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ด้วย
อากาศทีเ่ป็นมลภาวะอย่างเช่นในทุกวนัน้ี ท�าให้ไม่ว่าผูห้ญงิ หรอืผูช้ายต่างกต้็อง
หันมาดูแลปรนนิบัติผิวพรรณของตนกันมากขึ้น คุณผู้หญิงอาจจะต้องเสาะ

แสวงหาทาครมีบ�ารงุคุณภาพด ี(ท่ีราคาแพง) กันเพิม่ขึน้ หรอืแม้แต่คณุผูช้ายทีแ่ต่ก่อนพอ
อาบน�้าเสร็จก็แต่งตัวแล้วออกจากบ้านเลย มาตอนนี้ก็หันมาดูแลรักษาผิวตัวเองแล้วเช่นกัน 
แต่คุณผู้อ่านเคยคิดกันบ้างไหมคะว่า แท้จริงแล้วสิ่งที่เราปฏิบัติกับผิวนั้นเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ 
การทาครีมราคาแพงจะช่วยให้สุขภาพผิวดีขึ้นได้จริงหรือ แล้วคุณผู้ชายที่นำาสบู่ถูตัวมาล้างหน้า
เพราะเชื่อว่าสามารถใช้ด้วยกันได้นั้น เป็นความคิดที่ถูกต้องจริงหรือเปล่า ค�าตอบเหล่านี้มีอยู่ใน
หนังสือ “เคล็ดลับผิวใสสไตล์ญี่ปุ่น” ที่เราน�ามาแนะน�าในฉบับนี้ค่ะ

หนังสือ “เคล็ดลับผิวใสสไตล์ญ่ีปุ่น” เล่มนี้แต่งขึ้นโดยได้ข้อมูลจากทีมแพทย์และเภสัชกรที่
ท�างานเกี่ยวกับความสวยความงามของญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ภายในเล่มจะกล่าวถึงเคล็ดลับบ�ารุงผิวแบบ
ญี่ปุ่นที่ปฏิบัติตามได้ง่าย ซึ่งเน้ือหาได้แบ่งออกเป็น 6 บท ดังนี้ “การดูแลประจำาวัน” “การดูแลผิวเป็น
พิเศษ” “รูขุมขนและสิว” “ฝ้า” “ริ้วรอยและผิวหย่อนยาน” และ “ผิวแพ้ง่าย” ซึ่งผู้เขียนขอยกเนื้อหาบางส่วน
จากในหนังสือมาให้ได้อ่านกันแบบเบาๆ สักเรื่องสองเรื่องนะคะ 

เราคงต้องยอมรับว่า อากาศในประเทศไทยมีแต่จะร้อนขึ้นทุกวัน และคงจะทราบดีว่าแสงแดดนั้นเป็นตัวการท�าให้ผิวอ่อนล้า
และชราภาพได้ การใช้ครีมบำารุง หรือเครื่องสำาอางราคาแพงอาจช่วยให้ผิวเราสุขภาพดีขึ้นได้จริง แต่ครีมกันแดดราคาไม่แพงกลับช่วย
ชะลอความชราของผิวได้อย่างไม่น่าเชื่อ! แปลกใจใช่ไหมคะ...ทั้งนี้เพราะรังสีอัลตราไวโอเลตเป็นตัวกระตุ้นให้ผิวของเราชราภาพ บางท่านจึง
เลือกใช้เครือ่งส�าอางทีม่ส่ีวนผสมของสารต้านอนุมลูอิสระท่ีราคาแพงไว้ก่อน แต่เครือ่งส�าอางทีผ่สมสารต้านอนมุลูอสิระแต่กนัรงัสอีลัตราไวโอเลต
ไม่ได้ ถงึราคาแพงกส็ูค้รมีกันแดดไม่ได้ค่ะ! นอกจากครมีกันแดดจะช่วยป้องกนัรงัสอีลัตราไวโอเลตแล้ว ยงัช่วยให้ผวิอ่อนเยาว์ขึน้ด้วย มหศัจรรย์
ใช่ไหมคะ ก่อนจะใช้ครีม หรือเครื่องส�าอางราคาแพง ก็ควรทาครีมกันแดดเพื่อป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตด้วยนะจ้ะ

ส�าหรับคุณผู้อ่าน (โดยเฉพาะคุณผู้ชาย) ที่มักนำาสบู่ถูตัวมาล้างหน้า ก็ให้ระวังไว้นะคะ เพราะสบู่ถูตัวจะมีฤทธิ์ในการขจัดไขมัน 
สงูกว่าผลติภณัฑ์ล้างหน้า จงึไม่ควรนำามาใช้ล้างหน้า ถงึแม้ว่าใบหน้าจะมคีวามมนัมาก แต่กเ็ป็นส่วนทีต้่องสมัผสักบัสภาพแวดล้อมภายนอก
มากกว่าผิวหนังส่วนอื่นๆ จึงต้องมีน�้ามันหล่อเลี้ยงผิวเพื่อเป็นเกราะป้องกัน ในขณะที่ล�าตัวของเรามีเส้ือผ้าเป็นเกราะป้องกันอยู่แล้ว สบู่ถูตัว
ส่วนใหญ่จึงมีคุณภาพต�่ากว่าผลิตภัณฑ์ล้างหน้า ดังนั้น การล้างหน้าจึงควรใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าโดยเฉพาะจ้า 

เป็นอย่างไรคะ ตัวอย่างการปรนนิบัติผิวแบบง่ายๆ ที่ยกมาเล่าสู่กันฟัง น่าจะโดนใจหลายๆ ท่านนะคะ นอกจากเรื่องที่กล่าวมาแล้ว 
ข้างต้น ยังมีเคล็ดลับดูแลผิวสวยใสสไตล์ญี่ปุ่นอีกมากมาย
รออยู่ในหนังสือ “เคล็ดลับผิวใสสไตล์ญี่ปุ่น” และยังมีภาพ
ประกอบน่ารักๆ ที่วาดโดยอาจารย์มิกิ อิโต (ผู ้วาดภาพ
ประกอบหนงัสอื “รูไ้ว้ ก่อนใช้ชวีติทีญ่ีปุ่น่” และซรีส์ี “เคลด็ลบั
และมารยาท” โดยส�านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม ในเครือ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ) ซึ่งท�าให้การดูแล
ผิวกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยการอธิบายเป็นภาพประกอบทีละ
ขั้นตอน เรียกได้ว่า นอกจากได้ความรู้เรื่องความสวยความ
งามของคนญี่ปุ่นที่น�ามาใช้ได้แล้ว ผิวของคุณยังสวยขึ้นได้
อีกด้วย เห็นทีผู้เขียนเองต้องขอตัวไปบ�ารุงผิวบ้างแล้วละค่ะ 
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คิด
ว่าหลายคนคงเคยได้ยินชื่อของ “รางวัล Ig Nobel” ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อล้อเลียนรางวัลอันทรงเกียรติอย่างรางวัลโนเบลรางวัล Ig Nobel นั้น 
เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลที่สร้างผลงาน เป็นคนต้นคิด หรือประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ (ท�านองว่าไม่มีใครเขาท�ากัน) แม้ดูเบื้องหน้าจะ

ออกแนวเพี้ยนๆ ไปบ้างในสายตาของใครหลายคน 
แต่ก็ใช่ว่ารางวัลนี้จะเป็นรางวัลที่มอบกันข�าๆ แบบอ�ากันเล่นๆ เท่านั้นเพราะหากได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังและที่มาที่ไป ดังที่ปรากฏใน

หนังสือเล่มนี้แล้ว คงต้องเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ เพราะนอกจากมันจะชวนข�า ชวนคิด ติดตลกอย่างมีสาระแล้ว ผลงานหลายชิ้นยังเปี่ยม
ไปด้วยคุณค่าที่สามารถต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม หรือก่อประโยชน์แก่มวลมนุษย์ได้อีกมาก หรืออย่างน้อยก็เป็นการจุดประกายให้ผู้คนได้
สนใจ ได้มองเห็นวิทยาศาสตร์ในอีกแง่มุมหนึ่ง ที่ทั้งน่าสนุกและพบว่ามันอยู่ใกล้ตัวเรา อยู่ในชีวิตประจ�าวันของเรา หรือแม้แต่ส่งผลต่อจิตใจ
ของเราอีกด้วย 

อย่างเช่น รางวลั Ig Nobel สาขาสนัตภิาพ ปี พ.ศ.2547 ตกเป็นของผูท้ีป่ระดษิฐ์คดิค้นคาราโอเกะ ...ฟังแล้วท่านคงสงสยัว่า คาราโอเกะ
มันไปเกีย่วอะไรกบัสนัตภิาพ? เหตผุลของมนัมอียู่ว่า ก็เพราะคาราโอเกะเป็นสิง่ประดษิฐ์ทีช่่วยฝึกความอดทนอดกลัน้ของมนษุย์ จากการทีต้่อง
ทนฟังเสียงร้องห่วยๆ ของคนอื่นๆ ยังไงล่ะ..

หรือรางวัล Ig Nobel สาขาเคมี ประจ�าปี พ.ศ. 2548 ถูกมอบให้แก่นักวิจัยที่พยายามพิสูจน์ว่า “คนเราจะว่ายน�้าในน�้าเชื่อมได้ช้ากว่า
ในน�้าธรรมดาจริงหรือ?” ซึ่งค�าถามนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานแล้ว แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีนักวิทยาศาสตร์คนไหนอุตริพอที่จะจ�าลองการ
ทดลองแบบน้ีให้เป็นจริงขึ้นมาได้ จนกระทั่งนักวิจัยผู้นี้ท�าส�าเร็จและพบว่า..มันแทบไม่ต่างกันเลยก็อย่างว่าแหละ “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น” 
ของแบบนี้ถ้าไม่ทดลองก็ไม่มีวันรู้

เร่ืองสดุท้ายท่ีจะแนะน�า ขอขยบัเข้ามาเป็นเรือ่งใกล้ตวัเราอกีนดิ คดิว่าหลายๆ ท่านกค็งแอบเป็นเหมอืนกนั นัน่คอื การรบีเกบ็อาหาร
ทีต่กพืน้ขึน้มากนิ เพราะเชือ่ว่าเชือ้โรคยงัไม่ทนัเหน็ ความเชือ่แบบนีฝ้รัง่เค้ากม็เีหมอืนกนั ซึง่ผูท้ีท่ำาการพสิจูน์ความเชือ่นีใ้ห้เป็นท่ีประจักษ์
และทำาการทดลองอย่างมีแบบแผนเสียด้วย เป็นเพียงสาวน้อยซึ่งเรียนอยู่ชั้น ม.ปลาย เท่านั้นและส่งผลให้เธอคว้ารางวัล Ig Nobel สาขา
สาธารณสุข ประจำาปี พ.ศ.2547 ไปครอง เชื่อว่าท่านคงอยากรู้แล้วว่าผลการทดลองของเธอเป็นเช่นไร ผลออกมาปรากฏว่า ความเชื่อนี้ทั้ง
เป็นจริงและไม่เป็นจริง นั่นคือ ปริมาณการปนเปื้อนของเชื้อโรคไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเก็บอาหารขึ้นมาเร็ว หรือช้า แต่ขึ้นอยู่กับความสะอาดของพื้น
มากกว่า

นี่เป็นเพียงแค่น�้าจิ้มเท่านั้น ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ออกแนวพิลึกพิลั่น แต่ก็น่าอัศจรรย์ใจไปพร้อมกัน เช่น ไอติมวานิลาจาก 
อึวัว กางเกงในก�าจัดกลิ่นตด การท�าให้หยุดสะอึกด้วยการนวดช่องทวาร การวิจัยเกี่ยวกับขี้สะดือ การส�ารวจพฤติกรรมการแคะขี้มูก ระเบิดที่
ให้ศัตรูกลายเป็นตุ๊ด ฯลฯ ที่รออัดแน่นอยู่ในเล่ม พร้อมจะทำาให้คุณได้ขำา แต่จากนั้นจะทำาให้คุณได้คิด...
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