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อาหารสมอง 
Kiwifruit  เป็นผลไม้จีน 

 
       วีรกร  ตรีเศศ 

    
 
  ถ้าผมเขียนว่ากีวีฟรุ๊ต (Kiwifruit)  เป็นผลไม้ของจีนแตไ่ปปลูกในนิวซีแลนด์       คงมี

คนสงสยัว่าจริงหรือไม่เป็นแน่     เพราะใคร ๆ ก็รู้ว่าตวักีวี (Kiwi) นั 4นเป็นสตัว์พื 4นเมืองของนิวซีแลนด์   

ขอความกรุณาอา่นตอ่ไปครับ     แล้วทา่นผู้อา่นจะหายสงสยั 

  Kiwifruit หรือ Kiwi มีชื9อดั 4งเดิมว่า Chinese Gooseberry     ต่อมาเมื9อมาเติบโตที9

นิวซีแลนด์ ก็เปลี9ยนชื9อเป็น Melonette ได้สักพัก   และในที9สุดก็เป็นชื9อ Kiwifruit เมื9อประมาณ               

ค.ศ. 1962        Kiwi นอกจากจะเป็นนกพื 4นเมืองหรือสตัว์ประจําชาติแล้ว     ยงัเป็นชื9อตลาดที9เรียกคน

นิวซีแลนด์อีกด้วย (เหมือน Aussie  สําหรับคนออสเตรเลีย) 

  ชื9อ New Zealand  นั 4นถ้าเปลี9ยน z เป็น s  ก็จะมีความหมายขึ 4นมาทนัทีเพราะเดิม

นกัเขียนแผนที9ชาวดชัในสมยัโบราณเรียกว่า Nova Zeelandia ตามชื9อจงัหวดัหนึ9งในเนเธอร์แลนด์คือ 

Zeeland  (Sealand ในภาษาองักฤษ)  

  ประวตัิศาสตร์ของมนัก็คือ Kiwi fruit ซึ9งมีชื9อทางชีววิทยาว่า Actinidia deliciosa เป็น

ผลไม้พื 4นเมืองของจีนตอนใต้        ชื9อเดิมในภาษาจีนคือ Yang Tao     และเคยถกูประกาศเป็นผลไม้

ประจําชาติจีนด้วย       สายพนัธุ์อื9นที9ใกล้เคียงมีอยู่ในอินเดีย      ญี9ปุ่ น     และภาคตะวนัออกเฉียงใต้

ของไซบีเรีย 

  ในต้นศตวรรษที9 20 อาจารย์ใหญ่โรงเรียน Wanganui Girls College ชื9อ Mary 

Isabel Fraser ได้ไปเยือนโรงเรียนในเมือง Yichang ในปี 1906  และนําเมล็ดกลบัมาปลกูที9โรงเพาะใน

เมือง Wanganui    ซึ9งอยูใ่นเกาะเหนือ      เมืองนี 4มีโรงเรียนมธัยมชายเก่าแก่ที9มีชื9อเสียงคือ Wanganui 

Collegiate 

  Alexander Allison  เป็นผู้ นําเม็ด Kiwifruit มาเพาะจนออกผลในปี 1910 และเมื9อ

ได้ผลดีก็มีผู้ เพาะปลกูพฒันาพนัธุ์อีกหลายราย      จนในที9สดุก็ปลกูเชิงการค้าได้สําเร็จในปี 1924 

  หลงัสงครามโลกครั 4งที9สองนิวซีแลนด์ก็เริ9มส่งออก      ซึ9งสามารถทําได้ดีด้วยการวิจยั

พฒันาพนัธุ์ให้เหมาะสมต่อการขนส่ง    และเมื9อชาวโลกติดใจรสชาติ     Kiwifruit ก็กลายเป็นผลไม้
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นานาชาติไป      ปัจจุบนัประเทศที9ผลิตได้มากที9สดุในโลกคืออิตาลี      รองลงมาคือนิวซีแลนด์     ชิลี      

ฝรั9งเศส     กรีก      ญี9ปุ่ น       สหรัฐอเมริกา      คานาดา     และกมัพชูา 

  ในจีนผู้คนไม่นิยมปลูกไว้กินมาเป็นเวลานานแต่เก็บผลไม้ชนิดนี 4จากป่า (รสเปรี 4ยวสู้

จากต่างชาติไม่ได้แน่นอน)     อย่างไรก็ดีปัจจุบนัเริ9มมีการปลูกกันแล้วแต่ไม่มากนกั      โดยปลูกกัน

สว่นใหญ่ในบริเวณภเูขาเหนือขึ 4นไปจากแมนํ่ 4าแยงซี       และปลกูในบริเวณอื9นด้วย    เช่น    ในมณฑล

เสฉวน 

  Kiwifruit มีเปลือกบางสีนํ 4าตาลแก่ออกเขียวและมีขน      เนื 4อเป็นสีเขียว      หาก               

หั9นขวางจะเห็นความวิจิตรงดงามของลายเส้นอย่างเหลือเชื9อ      มีรสชาติหวานอมเปรี 4ยวคล้าย

มะปราง 

  อย่างไรก็ดีในปัจจุบนัมีการพฒันาอีกพนัธุ์หนึ9งคือ Actinidia chinensis ขึ 4นมาเป็น                

สีทองแดง      ทั 4งเปลือกและเนื 4อมีรสชาติเหนือกว่า (ในความรู้สึกของผู้ เขียน)     เพราะออกรสไปทาง

ผลไม้แถบบ้านเรา      หน้าตาคล้าย Kiwifruit พันธุ์ดั 4งเดิม     แต่ลูกใหญ่กว่าและราคาสูงกว่า       

ปัจจบุนัเป็นที9นิยมทั9วโลก      แตใ่นบ้านเราแทบไมไ่ด้เห็น 

  ในปี 2010 มีผู้ เปิดตวัสายพนัธุ์ใหม่มีชื9อว่า  ENZARed     โดยเอามาจากพนัธุ์จีน           

ซึ9งมีชื9อว่า Hong Yang      ในตอนแรกเพาะปลกูกนัในจีน      ปัจจบุนัปลกูกนัทั9วโลกเพราะรสชาติถกู

ปาก      เสียแตว่่าเก็บไว้ได้ไม่ทน     จึงยงัไม่สามารถทําเป็นการค้าได้กว้างขวางเหมือนสองสายพนัธุ์

เดมิ 

  Kiwifruit เป็นแหล่งใหญ่ของวิตามินซี     โปแตสเซียม      วิตามินอี     และวิตามินเอ  

เปลือกของมนัเป็นสารต้านอนมุูลอิสระ  (antioxidant)  และอดุมด้วยสาร flavonoid  (เช่นเดียวกับ

ต้นหอม)      นอกจากนี 4เม็ดมนัยงัมี omega-3 fatty acid  และ alpha-linolenic  acid  อีกด้วย 

  อยา่งไรก็ดีบางคนอาจแพ้ได้    โดยคนที9แพ้มะละกอ      สปัปะรด    หรือนํ 4ายางมกัแพ้ 

kiwifruit ด้วย      ในลกู kiwifruit ดิบอดุมด้วย enzyme ชื9อ actinidin  ซึ9งย่อยสลายโปรตีนได้ดี      และ

ทําให้เนื 4อนุม่  (คล้ายยางมะละกอดบิ)    ซึ9งอาจมีคนแพ้สารนี 4      ดงันั 4นจงึแนะนําให้ทานผลสกุ 

  ต้น kiwi เติบโตได้ดีในอากาศเย็นและร้อนเพียงพอในหน้าร้อน   ผู้ปลกูต้องปักหลกัที9

แข็งแรงให้เลื 4อยคล้ายองุ่นเนื9องจากออกลูกดกอาจหนักเป็นตนั ๆ ต่อไร่      ผู้ปลูกต้องพรวนดินให้ดี

เพื9อให้นํ 4าและอากาศเข้าถึงรากได้       ต้น kiwi ที9สมบูรณ์สามารถออกลูกได้เมื9อมีอายุเพียงปีเดียว

เทา่นั 4น     และออกได้ตลอดแตม่กัให้ออกลกูเพียง 3 ปี ก่อนที9จะเปลี9ยนต้นใหม ่

  ในด้านการตลาด    ต้องถือว่าชื9อ kiwi เข้าท่า    เพราะบอกแหล่งที9มา  ให้ความรู้สึกที9

แปลกตื9นเต้นและรู้สกึวา่มาจากแดนไกล (มีคนในโลกที9เคยเห็นตวักีวีกนัไม่มาก     แตรู้่กนัทั9วว่าเป็นนก
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พื 4นเมืองของนิวซีแลนด์   บางคนเห็นตวักีวีบนตลบัยาขดัรองเท้า)  อย่างที9ฝรั9งเรียกว่า exotic ซึ9งถ้าเป็น

ชื9อเดิมคือ Chinese Gooseberry  คงไม่รุ่งเป็นแน่     โดยเฉพาะในต้นทศวรรษ 1960 ที9การปฏิวัติ

วฒันธรรมของเหมา เจอ ตงุ  ให้ภาพลบของจีนแก่ชาวโลก 

  นิวซีแลนด์มิได้เพียงเอาผลไม้ประจําชาติจีนมาปลูกเท่านั 4น      หากพัฒนาพนัธุ์ขึ 4น

ด้วย     จนมีผลโตมีรสชาตดีิขึ 4นและสามารถขนสง่ได้โดยไมทํ่าให้นิ9มเละ 

  คนไทยเราเอาลําใยจากจีนตอนใต้มาปลูกเ มื9 อประมาณ 100 ปี ก่อน โดย                  

พระราชชายา เจ้าดารารัศมี เป็นผู้ทรงบุกเบิกให้ปลูกทางเหนือ       แต่เรามิได้พฒันาพนัธุ์อย่างเป็น

ขั 4นตอนเชิงวิทยาศาสตร์แบบนิวซีแลนด์  แตเ่ราโชคดีที9ชาวบ้านคดัพนัธุ์กนัเองโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ9น

ประกอบกบัดนิฟ้าอากาศเหมาะตอ่การปลกูจนมีรสชาตแิขง่กบัลําใยดั 4งเดมิของจีนได้อย่างสบายจนคน

จีนตอนใต้ได้ซื 4อกล้าลําใยไปจากไทยมากมายในรอบ 10 ปีที9ผา่นมา 

  kiwifruit ส่งออกเป็นลํ9าเป็นสนัได้ส่วนหนึ9งเพราะชื9อและการสื9อความเป็นนิวซีแลนด์  

ถ้าลําใยจะเดนิตามรอยนี 4    เราจะตั 4งชื9อวา่อะไรดีครับ 
 

เครื+องเคียงอาหารสมอง  

     ได้พบเรื9อง  “มีเพียงฉันที9ไม่ได้กินฟรี”     ที9คนจีนอ่านกันเป็นร้อยล้านคนจนได้รับ

รางวัลมากมายในปี 2006       ผู้ แต่งชื9อ  “ภรรยาคุณเลี9ยว” ผู้ แต่งใช้อักษรจีนเพียง 800 ตัว                      

โดยสามารถบรรยายถึงสภาพสงัคมจีนยคุใหมไ่ด้อยา่งสดุยอด   

  วันนี 4เป็นวันสุดสัปดาห์    พวกเพื9อน ๆ สมัยเรียนอยู่ชั 4นมัธยมได้นัดชุมนุมพบปะ

สงัสรรค์กนัที9ภตัตาคารเทียนอนั       นบัตั 4งแตสํ่าเร็จการศกึษาพวกเพื9อนเก่าได้นดัพบปะกนัสมํ9าเสมอ      

มีแต่ฉันเท่านั 4นที9ขาดการติดต่อกับพวกเพื9อน        ฉันทํางานวาดภาพผลิตภัณฑ์ในโรงงานแห่งหนึ9ง      

ฉันและสามีตา่งก็ช่วยกนัทํามาหากินเลี 4ยงดคูรอบครัวด้วยรายได้ที9ไม่มากนกั     ความจริงฉันตั 4งใจจะ

ไม่ไปร่วมงานเลี 4ยง        แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธเพื9อน ๆ ได้      ก็เลยต้องรับปาก      สามีของฉันยุ่งอยู่

กับการทบทวนบทเรียนให้ลูกชายซึ9งลูกชายของเรากําลงัเตรียมตวัเข้าเรียนชั 4นมธัยมเพื9ออยากให้ลูก

ชายได้เรียนในโรงเรียนมธัยมที9ดีมีชื9อเสียง        พกันี 4สามีต้องวิ9งเต้นเข้าหาผู้บริหารโรงเรียนซึ9งจนบดันี 4ก็

ยงัไมท่ราบผลวา่สําเร็จหรือไม ่       ก่อนออกจากบ้านฉนัเหลือบมองดลูกูชายแล้วจงึเดนิออกไป 

  ภัตตาคารเทียนอัน    เป็นภัตตาคารหรูชั 4นหนึ9ง       เมื9อฉันเดินเข้าไปห้องที9จองไว้       

พวกเพื9อน ๆ มากนัครบแล้ว      ทกัทายฉนัเกรียวกราว     ยงัไม่ทนัได้นั9งตา่งก็แย่งกนัยื9นนามบตัรให้ฉัน      

พลิกดนูามบตัรแต่ละคนตา่งก็มีตําแหน่งใหญ่โต       เป็นผู้จดัการ       ผู้บริหารต่าง ๆ       แม้กระทั9ง            

อาฮยุซึ9งเรียนไมเ่อาไหนที9สดุสอบได้ที9โหล ่       ก็ยงัได้เป็นตํารวจ       เป็นผู้ กํากบัสถานีตํารวจ 
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  มองดอูาหารที9พนกังานเอามาเสริฟ       ฉนัหตูาลายไปหมด        นั9งนึกสงสารตวัเองที9

ผ่าน ๆ มาไม่เคยได้ลิ 4มรสอาหารพวกนี 4เลย       คํานวณในใจคา่อาหารโต๊ะนี 4มีมลูคา่เท่ากบัรายได้ของ

ฉนัถึง 3 เดือนทีเดียว        อาฮยุตํารวจทําตวัเหมือนเจ้าภาพงานเลี 4ยงนี 4          ชกัชวนเพื9อน ๆ ให้กินกนั

ไม่หยดุ     และรินเหล้าแจกทกุคน        คีบอาหารให้คนโน้นคนนี 4       ปากก็พดูไม่หยดุว่า “กิน    พวก

เรากิน        มื 4อนี 4ผมจดัการเอง     ไม่ต้องห่วง”       พรรคพวกทกุคนไม่มีใครขดัศรัทธา     ทั 4งกินทั 4งดื9ม

สนทนากนัอยา่งสนกุสนาน 

  เมื9อสมควรแก่เวลา     หลงัจากที9กินกนัอย่างอิ9มหนําสําราญแล้ว     ก็เป็นเวลาที9ต้อง

แยกย้ายกลบักนั     ฉันสงัเกตดไูม่มีใครแสดงความใจกว้างที9จะเป็นผู้ เคลียจ่ายคา่อาหาร      ในที9สุด     

อาฮยุก็ควกัโทรศพัท์ออกมากดหมายเลขแล้วพูดว่า   “เสี9ยวหลี9    คืนนี 4ออกไปจบักมุกวาดล้างได้อะไร             

ไหม..         ..เออ   ดี   ดี  สง่มาพบผมที9ภตัตาคารเทียนอนัสกัคนให้มาชว่ยจา่ยคา่อาหารหนอ่ย” 

  พดูจบเขาก็เก็บโทรศพัท์เข้ากระเป๋าด้วยความภาคภมูิใจ        พวกเพื9อนก็เฮด้วยความ

สนุกสนาน        ต่อมาไม่ถึง 15 นาที   ก็มีชายวยักลางคนผลักประตูเข้ามา       พอเห็นยอดเงินใน

ใบเสร็จก็หน้านิ9วคิ 4วขมวด        ดเูหมือนวา่เงินสดเขามีไม่พอจ่าย       เขาควกัโทรศพัท์ออกมาพร้อมทั 4ง

กดโทรพูดว่า  “คณุเลี9ยวหรือครับ        ผมครูใหญ่หม่านะครับ        เรื9องลูกชายของคณุที9ฝากมาเข้า

โรงเรียนมธัยมของผมนั 4น        เป็นอนัว่าผมตกลงรับไว้แล้วนะครับ        แต่พอดีวนันี 4ผมเชิญเพื9อน ๆ 

มาเลี 4ยงอาหาร      อยากขอให้คุณมาช่วยจ่ายค่าอาหารได้ไหมครับ      ผมอยู่ที9ภัตตาคารเทียนอัน   

ห้อง 203....” 

  หลงัจากนั 4นประมาณ 20 นาที     มีคนมาเคาะประต ู    พอประตเูปิดออกมา    ทนัทีที9

เห็นสามีที9ใสแ่วน่สายตาหนาเตอะของฉนัคือผู้ เดนิเข้ามา         ฉนัเป็นลมล้มฟบุลงทนัที 

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

นํ -าจิ -มอาหารสมอง  
  A good past is the best thing a man can use for a future reference. 

  อดีตที9ดีเป็นสิ9งดีที9สดุที9มนษุย์สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการอ้างอิงสําหรับอนาคต 
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