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ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับมะเขือเทศ

มะเขือเทศ ผลกลมๆ หรือรี สีแดง สีส้ม มีรสชาติเปรี้ยว

อมหวานเล็กน้อย อุดมไปด้วยประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร 

จะกินสด น�าไปประกอบอาหาร หรือน�าไปแปรรูป เป็นซอส

มะเขือเทศ คั้นเป็นน�า้มะเขือเทศล้วนแต่ดีกับสุขภาพ หาซื้อได้

ง่าย และยังมีสารไลโคปีนช่วยในการต้านมะเร็งอีกด้วย 

สารไลโคปีนในมะเขือเทศ
ไลโคปีน (Lycopene) เป็นสารสีแดงที่อยู่ในมะเขือเทศ 

อยู่ในกลุ่ม แคโรทีนอยด์ (Carotenoid) ในมะเขือเทศสด 100 

กรัม จะพบไลโคปีนตั้งแต่ 0.9-9.30 กรัม มีคุณสมบัติต่อต้าน

สารอนุมูลอิสระ และช่วยในการป้องกันการเสื่อมของเซลล์

ในร่างกาย ช่วยในการายับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

ต่างๆ ที่เห็นผลชัดเจนที่สุดคือ มะเร็งต่อมลูกหมาก รองลงมา

คือ มะเร็งปอด กระเพาะอาหาร เป็นต้น ถ้าน�ามะเขือเทศไป

ผ่านกระบวนการผลติให้อยูใ่นรปูของซอสมะเขอืเทศ พซิซ่า หรอื

สปาเกตตี้แล้ว จะท�าให้ปริมาณไลโคปีนสูงมากขึ้น
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คุณประโยชน์ของมะเขือเทศ
มะเขือเทศมีประโยชน์มากมาย เป็นพืชผักที่มีต้นก�าเนิด

มาจากประเทศแถบอเมริกาใต้ ต่อมาจึงได้น�าไปปลูกในแถบ

ยุโรป เอเชีย และอีกหลายๆ ประเทศอย่างแพร่หลาย ปัจจุบัน

มกีารปลกูกนัทัว่ๆ ไป สามารถรบัประทานได้โดยตรง น�าไปปรงุ

เป็นอาหาร สลัด คั้นเป็นน�้ามะเขือเทศ หรือจะดัดแปลงท�าเป็น

ซอสมะเขือเทศ เป็นต้น

มะเขือเทศอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลากหลาย

ชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามินซี เอ เค พี บี 1 บี 2 

ธาตุเหล็ก แคลเซียม และฟอสฟอรัส ซึ่งมีสรรพคุณรักษาโรคได้ 

เช่น โรคความดนัโลหติสงู การแขง็ตวัของหลอดเลอืด โรคลกัปิด 

ลักเปิด บ�ารุงสายตา อัลไซเมอร์ เป็นต้น รวมไปถึงมีสารต้าน

อนมุลูอสิระ ช่วยในเรือ่งดแูลผวิพรรณให้ดสูดใส เปล่งปล่ัง ชะลอ

การเกิดริ้วรอย รักษาสิว เป็นต้น ควรจะรับประทานมะเขือเทศ

ทุกวัน วันละ 1-2 ลูก เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ข้อแนะน�ำ: ถ้ามะเขือเทศแช่เย็นจะมีรสชาติและสีที่

จืดจาง หากจะกินควรจะน�ามะเขือเทศออกมาทิ้งไว้ข้างนอกสัก 

1 ชั่วโมง เพื่อให้รสชาติที่ถูกกักเอาไว้ด้วยความเย็นคืนกลับมา
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 สตูรที ่4 

ลดความมันส่วนเกินบนใบหน้า 

ประโยชน์
มะเขอืเทศมวีติามนิซทีีบ่�ารงุผวิหน้า ลดความมนัส่วนเกนิ 

บนใบหน้าลงได้

ส่วนผสม
1. มะเขือเทศ ½ ลูก 

วิธีท�า
น�ามะเขือเทศ ½ ลกูมาทาให้ทัว่ใบหน้า โดยเน้นตรงส่วน

ท่ีมีความมันมาก ล้างออกด้วยน�้าสะอาด จะช่วยลดความมัน 

ลงได้
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สตูรที ่5

ท�าให้ผมยาวเรว็

ประโยชน์
มะเขือเทศมีวิตามินอีที่บ�ารุงผมและรากผม สามารถ

ท�าให้ผมยาวเร็วขึ้นได้

ส่วนผสม
1. มะเขือเทศ  5 ลูก

2. น�้ามันมะพร้าว 3 ช้อนโต๊ะ 

วิธีท�า  

น�ามะเขือเทศที่เตรียมไว้ล้างให้สะอาด แล้วน�ามาปั่นให้

ละเอียด และใส่น�้ามันมะพร้าวลงไปปั่นเข้าด้วยกัน เมื่อปั่นให้

ละเอยีดดแีล้วน�ามะเขอืเทศป่ันทีไ่ด้ มาใช้ส�าหรบัหมกัผม หลงัจาก 

ที่เราสระผมเสร็จหมักทิ้งไว้ 15-30 นาที จากนั้นล้างออก 
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สตูรที ่6 

พอกหน้าบ�ารุงให้ผิวหน้าสดใส 

ประโยชน์
มะเขือเทศมีวิตามินเอ บี และซี ที่ให้ความชุ่มชื้นกับ 

ผวิหน้า ลดรอยแผลเป็น เมือ่น�ามาพอกหน้าจะสามารถบ�ารงุผิว

และผลัดเซลล์ผิวเก่าออกได้ ท�าให้ผิวหน้าสดใส 

ส่วนผสม
1. มะเขือเทศ 2 ลูก

วิธีท�า
น�ามะเขือเทศมาปั่นให้ละเอียด และน�ามาพอกหน้า 

ทิง้ไว้ 15-20 นาที ล้างออกด้วยน�า้สะอาด ท�าสัปดาห์ละ 2-3 ครัง้ 

ท�าให้ใบหน้าดูสดใสขึ้นทันตา

22

ต
ัว
อ
ย
่าง



สตูรที ่7 

พอกหน้ารักษาสิว

ประโยชน์
ช่วยบ�ารุงผิวหน้า และช่วยรักษาสิวให้หายไป 

ส่วนผสม
1. มะเขือเทศ 1 ลูก 

วิธีท�า
บดมะเขือเทศ 1 ลกูให้ละเอยีด จากน้ันน�ามะเขอืเทศทีไ่ด้ 

มาพอกหน้า ทั้งบริเวณที่มีสิวและไม่มีสิว จากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 

1 ชั่วโมง แล้วล้างออกด้วยน�้าอุ่น จากนั้นเช็ดหน้าให้แห้ง ท�าต่อ

เนื่องกันประมาณ 1 สัปดาห์ จะช่วยรักษาสิวได้
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