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¢ŒÒÇ¡ÅŒÍ§à»š¹áËÅ‹§¢Í§àÊŒ¹ãÂÍÒËÒÃ
·Õè́ ÕÁÒ¡ ÁÕÊ‹Ç¹ª‹ÇÂ»‡Í§¡Ñ¹âÃ¤ÁÐàÃç§
àµŒÒ¹Áã¹¼ÙŒËÞÔ§ ª‹ÇÂ»‡Í§¡Ñ¹âÃ¤¹ÔèÇ 
áÅÐÍÒ¨Å´¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¢Í§âÃ¤ËÍºË×́
ã¹à ḉ¡ Œ́ÇÂ 
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“กินขาวหรือยังคะ”  

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที ่บริโภคขาวเปนอาหารหลัก 

และเราตองมี ‘ขาว’ ตามหลัง ‘กิน’ เสมอเวลาเราจะถามไถทุกขสุข

ของคน  

ขาว เปนพืชที่ปลูกกันมากเปนอันดับ 2 ของโลกรองจาก 

ขาวโพด แตขาวเปนพืชท่ีคนเราบริโภคกันมากท่ีสดุ ซ่ึงมีความสำคัญ

ข ขาวของเรา  
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ในดานโภชนาการมาก บานเรารูจักขาวหอมมะลิกันดี และประเทศไทย

ก็เปนหนึ่งในกลุมประเทศที่ผลิตและสงออกมากของโลก แตขาว 

ที่ปลูกกันทั่วโลกนั้นมีมากกวา 8,000 ชนิดเลยทีเดียว  

ขาวถูกจำแนกออกเปนพันธุเมล็ดสั้น เมล็ดขนาดกลาง และ

เมล็ดยาว ขาวเมล็ดสั้นมีแปงมากกวา ซึ่งทำใหมีความเหนียวกวา

ขาวเมล็ดยาวที่มีความนุมและเบากวา หรืออาจจำแนกชนิดของขาว

เปนขาวขัดสีกับขาวไมขัดสีก็ได  

นักประวัติศาสตรเชื ่อวา ขาวเริ ่มปลูกในประเทศจีนเมื ่อ

ประมาณ 6,000 ปที่แลว ปจจุบันขาวที่บริโภคกันมาก ไดแก  

๏ ขาวหอมมะลิ ปลูกและบริโภคกันมากแถบเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต ก็คือแถบบานเรานี่เอง มีความหอมนุม มีทั้งแบบขัดสี

และไมขัดสี 

๏ ขาวบาสมาติ มีความหอมและนุมเชนกัน รสชาติคลาย

เมล็ดถั่ว บริโภคกันมากในแถบเอเชียใต ไดแก อินเดีย ปากีสถาน 

ศรีลังกา เปนตน  

๏ ขาวญี่ปุน มีลักษณะเม็ดเล็กปอม เมื่อสุกแลวเหนียว และ

รสออกหวาน ใชทำขาวปนซูชิและแปงโมจิ  

๏ ขาวอารโบริโอ (Arborio) เปนขาวที่มีแปงสูง มีลักษณะ

กลม ปลูกมากในประเทศแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน ไดแก อิตาลี 

ซึ่งคนอิตาลีจัดขาวอารโบริโอเปนพาสตาชนิดหนึ่ง อาหารยอดนิยม 

คือ Risotto ซึ่งก็คือขาวหุงกับซอสชนิดตางๆ อาจเติมเนื้อสัตวหรือ

ผักตามใจชอบ  
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๏ ขาวแดง ปลูกมากในเทือกเขาหิมาลัย คนเนปาลกับภูฏาน

นิยมบริโภคขาวชนิดนี้  

 

ขาว ยังเปนที ่นิยมบริโภคในประเทศสเปน อเมริกากลาง 

อเมริกาใต ประเทศในแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาดวย  

ขาวกลอง หรือ ขาวซอมมือ ถูกจัดเปนอาหารเพื่อสุขภาพที่ให

คุณประโยชนมาก การขัดสีขาวทำลายวิตามินบี 1 ไปประมาณ 80% 

ทำลายวิตามินบี 6 ไปเกือบหมด ทำลายไนอะซินซึ่งเปนวิตามินบี 

อีกชนิดหนึ่งไป 67% ครึ ่งหนึ ่งของธาตุเหล็ก แมงกานีส และ

ฟอสฟอรัสถูกทำลาย และเสนใยอาหารหายไปทั้งหมด ขาวที่ขาย

บรรจุถุงอาจมีการเติมวิตามินบี 1 ไนอะซิน และธาตุเหล็กลงไปใหม

เปนการ ‘เสริม’ แตคุณคาทางอาหารก็ไมเทียบเทากับขาวดั้งเดิมที่ 

ไมผานการขัดสี เพราะสารอาหาร 11 ชนิดหายไปจากขาวที่ขัดขาว 

 

ขาวกลองมีประโยชนตอสุขภาพอยางไรบาง?  
ขาวกลองมีเสนใยอาหาร สารพฤกษเคมีและแรธาตุซีลีเนียม

สูง 

เราทราบดีวาเสนใยอาหารมีสวนชวยใหขับถายปกติ ซึ่งผลดี

ระยะยาวก็คือ ชวยลดความเสี่ยงของมะเร็งในลำไส และพบดวยวา

สารพฤกษเคมีที่มีมากในรำขาวและจมูกขาวในขาวไมขัดสี และแร

ธาตุซ ีล ีเนียมมีสวนชวยลดความเสี ่ยงของมะเร็งลำไสเช นกัน 

นอกจากนี้ ซีลีเนียมยังมีผลตอการทำงานของไทรอยด การทำงาน
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ของระบบภูมิคุมกัน และเปนหนึ่งในสารตานอนุมูลอิสระที่สำคัญ

ดวย  

ขาวกลองชวยลดคอเลสเตอรอลและความดันโลหิต 

สารอาหารที่สำคัญ เชน วิตามินบีตางๆ แมกนีเซียม และ

เสนใย มีสวนชวยใหความดันโลหิตและคอเลสเตอรอล โดยเฉพาะ 

LDL ซึ่งเปนคอเลสเตอรอลไมดีลดลงไดมาก มีการศึกษาผูหญิง 

วัยทองที่มีความเสี่ยงของโรคหัวใจพบวา ผูที่บริโภคแปงไมขัดสีเชน

ขาวกลองอยางนอยสัปดาหละ 6 ที่เสิรฟ มีการชะลอการเกิดหลอด

เลือดตีบตันลงไดอยางมาก 

ขาวกลองใหพลังงานและแอนติออกซิแดนต  

ขาวกลอง 1 ถวย มีแรธาตุแมงกานีสมากถึง 88% ของที่คน

ควรไดรับในแตละวัน ซึ่งแมงกานีสมีสวนชวยในกระบวนการผลิต

พลังงานในรางกาย และกระบวนการสรางกรดไขมันซึ่งเปนองค

ประกอบสำคัญของระบบประสาท นอกจากนี้ แมงกานีสมีหนาที่

ผลิตสารตานอนุมูลอิสระที่มีพลังมากสารหนึ่งในรางกาย ชื่อวา  

ซูเปอรออกไซดดิสมูเทส (Superoxide Dismutase) ซึ่งเปนตัว

ปกปองเซลลจากการถูกทำลายขณะที่รางกายผลิตพลังงาน  

ขาวกลองชวยควบคุมน้ำหนัก 

ขาวกลองจัดอยูในกลุมอาหารประเภทแปงไมขัดสี มีรายงาน 

ตีพิมพในวารสาร American Journal of Clinical Nutrition วา 

ผูหญิงวัยกลางคนที่บริโภคอาหารจากแปงไมขัดสีเปนประจำ พบวา

มีน้ำหนักตัวนอยกวากลุมที่บริโภคแตแปงขัดสี 
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ขาวกลองลดความเสี่ยงของโรคเบาหวาน  

แรธาตุแมกนีเซียมที่มีมากในขาวกลองและแปงไมขัดสีอื่นๆ มี

สวนชวยใหรางกายนำน้ำตาลที่ยอยแลวไปใชไดดีขึ้น ซึ่งเปนการชวย

ลดน้ำตาลที่คางอยูในเลือด  

 

ขาวกลองจัดวาเปนอาหารธัญพืชไมขัดสี ซึ่งเปนแหลงของ

เสนใยอาหารที่ดีมาก นอกจากประโยชนตางๆ ที่ไดกลาวไวขางตน

แลว ยังพบวาอาหารที่มีเสนใยสูงมีสวนชวยปองกันโรคมะเร็งเตานม 

ในผูหญิง ชวยปองกันโรคนิ่ว และอาจลดความเสี่ยงของโรคหอบหืด

ในเด็กดวย  

ประโยชนของการกินขาวกลองนั้นมากมาย แตคนสวนใหญ

ยังบริโภคขาวขัดขาวกันเปนประจำ อาจดวยเหตุความไมสะดวก 

ในการเลือกซื้อ หรือไมชอบ การบริโภคขาวกลองนั้นแมปริมาณไม

มากมายในแตละวันก็ไดประโยชน เพียงแควันละอยางนอยสองมื้อ 

ที่รับประทานที่บานก็ได การหุงขาวเองและตักแบงใสกลอง ถุงรอน 

หรือปนโต เพื่อนำไปรับประทานที่ทำงานก็ไมนายุงยากมากนัก อาจ

ตองอาศัยการวางแผนซื้อขาวกลองติดบานไวเปนประจำ การเก็บ

รักษาขาวกลองนั้น แนะนำใหเก็บไวในตูเย็น เพราะขาวกลองจะหืน 

ขึ้นรางาย 
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คุณทราบหรือไมวา... 
ขาวหลากส ี เชน สีเหลือง สีเขียว สีมวง ที่มีขายตามซูเปอร 

มารเกตคือขาวอะไร?  

เปนขาวหอมมะลิขัดขาวที่เติมสมุนไพรลงไปนั่นเอง เชน ขมิ้น 

ใบเตย ดอกอัญชัน เปนตน เปนการเพิ่มคุณคา โดยเฉพาะเพิ่มสาร

ตานอนุมูลอิสระที่ไดจากสีของสมุนไพรเหลานี้ แตก็เปนขาวขัดขาว 

มีคุณคาไมมากเทาขาวกลองนะคะ  
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ÍÒËÒÃ»ÃÐàÀ·àÊŒ¹ÍÂÙ‹ã¹¡ÅØ‹Áá»‡§·Õè
ÁÕ¤ÒÃ�âºäÎà´Ãµà»š¹ÊÒÃÍÒËÒÃËÅÑ¡ 
¤Ø³¤ÇÃãÊ‹ã¨ãËŒàÁ¹Ù¨Ò¹àÊŒ¹ÁÕ¼Ñ¡ÁÕ
à¹×éÍÊÑµÇ�ºŒÒ§ à¾×èÍãËŒÁÕ¤ÇÒÁÊÁ ǾÅã¹
¤Ø³¤‹ÒÊÒÃÍÒËÒÃ áÅÐÍÒ¨àÅ×Í¡àÊŒ¹
·Õè·Ó¨Ò¡á»‡§äÁ‹¢Ñ́ ÊÕºŒÒ§



19 
“แพ็ต” กฤษฎี โพธิท ัต นักกำหนดอาหาร

กิ น ดี ไ ด สุ ข ภ า พ ดี 

อาหารประเภทเสนเปนที่รูจักกันดีและเปนที่นิยมบริโภคกัน

มาก อาหารประเภทเสนนี้เปนอาหารที่รับประทานกันงาย นำมา

ประกอบอาหารไดหลากหลาย ทั้งยังสะดวกและรวดเร็วอีกดวย 

ตามประวัติศาสตรพบวาคนจีนบริโภคเสนมาเปนเวลา 4,000 

กวาปแลว และเมื่อประมาณ 700 ปที่แลว นักสำรวจชาวอิตาลี  

ชื่อ Marco Polo เดินทางไปประเทศจีน พรอมกับนำวิธีทำเสนกลับ

อาหาร “เสน” 
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ประเทศอิตาลี แลวตอมาเสนอิตาลีชื่อ พาสตา ทำจากแปงสาลีดูรัม 

(Durum) ก็เปนที่นิยมแพรหลายมากเชนกัน 

ชนิดของเสนในปจจุบันแยกไดจากชนิดของแปงที่ใชทำ ไดแก 

๏ แปงสาลี ใชทำพาสตาของอิตาลี เสนบะหมี่ของจีน เสน 

โซเมน และอุดงของญี่ปุน แปงสาลีมีสีออกเหลือง เสนที่ทำจากแปง

สาลีนี้จึงมีสีออกเหลืองดวย และบางประเภทมีการผสมไขลงไปดวย 

๏ แปงขาวเจา มีสีขาว ใชทำเสนหมี่ เสนเล็ก เสนใหญ 

ในบานเรา และเสนที่ใชทำเฝอของเวียดนาม เสนเหลานี้ทำจากแปง

ขาวเจากับน้ำเทานั้น 

๏ แปงถั่วเขียว ใชทำวุนเสนที่เรารูจักกันดี รับประทานไดทั้ง

แบบรอนและแบบเย็น 

๏ แปงมันฝรั่ง ใชทำ งน็อคกี้ (Gnocchi) ของอิตาลี มี

ลักษณะเปนกอนกลมๆ เล็กๆ 

๏ แปงบักวีต (Buckwheat) มีสีน้ำตาล ใชทำเสนโซบะของ

ญี่ปุนและเกาหลี นิยมรับประทานเย็นคูกับซอส ซีอิ๊วใสๆ 

 

การนำเสนมาประกอบอาหารนั้นตองลวกหรือตมเสนใหสุก 

กอน และก็ขึ ้นอยูกับความชอบของคนพื้นเมืองวาจะนำเสนนั้น 

มาประกอบอยางไร  

 

คนอิตาลีนำพาสตาและงน็อคกี้มารับประทานคูกับซอสขนที่ 

ทำจากมะเขือเทศ หรือทำจากครีม หรืออาจนำไปผัดกับน้ำมันมะกอก
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และกระเทียม ใสเนื้อสัตวเล็กนอยหรือโรยดวยชีส เพื่อเพิ่มคุณคา

ทางโภชนาการเปนอาหารจานเดียว พาสตาท่ีรูจักกันดี คือ สปาเกตตี 

เสนกลมๆ ยาวๆ แตขนาดและรปูทรงของพาสตามีมากถึง 350 แบบ 

และมีชื่อตางๆ กัน ตัวอยางเชน เปนเน (Penne) ฟูซิลลี (Fusilli) 

ลาแซนญา (Lasagna) เปนตน  

ประเทศอิตาลีมีกฎหมายวา พาสตาที่ผลิตในประเทศตองใช

แปงสาลีดูรัมเทานั้น และคนอิตาลีนิยมรับประทานพาสตาแบบ Al 

Dente ก็คือ เสนสุกแบบยังกัดลงไปได มีความเหนียวนุมพอดี 

ไมเละ 

 

 สวนประเทศแถบเอเชียนิยมนำเสนมาผัดกับเนื ้อสัตว 

อาหารทะเลและผัก เชน ผัดไทย ผัดซีอิ๊ว หมี่โกเร็ง ผัดฮกเกี้ยน 

ปานซิต ยากิโซบะ เปนตน หรือเปนประเภทกวยเตี๋ยวน้ำก็คือ เอา

เสนไปลวกในน้ำซุป เติมผักและเนื ้อสัตวตามความชอบ ไดแก 

กวยเตี๋ยวลูกชิ้น เฝอ ราเมน ลักซา ไซมิน เปนตน นอกจากนี้เสน

บางชนิด เชน วุนเสนและโซบะ นำไปลวกใหสุกและรับประทานแบบ

เย็น เหมาะสำหรับชวงอากาศรอน 

 

ในดานโภชนาการนั้น อาหารประเภทเสนจัดอยูในกลุมแปงที่มี

คารโบไฮเดรตเปนสารอาหารหลัก เสนบางชนิดที่ทำจากแปงไมขัดสี 

เชน แปงสาลี โฮลวีต แปงขาวกลอง และแปงบักวีต มีเสนใยอาหาร

ที่มีประโยชนอยูดวย วิตามินเกลือแรก็จะมีมากกวา ปจจุบันเสนที่
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ผลิตออกมาอาจมีการเสริมวิตามินเกลือแรเขาไปบาง หรืออาจใชวิธี

ผสมผักเขาไป เชน เสนพาสตาสีเขียว ซึ่งก็คือพาสตาที่เติมผักโขม

ผสมกับเนื้อแปง เปนการเพิ่มคุณคาทางอาหารเล็กนอยเชนกัน 

อาหารที่มีคารโบไฮเดรตสูงเปนแหลงพลังงานที่ดี หมายความ

วาถารับประทานในปริมาณมากก็จะไดพลังงานสงู ซ่ึงเหมาะสำหรับผูท่ี

ออกแรงมาก เชน นักกีฬา ซึ่งตองการพลังงานสูงในแตละวัน เสน

บะหมี่เปลา 1 ถวยตวง หรือประมาณ 2 กอน ใหพลังงานประมาณ 

200 แคลอรี ถานำเสนไปประกอบอาหารที่ใชไขมันมากจะทำใหได

รับพลังงานสูงขึ้นไปอีก เชน ผัดซีอิ๊วหมู 1 จาน ใหพลังงาน 600 

แคลอรี หรือพาสตาราดซอสครีม (คาโบนารา) ใหพลังงานสูงถึง 

800-1,000 แคลอรี ผูดูแลสุขภาพอาจเลือกจานเสนที่ไมใชไขมันมาก

นัก เชน กวยเตี๋ยวน้ำ ที่มีพลังงานเพียง 300-400 แคลอรีเทานั้น 

และเลี่ยงการใชไขมันอิ่มตัว เชน ครีม เนย มันจากสัตว กะทิ เวลา

ประกอบจานเสน หรือควรเลือกใชนอยที่สุด  

คุณคาทางโภชนาการของเมนูจานเสนขึ้นอยูกับเครื่องตางๆ 

ที่มากับจานนั้น คือ 

๏ ในจานเสนนั้นมีผักหรือไม? มากนอยเพียงใด? 

๏ เลือกใชเนื้อสัตวประเภทใด? 

คุณคาที ่ไดเพิ ่มจากการเติมผักก็คือ วิตามินเอ โฟเลต 

แมกนีเซียม และเสนใยอาหาร ซึ่งลวนเปนสารอาหารที่มีสวนชวย

ฟนฟูสุขภาพ การเพิ่มผักเขาไปในจานเสนชวยทำใหผูบริโภครูสึก 

อิ่มทองมากกวาจานเสนที่ไมมีผัก จึงชวยลดโอกาสการกินเกินได
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สำหรับผูที่หวงเรื่องน้ำหนักตัว  

สวนเนื้อสัตวนั้นชวยใหจานเสนมีคุณคาจากแรสังกะสี ธาตุ

เหล็ก วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 ซึ่งมีสวนสำคัญตอการสรางเม็ด

เลือด และถาใชอาหารทะเล จะไดรับกรดไขมันโอเมกา 3 ดวย ซึ่ง

เปนกรดไขมันที่รางกายตองการ มีสวนชวยฟนฟูสุขภาพหัวใจและ

หลอดเลือด 

 

จานเสนอีกประเภทที่เปนที่นิยมแพรหลายไปทั่วโลก ก็คือ 

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มีราคาถูก หาซื้อกินงาย เพียงตมน้ำรอนก็ได

อาหารมื้อหนึ่งแลว 

ถึงแมวาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 หอ มีพลังงานเพียง 300-400 

แคลอรี แตพลังงานสวนใหญมาจากไขมันและคารโบไฮเดรตเกือบ

ครึ่งตอครึ่ง ซึ่งคำแนะนำสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพนั้น คือ ควรมี 

ไขมันไมเกินรอยละ 30 ของพลังงานทั้งหมด ไขมันในบะหมี่กึ่ง

สำเร็จรูปนี้มาจากการนำบะหมี่ไปทอดกอนอบแหง ไขมันที่ใชใน

อุตสาหกรรมสวนใหญเปนชนิดที่มีกรดไขมันทรานสสูง ซึ่งเปนไขมัน

ไมดี และการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเปลาๆ มักไมใหคุณคาของสาร

อาหารจำพวกวิตามินเกลือแรมากนัก นอกจากเกลือโซเดียมที่สูง

มาก บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 หอ มีเกลือโซเดียมมากเกินครึ่งหนึ่งของ

ที่แนะนำใหบริโภคในแตละวัน การไดรับโซเดียมในปริมาณมากอาจ

ทำใหความดันโลหิตสูง เปนอันตรายตอสุขภาพหลอดเลือดและไต 

การกินบะหมี่สำเร็จรูปเปลาๆ โดยไมเติมเนื้อสัตวไมเติมผัก 
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ถือวาเปนมื้ออาหารที่ไมสมดุล การบริโภคเปนประจำจะทำใหเกิด

โทษตอสุขภาพได ดังนั้น ‘ความงาย’ นี้จึงไมคุมกับสุขภาพเทาใดนัก 

 

เสนประเภทตางๆ เปนอาหารประเภทแปงที่ถูกปากคนทุกวัย 

นำมาประกอบอาหารไดหลากหลาย คุณควรใสใจใหเมนูจานเสนนั้น

มีผักมีเนื้อสัตวบาง เพื่อใหมีความสมดุลในคุณคาสารอาหาร และ

อาจเลือกเสนที่ทำจากแปงไมขัดสีบาง 

 

ตารางแสดงคุณคาทางโภชนาการของเสนที่สุกแลว ในปริมาณ 1 ถวยตวง 
ชนิดของเสน พลังงาน 

(แคลอรี) 
คารโบไฮเดรต 

(กรัม) 
เสนใย 
(กรัม) 

โปรตีน 
(กรัม) 

ไขมัน 
(กรัม) 

192 44 1.8 1.6 0.4 เสนหมี่ เสนเล็ก เสนใหญ 

221 40 2 7 3 บะหมี่เหลือง 

221 43 2.5 8 1.3 สปาเกตตี มะกะโรนี 

174 37 6 7.5 0.8 สปาเกตตีโฮลวีต 

200 43 3 6 1 โซบะบักวีต 

370 48 2 7 16 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 หอ 
(85 กรัม) 
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คุณทราบหรือไมวา...  
การทำดีทอกซโดยดื่มแตน้ำผักผลไม หรือน้ำเปลาบีบมะนาว

นั้นดีหรือไม? 

การอดอาหารหรือการทำดีทอกซเปนสิ่งที่ปฏิบัติกันมานาน

แลวและไดรับการกลาวขานวาดีตอสุขภาพ โดยชวยใหระบบยอย

อาหารไดพัก และเปนการชวยขับของเสียออกจากรางกาย  

คำกลาวขานเหลานี้ไมเปนความจริง และไมเคยไดรับการ

รับรองโดยงานวิจัย น้ำหนักที่ลดลงนั้นเปนเพราะสูญเสียน้ำ และ

กลามเนื้อถูกสลายเพื่อผลิตกลูโคสเปนพลังงานใหสมอง...ฟงดูแลว

ไมนาดีตอสุขภาพเลย  

การอดอาหารที่ทำเปนชวงสั้นๆ ไมเกิน 2 วัน คงไมเปน

อันตรายตอรางกายสำหรับคนสวนมาก แตถาทานใดมีโรคประจำตัว

อยูแลวควรปรึกษาแพทยกอน  

 


