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ผลไมรสล้ํา อุตสาหกรรมกาวหนา น้ําปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภูกวีเอก
ขอตอนรับเขาสูจังหวัดระยองคะ และถาหากจะพูดถึงคําขวัญของจังหวัดระยองแลว ในฤดูกาลนี้คง
จะไมพนคําขวัญที่วา “ผลไมรสล้ํา” เนื่องจากชวงนีผ้ ลไม เชน เงาะ มังคุด ทุเรียน เริ่มออกผลผลิตมาก
และมีจําหนายตามทองตลาดทั้งภายในจังหวัดและตางจังหวัด เปนผลไมที่ใชทานแทนของวางตาง ๆ และ
ดวยผลไมเหลานี้สวนใหญจะมีรสชาติหวานจัด กินมากไปจะอวน แตคงไมมีใครเคยคิดถึงสรรพคุณอื่น ๆ
ของผลไมเหลานี้ เราจึงขอมาบอกสรรพคุณของผลไมเหลานี้กัน

เงาะ

เงาะเปนผลไมที่มีรสชาดหวานและอมเปรี้ยว รับประทานเงาะสดสามารถแกอาการทองรวงชนิด
รุนแรงไดผลดี
ผลเงาะนํามาตมนําน้ําที่ไดมาเปนยาแกอักเสบฆาเชื้อแบคทีเรีย รักษาอาการอักเสบในชองปากและ
โรคบิดทองรวง
ขอควรระวัง เม็ดในของเงาะมีพิษแมวาจะเอาไปคั่วจนสุกแลวแตถารับประทานมากเกินไปจะมี
อาการปวดทอง เวียนศรีษะ มีไข คลื่นไส อาเจียน ดังนั้นไมควรจะรับประทานเม็ด

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

มังคุด
มังคุด ไดรับการกลาวขานวาเปน ราชินีแหงผลไม เพราะรสชาติที่อรอยหอมหวานและกลมกลอม
มังคุดยังอุดมไปดวยคุณประโยชนมากมายสารพัดคนไทยสมัยโบราณนํามังคุด มาแปรรูปเปนยาสมุนไพรเพื่อ
รักษาโรค ไดแก
เปลือกมังคุด ใชฝนกับน้ําปูนใส เพื่อทาแผลใหหายเร็วขึ้น 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
และโรครายอื่นๆ อีกมากมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ปองกันโรคหัวใจ
โรคหัวใจและโรคทางเดินหัวใจตางๆ เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดที่มาหลอเลี้ยงหัวใจ สารจากมังคุดจะ
ชวยสงเสริมความแข็งแรงใหกับหลอดเลือดตลอดจนยับยั้งการกอ ตัวของจุลลินทรียที่เปนพิษ อีกทั้งยังสงเสริม
การสรางออกซิเจนในหลอดเลือด ดังนั้นเมื่อหลอดเลือดมีสุขภาพดีและแข็งแรงความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ
ก็จะ ลดลงตามไปดวย
3. ลดความดันโลหิต (antihypertensive) และลดระดับคอเรสเตอรอล
ความดันโลหิตสูงเปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดโรคเกี่ยวกับเสนโลหิต ตางๆ คอเรสเตอรอลและสารพิษตางๆ ที่
อุดตันทางเดินโลหิตสงผลใหทางเดินโลหิตแคบลงเปนเหตุใหความดันโลหิตสูง ขึ้น ซึ่งจะไปเพิ่มความเสี่ยงใน
การเกิดหัวใจวายและอัมพาตหรือโรคปจจุบันตามมา สารสกัดจากมังคุดไดมีการพิสูจนแลววาชวยขยายตัวของ
หลอดเลือด (vasorelaxing activities) และปองกันการสะสมตัวของตะกอนไขมัน ทําใหลดระดับคอ
เรสเตอรอลอีกดวย

4. บํารุงสภาพภายในกระเพาะอาหาร
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อคนเราแกวัยก็คือการเสื่อมสภาพของกรดในกระเพาะ อาหาร ซึ่งจะสงผลใหแบคทีเรีย
ในกระเพาะเพิ่มจํานวนมากขึ้นและเปนสาเหตุใหเกิด อาการทองรวง เสียดทอง เกิดแกสในกระเพาะ และการ
ดูดซึมอาหารบกพรอง สารแซนโทเนสในมังคุดจะไปชวยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย และ
ฟนฟูความสมดุลภายในกระเพาะอาหาร
5. ชวยใหทางเดินปสสาวะมีสภาวะที่ดีขึ้น
การกลั้นปสสาวะของเพศหญิงเปนสาเหตุใหเกิดการเสื่อมสภาพของกลามเนื้อ บริเวณเชิงกรานและการ
เสื่อมสภาพนี้เองที่จะไปลดความสามารถในการขับปสสาวะ ออกจากกระเพาะปสสาวะ สําหรับเพศชายเมื่อมี
อายุมากขึ้นตอมลูกหมากก็จะขยายใหญขึ้นซึ่งจะสงผลให ทอปสสาวะมีขนาดแคบลงและเปนสาเหตุใหมี
ปสสาวะขังอยูในกระเพาะปสสาวะ ในสภาพนี้เองที่ทั้งเพศชายและหญิงมีโอกาสสูงในการติดเชื้อเนื่องมาจาก
แบ็คที เรียในกระเพาะปสสาวะไมไดมีการกําจัดออกไป สารแซนโทเนสไดรับการพิสูจนแลววาสามารถขับทั้ง
แบ็คทีเรียธรรมชาติตลอดจน สารตกคางที่เกิดจากการรับประทานยาปฏิชีวนะออกจากรางกายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
6. เพิ่มพูนสติปญญา
การขาดอ็อกซิเจนในสมองเปนสาเหตุสําคัญใหเกิดโรคสติปญญาเสื่อม อัลไซเมอร พารกินสัน และโรคเกี่ยวกับ
ระบบประสาทสวนกลาง สารสกัดจากมังคุดซึ่งเปนสารแอนตี้อ็อกซิแดนทที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการ ปองกัน
การเสื่อมถอยทางสติปญญา ตลอดจนชวยเพิ่มไหวพริบปฏิภาณ จะชวยขจัดความเสื่อมทางปญญาเหลานี้
ออกไป
7. ตอตานและปองกันโรคมะเร็ง
ไดมีการวิจัยเกี่ยวกับมังคุดอยางไมหยุดหยอนถึงความเปนไปไดที่จะ ใชสารสกัดจากมังคุดในการปองกัน
โรคมะเร็ง จากผลการวิจัยไดแสดงใหเห็นวาสารสกัดจากมังคุดจะชวยยับยั้งการเจริญเติบ โตของเซลลมะเร็งใน
เม็ดเลือด และยังสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตอันรวดเร็วของมะเร็งเตานม มะเร็งในตับ มะเร็งในกระเพาะ
อาหาร ตลอดจนมะเร็งในปอดได
8. ตอตานและปองกันโรคภูมิแพ (allergies)
ไดมีการคนพบสรรพคุณของมังคุดในการยับยั้งการหลั่งสารฮิสตามีน (histamine) ซึ่งเปนสวนสําคัญในการ
ปองกันโรคภูมิแพ โรคหอบหืด เปนยาแกแพและยาแกอักเสบจากธรรมชาติ และที่ยิ่งไปกวานั้นคือ น้ํามังคุด
รับประทานงาย เอร็ดอรอย ตลอดจนไมกอใหเกิดผลขางเคียง อยางเชน อาการงวงซึม เหมือนดังยาแกแพ
ทั่วไป
9. ตอตานและปองกันการติดเชื้อรา, แบคทีเรียบางชนิด, เชื้อไวรัส
นักวิทยาศาสตรไดเปดเผยถึงการคนพบการแกไขปญหาการแพรเชื้อของเชื้อ แบคทีเรียเชน เชื้อวัณโรค
(Mycobacterium tuberculosis), เชื้อ S. Enteritidis , เชื้อ HIV และสามารถในการชวยขจัดกลิ่นปากอันไม
พึงประสงคออกไป โดยใชสารสกัดจากมังคุด ดังนั้นมังคุดจึงไดชื่อวาราชินีแหงการตอตานเชื้อจุลินทรีย

10. เพิ่มพลังงานและสรางความกระปรี้กระเปราตอตาน ปองกันโรคซึมเศรา
หนึ่งในคุณสมบัติที่สําคัญของมังคุดก็คือความสามารถในการกระตุนอารมณ ความรูสึกใหกระปรี้กระเปรา เพิ่ม
พลังงานและสรางความกระปรี้กระเปราใหแกรางกายไดอยางปลอดภัยจริง อีกทั้งยังชวยสงเสริมสุขภาพ
รางกายใหแข็งแรงอีกดวย และยังใหกรดอะมิโนที่จําเปนตอรางกาย ซึ่งกรดตัวนี้มีผลโดยตรงตอระบบประสาท
สวนควบคุมการนอนหลับ อารมณและความอยากอาหาร ดังนั้นการบริโภคอาหารเสริมจากมังคุดอยาง
ตอเนื่องจะชวนสงเสริมใหมี สุขภาพจิตที่ดี และอารมณดีอยูเสมอ
11. บํารุงผิวพรรณ
ความผิดปกติทางผิวพรรณ เชน แผลเปอยพุพอง อาการอักเสบที่ผิวหนัง สิว โรคเรื้อน ผดผื่นตางๆ ซึ่ง
โดยทั่วไปสามารถรักษาไดโดยใชสเตียรอยดหรือยาฆาเชื้อตางๆ สามารถรักษาไดโดยการใชมังคุดทาลงไปตรง
สวนที่มีปญหา ซึ่งมังคุดไดรับการพิสูจนแลววาสามารถรักษาปญหาผิวพรรณเหลานี้โดยวิธี ธรรมชาติอยาง
ไดผลโดยปราศจากการใชสารเคมีอันตรายและไมมีผลขางเคียงใดๆ มังคุดประกอบดวยสารคาเทชินซึ่งพิสูจน
แลววาสามารถตอตานสารอนุมูลอิสระ อันจะเปนอันตรายตอชั้นผิวหนังไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาวิตามิน
ซีและ วิตามินอี เพียงใชเปนประจําทุกวันคุณจะเห็นผลอันนาทึ่งของผลิตภัณฑนี้
12. รักษาอาการปากแตกหรือปากเปนแผล
มังคุดสามารถรักษาอาการปากแตกหรือปากเปนแผลไดภายในเวลาแค 24 ชั่วโมง พลังในการสมานแผล
ตลอดจนการฆาเชื้อจุลินทรียสามารถแสดงผลไดอยางรวดเร็ว และทันที จะชวยใหปากและเหงือกมีสุขภาพ
แข็งแรง
นิ่วในไตสวนมากแลวจะเกิดขึ้นในเพศชายมากกวาเพศหญิง มังคุดมีสรรพคุณในการขับปสสาวะซึ่งจะชวยใน
การปองกันโรคนิ่วในไตได ดังจะสังเกตไดจากการที่ผูชายดื่มน้ํามังคุดมากกวา 3 ออนซขึ้นไป พวกเขาจะขับ
ปสสาวะบอยกวาปกติภายใน 24 ชั่วโมง แรก
14. ชวยชะลอการรวงโรยแหงวัย (aging)
มังคุดคือผลไมมหัศจรรยที่ชวยปองกันและตอตานการรวงโรยแหงวัยนา นับประการทั้งในดาน ความเสื่อม
โทรมทางสติปญญา การยอยอาหาร ไขขอ กระดูก กลามเนื้อ และตา
15. ชวยในการยอยอาหาร
เปลือกของมังคุดประกอบดวยไฟเบอรจํานวนมากซึ่งไฟเบอรนี่เองที่มีสวย ชวยในการผลักดันของเสียออกจาก
รางกายผานทางลําไสอยางรวดเร็วและชวย ปองกันอาการทองผูกและความเปนไปไดในการเกิดมะเร็งในลําไส
ไฟเบอรจะไปชวย ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลโดยการกําจัดน้ําดีที่เปนอันตรายตอรางกายทิ้งไป

ทุเรียน
เนื้อทุเรียน
ฤทธิ์ขับพยาธิ

รสหวานรอน ทําใหเกิดความรอน แกโรคผิวหนัง ทําใหฝ - หนอง แหง เนื้อทุเรียนมี

เปลือกหนาม ทุเรียนรสเฝอน นํามาสับแชในน้ําปูนใสใชชะลางแผลที่เกิดจากน้ําเหลืองเสีย แผล
พุพอง หรือนํามาเผาทําถานบดจนเปนผงคลุกในน้ํามันมะพราวหรือน้ํามันงาลดความบวมพองจากคางทูมและ
เผาเอาควันไลยุงและแมลง
ใบทุเรียน

รสเย็นและเฝอน ใชตมน้ําอาบแกไขแกดีซานและเปนสวนผสมในยาขับพยาธิ

รากจากตนทุเรียน

ตัดเปนขอ ๆ ตมใหเดือด ดื่มบรรเทาอาการไขและรักษาอาการทองรวง

