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การผลิตและการจัดการกระบือ
Production and Management of Buffalo Cattle
กระบือนับวําเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความสาคัญ ตํอระดับเกษตรกรรายยํอยในชนบทอยูํตลอดมาโดย
นับวําเป็นสํวนหนึ่งในระบบการผลิตการเกษตร ที่มีการเพาะปลูกเป็นรายได๎หลัก นานมาแล๎วที่กระบือถูก
ใช๎เป็นแหลํงแรงงานในการเกษตร การใช๎มูลเป็นปุ๋ย และเมื่อมีความจาเป็นก็สามารถขายเป็นรายได๎อีกทาง
หนึ่งด๎วย ในขณะเดียวกันสามารถใช๎ผลพลอยได๎ในไรํนา ซึ่งมีราคาถูกมาใช๎เป็นอาหารกระบือ เลี้ยงเพื่อ
เปลี่ยนให๎เป็นเนื้อสัตว์ที่มีราคาสูงได๎ จะสังเกตได๎วํากระบือพื้นเมือง และโคที่เลี้ยงด๎วยอาหารแบบเดียวกัน
และอยูํในสภาพแวดล๎อมเดียวกันนั้น โคจะมีรํางกายผอมในขณะที่กระบือยังคงสภาพเดิม ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากความแตกตําง ทางด๎านสัณฐานวิทยาสรีระวิทยา และการปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อม ทา
ให๎กระบือมีความแตกตํางจากโค และเอื้อประโยชน์ในการนาเอาสารอาหาร ไปเปลี่ยนเป็นเนื้อได๎ดีกวําโค
อยํางไรก็ตามจากข๎อเท็จจริงซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปวํา การเลี้ยงกระบือของเกษตรกรได๎ถูกละเลยจาก
ภาครัฐ และแม๎กระทั่งเกษตรกรเองก็นิยม และหันไปเลี้ยงสัตว์พันธุ์ตํางประเทศ การเลี้ยงกระบือของ
เกษตรกรยังเป็นไปแบบพื้ นบ๎าน ไมํมีระบบการผลิตในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ อาจเนื่องมากจากการมองข๎าม
ความสาคัญดังกลําว ซึ่งอาจจะเกี่ยวข๎องกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ของเกษตรกรเองด๎วยสํงผลให๎
จานวนกระบือลดลงอยํางตํอเนื่อง
ข้อได้เปรียบของการเลี้ยงกระบือ
1. เลี้ยงงําย ลงทุนต่า ไมํต๎องพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ทนทานตํอสภาพแวดล๎อมและใช๎
ประโยชน์จากอาหารหยาบที่มีคุณภาพต่าได๎ดี
2. เหมาะกับระบบการเกษตรแบบพอเพียง หรือเกษตรยั่งยืน สาหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ทากิน
น๎อยเพราะเกษตรกรมีภูมิปัญญาและพื้นที่เลี้ยงอยูํแล๎ว โดยเลี้ยงกระบือไว๎ใช๎แรงงาน ใช๎มูลเป็นปุ๋ยปรับปรุง
ดิน และผลิตลูกขายเพิ่มรายได๎
3. กระบือที่มีการคัดเลือกพันธุ์ การจัดการเลี้ยงดู การปูองกันโรคที่ถูกต๎องจะให๎ผลผลิตสูงได๎เทํา
เทียมกับโคพันธุ์ตํางประเทศทีเลี้ยงในสภาพเดียวกัน
4. พื้นที่วํางเปลําหรือที่น้าทํวมขังบางฤดู เหมาะที่จะใช๎เลี้ยงขุนกระบือในระยะสั้นได๎ดี
ประโยชน์ของกระบือ
1. การใช้เป็นแรงงาน กระบือมีรูปรํางลักษณะเหมาะกับการใช๎เป็นแรงงานในพื้นที่เป็นโคลน
ตมได๎ดี เพราะขาทั้งสี่ข๎างรับน้าหนักได๎ดี มีกีบเท๎าใหญํและแข็งแรงเดินได๎ดีในโคลน และมีข๎อกีบและข๎อขา
ที่เคลื่อนไหวคลํองตัว ทาให๎เดินได๎ดีในที่นาขรุขระ กระบือเป็นแรงงานหลักที่สาคัญของชาวนา เชํน ใช๎ใน
การเตรียมดินไถนาและคราด การนวดข๎าว ลากเกวียน ไถไรํ หรือไถวัชพืชระหวํางรํองมันสาปะหลังหรือ
รํองอ๎อยในบางพื้นที่ กระบือสามารถไถนาได๎วันละประมาณ 5 ชั่วโมง โดยใช๎งานเฉพาะในชํวงเช๎า และ
เย็น
2. การให้มูลเป็นปุ๋ย มูลกระบือมีความสาคัญมากในการฟื้นฟูความอุดมสมบรูณ์ของดิน
เนื่องจากที่นาได๎ใช๎ปุ๋ยเคมีติดตํอกันหลายปี ทาให๎ดินเสื่อมคุณภาพแข็งเป็นดินดาน แตํถ๎าใสํปุ๋ยคอกจากมูล
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กระบือเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให๎กับดิน จะทาให๎โครงสร๎างของดินรํวนซุย เพิ่มธาตุอาหารให๎กับพืช และ
ให๎ธาตุอาหารพืชในลักษณะตํอเนื่อง และยังทาให๎เกิดฟื้นฟูสิ่งมีชีวิตในดิน เชํน จุลินทรีย์ ใส๎เดือน แมลง
ตํางๆ
3 การให้เนื้อ เนื้อกระบือถือวําเป็นเนื้อที่มีคุณภาพตํอผู๎บริโภคโดยเฉพาะเนื้อกระบือด๎วย
เหตุผลด๎านรสชาติที่ดี เป็นเนื้อที่มีปริมาณไขมัน และไตรกลีเซอไรด์น๎อยเมื่อเทียบกับเนื้อไกํ เนื้อโค และ
เนื้อปลา แตํเส๎นใยมีลักษณะหยาบกวําเนื้อโค อุตสาหกรรมการผลิตอาหารจากเนื้อกระบือมีแนวโน๎มใน
การเจริญเติบโตที่สูงขึ้น เนื่องจากมีความเสี่ยงน๎อย จากสารเคมีที่มาจากการกาจัดศัตรูพืชและการรักษา
โรคสัตว์ เมื่อเทียบกับการผลิตเนื้อโคในประเทศที่พัฒนาแล๎วกระแสความต๎องการบริโภคเนื้อกระบือที่
สูงขึ้น เนื่องจากเป็นเนื้อคุณภาพพิเศษที่เรียกวํา natural grass-fed beef ซึ่งได๎รับความนิยมมากในกลุํม
ผู๎บริโภคที่รักสุขภาพที่ต๎องการบริโภคเนื้อที่มีไขมันต่า
จากสถิติที่รายงานโดยศูนย์สถิติการเกษตร (สานั กงานเศรษฐกิจการเกษตร 2555) ชํวงเวลา
จากปี พ.ศ. 2545 ถึง 2555 ประชากรกระบือปลักไทยลดลงเฉลี่ยร๎อยละ 3.66 ตํอปี ซึ่งสาเหตุของจานวน
กระบือปลักไทยลดลงจากรายงานของ Bunyavejchewin et.al. (1995) อ๎างโดย ผกาพรรณ (2539)
พอจะสรุปได๎ดังนี้
1. การขาดแคลนแรงงานในครัวเรือน เนื่องจากคนหนุํม – สาว มักจะออกไปทางานตาม
โรงงานในเขตอุตสาหกรรม ดังนั้น แรงงานภาคเกษตรในครัวเรือนจึงมักเป็น พํอบ๎าน แมํบ๎าน คนแกํ และ
เด็กเล็ก เป็นสํวนใหญํ จึงใช๎รถไถซึ่งเป็นเครื่องทุํนแรงประหยัดเวลา และแรงงานในการไถนาหรือไถพรวน
ดินในการเกษตร
2. คํานิยมและวัตถุนิยม การถือครองรถไถนา ซึ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องใช๎ที่ทันสมัยทาให๎ทางาน
ได๎สะดวก รวดเร็ว แล๎ว ยังเป็นสิ่ งแสดงฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรและความมีห น๎ามีตา ซึ่งเป็น
คํานิยมของสังคมเกษตรกรในชนบท
3. แหลํงเงินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) มีบทบาทให๎เกษตรกรสนใจ
ซื้อรถไถเดินตามเข๎ามาใช๎แทนกระบืองานมากขึ้น
4. สภาพการณ์ของฤดูฝน การที่ฝนตกไมํแนํนอนตามฤดูกาลและปริมาณน้าฝนที่ลดน๎อยลง
ทาให๎เกษตรกรต๎องเผชิญกับปัญหาการเตรียมดินในการเพาะปลูกในระยะอันสั้น จึงจาเป็นต๎องใช๎รถไถเดิน
ตามแทนแรงงานกระบือ เพื่อประหยัดเวลาโดยเฉพาะอยํางยิ่งหากต๎องไถเตรียมดินพื้นที่นาขนาดใหญํ
5. ขาดแคลนพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ราคาที่ดินที่แพงขึ้นเรื่อยๆ ทาให๎นักลงทุนกว๎านซื้อที่ดินในพื้นที่
ทาการเกษตรของเกษตรกร ซึ่งเคยใช๎เป็นแหลํงเลี้ยงโค – กระบือๆ จึงถูกต๎อนให๎ไปแทะเล็ม หญ๎าตาม ทุํง
หญ๎าธรรมชาติและที่สาธารณะ ซึ่งมีคํอนข๎างจากัด จึงเกิดภาวะขาดแคลนอาหารสัตว์ ทาให๎เกษตรกรลด
จานวนกระบือที่เลี้ยงลง ให๎เหลือเพียงพอที่จะหาอาหารเลี้ยงได๎
6. ข๎อจากัดทางสรีรวิทยาของกระบือ กระบือไมํสามารถทนทานตํอการทางานกลางแจ๎งที่
แดดจัดและอุณหภูมิในระหวํางวันสูง เชํนในฤดูร๎อน จึงต๎องใช๎กระบือทางานในเวลาเช๎าตรูํ และเวลาที่แดด
รํมแล๎ว เทํานั้น
แม๎วําจะมีข๎อจากัดและเหตุผลหลายข๎อดังที่กลําวมาแล๎ว การใช๎แรงงานกระบือในภาคเกษตร ก็
ยังไมํนําจะหมดไป ทั้งนี้เพราะในงานไรํนาบางชนิด เชํน การไถพรวนรํองพืชไรํ-พืชสวน การไถพลิกดินเพื่อ
กาจั ดวัช พืชในนา การไถพื้น ที่ติดริมคันนาซึ่ง รถไถเล็กไมํส ามารถไถได๎ จาเป็นต๎องใช๎แรงงานกระบือ
นอกจากนี้ เกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกน๎อย การลงทุนซื้อรถไถเพียงเพื่อเตรียมดินปลูกพืช จึงให๎ผลไมํคุ๎มคํานัก
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เกษตรกรจึงมักเลี้ยงกระบือตัวเมียไว๎ เพราะนอกจากจะได๎ใช๎แรงงานเล็กๆ น๎อยๆ และได๎มูลเป็นปุ๋ยแล๎ว
ยังสามารถขายลูกกระบือเป็นรายได๎เสริมอีกด๎วย
12.1 การจาแนกกระบือ
กระบือ สามารถแยกได๎เป็น 2 กลุํม คือ กระบือปุา และกระบือบ๎าน สาหรับกระบือบ๎านก็แบํงได๎
เป็น 2 ชนิด คือ กระบือปลัก (Swamp buffalo) และกระบือแมํน้า (River buffalo) กระบือทั้งสองชนิด
จัดอยูํในวงศ์ตระกูลและสายพันธุ์เดียวกัน คือ Bubalus Bubalis แตํก็มีความแตกตํางกันทางสรีระวิทยา
รูปรําง และผลผลิตตํางๆ อยํางเห็นได๎ชัดเจน จากการศึกษาทางด๎านชีวโมเลกุลพบวํา กระบือปลักมี
จานวนโครโมโซม 24 คูํ สํวนกระบือแมํน้าจะมีจานวนโครโมโซม 25 คูํ และสามารถผสมข๎ามพันธุ์ระหวําง
กันได๎ สาหรับกระบือเลี้ยงในทวีปเอเซียนั้น ได๎มีผู๎สารวจ และแยกชนิดตามจานวนโครโมโซมไว๎ดังนี้
ตารางที่ 12.1 คาริโอไทป์ของสัตว์บางชนิดในตระกูล Bovidae
กระบือแยกตามภูมิศาสตร์
จานวนโครโมโซม
ประเภทของกระบือ
เอเซียตะวันออกเฉียงใต๎ (อินโดนีเศีย
มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์) รวมทั้ง
2n=48
กระบือปลัก (swamp type)
ออสเตรเลีย
กระบือซีลอน (ศรีลังกา)
2n=50
กระบือแมํน้า (river type)
กระบือมูรําห์และซูรตี (อินเดียปากีสถาน)
2n=50
เอเซียตะวันออก (ตูนีเซีย รวมถึงอียิปต์ และ
2n=50
กระบือแมํน้า (river type)
ยุโรปตอนใต๎)
กระบือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด๎วยนม ในตระกูล Bovidae ซึ่งเป็นพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องที่มีกีบคูํ โดยมีการ
จัดจาแนกตามชนิดของสัตว์เป็นกลุํมยํอย ดังแสดงไว๎ในตารางที่ 12.2
ตารางที่ 12.2 การจัดจาแนกชนิดของสัตว์ในตระกูล Bovidae
กลุ่มย่อย
ชื่อวิทยาศาสตร์
1. Taurinae
-Bos taurus
-Bos indicus
2. Bibovinae
-Bos (Bibos) gaurus
-Bos (Bibos) frontalis
-Bos (Bibos) banteng
-Bos (Bibos) sauveli
3. Bisontinae
-Bos grunniens
-Bos (Bison) bonasus
-Bos (Bison) bison
4. Bubalinae
-Bubalus bubalis
-Bubalus bubalis

ชื่อสามัญ
- European cattle - โคยุโรป
- zebu cattle - โคซีบู
- gaur - กระทิง
- gryal - กระทิงเขาทุย
- banteng - โคแดง
- kouprey - คูปรี
- yak - จามรี
- european bison - ไบซันยุโรป
- american bison - ไบซันอเมริกา
- swamp buffalo - กระบือปลัก
- river buffalo - กระบือแมํน้า
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5. Syncerinae

-Bubalus arnee
-Anoa mindorensis
-Anoa depressicornis
-Capricornis sumatraensis
-Syncerus caffer caffer
-Syncerus caffer nanus

- wild buffalo - กระบือปุา
- temaraw
- anoa
- serow
- african buffalo
- congo buffalo

1 ชนิดและพันธุ์ของกระบือ
การแบํงชนิดและสายพันธุ์ของกระบือนั้น แตกตํางจากสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น ๆ เชํน โค ไกํ สุนัข ที่
เลี้ยงกันในประเทศที่พัฒนาแล๎วคํอนข๎างมาก ทั้งนี้เพราะกระบือมีถิ่ นกาเหนิดและมีเลี้ยงอยูํเฉพาะใน
ประเทศกาลั งพัฒนาในทวีป เอเชียเทํานั้ น การแบํงชนิดและสายพันธุ์ จึงเป็นการแบํงตามลั กษณะ
ภูมิศาสตร์และสถานที่ โดยอาศัยลักษณะรูปรํางภายนอกครําวๆ และมักเรียกชื่อตามภาษาท๎องถิ่น ที่อยูํ
นั้นๆ โดยไมํมีมาตรฐานที่แนํนอน
กระบือที่เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง แบํงโดยการยอมรับกันทั่วไป เป็น 2 พวกใหญํๆ คือ
o กระบือปลัก หรือ Swamp buffalo
o กระบือแมํน้า หรือ River buffalo
กระบือทั้งสองพวกนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อเดียวกันคือ “Bubalus bubalis” แตํมีความ แตกตําง
กันในหลายด๎าน เชํน จานวนโครโมโซม ถิ่นกาเหนิด รูปรํางลักษณะภายนอก สรีรวิทยา และพฤติกรรม
ตํางๆ เป็นต๎น
กระบือปลัก (Swamp buffalo)
กระบือปลักเป็นสัตว์ที่มีถิ่นฐานอยูํในประเทศตํางๆ ทางตะวันออกไกล ซึ่งได๎แกํ ประเทศไทย
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม พมํา จีนตอนใต๎ กัมพูชา และลาว เป็นต๎น ในสมัยกํอน
เกษตรกรจะเลี้ยงไว๎เพื่อใช๎แรงงานในไรํนา ใช๎บรรทุกสิ่งของและลากจูง เมื่อกระบืออายุมากขึ้นก็จะสํงเข๎า
โรงฆําเพื่อใช๎เนื้อเป็นอาหาร สาหรับประเทศไทย กระบือพื้นเมืองจะเป็นกระบือปลัก อาจจะเป็นเพราะวํา
ลักษณะทั่วไปของกระบือชนิดนี้จะชอบนอนแชํปลัก ชอบลงน้าเมื่อมีอากาศร๎อน มีรูปรํางล่าสัน ลาตัวหนา
ลึก ท๎องใหญํ หัวยาวแคบ เขามีลักษณะแบนโค๎งไปข๎างหลัง หน๎าสั้น หน๎าผากแบนราบ ตานูนเดํนชัด ชํวง
ระหวํางรูจมูกทั้งสองข๎างกว๎าง คอยาว และบริเวณใต๎คอจะมีบั้งคอซึ่งมีขนขาวเป็นรูปตัววี (Chevron)
หัวไหลํและอกนูนเห็นได๎ชัดเจน ผิวหนังมีสีเทาเข๎มเกือบดา ที่เป็นสีขาวเผือกก็มีอยูํบ๎างเห็นได๎ทั่วไป
การจัดจาแนกกระบือไทย ตามรูปรํางลักษณะ การเรียกชื่อ และถิ่นที่อยูํ ซึ่งแตกตํางกันออกไป
ดังนี้ (กรมปศุสัตว์)
1. กระบือทุย อยูํในแถบจังหวัดลาพูน ลาปาง และอุตรดิตถ์ มีผิวหนังสีดา ขนหน๎าสีดา หัวยาว
ตัวเมียคอยาว และลึก ในตัวเมียจะมีเต๎านมใหญํกวําชนิดอื่นๆ สูงประมาณ 140 ซม. น้าหนักตัวประมาณ
450 กก.
2. กระบือแขม อยูํในแถบจังหวัดลาพูน และลาปาง กระบือแขมที่จังหวัดลาปางจะมีขนาดเล็ก
กวําในจังหวัดลาพูน กระบือชนิดนี้มีขนาดเล็ก น้าหนักตัวประมาณ 350 กก. มักชอบหากินใบไม๎ หนังและ
ขนมีสีเทา หัว คอ และลาตัวสั้นกวํากระบือทุย สูงประมาณ 130 ซม.
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3. กระบือจาม อยูํที่จังหวัดลาปาง มีลักษณะเหมือนกระบือทุย ผิวหนังสีดา ขนหน๎าสีดา หัวยาว
แตํตัวเล็กกวํากระบือทุย
4. กระบือประ อยูํที่อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ คาดวําเป็นกระบือที่ต๎อนมาจากอาเภอแมํ
สอด จังหวัดตาก มีขนาดเล็ก ไมํคํอยมีกล๎ามเนื้อ ตีนเล็ก น้าหนักประมาณ 300-450 กก. และมีลักษณะ
คํอนข๎างเปรียวมาก
5. กระบือมะริด เดิมเป็นกระบือพมํา เข๎ามายังประเทศไทยทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะ
เหมือนกระบือทางภาคกลางสํวนใหญํ แตํมีขนาดเล็ก รูปรํางได๎สัดสํวน แข็งแรง ขาตรง สีคล้า ขนยาวกวํา
กระบือชนิดอื่น ตัวผู๎หนักประมาณ 325-350 กก. ตัวเมียหนักประมาณ 300 กก.
6. กระบือตู๎ (กระบือทูํ) อยูํทางภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นกระบือที่มีกระดูกขาใหญํ เขา
กาง มีโครงกระดูกใหญํ
7. กระบือน้าว๎า อยูํที่จังหวัดนําน มีลักษณะเชํนเดียวกับกระบือทุย แตํมีขนาดใหญํมาก เกือบ 1
ตัน
8. กระบือในภาคกลาง อยูํในจังหวัดอุทัยธานี คาดวําอพยพมาจากหลายที่ ทั้งภาคอีสานและ
กระบือทุยทางภาคเหนือ สูงประมาณ 135-145 ซม. หนักประมาณ 700-750 กก.
9. กระบือแกลบ อยูํแถบอาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะเหมือนกระบือทางภาค
กลางแตํตัวเล็กกวํา น้าหนักประมาณ 300-400 กก.
10. กระบือจ๎อน อยูํทางภาคใต๎ของประเทศไทย ในอาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง คล๎าย
กระบือแกลบ มีขนาดเล็ก หูเล็ก น้าหนักประมาณ 300 กก.

ภาพที่ 12. 1 พํอพันธุ์กระบือปลัก และแมํพันธุ์กระบือปลักไทย
กระบือแม่น้า (River buffalo)
กระบือแมํน้าพบมากใน ประเทศอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ อียิปต์ ประเทศในยุโรปตอน
ใต๎และยุโรปตะวันออก เป็นกระบือที่ให๎นมมากและมีลักษณะเป็นกระบือนม เลี้ยงไว๎เพื่อรีดนม กระบือ
แมํน้าจะมีหลายสายพันธุ์ เชํน พันธุ์มูรําห์ พันธุ์นิลิราวี พันธุ์เมซานี พันธุ์เซอติ และพันธุ์เมดิเตอเรเนียน
เป็นต๎น กระบือประเภทนี้จะมีขนาดใหญํรูปรํางแข็งแรง ลักษณะทั่วไป มีผิวหนังสีดา หัวสั้น หน๎าผากนูน
เขาสั้นและบิดม๎วนงอ สํวนลาตัวจะลึกมาก ขนยาว โครงสร๎างใหญํ เต๎านมใหญํ เหนียงที่หน๎าอกยาน
ปลอกหุ๎มลึงค์หยํอนยาวเหมือน โคซีบู ถุงอัณฑะก็หยํอนยานมากกวําของกระบือปลัก กระบือแมํน้า
แบํงเป็นหลายพันธุ์ และมีชื่อเรียกตํางๆ กัน ตามท๎องถิ่นที่อยูํ
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ภาพที่ 12 .2 กระบือพํอพันธุ์เมซานี และกระบือแมํพันธุ์เมซานี
กระบือลูกผสม (Crossbred buffalo)
กระบือลูกผสมเป็นการผสมข๎ามสายพันธุ์ระหวํางกระบือปลักและกระบือแมํน้า ลูกผสมที่ได๎มี
ลักษณะของทั้งสองพันธุ์ผสมกัน คือ เขาไมํม๎วนขดมากเหมือนพันธุ์แท๎ แตํโค๎งออกข๎างและชี้ขึ้นบน หรือ
บิดเล็กน๎อย ผิวหนังมีจุดสีดา (dark pigmentation) หัวมีลักษณะไปทางกระบือแมํน้า แตํหน๎าผากไมํนูน
เดํนมาก เต๎านมเจริญดีกวํากระบือปลัก ใช๎งานได๎ดีเชํนเดียวกับกระบือไทย ตัวผู๎หนักประมาณ 730-800
ก.ก. ตัวเมียหนักประมาณ 630-650 ก.ก. จานวนโครโมโซมเทํากับ 2n=49 ในชั่วที่ 1(F-1) สํวนในชั่วที่ 2
และชั่วตํอๆไป จะมีตั้งแตํ 2n=48 หรือ 2n=49 หรือ 2n=50 ระบบการสืบพันธุ์ปกติเหมือนกระบือพันธุ์
แท๎ทั่วไป

ภาพที่ 12. 3 กระบือลูกผสม
2. การปรับปรุงพันธ์กระบือปลักไทย
กรมปศุสัตว์ได๎เริ่ ม “โครงการปรับปรุงพันธุ์กระบือ ” ขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2538 โดยขยายฝู ง
กระบือปลักยอดเยี่ยมขึ้นจาก 300 แมํเป็น 1,200 แมํ ตามสถานี/ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ตํางๆ ของ
กรมปศุสัตว์และจัดตั้งกลุํมผู๎เลี้ยงกระบือขึ้น 600 กลุํมทั่วประเทศ โดยจัดซื้อกระบือพํอพันธุ์ดีให๎เกษตรกร
ใช๎ขยายพันธุ์ ตํอเนื่องถึงปี 2539 และ 2540 (ตามเปูาหมายทั้งสิ้น 3,000 กลุํม) แตํการสร๎างฝูงกระบือ
ยอดเยี่ยมได๎ดาเนินการ ณ สถานีบารุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ ตั้งแตํปี 2524 เป็นต๎นมา โดยมีคณะกรรมการ
ทดสอบสมรรถภาพกระบือจากสถาบันตํางๆ มาคัดกระบือหยํานมปีละ 3 รุํน แตํละรุํนคัดเลือกเพศผู๎ 10
ตัว เพศเมีย 10 ตัวที่โตเร็วและรูปรํางสมสํวน นาไปทดสอบสมรรถภาพการเจริญเติบโต ณ ศูนย์วิจัยและ
บารุงพันธุ์สัตว์ลาพญากลางเป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้น คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกกระบือชุดเดิมนี้อีกครั้ง
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จากอัตราการเจริญเติบโตระหวํางทดสอบ ความสูง น้าหนักเมื่อ 2 ปี และรูปลักษณะภายนอก เพศผู๎และ
เพศเมียที่ผํานการคัดเลือกถูกนากลับมาเป็นพํอพันธุ์แมํพันธุ์ทดแทนในฝูงยอดเยี่ยมและพํอพันธุ์ที่ผํานการ
ทดสอบสมรรถภาพจะถูกรีดน้าเชื้อเพื่อไว๎ใช๎ผสมเทียมให๎กับกระบือของเกษตรกรทั่วประเทศ

3.ลักษณะทั่วไปของกระบือไทย
ลักษณะภายนอกของกระบือไทย โดยทั่วไป ลาตัวกายาล่าสัน (stocky) ซึ่งเหมาะสมกับการใช๎
แรงงาน ขนาดใหญํและมีน้าหนักมาก ลาตัวคํอนข๎างลึก รอบอกใหญํ ท๎องกางใหญํ คอใหญํ หน๎าอกกว๎าง
อวบแข็งแรง หัวลักษณะคํอนข๎างยาว หน๎าผากแคบ บางตัวเขาสั้นกุด บางตัวเขาโค๎งแอํนหลังเล็กน๎อยแล๎ว
งอนเข๎าหากัน หรือบางตัวอาจจะมีเขายาวจัดและกางแยกออกจากกันขนานกับระดับพื้นดิน แล๎วโค๎งขึ้น
เล็กน๎อย หลังไมํตรง บริเวณบั้นท๎ายหักลาด หางยาวลงไปประมาณถึงข๎อเขําหลัง หรือยาวกวําเล็กน๎อย
และมีพูํหางเป็นพวงไมํใหญํนัก เท๎ามีขนาดใหญํ กีบเท๎าทั้งคูํชิดกันแข็งแรง ผิวหนังตลอดรํางกายเป็นสีเทา
แกํ แตํไมํถึงกับดาจัด ขนปกคลุมรํางกายทั่วๆไป จัดวํามีขนบางมาก และคํอนข๎างหยาบ บริเวณที่มีขนอยูํ
มากคือเท๎าทั้ง 4 และบริเวณหัว (พลทิพ, 2504)
สีของกระบือไทย มี 2 สี คือสีเทาดาและสีขาว (เผือก) สีของกระบือเป็นสีของผิวหนังและสีขน
กระบือมีขนน๎อยประมาณ 25-40 เส๎นตํอผิวหนัง 1 ตารางนิ้ว จานวนกระบือเผือกพอยังพบเห็นอยูํบ๎าง
ประปราย โดยเฉพาะทางภาคเหนือโดยเฉพาะที่ จ.เชียงราย มีรายงานวําประมาณ 15 % สํวนในภาค
อีสานพบเห็นประมาณ 2-4 % สํวนทางภาคกลางและภาคใต๎เหลืออยูํน๎อยมาก
ขวัญ เป็นลักษณะประจาตัวของกระบือ สามารถพบเห็นได๎ตามสํวนตํางๆของรํางกาย มีตั้งแตํ 19 ขวัญ กระบือแตํละตัวมีจานวนขวัญและตาแหนํงของขวัญไมํเทํากัน จะพบมากที่หัว ไหลํ และซอกขา
แตํไมํคํอยพบแถวคอ หน๎าอก และหน๎าแง ตาแหนํงของขวัญนั้นในสมัยกํอนมีอิทธิพลตํอการซื้อขาย
กระบือของชาวบ๎านมาก เป็นความเชื่อทางโชคลาง
เขา กระบือไทยโดยทั่วไปหรือสํวนมากมีเขากางออกสองข๎างของศีรษะ ปลายเขาโค๎งเข๎าหา
กัน ลักษณะเขากระบือสํวนลํางเป็นสี่เหลี่ยมรูปมนผิวขรุขระเป็นปล๎อง สํวนบนกลมเรียวปลายแหลมผิวลื่น
กระบือบางตัวมีเขาผิดปกติ คือเขาสั้นทูํหรือเขา หลูบห๎อยลงสองข๎างศีรษะ ขนาดของเขากระบือจะยาว
ประมาณ 60 – 120 ซม. ซึ่งชาวบ๎านสามารถสังเกตรอยหยักของสันเขาในการประเมิ นอายุของกระบือได๎
อยํางครําวๆ ปัจจุบันมีเกษตรกรนาเขากระบือไปแปรรูปเป็นหัตถกรรมสร๎างมูลคําได๎อยํางมหาศาลเลย
ทีเดียว
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ภาพที่ 12.4 กระบือปลักไทย
ฟัน กระบือมีฟัน จานวน 2 ชุด คือฟันน้านมกับฟันแท๎ ฟันน้านมมีขนาดเล็กกวําฟันแท๎มาก ผิว
ของฟันน้านมเรียบกวําและมีสีขาวชัดกวําฟันแท๎ เราสามารถประเมินอายุกระบือจากการดูฟันได๎
ฟันน้านม มีจานวน 20 ซี่ เป็นฟันบน (กราม) 6 ซี่ ฟันลําง 14 ซี่ (ฟันหน๎า 8 ซี่ ฟันกราม 6 ซี่)
การขึ้นของฟันน้านมใช๎ประมาณอายุของกระบือได๎ดังนี้ (ดูที่ฟันลําง)
1) ฟันน้านมคูํแรกอยูํตรงกลาง มีตั้งแตํแรกเกิดหรือภายในสัปดาห์แรก
2) ฟันน้านมคูํที่ 2 อยูํข๎างฟันคูํแรกข๎างละซี่ เมื่อมีอายุ 2 สัปดาห์
3) ฟันน้านมคูํที่ 3 อยูํข๎างฟันคูํที่ 2 ข๎างละซี่ เมื่อมีอายุ 3 สัปดาห์
4) ฟันน้านมคูํที่ 4 อยูํข๎างฟันคูํที่ 3 ข๎างละซี่ เมื่อมีอายุ 4 สัปดาห์
ฟันแท้ มีจานวน 32 ซี่ เป็นฟันบน (กราม) 12 ซี่ เป็นฟันลําง 20 ซี่ (ฟันหน๎า 8 ซี่ ฟันกราม 12 ซี่)
จะประมาณอายุกระบือโดยตรวจฟันแท๎ (ฟันหน๎า) ได๎ดังนี้
1) ฟันน้านมคูํแรกเริ่มหลุด เมื่ออายุประมาณ 2 ปี ฟันแท๎คูํแรกจะขึ้นแทนเมื่ออายุ 2.5 - 3 ปี
2) ฟันน้านมคูํที่ 2 เริ่มหลุด เมื่ออายุประมาณ 3 ปี ฟันแท๎คสูํ องจะขึ้นแทนเมื่ออายุ 3.5 - 4 ปี
3) ฟันน้านมคูํที่ 3 เริ่มหลุด เมื่ออายุประมาณ 4 ปี ฟันแท๎คสูํ ามจะขึ้นแทนเมื่ออายุ 4.5 - 5 ปี
4) ฟันน้านมคูํที่ 4 เริ่มหลุด เมื่ออายุประมาณ 5 ปี ฟันแท๎คสูํ ี่จะขึ้นแทนเมื่ออายุ 5 - 5.5 ปี

ภาพที่ 12. 6 แสดงลักษณะของฟันน้านมและ ฟันแท้ในกระบือ
4.ข้อมูลกระบือนมในประเทศไทย
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กระบือนม หรือกระบือแมํ น้า ชื่อทางวิทยาศาสตร์เชํนเดียวกับกระบือพื้นเมือง คือ Bubalus
bubalis ซึ่งสํวนใหญํเป็นกระบือพันธุ์อินเดีย จัดเป็นกระบือพันธุ์นม มีการเลี้ยงสํวนใหญํอยูํในประเทศ
แถบเอเชียใต๎ ปัจจุบันได๎มีการนาพันธุ์ไปพัฒนาและเลี้ยงมากในประเทศทางยุโรปและอเมริกาใต๎ เพื่อผลิต
นมสาหรับบริโภคและไปทาผลิตภัณฑ์ตํางๆ พันธุ์กระบือนมที่เลี้ยงกันแพรํหลาย ได๎แกํ มูรําห์ นิริ -ราวี ซูติ
เมซานี ซึ่งเลี้ยงมากในอินเดียและปากีสถาน และเมดิเตอร์เรเนียนมูรําห์ซึ่งเลี้ยงมากในยุโรปและแถบลาติน
อเมริ ก า กระบื อ แมํ น้ าจะมีจ านวน chromosome 2n=50 ซึ่ งแตกตํา งจากกระบือ ปลั ก (swamp
Buffalo) ที่ มี chromosome
2n=48 ซึ่ ง กระบื อ ทั้ ง สองสายพั น ธุ์ นี้ ส ามารถผสมพั น ธุ์ ไ ห๎ ลู ก ที่ มี
chromosome 2n=48, 49 หรือ 50 ซึ่งไมํเป็นหมัน กระบือเลี้ยงจึงพบมีอยูํไมํกี่พันธุ์ ดังตํอไปนี้
 ออสเตรเลี่ยน (Australian)
 อียิปเตียน (Eqyptian)
 คันดิ (Kundi)
 มาเลย์เซี่ยน (Malaysian)
 นิลิ ราวิ (Nili-Ravi)
ประเทศไทยได๎มีการนากระบือนมมาเลี้ยงเพื่อผลิตนมโดยกลุํมชนมุสลิม โดยเลี้ยงรีดนมบริโภค
ภายในกลุํมกันเองเป็นเวลานานมาแล๎ว จนกระทั่งปี 2521 กรมปศุสัตว์จึงได๎มีการจัดซื้อกระบือนมพันธุ์
มูรําห์จากรัฐบาลประเทศอินเดีย เป็นเพศผู๎ 10 ตัว และเพศเมีย 90 ตัว นามาเลี้ยงที่ศูนย์วิจัยและบารุง
พันธุ์สัตว์หนองกวาง จังหวัดราชบุรี ขยายพันธุ์ทั้งพันธุ์แท๎และผลิตกระบือลูกผสมมูรําห์ -พื้นเมือง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยความเป็นไปได๎ในการผลิตนมและผลิตภัณฑ์นมจากกระบือ และผลิตเนื้อเพื่อ
บริโภคไปพร๎อมกัน ซึ่งจากผลงานวิจัยที่ดาเนินการมา พบวําการเลี้ยงกระบือนมในประเทศไทยสามารถ
เลี้ยงได๎ดี กระบือลูกผสมโตเร็วและให๎น้านมสูงกวํากระบือพื้นเมือง
การเลี้ยงกระบือนมที่ผํานมานั้น สํวนใหญํจะอยูํในวงแคบ ผู๎สนใจเลี้ยงจะเป็นกลุํมชาวมุสลิ มที่
บริโภคนมกระบือเทํานั้น การสํงเสริมการเลี้ยงกระบือนมแกํเกษตรกรทั่วไปไมํได๎รั บผลดีเทําที่ควร โดย
เกษตรกรจะให๎เหตุผลวําการรีดนมกระบือคํอนข๎างยากกวํารีดนมโค แมํกระบือบางตัวจะต๎องใช๎ลูกกระตุ๎น
ให๎มีการปลํอยนมและไมํคํอยเชื่อง ประกอบกับในสมัยกํอนการตลาดการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมจาก
กระบือไมํเป็นที่นิยม การผลิตกระบือนมจึงลดเปูาหมายลงและโครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบือนมได๎
สิ้นสุดลงในปี 2538
ในปี 2539 สภานมแหํ งชาติ ประเทศอินเดี ย ได๎ น๎อมเกล๎ าฯถวายกระบื อพันธุ์ เมซานี แดํ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เนื่องในพระราชวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จานวน 50 ตัว
เป็นกระบือเพศผู๎ 5 ตัว เพศเมีย 45 ตัว ซึ่งตํอมาได๎โปรดเกล๎าฯให๎กรมปศุสัตว์นามาเลี้ยงศึกษาวิจัย และ
ขยายพันธุ์ ซึ่งปัจจุบันเลี้ยงอยูํที่ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ซึ่งตํอมา ม.จ.ภีศเดชรัชนี ได๎ขอให๎นา
กระบือเมซานีจานวน 10 ตัว ไปทดลองเลี้ยงรีดนม ที่โครงการหลวงหนองเขียว อาเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหมํ สามารถผลิตนมกระบือนาไปจาหนํายให๎แกํร๎านอาหารที่นาไปผลิต Mozzarella Cheese ได๎
5. ความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือนม
การบริโภคอาหารประเภทนมแลผลิตภัณฑ์จากนม เชํน เนย โยเกิตต์ ชีสส์ มีความต๎องการสูงมาก
ขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนโครงสร๎างทางสังคมของคนไทยและความทันสมัยของระบบข๎อมูลขําวสาร การ
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บริโภคอาหารแบบประเทศตะวันตกและอาหารประเภทรวดเร็ว (Fast Food) เป็นที่นิยมแพรํหลายอยําง
รวดเร็ ว กว๎ า งขวาง อาหารดั ง กลํ า วสํ ว นใหญํ จ ะใช๎ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากน้ านมในการปรุ ง แตํ ง เชํ น พิ ซ ซํ า
แฮมเบอร์เกอร์ หรือแม๎แตํอาหารประเภทเนื้อสเต็ก เป็นต๎น ผลิคภัณฑ์นมสํว มใหญํจะต๎องนาเข๎าจาก
ตํางประเทศ เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางชนิดจะต๎องทาจากนมสดเทํานั้น เชํนชีสส์ประเภทตํางๆ ซึ่งชีสส์แตํละ
ชนิดก็จะมีวิธีการผลิตและวัตถุดิบ น้านมที่ใช๎แตกตํางกัน ปัจจุบัน ประเทศไทยมีความต๎องการบริโภค
ผลิตภัณฑ์นม โดยเฉพาะอยํางยิ่ง Mozzarella Cheese ซึ่งต๎องนาเข๎าจากตํางประเทศเป็นจานวนมาก
Mozzarella Cheese เป็น soft cheese มีคุณสมบัติเหนียวข๎นเมื่อถูกความร๎อน สาหรับใช๎ในการทาพิซ
ซําจะต๎องทามาจากน้านมกระบือเทํานั้นจึงจะมีคุณภาพดีเป็นที่ต๎องการของตลาด นอกจากนี้ ข๎อดีของการ
ใช๎นมกระบือทาชีสส์ ก็คือนมกระบือจะมีไขมันสูงกวํานมโค สามารถจะผลิตชีสส์ได๎ปริมาณมากกวําการใช๎
นมโคในปริมาณที่เทํากัน ทั้งนี้การผลิตชีสส์ 1 กก. จากนมโค ต๎องใช๎นมจานวน 8 กก แตํใช๎นมกระบือ
เพียง 5 กก เทํานั้น สํวนการผลิตเนย 1 กก จะต๎องใช๎นมโคปริมาณ 14 กก ในขณะที่ใช๎นมกระบือเพียง
10 กก เทํานั้น
ตารางที่ 12.4 ผลิตน้านมและคุณสมบัติทางเคมีของกระบือนม กระบือลูกผสมและกระบือพื้นเมืองที่เลี้ยง
ในประเทศไทย
คุณสมบัติน้านม
กระบือมูร่าห์
ลูกผสมมูร่าห์-พื้นเมือง
พื้นเมือง
ระยะเวลารีดนม (วัน)
212.85
268.10
249.00
ผลผลิตน้านม (กก.)
1,105.11
1,112.88
477.14
% ไขมัน
7.57
8.59
8.78
% โปรตีน
4.21
5.23
4.90
% แลคโตส
4.93
4.72
4.77
Na-Chiangmai et.al. (2000)
ตารางที่ 12.5 เปรียบเทียบคุณสมบัติของน้านมของสัตว์ชนิดตํางๆ
องค์ประกอบทางเคมีของน้านม
โคนม
โปรตีน (กรัม)
3.2
ไขมัน (กรัม)
3.9
น้าตาลแลคโตส (กรัม)
4.8
พลังงาน (K cal)
66
กรดไขมันไมํอิ่มตัว (กรัม)
2.4
แคลเซียม
นมกระบือสูงกวํานมโค 58%
โคเลสเตอรอล
นมกระบือน๎อยกวํานมโค 43%
http://www.buffalomilk.co.uk/id20_m.htm
ตารางที่ 12.6 เปรียบเทียบคุณสมบัติของน้านมกระบือและน้านมโค
คุณสมบัติ
น้านมกระบือ

แพะ
3.1
3.5
4.4
60
2.3

กระบือ
4.5
8.0
4.9
110
4.2

น้านมโค
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โคเลสเตอรอล
0.65 mg/g
3.14 mg/g
สัดสํวนของประสิทธิภาพของโปรตีน
2.74 (สูงกวํา 11.42%)
2.49
แคลเซียม เหล็ก และฟอสฟอรัส ในน้านมกระบือจะสูงกวําในน้านมโค 92%, 37.7% และ 118% ตามลาดับ
วิตามิน เอ ในน้านมกระบือจะสูงกวําในน้านมโคเนื่องจากกระบือสามารถเปลี่ยนแคโรทีน จากอาหารไปเป็น
วิตามิน เอ ได๎เกือบทั้งหมด
ในน้านมกระบือจะมีองค์ประกอบสารสร๎างภูมิคุ๎มกัน สูงกวําในน้านมโค เชํน immunoglobulins, lactoferrin,
lysozyme, lactoperoxidase และ bifidogenic factors อื่น ๆ
ที่มา http://www.indiadairy.com
CLA (Conjugated Linoleic Acid; CLA) เป็นสารอาหารประเภทไขมันที่สาคัญอยํางยิ่งตํอ
สุขภาพ ซึ่งได๎มาจากกรดไขมัน Linoleic acid เป็นไขมันไมํอิ่มตัว รํางกายจาเป็นต๎องได๎รับ จะมีอยูํมากใน
น้านม ไขํ และสัตว์ประเภท โค กระบือ ปัจจุบันได๎มีการศึกษาวิจัยถึงประโยชน์ของ CLA ที่มีตํอรํางกาย
โดยเฉพาะอยํางยิ่งเกี่ยวกับการลดภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งบางประเภท ลดการเกิดไขมันประเภท
คอเลสเตอรอลในเส๎นเลือด จากการศึกษาวิจัย พบวําเนื้อกระบือมีไขมัน Linoleic acid ที่เปลี่ยนเป็น
CLA สูงกวําเนื้อสัตว์ประเภทอื่น และโคเลสเตอรอลต่ากวํา จึงนับเป็นเนื้อสัตว์สุขภาพที่ควรบริโภคเป็น
อยํางยิ่ง
ปัจจุบันมีความเป็นไปได๎มาก เนื่องจาก ความต๎องการการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมเพิ่มมากขึ้น
ปัจจุบันมีเกษตรกรให๎ความสนใจที่จะเลี้ยงกระบือนมมากขึ้น โดยการขอซื้อพํอพันธุ์กระบือนมเพื่อไปผลิต
กระบือลูกผสม เพื่อผลิตนม-เนื้อจาหนํายเพื่อบริโภค อยํางไรก็ตาม เนื่องจากคํานิยมของคนไทยเกี่ยวกับ
การบริโภคนมกระบือ มักจะมีอคติในใจซึ่งจะเป็นผลกระทบที่สาคัญตํอการสํงเสริมการเลี้ยงกระบือนม แตํ
หากสามารถแปรรูปจากนมไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูง ก็นําจะสร๎ างอาชีพให๎เกษตรกรได๎อีกอยํางหนึ่ง
ตัวอยํางโครงการหลวงหนองเขียวซึ่งนากระบือนมเมซานีไปเลี้ยงที่โครงการ สามารถรีดนมจาหนํายใน
ราคา กก ละ 80 บาท ให๎แกร๎านอาหารอิตาเลียนในจังหวัดเชียงใหมํซึ่งรับซื้อไมํจากัดจานวน เพื่อนาไปทา
Mozzarella Cheese ทาให๎ลดการสั่งชีสส์จากตํางประเทศซึ่งมีราคาแพงมากลงได๎จานวนหนึ่ง ดังนั้นหาก
จะมีการสํงเสริมอาชีพให๎เกษตรกรเป็นกลุํมขนาดเล็ก จานวนไมํมากในระยะแรกเพื่อสร๎างความมั่นใจ
นําจะเป็นเรื่องที่ควรพิจารณา

6. การคัดเลือกและผสมพันธุ์กระบือ
การคัดเลือก (selection) ในทางการเลี้ยงสัตว์เพื่อปรับปรุงและขยายพันธุ์หมายถึงกระบวนการ
ที่สัตว์ตัวใดในฝูงมีโอกาสมากกวําสัตว์ตัวอื่นที่จะผสมพันธุ์เพื่อสืบทอดชั่วอายุตํอไป ดังนั้นในการคัดเลือก
พํอแมํพันธุ์กระบือเพื่อเก็บไว๎ทาพันธุ์จาเป็นต๎องมีการบันทึก การสังเกต จดจาของเกษตรกรผู๎เลี้ยง ซึ่งเรา
มักจะได๎ยินเสมอวํากระบือไทยได๎ชื่อวําเป็นกระบือปลักที่ดีที่สุดในแถบเอเชียอาคเนย์ แตํในปัจจุบันทั้ง
ขนาดและคุณภาพได๎ลดลง เนื่องจากเกษตรกรผู๎เลี้ยงกระบือมีการคัดเลือกในทางลบ เชํน การตอนกระบือ
เพศผู๎ที่เติบโตเร็วและมีลักษณะที่ดีเพื่อไว๎ใช๎งาน เหลือแตํตัวที่มีลักษณะเลวและโตช๎าไว๎ทาพันธุ์ หรือเวลา
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ขายผู๎ซื้อก็มักจะคัดเลือกเอาแตํกระบือที่ดีๆ ออกไปจากฝูง ดังนั้นเกษตรกรควรคัดเลือกกระบือตาม
หลักเกณฑ์งํายๆตํอไปนี้เพื่อไว๎ทาพันธุ์ ได๎แกํ
1) เกิดจากพํอแมํที่มีลักษณะดี โตเร็ว ให๎ลูกดก
2) กระบือเพศผู๎มีอัณฑะที่ปกติ ไมํตอนหรือมีอัณฑะข๎างเดียว สํวนตัวเมียไมํเป็นหมัน
3) มีอายุระหวําง 3.5 – 10 ปีในเพศผู๎ และ 2.5 – 12 ปี ในเพศเมีย
4) มีอวัยวะเพศสมบูรณ์ไมํผิดปกติ ทั้งเพศผู๎และเพศเมีย
5) ไมํเป็นโรคติดตํอ เชํนวัณโรค โรคแท๎งติดตํอ (บรูเซลโลซีส) เป็นต๎น
6) มีลักษณะทางเพศชัดเจน เชํนตัวผู๎มีเปลี่ยวขึ้น ตัวเมียมีลักษณะความเป็นแมํ มีเต๎านมเจริญดี
ไมํผิดปกติ เป็นต๎น
7) มีสีเทาหรือสีเทาดา ไมํเป็นกระบือที่มีลักษณะที่ไมํพึงประสงค์ เชํน หน๎าดําง หางดอก เป็นต๎น
8) ขนาดตัวผู๎ มีสํวนสูงตั้งแตํ 130 ซม.ขึ้นไป และมีรอบอกไมํต่ากวํา 195 ซม.ขึ้นไป สํวนในตัว
เมียสูง 125 ซม.ขึ้นไป และมีรอบอกไมํต่ากวํา 180 ซม.ข๎นไป
9) กระบือที่มีนิสัยดุร๎ายไมํเชื่อง หรือแคระแกร็นไมํเจริญเติบโตตามอายุสํวนสัดไมํได๎ขนาด
สุขภาพไมํสมบูรณ์ ไมํควรเก็บไว๎ทาพันธุ์
การผสมพันธุ์ มีจุดมุํงหมายที่ผลิตสัตว์ให๎มีคุณลักษณะที่ดีที่สุด เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ เชํน
เพื่อการใช๎งาน เพื่อให๎เติบโตเร็วให๎เนื้อมาก หรือเพื่อการรีดนม โดยการคัดเลือกตัวผู๎ที่ดีที่สุดผสมกับตัวเมีย
ที่ดีที่สุด การผสมพันธุ์กระบือมี 3 วิธี ได๎แกํ การปลํอยพํอพันธุ์คุมฝูง การจูงเข๎าผสม และการผสมเทียม
1) การปล่อยพ่อพันธุ์คุมฝูง การผสมโดยวิธีนี้มีข๎อดีคือ ผู๎เลี้ยงไมํต๎องเสียเวลาในการตรวจสอบ
การเป็นสัดของแมํกระบือ พํอกระบือสามารถตรวจพบการเป็นสัดได๎ดีกวําคน ซึ่งบางทีตัวเมียอาจเป็นสัด
ตอนกลางคืน เป็นที่นําสังเกตวําพํอกระบือมักมีพฤติกรรมในการติดตามตัวเมียที่มันได๎ผสมแล๎วตํอไป โดย
ไมํคํอยให๎ความสนใจกับตัวอื่นในระยะเวลาไลํๆกัน ดังนั้นหากปลํอยให๎พํอพันธุ์คุมฝูงขนาดใหญํเกินไปอาจ
ทาให๎มีผลตํอการผสมติดได๎ อัตราสํวนที่แนะนาในตัวผู๎ตํอตัวเมียควรเป็น 1:15-20 ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับการ
จัดการและอายุของพํอกระบือด๎วย
2) การจูงเข้าผสม ได๎แกํการจูงพํอกระบือมาผสมกับตัวเมีย หรือจูงตัวเมียไปผสมกับพํอ วิธีนี้จะ
แยกพํอพันธุ์เลี้ยงไว๎ตํางหากจากฝูง ทาให๎สามารถดูแลพํอพันธุ์ให๎มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงได๎ดี และพํอตัว
หนึ่งสามารถผสมพันธุ์กับตัวเมียได๎จานวนมากกวําวิธีแรก แตํมักมีข๎อเสียคือผู๎เลี้ยงจะต๎องคอยสังเกตการ
เป็นสัดของของแมํพันธุ์ ถ๎าพลาดการสังเกตการณ์เป็นสัดแล๎วจะทาให๎แมํพันธุ์สูญเสียโอกาสในการผสม
พันธุ์ไปอีก 1 รอบ (ประมาณ 21 วัน) และปัญหาในกระบือเพศเมียคือการแสดงอาการเป็นสัดออกมาไมํ
เดํนชัดเทําในวัว ทาให๎ตรวจการเป็นสัดได๎ยากหรือพบก็เมื่อเป็นระยะที่เลยไปหรือผสมติดยาก และอีก
ประการหนึ่งในกระบือสาวสํวนใหญํมักจะไมํแสดงอาการเป็นสัดหรือที่เรียกวํา การเป็นสัดเงียบ (Silent
Heat)
3) การผสมเทียม มักไมํคํอยได๎ผลเทําใดนักในกระบือเนื่องจากปัญหาการสังเกตการณ์เป็นสัดใน
ตัวเมียดังได๎กลําวไว๎ข๎างต๎น (ชํวงที่กระบือแสดงพฤติกรรมในการเป็นสัดประมาณ 1 – 1.5 วัน ในกระบือ
มักจะแสดงอาการเป็นสัดเงียบ และมักจะแสดงอาการเป็นสัดในเวลากลางคืน ) และอัตราการผสมติด
คํอนข๎างต่ากวําในโค ดังนั้นการค๎นคว๎าวิจัยเพื่อปรับปรุงเทคนิคการตรวจการเป็นสัดและการผสมเทียมให๎ดี
ขึ้นนําจะเป็นผลดีตํอการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์กระบือที่ดีในอนาคตตํอไป
อายุเมื่อเริ่มผสมพันธุ์
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กระบือเพศผู๎จะเริ่มเป็นหนุํมหรือถึงวัยเจริญพันธุ์ (puberty) เมื่ออายุประมาณ 20 เดือน แตํพํอ
พันธุ์จะพร๎อมให๎บริการผสมพันธุ์เมื่ออายุประมาณ 3.5 - 4 ปีขึ้นไป หรือตามที่ภาษาชาวบ๎านเรียกวํา "ขึ้น
เปรียว" หรือมีหนอกเห็นได๎ชัด แตํถ๎าได๎รับการเลี้ยงดูให๎อาหารที่ดีจะทาให๎ถึงวัยเจริญพันธุ์และพร๎อมผสม
ได๎เร็วยิ่งขึ้น พํอพันธุ์ที่โตเต็มที่จะมีอายุประมาณ 5 ปีขึ้นไป ซึ่งใช๎คุมฝูงแมํพันธุ์ได๎ในอัตราสํวน พํอพันธุ์ 1
ตัว ตํอ แมํพันธุ์ 20-25 ตัว หากใช๎พํออายุน๎อยเกินไปเป็นพํอพันธุ์จะมีผลเสียเนื่องจากนาเชื้อยังไมํสมบูรณ์
เทําที่ควร และที่สาคัญคือพํอพันธุ์ไมํยอมขึ้นผสมแมํพันธุ์ที่มีขนาดใหญํกวํา
กระบือสาวจะถึงวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งหมายถึง การเป็นสัดครั้งแรก หรือพร๎อมที่จะผสมพันธุ์ให๎ลูกได๎
เมื่อ อายุ 2-3 ปี มีน้าหนักตัวเฉลี่ย 250-270 ก.ก. (ขึ้นอยูํกับสายพันธุ์และการเลี้ยงดู ) สํวนมากไมํให๎ผสม
พันธุ์เมื่อเป็นสัดครั้งแรก เพราะจะให๎ลูกมีน้าหนักหยํานมต่า และมีผลกระทบตํอชํวงหํางการตกลูกใน
ลาดับตํอมาจะยาวที่สุด แมํกระบือสาวควรผสมพันธุ์เมื่ออายุ 2 ปีครึ่งขึ้นไป
7. การจัดการแม่และลูกกระบือในระยะต่างๆ
การจัดการฝูงกระบือ จะแบํงเป็นฝูงยํอยตามอายุ และสถานภาพของกระบือ ซึ่งจัดแบํงได๎
เป็นฝูงท๎อง ฝูงเลี้ยงลูกอํอน ฝูงผสมพันธุ์ ฝูงรอการตรวจท๎อง ฝูงกระบือรุํน ผู๎ -เมีย และฝูงหยํานม การ
จัดการตามลักษณะวงจรชีวิตของกระบือ เป็นดังนี้

ท้อง
ตรวจท้อง

คลอด
เลี้ยงลูก

ผสมพันธุ์
กระบือสาว

หย่านมเมื่ออายุ 8 เดือน

ภาพที่ 12.7. ลักษณะวงจรชีวิตของกระบือ
1. ระยะกระบือท้อง
กระบือจะตั้งท๎องประมาณ 310 – 337 วัน (10.5 – 11 เดือน) ในระหวํางที่แมํกระบืออุ๎ม
ท๎องควรงดการใช๎งาน แมํกระบือที่ตั้งท๎องในระยะแรก 1 – 2 เดือนแรกควรงดการกระทบกระแทกเพราะ
โอกาสแท๎งมีสูง ไมํควรให๎แมํกระบือปีนตลิ่งสูงชันหรือเข๎าคอกคัด ควรได๎รับอาหารอยํางสมบูรณ์รวมทั้ง
เกลือแรํ วิตามิน เพื่ออาหารจะได๎ไปบารุงลูกที่อยูํในท๎อง การถํายพยาธิและฉีดวัคซีนควรทาในระยะ 3
เดือนแรกของการอุ๎มท๎อง ในระยะ 3 เดือนสุดท๎ายกํอนคลอดเป็นระยะที่สาคัญอีกระยะหนึ่งเพราะเป็น
ระยะที่ลูกในท๎องกาลังมีการเจริญเติบโตสูงถึง 70 – 80 % และแมํมีการเตรียมตัวที่จะให๎นมเลี้ยงลูก ถ๎าให๎
อาหารไมํดีแมํกระบือจะสูญเสียน้าหนัก และมีผลตํอการกลับมาเป็นสัดหลังคลอดช๎าลง ทาให๎การให๎ลูก
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หํางขึ้น ซึ่งในระยะนี้ควรให๎อาหารทีมีคุณภาพเพื่อแมํกระบือจะได๎มีน้าหนักตัวเพิ่ มขึ้นเตรียมตัวเพื่อชดเชย
น้าหนักที่จะสูญเสียเมื่อคลอด โดยเฉพาะในแมํสาวเป็นสิ่งที่จาเป็นอยํางมาก เมื่อกระบือท๎อง 8-9 เดือน
ให๎ย๎ายจากคอกที่มีปลักมายังคอกที่ไมํมีปลัก เพื่อปูองกันการคลอดลูกตอนกลางคืน (ซึ่งอาจไมํมีผู๎ดูแล
ใกล๎ชิด) ลูกอาจตกบํอปลักและตายได๎ การขึ้นลงบํอปลักของกระบือท๎องแกํอาจเกิดการแท๎งได๎ ประมาณ
1 อาทิตย์ควรแยกให๎แมํกระบืออยูํในคอกที่สะอาดมีฟางหรือหญ๎าแห๎งรองรับการคลอด แมํกระบือใกล๎
คลอดจะมีเต๎านมขยายใหญํขึ้น เมื่อจะคลอดจะสังเกตเห็นท๎องลด คือหยํอนลง อวัยวะเพศขยายบวมใหญํ
เพื่อขยายเตรียมให๎ลูกออก แมํกระบือจะมีอาการกระวนกระวาย หากรีดนมดูจะมีน้านมออกมาและมีน้า
เมือกไหลออกมาทางชํองคลอด
เมื่อแม่กระบือคลอดลูกแล้วให้ปฏิบัติดังนี้
1 เช็ดทาความสะอาดตัวลูกกระบือ
2 ตัดสายสะดือลูกกระบือ
3 รกภายในตัวแมํต๎องออกภายใน 4 ชั่วโมง ถ๎าไมํออกอาจจะต๎องฉีดยาขับรก
4 ถ๎าลูกแสดงอาการแนํนิ่ง ให๎ชํวยโดยดึงลิ้นออกจากปากแล๎วจับขายกให๎หัวห๎อยลง
5 เมื่อลูกกระบือหายใจได๎แล๎วควรชํวยให๎ลูกกระบือกินนมแมํที่เป็นนมน้าเหลืองโดยเร็ว ถ๎าลูกกระบือยังไมํ
สามารถดูดนมเองได๎ ควรรีดนมจากแมํมาปูอนลูกกระบือ จนแข็งแรง
6 แมํกระบือเมื่อคลอดแล๎วให๎กินหญ๎าอํอน ๆ และพักผํอน
7 หากนมคัด ผู๎เลี้ยงต๎องรีดนมออกบ๎าง
8 แมํกระบือที่ให๎นมลูกอาจจะขาดธาตุแคลเซียม จะมีอาการนอนหงายหน๎าเอาหัวทับสํวนหลังลักษณะนี้
เรียกวํา ไข๎นม ต๎องแก๎ไขโดยฉีดแคลเซียมกลูโคเนตให๎กับแมํกระบือ
ในการคลอดนั้น ปกติ ระยะเวลา ตั้งแตํถุงน้าคร่าแตกจนถึงขับลูกออกมากินเวลา 20-30 นาที
และรกจะถูกขับออกมา 3-4 ชั่วโมงหลังคลอด หรืออาจนานกวํานี้ แตํไมํควรเกิน 12 ชั่วโมง (หากผิดปกติ
ควรรีบแก๎ไขให๎ทันทํวงที) เมื่อกระบือคลอดลูกออกมา แมํจะกินเยื่อหุ๎มตัวลูกและเลียลูกจนตัวแห๎งอยําง
รวดเร็ว หลังจากคลอดประมาณ 45-50 นาที ลูกกระบือจะลุกขึ้น และพยายามดูดนมแมํ การจัดการลูก
หลังคลอดภายใน 24 ชั่วโมง จะชั่งน้าหนักแรกเกิด วัดสํวนสูง ความยาวลาตัวและรอบอก เพื่อทาทะเบียน
ประวัติและทาเครื่องหมายประจาตัว เบอร์หนีบ (ear tag) และเบอร์สัก (ear tattoo) และในลูกกระบือ
เพศเมียจะสูญเขา (dehorning) ภายในสัปดาห์ แรกหลั งคลอดโดยใช๎หัว แร๎งไฟฟูาตัดแล๎ว ทาแผลด๎ว ย
พาราฟินเหลว การสูญเข๎าเมื่อลูกกระบืออายุมากขึ้นจะทาลาบาก แผลจะใหญํ อาจมีหนอนแมลงวันเจาะ
ไชได๎ ลูกกระบือจะเจ็บมาก และควรหลีกเลี่ยงการสูญเขา การทาเบอร์ลูกกระบือในฤดูฝน ซึ่งพื้นดินและ
แปลงหญ๎ามีสภาพชื้นแฉะ หนอนและแมลงวันชุกชุม
ในระยะ 7 วันแรก ควรขังกระบือแมํลูกอํอนนี้ไว๎ในคอกกํอน หลังจากนั้นจึงปลํอยออกไป
เลี้ยงตามฝูง ภายใน 1 -3 วัน เพื่อปูองกันการหลงลืม ลูกกระบือในระยะ 1 – 2 เดือนแรกต๎องคอยดูแลให๎
ดี เพราะในระหวํางนี้ลูกกระบือจะมีอัตราการตายสู ง ควรมีการถํายพยาธิไส๎เดือน ลูกกระบือเพศเมียต๎อง
ได๎รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคแท๎งติดตํอ (โรคบรูเซลโลซีส) เมื่ออายุ 3 – 8 เดือน และเมื่ออายุได๎ 4 เดือน
ควรทาการฉีดวัคซีนโรคปากและเท๎าเปื่อย
ในระยะ 2 – 3 เดือนแรกลูกกระบือจะเริ่มหัดกินหญ๎าบ๎างแล๎ว เมื่อเห็นลูกกระบือเริ่มหัดกิน
หญ๎าได๎ควรควักเอาเอื้องที่แมํกาลังเคี้ยวอยูํใสํเข๎าไปในปากลูก เพื่อให๎ได๎รับจุลินทรีย์ที่จะไปชํวยยํอยพืช
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การฝึกให๎ลูกกระบือหัดกินหญ๎าและอาหารได๎เร็วจะชํวยให๎ลูกกระบือมีการเติบโตได๎เต็มที่ การให๎อาหาร
ข๎นเสริมแกํลูกกระบือจะชํวยให๎โตเร็วขึ้น มีน้าหนักหยํานมสูงกวําเมื่อไมํได๎ให๎อาหาร
2. ฝูงเลี้ยงลูกอ่อน
คอกกระบือเลี้ยงลูกอํอน ขนาด 18 X 36 ตารางเมตร จะเลี้ยงกระบือได๎ 18-20 ตัวพร๎อมลูก
มีร างอาหารอยูํ ด๎านหน๎ าเป็ นแนวยาว พื้ นคอกควรเป็นคอนกรีตทั้งคอกมีความลาดเท ระบายน้าเพื่อ
ปูองกันการตีปลัก (หากคอกมีปลักจะเป็นแหลํงสะสมโรคและพยาธิ โดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งมีผลเสียตํอลูก
กระบืออยํางมาก)
ภายในคอก ควรมีคอกเล็กๆ สาหรับลูกกระบือ (แมํกระบือเข๎าออกไมํได๎) ไว๎สาหรับให๎อาหาร
เสริม เชํน หญ๎าอํอน อาหารข๎น แตํลูกกระบือที่กาลังเจริญเติบโตในระยะนี้ ควรระมัดระวังเป็นพิ เศษ
เพราะมักมีปัญหาการติดเชื้อ Salmonella sp. ซึ่งทาให๎ลูกกระบือท๎องเสียและตายอยํางรวดเร็ว ดังนั้นใน
คอกของฝูงเลี้ยงลูกอํอนควรมีแกลบเป็นวัสดุรองพื้นบางๆ และหมั่นกวาดออกทุกๆ 4-5 วัน ให๎คอกมี
สภาพแห๎งไมํเป็นที่สะสมโรคและพยาธิ
3. ฝูงผสมพันธุ์
แมํกระบือหลังคลอดประมาณ 3 เดือน ก็พร๎อมที่จะได๎รับการผสมพันธุ์ครั้งตํอไป จึงควรจัด
ให๎เข๎าฝูงผสมพันธุ์โดยใช๎พํอพันธุ์คุมฝูง 1 ตัวตํอแมํพันธุ์ 18-20 ตัว การจัดเข๎าฝูงผสมพันธุ์ ต๎องดูประวัติ
การผสมของแมํพันธุ์ด๎วย เพื่อปูองกันการผสมเลือดชิด ระยะเวลาคุมฝูง 70 วัน ซึ่งแมํกระบื อมีวงรอบของ
การเป็นสัดประมาณ 21 วัน ดังนั้น แมํกระบือแตํละตัวจึงมีโอกาสได๎รับผสมจากพํอพันธุ์อยํางน๎อย 2 ครั้ง
หากพลาดการผสมหรือผสมติดจากการเป็นสัดครั้งแรก การปลํอยพํอพันธุ์คุมฝูง จะให๎คุมเฉพาะชํวงเวลา
16.00 - 07.00 น. เทํานั้น จะไมํปลํอยให๎พํอพันธุ์อยูํรวมกับแมํพันธุ์จะถูกตรวจการตั้งท๎องโดยการล๎วงทาง
ทวารหนัก (Rectal palpation) หลังจากเอาพํอพันธุ์ออกจากฝูงแล๎ว 2 เดือน
ลูกกระบือแรกเกิดมีน้าหนักประมาณ 25-35 กิโลกรัม ตัวผู๎โตกวําตัวเมีย แมํกระบือให๎นมพอเลี้ยง
ลูก นมกระบือมีไขมันสูง 7-9 เปอร์เซ็นต์สูงกวํานมวัวซึ่งมีไขมันเพียง 3-4 เปอร์เซ็นต์ แมํกระบือเลี้ยงลูก
เกํง ลูกกระบือจะดูดนมไปจนกวําแมํจะหยุดให๎นม จึงเริ่มรู๎จักเล็มหญ๎ากินเอง กระบือสาวมีอายุผสมพันธุ์
ได๎ตั้งแตํ 2-3 ปี ขึ้นไป มักพบบํอยๆ วํากระบือตัวเมียให๎ลูกกระบือตัวแรกเมื่ออายุ 4-5 ปี แมํกระบืออาจ
ให๎ลูกได๎ถึง 10 ตัว ตลอดชีวิต แตํจะให๎ลูกที่แข็งแรงที่สุดเมื่อแมํ กระบือมีอายุระหวําง 8-9 ปี ซึ่งควรให๎ลูก
เป็นตัวที่ 4 หรือ 5 แมํกระบือที่ได๎รับอาหารและการเลี้ยงดูดี อาจให๎ลูกปีละตัว แตํโดยทั่วไปจะให๎ลูกสอง
ตัวในสามปี กระบือตัวผู๎เริ่มใช๎ผสมพันธุ์ตั้งแตํอายุ 3 ปีขึ้นไป
แมํกระบือจะตกไขํ และแสดงอาการเป็นสัดครั้งหนึ่งในรอบ 22 วัน เมื่อทาการผสมพันธุ์ระยะนี้
แมํกระบือจะตั้งท๎อง เวลาอุ๎มท๎องของแมํกระบือนานประมาณ 310 วัน แตํชํวงการตกลูกหนึ่งตัว อาจกิน
ระยะหนึ่งปีครึ่งขึ้นไป
อาการแสดงการเป็นสัดของกระบือไมํคํอยชัดเจนเหมือนในโค ผู๎เลี้ยงจะต๎องสังเกตให๎ดีกระบือจะ
มีอาการกระวนกระวายกวําปกติ ไลํขึ้นทับตัวอื่นหรือยอมให๎ตัวอื่นขึ้นทับ อวัยวะเพศจะบวมกวําเดิม ผนัง
ด๎านในชํองคลอดจะมีสีชมพูออกแดงในชํวงต๎นของการเป็นสัดอาจมีเมือกใส ๆ ไหลออกมาในชํวงหลัง ๆ
น้าเมือกจะข๎นและเหนียวขึ้น กระบือไทยจะเป็นสัดอยูํนานประมาณ 24 ถึง 36 ชั่วโมง
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ถ๎าไมํได๎รับการผสมหรือผสมไมํติดอีกประมาณ 20 ถึง 22 วัน (เฉลี่ย 21 วัน) จะกลับเป็นสัดใหมํ
อีก กระบือเพศเมียประมาณ 30 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ จะแสดงอาการเป็นสัดไมํชัดเจนหรือเป็น “สัดเงียบ”
และสํวนใหญํจะแสดงอาการเป็นสัดในเวลากลางคืน ดังนั้นถ๎าใช๎วิธีการจูงเข๎าผสมหรือการผสมเทียมแล๎วผู๎
เลี้ยงต๎องคอยสนใจสังเกตให๎ดี มิฉะนั้นอาจจะพลาดการผสม แมํกระบือที่คลอดลูกแล๎วต๎องใช๎เวลาอยําง
น๎อย 60 วัน มดลูกและอวัยวะสืบพันธุ์จึงจะกลับคืนสูํสภาพปกติ ดังนั้น จึงไมํควรผสมแมํกระบือหลังจาก
คลอดลูกแล๎วกํอนหน๎านี้
4. ฝูงหย่านม
เกษตรกรโดยทั่วไปมักปลํอยให๎ลูกกระบืออยูํกับแมํจนโตกระทั่งแมํกระบือคลอดลูกตัวใหมํ
ซึ่งจะมีผลเสียอยํางมากทาให๎แมํขณะอุ๎มท๎องใกล๎คลอดมีสุขภาพไมํสมบูรณ์ เพราะต๎องแบํงอาหารที่กินไป
ให๎ทั้งลูกที่อยูํในท๎องและลูกตัวเดิมอีกด๎วย ดังนั้นจึงควรหยํานมลูกกระบือที่อายุประมาณ 8 เดือน ซึ่งเป็น
เวลาที่เหมาะสม การหยํานมลูกได๎เร็วเทําใดก็ยิ่งมีผลตํอการฟื้นฟูสุขภาพแมํเทํานั้น การหยํานมลูกกระบือ
ต๎องแยกเอาลูกไปขังรวมกันไว๎ตํางหากจากแมํ ลูกกระบือเมื่อหยํานมใหมํๆ จะเกิดความเครียด ว๎าเหวํไมํ
ชินตํอสภาพใหมํผู๎เลี้ยงจึงต๎องเอาใจใสํดูแลเป็นพิเศษ ให๎กินอาหารที่มีคุณภาพสูง นํากิน ควรให๎หญ๎าสด
และแรํธาตุผสมเพื่อทดแทนการขาดนมแมํ แปลงหญ๎าที่ปลํอยให๎แทะเล็มควรเป็นแปลงหญ๎าที่สมบูรณ์และ
ดูแลจัดการสุขาภิบาลที่อยูํให๎สะอาดเพื่อให๎สุขภาพแข็งแรง มีการฉีดวัคซีนปูองกันโรคและถํายพยาธิตาม
โปรแกรม
การตอน เมื่อลูกกระบือตัวผู๎อายุประมาณ 4 – 5 เดือน ควรตอนตัวที่ไมํประสงค์หรือ
ลักษณะไมํดีออกไป เพื่อไมํให๎มีโอกาสขยายพันธุ์ สาหรับกระบือตัวผู๎ที่ไมํต๎องการใช๎ขยายพันธุ์ แตํต๎องการ
เก็บไว๎ใช๎งานควรตอนเมื่ออายุประมาณ 3 – 4 ปี เพื่อให๎กล๎ามเนื้อสํวนหน๎าของรํางกายได๎พัฒนาตาม
ลักษณะเพศผู๎ได๎เต็มที่กํอน เพราะกล๎ามเนื้อสํวนหน๎าเป็นสํวนที่จะทาให๎กระบือทางานได๎แข็งแรง การตอน
ทาได๎หลายวิธีเชํน การทุบแบบพื้นบ๎าน การผําเอาอัณฑะออก การตอนที่สะดวกที่สุดคือใช๎เบอร์ดีสโซํ
(Burdizzo) ซึ่งมีลักษณะเป็นคีมหนีบ โดยการล๎มกระบือให๎นอนลง มัดขาทั้ง 4 ให๎แนํน ใช๎มือบีบดันให๎เส๎น
ขั้วอัณฑะข๎างใดข๎างหนึ่งให๎ชิดถุงอัณฑะด๎านนอก ใช๎คีมหนีบเส๎นขั้วอัณฑะประมาณ 3 วินาที เพื่อให๎ทํอน้า
เชื้อเหนืออัณฑะอุดตัน และทาที่ขั้วอัณฑะหนึ่งแบบเดียวกัน โดยให๎มีผิวหนังที่ไมํถูกหนีบระหวํ างรอยหนีบ
ทั้ง 2 ข๎างให๎มากที่สุด หากรอยหนีบเชื่อมตํอกันจะทาให๎อัณฑะเนําได๎ เมื่อเสร็จทาด๎วยทิงเจอร์ไอโอดีน
8. โภชนะศาสตร์และการให้อาหาร
Wanapat et al.(1994) สรุปวําการยํอยได๎ของวัตถุแห๎งและของเยื่อใยในกระบือปลักสูงกวํา
ในโค และยังสามารถยํอยเยื่อใยได๎ดีขึ้ นเมื่อได๎รับอาหารโปรตีนในปริมาณต่า (Pattaraporn Tatsapong,
2009)
Devendra (1983, 1987) รายงานวํา กระบือปลักมีความสารถในการใช๎ประโยชน์ได๎ของ
ไนโตรเจนได๎ สู ง กวํา ในโค ในกระบื อปลั ก มีป ริ ม าณไนโตเจนที่เ ก็ บ สะสมสู งกวํ า ในโค ซึ่ง อาจเป็ น ผล
เนื่องมาจากการขับออกมากับปัสสาวะ หรือมีการดูดซึมกลับอยํางมีประสิทธิภายในไตและในรายงานของ
Norton et at. (1979) ได๎เสริมวํา กระบือปลักมีความสามารถในการผลิตยูเรียได๎ สูงกวําสัตว์เคียวเอื้อง
อื่นๆ เมื่อได๎รับอาหารหยาบคุณภาพต่า
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Intaratham and Wanapat (1994) ได๎ศึกษาเปรียบเทียบขนาดความจุ (คิดเป็นเปอร์เซนต์
ของน้าหนักตัว) ของระบบทางเดินอาหารในสัตว์เคี้ยวเอื้อง พบวํา ขนาดความจุของกระเพาะรูเมนของ
กระบือปลักมีแนวโน๎มที่สูงกวําในโค แพะและแกะ และในระบบทางเดินอาหารทั้งหมดกระบือมีขนาดและ
ความจุมากกวําในโค แพะและแกะอยํางมีนัยสาคัญ
Wanapat and Wachirapakorn (1990) รายงานวํากระบือปลักที่ได๎รับอาหารหยาบตํอ
อาหารข๎นในอัตราสํวน 50 : 50 มีการเจริญเติบโตเฉลี่ย 535 กรัม/วัน โดยระดับที่ให๎ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจที่ดีที่สุด เมื่อใช๎ฟางหมักยูเรียเป็นแหลํงของอาหารหยาบและเสริมอาหารข๎นในอัตราสํวน 50 :
50 และจากรายงานของ Pattaraporn Tatsapong (2009) พบวํากระบือรุํนเพศผู๎สามารถเติบโตได๎วันละ
620 กรัม ในสภาพการเลี้ยงด๎วยฟางข๎าวและเสริมอาหารข๎น ให๎ได๎รับพลังงานและโปรตีนอยํางเพียงพอตํอ
ความต๎องการ
Pattaraporn Tatsapong (2009) รายงานวํากระบือปลักรุํนเพศผู๎มีความต๎องการโปรตีนเพื่ อ
ดารงชีพเทํากับ 4.64 กรัมของโปรตีนหยาบตํอกิโลกรัมน้าหนักเมแทบอลิคตํอวัน และต๎องการโปรตีนเพื่อ
การเจริญเติบโตเทํากับ 0.5 กรัมของโปรตีนหยาบตํอกรัมของอัตราการเจริญเติบโตตํอวัน สํวนความ
ต๎องการพลังงานใช๎ประโยชน์ได๎เพื่อการดารงชีพและการเจริญเติบโตเทํากับ 132 กิโลแคลอรี่ตํอกิโลกรัม
น้าหนักเมแทบอลิคตํอวัน และ 5.23 กิโลแคลอรี่ตํอกรัมของอัตราการเจริญเติบโตตํอวัน
แม๎วําปัจจุบันมีแนวโน๎มวํา การใช๎กระบือปลักในงานเกษตรจะน๎อยลงและประชากรของกระบือ
ปลักมีทิศทางลดลง แตํจากรายงานการวิจัยด๎านโภชนศาสตร์ในกระบือปลัก แสดงให๎เห็นวํ ากระบือปลักมี
ศักยภาพในการใช๎ประโยชน์ของเยื่อใยคุณภาพต่าได๎ดีกวําโค และมีศักยภาพในการเลี้ยงขุนและมีคุณภาพ
ซากที่ดี ไมํแตกตํางจากโค กระบือมีข๎อได๎เปรียบโค ในแงํที่วําเนื้อมีไขมันต่า (ยอดชาย, 2539) นอกจากนี้
ยังเลี้ยงได๎ในพื้นที่ลุํมที่มีน้าขัง ซึ่งไมํสามารถเลี้ยงโคได๎และยังสามารถใช๎แรงงานในไรํนาได๎ (ในพื้นที่เล็กซึ่ง
ไมํคุ๎มกับการลงทุน ซื้อรถไถขนาดใหญํ และงานไถพื้นที่ที่รถไถเล็กเข๎าไปทางานไมํได๎) นอกจากนี้โอกาสที่
จะสํงออกในรูปของสัตว์ใช๎แรงงานในประเทศโลกที่สามเชํนที่เคยขายให๎ประเทศเซเนกัล (ยอดชาย, 2539)
ก็นําจะเป็นไปได๎ หากรัฐบาลมีการพัฒนาให๎เป็นพันธุ์ยอดเยี่ยมออกสูํสากล
กระบือที่ถูกฆําและชาแหละแตํงซากเรียบร๎อยแล๎ว น้าหนักซากประมาณ 45-50 เปอร์เซ็นต์ ของ
น้าหนักกํอนฆํา เนื้อกระบือมัดกล๎ามเนื้อคํอนข๎างใหญํ จึงดูหยาบกวําเนื้อวัว เนื้อกระบือมีสีคล้ากวําเนื้อวัว
ซึ่งคุณภาพของเนื้อจะไมํแตกตํางกัน หากวัวและกระบือได๎รับอาหารและการเลี้ยงดูเหมือนๆ กัน
9. การป้องกันโรคและพยาธิในกระบือ
1. การป้องกันและกาจัดโรค
1. ฉีดวัคซีนปูองกันโรคแท๎งติดตํอในลูกกระบือเพศเมีย อายุ 3 – 8 เดือน แล๎วเจาะรูที่ใบหูด๎านขวาเป็น
สัญลักษณ์ไว๎
2. ฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท๎าเปื่อย เมื่อกระบืออายุ 6 เดือน และทาการฉีดซ้าทุกๆ 6 เดือน
3. ฉีดวัคซีนปูองกันโรคคอบวม เมื่อกระบืออายุ 6 เดือน และทาการฉีดซ้าทุกๆ 6 เดือน
4. ตรวจสอบโรคแท๎งติดตํอและวัณโรค เป็นประจาทุกปี
5. ในลูกกระบือ ควรถํายพยาธิตัวกลม 2 - 3 ครั้ง หํางกัน 2 สัปดาห์ ถํายครั้งแรกเมื่ออายุ 3 สัปดาห์
6. กระบือที่เลี้ยงอยูํในบริเวณที่ลุํมใกล๎หนองน้า ควรฉีดยากาจัดพยาธิใบไม๎ในตับทุก 0.5 – 1 ปี
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7. กาจัดพยาธิในกระเพาะและลาไส๎ ปีละครั้ง
8. กาจัดพยาธิที่ผิวหนัง (โรคเรื้อน) เป็นครั้งคราวตามความจาเป็น
2. พยาธิภายใน
พยาธิภายในซึ่งเป็นตัวการสาคัญของอุปสรรคในการเพิ่มผลผลิตของกระบือ ได๎แกํ พยาธิ
ไส๎เดือน (Neoascaris vitulorum) และพยาธิตัวกลม (Stroneuloides papillosus) พยาธิทั้ง 2 ชนิดนี้
ทาให๎สัตว์แคระแกรน น้าหนักลด เบื่ออาหาร ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ ความต๎านทานโรคลดลง หรือ
อาจล๎มตามได๎ (ถ๎าเป็นรุนแรง) เนื่องจากเกิดการอุดตันในระบบทางเดินอาหาร นอกจากนี้ก็ยังมี พยาธิตัว
กลม (N. vitulorum) ซึ่งตรวจพบในลูกกระบือชํวงอายุ 20-75 วัน และพยาธิตัวกลม (S. papillosus) ที่
อาศัยในบริเวณลาไส๎เล็กตรวจพบในชํวงอายุ 8-119 วัน ซึ่งแสดงวําลูกกระบือได๎รับพยาธิเหลํานี้ตั้งแตํ
แรกเกิดหรือหลังจากเกิดแล๎ว จึงนําจะถํายทอดจากแมํไปยังลูกได๎ทางน้านมและทางรก
กาหนดการถํายพยาธิภายในลูกกระบือ มีดังนี้
อายุ 14 วัน ปิเปอร์ราซีน ซิเตรท 220 มก./กก. น้าหนักตัว
อายุ 30 วัน ปิเปอร์ราซีน ซิเตรท 220 มก./กก. น้าหนักตัว
อายุ 90 วัน คอนดูราท หรือไทเบนโซล 176 มก./กก. น้าหนักตัว
อายุ 180 วัน คอนดูราท หรือไทเบนโซล 176 มก./กก. น้าหนักตัว
3. พยาธิภายนอก
ที่สาคัญที่สุด คือ โรคขี้เรื้อน หากกระบือตัวใดเป็นโรคขี้เรื้อนก็ให๎รักษาทันที โดยใช๎ดิลดริน
(Dieldrin) 0.03% พํนหรือชุบผ๎าเช็ดติดตํอกันเป็นเวลา 3 วัน โรคขี้เรื้อนสํวนใหญํมักจะเป็นในลูกกระบือ
หรือกระบือหยํานมจะเริ่มเป็นชํวงฤดูหนาวและรุนแรงขึ้นหากลูกกระบือไมํได๎ลงแชํน้า นอกจากนี้ ก็จะพบ
โรคตาอักเสบทั้งในกระบือใหญํและลูกกระบือ และพบเกือบตลอดปี โดยสัตว์จะมีน้าตาไหล ตาอักเสบแดง
ถ๎าปลํอยทิ้งไว๎จะเกิดเป็นฝูา ขาว และบอดในที่สุด ซึ่งสาเหตุของการอักเสบอาจเกิดจากการรบกวนของ
แมลงหรือเศษหญ๎า ดอกหญ๎าที่อยูํตามแปลงทิ่มแทงตา หรือน้าปลักที่สกปรกเข๎าตา การรักษาที่ได๎ผลเมื่อ
พบวําเริ่มเป็นใช๎ยาปฏิชีวนะ เชํน Oxytetracycline หยอดตา เช๎า-เย็น ติดตํอกันจนกวําจะปกติ
เอกสารอ้างอิง
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