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ผลไมรสล้ํา    อุตสาหกรรมกาวหนา    น้ําปลารสเด็ด   เกาะเสม็ดสวยหรู   สุนทรภูกวีเอก

ขอตอนรับเขาสูจังหวัดระยองคะ  และถาหากจะพูดถึงคําขวัญของจังหวัดระยองแลว  ในฤดูกาลนี้คง
จะไมพนคําขวัญท่ีวา “ผลไมรสล้ํา”  เนื่องจากชวงนีผ้ลไม  เชน  เงาะ  มังคุด  ทุเรียน  เริ่มออกผลผลิตมาก
และมีจําหนายตามทองตลาดท้ังภายในจังหวัดและตางจังหวัด เปนผลไมท่ีใชทานแทนของวางตาง ๆ และ
ดวยผลไมเหลานี้สวนใหญจะมีรสชาติหวานจัด  กินมากไปจะอวน  แตคงไมมีใครเคยคิดถึงสรรพคุณอ่ืน ๆ
ของผลไมเหลานี้  เราจึงขอมาบอกสรรพคุณของผลไมเหลานี้กัน

เงาะ

เงาะเปนผลไมท่ีมีรสชาดหวานและอมเปรี้ยว รับประทานเงาะสดสามารถแกอาการทองรวงชนิด
รุนแรงไดผลดี

ผลเงาะนํามาตมนําน้ําท่ีไดมาเปนยาแกอักเสบฆาเชื้อแบคทีเรีย รักษาอาการอักเสบในชองปากและ
โรคบิดทองรวง

ขอควรระวัง เม็ดในของเงาะมีพิษแมวาจะเอาไปค่ัวจนสุกแลวแตถารับประทานมากเกินไปจะมี
อาการปวดทอง เวียนศรีษะ มีไข คลื่นไส อาเจียน ดังนั้นไมควรจะรับประทานเม็ด

****************



มังคุด

มังคุด ไดรับการกลาวขานวาเปน ราชินีแหงผลไม เพราะรสชาติท่ีอรอยหอมหวานและกลมกลอม
มังคุดยังอุดมไปดวยคุณประโยชนมากมายสารพัดคนไทยสมัยโบราณนํามังคุด มาแปรรูปเปนยาสมุนไพรเพ่ือ
รักษาโรค ไดแก

เปลือกมังคุด ใชฝนกับน้ําปูนใส เพ่ือทาแผลใหหายเร็วข้ึน และชวยรักษาโรคน้ํากัดเทา หรือถานําไป
ตม ก็สามารถดื่มแกอาการทองรวง .

เนื้อมังคุดมีกากใยชวยเรื่องขับถาย และยังอุดมดวยสารอาหาร วิตามิน เกลือแรนับไมถวน ไลตั้งแต
น้ําตาล กรดอินทรีย แคลเซียม ฟอสฟอรัส และ เหล็ก

ณ ปจจุบัน เปลือกมังคุดก็สามารถนํามารับประทานได โดยนํามาปนทําเปนน้ําผลไม และมี
สารอาหารกวา 100 ชนิด และสีมวงแดงของเปลือกมังคุด มีสาร แซนโทน (xanthones) สารซานโทส มีฤทธิ์
เปนสารตานอนุมูลอิสระ สารสกัดจากมังคุดมีคุณสมบัติในการสงเสริมสุขภาพหลากหลายอยางดวยกัน

ประโยชนของสารแซนโทนจากเปลือกมังคุด

1. ลดอาการอักเสบ และรักษาแผลพุพองตางๆ
โดยธรรมชาติแลวสารซานโทเนสในมังคุดสามารถตอตานและยับยั้งการการ สังเคราะหสารพลอสตาแกลนดิน
อีทู (PGE2) ตลอดจนรักษาอาการอักเสบของเซลลตางๆ ในรางกาย ดังนั้น มังคุดจึงชวยบรรเทาอาการอักเสบ
เรื้อรังตางๆ อาทิเชน โรคเบาหวาน, โรคมะเร็ง, โรคไขขออักเสบ, โรคอัลไซเมอรหรือความจําเสื่อม, โรคหัวใจ
และโรครายอ่ืนๆ อีกมากมายไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. ปองกันโรคหัวใจ
โรคหัวใจและโรคทางเดินหัวใจตางๆ เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดท่ีมาหลอเลี้ยงหัวใจ สารจากมังคุดจะ
ชวยสงเสริมความแข็งแรงใหกับหลอดเลือดตลอดจนยับยั้งการกอ ตัวของจุลลินทรียท่ีเปนพิษ อีกท้ังยังสงเสริม
การสรางออกซิเจนในหลอดเลือด ดังนั้นเม่ือหลอดเลือดมีสุขภาพดีและแข็งแรงความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ
ก็จะ ลดลงตามไปดวย

3. ลดความดันโลหิต (antihypertensive) และลดระดับคอเรสเตอรอล
ความดันโลหิตสูงเปนสาเหตุสําคัญท่ีกอใหเกิดโรคเก่ียวกับเสนโลหิต ตางๆ คอเรสเตอรอลและสารพิษตางๆ ท่ี
อุดตันทางเดินโลหิตสงผลใหทางเดินโลหิตแคบลงเปนเหตุใหความดันโลหิตสูง ข้ึน ซึ่งจะไปเพ่ิมความเสี่ยงใน
การเกิดหัวใจวายและอัมพาตหรือโรคปจจุบันตามมา สารสกัดจากมังคุดไดมีการพิสูจนแลววาชวยขยายตัวของ
หลอดเลือด (vasorelaxing activities) และปองกันการสะสมตัวของตะกอนไขมัน ทําใหลดระดับคอ
เรสเตอรอลอีกดวย



4. บํารุงสภาพภายในกระเพาะอาหาร
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเม่ือคนเราแกวัยก็คือการเสื่อมสภาพของกรดในกระเพาะ อาหาร ซึ่งจะสงผลใหแบคทีเรีย
ในกระเพาะเพ่ิมจํานวนมากข้ึนและเปนสาเหตุใหเกิด อาการทองรวง เสียดทอง เกิดแกสในกระเพาะ และการ
ดูดซึมอาหารบกพรอง สารแซนโทเนสในมังคุดจะไปชวยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย และ
ฟนฟูความสมดุลภายในกระเพาะอาหาร

5. ชวยใหทางเดินปสสาวะมีสภาวะท่ีดีข้ึน
การกลั้นปสสาวะของเพศหญิงเปนสาเหตุใหเกิดการเสื่อมสภาพของกลามเนื้อ บริเวณเชิงกรานและการ
เสื่อมสภาพนี้เองท่ีจะไปลดความสามารถในการขับปสสาวะ ออกจากกระเพาะปสสาวะ สําหรับเพศชายเม่ือมี
อายุมากข้ึนตอมลูกหมากก็จะขยายใหญข้ึนซึ่งจะสงผลให ทอปสสาวะมีขนาดแคบลงและเปนสาเหตุใหมี
ปสสาวะขังอยูในกระเพาะปสสาวะ ในสภาพนี้เองท่ีท้ังเพศชายและหญิงมีโอกาสสูงในการติดเชื้อเนื่องมาจาก
แบ็คที เรียในกระเพาะปสสาวะไมไดมีการกําจัดออกไป สารแซนโทเนสไดรับการพิสูจนแลววาสามารถขับท้ัง
แบ็คทีเรียธรรมชาติตลอดจน สารตกคางท่ีเกิดจากการรับประทานยาปฏิชีวนะออกจากรางกายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

6. เพ่ิมพูนสติปญญา
การขาดอ็อกซิเจนในสมองเปนสาเหตุสําคัญใหเกิดโรคสติปญญาเสื่อม อัลไซเมอร พารกินสัน และโรคเก่ียวกับ
ระบบประสาทสวนกลาง สารสกัดจากมังคุดซึ่งเปนสารแอนตี้อ็อกซิแดนทท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการ ปองกัน
การเสื่อมถอยทางสติปญญา ตลอดจนชวยเพ่ิมไหวพริบปฏิภาณ จะชวยขจัดความเสื่อมทางปญญาเหลานี้
ออกไป

7. ตอตานและปองกันโรคมะเร็ง
ไดมีการวิจัยเก่ียวกับมังคุดอยางไมหยุดหยอนถึงความเปนไปไดท่ีจะ ใชสารสกัดจากมังคุดในการปองกัน
โรคมะเร็ง จากผลการวิจัยไดแสดงใหเห็นวาสารสกัดจากมังคุดจะชวยยับยั้งการเจริญเติบ โตของเซลลมะเร็งใน
เม็ดเลือด และยังสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตอันรวดเร็วของมะเร็งเตานม มะเร็งในตับ มะเร็งในกระเพาะ
อาหาร ตลอดจนมะเร็งในปอดได

8. ตอตานและปองกันโรคภูมิแพ (allergies)
ไดมีการคนพบสรรพคุณของมังคุดในการยับยั้งการหลั่งสารฮิสตามีน (histamine) ซึ่งเปนสวนสําคัญในการ
ปองกันโรคภูมิแพ โรคหอบหืด เปนยาแกแพและยาแกอักเสบจากธรรมชาติ และท่ียิ่งไปกวานั้นคือ น้ํามังคุด
รับประทานงาย เอร็ดอรอย ตลอดจนไมกอใหเกิดผลขางเคียง อยางเชน อาการงวงซึม เหมือนดังยาแกแพ
ท่ัวไป

9. ตอตานและปองกันการติดเชื้อรา, แบคทีเรียบางชนิด, เชื้อไวรัส
นักวิทยาศาสตรไดเปดเผยถึงการคนพบการแกไขปญหาการแพรเชื้อของเชื้อ แบคทีเรียเชน เชื้อวัณโรค
(Mycobacterium tuberculosis), เชื้อ S. Enteritidis , เชื้อ HIV และสามารถในการชวยขจัดกลิ่นปากอันไม
พึงประสงคออกไป โดยใชสารสกัดจากมังคุด ดังนั้นมังคุดจึงไดชื่อวาราชินีแหงการตอตานเชื้อจุลินทรีย



10. เพ่ิมพลังงานและสรางความกระปรี้กระเปราตอตาน ปองกันโรคซึมเศรา
หนึ่งในคุณสมบัติท่ีสําคัญของมังคุดก็คือความสามารถในการกระตุนอารมณ ความรูสึกใหกระปรี้กระเปรา เพ่ิม
พลังงานและสรางความกระปรี้กระเปราใหแกรางกายไดอยางปลอดภัยจริง อีกท้ังยังชวยสงเสริมสุขภาพ
รางกายใหแข็งแรงอีกดวย และยังใหกรดอะมิโนท่ีจําเปนตอรางกาย ซึ่งกรดตัวนี้มีผลโดยตรงตอระบบประสาท
สวนควบคุมการนอนหลับ อารมณและความอยากอาหาร ดังนั้นการบริโภคอาหารเสริมจากมังคุดอยาง
ตอเนื่องจะชวนสงเสริมใหมี สุขภาพจิตท่ีดี และอารมณดีอยูเสมอ

11. บํารุงผิวพรรณ
ความผิดปกติทางผิวพรรณ เชน แผลเปอยพุพอง อาการอักเสบท่ีผิวหนัง สิว โรคเรื้อน ผดผื่นตางๆ ซึ่ง
โดยท่ัวไปสามารถรักษาไดโดยใชสเตียรอยดหรือยาฆาเชื้อตางๆ สามารถรักษาไดโดยการใชมังคุดทาลงไปตรง
สวนท่ีมีปญหา ซึ่งมังคุดไดรับการพิสูจนแลววาสามารถรักษาปญหาผิวพรรณเหลานี้โดยวิธี ธรรมชาติอยาง
ไดผลโดยปราศจากการใชสารเคมีอันตรายและไมมีผลขางเคียงใดๆ มังคุดประกอบดวยสารคาเทชินซึ่งพิสูจน
แลววาสามารถตอตานสารอนุมูลอิสระ อันจะเปนอันตรายตอชั้นผิวหนังไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาวิตามิน
ซีและ วิตามินอี เพียงใชเปนประจําทุกวันคุณจะเห็นผลอันนาท่ึงของผลิตภัณฑนี้

12. รักษาอาการปากแตกหรือปากเปนแผล
มังคุดสามารถรักษาอาการปากแตกหรือปากเปนแผลไดภายในเวลาแค 24 ชั่วโมง พลังในการสมานแผล
ตลอดจนการฆาเชื้อจุลินทรียสามารถแสดงผลไดอยางรวดเร็ว และทันที จะชวยใหปากและเหงือกมีสุขภาพ
แข็งแรง

นิ่วในไตสวนมากแลวจะเกิดข้ึนในเพศชายมากกวาเพศหญิง มังคุดมีสรรพคุณในการขับปสสาวะซึ่งจะชวยใน
การปองกันโรคนิ่วในไตได ดังจะสังเกตไดจากการท่ีผูชายดื่มน้ํามังคุดมากกวา 3 ออนซข้ึนไป พวกเขาจะขับ
ปสสาวะบอยกวาปกติภายใน 24 ชั่วโมง แรก

14. ชวยชะลอการรวงโรยแหงวัย (aging)
มังคุดคือผลไมมหัศจรรยท่ีชวยปองกันและตอตานการรวงโรยแหงวัยนา นับประการท้ังในดาน ความเสื่อม
โทรมทางสติปญญา การยอยอาหาร ไขขอ กระดูก กลามเนื้อ และตา

15. ชวยในการยอยอาหาร
เปลือกของมังคุดประกอบดวยไฟเบอรจํานวนมากซึ่งไฟเบอรนี่เองท่ีมีสวย ชวยในการผลักดันของเสียออกจาก
รางกายผานทางลําไสอยางรวดเร็วและชวย ปองกันอาการทองผูกและความเปนไปไดในการเกิดมะเร็งในลําไส
ไฟเบอรจะไปชวย ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลโดยการกําจัดน้ําดีท่ีเปนอันตรายตอรางกายท้ิงไป



ทุเรียน
เนื้อทุเรียน รสหวานรอน ทําใหเกิดความรอน แกโรคผิวหนัง ทําใหฝ - หนอง แหง เนื้อทุเรียนมี

ฤทธิ์ขับพยาธิ

เปลือกหนาม ทุเรียนรสเฝอน นํามาสับแชในน้ําปูนใสใชชะลางแผลท่ีเกิดจากน้ําเหลืองเสีย แผล
พุพอง หรือนํามาเผาทําถานบดจนเปนผงคลุกในน้ํามันมะพราวหรือน้ํามันงาลดความบวมพองจากคางทูมและ
เผาเอาควันไลยุงและแมลง

ใบทุเรียน รสเย็นและเฝอน ใชตมน้ําอาบแกไขแกดีซานและเปนสวนผสมในยาขับพยาธิ

รากจากตนทุเรียน ตัดเปนขอ ๆ ตมใหเดือด ดื่มบรรเทาอาการไขและรักษาอาการทองรวง


