
 

 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไร่  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โทรศัพท์/โทรสาร

ทาง อบต.ท่าไร่  ได้จัดทําจดหมายข่าวเพ่ือเป็นอีกช่องทางหน่ึงสําหรับประชาชนและผู้สนใจจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและ
การดําเนินงานต่าง ๆ ของ อบต.ท่าไร่  อย่างต่อเน่ือง

 

ขงิ สุดยอดสมุนไพรในตํานาน 
นานมาแลว้       โดยปรากฏอยูใ่นคัมภรีอ์ัลกุรอา่นและผลงานเขยีนของขงจื๊อ 
ปมีาแลว้) และขงิก็มอียูใ่นประวัติศาสตรข์องประเทศไทยมายาวนาน
    ผลการวจิัยลา่สุดพบวา่ผูห้ญงิที่มอีายุในชว่ง 
ประสทิธภิาพของสมองดขีึ้น "
McFarlane ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสุขภาพของออสเตรเลยีกลา่ว 
การลดโอกาสการเป็นโรคอัลไซเมอรไ์ดเ้ชน่ กัน
 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไร่  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โทรสาร 0 7534 4904 – 5     www.tharai.go.t.h

ได้จัดทําจดหมายข่าวเพ่ือเป็นอีกช่องทางหน่ึงสําหรับประชาชนและผู้สนใจจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและ
ท่าไร่  อย่างต่อเน่ือง 

 

 

 

ขงิ สุดยอดสมุนไพรในตํานาน 

สุดยอดสมุนไพรในตํานาน         ขงิ เป็นสมุนไพรที่มมีาตัง้แตส่มัยอดตีกาล
โดยปรากฏอยูใ่นคัมภรีอ์ัลกุรอา่นและผลงานเขยีนของขงจื๊อ 

และขงิก็มอียูใ่นประวัติศาสตรข์องประเทศไทยมายาวนาน      
ผลการวจิัยลา่สุดพบวา่ผูห้ญงิที่มอีายุในชว่ง 50-60 ปทีี่รับประทานขงิเ

"ขงิ มสีว่นชว่ยให ้neuroprotective function ดขีึ้น
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสุขภาพของออสเตรเลยีกลา่ว "น่ันก็หมายความวา่ขงิมสีว่นชว่ยใน

การลดโอกาสการเป็นโรคอัลไซเมอรไ์ดเ้ชน่ กัน" 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไร่  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 
www.tharai.go.t.h 

ได้จัดทําจดหมายข่าวเพ่ือเป็นอีกช่องทางหน่ึงสําหรับประชาชนและผู้สนใจจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและ                     

 

ขงิ เป็นสมุนไพรที่มมีาตัง้แตส่มัยอดตีกาล
โดยปรากฏอยูใ่นคัมภรีอ์ัลกุรอา่นและผลงานเขยีนของขงจื๊อ (เมื่อกวา่ 3000 

 
ปทีี่รับประทานขงิเป็นประจํามี

ดขีึ้น" Kathleen 
น่ันก็หมายความวา่ขงิมสีว่นชว่ยใน



      นอกจากนี้การใสข่งิปน่ 
ก็เป็นการเพิ่มคุณคา่ทางโภชนาการใหก้ับอาหารไดอ้ยา่งดเียี่
สมองแลว้ ขงิยังมฤีทธิ์เป็นยาแกป้วดไดอ้กีดว้ย ขิงมปีระสทิธภิาพในการยับยัง้อาการอักเสบ
ของขอ้ตอ่และกลา้มเนื้อ เปรยีบเสมอืนยาบรรเทาปวด 
ปวดกลา้มเนื้อ, การรับประทานอาหารที่ประกอบดว้ยขงิในสว่นผสมควบคู่
ยา ปฏชิวีนะ ชว่ยใหอ้าการปวดกลา้มเนื้อหายไดไ้วขึ้น
ประเทศออสเตรเลยีกลา่ว 
 
      สําหรับประโยชนข์องน้ําขงิก็
 
      การดื่มน้ําขงิอุ่นๆ สามารถชว่ยบรรเทาอาการเจ็บคอ อาการคัดจมูกและบรรเทา
อาการหวัดได ้การใสน่้ํามะนาว แลว้น้ําผึ้งผสมกับชาขงิรอ้นๆก็มสีรรพคุณเป็นยาที่ดมีากมาย 
รวมไปถงึอาการปวดทอ้งจากอาการลําไสแ้ปรปรวน 
ทุกเชา้สามารถชว่ยใหลํ้าไสข้องทา่นทํางานไดด้มีากขึ้น
ประเทศออสเตรเลยีก็คน้พบอกีวา่ขงิชว่ยควบคุมระดับน้ําตาลใน เลอืด และอาจชว่ยตอ่ต้าน
โรคเบาหวานได้ 
 
      ขงิ ชว่ยใหอ้นิซูลนิทํางานไดด้ีขึ้
ความสัมพันธก์ับความดันโลหติและ หัวใจของเรา และอวัยวะเหลา่นี้ก็จะทํางานดีขึ้นหากไดร้ับ
สารอาหารที่มปีระโยชน์จากขิ
 
      ขงิชว่ยปอ้งกันไมใ่ห ้bad cholesterol LDL 
เสยีกับระบบโลหติภายในรา่งกายและเป็นสาเหตุของโรคหัวใ
 

 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้การใสข่งิปน่ 100 กรัมลงไปในสลัดหรอืผัดผักที่ทา่นรับประทานเป็นประจํา 
ก็เป็นการเพิ่มคุณคา่ทางโภชนาการใหก้ับอาหารไดอ้ยา่งดเียีย่มอกีดว้ย นอกจากจะชว่ยบํารุง
สมองแลว้ ขงิยังมฤีทธิ์เป็นยาแกป้วดไดอ้กีดว้ย ขิงมปีระสทิธภิาพในการยับยัง้อาการอักเสบ
ของขอ้ตอ่และกลา้มเนื้อ เปรยีบเสมอืนยาบรรเทาปวด (Analgesic) "สําหรับการบรรเทาอาการ

การรับประทานอาหารที่ประกอบดว้ยขงิในสว่นผสมควบคู่
ยา ปฏชิวีนะ ชว่ยใหอ้าการปวดกลา้มเนื้อหายไดไ้วขึ้น" Pam Stone ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสุขภาพจาก

สําหรับประโยชนข์องน้ําขงิกส็ามารถชว่ยบรรเทาอาการของโรคภูมแิพไ้ดเ้ชน่กัน

การดื่มน้ําขงิอุ่นๆ สามารถชว่ยบรรเทาอาการเจ็บคอ อาการคัดจมูกและบรรเทา
อาการหวัดได ้การใสน่้ํามะนาว แลว้น้ําผึ้งผสมกับชาขงิรอ้นๆก็มสีรรพคุณเป็นยาที่ดมีากมาย 
รวมไปถงึอาการปวดทอ้งจากอาการลําไสแ้ปรปรวน (IBS) ทอ้งอดืทอ้งเฟอ้
ทุกเชา้สามารถชว่ยใหลํ้าไสข้องทา่นทํางานไดด้มีากขึ้น" McFarlane กลา่ว และการวจิัยของ
ประเทศออสเตรเลยีก็คน้พบอกีวา่ขงิชว่ยควบคุมระดับน้ําตาลใน เลอืด และอาจชว่ยตอ่ต้าน

ขงิ ชว่ยใหอ้นิซูลนิทํางานไดด้ีขึ้น รวมไปถงึการทํางานของชอ่งทอ้งและลําไสซ้ึ่งมี
ความสัมพันธก์ับความดันโลหติและ หัวใจของเรา และอวัยวะเหลา่นี้ก็จะทํางานดีขึ้นหากไดร้ับ
สารอาหารที่มปีระโยชน์จากขงิ 

bad cholesterol LDL แข็งเป็นแผน่ ซึ่ง bad cholesterol 
เสยีกับระบบโลหติภายในรา่งกายและเป็นสาเหตุของโรคหัวใจ 

กรัมลงไปในสลัดหรอืผัดผักที่ทา่นรับประทานเป็นประจํา 
นอกจากจะชว่ยบํารุง

สมองแลว้ ขงิยังมฤีทธิ์เป็นยาแกป้วดไดอ้กีดว้ย ขิงมปีระสทิธภิาพในการยับยัง้อาการอักเสบ
สําหรับการบรรเทาอาการ

การรับประทานอาหารที่ประกอบดว้ยขงิในสว่นผสมควบคู่กับการรับประทาน
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสุขภาพจาก

สามารถชว่ยบรรเทาอาการของโรคภูมแิพไ้ดเ้ชน่กัน 

การดื่มน้ําขงิอุ่นๆ สามารถชว่ยบรรเทาอาการเจ็บคอ อาการคัดจมูกและบรรเทา
อาการหวัดได ้การใสน่้ํามะนาว แลว้น้ําผึ้งผสมกับชาขงิรอ้นๆก็มสีรรพคุณเป็นยาที่ดมีากมาย 

งอดืทอ้งเฟอ้ "การ ดื่มน้ําขงิอุน่ๆ
กลา่ว และการวจิัยของ

ประเทศออสเตรเลยีก็คน้พบอกีวา่ขงิชว่ยควบคุมระดับน้ําตาลใน เลอืด และอาจชว่ยตอ่ต้าน

รวมไปถงึการทํางานของชอ่งทอ้งและลําไสซ้ึ่งมี
ความสัมพันธก์ับความดันโลหติและ หัวใจของเรา และอวัยวะเหลา่นี้ก็จะทํางานดีขึ้นหากไดร้ับ

bad cholesterol นี้จะสง่ผล



 

 

 

 

 

สารพัดประโยชนจ์าก...
สะดวกสบายยิ่งขึ้น สารแคปไซซนิที่อยูใ่นพรกิมคุีณสมบัติชว่ยลดน้ํามูกหรอืลดปรมิาณสารที่
ขัดขวางระบบการหายใจ ในผูป้ว่ยที่เป็นไขห้วัด ไซนัส หรือโรคภูมแิพต้่างๆ ชว่ยบรรเทาอาการ
สารแคปไซซนิเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของตัวยาหลายๆ ชนดิ นอกจาก
พรกิชว่ยปอ้งกันการตดิเชื้อตา่งๆ ในบริเวณเนื้อเยื่อบุผนังชอ่งปาก จมูก ลําคอ

 

 พรกิ...ช่วยบรรเทาอาการไข้หวั

แคปไซซนิที่อยูใ่นพรกิมคุีณสมบัติชว่ยลดน้ํามูกหรอืลดปรมิาณสารที่

ในผูป้ว่ยที่เป็นไขห้วัด ไซนัส หรอืโรคภูมแิพต้า่งๆ ชว่ยบรรเทาอาการไอ สารแคปไซซนิเป็น

สว่นประกอบที่สําคัญของตัวยาหลายๆ ชนดิ นอกจากนัน้สารเบตาแคโรทนีในพรกิชว่ยปอ้งกัน

การตดิเชื้อตา่งๆ ในบรเิวณเนื้อเยื่อบุผนังชอ่งปาก จมูก ลําคอ และปอ

 

 พรกิ...ช่วยลดการอุดตันของเส้นเลอื

สมองอุดตัน การบรโิภคพรกิเป็นประจําจะชว่ยลดอัตราความเสี่ยงจากการอุดตันของเส้นเลอืด 

นับเป็นสาเหตุสําคัญของการเกดิโรคหัวใจลม้เหลว เนื่องจากพรกิชว่ยใหก้ารไหลเวยีนของเลอืด

ดขีึ้นและชว่ยลดความดัน เพราะวา่ในพรกิมสีารจําพวกเบตาแคโรทนีและวติามนิซ ีซึ่งชว่ย

เสรมิสรา้งผนังหลอดเลือดใหแ้ข็งแรงเพิ่มการยดืตัวของผนังหลอดเลอืด ทําใหป้รับตัวเขา้กับ

แรงดันระดับต่างๆ ไดด้ยีิ่งขึ้น 

สารพัดประโยชน์จาก...พรกิ 

...พรกิ   พรกิ...ชว่ยบรรเทาอาการไขห้วัด ชว่ยใหร้ะบบการหายใจ
สะดวกสบายยิ่งขึ้น สารแคปไซซนิที่อยูใ่นพรกิมคุีณสมบัติชว่ยลดน้ํามูกหรอืลดปรมิาณสารที่
ขัดขวางระบบการหายใจ ในผูป้ว่ยที่เป็นไขห้วัด ไซนัส หรือโรคภูมแิพต้่างๆ ชว่ยบรรเทาอาการ
สารแคปไซซนิเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของตัวยาหลายๆ ชนดิ นอกจากนั้นสารเบตาแคโ
พรกิชว่ยปอ้งกันการตดิเชื้อตา่งๆ ในบริเวณเนื้อเยื่อบุผนังชอ่งปาก จมูก ลําคอ

ช่วยบรรเทาอาการไข้หวัด ชว่ยใหร้ะบบการหายใจสะดวกสบายยิ่งขึ้น สาร

แคปไซซนิที่อยูใ่นพรกิมคุีณสมบัติชว่ยลดน้ํามูกหรอืลดปรมิาณสารที่ขัดขวางระบบการหายใจ 

ในผูป้ว่ยที่เป็นไขห้วัด ไซนัส หรอืโรคภูมแิพต้า่งๆ ชว่ยบรรเทาอาการไอ สารแคปไซซนิเป็น

สว่นประกอบที่สําคัญของตัวยาหลายๆ ชนดิ นอกจากนัน้สารเบตาแคโรทนีในพรกิชว่ยปอ้งกัน

การตดิเชื้อตา่งๆ ในบรเิวณเนื้อเยื่อบุผนังชอ่งปาก จมูก ลําคอ และปอด 

ช่วยลดการอุดตันของเส้นเลอืด หรอืการเสยีชวีติอันเนื่องมาจากเสน้เลือดที่

สมองอุดตัน การบรโิภคพรกิเป็นประจําจะชว่ยลดอัตราความเสี่ยงจากการอุดตันของเส้นเลอืด 

นับเป็นสาเหตุสําคัญของการเกดิโรคหัวใจลม้เหลว เนื่องจากพรกิชว่ยใหก้ารไหลเวยีนของเลอืด

ดขีึ้นและชว่ยลดความดัน เพราะวา่ในพรกิมสีารจําพวกเบตาแคโรทนีและวติามนิซ ีซึ่งชว่ย

มสรา้งผนังหลอดเลือดใหแ้ข็งแรงเพิ่มการยดืตัวของผนังหลอดเลอืด ทําใหป้รับตัวเขา้กับ

 

ไขห้วัด ชว่ยใหร้ะบบการหายใจ
สะดวกสบายยิ่งขึ้น สารแคปไซซนิที่อยูใ่นพรกิมคุีณสมบัติชว่ยลดน้ํามูกหรอืลดปรมิาณสารที่
ขัดขวางระบบการหายใจ ในผูป้ว่ยที่เป็นไขห้วัด ไซนัส หรือโรคภูมแิพต้่างๆ ชว่ยบรรเทาอาการไอ 

นั้นสารเบตาแคโรทนีใน 
พรกิชว่ยปอ้งกันการตดิเชื้อตา่งๆ ในบริเวณเนื้อเยื่อบุผนังชอ่งปาก จมูก ลําคอ.... 

ชว่ยใหร้ะบบการหายใจสะดวกสบายยิ่งขึ้น สาร

ขัดขวางระบบการหายใจ 

ในผูป้ว่ยที่เป็นไขห้วัด ไซนัส หรอืโรคภูมแิพต้า่งๆ ชว่ยบรรเทาอาการไอ สารแคปไซซนิเป็น

สว่นประกอบที่สําคัญของตัวยาหลายๆ ชนดิ นอกจากนัน้สารเบตาแคโรทนีในพรกิชว่ยปอ้งกัน

 

หรอืการเสยีชวีติอันเนื่องมาจากเสน้เลือดทีไ่ปเลี้ยง

สมองอุดตัน การบรโิภคพรกิเป็นประจําจะชว่ยลดอัตราความเสี่ยงจากการอุดตันของเส้นเลอืด 

นับเป็นสาเหตุสําคัญของการเกดิโรคหัวใจลม้เหลว เนื่องจากพรกิชว่ยใหก้ารไหลเวยีนของเลอืด

ดขีึ้นและชว่ยลดความดัน เพราะวา่ในพรกิมสีารจําพวกเบตาแคโรทนีและวติามนิซ ีซึ่งชว่ย

มสรา้งผนังหลอดเลือดใหแ้ข็งแรงเพิ่มการยดืตัวของผนังหลอดเลอืด ทําใหป้รับตัวเขา้กับ



 พรกิ...ช่วยลดปรมิาณสารคอเลสเตอรอ

คอเลสเตอรอลชนดิไมด่ ี(LDL

สรา้งคอเลสเตอรอลชนิดด ี(HDL

เซอไรดใ์นกระแสเลอืดตํ่าลง เป็นผลดีตอ่สุขภาพของผูบ้รโิภ

 

 พรกิ...ช่วยลดความเสี่ยงของการเกดิโรคมะเร็

การบรโิภคอาหารที่มวีติามนิซมีากๆ จะชว่ยปกปอ้งการเกดิโรคมะเร็งได ้วติามนิซยีับยัง้การ

สรา้งไนโตรซามนีซึ่งเป็นสารกอ่มะเร็งในระบบทางเดนิอาหาร วิตามนิซชีว่ยเสรมิสรา้งคอลลา

เจนซึ่งเป็นสว่นประกอบของกระดูกออ่น รวมถงึเป็นสว่น

ปอด คอลลาเจนเป็นโปรตนีที่สามารถหยุดการแพรก่ระจายของเซลล์เนื้อรา้ยได้

นอกจากนี้ วติามนิซยีังเป็นสารตา้นอนุมูลอสิระ 

บทบาทของอนุมูลอสิระ (free radicals) 

เซลลม์ะเร็งในที่สุด สารเบตาแคโรทีนในพรกิชว่ยลดอัตราการเสี่ยงของโรคมะเร็งในปอด และ

ในชอ่งปาก คนที่รับประทานผักที่มสีารเบตาแคโรทนีนอ้ย จะมคีวามเสี่ยงตอ่การเกดิโรคมะเร็ง

มากกวา่คนที่รับประทานผักที่มเีบตาแคโรทีนสูงถงึ 

คุณสมบัติของสารเบตาแคโรทนีจะชว่

เซลลม์ะเร็ง สําหรับพรกิบางชนดิที่มสีมีว่งจะมสีารพวกแอนโทไซยานนิ ซึ่งสารนี้มคุีณสมบัติ

เป็นสารตา้นอนุมูลอสิระ คอื สามารถทําลายอนุมูลอสิระไดเ้ชน่กั

 

 พรกิ...ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปว

อักเสบของผวิหนัง เป็นต้น ในปัจจุบันมกีารใชส้ารแคปไซซนิเป็นสว่นประกอบของขี้ผึ้ง ใช้

บรรเทาอาการปวดอันเนื่องมาจากผดผื่นคันและอาการผื่นแดงบรเิวณผวิหนัง รวมทัง้อาการ

ปวดที่เกดิจากเสน้เอ็น โรคเกาต ์หรอืโรคขอ้ตอ่อักเสบ เป็

ยังบง่ชี้วา่สารแคปไซซนิชว่ยลดอาการปวดศีรษะและไมเกรนลงได้

 

ช่วยลดปรมิาณสารคอเลสเตอรอล สารแคปไซซนิชว่ยปอ้งกันมใิหตั้บสรา้ง

LDL-Low density lipoprotein) ในขณะเดยีวกันก็สง่เสรมิใหม้ี

HDL-high density lipoprotein) มากขึ้น ทําให้ปรมิาณของไตรกลี

เซอไรดใ์นกระแสเลอืดตํ่าลง เป็นผลดีตอ่สุขภาพของผูบ้รโิภค 

ช่วยลดความเสี่ยงของการเกดิโรคมะเรง็ เนื่องจากพรกิเป็นพชืผักที่มวีติามนิซสูีง 

การบรโิภคอาหารที่มวีติามนิซมีากๆ จะชว่ยปกปอ้งการเกดิโรคมะเร็งได ้วติามนิซยีับยัง้การ

สรา้งไนโตรซามนีซึ่งเป็นสารกอ่มะเร็งในระบบทางเดนิอาหาร วิตามนิซชีว่ยเสรมิสรา้งคอลลา

เจนซึ่งเป็นสว่นประกอบของกระดูกออ่น รวมถงึเป็นสว่นประกอบของผวิหนัง กลา้มเนื้อและ

ปอด คอลลาเจนเป็นโปรตนีที่สามารถหยุดการแพรก่ระจายของเซลล์เนื้อรา้ยได้

นอกจากนี้ วติามนิซยีังเป็นสารตา้นอนุมูลอสิระ (antioxidant) คอืสามารถยุติหรอืขัดขวาง

free radicals) ที่จะกอ่ใหเ้กดิการกลายพันธุ์ของเซลลจ์

เซลลม์ะเร็งในที่สุด สารเบตาแคโรทีนในพรกิชว่ยลดอัตราการเสี่ยงของโรคมะเร็งในปอด และ

ในชอ่งปาก คนที่รับประทานผักที่มสีารเบตาแคโรทนีนอ้ย จะมคีวามเสี่ยงตอ่การเกดิโรคมะเร็ง

มากกวา่คนที่รับประทานผักที่มเีบตาแคโรทีนสูงถงึ 7 เทา่ 

คุณสมบัติของสารเบตาแคโรทนีจะชว่ยลดอัตราการกลายพันธุข์องเซลล์และทําลาย

เซลลม์ะเร็ง สําหรับพรกิบางชนดิที่มสีมีว่งจะมสีารพวกแอนโทไซยานนิ ซึ่งสารนี้มคุีณสมบัติ

เป็นสารตา้นอนุมูลอสิระ คอื สามารถทําลายอนุมูลอสิระไดเ้ชน่กัน 

ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด เชน่ ลดอาการปวดฟัน บรรเทาอาการเจ็บคอ และการ

อักเสบของผวิหนัง เป็นต้น ในปัจจุบันมกีารใชส้ารแคปไซซนิเป็นสว่นประกอบของขี้ผึ้ง ใช้

บรรเทาอาการปวดอันเนื่องมาจากผดผื่นคันและอาการผื่นแดงบรเิวณผวิหนัง รวมทัง้อาการ

ปวดที่เกดิจากเสน้เอ็น โรคเกาต ์หรอืโรคขอ้ตอ่อักเสบ เป็นตน้ นอกจากนี้ผลการทดลองใหม่ๆ

ยังบง่ชี้วา่สารแคปไซซนิชว่ยลดอาการปวดศีรษะและไมเกรนลงได้ 

สารแคปไซซนิชว่ยปอ้งกันมใิหตั้บสรา้ง

ในขณะเดยีวกันก็สง่เสรมิใหม้กีาร

มากขึ้น ทําให้ปรมิาณของไตรกลี

เนื่องจากพรกิเป็นพชืผักที่มวีติามนิซสูีง 

การบรโิภคอาหารที่มวีติามนิซมีากๆ จะชว่ยปกปอ้งการเกดิโรคมะเร็งได ้วติามนิซยีับยัง้การ

สรา้งไนโตรซามนีซึ่งเป็นสารกอ่มะเร็งในระบบทางเดนิอาหาร วิตามนิซชีว่ยเสรมิสรา้งคอลลา

ประกอบของผวิหนัง กลา้มเนื้อและ

ปอด คอลลาเจนเป็นโปรตนีที่สามารถหยุดการแพรก่ระจายของเซลล์เนื้อรา้ยได ้

คอืสามารถยุติหรอืขัดขวาง

ที่จะกอ่ใหเ้กดิการกลายพันธุ์ของเซลลจ์นเป็น

เซลลม์ะเร็งในที่สุด สารเบตาแคโรทีนในพรกิชว่ยลดอัตราการเสี่ยงของโรคมะเร็งในปอด และ

ในชอ่งปาก คนที่รับประทานผักที่มสีารเบตาแคโรทนีนอ้ย จะมคีวามเสี่ยงตอ่การเกดิโรคมะเร็ง

ยลดอัตราการกลายพันธุข์องเซลล์และทําลาย

เซลลม์ะเร็ง สําหรับพรกิบางชนดิที่มสีมีว่งจะมสีารพวกแอนโทไซยานนิ ซึ่งสารนี้มคุีณสมบัติ

เชน่ ลดอาการปวดฟัน บรรเทาอาการเจ็บคอ และการ

อักเสบของผวิหนัง เป็นต้น ในปัจจุบันมกีารใชส้ารแคปไซซนิเป็นสว่นประกอบของขี้ผึ้ง ใช้

บรรเทาอาการปวดอันเนื่องมาจากผดผื่นคันและอาการผื่นแดงบรเิวณผวิหนัง รวมทัง้อาการ

นตน้ นอกจากนี้ผลการทดลองใหม่ๆ



 พรกิ...ช่วยเสรมิสร้างสุขภาพและอารมณ์ดี

สัญญาณใหต้อ่มใตส้มองสรา้งสาร เอนดอรฟ์ิน 

morphine) ขึ้น สารเอนดอรฟ์นิเป็นเปปไทดข์นาดเล็ก 

มอรฟ์นี คอื บรรเทาอาการเจ็บปวด ในขณะเดยีวกันก็สรา้งอารมณใ์หด้ขีึ้น ยิ่ง

ไปมากเทา่ใด รา่งกายก็จะสรา้งเอนดอรฟ์นิขึ้นมามากขึ้นเท่านั้น ปกตริา่งกายของคนเราจะ

สรา้งสารเอนดอรฟ์ินขึ้นภายหลังการออกกําลังกาย ดังนัน้การออกกําลังกายแมจ้ะทําให้

รา่งกายเมื่อยลา้ แตผู่อ้อกกําลังกายจะรูส้กึสดชื่นแจม่ใ

ถา้ตอ้งการบรรเทาความเผ็ดของอาหา

ไขมันเป็นสว่นประกอบมากกวา่การดื่มน้ํา เพราะการดื่มน้ํามผีลเพยีงชว่ยบรรเทาอาการแสบ

รอ้นไดเ้ท่านัน้ แต่ความเผ็ดก็ยังไมไ่ดล้ดลง เนื่องจากวา่ 

 

มะระ

มะระ..รูปไมส่วย แตป่ระโยชนส์วยมาก 
เป็นลมขมเป็นยา สิ่งที่น่าคดิก็คอื ทําไมของที่มปีระโยชนส์ว่นใหญม่ักจะมรีสชาตทิี่ไมน่า่
รับประทาน ไมอ่รอ่ยลิ้นเอาเสยีเ
อยากจะรับประทาน ภายใตห้นา้ตาที่อัปลักษณข์องมัน ถงึเวลาแลว้ที่เราจะหันมาปฏวิัติการกนิ
เสยีใหมน่ะคะ  

ช่วยเสรมิสร้างสุขภาพและอารมณ์ด ีเนือ่งจากสารแคปไซซนิมีสว่นในการสง่

สัญญาณใหต้อ่มใตส้มองสรา้งสาร เอนดอรฟ์ิน (endorphin มาจากคําวา่ 

ขึ้น สารเอนดอรฟ์นิเป็นเปปไทดข์นาดเล็ก (โปรตนีสายสัน้ๆ) มีคุณสมบัติคลา้ย

มอรฟ์นี คอื บรรเทาอาการเจ็บปวด ในขณะเดยีวกันก็สรา้งอารมณใ์หด้ขีึ้น ยิ่ง

ไปมากเทา่ใด รา่งกายก็จะสรา้งเอนดอรฟ์นิขึ้นมามากขึ้นเท่านั้น ปกตริา่งกายของคนเราจะ

สรา้งสารเอนดอรฟ์ินขึ้นภายหลังการออกกําลังกาย ดังนัน้การออกกําลังกายแมจ้ะทําให้

รา่งกายเมื่อยลา้ แตผู่อ้อกกําลังกายจะรูส้กึสดชื่นแจม่ใส 

ถา้ตอ้งการบรรเทาความเผ็ดของอาหารในปากควรดื่มแอลกอฮอล ์หรอืรับประทานอาหารที่มี

ไขมันเป็นสว่นประกอบมากกวา่การดื่มน้ํา เพราะการดื่มน้ํามผีลเพยีงชว่ยบรรเทาอาการแสบ

รอ้นไดเ้ท่านัน้ แต่ความเผ็ดก็ยังไมไ่ดล้ดลง เนื่องจากวา่ ‘น้ํา' ละลายสารดังกลา่วไดไ้มด่ี

มะระ..รูปไม่สวย แต่ประโยชน์สวยมาก 

 

รูปไมส่วย แตป่ระโยชนส์วยมาก    ก็อยา่งที่โบราณเคา้วา่กันวา่ หวาน
เป็นลมขมเป็นยา สิ่งที่น่าคดิก็คอื ทําไมของที่มปีระโยชนส์ว่นใหญม่ักจะมรีสชาตทิี่ไมน่า่
รับประทาน ไมอ่รอ่ยลิ้นเอาเสยีเลย ก็อยา่งเชน่เจ้ามะระนี่หละ่คะ่ ที่มรีสชาตขิมซะจนไม่
อยากจะรับประทาน ภายใตห้นา้ตาที่อัปลักษณข์องมัน ถงึเวลาแลว้ที่เราจะหันมาปฏวิัติการกนิ

องจากสารแคปไซซนิมีสว่นในการสง่

มาจากคําวา่ endogenous 

มีคุณสมบัติคลา้ย

มอรฟ์นี คอื บรรเทาอาการเจ็บปวด ในขณะเดยีวกันก็สรา้งอารมณใ์หด้ขีึ้น ยิ่งรับประทานเข้า

ไปมากเทา่ใด รา่งกายก็จะสรา้งเอนดอรฟ์นิขึ้นมามากขึ้นเท่านั้น ปกตริา่งกายของคนเราจะ

สรา้งสารเอนดอรฟ์ินขึ้นภายหลังการออกกําลังกาย ดังนัน้การออกกําลังกายแมจ้ะทําให้

รในปากควรดื่มแอลกอฮอล ์หรอืรับประทานอาหารที่มี

ไขมันเป็นสว่นประกอบมากกวา่การดื่มน้ํา เพราะการดื่มน้ํามผีลเพยีงชว่ยบรรเทาอาการแสบ

ละลายสารดังกลา่วไดไ้มด่.ี..  

 

ก็อยา่งที่โบราณเคา้วา่กันวา่ หวาน 
เป็นลมขมเป็นยา สิ่งที่น่าคดิก็คอื ทําไมของที่มปีระโยชนส์ว่นใหญม่ักจะมรีสชาตทิี่ไมน่า่ 

ลย ก็อยา่งเชน่เจ้ามะระนี่หละ่คะ่ ที่มรีสชาตขิมซะจนไม่
อยากจะรับประทาน ภายใตห้นา้ตาที่อัปลักษณข์องมัน ถงึเวลาแลว้ที่เราจะหันมาปฏวิัติการกนิ



 อยา่งแรกเลย คอื ความขมของมะระนั้นสามารถช่วยให้เราเจรญิอาหาร

ที่อยูใ่นมะระนัน้จะชว่ยกระตุน้ใหน้้ํายอ่ย ออกมามากจงึทําใหร้ับประทานอาหารไดม้ากขึ้น ซึ่ง

เราอาจจะนํามะระไปลวก หรอืเผาไฟจิ้ม แลว้นํามาจิ้มกับน้ําพรกิก็ไดน้ะค

 

 ตอ่มา..ก็คอื คุณสมบัติในการการบําบัดและรกัษาโรคเบาหวานระยะเริ่มต้น

สารอาหารในมะระ ซึ่งทําหนา้ที่เพิ่มเบตา้เซลลใ์นตับออ่น โดยการกระตุน้ใหเ้กดิการสร้

อนิซูลนิ (ฮอรโ์มนควบคุมระดับน้ําตาลในเลอืด

และคารโ์บไฮเดรต สารอาหารจะผสมอยูใ่นรูปของโปรตนี ซึ่งสามารถบรรเทาอาการเจ็บปว่ยที่

เกดิจากโรคตับและโรคเบาหวานได ้มะระยังสามารถแกโ้รคตับอักเสบ ปวดหัวเขา่ มา้มอักเสบ

ไดค้ะ่ โดยรับประทานมะระดบิเป็นประจําจะชว่ยไดค้่

 

นอกจากนี้มะระยังมคีณุค่าทางอาหารมากมาย เพราะอุดมไปด้วยฟอสฟอรัส แคลเซยีม 

วติามนิซ ีวติามนิบ1ี - บ3ี, 

 

เมนูอาหารจากมะระ ได้แก ่ตม้จดืมะระยัดไส้

มะระผัดน้ํามันหอย เป็นตน้ หากจะลดความขมของมะระตอ้งลวกหรอืตม้นาน ๆ โดยคลุกเคล้า

กับเกลอืกอ่นที่จะนําไปปรุง หรอืตม้น้ําแลว้เทน้ําทิ้ง 

มะระไดอ้ยา่งสบายใจ 

 

แถมทา้ยอกีนดินะคะ่ ดว้ยขอ้ควรระวัง เราทานมะระที่ดบิ ๆ กันได้

ผลสุกนะคะ่ เพราะอาจทําใหค้ลื่นไส ้อาเจยีนได้คะ่ เนื่องจากมสีารซาโปนนิอยูม่าก ซึ่งสารนี้จะ

ทําใหเ้ป็นพษิตอ่รา่งกายคะ่ อกีอยา่ง อยา่ทานมะระมากจนเกนิไปนะค่ะ เพรา

เนื่องจากมฤีทธิ์เป็นยาระบาย

 

ความขมของมะระนั้นสามารถช่วยให้เราเจรญิอาหาร

ที่อยูใ่นมะระนัน้จะชว่ยกระตุน้ใหน้้ํายอ่ย ออกมามากจงึทําใหร้ับประทานอาหารไดม้ากขึ้น ซึ่ง

เราอาจจะนํามะระไปลวก หรอืเผาไฟจิ้ม แลว้นํามาจิ้มกับน้ําพรกิก็ไดน้ะค

คุณสมบัติในการการบําบัดและรกัษาโรคเบาหวานระยะเริ่มต้น

สารอาหารในมะระ ซึ่งทําหนา้ที่เพิ่มเบตา้เซลลใ์นตับออ่น โดยการกระตุน้ใหเ้กดิการสร้

ฮอรโ์มนควบคุมระดับน้ําตาลในเลอืด) อกีทัง้มะระยังมเีอนไซมท์ี่ทําหนา้ที่ยอ่ยน้ําตาล

และคารโ์บไฮเดรต สารอาหารจะผสมอยูใ่นรูปของโปรตนี ซึ่งสามารถบรรเทาอาการเจ็บปว่ยที่

เกดิจากโรคตับและโรคเบาหวานได ้มะระยังสามารถแกโ้รคตับอักเสบ ปวดหัวเขา่ มา้มอักเสบ

ะ โดยรับประทานมะระดบิเป็นประจําจะชว่ยไดค้ะ่ 

นอกจากนี้มะระยังมคีณุค่าทางอาหารมากมาย เพราะอุดมไปด้วยฟอสฟอรัส แคลเซยีม 

3, เบต้าแคโรทนี, ไฟเบอร,์ ธาตุเหล็ก, โพแทสเซยีม

เมนูอาหารจากมะระ ได้แก ่ตม้จดืมะระยัดไส,้ มะระตม้จับฉา่ย, ผัดมะระหมูสับ

มะระผัดน้ํามันหอย เป็นตน้ หากจะลดความขมของมะระตอ้งลวกหรอืตม้นาน ๆ โดยคลุกเคล้า

กับเกลอืกอ่นที่จะนําไปปรุง หรอืตม้น้ําแลว้เทน้ําทิ้ง 1 ครัง้ กอ่นนํามารับประทาน จะชว่ยใหก้นิ

แถมทา้ยอกีนดินะคะ่ ดว้ยขอ้ควรระวัง เราทานมะระที่ดบิ ๆ กันได้ แตห่า้มรับประทานมะระที่มี

ผลสุกนะคะ่ เพราะอาจทําใหค้ลื่นไส ้อาเจยีนได้คะ่ เนื่องจากมสีารซาโปนนิอยูม่าก ซึ่งสารนี้จะ

ทําใหเ้ป็นพษิตอ่รา่งกายคะ่ อกีอยา่ง อยา่ทานมะระมากจนเกนิไปนะค่ะ เพรา

ย 

 

ความขมของมะระนั้นสามารถช่วยให้เราเจรญิอาหาร เพราะสารขม

ที่อยูใ่นมะระนัน้จะชว่ยกระตุน้ใหน้้ํายอ่ย ออกมามากจงึทําใหร้ับประทานอาหารไดม้ากขึ้น ซึ่ง

เราอาจจะนํามะระไปลวก หรอืเผาไฟจิ้ม แลว้นํามาจิ้มกับน้ําพรกิก็ไดน้ะคะ 

คุณสมบัติในการการบําบัดและรกัษาโรคเบาหวานระยะเริ่มต้น ดว้ย

สารอาหารในมะระ ซึ่งทําหนา้ที่เพิ่มเบตา้เซลลใ์นตับออ่น โดยการกระตุน้ใหเ้กดิการสรา้ง

อกีทัง้มะระยังมเีอนไซมท์ี่ทําหนา้ที่ยอ่ยน้ําตาล

และคารโ์บไฮเดรต สารอาหารจะผสมอยูใ่นรูปของโปรตนี ซึ่งสามารถบรรเทาอาการเจ็บปว่ยที่

เกดิจากโรคตับและโรคเบาหวานได ้มะระยังสามารถแกโ้รคตับอักเสบ ปวดหัวเขา่ มา้มอักเสบ

นอกจากนี้มะระยังมคีณุค่าทางอาหารมากมาย เพราะอุดมไปด้วยฟอสฟอรัส แคลเซยีม 

โพแทสเซยีม, เป็นต้น 

ผัดมะระหมูสับ, มะระผัดกุง้, 

มะระผัดน้ํามันหอย เป็นตน้ หากจะลดความขมของมะระตอ้งลวกหรอืตม้นาน ๆ โดยคลุกเคล้า

ครัง้ กอ่นนํามารับประทาน จะชว่ยใหก้นิ

แตห่า้มรับประทานมะระที่มี

ผลสุกนะคะ่ เพราะอาจทําใหค้ลื่นไส ้อาเจยีนได้คะ่ เนื่องจากมสีารซาโปนนิอยูม่าก ซึ่งสารนี้จะ

ทําใหเ้ป็นพษิตอ่รา่งกายคะ่ อกีอยา่ง อยา่ทานมะระมากจนเกนิไปนะค่ะ เพราะจะทําใหท้อ้งเสยี 


