2559 ปีสากลแห่งเมล็ดถั่ว
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คาสาคัญ : ปีสากล ถั่วพัลส์ โปรตีน
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้กาหนดปีสากลขึ้นทุกปี โดยในปี 2559 นี้ได้กาหนดให้
เป็นปีสากลแห่งเมล็ดถั่ว หรือ 2016 international year of pulses โดยความร่วมมือของรัฐบาลและองค์กร
ความร่วมมือต่างๆทั่วโลก การกาหนดนี้เพื่อให้ประเทศต่างๆได้ตระหนักถึงประโยชน์ของเมล็ดถั่ว โดยเฉพาะถั่ว
พัลส์ (pulses) ที่มีโปรตีนสูงและมีผู้บริโภคในหลายพื้นที่ ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกที่ยั่งยืนอัน
นาไปสู่ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของโลก ปี 2559 นี้ถือว่าเป็นปีที่จะสร้างโอกาสที่จะเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ตลอดห่วงโซ่อาหารในการใช้ประโยชน์ จากถั่วพัลส์ตั้งแต่การผลิต การใช้ประโยชน์ จากการปลูก
พืชหมุนเวียนจนถึงการค้าขายเมล็ดถั่วพัลส์ในประเทศต่างๆทั่วโลก
ถั่วพัลส์คืออะไรและสาคัญอย่างไร
ถั่วพัลส์เป็นพืชตระกูลถั่วที่มีรอบอายุการปลูกสั้นเพียงปีเดียว มีจานวนเมล็ด 1 ถึง 12 เมล็ดใน 1 ฝัก มี
ขนาด รูปร่าง และสีที่แตกต่างกันภายในฝัก มีการเก็บเกี่ยวเมื่อฝักแห้ง ใช้เป็นอาหารได้ทั้งคนและสัตว์ ทั้งนี้ไม่
รวมถั่วสีเขียวที่จัดประเภทเป็นผักและไม่รวมเมล็ดถั่วที่นาไปสกัดน้ามัน ถั่วพัลส์ทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศได้ดี เกษตรกรสามารถคัดเลือกสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีในการปลูกท่ามกลางภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ได้ ถั่วพัลส์มีมากมายหลายชนิดที่นิยมปลูกกันได้แก่ ถั่วแดง ถั่วปากอ้า ชิกพีส์ (chick peas) คาวพีส์ (cow
peas) และเลนทิลส์ (lentils)
ถั่วพัลส์ที่อุดมด้วยโปรตีน วิตามินและเกลือแร่ นอกจากจะเหมาะที่จะเป็นอาหารสาหรับประชากรทั่ว
โลกแล้วยังเหมาะกับผู้บริโภคที่รักสุขภาพด้วย เนื่องจากถั่วพัลส์มีกรดอะมิโนและวิตามินบีสูง ไขมันต่าและมี
เส้นใยสูงช่วยในการควบคุมระดับ โคเลสเตอรอล ช่วยด้านการขับถ่าย ป้องกันโรคเบาหวานและหลอดเลือด
หั ว ใจ ถั่ ว พั ล ส์ ยั ง มี ธ าตุ เ หล็ ก และสั ง กะสี สู ง เหมาะกั บ ผู้ ที่ เ ป็ น โลหิ ต จาง นอกจากนี้ถั่ ว พั ล ส์ ยั ง ไม่ มีก ลู เ ตน
(gluten) ทีเ่ ป็นส่วนประกอบในแป้ง จึงเหมาะสาหรับคนที่แพ้กลูเตนด้วย
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ถั่วพัลส์เป็นพืชที่สามารถตรึงไนโตรเจนที่ปมรากได้ดี สิ่งที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวถั่วพัลส์จงึ นามาใช้เป็น
อาหารสัตว์ช่วยในการเจริญเติบโตและทาให้สัตว์มีสุขภาพที่ดีด้วย นอกจากนี้การปลูกถั่วพัลส์ยังเป็นการเพิ่ม
ปุ๋ยไนโตรเจนให้กับดินทาให้คุณภาพของดินดีขึ้น เพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก ลดการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์ ลด
ปริมาณคาร์บอนและลดการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย ยิ่งกว่านั้นการที่ดินมีคุณภาพดีทาให้ใต้ผิว
ดินมีความหลากหลายทางชีวภาพอุดมไปด้วยแมลงและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายชนิด รวมทั้งการปลูกถั่ว
คลุมดิน การปลูกช่วงระหว่างฤดูเก็บเกี่ยว การปลูกสลับระหว่างพืชชนิดอื่น การปลูกพืชหมุนเวียนเป็นการช่วย
ลดการพังทลายของหน้าดิน ช่วยในการควบคุมวัชพืชและโรคพืชต่างๆ อันเป็นการช่วยในด้านสิ่งแวดล้อมอีก
ทางหนึ่ง
สิ่งที่เราเรียนรู้จากการประกาศให้ปี 2559 เป็นปีสากลแห่งเมล็ดถั่ว
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ สานักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม
ประเทศอิตาลี ได้มีการปาฐกถาโดยมีผู้ร่ วมงานกว่า 200 คนจากทั่ว โลกทั้งผู้ บริห ารจากหน่ว ยงานรัฐบาล
สมาคมและภาคเอกชน โดยผู้ให้ความรู้ได้เสนอถึงประโยชน์ ปัญหาการผลิตตลอดถึงการค้าขายผลผลิตถั่วพัลส์
ทั่วโลก ดังนี้
1. ถั่วพัลส์เป็นพืชที่จาเป็นสาหรับประเทศกาลังพัฒนา
ถั่ว พัล ส์ เป็ นถั่ว ชนิ ดแห้ งที่ถูกและอร่อย อุดมด้ว ยโปรตีน วิตามิน เกลื อแร่ที่ร่างกายต้องการ เป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้คนโดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนา ในประเทศกาลังพัฒนานิยมนาถั่วพัลส์มาเป็น
อาหารโปรตีนแทนเนื้อสัตว์ในอัตราที่สูงเฉลี่ยถึงร้อยละ 75 ขณะที่ประเทศอุตสาหกรรมนาถั่วพัลส์เป็นอาหาร
ในอัตราส่วนคิดเป็นร้อยละ 25 เท่านั้น โดยถั่วพัลส์ประกอบด้วยโปรตีนร้อยละ 20 ถึง 25 โดยน้าหนักเทียบกับ
เนื้ อ สั ต ว์ ที่ มี โ ปรตี น ร้ อ ยละ 30 ถึ ง 40 ขณะที่ ข้ า วสาลี มี โ ปรตี น เพี ย งร้ อ ยละ 10 นอกจากนี้ ถั่ ว พั ล ส์ ยั ง มี
ความสาคัญสาหรับการทาเกษตรกรรมขนาดเล็กโดยถั่วพัลส์ให้ราคาผลผลิตสูง 2 ถึง 3 เท่าของธัญพืช เป็นการ
ยกระดับเกษตรกรที่ยากจนโดยเฉพาะเกษตรกรหญิงซึง่ เป็นแรงงานหลัก การผลิตถั่วพัลส์ยังเป็นการใช้น้าอย่าง
มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับอาหารโปรตีนแหล่งอื่น ตัวอย่างเช่นการผลิตถั่ว daal ต้องการน้า 50 ลิตรต่อถั่ว 1
กิโลกรัมเทียบกับเนื้อไก่ต้องการน้า 4,325 ลิตรต่อ 1 กิโลกรัม เนื้อแกะต้องการน้า 5,520 ลิตรต่อ 1 กิโลกรัม
เนื้อวัวต้องการน้า 13,000 ลิตรต่อ 1 กิโลกรัมในระหว่างกระบวนการผลิต การที่ถั่วพัลส์ใช้น้าน้อยกว่าในการ
ผลิตทาให้การปลูกถั่วพัลส์เป็นวิธีที่เหมาะสาหรับในพื้นที่แห้งแล้ง

2. ถั่วเลนทิลส์และชิกพีส์ เป็นอาหารสาหรับมนุษย์มานานแล้ว
การศึกษาทางประวัติศาสตร์ทาให้ทราบว่าถั่วชิกพีส์และเลนทิลส์ ปลูกมาตั้งแต่ 7,000 ถึง 8,000 ปี
ก่อนคริสตกาลในคาบสมุทรอนาโตเลียของประเทศตุรกี ปัจจุบันสายพันธุ์ถั่วชิกพีส์และเลนทิลส์ ยังคงพบทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรอนาโตเลียและตัวอย่างของถั่วเหล่านี้ยังคงถูกเก็บและรักษาอยู่ในธนาคารยีนส์
ของประเทศตุรกีด้วย
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3. แนวโน้มการบริโภคถั่วพัลส์ลดลง
ถึงแม้ว่าการผลิตถั่วพัลส์เพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ 20 ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา แต่การบริโภค
ถั่วพัลส์นี้มีแนวโน้มลดลงทั้งในประเทศพัฒนาและประเทศกาลังพัฒนาในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้สืบเนื่องจาก
การผลิตที่ก้าวไปพร้อมกับการเติบโตของจานวนประชากร เช่นเดียวกับในหลายประเทศส่วนใหญ่ที่หันไป
บริโภคเนื้อสัตว์มากขึ้น
4. การปรับปรุงการผลิตถั่วพัลส์โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตกรรม
การปรับปรุงสายพันธุ์ การคัดเลือก การผสมพันธุ์ถั่วพัลส์และการปลูกอย่างยั่งยืน ช่วยในการพัฒนา
ศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มความสามารถในการต้านทานต่อสภาพอากาศ ตัวอย่างเช่น สายพันธุ์ที่
พัฒนาในการทนต่อความร้อนของถั่ว faba ในประเทศซูดานช่วยเพิ่มผลผลิตขึ้นอีก 60 กิโลกรัมต่อเฮกต้ าร์ ใน
ประเทศตุรกีการพัฒนาสายพันธุ์ Gokce ของถั่วชิกพีส์สามารถปลูกได้ในสภาพแล้งขณะที่สายพันธุ์อื่นไม่
สามารถปลูกได้
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมที่เหมาะกับการปลู ก พืช หลายชนิดรวมทั้งถั่วพัล ส์ด้วย การ
ประกาศให้ปี 2559 เป็นปีสากลแห่งเมล็ดถั่วช่วยทาให้เกษตรกรไทยหันมาให้ความสนใจปลูกพืชตระกูลถั่วมาก
ขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง การปลู กถั่วพัลส์ จึงเป็นการสร้างรายได้ให้ กับเกษตรกร ทาให้
ประชากรบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและยังช่วยทาให้ดินที่ปลูกมีคุณภาพดีขึ้นด้วย
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