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         เหล่าอาหารที่จะให้คุณสวยจากภายใน
และยังนำามาใช้กับร่างกายภายนอก เพื่อความงามพร้อมแบบเท่าทวีคูณ 
               รายงานโดยนักโภชนากร EvE PErsak 

ากแวะไปเคาน์เตอร์เคร่ืองสำาอาง เรามักต้องงมหาของ 
ที่ต้องการตามชั้นผลิตภัณฑ์มากมายที่วกวนเป็น 
เขาวงกต ซึง่สว่นมากกจ็ะเรยีงรายดว้ยสารเคมชีือ่ไม่
คุ้นตา พร้อมป้ายราคาแพงกระเป๋าทะลุ เราจะสวย
ไดอ้ยา่งใจโดยไมเ่สยีเวลาและเงนิตราอนัมคีา่ไปได้

อยา่งไร? ทางแกอ้าจรออยูใ่นตูก้บัขา้วของคณุแลว้กเ็ปน็ได!้! อาหารสำาหรบั
ภายใน/ภายนอก 10 ชนดินีจ้ะมอบสารอาหารมปีระโยชนท์ีร่บัประกนัวา่ไม่
ผดิหวงัเมือ่รบัประทาน และชว่ยบำาบดัความงามเมือ่ใชเ้ฉพาะที ่แตอ่าหาร
ของเราจะทำาอะไรหลายอยา่งไดเ้หมอืนเราเหรอ? ไดแ้นน่อนอยูแ่ลว้! ลอง
อา่นด ูเราจะเผยเคลด็ลบัของดทีีค่ณุหาไดใ้นซเูปอรม์ารเ์กต็แถวบา้นนีเ่อง
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ชุดกระโปรงผ้าลูกไม้สีดำาจาก 
Elie Saab แจ๊คเก็ตประดับ
เลื่อมสีเขียวอ่อนจาก Jenny 
Packham สร้อยคอสีทอง
จาก Mawi แหวนสีทอง
ประดับคริสตัลจาก Ericson 
Beamon สร้อยข้อมือประดับ
คริสตัลสีฟ้าจาก Mawi 
คลัตช์สีทองประดับคริสตัล
สีแดงจาก Marchesa ทั้งหมด
จากร้าน Sol and Gravite
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เมื่อบริโภค: แตงกวาเป็นหนึ่งในผัก 5 ชนิดที่ถูกปลูกมากที่สุดในโลก 
จึงไม่เหลือข้ออ้างที่จะพลาดประโยชน์ทางสุขภาพของมัน แตงรสเย็น 
กรุบกรอบนี้ประกอบไปด้วยน้ำาร้อยละ 80-90 และอิเล็กโทรไลต์จำานวน
มากที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ลดอาการอักเสบ และขับสิ่งสกปรกที่ไม่เป็นที่
ตอ้งการออกจากรา่งกาย แตงกวายงัมสีารสเตอรอล (sterol) ทีช่ือ่วา่ ซลิกิา้  
(silica) ซึง่ชว่ยเสรมิสรา้งคอลลาเจน รกัษาสขุภาพไขขอ้ และผวิทีอ่อ่นเยาว ์
เพราะแตงกวามแีคลอรีต่่ำา และยงัอดุมดว้ยไฟเบอรท์ีช่ว่ยใหอ้ิม่ทอ้ง พรอ้ม
วิตามินบีที่ช่วยในการกระตุ้นการเผาผลาญ ผักชนิดนี้จึงสามารถสร้างสิ่ง
มหศัจรรยใ์หก้บัรอบเอวของคณุได ้กดัแตงกวากรอบๆ เปน็ของวา่งระหวา่ง
มื้อ ใส่ในสลัดผักสด หรือแซนด์วิชสุดโปรดของคุณก็ได้ 
l เรื่องควรรู้ ควรเลือกแตงกวาออร์แกนิก หรือล้างให้สะอาดก่อนบริโภค
หรือนำามาใช้ เพราะแตงกวาทั่วไปมักมียาฆ่าแมลงอยู่ในปริมาณมาก
เมื่อใช้ภายนอก: ที่ตลกก็คือแตงกวาจะให้ผลตรงกันข้ามหากใช้แปะ
เฉพาะที่ แทนที่มันจะไปเพิ่มน้ำา กรดคาเฟอิกในแตงกวาจะดึงของเหลว
ออกมาจากเนื้อเยื่อ บรรเทาอาการคั่งและบวมน้ำาได้
นอนน้อยหรือหลับไม่สนิทตลอดคืนเหรอ? ภาพโฆษณาสปาที่มีรูปผู้หญิง
วางแตงกวาไว้บนเปลือกตานั้นไม่ได้ทำาเพื่อการถ่ายภาพให้ดูสวยงาม
เทา่นัน้ เมือ่นำาแตงกวาแชเ่ยน็มาวางทีด่วงตา อาการ
บวมจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด และอุณหภูมิที่เย็นขึ้น
จะไปจำากดัเลอืดทีไ่หลมาเลีย้งดวงตาจงึชว่ยลดรอย
คล้ำารอบดวงตา ยิ่งไปกว่านั้น กรดแอสคอร์บิก  
(ascorbic acid) ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยสมานผิวและ
ต่อต้านสารอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในแตงกวาตาม
ธรรมชาติก็สามารถเพิ่มพูนคอลลาเจนและเร่งการ
สร้างเซลล์ใหม่ จึงค่อยๆ ช่วยลดริ้วรอยและความ
เหี่ยวย่นได้อย่างนุ่มนวล

HOneY:
เมือ่บรโิภค: เมือ่มนี้ำาตาลทรายและน้ำาเชือ่มฟอก
ขาวมากมายเต็มชั้นร้านค้า การหาวิธีธรรมชาติเพื่อสนองความอยากของ
หวานของคุณจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย น้ำาผึ้งไม่ฟอกมีรสชาติหวานและยังมี 
จุลินทรีย์โพรไบโอติก (probiotic) อ่อนๆ (ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและ
บรรเทาการยอ่ยอาหารทีม่ปีญัหา) อกีทัง้ยงัมวีติามนิและแรธ่าตตุา่งๆ ดว้ย 
ความเหนียวข้นและคุณสมบัติการดูดความชื้นได้ดีของน้ำาผึ้งยังทำาหน้าที่
เป็นยาสามัญประจำาบ้านที่ใช้กันมาแต่อดีตแล้วว่าสามารถช่วยลดอาการ
ไอ และจัดการกับการติดเชื้อในทางเดินหายใจได้
l ข้อควรระวัง เพื่อเลี่ยงน้ำาผึ้งปลอมในท้องตลาด อย่าลืมเช็คฉลากให้
แน่ใจ และซื้อผลิตภัณฑ์น้ำาผึ้ง ‘ดิบ’ หรือ ‘ออร์แกนิก’ มีแต่ผึ้งเท่านั้นที่ให้
น้ำาหวาน ที่จะมอบสุขภาพดีให้กับคุณได้ ไม่ใช่โรงงาน
เมือ่ใชภ้ายนอก: ความสามารถในการเกบ็กกัน้ำาทำาใหน้้ำาผึง้เปน็มอยซ-์
เจอไรเซอร์แสนมหัศจรรย์สำาหรับผิวแห้งแตกและผมที่ขาดเปราะง่าย โดย
เฉพาะกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นและแห้ง ลองใช้ก้านสำาลีเกลี่ยน้ำาผึ้ง 

ชุดกระโปรงเกาะอก
ผ้าไหมผสมประดับเลื่อม
สีขาวจาก Zuhair Murad 
สร้อยคอสีทองประดับคริสตัล
หลากสีจาก Akong แหวน
คริสตัลทรงพีระมิดจาก Ericson 
Beamon สร้อยข้อมือคริสตัล
หลากสีจาก Jenny Packham 
ท้ังหมดจากร้าน Sol and Gravite

ให้ทั่วใบหน้า หรือหยดลงในครีมบำารุงผิวกลางคืนสำาหรับใบหน้าที่ใช้อยู่
สักเล็กน้อย เพื่อทำาเป็นมาสค์หน้าทิ้งข้ามคืนแบบง่ายๆ สำาหรับการบูสต์
ผิวทั่วทั้งตัวนั้น ให้ใส่น้ำาผึ้ง 1-2 ถ้วยลงในอ่างน้ำาอุ่น แล้วลงแช่ 20-30 
นาทีก่อนเข้านอนเพื่อเติมความชุ่มชื้นที่เสียไประหว่างวัน
l โบนสัดา้นการเยยีวยา มกีารใชน้้ำาผึง้เปน็ครมีรกัษาแผลแบบธรรมชาติ
บำาบัดมานานหลายศตวรรษแล้ว เมื่อมีการค้นพบสารต้านแบคทีเรียและ
ฆ่าเชื้อที่ชื่อว่าอินฮิไบน์ (inhibines) เราจึงได้เข้าใจเหตุผลนี้เอง ดังนั้น ถ้า
พบว่ากล่องยาของคุณว่างเปล่า เมื่อเป็นแผลถลอกหรือผิวไหม้พอง ก็ให้
แต้มน้ำาผึ้งสักหยดซึ่งเป็นสารชดเชยความหวานเพื่อดูแลแทนไปก่อนได้

aVOCadO
เมือ่บรโิภค: อโวคาโดมชีือ่เสยีงในทางลบทีค่นเขา้ใจกนัแบบผดิๆ วา่เปน็
ผลไมท้ีท่ำาใหอ้ว้น แตไ่ขมนัของอโวคาโดนัน้เปน็สิง่ทีด่ทีีส่ดุสำาหรบัรา่งกาย
คณุ นัน่คอืไขมนัไมอ่ิม่ตวัเชงิเดีย่ว (monounsaturated fats) ทีช่ว่ยปอ้งกนั
โรคหวัใจ และกรดไขมนัโอเมกา้ 3 ทีข่ดัขวางอาการอกัเสบและมะเรง็ เลซตินิ  
(lecithin) ซึง่เปน็สารทีเ่ขา้กบัไขมนัไดด้ใีนอโวคาโดจะชว่ยเสรมิสรา้งระบบ
ประสาทส่วนกลาง ด้วยการหล่อลื่นเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลัง 
ยิง่ไปกวา่นัน้ อโวคาโดแคผ่ลเดยีวกม็กีากใยในปรมิาณทีค่วรบรโิภคตอ่วนั 
ที่แพทย์แนะนำาไปกว่าครึ่งแล้ว และยังมีธาตุอาหารรองที่จำาเป็นอีกถึง  

14 ชนิด เนื้อสัมผัสสะมุนดุจไหมของอโวคาโด
สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์ทาขนมปังทั่วไปที่อุดม
ด้วยคลอเลสเตอรอลและเนยได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
จะป้ายบนแซนด์วิช ใส่ลงปั่นกับสมูทตี้ หรือโยน 
ลงไปในสลัดผักสดก็เพิ่มความอร่อยก็ได้
l คำาเตอืนสำาหรบัการคมุปรมิาณ เพราะอโวคาโด
มีสารอาหารที่เข้มข้นนี่เอง ปริมาณสำาหรับการรับ
ประทานจึงไม่ต้องมากนัก แค่ ¼ ถ้วย หรือ ¼  
ของอโวคาโดลูกขนาดกลางก็เพียงพอ
เมื่อใช้ภายนอก: l สำาหรับผิวหน้า ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านความงามต่างเห็นตรงกันว่าอโวคาโดเป็นยา
ถอนพิษชั้นเลิศสำาหรับผิวที่ดูเหนื่อยล้าไม่สดใส  

น้ำามันอโวคาโดจะชดเชยความชุ่มช้ืนท่ีเสียไป และมอบสเตอโรลิน (sterolins)  
ซึ่งเป็นสเตียรอยด์ตามธรรมชาติที่ช่วยกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนและ 
ลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย สารต้านอนุมูลอิสระและกรดอะมิโนที่มียังช่วย
ซ่อมแซมความเสียหาย และกระตุ้นการสร้างผิวใหม่ด้วย
l สำาหรบัการใชเ้พือ่ปลอบประโลมผวิ บดอโวคาโด 2 ลกูจนเนือ้เนยีน 
ทาให้ทั่วใบหน้าและลำาคอ แล้วรอ 15-20 นาที จากนั้นจึงล้างออก แล้ว
ดูแลผิวตามกิจวัตรปรกติของคุณ
l สำาหรับเส้นผม สารอาหารและน้ำามันในอโวคาโดเป็นอาหารให้กับ
รากผม (ชว่ยปอ้งกนัผมรว่งและกระตุน้การงอกใหม)่ อกีทัง้ชว่ยฟืน้ฟเูสน้ผม 
(ป้องกันการหักเปราะและผมแตกปลาย)
l เพื่อเส้นผมเงางาม เตรียมอโวคาโดตามสูตรข้างต้น นวดส่วนผสม
ไล่ไปตั้งแต่จากหนังศีรษะจนถึงปลายผม จากนั้นใส่หมวกอาบน้ำาคลุมทิ้ง 
เอาไว้เป็นเวลา 20-30 นาทีก่อนสระออก 

เลือกแตงกวาออร์แกนิก  
หรือล้างให้สะอาด 

ก่อนบริโภคหรือนำามาใช้ 
เพราะแตงกวาทั่วไป 
มักมียาฆ่าแมลง 
อยู่ในปริมาณมาก
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ชุดกระโปรงผ้าไหมผสมสีเขียว 
ประดับเลื่อมจาก Jenny Packham 
กำาไลข้อมือสีทองประดับคริสตัล 
สีเหลืองอ่อน กำาไลข้อมือสีเงิน
ประดับคริสตัลสีขาว กำาไลข้อมือ
สีทองแดงประดับคริสตัล ทั้งหมด
จาก Philippe Audibert แหวน
สีทองประดับคริสตัลจาก Mawi 
ทั้งหมดจากร้าน Sol and Gravite

Sea    VeGetaBLes
เมือ่บรโิภค: สาหร่า่ยทะเลหรอืทีเ่รยีกกนัเลน่ๆวา่ผกัจากทอ้งทะเลเหลา่นี ้
มปีระโยชนท์างโภชนาการซึง่เปน็ทีเ่ขา้ใจกนัวา่เอาชนะญาตบินบกของมนั
ไปแล้ว (ก็พืชผักที่ปลูกบนดินนี่แหละ) สีที่เข้มกว่าเกิดจากความเข้มข้นสูง
กรดไขมนัจำาเปน็ อะมโินแอซดิ และสารอาหารอืน่ๆ (micronutrient) อกีกวา่  
50 ชนดิ รูส้กึเบือ่บรอคโคลแีละผกัโขมเหรอ? ความเขม้ขน้ของแรธ่าตจุาก 
สาหร่ายบางชนิดอาจมีปริมาณล้นหลามเกินหน้าผักใบเขียวบนบกถึง 5 
หรือ 10 เท่า การวิจัยล่าสุดยังเผยให้ทราบถึงสรรพคุณในการบรรเทา
อาการอักเสบ ทั้งยังช่วยต่อสู้กับมะเร็งบางประเภท และยังพัฒนาค่า pH 
โดยรวมของร่างกายได้ด้วย รสชาติของมันสามารถผสานเข้ากับอาหาร
เอเชียและตะวันตกได้อย่างง่ายดาย ทั้งเป็นการทำาอาหารในฝันของเชฟที่
ขีเ้กยีจ เพราะสามารถรบัประทานไดท้ัง้แบบตากแหง้ หรอืเตมิน้ำาใหน้ิม่ลง
อยา่งรวดเรว็ เลอืกซชูทิีห่อ่ดว้ยสาหรา่ยโนร ิหรอืแยกกนิสาหรา่ยแผน่บาง
อบเกลือเป็นของว่างก็ได้ และควรเพิ่มสาหร่ายเคลป์ (Kelp) หรือสาหร่าย
อื่นๆลงในซุป หรือจะโรยใส่สลัดจานโปรดของคุณดู                                         
เมื่อใช้ภายนอก: lกับผิวหน้า แพทย์ผิวหนังส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า
สาหร่ายคือเคล็ดลับยาต้านพิษของคนที่มีปัญหาผิว ความสามารถในการ
ทนต่อความแปรปรวนในมหาสมุทร และอัตราการเติบโตที่ 2 ฟุตต่อวัน
ยังทำาให้มันสามารถปกป้องผิวจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย และ
ฟืน้ฟเูซลลท์ีถ่กูทำาลายไดอ้ยา่งรวดเรว็ ครมีแตม้สวิ
ที่ซื้อมาจากร้านมักทำาให้ผิวแห้ง ทำาให้ต่อมไขมัน 
ต้องพยายามชดเชยด้วยการหลั่งน้ำามันออกมา
มากขึ้น จึงก่อให้เกิดสิวมากขึ้นตามไปด้วย มาสค์ 
สาหร่ายสามารถช่วยดูดซับน้ำามันออกจากผิวได้ 
โดยไม่ทำาให้ผิวแห้ง ซึ่งจะไปสกัดวัฏจักรการเห่อ
ของสิว แล้วเราจะตักตวงประโยชน์และเลี่ยงราคา
แพงสะบัดของผลิตภัณฑ์สาหร่ายที่วางขายกันได้
อยา่งไรละ่? นีค่อืสตูรมาสคโ์ฮมเมดทีค่ณุเองกท็ำาได้
ที่บ้านด้วยการผสมผงสาหร่าย 3-4 ช้อนชากับน้ำา
อุ่น คนจนเป็นน้ำาข้นๆให้เข้ากัน แล้วทาลงที่ผิวที่
ล้างสะอาดแล้ว ทิ้งไว้ 10-15 นาทีแล้วค่อยล้างออก
l กับผิวกาย มีการใช้ทรีตเมนต์สาหร่ายกับผิวกายมาแล้วนานหลาย
ศตวรรษเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของระบบน้ำาเหลือง และกระตุ้นการ
ไหลเวียนโลหิต เปิดรูขุมขน และขจัดสิ่งสกปรกใต้ผิวหนัง ถ้ารู้สึกอยาก 
ดทีอ็กซเ์องทีบ่า้นแบบไมเ่ละเทะนกักต็กัผงสาหรา่ย 1 ชอ้นตวงผสมน้ำาอุน่
ในอ่างอาบน้ำา แล้วลงแช่ 30 นาที
l กับเส้นผม สารสกัดสาหร่ายแร่ธาตุสูงในผลิตภัณฑ์ระดับซาลอนจะให้
ความชุม่ชืน้กบัหนงัศรีษะ เพิม่ความดกหนาและเสรมิใหร้ากผมกบัเสน้ผม
แข็งแรง และยังช่วยเร่งให้ผมยาวเร็วขึ้นด้วย เพื่อผมเงางามสลวยดุจเงือก
สาวจากทอ้งทะเลในราคาทีส่บายกระเปา๋กวา่มาก ใหเ้ตรยีมสว่นผสมเดยีว
กบัทีใ่ชม้าสคผ์วิหนา้ นำามานวดจากโคนถงึปลายผม แลว้ใสห่มวกอาบน้ำา
คลุมไว้  20-30 นาทีแล้วจึงล้างออก

turMerIC
เมือ่บรโิภค: นอกวงการอาหารแลว้ ผงสทีองเจดิจา้นีก้ม็ปีระวตัดิา้นการ
รักษาโรคยาวนานด้วยการนำามาใช้เป็นยาบำารุงของแพทย์แผนอยุรเวช
และแผนตะวันออก สารออกฤทธิ์อย่างเคอร์คูมิน (curcumin) ในขมิ้นนี้

มีคุณสมบัติในการต้านอาการอักเสบ เป็นยาต้านจุลชีพ (anti-microbial) 
และต้านสารอนุมูลอิสระ ซึ่งช่วยในการขับพิษออกจากร่างกายและรักษา
อาการติดเชื้อ อาการอักเสบ และความผิดปกติในการย่อยอาหาร แล้ว
จะประกอบสมุนไพรชนิดนี้เข้าไปในอาหารของคุณได้อย่างไรกันล่ะ? คุณ
อาจจะรบัประทานขมิน้เปน็ประจำาทกุวนัโดยไมรู่ต้วัอยูแ่ลว้กไ็ด ้เพราะขมิน้
เป็นส่วนที่เติมสีเหลืองสดใสให้กับมัสตาร์ด และทำาให้อาหารเอเชียและ
ตะวันออกกลางมีกลิ่นรสเฉพาะตัว
เมือ่ใชภ้ายนอก: เครือ่งเทศชนดินีด้กีบัภายนอกรา่งกายพอๆ กบัภายใน 
มีการศึกษาพบว่าขมิ้นช่วยยับยั้งการผลิตสารเคมีที่เป็นตัวการผลิตเม็ดสี
และเมลานินในเซลล์ผิวหนัง เพียงผสมผงขมิ้น 1 ช้อนลงในโลชั่นทาผิว
กายหรือครีมสำาหรับผิวหน้าที่คุณใช้ประจำาวัน วิธีนี้แม้แต่คนผิวสีเข้มก็จะ
มีผิวที่ดูสว่างใสขึ้นได้ สำาหรับการเน้นใช้ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง ให้ผสม
ผงขมิ้นเล็กน้อยลงในน้ำา ผสมให้เนื้อข้นขึ้น แล้วน้ำามาแต้มที่ริ้วรอย หรือ
กระแดด สวิ หรอืรอยแผลเปน็ ทำาซ้ำาทกุวนัเปน็เวลา 1 เดอืนอาจชว่ยทำาให้
สีผิวที่ไม่สม่ำาเสมอนี้ดีขึ้นหรือหายไปเลยก็ได้
l รู้ไว้ใช่ว่า ซื้อขมิ้น ‘kasturi’ (หรือเรียกอีกชื่อว่า ‘ว่านนางคำา’ (curcuma 
aromatic)’ทีไ่มเ่จอืปนเพือ่เลีย่งคราบสเีหลอืงตกคา้งบนผวิ มขีายตามรา้น
หรือตลาดที่ขายอาหารอินเดียดั้งเดิม

sea  saLt
เมือ่บรโิภค: เกลอืทะเลซึง่พบไดใ้นตูก้บัขา้วเกอืบ
ทุกตู้และสูตรอาหารแทบทุกสูตรเป็นส่วนผสมที่ 
ไมว่า่จะเปน็เชฟมอือาชพี หรอืแมค่รวัทีบ่า้นกใ็ชก้นั
เป็นสากล แต่หลายคนไม่รู้ว่าเกลือไม่ได้มีคุณค่า
ทางสารอาหารเท่าเทียมกันทุกชนิด เกลือบริโภค
ที่ผ่านกรรมวิธีมักมีไอโอดีนและสารกันการจับตัว
เป็นก้อน (caking agents) ในขณะที่เกลือทะเล
มาจากกรรมวิธีการทำาให้น้ำาทะเลระเหยไปและมี
ของแถมซ่อนมาเป็นแร่ธาตุมีคุณค่าอีกเล็กน้อย 
เพื่อเลี่ยงความดันสูงและอาการการบวมน้ำาจึงควร
บริโภคเกลือทุกชนิดในปริมาณพอเหมาะ เกลือ

ทะเลมีปริมาณโซเดียมเหมือนกันกับเกลือบริโภค แต่มีรสเข้มกว่า คุณจึง
สามารถใช้น้อยกว่าได้แต่ให้ผลเท่าเทียมกัน
l คำาแนะนำาในการลดทอนโซเดียม เลือกซื้อสินค้าที่ระบุบนซองว่า  
‘ไม่ใส่เกลือ (unsalted)’ และแจ้งว่า ‘ไม่เอาเกลือ’ เวลาสั่งอาหาร จากนั้น
ให้โรยเกลือทะเล 1 หยิบมือก่อนทานคำาแรก การทำาแบบนี้จะช่วยให้คุณ
ควบคุมปริมาณและคุณภาพของเกลือในอาหารของคุณได้
เมื่อใช้ภายนอก: ไม่ว่าจะอยู่ตามแหล่งน้ำาธรรมชาติหรือในอ่างน้ำาส่วน
ตวัของคณุ การแชเ่กลอืทะเลกม็ปีระโยชนห์ลากหลายตามแตค่วามเขม้ขน้ 
ของเกลือ ใส่เกลือจำานวนมากขึ้น (1 กิโลกรัม หรือ 2 ปอนด์) ลงใน
อ่างอาบน้ำาจะช่วยดึงของเหลวส่วนเกินออกจากเนื้อเยื่อ ขับสารพิษออก
จากรูขุมขนที่เปิด ลดอาการบวมและตึงของกล้ามเนื้อได้ ถ้าใช้เกลือทะเล
น้อยลง (ประมาณ 2 ถ้วย) การแช่น้ำาจะเปลี่ยนผิวเราจาก ‘การขับของเสีย
ออก’ เปน็ ‘การซมึซบั’ ดงึดดูแรธ่าตเุขา้แทนเพือ่บำารงุเนือ้เยือ่ผวิ เกลอืทะเล 
ยงัทำาหนา้ทีเ่ปน็สครบัทีเ่หมาะแกก่ารทำาใหผ้วิหยาบกรา้นออ่นนุม่ลง ผสม
เกลือ 1 กำามือกับน้ำาอุ่น ขัดวนเป็นวงเล็กๆ ให้ทั่วตัวแล้วล้างออก หรือจะ
เลอืกทำาโฟมเกลอืดว้ยการใสเ่กลอื 1 หรอื 2 ชอ้นในเจลอาบน้ำาทีใ่ชป้ระจำา
วนั เลอืกเกลอืเมด็ละเอยีด (ดกีวา่แบบหยาบ) เพือ่ปอ้งกนัการระคายเคอืง

แพทย์ผิวหนังส่วน-
ใหญ่เห็นพ้องตรงกัน
ว่าสาหร่ายคือเคล็ดลับ
ยาต้านพิษของคนที่มี
ปัญหาผิวส่วนใหญ่



FeatureBeauty

PaPaYa 
เมือ่บรโิภค: ฟลาโวนอยดเ์บตา้แคโรทนี (flavonoids betacarotene) และ
เซก็ซแ์ซนธนิ (zexzanthin) ไมไ่ดท้ำาใหม้ะละกอมสีสีม้สดใสเทา่นัน้ ยงัชว่ย
ปอ้งกนัมะเรง็และโรคทีเ่กดิจากการเสือ่มถอยตา่งๆ แลว้ สารสนีีย้งัอดัแนน่
ไปด้วยข้อดีเรื่องความงามด้วย นั่นคือการพิทักษ์สุขภาพเส้นผม ผิวหนัง 
และดวงตาจากภายใน มะละกอยังเป็นแหล่งเอนไซม์โปรตีนพาเพอิน  
(proteolytic enzyme papain) ตามธรรมชาติอันมีค่า แถมเรายังใช้
เอนไซม์ชนิดนี้หมักเพื่อทำาให้เนื้อสัตว์และเนื้อปลานุ่มขึ้น และเมื่อบริโภค
จะชว่ยระบบทางเดนิอาหารแปรรปูโปรตนีในอาหารได ้อกีทัง้ยงัมปีรมิาณ
แคลอรี่ต่ำา เนือ้ที่ชุ่มน้ำาและโปแตสเซยีมสงูของมะละกอเหมาะเปน็ของวา่ง
ที่สดชื่น แค่ใส่ลงในน้ำาผลไม้ สลัด หรือของหวาน
เมื่อใช้ภายนอก: เมื่อใช้เฉพาะที่ มะละกอก็
เป็นตัวเลือกสมบูรณ์แบบสำาหรับการขัดเกลาผิว
หม่นหมอง ขอบคุณเอนไซม์ตัวเดียวกันกับที่ช่วย
ในการย่อย อย่าได้กลัวไป การใช้พาเพอินจะไม่
บัน่ทอนโปรตนีในผวิหนงัของคณุแน ่ในทางกลบักนั  
มะละกอจะช่วยขจัดเอาเซลล์ผิวตายและสิ่งสกปรก
ที่สะสมอยู่ที่พื้นผิวบนผิวของคุณออกไป จากนั้น
วิตามินเอ ซี และอีที่ช่วยต่อต้านริ้วรอยแห่งวัยก็จะ
ซึมซาบได้ลึกล้ำาขึ้นเพื่อการฟื้นฟูเซลล์ผิวขึ้นใหม่ 
สำาหรับทรีตเม้นต์ที่คุณทำาเองได้ ใช้ส้อมยีเนื้อ
มะละกอสดให้ละเอียด แล้วทา เลี่ยงบริเวณดวงตา 
ล้างออกหลังพอกไว้ 10 นาทีเพื่อเผยผิวหน้าที่สดใส อ่อนเยาว์
l กลเม็ดอีกอย่าง กรดอัลฟาไฮดร็อกซี (Alpha hydroxy acids) ซึ่งก็คือ
กรดผลไมธ้รรมชาตทิีช่ว่ยในการกระชบัและเพิม่ความกระจา่งใสนัน้อยูใ่น
เปลือกมะละกอ ก่อนจะทิ้งเปลือกไป ให้เก็บไว้สัก 2-3 ชิ้นแล้วนำามาถูที่
ใบหน้าบริเวณที่มีปัญหาผิวหยาบกร้านโดยตรง
l เคล็ดลับเพิ่มเติม มะละกอดิบจะมีพาเพอินสูงกว่า ถ้าคุณมีผิวแพ้ง่าย
ก็ให้เลือกมะละกอสุกจะดีที่สุด

LeMOn
เมื่อบริโภค: เลมอนสักซีกเพิ่มความจี๊ดจ๊าดให้เครื่องดื่มและอาหารได้
ทุกชนิด แต่ข้อดีของมันไม่ได้หยุดอยู่แค่กับต่อมรับรส ในบรรดาผักและ 
ผลไม้ทั้งหมด เลมอนมีวิตามินซีที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด ในน้ำา 
เปลือก และเนื้อมีสารพฤกษเคมี (phytochemicals) เล็กๆ อยู่อย่างอุดม
สมบูรณ์ พร้อมทั้งสรรพคุณในการรักษาร่างกายอย่างใหญ่หลวง เช่น  
การขับไล่สารก่อมะเร็ง ฟื้นฟูเนื้อเยื่อ และทำาให้หายจากหวัดเร็วขึ้น

l ขอ้ดอีืน่ๆ แมเ้มือ่อยูน่อกรา่งกาย เลมอนจะทำาหนา้ทีเ่ปน็กรด แตเ่มือ่อยู่
ในรา่งกายแลว้ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะตรงกนัขา้ม เมือ่รบัประทานเขา้ไป เลมอนจะ
รกัษาสมดลุคา่ pH ภายในรา่งกายดว้ยการลดความเปน็กรด ซึง่มปีระโยชน์
กับทุกคนที่กำาลังปฏิบัติตามสูตรไดเอ็ตแบบอัลคาไลน์ (alkaline diet)
เมื่อใช้ภายนอก: ยากที่จะหาผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางที่ฉลากส่วนผสม
ไม่มีกรดแอล-แอสคอร์บิก (L-ascorbic acid) ผสมอยู่ เพราะมันเป็นสาร
ทีม่อียูต่ามธรรมชาตใินผลไมร้สเปรีย้วและมปีระโยชนม์ากมาย เลมอนใน
ครวัสามารถจดัการปญัหาความงามของคณุได ้ในราคาเบากระเปา๋เสยีดว้ย 
เบื่ออาการระคายเคืองที่เกิดจากโทนเนอร์ที่มีแอลกอฮอล์เหรอ? หลังจาก
ล้างทำาความสะอาดแล้ว ให้ใช้สำาลีชุบน้ำาเลมอนสด แล้วเช็ดให้ทั่วใบหน้า
และลำาคออย่างแผ่วเบา กรดตามธรรมชาติจะช่วยขัดและทำาความสะอาด 

อีกทั้งคุณสมบัติที่เป็นยาสมานของเลมอนยังช่วย
กระชับและลดเลือนรูขุมขนได้อีกด้วย ทิ้งเอาไว้ 
สกัครู ่บางคนอาจรูส้กึยบิๆชว่งแรก จากนัน้ปดิทา้ย
ด้วยการล้างผิวให้สะอาดอีกครั้งก่อนแล้วจึงบำารุง
ตามขั้นตอนปกติของคุณไป
l คำาเตือน ควรเจือจางน้ำาเลมอนด้วยน้ำาเปล่าเมื่อ
ใช้กับผิวแพ้ง่าย
เบือ่หนา่ยกบัการเปน็สวิเรือ้รงังัน้เหรอ? เมือ่น้ำามนั
และสิ่งสกปรกสะสมอยู่บนผิว รูขุมขนจะอุดตัน  
แบคทีเรียจะเจริญเติบโตได้ดี และสิวหัวดำาก็จะ
ปะท ุคณุสมบตัใินการตอ่ตา้นแบคทเีรยีของเลมอน
สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนังได้ จึงช่วยลด

การเกิดสิวและป้องกันไม่ให้ขึ้นซ้ำา ใช้ก้อนสำาลีทาน้ำาเลมอนเหมือนวิธี 
ข้างต้น แต่ให้ทิ้งไว้ข้ามคืน แล้วล้างออกในตอนเช้า มีผลการทดลองระบุ
ว่าหากทำาเป็นประจำาทุกคืนช่วยให้ปัญหาสิวดีขึ้นได้ในเวลาไม่กี่สัปดาห์
สีผิวไม่สม่ำาเสมอจนไม่น่ามองขาดความมั่นใจไปเลยเหรอ? การทาน้ำา
เลมอนเล็กน้อยตรงจุดที่มีปัญหา (เช่นหัวเข่าและข้อศอกที่ดำากร้าน ท้อง
แตกลายจากการตั้งครรภ์ หรือจุดด่างดำาต่างๆบนผิว) ก่อนเข้านอน แล้ว
ลา้งออกตอนเชา้กส็ามารถทำาใหบ้รเิวณทีม่เีมด็สเีขม้ขน้จางลงได ้เพือ่ความ
กระจา่งใสโดยรวม บบีน้ำาเลมอน 2-3 หยดลงในโลชัน่ดแูลผวิหนา้หรอืผวิ
กายที่คุณใช้เป็นประจำา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
l รู้ไว้ใช่ว่า ถ้าเกิดคุณมือสกปรกแล้วไม่รู้จะทำาอย่างไร หรือบังเอิญอยู่ใน
สถานการณท์ีไ่มเ่อือ้อำานวยทีจ่ะลา้งมอืใหส้ะอาดดว้ยสบูด่ว้ยนีส่?ิ งา่ยมาก  
ให้ดึงชิ้นเลมอนที่เสียบอยู่กับเครื่องดื่มของคุณออกมา บีบใส่ผ้าเช็ดปาก 
แล้วใช้เช็ดมือไปพลางๆแก้ขัดไปก่อน กรดซิตริค (citric acids) และ
คุณสมบัติในการต่อต้านแบคทีเรียของมะนาวจะช่วยขับไล่เชื้อโรคออกไป
จนกว่าคุณจะมีโอกาสทำาความสะอาดมืออย่างถูกวิธี

เอนไซม์ในมะละกอช่วย
ขจัดเซลล์และสิ่งสกปรก
สะสมบนผิวออกไป 
จากนั้นวิตามินเอ ซี 
และอี ที่มีอยู่จะซึมซาบ
บำารุงได้ลึกล้ำายิ่งขึ้น
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แต่งหน้า: อลงกรณ์ สุนทรพจน์ 
ทำาผม: สมเจตน์ กล่อมน้อย
ทำาเล็บ: The White Salon 
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Fashion Producer: จุฑามาศ สุขอากาศ
ผู้ช่วยความงาม: สริตา อุสาหพานิช

บทสรุป: ไม่ว่าคุณอยู่ในช่วงเร่งรีบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็ดันหมดซะนี่ หรือแค่หวังจะหาวิธีธรรมชาติ 
ราคาไม่แพงมาใช้กับกิจวัตรเพื่อความงามในปัจจุบัน อาหารภายใน/ภายนอกเหล่านี้ก็ตอบทุกโจทย์ของคุณได้ 

ทั้งประโยชน์ด้านความงาม และสารอาหารที่จำาเป็นต่อร่างกาย จดอาหารเหล่านี้ลงในรายการของชำาที่จะซื้อครั้งหน้า 
แล้วนำามาตุนไว้ในครัว จากนั้นก็ตัดสินใจเอาเองว่าจะเอาเข้าปาก หรือจะใช้ภายนอกดี? 

Oats
เมื่อบริโภค: ต้องขอบคุณข้อดีทางโภชนาการที่เต็มเปี่ยม ข้าวโอ๊ตเชยๆ 
จงึไมเ่คยลา้สมยั เพราะมกีากใยทีล่ะลายไดส้งูทีส่ดุในบรรดาธญัพชืทัง้หมด 
ข้าวโอ๊ตจึงป้องกันไม่ให้ท้องผูกและยังช่วยลดคลอเลสเตอรอลเพื่อปกป้อง
หวัใจไดอ้กีดว้ย ธญัพชือิม่ทอ้งนีย้งัรกัษาสมดลุน้ำาตาลในเลอืดจงึชว่ยระงบั
ความหิวได้เต็มที่ เลยช่วยป้องกันไม่ให้น้ำาหนักขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจจากการ
ทานของขบเคี้ยวในระหว่างวันได้ด้วย
l กลยุทธ์ในซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อเลี่ยงน้ำาตาลที่แฝงมาและราคาที่สูง
เกินเหตุ ให้ซื้อข้าวโอ๊ต ‘เปล่า’ ดีกว่าผลิตภัณฑ์ราคาแพงที่ปรุงรสมาแล้ว 
จากนั้นค่อยมาใส่ท็อปปิ้งแบบธรรมชาติของคุณเอง เช่นอบเชย ถั่ว เมล็ด
แฟล็กซ์ (flax) หรือเชีย (chia) หรือผลไม้สด
เมื่อใช้ภายนอก: สาวๆจ๊ะ ข้อดีของข้าวโอ๊ตไม่ได้จำากัดอยู่แค่การรับ-
ประทานเป็นโจ๊กสำาหรับมื้อเช้าเท่านั้น
l สำาหรบัผวิกาย การใสข่า้วโอต๊ดบิไมข่ดัส ี2 ถว้ย
ลงในน้ำาอุ่นสำาหรับแช่สามารถสร้างปาฏิหาริย์ใน
การปรับสมดุลค่า pH ให้ผิวที่แห้งและระคายเคือง
ได้ เพราะสารที่ชื่อว่าซาโปนิน (saponins) ในข้าว
โอต๊จะสรา้งฟองตามธรรมชาตทิีช่ว่ยขจดัสิง่สกปรก
เพื่อการชำาระล้างอย่างอ่อนละมุนได้เช่นกัน การ
แช่น้ำาข้าวโอ๊ตบดหยาบนั้นมีความนุ่มนวลพอที่จะ
บรรเทาผื่นผ้าอ้อมของทารกได้ แต่ก็มากพอที่จะ
ขจดัความครัน่เนือ้ครัน่ตวัจากภมูแิพ ้ผืน่คนั แมลง
กัดต่อย และแดดเผาได้ด้วย
l สำาหรับผิวหน้า ผลิตภัณฑ์ลดความมันและ
กำาราบสวิสำาหรบัใบหนา้มกัทำาใหเ้กดิการอกัเสบ มรีอยแดงเหน็ไดช้ดั หรอื
บาทีผิวอาจลอกได้ ข้าวโอ๊ตเป็นทางออกในฝันสำาหรับผิวมันที่ระคายเคือง 
ง่ายอันสุดแสนจะเอาใจยาก การใช้ข้าวโอ๊ตกับภายนอกสามารถดูดซับ
น้ำามนัออกจากผวิชัน้นอกสดุไดโ้ดยไมส่รา้งความระคายเคอืง เชน่เดยีวกนั
กับที่มันขจัดคอเลสเตอรอลภายในร่างกาย สำาหรับมาสค์กำาจัดสิวที่ 
อ่อนโยนแบบสุดๆ ให้ผสมผงข้าวโอ๊ตบดครึ่งถ้วยเข้ากับน้ำาอุ่น ทาให้ทั่ว
ใบหน้า รอจนแห้ง แล้วล้างออก

COCOnut  OIL:
เมือ่บรโิภค: ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสขุภาพหวัใจเคยเตอืนใหร้ะวงัน้ำามนัมะพรา้ว 
เพราะไขมันอิ่มตัวของมัน แต่เมื่อเข้าใจประโยชน์ที่ร่างกายจะได้จากกรด 

ไขมันของผลไม้ชนิดนี้มากขึ้น เหล่าผู้เชี่ยวชาญต่างก็พากันเปลี่ยนใจโดย 
สิน้เชงิ หลงัจากบรโิภคกรดลอรคิ (lauric acid) ในน้ำามนัมะพรา้ว จะเปลีย่น
สภาพเป็นโมโนลอริน (monolaurin) ซึ่งก็คือส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติ
ในการต่อต้านแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา โมโนลอรินคือสารเคมีตาม
ธรรมชาตขิองน้ำานมมารดาทีจ่ะเสรมิสรา้งระบบภมูคิุม้กนัของเดก็แรกเกดิ
เพื่อช่วยในการต่อสู้กับการติดเชื้อ บริษัทเภสัชกรรมต่าง ๆ กำาลังวิเคราะห์
หาวธิทีีก่รดลอรคิอาจชว่ยในการรกัษาโรค HIV/AIDS เรมิ และไวรสัเอบ็- 
สไตนบ์าร ์(Esptein Barr)  ไตรกลเีซอไรดโ์มเลกลุกลางของน้ำามนัมะพรา้ว
นัน้ตา่งจากไขมนัชนดิอืน่ๆ ตรงทีส่ามารถแปรสภาพเปน็พลงังานทีใ่ชง้าน
ไดโ้ดยตรง มากกวา่ทีจ่ะนำาไปเกบ็กกัไวเ้ปน็ไขมนัสว่นเกนิในตบั วติามนิอี
ซึง่เปน็สารตอ่ตา้นอนมุลูอสิระซึง่ละลายในไขมนัไดท้ีม่อียูน่ีจ้ะบำารงุเสน้ผม 
เล็บ และเนื้อเยื่อบุเซลล์ผิวหนังจากภายใน

l เคล็ดลับด้านสารอาหาร หาซื้อแบบ ‘สกัดเย็น
บรสิทุธิ’์ และบรโิภคในปรมิาณทีพ่อด ีใชแ้ทนไขมนั 
หรือน้ำามันชนิดอื่นๆ ในอาหารของคุณแค่ 2-3 
ช้อนชา จุดเกิดควันที่สูงของมันทำาให้เหมาะนำามา
ใช้อบขนม หรือทำาอาหารที่ใช้อุณหภูมิสูง
เมื่อใช้ภายนอก: การใช้น้ำามันมะพร้าวกับ
ผิวหนังนั้นดีกว่าการใช้น้ำามันนวดทั่วไปที่นิยมใช้
กัน อีกทั้งยังให้กลิ่นหอมหวานของมะพร้าวอย่าง
ที่ในผลิตภัณฑ์ทำาผิวแทนกลิ่นทรอปิคอลหลายๆ
ยี่ห้อนิยมใช้กลิ่นนี้กัน  น้ำามันมะพร้าวมอบการ
มอบการบำารุงที่จำาเป็นให้กับผิวแห้งโดยไม่อุดตัน 
รขูมุขน ตา่งจากโลชัน่ทีท่ำาจากปโิตรเลยีมในมอยส-์ 

เจอไรเซอร์หลายแบรนด์ที่โฆษณากันอยู่ สารต้านอนุมูลอิสระจะพิทักษ์
ผวิภายนอกจากสภาพแวดลอ้มทีเ่ปน็อนัตราย และยงัซมึซาบลกึลงไปเพือ่
ซ่อมแซมชั้นผิวหนังภายในที่เสียหาย ผู้ที่มีปัญหาจากอาการทางผิวหนัง
เรื้อรังที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน เช่น ผดผื่น (eczema) และสะเก็ดเงิน 
(psoriasis) จะได้รับประโยชน์จากตัวเลือกนี้ แทนที่จะเป็นครีมต่อต้าน
แบคทีเรียทำาจากสารเคมีที่แพทย์สั่ง แล้วใช้อย่างไรถึงดีที่สุดเหรอ? นวด
น้ำามันที่ผิวหนังทันทีที่อาบน้ำาเสร็จในขณะที่ผิวยังชื้นอยู่
l เคล็ดลับเพื่อริมฝีปาก ลิปบาล์มที่ทำาจากขี้ผึ้งมักเขียนว่า ‘รับประทาน
ได’้ แตก่ไ็มเ่หมาะทีจ่ะใชท้กุวนัอยูด่ ีลองเปลีย่นมาทาน้ำามนัมะพรา้วบำารงุ
ที่ริมฝีปากก่อนทาลิปสติกเฉดสีโปรดของคุณดูสิ ■ แปลโดย สิรยา ชุมนุมพร
เรียบเรียงโดย ชื่นชนก ทัพวงศ ์

จดอาหารเหล่านี้
ลงในรายการของ
ที่จะซื้อครั้งหน้า 
ตัดสินใจว่าจะเอา
เข้าปาก หรือจะใช้

ภายนอกดี?


