สับปะรด ผลไมคลายรอน
ความรอนยางกรายมา เมื่อเขาสูเดือน เมษายน เดือนแหง
ความรอน ซึ่งกําลังจะผานไปแตความรอนก็ยังหาไดลดลงไปไม
ทุกๆทานคนจะไดพบเจอกับความรอนกันหนักหนาสาหัสกันทั้ง
ประเทศ ไมวาจะเปนความรอนของการเมือง หรือความรอนของ
อากาศบานเรา แตวนั นี้เรามีผลไมที่เมื่อทานรับประทานเขาไปจะ
ทําใหทุกทานเย็นสบายคลายรอนไปได มาแนะนํา ผลไมที่วาก็
คือ สับปะรด
"สับปะรด" มีชื่อพื้นบานวา ขนุนทอง ยานัด หมากนัด มะลิ ยานนัด บอนัด มะขะมัด มะ
นัด ลิงทอง หมากเก็ง "สับปะรด" มีชื่อภาษาอังกฤษวา PineApple ชื่อวิทยาศาสตรคือ Ananas
comosus (Linn.) Merr. จัดอยูในวงศโบรมีเลียซีอี้ (Bromeliaceae) มีลักษณะเปนไมผลลําตนเตี้ย
เจริญเติบโตไดดีในอากาศรอนแหงแลง ดินปนทราย ผลมีขนาดใหญกวาลําตน ใบเรียวยาวและแข็ง
ใชในการเก็บกักน้ํา มีเสนใยเหนียวมาก จึงนิยมนําไปทําเชือกหรือกระดาษ ผลมีเปลือกแข็งหุม
โดยรอบ และมีตาปรากฏอยูร อบๆเปลือก และเนื้อสวนนอกของผล เนื้อสับปะรดมีรสหวานอม
เปรี้ยว ชุมน้ําบางพันธุมีรสหวานฉ่ํา นิยมปลูกทั้งพันธุศรีราชา (ฮาวาย) และพันธุภูเก็ต (ปตตาเวีย)
โดยสวนทีเ่ รานํามารับประทานกัน คือผลสุกของสับปะรดมีคุณประโยชนดังนี้
1. คุณคาทางโภชนาการของสับปะรดหวานหนัก 100 กรัม ให
พลังงาน
ไขมัน
คารโบไฮเดรต
เสนใย
โปรตีน
แคลเซียม
ฟอสฟอรัส
เหล็ก
ไนอาซิน
วิตามินเอ
วิตามินบี 1
วิตามินบี 2
วิตามินซี

(Energy)
(Fat)
(Carbohydrate)
(Fiber)
(Protein)
(Calcium)
(Phosphorus)
(Iron)
(Niacin)
(Vitamin A)
(Vitamin B1)
(Vitamin B2)
(Vitamin C)

54
0.3
14
0.5
0.4
22
8
0.4
0.2
15
0.09
0.04
1

แคลอรี
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
หนวยสากล
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม

จะเห็นวาเนื้อสับปะรดเปนผลไมที่ใหพลังงานไมสูง ไขมันต่ํา มีเสนใยที่จะชวยกระตุนการ
ทํางานของระบบขับถาย ใหแคลเซียมและฟอสฟอรัสชวยในการบํารุงกระดูกและฟน ใหวิตามินเอ
ชวยบํารุงสายตา นอกจากนีก้ ็ยังไดรับสารอาหารอื่นๆเพิม่ เติมอีกดวย ไดแก เหล็ก วิตามินบี1
วิตามินบี2 ไนอะซิน และวิตามินซี
2. คุณประโยชนอื่นๆ เชนชวยยอยอาหาร โดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตว เนื่องจากใน
สับปะรดมีเอนไซมโบรเมลิน (Bromelin) นอกจากนี้ยังชวยลดอุณหภูมใิ นรางกายไดอีกดวย
เนื่องจากสับปะรดมีคุณสมบัติในการขับเหงื่อ และขับปสสาวะไดเปนอยางดี
3. ขอควรระวังในการรับประทานสับปะรด หากรับประทานสับปะรด แลวรูสึกคันคอ หรือ
ระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร ควรงดรับประทาน เนือ่ งจากสารโบรเมลินในสับปะรด อาจไป
กระตุนใหรางกายสรางสาร IgE ทําใหเกิดอาการแพได
ในการรับประทานสับปะรดเพื่อสุขภาพและคลายรอนในชวงนี้ อาจจะรับประทานเนื้อ
สับปะรดสุกแชเย็นๆ เนื้อสับปะรดปนผสมน้ําแข็ง เนื้อสับปะรดผสมโยเกิรตปน เทานี้ก็คลายรอน
สดชื่นได ถึงแมอากาศจะรอนมากก็ตาม กอนจะจบผูเขียนมีสูตรน้ําสับปะรดผสมน้ําแข็ง เนื้อ
สับปะรดปน และเนื้อสับปะรดผสมโยเกิรตปนมาฝากทานผูอาน เผื่อวาทานจะลองไปทํา
รับประทาน เพื่อคลายรอน

น้ําสับปะรด

วิธีทํา

สวนประกอบ เนื้อสับปะรด 300 กรัม น้ําตมสุก 2 ออนซ
น้ําแข็ง 1 แกว น้ําเชื่อม (น้ําตาลทราย:น้ํา = 1:1) 3 ออนซ
เกลือเล็กนอย
1. นําสับปะรดมาปอกเปลือก เฉือนตาออกใหหมด นําไปลางน้ํา หั่นเปนชิ้นเล็กๆ ใหงาย
ตอการปน
2. นําเนื้อสับปะรด น้ําเชื่อม เกลือ น้ําตมสุก เขาเครื่องปนใหเนื้อสับปะรดละเอียด ผสม
น้ําแข็งกอนดืม่ ถาบางคนไมชอบกากสับปะรด ก็กรองเอากากออก แลวใชเฉพาะสวนที่
เปนน้ํา มาผสมน้ําแข็งดื่มได

สับปะรดปน
สวนประกอบ เนื้อสับปะรด 300 กรัม น้ําตมสุก 3 ออนซ
น้ําแข็ง 1 แกว
น้ําเชื่อม (น้ําตาลทราย:น้ํา = 1:1) 3 ออนซ
เกลือเล็กนอย
วิธีทํา 1. นําสับปะรดมาปอกเปลือก เฉือนตาออกใหหมด นําไปลางน้ํา หั่นเปนชิ้นเล็กๆ ใหงาย
ตอการปน
2. นําเนื้อสับปะรด น้ําเชื่อม เกลือ น้ําตมสุก น้ําแข็ง เขาเครื่องปน ปนจนเนื้อเนียนเปน
เนื้อเดียวกัน ตักใสแกว เพื่อรับประทานเทานี้ก็เย็นชื่นใจ

สับปะรดผสมโยเกิรตปน
สวนประกอบ เนื้อสับปะรด 300 กรัม น้ําตมสุก 1 ออนซ
น้ําแข็ง 1 แกว
น้ําเชื่อม (น้ําตาลทราย:น้ํา = 1:1) 3 ออนซ
เกลือเล็กนอย
โยเกิรตรสธรรมชาติ 4 ชอนโตะ
วิธีทํา 1. ปนสวนผสมทุกอยางในโถปน ปนจนกระทั่งเนื้อเนียนเขากัน ตักใสแกว เพื่อ
รับประทานเทานี้ก็คลายรอนได
แหลงอางอิง
1.

2.
3.
4.

http://natres.psu.ac.th บทความวิทยุรายการสาระความรูทางการเกษตร เรื่อง
พืชผักผลไมไทยมีคุณคาทัง้ อาหารและยา ตอน สับปะรด โดย ดวงจันทร
เกรียงสุวรรณ นักวิชาการเกษตร 6 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
http://www.ku.ac.th เรื่องผลไมคลายรอน โดย ดวงจันทร เฮงสวัสดิ์ สถาบัน
คนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มก.
หนังสือชนิดและประเภทของผลไมตามธรรมชาติ
http://www.elib-online.com วิตามินสุดฮิต

