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เหล่าอาหารที่จะให้คุณสวยจากภายใน
และยังนำ�มาใช้กับร่างกายภายนอก เพื่อความงามพร้อมแบบเท่าทวีคูณ
รายงานโดยนักโภชนากร Eve Persak
Beauty Editor Chuenchanok Thapvong
Photographs by Sivakorn Chotanakarnsatit
ากแวะไปเคาน์เตอร์เครือ่ งสำ�อาง เรามักต้องงมหาของ
ที่ต้องการตามชั้นผลิตภัณฑ์มากมายที่วกวนเป็น
เขาวงกต ซึง่ ส่วนมากก็จะเรียงรายด้วยสารเคมีชอื่ ไม่
คุ้นตา พร้อมป้ายราคาแพงกระเป๋าทะลุ เราจะสวย
ได้อย่างใจโดยไม่เสียเวลาและเงินตราอันมีคา่ ไปได้
อย่างไร? ทางแก้อาจรออยูใ่ นตูก้ บั ข้าวของคุณแล้วก็เป็นได้!! อาหารสำ�หรับ
ภายใน/ภายนอก 10 ชนิดนีจ้ ะมอบสารอาหารมีประโยชน์ทรี่ บั ประกันว่าไม่
ผิดหวังเมือ่ รับประทาน และช่วยบำ�บัดความงามเมือ่ ใช้เฉพาะที่ แต่อาหาร
ของเราจะทำ�อะไรหลายอย่างได้เหมือนเราเหรอ? ได้แน่นอนอยูแ่ ล้ว! ลอง
อ่านดู เราจะเผยเคล็ดลับของดีทคี่ ณ
ุ หาได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านนีเ่ อง

ชุดกระโปรงผ้าลูกไม้สีดำ�จาก
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
กรุบกรอบนี้ประกอบไปด้วยน้ำ�ร้อยละ 80-90 และอิเล็กโทรไลต์จำ�นวน
มากที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ลดอาการอักเสบ และขับสิ่งสกปรกที่ไม่เป็นที่
ต้องการออกจากร่างกาย แตงกวายังมีสารสเตอรอล (sterol) ทีช่ อื่ ว่า ซิลกิ า้
(silica) ซึง่ ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจน รักษาสุขภาพไขข้อ และผิวทีอ่ อ่ นเยาว์
เพราะแตงกวามีแคลอรีต่ �่ำ และยังอุดมด้วยไฟเบอร์ทชี่ ว่ ยให้อมิ่ ท้อง พร้อม
วิตามินบีที่ช่วยในการกระตุ้นการเผาผลาญ ผักชนิดนี้จึงสามารถสร้างสิ่ง
มหัศจรรย์ให้กบั รอบเอวของคุณได้ กัดแตงกวากรอบๆ เป็นของว่างระหว่าง
มื้อ ใส่ในสลัดผักสด หรือแซนด์วิชสุดโปรดของคุณก็ได้
l เรื่องควรรู้ ควรเลือกแตงกวาออร์แกนิก หรือล้างให้สะอาดก่อนบริโภค
หรือนำ�มาใช้ เพราะแตงกวาทั่วไปมักมียาฆ่าแมลงอยู่ในปริมาณมาก
เมื่อใช้ภายนอก: ที่ตลกก็คือแตงกวาจะให้ผลตรงกันข้ามหากใช้แปะ
เฉพาะที่ แทนที่มันจะไปเพิ่มน้ำ� กรดคาเฟอิกในแตงกวาจะดึงของเหลว
ออกมาจากเนื้อเยื่อ บรรเทาอาการคั่งและบวมน้ำ�ได้
นอนน้อยหรือหลับไม่สนิทตลอดคืนเหรอ? ภาพโฆษณาสปาที่มีรูปผู้หญิง
วางแตงกวาไว้บนเปลือกตานั้นไม่ได้ทำ �เพื่อการถ่ายภาพให้ดูสวยงาม
เท่านัน้ เมือ่ นำ�แตงกวาแช่เย็นมาวางทีด่ วงตา อาการ
บวมจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด และอุณหภูมิที่เย็นขึ้น
จะไปจำ�กัดเลือดทีไ่ หลมาเลีย้ งดวงตาจึงช่วยลดรอย
คล้ำ�รอบดวงตา ยิ่งไปกว่านั้น กรดแอสคอร์บิก
(ascorbic acid) ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยสมานผิวและ
ต่ อ ต้ า นสารอนุ มู ล อิ ส ระที่ มี อ ยู่ ใ นแตงกวาตาม
ธรรมชาติก็สามารถเพิ่มพูนคอลลาเจนและเร่งการ
สร้างเซลล์ใหม่ จึงค่อยๆ ช่วยลดริ้วรอยและความ
เหี่ยวย่นได้อย่างนุ่มนวล

HONEY:

เมือ่ บริโภค: เมือ่ มีน�้ำ ตาลทรายและน้�ำ เชือ่ มฟอก

ให้ทั่วใบหน้า หรือหยดลงในครีมบำ�รุงผิวกลางคืนสำ�หรับใบหน้าที่ใช้อยู่
สักเล็กน้อย เพื่อทำ�เป็นมาสค์หน้าทิ้งข้ามคืนแบบง่ายๆ สำ�หรับการบูสต์
ผิวทั่วทั้งตัวนั้น ให้ใส่น้ำ�ผึ้ง 1-2 ถ้วยลงในอ่างน้ำ�อุ่น แล้วลงแช่ 20-30
นาทีก่อนเข้านอนเพื่อเติมความชุ่มชื้นที่เสียไประหว่างวัน
l โบนัสด้านการเยียวยา มีการใช้น�
้ำ ผึง้ เป็นครีมรักษาแผลแบบธรรมชาติ
บำ�บัดมานานหลายศตวรรษแล้ว เมื่อมีการค้นพบสารต้านแบคทีเรียและ
ฆ่าเชื้อที่ชื่อว่าอินฮิไบน์ (inhibines) เราจึงได้เข้าใจเหตุผลนี้เอง ดังนั้น ถ้า
พบว่ากล่องยาของคุณว่างเปล่า เมื่อเป็นแผลถลอกหรือผิวไหม้พอง ก็ให้
แต้มน้ำ�ผึ้งสักหยดซึ่งเป็นสารชดเชยความหวานเพื่อดูแลแทนไปก่อนได้

AVOCADO

เมือ่ บริโภค: อโวคาโดมีชอื่ เสียงในทางลบทีค่ นเข้าใจกันแบบผิดๆ ว่าเป็น

ผลไม้ทที่ �ำ ให้อว้ น แต่ไขมันของอโวคาโดนัน้ เป็นสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ สำ�หรับร่างกาย
คุณ นัน่ คือไขมันไม่อมิ่ ตัวเชิงเดีย่ ว (monounsaturated fats) ทีช่ ว่ ยป้องกัน
โรคหัวใจ และกรดไขมันโอเมก้า 3 ทีข่ ดั ขวางอาการอักเสบและมะเร็ง เลซิตนิ
(lecithin) ซึง่ เป็นสารทีเ่ ข้ากับไขมันได้ดใี นอโวคาโดจะช่วยเสริมสร้างระบบ
ประสาทส่วนกลาง ด้วยการหล่อลื่นเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลัง
ยิง่ ไปกว่านัน้ อโวคาโดแค่ผลเดียวก็มกี ากใยในปริมาณทีค่ วรบริโภคต่อวัน
ที่แพทย์แนะนำ�ไปกว่าครึ่งแล้ว และยังมีธาตุอาหารรองที่จำ�เป็นอีกถึง
14 ชนิด เนื้อสัมผัสสะมุนดุจไหมของอโวคาโด
สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์ทาขนมปังทั่วไปที่อุดม
ด้วยคลอเลสเตอรอลและเนยได้อย่างสมบูรณ์แบบ
จะป้ายบนแซนด์วิช ใส่ลงปั่นกับสมูทตี้ หรือโยน
ลงไปในสลัดผักสดก็เพิ่มความอร่อยก็ได้
l คำ�เตือนสำ�หรับการคุมปริมาณ เพราะอโวคาโด
มีสารอาหารที่เข้มข้นนี่เอง ปริมาณสำ�หรับการรับ
ประทานจึงไม่ต้องมากนัก แค่ ¼ ถ้วย หรือ ¼
ของอโวคาโดลูกขนาดกลางก็เพียงพอ
เมื่อใช้ภายนอก: l สำ�หรับผิวหน้า ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านความงามต่างเห็นตรงกันว่าอโวคาโดเป็นยา
ถอนพิษชั้นเลิศสำ�หรับผิวที่ดูเหนื่อยล้าไม่สดใส
น้�ำ มันอโวคาโดจะชดเชยความชุม่ ชืน้ ทีเ่ สียไป และมอบสเตอโรลิน (sterolins)
ซึ่งเป็นสเตียรอยด์ตามธรรมชาติที่ช่วยกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนและ
ลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย สารต้านอนุมูลอิสระและกรดอะมิโนที่มียังช่วย
ซ่อมแซมความเสียหาย และกระตุ้นการสร้างผิวใหม่ด้วย
l สำ�หรับการใช้เพือ
่ ปลอบประโลมผิว บดอโวคาโด 2 ลูกจนเนือ้ เนียน
ทาให้ทั่วใบหน้าและลำ�คอ แล้วรอ 15-20 นาที จากนั้นจึงล้างออก แล้ว
ดูแลผิวตามกิจวัตรปรกติของคุณ
l สำ � หรั บ เส้ น ผม สารอาหารและน้ำ� มั นในอโวคาโดเป็ นอาหารให้ กั บ
รากผม (ช่วยป้องกันผมร่วงและกระตุน้ การงอกใหม่) อีกทัง้ ช่วยฟืน้ ฟูเส้นผม
(ป้องกันการหักเปราะและผมแตกปลาย)
l เพื่อเส้นผมเงางาม เตรียมอโวคาโดตามสูตรข้างต้น นวดส่วนผสม
ไล่ไปตั้งแต่จากหนังศีรษะจนถึงปลายผม จากนั้นใส่หมวกอาบน้ำ�คลุมทิ้ง
เอาไว้เป็นเวลา 20-30 นาทีก่อนสระออก

เลือกแตงกวาออร์แกนิก
หรือล้างให้สะอาด
ก่อนบริโภคหรือนำ�มาใช้
เพราะแตงกวาทั่วไป
มักมียาฆ่าแมลง
อยู่ในปริมาณมาก

ขาวมากมายเต็มชั้นร้านค้า การหาวิธีธรรมชาติเพื่อสนองความอยากของ
หวานของคุณจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย น้�ำ ผึ้งไม่ฟอกมีรสชาติหวานและยังมี
จุลินทรีย์โพรไบโอติก (probiotic) อ่อนๆ (ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและ
บรรเทาการย่อยอาหารทีม่ ปี ญ
ั หา) อีกทัง้ ยังมีวติ ามินและแร่ธาตุตา่ งๆ ด้วย
ความเหนียวข้นและคุณสมบัติการดูดความชื้นได้ดีของน้ำ�ผึ้งยังทำ�หน้าที่
เป็นยาสามัญประจำ�บ้านที่ใช้กันมาแต่อดีตแล้วว่าสามารถช่วยลดอาการ
ไอ และจัดการกับการติดเชื้อในทางเดินหายใจได้
l ข้อควรระวัง เพื่อเลี่ยงน้ำ�ผึ้งปลอมในท้องตลาด อย่าลืมเช็คฉลากให้
แน่ใจ และซื้อผลิตภัณฑ์น้ำ�ผึ้ง ‘ดิบ’ หรือ ‘ออร์แกนิก’ มีแต่ผึ้งเท่านั้นที่ให้
น้ำ�หวาน ที่จะมอบสุขภาพดีให้กับคุณได้ ไม่ใช่โรงงาน
เมือ่ ใช้ภายนอก: ความสามารถในการเก็บกักน้�ำ ทำ�ให้น�้ำ ผึง้ เป็นมอยซ์เจอไรเซอร์แสนมหัศจรรย์สำ�หรับผิวแห้งแตกและผมที่ขาดเปราะง่าย โดย
เฉพาะกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นและแห้ง ลองใช้ก้านสำ�ลีเกลี่ยน้ำ�ผึ้ง

ชุดกระโปรงเกาะอก
ผ้าไหมผสมประดับเลื่อม
สีขาวจาก Zuhair Murad
สร้อยคอสีทองประดับคริสตัล
หลากสีจาก Akong แหวน
คริสตัลทรงพีระมิดจาก Ericson
Beamon สร้อยข้อมือคริสตัล
หลากสีจาก Jenny Packham
ทัง้ หมดจากร้าน Sol and Gravite
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เมือ่ บริโภค: สาหร่า่ ยทะเลหรือทีเ่ รียกกันเล่นๆว่าผักจากท้องทะเลเหล่านี้

มีประโยชน์ทางโภชนาการซึง่ เป็นทีเ่ ข้าใจกันว่าเอาชนะญาติบนบกของมัน
ไปแล้ว (ก็พืชผักที่ปลูกบนดินนี่แหละ) สีที่เข้มกว่าเกิดจากความเข้มข้นสูง
กรดไขมันจำ�เป็น อะมิโนแอซิด และสารอาหารอืน่ ๆ (micronutrient) อีกกว่า
50 ชนิด รูส้ กึ เบือ่ บรอคโคลีและผักโขมเหรอ? ความเข้มข้นของแร่ธาตุจาก
สาหร่ายบางชนิดอาจมีปริมาณล้นหลามเกินหน้าผักใบเขียวบนบกถึง 5
หรือ 10 เท่า การวิจัยล่าสุดยังเผยให้ทราบถึงสรรพคุณในการบรรเทา
อาการอักเสบ ทั้งยังช่วยต่อสู้กับมะเร็งบางประเภท และยังพัฒนาค่า pH
โดยรวมของร่างกายได้ด้วย รสชาติของมันสามารถผสานเข้ากับอาหาร
เอเชียและตะวันตกได้อย่างง่ายดาย ทั้งเป็นการทำ�อาหารในฝันของเชฟที่
ขีเ้ กียจ เพราะสามารถรับประทานได้ทงั้ แบบตากแห้ง หรือเติมน้�ำ ให้นมิ่ ลง
อย่างรวดเร็ว เลือกซูชทิ หี่ อ่ ด้วยสาหร่ายโนริ หรือแยกกินสาหร่ายแผ่นบาง
อบเกลือเป็นของว่างก็ได้ และควรเพิ่มสาหร่ายเคลป์ (Kelp) หรือสาหร่าย
อื่นๆลงในซุป หรือจะโรยใส่สลัดจานโปรดของคุณดู
เมื่อใช้ภายนอก: lกับผิวหน้า แพทย์ผิวหนังส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า
สาหร่ายคือเคล็ดลับยาต้านพิษของคนที่มีปัญหาผิว ความสามารถในการ
ทนต่อความแปรปรวนในมหาสมุทร และอัตราการเติบโตที่ 2 ฟุตต่อวัน
ยังทำ�ให้มันสามารถปกป้องผิวจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย และ
ฟืน้ ฟูเซลล์ทถี่ กู ทำ�ลายได้อย่างรวดเร็ว ครีมแต้มสิว
ที่ซื้อมาจากร้านมักทำ�ให้ผิวแห้ง ทำ�ให้ต่อมไขมัน
ต้ อ งพยายามชดเชยด้ ว ยการหลั่ ง น้ำ � มั น ออกมา
มากขึ้น จึงก่อให้เกิดสิวมากขึ้นตามไปด้วย มาสค์
สาหร่ายสามารถช่วยดูดซับน้ำ�มันออกจากผิวได้
โดยไม่ทำ�ให้ผิวแห้ง ซึ่งจะไปสกัดวัฏจักรการเห่อ
ของสิว แล้วเราจะตักตวงประโยชน์และเลี่ยงราคา
แพงสะบัดของผลิตภัณฑ์สาหร่ายที่วางขายกันได้
อย่างไรล่ะ? นีค่ อื สูตรมาสค์โฮมเมดทีค่ ณ
ุ เองก็ท�ำ ได้
ที่บ้านด้วยการผสมผงสาหร่าย 3-4 ช้อนชากับน้ำ�
อุ่น คนจนเป็นน้ำ�ข้นๆให้เข้ากัน แล้วทาลงที่ผิวที่
ล้างสะอาดแล้ว ทิ้งไว้ 10-15 นาทีแล้วค่อยล้างออก
l กั บ ผิ ว กาย มี ก ารใช้ ท รี ต เมนต์ ส าหร่ า ยกั บ ผิ ว กายมาแล้ ว นานหลาย
ศตวรรษเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของระบบน้ำ�เหลือง และกระตุ้นการ
ไหลเวียนโลหิต เปิดรูขุมขน และขจัดสิ่งสกปรกใต้ผิวหนัง ถ้ารู้สึกอยาก
ดีทอ็ กซ์เองทีบ่ า้ นแบบไม่เละเทะนักก็ตกั ผงสาหร่าย 1 ช้อนตวงผสมน้�ำ อุน่
ในอ่างอาบน้ำ� แล้วลงแช่ 30 นาที
l กับเส้นผม สารสกัดสาหร่ายแร่ธาตุสูงในผลิตภัณฑ์ระดับซาลอนจะให้
ความชุม่ ชืน้ กับหนังศีรษะ เพิม่ ความดกหนาและเสริมให้รากผมกับเส้นผม
แข็งแรง และยังช่วยเร่งให้ผมยาวเร็วขึ้นด้วย เพื่อผมเงางามสลวยดุจเงือก
สาวจากท้องทะเลในราคาทีส่ บายกระเป๋ากว่ามาก ให้เตรียมส่วนผสมเดียว
กับทีใ่ ช้มาสค์ผวิ หน้า นำ�มานวดจากโคนถึงปลายผม แล้วใส่หมวกอาบน้ำ�
คลุมไว้ 20-30 นาทีแล้วจึงล้างออก

มีคุณสมบัติในการต้านอาการอักเสบ เป็นยาต้านจุลชีพ (anti-microbial)
และต้านสารอนุมูลอิสระ ซึ่งช่วยในการขับพิษออกจากร่างกายและรักษา
อาการติดเชื้อ อาการอักเสบ และความผิดปกติในการย่อยอาหาร แล้ว
จะประกอบสมุนไพรชนิดนี้เข้าไปในอาหารของคุณได้อย่างไรกันล่ะ? คุณ
อาจจะรับประทานขมิน้ เป็นประจำ�ทุกวันโดยไม่รตู้ วั อยูแ่ ล้วก็ได้ เพราะขมิน้
เป็นส่วนที่เติมสีเหลืองสดใสให้กับมัสตาร์ด และทำ�ให้อาหารเอเชียและ
ตะวันออกกลางมีกลิ่นรสเฉพาะตัว
เมือ่ ใช้ภายนอก: เครือ่ งเทศชนิดนีด้ กี บั ภายนอกร่างกายพอๆ กับภายใน
มีการศึกษาพบว่าขมิ้นช่วยยับยั้งการผลิตสารเคมีที่เป็นตัวการผลิตเม็ดสี
และเมลานินในเซลล์ผิวหนัง เพียงผสมผงขมิ้น 1 ช้อนลงในโลชั่นทาผิว
กายหรือครีมสำ�หรับผิวหน้าที่คุณใช้ประจำ�วัน วิธีนี้แม้แต่คนผิวสีเข้มก็จะ
มีผิวที่ดูสว่างใสขึ้นได้ สำ�หรับการเน้นใช้ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง ให้ผสม
ผงขมิ้นเล็กน้อยลงในน้ำ� ผสมให้เนื้อข้นขึ้น แล้วน้ำ�มาแต้มที่ริ้วรอย หรือ
กระแดด สิว หรือรอยแผลเป็น ทำ�ซ้�ำ ทุกวันเป็นเวลา 1 เดือนอาจช่วยทำ�ให้
สีผิวที่ไม่สม่ำ�เสมอนี้ดีขึ้นหรือหายไปเลยก็ได้
l รู้ไว้ใช่ว่า ซื้อขมิ้น ‘kasturi’ (หรือเรียกอีกชื่อว่า ‘ว่านนางคำ�’ (curcuma
aromatic)’ทีไ่ ม่เจือปนเพือ่ เลีย่ งคราบสีเหลืองตกค้างบนผิว มีขายตามร้าน
หรือตลาดที่ขายอาหารอินเดียดั้งเดิม

SEA SALT

เมือ่ บริโภค: เกลือทะเลซึง่ พบได้ในตูก้ บั ข้าวเกือบ
ทุกตู้และสูตรอาหารแทบทุกสูตรเป็นส่วนผสมที่
ไม่วา่ จะเป็นเชฟมืออาชีพ หรือแม่ครัวทีบ่ า้ นก็ใช้กนั
เป็นสากล แต่หลายคนไม่รู้ว่าเกลือไม่ได้มีคุณค่า
ทางสารอาหารเท่าเทียมกันทุกชนิด เกลือบริโภค
ที่ผ่านกรรมวิธีมักมีไอโอดีนและสารกันการจับตัว
เป็นก้อน (caking agents) ในขณะที่เกลือทะเล
มาจากกรรมวิธีการทำ�ให้น้ำ�ทะเลระเหยไปและมี
ของแถมซ่อนมาเป็นแร่ธาตุมีคุณค่าอีกเล็กน้อย
เพื่อเลี่ยงความดันสูงและอาการการบวมน้ำ�จึงควร
บริโภคเกลือทุกชนิดในปริมาณพอเหมาะ เกลือ
ทะเลมีปริมาณโซเดียมเหมือนกันกับเกลือบริโภค แต่มีรสเข้มกว่า คุณจึง
สามารถใช้น้อยกว่าได้แต่ให้ผลเท่าเทียมกัน
l คำ � แนะนำ � ในการลดทอนโซเดี ย ม เลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ที่ ร ะบุ บ นซองว่ า
‘ไม่ใส่เกลือ (unsalted)’ และแจ้งว่า ‘ไม่เอาเกลือ’ เวลาสั่งอาหาร จากนั้น
ให้โรยเกลือทะเล 1 หยิบมือก่อนทานคำ�แรก การทำ�แบบนี้จะช่วยให้คุณ
ควบคุมปริมาณและคุณภาพของเกลือในอาหารของคุณได้
เมื่อใช้ภายนอก: ไม่ว่าจะอยู่ตามแหล่งน้ำ�ธรรมชาติหรือในอ่างน้ำ�ส่วน
ตัวของคุณ การแช่เกลือทะเลก็มปี ระโยชน์หลากหลายตามแต่ความเข้มข้น
ของเกลือ ใส่เกลือจำ�นวนมากขึ้น (1 กิโลกรัม หรือ 2 ปอนด์) ลงใน
อ่างอาบน้ำ�จะช่วยดึงของเหลวส่วนเกินออกจากเนื้อเยื่อ ขับสารพิษออก
จากรูขุมขนที่เปิด ลดอาการบวมและตึงของกล้ามเนื้อได้ ถ้าใช้เกลือทะเล
น้อยลง (ประมาณ 2 ถ้วย) การแช่น้ำ�จะเปลี่ยนผิวเราจาก ‘การขับของเสีย
ออก’ เป็น ‘การซึมซับ’ ดึงดูดแร่ธาตุเข้าแทนเพือ่ บำ�รุงเนือ้ เยือ่ ผิว เกลือทะเล
ยังทำ�หน้าทีเ่ ป็นสครับทีเ่ หมาะแก่การทำ�ให้ผวิ หยาบกร้านอ่อนนุม่ ลง ผสม
เมือ่ บริโภค: นอกวงการอาหารแล้ว ผงสีทองเจิดจ้านีก้ ม็ ปี ระวัตดิ า้ นการ เกลือ 1 กำ�มือกับน้ำ�อุ่น ขัดวนเป็นวงเล็กๆ ให้ทั่วตัวแล้วล้างออก หรือจะ
รักษาโรคยาวนานด้วยการนำ�มาใช้เป็นยาบำ�รุงของแพทย์แผนอยุรเวช เลือกทำ�โฟมเกลือด้วยการใส่เกลือ 1 หรือ 2 ช้อนในเจลอาบน้ำ�ทีใ่ ช้ประจำ�
และแผนตะวันออก สารออกฤทธิ์อย่างเคอร์คูมิน (curcumin) ในขมิ้นนี้ วัน เลือกเกลือเม็ดละเอียด (ดีกว่าแบบหยาบ) เพือ่ ป้องกันการระคายเคือง

แพทย์ผิวหนังส่วนใหญ่เห็นพ้องตรงกัน
ว่าสาหร่ายคือเคล็ดลับ
ยาต้านพิษของคนที่มี
ปัญหาผิวส่วนใหญ่

ชุดกระโปรงผ้าไหมผสมสีเขียว
ประดับเลื่อมจาก Jenny Packham
กำ�ไลข้อมือสีทองประดับคริสตัล
สีเหลืองอ่อน กำ�ไลข้อมือสีเงิน
ประดับคริสตัลสีขาว กำ�ไลข้อมือ
สีทองแดงประดับคริสตัล ทั้งหมด
จาก Philippe Audibert แหวน
สีทองประดับคริสตัลจาก Mawi
ทั้งหมดจากร้าน Sol and Gravite
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ข้อดีอนื่ ๆ แม้เมือ่ อยูน่ อกร่างกาย เลมอนจะทำ�หน้าทีเ่ ป็นกรด แต่เมือ่ อยู่
ในร่างกายแล้ว ผลลัพธ์ทไี่ ด้จะตรงกันข้าม เมือ่ รับประทานเข้าไป เลมอนจะ
รักษาสมดุลค่า pH ภายในร่างกายด้วยการลดความเป็นกรด ซึง่ มีประโยชน์
กับทุกคนที่กำ�ลังปฏิบัติตามสูตรไดเอ็ตแบบอัลคาไลน์ (alkaline diet)
เมื่อใช้ภายนอก: ยากที่จะหาผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางที่ฉลากส่วนผสม
ไม่มีกรดแอล-แอสคอร์บิก (L-ascorbic acid) ผสมอยู่ เพราะมันเป็นสาร
ทีม่ อี ยูต่ ามธรรมชาติในผลไม้รสเปรีย้ วและมีประโยชน์มากมาย เลมอนใน
ครัวสามารถจัดการปัญหาความงามของคุณได้ ในราคาเบากระเป๋าเสียด้วย
เบื่ออาการระคายเคืองที่เกิดจากโทนเนอร์ที่มีแอลกอฮอล์เหรอ? หลังจาก
ล้างทำ�ความสะอาดแล้ว ให้ใช้สำ�ลีชุบน้ำ�เลมอนสด แล้วเช็ดให้ทั่วใบหน้า
และลำ�คออย่างแผ่วเบา กรดตามธรรมชาติจะช่วยขัดและทำ�ความสะอาด
อีกทั้งคุณสมบัติที่เป็นยาสมานของเลมอนยังช่วย
กระชับและลดเลือนรูขุมขนได้อีกด้วย ทิ้งเอาไว้
สักครู่ บางคนอาจรูส้ กึ ยิบๆช่วงแรก จากนัน้ ปิดท้าย
ด้วยการล้างผิวให้สะอาดอีกครั้งก่อนแล้วจึงบำ�รุง
ตามขั้นตอนปกติของคุณไป
l คำ�เตือน ควรเจือจางน้ำ�เลมอนด้วยน้ำ�เปล่าเมื่อ
ใช้กับผิวแพ้ง่าย
เบือ่ หน่ายกับการเป็นสิวเรือ้ รังงัน้ เหรอ? เมือ่ น้�ำ มัน
และสิ่งสกปรกสะสมอยู่บนผิว รูขุมขนจะอุดตัน
แบคทีเรียจะเจริญเติบโตได้ดี และสิวหัวดำ �ก็จะ
ปะทุ คุณสมบัตใิ นการต่อต้านแบคทีเรียของเลมอน
สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนังได้ จึงช่วยลด
การเกิดสิวและป้องกันไม่ให้ขึ้นซ้ำ� ใช้ก้อนสำ�ลีทาน้ำ�เลมอนเหมือนวิธี
ข้างต้น แต่ให้ทิ้งไว้ข้ามคืน แล้วล้างออกในตอนเช้า มีผลการทดลองระบุ
ว่าหากทำ�เป็นประจำ�ทุกคืนช่วยให้ปัญหาสิวดีขึ้นได้ในเวลาไม่กี่สัปดาห์
สีผิวไม่สม่ำ�เสมอจนไม่น่ามองขาดความมั่นใจไปเลยเหรอ? การทาน้ำ �
เลมอนเล็กน้อยตรงจุดที่มีปัญหา (เช่นหัวเข่าและข้อศอกที่ดำ�กร้าน ท้อง
แตกลายจากการตั้งครรภ์ หรือจุดด่างดำ�ต่างๆบนผิว) ก่อนเข้านอน แล้ว
ล้างออกตอนเช้าก็สามารถทำ�ให้บริเวณทีม่ เี ม็ดสีเข้มข้นจางลงได้ เพือ่ ความ
กระจ่างใสโดยรวม บีบน้ำ�เลมอน 2-3 หยดลงในโลชัน่ ดูแลผิวหน้าหรือผิว
กายที่คุณใช้เป็นประจำ� เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
l รู้ไว้ใช่ว่า ถ้าเกิดคุณมือสกปรกแล้วไม่รู้จะทำ�อย่างไร หรือบังเอิญอยู่ใน
สถานการณ์ทไี่ ม่เอือ้ อำ�นวยทีจ่ ะล้างมือให้สะอาดด้วยสบูด่ ว้ ยนีส่ ?ิ ง่ายมาก
ให้ดึงชิ้นเลมอนที่เสียบอยู่กับเครื่องดื่มของคุณออกมา บีบใส่ผ้าเช็ดปาก
แล้วใช้เช็ดมือไปพลางๆแก้ขัดไปก่อน กรดซิตริค (citric acids) และ
คุณสมบัติในการต่อต้านแบคทีเรียของมะนาวจะช่วยขับไล่เชื้อโรคออกไป
จนกว่าคุณจะมีโอกาสทำ�ความสะอาดมืออย่างถูกวิธี
l

เมือ่ บริโภค: ฟลาโวนอยด์เบต้าแคโรทีน (flavonoids betacarotene) และ

เซ็กซ์แซนธิน (zexzanthin) ไม่ได้ทำ�ให้มะละกอมีสสี ม้ สดใสเท่านัน้ ยังช่วย
ป้องกันมะเร็งและโรคทีเ่ กิดจากการเสือ่ มถอยต่างๆ แล้ว สารสีนยี้ งั อัดแน่น
ไปด้วยข้อดีเรื่องความงามด้วย นั่นคือการพิทักษ์สุขภาพเส้นผม ผิวหนัง
และดวงตาจากภายใน มะละกอยังเป็นแหล่งเอนไซม์โปรตีนพาเพอิน
(proteolytic enzyme papain) ตามธรรมชาติอันมีค่า แถมเรายังใช้
เอนไซม์ชนิดนี้หมักเพื่อทำ�ให้เนื้อสัตว์และเนื้อปลานุ่มขึ้น และเมื่อบริโภค
จะช่วยระบบทางเดินอาหารแปรรูปโปรตีนในอาหารได้ อีกทัง้ ยังมีปริมาณ
แคลอรี่ต่ำ� เนือ้ ที่ชุ่มน้ำ�และโปแตสเซียมสูงของมะละกอเหมาะเป็นของว่าง
ที่สดชื่น แค่ใส่ลงในน้ำ�ผลไม้ สลัด หรือของหวาน
เมื่อใช้ภายนอก: เมื่อใช้เฉพาะที่ มะละกอก็
เป็นตัวเลือกสมบูรณ์แบบสำ�หรับการขัดเกลาผิว
หม่นหมอง ขอบคุณเอนไซม์ตัวเดียวกันกับที่ช่วย
ในการย่อย อย่าได้กลัวไป การใช้พาเพอินจะไม่
บัน่ ทอนโปรตีนในผิวหนังของคุณแน่ ในทางกลับกัน
มะละกอจะช่วยขจัดเอาเซลล์ผิวตายและสิ่งสกปรก
ที่สะสมอยู่ที่พื้นผิวบนผิวของคุณออกไป จากนั้น
วิตามินเอ ซี และอีที่ช่วยต่อต้านริ้วรอยแห่งวัยก็จะ
ซึมซาบได้ลึกล้ำ�ขึ้นเพื่อการฟื้นฟูเซลล์ผิวขึ้นใหม่
สำ � หรั บ ทรี ต เม้ น ต์ ที่ คุ ณ ทำ� เองได้ ใช้ ส้ อ มยี เ นื้ อ
มะละกอสดให้ละเอียด แล้วทา เลี่ยงบริเวณดวงตา
ล้างออกหลังพอกไว้ 10 นาทีเพื่อเผยผิวหน้าที่สดใส อ่อนเยาว์
l กลเม็ดอีกอย่าง กรดอัลฟาไฮดร็อกซี (Alpha hydroxy acids) ซึ่งก็คือ
กรดผลไม้ธรรมชาติทชี่ ว่ ยในการกระชับและเพิม่ ความกระจ่างใสนัน้ อยูใ่ น
เปลือกมะละกอ ก่อนจะทิ้งเปลือกไป ให้เก็บไว้สัก 2-3 ชิ้นแล้วนำ�มาถูที่
ใบหน้าบริเวณที่มีปัญหาผิวหยาบกร้านโดยตรง
l เคล็ดลับเพิ่มเติม มะละกอดิบจะมีพาเพอินสูงกว่า ถ้าคุณมีผิวแพ้ง่าย
ก็ให้เลือกมะละกอสุกจะดีที่สุด

เอนไซม์ในมะละกอช่วย
ขจัดเซลล์และสิ่งสกปรก
สะสมบนผิวออกไป
จากนั้นวิตามินเอ ซี
และอี ที่มีอยู่จะซึมซาบ
บำ�รุงได้ลึกล้ำ�ยิ่งขึ้น

LEMON

เมื่อบริโภค: เลมอนสักซีกเพิ่มความจี๊ดจ๊าดให้เครื่องดื่มและอาหารได้
ทุกชนิด แต่ข้อดีของมันไม่ได้หยุดอยู่แค่กับต่อมรับรส ในบรรดาผักและ
ผลไม้ทั้งหมด เลมอนมีวิตามินซีที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด ในน้ำ�
เปลือก และเนื้อมีสารพฤกษเคมี (phytochemicals) เล็กๆ อยู่อย่างอุดม
สมบูรณ์ พร้อมทั้งสรรพคุณในการรักษาร่างกายอย่างใหญ่หลวง เช่น
การขับไล่สารก่อมะเร็ง ฟื้นฟูเนื้อเยื่อ และทำ�ให้หายจากหวัดเร็วขึ้น

Feature

Beauty

O

ATS

เมื่อบริโภค: ต้องขอบคุณข้อดีทางโภชนาการที่เต็มเปี่ยม ข้าวโอ๊ตเชยๆ

จึงไม่เคยล้าสมัย เพราะมีกากใยทีล่ ะลายได้สงู ทีส่ ดุ ในบรรดาธัญพืชทัง้ หมด
ข้าวโอ๊ตจึงป้องกันไม่ให้ท้องผูกและยังช่วยลดคลอเลสเตอรอลเพื่อปกป้อง
หัวใจได้อกี ด้วย ธัญพืชอิม่ ท้องนีย้ งั รักษาสมดุลน้ำ�ตาลในเลือดจึงช่วยระงับ
ความหิวได้เต็มที่ เลยช่วยป้องกันไม่ให้น้ำ�หนักขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจจากการ
ทานของขบเคี้ยวในระหว่างวันได้ด้วย
l กลยุ ท ธ์ ใ นซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต เพื่ อ เลี่ ย งน้ำ � ตาลที่ แ ฝงมาและราคาที่ สู ง
เกินเหตุ ให้ซื้อข้าวโอ๊ต ‘เปล่า’ ดีกว่าผลิตภัณฑ์ราคาแพงที่ปรุงรสมาแล้ว
จากนั้นค่อยมาใส่ท็อปปิ้งแบบธรรมชาติของคุณเอง เช่นอบเชย ถั่ว เมล็ด
แฟล็กซ์ (flax) หรือเชีย (chia) หรือผลไม้สด
เมื่อใช้ภายนอก: สาวๆจ๊ะ ข้อดีของข้าวโอ๊ตไม่ได้จำ�กัดอยู่แค่การรับประทานเป็นโจ๊กสำ�หรับมื้อเช้าเท่านั้น
l สำ�หรับผิวกาย การใส่ขา
้ วโอ๊ตดิบไม่ขดั สี 2 ถ้วย
ลงในน้ำ�อุ่นสำ�หรับแช่สามารถสร้างปาฏิหาริย์ใน
การปรับสมดุลค่า pH ให้ผิวที่แห้งและระคายเคือง
ได้ เพราะสารที่ชื่อว่าซาโปนิน (saponins) ในข้าว
โอ๊ตจะสร้างฟองตามธรรมชาติทชี่ ว่ ยขจัดสิง่ สกปรก
เพื่อการชำ�ระล้างอย่างอ่อนละมุนได้เช่นกัน การ
แช่น้ำ�ข้าวโอ๊ตบดหยาบนั้นมีความนุ่มนวลพอที่จะ
บรรเทาผื่นผ้าอ้อมของทารกได้ แต่ก็มากพอที่จะ
ขจัดความครัน่ เนือ้ ครัน่ ตัวจากภูมแิ พ้ ผืน่ คัน แมลง
กัดต่อย และแดดเผาได้ด้วย
l สำ � หรั บ ผิ ว หน้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ล ดความมั น และ
กำ�ราบสิวสำ�หรับใบหน้ามักทำ�ให้เกิดการอักเสบ มีรอยแดงเห็นได้ชดั หรือ
บาทีผิวอาจลอกได้ ข้าวโอ๊ตเป็นทางออกในฝันสำ�หรับผิวมันที่ระคายเคือง
ง่ายอันสุดแสนจะเอาใจยาก การใช้ข้าวโอ๊ตกับภายนอกสามารถดูดซับ
น้�ำ มันออกจากผิวชัน้ นอกสุดได้โดยไม่สร้างความระคายเคือง เช่นเดียวกัน
กั บ ที่ มั น ขจั ด คอเลสเตอรอลภายในร่ า งกาย สำ � หรั บ มาสค์ กำ � จั ด สิ ว ที่
อ่อนโยนแบบสุดๆ ให้ผสมผงข้าวโอ๊ตบดครึ่งถ้วยเข้ากับน้ำ�อุ่น ทาให้ทั่ว
ใบหน้า รอจนแห้ง แล้วล้างออก

ไขมันของผลไม้ชนิดนี้มากขึ้น เหล่าผู้เชี่ยวชาญต่างก็พากันเปลี่ยนใจโดย
สิน้ เชิง หลังจากบริโภคกรดลอริค (lauric acid) ในน้�ำ มันมะพร้าว จะเปลีย่ น
สภาพเป็นโมโนลอริน (monolaurin) ซึ่งก็คือส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติ
ในการต่อต้านแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา โมโนลอรินคือสารเคมีตาม
ธรรมชาติของน้ำ�นมมารดาทีจ่ ะเสริมสร้างระบบภูมคิ มุ้ กันของเด็กแรกเกิด
เพื่อช่วยในการต่อสู้กับการติดเชื้อ บริษัทเภสัชกรรมต่าง ๆกำ�ลังวิเคราะห์
หาวิธที กี่ รดลอริคอาจช่วยในการรักษาโรค HIV/AIDS เริม และไวรัสเอ็บสไตน์บาร์ (Esptein Barr) ไตรกลีเซอไรด์โมเลกุลกลางของน้�ำ มันมะพร้าว
นัน้ ต่างจากไขมันชนิดอืน่ ๆ ตรงทีส่ ามารถแปรสภาพเป็นพลังงานทีใ่ ช้งาน
ได้โดยตรง มากกว่าทีจ่ ะนำ�ไปเก็บกักไว้เป็นไขมันส่วนเกินในตับ วิตามินอี
ซึง่ เป็นสารต่อต้านอนุมลู อิสระซึง่ ละลายในไขมันได้ทมี่ อี ยูน่ จี้ ะบำ�รุงเส้นผม
เล็บ และเนื้อเยื่อบุเซลล์ผิวหนังจากภายใน
l เคล็ดลับด้านสารอาหาร หาซื้อแบบ ‘สกัดเย็น
บริสทุ ธิ’์ และบริโภคในปริมาณทีพ่ อดี ใช้แทนไขมัน
หรือน้ำ�มันชนิดอื่นๆ ในอาหารของคุณแค่ 2-3
ช้อนชา จุดเกิดควันที่สูงของมันทำ�ให้เหมาะนำ�มา
ใช้อบขนม หรือทำ�อาหารที่ใช้อุณหภูมิสูง
เมื่ อ ใช้ ภ ายนอก: การใช้น้ำ�มันมะพร้าวกับ
ผิวหนังนั้นดีกว่าการใช้น้ำ�มันนวดทั่วไปที่นิยมใช้
กัน อีกทั้งยังให้กลิ่นหอมหวานของมะพร้าวอย่าง
ที่ในผลิตภัณฑ์ทำ�ผิวแทนกลิ่นทรอปิคอลหลายๆ
ยี่ห้อนิยมใช้กลิ่นนี้กัน น้ำ�มันมะพร้าวมอบการ
มอบการบำ�รุงที่จำ�เป็นให้กับผิวแห้งโดยไม่อุดตัน
รูขมุ ขน ต่างจากโลชัน่ ทีท่ �ำ จากปิโตรเลียมในมอยส์เจอไรเซอร์หลายแบรนด์ที่โฆษณากันอยู่ สารต้านอนุมูลอิสระจะพิทักษ์
ผิวภายนอกจากสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นอันตราย และยังซึมซาบลึกลงไปเพือ่
ซ่อมแซมชั้นผิวหนังภายในที่เสียหาย ผู้ที่มีปัญหาจากอาการทางผิวหนัง
เรื้อรังที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน เช่น ผดผื่น (eczema) และสะเก็ดเงิน
(psoriasis) จะได้รับประโยชน์จากตัวเลือกนี้ แทนที่จะเป็นครีมต่อต้าน
แบคทีเรียทำ�จากสารเคมีที่แพทย์สั่ง แล้วใช้อย่างไรถึงดีที่สุดเหรอ? นวด
น้ำ�มันที่ผิวหนังทันทีที่อาบน้ำ�เสร็จในขณะที่ผิวยังชื้นอยู่
l เคล็ดลับเพื่อริมฝีปาก ลิปบาล์มที่ทำ�จากขี้ผึ้งมักเขียนว่า ‘รับประทาน
ได้’ แต่กไ็ ม่เหมาะทีจ่ ะใช้ทกุ วันอยูด่ ี ลองเปลีย่ นมาทาน้�ำ มันมะพร้าวบำ�รุง
ที่ริมฝีปากก่อนทาลิปสติกเฉดสีโปรดของคุณดูสิ ■ แปลโดย สิรยา ชุมนุมพร
เรียบเรียงโดย ชื่นชนก ทัพวงศ์

จดอาหารเหล่านี้
ลงในรายการของ
ที่จะซื้อครั้งหน้า
ตัดสินใจว่าจะเอา
เข้าปาก หรือจะใช้
ภายนอกดี?

COCONUT OIL:

เมือ่ บริโภค: ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสุขภาพหัวใจเคยเตือนให้ระวังน้�ำ มันมะพร้าว

เพราะไขมันอิ่มตัวของมัน แต่เมื่อเข้าใจประโยชน์ที่ร่างกายจะได้จากกรด

บทสรุป: ไม่ว่าคุณอยู่ในช่วงเร่งรีบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็ดันหมดซะนี่ หรือแค่หวังจะหาวิธีธรรมชาติ

ราคาไม่แพงมาใช้กับกิจวัตรเพื่อความงามในปัจจุบัน อาหารภายใน/ภายนอกเหล่านี้ก็ตอบทุกโจทย์ของคุณได้
ทั้งประโยชน์ด้านความงาม และสารอาหารที่จำ�เป็นต่อร่างกาย จดอาหารเหล่านี้ลงในรายการของชำ�ที่จะซื้อครั้งหน้า
แล้วนำ�มาตุนไว้ในครัว จากนั้นก็ตัดสินใจเอาเองว่าจะเอาเข้าปาก หรือจะใช้ภายนอกดี?

แต่งหน้า: อลงกรณ์ สุนทรพจน์
ทำ�ผม: สมเจตน์ กล่อมน้อย
ทำ�เล็บ: The White Salon
โทร.0-2662-4871
Fashion Producer: จุฑามาศ สุขอากาศ
ผู้ช่วยความงาม: สริตา อุสาหพานิช

