แนะน้างานวิจัย

ฉบับที่ 18/2563 วันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2563

การจัดการการผลิตน้านมโคที่ปลอดภัยส้าหรับผู้บริโภค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรินธร มณีรัตน์ และคณะ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความรู้ข องเกษตรกรด้า นการเลี้ยงโคนมเพื่อผลิต น้้า นมที่ป ลอดภัยส้า หรับ ผู้บ ริโ ภค
2) การจัดการในห่วงโซ่การผลิตโคนมเพื่อผลิตน้้านมที่ปลอดภัยส้าหรับผู้บริโภค 3) ความเข้าใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของน้้านมที่บริโภค 4) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการการผลิตโคนมเพื่อผลิตน้้านมที่ปลอดภัยส้าหรับผู้บริโภค
กลุ่ม ตั วอย่า ง แบ่ง ออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แ ก่ กลุ่ม เกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งโคนม
จ้านวน 90 ราย ที่เป็นสมาชิกและส่งน้้านมดิบให้แก่สหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่ส่งเสริม
ขององค์ ก ารส่ ง เสริ ม กิ จ การโคนมแห่ ง ประเทศไทย (อ.ส.ค. ภาคกลาง) อ้ า เภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และกลุ่มผู้บริโภคน้้านมโค จ้านวน 482 ราย
เครื่องมือการวิจัย เก็บ ข้อมูล โดยใช้แ บบสอบถามและการสัมมนาระดม
ความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า 1) เกษตรกรผู้เลี้ย งโคนมส่ว นใหญ่มีค วามรู้ใ นระดับ
ปานกลางด้านการเลี้ยงโคนมเพื่อผลิตน้้านมที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คิดเป็นร้อยละ 74.44 และมีความรู้ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 25.56 2) การจัดการในห่วงโซ่การผลิตโคนม ประกอบด้วยการจัดการใน 3 ส่วนที่ส้าคัญ ได้แก่ ฟาร์มโคนม ศูนย์
รวบรวมน้้านมดิบของสหกรณ์โคนม และ อ.ส.ค. โดยทั้ง 3 ส่วนมีการจัดการตามมาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน้้านมดิบ
ของประเทศไทย 3) ผู้บริโภคมีความเข้าใจว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์น้านมโค เช่น ความสะอาด การปนเปื้อนของสารเคมี ยา และ
สารปฎิชีวนะในน้้านมโค มีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของน้้านมโคที่บริโภคในระดับมากที่สุด 4) ปัญหาที่ส้าคัญในการ
จัดการผลิตโคนม ได้แก่ คุณภาพของอาหาร ปัญหาโรคระบาด และการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ส้าหรับข้อเสนอแนะจาก
งานวิจัยครั้งนี้ พบว่า ทุกภาคส่วนในโซ่การผลิตน้้านมควรให้ความร่วมมือในการด้าเนินการผลิตให้ได้มาตรฐาน มีความซื่อสัตย์
และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
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บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ้ากัด มีความประสงค์จ ะจ้า งที่ปรึกษาเพื่อด้า เนินโครงการส้า รวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ที่มีต่อบริการต่างๆ ของศูนย์ฯ ประจ้าปี 2563 ผู้สนใจสามารถเข้ารับฟัง
ค้าชี้แจง ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง EnCo Board Meeting ชัน้ G อาคาร EnCo A ศูนย์เอนเนอร์ยคี่ อม
เพล็กซ์ และส่งเอกสารเสนอราคาถึง คณะกรรมการจัดหา บริษทั เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ้ากัด ชัน้ G อาคาร A เลขที่ 555/1 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงาน
แผนธุรกิจและภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและภาพลักษณ์องค์กร โทร. 2140 1145 หรือ มือถือ 09 5695 6562

ส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ
ส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huagiao
Unviversity, HGU) สถาบัน China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS) และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
ไทย-จีน ขอเชิญเข่าร่ว ม “การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9” (The Ninth Thai-Chinese Strategic Research
Seminar) ภายใต้ หั ว ข้ อ เรื่ อ ง “ความสั ม พั น ธ์ ก ารทู ต ไทย-จี น 45 ปี : การแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ แ ละความร่ ว มมื อ ใน
อนาคต” (45 Years of Thai-Chinese Diplomatic Relation : Sharing Experiences and Future Cooperation) ระหว่าง
วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ไทย -จีน
ภายใต้ขอบข่ายหัวข้อที่ก้าหนด ซึ่งถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการวิจัยยุทธศาสตร์เกี่ยวกับไทย-จีน และน้า
ผลการวิจัยไปพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิจัย
นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องของไทยและจีน โดยการสัมมนาประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การ
น้าเสนอผลงานทางวิชาการโดยนักวิชาการฝ่ายไทยและฝ่ายจีน และการศึกษาดูงาน ซึ่งการสัมมนาวิชาการประกอบด้วย 6
หัวข้อ ดังนี้
1. มิติวัฒนธรรมกับความสัมพันธ์ในอนาคต
2. การเรียนรู้จากจีนในการขจัดความยากจน
3. การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. รูปแบบการพัฒนาของจีน
5. ผลกระทบของสงครามการค้า : ไทย-จีนจะร่วมการพัฒนาอย่างไร
6. พัฒนาการของโครงการริเริ่มแถบและเส้นทาง ผ่านชาวจีนโพ้นทะเล

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเดินทางสัมมนาเส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานตั้งแต่วันที่
13-17 กรกฎาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
www.nrct.go.th หรื อ www.vijaichina.com หรื อ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ โทร.
0 2561 2445 ต่อ 325, 307 หรื อ ประสานงานที่นางสาวณิชารีย์ แถมรัตน์ (ต่อ 326) หรือ
นายนพพล ก้าลังเลิศ (ต่อ 307)
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ส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ เนื่องด้ว ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ขอเลื่อนการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” (Thailand Research Expo 2020) ครั้งที่ 15 มาเป็น
ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงแนวทางการป้องกัน บรรเทา และเยียวยาจาก
การระบาดของโรคไวรัสโคโร่นา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ด้วยงานวิจัยและ
นวัตกรรม
ในการนี วช. จึงขอเชิญหน่วยงานเข้าร่วมงานฯ ดังนี

1) ภาคนิทรรศการ โดยการน้าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรค
อุบัติใหม่ ในโซนภาคนิทรรศการ เรื่อง “นิทรรศการนวัตกรรมตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่”
2) ภาคการประชุ ม ในหั ว ข้ อที่ เ กี่ ย วกั บ โรคติ ด เชื อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) หรื อ การเตรี ย มพร้ อ มรั บ
สถานการณ์โรคอุบัติใหม่
ทั้ ง นี้ หากประสงค์ จ ะน้ า ผลงานเข้ า ร่ ว มเพิ่ ม เติ ม ในงานดั ง กล่ า วฯ ขอความกรุ ณ าแจ้ ง แบบตอบรั บ โดยส่ ง มาทาง
E-mail : researchexpo@nrct.go.th หรือ โทร. 0 2561 2445 ต่อ 515 - 519

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ส้านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดท้าวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนใน
ประเด็นต่างๆ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค้าสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชนจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน
โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ที่มีเนื้อหา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ กระบวนการยุติธรรม
ที่สอดคล้องกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชน และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : วารสาร
กฎหมายสิทธิมนุษยชน E-mail : law_journal@nhrc.or.th หรือ โทร. 0 2141 1928, 0 2141 1989

แนะน้าการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้งผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2504 7581

