น้ำพริกดี
มีประโยชน์

อาหารไทยอย่างเมนู “น้ำพริก” ไม่ได้มีดีแค่รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์
แต่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์จากพืชผักสมุนไพรนานาชนิด
ซึ่งต่างจากอาหารตะวันตกที่เน้นแป้ง เนื้อสัตว์ และส่วนประกอบอื่นๆ
ที่มีไขมันสูง เสี่ยงในการทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ
เช่น ไขมันในเส้นเลือด โรคเกาต์ โรคอ้วน ฯลฯ
น้ำพริกเป็นเมนูกินง่าย ช่วยให้เจริญอาหาร
อิ่มท้องแบบไม่อ้วน แถมยังช่วยให้เรากินผักได้มากขึ้น
นับเป็นอาหารคู่ครัวคู่บ้าน ภูมิปัญญาไทยที่ควรมีบนโต๊ะกินข้าวทุกมื้อ
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น้ำพริกปะทะอาหารจานด่วน
การเลือกกินอาหารของคนรักสุขภาพนั้นประกอบไปดวย
หลายๆ ปจจัย หนึ่งในนั้นก็คือปริมาณแคลอรี่
ซึ่งหากเทียบเมนูน้ำพริกกับอาหารจานดวนแลว
จะเห็นไดชัดเลยวาเมนูไหนกินแลวหางไกล
จากความอวนมากกวากัน

ปริมาณแคลอรี่ของน้ำพริกยอดนิยม

น้ำพริกปลารา
ปริมาณ 100 กรัม
ใหพลังงาน 83 แคลอรี่

น้ำพริกออง
ปริมาณ 100 กรัม
ใหพลังงาน 157.65 แคลอรี่

น้ำพริกตาแดง
ปริมาณ 100 กรัม
ใหพลังงาน 147.37 แคลอรี่

น้ำพริกหนุม ปลาเผา
ปริมาณ 100 กรัม
ใหพลังงาน 56.61 แคลอรี่

ปริมาณแคลอรี่ของอาหารจานด่วน

ชีสเบอรเกอร
ปริมาณ 100 กรัม
ใหพลังงาน 308 แคลอรี่

ไกทอด
ปริมาณ 100 กรัม
ใหพลังงาน 384 แคลอรี่

พิซซา
ปริมาณ 100 กรัม
ใหพลังงาน 271 แคลอรี่

เฟรนชฟรายส
ปริมาณ 100 กรัม
ใหพลังงาน 323 แคลอรี่

ประโยชน์มากมายจากน้ำพริกรสเด็ด
น้ำพริกหรือที่ภาคใต้เรียกกันว่า ‘น้ำชุบ’ ส่วนทางอีสานเรียกกันว่า ‘แจ่ว’
และ ‘ป่น’ แม้แต่ละที่จะมีชื่อเรียกต่างกันและมีรสชาติจัดจ้าน
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ก็จะมีส่วนประกอบหลักจำพวกสมุนไพร
และเครื่องเทศที่คล้ายคลึงกัน ที่สำคัญคือไม่ว่าจะเรียกว่าอะไร
หรือมาจากภาคไหน น้ำพริกทุกสูตรจะอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูง
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น้ำพริกยอดนิยม มีประโยชน์อะไรซ่อนอยู่
สวนประกอบในน้ำพริก นอกจากจะอุดมไปดวยประโยชนมากมายแลว
น้ำพริกยังชวยใหการกินผักอรอยขึ้นและกินไดมากขึ้นอีกดวย
ซึ่งผักที่มักกินคูกับน้ำพริกก็มีหลากหลายและแตละชนิดก็อุดม
ไปดวยคุณประโยชน อาทิ

น้ำพริกกะป
พริกขี้หนู
มีสารแคปไซซิน (Capsaicin)
ชวยระบบยอยอาหาร ขับลม
ลดระดับน้ำตาลและ
ไตรกลีเซอไรดในเลือด
ทั้งยังขับเหงื่อและมีสาร
ตานอนุมูลอิสระ

มะเขือพวง
มีสารละลายน้ำที่เรียกวาเพ็กทิน
(Pectin) ชวยดูดซับไขมันสวนเกิน
จากอาหารและลดการดูดซึมอาหาร
ประเภทคารโบไฮเดรต

กระเทียม
ขับลม แกไอ ขับเสมหะ
ชวยยอย ลดน้ำตาลและไขมัน
ในเลือด ลดการอักเสบ ชวย
เหนี่ยวนำใหวิตามินบี 1 ออกฤทธิ์
บำรุงระบบประสาท ปองกัน
การอุดตันในหลอดเลือด

มะนาว
ชวยใหเจริญอาหาร
แกรอนใน ชวยปองกัน
เลือดออกตามไรฟน

กะปิ
อุดมดวยโปรตีน
ใหแคลเซียม ไขมันต่ำ
มีวิตามินบี 12
ชวยสรางเม็ดเลือด

น้ำพริกออง
พริก
มีสารแคโรทีน (Carotene)
ชวยบรรเทาอาการคัดจมูก ทองอืด
และทำใหเลือดไหลเวียนไดดีขึ้น
เนื้อหมู
ใหพลังงานกับรางกาย
ชวยสรางเซลลและ
เนื้อเยื่อตางๆ และทำให
รางกายแข็งแรง

กระเทียม
ขับลม แกไอ ขับเสมหะ ชวยยอย
ลดน้ำตาลและไขมันในเลือด
ลดการอักเสบ ชวยเหนี่ยวนำ
ใหวิตามินบี 1 ออกฤทธิ์บำรุง
ระบบประสาท ปองกันการ
อุดตันในหลอดเลือด

ตะไคร
แกปวดทอง ขับปสสาวะ ลดอาการปวดศีรษะ
ไอ แกทองเสีย ทองอืด ทองเฟอ ขับลม
หอมแดง
แกไขหวัด ขับเสมหะ แกโรคในปาก
มีสารไบโอฟลาโวนอยดที่ชวย
ลดอาการอักเสบ รักษาอาการแพ
ผักชี
บำรุงและรักษาสายตา
ชวยลดความเสี่ยง
ของการเกิดโรคมะเร็ง

มะเขือเทศ
ชวยระบาย บำรุงผิว บำรุงสายตา
ชวยลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
และมะเร็งตอมลูกหมาก

รากผักชี
ละลายเสมหะ ขับเหงื่อ
ขับลม แกทองอืด ทองเฟอ
ชวยใหเจริญอาหาร
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แจวปลารา
พริกแหง
ชวยขับลม ทำใหระบบยอยอาหาร
ทำงานไดดีขึ้น และมีวิตามินซี
มะขามเปยก
มีวิตามินซีสูง บำรุงกระดูก
ชวยปองกันโรคเลือดออก
ตามไรฟน และชวยบรรเทา
อาการไอ ขับเสมหะ

หัวหอม
ชวยเสริมสรางความจำใหทำงาน
ดีขึ้น บำรุงหัวใจ เพิ่มการไหลเวียน
ของโลหิต ชวยกำจัดไขมันเลว
(LDL) และรักษาระดับไขมัน
ชนิดดี (HDL)
ตะไคร
ขับปสสาวะ
ลดอาการปวดศีรษะ ไอ
แกทองเสีย ทองอืด
ทองเฟอ ขับลม

ปลารา
มีวิตามินเค ชวยหยุดเลือด
และนำพาแคลเซียม
เขากระดูกไดดี

กระเทียม
ขับลม แกไอ ขับเสมหะ ชวยยอย
ใบมะกรูด
ลดน้ำตาลและไขมันในเลือด
มีสารตอตานอนุมูลอิสระสูง
ลดการอักเสบ ชวยเหนี่ยวนำ
ชวยเสริมสรางภูมิคุมกันให
ใหวิตามินบี 1 ออกฤทธิ์บำรุง
รางกายแข็งแรงและตานกินโรค
ระบบประสาท ปองกัน
ขาออน
การอุดตันในหลอดเลือด
บรรเทาอาการทองอืด ทองเฟอ
ขับลม ยับยั้งแผลในกระเพาะอาหารได
ชวยดับกลิ่นคาวในอาหาร

น้ำพริก ตัวช่วยให้กินผักได้เยอะขึ้น
สวนประกอบในน้ำพริกนอกจากจะอุดมไปดวยประโยชนมากมายแลว
น้ำพริกยังชวยใหการกินผักอรอยขึ้นและกินไดมากขึ้นอีกดวย
ซึ่งผักที่มักกินคูกับน้ำพริกก็มีหลากหลาย และแตละชนิดก็อุดม
ไปดวยคุณประโยชน อาทิ

ผักที่นิยมกินสด

• กระถิน มีเบตาแคโรทีนสูง ชวยตอตานอนุมูลอิสระ ยับยั้งการเกิดโรคมะเร็ง
ชวยบำรุงสายตา
• มะกอก (ผล เปลือก และใบ) แกบิด บำรุงสายตา ชวยใหชุมคอ
แกกระหาย แกโรคเลือดออกตามไรฟน
• ชะพลู ทำใหเจริญอาหาร
• มะเขือพวง ชวยละลายเสมหะ แกไอ แกทองอืดทองเฟอ
• สะเดา ชวยลดความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอกและมะเร็ง ชวยลดอาการเครียด
ลงได ใบออนของสะเดามีเบตาแคโรทีนสูง
• สายบัว ชวยใหระบบขับถายทำงานไดดีขึ้น ชวยลดความรอนในรางกาย
สตรีหลังคลอดหากรับประกินจะทำใหน้ำนมแหง
• แตงกวา แกไข แกกระหายน้ำ ขับปสสาวะ กระตุนการทำงานของ
กระเพาะและลำไส
• สะตอ ลดน้ำตาลในเลือด ชวยปองกันโรคเบาหวานไดดี
• ผักตบชวา มีเสนใยอาหารสูง ชวยระบบขับถายไดดี
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ผักที่นิยมนำมาลวก ทอด ตม นึ่ง

• แค (ยอดออน ใบออน ดอก) ใชดับพิษรอน ถอนพิษไข แกไขหัวลมมีแคลเซียมสูง
• ตำลึง ลดน้ำตาลในเลือด ตำลึงมีเสนใยที่จับไนไตรท (Nitrite) ไดดี ชวยลด
อัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร มีเบตาแคโรทีน ชวยปองกัน
มะเร็งและโรคหัวใจขาดเลือด
• ฟกทอง มีวิตามินเอและเบตาแคโรทีนสูง
• หัวปลี แกโรคที่เกี่ยวกับลำไส โรคโลหิตจาง และลดน้ำตาลในเลือด
เปนอาหารบำรุงสตรีหลังคลอดบุตร
• ขจร ชวยบำรุงโลหิต บำรุงหัวใจ ดอกและยอดมีวิตามินซีสูง
• ผักกระเฉด มีวิตาเอ ชวยปองกันโรคกระดูกพรุน ชวยแกอาการปวดศีรษะ
มีธาตุเหล็กชวยปองกันโรคโลหิตจาง
• มะเขือเปราะ ชวยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ฆาแบคทีเรีย ขับปสสาวะ
กระตุนการทำงานของลำไส
• กะหล่ำปลี บำรุงกระดูกและฟน เสริมสรางภูมิคุมกันโรคใหแข็งแรง
ชวยบำรุงผิวพรรณใหเปลงปลั่ง
• กระเจี๊ยบเขียว มีเมือกรักษาโรคกระเพาะและวิตามินเอสูง
• ผักกวางตุง ชวยเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับรางกาย บำรุงและรักษาสายตา
ชวยปองกันโรคกระดูกพรุน
• ผักบุงไทย มีรสเย็นจึงชวยบรรเทาอาการรอนในได ชวยลดน้ำตาลในเลือดได
สำหรับคนที่เปนโรคเบาหวาน มีวิตามินเอสูง ชวยบำรุงสายตาและยังชวย
ปองกันการเกิดโรคมะเร็ง
• ผักหวานบาน มีคุณคาทางอาหารสูง
• ผักกูด มีวิตามินเอและโปรตีนสูง บำรุงกำลังไดดี
• เหลียง ทำใหแข็งแรง รูสึกกระปรี้กระเปรา
• ขี้เหล็ก แกนิ่ว ขับปสสาวะ ดอกขี้เหล็กจะชวยระบาย คลายเครียด และ
ชวยใหนอนหลับไดดีขึ้น
• แครอท มีเบตาแคโรทีนสูง มีวิตามินเอสูง และชวยเพิ่มกากใยอาหาร
เหมาะสำหรับผูที่ตองการลดน้ำหนัก

ปลากับน้ำพริก
ดวยบานเมืองเรามีปลาอุดมสมบูรณ
คนสมัยกอนจึงคิดคนเมนูน้ำพริกขึ้นมา
เพื่อเพิ่มรสชาติและดับกลิ่นคาวของปลา
ทำใหเรากินปลาไดเอร็ดอรอยขึ้นและดวย
ความเขากันของอาหารสองประเภทนี้
ทำใหมีการคิดคนเมนูน้ำพริกที่มีปลา
เปนสวนประกอบขึ้นมามากมาย เชน

ปนปลา

เนื้อปลาชอนที่ผานการตมในน้ำปลารา
พริกแหงและหัวหอมที่คั่วจนมีกลิ่นหอม
เมื่อนำสวนผสมเหลานี้มาตำเขาดวยกัน
ก็จะไดน้ำพริกสูตร‘ปนปลา’ ที่มีรสชาติ
กลมกลอมอยางยิ่งกินกับเครื่องแนม
อยางยอดผักบุงนา ยอดผักตำลึง
หรือยอดชะอม จะทำใหถึงรสมากขึ้น

น้ำพริกปลาทู

ตำพริก กระเทียม หัวหอม ปรุงรส
เปรี้ยวเค็มใหกลมกลอม และเติม
เต็มรสชาติใหนารับประกินยิ่งขึ้น
ดวยการโขลกปลาทูนึ่งหรือยาง
ลงไปดวย เสร็จแลวกินคูกับขาว
และผักพื้นเมือง นับเปนอีกหนึ่ง
เมนูที่มีความลงตัวดานรสชาติและ
คุณคาทางโภชนาการ

น้ำพริกปลาไหล

ในชวงตนฤดูฝนหรือชวงของการไถนา
ที่หาปลาไหลไดงาย สูตรน้ำพริกปลาไหล
ก็เปนอีกเมนูที่นาทำคูกับสำรับอาหาร
อยางยิ่ง เมื่อกินคูกับผักตามทองไร
ทองนา เชน ผักชีฝรั่ง ใบบัวบก ฯลฯ
จะทำใหมื้ออาหารครบรสมากขึ้น

แจวปลาปน

หากปลาชอนหายากหรือมีราคาแพงเกิน
เราขอแนะนำ ‘แจวปลาแหง’ ที่ไมเพียง
แตมีรสชาติดีเทานั้น แตยังมีกลิ่นหอม
จากปลาแหงที่ผานการยางสุก ซึ่งจะทำให
ผูรวมวงสำรับอาหารน้ำลายสอมากยิ่งขึ้น
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เมนูน้ำพริกโฮมเมด ทำง่ายๆ ได้ที่บ้าน
เมนูน้ำพริกทำกินเองงาย ขั้นตอนไมยุงยาก
เหมาะสำหรับเปนเมนูติดโตะอาหาร
กินคูกับผักหรืออาหารชนิดอื่น

แจวเห็ด
สวนผสม
เห็ด 200 กรัม เชน เห็ดฟาง
เห็ดโคนเห็ดนางฟา
พริก 5-6 เม็ด (ปรับเปลีย่ นตามความชอบ)
ปลารา 2-3 ชอนโตะ
หอมแดง 6 หัว
เกลือ
ใบแมงลัก

วิธีทำ
- ยางเห็ดและพริกใหสุกหอม
- ตำเห็ด พริก ปลารา เกลือ หัวหอม
เขาดวยกันโรยดวยใบแมงลัก
Tip: สามารถใสหนอไมดองเพิ่มรสชาติได

แจวขา
สวนผสม
กระเทียม 10 กลีบ
ขาหั่น 1 ชอนโตะ
เกลือ ¼ ชอนชา

วิธีทำ
โขลกเกลือ กระเทียม และขา รวมกัน
ใหละเอียด ใสพริกขี้หนูแหง
ลงไปแลวโขลกรวมกันใหละเอียด
เปนเนื้อเดียวกัน

จัดพิมพและเผยแพรโดย

SOOK PUBLISHING

น้ำพริกดี
มีประโยชน์

เรียบเรียงขอมูลบางสวนจาก
• น้ำพริก 4 ภาค เพือ่ สังคมไทยแข็งแรง โดย
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก แผนงานฐานทรัพยากรอาหาร
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
• รสเด็ดเผ็ดรอนเลิศคุณคา ยาและอาหารไทย
โดยมูลนิธสิ ขุ ภาพไทย
• โครงการเผยแพรและอนุรกั ษอาหารไทย
ผานเว็บไซตสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัย
มหิดล http://www.inmu.mahidol.ac.th/
gallery/inmucooking/index.html
• เอกสารตารางแสดงคุณคาทางโภชนาการ
อาหารของไทย โดยกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข http://www.inmu.mahidol.
ac.th/gallery/inmucooking/index.html
• USDA Food Composition Databases
จากเว็บไซต United States Department
of Agriculture Agricultural Research
Service https://ndb.nal.usda.gov/ndb
/search/list
• อาหารพืน้ บานลานนา จากศูนยสนเทศ
ภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย
เชียงใหม http://library.cmu.ac.th/ntic/
lannafood/classify_food_by_type.php?ID=7
• เว็ปไซตศาสตรแหงรสชาติไทย
www.nia.or.th

สามารถสืบคนขอมูลและหนังสือเพิม่ เติมไดทห่ี อ งสรางปญญา
ศูนยเรียนรูส ขุ ภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
หรือดาวนโหลดไดทแ่ี อปพลิเคชัน SOOK Library
และ resource.thaihealth.or.th โทร. 02-343-1500 กด 3

