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น้ําสกัดผักผลไม  
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ผัก  ผลไมเปนอาหารท่ีมีประโยชนมี

สารอาหารท้ังวิตามินและเกลือแร  ผัก ผลไมบาง
ชนิดมีน้ํ าตาล  กรดอินทรียต างๆ  ท่ีร างกาย
ตองการ การรับประทานผักผลไมชวยลดความ
อวน ปองกันโรค และรักษาโรคบางชนิดได 
ปจจุบันคนนิยมดื่มน้ําสกัดจากผักและผล โดยใช
เคร่ืองสกัดน้ําผักผลไม  ซ่ึงควรดื่มทันทีท่ีสกัด
เสร็จ ถาปลอยท้ิงไวนานเกินคร่ึงช่ัวโมง เอนไซม
ตางๆ ท่ีมีอยูในน้ําผักผลไมจะสูญเสียไปถึง 60 
เปอรเซ็นต   

 

สูตรนํ้าสกัดผักผลไมสดผสม 
การดื่มน้ําผักและผลไมอาจดื่มเพียงชนิด

เดียวหรืออาจทําเปนสูตรผสมกันหลายๆ อยาง 
เพื่อท่ีจะไดรับประโยชนตามความตองการ 

1. สูตรคืนความสดชื่น และบํารุงผิวพรรณให
ดูออนกวาวัย   มีสวนผสมของแตงราน 250 กรัม  
แครอท 100 กรัม  และสับปะรด 250 กรัม      

2. สูตรดูแลสัดสวนใหเพรียวบาง ผิวพรรณ
ชุมชื้น มีสวนผสมของฟกทอง  60 กรัม 
สับปะรด 200 กรัม และแกวมังกร 100 กรัม  

3. สูตรผิวใส ไรร้ิวรอย  มีสวนผสมของฝรั่ง   
แครอท  สับปะรดอยางละ 100 กรัม 

4. สูตรปองกันไขหวัด มะเร็งปอด ลดระดับ
น้ําตาลในเลือดและไขมันสวนเกิน  มีสวนผสม
ของฝร่ัง แครอท สับปะรดอยางละ 100 กรัม  
มะระจีน  50  กรัม  และแอปเปลเขียว 1 ผล 

5. สูตรลดการสะสมไขมันในรางกาย มี
สวนผสมของแอปเปลแดง 2 ผล และผักค่ึนฉาย 
5 กรัม 

6. สูตรสรางสมดุลในเลือดและภูมิคุมกัน
ใหกับรางกาย มีสวนผสมของ แครอท 100 กรัม 
เซลเลอร่ี 2-3 กาน และสับปะรด 150 กรัม 

สาระนารู 



7. สูตรสบายทอง ลดอาการทองอืด ทองเฟอ 
มีสวนผสมของขิงแก 10 กรัม สับปะรด 150 
กรัม  และสม  2 ผล 
      8 .  สู ต ร ร ส ช า ติ เ ป ร้ี ย ว  ก ร ะ ตุ น ใ ห
กระปร้ีกระเปรา มีสวนผสมของสับปะรด 100 
กรัม สม 2 ผล และมะนาว 1 ผล 

9. สูตรยับยั้งการเกิดมะเร็ง และชวยใหเกิด
การไหลเวียนโลหิตดี มีสวนผสมของบีทรูท 2 
กรัม สับปะรด 250 กรัม  และมะนาว 1 ชอนโตะ 

10. สูตรชวยระบบยอยอาหาร มีสวนผสม
ของหนอไมฝร่ัง 1 ตน สับปะรด 250 กรัม และ
มะนาว 1 ผล 

11. สูตรใหความรูสึกผอนคลาย  มีสวนผสม
ของกีวี 2 ผล  ขิง 20 กรัม  สับปะรด 150 กรัม 
และนํ้าเช่ือม 30 มิลลิกรัม 
  

ประโยชนของผักและผลไมบางชนิด 
 แตงราน       ชวยเสริมการทํางานของ 
ระบบประสาทและความจํา  ทําใหหลับสบาย 
เหมาะแกผูท่ีตองการลดนํ้าหนัก  ใหความชุมช้ืน
แกผิว ทําใหผิวพรรณสดใส 
 แครอท  ชวยปองกันอันตรายของรังสี
อัลตราไวโอเลต ทําใหผิวมีสุขภาพดี บํารุง
สายตา ปองกันมะเร็งปอด  มีสารตานอนุมูล
อิสระ  ลดการอุดตันของไขมันในหลอดเลือด 
 

 ฟกทอง ชวยปองกันการเกิดเซลลมะเร็ง 
ไมใหเซลลเส่ือมสภาพเร็ว  ปองกันโรคความดัน
โลหิต  เบาหวาน  บํารุงไต บํารุงสายตา และ
ผิวพรรณ 
 แกวมังกร มีแคลเซียมสูง แกอาการ
ทองผูก ชวยควบคุมน้ําหนัก  ผิวชุมช่ืน  ตาน
อนุมูลอิสระ ปองกันมะเร็ง 
 ฝร่ัง มี วิ ต า มิ น ซี ม า ก  ส ร า ง ภู มิ
ตานทานโรคหวัด ปองกันมะเร็งหลอดอาหาร 
และกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการทองเดิน 
 มะระจีน ชวยลดปริมาณน้ําตาลในเสน
เลือด 
 แอปเปลเขียว แอปเปลแดง บํารุง
ผิวพรรณ ปองกันไมใหรางกายเก็บสะสมไขมัน
เพิ่มเติม 
 ผักคึ่นฉาย มีสารพิเศษทําใหเสนเลือด
ขยายตัว ลดความดันโลหิต มีโซเดียมต่ํา เหมาะ
กับผูปวยโรคไต และผูตองการลดความอวน 
 เซลเลอร่ี มีโซเดียมมาก ชวยลดอาการ
แพท่ีผิวหนัง ปรับสภาวะกรด –เบส ในเลือดให
เกิดความสมดุลย ลดความดันโลหิต และอาการ
ปวดศีรษะ  
 ขิง  ประกอบดวยวิตามิน บี1 บี2 เกลือ
แรชนิดตางๆ  ปองกันเลือดแข็งตัวเปนกอน 
กระตุนการทํางานของกลามเน้ือในทางเดิน
อาหาร  แกทองอืด ทองเฟอ สับปะรด ชวยยอยอาหารประเภท

เนื้อสัตว และปองกันการอุดตันของเสนเลือด 
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 สม ชวยแกกระหาย ปองกันเลือดออก
ต า ม ไ ร ฟ น  ป อ ง กั น ห วั ด  ล ด ป ริ ม า ณ
คอเลสเตอรอลในเลือด 
 น้ํามะนาว ปองกันเลือดออกตามไรฟน 
เพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็ก 
 เปลือกมะนาว มี น้ํ า มั น ท่ี ส า ม า ร ถ
ทําลายแบคทีเรียได 
 บีท รูท มีสารสีแดงชื่อ เบทานิน  ชวย
ยับยั้งการเจริญของเนื้องอกและมะเร็ง ทําให
เ ลือดลมดี  การไหลเวียนของโลหิตดี ข้ึน  มี
กรดโฟลิกท่ีใชในการพัฒนาสมองของเด็กใน
ครรภ 
 หนอไมฝร่ัง  มีวิตามินเอสูง ชวยยอย
อาหาร ลดกรดในลําไส  มีสารตอตานการเกิด
โรคมะเร็ง  บํารุงเสนผมใหแข็งแรง 
 กีวี ชวยลดความดันโลหิต ความเครียด  
ความออนเพลีย  ทําใหระบบทางเดินอาหาร
ทํางานดีข้ึน 
 กระชาย  มีวิตามินซี   บี 1  บี 3  บี6  และ
แคลเซียม บํารุงเสนเอ็น กระดูก ตับ ไต หัวใจ 
สมอง กินกระชายเปนประจําชวยใหเสนผมไม
หงอกกอนวัย 
 
 
 
 
 
 

 รางจืด ชวยลางน้ําตาลในเลือด 
 ลูกสํารอง ชวยดูดซับไขมันหนาทอง 
 ลูกเดือย  ชวยลดหินปูนตามขอกระดูก  
ชวยแกโรคเกาต 
 มันเทศ  ลดความอวน  สลายไขมัน   
 น้ํามะพราวสด   มีฮอรโมนเอสโตรเจน   

เนื้อมะพราว มีฮอร โมนเทสโทส 
เตอโรน 
 อยางไรก็ดีการดื่มน้ําสกัดผักผลไมตอง
คํานึงถึงสารเคมี  สารฆาแมลงและศัตรูพืช 
รวมท้ังจุลินทรียท่ีปนเปอนมากับผักและผลไม  
กอนนํามาสกัดตองลางผักผลไมใหสะอาด  
มิฉะนั้นอาจไดเช้ือโรค หรือสารพิษท่ีไมตองการ
ติดมาดวย 
 

เอกสารอางอิง 
นิพนธ วีระธรรมานนท. (2549). กินเปนลืม
 ปวย. พิมพคร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ:  

ยูไนเต็ดโปรดักช่ันโมลิเน็กซ. (มปป.) 
Healthy  Secret. กรุงเทพฯ: บริษัทกรุป เอสอี 

บี (ประเทศไทย). 
     
  


	*โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ                   บ้านสมเด็จ เจ้าพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
	ประโยชน์ของผักและผลไม้บางชนิด
	เอกสารอ้างอิง

