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ภาพประกอบจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

ปัจจุบันนี้ความนิยมในการบริโภคผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น และด้วยพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดาริ
ในการจัดตั้งโครงการหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา และดาเนินงานเพื่อการศึกษาวิจัย
เกี่ย วกับ พืช ชนิ ดต่างๆ ทั้งไม้ยื น ต้น พืช ไร่ ผั ก สมุนไพร ไม้ดอก รวมทั้งไม้ผ ลที่ส ามารถเพาะปลู กบริเวณ
ภาคเหนือตอนบนของไทย ส่งผลให้ผลผลิตจากโครงการหลวงเป็นที่แพร่หลาย นอกจากเป็นแหล่งอาหาร
และทารายได้ให้กับชาวเขาชุมชนต่างๆ ทางภาคเหนือแล้ว ผลไม้โครงการหลวงยังได้รับความนิยมมากขึ้น
ไปทั่วประเทศตลอดจนปัจจุบัน บทความนี้จึงขอนาเสนอความรู้เกี่ยวกับผลไม้ในโครงการหลวงหลากหลาย
ชนิด รวมทั้งคุณค่าทางอาหารและงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
พีช (Peach: Prunus persica (L.) Batsch) หรือ ท้อ ไม้ผลเขตหนาวที่มีถิ่นกาเนิดในจีน และสามารถ
พบพันธุ์พื้นเมืองเจริญได้ดีบริเวณภาคเหนือตอนบนของไทย ให้ผลผลิตออกมาจาหน่ายทารายได้ให้แก่ชาวเขา
แถบนั้น นับเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์พืชเขตหนาวเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น โดยมีการคัดเลือก
และพั ฒ นาสายพั น ธุ์ พี ช จากต่ า งประเทศ รวมทั้ ง เนคทารี น (Nectarine: P. persica (L.) Batsch var.
nucipersica) ซึ่งมี ลั กษณะทางพฤกษศาสตร์ เหมื อนพีช ทุกประการ เพียงแต่เนคทารีนจะไม่ มีข นที่ ผิ ว ผล
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ รสชาติดี สามารถรับประทานสดหรือนาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยทั้งพีชและ
เนคทารีนอุดมไปด้วยสารกลุ่มโพลีฟีนอล (Polyphenols) ที่มีฤทธิ์เด่นในการต้านอนุมูลอิสระ
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พลัม แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ พลัมยุโรป (European plum: P. domestica L.) ถ้านาไปทาให้แห้งจะ
เรียกว่าพรุน (Prune: dried plum) และพลัมญี่ปุ่น (Japanese plum: P. salicina Lindl.) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่
ปลู ก ในไทย บางท่ า นอาจเรี ย ก ลู ก ไหน ผลสี แ ดงอมม่ ว ง ประกอบไปด้ ว ยสารกลุ่ ม แอนโทไซยานิ น
(Anthocyanins) มี ฤ ทธิ์ ช่ ว ยเพิ่ ม การท างานของเอนไซม์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระต่ า งๆ น้ าคั้ น ผลพลั ม เข้ ม ข้ น
ที่ประกอบด้วยสารแอนโทไซยานินในปริมาณสูงมีฤทธิ์ต้านการเกิดลิ่มเลือด โดยยับยั้งกลไกการเกาะกลุ่มของ
เกล็ดเลือด อาจมีผลในการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ เช่นเดียวกับที่มีการศึกษาวิจัยในพลัมยุโรป สาหรับ
พรุนและน้าพรุนมีประโยชน์ช่วยในเรื่องของการขับถ่าย และมีฤทธิ์ป้องกันภาวะกระดูกพรุนโดยเฉพาะใน
ผู้หญิงวัยหมดประจาเดือน
บ๊วย (Japanese apricot: P. mume Siebold & Zucc.) เป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับพีชและพลัม โดยที่
ชาวจีนเรียกว่า เหมย (Mei) มีสรรพคุณแผนโบราณตามการแพทย์แผนจีนใช้ผลบ๊วยในการรักษาอาการไอและ
ลดไข้ และมีฤทธิ์ทางเภสั ช วิท ยาพบว่ าสารสกัด บ๊ว ย MK615 ซึ่งประกอบด้ว ยสารกลุ่ มไตรเตอร์ปี น อยด์
(Triterpenoids) เช่น กรดโอลีนโนลิก (Oleanolic acid) และกรดเออร์โซลิก (Ursolic acids) มีฤทธิ์ป้องกัน
การท างานของตั บ โดยกลไกการต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระและต้ า นการอั ก เสบ มี ผ ลในการลดระดั บ เอนไซม์ ตั บ
aspartate transaminase (AST) และ alanine transaminase (ALT) ในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีและผู้ป่วย
ภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ (Non-alcoholic fatty liver disease)
พลับ (Persimmon: Diospyros kaki L.f.) มี 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ พลับหวาน (Non-astringent) และพลับ
ฝาด (Astringent) ที่ต้องนาไปกาจัดความฝาดก่อนรับประทาน รสชาติหวานหอม นิยมรับประทานผลสด และ
นาไปแปรรูปเป็นพลับหมาดหรือพลับแห้ง พลับทั้งผลไม่ปอกเปลือกมีใยอาหารสูง อุดมไปด้วยสารสาคัญต่างๆ
มีส่ ว นช่ว ยในการบ ารุ งสายตาและผิ วพรรณ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาทางคลิ นิกพบว่าผลพลั บอ่อนมีส าร
แทนนิน (Tannin) สูง มีผลช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด
สตรอว์เบอร์รี (Strawberry: Fragaria X ananassa Duch.) ผลไม้ยอดนิยมของหลายๆ คน ปัจจุบัน
สามารถเพาะปลูกได้ดีและแพร่กระจายมากขึ้นในหลายพื้นที่ของไทย มีการคัดเลือกสายพันธุ์ใหม่ๆ เพื่อใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร นาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือบริโภคผลสด เช่น พันธุ์พระราชทาน
80 และพันธุ์พระราชทาน 88 ที่กาลังได้รับความนิยมในการบริโภคสูงมาก สตรอว์เบอร์รีมีรูปร่างและสีสัน
ดึงดูดใจ รสชาติเปรี้ยวจนถึงหวาน กลิ่นหอมถูกใจผู้บริโภค จัดเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง รวมทั้งอุดมไปด้วย
กรดแกลลิก (Gallic acid) และกรดเอลลาจิก (Ellagic acid) ซึ่งพบได้มากในพืชตระกูลเบอร์รี มีประโยชน์ต่อ
ร่างกายช่วยป้องกันและลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจได้
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เคพกู ส เบอร์ รี (Cape gooseberry: Physalis peruviana L.) หรื อ โทงเทงฝรั่ ง มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ
โทงเทงไทย (P. angulata และ P. minima) ซึ่ ง มี รู ป ร่ า งค่ อ นข้ า งแปลก มี ก ลี บ เลี้ ย งหุ้ ม ผลกลมๆ เล็ ก ๆ
อยู่ภายในคล้ายกับระฆัง จึงมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า ระฆังทอง (Gold bell) ในต่างประเทศนิยมนา
ผลสุกสีเหลืองส้มที่ต้มแล้วใส่ในพาย พุดดิ้ง ไอศกรีม และแปรรูปเป็นแยมหรือเยลลี่ มีกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัว
ปัจจุบันมีการพัฒนานากลิ่นและน้ามันจากผลสุกมาใช้ในอุ ตสาหกรรมการผลิตอาหาร สาหรับในประเทศไทย
มีการแปรรูปเป็นน้าคั้นบรรจุขวดออกมาจาหน่ายของมูลนิธิโครงการหลวง นอกจากจะรับประทานผลสดแล้ว
อาจนามาใส่สลัดบริโภคร่วมกับผักชนิดอื่นๆ ให้รสชาติหวานอมเปรี้ยว ประกอบไปด้วยวิตามินซี วิตามินเอ
และวิตามินอี รวมทั้งแคโรทีนอยด์ และสารต่างๆ ที่มีบทบาทสาคัญในการต้านอนุมูลอิสระ
หม่อน หรือ มัลเบอร์รี (Mulberry: Morus alba L.) นิยมนามารับประทานผลสด อบแห้ง และหมักเป็น
ไวน์ หรือแปรรูปเป็นแยม เป็นผลไม้ที่ให้พลังงานต่า อุดมไปด้วยสารกลุ่มโพลีฟีนอลช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ
ของร่างกาย นอกจากผลหม่อนจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว ใบหม่อนยังมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่น่าสนใจ โดย
มีการศึกษาทางคลินิกระบุว่าในใบหม่อนประกอบด้วยสารสาคัญ 1-deoxynojirimycin (DNJ) ช่วยลดน้าตาล
ในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานและลดอัตราเสี่ยงของการเกิดภาวะน้าตาลในเลือดสูงได้
เสาวรส (Passion fruit) หรือ กะทกรกฝรั่ง ที่ปลูกกันทั่วไปมี 2 ชนิด คือ ชนิดผลสีเหลือง (Passiflora
edulis Flavicarpa) และชนิดผลสีม่วง (Passiflora edulis Sims) มีรสชาติเปรี้ยวและกลิ่นหอมเฉพาะตัว
เนื้ อเสาวรสทั้งสองชนิ ดอุดมไปด้วยสารสาคัญรวมทั้งวิตามินต่างๆ นิ ยมนามาแปรรูปเป็นน้าผลไม้ และมี
การศึกษาในผู้สูงอายุทั้งเพศหญิงและชายที่สุขภาพดี ให้ดื่มน้าเสาวรสทั้งชนิดเปลือกสีม่วงและสีเหลือง วันละ
1 แก้ว ปริมาณประมาณ 125 มิลลิลิตร ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ พบว่าเสาวรสทั้ง 2 ชนิด มีผลช่วยเพิ่มการทางาน
ของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระและมี ฤทธิ์ยับยั้งไซโตไคน์ (Cytokine) ที่กระตุ้นให้มีการอักเสบ อย่างไรก็ตาม
ไม่ควรดื่มน้าเสาวรสที่มีส่วนผสมของน้าตาลในปริมาณสูงเกินไป เพราะอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้
อะโวคาโด (Avocado: Persea americana Mill.) เป็ น ผลไม้ ที่ อุ ด มไปด้ว ยกรดไขมั น ชนิ ดไม่ อิ่ มตัว
เชิ ง เดี่ ย ว (Monounsaturated fatty acid) มี ป ระโยชน์ ต่ อ ร่ า งกายในการลดปริ ม าณคอเลสเตอรอลรวม
คอเลสเตอรอลชนิด LDL ไตรกลีเซอร์ไรด์ รวมทั้งมีผลเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลชนิด HDL ซึ่งเป็นผลดีต่อ
ร่างกาย อะโวคาโดยังเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ น้าตาลน้อย กลิ่นและรสชาติ รวมทั้งเนื้อสัมผัสที่นุ่ม
เหมาะส าหรั บ เป็ น อาหารเสริ ม ของเด็ ก ทารก (Infant) และเด็ ก วั ย เตาะแตะ (Toddler) นอกจากนี้
การรั บ ประทานอะโวคาโดยั งช่ว ยในการดูดซึมวิตามินเอ เมื่อรับประทานควบคู่กับผักผลไม้ที่อุดมไปด้วย
แคโรทีนอยด์ เช่น มะเขือเทศ แครอท เป็นต้น อย่างไรก็ตามอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีวิตามินเคสู ง จึงควร
ระมัดระวังในผู้ที่ใช้ยาวาร์ฟาริน (Warfarin) เพราะอาจไปยับยั้งกลไกต้านการแข็งตัวของเลือดของยาได้

18 Feb 2018

กีวีฟรุต (Kiwi fruit, Chinese gooseberry) มีหลายชนิด ที่มีการเพาะปลู กในไทยและให้ผลผลิ ต ได้ ดี
มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Actinidia deliciosa (A. Chev.) C.F.Liang et A.R.Ferguson var. deliciosa เป็ น
สายพันธุ์จากประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งมีการศึกษาทดลองปลูกชนิดอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น A. chinensis และ
A. argute เป็นต้น กีวีฟรุตมีวิตามินซีสูงมากช่วยในการต้านอนุมูลอิสระของร่างกาย และมีกากใยสูงช่วยเพิ่ม
การเคลื่อนไหวของลาไส้ โดยมีการศึกษาในผู้ป่วยลาไส้แปรปรวนร่วมกับมีอาการท้องผูกให้รับประทานกีวีฟรุต
2 ผล/วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่ามีผลช่วยปรับปรุงการทางานของระบบทางเดินอาหารและช่วยลดอาการ
ท้องผูกได้
ฟิก (Fig: Ficus carica L.) หรื อ มะเดื่อฝรั่ง อาจจะเป็นผลไม้ที่ยังไม่ไ ด้รับ ความนิ ยมส าหรับคนไทย
ในปัจจุบัน แต่ก็เป็นที่รู้จักมากขึ้น มีการนาเข้าผลสดและฟิกอบแห้งจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีการ
ทดลองปลูกในไทย ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ผลโต รสชาติดี มีสรรพคุณแผนโบราณเป็นยาระบายอ่อนๆ ช่วย
ในเรื่องการขับถ่าย อุดมไปด้วยวิตามินต่างๆ รวมทั้งสารกลุ่มแอนโทไซยานิน มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้าน
การอักเสบเช่นเดียวกัน
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