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กิตติกรรมประกาศ 

 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ฐิตาภรณ์ คงดี ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ปัญหาพิเศษที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการท าปัญหาพิเศษและขอกราบขอบพระคุณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย ศรีพูล อาจารย์ ชนณภัส หัตถกรรม ให้ความช่วยเหลือตลอดการทดลอง
ตลอดจนตรวจแก้ไขเล่มปัญหาพิเศษจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์  
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ที่ได้อบรมสั่งสอนและมอบ
ความรู้อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก
ในการใช้อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการท าปัญหาพิเศษ  ตลอดจนเพ่ือนๆที่ไม่ได้เอ่ยนามถึงที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้เสมอมา  
 ด้วยความดีและประโยชน์อันใดเนื่องจากปัญหาพิเศษเล่มนี้ ขอมอบแด่คุณพ่อ คุณแม่ ที่ได้
อบรมและให้ก าลังใจผู้วิจัยมาตลอดในทุกเรื่อง ตลอดรวมถึงทุกๆ ท่านที่อาจจะมิได้กล่าวนามมา ณ 
โอกาสนี้ 
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การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดการความชื้นสัมพัทธ์การเลี้ยงกระบือเผือกใน
สภาพที่มีอากาศที่ร้อนชื้น ที่มีอุณหภูมิภายในและภายนอกโรงเรือนในการเลี้ยงกระบือเผือก เพ่ือ
ศึกษาอุณหภูมิ โดยใช้กระบือเผือกเพศเมีย 10 ตัว โดยมีขนาดและน้ าหนัก 700 กิโลกรัม ที่ใกล้เคียง
กันในการศึกษาด าเนินการศึกษาวิจัยที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท จ.ชัยนาท แบ่งการ
ทดลองออกเป็น 7 กลุ่มใช้กระบือกลุ่มละจ านวน 5 ตัวมีผลการทดลองดังต่อไปนี้ 
 การเปรียบเทียบค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity) เก็บข้อมูลที่เวลา  08:00 น., 
14:00 น. และ 17:00 น. ภายในโรงเรือนและภายนอกโรงเรือนค่าความชื้นสัมพัทธ์ ภายในโรงเรือน
เก็บข้อมูลที่เวลา  08:00น., 14:00 น. และ 17:00 น. มีค่าเท่ากับ 94.91±6.00, 77.60±14.15และ
76.11±13.31ตามล าดับ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกโรงเรือนเก็บข้อมูลที่เวลา  08:00 น., 14:00 น. 
และ 17:00 น. มีค่าเท่ากับ 88.81±14.90,68.91±13.65และ 79.30±16.09ตามล าดับเมื่อท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่าการเปรียบเทียบค่าความชื้นสัมพัทธ์เก็บข้อมูลที่เวลา 08:00น., 14:00 
น. และ 17:00 น. ภายในโรงเรือนและภายนอกโรงเรือน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ: การดัดแปลงโรงเรือน, ความชื้นสัมพัทธ์ และกระบือเผือก  
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บทที่ 1 

บทน า 
 

ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

กระบือเผือก เป็นกระบือที่มี ขนสีขาวผิวหนังมีสีชมพู ขนยาว กีบและเขามีสีเหลือง และมัก
มีรอยตกกระเป็นจุด บนล าตัว คนในภาคอีสานจะเรียกควายด่อน (ประสบ ,2527) จากการสืบค้นองค์
ความรู้ภูมิปัญญาการคัดเลือกกระบือ เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553 ได้รับค ายืนยันจากนาย บุญโลม 
ทองดีนอก เลขที่ 74 หมู่ที่ 4 บ้านแจ้งเจริญ ต าบนหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่จังหวัด นครราชสีมา 
ว่าเคยเห็นกระบือเผือกที่น่าจะเป็นสมบูรณ์โดยพบว่ามีอวัยวะ ทุกส่วนของร่างกายเผือกหมด รวมทั้ง
ตาและนัยน์ตา และทั้งตัวไม่มีรอยตกกระสีด าแม้แต่จุดเดียว ซึ่งน่าเสียดายว่าไม่มีการบันทึกภาพไว้เป็น
หลักฐานเพ่ือยืนยันในเรื่องนี้ส าหรับกระบือไทย ที่เลี้ยงอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศก็มีความต่างกันไป
บ้าง ตามเหตุผลที่กล่าวมาบ้างแล้ว ซึ่งเหตุผลหนึ่งก็คือภูมิประเทศที่ห่างไกลท าให้ควายที่อยู่ในบาง
พ้ืนที่ไม่มีการเคลื่อนย้ายแลกเปลี่ยนพันธุกรรมกับควายในพ้ืนที่อ่ืนๆ ท าให้เกิดการผสมพันธุ์กันเองหรือ
ผสมแบบเลือดชิด จึงเกิดลักษณะเฉพาะประจ าพันธุ์ขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดลักษณะด้อยตามมา ที่เห็น
ชัดเจนก็คือจะมีขนาดเล็กลงกระบือไทยในหลายพ้ืนที่ มีลักษณะ พิเศษเฉพาะกลุ่มและมีชื่อเรียกตาม
ถิ่น ดังนี้ 
 1. ควายทุย เป็นพันธุ์ควายมีลักษณะดีมาก พบที่ เมืองล าพูน มีหนังด าขนด า หน้ายาว ตัวยาว
ลึกสูง 140 เซนติเมตร เต้านมใหญ่ 
 2. ควายจาม พบที่จังหวัดล าปาง 
 3. ควายจ้อน มีขนาดเล็ก พบที่ จังหวัดพัทลุง 
 4. ควายแขม มีสีเทาขนาดเล็ก พบแถบที่ราบสูงภาคเหนือ สูง 130 เซนติเมตร หนัก 350 
กิโลกรัม ชอบกินใบไม้ พบที่ จังหวัดล าพูน, จังล าปาง 
 5. ควายประ พบแถบพรมแดนพม่า อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีกระดูกเล็กและเปรียว หนัก 
300-450 กิโลกรัม 
 6. ควายแกลบ ตัวเล็กมาก พบแถบกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 7. ควายมะริด มาจากพม่าด้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสีคล้ า ขนยาว หนัก 300-350 
กิโลกรัม 
 ควายทั้ง 7 พันธุ์ที่กล่าวมานี้ ไม่พบเอกสารการศึกษาหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่พอจะสืบค้น
ข้อมูลเจาะลึกในแต่ละสายพันธุ์ได้แต่จากการสอบถามข้อมูลกับนักวิชาการสัตว์บาลในจังหวัดที่
เกี่ยวข้อง ช่วงเดือนกุมภาพันธุ์-พฤษภาคม 2553 ระบุว่าไม่พบเห็นควายลักษณะดังกล่าวเหลืออยู่ใน
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พ้ืนที่แล้ว สันนิษฐาน ว่าความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์ได้เข้าไปถึงพ้ืนที่แล้ว และความส่วนใหญ่
ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ด้วยพ่อพันธุ์ดี ทั้งของกรมปศุสัตว์และพ่อพันธุ์เอกชน หรืออาจเป็นไปได้ว่า
ควายเหล่านี้ไม่เป็นที่นิยมของคนในท้องถิ่นนั้นๆ จึงไม่มีการขยายพันธุ์และถูกคัดทิ้งโดยธรรมชาติ คือ
ฆ่าเพ่ือบริโภค หรือขายให้โรงงานผลิตลูกชิ้น รวมถึงขาดคนที่จะอนุรักษ์ไว้ จึงถือว่าได้สูญเสียความ
หลากหลายทางพันธุกรรมไปอย่างน่าเสียดาย(กรมปศุสัตว์,2553) 
 ในช่วงฤดูร้อนนับเป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความร้อนมากที่สุด การศึกษา
พฤติกรรมของกระบือเผือกโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ซึ่งผลจากการศึกษา สามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน 
ส าหรับการจัดการวัดอุณหภูมิความร้อนการทดลองกระบือเผือกในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากการเลี้ยง
กระบือเผือกภายในโรงเรือนและภายนอกโรงเรือนจะเห็นได้ชดว่าการวัดอุณหภูมิกระบือเผือกภายนอก
โรงเรือนมีอุณหภูมิที่สูงและภายในโรงเรือนมีอุณหภูมิที่ต่ ากว่าการออกแดดในช่วงฤดูร้อน เนื่องจาก
ความร้อนมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ อุณหภูมิ,อากาศ, การแผ่รังสี, ความชื้น, และความเร็วลม
ท าให้ค่าทางสรีระวิทยาของกระบือมีการเปลี่ยนแปลง หากเกิดปัญหาดังกล่าวเป็นเวลานานสามารถท า
ให้มีการควบคุมได้ยาก (อาวุธ,2538) 

ความชื้นสัมพัทธ์ในประเทศไทยประสบปัญหาในการเลี้ยงกระบือในประเทศไทยภายใต้
สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งอุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่สูงเป็นระยะเวลานานรวมถึงสภาพอากาศ
แบบร้อนชื้น ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับความร้อนในการผลิตปศุสัตว์ แต่ยัง
เป็นปัญหาต่อผลผลิตในหลายด้านเป็นปัญหาระดับโลก อันเนื่องมาจากปัญหาภาวะโลกร้อนและแม้แต่
ในฤดูกาลที่แตกต่างกันซึ่งโดยทั่วไปแบ่งฤดูกาลออกเป็น  3  ฤดูได้แก่ ฤดูหนาว เริ่มต้นตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ ฤดูร้อนเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงมิถุนายนและ ฤดูฝนเริ่มต้นตั้งแต่ที่
เดือนกรกฎาคม- ตุลาคม การท าวิจัยในครั้งนี้เพ่ือเรียนรู้การเลี้ยงกระบือในอุณหภูมิภายในและ
ภายนอกโรงเรือน ได้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างการเลี้ยงกระบือภายในโรงเรือน และภายนอก
โรงเรือนแบบไหนดีกว่ากัน 

ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศเป็นอัตราส่วนของจ านวนไอน้ าที่ อ่ิมตัวเต็มที่เป็น100ส่วน 
ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงมีอากาศร้อนชื้นปกคลุมเกือบตลอดปี เว้นแต่บริเวณ
ที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไป ความชื้นสัมพัทธ์จะลดลงชัดเจนในช่วงฤดูหนาวและฤดู
ร้อนโดยเฉพาะฤดูร้อน จะเป็นช่วงที่ความชื้นสัมพัทธ์ลดลงต่ าสุดในรอบปีการศึกษาถึงค่าความชื้น
สัมพัทธ์อุณหภูมิภายในและภายนอกโรงเรือนในสภาพการเลี้ยงกระบือเผือกภายในโรงเรือนและ
ภายนอกโรงเรือนปกติจะท าให้ได้ข้อมูลเพ่ือน ามาปรับใช้ในการเลี้ยงกระบือเผือก จึงได้ท าการทดลอง
เปรียบเทียบค่าความชื้นสัมพัทธ์อุณหภูมิภายในและภายนอกโรงเรือนขึ้นมา 
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ดังนั้นการทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาการจัดการอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์
ภายในโรงเรือนและภายนอกโรงเรือนในการเลี้ยงกระบือเผือก  

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
            1. การศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกโรงเรือนที่มีการเลี้ยง
กระบือเผือก                                                                                                                
  2. การศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกโรงเรือนเปรียบเทียบกับความชื้น
สัมพัทธ์ภายในโรงเรือนที่มีการเลี้ยงกระบือเผือก                                                                                 

3. การศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงกระบือเผือก 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ 
 

1. ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงความชื้นสัมพัทธ์ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงกระบือเผือก 
2. ได้ข้อมูลของความชื้นสัมพัทธ์เป็นแนวทางในการจัดการสภาพอากาศร้อนชื้นและวิธีการ

ดูแลกระบือเผือกในฟาร์มเกษตรกรทั่วไป 
3. สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของความชื้นสัมพัทธ์กับการเลี้ยงกระบือเผือกภายใน

และภายนอกโรงเรือนได ้
 

ขอบเขตการทดลอง 
 
 การศึกษาเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธ์อุณหภูมิ ภายในและภายนอกโรงเรือนของกระบือ
เผือก (Modified roof vs. Normal roof) ช่วงเวลา 08.00 น. 14.00น. และ 17.00 น.  
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บทที่ 2 

ตรวจเอกสาร 
 

กระบือเป็นสัตว์ที่มีความผูกพันธ์กับมนุษย์มาแต่สมัยดึกด าบรรพ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบือ
เป็นสัตว์ที่มีความส าคัญในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในการท าการเกษตร ซึ่งคนไทยได้ใช้แรงงานจาก
กระบือมาแต่ยุคสร้างอาณาจักร เพราะพ้ืนที่ในการตั้งอาณาจักรอยู่ในเขตราบลุ่มอาชีพที่เหมาะสม คือ 
การเกษตรโดยเฉพาะการท านา กระบือยังมีบทบาทส าคัญ ด้านการคมนาคม การขนส่งรวมถึงใช่เป็น
พาหนะในการท าสงครามป้องกันบ้านเมือง  กรมปศุสัตว์เริ่มด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
พันธุ์กระบือตั้งแต่ปี พ.ศ 2514 เป็นต้นมาซึ่งนับเป็นปีแห่งการเริ่มงานวิจัยและพัฒนากระบืออย่าง
จริงจังและต่อมาเกิดโครงการร่วมวิจัยและพัฒนากระบือแห่งชาติขึ้น ในปี พ .ศ.2517 ซึ่งในช่วงเวลา
ใกล้เคียงกันคือในปี พ.ศ.2515 จ านวนกระบือในประเทศมี 5.3601 ล้านตัว ในขณะที่คนไทยมี 38.59 
ล้านคนเมือน ามาคิดเป็นอัตราส่วนจ านวนกระต่อคนไทย พบว่ามีอัตราส่วน 0.14 ตัวต่อคนส่วนใหญ่
การวิจัยจะเน้นคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์ เชิงปริมาณ ที่เน้นลักษณะเศรษฐกิจเป็นหลัก เช่น อัตราการ
เจริญเติบโต การเพิ่มน้ าหนักการเพิ่มขนาด และประสิทธิภาพการแลกเนื้อ เป็นต้น 
 
การเลี้ยงกระบือในเขตร้อนชื้น 
              
 จรัญ, (2527) กล่าวความส าคัญของกระบือไทยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่
ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ประชากรส่วนมากมีอาชีพท าการเกษตรมี พ้ืนที่ถือครองน้อยส่วนมากท า
การเกษตรผสมผสานปลูกพืชเลี้ยงสัตว์บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ดิน อากาศ น้ า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ท้องถิ่นประเทศไทยมีท าเลเหมาะแก่การปลูก
ข้าว ชาวนาไทยได้เรียนรู้การพ่ึงพาปัจจัยการผลิตที่เป็นทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ เพ่ือการ
ด ารงชีพ เช่น การน ากระบือมาใช้ประโยชน์ ร่วมกับการปลูกข้าวทุกขั้นตอนจนเกิดวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ต่างๆที่งดงาม ให้คนอยู่อย่างเกื้อกูลกับธรรมชาติเพ่ือให้ ใช้ประโยชน์ได้ยั่งยืนจนก่อเกิดเป็นภูมิปัญญา
ในการจัดการต่างๆมากมาย 
 วงศ์: Bovidae 
 ชื่อวิทยาศาสตร์: Bubalus  bubalis 
 ชื่อสามัญ: Bubalus 
 ชื่อท้องถิ่น: กระบือ 

 ถิ่นก าเนิด: แถบประเทศไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย พม่า เวียดนาม 
 กัมพูชา และลาว  
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พันธุ์ของกระบือในเขตร้อน 
 
 กระบือในโลกนี้สามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือ กระบือป่า และกระบือบ้าน กระบือเอเชียซึ่ง
แต่ละกลุ่มมีรายละเอียดของสายพันธุ์ดังนี้  
 1. กระบือแอฟริกัน เป็นกระบือป่า มีล าตัวยาวประมาณ 2.1-3.4 เมตร และหางยาว 75-110 
เซนติเมตร ความสูงที่ระดับไหล่ 1.35-1.7 เมตร และเม่ือโตเต็มวัยจะมีน้ าหนักประมาณ 685 กิโลกรัม  
 กระบือป่าหรือมหิงสา เป็นสัตว์กีบคู่ในวงศ์ เช่นเดียวกับกูปรี กระทิง และวัวแดง โดยลักษณะ
ทั่วไปคล้ายคลึงกับกระบือบ้านแต่กระบือป่าจะมีรูปร่างใหญ่โต บึกบึน และปราดเปรียวกว่ามากอีกทั้ง
ยังมีนิสันดุร้ายกว่า 
 2. กระบือบ้านหรือกระบือเอเชียส าหรับกระบือบ้านหรือกระบือเอเชีย แบ่งออกเป็น 3 ชนิด 
ได้แก่                                                                                                       
           2.1  กระบืออินโดนีเซีย หรือ กระบืออะโนอา 
           2.2  กระบือฟิลิปปินส์  หรือ กระบือทามารอ 
           2.3  กระบือน้ า วอเตอร์บัฟฟาโล 
             2.3.1 กระบือแม่น้ ามีจ านวนโครโมโซม 25 คู่  พบในประเทศอินเดีย 
ปากีสถาน อียิปต์ ประเทศในยุโรปตอนใต้และยุโรปตะวันออก กระบือแม่น าไม่ชอบลงแช่โคลน ชอบ
น้ าสะอาดมีขนาดใหญ่รูปร่างแข็งแรง โครงสร้างใหญ่ กระบือแม่น้ าเพศผู้มีน้ าหนักประมาณ 530 – 
600 กิโลกรัม ส่วนเพศเมียมีน้ าหนักประมาณ 425 – 475 กิโลกรัม ลักษณะทั่วไปจะมีผิวหนังสีด า หัว
สั้น หน้าผากนูน เข่าสั้น และบิดม้วนงอ ส่วนล าตัวจะลึกมากและมีขนาดเต้านมใหญ่กว่ากระบือปลักมี
เขาค่อนข้างสั้น ข้อขามีผิวค่อนข้างด า เหนียงหน้าอกยาน เป็นกระบือเลี้ยงไว้เพ่ือรีดนมเพราะให้น้ านม
มากโดยให้น้ านมประมาณ 5 กิโลกรัมต่อวัน 
                  2.3.2 กระบือปลัก มีจ านวนโครโมโซม 24 คู่  กระบือชนิดนี้จะเลี้ยงใน
ประเทศต่างๆ ทางตะวันออกไกล ได้แก่ ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า 
กัมพูชา ลาว และจีนตอนใต้ เป็นต้น ลักษณะทั่วไป คือ รูปร่างล่ าสัน ผิวหนังมีสีเทาเข้มเกือบด า อาจมี
สีขาวเผือก มีขนเล็กน้อยล าตัวหนาลึก ท้องใหญ่ หัวยาวแคบ เขามีลักษณะแบบโค้งไปข้างหลัง หน้าสั้น 
หน้าผากแบบราบ ตานูนเด่นชัด ช่วงระหว่างรูจมูกท้ังสองข้างกว่างคอยาวและบริเวณไต้คอจะมีขนขาว
เป็นรูปตัววี หัว ไหล่ และอกนูนเห็นชัด 
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ประชากรกระบือในโลก 
 
 โดยปกติแล้วมักจะพบกระบือได้ในหลายทวีป จากประเทศจีนตอนใต้ในทวีปเอเชียลงไปถึง
ประเทศอินโดนีเซีย และรัฐในประเทศออสเตรเลีย ทวีปออสเตรเลีย ไปจนถึงประเทศแอฟริกาใต้ ทวีป
แอฟริกา จากประเทศอิตาลีในทวีปยุโรป ไปจนถึงประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ใน
ตะวันออกไกล ทวีปเอเชียและในหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้ 
 โดยปกติกระบือเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่ าแต่ก็สามารถจะอาศัยอยู่ในพ้ืนที่สูงได้ ดังที่มี
การพบกระบือปลัก ในพ้ืนที่มีความสูงถึง 2,500 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลที่ Kandep ในประเทศปา
ปานิวกินนี และยังพบกระบือแม่น้ า ในพ้ืนที่ที่มีความสูงถึง 2800 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลที่ประเทศ
เนปาลอยู่เสมอ (Marai and Habeeb,2010) 
 ในปี 2558 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือทั้งหมดจ านวน 199,553 ครัวเรือนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ ใน
พ้ืนที่เขต 3 จ านวน 95,815 ครัวเรือน (ร้อยละ 48.01) รองลงมาคือเขต 4 จ านวน 78,728 ครัวเรือน 
(ร้อยละ 39.45) และเขต 5 จ านวน 11,185 ครัวเรือน (ร้อยละ 5.61) ตามล าดับ โดยมีการเลี้ยง
กระบือทั้งหมดจ านวน 888,431 ตัว ซึ่งในพ้ืนที่เขต 3 เลี้ยงกระบือมากท่ีสุด จ านวน 358,442 ตัว(ร้อย
ละ 40.35) รองลงมาคือเขต 4 จ านวน 300,181 ตัว (ร้อยละ 33.79) และเขต 5 จ านวน 89,157 ตัว
(ร้อยละ 10.04) 
 
ภาพที่ 2.1 แสดงจ านวนกระบือในประเทศอาเซียน 

             ที่มา:  กรมปศุสัตว์ (2554) 
 
 



7 

 
 
 
   ตารางท่ี 2.1 จังหวัดที่มจี านวนกระบือมากที่สุด 5 อันดับ แรก 

 
 จังหวัดสุรินทร์มีการเลี้ยงกระบือมากที่สุด จ านวน 84,903 ตัว (ร้อยละ 9.56) รองลงมาคือ 
จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และสกลนคร ตามล าดับ 
 

   ตารางท่ี 2.2 แสดงจ านวนการเลี้ยงกระบือในเขตปศุสัตว์ต่างๆ ของประเทศไทย ในปี 2558 

เขตปศุสัตว์ จ านวนกระบือ  (ตัว) 
เขต  1 18,040 
เขต  7 31,472 
เขต  3 358,442 
เขต  4 300,181 
เขต  5 89,157 
เขต  6 59,488 
เขต  0 11,203 
เขต  8 11,735 
เขต  9 8,713 
รวม 888,431 

     ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2558) 
 

จากภาพที่ 2.2 แสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมามีจ านวนกระบือในประเทศไทย
มีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนกระบือลดลงมากกว่าภาคอ่ืนๆ จาก
ภาพศึกษาการเลี้ยงกระบือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าสาเหตุที่ท าให้จ านวนกระบือลดลงมาก

ล าดับ 
ที ่

จังหวัด 
กระบือ (ตัว) 

จ านวน ร้อยละ 
1 สุรินทร์ 84,903 6.56 
2 อุบลราชธานี 74,660 8.40 
3 ศรีสะเกษ 70,622 7.95 
4 บุรีรัมย์ 64,285 7.24 
5 สกลนคร 61,261 6.90 

 ที่มา: ปศุสัตว์ประจ าปี (2558) 
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เนื่องจากปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากกระบือในด้านแรงงาน น้อยลงมากจึงเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้
จ านวนกระบือลดลงนอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นที่ท าให้จ านวนกระบือลดลงจ านวนลงมากได้แก่ 

1. ทัศนคติของผู้บริโภคที่ไม่นิยมบริโภคเนื้อกระบือเท่ากับเนื้อโค ทั้งๆที่เนื้อที่บริโภคมักมี
เนื้อกระบือปนอยู่ส่วนหนึ่ง แต่ผู้ขายท าให้คิดว่าเป็นเนื้อโค จึงเป็นช่องทางพ่อค้ากดราคากระบือต่ ากว่า
ราคาโค เกษตรกรจึงไม่นิยมเลี้ยงกระบือ 

2. สภาพการผลิตทางการเกษตรเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะคนหนุ่มสาวที่อยู่ในวัยท างาน
อพยพเข้าเมืองเพ่ือท างานในโรงงานอุตสาหกรรมและงานอ่ืนๆ เป็นจ านวนมาก ท าให้แรงงานภาค
การเกษตรเหลือน้อย จึงมีความจ าเป็นจะต้องหาเครื่องทุ่นแรงที่สามารถช่วยประหยัดแรงงานและเวลา
ในการท าเกษตรมาท างานแทนกระบือ 

3. สภาพความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศเนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกษตรกรจึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องเตรียมดินให้เสร็จทันเวลาที่ฝนจะตก การใช้กระบือที่มีข้อจ ากัดด้านสรีระคือ ไม่
สามารถทนอยู่กลางแจ้งขณะที่แดดจัดได้ จึงใช้แรงงานกระบือได้เฉพาะในช่วงเช้าและช่วงเย็นที่แดดไม่
จัดเท่านั้น ท าให้เกษตรกรต้องหันมาใช้เครื่องจักรซึ่งสามารถเตรียมดินได้อย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาอัน
สั้น 

4.มีการท าลายพันธุ์กระบือ โดยน ากระบือเพศเมียซึ่งควรจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ รวมทั้ง
กระบือท่ียังโตไม่เต็มที่ทั้งเพศผู้และเพศเมียไปเข้าโรงฆ่าเพ่ือใช้เป็นอาหาร 

5.เกษตรกรไม่นิยมเลี้ยงกระบือเพศผู้เพราะไม่สามารถให้ลูกได้จึงขายเข้าโรงฆ่าสัตว์ไปส่วนที่
ยังเลี้ยงไว้ในฝูงมักจะโดนตอนเพ่ือไม่ให้กระบือดื้อและตัวอ้วนที่ขึ้นเพ่ือให้ขายได้ราคาสูงขึ้นดังนั้น  
เกษตรกรส่วนใหญ่จึงไม่มีกระบือพ่อพันธุ์เหลืออยู่ในฝูง การผสมพันธุ์ของแม่กระบือมักจะไปผสม
กันเองในทุ่งหญ้าสาธารณะที่ปล่อยไปเลี้ยงจึงไม่มีการคัดพ่อพันธุ์ที่ดีท าให้อัตราการติดลูกและการ
เจริญเติบโตไม่ดีนัก  อีกทั้งลูกกระบือที่ได้อาจมีลักษณะไม่ดี  ท าให้การเพ่ิมจ านวนกระบือมีอัตราต่ า 

6.เกษตรกรไม่ให้ความสนใจว่ากระบือเพศเมียที่เลี้ยงจะได้รับการผสมพันธุ์หรือไม่เนื่องจาก
เกษตรกรเลี้ยงกระบือเพศเมียรายละไม่ก่ีตัว และไม่นิยมเลี้ยงกระบือเพศผู้เพื่อใช้ส าหรับผสมพันธุ์ในฝูง
เพราะถือว่าเป็นภาระค่อนข้างมาก เกษตรกรนิยมเลี้ยงกระบือแบบปล่อยรวมกันอยู่ตามทุ่งนาหลังเก็บ
เกี่ยวหรือบริเวณท่ีว่างสาธารณะ เมื่อกระบือเป็นสัดจะผสมกับกระบือที่เลี้ยงปล่อยภายในฝูง ซึ่งกระบือ
เพศผู้ดังกล่าวมักจะมีขนาดเล็กและแพร่กระจายลักษณะที่ไม่ต้องการไปในฝูงผสมพันธุ์ การที่กระบือ
มีขนาดและน้ าหนักเมื่อโตเต็มที่ลดลงอัตราการตกลูก ต่อ เนื่องมาจากปัญหาการผสมพันธุ์และ
เกษตรกรไม่เอาใจใส่เท่าที่ควร เช่น การปล่อยให้กระบือพ่อลูกผสมพันธุ์กันเองจนท าให้เกิดเลือดชิด  
หรือการตอนกระบือเพศผู้ตัวใหญ่เพ่ือให้ง่ายต่อการดูแลและขายได้ราคาโดยไม่มีการคัดเลือกกระบือตัว
ใหญ่หรือโตเร็วเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ท าให้ผลผลิตกระบือไม่เพียงพอต่อการบริโภค (อัญชลี,  
2545)  
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กระบือเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความส าคัญต่อเกษตรกรรายย่อยในชนบทอยู่ตลอดมาโดยนับว่าเป็น
ส่วนหนึ่งในระบบการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการเลี้ยงไว้ใช้เป็นแรงงานในไร่นากระบือถูกใช้
แหล่งแรงงานทางการเกษตรมาเป็นเวลานาน โดยส่วนใหญ่จะใช้กระบือในการไถ คราด พรวนที่นา 
นวดข้าว ลากเกวียน และบรรทุกสิ่งของ กระบือมีอายุการใช้งาน 13-14 ปี และไถนาได้เฉลี่ยวันละ 
0.6 ไร่/ตัว (บุญเสริม และบุญล้อม, 2542) 

นอกจากนี้ยังใช้มูลท าเป็นปุ๋ยและเมื่อมีความจ าเป็นก็สามารถขายเป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วย 
ขณะที่ผลพลอยได้ในไร่นาซึ่งมีราคาถูกยังสามารถน ามาใช้เป็นอาหารเลี้ยงกระบือเพ่ือเปลี่ ยนให้เป็น
เนื้อสัตว์ที่มีราคาสูง การปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท าให้กระบือมีความแตกต่างจากโคและ
เอ้ือประโยชน์ในการน าสารอาหารไปเปลี่ยนเป็นเนื้อได้ดีกว่าโค อย่างไรก็ตาม จากข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันทั่วไปว่าการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรถูกละเลยจากภาครัฐ และเกษตรกรเองก็หันไปเลี้ยง
สัตว์พันธุ์ต่างประเทศ ดังนั้น การเลี้ยงกระบือของเกษตรกรส่วนใหญ่จึงยังเป็นแบบพ้ืนบ้านไม่มีระบบ
การผลิตในเชิงธุรกิจทั้งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรเองด้วย 
(Anon, 1995) 

 
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกระบือของโลกและประเทศไทย 
 
           ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกระบือ เช่น การผสมเทียม การ
ถ่ายฝากตัวอ่อน และการโคลนนิ่ง เป็นต้น การโคลนนิ่งมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างสัตว์ที่เหมือนกันทุก
ประการทางด้านพันธุกรรมเป็นจ านวนมาก โดยเริ่มต้นจากการเลี้ยงและเพ่ิมจ านวนเซลล์ที่มีความ
เหมือนกันในขั้นตอนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของเซลล์ให้เป็นไปตามความต้องการแล้วจึงน า
แต่ละเซลล์ไปท าให้เกิดเป็นสัตว์ โดยหนึ่งเซลล์จะกลายเป็นสัตว์หนึ่งตัว สัตว์แต่ละตัวที่เกิดข้ึนจะ
เหมือนกันทุกประการเนื่องจากแต่ละเซลล์เริ่มต้นมีลักษณะเหมือนกัน   

การผลิตกระบือมีการพัฒนาไปอย่างมากท าให้สามารถเพ่ิมผลผลิตทั้งด้านปริมาณ และ
คุณภาพ  นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีด้านอื่นๆ มาช่วยในเพิ่มผลผลิต ดังนี้ 

1. การใช้ฮอร์โมนช่วยการขุนกระบือพ้ืนเมืองเพศเมียมีน้ าหนักเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วใน
ระยะเวลาสั้นๆ 

2. การฉีดวัคซีนเร่งความสมบูรณ์พันธ์ การเร่งอัตราการเจริญเติบโตของกระบือเพ่ือให้
กระบือเพศเมียตกลูกตั้งแต่อายุน้อยและได้ลูกมาก การเร่งอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมผลผลิตเนื้อใน
กระบือเพศผู้ เป็นต้น ( Anon, 2012) 
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ประโยชน์ของการเลี้ยงกระบือ   
 
 การเลี้ยงกระบือก่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรผู้เลี้ยงหลายประการ ดังนี้ 
 1. กระบือเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหาร และยังเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนที่ส าคัญ
กระบือเปรียบเสมือนเป็นโรงงานมีชีวิตเลี้ยงง่าย ไม่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยาก สามารถเปลี่ยน
พืชอาหารสัตว์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามท้องไร่ท้องนามาเป็นอาหารโปรตีนส าหรับผู้บริโภค ท าให้เกิด
เป็นความม่ันคงทางอาหารของประเทศเพราะอาหารมีภาวะวิกฤติคนไทยจะมีเนื้อกระบือซ่ึงเป็นอาหาร
โปรตีนไว้บริโภคอย่างเพียงพอในราคาที่หาซื้อได้ 
 2. กระบือท าให้เกิดการพ่ึงพาตนเองในระบบการเกษตรผสมผสานส าหรับการปลูกพืชเลี้ยง
สัตว์ ระบบเศรษฐกิจพอเพียง การพึงพาตนเองในปัจจัยการผลิตเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จาก
กระบือ คือ ใช้เป็นแรงงานไถไร่-นา ลากจูง และใช้มูลเป็นปุ๋ยท าให้ดินอุดมสมบรูณ์ ท าให้ลดค่าใช่จ่าย
ในการท านา และใช้ฟางข้าว หญ้าฟางในท้องนา และผลพลอยได้จากการปลูกพืชมาใช้ประโยชน์ใน
การเลี้ยงกระบือ (Anon, 2010) 
 3. กระบือเป็นหลักการประกันความเสี่ยงของครอบครัวและลดปัญหาความยากจนกระบือ
เป็นทรัพย์สินที่เปรียบเสมือนเป็นธนาคารประจ าบ้านเป็นการออมทรัพย์ที่ชาวนาใช้พืชอาหารสัตว์ใน
ท้องถิ่นและแรงงานในครอบครัวก่อให้เกิดเป็นรายได้ เป็นหลักประกันความเสียงของครอบครัวเมื่อเกิด
ฝนแล้ง ท านาไม่ได้ผลก็จะขายกระบือเพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว เป็นค่าเล่าเรียนบุตร เป็นมรดก
ให้ลูกหลาน เป็นต้น กระบือจึงไม่ได้เป็นตัวแทนของความยากจนดังที่คิด 
 4. กระบือเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ประเพณี เกษตรกรที่เลี้ยง
กระบือจะมีความรู้สึกผูกพัน เป็นเพ่ือน รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยที่มีกระบือ ท าให้ส านึกในคุณค่าและ
ความส าคัญของกระบือจนกลายเป็นธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ กระบือจึงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่
ก่อให้เกิดเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ ดังนั้น กระบือจึงมีบทบาทต่อสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม (Anon, 2012) 
 
ข้อได้เปรียบของการเลี้ยงกระบือ  

 
กระบือมีข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆหลายประการ ดังต่อไปนี้ (Anon, 2011) 
1. การใช้เป็นแรงงาน กระบือมีรูปร่างลักษณะเหมาะส าหรับการใช้เป็นแรงงานในพ้ืนที่ที่

เป็นโคลนเพราะขาทั้งสี่ข้างรับน้ าหนักได้ดี มีกีบใหญ่และแข็งแรงเดินได้ดีในโคลนและมีข้อกีบและข้อ
ขาที่เคลื่อนไหวคล่องตัว ท าให้เดินได้ดีในพ้ืนที่นาขรุขระ กระบือเป็นแรงงานหลักที่ส าคัญของชาวไร่
ชาวนากระบือสามารถใช้เป็นแรงงานในการลากเกรียนได้ดีกว่าโดยทั่วไปกระบือไถนาได้วันละ 4-6 ไร่ 
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2. การใช้มูลเป็นปุ๋ยปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์มีความส าคัญมากในการฟ้ืนฟูความอุดมสมบรูณ์ของ
ดินเนื่องจากที่นาที่ใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันนานหลายปีจะท าให้ดินเสื่อมคุณภาพ  แข็งเป็นดินดานแต่ถ้าใส่
ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์จะเป็นการเพ่ิมอินทรีย์วัตถุให้กับดิน ท าให้โครงสร้างของดินร่วนซุย เพ่ิมธาตุอาหาร
ให้กับพืชให้ธาตุอาหารพืชในลักษณะต่อเนื่องและยังช่วยฟ้ืนฟูสิ่งมีชีวิตในดินเช่นจุลินทรีย์ไส้เดือนแมลง
ต่าง ๆปุ๋ยจากมูลกระบือจึงมีประโยชน์แก่ไร่นา  กระบือหนึ่งตัวจะให้มูลเป็นปุ๋ยได้ถึงปีละ5.5 ตัน(วันละ
15 กิโลกรัมเปียก)  ท าให้เกษตรกรสามารถประหยัดค่าปุ๋ยลงปัจจุบันมูลกระบือสามารถขายได้ราคา
หากเลี้ยงกระบือหลายตัวก็อาจมีรายได้จากการขายมูลกระบือได้อีกด้วย 

3. การให้เนื้อกระบือเป็นอาหารโปรตีนที่มีคุณค่า กระบือมีเปอร์เซ็นต์ซาก 43 – 54 
เปอร์เซ็นต์ เนื้อกระบือจะมีสีเข้มมีไขมันแทรกในกล้ามเนื้อต่ ากว่าโค3 – 5 เปอร์เซ็นต์และมีไขมันหุ้ม
ซากต่ ากว่าโคซึ่งถือเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค 
  4. การให้น้ านมและผลผลิตนมกระบือสามารถใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบที่มีคุณภาพต่ าและ
เปลี่ยนเป็นน้ านมได้ดี 

5. กระบือใช้ประโยชน์จากหญ้าธรรมชาติหญ้าที่เป็นวัชพืชฟางข้าวและสามารถเปลี่ยนเป็น
เนื้อและนมได้ดีโตเร็วและมีไขมันน้อยกระบือจะมีน้ าหนักมากกว่าโคพันธุ์เมื่ออายุเท่ากัน กระบือเลี้ยงง่าย
ใช้ต้นทุนต่ า และให้เนื้อมากเนื้อกระบือมีไขมันต่ าจึงเหมาะกับการบริโภคมากกว่าเนื้อโคแต่อย่างไรก็
ตามการเลี้ยงกระบือขุนแบบโคขุนจะต้องลงทุนสูงและผลผลิตที่ได้ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
 
คุณสมบัติท่ีดีของการเลี้ยงกระบือ 
 
 อัญชลี (2545)รายงานว่า กระบือนั้นมีทั้งที่ดีและที่ไม่ดี ลักษณะกระบืองามที่ดีนั้น ผู้รู้ท่าน
บอกไว้ว่า “หนักบางและตึง จมูกกว้างมีเหงื่อชื้นอยู่เสมอ กระดูกตรงไม่คดไปทางซ้ายหรือขวา นัยน์ตา
แจ่มใส แต่ไม่ใช่ตาตื่น โคนเขาเล็กเรียวไปตลอด ปลายเขาโค้งเข้าหากันไม่กางเกะกะ เนื้อเขาละเอียด
คล้ายสีผึ้ง คอหนาปานกลาง หลังตรง ล าตัวลึกและกว้าง ส่วนท้ายใหญ่ ตะโพกใหญ่มีที่เรียกกันว่า 
“ก้นมะนาวตัด” โคนหางใหญ่ ซอกที่โคนหางมีเนื้อเต็มแน่น หางยาวลงไปถึงครึ่งหน้าแข้ง พู่หางเป็น
พวง หน้าอกกว้าง ขาหน้าทั้งสองติดแนบชิดกับล าตัว ขาตรงไม่สอบเข้าหรือแบะออก ขาหลังตรงกีบ
ใหญ่ กีบทั้งสองชิดกัน ดูเป็นวงกลมท่าทางประเปรียว กินหญ้าเร็ว ไม่ค่อยเลือกตะกุยดิน ๓- ๔ ครั้ง 
กระบือชนิดนี้เรียกกันว่า “กวายกวาดกอง” ถือกันว่าเป็นกระบือมีตระกูลดี กระบือชนิดนี้มักฝึกง่าย 
ใช้งานดี กระบือเผือกหรือกระบือด าไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องใช้งาน 
 กระบือเป็นสัตว์ที่เชื่องช้า นิสัย ไม่ดุร้ายเป็นมิตรกับเจ้าของไม่ตื่นง่าย เด็กหรือผู้หญิงก็
สามารถดูแลได้กระบือจะเริ่มฝึกให้ท างานเมื่ออายุได้3 ปีครึ่งถึง 4 ปี หรือมากกว่านี้เล็กน้อยและจะใช้
งานได้เต็มที่เมื่ออายุ 3-6 ปี กระบือเพศเมียเมื่อท้องจะถูกพักการใช้งานจนกว่าจะคลอดลูกกระบือที่
คลอดออกมาจะอยู่กับแม่ตลอดเวลาและจะดูดนมแม่ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่มีน้ านมหรือจนกว่าแม่
กระบือจะมีลูกตัวใหม่ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องแรงงานในการเลี้ยงดูซึ่งโดยทั่วไปมักจะไม่ใช้เด็กซึ่งยังไม่
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แข็งแรงเพียงพอให้ดูแลกระบือที่โตเต็มที่และยังไม่ตอนเพราะกระบือที่ยังไม่ตอนมักจะดือ เกษตรกรจึง
นิยมตอนกระบือเพศผู้เมื่ออายุ 4-5 ปี บางครั้งก็ตอนเมื่อยังไม่โตเต็มที่และส่วนคอของกระบือยังไม่
ขยายใหญ่แต่จะท าให้ส่วนคอซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความแข็งแรงในการท างานเพราะจะต้องใช้
วางอุปกรณ์ส าหรับท างานไม่พัฒนาเท่าที่ควรท าให้กระบือไม่มีพลังเท่าที่ควรจะเป็น วิธีที่ดีที่สุด คือ 
ควรตอนเมื่อกระบือโตเต็มที่ ซึ่งจะสังเกตได้จากส่วนคอที่จะมีการขยายเต็มที่อย่างไรก็ตาม การตอน
กระบือเพศผู้ที่มีลักษณะดีจะท าให้ขาดพ่อพันธุ์ที่โตและแข็งแรง กระบือรุ่นที่มีขนาดเล็กก็จะท าหน้าที่
เป็นพ่อพันธุ์แทนท าให้กระบือไทยมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ เมื่อประมาณ 20-30 ปีที่ผ่านมา กระบือโต
เต็มที่ซึ่งมีน้ าหนัก 500-600 กิโลกรัม หาได้ไม่ยาก พ่อกระบือบางตัวอาจจะมีน้ าหนักถึง 700 กิโลกรัม 
แต่ในปัจจุบันโดยทั่วไปจะมีน้ าหนักเฉลี่ยประมาณ 300-350 กิโลกรัมเท่านั้น เมื่อประมาณ 15-20 ปีที่
แล้ว มีการตื่นตัวกันมากในการวิจัยเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับกระบือ ทั้งการปรับปรุงพันธุ์และเรื่องสุขภาพ 
แต่ในปัจจุบันค่อยๆ เลื่อนหายไป และมีคนเพียงจ านวนน้อยเท่านั้นที่ยังสนใจท างานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง
กระบือ จากการสันนิษฐานเชื่อว่ามนุษย์เริ่มรู้จักวิธีท าให้กระบือเชื่องได้ในยุคนีโอลิธิกหรือประมาณ 
18,000 ปีล่วงมาแล้ว มนุษย์สมัยโบราณใช้โคและกระบือเพ่ือเป็นแรงงาน ใช้เนื้อเป็นอาหาร และรีด
นมบริโภค นอกจากนั้นโคและกระบือยังใช้เป็นเครื่องชี้ถึงความมั่งคั่งร่ ารวยของมนุษย์ในยุคนั้นด้วย 
การบันทึกต่างๆ เกี่ยวกับกระบือเริ่มมีประมาณ 4,000 ปีที่แล้ว โดยเฉพาะเกี่ยวกับพันธุ์ต่างๆของ
กระบือ 
 กระบือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่เลี้ยงกันในประเทศไทยมาช้านาน ประเทศไทยเป็นประเทศ
กสิกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งต้องอาศัยกระบือเป็นหลักในด้านแรงงาน คือ ใช้ไถ คราด ลากเข็น
ข้าวหลังเก็บเกี่ยว และนวดข้าว เนื่องจากกระบือมีขนาดใหญ่ มีแรงมาก มีกีบเท้าขนาดใหญ่จึงเหมาะที่
จะใช้ท านาในราบลุ่มและมีน้ าหนักมากได้ดี การเลี้ยงกระบือจึงนับเป็นประโยชน์และมีความส าคัญมาก
ส าหรับการท านาและท าไร่ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยชนบท แต่เมื่อเริ่มมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา
แทนที่จึงท าให้กระบือเริ่มสูญหายไปเพราะเกษตรกรส่วนใหญ่หันไปใช้เทคโนโลยีที่ผลิ ตขึ้นมาใช้งาน
แทนกระบือซึ่งสามารถใช้งานได้คล่องและรวดเร็วกว่าการใช้กระบือในการน านา เกษตรกรจึงเลี้ยง
กระบือน้อยลงฉะนั้นเราจึงต้องน าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระบือเข้ามาช่วยเพ่ือท าให้กระบือ
เพ่ิมจ านวนมากขึ้น เป็นพันธุ์ที่แข็งแรงสมบรูณ์และทนต่อโรคเพ่ือจะได้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป(Anon, 
2012) 
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ค่าความชื้นสัมพัทธ์ 
 
 ความชื้น (Humidity) คือ ปริมาณไอน้ าที่มีอยู่ ในอากาศ ความชื้นของอากาศมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับความดันและอุณหภูมิ 
 ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) คือ อัตราส่วนปริมาณไอน้ าที่มีอยู่จริงในอากาศ ต่อ 
ปริมาณไอน้ าที่จะท าให้อากาศอ่ิมตัว ณ อุณหภูมิเดียวกัน หรือ อัตราส่วนของความดันไอน้ าที่มีอยู่จริง
ต่อความดันไอน้ าอิ่มตัว ซึ่งค่าความชื้นสัมพัทธ์แสดงในรูปของร้อยละ(%) 
 
 
สูตร THI  
               

THI  =  Tdb + 0.36(TdP) + 41.2 
 เมื่อ    Tdb  =  อุณหภูมิตุ้มเปียกและตุ้มแห้ง (OC) 
          TdP  =  อุณหภูมิหยดน้ าค้าง (OC) 

 
อุณหภูมิตุ้มเปียกและตุ้มแห้ง 
             
 อุณหภูมิตุ้มเปียกกับตุ้มแห้ง (Dry bulb Temperature) ขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้นใน
อากาศ ซึ่งสัมพันธ์กับค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) ผลต่างของอุณหภูมิกระเปาะเปียก
และอุณหภูมิกะเปาะแห้ง จะต่างกันน้อยหากปริมาณน้ าในอากาศน้อย เนื่องจากน้ าจะระเหยได้น้อยลง 
 อุณหภูมิกระเปาะเปียกและกระเปาะแห้งจะมีค่าเท่ากันเมื่ออากาศอ่ิมตัวด้วยไอน้ า หรือมี
ความชื้นสัมพัทธ์ 100 เปอร์เซ็นต์ 
 
อุณหภูมิหยดน้ าค้าง 
             
 อุณหภูมิจุดน้ าค้าง (Dew point Temperature หมายถึง อุณหภูมิที่เมื่ออากาศชื้นถูกท าให้
เย็นลงขณะที่ปริมาณไอน้ ายังคงที่ การลดอุณหภูมิถึงจุดหนึ่งจะท าให้ไอน้ าเกิดการอ่ิมตัว และกลั่นตัว
ควบแน่นเป็นหยดน้ า (Condensate) ที่ความดันบรรยากาศ (Atmospheric pressure) คงที่ ตัวอย่าง 
Dew point ที่เห็นในชีวิตประจ าวัน เช่น การตั้งแก้วน้ าเย็นไว้ และมีหยดน้ ามาเกาะที่ผิวแก้วด้านนอก 
เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิของอากาศบริเวณแก้วน้ าเย็นต่ ากว่าจุดน้ าค้างและกลั่นตัวเกาะอยู่บนผิวแก้ว 
ส าหรับคนที่ใส่แว่นตา จะมีประสบการณ์นี้ดี หากเดินเข้าไปในห้องเย็นจะมีไอน้ ามาเกาะท าให้แว่นตา
เป็นฝ้า 
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การเปรียบเทียบค่าความชื้นสัมพัทธ์ 
 
 การเลี้ยงกระบือเผือกในสภาพอากาศร้อนชื้นที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง อุณหภูมิสภาพแวดล้อม
ที่สูงเป็นระยะเวลานานรวมถึงสภาพอากาศร้อนชื้นไม่เพียงแต่ในประเทศไทยที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับ
ความร้อน เป็นปัญหาต่อเนื่องมาจากปัญหาโลกแม้แต่ในฤดูกาลอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากภายในและ
ภายนอกโรงเรือนในการเลี้ยงกระบือเผือก ความชื้นสัมพัทธ์ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 
73.42 เปอร์เซ็นต์ โดยที่เดือน ตุลาคม มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด 78.75 เปอร์เซ็นต์ และเดือน 
กุมภาพันธ์ มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่ าสุดประมาณ 69.35 เปอร์เซ็นต์ อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์และ
เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ การศึกษาคุณสมบัติของอากาศ ภายในและภายนอกโรงเรือน คือ การวัด
อุณหภูมิกระเปาะแห้ง อุณหภูมิกระเปาะเปียกจุดน้ าค้างความชื้นสัมพัทธ์ การเปรียบเทียบอันตราส่วน
ความชื้นปริมาณความร้อนอัตราส่วนระหว่างความดันของไอน้ าที่มีอยู่จริงในอากาศกับความดันไอน้ าที่
มีมากที่สุดอากาศนั้นจะสามารถมีเส้นการวัดความชื้นสัมพัทธ์การรับอุณหภูมิที่ร้อนชื้น อุณหภูมินี้คือ 
อุณหภูมิจุดน้ าค้างความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศจะเท่ากับ 100%  เมื่อความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้นถึง 100 
เปอร์เซ็นต์ เป็นสภาวะที่อากาศอ่ิมตัวด้วยไอน้ า ไม่สามารถรับไอน้ าเพ่ิมได้อีก อุณหภูมิอากาศไม่
จ าเป็นต้องลดลง เพ่ือให้เกิดการกลั่นตัว อุณหภูมิจุดน้ าค้างจะเท่ากับอุณหภูมิที่วัดได้จากอากาศ (ซึ่ง
คืออุณหภูมิกระเปาะแห้ง) เกิดภาวะที่เรียกว่า หมอก 
 อุณหภูมิที่สูงขึ้นจากภายนอกสามารถลดการกินได้ของสัตว์ (DMI) และเพ่ิมปริมาณน้ าที่กิน 
เมื่อกระบือประสบปัญหาจากความร้อนจะต้องระบายความร้อนและลดการเผาผลาญเพ่ือลด
กระบวนการสร้างความร้อนในร่างกายเพ่ือการอยู่รอดในการด ารงชีวิตของกระบือเองTemperature 
Humidity Index (THI) เป็นค่าบ่งชี้ความสามารถในการทนต่อความร้อนของกระบือสามารถค านวณ
ได้จากสภาพอากาศได้แก่ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ (RH) และอุณหภูมิสภาพอากาศ (Igono และคณะ, 
1992)  และเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสามารถลดการกินของกระบือลดลงท าให้กระบือประสบ
ปัญหาการได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นและมีอุณหภูมิสภาพอากาศสูง ขาด
แคลนหญ้า ในฤดูร้อนและอาหารที่มีคุณภาพในช่วงฤดูกาลต่างๆ 
 อุณหภูมิที่กระบือรู้สึกสบายจะอยูในชวงอุณหภูมิประมาณ 21 ถึง 28 องศาเซลเซียสเปน   
ชวงอุณหภูมิที่ไมรอนและไมเย็นมากเกินไป จะเปนชวงอุณหภูมิที่กระบือมีการสูญเสียพลังงานต่ าที่สุด
เพราะไม่ต้องใชพลังงาน เพ่ือการระบายความรอนหรือสรางความอบอุนใหแกรางกาย เมื่ออุณหภูมิสูง
หรือต่ าเกินกวาที่จะรักษาอุณหภูมิรางกายใหคงที่กระบือจะอยูในสภาพที่เรียกวาเกิด เมื่ออุณหภูมิ
สภาพแวดลอมสูงกวาชวงอุณหภูมิที่กระบือ อยูสบายซึ่งกระบือจะแสดงกินอาหารลดลง และดื่มน้ า
มากข้ึนเพ่ือชวยลดความรอนในรางกาย หรือ เมื่ออุณหภูมิสภาพแวดลอมต่ ากวาชวงอุณหภูมิที่กระบือ
อยู่อุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่สูงเป็นระยะเวลานานรวมถึงสภาพอากาศแบบร้อนชื้น ไม่เพียงแต่ใน
ประเทศไทยที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับความร้อนในการผลิตปศุสัตว์แต่ยังเป็นปัญหาต่อผลผลิตในหลาย
ด้านเป็นปัญหาระดับ โลก อันเนื่องมาจากปัญหาโลกร้อนและแม้แต่ในฤดูกาล ที่แตกต่างกันซึ่ง
โดยทั่วไปแบ่งฤดูกาลออกเป็น  3  ฤดูได้แก่ ฤดูหนาว เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์, ฤดู
ร้อนเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายนและฤดูฝนเริ่มต้น ตั้งแต่ที่เดือนกรกฎาคม- ตุลาคม (Anon, 
7000) 
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกระบือเผือก 
 

 สีของกระบือมี 2 สี คือ สีเทาด าและสีขาว(เผือก)สีของกระบือเป็นสีของผิวหนังและสีขน 
กระบือมีขนน้อยประมาณ 25-40 ต่อเส้น ผิวหนัง 1 ตารางนิ้ว จ านวนกระบือเผือกยังพบว่าเห็นอยู่บ้าง
ประปราย โดยเฉพาะทางภาคเหนือที่ จ. เชียงรายมีรายงานว่าประมาณ 15%ส่วนในภาคอีสานเห็น 
ประมาณ2-4ส่วนทางภาคกลางและภาคใต้เหลืออยู่น้อยมาก (พลทิพ, 2504) 

ข้อสังเกตที่ส าคัญของกระบือเผือกและกระบือด า คือ มีสีเทาเป็นส่วนใหญ่ มีกระบือเผือกเป็น
ส่วนน้อย คือมียีนที่เหมือนกันและคงที่หรืออาจเรียกว่า เป็นพันธุ์แท้ที่มี Phenotype และ genotype 
ใกล้เคียงกันมากอย่างไรก็ตามที่ทราบแล้วว่ากระบือทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกันลักษณะที่เด่น
เกิดข้ึนทางพันธุกรรมหรือไม่ 

 สี กระบือไทยมีสองสีคือสีด าและสีขาว ซึ่งนิยมเรียกกระบือเผือก สีของกระเป็นสีของผิวหนัง
และสีขนน้อย สีที่แสดงส่วนใหญ่เป็นสีของผิวหนังจ านวนกระบือด ามีมากกว่ากระบือเผือก กระบือ
เผือกมีมากในจังหวัดทางภาคเหนือ โดยเฉพาะเชียงรายพบว่ามีร้อยละ 15 จังหวัดในภาคอีสานมี
กระบือเผือกรองลงมาคือมีประมาณร้อยละ 2-4 กระบือสีขาวมีน้อยในภาคกลางและน้อยที่สุดใน
ภาคใต้ 

 ผิวหนังของลูกกระบือเมื่อคลอดใหม่ๆจะมีสีเทาขนค่อนข้างดกและยาวมีสีน้ าตาลแถมเทา
ผิวหนังจะเปลี่ยนเป็นสีด าภายใน 1-2 สัปดาห์ 

กระบือเผือกมีผิวหนังสีขาวออกชมพูเรื่อ ขนสีขาวบางตัวมีขนสีด าปนแต่เขากีบและตาด ามีสี
ด าจึงไม่จัดเป็นกระบือเผือกตามหลักการทั่วไป กระบือขาวคือมีลักษณะคล้ายเผือกทางวิชาการบ่งชี้แน่
ชัดว่ายีนสีขาวข่มสีด าหรือยีสีด าข่มสีขาว กระบือเผือกมีความสามารถในแง่ต่างๆเหมือนกระบือด ายัง
ไม่มีหลักฐานทางวิชาการท่ีแสดงว่ากระบือเผือกด้อยกว่ากระบือด า (ประสบ,2527) 

 
พฤติกรรมการปรับตัวในสภาพอากาศร้อน 
 

พฤติกรรมการปรับตัวของกระบือเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร้อน คือ กระบือปลักจะแช่ปลัก
โคลน ส่วนกระบือแม่น้ าจะชอบนอนแช่น้ า กระบือสามารถใช้เวลาอยู่ในปลักหรือบ่อน้ าในช่วงเวลาที่
อากาศร้อนได้ตลอดทั้งวันกระบือจะชอบลงแช่ในปลักที่สร้างขึ้นเองโดยใช้ขุดลงไปในดินที่เปียกแฉะ
โดยมีจุดประสงที่จะอาบโคลน ส่วนกระบือแม่น้ าชอบน้ าลึกมากกว่าการลงแช่ปลักเป็นพฤติกรรมใน
การควบคุมอุณหภูมิ ของร่างกายที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งเป็นวิวัฒนาการเพื่อ ให้กระบือ สามารถปรับตัว 
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เข้ากับสภาพแวดล้อมในเขตร้อนชื้นได้เป็นอย่างดี การลงแช่ปลักจึงนับว่าเป็นกลไกที่ ส าคัญเพ่ือช่วย
กระบงการระบายความร้อนออกร่างกายหรืออีกนัยหนึ่งกลไกดังกล่าวอาจถือได้ว่า ต้องจัดหาน้ าดื่ม
สะอาดให้เพียงพอแล้วต้องจัดเตรียมปลักให้กระบือสามารถลงแช่ได้ตลอดเวลาด้วย 

ภาพที่ 2.2 แสดงพฤติกรรมการปรับตัวของกระบือในสภาพอากาศร้อน 

ที่มา:  Sandhyarani, N.  (7011) http://thaibuffalo.blogspot.com/, (7017) 
 
จากภาพที่ 2.2 กระบือเป็นสัตว์ที่ทนต่อความร้อนได้น้อยกระบือมีผิวหนังชั้นอีพิเดอมิสค่อน

ข้างหนาและผิวหนังของกระบือมีต่อมเหงื่อหนาแน่นเพียง 394 ต่อม ขณะที่ผิวหนังของกระบือเผือกมี
ต่อมเหงื่อหนาแน่นถึง 2,633 ต่อม การระบายความร้อนจากผิวหนังมีประสิทธิภาพดีกว่าการระบาย
ความร้อนด้วยวิธีอ่ืน เช่น การน า การพา เป็นต้น (Kibler and Brody, 1950) 

การแช่ปลักของกระบือมีจุดประสงค์เพ่ือระบายความร้อนออกไปจาดร่างกายและป้องกัน
แมลงกระบือสามารถรักษาอุณหภูมิร่างกายให้ได้ระดับปกติได้โดยการแช่ปลักซึ่งเป็นวิธีป้องกันและลด
ความร้อนที่เกิดจากดวงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบือจะเรียนรู้การแช่ปลักจากกระบือตัวอ่ืน 
ถ้าไม่มีปลักให้แช่กระบือจะหาร่มเงาเพ่ือใช้บดบังความร้อน ในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยกระบือปลัก
เพศเมียจะใช้เวลาส่วยใหญ่ในช่วงเวลากลางวันที่มีแดดจัดลงปลัก การลงปลังจะช่วยให้กระบือคลาย
ความเครียดเนื่องจากความร้อนและส่งผลให้ระยะเวลาในการแทะเล็มทั้งหมดและระยะเวลา ในการ
แทะเล็มช่วงกลางวันนานกว่ากระบือท่ีไม่ได้ลงลักอย่างมีนัยส าคัญ (พิพัฒน์ และคณะ, 2547) 
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ตารางที่ 2.3  แสดงการแทะเล็มของกระบือแม่น้ าในช่วงเดือนตุลาคม 2541–มีนาคม 2542 ใน
ประเทศอินเดีย (เส้นรุ้ง 22 องศา 47 ลิปดาใต้)                                         

  (*) = activity performed under the shade 
ที่มา: Alcântara et al. (2001) 
 

จากตารางที่ 2.3 พบว่าในช่วงฤดูร้อนของประเทศอินเดียตอนใต้ (เดือนตุลาคม 2541 ถึง 
มีนาคม 2542)  มีค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุด เท่ากับ 29.7 องศาเซลเซียส และ 18.9องศา
เซลเซียส ตามล าดับ และมีปริมาณน้ าฝนทั้งหมดในช่วง 6 เดือน เท่ากับ 1,306 มิลลิเมตร จากข้อมูลใน 
ตารางที ่2.1 แสดงให้เห็นว่า การแทะเล็ม (กินอย่าอิสระ) ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้า 7-10 นาฬิกาและช่วงเย็น 
17-20 นาฬิกา พบว่า เกิดข้ึนเช่นเดียวกัน (Alcantara et al, 2001) 

 
รูปแบบโรงเรือน 
 
            โรงเรือนส าหรับกระบือท าได้หลายแบบขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการเลี้ยง  ผู้เลี้ยงจะต้อง
ค านึงถึงอยู่เสมอว่า การสร้างโรงเรือนจะต้องท าให้กระบืออยู่ได้อย่างสบายปลอดภัย และประหยัด
ค่าใช้จ่าย ถ้าผู้เลี้ยงด าเนินการสร้างโรงเรือนได้อย่างเหมาะสมแล้วกระบือจะปลอดภัยจากโรคระบาด
และให้ผลผลิตสูง การสร้างโรงเรือนมีหลักในการพิจารณา ดังนี้ (จรัญ, 2524) 
  
            1. ลักษณะของโรงเรือน 
                ในการสร้างโรงเรือนควรค านึงถึงลักษณะ ดังนี้ 
                1.1 โรงเรือน ควรมีลักษณะดังนี้ ถูกสุขลักษณะ สามารถป้องกันแดดและฝนได้ดีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก มีร่องระบายน้ าและสิ่งปฏิกูลรอบโรงเรือน พ้ืนคอกท าความสะอาดได้ง่ายมีความสะดวก

Activities Morning Afternoon Night/Earlymorning 
Grazing 7  to 10 1  to 3 5  to 8 
Standing uprumination 10and 12 2 6, 8 to 8:30 
Layingdownrumination 6  to 7 1 and 4 (*) 6 
Standing uprest  (idling) 12 (*) 5 7,1 : 30, 5 
Layingdownrest (idling) 10 : 30–11 2 (*) 8, 9, 2 
Shower   9 1  to 3 - 
Exploration 7, 12 1, 4, 5 7 
Drinking  7;11 2,4 6  
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และคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สามารถน าเครื่องจักรหรือเครื่องทุ่นแรงไปปฏิบัติงานในบางโอกาสได้
โดยสะดวก 
                 1.2 แบบโรงเรือน ควรเป็นแบบง่ายๆ สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือขยับขยายได้
ง่าย หรือสามารถน าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอ่ืนได้เมื่อมีความจ าเป็น 
                  1.3 ทิศทางของโรงเรือน ควรสร้างโรงเรือนในแนวตะวันออก - ตะวันตก หรือในแนว
เฉียงเล็กน้อยเพราะจะท าให้กระบืออยู่สบาย แต่ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กับขนาดและความยาวของโรงเรือน 
                  1.4 มีความแข็งแรงทนทานพอสมควรส าหรับวัสดุที่ใช้ก่อสร้างควรมีราคาถูกและหาได้
ง่ายภายในท้องถิ่น 
                  1.5 ขนาดของโรงเรือน ขึ้นอยู่กับจ านวนกระบือที่จะเลี้ยง ขนาดของกระบือ ชนิด หรือ
ประเภทของกระบือ และขนาดของกิจการ 
                  1.6 พ้ืนคอก อาจเป็นพื้นดินอัดแน่น พ้ืนกรวด พ้ืนลูกรัง พ้ืนไม้ หรือพ้ืนคอนกรีต  
                  1.7 ฝาผนังโรงเรือน ควรสร้างให้โปร่งเพื่อให้อากาศถ่ายเท่ได้สะดวก 
                  1.8 หลังคา ควรใช้วัสดุที่หาได้ง่าย ราคาถูก และมีความหนาทนพอสมควร 
                  1.9 ความปลอดภัยของกระบือ ควรค านึงถึงลักษณะของโรงเรือนที่สามารถป้องกัน
แมลงพ้ืนคอกไม่ลื่นหรือลาดเทมากเกินไป ราวคอกไม่มีเสียงหนามหรือตะปู รวมถึงอันตรายที่อาจเกิด
จากไฟฟ้าชิต เป็นต้น 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1)                                                                                                                                                                    

บทที่ 3 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 

อุปกรณ์การทดลอง 
 

1. โรงเรือนส าหรับเลี้ยงกระบือเผือก            
2. กระบือเผือก 10 ตัว                      
3. Thermometer Dry Blub                      
4. Thermometer Wet Blub             
5. ติดตั้งอุปกรณ์ในการวัดการแผ่รังสีของแสงแบบสากล         
6. ฟางแห้ง หญ้าสด             
7. กล้องถ่ายรูป             
8. น้ าส าหรับกระบือดื่ม              
9. อุปกรณ์จดบันทึก 
 

วิธีการทดลอง 
 
1. การวางแผนการทดลอง 
 

การวางแผนการทดลอง T-test ประกอบด้วย 2 ทรีทเมนต์ ท าการเปรียบเทียบสภาพ
ภูมิอากาศภายในและภายนอกโรงเรือน 
            ทรีทเมนต์ที่ 1 การเลี้ยงกระบือเผือกภายในโรงเรือน  

ทรีทเมนต์ที่ 2 การเลี้ยงกระบือเผือกภายนอกโรงเรือน 
 
2. วิธีปฏิบัติการทดลอง มีขั้นตอนดังต่อไปนี้  
     

2.1 การเตรียมโรงเรือน                      
2.2 ท าความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์พร้อมฆ่าเชื้อโรคโดยใช้ปูนขาวโรย 

 2.3 ติดตั้งอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลสภาพอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ 

3. การเก็บข้อมูลมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
 3.1 เตรียมจัดชุดเครื่องมือในการศึกษาสภาพอากาศภายในโรงเรือนการเก็บความชื้น
สัมพัทธ์ 



20 

 3.2 เก็บข้อมูลการศึกษาความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนที่เวลา 08.00 น.14.00 น. และ 
17.00 น.  
 3.3 เตรียมจัดชุดเครื่องมือความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ (RH)  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ข้อมูลที่ได้จากการทดลองน าไปวิเคราะห์หาค่าความชื้นสัมพัทธ์ ภายในและภายนอก
โรงเรือนโดยท าการเปรียบเทียบ แบบ T-test โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปจากข้อมูลความชื้น (RH) 

 
สถานทีท่ าการทดลอง 
 
 วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร หมู่ที่2 ต าบลบางมัญ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
 
ระยะเวลาในการทดลอง 
 
 เริ่มท าการทดลองตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



(1)                                                                                                                                                                    

บทที่ 4 

ผลการทดลอง 
 

จากการทดลองเปรียบเทียบค่าความชื้นสัมพัทธ์อุณหภูมิภายในและภายนอกโรงเรือนในการ
เลี้ยงกระบือเผือก ได้ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 4.1 ภาพที ่4.1 , 4.2 และ4.3 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.1 แสดงการเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธ์ (mean ± SD) เก็บข้อมูลที่เวลา 08.00 น.  

    14.00 น. และ 17.00 น. ภายในโรงเรือนและภายนอกโรงเรือน 

อุณหภูมิ 08:00 น. 14:00 น. 17:00 น. 

ภายในโรงเรือน 94.91±6.00 77.60±14.15 76.11±13.31 

ภายนอกโรงเรือน 88.81±14.90 68.91±13.65 79.30±16.09 

 
ตารางที่ 4.1 สามารถอธิบายผลการทดลองการเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธ์ Relative 

Humidity (mean ± SD) เก็บข้อมูลที่เวลาเวลา 08.00 น. 14.00 น. และ 17.00 น.ภายในโรงเรือน
และภายนอกโรงเรือนค่าความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (mean ± SD) ภายในโรงเรือนเก็บ
ข้อมูลที่เวลา 08.00 น. 14.00 น. และ 17.00 น. มีค่าเท่ากับ 94.91 ± 6.70 , 72.67 ± 14.15 และ 
76.11 ± 13.31 ตามล าดับ  ค่าความชื้นสัมพัทธ์  Relative Humidity (mean ± SD) ภายนอก
โรงเรือนเก็บข้อมูลที่เวลา 08.00 น. 14.00 น. และ 17.00 น. มีค่าเท่ากับ 88.81± 14.90 ,68.91 ± 
13.65 และ 79.30 ± 16.79 ตามล าดับเมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่าการเปรียบเทียบค่า
ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (mean ± SD) เก็บข้อมูลที่ เวลา 08.00 น. 14.00 น. และ 
17.00 น. ภายในโรงเรือนและภายนอกโรงเรือน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
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ภาพที่ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบค่าความชื้นสัมพัทธ์เก็บข้อมูลที่เวลา 08.00 น.อุณหภูมิภายในและ                                           

                    ภายนอกโรงเรือน                                                                  
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ภาพที่ 4.2  แสดงการเปรียบเทียบค่าความชื้นสัมพัทธ์เก็บข้อมูลที่เวลา 14.00 น.อุณหภูมิภายในและ    

ภายนอกโรงเรือน 
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ภาพที ่4.3 แสดงการเปรียบเทียบค่าความชื้นสัมพัทธ์เก็บข้อมูลที่เวลา17.00 น. อุณหภูมิภายในและ 
    ภายนอกโรงเรือน 
 

 

 

 

 

 

 



(1)                                                                                                                                                                    

บทที่ 5 

สรุป  วิจารณ์ผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการทดลอง 
 

การเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity เก็บข้อมูลที่เวลา 08.00 น.14.00 น. 
และ 17.00 น.  ภายในโรงเรือนและภายนอกโรงเรือนค่าความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity  ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจากผลการทดลองดังกล่าวสามารถแสดงผลการวิเคราะห์
ความชื้นสัมพัทธ์ที่เวลา 08.00น.ภายในโรงเรือนมีค่าสูง โดยมีค่าเท่ากับ 94.91± 6.70 ในขณะที่ ค่า
ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity  ภายนอกโรงเรือนเก็บข้อมูลที่เวลา 08.00 น.โดยมีค่าเท่ากับ 
88.81±14.90 ตามล าดับซึ่งความชื้นสัมพัทธ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  

 
วิจารณ์ผลการทดลอง 
 

จากการศึกษาการเปรียบเทียบค่าความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิภายในและภายนอกโรงเรือน
ของกระบือเผือกผลการวิเคราะห์ความชื้นสัมพัทธ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติจากการทดลองพบว่า 
ที่เวลา  08:00 น.ภายในโรงเรือนมีค่าความชื้นสัมพัทธ์สูง โดยมีค่าเท่ากับ 94.91±6.70 ในขณะที่ ค่า
ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (mean±SD) ภายนอกโรงเรือนเก็บข้อมูลที่เวลา 08:00 น. มี
ค่าเท่ากับ 88..81±14.90ตามล าดับ สามารถอธิบายสภาพการเปลี่ยนแปลงของผลการทดลองได้ว่า ใน
สภาวะอากาศร้อนชื้นท าให้เกิดความชื้นของอากาศสูง ส่งผลต่อความสามารถในการระบายความร้อน
ของตัวกระบือเผือกออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอกถูกจ ากัด จนสามารถท าให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นได้ 
กระบือเผือกไม่สามารถรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่ในสภาพปกติ และยังพบว่าความร้อนมีสาเหตุมา
จากหลายปัจจัย ได้แก่ อุณหภูมิ,อากาศ,การแผ่รังสี, ความชื้น, และความเร็วลม (Vajrabukka, 1992) 
ท าให้ค่าทางสรีระวิทยาของสัตว์ มีการเปลี่ยนแปลง หากเกิดปัญหาดังกล่าวเป็นเวลานานสามารถท า
ให้สัตว์ตายได้ (Blackshaw and Blackshaw, 1994) จากผลการทดลองการเปรียบเทียบค่าความชื้น
สัมพัทธ์ ภายในโรงเรือนและภายนอกโรงเรือน พบว่าในช่วย 08.00 น. ภายในโรงเรือนมีค่าความชื้น
สัมพัทธ์ สูงกว่าภายนอก เพราะฉะนั้นควรน ากระบือออกมาเลี้ยงภายนอกโรงเรือน เพ่ือลดอุณหภูมิใน
ร่างกายของกระบือเผือก 
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การเลี้ยงสัตว์ในสภาพาอากาศที่อยู่ในสภาพร้อนชื้นในประเทศไทยยังต้องมีการศึกษา
ค้นคว้าความเหมาะสมในหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ปัญหาการผลิตสัตว์ได้อย่างเหมาะสมและ
สามารถเลี้ยงสัตว์ได้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 
 

ผลจากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่างๆ ส าหรับการศึกษา และวิจัยเรื่องกระบือ
เผือกในอนาคต ดังนี้                                                                                                     

1. ควรมีการศึกษาการเลี้ยงกระบือเชิงธุรกิจ รวมทั้งวิเคราะห์ต้นทุนทั้งหมดที่ใช้ในการเลี้ยง
กระบือเผือก 

2. ควรมีการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของกระบือทั้งนี้เพ่ือน าข้อมูลที่ใช้ในการ อุรักษ์ 
และพัฒนาสายพันธ์กระบือต่อไป 

3. ควรมีการศึกษาการปรับปรุงอาหารสัตว์ให้มากยิ่งข้ึน เพ่ือน ามาใช้เลี้ยงกระบือเผือก
ในช่วงฤดูต่างๆได้                                                                                                                       

4. ควรมีการศึกษาการลดค่าความชื้นสัมพัทธ์เพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้นในกระบือเผือก 
5. ควรมีการจัดท าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อพัฒนาต่อไป                                       
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ประวัติผู้วิจัย 
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       จังหวัดนครสวรรค์ 

พ.ศ. 2552 จบมัธยมปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ)
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