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ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจอาหารอนิทรีย์ จ านวนมาก 
จึงท าให้สินค้าเกษตรอนิทรีย์มีอตัราการขยายตัวเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน
สินค้าเกษตรอนิทรีย์ก าลงัเป็นสินค้าทีข่ยายกลุ่มผู้บริโภคทัว่ไป ซ่ึงเช่ือว่า
อาหารอนิทรีย์น้ันดีต่อสุขภาพ มรีสชาติเป็นธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีตกค้าง 
คุณภาพสูงกว่าสินค้าอาหารปกติ ปราศจาก GMOs และสามารถป้องกนัการ
เกดิภูมิแพ้ได้ เป็นต้น                                                                                                         

จากกระแสตอบรับจากผู้บริโภคทีข่ยายตัวอย่างเน่ืองนีเ้อง 
ท าให้เกษตรกรผู้เลีย้งโคนมสนใจที่จะปรับเปลีย่นวธีิการเลีย้งโคนมเป็นระบบ
โคนมอนิทรีย์ นอกจากนีว้กิฤติโลกทีม่นุษยชาติก าลงัเผชิญทั้งด้านส่ิงแวดล้อม 
เศรษฐกจิ และสังคมทีม่ีปัญหา ท าให้รัฐบาลพยายามผลกัดันให้มีนโยบายการ
พฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน และเป็นการตอบสนอง พระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที ่๙ คือหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นอย่างดี

องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดย
ฝ่ายวจัิยและพฒันาการเลีย้งโคนม ซ่ึงเป็นหน่วยงานแรกทีค่ิดริเร่ิมการเลีย้งโค
นมในระบบโคนมอนิทรีย์ เม่ือวนัที ่6 มิ.ย.2554 จนถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็นต้นแบบ
ให้แก่เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนการ
พฒันาระบบการผลติให้ได้ตามมาตรฐานโคนมอนิทรีย์ ทั้งยงัมีตลาดรองรับ
น า้นมดิบอนิทรีย์ เพ่ือผลติเป็นผลติภัณฑ์นมอนิทรีย์อกีด้วย

น า้นมอนิทรีย์ ได้จากผู้เลีย้งโคนม ทีจั่ดการฟาร์มอย่างเอาใจใส่
ต่อส่ิงแวดล้อมและสวสัดิภาพสัตว์ เพ่ือให้สัตว์สุขภาพแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรค 
และการจัดการฟาร์มทีด่ีด้วยการเลีย้งสัตว์ไม่ให้หนาแน่นเกินไป ให้พอเหมาะกบั
พืน้ที ่มีคอกพกัปลอดโปร่ง สะอาด มีพืน้ทีก่ลางแจ้งและหลกีเลี่ยงการใช้สารเคมี 
ยาปฏิชีวนะ และเวชภัณฑ์เคมีสังเคราะห์ทุกข้ันตอนในการเลีย้งโค



3

ความหมายและจุดเด่นของปศุสัตว์อนิทรีย์

ปศุสัตว์อินทรีย์ (Organic livestock) หมายถึง ระบบการจดัการ
ผลิตปศุสัตวท่ี์มีความสัมพนัธ์กลมกลืนระหวา่งผืนดิน พืช สัตวท่ี์
เหมาะสม เป็นไปตามความต้องการทางสรีระวิทยาและ
พฤติกรรมสัตว ์ท่ีท าให้เกิดความเครียดต่อสัตวน์อ้ยท่ีสุด ส่งเสริม
ให้สัตวมี์สุขภาพดี เน้นการป้องกนัโรคโดยการจดัการฟาร์มท่ีดี 
หลีกเล่ียงการใชย้าปฏิชีวนะและสารเคมี

น า้นมดิบอนิทรีย์ หมายถึง น ้านมท่ีเกิดจากพื้นฐานอนัแทจ้ริง
ของธรรมชาติ เก้ือหนุนต่อระบบนิเวศ โดยไม่มีการปนเป้ือนของ
สารเคมียาปฏิชีวนะและสารสังเคราะห์ใดๆในทุกขั้นตอนการผลิต

1. ผลผลิตน ้ านมปลอดภยั และมีคุณค่าทางอาหารสูง เช่น มีกรด
ไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวั Conjugeted Linoleic acid (CLA) Omega-3,6 
Total CLA เป็นตน้  
2. เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ท าใหไ้ม่มีสารตกคา้งในธรรมชาติ
3. เกษตรกรลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาสในการผลิต
สินคา้ท่ีมีคุณภาพเพิ่ม
4. ลดการใชส้ารเคมีและยาปฏิชีวนะในการเล้ียงสัตว์
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หลกัการท าปศุสัตว์อนิทรีย์

1. อยู่บนพื้นฐานการจัดการให้มีความสัมพันธ์ท่ีดีเก้ือกูลกันระหว่างผืนดิน พืช สัตว ์
เนน้ใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการทางสรีระของร่างกาย และพฤติกรรมของสัตว ์
โดยจดัใหมี้แปลงหญา้ และอาหารสัตวอิ์นทรีย ์ท่ีมีคุณภาพอยา่งเพียงพอ

2.ปศุสัตวเ์ป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีสัมพนัธ์กบัผืนดิน สัตวต์อ้งมีแปลงหญา้ส าหรับปล่อยแทะเล็ม 
และมีพื้น ท่ีกลางแจ้งไว้ส าหรับออกก าลัง  ทั้ ง น้ีการปล่อยสัตว์เพื่อแทะเล็ม  นั้ นต้อง
ค านึงถึงสวสัดิภาพของปศุสัตวด์ว้ย 

3. ตอ้งรักษาระบบนิเวศทอ้งถ่ินและความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นท่ีการผลิต 
เพื่อเป็นพื้นท่ีส าหรับพืช และท่ีอาศยัของสัตวป์ระจ าถ่ินนั้น ๆ

4. จ านวนสัตวต์อ้งพอเหมาะกบัพื้นท่ี โดยตอ้งค านึงถึงการใชป้ระโยชน์จากพืชในฟาร์ม 
การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป้องกันการท าลายหน้าดิน และการก่อมลพิษ            
ต่อธรรมชาติเป็นตน้
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หลกัการท าปศุสัตว์อนิทรีย์

5. การจดัการกบัปศุสัตว ์ให้มุ่งเนน้การขยายพนัธ์ุตามธรรมชาติและรักษาสุขภาพสัตวโ์ดยการ
ป้องกนัโรค หลีกเล่ียงการใชย้าปฏิชีวนะในการดูแลสวสัดิภาพของสัตว ์และการลดความเครียด

7. การผลิตแบบคู่ขนาน ผูผ้ลิตตอ้งแยกระบบการผลิตอยา่งชดัเจน ป้องกนัการปนเป้ือน
หรือปะปนท่ีจะท าใหสู้ญเสียความเป็นอินทรีย ์

6. การเล้ียงปศุสัตวห์ลายชนิดในพื้นท่ีเดียวกนัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั
หากมีสัตว์ท่ีไม่ได้เล้ียง ตามมาตรฐานน้ีในพื้นท่ีเดียวกัน ต้องจัดการแยกระบบการผลิต                            
ท่ีชดัเจน เพื่อป้องกนัการปะปน

8. การจดัการในดา้นการผลิตสัตว ์และผลิตภณัฑ์จากสัตว ์ตอ้งค านึงถึงความปลอดภยั
ของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค
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ข้อก าหนดของปศุสัตว์อนิทรีย์ 1.แหล่งทีม่าของสัตว์   ควรเลือกสายพนัธ์ุท่ีสามารถปรับตวั และมีความตา้นทานโรคไดดี้
- สัตวต์อ้งเกิดในฟาร์ม หรือเกิดจากพอ่แม่พนัธ์ุท่ีเล้ียงในระบบอินทรีย์
- หากน าสัตวจ์ากภายนอกเขา้มาเล้ียงตอ้งมีระยะปรับเปล่ียน

3.อาหารสัตว์  ในระยะปรับเปล่ียนโคตอ้งกินอาหารอินทรียไ์ม่นอ้ยกวา่ 70 % ของวตัถุแหง้
- พน้ระยะปรับเปล่ียนโคตอ้งกินอาหารอินทรียไ์ม่นอ้ยกวา่ 90 % ของวตัถุแหง้
- ลูกโคตอ้งไดกิ้นนมจากแม่โคจนหยา่นม  - โคตอ้งกินอาหารหยาบไม่นอ้ยกวา่ 50 % ต่อวนั 

2.การปรับเปลีย่นให้เป็นระบบอินทรีย์  โคนมใชร้ะยะในการปรับเปล่ียน 90 วนั
เม่ือพน้ระยะน้ีจะถือเป็นน ้ านมอินทรียร์ะยะปรับเปล่ียน และหลงัจากน้ี 6 เดือนจึงสามารถ
รับรองเป็นน ้านมอินทรียไ์ด ้และตอ้งมีการจดบนัทึกประวติัการใชพ้ื้นท่ี

4.การจัดการด้านสุขภาพสัตว์
- เนน้การป้องกนัโรค และลดความเครียดเพื่อใหส้ัตวแ์ขง็แรงมีภูมิตา้นทานโรค และใชส้มุนไพร
- การปล่อยโคแทะเล็ม เพื่อใหไ้ดส้ัมผสักบัสภาพนอกโรงเรือน เพื่อส่งเสริมภูมิคุม้กนัโรค
- มีการแยกฝงูโคป่วยอยา่งเหมาะสม - หากจ าเป็นใชย้าปฏิชีวนะตอ้งงดส่งนมเป็น2 เท่า
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ข้อก าหนดของปศุสัตว์อนิทรีย์
5.การจัดการฟาร์ม  ตอ้งค านึงหลกัสวสัดิภาพสัตว์
- การขยายพนัธ์ุใชว้ธีิธรรมชาติ ใชว้ธีิผสมเทียมได ้แต่หา้มใชฮ้อร์โมน หรือการยา้ยฝากตวัอ่อน
- การท่ีจะจดัการกบัร่างกายโค ตอ้งขออนุญาตต่อผูต้รวจประเมิน (กรมปศุสัตว)์ 
เช่น การติดเบอร์หู การตดัเบอร์หู การตดัเขา 
- ท่ีอยูอ่าศยัตอ้งเพียงพอไม่เป็นอนัตรายต่อโค

6.โรงเรือนและการเลีย้งปล่อย
- โรงเรือนมีลกัษณะเหมาะสมกบัสภาพภูมิศาสตร์ และเหมาะกบัพฤติกรรมสัตว์
- ตอ้งค านึงถึง ใหโ้คอยูส่บาย มีท่ีกินน ้าและอาหารเพียงพอต่อจ านวนโค
- ตอ้งมีแปลงหญา้หมุนเวยีนส าหรับปล่อยโคเพื่อแทะเล็ม

7.การจัดการของเสีย
- ตอ้งไม่ท าลายทรัพยากรดินและน ้า
- ควรใหเ้กิดการหมุนเวยีนของแร่ธาตุในดินอยา่งเหมาะสม
- หลีกเล่ียงการเผาท าลายของเสีย
- มีพื้นท่ีเก็บของเสีย เช่นบ่อหมกั หรือกองหมกัปุ๋ยมูลโค
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การปล่อยโคแทะเลม็

การปล่อยให้โคออกไปแทะเล็มหญา้ เดินเล่น เค้ียวเอ้ืองภายในบริเวณฟาร์มไดอ้ยา่งอิสระ 
จะท าให้โคไม่เครียด โคท่ีไดกิ้นหญา้จะมีกระบวนการย่อยอาหารตามธรรมชาติของสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง โดยโค    
จะขยอ้นหญา้ท่ีอยูใ่นกระเพาะออกมาเค้ียวใหม่เร่ือยๆ ทั้งวนั และในกระบวนการเค้ียวเอ้ืองน่ีเองท่ีท าให้เกิด
เอนไซมท่ี์เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของโค ท าใหร้ะบบการยอ่ยอาหารเป็นไปตามปกติ

การเล้ียงโคนมแบบอินทรีย ์พบว่าการปล่อยให้แทะเล็มหญา้จะให้ส่วนประกอบน ้ านมสูง 
ในส่วนของ ไขมนั โปรตีน ธาตุน ้ านม (เน้ือนม) วิตามินต่างๆ รวมถึง Conjugated Linoleic Acid (CLA) 
ท่ีมีคุณสมบติัต่อตา้นมะเร็ง   เพิ่มอตัราการเผาผลาญพลงังาน ลดไขมนัในช่องทอ้งและคอเลสเทอรอล และ
เสริมสร้างภูมิคุม้กนั ซ่ึงร่างกายมนุษยไ์ม่สามารถผลิตไดเ้อง นอกจากน้ียงัมีโอเมกา้ 3, 6, 9 ซ่ึงเป็นกรดไขมนั
ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย
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การตรวจการรับรองมาตรฐาน
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สูตรอาหาร TMR
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ผลวเิคราะห์น า้นมดิบอนิทรีย์

กรดไขมนั

น า้นมโคทัว่ไป น า้นมโคอนิทรีย์

%กรดไขมนั กรัม %กรดไขมนั กรัม

Caproic acid C 6:0 0.4 0.02 0.5 0.02

Capryic acid C 8:0 0.6 0.02 0.5 0.02

Capric acid C 10:0 1.6 0.04 1.3 0.04

Lauric acid C 12:0 5.9 0.11 1.9 0.05

Myristic acid C 14:0 11.9 0.21 8.9 0.21

Myristoleic acid C 14:1 1.5 0.04 0.9 0.03

Palmitic acid C 16:0 30 0.52 31.3 0.72

Palmitoleic acid C 16:1 2.0 0.05 2.3 0.06

Stearic acid C 18:0 10.8 0.19 13.7 0.32

Oleic acid C 18:1 32.0 0.54 35.5 0.82

Linoleic acid C 18:2, n-6 2.0 0.05 2.3 0.06

Linolenic acid C 18:3, n-3 0.4 0.02 0.9 0.03

Conjugeted Linoleic
acid (CLA)

C 18:2, CLA:c9t11, C 18:2,
CLA:t10c12

1.77
0.06

0.04
0.001

1.87
0.16

0.05
0.01

Omega-3 0.4 0.02 0.9 0.03

Omega-6 2.0 0.05 2.3 0.06

Total CLA 1.83 0.041 2.02 0.06
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แผนผงัฟาร์ม
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แผนผงัฟาร์ม
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แผนผงัฟาร์ม
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แผนผงัฟาร์ม
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แผนผงัฟาร์ม
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ผลผลติพืชอาหารสัตว์

เลขทีแ่ปลง พืน้ที่ (ไร่) ชนิดพืช ผลผลติต่อปี (กก.) การใช้ประโยชน์ / ผลติภัณฑ์

แปลง 4 40 หญา้กินนี 120,000 หญา้แหง้ / หญา้หมกั

แปลง 6/1 5 หญา้เนเปียร์ 90,000 ตดัสด / หมกั

แปลง 6/2 7 หญา้เนเปียร์ 266,000 ตดัสด / หญา้หมกั

แปลง 6/3 2 หญา้เนเปียร์ 76,000 ตดัสด / หญา้หมกั

แปลง 6/4 2 หญา้กินนี - ปล่อยแทะเล็ม

แปลง 6/5 8 หญา้กินนี - ปล่อยแทะเล็ม

แปลง 6/6 7 หญา้กินนี - ปล่อยแทะเล็ม

แปลง 6/7 6 หญา้กินนี - ปล่อยแทะเล็ม

แปลง 8 80 ขา้วโพด 400,000 ตดัสด / ขา้วโพดหมกั

แปลง 25 25 หญา้กินนี / หญา้เนเปียร์ 250,000 ตดัสด / หญา้หมกั / หญา้แหง้

แปลง 3+9 279 หญา้กินนี 837,000 หญา้แหง้ / หญา้หมกั
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ผลผลติพืชอาหารสัตว์

เลขทีแ่ปลง พืน้ที ่(ไร่) ชนิดพืช ผลผลติต่อปี (กก.) การใช้ประโยชน์ / ผลติภัณฑ์

แปลง 11/1 16 หญา้กินนี - ปล่อยแทะเล็ม

แปลง 11/2 40 หญา้เนเปียร์ 1,520,000 ตดัสด / หญา้หมกั

แปลง 12/1 22 หญา้กินนี / หญา้เนเปียร์ 684,000 ตดัสด / หญา้หมกั / ปล่อยแทะเล็ม

แปลง 12/2 20 หญา้เนเปียร์ 760,000 ตดัสด / หญา้หมกั

แปลง 13 25 ขา้วโพด 125,000 ตดัสด / ขา้วโพดหมกั

แปลง 14 54 ขา้วโพด 270,000 ตดัสด / ขา้วโพดหมกั

แปลง 15 57 หญา้กินนี 171,000 ตดัสด / หญา้หมกั / หญา้แหง้

แปลง 16 - ปลกูพืชผกัสวนครัว - ปลูกพืชผกัสวนครัว

แปลง 19 15 หญา้กินนี - ปล่อยแทะเล็ม

แปลง 20 50 หญา้กินนี 150,000 ตดัสด / หญา้หมกั / หญา้แหง้

แปลง 21 25 หญา้กินนี 75,000 ตดัสด / หญา้หมกั / หญา้แหง้
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ผงัการท าฟาร์มอนิทรีย์
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ผงัการท าฟาร์มอนิทรีย์
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จ านวนโคนมอนิทรีย์ อ.ส.ค.

ประเภทโค จ านวน (ตัว)

1. แม่โครีดนม 110 ตวั
ผลผลิต 1,000 -1,300 กก./วนั
( เฉล่ีย 10 - 12 กก./ตวั/วนั )

2. แม่โคหยดุรีดนม 120 ตวั

3. โคแรกเกิด - 3 เดือน 12 ตวั

4. โคอาย ุ4 - 12 เดือน 56 ตวั

5. โคอาย ุ13 - 18 เดือน 45 ตวั

6. โคสาวทอ้ง 34 ตวั

รวมโคเพศเมีย 367 ตัว

โคเพศผู ้ 37 ตวั
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ตัวอย่างสมุนไพรรักษาโรคโค

รักษาโรค วตัถุดบิและส่วนผสม ขั้นตอนการปรุงยาและการน าไปใช้

1.น ้าหมกัรักษาโรค
ทอ้งร่วง

-ตะไคร้ 1กก  .-บอระเพด็ 1กก.
-ข่า 1กก       -ใบข้ีเหลก็1กก. .
-ขิง 1กก.        -ใบสะเดา 1กก.
-น ้ าตาลทรายแดง 1กก. 
-น ้ า 20ลิตร

-น าสมุนไพรทั้งหมดมาสบัรวมกนัและน าไปตม้ใหเ้ดือด30-60นาที
-กรองเอาแต่น ้ าแลว้ใส่ในภาชนะท่ีมีฝาปิด
-เติมน ้ าตาลทรายแดงลงไปแลว้คนใหเ้ขา้กนัหมกัไว1้5วนั
-ใชน้ ้ าหมกัท่ีได้ 20 cc. / น ้ า 10ลิตรผสมใหโ้คกิน

2.สมุนไพรรักษา
โรคเตา้นมอกัเสบ

-ไพล
-น ้ ามนัมะพร้าว

-น าไพลมาหัน่ช้ินบางๆ 1 กก.
-ทอดดว้ยน ้ ามนัมะพร้าว 0.5 กก. จนไพลสุก
-ท้ิงใหเ้ยน็กรองเอาส่วนท่ีเป็นน ้ ามนั ใชน้วดเตา้นม เชา้-เยน็

3.สมุนไพรช่วยบ ารุง
ร่างกายโค

-ขม้ินชนั
-บอระเพด็
-ฟ้าทะลายโจร

-สบัวตัถุดิบทั้งหมดใหล้ะเอียด
-น าส่วนท่ีไดม้าผสมกนั
-คลุกเคลา้รวมกบัอาหารใหโ้คกิน

4.แผลทัว่ไป
และเตา้นมอกัเสบ

-วา่นหางจระเข้ -ใชใ้ส่แผลทัว่ไป
- นวดเตา้นม



กระชายขมิน้ชัน

ว่านชักมดลูก
ไพล

ว่านหางจระเข้



น้อยหน่า

ตะไคร้

ยอ

ข่า

บอระเพด็




