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อาหารสมอง
Kiwifruit เป็ นผลไม้ จีน
วีรกร ตรี เศศ
ถ้ าผมเขียนว่ากีวีฟรุ๊ ต (Kiwifruit) เป็ นผลไม้ ของจีนแต่ไปปลูกในนิวซีแลนด์

คงมี

คนสงสัยว่าจริ งหรื อไม่เป็ นแน่ เพราะใคร ๆ ก็ร้ ู ว่าตัวกี วี (Kiwi) นันเป็
4 นสัตว์พื 4นเมืองของนิวซีแลนด์
ขอความกรุณาอ่านต่อไปครับ แล้ วท่านผู้อา่ นจะหายสงสัย
Kiwifruit หรื อ Kiwi มีชื9อดังเดิ
4 มว่า Chinese Gooseberry

ต่อมาเมื9อมาเติบโตที9

นิวซี แลนด์ ก็ เปลี9 ยนชื9 อเป็ น Melonette ได้ สักพัก และในที9 สุดก็ เป็ นชื9 อ Kiwifruit เมื9 อประมาณ
ค.ศ. 1962

Kiwi นอกจากจะเป็ นนกพื 4นเมืองหรื อสัตว์ประจําชาติแล้ ว ยังเป็ นชื9อตลาดที9เรี ยกคน

นิวซีแลนด์อีกด้ วย (เหมือน Aussie สําหรับคนออสเตรเลีย)
ชื9อ New Zealand นันถ้
4 าเปลี9ยน z เป็ น s ก็จะมีความหมายขึ 4นมาทันทีเพราะเดิม
นักเขียนแผนที9ชาวดัชในสมัยโบราณเรี ยกว่า Nova Zeelandia ตามชื9อจังหวัดหนึ9งในเนเธอร์ แลนด์คือ
Zeeland (Sealand ในภาษาอังกฤษ)
ประวัติศาสตร์ ของมันก็คือ Kiwi fruit ซึ9งมีชื9อทางชีววิทยาว่า Actinidia deliciosa เป็ น
ผลไม้ พื 4นเมืองของจีนตอนใต้
ประจําชาติจีนด้ วย

ชื9อเดิมในภาษาจีนคือ Yang Tao

สายพันธุ์อื9นที9ใกล้ เคียงมีอยู่ในอินเดีย

และเคยถูกประกาศเป็ นผลไม้

ญี9 ปนุ่ และภาคตะวันออกเฉี ยงใต้

ของไซบีเรี ย
ในต้ นศตวรรษที9 20 อาจารย์ใหญ่ โรงเรี ยน Wanganui Girls College ชื9อ Mary
Isabel Fraser ได้ ไปเยือนโรงเรี ยนในเมือง Yichang ในปี 1906 และนําเมล็ดกลับมาปลูกที9โรงเพาะใน
เมือง Wanganui ซึง9 อยูใ่ นเกาะเหนือ

เมืองนี 4มีโรงเรี ยนมัธยมชายเก่าแก่ที9มีชื9อเสียงคือ Wanganui

Collegiate
Alexander Allison เป็ นผู้นําเม็ด Kiwifruit มาเพาะจนออกผลในปี 1910 และเมื9อ
ได้ ผลดีก็มีผ้ เู พาะปลูกพัฒนาพันธุ์อีกหลายราย

จนในที9สดุ ก็ปลูกเชิงการค้ าได้ สําเร็ จในปี 1924

หลังสงครามโลกครัง4 ที9สองนิวซีแลนด์ก็เริ9 มส่งออก

ซึ9งสามารถทําได้ ดีด้วยการวิจยั

พัฒนาพันธุ์ให้ เหมาะสมต่อการขนส่ง และเมื9อชาวโลกติดใจรสชาติ Kiwifruit ก็กลายเป็ นผลไม้

-2นานาชาติไป

ปั จจุบนั ประเทศที9ผลิตได้ มากที9สดุ ในโลกคืออิตาลี

ฝรั9งเศส กรี ก

ญี9ปนุ่

สหรัฐอเมริ กา

รองลงมาคือนิวซีแลนด์ ชิลี

คานาดา และกัมพูชา

ในจีนผู้คนไม่นิยมปลูกไว้ กินมาเป็ นเวลานานแต่เก็บผลไม้ ชนิดนี 4จากป่ า (รสเปรี ย4 วสู้
จากต่างชาติไม่ได้ แน่นอน) อย่างไรก็ดีปัจจุบนั เริ9 มมีการปลูกกันแล้ วแต่ไม่มากนัก
ส่วนใหญ่ในบริ เวณภูเขาเหนือขึ 4นไปจากแม่นํ 4าแยงซี

โดยปลูกกัน

และปลูกในบริ เวณอื9นด้ วย เช่น ในมณฑล

เสฉวน
Kiwifruit มี เปลื อกบางสี นํา4 ตาลแก่ออกเขี ยวและมี ขน
หั9นขวางจะเห็ นความวิ จิ ตรงดงามของลายเส้ นอย่างเหลื อ เชื9 อ

เนื อ4 เป็ นสี เขี ยว

หาก

มี ร สชาติ หวานอมเปรี ย4 วคล้ า ย

มะปราง
อย่างไรก็ดีในปั จจุบนั มีการพัฒนาอีกพันธุ์หนึ9งคือ Actinidia chinensis ขึ 4นมาเป็ น
สีทองแดง

ทังเปลื
4 อกและเนื 4อมีรสชาติเหนือกว่า (ในความรู้ สึกของผู้เขียน) เพราะออกรสไปทาง

ผลไม้ แ ถบบ้ านเรา

หน้ า ตาคล้ า ย Kiwifruit พันธุ์ ดงั 4 เดิม

ปั จจุบนั เป็ นที9นิยมทัว9 โลก

แต่ลูกใหญ่ กว่ าและราคาสูง กว่ า

แต่ในบ้ านเราแทบไม่ได้ เห็น

ในปี 2010 มีผ้ ูเปิ ดตัวสายพันธุ์ใหม่มีชื9อว่า ENZARed
ซึ9งมีชื9อว่า Hong Yang
ปาก

ในตอนแรกเพาะปลูกกันในจีน

เสียแต่ว่าเก็บไว้ ได้ ไม่ทน

โดยเอามาจากพันธุ์จีน

ปั จจุบนั ปลูกกันทัว9 โลกเพราะรสชาติถกู

จึงยังไม่สามารถทําเป็ นการค้ าได้ กว้ างขวางเหมือนสองสายพันธุ์

เดิม
Kiwifruit เป็ นแหล่งใหญ่ของวิตามินซี

โปแตสเซียม

วิตามินอี

และวิตามินเอ

เปลือกของมันเป็ นสารต้ านอนุมูลอิสระ (antioxidant) และอุดมด้ วยสาร flavonoid (เช่นเดียวกับ
ต้ นหอม)

นอกจากนี 4เม็ดมันยังมี omega-3 fatty acid และ alpha-linolenic acid อีกด้ วย
อย่างไรก็ดีบางคนอาจแพ้ ได้ โดยคนที9แพ้ มะละกอ

kiwifruit ด้ วย

สัปปะรด หรื อนํ 4ายางมักแพ้

ในลูก kiwifruit ดิบอุดมด้ วย enzyme ชื9อ actinidin ซึ9งย่อยสลายโปรตีนได้ ดี

และ

ทําให้ เนื 4อนุม่ (คล้ ายยางมะละกอดิบ) ซึง9 อาจมีคนแพ้ สารนี 4 ดังนันจึ
4 งแนะนําให้ ทานผลสุก
ต้ น kiwi เติบโตได้ ดีในอากาศเย็นและร้ อนเพียงพอในหน้ าร้ อน ผู้ปลูกต้ องปั กหลักที9
แข็งแรงให้ เลื 4อยคล้ ายองุ่นเนื9 องจากออกลูกดกอาจหนักเป็ นตัน ๆ ต่อไร่
เพื9อให้ นํ 4าและอากาศเข้ าถึงรากได้

ผู้ปลูกต้ องพรวนดินให้ ดี

ต้ น kiwi ที9สมบูรณ์ สามารถออกลูกได้ เมื9อมีอายุเพียงปี เดียว

เท่านัน4 และออกได้ ตลอดแต่มกั ให้ ออกลูกเพียง 3 ปี ก่อนที9จะเปลี9ยนต้ นใหม่
ในด้ านการตลาด ต้ องถือว่าชื9อ kiwi เข้ าท่า เพราะบอกแหล่งที9มา ให้ ความรู้ สึกที9
แปลกตื9นเต้ นและรู้สกึ ว่ามาจากแดนไกล (มีคนในโลกที9เคยเห็นตัวกีวีกนั ไม่มาก แต่ร้ ู กนั ทัว9 ว่าเป็ นนก

-3พื 4นเมืองของนิวซีแลนด์ บางคนเห็นตัวกีวีบนตลับยาขัดรองเท้ า) อย่างที9ฝรั9งเรี ยกว่า exotic ซึ9งถ้ าเป็ น
ชื9อเดิมคือ Chinese Gooseberry คงไม่รุ่งเป็ นแน่ โดยเฉพาะในต้ นทศวรรษ 1960 ที9การปฏิวัติ
วัฒนธรรมของเหมา เจอ ตุง ให้ ภาพลบของจีนแก่ชาวโลก
นิวซี แลนด์มิได้ เพี ยงเอาผลไม้ ประจําชาติจีนมาปลูกเท่านัน4

หากพัฒนาพันธุ์ขึน4

ด้ วย จนมีผลโตมีรสชาติดีขึ 4นและสามารถขนส่งได้ โดยไม่ทําให้ นิ9มเละ
คนไทยเราเอาลํ า ใยจากจี น ตอนใต้ มาปลู ก เมื9 อ ประมาณ 100 ปี ก่ อ น โดย
พระราชชายา เจ้ าดารารัศมี เป็ นผู้ทรงบุกเบิกให้ ปลูกทางเหนือ

แต่เรามิได้ พฒ
ั นาพันธุ์อย่างเป็ น

ขันตอนเชิ
4
งวิทยาศาสตร์ แบบนิวซีแลนด์ แต่เราโชคดีที9ชาวบ้ านคัดพันธุ์กนั เองโดยใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ9น
ประกอบกับดินฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกจนมีรสชาติแข่งกับลําใยดังเดิ
4 มของจีนได้ อย่างสบายจนคน
จีนตอนใต้ ได้ ซื 4อกล้ าลําใยไปจากไทยมากมายในรอบ 10 ปี ที9ผา่ นมา
kiwifruit ส่งออกเป็ นลํ9าเป็ นสันได้ ส่วนหนึ9งเพราะชื9อและการสื9อความเป็ นนิวซีแลนด์
ถ้ าลําใยจะเดินตามรอยนี 4 เราจะตังชื
4 9อว่าอะไรดีครับ

เครื+ องเคียงอาหารสมอง
ได้ พบเรื9 อง “มี เพี ยงฉันที9 ไ ม่ไ ด้ กินฟรี ”
รางวั ล มากมายในปี 2006

ที9 คนจี นอ่านกันเป็ นร้ อยล้ านคนจนได้ รับ

ผู้ แต่ ง ชื9 อ “ภรรยาคุ ณ เลี9 ย ว” ผู้ แต่ ง ใช้ อัก ษรจี น เพี ย ง 800 ตัว

โดยสามารถบรรยายถึงสภาพสังคมจีนยุคใหม่ได้ อย่างสุดยอด
วัน นี เ4 ป็ นวัน สุดสัป ดาห์ พวกเพื9 อน ๆ สมัย เรี ย นอยู่ชัน4 มัธ ยมได้ นัด ชุม นุม พบปะ
สังสรรค์กนั ที9ภตั ตาคารเทียนอัน

นับตังแต่
4 สําเร็ จการศึกษาพวกเพื9อนเก่าได้ นดั พบปะกันสมํ9าเสมอ

มีแต่ฉันเท่านันที
4 9ขาดการติดต่อกับพวกเพื9 อน

ฉันทํ างานวาดภาพผลิตภัณฑ์ ในโรงงานแห่งหนึ9ง

ฉันและสามีตา่ งก็ช่วยกันทํามาหากินเลี 4ยงดูครอบครัวด้ วยรายได้ ที9ไม่มากนัก ความจริ งฉันตังใจจะ
4
ไม่ไปร่ วมงานเลี 4ยง

แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธเพื9อน ๆ ได้

ก็เลยต้ องรับปาก

สามีของฉันยุ่งอยู่

กับการทบทวนบทเรี ยนให้ ลูกชายซึ9งลูกชายของเรากํ าลังเตรี ยมตัวเข้ าเรี ยนชันมั
4 ธยมเพื9ออยากให้ ลูก
ชายได้ เรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมที9ดีมีชื9อเสียง
ยังไม่ทราบผลว่าสําเร็ จหรื อไม่

พักนี 4สามีต้องวิ9งเต้ นเข้ าหาผู้บริ หารโรงเรี ยนซึ9งจนบัดนี 4ก็

ก่อนออกจากบ้ านฉันเหลือบมองดูลกู ชายแล้ วจึงเดินออกไป

ภัตตาคารเที ยนอัน เป็ นภัตตาคารหรู ชัน4 หนึ9ง
พวกเพื9อน ๆ มากันครบแล้ ว

เมื9 อฉันเดินเข้ าไปห้ องที9 จองไว้

ทักทายฉันเกรี ยวกราว ยังไม่ทนั ได้ นงั9 ต่างก็แย่งกันยื9นนามบัตรให้ ฉัน

พลิกดูนามบัตรแต่ละคนต่างก็มีตําแหน่งใหญ่โต
อาฮุยซึง9 เรี ยนไม่เอาไหนที9สดุ สอบได้ ที9โหล่

เป็ นผู้จดั การ

ก็ยงั ได้ เป็ นตํารวจ

ผู้บริ หารต่าง ๆ

แม้ กระทัง9

เป็ นผู้กํากับสถานีตํารวจ

-4มองดูอาหารที9พนักงานเอามาเสริ ฟ
ผ่าน ๆ มาไม่เคยได้ ลิ 4มรสอาหารพวกนี 4เลย
ฉันถึง 3 เดือนทีเดียว

คีบอาหารให้ คนโน้ นคนนี 4

มื 4อนี 4ผมจัดการเอง ไม่ต้องห่วง”

นัง9 นึกสงสารตัวเองที9

คํานวณในใจค่าอาหารโต๊ ะนี 4มีมลู ค่าเท่ากับรายได้ ของ

อาฮุยตํารวจทําตัวเหมือนเจ้ าภาพงานเลี 4ยงนี 4

ไม่หยุด และริ นเหล้ าแจกทุกคน
เรากิน

ฉันหูตาลายไปหมด

ชักชวนเพื9อน ๆ ให้ กินกัน

ปากก็พดู ไม่หยุดว่า “กิน พวก

พรรคพวกทุกคนไม่มีใครขัดศรัทธา ทังกิ
4 นทังดื
4 9ม

สนทนากันอย่างสนุกสนาน
เมื9อสมควรแก่เวลา หลังจากที9กินกันอย่างอิ9มหนําสําราญแล้ ว ก็เป็ นเวลาที9ต้อง
แยกย้ ายกลับกัน ฉันสังเกตดูไม่มีใครแสดงความใจกว้ างที9จะเป็ นผู้เคลียจ่ายค่าอาหาร

ในที9สุด

อาฮุยก็ควักโทรศัพท์ออกมากดหมายเลขแล้ วพูดว่า “เสี9ยวหลี9 คืนนี 4ออกไปจับกุมกวาดล้ างได้ อะไร
ไหม..

..เออ ดี ดี ส่งมาพบผมที9ภตั ตาคารเทียนอันสักคนให้ มาช่วยจ่ายค่าอาหารหน่อย”
พูดจบเขาก็เก็บโทรศัพท์เข้ ากระเป๋ าด้ วยความภาคภูมิใจ

สนุกสนาน

ต่อมาไม่ถึง 15 นาที ก็มีชายวัยกลางคนผลักประตูเข้ ามา

ใบเสร็ จก็หน้ านิ9วคิ 4วขมวด

ดูเหมือนว่าเงินสดเขามีไม่พอจ่าย

กดโทรพูดว่า “คุณเลี9ยวหรื อครับ
โรงเรี ยนมัธยมของผมนัน4
มาเลี ย4 งอาหาร

พวกเพื9อนก็เฮด้ วยความ

ผมครู ใหญ่หม่านะครับ

พอเห็นยอดเงิ นใน

เขาควักโทรศัพท์ออกมาพร้ อมทัง4
เรื9 องลูกชายของคุณที9ฝากมาเข้ า

เป็ นอันว่าผมตกลงรับไว้ แล้ วนะครับ

อยากขอให้ คุณมาช่วยจ่ายค่าอาหารได้ ไหมครับ

แต่พอดีวนั นี 4ผมเชิญเพื9อน ๆ
ผมอยู่ที9ภัตตาคารเที ยนอัน

ห้ อง 203....”
หลังจากนันประมาณ
4
20 นาที มีคนมาเคาะประตู พอประตูเปิ ดออกมา ทันทีที9
เห็นสามีที9ใส่แว่นสายตาหนาเตอะของฉันคือผู้เดินเข้ ามา

ฉันเป็ นลมล้ มฟุบลงทันที

⊙.............................................................⊙

นํา- จิม- อาหารสมอง
A good past is the best thing a man can use for a future reference.
อดีตที9ดีเป็ นสิ9งดีที9สดุ ที9มนุษย์สามารถใช้ เป็ นประโยชน์ในการอ้ างอิงสําหรับอนาคต
--------------------------------------------------

