


ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ ำนวยกำร อ.ส.ค.มอบนโยบำยและถ่ำยทอดกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ 

 ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ  วงศ์สุวรรณ ผู้อ ำนวยกำร อ.ส.ค. สง่มอบนโยบำยกำรน ำองค์กรสู่ “นมแห่งชำติ” ให้
หน่วยงำนในพื้นที่ภำคกลำงและสำยงำนฝ่ำยอ ำนวยกำร โดยมุ่งเน้นกำรน ำองค์กรด้วยหลักธรรมภิบำล สร้ำงมลูค่ำ 
และลดต้นทุน ทั้งนี้ มีผูบ้รหิำรเข้ำร่วมรบัมอบนโยบำยอย่ำงพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2559 ณ ศูนย์
ฝึกอบรมกำรเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุร ี
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อ.ส.ค. ร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรข้ำวสำร-อำหำรแห้ง ณ บริเวณด้ำนหน้ำอำคำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 วันน้ี (6 มกรำคม 2559) เวลำ 6.30 น.  อ.ส.ค. ร่วมพิธีท ำบญุตักบำตรข้ำวสำร-อำหำรแหง้แด่พระภิกษุ
สงฆ์ จ ำนวน 59 รูป ณ บริเวณด้ำนหน้ำอำคำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

     
 

     
 

     
 

 
 
 
 
 

http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2016/01/12482747_10207220151038072_1340529541_o.jpg
http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2016/01/12482837_10207220153318129_1838625360_o.jpg
http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2016/01/12482887_10207220150958070_1060196976_o.jpg
http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2016/01/12483232_10207220149278028_803547690_o.jpg
http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2016/01/12494206_10207220148438007_285132480_o.jpg
http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2016/01/12509941_10207220146277953_521438579_o.jpg
http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2016/01/12510998_10207220147917994_1662368467_o.jpg
http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2016/01/12516896_10207220148758015_1072455524_o.jpg
http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2016/01/1612855_10207220146877968_1815062637_o.jpg
http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2016/01/12476288_10207220145157925_1114813543_n.jpg


สำยกำรบินแห่งชำติ(สำยกำรบินไทย) กับ นมแห่งชำติ (อ.ส.ค) ร่วมกันผนึกก ำลัง สู้สู้ 

 ผู้อ ำนวยกำร อ.ส.ค. ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วงศ์สุวรรณ  พร้อมผูบ้รหิำร อสค บกุกำรบินไทย ร่วมเจรจำหำ
แนวทำงควำมร่วมมือผลกัดันผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมำร์ค สูค่รัวกำรบินไทย กบัท่ำนรองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่
หน่วยธุรกิจบรกิำรกำรบิน คุณอุษรีย์ แสงสิงแก้ว เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ 
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พิธีมอบปัจจัยกำรเลี้ยงโคนม แก่เกษตกรผู้ได้รับผลกระทบจำกโคนมล้มป่วยตำย 

 ส ำนักงำนอ.ส.ค.ภำคใต้จัดพิธีมอบปจัจัยกำรเลี้ยงโคนม แก่เกษตกรผู้ไดร้ับผลกระทบจำกโคนมล้มป่วย
ตำย ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจงัหวัดเพชรบรุ ีโดยมีผู้อ ำนวยกำร อ.ส.ค. ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วงศ์สุวรรณ 
เป็นประธำนในพิธีมอบ เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2558 
 

     
 

    
 

    

http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2016/01/DSC_0118.jpg
http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2016/01/DSC_0149.jpg
http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2016/01/DSC_0154.jpg
http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2016/01/DSC_0181.jpg
http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2016/01/DSC_0212.jpg
http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2016/01/DSC_0198.jpg


     
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2016/01/DSC_0219.jpg
http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2016/01/DSC_0233.jpg
http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2016/01/DSC_0294.jpg
http://www.dpo.go.th/wp-content/uploads/2016/01/DSC_0244.jpg


ขอเชิญร่วมลงทะเบียนชมงำนเทศกำลโคนมแห่งชำติ ประจ ำปี 2559 ลุ้นรับของท่ีระลึกจำก อ.ส.ค. 

 โอกำสดสี ำหรับผู้สนใจมำเที่ยวชมงำนเทศกำลโคนมแหง่ชำติประจ ำปี 2559 ระหว่ำงวันที่ 27 มกรำคม ถึง 
2 กุมภำพันธ์ 2559 นี้ งำนนี้ อ.ส.ค. แจกจรงิส ำหรบัผูม้ำเทีย่วงำน โดยท่ำนสำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมงำนได้ผ่ำน
ทำงเว็บไซตh์ttp://www.dpo.go.th/register_farm/ ได้ต้ังแต่วันที่ 27 ธันวำคม 2558 จนถึงวันที่ 28 มกรำคม 
2559 ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง โดย 100 ท่ำนแรกจะได้รบัของทีร่ะลกึสุดเก๋จำก อ.ส.ค. และส ำหรบัท่ำนทีล่งทะเบียน
ล ำดับที่ 101-300 จะได้รบัผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมำร์คไปดืม่ฟรีๆ ของรำงวัลมีจ ำนวนจ ำกัด ลงทะเบียนก่อนมสีิทธิ
ก่อน และหำกท่ำนเป็นผูโ้ชคดีได้รับของรำงวัล ใหท้่ำนมำรบัที่กองอ ำนวยกำรภำยในงำนได้ต้ังแต่วันที่ 28 มกรำคม 
ถึงวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2559 
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กิจกรรมกีฬำสัมพันธ์ระหว่ำง อ.ส.ค. กับสหกรณ์โคนมครั้งท่ี 2 

 อ.ส.ค. ร่วมกับ สหกรณ์โคนม จัดกจิกรรมกีฬำสสีัมพันธ์ ครัง้ที่ 2 เพื่อพบปะเเละสร้ำงสัมพันธ์อันดีต่อกลุม่
สหกรณ์ทีล่งนำม MOU ร่วมกับ อ.ส.ค. โดยมีท่ำน ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วงศ์สุวรรณ ผู้อ ำนวยกำร อ.ส.ค. เป็นประธำน
เปิดงำน เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2559 ณ องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมเเห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก 
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อ.ส.ค. จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

 อ.ส.ค. จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัว จำกฟำร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
เพื่อมำประดิษฐำน ณ องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมเเห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบรุี โดยมีท่ำน 
ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ  วงศ์สุวรรณ ผูอ้ ำนวยกำร อ.ส.ค. และคณะผูบ้รหิำร พรอ้มด้วยพนักงำน ลูกจ้ำง อ.ส.ค. 
ต้อนรับขบวนพิธีอญัเชิญ เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 255 
 

    

    

   
 

 

 

 

 



อ.ส.ค. ให้กำรต้อนรับคณะผู้สื่อข่ำวท่ีมำเยี่ยมชมองค์กำรสง่เสริมกิจกำรโคนมเเห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

 อ.ส.ค. ร่วมกับ ส ำนักงำนประชำสมัพันธ์จังหวัดสระบรุี ให้กำรต้อนรบัคณะผูส้ื่อข่ำวที่มำเยี่ยมชมองค์กำร
ส่งเสริมกจิกำรโคนมเเหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2559 
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ผู้อ ำนวยกำร อ.ส.ค. พร้อมคณะ เดินหน้ำผลักดัน “นมแห่งชำติในปี 2564” 

 เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2559 ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วงค์สุวรรณ ผู้อ ำนวยกำร อ.ส.ค เดินสำยมอบนโยบำย รวมทั้ง
ถ่ำยทอดนโยบำยเพื่อน ำไปสูก่ำรปฏิบัติในเขตพื้นที่ภำคเหนอืตอนล่ำง ได้รบัควำมร่วมมือจำกผู้บริหำรและพนักงำน
เข้ำร่วมรบันโยบำยอย่ำงพร้อมเพรียง 

 

และยังได้เยี่ยมชมฟำรม์ตัวอย่ำงที่ใช้อำหำร TMR พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงำนผลิตอำหำร TMR ของสหกรณ์
กำรเกษตรสวรรคโลก โดยมี นำยสันติภำพ ลมิปะพันธ์ุ ให้กำรต้อนรบัและน ำชม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพือ่
น ำไปต่อยอดขยำยผลตอ่ไป 
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เดินหน้ำผลักดัน “นมแห่งชำติในปี 2564” 

 เดินหน้ำผลักดัน “นมแห่งชำติในปี 2564” เมื่อวันที ่17 มกรำคม 2559 ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วงศ์สุวรรณ 
ผู้อ ำนวยกำร .อ.ส.ค เดินสำยมอบนโยบำย รวมทั้งถ่ำยทอดนโยบำยเพือ่น ำไปสูก่ำรปฏิบัติงำนในเขตพื้นที่ภำคเหนือ
ตอนล่ำง ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้บริหำรและพนกังำนเข้ำร่วมรับนโยบำยอย่ำงพร้อมเพรียง ณ ส ำนักงำน อ.ส.ค. 
ภำคเหนือตอนล่ำง จ.สุโขทัย 
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อ.ส.ค. ท ำบุญวันเกิดฟำร์มโคนมไทย-เดนมำร์ค ครบรอบ 54 ปี 
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พระรำชญำณกวี เยี่ยมชม อ.ส.ค. เพ่ือวำงรำกฐำนโครงกำรปลูกปัญญำ 
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พิธีเปิดป้ำยบ้ำนพักรับรอง อ.ส.ค. และกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่ระลึก 
 

 



นำยนพดล ตันวิเชียร รองผู้อ ำนวยกำร อ.ส.ค. ลงพ้ืนท่ี เข้ำเยีย่มพบปะกลุ่มสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
ในเขตภำคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่ 

นำยนพดล  ตันวิเชียร รองผู้อ ำนวยกำร อ.ส.ค. ลงพื้นที่ เข้ำเยี่ยมพบปะกลุ่มสหกรณ์และเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคนม  ใน
เขตภำคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่ ที่ท ำ MOU ร่วมกับ อ.ส.ค. เพื่อสวัสดปีีใหม่ และดูงำนเรื่องกำรปลูกหญ้ำเน
เปียรป์ำกช่อง 1 กำรผลิตอำหำร TMR รวมไปถึงกำรผลิตนมพรเีมี่ยมเกรด นอกจำกนี้ยังมอบนโยบำยกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนสำยส่งเสริมกิจกำรโคนมให้กับพนักงำน อ.ส.ค. ภำคเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 17-18 มกรำคม 2559 
ณ ส ำนักงำน อ.ส.ค. ภำคเหนอืตอนบน 
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ผู้อ ำนวยกำร อ.ส.ค. ร่วมให้สัมภำษณ์และประชำสมัพันธ์งำนโคนม ในรำยกำรสด “เเจ๋ว พำเท่ียว” 

 วันที่ 19 มกรำคม 2559 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสระบุรี นำยวิเชียร พุฒิวิญญู และ ผู้อ ำนวยกำร อ.ส.ค. ดร. 
ณรงค์ฤทธ์ิ วงศ์สุวรรณ ร่วมให้สมัภำษณ์และเชิญชวนเที่ยวเมืองสระบุรี ซึง่เป็นเมอืงต้นก ำเนิดของ”อำชีพกำรเลี้ยง
โคนม” ซึ่งเป็นอำชีพพระรำชทำน  ดังนั้นคำวบอยไทยจึงถือก ำเนิดข้ึนที่เมืองสระบรุีเป็นที่เเรก  และนอกจำกนี้ยัง
เชิญชวนเที่ยวงำน “เทศกำลโคนมเเห่งชำติ” ประจ ำปี 2559 ที่จะจัดข้ึนในวันที่ 27 มกรำคม 2559 ถึง วันที่ 2 
กุมภำพันธ์ 2559 ณ องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมเเห่งประเทศไทย ในรำยกำรสด “แจ๋วพำเที่ยว” ซึ่งออกอำกำศ
ทำงสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 Family  และในโอกำสนีท้่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสระบรุีและท่ำนผูอ้ ำนวยกำร 
อ.ส.ค. มอบกระเช้ำผลิตภัณฑ์ไทย-เดนมำร์ค สวัสดีปีใหมผู่้บริหำรระดบัสงูของช่อง 3 และคุณสรยุทธ สุทัศนะ
จินดำ พิธีกรช่ือดังจำกรำยกำรเรื่องเล่ำเช้ำน้ีด้วย ณ อำคำรมำลีนนทท์ำวเวอร์ ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 
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ผู้อ ำนวยกำร อ.ส.ค. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ให้สัมภำษณ์กำรจัดงำน “เทศกำลโคนม” ประจ ำปี 2559 

 ผู้อ ำนวยกำร อ.ส.ค. ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ  วงศ์สุวรรณ  ให้สัมภำษณ์กับผูส้ื่อข่ำวช่อง 3 ณ อำคำรมำลีนนท์ ทำว
เวอร์ เพื่อประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน “เทศกำลโคนม”  ประจ ำปี 2559 และเชิญร่วมรับเสดจ็ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี ในวันที่ 27 มกรำคม 2559 เเละ เชิญชวนประชำชนทั่วไปเที่ยวงำนเทศกำล 
โคนมเเห่งชำติ ที่จะจัดข้ึนระหว่ำงวันที่ 27 มกรำคม 2559 ถึง วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2559 ณ องค์กำรส่งเสริมกจิกำร
โคนมเเห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบรุี 
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มอบกระเช้ำอวยพรปีใหม่เชื่อมควำมสัมพันธ์ อ.ส.ค. และ มหำวิทยำลยัเอเชีย-แปซิฟิก 

 เมื่อเช้ำวันที่ 20 มกรำคม 2559 เวลำ 10.30 น. ดร.แดนน่ี รันตุง อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยนำนำชำติ
เอเชีย-แปซิฟกิ น ำคณะผู้บริหำรเข้ำพบ ผู้อ ำนวยกำร อ.ส.ค. 
มอบกระเช้ำอวยพรปีใหม เพื่อเช่ือมควำมสมัพันธ์ และหำรอืควำมร่วมมือทำงวิชำกำร งำนวิจัยโดยมี ดร.ณัฐกร 
แก้วประทมุ เป็นผู้ประสำนงำน 
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งำนเกษตรอีสำนประจ ำปี 2559 ประธำนพิธีเปิดโดย ท่ำนผช.รมต. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

22-31 ม.ค. 2559 

 ส ำนักงำน อ.ส.ค  ภำคตะวันออกกเฉียงเหนือ  ร่วมงำนเกษตรอีสำนประจ ำปี 2559  มีกำรร่วมออกบูธ
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ จัดบูธชมชิมและโชว์กำรเต้นลำยแดนซ์ในวันเปิดงำน 
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เดินหน้ำผลักดัน “นมแห่งชำติในปี 2564” ณ อ.ส.ค. ภำคใต้ 
 เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2559  ผู้อ ำนวยกำร อ.ส.ค. ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วงศ์สุวรรณ มอบนโยบำย รวมทั้ง
ถ่ำยทอดนโยบำยเพื่อน ำไปสูก่ำรปฏิบัติในเขตพื้นที่ภำคใต้ได้รับควำมร่วมมือจำกทีมผู้บริหำรและพนักงำนเข้ำร่วม
รับนโยบำยอย่ำงพร้อมเพรียง พรอ้มกันนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมโรงงำนและควำมก้ำวหน้ำกำรใช้งำนระบบ ERP ของ
ส ำนักงำน อ.ส.ค. ภำคใต้อีกด้วย 
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ส ำนักงำน อ.ส.ค. ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ จัดงำนประกวดโคนม 

 ในงำนเกษตรอีสำน 2559 

 ส ำนักงำน อ.ส.ค. ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ กรมปตสุัตว์ จัดงำนประกวดโคนม ในงำนเกษตร
อีสำน 2559 โดยมี ท่ำน ชัยณรงค์ เปำอินทร์ หัวหน้ำส ำนักงำน อ.ส.ค. ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธำนพิธี
เปิด พร้อม มอบรำงวัลให้กบัโคนมที่ชนะเลิศในกำรประกวด และมีกิจกรรมให้กับผู้เข้ำมำเยี่ยมชม ทำยผลร่วมสนกุ 
เพื่อรบัรำงวัลผลิตภัณฑ์นม ในวันที่ 25 มกรำคม 2559 
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อ.ส.ค. ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ยินดีต้อนรับ คณะเจ้ำหน้ำท่ีศูนย์กระจำยสินค้ำ  

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) เข้ำเยี่ยมชมโรงงำนผลิตภัณฑ์นม 

 อ.ส.ค. ภำคตะวันออกเฉียงเหนอื ยินดีต้อนรับ คณะเจ้ำหน้ำที่ศูนย์กระจำยสินค้ำ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด 
(มหำชน) เข้ำเยี่ยมชมโรงงำนผลิตภัณฑ์นม ในวันที่ 26 มกรำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ 
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ส ำนักงำน อ.ส.ค. ภำคเหนือตอนบนขอประชำสัมพันธ์ 
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ขอเชิญเท่ียวงำน “เทศกำลโคนมเเห่งชำติ” ประจ ำปี 2559 ระหว่ำงวันท่ี 27 มกรำคม – 2 กุมภำพันธ์ 2559 
ณ องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมเเห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
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สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินไปทรงเปิดเทศกำลโคนมแห่งชำติ 
ประจ ำปี 2559 

                      เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2559 เวลำ 14.34 น. สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ีเสด็จพระรำชด ำเนินไปทรงเปิดเทศกำลโคนมแหง่ชำติ ประจ ำปี 2559 ณ องค์กำรส่งเสริมกจิกำรโคนมแหง่
ประเทศไทย อ ำเภอมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี ซึง่องค์กำรสง่เสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. จัดข้ึน
เป็นประจ ำทุกปี โดยในปีนี้จัดระหว่ำงวันที่ 27 มกรำคม ถึง 2 กุมภำพันธ์ 2559 ภำยใต้แนวคิด “สืบสำนพระรำช
ปณิธำน อุตสำหกรรมโคนมยุคใหมสู่่นมแห่งชำติ” เพื่อน้อมร ำลึกถงึพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว ที่พระรำชทำนอำชีพกำรเลี้ยงโคนมแกพ่สกนกิรชำวไทย และเพื่อสง่เสรมิอำชีพกำรเลี้ยงโคนมให้มีกำร
พัฒนำและเจริญก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ยังเป็นกำรสนบัสนุนนโยบำยกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนมและกำรรณรงค์
เพื่อกำรบริโภคโคนมของรัฐบำล ตลอดจนแสดงควำมก้ำวหน้ำของวิทยำกำรด้ำนกำรเลี้ยงโคนมและอุตสำหกรรม
โคนมของประเทศ ให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องในวงกำรอุตสำหกรรมโคนมได้มีโอกำสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน 
รวมทั้ง เป็นกำรเผยแพร่ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ไปสู่เกษตรกร 
                      ภำยในงำนฯ มีกำรจัดกจิกรรมต่ำงๆ อำท ิกำรประกวดโคนมประเภทต่ำงๆ ชิงถ้วยรำงวัล
พระรำชทำนพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี นิทรรศกำร
เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีผลงำนวิจัยด้ำนกำรเลี้ยงโคนม และกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติด้ำนโคนม Dairy 
Asia Launch Meeting โดยมีชำวต่ำงประเทศประมำณ 100 คน เข้ำร่วมประชุม ซึ่งจัดโดยควำมร่วมมือของ
องค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแหง่สหประชำชำติภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค กรมปศุสัตว์ และ อ.ส.ค. 
                      ทั้งนี้ เมือ่วันที่ 22 ธันวำคม 2530 คณะรัฐมนตรีมมีติก ำหนดให้วันที่ 17 มกรำคมของทุกปี เป็น
วันโคนมแห่งชำติ เพื่อน้อมร ำลกึถึงพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัว ที่ได้พระรำชทำนอำชีพ
กำรเลี้ยงโคนมแก่พสกนิกรชำวไทย โดยได้เสด็จพระรำชด ำเนิน พร้อมด้วยพระเจ้ำเฟรดเดอริคที่ 9 แห่ง
รำชอำณำจักรเดนมำร์ก ไปทรงเปิดฟำร์มโคนมไทย-เดนมำรค์ เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2505 ซึ่งถือเป็นฟำร์มแหง่
แรกของประเทศไทย ที่เป็นต้นแบบในกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรเลี้ยงโคนมอย่ำงเป็นระบบที่เกษตรกรสำมำรถน ำไป
ประกอบอำชีพได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 

 

 



  

  

    

 

 

 

 

 

 

 



เริ่มแล้วเทศกำลโคนมแห่งชำติ ประจ ำปี 2559 

 เริ่มแล้วกับงำนเทศกำลโคนมแห่งชำติประจ ำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2559 โดยในงำนท่ำนจะพบ
กับกจิกรรมมำกมำยอำท ิเมืองคำวบอย พร้อมช้อปสินค้ำสไตล์คำวบอย คอนเสริต์จำกเหล่ำศิลปินมำกมำย 
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร “ชิมนม-ชมฟำร์ม” ชมกำรประกวดโคนมประเภทต่ำงๆ กำรจัดนิทรรศกำรด้ำนโคนม
เกี่ยวกับวิทยำกำรก้ำวหน้ำในกำรเลี้ยงโคนมและพัฒนำอุตสำหกรรมนมไทยในรูปแบบทันสมัย กำรจัดสัมมนำทำง
วิชำกำรเกี่ยวกับอุตสำหกรรมโคนมไทย เลือกซื้อสินค้ำ OTOP กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์นม และกิจกรรมต่ำงๆ อีก
มำกมำย โดยเฉพำะบูทของนมไทย-เดนมำร์ค ท่ำนสำมำรถแวะมำชิมนมโคสดแท้ 100 % กิจกรรมร่วมสนุก และ
ผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมำร์ครำคำถูกที่ขนมำใหท้่ำนได้เลอืกซือ้กลบับ้ำนไปอย่ำงจุใจ โดยงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ
จัดข้ึน ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ าเภอมวกเหลก็ จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2559 ถึง 2 
กุมภาพันธ์ 2559 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/dpothaidenmark/photos/a.774519202613509.1073741835.624365460962218/985927208139373/?type=3&theater


กิจกรรมภำยในงำนเทศกำลโคนมแห่งชำติ 2559 

 ด้ำนนิทรรศกำรวิชำกำร ครั้งที่ 10 

นิทรรศกำรวิชำกำร อ.ส.ค. หัวข้อ “สืบสำรพระรำชปณิธำน อุตสำหกรรมโคนมไทยยุคใหม่ สู่นมแหง่ชำติ” ระว่ำง
วันที่ 27 มกรำคม ถึง 2 กุมภำพันธ์ 2559 ณ บริเวณ อำคำรนิทรรศกำร ตั้งแต่เวลำ 09.00-16.00 น. 

 ด้ำนสัมมนำวิชำกำร ครั้งที่ 10 

สัมมนำวิชำกำร อ.ส.ค. หัวข้อ “ปัจจัยขับเคลื่อนควำมส ำเรจ็อำหำร TMR สู่ฟำร์มโคนมยุคใหม”่ 
วิทยำกรผูท้รงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในอุตสำหรกรรมโคนมไทยวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2559 ณ บริเวณแปลงหญ้ำหน้ำ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชำติ ตั้งแต่เวลำ 08.30-12.00 น. และขอเชิญชมกำรสำธิตเครื่องจกัรกลกำรเกษตร/เครื่องผสม
อำหำร TMR ตั้งแต่เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป 

 กำรประกวดโค ครั้งที่ 33 (ณ ลำนประกวดโคนม) 

วันท่ีจัดประกวด เวลำ ประเภทโคท่ีจัดประกวด 
24-26 ม.ค. 59 05.30-08.00 

16.30-18.00 
ประกวดโครีด (ประเภทที่ 5) โคนมมำกท้องแรกอำยุไม่เกิน 28 เดือน
(ด้ำนผลผลิต) ชิงถ้วยพระรำชทำน 

24-26 ม.ค. 59 05.30-08.00 
16.30-18.00 

ประกวดโครีด (ประเภทที่ 6) โคนมมำกไม่จ ำกัดอำยุ (ด้ำนผลผลิต) ชิง
ถ้วยพระรำชทำน 

28 ม.ค. 59 09.00-12.00 ประกวดโคนม(ประเภทที4่) โคนมอำยุมำกกว่ำ 24 เดือน(ด้ำนรูปร่ำง) 
29 ม.ค. 59 09.00-12.00 ประกวดโคนม(ประเภทที7่) โคนมอำยุระหว่ำง 20-24 เดือน(น้ ำเช้ือพ่อ

พันธ์ุ อ.ส.ค.) 
30 ม.ค. 59 09.00-12.00 ประกวดโคนม(ประเภทที3่) โคนมอำยุระหว่ำง 20-24 เดือน 
31 ม.ค. 59 09.00-12.00 ประกวดโคนม(ประเภทที2่) โคนมอำยุระหว่ำง 16-20 เดือน 
1 ก.พ. 59 09.00-12.00 ประกวดโคนม(ประเภทที1่) โคนมอำยุระหว่ำง 16-20 เดือน 

 กลุ่มผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมนมและปจัจัยกำรเลี้ยงโคนม 

ผู้ประกอบกำรด้ำนอุตสำหกรรมนมและปัจจัยกำรเลี้ยงโคนมร่วมออกร้ำนแสดงสินค้ำ ได้แก่ 
 อ.ส.ค. (นมไทย-เดนมำร์ค ตรำวัวแดง) 
 บริษัท โชคชัยแรนซ ์
 บริษัท เยนวำ(ประเทศไทย) จ ำกัด 
 บริษัท เกริ์ต แดรี่ โซลูช่ัน จ ำกัด 
 บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ 



 บริษัท พัฒน์กล จ ำกัด 
 สหกรณ์โคนมหนองโพ จ ำกัด 
 บริษัท ฟรีแลนด์ ฟู้ด โฟร์โมสต ์
 บริษัท เด็ดตรำ แพ้ค (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส่์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 บริษัท ศิริโชค จ ำกัด 
 บริษัท นิวทรเิมด 
ไบโอเทค : ศูนย์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ น ำเสนอผลงำนวิจัย ดังนี้ 
1. ชุดตรวจเพศตัวอ่อนโคแบบมลัติเพลกซ ์(SexEasy) 
2. กำรแช่แข็งตัวอ่อนด้วยวิธี in-straw verification ส ำหรบัย้ำยฝำกตรง(direct transfer) 
3. กำรตรวจวัดระดับโปรเจคเตอโรนในตัวอย่ำงน้ ำนมเพื่อกำรยนืยันกำรตั้งทอ้งและติดตำมกำรท ำงำนของรงัไขใน

โคนม 

 นิทรรศกำรส่วนรำชกำร 

 โครงกำรส่วนพระองค์สวนจิตลดำ 
 กรมปศุสัตว์,กรมส่งเสริมสหกรณ์,กรมวิชำกำรเกษตร,กรมประมง,กรมกำรข้ำว 
 กรมกำรค้ำภำยใน(มหกรรมธงฟ้ำ) 
 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์
 สถำบันอำหำรแหง่ชำติ 
 ส ำนักงำนพลังงำนจงัหวัดสระบุรี 
 สมำคมกำรท่องเที่ยว 
 ด้ำนกำรประกวดกำรน ำเสนอแนวควำมคิดครั้งที่ 10 
หัวข้อ “ควำมยั่งยืนในอำชีพกำรเลี้ยงโคนมในมุมมอง 3 มิติ(อำชีพ ชุมชน สิ่งแวดล้อม)” วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2559 
ณ บริเวณลำนประกวดโค ตั้งแต่เวลำ 12.00-16.30 น. 
 

 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมกำรแสดงด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
ณ เวทีภำยในอำคำรเอนกประสงค์ 

งำนเทศกำลโคนมแห่งชำติ ประจ ำปี 2559 
วัน-เดือน-ป ี เวลำ กิจกรรม/กำรแสดง 
28 มกรำคม 2559 16.30-17.30 

  
18.00-19.00 
  
  
  
  
  
19.00-20.30 

– กำรแสดงดนตรี/วัฒนธรรมและสอนภำษำโดยเยำวชนจำกประเทศ
เกำหลีใต ้
– กำรเสวนำหัวข้อ “กำรพฒันำกำรเลี้ยงโคนมในแนวคิดของ
เกษตรกรโคนมยุคใหม่ โดย ชมรมนมสร้ำงชำติ 
-ศิลปวัฒนธรรมจำกคณะลำวเวียง ตลำดน้ ำตะเฆ่ อ.เสำไห้ จ.สระบุรี 
-ร ำบำยศรีสู่ขวัญ เต้นบำสโลป เซิง้ตังหวำย 
-วงดนตรีสำกล(สตริง)โรงเรียนมวกเหล็กวิทยำ 

29 มกรำคม 2559 16.30-17.30 
  
18.30-19.00 
  
  
19.00-20.30 

– กำรแสดงดนตรี/วัฒนธรรมและสอนภำษำโดยเยำวชนจำกประเทศ
เกำหลีใต ้
-ศิลปวัฒนธรรมจำกคณะลำวเวียง ตลำดน้ ำตะเฆ่ อ.เสำไห้ จ.สระบุรี 
-ร ำบำยศรีสู่ขวัญ เต้นบำสโลป เซิง้ตังหวำย 
-ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนซ์เซอร์ จำกโรงเรียนมัธยมศึกษำ
ต่ำงๆในเขตอ ำเภอมวกเหล็ก 

30 มกรำคม 2559 16.30-17.30 
  
  
18.30-19.00 
  
19.00-20.30 

– กำรแสดงดนตรี/วัฒนธรรมและสอนภำษำโดยเยำวชนจำกประเทศ
เกำหลีใต ้
-ศิลปวัฒนธรรมจำกคณะไทยวน ตลำดน้ ำบ้ำนต้นตำล อ.เสำไห้ จ.
สระบุร ี
-ฟ้อนม่วนเมืองยวน ฟ้อนขันดอก ฟ้อนปิต ิ
-วงดนตรีลูกทุง่ โรงเรียนมวกเหลก็วิทยำ 

31 มกรำคม 2559 16.30-17.30 
  
  
18.00-19.00 
  
19.00-20.30 

– กำรแสดงดนตรี/วัฒนธรรมและสอนภำษำโดยเยำวชนจำกประเทศ
เกำหลีใต ้
-ศิลปวัฒนธรรมจำกคณะไทยวน ตลำดน้ ำบ้ำนต้นตำล อ.เสำไห้ จ.
สระบุร ี
-ฟ้อนม่วนเมืองยวน ฟ้อนขันดอก ฟ้อนปิต ิ
-วงดนตรีลูกทุง่ โรงเรียนมวกเหลก็วิทยำ 

1 กุมภำพันธ์ 2559 16.30-17.30 
  
  
18.00-19.00 

– กำรแสดงดนตรี/วัฒนธรรมและสอนภำษำโดยเยำวชนจำกประเทศ
เกำหลีใต ้
-ศิลปวัฒนธรรมจำกคณะลำวเวียง โรงเรียนหนองแซงวิทยำ อ.หมอก
แซง จ.สระบุร ี



  
  
19.00-20.30 

-ร ำตังหวำย ร ำนำรีศรหีนองแซง ร ำธิดำฟ้ำหยำด 
-วงดนตรีสำกล(สตริง)โรงเรียนมวกเหล็กวิทยำ 

2 กุมภำพันธ์ 2559 16.30-17.30 
  
  
18.00-19.00 
  
  
19.00-20.30 

– กำรแสดงดนตรี/วัฒนธรรมและสอนภำษำโดยเยำวชนจำกประเทศ
เกำหลีใต ้
-ศิลปวัฒนธรรมจำกคณะลำวเวียง โรงเรียนหนองแซงวิทยำ อ.หมอก
แซง จ.สระบุร ี
-ร ำตังหวำย ร ำไทพวน ร ำลำวกำฬสินธ์ุ 
-วงดนตรีสำกล(สตริง)โรงเรียนมวกเหล็กวิทยำ 

 บันเทิง/มหรสพ 

   ระหว่ำงวันที่ 27 มกรำคม 2559 ถึง 2 กุมภำพันธ์ 2559 
27 ม.ค. 59 พบกับ จะ๊ อำร์สยำม 
28 ม.ค. 59 พบกับ วงเส้นเล็ก อำร์สยำม 
29 ม.ค. 59 พบกับ หญิงธิติกำนต์/ฝน ธนสุนทร 
30 ม.ค. 59 พบกับ ก้อง ห้วยไร่ ตรำหนุม่/โปะ๊ ธนวัตร 
31 ม.ค. 59 พบกับ ฟลุ๊ค ไอน้ ำ 
1 ม.ค. 59 พบกับ ไผ่ พงศธร 
2 ก.พ. 59 พบกบั ปู ตีสิบ(เต็มวง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลกำรประกวดโคนม ครั้งท่ี 33 เทศกำลโคนมเเห่งชำติ ประจ ำปี 2559  

ประเภทท่ี 4 โคนมอำยุมำกกว่ำ 24 เดือน (ด้ำนรูปร่ำง) 

 ผลกำรประกวดโคนม ครัง้ที่ 33 เทศกำลโคนมเเหง่ชำติ ประจ ำปี 2559 ประเภทที่ 4 โคนมอำยุมำกกว่ำ 
24 เดือน (ด้ำนรปูร่ำง) 
รำงวัลชนะเลิศได้เเก่ สหกรณ์โคนมชอนม่วง จำกบุญลือฟำรม์ ของนำยจิรัชยำ  ทองสนิท 
รองชนะเลิศล ำดับที่ 1 ได้เเก่ สหกรณ์โคนมปำกช่อง จำกเหล็งหวำนฟำร์ม ของนำยสรวิชย์  เหลง็หวำน 
รองชนะเลิศล ำดับที่ 2 ได้เเก่ สหกรณ์โคนมอ่ำวน้อย จำกกำระเกตฟุำร์ม ของนำงกำระเกตุ  คล้ำยสังข์ 
 

   

   

   

 



 

ผลกำรประกวดโคนม ครั้งท่ี 33 เทศกำลโคนมเเห่งชำติ ประจ ำปี 2559 ประเภทท่ี 5 โคนมมำกท้องเเรก อำยุ
ไม่เกิน 28 เดือน ,ประเภทท่ี 6 โคนมมำกไม่จ ำกัดอำยุ (ดำ้นผลผลิต) ชิงถ้วยพระรำชทำน 

  ผลกำรประกวดโคนม ครั้งที่ 33 เทศกำลโคนมเเห่งชำติ ประจ ำปี 2559  
 ประเภทที่ 5 โคนมมำก สำวท้องเเรก อำยุไม่เกิน 28 เดือน (ด้ำนผลผลิต) ชิงถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว 
กำรประกวดโคนมประเภทน้ีเริ่มเก็บคะเเนนตั้งเเต่ระหว่ำงวันที่ 24  – 26  มกรำคม 2559 
ซ่ึงผู้ได้รับรำงวัลชนะเลิศครองถ้วยพระรำชทำน  ได้เเก่ สหกรณ์โคนมไทย-เดมำร์ค ปำกช่อง จ ำกัด เฉลี่ยน้ ำนม 35.17 กก./วัน จำก
นำยสมำน เหล็งหวำน 
รำงวัลรองชนะเลิศล ำดับที่ 1 ได้เเก่  สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น จ ำกัด เฉลี่ยน้ ำนม 34.91 กก./วัน   ของนำย
ศรำวุธ  ก้อนค ำ 
รำงวัลรองชนะเลิศล ำดับที่ 2 ได้เเก่  สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ำกัด  เฉลี่ยน้ ำนม 32.92 กก./วัน ของ นำยสุภำษิต  สูบก ำปัง 
 ประเภทที่ 6 โคนมมำกไม่จ ำกัดอำยุ (ด้ำนผลผลิต) ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
กำรประกวดโคนมประเภทน้ีเริ่มเก็บคะเเนนตั้งเเต่ระหว่ำงวันที่ 24  – 26  มกรำคม 2559 
ซ่ึงผู้ได้รับรำงวัลชนะเลิศครองถ้วยพระรำชทำน  ได้เเก่ สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น จ ำกัด เฉลี่ยน้ ำนม 47.66 กก./วัน 
จำกนำยศรำวุธ  ก้อนค ำ 
รำงวัลรองชนะเลิศล ำดับที่ 1 ได้เเก่  สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ค ปำกช่อง จ ำกัด เฉลี่ยน้ ำนม 43.70 กก./วัน   ของนำย
สมำน  เหล็งหวำน 
รำงวัลรองชนะเลิศล ำดับที่ 2 ได้เเก่  สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์คอ่ำวน้อย จ ำกัด  เฉลี่ยน้ ำนม 42.04 กก./วัน ของ นำย
สุริยำ  คล้ำยสังข์ 

              

 



  

  

  

   



ผลกำรประกวดโคนม ครั้งท่ี 33 เทศกำลโคนมเเห่งชำติ ประจ ำปี 2559 ประเภทท่ี 7 โคนมอำยุ 20-24 เดือน 
(น้ ำเชื้อพ่อพันธ์ อ.ส.ค.) 

 ผลกำรประกวดโคนม ครัง้ที่ 33 เทศกำลโคนมเเหง่ชำติ ประจ ำปี 2559 ประเภทที่ 7 โคนมอำยุ 20-24 
เดือน (น้ ำเช้ือพ่อพันธ์ อ.ส.ค.) 
รำงวัลชนะเลิศได้เเก่ สหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จ ำกัด  จำกพรมงคลฟำรม์ ของนำยมงคล  วงศ์สุบรรณ์ 
รองชนะเลิศล ำดับที่ 1 ได้เเก่ สหกรณ์โคนมมิตรภำพ  จ ำกัด  จำกสุดใจจ ำปำฟำรม์ ของนำยสุดใจ  จ ำปำ 
รองชนะเลิศล ำดับที่ 2 ได้เเก่ สหกรณ์โคนมเกรทมิลค์  จ ำกดั  จำกสงัวำลย์ฟำร์ม ของนำยเฉลิมพล  ไวทรง 
  

    

    

   

 

 

 

 



ขอเรียนเชิญผู้บริหำร อ.ส.ค. และพนักงำนร่วมพิธีเปิดงำนแสดงเทคโนโลยีกำรผลิตอำหำร TMR ปี 2559 

 วันเสำรท์ี่ 30 มกรำคม 2559 เวลำ 9.30 น. ขอเรียนเชิญผูบ้รหิำร อ.ส.ค. และพนกังำนร่วมพิธีเปิดงำน
แสดงเทคโนโลยกีำรผลิตอำหำร TMR ปี 2559 โดยท่ำนผู้อ ำนวยกำร ดร.ณรงฤทธ์ วงศ์สุวรรณ ณ.ลำนก้ำมปู 
อ.ส.ค. มวกเหล็ก และในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2558 เชิญผูท้ี่สนใจร่วมเสวนำ ในหัวข้อ “ปัจจัยขับเคลื่อนควำมส ำเรจ็
อำหำร TMR สู่ฟำร์มโคนมยุคใหม”่ เวลำ 9.00 น. โดยมีวิทยำกรผูท้รงคุณวุฒิร่วมบรรยำย 
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ขอเชิญน้องๆ นักเรียนระดับประถมศึกษำปีท่ี 1-6 ร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหำงเครื่อง  

ในงำนเทศกำลโคนมเเห่งชำติ ประจ ำปี 2559 ในวันท่ี 29 มกรำคม 2559 
 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



กำรประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหำงเครื่องในงำน “เทศกำลโคนมเเห่งชำติ” ประจ ำปี 2559 

 ผู้อ ำนวยกำร อ.ส.ค. เป็นประธำนเปิดเวทีศิลปวัฒนธรรม ในงำนเทศกำลโคนมเเห่งชำติ ประจ ำปี 2559 อ.
มวกเหล็ก จ.สระบรุี  ในคืนวันที่ 29 มกรำคม 2559  เเละมกีำรจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่ประกอบหำงเครื่อง 
โดยมีน้องๆจำกหลำยโรงเรียนเข้ำร่วมประกวด รำงวัลชนะเลิศได้เเก่นอ้งๆจำกโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 68 (วัดเหว
ลำด) รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้เเก่โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้เเก่โรงเรียน วัดบ้ำน
หมำก และรำงวัลชมเชย ได้เเก่โรงเรียนบ้ำนเอี่ยว 
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พิธีเปิดงำนแสดงเทคโนโลยีกำรผลิตอำหำร TMR ปี 2559 

 อ.ส.ค.จัดพิธีเปิดงำนแสดงเทคโนโลยกีำรผลิตอำหำร TMR ปี 2559 โดยท่ำนผู้อ ำนวยกำร ดร.ณรงฤทธ์ 
วงศ์สุวรรณ เป็นประธำนเปิดงำน ซึ่งในงำนมีบริษัทผูป้ระกอบกำรที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมออกบทูเเละจัดนิทรรศกำร
มำกมำย อำทิ ศูนย์วิจัยเเละพฒันำอำหำรสัตว์นครรำชสมีำ  บริษัทเกทเวย์ อีควิปเมนท์ จ ำกัด  บริษัทโชคชัย
กำรเกษตร  จ ำกัด  เป็นต้น  และทีส่ ำคัญทำง อ.ส.ค. ต้องขอขอบคุณบริษัท A/S  S.A. Christensen & Co. 
ประเทศเดนมำร์ค มอบเครื่องรีดนม SAC เพื่อใช้ในกิจกำร อ.ส.ค. สง่มอบโดย บริษัทเยนวำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ที่ได้ นอกจำกนี้ท่ำนผู้อ ำนวยกำรขศูนย์วิจัยเเละพฒันำอำหำรสัตว์นครรำชสีมำ ยังเป็นผู้บรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
เรื่องกำรผลิตอำหำร TMR อีกด้วย  และที่ขำดไม่ได้กับสหกรณ์ผูผ้ลิตอำหำร TMR  ที่มำเข้ำร่วมงำนในวันน้ี 4 
สหกรณ์ได้เเก่ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ำกัด,  สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ค มิตรภำพ  จ ำกัด,  สหกรณ์โคนมไทย-
เดนมำร์คสวนมะเดื่อ จ ำกัด,  สหกรณ์โคนมปำกช่อง จ ำกัด  เมื่อวันเสำร์ที่ 30 มกรำคม 2559 เวลำ 9.30 น. ที่
ผ่ำนมำ 
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ผลกำรประกวดโคนม ครั้งท่ี 33 เทศกำลโคนมเเห่งชำติ ประจ ำปี 2559 ประเภทท่ี 3 โคนมอำยุ 20-24 เดือน 
วันท่ี 30 มกรำคม 2559 

 ผลกำรประกวดโคนม ครัง้ที่ 33 เทศกำลโคนมเเหง่ชำติ ประจ ำปี 2559 ประเภทที่ 3 โคนมอำยุ 20-24 
เดือน เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2559 
รำงวัลชนะเลิศได้เเก่ สหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จ ำกัด  จำกนอ้งดินฟำรม์ ของนำยมงคลฉัตร  โกจินอก 
รองชนะเลิศล ำดับที่ 1 ได้เเก่ สหกรณ์โคนมอ่ำวน้อย  จ ำกัด  จำกศรีอนันต์ฟำร์ม ของนำยอนันต์  ศิริโท 
รองชนะเลิศล ำดับที่ 2 ได้เเก่ สหกรณ์โคนมอ่ำวน้อย  จ ำกัด  จำกทรัพยส์มบรูณ์ฟำรม์ ของนำยสหพันธ์  คล้ำยสังข์ 
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ผลกำรประกวดโคนม ครั้งท่ี 33 เทศกำลโคนมเเห่งชำติ ประจ ำปี 2559 ประเภทท่ี 2 โคนมอำยุ 16-20 เดือน 
วันท่ี 31 มกรำคม 2559 

 ผลกำรประกวดโคนม ครัง้ที่ 33 เทศกำลโคนมเเหง่ชำติ ประจ ำปี 2559 ประเภทที่ 2 โคนมอำยุ 16-20 
เดือน เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2559 
รำงวัลชนะเลิศได้เเก่ สหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จ ำกัด  จำกสรำวุฒิฟำร์ม ของนำยสรำวุฒิ  คะเลรมัย ์
รองชนะเลิศล ำดับที่ 1 ได้เเก่ สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก  จ ำกดั  จำกสุชำติฟำร์ม ของนำยสุชำติ  ทองเเยม้ 
รองชนะเลิศล ำดับที่ 2 ได้เเก่ สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ำกัด  จำกสูบก ำปังฟำร์ม ของนำยสุภำษิต  สูบก ำปัง 
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สัมมนำวิชำกำร “ปัจจัยขับเคลื่อนควำมส ำเร็จอำหำร TMR สู่ฟำรม์โคนมยุคใหม่” 

 วันน้ี (1 กุมภำพันธ์ 2559) เวลำ 9.00 น. อ.ส.ค. โดย ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ วงศ์สุวรรณ ผูอ้ ำนวยกำร เปิดกำร
สัมมนำวิชำกำร “ปัจจัยขับเคลื่อนควำมส ำเรจ็อำหำร TMR สู่ฟำรม์โคนมยุคใหม”่ ณ บริเวณเขำตำแป้น อ.ส.ค. 
มวกเหล็ก 
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ผลกำรประมูลโคนมประเภทโคสำวท้องใกล้คลอดของเกษตรกรท่ีส่งโคเข้ำประกวด ในปี 2559 

 ผลกำรประมูลโคนมประเภทโคสำวท้องใกล้คลอดของเกษตรกรที่สง่โคเข้ำประกวด ในปี 2559  จ ำนวน 7 
ตัว เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2559  ณ บริเวณลำนประกวดโค 

 
คุณสาธิต เชียงฉิน ประมูลไดใ้นราคา 160,000.- 

 

คุณโยธิน ประสพการณ์ ประมูลไดใ้นราคา 100,000.- 

 

คุณสุภาษิต สูบก  าปัง ประมูลไดใ้นราคา 85,000.- 
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คุณสวสัด์ิ โสมรักษ์ ประมูลไดใ้นราคา 85,000.- 

 

คุณนิเวศ อินทรฤทธ์ิ ประมูลไดใ้นราคา 76,000.- 

 

คุณสวสัด์ิ โสมรักษ์ ประมูลไดใ้นราคา 75,000.- 

 

คุณนิเวศ อินทรฤทธ์ิ ประมูลไดใ้นราคา 70,000.- 
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ผลกำรประกวดโคนม ครั้งท่ี 33 เทศกำลโคนมเเห่งชำติ ประจ ำปี 2559 ประเภทท่ี 1 โคนมอำยุ 12-16 เดือน 
วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2559 

 ผลกำรประกวดโคนม ครัง้ที่ 33 เทศกำลโคนมเเหง่ชำติ ประจ ำปี 2559 ประเภทที่ 2 โคนมอำยุ 12-16 
เดือน เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2559 
รำงวัลชนะเลิศได้เเก่ สหกรณ์โคนมมวกเหลก็ จ ำกัด  จำกสถิตย์ฟำร์ม ของนำยคมสันต์  พุ่มศิร ิ
รองชนะเลิศล ำดับที่ 1 ได้เเก่ สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก  จ ำกดั  จำกสุภำษิตฟำร์ม ของนำยสุภำษิต  สูบก ำปัง 
รองชนะเลิศล ำดับที่ 2 ได้เเก่ สหกรณ์โคนมปำกช่อง จ ำกัด  จำกเหลง็หวำนฟำร์ม ของนำยสรวิชญ์  เหล็งหวำน 
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ผู้อ ำนวยกำรจับรำงวัล มอบโชคให้กับผู้ท่ีมำเท่ียวงำน “เทศกำลโคนมเเห่งชำติ” ประจ ำปี 2559 

 เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2559 เวลำ 19.30 น.  ผู้อ ำนวยกำร อ.ส.ค. ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ  วงศ์สุวรรณ ใหเ้กียรติ
จับรำงวัลมอบโชคใหก้ับผู้โชดีที่มำเที่ยวงำน “เทศกำลโคนมเเหง่ชำติ” ปี 2559 ณ ร้ำนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์นมไทย-
เดนมำร์ค ซึ่งจะจับรำยช่ือผู้โชคดีทุกคืน ของรำงวัล อำทิ ทีวีสี 32 นิ้ว 7 วัน 7 เครื่อง และอื่นๆ อีกมำกมำย  ซึ่งก็
เป็นกำรสร้ำงสีสัน ดึงดูดนักท่องเที่ยวใหเ้ข้ำมำเยี่ยมชมบูทหำซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมำร์คติดไม้ติดมือกบับ้ำน 
และยังเป็นกำรคืนก ำไรให้แก่นักท่องเที่ยว ที่มำเที่ยวงำนอีกด้วย 
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พิธีรับถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัวฯ และถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
และพิธีปิดกำรประกวดโคนม ครั้งท่ี 33 ประจ ำปี 2559 

 พิธีรับถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวของกำรประกวดโคนมนมประเภทที่ 5 โคนมมำก
สำวท้องเเรก อำยุไม่เกิน 28 ิ เดือน (ด้ำนผลผลิต)  ของสหกรณ์โคนม ไทย-เดนมำร์คปำกช่อง จ ำกัด ของนำย
สมำน  เหล็งหวำน โคนมช่ือ น้องชำเเนล เฉลี่ยน้ ำนม 35 กก./วัน/ตัว  และถ้วยพระรำชสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ ของกำรประกวดโคนมนมประเภทที่ 6 โคนมมำกไม่จ ำกัดอำยุ (ด้ำนผลผลิต) ของสหกรณ์โคนมใน
เขตปฏิรูปที่ดินซบัสนุ่น จ ำกัด ของนำยศรำวุธ  ก้อนค ำ โคนมช่ือน้อง โบ เฉลี่ยน้ ำนม 47.66 กก./วัน/ตัว โดยมี
ผู้อ ำนวยกำร อ.ส.ค. ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ  วงศ์สุวรรณ เป็นประธำนในพิธีรับถ้วยพระรำชทำนและพิธีปิดกำรประกวดโค
นม ครั้งที่ 33 ประจ ำปี 2559  ณ ลำนประกวดโคนม ในงำน”เทศกำลโคนมเเห่งชำติ” ประจ ำปี 2559 
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งำน “นำยฮ้อยเดย์” ครั้งท่ี 2 ณ ลำนประกวดโคนม อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

 เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2559 เวลำ 20.00 น. ผู้อ ำนวยกำร อ.ส.ค. ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ  วงศ์สุวรรณ เป็น
ประธำนเปิดงำน  “นำยฮ้อยเดย์” ครั้งที่ 2 จัดโดยคณะท ำงำนกำรประกวดโคนม ปี 2559 ซึ่งมรีองผู้อ ำนวยกำร 
นำยนพดล  ตันวิเชียร ผู้ก ำกับดูแลงำนด้ำนกจิกำรสง่เสรมิกำรเลี้ยงโคนม หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนม นำยสุ
รัตน์  สุขใจ  เกษตรกรผูส้่งโคนมเข้ำประกวดเเละผู้ทีเ่กี่ยวข้องเข้ำร่วมกันอย่ำงคับครั่ง ซึง่ในปีนี้ถือได้ว่ำเป็นกำรจัด
งำนอย่ำงเป็นทำงกำรครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำง อ.ส.ค. เกษตรกร และผูท้ี่
เกี่ยวข้อง   รวมทั้งยังเป็นกำรขอบคุณเกษตรกรและผูท้ี่เกี่ยวข้องที่ท ำใหก้ำรจัดงำนประกวดโคนมในครั้งนีส้ ำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี  และเเสดงควำมยินดีกับเกษตรกรที่ได้รับรำงวัล ต่ำงๆ อีกทั้งยงัใช้โอกำสนี้กระตุ้นให้เกษตกรได้มี
กำรพัฒนำอำชีพกำรเลี้ยงโคนมอย่ำงต่อเนื่องอีกด้วย 
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กำรประกวดน ำเสนอเเนวควำมคิด ครั้งท่ี 10 หัวข้อ “ควำมยั่งยืนของอำชีพกำรเลี้ยงโคนม  

ในมุมมอง 3 มิติ (อำชีพ ชุมชน สิ่งเเวดล้อม) 

กำรประกวดน ำเสนอเเนวควำมคิด ครั้งที่ 10 หัวข้อ “ควำมยั่งยืนของอำชีพกำรเลี้ยงโคนม ในมุมมอง 3 มิติ    (อำชีพ ชุมชน สิ่งเเว
ดล้อม) เม่ือวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2559 ณ ลำนประกวดโคนม โดยในกำรน ำเสนอเสนอเเนวควำมคิดมีจุดมุ่งหมำยเพื่อชี้ให้เห็นว่ำ
อำชีพกำรเลี้ยงโคนม เป็นอำชีพที่สำมำรถหำรำยได้เลี้ยงครอบครัว แล้วยังเป็นส่วนหน่ึงในกำรสร้ำงเศรษฐกิจให้ชุมชนและยังเป็น
มิตรต่อสิ่งเเวดล้อม และจะส่งผลให้อำชีพกำรเลี้ยงโคนมม่ันคงอย่ำงยั่งยืนได้อย่ำงไร  โดยมีท่ำนผู้อ ำนวยกำร อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็น
ประธำนเปิดงำน พร้อมทั้งร่วมเป็นกรรมกำรตัดสินและเป็นผู้มอบรำงวัลกำรประกวดในครั้งน้ีด้วย   และในปีน้ีมีสถำบันกำรศึกษำ
ต่ำงๆเข้ำร่วมประกวดทั้งหมด 6 สถำบัน   ซ่ึงผลกำรประกวดมีดังน้ี 
1.รำงวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรำงวัลเเละเงินรำงวัล 25,000.- ได้เเก่ มหำวิทยำลัยเเม่โจ้ 
2.รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรำงวัล 15,000.- ได้เเก่ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 
3.รำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรำงวัล 10,000.- ได้เเก่ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
4.รำงวัลชมเชย ได้รับเงินรำงวัล 5,000.- ได้เเก่ มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี, มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บุรีรัมย์ 
รำงวัลชนะเลิศกองเชียร์ ได้รับเงินรำงวัล 5,000.- ได้เเก่ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 
รำงวัลชนะเลิศกองเชียร์อันดับที่ 1  ได้รับเงินรำงวัล 3,000.- ได้เเก่ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
รำงวัลชนะเลิศกองเชียร์อันดับที่ 2 ได้รับเงินรำงวัล 2,000.-  ได้เเก่ มหำวิทยำลัยเเม่โจ้ 
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	ไฟล์แก้ไข
	ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2559

