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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

	 เมื่อย่างเข้าสู ่วัยรุ ่น	อะไร  ๆ  ก็ดูเหมือนจะวุ่นไปหมด	มีเรื่องใหม่  ๆ  ให ้

ขบคิดอยู่ตลอดเวลา	ทั้งต้องเรียนหนักขึ้น	ต้องเข้าสังคม	และยังต้องปรับตัว 

ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างอีกด้วย	 อารมณ์ก็ข้ึน  ๆ  ลง  ๆ	 เวลามี 

เรื่องเครียดทีไร	 คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เข้าใจ	 เพื่อน ๆ หลายคนคงเคยกลุ้มใจกับ

ปัญหาเหล่านี้ใช่ไหมล่ะ

	 นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ภูมิใจเสนอ ไม่ยากถ้าไม่อยากเครียด เพื่อน

สนิทคนใหม่ที่ยินดีรับฟังทุกปัญหากลุ้มใจของเพื่อน  ๆ	และจับมือฟันฝาไป 

ด้วยกัน	

 ไม่ยากถ้าไม่อยากเครียด ได้รวบรวมปัญหาของวัยสาวไว้อย่าง 

ครบถ้วน	ทั้งเรื่องส่วนตัว	ความรัก	ครอบครัว	พร้อมกลยุทธ์ก�าจัดความเครียด

แบบราบคาบ	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวย ๆ งาม ๆ ชนิดส่วนตั๊วส่วนตัวอย่างสิวผุด 

ท้องผูก	น�้าหนักขึ้น	 กระทั่งเรื่องใหญ่โตที่ท�าร้ายจิตใจอย่างคุณพ่อคุณแม ่

ไม่เข้าใจ	คุณยายรักน้องมากกว่า	หรือคุณพ่อแต่งงานใหม่	

	 ไม่ว่าปัญหาจะหนักขนาดไหน	 เคล็ดลับดี  ๆ  ในหนังสือเล่มนี้	 ก็ช่วย 

สลัดปัญหาทิ้งได้แบบไม่ยาก	 อย่ามัวเสียเวลามานั่งเป็นสาวหน้ามุ่ยอยู่เลย 

มาแปลงโฉมเป็นคนใหม่ที่สวยสดใสสมวัยกันดีกว่า

	 	 นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

่
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บทที่

เรื่องเครยีด ๆ 
แบบส่วนตั๊วส่วนตวั

1
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 ความอ้วนไม่ดีต่อสุขภาพ

แถมยังท�าให้ขาดความมั่นใจ น�้าหนัก
ที่เพิ่มขึ้นท�าให้สวมชุดสวยตัวโปรดไม่ได้ 

จึงต้องรีบลดน�้าหนักอย่างด่วนที่สุด

  แต่ก่อนจะรู้ว่าตัวเองอ้วน

หรือไม่  เพื่อน ๆ ต้องรู้วิธีวัดส่วนสูงและ

ชั่งน�้าหนักที่ถูกต้องเสียก่อน  จากนั้น

ใช้นิ้วหนีบที่พุงและต้นขาด้านหลัง  เพื่อเช็กดูว่า

มีไขมันส่วนเกินที่ไม่เหมาะกับวัยใสอย่างเรา

บ้างหรือเปล่า

  เอาละ  เรามาวัดน�้าหนักและส่วนสูง พร้อมกับเช็กไขมันที่หน้าท้องและ

ต้นขากันเลย

ฉันอ้วนหรือเปล่านะ

 เพื่อน ๆ  ของฉันเมื่อเข้าสู ่วัยรุ ่นก็ชวนกันลดน�้าหนัก แล้วฉันจ�าเป็นต้อง 
ลดน�้าหนักบ้างไหม เสื้อผ้าของฉันรู้สึกจะหดเล็กลงเรื่อย ๆ  ด้วย

ว้าย!

นี่ ไง
เอวห่วงยาง
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l วิธวีดัส่วนสงูและน�้ำหนกัอย่ำงถกูต้อง
n ส่วนสูง

  ยืนตรง  เกร็งหน้าท้อง สายตามองตรงไปข้างหน้า
n น�้าหนัก

  ถอดเสื้อผ้าออกแล้วขึ้นเหยียบบนเครื่องชั่ง  โดยชั่งใน

  เวลาเดียวกันทุกวัน คือตอนเช้าและเย็นหลังจากอาบน�้า

เคล็ดลบัไดเอตแบบด่วนจี๋ 

  การลดน�้าหนักโดยไม่กินอะไรเลย

ย่อมไม่ดีต่อสุขภาพแน ่ๆ ทางที่ดีควร

กินอาหารในปริมาณพอเหมาะ และ

ออกก�าลังกายอย่างเต้นแอโรบิกหรือ

เล่นฮูลาฮูป เพียงเท่านี้น�้าหนักก็ลดลงแล้ว

ฉันไม่กิน!

l วิธเีช็กไขมันที่หน้ำท้องและต้นขำ 
n หน้าท้อง

 วิธีเช็ก: ยืนตรง จากนั้นใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้หนีบพุง

  ผล:  ถ้าหนีบแล้วดึงออกมาได้ยาว 4  เซนติเมตรขึ้นไป แสดงว่า 

    “มีไขมันส่วนเกิน”
n ต้นขา

  วิธีเช็ก: ยืนตรง จากนั้นใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้หนีบที่ด้านข้างของต้นขา

  ผล:  ถ้าหนีบแล้วดึงออกมาได้ยาว 4  เซนติเมตรขึ้นไป แสดงว่า

    “ต้นขาเริ่มใหญ่แล้ว”
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ออกก�าลังกายกันเถอะ

 สาว ๆ  อย่างเรา ต่างก็มีรูปร่างแตกต่างกัน ดังนั้น เรามาเลือกวิธีการออก 
ก�าลังกายให้เหมาะสมกับรูปร่างกันดีกว่า

	 n อ้วนช่วงล่าง-หุ่นทรงลูกแพร์ 

 มีหุ่นช่วงบนเล็ก แต่ช่วงล่าง คือสะโพก

และก้นใหญ่ มักมีไขมันสะสมบริเวณต้นขาและ

สะโพก  ใครที่มีหุ่นแบบนี้จะมีไขมันสะสมง่าย 

เพราะระบบขับถ่ายและระบบเผาผลาญอาหารท�างาน

ได้ไม่ดี  จึงต้องออกก�าลังกายด้วยการยืดกล้ามเนื้อขา

ก่อนเป็นอันดับแรก หรือออกก�าลังกายที่ต้องเคลื่อนไหว

ร่างกายมาก ๆ เช่น  เต้นแอโรบิก ปั่นจักรยาน เดินเร็ว 

หรือเดินขึ้นลงบันได 

	 n อ้วนช่วงบน-หุ่นทรงสตรอเบอรี่ 

  มีไขมันส่วนเกินบริเวณหัวไหล่ แขน

หลัง และเอว  ควรออกก�าลังกายด้วยการ

ยกดัมเบลล์หรือการเต้น  เพราะช่วยให้หัวไหล่ 

แขน และหลังได้เคลื่อนไหว 
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	 n ช่วงท้องใหญ่-หุ่นทรงแอปเปิ้ล

  มีไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องจนป่องออกมา

อย่างเห็นได้ชัด จึงต้องออกก�าลังกายที่เน้นช่วงท้อง

และสะโพกเป็นหลัก  เช่น ซิตอัป  เต้นแอโรบิก 

l แล้วกำรออกก�ำลงักำยแต่ละ ิชนดแตกต่ำงกนัอย่ำงไร

กำรออกก�ำลงักำยแบบใช้ออกซิเจน 

  คือการออกก�าลังกายที่ช ่วยให้ร ่างกายรับแก๊ส

ออกซเิจนได้มากขึน้ และเผาผลาญไขมนัส่วนเกนิ เช่น การ

เดินเร็ว  เต้นแอโรบิก ว่ายน�้า หรือปั่นจักรยาน

กำรออกก�ำลงักำยแบบไม่ใช้ออกซิเจน 

  คือการออกก�าลังกายแบบต่อเนื่อง 

โดยเน้นที่กล้ามเนื้อเป็นหลัก  เช่น ยกดัมเบลล์

ซิตอัป วิดพื้น

กำรออกก�ำลงักำยแบบยดืหยุ่นกล้ำมเนื้อ

  คือการออกก�าลังกายที่เน้นเสริมส่วนโค้ง

ส่วนเว้าของร่างกาย เพื่อให้อวัยวะต่าง ๆ ท�างาน

อย่างสมดุล  เช่น โยคะ
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ท�าไงดี! ขาฉันใหญ่จัง 

	 โอ๊ยยย...ท�ำไงดี!	กว่ำจะรู้ตัวอีกที	เพื่อนๆ ก็พำกันทักว่ำขำใหญ่แล้ว	 พยำยำม
ตั้งหลำยวิธี	ขำก็ไม่เล็กลงสักนิด	 ถ้ำมีวิธีออกก�ำลังกำยที่ลดเฉพำะส่วนได้ก็ดีน่ะสิ

l วิธลีดไขมันเฉพำะส่วนแบบง้ำยง่ำย

 n ลดหน้าท้อง

  นอนหงาย แหงนหน้ามองเพดาน 

แล้วยกขาท�าท่าคล้ายก�าลังปั่นจักรยาน

 n ลดสะโพก

  นอนคว�่า  เหยียดแขนไปด้านหน้า

และเหยียดขาไปด้านหลังให้ตึงที่สุด ค้างไว้ 
30 วินาที ท�าซ�้า 5 ครั้ง 

 n ลดต้นขา

  นอนตะแคง ใช้ข้อศอกยันพื้นไว้ 

ยกขาข้างที่อยู่ด้านบนขึ้น พร้อมกับ

เหยียดปลายเท้าตึง
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  จากนั้นงอหัวเข่าเล็กน้อย ดันขาไป

ทางซ้ายและขวาสลับกัน 10 ครั้ง แล้ว

สลับท�าขาอีกข้าง 

 n ลดน่อง

  คุกเข่า วางมือทั้ง 2 ข้างเท้าไว้บนพื้น 

จากนั้นเหยียดขาซ้ายไปด้านหลัง 

งอขาขวาขึ้นชิดอก ค้างไว้ 10 วินาที 

แล้วสลับท�าขาขวา ท�าซ�้า 10 ครั้ง

อ๊ะ ๆ ห้ำมกินอะไรก่อนและหลงัออกก�ำลงักำยนะ!

  การกินอาหารก่อนออกก�าลังกาย อาจท�าให้

อาเจียนได้ขณะออกก�าลัง  หรือถ้าเรากินอาหารทันที

หลังจากออกก�าลังกายเสร็จ ร่างกายจะดูดซึมแคลอรี

ได้มาก  ทางทีดี่กคื็อควรท�าให้ท้องว่างทัง้ก่อนและหลัง 

ออกก�าลังกายประมาณ 30 นาทีนะคะ
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