ฟกขาวหรือ แกกฟรุต GAC FRUIT พืชพื้นบานตานมะเร็ง
ภัทราวรรณ วัฒนศัพท
หนวยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดานอาหาร
กองควบคุมอาหาร

ฟกขาว Momordica cochinnensis (Lour.)
Spreng. ในวงศแตงกวาและมะระคือวงศ Cucurbitaceae
ชื่อเรียกอื่นคือ ขี้กาเครือ (ปตตานี) ผักขาว (ตาก ภาคเหนือ)
มะขาว (แพร) แก็ก (Gac เวียดนาม) Baby Jackfruit Spiny
Bitter Gourd, Sweet Gourd, และ Cochinchin Gourd ฟกขาว
มีถิ่นกําเนิดในประเทศจีน พมา ไทย ลาว บังกลาเทศ มาเลเซีย
และฟลิปปนส เปนพืชที่ชาวเวียดนามใชประกอบอาหารมาก ใน
ชนบทมีปลูกกันเกือบทุกบาน
ฟกขาว เปนไมเถาเลื้อยพัน มีมือเกาะ ใบเปนใบเดี่ยว เรียงแบบสลับ ใบรูปหัวใจหรือรูปไข
กวางยาวเทากันประมาณ 6-15 เซนติเมตร ขอบใบหยักเวาลึกเปนแฉก 3-5 แฉก ดอกเปนดอกเดี่ยวพบที่
ซอกใบ ตนแยกเพศอยูคนละตน กลีบดอกสีขาวแกมเหลือง ตรงกลางมีสีน้ําตาลแกมมวง ใบประดับมีขน
ผลออนมีสีเขียวอมเหลือง เจริญไดเองโดยไมตองถูกผสม เมื่อผลสุกจะมีสีแดง ขยายพันธุโดยใชเมล็ดหรือ
แยกรากปลูก
ฟกขาวเริ่มมีดอกหลังแยกรากปลูกประมาณ 2 เดือน เริ่มผลิดอกราวเดือนพฤษภาคม และใหดอก
จนถึงราวเดือนสิงหาคม ผลสุกใชเวลาประมาณ 20 วัน และใน 1 ฤดูกาลจะเก็บเกี่ยวผลฟกขาวได 30-60
ผล โดยเก็บผลสุกไดตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกุมภาพันธ ผลของฟกขาวมี 2 ชนิด ผลยาวมีขนาด
ยาว 6-10 เซนติเมตร สวนผลกลมยาว 4-6 เซนติเมตร เปลือกผลออนสีเขียวมีหนามถี่ เปลี่ยนเปนสีสม
แกหรือแดงเมื่อผลสุก แตละผลหนักตั้งแต 0.5-2 กิโลกรัม ผลฟกขาวมีเปลือกหนา ผลสุกเนื้อในหนามีสี
สมภายในมีเยื่อสีแดงใหเมล็ดเกาะ เนื้อผลออนและผลสุกกินได ฟกขาว 1 ผลไดเยื่อสีแดงราว 200 กรัม
ประโยชนทางโภชนาการ
ในประเทศไทยใชผลฟกขาวออนสีเขียวเปนอาหารรสชาติเนื้อฟกขาว เหมือนมะละกอ ลวกหรือ
ตมใหสุกหรือตมกะทิจิ้มน้ําพริกกะป หรือใสแกง ยอดออน ใบออนนํามาเปนผักได นํามานึ่งหรือลวกใหสุก
กินกับน้ําพริก หรือนําไปปรุงเปนแกง เชน แกงแค นอกจากนี้เยื่อหุมเมล็ดฟกขาว 30 % ผสมกับน้ํา
เสาวรส 70 % เติมน้ําตาลตามชอบ แชเย็นเปนเครื่องดื่ม (สูตรของคุณโสรัจ เบญจกุศล แหงเครือขาย
ตลาดสีเขียว เจาของรานวุนดอกไมหวาน)
ที่ประเทศเวียดนามมักปลูกฟกขาวพาดพนไมระแนงขางบาน และเก็บเฉพาะผลสุกมาประกอบ
อาหารแตเนื่องจากฟกขาวใหผลดีที่สุดในชวงฤดู หนาว ชาวเวียดนามจึงใชประกอบอาหารในเทศกาลป
ใหมและงานมงคลสมรสเทานั้น ชาวเวียดนามเอาเยื่อสีแดงจากผลฟกขาวสุกพรอมเมล็ดมาหุงกับขาว
เหนียว ได ขาวสีสมแดงมีกลิ่นหอมตองมีเมล็ดฟกขาวติดมาในขาวดวยจึงวาเปนของแท ถึงกับมีการหุง

ขาวใสสีผสมอาหารสีแดงเลียนแบบการใชฟกขาวนอกฤดูกาลก็มี เชื่อวาบํารุงสายตา ซึ่งผลออนใหคุณคา
ทางโภชนาการดังตารางขางลางนี้
100
กรัม
มิลลิกรัม
กรัมน้ําหนัก
มวลแหง ใยอาหาร น้ําตาล โปรตีน วิตามินซี

สัดสวนที่กินได
ผลออนฟกขาว

7
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1.8
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เบตา
แคโรทีน
91

แคลเซียม เหล็ก
23

0.34

เยื่อเมล็ดของฟกขาวมีปริมาณบีตาแคโรทีนมากกวาแครอต 10 เทา มีไลโคพีนมากกวามะเขือ
เทศ 12 เทา และมีกรดไขมันขนาดยาวประมาณรอยละ 10 ของมวล การกินบีตาแคโรทีนจากฟกขาว
พบวาดูดซึมในรางกายไดดีเพราะละลายไดในกรดไขมันดังกลาว
ความเชื่อที่วาฟกขาวบํารุงสายตานั้นถูกตอง แตตองกินสวนมาจากเยื่อเมล็ดไมใชสวนอื่น เมื่อใช
เยื่อฟกขาวเสริมอาหารใหกับเด็กกอนวัยเรียนในงานวิจัย ในประเทศเวียดนาม พบวาเด็กในกลุมมี
ปริมาณบีตาแคโรทีนและไลโคพีนในพลาสมาสูงขึ้นและกลุมที่ มีปริมาณความเขมขนของเฮโมโกลบินต่ํามี
ความเขมขน เพิ่มขึ้นดวย จึงแนะนําใหผูมีเลือดจางกินขาวหุงเยื่อเมล็ดฟกขาวสุกดวย ซึ่งแสดงปริมาณ
ของบีตาแคโรทีน และไลโคพีน ดังตารางขางลางนี้
ไมโครกรัม/กรัม น้ําหนักผลสุก
เนื้อผล
เยื่อเมล็ด
เบตาแคโรทีน

22.1

101

ไลโคพีน

0.9

380

ซึ่งไลโคพีนเปนสารกลุมแคโรทีนอยด พบไดในผักและผลไมบางชนิด ทําหนาที่เปนรงควัตถุ
รวบรวมแสงใหแกพืชและปองกันพืชผักจากออกซิเจนโมเลกุลเดี่ยว (อนุมูลอิสระ) และแสงที่จาเกินไป
ไลโคพีนที่มีฤทธิ์ตานออกซิเดชั่น เนื่องจากเยื่อเมล็ดฟกขาวมีไลโคพีนมากกวาผลไมอื่นๆ ทุกชนิด จึงถือ
วาเปนอาหารตานมะเร็งที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งจากฤทธิ์ของไลโคพีน ซึ่งปริมาณไลโคพีนในผลไมชนิดตางๆ ใน
ปริมาณมากดังตารางขางลางนี้
ปริมาณไลโคพีน
ผลไม
ไมโครกรัม/กรัม นน.ผล
มะเขือเทศสุก

31

แตงโม

41

ฝรั่ง

54

สมโอ

33.6

เยื่อเมล็ดฟกขาว

380

ฟกขาวลดเสี่ยงจากมะเร็งไดอยางไร
งานวิจัยของตางประเทศที่ระบุวาสารไลโคปน ที่มีฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระ และสามารถปองกันความเสี่ยงของโรคมะเร็งได และ
ระบุวาสารนี้มีมากในมะเขือเทศ แตจริงๆ แลวในภูมิภาคบานเรา
ยังมีพืชบางชนิดที่มีไลโคปนสูงกวามะเขือเทศนับ 10 เทา นั้นก็คือ
“ฟกขาว” นั่นเอง เราพบวาในมะเขือเทศสุก 1 กรัม มีสารไลโคปน
อยูประมาณ 31 ไมโครกรัม ในขณะที่เยื่อเมล็ดฟกขาว 1 กรัม
ใหไลโคปนสูงถึง 380 ไมโครกรัมเลยทีเดียว” ภญ.ผกากรอง ขวัญ
ขาว แหง รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร ใหขอมูล และภญ.ผกากรอง
กลาวตอไปอีกวา มีการศึกษา
ในสหรัฐฯ พบวา ไลโคปนสามารถปองกันการเกิดมะเร็งตอมลูกหมากได โดยแบงกลุมทดลองเปน 2 กลุม
กลุมหนึ่งใหกินมะเขือเทศวันละถวย อีกกลุมหนึ่งไมใหกิน ปรากฏวา กลุมที่กินมะเขือเทศ เสี่ยงปวยเปน
มะเร็งตอมลูกหมากนอยกวากลุมที่ไมไดกิน ซึ่งจากการทดลองนี้แสดงใหเห็นชัดวาไลโคปนมีผลตอการ
ปองกันความเสี่ยงใน การเปนมะเร็ง
งานวิจัยของประเทศตางๆ ยังกลาวถึงสรพคุณของฟกขาวไวดังนี้
ประเทศจีน งานวิจัยในประเทศจีนพบวาโปรตีนจากเมล็ดมีความสามารถตานอนุมูล อิสระและ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเซลลตับในหลอดทดลอง เชื่อวาเปนสวนหนึ่งของฤทธิ์ทางชีวภาพของ
เมล็ดฟกขาว ถือวาลดความเสียหายจากอนุมูลอิสระจึงมีฤทธิ์ปองกันมะเร็ง
ประเทศเวียดนาม การวิจัยทางคลินิกที่มหาวิทยาลัยฮานอย พบวาน้ํามันจากเยื่อเมล็ดฟกขาวมี
ประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งตับ
ประเทศไทย มีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับสรรพคุณของเมล็ดฟกขาว พบโปรตีนที่
มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อเอชไอวี-เอดส และยับยั้งเซลลมะเร็งจดสิทธิบัตรในประเทศไทยแลว
งานวิจัยอื่นและตางประเทศพบวา เมล็ดแกของฟกขาวมีโปรตีน มอรมอโคลซิน-เอส และโคลซิ
นิน-บี มีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของไรโบโซมซึ่งเปนแหลงผลิตกรดอะมิโน
และตานการเจริญของ
เซลลมะเร็งหลายชนิดในหลอดทดลอง ซึ่งอาจนําไปใชพัฒนาเภสัชภัณฑไดในวันขางหนา
ประเทศญี่ปุน ทําการวิจัยพบวา โปรตีนจากสารสกัดน้ําของผลฟกขาวยับยั้งการเจริญของ
กอนมะเร็งลําไสใหญใน หนูทดลอง โดยลดการแผขยายของหลอดเลือดรอบกอนมะเร็งและชะลอการ
แบงตัวของเซลลมะเร็ง ดังกลาว ในหองทดลองน้ําสกัดผลฟกขาวยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็งตับและ
มะเร็งลํา ไสใหญโดยการทําใหเซลลแตกตาย ผลออนฟกขาวกินได ผลแกก็อุดมคุณคา ลองหาพันธุมา
ปลูกใหเลื้อยเลนหนาบานจะไดกินเมื่อใจปรารถนา เปนการสรางสุขภาพปองกันโรครายไดอยางดี
จากที่กลาวมาจะเห็นวา ฟกขาวเปนพืชผักพื้นบานที่มีคุณประโยชน เนื่องจากมีเบตาแคโรทีนและ
ไลโคพีน ซึ่งเปนสารตานอนุมูลอิสระในปริมาณมาก ขอเชิญชวนใหผูอานรับประทานฟกขาวเปนอาหาร
ซึ่งเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะทําใหคนไทยลดความเสี่ยงจากการเปนมะเร็ง “ ความไมเปนโรค เปน
ลาภอันประเสริฐ”
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