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งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555
ระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2555

ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่



  Â‹Â‹างเขาสูเดือนเมษายนเปนท่ีทราบกันดีวาไดเขาสู

เดือนที่รอนที่สุดของเมืองไทย  แตในอนาคตขางหนา

เดือนเมษายนอาจจะไมใชเดือนที่รอนที่สุดอีกตอไป 

เนื่องมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวน   ซึ่งเปนผลพวง

มาจากภาวะโลกรอน  อันเปนสัญญาณเตือนใหทุกคน

ตระหนักวา  เรากำลังใชทรัพยากรเกินกำลังที่โลกจะ

รับไหว ทำใหความสมดุลของโลกกาวขามเสนท่ีมนุษยชาติ

จะชวยกันตานทานได  โดยขอมูลจากนักวิทยาศาสตร

กลาววา ถาอุณหภูมิของโลกสูงข้ึน 6 องศา น่ันคือจุดจบ

ของทุกส่ิงในโลกใบน้ี ดังน้ันจึงเปนภาระหนาท่ีของทุกคน

ที่จะชวยกันลดการใชพลังงาน  และรวมกันปลูกตนไม

ใหมากขึ้น เพื่อชวยปรับสมดุลสภาพอากาศใหสิ่งมีชีวิต

สามารถดำรงชีพในโลกท่ีสวยงามใบน้ีไปไดนานแสนนาน

 สำหรับ  อสป. สาร  ฉบับนี้  ยังคงเต็มไปดวย

สาระดี ๆ มากมาย ท้ังเร่ือง การพัฒนาตลาดสัตวน้ำและ

ทาเทียบเรือประมงในมิติดานทองเท่ียวของประเทศญ่ีปุน

โดยนายประมวล   รักษใจ  รองผูอำนวยการองคการ

สะพานปลา  ดานปฏิบัติการ  เปนผูถายทอดเรื่องราว

ดังกลาว และคอลัมนหนาตางความรู การทำงานดวยหัวใจ

ซึ่งจะทำใหเราประสบความสำเร็จในการทำงาน รวมทั้ง  

มุมสุขภาพ เอาใจคุณผูอานที่ตองการลดน้ำหนักหรือ

ควบคุมน้ำหนัก  ควรรับประทานอาหารประเภทใหน  

สามารถติดตามไดใน อสป. สาร ฉบับนี้ แลวพบกันใหม

ใน อสป. สาร ฉบับหนาหวังวาคงจะมาพรอมกับความ

ชุมช้ืนและชุมฉ่ำของสายฝนท่ีเยน็สบาย
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 »ระเทศญ่ีปุนถือเปนประเทศท่ีมีผูคนเก่ียวของกับเร่ือง

ของการประมงมานับแตอดีต  ไมวาจะเปนชีวิตความเปนอยูใน

ชุมชนประมง  การประกอบอาชีพประมง  การคาขายสินคา

ประมง  เรื่อยไปจนถึงการบริโภคอาหารทะเล  การประมงจึง

เปรียบเสมือนเสนเลือดท่ีหลอเล้ียงพลเมืองของประเทศเลยทีเดียว  

ปจจุบันอุตสาหกรรมการประมงของประเทศเผชิญกับปญหา

มากมาย ท้ังในเร่ืองของทรัพยากรประมง แรงงานประมง รวมถึง

รายไดจากการประมงท่ีลดลง อยางไรก็ตามวิถีชีวิตของคนญ่ีปุน

จึงตองอยูกับการประมง การแกไขปญหาเพื่อการปรับตัวใหมี

การใชประโยชนจากเร่ืองของการประมงไปสูมิติอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ

มิติดานการทองเที่ยว  จึงเปนแนวทางหนึ่งที่พบเห็นไดทั่วไป

ในเมืองที่เปนแหลงทำการปะมง 

 ในปจจุบันมีการสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชนประมง  

เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางอาชีพประมงกับผูมาเยือน

ในรูปของนักทองเที่ยว   ถือเปนสวนหนึ่งในการสรางรายได

ใหกับชุมชน   ดังจะเห็นไดจากการใชประโยชนรวมกันของ

เรือประมงและเรือทองเที ่ยวที ่ทาเทียบเรือประมงอูโทโร  

และการสรางรานสินคาประมงไคมอน  ที่ทาเทียบเรือประมง

โอไดโตะ เกาะฮ็อกไกโด

 เมืองอูโทโร  เดิมเปนหมูบานประมงเล็ก ๆ  ที่อยูติดกับ

อุทยานแหงชาติชิเรโตโก   ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่สำคัญของ

ประเทศและไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดก

โลกทางธรรมชาติ  อีกท้ังยังเปนแหลงวางไขของฝูงปลาแซลมอน

ที่สำคัญ   จึงมีนักทองเที่ยวเดินทางมาที่นี่เพื่อทองเที่ยวชม

ความงามของอุทยานแหงชาติ และดูพฤติกรรมของปลาแซลมอน

ที่วายทวนกระแสน้ำขึ้นไปวางไขในลำธารตาง ๆ  ของเมือง

ในชวงตนฤดูใบไมรวง
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เรือประมงและเรือทองเที่ยวที่ทาเทียบเรือประมงอูโทโร
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โดย   ประมวล  รักษใจ 

 รองผูอำนวยการองคการสะพานปลา ดานปฏิบัติการ

 ทาเทียบเรือประมงอูโทโรต้ังอยูใจกลางเมืองท่ีแวดลอม

ไปดวยโรงแรม รานคา ตลอดสองขางถนนมุงตรงสูทาเทียบเรือ

ประมงจะมีรานอาหารทะเลเรียงรายไปตลอดไมตองเดินเขาไป

ในรานเพ่ือดูเมนูอาหารทะเลก็รูวารายการอาหารทะเลหลักของ

ท่ีน่ีคือ ปลาแซลมอนและไขปลาแซลมอน เพราะมีรูปจานอาหาร

ที่มีปลาและไขปลาขนาดใหญตั้งอยูหนารานเต็มไปหมด  ดังนั้น

ใครท่ีเดินทางมาท่ีน่ีจะไดเห็นภาพของรถทัวรทองเท่ียวขนาดใหญ

จอดหรือว่ิงสวนทางกับรถบรรทุกสัตวน้ำ เห็นเรือทองเท่ียวท่ีพา

นักทองเท่ียวไปเท่ียวชมความสวยงามของอุทยานแหงชาติชิเรโตโก  

แลนสวนกับเรือประมงที ่นำปลาแซลมอนเขามาขนถายที ่ 

ทาเทียบเรือประมงอูโทโร  รวมถึงเห็นเรือประมงจอดเรียงราย

กับเรือทองเที่ยวที่ทาเทียบเรือประมงแหงนี้

 ทาเทียบเรือประมงโอไดโตะ ตั้งอยูที่เมืองเบ็บซูไก   

ใกลกับคาบสมุทรนอซูเกะ  ซึ่งเปนคาบสมุทรที่มีความสมบูรณ

ดานระบบนิเวศชายฝงท่ีสำคัญแหงหน่ึงของประเทศญ่ีปุน  ท่ีน่ีมี

สัตวน้ำชายฝงนานาชนิด มีนกน้ำหลากหลายสายพันธุ มีพันธุพืช

ทะเลจำนวนมาก  ในแตละปจะมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามา

ท่ีเมืองน้ีเปนจำนวนมากเพ่ือชมความงดงามของคาบสมุทรนอซูเกะ

และศึกษาหาความรูจากระบบนิเวศชายฝง

 ทาเทียบเรือประมงโอไดโตะเปนแหลงขนถายและ

ประมูลปลาแซลมอนท่ีสำคัญและมีการบริหารจัดการทรัพยากร

ประมงชายฝงท่ีดีแหงหน่ึงของประเทศดวย  ในชวงเดือนกันยายน

จนถึงเดือนธันวาคม มีรายการทองเท่ียวท่ีช่ือวา Japan Salmon

Tour นักทองเท่ียวท่ัวประเทศจะเดินทางมาท่ีทาเทียบเรือประมง

แหงน้ีเพ่ือดูการขนถาย และประมูลปลาแซลมอน รวมถึงการไดดู

พฤติกรรมการวายทวนน้ำของฝูงปลาแซลมอนเพื่อขึ้นไปวางไข

ตามลำธาร และท่ีขาดไมไดคือการซ้ือหาผลิตภัณฑสินคาประมง

แปรรูปหลากหลายที่รานคาขายปลีกของทาเทียบเรือที่ชื่อวา 

ไคมอน  (Kaimon )  สินคาแปรรูปประมงที่นี่จะใหความมั่นใจ

กับผูบริโภความีความสด สะอาด ภายใตยี่หอสินคาที่เรียกวา  

Notsuke   Brand   ซึ่งหมายถึงการจับสัตวน้ำที่ยั ่งยืนผาน

กระบวนการขนถายสัตวน้ำท่ีทาเทียบเรือประมงโดยสุขลักษณะ

ที่ดี  และการแปรรูปท่ีมีการควบคุมคุณภาพ

 การพัฒนาทาเทียบเรือประมงในมิติดานการทองเท่ียว

ทั้งสองแหงนี้จะเห็นไดวาในแตละปจะมีนักทองเที่ยวเดินทาง

เขามาเพ่ือทองเท่ียวชมความงามของแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ

เปนจำนวนมาก ซ่ึงสถานท่ีเหลาน้ีจัดเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสำคัญ

ของเกาะฮ็อกไกโด  จึงถือเปนการใชศักยภาพของการทองเท่ียว

ที่มีอยูใหเกิดประโยชนตอชุมชนประมงควบคูไปกับการพัฒนา

ดานการประมงของประเทศดวย

การพัฒนาตลาดสัตวน้ำการพัฒนาตลาดสัตวน้ำ
และทาเทียบเรือประมงในมิติดานการทองเที่ยวและทาเทียบเรือประมงในมิติดานการทองเที่ยว
การพัฒนาตลาดสัตวน้ำ
และทาเทียบเรือประมงในมิติดานการทองเที่ยว
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รานอาหารริมทะเลถนนทางเขาทาเทียบเรือประมง

ผลิตภัณฑประมงภายใตแบรนดสินคาคุณภาพ

รานจำหนายผลิตภัณฑประมงไคมอน
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 คณะกรรมการองคการสะพานปลาตรวจเยี่ยมกิจการองคการ 

สะพานปลา มอบนโยบายการทำงานและประชุมคณะกรรมการองคการ

สะพานปลา คร้ังท่ี 1/2555 ณ หองประชุมสำนักงานองคการสะพานปลา

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555
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 องคการสะพานปลา (อสป.) เขารวมจัดงานวันสถาปนา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เนื่องในโอกาสครบ 120 ป  

“ทางรอดเกษตรไทย กาวใหมหลังภัยวิกฤต” ระหวางวันที่  

1 - 5 เมษายน 2555 ณ พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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 องคการสะพานปลา (อสป.) เขารวมจัดงานวันเกษตรแหงชาติ 

ประจำป 2555 ภายใตแนวคิด “เกษตรสรางสรรค เศรษฐกิจยั่งยืน”  

ระหวางวันที่ 1 - 10  พฤษภาคม 2555 ณ ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรม

การเกษตรแมเหียะ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยจัดแสดง

สินคาสัตวน้ำที่นำมาซื้อขายผานสะพานปลาและทาเทียบเรือประมงของ

องคการสะพานปลา รวมทั้งนำสินคาสัตวน้ำสดและสินคาสัตวน้ำแปรรูป

ไปจำหนายในราคาถูก

 ทั้งนี้  พระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจาโสมสวลี  พระวรราชา

ทินัดดามาตุ เสด็จเปนองคประธานเปดหอกษัตริยเกษตรและทอดพระเนตร

นิทรรศการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เม่ือวันท่ี

8 พฤษภาคม 2555

ÍÊ». à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¨Ñ´§Ò¹ÇÑ¹à¡ÉμÃáË‹§ªÒμ ÔÍÊ». à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¨Ñ´§Ò¹ÇÑ¹à¡ÉμÃáË‹§ªÒμ Ô
»ÃÐ¨Ó»‚ 2555»ÃÐ¨Ó»‚ 2555
ÍÊ». à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¨Ñ´§Ò¹ÇÑ¹à¡ÉμÃáË‹§ªÒμ Ô
»ÃÐ¨Ó»‚ 2555
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 Ãะบบการบริหารงานท่ีสำคัญระบบหน่ึงท่ีองคกรสวนใหญ

นำมาใช เพื่อปองกันความผิดพลาดเสียหาย ในการดำเนินงานตาม

แผนกลยุทธขององคกร คือ ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk  

Management)

 การบริหารความเส่ียงอาจจะเร่ิมจากการนำกลยุทธทุกดาน

ที่สำคัญขององคกร  ซึ่งกำหนดไวในแผนธุรกิจนั้น  มาวิเคราะห

และประเมินระดับความเสี่ยงเปนสูง กลาง ต่ำ ในตาราง Risk  

Management Grid โดยแกนต้ังเปนแกนของโอกาสความเปนไปได

ะบบการบริหารงานท่ีสำคัญระบบหน่ึงท่ีองคกรสวนใหญ

àÁ×èÍ  HR  μ éÍ§ºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§àÃ×èÍ§¤¹àÁ×èÍ  HR  μ éÍ§ºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§àÃ×èÍ§¤¹
(Probability)  และแกนนอนเปนแกนของระดับผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้น  (Impact)

 หากกลยุทธดานใด เร่ืองใดท่ีวิเคราะหจากขอมูลตาง ๆ ท่ีมี

และคำนึงถึงปจจัยแวดลอมและแนวโนมตาง ๆ แลว และเห็นวา

มีโอกาสเกิด  “สูง”  และจะสงผลกระทบรุนแรงตอการดำเนินการ

ตามเปาหมายขององคกรในระดับ “สูง” ดวย นั่นแสดงวา กลยุทธ

ดานน้ัน ๆ และในประเด็นน้ัน ๆ ตองนำมาบริหารจัดการความเส่ียง  

เพื่อหาหนทางปองกันหรือลดทอนผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น



à¡çºÀÒ¾ÁÒàÅ‹Ò...à¡çºÀÒ¾ÁÒàÅ‹Ò...
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Ã´¹éÓ¢Í¾Ã¼ÙéºÃÔËÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§à¡ÉμÃÏ

Ã´¹éÓ¢Í¾Ã¼ÙéÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÍ§¤ì¡ÒÃÊÐ¾Ò¹»ÅÒ

¾Ô¸ÕÅ§¹ÒÁºÑ¹·Ö¡¢éÍμ¡Å§¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×ÍÏ

 องคการสะพานปลารวมกับโครงการสหกรณไทยเพ่ือคนไทย “ถูกท้ังแผนดิน”
จำหนายสินคาสัตวน้ำสดและสินคาสัตวน้ำแปรรูปในราคาถูก ตามนโยบายของรัฐบาล
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ณ เจเจ มอลล โดยมีนายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ  รัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานเปดงาน เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2555

 นายวิรัช  เถ่ือนยืนยงค ผูอำนวยการองคการสะพานปลา พรอมคณะผูบริหาร
รวมพิธีรดน้ำขอพรรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เนื่องในประเพณี
วันสงกรานต ณ หองประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2555

 คณะผูบริหารและพนักงานองคการสะพานปลา รวมพิธีรดน้ำขอพรผูอำนวยการ
องคการสะพานปลา เน่ืองในประเพณีวันสงกรานต ณ หองประชุมองคการสะพานปลา
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555

 นายสุรพงษ  เย็นใจ รองผูอำนวยการองคการสะพานปลา ดานบริหาร  
รวมเปนเกียรติในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือเพื่อยกระดับการศึกษา  
และการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ “ครูหมอดิน ครูบัญชี ครูยาง”  
ระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ณ หองประชุมตึกสันติไมตรี
ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

ÍºÃÁ¤ÇÒÁÃÙé é́Ò¹ÊØ¢ÅÑ¡É³ÐÏ
 องคการสะพานปลาจัดฝกอบรมพนักงาน  ชาวประมง  และผูประกอบการ
ธุรกิจที่เกี่ยวของ หลักสูตร ความรูดานสุขลักษณะการดูแลรักษาคุณภาพสินคาสัตวน้ำ
ตามมาตรฐานสากล ณ โรงแรมนิภาการเดน จังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 3 – 4  
เมษายน 2555



การทำงานด้วยการทำงานด้วยหัวใจหัวใจการทำงานด้วยหัวใจ
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 คนคนท่ีทำงานโดยเฉพาะคนท่ีทำงานกินเงินเดือน เม่ือทำงาน

ไปนาน ๆ มักเกิดอาการเบ่ือหนาย ทอแท ทอถอย ไมอยากทำงาน  

บางคนถึงขนาดอยากออกไปประกอบกิจการสวนตัว แตความจริงแลว

หากมองในแงดี  คนที่ทำงานกินเงินเดือน  มีแงมุมที่ไดเปรียบกวา

ผูประกอบกิจการหลายอยางเชน ไดรับเงินเดือนหรือมีรายไดแนนอน

ไมมีการลงทุนเม่ือไมมีการลงทุนก็ไมมีการลมละลาย ไมอยากทำงาน

เบื่องานสามารถเปลี่ยนยายงานได  แตกตางจากเจาของกิจการที่

เมื่อลงทุนไปแลวก็เปนเรื่องยากที่จะเลิกกิจการแลวไปลงทุนกิจการ

ใหม ๆ  เนื่องจากไดลงทุนไปเปนเงินจำนวนมาก  จึงยากที่จะเลิก

กิจการ เบ่ืออยางไร มีปญหาอยางไรก็ตองทำ การทำงานกินเงินเดือน

มักมีวันหยุดชัดเจน  เน่ืองจากมีกฎหมายแรงงานรองรับใหมีวันหยุด

ที่ชัดเจน

 สำหรับคนที่จะทำงานดวยหัวใจไดนั้น  บุคคลผูนั้นจะตอง

มีลักษณะดังนี้

 1. ตองรักงานที่ทำ หรือมีความคิดวาการทำงานคือชีวิต  

ชีวิตคืองานบันดาลสุข ถึงกับมีคนเคยกลาววา ถาอยากมีความสุข  

1 ชั่วโมง ใหงีบ ถาอยากมีความสุข 1 วัน ใหไปพักผอน แตถาอยาก

มีความสุขตลอดไปใหทำงานที่ตนเองรัก  ถาในปจจุบันเราทำงาน

แตไมไดรักงานท่ีตนเองทำจะทำอยางไร ? วิธีการงาย ๆ คือ จงสนุก

กับงานที่ทำ จนลืมไปวา สิ่งนี้คืองาน แตถามีความจำเปนจริง ๆ 

ไมสามารถเปล่ียนงานหรือยายงานได เน่ืองจากเหตุผลสวนตัวบางอยาง

ก็จงทำงานนั้นตอไป และจงภูมิใจกับงานในปจจุบัน ตองทำใจใหรัก

กับงานปจจุบันใหได  แตถาถึงที่สุดแลว  หากตองการความสำเร็จ

ในหนาท่ีการงานและชีวิตจริง ๆ บุคคลน้ันมักจะเลือกทำงานในส่ิงท่ี

ตนเองรักเสมอ

 สำหรับการสรางความสุขในการทำงาน  ทางพุทธศาสนา

สอนไดดีมาก โดยใชหลักอิทธิบาท  4  คือ

 1. ฉันทะ หมายถึง ความพอใจในงาน เห็นคุณคาของงาน  

รักงานที่ทำ

 2. วิริยะ หมายถึง ความเพียรพยายาม บากบั่น อดทนกับ

งานที่ตนเองทำ

 3. จิตตะ หมายถึง มีความคิดจดจอ เอาใจใสในงานท่ีทำ

 4. วิมังสา หมายถึง การตรวจสอบ หม่ันพิจารณา ใครครวญ

เม่ือมีปญหาในงานท่ีทำก็ตองคอยแกไข ปรับปรุง ตรวจสอบ ขอบกพรอง

ของงานที่ทำ

 2. ตองมีทัศนคติท่ีดีในการทำงาน ทัศนคติมีความสำคัญมาก

ในการทำงาน เพราะบุคคลที่ประสบความสำเร็จมักมีทัศนคติที่ดี  

มีทัศนคติในดานบวก (คนคิดลบเปรียบเสมือนถังขยะท่ีคอยเก็บของ

ที่ไมมีคา แตคนที่มีทัศนคติในทางบวก เปรียบแลวก็เหมือนกับคลัง

สมบัติที่มักจะเก็บแตสิ่งของที่ล้ำคาเสมอ)

 3. ตองมีมนุษยสัมพันธในท่ีทำงาน สำหรับคำวา มนุษยสัมพันธ

ในที่ทำงาน คือ ตองมีศิลปะในการชักจูงใจใหคนที่ทำงานดวยเกิด

การประสานงาน หรือเกิดความรวมมือกัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

ของการทำงานรวมกัน

 ดังนั้น  คนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานจะตองเปน

คนที่ทำงานดวยหัวใจ  มีความรักในงานที่ตนเองทำ  มีทัศนคติที่ดี

ตอตนเอง  ตอหนวยงาน  และตอหัวหนางาน  ตองมีมนุษยสัมพันธ

ในที่ทำงาน และตองมีการพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับงานนั้น ๆ  

อยูเสมอ

ท่ีมา : ดร.สุทธิชัย (2011 – 03 – 28)



 สำหรับคนท่ีมีความมุงมาดปรารถนาจะลดน้ำหนักสวนเกิน ถาไดยิน

สูตรอาหารลดน้ำหนักที่ไหนเปนตองสนใจ  แตสิ่งที่จะบอกวันนี้ไมใชสูตร

อาหารใด ๆ  เพียงแตเปนการสรุปเนนย้ำมาจากนักวิจัยอีกครั้ง  ที่บอกวา

การกินอาหารที่ดีตอสุขภาพในปริมาณที่มาก  เปนสวนสำคัญที่จะชวยให

เรือนรางผอมเพรียว  ดีกวาไปอดอาหารกันอยางเอาเปนเอาตาย

 ทีมนักวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตรของฮารวารดพบวา คนที่กินอาหาร

มีกากใยสูง อยางถ่ัว ผลไม โยเกิรต และผักในปริมาณท่ีมากกวาจะลดน้ำหนัก

ไดจริง โดยพวกเขาเช่ือวาการกินอาหารท่ีมีกากใยมาก ๆ อยางท่ีวาจะชวยกัน

พื้นที่อาหารท่ีมีไขมันใหอยูในตัวเราไดนอยลง

 การศึกษาครั ้งนี ้ติดตามพฤติกรรมผู เขารวมศึกษาจำนวนมากถึง 

120,000 คน เปนเวลากวา 20 ป และตีพิมพผลการศึกษาลงในวารสารวิชาการ

นิวอิงแลนดเจอรนัลออฟเมดิซิน  ซึ่งบอกดวยวาไมเปนที่นาประหลาดใจเลย

ท่ีพบวาอาหารท่ีมีความเช่ือมโยงกับการเพ่ิมน้ำหนักอยางมากก็คือ มันฝร่ังทอด

สวนพวกที่ใหผลคลายกันก็คือ  คนที่กินเครื่องดื่มผสมน้ำตาลในปริมาณมาก

และเน้ือก็จะทำใหน้ำหนักเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน

 อยางไรก็ตามพอหันมาดูกลุมที่กินอาหารในกลุมจำพวกโยเกิรต ผัก  

ผลไม  และเมล็ดธัญพืช  เปนประจำจะพบวาน้ำหนักเพิ่มขึ ้นนอยมาก  

ยกตัวอยางเชน การกินโยเกิรตเพิ่มขึ้นจะชวยใหน้ำหนักลดลง 0.37 กิโลกรัม  

และถากินผักเพิ่มขึ้นจะชวยลดน้ำหนักลงได 0.1 กิโลกรัม

 ตาเรียช โมซาฟฟาเรียน รองศาสตราจารย จากมหาวิทยาลัยฮารวารด 

หัวหนาคณะผูศึกษาครั้งนี้บอกวา กากใยที่มีอยูในอาหารเหลานี้เปนสิ่งสำคัญ

ที่อธิบายไดในผลกระทบที่เกิดขึ้น  อาหารที่มีกากใยสูงขึ้นและกระบวนการ

ยอยอาหารที่ชาลงของอาหารเหลานี้จะชวยใหอิ่มนาน  และเมื่อกินอาหาร

เหลานี้เพิ่มขึ้นจะไปทดแทนการกินอาหารอื่นลง

·ÕèÁÒ : Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾ìä·ÂÃÑ°
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กินถั่วและผลไมกินถั่วและผลไม้มากขึ้นมากขึ้น
ช่วยลดน้ำหนักไดวยลดน้ำหนักได้
กินถั่วและผลไม้มากขึ้น
ช่วยลดน้ำหนักได้


