มาขอพร...กั บแก้วมั งกรกั นเถอะ
ภญ.กฤติ ยา ไชยนอก
สํ านักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล
ในวั นทีอากาศขมุกขมัวชวนให้เหล่าพ่อบ้านใจกล้ารําคาญใจ เนื องจากไม่รู้ว่าควรจะตากผ้าดี
หรือไม่เพราะเดาใจฝนฟ้ าไม่ถูกอั ครเดชและพรประภาสองเพือนซีกําลั งทําหน้านิวคิวขมวด ก้มๆ เงยๆ
มองวั ตถุทรงกลม รูปร่างประหลาด สีชมพู แถมมีเกล็ดสีเขี ยวอยูร่ อบๆ อีกต่างหาก พลั นเพือนซีอีกคนที
เพิงเดินเข้ามาเห็นเพือนรั กทั งสองทําท่าทาง
แปลกๆ จึงเดินเข้าไปถามด้วยความสงสั ย...
สมเกียรติ: ทําอะไรกั นอยูเหรอพวกนาย?
่
อั ครเดช: อ้าวสมเกียรติ...มาดูนี สิ ลูกอะไรก็ ไม่รู้ หน้าตาประหลาดจั ง
สมเกียรติ: ไหนๆ...อ๋อ นี มั นลูกแก้วมั งกรที ...
พรประภา: หา!! ทีถ้ามีครบ ลูกแล้วจะมีม ั งกรออกมาให้พรอะเหรอ?
สมเกียรติ: เฮ้ย!!
อั ครเดช: จริงดิ!! งั นเราไปตามหาอีก ลูกกั นเถอะจะได้ขอพร
สมเกียรติ: เดียวๆ
พรประภา: ดีเลย ฉันจะขอให้ผอมสวย อิอิ
สมเกียรติ: คือไม่…
อั ครเดช: ส่วนฉันจะขอให้เป็นคนแข็ งแรงปราศจากโรค
สมเกียรติ: โอ๊ยยย!!! ไม่ใช่ๆ ฟ ั งก่อนดิฮ่วย!!!
แก้วมังกร หรือ Dragon fruit เป็นผลของต้นไม้ท ีมีช ื อวิทยาศาสตร์ว่า Hylocereus undatus
(Haw.) (เนือสีขาว เปลือกสีแดงอมชมพู) หรือ H. polyrhizus (Weber) Britt. & Rose (เนื อสีแดงเข้มอม
ม่วง และเปลือกสีแดงอมชมพู) ซึงเป็นพืชในวงศ์กระบองเพชร (CACTACEAE) มีถินกําเนิดทางตอนใต้
ของประเทศเม็กซิโกและประเทศใกล้เคียง และในประเทศไทยมีการปลูกมาตั งแต่ พ.ศ. 2540 ซึงใน
ระยะแรกผลทีได้มีรสชาติไม่ค่อยอร่อย แต่ในเวลาต่อมาก็ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์เพื อให้มี
รสชาติทดีี ย ิงขึน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของแก้วมังกรคือมีลําต้น เป็นปล้องสามเหลียมแยกเป็น 3
แฉก มีล ั กษณะอวบนํ า สีเขี ยวเข้มปนเทา ซึงเป็นส่วนของใบทีเปลียนรูปร่างไป ส่วนลําต้นทีแท้จริงอยู่ใน
ตําแหน่ งทีเป็ นศูนย์กลางของแฉกทั ง ทีลําต้นด้านนอกมีห นามเป็ นกลุ่มๆ มีร ากทั งในดินและราก
อากาศ ดอกของแก้วมั งกรเป็นดอกเดียวขนาดใหญ่ มีเกสรเพศผู้จํานวนมาก มีก้านเกสรเพศเมีย 1 อัน
ส่วนของกลีบดอกจะอยู่ด้านบนของรั งไข่ เมือบานมีล ั กษณะคล้ายปากแตรโดยจะบานในช่วงหั วคํ าจนถึง
เช้า มีกลินหอมอ่อนๆ ผลแก้วมั งกรเป็นทรงกลม มีเนือหลายเมล็ด (berry) ทีผลมีกลีบ ภายในผลเมื อผ่า
ออกจะมีเนื อสีขาวขุ่น ชมพู แดง หรือแดงอมม่วง (แล้วแต่ชนิด) เมล็ดมีขนาดเล็กสีดํา ลักษณะคล้าย
เมล็ดงา
สารสําคั ญทีพบในแก้วมั งกรคือสารในกลุ่ม betalains โดยจะพบทั งในส่วนเปลือกและในเนือผลที
มีส ีแดงหรือแดง-ม่วง ในทางอุตสาหกรรมนิยมนําสารกลุ่มดั งกล่าวมาทําเป็นสีผสมอาหารเพราะมีความ

ปลอดภั ยสูง แก้วมั งกรเป็นผลไม้ทให้
ี พลั งงานตํ า (ประมาณ - กิโลแคลอรี/ ก.) นํ าตาลทีพบ
ส่วนใหญ่ เป็ น นํ าตาลกลูโ คส ฟรุกโตส และซูโ ครส ในเนื อของแก้วมัง กรมีว ิตามิน ซี ใยอาหาร และ
โพแทสเซียมสูง โดยวิ ตามินซีมีส่วนช่วยในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกั นใยอาหารช่วยให้รสู้ ึกอิมนาน และ
ทําให้การขั บถ่ายดีข ึ น จึงน่าจะเหมาะกั บผู้ท ีต้องการควบคุมระดั บนํ าตาลในเลือดหรือควบคุมนํ าหนัก แต่
อาจต้องระมั ดระวั งในผู้ท ีมีป ั ญหาเกียวกั บหั วใจหรือผู้ท ีต้องควบคุมระดั บโพแทสเซียมในเลือด เนื องจาก
ผลไม้ชนิดนีมีโพแทสเซียมสูง นอกจากนียั งพบสารในกลุ่มโอลิโกแซคคาไรด์ซ ึงมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอ
ติก กระตุ้นการเจริญเติบโตของโปรไบโอติกในลําไส้ ช่วยในเรืองการขั บถ่าย และในเมล็ดของแก้วมังกร
ยั งอุดมไปด้วยกรดไขมั นจําเป็นซึงมีประโยชน์ต่อางกาย
ร่
การรั บประทานผลแก้วมังกรทีมีเนื อสีแดงเข้ม
หรือสีแดงเข้มอมม่วง อาจทําให้อุจจาระหรือป ั สสาวะมีส ีแดงคล้ายกับมีเลือดปนออกมา หรือทีเรียกว่า
ภาวะสีเลือดเทียมในป ั สสาวะ(pseudohematuria) เนื องจากในเนือของแก้วมั งกรมีสารกลุ่ม betalains ที
มีส ีแดง จึงทําให้อุจจาระหรือป ั สสาวะมีส ีแดง แต่สารดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและยั งมี
ฤทธิ ทางเภสั ชวิ ทยาหลายประการด้วย
การศึกษาฤทธิ ทางเภสั ชวิ ทยาในหลอดทดลองและสั ตว์ทดลองพบว่าแก้วมั งกรมีฤทธิ ต้านจุลชีพ
ก่อโรคหลายชนิด มีฤทธิ ต้านอนุมูลอิสะร ต้านเซลล์มะเร็ง ต้านการอักเสบ ลดไขมันในเลือด ต้านภาวะ
เบาหวาน ลดภาวะดือต่ออิน ซูลิน และช่วยปกป้ องตับจากสารพิษ สําหรับการศึกษาทางคลินิกยัง มี
ค่อนข้างน้อย ซึงพบว่าการบริโภคแก้วมังกรจะทําให้ระดับนํ าตาลและไขมันในเลือดลดลง ในส่วนของ
การศึกษาความเป็นพิษพบว่าเนือผลของแก้วมังกร รวมทั งสารสําคัญอย่าง betalains มีความปลอดภัย
สูง และถึง แม้จะไม่มีการรายงานความเป็ นพิษจากการรับประทานแก้วมัง กร แต่ควรระมัดระวังการ
บริโภคในผู้ท ีมีประวั ติการแพ้พืชในตระกูลกระบองเพชรและกีว ี เพราะอาจทําให้เกิดการแพ้ได้
แม้ว่าแก้วมัง กรทีว่านีจะไม่ส ามารถดลบันดาลอะไรให้ไ ด้ แต่การรับประทานเนื อผลของแก้ว
มั งกรทีเป็นผลไม้ก็ให้ประโยชน์ก ั บร่างกายมากมาย เพราะแก้วมั งกรมีว ิ ตามินหลายชนิด และมีใยอาหาร
ทีช่วยในเรืองของการขั บถ่าย อีกทั งยั งมีแนวโน้มทีดีในการลดระดับไขมันและนํ าตาลในเลือดด้วย แต่
อาจต้องระมั ดระวั งในคนทีมีป ั ญหาเกียวกับหัวใจโรคไต และคนมีประวั ติการแพ้พืชดังกล่าว ดังนั นถ้า
อยากผอม สวย สุขภาพดี ไม่ต้องรอให้ใครมาดลบันดาลหรอกค่ะ เริมทีตัวเรานี ล่ะ ออกกําลังกายอย่าง
สมํ าเสมอ และรั บประทานอาหารทีมีประโยชน์ ซึงแก้วมั งกรก็นับเป็นตั วเลือกทีดี แต่ก็ครัวรบประทานใน
ขนาดทีพอดี และต้องรั บประทานอาหารให้หลากหลายด้วยนะคะ
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