นำ้ ผัก ผลไม้ แยกกำก (Juicer)
เรี ยบเรี ยงโดย: รศ.ดร.สมโภช รติโอฬาร

นำ้ ผักผลไม้ แบบแยกกำกดีอย่ ำงไร
ผักและผลไม้สดเป็ นแหล่งรวมเอนไซม์ สารพฤกษเคมี สารต้านอนุ มูลอิสระ วิตามินและเกลือ
แร่ เป็ นกุญแจไปสู่ ความมีสุขภาพดีและอายุยืนยาว การคั้นน้ าแยกกากเป็ นกระบวนการที่จะแยกสารอาหาร
อันเปี่ ยมคุณค่าออกมาจากผักและผลไม้สด โดยตัดขั้นตอนการย่อยสลายกากใยออก เพราะน้ าคั้นนั้นอยูใ่ น
สภาพของเหลวที่ระบบย่อยอาหารสามารถดูดซึ มนาไปใช้ได้เลย เปิ ดโอกาสให้ระบบย่อยอาหารได้พกั ล้าง
สารพิษตกค้างและซ่ อมแซมบารุ ง ในแต่ละมื้อร่ างกายต้องใช้พลังงานถึงร้อยละ 70 ในการย่อยสลาย และ
อาจใช้เวลานานถึง 2-3 ชัว่ โมงในการย่อยก่อนที่สารอาหารจะเริ่ มถูกดูดซึ ม การดื่มน้ าผักผลไม้ค้ นั สดวันละ
อย่างน้อย 1 แก้วทุกๆวัน เป็ นการเติมสารอาหารเข้าสู่ ร่างกายแบบเร่ งด่วนและเข้มข้น (กากใยมีความจาเป็ น
ต่อร่ างกายโดยเฉพาะระบบขับถ่าย เพราะฉะนั้นเราควรรับประทานผักผลไม้ในแต่ละมื้อเพื่อกากใยด้วย)
เอนไซม์ ในน้ าผักผลไม้ค้ นั สดช่ วยย่อยและดูดซึ มอาหาร ช่ วยเร่ งปฏิ กิริยาเคมีของสารและ
ฮอร์ โมนที่หลัง่ มาจากอวัยวะต่างๆในร่ างกาย ให้ทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่เอนไซม์ในผักและผลไม้จะ
ถูกทาลายทันทีเมื่อโดนความร้อน น้ าผักผลไม้บรรจุกล่องจะต้องผ่านขบวนการความร้อนเพื่อถนอมอาหาร
(และอาจมีสารกันบูด รวมทั้งสี ผสมอาหารและน้ าตาลรวมอยูด่ ว้ ย) ทาให้ไม่มีเอนไซม์หลงเหลืออยูใ่ นน้ าผัก
ผลไม้แปรรู ปจากโรงงาน การคั้นน้ าผักผลไม้สดๆโดยให้เกิดความร้อนน้อยที่สุดจึงเป็ นการคั้นเอาเอนไซม์
ของผัก ผลไม้ออกมาด้วย
นอกจากนี้ โดยธรรมชาติเรามักจะรับประทานสิ่ งเดิมซ้ าๆด้วยความเคย ชิน เราจะเลือกทานผัก
ผลไม้เพียงไม่กี่ชนิ ดเพราะไม่ชอบรสชาติของผักผลไม้ชนิ ด อื่นๆ (เช่น บล็อคโคลี่ น้ าบล็อคโคลี่ดื่มง่ายกว่า
ทานบล็อคโคลี่สดๆ) หรื อบางอย่างเรามักจะไม่ซ้ื อเพราะไม่คิดจะเอาไปทากับข้าวอะไร (เช่น หัวบีทรู ท)
พฤติกรรมการรับประทานอาหารแบบนี้ ทาให้มีความเสี่ ยงในการขาดสารอาหารและการสะสมของสารพิษ
เพราะเราทานแต่ผกั ผลไม้เดิมๆ ตลอดเวลา การคั้นน้ าผัก ผลไม้ทาให้เราได้ทานผักผลไม้หลากหลายมากขึ้น
เป็ นโอกาสที่จะได้เติมวิตามินและเกลือแร่ เข้าสู่ ร่างกายให้ครบถ้วนมากขึ้น ทันทีที่เราดื่มน้ าผักผลไม้ค้ นั สด
จะรู้สึกได้ถึงความสดชื่น ธาตุเย็นจากผักผลไม้ช่วยลดความเครี ยด คลายความร้อน เมื่อดื่มไปซักหนึ่งอาทิตย์
เราจะรู้สึกอยากดื่มน้ าผักผลไม้เองโดยอัตโนมัติเพราะร่ างกายของเราต้องการสารอาหารมากคุณค่าเหล่านั้น
ร่ างกายจะรู ้สึกมีพลังและกระปรี้ กระเปร่ ามากขึ้น ระบบขับถ่ายทางานดีข้ ึน ผิวพรรณผ่องใสขึ้น
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หลักสำคัญในกำรคั้นนำ้ ผักผลไม้ แยกกำก
หัวใจสาคัญของการคั้นน้ าผักผลไม้อยูท่ ี่ความสด หมายถึง เมื่อคั้นเสร็ จแล้วต้องดื่มทันทีภายใน 15
นาที ยิ่งเก็บน้ าคั้นสดไว้นานยิ่งมีคุณค่าน้อยลง (หากจะเก็บ ให้ใส่ ขวดแก้วสี ชา ริ นน้ าให้ปริ่ มปากขวดแล้ว
ปิ ดฝา ยิง่ เหลือช่องอากาศน้อยเท่าไรยิง่ ดี เก็บไว้ในตูเ้ ย็น ไม่ควรดื่มหลังจาก 24 ชัว่ โมง) เช่นเดียวกับเอนไซม์
วิตามินซี ในผักและผลไม้เสื่ อมสลายอย่างรวดเร็ วหลังจากคั้นน้ าออกมา บางอย่างโดนทาลายทันทีที่ถูกความ
ร้อนขณะปรุ งอาหาร
การดื่มน้ าคั้นผักผลไม้สดได้เปรี ยบกว่าการรับประทานผักและผลไม้เป็ นชิ้นๆตรงที่ สารอาหาร
จานวนมากมายอยูท่ ี่เปลือกของผลไม้ที่เรามักจะตัดทิ้งเพราะเราเคี้ยวไม่ได้ เช่น เปลือกแตงโม เปลือกมะนาว
แต่เราสามารถคั้นออกมาดื่มได้ นอกจากนี้ การคั้นน้ าทาให้เราสามารถรับประทานผักผลไม้ได้ในจานวนที่
มากขึ้น (ปกติควรรับประทานผักผลไม้ปริ มาณ 500 กรัมต่อวันจึงเพียงพอต่อความต้องการของร่ างกาย)
ดังนั้นจึ งค่อนข้างยากที่ เราจะรั บ ประทานผักได้ครึ่ งกิ โลกรั มทุ กวัน น้ าแครอทหนึ่ งแก้วต้องใช้แครอท
ประมาณ 8 หัว ดื่ม 2 นาทีหมดแก้ว (ลองนึ กถึงเวลาที่เราใช้ในการนัง่ เคี้ยวแครอท 8 หัวและพลังงานในการ
ย่อยอีก) การดื่มน้ าผักผลไม้ค้ นั สดจึงน่าจะตอบโจทย์ของชีวติ ที่เร่ งรี บของเราในยุคปั จจุบนั ได้

ตัวอย่ ำงสู ตรพืช ผัก ผลไม้ แยกกำก ทุกสู ตรคั้นได้ 2 แก้ว
1) นำ้ มะเขือเทศแครอท
ส่ วนผสม มะเขือเทศ 3 ลูก แครอท 4 แท่ง (ไม่ตอ้ งปอกเปลือก) แตงกวา 1/2 ลูก (ปอกเปลือก)
คึ่นไช่ (celery) 2 ก้าน
2) นำ้ บีทรู ท
ส่ วนผสม บีทรู ท 1 หัว (ปอกเปลือก แล้วผ่าครึ่ ง) แอปเปิ้ ล 2 ผล (ผ่าสี่ เอาแกนและเม็ดออก) 3
แครอท 4-5 แท่ ง (ไม่ ต้องปอกเปลื อ ก) แตงกวา 1 ลู ก (ปอกเปลื อกถ้าแวกซ์ ) ขิ ง ประมาณ 1 นิ้ ว
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3) นำ้ แครอทมะม่ วงต้ ำนมะเร็ง
ส่ วนผสม มะม่วงสุ ก 1 ลูก (ปอกเปลือก หัน่ เป็ นชิ้นๆ) ส้ม 2 ลูก (ปอกเปลือก เหลือใยขาวๆไว้)
แครอท 5 แท่ง (ไม่ตอ้ งปอกเปลือก) มะนาว 1 ลูก (ปอกเปลือก เหลือใยขาวๆไว้)
4) นำ้ มะเขือเทศสั บปะรด
ส่ วนผสม มะเขือเทศ 3 ลูก (ถ้าชอบมะเขือเทศ เพิ่มจานวนได้) สับประรดหัน่ ชิ้น 3 ถ้วย ( แกน
สับประรดก็เอามาคั้นได้) มะนาว 1/2 ลูก (คั้นทั้งเปลือก)
5) นำ้ ส้ มแครอท
ส่ วนผสม ส้ม 2 ลูก (ปอกเปลือก แต่เก็บใยขาวๆไว้) แครอท 8-9 แท่ง (ถ้าแท่งเล็กเพิ่มจานวน
ถ้าแท่งใหญ่ใช้นอ้ ยลง)
6) นำ้ ผักสู ตรดีท้อกซ์ ของญีป่ ุ่ น (www.benefits-of-honey.com)
ส่ วนผสม มะระ 1/3 ลูก (แกะเม็ดออก) แอปเปิ้ ล 1 ลูก (ผ่าสี่ ตัดแกนและเอาเม็ดออก) แตงกวา
1 ผลใหญ่ พริ กหยวก 1/2 ลูก (ตัดแกนและเอาเม็ดออก) คึ่นไช่ 2 กาบ (ถ้าขนาดใหญ่)
7) นำ้ แตงโม
ส่ วนผสม แอปเปิ้ ล 2 ลูก (คั้นทั้งผิว หรื อปอกเปลือกก็ได้) แตงโม 1/8 ลูก (ตัดเป็ นชิ้นๆ คั้นทั้ง
เปลือกและส่ วนเขียวๆ)
8) นำ้ บล็อกโคลี่ แอปเปิ้ ล
ส่ วนผสม บล็อคโคลี่ 1 ช่อเล็ก (ถ้ามันใหญ่ก็ใช้แค่ครึ่ งเดียว ก้านก็นามาคั้นได้) มะนาว 1/2 ลูก
(คั้นทั้งเปลือก) แตงกวา 1 ลูก (ปอกเปลือก) แอปเปิ้ ลเขียว 4 ลูก (คั้นทั้งเปลือกหรื อจะปอกเปลือกก่อนก็ได้
ผ่าสี่ เอาแกนและเม็ดออก)
9) นำ้ กะหลำ่ ปลีต้ำนมะเร็ง
ส่ วนผสมกะหล่าปลี 1/4 หัวเล็ก แครอท 2 หัว มะนาว 1 ลูก (คั้นได้ท้ งั เปลือก) แอปเปิ้ ลเขียว 3
ลูก (ผ่าสี่ ตัดแกนและเม็ดทิ้ง) ลูกแพร์ 2 ลูก (ผ่าสี่ ตดั แกนและเม็ดทิ้ง) ขิง 1/2 นิ้ว
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ประโยชน์ ของพืช ผัก ผลไม้

แครอท มี วิตามิน A วิตามิน C เบต้าแคโรทีนสู ง และกากใยอาหาร สารอาหารในแครอท
ช่วยป้ องกันผิวพรรณจากอันตรายของรังสี UV ในแสงแดด ทาให้ผิวมีสุขภาพดี ช่วยบารุ งสายตา มีสารต้าน
อนุมูลอิสระป้ องกันโรคมะเร็ งในปอด ป้ องกันหลอดเลือดตีบตัน จึงช่วยลดการอุดตันของไขมันในหลอด
เลือด ป้ องกันโรคดีซ่าน ช่วยเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดแดง
บีทรู ท หัวบีทรู ทจะอุดมไปด้วยโฟเลทและโพแทสเซี ยมสู ง มีวิตามิน C ส่ วนยอดและใบมี
สารเบต้าแคโรทีน แคลเซียม และธาตุเหล็กสู ง สารสี แดงในหัวบีทรู ท คือ เบต้าไซซิ น ซึ่ งเป็ นสารต้านอนุมูล
อิสระ ยับยั้งการเติบโตของเนื้ องอกและมะเร็ ง บีทรู ทยังช่ วยให้หลอดเลือดขยายตัว ช่ วยให้เลือดลมดี ลด
ความดันโลหิ ต และช่วยให้การไหลเวียนของโลหิ ตดีข้ ึน นอกจากนี้ ยังมีกรดโฟลิกซึ่ งเป็ นสารที่จาเป็ นต่อ
พัฒนาการสมองของทารก โดยเฉพาะในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ อันจะส่ งผลให้ทารกในครรภ์แข็งแรง
สมบูรณ์ น้ าบีทรู ทคั้นสดๆ เหมาะเป็ นเครื่ องดื่มบารุ งกาลังสาหรับคนที่ฟ้ื นไข้ใหม่ นอกจากนี้ ยงั นิ ยมใช้เป็ น
อาหารล้างพิษ ในร่ างกาย เหมาะสาหรับผูป้ ่ วยที่ติดสุ ราเรื้ อรังและผูส้ ู งอายุ น้ าบีทรู ทที่ค้ นั บริ สุทธิ์ มีความ
เข้มข้นมาก อาจเกิดผลข้างเคียง และมีรสชาติกินยาก จึงควรผสมกับน้ าผลไม้อื่น เช่น น้ าเสาวรส น้ าแอ๊ปเปิ้ ล
น้ าแครอท เป็ นต้น
มะเขือเทศ มีวิตามิน เกือบครบ เช่น A B C และ K และสารไลโคพีน (Lycopene) เป็ นสาร
ในกลุ่มแคโรทีนอยด์ (Carotenoid) ที่มีสรรพคุณต้านอนุ มูลอิสระ ป้ องกันการเกิดมะเร็ ง และการยับยั้งการ
เจริ ญเติบโตของเซลล์มะเร็ งที่มดลูก มะเร็ งปอด และสารไลโคพีนสามารถช่ วยลดความเสี่ ยงต่อการเป็ น
มะเร็ งในต่อมลูกหมากได้ เช่นเดียวกับ เบตาแคโรทีน และมะเขือเทศอุดมไปด้วยไลโคพีนช่วยบารุ งหัวใจ
ฝานเป็ นแผ่นแล้วถูช่วยกระชับผิว ทาให้หน้าตาสดใส ทาให้สิวหัวตาหลุดออกง่ายด้วย
แอปเปิ้ ลเขียว และ แอปเปิ้ ลแดง มีสารสาคัญ คือ เบต้าแคโรทีน วิตามิน C และเส้นใยไฟ
เบอร์ ชนิ ดละลายน้ า ที่ชื่อ “เพคติน”คุ ณสมบัติช่วยลดความอยากอาหาร ลดน้ าหนัก บารุ งผิวพรรณ และ
ป้ องกันไม่ให้ร่างกายเก็บสะสมไขมัน ช่ วยเผาผลาญอาหาร ระบบขับถ่ ายทางานดี ข้ ึน ต่อต้านแบคที เรี ย
ป้ องกันท้องร่ วงได้ และช่วยให้หลับสบาย คุณค่าสารอาหารเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างแอปเปิ้ ลเขียวและแอป
เปิ้ ลแดง พบว่าไม่มีความแตกต่างกันมากนัก แต่สิ่งที่แอปเปิ้ ลแดงมีเหนื อกว่าเล็กน้อยคือ ปริ มาณของสาร
แอนโทไซยานิน ซึ่ งมีฤทธิ์ เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่ม ฟลาโวนอยด์
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อโวคำโด วิตามิน B1 , B2 , B6 , ไนอาซี น โพแทสเซี ยม กรดโฟลิก ฟอสฟอรัส เป็ นผลไม้
ที่สามารถช่วยลดระดับคลอเรสเตอรอลได้ เนื่องจากผลอะโวคาโด มีไขมันพืชชนิ ดไม่อิ่มตัวที่เป็ นประโยชน์
ต่อร่ างกาย เหมือนกับที่มีในน้ ามันมะกอกและถัว่ อัลมอนด์ที่ช่วยปรับปรุ งระดับคลอเรสเตอรอลให้ลดลงได้
แถมยังมีโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตที่ทานแล้วให้พลังงานสู ง และยังมีวิตามิน E สู ง ทาให้มีสรรพคุณในการ
บารุ งผิว
กล้ วยหอม เป็ นผลไม้ที่ให้พลังงานมี วิตามิน B วิตามิน C โพแทสเซี ยม และไฟเบอร์ สูง มี
สารน้ าตาลธรรมชาติอยู่ 3 ชนิ ด คือ ซุ คโคส ฟรุ คโตสและกลูโคส วิตามิน B6 ซึ่ งสาคัญต่อกระบวนการ
สังเคราะห์แอนติบอดีของระบบภูมิคุม้ กัน ช่วยในกระบวนการย่อยโปรตีน การสร้างเม็ดเลือดแดง และการ
ทางานของระบบประสาทส่ วนกลาง วิตามิน C ในกล้วย ช่วยรักษาและป้ องกันการติดเชื้ อ มีประโยชน์กบั
ร่ างกายในการดูดซึ มธาตุเหล็ก และการสร้างเม็ดเลือด ส่ วนโพแทสเซี ยมช่วยรักษาความสมดุลของของเหลว
ในเลือดและเซลล์ เป็ นแร่ ธาตุหลักในการสังเคราะห์โปรตีนและกระบวนการสร้างกล้ามเนื้ อ ช่วยให้ร่างกาย
ขับถ่ายได้คล่อง บารุ งผิวพรรณให้เปล่งปลัง่ และเนี ยนนุ่ม นอกจากนั้นกล้วยยังเป็ นผลไม้ที่มีคาร์ โบไฮเดรต
ซึ่ งย่อยง่ายกว่าผลไม้ชนิดอื่น ทาให้ร่างกายเปลี่ยนเป็ นพลังงานได้อย่างรวดเร็ ว
แคนตำลูป มีวิตามิน C วิตามิน A สู ง มีน้ าตาล แคลเซี ยม ฟอสฟอรัส เหล็ก โซเดียม
โปตัสเซี ยม ไนอาซี น สารอาหารในแคนตาลูป ช่วยบารุ งกระดูกและฟั น เนื้ อผลสุ ก เป็ นยาขับปั สสาวะ ขับ
น้ านม ขับเหงื่ อ ดับพิษร้อนเพราะเป็ นยาเย็น บารุ งธาตุและสมอง ช่ วยบรรเทาอาการอักเสบของทางเดิ น
ปั สสาวะ แก้กระหาย
แก้วมังกร มีสารอาหารหลายชนิด เช่น แคลเซี ยมสู ง โปรแทสเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซี ยม
วิตามิน C ไฟเบอร์ ช่วยบารุ งการทางานของระบบขับถ่าย ส่ วนเนื้ อจะมีสาร Complex Polysaccharides คือ
แป้ ง น้ าตาล ใยอาหาร เป็ นตัวที่ช่วยลดการดูดซึ มของไขมันประเภทไตรกลีเซอร์ ไรด์ ช่วยลดโคเลสเตอรอล
ในเลือด แก้วมังกรมีแคลอรี่ ต่า ในเมล็ดอุดมไปด้วยคลอโรฟิ ลล์ ไขมันไม่อิ่มตัว สามารถต่อต้านปฏิกริ ยาอ๊
อกซิ เดชัน่ ทานแล้วนอกจากดับร้อนแก้กระหาย ในสุ ภาพสตรี จะช่วยกระตุน้ ต่อมน้ านม ใช้เป็ นผลไม้เสริ ม
สุ ขภาพและความงามได้เป็ นอย่างดี เป็ นผลไม้ที่เหมาะกับผูท้ ี่ตอ้ งควบคุมน้ าหนัก ทานแล้วช่วยบารุ งสุ ขภาพ
ทาให้ผวิ พรรณสดชื่น ดูมีน้ ามีนวลเปล่งปลัง่
องุ่น เป็ นผลไม้ที่กระตุน้ กาลัง ให้ความสดชื่ น เพราะในองุ่นมีน้ าตาลธรรมชาติ ร่ างกาย
สามารถนาไปใช้ได้เลย โดยไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการย่อยใดๆ น้ าองุ่นสร้ างพลังงานที่จาเป็ นสาหรับการ
ทางานของหัวใจ ช่วยให้อตั ราการเต้นของหัวใจเป็ นปกติ เมื่อใดก็ตามที่กินอาหารมากเกินความจาเป็ นของ
ร่ างกาย ดื่มน้ าองุ่นตามไปสักแก้ว เป็ นการช่วยขจัดอาหารส่ วนเกิน ซึ่ งเป็ นผลดี ต่อร่ างกาย น้ าองุ่นสดมีแร่
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ธาตุต่างๆ ครบถ้วน ทั้งแคลเซี ยม ทองแดง เหล็ก แมกนีเซี ยม แมงกานีส ฟอสฟอรัส โพแทสเซี ยม ซิ ลิคอน
และซัลเฟอร์ จึงช่วยล้างและสร้างเม็ดเลือด ช่วยกระตุน้ ตับให้ทาหน้าที่ฟอกเลือดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ องุ่น
เป็ นยาระบาย แก้ทอ้ งผูกได้ดี ช่วยรักษาโรคลาไส้และบรรเทาอาการท้องผูกเรื้ อรัง ช่วยกระตุน้ หัวใจและมีผล
ต่อการเต้นของหัวใจ ช่วยกระตุน้ การทางานของไกลโคเจนและน้ าดี
ฝรั่ง มีวิตามิน A วิตามิน B1, B2, แคลเซี ยม ฟอสฟอรัส โดยเฉพาะวิตามิน C จะสู งกว่า
ผลไม้ชนิดอื่นซึ่งมีบทบาทในการสร้างคอลลาเจน ที่ทาให้ผวิ พรรณบนใบหน้าของคุณเต่งตึงไม่แก่ก่อนวัย มี
สารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่ งเจ้าตัวอนุ มูลอิสระนี้ เอง ที่ทาให้คอลลาเจน และอีลาสตินเสื่ อมสภาพ ผิวหนังเหี่ ยว
แห้ง เกิ ดริ้ วรอย ผิวนอกของฝรั่ งจะมี วิตามิ นมากกว่าเนื้ อในแก้โรคเลื อดออกตามไรฟั น บรรเทาอาการ
ท้องเดินได้ สารพวกเพคตินเป็ นยาระบายอ่อน ๆ แก้ทอ้ งผูกได้
กีวี มีวิตามิน C ในปริ มาณสู ง ช่ วยกระตุ น้ การทางานของภูมิคุม้ กันโรคซึ่ งเป็ นเกราะ
ธรรมชาติที่ช่วยป้ องกัน ไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ และซ่ อมแซมร่ างกายส่ วนที่สึกหรอและกระตุน้ การสร้าง
เซลล์ใหม่ๆ อุดมด้วยโฟเลตมีบทบาทสาคัญในการสร้างสารพันธุ กรรม จึงจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับเด็กทารก
และคุณแม่ที่กาลังตั้งครรภ์ เพราะเป็ นช่วงที่ร่างกายต้องการเซลล์ใหม่เป็ นจานวนมาก การรับประทานโฟเลต
เป็ นประจาทั้งก่อนและระหว่างตั้งครรภ์ ยังช่วยทาให้ผิวและเซลล์เม็ดเลือดมีสุขภาพดี สุ ดยอดคุณค่าวิตามิน
E ช่ วยชะลอความแก่ ด้วยสารต้านอนุ มูลอิ สระที่ลดความเสื่ อมของอวัยวะต่างๆ และยังช่ วยลดระดับ
คอเลสเตอรอล และช่วยในการไหลเวียนของเลือด ไฟเบอร์ เป็ นสารที่ไม่ให้พลังงานในร่ างกาย แต่เข้าไปยึด
พื้นที่ในระบบทางเดินอาหารทาให้อิ่มเร็ วและนาน นอกจากนี้ยงั ช่วยชาระล้างและปรับปรุ งระบบย่อยอาหาร
รวมถึงส่ งเสริ มให้หวั ใจและร่ างกายแข็งแรง
มะนำว มีวิตามิน C เกลื อแร่ ช่ วยรักษาอาการเลื อดออกตามไรฟั น ละลายก้อนนิ่ วใน
กระเพาะปั สสาวะ ลดความดันโลหิ ต และช่ วยเพิ่มการดูดซึ มธาตุเหล็ก ส่ วนเปลื อกมะนาวมีน้ ามันที่ช่วย
ทาลายแบคทีเรี ยบางชนิดได้
มะเฟื อง ผลขับ เสมหะ ขับ ปั ส สาวะ ขับ เลื อ ดเสี ย คุ ณค่ า ทางอาหาร ให้ค าร์ โบไฮเดรต
วิตามินC แคลเซี่ยม และฟอสฟอรัส
มังคุด มีไฟเบอร์ ซึ่ งจะช่วยในการขับถ่าย และยังได้สารอาหารวิตามินและเกลือแร่ ต่างๆ
อีกหลายชนิด เช่น น้ าตาล กรดอินทรี ย ์ แคลเซียม ฟอสฟอรัส และเหล็ก ประโยชน์ของมังคุดมิได้มีอยูแ่ ค่เนื้ อ
ในของมังคุดที่เราใช้เป็ นอาหารเท่านั้น เปลือกมังคุดมีสรรพคุณเป็ นยาแก้ทอ้ งเสี ย แก้ทอ้ งร่ วงเรื้ อรัง ถ่ายเป็ น
มูกเลือด โดยการใช้เปลือกแห้งต้มกับน้ ารับประทานก็ได้ผลเช่นเดียวกัน
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เสำวรส ผลเสาวรส นอกจากมี รสชาติ ที่เปรี้ ยว หอมหวาน อร่ อยแล้ว ยังมี แคลเซี ย ม
ฟอสฟอรัส เหล็ก โซเดียม โพแทสเซี ยม วิตามิน A วิตามิน C และแมกนีเซี ยม การดื่มน้ าเสาวรสเป็ นประจา
ทุกวันจะมีผลดีต่อสุ ขภาพตา ทาให้การมองเห็นชัดเจน เพราะในเสาวรสมีวิตามินเอสู ง นอกจากนี้ ยงั ช่ วย
รักษาอาการนอนไม่หลับ รักษาโรคกระเพาะปั สสาวะอักเสบ รสเปรี้ ยวของเสาวรสยังช่วยลดอาการเจ็บคอ
สร้างภูมิคุม้ กันโรค ช่ วยต้านอนุ มูลอิสระ กาจัดสารพิษในเลื อด บารุ งผิวพรรณ และช่ วยฟื้ นฟูตบั และไตที่
อ่อนแอ
สั บปะรด มีวิตามิน A วิตามิน B และวิตามิน C สับปะรดให้สารอาหารพวกเกลือแร่ มี
เอนไซม์โปรเมลินสู ง เอนไซม์ตวั นี้จะช่วยการทางานของกรดไฮโดรคลอริ กในกระเพาะ และช่วยทาให้ของ
เสี ยที่เป็ นโปรตีนแตกตัวได้เร็ วขึ้น เชื่ อกันว่าสับปะรด ช่วยรักษาอาการอักเสบในทางเดินอาหาร ช่วยในการ
ซ่ อมแซมส่ วนต่างๆที่สึกหรอ ช่ วยการทางานของต่อมไร้ท่อ และช่วยกาจัดน้ ามูก ช่วยย่อยอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ และป้ องกันการอุดตันของเส้นเลือด แก้ทอ้ งผูก ขับปัสสาวะ
ทับทิม มีวติ ามินมากมายหลายชนิด รวมทั้งแมกนีเซี ยมและแคลเซี่ ยม การฟื้ นฟูสู่สภาพเดิม
ของหัวใจและตับ การฟอกไตและท่อปั สสาวะ มีประสิ ทธิ ภาพในการส่ งเสริ มการย่อย ขจัดไขมันส่ วนเกิน
เป็ นยาบารุ งกาลัง ช่วยปรับฮอร์ โมนในวัยหมดประจาเดือน ปรับปรุ งระบบการฟอกและหมุนเวียนโลหิต
สะตอเบอร์ รี เป็ นผลไม้ที่ให้พลังงานต่า เหมาะสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการลดความอ้วน มีวิตามิน C
สู ง วิตามิน A วิตามิน B1 วิตามินB2 มีเส้นใย ช่วยในการขับถ่าย ถ้าทานเป็ นประจาป้ องกันหวัด ช่วยขับ
ปั สสาวะ ลดความเลี่ ยงในการเป็ นมะเร็ งต่อมลูกหมาก ช่วยต่อต้านอนุ มูลอิสระ ช่วยยับยั้งการเจริ ญเติบโต
ของเนื้องอก ล้างพิษ ทาให้ร่างกายสดชื่นผ่อนคลาย
แตงกวำ ช่ วยบารุ ง ผิวและเส้นผม เนื่ องจากสารซิ ลิกา โปแทสเซี ย ม และฟอสฟอรัสใน
แตงกวา นอกจากนี้ ยงั มีวิตามินเอและซี มีสารด้านอนุ มูลอิสระจานวนมาก ช่ วยปรับความเป็ นกรดภายใน
ช่องท้อง ช่วยควบคุมความดันเลือด แก้อกั เสบ ลดการบวมน้ าและช่วยขับปั สสาวะ
คึน้ ไช่ ใบมีวิตามินเอสู ง ก้านมีวิตามินB 1 B2 B6 และ C โปแทสเซี ยม โฟเลต แคลเซี ยม
และเหล็ก ปรับความเป็ นกรดของเลือดให้เป็ นกลาง เนื่ องจากคึ่นไช่มีเกลือธรรมชาติจึงเหมาะกับนักกีฬาที่
เสี ยเหงื่อ มีสารต้านมะเร็ ง งานวิจยั พบว่าคึ่นไช่ชลอการเติบโตของเซลล์มะเร็ ง และป้ องกันเนื้ อเยื่อโดน
ทาลายจากเซลล์มะเร็ ง ช่วยขับปั สสาวะและล้างสารพิษจากไต ลดคอเรสเตอรอลและความดันเลือด และช่วย
ลดอาการอักเสบอีกด้วย
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บล็อคโคลี่ ช่วยสร้างกระดูกเพราะมีแคลเซี่ ยม (มีมากกว่านม) นอกจากนี้ ยงั มีวิตามินเค ซึ่ ง
ช่วยบารุ งสุ ขภาพกระดูก ป้ องกันกระดูกพรุ น โปแทสเซี ยมในบล็อคโคลี่ช่วยให้สมองทางานเป็ นปกติใน
การควบคุมกล้ามเนื้ อและ ระบบประสาท สารเบต้าแคโรทีนในวิตามินซี และ ซิ ลีเนียม ช่วนเสริ มสร้างภูมิ
ต้านทานและลดความเสี่ ยงของเส้นเลือดอุดตัน วิตามินเอในผักใบเขียวช่วยบารุ งดวงตา ป้ องกันการเสื่ อม
ของเรตินา และโรคต้อกระจก ที่สาคัญสาร glucoraphanin ในบล็อคโคลี่มีประสิ ทธิ ภาพในการล้างสารพิษ
สามารถต่อต้านแบคทีเรี ยที่ทาให้เกิดมะเร็ งในช่องท้อง บล็อคโคลี่เป็ นผักต้านมะเร็ งหลายชนิ ด เช่น มะเร็ ง
เต้านม ช่องคลอด และ ต่อมลูกหมาก บล็อกโคลี่ยงั ช่วยบารุ งรักษาผิวและเป็ นยาแก้แพ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
กะหล่ำปลี มีแคลอรี่ ต่ าแต่เต็มไปด้วยสารอาหาร เช่ น วิตามินเอ บี1 บี2 บี6 ซี อี เค
แคลเซี ยม ธาตุเหล็ก ไอโอดีน โปแทสเซี ยม ซัลเฟอร์ และฟอสฟอรัส กะหล่ าปลีช่วยบารุ งระบบภูมิคุม้ กัน
ของร่ างกาย เอนไซม์ sulforaphane ช่ วยยับยั้งการทาปฏิ กิริยาของสารก่อมะเร็ งไม่ให้รุกรานร่ างกาย ล้าง
สารพิษ ป้ องกันและรักษามะเร็ งชนิ ดต่างๆเช่น มะเร็ งเต้านม รังไข่ ตับ ลาไส้ และปอด นอกเหนือจากต้าน
โรคมะเร็ ง กะหล่าปลียงั มีคุณสมบัติในการล้างและขจัดเมือกในทางเดินอาหาร โปรตีน glutamine รักษาโรค
กระเพาะอาหารอักเสบ ซ่ อมแซมและบารุ งรักษาทางเดินอาหาร กะหล่าปลีมีธาตุเหล็กสู งจึงเหมาะกับผูท้ ี่มี
เลื อดจางเพราะจะช่วยสร้ างเม็ด เลือดแดง นอกจากนี้ กะหล่ าปลี สดยังมีฤทธิ์ เป็ นยาระบายอ่อนๆช่ วยลด
ปัญหาท้องผูก
ลูกแพร์ เป็ นแหล่งรวมวิตามินบี2 ซี และอี มีธาตุคอปเปอร์ โฟเลต ไนอะซิ นและโปแท
สเซี ยมสู ง สาร antioxidant ในแพร์ ช่วยลดความเสี่ ยงของโรคเส้นเลือดอุดตัน ลดความดันเลือดและลดคลอ
เรสเตอรอล ลูกแพร์ ยงั ช่วยให้ร่างกายดูดซึ มแคลเซี่ ยมได้มากขึ้นจึงช่วยป้ องกันโรคกระดูกพรุ น น้ าลูกแพร์ มี
คุณสมบัติในการเพิ่มภูมิตา้ นทาน ช่วยลดไข้ ลดอุณหภูมิในร่ างกายลง จึงเหมาะกับเป็ นเครื่ องดื่มตอนหน้า
ร้อนหรื อเมื่อรู ้สึกว่าจะเป็ นหวัด น้ าลูกแพร์ มีฤทธิ์ เป็ นยาระบายอ่อนๆซึ่ งจะช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็ นปกติ
นอกจากนี้ โฟเลตในลูกแพร์ จะช่วยป้ องกันความผิดปกติทางระบบประสาทของทารกในครรภ์ อีกทั้งเป็ น
ผลไม้ที่ปลอดภัยจากอาการภูมิแพ้ จึงเหมาะกับเด็กเล็ก
ขิง ช่วยแก้อาการเมาคลื่น เวียนหัว คลื่นไส้ แพ้ทอ้ งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในขิงยังมีสาร
gingerol ที่เป็ น antioxidant ช่วยลดอาการอักเสบตามไขข้อ ช่วยชะลอการเติบโตของเนื้อร้าย
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