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เม่ือวนัที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ประชมุคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ
และการเงินของที่ประชมุสมัชชาสหประชาชาติ สมยัสามญัที่ 68 ณ ส านกังาน
ใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ ได้มีมติรับรอง ให้วนัที่ 5 ธันวาคม
ของทกุปี เป็นวนัดินโลก (World Soil Day) และปี 2558 เป็นปีดินสากล
(International Year of Soils) ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นการสง่เสริมและสร้าง
ความตระหนกัรู้เกี่ยวกบัความส าคัญของทรัพยากรดิน ต่อการพัฒนาในด้าน
การเกษตร โภชนาการ และความมัน่คงทางอาหารทัง้ในระดบัประเทศและ
ระหว่างประเทศ ในการรับมือกบัความท้าทายจากการที่ประชากรโลกเพิ่มขึน้
อย่างต่อเนื่องนี ้

และในปีนีป้ระเทศไทยเป็นเจ้าภาพจดังานวนัดินโลก ในวนัที่ 5 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 เพื่อสบืสานศาสตร์พระราชา และร าลกึถงึพระมหากรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์
ทรงมีพระอจัฉริยภาพในด้านการพฒันาดิน พร้อมทัง้ได้ก าหนดให้มีพิธีมอบ
รางวลั วนัดินโลก (World Soil Day Award) เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีผลงาน
และกิจกรรมที่เป็นประจักษ์ ในการส่งเสริมและสร้างความตระหนกัด้านการ
จดัการทรัพยากรดินเพื่อความมัน่คงอาหารโลกอย่างยัง่ยืน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้ร่วมผลกัดนัวนัดินโลก ร่วมกบัสมาคมดินและปุ๋ ยแห่งประเทศ
ไทย และ FAO จนประสบความส าเร็จ

ส าหรับในปีนีก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ริเร่ิมนโยบายให้จดักิจกรรม
เพื่อสนบัสนนุการสร้างการรับรู้ และตระหนกัถงึความส าคญัของทรัพยากรดิน
อย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปี โดยในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 นี ้ ยงัได้ก าหนดให้
มีการจัดกิจกรรมตลอดทัง้เดือน และก าหนดการจัดมหกรรมวนัดินโลกอย่าง
ยิ่งใหญ่ ระหว่างวนัที่ 5–7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เฉลมิ
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในหวัข้อ “น้อมน าศาสตร์พระราชา
พฒันาที่ดินอย่างยัง่ยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสขุให้แก่เรา” โดยจัดผ่าน
นิทรรศการจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีเครือข่าย
รวมทัง้จัดกิจกรรม ณ ศาลากลางหรือสถานที่ที่แต่ละจงัหวัดเห็นสมควร และ
เป็นการด าเนินงานร่วมกนัจากหลายภาคสว่น ทัง้หน่วยงานภายใต้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สว่นราชการต่าง ๆ และภาคเอกชน อีกทัง้ยงัได้เชิญ
หน่วยงานต่างประเทศร่วมงานวนัดินโลก ได้แก่ คณะทตูานทุูต จ านวน 70
ประเทศ สมาชิก ASP จ านวน 23 ประเทศ และ ASEAN จ านวน 9 ประเทศ

แหลง่ข้อมลู : https://kasettumkin.com/agro-tourism/article_21536
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ส านักบริการคอมพวิเตอร์จัดโครงการสัมมาทฐิิเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เร่ือง “เทคนิคการบริหารความสุขในท่ีท างาน”

เมื่อวนัจนัทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ส านกับริการคอมพิวเตอร์ จดัโครงการสมัมาทิฐิ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เร่ือง “เทคนิคการบริหารความสขุในที่ท างาน” ณ ห้อง 510 ชัน้ 5 อาคารส านกับริการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยากรโดย อาจารย์อ านาจ ทศันียกลุ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์มี 2 แบบคือ
1. ระบบการศกึษาที่ยดึถือการเรียนรู้แบบถ่ายทอดความรู้ (Informative Learning)
2. ระบบการศกึษาที่เชื่อในการเรียนรู้แบบเปลี่ยนแปลงจากภายใน (Transformative Learning)
ความสุขมี 5 ระดับคือ
1. ความสขุทางกาย เช่น การได้รับประทานอาหาร การนอนหลบัพกัผ่อน สามารถขบัถ่ายได้ตามปกติ การมีสขุภาพ

ร่างกายแข็งแรง
2. ความสขุทางใจ เพราะประกอบไปด้วยร่างกายและจิตใจ จิตใจมีความส าคัญกว่าร่างกาย เราจะต้องดแูลจิตใจ

ให้มาก ๆ
3. ความสขุด้วยสมาธิ เพราะความสขุต่าง ๆ ที่ได้กลา่วมาแล้วนัน้ยงัไม่ใช่ความสขุที่แท้จริงที่เกิดจากการท าใจให้

หยดุนิ่ง ให้เข้าถงึสมาธิจนจิตสงบเท่านัน้ ซึง่ความสขุในระดบันีเ้ราทุกคนสามารถสมัผัสได้จากการปฏิบติัสมาธิ
4. ความสขุกับปัจจบุนัขณะ เป็นความสขุจากการมีสติอยู่กบัปัจจบุนั โดยเราสามารถสร้างและพฒันาขึน้ได้ใน

ชีวิตประจ าวนัของเรา
5. ความสขุกบัการต่ืนรู้โดยแจ่มแจ้ง เราทกุคนควรต่ืนรู้โดยรู้เท่าทนัความรัก ความโลภ ความโกรธ และความหลงที่

ครอบง าให้เราเป็นผู้ มีมิจฉาทิฐิ มองเห็นสิง่ผิดเป็นสิ่งที่ชอบ ควรต่ืนรู้จากความถือมัน่ยึดมัน่ เพื่อให้จิตได้รู้เท่าทนัอารมณ์
เป็นการเปลีย่นจากจิตส านึกเก่าไปสูจ่ิตส านกึใหม่ เพื่อก้าวข้ามภาพมายาที่ลวงตาเราอยู่ และมุ่งสูโ่ลกใหม่ที่เป็นความ
แท้จริง
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ธรรมชาติของคน
1. มีความต้องการไม่มีที่สิน้สดุ เพราะแต่ละคนจะเต็มไปด้วยกิเลสและตัณหา ความทยานอยาก
2. มีความแตกต่างกนั แต่ละคนจะมีทศันคติในการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกนั
3. เป็นสตัว์สงัคม ต้องการที่จะรู้เร่ืองต่าง ๆ ของผู้อื่น ทัง้เร่ืองจริงและเร่ืองที่ไม่จริง
4. มีความเห็นแก่ตวั เพราะแต่ละคนมี
4.1 อตัตาคือความมีตวัตน ซึง่แท้จริงแล้วไม่มีสิง่ใดที่มีตวัตนเลยแม้แต่สิง่เดียว
4.2 มานะคือความถือตวัว่าเราดีกว่าเขา มีความใฝ่สงู บางคนจะยกตนข่มท่าน อาจเกิดขึน้ได้เพราะลาภ ยศ สขุ

และการสรรเสริญ เพราะตาได้มองเห็นสิง่ที่ชอบใจ หไูด้ฟังเสียงที่ไพเราะ จมกูได้ดมกลิน่ที่ชอบใจ ลิน้ได้รับรสที่ชอบใจ และ
โผฏฐัพพะสิง่ที่กายหรืออารมณ์ได้สมัผสักบัความเย็น ความร้อน มกัจะชอบยดึติดความคิดของตนเองเป็นใหญ่ แต่คนเรา
ทกุคนมีพืน้ฐานทางจิตที่พร้อมจะพฒันาไปสุ่ความดีได้เม่ือทุกคนมีสติ

ทัศนคติคือชดุความคิด ชดุความเชื่อที่เราได้รับการตอกย า้จนกลายเป็นทัศนคติ ซึง่เป็นความรู้สกึนึกคิดของตวัเรา
เองที่จะมีต่อคน สตัว์ หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่มีอยู่ หรือเรามองเห็นและสมัผัสได้ โดยในบางครัง้จะต้องใช้เหตผุลมาประกอบกบั
ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในแต่ละวนั

สติหมายถงึอาการที่จิตนกึถึงสิง่ที่จะท า หรือสิง่ที่จะพดูได้ โดยจิตนกึถึงสิง่ที่ท าค าที่พูดไว้แล้ว ถือว่าเป็นอาการที่
จิตไม่หลงลมื สามารถระงบัยับยัง้ชัง่ใจได้ ไม่ให้ประมาทเลนิเลอ่หรือพลัง้เผลอ เพื่อป้องกนัความเสียหายอนัอาจจะเกิดขึน้
ในเบือ้งต้น โดยแบ่งออกเป็นโหมดความคิด เช่น การท างาน การเรียน และโหมดรู้สกึตวั ได้แก่ สมองรับรู้สิง่ต่าง ๆ ผ่านทาง
ตา หู จมกู ลิน้ กาย และใจ โดยไม่ปรุงแต่ง ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน

การฝึกสติ โดยใช้การผ่อนคลายเพื่อเพิ่มพลัง
1. พดูสิง่ที่ก าลงัเกิดขึน้เบา ๆ
2. จินตนาการภาพเชิงบวก
3. ยิม้พร้อมสดูลมหายใจลกึ ๆ
นอกจากนี ้ รศ.ดร.สมชาย น าประเสริฐชัย ผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์ ยงัได้มอบของที่ระลกึให้แก่

บคุลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์ ที่ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสขุภาพบคุลากร รวมทัง้คณะผู้บริหารและบุคลากร
ส านกับริการคอมพิวเตอร์ทกุคนได้ร่วมกนัเต้นตามวิดีโอเพื่อออกก าลงักายกบักิจกรรมในวนัดังกล่าวอีกด้วย
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งานเกษตรก าแพงแสน ครัง้ที่ 22

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จดังานเกษตรก าแพงแสน ครัง้ที่ 22 ระหว่างวนัที่ 1-10
ธันวาคม พ.ศ. 2561 ภายในงานประกอบด้วย

การสาธิต เช่น การท าปุ๋ ยหมกั การท าขิงผงส าเร็จรูป การท าสบู่รังไหม การแปรรูปกล้วย
การเสวนาวิชาการ เร่ือง “มดตวัเลก็กบัการจัดการที่ไม่เล็ก”
การประกวดร่ายร าไหว้ครูมวยไทย ทกัษะมวยไทย คีตะมวยไทย ค าประพนัธ์ วาดภาพระบายสี ชิงถ้วย

พระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลพีระวรราชาทินัดดามาต
การประกวดแมวพนัธุ์ไทยและต่างประเทศ การประกวดขบัร้องเพลงลกูทุ่ง การประกวดแข่งขนัการจัดสวน

โต๊ะ
การสาธิตวิธีท าขนมทองหยิบ การสาธิตวิชาชีพการเพาะต้นอ่อนผัก
การแข่งขนัคล้องโคแห่งประเทศไทย
การแสดงนวัตกรรมสือ่สร้างสรรค์เพื่อการจัดการเรียนรู้ทางเกษตรและสิง่แวดล้อม นวตักรรมสือ่การสอน

ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นวตักรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ขอเชิญร่วมแข่งขนั ชมและเชียร์ มหกรรมกีฬางานเกษตรก าแพงแสนกบัการแข่งขนั 5 ชนิดกีฬา ได้แก่
1. การแข่งขนัเปตองประเภททัว่ไป และประเภทเยาวชน
2. การแข่งขนัฟตุซอล รายการ KU.KPS.FA CUP

3. การแข่งขนัวู้ดบอล
4. การแข่งขนัเรือพาย และกิจกรรม Spot Fair

นอกจากนีย้งัมีการประชุมทางวิชาการเพื่อเป็นการเสนอผลงานวิจยัประจ าปีในสาขาต่าง ๆ จ านวน 8 สาขา
ได้แก่ สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาสตัว์และสตัวแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาศกึษาศาสตร์และพฒัน
ศาสตร์ สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพและการกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สิง่แวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ สาขาสง่เสริมการเกษตร รวมทัง้การแสดงนิทรรศการ การแสดง
ศิลปวฒันธรรม ตลาดนดัวิจยั มหกรรมอาชีพด้านการเกษตร การเผยแพร่ผลงานนิสิต การบรรยายพิเศษ การน าเสนอ
ผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)ณ บริเวณห้อง
คอนเวนชัน่ อาคารศนูย์มหาวิทยาลยั และอาคารศนูย์เรียนรวม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ท่านที่
สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://kps.ku.ac.th/kasetfair/index.php
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การประชุมเวทีข้าวไทย ประจ าปี 2561
ตามที่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบัมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ และอีก 8 องค์กร ได้ร่วมกนัจัดการ

ประชุมเวทีข้าวไทย ประจ าปี 2561 ภายใต้หวัข้อ “การปฏิรูปข้าวและชาวนาไทย : ถงึเวลาหรือยงั” ในวนัศกุร์ที่ 21
ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.00 – 15.40 น. ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกุล และบริเวณโถงชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ก าหนดการ
เวลา 08.00-08.30 น. ลงทะเบียนและชมนิทรรศการ
เวลา 08.30-09.00 น. กรรมการให้การต้อนรับประธานในพิธีและน าชมนิทรรศการ
เวลา 09.00-09.15 น. พิธีเปิดประชมุ

- รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กลา่วต้อนรับ
- เลขาธิการมลูนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ กลา่วรายงาน
- ประธานพิธี กลา่วเปิดประชมุ

เวลา 09.15-09.45 น. ปาฐกถาพิเศษโดยประธานพิธี
เวลา 09.45-10.15 น. พิธีมอบรางวลัจากโครงการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์

- โครงการคดัเลอืกครอบครัวชาวนาตวัอย่าง ครัง้ที่ 2
- โครงการประกวดเรียงความ “เร่ืองเลา่ข้าวพืน้เมือง เพื่อสขุภาพ”

เวลา 10.15-11.30 น. การเสวนาเร่ือง “ปฏิรูปนโยบายรัฐเกี่ยวกบัข้าวและชาวนาไทย”
ผู้ด าเนินรายการ : ดร.นิพนธ์ พวัพงศกร

เวลา 11.30-11.45 น. ถาม/ตอบ
เวลา 11.45-12.45 น. รับประทานอาหารกลางวนั
เวลา 12.45-13.45 น. การเสวนาเร่ือง “ปฏิรูประบบการผลติข้าวไทย” ผู้ด าเนินรายการ : ดร.สมพร อิศวิลานนท์
เวลา 13.45-14.00 น. ถาม/ตอบ
เวลา 14.00-15.00 น. การเสวนาเร่ือง “ปฏิรูประบบการวิจยัข้าวไทย” ผู้ด าเนินรายการ : ดร.พงศ์เทพ อคัรธนกลุ
เวลา 15.00-15.15 น. ถาม/ตอบ
เวลา 15.15-15.25 น. การจบัฉลากใบประเมินผลและแจกรางวัล
เวลา 15.25-15.40 น. พิธีปิดการประชมุ โดย นายอนนัต์ สวุรรณรัตน์ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ท่านที่สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/ku.th/serviceconference
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วิธีปฐมพยาบาลคนที่โดนสาดน า้กรด

แม้ว่าจะไม่ใช่เร่ืองที่เกิดขึน้ได้บ่อย ๆ เพราะเหตทุี่เกิดขึน้อาจเป็นได้ทัง้อบุติัเหตุ และการ
จงใจกระท า แต่หากพบเห็นคนที่โดนสาดน า้กรดใสจ่นมีแผลเหวอะหวะรวมถงึคนที่ดื่มหรือโดน
กรอกน า้กรดใสป่าก ขอแนะน าวิธีช่วยเหลอืปฐมพยาบาลอย่างถกูวิธีก่อนถงึมือแพทย์ ดงันี ้

1. รีบพาผู้ ป่วยพบแพทย์โดยเร็วที่สดุ โดยน าสง่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สดุ หากมีตวัอย่าง
สารพิษที่ผู้ ป่วยโดนสาดหรือด่ืมเข้าไป ให้น าไปพร้อมผู้ ป่วยด้วย ในกรณีไม่สามารถช่วยเหลอื
ผู้ ป่วยหรือไม่สามารถน าผู้ ป่วยสง่โรงพยาบาลได้ ให้โทร. 1669 (ทัว่ประเทศ) เป็นหมายเลข
โทรศพัท์ของศนูย์นเรนทร กระทรวงสาธารณสขุ ซึง่เจ้าหน้าที่ของศนูย์ฯ จะประสานงานไปยงั
ศนูย์รถพยาบาลที่ใกล้ที่เกิดเหตเุพื่อให้การช่วยเหลอื

2. หากผิวหนงัมีการสมัผัสกบัสารละลายที่เป็นน า้ ควรท าความสะอาดด้วยการล้างด้วยน า้เปลา่ให้เร็วที่สดุ ย่ิงล้าง
ได้มากเท่าไรย่ิงดี หากเป็นสารที่มาในรูปแบบของแข็ง เช่น ผงล้างห้องน า้ หรือโลหะบริสทุธ์ิ ควรปัดออกจากผิวหนงัให้
ได้มากที่สดุก่อนล้างด้วยน า้ เพราะสารพิษที่เป็นของแข็ง อาจท าปฏิกิริยาอื่น ๆ กบัผิวหนงัได้เมื่อสมัผัสกบัน า้ (สว่นใหญ่ที่
โดน ๆ กนัมกัเป็นสารละลาย เป็นของเหลวมากกว่า ดงันัน้การล้างด้วยน า้เปลา่จึงมีความปลอดภัย)

3. หากในกรณีที่เกิดเหตุในที่พกั สามารถล้างน า้ด้วยการใช้น า้จากฝักบวัเปิดราดตัง้แต่หัวจรดเท้าได้ โดยให้ฝักบวั
อยู่เหนือศีรษะ เงยหน้าขึน้ให้ล้างตาไปด้วย เปิดน า้เบา ๆ ไม่ต้องแรงมาก เพราะหากมีแผลอยู่ เนือ้เย่ือที่โดนแรงดนัของน า้
จะย่ิงเสียหาย ล้างน า้ทัง้ตัวโดยที่ยงัใสเ่สือ้ผ้า จากนัน้ค่อย ๆ ถอดเสือ้ผ้า หรือตดัผ้าในส่วนที่เปือ้นสารเคมีออกระหว่างที่
ก าลงัล้างตวัอยู่ ควรสวมถงุมือ หรือระมดัระวงัในการหยิบจบัเสือ้ผ้าในสว่นที่เปือ้นสารเคมีด้วย

4. ควรล้างตวั หรือล้างแผลด้วยน า้เปลา่ให้ได้อย่างน้อย 5-10 นาทีระหว่างรอการมาถึงของรถพยาบาล หากล้าง
เสร็จแล้วยงัมีอาการปวดแสบปวดร้อนที่แผลอีก ให้ล้างน า้เปลา่ซ า้

5. กรณทีี่โดนสาดสารเคมีเข้าที่มือ หากสวมแหวนหรือเคร่ืองประดบัใดๆ อยู่ควรรีบถอดออก เพราะมอือาจจะบวม
จนถอดแหวนไม่ได้ หรือแหวนรัดนิว้เอาได้ รวมถงึสร้อยคอ สร้อยข้อมือ นาฬิกา ต่างหู และอื่น ๆ ถ้าเป็นบริเวณที่โดนสาด
สารเคมด้ีวย

6. ถ้าผู้ ป่วยมีอาการหมดสติ ชัก หรือ กินกรด ด่าง น า้มนัก๊าด เบนซิน หรือทินเนอร์ หรือถ้ายงัไม่ทราบชนิดของ
สารพิษ ห้ามท าให้ผู้ ป่วยอาเจียนโดยเด็ดขาด มกัมีความเข้าใจผิดว่า ผู้ ป่วยได้รับยาหรือสารพิษต้องปฐมพยาบาลโดย
การท าให้ผู้ ป่วยอาเจียน ซึง่อาจก่อให้เกิดอนัตรายแก่ผู้ ป่วยได้

7. หากผู้ ป่วยมีอาการชกั ไม่ควรจบัผู้ ป่วยนอนหงาย แล้วยดัสิ่งของต่าง ๆ ทัง้ช้อน หรือผ้านุ่ม ๆ ใสป่ากผู้ ป่วย
เด็ดขาด ควรจบัผู้ ป่วยนอนตะแคง หาอะไรมาหนนุที่ศีรษะ ถอดแว่นตา คลายเสือ้หรือกระดุมกางเกงให้ผ่อนคลายลง และ
ไม่ควรยดึยือ้ ดงึรัง้ หรือตรึงแขนขาของผู้ ป่วยขณะชกั

8. เมื่อถงึมือแพทย์ อย่าลมืแจ้งแพทย์ว่าเกิดอะไรขึน้ หากเป็นการท าร้ายด้วยการถูกสาดน า้กรด หรือถูกจบักรอก
ปาก จะได้ให้ทางโรงพยาบาลจดบนัทึกเอาไว้เพื่อน าไปแจ้งความต่อได้ทนัที

แหลง่ข้อมลู : https://www.sanook.com/health/13489
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ลูกชิน้หมูเสริมใยอาหารจากกากข้าวโพด

นางสาวสุวีณา จนัทพรัิกษื และทมีนักวิจยั มก.

ในปัจจบุนัพบว่า มีการน าข้าวโพดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผลติภัณฑ์
เคร่ืองด่ืมน า้นมข้าวโพด ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึง่จากกระบวนการแปรรูปเคร่ืองด่ืมน า้นมข้าวโพด ดงักลา่ว จะ
ท าให้มีกากของข้าวโพดเหลอืทิง้เป็นจ านวนมาก นางสาวสวุีณา จนัทพิรักษ์ และทีมนักวิจยัจากสถาบนัค้นคว้าและ
พฒันาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวสภุัคชนม์ คลองดี นางสาวบงกชมาศ โสภา
และนายนิพฒัน์ ลิม้สงวน จงึท าการศกึษาการสกดัใยอาหารจากกากข้าวโพดที่เป็นของเหลอืทิง้ในอตุสาหกรรมแปรรูป
น า้นมข้าวโพด เพื่อน าไปประยกุต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ลกูชิน้ และเพื่อเพิ่มคณุค่าทางโภชนาการให้กบัผลติภัณฑ์ รวมทัง้
การศกึษาความเป็นไปได้ในการใช้เพื่อทดแทนไขมนัในผลติภัณฑ์ เพื่อเป็นทางเลอืกและเพิ่มมลูค่าให้กบัวัตถุดิบเหลอื
ใช้จากกระบวนการผลิตน า้นมข้าวโพด และยงัได้ช่วยพฒันาคณุลกัษณะทางประสาทสมัผสัของผลิตภัณฑ์ลกูชิน้เสริม
ใยอาหาร ให้มีคณุภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากขึน้ เพื่อพฒันาเป็นอาหารเพื่อสขุภาพ

แหลง่ข้อมลู : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=48443

การใช้วัตถุดิบเหลอืใช้จากอตุสาหกรรมการผลติน า้ข้าวโพดในผลิตภัณฑ์ลกูชิน้หมูลดไขมนัมีแนวโน้มเป็นไปได้
การทดแทนไขมนัด้วยผงใยอาหารที่สกดัจากกากข้าวโพด ซึง่เป็นวตัถุดิบเหลอืใช้ทางการเกษตรและอตุสาหกรรมการ
แปรรูปน า้นมข้าวโพด มีศกัยภาพที่จะเป็นอีกทางเลอืกหนึง่ส าหรับอตุสาหกรรมแปรรูปเนือ้สตัว์ แม้ว่าผงใยอาหารชนิด
ละลายน า้ และชนิดไม่ละลายน า้ที่สกัดได้ในงานวิจยัอาจไม่ช่วยในเร่ืองคุณสมบติัด้านกายภาพและเคมีมากนกั แต่
จากผลการทดสอบทางประสาทสมัผสัก็พบว่าผู้บริโภคให้ความรู้สกึไม่แตกต่างกนั จงึสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ปริมาณที่เหมาะสมได้
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