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 ฟารมสัตว ฟารม(ความ)สุข
Happy Animal Farm
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คำนิยม

 ถาถามวาหากจะเปลี่ยนแปลงโลกไปสูโลกแหงการอยูรวมกันดวย
สันติระหวางมนุษยกับมนุษย และระหวางมนุษยกับธรรมชาติแลว อะไร 
สำคัญที่สุด คำตอบอาจจะมีหลากหลาย แตคงจะไมลงตัวถาไมใชการมี
“หัวใจของความเปนมนุษย”

 ไมมีสัตวชนิดใดท่ีสามารถทำลายโลกได เพราะสัตวอยูตามธรรมชาติ 
ธรรมชาติไมทำลายธรรมชาติ แตมนุษยเปนสัตวท่ีผิดธรรมชาติได จึงทำลาย
โลกได มนุษยมีความโลภมากผิดธรรมชาติ และสามารถคิดเทคโนโลยีที่
ขยายความโลภใหมากอยางไมมีท่ีส้ินสุด เทคโนโลยีท่ีวาน้ันคือเงิน ในขณะท่ี 
อาหารเปนของจริง แตเงินไมใชของจริง ลองนึกภาพดูวาจำนวนเงินนั้น
เราสามารถเติมตัวเลขเพ่ิมเขาไปเทาไรก็ได เชน  ๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐…  
เติมไปจนสุดขอบฟาเลยก็ได แสดงวามันไมใชของจริง แตเปนมายาคติ
ที่มาขยายความโลภออกไปอยางไมมีที่สิ้นสุด

 เมื่อมนุษยมาถือการพัฒนาที่เอาเงินเปนตัวตั้ง ก็เทากับเอาความ
โลภอันไมมีที่สิ้นสุดเปนตัวตั้ง การพัฒนาแบบนี้จึงไปทำลายทรัพยากร
นานาชนิดเพื่อเปลี่ยนใหเปนตัวเลขใหมากขึ้นๆ โลกจึงถูกทำลายมากขึ้น  
รบกวนธรรมชาติและรบกวนการอยูรวมกันจนวิกฤติและเครียดไปหมด  
จนไมมีทางออกดวยการ “พัฒนา”

 แตมนุษยก็มีธรรมชาติที่วิเศษสุดอยู่อย่างหนึ่ง ตามคำว่า“มนุษย์”  
นั้นเอง มนุษย์แปลว่าจิตใจสูง มนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงที่มีจิตใจสูง 
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คำนิยม

แมเราจะเพียรพยายามสรางและรณรงค สงเสริม “สังคมแหง
สุขภาวะ“ ในรูปแบบตางๆ มากมายเพียงใด แตสังคมแหงสุขภาวะทีแ่ทจริง
ยอมไมอาจเกิดขึ้นได หากมนุษยซึ่งเปนผูขับเคลื่อนสังคมปราศจากเสียซึ่ง 
“หัวใจของความเปนมนุษย” หรืออาจสรุปคราวๆ ไดวา “คนที่มีคุณงาม
ความดีอยูในหัวใจ” ยอมมีจิตสำนึกหวงใยทั้งตอตนเอง ผูอื่น สรรพชีวิต
ทั้งมวล และสิ่งแวดลอม และเมื่อบุคคลผูนั้นลงมือกระทำการใดๆ เขาก็จะ
กระทำอยูบนพ้ืนฐานของการไมสรางความเดือดรอนใหแกทุกคนและทุกส่ิง
เหลานั้น
 เมื่อราวตนปที่ผานมา คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮารวารด 
และมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ไดเผยแพรผลการวิจัยใน
วารสารการแพทยบริติช เมดิคัล มีเนื้อหาสำคัญสรุปไดวา จากการศึกษา
พฤติกรรมกลุมตัวอยางกวา 4,700 คน เปนเวลา 20 ป พบวา “ความสุข“ 
สามารถติดตอแพรจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึงได ดวยการไดรับทราบ 
เรื่องราวและพบเห็นบุคคลที่มีความสุข และเมื่อบุคคลหนึ่งไดเขาไปอยูใน 
เครือขายแหงความสุขแลว เขาก็จะทำใหเพ่ือนฝูง ญาติพ่ีนอง และคนใกลชิด 
มีโอกาสที่จะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปดวย เพราะภาวะทางอารมณของคนเรา
ไมไดขึ ้นอยูกับตัวเราเพียงคนเดียว แตยังเกี่ยวพันกับการกระทำและ 
ประสบการณของผูอื่นดวย ไมวาจะเปนบุคคลที่เราเกี่ยวของดวยโดยตรง 
หรือไมไดรูจักเปนการสวนตัวก็ตาม ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวา ความสุขเปน
โรคติดตออยางหนึ่ง

จิตใจสูง หมายถึง จิตใจที่เห็นแก่คนอื่นและสิ่งอื่นอย่างไม่น่าเชื่อ เพราะ
อย่างนี้ มนุษย์จึงมีความดีที่สามารถทำเรื่องดีดีได้อย่างสูงสุด เนื่องจาก
ความดีสุดๆ นี้เป็นศักยภาพในความเป็นมนุษย์เท่านั้น เราจึงเรียกกันว่า  
“หัวใจของความเป็นมนุษย์” ทุกคนเคยสัมผัสหัวใจของความเป็นมนุษย์
มาด้วยกันทุกคนและรู้ว่ามันให้ความรู้สึกที่อบอุ่นและเป็นสุขอย่างล้ำลึก
เพียงใด

 ในกระแสธารของอารยธรรมวตัถุนิยม บริโภคนิยม เงินนิยม ก็ยัง 
มีเรื่องดีดี หรือเรื่องที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์อยู่ในทุกพื้นที่ เพราะมัน
เป็นธรรมชาติอีกด้านหน่ึงของมนุษย์ ถ้าเราบันทึกเร่ืองราวดีดีมาเผยแพร่กัน  
มนุษย์ก็จะมีความสุขและมีกำลังใจมากขึ้น ความสุขและความดีเป็นเรื่องที่
ระบาดได้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พยายามเคล่ือนไหว 
“สังคมไทยหัวใจมนุษย์” และพยายามส่งเสริมให้มี “ธนาคารของเร่ืองราวดีดี”  
หวังว่าเรื่องราวดีดีเล่มนี้ จะเข้าไปสัมผัสส่วนลึกในจิตใจของผู้คนอย่าง
กว้างขวาง ด้วยสัมผัสส่วนลึกในจิตใจเท่านั้น ที่จะช่วยให้โลกงดงามน่าอยู่

     ศ.นพ.ประเวศ วะสี
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คำนำ

การเปลี่ยนแปลง - วลียอดฮิตแหงป 2551 
แทจริงแลวการเปล่ียนแปลงคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลาแหงการ

ดำรงอยูของมนุษยชาติ ภายใตนามที่อาจเรียกไดวา “การพัฒนา“
นับแตท่ีมีการพัฒนาเกิดข้ึน วิถีชีวิตของมนุษยย่ิงออกหางจาก 

“ธรรมชาติ“ อันเปนตนกำเนิดของชีวิตและวัฒนธรรมมากขึ้นทุกที จนทำให 
“ธรรมชาติแหงหัวใจของความเปนมนุษย“ เริ่มเปลี่ยนแปลงไป

…………………..
ธรรมชาติแหงความเคารพและเกรงกลัวในปรากฏการณธรรมชาติ 

เปลี่ยนไปเปนความมั่นใจและความอหังการที่จะเขาควบคุมธรรมชาติ
ธรรมชาติแหงความเอ้ือเฟอเผ่ือแผและชวยเหลือแบงปนระหวาง

เพื่อนมนุษย เปลี่ยนไปเปนการคากำไรและเอารัดเอาเปรียบ
ธรรมชาติแหงการดำรงอยูดวยความเรียบงาย เพาะปลูก เล้ียงสัตว 

พึ่งพิงและตางตอบแทนกับธรรมชาติ เปลี่ยนไปเปนการผลิตดวยเทคโนโลยี
ทันสมัยที่คำนึงถึงปริมาณมากกวาคุณภาพของสิ่งแวดลอมและสรรพชีวิต

ธรรมชาติแหงการมองเห็นความงามของภูเขา ปาไม ลำธาร ทองฟา 
ฯลฯ ในฐานะของทรัพยากรเพื่อสวนรวม เปลี่ยนไปเปนการครอบครองและ
ตีมูลคาในรูปของตัวเงิน

…………………..
ทายท่ีสุดแลว ความเปล่ียนแปลงท่ีมีเศรษฐกิจและเงินเปนตัวต้ังกลับ

นำสังคมมนุษยไปสูผลกระทบมากมาย 

 ดวยนัยเดียวกันนี้ “หัวใจของความเปนมนุษย“ ก็นาจะเปนโรค
ติดตอไดเชนกัน และเร่ืองราวดีดีท่ีสำนักงานคณะกรรมการสขุภาพแหงชาติ 
(สช.) ไดรวบรวมมาไวในหนังสือเลมนี้ รวมถึงอีกหลายเรื่องราวที่รวบรวม 
ไวในธนาคารเรื่องราวดีดีแหงชาติ ก็นาจะชวยทำให “หัวใจของความเปน
มนุษย“ ติดตอแพรขยายไปยังคนไทยทุกคนไดอยางกวางขวาง และเมื่อนั้น 
ก็คงจะกลาวไดเต็มปากเต็มคำวา “สังคมไทยคือสังคมแหงสุขภาวะ”
 
                                                                              
    นพ.มงคล  ณ สงขลา

     ประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร
          การสรางสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษย
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…………………..
จากผูพยายามควบคุมธรรมชาติ จึงเปล่ียนมาเปนผูเรียนรู เขาใจ 

และยอมรับในความยิ่งใหญของธรรมชาติ
จากผูขาย จึงเปลี่ยนมาเปนผูให
จากมุงคากำไรสูงสุด จึงเปล่ียนมาเปนการพ่ึงพาบนรากฐานของ

ความหวงใยตอชีวิตและสังคม
จากท่ีเคยทำงานเพ่ือเงินและการถีบตัวไปสูสถานภาพท่ี (คิดวา) สูงข้ึน 

จึงเปลี่ยนมาเปนความใสใจตอเพื่อนมนุษยและผูดอยโอกาสในสังคม เคารพกัน
ในฐานะเพื่อนมนุษย

…………………..
เม่ือการเปล่ียนแปลงนำพาผูคนใหคืนกลับมาสูการเปน “มนุษยท่ีมี

หัวใจของความเปนมนุษย” อีกครั้ง “เรื่องราวดีดี” มากมายที่กระจายตัวเกิดขึ้น 
ณ มุมเล็กมุมนอย ทั่วไทย ทั่วโลก จึงเริ่มปรากฏขึ้น  

เร่ืองราวดีดีสวนหน่ึงจะนำมาเก็บไวใน “ธนาคารขอมูลเร่ืองราว
ดีดีแหงชาติ”  ซึ่งจะเปนฐานขอมูลเพื่อประโยชนของสาธารณะเพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูขึ้นในวงกวาง เปนการสรางเสริมกำลังใจใหแกผูคนที่มุงมั่น
ในการสราง “สังคมที่ตองการ” และที่สำคัญ เปนแรงบันดาลใจใหผูคนอีก
กลุมหนึ่งที่กำลังมุงมั่นในสิ่งเดียวกัน
 เมื่ออาน “เรื่องราวดีดี“ ในหนังสือเลมนี้จบลง คุณอาจคนพบวา  …
 ทายที่สุดแลว สุดทายของการเปลี่ยนแปลง จะนำพาผูคนกลับคืนสู
ธรรมชาติ 
 สูการมองเห็นคุณคาของทุกสรรพสิ่งดวยหัวใจ 
 อันเปนหัวใจที่แทจริงของความเปนมนุษย 
 และเปนความหมายที่แทจริงของการพัฒนา
                                                                                   
         นพ.อำพล จินดาวัฒนะ
                                        เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

ปาไมท่ีลดลง มลพิษท่ีเพ่ิมข้ึน ภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง การขาดแคลน
อาหารและแหลงน้ำ

ความลมสลายของชุมชน  ความเจ็บปวย  ความเหล่ือมล้ำทางสังคม 
หนี้สินทวมหัว ฯลฯ

มนุษยทุกคนลวนไดรับผลกระทบนี้ ไมทางใดก็ทางหนึ่ง 
เพราะตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังหลาย 

ทั้งปวง 
จึงมีผูคนกลุมเล็กๆ หลากหลายกลุม ไดเร่ิมตนการเปล่ียนแปลง

อีกครั้ง บนแนวทางของการกลับคืนสูธรรมชาติใหมากที่สุด

  เชนเดียวกับผูคนจากทุกภาคสวนในสังคมไทยท่ีมีสวนรวมในการราง 
“พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550”  เพ่ือมุงหวังใหเปนกฎหมายท่ีเปน
เคร่ืองมือ กลไกในการเช่ือมประสานและขับเคล่ือนสังคมไทยไปสู “สังคมสุขภาวะ”   

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดดำเนิน “โครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสรางสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษย” 
ขึ้น โดยเล็งเห็นวา สังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษยนั้นตองอาศัย
การพัฒนาประเทศอยางสมดุล ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมควบคูกันไป ภายใต
บริบทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมจาก
กัลยาณมิตรทุกภาคสวนในสังคม เขามารวมขับเคลื่อนดวยหัวใจของความเปน
มนุษยเปนพื้นฐาน 

ดวยยุทธศาสตรของโครงการ ท่ีมุงเนนการพัฒนาเครือขายการเรียนรู
รวมกัน พัฒนากระบวนการสรางและจัดการความรูที่เนนในทางสรางสรรค
สิ่งดีงามใหเกิดข้ึน โดยผานกระบวนการสือ่สารทางสังคมและนำไปสูคานิยมใหม
ของสังคม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดนโยบายสาธารณะที่เอื้อตอการพัฒนาไปสูสังคมสุข
ภาวะที่มีหวัใจของความเปนมนุษย
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ความสุข : คนขายนม

 “แอปเปล” เขาพูด  “แลวยังสม ลูกกวาด 
กลวยกับคุกกี้ที ่ไมมี มันเปนลูกชายผม อายุแค
สามขวบ ไมไดปวยไขอะไรเลย มันอยากไดโนนไดนี่
มากมายเหลือเกิน อยากไดแอปเปล อยากไดสม 
อยากไดลูกกวาด อยากไดกลวย ผมไมรูจริงๆ วา 
มันอยากไดอะไรกันแน ไมมีใครรูวามันอยากไดอะไร 
มันอยากไปอยางนั้น มองไปที่พระเจาแลวก็พูด 
ใหโนนใหน่ีแกฉัน แตก็ไมเคยพอใจกับอะไร อยากได 
อยูตลอดเวลา แลวก็รูสึกไมสูสบาย พระเจาท่ียากจน 
ไมมีอะไรจะทดแทนความโศกเศรา พระองคใหทุกอยาง 
ใหโลก แสงอาทิตย ใหพอ ใหแม ใหพี่ใหนอง ลุง 
ญาติ บานเรือนนาไร เตา โตะ เตียง พระเจาที่นา

บทที่ 1
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 “เราอยากทำนมดีๆ แบบท่ีเราอยากกิน นมท่ีกินแลวไมเฝอนคอ 
ดีตอสุขภาพ ไมมีสารตกคางจากยาฆาแมลงและยาปฏิชีวนะ”

 นมดีๆ ที่อยากกินของ พฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผูจัดการและ
ผูกอตั้งบริษัท แดรี่โฮม จำกัด เจาของผลิตภัณฑนมอินทรีย (Organic 
Milk) รายแรกๆ ของไทย อาจจะเปนนมที่เคยกินเมื่อครั้งหนึ่งนานมาแลว 
และ เปนนมที่ทำใหเขาเลือกที่จะใชชีวิตอยูกับวัวนม

  “สมัยเรียนอยูชั้นประถม ผมอยูโคราช เพราะคุณพอรับราชการ
ทหาร ไดมีโอกาสไปเที่ยวฟารมวัวนิคมสรางตนเองมวกเหล็ก เขารีดนม
สดๆ จากเตาใสกระปองใหเอากลับบาน ผมก็เอาไปตมกิน มันอรอยมาก 
เปนความประทับใจที่ทำใหผมสนใจอยากจะเลี้ยงวัวนมบาง”

 เขาเลือกเรียน คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
“พอขึ้นป 2 มาเรียนที่วิทยาเขตกำแพงแสน ผมอาศัยนอนในอาคารเล็กๆ 
ใกลคอกวัวของมหาวิทยาลัย ที่เขาไมไดใชงาน จนเรียนจบ ไมเคยเสียคา
หอพัก ก็อยูกับวัว ทำเรื่องที่ผมสนใจ ทั้งการเลี้ยง ปรับปรุงพันธุ ฯลฯ 
ทุกชวงปดเทอมใหญผมไมเคยกลับบาน มาขอฝกงานที่นิคมสรางตนเอง
มวกเหล็ก ชวยเขารีดนม ตัดหญา ทำอะไรจิปาถะ”

“เราอยากขายนมแบบที่เราอยากกิน”สงสารใหทุกส่ิงทุกอยาง แตไมมีใครมีความสุข ทุกคน 
ก็เหมือนเด็กตัวนอยๆ ที่กำลังปวยดวยไขหวัดใหญ 
ทุกคนเอาแต่พูดว่าขอคุกกี ้ใส่ลูกเกด” คนขายพูด 
สูดลมหายใจลึกๆ ขณะหายใจออกก็พูดกับลูกคาเสียง
ดังลั่น “ไมมีคุกกี้ใสลูกเกด”1

 

  จาก ความสุขแหงชีวิต 
    วิลเลียม ซาโรยัน

 ไมมีคุกกี้ใสลูกเกด!

 ใครๆ ก็อยากไดคุกกี้ใสลูกเกด แตเมื่อไมมี
คุกกี้ใสลูกเกดขาย คนบางคนก็เลยเลือกที่จะลงมือทำ

1ซาโรยัน, วิลเลียม. มปป, น.130-131.
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 หลังทำหนาท่ีนักวิชาการทางการเกษตร ควบตำแหนงเกษตรกร
ผูเลี้ยงโคนม อยูจนถึงป พ.ศ.2535 ก็ถึงเวลาเปลี่ยนแปลง ดวยเงื่อนไขทั้ง
ภายในและภายนอก เมื่อมีกระแสจะแปรรูปองคการสงเสริมกิจการโคนม
แหงประเทศไทย (อสค.) จากรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทมหาชน 

 “ชวงนั้นรัฐมีนโยบายจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ไมใชสาธารณูปโภค 
โดยเฉพาะองคกรที่ไมมีกำไร และอสค.ก็เปนหนึ่งในนั้น ซึ่งโดยสวนตัว ผม 
ก็เห็นดวยกับการแปรรูป คิดวานาจะไปได ตอนนั้นแบรนดไทย-เดนมารก 
มีคุณคาทางการตลาดสูง แตคนที่ไมเห็นดวยและคัดคานก็มาก เปน 
ความวุนวาย ผมตัดสินใจลาออกมาลองหาอยางอื่นทำ

 “อีกอยาง เราอยากพาลูกเขากรุงเทพฯไปเรียนหนังสือดวย 
ผมไปทำงานในโครงการพิเศษของบริษัท ซี.พี. ดูเรื่องการรับพนักงาน 
ตอนนั้นคิดวาลองไปเรียนรูระบบบริษัทดู เราเคยทำงานในระบบราชการ
มาแลว อยากจะรูวาบริษัทใหญๆ เขาทำงานกันอยางไร”

 แตออกนอกเสนทางสายโคนมไดราว 6 เดือน เขาก็หวนกลับ
เสนทางเดิม

 “อยูกรุงเทพฯแลวรูสึกวา ไมใชที่ทางของเรา ทั้งที่คุณพอผมเปน
คนกรุงเทพฯ บานก็มี แตผมอยูชวงเรียนหนังสือชั้นมัธยมฯเทานั้น 

การคนหาเสนทาง

 “เรียนจบ ผมสมัครงานที่เดียว ทีอ่งคการ
สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อสค.) เริ่ม
ทำงานป 2527 เปนเจาหนาที่ฝกอบรม ตอนนั้น
การทำฟารมโคนมกำลังเปนกระแส มีคนสนใจมาก 
และปริมาณนมที่ผลิตไดในประเทศยังนอย ดังนั้น
ภารกิจของอสค. นอกจากผลิตนมแลว ยังมีการ
สงเสริมการเลี้ยงโคนม ฝกอบรมการทำฟารมให
เกษตรกรผูสนใจ เปนหลักสูตรเรงรัด ใชเวลาหนึ่ง
เดือน เรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เชารีดนม 
กลางวันเรียน เย็นรีดนม เกี่ยวหญา ใหมีความ
ชำนาญพอที่จะกลับไปเริ่มงานของเขาเองได 

 “ระหวางทำงาน ผมก็เสาะสายหาที่ดิน 
จนไดที่ดินในนิคมฯ ขอยืมเงินพอมาลงทุนทำฟารม
เล็กๆ มีวัวไมกี่ตัว เปนอาชีพเสริม แตที่สำคัญคือ 
ทำใหมีประสบการณจริง ไปสอนชาวบานได เพราะ

การจัดการฟารมขนาดเล็กแบบที่ชาวบานสวนใหญทำกัน ตางจากการ
จัดการฟารมขนาดใหญท่ีเราเรียนมา ชวยใหเรามีท้ังวิชาการและประสบการณ 
มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ”

 ปจจุบันอาคารหลังเล็กทิ้งรางใกลคอกวัว ไดรับการปรับปรุงเปน
ศูนยขายผลิตภัณฑของคณะเกษตรศาสตร สวนพฤฒิก็เปลี่ยนมาเปนคน
มวกเหล็ก หลังจากอยูที่นี่มารวม 30 ป และเวลาในชวงนี้ราว 10 ป 
เขาใชไปกับการหาเสนทางของตัวเอง กอนที่จะมาเปน “แดรี่โฮม”
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 สัญญาณเตือนภัยของเขาบอกวา ธุรกิจนี้กำลังกาวเขาสูทางตัน 

 “ปรัชญาในการทำธุรกิจกับสัตว ตางกับคนมาก อาหารสัตวผูกิน
ไมไดซื้อ ผูซื้อไมไดกิน และถาราคาแพง ก็เปนการเพิ่มตนทุนการผลิต 
ผมทำงานในฟากธุรกิจก็จริง แตพยายามสรางสมดุลความรูสึกวาเราตอง
มองสองฝง ทั้งมุมเกษตรกรและมุมธุรกิจ เพราะเราเคยเลี้ยงวัวมากอน 
ผมมองตัวเองเปนเกษตรกรมากกวาเปนพอคา แตเปนเกษตรกรท่ีมีความรู 
เพราะอีกสวนหนึ่งเราเปนนักวิชาการ เรารูวาเกษตรกรจะอยูรอด ตองลด
ตนทุน ถาใชอาหาร ใชฮอรโมนแพงๆ หวังไดนมมากๆ แตตนทุนเพิ่ม 
สุดทายก็ไมมีอะไรเหลือ”

 เม่ือมีโจทยตองลดตนทุน เขามองไปท่ีผลพลอยไดจากอุตสาหกรรม 
(By product)

 “วันหนึ่งผมนั่งรถผานวังนอย ตอนนั้นเบียรคารลสเบิรกกำลังจะ
เปดโรงงาน พี่ที่นั่งรถไปดวยกันเขาชี้วาโรงเบียรมีกากเบียรเปนวัตถุดิบที่
ดีสำหรับการเล้ียงวัว เราก็สนใจ เพราะเคยเรียนในตำรา แตยังไมเคยทำจริง”

 กากเบียรไดมาจากขาวบารเลย ที่นำมาหมักเปนมอลต แลวคั้น
เอาน้ำหวานออกไปผลิตเบียร เหลือกากที่เปนโปรตีนกับคารโบไฮเดรต
ที่ไมละลายน้ำ ซึ่งเปนอาหารชั้นดีสำหรับวัว และที่สำคัญราคาถูกมาก
เพราะเปนของที่โรงงานไมตองการ

 “เราก็เอามาทดลองขาย ระยะแรกประสบปญหามากมาย ไมมีคน 
รูจัก ตองทั้งแจก ทั้งแถม ขายครึ่งทิ้งครึ่ง แตเพราะราคาถูกมาก ก็พอไป 
ได ผมก็พยายามหารูปแบบการขายที่ชวยคนเลี้ยงวัวประหยัด ชวงแรก
ขายเปนรถปกอัพ  เราขนไปใหเขาตักออกกองไว ไมตองบรรจุถุง ก็ไปได
ดีระดับหนึ่ง แตปญหาคือเนาเร็วมาก เพราะกากเบียรมีคุณคาทางอาหาร

ไมชอบอยูกรุงเทพฯ มันอึดอัด ทำงานไดหกเดือน ก็รูสึกชีวิตติดกับ เลย 
กลับมาที่ฟารม คิดวาชีวิตเรารูเรื่องเดียวเรื่องวัว ไปทำอยางอื่นคงไมรุง”

 หลังจากทบทวนหาทางใหม ผลลัพธออกมาเปน “อาหารวัว” 
ดวยเหตุผลวาเปนของจำเปน ที่ผูเลี้ยงวัวตองซื้อ อาหารวัวแบงเปนสอง
พวกใหญๆ คือ อาหารหยาบ เชน หญา ฟาง กับอาหารขน ที่ประกอบ 
ดวยธัญพืชทั้งหลาย อาทิ ถั่วเหลือง ขาวโพด รำ ฯลฯ

 “เราก็เอาอาหารหยาบกับอาหารขนมาผสมสำเร็จ สรางความ
สะดวกใหเกษตรกร ไมมีที่ดินใหวัวไปกินหญา ก็เล้ียงในคอกได ใหอาหาร
ผสมของเราแทน ตอนนั้นคิดวามีวัวเปนลูกคาสักพันตัวก็คงจะรวยแลว 
วันหนึ่งวัวกินอาหารตัวละ 30 กิโล 1,000 ตัว ก็ 30,000 กิโล ไดกำไร
กิโลละ 50 สตางค ก็ 15,000 บาทตอวัน ไมธรรมดา”

 แมดูเหมือนวาจะไปไดดีในทางธุรกิจ แตยังมีสิ่งรบกวนจิตใจวา 
ยังไมใชทางที่ถูกตอง

 “ขายๆ ไป เรามาคิดวา คาอาหารที่เกษตรกรจาย สวนใหญมัน
ไมไดเปนคาอาหาร กลายเปนคาถุง เพราะอาหารหยาบเนื้อฟาม ตองใช
ถุงใหญ คาบรรจุก็แพง เพราะเราตองจางคนงาน ยังมีคารถสงของ ทุกอยาง
เปนตนทุนหมด ใจก็เริ่มถอยๆ 

 “ผมมองวาธุรกิจแบบนี้ไมนาจะดีในระยะยาว เพราะตนทุนของ
เกษตรกรไมลด วัวก็ไมไดอาหารที่ดีขึ้นจากราคาที่เพิ่มขึ้น เหมือนวัวตอง
กินพลาสติก ทั้งที่วัตถุดิบหลายอยาง เชน หญา ไมตองใสถุงก็ได แตเราก็
เอามาใสเพื่อความสะดวก มียี่หอรับรองคุณภาพวาวัวจะไดอาหารครบถวน 
แมในแงธุรกิจไปไดดีพอควร ปจจุบันยังมีหลายคนทำอยู แตไมใชทางของ
เรา”
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 “แตผมไมอยากใหเกิดตรงนั้น พยายามคงอำนาจการตอรองของ
เกษตรกรไวบาง มีกากเบียรมา เราพยายามขายใหเกษตรกรกอนขายให
บริษัท ซึ่งเขาตองเอาไปบวกกำไรอีกหลายทอด แนนอนวาเกษตรกรเสีย
สวนหนึ่งใหผม แตก็เสียชั้นเดียว  อาหารที่ไดอาจจะดอยกวาตรงที่ตองไป
ผสมเอง และไมมียี่หอ แตผมวา วัวไมไดตองการอะไรขนาดนั้น ไมวาจะ
อาหารสำเร็จรูป หรือยี่หอ มีแตคนเทานั้นที่ตองการรสนิยม”

 แลวคนตองการอะไรบาง เมื่อตัดสินใจซื้อนมวัว…  คุณภาพ…   
ยี่หอ…  รสนิยม..หรือราคา?

 ดวยความรูสึก “ถอยๆ” จากการทำธุรกิจอาหารสัตว เขาลอง 
มองหาธุรกิจใหมสำหรับอนาคต โดยเริ่มตนที่สิ่งที่ยังไมเคยทำมากอน   
“นมวัว”

 “เราคลุกคลีอยูในวงการวัวนม และทำทุกอยางมาหมดแลว 
ทั้งฝกอบรม เลี้ยงวัว ทำอาหารวัว เหลือแตผลิตภัณฑนมยังไมไดทำ 
คิดวานาทดลองทำดู องคความรูจากที่เรียนมาเราก็มี เรารูวานมดีๆ 
คืออะไร เพราะเราเปนนักวิชาการ เราอยากทำนมดีๆ แบบที่เราอยากกิน 
นมที่กินแลวไมเฝอนคอ ดีตอสุขภาพ ไมมีสารตกคางจากยาฆาแมลงและ
ยาปฏิชีวนะ”

 ความคิดเรื่องผลิตภัณฑนมดีๆ ชัดเจนขึ้นจากโอกาสที่ไดเดินทาง
ไปตางประเทศ เห็นทิศทางการเลี้ยงวัวที่เปลี่ยนไปเปนปศุสัตวอินทรีย 

นมอินทรีย

สูง แมลงวันชอบไปไข ทำใหมีหนอน 

 เราก็แกปญหาโดยเอาถังสองรอยลิตรไปไวใหท่ีฟารมลูกคา แลวขน
กากเบียร ไปเทใส ปดฝา จะไดไมมีหนอน อาหารอยูไดนานขึ้น แตยังมี
ปญหาหกเลอะเทอะ ต้ังแตตอนขนใสปกอัพจนไปถึงถัง ตกเร่ียราดเนาเหม็น
ชาวบานเขาก็ไมคอยชอบ สุดทายมาจบท่ีรับซ้ือถุงมือสองมาบรรจุ เพ่ิมความ
สะอาด ดวยถุงพลาสติกบางสะอาดใหมรองขางใน ก็ไดผลดี ใชมาจน
ทุกวันน้ี เพราะถาเราขายแบบกองสามวันก็เนา ใสถุงอยูไดสองอาทิตย 
เทานี้ก็พอแลวเพราะวัวกินอาหารทุกวัน สวนฟารมใหญๆ ผมก็ขนไปเทใส
บอซีเมนตที่เขาทำไวสำหรับเก็บอาหาร ใชผาใบปด ไมตองบรรจุถุง 
ราคาจะถูกมาก”

 หลายครั้งที่เขาคิดพัฒนาผลิตภัณฑใหดีขึ ้น “แตทุกครั้งที่คิด
จะเปนการเพิ่มราคาสินคา ซึ่งโดยหลักการอาหารสัตวตองเปนของที่ดีที่สุด
และราคาถูกที่สุด เพ่ือลดตนทุนของเกษตรกร ถาเราเอากากเบียรคลุก
อาหารอื่นเพื่อเพิ่มมูลคาก็ได แตถามวาจำเปนไหม วัวกินกากเบียรกอน 
แลวก็กินหญา ไปผสมกันในทองเองก็ได ทำไมเขาตองมาจางคนงานผม
ผสมอาหาร ทำแบบนั้นอาจจะดีในเชิงการตลาด เราอาจจะไดกำไรเพิ่ม 
แตเขาจนลง เพราะสวนตางมาอยูที่เราเยอะขึ้น

 “ผมตองการกำไร โดยไมไปกินสวนตางของเขา โดยเขาไมตอง
จายอะไรที่ไมจำเปน ทำธุรกิจตองไดกำไรอยูแลว เราก็ตองเลี้ยงชีพ แตอยู
บนพื้นฐานที่วา จายเทาที่เขาควรจะจาย ถาจายเพิ่มตองไดประโยชนเพิ่ม 
เชน คนเลี้ยงไกอยากไดกากเบียรแบบแหง อยางนี้ผมตากใหประหยัดกวา 
ไมตองเอาของเปยกๆหนักๆ ไปสง แลวเขาตองไปหาที่ตากเอง เราคิดคา
ใชจายแลวประหยัดกวาที่เขาจะทำเอง”

 ทำนองเดียวกัน มีบริษัทใหญพยายามเขามาเปนตัวกลางซื้อ
กากเบียรไปแปรรูปผสมกับอาหารอื่นๆ ทำเปน “อาหารวัวสำเร็จรูป”
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อินทรียเกิดขึ้นเปนครั้งแรกๆ ในตลาดนมของไทย เปนนมจากวัวที่มีอิสระ
ไดเล็มหญากินตามธรรมชาติ ใหผลผลิตที่เขมขนดวยคุณคาสารอาหาร 
และใหรสชาติของนมที่แทจริง นั่นคือ นมจากวัวท่ีกินหญา 

(Organic Livestock) ใหความสำคัญกับคุณคาของผลผลิตมากกวาปริมาณ 
และใหความสำคัญกับการดูแลสัตวใหอยูดีมีสุข (Animal Welfare)

 “ประเทศตะวันตกที่เขาเคยมาสงเสริมใหเราเลี้ยงวัวแบบเกษตร
อุตสาหกรรม เขาเจอทางตันแลว เขากำลังเดินสวนกลับยอนไปหา
ปศุสัตวอินทรีย ไปหาการเลี้ยงวัวแบบธรรมชาติ ผมมามองวา ในประเทศ
ไทยเรายังไมสนใจเรื่องนี้ ยังมุงจะไปเจอทางตันใหได ผมเองที่ผานมาก็
เดินไปตามแนวคิดนั้น แมในการขายอาหารสัตวเราคิดลดตนทุนให
เกษตรกรก็จริง  แตเปาก็คือยังมองในมุมการผลิตอาหารที่ทำใหวัวใหนม
ไดปริมาณสูงสุด แตเมื่อไปเห็นเขาเดินกลับ ก็คิดวาเราโงนี่ เขาเดินกลับ
กันแลว เราจะเดินไปจนสุดทาง ซึ่งสุดทายแลวตองเลี้ยวกลับทำไม เสีย 
เวลาอีกตั้งหลายกาว สูเดินกลับเลยไมดีกวาหรือ ผมก็เลยเดินกลับบาง”

 เริ่มดวยการชักชวนเจาของฟารมโคนมที่รูจักสนิทสนมกัน
มาศึกษาการเลี้ยงวัวแบบธรรมชาติ “ชักชวนกันวาเรามาทำนมอินทรีย
ดีไหม บานเรายังไมมีคนทำเลย ฝรั่งทำกันแลว เพราะเขาเจอทางตัน
อนาคตถาเราไมปรับตัวก็ตองเจอทางตันเหมือนกัน และที่สำคัญ เมื่อลอง

มาศึกษาขอมูลการทำฟารมเพื่อผลิตนม
อินทรียดวยกัน ก็ไดเห็นขอดีหลายๆ อยาง 
แมผลผลิตจะนอยลง แตคุณภาพดีกวา 
สวนตนทุนก็ไมสูงขึ้น ลดลงดวย ไมมีขอ
โตแยงอะไรที่จะไมทำ”

 ธุรกิจ “นมอินทรีย” จึงเริ่มตน
ขึ้นในป พ.ศ.2547 จากฟารมหนึ่งฟารม 
จนกระทั่งขยายเปน 5 ฟารมในปจจุบัน 
และนี่ก็เปนครั้งแรกที่สงผลใหมนีมวัว
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 ในฐานะคนเล้ียงวัวรุนท่ีสอง วรรณโณ อากาศฤกษ ภูมิใจ
ท่ีเขาสามารถขยายฟารม “อากาศฤกษ”  โดยเพ่ิมฝูงวัวจากรอยตัว
เศษข้ึนไป 2 เทา เปนสองรอยตัวเศษ ในขณะท่ีอัตราการผลิตน้ำนม
เพิ่มขึ้นเกือบ 4 เทา จากวันละ 400 ลิตรเปน 1,500 ลิตร  ทำให
วัวจากฟารมของเขาไมเพียงเปนที่ตองการมากที่สุด แตยังขายได
ราคาสูงกวาทองตลาดถึงสองเทา มีชื่อเสียงเปนที่นับหนาถือตาใน
ฐานะฟารมใหญอันดับตนๆ ท่ีประสบความสำเร็จของอำเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี ดินแดนโคนม

 แตทั้งหมดนี้เปนอดีต

 “เวลานี้ผมภูมิใจ ที่มีคนมาเยี่ยมชมฟารมแลวบอกวา
ขอบคุณนะ ที่ทำนมดีๆ ใหเขากิน”

ความภาคภูมิใจ : คนเลี้ยงวัว

บทที่ 2
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 หลังป 2535 วรรณโณเขามารับผิดชอบฟารมแทนพอเต็มตัว  
“พอผมเรียนจบ พอก็ปลอยมือ ยกใหผมรับผิดชอบทั้งหมด จะวาผมชอบ
ไหม ผมชอบนะ  เห็นวัวมาต้ังแตเกิด จบช้ันมัธยมท่ีเซ็นคาเบียล ผมเลือก 
ไปสอบเขาเรียนตอที่แมโจ ้ (มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม) เพราะ
ที่ฟารมรับนักศึกษาฝกงานจากสถาบันดานการเกษตรหลายแหง ผมเห็นวา
คนท่ีเรียนแมโจเปนคนสูงาน ทำงานเปนหมดทุกอยาง ไมรังเกียจงาน 
ผมไมไดเรียนเพื่อเปนนักวิชาการ แตจะทำฟารม จึงนาจะเหมาะกับที่
แมโจ”

 ดวยความ “รอนวิชา” เขาจัดการพัฒนาฟารมซ่ึงมีวัวอยูรอยตัวเศษ 
ดวยการซื้อน้ำเชื้อใหม ปรับปรุงพันธุใหไดปริมาณนมมากๆ ตั้งเครื่องผสม
อาหารแทนการใชอาหารสำเร็จ เปนการเลี้ยงแบบเขมขน “ฟูลออฟชั่น” 
ทั้งอาหาร อาหารเสริม ทั้งยา 

 “เวลานั้น บริษัทไหน ใครวาอะไรดี ผมเอาหมด เปนที่รักของ
บริษัทยา เพราะผมซื้อยา ซื้ออาหารเดือนละหลายหมื่นบาท ถามวาคิดถึง
เรื่องอันตรายหรือสารตกคางไหม ตอนนั้นเรามองวา แคใหไดนมมากที่สุด 
มองแตมุมได ไมไดคิดวาคนกินจะเปนอยางไร อยางสเตียรอยด (steroid) 
ที่เราใหกับวัวเพื่อเรงการเผาผลาญใหเร็วขึ้น วัวก็จะกินอาหารมากขึ้น 
ปริมาณอาหารที่จะเปลี่ยนเปนน้ำนมก็มากขึ้น แตเราไมไดมองวาสารตัวนี้
ไปเรงใหเซลลทำงานมากขึ้น ก็มีโอกาสสงผลใหเกิดเปนเซลลมะเร็งมาก
ขึ้น ตอนนั้นเราไมไดคิด คิดแตใหไดนมมากๆ

 “อาหารก็ใสปุยยูเรีย เพื่อใหเปลี่ยนเปนโปรตีน คือยูเรียจะมีสวน 
ประกอบของธาตุไนโตรเจน และไนโตรเจนเปนองคประกอบของโปรตีน 
เมื่อวัวรับยูเรียเขาไป รางกายจะยอยสลายเปนแอมโมเนีย  แลวจุลินทรีย
ในรางกายวัวจะเปลี่ยนแอมโมเนียใหเปนโปรตีนสูงถึง 200 กวาเปอรเซ็นต 

 ฟารมอากาศฤกษ เริ่มตนขึ้นในป พ.ศ. 2515 รวมสมัยกับฟารม 
โคนมไทย-เดนมารก “พอผมทานไปเรียนที่นิวซีแลนด หลังจบชั้นมัธยม 8 
(เทียบเทามัธยมศึกษาปที่ 6 ในปจจุบัน) ทานสนใจเรื่องการเลี้ยงสัตว 
สมัยน้ันไมคอยมีใครไปเรียนท่ีน่ัน พอเปนรุนแรกๆ ไปเรียน Dairy Farming 
อยูสิบป

 “เม่ือกลับมาเมืองไทย คุณพอซ่ึงเปนคนกรุงเทพฯ ก็มาหาซ้ือท่ีดิน 
ทำฟารมวัวนมที่มวกเหล็ก เพ่ืออยูใกลแหลงรับซื้อนมของไทย-เดนมารก”

 เริ่มดวยวัว 15 ตัว และเปนฟารมแรกที่นำวัวนมพันธุขาว-ดำเขา
มาในเมืองไทย ซึ่งเวลานั้นนิยมเลี้ยงวัวนมพันธุ “เรดเดน” จากเดนมารกที่
มีสีขนออกแดงๆ กลายเปนสัญลักษณวัวแดงของนมตรา ไทย-เดนมารก 

 “พอผมเขาแหกคอกเอาวัวนมขาว-ดำมาจากนิวซีแลนด วัวพันธุ
นี้ใหนมปริมาณมากที่สุด มากกวาพันธุเรดเดน แตความแข็งแรงสูไมได 
เหมือนฝรั่งมาอยูเมืองไทย จะหอบ รอน เล็บออน มีปญหาหลายอยาง 
ก็เอามาผสมขามพันธุไปเรื่อยๆ ระยะหลังพันธุขาว-ดำเปนที่นิยม มีคนสั่ง 
เขามามากขึ้น จากหลายแหลง จนตอนนี้เรามองไปทางไหนก็เห็นแตวัว
ลายขาว-ดำ” 

ยุคของวัวที่ ใหนมมากที่สุด
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 ดวยบุคลิกการตัดสินใจที่ตัดขาดและคิดแลวลงมือทำทันที ฟารม
อากาศฤกษเปลี่ยนระบบแบบกลับหลังหัน

  “พอตัดสินใจวาจะทำ ผมก็เอาเลยหักดิบ ไมแยก ไมทดลอง 
ในเมื่อตัดสินใจวาจะทำก็ทำทั้งหมด ตัดทุกอยางที่ไมเปนออรแกนิกออก 
ทั้งยาปฏิชีวนะ ฮอรโมน สารเคมีตางๆ สวนอาหารขน ซึ่งเราไมแนใจ
วาธัญพืชที่เขานำมาทำอาหารสัตวจะปลอดสารเคมีหรือปลอดการตัดตอ
พันธุกรรมหรือไม เราก็ใชวิธีลดจำนวนลงเหลือเทาที่จำเปนจริงๆ จากตัน
ครึ่งถึงสองตัน เหลือเพียงครึ่งตัน ใหวัวกินอาหารหยาบพวกหญาทดแทน
มากขึ้น”

 ผลลัพธก็เห็นทันตาเชนกัน ผลผลิตลดลงจากวันละตันครึ่งเหลือ
ไมถึงครึ่งตันภายใน 2 เดือน 

 “นมจากตันครึ่งลดลงเหลือตันสอง และลดตอเนื่องจนเหลือ 300 
กวากิโลกรัม ผมก็วาไมเอาแลว ทอ ทำใจไมได แตกอนเราทำนมไดเยอะ
ไปทางไหนมีแตคนรูจัก แตละวันขนนมเต็มรถเปนตันๆ มาสง ดูดี นาภูมิใจ 
คนเขาก็นับหนาถือตาวาเกง เวลาขายวัว คนอื่นขาย 2 หมื่น ผมขายได 
4-5 หมื่น 

 “ใครถามไดนมเทาไหร เราก็ไมคอยอยากตอบ นั่งเกาคาง ตอบ 
คอยๆ วา 400 (กิโลกรัม) เขาถามวาทำไม เกิดอะไรขึ้น ก็บอกวาลองวิธี
ใหม เขาก็วาบาหรือเปลา  เปนอยางนี้ใจก็ทอ อาจารยตั้มก็พยายามให
กำลังใจ บอกทนอีกหนอย แตเราคิดวาเลี้ยงแบบนี้ไมไดผลหรอก ใจหาย
ตลอด 2-3 เดือนแรก ตัวเลขในบัญชีหายไปเลยทันที ตอนน้ัน นมกิโลกรัม 
ละ 11 บาท จากที่ผมขายวันละตันครึ่ง เหลือไมกี่รอยกิโลฯ เงินลดลง
ทันทีวันละหมื่นกวาบาท”

ยูเรียจึงเปนโปรตีนราคาถูกที่สุด”

 บนเสนทางนี้เอง ที่เขาขยายฝูงวัวจากรอยตัวเศษ จนสุดทายขึ้น
ไปถึง 200 ตัว ในพ้ืนท่ีซ่ึงมีอยูราว 300-400 ไร แตละวันจะมีวัวหมุนเวียน
รีดนมไดราว 80 ตัว ใหนมเฉล่ียวันละ 17-18 ลิตร/ตัว “บางตัวท่ีเราคัดพันธุ
และบำรุงไดเต็มที่ ใหนมถึง 30-50 กิโลกรัมตอวันก็มี” 

 ทั้งหมดเปนความสำเร็จที่นาภาคภูมิใจ จนถึงวันที่ตองเทนมทิ้ง
เปนตันๆ และมีโอกาสไดทบทวนใหม

 “ปนั้น (พ.ศ.2545) นมตางประเทศราคาถูกมาก ทะลักเขามากด 
ราคานมในประเทศตกต่ำลง จนเราขายไมได ตองเททิ้งกันเปนตันๆ ผมก็ 
ไปหารือกับอาจารยตั้ม (พฤฒิ เกิดชูชื่น) คิดกันวาทางรอดของเราคืออะไร 
ถาไปตออยางนี้คงลำบาก เพราะราคานมตก คาใชจายสูง ขายนมไปกลาย
เปนคาอาหาร คายาหมด หันไปมองตางประเทศ เมื่อกอนเขาเลี้ยงวัวแบบ
เรงใหไดผลผลิตมากๆ ทำนองเดียวกับที่เราทำ แตสุดทายเขากลับไปหา 
การเล้ียงแบบธรรมชาติ ทำฟารมวัวออรแกนิกใหความสำคัญกับความอยูดี
มีสุขของสัตว ไดนมเทาไรก็เทานั้น เนนคุณภาพมากกวาปริมาณ เราก็
มองวานี่อาจจะเปนทางออก อยางนอยการทำปศุสัตวแบบอินทรียก็ชวย
ลดตนทุนลง”

กำไรหรือขาดทุน
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 “สวนคายาระยะแรกยังไมลด 
เพราะวัวยังไมแข็งแรง แตเมื่อเราเลี้ยง
แบบปลอยอิสระ และมีการคัดเลือกพันธุ
ที่ทนตอโรค ทำใหวัวแข็งแรงขึ้น คายาก็
ลดลง จากเดิมเดือน 4-5 หม่ืนบาท เพราะ
วัวปวยทุกวัน 

 “ยาปฏิชีวนะลดเหลือเทาท่ีจำเปน 
จากท่ีเคยใชถึงเดือนละสองโหล ตอนนี้
เดือนหนึ่งขวดเดียวยังไมหมด ประมาณ 
2 เปอรเซ็นตของที่เคยใช อยางเตานม
อักเสบเราจะลางน้ำเกลือกอน จนไมไหว
จริงๆ ถึงใชยา และระยะหลังเตานมอักเสบ
ก็ไมมี เพราะเราไมไดเรงนม เหลือแตไข
เห็บ ที่มีเชื้อทำลายเม็ดเลือดแดง ตอง 
รักษาดวยยาปฏิชีวนะ ในกรณีนี้เราก็จะ
พักไมรีดนมจนกวาในรางกายวัวจะปลอด
จากยา 

 “พอเราเห็นทิศทางวามีแนวโนม
ที่ดี ก็มีกำลังใจไปตอ คือคิดวาถาบาอยาง
ที่เขาวา ก็ถือวาบาถูกทาง”

 ประการสำคัญ ในขณะที่ตนทุน
การผลิตลดลง นมท่ีไดกลับมีคุณภาพดีข้ึน
อีกดวย

 แตเมื่อนั่งลงทำบัญชีรายรับรายจาย เขากต็กใจรอบสอง 

 “พอเรากลับไปดูตัวเลข จากท่ีเดิมทำนมวันละตันคร่ึง หักคาอาหาร 
คายา คารักษาโรค คาแรงงานคนงาน 10 คน บวกลบเบ็ดเสร็จ ปรากฏวา 
ติดลบเดือนละ 20,000 กวาบาท ความจริงคนเลี้ยงวัวสวนใหญก็ติดลบ 
แตที่อยูไดเพราะมีรายไดเพิ่มจากการขายวัว” 

 คนที่ทำฟารมวัวนมจึงตองสงวัวประกวด สรางชื่อเสียง เวลาขาย
วัว ถาเปนลูกแชมปราคาสูงถึงตัวละ 70,000 บาท คือรายไดของฟารม 
ที่วาประสบความสำเร็จ 

 “ทั้งที่กวาจะไดแชมปมา ตองทั้งอัดอาหาร ฉีดยา ทำทุกอยาง 
คนที่ซื้อลูก หรือตัวแชมปไป ถาไมเลี้ยงเขมขนแบบนั้น ก็ทำนมใหไดไม
เทาเดิมหรอก 

 “วัวของฟารมผมก็เหมือนกัน คนอื่นเขาขายกันตัวละ 2 หมื่น 
ผมขายได 4 - 5 หมื่นบาท เขาซื้อไปแลวทำนมปริมาณมากๆ ไมได ก็มา 
ตอวาผมใหเอากลับมา และผมก็ทำปริมาณไดอีก แตเขาทำไมได เพราะ
ตองเลี้ยงแบบเขมขน ซึ่งถาเขาเลี้ยงแบบนั้นก็หมดตัว คาใชจายสูงมาก 
ขนาดผมเลี้ยงปริมาณเยอะๆ ยังขาดทุน ยิ่งเขาเลี้ยงนอยตัวยิ่งยาก แตถา
เปลี่ยนวิธีเลี้ยงเปนแบบธรรมชาติก็นาจะไปได 

 “ทั้งนี้เพราะเมื่อลองมานั่งดูรายไดรายรับจริงๆ จังๆ เทียบกับของ
เดิม เราก็เห็นวาเลี้ยงแบบปศุสัตวอินทรีย รายไดลดลงก็จริง แตรายจายก็
มีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ จนถึงตอนนี้ 5 ปผานไป ผมมีผลกำไรเดือนละ 
ไมนอยกวา 70,000 บาท เพราะคาใชจายลดหมด อาหารขนที่เราเคยใช
วันละตันครึ่ง (1,500 กิโลกรัม) ทุกวันนี้ลดลงเหลือนอยมาก ประมาณ 
130-150 กิโลกรัม หรือราว 10 เปอรเซ็นตของปริมาณท่ีเคยใช และพอเรา
ปลอยวัวกินหญาเอง ก็สามารถลดจำนวนคนงานและคาใชจายสวนน้ีลงไดอีก
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นอกเหนือจากการมุงผลตอบแทนของตน

 “มารูสึกตอนมีคนที่เขาเคยดื่มนมของเรามาเยี่ยมชมฟารม 
บอกวาเขาดีใจนะที่มีคนทำนมดีๆ ใหเขากิน เราก็ภูมิใจ เมื่อกอนไมเคยมี
ความรูสึกแบบน้ี และเราก็ไมไดสนใจในสวนน้ีดวย ไมเคยนึกถึง อาจจะเปน
เพราะเราก็ทำหนาที่ผลิตของเราไป ใครกินนมของเรา ไมรู พอมาเจอกัน
ความรูสึกก็เปลี่ยนไป” และความรูสึกแบบนี้กอเปนพันธสัญญาที่ทำให
ผูผลิตต้ังใจที่จะทำผลผลิตใหดีที่สุด มากกวาผลิตใหไดมากที่สุด

 วิธีคิดแบบนี้ยังนำความสุขไปยังผูผลิตตัวจริง คือบรรดาฝูงวัว
แหงฟารม 

 “เมื่อกอนเรามุงใหไดนมมากที่สุด วัวทั้งฟารมเปนพันธุขาว- ดำ 
เลือดรอยเปอรเซ็นต ไมมีผสมเลย เพ่ือใหไดนมเยอะๆ เพราะอเมริกันเขา 
คัดเลือกพันธุมาใหเปล่ียนอาหารเปนนม ใสอาหารไปเทาไรก็เปนนมเทาน้ัน 
แตในขณะเดียวกันคุณภาพนมก็ลดลง เพราะรางกายวัวสามารถปลดปลอย 
โปรตีนไดจำกัด ดังนั้นปริมาณนมเพิ่มก็จริง แตสัดสวนของโปรตีนในนมจะ
เจือจางลง เปนน้ำเสียสวนใหญ ไขมันก็ต่ำ สารอาหารอืน่ๆ ก็ต่ำลงไปดวย“ 

 “เวลารีดนม เรารูสึกเลยวานมใส แตทุกวันนี้นมจะออกเหลืองๆ 
ดูวานาจะมีไขมันมากขึ้น ความเขมขนก็มากขึ้น รสชาตินมดิบเมื่อกอนจะ
เค็ม เพราะเราใหกินเกลือมาก วัวจะไดกินน้ำเยอะๆ เพิ่มปริมาณนม แต 
ตอนนี้รสชาตินมจะหวาน”

 “สิ่งเหลานี้บอกเราวา ไมวาวัวกินอะไร หรือเราฉีดยาอะไรเขาไป 
มันก็จะยอยดูดซึมเขากระแสเลือด ไปสรางนม ทุกอยางจะออกมาที่นม 
วัวท่ีกินอาหารขนก็ผลิตนมอีกแบบ ตางจากวัวท่ีกินหญา ท่ีใหนมท่ีมีโอเมกา 3  
วิตามินอีสูง ไขมันก็เปนอีกแบบ ตางจากนมจากวัวกินอาหารขนมาก”

 คุณภาพของนม ไมเพียงนำมาซ่ึงรายได แตยังเปนความภาคภูมิใจ 
และเปนการเปดมุมมองใหมของการผลิตโดยการคำนึงถึงผูบริโภค

ปริมาณกับคุณภาพ : นมจากวัวที่กินหญา
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ปฏิวัติฟารม

บทที่ 3
 “เจาวัวทั้งหลายที่อยูตอหนาขาเบื้องหนานี้ เจาใหนมมาแลว 
กี่พันแกลลอนตลอดทั้งปที่ผานมา? แลวเกิดอะไรขึ้นละกับนมที่มันควรจะ
ถูกใชเลี้ยงลูกๆ ของเจาใหแข็งแรง? ทุกหยดของน้ำนมหายไปผานลำคอ
ของศัตรูของเราทั้งหมด แลวเจาละ ไกทั้งหลาย ตลอดทั้งปที่ผานมาเจาให
ไขทั้งหมดกี่ฟอง แลวมีจำนวนเทาใดของไขทั้งหมดที่ฟกออกมาเปนตัว
ลูกไก? ที่เหลือทั้งหมดหายไปในตลาด..

 …  .สหาย สิ่งที่ขาตองการบอกแกเจาคือการปฏิวัติ! ขาไมรูวา
เม่ือใดการปฏิวัติจะบังเกิดข้ึน อาจจะเปนอีกสัปดาหหน่ึงหรืออีกเปนรอยป…  
แตที่ขารูและมั่นใจตราบเทาที่ยังมองเห็นฟางใตกีบเทาของขา นั่นคือไมวา
ชาหรือเร็ว ความยุติธรรมจะบังเกิดขึ้น” 2

   ความฝนที่เฒาเมเจอร (หมู) เลาสูเพื่อนสัตวในฟารม 
     จาก Animal Farm : A Fairy Story

2ออรเวล, จอรจ. 2544, น.21-22 



- 36 - - 37 -

 การลดฝูงวัวลงให้พอเหมาะกับพื้นที ่ ทำให้เกิดดุลยภาพ 
หากปลอยวัวจำนวนมากเกินไป วัวจะกินหญาจนถึงราก หญาก็ตาย 
พฤฒิ เกิดชูชื่น ไดเลาถึงแนวการจัดการฟารมแบบอินทรียวา 

 “การเลี้ยงวัวตามธรรมชาติ กุญแจดอกสำคัญอยูที่อาหาร ดีที่สุด
คือใหกินหญาอยางเดียว ปลอยวัวลงแปลงหญา ใหและเล็มอยางอิสระ 
ถาวัวไดมีโอกาสกินหญาอยางเต็มที่ อาหารขนก็ไมจำเปน มันจะเลือกกิน
ยอดหญายอดไมตางๆเสริมไปดวย บางฤดูกาลที่ไมมีหญา บานเรามีพืช
อยางอื่น เชน กระถิน ฟาง ใหวัวกินได”

 “ทั้งนี้เราตองสรางสมดุลระหวางจำนวนวัวและ
พื้นที่ ไมใชเอาเงินเปนตัวตั้ง อยางมีที่ดิน 20 ไร คิดวา
ตองการเงินรายไดก่ีแสน ตองเล้ียงวัวก่ีตัว แตเราดูวา 20 ไร 
ปลอยวัวไดก่ีตัว เชน 20 ตัว ซ่ึงวัวเทาน้ีใชทรัพยากรของไร
ไมหมด สามารถเอาไกมาเลี้ยงเสริม ใหกินดอกหญา 
กินอาหารที่เหลือจากวัว ชวยขจัดเห็บและแมลง ดีกวากิน
ขาวเปลือกอีก ไกพวกนี้เนื้อมีวิตามิน มีโอเมกา 3 ที่ได
จากยอดหญา ดอกหญา ถาเลี้ยงใหปริมาณพอเหมาะ มีจะรายไดเพิ่มจาก
ไก ฟารมก็มีระบบนิเวศนที่สมดุล”

 “ถามีบอน้ำจะเลี้ยงปลาก็ได ทำทางระบายน้ำ ใหน้ำขี้วัวที่ไหล
ลงไปเพาะพันธุแพลงตอน ถาเราไมใชสารเคมี ก็ไมมีน้ำเสียไปทำลายพืช
น้ำ ปลาที่เล้ียงไวก็กินได ไมตองซื้อ”

 การเล้ียงวัวแบบธรรมชาติ จึงไมใชการเล้ียงแบบปลอยตามยถากรรม  
แตอาศัยความรูชุดใหม ่ เชน การปรับปรุงพันธุ การทำแปลงหญา ฯลฯ
“แนวทางหลักคือหาวิถีทางพัฒนาการเลี้ยงวัว ภายใตเงื่อนไขที่ไมมียา

 ลวงเขาสูปที่ 6 ของการทำปศุสัตวอินทรีย วรรณโณ อากาศฤกษ 
สรุปจากประสบการณวา “เมื่อเริ่มตนการทำฟารมแบบออรแกนิก เราอาจ
จะทอ เพราะสิ่งที่เคยเห็นคือตัวเงิน มันไมเห็น จากที่เคยไดมากๆ ก็ลดลง
จนเราตกใจ แตในระยะยาว สิ่งที่เราไดกลับคืนมามากกวาที่เราเสียไป 
เราไมเหนื่อย ทั้งตัว ทั้งใจ แตกอนทุกวันคือการแกปญหา เมื่อกอนตื่นเชา
ขึ้นมาคำถามแรกของเราคือ วันนี้จะมีวัวเปนเตานมอักเสบกี่ตัว ลุนมาก 
มีวัวปวยไหม จะรักษาอยางไร แตวันนี้ คำถามแรกคือวันนี้จะมีวัวเปนสัด
กี่ตัว คำถามเปลี่ยนไปหมด ผมไดสุขภาพจิตที่ดีกลับมา วัวไดสุขภาพ 
ลูกนองก็งานไมหนัก รายไดที่เคยติดลบก็เปนบวก” 

 ภายใตแนวคิดปศุสัตวอินทรียที่คำนึงถึงความเปนอยูที่ดีของสัตว 
ฟารมอากาศฤกษ ไดรับการปรับปรุงใหม

 “เริ่มแรกเราจัดการกันพื้นที่ออก 100 ไร ปลอยตามธรรมชาติ 
ใหไมใหญขึ้น ทำเปนสวนสมุนไพร และเปนที่พักผอนหลบรอนของวัว 
พื้นที่สวนที่เหลืออีกราว 200-300 ไร ทำเปนโรงเรือนและแปลงหญา 
ปลอยใหวัวไดมีอิสระ เดินกินหญาตามธรรมชาติ”

 “ลดขนาดฝูงลงจาก  200 ตัว เหลือ 80 ตัว โดยคัดวัวท่ีไมมีผลผลิต 
ที่เขาเรียกวา ‘วัวกิน’ ออก วัวพวกนี้จะผสมไมติด เพราะเมื่อกอนเราเลี้ยง
เขมขน ทำใหมันไมแข็งแรง เปนซีสต มีปญหาเรื่องรังไข มดลูก สารพัด 
เรียกวาปวยทุกอยางที่มันจะเปนได”

ฟารมที่สมดุล
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 “เรากลับมาเลี้ยงวัวใหเปนวัว เมื่อกอนเราเลี้ยงวัวเปนโรงงาน
ผลิตนม” เจาของฟารมอากาศฤกษเปลี่ยนทัศนคต ิ“ชีวิตเขาตองกินหญา 
เขาอยูกับการเคี้ยวเอื้อง” วัวในฟารมแหงนี้จึงมีโอกาสไดเดินและเล็มหญา
อยางอิสระในยามเชาและยามเย็น ชวงที่อากาศรอนก็หลบเขาบริเวณที่
กันไวเปนรมไมนอนเคี้ยวเอื้อง ตางจากการทำฟารมแบบเขมขน ที่วัวถูก
ขังคอก กินอาหารขนเปนหลัก เพื่อลดการใชพื้นที่และเรงนม 

 “วัวในฟารมที่เลี้ยงแบบเขมขน ถูกคัดเลือกพันธุมาเพื่อใหนม 
อาหารที่ขุนเขาไปจะไปเลี้ยงระบบการผลิตน้ำนมหมด แทนที่จะเขาไป
เสริมสรางรางกาย ทำใหแมวัวทรุดโทรม” เจาของบริษัทแดรี่โฮม ผูริเริ่ม
การทำนมวัวออรแกนิก เลาชะตากรรมของวัว 

 “ตอนเปนวัวสาวยังไมใหนม เจาของฟารมก็เลี้ยงแบบธรรมดา 
แตพอผสมติด ออกลูกและใหนม เขาจะขุนเต็มที่ ใหอาหารที่ไปเรงนม 
แตเตานมวัวมีพื้นที่จำกัด ใสนมไดเต็มที่ 20 ลิตร เมื่อเจออัดอาหารมากๆ 
กินมาก รางกายก็สรางน้ำนมมากจนลน นมก็จะคัดและเล็ดลอดออกมา
ตลอดเวลา ปนกับขี้ดินขี้โคลน เชื้อโรคเขาไป เปนเหตุใหเกิดโรคเตานม
อักเสบ ซึ่งเปนกันทุกฟารม แลวก็แกกันโดยการใหวัวกินยาปฏิชีวนะ”

วัวที่ไมใชโรงงานผลิตนม

ฆาแมลงและยาปฏิชีวนะ ดังนั้นเราตองลดอาหารขน เพราะเราไมรูวา
ปลอดสารเคมีหรือไม ตองยึดหลัก ซื้อเขาใหนอย ปลูกเองใหมาก อาจ 
ตองกันพื้นที่บางสวนไวปลูกพื้นในแนวสูงใหไดปริมาณกวาแปลงหญา เชน 
ปลูก ขาวโพด ปลูกหญาตนสูงเก็บไว เพราะพืชบานเราโตเร็ว ตัดไดเรื่อยๆ 
เก็บ ไวเปนหญาหมัก”

 “ทั้งนี้การทำเกษตรอินทรียไมวาพืชหรือสัตว ถาทำเปน ตนทุนจะ
ถูกลง ถาทำตามฝรัง่ เชน เล้ียงหมูอินทรีย แลวหาอาหารอนิทรียใหมันกิน 
ไมได ตองนำเขาจากตางประเทศ ลำบากขนาดนั้น อยาไปทำเลยหลักการ 
คือไมใชของที่ไมจำเปนและไมควรใช ถาเขาใจขอนี้ ตนทุนก็จะไมสูง”

 “สารเคมีตางๆ ที่มีผลเสียตอสัตว ตัวเอง และสิ่งแวดลอม ลวน 
ไมจำเปนตองใช เราสามารถหาทางออกใหมๆ งายๆ เชน เห็บ แทนที่จะ
ใชยาฆา ก็ใชนกเอี้ยงเลี้ยงควายเฒา แถมดวยไกเปนหนวยทหารราบ 
จิกกินทั้งเห็บและไขแมลงวัน การกำจัดแมลงแบบนี้ไมหมดรอยเปอรเซ็นต
หรอก แตไมมีความจำเปนที่ตองกำจัดใหหมดจดขนาดนั้น เหลือแมลงวัน
ใหมันไขบาง ไกจะไดมีหนอนกินตอ ถาขจัดตัวนี้หมด เดี๋ยวก็มีตัวอื่นมา
และอาจจะกอปญหารุนแรงกวาเดิมก็ได”

 ความรูในการทำเกษตรอินทรียของกลุมผูเลี้ยงวัวที่ทำนมอินทรีย
สงใหบริษัท แดร่ีโฮม ไดมาจากการพดูคุยแลกเปล่ียนกัน และสวนสำคัญ 
เปนความรูท่ีมีอยูแลว เพียงแตดึงมาใชและปรับเปล่ียนใหเหมาะสม เพราะ 
โดยพ้ืนฐานเกษตรกรกลุมนี้ “กาวหนาที่สุดอยูแลว เขาเคยลองมาแลว
ทุกอยาง ยาปฎิชีวนะเกลื่อนฟารม”

 สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงจึงไมใชความรู แตเปน
ทัศนคติหรือการใหคุณคาที่เหมาะสมกับวัว
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ไดพักถึง 3 เดือน ในขณะที่ฟารมแบบเขมขนมากอาจพักวัวแคเดือนครึ่ง
เทานั้น  

 แมวาแมวัวจะตองสูญเสียธาตุในรางกายเพื่อสรางอาหารที่ดีที่สุด
ใหลูก แตสวนใหญลูกวัวกลับไมไดกินนมแม ลูกวัวถูกเลี้ยงดวยนมผงราคา
ถูกสำหรับวัวนำเขาจากตางประเทศ สวนใหญจะผสมแปงถ่ัวเหลือง เวนแต 
ในฟารมที่เลี้ยงวัวแบบธรรมชาติ 

 “ลูกวัวที่ฟารมใหกินนมแม ซึ่งมีประโยชนกวานมผง เราใหกิน
นมแมนานถึง 4 เดือน ถาเปนวัวตัวผูก็ขาย ตัวเมียเก็บไวเล้ียงตอ เพราะ
ฟารมอินทรียจะเพิ่มปริมาณฝูงดวยวัวท่ีเกิดในฟารมเปนหลัก ถาวัวไมได
เกิดในฟารม ก็ตองงดรีดนมในระยะหนึ่งเพื่อเคลียรตัวเองกอน จนกวาจะ
แนใจวารางกายจะปลอดจากสารเคมีหรือยาปฏิชีวนะตกคาง”

 ที่สำคัญ ลูกวัวในฟารมไดรับการคัดเลือกพันธุมาแลววามีความ
ทนทานตอโรค เหมาะกับการเลี้ยงดวยวิธีธรรมชาติ

 ความจริงวัวก็ไมตางจากคน ถาสุขภาพดี ยอมไมตองการยา
รักษาโรค แตถาปวยบอย กินยาเปนประจำถือวาผิดปกติ แตการใชยา
ปฏิชีวนะกลับกลายเปนเรื่องปกติของวงการโคนม และชีวิตในฟารมของ
แมวัวก็แสนสั้น

 “เม่ือตองผลิตนมมาก แตธาตุบางอยางท่ีไดจากอาหารไมเพียงพอ 
ในขณะที่คุณคาของน้ำนมตามธรรมชาติจะตองคงที่ เพราะเปนอาหารที่ใช
เลี้ยงลูกสัตวใหเติบโตสืบทอดเผาพันธุ  แรธาตุในระบบสืบพันธุของแมวัว
ก็จะถูกดึงออกมาทดแทน ทำใหแมวัวขาดความสมบูรณ เมื่อถึงรอบผสม
ใหม ก็ผสมไมติด นมชุดเดิมจะหมดภายในหนึง่ป เซลลน้ำนมก็คอยๆ ฝอ
ลง เมื่อยางเขาปที่สอง ถาไมหยุดรีด วัวก็ใหน้ำนมนอยลงจนไมคุม 
กลายเปนวัวกิน ถูกสงไปโรงเชือด”

 “แมจะมีขอเท็จจริงวา หากปลอยใหวัวที่ไมสมบูรณไดพักฟน 
กินหญากินอาหารตามปกติ สักพักก็จะผสมติด แตปญหาคือ “วัวเปนสัด
ทุกเดือน คาผสมครั้งละ 500 บาท สิบครั้งก็ 5,000 บาท ยังไมติด เจาของ 
เขาก็ขาย เพราะถารอจนผสมติด ก็ตองรอตออีก 9 เดือนกวาจะออกลูก 
ไดนม บางทีเขาก็รอไมไหว” ทำใหวัวซึ่งโดยปกติมีอายุเฉลี่ยราว 10 ปเศษ 
กลับมีอายุในฟารมนอยลง วรรณโณเลาวา “ผมเคยเล้ียงวัวอยูไดนานถึง 25 ป 
แตในอเมริกาเขาเลี้ยงวัว 3 ทองก็เชือด พอวัวอายุปครึ่งก็ผสม 2 ปมีลูก
ตัวแรก 5 ปก็หมดอายุใชงานในฟารม”

 ทั้งนี้ตามรอบปกติ หลังวัวออกลูกและรีดนมไดสัก 2-3 เดือน 
ก็จะเปนสัด พรอมผสม ตั้งทองราว 8 เดือน และออกลูกชวงเดียวกัน
ทุกป โดยจะมีชวงพักหยุดรีดนม กอนคลอด 2 เดือน ดวยในเวลาใกล
คลอดเตานมจะเปลี่ยนแปลงทำใหนมนอยลง สวนวัวในฟารมแบบอินทรีย
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บนที่ดินแปลงสวยขนาด 100 ไรเศษ 
บนเนินเขาไมไกลจากน้ำตกมวกเหล็ก 
ที่มีคนมาเสนอราคาใหถึง 80 ลานบาท 
เพื่อไปทำรีสอรท แตเขาไมขาย เก็บไว
เลี้ยงวัว “ผมคิดวาตอไปถึงมีเงิน เราก็หา
ที่ดินแบบนี้ไมไดอีกแลว”

 เขาใชองคความรูที่เรียนจาก
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตร- 
ศาสตร ์ มาออกแบบฟารมใหสะอาดและ
ปลอดโรค การทำฟารมของเขายึดหลัก 
5 อ

 “อ แรก ที่อยูอาศัย ตองมีพื้นที่
กวางขวางมากพอ ทั้งในสวนของแปลง
หญาและโรงเรือน (ประมาณ 20 ตร.ม.ตอ
ตัว) มีรมเงาใหหลบรอน 

 อ ท่ีสอง อาหาร ตองดี และใหม
เสมอ ยึดหลักปลอดสารเคมี มีคุณคาทาง
อาหาร ไมอับชื้น เชน ใชพวกจมูกขาว รำขาว จากกลุมผูทำนาอินทรีย 
ปลูกกระถินเพื่อเพิ่มโปรตีน ในอนาคตจะลงมันสำปะหลังไวตากแหงเปน
อาหารเสริมคารโบไฮเดรต

 อ ที่สาม อากาศ อากาศจะตองถายเทสะดวก ฟารมควรตั้งอยู
ในที่สูง ที่โลง มีลมถายเทเสมอ ทำใหอากาศสดชื่น ไมเปนที่หมักหมม
ของเชื้อโรค

 “เมื่อเราเปลี่ยนมาทำฟารมอินทรีย ลดการใชสารเคมีและยาปฏิ-
ชีวนะ เก็ตองคัดพันธุวัวใหมที่ตอบโจทยนี้ ผมกลับมาที่วัวสายเอเชีย เปน 
พันธุซาฮีวาลของอินเดีย วัวชนิดน้ีทนโรค ทนแมลง มีเหนียง หูใหญ ระบาย 
ความรอนไดดี แตใหนมแควันละ  7- 8 ลิตร ก็ตองเอาไปผสมกับพันธุ
ขาว-ดำ เพื่อใหไดนมมากขึ้น แตยิ่งใหนมมาก สายเลือดซาฮีวาลนอย จะ 
ปวยงาย ทนทานนอย คือไดอยางเสียอยาง ณ วันนี้เรากลับมาที่ใหนม
ปริมาณหน่ึง เฉล่ีย 17 - 18 ลิตรตอวัน และทนโรคประมาณหนึง่” วรรณโณ 
เลาถึงสายพันธุวัวของฟารมอากาศฤกษ 

 วัวคัดพันธุในฟารมอินทรียจะตองไดรับการดูแลท่ีดี ปลอดจากการ
ทรมานสัตว  ถาใครไปถึงฟารมวัวของประกิจ วงษธนสุภรณ ก็จะไดพบกับ
ฟารมที่กิจวัตรประจำวันเคลาดวยเสียงเพลงลูกทุงจากวิทยุทรานซิสเตอร 
ซึ่งไมไดเปดเพื่อเจาของฟารมหรือหนุมนอยผูชวย แต “เปดใหวัวฟง ผม 
เชื่อวาถาวัวไดฟงเพลงแลวมันจะอารมณดี” 

 ประกิจเพิ่งแยกฟารมจากพี่ชาย (ประสิทธิ์  วงษธนสุภรณ) ซึ่ง 
ทำฟารมอินทรียสงนมใหกับแดรี่โฮมเชนกัน เขามาทำฟารมของตนเอง

แข็งแรงพอควร ใหนมพอควร
และมีความสุขพอควร
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 ปจจุบันมีฟารมปรับเปลี่ยนเปนฟารมอินทรียสงผลผลิตใหบริษัท
แดรี่โฮมรวม 5 ฟารม มีวัวนมราว 300 ตัว “เริ่มตนจากฟารมอากาศฤกษ ์
เปนฟารมแรก จากนั้นคอยๆ ขยายออกไปยังกลุมคนที่พูดคุยกันเขาใจ 
สวนใหญจะอยูใกลๆกัน เพื่อความสะดวกในการรวบรวมผลผลิต

 “นอกจากนี้ในการคัดเลือกฟารม เราก็ดูทำเลดวย วาตองไมอยู
ปลายน้ำ หรืออยูใตฟารมอื่น สวนใหญจะอยูบนเนิน ไมเชนนั้นถึงฟารม
ของเขาจะเลี้ยงแบบอินทรียก็ไมมีประโยชน เพราะจะมีสารเคมีจากฟารม
ขางเคียงปนเปอนเขามากับน้ำ กับลม หรืออื่นๆ

 กอนรับผลผลิตจากฟารมใหม ตองมีระยะเตรียม โดยพูดคุยกัน
ลวงหนาถึงแนวทางการทำฟารมแบบอินทรีย และภายใน 6 เดือน ฟารม
เขาตองไมซื้อวัวใหมเขามา และกอนหนานั้นอยางนอยหนึ่งป ตองไมใช
สารเคมีในฟารมเลย”

 ส่ิงท่ีนาสนใจก็คือ แมการเล้ียงในระบบฟารมแบบเขมขนมีขอจำกัด
ท่ีชัดเจนคือ ตนทุนสูง รายไดมาก แตกำไรนอย การทำฟารมอินทรียนาจะ
เปนทางเลือกที่ดีของผูเลี้ยงวัวนม แตทำไมจึงมีเกษตรกรจำนวนนอยนิดที่
เลือกเสนทางนี้ หรือคำตอบอาจจะอยูหางฟารมออกไปถึง “ตลาด”

กลุมผูปฏิวัติฟารม

 อ ท่ีส่ี อารมณ วัวจะตองไมเครียด 
มีความสุขตามสมควร ซึ่งวัวจะมีความสุข
ได สัมพันธกับ อ.อ่ืนๆ คือท่ีอยูตองไมแคบ 
ไดเดินเปนอิสระ และสัมพันธกับอ สุดทาย 
คือ ออกกำลังกาย มีพื้นที่พอปลอยใหวัว
ไดออกไปเดินออกกำลัง ทำใหวัวแข็งแรง

 การทำฟารมของผมยึดหลักสราง
ความแข็งแรงใหวัว ทำใหวัวสามารถปรับ
ตัวและดำรงอยูในสิ่งแวดลอมของฟารมได 
เพราะผมยึดหลัก ปรับสัตวใหเขากับสิ่ง-
แวดลอม ไมใชปรับสิ่งแวดลอมใหเขากับ
สัตว การปรับสิ่งแวดลอมจะเสียคาใชจาย
สูง เปนเรื่องที่ยากและไมถาวร ทำใหสัตว
ไมมีภูมิคุมกัน ย่ิงเล้ียงย่ิงไมมีภูมิคุมกัน

 อยางเห็บ ซ่ึงเปนสาเหตุของไขเห็บ 
ทำลายเม็ดเลือดแดงจนวัวตาย ถาเราไประดมฉีดยาหวังฆาเห็บใหหมด 
ผมวามันก็หมดแคชั่วคราว ตองฉีดอีก และสิ่งมีชีวิตถาเราไปมุงทำลาย
ใหหมด ผมเชื่อวามันยิ่งระบาดหนัก เราใชวิธีการเล้ียงไกใหไกชวยกินเห็บ
จากวัว เห็บไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ผมว่าต้องมีเหลือให้วัวสร้าง
ภูมิตานทานบาง” 
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บทที่ 4
นมหยดเล็กในตลาด

 “ถาไมมีชองทางขาย ก็คงไมเกิดผลิตภัณฑนม
อินทรีย แตไมไดหมายความวาไมมีผมแลวจะไมมีนมอินทรีย 
ผมเชื่อวาโดยทิศทางของปญหา ถึงผมไมทำก็ตองมีคนอื่นๆ 
ทำขึ้นมา” พฤฒิ เกิดชูช่ืน ผูบุกเบิกตลาดนมอินทรีย ภายใต
ตราสินคา แดร่ีโฮม เลาถึงการสรางตลาด ท่ีเร่ิมตนจากจำนวน
การผลิต 10 ลิตรตอวัน จนมาถึง 1,500 ลิตรตอวันในปจจุบัน         
“แตจำนวนที่เราผลิตก็คิดเปนอัตราสวนที่นอยนิดในตลาด
ผลิตภัณฑนม”
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สวนการผลิตก็มีการปรับวัตถุดิบใหมีคุณภาพสูงขึ้น จากปรับปรุงฟารมให
เปนฟารมอินทรีย และชักจูงผูเลี้ยงวัวใหเขามารวมเปนเครือขายทำนม
อินทรีย เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตขึ้น พรอมกับตลาดที่คอยๆ ขยายตัว

 “เดิมเราวางนมขวดขายหนาราน ตอมาก็มีลูกคาชวยเอาไปขาย
ท่ีกรุงเทพฯ เอเยนตรายแรกของผมเปนเพ่ือนท่ีสนิทกัน เขาอยูกรุงเทพ ฯ 
ซื้อนมของเราไปกินและเอาไปขายดวย ขายในโรงเรียนรุงอรุณและ
โรงเรียนวรรณสวางจิต3 แลวคอยๆ ขยายออกไปยังรานสินคาสุขภาพใน
กรุงเทพฯ” 

 “ลูกคาและตัวแทนคอยๆ เพิ่มขึ้น  สวนหนึ่งมาจากลูกคาที่เคย
มากินท่ีมวกเหล็ก กลับไปอยากกนิอีก แตเครือขายท่ีใกลบานเขาไมมี  เขา 
ก็สั่งไปกินดวย ไปขายดวย ผมก็ไปสงครั้งละอยางนอย 30 ขวด 300 บาท  
ใชวิธีจัดรถขึ้นมา 1 คัน เขากรุงเทพฯทุกเชา หมุนเวียนสงแตละจุด
อาทิตยละครั้ง ใหเขากินใหหมดภายในหนึ่งอาทิตย จะไดไมเสีย แมวานม
เราเก็บไดถึง 2 อาทิตย เพราะวัตถุดี และกระบวนการสะอาด ผมจะเก็บ 
นมตัวอยางไวทุกรอบการผลติ จนครบวันหมดอายุ และเก็บตออีก 2- 3 วัน 
ถาไมมีใครคืนนม หรือแจงนมเสียมา ผมก็เก็บ ถามีแจงนมเสีย มาก็จะได
ตรวจสอบวามีสาเหตุจากอะไร เชน การขนสง ตูแชที่ราน ฯลฯ”

 จากรถ 1 คัน สงนมวันละประมาณ 20 จุด ขยายเปนรถตูเย็น
กระบะ 4 คัน เวลานี้มีนมแดรี่โฮมวางขายในหางสรรพสินคา 4 แหง คือ 
เลมอนฟารม ฟูดแลนด ท็อปซูเปอรมารเก็ต และวิลลามารเก็ต และวางขาย
ในรานสินคาสุขภาพประมาณ 30 รานท่ัวกรุงเทพฯ รวมท้ังรานสินคาสุขภาพ
ในตางจังหวัด เชน เชียงใหม นครราชสีมา สวนปริมาณการผลิตก็คอยๆ
เพิ่มขึ้น จนเปน 1,500 ลิตรหรือหนึ่งตันครึ่ง ทั้งนี้เปนผลมาจากคุณภาพ
ของสินคาที่ขายตัวเองเปนสำคัญ

3      ทั้งสองโรงเรียนเปนโรงเรียนทางเลือก ที่มีผูปกครองสนใจเรื่องสินคาสุขภาพ 

 นมแดรี่โฮมเริ่มตนจากรานกาแฟชื่อเดียวกันในป พ.ศ. 2542 
บริเวณที่ตั้งโรงงานอาหารสัตว “ตอนนั้นผมยังทำโรงงานอาหารสัตว แตก็
มองหาลูทางใหมๆ เห็นวาทำเลตรงนี้เปนปากทางลัดสูเขาใหญ นาจะเปน
จุดนัดพบที่ดี ก็คิดทำรานกาแฟและตั้งใจขายนมดวย เพราะมวกเหล็กเปน
เมืองนม แตยังไมมีรานนม นอกจากของ อสค.ที่ทำนมไทย-เดนมารก 
แลว ไมมีนมอื่น สวนนมโชคชัยเวลานั้นก็สงขายในกรุงเทพเปนหลัก  

 “ผมมองวาคนมามวกเหล็กนาจะไดมาดื่มนมดีๆ จากเมืองนี้ 
อยากเอานมที่ดีที่สุดมาขาย ชวงเริ่มตนรานเรามีแค 3 โตะ วางแผนวาจะ
เอานมมาผสมกาแฟ และบรรจุขวดขายดวย ใชนมในฟารมของเรา ที่มี
ประมาณวนัละ 10 ลิตร ทำกันสองคนกับภรรยา (พรธิดา เกิดชูช่ืน) อาศัย 
ความรูเร่ืองการทำนมพาสเจอรไรซมีอยูแลวคือ โลวเท็ม (Low Teperature
ใชอุณหภูมิต่ำ) ลองไทม (Long time-ใชเวลานาน) ผมมีแถมอีกตัว
คือโลวเทค (Low Tech.) ใชเทคโนโลยีชาวบาน เอาหมอใสน้ำตม เอานม
ใสหมออีกใบไปวางขางใน วัดอุณหภูมิใหได 65 องศาเซลเซียส ใชเวลานาน 
30 นาที เสร็จเอามากรอกขวด ปดฝาใหแนน แชน้ำเย็น ก็จบ”

 จากนั้นก็คอยขยับขยายทั้งในสวนของการผลิตและการขาย 

จาก 10 ถึง 1,500
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ในขณะที่สีแดงที่ใชผสมอาหารทั่วไปมี อ.ย.รับรองคุณภาพ ราคาแค 100 
กวาบาท ใสนิดเดียวก็แดง แทบไมเปนตนทุน ไมเหมือนสีธรรมชาติ แตก็
เปนทางออกใหเรา แมตนทุนจะแพงก็ตาม”

 กระบวนการผลิตที่ปลอดสารเคมีนี้เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาสู
การสรางผลิตภัณฑนมที่ไดมาตรฐานอินทรีย

 นมแดรี่โฮมเปนนมปลอดสารเคมีตั้งแตการผลิตน้ำนมดิบ จนถึง
การแปรรูป แตยังไมไดติดฉลากนมอินทรีย มีเพยีงการเขียนปายใหขอมูล
ลูกคา ณ จุดขายวา เปนนมจากฟารมที่ปลอดสารเคมีและยาปฏิชีวนะ 
ดวยกำลังอยูระหวางดำเนินการรวมกับศูนยปศุสัตวอินทรีย กรมปศุสัตว 
พัฒนาใหไดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ดานปศุสัตว  ซึ่งตองใชระยะ
เวลา สวนสำคัญมาจากการที่ภาคเอกชนกาวไปลวงหนาหนวยงานของรัฐ

 “ชวงแรกที่เราปรับฟารมเปนการเลี้ยงแบบอินทรีย  เรายังไม
สามารถอางไดวานมของเราเปนนมอินทรีย  หลังจากท่ีเราเร่ิมทำโปรแกรม
เลิกใชสารเคมีและยาปฏิชีวนะเปนเวลา 1 ป เพื่อใหแมวัวปลอดจากสาร
เคมีที่อาจจะตกคางอยูเดิม จึงอางไดวาเปนนมปลอดสารพิษ”

 “ในเวลานั้น กฎระเบียบฟารมอินทรียของไทยไมมี เราก็อาศัย
แนวทางของอังกฤษ ซึ่งเปนแนวทางที่ดี ใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอม 
ความเปนอยูที่ดีของสัตว (Animal Welfare)  ประกอบกับแนวทางที่เราได

มาตรฐานนมอินทรีย “ความตั้งใจของเราก็คือ การผลิตนมอินทรียที่ปลอดสารเคมี 
ตั้งแตการเลี้ยงวัวจนมาถึงกระบวนการผลิต โรงงานของเราเปนโรงงาน
ขนาดจิ๋ว แตมีมาตรฐาน เพ่ือทำผลิตภัณฑที่ไมเพียงสะอาด ปราศจากเชื้อ
จุลินทรีย แตยังปลอดจากสารเคมีในทุกขั้นตอน” เจาของแดรี่โฮมเลา 

 “ในตลาดนมมีสารปรุงแตงมาก มีตัวแทนบริษัทมากมายที่เขามา
เสนอขายสินคาหลากหลาย อยางสารเพิ่มความเขมขน หอมมัน ลักษณะ
เปนแปงที่เนื้อละเอียดมาก เปนสารทำนองเดียวกับที่ใสเพิ่มความเขมขน
ใหพวกซอสมะเขือเทศ 

 แตที่เราตองการใหผลิตภัณฑมีแตเนื้อวัตถุดิบคือนมโคเทานั้น 
ในสวนของการแตงรสและกลิ่น ความจริงเราไมอยากทำนมหวาน เพราะก็
แคใสน้ำตาล แตลูกคาเรียกรอง บางคนนมไมหวานเขาไมกิน ทั้งนี้ก็
พยายามรักษาหลักการ เชน นมรสช็อคโกแลต ใสแคโกโกกับน้ำตาล 
ไมใสสีหรือกลิ่นสังเคราะห เพ่ือลดปริมาณโกโก 

 รสสตรอวเบอรร่ีก็ไมอยากทำ แตรสน้ีเปนกล่ินหอมหวานท่ีคนติดใจ 
เราก็มาคิดวาทำอยางไรไมใหเสียหลักการ ก็ลองหาบริษัทที่เขามีสินคาท่ี
เปนกลิ่นและสีธรรมชาติ ราคาสูงกวาสีเคมีมาก ตกที่ขวดละ 7,000 บาท 

กรรมวิธีการผลิตที่ปลอดสารพิษ
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 “ในฟารมวัวตองไมมีหมา ไมมีไก ซ่ึงเปนแนวคิดแบบเดิม พอมา 
ทำเกษตรอินทรียก็ตองท้ิงแนวคิดแบบน้ัน ในความเปนจริงถึงเราไมเล้ียงไก 
แลวนกละ แมเอาวัวเขาหองปรับอากาศ เราก็ตองสูบอากาศจากขางนอก
ที่มีนกบินไปมา ความจริงระบบปดมีโอกาสเกิดความหมักหมมมากกวา 
สวนนกหรือไกประจำฟารมยงัชวยปองกันนกตางถิ่นที่อาจนำโรคจากที่อื่น
ที่สัตวไมมีภูมิตานทานได”

  “ความขัดแยงกันทำนองนี้ เปนสิ่งที่ทางหนวยงานที่เกี่ยวของ
กำลังหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนวาจะทำอยางไรถึงจะสงเสริมเกษตร
อินทรียได” กรรมการผูจัดการบริษัทแดรี่โฮม จำกัด เลาถึงขอติดขัด และ 
แนวโนมในอนาคตทีดี่ข้ึนจากการท่ีฝายเจาหนาท่ีและเกษตรกรทีท่ำปศุสัตว 
อินทรียไดมีโอกาสแลกเปล่ียนแนวคิดกันมากข้ึน ในขณะเดียวกัน เกษตรกร 
ก็หันมาใหความสนใจกับแนวทางเกษตรอินทรียมากขึ้น 

 ในขณะที่ยังไมมีการรับรองมาตรฐานสินคา ทางออกสำหรับ
เจาของผลิตภัณฑคือ การสื่อสารกับผูบริโภค “งานสื่อสารกับผูบริโภคและ
รานคาเปนเรื่องสำคัญ เพราะเราตองรับรองตัวเอง เราก็ใหดูฟารม ซึ่งไม
ไดสวยงามเหมือนในภาพฝน แตมีมาตรการที่ดีตอผูบริโภค อยางเลมอน-
ฟารม กอนที่เขาจะรับสินคาเราไปขาย เขาก็มาดูฟารมเรา เพราะเขาตอง
ไปรับประกันกับลูกคา”

 แมยังไมมีการรับรองมาตรฐาน แตความขาดแคลนผลิตภัณฑ
แบบนี้ในตลาด ทำใหชื่อ แดรี่โฮม สามารถแจงเกิดไดในตลาดที่มีการ
แขงขันเขมขนของผลิตภัณฑนม

เห็นจากการเดินทางไปดฟูารมอินทรียในประเทศอืน่ๆ รวมท้ังการคนควา 
แนวทางปศุสัตวอินทรียของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาจากอินเตอรเน็ท”

 สำหรับประเทศไทย ศูนยปศุสัตวอินทรีย เริ่มวางแนวทางปศุสัตว
อินทรียในปที่ผานมา (พ.ศ.2550) เพ่ือรองรับแนวโนมที่ปศุสัตวอินทรีย
จะเขามามีความสำคัญในอนาคตอนัใกล 

 “เมื่อกรมปศุสัตวเริ่มงานก็เขามาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู
กับเกษตรกรท่ีเล้ียงสัตวแบบอินทรีย เพ่ือหาแนวทางรางกฎระเบียบ สำหรับ
แดรี่โฮมกำลังทำงานรวมกับกองปศุสัตวอินทรีย ในสวนของการรับรอง
ฟารมและผลิตภัณฑ”

 “ที่ผานมาเรามั่นใจวาผลิตภัณฑของเราปลอดจากยาปฏิชีวนะ 
ยาฆาแมลง และสารเคมีตกคาง เพราะวัวกินหญาเปนหลัก สวนที่ยังมี
ปญหาอยูบางก็คือสวนของอาหารเสริมโปรตีน (อาหารขน) ที่เปนพวก
ธัญพืช แมเราจะใชในปริมาณที่นอยลงมาก แตในบานเรายังไมมีอาหาร
สัตวอินทรีย พืชอินทรียบานเราปลูกใหคนก็ยังไมพอ ตอนนี้ใชรำขาว
อินทรียจากสุรินทร อาศัยซื้อมาพรอมกับขาวอินทรีย และพยายามหา
ทางออกหลายวิธี เชน ปลูกเอง หรือถาจำเปนตองซื้อก็หลีกเลี่ยงอาหารที่
อาจจะมีการตัดตอพันธุกรรม เชน ถั่วเหลือง ขาวโพด”

 นอกจากขอจำกัดเรื่องอาหารสัตวที่กำลังแกปญหา การพัฒนา
มาตรฐานฟารมอินทรียยังมีขอปลีกยอยที่ขัดแยงกันในทางแนวคิด เชน 
การมีสตัวหลากหลายในฟารมตามแนวทางเกษตรธรรมชาติ บนพื้นฐาน
แนวคิดสัตวทุกชนิดอยูรวมกันแบบเกื้อกูล มีความสมดุลตามธรรมชาติ 
มีภูมิคุมกันตามสมควร ไมสอดคลองกับแนวคิดในการควบคุมโรคของกอง 
ควบคุมโรคติดตอ ที่มุงเนนการทำฟารมระบบปดเพื่อปองกันเชื้อโรคเขา
ฟารม 
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  “ผมคอยๆ ทำจากเล็กๆ ขยายไปตามลูกคาที่คอยๆ เพิ่มขึ้น 
จาก 10 ลิตร  ขยับไป 50 ลิตร ก็เมื่อมีตลาด มีลูกคารออยู เปนการ
ทำตามสั่ง จนถึงทุกวันนี้ก็เหมือนกัน ในเมื่อนมทุกขวดมีลูกคารออยู 
เราจะเจงไดอย่างไร ถ้าไม่ใช้เงินผิดประเภท ไม่ใช้เงินเกินตัว เรารู ้
ต้นทุนเท่านี ้ ขายเทานี้ กำไรเทานี้ ทุกขวดมีกำไร ก็เอาไปลงทุนตอ 
พัฒนาเคร่ืองจักรใหไดมาตรฐานสูงข้ึน รองรับการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน จาก 10 ลิตร 
เปน 50 ลิตร เปน 100- 200 ลิตร จนถึงหลักพัน ผมไมเคยเทนมทิ้ง”

 หลักการตลาดของเขาจึงไมไดเอาเปาหมายการผลิตเปนตัวตั้ง 
“มีบริษัทที่ทำการตลาดมาติดตอ ขอเปนตัวแทนจัดจำหนาย ผมก็ไมรับ 
ไมอยากถูกบังคับใหโต ผมวาไปไมรอด เพราะตองไปทางเดียวกับคนอื่นๆ  
อยางหางสรรพสินคา ผมไมไดคิดเอาสินคาไปวาง จนถึงวันที่เขาติดตอมา 
เพราะถาเราไปวางกอนหนานี้ ลูกคายังไมรูจัก เขาอาจจะหยิบมาดู แลว 
คิดวา นมบาอะไร ไมเคยเห็นโฆษณาทีวีเลย สินคาก็จะวางอยูอยางนั้น 
ถึงวันหมดอายุผมก็ไปเก็บกลับ จะไดอะไรขึ้นมา ทำอยางนี้ดีกวา ลูกคาสั่ง 
20- 30 ขวด ผมก็ไปสง คอยๆสรางลูกคาขึ้นมา” 

 สำหรับอนาคต แดรี่โฮม วางแนวทางการขยายตัวตามธรรมชาติ 
น่ันคือขยายตามฟารม “เคร่ืองจักรในโรงงานเพ่ิมกำลังการผลิตได แตฟารม
เพิ่มวัตถุดิบไดจำกัด เพียง 10-15 เปอรเซนตตอป จากแมวัวรุนใหมๆ 
เราก็อยากใหธุรกิจของเราโตไปตามฟารม

 “จาก 10 ลิตร มาถึงวันนี้ 10 ป เพิ่งไดตันกวา ถาเปนโรงงาน
อื่นเขาไปเปนรอยตันแลว หลักการของผมคือไมรีบ มีความสุขที่ไดเห็น
การคอยๆ โตอยางมั่นคง และหยั่งรากลึกพอสมควร เปนการปลูกธุรกิจ 
เหมือนปลูกตนไม เริ่มตนจากเพาะเมล็ด รอมันโต ไมใชการลอมตนไมมา 
แบบนั้นอาจจะโตเร็ว แตไมมั่นคง”

 “ปริมาณตันครึ่งของนมแดรี่โฮม เปนสวนที่เล็กมากๆ ในตลาด 
คิดเปนสวนแบงตลาดศูนยจุดศูนยๆ เทาไรก็ไมรู เราไมมีใครเปนคูแขง 
และไมไดไปแขงกับใคร เพราะสูไมไดอยูแลว เราคอยๆ สรางกลุมผูบริโภค
ของเราขึ้นมา ดวยผลิตภณัฑที่พยายามไมใหเหมือนในทองตลาด

  มีคนที่มาสัมภาษณผมบอกวา แดรี่โฮมเปนธุรกิจ “บลูโอเชียน” 
(Blue Ocean)  คำใหมหรูมากเลยนะ แตเราทำโดยไมรูจักคำนี้หรอก รูแค
วาเราไมทางแยงตลาดได ถาเราไมสรางตลาดเอง” เจาของผลิตภัณฑนม
อินทรียเลาถึงทิศทางการตลาด ที่เริ่มตนทามกลางความลมเหลวของ
โรงงานแปรรูปนมรายยอย

 “ตอนแรกท่ีทำ ชาวบานเขาน่ังรอดูเราเจง เพราะคนแถวมวกเหล็ก 
เห็นโรงงานนมเล็กๆ เยอะมากท่ีไปไมรอด แถมคนท่ีเคยทำเขามีประสบการณ 
มากกวาผมอีก บางคนเคยทำงานโรงงานนมขนาดใหญมาแลว ทั้งนี้เพราะ
ตลาดนมแขงกันดุเดือดมาก มีเจาตลาดรายใหญ เจอแคนมไทย-เดนมารก 
ก็แยแลว ยังมีโฟโมสต ท่ีขายธุรกิจไอศกรีม เพ่ือมุงเปนผูเช่ียวชาญในตลาด 
นม มีนมเมจิ ซ่ึงมีรานเซเวน อีเลฟเวน เปนชองทางการขาย สวนดัชมิลค 
ก็เปนแบรนดที่แข็งแกรง  ผมประเมินวาถาเขาไปตลาดเดียวกัน คงตาย
ตั้งแตวันแรก

ปลูกธุรกิจ ในนานน้ำใหม
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คิดวานาสนใจมาก แตมีองคความรูนอย พอดีม ีโครงการของสวทช.หา
นักวิจัยชวยผูประกอบการ แถมมีเงินชวยวิจัย ผมก็เขียนโครงการสมัครไป 
ไดนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาชวยทำวิจัย”

 โครงการดังกลาวคือ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
ไทย (iTAP) ของ สวทช. (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ) มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.)ในฐานะเครือขาย 
iTAP รวมกับผูประกอบการศึกษาและวิจัยเพิ่มเมลาโทนินจากธรรมชาติใน
น้ำนมพาสเจอไรซโดยการปรับเปลี่ยนวิธีการรีดนมวัว มารีดตอนกลางคืน 
ประมาณตี 1 ซ่ึงเปนชวงท่ีวัวหล่ังเมลาโทนินมาก และสารน้ีจะลดนอยลงไป
ถาเจอแสงแดด ทั้งนี้เพื่อใหไดนมที่ระดับเมลาโทนินธรรมชาติสูงเพียงพอ 
ชวยใหนอนหลับ

 “การวิจัยเขามาชวยพัฒนาผลิตภัณฑ ทำใหมีผลการวิเคราะหที่
ยืนยันคุณภาพ ผูบริโภคก็มั่นใจได  ทั้งยังชวยปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต
เพื่อใหผลิตภัณฑมีคุณภาพดียิ ่งขึ้น โดยไมตองลงทุนเพิ่มในเรื่องของ
เครื่องจักร” 

ตลาดสินคาอินทรีย โตชาแตมั่นคง

 การเติบโตของ “แดร่ีโฮม” ในชวงเกือบ 10 ป นาจะเปนขอพิสูจน
สำหรับการขยายตัวของกลุ่มผู ้บริโภคที่หันมาดูแลสุขภาพ และใส่ใจ
ส่ิงแวดลอม ที่สำคัญพรอมจะจาย “แพงกวา” สำหรับสินคาเกรดพรีเมี่ยม 

 ผลิตภัณฑอินทรียตราแดร่ีโฮมไดรับการพัฒนาตลอดเวลา ท้ังการ 
เพิ่มชนิดของสินคาที่หลากหลาย จากนม สูโยเกิรต ไอศกรีม ฯลฯ รวมทั้ง 
การพัฒนารูปลักษณบรรจุภัณฑ “เดิมฉลากของเราเปนการตูนรูปวัวและเด็ก 
ใชเปนเคร่ืองหมายการคาดวย ภรรยาผมเปนคนวาด แตมีคนท่ีใหคำปรึกษา 
วา เมื่อเราโตขึ้นนาจะใชโลโกที่ดูจริงจังขึ้น จึงเปลี่ยนเปนภาพเขียนเหมือน
จริงรูปเด็กผูหญิงกับวัว ที่เปนเด็กผูหญิงก็เพราะผมมีลูกสาว สวนฉลาก 
เบดไทมมิลค (Bed Time Milk) เปนการตูนรูปวัวกับพระจันทร ลูกสาวผม
เปนคนวาด”

 นมเบดไทมมิลค เปนผลิตภัณฑใหมที่เจาของภูมิใจ “คิดวาเปน
ผลิตภัณฑที่เปนประโยชน เพราะคนนอนไมหลับเยอะ พอคิดแลวก็ทำเลย 
ทำแลวเทดีเหมือนกันนะ อยูขางหนาคนอื่นเขากาวหนึ่ง ถึงเล็กแตเราไม
จำเปนตองคอยตามคนอื่น 

 “ชวงน้ันลูกไปเรียนตางประเทศ ผมตองเดินทาง เกิดอาการเจ็ทแล็ก 
(Jet  Lag) ทำใหนอนไมหลับ ซ่ึงพวกนักบินเขาจะใชเมลาโทนินสังเคราะห 
ชวยใหนอนหลับได  ประกอบกับที่เราเคยไดยินวาดื่มนมอุนๆ กอนนอน
ชวยใหหลับ ผมก็ลองคนเรื่องนมเมลาโทนิน ก็เจอมีคนทำที่นิวซีแลนด 

เล็กแตมีนวัตกรรม
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ซึ่งก็ยังไมมากนัก ประมาณเดือนละ 3-4 
ครั้ง ปญหาก็คือ ถาเขาคิดวาเปลี่ยนมา
เลี้ยงแบบธรรมชาติ แลวตองการราคาสูง
กวาทองตลาด ก็อาจจะยาก เพราะเรา
ไมไดรับซื้อนม และแหลงรับซื้อนมอื่นก็
ไมไดใหราคาพิเศษแกนมอินทรีย 

 ผมก็บอกในมุมที่วา เกษตร
ธรรมชาติดีตอสิ่งแวดลอม ตอวัว ตอตัว
เขาเอง และตนทุนก็ลดลง ถึงไดราคาเทา
เกษตรเคมี แตก็ไดสวนตางมากขึ้น ถาทำ
แบบใชปญญามากกวาเงินทุนหรือเทคโนโลยี 
ตนทุนลดแนๆ ที่ตองใสลงมากกวาคือ 
ความมั่นใจ ความตั้งใจและสติปญญาที่
ตองคิดทุกขั้นตอน เกษตรเคมีเปนเรื่อง
งายๆ ใชเงินซื้อทุกอยาง นั่นคือ เสียคา
คิดใหคนอื่นไปเปนตนทุน”

 แตอาจจะมีหนทางอื่น ที่ทำให
คนเลี้ยงวัวไมตองขึ้นตอผูแหลงรับซื้อนม

แมผูบริโภคกลุมนี้ไมใชคนกลุมใหญของตลาด แตเปนกลุมที่มีกำลังซื้อ
และมีความรูความเขาใจ เปนแรงผลักดันใหตลาดสินคาอินทรียขยายตัว
ออกไป แมไมใชการเติบโตแบบรวดเร็ว

 “อาหารคนไมจำเปนตองขายถูกเกินไป เพราะคนรูวาอาหารดีคือ
อะไร ดังนั้นถาตนทุนแพง เราก็ขายตามตนทุน คนกินบอกไดวาคุมไหม 
ถาคุมเขาก็กินอีก แตเราไมลดคุณภาพเพื่อใหราคาถูกลง ทั้งนี้ตองไมลืม
วา สินคาเกษตรอุตสาหกรรมที่ราคาถูก นั่นเพราะแทที่จริงแลวไดผลัก 
‘ตนทุนแฝง’ ใหกับเกษตรกรและธรรมชาติ”

 “สินค้าออร์แกนิกสะท้อนต้นทุนที ่แท้จริง เช่น ต้นทุนที ่เรา
เบียดเบียนสิ่งแวดลอม ตนทุนที่เรากดราคาเกษตรกร ทำไมเราถึงคิดวา
คนทำเกษตรไมควรไดคาตอบแทนสูง หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีเทากับคน
ใสสูทนั่งหองแอร“

 ดังนั้นสำหรับผูผลิตอาหารอินทรีย ตนทุนเปนตัวเงินอาจจะต่ำลง 
แตตองใชความคิดและความเอาใจใสมากขึ้น หรือในอีกแงหนึ่งก็ลงแรง
มากขึ้น ทั้งแรงกาย แรงใจ แรงความคิด การไดคาตอบแทนที่เหมาะสม 
เปนความยุติธรรมสำหรับการผลิตแบบออรแกนิก 

  แมเกษตรอินทรียจะให “ความสุข” และ “ความเปนธรรม” แก 
ทุกฝายท่ีเก่ียวของ เกษตรกร และฝูงวัว ท่ีจะมีความสุขอยูกับธรรมชาติไดรับ 
ผลตอบแทนที่ยุติธรรม สวนผูซื ้อไดกินดื่มอาหารปลอดภัยในราคาที่
เหมาะสม แตยังมีผูผลิตนอยมากที่หันมาทำปศุสัตวอินทรีย

 “เจาหนาที่สงเสริมปศุสัตวอินทรีย เขาเห็นประโยชนตอเกษตรกร
คนอื่น ก็เชิญใหเราไปชวยถายทอดประสบการณใหกลุมเลี้ยงวัวที่อื่นๆ 
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 หอหนังปลาแซลมอนทอดกรอบบนโตะอาหาร 
ในรานขายบะหม่ีเจาดังท่ี จังหวัดภูเก็ต กลายเปนส่ิงชวนอัศจรรย
เมื่อคิดถึงเสนทางของมันที่อาจจะเริ่มจากแหลงปลาแซลมอน
ในอเมริกาเหนือ บินลัดฟาเขากรุงเทพฯ สูโรงงานแลเนื้อขึ้น
ภัตตาคาร เหลือสวนหนังสงขึ้นเหนือไปทอดกรอบ และบรรจุถุง
ที่อุดรธานี แลวลองใตมารอคนกินทีภู่เก็ต

 หางจากที่นั่นไปไมเกิน 20 กิโลเมตร เปนที่ตั้งของ       
“อัคระฟารม” ผูผลิตนมแพะอินทรีย ตราพรุจำปาขายใหกับ
ชุมชน ดวยความคิดที่ตางจาก “การตลาดหนังปลาแซลมอน” 
อยูหลายปแสง

บทที่ 5
Milk Road : เสนทางนม
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บางคนอาจจะอาทิตย์ละสองครั ้ง เพราะผมไม่
สามารถผลิตวันเดียวใหทุกคนได ถือเปนการนำรอง
การผลิตนมแพะขายอยางเปนระบบ มีบรรจุภัณฑ 
และสรางเครื่องหมายทางการคาติดขวดนม เปน 
ตนแบบขยายภาพกวางการตลาด มีมาตรฐาน GMP 
และ อย. 

 “สวนสมาชิกชมรมชาวแพะ ซ่ึงตางผลิต
นมจำนวนไมมาก มีตลาดในชุมชนรองรับ ชมรม 
ก็สนับสนุนใหเขาขายเองโดยตรง โดยชมรมเขา 
ไปชวยจัดการควบคุมดูแลดานความสะอาดของ
วัตถุดิบและการผลิต แพะรีดนมทุกตัวตองปลอด
โรค ผูเลี้ยงแพะและทำผลิตภัณฑนมจะปริมาณ
มากหรือนอยก็ตาม จะตองมีความรูเรื ่องโรคและการปนเปอน โดย 
ผลิตภัณฑพรุจำปา เปนเหมือนตนแบบใหสมาชิกเห็นความสำคัญของ
มาตรฐานดานคุณภาพ”

 การควบคุมคุณภาพเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่ดี ตองทำตั้งแตตนน้ำ
ไปจนถึงปลายน้ำ “ผลิตภัณฑท่ีดีไมไดอยูท่ีปลายน้ำ ไมควรวัดจากโรงงาน
ขนาดใหญ มีเคร่ืองจักรราคาแพง มาตรฐานสูง แตเราตองวัดกันท่ีคุณภาพ 
ผลผลิต ตองดีต้ังแตตนน้ำคือวัตถุดิบ (นมดิบ) ตองมีคุณภาพจนถึงปลายทาง 
การพาสเจอไรซและบรรจุขวด ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยไมตางกัน 
แตวัตถุดิบเราดีกวาแนนอน”

 นมแพะจากชมรมชาวแพะภูเก็ตจึงผลิตบนพ้ืนฐานนมปลอดสารพิษ 
และท่ีสำคัญตองท้ังดี คือมีความเปนธรรมชาตมิากท่ีสุด และตองสด ! 

 แพะเปนสัตวโลกชนิดหน่ึงท่ีอาภัพ เพราะมักจะถูกนำไปเก่ียวของ
กับเรื่องไมดี “เขาวาแพะเปนสัตวทำลายโลก และอะไรที่ไมดีก็ยกใหแพะ 
จับคนผิดก็วาจับแพะ เปนแพะรับบาปบาง ทำอะไรม่ัวๆ ก็วาจับแพะชนแกะ” 
อัคระ ธิติถาวร เจาของผลิตภัณฑนมแพะอินทรีย พรุจำปา เลาเรื่องแพะ 
ดังนั้น เมื่อมีคนอยากเปนชาวแพะ ก็ออกจะเปนเรื่องแปลก แตกลุมผูเลี้ยง
แพะนมและแพะเนื้อที่ จังหวัดภูเก็ต ลงมติเลือกชื่อ “ชมรมชาวแพะภูเก็ต” 
แทนชื่อชมรมผูเลี้ยงแพะ ดวยเหตุผลของคนเลี้ยงแพะที่ประจักษดวยตัว
เองวาแพะมีดีกวาที่คิด 

 “สมาชิกชมรมชาวแพะภูเก็ต มีทั้งผูที่เลี้ยงแพะเนื้อและแพะนม 
แตในระยะหลังมีสมาชิกในสวนของแพะนมเพิ่มมากขึ้นกวาแพะเนื้อ” 
อัคระ ซึ่งทำหนาที่ประธานชมรมชาวแพะภูเก็ตเลาถึงชมรมและนมแพะ
ตราพรุจำปา ซึ่งเปนนมพาสเจอรไรซ ขนาดบรรจุ 210 ซีซี/ขวด สงขาย 
ภายในจังหวัดภูเก็ต โดยมีรานคายอยและลูกคาประจำหมุนเวียนกันมารับ 
ที่ฟารม ซึ่งเปนทั้งบานพักอาศัยและโรงผลิตนมขนาดจิ๋ว 

 “ลูกคาสวนใหญอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียง เพราะผมผลิตไมมาก ประมาณ
30 ลิตร รอยกวาขวด ใชวิธีทำปฏิทินใหลูกคาหมุนเวียนมารับสัปดาหละคร้ัง 

ชาวแพะ
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 แนวทางการผลิตเพ่ือขายในชุมชนชวยใหเกษตรกรมีอำนาจตอรอง 
พนจากการตกเปนเบี้ยลางทางการตลาด “ที่ผานมาเกษตรกรพึ่งตนเอง
ไมได เพราะเราผลิตอยางเดียว หลังจากนั้นทำอะไรไมได ตองรอตลาด 
ตลาดจะกำหนดราคาอยางไรก็ได เปนความอาภัพของเกษตรกร ซื้อปุย 
ซื้อพันธุ ซื้ออาหาร คนอื่นกำหนดราคาตลอด ถึงเวลาผลผลิตออกมา 
กำหนดราคาไมได  ผีมาถึงปาชาอยางไรก็ตองเผา ราคาเทาไหรก็ตองขาย

 “เกษตรกรจึงตองทำจากตนน้ำถึงปลายน้ำใหได ตองมีสิทธ์ิกำหนด
ราคาบาง แทนที่จะผลิตแลวรอตลาด เราสรางสินคาของตัวเอง ที่มีจุดเดน 
เชน ปลอดสารพิษ ขายที่บานก็ได ใครกอ็ยากกิน แตคนสวนใหญไมยอม
เชื่อมั่นในตัวเอง เลือกทางที่งาย รอคนมาซื้อ ไมอยากยุงเรื่องการตลาด” 

 “รูปแบบที่เราทำอยู เราหวังใหเปนตนแบบไปขยายในชุมชนอื่นๆ 
ซึ่งอาจเลือกทำไดหลากหลายรูปแบบ ถาทำคนเดียวไมได ก็รวมกลุมกัน 
อยางกลุมขาวออรแกนิกของสุรินทร ที่รวมกันสรางผลิตภัณฑ”

 หลักการคือ การสวนกระแสแขงขันและการผูกขาด แปรเปน 
ความรวมมือและกระจายผลประโยชน “มีคนจะมาลงทุนใหผมหลายลาน 
ใหส่ังแพะมาเพ่ิม ขยายการผลิตนมแพะอนิทรีย ท่ีมีตลาด มีความตองการ
ซื้ออยู  แตผมมองวา แคนี้ผมพอในสวนของผมแลว ที่เหลือควรไปสราง
ประโยชนใหคนอื่น แทนที่ผมจะขายคนเดียวหมื่นขวด ปลอยใหมีคนผลิต
เพ่ิมอีกรอยคน คนละรอยขวดดีกวา กระจายในหลายพืน้ท่ี สินคาก็สดจริงๆ 
คนเชียงใหมไมตองมากินนมแพะจากภูเก็ต แมจะสงทางเครื่องบินก็ตาม”

 ท้ังน้ีจุดเดนท่ีทำใหสินคาเปนท่ียอมรับของชุมชน ก็คือคุณภาพ
สินคา ท่ีมีคุณคาจากธรรมชาติ

 

  “นมพาสเจอไรซ มีความเปนธรรมชาติมากที่สุด เปนการฆา
เชื้อโรคโดยคงคุณคาทางอาหารที่คอนขางครบถวน แตในเมืองไทยมีนม 
พาสเจอไรซนอยมาก สวนใหญเปนนมยูเอชที (UHT) ท่ีใชวัตถุดิบปนเปอนก็
ไมเปนไร เพราะใชความรอนสูงถึง 132 องศาเซลเซียส เชื้อโรคอะไรก็
ตายเกลี้ยง แตคุณคาทางอาหารก็ถูกทำลาย ไมก็แปรสภาพ และอาจจะ
ทำใหไมเหมาะสมกับรางกายก็ได” เจาของแบรนดพรุจำปาตั้งขอสังเกต 

 นมพาสเจอไรซมีขอจำกัดมาก “วัตถุดิบตองดี การเก็บรักษาตอง
อยูในอุณหภูมิต่ำกวา 4 องศา และอยูไดประมาณ 7-10 วันเทานั้น ทำให
มีเวลาในทองตลาดสั้น จึงเปนสินคาที่เหมาะสมกับชุมชน ที่สามารถแก
ปญหาเกษตรกรท่ีแทจริง ไมตองรอตลาด ผลิตขายในทองถ่ิน หมดปญหา 
ที่จะมาแขงขันกัน ใครทำที่ไหนก็ขายที่นั่น ประหยัดคาขนสง ผูบริโภคได
บริโภคของดี ของสด”

 “ระบบอยางน้ีเกษตรกรทำได ไมตองทำการตลาด ไมตองโฆษณา 
ไมตองเสียเวลาตลาดอยูที่บานของเขา เพียงแตสรางสินคาที่มีคุณภาพ 
และชมรมชวยสรางความเชื่อมั่นใหลูกคา”

นมจากชุมชนเพื่อชุมชน
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 “ไกไขก็เลี้ยงกันในกรงตับ จากกรงละ 1 ตัว เพิ่มเปน 2 - 3 ตัว 
เพราะแนวทางการแกปญหาไขหวัดนกท่ีเนนใหเล้ียงในโรงเรือนปด หลังละ 
เปนลาน เขาก็ตองใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด เวลาตัวหนึ่งไข อีกตัว
จิกกน ไมรีบเก็บมันจิกไขแตกหมด ไมมีสัญชาตญาณความเปนแม เดิม
ไกที่เราเล้ียงมันจะออกไขจำนวนหน่ึงแลวก็หยุดเพ่ือฟก แตไกพวกน้ีไมมี 
นิสัยฟก”

 “เรากำลังทำลายสัญชาตญาณตามธรรมชาติของสัตว ตัวไหน
มีนิสัยฟกจะถูกคัดท้ิง ดวยเหตุน้ีหรือเปลาไมทราบท่ีคนเราเด๋ียวน้ีพอคลอด
ลูกมาแลวนำไปทิ้ง”

 เขามองวา ผูบริโภคกำลังถูกยัดเยียด
ผลิตภัณฑทำนองนี้ และ พยายามสรางทางเลือก
ดวยผลิตภัณฑที่มาจากธรรมชาต ิ ไมไดมาจาก
การบีบบังคับ “เราเลี้ยงแพะใหมีสัมพันธภาพที่ดี
ตอกัน ไมเครียด แยกคอกเปนสัดสวน ตามวัย 
แพะสูงอายุก็อยูดวยกัน เขาจะไดเลาความหลัง
กัน ไมตองอยูกับแพะเด็กใหรำคาญ เขาจะพักผอน 
เด็กก็จะเลน แตเวลาไปหากินก็ไปดวยกัน มีสัมพันธ 
ที่ดีตอกัน” 

 “ผมอาบน้ำใหเขา พูดคุยกับเขา เวลาผม 
ไปรีดนม ก็เหมือนเขาใหนมลูก เวลาเขาหลั่ง
น้ำนม เขามีความสุข เคี้ยวเอื้องไป ไมมีความ
ตื่นตระหนก นมท่ีไดไมมีสารความเครยีด ไมไดมี
แคสารอาหาร ไขมัน โปรตีน วิตามิน ฯลฯ  แตมี
พลังชีวิต ซ่ึงเปนส่ิงลึกลับท่ีเราไมสามารถวัดได 

 นมแพะเปนสินคาใหมในตลาดเมืองไทย ที่คนสวนใหญคุนชินกับ
นมวัว “แพะมีขออาภัพ คนมีอุปาทานวาแพะมีกลิ่นสาป ความจริงนมสัตว
ทุกชนิดมีกล่ินตามธรรมชาติ และกล่ินจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับการปนเปอน
และความเคยชินของคนกิน” เจาของ อัคระฟารม เลาถึงนมแพะและ
กระบวนการทำใหนมแพะพรุจำปาเปนที่ยอมรับของคนกิน โดยไมเพียงชี้
ใหเห็นขอเท็จจริงในแงคุณคาจากนมแพะ ยังมีกระบวนการผลิตที่พัฒนา
ขึ้นเพื่อใหนมไมไดมีเพียงคุณคาทางโภชนาการ แตบรรจุไวดวยพลังชีวิต

 “ในการผลิตเราใชนมสดบริสุทธิ์ไมผานการแชแข็ง  ไมเกิดการ
แตกตัวของกรดไขมันที่ทำใหเกิดกลิ่น กลิ่นจึงเปนกลิ่นนม และเปนนม
อินทรีย ซึ่งไมไดเพียงแคไมใชสารเคมี แตใหความสำคัญกับการทำธุรกิจ
ที่ไมทรมานสัตว” นั่นคือ การปลอยใหสัตวไดมีชีวิตตามธรรมชาติ 

 “ทุกวันนี้เรากำลังบริโภคแบบผิดธรรมชาติ กินผลผลิตจากสัตวที่
ไมไดอยูตามธรรมชาติ อยางที่ควรจะอยู  เราเลี้ยงไกโดยไมใหรูวาโลกมี
กลางคืน กลางวัน มีแสงตะวัน มีพระจันทร ตั้งแตฟกจนถึงวันเชือดอยูกับ
แสงไฟฟา ใหกินอาหารตลอดเวลา เดี๋ยวนี้เล้ียงกันแค 30 วันก็ขาย 

คุณคาตามธรรมชาติ
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สายเลือดแพะนม พอถึงรุนที่ 3 - 4 ก็กลายเปนพันธุพื้นเมือง แตยังมี
พันธุกรรมที่ใหนมดีอยู” 

 แพะสายพันธุใหมทนทานตอสภาพแวดลอมและโรค ปจจุบันให
นมถึงวันละ 2 กิโลกรัม มากกวาพันธุพื้นเมืองเดิมถึง 4 เทา

 ปจจุบันนมแพะพรุจำปากำลังกาวไปตามเสนทางสรางมาตรฐาน
นมอินทรีย ซึ่งมีเงื ่อนไขไมตางจากนมวัวอินทรีย ที่ปญหาอาหารขน  
“ทางเลือกคือพยายามลดการใชอาหารขนสำเร็จรูป ใชการปลูกพืชโปรตีน
ทดแทน  แตในสวนของยาปฏิชีวนะ และสารเคมีในอาหารหยาบ ลดได
โดยสมบูรณแลว  ฟารมปลอดสารเคมีทำไดไมยาก แตส่ิงท่ีสำคัญคือสภาพ 
ความเปนอยูที่ดีของสัตวดวย ทุกขั้นตอนการเลี้ยงตองไมทรมานสตัว” 

 “สิ่งที่ผมคิดอาจจะทวนกระแส เหมือนวายทวนน้ำ แตผมเชื่อวา
ตนน้ำ น้ำตองใสแนนอน ไมเหมือนปลายน้ำ มีแตตะกอนขุน” ประธาน
ชมรมชาวแพะภูเก็ต เลาวา เคยหลงในกระแสเงินหลายป ทำงานกับ
บริษัทไทย - ญี่ปุน กาวหนาในอาชีพ มีรายไดดี ใชจายเงินตามที่คิดวา
เปนการแสวงหาความสุข “เราคิดวาเปนกำไรชีวิต แตที่จริงกำลัง
ขาดทุนชีวิต เรากินเหลา เราเท่ียว จนปวยหนัก ถูกหามข้ึนเคร่ืองบินจาก
อีสานเขากรุงเทพฯ ไมทันก็ตาย”

วายทวนกระแสทุน

เปนสารที่ชวยตอตานอนุมูลอิสระ สรางภูมิตานทานใหมนุษย 

 “เราจะรีดนมเขา เขาตองพรอม ไดรับอาหารท่ีสมบูรณ มีน้ำสะอาด
ไมปนเปอน อาหารที่กินปลอดภัยจากสารเคมี และอยูในสภาพที่สมบูรณ 
ไมใชผอมทุลักทุเล แลวยังไปรีดนมเขา ผมรีดนมดวยมือ โดยใหความสำคัญ
กับเร่ืองความสะอาด คนรีดดวยมือสัมผัสทุกวันจะรูวาเตานมรอนหรือเย็น 
เตานมอักเสบหรือไม” 

 การเลี้ยงแพะแบบธรรมชาติไมตางจากการเลี้ยงวัวอินทรีย ที่ตอง
ใหความสำคัญกับการคัดเลือกพันธุ ใหเหมาะสมกบัสภาพแวดลอม ในขณะ 
เดียวกันก็ใหผลผลิตที่ดีดวย “ถาไมสามารถคัดพันธุที่เหมาะสมกับพื้นที่ได 
ผมก็ตองปรับสิ่งแวดลอม แตชาวบานเราคิดแบบนั้นไมได ลงทุนสูงเกินไป 
สิ่งที่เราคิดคือ สัตวที่ตองกินอาหารตรงนี้ได อยูในอากาศ ฝนแปด (เดือน) 
แดดสี่ (เดือน) ได ตองโดนฝนโดนแดด เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดในความ
เปนจริงของชีวิต”

 “ไมใชกลัวแพะจะปวยแลวนำไปขังไวในโรงเรือน ตลอด 365 วัน 
สุดทายทำลายสัญชาตญาณธรรมชาติ ตองใชยาปฏิชีวนะแนนอน เพราะ 
สัตวออนแอเสียแลว”

 แมจะไมไดเรียนดานปศุสัตว แตเขาอาศัยความรูสาขา พืชศาสตร 
จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี เปน 
พ้ืนฐานความรูในการทำฟารม ประกอบกับการคนควาเพ่ิมเติม อัคระ ธิติถาวร 
ไดคัดเลือกสายพนัธุแพะของกลุมอัคระดิษฐขึ้นมา เปนพันธุผสมระหวาง
แพะพื้นเมืองภาคใตที่มีอยูชานาน เปนแพะขนาดเล็ก ใหนมนอย ประมาณ 
500 กรัมตอวัน กับพันธุแพะนมตางประเทศ เชน พันธุเหลาซานของจีน 
“เราจะไดแพะลูกครึ่ง ที่ลืมตาขึ้นในสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศของภูเก็ต 
ไมไดมาปรับตัวตอนโต ทำใหทนทานกวาแพะนมนำเขา แลวคอยๆ เพิ่ม
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ปรับปรุงพันธุไปชวย ชาวบานเขาไมรูเอาพอผสมลูก พ่ีผสมนอง เปนสายเลือด 
ใกลชิด น้ำนมก็นอย มีโอกาสแสดงพันธุกรรมดอย เราใหความรูกลับไป
เปนการแลกเปล่ียนกัน”

 ปจจุบันอัคระฟารมมีแพะ 77 ตัว เปนแพะรีดนม 30 ตัว ใหนม
เฉลี่ยวันละ 30 กิโลกรัมเศษ “เปนชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับ
ผมหมายถึงการทำอะไรไมมากเกินกำลัง มีเวลามาประหยัดปลูกพืชกิน 
มีเวลาใหสังคม พอเพียงสำหรับผม มีตัววัด คือเม่ือไรท่ีเร่ิมจะให คือพอเพียง
แลว ถามี 10 บาทแตใหไมได แสดงวาไมพอ คนมี 5 บาทแตใหได 
แสดงวาพอ ไมไดจำกัดวารวยหรือจน 

 “สิ่งที่ใหแกคนอื่นๆ ไมใชเงินเทานั้น แตใหอะไรก็ได ความคิด 
ความรู ฯลฯ มีเยาวชนเขามา ทางชมรมก็ใหความรู ที่ผานมาคนสวนใหญ
ไมคอยกลาบอกวาเปนเกษตรกร เราอยากใหเขาลืมตาอาปากได กลา 
ประกาศวาเปนเกษตรกรอยางภาคภูมิใจ”

 แนวทางการทำเกษตรที่สมบูรณในตัวเองขนาดเล็กของชุมชน 
สามารถเปนทางเลือกที่เปนจริง “ไมใชเด็กหรือเยาวชนไปดูงานทีไร ก็ไปดู
แตโรงงานอุตสาหกรรมใหญๆ เทคโนโลยีสูงๆ กลับมาเอามือกายหนาผาก 
ไมมีทุนพอทำแบบนั้น อยางดีก็เปนลูกจาง ถาเขามีโอกาสมาดูงานระดับ
ชุมชน ทำใหมีกำลังใจที่จะทำ และทำได”

 ไมวาจะเปนการทำนมวัวหรือนมแพะ แตการผลิตแบบอินทรีย
มีหลักการสำคัญที่เหมือนกันคือ การผลิตที่คิดถึงผูอื่นมากขึ้น

 เวลานั้นนับได 10 ป หลังเรียนจบในป 2529 “ผมกลับหลังหัน
เหมือนทหารฝกแถว ที่ผานมาเราเห็นความแกงแยงในเชิงธุรกิจ ถึงจะ
เพ่ือนกัน ไมใชความจริงใจท่ีมาจากรากลึกของชีวิตท่ีแทจริง เพราะสุดทาย
ตองแขงกัน ลึกๆ แลวเปรียบเทียบกันตลอด”

 เขากลับมาบานเกิดที่ภูเกต็ เริ่มตนปลูกผักปลอดสารพิษไวกิน
และขาย พรอมกับเลี้ยงแพะพื้นเมืองหวังเอาขี้แพะมาเปนปุย และไดเห็น
ศักยภาพของแพะ ที่เนื้อราคาสูง แตตองเลี้ยงจำนวนมากถึงจะมีรายได
หมุนเวียนพอ จึงเปลี่ยนมาเลี้ยงแพะนม ที่สามารถเลี้ยงจำนวนไมมากนัก 
แตจัดสรรใหรีดนมไดทั้งป มูลคาน้ำนมสูง สามารถเลี้ยงชีวิตไดอยางดี

  “กลับมาอยูอยางมีอิสระ คนเรามีเวลาในชีวิตไมมาก ตอนนั้น
ผมอายุ 30 ปเศษ มอีะไรหลายอยางที่อยากทำ เราก็ทำเลย ไมขออนุมัติ
ใคร อยากทำวิจัยก็ทำของผมเอง อยางเรื่องการปรับปรุงพันธุแพะใหไดนม 
2 กิโลกรัมตอวันเทาพันธุตางประเทศ แตสามารถอยูในสภาพแวดลอม 
แบบนี้ได”

 “ขอดีของงานแบบชาวบาน คือสงผานกันไดเปนภาษาที่ชาวบาน
เขาใจ เอามาใชได เราอยาไปดูถูกวาชาวบานคิดอะไรไมเปนวิทยาศาสตร 
มองวางานวิจัยชาวบานไมนาเชื่อถือ แตลืมวาภูมิปญญาตางๆ ก็งานวิจัย
ชาวบานทั้งนั้น เขาวิจัยโดยการสังเกตเปรียบเทียบ อาจไมมีตัวเลขพิสูจน 
แตเขารูวามันไดผล เชน สมุนไพรชนิดนี้กินแลวเห็นสัตวถายออกมาเปน
พยาธินอยลง” 

 “ความรูแบบน้ีถานักวิชาการไปตอยอด เอามาแบงปนกันจะกาวหนา 
ไปไดมาก พันธุแพะท่ีไดมาผมไมจดลิขสิทธ์ิ เพราะผมมองวาการจดลขิสิทธ์ิ 
ทางการเกษตร ทำใหไมมีความกาวหนาของสังคมโดยรวม เราก็ไดความรู
จากชาวบานท่ีเขาเล้ียงแพะกันมานานเยอะมาก สวนเราเอาความรูเร่ืองการ
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 “เกษตรกรรมมีหนาที่สามอยางคือ เพื่อให
ประชาชนสัมผัสกับการใชชีวิตที่เปนธรรมชาติ สอง 
เพื่อใหเรามีความเปนมนุษย และใหศีลธรรมมีพื้นที่
มากกวาแคพวกเราดวยกัน สุดทายคือ เพื่อใหมี
อาหารและสิ่งจำเปนตอชีวิตไวใชในวันขางหนา”

      
   อี. เอฟ. ชูมาเกอร
  ผูเขียน เล็กๆ แตงดงาม (Small is Beautiful)3

บทที่ 6
จริยธรรมงวงนอน 
ธุรกิจกับความรับผิดชอบ

3 อางใน ปาจารยสาร ปที่ 32 ฉบับที่ 5 หนา 25 
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 “ผมเองก็บอกไมไดวาวิธีการทำนมอินทรีย ที่พวกเราทำกันที่
มวกเหล็ก จะใชไดเหมือนกันหมดกับที่อื่น แตผมเห็นวา หลักการพื้นฐาน
ที่สำคัญคือ ซื้อเขาใหนอย ระวังสารเคมี มีความตระหนักเรื่องสิ่งแวดลอม
และความอยูดีมีสุขของสัตว (Animal welfare) รวมทั้งสวัสดิการคนงาน”

 “การคิดแบบเกษตรอินทรีย ก็คือ การคิดถึงคนอื่นใหมากขึ้น 
รับผิดชอบตอสังคม“ พฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผูจัดการบริษัทแดรี่โฮม 
จำกัด สรุปและวา วิถีทางน้ียังหมายถึงการอยูรอดของผูประกอบการอีกดวย

 แนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืนบอกวา หากไมมองไกลกวาเดิม 
ผลเสียก็จะเกิดขึ้นกับธุรกิจเองในระยะยาว 

  “ถาทำธุรกิจโดยไมคิดถึงสังคม ในที่สุดก็ตองเกิดผลกระทบที่ตัว
เราเองอยางหนีไมพน การทำเกษตรอินทรียตองมองเร่ืองความย่ังยืน อยาง
การเล้ียงวัวแบบอุตสาหกรรม ใหเขาคอก ฉีดยา ถามวาย่ังยืนไหม แค 2-3 ป
วัวก็หมดอายุใชงานเพราะผสมไมติด สวนสภาพแวดลอมในฟารมก็ขาด
สมดุล จากการนำเขาอาหาร ทำใหท่ีดินท่ีเราเอาอาหารมา เชน ไรขาวโพด 
เสื่อมโทรม ในขณะที่ภายในฟารมก็เต็มไปดวยมูลสัตวหมักหมม ถูกชะลง
ทำลายแหลงน้ำ เรียกวาที่หนึ่งปุยมากจนกลายเปนมลพิษ แตอีกที่ขาดปุย 

ความรับผิดชอบ

 นมปนเปอนเมลามีน ที่คราชีวิตเด็กชาวจีน 3 ราย และยังมีเด็ก
เจ็บปวยดวยโรคนิ่วในไตอีกนับหมื่น ตามดวยขาวการพบสารปนเปอนใน
อาหารที่ใชนมนำเขาจากจีนในประเทศตางๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลก4 ทำให
ยากแกการคาดคะเนวา แทที่จริงแลวมีคนจำนวนเทาไรกันแนที่เจอพิษ
จากสารเมลามีนในนม แตยังไมแสดงอาการออกมา 

 บางทีเรื่องนี้อาจจะทำใหเห็นภาพใหมของเสนทางอันยาวไกล
ของระบบตลาด ที่ดานหนึ่งเชื่อกันวา ทำใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทาง
เศรษฐกิจ แตในอีกแงหน่ึงกลับกำลังสะทอนถึงคุณภาพท่ีสวนทางกับปริมาณ 

 เปนไปไดหรือไมวา กลไกอันซับซอนของตลาด ที่แยกผูผลิตกบั
ผูบริโภคออกหางไกลขึ้นทุกที ตามความกาวหนาของเทคโนโลยี สงผลตอ
การทำงานของจริยธรรมของผูผลิตดวย เพราะคงเปนเรื่องงายกวาที่เราจะ
ทำเปนไมรูไมเห็นกับอันตรายของสินคาที่เราผลิต ถาเราไมเห็นหนาคาตา
ผูบริโภค 

  ความซับซอนของระบบไมเพียงแตทำใหเราไมเห็นภาพรวม 
แตดูเหมือนวาเราตองยอมรับสถานการณอยางไมมีทางหลีกเลี่ยง การ 
ควบคุมดวยกฎหมาย อาศัยการบังคับใชโดยเจาหนาที่เพียงหยิบมือ ทำให
ขาวคราวเรื่องสารพิษในอาหารยังคงเกิดขึ้นตลอดเวลา เกิดแลวก็เงียบ
หายไป สะทอนใหเห็นระบบตลาดที่เปยมดวยอำนาจ จนรัฐและสังคม
ไมสามารถเขาไปกำกับดูแล นำไปสูการผูกขาด และไรความรับผิดชอบ

 แลวอะไรคืออนาคตของการตลาดและเกษตรกรรมทีไ่มอยูบน
พ้ืนฐานธรรมชาติ จำกัดขอบเขตของศีลธรรม และสุดทายก็ไมมีอาหาร
และสิ่งจำเปนในวันขางหนา  

4 21 กันยายน 2551 รายงานของกระทรวงสาธารณสุขจีน ระบุยอดเด็กจีนที่ยังรักษาในโรงพยาบาล หลังจากดื่มนม 
ปนเปอน พุงถึง 12,892 ราย ในจำนวนนี้ 104 ราย อาการหนัก ขณะที่เด็กอีก 1,579 ราย ไดรับการรักษา และกลับ 
บานไดแลว สวนเด็กที่มีอาการไมรุนแรง และไดรับการรักษาโดยไมตองเขาโรงพยาบาลมีจำนวน 39,965 ราย สวนเด็ก
ที่เสียชีวิตมีจำนวน 3 ราย    จากเว็บไซตผูจัดการออนไลน
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 “เมื่อตอนที่ทางแดรี่โฮมเสนอสินคาใหกับเลมอนฟารม เราตอง
ไปเยี่ยมชมฟารม ดูวาปลอดจากสารเคมีจริงหรือไม สินคาตัวอื่นๆ ในราน
ก็เชนกัน เพราะตองมารับรองกับลูกคา ถาสินคาไมดีจริง ลูกคากินแลว
เปนอะไรไป เราก็บาปนะ”  อัญชลี ชวยยล เจาหนาที่ฝายจัดซื้อของ
บริษัทสังคมสุขภาพ ซึ่งทำหนาที่บริหารราน “เลมอนฟารม” เลาถึงงาน  

 “อยางนม พอลูกคาไดขอมูลวาเปนนมอินทรีย เขาก็กินกันใหญ
เลย เราก็ตองแนใจในคุณภาพของสินคา ชีวิตคนไมใชของเลน เราตองมี
มาตรฐานและรูจริงในสิ่งที่เรานำมาขาย การคัดเลือกสินคาเขารานจึงให
ความสำคัญกับคุณภาพของสินคา ไมไดขึ้นอยูกับวาสินคานั้นจะทำกำไร
มากแคไหน” แขลดา จิตปญญา ผูจัดการสวนสงเสริมสุขภาพ ยืนยันถึง
ความรับผิดชอบตอลูกคา และไดเลาถึงที่มาของสินคาในรานเลมอนฟารม
ซ่ึงเนนอาหารธรรมชาติ บนพ้ืนฐานความคิดท่ีวาสุขภาพท่ีดีมาจากการกิน 
อาหารธรรมชาติ

 “เลมอนฟารมจะเขาไปสนับสนุนกลุมเกษตรกรในชุมชนตางๆ 
ใหผลิตสินคาธรรมชาติ โดยชวยดูแลมาตรฐานการผลิต ในรูปพันธมิตร
ทางการคา สรางความเชื่อมั่นวา สินคาของเขามีตลาดรองรับแนนอน 

มโนธรรมที่คอยกวนใจ

 “ถาเรากระจายเลี้ยงวัวในแปลงหญา วัวถายลงแปลงหญาเปนปุย 
หมุนเวียนสมดุล ตัวเกษตรกร รวมทั้งคนงานไดอยูในสิ่งแวดลอมที่ด ี
สิ่งตกคางในฟารมไมมี ถาฉีดยาฆาเห็บใสวัว วัวไปนอนกลิ้งในแปลงหญา 
อาบน้ำ หรือฝนตก ยาฆาแมลงก็ไหลลงฟารม ลงแหลงน้ำ ระบบนิเวศน 
เสีย แมลงอื่นตายไปดวย อยาง แมลงปอซึ่งกินยุง ฟารมที่ขาดแมลงปอ
จะมียุงเยอะ ถาเราทำใหระบบเล็กยั่งยืน ไมสงออกของเสีย ระบบนิเวศน
ขางเคียงก็จะดี และถามีระบบเล็กที่ดีจำนวนมากๆ ระบบใหญก็ดีไปดวย”

 ความรับผิดชอบของผูประกอบการนมอนิทรีย ไมวาจะเปนแดร่ีโฮม 
หรือพรุจำปา หรือเจาของฟารมอินทรีย จึงไมไดหยุดอยูแคการสรางผลกำไร 
มากๆ โดยไมคำนึงวา “ตนทุน” หรือ “คาใชจาย” ท่ีนำมาซ่ึงกำไรเหลาน้ัน 
สูงเพียงใดและใครเปนผูแบกรับ  ไมวาจะเปนตนทุนทรัพยากรธรรมชาติ 
คาใชจายในการรักษาพยาบาล การบำบัดมลพิษ ฯลฯ

  ความรับผิดชอบทางสังคมของผูประกอบการ (Corporate 
Social Responsibility-CSR) จึงมีความหมายมากกวาการแบงผลกำไร
เล็กนอยมาบริจาคใหสังคม เพื่อสรางภาพพจนที่ดี แตเปนการผลิตหรือ
การคา ที่สะทอนจิตสำนึกตอสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีหลายมิติ อาทิ ความปลอดภัยของสินค้า 
สวัสดิการของพนักงาน ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ฯลฯ 
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 ตลาดสินคาอินทรียไมไดเติบโตอยางรวดเร็ว เชนเดียวกับการ
เปลี่ยนแปลงการผลิตจากเกษตรเคมีเปนเกษตรอินทรียก็เปนไปอยางชาๆ 

 “การสื่อสารขอมูลเปนเงื่อนไขสำคัญ ไมใชวาเราผลิต ติดฉลาก
อินทรีย เอาสินคาไปวางขาย แลวลูกคาจะซื้อ ไมงายอยางนั้น ถาลูกคายัง
เลือกบริโภคตามโฆษณา หรือตัดสินใจจากราคา ไมเปลี่ยนกระบวนทัศน
ในการบริโภค เราก็ลำบาก”

 “เครือขายมีความสำคัญ ซ่ึงการเปนสมาชิกของเครือขายมีประโยชน 
มากในการขยายตลาดสินคาอินทรีย อยางผมเปนสมาชิกชมรมเกษตรอินทรีย 
มีโอกาสไดเชื่อมโยงออกไปสูกลุมอื่นๆ ที่มีความสนใจเรื่องเกษตรอินทรีย
เหมือนกัน หลังสุดก็ไดรวมเปนสวนหนึ่งของการรวมตัวเปน เครือขาย
ตลาดสีเขียว ซ่ึงเปนคร้ังแรกท่ีมีการรวมตัวกันสามฝาย ท้ังผูผลิต ผูจำหนาย
และผูบริโภค เพื่อสงตอขาวสารเกี่ยวกับการบริโภคที่ไมทำลายสิ่งแวดลอม
และดีตอสุขภาพ”

 “แตกอนเคยมีกลุมผูผลิตอาหารอินทรีย แตยังไมมีกลุมผูบริโภค
และผูคา เมื่อมารวมกันทั้งสามฝาย ทำใหขาวสารครบทุกมิติ รูวาผูบริโภค
ตองการอะไร การเผยแพรขอมูลท้ังในสวนของสินคาและรานคาผานเว็บไซต 

เครือขายสินคาอินทรีย

มีการกำหนดราคาที่เขาอยูได และวางแผนการผลิตรวมกันวา จะผลิต
อะไร จำนวนเทาไร ไดผลผลิตชวงไหน เพ่ือเราจะไดทำขอมูลแจงลูกคา
ลวงหนา”

 อยางไรก็ตาม สินคาเกษตรก็เหมือนกับที่เราเคยเรียนในวิชา
เศรษฐศาสตรเบ้ีองตนวา เปนสินคาท่ีมีความยืดหยุนต่ำ แมจะวางแผนแลว 
แตบางครั้งผลผลิตก็เสียหายไมมีขาย ในขณะที่สินคาบางอยางเขามา
มากมาย เกินกวาที่ไดตกลงไว 

 “เราเห็นหนาชาวบานแลว ก็ตองรับไวหมด แลวมาหาทางจัดการ 
เชน ทำเปนของแถมบาง ซื้อสินคาครบ 300 บาทแถมผัก บางทีผลไม 
อยางลูกไหน เขามามาก จนเราขายไมทัน ก็ตองมานั่งกวนทำเปนแยมกัน 
ก็หาทางออกกันไป”

 ระยะเวลากวา 10 ปของ เลมอนฟารม ผูจัดการฝายสงเสริม
สุขภาพใหขอมูลวา “สามารถอยูไดทางธุรกิจ สิ่งสำคัญคือ ลูกคาใหความ
เชื่อถือในสินคาที่เราเลือกเขามาจำหนาย ทั้งนี้เราตองเปนฝายใหขอมูลกับ
ลูกคา เพราะสินคาสุขภาพเปนเรื่องใหม บางเรื่องผูบริโภคเขาก็ไมรู สวน 
ลูกคาที่ซื้อสินคาไปบริโภคแลว เขาจะใหขอมูลกลับมา ทำใหเราสามารถ
ปรับปรุงสินคาไดตลอดเวลา”

 การตลาดสินค้าอินทรีย์ จึงมีแนวโน้มของการสร้างเยื ่อใย 
สายสัมพันธระหวางผูผลิต ผูบริโภค และผูจำหนาย ที่ไมไดอยูบนฐานของ
การแขงขันและผลกำไรเปนหลัก แตเปนการชวยเหลือเกื้อกูล และความ
รับผิดชอบตอกัน 
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เริ่มแรงกระทบสูสังคม เพราะผูผลิตเปนผูบริโภคดวย ทำขาวอินทรียก็จะกิน
อาหารอินทรีย เมื่อเปลี่ยนการผลิตเขาก็เปลี่ยนการบริโภค ถามีคนเปลี่ยน
มากขึ้น จนทำใหมวลวิกฤติ กระบวนทัศนและพฤติกรรมของสังคมโดย
รวมก็เปลี่ยนได”

 นมแดรี่โฮม อาจจะเปนเพียงนมหยดเล็กในตลาดผลิตภัณฑนม 
ในขณะที่นมพรุจำปา ไมอาจนับเปนอะไรไดในแงสัดสวนการตลาด และ 
เราไมกลาพูดอะไรคลายๆ กับวาทะทีน่ีล อารมสตรอง วาไวเมื่อไปเหยียบ
ดวงจันทรวากาวเล็กของคนคนหนึ่ง คือกาวที่ยิ่งใหญของสังคม  แตส่ิงท่ี
เกิดข้ึนตลอดจนแนวโนมในอนาคตท้ังในมุมของผูผลิต ผูบริโภค และผูคา 
บงช้ีถึงความเปนไปไดของการพัฒนาธุรกิจที่สรางสรรคกวาเดิม ที่สามารถ
ขยับขยายพรมแดนตลาด ใหคนจำนวนมากกวาเดิมสามารถทำกำไรได 
ในทางที่เปนประโยชนตอผูบริโภค สังคมโดยรวมและสิ่งแวดลอม

เครือขายตลาดสีเขียว (www.ThaiGreenMarket.com) ซึ่ง สมาชิกภาค
ผูผลิตกับผูจำหนายชวยกันลงขัน เพราะไดประโยชนรวมกัน สวนผูบริโภค
เขาซื้อสินคาอยูแลว และเว็บไซตก็ไมไดใชเงินมาก 

 “สมาชิกเครือขาย นัดเจอกันเดือนละครั้ง หมุนเวียนกันไปตาม
รานสุขภาพในกรุงเทพฯ” กรรมการผูจัดการบริษัทแดร่ีโฮม จำกัด เลาถึง 
การขยายตลาดสินคาอินทรียผานเครือขายตลาดสีเขียว ซ่ึงนอกจากมีเว็บไซต 
เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารหรือทำการตลาดผานเว็บไซต 
แลว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่หลากหลาย อาทิ การสรางเครือขายรานสินคา
สุขภาพ ที่จำหนายสินคาเกษตรอินทรียและสินคาจากขบวนการผลิตดวย
วิธีทางธรรมชาติ การสรางเครือขายผูบริโภคสีเขียว เพื่อรวมตัวผูบริโภคที่
สนใจในเรื่องอาหารปลอดสารพิษและการบริโภคที่คำนึงถึงความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดลอม จุลสารกรีน (Green journal) และกิจกรรมสงเสริมอื่นๆ เชน 
ตลาดนัด การจัดเที่ยวชมแหลงผลิตสินคาอินทรีย เปนตน

 การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละนอยที่เกิดขึ้น อาจจะเปนผลใหสังคม
เกิดการเปลี่ยนดานคุณภาพในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อมีเงื่อนไขแวดลอม
สนับสนุน กรรมการผูจัดการบริษัทแดรี่โฮม จำกัด คาดหมายและตั้ง
ความหวังวา “ราคาน้ำมันที่ขยับตัวสูงขึ้น ราคาอาหารสัตวที่แพงขึ้น 
จะบังคับใหเกษตรกรเปลี่ยนมาทำเกษตรธรรมชาติมากขึ้น”

 “ขอมูลอาหารอินทรียที่เราสงออกไป ชวงแรกๆ คนไมคอยรูสึก 
ไมคอยสนใจ จนกวาจะถึงจุดวิกฤติที่ทำใหคนหันมาเปลี่ยนพฤติกรรม 
เหมือนกับเรื่องโลกรอน ที่พูดกันมานาน จนวันนี้เริ่มเห็นผลกระทบ คนก็ 
หันมาสนใจใหความสำคัญกัน”

 “บานเราวันนี้ราคาขาว ราคานมยังสูงพอที่จะจูงใจใหทำเกษตร
เคมี  ใหไดเงินมากๆ  แตขาวอินทรียที่มีคนบางสวนทำมาเปนสิบป 
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