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กระท้อนเป็นผลไม้ทีนํามาทําอาหารได้หลายอย่างและทําได้ทั งอาหารคาวและอาหารหวาน ไม่

ว่าจะเป็น กระท้อนดอง กระท้อนแช่อิม กระท้อนลอยแก้ว กระท้องทรงเครือง ตํากระท้อน หรือ ยํา

กระท้อน....อืมมมม...แค่คิดก็นําลายสอแล้วค่ะ ทําได้มากมายหลากหลายเมนูขนาดนีแสดงว่าเด็ดจริง 

ฉะนั นเรามาทําความรู้จ ักกับผลไม้ชนิดนีกันดีกว่าค่ะ 

กระท้อน (Santol, Sentul, Red sentol, Yellow santol) หรือบางพืนทเีรียกว่า สะตู สตียา สะโต 

เตียน ล่อน สะท้อน มะติน มะต้อง หมากต้อง มีชือวิทยาศาสตรว์่า Sandoricum koetjape (Burm. f.) 

Merr. ชือพ้องคือ Melja  koetjape  Burm. f., S. indicum  Cav., S. ternatum  Blanco. เป็นพืชในวงศ์ 

MELIACEAE มีล ักษณะเป็นไม้ยืนต้น ดอกช่อมีขนตามก้านดอก และกลีบเลียง ใบเรียงตัวเป็นเกลียว ใบ

ย่อยแยกเป็น 3 ใบ ขอบใบเรียบ ใบแก่มีสีแดง ผลสีเหลือง เปลือกด้านในสีเนือ เนือในมีสีขาวหุ้มเมล็ด 

ผลรับประทานได ้สรรพคุณพืนบ้านระบุว่า เปลือกต้น ร ักษากลากเกลอืน ใบ แก้ไข้ เปลือกต้น ดอก และ

ผล แก้ลงท้อง แก้ฝีเปือย แก้บวม ราก แก้ท้องเสีย สารสําคัญทีพบคือ koetjapic acid, katonic acid, 

bryonolic acid, sanjecumins A และ B, sandoripins A และ B, sentulic acid ( ) คุณค่าทางโภชนาการ

ของกระท้อนในส่วนของเนือทีกินได้ต่อนําหนัก  ก. (พันธุ์สีเหลือง) คือ โปรตีน .  ก. ไขมัน .  

ก. ใยอาหาร .  ก. แคลเซียม .  มก. ฟอสฟอรัส .  มก. ธาตุเหล็ก .  มก. แคโรทีน .  มก. 

วิตามินบี  .  มก. วิตามินบี  .  มก. และวิตามินซี .  มก. ( ) 

สายพันธุข์องกระท้อนทีได้ร ับความนิยมจะเป็นพวกกระท้อนห่อทีมีรสหวาน ได้แก่ พันธุ์อีล่า ปุย

ฝ้ าย นิมนวล อินทรชิต ทับทิม ข ันทอง เทพรส อีแดง ส่วนพันธุ์พืนเมืองจะมีผลดก ผลมีขนาดเล็ก รส

เปรียว จึงนิยมนํามาทําเป็นกระท้อนดองและกระท้อนทรงเครือง ( ) สําหรับการเลือกกระท้อนมาเพือ

ร ับประทานผลสุก ควรเลือกผลทีมีเปลือกสีเหลืองอมส้ม หากมีเขียวปนแสดงว่าย ังไม่สุกดี เมือเก็บจาก

ต้น ควรตั งทิงไว้ 2 - 3 ว ัน อย่างทีเรียกกันว่าทิงไว้ให้ลืมต้น ( ) และหลายๆ คนคงเคยได้ยินกันมาบ้าง

ว่า การจะรับประทานกระท้อนให้อร่อย ต้องทุบเบาๆ  พอให้น่วมทั วผลเสียก่อน เหตุใดจึงต้องทําเช่นนัน



กันนะ ซึงก็มีผู้ตั งข้อสันนิษฐานไปต่างๆ กันว่า ถ้าทุบแล้วเม็ดกับเนือจะแยกออกจากกันทําให้กินง่ายขึน 

หรือเนือกระท้อนด้านนอกมีรสฝาด แต่เม็ดมีรสหวาน ถ้าเราทุบจะทําให้เซลล์แตกแล้วความหวานของ

เม็ดมันจะแทรกไปตามเนือทําให้เนือหวานขึน แต่ก็ย ังไม่มีใครทําการทดลองเพือพสิูจน์ข้อสันนิษฐาน

เหล่านีค่ะ ส่วนการนําเนือกระท้อนไปประกอบอาหารหรือแปรรูปก็ควรแช่นําเกลือทิงไว้ส ักครู่ แล้วขยํา

เบาๆ เพือลดความฝาดเสียก่อน  

ในแต่ละปีเมือเข้าฤดูทกีระท้อนออกผล เรามักจะพบเห็นข่าวการเสียชีวิตจากการรับประทาน

กระท้อน เนืองจากเมล็ดกระท้อนมีความลืน ค่อนข้างแข็ง และมีปลายแหลม หากเผลอกลืนลงไปหรือ

เมล็ดขนาดใหญ่ลืนไหลเข้าไปในคอ อาจติดหลอดลมหรือเป็นอันตรายต่อลําไส้ได้ อย่างทีเคยเป็นข่าวว่า

หญิงว ัย  ปี เก็บกระท้อนจากต้นข้างบ้านมานั งกินกับลูกหลาน แล้วเกิดหัวเราะทําให้เผลอกลืนเม็ดเข้า

ไปโดยไม่ตั งใจ จนรุ่งเช้าอีกว ันก็มีอาการปวดท้องรุนแรง ข ับถ่ายไม่ออก จนต้องเข้าร ับการรักษาใน

โรงพยาบาล และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึงสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากลําไส้ใหญ่ทะลุ ทําให้เกิดการติด

เชือในช่องท้องและในกระแสเลือด ( ) ดังนั นจึงควรรับประทานกระท้อนด้วยความระมัดระว ังโดยเฉพาะ

ในเด็กและผู้สูงอาย ุ 

การศึกษาฤทธิ ทางเภสัชวิทยา 

การศึกษาฤทธิ ทางเภสัชวิทยาของกระท้อนยังมีค่อนข้างน้อย โดยพบว่าสารสําคัญและสารสกัด

จากลําต้นและเปลือกต้นของกระท้อน มีฤทธิ ต้านการอักเสบ (6) และต้านเซลล์มะเร็งหลายชนิด (7 - 13) 

ส่วนของเปลือกผลมีใยอาหารช่วยขับถ่าย (14) ส่วนผลและเมล็ดมีฤทธิ ฆ่าหอย (15 -16) แต่ทั งหมดยัง

เป็นเพียงการศึกษาในหลอดทดลอง 

หลังจากทราบข้อมูลทีน่าสนใจของกระท้อนแล้ว ทีนมีาลองทําเมนูกระท้อนรับประทานกันดีกว่า

ค่ะ ว ันนีมีมาฝากกันสองเมนูค่ะ ขอขอบคุณสูตรการทําจากเว็บไซต ์Food MThai ค่ะ (17) 

เมนูที  กระท้อนทรงเครือง 

ส่วนผสม 

1. นําเปล่า 1 ถ้วย 

2. นําตาลปีบ 50 กรัม 

3. กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ 

4. กุ้งแห้ง(ตําหยาบ) 1/4 ถ้วย 

5. มะนาว 1/2 ลูก 

6. ถั วลิสงคั ว (ตําหยาบ) ตามชอบ 

7. พริกแดงซอย ตามชอบ 

8. พริกป่ น ตามชอบ 

9. นําปลา 1 ช้อนโต๊ะ 

 

วิธีทํา 

1. นํานําใส่หม้อ ตงัไฟอ่อนให้นําพอร้อน เทนําตาลปีบและกะปิลงไปเคียว จากนั นก็ใส่กุ้งแห้งตํา

หยาบลงไป เคียวจนนําตาลเหนียวข้น 

2. จากนั นให้ปิดไฟแล้วบีบมะนาวใส่ลงไป ตามด้วยถั วลิสง พริกแดงซอย พริกป่ น และนําปลา แล้ว

คนให้เข้ากัน 

3. เฉาะกระทอ้นให้ทั วทั งลูก แล้วตักนําราดไปบนลูกกระท้อน แค่นีก็เป็นอันเสร็จ 



เมนูที  กระท้อนลอยแก้ว 

ส่วนผสม 

1. นําเปล่า 2 ถ้วย 

2. ใบเตยหอม 2 - 3 ใบ 

3. นําตาลทราย 140 กรัม 

4. เกลือป่ น 1/2 ช้อนชา 

5. กระท้อน 1 ลูก 

6. นําแข็งป่ น 1 ถ้วย 

วิธีทํา 

1. ตั งหม้อต้มนําเปล่า ใส่ใบเตยให้หอม จากนั นก็ใส่นําตาล และเกลือป่ น คนเล็กน้อยให้นําตาล

ละลาย 

2. ใช้มีดผ่ากึงกลางของลูกกระท้อน จากนั นก็แซะเอาเม็ดแข็งๆ ออก นํากระท้อนลงไปต้มใน

นําเชือมด้วย ต้มแค่นําพอเดือดจากนั นก็ปิดไฟ 

3. รอให้นําเชือเย็น ตักนําแข็งใส่ถ้วยแล้วราดด้วยนําเชือมและกระท้อนพร้อมเสิร์ฟทันที 
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