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การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดการการให้อาหารด้วยวิธีการลดอุณหภูมิ
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนด้วยการดัดแปลงโรงเรือนเปรียบเทียบกับการจัดการในโรงเรือนปกติ 
(Modified roof vs. Normal roof) เพ่ือศึกษาอุณหภูมิ Ambient Temperature ภายใต้การ
ดัดแปลงโรงเรือนกระบือ โดยใช้กระบือเพศเมีย 10 ตัว โดยมีขนาดและน้ าหนัก 250 กิโลกรัม ที่
ใกล้เคียงกันในการศึกษาด าเนินการศึกษาวิจัยที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท จ.ชัยนาท 
แบ่งการทดลองออกเป็น 2 กลุ่มใช้กระบือกลุ่มละจ านวน 5 ตัว 

การศึกษาหาค่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมโดยรอบ (Ambient Temperature)เวลา 8.00 น. 
อุณหภูมิภายนอกมีค่า 24.40±3.51 ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเทียบกับ
โรงเรือนปกติ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 24.53±3.27 และโรงเรือนดัดแปลง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 24.13±3.35
ตามล าดับ และพบว่าค่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมโดยรอบ (Ambient Temperature) ที่เวลา 14:00 
น.อุณหภูมิภายนอกมีค่า 37.26±3.67 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เมื่อ
เทียบกับโรงเรือนปกติ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 33.84±3.36 และโรงเรือนดัดแปลง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 32.70±2.23 

และเมื่อทดสอบนัยส าคัญทางสถิติพบว่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมโดยรอบ(Ambient Temperature) 
ที่เวลา 17:00 น.อุณหภูมิภายนอกมีค่า 31.83±3.21 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) เมื่อเทียบกับโรงเรือนปกติ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 31.52±3.11 และโรงเรือนดัดแปลง ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 30.95±3.19 ตามล าดับ มีความหมายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
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บทที่ 1 

บทน า 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
   

กระบือเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ประเทศไทยมี
จ านวนกระบือทั้งประเทศค่อนข้างคงที่  หรือมีการเพ่ิมจ านวนขึ้นเพียงเล็กน้อย แม้ว่าในปัจจุบันได้มี
การขยายการค้นคว้าทางด้านสรีรวิทยาไปอย่างกว้างขวางและอย่างรวดเร็ว ปัจจัยต่างๆ ทางด้าน
สภาพแวดล้อมยังมิได้ให้ค าจ ากัดความไว้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยร่วม ระหว่างสภาพ
อากาศและชีวภาคนั้นยิ่งยังเข้าใจกันน้อยมาก ตัวอย่าง เช่น อุณหภูมิอากาศ เพียงอย่างเดียวไม่
สามารถบ่งถึงสภาพแวดล้อมได้อย่างชัดเจน ถ้าไม่กล่าวถึงความเร็วลม ความชื้น และการแผ่รังสี 
นอกจากนี้การปรับตัวทางด้านสรีรวิทยาโดยการเคลื่อนไหวทางเมแทบอลิซึม (metabolism) ทาง
ร่างกายโดย การออกแรง การหายใจ หรือการไหลเวียนโลหิตเป็นต้น ก็ยังไม่เป็นที่เข้าใจว่าสิ่งต่างๆ 
เหล่านี้มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร 

อัญชลี (2546) กระบือหรือควาย นับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความส าคัญต่อระดับเกษตรกรราย
ย่อย ในชนบทอยู่ตลอดมาโดยนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในระบบการผลิตการเกษตรที่มีการเพาะ ปลูกเป็น
รายได้หลัก นานมาแล้วที่กระบือถูกใช้เป็นแหล่งแรงงานในการเกษตร การใช้มูลเป็นปุ๋ยและเมื่อมี
ความจ าเป็นก็สามารถขายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง ด้วย ในขณะเดียวกันสามารถใช้ผลพลอยได้ในไร่นา
ซ่ึงมีราคาถูกมาใช้เป็นอาหารกระบือ เลี้ยงเพ่ือเปลี่ยนให้เป็นเนื้อสัตว์ที่มีราคาสูงได้ จะสังเกต ได้ว่า
กระบือพ้ืนเมืองและโคที่เลี้ยงด้วยอาหารแบบเดียวกันและอยู่ ในสภาพแวดล้อมเดียวกันนั้น โคจะมี
ร่างกายผอมในขณะที่กระบือยังคงสภาพเดิม ซึ่งอาจเนื่องจากความแตกต่างทางด้านสัณฐานวิทยา
สรีระวิทยา และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท าให้กระบือมีความแตกต่างจากโคและเอ้ือ 
ประโยชน์ในการน าเอาสารอาหารไปเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อได้ดีกว่าโค อย่างไรก็ตามจากข้อเท็จจริงซึ่ง
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าการเลี้ยงกระบือ ของเกษตรได้ถูกละเลยจากภาครัฐ และแม้กระทั่งเกษตรกร
เองก็นิยมและหันไปเลี้ยงสัตว์พันธุ์ต่างประเทศ การเลี้ยงกระบือของเกษตรกรยังเป็นไปแบบพ้ืนบ้าน
ไม่มีระบบการผลิตในเชิงธรุกิจ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการมองข้ามความส าคัญดังกล่าวซึ่งอาจจะเกี่ยวข้อง
กับ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรเองด้วย    

ประสบ (2520) ในสมัยก่อนประเทศไทยมีการเลี้ยงกระบือกันเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะใน 
ภาคอีสาน ส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานและเพ่ือน าเนื้อมาบริโภค แต่หลัง จากมีเครื่องจักรเครื่องกล
เข้ามาแทนที่ จ านวนกระบือในประเทศไทยก็ลดลงไปมาก บางจังหวัดแทบจะไม่มีกระบือให้เห็นเลย 
ปัจจุบันนี้น้ ามันมีราคาแพงมาก จึงท าให้เกษตรกรบางรายหันกลับไปใช้กระบือเป็นแรงงานในไร่นา
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แทนเครื่องจักร มากขึ้น บางหมู่บ้านโดยเฉพาะในภาคอีสานหันกลับมาใช้กระบือเป็นแรงงานในการ
ท านา ผลพลอยได้ก็คือ ได้เนื้อกระบือมาบริโภค การจัดการเลี้ยงดูกระบือไม่ยุ่ง ยากเหมือนโค 
เนื่องจากกระบือเลี้ยงง่าย ทนโรค กินอาหารได้เกือบทุกชนิด การเลี้ยงกระบือจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
เกษตรกรควรให้ความสนใจ 

กรมปศุสัตว์ (2557) ปัญหาการเลี้ยง กระบือ หรือควายของเกษตรกร เกษตรกรไม่สนใจแม่
กระบือที่เลี้ยงว่าจะ ได้รับผสมพันธุ์หรือไม่เนื่องจากเกษตรกรเลี้ยงกระบือรายละไม่กี่แม่ การเลี้ยงพ่อ
กระบือไว้เพ่ือใช้ผสมพันธุ์ในฝูงของตนเองมีภาระค่อนข้างมากจึง ไม่เลี้ยงไว้แต่จะปล่อยกระบือไปเลี้ยง
รวมกันอยู่ตามทุ่งนาหลังเก็บเกี่ยว หรือที่ว่างเพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะ เมื่อกระบือเป็นสัดก็จะผสม
กระบือที่เลี้ยงปล่อยอยู่ในฝูง ซึ่งกระบือเพศผู้ดังกล่าวมักจะมีขนาดเล็กและแพร่กระจายลักษณะที่ไม่
ต้องการ กระจายไปในฝูงผสมพันธุ์ การที่กระบือมีขนาดและน้ าหนักเมื่อโตเต็มที่ลดลง อัตราการตก
ลูกต่ าเนื่องจากปัญหาการผสมพันธุ์และการไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร ของเกษตรกรเองมาเป็น
เวลานาน เช่นการปล่อยให้กระบือพ่อลูกผสมกันเองจนท าให้เกิดเลือดชิดหรือการตอนกระบือ เพศผู้
ตัวใหญ่เพ่ือให้ง่ายต่อการดูและการขายได้ราคาโดยไม่มีการคัดเลือกกระบือตัวใหญ่หรือโตเร็วเก็บไว้
เป็น พ่อ-แม่พันธุ์ ท าให้ผลผลิตกระบือไม่เพียงพอต่อการบริโภค 

ปัญหาอีกประการหนึ่งคือการลดจ านวนลง อย่างรวดเร็วของประชากรกระบือในประเทศ ซึ่ง
จากสถิติของกรมปศุสัตว์ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากสถิติของกรมปศุสัตว์ 
ในช่วงระยะเวลา 2.3 ล้านตัว (กรมปศุสัตว์,2540) โดยมีอัตราการลดจ านวนลดจ านวนลงของกระบือ
ร้อยละ 2.94 ต่อปี (ศักดิ์สงวน,2540) สาเหตุส าคัญเนื่องมาจากระบือถูกน าไปฆ่าเพ่ือการบริโภค
มากกว่าการผลิต การฆ่ากระบือเพ่ือบริโภคเนื้ออย่างผิดกฎหมาย มีการน ากระบือเพศเมียและกระบือ
ท้องส่งเข้าโรงฆ่าช าแหละซาก จะเห็นได้ว่าจ านวนกระบือที่ส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์อย่างถูกกฎหมาย  มี
จ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี เกษตรกรรายย่อยเลิกเลี้ยงกระบือเพ่ือใช้แรงโดยการน าเอารถไถนาขนาดเล็ก
มาใช้งานแทน การขาดแคลนแรงงานเลี้ยงกระบือหรือไม่มีที่ดินที่จะเลี้ยงกระบือ นอกจากนี้ปัญหาลูก
กระบือในฝูงของเกษตรกรมีอัตราการตายก่อนหย่านมสูงมาก ประมาณ 20-30 % ตายจากโรคพยาธิ
ภายใน เกษตรกรไม่สนใจในด้านสุขภาพของกระบือ เช่นไม่มีการท าวัคซีนป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ 
เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่องในส่วนของการพัฒนา
ด้วนวิชาการการเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์กระบือซึ่งเป็น หน้าที่ของภาครัฐก็ไม่ ได้รับความสนใจ
เท่าท่ีควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิชาการซึ่งได้มีการด าเนินการมา มากและเป็น
เวลานานพอสมควร แต่การน าผลงานไปถ่ายทอดและพัฒนาการเลี้ยงกระบือให้แก่เกษตรกรก็ยังไม่มี
รูป แบบที่แน่นอน ถูกต้องและชัดเจน เกษตรกรรายย่อยจะขาดแคลนกระบือที่จะใช้แรงงาน ในการ
ท าไร่นา และผลิตลูก เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เห็นความส าคัญและตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะการ
เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบหลังบ้าน ไม่มีการลุงทุน การเลี้ยงกระบือที่ให้ผลผลิตต่ าไม่สามารถจะ
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มองเห็นผลร้ายแรงในเวลาอันใกล้ ได้ แต่ผลเสียหายจะเกิดขึ้นที่ละน้อยไม่รู้ตัว และเมื่อมีผลผลิตต่ าก็
เลิกเลี้ยงไปเลย 

ในด้านการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ ที่ภาครัฐด าเนินการ ค่อนข้างจะได้รับความสนใจจาก
เกษตรกรน้อยมาก ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรไม่เห็นคุณค่าของกระบืออย่างชัดเจนจึงไมให้ความ ส าคัญ
แก่กระบือเท่าที่ควร มีการใช้ประโยชน์ในส่วนของการใช้แรงงานกระบืออยู่บ้างแต่ก็น้อยลงอย่างเห็น 
ได้ชัดเกษตรกรส่วนใหญ่กลับเปลี่ยนไปใช้แรงงานจากเครื่องจักรแทน กระบือของเกษตรกรส่วนใหญ่
จึงถูกปล่อยปละละเลยในด้านการเลี้ยงดู ปล่อยให้หากินเอง ตามทุ่งหญ้าสาธารณะ หรือเดินกินหญ้า
ตามธรรมชาติข้างทาง ด้วยเหตุนี้จึงท าให้งานทางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงกระบือของภาครัฐ
จึง ไม่ค่อยประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 

McDowell (1972) รายงานว่าอุณหภูมิวิกฤติซึ่งได้รับอิทธิพลจากอุณหภูมิสภาพแวดล้อมใน
สภาพอุณหภูมิสภาพแวดล้อมต่ ากว่าอุณหภูมิวิกฤติต่ าท าให้ร่างกายสร้างความร้อนเพ่ิมขึ้นและ
ต้องการพลังงานเพ่ิมขึ้น และเมื่ออุณหภูมิสภาพแวดล้อมสูงกว่าอุณหภูมิวิกฤติสูงท าให้ร่างกายสร้าง
ความร้อนมากขึ้นและต้องการพลังงานลดลง ร่างกายต้องการพลังงานเพ่ือการบ ารุงรักษา 
(maintenance requirement) แตกต่างกันไป จึงท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหาร ในสภาพอุณหภูมิสภาพแวดล้อมสูง (Hahn,1970) และสภาพอุณหภูมิสภาพแวดล้อม
ต่ า อุณหภูมิสภาพแวดล้อมสูงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนกับการรักษาอุณหภูมิร่างกาย ให้อยู่ในระดับปกติ 
การลดปริมาณอาหารที่กินเข้าไปจึงเป็นประโยชน์ต่อสัตว์ที่อยู่ในสภาพร้อนเครียด การลดระดับการ
สร้างความร้อนภายในร่างกายด้วยการลดการกินอาหาร แต่ขณะเดียวกันก็ต้องการพลังงานเพ่ิมเพ่ือใช้
ควบคุมอุณหภูมิร่างกายประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพของฮอร์โมนนั้น จึงท าให้สัตว์ไม่
สามารถเจริญเติบโตได้เต็มขีดความสามารถตามศักยภาพของการเจริญเติบโตส าหรับสัตว์ ในสายพันธุ์
นั้นๆ (Young และคณะ, 1998)แม้ว่าจะมีการรายงานวิธีการต่างๆ ที่ช่วยลดความเครียดเนื่องจาก
ความร้อนหลากหลายวิธีการ (Flamenbaum, 1986 ; Roman-Ponce,1977 ; Thatcher,1974 ; 
Thatcher,1978 และ Wise,1988) ยกตัวอย่างการใช้ shade เพ่ือให้เป็นวิธีการที่คุ้มค่าต่อการลงทุน
ที่สุดและสามารถจัดหาได้สะดวก ซึ่งการใช้ Shade สามารถช่วยลดอุณหภูมิสูงของสภาพอากาศและ
ลดอุณหภูมิทวารหนัก, ลดอัตราการหายใจและสามารถเพ่ิมผลผลิตน้ านมและเพ่ิมอัตราการผสมติดได้ 
(Roman-Ponce,1977 and Thatcher,1978) ดังนั้นภายใต้การจัดการดัดแปลงโรงเรือนเพ่ือลด
ความเครียดเนื่องจากความร้อนจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ืออธิบายถึงผลของการลดอุณหภูมิจาก
การใช้วัสดุและวิธีการที่เหมาะสมโดยการดัดแปลงหลังคาสองชั้นเพ่ือลดอุณหภูมิ ภายใต้หลังคา
โรงเรือน ในสภาพการเลี้ยงในสภาวะอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยเพ่ือการผลิตกระบือในฤดูร้อนได้
อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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เป้าหมายของโครงการวิจัยนี้คือการศึกษาผลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมกับการเลี้ยงกระบือ
ภายใต้การดัดแปลงโรงเรือน ผลที่ได้จากการศึกษาในโครงการวิจัยนี้จะน ามาซึ่งองค์ความรู้ใหม่
สามารถระบุความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาและรายงานผลการวิจัยในถึงการเพ่ิมขึ้นของศักยภาพ
ต่างๆ ของร่างกายสัตว์ในการด ารงชีวิต 

เพ่ือศึกษาการดัดแปลงโรงเรือนหลังคาสองชั้นของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมและสามารถลด
อุณหภูมิจากความร้อนและเพ่ิมผลผลิตได้อย่างประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสัตว์ในการ
ให้ผลผลิตในระยะยาวส่งผลดีของสุขภาพกระบือ และการให้ผลผลิต ในการท าให้ระบบสรีรวิทยา
ต่างๆ ของร่างกายสัตว์มีการพัฒนาทั้งระบบ โดยความรู้จากการศึกษานี้จะเป็นแนวทางในการน าไปใช้
พัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงกระบือในภาคเกษตรกรรมต่อไป ผลสุดท้ายที่จะได้คือการดัดแปลง
โรงเรือนและวิธีการที่เหมาะสมกับการเลี้ยงกระบือในเขตร้อนชื้น 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาผลของอุณหภูมิภายใต้การดัดแปลงของโรงเรือนที่มีผลต่อกระบือ 
2. เพ่ือศึกษาผลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมทั่วไปของกระบือ 
3. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ต่อผู้สนใจต่อไป 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ 
 

1. เพ่ือทราบถึงผลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมทั่วไปของการเลี้ยงกระบือในเขตร้อนชื้น      
2. เพ่ือทราบถึงผลของอุณหภูมิในการดัดแปลงของโรงเรือน 
3. เพ่ือทราบถึงประโยชน์และความส าคัญของการเลี้ยงกระบือ 
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ขอบเขตการทดลอง 
 

ศึกษาผลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมภายใต้การดัดแปลงโรงเรือนกระบือ  (Ambient 
Temperature)  การทดลองประกอบด้วยกระบือกระบือเพศเมีย 10 ตัว เลี้ยงในโรงเรือนเปิด มี
บริเวณส าหรับเดิน และมีปลักในการระบายความร้อน โดยท าการทดลองแบบ  T-test ติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจสอบสภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน  ประกอบไปด้วย Dry Blub and Wet Blub  
และติดตั้งอุปกรณ์ในการวัดการแผ่รังสีของแสงแบบสากล Black  Globe Temperature และท าการ
เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 

ตรวจเอกสาร 
 

“ควาย” หรือภาษาทางการว่า “กระบือ” จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง (Chordata) ชั้น
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammalia) เป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับงานเกษตรกรรมของประเทศแถบเอเชีย
มาก (กรมปศุสัตว์,2546) เพราะชาวนานิยมเลี้ยงควายเป็นแรงงานเพ่ือไว้ไถนา บ้างก็ใช้ควายเป็น
พาหนะเข้าไปท าไร่ท านา บ้างก็ฆ่าควายกินเนื้อเป็นอาหาร ควายจึงมีประโยชน์หลายประการ ปัจจุบัน
มีการใช้งานควายน้อยลง 

ควายเป็นสัตว์มีสี่ขา เท้าเป็นกีบ ตัวขนาดใกล้เคียงกับวัวโตเต็มวัยเมื่ออายุระหว่าง 5 -8 ปี 
น้ าหนักตัวผู้โตเต็มวัยโดยเฉลี่ย 520-560 กิโลกรัม ตัวเมียเฉลี่ยประมาณ 360-440 กิโลกรัม ตัวผู้จะ
ใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อย มีผิวสีเทาถึงด า (บางตัวมีสีชมพู เรียกว่า ควายเผือก) มีเขาเป็นลักษณะเด่น
เฉพาะตัว ปลายเขาโค้งเป็นวงคล้ายพระจันทร์เสี้ยว 

ควายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลูกควายจะกินนมแม่จนอายุประมาณ 1 ปี 6 เดือน ควายจะ
เจริญเติบโตใช้แรงงานได้ระหว่างอายุ 2.5-3 ปี ช่วงที่ใช้งานได้เต็มที่ คือระหว่างอายุ 6-9 ปี ควายแต่
ละตวัจะใช้งานได้จนอายุย่างเข้า 20 ปี อายุควายโดยทั่วไปเฉลี่ยประมาณ 25 ปี (กรมปศุสัตว์,2546) 

 
สายพันธุ์ของกระบือ 
 

กระบือ สามารถแยกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กระบือป่า และกระบือบ้าน ส าหรับกระบือบ้านก็
แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ กระบือปลัก (Swamp buffalo) และกระบือแม่น ้า (River buffalo) กระบือ
ทั้งสองชนิดจัดอยู่ในวงศ์ตระกูลและสายพันธุ์เดียวกัน คือ Bubalus Bubalis แต่ก็มีความแตกต่างกัน
ทางสรีระวิทยา รูปร่าง และผลผลิตต่างๆ อย่างเห็นได้ชัดเจน จากการศึกษาทางด้านชีวโมเลกุลพบว่า 
กระบือปลักมีจ านวนโครโมโซม 24 คู่ ส่วนกระบือแม่น้ าจะมีจ านวนโครโมโซม 25 คู่ และสามารถ
ผสมข้ามพันธุ์ระหว่างกันได้ซึ่ง ผดุง (2522) และ ประสบ (2531) ได้จ าแนกกลุ่มของกระบือไว้ดังนี้ 

 
1.กระบือปลัก  
กระบือปลัก (Swamp buffalo) เป็นสัตว์ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศต่างๆ ทางตะวันออกไกล 

ซึ่งได้แก่ ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า จีนตอนใต้ กัมพูชา และลาว 
เป็นต้น ในสมัยก่อนเกษตรกรจะเลี้ยงไว้เพ่ือใช้แรงงานในไร่นา ใช้บรรทุกสิ่งของและลากจูง เมื่อ
กระบืออายุมากขึ้นก็จะส่งเข้าโรงฆ่าเพ่ือใช้เนื้อเป็นอาหาร ส าหรับประเทศไทย กระบือพ้ืนเมืองจะเป็น
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กระบือปลัก อาจจะเป็นเพราะว่าลักษณะทั่วไปของกระบือชนิดนี้จะชอบนอนแช่ปลัก ชอบลงน้ าเมื่อมี
อากาศร้อน มีรูปร่างล่ าสัน ล าตัวหนาลึก ท้องใหญ่ หัวยาวแคบ เขามีลักษณะแบนโค้งไปข้างหลัง หน้า
สั้น หน้าผากแบนราบ ตานูนเด่นชัด ช่วงระหว่างรูจมูกทั้งสองข้างกว้าง คอยาว และบริเวณใต้คอจะมี
บั้งคอซึ่งมีขนขาวเป็นรูปตัววี (Chevron) หัวไหล่และอกนูนเห็นได้ชัดเจน ผิวหนังมีสีเทาเข้มเกือบด า 
ที่เป็นสีขาวเผือกก็มีอยู่บ้างเห็นได้ทั่วไปและจัดจ าแนกกระบือไทย ตามรูปร่างลักษณะ การเรียกชื่อ 
และถ่ินที่อยู่ ซึ่งแตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

     1.1. กระบือทุย อยู่ในแถบจังหวัดล าพูน ล าปาง และอุตรดิตถ์ มีผิวหนังสีด า ขนหน้าสีด า 
หวัยาว ตัวเมียคอยาว และลึก ในตัวเมียจะมีเต้านมใหญ่กว่าชนิดอื่นๆ สูงประมาณ 140 ซม. น้ าหนัก
ตัวประมาณ 450 กก. 
               1.2. กระบือแขม อยู่ในแถบจังหวัดล าพูน และล าปาง กระบือแขมที่จังหวัดล าปางจะมี
ขนาดเล็กกว่าในจังหวัดล าพูน กระบือชนิดนี้มีขนาดเล็ก น ้าหนักตัวประมาณ 350 กก.มักชอบหากิน
ใบไม้ หนังและขนมีสีเทา หัว คอ และล าตัวสั้นกว่ากระบือทุย สูงประมาณ 130 ซม. 
               1.3. กระบือจาม อยู่ที่จังหวัดล าปาง มีลักษณะเหมือนกระบือทุย ผิวหนังสีด า ขนหน้าสี
ด า หัวยาว แต่ตัวเล็กกว่ากระบือทุย 
               1.4. กระบือประ อยู่ที่อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ คาดว่าเป็นกระบือที่ต้อนมา
จากอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีขนาดเล็ก ไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อ ตีนเล็ก น้ าหนักประมาณ 300-450 
กก. และมีลักษณะค่อนข้างเปรียวมาก 
               1.5. กระบือมะริด เดิมเป็นกระบือพม่า เข้ามายังประเทศไทยทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ลักษณะเหมือนกระบือทางภาคกลางส่วนใหญ่ แต่มีขนาดเล็ก รูปร่างได้สัดส่วน แข็งแรง ขาตรง สีคล้ า 
ขนยาวกว่ากระบือชนิดอ่ืน ตัวผู้หนักประมาณ 325-350 กก. ตัวเมียหนักประมาณ 300 กก. 
               1.6. กระบือตู้ (กระบือทู่) อยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นกระบือที่มีกระดูก
ขาใหญ่ เขากาง มีโครงกระดูกใหญ่ 
               1.7. กระบือน้ าว้า อยู่ที่จังหวัดน่าน มีลักษณะเช่นเดียวกับกระบือทุย แต่มีขนาดใหญ่มาก 
เกือบ 1 ตัน 
               1.8. กระบือในภาคกลาง อยู่ในจังหวัดอุทัยธานี คาดว่าอพยพมาจากหลายที่ ทั้งภาค
อีสานและกระบือทุยทางภาคเหนือ สูงประมาณ 135-145 ซม. หนักประมาณ 700-750 กก. 
               1.9. กระบือแกลบ อยู่แถบอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะเหมือนกระบือ
ทางภาคกลางแต่ตัวเล็กกว่า น้ าหนักประมาณ 300-400 กก. 
               1.10. กระบือจ้อน อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ในอ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
คล้ายกระบือแกลบ มีขนาดเล็ก หูเล็ก น้ าหนักประมาณ 300 กก. 
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2.กระบือแม่น้ า  
กระบือแม่น้ า (River buffalo) พบมากในประเทศอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ อิยิปต์ 

ประเทศในยุโรปตอนใต้และยุโรปตะวันออก เป็นกระบือที่ให้นมมากและมีลักษณะเป็นกระบือนม 
เลี้ยงไว้เพ่ือรีดนม กระบือแม่น ้าจะมีหลายสายพันธุ์ เช่น พันธุ์มูร่าห์ พันธุ์นิลิราวี พันธุ์เมซานี พันธุ์เซ
อติ และพันธุ์เมดิเตอเรเนียน เป็นต้น กระบือประเภทนี้จะมีขนาดใหญ่รูปร่างแข็งแรง ลักษณะทั่วไป มี
ผิวหนังสีด า หัวสั้น หน้าผากนูน เขาสั้นและบิดม้วนงอ ส่วนล าตัวจะลึกมาก ประเทศไทยเคยน าเข้า
กระบือพันธุ์มูร่าห์โดยกรมปศุสัตว์เมื่อปี พ.ศ. 2521 จ านวน 90 แม่ จากประเทศอินเดีย มาเลี้ยงเพ่ือ
ศึกษาทางด้านแนวทางการเพ่ิมผลผลิตน้ านมที่สถานีบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง จ.ราชบุรี ในขณะนั้น 
และมีการผสมข้ามพันธุ์กับกระบือปลักไทย แต่ด้วยเหตุผลทางด้านนโยบายและกระแสการอนุรักษ์
สายพันธุ์กระบือไทย จึงได้หยุดการด าเนินการลง แต่ในปัจจุบันยังคงมีการเลี้ยงอยู่บ้างโดยเอกชนไม่กี่
รายในแถบภาคกลาง และภาคตะวันออก ในส่วนของกรมปศุสัตว์เองมีการเลี้ยงกระบือพันธุ์เมซานา
หรือเมซานี ซึ่งรัฐบาลอินเดียได้น้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ านวน 50 แม่ เมื่อปี 
พ.ศ. 2542 ปัจจุบันท าการเลี้ยงเพื่อศึกษาวิจัยอยู่ที่ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เพ่ือ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปริมาณและองค์ประกอบของน้ านมกระบือเมซานี และการผลิตชีสและมีแผนที่จะ
ด าเนินการโครงการวิจัยต่อเนื่องเก่ียวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมกระบือเมซานี เช่น ชีส โยเกิร์ตและ
นมเปรี้ยว พร้อมท าการศึกษาเกี่ยวกับระบบการตลาดของนมกระบือในประเทศไทย และส่งเสริมให้
เป็นอาชีพกับเกษตรกรต่อไป 

 
3.กระบือลูกผสม  
กระบือลูกผสม (Crossbred buffalo) เป็นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างกระบือปลักและ

กระบือแม่น้ า ลูกผสมที่ได้มีลักษณะของทั้งสองพันธุ์ผสมกัน คือ เขาไม่ม้วนขดมากเหมือนพันธุ์แท้ แต่
โค้งออกข้างและชี้ขึ้นบน หรือบิดเล็กน้อย ผิวหนังมีจุดสีด า(dark pigmentation) หัวมีลักษณะไปทาง
กระบือแม่น ้า แต่หน้าผากไม่นูนเด่นมาก เต้านมเจริญดีกว่ากระบือปลัก ใช้งานได้ดีเช่นเดียวกับ
กระบือไทย ตัวผู้หนักประมาณ 730-800 ก.ก. ตัวเมียหนักประมาณ 630-650 ก.ก. จ านวนโครโมโซม
เท่ากับ 2n=49 ในชั่วที่ 1(F-1) ส่วนในชั่วที่ 2 และชั่วต่อๆไป จะมีตั้งแต่ 2n=48 หรือ 2n=49 หรือ 
2n=50 ระบบการสืบพันธุ์ปกติเหมือนกระบือพันธุ์แท้ท่ัวไป 
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หลักการเลี้ยงกระบือทั่วไป 
 

1.โรงเรือน (คอกกระบือ) ในอดีตเกษตรกรส่วนมากมักนิยมให้กระบืออยู่ใต้ถุนบ้าน เนื่องจาก
ปัญหาทางด้านโจรผู้ร้าย แต่ในปัจจุบันจะไม่ค่อยพบเห็นกันมากเท่าใดนัก การปลูกสร้างเป็นโรงเรือน
ถาวรไม่ค่อยพิถีพิถันเหมือนกับในโค แต่ถ้าเลี้ยงกระบือเป็นจ านวนมากก็ควรจะสร้างคอกให้อยู่เป็น
ส่วนสัดต่างหาก โรงเรือนควรจะเป็นคอกรวมฝูงมีหลังคากันแดดฝน ควรมีเนื้อที่ประมาณ 4-5 ตาราง
เมตรต่อตัว พ้ืนคอกควรจะเป็นพ้ืนคอนกรีตเพ่ือความสะดวกในการท าความสะอาด ด้านหน้ าควรมี
รางใส่อาหาร พ้ืนคอกควรลาดเอียงไปทางด้านหลัง ซึ่งมีร่องคอยรับสิ่งโสโครกให้ไหลลงไปรวมที่บ่อ
หมักเพ่ือใช้เป็นปุ๋ยต่อไป อ่างน ้าดื่มควรอยู่ในลานข้างนอกเรือนโรงเพ่ือป้องกันไม่ให้กระบือเข้าไปนอน
แช่ ซึ่งอาจท าให้อ่างน ้าแตกช ารุดได้ง่าย ตัวคอกและบริเวณคอกควรจะอยู่ในที่สูงสามารถระบายน ้าได้
ดีเพ่ือป้องกันการตีปลัก และควรสร้างให้ห่างจากบ้านพักอาศัยพอประมาณเพ่ือให้ถูกสุขลักษณะและ
ควรให้ห่างจากแหล่งน ้าดื่มน ้าใช้พอสมควรด้วย (อัญชลี และคณะ,2549) 

2. ระบบการย่อยอาหารในกระบือ กระบือเป็นสัตว์เคี้ยวเอ้ืองซึ่งมีกระเพาะรวมประกอบด้วย 
4 ส่วนท าให้สามารถย่อยอาหารหยาบได้โดยจุลินทรีย์ในกระเพาะช่วยย่อยเยื่อใยให้อยู่ในรูปที่น าไปใช้
ได้ เมื่อกระบือกินอาหารพวกหญ้าเข้าไป จุลินทรีย์ในกระเพาะจะเจริญเติบโตและทวีจ านวนในอาหาร
นั้นและจะย่อยอาหารนั้นด้วย เมื่ออาหารผ่านไปตามกระเพาะส่วนต่างๆพวกจุลินทรีย์นั้นจะถูกย่อย
เป็นอาหารโปรตีนของกระบือไปด้วย มีรายงานสรุปสอดคล้องกันว่า ปริมาณการกินได้และการย่อยได้
ของอาหารหยาบในกระบือสูงกว่าในโค (Wanapat et al.,1994 และ Castillo,1981) ความสามารถ
ในการใช้ไนโตรเจนได้ดีกว่าโค โดยที่กระบือมีความสามารถในการกักเก็บไนโตรเจนได้ดีกว่าโค 
(Devandra,1985) และระดับแอมโมเนียในรูเมนของกระบือมีมากกว่าของโคเมื่อได้รับอาหารหยาบ
คุณภาพต ่าเหมือนกัน เช่น ฟางข้าว ซึ่งปริมาณแอมโมเนียที่มากกว่านี้ท าให้ปริมาณจุลินทรีย์ในกระบือ
ปลักสูงกว่าโค (Suwanlee and Wanapat,1994) เมื่อกระบือกินอาหารเข้าไปแล้วกระเพาะส่วน
ต่างๆจะท าหน้าที่ดังนี้ 

     2.1 รูเมน (Rumen) เป็นกระเพาะแรกท่ีใหญ่ที่สุด ผนังด้านในเป็นขนๆ คล้ายผ้าขี้  
ริ้ว เป็นกระเพาะส่วนทีใช้เก็บอาหารเมื่อกระบือกินเข้าไป มีรายงานว่ากระบือปลักมีขนาดรูเมนและ
ระบบย่อยอาหารทั้งหมดสูงกว่าในโค โดยความจุของอาหารในรูเมน (Digesta) ประมาณ 245-295 
กรัม/นน.ตัว 

     2.2 เรติคูลัม (Reticulum) เป็นกระเพาะที่สอง ผนังภายในมีขอบเป็นตารางเหมือน 
รังผึ้ง เมื่อกระบือพักผ่อนมันจะเคี้ยวเอ้ือง โดยการขยอกอาหารที่กินเข้าไปพักไว้ที่รูเมนขึ้นมาเคี้ยวอีก
ครั้งแล้วจึงกลืนลงมาไว้ที่กระเพาะเรติคูลัมนี้ จากนั้นอาหารจะถูกหมักบูดโดยเชื้อจุลินทรีย์ต่อไปใน
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กระเพาะที่สาม มีรายงานว่าในกระบือมีการเคี้ยวเอ้ืองนานกว่าโคที่ได้รับอาหารชนิดเดียวกันและ
ปริมาณเท่ากันประมาณ 40 % จึงเป็นสาเหตุให้อาหารไหลผ่านระบบย่อยอาหารได้เร็วกว่าโค 

     2.3 โอมาซัม (Omasum) มีลักษณะเป็นกลีบๆที่ชาวบ้านเรียกสามสิบกลีบ มีหน้าที่หมัก
บูดอาหารด้วยเชื้อจุลินทรีย์เพ่ือให้อาหารเปื่อยยุ่ยต่อไปอีก 

     2.4 อะโบมาซัม (Abomasum) เป็นกระเพาะสุดท้าย เป็นกระเพาะจริงมีผนังด้านใน
เรียบๆแบบกระเพาะสัตว์อ่ืนๆทั่วไป ในกระเพาะนี้จะมีน้ าย่อยต่างๆหลั่งออกมาเพ่ือย่อยอาหารที่ผ่าน
มาจากโอมาซัม ตัวจุลินทรีย์ปะปนมากับอาหารก็จะถูกย่อยด้วย อาหารที่ถูกย่อยนี้จะผ่านไปยังล าไส้
เล็กเพ่ือดูดซึมไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย กากอาหารที่ดูดซึมไม่ได้ จะเลยต่อไปยังล าไส้ใหญ่เพ่ือรอ
การถ่ายออกมาเป็นมูลต่อไป 

3. อาหารและการให้อาหารกระบือ 
อาหารที่ร่างกายกระบือต้องการ จ าแนกออกได้เป็น 5 ประเภทหลักๆได้แก่ 
     3.1 พลังงาน ได้จากสารอาหารจ าพวกแป้งหรือคาร์โบไฮเดรต เช่น มันส าปะหลัง 

ข้าวโพด ปลายข้าว กากน ้าตาล และจากไขมัน เช่น ไขมันจากสัตว์ และไขมันจากพืช เป็นต้น 
     3.2 โปรตีน มีทั้งโปรตีนจากพืชและสัตว์ เช่น กากถั่วเหลือง กากถั่งลิสง ปลาป่น เลือด

ป่น ฯลฯ เป็นต้น 
     3.3 แร่ธาตุ แร่ธาตุที่ส าคัญในกระบือมีประมาณ 15 ชนิด แบ่งเป็น กลุ่มแร่ธาตุที่กระบือ

ต้องการมาก ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม คลอรีน แมกนีเซียม ก ามะถัน และโปตัสเซียม กับ
กลุ่มท่ีกระบือต้องการน้อย ได้แก่ เหล็ก สังกะสี ทองแดง แมงกานีส โคบอลท์ ไอโอดีน ซีลีเนียม และ
โมลิบดีนัม 

     3.4 วิตามิน แบ่งเป็นวิตามินที่ละลายในไขมัน มักพบในพืชสดและบางครั้งต้องเสริมให้
กระบือ ได้แก่ วิตามิน เอ ดี อี เค เป็นต้น ส่วนวิตามินอีกพวกคือวิตามินที่ละลายในน ้า เช่น วิตามินบี
ต่างๆ ได้แก่ บี 1 บี 2 บี 6 และ บี 12 วิตามินพวกนี้กระบือสามารถสร้างข้ึนเองได้จากแบคทีเรียใน
กระเพาะ 

     3.5 น ้าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด น ้าเป็นสิ่งจ าเป็นในการเลี้ยงกระบืออย่าง
มาก โดยปกติแล้วกระบือที่โตเต็มที่ ประมาณ 400 – 500 กก. จะดื่มน ้าประมาณ 45 ลิตร/ตัว/วัน ถ้า
เป็นกระบือที่ให้นมจะดื่มน ้ามากข้ึนตามส่วน น ้าดื่มควรมีให้กินตลอดเวลาที่คอก 

สารอาหารหรือโภชนะท้ัง 5 ประเภทนี้ กระบือจะน าไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับร่างกายใน
หลายๆลักษณะด้วยกัน ดังนี้ 

1. เพ่ือการด ารงชีพ ให้อยู่ได้ตามปกติ เช่น ต้องการพลังงานเพ่ือการหายใจ การสูบฉีดเลือด 
การสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายและการเคลื่อนไหว กระบือต้องการโปรตีนเพ่ือซ่อมแซมอวัยวะ
ส่วนที่สึกหรอ เป็นต้น 
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          2. เพ่ือการเจริญเติบโต การสร้างกล้ามเนื้อและการขุนให้อ้วน เป็นต้น 
          3. เพ่ือการสืบพันธุ์ ในกระบือพ่อพันธุ์เพ่ือต้องการสารอาหารไปใช้ในการผลิตน ้าเชื้อ ส่วนใน
แม่พันธุ์เอน าไปใช้ในการสร้างลูกในท้อง 
          4. เพ่ือการผลิตน ้านม ในแม่พันธุ์ 
          5. เพ่ือการใช้แรงงาน เช่น การลากเกวียน การไถนา เป็นต้น 

 
ชนิดของอาหารกระบือ 
 

1.อาหารหยาบ  
เนื่องจากกระบือสามารถสังเคราะห์โปรตีนต่างๆที่จ าเป็นขึ้นใช้เอง รวมทั้งวิตามินบางชนิด

ด้วย ดังนั้นอาหารหลักของกระบือจึงได้แก่ อาหารหยาบชนิดต่างๆ เช่น หญ้าสด หญ้าแห้ง หญ้าหมัก 
ฟางข้าว และเศษเหลือจากผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆเช่น ต้นข้าวโพด ยอดอ้อย ใบมันส าปะหลังแห้ง 
ต้นถั่วลิสง ต้นถั่วเหลือง ฯลฯ ในการเลี้ยงกระบือทั่วๆไปแล้วถ้าไม่มีเนื้อที่ส าหรับให้กระบือกินหญ้า
มากพอ เราอาจปลูกหญ้าไว้ให้กระบือกิน หญ้าที่ปลูกมีหลายชนิดแล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละ
ท้องถิ่น พันธุ์หญ้าที่กรมปศุสัตว์ส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วไปปลูกเลี้ยงสัตว์ได้แก่ หญ้ารูซี่ หญ้ากินนีสีม่วง 
หญ้าเนเปียร์ หญ้าขน หญ้าแพงโกล่า และหญ้าอ่ืนๆ ที่ให้ผลผลิตสูง เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางอาหารของ
แปลงหญ้า ถ้าท าได้ควรปลูกพืชจ าพวกถ่ัวปนกับหญ้าด้วย เช่น ถั่วฮามาตา ถั่วคาวาลเขต ถั่วเซนโตรซี
มา ถั่วซีราโต ถั่วสไตโล กระถิน แคฝรั่ง ไมยราพ และอ่ืนๆ หากเลี้ยงจ านวนน้อยก็อาจจะปลูกหญ้า
แบบสวนครัวแล้วตัดมาให้กินหลังกลับเข้าคอกตอนเย็น (Wattanachant,1994) 

 
2.หญ้าแห้ง  
หญ้าแห้ง ท าจากหญ้าที่ล าต้นเล็ก สามารถตากแห้งได้เร็ว เช่นหญ้าขน หญ้าหญ้ารูซี่ หญ้า

กินนีสีม่วง หญ้าโร้ด หญ้าแพงโกล่า เป็นต้น การตัดหญ้าและถั่วโดยทั่วไปควรตัดให้เหลือล าต้นสูงจาก
พ้ืนดินประมาณ 1 คืบ (6-7 นิ้ว) ถ้าตัดสูงเกินไปจะให้ผลผลิตน้อย ตัดต ่าเกินไปจะได้ส่วนของล าต้นที่
แข็งและยังกระทบกระเทือนต่อต้นพืชมากเกินไป ท าให้พืชตายหรือไม่สามารถขยายพันธุ์ ต้องปลูก
ใหม่เป็นเหตุให้ต้องเสียค่าใช่จ่ายเพ่ิมขึ้นในฤดูปลูกปีต่อไป การท าหญ้าแห้งท าได้สองวิธีคือการตาก
หรือผึ่งแดดให้แห้ง และการใช้เครื่องมือช่วยท าให้แห้ง หญ้าแห้งที่ดีควรมีความชื้นประมาณ 15 % 
เมื่อเก็บไว้จะไม่เป็นราหรือเกิดความร้อนจากการหมักซึ่งอาจท าให้เกิดไฟไหม้ จึงควรตากพืชไว้
ประมาณ 2-3 แดด จะได้หญ้าแห้งที่มีความชื้นพอดี หลังจากนั้นก็อัดฟ่อนหรือมัดเก็บไว้ในโรงไว้ให้
กระบือกินในฤดูแล้งเช่นเดียวกับฟางข้าว (Wattanachant,1994) 
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3.หญ้าหมักหรือพืชหมัก  
หญ้าหมักหรือพืชหมัก หมายถึงพืชอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ ที่เก็บรักษาไว้ในสภาพความชื้นสูง

ในที่ไม่มีอากาศ การตัดถ้าใช้ต้นข้าวโพด ข้างฟ่าง ควรตัดเมื่อพืชติดเมล็ดอ่อนๆ โดยยังมีลักษณะเป็น
น ้านมอยู่ เมื่อมีเมล็ดดูจะมีน ้าสีขาวในในเมล็ดแบบแป้งละลายน ้า ถ้าปล่อยให้แก่ล าต้นจะมีกาก
เพ่ิมขึ้น ส าหรับหญ้าอ่ืนๆ ควรตัดในระยะที่หญ้าเริ่มออกดอก เมื่อตัดแล้วควรหั่นเป็นชิ้นๆ ขนาดยาว
ประมาณ 1 นิ้ว เมื่อน าลงถังหรือหลุมต้องอัดย ่าให้แน่นเพ่ือไล่อากาศออกให้หมดหรือเหลือน้อย 

จากนั้นควรใช้พลาสติกคลุมแล้วหาวัสดุปิดทับให้แน่น เพ่ือไม่ให้อากาศหรือน ้าฝนซึมเขา้ หลงัจากนั้น

ประมาณ 3-4 สัปดาห์ก็เปิดใช้ได้หรือจะเก็บไว้ใช้แทนหญ้าสดในฤดูแล้ง หญ้าหมักที่มีคุณภาพดีควรมี
สีเขียวแกมเหลือง ไม่มีราขึ้น มีกลิ่นหอมของกลิ่นแอลกอฮอล์ปนบางๆ ไม่ใช่กลิ่นของพืชเน่า  

(Wattanachant,1994) 
อาหารหลักของกระบือได้แก่หญ้าและพืชต่างๆ แปลงหญ้าที่ปลูกไว้เลี้ยงกระบือจะต้องมีเนื้อ

ที่ประมาณ 4-5 ไร่/ตัว ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินและชนิดของหญ้าที่ปลูก หากเป็นแปลง
หญ้าธรรมชาติจะต้องใช้มากกว่านี้ ทั้งนี้เพราะกระบือที่โตเต็มที่แล้วน ้าหนักประมาณ 400-500 กก. 
จะกินหญ้าสดเฉลี่ยประมาณวันละ 30-40 กก./วัน 

 
4.หญ้ารูซี่ หรือ หญ้าคองโก  
หญ้ารูซี่ หรือ หญ้าคองโก (Ruzi Grass) จัดเป็นหญ้าพ้ืนเมืองของแอฟริกาที่ไทยน าเข้ามา

ปลูกส าหรับเป็นพืชเลี้ยงโค กระบือ โดยนิยมปลูกมากในภาคอีสาน และภาคเหนือ เนื่องจากปลูกง่าย 
โตเร็ว และให้ผลผลิตต่อไร่สูง รวมถึงมีคุณค่าทางด้านอาหารสัตว์สูงด้วยเช่นกัน รายละเอียดเกี่ยวกับ
หญ้ารูซี่มีดังนี้ (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนเล่ม 14,2533) 

วงศ ์: Gramineae 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Urochloa ruziziensis Crins 
ชื่อสามัญ :  1. ruzi 
               2. Kenedy ruzi 
               3. Kennedy ruzi (ออสเตรเลีย) 
               4. Congo signal (แอฟริกา) 
               5. Prostrate signal (เคนยา) 
ชื่อท้องถิ่น : หญ้ารูซี่ หรือ หญ้าคองโก 
ถิ่นก าเนิด : ทวีปแอฟริกา 
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4.1. ประวัติและการแพร่กระจาย 
หญ้ารูซี่/หญ้างคองโก มีถิ่นก าเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกาแถบประเทศคองโก ซึ่งนิยมใช้เป็น

อาหารเลี้ยงโค ปัจจุบันแพร่กระจายในทุกประเทศในเขตร้อน รวมถึงประเทศไทยด้วย 
หญ้ารูซี่/หญ้าคองโก ถูกน าเข้ามาปลูกในประเทศไทยครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2511ใน 2 แห่ง 

คือ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี และอีกแห่ง คือ สถานีพืช
อาหารสัตว์ปากช่อง ต่อมา ปี 2523 ศูนย์ส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์ ได้น าหญ้ารูซี่จากประเทศไอเวอรี
โคสเข้ามาปลูกเพ่ิมอีก และกลายเป็นพันธุ์หญ้ารูซี่ที่นิยมปลูกมากในปัจจุบัน ทั้งนี้ กองอาหารสัตว์ ได้
ด าเนินการปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดส าหรับส่งเสริมให้ประชาชนปลูกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 และนิยมปลูก
แพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในภาคอีสาน 

  4.2. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
4.2.1 ล าต้น หญ้ารูซี่/หญ้าคองโก เป็นพืชอายุหลายปี มีลักษณะล าต้นทั่วไปคล้าย 

กับหญ้าขน แต่ใบจะเล็ก และดกกว่า โดยหญ้ารูซี่มีล าต้นเป็นเหง้าใต้ดิน และมีล าต้นอีกส่วนเจริญ
เหนือดิน โดยล าต้นเหนือดินจะแตกล าต้นเป็นกอ ความสูงของล าต้นประมาณ 150 -300 เซนติเมตร 
ล าต้นมีลักษณะทรงกลม เป็นข้อปล้อง ข้อปล้องบริเวณโคนต้นมีรากแตกออก ผิวล าต้นเกลี้ยง สีม่วง
เข้ม และไม่มีขน 

4.2.2 ใบ หญ้ารูซี่/หญ้าคองโก เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบแทงออกบริเวณข้อของล าต้น  
ประกอบด้วยกาบใบที่ค่อนข้างบาง คล้ายกระดาษที่มีขนปกคลุม แผ่นกาบใบหุ้มล าต้น ยาวประมาณ 
9-16 เซนติเมตร ตรงข้อต่อระหว่างกาบใบกับแผ่นใบมีลิ้นใบเป็นขนแข็ง ถัดมาเป็นแผ่นใบที่มีลักษณะ
เรียวยาว ปลายใบแหลม และมีสีเขียวใบตอง แผ่นใบมีลักษณะแผ่กางออกแบนๆ ขนาดแผ่นใบกว้าง 
1-2 เซนติเมตร ยาว 20-30 เซนติเมตร แผ่นใบด้านบน และด้านล่างมีขนแข็งปกคลุมใบหญ้ารูซี่ 

4.2.3 ดอกหญ้ารูซี่/หญ้าคองโก ออกดอกเป็นช่อ 5-7 ช่อ มีแกนกลางช่อเป็นรูป 
สามเหลี่ยมมีขนแข็งปกคลุม แต่ละช่อดอกย่อย ยาวประมาณ 4.5-6 เซนติเมตร ประกอบด้วยดอก
ย่อยท่ีมีลักษณะรูปไข่กลับ กว้าง 2-2.5 มิลลิเมตร ยาว 5.5-6 มิลลิเมตร 

  4.3. ประโยชน์หญ้ารูซี่/หญ้าคองโก 
4.3.1 หญ้ารูซี่นิยมปลูกเพ่ือใช้เป็นอาหารเลี้ยงโค กระบือ ล าต้น และใบไม่หยาบ 

แข็ง เป็นที่ชอบกินของโค กระบือ 
4.3.2 ใช้ปลูกเป็นพืชคลุม โดยเฉพาะขอบบ่อที่ขุดใหม่ 

  4.4. คุณค่าทางอาหารสัตว์หญ้ารูซี่ (อายุ 45 วัน จากน้ าหนักแห้งที่ 17.38%) 
4.4.1 CP 11.62% 
4.4.2 EE 3.61% 
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4.4.3 เถ้า 10.1% 
4.4.4 CF 28.75% 
4.4.5 NDF 65.67% 
4.4.6 ADF 37.69% 
4.4.7 ADL 3.85% 

  4.5. คุณสมบัติหญ้ารูซี่ส าหรับพืชอาหารสัตว์ 
4.5.1 เป็นหญ้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะส าหรับเลี้ยงโค กระบือ 
4.5.2 ล าต้นและใบมีลักษณะอ่อนนุ่ม เนื้อล าต้นไม่แข็งมาก ท าให้เป็นที่ชอบกิน 

ของโค และกระบือ 
4.5.3 ล าต้นมีเหง้าสั้น สามารถเก็บเกี่ยวต้นได้ในระดับต่ า 
4.5.4 ทนต่อการเหยียบย่ า และแทะเล็มของสัตว์ได้ดี 
4.5.5 ล าต้นแตกกอ และเติบโตได้เร็ว สามารถให้ผลผลิตต่อไร่สูง 
4.5.6 ทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี แต่ไม่ทนต่อสภาพน้ าขัง 
4.5.7 เติบโตได้ดีในทุกสภาพดิน 
4.5.8 ทนต่อดินต่อดินเปรี้ยว และดินเค็มได้ดี 
4.5.9 ไม่ค่อยเกิดโรค หรือ มีแมลงศัตรูมากัดกิน 

  4.6. การปลูกหญ้ารูซี่ 
4.6.1 การเตรียมพ้ืนที ่แปลงปลูกจะต้องท าการไถกลบ และก าจัดวัชพืชออกก่อน 1  

รอบ มีระยะการตากดินไว้นาน 7-14 วัน โดยก่อนไถให้หว่านด้วยปุ๋ยคอก อัตรา 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับ
ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในปริมาณ 20 กิโลกรัม/ไร่ ทั้งนี้ ควรไถกลบในช่วงเดือนเมษายน เพ่ือให้ทันหว่าน
เมล็ดในเดือนพฤษภาคม 

4.6.2 ขั้นตอนการปลูก หลังจากเตรียมแปลงจนได้ระยะเวลาแล้ว ให้ท าการหว่าน 
เมล็ดลงแปลง พร้อมไถหรือคราดกลบเมล็ด อัตราเมล็ดที่ใช้ประมาณ 2 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนการปลูกด้วย
หน่อจะปลูกในระยะห่าง 50×50 เซนติเมตร 

4.6.3 การให้น้ า โดยทั่วไป เกษตรกรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน และจะปล่อยให้หญ้ารูซี่ 
เติบโตเอง โดยอาศัยน้ าฝนจากธรรมชาติเป็นหลัก แต่หากถึงช่วงฤดูแล้งที่ไม่มีฝนตกนาน ก็ควรให้น้ า
แก่แปลงหญ้าเช่นกัน เพ่ือป้องกันไม่ให้เหง้าแห้งตาย 

4.6.4 การใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยจะเริ่มใส่ตั้งแต่เตรียมแปลง และหลังจากที่เมล็ดงอก 
แล้วประมาณ 1 เดือน ให้หว่านปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีในอัตรา 30 กิโลกรัม/ไร่ 
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4.6.5 การเก็บแผ่นหญ้า หลังจากท่ีหญ้ารูซี่เริ่มงอกหรือแทงต้นใหม่แล้ว 35-45 วัน 
จึงท าการตัดเก็บหญ้าได้ โดยควรตัดหญ้าในระดับต่ า ให้เหลือโคนต้นสูงประมาณ 10 เซนติเมตร ทั้งนี้ 
หญ้ารูซี่จะให้ผลผลิตน้ าหนักสด 10-18 ตัน/ไร่ และผลผลิตน้ าหนักแห้งประมาณ 2-2.5 ตัน/ไร่ 

 
5.อาหารข้น  
อาหารข้น หมายถึงอาหารที่มีความเข้มข้นทางโภชนะอยู่สูง โดยเฉพาะโปรตีน และมี

เปอร์เซ็นต์เยื่อใยต ่า เมื่อสัตว์กินเข้าไปสามารถย่อยได้ง่าย ในการเลี้ยงกระบือหากมีหญ้าอุดมสมบูรณ์
แล้วโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนไม่จ าเป็นต้องให้อาหารข้นเลย นอกจากในกรณีที่กระบือสุขภาพไม่ดีหรือ
ในภาวะที่อาหารพืชสดขาดแคลนมากเช่นในฤดูแล้งจึงควรให้เสริมบ้าง ยกเว้นในกรณีการเลี้ยงขุนใน
เชิงธุรกิจ ซึ่งการให้อาหารข้นเสริมจะท าให้กระบือลดการกินหญ้าลง เมื่อเริ่มให้อาหารข้นเสริม
ช่วงแรกกระบืออาจไม่ค่อยชินกับอาหารจึงไม่ค่อยกิน หลังจากที่แน่ใจว่ากระบือเริ่มกินหมดจึงค่อย
เพ่ิมปริมาณตามที่ต้องการหากให้อาหารข้นมากเกินไปจะท าให้กระบือย่อยอาหารหยาบได้ลดลง 
จ าแนกอาหารข้นออกเป็นดังนี้ 

  5.1 อาหารข้นชนิดเดียว ได้แก่ ร า ปลายข้าว ข้าวโพดบด กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง กาก
ปาล์ม มันเส้น ฯลฯ เป็นต้น 

  5.2 อาหารข้นส าเร็จรูป ใช้เลี้ยงเสริมร่วมกับอาหารหยาบ สามารถน ามาใช้เลี้ยงกระบือได้
เลยโดยผู้เลี้ยงไม่จ าเป็นต้องน าวัตถุดิบอย่างอ่ืนมาผสมอีกอาจอยู่ในรูปอาหารผงหรืออัดเม็ด ส่วนใหญ่
ประกอบด้วย ร า ปลายข้าวหรือข้าวโพดบด กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสงหรือกากปาล์ม ปลาป่น ใบ
กระถินป่น วิตามิน และแร่ธาตุ 

  5.3 หัวอาหาร เป็นอาหารที่ที่ประกอบด้วยวัตถุดิบที่มีอาหารโปรตีนสูงผสมกัน เช่น กากถั่ว
เหลือง กากถั่วลิสง ปลาป่น วิตามิน และแร่ธาตุ เมื่อผู้เลี้ยงจะใช้จะต้องน าวัตถุดิบอาหารอย่างอ่ืนซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ให้พลังงานสูงที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นมาผสมตามสัดส่วนที่
ผู้ผลิตหัวอาหารก าหนดไว้ จึงจะได้คุณค่าอาหารตามท่ีต้องการ วัตถุดิบที่น ามาผสม เช่น ร า ปลายข้าว 
ข้าวโพดบด มันเส้น ฯลฯ เป็นต้น 

  5.4 อาหารส าเร็จรูป หรือ ที เอ็ม อาร์ (TMR : Total Mixed Ration) เป็นอาหารผสม
ระหว่างอาหารหยาบและอาหารข้น สามารถน าไปใช้ในการเลี้ยงกระบือได้เลยโดยไม่ต้องให้อาหาร
หยาบ เช่นหญ้าสดอีก เหมาะส าหรับฟาร์มท่ีหาอาหารหยาบยาก 
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โรคและพยาธิที่ส าคัญในกระบือ 
 

ปัญหาเรื่องโรคติดต่อในกระบือ มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ แต่ละท้องถิ่น ส าหรับใน
ประเทศไทยนั้น มีโรคติดต่อที่ส าคัญที่เป็นปัญหาในกระบือได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and 
mouth disease) โรคคอบวม (Hemorrhagic septicemia) โรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) โรควัณ
โรค (Tuberculosis) นอกจากนี้มีโรคที่นานๆจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง ได้แก่ โรคแอนแทรกหรือกาลี 
(Anthrax) และมีโรคที่หมดไปจากประเทศไทยแล้ว แต่ในแถบประเทศเพ่ือนบ้านยังพบเห็นอยู่ คือ 
โรคลงแดง (Rinderpest) ซึ่งโรคติดต่อเหล่านี้ สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน (ประสบ,2531) 

ปัญหาเรื่องโรคพยาธินับว่าเป็นปัญหาหลักที่ส าคัญซึ่งมักจะท าให้เกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจอย่างมากประการหนึ่ง จากสภาพการเลี้ยงดูตามสภาพเกษตรกรในชนบท ในปีหนึ่งๆมีลูก
กระบือตายเพราะพยาธิเป็นจ านวนมาก พยาธิที่ส าคัญได้แก่ พยาธิตัวกลม ซึ่งสามารถติดต่อมาจาก
น้ านมแม่ได้ และมักท าให้ลูกกระบือซูบผอม จนถึงตายได้ วิธีป้องกันและก าจัดพยาธิ คือการให้ยาถ่าย 
ซึ่งในปัจจุบันมีใช้กันหลายชนิดทั้งกินและฉีด ส าหรับในกระบือที่โต พยาธิที่ส าคัญ คือพยาธิใบไม้ใน
ตับ โดยมากพบในกระบือท่ีมีอายุมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป ที่เลี้ยงอยู่ในท้องที่ใกล้หนองบึง หรือในที่ลุ่มที่มี
น้ าขังตลอดปี เนื่องจากพยาธิตัวนี้มีวงจรชีวิตที่ตัวอ่อนต้องผ่านหอยชนิดหนึ่ง แล้วไปเจริญเติบโตเป็น
ตัวแก่ในตับ หรือท่อน้ าดี ท าให้ตับเสียหาย หรือท่อน้ าดีอุดตัน การป้องกันและรักษาโรคพยาธิใบไม้ใน
ตับ ต้องใช้ยาเฉพาะที่ใช้ก าจัดพยาธินี้ และควบคุมการแพร่กระจายโดยการก าจัดหอยที่เป็นพาหะของ
พยาธินี้ด้วย 

นอกจากโรคพยาธิภายในแล้ว ยังมีพยาธิภายนอกที่เป็นปัญหากับการเลี้ยงกระบือของบ้าน
เรา คือ พยาธิในตา ซึ่งท าให้เกิดการระคายเคืองกับตา ตาอักเสบตลอดเวลา และถ้ามีจ านวนมากๆ
อาจท าให้ตาบอดได้ พยาธิชนิดนี้มีแมลงเป็นตัวน า การก าจัดพยาธินี้โดยใช้ยาเฉพาะ หยอดตา และ
หมั่นป้องกันแมลงตอมตา โรคเรื้อนท่ีผิวหนังกระบือ เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดกับกระบือทั่วไปทุกขนาด 
ส่วนใหญ่มักเกิดในฤดูแล้ง ที่กระบือไม่ได้นอนแช่ปลัก หรืออาบน้ า ท าให้เกิดการคันและมักถูส่วนที่คัน
กับต้นไม้ หรือเสาคอก จนบางทีเกิดเป็นแผลอักเสบ ตกสะเก็ด ถ้าเป็นระยะเวลานานๆจะท าให้หนัง
หนาขึ้นและขรุขระ สาเหตุเกิดจาก พยาธิที่มีชื่อ Sarcoptis spp. ส าหรับการรักษาและการก าจัด

พยาธินี้ใช้ยารักษา โดยทาที่ผิวหนัง เช่น ยาดิลดริน เป็นต้น นอกจากโรคดังกล่าวนี้แล้ว ยังมีโรคอ่ืนที่

เกิดข้ึนเฉพาะบางช่วงฤดูกาล หรือบางท้องที่ และบางโรคยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดได้ เช่น โรค
หรืออาการท่ีเนื่องจากขาดสารอาหาร หรือแร่ธาตุบางชนิด หรืออาการที่เกิดจากการกินพืชมีพิษ เช่น 
ใบมันส าปะหลัง โรคขากะเผลกท่ียังหาสาเหตุที่ชัดเจนไม่ได้ รวมทั้งโรคที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ด้วย 
เช่น มดลูกทะลัก รกค้าง เต้านมอักเสบ ไข้น้ านม สะดืออักเสบในลูกที่เกิดใหม่ เป็นต้น 
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สาเหตุของการเกิดโรคในกระบือ  
 

เกิดข้ึนได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ 
1. เกิดจากการติดเชื้อโรคต่างๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา 
2. เกิดจากการขาดสารอาหาร หรือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ 
3. เกิดจากการได้รับสารพิษจากภายนอก รวมทั้งยาฆ่าแมลงต่างๆ 
4. เกิดจากโรคทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ 
5. เกิดจากอุบัติเหตุ จนได้รับบาดเจ็บ 
6. เกิดจากความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ 
 

ข้อปฏิบัติในการป้องกันโรค  
 

การปล่อยให้กระบือเป็นโรคนอกจากจะสิ้นเปลืองค่าใช่จ่าย และเสียเวลาหรืออาจรักษาไม่
หายแล้วยังอาจสามารถติดต่อไปยังสัตว์ตัวอ่ืนได้อีก ดังนั้นจึงควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ (ประสบ,2531) 

1. การน ากระบือใหม่เข้ามาในฝูง ต้องแยกและกักเลี้ยงต่างหากประมาณ 2 สัปดาห์ จนกว่า
จะแน่ใจว่าไม่เป็นโรค แล้วท าการถ่ายพยาธิและฉีดวัคซีนก่อนน าไปรวมกับฝูงเดิม 
          2. แยกกระบือที่ป่วยออกจากฝูง วิธีนี้จะประหยัดและได้ผลดี ผู้เลี้ยงจะต้องหมั่นสังเกตอาการ
ผิดปกติ หรืออาการป่วยตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพ่ือจะได้แยกสัตว์ที่ป่วยออกมารักษาได้ทัน และถ้ามี
อาการป่วยมากกว่า 2 ตัวในระยะเวลาใกล้เคียงกันและมีอาการเหมือนกัน ให้สงสัยว่าอาจเป็นโรค
ระบาดให้รีบตามสัตวแพทย์มาช่วยท าการป้องกันไม่ให้การระบาดลุกลาม 
         3. กระบือที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือเป็นโรคระบาดควรตามสัตวแพทย์มาช่วยตรวจดู 
เพราะอาจเป็นโรคติดต่อถึงคนได้ ถ้าเป็นโรคระบาดควรเผาหรือฝังซากให้ลึก โรยด้วยปูนขาวหรือยา
ฆ่าเชื้อ ซากควรอยู่ลึกกว่าผิวดินไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
         4. ก าจัดและท าลายสัตว์ที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ควรมีการตรวจทดสอบโรคเป็นประจ า เช่น 
วัณโรค โรคบลูเซลโลซีส(แท้งติดต่อ) เพ่ือป้องกันไม่ให้โรคติดต่อไปยังสัตว์อ่ืน 
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การติดต่อหรือระบาดของโรค 
 

1. ติดต่อโดยตรงระหว่างตัวป่วยและตัวที่ปกติ เช่น หายใจรด การเลีย การสัมผัส 
2. ติดต่อทางอุปกรณ์เครื่องใช้ หรือคนเป็นพาหะ 
3. แมลงหรือสัตว์อ่ืนเป็นพาหะ เช่น เห็บ เหลือบ นก หนู แมลง 
4. ติดต่อจากดิน เชื้อโรคบางชนิดเมื่อเป็นแล้ว จะคงทนอยู่ในดินนานหลายปี เช่น บาดทะยัก 

แอนแทรกซ์ 
5. ติดต่อโดยปนมากับน้ าและอาหาร 
6. ติดต่อโดยทางอากาศหรือลมหายใจ โดยการไอหรือจามออกมาจากสัตว์ป่วย แล้วเชื้อปน 

ไปกับอากาศหรือฝุ่นละออง 
 
การป้องกันและก าจัดโรค 
 

1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคแท้งติดต่อในลูกกระบือเพศเมีย อายุ 3 – 8 เดือน แล้วเจาะรูที่ใบหู
ด้านขวาเป็นสัญลักษณ์ไว้ 
           2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย เมื่อกระบืออายุ 6 เดือน และท าการฉีดซ้ าทุกๆ 6 
เดือน 
           3. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม เมื่อกระบืออายุ 6 เดือน และท าการฉีดซ้ าทุกๆ 6 เดือน 
           4. ตรวจสอบโรคแท้งติดต่อและวัณโรค เป็นประจ าทุกปี 
           5. ในลูกกระบือ ควรถ่ายพยาธิตัวกลม 2 - 3 ครั้ง ห่างกัน 2 สัปดาห์ ถ่ายครั้งแรกเมื่ออายุ 3 
สัปดาห์ 
           6. กระบือที่เลี้ยงอยู่ในบริเวณท่ีลุ่มใกล้หนองน้ า ควรฉีดยาก าจัดพยาธิใบไม้ในตับทุก 0.5 – 1 
ปี 
           7. ก าจัดพยาธิในกระเพาะและล าไส้ ปีละครั้ง 
           8. ก าจัดพยาธิที่ผิวหนัง (โรคเรื้อน) เป็นครั้งคราวตามความจ าเป็น 
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การเลี้ยงกระบือในเขตร้อน 
 
 จรัญ (2527) กล่าวว่า ความส าคัญของกระบือไทย ประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรมที่
ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ประชากรส่วนมากมีอาชีพท าการเกษตร มีพ้ืนที่ถือครองน้อย ส่วนมากท า
การเกษตรผสมผสานปลูกพืช-เลี้ยงสัตว์บนพ้ืนฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แก่ ดิน อากาศ น้ า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ท้องถิ่น ประเทศไทยมีท าเลเหมาะแก่การ
ปลูกข้าวชาวนาไทยได้เรียนรู้การพ่ึงพาปัจจัยการผลิตที่เป็นทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์เพ่ือ
การด ารงชีพ เช่นการน ากระบือมาใช้ประโยชน์ร่วมกับการปลูกข้าวทุกขั้นตอน จนเกิดวิถีชีวิต
วัฒนธรรมต่างๆที่งดงาม ให้คนอยู่อย่างเกื้อกูลกับธรรมชาติ เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้ยั่งยืน จนก่อ เกิด
เป็นภูมิปัญญาในการจัดการต่างๆมากมาย 
 
ข้อได้เปรียบของการเลี้ยงกระบือ 
 

1. เลี้ยงง่าย ลงทุนต่ า ไม่ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและ
ใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบที่มีคุณภาพต่ าได้ดี 
           2. เหมาะกับระบบการเกษตรแบบพอเพียง หรือเกษตรยั่งยืน ส าหรับเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ท า
กินน้อยเพราะเกษตรกรมีภูมิปัญญาและพ้ืนที่เลี้ยงอยู่แล้ว โดยเลี้ยงกระบือไว้ใช้แรงงาน ใช้มูลเป็นปุ๋ย 
ปรับปรุงดินและผลิตลูกขายเพ่ิมรายได้ 
          3. กระบือท่ีมีการคัดเลือกพันธุ์การจัดการเลี้ยงดู การป้องกันโรคที่ถูกต้องจะให้ผลผลิตสูงได้
เท่าเทียมกับโคพันธุ์ต่างประเทศที่เลี้ยงในสภาพเดียวกัน 
          4. พ้ืนที่ว่างเปล่าหรือที่น้ าท่วมขังบางฤดู เหมาะที่จะใช้เลี้ยงขุนกระบือในระยะสั้นได้ดี 

อัญชลี (2545) กล่าวว่า กระบือนับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความส าคัญต่อระดับเกษตรกรราย
ย่อยในชนบทอยู่ตลอดเวลา โดยนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในระบบการผลิตการเกษตรที่มีการเพ่ือปลูกเป็น
รายได้หลัก นานมาแล้วที่กระบือถูกใช้แรงงานในการเกษตร การใช้มูลเป็นปุ๋ยและเมื่อมีความจ าเป็นก็
สามารถขายเป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วย ในขณะเดียวกันสามารถใช้ผลพลอยได้ในไร่นาซึ่งมีร าคาถูก 
มาใช้เป็นอาหารเลี้ยงกระบือเพ่ือเป็นเนื้อสัตว์ที่มีราคาสูงได้จะสังเกตได้ว่ากระบือพ้ืนเมืองและโคที่
เลี้ยงด้วยอาหารแบบเดียวกัน และอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันนั้น โคจะมีร่างกายผอมในขณะที่
กระบือยังคงสภาพเดิม ซึ่งอาจเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านสัณฐานวิทยาสรีระวิทยาและการ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท าให้กระบือมีความแตกต่างจากโคและเอ้ือประโยชน์ในการน าเอา
สารอาหารไปเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อได้ดีกว่าโค อย่างไรก็ตามจากข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า
การเลี้ยงกระบือของเกษตรกรได้ถูกละเลยจากภาครัฐ และแม้กระทั่งเกษตรกรเองก็นิยมและหันไป
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เลี้ยงสัตว์พันธุ์ต่างประเทศ การเลี้ยงกระบือของเกษตรกรยังเป็นไปแบบพ้ืนบ้านไม่มีระบบการผลิตใน
เชิงธุรกิจ ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรเองด้วยโอกาสและข้อ
ได้เปรียบของการเลี้ยงกระบือ 

1. กระบือสามารถเลี้ยงในที่ลุ่มได้เนื่องจากกระบือมีระบบย่อยอาหารที่ยาวกว่าโค และมี
จุลินทรีย์ชนิดที่โคไม่มี ดังนั้น กระบือจึงสามารถใช้ประโยชน์อาหารหยาบที่คุณภาพต่ า ซึ่งอยู่ในที่ลุ่ม
เปลี่ยนเป็นเนื้อได้ดีกว่าโค แต่กระบือเป็นสัตว์ไม่ทนร้อนจึงชอบนอนปลัก ท าให้แปลงหญ้าเกิดความ
เสียหาย การเลี้ยงกระบือในรูปแบบฟาร์มจึงเป็นไปได้ยาก 

2. กระบือจะใช้ประโยชน์จากหญ้าธรรมชาติ หญ้าที่เป็นวัชพืช ฟางข้าว และสามารถ
เปลี่ยนเป็นเนื้อได้ดี กระบือโตเร็ว และมีไขมันน้อย กระบือจะมีน้ าหนักมากกว่าโคพันธุ์เมื่ออายุเท่ากัน 
แต่กระบือจะเลี้ยงง่ายและต้นทุนต่ ากว่าและให้เนื้อมากกว่าและเนื้อกระบือมีไขมันต่ า จึงเหมาะในการ
บริโภคมากกว่าโคแต่อย่างไรก็ตามการเลี้ยงกระบือขุนแบบโคขุนจะต้องลงทุนสูงและผลผลิตที่ได้จะไม่
คุ้มทางด้านเศรษฐกิจ 

3. กระบือสามารถใช้แรงงานในไร่นาและลากเกวียนได้ดีกว่าโค โดยทั่วไปกระบือไถนาได้วัน
ละ4 ถึง 6 ชั่วโมง หรือประมาณครึ่งไร่ถึงหนึ่งไร่การใช้กระบือไถนาจะเสียค่าใช้จ่ายถูกกว่าใช้รถไถ
ขนาดเล็กมาก นอกจากนี้ยังจะได้ปุ๋ยจากมูลใส่ไร่นาอีกด้วย ประมาณได้ว่ากระบือหนึ่งตัวให้มูลเป็นปุ๋ย
ได้ถึงปีละหนึ่งถึงสองตัน ท าให้เกษตรกรสามารถประหยัดค่าปุ๋ยลงได้จ านวนหนึ่ง ปัจจุบันมูลกระบือ
สามารถขายได้ราคาหากเลี้ยงกระบือหลายตัวก็อาจมีรายได้จากการขายมูลกระบือได้อีกด้วย 

กรมปศุสัตว์ (2546) รายงานว่า กระบือเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความส าคัญต่อเกษตรกรรายย่อยใน
พ้ืนที่ชนบทอยู่ตลอดมา โดยนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในระบบการผลิตเกษตรกรรมที่มีการเพาะปลูกเป็น
รายได้หลัก ในอดีตกระบือถูกใช้เป็นแรงงานในการเกษตร ใช้มูลเป็นปุ๋ย และเมื่อมีความจ าเป็นก็
สามารถขายเป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วย ในขณะเดียวกันสามารถใช้ผลพลอยได้ในไร่นาซึ่งมีราคาถูกมา
ใช้เป็นอาหารเลี้ยงกระบือเพ่ือเปลี่ยนให้เป็นเนื้อที่มีราคาสูง จะสังเกตได้ว่ากระบือพ้ืนเมืองและโคที่
เลี้ยงด้วยอาหารหยาบแบบเดียวกันและอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันนั้น โคจะมีร่างกายที่ผอมใน
ขณะที่กระบือยังคงเดิม ซึ่งอาจเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านสัณฐานวิทยาสรีระวิทยา และการ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท าให้กระบือมีความแตกต่างจากโคเนื้อและเอ้ือประโยชน์ในการ
น าเอาสารอาหารไปเปลี่ยนเป็นเนื้อได้ดีกว่าโค อย่างไรก็ตามจากข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
ว่า การเลี้ยงกระบือของเกษตรกรได้ถูกละเลยจากภาครัฐ และแม้แต่กระทั่งเกษตรกรเองก็นิยมและ
หันมาเลี้ยงสัตว์พันธุ์ต่างประเทศ การเลี้ยงกระบือของเกษตรกรยังเป็นไปแบบพ้ืนบ้านไม่มีระบบการ
ผลิตในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการมองข้ามความส าคัญดังกล่าวซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับลักษณะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรเองด้วย 
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จินตนา (2552) กล่าวว่า การใช้กระบือเป็นแรงงาน กระบือมีรูปร่างลักษณะเหมาะกับการใช้
เป็นแรงงานในพื้นที่เป็นโคลนตมได้ดี เพราะขาทั้งสี่ข้าง รับน้ าหนักได้ดี มีกีบเท้าใหญ่และแข็งแรงเดิน
ได้ดีในโคลน และมีข้อกีบและข้อขาที่เคลื่อนไหวคล่องตัว ท าให้เดินได้ดีในที่นาขรุขระ กระบือเป็น
แรงงานหลักที่ส าคัญของชาวนา เช่น ใช้ในการเตรียมดินไถนาและคราด การนวดข้าว ลากเกวียน ไถ
ไร่ หรือไถวัชพืชระหว่างร่องมันส าปะหลังหรือร่องอ้อยในบางพ้ืนที่ กระบือสามารถไถนาได้วันละ
ประมาณ 5 ชั่วโมงโดยใช้งานเฉพาะในช่วงเช้า และเย็น และไถได้วันละ 0.2-0.9 ไร่ กระบือถูกใช้งาน
หนักในช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน ปีละประมาณ 4-5 เดือน และถูกฝากให้ไถนาเมื่ออายุ 2-3 ปี
และจะใช้งานจนร่างกายหมดสภาพจึงถูกขายเข้าโรงฆ่าเป็นเนื้อ ส่วนมากกระบือที่ถูกปลดจากการใช้
งานมีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป การใช้กระบือไถนาหากชาวนามีที่นา 20 ไร่ ด้วยแรงงานในครอบครัว
และกระบือ 2 ตัว ใช้เวลาไถนาประมาณ 15 วัน (วันละ 5 ชั่วโมง) ท าให้ชาวนาลดรายจ่ายในการ
เตรียมดินไร่ละ 400 บาท หรือ 8,000บาท ต่อที่นา 20 ไร่ 

การเลี้ยงกระบือเกิดขึ้นมาเป็นเวลาช้านานในอดีตเกษตรกรเลี้ยงกระบือเพ่ือใช้เป็นแรงงาน
หลักเพ่ือการเกษตรกรรม การคมนาคม ขนส่ง เป็นแหล่งอาหารโปรตีนส าหรับชุมชน และเป็นเสมือน
แหล่งเงินเก็บส าหรับครอบครัวเพ่ือใช้ในยามจ าเป็นหรือฉุกเฉิน กระบือยังมีความทนทานต่อสภาพ
ภูมิอากาศ โรคและแมลงในแต่ละท้องถิ่นได้ดี อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีการน าเอาเครื่องมือ 
เครื่องจักรกลมาใช้แทนกระบือ ท าให้ปริมาณกระบือลดลงอย่างรวดเร็ว แนวทางหนึ่งที่ จะยับยั้งการ
ลดลงอย่างรวดเร็วคือเพ่ิมการวิจัย ส่งเสริมการผลิตเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมให้มีการบริโภคมากขึ้น เพ่ือให้
เกษตรกรกลับมาเลี้ยงกระบืออีก และผลพลอยได้จากมูลกระบือยังใช้เป็นปุ๋ยในระบบไร่นา ตลอดทั้ง
การเลี้ยงกระบือท าให้ไม่ต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีในการก าจัดหญ้า นอกจากนี้กระบือยังมี
ความสามารถในการใช้แหล่งอาหารหยาบคุณภาพต่ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับสัตว์เคี้ยว
เอ้ืองอ่ืน ๆ เนื่องจากกระบือมีการใช้ประโยชน์ของไนโตรเจนในอาหารคุณภาพต่ า เช่นฟางข้าวได้
ดีกว่า มีปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มเซลลูโลไลติคที่ย่อยเซลลูโลสมากกว่า ท าให้สามารถย่อยและมีปริมาณ
การกินได้ในภาพรวมดีกว่าในโค (Wanapat and Devendra,1992) และยังพบว่ากระบือปลักมี
ความสามารถในการใช้ประโยชน์ไนโตรเจนได้สูงกว่าในโค โดยมีความสามารถในการเก็บกักไนโตรเจน
ที่สูงกว่ากว่าในโค ทั้งนี้อาจจะเป็นผลมาจากการขับออกมากับปัสสาวะ หรือมีการดูดซึมกลับที่ดีกว่า
ในโคสอดคล้องกับ (Castillo et al.,1981 ; Wanapat et al.,1985) ที่พบว่า กระบือปลักมีปริมาณ
การกินได้การย่อยได้ของวัตถุแห้งและเยื่อใยสูงกว่าในโค 

จากผลการวิจัยหลาย ๆ แหล่งพบว่ากระบือมีความสามารถในการใช้ประโยชน์อาหารหยาบ
คุณภาพต่ าทั่วไปที่พบในเขตร้อน หรือในฤดูแล้ง ดังจะสังเกตได้จากในช่วงหน้าแล้งกระบือจะไม่ผอม 
อย่างไรก็ตามการศึกษาความต้องการโภชนะที่แท้จริงของกระบือในเขตร้อนยังมีน้อยมากโดยเฉพาะ
ในประเทศไทย ท าให้มีฐานข้อมูลไม่มากพอที่จะรวบรวมเป็นตารางความต้องการโภชนะของกระบือ
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เขตร้อน (Swamp Buffalo Requirement Table) ได้ ดังนั้นการเสนอของบประมาณการวิจัยในครั้ง
นี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงระดับโปรตีนและพลังงาน เพ่ือรวบรวมเป็นตารางความต้องการ
โภชนะของกระบือปลัก และยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาให้ความสนใจและเลี้ยงกระบือมาก
ขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและสามารถท าการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และยัง
สามารถลดการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศ 

กระบือไทยจะเป็นกระบือปลัก (Bubalus bubalis) ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความส าคัญในระบบ
การเกษตรของไทยมาตั้งแต่โบราณ แต่ปัจจุบันบทบาทของกระบือในส่วนของการใช้แรงงานลดลง ท า
ให้จ านวนกระบือลดลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งอัตราในการบริโภคและอัตราการเพ่ิมสวนทางกัน ดังนั้น
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องหยุดการลดลงอย่างรวดเร็วให้ได้ทางหนึ่งที่จะท าได้คือส่งเสริมให้มีการเลี้ยง
มากขึ้นและเป็นการเลี้ยงเพ่ือบริโภค และขณะเดียวกันก็ควรจะต้องเน้นในเรื่องคุณภาพของผลผลิต 
เพ่ือกระตุ้นให้ความต้องการบริโภคมากขึ้น และดึงดูดให้เกษตรกรหันกลับมาเลี้ยงมากขึ้น 
ขณะเดียวกันการพัฒนาด้านอาหารมีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทั้งนี้เพ่ือให้สัมพันธ์กับคุณภาพ
ของผลผลิต ดังนั้นการวิจัยจึงต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้น การมีตารางความต้องการโภชนะของ
กระบือปลัก ตามอายุ หรือน้ าหนักตัวจะเป็นประโยชน์สูงกับเกษตรกรผู้เลี้ยง ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะ
ตอบค าถามได้ในบางส่วน 

การศึกษากระบือในเขตร้อน (สัญชัยและคณะ,2553) พบว่าในรูเมนของกระบือปลักมีระดับ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) สูงกว่าในโคที่ได้รับอาหารชนิดเดียวกัน และยังพบว่ากระบือกลุ่มที่
ได้รับฟางหมักยูเรียมีระดับ NH3-N สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับฟางข้าวเป็นแหล่งอาหารหยาบ ดังนั้นการเลี้ยง
โคหรือกระบือในประเทศในฤดูแล้งด้วยฟางหมักยูเรียจะสามารถลดปัญหาการผอมของโคได้ดี อย่างไร
ก็ตาม หากต้องการให้ได้เนื้อคุณภาพดีควรจะมีการเสริมอาหารเสริมจากแหล่งโปรตีนและพลังงาน 
เพ่ือให้เพียงพอในการชดเชยในส่วนที่ขาด ซึ่ง (Wanapat and Wachirapakorn,1990) รายงานว่า
กระบือปลักที่ได้รับอาหารหยาบคือฟางข้าวต่ออาหารข้น ในสัดส่วนอย่างละครึ่ งท าให้กระบือมีการ
เจริญเติบโตเฉลี่ย 535 กรัม/วัน และกระบือกลุ่มที่ได้รับฟางหมักยูเรียยังสามารถเจริญเติบโตและให้
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการโปรตีนในกระบือปลักค่อนข้างจะมี
จ ากัด นอกจากนี้ยังขึ้นกับชนิดของอาหารหยาบในแต่ละท้องถิ่น และยั งขึ้นกับอัตราในการท างาน 
ปริมาณความต้องการโปรตีนของกระบือปลักจากน้ าหนักตัวอัตราการท างานและความต้องการ
พลังงาน ในกระบือปลัก น้ าหนักประมาณ 400 กก. ท างานวันละ 4 ชม.และท างานหนักวันละ 8 ชม. 
เท่ากับ 644 และ 715กรัมโปรตีน/วัน ตามล าดับ (Wachirapakorn,1987) ยังพบว่ากระบือปลักที่
ได้รับอาหารระดับที่สูง มีปริมาณการกินได้ที่สูงกว่ากระบือที่ได้รับอาหารระดับต่ าก่อนการท างาน 
แสดงให้เห็นว่าการเสริมอาหารคุณภาพดีสามารถท าให้กระบือแสดงสมรรถนะการให้ผลผลิตได้ดีกว่า 
ส าหรับการศึกษาในเรื่องความต้องการพลังงานในกระบือปลักมีน้อยมาก การเสริมกากน้ าตาลให้
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กระบือที่ได้รับฟางข้าวเป็นแหล่งอาหารหยาบหลักพบว่า ท าให้อัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังมีการเสริมอาหารแหล่งพลังงาน เช่น จากมันเส้น ร าข้าว แต่ก็ยังมี
การศึกษาน้อยมาก โดยเฉพาะระดับพลังงานที่กระบือต้องการที่แท้จริง ซึ่งมีหน่วยเป็น kcal หรือ 
metabolizable energy ยังมีการศึกษาที่น้อยมากการศึกษาในครั้งนี้จึงต้องการศึกษาระดับที่
แน่นอนที่กระบือปลักต้องการ ซึ่งจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่จะน าไปประกอบเป็นตารางความต้องการ
โภชนะในที่สุด โดยในการศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนอาหาร และต้นทุนการผลิตรวมทั้งการยกระดับการเจริญเติบโต
ของกระบือปลัก การจัดโปรแกรมการให้อาหารอย่างเหมาะสม การศึกษาข้อมูลในด้านลึกซึ่งเป็นการ
สร้างองค์ความรู้จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
อุณหภูมิสภาพแวดล้อมทั่วไป 
 

เป็นที่ทราบกันในกลางทศวรรษที่ 18 ว่าก๊าซบางชนิดในชั้นบรรยากาศของโลก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์นั้น กักเก็บความร้อนและรักษาความอบอุ่นของโลกเอาไว้ ในต้นศตวรรษที่ 20 
นักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนชื่อ Svante Arrhenius ผลักดันแนวคิดที่ว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออก 
ไซด์จากฝีมือมนุษย์จะท าให้อุณหภูมิเพ่ิมขึ้นในที่สุด เขาไม่ เห็นว่านั่นเป็นเรื่องเลวร้าย และนักวิทยา 
ศาสตร์ส่วนมากลังเลว่ามนุษย์สามารถเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้เร็วพอที่จะสร้างผลกระทบที่สังเกต 
เห็นได้จริงๆ หรือถึงแม้ความคิดที่ว่ามนุษยชาติอาจท าให้อุณหภูมิทั่วโลกเพ่ิมสูงขึ้นได้ถูกน าเสนอเมื่อ
มากกว่า 1 ทศวรรษมาแล้ว แต่ไม่นานมานี้เองที่นักวิทยาศาสตร์สามารถยืนยันสิ่งนี้ได้อย่างมั่นใจ ข้อ 
มูลดิบถูกรวบรวมจากทั่วโลก เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาเพ่ือช่วยให้เราวิเคราะห์ข้อมูลดิบเหล่านั้นได้ 
และต้องใช้ความก้าวหน้าขั้นพ้ืนฐานของวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาอ่ืนๆ ก่อนที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ สิ่ง
ที่ เรารู้ตอนนี้ เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศต้องยกความดีให้นักวิจัยที่ทุ่มเทมาหลายต่อหลายรุ่น  
(Bruce,1992) 

นอกจากนี้ ในปัจจุบันเรายังสามารถเฝ้าสังเกตภาวะโลกร้อนที่มีสาเหตุจากมนุษย์ได้ง่ายขึ้น 
เนื่องจากเราได้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณสูงขึ้นมากเข้าสู่ระบบภูมิอากาศในทศวรรษที่ผ่านมา 
จนท าให้ปัจจุบันสามารถมองเห็นผลกระทบของภาวะโลกร้อนได้อย่างชัดเจน โดยส่ งผลกระทบต่อ
ประชาชนและระบบนิเวศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ โรงงาน และ โรงไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นล้วน
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวดเร็วกว่าที่จะเป็นไปได้ในอดีต และก าลังท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ที่เห็นได้ชัดมากขึ้น 
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การวัดอุณหภูมิของโลก 
 

เพ่ือให้เห็นภาพว่าโลกร้อนมากเพียงใด จะต้องมีมาตราวัดจากทั่วโลก เพราะโลกทั้งใบไม่ได้
ร้อนขึ้นในอัตราเดียวกัน อันที่จริงแล้ว บางส่วนของโลกอาจเย็นลงด้วยซ้ าในขณะที่โลกโดยรวมก าลัง
ร้อนขึ้น นอกจากนี้ ยังจ าเป็นต้องอ่านค่าอุณหภูมิจากทั่วโลกในชั่วระยะเวลาหนึ่งเพ่ือให้ เห็นภาพใน
ระยะยาวที่ถูกต้อง นักวิจัยต้องเดินทางไปยังสุดมุมโลก จึงค้นพบวิธีที่จะ "ย้อนเวลากลับไป" เพ่ือท าให้
ความเป็นมาของอุณหภูมิทั่วโลกปรากฏชัดขึ้นมา (Nicholls,1987) 
 
การคาดการณ์อนาคตของสภาพภูมิอากาศ 
 

แบบจ าลองของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกเป็นตัวแทนทางคณิตศาสตร์ของสภาพภูมิอากาศของ
โลก แบบจ าลองบางตัวเป็นความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่จะหล่อหลอมสภาพการณ์ของ
ภูมิอากาศให้กลายเป็น (นี่เป็นการเปรียบเทียบ) สูตรง่ายๆ เพ่ือพยายามเข้าใจพลังที่ขับเคลื่อนสภาพ
อากาศ อย่างไรก็ตามเมื่อผู้คนพูดเกี่ยวกับการท านายเฉพาะด้านของสภาพการณ์ภูมิอากาศในระยะ
ยาว พวกเขามักหมายถึงแบบจ าลองภูมิอากาศโลก (General Circulation Models) โดยสมการใน
แบบจ าลองเหล่านี้ถูกผันแปรไปมา (อย่างมีเหตุผล) จนสามารถคาดการณ์สภาพในอดีตและปัจจุบันได้
อย่างถูกต้องมากที่สุดเมื่อน าไปทดสอบควบคู่กับการสังเกตภาคสนามของสภาพในอดีตและปัจจุบัน 

เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ตัวแปรสุดท้ายทุกตัว และเนื่องจากแบบจ าลองภูมิอากาศโลกจะ
ไม่มีวันตรงกับค่าในความเป็นจริงอย่างสมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์จึงได้ทดแทนโดยการด าเนินการ
ทดสอบแบบจ าลองแต่ละตัวซ้ าแล้วซ้ าอีก โดยเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์เริ่มต้นเพียงน้อยนิด (เช่น การ
เพ่ิมความเร็วลมเหนือเมืองดีทรอยท์เพียง 1 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น) และปัจจัยอ่ืนๆ วิธีนี้สามารถท าให้
นักวิทยาศาสตร์ได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ต่างๆ หากผลลัพธ์ใดเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าอีกผลลัพธ์ แสดงว่า
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นบ่อยเป็นผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มว่าถูกต้องมากกว่า 

ในท้ายที่สุด แบบจ าลองแต่ละตัวเป็นตัวคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ เป็นไปได้จ านวนหนึ่ ง 
ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( IPCC) ที่
พิจารณาแบบจ าลองทั้งหมด ได้ยอมรับการคาดการณ์การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิทั่วโลกที่ 1.4-5.8 องศา
เซลเซียส (ประมาณ 3-8 องศาฟาเรนไฮท์) ไม่มีใครสามารถบอกได้อย่างแน่ชัดว่าอุณหภูมิในอีกหลาย
ร้อยปีข้างหน้าจะเพ่ิมข้ึนเท่าไหร่ แต่สัญญาณเตือนจาก 2-3 ผลลัพธ์ของแบบจ าลองท าให้เชื่อถือได้ว่า
อุณหภูมิจะอยู่ในขอบข่ายนี้ (กรมอุตุนิยมวิทยา,2552) 
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สัญญาณเตือนต่างๆ 
 

สิ่งหนึ่งที่แบบจ าลองสภาพภูมิอากาศไม่สามารถคาดการณ์ได้ ก็คือ ผลกระทบต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นจากกลไกการโต้กลับ ซึ่งกลไกนี้อาจช่วยท าให้สภาพภูมิอากาศคงที่ หรือ อาจท าให้สภาพ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างมากในวิธีที่ไม่สามารถท านายได้ แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ไร้ความ
รับผิดชอบถ้าไม่ใส่ใจกับแบบจ าลองสภาพภูมิอากาศและได้แต่หวังว่าเรื่องที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นเพียง
เพราะมีความไม่แน่นอนต่างๆ เหล่านี้ อีกสิ่งหนึ่งที่แบบจ าลองเหล่ านี้ไม่สามารถท านายได้ก็คือ 
พฤติกรรมและความฉลาดเฉลียวของมนุษย์ เราสามารถเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลมากกว่าที่คาดการณ์
ไว้ จนท้ายที่สุดท าให้โลกร้อนขึ้น และจากนั้นท าให้เกิดสภาพการณ์ที่เลวร้ายรุนแรงที่สุด  หรือเราจะ
หันมาใช้พลังงานหมุนเวียนและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วกว่าที่จะคิดว่าเป็นไปได้ 
ซึ่งจะท าให้แนวโน้มของระดับอุณหภูมิที่สูงข้ึนไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป 

อุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่สูงเป็นระยะเวลานานรวมถึงสภาพอากาศแบบร้อนชื้น ไม่เพียงแต่
ในประเทศไทยที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับความร้อนในการผลิตปศุสัตว์แต่ยังเป็นปัญหา ต่อผลผลิตใน
หลายด้านเป็นปัญหาระดับโลก อันเนื่องมาจากปัญหาโลกร้อนและแม้แต่ในฤดูกาล ที่แตกต่างกันซึ่ง
โดยทั่วไปแบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดูได้แก่ ฤดูหนาว เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์, ฤดู
ร้อนเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายนและฤดูฝนเริ่มต้นตั้งแต่ที่เดือนกรกฎาคม- ตุลาคม 
(Anon,2007) ปัญหาที่เกี่ยวกับความเครียด เนื่องจากความร้อนยังท าให้การผสมติดของสัตว์ลดลง
ตามไปด้วย (Hansen และคณะ,1994 ; Khongdee และคณะ,2005) ในสภาวะอากาศร้อนชื้นทาให้
เกิดความชื้นของอากาศสูง ส่งผลต่อความสามารถในการระบายความร้อนของ ตั วสัตว์ออกสู่
สภาพแวดล้อมภายนอกถูกจ ากัด จนสามารถท าให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นได้ หากสัตว์ไม่สามารถรักษา
สมดุลของร่างกายให้อยู่ในสภาพปกติ สัตว์จะประสบปัญหาความเครียดเนื่องจากความร้อน (Heat 
stress) (Vajrabukka,1992) 

การตอบสนองของสัตว์ต่อความเครียดเนื่องจากความร้อนโดยลดกระบวนการสร้างความร้อน
และพยายามรักษาความสมดุลของร่างกายโดยการเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ ทางสรีระวิทยา 
ผลกระทบของอุณหภูมิสูงต่อการเปลี่ยนแปลงค่าทางสรีรวิทยาจะท าให้ร่างกายของสัตว์มีการ
เปลี่ยนแปลงโดยลดการให้ผลผลิตและสัตว์อาจตายได้ (Khongdee และคณะ,2006)  

อุณหภูมิที่สูงขึ้นจากภายนอกสามารถลดการกินได้ของสัตว์ (DMI) และเพ่ิมปริมาณน้ าที่กิน 
เมื่อสัตว์ประสบปัญหาความเครียดเนื่องจากความร้อนสัตว์จะต้องระบายความร้อนและลดการเผา
ผลาญเพ่ือลดกระบวนการสร้างความร้อนในร่างกายเพ่ือการอยู่รอดในการด ารงชีวิตของสัตว์เอง 
Temperature Humidity Index (THI) เป็นค่าบ่งชี้ความสามารถในการทนต่อ ความร้อนของสัตว์
สามารถค านวณได้จากสภาพอากาศได้แก่ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ (RH) และอุณหภูมิสภาพอากาศ 
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(Igono และคณะ,1992) และเมื่อลดความสามารถในการกินได้ของสัตว์ลงท าให้สัตว์ประสบปัญหา
การให้ผลผลิตเนื่องจากได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอในสภาพอากาศร้อนชื้นและมีอุณหภูมิสภาพ
อากาศสูง ขาดแคลนหญ้า และอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพในช่วงฤดูกาลต่างๆ 

 
การดัดแปลงโรงเรือนเพื่อลดความร้อน 
 
 การดัดแปลงโรงเรือนเพ่ือลดอุณหภูมิสภาพแวดล้อมนั้นมีการจัดการได้หลายวิธีด้วยกันล้วน
แล้วแต่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้สัตว์สามารถอยู่ได้
อย่างสุขสบาย การจัดการโรงเรือนโดยการดัดแปลงนั้นมีเป้าหมายเพ่ือลดการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์  
เนื่องจากการสูญเสียศักยภาพในการผลิตสัตว์นั้นมีสาเหตุมาจากความเครียดเนื่องจากความร้อนเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ (Ray และคณะ, 1992) อัตราการผสมติดของสัตว์จะลดลงประมาณ 40-
60% และลดลง 10-20% ในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดลงมากที่สุดในช่วงฤดูร้อน 
เนื่องมาจากประสบปัญหาเครียดเรื้อรังเป็นเวลานาน (Cavestany และคณะ,1985 ; Wolfenson 
และคณะ,2000) การดัดแปลงการจัดการเพื่อลดความเครียดเนื่องจากความร้อนมีหลายวิธีการด้วยกัน 
ได้แก่ การใช้ sprinkler, พัดลม และการดัดแปลงหลังคาในหลายรูปแบบ ซึ่งการจัดการจะได้ผลเมื่อมี
การดัดแปลงในสภาพอากาศการเลี้ยงแบบร้อนแห้ง (dry conditions) (Stott และคณะ,1976 ; 
Armstrong และ Wiersma,1986) ประสบความส าเร็จในระดับที่น่าพอใจในต่างประเทศ แต่ในสภาพ
อากาศแบบร้อนชื้น (wet conditions หรือ tropical conditions)ในประเทศไทยยังเป็นปัญหาต้อง
ศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 ดังนั้นภายใต้การจัดการดัดแปลงโรงเรือนเพ่ือลดความเครียดเนื่องจากความร้อนจึงมีความ
จ าเป็นต้องศึกษาเพ่ืออธิบายถึงผลของการลดอุณหภูมิจากการใช้วัสดุและวิธีการที่เหมาะสมโดยการ
ดัดแปลงหลังคาสองชั้นเพ่ือลดอุณหภูมิภายใต้หลังคาโรงเรือนในสภาพการเลี้ยงในสภาวะอากาศร้อน
ชื้นของประเทศไทยเพ่ือการผลิตกระบือได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด 
          ความเครียดมีหลายสาเหตุ  เช่น ความเครียดเนื่องจากความร้อนมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย  
ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ, การแผ่รังสี, ความชื้น, และความเร็วลม ท าให้ค่าทางสรีระวิทยาของสัตว์มีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งค่าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของสัตว์ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจ , อัตรา
การหายใจ และอัตราการขับเหงื่อ เป็นต้น อุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นของสัตว์ท าให้สัตว์ ประสบปัญหา
ความเครียดเนื่องจากความร้อน หากเกิดปัญหาดังกล่าวเป็นเวลานานสามารถท าให้สัตว์ตายได้ 
(Vajrabukka,1992 ; Blackshaw and Blackshaw,1994) การใช้ Polypropylene fabric sheet 
หรือ Shade cloth เข้ามาเป็นทางเลือกในการดัดแปลงโรงเรือนปศุสัตว์เพ่ือลดอุณหภูมิ
สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการเลือกใช้ที่มีความเข้ม 70-80 % (Bucklin et al.,1993) สามารถท าให้
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อุณหภูมิภายใต้หลังคาลดลงได้จริงในกระบือที่เลี้ยงในสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย 
(Khongdee et al.,2005) ได้ศึกษาการออกแบบโรงเรือนหลังคาสองชั้น โดยสร้างโครงหลังคาแบบใช้
เหล็กเพ่ือความแข็งแรงทนทานและติดตั้ง Polypropylene fabric sheet 80 % สูงกว่าหลังคาปกติ
ประมาณ 80-100 ซม. เนื่องจากวัสดุดังกล่าว  มีคุณสมบัติในการตัดแสงเมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ตก
กระทบที่วัสดุจึงท าหน้าที่ตัดแสง และเมื่อมีการตัดแสงแล้วนั้นแสงที่เหลือจะตกกระทบหลังคา
เปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนที่น้อยลง เมื่อพลังงานความร้อนตกกระทบลงสู่ตัวสัตว์เมื่อ
เปรียบเทียบกับในสภาพที่ไม่ได้มีการดัดแปลงโรงเรือนแบบหลังคาสองชั้น (Khongdee et al.,2006) 
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บทที่ 3 

                   อุปกรณ์และวิธีการ  
 
อุปกรณ์การทดลอง 
 
         1. โรงเรือนเพ่ือใช้ในการทดลองโดยดัดแปลงการสร้างโรงเรือน ขึ้นโครงด้วยเหล็กสูงจาก
หลังคาเดิม 80 เซนติเมตร และใช้แสลน (WPSC) สีด า 80% (WPSC = shade cloth with 80 % 
shade factor, Polysac Co., Bangkok, Thailand) กางบนโครงเหล็ก 
         2. ฟางข้าว 
         3. กระบือเพศเมีย 10 ตัว ที่มีอายุ 2 ปี น้ าหนัก (ประมาณ 270 กก.) 
         4. ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน  ประกอบไปด้วย 
Thermometer Dry and Wet Blub  และติดตั้งอุปกรณ์ในการวัดการแผ่รังสีของแสงแบบสากล 
Black  Globe และท าการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
 
วิธีการทดลอง 
 
 1. การวางแผนการทดลอง 

  การวางแผนการทดลอง T-test ใช้กระบือกระบือเพศเมีย(½ Hindu Brazil X 
½Brahman) ที่มีอายุ 2 ปี น้ าหนักประมาณ 250 กก. ใกล้เคียงกัน โดยแบ่งออกเป็นทรีทเมนต์ 2 
ทรีทเมนต์ ดังนี้ 
ทรีตเมนตท์ี่ 1 ใช้กระบือ 5 ตัวเป็นกลุ่ม control 
ทรีตเมนต์ที่ 2 ใช้กระบือ 5 ตัวเป็นกลุ่ม treatment 

 2. วิธีปฏิบัติการทดลอง มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
      2.1 การเตรียมโรงเรือนปกติ 
      2.2 การดัดแปลงโรงเรือนเพื่อใช้ในการทดลองโดยดัดแปลงการสร้างโรงเรือน ขึ้นโครง 

ด้วยเหล็กสูงจากหลังคาเดิม 80 เซนติเมตร และใช้แสลน (WPSC) สีด า 80%  (WPSC = shade 
cloth with 80 % shade factor, Polysac Co., Bangkok, Thailand) กางบนโครงเหล็ก 

      2.3 ท าความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์ พร้อมทั้งฆ่าเชื้อโรคโดยใช้ปูนขาวโรย 
      2.4 ติดต้ังอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลสภาพอากาศ Black Globe 
      2.5 เตรียมฟางข้าวอาหารสัตว์เพ่ือใช้ในการทดลอง 

          2.6 กระบือทุกตัวได้รับการฉีด Ivermac® ก่อนเริ่มงานทดลอง 14 วัน 
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   2.7 ค านวณการให้อาหารตามความต้องการของร่างกายสัตว์ (NRC, 2001) การจัดการ
ด้านอาหารข้นและอาหารหยาบและมีน้ าให้กินตลอดเวลาจนเสร็จสิ้นการทดลอง 

 

3. การเก็บข้อมูล มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
    3.1. เตรียมจัดชุดเครื่องมือในการศึกษาสภาพอากาศอุณหภูมิโดยรอบภายในโรงเรือน 

โดยใช้ Black Globe (Somparn, 2004) 
      3.2. เก็บข้อมูลการศึกษาสภาพอากาศภายในโรงเรือน ที่เวลา 08:00 น. 14:00 น. และ 
17:00 น. 

    3.3. เตรียมจัดชุดเครื่องมือในการศึกษาสภาพอากาศอุณหภูมิโดยรอบภายนอกโรงเรือน 
โดยใช้ Black Globe (Somparn, 2004) 

    3.4. เก็บข้อมูลการศึกษาสภาพอากาศภายนอกโรงเรือนที่เวลา 08:00 น. 14:00 น. และ 
17:00 น. 

  
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล (ANOVA) เพ่ือหาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (NR and MR) ซึ่งเป็น
ปัจจัย และสัตว์แต่ละตัวเป็นซ้ า (Steel and Torrie 1980) โดยใช้ PROC TTEST ของ SAS V. 9.0 
(SAS Institute 1999) เพื่อหาความแตกต่างระหว่างทรีตเมนท์ และค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± SE. 
 
สถานที่ท าการทดลอง 
  
 วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร หมู่ 2 ต าบลบางมัญ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 
ระยะเวลาในการศึกษาทดลอง 
 
 เริ่มท าการทดลองตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
 
 
 
 

 

 



 

บทที่ 4 

ผลการทดลอง 

 
จากการศึกษาผลอุณหภูมิสภาพแวดล้อมกับการเลี้ยงกระบือภายใต้โรงเรือนการดัดแปลง

โรงเรือนเปรียบเทียบกับการจัดการในโรงเรือนปกติ (Modified roof vs. Normal roof) เพ่ือศึกษา
อุณหภูมิ Ambient Temperature ภายใต้การดัดแปลงโรงเรือนกระบือ โดยใช้กระบือเพศเมีย 10 
ตัว โดยมีขนาดและน้ าหนัก 250 กิโลกรัม แบ่งการทดลองออกเป็น 2 กลุ่มใช้กระบือกลุ่มละจ านวน 5 
ตัวมีผลการทดลองดังต่อไปนี้มีผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 4.1และ 4.2 

 
ตารางท่ี 4.1 ค่าเฉลี่ย± SD ของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมโดยรอบ วัดที่เวลา 8:00 น., 14:00 น. และ  
     17:00 น. ภายใต้หลังคาสองชั้นดัดแปลงหลังคาปกติและอุณหภูมิภายนอกโรงเรือน 

 Time   MR±SD             NR±SD       OS±SD                       P-value 

08:00 24.13±3.35            24.53±3.27              24.40±3.51                            NS 

14:00 32.70±2.23z            33.84±3.36y           37.26±3.67x                   <0.0001 

17:00 30.95±3.19          31.52±3.11           31.83±3.21                       NS 
x , y , z – ค่าเฉลี่ยในการเก็บข้อมูลมีความหมายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิต (P<0.01) 
 
 จากตารางที่ 4.1 สามารถอธิบายได้ว่าค่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมโดยรอบ (Ambient- 
Temperature) เวลา 8.00 น. อุณหภูมิภายนอกมีค่า 24.40±3.51 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P>0.05) เทียบกับโรงเรือนปกติ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 24.53±3.27 และโรงเรือนดัดแปลง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
24.13±3.35ตามล าดับ และพบว่าค่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมโดยรอบ (Ambient- Temperature) ที่
เวลา 14:00 น.อุณหภูมิภายนอกมีค่า 37.26±3.67 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ 
(P<0.01) เมื่อเทียบกับโรงเรือนปกติ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 33.84±3.36 และโรงเรือนดัดแปลง ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 32.70±2.23 และเมื่อทดสอบนัยส าคัญทางสถิติพบว่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมโดยรอบ
(Ambient Temperature) ที่เวลา 17:00 น.อุณหภูมิภายนอกมีค่า 31.83±3.21 ไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ (P>0.05) เทียบกับโรงเรือนปกติ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 31.52±3.11 และโรงเรือนดัดแปลง ซึ่งมี
ค่าเท่ากับ 30.95±3.19 ตามล าดับ มีความหมายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ดัง
แสดงในภาพที 4.1,4.2 และ 4.3 ตามล าดับ 
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ภาพที่4.1 กราฟอุณหภูมิสภาพแวดล้อมโดยรอบภายใต้โรงเรือนที่เวลา 8:00 น.
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ภาพที่4.2 กราฟอุณหภูมิสภาพแวดล้อมโดยรอบภายใต้โรงเรือนที่เวลา 14.00 น. 
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ภาพที่4.3 กราฟอุณหภูมิสภาพแวดล้อมโดยรอบภายใต้โรงเรือนที่เวลา 17.00 น. 

 
ตารางท่ี 4.2  ผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะของอาหารข้นและอาหารหยาบที่ใช้ในการทดลอง 

  Grass      Feed 

Moisture (%)  7.80 7.63 
Protein (%)  7.92 18.83 
Lipid (%)  2.40  4.83 
Ash (%)  9.73 11.74 
Total fibre (%)  26.55  9.16 
NDF (%)  61.97 31.31 
ADF (%)  34.93 18.48 
Ca (%)   0.40  1.38 
P (%)   0.24  0.98 
NaCl (%)    NA  0.45 

 

 



 

บทที่ 5 

สรุป  วิจารณ์ผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการทดลอง  
 
 จากการศึกษาครั้ งนี้พบว่าการหาค่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมโดยรอบ (Ambient 
Temperature) ที่เวลา 14:00 น.อุณหภูมิภายนอกมีค่า 37.26±3.67 มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เมื่อเทียบกับโรงเรือนปกติและโรงเรือนดัดแปลง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
33.84±3.36,32.70±2.23 ตามล าดับ  
 
วิจารณ์ผลการทดลอง 
 
 จากการทดลองดัดแปลงโรงเรือน สามารถลดการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ได้และในการผลิต
สัตว์นั้น โดยพบว่า การหาค่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมโดยรอบ (Ambient Temperature) ที่เวลา 
14:00 น.อุณหภูมิภายนอกมีค่า 37.26±3.67 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
เมื่อเทียบกับโรงเรือนปกติและโรงเรือนดัดแปลง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 33.84±3.36,32.70±2.23 ตามล าดับ  
ความเครียดเนื่องจากความร้อนเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ (Ray และคณะ, 1992) เมื่อเราสามารถ
ลดอุณหภูมิของโรงเรือนได้  สัตว์ก็จะมีการเจริญเติบโตได้ดี  การดัดแปลงการจัดการเพ่ือลด
ความเครียดเนื่องจากความร้อนมีหลายวิธีการด้วยกัน ได้แก่ การใช้ sprinkler , พัดลม และการ
ดัดแปลงแบบหลายรูปแบบ ซึ่งการจัดการจะได้ผลเมื่อมีการดัดแปลงในสภาพอากาศการเลี้ยงแบบ
ร้อนแห้ง (dry conditios) (Stott และคณะ,1976) การลดอุณหภูมิโดยการดัดแปลงโรงเรือน ท าให้
อุณหภูมิไม่แตกต่างจากการเลี้ยงกระบือในโรงเรือนแบบปกติดังนั้นสามารถน าการดัดแปลงโรงเรือน
และโรงเรือนแบบเดิมมาใช้ร่วมกันได้ซึ่งสอดคล้องกับ (Vajrabukka,1992 ; Blackshaw and 
Blackshaw,1994) พบว่าการใช้ Polypropylene fabric sheet หรือ Shade cloth เข้ามาเป็น
ทางเลือกในการดัดแปลงโรงเรือนปศุสัตว์เพ่ือลดอุณหภูมิสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการเลือกใช้ที่มี
ความเข้ม 70-80 % ซึ่งสอดคล้องกับ (Bucklin et al.,1993) พบว่า สามารถท าให้อุณหภูมิภายใต้
หลังคาลดลงได้จริงในกระบือที่เลี้ยงในสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับ 
(Khongdee et al.,2005) ได้ศึกษาการออกแบบโรงเรือนหลังคาสองชั้น โดยสร้างโครงหลังคาแบบใช้
เหล็กเพ่ือความแข็งแรงทนทานและติดตั้ง Polypropylene fabric sheet 80% สูงกว่าหลังคาปกติ
ประมาณ 80-100 ซม. เนื่องจากวัสดุดังกล่าว มีคุณสมบัติในการตัดแสง เมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ตก
กระทบที่วัสดุจึงท าหน้าที่ตัดแสงและเมื่อมีการตัดแสงแล้วนั้นแสงที่เหลือจะตกกระทบหลังคา
เปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนที่น้อยลงเมื่อพลังงานความร้อนตกกระทบลงสู่ตัวสัตว์เมื่อเปรียบเทียบ
กับในสภาพที่ไม่ได้มีการดัดแปลงโรงเรือนแบบหลังคาสองชั้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 ผลจากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่างๆ ส าหรับการศึกษา และวิจัยเรื่องโคใน
อนาคตดังนี ้
 1.ควรมีการศึกษาการเลี้ยงกระบือเชิงธุรกิจรวมทั้งวิเคราะห์ต้นทุนทั้งหมดที่ใช้ในการเลี้ยง
กระบือ 
 2.ควรมีการศึกษาการหาค่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมโดยรอบในการดัดแปลงโรงเรือนมากขึ้น 
เพ่ือลดความเครียดที่เกิดขึ้นในกระบือ 
 3.ควรมีการปรับปรุงจัดการการให้อาหารของกระบือให้เข้ากับอุณหภูมิสภาพแวดล้อมใน
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