
ปีที่ 24 ฉบับที่  6 ประจ ำเดือน  มีนำคม 2565      
ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำกำรเลี้ยงโคนม 

E-mail  : farmproduction@dpo.go.th 

 

“.....เมื่อตกลงใจท ำงำนอยำ่งหนึ่งอย่ำง
ใดแล้ว ต้องพยำยำมละวำงสิ่งอ่ืนๆที่
มิใช่สำระเป้ำหมำยของงำนไว้ก่อน 
แล้วตั้งหน้ำกระท ำให้จนส ำเร็จโดยไม่
เห็นแก่ควำมสะดวกสบำยหรือควำม
เหน็ดเหนื่อย ส ำคัญที่สุด จะต้อง
พยำยำมท ำจิตใจของตนให้สงบ    
หนักแน่น และแน่นอน มีสติควบคุม
โดยตลอด...” 

พระรำชด ำรัส พระรำชทำนแก่ผู้บังคับบัญชำ
ลูกเสือ ในโอกำสเข้ำเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท

และรับพระรำชทำนเหรียญลูกเสือสดุดี  
ณ ศำลำดุสิดำลัย 

วันพุธ ที่ 7 กรกฎำคม  2525 

สำระ 
                                               หน้ำ 

บทคัดย่องำนวิจัยภำยในประเทศ      2 

จ ำนวนโคนม อ.ส.ค.                     2 

กำรจัดกำรฟำรม์                         3 

กำรจัดกำรด้ำนสุขภำพ                  3 

Dairy Activities News                4 
ที่มำ : นิทรรศกำรโคนมแห่งชำติ ประจ ำปี 2565 

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


จดหมายข่าวโคนม ปีที่  20  ฉบับที่  8  ประจ า เดือน พฤษภาคม 2562   (หน้า  2)  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

บทคัดย่อ :  งำนวิจัยภำยในประเทศ 

  
การใช้พ่อพันธุห์นุม่และพ่อพันธผ์่านการพิสจูนด์้วยการประเมนิ

ความสามารถทางพันธกุรรมจโีนมเพื่อปรบัปรุงผลผลิตน า้นมในโคนม

ไทยหลากหลายพันธุ ์

 

ดนัย จัตวา, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี  

และ Mauricio A. Elzo 

 

     การประเมินความสามารถทางพันธุกรรมโคนมในประเทศไทยเปล่ียน

จากแบบดั งเดิมเป็นแบบจีโนมตั งแต่ พ.ศ. 2559 ซึ่งคาดหวังในการเพ่ิม

ความแม่นย้าในการคัดเลือกและลดระยะห่างระหว่างรุ่นในแผนการ

ปรับปรุงพันธุ์โคนม การศึกษาจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือท้านายความสามารถ

ทางพันธุกรรมจีโนม(GEBV) และความแม่นย้าในการท้านายส้าหรับ

ผลผลิตน ้านมท่ี 305 วัน (MY) ของพ่อพันธุ์หนุ่ม (ไม่มีลูกสาวหรือมีลูก

สาวน้อยกว่า 10 ตัว) และพ่อพันธุ์ผ่านการพิสูจน์ (มีลูกสาวมากกว่าหรือ

เท่ากับ 10 ตัว) ในการประเมินความสามารถทางพันธุกรรมโคนมไทยปี 

พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ.2561 การประเมินความสามารถทางพันธุกรรม

จีโนมแบบ Single step ถูกด้าเนินการโดยใช้ชุดข้อมูลส้าหรับการ

ประเมินความสามารถทางพันธุกรรมจีโนมไทยใน พ.ศ. 2559  2560 

และ 2561 ข้อมูลพันธุ์ประวัติและผลผลิตส้าหรับการประเมินในปี พ.ศ. 

2559  2560 และ 2561 ถูกเก็บรวบรวมจากโคนมท้องแรก 9.339 ตัว 

10,345 ตัว และ 11,383 ตัว ตามล้าดับ นอกจากนี  ข้อมูลจีโนไทป์

ประกอบด้วยข้อมูลสนิปส์จริงและข้อมูลท่ีถูกพยากรณ์จ้านวน 74,396 

สนิปส์ จากสัตว์ทั งหมด 2,661 ตัวใน พ.ศ. 2559  2,961 ตัวใน พ.ศ. 

2560 และ 3,261 ตัว ใน พ.ศ. 2561 หุ่นจ้าลองทางพันธุกรรมจีโนม

แบบ Single step ประกอบด้วย กลุ่มการจัดการท่ีสัตว์ได้รับร่วมกัน 

(ฟาร์ม-ปี-ฤดูกาล) อายุเมื่อคลอดลูก และเฮทเทอโรซีสเป็นปัจจัยก้าหนด 

และพันธุกรรมแบบบวกสะสมและความคลาดเคลื่อนเป็นปัจจัยสุ่ม ค่า 

GEBV ส้าหรับ MY ท่ีถูกปรับเป็นค่ามาตรฐานของพ่อพันธุ์โคนม 100 

ล้าดับแรกเท่านั นถูกน้ามาใช้ศึกษา ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 

69 ของพ่อพันธุ์ใน พ.ศ. 2559 ร้อยละ 65 ของพ่อพันธุ์ใน พ.ศ. 2560 

และ ร้อยละ 64 ของพ่อพันธุ์ใน พ.ศ. 2561 ท่ีมีความสามารถทาง

พันธุกรรมสูงสุด 100 ล้าดับแรกเป็นพ่อพันธุ์หนุ่ม นอกจากนี  ค่าเฉลี่ย

แบบลีสสแควร์ของ GEBV ของพ่อพันธุ์ 100 ล้าดับแรกมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึ น +290.62 กิโลกรัมใน พ.ศ. 2559 +300.37 กิโลกรัมใน พ.ศ. 

2560 และ +312.12 กิโลกรัมใน พ.ศ. 2561 ทั งพ่อพันธุ์หนุ่มและพ่อ

พันธุ์ผ่านการพิสูจน์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นเหมือนกัน โดยค่าเฉลี่ยแบบ    

สีสสแควร์ของ GEBV เพ่ิมขึ นจาก +278.83 กิโลกรัม (พ.ศ. 2559) ถึง 

+307.41 กิโลกรัม (พ.ศ. 2561) ส้าหรับพ่อพันธุ์หนุ่มและเพ่ิมขึ นจาก 

+302 กิโลกรัม (พ.ศ. 2559) ถึง +316 กิโลกรัม (พ.ศ. 2561) ส้าหรับ

พ่อพันธุ์ผ่านการพิสูจน์ในท้านองเดียวกัน ค่าเฉล่ียแบบลีสสแควร์ของ

ความแม่นย้าในการท้านายมีแนวเพ่ิมขึ นจากร้อยละ 29.27 (พ.ศ. 

2559) ถึง 30.29 (พ.ศ. 2561) ส้าหรับพ่อพันธุ์หนุ่ม และเพ่ิมขึ นจาก

ร้อยละ 65.49 (พ.ศ. 2559) ถึงร้อยละ 70.08 (พ.ศ. 2561) ส้าหรับ  

พ่อพันธุ์ผ่านการพิสูจน์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความส้าเร็จของการ

ผลิตพ่อพันธุ์ ในประเทศไทยเนื่องจากการเพ่ิมขึ นของ GEBV และความ

แม่นย้าในการท้านายความสามารถทางพันธุกรรมของพ่อพันธุ์ชั นเลิศ 

การใช้ประโยชน์จากพ่อพันธุ์ชั นเลิศเหล่านี ในวงกว้างอาจช่วยแร่งให้เกิด

ความก้าวหน้าทางพันธุกรรมส้าหรับ MY ในประชากรโคนมไทยได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

รายงานจา้นวนโคนมปรมิาณน ้านมและสมาชกิส่งน ้านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ้าเดอืน  กุมภาพันธ ์ 2561  

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทั งหมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณ

น ้านม(ตนั/

วัน) 

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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รายงานจา้นวนโคนมปรมิาณน ้านมและสมาชกิส่งน ้านมดบิให้ อ.ส.ค.   

 ประจ้าเดอืน  กุมภาพันธ ์ 2565  

  

จ ำนวน :  โคนม อ.ส.ค. 

  

ภาค สมาชกิสง่

นม(ราย) 

โคทั งหมด

(ตัว) 

โครดีนม

(ตัว) 

ปริมาณน า้นม

(ตัน/วนั) 

กลาง 1,991 74,280 34,108 363.57 

เหนือ 1,003 52,504 22,192 272.09 

ตอ/น 618 27,726 10,632 133.97 

ใต้ 851 30,629 14,064 52.82 

รวม

ทั งหมด 
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การจดัการดแูลฝงูโคนม(ตอ่) 

โคสาววยัเจรญิพนัธุ ์

     ระหว่างการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ (Peripubescent period) อัตราการ

สะสม (Accretion  rate) ของพาเรงคิมาดีเอ็นเอจะลดลงร้อยละ 50 ซึ่งเป็น

สัญญาณการออกจากการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดกลับเข้าสู่การ

เจริญเติบโตแบบสมมิติ การเข้าสูการเจริญเติบโตแบบสมมิติจะเป็นไปตาม

อายุทางสรีรวิทยา (Physiological age) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการท้างานของ  

รังไข่ (Meyer และคณะ, 2006ข) 

      ช่วงวัยเจริญพันธุ์ (Pubertal period)  เต้านมโคสาวจะเจริญเติบโต

เป็น 1,4 เท่า ของการเจริญเติบโตของร่างกาย (Meyer  และคณะ, 2006ข) 

แต่ต่อมน ้านม (Alveoli) และเซลล์หล่ังน ้านม (Secretary  cells) ก็ยังไม่

เจริญเติบโตในช่วงนี  วัยเจริญพันธุ์จะเป็นช่วงที่รังไข่ท้าหน้าที่ผลิตฮอร์โมน

อีสโทรเจน และโปรเจสเตอโรน ช่วงของอีสโทรเจนจะช่วยพัฒนาเซลล์ เต้า

นมได้มากกว่าในชว่งของโปรเจสเตอโรน (Sejrsen และ Purup, 1997) 

โคสาวทอ้ง 

     เมื่อเร่ิมตั งท้องท่อน ้านมจะขยายยาวขึ นและต่อมน ้านมจะเร่ิมเจริญเติบโต

ทั งท่อน ้านมและต่อมน ้านมจะเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและแทรก

เข้าไปในส่วนของเซลล์ไขมันในแผ่นไขมันมากขึ นตลอดในช่วงตั งท้องการ

เจริญเติบโตของเซลล์เต้านมในช่วงนี จะเป็นแบบชี ก้าลัง (Exponential) 

โดยมีอัตราเฉล่ียร้อยละ 25 ต่อเดือน (Sejrsen และ Purup, 1997) 

     โคสาวในช่วงนี ยังคงต้องได้รับสารอาหารที่สมดุล โดยหลีกเล่ียงการให้

อาหารพลังงานสูงเพราะอาหารพลังงานสูงนอกจากจะท้าให้โคอ้วนเกินไป 

ยังท้าให้น ้าหนักมดลูกและรังไข่ลดลง (Davis Rincker และคณะ, 2008ก) 

คาบดราย(Dry period) 

      หลังจากรีดนมครั งสุดท้ายในแต่ละรอบการให้น ้านม เซลล์หล่ังน ้านมจะ

ลดจ้านวนลงอย่างรวดเร็วและลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการย่อยโดย

เอนไซม์ไลโซโซม (Lysosome) ในขณะที่เซลล์เนื อเยื่อบุผิวกล้ามเนื อ 

(Myoepithelial cells) ยังคงอยู่ เพื่อรักษาโครงสร้างของเซลล์หล่ังน ้านมที่

ยังเหลืออยู่ ดังนั นแม่โคท่ีมีคาบดรายที่เหมาะสม (50-60 วัน) การลดลงของ

เซลล์หล่ังน ้านมย่อมน้อยกว่า แม่โคท่ีมีคาบดรายยาว  (Long dry period) 

(Tao และคณะ, 2011) 

     คาบ 53 ถึง 7 วันก่อนคลอด พาเรงคิมาดีเอ็นเอที่เต้านมจะเพิ่มเป็น 2 

เท่า ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ นของกระบวนการเพิ่มจ้านวน (Proliferation) และ

ผันเวียน (Turnover) ของเซลล์เยื่อบุผิวเต้านม เนื อเยื่อเต้านมในส่วนของ

ต่อมน ้านมและท่อน ้านม (Alveolar and ductular lumina) จะลดลง

ภายใน 25 วันหลังวันดราย อย่างไรก็ตามที่ 35 วันก่อนคลอด เซลล์เยื่อบุผิว

ที่เต้านมยังไม่ได้พัฒนาเป็นเซลล์หล่ังน ้านม ตั งแต่ 35 วันก่อนคลอด 

จนกระทั่ง 7 วัน ก่อนคลอด เนื อเยื่อเต้านมในส่วนของต่อมน ้านมและท่อ

น ้านมจะเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง จนถึงระดับสูงสุดที่ 7 วันก่อนคลอด ดังนั น

คาบดรายจะเป็นช่วงส้าคัญในการสร้างเซลล์เนื อเยื่อบุผิวเต้านม เพื่อทดแทน

เซลล์เนื อเยื่อบุผิวที่เส่ือมสภาพ และเป็นคาบที่เพิ่มองค์ประกอบของเซลล์

เนื อเยื่อบุผิวที่เต้านม เพื่อรองรับการให้น ้านมในรอบถัดไป (Capuco และ

คณะ, 1997) 

     คาบก่อนคลอด 10 วันถึงหลังคลอด 10 วัน เป็นคาบที่เซลล์เต้านมมี

จ้านวนเพิ่มขึ นถึงร้อยละ 65 เซลล์หล่ังน ้านมที่ก้าลังเพิ่มจ้านวน 

(Proliferating) ในคาบดรายมีเศษส่วน (Fraction) ร้อยละ 8.6 ซึ่งสูงกว่า

คาบที่ให้น ้านมที่มีเศษส่วนร้อยละ 0.5 ขณะที่เซลล์หล่ังน ้านมที่ตาย 

(Apoptosis) ในคาบเร่ิมดรายมีเศษส่วนร้อยละ 0.37 และในคาบต้นของ

รอบการให้น ้านมมีเศษส่วนร้อยละ 0.76 ซึ่งสูงกว่าในคาบอื่นๆ คือมี

เศษส่วนเฉล่ียร้อยละ 0.15 แสดงให้เห็นว่าคาบก่อนและหลังคลอดจะเป็น

คาบที่เซลล์เต้านมเพิ่มจ้านวน (Proliferation) อย่างรวดเร็ว แต่ในคาบอื่นๆ 

มีการเพิ่มจ้านวนน้อย อย่างไรก็ตามการตายของเซลล์เต้านมในคาบต้นของ

รอบการให้น ้านม อาจเนื่องจากการขับเซลล์ที่ไม่ท้างานหรือ Senescent 

cells หรือ ขับเซลล์เกิดใหม่ที่มากเกินความจ้านวนเป็น (Sorensen และ

คณะ, 2006) 

      

 
ฮอรโ์มนการสบืพนัธุ ์(ต่อ) 

(Endocrinology of Reproduction)  

การควบคมุการทา้งานภายในเซลล์(Intercellular 

communication) 

     เดิมเชื่อว่าระบบประสาทส่วนกลางเป็นตัวส้าคัญที่ควบคุมการ

ท้างานของร่างกายต่อมาเม่ือค้นพบต่อมสร้างฮอรโมนที่พบว่ามี

ความส้าคัญต่อการควบคุมการท้างานของระบบสืบพันธุ์ โดยผ่าน

ทางระบบสมองส่วนไฮโปธาลามัส และในปัจจุบันพบว่าสารเคมี    

โกรทแฟกเตอร์มีบทบาทในกรควบคุมการท้างานของระบบสืบพันธุ์

เช่นกัน การควบคุมการท้างานระหว่างเซลล์ต่างๆ ท้าได้โดยผ่านส่ือ

คือสารเคมีชนิดต่างๆ คือ กรดอะมิโน โปลีเปปไทด์ สเตียรอยด์และ

สารเอมีน จึงได้แบ่งการควบคุมการท้างานของเซลล์เป็น 4 กลุ่มคือ 

     การสื่อสารโดยเซลล์ประสาท (neural communication) สาร

ส่ือประสาท(neurotransmitters) หลั่งจากปลายเซลล์ประสาท 

(nerve cells) บริเวณช่องแคบระหว่างเซลล์ประสาท เป็นการส่ง

ค้าส่ังผ่านไปยังเซลล์ประสาทถัดไป ระบบประสาทควบคุมการหลั่ง

ฮอร์โมน(neuroendocrine reflex) ได้โดยผ่านเซลล์ประสาท เช่น 

การกระต้นการหลั่งน ้านมโดยออกซิโตซิน (oxytocin in milk let 

down) การหลั่งน ้าเชื ออสุจิในเพศผู้โดยกระตุ้นจากการหลั่ง

ฮอร์โมนแอลเอช 

     การสื่อสารโดยฮอร์โมน (endocrine communication) 

ฮอร์โมนสร้างจากต่อมฮอร์โมนแล้วผ่านไปสู่กระแสเลือด ไปควบคุม

การท้างานอวัยวะเป้าหมาย เป็นลักษณะเฉพาะของฮอร์โมนส่วน

ใหญ่ โดยการท้างานของฮอร์โมนมีแบบกระตุ้น (stimulatory or 

positive feedback) และแบบยับยั ง (inhibitory or negative 

feedback) 

     การสื่อสารโดยระบบพาราคาย (paracrine communication) 

สร้างโดยเซลล์แล้วซึมแพร่ผ่านของเหลวนอกเซลล์ (interstitial 

fluid) ไปควบคุมการท้างานของเซลล์ที่อยู่ข้างเคียงใช้ระยะเดินทาง

ไม่มา เช่น โปรสตาแกลนดินเอฟทูอัลฟา โกรทแฟกเตอร์ต่างๆ 

     การสื่อสารโดยระบบออโตคาย (autocrine communication) 

เป็นเซลล์สร้างสารเคมีส่ือสาร โดยไปจับกับตัวที่อยู่ในเซลล์เดียวกัน 

ท้าให้เกิดการท้างานควบคุมภายในเซลล์เอง เช่นสารแอกติวิน หรือ 

สารอินฮีบิน 

     นอกจากนี ยังมีการควบคุมการท้างานโดยการร่วมกัน ระหว่าง

ระบบฮอร์โมนและระบบภูมิคุ้มกัน (immunoendocrine control) 

ซ่ึงการท้างานร่วมกันของทั งสองระบบนี มีอวัยวะสร้างฮอร์โมนหลาย

ส่วนที่การท้างานร่วมแบบนี  หรือแบบมีผลกระทบต่อหน้าที่การ

ท้างานของฮอร์โมนจากระบบภูมิคุ้มกัน เช่น โฮโปธาลามัส พิทูอิตารี 

อวัยวะสร้างเซลลสืบพันธุ์ ต่อมหมวกไต ไพเนียล ไธรอยด์ ไธทัส 

     อวัยวะที่เป็นเป้าหมายที่ฮอร์โมนแต่ละชนิดไปควบคุมการท้างาน 

จะมีตัวรับ (hormone receptors) อยู่ซ่ึงขึ นกับชนิดของฮอร์โมน 

เช่นฮอร์โมนกลุ่มสเตียรอยด์ มีตัวรับเป็นโปรตีนอยู่ในเซลล์ที่มี

ความจ้าเพาะจับกับฮอร์โมนที่กระตุ้น (transformation or 

activation) เม่ือมีการจับกับตัวรับแล้วจึงจะมีการแสดงผลของ

ฮอร์มนเป็นขบวนการทางสรีระออกมา 

      

การจัดการ : ด้านสุขภาพ 

  

การจัดการฟาร์ม 

 

ที่มา : หนังสือการสืบพันธุ์ในโค 

และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  
 

ที่มา : หนังสือการจัดการฝูงโคนม  จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์  
ภาควิชาสัตวบาล   คณะเกษตร ก้าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  
 



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

  

จดหมายข่าวโคนม ปีที่  24  ฉบับที่  6  ประจ า เดือน มีนาคม 2565   (หน้า  4)  

วันที่  22–23 มีนำคม 2564 นำยวุฒชิัย จั่นเพ็ชร หัวหน้ำฝ่ำยวจิัยและพัฒนำกำรเล้ียงโคนม มอบหมำยให้ นำยกิตตว์ธรรศ์ จิตต์มนัส หัวหน้ำแผนก
วิชำกำรโคนม ร่วมกับ ส ำนักงำน อ.ส.ค. ภำคเหนือตอนล่ำง จัดกำรอบรมเชงิปฏิบตัิกำร เร่ือง กำรจัดกำรอำหำรเพือ่เพิ่มสมรรถนะกำรผลิตโคนม พร้อม
มอบตัวอย่ำงท่อนพันธุห์ญ้ำเนเปียร์ท้ำยเขือ่นซุปเปอร์ลีฟเพื่อน ำไปขยำยพันธุเ์พิม่กำรผลิตพืชอำหำรสัตว์คุณภำพ ให้กับเกษตรกร จ ำนวน 40 คน ที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรวิจัยกำรปรับปรุงคุณภำพพืชอำหำรสัตว์และจัดสัดส่วนอำหำรหยำบอำหำรข้นที่เหมำะสมเพื่อเพิ่มสมรรถนะกำรผลิตและคุณภำพน้ ำนมใน
ฟำร์มโคนมรำยย่อย พื้นที่ส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. และได้เชิญ นำงสำววรรณำ พึ่งเพียร หัวหน้ำกองส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนมภำคเหนือตอนล่ำง เป็น
ประธำนในพิธเีปิดกำรอบรม โดยมี ดร.ธ ำรงศักดิ ์พลบำรุง ที่ปรึกษำโครงกำรวิจ ัยด้ำนกิจกำรโคนม ให้เกียรติเป็นวิทยำกรบรรยำยในครั้งนี้ ณ ห้องประชมุ
ศำสตร์พระรำชำ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 

วันที่ 25 มีนำคม 2564 นำยสุชำติ จริยำเลิศศักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทนผู้อ ำนวยกำร อ.ส.ค. และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้ให้เกียรติร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรวิจยัและพัฒนำโคนมและอุตสำหกรรม ระหว่ำง 
องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศ กับ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ระยะเวลำ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564–2569 โดยมุ่งเน้นให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำร
ผลิตและพัฒนำบุคลำกร องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และสนับสนุนกำรก้ำวสู่ควำมเป็นผู้น ำในกำรผลิตน้ ำนมคุณภำพในภมูิภำคอำเซียน ณ ห้องประชุม 9 
ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กรุงเทพฯ 

วันที่ 25–26 มีนำคม 2564 นำยวุฒชิัย จั่นเพ็ชร หัวหน้ำฝ่ำยวจิัยและพัฒนำกำรเล้ียงโคนม มอบหมำยให้ นำยกิตตว์ธรรศ์ จิตต์มนัส หัวหน้ำแผนก
วิชำกำรโคนม ร่วมกับ ส ำนักงำน อ.ส.ค. ภำคเหนือตอนบน จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดกำรอำหำรเพื่อเพิ่มสมรรถนะกำรผลิตโคนม พร้อม
มอบตัวอย่ำงท่อนพันธุห์ญ้ำเนเปียร์ท้ำยเขือ่นซุปเปอร์ลีฟเพื่อน ำไปขยำยพันธุเ์พิม่กำรผลิตพืชอำหำรสัตว์คุณภำพ ให้กับเกษตรกร จ ำนวน 47 คน ที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรวิจัยกำรปรับปรุงคุณภำพพืชอำหำรสัตว์และจัดสัดส่วนอำหำรหยำบอำหำรข้นที่เหมำะสมเพื่อเพิ่มสมรรถนะกำรผลิตและคุณภำพน้ ำนมใน
ฟำร์มโคนมรำยย่อย พื้นที่ส่งเสริมกำรเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. โดยมี ดร.ธ ำรงศักดิ์ พลบำรุง ที่ปรึกษำโครงกำรวิจ ัยด้ำนกิจกำรโคนม ให้เกียรติเป็นวิทยำกร
บรรยำยในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมแม่วำง จ ำกัด อ.แม่วำง จ.เชียงใหม่ และห้องประชมุสวนอำหำรลำนคูน วิวดอยเฮ้ำส์ อ.พร้ำว จ.เชียงใหม่ 

วันที่ 2 เมษำยน 2564 นำยสุชำติ จริยำเลิศศักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร ท ำกำรแทนผู้อ ำนวยกำร อ.ส.ค. ได้มอบหมำยให้ นำยสมพร ศรีเมือง รองผูอ้ ำนวยกำร 
อ.ส.ค. ติดตำมกำรด ำเนินงำน น ำโคสำวท้อง จ ำนวน 41 ตัว เข้ำฟำร์มโคนมประสิทธภิำพสูง พร้อมติด Wireless Tag ที่ขำโค ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัระบบ
ซอฟแวร์ในกำรจัดกำรฟำร์ม โดยมี นำยวุฒชิัย จั่นเพ็ชร หัวหน้ำฝ่ำยวิจยัและพัฒนำกำรเล้ียงโคนม, นำยนวนน จันทประสำร หัวหนำ้กองงำนฟำร์ม, นำย
วิรัช รุ่งปภำนันท ์หัวหน้ำกองพัฒนำกำรเลี้ยงโคนม, น.สพ.ไพโรจน์ อัมพวันวงศ์ หัวหน้ำกองสัตวแพทยแ์ละผสมเทียม ฝ่ำยส่งเสริมกำรเล้ียงโคนม และผู้
เกี่ยวข้องเข้ำร่วมด ำเนนิกำรครั้งนี้ ณ ฟำร์มโคนมประสิทธิภำพสูง ส ำนักงำน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี 


