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อาหารสมอง
นักท่ องเทียวอินเดียลุยไทย
วีรกร ตรี เศศ
ในรอบ 4-5 ปี ทีผ่านมา ถ้ าใครเป็ นคนช่างสังเกตก็จะเห็นว่ามีนกั ท่องเทียวอินเดีย
ในบ้ านเรามากขึ 'นจนคุ้นหน้ าคุ้นตาเหมือนเห็นนักท่องเทียวจีน
ไปเช็คดูตวั เลขก็พบว่านักท่องเทียว
อินเดียเข้ ามาเทียวบ้ านเราในปี 2553 ไม่ตํากว่า 600,000 คน ไล่นกั ท่องเทียวจีนทีมีประมาณกว่า
800,000 คน ไม่หา่ งนัก
บางครัง' เราก็เห็นการปิ ดโรงแรมในพัทยา
ภูเก็ต สมุย หรื อแม้ แต่กรุ งเทพฯ
เพื อแต่งงาน โดยเชิ ญแขกจากทัวโลกมาร่ วมงานเลี ย' งใหญ่ โต คู่ส มรสอินเดี ยวเหล่านี อ' อก
ค่าเครื องบินให้ ญาติและเพือนเพือบินมาร่ วมงานเลี 'ยงทีสุดหรู หรา (ถ้ ามีปัญญาเชิญแขกให้ บินมางาน
ได้ งานก็ควรจะหรูหราหรอก) คําถามก็คือคนอินเดียเหล่านี 'เป็ นใครและรํ ารวยมาจากอะไรกัน
หากให้ คําจํากัดความว่ามหาเศรษฐี อินเดียคือครัวเรื อนทีมี net worth (สินทรัพย์ลบ
หนี ส' ิน) เฉลีย 5.6 ล้ านเหรี ยญ (168 ล้ านบาท) ขึน' ไป ก็จะมี ครั วเรื อนเช่นนี 'อยู่ประมาณ 62,000
ครัวเรื อน ในประชากร 1,300 ล้ านคน
เมือไม่นานมานี 'บริ ษัท Total Wealth Management ได้
ศึกษามหาเศรษฐี เหล่านี 'โดยสัมภาษณ์ 150 คน และพบสิงน่าสนใจหลายอย่าง
สิง ที พ บก็ คือส่วนใหญ่ ข องคนเหล่านี ช' อบใช้ จ่ายเงิ นไปกับการท่องเที ยวราคาแพง
โดยเฉพาะไปต่างประเทศ ชอบใช้ จา่ ยเงินซื 'อเพชรนิลจินดาเป็ นมูลค่านับพัน ๆ ล้ านบาทต่อปี
ฝ่ ายชายชอบซื 'อรถยนต์หรูแต่ไม่หรู สดุ เพราะไม่เหมาะกับถนนในอินเดีย ยีห้อที
นิยมก็คือฮอนด้ า
โตโยต้ า เบนซ์
และ BMW โดยทัว ไปแต่ละครัวเรื อนมักมีรถยีห้อ
เหล่านี 'รุ่นราคาแพงประมาณ 2-4 คัน
ที กํา ลัง ฮิ ตก็ คื อการแต่ง งานบนเรื อ ในออสเตรเลี ย หรื อแต่ง งานใต้ นํา' เพื อความ
สนุกสนานและตืนเต้ น แต่ทีนา่ สงสารก็คือไม่อาจมีเรื อยอร์ ช หรื อเครื องบินส่วนตัวได้ ดงั ใจเนืองจาก
ในปั จจุบนั อินเดียยังขาดท่าเรื อและสนามบินทีสะดวกสําหรับยานตร์ ส่วนตัว อุปสรรคสําคัญก็คือ
ระบบเรดเทปของข้ าราชการอินเดียยามเมือเข้ าออกประเทศด้ วยยานตร์ สว่ นตัว
ผู้เขียนสมัยหนึงได้ มีโอกาสเดินทางไปอินเดียด้ วยเครื องบินส่วนตัวของบริ ษัทเอกชน
แห่งหนึงหลายครัง'
แต่ละครัง' ทีเข้ าเมืองเจ้ าพนักงานตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรจะใช้ เวลานาน
เกือบครึงชัว โมงหลังจากเครื องบินจอดแล้ วถกเถียงกันว่าจะทําอะไรต่อไป และเมือตกลงกันได้ แล้ ว
พิธีการเข้ าเมื องก็ วุ่นวายสับสนน่าปวดหัว และเป็ นอย่างนี เ' หมื อนกันทุกครั ง'
เจ้ าหน้ าที จ ะ
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เมื อ 30 ปี ก่อนเพราะไม่ค้ นุ กับเรื องการเข้ าออกประเทศ) เหตุการณ์ เหล่านี เ' กิ ดขึน' เมือเกื อบ 15 ปี
มาแล้ ว
ผู้ศึกษาพบว่าถึงจะซื อ' เรื อยอร์ ชและเครื องบินไม่ได้ สะดวก แต่พวกรวยน่าเกลียด
เหล่านี 'หันไปซื 'อเกาะ คฤหาสน์แทน หรื อไม่ก็นาฬิกา ปากการาคาแพง ตลอดจนเครื องใช้
อิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ ประจําบ้ าน
มหาเศรษฐี อิ น เดี ย เหล่ า นี ส' ่ ว นใหญ่ มิ ใ ช่ ลูก หลานมหาราชาเก่ า
หากแต่เ ป็ น
นักอุตสาหกรรม นายธนาคาร พ่อค้ าส่ง ออกนํ าเข้ า
นักค้ าเงิ น นักลงทุน ฯลฯ
ทีรวยด้ วยตัวเองในรอบ 10-30 ปี ทีผา่ นมา
นักท่องเทียวอินเดียในไทยส่วนใหญ่เป็ นพวกทีรวยถัดลงมา ซึงมีจํานวนมากกว่า
มากมาย
การมาเที ย วบ้ า นเรานัน' ก็ แ สนสะดวก
สามารถขอวี ซ่ า ตอนเดิ น ทางมาถึ ง ก็ ไ ด้
ค่าเครื องบินก็ไม่แพงในยุคปั จจุบนั
โรงแรมก็พกั ของคนอินเดียด้ วยกันก็ได้ ใช้ บริ การทัวร์ อินเดีย
หรื อหากเคยมาครัง' หนึงแล้ ว และกลับมาอีกเพราะติดใจก็บินเดียวได้ สบาย สามารถกินอยู่ได้ ถกู
กว่าครัง' แรกด้ วยเพราะเห็นลูท่ างแล้ ว
นัก ท่อ งเที ย วเหล่า นี จ' ํ า นวนหนึง อยู่ใ นวัย 20-30 ปี
โดยมากัน เป็ นกลุ่ม เพื อ น
4-5 คน โดยเฉพาะชาย อีกจํ านวนหนึงก็เป็ นครอบครัวที มากัน 2 คน หรื อไม่ก็เอาลูกในวัยเด็ก
จนถึงวัยรุ่นมาเทียวด้ วย
สวนจตุจกั รในปั จจุบนั เต็มไปด้ วยนักท่องเทียวจากชาติตา่ ง ๆ หากสังเกตภาษาที
พูดจะมี ทัง' ยุโรป
จี น
ญี ปุ่น อิ นเดีย และสมาชิ กอาเซี ยน ในจํ านวน 10 คน ที
เดินทางมานันเดาว่
'
าไม่ตํากว่า 3-4 คน เป็ นคนต่างชาติ
ที น่ า ภู มิ ใ จก็ คื อ พ่ อ ค้ าไทยสามารถสื อ สารกั บ นั ก ท่ อ งเที ย วต่ า งชาติ ไ ด้ อย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ พู ด อั ง กฤษชนิ ด ต่ อ รองได้
ฝื ดนั ก ก็ ห ยิ บ เครื อ งคิ ด เลขขึ น' มาระบุ ตัว เลข
หากอยากลดราคา คนซื 'อก็จะกดตัวเลขลงไปแทน กลับไปมาสักพักก็ตกลงกันได้
อย่ า งหนึ ง ที สั ง เกตเห็ น ก็ คื อ ผู้ หญิ ง อิ น เดี ย จะใส่ ส่ า หรี กั น น้ อยลงเมื อ ไปเที ย ว
ต่างประเทศ ซึง ผิดจากเมือก่อนทีใส่กนั ทุกหนแห่งทังในประเทศและต่
'
างประเทศ เข้ าใจว่าสะดวก
กว่ า ในการช๊ อปปิ ' ง และเดิ น ทาง และความเข้ มข้ นของประเพณี ค งน้ อยลงไปกว่ า เมื อ ก่ อ น
คล้ ายกับกรณีของหญิงญีปนเมื
ุ่ อ 30-40 ปี ก่อนกระมัง
เคยได้ ยินสุภาษิตฝรังทีวา่ “การท่องเทียวคือการศึกษา” คนใจกว้ างมักมาจากคน
ทีเปิ ดใจให้ กับวัฒนธรรมทีต่างไปจากตน การท่องเทียวคือโอกาสสําคัญของการได้ เรี ยนรู้ และได้
เปิ ดใจ
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พุ ท ธภู มิ กั น มากมายกว่ า ในปั จจุ บั น
เฉกเช่ น เดี ย วกั บ คนอิ น เดี ย มาบ้ านเราในปั จจุ บั น
การเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมซึง กันและกันเช่นนี 'จะทําให้ ทงสองฝ่
ั'
ายมีความใจกว้ างมากขึ 'น
พูดไปทําไมมีชือของพวกเราก็มีรากจากวัฒนธรรมอินเดียด้ วยกันทังนั
' น'
เราได้ เปิ ด
ใจกว้ างแล้ วนะด้ วยการมีชืออินเดีย หากเปิ ดใจตามไปด้ วยกับวัฒนธรรมอินเดียปั จจุบนั
เราก็
จะได้ ชือว่าเป็ นคนใจกว้ างอย่างสมบูรณ์

เครื องเคียงอาหารสมอง
ผัก 37 ชนิดทีไม่กินไม่ได้ (1) สะเดา (Neem tree) มีเบต้ าแคโรทีนสูง บํารุ ง
สายตา เสริ มระบบภูมิค้ มุ กัน ทําให้ นอนหลับ
(2) ผักกาดขาว (Chinese white cabbage)
ช่วยระบบย่อยอาหาร ขับปั สสาวะ แก้ ไอ มีโฟเลทสูงบํารุ งคุณแม่ตงครรภ์
ั'
(3) หัวหอมเล็ก
(Shallot) มี นํ า' มั น หอมระเหย
บรรเทาอาการหวั ด
มี ส ารฟลาโวนอยด์ ต้ านมะเร็ ง
(4) แครอท (Carrot) เบต้ าแคโรที นป้องกันโรคมะเร็ ง มี แคลเซี ยม แพคเตท ลดระดับ
คลอเลสเตอรอลได้
(5) หอมหัวใหญ่ (Onion) มีสารฟลาโวนอยด์ ช่วยลดอาการของโรคหัวใจ
ควบคุมระดับนํ 'าตาลในเลือด (6) คะน้ า (Chinese kale) มีแคลเซียมและสารต้ านอนุมลู อิสระสูง
ป้องกันโรคกระดูกพรุ น และมะเร็ ง (7) พริ ก (Chilli) มีแคปไซซินกระตุ้นการขยายตัวของหลอด
เลือด ช่วยให้ เจริ ญอาหาร ขับเหงือ
(8) กระเจีhยบเขียว (Okra) ลดความดันโลหิต บํารุ งสมอง ลดอาการกระเพาะ
หรื อลําไส้ อกั เสบ (9) ผักกระเฉด (Water mimosa) ดับพิษไข้ กากใยช่วยระบบขับของเสีย
เพิมการเผาผลาญสารอาหาร (10) ตําลึง (Ivy gourd) มีวิตามินเอสูง ดีตอ่ ดวงตา เส้ นใยจับ
ไนเตรต ลดความเสียงในการเกิดโรคมะเร็ งในกระเพาะอาหาร (11) มะระ (Chinese bitter
cucumber) มี แคลเซียม ฟอสฟอรัส เป็ นยาระบายอ่อน ๆ นํ 'าคันลดระดั
'
บนํ 'าตาลในเลือด
(12) ผักบุ้ง (Water spinach) บรรเทาอาการร้ อนใน
มีวิตามินเอบํารุ งสายตา ธาตุเหล็ก
บํารุงเลือด (13) ขึ 'นฉ่าย (Celery) กลินหอม ช่วยเจริ ญอาหาร มีวิตามินเอ บี และซี
บํารุ งสมอง ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด (14) เห็ด (Mushroom) แคลอรี น้อย ไขมันตํา
มีวิตามินดีสูง
ช่วยในการดูดซึมแคลเซี ยม เสริ มกระดูกและฟั น (15) บัวบก (Indian
pennywort) มี วิตามิ น บี สูง ช่วยให้ ร่างกายผ่อนคลาย
บํ ารุ ง สมองและความจํ า บํ ารุ ง
ผิวพรรณ ลดอาการอักเสบ
(16) สะระแหน่ (Kitchen mint) กลิ นหอมเย็นของใบให้ ความสดชื น ทํ าให้
ความคิดแจ่มใส แก้ ปวดหัว
(17) ชะพลู (Cha-plu) รสชาติเผ็ดเล็กน้ อย
แก้ จุกเสียด
ขับเสมหะ มีแคลเซียมสูง (18) ชะอม (Cha-om) ช่วยลดความร้ อนในร่ างกาย ขับลมใน
ลําไส้ มีเส้ นใยคอยจับ อนุมลู อิสระ (19) หัวปลี (Banana flower) รสฝาด แก้ ร้อนใน
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(20) กระเที ยม
(Garlic) ลดไขมันในเลือด ป้องกันหัวใจขาดเลือด ใบกระเทียมมีโฟเลท เหล็กวิตามินซีสูง
(21) โหระพา (Sweet basil) นํ 'ามันหอมระเหยทําให้ โล่งจมูก ช่วยระบายลม มีเบต้ าแคโรทีน
แคลเซี ยม (22) ขิง (Ginger) บรรเทาอาการหวัดเย็น ลดอาการคัดจมูก รสเผ็ดร้ อน
แก้ อาการท้ องอืดท้ องเฟ้อ
(23) ข่า (Galangal) นํ 'ามันหอมระเหย ช่วยระบบย่อยอาหารขับ
ลม มีฤทธิsฆา่ เชื 'อแบคทีเรี ย และเชื 'อรา
(24) กระชาย (Wild ginger) บรรเทาอาการท้ อ งอื ดท้ องเฟ้ อ บํ ารุ ง ธาตุ
มีวิตามินเอและแคลเซี ยม (25) ถัวพู (Winged bean) ให้ คณ
ุ ค่าทางอาหารสูง มีโปรตีน
แคลเซียม ฟอสฟอรัส และสารช่วยย่อยกรดไขมันอิมตัว
(26) ดอกขจร (Cowslip creeper)
กระตุ้ น ให้ รู้ รสอาหาร ให้ พลั ง งานสู ง ประกอบด้ ว ยคาร์ โ บไฮเดรต โปรตี น ไขมั น
(27) ถัว ฝั กยาว (Long bean) มีเส้ นใย ช่วยลดคอเลสเตอรอล มีวิตามินซี ช่วยให้ ร่างกาย
ดูด ซึ ม ธาตุเ หล็ ก บํ า รุ ง เลื อ ด (28) มะเขื อ เทศ (Tomato) มี วิ ต ามิ น เอสู ง วิ ต ามิ น ซี
รสเปรี ย' ว ช่วยกระตุ้นนํ 'าย่อย และแก้ อาการคอแห้ ง (29) กะหลํ าปลี (White cabbage)
มีกลูโคซิโนเลท เมือแตกตัวจะเป็ นสารต้ านมะเร็ ง และมี วิตามินสูง (30) มะเขือพวง (Plate
brush eggplant) ช่วยให้ เจริ ญอาหารและช่วยลดความดันเลือด มีแคลเซียม และฟอสฟอรัส
(31) ผักชี (Chinese parsley) ขับลม บํารุ งธาตุ ช่วยย่อยอาหาร มีนํ 'ามันหอมระเหย
แก้ หวัด มีวิตามินเอและซีสงู (32) กุยช่าย (Flowering chives) มีกากใยช่วยระบายของเสีย
มีธาตุเหล็กช่วยในการสร้ างเม็ดเลือดแดง (33) หัวไชเท้ า (Chinese radish) แก้ ไอ ขับเสมหะ
เพิมภูมิต้านทางโรค มีสารช่วยให้ กระเพาะอาหารและลํ าไส้ บีบตัวได้ ดี (34) กระเพรา(Holy
basil) แก้ อาการจุดเสียดแน่นท้ อง มีเบต้ าแคโรทีนสูง ป้องกันโรคมะเร็ ง และโรคหัวใจขาด
เลือดได้ (35) แมงลัก (Hairy basil) ช่วยย่อยอาหาร ป้องกันเลือดออกตามไรฟั น ขับลม
ขับเหงื อ (36) ดอกแค (Sesbania) กิ นแก้ ไ ขช่วงที อากาศเปลี ยนแปลง เป็ นยาระบายอ่อน ๆ
มีวิตามินเอสูง บํารุ งสายตา และ (37) หญ้ าอ่อน กินเพิมความคึกคัก ให้ กระชุ่มกระชวย
หัวใจสูบฉีด สมองแจ่มใส อายุยืนยาว สําหรับทุกเพศโดยเฉพาะวัยสูงอายุ
⊙.............................................................⊙

นํา$ จิม$ อาหารสมอง
There are two kinds of bores____those who talk too much and those who
listen too little.
มีคนอยูส่ องประเภททีนา่ เบือหน่ายคือคนทีพดู มากเกินไป และคนทีฟังน้ อยเกินไป
--------------------------------------------------

