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รู้ตัวอีกที

ตาชั่งก็มาพาไกล!!!



เคยเจอปัญหาเวลาที่เราตั้งใจที่จะ

ลดน�า้หนกั แต่กลบัลดไม่ลงบ้างไหม

คะ ออกก�าลั งกายตามตาราง          

ลดอาหารมัน หันมาทานอาหาร

สขุภาพก็แล้ว แต่กย็งัคงน�า้หนกัเท่า

เดมิ แถมหุน่ก็ไม่ลดลงยงัคงให้หุน่ที่

อวบอัน๋เท่าเดมิ สาเหตลุดน�า้หนกัไม่

ได้ผลสักที ไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ เลย

ส�าหรบัคนเคยผอมแล้วเผลอตวัเผลอ

ใจให้น�า้หนกัขึน้มาทลีะนดิๆ รูต้วัอกี

ทีตาชั่งก็พามาไกล ลองมาเช็กกันดู

ว่าคุณได้ท�าสิ่งผิดๆ ต่อไปนี้ ท�าให้

การลดน�้าหนักของคุณไม่ประสบ

ความส�าเร็จหรือไม่ อาจเป็นเพราะ

สาเหตุเหล่านี้ก็ได้

เหตุผลที่ท�าให้คุณ “ลดความอ้วน“ ไม่ได้สักที

1. ควบคุมอาหารผิดวิธี

 บางคนต้องการควบคมุที ่“ปรมิาณ“ อาหารมากกว่า 

“พลังงาน“  ที่ได้จากอาหาร เช่น การลดปริมาณข้าว แต่

กินขนมโฮลวีตเพิ่ม ทั้งๆ ที่ขนมปังโฮลวีต 1 แผ่นให้

พลังงาน 80 กิโลแคลอรี เท่าๆ กับข้าวสวย 5 ช้อนโต๊ะ

ฉะนั้น การควบคุมอาหารที่เหมาะสมคือ การรับประทาน

อาหารในแต่ละวนัไม่ควรได้รบัพลงังานต�า่กว่า 1,200 กิโล

แคลอรี 

2. ออกก�าลังกาย

 การออกก�าลังกายเป็นเรื่องท่ีดี ส่งผลดีต่อร่างกาย 

แต่การออกก�าลังกายเพื่อการลดน�้าหนัก ไม่ใช่การออก

ก�าลังกายทุกประเภทที่จะช่วยเรื่องนี้ได้ โดยการออก  

ก�าลังกายประเภทคาร์ดิโอ เช่น วิ่ง แอโรบิก ปั่นจักรยาน 

ว่ายน�้า จะช่วยเรื่องลดน�้าหนักได้มากกว่า และตรงจุด

3. ควบคุมจิตใจ แต่ไม่ได้ปรับพฤติกรรม

 การข่มใจเมื่ออยากกินอย่างเดียว แต่ไม่ได้ปรับ

พฤตกิรรมหรอืสิง่แวดล้อมทีท่�าให้เกดิภาวะอ้วน เช่น ขาด

ทักษะการค�านวณปริมาณแคลอรีในอาหาร

ที่มา : https://www.sanook.com/health/16005, https://goodlifeupdate.com/



STARTUP : SLOW LIFE & SLOW READING

      FEATURED BOOK

เราหลงลืมอะไรบางอย่าง : วัชระ สัจจะสารสิน

รวมเรื่องสั้น “เราหลงลืมอะไรบางอย่าง” เป็นงานเขียนที่ผูกติดกับความเป็นไปของสังคมเพื่อตั้ง
ค�าถามกับประชาธิปไตย การปฏิวัติเมืองท่ีเต็มไปด้วยขยะความเชื่อในชนบทที่ก�าลังสั่นคลอน
ความแปลกหน้าต่อเมืองสังคมอุดมการณ์ที่ก�าลังสูญหายความหวาดระแวงของคนในสังคม
เดยีวกนัและความเป็นปัจเจกบคุคลทัง้ทีเ่กีย่วโยงและแยกส่วนเดด็ขาดกบัสงัคมพินจิด้วยสายตา
ของคนรุ่นใหม่



BOOK
51 ศาสตราวุธสู ่จุดสูงสุด

ของชีวิต

โดย ฌอน บูรณะหิรัญ

“51 ศาสตราวุธสู่จุดสูงสุดของ
ชวีติ” จะช่วยให้คณุสร้างต�านาน
ชีวิต พัฒนาตัวเองอย่างก้าว
กระโดดและยั่งยืน

อะไรท่ีจะช่วยให้คุณไปสู ่จุดที่

สูงสุดของชีวิตได้

อะไรบ้างท่ีจะท�าให้คุณพลาด

ความฝันที่ตั้งใจไว้

คณุจะเข้าใจตวัเอง เข้าใจคนอืน่ 

และเข้าใจชวีติมากขึน้ได้อย่างไร

คณุจะจัดการความคาดหวงัของ

ตัวเองและคนอื่นได้อย่างไร

แนวทางการฝ ึกฝนทางจิต

วิญญาณสู่ความแข็งแกร่งทาง

จิตใจอย่างแท้จริง

เจ้าสาวปริศนา

โดย โสภี พรรณราย

เรื่องราวของรดา หญิงสาวแสน
สวยท่ีเตม็ไปด้วยไฟแค้น เธอแฝง
ตัวเป็นเจ้าสาวแทนจามรี เพื่อน
สนิทที่ต้องแต่งงานกับ    วิปัศย์ 
หนุ่มหล่อในวงสังคมเพื่อเข้าไป
แก้แค้นกุณฑรา มารดาของวิ
ปัศย์นั่นเอง ท่ามกลางการแก้
แค้น ความรกัจงึเกดิขึน้ในใจของ
วิปัศย์และรดา มีเพียงความรัก
แท้และการให้อภัยที่จะท�าให้
ปัญหาและความขดัแย้ง   ทีมี่นัน้
จาง หายไป

เคล็ดลับอายุยืนจากล�าไส้   

ที่หมอไม่เคยบอกคุณ (GUT)

โดย Giulia Enders

แปล เอกชยั อศัวนฤนาท

อวัยวะชิ้นนี้ส�าคัญไม่แพ้หัวใจ... 

แต่กลับถูกมองข้ามไปมากท่ีสุด

ถ ้าอยากมีสุขภาพดีและอายุ

ยนืยาว คนส่วนใหญ่มกัใส่ใจกบั

อวัยวะอย่าง หัวใจ ปอด หรือ

สมอง น้อยคนนักที่จะใส่ใจหรือ

แม้แต่เข้าใจ “ล�าไส้“ ท้ังท่ีมนัเป็น

อวัยวะที่ชี้เป็นช้ีตายชีวิตเราได้

เลยทีเดียว

แนะน�าเคล็ดลับสุขภาพดีแบบที่

คุณคาดไม่ถึง



BOOK
เกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ไร่ ได้   

1 แสนแบบผสมผสาน

โดย วิสันต์ ท้าวสูงเนิน

“โครงการ 1 ไรไ่ด้ 1 เเสน” เป็นการ
ท�าการเกษตรท่ีมจีดุมุง่หมายเพือ่
ลดความเสือ่มล้�าในสงัคม เพือ่ให้
เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่เเละ
รายได้ที่ดีขึ้นอย่างย่ังยืน โดย
ก า รป ร ะ ยุ ก ต์ ห ลั ก ป รั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎี
ใหม ่ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้
อยู่ หั ว ฯ  มาปรั บ ใช้ โ ดยให้
เกษตรกร เเนวคิดทฤษฎีใหม่ เเก้
จน-เเก้จริง โดยการท�านาผสม
เกษตรผสมผสาน ยดึหลักเกษตร
ทฤษฎีใหม่เเละการพึ่งพาตนเอง 
ควบคู่ กับการใ ช้ เทคโนโลยี
ชีวภาพ 1 ไร่ ได้เงิน 1 เเสน 
สบายๆ

เศรษฐศาสตร์การจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
โดย รศ.ดร. พุทธกาล รัชธร, 
รศ. รัตนา สายคณิต

เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ในเล่มได้ให้
เนื้อหาอย่างละเอียด ไม่ว่าจะ
เป ็ น  สภาพแวดล ้ อมทาง
เทคโนโลยีและทางเศรษฐกิจ 
การค้าระหว่างประเทศ การผลติ
และการลงทุนทางตรงระหว่าง
ประเทศ การเงิน การวิเคราะห์
โอกาส การเข้าตลาดต่างประเทศ 
ร วม ถึ งกลยุ ทธ ์ โ ค ร งสร ้ า ง
องค ์การในการด�าเนินธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ถ่ายทอดอย่าง
เป็นล�าดับขั้นตอน เข้าใจง่าย

อกเกือบหัก แอบรักคุณสามี

โดย นาวาร้อยกวี

เธียรวัฒน์ สถาปนิกรูปหล่อ 
ท�างานคล่อง เป็นที่หมายปอง
ของสาวท้ังบรษิทั ข้อเสยีหลกัคือ 
ดุเวลางานและปากร้าย ไม่สนใจ
สาวๆ ที่มาจีบ มีเหตุจ�าเป็น
ต้องหาคนมาแต่งงานหลอกๆ 
ด้วย เลยวานให้คนใกล้ตัวอย่าง 
นทีริน ช่วย แล้วก็ปิดเรื่องการ
แต่งงานเป็นความลับ โดยที่เขา
ไม่รู้เลยว่า นี่จะเป็นการแต่งงาน
เพยีงครัง้เดยีวและครัง้สุดท้ายใน
ชีวิต
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