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“.....วิริยะนี้เป็นสิ่งที่ส ำคัญมำก เมื่อเริ่มต้น
แล้วต้องมีวิริยะ หมำยควำมว่ำต้องเพียร ต้อง
มีควำมขยันวิริยะนี้ก็คู่กับขันติ คือมีควำม
อดทน บำงทีเวลำเรำท ำงำนอะไรก็ตำมทั้ง
ในทำงโลกทำงธรรม เรำท ำงำนแล้วเหนื่อย 
เมื่อเหนื่อยก็ต้องมีควำมอดทนในควำม
เหนื่อยนั้น ก็ต้องมีควำมเพียรที่จะปฏิบัติ
ต่อไป ฉะนั้น พูดไปก็ต้องเห็นว่ำควำมเพียร
กับควำมอดทนนั้น เป็นสิ่งส ำคัญที่สุดที่จะ
ท ำให้งำนใดๆ บรรลุผลได้....” 

 พระบรมรำโชวำท  
พระรำชทำนแก่คณะผู้แทนพุทธสมำคมทั่วประเทศ 

ท่ีเข้ำเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท  
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
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วันเสำร์ ท่ี  ๑๗ ธันวำคม ๒๕๒๓ 
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เขตปศุสัตว์ เกษตรกร 
(รำย) 

โคนม 
(ตัว) 

รวม 18,850 666,311 

เขต 1 5,101 190,725 

เขต 2 897 38,394 

เขต 3 4,558 146,086 

เขต 4 1,483 56,167 

เขต 5 1,745 83,192 

เขต 6 233 6,694 

เขต 7 4,629 140,512 

เขต 8 193 4,421 

เขต 9 11 120 

ท่ีมา : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
รวบรวมโดย  : กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ 
หมายเหตุ : ภาคเหนือ ได้แก่ เขต 5, 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เขต 3, 4 ภาคกลาง ได้แก่  
               เขต 1, 2 และ 7 ภาคใต้ ได้แก่ เขต 8, 9 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์รำยจังหวัด ปี 2562 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์รำยภำค ปี 2562 
ภำค เกษตรกร(รำย) โคนม(ตัว) 

เหนือ 1,978 89,886 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 6,041 202,253 

กลาง 10,627 369,631 

ใต ้ 204 4,541 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihobSc_5jTAhVEuY8KHby7DEwQjRwIBw&url=http://www.pttplc.com/&psig=AFQjCNElRrmoY9_OB8aYXKOrxIAPYgLxJQ&ust=1491882912969870
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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 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

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  กันยายน  2562  

  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทั งหมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน า้นม

(ตัน/วนั) 

กลาง 2,197 72,005 31,358 291.88 

เหนือ 981 48,876 19,975 233.00 

ตอ/น 658 24,741 10,144 110.18 

ใต้ 919 31,537 14,052 82.30 

รวม

ทั งหมด 

4,755 177,159 75,529 708.16 

 

 
แผนกวิชาการโคนม กองพัฒนาการลี ยงโคนม  

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี ยงโคนม 

 

     การทดลองนี มีวัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาคุณค่าทางโภชนะ 

และลักษณะทางกายภาพ ของหญ้าเนเปยีร์สีมว่งที่เสริมร่วมกับ

มันเสันในระดับ 0, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ที่ระยะเวลาการ

หมัก 0, 7, 14 และ 21 วัน โดยใช้แผนการทดลองแบบ 3X4 

แฟกทอเรียล ในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ ผลการทดลอง

พบว่า ลักษณะกลิ่นของหญ้าเนเปียร์สมี่วงที่เสริมดว้ยมนัเส้นที่

ระดับ 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ กลิ่นหอมกว่าระดับมนัเส้น 0 

เปอร์เซ็นต์ ลักษณะสีพบว่า หญ้าเนเปียร์สีมว่งที่เสรมิดว้ยมนั

เส้นที่ระดับ 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาการหมักที่ 21 

วัน มีคุณภาพดกีว่ากลุ่มอื่น ลักษณะเนื อพืชหมักพบวา่หญ้า    

เนเปียร์สีม่วงที่เสริมด้วยมนัเส้นทุกระดับและทุกระยะเวลา มี

คุณภาพดไีมแ่ตกตา่งกัน เปอร์เซ็นต์วัตถุแหง้พบว่า ระดับมัน

เส้นและระยะเวลาการหมัก ไม่มีอิทธิพลรว่มกัน ระดับมันเส้นมี

ผลต่อความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยเปอร์เซน็ตว์ัตถุแหง้อยา่งมี

นัยส้าคัญทางสถิต(ิp>0.05) เมื่อเปรียบเทียบพบว่า ระดับที่ 20 

เปอร์เซ็นต์ มีค่าเฉลี่ยวัตถุแหง้สูงสุด ค่า pH พบว่า ระดับมัน

เส้นและระยะเวลาการหมัก ไม่มีอิทธิพลรว่มกัน แต่ระยะเวลา

และระดับมันเส้นที่เสริม มีผลต่อความแตกตา่งของคา่เฉลี่ย pH 

อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิต ิ(P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบพบว่า 

ระดับที่ 0 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเฉลี่ย pH สูงสุด คุณค่าทางโภชนะ

ให้ผลใกล้เคยีงกัน ที่ระดับการเสริมมนัเส้นที่ 15 เปอร์เซ็นต์ มี

เปอร์เซ็นต์โปรตนีสูงกวา่ทุกระดับ ไขมันและเถ้าให้คา่ไม่

แตกต่างกัน ระดับที่ 20 เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นตเ์ยื่อใยสูงกว่า

กลุ่มควบคมุ และช่วยเพิ่มปริมาณเปอร์เซน็ต์คาร์โบไฮเดรตให้

สูงขึ นกว่ากลุ่มควบคมุ 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการ ครั งที่ 4 
วันที่ 17 กันยายน 2562 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

จดหมายข่าวโคนม ปีที่  22  ฉบับที่  1  ประจ า เดือน ตุลาคม 2562   (หน้า  3)  

การศกึษาคณุคา่ทางโภชนะและลกัษณะทางกายภาพ 

ของหญา้เนเปยีรส์มีว่งเสรมิมนัเสน้หมกัทีร่ะดบัตา่งๆ  
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ปริมาณน ้านม 

กราฟแสดงปริมาณน ้านมรวม อ.ส.ค. 
ตั งแต่ ปี 58-ก.ย 62 

รับซื้อสมาชิก อ.ส.ค. 58 
รับซื้อสมาชิก อ.ส.ค. 59 
รับซื้อสมาชิก อ.ส.ค. 60 
รับซื้อสมาชิก อ.ส.ค. 61 
รับซื้อสมาชิก อ.ส.ค. 62 



จดหมายข่าวโคนม ปีที่  22  ฉบับที่  1  ประจ า เดือน ตุลาคม 2562   (หน้า  3)  

การจัดการ : ด้านสุขภาพ 

  

การจัดการฟาร์ม 

  
การเปน็สดัในโค(Bovine Oestrous Cycle) (ต่อ) 

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

     ในกรณีที่ไม่มีการผสมพันธุ ์หรือเกิดการผสมไม่ติด หรือไข่ไม่

เกิดการปฎิสนธิ คอร์ปัสลูเทียมจะเจรญิโตทีสุ่ดในวนัที ่10-12 หลัง

การตกไข่ และฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนอยูใ่นระดับสูงจนวนัที ่16-

18  ของวงรอบการเป็นสัด ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนทีสู่งจะ

ไปกดการหลังฮอร์โมนโกนาโดโทรปินจากต่อมใต้สมอง และใน

ขณะเดียวกันมดลูกจะสร้างสารโปรสตาแกลนดินเอฟทูอัลฟาเดิน

ทางผ่านเส้นเลอืดทีเ่ช่ือมระหว่างมดลูกและรังไข่(utero-ovarian 

vein) ไปยังรังไข่ ท้าให้เกิดการสลายของคอร์ปัสลูเทยีมและทา้ให้

ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนลดลง ส่งผลท้าให้เกิดการหลั่ง เอฟเอสเอช 

เอสโตรเจน และ แอลเอช ในปลายรอบการเป็นสดั มีการ

เจริญเติบโตของฟอลลเิคิล เข้าสูงวงรอบการเป็นสัดรอบต่อไป โคที่

ไม่ท้องจะมีวงรอบการเป็นสัดต่อเนือ่งตลอด สารโปรสตาแกลนดิน

เอฟทูอัลฟา  ท้าหน้าทีเ่ป็นตัวสลายเซลล์ลเูทยีล (luteolysin) สร้าง

จากเยื่อบุมดลูกข้างเดียวกับรังไร่ทีค่อร์ปัสลเูทยีม เพ่ือไปสลายคอร์

ปัสลูเทียมในช่วงปลายรอบการเป็นสัด พบว่าในช่วงนี สารโปรสตา

แกลนดินเอฟทูอัลฟาจะหลัง่ในระดับสูงมากอย่างรวดเรว็และหลั่ง

เป็นช่วงความถี่ (pulsatile release) เป็นผลท้าให้คอรปั์สลูเทยีม

สลายฝ่อลงอย่างรวดเร็วการหลั่งนี เริม่พบประมาณวันที ่16 ของ

วงรอบไปจนเป็นระยะถึงวันเป็นสัด (luteolytic pulses) และ พบ

ฮอร์โมนออกซิโตซินในระยะนี ด้วย เช่ือว่าช่วยท้าให้การสลายของ

คอร์ปัสลูเทียมเกิดอย่างสมบูรณ์มากขึ น 

      ดังนั นจะเห็นว่าในช่วงโคเป็นสัด ยืนนิ่งพร้อมรับการผสม จะ

พบการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนทีร่ังไข่ เอสโตรเจนที่สรา้งจากฟอลลิ

เคิลเพ่ิมระดับสูงมาก มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมการเป็นสัด การ

เปลี่ยนแปลงในระบบสืบพันธุ์ การเกร็งตัวของมดลูก อวัยวะเพศ

บวมแดง มีเมือกใสไหล ปีนโคตัวอื่นและยอมให้ตัวอื่นขึ นปีน 

ระดับเอสโตรเจนทีสู่งนี มีผลไปกระตุ้นต่อมได้สมองส่วนหนา้ให้

หลั่งฮอร์โมนแอลเอช ในระดับสูงมากอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการ

ตกไข่ ในปัจจุบันการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสรีระทางการสืบพันธุ์

ได้น้าเครื่องอัลตร้าซาวด์ มาร่วมศึกษาการเปลีย่นแปลงของรับไข่ 

ประกอบการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนการสบืพันธุ์ทา้ให้มีความ

เข้าใจปัจจัยเกี่ยวข้องในการสืบพันธุไ์ด้ชัดเจนมากขึ นปัจจุบันมี

รายงานถึงฮอร์โมนชนดิอืน่ๆ ที่มีผลต่อการทา้งานของระบบ

สืบพันธุ์ เช่น metabolic hormones, growth  hormone และ 

insulin-like growth factor-1 (IGF-1) ซ่ึงมีรายงานว่ามีผลต่อ

การเจริญของ   ฟอลลเิคิล แต่ยังไม่สามารถอธิบายกลไกและผลได้

ชัดเจน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมจากผลของอาหารต่อระบบ

สืบพันธุ์ ซ่ึงปัจจุบันยังคงมีการศึกษาปฎิกิริยารว่มของกลไกของ

ฮอร์โมนเหล่านี ต่อการสืบพันธุ์ ในโคอย่างต่อเนื่อง  

 

ที่มา : หนังสือการสืบพันธุ์ในโค 

และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  
 

การเลี ยงและการดูแลสขุภาพโคนม(ตอ่) 

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

ลูกโคแรกคลอดถงึหยา่นม 

     ลูกโคเกิดใหมอ่ยู่ในคอกที่แห้งสะอาด เช็คตัวใหแ้หง้ การ

จุ่มสายสะดือด้วยยาฆา่เชื อ (ทิงเจอร์ไอโอดนิเข้มขน้ 3.5-

7.0%) รีดนมน ้าเหลืองจากแม่ใหก้ิน 3-4 กก.ต่อวัน (หรือ

ประมาณ 10%ของน ้าหนักตวั) ภายใน 6 ชม. หลังคลอด และ

ให้กินนานติดตอ่ 3-5 วันหลังคลอด 

     ลูกโคอายุ 3 วันถึงหย่านม ให้กินนมวันละ 2 มื อ มื อละ 2-3 

กก. ให้หมายเลขประจ้าตวัโคจี เขาหรือตดัเขาถาวร และตัด

หัวนมเกิน ตรวจดูความผดิปกตทิางกรรมพนัธุ์ที่จะพบปรากฏ

ได้ มีการจัดการแยกคอกละหนึ่งตวัลดการเลียขนกันเอง คอก

ลูกโคต้องแหง้สะอาด ลมพัดผา่นได ้ไม่ร้อนหรือฝนสาดลงได ้

ให้น ้านมเลี ยงดจูนหยา่นม 2-3 เดือน (แนะน้าให้ใช้นมสดจาก

แม่โค ในการใช้เลี ยงลกูโค หากใช้นมผง ควรค่อยๆ เปลี่ยน

โดยวันแรกผสมกันกับนมผงละลายน ้า การละลายนมผงให้

ละลายในน ้าอุ่น 50 องศาเซลเซียล) เริ่มฝึกให้กินอาหารขน้ได้

ประมาณ 2 สัปดาห์หลังคลอดเท่าที่ ลูกโคจะกินได้ คุณภาพ

อาหารข้นสูตรเลี ยงลูกโคโปรตนี 18-21% ไม่ผสมยูเรียใน

อาหาร ให้ได้รับวิตามนิดเีพียงพอจากอาหารที่กินได ้ฝึกให้กิน

อาหารหยาบ 1-2 สัปดาห์หลังคลอด โดยให้หญ้าแหง้คณุภาพดี

ปนถั่วหากกินได้ดจีะลดการใชอ้าหารขน้ลงได ้หย่านมเมื่อลูก

โคกินอาหารขน้ไดม้ากกวา่ 1 กก/วัน หรือน ้าหนักตัวมากกว่า 

80 กก. ถ่ายพยาธิภายในเมือ่อายุ 2 สัปดาห ์– 1 เดือน และเมื่อ

อายุได้ 2 เดือน ท้าการควบคมุพยาธิภายนอก 

     ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในลูกโคคอื ท้องเสีย สะดืออักเสบ 

ปอดอักเสบ ข้อเท้าเจ็บ หากมีท้องเสียขี ไหลใหแ้ยกออกจากลุม่

ให้เร็วที่สุดและตามสัตวแพทย์รักษาหากมกีารเสียน ้าจาก

ท้องเสียมากลูกโคอาจถึงตายได ้

     ลูกโคหยา่นม – อาย ุ6 เดือน 

     คุณภาพอาหารโปรตนี 14-16% เฉลี่ยวันละ 1-2 กก. มี

อาหารหยาบคณุภาพดนี ้าสะอาดกินตลอดวนั ถ่ายพยาธิทุก 4-

6 เดือน จนเป็นโคสาวท้อง ท้าการควบคมุพยาธิภายนอก โดย

พ่นยาฆ่าเห็บหมดัทุก 3 สัปดาห์ ควรวัดอัตราการเจรญิเตบิโต

เดือนละครั งโดยการชัง่น ้าหนัก(เครื่องชัง่หรือเทปวัดรอบอก) 

เป็นการวัดว่าการเลี ยงดูของฟาร์มเหมาะสมหรือไมใ่หว้ัคซนี

ป้องกันกันโรคที่มีอยู่ในพื นที่นั นๆ เช่นวัคซีนปากเท้าเปือ่ย 

ตามข้อก้าหนดของกรมปศสุัตว์ 

 
 

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  22  ฉบับที่  1  ประจ า เดือน ตุลาคม 2562   (หน้า  4)  

             

เมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2562 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม โดยแผนกวิชาการโคนม ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research)” แก่พนักงานด้านกิจการโคนม ประกอบด้วยฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายส่งเสริม
การเลี้ยงโคนมภาคกลาง และแผนกส่งเสริมการเลีย้งโคนม ประจ าส านักงาน อ.ส.ค. ภาคต่างๆ ระหว่างวันท่ี 6-8 สิงหาคม 2562  
ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวิศิษฐ ์แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และต้อนรับคณะวิทยากรจาก 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาให้ความรู้ 
ค าแนะน า กระบวนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจากงานประจ ามาหาแนวทางแก้ไขดว้ยข้ันตอนการท างานวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการ
ท างานและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2562 นายดนัย สายนุ้ย หัวหน้าฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาการเลี้ยงโคนม ได้มอบหมายให้ นางสาวจุฬานีย ์น่วมจิตร์  
นักสัตวบาล 5 แผนกวิชาการ กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม เป็นวิทยากร
บรรยาย หัวข้อ "การจดัการอาหารเพื่อเพิ่มคุณภาพองค์ประกอบน้ านม 
(Milk Composition)" และนายนิยม สุวรรณสิงห์ นักการเกษตร 4 แผนก
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ร่วมออกหน่วย 
Mobile ให้ค าปรึกษาและซ่อมบ ารงุเครื่องรีดนมโค ในโครงการพัฒนา
คุณภาพน้ านมดิบและองค์ประกอบทีส่ าคัญที่มีผลกระทบต่อการให้ราคา
น้ านมดิบ ซึ่งจัดโดยฝ่ายส่งเสริมการเลีย้งโคนม อ.ส.ค. ณ สหกรณ์โคนม
ไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช. หนองรี จ ากัด อ.ล าสนธ ิจ.ลพบุร ี


