
 หนังสือ "ติว Tense เน้น Verb ลัดทันใจ" เล่มนีม้ีเนื้อหาทีล่ะเอียด เข้าใจง่าย ซึ่งด้านในประกอบไป 

ด้วยการใช ้Tense และ Verb พร้อมยกตัวอย่างชัดเจน ทั้งการอ่าน แปล พูด และแต่งประโยคภาษาอังกฤษ 

หนังสือเล่มนี ้เหมาะสําหรับผู้อ่านทีต่้องการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน ผู้ทีอ่่อนไวยากรณ์สามารถ 

ศึกษาจากหนังสือเล่มนี ้จะทําให้เข้าใจการใช้ Tense และ Verb มากยิ่งขึ้น 

เรื่อง ติว Tense เน้น verb ลัดทันใจ 
ผู้แต่ง ครูเก็ต เก็จกนก 
เลขหมู ่ PE 1301 ค1741 2560   
สถานที ่ สํานักหอสมุดกลาง ชั้น 4 อาคาร 1 
 

	

ปทีี่ 34 ฉบับที ่2 เดือน กุมภาพันธ์ 2561 

	

กิจกรรมสํานักหอสมุดกลาง 

    สํานักหอสมุดกลาง จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ประจําป ี2561   

เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ วินัย และการรักษา 

วินัยในการปฏิบัติงาน”  โดยม ีนายโยธิน แก่นมีผล หัวหน้าสํานักงาน 

เลขานุการ สํานักหอสมุดกลาง เป็นประธานเปิดงาน และมพีระมหา 

เด่นศักดิ ์สุขุมาโล วัดเทพลีลาพระอารามหลวง และนายนรรถพล  

แสงขำ จากกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็นวิทยากร   

ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3  

สํานักหอสมุดกลาง 

กิจกรรมสํานักหอสมุดกลางเข้าร่วม ม.ร. 

     มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดโครงการ “การป้องกันการทุจริตใน 

หน่วยงานภาครัฐ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ ์ลาภเจริญทรัพย ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน การเปิดฝึกอบรมและ 

มอบนโยบายแนวทางการป้องกัน พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิชา  

มหาคุณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นผู้บรรยาย  

ณ ห้องประชุมใหญ ่อาคารพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ในวันที่ 8  กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2561 สํานักหอสมุดกลาง ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม จํานวน 70 คน 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	 		 				 			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

โดย อาริษา พลูเผือก 



 กิจกรรมสํานักหอสมุดกลาง  

    สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดงานสัปดาห์ห้องสมุดประจําป ีพ.ศ. 2561  

“RU. Book Fair 2018” ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรม เสวนาพูดคุยกับ 

คุณชลันตี เฌอรีน สว่างวัฒนะ หัวข้อ “การอ่านคือการเดินทาง” กิจกรรม DIY การประดิษฐ์ 

กุพชก ดอกไม้จากวรรณคด ีและ กิจกรรม CIY ขนมไทย ใครก็ชอบ : ขนมต้มใบเตย เป็นต้น 

โดย รศ. ปัญญา ศิริโรจน ์รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง เป็นประธาน 

เปิดงาน และมีคณาจารย ์บุคลากร พร้อมนักศึกษาร่วมงาน ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2561 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 สํานักหอสมุดกลาง 

 

บริการวิชาการ 

     อาจารย์สวรรยา แสงสุข อาจารย์ประจําคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้นํานักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา HDR 2109  

หลักการการพัฒนาองค์กร จํานวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมและสืบค้นฐานข้อมูล 

สารสนเทศ ณ สํานักหอสมุดกลาง เพื่อประกอบการเรียนการสอนด้านการ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์สําหรับยุคไทยแลนด์ 4.0 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2561  

ใคร...? ทำอะไร...? ที่ไหน...? 

 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์คณะมนุษยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ และสํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดประชุมวิชาการระดับชาต ิการศึกษาสาขาสารสนเทศ 

ศาสตร์ในประเทศไทย ครั้งที ่3 (TISE 2017) เรื่อง “การจัดหลักสูตร การเรียน 

การสอน การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ยุคประเทศไทย 

4.0” ระหว่าง วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา อ.เมือง 

จ.เชียงใหม ่สํานักหอสมุดกลาง ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม จํานวน 2 คน คือ  

 1. นางสาว สุฑามาส ดัสดูล 

 2. นางสาวเบ็ญจลักษณ์ ธรรมบุตร 
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         *พัลลภ อิงควิศาล 

 

 ความอ้วน เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับของกินอร่อยๆ มาช้านาน หากว่าใครที่กําลังกินจุกจิก หรือกินเกินความพอดี ความอ้วนจะต้องมาเยือน 

เราอย่างแน่นอน ตอนกินเข้าไปอะไร ๆ ก็ดูง่าย แต่รู้รึเปล่าว่าการเบิร์นออกเพื่อให้รูปร่างกลับมาเหมือน เดิมนั้นยากซะยิ่งกว่าการเข็น 

ครกขึ้นภูเขาซะอีก ความอ้วนเป็นภัยร้ายทางสายตาที่ไม่ว่าหญิงหรือชาย โดยเฉพาะสาว ๆ ด้วยแล้ว คุณเธอจะยอมทําทุกอย่างเพื่อจะ 

ลดความอ้วนให้ได้ บางคนใช้วิธีออกกําลังกาย บางคนใช้วิธีอดอาหาร บางคนใช้อาหารเสริมระเบิดไขมัน บางคนใช้ยาลดน้ําหนัก วันนี้ 

เรามีอีกวิธีหนึ่งของการลดความอ้วนมานําเสนอ นั่นก็คือวิธีลดความอ้วนด้วยกล้วยนั้นเอง 

วิธีลดความอ้วนด้วยกล้วย 

 การลดความอ้วนด้วยกล้วย เป็นวิธีการลดน้ําหนักที่นิยมใช้กันทั่วโลกมาระยะหนึ่งแล้วโดย ใช้การรับประทานกล้วยหอมแทนอาหาร 

มื้อเช้า เนื่องจากกล้วยให้พลังงานสูง มีเกลือแร่วิตามินหลายชนิดที่ร่างกายต้องการ ดังนั้น การงดอาหารเช้าที่เคยรับประทานปกต ิแล้ว 

หันมารับประทานกล้วยแทนจึงไม่ทําให้ร่างกายอ่อน เพลียหรือขาดสาร อาหารแต่อย่างใด 

วิธีลดความอ้วนด้วยกล้วยได้ผลจริงหรือไม ่

 การลดความอ้วนด้วยกล้วยได้รับการพิสูจน์มาแล้วเป็นเวลาหลายป ีว่าสามารถลดน้ําหนักได้จริง เพราะการรับประทานกล้วยหอม 

ตอนเช้านั้น จะทําให้ท้องอิ่ม ร่างกายได้รับวิตามินต่าง ๆ เต็มที ่แต่ได้รับพลังงานน้อยกว่าการรับประทานอาหารเช้าทั่วไป ทําให้ไม่เกิด 

การสะสมพลังงานและไขมัน แถมร่างกายยังต้องดึงไขมันส่วนเกินออกมาใช้อีกด้วย ทําให้น้ําหนักลดลงได้ในที่สุด 

วิธีลดความอ้วนด้วยกล้วย เหมาะกับใครบ้าง 

 การลดความอ้วนด้วยกล้วยสามารถใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัยที่ต้องการควบคุมน้ําหนักหรือลดความอ้วน เพียงแต่ต้องปรับเปลี่ยน 

วิธีการรับประทานอาหารเช้าเสียใหม ่จากที่เคยรับประทานอาหารหนัก ๆ เช่น ขนมปัง ไส้กรอก ไข่ดาว แฮม เบคอน ข้าวราดแกง โจ๊ก 

เกาเหลาเลือดหม ูหรือข้าวเหนียวหมู้ปิ้งแสนอร่อย มาเป็นรับประทานกล้วย หรือ กล้วยหอมเพียงอย่างเดียว หรือรับประทานกล้วยหอม 

และน้ําเปล่าก่อนรับประทานอาหารเช้าชนิดอื่น ๆ 

วิธีลดความอ้วนด้วยกล้วยมีวิธีการอย่างไร 

 วิธีลดความอ้วนด้วยกล้วยให้เริ่มจากการรับประทานกล้วยหอม 2-4 ใบ เคี้ยวช้า ๆ ให้ละเอียด ดื่มน้ําด้วยมาก ๆ ในช่วงแรกอาจจะ 

ลองรับประทานเพียงสองใบก่อนก็ได ้ดื่มน้ําตามมากๆ (ใช้น้ําปกต ิไม่ควรใช้น้ําเย็น) พักซัก 15-20 นาที ถ้ารู้สึกว่าอิ่มก็ให้พอแค่นั้น แต่ถ้า 

ไม่อิ่มก็ให้รับประทานอาหารเช้าตามปกติเพิ่มเติม เมื่อคุ้นดีแล้ววันต่อ ๆ ลองเพิ่ม จํานวนกล้วยหอม และลดจํานวนอาหารเช้าลง จนใน 

ที่สุดเหลือเพียงแค่รับประทานกล้วยหอมอย่างเดียว ไมแ่ตะต้องอาหารเช้าอื่น ๆ อีกเลย 

วิธีลดความอ้วนด้วยกล้วย ใช้กล้วยอะไรได้บ้าง 

 การลดความอ้วนด้วยกล้วยนั้น ความจริงสามารถใช้กล้วยอะไรก็ได ้ไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอม กล้วยน้ําว้า กล้วยหักมุก หรือกล้วยไข่ 

เพียงแต่ว่าวิธีการลดความอ้วนด้วยกล้วยถูกคิดค้นโดยชาวต่างประเทศ แล้วเมืองนอกก็ไม่มีกล้วยน้ําว้าหรือกล้วยไข่กินแบบคนไทย 
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มีแต่กล้วยหอม จึงใช้กล้วยหอมในการวิจัยและคํานวณแคลอรี่ที่ได ้แต่ถ้าเป็นกล้วยน้ําว้าอาจจะมีน้ําตาลมากกว่ากล้วยหอมอยู่บ้าง 

ซึ่งถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องนี้เท่าไหร่ก็จัดกล้วยน้ําว้าได้เลย หรือใครถนัดกล้วยแบบไหนก็จัดได้ตามสะดวกครับ แต่ถ้าจะเอาตามสูตร 

มาตรฐานของเมืองนอกเป๊ะ ๆ ก็ต้องใช้กล้วยหอม ซึ่งบ้านเราก็หาซื้อกันได้ง่ายมาก ทุกตลาด ทุกตรอกซอกซอย เพราะบ้านเราก็ปลูก 

กล้วยหอมกันมาก แถมยังส่งออกกล้วยหอมเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกด้วย และเดี๋ยวนี้ในเซเว่นอีเลฟเว่นมีกล้วยหอมเป็นลูกขายแล้วด้วย 

ยิ่งสะดวกสบายยิ่งขึ้นไปอีก 

ข้อควรระวังในการลดความอ้วนด้วยกล้วย 

 การลดความอ้วนด้วยกล้วยจะได้ผลอย่างสมบูรณ์นั้น ควรทําควบคู่ไปกับการงดอาหารที่มีแป้ง น้ําตาลและไขมันในปริมาณสูงด้วย 

เพิ่มอาหารที่ให้เส้นใยสูงในแต่ละมื้อ หาเวลาออกกําลังกายสักอาทิตย์ละ 3-4 ครั้ง ไม่ใช่ว่าตอนเช้ากินกล้วย สาย ๆ ซัดก๋วยเตี๋ยว 

ตามด้วยขนมเค็กและกาแฟเย็น กลางวัน บ่าย เย็น ดึก จัดหนักทุกมื้อ แบบนี้รับรองผลได ้1 เดือนน้ําหนักขึ้น 20 กิโล แน่นอน 

วิธีการลดความอ้วนด้วยกล้วยหอม สารอาหารในกล้วยหอมมีอะไรบ้าง? 

 กล้วยหอมเป็นกล้วยที่นิยมนํามาใชส้ําหรับการลดความอ้วนมากที่สุด เนื่องจากมีผลขนาดใหญ่ กําหนดจํานวนผลที่ต้องรับประทาน 

ต่อมื้อได้ง่าย รับประทานง่าย มีรสชาติอร่อย หอมหวาน และสามารถหาซื้อได้ทั่วไป กล้วยหอมได้รับการวิจัยแล้วว่าให้สารอาหารและ 

พลังงานที่เพียงพอกับคนที่ต้องการควบคุมน้ําหนัก สารอาหารที่มีอยู่ในกล้วยหอมคือ วิตามิน B1/B2 โปรแตสเซียม ใยอาหาร โปรตีน 

คาร์โบไฮเดรต น้ําตาล สารโพลีฟินิล สารเซโรโทนิน (ช่วยลดความอยากอาหาร) และเอนไซม์บางชนิดที่ช่วยในระบบการย่อยอาหาร 

ดังนั้นการใช้กล้วยหอมในการลดน้ําหนักนั้น จะเป็นการลดจํานวนพลังงานที่เราจะได้รับในมื้อเช้า แต่ยังคงคุณค่าและสารอาหาร 

ที่ร่างกายเราต้องการไว้ครบถ้วนมากที่สุดนั่นเอง 

 

 จะเห็นว่าวิธีลดความอ้วนด้วยกล้วยนั้นทําได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก กล้วยหอมที่ใช้ก็หาซือ้ได้ทั่วไปมีขายกันทุกตลาด สําหรับคนที่ต้องการ 

ลดความอ้วนหรือต้องการคุมน้ําหนัก ลองดูได้ทันทีไม่มีผลเสียอะไรกับร่างกาย เพราะวัตถุประสงค์จริง ๆ ของการลดน้ําหนักด้วยวิธีนี ้

คือการรับพลังงานเข้าไปในร่างกายให้น้อยลง เพื่อให้ร่างกายดึงไขมันส่วนเกินออกมาเผาผลาญเป็นพลังงานนั่นเอง เมื่อไขมันส่วนเกิน 

ลดลง น้ําหนักก็จะลดลงด้วยเป็นเงาตามตัว จากผลการทดสอบพบว่า วิธีลดความอ้วนด้วยกล้วยนี้สามารถลดน้ําหนักได้ราว 4-5 

กิโลกรัมภายใน 2-3 สัปดาห์ แค่ทานกล้วยหอมก็สามารถคุมน้ําหนักได้แล้วลองทํากันดูครับ 
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