อาหารหลากสี มีประโยชน์ หลากหลาย (ตอนที่ 3):
สารเคมีทมี่ ปี ระโยชน์ จากผักผลไม้ ทมี่ สี ี ม่วงและสี นํา้ เงิน
โดย ภญ.ดร.นิศารัตน์ ศิริวฒ
ั นเมธานนท์
ภาควิชาเภสั ชพฤกษศาสตร์ คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผักผลไม้ ทมี่ ีสีม่วงและสี นํา้ เงิน
ผักผลไม้ในกลุ่มนี้จะมีสารสําคัญที่ชื่อว่า แอนโทไซยานิน (anthocyanin) ซึ่งเป็ นเม็ดสี ที่ละลายนํ้า
ได้ เป็ นสารให้สีตามธรรมชาติที่จดั อยูใ่ นกลุ่มฟลาโวนอยด์ สี ของแอนโทไซยานินจะเปลี่ยนไปตามสภาวะ
ความเป็ นกรด-ด่าง เป็ นสารที่ให้สีต้ งั แต่สีน้ าํ เงินเข้มหรื ออาจไม่มีสีเลยเมื่อในอยูส่ ภาวะด่าง (pH>7) จะ
เปลี่ยนเป็ นสี ม่วงเมื่ออยูใ่ นสภาวะที่เป็ นกลาง (pH=7) และจะเปลี่ยนเป็ นสี แดงถึงแดงเข้มได้ในสภาวะเป็ น
กรด (pH<7) สารในกลุ่มแอนโทไซยานิน ที่อยูด่ ว้ ยกันหลายชนิด แต่มีอยู่ 6 ชนิดที่พบบ่อย ได้แก่ เพลาโกนิ
ดิน (pelargonidin), ไซยานิดิน (cyanidin), เดลฟิ นิดิน (delphinidin), พีโอนิดิน (peonidin), เพทูนิดิน
(petunidin) และ มาลวิดิน (malvidin)
ประโยชน์ ของแอนโทไซยานิน
 ช่วยต้านอนุมลู อิสระ มีการวิจยั พบว่าแอนโทไซยานินมีประสิ ทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระสู งกว่า
วิตามินซีและอีถึง 2 เท่า
 ลดอาการอักเสบ
 ช่วยปกป้ องหลอดเลือด กระตุน้ การไหลเวียนของเลือด และลดความเสี่ ยงในการเป็ นโรคหัวใจ
หลอดเลือดได้
 ลดคอเลสเตอรอลในเลือด
 ป้ องกันมะเร็ งหลายชนิด เช่น มะเร็ งลําไส้และตับ มะเร็ งเม็ดเลือดขาวและ มะเร็ งของระบบสื บพันธุ์
 ยับยั้งเชื้ออีโคไลในทางเดินอาหารที่ทาํ ให้เกิดท้องเสี ย
 ต้านไวรัสได้
ผักผลไม้ที่มีสีน้ าํ เงิน สี ม่วง และสี แดง ที่มีแอนโทไซยานินสูง ได้แก่ กะหลํ่าปลีม่วง มันสี ม่วง ชมพู่
มะเหมี่ยว ชมพูแ่ ดง ลูกหว้า ข้าวแดง ข้าวนิล ข้าวเหนียวดํา ถัว่ แดง ถัว่ ดํา หอมแดง ดอกอัญชัน นํ้าว่านกาบหอย เผือก หอมหัวใหญ่สีม่วง มะเขือม่วง พริ กแดง องุ่นแดง-ม่วง แอปเปิ้ ลแดง ลูกไหน ลูกพรุ น ลูกเกด
บลูเบอรี่ เชอรี่ แบล็กเบอรี่ ราสเบอรี่ สตรอเบอรี่ ฯลฯ
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ปริมาณแอนโทไซยานินในผักผลไม้ บางชนิด
ชนิดของผักผลไม้
แอปเปิ้ ลแดง
ถัว่ ดํา
แบล็กเคอร์เร้นท์
แบล็กโอลีฟ
ข้าวเหนียวดํา
แบล็กเบอร์รี่
บลูเบอร์รี่
เชอร์รี่
มะเขือยาว
ผักกาด
ลูกพีช
ลูกแพร์
ลูกพรัม
เมล็ดทับทิม (นํ้าคั้นสด)
ข้าวโพดสี ม่วง
ราสเบอร์รี่
กระหลํ่าแดง
องุ่นแดง
หอมหัวใหญ่สีแดง
สตรอเบอร์รี่

ชื่อภาษาอังกฤษ
Apple, Red Delicious
Black Bean
Black Currant
Black Olives
Black Rice
Blackberry
Blueberry
Cherry
Eggplant
Lettuce
Peach
Pear
Plum
Pomegranate juice
Purple Corn
Raspberry
Red Cabbage
Red Grape
Red Onion
Strawberry

ปริ มาณแอนโทไซยานิน (กรัม)
ต่อนํ้าหนัก 100 กรัม
1.3 - 12
24.1 - 44.5
130 - 476
42 - 228
10 - 493
82.5 -325.9
25 – 495
2 - 450
8 - 85
2.2 – 5.2
4.2
5 - 10
2 - 25
600 - 765
1642
20 - 687
322
30 - 750
23.3 – 48.5
19 - 55

ลองมาดูตวั อย่างเมนูอาหารที่ประกอบไปด้วยผักผลไม้สีน้ าํ เงิน ม่วง แดง ที่ช่วยเพิม่ ปริ มาณแอนโท
ไซยานินให้แก่ร่างกายเราบ้างนะคะ วันนี้เราจะมาลองทําของแปลก...นัน่ คือ ไอศครี มแก้วมังกร (สําหรับ
ปริ มาณแอนโทไซยานินในแก้วมังกรนั้นยังไม่มีผทู ้ าํ การทดลองค่ะ)
ทําแล้วจะออกมาเป็ นหรื อไม่เป็ น
ไอศครี มอันนี้ตอ้ งฝึ กฝี มือกันหน่อยนะคะ
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ไอศครีมแก้ วมังกร (Dragon fruit Sorbet)

ส่ วนประกอบที่ตอ้ งเตรี ยม (สําหรับไอศครี ม 4 ถ้วย)
แก้วมังกรเนื้อสี ม่วงลูกใหญ่
นํ้าดื่มแช่เย็น
นํ้ามะนาวคั้นสด
นํ้าตาล

2
2/3
2
4

ลูก (หรื อลูกเล็ก 4 ลูก)
ถ้วยตวง
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ

วิธีทาํ
1. นําผลแก้วมังกรทั้งหมดมาล้างแล้วผ่าครึ่ ง ขูดเอาเฉพาะเนื้อออกมา
2. นํ้าเนื้อแก้วมังกรใส่ ในเครื่ องปั่ นนํ้าผลไม้ เติมนํ้าดื่มแช่เย็น นํ้ามะนาว และนํ้าตาล ปั่นจนเป็ นเนื้อ
ละเอียดเข้ากันดี
3. ชิมรสแล้วเติมนํ้าตาลหรื อนํ้ามะนาวตามชอบ
4. เทใส่ เครื่ องทําไอศครี ม ปั่ นประมาณ 20-25 นาทีจนแข็ง หรื อถ้าไม่มีเครื่ องทําไอศครี มก็สามารถเทใส่
ภาชนะสแตนเลสแล้วใส่ ช่องแข็ง จากนั้นนําออกมาคนทุกๆ ครึ่ งชัว่ โมง ก็จะได้ไอศครี มเหมือนกัน
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