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สารจากประธานคณะกรรมการจัดการประชุม

เรียน ทานผูเขารวมประชุมวิชาการฯ ทุกทาน

 การประชุมวิชาการ “โภชนาการ” เปนการประชุมวิชาการที่สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จัดตอเนื่องทุก ๆ 2 ป  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรูดานอาหารและโภชนาการในเชิงวิชาการที่ลึกกวา  

มุงใหขอมูลเชิงทฤษฎี ปฏิบัติและวิเคราะห เพื่อใหความรูและแนวคิดที่ทันสมัยแกนักวิชาการ คณาจารย และ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมท้ังผูสนใจท่ัวไป และเน่ืองในวาระครบรอบ 36 ปแหงการสถาปนาสถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดลดวย  การประชุมวิชาการ “โภชนาการ”  ไดจัดอยูภายใตชุดการประชุมท่ีมีช่ือวา “การประชุม

วิชาการแหงชาติดานอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ (The National Conference on Food and Nutrition 

for Health)” เนื่องจากสถาบันตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหวางอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ในการดำเนิน

มาตรการเชิงปองกันและลดความเสี่ยงโรคโภชนาการตาง ๆ และประเด็นที่สำคัญที่ตองการเนนในการประชุมปนี้ 

ไดแก “การเพ่ิมการบริโภคผักและผลไมในคนไทย”  ซ่ึงยังบริโภคในปริมาณท่ีต่ำกวาปริมาณท่ีองคการอนามัยโลก

แนะนำมาก โดยจะมีวิทยากรที่มีประสบการณทั้งในดานการวิจัยและการสงเสริมการบริโภค จากภายในประเทศ

และตางประเทศ  ภายใตหัวขอ “ผักและผลไมเพื่อความมั่นคงทางโภชนาการ  (Fruits and Vegetables for 

Nutrition Security)” ซ่ึงเปนการจัดรวมกันระหวางสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และองคกรภาคีเครือขาย 

๖ องคกร ไดแก มูลนิธิสงเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ   สำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และสำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  ทั้งนี้หวังวาองคความรูจากการประชุมนี้ จะชวยสรางแรงกระตุนและแนวคิด

ในการเพิ่มการบริโภคผักและผลไมในคนไทยไดอยางปลอดภัย 

 ผมในนามของคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ  หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะไดัรับประโยชนดานองค

ความรูและเครือขายทางวิชาการดานผักและผลไมที่มีผลตอความมั่นคงทางโภชนาการ

รศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต

ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม
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สารจากประธานคณะกรรมการจัดการประชุม

สารบัญ

ที่มาและเนื้อหาโครงการ

กำหนดการประชุม

ประวัติ Keynote Lecturer

Keynote Lecture

Global trends in promotion of fruit and vegetable consumption for better 

nutrition and health

ประวัติ Special Lecturer

Special Lecture

Fruits and vegetables for improving nutrition

Symposium 1 ประโยชนเชิงสุขภาพของผักและผลไมไทย

     คุณคาทางโภชนาการและสมบัติเชิงสุขภาพของผักพื้นบานไทย

    คุณคาทางโภชนาการและคุณสมบัติเชิงสุขภาพของผลไมไทย

    การศึกษาประโยชนเชิงสุขภาพของผักและผลไมในการปองกันและรักษาโรคเรื้อรัง

Symposium 2 การบริโภคผักและผลไมเพื่อความมั่นคงทางโภชนาการ

    สถานการณการบริโภคผักและผลไมของคนไทย

    คำแนะนำการบริโภคผักและผลไมสูการปฏิบัติจริง: ทำไมตอง 400 กรัมตอวัน

    คำแนะนำการบริโภคผักและผลไมสูการปฏิบัติจริง: 400 กรัมตอวันเหมาะกับทุกวัยจริงหรือ

    วัฒนธรรมการบริโภคผักและผลไมของคนไทย

    คุณคาทางโภชนาการของผักและผลไมแปรรูป

Symposium 3 การจัดการความปลอดภัยของผักและผลไมเพื่อความมั่นใจของผูบริโภค

    สถานการณความปลอดภัยของผักและผลไมในประเทศไทย

    นโยบายการจัดการความปลอดภัยของผักและผลไม

Dialogue ทำอยางไรคนไทยจึงสามารถเขาถึงผักและผลไมที่มีคุณภาพและปลอดภัย

    การเขาถึงผักและผลไมที่ปลอดภัยในระดับชุมชน: เทศบาลตำบลอุโมงค อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

   การเขาถึงผักและผลไมของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ผลงานวิชาการที่นำเสนอ

    Quality and safety studies on fresh exported longans treated with hydrochloric acid to 

    replace sulphur dioxide

    Anti-butyrylcholinesterase activities of different colored sweet bell peppers 

    (Capsicum annuum)

    Anti-lipase activity of sweet pepper (Capsicum annuum) extracts

สารบัญ
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    Butyrylcholinesterase inhibitory activity of Gynura procumbens leaves under different 

    extraction conditions

    The effect of cooking and fermentation processes on antioxidant properties of Thai rice

    Effect of Gymnema inodorum leaf ethanolic extract on anti-inflammation in macrophage 

    and anti-insulin resistance in adipocyte

    Food choices and body mass index of Mahidol University students, a nutrition survey 

    on Salaya campus

    Alpha-glucosidase inhibitory activities of edible sour leaves from Thai local plants

    Development of reduced-fat salad dressing using pectins from banana peel as 

    fat replacers

    Process development of bamboo shoot packed in rectangular metal container for safety 

    and cost reduction for small scale industry by applying Bag-In-Box Technique

    การสลายตัวของสารกำจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนฟอสเฟตและประสิทธิภาพของน้ำ

    ลางกลุมออกซิไดสซิ่งในการลดปริมาณสารพิษตกคางในผักคะนาจากแปลงปลูกจำลอง

    ผลของการใชฟองแกสขนาดไมโครในกระบวนการลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลด

    เชื้อจุลินทรียในผักสด 

    การประเมินคุณภาพอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หลังการใชโปรแกรมจัดสำรับ

    อาหารกลางวัน INMU-DayCareLunch

    คุณภาพของอาหารกลางวันในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทองในเขตกรุงเทพมหานคร

รายชื่อวิทยากรและที่ทำงาน

รายชื่อคณะกรรมการ
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.........................................

 เกณฑมาตรฐานข้ันต่ำท่ีองคการอนามัยโลกกำหนดไววา เพ่ือสุขภาพท่ีดีควรบริโภคผักและผลไมอยางนอย 

วันละ 400 กรัม   แมวาประเทศไทยเปนศูนยกลางของความหลากหลายของผักและผลไม แตจากการสำรวจสภาวะ

สุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายคร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2546-2547  พบวา คนไทยอายุ 15 ปข้ึนไป 

เพศชายบริโภคผักและผลไมเพียงประมาณ 268 กรัมตอวัน ขณะที่เพศหญิงบริโภคผักและผลไมเพียงประมาณ 

283 กรัมตอวัน และการบริโภคผักผลไมลดลงตามอายุ  โดยในกลุมอายุ 80 ปข้ึนไปบริโภคนอยท่ีสุด ประมาณ 200 

กรัมตอวัน  นอกจากน้ี  ขอมูลจากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายคร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2551-2552 

จากการใชเกณฑความเพียงพอตามปริมาณที่แนะนำใหบริโภคตอวัน พบวา คนไทยอายุ 15 ปขึ้นไป มากกวา

รอยละ 75  บริโภคผักและผลไมต่ำกวาขอแนะนำมาตรฐาน  ซึ่งอาจแสดงวากลยุทธตางๆ ที่ดำเนินการอยูในชวง

หลายปท่ีผานมายังขาดประสิทธิภาพ นอกจากน้ีพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมของคนไทยในปจจุบันไดเปล่ียน

แปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน วัฒนธรรมการบริโภคอาหารไทยท่ีมักมีผักโดยเฉพาะผักพ้ืนบานเปนสวนประกอบ  

รับประทานในรูปของผักเคียงจ้ิมน้ำพริก และผักในแกงตาง ๆ ไดเปล่ียนไปเปนการบริโภคอาหารจานดวนท่ีไมมีผัก

เปนสวนประกอบหลัก  ทำใหขาดความสมดุลของสารอาหาร  การบริโภคผักและผลไมนอยในคนไทยเปนสาเหตุ

ของภาระโรคในอันดับตน ๆ กอใหเกิดการสูญเสียทางสุขภาพ สงผลตอการเกิดโรคไมติดตอเร้ือรัง เชน โรคเบาหวาน 

โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง  เปนตน การศึกษาวิจัยจำนวนมากแสดงใหเห็นวา การบริโภคผักและผลไม

อยางนอย 400 กรัมตอวันสามารถลดความเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและโรคมะเร็งไดรอยละ 33 และ 50 ตามลำดับ 

เมื่อเทียบกับคนที่บริโภคผักและผลไมนอยกวา

 ในวาระครบรอบ 36 ปแหงการสถาปนาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันฯ และองคกรภาคี

เครือขาย ไดแก มูลนิธิสงเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ สำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และสำนักงานกองทุนสนับ

สนุนการสรางเสริมสุขภาพ จึงจัดการประชุมวิชาการแหงชาติดานอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 

ภายใตหัวขอ “ผักและผลไมเพื่อความมั่นคงทางโภชนาการ” เพื่อนำเสนอองคความรูที่มีหลักฐานเชิงประจักษที่

เกี่ยวกับประโยชนเชิงสุขภาพ และความปลอดภัยของผักและผลไม รวมทั้งประยุกตองคความรูนั้นเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนไทยทุกกลุมวัยใหตระหนักถึงประโยชนของการบริโภคเพื่อสุขภาพและการปองกันโรค

ไมติดตอเรื้อรัง สามารถเขาถึงแหลงของผักและผลไมปลอดภัยสงผลใหมีการเพิ่มปริมาณการบริโภคผักและผลไม

ในคนไทยใหไดตามเกณฑมาตรฐานขององคการอนามัยโลก ตลอดจนการอภิปรายหาแนวทางการขับเคลื่อน

นโยบายเพื่อการสงเสริมการบริโภคผักและผลไมในประชากรไทยใหเพิ่มขึ้นเพื่อความมั่นคงทางโภชนาการจาก

ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
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วัตถุประสงคหลัก
 เพื่อสังเคราะหขอมูลเชิงวิทยาศาสตรเกี่ยวกับประโยชนเชิงสุขภาพและความปลอดภัยของผักและผลไม 

รวมถึงแนวทางการผลิตและสงเสริมการบริโภค ใหนำไปสูการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อสงเสริมการบริโภคผัก

และผลไมในประชากรไทยใหเพิ่มขึ้นตามเกณฑที่ควรไดรับตอวัน

วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพื่อนำเสนอขอมูลวิชาการเชิงสังเคราะห และการประยุกตความรูสูการปฏิบัติงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค

   ความรูดานอาหารและโภชนาการที่เกี่ยวกับผักและผลไม

2. เพื่อเผยแพรความรูดานอาหารและโภชนาการที่เกี่ยวกับผักและผลไมเพื่อสุขภาพและปลอดภัย สูผูปฎิบัติการ

    และนักสงเสริมสุขภาพของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรสาธารณประโยชน 

3. เพื่อเสริมสรางความรวมมือระหวางนักวิชาการ ผูปฎิบัติการ และนักสงเสริมสุขภาพ ของหนวยงานตางๆ และ

   ส่ือมวลชน  ในการนำองคความรูดานประโยชนเชิงสุขภาพและความปลอดภัยของผักและผลไม สำหรับกำหนด

   มาตรการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ในการรณรงคสงเสริมการบริโภคผักและผลไมในประชากรไทยใหเพิ่ม

   มากขึ้น

เปาหมาย
 นักวิชาการ ผูปฎิบัติการ ดานอาหารและโภชนาการ นักสงเสริมสุขภาพ และนักพัฒนาของหนวยงานตางๆ 

ทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรสาธารณกุศล และสื่อมวลชน  

รูปแบบการจัดการประชุม
 เพื่อใหการประชุมเกิดประโยชนสูงสุดจึงไดกำหนดรูปแบบการประชุมเปน 4 แบบ ไดแก การบรรยาย 

การอภิปรายและเสวนา การเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร และนิทรรศการของหนวยงาน

วันและสถานที่จัดการประชุม
 วันท่ี 16-17 มกราคม 2557 ณ  หองแกรนดบอลรูม  โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ซอย 31  กรุงเทพมหานคร
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กำหนดการประชุมวิชาการแหงชาติดานอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 

เรื่อง "ผักและผลไมเพื่อความมั่นคงทางโภชนาการ”

The 1    National Conference on Food and Nutrition for Health

“Fruits and Vegetables for Nutrition Security”
.........................................

st

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557

8.00-9.00 น.      ลงทะเบียน และชมนิทรรศการ

9.00-9.15 น.      เปดการประชุม

      โดย ศ. นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ 

            รองอธิการบดีฝายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

      กลาวรายงานโดย รศ. ดร.วิสิฐ จะวะสิต 

            ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม

9.15-10.00 น.      Keynote lecture

       Global trends in promoting fruit and vegetables for nutrition and health

       โดย Dr. Ray-Yu Yang

             Nutritionist, AVRDC–The World Vegetable Center, Taiwan

10.00-10.15 น.       พักรับประทานอาหารวาง

10.15-11.00 น.       Special lecture

        Fruits and vegetables for improving nutrition

       โดย Dr. Biplab K. Nandi

    Independent Consultant and Former Senior Food and Nutrition Officer, 

    FAO Regional Office for Asia and the Pacific

11.00-12.30 น.       Symposium 1 ประโยชนเชิงสุขภาพของผักและผลไมไทย 

        คุณคาทางโภชนาการและสมบัติเชิงสุขภาพของผักพื้นบานไทย

        โดย  ผศ. ดร.ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน 

          สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

        คุณคาทางโภชนาการและสมบัติเชิงสุขภาพของผลไมไทย

        โดย  ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร 

          ท่ีปรึกษาโครงการสมุนไพรเพ่ือคุณภาพชีวิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

        การศึกษาประโยชนเชิงสุขภาพของผักและผลไม ในการปองกันและรักษา

        โรคเรื้อรัง

        โดย รศ. ดร.จินตนาภรณ วัฒนธร 

 หัวหนาภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร และผูอำนวยการกลุมวิจัยและ

 พัฒนาการแพทยทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

      ผูดำเนินรายการ ผศ. ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล 

               สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล
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วันศุกรที่ 17 มกราคม 2557

8.00-9.00 น.       ลงทะเบียน และชมนิทรรศการ

9.00-10.30 น.       Symposium 3 การจัดการความปลอดภัยของผักและผลไมเพื่อความมั่นใจ

        ของผูบริโภค

        สถานการณความปลอดภัยของผักและผลไมในประเทศไทย

        โดย  คุณวันชัย ศรีทองคำ 

             สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข

        นโยบายการจัดการความปลอดภัยของผักและผลไม

       โดย  คุณพิศาล พงศาพิชณ 

     สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ

       ผูดำเนินรายการ  ผศ. ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ 

               สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล

13.30-15.00 น.       Symposium 2 การบริโภคผักและผลไมเพื่อความมั่นคงทางโภชนาการ 

        สถานการณการบริโภคผักและผลไมของคนไทย

       โดย  คุณสุจิตต สาลีพันธ 

           สำนักโภชนาการ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

        คำแนะนำการบริโภคผักและผลไมสูการปฏิบัติจริง: ทำไมตอง 400 กรัมตอวัน 

       โดย  ผศ. ดร.วันทนีย เกรียงสินยศ 

     สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล

        คำแนะนำการบริโภคผักและผลไมสูการปฏิบัติจริง: 400 กรัมตอวัน

        เหมาะกับทุกวัยจริงหรือ

       โดย  ผศ. ดร.อุไรพร จิตตแจง 

           สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล

       ผูดำเนินรายการ  รศ. ดร.วิสิฐ จะวะสิต 

           ผูอำนวยการสถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล

15.00-15.15 น.       พักรับประทานอาหารวาง และชมนิทรรศการ

15.15-16.15 น.       Symposium 2 (ตอ) 

            วัฒนธรรมการบริโภคผักและผลไมของคนไทย

       โดย  ผศ.ทัศนีย  โรจนไพบูลย

          ผูเชี่ยวชาญดานอาหารและโภชนาการ

        คุณคาทางโภชนาการของผักและผลไมแปรรูป

       โดย  ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ 

          สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล

       ผูดำเนินรายการ  รศ. ดร.วิสิฐ จะวะสิต

12.30-13.30 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ
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10.30-10.45 น.       พักรับประทานอาหารวาง และชมนิทรรศการ

10.45-12.30 น.       Dialogue  ทำอยางไรคนไทยจึงสามารถเขาถึงผักและผลไมที่มีคุณภาพและ

        ปลอดภัย 

        การกระจายและผลิตผักและผลไมที่ปลอดภัยสูผูบริโภคในสังคมเมือง

       โดย  คุณวัลลภา แวนวิลเลี่ยนสวารด 

     ประธานเครือขายตลาดสีเขียว

        การเขาถึงผักและผลไมที่ปลอดภัยในระดับชุมชน 

       โดย  คุณขยัน วิพรหมชัย 

     นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน 

        การเขาถึงผักและผลไมที่ปลอดภัยในระดับโรงเรียน

       โดย  พ.ต.ท.หญิง ดร.ลดาวัลย ชาติไทย 

       รองผูกำกับการฝายอำนวยการ 7 

     กองบังคับการอำนวยการ  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

        การเขาถึงผักและผลไมที่มีคุณคาทางโภชนาการ

       โดย  รศ. ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย 

     สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล

       ผูดำเนินการเสวนา  คุณสุภา ใยเมือง 

     กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

12.30-13.30 น.       Lunch symposium 

        บทบาทของการคาสมัยใหมในการสงเสริมความปลอดภัยของผักและผลไม 

       โดย  คุณพวงเพ็ชร ศีลกานต 

     ประธานคณะอนุกรรมการการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด (คาปลีก) 

     เพื่อความปลอดภัยอาหารสูผูบริโภค ยุทธศาสตรอาหารแหงชาติ 

     และกรรมการสมาคมผูคาปลีกไทย

13.30-15.30 น.       Closing keynote discussion

        สานอดีต ฝากสูอนาคต: แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสงเสริม

        การบริโภคผักและผลไมเพื่อความมั่นคงทางโภชนาการ

       - คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ

       - นพ.วิชัย เทียนถาวร  

         ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนดานคุณภาพและความปลอดภัยอาหารใน 

         คณะกรรมการอาหารแหงชาติ

       - รศ. นพ.ปญญา ไขมุก 

         กรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

       ผูดำเนินการอภิปราย  ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร               

             ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหารแหงชาติ

15.30-15.45 น.       ปดการประชุม 

        โดย ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม
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ผักและผลไมเพื่อความมั่นคงทางโภชนาการ
Fruits and Vegetables for Nutrition Security



 Dr. Ray-Yu Yang received her M.Sc. in Food Biochemistry from National Chung-Hsing University 

in Taiwan in 1990. She joined AVRDC – The World Vegetable Center in 1991 where she has worked in 

a range of capacities until the present. In 2005-2006, she was a visiting scientist for six months at the 

Human Nutrition Research Center on Aging at Tufts University. She earned her Ph.D. in Food and 

Nutrition from the Institute of Tropical Agriculture and International Cooperation at Ping-Tung University 

in Taiwan in 2006. 

 Since 2003, Dr. Ray-Yu Yang has headed the AVRDC Nutrition group based in Taiwan. She 

specializes in the application of laboratory analytical methods to quantify essential nutrients and 

phytochemical contents of vegetables from tropical Africa and Asia, and the characterization of vegetables 

for nutritional and functional properties, including nutrient bioavailability, anti-inflammation, and anti-

diabetic activities. Her group provides laboratory support to the Center’s breeding teams and other 

researchers to improve vegetable content, quality and nutrition. She collaborates with agricultural, socio-

economic and health scientists and develops project proposals and programs with emphasis on nutrition-

sensitive agricultural interventions and food-based approaches to alleviate the triple burdens of malnutrition 

(underweight, micronutrient deficiencies and obesity), especially for mothers and children, in lower income 

countries. 

 Currently, she works with the AVRDC team and country partners using home garden approaches 

to improved diet and nutrition for mothers and children in India, Bangladesh and Mali. She is collaborating 

with Swiss public health scientists to study the synergetic effects of nutrition and health for children 

involved in school garden programs in Nepal, Bhutan, Tanzania and Burkina Faso. She actively 

participates in the CGIAR Research Programs (CRPs) to strengthen linkages between agriculture with 

nutrition. She is the Center Focal Point of AVRDC in the A4NH (Agriculture for Nutrition and Health) 

program and assisted the Humid tropics program in developing indicators and impact pathways for 

nutrition outcomes. She is leading a study involving AVRDC colleagues, a Bangladesh seed company 

and IFPRI scientists to test the effectiveness of nutrition integrated agricultural extension on knowledge 

gains and behavior changes of vegetable farmers and home gardeners. She also leads an interdisciplinary 

team including plant breeders, socio-economists, food chemists, nutritionists, and medical doctors from 

India, Germany, Taiwan, Tanzania and Thailand for a BMZ-funded project “Exploiting bitter gourd 

(Momordica charantia L.) to increase incomes, manage type 2 diabetes, and promote health in developing 

countries”.
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Keynote lecturer

Dr. Ray-Yu Yang

Nutritionist

AVRDC – The World Vegetable Center
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Keynote lecture

Global trends in promotion of fruit and vegetable consumption for better 
nutrition and health

Ray-Yu Yang  , Meei-Shyuan Lee    , Mark Wahlqvist    , Robert Holmer   , J.D.H. Keatinge
   AVRDC – The World Vegetable Center, Tainan, Taiwan, ROC

   School of Public Health, National Defense Medical Center, Taipei, Taiwan, ROC 

   Asia Pacific Health and Nutrition Centre, Monash Asia Institute, Monash University, Melbourne, Australia

   AVRDC – The World Vegetable Center, Bangkok, Thailand

1

1

2

3

4

12,3 2,3 4

 Most people would agree with the statement: fruits and vegetables (FAV) are rich in micronutrients 

and health-promoting phytochemicals, and in many cases, low in energy. A healthy diet should be diverse 

with plenty of FAV. Research provides strong evidence that increased FAV intake is associated with lower 

incidences of micronutrient deficiencies and non-communicable diseases, lower economic/ social/ personal 

costs induced by non-communicable diseases (NCDs), lower morbidity and mortality rates, and improved 

well-being    . Daily consumption of at least 5-A-day or 400 g of FAV is highly recommended across all 

dietary guidelines, nationally and internationally. However the great majority of the world population across 

all countries do not eat enough FAV.     Translation of an awareness of the benefits from eating FAV 

into practice remains a global challenge. 

 Throughout the world, dietary patterns are shifting towards increased consumption of energy-dense 

food and highly processed foods.      Urbanization, food industry marketing, and trade liberalization over 

the past two decades have facilitated the ‘nutrition transition’. Populations in countries or regions 

undergoing rapid economic transition are experiencing the nutritional transition associated with rising rates 

of obesity and chronic diseases. Factors influencing FAV consumption and eating behaviors vary by age, 

social-economic-demography, food systems and many other personal and environmental drivers. 

Income, FAV prices and availability (including seasonality), consumer preferences, home production and 

intra-household decision-making are major determinants affecting FAV consumption in lower income 

countries. 

 Great effort has been made to promote FAV consumption worldwide. These include nutrition and 

health focus interventions, garden- based promotion in schools to children and adolescents and in 

communities to families; kitchen/cooking based promotions, social marketing and behavior change 

communications through mass media and social media campaigns, promotions through positive social 

images, lifestyle, physical activity and other dietary improvements to encourage greater FAV 

consumption.       Even so, the scientific evidence so far indicates that these efforts have achieved 

limited success in reaching the desired consumption and nutrition outcomes at the individual and 

population levels.    Lack of clear evidence-based strategies leading to increased FAV consumption has 

hindered the development of policies for large scale implementation. 

1-6

7-10

11-13

7,14

15

16-20

21



 To promote healthy-eating and increased FAV consumption for nutrition and health outcomes, a 

focus solely on understanding and promoting what, how, and why to eat is insufficient to achieve expected 

outcomes. It is crucial that the foods we promote, including FAV, must be available and affordable. 

Compared to staple foods, FAV production is intensive in terms of knowledge, inputs, labor, incurring high 

risks for the farmer; the produce is highly perishable and subject to large price fluctuations due to supplies 

and seasonality.       Often it is children who do not like to eat vegetables and simply increasing supplies 

of affordable FAV may not result in greater consumption. Besides increased knowledge of the benefits of 

FAV, many consumers will need additional incentives to actualize behavior change and increase FAV in 

their diets. Better understanding of the linkage of agriculture to health and the food system from 

agricultural inputs, production and postharvest to markets and consumers may help researchers and 

policy makers identify options for intervention strategies.       Many drivers or enabling factors in FAV 

consumption and disabling factors may be outside the scope of the promotion interventions and result in 

unexpected outcomes if unforeseen. Multisectoral collaborations are crucial to identify and address major 

gaps along the impact pathway. 

 Food policies will only be effective if they are developed with input from both the agricultural and 

health sectors, thereby enabling the development of coherent policies that will ultimately be beneficial to 

agriculture, human health and the environment.    A number of market oriented policy initiatives were 

suggested in areas of nutrition, innovations, information and promotion in EU countries and others.

Strategies to increase FAV consumption by the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

highlight multi-sectoral and market approaches such as improving access to grocery stores, encouraging/

allowing local farmers to sell FAV directly to schools, universities, medical centers, governments and non-

government workplaces, expanding the number, size and frequency of farmers’ markets, improving 

access to FAV in workplaces, meetings, events, cafeterias, and, greater support and promotion of 

community and home gardens, and incorporation of FAV in school activities. 

 Biodiversity for food and nutrition has gained more attention and advocacy in the agriculture and 

nutrition communities.       Many indigenous vegetables (IVs) or traditional/local vegetables in tropical 

Asia and Africa are nutritious and easy to grow but underutilized.       Greater IV consumption has been 

limited by (1) loss of traditional knowledge and skill in their utilization, especially with urban migration ; 

(2) low priority given to research on improvement of local IV landraces to meet production and market 

requirements; (3) high perishability of leafy IV’s compared to cabbage, onions and some fruit vegetables; 

(4 )altered or changing consumption patterns and food habits; (5) food systems characterized by easier 

(physical and economic) access to foods of low nutritional quality; (6) high priority given by food aid 

programs to staple foods without consideration of human need for diverse food groups. The international 

community has only recently become aware of this problem although this situation has developed over 

a long time due to the neglect of dietary diversity and concentration on production of staple crops.  

Nutrition and health outcomes result from the entire process from agricultural and food production to 
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market and consumption. However, without cross-talk among the agricultural, food and nutrition/health 

sectors, agricultural and food production may have shaped food systems which are unable to meet the 

nutritional requirements of many populations. It is a challenging yet urgently needed task to bring local 

nutritious food, including indigenous vegetables, back into rural and urban food systems. Fortunately, 

active advocacy by donor agencies and international agricultural research centers has led better linkages 

and synergies among the agriculture, food, and nutrition/health communities, resulting in revived interest 

in IV’s such as the case of increased African nightshade marketing and consumption in Kenya.

 Promotion of FAV consumption for nutrition and health is a global challenge that will continue for 

the coming decades. Combined efforts of multiple interventions involving multiple sectors and across 

settings are essential to facilitate healthier eating choices by children, adolescents, adults and elderly. 
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 Research and evidence show that a diet that is rich in plant-based foods such as fruit and 

vegetables have a positive impact on health and nutritional well being.  Diets high in vegetables and 

fruits contribute to anti oxidants which are associated with a reduced cancer and cardiovascular risk. 

Eating plenty of fruits and vegetables helps to ward off heart disease and stroke, controls blood pressure 

and cholesterol, prevents some types of cancer, avoids diverticulitis and guards against cataract and 

macular degeneration, two common causes of vision loss.  Still, most populations are not consuming 

nearly enough, according to FAO/WHO.   

 The paper provides: an overview of the expanding and diversifying fruit and vegetable supplies 

worldwide and in the region; the nutritional importance of fruits and vegetables;  a case for promoting its 

use in the daily diet; and evidence based strategies for promoting fruits and vegetables in  improving  

food security and nutrition.  

 An understanding of the supply situation of fruits and vegetables is important to drive food 

consumption decisions and for the formulation of agricultural policies which promote food and nutrition 

security.  An increased availability of fruit and vegetables in both developing and industrialized countries 

is being seen over recent years. This increased availability of horticultural produce has paralleled growth 

in actual consumption, arising from the influence of various factors, including greater consumer awareness 

of the importance of fruit and vegetables in the diet, income growth, aging of populations and the 

increased development, trade and market promotion of fruits and vegetables and related products.  

However, for individual consumers the impact of the nutrition transition on their fruit and vegetable intake 

is less consistent. This is because the impacts are not heterogeneous across countries, communities 

and consumer domains and second, because the nutrition transition may affect the consumption of fruits 

and that of vegetables in very different ways.  However, it is clear that consumers throughout most of the 

world could benefit from increased intakes of fruit and vegetables.  

 Trends in annual and daily per capita availability of fruits and vegetables show that the average 

per capita availability of fruits and vegetables in Bangladesh and Cambodia are among the lowest in Asia.   

Among the developed countries, New Zealand has the highest per capita availability of fruits and 

vegetables.  Consumption of vegetables and fruits helps to improve both quality and quantity of the diet 

consumed.
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 Considering the widespread micronutrient deficiencies, especially in the less developed part of 

the Asian region, promoting vegetables and fruit production and its consumption can help in improving 

the nutrition and health of the population.

 Previous synthesis of results from Indochina countries across four study sites (Cambodia, Lao 

PDR, Northern and Southern Vietnam) in Indochina countries showed tremendous variation in vegetable 

production practices in the region. A profitable networking approach needs to be built upon this variation 

to benefit vegetable farmers in each country by sharing the experiences of growing and marketing 

vegetables with one another given the great potential that exists in improving the vegetable seed industry 

in the Asian countries. 

 Fruits and vegetables are a vital part of a balanced diet as they add color, variety and taste to 

our meals.  Being a good source of vitamins, minerals and dietary fibre they play an important role in 

preventing specific nutrient (micronutrient) deficiencies and promoting healthy bowel function.  Vitamins 

and minerals have a wide array of important functions in the body:  Fruits and vegetables have a bonus 

in that they are a valuable source of protective substances called ‘phytonutrients’. FAO and WHO have 

recommended that adults consume at least 400g fruits and vegetables per day.  The latest dietary 

guidelines call for five to thirteen servings of fruits and vegetables a day, depending upon one’s dietary 

energy intake. In order to include at least 5 fruits and vegetables a day, there is need to build them 

regularly into the daily meals and snacks. It is also important to include both fruits and vegetables and 

also include a variety of different types. Within the context of food based dietary guidelines, there exists 

a clear opportunity to develop and implement simple methods to determine the consumption of fruits 

and vegetables as well as other micronutrient rich foods.  In this way it is possible to identify those 

micronutrients that may be deficient in the diet. 

 Fruits and vegetables like all other foods need to be properly kept, handled and cooked.  Though 

fruits and vegetables are generally considered safe, they are the second most cause of food poisoning 

after sea food, and cause a similar number of food poisoning to meat.  Poisoning can be caused by 

contamination, damage or substances naturally present in fruits and vegetables.  Fruits and vegetables 

also get contaminated with bacteria, moulds or parasites anywhere along the food chain.  The only way 

to ensure that fruits and vegetables are as safe as possible is to take care at every part of the food 

chain.  The Codex Alimentarius Commission recommends maximum residue limits take into consideration 

the amount of pesticides in food that can consumed daily over a lifetime without appreciable health risk 

to the consumer. These limits also have a built-in safety factor to account for differences in sensitivity. 

 Promoting vegetable cultivation on small farms can be an important tool to alleviate poverty and 

nutrient deficiency. Shifting resources from cereals to vegetables and fruits itself improves farm resource 

efficiency and generates additional jobs. Vegetable and fruit cultivation also improves managerial skills 

of farmers which when applied to cereals further improves resource use efficiency and productivity.  The 

resultant higher total farm income, both from cereals and vegetables and fruits leads to the consumption 

of better quality food thus improving nutritional status of farm families.  Examples from FAO supported 
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projects have demonstrated improved dietary diversity and nutrition well being among rural children in 

Lao PDR through integrated home gardening along with nutrition education and increasing household 

income; and increased average yield of horticultural produce from the farm or group garden and 

households along with enhanced household dietary diversity in Bangladesh.   

 Evidence also shows that a well developed policy environment can facilitate and support small 

scale farming systems that maximize outputs of micronutrient-rich foods, particularly for subsistence 

farming households. The key challenges include promoting the consumption of a wide variety of fruits 

and vegetables to make the elimination of micronutrient deficiencies more demand led (community led), 

with support for appropriate food behaviour change.
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Symposium 1 

ประโยชนเชิงสุขภาพของผักและผลไมไทย 

 ประเทศไทยอยูในเขตรอนชื้นซึ่งเปนสภาวะที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งพืชผักหลาก

หลายชนิด ผักเปนแหลงอาหารท่ีมีพลังงานต่ำ อุดมไปดวย วิตามิน แรธาตุ ใยอาหาร และ สารพฤกษเคมีท่ีมีความ

หลากหลาย ทางโครงสรางเคมี เชน carotenoids, phenolics, alkaloids, nitrogen-containing compounds และ 

organo-sulfur components ซึ่งสารเหลานี้เมื่อรับประทานเขาสูรางกาย อาจจะออกฤทธิ์ที่เปาหมายเดียวกัน หรือ 

คนละเปาหมาย และ/หรือ ชวยสงเสริมกันในการออกฤทธิ์ ซึ่งนาจะเปนประโยชนตอสุขภาพโดยรวม ในระยะเวลา

คร่ึงศตวรรษท่ีผานมาไดมีการศึกษากันอยางกวางขวางถึงการออกฤทธ์ิของสารพฤกษเคมีเหลาน้ีในปฏิกริยาชีวภาพ

หลายชนิด เชน การลดอนุมูลอิสระ ตานการอักเสบ ตานการกลายพันธุ ลดน้ำตาลในเลือด ลดไขมันในเลือด เปนตน 

การออกฤทธิ์ในปฏิกริยาชีวภาพดังกลาว จะนำไปสูการปองกัน และ/หรือ ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอ

เรื้อรังบางชนิดได ขอมูลจากกรมวิชาการเกษตร รายงานวาประเทศไทยมีพืชผักที่หลายหลายมากกวา 300 ชนิด 

ซ่ึงแนนอนวาสารพฤกษเคมีท่ีมีประโยชนตอสุขภาพจะมีความหลากหลายตามไปดวย  พืชผัก สมุนไพร หลายชนิด

ที่เรานำมาปรุงเปนอาหาร มีสรรพคุณทางเภสัชวิทยาที่ระบุในตำราไทยโบราณอยูบางแลว แตยังไมทราบปริมาณ 

หรือ/ชนิดของสารพฤกษเคมีที่พบ รวมทั้ง กลไกการออกฤทธิ์ที่แนชัดดวย 

 มหาวิทยาลัยมหิดล ใหทุนสนับสนุนการดำเนินงานรวมระหวาง คณะ สถาบันตางๆ ในการศึกษาความ

หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช จ.กาญจนบุรี และ  สถาบันโภชนาการ (เจริญเกียรติกุล และ

คณะ, 2555) ไดทำโครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจและจัดทำฐานขอมูลคุณคาทางโภชนาการและประโยชนเชิง

สุขภาพของพืชอาหารในพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช จ. กาญจนบุรี” เพื่อสำรวจแหลงอาหารทั้งจากพืช และ สัตวที่

นำมาใชบริโภคในทองถิ่นหรือชุมชน และพบในบริเวณพื้นที่ปาและแหลงน้ำในพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืชภายใต

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใน 2 

พื้นของจังหวัด กาญจนบุรี ไดแก พื้นที่ปาบริเวณเขื่อนศรีนครินทร อำเภอศรีสวัสดิ์ และ ปาเขาวังเขมร กองการ

เกษตรและสหกรณ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ขอมูลจากการศึกา เฉพาะสวน

ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เชน polyphenol, flavonoids, phenolic acids, carotenoids และ plant sterols 

ตลอดจน สมบัติเชิงสุขภาพเบ้ืองตนของพืชเหลาน้ี ไดแก การตานอนุมูลอิสระ (antioxidant activity) และ การตาน

การกอกลายพันธุ (antimutagenicity) พบวามีตัวอยางพืช 14 ชนิด มีผลรวมของคาโรทีนอยด (lutein และ 

β-carotene) มากกวา 3,300 ไมโครกรัมตอ 100 กรัมสด ยอดออนมะระปาลวก มีคาคาโรทีนอยดรวมสูงสุด  

(23,279 ไมโครกรัมตอ 100 กรัม) ตัวอยางพืช 13 ชนิด มีผลรวมของ Plant sterols ( β-sitosterol, campasterol 

และ stigmasterol)  มากกวา 30 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม ยอดใบออนกระพี้จั่นสดมีปริมาณสูงสุด (50 mg%) 

ในขณะที่ตัวอยางพืช 8 ชนิดมีคา flavonoid รวม (quercetin, kaempferol, isorhamnetin, myricetin, luteolin, 

luteolin, apigenin, naringenin, hesperitin) มากกวา 50 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม ยอดออนตะคึกสด และ ลวก 

คุณคาทางโภชนาการและสมบัติเชิงสุขภาพของผักพื้นบานไทย

ผศ. ดร.ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 



สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล
และภาคีขายดานอาหารและโภชนาการ24

ยอดออนผักหวานปาสด และ ลวก  มีปริมาณ flavonoid รวมสูงสุด นอกจากน้ียังพบ luteolin เฉพาะในยอดออน

ตะคึก และ myricetin พบเฉพาะในผลสานใหญตมเทานั้น ไมพบ สาร naringenin และ hesperitin และ apigenin 

ในทุกตัวอยางจากการศึกษาน้ีสำหรับ phenolic acids (chlorogenic, caffeic, ferulic acid) พืชท่ีพบ เฉพาะ ferulic 

acid ไดแก เหงาขม้ินปาสด (17.8 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม) เหงาขาปาสด (14.1 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม) และ เหงา

กระชายปาสด  (12.2 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม)  ในขณะท่ี ดอกและฝกแคหางคางสด  ผลชะเอมเถาตม ยอดออน

ขี้เหล็กปาตม  ยอดออนผักบุงปาลวก พบแต caffeic acid สวน ยอดออนขี้เหล็กปาตม พบ chlorogenic 

acid รวมกับ caffeic acid  ผักที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (antioxidant activity; ดวยวิธี DPPH, FRAP, ORAC) 

สูงมากๆ มี 8 ชนิด ยอดออนหนามปูยาสดมีคา antioxidant activity สูงสุด ในขณะท่ีพืช 9 ชนิด ท่ีมีฤทธ์ิตานการ

กอกลายพันธุ (Antimutagenicity) คอนขางสูง และ ผลมะกอกปาสดมีฤทธิ์ตานการกอกลายพันธุสูงสุด 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมยังพบวาพืชบางชนิดที่พบในการศึกษานี้มีฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นๆดวย 

เชน ใบกระพี้จั่น (Millettia brandisiana) พบสารกลุม Isoflavones (Brandisianins) และ rotenoids (Ishibashi, 

2008) และ พบวาสารสกัดจากใบฆาเซลลมะเร็งในหลอดทดลองได (in vitro) ยอดตะคึก (Albizia lebbeck) พบ 

catechin ในสารสกัด และ มีฤทธ์ิลดปฏิกริยาภูมิแพ (anti-allergenicity) (Venkatesh, 2010) ใบผักบุงปา (Ipomea 

aquatica) พบสาร    -tocopherol และ anthocyanidin (Hirai, 2011) และในการศึกษาเดียวกันพบวาหนูท่ีกินอาหาร

เสริมดวยใบผักบุงปา 5% สามารถลด lipid peroxidation ในตับหนูท่ีเหน่ียวนำใหเกิด oxidative stress ดวย CCl4 

ในอีกการศึกษาหนึ่งพบวาใหหนูกินผักบุงปา 3.4 กรัมตอน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมสามารถลดน้ำตาลในเลือดจากหนู

ที่เหนี่ยวนำใหเปนเบาหวานดวย streptozotocin (Malalavidhane, 2003) นอกจากนี้ยังพบวาหนูตั้งทองที่ถูก

เหนี่ยวนำดวย streptozotocin เมื่อไดรับอาหารเสริมดวยใบผักบุง 2% ลดอัตราการตายของลูกหนูได 20% และ 

พบวาในสมอง และ ตับของลูกหนูมีปริมาณ antioxidant enzymes เพ่ิมข้ึน malondialdehyde ลดลง ปริมาณอนุมูล

อิสระลดลง ตับจากแมหนูมี malondialdehyde ลดลง 25%, ปริมาณอนุมูลอิสระลดลง 72%, glutathioneเพิ่มขึ้น 

53% (Shivananjappa, 2013) สาร quercetin ที่สกัดดวย ethyl acetate จากใบหนามปูยา (Caesalpinia mino-

soides) มีศักยภาพในการปองกันความเสียหายของเซลลประสาทที่เหนี่ยวนำใหเกิด oxidative stress โดยลด 

cellular acetylcholinesterase activity (neuroprotective effect by cell culture) (Tangsaengvit, 2013) 

 นอกจากพืชอาหารจากโครงการนี้แลว ประเทศไทยยังมีพืชอาหารอื่นๆในแตละภูมิภาคอีกมากมายที่มี

ศักยภาพตอสุขภาพ ในครั้งนี้ขอยกบางตัวอยางที่มีการศึกาไวแลว เชน ผลมะระขี้นก (Momordica charantia) 

ซ่ึงมีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ ช่ือ momorcharin, a steroidal saponin agent with insulin-like properties มีฤทธ์ิ

คลายอินซูลิน (Singh, 2011) มีการศึกษามากมายพบวาการบริโภค ผลมะระขี้นกสด ชวยลดน้ำตาลในเลือด ชวย

รักษาเบาหวาน นอกจากนี้ยังพบสารชื่อ cucurbitane-type triterpene glycosides มีฤทธิ์ปองกันมะเร็งผิวหนังที่

เหน่ียวนำดวยสารกอมะเร็ง (Akihisa, 2007) ในอีกการศึกษาหน่ึงพบวาสารสกัดจากเมล็ดชวยลด cholesterol ใน

เลือด และ ลดน้ำหนักใน หนูทดลอง (Yama, 2010) และ หนูท่ีไดรับอาหารไขมันสูงเม่ือเสริมดวยผลมะระข้ีนก 1.5% 

น้ำหนักแหง สามารถลดการอักเสบของระบบประสาท เพิ่มปริมาณ antioxidant enzyme ลดตัวชี้วัดการอักเสบ 

(inflammatory cytokines) (Nerurkar, 2011) สะเดา (Azadirachtaindica) เปนพืชอาหารอีกชนิดหน่ึงท่ีมีศักยภาพ

ตอสุขภาพมากมายเชนกัน โดยพบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด เชน triterpenoids, steroids, quercetin, 

quercetrin, kaemferol, rutin, isorhamnetin ซึ่งมีฤทธิ์ตอสุขภาพ ปองกัน/รักษามะเร็ง ลดน้ำตาลในเลือด ลด

อนุมูลอิสระ เปนตน (Paul, 2011) ในอีกรายงานหนึ่งพบวาสารสกัดจากยอดสะเดา เพิ่มความไวของอินซูลิน, 

ลดน้ำตาลในเลือด, รักษาเบาหวาน, เพิ่มประสิทธิภาพของไต, ลดภาวะ oxidative stress, ตานการกอกลายพันธุ, 

ตานมะเร็งโดยชะลอการแบงตัวของเซลลมะเร็ง, ฆาเซลลมะเร็งดวยกระบวนการ apoptosis ดวยกลไกการเพิ่ม



25

อนุมูลอิสระ และ ลดการอักเสบ ท้ังในระดับเซลล และ ในหนูทดลอง (Perez-Gutierrez, 2012) ใบบัวบก (Centella 

asiatica) พบสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพหลายชนิดเชน asiatic acid, madecassoside, madasiatic acid, brahmoside, 

brahminoside, plant sterols, flavonoids, tannins, essential acid, phytosterols (campesterol, sitosterol, 

stigmasterol), mucilages, resins, free amino acids สารดังกลาวตางแสดงสมบัติในเชิงสุขภาพตางๆกันไป เชน 

รักษาแผล (wound healing), ลดอาการทางประสาท (antidepressant), ลดอาการโรคลมบาหมู (antiepileptic), 

ชวยรักษาระบบประสาท ฟนความจำ, เพ่ิมปริมาณ antioxidant enzymesในเลือด, ลดการอักเสบ (Gajjar, 2010) 

อีกหนึ่งการศึกษาพบวา หนูแรทที่เหนี่ยวนำดวย streptozotocin เมื่อไดรับ asiatic acid 20 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว

หนึ่งกิโลกรัมเปนเวลา 45 วัน ชวยลดระดับน้ำตาลในเลือด, เพิ่มการผลิต insulin จาก β-cells และ เพิ่มประสิทธิ

ภาพของ enzymes ในตับตอกระบวนการ glucose metabolism (Ramachandran, 2013) แค (Sesbania 

grandiflora) กินทั้งดอก และ ยอด สวนยอดแคลวกมี lutein, β-carotene, quercetin และ kaempferol สูงมาก  

หนูที่เหนี่ยวนำใหเปนมะเร็ง เมื่อไดรับสารสกัดจากดอก และ ยอดใบ 200 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม เปน

เวลา 14 วัน เพิ่มปริมาณ antioxidant enzymes และ ลด lipid peroxidationในตับ (Sreelatha, 2011) สารสกัด

ดวย phosphate buffer saline จากดอก ชลอการแบงตัว และ ฆาเซลลมะเร็งลำไสใหญ (in vitro) ลดขนาดกอน

เนื้องอกใน ascites and solid tumour models (Laladhas, 2010) กระเจี๊ยบเขียว (Abelmoschus esculentus) 

ที่กินผล ในเมล็ดมี myricetin phenolics & flavonoids สูง สารสกัดจากเมล็ด และ เปลือก ลดน้ำตาลในเลือด เพิ่ม 

antioxidant enzymes ใน ตับ, ตับออน และ ไตหนู (Sabitha, 2012) ผักเชียงดา ท่ีพบทางภาคเหนือ (Gymnema 

sylvestre) กินใบ พบสารออกฤทธชีวภาพ เชน alkaloids, triterpenoids, flavonoids, saponin, tannin, glymnemic 

acid สารสกัดจากใบชวยลดการดูดซึมน้ำตาล รักษาเบาหวาน ลดการสะสมไขมันในตับ และ ลดระดับไขมันในเลือด 

(Pothuraju, 2013) ใบแปะตำปง (Gynura procumbens) พบสาร chlorogenic acid, rutin, astragalin, kaempferol-

3-o-rutinoside สารสกัดเอทานอลลดน้ำตาลในเลือดของหนูที่เหนี่ยวนำดวย streptozotocin (Algariri, 2013) 

protein-fraction-หยุดการแบงตัวของเซลลมะเร็งเตานม (Breast cancer cells) (Hew, 2013) สารสกัดดวยน้ำลด

ความดัน ใน SHR rats (หนูที่มีภาวะความดันโลหิตสูง) (Kim, 2006) โดยผานกลไก angiotensin-converting 

enzyme (ACE) inhibitory activities (Hoe, 2007) organic solvent extract ลดการอักเสบในหนูที่เหนี่ยวนำให

ใบหูอักเสบดวยสารเคมี (Iskander, 2002) ใบตำลึง (Coccinia grandis) มีทั้ง lutein, β-carotene, chlorogenic 

acid, caffeic acid, quercetin และ kaempferol สูงมาก  หนูท่ีถูกเหน่ียวนำดวย streptozotocin เม่ือไดรับสารสกัด

ดวย methanol จากใบ 200 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม ทำใหน้ำตาลในเลือดลดลง และ ปรับระดับตัวชี้วัด

ไขมันใหปกติ (Krishnakumari, 2011) และ หนูที่กินอาหารไขมันสูง  เมื่อไดรับสารสกัดจากใบดวย ethanol 50 

มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวหน่ึงกิโลกรัม ชวยลดTriglyceride 42%, cholesterol 25% และ glycerol 12% (Singh, 2007) 

ใบแมงลัก (Ocimum basilicum) พบ β-carotene, lutein, zeaxanthin,    และ   -tocopherol, tannins, saponins, 

glycosides, flavonoids และ steroids หนูท่ีเหน่ียวนำใหเกิดอาการทางสมองดวย bilateral carotid artery occlusion 

เมื่อไดรับสารสกัด จากใบ 100 และ 200 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม ลด cerebral infarct size, lipid 

peroxidation, restored GSH, attenuated impairment in short-term memory และ motor coordination (Bora, 

2011) สวนของ lipophilic extract มี antioxidant activity สูง (Sgherri, 2011) ผลข้ีกาเทศ (Citrullus colocynthis) 

พบสารกลุม triterpenes ช่ือ cucurbitacins สารสกัดดวย methanol จากผลข้ีกาเทศมีฤทธ์ิในการตานอนุมูลอิสระสูง 

(Kumar, 2008) และ หนูที่ไดรับ สารสกัด 100 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม ชวยลดอาการภูมิแพ (Type I 

allergic model) (Yoshikawa, 2007) นอกจากนี้หนูที่เหนี่ยวนำดวย streptozotocin เมื่อไดรับสารสกัดจากเมล็ด 

ชวยลดน้ำตาลในเลือดไดดี (Rahimi, 2012) ลูกยอ (Morinda citrifolia) กินน้ำจากผล พบสารพฤกษเคมีมากมาย



หลายชนิด เชน scopoletin, octoanoic acid, terpenoids, alkaloids, anthraquinones,β-sitosterol, carotene, 

flavone glycosides, linoleic acid, Alizarin, acubin, L-asperuloside, caproic acid, caprylic acid, ursolic acid, 

rutin (Wang, 2002) saponins, triterpenes, flavanoids, coumarins and iridoids (Nayak, 2011) หนู C57BL/6 

ที่ไดรับอาหารไขมันสูง  เมื่อไดรับน้ำลูกยอหมัก 2 ครั้งตอวัน (1.5µl/g BW) เปนเวลา12 อาทิตย มีนน.ตัวต่ำกวา

กลุมควบคุมที่ไดรับอาหารไขมันสูง 27% มีระดับน้ำตาล และ อินซูลินในเลือดต่ำกวากลุมควบคุมที่ไดรับอาหาร

ไขมันสูง 35% มีระดับตัวชี้วัดการทำงานของตับดีกวากลุมควบคุมที่ไดรับอาหารไขมันสูงอยางมีนัยสำคัญ 

(Nerurkar, 2012) ในอีกการศึกษาหนึ่งพบวา สารสกัดจากลูกยอลดตัวชี้วัดการอักเสบ และ อนุมูลอิสระในเซลล

ไดดี (in vitro) ซึ่งมีหลักฐานสนับสนุนในหนูแรทที่ไดรับน้ำลูกยอมีอาการบวมของอุงเทาที่ฉีดดวย carrageenan 

นอยกวาหนูในกลุมควบคุม (Dussossoy, 2011) นอกจากน้ียังพบวาหนูท่ีไดรับสารสกัดจากลูกยอกระตุนการทำงาน

ของระบบภูมิคุมกันทั้งชนิด B และ T lymphocytes (Nayak, 2010)

 จะเห็นวาประเทศไทยมีพืชผักพื้นบานมากมายหลากหลายชนิด นอกจากมีคุณคาทางโภชนาการแลวยัง

อุดมไปดวยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด ซึ่งมีประโยชนตอสุขภาพในหลายๆอวัยวะ ซึ่งการบริโภคพืชผัก

พื้นบานที่หลากหลายนาจะชวย ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง หรือ ผักบางชนิดอาจจะใชรวมกับยา

ในการรักษาโรคไมติดตอเรื้อรังบางชนิดไดเพื่อลดขนาดยาที่มักมีผลขางเคียงทางลบตอสุขภาพ ดังนั้นเราควร

บริโภคพืช ผักที่หลากหลายเพื่อสุขภาพที่ดี เนื่องจากพืชผักเปนแหลงอาหารตามธรรมชาติที่มีอยูในชุมชนโดย

ไมตองซื้อ อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และสิ่งแวดลอมอาจทำใหความหลากหลายของ

ทรัพยากรอาหารท่ีมีอยูลดลง อาจนำไปสูการสูญพันธุ และ ขาดแคลนอาหารเหลาน้ีได จึงควรสรางความตระหนัก

ใหประชากรทั่วไป โดยเฉพาะในแตละชุมชนที่มีแหลงอาหารเหลานี้ไดมองเห็นถึงคุณคาของทรัพยากรที่มีอยูและ

นำไปใชใหเกิดประโยชน ควบคูกับการอนุรักษ เพ่ือทำใหมีพืชผักพ้ืนบานท่ีหลากหลายชนิดสำหรับบริโภคไดย่ังยืน 

ยาวนาน  เพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยตอไปในอนาคต 
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Symposium 1 

ประโยชนเชิงสุขภาพของผักและผลไมไทย 

 ปจจุบันปญหาเรื่องโภชนาการเปนเรื่องสำคัญ  การที่จะมีสุขภาพดีนั้นตองไดรับสารอาหารครบถวนใน 

สัดสวนที่เหมาะสม  ในสหรัฐอเมริกามีการแนะนำใหบริโภคผลไมวันละ 2 ถวยครึ่ง เนื่องจากผลไมอุดมไปดวย 

วิตามิน แรธาตุที่มีประโยชนตอรางกาย  และสารพฤกษเคมีซึ่งมีประโยชนตอสุขภาพ  ไดแก

 ใยอาหาร  มีประโยชนในการขับถายชวยลดการดูดซึมของน้ำตาลไขมัน และ คอเลสเตอรอล   ลดความ

เสี่ยงในการเปนโรคหัวใจและหลอดเลือด  มะเร็งลำไส  เพิ่มภูมิคุมกัน  ลดอนุมูลอิสระ

 คาโรตินอยด  มีฤทธิตานอนุมูลอิสระ  ลดความเส่ียงในการเปนมะเร็ง  โรคหัวใจ และหลอดเลือด  ปองกัน

โรคตาในผูสูงอายุโดยชวยกรองแสงสีน้ำเงิน  ลดความเสี่ยงในการเปนตอกระจก

 ฟลาโวนอยด  สารกลุมนี้มีฤทธิทางชีวภาพหลายอยาง   ลดความเสี่ยงในการเปนมะเร็ง  โรคหัวใจ และ

หลอดเลือด  ลดความดันโลหิต  ลดน้ำตาลในเลือด  เพ่ิมภูมิคุมกัน   ฟลาโวนอยดกลุมไอโซฟลาโวนอยดยังมีฤทธิ

เหมือนฮอรโมนเพศหญิงฟลาโวนอยดกลุมแคทธิชินซึ่งพบในผลไมหลายชนิดนอกจากมีฤทธิทางชีวภาพขางตน 

แลว  ยังชวยในเร่ืองการควบคุมน้ำหนัก  ฟลาโวนอยดกลุมแอนโทไซยานินซ่ึงมีสีแดงยังชวยเร่ืองขยายหลอดเลือด   

ปองกันเซลลประสาท  และบำรุงสายตา

 กรดฟนอลิค มีฤทธิตานอนุมูลอิสระ  กระตุนเอนไซมที่ตานอนุมูลอิสระ  ลดความเสี่ยงในการเปนมะเร็ง  

ลดน้ำตาลในเลือด  ปองกันโรคทางเดินปสสาวะอักเสบ  ลดปริมาณ oxidized LDL  ตานการกอกลายพันธุ

 กรดอินทรีย   เปนสารที่ใหรสเปรี้ยวซึ่งมีฤทธิตานอนุมูลอิสระ

 เทอรปน  เปนสารที่ใหกลิ่นหอม   Limonene เปนเทอรปนที่ใหกลิ่นหอมซึ่งมีฤทธิยับยั้งมะเร็ง

 พรีไบโอติก  สารในกลุมนี้ไดแก อินนูลิน และโอลิโกแซคคาไรด  ซึ่งจะชวยทำใหแบคทีเรียกอโรคและ

แบคทีเรียที่มีประโยชนสมดุล  และทำใหเกิดเมตาโบไลทที่ชวยเพิ่มภูมิคุมกัน

 นอกจากมีสารออกฤทธิทางชีวภาพผลไมยังมีผลตอสุภาพหลายอยางดังนี้

 สม  มีวิตามินซีสุงและยังมีสารคาโรตินอยดฟลาโวนอยด และกรดอินทรียซึ่งมีฤทธิ์ทางชีวภาพ  งานวิจัย

ยังชี้ใหเห็นประโยชนตอสุขภาพ โดยชวยลดความเสี่ยงในการเปนมะเร็  ตานการเกิด  lipid peroxidation ปองกัน

เสนเลือดเปราะ  ยับยั้งการจับตัวของเกร็ดเลือด

 สมโอ  มีสารออกฤทธิทางชีวภาพเชนเดียวกับสม  มีฤทธิลดน้ำตาลในเลือด  ยับยั้งการแพ  ตานอนุมูล

อิสระ ซอมแซมเยื่อบุหลอดเลือด  ขยายหลอดเลือดไปเลี้ยงสมอง

 สับปะรด  มีสารคาโรตินอยด  ใยอาหาร  กรดอินทรีย  และมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ  ตานการอักเสบ  เพ่ิม

ภูมิคุมกัน  ลดความเสี่ยงในการเปนมะเร็ง  

 กลวย  มีสารแคทธิชิน  ฟลาโวนอยด  ใยอาหาร อินนูลิน  เสตียรอลมีฤทธิทางชีวภาพคือ  ตานอนุมูลอิสระ  

ยับยั้งเอนไซมอะวิทิลโคลีนเอสเทอเรส  ปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร  เพิ่มภูมิคุมกัน  ลดความดัน  ลด

คอเลสเตอรอล  ลดอันตรายตอเซลลประสาท

คุณคาทางโภชนาการและคุณสมบัติเชิงสุขภาพของผลไมไทย

ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 



 ทับทิม  มีสารแอนโทไซยานินฟลาโวนอยด กรดฟนอลิค  กรดอินทรีย  ใยอาหาร  เมลาโตนินเซอโรโตนิน

กรดอะมิโน  มีฤทธิตานอนุมูลอิสระ  ลดความดัน  ลดคอเลสเตอรอลและไขมัน   ปองกันการอุดตันของหลอดเลือด  

ชะลอภาวะสมองเสื่อม

 มะละกอ มีสาร แคทธีชิน  ฟลาโวนอยด  คาโรตินอยด   ใยอาหาร  กรดฟนอลิค และปาเปนมีฤทธิตาน

อนุมูลอิสระ  ชะลอภาวะสมองเสื่อม  ปองกันการเกิดมะเร็ง  ขยายหลอดเลือด  รักษาแผลในกระเพาะอาหาร  

ลดการอักเสบ

 มะเฟอง  มีวิตามินซี  แคทธีชิน  คาโรตินอยด  ใยอาหาร  กรดซิตริก  กรดออกซาลิก  กรดมาลิกมีฤทธิ

ตานอนุมูลอิสระ  ลดน้ำตาลในเลือด

 ทุเรียน   มีสารคาโรตินอยด  แคทธิชิน  ฟลาโวนอยด  ใยอาหาร  กรดฟนอลิก

 มังคุด  มีสารแคทธีชิน  ฟลาโวนอยด  กรดฟนอลิก  ใยอาหาร  การวิจัยสวนที่รับประทานไดนอยและพบ

ฤทธิตานอนุมูลอิสระ  ลดคอเลสเตอรอลและ LDLปกปองเซลลประสาท

 มะมวง  มีสารคาโรตินอยดฟลาโวนอยดกรดกอลลิก แมงจิเฟอริน  มีฤทธิตานอนุมูลอิสระ  ฤทธิปกปอง

และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง  กระตุนภูมิคุมกัน  ฤทธิยับยั้งการอุดตันของหลอดเลือด  ลดน้ำตาล

ในเลือด  ลดไขมันในเลือด  

 ฝรั่ง  มีวิตามินซี  แคทธีชิน  ฟลาโวนอยด  ใยอาหาร  คาโรตินอยดมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ  สามารถลด

อนุมูลอิสระในเลือด  ทำใหเอนไซมตานอนุมูลอิสระเพิ่ม  ลดความดันโลหิต  ลดไขมัน  ลดน้ำตาลในเลือด  

 นอยหนา  มีวิตามินซีวิตามินบี 1 และบี 2 มีฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอล บำรุงตับ  ตานอนุมูลอิสระ

 แกวมังกร  มีวิตามินซีบีตาไซญานินบีตาเลอิน  กรดกอลลิกมีฤทธิตานอนุมูลอิสระ และลดคอเลสเตอรอล
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Symposium 1 

ประโยชนเชิงสุขภาพของผักและผลไมไทย 

 โรคเรื้อรังจัดเปนปญหาสุขภาพที่พบมากและมีผลกระทบตอเศรษฐกิจที่สามารถปองกันได โรคเรื้อรัง

เปนปญหาที่ทำใหเกิดการตายถึงรอยละ 35 ของอัตราการตายทั้งหมดในแตละป  ขอมูลจากรายงานวิจัยที่สะสม

มาไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางการบริโภคผัก ผลไม และการลดอัตราการเกิดโรคเรื้อรัง อยางไรก็ตาม

ขอมูลจากการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้แสดงใหเห็นวาการบริโภคผัก และผลไมไมเพียงกอใหเกิดประโยชนในการชวย

ปองกันโรคเรื้อรังเทานั้นแตยังกอใหเกิดประโยชนในการรักษาโรคเรื้อรังดวย ผักและผลไมในประเทศไทยหลาย

ชนิดมีประโยชนในการตานโรคเรื้อรัง  มะรุม ผักชีลาว มะเขือเทศ  หมอน  มะมวงหิมพานต  เสาวรส และมะมวง

จะมีฤทธิ์ปกปองสมองจากโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทที่เกิดจากการเสื่อมหรือการตายของ

เซลลประสาท ในขณะท่ีขาวโพดสีมวงและผลหมอนมีฤทธ์ิตานตอกระจก  ขาวโพดสีมวงและผลหมอนยังมีฤทธ์ิเรง

การฟนคืนสภาพของเสนประสาทเส่ือมสาเหตุจากเบาหวานและสารสกัดขิงและพิเพอรีนจากพริกไทยดำมีฤทธ์ิลด

ความอวน  ตำรับอาหารสุขภาพหลายชนิดท่ีพัฒนาจากสารสกัดผักและผลไมมีฤทธ์ิบรรเทาอาการกระดูกผุในแบบ

จำลองโรคกระดูกผุ  นอกจากนั้นอาหารสุขภาพบางตำรับที่ผลิตจากผักและผลไมยังชวยลดอาการเหมือนที่พบใน

ภาวะออติสติคได  ดังน้ันจึงเห็นไดวาการบริโภคผักและผลไมเปนวิธีท่ีมีศักยภาพในการตานโรคเร้ือรัง และสืบเน่ือง

จากการบริโภคผักและผลไมน้ันเปนวิธีท่ีเขาถึงไดงาย มีความปลอดภัย และราคาถูก ดังน้ันการรณรงคใหประชาชน

ตระหนักและเพิ่มการบริโภคผักและผลไมจึงจัดเปนเรื่องสำคัญ

การศึกษาประโยชนเชิงสุขภาพของผักและผลไมในการปองกันและรักษาโรคเรื้อรัง

รศ. ดร.จินตนาภรณ วัฒนธร

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร และศูนยวิจัยและพัฒนาการแพทยทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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Symposium 2 

การบริโภคผักและผลไมเพื่อความมั่นคงทางโภชนาการ 

 ผักและผลไมจัดเปนอาหารที่จัดอยูในอาหาร 2 หมู ไดแก ผักตางๆ และผลไม ในอาหารหลัก 5 หมูของ

ประเทศไทย การแบงอาหารออกเปนอาหารหลัก 5 หมู โดยจะจัดอาหารท่ีใหสารอาหารสวนใหญคลายกันไวดวยกัน

โดยอาหารในหมูเดียวกันจะสามารถเลือกรับประทานแทนกัน แตผักและผลไมอาจจะใหสารอาหารสวนใหญคลายกัน

และที่แยกออกจากกันอาจจะดวยเหตุผลที่วา ผลไมบางชนิดมีรสหวานถึงหวานจัดจึงตองใหความระมัดระวังใน

ปริมาณที่จะรับประทานเพื่อที่จะไมไดรับพลังงานมากเกิน ในขณะเดียวกันถาเปนผัก เราสามารถรับประทานได

ในปริมาณท่ีไมจำกัด เน่ืองจากผักสวนใหญใหพลังงานนอยมากหรืออาจจะไมใหพลังงานเลย รวมท้ังอาจจะมีเหตุผล

ที่วา เพื่อใหเกิดความหลากหลายของชนิดผักและผลไมที่จะรับประทานและใหไดประโยชนมากที่สุดตอรางกาย 

อยางไรก็ตามผักและผลไม เปนแหลงของสารอาหารที่สำคัญที่เกิดจากสวนประกอบทางเคมีของผักและผลไม

ชนิดน้ันๆ สารอาหารสวนใหญท่ีเปนสวนประกอบของผักและผลไม ไดแก วิตามิน แรธาตุ และใยอาหาร นอกจากน้ี

ในผักและผลไมยังมีสารอาหารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพเรียกวา สารพฤกษเคมี (phytochemical) ซึ่งมีคุณสมบัติ

ในเชิงปองกันโรคตางๆ และความเสื่อมสภาพของเซลลและรางกาย ในขณะเดียวกันผักและผลไมบางชนิดมีสาร

ปนเปอนท่ีไมเหมาะสมตอสุขภาพของรางกายอีกดวย ดังน้ันประโยชนตอสุขภาพของการรับประทานผักและผลไม

จะดีหรือไมจึงขึ้นอยูกับแหลงที่มา คุณคาทางโภชนาการและปริมาณที่รับประทานดวย การบริโภคผักและผลไม

ในปริมาณที่นอยในคนไทยเปนสาเหตุของภาระโรคในอันดับตน ๆ ที่กอใหเกิดการสูญเสียทางสุขภาพและสงผล

ตอการเกิดโรคไมติดตอเร้ือรัง เชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็งบางชนิด รวมท้ังการศึกษา

วิจัยจำนวนมาก แสดงใหเห็นวา การรับประทานผักและผลไม วันละอยางนอย 400 กรัม จะสามารถลดความเส่ียง

ตอการเกิดโรคมะเร็งและโรคหัวใจไดรอยละ 50 และ 30 ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่รับประทานผักและ

ผลไมในปริมาณนอยกวา

 ประเทศไทยเราจัดไดวาเปนศูนยกลางของการผลิตผักและผลไมนานาชนิดที่อุดมสมบูรณ ผักและผลไม

ที่เรารูจักและกินไดในบานเรามีมากกวา 330 ชนิด แตที่นำมาบริโภคกันทั่วไปมีประมาณ 70-80 ชนิด นอกจาก

จะบริโภคภายในประเทศแลว ผักและผลไมบางชนิดยังสามารถผลิตและสงออกไปขายยังตางประเทศได รวมทั้ง

ยังมีการนำเขาผักและผลไมจากประเทศตางๆ อีกดวย ทำใหเพิ่มความหลากหลายของชนิดผักและผลไม ใหกับ

ประชาชนไดเลือกบริโภคมากขึ้น จากการศึกษาวิจัยและเอกสารคำแนะนำดานโภชนาการของหลายสถาบันที่

เกี่ยวกับสุขภาพ ตางมีความเห็นวาการกินผักและผลไมมีประโยชนในการปองกันการเกิดโรคเรื้อรัง และยังมีสวน

ในการเสริมสรางสุขภาพอีกดวย แตทั้งนี้ตองรับประทานผักและผลไมในปริมาณที่เพียงพอกับความตองการของ

รางกายดวย

 สำหรับสถานการณการบริโภคผักและผลไมของคนไทย มีดังน้ี จากการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการ

ของประเทศไทย ซึ่งดำเนินการโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมกับหนวยงานที่เกี ่ยวของไดแก 

สถานการณการบริโภคผักและผลไมของคนไทย

สุจิตต สาลีพันธ  , จันทิมา โพธิ  , ทิพรดี คงสุวรรณ 

   สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

   สถาบันโภขนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา ป 2503 คนไทยกินผักและผลไมเฉลี่ยวันละ 88.0 กรัม ตอมาในการสำรวจป 2518 

2529 และ 2538 พบวาคนไทยกินผักและผลไมเฉลี่ยวันละ 142 215 และ 187 กรัม ตามลำดับ และจากขอมูล

การสำรวจสภาวะสุขภาพของคนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 3 ป 2546-2547 โดย สำนักงานสำรวจสุขภาพ

ประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบวาประชากรไทย อายุ 15 ปข้ึนไป ท้ังหญิงและชายรับประทานผัก

และผลไม เฉลี่ยวันละ 3.4 และ 3.5 สวนมาตรฐาน ตามลำดับ และในการสำรวจเดี่ยวกันในป 2551-2552  พบวา

ประชากรไทย อายุ 15 ปขึ้นไปรับประทานผักและผลไมนอยลงอีก เฉลี่ยวันละ 3.1 และ 3.0 สวนมาตรฐาน ตาม

ลำดับ จะเห็นไดวาสถานการการปริโภคผักและผลไมของประชากรไทยท่ีผานมามีปริมาณไมถึงเกณฑข้ันต่ำตามท่ี

องคการอนามัยโลก โดยองคการอนามัยโลกกำหนดไววา เพื่อสุขภาพที่ดีควรบริโภคผักและผลไมอยางนอยวันละ 

400 กรัม หรือเทากับ 5 สวนมาตรฐาน (ผัก 3 สวนมาตรฐานและผลไม 2 สวนมาตรฐาน) หรือตามคำแนะนำ

ตามขอปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย (Food Based Dietary Guidelines; FBDGs) และ

ธงโภชนาการ ไดแนะนำไววา กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจำ โดยในแตละมื้อควรจะรับประทาน 

ผักอยางนอยมื้อละ 2 ทัพพีและผลไมมื้อละ 1 สวน เปนการแสดงใหเห็นวาประชาชนไทยใหความสำคัญของการ

รับประทานผักและผลไมลดลงเร่ือยๆ ซ่ึงหากไมมีการดำเนินงานเพ่ือสรางความตระหนักถึงคุณคาและความสำคัญ

ของการรับประทานผักและผลไมอยางจริงจังจะทำใหปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังที่สามารถปองกันได มีความรุนแรง

เพ่ิมมากข้ึน และมีผลท่ีจะตองเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลหลายหม่ืนลานบาท โดยยังไมไดรวมกับการสูญเสีย

โอกาสในการทำงาน สรางรายไดใหกับตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ
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การบริโภคผักและผลไมเพื่อความมั่นคงทางโภชนาการ 

 คำแนะนำการบริโภคผักและผลไมวันละ 400 กรัม เปนคำแนะนำที่มาจากองคการอนามัยโลก ตั้งแตป 

พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) โดยที่ใน 400 กรัมจะตองประกอบดวยเมล็ดธัญพืชและถั่ว (pulse, seeds and nuts) 

ไมนอยกวา 30 กรัม และผักในที่นี้ไมรวมผักที่มีแปงมาก เชน มันฝรั่ง มันสำปะหลัง คำแนะนำนี้มาจากหลักฐาน

ทางระบาดวิทยาท่ีพบวาการบริโภคผักและผลไมนอยเพ่ิมความเส่ียงของการเปนมะเร็ง นอกจากน้ีองคการอนามัย

โลกยังรายงานวาผักและผลไมเปนแหลงที่ดีของสารอาหารมากมาย มีใยอาหาร วิตามิน และแรธาตุสูงขณะที่ให

พลังงานนอย ดังนั้นผักและผลไมจึงเปนกลุมอาหารที่ทำใหเกิดความสมดุลทางโภชนาการ     ตอมาในป พ.ศ. 

2546 (ค.ศ. 2003) องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติและองคการอนามัยโลก ไดรายงานถึงการ

บริโภคผักและผลไมอยางนอย 400 กรัม หรือเทียบเทากับ 5 servings (ประมาณผัก ผลไม 1 serving เทากับ 80 

กรัม) สามารถลดภาระโรคไมติดตอเรื้อรังตางๆ และยังสามารถลดปญหาการขาดจุลโภชนหาร (micronutrient 

deficiency) ได     การบริโภคผักและผลไมตามท่ีแนะนำน้ีรวมกับการบริโภคธัญพืชท้ังเมล็ด (whole grain) ทำให

ไดรับใยอาหารมากกวา 25 กรัม ซึ่งอาจเกิดประโยชนในการปองกันโรคอวน เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด และ

มะเร็งชนิดตางๆ

 หลักฐานเกี่ยวกับคุณประโยชนของการบริโภคผักและผลไมสวนใหญมาจาก cohort study ตางๆ ที่พบวา

ผูที่บริโภคผักและผลไมมากมีสุขภาพที่ดีกวาหรือมีความเสี่ยงของการเปนโรคไมติดตอเรื้อรังตางๆ นอยกวาผูที่

บริโภคผักและผลไมนอย เชน การศึกษา Nurses’ Health Study ในป พ.ศ. 2547  ที่ติดตามการศึกษานาน 12 ป 

พบวาการบริโภคผัก ผลไม เพิ่มขึ้น มีความเสี่ยงตอการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวจนเปนโรคอวนลดลง รอยละ 24

Hung HC และคณะ ในป พ.ศ. 2548 ไดทบทวนการศึกษา Nurses’ Health Study จำนวน 71,910 คน และ Health 

Professionals’ Study จำนวน 37,725 คน ติดตามเปนเวลาเฉลี่ย 10 ป พบวาผูที่บริโภคผักผลไมมากกวา 8 

servings ตอวัน มีความเสี่ยงของการเปนโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) ลดลงรอยละ 30 

เมื่อเทียบกับผูที่บริโภคผักและผลไมนอยกวา 1.5 servings ตอวัน และพบวาการบริโภคผักใบเขียวชวยลดความ

เสี่ยงไดมากกวาผักผลไมอื่นๆ    นอกจากนี้ He FJ และคณะ ในป พ.ศ. 2549 ไดทบทวน cohort study จำนวน 

9 การศึกษา ประกอบดวย 257,551 คน ติดตามเปนเวลาเฉล่ีย 13 ป พบวาผูท่ีบริโภคผักผลไมมากกวา 5 servings 

ตอวัน มีความเสี่ยงของการเปนโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ลดลงรอยละ 26 เมื่อเทียบกับผูที่บริโภคผักและ

ผลไมนอยกวา 3 servings ตอวัน

 รายงานของ Lock K และคณะในป พ.ศ. 2548 พบวา การบริโภคผักและผลไมไมเพียงพอทำใหเกิดการ

เสียชีวิตทั่วโลกถึง 2,635 ลานคนตอป การเพิ่มการบริโภคผักและผลไม 1 serving (80 กรัม) ตอวันสามารถลด

ความเส่ียงของการเปนโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง รอยละ 10 และ 6 ตามลำดับ และลดความเส่ียง

ของการเปนมะเร็งบางชนิด (กะเพาะอาหาร ลำไสใหญ หลอดอาหาร และ ปอด) รอยละ 1-6

คำแนะนำการบริโภคผักและผลไมสูการปฏิบัติจริง: ทำไมตอง 400 กรัมตอวัน

ผศ. ดร.วันทนีย เกรียงสินยศ 
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 การวิเคราะหวรรณกรรม (critical review) เกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไมในการปองกันโรคไมติดตอ

เรื้อรังที่รายงานลาสุดในป พ.ศ. 2555 โดย German Nutrition Society พบวา มีหลักฐานเชิงประจักษที่มีความ

นาเชื่อถือในระดับมากนอยตางกันในการลดความเสี่ยงของการเปนโรคตางๆ ดังแสดงในตาราง 

ตารางที่ 1 หลักฐานเชิงประจักษของความสัมพันธระหวางการบริโภคผักและผลไมและความเส่ียงของการเปนโรค

     ไมติดตอเรื้อรังตางๆ

 ความสัมพันธระหวางการบริโภคผักและผลไมและการลดความเสี่ยงของการเปนโรคมะเร็งเคยรายงานวา

เปน convincing evidence จาก The World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research 

(WCRF/AICR) ในป พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)     อยางไรก็ตามรายงานจาก WCRF/AICR ลาสุดในป พ.ศ. 2556 

กลาววาการบริโภคผักและผลไมอยางนอย 5 servings ตอวัน เพื่อลดความเสี่ยงของการเปนมะเร็งนั้นเปนเพียง  

"probable evidence" สำหรับการเปนมะเร็งที่ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และ pharynx and larynx 

เทานั้น      การเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปตามผลของการศึกษาลักษณะ case-control studies และ the Continuous 

Update Project (CUP) ที่ไมพบบทบาทของผักและผลไมกับ cancer etiology อยางไรก็ตามพบ convincing 

evidence  ของความสัมพันธของใยอาหารกับมะเร็งลำไสใหญ (colorectal cancer)

(9)

(10)

   ความเสี่ยงลดลงเมื่อบริโภคผักและผลไมเพิ่มขึ้น;    ไมมีความสัมพันธ; ~ หลักฐานไมเพียงพอ

   น้ำหนักลดลง    น้ำหนักเพิ่มขึ้น

ดัดแปลงจาก Boeing H et al. Critical review: vegetables and fruit in the prevention of chronic disease (8)

๐

1 2
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  ปจจุบันเช่ือวาโรคไมติดตอเร้ือรังตางๆท่ีเปนสาเหตุหลักของการเจ็บปวยและการเสียชีวิตน้ันมีพยาธิสภาพ

จากการมีอนุมุลอิสระเพ่ิมข้ึนและเกิดกระบวนการอักเสบในรางกาย (increased oxidative stress and inflammation) 

ดังนั้นจึงมีการศึกษาถึงการบริโภคผักและผลไม ในลักษณะที่เปน controlled feeding ตอการเปลี่ยนแปลงของ 

biomarkers ท่ีเก่ียวของตางๆ เชน การเปล่ียนแปลงของ oxidative cellular damage (8-hydroxydeoxyguanosine), 

malondialdehyde, c-reactive protein เปนตน ซึ่งการศึกษาพบวามีทั้งการบริโภคผักและผลไมเพิ่มขึ้น ทำให

oxidative stress และ/หรือกระบวนการอักเสบลดลง          ขณะที่บางการศึกษาไมพบวาการบริโภคผักผลไม

เพิ่มขึ้นทำใหคาตัวแปรตางๆ เหลานี้ดีขึ้น         ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผักผลไมชนิดที่ทำการศึกษามีความ

แตกตางกัน จึงมีสารอาหารและสารพฤกษเคมีท่ีแตกตางกันดวย ปริมาณและระยะเวลาของการศึกษาท่ีแตกตางกัน 

รวมทั้งกลุมตัวอยางที่ศึกษาก็มีความแตกตางกัน ซึ่งสวนใหญพบวาการศึกษาในผูที่มีภาวะการอักเสบหรือมี 

oxidative stress สูง เชน คนสูบบุหรี่ จะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนกวาการศึกษาในผูที่มีสุขภาพดีที่พบวา

มีคาตางๆ เหลานี้คอนขางต่ำอยูแลว ขณะนี้เริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับ dose response ของการบริโภคผักผลไม 

(เชน 2, 5, 10 servings) ตอตัวแปรตางๆ เหลานี้       แตยังมีอยูขอมูลอยูจำกัดและยังไมเห็นผลที่ชัดเจน ดังนั้น

จึงยังไมสามารถบอกไดอยางแนชัดถึงชนิดและปริมาณของผักและผลไมที่ควรบริโภค เพื่อใหเกิดผลดีตอสุขภาพ

ในเรื่องของการลด oxidative stress และ/หรือกระบวนการอักเสบ

 นอกจากผัก ผลไม เปนแหลงของแรธาตุ วิตามิน และสารพฤกษเคมีท่ีมีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระแลว ผัก

และผลไมยังเปนแหลงของใยอาหารที่สงผลดีตอสุขภาพดวย Systemic review และ meta-analysis เกี่ยวกับการ

บริโภคใยอาหารกับการปองกันโรค cardiovascular disease และ coronary heart disease ที่รายงานลาสุดในป 

พ.ศ. 2556 พบวาการบริโภคใยอาหารเพิ่มขึ้น 4-7 กรัม สามารถลดความเสี่ยงของการเปนโรค cardio-

vascular disease และ coronary heart disease รอยละ 4-18 แตกตางกันตามชนิดของใยอหาร      ดัง

แสดงในตารางท่ี 2 ปริมาณใยอาหาร 7 กรัม สามารถไดรับเพ่ิมข้ึนจากการบริโภคธัญพืชท้ังเมล็ด (whole grain) และ

ถ่ัว (bean or lentil) อยางละ 1 serving หรือ การบริโภคผักและผลไม 2- 4 servings

ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางปริมาณใยอาหารที่เพิ่มขึ้นและการลดความเสี่ยงของการเปนโรคหัวใจ

(11-15)

(16-19)

(20)

(21)

(22)



สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล
และภาคีขายดานอาหารและโภชนาการ38

 นอกจากนี้ยังมีรายงานวาใยอาหารมีความสัมพันธกับการลดภาวะอวนลงพุง (abdominal obesity) ความ

ดันโลหิตสูง และ metabolic syndrome รวมทั้งควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไดดีขึ้นดวย      ใยอาหารยังมีสวน

สำคัญตอการปองกันมะเร็งลำไสใหญ (colorectal adenoma) ดวย การศึกษา meta-analysis ครอบคลุมกลุม

ตัวอยางจำนวน 10,948 คน จากทั้งหมด 20 รายงานการวิจัย พบวาผูที่บริโภคใยอาหารมากมีความเสี่ยงตอการ

เปนมะเร็งลำไสใหญนอยกวากลุมท่ีบริโภคใยอาหารนอยถึงรอยละ 28 และพบวาการบริโภคใยอาหารเพ่ิมข้ึนวันละ 

10 กรัม สามารถลดความเส่ียงของการเปนมะเร็งลำไสใหญไดรอยละ 9 และยังพบวาผูท่ีบริโภคใยอาหารจากผลไม 

ผัก และ ธัญพืช (cereal) มากลดความเส่ียงของการเปนมะเร็งลำไสใหญรอยละ 16, 7 และ 24 เทียบกับผูท่ีบริโภค

ใยอาหารดังกลาวนอย

 สรุป มีหลักฐานจำนวนมากที่แสดงใหเห็นวาการบริโภคผักและผลไมมีประโยชนตอสุขภาพ ชวยลดความ

เสี่ยงของการเปนโรคไมติดตอเรื้อรังตางๆ โดยพบวาควรบริโภคไมต่ำกวา 5 servings ตอวัน หรือประมาณ 400 

กรัม อยางไรก็ตามยังไมทราบแนชัดถึงกลไกของผักและผลไมที่มีประโยชนตอสุขภาพ คุณประโยชนของผักผลไม

ตอรางกายนาจะเปนผลรวมกันของแรธาตุ วิตามิน ใยอาหาร ตลอดจนสารพฤกษเคมีตางๆ ท่ีมีอยูในผักและผลไม

ตางๆ 
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Symposium 2 

การบริโภคผักและผลไมเพื่อความมั่นคงทางโภชนาการ 

 องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติและองคการอนามัยโลก ไดรวบรวมรายงานการวิจัยตางๆ 

มากมายมาวิเคราะห สังเคราะห กอนที่จะกำหนดวา เกณฑการบริโภคผัก ผลไมอยางนอยวันละ 400 กรัม

สามารถลดภาระโรคตางๆ ไดแก หัวใจขาดเลือด เสนเลือดในสมองตีบ ลดอัตราปวยและเสียชีวิตจากมะเร็ง

กระเพาะอาหาร มะเร็งปอด และมะเร็งลำไสใหญได นอกจากวิตามินตางๆ ในผัก ผลไม อยางสารแคโรตินอยด 

กลุมไลโคปนในมะเขือเทศ กลุมแคโรตินอยดในแครอท และวิตามินซี ในสม และฝร่ัง ท่ีเปนสารตานอนุมูลอิสระแลว 

ในผัก ผลไม ยังมีสาร “พฤกษเคมี” ตางๆ เชน โพลีฟนอล ไซยานิดิน ท่ีแสดงบทบาทเดียวกันน้ี เม่ือการบริโภคผัก 

ผลไมมีคุณประโยชนมากมายดังกลาว จึงมีสองประเด็นใหญๆ ที่นาพิจารณาในทางปฏิบัติ คือทำไมจึงยังเกิด

ปญหาพฤติกรรมการไมกินผัก ผลไม หรือกินไมไดตามปริมาณท่ีแนะนำ และปริมาณผัก ผลไม ท่ีจำเปนตองไดรับ

อยางนอยวันละ 400 กรัมในทุกกลุมวัยจริงหรือ 

วัยทารกแรกเกิดถึงหกเดือนแรก

 วัยทารกแรกเกิดถึง 6 เดือนแรก องคการอนามัยโลกมีขอแนะนำอยางชัดเจนวาแนะนำใหกินน้ำนมแม

อยางเดียว โดยมิจำเปนตองไดรับอาหารอ่ืนใดแมแตน้ำ ยกเวนกรณีการกินยา เน่ืองจากน้ำนมแมมีน้ำเพียงพอแลว

และยังมีสารอาหารท่ีครบถวนสำหรับทารก ตลอดจนสารอ่ืนๆ ท่ีมีความจำเพาะในการสงเสริมการเจริญเติบโตและ

เปนภูมิตานทานโรคใหแกทารก แตน่ันมิไดหมายความวาผัก ผลไมไมมีความจำเปนตอทารก ขอแนะนำการบริโภค

ผัก ผลไมในชวงวัยนี้จึงเนนที่แมผูใหนมบุตรตอง มีการบริโภคอาหารอยางเหมาะสมเพื่อใหมีสารอาหารเพียงพอ

ในการผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพ เนื่องจากธรรมชาติมีกลไกปกปองอยางวิเศษโดยใหความสำคัญแกการผลิตน้ำนม

แมเพ่ือทารก ในกรณีท่ีอาหารของแมในบางวาระอาจไมสมบูรณเต็มท่ี สารอาหารท่ีสะสมในตัวแมจะทำหนาท่ีเสริม

ใหน้ำนมยังมีคุณภาพดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได เชน หากแคลเซียมจากอาหารไมเพียงพอ แคลเซียมจากกระดูก

และฟนของแมอาจถูกดึงมาเพื่อการเสริมแคลเซียมในน้ำนมแม อยางไรก็ตามคุณภาพสารอาหารของน้ำนมแม

บางสวนมีความไวตอคุณภาพของอาหารประจำวันของแม เชน น้ำนมแมโดยท่ัวไปจะมีปริมาณไขมันไมแตกตางกัน

ในแตละคน แตสัดสวนของชนิดของกรดไขมันชนิดตางๆ ในน้ำนมแมจะไดรับอิทธิพลอยางมากจากชนิดของไขมัน

ท่ีแมบริโภค กลาวคือ น้ำนมแมก็จะมีกรดไขมันคลายกับไขมันชนิดท่ีแมบริโภคในวันน้ันๆ ขณะเดียวกันการบริโภค

ผัก ผลไมของแมก็มีบทบาทคอนขางมากตอปริมาณวิตามินชนิดท่ีละลายในน้ำ เชน กลุมวิตามินบีตางๆ เน่ืองจาก

จะไมมีการสะสมในรางกายจำนวนมากอยางวิตามินที่ละลายในไขมัน จากการตรวจคุณภาพน้ำนมแมภาคตางๆ 

ในโครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย พบวาน้ำนมแมทุกภาคมีปริมาณกรดโฟลิคในฤดูแลงต่ำกวาในฤดูฝนซ่ึงสัมพันธ

กับปริมาณการบริโภคผัก ผลไมในฤดูแลงซ่ึงนอยกวาในฤดูฝนท้ังชนิดและปริมาณ  ขอปฏิบัติการกินอาหารของหญิง

ใหนมบุตรจึงมีความสำคัญท่ีจะเปนหลักประกันตอคุณภาพน้ำนมท่ีทารกจะไดรับ แตพบวาใน สมุดบันทึกสุขภาพ

คำแนะนำการบริโภคผักและผลไมสูการปฏิบัติจริง: 400 กรัมตอวัน

เหมาะกับทุกวัยจริงหรือ
ผศ. ดร.อุไรพร จิตตแจง 
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แมและเด็ก ซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดทำเพื่อแจกใหแกแมทุกคน ที่มีการฝากครรภครั้งใหม มีแต 

“ขอปฏิบัติการกินของหญิงตั้งครรภ” เทานั้น โดยเนนใหกินอาหารใหครบ 5 หมูในปริมาณที่มากขึ้นกวาเดิม 

กินผักทุกชนิดโดยเนนผักใบเขียว และผลไมตามฤดูกาล โดยเพิ่มปริมาณผักเปน 6 ทัพพีและผลไมเปน 6 สวน 

หรือเพ่ิมหนวยบริโภค ผักอีก 1 ทัพพี และผลไมอีก 2 สวน จากคนท่ัวไป รวมปริมาณผัก ผลไม โดยเฉล่ียประมาณ 

800 กรัม หรือ สองเทาของขอแนะนำสำหรับคนทั่วไป  

เด็กทารกอายุ 6-12 เดือน

 หลังจากหกเดือนแรกของชีวิต เขาสูวัยที่ระบบทางเดินอาหารมีความพรอมมากขึ้นและลำพังน้ำนมแม

เพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอตอความตองการของเด็กที่มีน้ำหนักตัวมากขึ้น จึงเปนวัยที่เริ่มเรียนรูการกิน

อาหารอ่ืนเสริมควบคูกับน้ำนมแม ซ่ึงกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีขอแนะนำ อาหารทารก อายุแรกเกิด – 

12 เดือน แนะนำแกแมหรือผูเล้ียงดูเด็กอยูใน สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก แนะนำวาเด็กทารกควรไดรับอาหาร

ครบ 5 หมูในแตละวัน โดยเริ่มจากผักสุก ครึ่งชอนกินขาวรวมกันกับอาหาร 1 มื้อเมื่ออายุ 6  เดือน แลวคอยๆ 

เพ่ิมจนเปน 1 ชอนกินขาวตอม้ือวันละ 2 ม้ือเม่ืออายุ 8-9 เดือน และเพ่ิมเปน หน่ึงชอนคร่ึง ในแตละม้ือวันละ 3 ม้ือ

เมื่ออายุ 10-12 เดือน หรือเปนประมาณ 5, 20 และ 44 กรัมตอวันในแตละชวงอายุดังกลาว ตามลำดับ สวนผลไม

เริ่มจาก 1-2 ชิ้นตอวัน เพิ่มเปน 2-3 ชิ้นตอมื้อวันละ 2 มื้อ และเพิ่มเปน 3-4 ชิ้นตอมื้อวันละ 3๓ มื้อ ในแตละชวง

อายุดังกลาวขางตน ตามลำดับ หรือเปนประมาณ 40, 120 และ 180 กรัมตอวัน เมื่อนำปริมาณผักและผลไมตาม

ขอแนะนำนี้ไปทดสอบดวยโปรแกรม Optifood ซึ่ง Dr. Elaine Ferguson ไดพัฒนาขึ้นเพื่อใชประเมินขอแนะนำ

การบริโภคอาหารโดยเฉพาะดวยหลักการ Linear Programming พบวาเมื่อทารกเริ่มกินอาหารเปนวันละ 2-3 มื้อ 

การใหผลไมเพ่ิมตามจำนวนม้ือจะทำใหทารกไดรับพลังงานเกินเปาหมายเม่ือบริโภครวมกับอาหารหมูอ่ืนๆ ใหครบ 

5 หมู เนื่องจากผลไมที่ทารกมักไดรับ คือ กลวย มะละกอสุก และสม นั้นใหพลังงานในระดับหนึ่ง หากตองการให

ทารกไดไดอาหารครบ 5 หมู โดยพลังงานไมเกินเกณฑท่ีแนะนำ ตองลดผลไมเหลือวันละม้ือ หรือลดปริมาณตอม้ือ

ลง รวมกับการลดความถี่ของการใชน้ำมันปรุงอาหารลงดวย ปริมาณผัก ผลไมที่วัยทารกควรไดรับจึงอยูประมาณ 

100 กรัมตอวัน

เด็กกอนวัยเรียนอายุ 1-3 ป

 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ใหขอแนะนำ ปริมาณอาหารที่เด็กควรไดรับใน 1 วัน สำหรับเด็ก

อายุ 1-3 ป  ใน สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก เชนกัน แตกำหนดปริมาณในแตละวันดวยหนวยบริโภคตาม

ธงโภชนาการซึ่งใชกับผูใหญ คือกำหนดปริมาณผักวันละ 2 ทัพพี(ผัก 1 ทัพพีโดยเฉลี่ยประมาณ 40 กรัม) และ

ผลไมวันละ 3 สวน  (ผลไม 1 สวนโดยเฉลี่ยประมาณ 100 กรัม) หรือเทากับผักประมาณ 80 กรัม และผลไม

ประมาณ 300 กรัม รวมปริมาณผักและผลไมตามขอแนะนำน้ีเกือบ 400 กรัม ตอวัน ซ่ึงใกลเคียงกับปริมาณแนะนำ

สำหรับผูใหญ  แตขอแนะนำนี้อาจมีปญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากขอมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย พ.ศ. 

2549 ผัก ผลไมที่เด็กวัยนี้บริโภคมีปริมาณเพียง 1 ใน 4 ของขอแนะนำดังกลาว  จากการทดสอบขอแนะนำการ

บริโภคสำหรับเด็กอายุ 12-23 เดือน ดวยโปรแกรม Optifood พบวาการบริโภคผักและผลไมวันละ 2 มื้อ ดวย

ปริมาณผักไมนอยกวา 30 กรัม และผลไมไมนอยกวา 100 กรัม (รวม 130 กรัมตอวัน) รวมกับอาหารกลุมอื่นๆ 

ก็เพียงพอที่จะชวยใหเด็กไดรับสารอาหารตางๆ ผานเกณฑ (ไมนอยกวารอยละ 65 ของเปาหมาย) หากประมาณ

การปริมาณผัก ผลไมท่ีเด็กวัยน้ีควรไดรับจากเปาหมายใยอาหาร เด็กวัยน้ีก็มีเปาหมายใยอาหารเพียงวันละ 7 กรัม
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(อายุเปนป+5)  ถาขอแนะนำปริมาณ 400 กรัม ของผัก ผลไม มีใยอาหารโดยเฉลี่ยไดตามเปาหมาย 25 กรัม 

ดังนั้น ใยอาหาร 7 กรัมนี้นาจะไดจากผัก ผลไมปริมาณ 112 กรัมเทานั้น จากการประมาณการดังกลาวทั้งสองวิธี 

ปริมาณผัก ผลไมที่ควรแนะนำสำหรับเด็กวัยนี้ที่นาจะมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติจึงอาจเปน 110-130 กรัม

ตอวัน

เด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน

 มาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียนสำหรับเด็กไทยวัยตางๆ ทั้งสามชวงวัย คือ อนุบาล ประถม และมัธยม 

ไดถูกพัฒนาขึ้นเปนขอแนะนำปริมาณหนวยบริโภคตอมื้อและความถี่ (จำนวนมื้อในหนึ่งสัปดาหทำการคือ 5 วัน) 

ทั้งมาตรฐานแนะนำและมาตรฐานขั้นต่ำซึ่งไดคุณคาสารอาหารตางๆรวมทั้งใยอาหาร ไมต่ำกวารอยละ 70 ของ

เปาหมาย การพัฒนามาตรฐานอาหารกลางวันน้ีไดสำรวจปริมาณอาหารท่ีเด็กสามารถกินไดจริงตอม้ือ เพ่ือกำหนด

ปริมาณใหเหมาะกับเด็กวัยตางๆ  ไดกำหนดปริมาณการบริโภคผักเปน  0.5, 1 และ 1-1.5 ทัพพี ตอมื้อ โดยมี

ความถี่ 3-4, 4-5 และ 5 ครั้ง ตอสัปดาหสำหรับ อนุบาล ประถม และมัธยม ตามลำดับ และกำหนดปริมาณการ

บริโภคผลไมในแตละมื้อเปน 0.5 สวนสำหรับอนุบาล และ 1 สวนสำหรับประถมและมัธยม โดยมีความถี่ 3-5 มื้อ 

ตอสัปดาหสำหรับอนุบาลและประถม สวนมัธยมควรมีผลไมทุกมื้อ จะไดคาเฉลี่ยสารอาหาร รอยละ 40 ของความ

ตองการสารอาหารประจำวันสำหรับอาหารกลางวันและอาหารวาง 1 ม้ือท่ีอยูในความดูแลของโรงเรียน เม่ือคำนวณ

เปนปริมาณท่ีจะแนะนำตอวันจะได ปริมาณผักเปน 50, 100 และ 150 กรัมตอวัน  ขณะท่ีปริมาณผลไมจะเปน 125, 

250 และ 250 กรัม ตอวัน  หรือเปนปริมาณผัก ผลไมโดยรวม 175, 350 และ 400 กรัมตอวัน และหากคำนวณจาก

มาตรฐานขั้นต่ำเปนปริมาณผัก ผลไมโดยรวมไมนอยกวา 105, 230 และ 350 กรัมตอวัน สำหรับอนุบาล ประถม

และมัธยม ตามลำดับ 

 จึงเห็นไดวาขอแนะนำการบริโภคผัก ผลไมในเด็กเล็กเปนการเรียนรูและสรางบริโภคนิสัย มากกวาการเนน

ท่ีปริมาณ คำแนะนำการบริโภคผักและผลไม 400 กรัมตอวันน้ัน เปนขอแนะนำสำหรับผูใหญท่ัวไป จึงไมเหมาะกับ

ทุกวัยในการปฏิบัติจริง แตควรคอยๆ เพิ่มปริมาณขึ้นตามวัย การกำหนดปริมาณเปาหมายที่มากเกินจำเปน

จนยากตอการปฏิบัติ ยังอาจทำใหเกิดปญหาโภชนาการอันสืบเนื่องจากขอแนะนำที่ไมเหมาะสม จึงควรกำหนด

ปริมาณแนะนำใหเหมาะสมตามวัยจะชวยใหปฏิบัติตามขอแนะนำไดดียิ่งขึ้น
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 คนไทยอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทยอันเปนบริเวณที่ชุมชื้นที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพันธุไม

นานาชนิด พืชจำนวนไมนอยที่ใชบริโภคเปนผักได และอีกหลากหลายชนิดที่ใหผลที่บริโภคเปนผลไมได

 ผักมิไดหมายถึงเฉพาะพืชท่ีใชคำวา ผักนำหนาช่ือ เชน ผักกาด ผัดกูด ผักหนาม เทาน้ัน แตผักท่ีคนไทย

บริโภคนั้นไดมาจากสวนตางๆ ของพืชเหลานี้ดวย คือ

 พืชน้ำ  -  พืชที่เจริญเติบโตอยูที่ผิวน้ำ

  -  พืชที่เจริญเติบโตอยูใตผิวน้ำ

  -  พืชที่รากหรือตนอยูในน้ำแตยอดใบและดอกอยูเหนือน้ำ

  -  พืชที่งอกงามในที่ชุมน้ำ

 พืชบก -  ประเภทวัชพืช

  -  ประเภทไมพุม และไมเถา

  -  ประเภทไมยืนตน

 พืชเหลานี้มีสวนที่ใชเปนผักไดแตกตางกัน ดังเชน

  1. ใชใบและยอด  

  2. ใชดอก ชอดอก และกานดอก

  3. ใชผล/ลูก/ฝก  

  4. ใชเมล็ด

  5. ใชลำตน/หนอ/ลำตนเทียม/ลำตนใตดิน  

  6. ใชรากและหัว

 วัฒนธรรมการบริโภคผักและผลไมของคนไทยที่อาศัยอยูตางภูมิภาคจะแตกตางกันไปบาง เนื่องดวย

  1. พืชจะแตกตางกันไปตามทองถิ่น

  2. ภูมิปญญาของผูอาศัยอยูในถิ่นนั้นๆ/กลุมชาติพันธุ

  3. ฤดูกาลของพืช

  4. ความเชื่อบางประการ

 หากจะศึกษาถึงการบริโภคผักและผลไมของคนไทย โดยรวมควรพิจารณาจากวัฒนธรรมการบริโภค

อาหารไทย ซึ่งจัดเปนหมวดหมูได ดังนี้

 1. ขาว

  ใชหัวเผือก มัน และเมล็ดถั่วแหงตางๆ หุงปนกับขาว 

วัฒนธรรมการบริโภคผักและผลไมของคนไทย

ผศ.ทัศนีย โรจนไพบูลย  
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 2. กับขาว

     2.1 แกง

  2.2.1 แกงที่ใชเครื่องแกงที่ใสพริกเปนเครื่องปรุงรสแกง ไดแก:

          แกงสม/แกงสมภาคใต  ใชผักตาง ๆ และผลไมบางชนิดเปนเครื่องปรุงหลัก

          แกงคั่ว    ใชผัก/ผลไม เปนเครื่องปรุงหลัก

          แกงขี้เหล็ก  ใชใบออนและดอกขี้เหล็ก

          แกงเผ็ด/แกงเขียวหวาน ใชผักผล เสริมเนื้อสัตว

          แกงมัสมั่น  ใสหัวหอม มะเขือยาว/สับประรด/มะมวงดอง

          แกงกะหรี่   ใสมันฝรั่ง/มันเทศ

  2.2.2 แกงที่ใชเครื่องแกงที่ไมใสพริกปรุงรสแกง ไดแก:

          แกงเลียง    ใชผักเปนหลัก-ยอดมะยม ยอดตำลึง ยอดฟกทอง ฯลฯ

          แกงตมปลารา/ตมเปอะ ใชหนอไม/หัวลูกตาล

          แกงหมูกับใบชะมวง

          ตมกะทิ สายบัว/แฟง-ปลาทูนึ่ง

          ตมกะทิ ขนุนออน/หนอไม/ยอดหวาย-กุงแหง

          ตมกะทิ มะละกอดิบ-ไก

          ตมสม ใสสับปะรด-หมูสามชั้น

  2.1.3 แกงที่ไมตองใชเครื่องแกง (โขลกรวมกัน) ไดแก:

          ตมขา ใสขาหั่นแวน 1/3-1/4 ของเนื้อสัตว

          แกงจืด-ผักกาดขาว ดอกขจร โหระพา ฯลฯ

          ตมจืด- รากบัว หนอไม ผักกาดดอง มะระ หัวผักกาด ฯลฯ

    2.2 ยำ พลา และอื่นๆ

        ยำจะใชผักเปนเครื่องปรุงหลักเปนสวนใหญชื่อของยำจะเรียกตามเครื่องปรุงหลักที่ใช

        - ผักสด ไดแก ใบมะมวงออน หัวปลี กะหล่ำปลี ใบมะขามออน ดอกมะขาม ผักแพะ 

          (ผักหลายอยางรวมกัน) ผิวสมซา ผักะสัง ใบทองหลาง ขึ้นฉาย ผักกาดหอม มะมวงดิบ แตงกวา 

          แตงราน หัวผักกาด หอมใหญ มะเขือเทศ มะตูมดิบ ลูกจันทนเทศ มันแกว ขิงออน และเกษรชมพู

          มะเหมี่ยว

        - ผักสุก (ตม นึ่ง เผา) ถั่วพู หัวปลี มะเขือยาว ผักบุง หนอไม ถั่วฝกยาว พริกหยวก พริกออน เห็ด

          หูหนู เห็ดโคนและเห็ดอื่น ๆ

        - ผลไม เชน สมโอ ลางสาด ชมพู ฝรั่ง ทับทิม สับปะรด

        อาหารไทยในกลุม ยำและพลา อีกอยางหนึ่งที่ใชผักและผลไมเปนเครื่องปรุงหลัก คือ สมตำ/ตำสม 

นิยมใชผักและผลไมเหลาน้ี คือ มะละกอ ถ่ัวฝกยาว แครอท กะหล่ำปลี มะขามเทศ มะยม ลูกยอดิบ สมโอ แตงราน 

แตงกวา แตงไทยออน มะมวงมัน กลวยดิบ กระทอน

 2.3 เครื่องจิ้ม

      เครื่องจิ้มในสำรับอาหารไทย แบงไดหลายประเภท น้ำพริก น้ำพริกสด หลน เบ็ดเตล็ดและน้ำจิ้ม 

เคร่ืองจ้ิม 4 ประเภทแรกจะตองมีผักจ้ิมเปนเคร่ืองประกอบท่ีจะขาดไมได และน้ำพริกเปนเคร่ืองท่ีไดรับการยอมรับ

สูงสุด น้ำพริกแตละชนิดจะตองเลือกผักประกอบใหถูกตองจึงจะเสริมรสชาติใหอรอยข้ึน หรือการปรุงน้ำพริกจะตอง

ปรุงใหเขากับผักสด 
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      น้ำพริกผักสด (น้ำพริกกะป) ตองขน รสเปรี้ยว เค็ม หวาน พอกลมกลอม

      ผักสดที่ใช : มะเขือ แตงกวา ผักบุง ถั่วพู ใบมะมวง ใบมะกอก ขิงออน ดอกโสน มะแวง ฯลฯ

      น้ำพริกผักดอง ตองเหลว รสเค็ม หวาน เปรี้ยว

      ผักดองที่ใช:  ดองน้ำสม มะเขือ แตงกวา กะหล่ำปลี หอมใหญ ขิง ถั่วพู ถั่วฝกยาว พริกหยวก

        ดองเกลือ ผักเสี้ยน ยอดกุม ผักหนาม ผักบุง ถั่วงอก ตนหอม

      น้ำพริกผักทอด ตองใส รสเปรี้ยว เค็ม หวาน เทาๆ กัน

      ผักทอดที่ใช: ผักชุบแปงทอด – ใบพริก ใบเล็บครุฑ ใบผักบุง ใบสันตวา ใบทองหลาง  

           ถั่วฝกยาว ใบบัวหลวง ดอกเข็ม ดอกพวงชมพู  ผักเปด (ไทย)    

        มะเขือยาว

    ผักชุบไขทอด – ฟกทอง มะเขือยาว ดอกโสน ดอกขจร ดอกแค ชะอม ถั่วฝกยาว 

      เมล็ดสะตอ

 ท้ังหมดน้ีคือวัฒนธรรมการบริโภคผักและผลไมของคนไทย ท่ีปฎิบัติสืบตอกันมา อาหารไทย ประเภทอ่ืนๆ 

ก็ใชผักและผลไมเปนสวนประกอบดวยเชนกัน แตไมโดดเดนเทาอาหารที่กลาวถึง
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 ผักและผลไมเปนแหลงของพฤกษเคมี (phytochemicals) ท่ีเปนท้ังสารอาหาร (nutrients) และสารท่ีไมใช

สารอาหาร (non-nutrients) ซึ่งใหคุณคาทางโภชนาการและประโยชนเชิงสุขภาพที่สำคัญของมนุษย โดยเฉพาะ

ใยอาหาร วิตามิน แรธาตุ และสารทุติยภูมิ (secondary metabolites) ตางๆ  องคการอาหารและเกษตรแหง

สหประชาชาติ และองคการอนามัยโลกไดแนะนำใหบริโภคผักและผลไมวันละอยางนอย 400 กรัม เพื่อใหไดใย

อาหารอยางนอย 25 กรัมซึ่งเพียงพอกับความตองการของรางกาย และเพื่อใหไดรับสารที่มีประโยชนเชิงสุขภาพ

อื่นๆ ในปริมาณมากพอที่จะชวยปองกันการขาดจุลโภชนาหาร (micronutrient deficiency) และลดความเสี่ยงตอ

การเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังตางๆ เชน โรคอวน เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง 

 การถนอมและแปรรูปผักและผลไมมีมาตั้งแตสมัยโบราณ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไมไว

รับประทานนอกฤดูกาลหรือในยามขาดแคลน และปรับเปลี่ยนคุณภาพดานประสาทสัมผัสตามวิถีวัฒนธรรมที่

นิยมตามพื้นที่ ซึ่งมีสวนใหเกิดความมั่นคงทางอาหารของทองถิ่น การถนอมและแปรรูปผักและผลไมในสมัย

โบราณจึงอาศัยสภาพแวดลอมและทรัพยากรท่ีมีในทองถ่ิน เปนปจจัยชวยในการถนอมและแปรรูป ซ่ึงวิธีการท่ีพบ

ทั่วไป ไดแก การลดความชื้นดวยการตากแหง การหมักเกลือ การแชอิ่ม รวมถึงการหมักดอง  ตอมาวิวัฒนาการ

ดานเทคโนโลยีการแปรรูปและการบรรจุอาหารไดเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองในซีกโลกตะวันตก โดยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

เหลานี้ ทำใหมีรูปแบบผลิตภัณฑผักและผลไมแปรรูปที่ใกลเคียงของสด มีความหลากหลาย สะดวกในการบริโภค

มากข้ึน และมีอายุการเก็บรักษานานข้ึนดวย ผักและผลไมแปรรูปจึงเปนผลิตภัณฑทางเลือกท่ีไดรับความนิยมจาก

ผูบริโภคท่ีตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคผักและผลไมเพ่ือคุณคาทางโภชนาการและผลเชิงสุขภาพ รวมถึง

ผูท่ีตองการบริโภคอาหารท่ีมีรสชาติแปลกใหม ท้ังน้ีกระบวนการถนอมและแปรรูปผักและผลไมท่ีนิยมใชในปจจุบัน 

ไดแก การแชเย็น การแชแข็ง การบรรจุกระปอง การตาก/อบแหง การบดเปนซอส/ซุป การอบและบดเปนผงและ/

หรืออัดเม็ด การทอดกรอบ การดองเค็ม/ดองเปรี้ยว การหมักเกลือ การกวน การแชอิ่ม รวมถึงการแปรรูปใน

ลักษณะที่เปนน้ำผักและผลไมพรอมดื่มเขมขนและผงสำเร็จรูป แยม เจลลี่ และผลิตภัณฑหมักดอง เชน ไวน 

ไซเดอร และน้ำสมสายชูหมัก ผลิตภัณฑเหลานี้ผานการตัดแตง กระบวนการแปรรูปเบื้องตน ถึงกระบวนการ

เปลี่ยนสภาพ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมรับประทานหรือพรอมปรุง

 กระบวนการถนอมและแปรรูปผักและผลไมจำเปนตองผานข้ันตอนและกรรมวิธีตางๆ ท่ีมักมีผลตอการคง

อยูของสารที่กอประโยชนเชิงสุขภาพ ไดแก การตัดแตงและเตรียมวัตถุดิบ (เชน ปอกเปลือก แยกเมล็ด คั้นน้ำ 

ลดขนาดและทำใหเปนเนื้อเดียวกัน) การใหความรอน (เชน ลวก ตม ฆาเชื้อแบบพาสเจอรไรสและสเตอริไลส 

อบแหง ระเหยและทำใหเขมขน) การแชเย็นและแชแข็ง การทอด การหมัก การดอง กวนและแชอ่ิม ตลอดจนการ

เก็บรักษา ซึ่งมีผลใหคุณคาทางโภชนาการของผักและผลไมแปรรูปแตกตางจากผักและผลไมสด เนื่องจากสาร

อาหาร สารท่ีไมใชสารอาหาร รวมถึงองคประกอบอ่ืนๆ ในผักและผลไมมักเปล่ียนแปลงโครงสรางและสูญเสียต้ังแต

คุณคาทางโภชนาการของผักและผลไมแปรรูป

ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
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หลังการเก็บเก่ียว ระหวางการขนสงและเก็บรักษาวัตถุดิบ ไปจนถึงระหวางกระบวนการแปรรูป การขนสงและเก็บ

รักษาผลิตภัณฑ ซ่ึงอาจสงผลใหปริมาณและ/หรือความสามารถในการนำไปใชประโยชนในรางกาย (bioavailability) 

ของสารอาหารและสารท่ีไมใชสารอาหารเปล่ียนไปดวย นอกจากน้ีสวนผสมบางอยางท่ีจำเปนในกระบวนการถนอม

และแปรรูป หรือเพื่อรสชาติที่เปนเอกลักษณของผลิตภัณฑ ยังทำใหปริมาณสารอาหารบางชนิดเพิ่มขึ้นดวย โดย

เฉพาะน้ำตาลและเกลือ ซึ่งอาจนำไปสูการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังไดหากบริโภคในปริมาณมากเกินไป 

 ปจจัยสำคัญท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลง การคงอยู (retention) และความสามารถในการนำไปใชประโยชน

ในรางกายของสารอาหารและสารที่ไมใชสารอาหารในผลิตภัณฑผักและผลไมแปรรูป คือ วิธีการและความรุนแรง

ของสภาวะที่ใชในกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษา เนื่องจากความรอน ความชื้น/น้ำ ออกซิเจน แสง และ

ความเปนกรด-ดางทำใหเกิดปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมีที่สงผลตอสารอาหารและสารที่ไมใชสารอาหารในผักและ

ผลไม ผลิตภัณฑที่ผานกระบวนการแปรรูปที่ใชอุณหภูมิสูง เวลานาน มีการสัมผัสกับน้ำ ออกซิเจนและแสง และ

สภาพความเปนกรด-ดางที่รุนแรง รวมถึงการเก็บรักษาไวนานภายใตสภาวะที่ไมมีการควบคุมหรือในบรรจุภัณฑ

ที่ไมสามารถปกปองผลิตภัณฑได มักมีการสูญเสียคุณคาทางโภชนาการมากกวาผักและผลไมที่ผานกระบวนการ

ที่รุนแรงนอยกวา หรือผานขั้นตอนการแปรรูปนอยกวา  นอกจากนี้การแปรปรวนของปริมาณสารอาหารและสาร

ทุติยภูมิในผักและผลไมยังข้ึนกับพันธุ ความแกออน แหลงปลูก สภาวะแวดลอม สวนของพืชท่ีนำมาใช และการจัด

การหลังการเก็บเก่ียว ท้ังน้ีชนิดของสารอาหารและท่ีไมใชสารอาหารจะมีความคงตัวและความไวตอการเปล่ียนแปลง

จากสภาวะในกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษาที่แตกตางกัน

โปรตีน

 ผักและผลไมสวนใหญไมใชแหลงของโปรตีนเนื่องจากมีปริมาณไมสูงและมีคุณภาพไมดี ในกระบวนการ

แปรรูป โดยเฉพาะความรอน กรดและเกลือ อาจทำใหเกิดการเสียสภาพ (denaturation) หรือการคลายตัว 

(unfolding) ของโครงสรางโปรตีน รวมถึงทำลายโครงสรางเชิงซอนของโปรตีนกับองคประกอบอื่นๆ โดยเฉพาะ

สารตานโภชนะ (anti-nutritional substances) ทำใหรางกายสามารถยอยสารอาหารที่เคยถูกตานไดอยางมี

ประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ี ยังพบวาความรอน และกรดยังชวยคลายโปรตีนท่ีจับคาโรทีนอยด (carotenoids) 

ในผักบางชนิด ทำใหรางกายสารนำมาใชประโยชนไดดีขึ้น เชน เบตา-คาโรทีน (beta-carotene) ในแครอทและ

ผักเสี้ยน ไลโคปน (lycopene) ในมะเขือเทศ  อยางไรก็ตาม ความรอนทำใหเกิดปฏิกิริยาเมลลารด (Maillard 

reaction) ระหวางโปรตีนกับน้ำตาลซึ่งนำไปสูการสูญเสียกรดอะมิโนจำเปน (essential amino acid)  กระบวน

แปรรูปที่ใชความรอนสูงมากๆ หรือความเปนดางสูงอาจทำใหเกิดการสลายตัวของกรดอะมิโนบางชนิดและการ

เช่ือมขวาง (crosslinking) ของโปรตีนทำใหมีความสามารถในการถูกยอยดวยเอนไซมต่ำลง และสูญเสียกรดอะมิโน

จำเปนไดเชนกัน ในผลิตภัณฑที่ผานกระบวนการหมัก โปรตีนจะมีขนาดโมเลกุลเล็กลงจากการยอยของจุลินทรีย

ที่ใชในการหมักทำใหไดโปรตีนสายสั้น เปปไทด (peptide) และกรดอะมิโนอิสระที่รางกายสามารถยอยและดูดซึม

งายขึ้น  เปปไทดบางชนิดยังใหผลเชิงสุขภาพดวย การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่กลาวมา ไมสงผลตอคุณคาทาง

โภชนาการของผักและผลไมแปรรูปเน่ืองจากผักและผลไมไมใชแหลงโปรตีน โดยสรุป การเปล่ียนแปลงของโปรตีน

ในผักและผลไมจากกระบวนการแปรรูป กลับมีผลในเชิงบวกตอประโยชนเชิงโภชนาการของผักและผลไม

ไขมัน

 ผักและผลไมสวนใหญก็มิใชแหลงของไขมันเชนกัน อยางไรก็ตาม ไขมันและน้ำมันหอมระเหย (essential 

oil) ท่ีมีอยูในปริมาณนอยมากในผักและผลไม ซ่ึงสวนใหญเปนไขมันไมอ่ิมตัว มักเกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน จากการ
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สัมผัสกับแสง ออกซิเจน และโลหะที่เปนตัวเรงในระหวางกระบวนการแปรรูป และการเก็บรักษา รวมถึงการฉาย

รังสีเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ทำใหกรดไขมันไมอิ่มตัวหลายตำแหนง (polyunsaturated fatty acid) ซึ่งอาจเปน

กรดไขมันจำเปน (essential fatty acid) มีปริมาณลดลง จึงทำใหองคประกอบกรดไขมันเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ี

ยังมีอนุมูลอิสระ (free radicals) เกิดข้ึน ทำใหเกิดกล่ินหืนท่ีสงผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ และผลเสียตอสุขภาพ

เมื่อรับประทานเขาไป อนุมูลอิสระมักเขาสูปฏิกริยาลูกโซที่นำไปสูกระบวนการออกซิเดชั่นที่สามารถทำลายสาร

อาหารและสารที่ไมใชสารอาหารที่มีประโยชนเชิงสุขภาพได โดยเฉพาะสารตานอนุมูลอิสระตางๆ  การชะลอหรือ

ยับย้ังปฏิกิริยาออกซิเดช่ันสามารถทำไดโดยใชกระบวนการแปรรูปและสภาวะการเก็บรักษารวมถึงบรรจุภัณฑเพ่ือ

ปกปองผลิตภัณฑจากการสัมผัสกับแสง ออกซิเจน และโลหะท่ีเปนตัวเรง  ผักและผลไมทอดกรอบท่ีผลิตโดยใชวิธี

ทอดแบบน้ำมันทวม (deep frying) จะดูดซับน้ำมันท่ีใชทอดซ่ึงมักเปนไขมันอ่ิมตัวเอาไว จึงมีปริมาณไขมันเพ่ิมข้ึน

และองคประกอบกรดไขมันเปล่ียนไปใกลเคียงกับน้ำมันท่ีใชทอด การลดการดูดซับน้ำมันในผลิตภัณฑสามารถทำได

โดยใชการทอดภายใตสภาวะสุญญากาศ (vacuum frying) และการสลัดน้ำมันทิ้งหลังกระบวนการทอด

คารโบไฮเดรท 

 คารโบไฮเดรทหลักที่พบในผักและผลไมมักเปนน้ำตาล ยกเวนในพืชหัวที่เปนแปง  กระบวนการใหความ

รอนทำใหแปงเกิดเจลาติไนเซชั่น (gelatinization) ซึ่งทำใหแปงในผักและผลไมมีความสามารถในการถูกยอยดวย

เอนไซมมากขึ้นเนื่องจากโครงสรางของเม็ดแปงถูกทำลาย ในขณะเดียวกันก็อาจทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครง

สรางของเม็ดแปงกลายเปนแปงท่ีทนตอการยอย (resistant starch) ซ่ึงมีความสามารถในการถูกยอยดวยเอนไซม

ต่ำลง ขั้นตอนตางๆ ในกระบวนการแปรรูปผักและผลไม เชน การลาง แช และลวก รวมถึงผักและผลไมแชแข็ง

ที่นำมาละลายน้ำแข็ง หรือมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของอุณหภูมิในตูแชแข็งระหวางการเก็บรักษา อาจทำใหแปง

ในผักและผลไมถูกชะไปกับน้ำได

 น้ำตาลที่มีอยูตามธรรมชาติในผักและผลไมอาจมีปริมาณลดลงจากการชะไปกับน้ำที่ใชในกระบวนการ

แปรรูปหรือน้ำจากการละลายน้ำแข็งดังที่ไดกลาวมาแลว นอกจากนี้กระบวนการแปรรูปที่มีการใหความรอนก็ทำ

ใหเกิดปฏิกิริยาเมลลารดระหวางน้ำตาลกับโปรตีนดังที่ไดกลาวมาแลวเชนกัน อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลง

เหลานี้สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำตาลที่เติม

ลงไประหวางกระบวนการผลิตผลิตภัณฑผักและผลไมแปรรูปเพ่ือควบคุมการเจริญของจุลินทรียดวยการเพ่ิมแรงดัน

ออสโมติก (osmotic pressure) ในผลิตภัณฑเช่ือมและแชอ่ิม ปรับคุณภาพของผลิตภัณฑใหมีปริมาณน้ำตาลเทากัน

ในทุกรอบการผลิต หรือเพิ่มรสชาติทำใหมีปริมาณน้ำตาลมากกวาในผักและผลไมสด โดยเฉพาะน้ำผักและผลไม 

ผลไมฉาบเชื่อมและกวน และแยม รวมถึงน้ำเชื่อมในผลไมกระปอง นอกจากนี้ผลิตภัณฑที่ผานกระบวนการดึงน้ำ

ออกหรือทำแหงจะมีความเขมขนของน้ำตาลมากข้ึนจากปริมาณน้ำท่ีลดลง การบริโภคผลิตภัณฑเหลาน้ีจึงอาจทำ

ใหรางกายไดรับน้ำตาลในปริมาณมากเกินไป

ใยอาหาร

 ผักและผลไมเปนแหลงใยอาหารที่สำคัญที่สุดของมนุษย กระบวนการถนอมและแปรรูปสวนใหญสงผลตอ

ปริมาณใยอาหารในผักและผลไมเพียงเล็กนอย ใยอาหารชนิดไมละลายน้ำซึ่งพบมากที่เปลือก เมล็ด และเยื่อหุม 

มักจะสูญเสียไปจากการตัดแตงและเตรียมวัตถุดิบในระหวางกระบวนการแปรรูป การขัดสี รวมถึงการคั้นน้ำผัก

และผลไม  ใยอาหารชนิดละลายน้ำอาจสูญเสียไปบางกับน้ำท่ีใชในกระบวนการผลิต ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ

บางชนิด เชน ซอส หรือน้ำผลไม อาจมีการเติมเอนไซมท่ีสามารถตัดสายโซพอลีแซคคาไรดใหส้ันลง เพ่ือลดความ
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ขนหนืดของผลิตภัณฑ ทำใหโมเลกุลของใยอาหารมีขนาดเล็กลง ซึ่งอาจสงผลตอสมบัติและผลเชิงสุขภาพของ

ใยอาหาร อยางไรก็ตาม ใยอาหารนับเปนสวนของผักและผลไมที่มีการสูญเสียต่ำที่สุดในระหวางกระบวนการ

ถนอมและแปรรูป

วิตามิน

 วิตามินท่ีละลายในไขมัน อาจสลายตัวหรือเส่ือมฤทธ์ิการเปนสารตานอนุมูลอิสระ (antioxidant) ในระหวาง

กระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษา เน่ืองจากการสัมผัสกับแสงและออกซิเจนทำใหเกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ันโดย

เฉพาะวิตามินที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ วิตามินบางชนิดอยูในเปลือกผลไม ซึ่งรับประทานไดแตจำเปน

ตองปอกออก ในกระบวนการตัดแตง ทำใหตองสูญเสียไป นอกจากนี้ การปอกเปลือกและการตัด หั่น ปน ทำให

เนื้อผลไมมีพื้นที่ในการสัมผัสแสงและออกซิเจนมากขึ้นดวย 

 วิตามินที่ละลายในน้ำจะถูกชะออกมาในน้ำที่ใชในกระบวนการ โดยเฉพาะไธอามีน (thiamine) โฟเลท 

(folate) และวิตามินซีซึ่งไมทนความรอนจะสลายตัวไประหวางกระบวนการฆาเชื้อและอบแหงซึ่งใชความรอนสูง 

ไธอามีนที่อยูในรำและเยื่อหุมเมล็ดยังสูญเสียไปกับการขัดสีอีกดวย  วิตามินซีเปนวิตามินที่สูญเสียไประหวาง

กระบวนการแปรรูปมากท่ีสุดจนอาจไมหลงเหลืออยูในผลิตภัณฑเลย เน่ืองจากเปนวิตามินท่ีละลายน้ำ ไมทนความ

รอน โดยเฉพาะในผักและผลไมกระปองซึ่งผานการใหความรอนที่อุณหภูมิสูงเปนเวลานาน นอกจากนี้ยังเกิด

ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นเมื่อสัมผัสกับออกซิเจนทั้งในระหวางกระบวนการผลิตและเก็บรักษา  ปญหาการสลายตัวใน

ระหวางการเก็บรักษาจะเกิดรุนแรงและรวดเร็วในผลิตภัณฑที่บรรจุในบรรจุภัณฑที่ไมสามารถปกปองแสงและ

ออกซิเจนได 

แรธาตุ

 แรธาตุในผักและผลไม โดยเฉพาะฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแมกนีเซียม มักไมเกิดการสูญเสียจาก

ความรอน แสง ออกซิเจน กรดและดางที่ใชในกระบวนการแปรรูป แตสูญเสียจากกระบวนการเตรียมวัตถุดิบและ

ตัดแตง และถูกชะไปกับน้ำที่ใชในกระบวนการ โดยเฉพาะน้ำที่ใชลวก น้ำปรุง และน้ำที่ออกมาจากผักและผลไม

แชแข็งที่นำมาละลายน้ำแข็ง หรือเก็บรักษาในตูแชแข็งที่อุณหภูมิไมคงที่ การบริโภคผักและผลไมกระปองใหได

คุณคาทางโภชนาการจึงควรรับประทานท้ังเน้ือและน้ำปรุง แตตองคำนึงถึงปริมาณน้ำตาลและเกลือท่ีอยูในน้ำปรุง

ดวย ธาตุเหล็กและแคลเซียมในผักและผลไมแปรรูปอาจอยูในรูปแบบท่ีรางกายนำไปใชประโยชนไดเพ่ิมข้ึนเน่ืองจาก

กระบวนการแปรรูปท่ีใชความรอน กรด รวมถึงจุลินทรียท่ีใชในกระบวนการหมักดอง อาจทำลายโครงสรางเชิงซอน

ในเนื้อเยื่อพืชที่จับธาตุเหลานี้ไวใหปลดปลอยออกมาใหรางกายไดใชประโยชนมากขึ้น โดยเฉพาะสารตานโภชนะ 

เชน ไฟเตท (phytate) และออกซาเลท (oxalate)  โซเดียมในผักและผลไมแปรรูปอาจมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนจากเกลือ

ที่เติมหรือน้ำเกลือที่ใชในกระบวนการแปรรูปเพื่อวัตถุประสงคในการถนอมอาหาร เชน การหมักดอง รวมถึงเพื่อ

เพิ่มรสชาติ และจากวัตถุเจือปนอาหารที่อยูในรูปเกลือของโซเดียม การบริโภคผลิตภัณฑผักและผลไมแปรรูปจึง

อาจทำใหรางกายไดรับเกลือในปริมาณมากเกินกวาปริมาณที่แนะนำใหบริโภคซึ่งอาจนำไปสูการเกิดโรคไมติดตอ

เรื้อรังได

สารทุติยภูมิ 

 ปริมาณสารทุตยภูมิในผักและผลไมมักจะสูญเสียไประหวางกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษา  เน่ืองจาก

สารทุติยภูมิสวนใหญมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ จึงไวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการสัมผัสกับแสง ออกซิเจน และ
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ความเปนกรดซ่ึงอาจทำใหสูญเสียฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระไปบางสวนหรือท้ังหมด สารทุติยภูมิท่ีละลายในน้ำ ไดแก 

ฟนอลิก (phenolics) เชน แอนโธไซยานิน (anthocyanin) เควอเซทิน (quercetin) ฟลาโวนอล (flavonols) ไอโซ

ฟลาโวน (isoflavone) และคาเทชิน (catechin) มักพบในเปลือก ผิว และเมล็ดของผักและผลไม จึงสูญเสียไปกับ

การเตรียมวัตถุดิบกอนเขากระบวนการแปรรูป นอกจากน้ียังสลายตัวและสูญเสียไปในระหวางกระบวนการแปรรูป

ที่ใชความรอน หรือถูกชะลงไปในน้ำที่ใชในกระบวนการ อยางไรก็ตามแมวาฟนอลิกในผลิตภัณฑที่ผานกระบวน

การแปรรูปที่ใชความรอนจะมีปริมาณลดลง แตอาจมีความสามารถในการนำไปใชประโยชนในรางกายเพิ่มขึ้นได 

นอกจากนี้กระบวนการหมักไวนทำใหปริมาณฟนอลิกในเพิ่มขึ้นจากน้ำองุน เนื่องจากจุลินทรียสามารถยอยสลาย

โครงสราง ทำใหเกิดปลดปลอยฟนอลิกออกมาจากเน้ือเย่ือและโครงสรางตางๆ เชน เปลือก และเมล็ด  สารทุติยภูมิ

ที่ละลายในไขมัน ไดแก คาโรทีนอยด เชน เบตา-คาโรทีน และไลโคพีนไดรับผลกระทบจากความรอนและน้ำใน

กระบวนการแปรรูปนอยกวาพวกที่ละลายในน้ำ และบางชนิดอาจมีปริมาณที่ไดจากการวิเคราะหเพิ่มขึ้นเมื่อผาน

กระบวนการแปรรูป เนื่องจากสภาวะตางๆ ในกระบวนการแปรรูป เชน ความรอน ความเย็น ความดัน และการ

หมักดอง สามารถทำลายผนังเซลลหรือทำใหเนื้อเยื่อออนนุมลง ทำใหเกิดการปลดปลอยสารดังกลาวออกมาจาก

เนื้อเยื่อและโครงสรางตางๆ จึงมีปริมาณที่สามารถวิเคราะหไดเพิ่มขึ้น และอาจสงผลใหมีความสามารถในการนำ

ไปใชประโยชนในรางกายมากขึ้นดวย   

สรุป

 กระบวนการแปรรูปผักและผลไมทำใหคุณคาทางโภชนาการเปล่ียนแปลงไปจากของสด ท้ังในดานปริมาณ

และความสามาถในการนำไปใชประโยชนในรางกายของสารอาหารและสารทุติยภูมิ ขึ้นกับชนิดของสาร และ

กระบวนการแปรรูปที่ใช ผักและผลไมแปรรูปจึงอาจเปนทางเลือกในการเพิ่มปริมาณการบริโภคผักและผลไม เพื่อ

ใหไดใยอาหาร วิตามิน แรธาตุและสารทุติยภูมิในปริมาณที่เพียงพอกับความตองการของรางกายและใหผลเชิง

สุขภาพ แตตองคำนึงถึงปริมาณน้ำตาล เกลือ และไขมันในผลิตภัณฑซึ่งอาจเพิ่มขึ้นจากการกระบวนการแปรรูป 

และความคุมคากับราคาของผลิตภัณฑดวย ทั้งนี้ควรเลือกผลิตภัณฑที่ผานกระบวนการแปรรูปที่สงผลกระทบตอ

คุณคาทางโภชนาการนอย และบรรจุในบรรจุภัณฑที่สามารถปกปองการสูญเสียคุณคาทางโภชนาการในระหวาง

การเก็บรักษาได 
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Symposium 3 

การจัดการความปลอดภัยของผักและผลไมเพื่อความมั่นใจของผูบริโภค 

 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่มีการเพาะปลูกพืชผักผลไม เพื่อเปนอาหารสำหรับประชากรใน

ประเทศ รวมถึงเพื่อการสงออกไปตางประเทศ ดังนั้น คุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร จึง

มีผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภคในวงกวางและสงผลตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยการบริโภคผักและผลไมอาจ

กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพข้ึนไดเน่ืองจากการปนเปอนดานตางๆ ท้ังดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ โดยเฉพาะ

ดานเคมีท่ีเกิดจากการปนเปอนของสารเคมีทางการเกษตร และการใชสารเคมีปลอมปน ซ่ึงสามารถทำใหรางกาย

ของผูบริโภคมีอาการผิดปกติ โดยมีระดับความรุนแรงตั้งแตเกิดอาการพิษเล็กนอย จนถึงพิษเฉียบพลันได 

 ความไมปลอดภัยของผักและผลไมมาจากหลายสาเหตุ อาทิ การตกคางของสารเคมีและยาทางการเกษตร 

ซึ่งเกิดจากเกษตรกรขาดความรูในการใชสารเคมีทางการเกษตร การเขาถึงเฉพาะขอมูลจากการโฆษณาและการ

สงเสริมการขายสารเคมีอยางอิสระ สงผลใหเกิดการใชสารเคมีที่ไมถูกวิธีและมีการใชอยางฟุมเฟอย โรงคัดบรรจุ

ขาดระบบการจัดการสุขอนามัยที่ดีโดยใชน้ำที่ไมสะอาดลาง รวมถึงมีการลางทำความสะอาดไมถูกวิธี ตลาดหรือ

แหลงจำหนายมีการใชสารเคมีปลอมปน เชน การใชฟอรมาลินเพื่อคงความสด การใชสารฟอกขาวเพื่อใหอาหาร

มีความขาว นารับประทาน เปนตน

 เพ่ือคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดมีการกำหนดมาตรฐาน

อาหารที่มีสารพิษตกคาง และกำหนดวัตถุที่หามใชในอาหาร มีมาตรการเฝาระวังการปนเปอนยาฆาแมลงในผัก

และผลไมใหเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งจากผักและผลไมนำเขา ณ ดานนำเขา และผักผลไมที่จำหนาย

ภายในประเทศ ณ สถานท่ีจำหนายดวยชุดทดสอบอยางงาย (GT Test Kit และ TM KIT)  มีรายละเอียดดังตาราง

ที่ 1 และ 2 ตามลำดับ

ตารางที่ 1  ผลการเฝาระวังการนำเขาผักและผลไมปนเปอนยาฆาแมลง โดยสำนักดานอาหารและยา 

      ปงบประมาณ 2554 - 2556

สถานการณความปลอดภัยของผักและผลไมในประเทศ

วันชัย ศรีทองคำ

สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
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 * หมายเหตุ ท้ังน้ีหนวยเคล่ือนท่ีเพ่ือความปลอดภัยดานอาหาร วิเคราะหโดยชุดทดสอบเบ้ืองตน GT-Test Kits ซ่ึงตรวจ

หาความเปนพิษของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 2 กลุม คือ Organophosphate และ Carbamate  โดยชุดทดสอบ GT-Test Kits สามารถ

ตรวจวิเคราะหสารเคมีได 2 กลุมนี้เทานั้น แตไมสามารถระบุ แยกชนิดของสารได 

 ทั้งนี้ สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 4 ชนิด ไดแก 

 1. คารโปฟูราน   2. เมโทมิล เปนสารกลุม Carbamate

 3. ไดโครโดฟอส  4. อีพีเอ็น  เปนสารกลุม Organophosphate

 จากผลการสำรวจสถานการณตกคางของยาฆาแมลงในตัวอยางผักและผลไม จากแหลงจำหนายท่ัวประเทศ 

ในป 2556 โดยตัวอยางอาหารชนิดผักและผลไมที่พบตกมาตรฐาน 5 อันดับแรก มีรายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3  ผลวิเคราะหการตกคางของยาฆาแมลงในผักและผลไม จากแหลงจำหนายทั่วประเทศ ในป 2556 

      ที่พบตกมาตรฐาน 5 อันดับแรก

 นอกจากน้ี ภาคีเครือขายผูบริโภคนับวามีสวนสำคัญตอการสรางความปลอดภัยในการบริโภคผักและผลไม 

ไดมีการประชาสัมพันธถายทอดความรู โดยจัดทำส่ือการถายทอดความรู ไดแก เกมความรู แผนพับการลางผักให

ปลอดสารพิษ การจัดกิจกรรมถายทอดความรูเร่ือง “การลางผัก” และ “อาหารปลอดภัย” ณ แหลงจำหนาย เพ่ือให

ผูประกอบการ รานคา รวมถึงผูบริโภคมีความตระหนัก มีการปฏิบัติไดอยางถูกตองและเลือกบริโภคอาหารไดอยาง

ปลอดภัย โดยการรณรงคประชาสัมพันธผานการจัดนิทรรศการ แจกเอกสาร เลนเกม สาธิตการใชชุดทดสอบ 

เปนตน และรวมกับภาคีเครือขายใหความรูดานความปลอดภัยอาหาร โดยหนวยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดาน

อาหารไดรวมดำเนินการกับเครือขายตางๆ เชน อย.นอย และ บก.ปคบ เปนตน ตัวอยางโครงการ ไดแก โครงการ

ตารางที่ 2  ผลวิเคราะหการตกคางของยาฆาแมลง* ในตัวอยางผัก ผลไม จากแหลงจำหนายทั่วประเทศ 

      โดยหนวยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดานอาหาร ตั้งแต พ.ศ. 2554-2556



สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล
และภาคีขายดานอาหารและโภชนาการ56

 “ผักสดปลอดภัย สงเสริมคนไทยสุขภาพดี ภายใตทฤษฏีตำรวจผูรับใชชุมชน” (สายสืบผักสดรีเทิรน) เพ่ือใหผูบริโภค

ไดม่ันใจวาผักสดในตลาดมีความปลอดภัยตอการบริโภค รวมกับ บก.ปคบ. โดยดำเนินการ เชิงรุกเพ่ือปองกัน และ

สงเสริมใหเกษตรกรปลูกผักและพอคาแมคาผูจำหนายผักสดในตลาด เห็นความสำคัญของผักที่ปลอดภัยสารพิษ

ตกคาง ซ่ึงเนนใหประชาชนไดมีบทบาทรวมกันดูแลผักสดใหปลอดภัยโดยการเขารวมสมัครเปนสายสืบผักสดเพ่ือ

แจงขอมูลแหลงปลูกหรือขายผักสดที่ไมปลอดภัยตอการบริโภคและจะมีการอบรมใหสมาชิกมีความรูเกี่ยวกับการ

เลือกซื้อผักใหปลอดภัย วิธีการลางผัก ความรูเกี่ยวกับยาฆาแมลงและการตรวจสอบยาฆาแมลงดวยชุดทดสอบ

เบื้องตน 

 สำหรับบทลงโทษ กรณีผลการตรวจวิเคราะหพบสารพิษตกคางไมเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

วาดวยเรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง จัดเปนการผลิตเพื่อจำหนาย ซึ่งอาหารผิดมาตรฐาน ตามมาตรา 25(3) มี

โทษตามมาตรา 60 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท หากพบสารพิษตกคางในปริมาณมากอาจกอใหเกิด

อันตรายกับผูบริโภค จัดเปนการผลิตเพื่อจำหนายอาหารไมบริสุทธิ์ ตามมาตรา 25(1) มีโทษตามมาตรา 58 ตอง

ระวางโทษจำคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
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การจัดการความปลอดภัยของผักและผลไมเพื่อความมั่นใจของผูบริโภค 

 ประเทศไทยเปนผูผลิตและผูสงออกสินคาเกษตรและอาหารที่สำคัญ ดวยมูลคาการสงออกที่เพิ่มจาก 8 

แสนลานบาท ในป 2551 เปน 1 ลานลานบาท ในป 2555 ในขณะที่ดุลการคาเปนบวกตลอดโดยเพิ่มจาก 5 แสน

ลานบาท เปน 6 แสนลานบาท โดยตลาดสงออก 5 อันดับแรก คือ อาเซียน ญ่ีปุน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ

จีน เปนสัดสวนรวมกันมากกวา 72% เปนสินคา

 สินคาประเภทผักผลไมเครื่องเทศและผลิตภัณฑมีมูลคาการคาสูงโดยมูลคาสงออกเพิ่มจาก 80,000 ลาน

บาท ในป 2551 เปน 106,000 ลานบาท ในป 2555 เชนเดียวกับปริมาณนำเขาที่เพิ่มจาก 20,000 ลานบาท เปน 

39,000 ลานบาท ในจำนวนนี้ผลไมทั้งในรูปสดและแปรรูปมีมูลคาการสงออกและนำเขาในป 2555 สูงถึง 84,400 

ลานบาท และ 24,700 ลานบาท ตามลำดับ โดยผลไมที่มูลคาสงออกสูงตามลำดับ ไดแก สับปะรด ลำไย ทุเรียน 

มังคุด และมะมวง สวนผักสงออกทั้งในรูปสดและแปรรูปที่มีมูลคาสูงตามลำดับ ไดแก ผักตระกูลถั่ว (เชนถั่วแขก, 

ถั่วฝกยาว)  ขาวโพดฟกออน ขิง หนอไม และหนอไมฝรั่ง  ในขณะที่เครื่องเทศสำคัญที่สงออกมาก คือ พริกแหง 

 ผักและผลไมรวมท้ังเคร่ืองเทศถือเปนสินคาเกษตรท่ีมีความสำคัญตอประเทศ ท้ังในแงของการเปนอาหาร

หมวดสำคัญท่ีใหคุณคาทางโภชนาการตอประชากรในประเทศ  และความสำคัญทางเศรษฐกิจจากมูลคาการสงออก

และจำหนายในประเทศท่ีมากกวา 2 แสนลานบาท  เก่ียวของกับเกษตรกรมากกวา 1 ลานครัวเรือน ดังน้ันการจัด

การดูแลใหผักผลไมที่ผลิตมีคุณภาพตามที่ตลาดตองการ โดยเฉพาะอยางยิ่งมีความปลอดภัยตอผูบริโภค จึงเปน

เรื่องที่ตองใหความสำคัญอยางมาก

 ขอมูลจากระบบการแจงเตือนสำหรับอาหารและอาหารสัตวของสหภาพยุโรป (EU Rapid Alert System 

For Food and Feed; RASFF) ในป 2556 สินคาเกษตรและอาหารจากไทยท่ีสงไปสหภาพยุโรปถูกแจงเตือนเน่ือง

จากผิดมาตรฐานสหภาพยุโรป 86 คร้ัง ในจำนวนน้ีเปนสินคากลุมผัก ผลไม และเคร่ืองเทศ ถึง 61 คร้ัง โดยสาเหตุ

การถูกแจงเตือน 2 อันดับแรก คือ ตรวจพบ GMO ท่ีไมไดอนุญาต (มะละกอ) และพบสารพิษตกคางจากสารกำจัด

ศัตรูพืช จำนวน 26 และ 20 ครั้งตามลำดับ ซึ่งกรณี GMO อาจไมถือวาเปนเรื่องความปลอดภัยอาหารโดยตรง  

ดังนั้นสาเหตุอันดับหนึ่งดานความปลอดภัยอาหารสำหรับผักผลไมและเครื่องเทศ คือ สารพิษตกคาง  ซึ่งเปน

ปญหาสำคัญไมเฉพาะกรณีสงออก  แตผักผลไมที่บริโภคในประเทศก็มีปญหาไมแตกตางกัน

 การจะดำเนินการเพื่อใหสินคาเกษตรและอาหารมีคุณภาพและความปลอดภัยตามที่ผูบริโภคทั้งโลกตอง

การเปนสิ่งที่รัฐบาลใหความสำคัญ ในป 2551 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติ 

พ.ศ. 2551 โดยภายใตพระราชบัญญัติมีการแตงต้ังคณะกรรมการอาหารแหงชาติ  มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายก

รัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน พรอมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน และผูทรงคุณวุฒิ  

และมีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ

อาหารแหงชาติ (มกอช.) เปนเลขานุการรวม  ซึ่งตอมาคณะกรรมการไดดำเนินการจัดทำกรอบยุทธศาสตรการ

นโยบายการจัดการความปลอดภัยของผักและผลไม

พิศาล  พงศาพิชณ

สำนักกำหนดมาตรฐาน  สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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จัดการดานอาหารของประเทศไทย และไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553   

กรอบยุทธศาสตรนี้กำหนดยุทธศาสตรเปน 4 ดาน ดังนี้

 - ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคงอาหาร มีหลักการเพื่อใหประเทศไทยมีความมั่นคงดานอาหารอยาง

ยั่งยืน บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอาหารอยางมีประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

ประกอบดวย 10 กลยุทธ 41 แนวทาง

 - ยุทธศาสตรที่ 2  ดานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร มีหลักการเพ่ือดูแลคุณภาพและความปลอดภัย

อาหาร ในหวงโซอาหารเพื่อการคุมครองผูบริโภคและการคาทั้งในและตางประเทศ ประกอบดวย 6 กลยุทธ 33 

แนวทาง

 - ยุทธศาสตรที่ 3 ดานอาหารศึกษา  มีหลักการ ที่เนนกระบวนการสงเสริมพัฒนาและวิจัยเพื่อใหเกิด

ความรู ความตระหนัก ในการใชทรัพยากรเพื่อผลิตและกระจายอาหารในหวงโซอาหาร ตลอดจนพฤติกรรมที่   

พึงประสงคในการบริโภคอาหาร ประกอบดวย 5 กลยุทธ 17 แนวทาง

 - ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการบริหารจัดการ มีหลักการ เพ่ือพัฒนาการจัดการดานอาหารของประเทศตลอด

ทั้งหวงโซอาหารอยางเปนระบบใหมีความเหมาะสม สรางความเขมแข็งของการดำเนินงานทุกภาคสวน ประกอบ

ดวย 3 กลยุทธ 12 แนวทาง

 ซ่ึงตอมาคณะกรรมการไดเห็นชอบการดำเนินการขับเคล่ือนยุทธศาสตรดังกลาว โดยแตงต้ังคณะกรรมการ

เฉพาะเร่ือง 3 คณะ เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตรท่ี 1–3 โดยสำหรับคณะกรรมการชุดท่ี 2 ท่ีขับเคล่ือนตามยุทธศาสตร

ท่ี 2 ดานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ไดเห็นชอบประเด็นการขับเคล่ือน 10 ประเด็น และเห็นชอบในเบ้ืองตน

ที่จะเลือกสินคาผักและผลไมเปนสินคาแรกที่จะขับเคลื่อนดานคุณภาพและความปลอดภัยในลักษณะเปนวาระ

แหงชาติ  โดยคณะกรรมการเห็นดวยวาการจะดำเนินการใหผักและผลไมมีความปลอดภัยจากสารพิษตกคางนั้น  

จำเปนตองทำการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการสารเคมีทางการเกษตรท้ังระบบ ต้ังแตการข้ึนทะเบียน การผลิต 

การนำเขา การครอบครอง การจำหนาย การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร และการควบคุมสารพิษตกคางในสินคา

เกษตรและอาหาร

 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการสารเคมีทางการเกษตรน้ี ดำเนินการครอบคลุม 3 สวน ดังน้ี

 1) ตนน้ำ : การขึ้นทะเบียน การผลิต การนำเขา การครอบครองและการจำหนาย วัตถุอันตรายทาง

     การเกษตร

 2) กลางน้ำ : การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร (ระดับเกษตรกร และระดับผูประกอบการ)

 3) ปลายน้ำ : ผูบริโภค ตลาดในประเทศ ตลาดสงออก และระบบการตรวจสอบเฝาระวังสารพิษตกคาง

     ในสินคาเกษตรและอาหาร

 ขอเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพที่สำคัญ สรุปไดดังนี้

 1) ตนน้ำ

     1.1) ดานการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร

     ขอเสนอแนะ 1. ใชหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนที่เขมงวดสำหรับวัตถุอันตรายที่มีความเปนพิษสูงบน

         พื้นฐานของหลักการประเมินความเสี่ยง

            2. ควบคุม ตรวจสอบ และตรวจจับวัตถุอันตรายที่ผิดกฎหมาย

            3. กำหนดวิธีการและรณรงคใหเกษตรกร รูจักวัตถุอันตรายดวยช่ือสามัญ แทนการใชช่ือ

         การคา
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      1.2) ดานผูประกอบการวัตถุอันตรายทางการเกษตร

      ขอเสนอแนะ  1. ใหความสำคัญและสงเสริมใหผูประกอบการมาขึ้นทะเบียนในพืชที่เปนพืชอาหาร

           และพืชรอง (minor crop ) มากขึ้น

       2. สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยสารทดแทน โดยเนนสารที่ไดจากธรรมชาติ

      1.3) ดานหนวยงานกำกับดูแลการขึ้นทะเบียน

      ขอเสนอแนะ  1. ปรับหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดเดียวกัน โดยหนวยงานหลาย

           หนวยงานใหเปนเกณฑที่สอดคลองกัน

       2. เชื่อมโยงขอมูลการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตของหนวยงานหลายหนวยงาน

      1.4) ดานการจำหนายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

      ขอเสนอแนะ  1. กำหนดใหรานจำหนายวัตถุอันตรายทางการเกษตรตองมีบุคลากรท่ีผานการอบรม

           และสอบข้ึนทะเบียน  โดยอาจแบงรานจำหนายเปนประเภทตามชนิดและระดับของ

           วัตถุอันตราย

       2. ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายในการบังคับควบคุมรานจำหนายใหเขมงวดมากข้ึน 

           รวมทั้งการมอบอำนาจใหองคการปกครองสวนทองถิ่น

       3. กำหนดกลไกและมาตาการเชิงรุกในการควบคุมการโฆษณา

 2) กลางน้ำ : ดานผูใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร

    ขอเสนอแนะ  1. ทุกฝายทุมเทในการรณรงคใหความรูแกเกษตรกร / ผูใชวัตถุอันตราย

      2. สนับสนุนใหเกษตรกรเขาสูระบบ Good Agricultural Practices (GAP) ใหมากขึ้น

    3. บังคับใชกฎหมายสำหรับการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการใชสารเคมีสำหรับการผลิตพืช

        ที่ทราบวามีความเสี่ยงสูงและมีความจำเปนตองบังคับ

 3) ปลายน้ำ : ดานการควบคุมกำกับดูแลตลาดสินคาเกษตรและอาหาร

     ขอเสนอแนะ 1. จัดระบบกลางของประเทศในการเฝาระวัง (national monitoring program) ตั้งแต

        ฟารมจนถึงสถานที่จำหนาย

                      2. จัดระบบการตรวจสอบสารตกคางในสินคาเปาหมายโดยใชระบบตามสอบ 

         (traceability) มุงเนนตลาดคาสง และการคาสมัยใหม (modern trade)

                      3. พัฒนาศักยภาพของผูบริโภค สงเสริมการบริโภคสินคาที่ไดรับการรับรองความ

         ปลอดภัย

 ทั้งนี้การดำเนินการควรจัดทำแผนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดำเนินการใหครอบคลุมทั้งระดับ 

ตนน้ำ  กลางน้ำ  และปลายน้ำ  เพื่อเปาหมายสินคาเกษตรและอาหารโดยเฉพาะอยางยิ่งผักและผลไม  ปลอดภัย

จากสารพิษตกคาง  ใหผูบริโภคมั่นใจ  เพื่อกระตุนการบริโภคผักและผลไม  รวมทั้งเพื่อขยายการสงออกผักและ

ผลไมของประเทศ
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Dialogue
ทำอยางไรคนไทยจึงสามารถเขาถึงผักและผลไม
ที่มีคุณภาพและปลอดภัย



Dialogue 

ทำอยางไรคนไทยจึงสามารถเขาถึงผักและผลไมที่มีคุณภาพและปลอดภัย 

 ตำบลอุโมงค มีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน และเปนชุมชนดั้งเดิมเปนชื่อแปลงมาจากคําวา “โองโมง” 

เปนคําพ้ืนเมือง แปลวา เปนหลุมเปนบอ อยูบริเวณหนาวัดอุโมงค บางทานบอกวาอยูท่ีใตพระวิหารวัดอุโมงค และ

มีเรื่องเลาสืบตอกันมาวาใตพระเจดียมีอุโมงคอยูภายใน ตอมามีพระธุดงครูปหนึ่งไดจาริกผานมาและพระธุดงค 

ไดมีนิมิตเห็นพระยานาคพิทักษรักษาสมบัติใตอุโมงคไว ดวยเกรงวาจะมีผูไปรบกวนอันอาจเปนอันตรายจึงไดสราง

เจดียครอบอุโมงคไว ตอมาไดมีการบูรณะและพัฒนาจนเปนวัดอุโมงคในปจจุบัน ชุมชนบานอุโมงค ในอดีตมีความ

สำคัญทางประวัติศาสตรกลาวคือในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงรับสั่งใหขาราชบริพารมาปกหลักแดนเมืองเพื่อกำหนด

เขตแดนแตละเมือง(เขตจังหวัด)และในรัชสมัยรัชกาลท่ี 9 ทรงเสด็จมา ณ บานอุโมงคพรอมดวยขาราชบริพารและ

ประชาชนไดต้ังพลับพลาท่ีประทับ ณ บริเวณหนาวัดอุโมงคในปจจุบัน  ดานการปกครองในราว พ.ศ. 2459 ตำบล

อุโมงคปกครองโดยขุนอุโมงค มนาทร (นายแกว พันธุอุโมงค) ไดรับแตงต้ังเปนกำนันคนแรกของตำบลอุโมงค และ

หมื่นนรสุขจรุง (นายบุญตัน ยาวุฒิ) เปนกำนันคนที่ 2 โดยการแตงตั้งชื่อเปน “ขุน” หรือ “หมื่น” ตอมาไดยกเลิก

การแตงตั้งชื่อดังกลาว ใหใชชื่อบุคคลตามปกติ อยางไรก็ตามกำนันตำบลอุโมงค ไดรับการแตงตั้งเรื่อยมาตาม

สภาพการเมืองแตละยุคแตละสมัย และไดยกฐานะเปนสุขาภิบาลตำบลอุโมงค เมื่อป พ.ศ. 2541 จากนั้น พ.ศ. 

2542 ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตำบลอุโมงค  จนถึงปจจุบัน พื้นที่ของตำบลอุโมงค อำเภอเมืองลำพูน 

จังหวัดลำพูน พื้นที่จำนวน 20.09 ตารางกิโลเมตร ระยะหางจากจังหวัด 10 กิโลเมตร มีจำนวน 11 หมูบาน  

สำหรับชื่อหมูบาน(ชุมชน) ประกอบดวย หมูที่ 1 บานอุโมงค หมูที่ 2 บานกอมวง หมูที่ 3 บานสันกับตอง หมูที่ 4 

บานฮองกอก หมูที่ 5 บานปาเห็ว หมูที่ 6 บานปาลาน หมูที่ 7 บานเชตวัน หมูที่ 8 บานไร หมูที่ 9 บานปาเสา  

หมูที่ 10 บาน ชัยสถาน หมูที่ 11 บานแมรองนอย

 โครงสรางพื้นฐานในตำบลที่เปนศักยภาพที่ใชประโยชนในการจัดการตนเองของตำบลอุโมงคคือลักษณะ

พื้นที่สวนใหญของตำบลอุโมงคมีลักษณะภูมิประเทศ เปนที่ราบลุมตามแนวชายฝงตะวันตกของแมน้ำกวง และมี

ลำเหมืองน้ำปงหางผานสวนกลางของพื้นที่เพื่อหลอเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรม เหมืองฝายหลายเสน มีการบริหารจัด

การน้ำโดยคณะกรรมการ จึงทำใหมีน้ำในการทำการเกษตรตลอดป สภาพของดินฟาอากาศโดยท่ัวไปอยูในเกณฑ

ปกติ มีวิถีการดำเนินชีวิตแบบเกษตรกรรม อยูกันแบบเครือญาติ ทำใหเกิดการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

 เทศบาลตำบลอุโมงคที่ตั้งชุมชนจะรวมกันอยูเปนแนวยาวริมสองฝงถนนเชียงใหม–ลำพูนสายเกา โดยมี

การ ใชท่ีดินเพ่ือเปนท่ีต้ังของสถานท่ีประกอบธุรกิจการคารวมกันอยูเปนกลุมใหญในบริเวณตลาดกลางปาเห็ว และ

ริมสองฟากถนนเชียงใหม-ลำพูนสายเกาในบริเวณใกลเคียง นอกจากนั้นแลว ยังมีรานคาขนาดเล็กตั้งกระจายอยู

ริมสองฟากถนนสายเชียงใหม–ลำพูนสายเกาและหางจากถนนเขาไปในซอยโดยมีกลุมใหญตั้งอยูดานเหนือและ

สวนกลางของพื้นที่ และมีจำนวนนอยลงในตอนใตของพื้นที่ สภาพของที่พักอาศัยในบริเวณริมถนนสวนใหญ

จะเปนบานเดี่ยวสูง 1–2 ชั้นและมีบริเวณโดยรอบ และเมื่อหางจากถนนใหญออกไปจะเปนบานเดี่ยวที่ตั้งอยูใน

การเขาถึงผักและผลไมที่ปลอดภัยในระดับชุมชน: 

เทศบาลตำบลอุโมงค อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
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สวนลำไย ลอมรอบที่พักอาศัยจะเปนพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งสวนใหญจะเปนสวนลำไย ยกเวนบริเวณใกลถนน

ซุปเปอรไฮเวยจะเปนที่นา พื้นที่ริมสองฟากถนนซุปเปอรไฮเวยสวนใหญจะเปนพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งสวนใหญ

เปนที่นา มีพื้นที่วางยังไมไดถูกใชงานรวมทั้งมีโรงงานและสถานที่ประกอบธุรกิจการคาตั้งกระจายอยูหางกันบน

ริมสองฟากถนน และพ้ืนท่ีระหวางถนนซุปเปอรไฮเวยไปจนถึงลำน้ำแมกวงสวนใหญจะเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดย

มีพื้นที่พักอาศัยปนอยูดวย

 เทศบาลตำบลอุโมงค มีประชากรทั้งหมด 13,304 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 5,261 ครัวเรือน 

ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากผลการสำรวจจากครัวเรือนทั้งหมด มีครัวที่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมมาก คิดเปนรอยละ 84.28 สวนอาชีพรองลงมา คือ รับจาง รอยละ 8.74 อาชีพคาขาย รอยละ 2.16 

อาชีพรับราชการ รอยละ 1.23 และประกอบอาชีพอื่นๆ รอยละ 2.59

 เทศบาลตำบลอุโมงค เปนหนวยงานองคกรสวนทองถิ่น ใหความสำคัญและพัฒนาแหลงทองเที่ยว ทั้งใน

รูปแบบการจัดกิจกรรม และแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงอนุรักษ และเชิงเกษตร การบริการ ดังนี้ 

 1. งานสืบสานวัฒนธรรมปงหาง – ไสอั่วหละปูน และงานเกษตรอินทรีย วิถีพอเพียง 

 2. งานประเพณีลอยกระทง / ประเพณีปใหมเมือง เขาพรรษา ออกพรรษา 

 3. ศูนยวัฒนธรรมตำบลอุโมงค หางนาเจา และศูนยลดโลกรอน 

 4. แหลงจำหนายสินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ เชน ผลิตภัณฑจากไม ไวน ลำไยอบแหง ฯลฯ 

 5. โฮมสเตยตำบลอุโมงค และกิจกรรมทองเที่ยวอื่นๆ 

 6. สถาปตยกรรม โบราณสถาน ศาสนสถาน วัดตางๆ 

 7. ศูนยการเรียนรูชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค 

 นอกจากน้ี ยังจัดภูมิทัศนท่ีสวยงามใหมีพ้ืนท่ีสีเขียว เชน การปลูกตนไม สรางเอกลักษณของทองถ่ิน และ

การดูแลสภาพภูมิทัศนสภาพแวดลอมของชุมชนใหมีความสะอาดสวยงามเปนระเบียบ หรือสรางจุดสนใจสำหรับ

นักทองเที่ยว สงเสริมเอกลักษณศิลปะความเปนอยูแบบลานนา มีการจัดสภาพแวดลอมชุมชนที่ดีจะเปนจุดดึงดูด

นักทองเที่ยวที่จะเดินมาเที่ยวจังหวัดลำพูน

 ระบบเกษตรยั่งยืนเปนแนวทางการพัฒนาอาชีพที่สัมพันธกับการเกษตรและสิ่งแวดลอมที่สอดรับกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยั่งยืนไดถูกบรรจุไวเปนครั้งแรกในแผนพัฒนาระยะที่ 8 และคงตองดำเนิน

การตอเน่ืองในแผนพัฒนาระยะท่ี 9 โดยเฉพาะเม่ือเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางหลักของการฟนฟูเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศเน่ืองจากชีวิคนเมืองท่ีตองเรงรีบ ทุกส่ิงอยางตองต่ืนตัว จนหลงลืมการดูแลตัวเอง เพราะแตละวัน

คิดแตเรื่องการทำมาหากิน วางแผนการเดินทาง  คิดแตเรื่องงาน จนเมื่อกลับถึงบานก็ไมมีเวลาทำอาหารกิน จน

กลายเปนแมบานถุงพลาสติก คือซื้อกับขาวจากรานคา หรือปากซอยกอนเขาบาน หรือตองกินอาหารจานดวน 

หรือแมแตขาวกลองที่มีขายอยูตามรานสะดวกซื้อสิ่งเหลานี้ทำใหคุณภาพชีวิตติดอยูในกับดักของการซื้ออาหาร

ตามความสะดวก และการกินท่ีบางทีลืมนึกถึงวามีประโยชนหรือไม จนทำใหเด็กรุนใหมไมชอบกินผัก เม่ือผูปกครอง

หลงลืมในเร่ืองเหลาน้ี เพราะชีวิตอยูกับความเรงรีบ การจะกินอาหารสักม้ือก็เหน่ือยเกินกวาจะตองมาคิดวามีผลดี

หรือเสียตอสุขภาพอนามัยหรือไม

 ระบบเกษตรยั่งยืนเกี่ยวของกับความเปนอยูของชุมชนหลายระดับ ตั้งแตครัวเรือน ชุมชน จนถึงระดับ

ประเทศ ความหมาย จึงแตกตางกันออกไป อยางไรก็ตามผลรวมของระบบจะตองมีระบบภูมิคุมกันตอผลกระทบ

อันเกิด จากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอก จะเห็นไดวาเกษตรยั่งยืนไมไดมีแตองคประกอบในเรื่อง

ความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมเทานั้น แตจะตองมีอีกองคประกอบหนึ่งควบคูกันไปดวย คือ จะตอง

ชวยยกระดับมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหดีขึ้น และควรตอเนื่องไปถึงรุนลูกรุนหลาน
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ดวย จึงจะเรียกไดวามีความ “ยั่งยืน” ในการทำการเกษตรอยางแทจริงถาคิดแบบเขาขางตัวเองเกษตรเชิงเดี่ยว

หรือเกษตรเชิงการคาก็นับไดวาเปนเกษตรยั่งยืน ถาวิธีการทำการเกษตรของเราเกื้อหนุนระบบนิเวศและสิ่งแวด

ลอม จะทำไดอยางไรนั้น  คงตองศึกษาเพิ่มเติมกันตอไป ทุกวันนี้ไดวางแผนชีวิตไว 3 ขั้น เริ่มจากเกษตรแบบ

พอมีพอกิน แลวจะคอยๆ พัฒนาไปเปนเกษตรแบบอยูดีกินดี และเปาหมายสุดทาย (ถาเปนไปได) ก็คือ เกษตร

แบบมั่งมีศรีสุข

 แตสำหรับนิยามเกษตรกรรมย่ังยืนตำบลอุโมงคน้ัน เร่ิมมาจากปญหาของการเกษตรท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตำบล

อุโมงค ซ่ึงในปจจุบันเกษตรกรเร่ิมตระหนักวาการผลิตโดยมุงเนนในเชิงพาณิชย โดยหวังผลผลิตสูงสุดหรือผลตอบ

แทนเปนตัวเงินอยางเดียวนั้นเปนระบบการเกษตรที่ไมยั่งยืน เนื่องจากมีการใชปจจัยการผลิตเกินความจำเปน 

เชน ปุยเคมี สารเคมีปราบศัตรูพืช เปนตน จากปจจัยดังกลาว ผลสุดทายกอใหเกิดมลภาวะและสภาพแวดลอมโดน

ทำลาย ตลอดจนสุขภาพของเกษตรกรเองสงผลทำใหการผลิตทางการเกษตรตองประสบความลมเหลว เม่ือสภาพ

แวดลอมเส่ือมโทรมแลว การจะปรับปรุงใหกลับมาอยูในสภาพสมบูรณเหมือนเดิมทำไดยากย่ิง ดังน้ัน เทศบาลตำบล

อุโมงค จึงนำองคความรูในเร่ืองของการทำเกษตรธรรมชาติ โดยการไมทำลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

สรางความสมดุล มีการใชทรัพยากรอยางคุมคาแอละยั่งยืนมาปรับใชในพื้นที่ตำบลอุโมงค มีการบริหารจัดการ

อยางเปนระบบโดยการมีสวนรวมทุกภาคสวนในพื้นที่ตำบลอุโมงค คือ เทศบาลตำบลอุโมงคไดมีการจัดตั้งศูนย

การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค และมีหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่รวมดำเนินงานใน

พื้นที่โดยการจัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีตำบลอุโมงคโดยการรวมคิด รวมทด นำเสนอขอมูลและวิธีการแกไข

ปญหาตาง ๆ ในเรื่องการเกษตรในพื้นที่ตำบลอุโมงค ซึ่งไดกอใหเกิดความชวยเหลือกันระหวางเกษตรกรในดาน

ขอมูลขาวสาร องคความรูเพ่ือนำไปใชในพ้ืนท่ีของตนเองอยางเปนรูปธรรม ผานกิจกรรมกรรมการจัดการฝกอบรม

และการศึกษาดูงานอยางตอเน่ืองทำใหเกิดประโยชน เชน กลุมผูผลิตผักปลอดสารพิษบานชัยสถาน หมูท่ี 10 กลุม

ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปจจุบันมีเกษตรกรที่สนใจการทำเกษตรอินทรียเขารวมเปนสมาชิกถึง 260 คน 

จากจำนวนเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพในพ้ืนท่ี 2,630 ครัวเรือน  คิดเปนรอยละ 11.41  ซ่ึงถามองดูแลวรอยละของ

เกษตรกรท่ีทำในดานอินทรียอาจจะนอย  แตเทศบาลตำบลอุโมงคไดจัดกิจกรรมท่ีมีการรณรงคดานเกษตรปลอดภัย

อยางสม่ำเสมอหรืออาจเรียกวิธีนี้วา “น้ำดีไลน้ำเสีย”  โดยเทศบาลไดสนับสนุนงบประมาณระบบผลิตเกษตรกรรม

ยั่งยืนในแตละปงบประมาณ ไมนอยกวา 680,000 บาท และงบประมาณจากหนวยงานภายอกซึ่งเล็งเห็นความ

สำคัญในการทำเกษตรยั่งยืนของตำบลอุโมงค จำนวน  400,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนให

เกิดการทำเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัย ขึ้นมาและใหมีความยั่งยืนตอไป และจากการที่ตำบลอุโมงคไดดำเนิน

กิจกรรมเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมยั่งยืนสงผลใหหนวยงานตางๆ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อสงเสริมใหเกิด

กิจกรรมที่ดำเนินการเกษตรผลอดภัย เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย อยางแทจริง เทศบาลตำบลอุโมงคไดเขา

รวมกิจกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนกับสำนักงานสนับสนุนสงเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยใหแนวทางการขับเคลื่อน

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่ดังตอไปนี้ 1) มีรูปธรรมการพัฒนาเทคนิคและการผลิตที่หลีกเลี่ยงการใชสาร

เคมีการเกษตรอันนำไปสูเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เชน การทำนาอินทรีย ผักสวนครัว 

วนเกษตร เลี้ยงหมูหลุม การทำปุยชีวภาพ การจัดการโรคและแมลง เปนตน 2) การลดคาใชจายดานอาหาร เชน 

“ตูเย็นขางบาน” “ผักสวนครัวรั้วกินได” ที่ครอบครัวสามารถเขาถึงอาหารที่ปลอดภัยได 3) การลดคาใชจายดาน

ตนทุนการผลิต เชน การผลิตปุยอินทรียใชในระดับครัวเรือนหรือกลุมในชุมชน ศูนยผลิตพันธุขาวชุมชน ฯลฯ 4) 

การลดความเส่ียงจากราคาผลผลิตท่ีตกต่ำดวยการมีผลผลิตท่ีหลากหลายข้ึน เชน การทำไรนาสวนผสม การเล้ียง

ปลาในนาขาว 5) การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติตอผลผลิต อาทิ จากภัยน้ำทวม ภัยแลง การระบาดของโรค

และแมลงศัตรูพืช การระบาดของโรคในสัตวเล้ียง เชน การคัดและพัฒนาพันธุขาวทนแลง การทำชลประทานขนาด
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เล็กในแปลง การลดผลกระทบจากสารเคมีการเกษตรตอสุขภาพ การลดขยะในครัวเรือน 6) การเพิ่มรายไดจาก

การเพิ่มความหลากหลายของการผลิตทางการเกษตร การแปรรูปผลผลิต และการมีชองทางการตลาด 7) การ

สงเสริมใหคนในชุมชนเขาถึงอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะกลุมท่ีตองการการดูแล เชน เด็ก ผูปวย ผูปวยเร้ือรัง ผูสูง

อายุ ฯลฯ 8) การลดผลกระทบจากสารเคมีการเกษตรในส่ิงแวดลอม ซ่ึงสงผลใหชุมชนมีอาหารจากแหลงธรรมชาติ

มากข้ึน เชน ปู ปลา กุง หอย ในแหลงน้ำสาธารณะ พืชท่ีเปนผักในนา เชน ผักแวน ผักพาย สัตวท่ีเปนอาหาร เชน 

มด กิ้งกา ฯลฯ 9) การลดขยะในชุมชนจากการนำเศษอาหารและขยะอินทรไปทำปุยอินทรีย 10) การฟนฟูภูมิ

ปญญาและวัฒนธรรมของชุมชน เชน ภูมิปญญาการคัดและพัฒนาพันธุขาวพื้นบาน การฟนบุญประเพณีที่เกี่ยว

ของกับการทำนา เชน การทำขวัญขาว งานบุญกุมขาว ฮีต12 ครอง 14 ฯลฯ 11) การสรางเศรษฐกิจหมุนเวียนใน

ชุมชน  ท้ังท่ีเกิดจากการมีตลาดสีเขียว การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เชน โรงสีขาวชุมชน กลุมเห็ด ฯลฯ และ

การสงผลผลิตทางการเกษตรใหกับหนวยงานหรือองคกรในชุมชน เชน โรงเรียน รพ.สต. เปนตน 12) การสราง

กองทุนและสวัสดิการท้ังในระดับกลุมหรือมีการเช่ือมโยงกับกลุมทางการเงินในพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนงานหรือกิจกรรม

ท่ีสงผลใหเกิดการขับเคล่ือนระบบเกษตรกรรมย่ังยืน 13) การเพ่ิมพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางสังคมของชุมชนในรูปแบบ

ตางๆ เชน การใชพื้นที่สาธารณะปลูกผักสวนครัวรวมกัน การจัดตลาดนัดในวันตรวจสุขภาพของผูสูงอายุ การ

ลงแขกชวยงานในแปลง เปนตน 14) การเพิ่มกลุมทางสังคมกลุมชวยเหลือกัน เชน หมอดินอาสา อาสาพัฒนา

เกษตรกรรมยั่งยืน การแบงปนผลผลิตจากแปลงใหคนยากจน การแบงพื้นที่ใหคนไรที่ดินทำกินทำการเกษตร 

เปนตน 15) การเพิ่มกลุมอาชีพในชุมชน เชน กลุมแปรรูปขนมจีนจากขาวพื้นบาน กลุมน้ำพริกสมุนไพร 16) การ

เชื่อมโยงงานเกษตรกรรมยั่งยืนกับกิจกรรมของระบบอื่นๆ ในตำบล เชน การดูแลสุขภาพของชุมชน สวัสดิการ

สังคมโดยชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษา ระบบการบริหารจัดการแบบมี

สวนรวมของ อปท. ฯลฯ เพื่อการสนับสนุนและบูรณาการใหเกิดประโยชนเพิ่มมากขึ้น หรือเพิ่มกลุมคนที่จะไดรับ

ประโยชนหลากหลายข้ึน 17) การสนับสนุนทางนโยบายหรืองบประมาณในรูปแบบตางๆ อยางตอเน่ืองจากองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เชน สนับสนุนปจจัยการผลิต สมทบงบประมาณเพื่อการดำเนินกิจกรรมของกลุม สนับสนุน

ความรูและการศึกษาดูงาน ออกขอบัญญัติ กฎ หรือระเบียบ สนับสนุนระบบเกษตรกรรมย่ังยืน ฯลฯ 18) การเช่ือม

ประสานกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของทั้งที่เปนหนวยงานรัฐ สถาบันการศึกษา หรือองคกรพัฒนาเอกชน 

สนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่อยางบูรณาการทั้งกับงานของชุมชน หรือบูรณาการ

ระหวางหนวยงาน

 ดังนั้นการดำเนินงานพัฒนาดานการเกษตรในพื้นที่ตำบลอุโมงค จึงมีการดำเนินงานแบบบูรณาการทุก

ภาคสวนในการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลอุโมงค เพื่อใหการทำการเกษตรในพื้นที่ตำบลอุโมงค

เกิดความยั่งยืน โดยเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนคานิยมที่มีการคำนึงถึงการผลิตไปพรอมๆ กับการใหความสำคัญ

กับการอนุรักษสภาพแวดลอม ท้ังน้ีไดมีการปรับองคความรูเทคโนโลยีสมัยใหมใหผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ิน

ในพื้นที่ตำบลอุโมงค คำนึงถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ชุมชนและทองถิ่น เพื่อนำไปสูการพัฒนา

ในดานอื่นๆ ตอไป
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ทำอยางไรคนไทยจึงสามารถเขาถึงผักและผลไมที่มีคุณภาพและปลอดภัย 

       จากการที่ตำรวจตระเวนชายแดนลาดตระเวนไปพบประชาชน

ที่อยูหางไกลทุรกันดาร และไดพยายามทำความเขาใจใหประชาชน

เหลาน้ันทราบวาพวกเขาคือคนไทย โดยการใหการศึกษาจนเกิดเปน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และศูนยการเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดนขึ้นทั่วประเทศ มีการวางแผนการจัดการศึกษาที่มีจุดหมาย

และกระบวนการสูจุดหมายท่ีชัดเจน โดยมีพ้ืนฐานจากความเช่ือท่ีวา 

การศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเปนการศึกษาทางเลือก

ที่อยูบนพื้นฐานของชีวิตเด็กและชุมชนไมไดเนนเพื่อการศึกษาตอ

เปนหลัก จุดเนนในการจัดการศึกษาอยูที่การเสริมสรางสมรรถนะ

ใหมีทักษะชีวิต (life skills) สามารถดำรงชีวิต พ่ึงตนเองไดและ มีจิต

สาธารณะ รักและทำประโยชนแกทองถิ่นของตนตามอัตภาพ

1) โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน โดยมุงเนนใหครูผูปกครอง

และนักเรียน รวมกันทำการเกษตรในโรงเรียน แลวนำผลผลิตที่ได

นำมาประกอบเปนอาหารกลางวัน อีกทั้งทำใหนักเรียนไดรับความรู

และทักษะดานเกษตรแผนใหมดวย 

2) โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา เพื่อสงเสริมคุณภาพการ

เรียน การสอน สนับสนุนวัสดุอุปกรณการเรียน การสอน ท้ังการสราง

และปรับปรุงอาคารสถานที่ตามโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

3) โครงการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยปลูกฝงการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินใหนักเรียนและประชาชน เพ่ือ

 และจากการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดโดยเสด็จพระราชดำเนินตาม พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเยี่ยมเยียนราษฎร ไดทราบวา เยาวชนใน

ชนบทสวนใหญประสบกับปญหาทุพโภชนาการ ปญหาดานสุขภาพอนามัย ซ่ึงจะมีผลเช่ือมโยงไปสูปญหาดานการ

ศึกษา เพราะเม่ือเด็กเยาวชนมีสุขภาพไมดี ก็ไมสามารถจะเขารับการศึกษาไดดี  จึงมีพระราชดำริใหจัดทำ โครงการ

เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา โดยใหเริ่มดำเนินการครั้งแรกในป พ.ศ. 2523 

จากจุดเร่ิมตนจนถึงปจจุบัน ไดมีโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกิด

ขึ้นทั้งสิ้น 8 โครงการ ไดแก

การเขาถึงผักและผลไมของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

พ.ต.ท.หญิง ดร.ลดาวัลย ชาติไทย

กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
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ความอุดมสมบูรณ และความสมดุลของธรรมชาติปาไม สัตวปา และทรัพยากรทองถิ่น
 4) โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สงเสริมใหนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแตขาดโอกาสในการศึกษาตอ ไดมีโอกาสศึกษาในระดับสูงตามระดับ
สติปญญาและความเหมาะสม เพื่อใหมีความรู ทักษะและประสบการณ สำหรับใชในการประกอบอาชีพ เพิ่มขึ้น
 5) โครงการฝกอาชีพ ใหการฝกอาชีพแกเด็กนักเรียนท่ีไมมีโอกาสศึกษาตอในระดับสูงข้ึน โดยเนนอาชีพ
ที่เหมาะสมกับทองถิ่น
 6) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพ่ือปองกันและแกไขปญหาโรคขาดสารไอโอดีนใหกับนักเรียน 
และชุมชนในทองถิ่นทุรกันดาร
 7) โครงการสงเสริมสหกรณ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดมีครามรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการสหกรณ และ
สงเสริมใหมีการจัดตั้งสหกรณขึ้นในชุมชนที่มีความพรอม
 8) โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก สงเสริมใหหญิงมีครรภ หญิงในนมบุตร 
และเด็กทารกต้ังแตแรกเกิด ไดรับบริการท่ีเหมาะสม และไดรับความรูดานโภชนาการ เพ่ือชวยใหแมมีภาวะโภชนา
การและสุขภาพอนามัยที่ดี เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไดเต็มศักยภาพ 
  ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  ไดกำหนดเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาไวดังนี้ “เด็กและเยาวชนมีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรงใฝ
เรียนรู ซื่อสัตย ประหยัด และอดทน มีความรูและทักษะทางวิชาการและการอาชีพเพื่อเปนพื้นฐานของการดำรง
ชีวิต รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทองถ่ินและความเปนไทย และมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนและประเทศชาติได”
 จากเปาหมายดังกลาวหนวยงานภาครัฐ และเอกชนตางไดเขามาชวยพัฒนาในโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนเพื่อใหเด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผานกระบวนการในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
ซึ่งเปน 1 ใน 8 โครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุกแหงจะตองปฏิบัติควบคู
ไปกับการจัดการเรียนการสอนตลอดเวลาคือ การปลูกพืช เลี้ยงสัตว ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการผลิต
อาหาร เชน การผลิตน้ำหมักชีวภาพและสารสะเดาไลแมลง ปุยคอก ปุยหมัก 
 ผักและผลไมที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปลูกจะเนนพืชผักทองถิ่นเปนหลัก ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการ
หาเมล็ดพันธุ การเติบโตของพืชที่ปลูก การอยูรอดของพืช ความนิยมในการรับประทาน ฯลฯ ประเภทผักที่ปลูก
ในโรงเรียน ไดแก
  ผักเถาเครือ : ถั่วฝกยาว มะเขือยาว บวบ ฟก แฟง แตง ฟกทอง ผักใบเลื้อยตางๆ เชน ตำลึง 
  ถั่วตางๆ : ถั่วเหลือง ถั่วมะแฮะ ถั่วเขียว ฯลฯ

   

  ผักใบ : คะนา ผักกาดขาว ผักกาดเขียว กวางตุง ฯลฯ
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 ไมผลตามฤดูกาล เชน มะละกอ กลวย ขนุน มะมวง มะขาม มะไฟ ละมุด ฯลฯ

  

  ในการประเมินผลในเรื่องของการบริโภคอาหารของนักเรียนเพื่อบงชี้วามีนักเรียนที่มีพฤติกรรมในการ
บริโภคอาหารที่พึงประสงคมากนอยเพียงใด และควรจะตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารในขอใด
ใหมีความถูกตองเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ใชประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเปนรายบุคคล 
สะทอนถึงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียน และใชเปรียบเทียบความกาวหนาของการจัดกิจกรรม
การพัฒนานักเรียนในดานตางๆ 8 ดานดวยกันคือ 1) รับประทานอาหารท่ีปรุงสุก 2) รับประทานผัก 3) รับประทาน
ผลไม 4) ไมรับประทานอาหารรสจัด 5) ไมรับประทานของหมักดอง 6) ไมรับประทานขนมขบเคี้ยว หรือขนมที่มี
สีฉูดฉาด 7) รับประทานอาหารหลักวันละ 3 ม้ือ และ 8) ด่ืมน้ำสะอาดอยางนอยวันละ 8 แกว ผลการประเมินพบวา 
ในปการศึกษา 2553 ในภาพรวมนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และประถมศึกษาปท่ี 6 มีพฤติกรรมบริโภคอาหาร
ที่ถูกตอง ในระดับดี คิดเปนรอยละ 80.99 และ 82.94 ตามลำดับ ในปการศึกษา 2554 มีพฤติกรรมบริโภคอาหาร
ที่ถูกตอง ในระดับสูง คิดเปนรอยละ 91.68 และ 95.59 ตามลำดับ และในปการศึกษา 2555 มีพฤติกรรมบริโภค
อาหารที่ถูกตอง ในระดับสูง คิดเปนรอยละ 93.97 และ 96.26 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนท่ัวประเทศพบวา รอยละของนักเรียนท่ีบริโภคอาหารไดถูกตองในทุกกอง
กำกับอยูในระดับสูงกวา รอยละ 90 ขึ้นไป
 นับเปนความโชคดีของคนไทยที่อยูในถิ่นทุรกันดาร ไกลคมนาคม ที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทรงงานตางพระกร แทนพระกรรณ ขวัญพระเนตร ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ในทุกพระราชกรณียกิจ รวมท้ังทรงงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตลอดมา ทรงมีพระราชดำริใหดำเนินงาน
โครงการพัฒนาตางๆ เพื่อชวยเหลือเด็กนักเรียน และประชาชนที่ดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ทรงตระหนัก
วาลำพังการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุมเดียว ไมเพียงพอท่ีจะทำใหเกิดความม่ันคงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในถิ่นทุรกันดารได จำเปนตองชวยเหลือครอบครัวของเด็กและเยาวชนในชุมชนดวย ทั้งในดานสุขภาพ
อนามัยและการศึกษา และใหมีความพรอมท่ีจะกาวใหทันกับความเปล่ียนแปลงของประเทศ โดยการใหความรู และ
พัฒนาศักยภาพในงานอาชีพ เพ่ือสรางโอกาสใหประชาชนเหลาน้ันมีงานทำ มีรายไดท่ีจะจุนเจือครอบครัว สามารถ
หาอาหารท่ีมีคุณคาไดเพียงพอตอการบริโภคของสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะลูกหลาน เพ่ือใหมีสุขภาพอนามัย
พรอมท่ีจะศึกษาเลาเรียน เปนคนท่ีมีคุณภาพของครอบครัวและชุมชนตอไป โดยสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดจัดทำ “แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ขึ้น ปจจุบันพบวา คุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนมีแนวโนมดีขึ้นตามลำดับทั้งในดานโภชนาการและสุขภาพอนามัย ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ฯลฯ  นอกจากน้ีประโยชนของแผนพัฒนา ฯ น้ี ยังสามารถใชเปนแนวทาง
การปฏิบัติงานของครู และเปนกรอบในการสนับสนุนการดำเนินงานของหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ซ่ึง
จะสงผลใหเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารไดรับโอกาสเทาเทียมผูอื่น
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       Abstract

Introduction: Sulphur dioxide (SO  ) fumigation is used commercially to extend shelf life in fresh longan 

for export but it might leave high residue problem therefore the alternative to SO   is needed.

Objective: HCl as possible alternative to SO   in fresh longans for export was investigated. Fruit was 

exported from Thailand and transported to Singapore for fruit quality assessment, i.e. sensory evaluation, 

HCl acid residue test and shelf life evaluation. 

Materials and Methods: The 1  set was treated on 8   July 2013 and had 3 treatments comprising of 

4 baskets as replication for each treatment. 11.5 kg of fruit in basket was dipped in a plastic bucket 

containing 60 L of 6.4%HCl solution+1%NaCl +0.1%Tween 20 (wetting agent) for 5 min and this was 

allowed to air dry for 2 h (T1). This was compared with SO  (T2) and untreated fruit (T3) treatments. An 

additional HCl treatment using HCl dipping machine at the same concentration (T4) comprising of 6 

baskets was done on 12  July 2013. All 18 baskets from the two sets were transported on 12  July 

2013 and arrived at the laboratory in Singapore on 19   July 2013. The fruit was stored further at 5 ˚C 

with 76-96% relative humidity for 20 days. 

Results: The results found that both HCl treatments (T1, T4) and SO  prevented pericarp browning 

during storage when evaluated from browning index and pericarp acceptance and fruit decay as 

compared with untreated fruit. The sensory acceptance of flesh appearance, firmness and taste of HCl 

(T1, T4) during cold storage showed good result and no significant difference. HCl residue in fruit flesh 

from two HCl treatments was shown at low value from 0.000 to 0.006% (flesh pH 6.78-7.03) during 

storage. 

Conclusion: the fruits dipping in HCl (T1) and (T4), SO  and untreated fruit could prolong storage life 

for 25, 27, 31 and 12 days respectively at 5 C, 76-96% RH and subsequent simulated display for sale 

at ambient conditions thus their shelf life were long enough for export.

Keywords: Longan; Hydrochloric acid; HCl residue safety; Sensory evaluation
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Introduction

  Fresh longan is one of the leading exported fruits of Thailand. Pericarp browning and disease 

decay are a major problem resulting in reduced shelf-life of longan fruit for export. Sulphur dioxide (SO  ) 

fumigation is used commercially to extend shelf life of fresh longan for at least 45 days at low temperature 

storage (1). However, there have been numerous reports on the negative effects of its use such as 

residues in the fruit, asthmatics and reactions in sensitive individuals. Detectable levels must be ≤ 10 and 

50 ppm in fruit flesh as specified by the EU and P.R. China. Therefore, alternative treatments to SO 

fumigation are required.  

 One of the interesting alternative methods was hydrochloric acid (HCl).  Applying HCl as a dipping 

solution was reported with a very satisfactory result for fresh longan (2, 3) and litchi (1). Therefore, a 

commercial scale research was needed. The evaluation of different HCl application techniques for fruits 

showed that dipping in 6.4% HCl (pH 0.03) for 5 min then draining for 10 min without rinsing in water and 

stored immediately in cold room provided the best compromise between controlling fruit browning and 

decay and maintaining eating quality. Dipping in HCl and storage at 3 °C was most suitable to store 

longan for 30-45 days. From the experiment with consumer survey for acceptance testing, the fruits 

treated with HCl 6.4% (pH = 0.03) for 5 min were 90.3% accepted (4). In addition, HCl could be 

incorporated with the other additives for increasing its efficacy and consumer acceptance. This indicated 

that HCl could possibly be used as an alternative to SO . However, a commercial scale research study 

together with the study on the shelf life of the HCl treated longan in exported country is needed. Singapore 

is one of the important importing countries of Thai longans. At present, the standards enforced on fruit 

imports by the Singapore government agency permits a maximum concentration of SO  residue levels of 

only 0 ppm in fruit flesh (5). Therefore, alternative treatment (i.e. HCl treated longan) to SO  fumigation 

was conducted as a joint research with Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) to benefit Singapore’s 

consumers and our exporters. In the joint research project, investigation on shelf life of HCl treated longan 

in Singapore and the HCl residues of the longan upon import and during storage was studied.

Materials and Methods

  During 2013 seasons, mature ‘Daw’ longan fruit was harvested from a GAP-certified orchard. The

A grade fruit for export with panicle attached was placed in 11.5 kg commercial perforated plastic. Two 

sets of longans were separately done on different dates, i.e.  First and second set was done on 8   July 

and 12   July 2013 respectively (Table 1). The 1st set was 3 treatments comprising 4 baskets as replication 

for each treatment, i.e. T1 = HCl manual dipping, T2 = SO2 fumigation and T3 = untreated fruit. Fruit was 

fumigated with SO  at commercial packing house in Lumphun Province in Thailand. All baskets were kept 

at 5 ˚C in the laboratory at the Office of Agricultural Research and Development Region 1 (OARD1) for 

one night before dipping. The fruit was washed with clean water and then 11.5 kg of fruits in basket were 

dipped in plastic bucket containing 60 L of 6.4% HCl solution +1%NaCl +0.1%Tween 20 (wetting agent) for 

5 min then allowed to air dry for 2 h and transported to packing house in the evening. The fruit was stored 
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at 5 ˚C before transportation with the other baskets on 12   July 2013. The 2nd set had an additional 

treatment: T4= HCl dipping machine comprising of 6 baskets. The fruit was washed with clean water and 

then four baskets were dipped in dipping machine containing 1,200 L of  6.4%HCl solution at +1%NaCl 

+0.1% Tween 20  for 5 min then allowed to air dry for 2 h and then transported to same packing house in 

the evening. All 18 baskets from two sets were coded with label sticker, arranged in the middle position of 

container and transported on 12  July 2013 and arrived at AVA on 19  July 2013. The fruit was stored 

further at 5 ˚C with 76-96% RH for 20 days at AVA. The included storage time of 1   and 2   sets was 

studied for 31 and 27 days respectively until 7   August, 2013. The sample in the cold storage was taken 

every 3-4 days for quality evaluation.  The treated fruit was then transferred to 25 ˚C and stored for a 

further 3 days to simulate market conditions.

Data collections   

 Fruit residue was analyzed during cold storage every 3 days, i.e. the pH of the pericarp and flesh 

ground was measured, using a digital pH meter under continuous stirring (6).  HCl residue in fruits flesh 

and pericarp (7), the HCl residue in pericarp and flesh ground was measured by titration with 0.1 N NaOH 

solution to pH 7.0, as indicated by autotitrator. Sulfur dioxide residue in fruit 8 was analyzed during cold 

storage every 3 days. Sensory evaluation was evaluated during cold storage every 3 days and subsequent 

display for sale at room temperature storage for 3 days. The in-house trained panel consisting of 10 

members assessed the samples. Each panelist assessed seven samples. The acceptability of pericarp 

color both inside and outside, flesh quality, i.e. appearance, aroma, firmness, taste and overall quality 

using a nine-point hedonic scale where 9 = like extremely, 5 = neither like nor dislike and 1 = dislike 

extremely.  Visual evaluation was evaluated during cold storage every 3 days and subsequent display 

for sale at room storage for 3 days. Pericarp color, L*, a*, b*, the degree of browning was expressed as 

L*, a*, b* values.  Good fruit and defect fruit percentage were evaluated. Browning of outer and inner 

pericarp were rated as browning index (BI) (5 scores). Fruit was evaluated for changes in pericarp 

browning visually by using a browning scale (9) of the pericarp on each individual fruit of ten fruits per 

replication. The following scale was used: 1 = no browning (excellent quality); 2 = slight browning; 3 = 

less than 25% browning of the total surface; 4 = 25-50% browning; and 5 = 50% browning (poor quality). 

A browning index was calculated using the following formula:  ∑ (browning scale x number of fruit in each 

class)/total fruit. Fruit having a browning index above 3.0 was rated as unacceptable. Flesh discoloration, 

the following scale was used: 1 = normal (excellent quality); 3 = less than 25% discolored of the total 

surface; and 5 = 50% discolored (poor quality). A flesh discoloration index was calculated using the 

following formula:  ∑ (discolor scale x number of fruit in each class)/Total fruit. Fruits flesh having a 

discolor score above 3.0 were rated as unacceptable. Disease incidence percentage (DI) was visually 

assessed by counting the fruits that showed lesions of mycelium or rot on the fruit surface. Storage life 

was determined from these parameters: Browning index below 3.0 score (9), Disease incidence (%) 

below 25% and Sensory evaluation above 5.0 (10). Analysis of variance (ANOVA) was applied with a 

significance level of 0.05. 
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Results and Discussion  

 The results found that both HCl (manual; T1, machine; T4) and SO  (T2) treatments prevented 

pericarp browning during cold storage for 20 days at 5°C and subsequent simulated display for sale at 

ambient temperature when evaluated from these parameters, i.e. browning index, pericarp color (lightness 

value; L* and yellow value; b*) and sensory evaluation as pericarp acceptance (Fig. 1a-d, 2a-b). When 

stored further for 56 days at 5 ํC and till 67 days for T1-T2 and 63 days for T4 until 12   September 2013, 

no further browning was observed (Fig. 1a) while untreated fruit turned brown as a result of chilling injury 

by 7 days during transportation at 2 ˚C. These results was accorded with findings from Apai (2010); Apai 

et al. (2013); Drinan (2004) (2, 3, 4). Longan subjected to SO  treatment , HCl manual treatment and 

HCl dipping machine treatment maintained consistently high brightness: L* value as well as yellowness: 

b* value of pericarp during storage (Fig. 1b-c) as compared with untreated fruit which increased darkening 

of outer pericarp showing the lowest L* and b* values. 

 HCl,as food additives is used as acidulate agents in food processing in accordance with GMP 

standard. It is approved by the Codex and US-FDA (11) and has been commercially used for restoring 

the red skin color of litchis after fumigation with SO  for a long time (1, 12). It helps to lower the pericarp 

pH (4) and inhibit polyphenol oxidase (PPO) activity before storage. This suggested that HCl treatments 

as well as SO  could acidify and bleach pericarp to low pH value from 5.49 from untreated fruit to range 

from 3.32 to 3.65 for HCl (T1, T4) and 4.69 for SO  on day 4 of storage time and thus maintained low 

score of pericarp browning throughout the experiment (Table 2a, Fig. 1a). The fruit quality dipping in 

HCl on 8  July 2013 has less acceptance score in flesh discolouration (Fig. 1g, 2d) and sensory 

evaluation as flesh acceptance (Fig. 2f) than fruit dipped in HCl on 12  July 2013. However the others 

i.e. flesh firmness, aroma, taste and overall acceptance from HCl manual still can be accepted until day 

14   at cold storage and subsequent simulated display for sale 3 days at ambient temperature (Fig. 2h). 

In addition to the sensory acceptance (flesh appearance, firmness, aroma, taste) of two treatments during 

cold storage for 20 days showed good result and no significant difference between T1 and T4 (Fig. 1e). 

The commercial SO  fumigated fruit showed the best fruit quality in sensory acceptance and the least 

flesh discoloration during storage at 5 ˚C (Fig. 1e, 1g) and 25 ˚C (Fig. 2d, 2f-h). The untreated fruit showed 

severe flesh discoloration score (Fig. 1g) caused by flesh rot (Fig. 1h), mechanical injury caused by 

stacking force during transportation and chilling injury (Fig. 1a-c) and thus affecting the sensory quality 

during period of time of storage (Fig. 1d-e). When they stored further until 12   September 2013, HCl 

dipping on 12   July 2013 maintained high significant difference in good fruit as compared with HCl 

dipping on 8   July 2013 (Fig. 1f). HCl dipping on 8   July 2013 increased soft fruit and disease incidence 

percentage when stored for 40 days at 5 ˚C whereas both HCl dipping on 12   July 2013 and SO 

treatment showed no significant difference in good fruit percentage after the end of storage period 

(Fig. 1f, 1h). 

 In HCl residue, fruit dipped in HCl on 12   July 2013 might have high HCl residue in pericarp 

ranging from 0.623 to 0.864% (pericarp pH 3.23-3.4) when compared with HCl on 8   July, 2013 ranging 
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from 0.548 to 0.702% (pericarp pH 3.63-3.76) (Table 2a-b). The degradation of HCl residue in pericarp 

showed no change and consistent value (Table. 2b). However HCl residues in fruit flesh from the two 

HCl treatments shown low value from 0.000 to 0.006% (flesh pH 6.78-7.03) (Table 3a-b) closed to neutral 

pH of water. This value was less than the 0.5% that exists in human’s stomach (pH 1-2) and also showed 

less value as compared with untreated fruit (Table 3a-b).  However, there are no tolerance limit of this 

HCl residue, it safe and without SO  residue. This HCl residue in flesh was decreased to be 0.000% 

because sugar and acids were catabolized due to fruit respiration during storage  . In addition, total 

soluble solid (TSS) change among the treatments was not significant during storage as it was a non-

climactic fruit (13). 
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Fig.1 Effects of HCl dipping on fruit quality change in outer pericarp browning (a), pericarp color: 

lightness, L* (b), yellowness, b* (c), sensory evaluation as outer pericarp acceptance (d) and flesh 

taste (e), visual evaluation,  good fruit (f), flesh discoloration (g) and disease incidence (h) during 

storage at 5 ˚C, 85-90% relative humidity (RH) for 56 days,  BF= before storage, (T1-T3; dipping 

date was 8th Jul, 2013,  BF 11d+56 d = 67 days) and (T4; dipping date was 12   Jul, 2013, BF 

7d+56 d = 63 days). Dot line represents limit of acceptance. 
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Fig. 2 Effects of dipping in HCL on outer pericarp browning index (a), outer pericarp acceptance (b), 

good fruit percentage (c), flesh discoloration (d), disease incidence percentage (e), flesh acceptances 

(f), aroma (g) and taste (h) during simulated display for sale for 3-6 days at room temperature after 

taken from cold storage at 5 ˚C, 85-90% RH. BF= before storage. Dot line represents limit of acceptance.
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Note:  1=Fruit qualities measured, i.e. visual evaluation, sensory evaluation and HCl residue. 

 2=only visual evaluations continued.

Table 2 Effects of HCl on pericarp pH (A) and HCl residue in pericarp homogenate (B) during storage at 

5 ˚C, 85-90% RH for 20 days.

Note: T1-T3 was done at 8   Jul, 2013. BF= before storage. BF 11 d = before storage at AVA for 20 days at 5 ํC 

(stored at packing house at 5 ํC 4 days plus transported from Thailand to Singapore for 7 days). T4 was done at 12 

Jul, 2013. BF 7 d = before storage at AVA for 20 days at 5 ํC (only transported from Thailand to Singapore for 7 days). 

ND = not determined. 
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Table 2 Effects of HCl on pericarp pH (A) and HCl residue in pericarp homogenate (B) during storage at 

5 ˚C, 85-90% RH for 20 days.

Note: T1-T3 was done at 8   Jul, 2013. BF= before storage. BF 11 d = before storage at AVA for 20 days at 5 ํC 

(stored at packing house at 5 ํC 4 days plus transported from Thailand to Singapore for 7 days). T4 was done at 12  

Jul, 2013. BF 7 d = before storage at AVA for 20 days at 5 ํC (only transported from Thailand to Singapore for 7 days).  

ND = not determined.
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 In Thailand, same treatment set of HCl dipping on 8   July 2013 was also stored for 67 days at 

5 ˚C. Results shown that there were some flesh discoloration showing a reddish color which could be 

due to anthocyanin pigment that renders further confirmation. When this sample was be analyzed by 

using pH differential method by spectrophotometer (14). Result found that positive findings of cyanidin-

3-glucoside equivalents in total anthocyanin. Further analysis of the HCl treated longan should be 

conducted for identifying the anthocyanin type. This cyanidin-3-glucoside is one of the flavonoid in the 

phenolic group that is generally detected in other berries and it acts as an antioxidant which is safe for 

human consumption.  

Conclusion  

 The SO  treatment (T2) is most effective and has the longest shelf life, i.e. 31 days at 5 C, 

76-96% RH. The HCl manual dipping (T1) is slightly less effective and has shorter shelf life than HCl 

machine dipping (T4), i.e. 25 days. The HCl machine dipping (T4) is slightly more superior to T1, and 

has 27days shelf life. This could be due to the 4 days difference in the treatment date.  HCl residue in 

fruit flesh from two HCl treatments was shown at low values.

2
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       Abstract

Introduction: Sweet bell pepper (Capsicum annuum) contains various bioactive compounds, which are 

involved in prevention of many diseases. Alzheimer’s disease (AD) is a neurological disease related to 

decline in brain functions and nervous system. Currently, medical treatments of AD have been focused 

on inhibition of cholinesterase enzymes, acetylcholinesterase (AChE) and butyrylcholinesterase (BChE). 

Inhibition of BChE of different colored sweet bell peppers fruit focused on this study might lead to 

discovery of functional foods or nutraceuticals with biological property against AD. 

Objective: To investigate the BChE inhibitory activity of different colored sweet bell pepper extracts.

Materials and Methods: Freeze-dried sweet bell peppers (5 g) including green, red and yellow colors 

were extracted with ethyl acetate (400ml) using Soxhlet extractor. The extracts were evaporated and 

re-dissolved in 50% (v/v) dimethyl sulfoxide (DMSO) for analysis of anti-BChE activities. The enzyme 

inhibitory assay was determined using BChE (50 ng), butyrylthiocholine (BTCh, 0.1 mM) and DTNB 

(0.8 mM). The anti-BChE activities were calculated as %inhibition. The activities were monitored at a 

wavelength of 412 nm.

Results: Among all sweet bell pepper extracts, red pepper exhibited the highest BChE inhibitory activity 

(25% inhibition), followed by yellow pepper (15% inhibition) and green pepper (8% inhibition), respectively. 

By comparing to eserine (physostigmine), a commercial reversible cholinesterase inhibitor with the half 

maximal inhibitory concentration (IC   ) of 0.3 µM, it was found that red pepper (17.3 mg/mL) possessed 

a relative eserine concentration of 0.4 µM. Since this value was close to the IC    of eserine, red pepper 

under investigated concentration could efficiently inhibit BChE reaction. Thus, under these experimental 

extraction conditions, red pepper could be a potential source of anti-AD agents through inhibition of key 

enzyme, BChE, in preventing AD occurrence.

Conclusion: Among all colored sweet bell peppers, red pepper contained the highest activity of anti-BChE 

agents, which likely dissolved in semi-polar solvent, ethyl acetate.

Keywords: Sweet bell pepper; Alzheimer’s disease; Butyrylcholinesterase; Inhibitor

Anti-butyrylcholinesterase activities of different colored sweet bell peppers 

(Capsicum annuum)
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Introduction 

 Alzheimer’s disease (AD), being one of the reported diseases with continuingly increasing 

tendency, is a neurological disorder related to decline in nervous system and brain functions. The causes 

of AD may occur through three suggested pathways, including deposition of amyloid fibrils and neurofibrilly 

tangles in the brain, loss of presynaptic markers of cholinergic system and the abnormality of tau protein. 

Cholinesterase including acetylcholinesterase (AChE) and butyrylcholinesterase (BChE) are two key 

enzymes that control the degradation of neurotransmitters, ACh and BCh, one hypothesis of AD 

occurrence. Thus, inhibition of these enzymes possesses high potential to function against AD (1-3). 

Since BChE exhibits a wider range of substrate specificity, BChE inhibition might be a better choice for 

the investigation of anti-AD agents. As previously reported, anti-AD drugs were synthesized regarding 

their activities to inhibit cholinesterase enzymes. Nevertheless, these drugs employed several 

disadvantages including hepatotoxicity, gastrointestinal disturbances, nausea, vomiting, diarrhea and 

dizziness (4), in which green medicine nowadays has become alternative choice of AD treatment and 

prevention.

 Sweet bell pepper (Capsicum annuum) in Solanaceae genus is a non-pungent pepper, which 

present in various colors such as green (immature), red and yellow. Peppers are not only important 

ingredients in many traditional dishes, but are found to be sources of various bioactive compounds such 

as vitamin C, vitamin E, provitamin A, carotenoids, phenolics and flavonoids (5). These compounds are 

found to prevent many diseases that related with free radical formation such as cancer, cardiovascular 

disease and neurological disorders (6).

 Previous researches had suggested that some bioactive compounds are related to pigment 

generators on particular color of sweet bell peppers. Carotenoids (including capsanthin, capsorubin and 

capsanthin 5,6-epoxide) and flavonoids are main pigment compounds found in red pepper (7, 8). On the 

other hand, green pepper contains chlorophyll and carotenoids typical of the chloroplast (9), while yellow 

pepper consists of α- and β-carotene, zeaxanthin, lutein and β-cryptoxanthin (8). In addition, green 

peppers are often harvested in immature state, thus maturity of peppers may affect the content of 

phytonutrients (9). Therefore, the aim of this research was to investigate anti-butyrycholinesterase activities 

of different colored sweet bell peppers. This research aimed to provide relationship between different 

color sweet bell peppers with their health benefits, BChE inhibitory activity, which could be useful for 

further researches on AD treatment from sweet bell peppers.

Materials and Methods

 Sweet bell peppers including green pepper, red pepper and yellow pepper were purchased from 

local markets in Bangkok and Nakhon Pathom provinces, Thailand. The peppers were prepared as freeze-

dried sample after the seed was removed, before being homogenized using a blender. Each freeze-dried 

sweet bell pepper (5 g) was extracted with ethyl acetate (400 mL) using a Soxhlet extractor. The extract 

was evaporated and re-dissolved in minimum volume of 50% (v/v) dimethyl sulfoxide (DMSO). The 

samples were stored at -20 °C for further analysis within 2 months.
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 To determine BChE inhibitory activity (10), the enzyme assay consisted of BChE (50 ng), 

substrate butyrylthiocholine chloride (BTCh, 0.1 mM), 5,5’-dithio-bis(2-nitrobenzoic) acid, thiol reagent 

(DTNB, 0.8 mM) and pepper extracts. The final concentration of the pepper used in this experiment was 

17.3 mg/mL, which derived from dried weight of extracted sweet bell pepper that dissolved in minimum 

volume of 50% (v/v) DMSO. Enzyme inhibitory activity was spectrophotometrically measured at a 

wavelength of 412 nm using kinetic assay for an hour at room temperature in a 96-well microplate reader 

(BioTek Instruments, Inc., Winooski, VT) with a Gen5 data analysis software. The inhibitory activity of 

pepper extracts was calculated as % inhibition = 100 x (1 – ((B–b)/(A–a))), where A is an initial velocity 

of the control reaction with enzyme, a is an initial velocity of the control reaction without enzyme, B is 

an initial velocity of the enzyme reaction with extract and b is an initial velocity of the reaction with extract 

but without enzyme. Eserine, a commercial reversible cholinesterase inhibitor, was used as a standard 

and was plotted as % inhibition versus eserine concentration to determine the half maximal inhibitory 

concentration (IC   ). Mean were compared by one-way ANOVA followed by Tukey’s post hoc test. 

Significantly different was considered at p value < 0.05.

Results and Discussion

 Green, red and yellow peppers extracted with ethyl acetate were measured for their BChE 

inhibitory activities and the results are shown in Figure 1. The results suggested that red pepper 

significantly exhibited the highest BChE inhibitory activity (25% inhibition), followed by yellow pepper 

(15% inhibition) and green pepper (8% inhibition), respectively, at 17.3 mg/mL of dried weight sample. 

By comparing to eserine (physostigmine), a commercial reversible cholinesterase inhibitor with IC50 of 

0.3 µM (data not shown), it was found that red pepper possessed a relative eserine concentration of 0.4 

µM. This value was close to the IC    of eserine, suggesting that red pepper with dry weight of 17.3 

mg/mL could efficiently inhibit BChE reaction. Besides, the dry weight was compatible to 216.3 mg/mL 

fresh weight of red pepper (or 43 mg). Since a fruit of sweet pepper possesses fresh weight of approx. 

70 g, consumption of 43 mg of red sweet pepper that could exhibit 25% BChE inhibition seems 

unreasonable low (less than 1% of fresh weight). However, this experiment was performed using low 

concentration of BChE (50 ng), thus it could be proposed that minute quantity of red sweet pepper was 

detected due to trivial amount of BChE concentration. Nevertheless, more information on BChE secretion 

as well as absorption and delivery of bioactive compounds to target tissue are required for determining 

efficiency toward anti-AD property of red sweet pepper.

 These results were corresponded to the total phenolic compounds (TPC) and antioxidant capacity, 

1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging assay, ferric reducing antioxidant power (FRAP) 

assay and oxygen radical absorbance capacity (ORAC) assay, in our preliminary data (data not shown), 

which indicated that red pepper extracted with ethyl acetate significantly possessed the highest anti-

oxidative properties, followed by yellow pepper and green pepper, respectively. In addition,  previous 

research found that red pepper extracts exhibited higher quantity of flavonoids such as quercetin and 

luteolin than yellow pepper and green pepper extracts (7). Red pepper was also reported to contain 
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higher quantity of flavonoids than green pepper (5). Therefore, BChE activity inhibition of red pepper 

might be the activity resulted from the present of these bioactive compounds. 

Figure 1. BChE inhibitory activities of the ethyl acetate extract from different colored sweet bell pepper 

cultivars (17.3 mg/mL). Data are mean ± SD; n = 3. Mean without a common letter above error bar differ 

significantly (P <0.05).

Conclusion

 The color of sweet bell pepper is significant factor that affect BChE inhibitory activities. Among 

all colored sweet bell peppers, red pepper provided the highest anti-BChE agents, which may be due to 

the function of flavonoid and capsanthin. Further study also suggest for this experiment by quantifying 

and identifying of bioactive compounds which will lead to a solid conclusion between the relation of 

bioactive compounds and BChE inhibitory activities. By combining these information and suggested 

experiment, the result will be useful for further production of functional food, nutraceutical or dietary 

supplement industry for AD treatment.
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       Abstract

Introduction: Sweet bell pepper (Capsicum annuum) could be found in different fruit colors, including 

green, yellow and red. Pepper is a rich source of bioactive compounds that act as antioxidants such as 

vitamin C, vitamin E, carotenoid, capsaicinoid, quercetin and luteolin. Some antioxidants were able to 

inhibit lipase, the enzyme that hydrolyzes triglyceride into free fatty acids and glycerol. Thus, consumption 

of sweet pepper could possibly control obesity by decreasing fat digestion through inhibition of lipase 

enzyme which could lead to less absorption. Nevertheless, the information regarding biological properties 

against lipase of sweet pepper with different fruit colors is limited.

Objective: To investigate the anti-lipase activities of different colored sweet pepper extracts.

Materials and Methods: Freeze-dried sweet peppers (green, yellow and red) were extracted with ethyl 

acetate using a Soxhlet extractor. The determination of lipase inhibitory activity was performed using 

Candida rugosa lipase (0.5 µg) in 50 mM Tris (pH 8.0) containing 0.1% (w/v) bovine serum albumin 

(BSA), 2,3-dimercapto-1-propanol tributyrate (DMPTB, 0.05 mM) in 50 mM Tris (pH 7.2) containing 10 

mM KCl and 1 mM EDTA, DTNB (0.8 mM) in 50 mM potassium phosphate buffer (KPB, pH 7.0) and 

pepper extract. The reaction was monitored at a wavelength of 412 nm using a microplate reader.

Results: The lipase inhibitory activity was not significant different. Yellow pepper exhibited the lipase 

inhibitory activity (79% inhibition), followed by red (70% inhibition) and green (68% inhibition) peppers, 

respectively. By comparing to orlistat (tetrahydrolipstatin), a commercial reversible lipase inhibitor with 

IC50 of 0.2 µM, it was found that these sweet peppers (14 mg/mL) possessed a relative orlistat 

concentration of 1.3-2.5 µM. Thus, sweet peppers could be natural sources of anti-lipase agents, which 

might support controlling of overweight and obesity.

Conclusion: The results could possibly suggest that sweet pepper might provide health benefits in terms 

of reducing risk of obesity through lipase inhibition. In addition, due to the quantity of bioactive compounds 

such as total flavonoids, total phenols, capsaicinoids and carotenoids, which reported to be abundant in 

sweet peppers, consumption of sweet pepper was proposed to be resulted in good health being.

Keywords: Sweet pepper; Obesity; Lipase inhibitor 
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Introduction 

 Obesity is a chronic disease that has been a major public health problem with an alarming 

increase in occurrence. Obesity is associated with many diseases such as coronary heart disease, 

cancer and stroke (1). Numerous options are available for treatment of obesity including lifestyle therapy, 

pharmacological interventions and surgical operation. The medical treatment is considered as a useful 

tool when modification of diet, physical activity and behavior therapy do not promote weight loss within 

half a year (2).

 Orlistat is a commercial available medicine that used to treat obesity through control of biological 

function of lipase, the enzyme that hydrolyzes triglyceride into free fatty acids and glycerol. Thus, orlistat 

could decrease rate of fat absorption. Nevertheless, this drug can cause side effects including oily or fatty 

stools, gas with discharge, inability to control bowel movements and diarrhea. Thus, natural products (or 

green medicine) that can act as nutraceutical foods with less or no side effects are of interest to control 

obesity and overweight.

  Sweet pepper (Capsicum annuum) or bell pepper is a source of bioactive compounds such as 

beta-carotene, capsanthin, quercetin, luteolin, flavonoids and phenolics (3, 4). It was previously reported 

that some of these isolated bioactive compounds possess bi-functional properties against oxidative stress 

as antioxidants and possibly obesity as anti-lipase agents (5).  Thus, it is highly possible that consumption 

of sweet pepper could control obesity through inhibition of key enzyme, lipase. In this study, the objective 

was to investigate the anti-lipase activities of different colored sweet pepper extracts.

Materials and Methods 

 Sweet peppers (green, red and yellow fruit colors) were purchased from local markets in Bangkok 

and Nakhon Pathom provinces (Thailand). Mixed samples were washed with clean water, cut into small 

pieces and removed the seeds before being freeze-dried. The samples were then ground by a grinder 

and stored at -20 °C. 

 Sweet pepper powder (5 g) was extracted with ethyl acetate (400 mL) using a Soxhlet extractor 

for 6 hours. The extractant was evaporated, and the remaining was resuspended with a minimal volume 

of 50% (v/v) DMSO. 

 The lipase inhibitory activity was determined by the colorimetric couple assays utilizing the reaction 

of sulfhydryl product from lipase reaction and Ellman’s reagent (5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoic acid), DTNB). 

The assay consisted of Candida rugosa lipase (0.5 µg) in 50 mM Tris (pH 8.0) containing 0.1% (w/v) 

bovine serum albumin (BSA), 2,3-dimercapto-1-propanol tributyrate (DMPTB, 0.05 mM) in 50 mM Tris 

(pH 7.2) containing 10 mM KCl and 1 mM EDTA, DTNB (0.8 mM) in 50 mM potassium phosphate buffer 

(KPB, pH 7.0) and pepper extract. The reaction was monitored at a wavelength of 412 nm using a 

microplate reader (BioTek Instruments, Inc., Winooski, VT) and Gen5 data analysis software. The results 

were calculated as a percentage of inhibitory activity using the following equation; 
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where A is an initial velocity of the control reaction with lipase, a is an initial velocity of the control reaction 

without lipase, B is an initial velocity of the enzyme reaction with extract and b is an initial velocity of the 

reaction with extract but without lipase.

 All data were expressed as mean of triplicate assays ± standard deviation (SD). One way analysis 

of variance (ANOVA) and Tukey’s multiple comparison tests were performed to determine the significant 

differences between values with p<0.05. All statistical analysis was carried out using SPSS statistical 

analysis (version 17 for Windows, SPSS Inc., Chicago, USA).

Results and Discussion  

 The different colored sweet peppers have been reported to exhibit different level of bioactive 

compounds such as vitamin C, beta-carotene, quercetin and luteolin. Most previous researches have 

focused on antioxidant activity of sweet peppers, in which it was hypothesized that the bioactive 

compounds that are responsible for this property are capsaicin, quercetin, luteolin, flavonoid, beta-

carotene, capsanthin and vitamin C (4, 6, 7). Some of these bioactive compounds were also reported 

as anti-lipase agents (5). Thus, it was possible that sweet peppers with abundant quantity of antioxidants 

could, as well, possess high lipase inhibitory activity. The results showed lipase inhibitory activity was 

not significant different. Yellow pepper exhibited the lipase inhibitory activity (79% inhibition), followed by 

red (70% inhibition) and green (68% inhibition) peppers, respectively (Figure 1). When comparing with 

orlistat (tetrahydrolipstatin), a commercial reversible lipase inhibitor with IC    of 0.2 µM, it was found that 

these sweet peppers (14 mg/mL dry weight) possessed a relative orlistat concentration of 1.3-2.5 µM. 

These relative orlistat concentrations were 6-13 times higher than the IC    of orlistat, suggesting that 

large amount of sweet peppers was required to reach similar anti-lipase effect as orlistat. Besides, the 

dry weight of sweet pepper (14 mg/mL or 2.8 mg in the enzyme assay) was compatible to 180 mg/mL 

fresh weight (or 36 mg in the enzyme assay). Thus, consumption of 36 mg of fresh weighted sweet 

pepper fruit could inhibit 0.5 µg lipase. However, more information on lipase secretion as well as 

absorption and delivery of bioactive compounds to target tissue are required for determining efficiency 

toward antioxidant property of sweet pepper. Since yellow and red sweet peppers have been reported 

to exhibit high total phenolic, carotenoids, capsanthin and luteolin, while green sweet pepper have been 

reported to exhibit high beta-carotene, capsaicin and dihydrocapsaicin (4, 8), it is possible that those 

bioactive compounds might be responsible for lipase inhibitory activity of sweet pepper. However, the 

detailed mechanism of lipase inhibition by bioactive compounds still remained unclear.
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Figure 1: Lipase inhibitory activities of sweet peppers (green, red, yellow colors) extracted with ethyl 

acetate. The same letter within same solvent extraction is not significantly different with p<0.05 using 

one-way analysis of variance using the Tukey’s test.

Conclusion 

 Sweet pepper showed the capability of anti-lipase activity. Thus, consumption of sweet pepper 

could possibly be beneficial in terms of reducing risk of obesity through lipase inhibition. Lipase inhibitory 

property might be due to the quantity of bioactive compounds such as carotenoids, capsaicinoids and 

phenolics. 
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       Abstract

Introduction: Gynura genus, especially G. procumbens (Paetumpung), is a local medicinal plant, which 

can be customarily consumed as side dish vegetable. It contains high total phenolic compounds and 

antioxidants with well-known biological function against oxidative stress. Some Gynura have been reported 

to provide high quantity of anti-oxidative agents, which can inhibit some key enzymes that control particular 

diseases. Nevertheless, little information regarding the inhibitory effect on butyrylcholinesterase (BChE) 

activity of G. procumbens leaves is available.

Objective: The aim of this research was to investigate the inhibitory effect on BChE activity of G. 

procumbens leaves under selected extraction conditions.

Materials and Methods: Freeze-dried G. procumbens leaves were extracted under designed extraction 

conditions including 15-240 minutes of extraction time (X1), 0-100% (v/v) aqueous ethanol (X2), 20-50% 

(v/w) liquid to solid ratio (X3), and 30-90 ºC extraction temperature (X4).

Results: BChE inhibitory activities of G. procumbens extract (0.2 g of sample) ranged from 29.37-38.11% 

inhibition under various extraction times (X1), -5.19-32.40% inhibition under various concentrations of 

ethanol (X2), 24.75-42.92% inhibition under various liquid-to-solid ratios (X3), and 17.77-40.77% inhibition 

under various extraction temperatures (X4). The highest inhibitory activity was found in X1 = 60 minute, 

X2 = 40% (v/v) of ethanol, X3 = 50% (v/w) of liquid-to-solid ratio, and X4 = 30 °C.

Conclusion: The highest BChE inhibitory activities of G. procumbens extracts were obtained under the 

combined conditions:  60 minutes of extraction time, 40% (v/v) aqueous ethanol, 50% (v/w) of liquid-to-

solid ratio, and 30 °C of extraction temperature. The information received from this research would support 

further investigation on optimized extraction conditions using response surface methodology and isolation 

of bioactive compounds from leaves of G. procumbens.

Keywords: Gynura procumbens; Butyrylcholinesterase inhibitor; Alzheimer’s disease; Extraction condition 
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Introduction 

 Alzheimer’s disease (AD) is a neurological disorder, which the most common form of dementia 

among older people. The causes of AD consist of several hypotheses such as genetics, amyloid hypo

thesis, tau hypothesis, and cholinergic hypothesis. The cholinergic function depends on the rapid 

hydrolysis of the neurotransmitter acetylcholine (ACh) by cholinesterases (1). The human brain contains 

two major cholinesterases; acetylcholinesterase (AChE) and butyrylcholinesterase (BChE) (2). In the 

normal brain, AChE quantity is higher than BChE enzyme. However, in patients with dementia the amount 

of BChE is increasing as AChE is unchanged or decreased (3, 4). For example, in a study by Giacobini 

et al. (2003), the ratio of BChE: AChE in cortical areas of brain changed from 0.2 to 11 (5). In addition, 

increased BChE is associated with the increased amyloid precursor protein (APP) and beta-amyloid, 

which is a protein that destroys nerve cells. Currently, it is proposed that neurofibrillary tangle inside 

nerve cell bodies and beta-amyloid or possibly both are role key factors in development of AD. Beta-

amyloid formation in brain causes the declined acetylcholine level. Besides, it has been widely postulated

 that the oxidative stress and inflammatory processes (6) are, as well, two possible mechanisms involved 

in development of AD. 

 Currently, anti-AD drugs are synthetic medicines i.e., tacrine, donepezil, and the natural product-

based rivastigmine (7). These drugs are employed to reduce the rate of broken down acetylcholine (8). 

However, these drugs possess side effects such as nausea and vomiting, both of which are linked to 

cholinergic excess (9). Therefore, the substituted compound from natural produce that has high potential 

for prevention of BChE without severe side effects is currently of interest.

 Gynura genus, especially Gynura procumbens (Paetumpung), is a folk medicinal plant, which can 

be customarily consumed as a side dish vegetable. This plant could be grown and populated around the 

world, especially in tropical regions such as Thailand and other Southeast Asian countries. It contains 

high total phenolic compounds and natural antioxidant with well-known biological function against several 

diseases. However, limited information is available regarding the pharmacologic properties against AD. 

Particularly, the butyrylcholinesterase (BChE) inhibitory activity from G. procumbens leaves have not been 

fully elucidated. Thus, the aim of this study was to determine BChE inhibitory effect of G. procumbens 

leaves under selected extraction conditions.

Materials and Methods 

 Fresh leaves of G. procumbens were freeze-dried and then ground to fine powder by a cyclotex 

sample mill (series 1903 with 200–240 V and 50/60 Hz from FOSS, Höganäs, Sweden) before being 

stored at –20 °C. Sample powder was extracted under designed extraction parameters including extraction 

time (X  ), concentration of ethanol (X  ), liquid-to-solid ratio (X  ), and extraction temperature (X  ) (10). 

The limited ranges in each factor were designed as 15-240 minute in X  , 0%-100% ethanol (v/v) in X  , 

20-50% (v/w) in X  , and 30-90 °C in X  . The mixture after extraction was centrifuged at 2,810 g for 10 

minutes. The supernatant was collected and filtered through Whatman No.1 filter paper. The filtrate was 

then kept at -20 °C for further analysis.

1
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 The cholinesterase activity was determined utilizing a well-established protocol (11) with some 

changes as follows. The inhibitory enzyme assay consisted of BChE (0.1 µg), butyrylthiocholine (0.08 mM), 

DTNB (0.8 mM), and G. procumbens extracts. The reaction was then monitored at a wavelength of 412 

nm using a microplate reader (BioTek Instrumental, Inc., Winooski, VT) and Gen5 data analysis software. 

The inhibitory activity was determined as % inhibition. The percentage of inhibition is 100 x (1 – ((B–b)/

(A–a))), where A is an initial velocity of the control reaction with enzyme, a is an initial velocity of the 

control reaction without enzyme, B is an initial velocity of the enzyme reaction with extract and b is an 

initial velocity of the reaction with extract but without enzyme. One way analysis of variance (ANOVA) 

and Tukey’s multiple comparison tests were performed to determine significant differences between 

values (p<0.05). All statistical analyses were carried out using SPSS software for window (version 16.0, 

SPSS Inc., IL, USA).

Results and Discussion 

 Even though G. procumbens is widely investigated towards its biological functions, no information 

on anti-AD property is available. Therefore, this research was aimed to investigate the AD inhibitory effect 

of G. procumbens leaves extract through the inhibition of a key enzyme that controls this disease BChE. 

Besides, this experiment was designed in order to optimize extraction conditions to obtain the highest 

extraction yield. As results, G. procumbens leaves extract (0.2 g of sample) exhibited BChE inhibitory 

activities under the conditions: 29.37-38.11%, -5.19-32.40%, 24.75-42.92%, and 17.77-40.77% inhibition 

as being determined by extraction time (X  ), concentration of ethanol (X  ), liquid-to-solid ratio (X  ), and 

extraction temperature (X  ), respectively (Table 1). The highest inhibitory activity was found in X   = 60 

minutes, X   = 40% (v/v) of ethanol, X   = 50% (v/w) of liquid-to-solid ratio, and X   = 30 °C. 
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Table 1. The BChE inhibitory activities of Gynura procumbens leaves extracted with various extraction 

conditions.

# Each value was represent as mean ± SD (n = 3). Mean within a column in each tested conditions was shown with 

difference superscript letters, which was significantly different (p<0.05).

 All the factors used for the extraction were found to be statistically significant (p<0.05). Under 

investigated extraction solvent, it was found that the BChE inhibitory activity of G. procumbens extracts 

was optimized using 40% (v/v) aqueous ethanol. High ethanol concentration could decrease enzyme 

reaction due to interference of ethanol toward stability of BChE. Likewise, low ethanol concentration 

could also reduce enzyme activity, which might be due to solubility of anti-BChE agents that are likely 

to dissolve in a solvent with lower polarity than water. 
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 Additionally, it was found that extraction time was associated with thermal factor. The best BChE 

inhibitory activity was using at the extraction time of 60 minutes. Since this reaction was proceeded at 

70 °C, enzyme activity could decline with the longer reaction time, due to decreased BChE stability at 

high temperature. Besides, the best extraction temperature was observed at 30 °C. High temperature 

could, as well, destroy anti-BChE agents. However, shorter time could also lessen enzyme activities. 

Short extraction time might result in too low quantity of anti-BChE agents. 

 Lastly, under investigated extraction liquid-to-solid ratio, the best BChE inhibitory activity of G. 

procumbens extracts was found at 50% (v/w) ratios. A lower liquid-to-solid ratio could reduce enzyme 

reaction, owing to the dissolving of BChE inhibitory components in G. procumbens leaves. Larger 

extraction volume was likely to yield higher anti-BChE activities than lower volume, which might be a 

result of the increased solvent-sample interface area.

Conclusion

 The highest BChE inhibitory activities of G. procumbens extracts were found to be under the 

conditions: 60 minutes of extraction time, 40% (v/v) aqueous ethanol, 50% (v/w) of liquid-to-solid ratio, 

and 30 °C of extraction temperature. The information received from this research would support further 

investigation on the optimization of extraction conditions using response surface methodology and the 

isolation of bioactive compounds from leaves of G. procumbens. 
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       Abstract

Introduction: Khao-Mak is traditional fermented rice in Thailand, which is made of white glutinous rice 

fermented with microbial starter. Black glutinous rice is sometimes substituted for white glutinous rice to 

produce Khao-Mak since it is a rich source of anthocyanins. Several studies have suggested that 

anthocyanin contents and their corresponding antioxidant activities contribute to the plants protective 

effect against degenerative and diseases. However, there are many particular rice cultivars that contain 

color pigments, such as black glutinous rice, Rice berry (combination of Hom Nin Rice and Thai Hom 

Mali Rice), Hom Mali Daeng and Sung Yod Rice. Therefore, the information on the alteration of antioxidant 

activity after cooking and fermentation of pigmented rice is of interest.

Objective: To investigate the effect of cooking and fermentation processes on antioxidant activities of 

different Thai rice extracts.  

Materials and Methods: Different types of Thai rice including Sung Yod, Hom Mali Daeng, Hom Mali, 

Riceberry and black glutinous rice and their fermented counterparts were extracted with 0.1 N acetic 

acid in 70% ethanol. The antioxidant activities were determined using oxygen radical antioxidant capacity 

(ORAC) method. 

Results: The raw, cooked and fermented black glutinous rice displayed the highest antioxidant activity 

(91.6, 92.2 and 119.2 µmol TE/ g, respectively). Among all process (raw, cooking and fermentation), 

antioxidant activity drastically increased after the fermentation (ranged from 32.9 to 119.2 µmol TE/ g). 

Fermented black glutinous rice exhibited the highest antioxidant activity, followed by Riceberry, Sung Yod, 

Hom Mali Daeng and Hom Mali, respectively. Enhancing the antioxidant activity of fermented rice might 

be due to the increase of total phenolic and anthocyanin contents by a glycoside hydrolase during 

fermentation. 

Conclusion: All tested rice (raw, cooked and fermented rice) could provide inexpensive source of natural 

antioxidant compounds.

Keywords: Rice; Fermentation; Antioxidant; Oxygen radical antioxidant capacity
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Introduction 

 Rice is a staple food and an economic crop of Thailand. Other than white rice, many special rice 

cultivars contain color pigments such as black glutinous rice (black), Hom Mali Daeng (red), Riceberry 

(purple) and Sung Yod (red). These rice cultivars are good sources of bioactive compounds, including 

many phenolics and anthocyanins. However, rice needed to be cooked by boiling or steaming for human 

consumption, thus could lead to nutrient loss. Khao-Mak is traditional fermented rice that is made of white 

glutinous rice fermented with Look-Pang (microbial starter). In Thai folklore wisdom, Khao-Mak has been 

considered to promote the growth development of malnutritional children, activate bacterial activity and 

used as a dietary supplement (1). Probiotic in Khao-Mak consists of live microorganisms and can have 

a health benefit on the host when administered in adequate amounts. Enzymes from the molds hydrolyse 

starch in the rice to sugars, which are partially fermented to alcohol by the yeast. Organic acids e.g. 

lactic acid is also produced (2). Many products from the fermented rice such as lactic acid have been 

incorporated in anti-aging cosmetics in Japan. Black glutinous rice is sometimes substituted for white 

glutinous rice to produce Khao-Mak since it is a rich source of phytochemicals such as anthocyanins (3). 

Besides, several studies have suggested that the anthocyanin content and corresponding antioxidant 

activity of plants contribute to their protective effect against degenerative and chronic diseases (4, 5). 

However, the information on the alteration of antioxidant activity after cooking and fermentation of five 

selected Thai rice is quite rare. Such information, a health benefit of fermented rice, will be the value-

added of pigmented rice.

Materials and Methods

Preparation of cooked rice and fermented pigmented rice

 Five cultivars of Thai rice including black glutinous rice (black), Hom Mali (white), Hom Mali Daeng 

(red), Riceberry (purple) and Sung Yod rice (red) were cooked and fermented in Thai traditional style as 

suggested by Lotong (2) with slight modification as follows. Rice was mixed with distilled water (1:2 w/v) 

and cooked in an electric cooker. Cooked rice was cooled at room temperature and divided into 2 

portions. The first portion was used as cooked rice sample, whereas the second portion was fermented 

with microbial starter (0.2 g/100 g of raw rice) at 30°C for 3 days in a glass container. The cooked and 

fermented rice was dried at 60°C in a hot air until dried. Dried samples were grounded in an electrical 

blender into fine powder before being extracted. The rice powder (50 g) was soaked for 24 h in 250 ml 

of acid alcohol (0.1 N acetic acid in 70% ethanol) and repeated this step for 3 times. All of the filtrates 

were evaporated and were redissolved in dimethyl sulfoxide (DMSO) to obtain the appropriate 

concentration for antioxidant assay.

Oxygen radical antioxidant capacity (ORAC) method

 The ORAC assay was determined according to the method of Ou et al. (6) with some modifications 

as follows. The extracted samples were mixed with fluorescein solution (30 nM) in a 96–well black plate 

before being incubated for 15 minutes at 37 °C. After the incubation, AAPH (19.125 nM), a peroxyl 
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radical generator, was added to the reaction mixture and immediately started the reaction. The 

fluorescence intensity was monitored for 90 min using a microplate reader (Synergy HT multi–detection 

microplate reader, Bio–Tek Instruments, Inc., Winooski, VT), with an excitation wavelength of 485 nm 

and an emission wavelength of 528 nm. Loss of fluorescence indicates an extended damage of the 

reaction as the peroxyl radical being induced by AAPH. Trolox, a water–soluble analogue of vitamin E 

(3.125, 6.25, 12.5, 25, 50 or 100 µM), was used as a control standard, and phosphate buffer (75 mM, 

pH 7.4) was used as a control blank. The results were calculated based on the differences in areas 

under the sodium fluorescein decay curve (AUC), and were expressed as µmol Trolox equivalence (TE) 

per 1 g sample. The AUC can be calculated as,  

where f   is the initial fluorescence reading at 0 min and f           is the fluorescence reading at 1, 2,…, 90 min.

Statistical analysis

 All experiments were carried out in triplicate (n=3). The data’s were expressed as mean ± standard 

deviation (SD). One way analysis of variance (ANOVA) and Tukey’s multiple comparison tests were 

performed to determine the significant differences between values (p<0.05).

Results and Discussion

 The antioxidant activity expressed as as µmol Trolox equivalent (TE) per 1 g dry weight of each 

sample as shown in Figure 1.  The raw, cooked and fermented black glutinous rice displayed the highest 

antioxidant activity (91.6, 92.2 and 119.2 µmol TE/ g, respectively). The relationship between rice color 

and antioxidant activity was observed. The dark color (purple and black) of rice extracts including 

Riceberry and black glutinous rice had greater antioxidant activity than light color (red and white) of rice 

extract (Hom Mali Daeng, Sung Yod and Hom Mali). In support of this observation, anthocyanins are 

commonly a group of pigments found in pigmented rice such as purple and black rices (7). These 

compounds have many biological properties such as scavenging free radicals (8). However, these 

activities slightly decreased after the cooking process (92.2-1.2 µmol TE/g). Nevertheless, black glutinous 

rice still possessed the highest antioxidant activities among all types of rice. The decrease in antioxidant 

obtained in this study, may be possibly due to the thermal degradation of naturally occurring anti-oxidative 

compounds. Most phytochemicals are relatively unstable, resulting in hydrolysis or oxidation during 

processing such as blanching, cooking, pasteurization, sterilization, dehydration and freezing (9). 

 Among all process (raw, cooking and fermentation), fermentation process exhibited the highest 

antioxidant activity (ranged from 32.9 to 119.2 µmol TE/ g). Fermented black glutinous rice exhibited the 

highest antioxidant activity, followed by Riceberry, Sung Yod, Hom Mali Daeng and Hom Mali, respectively. 

Our finding on the benefit of fermentation was compatible with other studies. For example, phenolic extracts 

derived from rice bran and fermented rice bran were evaluated for their ability to reduce free radical 1,

0 1,2,....,90
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1-diphenyl-2-picrihidrazil (DPPH) and for the ability to inhibit the enzymes peroxidase and polyphenol 

oxidase. The phenolic compound content increased by more than two times with fermentation. A change 

in the content of phenolic acids was observed, with ferulic acid presenting the greatest increase with the 

fermentation (10). Lee et al. (11) indicated that black bean fermented with Aspergillus spp. exhibited 

higher levels of DPPH scavenging activity and Fe    reducing power than the non-fermented one. 

Moktan et al. (12) found that soybean fermented with Bacillus subtilis was more effective in DPPH 

scavenging activity than that of unfermented one. Enhancing the antioxidant activity of fermented rice 

might be due to the increase of total phenolic and anthocyanin contents. It was suggested that the 

increase of total phenolic content might be due to hydrolysis by a glycoside hydrolase during fermentation 

(13). Lee and Chou (14) revealed that fermentation caused a marked increase in the content of aglycone 

(daidzein, glycitein, and genistein), the bioactive isoflavone, and a significant reduction in the content of 

beta-glucoside isoflavone (daidzin, glycitin, and genistin), compared with the unfermented steamed black 

bean. 

 

Conclusion

 The results of this investigation indicated that the dark colored (purple and black)  rice extracts 

such as Riceberry and black glutinous rice exhibited greater antioxidant activity than light colored (red 

and white) rice extracts (Hom Mali Daeng, Sung Yod and Hom Mali). Anthocyanins with high antioxidant 

activities are common pigmented compounds found in dark colored rice. In addition, this study indicated 

that fermented rice exhibited higher levels of antioxidant activity than the non-fermented one.  Enhancing 

the antioxidant activity of fermented rice might be due to elevated total phenolics and anthocyanin contents 

by a glycoside hydrolase during fermentation.

Figure 1. The antioxidant activities of raw rice, cooked rice and fermented cooked rice of back glutinous 

rice, Riceberry, Hom Mali Daeng, Sung Yod and Hom Mali rice as being detected by ORAC method. 

The vertical bars represent the standard deviation. Different small letters denote significant differences 

(P<0.05) in each rice cultivars. Different capital letters denote significant difference (P<0.05) in each 

process (raw, cooking and fermentation).

3+
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       Abstract

Introduction: The leaf of Gymnema inodorum (GI) or “Chiang Da” is used as a common ingredient of 

Northern Thai cuisine. It was reported in traditional use for hypoglycemic, antioxidant, and anti-inflammatory 

activities. Yet, no scientific evidence has been shown to support the mechanism of the GI actions at the 

cellular level. Currently, inflammation is implicated as a major cause of anti-insulin resistance in adipocyte 

leading to development of type II diabetes mellitus. 

Objective: To investigate the anti-inflammatory and anti-insulin resistant activities of GI leaf ethanolic 

extract in macrophage and adipocyte cell lines, respectively.

Materials and Methods: The in vitro antioxidant activity was evaluated by DPPH assay. Cytotoxicity of 

the extract was determined in adipocyte (3T3-L1) and macrophage (RAW 264.7) cell lines using WST-1 

assay. Anti-inflammatory activity was measured as inhibition of nitric oxide (NO) production in LPS-

activated RAW 264.7 cells. Anti-insulin resistant effect in 3T3-L1 was evaluated by glucose uptake and 

lipolysis assay. 

Results: The GI leaf extract showed a potent antioxidant with an IC50 value of 447± 30 µg/ml. The 

extract was not toxic to RAW 264.7, but slightly toxic to 3T3-L1 cells (IC20 = 90 µg/ml). The GI extract 

reduced the NO production with 30% maximum inhibition. Next, 24 h treatment of TNF-α induced the 

insulin resistance in 3T3-L1 as the insulin-stimulated glucose uptake was reduced by 49%, and lipolysis 

increased by 40%. The GI extract (12.5 and 25 µg/ml) significantly improved the insulin response of TNF-

α-treated 3T3-L1 by increasing the glucose uptake, and decreasing the content of glycerol release in a 

dose dependent manner. 

Conclusion: In present study we have demonstrated the ethanolic extract of GI leaf possess anti-

inflammatory and anti-insulin resistant activity in macrophage, and adipocyte, respectively. The results 

suggested a possible use of GI as an effective herbal medicine for prevention and treatment of diabetes 

Keywords: Gymnema inodorum; Anti-inflammation; Insulin resistance
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       Abstract

Introduction: As minors, school children in Thailand have relatively limited freedom in choosing foods 

as their meals are mostly provided by parents and schools.  Dietary habits and health status of college 

students are thus unique and interesting as it reflexes a shift toward independent in foods selection.  

Objective: The survey in this study was aimed to identify their choices of foods especially fruits and 

vegetables, as well as time and places of consumption in relation to their body mass index (BMI).  

Materials and Methods: After the questionnaire was approved by Ethic Committee of Faculty of Tropical 

Medicine, Mahidol University, they were distributed to 317 participants who are Mahidol University students 

on Salaya, Nakornpathom, campus.  

Results: The top three vegetables in term of frequency of consumption are Chinese cabbage, morning 

glory, and Chinese kale while the top three fruits are guava, apple, and mango. Students with BMI ≤22.9 

ate more nutrient dense food such as papaya salad (som-tum) while students with BMI ≥ 23.0 chose 

more of high calorie foods such as chicken-rice (kao-man-kai). For beverages, both groups consumed 

more soda than milk and juice.  The overweight and obesity rate among this group of college students 

were 10.3% and 12.9% respectively, considering the likelihood of having lower basal metabolic rate and 

more sedentary lifestyle in adulthood.

Conclusion: Nutrition education can be helpful in maintaining healthy weight in their future. 

Keywords: College students; Nutrition; Fruits and vegetables
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       Abstract

Introduction: Diabetes mellitus is a disorder of the body not producing enough insulin to reach body 

requirement, resulting in high blood sugar levels over time. Decreasing rate of sugar degradation into 

monosaccharide by inactivating α-glucosidase is one possible pathway for controlling diabetes. Currently, 

the investigation in natural products that can act as nutraceutical foods is of an interesting matter to 

promote health benefits. Five local plants in Thailand including Garcinia cowa Roxb., Spondias pinnata 

(Linn.f.) Kurz, Syzygium gratum (Wight) S.N. Mitra., Tamarind indica L. and Cratoxylum formosum (Jack) 

Dyer produce sour leaves that can be either cooked in many main dishes or consume as fresh leave for 

traditional medicine. Even though the biological properties of these plants have been widely investigated, 

limited information regarding their anti-obesity through α-glucosidase inhibition is available.

Objective: To investigate the anti-α-glucosidase activities of edible sour leaves from Thai local plants.

Materials and Methods: Freeze-dried edible sour leaves were extracted with ethanol using a Soxhlet 

extractor. The α-glucosidase inhibitory activities were determined using Saccharomyces cerevisiae 

α-glucosidase (0.1 U/mL), p-nitrophenyl-α-D-glucopyranoside (0.5 mM) and plant extract. The activities 

were monitored using a microplate reader at a wavelength of 405 nm.

Results: It was found that S. pinnata extract exhibited the highest anti-α-glucosidase activity, followed 

by T. indica, S. gratum, G. cowa and C. formosum, respectively. These results were corresponded to 

antioxidant capacity and total phenolic content, suggesting that some of these bioactive compounds 

might possess bifunctional activities as anti-oxidative agents and anti-α-glucosidase agents. 

Conclusion: Among all leaves extracts, S. pinnata contained the highest quantity of anti-α-glucosidase 

agents. The information received from this experiment would be great support of future drug discovery 

or nutraceutical agents against diabetic occurrence through key enzyme inhibition.

Keywords: Edible sour leaves; Diabetes; α-Glucosidase; Inhibitor
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Introduction: Salad is a healthy menu that can promote vegetables and fruits consumption. However, 

salad dressing normally contains high amount of fat. Fat reduction in food products can be achieved by 

using fat replacers. Pectin, a naturally-present soluble dietary fiber in plants, can mimic the fat 

characteristics due to its thickening ability.  Banana peel wasted from processed banana manufacture is 

a potential source for locally-produced pectin. 

Objective: This study aims to develop reduced-fat salad dressing (RSD) using pectins from banana peel 

(BPP) as fat replacers.

Materials and Methods: BPP were extracted with deionized water and 0.05M HCl at 90±5°C for 60 min. 

Both BPP contain ~50% galacturonic acid with 40 and 60% degrees of methylation, and 50 and 30 kDa 

molecular weights, respectively for water- and acid-extracted BPP. RSD were prepared by replacing 

soybean oil in the control formula (CSD) with 2% (w/v) BPP solutions at levels of oil reduction of 25, 30, 

35 and 40%. Rheological properties, color, stability and sensory characteristics of each formula were 

determined to select the suitable level of oil reduction. The selected formulas were evaluated for their 

sensory acceptability comparing to CSD.

Results: Higher concentrations of BPP resulted in the decreases in viscosity, shear-thinning flow behavior 

and lightness (L*) of RSD. Formulas containing water-extracted BPP were more viscous than those with 

acid-extracted BPP. All formulas were stable to phase separation during 2-week storage under room 

temperature. According to the results from just-about-right scales, the most suitable level of oil reduction 

using BPP is 30%. Both developed RSD and control formula were similar in likability of all tested attributes. 

Overall acceptability of the developed RSD was rated between slightly and moderately like (6.48-6.74) 

on a 9-point hedonic scale.

Conclusion: BPP can be used to reduce up to 30% fat content in salad dressing while maintaining the 

product quality and acceptability. 

Keywords: Fat reduction; Salad dressing; Banana peel; Pectin; Fat replacer
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       Abstract

Introduction: Acidification technique, new container and boiling tray could solve the safety problems of 

the acidified bamboo shoot packed in rectangular metal container production but other problems i.e. costs 

of equipment and disposable package still remained in small producers.

Objective: This study aimed to find an alternative and practical process for small producers by applying 

the Bag-In-Box (BIB) technique for acidified bamboo shoot production in bulk packing.

Materials and Methods: The appropriate packaging, ratio of boiled bamboo shoot and acidified water 

and acidified water concentration were examined. After that, Color, pH value and consumer acceptability 

of product form the original method and BIB-technique were compared. Microbial quality was analyzed 

following microbial standard in the Thai FDA notification No. 144. The production costs of both techniques 

were estimated. 

Results: Two layers packaging was selected. It consisted of the inner layer: a large size, heat and acid 

resistant polypropylene plastic bag and the outer layer: a reusable rectangular metal container with lid. 

Hot boiled bamboo shoot was weighed and packed with acidified water with 0.65% citric acid at 50:50 

w/w. The packing temperature was >65°C for >30 min. This condition could adjust pH value of bamboo 

shoot to 4.15 and completely cover bamboo shoot with acidified water. The plastic bag was heat sealed 

on an automatically plastic sealing machine. For safety and convenient process, the weighing and sealing 

were performed continuously on a scale that was connecting with a roller conveyor. The processing 

condition allowed the product to pass standards in the Thai FDA notification no. 144. As compared to 

product from original method, the product was acceptable with no significant difference. The production 

cost of BIB technique was lower than the other (25.43 VS 40 baht/kg).  

Conclusion: BIB technique is safe and reduces production cost. It should be more practical to the small 

producers.

Keywords: Acidified bamboo shoot; Bag-In-Box technique; Small scale industry
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       บทคัดยอ

คำนำ: ผักสดของไทยถูกตรวจพบการตกคางของสารปองกันกำจัดศัตรูพืชอยูบอยครั้ง โดยเฉพาะสารกลุม

ออรกาโนฟอสเฟต

วัตถุประสงค:  เพื่อศึกษาการตกคางของสารคลอไพริฟอสและโพรฟโนฟอสในคะนาที่เก็บเกี่ยวหลังการฉีดพน

สารกำจัดศัตรูพืชที่ระยะเวลาตางๆ  รวมกับการลางดวยน้ำลางผสมสารกลุมออกซิไดสซิ่งเพื่อลดการตกคางของ

สารปองกันกำจัดศัตรูพืช

วิธีดำเนินการ: ทดลองปลูกคะนาในแปลงปลูก 2 รุน ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช  เก็บตัวอยางเปรียบเทียบผลการ

ลางดวยน้ำลางผสมสารกลุมออกซิไดสซิ่งในคะนาหลังฉีดพนดวยโพรฟโนฟอส ที่ 3 กับ 10 วัน และคลอไพริฟอส 

ที่ 3 กับ 14 วัน  ตรวจสอบสารตกคางดวยวิธี AChE-bioassay  

ผลการวิจัย:  น้ำโอโซน (1 ppm) ลาง 10 นาที มีประสิทธิภาพในการลดโพรฟโนฟอสในคะนาไดดีที่สุด  การลาง

ดวยวิธีน้ีลดปริมาณโพรฟโนฟอสในคะนาเร่ิมตน 18.6-21.6 ppm (3 วัน) ได 57-59 % และ 1.3-2.0 ppm (10 วัน) 

ลดได 55-58 %  ในทำนองเดียวกันลดปริมาณคลอไพริฟอสเริ่มตน 17.9-20.4 ppm (3 วัน) ลดได 58-60 % และ 

1.7-1.8 ppm (14 วัน) ลดได 62-73%  รองลงมาคือการลางดวยคลอรีนไดออกไซด (10 ppm) 10 นาที ลด

โพรฟโนฟอสและคลอไพริฟอสในคะนาที่ 10 และ 14 วันได 40-46% และ 43-56% ตามลำดับ  สวนน้ำ EO ชนิด

กรด (70 ppm) 10 นาที ลดโพรฟโนฟอสได 41-52%  สำหรับการลางดวยน้ำประปา 10 นาทีลดไดนอยคือ 15.09-

21.56 %  

สรุป:  การเก็บเกี่ยวผลิตผลตามฉลากกำหนดรวมกับการตรวจสอบสารพิษตกคาง และการลางดวยน้ำโอโซน 

คลอรีนไดออกไซด และน้ำ EO ชนิดกรด  ชวยลดสารปองกันศัตรูพืชตกคางและเพ่ิมความปลอดภัยในการบริโภค

ผักสด

คำสำคัญ: คลอไพริฟอส; โพรฟโนฟอส; สารกำจัดศัตรูพืชตกคาง; คะนา; สารออกซิไดสซิ่ง 

การสลายตัวของสารกำจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนฟอสเฟตและประสิทธิภาพของ
น้ำลางกลุมออกซิไดสซิ่งในการลดปริมาณสารพิษตกคางในผักคะนา
จากแปลงปลูกจำลอง

อัจฉรา แสนคม  , ธรรมศักดิ์ ทองเกต  , ธนะบูลย สัจจาอนันตกุล  , วราภา มหากาญจนกุล   *

  ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900 

  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140 

* ผูวิจัยหลัก: fagiwpm@ku.ac.th
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คำนำ: เทคโนโลยีการผลิตฟองแกสขนาดไมโครถุกนำมาประยุกตใชในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการบำบัดน้ำ  ใน

อุตสาหกรรมอาหารเริ่มมีการใชในการลาง

วัตถุประสงค: การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการนำฟองแกสขนาดไมโครรวมกับสารฆาเช้ือจุลินทรียในการ

ลางผักเพื่อลดการปนเปอนจุลินทรียชนิดกอโรค

วิธีดำเนินการ: สารเคมีฆาเช้ือไดแก โซเดียมไฮโปคลอไรทท่ี 50 และ 100 ppm  และกรดอินทรีย 2 ชนิด คือกรด

อะซีติก และกรดซิตริกท่ี 0.5 และ 1.0 % (w/v) ผสมน้ำแลวลางผักคะนาท่ีสรางการปนเปอนดวยเช้ือ Escherichia 

coli (E. coli) ปริมาณเริ่มตน ~5.5 log10 CFU/ml เปนเวลา 5 นาที

ผลการวิจัย: การลางดวยน้ำผสมสารเคมีฆาเช้ือท้ัง 3 ชนิดลดจำนวนเช้ือ E. coli  บนผักคะนาไดมากกวาการลาง

ดวยน้ำประปา  และไมพบความแตกตางของการลดเชื้อจุลินทรียที่ระดับความเขมขนของสารฆาเชื้อเพิ่มขึ้น  การ

ลางดวยฟองแกสขนาดไมโครรวมกับสารฆาเชื้อชวยลดจำนวนเชื้อ E. coli ไดมากกวาการลางวิธีปกติที่ไมมีฟอง

แกส  น้ำลางผสม NaOCl 50 และ 100 ppm รวมกับการสรางฟองแกสขนาดไมโคร ลดเช้ือ  E. coli ได 1.46 และ 

1.62 log of log    CFU/ml และลดเช้ือไดมากกวาการใช NaOCl เพียงอยางเดียว    ในทำนองเดียวกันการใชกรด

อะซีติก 0.5 % (w/v) และกรดซิตริก 1.0 % (w/v) รวมกับฟองแกสขนาดไมโคร ลดเช้ือ E. coli  ได 1.82 และ 1.03 

log10 CFU/ml ตามลำดับ

สรุป: การประยุกตใชในการผลิตอาหารในข้ันตอนการลางแสดงประสิทธิภาพในการฆาเช้ือและเปนทางเลือกสำหรับ

อุตสาหกรรมผักผลไมสดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอาหารตอไป

คำสำคัญ: ฟองแกสขนาดไมโคร; การลาง; เอสเชอริเซีย โคไล (อีโคไล); คลอรีน; กรดอินทรีย 

ผลของการใชฟองแกสขนาดไมโครในกระบวนการลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การลดเชื้อจุลินทรียในผักสด

ปติรัตน กลิ่นธรรม   *, ศศิธร ตรงจิตภักดี  , วรรณี  ฉินศิริกุล  , วราภา มหากาญจนกุล 

  ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900

  ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ปทุมธานี 12120

* ผูวิจัยหลัก: pitirat@gmail.com
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คำนำ:  โปรแกรม INMU-DayCareLunch เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรอยางงายที่พัฒนาขึ้นเพื่อบุคลากรในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

วัตถุประสงค:  เพื่อการจัดอาหารกลางวันใหไดมาตรฐานทั้งปริมาณและคุณภาพ 

วิธีดำเนินการ: ดำเนินการวิจัยโดยรับสมัครศูนยฯเขารวมโครงการดวยความสมัครใจ อบรมเชิงปฏิบัติการ

ประเมินผลเพื่อดูคะแนนจากชุดรายการอาหารรายสัปดาหที่จัดจากโปรแกรม และสุมชั่งอาหารที่จัดจริงจาก

โรงครัวเพื่อดูปริมาณที่เตรียมและที่เด็กกินไดจริงตอคน  

ผลการวิจัย:  ผลการศึกษามีศูนยฯ 21 แหงเขารวมโครงการ จางแมครัวทำอาหารมาจากบาน 8 แหง ทำครัวที่

ศูนยฯ 5 แหง ทำครัวรวมกับโรงเรียนประถมศึกษา 8 แหง คะแนนการจัดชุดอาหารรายสัปดาห 17 ศูนยฯรวม 

157 สัปดาห พบวาสารอาหารกลุม พลังงาน ไขมัน โปรตีน วิตามิน เกลือแร จัดผานเกณฑระดับดี ใยอาหารจัด

ผานระดับพอใช (เกณฑคะแนนระดับดีของพลังงาน โปรตีน ไขมัน 10.0-10.99 วิตามินเกลือแรและใยอาหาร ระดับ

พอใช 7.0-8.99 ระดับดี 9.0-9.99) ผลการสุมชั่งปริมาณอาหารที่จัดเตรียมและที่เด็กกินไดจริงตอคนจากโรงครัว 

11 แหง พบวาปริมาณเนื้อสัตวและผักจัดไดตามเกณฑทั้งการเตรียมและที่เด็กกินไดจริง เนื้อสัตวแนะนำ 2 ชอน

กินขาว ผักแนะนำ 0.5 ทัพพี ปริมาณขาวสวยและผลไมจัดไดนอยกวาเกณฑแนะนำ ดังนี้ ขาวสวยแนะนำ 1.5 

ทัพพี เตรียม 1.2 กินไดจริง 1 ทัพพี ผลไมแนะนำ 0.5 สวน เตรียมและกินไดจริง  0.4 สวน 

สรุป:  ครูพี่เลี้ยงและแมครัวเขาใจหลักและแนวทางในการจัดอาหารกลางวันเพื่อใหไดมาตรฐานทั้งปริมาณและ

คุณภาพ โดยคะแนนการจัดชุดอาหารรายสัปดาหผานเกณฑท่ีแนะนำ แตปริมาณขาวสวยและผลไมจัดไดนอยกวา

เกณฑท่ีแนะนำท้ังปริมาณท่ีเตรียมและเด็กกินไดจริง ฉะน้ันในการอบรมแตละคร้ังควรมีการติดตามและประเมินผล 

ใหขอเสนอแนะเพื่อนำไปสูการปรับปรุงทั้งปริมาณที่เตรียมและที่เด็กกินไดใหมากขึ้น 

   

คำสำคัญ: อาหารกลางวัน; ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก; โปรแกรม INMU-DayCareLunch 

การประเมินคุณภาพอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
หลังการใชโปรแกรมจัดสำรับอาหารกลางวัน INMU-DayCareLunch

พัศมัย เอกกานตรง   *, กมลนิตย ปมณี  , อรพินท บรรจง 

  หนวยโภชนาการชุมชน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 73170

  *ผูวิจัยหลัก: pasamai.egk@mahidol.ac.th
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คำนำ: เพื่อศึกษาคุณภาพของอาหารกลางวันในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน

ดานปริมาณอาหารที่ตักเสิรฟ  พลังงาน คุณคาสารอาหารรวมทั้ง และสัดสวนการกระจายตัวของพลังงานจาก

คารโบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน

วิธีดำเนินการ: การวิจัยแบบภาคตัดขวาง  สุมเลือกโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง  ขนาดใหญ เขตกรุงเทพ

มหานคร  ในปการศึกษา 2555 จำนวน 3 โรงเรียน ซึ่งสังกัดกรุงเทพมหานคร 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงาน

การศึกษาเอกชน  1 โรงเรียน  ทำการเก็บตัวอยางอาหารกลางวันของนักเรียนระดับประถมศึกษา  โดยการชั่ง

น้ำหนักโดยแยกตามหมูอาหารที่ตักเสิรฟใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 เปนเวลา 5 วันติดตอใน1 สัปดาห 

ทำการวิเคราะหปริมาณพลังงานและคุณคาสารอาหารของอาหารกลางวันดวยโปรแกรม INMUCAL และวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติเปนจำนวน รอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ one sample t-test โดยใชโปรแกรม 

Stata 12

ผลการวิจัย:  อาหารกลางวันท่ีตักเสิรฟมีปริมาณคาเฉล่ียหมูอาหารดังน้ี ขาว-แปง 1.6 ทัพพี เน้ือสัตว 2.3 ชอนโตะ 

ผัก 0.7 ทัพพี และผลไม 0.3 สวน คาเฉล่ียพลังงานท่ีไดรับคิดเปนรอยละ 67  ปริมาณผักและผลไมต่ำกวามาตรฐาน 

สารอาหารท่ีสำคัญไดแก วิตามินเอ แคลเซียม  และธาตุเหล็ก คิดเปนรอยละ17.7,  17.1 และ 56.7 ตามลำดับ ซ่ึง

ต่ำกวามาตรฐาน สวนโปรตีนไดรับรอยละ 139.9 ซึ่งสูงกวามาตรฐานที่กำหนดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value  

< 0.01) สัดสวนการกระจายตัวของพลังงานจากคารโบไฮเดรต: โปรตีน:ไขมัน เทากับ 48.7-57.7: 12.8-19.1: 

25.4-32.2 

สรุป:  พลังงาน คุณคาสารอาหารท่ีไดรับจากอาหารกลางวัน หมูขาว-แปง  ผัก และผลไม ยังต่ำกวามาตรฐาน ควร

เพิ่มจำนวนกลุมตัวอยางโรงเรียนใหครอบคลุมทุกสังกัด  ตลอดจนควรมีการอบรมใหความรูกับผูเตรียมและผูตัก

เสิรฟในดานปริมาณพลังงานและสารอาหาร ที่นักเรียนแตละระดับชั้นควรไดรับในมื้อกลางวัน และการติดตามผล

คุณภาพอาหารกลางวันอยางตอเนื่อง

คำสำคัญ: อาหารกลางวัน; โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

 

คุณภาพของอาหารกลางวันในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง
ในเขตกรุงเทพมหานคร

ศุภวรรณ ขุนนางจา  , ภารดี เต็มเจริญ  , ศศิวิมล รัตนสิริ  , ชุติมา ศิริกุลชยานนท   * 

  ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 10400

  สำนักงานวิจัย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 10400

* ผูวิจัยหลัก: chutima.sir.mahidol.ac.th
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Symposium 3
คุณวันชัย ศรีทองคำ 
หัวหนากลุมกำกับดูแลภายหลังออกสูตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
88/24 ถนนติวานนท อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท 0-2590-7215 
คุณพิศาล พงศาพิชณ 
ผูอำนวยการสำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท 0-2651-3390  โทรสาร 0-2561-3373  อีเมล pisan@acfs.go.th 

Dialogue
คุณวัลลภา แวนวิลเลี่ยนสวารด 
ประธานเครือขายตลาดสีเขียว 
77, 79 ถนนเฟองนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท 0-2622-0955, 0-2222-5698 โทรสาร 0-2622-3228 
อีเมล greenmarketthai@gmail.com
คุณขยัน วิพรหมชัย 
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค 
สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค 234 หมูที่ 5 ตำบลอุโมงค อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51150 
โทรศัพท 0-5398-3234, 0-5398-3222  อีเมล umongcity@hotmail.com
พ.ต.ท.หญิง ดร.ลดาวัลย ชาติไทย 
รองผูกำกับการฝายอำนวยการ 7 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
1279 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
อีเมล cladawan@hotmail.com
รศ. ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย 
อาจารยประจำหองปฏิบัติการเคมีทางอาหาร กลุมวิชาอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท 0-2800-2380 ตอ 302  โทรสาร 0-2441-9344  อีเมล ratchanee.kon@mahidol.ac.th

Lunch symposium
คุณพวงเพ็ชร ศีลกานต 
ประธานคณะอนุกรรมการการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด (คาปลีก) เพื่อความปลอดภัยอาหารสูผูบริโภค ยุทธศาสตรอาหาร
แหงชาติ และกรรมการสมาคมผูคาปลีกไทย 
สมาคมผูคาปลีกไทย 100/9 อาคารวองวานิช บี ชั้น 12 ถนนพระราม 9 
เขตหวยขวาง แขวงหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท 0-2645-0422-3  โทรสาร 0-2645-0421  อีเมล puangpetchh@gmail.com 

Closing keynote discussion
คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ
นายแพทยวิชัย เทียนถาวร 
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนดานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ในคณะกรรมการอาหารแหงชาติ
รศ. นพ.ปญญา ไขมุก 
กรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
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