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บทความพิเศษ
เปรียบเทียบอาหารเมดิเตอร์เรเนียนกับอาหารไทย
สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา*, ปรียา ลีฬหกุล**, สมชัย บวรกิตติ*
ภูมิหลัง
ช่วงทีผ่ เู้ ขียน (สมชัย) เตรียมข้อมูลเรียบเรียงบทความ
ภาวะหนุ่มสาวนิรันดร์๑ ได้พบบทความในวารสารต่างประเทศ
อ้างอิงว่ากลุ่มบุคคลที่บริโภคอาหาร Mediterranean diets
มีสุขภาพและอายุขัยยืนยาวกว่าคนในภูมิภาคอื่น๒ - ๔ จึงสมคบ
กันศึกษาเอกสารสิ่งพิมพ์๕ - ๑๕ หาข้อมูลเปรียบเทียบกับอาหาร
ไทย๑๖ - ๒๐ ได้ความรู้ดังต่อไปนี้

อาหารเมดิเตอร์เรเนียน
เป็นอาหารหลักของประชาชนในประเทศที่อยู่บน
ฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ได้แก่ สเปน ฝรั่งเศส โมนาโค อิตาลี
บอสเนีย มอนเทเนโกร อัลเบเนีย กรีซ ตุรกี ซีเรีย เลบานอน
อิสราเอล อียิปต์ ลิเบีย ตูนิเซีย อัลจีเรีย มอรอคโค (รูปที่ ๑)

รูปที่ ๑  แผนที่แสดงประเทศที่อยู่รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งอยู่ในทวีปเอเซีย แอฟริกา และยุโรป
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ส่ ว นประกอบหลั ก ของอาหารเมดิ เ ตอร์ เรเนี ย นมี
เป็นผัก ผลไม้ ถั่ว และเมล็ดธัญพืชในธรรมชาติไม่ได้ผ่าน
กระบวนการขัดสีตกแต่ง และมีปลาเป็นโปรตีนส�ำคัญ จ�ำกัด
การบริโภคเนื้อแดงของสัตว์บก มีแต่ เนื้อขาวบ้าง มีผลิตภัณฑ์

นม มีนำ�้ มันมะกอกทีม่ กี รดไขมันไม่อมิ่ ตัวต�ำแหน่งเดียว (monounsaturated fat) ที่ชูว่าเป็นเป็นไขมันสุขภาพ ดูตารางที่ ๑
ประกอบ

ตารางที่ ๑   ส่วนประกอบของอาหารเมดิเตอร์เรเนียน๒๑ - ๒๒
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ผักสดและผลไม้ ได้แก่ ผักโขม บล็อคโครี่ คะน้าใบหยิก (kale) แครอท แตงกวา หอมใหญ่ มะเขือเทศ แอปเปิล้ กล้วย
องุ่น และแตงโม
น�้ำมันมะกอก เป็นไขมันหลัก และอโวคาโด
ผลไม้เปลือกแข็ง เช่น วอลนัท อัลมอนด์ มะม่วงหิมพานต์ และเกาลัด
ถั่วเมล็ดแห้ง เช่น ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วแดง
เมล็ดพืชแห้ง เช่น เมล็ดทานตะวัน งา
ปรุงแต่งรสด้วยสมุนไพรและเครื่องเทศ เช่น oregano, rosemary และผักชีฝรั่งเพื่อลดการใช้เกลือและน�้ำตาล
เมล็ดธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ข้าวโพด ข้าวโอ๊ต
อาหารทะเลและปลาสด สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง
บริโภคเนื้อแดง ไม่เกินสัปดาห์ละ ๑๐๐ กรัม
เนื้อเป็ดไก่ที่เลี้ยงปล่อยแบบควบคุม ไข่ไก่ เนยแข็ง นมแพะ และนมเปรี้ยวที่มีโพรไบโอติกส์
น�้ำสะอาดปริมาณมาก
ไวน์ วันละแก้ว

ประโยชน์ของอาหารเมดิเตอร์เรเนียน
• ท�ำให้รูป ร่างสมส่ว น ไม่อ้ว น น�้ำหนัก ตั ว พอดี
เนื่องจากปริมาณอาหารแป้งน้อย ไม่มีไขมันที่บ่อนท�ำลาย
สุขภาพ
• ได้อาหารบ�ำรุงสุขภาพหัวใจ จากน�้ำมันมะกอก
และน�้ำมันปลาทะเล ที่เป็นอาหารไขมันสุขภาพ และมีสาร
โอเมก้า-๓
• มีโภชนาสารต่อต้านมะเร็ง จากอาหารในอัตรา
สมส่วนระหว่างโอเมก้า-๖ กับโอเมก้า-๓ เส้นใย สารต้าน
อนุมลู อิสระ และสารประกอบฟีนอลิกในผลไม้ ผัก น�ำ้ มันมะกอก
และเหล้าองุ่น
• ป้องกัน/บ�ำบัดโรคเบาหวาน เนื่องจากบริโภค
น�้ำตาลน้อย
• ไขมันสุขภาพ (น�้ำมันมะกอก และผลไม้เปลือก
แข็ง) ช่วยพิทักษ์สุขภาพการรู้คิด ร่วมกับสารต้านการอักเสบ
ในผลไม้และผัก และอาหารเสริมจุลชีพไม่ก่อโรค เช่น โยเกิร์ต
ช่วยบ�ำรุงสุขภาพล�ำไส้

อาหารไทย
อาหารไทยแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นกลุ่มอาหาร
ที่ บ ริ โ ภคสื บ ทอดกั น เรื่ อ ยมาแต่ บ รรพกาล เชื่ อ กั น ว่ า เป็ น
อาหารสุขภาพต�ำรับหนึ่ง๑๗, ๑๘ ซึ่งแตกต่างจากอาหารสมัยใหม่
ที่ดัดแปลงมาจากวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ
ประเทศทางยุโรป แต่ปัจจุบันอาหารไทยก็เปลี่ยนแปลงไป
มาก เพราะถูกอาหารจีน อาหารญี่ปุ่น ฯลฯ แทรกปนเข้าไป
มาก พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยสมัยใหม่ทนี่ า่ เป็น
ห่วงมาก คือ นิยมอารยธรรมต่างชาติสูงมาก ประกอบกับขาด
การดูแลเอาใจใส่จากผูบ้ ริหารประเทศทีม่ อี �ำนาจ (ถึงจุดนีท้ �ำให้
ระลึกถึงท่านจอมพลแปลก พิบูลสงคราม และท่านประธาน
องคมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่ได้ส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง) เช่น การบริโภคอาหารแบบ
บุฟเฟต์๑๘ ท�ำให้ประสบกับภาวะอ้วน และตามติดด้วยกลุ่ม
อาการแปรรูปอณูหลายรูปแบบ
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อาหารไทยดั้งเดิมเป็นอาหารชุด จัดเป็นส�ำรับที่ครบ
ทุกหมูอ่ าหาร มีขา้ ว เนือ้ สัตว์ ผัก กะทิ น�ำ้ มัน และผลไม้ อาหาร
มีความหลากหลายในส่วนประกอบ มีสสี นั และรสชาติตา่ งๆ กัน
เช่น มีจืด ต้องมีเผ็ด มีเปรี้ยว มีหวาน มีเค็ม มีมัน มีกรอบ และ
มีนุ่ม อาหารในส�ำรับจึงประกอบไปด้วยอาหารหลายลักษณะ
และรสชาติ เช่น ข้าวสวย แกงเขียวหวาน ต้องมีแนมแกง เช่น
ปลาสลิดทอด ย�ำ ๓ รส เพื่อเรียกน�้ำย่อย เช่น ย�ำใหญ่ เพื่อให้
กินอาหารคล่องคอต้องมีแกงจืด ถ้าไม่มีย�ำต้องมีผัก ใช้กินกับ
ต้มย�ำแทนแกงจืด ส�ำรับอาหารไทยต้องมีเครื่องจิ้ม เช่น น�้ำ
พริกต่างๆ หลน หรือพล่า  ซึ่งต้องกินกับผัก ใช้ทั้งผักสด ผักต้ม
และผักทอด น�้ำพริกหรือหลนต้องมีแนม เช่น ปลาทอด ปลาฟู
เมื่อจบของคาวแล้วก็เป็นของหวาน และท้ายสุดเป็นผลไม้ตาม
ฤดูกาล แม้ว่าอาหารไทยดั้งเดิมอาจมีส่วนประกอบหนักไปทาง
สมุนไพรและเครือ่ งเทศ (ขมิน้ ขิง ข่า ผักชี ตะไคร้ พริกสด ฯลฯ)
แต่ก็เป็นส่วนส�ำคัญเพราะมีศักยภาพเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ต้านการอักเสบ และต้านจุลชีพก่อโรค
วิธีปรุงอาหารไทยดั้งเดิมโดยการต้ม ย่าง ปิ้ง นึ่ง
มี ค วามส�ำคั ญ ในการรั ก ษาคุ ณ ภาพอาหารแต่ ใ นปั จ จุ บั น
กระบวนการปรุงอาหารได้เปลี่ยนแปลงและดัดแปลงไปมาก
ตามอิ ท ธิ พ ลของโลกาภิ วั ต น์ แ ละความศิ วิ ไ ลซ์ ข องชุ ม ชน
การปิง้ ย่างในปัจจุบนั ไม่ได้ใช้เตาถ่านด้วยความร้อนทีพ่ อเหมาะ
แต่ใช้เตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าท�ำให้อาหารสุกเร็วเพื่อการบริโภค
แต่คุณประโยชน์ได้ถูกท�ำลายหมดไป นอกจากนั้นยังมีการเพิ่ม
สารบางชนิดซึ่งกระทบต่อสุขภาพร่างกาย เช่น การเติมสาร
ปรุงแต่งรสแทนการชูรสแบบสมัยเดิม (น�้ำต้มกระดูก ฯลฯ ชูรส
ด้วยเกลือ น�้ำตาล น�้ำปลา) ซึ่งส่งผลชัดเจนต่ออุบัติการณ์ของ
โรคระบบหัวใจหลอดเลือด เบาหวาน ฯลฯ ที่สูงขึ้นกว่าใน
สมัยก่อน ครัวไทยสมัยก่อนมักเป็นห้องโล่ง มีประตูหน้าต่างเปิด
ได้ดี ควันอาหารหรือควันจาก การเผาไหม้แก๊สที่เป็นอันตรายก็
ไม่สะสมอยู่ในห้องครัว
ประโยชน์ของอาหารไทย
อาหารไทยดัง้ เดิมนัน้ มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ เนือ่ งจาก
ประกอบด้วยสมุนไพรและเครื่องเทศนานาชนิด ประโยชน์ของ
เครื่องเทศที่ส�ำคัญที่ใช้ในการปรุงอาหารไทย๒๓ - ๒๔
• ขมิ้นชัน ลดอักเสบและอาการแพ้ นอกจากนี้ ยัง
เป็นสารต้านอนุมูนอิสระ ช่วยย่อย และบ�ำรุงหัวใจ
• ข่า มีฤทธิต์ า้ นจุลชีพและลดการอักเสบ นอกจากนี้
ยังช่วยลดอาการท้องเสีย ท้องเฟ้อ ช่วยท�ำให้การหมุนเวียนเลือดดี
และช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
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• ตะไคร้ ลดอาการไข้ ปวดท้ อ ง และปั ญ หาที่
เกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหาร
• ผักชี (โดยเฉพาะลูกผักชี) มีฤทธิ์ต้านจุลชีพ ช่วย
ย่อย และท�ำให้อาหารมีรสชาติที่ชวนบริโภคยิ่งขึ้น
• พริก บ�ำรุงหัวใจ นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าพริก
อาจช่วยรักษาสมดุลของอินซูลินและน�้ำตาลกลูโคสในกระแส
เลือดด้วย
สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันระหว่างอาหารเมดิเตอร์เรเนียน
กับอาหารไทย คือ การใช้สมุนไพรและเครือ่ งเทศในการประกอบ
อาหาร แม้ ว ่ า เครื่ อ งเทศและสมุ น ไพรที่ แ ตกต่ า งกั น ก็ ต าม
อย่างไรก็ดี อาหารไทยสมัยใหม่ มีไขมันและน�้ำมันปริมาณ
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันและน�้ำมันที่บ่อนสุขภาพ ซึ่ง
เป็ น ข้ อ แตกต่ า งส�ำคั ญ ระหว่ า งอาหารเมดิ เ ตอร์ เรเนี ย นกั บ
อาหารไทยในยุคปัจจุบัน
ด้วยเหตุนี้ คนไทยจึงควรหันกลับไปถือคติ กินอย่าง
ไทย-ไกลโรค อาหารไทยโดยรวมแต่ละมื้อมีส่วนประกอบที่ให้
ประโยชน์ต่อร่างกาย (ไม่แพ้อาหารเมดิเตอร์เรเนียน) มีสาร
อาหารส�ำคัญครบในปริมาณที่ ไม่มากเกินไป ส่วนประกอบใน
อาหารไทยไม่เพียงแต่ให้คณ
ุ ค่าครบในเชิงโภชนาการเท่านัน้ ยังมี
สมบัตเิ ป็นยาด้วยดังกล่าวแล้วข้างต้น แพทย์ไทยเมือ่ ๖๐ - ๗๐ ปี
ก่อนแทบจะไม่เคยเห็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ จ�ำได้ว่า
นั ก เรี ย นนอกที่ ก ลั บ มาเมื อ งไทยรายแรกๆ เสี ย ชี วิ ต เพราะ
โรคหลอดเลือดหัวใจ และในปัจจุบันคนไทยทั้งเด็กผู้ใหญ่มีพุง
พลุ้ยแบบคนอเมริกัน มีรายงานว่าปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็ง ได้แก่
การบริโภคอาหารประเภทไส้กรอก กุนเชียง และหมูแผ่น อาหารไทย
ยังมีชุดต่างๆ ที่เป็นยา เช่นต้มจิ๋ว๑๗ ต�ำรับของพระบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิท ทีม่ สี ว่ นประกอบครบถ้วนในด้าน
สารอาหาร มีทั้งเนื้อสัตว์ มันเทศ เครื่องเทศสด และเป็นโอสถ
ไปในตัว
หลายคนอาจจะติงว่าการเตรียมอาหารไทยเสียเวลา 
เพราะคนยุคใหม่อุทิศเวลาให้กับงานหมดมาลองคิดกันดูว่า
ประโยชน์แท้จริงกับสิ่งที่ได้มาจากงาน คือ เงินและชื่อเสียงก็
เถอะ ถ้าบั้นปลายหรือบั้นกลางชีวิตมีแต่ความเจ็บป่วย มีแต่
โรคคู่กับชีวิต เงินที่ได้มาจะมีความหมายหรือ จะกินอะไรก็กิน
ไม่ได้ ทั้งที่มีเงิน แต่โรคไม่ยอมให้กิน
การเตรี ย มอาหารไทยในปั จ จุ บั น เป็ น เรื่ อ งไม่ ย าก
ต้ อ งมี ก ารวางแผนไว้ โ ดยคิ ด รายการอาหารก่ อ นการจั ด ซื้ อ
เลือกซื้อส่วนประกอบอาหารที่สะดวกในการเตรียมการปรุง
เช่น ต้องการเนื้อหมูก็ซื้อที่หั่นหรือบดส�ำเร็จ ต้องการกะทิก็
ซื้อมะพร้าวที่ขูดไว้ ถ้าใช้น้อยก็อาจใช้กะทิกระป๋องหรือกล่อง
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เครื่องแกงจะท�ำเก็บไว้หรือซื้อเครื่องแกงส�ำเร็จจากเจ้าประจ�ำ
ที่ไว้ใจได้ เอามาเติมกระเทียม หัวหอม กะทิแล้วผัดเก็บไว้ใน
ตูเ้ ย็น เนือ้ สัตว์ทกุ ชนิดก่อนเก็บควรรวนก่อนเพือ่ หยิบใช้สะดวก
นอกจากที่จะใช้ปิ้งย่างก็เก็บใส่ช่องแช่แข็ง
ผักทีใ่ ช้ เลือกใช้ผกั ทีเ่ สียง่ายก่อน ใช้ใบท�ำอาหารก่อน
ต่อมาจึงผักหัว ผักลูก แต่อย่างไรต้องกินผักทุกมือ้ อยูแ่ ล้ว ย�ำของ
ไทยมีไขมันตำ�่ เมือ่ เทียบกับสลัด ย�ำของไทยใช้เป็นอาหารควบคุม
น�้ำหนักตัวได้ดี เช่น ย�ำส้มโอ ย�ำวุ้นเส้น ย�ำเนื้อย่างมะเขืออ่อน
ย�ำแตงกวากุ้งสด
อาหารไทยมีไขมันทีเ่ ป็นโทษตำ 
�่ เช่น อาหารกะทิ กะทิ
มีน�้ำเป็นส่วนประกอบมาก กะทิ ๑ ถ้วยมีหัวกะทิที่เป็นไขมัน
ไม่เกิน ๒ ช้อนโต๊ะ อนึ่งกะทิก็เป็นไขมันที่มีประโยชน์ถ้ากินใน
ปริมาณที่เหมาะสมอาหารประเภทย�ำไม่ใช้น�้ำมันเลย ใช้เนื้อก็
ไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นผัก
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