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“.....ผู้ที่ท ำงำนให้เกิดประโยชน์แก่
ส่วนรวมย่อมได้รับประโยชน์เป็นส่วน
ของตนด้วย ผู้ที่ท ำงำนโดยเห็นแก่ตัว
เบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวม ย่อมบั่น
ทอนท ำลำยควำมมั่นคงของประเทศชำติ 
และที่สุดตนเองกจ็ะเอำตัวไม่รอด....” 
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ต้นทุนการผลิตน า้นมดบิ และราคา ปี 2557-2561 

ปี ต้นทุนน า้นมดบิ 

(บาท/กก.) 

ราคาเกษตรกรขาย

ได้(บาท/กก.) 

ราคาหนา้โรงงาน

(บาท/กก.) 

ราคาอาหารข้น

(บาท/กก.) 

25571/ 15.62 16.91 18.00/19.00 10.36 

2558 14.17 17.74 19.00 11.42 

2559 14.74 18.02 19.00 11.92 

2560 14.85 18.08 19.00 11.89 

25612/ 14.03 18.20 19.00 11.95 

ปริมาณและมูลคา่นมและผลิตภณัฑน์มสง่ออกของไทย ปี 2557-2561 

ปี นมผงขาดมันเนย นมและผลิตภัณฑน์ม รวม 

ต้น พันบาท ตัน พันบาท ตัน พันบาท 

2557 62,526 8,815,525 151,260 17,139,997 213,786 25,955,522 

2558 82,449 7,023,487 161,290 12,807,771 243,739 19,831,258 

2559 58,350 4,320,808 170,645 12,103,271 228,995 16,424,079 

2560 64,345 5,203,790 173,092 15,377,607 237,437 20,581,397 

25611/ 65,675 4,218,436 180,125 15,711,629 245,800 19,930,065 

อัตราเพิ่ม 

(ร้อยละ) 

-1.49 -16.26 4.29 0.09 2.56 -4.79 

ป ี นมผงขาดมันเนย นมและผลิตภัณฑน์ม รวม 

ต้น พันบาท ตัน พันบาท ตัน พันบาท 

2557 791 116,927 196,885 7,956,584 197,676 8,073,511 

2558 1,884 134,451 215,404 9,086,981 217,288 9,221,432 

2559 8,075 418,514 229,279 9,493,162 237,354 9,911,676 

2560 9,710 539,652 267,253 9,773,517 276,963 10,313,169 

25611/ 11,847 538,138 293,800 10,171,544 305,647 10,709,682 

อัตราเพิ่ม 

(ร้อยละ) 

102.44 55.94 10.70 5.80 11.79 7.00 

ปริมาณและมูลคา่นมและผลิตภณัฑน์มนา้เขา้ของไทย ปี 2557-2561 
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จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ผลงานทดลอง พบว่าการเสริมไอโอดีนรูปแบบโพแทสเซียมไอโอ

ไดด์ให้โคนมที่ระดับ 3 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของวัตถุแห้ง จะมีไอโอดีน

ในน ้านมดิบ 2,914.40 ไมโครกรัม/ลิตร ซ่ึงค่าเฉล่ียของการสูญเสีย

ไอโอดีนในน ้านมพาสเจอร์ไรส์และสเตอริไลส์มีค่า 58.30 และ 

46.03 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ เม่ือเทียบต่อการบริโภคของนม 1 

กล่อง (200 มิลลิลิตร) จะมีปริมาณไอโอดีนในน ้านมที่ผ่าน

กระบวนการพาสเจอร์ไรส์และสแตอรไิลส์เท่ากับ 243.07 และ 

314.58 ไมโครกรัม/น ้านม 200 มิลลิลิตร โดยเป็นระดับที่เพียงพอ

ต่อการบริโภค 

     ดังนั น การเสริมไอโอดีนส่งผลดีต่อโคที่ได้รับไอโอดีนในปริมาณ

ที่เพียงพอซ่ึงส่งผลให้โคมีสุขภาพที่แข็งแรง รวมทั งเพื่อเป็นประโยชน์

ต่อผู้บริโภค เพิ่มพัฒนาการสมองและลดปัญหาการขาดแคลน

ไอโอดีนของประชากรในประเทศไทย 

 

 

 

 

รายงานจา้นวนโคนมปรมิาณน ้านมและสมาชกิส่งน ้านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ้าเดอืน  กุมภาพันธ ์ 2561  

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทั งหมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน า้นม

(ตัน/วนั) 

กลาง 2,047 65,228 29,063 305.35 

เหนือ 965 46,830 19,429 230.83 

ตอ/น 645 23,306 9,897 124.93 

ใต้ 916 31,357 13,700 115.15 

อ.ส.ค. - 424 88 0.86 

รวม

ทั งหมด 

4,573 167,149 72,191 763.77 

ที่มา : นิทรรศการโคนม 2562 
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ปริมาณนม 

กราฟแสดงปริมาณน ้านมดิบรวม อ.ส.ค 
ตั งแต่ ม.ค2558-ก.พ.2562 

รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 58 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 59 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 60 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 61 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 58 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 59 
รับซื้อสมาชกิ อ.ส.ค. 60 

รายงานจา้นวนโคนมปรมิาณน ้านมและสมาชกิส่งน ้านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ้าเดอืน  สิงหาคม  2562  

  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทั งหมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน า้นม

(ตัน/วนั) 

กลาง 2,100 68,172 31,507 311.27 

เหนือ 981 47,619 20,321 233.73 

ตอ/น 657 25,333 10,521 115.86 

ใต้ 912 31,088 13,830 95.67 

รวม

ทั งหมด 

4,650 172,212 76,179 756.53 

 

 

 

ทวี เหล่าดิ ม, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, เมาริซิโอ เอ เอลโซ่, 
ดนัย จัตวา, มัทนียา สารกุล และธรรมนูญ ทองประไพ 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : หน่วยพันธุศาสตร์สัตว์ในเขตร้อน (Tropical Animal 
Genetic Unit : TAGU) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

     เกษตรกรผู้เลี ยงโคนมส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีความต้องการ 

โคนมที่สามารถให้ผลผลิตน า้นมสูง และมีความสามารถในการ

ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่รอ้นและขึ นได้ดี ทั งนี  ความแตกต่าง

ระหว่างคู่เบสเพียงหนึ่งต้าแหน่งบนสายนวิคลโีอไทด์ของดีเอ็นเอ

(สนิปส)์ ของโคนมสามารถใช้ประโยชน์ในการระบุยนืบนจโีนมของ

โคนมที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณน า้นมทีแ่ตกต่างกันได้ นอกจากนี  

สนิปสท์ี่มีความสัมพันธ์กับยีนทีเ่กี่ยวข้องกับปริมาณน า้นม 

ประกอบด้วยยีนทีท่า้หนา้ทีโ่ดยตรงหรือทา้หนา้ทีท่างอ้อมที่เกีย่วกับ

ปริมาณน ้านมของโคนม ด้วยเหตุนี  การระบุสนิปส์สัมพันธ์ยนีที่

เกี่ยวข้องกับปริมาณน ้านมและการตอบสนองของเซลล์ต่อ

ความเครียดเนื่องจากความร้อน อาจเผยให้เห็นกลุ่มยีนทีเ่ก่ียวข้องกับ

การปรับตัวภายใต้สภาพแวดล้อมเขตร้อนขึ นในประชากร โคนมไทย

หลากหลายพันธุ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ผลจากการศึกษาครั งนี  พบว่า สนิปส์ 26,534 ต้าแหน่งมี

ความสัมพันธ์กับปริมาณน ้านมของโคนมที่ถูกเลี ยงดูและใช้ประโยชน์ใน

ประเทศไทย โดยสนิปส์เหล่านี มีพื นที่บน 11,542 ยีน ในจ้านวนยืน

เหล่านี  พบว่ามี 29 ยีนสัมพันธ์กับปริมาณน ้านม และท้าหน้าที่เก่ียวกับ

การตอบสนองของเซลล์ต่อความเครียดอันเน่ืองจากความร้อน โดยยืน

เหล่านี มีต้าแหน่งบนโครโมโซมคู่ที่ 1, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26 และ 28 และมีความสัมพันธ์ระหว่าง

กัน 

     ผลการศึกษาครั งนี  ชี ให้เห็นว่า กลุ่มยืนที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณ

น ้านมของประชากรโคนมไทยหลากหลายพันธุ์ มีทั งยืนที่ท้าหน้าที่

โดยตรงต่อปริมาณน ้านม และทางอ้อมต่อการตอบสนองของเซลล์ต่อ

ความเครียดเน่ืองจากความร้อน 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

จดหมายข่าวโคนม ปีที่  20  ฉบับที่  12  ประจ า เดือน กันยายน 2562   (หน้า  3)  

ยีนที่เกีย่วขอ้งกับความเครียดจากความร้อนของโคนมในประเทศไทย 

Genes Involved in Cellular Response to Heat Stress 

In a Thai Multibreed  Dairy Population 
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ปริมาณน ้านม 

กราฟแสดงปริมาณน ้านมรวม อ.ส.ค. 
ตั งแต่ ปี 58-ส.ค. 62 
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จดหมายข่าวโคนม ปีที่  20  ฉบับที่  12  ประจ า เดือน กันยายน 2562   (หน้า  3)  

การจัดการ : ด้านสุขภาพ 

  

การจัดการฟาร์ม 

  การเปน็สดัในโค(Bovine Oestrous Cycle) (ต่อ) 

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอียมละมัย 
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

     โดยในระยะนี จะมีฟอลลิเคิล 1 ใบท่ีจะถูกกระตุ้นให้เจริญอย่างรวดเร็ว
ในระยะ 3-5 วัน โดยฟอลลิเคิลจากขนาดเล็ก 5 มิลลิเมตร จะโตขึ นเป็น

15 มิลลิเมตร อย่างรวดเร็ว ฟอลลิเคิลท่ีโตนี จะสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนสู่

กระแสเลือดในระดับสูงมากในช่วง 2 วัน ก่อนการเป็นสัดและลดระดับลง

หลังวันเป็นสัดไปแล้ว การยืนนิ่งรับการผสม การทีช่องคลอดบวมแดง 

และมีเมือกใสเหนียวไหลจากช่องคลอดพฤติกรรมเหล่านี เป็นผลจาก

อิทธิพลของฮอร์โมนเอสโตรเจน ท่ีไปมีผลท่ีสมองในการแสดงพฤติกรรม

การสืบพันธุ์ ระดับเอสโตรเจนท่ีเพ่ิมสูงขึ น 1 วันก่อนเริ่มการเป็นสัดจะไป

มีผลกระตุ้นให้ต่อมพิทูอิตารีส่วนหน้า ให้หล่ังฮอร์โมนแอลเอชออกมาใน

ระดับสูง โดยท่ีฮอร์โมนแอลเอชร่วมกับเอฟเอสเอชจะมีผลให้ฟอลลิเคิลท่ี

เจริญโตมากขึ นเมื่อใกล้ระยะเป็นสัด มีขนาดโตท่ีสุดพร้อมในการตกไข่ 

และพบว่าระดับแอลเอชจะหลั่งสูงกว่าปกติ 20-30 เท่า (LH pre-

ovulatory surge) ในขณะเดียวกันระดับเอฟเอสเอชหลั่งมากเป็น 2 เท่า

ของช่วงเวลาปกติ ฮอร์โมนทั งสองจะกระตุ้นให้ฟอลลิเคิลโตและท้าให้เกิด

การตกไข่(ovulation) โดยปกติไข่จะตก 23-27 ชม. หลังเริ่มต้นการเป็น

สัด ไข่ท่ีตกจะถูกปากกรวยของท่อน้าไข่ (funnel-shaped infundibulum 

of oviduct) รองรับไว้ ในระยะตกไข่นี ฮอร์โมนแอลเอชจะไปลดการ

ท้างานของเอนไซม์เดสโมเลส (desmolase) และไฮดรอกซิเลส

(hydroxylase) ท่ีเปล่ียนแปลงเพรกนิโนโลน หรือโปรเจสเตอโรนให้เป็น

ฮอร์โมนแอนโดรเจนและเอสโตรเจน จึงมีผลท้าให้ระดับของระดับของ 

โปรเจสเตอโรนสูงขึ นในระยะลูเทียลของวงรอบการเป็นสัด การท้างาน

ของเอฟเอสเอชและแอลเอชจะกระตุ้นการท้างานของเอนไซม์อดินิลไซ

เคลส (adenyl cyclase) ซึ่งมีผลต่อการสร้างไซคลิกเอเอ็มพี(cAMP) ซึ่ง

ออกฤทธิ์โดยตรงต่อเซลล์แกรนนูโลซา ยับยั งการเปล่ียนแพรกนิโนโลนไป

เป็นฮอร์โมนอ่ืนๆ ยกเว้นโปรเจสเตอโรน หลังไข่ตกบริเวณท่ีเป็นฟอลลิ

เคิลเดิมจะถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนแอลเอชท้าให้เซลล์ลูเทียลท่ีอยู่รอบๆ 

เจริญและเพ่ิมจ้านวนอย่างรวดเร็ว ภายในไม่ก่ีวันบริเวณนี จะเจริญเป็น

คอร์ปัสลเูทียมซ่ึงมีขนาดโตกว่าฟอลลิเคิลก่อนตกไข่ มีเนื อแน่นออกสีแดง

เข้มถึงส้มเหลือง และเป็นแหล่งผลิตฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซึ่งถือเป็น

ฮอร์โมนของการตั งท้อง ดังนั นตัวคอร์ปัสลูเทียมเองก็ท้าหน้าท่ีเป็นต่อมไร้

ท่อ และเจริญเติบโตภายใต้อิทธิพลของแอลเอช เมื่อคอร์ปัสลเูทียมเจริญ

มากขึ นการผลิตฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะเพ่ิมปริมาณมากขึ นการมี

ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสูงขึ นและฮอร์โมนเอสโตรเจนเพ่ิมขึ น จะท้าให้

เกิดการเจริญของเนื อเยื่อผิวมดลูกหนาตัวขึ น และต่อมต่างๆ ของมดลูกจะ

เจริญสะสมอาหารไว้รองรับการฝังตัวและการเจริญของตัวอ่อนเป็นการ

เตรียมการตั งท้อง ระดับการเปล่ียนแปลงของ ฮอร์โมนเอฟเอส เอช    

แอลเอช เอสโตรเจน และ โปรเจสเตอโรนในวงรอบการเป็นสัดในโค 

ภาพรวมของฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง รังไข่ มดลูก ท่ีรวมกันควบคุม

วงรอบการเป็นสัดในโค 

     หลังการเป็นสัดประมาณ 1 วันอาจพบเลือดปนเมือกจากช่องคลอด

(post-oestrus bleeding) ซึ่งเกิดจากเซลล์เยื่อบุผนังมดลูกท่ีค่ังเลือดมีจุด

เลือดออก เม็ดเลือดแดงหลูดออกมาปนกับเมือกในมดลูกสัมพันธ์กับการ

ลดระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลงอย่างรวดเร็วหลังการเป็นสัดการพบเลือด

ปนเมือกหลังการเป็นสัดมีมีส่วนเกี่ยวข้องกับอัตราการผสมติด การตั งท้อง 

และไม่ใช่การเกิดแผลฉีกขาดในอวัยวะสืบพันธุ์ แต่เป็นการบ่งชี ว่าโคได้

ผ่านการเป็นสัดไปแล้ว 1-2 วัน 

 

ที่มา : หนังสือการสืบพันธุ์ในโค 

และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  
 

การเลี ยงและการดแูลสขุภาพโคนม(ตอ่) 

     รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอียมละมัย 
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

     ดูแลเต้านมแม่โคให้สะอาด รีดนมให้ถูกวิธี ปฏิบัติตามขั นตอน

ควบคุมและป้องกันโรคเต้านมอักเสบ แม่โคหลังคลอดจะมีอาการเบ่ือ

อาหาร จึงต้องให้อาหารคุณภาพดีและมีความน่ากินสูงมีเยื่อใย 

โดยเฉพาะอาหารพลังงานและอาหารหยาบคุณภาพดี คุณภาพอาหาร

ควรมีโปรตีน 18-20% และต้องมีน ้าสะอาดให้กินได้ตลอดเวลา 

     ปัญหาสุขภาพที่พบได้ในระยะนี คือ เต้านมอักเสบแบบแสดง

อาการและแบบไม่แสดงอาการโรคคีโตซิส (สมดุลพลังงานในอาหาร

เป็นลบ) โรคแมกนีซียมต่้า กระเพาะเคลื่อนไปด้านซ้ายหรือขวา โค

ไม่เป็นสัด มดลูกอักเสบ เป็นสัดไม่ตรงรอบ ผสมไม่ติด 

     การจัดการหลังคลอด แนะน้าการให้สารพลังงานเช่น โปรไพริน

ไกลคอลวันละครั ง 7 วัน ติดต่อกันจะลดปัญหาโรคคีโตซิสที่มีผลต่อ

การผลิตน ้านมและสุขภาพโค หากสามารถวัดอุณูมิร่างกายได้ทุกวัน

ติดต่อกัน 14 วันได้ จะดีมากหากอุณหภูมิสูง (มากกว่า 102 องศา

ฟาเรนไฮซ์) แสดงปัญหาสุขภาพอาจมีการติดเชื อ ให้ตามสัตวแพทย์

ให้เร็วที่สุด ควรเสริมวิตามินเอดีสามอีในช่วง 14 วันหลังคลอด เพื่อ

ช่วยการท้างานของระบบสืบพันธุ์ โคหลังคลอดทุกตัวต้องตรวจระบบ

สืบพันธุ์ 30-45 วันหลังคลอดว่ามดลูกเข้าอู่ดีพร้อมต่อการผสมพันธุ์

ต่อไป 

แม่โคระยะรีดนมชว่งตน้ (2-3 เดือนแรกหลงัคลอด) 

     ให้อาหารตามสัดส่วนปริมาณการให้น ้านม (1:2) คุณภาพอาหาร

โปรตีน 16-18% มีอาหารหยาบคุณภาพดี น ้าสะอาดกินตลอดวัน 

ระยะ 45-60 วันหลังคลอดเป็นระยะที่โคจะให้น ้านมสูงสุด(ควรมีการ

ท้าบันทึกผลผลิตน ้านมรายตัวโคอย่างน้อยทุกสัปดาห์) หากมีการ

เตรียมคลอดที่ดี อาหารเหมาะสมก่อนและหลังคลอด และไม่มีปัญหา

สุขภาพ ให้แจ้งตรวจระบบสืบพันธุ์หลังคลอด 30-45 วัน 

สังเกตการณ์เป็นสัด อย่างน้อยวันละ 4 ครั ง (นานครั งละ 20-30 

นาที) แม่โคควรแสดงอาการเป็นสัดภายใน 45 วันหลังคลอด แม่โค

ควรได้รับการผสมภายใน 60-90 วันหลังคลอด แม่โคที่ไม่เป็นสัด

หลังคลอด 60 วันหรือถูกผสมมากกว่า 3 ครั ง ควรแจ้งสัตวแพทย์

ตรวจแก้ไข ตรวจเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการด้วยน ้ายาซีเอ็มที 

ในแม่โคทุกตัวที่รีดนมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ง บันทึกข้อมูลผล

ตรวจน ้านมรายตัวรายเต้านมทุกครั งที่ตรวจเพื่อการเฝ้าระวังปัญหา

เต้านมอักเสบ 

     ปัญหาสุขภาพที่พบได้ในระยะนี คือ เต้านมอักเสบ เป็นสัดไม่ตรง

รอบ ผสมไม่ติด 

แม่โคนมในช่วงระยะกลาง (4-6 เดือน) และท้ายของการให้นม 

     คุณภาพอาหารโปรตีน 16-18% มีอาหารหยาบคุณภาพดี น ้า

สะอาดกินตลอดวัน แม่โคให้นมน้อยกว่าศักยภาพที่แท้จริง เพราะ

ปัญหาการได้รับอาหารพลังงานโปรตีนและแร่ธาตุไม่เพียงพอค้า

ไขมันต่้ากว่าปกติแม่ โคควรเป็นสัดและได้รับการผสม ให้ท้าการ

ตรวจท้อง 

     ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยมากคือ การผสมไม่ติด การไม่เป็นสัด 

เต้านมอักเสบ 
 

ที่มา : หนังสือการจัดการสุขภาพและผลิตฟาร์มโคนม 

                     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



D a i r y  A c t i v i t i e s  N e w s  

  

จดหมายข่าวโคนม ปีที่  20  ฉบับที่  12  ประจ า เดือน กันยาย 2562   (หน้า  4)  

             

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายกิตตว์ธรรศ์ จิตต์มนัส หัวหน้าแผนกวิชาการโคนม กองพัฒนาการเลี ยงโคนม  

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี ยงโคนมรวมทั งทีมงานได้เข้าหารือและร่วมด้าเนินการวิจัยกับสหกรณ์ไทยมิลล์ จ้ากัดในโครงการ  

 "การศึกษาพัฒนาคุณภาพหญ้าเนเปียร์หมัก" เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพและคุณค่าทางโภชนะของหญ้าเนเปียร์ในแต่ละสูตร 
 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 อ.ส.ค.ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจาก

ประเทศลุ่มแม่น ้าโขง ที่มาเยี่ยมชมการด้าเนินงาน 

ด้านสายกิจการโคนมและสายอุตสาหกรรมโคนม  

โดยนายนวนน จันทประสาร  

หัวหน้ากองพัฒนาการเลี ยงโคนม 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี ยงโคนม 

เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และพาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ 

ภายใน อ.ส.ค. 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายดนัย สายนุ้ย หัวหน้า 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี ยงโคนม ได้ให้เกียรติเป็นประธาน 

ในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ หัวข้อ  

"Dairy Farm Management  Training Program"  

ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค  

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ีหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ นระหว่างวันที่  

12 - 25 มิถุนายน 2562 โดยมุ่งให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

การบริหารจัดการฟาร์มโคนมในระดับผู้จัดการฟาร์ม  

ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การส่งเสริมกิจการโคนม 

แห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) และ Tanjung Agro Farm  Trading  

ประเทศมาเลเซีย 


