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หาากพวกเราเดิดินในงานทีจ่ าหน่
าํ ายผลิตภัณฑ์ดา้ น OTTOP (หนึ่งตําบลหนึ
า
่งผลิตตภัณฑ์) คงจะแปลก
ใจทีม่ ผี ลิตภัณฑ์ดา้ น OTOP ทีม่ การแปรรู
กี
ปจาากฟกั ข้าวมากมายออกมาาจําหน่าย จาากหลากหลาย
บริษทั เออกชนและวิสาหกิ
า จชุมชนททัวประเทศ
่
ตัง้ แต่ สบู่ แชชมพู ครีมทาหหน้า ลิปสติก นํ้าดื่มสมุนไพร
ไ แยม
แคปซูลผผลฟกั ข้าว และอื่นๆ อีกมากมายที
ม
จ่ ะอออกมา จนอาาจกล่าวได้วาไม่
า่ มพี ชื สมุนนไพรชนิดใดททีถ่ ูก
ออกมาแแปรรูปมากเทท่าฟกั ข้าว เหหตุใดฟกั ข้าวจึจึงได้รบั ความมนิยมมากเช่นนี้ คงจะต้อองมาทําความมรูจ้ กั ฟกั
ข้าวกันกก่อน

ฟกั ข้าว มีช่อื ภาษาอั
ภ
งกฤษวว่า (Momoroodica cochinnchinensis) เป็ นพันธุไ์ ม้เก่าแก่ของเอเชีย แต่
พบมากกในเอเชีย ตออนใต้ โดยเฉฉพาะแถบเ อเชีย ตะวัน ออกเฉี ย งใตต้ ฟ กั ข้า วเป็ป็ น พืช ที่อ ยู่ในตระกู
น
ล
(Cucurbbitaceae) และอยู่ใน Genus เดียววกับมะระ ซึงถ้
ง่ าดูจากภายนอกจะไม่เเชื่อว่าจะมีสายพั
า นธุ์ท่ี
ใกล้เคียงงกับมะระ แตต่ถา้ หากมาลววกจิม้ นํ้าพริกกกินแบบคนโโบราณจะรูว้ า่ รสชาติใกล้ล้เคียงกันมากก
ั าว (ภาคเหหนือ) มะข้าว (แพร่) ขีพ้ พร้าไฟ (ภาคใต้) ขีก้ า
ฟกั ข้าวมีช่อื เรีรียกตามท้องถิ่น เช่น ฝกกข้
เครือ (ปปตั ตานี) แก็ก (Gag ในภาาษาเวียดนามม), Baby Jaackfruit, Spinny Bitter Goourd, Sweett Ground
และ Cocchinchin Gooud
ฟกั ข้าวแม้จะเป็ป็ นไม้เถาเลือย
อ้ เช่น พืชตตระกูลแตงทัวไป
ว่ แต่มขี นาาดใหญ่ ชอบบพันต้นไม้ใหญ่
ห และมี
อายุยนื ยยาวได้ถงึ 50 ปี ฟกั ข้าวอออกดอกในช่ววงเดือนพฤษภภาคมถึงสิงหาคม
ห และสาามารถเก็บผลลได้ตงั ้ แต่
เดือนกรรกฎาคมถึงเดืดือนกุมภาพันธ์
น

สรรพคุณทางยาไทยของฟักข้าว
ฟกั ข้าวได้ถูกใช้เป็ นองค์ประกอบของยามาแต่โบราณ ไม่ว่าจะเป็ นยาพืน้ บ้านในตําหรับยาจีนหรือ
ยาไทย
1. ใบฟกั ข้าว ใช้ปรุงเป็ นยาเขียว ใช้ถอนพิษ ดับพิษทุกชนิด ตําพอกแก้ปวดหลัง
ั โรค
2. เมล็ดฟกั ข้าว ใช้บาํ รุงปอด แก้ทอ่ นํ้าดีอุดตัน และแก้วณ
ั ้ บประทาน จะช่วยขับเสมหะ ดับพิษ
3. รากฟกั ข้าว ใช้ตม้ นํ้ าดื่มหรือตากแห้ง บดเป็ นผงแล้วปนรั
ไข้หรือใช้รากแช่น้ําแก้ผมร่วงและรักษาเหา
ปจั จุบนั คณะวิจยั ของผูเ้ ขียนได้วจิ ยั พบว่าเมล็ดของฟกั ข้าวประกอบด้วยโปรตีนหลายชนิดและมี
คุณสมบัตทิ างเภสัชวิทยาทีห่ ลากหลาย เช่น มีฤทธิ ์ต้านอนุ มลู อิสระ มีฤทธิ ์ยับยัง้ เซลล์มะเร็ง ในส่วนของ
ผูว้ จิ ยั เองพบว่าโปรตีนจากเมล็ดของฟกั ข้าวซึง่ ได้แก่ cochinin A และ cochinin B มีคุณสมบัตยิ บั ยัง้ การ
สร้างโปรตีนภายในเซลล์โดยเฉพาะเซลล์มะเร็ง โปรตีนในเมล็ดฟกั ข้าวมีคุณสมบัตทิ เ่ี รียกว่ายับยัง้ การ
ทํางานของไรโบโซม (Ribosome-inactivating proteins) ทําให้ไม่เกิดการสังเคราะห์ของโปรตีนภายใน
เซลล์ ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งและเซลล์ท่ตี ดิ เชื้อไวรัส ผูว้ จิ ยั ได้ทําการจดสิทธิบตั รของ
โปรตีนในเมล็ดฟกั ข้าวไว้แล้ว และได้ตพี มิ พ์ผลงานในวารสารในระดับนานาชาติ
ผลของฟกั ข้าวรวมถึงเนื้อเยื่อหุม้ เมล็ดทีม่ สี แี ดงสดมีคุณค่าทางโภชนาสูงผลฟกั ข้าวประกอบด้วย
สารเบตาแคโรที นสูงมาก มากกว่าแครอทถึง 10 เท่ า นอกจากนี้ผลของฟั กข้าวยังอุดมไปด้วย
สารไลโคปี น และกรดไขมันไม่อมิ่ ตัวสูง มีการสกัดเอาสารสําคัญเหล่านี้เพื่อใช้เป็ นส่วนประกอบสําคัญ
ในการทําเครื่องสําอางสําหรับใช้บนใบหน้ า เพื่อชะลอความเหี่ยวย่นบนใบหน้ า เนื่องจากสารสําคัญ
เหล่านี้มฤี ทธิ ์ต้านอนุ มลู อิสระสูง
มีการใช้ประโยชน์ ด้านคุณค่าทางโภชนาการของผลฟกั ข้าวในหลายประเทศในเอเชีย ที่ชดั เจน
ทีส่ ุดได้แก่ในประเทศเวียดนาม ซึ่งคนเวียดนามได้ใช้ฟกั ข้าวเป็ นองค์ประกอบในอาหารพืน้ บ้านหลาย
ชนิด เนื่องจากสีแดงที่สดใสของฟกั ข้าวและคุณค่าทางอาหาร นอกจากนี้นักวิจยั ชาวเวียดนามได้ผสม
เนื้อฟกั ข้าวลงในข้าวเพื่อให้เด็กนักเรียนชนบทที่ขาดวิตามินเอได้ทาน ผลการวิจยั พบว่าเด็กนักเรียน
เหล่านี้หายจากอาการขาดวิตามินเออย่างน่าพึงพอใจ
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