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บรรณาธิการ
จุลสารสามิตภาค 4 ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ของปีงบประมาณ 2558
เนือ้ หาของบทความยังคงมีเนือ้ หาสาระทีเ่ กีย่ วกับการจัดเก็บภาษีและการปราบปราม
ผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต บทความเกีย่ วกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สาระ
เกีย่ วกับอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพ และภาษาอังกฤษเพือ่ รองรับ AEC ซึง่ น่าสนใจ
มาก
คณะผูจ้ ดั ทาจุลสารเล่มนีห้ วังเป็นอย่างยิง่ ว่า จุลสารฉบับนีจ้ ะเป็น
ประโยชน์สาหรับผูอ้ า่ นทุกท่าน และขอขอบคุณทีท่ า่ นผูอ้ า่ นได้ให้ความสนใจติดตามจุลสาร
มาอย่างต่อเนือ่ ง พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

... ธันยพร นาคะประวิง...
บรรณาธิการ

คณะผู้จัดทำ
นายสันติ บุญไทย

ที่ปรึกษา

นายรังสรรค์ จินตศิริ

บรรณาธิการบริหาร

นางสาวธันยพร นาคะประวิง

บรรณาธิการ

พิมพ์/ออกแบบ/ประสานงาน
นายวสันต์ เคนหาญ

นายวรพจต์ แตงจัน่

นางภัทราวดี ตัง้ ชัยสิทธิกลุ

นาวสาวสมฤดี มานะวัน

นายเอกลักษณ์ เงินขาว

สำรบัญ
บรรณำธิกำร
ผลกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิต ไตรมำสที่ 2 (รำยสินค้ ำ)
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รำยงำนผลกำรปรำบปรำม
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สำนวนภำษำอังกฤษที่นิยมใช้ กัน ฯ
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เทคโนโลยีกำรตำมหำโทรศัพท์ ท่ หี ำยไป
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สำนวนภำษำอังกฤษที่นิยมใช้กัน นำสำนวนมำใช้กับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
สำนวนภำษำอังกฤษที่นิยมใช้กัน นำสำนวนมำใช้กับสถำนกำรณ์ดังต่อไปนี้นะจ๊ะ
1. สำนวนที่ใช้ถำมว่ำ " เกิดอะไรขึ้น" หรือ "มีอะไรผิดปกติ เกิดขึ้น" คือ
What happened ?
someone ?
What is wrong with.
Something.
What is the matter ?
2. สำนวนที่ใช้ถำมลักษณะว่ำเป็นอย่ำงไร ใช้ได้ทั้งกับคนและสิ่งของ What is the
weather like ?
What is your new teacher like?
3. สำนวนที่ใช้เมื่อประธำนมิได้ทำกริยำนั้นๆ ด้วยตนเอง แต่มีผู้อื่นทำให้
3.1 have (or get) + something + กริยำช่อง 3 เช่น He has his room cleaned. (= Someone, cleans the room for him.)
3.2 have + someone + กริยำช่อง 1 (infinitive without to) เช่น He has the servant clean his room.
3.3 get + someone + infinitive with to เช่น He got a florist to send the flowers to me
4. สำนวนที่หมำยถึงไปต่ำงประเทศ (to a foreign country) ใช้ "go abroad" เช่น He plans to go abroad next year.
5. สำนวนที่หมำยถึง "สมัครงำน" คือ to apply for a job เช่น She applied for an accountant. (= เธอสมัครเป็นนักบัญชี)
6. สำนวนที่ใช้กับ to spend มักใช้กับเงินหรือเวลำ
- spend + money + on + something
เช่น The children spent 200 baht on the new toy.

- spend + time + v. ing
The spent an hour doing the exercise.

7. สำนวนเกี่ยวกับเวลำอีกอย่ำงหนึ่ง คือ It {takes } + time + to do something took
เช่น It takes us three hours to go to Hua Hin.
8. สำนวน to be fond of = like (ชอบ) เช่น The girl is fond of singing = The girl likes singing.
9. สำนวนที่หมำยถึง เก่ง/ไม่เก่ง หรือ มีควำมสำมำรถ/ไม่มีควำมสำมำรถ ในด้ำน ……to be good at
เช่น He is good at dancing (= เขำเต้นรำเก่ง)
{to be bad at }
to be poor in = ไม่เก่ง, อ่อน
to be weak in
เช่น My students are poor in Physics. (= นักเรียนของฉันไม่เก่งฟิสิกส์)
10. to be on duty = อยู่เวรหรือระหว่ำงขณะปฏิบัติหน้ำที่
to be off duty = ออกเวรหรือไม่ต้องปฏิบัติหน้ำที่
to have a day off = ได้หยุดงำน 1 วัน เช่น
The have three days off for Chinese New Year. (=สำหรับตรุษจีน พวกเขำได้หยุดงำน 3 วัน)
11. เมื่อไม่เชื่อคำพูดของผู้พูดหรือสิ่งที่เขำพูดนั้นเป็นไปไม่ได้ จะถำมว่ำ
Are you kidding? (=คุณล้อเล่นหรือเปล่ำ)
12. สำนวนที่ใช้กับ v. to have ซึ่งใช้กันบ่อยๆ ได้แก่
- have (or take) a bath / a shower = อำบน้ำ อำบน้ำฝักบัว
- have a break = พักคั่น หรือหยุดพักชั่วครู่
- have a cold / a flu / a headache / a toothache … = เป็นไข้หวัด / ไข้หวัดใหญ่ / ปวดหัว / ปวดฟัน …
- have a fever = เป็นไข้
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13. to be over = จบสิ้น เสร็จสิ้น เช่น The file was over.
บำงทีใช้ "The time is up." หมำยถึง "The time is over." (=หมดเวลำ) ก็ได้
14. to be eager to do something = กระตือรือร้นที่จะทำ…
to be willing to do something = เต็มใจที่จะให้…

to be ready to do something = พร้อมที่จะทำ…
to be about to do something = กำลังจะ เกือบจะทำ…

15. to be in order = อยู่ในระเบียบ เรียบร้อย ใช้ได้
to be out of order = ไม่เป็นระเบียบ ใช้ไม่ได้ หรือเสีย เช่น
They couldn't hear anything because the radio was out of order. (=พวกเขำไม่ได้ยินอะไรเลยเพรำะวิทยุมันเสีย)
16. สำนวนที่ใช้ตำมด้วย v. ing ที่ควรรู้ ได้แก่
give up = หยุด หรือเลิกทำ
be (get) accustomed to
to be busy = ไม่ว่ำง หรือวุ่นอยู่กับ
I can't help = อดไม่ได้
no use = no good = ไม่มีประโยชน์ที่จะ

be (get) used to = เคยชินกับ
look forward to = คำดหวังที่จะ…
to be worth = มีค่ำควรแก่กำร…
I can't stand = ทนไม่ได้

17. to be in trouble = อยู่ในภำวะยุ่งยำก หรือมีปัญหำ

to be in a hurry = รีบร้อน

18. สำนวนที่เกี่ยวกับ make ที่ควรจำ ได้แก่
make friends with… = ผูกมิตร หรือทำควำมรู้จักกับ..
make fun of = หลอก แกล้ง

make up one's mind = ตัดสินใจ
make a fool of

19. play a trick on someone = หลอกลวง…
20. pay atttenion to = ให้ควำมสนใจ เอำใจใส่กับ..
21. on sale = ลดรำคำ

for sale = มีไว้สำหรับขำย

22. on time = ตรงเวลำ

in time = ทันเวลำ

23. to go for a walk = ไปเดินเล่น
24. to go on holiday = ไปเที่ยววันหยุด

to go on business = ไปทำธุรกิจ

25. เวลำที่เรำคิดหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยู่ จะใช้สำนวนที่หมำยถึง มีอะไรอยู่ในใจ คือ something on one's mind เช่น
The debt is on his mind. (=เขำกำลังคิดถึงเรื่องหนี้อยู่)
26. in advance หมำยถึง "ล่วงหน้ำ"
She plans in advance for the program next month. (= เธอวำงแผนล่วงหน้ำสำหรับรำยกำรเดือนหน้ำ)
27. out of t question= impossible (เป็นไปไม่ได้)
His adventure is out of the question. (= กำรผจญภัยของเขำนั้นเป็นไปไม่ได้)
28. to make a promise = กระทำสัญญำ
to keep a promise = รักษำสัญญำ

to break a promise = ไม่รักษำสัญญำ

29. fail to do something = พลำดที่จะทำ (คือ ไม่ได้ทำ) เช่น
We failed to pick her up at the airport. (= เรำไม่ได้ไปรับเธอที่ สนำมบิน)
30. succeed in doing something = ประสบควำมสำเร็จในกำร… เช่น
He succeeded in controling the racing car. (= เขำประสบควำมสำเร็จในกำรควบคุมรถแข่งนั้น)
31. be equal to หมำยถึง เท่ำกันกับ … เช่น
His weight is equal to mine. (= น้ำหนักของเขำเท่ำกับน้ำหนัก ของฉัน)
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32. be similar to หมำยถึง เหมือนกันกับ… เช่น
The weather here is not similar to that of England. (= อำกำศที่นี่ไม่เหมือนกับอำกำศที่อังกฤษ)
33. to lose one's way = to get lost = หลงทำง เช่น
Have you ever got lost in the forest? (= คุณเคยหลงทำงในป่ำไหม)
34. to learn by heart = ท่องจำ เช่น
He is good at learning by heart. (= เขำท่องจำเก่ง)
35. to lose one's heart = to fall in love with… = ตกหลุมรัก… เช่น
My friend has his heart to that lovely girl. (= เพื่อนของฉันตกหลุมรักผู้หญิงน่ำรักคนนั้นเข้ำแล้ว)
36. for good = forever = ชั่วนิรันดร เช่น
They left the village for good. (= พวกเขำออกจำกหมู่บ้ำนไปตลอดกำล)
37. up to date = modern = fashionable หรือ to be in fashion = ทันสมัย กำลังเป็นที่นิยมหรืออยู่ในควำมนิยม เช่น
Jeans are not in fashion now. (= ยีนส์ไม่เป็นที่นิยมในขณะนี้)
38. out of date = ล้ำหลัง ไม่ทันสมัย
39. to keep an eye on = to watch over = เฝ้ำดู เช่น
She kept an eye on the little girl until her mother came back. (= เธอเฝ้ำดูเด็กผู้หญิงตัวเล็กนั้นจนกระทั่งแม่ของเธอกลับมำ)
40. to make both ends meet = ทำให้รำยได้พอกับรำยจ่ำย เช่น
Can you make both ends meet on your salary? (= คุณสำมำรถใช้จ่ำยได้พอกับรำยได้ซึ่งเป็นเงินเดือนของคุณหรือไม่)
41. hang up = วำงหูโทรศัพท์
42. to deal with = จัดกำรกับปฏิบัติต่อ
43. bring up = ให้กำรอบรมเลี้ยงดู ให้กำรศึกษำ เช่น
She was very well brought up in our family. (= เธอได้รับกำรอบรมเลี้ยงดูอย่ำงดีมำกในครอบครัวของเรำ)
44. run out of = หมด ขำดแคลน เช่น That car has run out of petrol. (= รถคันนั้นน้ำมันหมด)
45. catch up with = ตำมทัน เช่น He ran so fast that I couldn't catch up with him. (= เขำวิ่งเร็วมำกจนกระทั่งฉันตำมไม่ทัน)
46. to have an appointment with someone = มีนัดหมำยกับ… มักใช้อย่ำงเป็นทำงกำร เช่น
He has an appointment with the doctor. (= เขำมีนัดกับแพทย์) แต่ถ้ำนัดกับเพื่อนหรือแฟนจะใช้สำนวนว่ำ have a date แทน เช่น
He has a date with his girlfriend.
47. to back up = support = สนับสนุน เช่น
The new movie star as suddenly come famous as there are may people who back up her. (= ดำรำใหม่คนนั้นมีชื่อเสียงขึ้น กระทันหัน เพรำะมีหลำยคนสนับสนุนเธอ)
48. little by little = gradually = ทีละเล็กทีละน้อย เช่น
The director is getting fat little by little. (= ผู้อำนวยกำรเริ่มอ้วนขึ้น ทีละน้อย)
49. to be on the air = ออกอำกำศทำงวิทยุ หรือโทรทัศน์ เช่น
The Jazz music is now on the air. (= ดนตรีแจ๊สกำลังออกอำกำศอยู่ขณะนี้)
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เทคโนโลยีการตามหาโทรศัพท์ท่หี ายไป
ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบกับ โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนในปัจจุบันติดตั้ง GPS Receiver
มาแทบจะทุกเครื่องแล้ว ทาให้เมื่อโทรศัพท์มือถือหายหรือถูกขโมยไป ก็สามารถตามหาได้ไม่ยาก อย่างเช่นกรณี ที่สิงคโปร์เมื่อ
ชายวัย 18 ปีได้ขโมย iPhone จากเหยื่อผู้เคราะห์รา้ ย แต่ดว้ ยบริการ Find My iPhone ก็ทาให้ตารวจสามารถตามรอย
คนร้ายและจับกุมได้ภายใน 48 ชั่วโมง ส่วนในประเทศไทย ก็มีกรณีที่ iPad ของชายผู้หนึ่งหายไป และสามารถตามจนเจอได้
ด้วยบริการ Find my iPhone นี้เช่นกัน และก็ได้กลับคืนมาในที่สุด เราจึงขอแนะนาบริการดีๆฟรีๆใกล้ตัว ที่จะช่วยให้ตามหา
อุปกรณ์มือถือที่หายไปได้ 2 บริการด้วยกัน ครอบคลุมทั้งผู้ใช้ iPhone, iPad, iPod Touch, Blackberry, Android และ
Windows mobile ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านที่เป็นเจ้าของอุปกรณ์เหล่านี้
Find my iPhone จาก Apple
ก่อนหน้านี้ ผู้ที่จะสามารถใช้บริการนี้ได้ต้องเป็นสมาชิก Mobile Me ซึ่งเสียเงินเสียก่อน แต่ปัจจุบันนี้ทาง Apple
เปิดให้ใช้ได้แบบฟรีๆกันแล้วสาหรับอุปกรณ์ iPhone, iPad, iPod ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 4.2 ขึ้นไป (แต่สาหรับ version
ที่ต่ากว่านี้ก็สามารถใช้ผา่ นบริการ Mobile Me แบบเสียเงินได้อยู่)
บริการนี้นอกจากจะช่วยให้เราสามารถหาว่าเครื่องเราอยู่ที่ไหนในตอนนี้แล้ว ยังสามารถสั่งให้ส่งข้อความให้ขึ้นที่หน้าจอ
ของอุปกรณ์ที่เราตามหา, สั่งให้เครื่องส่งเสียงดังขึ้น แม้จะอยู่ใน Silent Mode ก็ตาม, สั่งให้เครือ่ ง Lock และตั้ง Password
ไว้ หรือกรณีที่เราคิดว่าคงไม่ได้อุปกรณ์นั้นๆคืนแล้ว ก็ป้องกันข้อมูลสาคัญรั่วไหลด้วยการสั่งลบข้อมูลทั้งหมดไปเลยก็ได้
วิธกี ารติดตัง้
เข้าไปที่ Settings > Mail, Contacts, Calendars >เลือก Mobile Me >ใส่ Apple ID ของเรา (ซึ่งก็คือ ID เดียวกัน
กับที่เราใช้ใน iTune และ Appstore) ซึง่ ถ้าหากยังไม่มี Apple ID ก็สามารถกดสร้าง Free Account ได้ > และสั่งเปิด
“Find My iPhone” on

เพียงเท่านี้ เมื่อ iPhone 4, iPod Touch 4th Gen หรือ iPad ที่เปิดใช้บริการ Find My iPhone ได้หายไป ก็สามรถ
ตามหาได้ด้วยวิธงี ่ายดังนี้ (แต่ถา้ หากอุปกรณ์ที่เราตามหา ไม่ได้สั่งให้ “Find My iPhone” เป็น “on” เอาไว้ก็ไม่สามารถที่จะ
ระบุตาแหน่งของอุปกรณ์นั้นๆได้เมื่อหายไป หรือถ้าหากสัง่ ปิดการ push หรือปิดเครื่องไปแล้ว ก็ตามหาไม่ได้เช่นกัน)
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1) ใช้คอมพิวเตอร์เข้าเวป me.com แล้ว login ด้วย Apple ID ของเรา จากนั้นระบบก็จะระบุตาแหน่งของ iPhone,
iPod Touch หรือ iPad ของเราที่ตามหาอยู่เป็นพิกัดอย่างแม่นยาบนแผนที่ Google map (แต่หากอุปกรณ์ที่ตามหาอยูใ่ น
อาคาร จะแม่นน้อยกว่าอยู่ในทีโ่ ล่งหรือที่เปิด เพราะอาจเป็นการระบุตาแหน่งผ่านเครือข่ายโทรศพท์มือถือ หรือ wifi แทน
GPS เนื่องจากรับสัญญาณดาวเทียมไม่ได้ในที่ปิด)

2) หรือใช้อุปกรณ์ iPad, iPhone4 เครื่องอื่นที่ติดตั้งโปรแกรม Find My iPhone เอาไว้แล้ว (ไปโหลด Find My
iPhone ได้ที่ App store) เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว login ด้วย Apple ID ของเรา จากนั้นเลือกชื่ออุปกรณ์ที่เราต้องการตา
มหา ระบบก็จะระบุพิกดั ของอุปกรณ์นั้นๆ บนแผนที่เช่นเดียวกัน

เมื่อระบุพิกัดเครื่องของเราได้แล้ว ก็สามารถ
สั่งให้ส่งข้อความไปยังเครื่องที่ตามหา หรือสั่งให้ส่ง
เสียง (play sound) , สัง่ ให้ Lock เครื่อง โดยตัง้
Password เป็นตัวเลข 4 หลักก่อน เมื่อกดส่ง
เครื่องของเราจะถูก Lock ทันที, หรือสั่งให้ลบข้อมูล
ทั้งหมดบนเครื่องก็ได้
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Lookout สาหรับ Blackberry, Android, Windows mobile
โปรแกรม Lookout เป็นโปรแกรมด้าน backup ข้อมูลต่าง รองรับทั้ง Blackberry android และ windows
mobile และต้องรองรับการต่อ GPS ด้วย (ยกเว้น windows phone7) โปรแกรมนี้รองรับการ backup ข้อมูล, การสแกน
พวกไวรัสมัลแวร์บนมือถือ และ ตามหามือถือคุณด้วย GPS ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้
วิธกี ารติดตัง้
สามารถ download ได้ทั้งทาง หน้าเว็บไซต์ http://www.mylookout.com และทาง หน้า market ของ android,
blackberry , Windows mobile
หน้าตาโปรแกรม Lookout หากคุณสมัครlookout อยู่แล้วสามารถ
login ได้เลย หากไม่มีควร sign up free เพื่อสมัครเปิดบัญชีโปรแกรม
lookout ของคุณเองได้ฟรี

หน้าตาสมัคร lookout Mobile Security บนมือถือ Blackberry
โปรแกรมนี้ใช้งานได้งา่ ย โดยทาการติดตั้งแล้วทาการสมัครสมาชิกเว็บ mylookout.com ผ่าน application บนมือถือ
นี้ได้เลย เมื่อสมัครเสร็จแล้ว เครื่องก็จะทาการ scan ไวรัสให้ แล้วเปิดโปรแกรมนี้ค้างทางานไว้ (รวมทั้งเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ค้างไว้ด้วย)
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เวลาเราเผลอลืมมือถือไว้ หรือโทรศัพท์มือถือหาย ก็เปิดคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือหรือ tablet เครื่องอื่น แล้วเข้า
เว็บไซต์ www.mylookout.com ทาการ login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมลล์ที่คุณได้สมัครไว้ ซึ่งก็จะคล้ายกันกับการใช้บริการตามหา
iPhone, iPad, iPod Touch ใน Mobile Me จาก Apple

เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วเลือกแท็บ “missing device” แล้วเลือก “Locate” ก็จะหาพิกดั ของโทรศัพท์มือถือที่คุณตามหา
อยู่ผ่าน สัญญาณ GPS ที่คุณเปิดค้างเอาไว้บนมือถือเครื่องที่คุณกาลังตามหานั่นเอง
ตัวมือถือที่ลง Lookout กระพริบพร้อมเสียงดังๆ เมื่อ
เจ้าของมือถือสั่ง scream ผ่านทางเว็บ my lookout และที่
สาคัญหากมาถึงแถวนั้นแล้วหรืออยู่ที่เดียวกันกับพิกัด GPS
ที่บอกแล้ว แต่ก็ยังหาไม่เจออีก ก็สามารถกด ปุ่ม “scream”
บนเว็บเพื่อสั่งให้มือถือนั้นเปิดเสียงหวอให้คุณได้ยินว่ามือถือ
อยู่ไหนได้ด้วย ซึง่ ก็คล้ายกันกับของ Mobile Me ที่สามารถ
สั่งให้ส่ง message ไปยังอุปกรณ์ที่เราตามหา และสัง่ ให้ส่ง
เสียงออกมา (play sound) ได้อีกด้วย

** ข้อควรระวังคือการใช้บริการเหล่านี้อาจนามาสูค่ ่าบริการ internet ที่ควบคุมไม่ได้ถ้าหากไม่ได้สมัครใช้ package ประเภทไม่
จากัด (unlimited) เพราะระบบจะมีการรับส่งข้อมูล (data) กันผ่านทาง edge/GPRS/3G เป็นระยะๆ

ที่มาข้อมูลและภาพบางส่วน

Thaimacupdate , apple , mylookout.com , whatphone.net
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5 เทคนิค อาหารเช้าลดความอ้วน กับเมนูอาหารเพือ่ สุขภาพ
เทคนิคที่เราจะแนะนากันในวันนี้ สามารถ
นาไปประยุกต์เข้ากับแผนการลดน้าหนักของคุณได้
โดยเพิ่มเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเข้าไปในมื้อเช้าของแต่
ละมื้อ ก็จะสามารถช่วยลดปริมาณแคลอรี่ที่กินเข้าไป
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ก็ควรออกกาลังกายควบคู่ไปด้วย
เพื่อให้เห็นผลได้เร็วขึ้น แถมยังได้สุขภาพที่ดีอีกด้วย
ที่จริงแล้วการเลือกกินแต่อาหารเพื่อสุขภาพกับ
การลดน้าหนักนั้น อาจจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันเสมอไป
การรับประทานอาการปรกติก็สามารถลดความอ้วนได้เข่นกัน การการลดความอ้วนก็มีอีกหลายวิธีในการปฏิบัติ
สามารถทาได้ทุกเวลา อย่างเทคนิคอาหารเช้าที่เราแนะนา ก็สามารถนาไปประยุกต์กับอาการเที่ยง หรืออาหาร
เย็นก็ได้ตามความเหมาะสม ว่าแล้วก็มาดูกันว่า เทคนิคที่เรานามาแนะนากันในวันนีม้ ีอะไรกันบ้าง

** 5 เทคนิคที่ควรนำไปใช้ กับ?เมนูอำหำรเพื่อสุขภำพ สำหรั บคนที่จะลดนำ้ หนัก **
1. เมนูอาหารเช้าในแต่ละมือ้ ควรมีไฟเบอร์
อยูอ่ ย่างน้อง 8 กรัม หมายความว่า ในแต่ละมื้อที่
คุณทานนั้น การเลือกทานอาหารที่มีไฟเบอร์อยู่จะ
ส่งผลให้ระบบการย่อยยาวนานขึ้น ทาให้คุณรู้สึก
หิวน้อยลงในมื้อต่อๆไป คุณก็รู้ใช่มั้ยว่าอารมณ์โมโห
หิวมันอันตรายแค่ไหน?
3. กินโปรตีนให้เยอะ และลดน้าตาลให้
น้อยลง บางคนที่ชอบกินอาหารเช้าแบบง่ายๆและ
รวดเร็วเพราะต้องรีบออกไปทางาน ทาให้ไม่ได้รับ
โปรตีนที่มากพอ และบางครั้งอาหารเหล่านั้นก็อุดมไป
ด้วยความหวาน ให้แคลอรี่สูงและให้พลังงานน้อย ใน
มื้อเช้าของแต่ละวัน ลองหารไขไก่ซึ่งเป็นแหละโปรตีน
ที่ราคาย่อมเยามาเป็นส่วนประกอบในอาหารเช้าของ
คุณ ถ้านึกไม่ออกว่าจะเอาไข่มาปรุงเป็นเมนูอะไร ก็
แนะนาไข่ต้มเลยครับ โปรตีนสูง ไขมันน้อยด้วยนะ

2. กินอาหารเช้าให้เร็วทีส่ ดุ จากผลการวิจัย
หลายๆที่ การกินอาหารเช้าจะช่วยให้ระบบเผาผลาญ
ทางานได้ดีขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยป้องกันไม่ให้คุณ
รู้สึกหิวในตอนสายๆ วิธีการนี้จะทาให้คุณหลีกเลี่ยง
การเลือกกินอาการที่นอกเหนือไปจากโปรแกรมได
เอ็ดของคุณได้เป็นอย่างดี ดังนั้นคุณควรกินอาหารเช้า
อย่างช้าที่สุดคือ หลังตื่นนอน1ชั่วโมง เพราะเป็นช่วงที่
ร่างกายกาลังต้องการสารอาหารและเร่งอัตราการเผา
ผลาญในร่ายการได้ดี นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทาไมเราถึง
ต้องให้คุณกินอาหารเช้าให้เร็วที่สุด
4. ปริมาณของอาหารเช้า จริงอยู่ที่อาหารเช้า
นั้นควรเป็นมื้อที่มีปริมาณมากที่สุด แต่ก็ไม่ควรมาก
จนเกินไป ปริมาณอาหารเช้าในแต่ละวันควรมีแคลอรี่
รวมๆกันแล้วอยู่ที่ประมาณ 350 แคลอรี่ กาลังดีเลย
นะ สาหรับคนที่กาลังลดน้าหนัก

5. กินอาหารเช้าอย่างสม่าเสมอ การอดเมื้อเช้าเป็นการตัดสินใจที่ผิดมากในการลดน้าหนัก การกิน
อาหารเช้าช่วยให้คุณ เผาผลาญพลังงานในแต่ละวันเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นการรับอาหารอาหารอย่าง ข้าว ใน
ตอนเช้า ยังช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มและกินอาหารในมื้อต่อไปได้น้อยลง ทาให้รับแคลอรี่ในแต่ละวันน้อยลงด้วย และ
นี่แหละ เป็นเคล็ดลับของคนที่จะลดน้าหนักเลยหละ
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นายสันติ บุญไทย เดิ นทางมารับตาแหน่ งผูอ้ านวยการสานักงานสรรพสามิ ตภาคที ่ 4
เมือ่ วันที ่ 30 มีนาคม 2558
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