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เมือพูดถึงผลไม้ในประเทศไทยแล้ว นับเป็นโชคดีของเราทีมีผลไม้ต่างๆ ผลัดเปลียนหมุนเวียน

ออกผลผลิตมาให้ร ับประทานกันได้ตลอดทั งปี และในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนก็จะเป็นฤดูกาล

ของ “ลําไย”ผลไม้รสหวาน หอม อร่อยทีใครๆ ชืนชอบ  

 ลําไยเป็นไม้ผลทีนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจทีสําคัญ มีมูลค่าการส่งออกสูงปีละหลายพันล้านบาท 

นอก จากรับประทานผลสดหรือนํามาปรุงเป็นขนมหวาน เช่น ข้าวเหนียวเปียกลําไย ย ังสามารถนํามา

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพือเพิมมูลค่าได้ด้วย เช่น ลําไยกระป๋ อง ลําไยแช่แข็ง ลําไยอบแห้ง นํา

ลําไย และไวน์ลําไย สําหรับคุณค่าทางโภชนาการ พบว่าในเนือผลของลําไยประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน ไขมัน เส้นใย แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินบีสอง ไนอาซิน วิตามินซ ี

กรดอะมิโน และนําตาลซึงทําให้ลําไยมีรสหวาน ได้แก่ กลูโคส ซูโครส และฟรุกโตส  

 ประโยชน์ทางยาของลําไยตามสรรพคุณแผนโบราณของไทยใช้เมล็ดแก้บาดแผลมีเลือดออก 

ห้ามเลือด แก้ปวด สมานแผล แก้แผลมีหนอง และแก้กลากเกลือน ใบแก้ไข้หว ัด แก้มาลาเรีย แก้ฝีหัว

ขาด แก้ริดสีดวงทวาร ดอกแก้โรคเกียวกับหนองทั งหลาย รากใช้แก้เสมหะและลม ถ่ายโลหิตออกทาง

ทวารหนัก แก้ระดูขาวมากผิดปกต ิข ับพยาธิเส้นด้าย เปลือกต้นแก้เสมหะ ข ับลมในลําไส้ แก้จุกเสียด 

สมานแผล แก้นําลายเหนียว  

 การศึกษาวิจ ัยเกียวกับฤทธิ ทางเภสัชวิทยาของลําไย จะพบว่าฤทธิ ต้านอนุมลูอิสระนับเป็น

คุณสมบัติเด่นของลําไย สารสกดัจากส่วนต่างๆ ของลําไย ได้แก่ ใบ ดอก เนือผล เปลือกผล ลําต้น กิง 

และเมล็ด มีฤทธติ้านอนุมูลอิสระได้ โดยเฉพาะสารสกัดจากเมล็ดซึงจะมีฤทธิ ดีกว่าสารสกัดจากส่วนอืนๆ 

สารสําคัญในออกฤทธิจะเป็นสารในกลุ่มโพลีฟีนอล ได้แก่ gallic acid, ellagic acid, corilagin, 4-O-

methylgallic acid, epi-catechin และสารโพลีแซคคาไรด ์ 

 ฤทธิ ในการต้านมะเร็งเป็นอีกฤทธิ หนึงของลําไยทีมผีู้สนใจศึกษา โดยพบว่าสารสกัดแยกส่วน 

(fraction) จากเมล็ดแห้งหรือเนื อลําไยแห้ง มีฤทธิ เหนียวนําให้เกิดการตายแบบ apoptosis ของ

เซลล์มะเร็งลําไส้ใหญ่ RKO-2, DLD-1, HT-15, SW-  และ HCG สารสกัดแยกส่วน (fraction) จาก

เมล็ด มีฤทธิ ย ับย ั งการสร้างหลอดเลือดใหม่ ย ับย ั งการเจริญเติบโต และยับยั งการลุกลามของเซลล์มะเร็ง
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ไปยังเซลล์ข้างเคียง เมือทดสอบกับเซลล์มะเร็งลําไส้ใหญ่ SW  สารสกดัย ังมีผลยับยั งการทํางานของ

เอนไซม์ matrix metallo-proteinases-2 และ -9 ซึงมีความเกียวข้องกับการบุกรุกและการแพร่กระจาย

ของมะเร็ง การทดลองในหนูทีเหนียวนําให้เป็นมะเร็งลําไส้ด้วยสาร dimethylhydrazine พบว่าสารสกัด

แยกส่วนจากเนือลําไยและเมล็ด มีฤทธิ ป้ องกันการเกิดมะเร็งลําไส้ใหญ่ได้  

 สารโพลีแซคคาไรด์จากเมล็ด มีฤทธิ ย ับย ั งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งปอด A  และต้านเนือ

งอกในหนูทีถูกเหนียวนําให้เกิดเนืองอก ส่วนสารโพลีแซคคาไรด์จากเนือผล มีฤทธิ ย ับย ั งการแบ่งตัวของ

เซลล์มะเร็งร ังไข่ SKOV3 และ HO8910 และเซลล์มะเร็งหลังโพรงจมูก HONE1 และยังมีฤทธิ ต้านเนือ

งอกในหนูทีถูกเหนียวนําให้เกิดเนืองอก สารโพลีฟีนอลในเมล็ดสามารถยับยั งการเจริญเติบโตของ

เซลล์มะเร็งลําไส้ใหญ่ Colo 320DM, SW  และ HT-  สารสกัดจากเปลือกผลซึงมีสารสําคัญ ได้แก่ 

gallic acid, ellagic acid และ corilagin สามารถยับยั งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหาร 

SGC-7901 และเซลล์มะเร็งปอด A-549 ได ้แต่ไม่มีผลกับเซลลม์ะเร็งตับ HepG2  

 ป ั จจุบันมีผลิตภัณฑ์ของสารสกัดจากลําไยซึงมีการบอกกล่าวสรรพคุณในการบรรเทาอาการปวด 

ลดการอักเสบของข้อเข่า เส้นเอ็น และกล้ามเนือ ออกวางจําหน่าย เมือศึกษาจากงานวิจ ัยพบว่า สาร

สกัดจากดอก เมล็ด กิง เนือผล และเปลือกผล มีฤทธิ ลดการอักเสบได้ทั งในเซลล์เพาะเลียงและ

สัตว์ทดลอง สารสกัดจากเมล็ดมีฤทธิ ย ับย ั งสารกระตุ้นการอักเสบ IL-1  ซึงทําให้เกิดการเสือมสลาย

ของเซลล์กระดูกข้อเขา่ แสดงว่าสารสกัดจากเมล็ดลําไยมีฤทธิ ต้านการเสือมสลายของเซลล์กระดูกอ่อน 

ซึงจะเป็นแนวทางในการทีจะนํามาพัฒนาใช้ในการรักษาโรคข้อเสือมได้ สารสกัดจากดอก สาร 

proanthocyanidin A2 และ acetonylgeraniin A ทีแยกได้จากดอก สารสกัดจากเมล็ดลําไย สาร gallic 

acid, corilagin และ ellagic acid ทีแยกได้จากเมล็ด มีฤทธิ ย ับย ั งเอนไซม์ xanthine oxidase ลดระดับ

ของกรดยูริกในเซลล์ตับ (clone-9 cells) และลดระดับของกรดยูริกในเลือดของหนูทีถูกเหนียวนําให้เกิด

ภาวะกรดยูริกในเลือดสูงได้ ซึงจะเป็นการสนับสนุนผลของการใช้ลําไยในการรักษาโรคเก๊าท ์นอกจากนี

สารสกัดนําจากผลยังมีฤทธกิระตุ้นการสร้างกระดูกซึงอาจช่วยป้ องกันภาวะกระดูกพรุนได้  

 นอกเหนือจากทีกล่าวมาแล้ว ลําไยยังมีฤทธทิางเภสัชวิทยาอืนๆ ทีน่าสนใจ ได้แก่ ฤทธติ้านเชือ

แบคทีเรีย เชือรา และเชือยีสต ์ย ับย ั งเอนไซม์ไทโรซิเนส ฤทธิ เพิมความจํา ต้านการเป็นพิษต่อตับ ลด

ความวิตกกังวล ปกป้ องเซลล์ประสาท ปกป้ องสมอง ต้านการก่อกลายพันธุ ์ต้านความเหนือยล้า ต้าน

เชือไวรัสตับอักเสบซี และปรับระบบภูมิคุ้มกัน 

 จะเห็นได้ว่าลําไย เป็นผลไม้ทีนอกเหนือจากคุณค่าในด้านเศรษฐกิจและอาหารแล้ว ย ังมี

คุณประโยชน์ในทางยาด้วย จากคุณสมบัตเิด่นในการต้านอนุมูลอิสระ ลําไยจึงมีศักยภาพทีจะนําไป

พัฒนาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ และประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครืองสําอาง และ

ยาได้ โดยเฉพาะสารสกัดจากเมล็ดและเปลือกลําไยทพีบว่ามีฤทธิ ทางเภสัชวิทยาและสารสําคัญหลาย

ชนิดทีน่าสนใจ ซงึควรจะนํามาศึกษาเพิมเติมโดยเฉพาะการศึกษาในคน เพือให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ 

และเป็นการเพิมมูลค่าของวัสดุทีเหลือทิงจากการบริโภคอีกด้วย 
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