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ทุกส่ิงจ าเป็นต้องทราบเก่ียวกบัการลดน ้าหนัก (lose weight) 
 

ศ. นพ. วรีะพล จนัทรด์ยีิง่  
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 
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เคลด็ลบัคุมอาหารเพื่อลดน้ําหนกั (dieting) แนวทางการกนิ/วธิกีาร/ทรพัยากร (eating 
guide/resource) ทุกอยา่งทีจ่าํเป็นต่อการลดน้ําหนกั 12 ประการ (1)  
 

 

  
 

1. คมุอาหารเพ่ือลดน ้าหนักด้วยหนทางวิทยาศาสตร ์(scientific way) 
 

วนัอื่น/การคุมอาหารเพื่อลดน้ําหนกัอื่น ถา้ไมไ่ดผ้ล (not work) สาํหรบัคุณ  ทาํไมไม่ทิง้ (not 
ditch) การเขา้หาแบบดัง้เดมิ (traditional approaches) และ พยายามวธิใีหม่ (new method) องิกบัการ
วจิยัวทิยาศาสตร ์(scientific research) (2)    
 ครัง้หนึ่งนานมาแลว้ (once upon a time) การคง (stay) น้ําหนกัสุขภาพด ี (healthy weight) 
เป็นเรือ่งง่าย   สามารถกล่าวอยา่งรวบรดั (sum up) ดว้ยวล ี “พลงังานเข้าเท่ากบัพลงังานออก” 
“คาลอร่ีเข้าเท่ากบัคาลอร่ีออก”   สาํหรบั “คาลอรี่” เป็นหน่วยวดัพลงังานเป็นความรอ้น   

 

คาํจาํกดัความของคาลอรีม่สีองประเภท (3)    
- คาลอร่ีเลก็ (small calorie) 1 คาลอรี ่ (cal) ขึน้ตน้ดว้ย c ตวัเลก็ เท่ากบัพลงังาน 

(ความรอ้น) จาํเป็นในการเพิม่อุณหภูมขิองน้ํา 1 กรมั ขึน้ 1 องศาเซลเซยีส  ใน
ภาวะบรรยากาศมาตรฐาน (101.325 กโิลพาสคาล – kPa) เป็นหน่วยวทิยาศาสตร ์ 

- คาลอร่ีใหญ่ (large calorie) 1 คาลอรี ่ (Cal) ขึน้ตน้ดว้ย C ตวัใหญ่ หรอืเรยีกอกี
อยา่งหนึ่งว่า คาลอรีอ่าหาร (food calorie) เท่ากบัพลงังาน (ความรอ้น) จาํเป็นใน
การเพิม่อุณหภูมขิองน้ํา 1 กโิลกรมั ขึน้ 1 องคาเซลเซยีส  (1 คาลอรีใ่หญ่ เท่ากบั 
1,000 คาลอรีเ่ลก็)    

ต่อไปนี้ เมือ่ใชค้าํว่า “คาลอรี”่ หมายถงึ คาลอรีอ่าหาร   
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ความต้องการคาลอรี่ประจ าวนั (daily calorie requirement)  
 ผูช้าย/ผูห้ญงิจาํเป็นตอ้งบรโิภค (consume) กีค่าลอรีต่่อวนั   เพื่อคงไวซ้ึง่สมดุลน้ําหนกัสุขภาพ
ด ี   รา่งกายตอ้งการคาลอรีจ่าํนวนแน่นอนในแต่ละวนัเพื่อจดัส่ง (supply) เชือ้เพลงิ (fuel) แก่รา่งกาย  
ถา้รา่งกายไมไ่ดบ้รโิภคมากถงึ (บรโิภคน้อยกว่า) จาํนวนคาลอรีอ่นัแน่นอน   รา่งกายจะเรยีกหา/เรยีกใช ้
(call on) พลงังานจากไขมนัสะสม (stored fat)   ถา้เรากระฉบักระฉบักระแฉง (active) รา่งกายเรา
ตอ้งการพลงังานมากกว่าเราค่อนขา้งเฉื่อยชา (inactive)  
 ตารางขา้งล่างใหจ้าํนวนคาลอรีท่ีต่อ้งการแต่ละวนัเพื่อคงไวซ้ึง่น้ําหนกัตามประสงค์ (desired 
weight)   สิง่ตอ้งระลกึคอืสิง่นี้เป็นแนวทาง/ตวัเลข (figure) เพื่อคงน้ําหนกัไว ้   ถา้บรโิภค (พลงังาน) 
คาลอรีม่ากกว่าแนะนํา  คุณสามารถ/อาจค่อนขา้งแน่ว่าน้ําหนกัเพิม่ขึน้    ในทางกลบักนั เพื่อลดน้ําหนกั
ตอ้งประคอง/รกัษาคาลอรีป่ระจาํวนัใหต้ํ่ากว่าปรมิาณตอ้งการ  
 

ตารางความต้องการคาลอรี่ประจ าวนั (daily calorie requirement chart)  
 โดยทัว่ไปผูช้ายตอ้งการ (พลงังาน) คาลอรีต่่อวนัมากกว่าผูห้ญงิ   คนอายนุ้อยตอ้งการคาลอรี่
ประจาํวนัมากกว่าคนสงูอายุ   หญงิตัง้ครรถ์/ใหน้มบุตรตอ้งการการนําเขา้ (intake) คาลอรีส่งูกว่า   
ตารางเป็นแนวทางสําหรบัทัง้ผูช้าย/ผูห้ญงิในกลุ่มอายหุลากหลาย (various ages) และ น้ําหนกัตวั  
ส่วนตารางเพิม่เตมิเป็นจาํนวนคาลอรีต่อ้งการเมือ่เขา้รว่ม (partaking) กจิกรรมอนัหนึ่งอนัใด   
  ถา้ตอ้งการจาํนวนคาลอรีป่ระจาํวนัอนัจาํเป็นตอ้งบรโิภคเพื่อลดน้ําหนกั   ตอ้งรกัษาการนําเขา้
ครลอรีป่ระจาํวนัใหต้ํ่ากว่าการยอมรบั (allowance) สาํหรบัอายุ/น้ําหนกัของคุณ    โดยทัว่ไป คนส่วน
ใหญ่จะลดน้ําหนกัไดเ้มือ่บรโิภคราว 1,500 คาลอรีต่่อวนั  
 

ความต้องการคาลอรี่ประจ าวนัของผูช้าย 
น ้าหนัก (กิโลกรมั) อาย ุ18 ถึง 35 อายุ 36 ถึง 55 อายมุากกว่า 55 
60 2,480 2,300 1,900 
65 2,620 2,400 2,000 
70 2,760 2,480 2,100 
75 2,900 2,560 2,200 
80 3,050 2,670 2,300 
85 3,200 2,760 2,400 
90 หรอื มากกว่า 3,500 3,000 2,600 
 



3 
 

ความต้องการคาลอร่ีประจ าวนัของผูห้ญิง  
น ้าหนัก (กิโลกรมั) อาย ุ18 ถึง 35 อายุ 36 ถึง 55 อายมุากกว่า 55  
45 1,760 1,570 1,430 
50 1,860 1,660 1,500 
55 1,950 1,760 1,550 
60 2,050 1,860 1,600 
65 2,150 1,960 1,630 
70 2,250 2,050 1,660 
75 หรอื มากกว่า 2,400 2,150 1,720 
 
การปรบัคาลอร่ีส าหรบักิจกรรมเฉพาะ (calorie adjustments for specific activities) 

 การบวก/ลบ (add/subtract) คาลอรรีจ่าํเพาะจากการนําเขา้คาลอรีต่ามตอ้งการ
ประจาํวนั     ถา้คุณเป็นคนค่อนขา้งเฉื่อยชา  คุณตอ้งลบคาลอรี่จากความตอ้งการประจาํวนั   
หากคุณกระฉับกระเฉงมากตอ้งบวกเพิม่คาลอรี ่  

 

น ้าหนัก (กิโลกรมั) เฉ่ือยชา: 
งานส านักงาน/
หมกมุ่น
คอมพิวเตอร ์

กระฉับกระแฉงปาน
กลาง: 
คนค้าขาย/เล่น
กอ๊ฟ/ท าสวน 

กระฉับกระแฉง
มาก: 
ใช้แรงงาน/กีฬาใช้
พลงังานมาก 

50 - 480 + 240 + 480 
60 - 570 + 290 + 570 
70 - 670 + 340 + 670 
80 - 760 + 380 + 760 
90 หรอื มากกว่า - 960 + 430 + 860 

 

ตวัเลขในตารางเป็นตวัเลขโดยประมาณการ  มคีวามแปรผนักบัปฏกิริยิาการเผาผลาญ
ของรา่งกาย  โดยมกีารออกกําลงักายเป็นปจัจยัสําคญั  

 

การลดน ้าหนัก 
การลดน้ําหนกัตอ้งปฏบิตัผิกผนั/ตรงขา้ม (reverse) กบัการจดัการดา้นการเงนิ กล่าวคอื  “ใช้

มากกว่าหาได้” (spend more than you earned)   คนจาํนวนมากโชคไมด่ ี (แต่กไ็มน่่าแปลกใจ) ไม่
เปิดรบัแนวคดินี้  ดว้ยเรื่องของคนมคีวามซบัซอ้น (complicated) มากกว่าบญัชธีนาคาร (bank 
account)   

งานวจิยัจาํนวนมากคลีค่ลายความซบัซอ้น (intricacy) ของการคาํนวนไขมนัร่างกาย  เพื่อใหไ้ด้
ยาลดไขมนัอย่างมปีระสทิธภิาพ  บางสิง่คน้พบเป็นการโตต้อบตามสญัชาตญาณ (counterintuitive)  
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รวมถงึ หนทางใหม่ของการคุมอาหารเพื่อลดน้ําหนกั  เพื่อคงน้ําหนกัสุขภาพดตีอ้งมฮีอรโ์มนกระตุน้อิม่ 
“เลป็ติน” (leptin) ทาํงานอยา่งเหมาะสม  ฮอรโ์มนนี้ส่งสาร “ฉันอ่ิม” จากเซลลไ์ขมนัไปยงัสมอง/ศูนย์
หฤหรรษ์ (pleasure center) อนัเป็นศูนยเ์ดยีวกบัการตอบสนองยาเสพตดิ/ทางเพศ    

คนอว้นผลติเลป็ตนิจาํนวนมาก   แต่สมองดเูหมอืนไมต่อบสนองต่อเลป็ตนิอยา่งถูกตอ้ง   
นกัวจิยัจากศูนยว์จิยัโอเรกอนไดส้แกนสมองของคนน้ําหนกัตวัมากกว่าปกต ิ และ พบวงจรรางวลั 
(reward circuit) เฉื่อยชา (underactive)   คนเหล่านี้ตอ้งกนิมากเพื่อพยายามใหไ้ดค้วามรื่นรมย์ 
(enjoyment) อนัขาดหายไป   ในอกีความหมายหน่ึง การศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่าคนอว้นเป็นปรปกัษ์กบั
ความหวิกระหาย (opposite of greedy) เพราะมคีวามหฤหรรษ์น้อย (less pleasure) จากการกนิเมือ่
เปรยีบเทยีบกบัคนอื่น   อนึ่ง มหีลกัฐานทางการแพทยจ์าํนวนมากรองรบัว่า   รา่งกายมจีดุปรบั (set 
point) ใหน้ํ้าหนกัแปรผนัไดป้ระมาณ 5 ถงึ 10 กโิลกรมั  เมือ่คุมอาหารเพื่อลดน้ําหนกั    แต่หาก
มากกว่านี้ตอ้งเป็นความดิน้รน/ต่อสูอ้ยา่งแทจ้รงิ (real struggle)    เช่นเดยีวกบั คนทีผ่อมตามธรรมชาติ
การพยายามเพิม่น้ําหนกักต็อ้งใชค้วามพยายามในทางกลบักนั    การกระทําการเปลีย่นแปลงเป็นเรือ่ง
ยาก   โดยเฉพาะอย่างยิง่ถา้รา่งกายทาํงานต่อตา้นคุณ  เพราะตวัอยา่งเลป็ตนิแสดงว่า มกีารตดิต่อ
อยา่งใกลช้ดิ (intimately interconnect) ระหว่างระบบการควบคุมน้ําหนกักบัศูนยห์ฤหรรษ์  

ดงันัน้ ถา้รา่งกายบ่อนทาํลาย (sabotage) ความพยายามในการลดน้ําหนกั   ไมท่ิง้การเขา้แบบ
ดัง้เดมิ/พยายามวธิใีหม่ (new method) องิกบัการวจิยัล่าสุด  อนัทาํงานรว่มกบัรา่งกายของคุณมากกว่า
ต่อตา้น 
 

การกินวนัเว้นวนัในการคมุอาหารเพ่ือลดน ้าหนัก  (the eat-every-other-day diet)  
 เมือ่คุณยงัตามเสน้ทางการลดคาลอรีเ่ป็นอย่างด ี    โดยการเขม้งวด 1,500 คาลอรีต่่อวนั  คุณ
สามารถลดน้ําหนกัได ้    ดา้นขอ้ไดเ้ปรยีบ (upside) ยิง่ทําใหสุ้ขภาพดมีากขึน้ตามจาํนวนน้ําหนกัเป็น
กโิลกรมัทีล่ดได ้  ยิง่ลดความเสีย่งต่อ “โรคนักฆ่า" โรคหวัใจ มะเรง็ เบาหวาน  กบั มนียัสําคญัในการ
ลดโรคภูมแิพ/้โรคหดื/โรคตดิเชือ้   ดา้นขอ้เสยีเปรยีบ (downside) คุณสามารถหวิ/ทุกขย์าก (hungry/ 
miserable) อยา่งต่อเนื่อง (constant)  แต่เมือ่คุณไดร้บัประโยชน์เหล่านี้โดยไมม่ภีาวะกึง่อดอาหารถาวร 
(permanent state of semi-starvation)   กท็าํใหคุ้ณสามารถทาํได ้    

วธิพีลกิแพลง (trick) คอื พยายามคุมอาหารเพื่อลดน้ําหนกัวนัเวน้วนั (alternate day)   หลายปี
ก่อน นกัวจิยัจากสถาบนัผูสู้งอายใุนบลัตมิอรร์ายงานงานว่า เมือ่ใหอ้าหารหนู วนัหนึ่งใหก้นิเล็กน้อย อกี
วนัหน่ึงใหก้นิมาก  เป็นผลประโยชน์โดยแท ้ (virtually) ในการคุมอาหารเพื่อลดน้ําหนกัโดยจาํกดัคา
ลอรีอ่ยา่งถาวร (permanent calorie-restriction diet)   นํามาสู่การปฏบิตัใินคนตามที ่ Dr. James 
Johnson ใหข้อ้มลูขา่วสารว่าควรทาํอยา่งไร    
 สิง่เหล่านี้ทํางานอยา่งไร  นอกจากบงัคบั (forcing) ใหร้า่งกายเผาพลาญไขมนั (burn fat) อาจ
ยงัจดุชนวน (trigger) การเปลีย่นแปลงฮอรโ์มน เช่น ทาํใหก้ารทํางานของยนีตา้นการสงูวยั (anti-
ageing gene) สองตวัคอื SIRT3/SIRT4   คนส่วนใหญ่กล่าวว่าการคุมอาหารเพื่อลดน้ําหนกัใชเ้วลาไม่
นานกเ็คยชนิ  แต่ไมจ่าํเป็นตอ้งพยายามกระทําอยา่งหนกั (grind) ดว้ยการตดัทอน/ลดทอน (cut back) 
ทุกวนั 
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  เรว็ๆนี้ งานวจิยัจากมหาวทิยาลยัอลินิอยสศ์กึษาในคนอ้วน  ใชเ้วลานาน 10 สปัดาหด์ว้ยการคุม
อาหารเพื่อลดน้ําหนกัวนัเวน้วนัพบว่า ลดน้ําหนกัไดต้ัง้แต่ 4.5 ถงึ 12.0 กโิลกรมั  ในขณะทีน่กัวจิยัคะเน
ว่าโดยเฉลีย่ลดน้ําหนกัประมาณ 2 กโิลกรมั      ส่วนความดนัโลหติ/อตัราการเตน้หวัใจ/คลอ
เรสเตอรอลลดลง   
 

อ้วนท้วน/ความภมิูใจ (plump/proud)  
 การมน้ํีาหนกัตวัเกนิจาํเป็นตอ้งมสีุขภาพไมด่หีรอืไม ่   มกีารศกึษาบุกเบกิในปี พ.ศ. 2549 ลง
ตพีมิพใ์นวารสารแลงเซท็ พบว่ารอ้ยละ 30 ของประชาชนคนอว้นผูม้ดีชันีมวลร่างกาย (body mass 
index เท่ากบั 30 หรอืมากกว่า)  มกีารเผาผลาญอนัมสีุขภาพดมีาก  มรีะดบัคลอเรสเตอรอลตํ่า/ความ
ดนัโลหติตํ่า/ระดบัน้ําตาลในเลอืดตํ่า  นอกจากนี้ มกีารตอบสนองต่อฮอรโ์มนอนิซลูนิ   ฮอรโ์มนอนิซลูนิ
สรา้งจากตบัอ่อนเป็นควบคุมการเผาผลาญไขมนั/คารโ์บไฮเดรต (คารโ์บไฮเดรต – แป้ง/น้ําตาลเป็น
สารอาหารทีป่ระกอบดว้ยคารบ์อน [C] ไฮโดรเจน [H] และออกซเิจน [O] ไดแ้ก่ พวกแป้ง ขา้ว น้ําตาล)   
 

ฮอรโ์มนอินซูลิน 

 
 

อนิซลูนิเป็นผลใหเ้ซลลต์บั/กลา้มเนื้อ/ไขมนัดดูซมึ/นําเขา้ (uptake) น้ําตาลกลโูคส (กลโูคสเป็น
น้ําตาลประเภทแซคคาไรดเ์ชงิเดีย่ว  อนัเป็นแหล่งพลงังานสาํหรบัการหายใจของเซลล)์ จากกระแส
เลอืด  สะสมเป็นสารไกลโครเจนอนัเป็นแชคคาไรดห์ลายแขนงเกบ็ไวใ้นเซลลต์บั/กลา้มเนื้อ  เป็น
พลงังานสะสมระยะยาว/ทุตยิภูม ิ (ขัน้สอง)   ขณะทีพ่ลงังานสะสมขัน้ปฐมภมู ิ (ขัน้หน่ึง) เกบ็สะสมใน
เซลลไ์ขมนั   

 

  
 

กลโูคส ไกลโคเจน 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:InsulinHexamer.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Glycogen_spacefilling_model.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Glycogen_structure.svg
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 อนิซลูนิหยุดการใชไ้ขมนัเป็นแหล่งพลงังานดว้ยการยบัยัง้การหลัง่ไกลโคเจน (ยกเวน้ ผูม้ภีาวะ
เผาผลาญผดิปกต ิ เช่น โรคเบาหวาน)   อนิซลูนิในสดัส่วนคงทีช่่วยเอาน้ําตาลส่วนเกนิออกจากเลอืด  
มฉิะนัน้จะเกดิภาวะเป็นพษิ (toxic)   เมือ่ระดบัน้ําตาลกลโูคสในเลอืดตกตํ่ากว่าระดบัเจาะจง (certain 
level) รา่งกายเริม่ใชน้ํ้าตาลสะสมเป็นพลงังาน  ดว้ยการทําใหไ้กลโคเจนในตบั/กลา้มเนื้อแตกเป็นชิน้ 
(break down) เป็นกลโูคส   
 สรปุว่า หนึ่งในสามของประชาชนคนอว้นเหล่านี้มกัถูกชกัชวนอยา่งไมส่ิน้สุด   เพือ่ลดน้ําหนกั
อนัไมจ่าํเป็นตอ้งทาํ  โดยขอ้เทจ็จรงิการทาํเช่นนัน้อาจเป็นอนัตรายดา้นพลงังาน    นกัวจิยัจาก
มหาวทิยาลยัมอนตรอีอลศกึษาเปรยีบเทยีบผลการคุมอาหารเพื่อลดน้ําหนกั  ระหว่างคนอว้นทีม่กีารเผา
ผลาญอนัมสีุขภาพดกีบัไมด่ ี  กลบัพบว่าความตา้นอนิซลูนิ (insulin resistance) อนัเป็นตวัชี ้ (marker) 
สาํหรบัโรคเบาหวาน   พบว่ากลบัแยล่งรอ้ยละ 13 ในกลุ่มคนอว้นทีม่กีารเผาผลาญอนัมสีุขภาพด ี  
เปรยีบเทยีบกบัดขีึน้รอ้ยละ 26 ในคนอว้นทีม่กีารเผาผลาญสุขภาพไม่ด ี
 ดงันัน้ แมว้่าดชันีมวลรา่งกายสงู แต่คุณกนิอยา่งพอประมาณ (pretty well) ออกกําลงักายอยา่ง
สมํ่าเสมอ รูส้กึสุขสบาย (feel fine) และ ตวัชีก้ารเผาผลาญแขง็บ่งถงึการมสีุขภาพด ี  ถอืว่าคุณมชีวีติที่
ร ืน่รมย ์ 
 

เคลด็ลบัการปฏิบติัเพ่ือกินน้อย 
การปฏบิตัเิพื่อกนิน้อยไม่มรีะเบยีบ/คาํสัง่ทีจ่าํเพาะ   สิง่สาํคญัคุณควรเริม่ทาํอย่างกระตอืรอืรน้ 

(attack) ต่อการเปลีย่นแปลงทีคุ่ณคดิว่าเหน็ว่าเป็นสิง่แรกทีง่า่ยทีสุ่ด (easiest first)    ไมม่สีิง่ใดเป็นแรง
บนัดาลใจอยา่งแทจ้รงิเท่ากบัความสาํเรจ็ (nothing is quite so inspiring as success)   คุณควร
เปลีย่นแปลงอย่างค่อนเป็นค่อยไป (gradually change)   อาจตอ้งใชเ้สยีเวลา 6 สปัดาหส์าํหรบั
พฤตกิรรมใหม่ (new behavior) กลายเป็นนิสยั (habit)  เริม่ตน้อย่างไร   

1. มุง่หมายกนิผกัอยา่งน้อย 5 อยา่งในแต่ละวนั  มือ้เยน็อย่างน้อยครึง่หนึ่งเป็นผกั 
2. ตดัทอน/ลดทอนขา้ว/ขา้วเหนียวลงครึง่หนึ่ง   ลด/งดอาหาร/ของว่างประเภทผกั/พชื

ทีม่แีป้งเช่น ขา้วโพด/มนั/มนัสาํปะหลงั/มนัฝรัง่   
3. หากตอ้งการกนิขนมปงัควรเลอืกขนมปงัธญัพชื 
4. ควรกนิอาหารประเภทถัว่ฝกัอนัมคีารโ์บไฮเดรต/แป้งตํ่า เช่น ถัว่ฝกัยาว/ถัว่ลนัเตา/

ถัว่แขก 
5. ควรกนิของว่างคารโ์บไฮเดรต/แป้งตํ่า  
6. ควรกนิอาหารประเภทโปรตนี/เนื้อสตัว ์ เช่นเน้ือสตัวไ์ขมนัตํ่า/ไข/่ปลา/อาหารทะเล   

ส่วนผูก้นิมงัสวริตั ิ(vegetarian) อาจเลอืกถัว่/เตา้หู 
7. อาหาร/ของว่างอนัเป็นกรด เช่นโยเกริต์/มะนาว ทาํใหก้ระเพาะอาหารว่างชา้ลง 
8. ลดอาหาร/ของว่างอนัมคีารโ์บไฮเดรต/แป้งสงู เช่น พซิซ่า/ไอสครมี/โดนัท/เคก้/

คุกกี/้แคก็เกอร/์บสิกติ/ชอ็กโกแลต/เยลลี/่ขนมหวาน/ของหวาน 
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กินให้น้อย 
  

  
 

สาํหรบั “คนท่ีเสพติดน ้าตาล” (sugar addict) การกนิของหวาน/ไอครมีใหค้วามรูส้กึทีด่ ี (feel 
better)   บางคนกนิของหวาน/ของว่างถว้ย/ถุงใหญ่ไดห้มด   บางคนยดึตดิกบัอาหารจานด่วน (fast 
food) วนัละ 2 ถงึ 3 ครัง้   คนเหล่านี้สะทอ้นความรูส้กึอนัหลากหลาย 
 

-  “ฉันตัง้ใจกินเพียงเลก็น้อย แต่ฉันหยดุไม่ได้จนกว่ากินหมดถ้วย/ถงุ”  
- “ความปรารถนา (crave) ในการกินเป็นส่ิงน่ากลวั/ไม่น่าพึงพอใจ แต่ละท้ิง

ไม่ได้”   
- “การต่อสู้เร่ืองน ้าหนักกบัการกินเป็นสงครามยาวนานตลอดชีวิต” 

 

ความเครียดและอาหารสะดวกกิน (stress and comfort food) 
อะไรทาํใหค้นกนิแบบไม่บนัยะบนัยงั  ทาํไมเราเขา้หาชอ็กโกแลต/มนัฝรัง่ทอดแผ่นบางๆ/ของ

หวานเมือ่เราเครยีด/เหนื่อย/เบื่อหน่าย  
Dr. John Foreyt มหาวทิยาลยัแพทยเ์บยเ์ลอร ์กล่าว่า “เม่ือเครียดเราปรารถนาอาหารท่ีเรา

ชอบตอนเป็นเดก็   เป็นการสะท้อนจิตวิทยาชีวิตเม่ือความเครียดระยะสัน้ (little stress) จึงไม่
น่าแปลกใจว่าเม่ือเราตกอยู่ภายใต้ความกดดนั เราไม่เข้าหา/กินผกั”  

แมแ้ต่สตัวเ์มือ่มคีวามเครยีดกป็ล่อยใจ (indulge) ไปกบัอาหารอนัทาํใหอ้ว้น    การทดลองใน
มหาวทิยาลยัคาลฟิอรเ์นียพบว่า หนูทีม่คีวามเครยีดเรือ้รงัมกัชอบกนิอาหารคาลอรีส่งู  ในกรณขีองหนู
อาหารคาลอรีส่งูไดแ้ก่ อาหารประกอบดว้ยมนัเปลว/น้ําตาลซโูคส (lard/sucrose)  

เมือ่ความปรารถนาเริม่บ่อนทาํลายสุขภาพ/ความพยายามลดน้ําหนกั   สิง่เหล่านี้กบัเป็นแหล่ง
ความเครยีด (source of stress) เป็นเคราะหร์า้ยสองชัน้ (double whammy)  คุณสามารถลดน้ําหนกัได้
ในขณะยงัปรารถนาอยา่งแรง (yearning) ในรสชาตขิองของหวาน/ขนมหวาน     ผูเ้ชีย่วชาญบอกว่า 
“ได้” การเอาชนะความปรารถนาสามารถไดม้าซึง่ยุทธศาสตรห์ลกัแหลม (smart strategy) เช่นเดยีวกบั 
การหยัง่รู/้เขา้ใจลกึซึง้ (insight) ในสมอง/ชวีเคมรีา่งกายใหเ้น้นความสาํคญั (underline) เงนิทีเ่สยีไป
เปรยีบเทยีบกบัประโยชน์ทีไ่ดร้บั    
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มกีารศกึษาหนึ่งรายงานว่า ผูห้ญงิเกอืบทุกคน (รอ้ยละ 97) และ ผูช้ายส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 68) 
ยอมรบัว่าปรารถนากนิอาหารโดยแท ้    สาํหรบัผูห้ญงิ ชอ็กโกแลต/ของหวานอื่นเป็นรายการชอบลาํดบั
ตน้   ขณะทีผู่ช้ายชอบอาหารหลกั 

หลงัวยัหมดระดคูวามปรารถนาในการกนิของผูห้ญงิอาจกลบัเป็นคลา้ยผูช้ายมากขึน้  นกัวจิยั
เกีย่วกบัความปราถนาอาหารกล่าวว่า “บางคนโทษเรื่องความเปล่ียนแปลงฮอรโ์มน   แต่บางคนให้
ความเหน็ว่าเม่ือหญิงสงูอายมีุความเครียดมกัทดแทน/แทนท่ีด้วยอาหารโปรตีน/เน้ือสตัว ์   ไม่มี
ใครทราบจริง”  

สาํหรบัผูห้ญงิการแกว่ง (swing) ของฮอรโ์มนมสี่วนเกี่ยงขอ้งกบัความปรารถนาอาหาร   ช่วง
ก่อนมรีะดทูัง้ระดบัฮอรโ์มนเอสโทรเจน (ฮอรโ์มนเพศหญงิ) และ สารเคมเีซโรโทนิน (มบีทบาทในการ
ควบคุมอารมณ์/ความโกรธ/ความกา้วรา้ว  ใหค้วามรูส้กึดา้นด)ี ลดตํ่าลง   ดงันัน้ การกนิคารโ์บไฮเดรต/
แป้งและน้ําตาลทําใหรู้ส้กึดขีึน้    เรือ่งการเปลีย่นแปลงฮอรโ์มนยงัสามารถใชอ้ธบิายความอยากอาหาร
บางอย่างขณะตัง้ขณะครรภ ์  แต่ยงัไมม่ขีอ้พสิจูน์อนัเขม้แขง็ (solid proof)  

รา่งกายเราปรารถนาบางอย่างทีร่่างกายตอ้งการจรงิหรอืไม ่   ผูเ้ชีย่วชาญมัน่ใจว่า ความ
ปรารถนาอาหารส่วนใหญ่ไมค่วรโทษการขาดสารอาหาร (missing nutrient)   มขีอ้เทจ็จรงิว่า
ชอ็กโกแลตใหธ้าตุแมกนีเซยีม  แต่ถา้รา่งกายเรารํ่ารอ้งเรยีกหาธาตุแมกนีเซยีมโดยแทจ้รงิ  เราควร
ตอ้งการสลดัผกัใบเขยีวจานใหญ่   เพราะใหส้ารแมกนีเซยีมจาํนวนมากกว่ามาก   เมือ่เปรยีบเทยีบกบั
จาํนวนน้อยนิดของสารนี้ในชอ็กโกแลต 

ความปรารถนาอาหารมผีลเลก็น้อยต่อความหวิ    คุณอาจกนิจนแน่นทอ้ง (stuffed full) แต่เมือ่
ของหวานรสเลศิ  คุณกป็ฏเิสธไมล่ง (not turn down)  Dr. Allen Levine ศูนยโ์รคอว้นมนิเนโซตา้กล่าว
ว่า “ถ้าคณุหิว คณุไม่ใส่ใจว่ากินอะไร อาหารไม่มีรสชาติกกิ็นได้”  

แทนทีต่อบสนองความหวิ  ความปรารถนาอาหารใหร้างวลั/หฤหรรษ์ (reward/pleasure) แก่เรา   
นกัวจิยัเพิม่เริม่เขา้ใจว่าสารเคมใีนสมองมบีทบาทในประเดน็น้ี    นกัวจิยัพบว่าของหวานรสเลศิสามารถ
ทาํใหคุ้ณเรง่รบีทําใหท้ําใหส้ารเคมสีงบ (subdue) เช่นเดยีวกบัปรากฎการณ์สมองเมื่อไดร้บัสารเสพตดิ 

  

ยาเป็นค าตอบหรือไม่  
 นกัวจิยัมหาวทิยาลยัมชิแิกนพบว่า   ความปรารถนาของหวานสามารถปิดกัน้ (turn off) ดว้ย
สารตา้นยาเสพตดิชนิดหนึ่ง    คนอว้นสญูเสยีความสนใจอาหารคาลอรีส่งู   ส่วนคนน้ําหนกัปกตกินิ
น้อย/ไมก่นิเลย   แสดงว่าสารตา้นยาเสพตดิระงบั (squelch) ความรืน่รมยจ์ากการกนิของหวาน   แต่
ไมไ่ดห้มายความว่า เราต้องใชย้านี้ในการลดความอยากอาหาร  เพราะยาเสพตดิมวีงจรรางวลัอนั
แขง็แกรง่/รวดเรว็กว่าอาหาร    การศกึษานี้เผยใหเ้หน็ว่ามคีวามสมัพนัธท์างชวีเคมรีะหว่างความ
ปราถนาอาหาร/สารเสพตดิเท่านัน้  

แมบ้ดันี้ ยงัเป็นทีส่งสยัว่ายาสามารถลดความปรารถนาอาหารไดห้รอืไม ่   ดว้ยความเป็นเหตุ
เป็นผลว่าความปรารถนาอาหารเกีย่วขอ้งกบัสารเคมหีลายต่อหลายตวั    ตอ้งรูว้่าความรื่นรมยป์ระเภท
ใดขดัขวาง (block) ได ้    
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ปญัหาอื่นในออกแบบยาไดแ้ก่ ความปรารถนาส่งต่อพืน้ทีส่มองมากกว่าหน่ึงพืน้ที ่    นกัวจิยั
มหาวทิยาลยัเพนซลิเวยีเนียรายงานว่า เมือ่ใชเ้ครือ่งตรวจเอก็ซเ์รยด์ว้ยคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า (magnetic 
resonance imaging - MRI) สงัเกตุการตอบสนองต่อความปรารถนาอาหาร   พบการเปลีย่นแปลงใน
หลายพืน้ทีข่องสมองอนัเกี่ยวกบั อารมณ์/ความจาํ/รางวลั  

นกัวจิยัยงัตอ้งการทราบ/กําลงัศกึษาว่า กลไลรางวลั (reward mechanism) ในสมองสามารถ
สรา้งความพงึพอใจดว้ยทางเลอืกจดุตดิ (alternative turn on) อื่นหรอืไม ่ เช่น การฟงัดนตร/ีเล่นเกมส/์
ซือ้ของ       
 

วิธีพลิกแพลงในการเอาชนะความปรารถนาอาหาร 
คุณสามารถลดน้ําหนกัในบดันี้ดว้ยการเอาชนะความปรารถนาอาหาร   ต่อไปนี้เป็นวธิพีลกิ

แพลงอนัไดจ้ากนกัวจิยั/ผูเ้ชีย่วชาญ 
1. หลีกเล่ียงการจดุชนวน (avoid  your trigger)   นกัวจิยัจากศูนยโ์มแนลกล่าวว่า 

“คณุปรารถนาส่ิงท่ีคณุกิน ดงันัน้ถ้าคณุเปล่ียนส่ิงท่ีคณุกิน  คณุสามารถท า
ให้ความปรารถนาเก่า (old craving) อ่อนแอ/เปราะบาง (weak) และท าให้
ความปรารถนาใหม่ (new craving) เข้มแขง็/แขง็แกร่ง (strengthen)”  สิง่นี้
สามารถเกดิขึน้อยา่งรวดเรว็พอประมาณ   จากการศกึษาหนึ่ง อาสาสมคัรดื่ม
เครือ่งดื่มคุมอาหารเสรมิเพื่อลดน้ําหนกัอนัไรร้สชาติ (bland dietary-supplement 
beverage) เป็นเวลา 5 วนั  ในระหว่างนี้อาสาสมคัรลดอาหารจดุชนวนของตนเอง
ใหน้้อยลง   เมือ่สิน้สุดอาสาสมคัรตอ้งการอาหารเสรมิแทนที่     ในสองสามวนัแรก
เป็นช่วงยากทีสุ่ด (hardest) และ ไมอ่าจกําจดั (eliminate) ความปรารถนาเก่า   
แต่เมือ่หลกีเลีย่งอาหารจดุชนวนยิง่ยานเท่าใด  ความตอ้งการกย็ิง่ลดลง   โดย
แทจ้รงิ คุณอาจเริม่ตน้ดว้ยปรารถนาอาหารทีก่นิ  การเปลีย่นเป็นผลไมส้ดเป็น
รางวลัพเิศษ (bonus) ทีแ่ทจ้รงิ 

 

2. ท าลายส่ิงล่อใจ (destroy temptation)  ถา้คุณยอมจาํนน (succumb) ต่อความ
ปรารถนา และ พกพาของหวาน/ขนมหวานตดิตวั  ใหท้าํลายทิง้  นกัวจิยัจากศูนย์
แพทยบ์อสตนักล่าวว่า “ไม่เพียงแต่โยนท้ิง ให้เอาน ้าราด/แยกสลาย  คณุจะได้
ความรู้สึกของการบรรลุเป้าว่าคณุได้เตะความเกินเลยของคณุท้ิงไป”    อย่า
คดิว่าเป็นการสญูเสยีโดยเปล่าประโยชน์ (waste) ใหค้ดิถงึเอวของคุณ (waist)  

 

3. เป็นบ้า/คลัง่ (go nuts)  นกัวจิยัแนะนําว่า ดื่มน้ําสองแกว้ และ กนิถัว่ 1 กํามอื  
ภายใน 20 นาท ี การทาํเช่นน้ีสามารถดบั (extinguish) ความปรารถนาอาหารของ
คุณ และ ทาํใหค้วามอยากอาหาร (appetite) เบาเบาลงดว้ยการเปลีย่นสารเคมขีอง
รา่งกาย   
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4. ฆ่าด้วยการแฟ (kill it with caffeine) นกัวจิยัแนะนําว่า พยายามจบิ (sip) กาแฟ
ใส่นมไขมนัตํ่า (skim coffee) แทนที ่  สารคาเฟอนี (caffeine) (เป็นสารแซนทนีอลั
คาลอยดพ์บในเมลด็กาแฟ/ชา/ผลโคล่า   มฤีทธิก์ระตุน้ระบบประสาทส่วนกลาง   
ทาํใหร้่างกายเกดิความตื่นตวั/ลดความงว่ง   เครือ่งดื่มหลายชนิดมคีาเฟอนีเป็น
ส่วนผสม เช่นกาแฟ/น้ําชา/น้ําอดัลม/เครือ่งดื่มชกูําลงั) ไมต่อบสนองความปรารถนา   
แต่ช่วยใหคุ้ณระงบัความอยากอาหาร   ส่วนกระบวนการชง/ความรอ้นสามารถ
รบกวน (distract) ความปรารถนา 

 

5. ปล่อยไปเถอะ (let it go)  เนื่องจากความเครยีดเป็นจุดชนวนมหมึาสําหรบัความ
ปรารถนาอาหาร  การเรยีนรูเ้พื่อรบัมอื (deal) กบัความเครยีดอาจช่วยใหคุ้ณรอด
ตวั (save) จากการกนิหลายรอ้ยคาลอรีต่่อวนั    ตอ้งปฏบิตัดิงันี้  ดว้ยการหายใจ
ลกึๆ  มองทวิทศัน์ทีป่รอดโปรง่/ไม่มเีมฆ  ฟงัเทปสอนการผ่อนคลายกลา้มเน้ือ
อยา่งต่อเนื่อง (progressive muscle relaxation)  

 

6. สร้างพลงังีบ (take a power nap)  ความปรารถนาอาหารคบืคลานเขา้มา (sneak 
up) เมือ่เราเหนื่อย  ดงันัน้ เมือ่อ่อนลา้ (fatigue) อาจผ่อนคลายดว้ยการปิดประตู 
หลบัตา/สรา้งพลงัใหม ่(re-energize)   

 

7. ให้ความสดช่ืนกล่ินมินต ์ (get minty fresh)  แปรงฟนั กลัว้คอ (gargle) ดว้ย
น้ํายาลา้งบว้นปาก  นกัวจิยัจากวทิยาลยัแพทยฮ์ูทตนักล่าวว่า “เม่ือคณุมีปาก
สะอาด/สดช่ืน คณุไม่ต้องการท าให้สกปรกด้วยการกิน”  

 

8. รบกวนตวัเอง (distract yourself)  ถา้อาหาร/ของหวานทําใหเ้กดิความปรารถนา 
ไมใ่ช่หวิ  นกัวจิยัวทิยาลยัแพทยเ์บยเ์ลอรก์ล่าวว่า “ตามแบบฉบบัความ
ปรารถนาคงนาน 10 นาที”  ใหร้ะลกึขอ้เทจ็จรงิอนันี้   เบีย่งเบน (divert) จติใจ
ของคุณดว้ยการโทรหาเพื่อน/ฟงัเพลง/ทาํธุระ/ทาํสมาธ/ิออกกําลงักาย  

 

9. ตามใจตวัคณุภายในขอบเขต (indulge yourself – within limit) สิง่นัน้เกดิ
นานๆครัง้ (once in a while)  คุณอาจมุง่หน้า/ซือ้ของหวาน/ขนมหวาน แต่ซือ้ห่อ
เลก็ห่อเลก็/ไมซ่ือ้ห่อใหญ่   เลอืกของหวาน/ขนมหวานคาลอรีต่ํ่า   วธิพีลกิแพลงคอื
ซือ้ชิน้เดยีวเพื่อไมใ่หถู้กยัว่ใจ (tempt) ใหต้อ้งกนิต่อเนื่อง    แต่ละคาลอรีท่ีก่นิ
สามารถบ่อนทาํลายแผนลดน้ําหนกัของคุณได ้   หากคุณตามใจตวัเองทุกวนั    
ตอ้งใหส้ญัญากบัตวัเองใหเ้อาการนําเขา้ส่วนเกนิออก (work off the excess 
intake)  ดว้ยการออกกําลงักาย 
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10. วางแผนหรือหลีกเล่ียง (plan or avoid) แปรผนัตามแบบแผนประจาํวนัเพื่อ
หลกีเลีย่งของหวาน/ขนมหวาน    ถา้ทราบว่าตอ้งเผชญิกเ็ลอืกคาลอรีท่ีเ่หมาะกบั
แผนการคุมอาหารของคุณ 

 

 
 

เราคิดว่าอาหารมากคือการต่อรองท่ีดีกว่า 
 การไดอ้าหารมากจากโดยการเพิม่เงนิน้อยไมใ่ช่สิง่ดสีาํหรบัเสน้รอบเอว/สุขภาพ   ผูค้นคดิว่า
เขากําลงัต่อรอง/แลกเปลีย่น (bargain) เมือ่ไดร้บัอาหารมากขึน้   เป็นสิง่คุม้ค่าสําหรบัเงนิไมก่ี่บาทที่
เพิม่ขึน้    ทีจ่รงิมนัไมใ่ช่การต่อรองแต่เป็นไดค้าลอรี่/ไขมนัส่วนเกนิ  อนัมาจาก “การเพ่ิมคณุค่า” 
อาหาร   กองทุนวจิยัมะเรง็กล่าวว่า อุตสาหกรรมอาหาร/เครือ่งดื่มมสี่วนทําใหเ้กดิโรคอว้น   ดว้ยการ
เสนอขนาดบรรจุภณัฑใ์หญ่ขึน้เพื่อใหบ้รโิภคมากขึน้    เริม่มกีารเรยีกรอ้งใหอุ้ตสาหกรรมหยดุยัง้การ
ส่งเสรมิขนาดบรรจุภณัฑใ์หญ่พเิศษเพื่อใหง้า่ยต่อทางเลอืกเพื่อสุขภาพ 
    ในบางประเทศความรว่มมอืระหว่างภาครฐั/อุตสาหกรรม   ส่งเสรมิใหปิ้ดสลาก (label) 
ผลติภณัฑอ์าหาร/เครือ่งดื่มอยา่งถูกตอ้ง  ลงรายการจาํนวนน้ําตาล/เกลอื/ไขมนั  เพื่อใหผู้บ้รโิภครบัรู้
รบัทราบ/เป็นทางเลอืกสุขภาพ   ดงันัน้ โครงการใหค้วามรู้/อบรมใหป้ระชาชนเขา้ใจ/เรยีนรูก้ารอ่าน
ฉลากอาหาร/เครือ่งดื่มจงึเป็นสิง่จาํเป็นอยา่งยิง่  
  เรือ่งราวอนัประสบความสําเรจ็ในการลดน้ําหนกัส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดขนาดบรรจุภณัฑ์
อาหาร/เครือ่งมอื    เป็นความจรงิอย่างง่ายว่า “ถ้าคณุกินน้อย คณุย่อมสญูเสียน ้าหนักส่วนเกิน” (if 
you eat less, you’ll lose excess weight)  
 

การลดส่วนแบ่งอาหาร/เครื่องด่ืมเฉพาะตวั  
กุญแจสู่การลดน้ําหนกัคอืส่วนแบ่งอาหารจาํนวนน้อย  นอกจากเลอืกบรรจุภณัฑข์นาดเลก็   

คุณตอ้งมวีธิกิารพลกิแพลงในการลดส่วนแบ่งการกนิของตวัคุณเอง     
- คอย 10 นาที  กระเพาะของคุณตอ้งการเวลานานพอในการส่งสญัญาณไปยงัสมอง

ว่า “เตม็แล้ว”  ขณะกนิควรมกีารพดูจาสนทนา  ส่วนกรณกีนิคนเดยีวอาจอ่าน
หนงัสอืพมิพ์   เมือ่รูส้กึเริม่อิม่ใหห้ยดุ   ถา้ยงัคงหวิมากหลงัหน่วงเหนี่ยว (delay)  
คุณอาจกนิเพิม่อกีเลก็น้อย  
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- กล่าวลาชมรมจานสะอาด (leave the “clean plate” club)  คนส่วนใหญ่กนิทุก
อยา่งในจาน/บนโต๊ะไมว่่ามขีนาดเท่าใด   ยทุธศาสตรท์ีด่กีว่าคอื “กินส่วนแบ่ง
อาหารอย่างมีสขุภาพ”  อนัเหมาะสมกบัตวัคุณเอง    การสญูเสยีโดยเปล่า
ประโยชน์จาํนวนเลก็น้อย (หรอืเกบ็ไวส้าํหรบัวนัพรุง่นี้) ดกีว่าเป็นภาระส่วนเกนิ 
(overload) แก่รา่งกายของคุณ 

- ไม่กินโดยตรงจากถงุ/กล่อง (never eat straight from the bag, box)  ถา้ซือ้
อาหารสําเรจ็รปูกลบักนิบา้น (take away food)  ใหต้กัอาหารขนาดตามแผนการ
คุมอาหารใสจาน  เกบ็ของเหลอื/นัง่/กนิ/ใชเ้วลากบัการกนิ  

- ท าอะไรถ้าคณุชอบส่วนแบ่งอาหารจ านวนมาก (what to do if you like big 
portion)  ใส่ผกัหลายชนิดพรอ้มถว้ยน้ําแกงจดื   อาหารทีอุ่ดมดว้ยน้ํา/คาลอรีต่ํ่าแต่
ปรมิาณมากไมเ่ป็นปญัหาใด   การควบคุมส่วนแบ่งอาหารโดยอตัโนมตัอิาจใชจ้าน
ขนาดเลก็ลงเพื่อใหม้เีนื้อทีใ่ส่อาหารน้อยลง 

เมือ่สัง่อาหาร/เครือ่งดื่ม หรอื ซือ้อาหารบรรจภุาชนะ  เขยีนคาํสัง่ 
(program) ใหต้วัคุณเลอืก/สัง่รายการขนาดบรรจภุณัฑเ์ลก็ทีสุ่ด  ยกเวน้ ผกัหลาย
ชนิด/อาหารไรไ้ขมนั   พลงังานอาหารลงทา้ย (end up) อยูร่อบเอวของคุณ     

- เลือกชนิดมือ้ครัง้เดียว (choose single-serve)  ซือ้/เลอืกอาหารบรรจุภาชนะ
กนิมือ้เดยีว  แทนทีเ่ลอืกขนาดครอบครวั/กนิหลายมอื    

แต่ตอ้งอ่านฉลากเป็นอนัดบัแรก   อาหาร/เครือ่งดื่มบรรจุจาํนวนมากดู
เหมอืนกนิคนเดยีว   แทจ้รงิแลว้สามารถกนิไดส้องคนหรอืมากกว่า  ควรอ่านขอ้มลู
ขา่วสารโภชนาการของอาหาร/เครือ่งดื่มนัน้ดว้ย    

- เกบ็ของเหลือก่อนกิน (put away leftovers before eating)  เป็นเรือ่งงา่ยทีจ่ะ
นัง่กนิอาหารแบบเน้นสุขภาพ   ความยุง่ยากเริม่ตน้เมือ่จานว่าง และ มอีาหารเหลอื
อกีมากตัง้ตรงหน้า   คําตอบคอืการเกบ็ของเหลอืก่อนนัง่กนิ   หนทางนี้เป็นการ
ช่วยเหลอืลาํดบัทีส่อง (second help) เป็นความพยายามใหต้ระหนกั (conscious 
effort)  

- อาหารเตม็ไปด้วยมีผกั/ผลไม้  (round off the meal with fruit or vegetable) 
เมือ่คุณบรโิภคส่วนแบ่งอาหารขนาดพอประมาณ  คุณอาจเริม่ปรารถนาอาหาร
เพิม่เตมิใหเ้ตมิดว้ยผลไมก้นิอาหารเสรจ็สิน้ 
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8 วิธีเพ่ือกินน้อย 
ถา้คุณกําลงัหวงัลดน้ําหนกัเลก็น้อย  มนัเหมอืนกบัคุณนึกฝนั (fantasize) ถงึการลอ็กกุญแจ

หอ้ง/ตูเ้กบ็อาหาร  
1. ท าให้พื้นท่ีตู้เยน็มีเน้ือท่ี (chill out on fridge space)  เพราะตูเ้ยน็มพีืน้ทีม่าก  แต่เราทํา

ใหช้ัน้วางของแออดั (jam) ดว้ยอาหารทีไ่ม่จาํเป็น  นกัวจิยักล่าวว่า “ขนาดตูเ้ยน็สําคญัมาก  
ถา้มเีนื้อทีเ่รามกัเตมิจนเตม็ และ สิง่ทีเ่ตมิไมใ่ช่สิง่มคีุณค่าทางอาหารทีสุ่ด   ตูเ้ยน็ยิง่ใหญ่
มากเท่าใดกม็สี่วนลกึใหญ่ตามไปดว้ย”  ดงันัน้ แนะนําใหซ้ือ้ตูเ้ยน็  เพราะยิง่มเีนื้อทีน้่อย
สาํหรบัอาหารไม่จาํเป็น   ควรเตมิเนื้อทีช่ ัน้วางของดว้ยขวด/แกว้น้ํา  

 

2. พิจารณาการบรรจอุนัเหมาะสม (look at good stuff)  นกัโภชนาการบอกผูร้บับรกิารว่า 
“ควรเกบ็ภาชนะอาหาร/ผกัคาลอรี่ต า่ไว้ท่ีชัน้กลางของตู้เยน็   ด้วยวิธีน้ีเม่ือคณุเปิด
ตู้เยน็คณุจะเหน็เป็นส่ิงแรก”  อาหารทีม่คีาลอรีต่ํ่าควรใส่ไวใ้นภาชนะใส  ส่วนอาหารทีม่ ี
คาลอรีส่งูใส่ไวใ้นภาชนะทบึ   เพือ่ลดจดุชนวนความปราถนาอาหาร 

 
3. ติดตัง้เตา (install a cooktop) เวลาเป็นสิง่สาํคญัเมื่อทาํอาหารสุขภาพ  การศกึษาของ

มหาวทิยาลยัคาลฟิอรเ์นียรายงานว่า อาหารกึง่สําเรจ็รปูไมท่ําใหท้ําอาหารไดเ้รว็ขึน้  เตา
พลงังานแมเ่หลก็ไฟฟ้าใหค้วามรอ้นแก่กะทะ/หมอ้น้ําในเวลาครึง่หนึ่งของเตาแก๊ส/เตาไฟฟ้า 

 

4. เลือกจานขนาดเลก็ (grab a small plate)  ในการกนิอยา่งไมม่เีหตุผล  นกัวจิยักล่าวว่า 
“กลวิธีลบั (secret) หน่ึงเพ่ือการกินอย่างมีสุขภาพคือต้องกลายเป็นนักมายากล 
(illusionist)  เราโน้มเอียงท่ีจะบริการตวัเองมากเม่ือเราใช้จานขนาดใหญ่   เพราะ
จานใหญ่ท าให้ส่วนแบ่งอาหารดเูหมือนน้อย   แต่เม่ือเราจานขนาดเลก็   เรากลบัคิด
ว่าเราได้อาหารมากขึ้น” 

 

5. เปล่ียนความเฉ่ือยชาเป็นข้อได้เปรียบ (turn laziness to your advantage)  คนส่วน
ใหญ่กนิอะไร/เท่าใด/กนิตามสะดวก  การศกึษาของมหาวทิยาลยัคอรแ์นลพบว่า ถา้
พนกังานสาํนกังานมโีถชอ็กโกแลตบนโต๊ะทาํงาน  คนกนิชอ็กโกแลตรอ้ยละ 9  เมือ่เอาโถ
ชอ็กโกแลตไปวางบนโต๊ะทาํงานของคนอื่น/มอืเอือ้มไมถ่งึ  คนนัน้กนิชอ็กโกแลตรอ้ยละ 4  
ดงันัน้ การปฏบิตัคิอื “เอ้ือมมือไม่ถึง” “ใจไม่คิดถึง”  เมือ่ไมส่ะดวกในการเขา้ถงึอาหาร/
ของว่าง  ทาํใหคุ้ณหยดุคดิว่า คุณตอ้งการมนัจรงิหรอืไม่  

 

6. เกบ็เคร่ืองเทศขึ้นห้ิง (rack up the spices) การศกึษาของกองทุนชคิาโกการปรงุแต่กลิน่/
รสชาตอิาหารมสี่วนช่วยลดน้ําหนกั  นกัวจิยัอธบิายว่า อาหารคาลอรี่ตํ่าปรงุแต่งกลิน่/
รสชาต ิ ก่อนกนิใหส้ดูจมกูฟุตฟิต (sniff) ดมอาหารก่อนกนิ/เคีย้วใหน้านขึน้  เป็นผลใหคุ้ณ
รูส้กึอิม่เรว็/ ไดค้าลอรีน้่อยลง 
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7. ใส่แก้วท่ีถกูต้อง (fill the right glass) นกัวจิยัมหาวทิยาลยัคอรแ์นลพบว่า คนเราเตมิน้ํา
ผลไมใ้นแกว้เตีย้/ปากกวา้งมากกว่าเตมิในแกว้สงู/ปากแคบ   ดงันัน้ เพื่อหลกีเลีย่งตามใจ
ตวัเองมากเกนิไปควรใชแ้ก้วเตีย้/ปากกวา้งสําหรบัใส่น้ํา/นมไขมนัตํ่า   ใชแ้กว้สงู/ปากแคบ
ใส่น้ําผลไม/้น้ําอดัลม 

 

8. ขจดัส่ิงระเกะระกะ (clear away the clutter) นกัวจิยักล่าวว่า “ครวัส่วนใหญ่เกล่ือน
กลาดไปด้วยเครื่องมืออนัเติมเตม็เพ่ือชีวิตท่ีดีกว่า   แต่กลบัท าให้ทางเลือกส าหรบั
สภุาพท่ีดีสบัสนเพราะพื้นท่ีใช้งานวุ่นวาย/ไม่เป็นระเบียบ/ไม่เป็นระบบ”  ดงันัน้ ควร
จดัพืน้ทีส่าํหรบัเตรยีมอาหารเท่านัน้   ไมใ่ช่เกบ็อาหาร   
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2. คมุอาหารเพ่ือลดน ้าหนักด้วยอาหารแป้ง/น ้าตาลต า่ไม่ใช้ค าตอบ  
(low-carb diets aren’t the answer) 
 

  
 
ท าไมอาหารแป้ง/น ้าตาลต า่ไม่ใช่ค าตอบ 
 คารโ์บไฮเดรต/แป้งและน้ําตาล เป็นแหล่งน้ําตาลในเลอืด  เป็นผลใหก้ลโูคสในเลอืดสูงขึน้   ทํา
ไมเ่อาออกไป   อาหารคลา้ยการถอนวชัพชืในสวน    ทาํไมเลกิกนิขา้วมคีาํอธบิายต่อไปนี้ 

เริม่ตน้เมือ่ 40 ปีก่อน อาหารแป้ง/น้ําตาลตํ่ามากเกดิจากคาํแนะนําของนกัโภชนาการ   พรอ้ม
ใหค้าํมัน่ว่าลดน้ําหนกัไดร้วดเรว็/ยาวนาน และ ป้องกนัโรคเรือ้รงั   หลงัจากนัน้ พฒันาเป็นอาหารแป้ง/
น้ําตาลตํ่าปานกลาง แต่ปราศจากธญัพชื/ผกัทีม่แีป้ง/ผลไม ้   ปจัจุบนัอาหารแป้ง/น้ําตาลตํ่าเป็นทีน่ิยม   
ปรากฎว่าน้ําหนกัลดภายในไมก่ีว่นั   

อยา่งไรกต็าม การบรโิภคอาหารแป้ง/น้ําตาลตํ่ามขีอ้เสยีเปรยีบ   เพราะอาหารแป้ง/น้ําตาลตํ่า
เป็นมาตรการทีม่ปีระสทิธภิาพน้อย/ผลต่อสุขภาพไม่ด ี     บ่อยครัง้น้ําหนกักลบัคนื/เพิม่   ความดนั
โลหติ/ระดบัคอลเรสเตอรอลสงู   สุดทา้ยคนจาํนวนมากตดัสนิใจยอ้นกลบัไปการบรโิภคแบบเดมิ  

ยอ้นมาดวู่าเกดิอะไรขึน้ถ้าคุณกนิอาหารแป้ง/น้ําตาลตํ่ามาก   นัน่หมายความว่าคุณไดร้บัแป้ง/
น้ําตาลน้อยมาก/คาลอรีน้่อยมาก   เริม่ต้นดว้ย “ระยะชกัน า”  เมือ่ไดแ้ป้ง/น้ําตาลน้อยกว่า 100 กรมัต่อ
วนั  รา่งกายมกัตอบสนองดว้ยการเผาผลาญไกลโคเจนสะสมในเซลลต์บั/กลา้มเนื้อ   เมือ่ไกลโคเจน
สะสมหมดไป (run out) รา่งกายหนัไปเผาผลาญไขมนัร่างกาย    

ปกติร่างกายท าเช่นน้ีเม่ือขาดอาหารอย่างรนุแรงเท่านัน้   ยกตวัอยา่ง กรณสีตรตีัง้ครรภ์
แพท้อ้งอยา่งรุนแรง    แต่กระบวนการเผาผลาญไขมนัไม่มปีระสทิธภิาพ (inefficient)    การเปลีย่น
ไขมนัเพื่อเลีย้งสมองเกดิสารคโีตนอนัเป็นสารพลอยได ้  อกีนยัหน่ึง หมายความว่าการขาดอาหารส่งผล
ใหค้โีตนในเลอืดสงู   เป็นผลใหห้ายใจมกีลิน่/หนกัศรีษะ/เหนื่อย/ปวดศรีษะ/คลื่นไส ้      

ผูม้คีโีตนในเลอืดสงูเป็นผลเสยีหายต่อสมอง/สญูเสยีการชัง่ใจ    ปรากฎการณ์อธบิายได้
เช่นเดยีวกนัภาวะคโีตนในเลอืดสงูในคนแพท้อ้ง/กนิอะไรไมไ่ด ้   นอกจากเป็นผลเสยีต่อหญงิตัง้ครรภ ์   
คโีตนสามารถผ่านสายสะดอืไปยงัทารก/ส่งผลใหส้มองทารกเสยีหาย 

การปราศจากแป้ง/น้ําตาลในร่างกาย   ยงัใหคุ้ณขาดสมาธ ิ (trouble concentrating)  
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ห่งหน่ึงรายงานว่า  สมองคนตอ้งการแป้ง/น้ําตาลเพื่อการทาํหน้าอยา่ง
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เหมาะสม วนัละ 130 กรมัเป็นอย่างน้อย    ถา้คุณน้ําหนกัเกนิ/อว้น/มคีวามตา้นทานต่ออนิซลูนิ 
(insulin resistance)   โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้คุณเป็นเบาหวาน/ใกลเ้ป็นเบาหวาน   การตดัเสน้ทางแป้ง/
น้ําตาลมผีลประโยชน์สุขภาพแบบเฉียบพลนั   แมว้่าระดบักลโูคส/อนิซลูนิจะตํ่าลง   ความดนัโลหติ/
ระดบัไตรกลเีซอรไ์รดล์ดลง (ไตรกลเีซอรไ์รดเ์ป็นไขมนัทีป่ระกอบดว้ยกรดไขมนั  ไตรกลเีซอไรดส์งูใน
เลอืดทาํให ้หลอดเลอืดแดงแขง็ตวั   ถา้เกดิทีห่วัใจทาํใหเ้ป็นโรคหวัใจขาดเลอืด ถา้เกดิทีส่มองทําใหเ้ป็น
อมัพาต   อาหารอนัทาํใหไ้ตรกลเีซอไรดใ์นเลอืดสงู ไดแ้ก่ อาหารปรมิาณไขมนัสูง/ไขมนัสตัว/์น้ําตาล)   
ส่วนคลอเรสเตอรอลคุณภาพสงู (high density lipoprotein) เพิม่ขึน้  
  ในทางตรงกนัขา้มอาหารแป้ง/น้ําตาลตํ่าทาํใหเ้กดิความเสยีหาย   เมือ่รา่งกายทาํให้เซลล์
กลา้มเนื้อสลายเป็นพลงังาน/เผาผลาญคาลอรีม่าก    แต่ทาํใหก้ารเผาผลาญของรา่งกายคุณกลบัเชื่องชา้   
หลงัจากหลกีเลีย่งแป้ง/น้ําตาลระยะหนึ่ง   เป็นผลใหน้ํ้าหนกัเพิม่อกีครัง้หนึ่ง (come back)  
 มงีานวจิยัสองศกึษาเกีย่วกบัอาหารแป้ง/น้ําตาลตํ่า/ไขมนัสงู (กลุ่มแรก) เปรยีบเทยีบกบั อาหาร
แป้ง/น้ําตาลสงู/ไขมนัตํ่า (กลุ่มหลงั)   ทัง้สองกลุ่มอาหารมคีาลอรีต่ํ่า     

- การศึกษาแรก กลุ่มอาหารแป้งน้ําตาลตํ่าน้ําหนกัลดประมาณ 6 กโิลกรมัภายใน 6 
เดอืน  ส่วนกลุ่มไขมนัตํ่าน้ําหนกัลดประมาณ 2 กโิลกรมัใน 6 เดอืน 

- การศึกษาท่ีสอง  ศกึษานาน 12 เดอืน  แสดงใหเ้หน็ความจรงิว่าอาหารแป้ง/
น้ําตาลตํ่าใหผ้ลในการลดน้ําหนกัไม่ยนืยาว  เพราะกลุ่มน้ําหนกัตวัลดลงอยา่งมาก
ใน 6 เดอืนแรก  แต่ 6 เดอืนทีส่องน้ําหนกัตวักลบัเพิม่ขึน้    เมือ่สิน้สิน้สุด
การศกึษาทัง้กลุ่มกลุ่มอาหารแป้งน้ําตาลตํ่า/กลุ่มไขมนัตํ่านําหนกัตวัไมแ่ตกต่างกนั  

การตวดักลบั (snap-back) เป็นเหตุผลหนึ่งว่า อาหารแป้ง/น้ําตาลตํ่ามากลม้เหลวในการลด
น้ําหนกั 
 

การท าให้น ้าตาลในเลือดควบคมุได้ตลอดไป (tame your blood sugar – forever) 
 

   
 

กุญแจไขไปสู่ความรูส้กึด/ีลดน้ําหนกั   ดว้ยหลกัเกณฑ ์ (rule) งา่ยๆ 7 ขอ้ และ เครือ่งปรงุ 
(ingredient) อนัน่าทึง่  
 เช่นเดยีวกบัคนส่วนใหญ่ คณอาจไมเ่คยตรวจน้ําตาลในเลอืดเพื่อเป็นสิง่ฉุกคดิ  ยกเวน้คนเป็น
โรคเบาหวาน   แต่นกัวจิยัทราบว่า  ไมว่่าเป็นเบาหวานหรอืไม ่   การบรโิภคอาหารเสมอืนหนึ่งส่ง
กลโูคสเขา้ไปในจานจ่าย/เพิม่ความเสีย่งต่อโรคหวัใจ/เพิม่ระดบัคลอเรสเตอรอล    โชคดวี่า ไม่มคีวาม
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เสยีหายใดเกดิขึน้ในชัว่ขา้มคนื  การเปลีย่นแปลงอาหารทีก่นิทุกวนัอยา่งเหมาะสมเป็นจดุเริม่ตน้ของ
หนทางสุขภาพทีด่/ีตื่นตวั/มชีวีติ/มพีลงัในทนัท ี  
  หลงักนิอาหารมอืหนกัระดบักลโูคสในเลอืดพุ่งทะยานขึน้   รา่งกายสามารถนํากลบัสู่ระดบัปกติ
ในไมก่ีช่ ัว่โมงโดยปราศจากปญัหาใด    เพยีงแต่คนเป็นโรคหวาน/ไมร่กัษาระดบักลโูคสในเลอืดมกัคงสงู
ตลอดเวลา   นานมาแลว้แพทยค์ดิว่า คนกลุ่มนี้จาํเป็นตอ้งตระหนกัเกีย่วผลกระทบของอาหารเท่านัน้   
แต่ปจัจุบนัเราทราบว่าแมแ้ต่คนสุขภาพด ี  หลงัอาหารระดบัน้ําตาลสามารถทะยานสงูตลอดเวลา/เป็น
ผลเสยีต่อรา่งกาย   แมว้่าไมเ่กีย่วขอ้งกบัโรคเบาหวาน  
 กลโูคสในเลอืดตํ่ารว่มกบัการลดระดบักลโูคสอยา่งรวดเรว็เป็นตวัจดุชนวนความหวิ   มี
การศกึษา 15 ใน 16 งานวจิยัพบว่า  มือ้อาหารทีท่ําใหก้ลโูคสในเลอืดสงูอยา่งรวดเรว็เป็นผลใหรู้ส้กึหวิ
มากขึน้ในมือ้ถดัไป   
 ทาํอย่างไรจงึออกจากวงจรส่งกลโูคสเขา้ไปในจานจ่าย  ตอ้งไมห่วัน่ใจ/ไมใ่ช่สิง่ยาก  

1. เลือกอาหารแป้ง/น ้าตาลต า่และสดัส่วนแป้ง/น ้าตาลปานกลาง  
เลอืกอาหารยอ่ยชา้เช่น ผลไม ้ ผกั ถัว่ ปลา เนื้อสตัวไ์ขมนัน้อย ธญัพชื   

อาหารกลุ่มนี้มดีชันีน้ําตาลตํ่า  เป็นการเลอืกทีเ่หมาะสมไมเ่พยีงผูเ้ป็นโรคเบาหวาน
เท่านัน้แต่กบัทุกคน  อาหารประเภทนี้คํ้าจนุใหร้ะดบักลโูคสในเลอืดตํ่า/คงที ่ 

 

2. อาหาร 3 มือ้ประกอบด้วยธญัพืช  
เลอืกอาหารแป้ง/น้ําตาลประกอบดว้ยเมลด็ธญัพชื  รวมถงึ ขา้วสวย/ขา้ว

น่ึง  ธญัพชืมสี่วนช่วยป้องกนัโรคหวัใจ/เบาหวาน  โดยไมข่ึน้กบักลโูคสในเลอืด 
 

3. กินผกั/ผลไม้มากขึ้น 
กนิผลไมว้นัละ 2 มือ้ กนิผกัวนัละ 5 ชนิด  ผกั/ผลไมส้่วนใหญ่มแีป้ง/

น้ําตาลน้อย  เตม็ไปดว้ยไวตามนิ/เกลอืแร/่เสน้ใย/องคป์ระกอบปกป้องสุขภาพ/
คาลอรีต่ํ่า   การกนิผลไม/้ผกัรว่มกบัอาหารแป้ง/น้ําตาลเป็นการคุมอาหารแบบเป็น
มติรกบักลโูคสในเลอืด (blood glucose friendly)    

 

4. กินโปรตีน/เน้ือสตัวท์ุกมือ้ 
โปรตนี/เนื้อสตัวช์่วยระงบัความหวิ  ทาํใหล้ดน้ําหนกัง่ายขึน้ 

 

5. ช่ืนชอบไขมนัท่ีดี 
ไขมนัอิม่ตวั/ไขมนัไมด่ ี (กรดไขมนัอิม่ตวั/ไม่มแีขนคารบ์อนว่าง  มสีถานะ

เฉื่อยในกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย  ทาํใหไ้ขมนัในเลอืดสงู) ไขมนัชนิดนี้
เหน็เป็นชัน้สขีาวในเนื้อสตัว์/หนงัสตัวปี์ก/ไขแ่ดง/น้ํามนัหม/ูเนย/นม/น้ํามนัปาลม์/
น้ํามนัมะพรา้ว/ไขมนัสตัว)์ รบกวนการควบคุมน้ําตาล  ควรกนิพอประมาณ/น้อย    

ส่วนไขมนัไมอ่ิม่ตวั/ไขมนัด ี (กรดไขมนัไมอ่ิม่ตวั/มแีขนคารบ์อนว่าง  มี
ความว่องไวในกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย     ชว่ยลดคลอเรสเตอรอล  แต่
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อกีดา้นหน่ึงพรอ้มทาํปฏกิริยิากบัออกซเิจนกลายเป็นอนุมลูอสิระตวัก่อปญัหา
สุขภาพ)   ไขมนัชนิดน้ีพบในขา้ว/ถัว่ฝกั/เมลด็พชื/ถัว่เปลอืกแขง็/น้ํามนัขา้วโพด/
น้ํามนัถัว่เหลอื/น้ํามนัดอกคาํฝอย/น้ํามนัดอกทานตะวนั    

 

6. เพ่ิมรสเปรีย้วในอาหาร 
เพิม่รสเปรีย้วในอาหารดว้ยน้ําสม้สายชู/มะนาว/มะขามเปียก/ผกัดอง   เป็น

วธิเีรยีบงา่ยในการบรรเทาผลของกลโูคสในเลอืดอนัไดจ้ากอาหาร 
 

7. กินปริมาณน้อย  
กนิอาหารคาลอรีต่ํ่าในปรมิาณน้อยรว่มกบัการออกกําลงักาย   

 

 น ้าส้มสายชู 
ผลทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ัง้ 7 ไดผ้ลคอ่นขา้งรวดเรว็ (dramatic)   มี

การศกึษาพบว่าการดื่มน้ําสม้เป็นผลใหก้ลโูคสในเลอืดพุ่งขึน้ในชัว่โมงถดัมา   แต่กนิน้ําสม้สายชู
กึง่น้ําผลไมแ้อปเปิลอนัมรีสหวานเลก็น้อยจาํนวน 1 ชอ้นโต๊ะรว่มไปดว้ยกบัน้ําสม้   ระดบั
กลโูคสในเลอืดลดลงรอ้ยละ 50  ส่วนการคลุกน้ําสม้สายชกูบัไก่/ขา้วกใ็หผ้ลเช่นเดยีวกนั 

นกัวทิยาศาสตรไ์ม่แน่ใจว่าน้ําสม้สายชมูผีลอย่างไร   แต่ทราบว่าน้ําสม้สายชรูบกวน
น้ํายอ่ย (enzyme) ทีส่ลาย (break apart) พนัธะเคมใีนแป้ง/น้ําตาล/นม   หมายความว่าร่างกาย
ใขเ้วลานานขึน้ในการแตกอาหารเป็นส่วนยอ่ย   ส่วนนกัวจิยับางคนเชื่อว่าน้ําสม้สายชทูําให้
อาหารคงอยูใ่นกระเพาะนานขึน้/ไมย่อ่ยเรว็     นอกจากนี้ น้ําสม้สายชอูาจทาํใหอ้ตัราการขบั
กลโูคสจากเลอืดเขา้ไปเกบ็ในเซลลก์ลา้มเนื้อเรว็ขึน้ (speed up)  

ไมว่่าน้ําสม้สายชทูํางานอยา่งไร  น้ําสม้สายชูมขีอ้ไดเ้ปรยีบ/ใชง้า่ยเช่น ใส่น้ําสลดั/
อาหาร/ดองผกั/ผลไม ้   ส่วนน้ํามะนาวกใ็หผ้ลเช่นเดยีวกนั  

 

 เครื่องปรงุ 
- มสัตารด์  ประกอบดว้ยน้ําสม้สายช ูกนิกบัเนื้อสตัว์ 
- ผกัดอง  มรีสเปรีย้วจากน้ําสม้สายช ู  เป็นเครือ่งเคยีงอาหารไดแ้ก่ ขงิ/แตงกวา/

กะหลํ่าปล/ีกะหลํ่า/แครอทดอง 
- น ้ามะนาว   ปลา/อาหารทะเลกบัน้ําจิม้ผสมมะนาว  เครือ่งดื่มน้ํามะนาว   
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3. เคลด็ลบัลดน ้าหนักทุกวนั (everyday weight-loss tips) 
  

    
 

การลดน้ําหนกัไมใ่ช่เรือ่งงา่ย  แต่มสีิง่งา่ยๆทีคุ่ณสามารถทําใหเ้กดิขึน้ได ้     มเีคลด็ลบั 20 
ประการทีคุ่ณสามารถนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนั  
 

รบัผิดชอบร่างกายของคณุ  
1. ด่ืมน ้า (drink water)  ผูค้นมกัเขา้ใจผดิว่ากระหายน้ํา (thirsty) เป็นความหวิ (hungry)  

ดงันัน้ เมือ่คุณรูส้กึอยากกนิสิง่ใด   ใหเ้อือ้มมอืหยบิแกว้น้ําแกว้น้ําก่อน   การดื่มน้ําช่วยให้
คุณอิม่   ผูเ้ชีย่วชาญบางคนแนะนําใหจ้บิน้ําก่อนกนิอาหาร และ จบิเป็นระยะขณะกนิอาหาร
เพื่อเพิม่ปรมิาตร/น้ําหนกัแก่อาหาร 

2. ตัง้เป้าประสงคอ์นัเป็นจริง (set realistic goal)  มุง่ประสงคล์ด 0.8 ถงึ 1.0 กโิลกรมัต่อ
สปัดาหส์ําหรบัการลดน้ําหนักอยา่งปลอดภยั     ลดอยา่งค่อยเป็นค่อยไปคลา้ยการคง
น้ําหนกัไว ้    แนะนําใหห้ยุดการลดน้ําหนกัหลงัจากลดน้ําหนกัได้ 5 กโิลกรมัแรก   คํ้าจุน
น้ําหนกัใหค้งทีป่ระมาณ 6 เดอืนก่อนเริม่การลดน้ําหนกัครัง้ใหม่ 

3. ยึดกบัความสบาย (build in splurge) ถา้คุณยอมใหต้วัคุณกนิอะไรกไ็ด ้ 2 มือ้ในทุก 21 
มือ้ ไมเ่สยีหายพอทีจ่ะลม้ลา้ง (subvert) โครงการลดน้ําหนกัของคุณ และ คุณมคีวามรูส้กึ
ขาดแคลนน้อยลง  

4. นับถือ 10 (count to 10)  มกีารศกึษาแนะนําว่าความปรารถนาอาหารคงนาน 10 นาที
เท่านัน้  ดงันัน้ ก่อนความปรารถนากลายเป็นการรบีกนิ  ใหจ้บัเวลา/หยดุพกั 10 นาท ี ใช้
เวลาช่วงน้ียือ้ยดุสิง่ทีจ่ะทาํ   เลอืกสิง่ทีคุ่ณรูส้กึว่าบรรลุเป้าหมาย/นําคุณออกมาจากครวั 

5. กินบ่อยขึ้น (eat more often) คนทีร่กัษาน้ําหนกัไวไ้ดใ้นนานกว่าสองสามปีมแีนวโน้มกนิ
เฉลีย่วนัละ 5 ครัง้   อาหารไมห่นกั/บ่อย (light/frequent meal) แนวโน้มควบคุมความอยาก
อาหารของคุณได/้กระตุน้พลงังาน/อารมณ์ด/ีเพิม่การเผาผลาญ   เพราะกระบวนการยอ่ย/
เผาผลาญคาลอรี ่

6. แก้ปัญหาทุกสปัดาห์ (make weekly resolution)  ไมพ่ยายามผ่อนคลายการคุมอาหาร
เวลากลางคนื (overnight)   ถา้คุณเปลีย่นแปลงหลายอยา่งในครัง้เดยีว  การเปลีย่นแปลง
หลายอยา่งทาํใหคุ้ณทอ้ถอย (frustrate)  



20 
 

7. เร่ิมด้วยร้อยละ 10 (start with 10 percent) ผูค้นเริม่ดว้ยการมุง่เน้นความสาํเรจ็เพยีงรอ้ย
ละ 10 เป็นเป้าหมายในการลดน้ําหนกัระยะยาว  มโีอกาสสาํเรจ็ในบัน้ปลายมากทีสุ่ด   การ
ลดน้ําหนกัไมก่ีก่โิลกรมัแรกใหผ้ลดต่ีอสุขภาพ 

8. เติมอาหารด้วยซอสปรงุรส (spike your meal with sauce)  ใชเ้ครือ่งปรุงรสเผด็เพื่อ
รสชาตโิดยไมต่อ้งใชไ้ขมนั    

9. เอาออกหน่ึงในสาม (take one third off) เมือ่กนิอาหารนอกบา้นลดความพยายามในการ
ทาํใหจ้านว่างเปล่า   ดว้ยการตกัหนึ่งในสามวางไวด้า้นขา้ง (set aside) ขอถุงใสก่ลบับา้น
สาํหรบัมือ้/วนัต่อไป    ยทุธวธิ ี(tactic) นี้ช่วยลดหลายรอ้ยคาลอรี ่  

10. ชะลอแอลกอฮอล ์ (go easy on the alcohol) จาํไวว้่าแอลกอฮอลเ์ป็นแหล่งคาลอรี ่ 
ยกตวัอยา่ง เบยีร ์1 ขวดเลก็ (375 มลิลลิติร) เท่ากบั 140 คาลอรี ่  ส่วนไวน์ 200 มลิลลิติร
เท่ากบั 125 คาลอรี ่  ถา้คุณตอ้งการลดน้ําหนกั  ควรดื่มแต่น้ําเปล่า 

11. เขียนจดหมายสัน้ถึงตวัเอง (write notes to yourself) เพื่อช่วยใหคุ้ณคงในรอ่งรอย 
(track) ใหท้ิง้จดหมายสัน้ถงึตวัเองแปะทีตู่เ้ยน็/หอ้งเกบ็อาหาร   เป็นสญัญานใหห้ยดุ/ตัง้
คาํถาม เช่น “ไดร้บัพลงังานกีค่าลอรี”่ “ตอ้งการอาหารน้ีหรอืเปล่า”  

12. อยู่ห่างเคร่ืองด่ืม (stay away from soft drink) ของเหลวไมต่อบสนองความอยากอาหาร
เท่าของแขง็   เมือ่คุณปรารถนาของหวาน/ขนมหวานควรเลอืกเคีย้ว (chew) ของว่างคาลอรี่
ตํ่ามากกว่ากลนื (gulping)  ถา้คุณกระหายน้ําควรเลอืกน้ํามากกว่าเครือ่งดื่ม   เพราะ
เครือ่งดื่มใหพ้ลงังานหลายรอ้ยคาลอรี ่

13. ไม่เพียงกิน (don’t just eat) ควรนัง่กนิทีโ่ต๊ะ/อรอ่ยทุกคาํ/ตัง้ใจกนิ/ไมต่อ้งกนิจนหมด 
14. เพ่ิมโปรตีน/เน้ือสตัวเ์ลก็น้อย (up your protein a little) นกัวจิยัแนะนําว่า  เนื้อสตัวท์าํ

ใหอ้ิม่มากกว่าแป้ง/น้ําตาล/ไขมนั    การศกึษาพบว่า คนทีก่นิอาหารเชา้/กลางวนัดว้ย
อาหารโปรตนีสงูจะหวิน้อยกว่าในมือ้ถดัไป   โปรตนียอ่ยเป็นคาลอรีน้่อยกว่า (โปรตนี/
คารโ์บไฮเดรตใหพ้ลงังาน 4 กโิลแคลอรี ่ ต่อ น้ําหนกั 1 กรมัเท่าๆกนั   แต่รา่งกายใช้
พลงังานน้อยกว่าในการย่อยคารโ์บไฮเดรตจงึมพีลงังานคงเหลอือยูม่ากกว่าการยอ่ยโปรตนี  
ส่วนไขมนัใหพ้ลงังานมากถงึ 9 กโิลแคลอรี ่ ต่อ น้ําหนัก 1 กรมั) อยา่งไรกต็าม ไมค่วรกนิ
มากเกนิ/กนิเน้ือสตัวไ์ขมนัน้อย  

15. เรียนรู้วิธีการวดั (learn how to measure) การคะเนอาหารจากขนาดผดิพลาดได ้   ถา้
ทาํไดค้วรประเมนิ/วดัดว้ยชอ้น/ถว้ย 

16. ท าการทดแทนอย่างฉลาด (make smart substitution) มองหาอาหาร/เครือ่งดื่มคาลอรี่
ตํ่า เช่น ผลไมแ้ทนทีช่อ็กโกแลต  ของนึ่งแทนทีข่องทอด 

17. ไปงานสงัสรรคแ์บบวางแผน (have a party plan) เลอืกอาหารประเภทผกั/ไขมนัตํ่า 
18. คิดแง่บวก (think positively) ผูเ้ชีย่วชาญระบุว่าการนบัถอืตนเองตํ่า (low self-esteem) 

เป็นสาเหตุหลกัของการกนิมากเกนิไป (overeat)  ควรฝึกฝนตวัเองใหเ้น้นจดุดทีีสุ่ดของคุณ
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มากจดุอ่อน   ซือ้เสือ้ผา้พอดตีวั/ดดู ี (fit/flatter) ทาํทรงผมทนัสมยั สาํหรบัผูห้ญงิควร
แต่งหน้าอย่างพอเหมาะพอสม 

19. ให้ตวัเองพกั (give yourself a break) ไมม่ใีครพดูว่า คุณตอ้งถงึเป้าประสงคโ์ดย
ปราศจากการทาํผดิใด   บอกตวัคุณเองว่าคุณสามารถประสบความสําเรจ็ในการลดน้ําหนกั  
ดว้ยการคดิทลีะขัน้/ลองใหมอ่กีครัง้เมือ่ผดิพลาด (slip up)  ถา้กนิมากเกนิไปในคนืหนึ่ง  ให้
กลบัไปรอ่งรอยเดมิในตอนเชา้   โดยเน้นว่าทีผ่่านมาอะไรไดผ้ลดต่ีอคุณบา้ง 

20. ผอ่นคลาย (relax) บางคนทาํมากเกนิเมือ่เครยีด  มกีารศกึษาหนึ่งพบว่าผูห้ญงิหลัง่
ฮอรโ์มนคอรต์ซิอล (ฮอรโ์มนนี้หลัง่เมือ่เครยีด) หลงัเครยีดมกักนิอาหารไขมนัสูง   
นอกจากนี้ การรวมกนัของคอรต์ซิอล/อนิซลูนิ   แนะนําใหท้าํสมาธ/ิฝึกหายใจเมือ่เครยีด 

 

การลดน ้าหนัก 5 กิโลกรมั ให้คอยฟังนาฬิการ่างกายของคณุ (how to lose 5 kilos - listen to 
your body clock) 
 รา่งกายคนเรามจีงัหวะตามธรรมชาตอินัสามารถช่วย/ปรบัใชใ้นการลดน้ําหนกั 

 
 

ชัง่น ้าหนักวนัศกุรแ์ละวนัจนัทร ์(weigh yourself on Friday and Monday) 
สาํหรบัคนทีต่อ้งการลดน้ําหนกั  ในอดตีผูเ้ชีย่วชาญแนะนําใหเ้หยยีบเครือ่งชัง่น้ําหนกั

อยา่งน้อยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้   ปจัจบุนัการศกึษาใหมจ่ากมหาวทิยาลยัแพทยว์อชงิตนันกัโภชนา
กล่าวว่า ผูคุ้มอาหารเพื่อลดน้ําหนกัมกัมแีนวโน้มกนิมาในวนัหยดุ  จงึแนะนําใหช้ัง่น้ําหนกัใน
เชา้วนัศุกรก่์อนทาํสิง่ใด   ช่วงนัน้เป็นช่วงน้ําหนกัตํ่าสุด   เพือ่ใหเ้ป็นการสะทอ้นกลบัว่าสามารถ
บรรเทาสิง่ล่อใจต่อการกนิมากกว่าปกตไิดห้รอืไม ่   เมื่อชัง่อกีครัง้ในเชา้วนัจนัทรก์ส็ามารถช่วย
ใหคุ้ณปรบัแนวปฏบิตัขิองคุณไดเ้รว็ว่าคุณพลาดตรงไหน 

 

  กินอาหารเยน็เรว็ขึ้น (eat dinner earlier)  
เรว็ๆน้ี นกัวจิยัสนับสนุนภูมปิญัญาพืน้บา้นว่า การกนิในเวลากลางคนืมคีวามโน้มเอยี

ต่อการเพิม่น้ําหนกัหลายกโีลกรมั   มกีารศกึษาหนึ่งนกัวจิยัเลีย้งหนูกลุ่มหนึ่งในเวลาตื่นนอน 
และ หนูอกีกลุ่มหนึ่งในเวลาทีเ่ป็นเวลานอน   หนูทีก่นิ “ผิดเวลา” มน้ํีาหนกัตวัเพิม่ขึน้เป็นสอง
เท่าของหนูทีก่นิ “ถกูเวลา”  
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นกัวจิยัมหาวทิยาลยัตะวนัตกเฉียงเหนือ นครวอชงิตนักล่าวว่า “ถ้าคณุคิดว่าท าทุก
อย่างถกูต้องเก่ียวกบัการคมุอาหาร แต่น ้าหนักไม่ลด  พยายามกินอาหารเยน็เรว็ขึ้น 1 
ชัว่โมง  ไม่มีอนัตรายใด/มนัอาจช่วยคณุได้” 

  

 ออกก าลงักายตอนเยน็/ค า่ (exercise in the evening) 
นกัสรรีวทิยาออกกําลงักายแนะนําว่า “ถ้าคณุต้องการสขุภาพดีเรว็ขึ้น  การฝึกฝน

ร่างกายช่วงค า่มีประสิทธิภาพท่ีสดุ”   เพราะความแขง็แกรง่/อดทน (strength/endurance) 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ระหว่าง 16.00 น. ถงึ 20.00 น. เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเชา้  ดงันัน้ คุณ
สามารถผลกัดนัใหร้า่งกายออกแรงมากขึน้/กลา้มเนื้ออุ่นกว่า/ช่วยหลกีเลีย่งการบาดเจบ็    
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4. เคลด็ลบัการคมุอาหารเพ่ือลดน ้าหนักจากทัว่โลก (diet tips from around the world)  
 

 
 

คนทัว่โลกดิน้รนมากเกนิ (over struggle) อยา่งน้อยครัง้หนึ่ง/มากกว่าเพื่อลดน้ําหนกั  แต่ทุก
วฒันธรรมมขีนมธรรมเนียม (custom) เพื่อช่วยคนใหเ้พรยีว/มคีวามสุข    ต่อไปนี้เป็นเคลด็ลบัการคุม
อาหารเพื่อลดน้ําหนกัจากนานาชาต ิ(4)  
 

เคลด็ลบัจากประเทศบราซิล: บริการข้าวกบัถัว่ 
วารสารวชิาการรายงานว่า กนิขา้วกบัถัว่สามารถลดการมน้ํีาหนกัเกดิไดร้อ้ยละ 14 เมือ่

เปรยีบเทยีบกบัอาหารประเทศตะวนัตก   เพราะไขมนัตํ่า/เสน้ใยสงูกว่า   เชื่อว่าทาํใหร้ะดบั
น้ําตาลในเลอืดมเีสถยีรภาพ   อาจดตูรงขา้มกบัการรบัรูถ้ ัว่ไป  แต่ยิง่กนิถัว่มากทาํใหร้ปูร่างดี 

 

 เคลด็ลบัจากประเทศโปแลนด์: กินอาหารท่ีบ้านบ่อยๆ 
คนโปแลนดก์นิอาหารนอกบา้นเพยีงรอ้ยละ 5  ดงันัน้ เพื่อประหยดัเงนิ/น้ําหนกัเพิม่   

การบนัทกึว่ากนิอาหารนอกบา้นบ่อยแค่ไหน/จา่ยเงนิเท่าไร  ครัน้แลว้ค่อยตดัทอนทลีะเลก็ละ
น้อย   คนกนิอาหารนอกบา้นมแีนวโน้มกนิอาหารสุขภาพน้อยกว่า/กนิมากกว่า   ผูเ้ชีย่วชาญให้
เหตุผลว่ายิง่ขาดความสามารถในกการปรงุอาหารในสงัคมมากเท่าใด   เสน้ทางไปสู่โรคอว้นก็
เพิม่มากขึน้เท่านัน้ 
 

เคลด็ลบัจากประเทศอินโดนีเซีย: พยายามอดอาหารเป็นครัง้คราว 
ในประเทศอนิโดนีเซยีเป็นประเทศอสิลาม  ฤดถูอืศลีอดเรยีกว่ารอมฎอน   หา้มอาหาร/

เครือ่งดื่มระหว่างเชา้มดืถงึเวลาโพลเ้พล ้  อกีอยา่งหนึ่งคอื อดอาหารเป็นครัง้คราวดว้ยการ
บรโิภคขา้ว/น้ําเท่านัน้    แมว้่าผูเ้ชีย่วชาญไมแ่นะนําอาหารเพื่อคุมน้ําหนกั  การรูจ้กัประมาณ/
พอดสีามารถทําลายการกนิอยา่งไม่มเีหตุผล   ไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งเขม้งวดกบัการงดอย่าง
สิน้เชงิ (abstinence)   เพยีงพยายามลดคาลอรีล่งครึง่หนึ่งในแต่ละวนั 



24 
 

 

เคลด็ลบัจากประเทศเยอรมนั: กินอาหารเช้า 
เป็นทีน่่าประทบัใจว่ารอ้ยละ 75 ของชาวเยอรมนักนิอาหารเชา้ทุกวนั   ไมก่นิเบคอน/ไข ่ 

กลบันิยมกนิอาหารสุขภาพประกอบดว้ยธญัพชื/ขนมปงั/ผลไม ้   นกัวจิยัชาวองักฤษพบว่า ถา้
คุณไมก่นิอาหารเชา้   ศูนยร์างวลัในสมองของคุณจะจดุตดิงา่ยอย่างชดัเจน   เมือ่คุณเหน็อาหาร
คาลอรรีท่ําใหคุ้ณมแีนวโน้มอดใจไมไ่ด้ 

 

 เคลด็ลบัจากประเทศเนเธอรแ์ลนด์: ใช้รถจกัรยาน 
 ในประเทศเนเธอรแ์ลนดจ์กัรยานมมีากกว่าประชากร (จกัรยาน 18 ลา้นคนั ประชากร 

16.5 ลา้นคน)   รอ้ยละ 45 ของชาวดชัทใ์ชจ้กัรยานในกจิกรรมประจาํวนัเช่น เดนิทางไปทํางาน/
ซือ้ของ   เฉลีย่แต่ละคนถบีจกัรยานระยะทาง 870 กโิลเมตรต่อปี   ดงันัน้ ควรพยายามใช้
จกัรยานเพื่อการเดนิทาง/ธุระใกลบ้า้น   โดยเฉลีย่ร่างกายเผาผลาญ 550 คาลอรีต่่อการขี่
จกัรยาน 1 ชัว่โมง 

 

เคลด็ลบัจากประเทศมาเลเซีย: เพ่ิมขม้ิน 
ขมิน้เป็นเครือ่งปรงุหลกัในเครือ่งแกง/อาหาร   องคป์ระกอบหลกัคอืสารเคอควิมนิ 

(curcumin) เป็นตวัตา้นไขมนัอนัมศีกัยภาพ   การศกึษาในหนูพบว่าหนูเลีย้งดว้ยอาหารไขมนั
สงูกบัขมิน้จาํนวนเลก็น้อย    มน้ํีาหนกัตวัเพิม่น้อยกว่าหนูเลีย้งดว้ยอาหารไขมนัอย่างเดยีว   
นกัวจิยัเชื่อว่าเครือ่งปรงุเป็นทัง้รบกวนการเจรญิของเนื้อเยือ่ไขมนั และ เพิม่การเผาผลาญไขมนั   

 

เคลด็ลบัจากประเทศฮงัการี: ของหมกัดอง 
อาหาร/ผกัดองเป็นทีน่ิยม/ชื่นชมในประเทศฮงัการ ี   โดยเฉพาะแตงกวา/กะหลํ่าปล/ี

มะเขอืเทศดอง  การดองในน้ําเกลอื/น้ําสม้สายชูช่วยใหค้นกนิผอมบาง  มหีลกัฐานเพิม่ขึน้แสดง
ว่าน้ําสม้สายชชู่วยลดความดนัโลหติ/ลดน้ําตาลในเลอืด/ลดการก่อรปูไขมนั      ถา้คุณไมช่อบ
ของดอง  แนะนําใหใ้ส่น้ํามนัมะกอก/น้ําสม้สายชใูนสลดั 

 

 
เคลด็ลบัจากประเทศอินเดีย: ยืดตวัและหายใจ 

น้อยคนทีต่ระหนกัว่าโยคะทําใหล้ดน้ําหนกัง่ายขึน้   การศกึษาเรว็ๆนี้พบว่าโยคะช่วย
ลดดชันีมวลร่างกายมากกว่าการออกกําลงักายอื่น    โยคะสามารถสรา้งกลา้มเนื้อ (ขึน้กบั
ท่าทางทีใ่ช)้  ช่วยกระตุน้การปฏกิริยิาเผาผลาญ/การใส่ใจกจิกรรมประจาํวนั   รวมถงึความ
สนใจกนิอะไร/รูส้กึอิม่หรอืไม่ 
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เคลด็ลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น: พลงังีบสมบรูณ์แบบ 
คนกัวจิยัมหาวทิยาลยัคอรแ์นลระบุว่า ทาํงาน/นกัเรยีนจาํนวนมากในประเทศญีปุ่่นใช้

เวลาวนัละ 20 ถงึ 30 นาทเีพื่องบี   มหีลกัฐานแสดงว่าการอดนอนเรือ้รงัทําใหเ้สีย่งต่อน้ําหนกั
เพิม่    เมือ่นอนน้อยระดบัเลป็ตนิตํ่า/เกรลนิ (ghrelin) สงู    เลป็ตนิช่วยใหส้มองรบัรูว้่าเราอิม่  
ส่วนเกรลนิเป็นฮอรโ์มนกระตุน้หวิ    คนทัว่ไปคดิว่าเมือ่งว่งซมึแทจ้รงิแลว้เป็นเพราะ “หวิ”  
ดงันัน้ เมือ่งว่งซมึแทนทีห่าของว่างกนิ   ควรงบีเลก็น้อย 

 
เคลด็ลบัจากประเทศเมก็ซิโก: อาหารเช้า/กลางวนัเป็นมือ้หนัก 

แทนทีก่ารยอ่ยอาหารเวลาคํ่า   คนเมก็ซกินักนิอาหารมือ้หนกัระหว่าง 14.00 น. ถงึ 
16.00 น.   ถา้คุณกนิน้อยในเวลากลางคนื   เมือ่ตื่นตอนเชา้จะหวิมากกว่า/กนิอาหารเชา้
มากกว่า   เป็นนิสยัทีท่ําใหก้ารคุมน้ําหนกัง่ายขึน้   ตามหลกัเกณฑท์ัว่ไปในการสูก้บัไขมนั   
ควรกนิอาหารเชา้/กลางวนัเป็นมือ้หนกั      

 
เคลด็ลบัจากประเทศอาฟริการใต้: จิบชาพุ่มไมแ้ดง 

 
 

ชา พุ่มไมแ้ดง (Rooibos) เป็นของโปรดของชาวอาฟรกิาใต ้   มรีสหวานตามธรรมชาติ
จงึไม่จาํเป็นตอ้งใส่น้ําตาล    นกัวจิยักล่าวว่า “วฒันธรรมการดื่มชาโดยทัว่ไปทาํใหล้ดอตัราของ
โรคอว้น   อาจเป็นเพราะองคป์ระกอบพเิศษของสารคาเทซนิ (catechins)  เช่นเดยีวกนัชา
เขยีว/ชาดํา/ชาอูหลง  

 

เคลด็ลบัจากประเทศสวิตเซอรแ์ลนด:์ อาหารผสมธญัพืช/ถัว่/ผลไม้แห้ง 
อาหารผสมธญัพชื/ถัว่/ผลไมแ้หง้ (muesli) ทาํใหสุ้ขภาพด/ีคุมน้ําหนกัได ้    เริม่ตน้

พฒันาโดยแพทยช์าวสวติเมื่อกว่า 100 ปีก่อนเพื่อบาํรงุรา่งกายผูป้ว่ย    คนสวตินิยมกนิเป็น
อาหารเชา้/อาหารคํ่า   เสน้ใยอาหารทําใหก้ารยอ่ยชา้/อิม่นาน 

  
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rooibos.jpg
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5. การกินเพ่ือสขุภาพ (healthy eating) 
 

 การกนิเพื่อสุขภาพเหมอืนง่าย แต่มกีารปิดกัน้/สะดุดหลายประการบนเสน้ทางนี้  
 

ศิลปะการพดูว่า “ไม่ ขอบคณุครบั”  
 บางเหตุการณ์/งานมอีาหารมากมาย  ผูค้นรบเรา้ใหเ้รากนิ  

- “กินให้หมด”  
- “อย่าอาหารท่ีมีสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์”     
- “เคยชอบกินอาหารน้ีหรือไง  เหน็เคยบอกว่าชอบมาก” 
- “ช่วยกินขนมหวานสกัหน่อย  ขนมน้ีท าให้โอกาสพิเศษเท่านัน้”  

 

มยีทุธวธิ ี 6 ประการง่ายๆสาํหรบัการคงการคุมอาหารเพื่อลดน้ําหนกั   โดยไม่ทาํใหส้มาชกิ
ครอบครวั/เพื่อนขุน่เคอืง   คุณสามารถกล่าวว่า “ไม่ ขอบคณุ” รว่มกบัการพดูแบบมชีัน้เชงิ 

1. จงช่ือสตัย ์   ก่อนหน้าไปงานกล่าวกบัทุกคนแบบไมต่ัง้ใจว่า คุณกําลงัคุมอาหารเพื่อลด
น้ําหนกั และ กําลงัเฝ้าระวงัว่ากนิไดแ้ค่ไหน   ตอ้งทาํใหช้ดัเจนว่าคุณไมต่อ้งการใครขุน่
เคอืง  แต่เป็นสิง่สาํคญัสาํหรบัคุณเฝ้าดวู่าคุณกนิไดม้ากเท่าไร 

2. ชมเชยตัง้แต่แรก/บ่อยๆ  ถา้คุณส่งเสยีงแสดงความพงึพอใจตัง้แต่กนิคาํแรก   มนัไม่
เหมอืนว่าคุณไมช่อบอาหาร  แมว้่าวางลงในวนิาทถีดัมา 

3. หยัง่วดัด้วยตวัเอง  ถา้คณุตระหนกัว่าคนเชญิชวนจะเสยีใจเมือ่คุณไมช่มิของว่าง   ควร
ปรบัแผนอาหารมือ้นัน้   กนิของว่าง/กนิอาหารใหน้้อยลง   สงวนเผื่อของหวานไวด้ว้ย 

4. ตอบรบัและกินเลก็น้อย  บางครัง้เป็นเรือ่งงา่ยกว่าทีก่ล่าวตอบรบัและกนิเลก็น้อย   ดกีว่า
พดูปฏเิสธ/จานตวัเองว่างเปล่า   ขณะจานคนอื่นมอีาหาร   ตอ้งแน่วแน่ในการควบคุมขนาด
การกนิดว้ยตวัเอง/ไมใ่ช่คนอื่น 

5. ยทุธิวิธีหน่วงเหน่ียว  บางครัง้คุณอาจหลกีเลีย่งการขุ่นใจโดยการกล่าวว่า  “ตอนน้ีก าลงั
อ่ิม ขอสกัครู่”  เมือ่เกบ็ภาชนะ/งานเลีย้งดาํเนินต่อไป  ไมม่ใีครจาํไดว้่าคุณยงัไมไ่ด้กนิ 

6. เอากลบับ้าน  การพดูตอบรบั/ขอสกัครูอ่าจเกนิจรงิ/เรือ่ยเจือ้ย  ควรปรบัเป็นการขอนํา
กลบัไปกนิบา้น   การนํากลบับา้นไมไ่ดห้มายความว่าตอ้งกนิเสมอไป  ถา้คุณไมต่ัง้ใจแน่ว
แน่ทีก่นิ  คุณตอ้งแน่ใจว่าจะทิง้มนัหรอืไม ่ ไม่จาํเป็นตอ้งบอก 
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เคลด็ลบั 9ประการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย 
 ทุก 10 คนของผูเ้ริม่ต้นกจิกรรมเสรมิสา้งสมรรถภาพร่างกาย  ม ี  7 คนเลกิปฏบิตัใินเวลาน้อย
กว่า 6 เดอืน  

  
 

1. เร่ิมช้าๆ  เปลีย่นแปลงเพยีงเลก็น้อยสกัอยา่งก่อน   เป็นหนทางทีด่ทีีสุ่ดเพื่อประกนัว่าการ
เปลีย่นแปลงหลายอย่างกลายเป็นสิง่ถาวร   ระลกึเสมอว่าคุณกําลงัเปลีย่นในสิง่ทีค่งอยู่
ตลอดชวีติทีเ่หลอืของคุณ  ไมต่อ้งรบีเรง่  

 

2. หลีกเล่ียงความเบ่ือหน่าย  เป็นเหตุผลยอดนิยมของผูเ้ลกิปฏบิตักิารออกกําลงักาย  
สุดทา้ย ใครอยากเบื่อหน่าย  คุณตอ้งประคองใหส้ิง่ทีต่อ้งทาํมชีวีติชวีา  เปลีย่นแปลง
เสน้ทางเดนิ/กจิกรรมใหมเ่พื่อพยงุใหแ้บบแผนประจาํสนุก/มคีวามแตกต่าง   พลกิกลบัการ
เดนิอนัเป็นนิสยั/เปลีย่นเป็นขีจ่กัรยาน  หยดุ/สาํรวจสถานทีภ่ายนอก/กจิกรรมดงึดดูความ
สนใจ 

 

3. ห้อมล้อมด้วยส่ิงสนับสนุน  บางคนคงอยูก่บัคาํมัน่ถา้มคีู่ความรว่มมอืในการเสรมิสรา้ง
สมรรถภาพร่างกาย  การศกึษาหนึ่งพบว่า ผูม้กีลุ่มสนับสนุนสามารถลดน้ําหนกัไดม้ากกว่า
ผูป้ฏบิตัโิดยลําพงัถงึรอ้ยละ 30  ดงันัน้ หากคุณสามารถหาคนรว่มทํา/มสี่วนแบ่งในการออก
กําลงักาย/สรา้งความกระตอืรอืรน้  ช่วยวดัอตัรา/จงัหวดั/ระยะทางในสิง่ทีคุ่ณทาํ   เป็นผล
ใหคุ้ณยดึตดิกบัแผนลดน้ําหนกั/สนุกสนานกบักจิกรรม 

 

4. แต่งตวัเพ่ือความส าเรจ็ เลอืกกางเกง/รองเทา้ใส่สะดวกสบาย  หาเสือ้หลวมเป็นผา้ฝ้าย
ระบายอากาศได/้สบายเมือ่ออกกําลงักายพืน้ฐาน   เลอืกเครือ่งแต่งกายทีช่อบ/สรา้งแรง
บนัดาลใจ 

 

5. เติมพลงังาน   เมือ่พลงังานรอ่ยหรอความรืน่รมยใ์นกจิกรรมกห็มดไป  เตรยีมน้ํา/อาหารให้
เพยีงพอ  ทาํใหคุ้ณไมก่ระหายน้ํา/ไมห่วิเมือ่เริม่ออกกําลงักาย  ถา้คดิว่าตอ้งออกแรงมาก
คุณควรดื่มน้ํา/กนิของว่างสุขภาพก่อน 30 นาท ี ระหว่างออกกําลงักายควรจบิน้ําทุก 15 ถงึ 
20 นาท ี 
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6. รบัทศันคติใหม่ เหน็แก่ตวัเลก็น้อยเกีย่วเวลาออกกาํลงักายของคุณ  ดว้ยการจดั
กําหนดการ/ใหค้าํมัน่/ปกป้อง    ขอโทษคนใกลช้ดิว่าคุณกําลงัวุ่นวายกบัสิง่สาํคญั/การออก
กําลงักายเป็นลาํดบัความสาํคญัอนัหน่ึง/ตอ้งยดึตดิกบัแผนปฏบิตั ิ   อยา่ใหเ้พื่อรว่มงานชกั
จงูไปกนิอาหารกลางวนัขณะทีคุ่ณวางแผนออกไปเดนิเล่นขา้งนอก 

 

7. ใคร่ครวญการเสริมสร้างสมรรถภาพให้ประสบความส าเรจ็ พจิารณาบนัทกึสิง่ทีคุ่ณ
สงัเกต/พบเหน็เช่น การตรวจเตอืนการใชพ้ลงังาน/ตรวจวดัทางกายภาพ/รปูแบบการนอน/
สมรรถนะดา้นกฬีา   บนัทกึผลลพัธ/์ผลทีไ่ดร้บัจากรปูแบบการออกกําลงักายใหม่   เมือ่มี
การปรบัปรงุดขีึน้คุณจะไมล่มืสิง่ทีต่วัเองไดร้บัรางวลั 

 

8. คงแรงจงูใจ เป้าประสงค/์การปฏบิตั/ิแรงดลใจ/สนุก/ฝึกฝนตวัเองแงบ่วก   ช่วยใหคุ้ณยดึ
ตดิกบัแผนเสรมิสรา้งสมรรถภาพใหม ่   มหีนทางมากหลายในการสรา้งแรงจงูใจใหเ้ลอืก
ปฏบิตัเิช่น สนุกสนานกบัการฟงัเพลงขณะออกกําลงักาย   ป้ายประกาศประจาํบา้นปิด
บนัทกึใหก้ําลงัใจ/ปมูบนัทกึสถติสิุขภาพ/ภาพตวัคุณสะโอดสะองขึน้  พดูดา้นบวกกบัตวัเอง
บ่อยๆว่า “ฉันท าได้”  หา้มพดูกบัตวัเองว่า “ฉันท าไม่ได้”  

 

9. ท างานกบั/ไม่ใช่ต่อต้านร่างกายคณุ  คุณตอ้งเคารพ/ยอมรบัขอ้จาํกดักายภาพของคุณ   
ยกตวัอยา่ง ถา้ภาวะกายภาพเป็นอุปสรรคต่อการเดนิ  กม็หีนทางอื่นในการออกกําลงักาย 
20 นาทดีว้ยการว่ายน้ํา/การบรหิารกายบนเกา้อี้/การใชเ้ครือ่งกรรเชยีงบก (rowing 
machine) 

เครือ่งกรรเชยีงบกเป็นอุปกรณ์บรหิารหวัใจ   อนัสามารถบรหิารรา่งกายไดทุ้กส่วน   
ทัง้แขน/หลงั/หน้าทอ้ง/ขา  การเผาผลาญพลงังานเท่ากบั 400 ถงึ 600 คาลอรีต่่อชัว่โมง   
เครือ่งมอืนี้เลยีนแบบการพายเรอืกรรเชยีง  เหมาะสาํหรบัคนมปีญัหาการลงน้ําหนักทีเ่ขา่/
ไมเ่หมาะกบัคนมปีญัหาปวดหลงั 

ถา้ขาแขง็แรงคุณเหมาะกบักฬีาวิง่/เดนิ/ขีจ่กัรยาน   ส่วนกรณีมอืแขง็แรงคุณเหมาะ
กบักฬีาเทนนิส   อยา่งไรกต็าม ไม่มกีจิกรรมจาํเพาะใดเป็นสาระสําคญั  เพยีงแต่ขอใหคุ้ณ
กระตอืรอืรน้/ปฏบิตัโิดยปราศจากเตรยีมตวัตามความต้องการของคุณ  
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กินผกัให้มากท าอย่างไร (how to eat more vegetable)  
 

 
 

 กนิผกัวนัละ 5 ชนิดดเูหมอืนกนิผกัมากมายสาํหรบัคนส่วนใหญ่    จนบางครัง้อาจคดิว่าตอ้งใช้
เวลาทัง้วนัเคีย้วผกั  แต่ขอใหเ้ชื่อว่าไมย่ากต่อการบรโิภคตราบเท่ากระจายในอาหารอยา่งน้อย 2 มือ้ (5) 
 การใส่ผกัทุกอย่างในมือ้เดยีว/มือ้เยน็เป็นอุปสรรค/ยุง่ยาก   ถา้สามารถจดัการรว่มกบัมือ้
กลางวนั/มือ้เชา้กท็ําใหก้ารกนิผกัเป็นไปอยา่งงา่ยดาย  มือ้เชา้/เยน็กนิทีบ่า้น  มือ้กลางวนักนิทีท่ํางาน
ดว้ยการนําอาหาร/ผกัเตรยีมจากบา้น     
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6. เครื่องด่ืม 5 อย่างช่วยลดน ้าหนัก (5 drinks to help you lose weight)  
 

 
 

เคลด็ลบัของการลดน้ําหนกัไมเ่พยีงเฝ้าดูจานของคุณ  ยงัตอ้งเฝ้าดแูกว้ของคุณดว้ย   เครือ่งดื่ม/
น้ําผลไม/้เครือ่งดื่มชกูําลงัมน้ํีาตาลอนับ่อนทําลายยทุธการลดน้ําหนกัของคุณ    มเีครือ่งดื่ม 5 อยา่งที่
ควรดื่มใหห้มดโดยไมเ่พิม่น้ําหนกั 

1. น ้า โปรดระลกึว่าน้ําเป็นทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดอนัเดยีวสาํหรบัการลดน้ําหนกัอยา่งมี
ประสทิธภิาพ   ทัง้แบบไมม่/ีมฟีอง   การทาํใหน้ํ้าเป็นเครือ่งดื่มทางเลอืกทาํไดโ้ดยเตมิ
พชืฝผลไมแ้ผ่นเช่น มะนาว/แตงกวา/มะเขอืเทศ เพื่อเพิม่รสชาตโิดยไมเ่พิม่คาลอรี ่

 

2. น ้าผกั ไมว่่าทําเอง/บรรจขุวด/กล่อง  น้ําผกัเป็นวธิทีีด่ใีนการไดเ้สน้ใย/สารอาหารทีร่า่งกาย
ตอ้งการเป็นพลงังานในการลดน้ําหนกั    ถา้สามารถเลอืกไดค้วรเลอืกน้ําผกัทีม่โีซเดยีม/
เกลอืตํ่า   มงัสวริตัทิาํใหอ้ิม่นาน/มรีสอมเปรีย้วถูกปาก 

 

3. ชาไม่หวาน  ชาเขยีวช่วยกระตุน้การเผาผลาญ/ลดน้ําหนกัเรว็ขึน้   ดื่มไดท้ัง้รอ้น/เยน็รว่ม/
ไมร่ว่มกบัเตมิน้ําผึง้เลก็น้อย    ส่วนชาดาํ/ชาอูหลงมสีารตา้นอนุมลูอสิระ/ช่วยขจดัสารชวี
พษิ 

 

4. กาแฟด า  สารคาเฟอนีในกาแฟระงบัความหวิ/ช่วยลดน้ําหนกั/กระตุน้การเผาผลาญ   สิง่
ตอ้งระวงัคอืสิง่ทีคุ่ณใส่ในกาแฟ  แนะนําใหใ้ส่นมไขมนัตํ่า/น้ําตาลเลก็น้อย 

 

5. นมไขมนัต า่  เป็นแหล่งอนัยอดเยีย่มของโปรตนีาลอรีต่ํ่า/ไวตามนิดสีงู/แคลเซยีมสงู   
เสรมิสรา้งความแขง็แรงของกระดกู/กลา้มเนื้อ  
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7. เปล่ียนนิสยั (changing habits)  
 

  
 

   การเปลีย่นแปลงน้ําหนกัไปดว้ยกนักบัการเปลีย่นวถิชีวีติ   การเปลีย่นนิสยัไมใ่ช่งา่ย/ไมเ่คย
เป็นเรือ่งง่าย   
 

สร้างนิสยัเพ่ือสขุภาพ/ลดน ้าหนักอย่างไร (how to create healthy habits and lose weight)  
มแีนวทาง 6 ขัน้เพื่อช่วยใหคุ้ณเครง่คดักบัแผน/บรรลุเป้าประสงคก์ารลดน้ําหนกั  พรอ้มกบั

จนิตนาการว่าชวีติดขีึน้อยา่งชดัเจนเมือ่คุณลดน้ําหนกัได ้
 การรบัทราบว่าลดน้ําหนกัอยา่งไรเป็นสิง่หนึ่ง    แต่การทําเป็นสิง่แตกต่างอยา่งสิน้เชงิ   ตอ้ง
เปลีย่นแปลงวถิชีวีติเพื่อเปลีย่นแปลงน้ําหนกั  หมายถงึการเปลีย่นนิสยัอนัเป็นสาเหตุของการเพิม่
น้ําหนกั      
 นกัจติวทิยากล่าวว่า “การเปลีย่นนิสยัไมใ่ช่งา่ย/ไมเ่คยเป็นเรือ่งง่าย  ความสาํเรจ็ของการเปลีย่น
นิสยัม ี6 ระยะ 

1. ก่อนการพิจารณาใคร่ครวญ (pre-contemplation)  ระยะน้ีคุณยงัไมถู่กโน้นน้าว
ถงึความจาํเป็นตอ้งเปลีย่น    เพยีงเฝ้าดขูอ้ด/ีขอ้เสยี (pros and cons) ปจัจยัอนัไม่
ตอ้งการในปจัจุบนั/ตดัสนิใจว่าถงึเวลาทาํใหเ้ป็นรปูเป็นร่าง 

 

2. การพิจารณาใคร่ครวญ (contemplation)  เมือ่ตดัสนิใจเอวสกัสองสามนิ้ว  แต่
ยงัไมใ่หค้าํมัน่เพื่อปฏบิตั ิ   ใหจ้นิตนาการว่าวถิชีวีติดขีึน้เมือ่คุณลดน้ําหนกัได ้  
รวมถงึประโยชน์อื่นของรปูร่างเพรยีวเป็นตน้ว่ารูปลกัษณ์/สุขภาพ/ความมชีวีติชวีา   
เพิม่พนูความเป็นไปได ้

 

3. การเตรียมตวั (preparation)  ความพรอ้มเป็นทุกสิง่ทุกอยา่ง  ทาํแผนการเพื่อ
การเปลีย่นแปลงนิสยัการคุมอาหารเพื่อลดน้ําหนกั/ออกกําลงักาย   แผนทีคุ่ณ
สามารถเครง่ครดักบัแผน/เลอืกวนัเริม่แผน/จดัตัง้เป้าประสงคท์ีเ่ป็นจรงิสาํหรบัแต่
ละวนั/แต่ละสปัดาห/์หนึ่งเดอืน/สามเดอืนแรก    ตัง้เป้าประสงคจ์าํเพาะ/เลก็เช่น ซือ้
อาหาร/เครือ่งดื่มไขมนั/น้ําตาลตํ่า   เขยีนรายละเอยีดของแผนรวมถงึคุณรบัมอืกบั
แต่ละอุปสรรคอนัมผีลต่อเป้าประสงคอ์ยา่งไร   จนกระทัง่เป้าประสงคห์กเดอืน/หนึ่ง
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ปี  ประกาศความตัง้ใจ/ขอการสนบัสนุนจากสมาชกิในครอบครวั/เพื่อน/เพื่อน
รว่มงาน 

 

4. การปฏิบติั (action)  วางแผนรายการซือ้ของ/อาหารทุกสปัดาห ์   จดับา้น/พืน้ที่
ขา้งบา้นเป็นทีอ่อกกําลงักายทัง้ไม่ม/ีมเีครือ่งมอื  ขอการสนันสนุนจากเพื่อน/เพื่อน
รว่มงานทีม่เีป้าประสงคร์ว่มกบัคุณ   ตอ้งอดทนเพราะการก่อตัง้พฤตกิรรมใหมต่อ้ง
ใชเ้วลาหลายเดอืน 

 

5. การค า้จนุ (maintain)  เมือ่คุณไดโ้อกาสเปลีย่นแปลงจนเป็นนิสยั   จะเกดิ
เคลื่อนยา้ยทางจติใจ (mental shift) ไปยงัฟนัเฟืองขบัเคลื่อนใหม่ (new gear) 
นกัวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าการระบุหาตวัคุณเองเสมอืนหนึ่งเป็นนกัออกกําลงักาย/นกั
กนิเพื่อสุขภาพ   มคีวามสําคญัต่อการทําใหเ้กดินิสยัใหม่/การเปลีย่นแปลงวถิชีวีติ
ถาวร 

 

6. การส้ินสดุ (termination) ระยะน้ีเป็นการเอาอดตีไวด้า้นหลงัอยา่งแทจ้รงิ     คุณ
อาจไดค้วามมัน่ใจใหมว่่าความผดิพลาดไมก่ลบัไปเหมอืนเก่า   เดีย๋วนี้คุณเป็นคน
สุขภาพดขีึน้/รปูลกัษณ์แตกต่าง/ทศันคตต่ิาง/เป็นคนใหม ่  
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8. หลีกเล่ียงการกินแบบไม่มีเหตผุล (avoid mindless eating)  
 

  
 
 คุณเคยมองลงไปในจาน/คดิว่าอาหารไปทีไ่หนหรอืไม ่  การกนิแบบมเีหตุผลเป็นหน้าทีข่องชวีติ
ทนัสมยั (modern life)  ถา้คุณไมต่ระหนกัรู ้(conscious) อยา่งแทจ้รงิว่าคุณกําลงักนิอะไร เป็นเรือ่งงา่ย
ทีจ่ะกนิมากขึน้กว่าทีค่วร 
 

การกินแบบมีเหตุผล/สนใจส่ิงในปากคณุช่วยลดเอว 
ภาระกจิหลายอย่างขณะกนิไมด่ ี   การกนิขณะจติใจคุณจดจอ่กบัการทาํงาน/เลีย้งลกู/ดโูทรทศัน์  

คุณรูว้่ากําลงักนิ/รบัรูร้สชาตใินปาก  แต่คุณจาํไมไ่ดว้่าไดร้บัรูร้สชาต ิ การกนิทัง้หมดโดยกดักนิน้อยมาก   
นัน่แสดงว่าคุณกําลงักนิแบบไมม่เีหตุผล  
 การกนิแบบไมม่เีหตุผลเกดิจากหลายเหตุผล   แมว้่าในยคุสมยัใหมอ่นัวุ่นวาย  การทําภาระกจิ
เดยีว/ตระหนกัรูใ้นทุกเหตุการณ์หาได้/หาไดย้าก     เวลาส่วนใหญ่เสยีไปกบัการจดัสรรเวลาทํางาน/ชวีติ
ส่วนตวัใหส้มดุล/กําหนดการกบัความตอ้งการของผูค้น/ปรบัจติใจทําตามรายการกําหนด    ดงันัน้ การ
กนิกลายเป็นเพยีงภาระงานอยา่งหน่ึงอนัตอ้งฟนัฝา่ 
  

ปัญหากบัการกินแบบไม่มีเหตุผล (the problem with mindless eating) 
 ถา้คุณไมต่ระหนกัรูว้่าคุณกําลงักนิอะไร    เป็นเรือ่งงา่ยทีจ่ะลงเอยดว้ยการกนิมากกว่า/มากกว่า
คุณตอ้งการ/มากกว่าเป็นสิง่ดต่ีอรอบเอวขอบคุณ    นกัวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าคนทีป่ฏบิตักิารกนิแบบมี
เหตุผล/ตระหนกัรูส้ ิง่ทีก่นิ/บนัทกึสิง่ทีก่นิเมือ่อิม่   คนเหล่านี้เป็นไปไดน้้อยกว่าทีจ่ะอว้นกว่าคนกนิแบบ
ไมม่เีหตุผล  การดโูทรทศัน์/อ่านหนงัสอืพมิพ์/ฟงัวทิยุเป็นการทําใหไ้ขวเ้ขว    ถา้ในจติใจมภีาระงานอื่
ขณะกนิ   ขอ้มลูข่าวสารรบัรูร้สชาติ/ความหยาบละเอยีด/ความพงึพอใจไมส่ามารถบนัทกึในสมองอยา่ง
แทจ้รงิ   การยุง่กบังานอื่นทําใหส้มองยงัคงส่งขา่วสารออกไปยงัรา่งกายว่าคุณกําลงัหวิ/ตอ้งกนิต่อ   
น้ําหนกัจงึเพิม่ชา้/แต่มัน่คง 
 ใชเ้วลาชัว่ครูค่ดิสิง่ทีก่นิเมือ่วาน   คุณยงัจาํไดไ้หม   บางทมีือ้หนึ่งจาํไดช้ดั/บางมือ้ไมช่ดั   คุณ
จาํรสชาตขิองทุกสิง่ทีก่นิไดไ้หม  คาํตอบคอื “ไม่ได้”   คุณกนิอะไรเชา้นี้เป็นอย่างไร     แมว้่าปราศจาก
ความเป็นเหตุผลเกีย่วกบัอาหาร   ทุกวนัคนเราตอ้งตดัสนิใจเกีย่วกบัอาหารมากกว่า 200 ครัง้    
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- กนิอาหารเชา้หรอืไม่ 
- กนิก่อน/หลงัอาบน้ํา 
- กาแฟหรอืขา้วตม้ 
- ขา้วตม้หม/ูปลา 
- การตดัสนิใจอื่นอกีมากแมข้ณะเคีย้วอาหาร 

 

 ทุกวนัเราอดัแน่นไปดว้ยการตดัสนิใจเกี่ยวกบัอาหารทีเ่รากนิ   เมือ่ขยายภาพใหญ่/ดงีภาพเขา้
ใกลจ้ะเหน็ว่าหลายเรือ่งเราไมต่ระหนกัว่ากําลงัตดัสนิใจ 
 ถา้ไมส่งัเกตว่าคุณกําลงัเลอืก   แสดงว่าคุณเป็นคนหวัน่ไหวงา่ยต่ออทิธพิลประเภทต่างๆจาก
ภายนอกไดแ้ก่ ขนาดจาน/ฉลากบนบรรจภุณัฑ/์คนรอบขา้งกนิมากกนิน้อย/สิง่รบกวน/อะไรอยูใ่นตู้
อาหาร/รายการสอนทําอาหารในโทรทศัน์คนืวานเป็นอะไร     สิง่เหล่านี้ทัง้หมดสามารถก่อรปูการเลอืก
อาหารของคุณ/มอีทิธพิลทาํใหคุ้ณกนิมากขึน้   ไมใ่ช่เกดิจากการเลอืก/ตดัสนิใจของคุณเอง 
 
อะไรเป็นทางเลือก (what’s the alternative) 
 ตรงกนัขา้มการกนิแบบมเีหตุผลคอื การกนิแบบตระหนกัรูถ้งึสิง่ทีก่ําลงักิน/รสชาตอิยา่งไร/ชื่น
ชอบหรอืไม่/ทีส่าํคญัเมือ่ไรควรพอ     ในโลกอุดมคตเิราควรมเีหตุผลเตม็ทีเ่มือ่กนิ/ไดก้ลิน่/ดอูาหารก่อน
กนิ/สนใจรสชาตทิุกคาํ/เคีย้วชา้ๆ 
     ถา้คุณมเีวลาน้อยเพยีง 15 นาทสีําหรบัพกักนิอาหารกลางวนั  กย็งัมหีนทางนําการกนิแบบมี
เหตุผลเขา้ไปในชวีติประจาํวนั   เพยีงหยดุชัว่ขณะ/ฉุกคดิเลก็น้อย/พจิารณาตระหนกัรูก่้อนตกัอาหาร   
การกระทําเหล่านี้ทาํใหคุ้ณกลบัมาอยูใ่นรอ่งในรอย  
 

กลบัเป็นมีเหตผุลได้อย่างไร (how to become more mindful) 
 การกนิแบบมเีหตุผลไมไ่ดเ้พิง่เกดิ   การตดัสนิใจอยา่งงา่ยว่าคุณจะกนิแบบตระหนกัรู้ไดผ้ล
ค่อนขา้งน้อย  เพราะคนเราลมื/ยุง่ทัง้สปัดาห/์ความตัง้ใจบนิออกทางหน้าต่าง   ดงันัน้ คุณตอ้งมี
ยทุธศาสตรอ์นัเป็นจรงิได้/ตรวจเลอืกรายยอมรบัความจรงิว่า “ส่ิงท่ีคณุสามารถท าได้คือส่ิงท่ีดีท่ีสดุ
ของคณุ”   
 สิง่แรกของยทุธศาสตรค์อืตระหนกัรูเ้กีย่วกบัอาหารของคุณมากขึน้   สิง่ทีส่องคอืยอมรบัว่าการ
กนิแบบมเีหตุผลบางอย่างมกัเกดิขึน้น้อยกว่าชวีติทีส่มบูรณ์แบบ (perfect)  แต่จาํกดัความเสยีหายจาก
สิง่นัน้ได ้ 
 มคีาํแนะนํามากมาย/แตกต่างเพื่อลดความเสีย่งของการกนิแบบไมม่เีหตุผล   เลอืกสกัสอง
คาํแนะนํา/ลองทาํทุกวนัเป็นเวลา 1 เดอืน   จดัเตรยีมปฏทินิ/เขยีนรายการตอ้งทําสองคาํแนะนําทุกวนั   
ทุกตอนเยน็ทําเครือ่งหมายแต่ละคาํแนะนําที่ไดท้าํแลว้   คนเราอาจไมท่ําต่อเนื่องทุกวีว่นั    ตอ้งไมรู่ส้กึ
ไมเ่มือ่ตรวจเลอืกพบว่าขาดการทําสองสามวนั  ในทางตรงกนัขา้มการตรวจเลอืกช่วยใหคุ้ณทราบว่าคุณ
ทาํไดด้/ีพบจดุน่าสนใจอนันําไปสู่การกนิแบบมเีหตุผล   การปฏบิตังิา่ยๆของการคดิแบบน้ีดว้ยตวัมนัเอง
นํามาซึง่ความมเีหตุผล 
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 ดงันัน้ คําแนะนําเพยีงสองอยา่งช่วยจรงิไหม  น้อยไป/ไมม่นียัสําคญั  ระยะยาวสิง่นี้เป็นหนทาง
ทีด่ทีีสุ่ดในการเปลีย่นนิสยั   การเปลีย่นแปลงในขอบเขตทีก่วา้ง (large-scale) เป็นงานหนกั   ตอ้งการ
เวลา/พลงังานเพื่อคงความยัง่ยนื    สาํหรบัสองคาํแนะนําไมถ่อืว่ามาก/ช่วยนําไปสู่ความสาํเรจ็/
เปลีย่นแปลงระยะยาว/บรรลุน้ําหนกัสุขภาพด ี 
       การกนิแบบมเีหตุผลยุง่ยากช่วงแรก   ถา้คุณเคยทําสมาธคิุณจะทราบว่าคนเราขาดสมาธงิา่ย
เพยีงใด   สิง่เหล่านี้เกดิขึน้เมือ่เรากนิเช่นกนั   คลา้ยกบัเรยีนรูส้ ิง่ใหม่/ปลดปล่อยอารมณ์/ถูกรบกวนง่าย/
ลม้เหลวงา่ย/เหนื่อยเกนิกว่าจะพยายามต่อไป    เป็นสิง่ปกตธิรรม   คุณไมจ่าํเป็นตอ้งสมบรูณ์แบบ   แต่
ยิง่ปฏบิตัแิบบมเีหตุผลเท่าใด  คุณยิง่ไดส้ิง่ทีด่ขี ึน้/ไดผ้ลระยะยาว/เป็นนิสยั  
 

เคลด็ลบัส าหรบัการกินแบบมีเหตุผล (tips for mindful eating) 
1. ปิดทีวี  สปัดาหล์ะ 1 มือ้ ปิดทวีก่ีอนนัง่กนิ  ใชเ้วลา/ตดัสิง่รบกวน/กนิอยา่งตระหนกัรู ้
2. เน้นอาหาร  ก่อนกนิสิง่ใด/หยดุ/มองอาหารตรงหน้า/หายใจเขา้   การหยดุชัว่ขณะนําความ

ตระหนกัรูม้ายงัปจัจบุนั/เน้นอาหารทีก่นิ 
3. ตรวจสอบความปรารถนา  ทุกครัง้ทีอ่ยากกนิใหค้าํมัน่กบัตวัเอง/หยดุ/ถามตวัเองว่า “หวิ

ไหม”  แมว้่าภายหลงัดําเนินต่อไปถงึกนิสิง่อยากกนิ  ชัว่ขณะของการสะทอ้นกลบัช่วย
จดัเตรยีมใหคุ้ณมเีหตุผลขณะทีท่ํา 

4. ขอจาน เมือ่กนิอาหารว่าง/เอาอาหารใส่จาน   การกนิจากบรรจภุณัฑ์/บเิป็นชิน้จากตูเ้ยน็
เป็นหนทางนําไปสู่สญูเสยีร่องรอยการกนิแบบมเีหตุผล 

5. ใส่เคร่ืองปรงุรส ใส่เครือ่งปรงุรสคาํแรกวนัละ 1 มือ้  อาจเพยีงคาํคํา  แต่คดิเกีย่วกบัอาหาร
ว่ารสชาต/ิกลิน่เป็นอยา่งไร/ประเมนิว่ารูส้กึอย่างไร 

6. ไปช้าๆ มุง่ประสงคเ์ป็นคนกนิเสรจ็สุดทา้ย   ดว้ยการสูดกลิน่อาหาร/กนิชา้ๆ/รบัรูร้สชาต ิ 
7. ท าให้ยากกว่าจะได้มา  ยิง่ยาก/ยิง่กวนใจ/อยากกนิน้อย  เกบ็ของว่างในชัน้บนสุดของตู้

เกบ็ของ/ในทีล่บัหลูบัตาเพื่อลดสิง่ยัว่ใจ       
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9. คณุต้องการคาลอรร่ีเท่าไร (how many kilojoules do you need?)  
 

  
 
 เราไดย้นิคาํว่าคาลอรีม่ามาก แต่คุณตอ้งการคาลอรีเ่ท่าไร   หาไดจ้ากอตัราการเผาผลาญ
พืน้ฐาน (basal metabolic rate)  
 

การเผาผลาญของคณุเรว็อย่างไร 
 รอ้ยละ 60 ถงึ 65 ของ (พลงังาน) คาลอรีท่ีคุ่ณบรโิภค  คํ้าจุนการเตน้หวัใจ/อุณหภมูริา่งกาย/
หน้าทีก่ารทาํงานของอวยัวะต่างๆ   การหาว่าร่างกายคุณตอ้งการกีค่าลอรีส่ามารถคาํนวณจากอตัรา
การเผาผลาญพืน้ฐาน 
 

 ตวัอย่าง 
ผูห้ญิงหนัก 70 กิโลกรมั 

ขัน้ที ่1. น้ําหนกัตวั (กโิลกรมั) คณูดว้ย X 0.9 (ผูช้ายขา้ม
ขัน้ตอนน้ี) 

70 X 0.9 = 63 

ขัน้ที ่2. ผลลพัธจ์ากขัน้ที่ 1 คณูดว้ย 24  63 X 24 = 1,512 
 

 โดยไม่มกีจิกรรมกายภาพ/ออกกําลงักาย ตวัเลข 1,512 คาลอรีเ่ป็นจาํนวนทีคุ่ณตอ้งการ
ประจาํวนั    ถา้คุณมกีจิกรรมกายภาพ/ออกกําลงักายคุณตอ้งการเพิม่อกีรอ้ยละ 30 ถงึ 50 (453.6 ถงึ 
756 คาลอรีต่่อวนั   
 

การฝึกฝนร่างกายให้รู้สึกดี (feel-good workout) 
 ไมต่อ้งการไปโรงกฬีาแต่ตอ้งการออกกําลงัสมํ่าเสมอ   คุณสามารถทําทีบ่า้นเป็นการ
ประหยดัเวลา   ทัง้นี้สามารถการออกกําลงักายแบบรวมการยดืตวั/หวัใจ/ความตงึตวัของกลา้มเนื้อไป
พรอ้มกนั 
 ใชเ้วลา 45 นาทอีอกกําลงักายทีบ่า้น  การลดน้ําหนกัเป็นเป้าประสงคส์ุดทา้ย  ส่วนการทาํให้
ความตงึตวักลา้มเนื้อดขีึน้/ปรบัปรงุท่าทางเป็นสิง่สําคญัเบือ้งตน้ 

http://www.readersdigest.com.au/feel-good-workout
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 ส่ิงท่ีต้องการ 
- ลกูตุม้น้ําหนกั (dumbbell) 2 ชุด อนัหนกั 4 กโิลกรมั อนัเบา 2 กโิลกรมั 
- เชอืกกระโดด (skipping robe)  
- ยางยดืออกกําลงักาย (exercise band)  

อบอุ่นร่างกาย (warm up)  
- กระโดดดาว  เริม่ตน้ดว้ยเทา้ของคุณเขา้ดว้ยกนัและแขนของคุณเคยีงขา้งคุณ  

ขยบัขาและแขนของคุณในเวลาเดยีวกนั; กระโดดขึน้เพื่อสรา้งดาวและทีด่นิอยูใ่น
ตําแหน่งเดยีวกนั  กระโดดขึน้อกีครัง้เพื่อกลบัไปทีต่ําแหน่งเริม่ตน้เมือ่เชื่อมโยงไป
ถงึ  

แบบแผนประจ าวนั 
- ออกกําลงักายทัง้สามแบบเป็นวงจร (ชุด) พกัเพยีง 30 ถงึ 60 วนิาท ี
- ลดเวลาพกัในแต่ละสปัดาหเ์มือ่รา่งกายแขง็แกรง่ขึน้ 
- ออกกําลงักายความตงึตวักลา้มเนื้อสามวนัเวน้สามวนั 

แบบแผนประจ าสปัดาห์ 
- สปัดาหท์ี ่1 ถงึ 2 ออกกําลงักายแต่ละครัง้ 1 ชุดทาํซํ้า 15 ถงึ 20 ครัง้ 
- สปัดาหท์ี ่3 ถงึ 4 ออกกําลงักายแต่ละครัง้ 2 ชุดทาํซํ้า 15 ถงึ 20 ครัง้ 
- สปัดาหท์ี ่5 ถงึ 6 ออกกําลงักายแต่ละครัง้ 3 ชุดทาํซํ้า 15 ถงึ 20 ครัง้ 

อย่าลืม 
- พกัระหว่างชุดไมเ่กนิ 60 วนิาท ีเพื่อรกัษาอตัาราการเตน้หวัใจเรว็ขึน้ 
- ผูเ้ริม่ตน้ควรเริม่ดว้ย 2 ถงึ 3 ชุด 
- ภายหลงั 6 สปัดาห ์ เปลีย่นแผนการออกกําลงักาย 

 



38 
 

1. การออกก าลงักายเพ่ือความตึงตวัของกล้ามเน้ือ (toning exercise) 
ถา้คุณเป็นผูเ้ริม่ตน้ควรเริม่ดว้ยน้ําหนกัอนัเบา 2 กโิลกรมั  ภายใน 2 ถงึ 3 สปัดาห์

ค่อยเพิม่ขึน้  ตวัอยา่ง 
 

ท่าเล่นเวท(เสริมสร้างกล้ามเน้ือ)แบบสบายๆ 
ท่าเล่นเวท(เสรมิสรา้งกลา้มเนื้อ)แบบสบายๆ ม ี 7 
ท่าไดแ้ก่ 

 

1) ยกแขนไปดา้นหน้า 
- ถอืตุม้น้ําหนกัไวด้า้นขา้งลําตวั 
- แขนตรง (ไมง่อขอ้ศอก) 
- ยกแขนขึน้ชา้ๆ พรอ้มกบัหายใจออก 
- ยกแขนลงชา้ๆ พรอ้มกบัหายใจเขา้ 
- ทาํซํ้า 10 ครัง้ 

หลกัจาํง่ายๆ คอื 
- เวลาออกแรงยกขึน้ใหห้ายใจออก 
- เวลาออกแรงยกลงใหห้ายใจเขา้ 

* อยา่กลัน้หายใจ 

 

2)  ท่ายกแขนขึน้ขา้งบน 
- ถอืตุม้น้ําหนกัไวใ้นท่างอขอ้ศอก ใหตุ้ม้

น้ําหนกัอยูด่า้นหน้าระดบัไหล่ 
- ยกขึน้ชา้ๆ จนแขนเหยยีดตรงเหนือหวั 
- ยกลงชา้ๆ 
- ทาํซํ้า 10 ครัง้ 
 
 

 

3) ท่ายกแขนดา้นขา้ง 
- ถอืตุม้น้ําหนกัไวด้า้นขา้งลําตวั แขน

เหยยีดตรง 
- ยกขึน้ชา้ๆ ทางดา้นขา้งจนแขนเหยยีด

ระดบัไหล่ 
- ยกลงชา้ๆ 
- ทาํซํ้า 10 ครัง้ 
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4) ท่าโน้มตวัไปดา้นหน้า-ยกน้ําหนกัขึน้ดา้นขา้ 
- ท่านี้เริม่จากการกม้ตวัไปดา้นหน้าชา้ๆ 

หลงัตรง 
- ถอืตุม้น้ําหนกัในท่าแขนตรง ใหแ้ขนหอ้ยลง

ดา้นล่าง 
- ยกขึน้ชา้ๆ ไปทางดา้นขา้ง โดยไมง่อ

ขอ้ศอก 
- ทาํซํ้า 10 ครัง้ 

 

5) ท่าโยกน้ําหนกั-เหยยีดงอขอ้ศอก 
- ท่านี้เริม่จากการยนืตรง 
- ถอืตุม้น้ําหนกัในท่าแขนตรง ไมง่อศอก ให้

ตุม้น้ําหนกัอยูเ่หนือหวั 
- โยกตุม้น้ําหนกัไปทางดา้นหลงั 
- งอขอ้ศอกชา้ๆ จนสุด 
- เหยยีดขอ้ศอกชา้ๆ จนแขนตรง 
- โยกตุม้น้ําหนกัไปทางดา้นหน้าจนอยูใ่นท่า

เริม่ตน้ 
- ทาํซํ้า 10 ครัง้ 

 

6) ท่าเหยยีด-งอขอ้เขา่ 
- ท่านี้เริม่จากการยนืตรง 
- ถอืตุม้น้ําหนกัในท่าแขนตรง ไมง่อศอก ให้

ตุม้น้ําหนกัอยูด่า้นขา้งลาํตวั 
- งอขอ้เขา่ชา้ๆ ยอ่ตวัตํ่าลงไป 
- เหยยีดขอ้เข่าชา้ๆ จนเขา่ตรง (อยูใ่นท่า

เริม่ตน้) 
- ทาํซํ้า 10 ครัง้ 
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7) ท่าเขย่งเทา้ 
- ท่านี้เริม่จากการยนืตรง 
- ถอืตุม้น้ําหนกัในท่าแขนตรง ไมง่อศอก ให้

ตุม้น้ําหนกัอยูด่า้นขา้งลาํตวั 
- เขยง่เทา้ขึน้ชา้ๆ 
- ลดระดบัขอ้เทา้ลงมาสู่ท่าเริม่ตน้ 
- ทาํซํ้า 10 ครัง้ 

ท่ีมา: นายแพทยว์วิฒัน์ วริยิะกจิจา มาเล่นกลา้ม
กนัเถอะ: นกัสรา้งกลา้มเนื้อ หมอชาวบา้น. ปี 25 
ฉบบั 298 หน้า 49-51. 

 

2. ออกก าลงักายหลกั (core exercise)  
ก่อนออกกําลงักายหลกัอยา่งหนึ่งอยา่งใด  แนะนําให้ปฏบิตัเิพื่อการยดืตวัก่อน/หลงั

การออกกําลงักายแต่ละช่วง (session)  
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10. การปรงุอาหารเพ่ือสขุภาพ (healthy cooking) 
 

    
 

การปรงุอาหารสุขภาพเริม่ตน้ทีต่ลาด   คุณสามารถรื่นรมยก์บัอาหารทีคุ่ณชอบ   แต่คุณตอ้งหา
หนทางลดไขมนั/เพิม่อาหารคาลอรรีต่ํ่า (6)        
 

คิดถึงส่ิงสด (think fresh) 
อาหารบาํรงุสุขภาพมกัอยูข่อบ/มมุรา้นคา้  เมือ่ซือ้ผกั/ผลไมค้วรลา้ง  แต่ถา้เรง่รบีใหซ้ือ้สิง่ทีคุ่ณ

สามารถปอกได ้เช่นกลว้ย/สม้  นอกจากนี้ ควรเลอืกซือ้แตงโม/สบัปะรด/ผลไมอ้ื่น 
 

เลือกสีเขียว (go green) 
เคาวน์เตอรส์ลดั  ควรเลอืกผกั/ผลไม ้   ถัว่ฝกัอนัมคีารโ์บไฮเดรต/แป้งตํ่า เช่น ถัว่ฝกัยาว/ถัว่

ลนัเตา/ถัว่แขก  หลกีเลีย่งผกั/พชืทีม่แีป้งเช่น ขา้วโพด/มนั/มนัสําปะหลงั/มนัฝรัง่     
 

อาหารอินทรีย ์(organic food)  
 ใส่ใจสิง่ทีคุ่ณกนิ  ควรเป็นอาหารแทจ้รงิ/มรีสชาต/ิบาํรุงรา่งกาย   เลอืกกนิอาหารทีใ่กลเ้คยีงกบั
ภาวะตามธรรมชาต ิ   เพื่อใหไ้ดส้ารอาหารเท่าทีท่าํได ้   คุณควรทราบกระบวนการอนัเกี่ยวขอ้งกบัการ
ไดผ้ลภณัฑส์ดมาสู่โต๊ะอาหาร    คุณควรรูเ้กีย่วกบัยาฆา่แมลง/วชัพชื (pesticide/herbicide)  รวมถงึ
ฮอรโ์มนทีอ่าหารดดูซมึเขา้ไป      
 ควรเลอืกอาหารสด/ทอ้งถิน่/ตามฤดกูาล   กรณไีมใ่ช่ของสดอาจเลอืกผลไมแ้หง้/ผลไมแ้หง้
เปลอืกแขง็  อกีทางหนึ่ง การซือ้อาหารอนิทรยีห์มายถงึซือ้สิง่ทีป่ราศจากยาฆา่แมลง/วชัพชื/ตดัต่อ
พนัธุกรรม       
 

กินเพ่ือความแขง็แรง  
 อาหารเชา้ทีด่เีป็นกุญในการลดน้ําหนกั    การศกึษาหนึ่งใหห้ญงิน้ําหนักเกนิกนิอาหาร 1,200 
คาลอรีต่่อวนัเป็นเวลา 1,200 คาลอรี ่  กลุ่มแรกไมก่นิอาหารเชา้  ส่วนกลุ่มทีส่องกนิอาหารเชา้   พบว่า
กลุ่มกนิอาหารเชา้น้ําหนกัลดเฉลีย่ 7.7 กโิลกรมั   ส่วนกลุ่มไมก่นิอาหารเชา้น้ําหนกัลดเฉลีย่ 5.9 
กโิลกรมั 
 ความหวิเพิม่เวลานานขึน้เมื่อคุณไมก่นิ  อาหารเชา้ทาํใหค้วามปรารถนาอาหารห่างไกล   ทาํให้
เรารูส้กึควบคุมอาหารไดด้ ี 

การกนิชา้มปีระโยชน์ต่อการยอ่ย 
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11. กินนอกบ้านเพ่ือสขุภาพ (eat healthy at restaurants) 
 

  
 

 เมือ่กนินอกบา้นเป็นเรือ่งง่ายทีต่กกบัดกัของการกนิเพื่อสุขภาพไมด่ ี
 

กินนอกบ้านเพ่ือสขุภาพดีได้อย่างไร  
 มหีนทางหลกีเลีย่งการตกกบัดกัดว้ยเคลด็ลบั/คาํแนะนําต่อไปนี้  
 ประเภทอาหารควรเลือก 

- อาหารปรงุในกระทะ (stir-fried) ดว้ยน้ํามนัจาํนวนน้อย/ไมม่น้ํีามนั 
- อาหารนึ่ง (steamed dish) พรอ้มผกั 
- อาหารยา่งมนัน้อย 
- ผกั/ธญัพชื 
- แกงไรก้ะท ิ
- ซุปไรค้รมี 
- สลดัผกัน้ําสลดัพอประมาณ 
- ขา้วสวย/ขา้วนึ่ง 
- ก๋วยเตีย๋ว/หมีน้ํ่า/แหง้ 
- ก๋วยเตีย๋ว/หมีผ่ดัน้ํามนัพอประมาณ 
- เตา้หู ้
- ผลไม ้

ประเภทอาหารควรหลีกเล่ียง  
- อาหารทอด 
- อาหารจานด่วน 
- ขา้วผดั 
- แกงกะท ิ 
- ซุปครมี 

 

การกนิควรสัง่/กนิน้อย/ พอประมาณ   แนะนําใหด้ื่มน้ําเปล่า/บรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอลไ์มเ่กนิ 
1 ถงึ 2 แกว้ (จบิชา้ๆ/ดื่มน้ําเปล่าสลบั)    

เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ สว่นการกนิชา้ๆ/รืน่เรงิกบัการสนทนาวสิาสะช่วยการกนิมากเกนิ    
กรณกีนิไมห่มด/ขอถุงใส่กลบับา้นสาํหรบัมือ้/วนัต่อไป    
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12. แผนประจ าวนัเพ่ือลดน ้าหนัก (daily plan for weight loss) 
 

  
 

 มหีลุมพรางมากมายเมือ่ลดน้ําหนกั   แต่การเครง่ครดักบัแผนตัง้แต่ตื่นจนหวัถงึหมอน   ทาํใหม้ี
ความเป็นไปไดต่้อการประสบความสาํเรจ็ 
 

น ้าหนักลดตามเวลา 
 จากนาททีีคุ่ณตื่นจนเขา้นอก  ควรเฝ้าดเูวลาสาํหรบัสุขภาพ/ลดน้ําหนกัดขีึน้ 
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