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บทนำ 
 

 

 ปัจจุบันมีคำถามมากมายเกี่ยวกับ “อาหารอินทรีย์ Organic 

food”  เช่น อาหารอินทรีย์ดีอย่างไร มีวิธีการผลิตอย่างไร? ทำไม  

ผู้บริโภคยุคใหม่ทั่วโลกให้ความสนใจเลือกซื้ออาหารอินทรีย์? ในต่าง

ประเทศทำไมสินค้าเกษตรอินทรีย์มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

(โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา กลุ่มสหภาพยุโรป 

สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และแคนาดา)  หากซื้ออาหารอินทรีย์ เชื่อได้

อย่างไรว่าเป็นอินทรีย์ของแท้ ใครเป็นผู้ให้การรับรอง เป็นต้น  

 ปัจจุบันสินค้าเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่สินค้าเฉพาะของกลุ่มที่มีความ

เชื่อเท่านั้น (niche market) แต่กำลังเป็นสินค้าที่ขยายกลุ่มผู้บริโภค

ทั่วไป ได้แก่ ผู้สูงวัย เด็ก นักศึกษา ผู้มีการศึกษาสูง ผู้รักสุขภาพ ซึ่งเชื่อ

ว่าอาหารอินทรีย์ดีต่อสุขภาพ มีรสชาติเป็นธรรมชาติ ไม่มีสารเคมี

ตกค้าง คุณภาพสูงกว่าสินค้าอาหารปกติ ปราศจาก GMOs และ

ป้องกันการเกิดภูมิแพ้ เป็นต้น  

 กระแสตอบรับจากผู้บริโภคที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนี้เอง ทำให้  

ผู้ผลิตต้องปรับวิธีการผลิตการเกษตรทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร 

เช่น ฝ้าย สิ่งทอ และเครื่องสำอาง เป็นต้น สำหรับผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ 

Organic Dairy Products  ในต่างประเทศ มีอัตราการขยายตัวเพิ่ม

สูงขึ้นมากกว่า 30 % ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
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 นอกจากนี้วิกฤติโลกที่มนุษยชาติกำลังเผชิญ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ  และสังคมที่มีปัญหา  ทำให้องค์การสหประชาชาติ  โดย

องค์การการค้าโลก  WTO  พยายามผลักดันให้ประเทศต่างๆ มีนโยบาย

การพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง การผลิต

การเกษตรเป็นระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดภาวะ

โลกร้อน การรณรงค์การผลิตและการบริโภคภายในประเทศ เกษตร

อินทรีย์เป็นหนึ่งในนโยบายของแต่ละประเทศที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้  

รวมทั้งแก้ปัญหาความยากจน  ความมั่นคงทางอาหาร  การลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเกษตร  และตอบสนองพระราชดำรัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หลักปรัชญาเศรษฐกิจ  

พอเพียงได้เป็นอย่างดี  

 สำหรับประเทศไทยการปรับเปลี่ยนการผลิตน้ำนมเป็นน้ำนม

อินทรีย์เป็นเรื่องใหม่ ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ปศุสัตว์

อินทรีย์ดำเนินส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการผลิต มาตรฐาน

โคนมอินทรีย์ รวมทั้งให้มีหน่วยตรวจรับรองระบบการเลี้ยงโคนมอินทรีย์ 

และผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาด้านนี้ 
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“น้ำนมอินทรีย์” คืออะไร? 
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 น้ำนมอินทรีย ์หมายถึง น้ำนม

ที่ผู้เลี้ยงโคนมจัดการเลี้ยงโคที่ใส่ใจ  

สิ่งแวดล้อมและสวัสดิภาพสัตว์ ให้สัตว์

มีความเครียดน้อยที่สุด เพื่อสุขภาพ

แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค 

โดยจัดการให้แม่โคมีความสุขที่ได้เดินแทะเล็มหญ้าในแปลงหญ้าที่ไม่ได้

ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีใดๆ แต่ใช้ปุ๋ยหมักมูลสัตว์เป็นเวลานาน เสริมด้วย

อาหารข้นอินทรีย์เล็กน้อยจากวัตถุดิบที่ปลอด GMOs  

และการจัดการฟาร์มที่ดี ด้วยการจัดการ

เลี้ยงไม่หนาแน่นพอเหมาะกับพื้นที่ 

มีคอกพัก นอน โปร่ง โล่ง สะอาด 

มีพื้นที่กลางแจ้งออกกำลัง  

ทุกขั้นตอนการเลี้ยงดูและการรีด

นม หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ยา

และ เวชภัณฑ์ เคมีสั ง เคราะห์ 

รักษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพของพืชและสัตว์ประจำถิ่น เช่น พืชสมุนไพร นก ไก่พื้นเมืองคอยจิกกิน

เห็บและไข่พยาธิ 

 



4 เอกสารเผยแพร่ จัดทำโดยศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ กรมปศุสัตว์

สำหรับการแปรรูปน้ำนมอินทรีย์นั้นต้องมาจากโรงงานที่มี

กระบวนการควบคุมการปะปนและปนเปื้อนสารเคมีและ

น้ำนมปกติและคงความเป็นอินทรีย์ตลอดการผลิตถึงการจัด

จำหน่ายรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร

และมีการตรวจรับรองตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ 

 

ตรารับรองปศุสัตว์อินทรีย์

ของกรมปศุสัตว์

 ดังนั้น น้ำนมอินทรีย์จึงเป็นน้ำนมที่ผู้เลี้ยงโคนมมีจิตสำนึกที่ดี

ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ การรักษาสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติต่อสัตว์

อย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม การผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพปราศจาก 

สารเคมีตกค้างต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม  
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น้ำนมอินทรีย์ดีอย่างไร? 
 

 เพราะน้ำนมอินทรีย์ เป็นน้ำนมที่กลั่นจากแม่โคนมที่ได้กินหญ้า

สมุนไพรธรรมชาติเป็นอาหารหลัก ปราศจากการใช้สารเคมีใดๆ และ

วัตถุดิบที่มาจากการตัดต่อพันธุกรรม 
 

ทำให้น้ำนมมีคุณสมบัติดังนี ้ 
1. มีรสชาติธรรมชาติ  
2. ไม่มีสารเคมีตกค้าง ลดความเสี่ยง 
ต่อยาฆ่าแมลง ยาปฏิชีวนะ ฮอร์โมน 
ตกค้างในน้ำนม  
3. จากผลการวิจัยพบว่า น้ำนมอินทรีย์มีคุณค่าทางอาหารสูง   ได้แก่ มี
กรดไขมัน CLA และ Omega 3  รวมทั้งไวตามินเอ และไวตามินอี    
สูงกว่าน้ำนมที่ได้จากแม่โคนมที่เลี้ยงโดยใช้อาหารข้นสูง  ซึ่งกรดไขมัน
ชนิดดังกล่าวมีผลดีต่อสุขภาพ ระบบความจำ ไม่ทำให้ไขมันสะสม   
ลดคลอเรสเตอรอลในเลือด  และลดอาการแพ้ต่างๆ เป็นต้น    
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หลักการทั่วไปการผลิตโคนมและน้ำนมอินทรีย์ 
 
(ตีความตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มกษ. 9000-2546) 

 

1. พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ต้องได้รับการรับรองเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ โดย

สามารถตรวจสอบได้ว่าไม่ได้ใช้สารเคมีในพื้นที่มาแล้วอย่างน้อย   

1 ปี และเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ต้องไม่คลุกยาเคมี  

2. การปรับเปลี่ยนฝูงโค หากต้องการติดฉลากเป็นน้ำนมอินทรีย์ ผู้ผลิต

ต้องปรับเปลี่ยนโคนมทั้งฝูง แม่โคจะต้องเลี้ยงในระบบอินทรีย์มา  

ไม่น้อยกว่า 9 เดือน หรือนำเข้าแม่โคมาเลี้ยงในพื้นที่ก่อนรีดนม 1 ปี 

3. แหล่งที่มาของสัตว์ ต้องเกิดในฟาร์มหรือมาจากแม่พันธุ์ที่จัดการ

ตามระบบปศุสัตว์อินทรีย์ ขยายพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติ ห้ามใช้

ฮอร์โมนสังเคราะห์ และการย้ายฝากตัวอ่อน  แต่อนุญาตใช้การ

ผสมเทียมได้  

4. การจัดการฟาร์มทั่วไป ดูแลการเลี้ยงสัตว์อย่างเอาใจใส่ มีอาหาร

อินทรีย์ที่มีคุณภาพปริมาณที่เพียงพอต่อสัตว์ตลอดปี จำนวนโคนม

ที่เลี้ยงต้องสมดุลกับแหล่งพืชอาหารสัตว์ โดยพิจารณาความหนาแน่น 

ของโคนมกับพื้นที่ภายในฟาร์ม ที่ไม่มีผลกระทบต่อดินและแหล่งน้ำ 

ผลิตอาหารสัตว์ในฟาร์มให้มากที่สุด ต้องมีแปลงหญ้าให้สัตว์ทุกตัว

ได้ออกไปแทะเล็มเมื่ออากาศอำนวย ห้ามกักขังเดี่ยว ยกเว้นลูก

โคนมคลอดใหม่เมื่อแข็งแรงแล้วต้องเลี้ยงปล่อย และห้ามเลี้ยงโคนม

โดยวิธียืนโรงตลอดเวลา 
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5. อาหารสัตว์ อาหารโคนมทุกชนิดต้องมาจากการเกษตรอินทรีย์ หรือ

พืช สัตว์ แร่ธาตุธรรมชาติที่ไม่ผ่านกระบวนการเคมี และไม่เป็น

ผลผลิตจากการดัดแปลงพันธุกรรม GMOs  พิจารณาใช้อาหาร

หยาบเป็นอาหารหลักไม่น้อยกว่า 70% ของความต้องการอาหาร 

(อาจต่ำกว่า 70% ได้ในกรณีระยะให้นมระยะต้นและต้องได้รับ

อนุญาตจากหน่วยตรวจรับรอง) ห้ามใช้สารสังเคราะห์ในอาหารสัตว์ 

6. การจัดการที่อยู่อาศัย ต้องมี  

โรงเรือนที่กันแดด กันฝนสาด มี

แสงสว่างและการระบายอากาศ

ตามธรรมชาติเพื่อให้สัตว์อยู่

สบาย มีพื้นที่เพียงพอ ไม่หนาแน่น 

ใ ห้ โ ค น ม ไ ด้ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว โ ด ย

พฤติกรรมตามธรรมชาติ และมีความสะดวกในการกินอาหารและ

น้ำ คอกสะอาด มูลสัตว์ไม่หมักหมม 

7. การดูแลสุขภาพสัตว์ ให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง ด้วยการจัดสวัสดิภาพ 

สัตว์ความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์อย่างเหมาะสม ได้แก่ คัดเลือก  

สายพันธุ์ที่เหมาะสมและทนทานต่อโรคไข้เห็บ เต้านมอักเสบ ให้

อาหารที่มีคุณภาพตามความต้องการให้ผลผลิตสัตว์อย่างเพียงพอ

มีพื้นที่ให้สัตว์ได้ออกไปแทะเล็มแปลงหญ้า จัดการพยาธิภายในและ

ภายนอก จัดระบบการปล่อยแทะเล็มแปลงหญ้าแบบหมุนเวียน หาก

จำเป็นต้องป้องกันและรักษาให้ใช้สมุนไพร ยาแผนโบราณก่อน   

ในกรณีที่จำเป็นต้องรักษาทันทีเพื่อป้องกันการระบาดหรือช่วยชีวิต

สัตว์อนุญาตให้ใช้ยาแผนปัจจุบันได้ โดยอยู่ในดุลพินิจของสัตวแพทย์ 

และมีระยะหยุดยาเป็น 2 เท่าของปกติ สัตว์ที่ได้รับการรักษาด้วย  

ยาแผนปัจจุบันจะต้องมีระบบคัดแยกจากฝูงอินทรีย์ 
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8.  การจัดการรีดนมและน้ำนม ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของอาหาร 

ใช้สารทำความสะอาดที่อนุญาตให้ใช้ได้ตามมาตรฐาน ถังบรรจุ

น้ำนมต้องระบุคำว่า “น้ำนมอินทรีย์” 

9.  การจัดการของเสีย ไม่ทำลายทรัพยากรดิน น้ำ และไม่ก่อให้เกิด

แบคทีเรียและเชื้อก่อโรคในดินและน้ำ จัดการปุ๋ยมูลสัตว์ให้

หมุนเวียนธาตุอาหารในดิน หลีกเลี่ยงการเผาทำลายอินทรีย์วัตถุให้

นำมาหมักเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ 

10.  การจัดการด้านเอกสาร   

 -  ผู้ผลิตต้องทำ “แผนการผลิตโคนมอินทรีย์” ประกอบด้วย แผนผัง

ฟาร์ม แปลงหญ้า หมายเลขแปลงหญ้าที่ชัดเจนและอธิบายวิธี

การปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติในการเลี้ยงโคนมอินทรีย์ และการ

รักษาความเป็นอินทรีย์ตลอดการผลิต  

 -  มีฐานข้อมูลฝูงโคนม ทะเบียนประวัติ สัตว์ทุกตัวต้องมีหมายเลข

ประจำตัว  

 -  มีเอกสารปัจจัยการผลิต แหล่งที่มา จำนวนที่นำเข้า เช่นใบนำส่ง 

ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองความเป็นอินทรีย์ 

 -  มีเอกสารการดูแลสุขภาพสัตว์ 

 -  มีเอกสารการให้ผลผลิตน้ำนม และการจำหน่ายน้ำนมดิบ 
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ทำอย่างไร?...หากต้องการปรับเปลี่ยนเป็นโคนมอินทรีย์ 
 
1.  ผู้ผลิตต้องเข้าใจหลักการเกษตรอินทรีย์หรือโคนมอินทรีย์ที่รักษา

ระบบนิเวศ และมีความมุ่งมั่นในการผลิตเป็นโคนมอินทรีย์ เห็น
คุณค่าและประโยชน์ ไม่ใช่ราคาจูงใจอย่างเดียว จะแฝงด้วยการดูแล
สิ่งแวดล้อม สังคม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ ประยุกต์วิธี
ปฏิบัติให้เข้ากับทรัพยากร และสภาพแวดล้อมของฟาร์ม หาตลาด 
เครือข่ายความช่วยเหลือเกื้อกูลกันสังคมคนอินทรีย์ เป็นต้น 

2.  ผู้ผลิตต้องมีพื้นที่แปลงหญ้าให้สัตว์แทะเล็มและมีเครือข่ายการผลิต 
อาหารสัตว์อินทรีย์ในละแวกเดียวกันให้มีอาหารอินทรีย์พอเพียง
ตลอดปี 

3.  ผู้ผลิตต้องจัดทำระบบเอกสารเพื่อขอการรับรองการดำเนินการตาม
ระบบเกษตรอินทรีย์  

4. ติดต่อหน่วยตรวจรับรองที่ต้องการขอการรับรอง หรือติดต่อ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรืออำเภอในพื้นที่ หรือศูนย์ปศุสัตว์
อินทรีย์ กรมปศุสัตว์ เพื่อขอคำแนะนำหรือการเป็นพี่เลี้ยง 
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5.  ผู้ผลิตต้องวางแผนการจัดการดังนี้ 

 5.1. พื้นที่เลี้ยงโคนมต้องมีขอบเขตชัดเจน เป็นพื้นที่ซึ่งไม่ได้ใช้สาร

เคมีมาก่อนเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี หรือรอบการผลิตพืชอาหารสัตว์     

 5.2. มีแนวกันชนหรือป้องกันการปนเปื้อนจากมลพิษบริเวณ  

ใกล้เคียง หรือป้องกันน้ำผ่านจากแปลงข้างๆ ที่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมี  

 5.3. การเลี้ยงโคนมอินทรีย์ต้องมีพื้นที่ปล่อยให้โคได้แทะเล็มหญ้า

ตามธรรมชาติเมื่ออากาศอำนวย   

 5.4. จำนวนโคที่เลี้ยงพอเหมาะกับพื้นที่ไม่หนาแน่นเกินไปที่ทำให้

เกิดการทำลายแปลงหญ้า และมูลสัตว์เป็นมลภาวะต่อแหล่งน้ำ 

 5.5 วางแผนการจัดการแปลงหญ้าและพืชอาหารสัตว์คุณภาพสูง

เป็นหลัก ด้วยการบำรุงความอุดมสมบรูณ์ของดินด้วยอินทรียวัตถุ  

ปุ๋ยหมักมูลโค และการจัดการแทะเล็มแบบหมุนเวียน ส่วนอาหารข้น

เสริมเล็กน้อยไม่ควรเกิน 30 % ของความต้องการอาหาร พึ่งตนเองจาก

อาหารสัตว์ที่ผลิตในฟาร์มมากที่สุด เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงขนส่ง

อาหารจากแดนไกล ดังนั้น ผู้ผลิตต้องคำนวณผลผลิตพืชอาหารสัตว์ที่

ผลิตได้ในฟาร์มในแต่ละฤดูกาล หากไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

สัตว์ทั้งหมดในฟาร์ม จะต้องมีแผนการจัดหาอาหารจากภายนอกฟาร์ม

ที่เป็นอินทรีย์โดยมีเครือข่ายการผลิตที่แน่นอน  
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โดยคำนึงถึง  

 - ระยะท้องแก่ แม่โคมีความต้องการอาหารสูง  

 - แม่โครีดนม มีความต้องการโภชนะสูง โดยเฉพาะระยะต้นการให้นม 

ซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตและการผสมติดในท้องต่อไป 

 - ฤดูแล้งพืชอาหารสัตว์มีปริมาณและคุณค่าทางโภชนะต่ำ ผู้ผลิต

ต้องหาแนวทางเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ 

ของสัตว์  

 - อาหารสัตว์ต้องไม่ทำลายสุขภาพ เช่น มีสารพิษ ขึ้นรา อาหารที่

เป็นกรดสูง โดยไม่ใช้อาหารหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบหลัก

อย่างเดียวตลอดปี เป็นต้น 

 - หาก Body Score ต่ำกว่า 3 ต้องได้รับการดูแลเยียวยาทันที

อย่างใกล้ชิด 
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โครงการนำร่องการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงโคนม 

สู่มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ 
 
 การปรับเปลี่ยนเป็นโคนมอินทรีย์ตามมาตรฐานที่กล่าวมา  
ข้างต้นนั้น จะทำได้ผลสำเร็จต้องทำในระบบเครือข่ายและมีปัจจัยต่างๆ 
สนับสนุนที่สำคัญ ได้แก่  
1.  เครือข่ายเกษตรกรของผู้ประกอบการโรงแปรรูปน้ำนมอินทรีย์  

เครือข่ายแดรี่โฮม ซึ่งเดิมบริษัทแดรี่โฮมได้จัดทำตลาด และมี  
ผู้บริโภคตอบรับระบบการผลิตที่มาจากฟาร์มโคนมที่หลีกเลี่ยงการ
ใช้สารเคมี และเลี้ยงแบบธรรมชาติ มีความมุ่งมั่นพัฒนาเป็น
อินทรีย์ในที่สุดซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ในห้างสรรพสินค้า
ระดับสูง 

2.  ผู้สนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL) 

3.  หน่วยงานสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนา ประกอบด้วย กรม
ปศุสัตว์ ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ประสานงานโครงการ
พัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตาม
มาตรฐานเพื่อการยอมรับทั้งในประเทศและสากล และสำนักงาน
มาตรฐานไอ เอส โอ  
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เป้าหมายโครงการ 
1. มีการพัฒนากลุ่มการผลิตและการแปรรูปเป็นน้ำนมอินทรีย์ที่ได้รับ

การรับรองตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ 

2. มีระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal control system, ICS) ที่

เป็นเอกสารการดำเนินการ และวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 

การดำเนินการ  

 หาเครือข่ายผู้ผลิตที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาการเลี้ยงโคนม มีการ

จัดทำมาตรฐานของกลุ่ม มีข้อตกลงร่วมกัน และเครือข่ายจะต้องเรียนรู้

ในการผลิตสินค้าอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิต การแปรรูป การจัด

จำหน่าย ด้วยการอบรม ศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

โดยมีองค์ประกอบตามรูปภาพที่ 1 และรูปภาพที่ 2 
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กรณีศึกษา : การพัฒนาไปสู่โคนมอินทรีย์ 
 

ธนภูมิฟาร์ม 
 

ที่ตั้ง :  246 หมู่ 5 ตำบลมิตรภาพ  

 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 

ชื่อเจ้าของฟาร์ม: นายประกิจ วงษ์ธนสุภรณ์ 
 

การศึกษา :   ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ สาขาสัตวบาล   

    จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
 

การทำงาน :  2539-2541  เป็นพนักงานบริษัท 

     2541-2550  เลี้ยงโคนมของครอบครัวในฟาร์ม          

       อดิเรกผลฟาร์ม 

     2550-ปัจจุบัน สร้างฟาร์มของตนเอง ชื่อ ธนภูมิฟาร์ม  
 

แนวคิดทำไมจึงเลี้ยงโคนมอินทรีย์? 
 ประกิจ เป็นบัณฑิตหนุ่มที่คลุกคลีกับการเลี้ยงโคนมมาตั้งแต่เด็ก

ซึ่งเป็นกิจการของครอบครัว เมื่อเรียนจบสาขาสัตวบาลแล้วไปทำงานกับ

บริษัท 2 ปี จากนั้นจึงมาเลี้ยงโคนมกับพี่ชายด้วยการลงมือเองจากความรู้ 

ที่สะสมมาตั้งแต่เด็ก และจากการเรียนสาขาสัตวบาลในมหาวิทยาลัย 

ประกิจเลี้ยงโคนมตามความนิยมของชาวโคนม โดยเลี้ยงแบบยืนโรง และ

แนวคิดของผู้ เลี้ยงโคนมกลัวเห็บติดแม่โคจากการเลี้ยงปล่อยใน  

แปลงหญ้า และแข่งขันกันให้ผลผลิตสูงสุด มีการประกวดแม่โคที่ให้

น้ำนมสูง และเคยชนะหลายครั้งพบว่า เป็นวิธีที่ไม่ยั่งยืน เพราะแม่โคนม
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สวยให้ผลผลิตสูงก็จริงแต่ต้องให้อาหารเต็มที่ ใช้ฮอร์โมนกระตุ้นน้ำนม 

เลี้ยงยืนโรงตลอดเวลา ต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้กับแม่โค ต้นทุนสูง ผลพบ

ว่าแม่โคให้นมไม่ทน มีสุขภาพไม่แข็งแรงป่วยบ่อยต้องรักษาด้วยยา

ปฏิชีวนะเป็นประจำ ความสมบรูณ์พันธุ์ต่ำ ผสมไม่ค่อยติด ให้นม

ประมาณ 2-3 แลคเตชั่นก็ต้องคัดทิ้ง คนก็เครียด สัตว์ก็เครียด  

 ต่อมาได้เกิดการปรับแนวคิดการเลี้ยงโคนมต้นทุนต่ำ โดยไม่

จำเป็นต้องให้ผลผลิตสูงสุด ด้วยการจัดการเลี้ยงดูโคให้อยู่สุขสบายเป็น

ไปตามธรรมชาติ  จึงได้เปลี่ยนการเลี้ยงโคยืนโรงให้อาหาร ยาฮอร์โมน

เต็มที่ ปรับมาเป็นเลี้ยงแบบปล่อยให้แทะเล็มแปลงหญ้า ปลูกหญ้าใช้ปุ๋ย  

ขี้วัวโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้ลดต้นทุนค่าอาหารหยาบได้เกือบ 100 % 

และทำให้มีความหลากหลายของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ประจำถิ่น เกิดสมดุล

ธรรมชาติภายในฟาร์ม  และที่สำคัญที่สุดการคัดสายพันธุ์แม่โคเน้น

สุขภาพแข็งแรง และผสมติดง่ายเป็นหลัก ตัวที่ป่วยบ่อยหรือเป็นไข้เห็บ

จะถูกคัดเลือกออกจนเหลือแม่โคที่ทนต่อเห็บมาเป็นแม่พันธุ์  แม่โค

มีอายุการให้น้ำนมยาวถึง 7-8 แลคเตชั่น  ซึ่งจะเป็นการเลี้ยงโคนมที่  

ยั่งยืน และสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ความมีเหตุมีผล” 

ด้วยการจัดการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นไปตามพฤติกรรมธรรมชาติ ไม่เร่ง

ผลผลิต ตรงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ให้สัตว์อยู่อย่างมีความสุข  

ไม่เครียด การหลั่งน้ำนมเป็นไปตามธรรมชาติ มี “ความพอประมาณ”  
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จำนวนโคพอเหมาะกับแปลงหญ้าไม่หนาแน่น ให้มีพื้นที่เหลือพอให้สัตว์

แทะเล็ม การจัดการอย่างนี้ทำให้มี “ภูมิคุ้มกัน” หากนาแล้งไม่มีฟางแต่

ทางฟาร์มจะมีหญ้าสดให้โคกินตลอดปี  

มีความมุ่งมั่นพัฒนาไปสู่ Organic 100 % เพื่อคุณภาพชีวิตและ  

สิ่งแวดล้อมที่ดี 
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แผนการจัดการเลี้ยงโคนมอินทรีย์ของธนภูมิฟาร์ม 

Organic Dairy Management 
 

1. การจัดการแปลงหญ้า  มีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 100 ไร่ ดังนี้ 
 

แปลง

ที่

เนื้อที่ 

(ไร่)
ชนิดพืช การใช้ประโยชน์

1 8 มันสำปะหลัง เป็นอาหารเสริม

2 15 หญ้ากินนี รูซี่ 

ถั่วฮามาต้า

แปลงแทะเล็ม

3 10 หญ้ากินนี ถั่วฮามาต้า แปลงแทะเล็ม

4 40 หญ้ากินนีสีม่วง 

หญ้าขน บาน่า รูซี่

แปลงตัดสด แทะเล็ม

5 20 ป่ากระถิน ตัดสดให้กินทุกวันและผสมอาหาร
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พื้นที่มีขอบเขตชัดเจน มีแนวกันชนจากพื้นที่ใกล้เคียงด้วยแนวต้นไม้ 

เป็นพื้นที่สูงติดเชิงเขาจึงไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมี ไม่ได้ใช้

ปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ภายในฟาร์มในปริมาณที่เหมาะสม  กำจัดวัชพืช

ชนิดมีหนาม เช่น ไมยราพ หญ้าหนามด้วยแรงงานคนเพื่อไม่ให้เป็น

อันตรายต่อโคนม มีแผนสำรองหญ้าไว้ให้โคในฤดูแล้งซึ่งต้องลงทุน

เครื่องมือการเกษตร แหล่งน้ำ ใช้น้ำบาดาล 

 

2. พันธุ์สัตว์ และปริมาณโคนม 
 2.1 จำนวนโคทั้งหมด 56 ตัว แม่โครีดนม 23-28 ตัว น้ำนม 

126,000 กก/ปี      โคทุกตัวเกิดในฟาร์ม 

 2.2 การผสมและคัดเลือกพันธุ์  

   - ใช้วิธีการผสมเทียม คัดเลือกน้ำเชื้อพ่อพันธุ์จาก  

ต่างประเทศ จากพันธุ์ประวัติ pedigree สายพันธุ์ที่ถ่ายทอดรูปร่าง 

การให้นม เต้านม ขาและกีบแข็งแรง โซมาติกเซลล์เคาน์ และอายุการให้

ผลผลิตยืนยาว ซึ่งต่างจากแนวทางปรับปรุงพันธุ์โคนมของเมืองไทยที่

เน้นการให้ผลผลิตน้ำนมสูงเป็นหลัก ไม่ได้ดูความแข็งแรงและอายุการให้

ผลผลิตเป็นหลัก ซึ่งถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม 
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การคัดเลือกแม่พันธุ์ มีเกณฑ์คัดเลือกดังนี้ 

	 n	 แม่โคมีอารมณ์ดี ดวงตาแจ่มใส ไม่ซึมเศร้าเหงาตลอด ขนเป็นเงา 

 n	 มีเต้านมได้รูปทรง ขาและกีบแข็งแรง 

 n		ความสมบรูณ์พันธุ์ดี เป็นสัดชัดเจน ผสมติดง่าย  

 n		ทนทานต่อการเลี้ยงปล่อย ทนต่อเห็บ ไม่ป่วยบ่อยที่ต้องรักษา     

  ด้วยยาปฏิชีวนะ 

 

3. อาหารสัตว์ 
 

 เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม เพราะมีผลต่อ

ต้นทุน และคุณภาพของน้ำนม 

 3.1 อาหารหยาบ ผลิตเองในฟาร์มเพียงพอ แต่ฤดูแล้งจำเป็น

ต้องสำรองฟางข้าวให้โคประมาณ 2-3 เดือน เนื่องจากขาดเครื่องมือ

ฟาร์มในการสำรองไว้ใช้เอง 
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 3.2 อาหารข้น  พยายามหาวัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์หรือไม่ใช้สาร

เคมี โดยใช้วัตถุดิบดังนี้ 

 

ชนิดวัตถุดิบ (%อาหาร) ผลิตเอง นำเข้า แหล่งที่มา สถานะ 

1.มันสำปะหลัง 15.9 3 3 อินทรีย์

2.ถั่วเหลืองต้ม เสริมรายตัว 3 เครือข่ายเชียงใหม่ อินทรีย์

3.ใบกระถินตากแห้ง 9.5 3 ภายในฟาร์มริมเขา ธรรมชาติ

4.รำหยาบ 33.8 3 โรงสีอำเภอเสาไห้ ปลอดสาร

5.รำอ่อน 25.4 3 โรงสีอำเภอเสาไห้ ปลอดสาร

6.จมูกข้าว 11.1 3 โรงสีอำเภอเสาไห้ ปลอดสาร

7.กากเบียร์แห้ง 1.5 3 โรงงานเบียร์ อนุญาต

8.ไวตามิน แร่ธาตุ 2.6 3 การค้าท้องตลาด ตรวจสอบ

 

4. โรงเรือนและการเลี้ยงปล่อย 
 จัดการให้สัตว์อยู่อย่างสบาย มีพื้นที่แทะเล็ม มีโรงเรือนได้หลบ

แดดฝน อากาศโปร่ง โล่ง เป็นธรรมชาติ มีต้นไม้ ร่มรื่น ระบบระบาย

ของเสีย 
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5.การจัดการสุขภาพ 
 หมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำด้วยการดู body score ตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 3.5-4 และการจัดการฟาร์มที่ดี โคไม่ค่อยป่วย

เนื่องจากการเลี้ยงแบบอินทรีย์โคจะแข็งแรง 

 ใช้น้ำหมักชีวภาพสมุนไพร มะเกลือ บอระเพ็ดผสมน้ำให้ดื่ม พบ

ว่าทำให้โคไม่ท้องอืด อาหารย่อยดี การกินดีขึ้น สุขภาพแข็งแรง 

 

6.การจัดการเลี้ยงโคในแต่ละช่วงอายุ 

โครีดนม  
 1. การรีดนม รีดด้วยเครื่องวันละ 2 ครั้ง เช้าเวลา 03.00-

04.00 น. บ่ายเวลา 15.00-16.00 น.  

 2. การให้อาหาร แม่โคนมให้อาหารสูตรมาตรฐาน 12%   

โปรตีนปริมาณวันละ 10 กก./ตัว เสริมถั่วเหลืองเป็นรายตัวขึ้นกับ

ปริมาณน้ำนมที่ให้ โดยมีเวลาให้อาหารดังนี้ 

 -  หลังรีดนมเช้า 04.30 น. ให้อาหารข้น หลังจากนั้นปล่อย

แปลง ตั้งแต่ 06.00-07.30 น. นำเข้าคอกจ่ายหญ้าสดและ

กระถินสด 

 - หลังรีดนมตอนบ่าย ปล่อยแปลงจนถึงเวลาค่ำ 18.00 น. 

เข้าคอกจ่ายอาหารข้น และตัดหญ้าสดให้กินเต็มที่ 
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 3. การให้ไวตามินแร่ธาตุเสริม หลังคลอดเสริมด้วย แคลเซี่ยม 

และฟอสฟอรัสเพื่อป้องกันการเกิดไข้นม และเสริมด้วยไวตามิน เอ ดี อี 

เพื่อความสมบรูณ์พันธุ์  

 4. การผสมพันธุ์ แม่โคที่สมบรูณ์พันธุ์ดีจะเป็นสัดครั้งแรก

หลังคลอด 30-40 วัน แต่จะผสมหลังคลอด 60 วันขึ้นไป 

 

ลูกโคแรกเกิด-3 เดือน 
 เลี้ยงลูกโคในคอกบนพื้นดิน รวมฝูง อาจผูกล่ามในระยะคลอด

ใหม่เพื่อความปลอดภัยจากลูกโคในฝูง สูญเขาด้วยโซดาไฟผสมปูนเขา

ทาปุ่มเขา 7 วัน หลังคลอดให้กินนมน้ำเหลืองและน้ำนมแม่ตัวเอง เป็น

เวลา 19 วัน  

 การให้อาหารลูกโคมีดังนี้ 

 - น้ำนมจากแม่ วันละ 2 มื้อ เช้า-เย็น มื้อละ 3 กก. รวม 6 กก. 

 - อาหารข้น 18 % โปรตีน วันละ 0.2-1 กก. 

 - เสริมด้วยหญ้าแดดเดียว 

  

ลูกโคหย่านม- 12 เดือน  
 หลังจากหย่านมเลี้ยงปล่อยในแปลงหญ้า และอาศัยตามใต้ต้นไม้

ธรรมชาติ ให้อาหารข้น16 %โปรตีนวันละ 2 กก./ตัว อาหารหยาบ

เสริมวันละ 5 กก./ตัว ทำวัคซีนและถ่ายพยาธิตามโปรแกรม ใช้น้ำหมัก

ชีวภาพผสมน้ำให้ดื่ม  
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โคสาว 12 เดือน-24 เดือน    
 ทุกระยะการเจริญเติบโตจะเน้นการคัดทิ้ง โดยดูการเจริญ

เติบโต ความแข็งแรง เป็นหลัก ในระยะนี้เป็นระยะที่พร้อมเข้ารับการ

ผสมพันธุ์ ต้องบำรุงสุขภาพและความสมบรูณ์พันธุ์ด้วย ไวตามิน เอ ดี อี 

ชนิดผง และแร่ธาตุมากขึ้นโดยคำนึงถึงสุขภาพโคไม่ให้อ้วนหรือผอม  

เกินไป โคสาวอายุ 12 เดือนจะเริ่มเป็นสัดครั้งแรก แต่จะยังไม่ผสม

จนกว่าอายุ 15 เดือน หรือน้ำหนัก 300-350 กก. โดยการผสมเทียม

จากพ่อพันธุ์ที่คัดเลือกจากพันธุ์ประวัติโดยคำนึงถึงการคลอดลูกง่าย 

 

โคสาวท้อง-โคแห้งนม 
 การจัดการโคกลุ่มนี้ต้องควบคุมอาหารข้นและอาหารหยาบให้

พอดี โดยเน้นอาหารหยาบมากกว่าปกติ และตรวจสอบ body score 

ตลอดให้อยู่ระหว่าง 3.5-4 ถ้าอ้วนหรือผอมกว่านี้จะเกิดปัญหาหลัง  

คลอดอีกมากมาย โคท้องแก่จำเป็นต้องมีพื้นที่เดินเล่นและแทะเล็มหญ้า 

เพื่อให้ได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ กล้ามเนื้อตะโพกและเชิงกรานแข็งแรง 

ทำให้คลอดง่ายและรกออกง่าย เน้นให้แม่โคคลอดเองตามธรรมชาติจะ

ทำให้แม่และลูกแข็งแรง และปล่อยให้อยู่ข้างแม่ 3 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกได้ดื่ม

นมน้ำเหลืองทันที 

 

7.การจัดการรีดนมและน้ำนม 
 โรงรีดนมโปร่ง โล่ง แสงแดดส่องถึงทำให้ฆ่าเชื้อโรคได้ การรีด

นมจะล้างเต้านมและเช็ดนวดเต้านมด้วยผ้าชุบน้ำสะอาด ล้างถังรีดน้ำ

ขจัดคราบไขมันด้วยน้ำยาล้างจาน และใช้น้ำคลอรีนล้างอุปกรณ์และ  

พื้นคอก กระบอกรีดนมจุ่มด้วยโซดาไฟเป็นประจำ รวบรวมน้ำนมส่ง 

บริษัทแดรี่โฮม 

25เอกสารเผยแพร่ จัดทำโดยศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ กรมปศุสัตว์



26 เอกสารเผยแพร่ จัดทำโดยศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ กรมปศุสัตว์

เทคนิคการเลี้ยงโคนมอินทรีย์ของธนภูมิฟาร์ม คือ “ปัญหาเรื่องเห็บ” 

การสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในฟาร์ม  นกธรรมชาติ เลี้ยงไก่

พื้นเมือง ไว้กำจัดเห็บ แมลง ทำให้ไม่มีความจำเป็นที่ต้องกำจัดเห็บด้วย

สารเคมี  อีกประการหนึ่ง “ปัญหาเต้านมอักเสบ” ตามปกติหลังรีดนม

แล้วใหม่ๆ หัวนมยังไม่ปิดหากเลี้ยงแบบขังคอกทำให้มีโอกาสติดเชื้อจาก

ภายในคอกได้ แต่การปล่อยแม่โคแทะเล็มหญ้าหลังจากรีดนมแล้ว   

2 ชั่วโมงหัวนมปิดแล้วจึงนำเข้าคอกทำให้ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ 

น้ำนมอินทรีย์ เพื่อคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม 

และสวัสดิภาพสัตว์ 



หลักการผลิตโคนมอินทรีย์

1. พื้นที่เลี้ยงโคนม

     - มีขอบเขตชัดเจน

     - ไม่ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี

        ยาฆ่าแมลง > 1 ปี

6. รักษาความเป็นอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่

     - ป้องกันการปนเปื้อนสารเคมี

     - ป้องกันการปะปนสินค้าไม่ใช่อินทรีย์

2. พันธุ์โคนม

     - เลือกพันธุ์โคนมที่

       ทนทานต่อสภาพแวดล้อม

     - แข็งแรง ทนต่อไข้เห็บ

3. ระบบการเลี้ยงโคนม

     - ไม่เลี้ยงยืนโรงตลอดเวลา

     - มีแปลงหญ้าให้สัตว์ออกแทะเล็ม

     - เลี้ยงด้วยอาหารหยาบเป็นหลัก

     - ไม่ใช้อาหารที่มาจากการตัดต่อ

       พันธุกรรม

4. สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย

     - มีโรงเรือนหรือที่กันแดดฝน

       สะอาด โปรง โล่ง

     - มีพื้นที่เพียงพอไม่หนาแน่น

5. การดูแลสุขภาพสัตว์

     - ด้วยการจัดการสวัสดิภาพสัตว์

       อย่างเหมาะสม

     - หากป่วยต้องรักษา

       และมีระยะหยุดส่งนม

       เป็น 2 เท่าของปกติ






