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 การทดลองในครั้งนี้ เพ่ือศึกษา อุณหภูมิ Black globe temperature เก็บข้อมูลที่เวลา  
08:00 น., 14:00 น. และ 17:00 น. เม่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า พบว่าเวลา 08.00 น. 
ภายในโรงเรือนมีค่าเท่ากับ31.61±4.43 ภายนอกมีค่าเท่ากับ 33.11±4.51 มีความแตกต่างอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ(P>0.05) ในเวลา 17.00 น. ภายในโรงเรือนมีค่าเท่ากับ 26.92±15.10 ภายนอก
โรงเรือนมีค่าเท่ากับ  26.44±14.97 ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ(P>0.05)  แต่ใน
เวลา 14.00 น .ภายในโรงเรือน มีค่าเท่ ากับ     35 .5 2±4 .5 0 อุณหภู มิภ ายนอกมีค่า เท่ากับ  
42.35±6.21 มีความแตกต่างทางนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ(P<0.01)          
 ในสภาวะอากาศร้อนชื้นท าให้เกิดความชื้นของอากาศสูง ส่งผลต่อความสามารถในการ
ระบายความร้อนของตัวสัตว์ออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอกถูกจ ากัด จนสามารถท าให้อุณหภูมิร่างกาย
สูงขึ้นได้ หากสัตว์ไม่สามารถรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่ในสภาพปกติ สัตว์จะประสบปัญหา
ความเครียดเนื่องจากความร้อน (Heat stress) (Vajrabukka, 1992) ความเครียดเนื่องจากความร้อน
มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ อุณหภูมิ อากาศ 
  
ค าส าคัญ: สภาพการเลี้ยงภายในโรงเรือน, สภาพการเลี้ยงภายนอกโรงเรือน, Black globe-  
 Temperature และกระบือเผือก 
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บทท่ี 1 

บทน า 
 
 ประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่ วโลก ต้องประสบปัญหาในการเลี้ย งสัตว์ภา ยใต้
สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ซ่ึงอุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่สูงเป็นระยะเวลานานรวมถึงสภาพอากาศ
แบบร้อนชื้นไม่เพียงแต่ในประเทศไทยที่ประสบปัญหาเก่ียวกับความร้อนในการผลิตปศุสัตว์แต่ยังเป็น
ปัญหาต่อผลผลิตในหลายด้านเป็นปัญหาระดับโลกอันเนื่องมาจากปัญหาภาวะโลกร้อนและแม้แต่ใน
ฤดูกาลที่แตกต่างกันซ่ึงโดยทั่วไปแบ่ งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดูได้แก่  ฤดูหนาวเริ่มต้นต้ังแต่เดือน
พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ฤดูร้อนเริ่มต้นต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงมิถุนายนและฤดูฝนเริ่มต้นต้ังแต่ที่เดือน
กรกฎาคม-ตุลาคม (Anon, 2007) 
 ปัญหาที่เก่ียวกับความเครียดในสัตว์เนื่องจากความร้อนยังท าให้การผสมติดของสัตว์ลดลง
ตามไปด้วย (Hansen,1994;Khongdeeและคณะ,2005)ในสภาวะอากาศร้อนชื้นท าให้เกิดความชื้น
ของอากาศสูงส่งผลต่อความสามารถในการระบายความร้อนของตัวสัตว์ออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก
ถูกจ ากัด จนสามารถท าให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นได้หากสัตว์ไม่สามารถรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่
ในสภาพปกติสัตว์จะประสบปัญหาความเครียดเนื่องจากความร้อน (Heat stress) (Vajrabukka, 
1992) 
  ความเครียดเนื่องจากความร้อนมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ อุณหภูมิ,อากาศ,  
การแผ่รังสี, ความชื้น, และความเร็วลม (Vajrabukka, 1992) ท าให้ค่าทางสรีระวิทยาของสัตว์ มีการ
เปลี่ยนแปลงหากเกิดปัญหาดังกล่าวเป็น เวลานานสามารถท าให้สัตว์ตายได้ ( Blackshaw และ
Blackshaw,1994)  

 
พฤติกรรมและอารมณ์ท่ัวไปของกระบือเผือก 
 
  กระบือเผือกเป็นสัตว์ที่มีนิสัยอ่อนโยน แต่ถ้าท าให้ ต่ืนกลัวหรือเจ็บก็จะกลายเป็นสัตว์ดุ
ร้ายและด้ือดึงจนไม่สามารถบังคับได้ หลายคนบอกว่ากระบือเผือกไม่ชอบสีแดงแต่มันเป็นความเชื่อที่
ผิดเพราะกระบือเผือกเป็นสัตว์ที่มีตาบอดสี (Man,  2007) กระบือเผือกอาจจะมองเห็นสีต่างๆ ได้ 
ไม่ดีเท่าสัตว์ปีก กระบือเผือกมองเห็นในที่สว่างได้ดีกว่าในที่มืดและได้ยินเสียงต่างๆ ได้ดี  (Somparn,  
2007) กระบือเผือกมีพฤติกรรมบางอย่างที่แตกต่างไปจากโค เช่น ไม่ชอบถูกไล่ต้อนแต่จะยอมให้จูง
โดยดี กระบือเผือกเป็นสัตว์ท่ีรักท้องถิ่นที่อยู่อาศัยเดิม ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะย้ายที่อยู่อาศัยของ
กระบือเผือก  นอกจากนี้กระบือยังมีนิสัยค่อนข้างด้ือถ้าต้องการท าอะไรจะต้องท าให้ได้มีเพียงรั้ว
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ไฟฟ้าเท่านั้นจึงจะสามารถหยุดยั้งกระบือเผือกได้ (Anon, 2011) กระบือเผือกสามารถจดจ าคน
ใกล้ชิดได้เป็นอย่างดี (Lemcke,  2012) และกระบือเผือกเพศผู้จะมีนิสัยดุร้ายมากกว่ากระบือเผือก
เพศเมีย   
 
วัตถุประสงค์ 
 
 1.เพ่ือศึกษาสภาพภูมิอากาศภายในโรงเรือนที่มีการเลี้ยงกระบือเผือก 
 2.เพ่ือศึกษาสภาพภูมิอากาศภายนอกโรงเรือนเปรียบเทียบกับสภาพภูมิอากาศภ ายในโรง 
เรือนที่มีการเลี้ยงกระบือเผือก 
  3.การเปลี่ยนแปลงของค่าการแผ่รังสีของแสง Black Globe, ที่เปลี่ยนแปลงตลอดระ 
ยะเวลาการเลี้ยงกระบือเผือกได้ 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
  1.การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในการเลี้ยงกระบือเผือกในสภาพอากาศร้อนชื้นของ
ประเทศไทย 
 2.ได้ข้อมูลเป็นแนวทางในการจัดการสภาพอากาศร้อนชื้นและวิธีการดูแลกระบือเผือก 
 
ขอบเขตของการทดลอง 
 
 การทดลองประกอบด้วยกระบือเผือกจ านวน 10ตัว  เลี้ยงในโรงเรือนเปิด มีบริเวณส าหรับ
เดิน และมีปลักในการระบายความร้อน โดยท าการทดลองแบบ  T-test ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจสอบ
สภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน  ประกอบไปด้วย Thermometer Dry and Wet Blub  
และติดต้ังอุปกรณ์ในการวัดการแผ่รังสีของแสงแบบสากล Black  Globe และท าการเก็บข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 



 

บทท่ี 2 

ตรวจเอกสาร 

 
กระบือในเขตร้อน 
 
  โดยปกติกระบือเป็นสัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่ าแต่ก็สามารถจะอาศัยอยู่ในพ้ืนที่สูงได้ ดังที่ มี
การพบกระบื อปลั ก (Swamp buffalo; Babulus babulis) ใน พ้ืนที่ที่ มีความสู งถึง 2,500 เมตร  
เหนือระดับน้ าทะเลที่  Kandep ในประเทศปาปัวนิวกินนี (Papua New Guinea) และยังพบกระบือ
แม่น้ า  (Riverine buffalo; Babulus babulis) ในพ้ืนที่ที่ มีความสูงถึง 2800 เมตร เหนือระดับ น้ า
ทะเลที่ประเทศเนปาลอยู่เสมอ  (Marai,  2010) 
 
 

 

ภาพท่ี  2.1  แสดงจ านวนกระบือในประเทศอาเซียน 

           ท่ีมา : กรมปศุสัตว์(2554)      
          

 
 

 
 
 
 



4 
 

 

ตารางท่ี 2.1  จ านวนเกษตรกรและกระบือรายเขตปศุสัตว์ในปี พ.ศ.2557 
 

เขตปศุสัตว์ เกษตรกร(ครัวเรือน) กระบือ(ตัว) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เขต1 1,356 0.73 19,043 2.27 
เขต2 4,359 2.35 34,616 4.12 
เขต3 93,097 50.13 350,694 41.75 
เขต4 66,342 35.72 261,081 31.08 
เขต5 11,700 6.30 90,665 10.79 
เขต6 4,728 2.55 52,137 6.21 
เขต7 898 0.48 9,139 1.09 
เขต8 2,033 1.09 14,362 1.71 
เขต9 1,189 0.64 8,327 0.99 

รวม 185,702 100.00 840,064 100.00 
 
ท่ีมา : กรมปศุสัตว์(2557)  
 

 จากตารางที่ 2.1 ในปี 2557 มีเกษตรกรผู้ เลี้ยงกระบือทั้งหมดจ านวน 185,702 ครัวเรือน 
ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่เขต3จ านวน 93,097 ครัวเรือน (ร้อยละ 50.13) รองลงมาคือเขต 4 จ านวน 
66,342ครัวเรือน (ร้อยละ 35.72) และเขต 5 จ านวน 11,700 ครัวเรือน (ร้อยละ 6.30) ตามล าดับ 
โดยมีการเลี้ยงกระบือทั้งหมดจ านวน 840,064 ตัวซ่ึงในพ้ืนที่เขต 3 เลี้ยงกระบือมากที่สุด จ านวน
350,694 ตัว (ร้อยละ 41.75) รองลงมาคือเขต 4 จ านวน 261,081 ตัว (ร้อยละ 31.08) และเขต 5 
จ านวน 90,665 ตัว(ร้อยละ 10.79) ตามล าดับ 
  กระบือเป็นสัตว์เลี้ยงที่ มีความส าคัญต่อเกษตรกรรายย่อยในชนบทอยู่ตลอดมาโดยนับว่า
เป็นส่วนหนึ่งในระบบการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการเลี้ยงไว้ใช้เป็นแรงงานในไร่นา  กระบือถูก
ใช้เป็นแหล่งแรงงานทางการเกษตรมาเป็นเวลานาน  โดยส่วนใหญ่จะใช้กระบือในการไถ  คราด  
พรวนที่นา  นวดข้าว  ลากเกวียน  และบรรทุกสิ่งของ  กระบือมีอายุการใช้งาน  13 – 14  ปี  และไถ
นาได้เฉลี่ยวันละ  0.6  ไร่ต่อตัว  (บุญเสริม และบุญล้อม, 2542)  นอกจากนี้ยังใช้มูลท าเป็นปุ๋ยและ
เม่ือมีความจ าเป็นก็สามารถขายเป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วย  ขณะที่ผลพลอยได้ในไร่นาซ่ึงมีราคาถูกยัง
สามารถน ามาใช้เป็นอาหารเลี้ยงกระบือเพ่ือเปลี่ยนให้เป็นเนื้อสัตว์ท่ีมีราคาสูง  การปรับตัวเพ่ือให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมท าให้กระบือมีความแตกต่างจากโค  และเอ้ือประโยชน์ในการน าสารอาหารไป
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เปลี่ยนเป็นเนื้อได้ดีกว่าโค  อย่างไรก็ตาม  จากข้อเท็จจริงซ่ึงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าการเลี้ยงกระบือ
ของเกษตรกรถูกละเลยจากภาครัฐ  และเกษตรกรเองก็หันไปเลี้ยงสัตว์พันธุ์ต่างประเทศ  ดังนั้น  การ
เลี้ยงกระบือของเกษตรกรส่วนใหญ่จึงยังเป็นแบบพ้ืนบ้านไม่มีระบบการผลิตในเชิงธุรกิจทั้งนี้อาจจะ
เก่ียวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรเองด้วย  (Anon, 2010a) 
  ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลายประเภทที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงกระบือ เช่น การผสมเทียม  
(Chaikhong et al., 2010)  การถ่ายฝากตัวอ่อน  (Techakumphu et al., 2001)  และการโคลน
นิ่ง  (cloning; Suteevun et al., 2006)  เป็ น ต้น   การโคลนนิ่ งมีจุ ดประสงค์เพ่ือสร้างสั ตว์ ที่
เหมือนกันทุกประการทางด้านพันธุกรรมเป็นจ านวนมาก  โดยเริ่มต้นจากการเลี้ยงและเพ่ิมจ านวน
เซลล์ที่มีความเหมือนกัน  ในขั้นตอนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของเซลล์ให้เป็นไปตามความ
ต้องการแล้วจึงน าแต่ละเซลล์ไปท าให้เกิดเป็นสัตว์  โดยหนึ่งเซลล์จะกลายเป็นสัตว์หนึ่งตัว  สัตว์แต่ละ
ตัวที่เกิ ดขึ้นจะเหมือน กันทุกประการเนื่ องจากแต่ละเซลล์เริ่มต้นมีลักษณะเห มือนกัน   ( Surin  
Research Station,  2012) 
  การผลิตกระบือมีการพัฒนาไปอย่างมากท าให้สามารถเพ่ิมผลผลิตทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพ  นอกจากนี้ยังการใช้เทคโนโลยีด้านอ่ืน ๆ มาช่วยในเพ่ิมผลผลิต  ดังนี้ 
   1. การใช้ฮอร์โมนช่วยการขุนกระบือ  (Techakumphu  et  al.,  2000)  เพ่ือให้กระบือ
พ้ืนเมืองเพศเมียมีน้ าหนักเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้น ๆ 
   2. การฉีดวัคซีนเร่งความสมบูรณ์พันธุ์  การเร่งอัตราการเจริญเติบโตของกระบือเพ่ือให้
กระบือเพศเมียตกลูกต้ังแต่อายุน้อยและได้ลูกมาก  การเร่งอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมผลผลิตเนื้อ  ใน
กระบือเพศผู้  เป็นต้น  (Surin  Research  Station, 2012) 
  กระบือเป็นสัตว์ที่ เชื่องช้า  นิสัยดี  ไม่ดุร้าย  เป็นมิตรกับเจ้าของ  ไม่ต่ืนง่าย  เด็กหรือ
ผู้หญิงก็สามารถดูแลได้  กระบือจะเริ่มฝึกให้ท างานเม่ืออายุได้  3  ปีครึ่งถึง  4  ปี  หรือมากกว่านี้
เล็กน้อย และจะใช้งานได้เต็มที่ เม่ืออายุ  5 – 6  ปี  กระบือเพศเมียเม่ือท้องจะถูกพักการใช้งาน
จนกว่าจะคลอด ลูกกระบือที่คลอดออกมาจะอยู่ กับแม่ตลอดเวลาและจะดูดนมแม่ไปเรื่อย ๆ จนกว่า
จะไม่มีน้ านมหรือจนกว่าแม่กระบือจะมีลูกตัวใหม่  เนื่องจากมีปัญหาเรื่องแรงงานในการเลี้ยงดูซ่ึง
โดยทั่วไปมักจะไม่ใช้เด็กซ่ึงยังไม่แข็งแรงเพียงพอให้ดูแลกระบือที่โตเต็มที่และยังไม่ตอนเพราะกระบือ
ที่ยังไม่ตอนมักจะด้ือ  เกษตรกรจึงนิยมตอนกระบือเพศผู้เม่ืออายุ  4 – 5  ปี  บางครั้งก็ตอนเม่ือยังไม่
โตเต็มที่และส่วนคอของกระบือยังไม่ขยายใหญ่แต่จะท าให้ส่วนคอซ่ึงเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความ
แข็งแรงในการท างานเพราะจะต้องใช้วางแอกหรืออุปกรณ์ส าหรับท างานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรท าให้
กระบือไม่มีพลังเท่าที่ควรจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด  คือ  ควรตอนเม่ือกระบือโตเต็มที่  ซ่ึงจะสังเกตได้จาก
ส่วนคอที่จะมีการขยายเต็มที่  อย่างไรก็ตาม  การตอนกระบือเพศผู้ที่ มีลักษณะดีจะท าให้ขาดพ่อพันธุ์
ที่โตและแข็งแรง  กระบือรุ่นที่มีขนาดเล็กก็จะท าหน้าที่ เป็นพ่อพันธุ์แทนท าให้กระบือไทยมีขนาดเล็ ก
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ลงเรื่อย ๆ  เม่ือประมาณ  20 – 30  ปีที่ผ่านมา  กระบือโตเต็มที่ซ่ึงมีน้ าหนัก  500 – 600  กิโลกรัม  
หาได้ไม่ยาก  พ่อกระบือบางตัวอาจจะมีน้ าหนักถึง  700  กิโลกรัม  แต่ในปัจจุบันนี้กระบือโดยทั่วไป
จะมีน้ าหนักเฉลี่ยประมาณ  300 – 350  กิโลกรัมเท่านั้น  เม่ือประมาณ  15 – 20  ปีที่แล้ว  มีการ
ต่ืนตัวกันมากในการวิจัยเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับกระบือ  ทั้งการปรับปรุงพันธุ์และเรื่องสุขภาพ  แต่ใน
ปัจจุบันค่อย ๆ เลือนหายไป  และมีคนเพียงจ านวนน้อยเท่านั้นที่ยังสนใจท างานวิจัยเก่ียวกับเรื่อง
กระบือ 
  กระบือเป็นสัตว์ คู่บ้านคู่เมืองที่เลี้ยงกันในประเทศไทยมาช้านาน  ประเทศไทยเป็นประเทศ
กสิกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าวซ่ึงต้องอาศัยกระบือเป็นหลักในด้านแรงงาน  คือ  ใช้ไถ  คราด ลาก
เข็นข้าวหลังเก็บเก่ียว  และนวดข้าว  เนื่องจากกระบือมีขนาดใหญ่  มีแรงมาก  มีกีบเท้าขนาดใหญ่ 
จึงเหมาะที่จะใช้ท านาในที่ราบลุ่มและมีน้ ามากได้ดี  การเลี้ยงกระบือจึงนับเป็นประโยชน์และมี
ความส าคัญมากส าหรับการท านาและท าไร่ ซ่ึงเป็นอาชีพหลักของคนไทยในชนบ ท  แต่เม่ือเริ่มมี
เทคโน โลยีให ม่ๆ เข้ามาแทนที่จึงท าให้กระบือเริ่มสูญหายไปเพราะเกษตรกรส่วนใหญ่หันไปใช้
เทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นมาใช้งานแทนกระบือซ่ึงสามารถใช้งานได้คล่องและรวดเร็วกว่าการใช้กระบือใน
การท านา  เกษตรกรจึงเลี้ยงกระบือน้อยลง  ฉะนั้นเราจึงต้องน าเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการผลิต
กระบือเข้ามาช่วยเพ่ือท าให้กระบือเพ่ิมจ านวนมากขึ้น  เป็นพันธุ์ท่ีแข็งแรงสมบูรณ์  และทนต่อโรค  
เพ่ือจะได้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป 
  ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับพฤติกรรมของกระบือมีอยู่น้อยมากแต่ในการปศุสัตว์
ผู้ประกอบการควรมีข้อ มูลทางด้านพฤติกรรมซ่ึงจะช่วยให้การท างานเก่ียวกับกระบือ ง่ายขึ้ น  
การศึกษาพฤติกรรมของกระบือจะท าให้ผู้ เลี้ยงทราบถึงความเป็นอยู่และความต้องการของกระบือ        
ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้การด าเนินการเก่ียวกับกระบือทุกกระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้องและส่งผลให้
ได้ผลผลิตกระบือที่มีคุณภาพต่อไป 
 
  กระบือเผือก ซ่ึงมีผิวหนังสีชมพูเรื่อ ขนสีขาว ผิวหนังมีสีชมพู ขนยาว กีบและขามีสีเหลือง 
และมักมีรอยตกกระเป็นจุด (Freckles)ล าตัว คนในภาคอีสาน จะเรียก ”ควายด่อน” ซ่ึงประสบ 
(2527) ได้ศึกษาทดลองร่วมกับร่วมกับ ดร.ดี.ซี.ไรฟ์(Dr.D.C.Rife) พบว่า ไม่อาจถือได้ว่าเป็นกระบือ
เผือกแท้ เนื่องจากมีตาสีด า และ ผิวหนังสีชมพู ก็มีตกกระ จึงควรเรียกว่า กระบือขาว ไม่ใช่กระบือ
เผือก อย่างไรก็ตาม คนทั่วไปพอใจ ที่จะเรียก กระบือเผือก หรือ ควายด่อน มากกว่าที่จะเรียกกระบือ
ขาวและจากการสืบค้นองค์ความรู้ภูมิปัญญาการคัดเลือกกระบือ เม่ือเดือน มีนาคม พ.ศ 2553 ได้รับ
ความยืนยันจาก นายบุญโลม ทองดีนอก เลขที่ 47 หมู่ 4 บ้านแจ้งเจริญ ต าบลหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอ
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ว่าเคยเห็นกระบือเผือก ที่น่าจะเป็นเผือกสมบูรณ์ โดยพบว่ามีอวัยวะ ทุก
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ส่วนของร่างกายเผือกหมดรวมทั้งตาและนัยน์ตา และทั้งตัวไม่มีร อยตกกระสีด าแม้แต่จุดเดียว ซ่ึงหน้า
เสียดายว่าไม่มีการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานเพ่ือยืนยันในเรื่องนี้ 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.2 กระบือเผือก 
 
   
  ในด้านความแตกต่างทางพันธุศาสตร์นั้น จาการเปรียบเทียบ caryotyte ของกระบือปลัก
และกระบือแม่น้ า ซ่ึงเป็นกระบือเลี้ยงกับกระบือป่าที่จัดอยู่ในตระกูล Bovidae เดียวกัน อีก 2 ชนิด
ในทวีปอัฟริกา พบว่ามีความสัมพันธ์ในด้านจ านวนโคโมโซม กล่าวคือกระบือปลักมีจ านวนโครโมโซม
น้อยที่สุด 48 ตัว กระบือแม่น้ า 50 ตัว ส าหรับกระบือป่าอัฟริกา 2 ชนิดที่มีจ านวนโครโมโซม 52 และ 
54 ตัว นั้นถ้าจะอธิบายตามหลักพันธุศาสตร์ ซ่ึงใช้อธิบายปรากฏการณ์เช่นเดียวกับที่เกิดในแพะกับ
แกะที่มีจ านวนโครโมโซมต่างกันคือ 60 และ 54 แต่มีจ านวนโครโมโซมพ้ืนฐานเท่ากันก็สามารถ
อธิบายได้ดังนี้ คือในกระบือป่า ซ่ึงมีจ านวนโครโมโซม 2n=54เกิด Robertsonian Translocation 
ของอะโครโมโซมเซนตริก 2 คู่ ท าให้ได้โครโมโซมแบบเมตาเซนตริกเพ่ิมอีก 1 คู่  แ ต่จ านวน
โครโมโซมอะโครเซนตริกลดลง 4 ตัว จึงท าให้กระบือป่ามีจ านวนโครโมโซม diploid 2n=52 น้อย
กว่ากระบือป่า 2 ตัว แต่มีโครโมโซมเมตาเซนตริกเพ่ิมขึ้น 2 ตัว และอะโครเซนตริกลดลง 4 ตัว โดยยัง
มีจ านวนโครโมโซมพ้ืนฐานเท่ากันคือ 2n=60 ซ่ึงเท่ากับกระบือแม่น้ าแต่แตกต่างจากกระบือปลักที่
โครโมโซมพ้ืนฐานเพียง 58 เท่านั้นจึงเห็นได้ว่ากรณีของกระบือป่าอัฟริกานี้แตกต่างจากกรณีของ
กระบือปลักและกระบือแม่น้ าส าหรับโครโมโซมเพศXและY นั้นในกระบือทั้ง4ชนิดเป็นแบบอะโครเซน
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ตริกเหมือนกันหมดการผสมข้ามสายพันธุ์ เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของนักวิชาการ และมีทั้งผู้ที่
สนับสนุนและคัดค้าน อย่างที่ทราบแล้วว่ากระบือทั้งสองประเภทมีจ านวนโครโมโซมต่างกันหนึ่งคู่ จึง
ท าให้กระบือลูกผสม F1 มีจ านวนโครโมโซมเป็นเลขค่ี คือ 2n=49 ปัญหาการแบ่งเซลล์อยู่ที่โครโมโซม  
3 คู่ที่แตกต่างกันได้แก่ คู่ที่ 1 เมตาเซนตริกขนาดใหญ่คู่ที่ 4 ซับเมตาเซนตริกและคู่ที่ 9 อะโครเซนติก 
การผสมข้ามสายพันธุ์แบบต่างๆจะได้ลูกผสมที่มีจ านวนโครโมโซม 3 แบบ คือ 48 หรือ 50 ลูกผสมที่
มีจ านวนโครโมโซมเป็นเลขคู่คือ 48 และ 50 นั้นมีการแบ่งเซลล์ท่ีเป็นปกติ แต่ปัญหาอยู่ที่ลูกผสมที่มี
คาริโอไทป์ 2n=49 ไม่ว่าจะเป็นชั่วอายุ (generation) ใด หรือมีสายเลือดเท่าไร อาจพบปัญหาของ
การแบ่งเซลล์ของเซลล์สืบพันธุ์ (meioso etal., 1982; Ramakrishnan et al,. 1989; Hilmi, 1991 
และ Gustavsson et al., 1993) การผิดปกติที่ส าคัญได้แก่ การเคลี่อนไหวของอสุจิต่ า  อสุจิที่มีอะ
โครโซมมีจ านวนน้อย อสุจิที่ผิดปกติมีจ านวนมาก  
   
ตารางท่ี 2.2 จ านวนโครโมโซมที่เกิดจากการผสมพันธุ์แบบต่างๆ 
 

 
ท่ีมา: Chavananikul (1989) 
 
 

แบบของการผสมพันธุ์ จ านวนโครโมโซม 

1.พันธุ์ X พันธุ์แท้ 
(Swamp X Riverine) 

ได้ลูกผสม F.1 

พ่อแม่ 2n : 48 X 50 
 

F1 : 2n : 49 

2.ลูกผสม X กระบือปลักพันธุ์แท้ 
(F1 X Riverine) 

ได้ลูกผสม F2 (75%Swamp) 

พ่อแม่ 2n : 49 X 48 
 

F2 : 48,49 

3.ลูกผสม X กระบือแม่น้ าพันธุ์แท้ 
(F1 X Riverine) 

ได้ลูกผสม F2 (75%Swamp) 

พ่อแม่ 2n : 49 X 50 
 

F2 : 2n : 49,50 

4.ลูกผสม X ลูกผสม 
(F1 X F1) 

ได้ลูกผสม F2 (50% Swamp,50% Riverine) 

พ่อแม่ 2n : 49 X 50 
 

F2 : 2n : 48,49,50 
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พฤติกรรมการปรับตัวในสภาพอากาศร้อน 
 
  พฤติกรรมการปรับตัวของกระบือเผือกเม่ืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนคือ กระบือปลักจะแช่
ปลักโคลน ส่วนกระบือแม่น้ าจะชอบนอนแช่น้ า กระบือสามารถใช้เวลาอยู่ในปลักหรือบ่อน้ าใน
ช่วงเวลาที่อากาศร้อนได้ตลอดทั้งวัน  กระบือปลักจะชอบลงแช่ในปลัก ที่สร้างขึ้นเองโดยใช้เขาขุดลง
ไปในดินที่เปียกแฉะโดยมีจุดประสงค์ที่จะอาบโคลน ส่วนกระบือแม่น้ าชอบน้ าลึกมากกว่ากระบือเผือก
เป็นสัตว์ที่ทนต่อความร้อนได้น้อย (Marai, 2010)  การแช่ปลักของกระบือเผือกมีจุดประสงค์เพ่ือ
ระบายความร้อนออกไปจากร่างกายและป้องกันแมลง กระบือเผือกสามารถรักษาอุณหภูมิร่างกายให้
อยู่ในระดับปกติได้โดยการแช่ปลักซ่ึงเป็นวิธีป้องกันและลดความร้อนที่เกิดจากดวงอาทิตย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  (Tulloch  and  Litchfield,  1981) กระบือกจะเรียนรู้การแช่ปลักจากกระบือตัวอ่ืน  
ถ้าไม่มีปลักให้แช่กระบือเผือกจะหาร่มเงาเพ่ือใช้บดบัง ความร้อน  (Sandhyarani,  2011)  ในช่วง
ฤดูร้อนของประเทศไทยกระบือปลักเพศเมียจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงกลางวันที่ มีแดดจัดลงปลัก  
การลงปลักจะช่วยให้กระบือคลายความเครียดเนื่องจากความร้อน  และส่งผลให้ระยะเวลาในการแทะ
เล็มทั้งหมดและระยะเวลาในการแทะเล็มช่วงกลางวันนานกว่ากระบือที่ไม่ได้ลงปลักอย่างมีนัยส าคัญ  
(พิพัฒน์  และคณะ  2547) 
 
พฤติกรรมการติดต่อส่ือสาร 
 
  กระบือเผือกสามารถติดต่อกันได้โดยใช้กลิ่นเป็นสือ่  สามารถจดจ าตัวอ่ืนได้โดยการดม  
และ ใช้กลิ่นในการวางขอบเขตท้องถิ่น  นอกจากนี้กระบือ เผือกสามารถติดต่อกันได้ด้วยการใช้เสียง
เป็นสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อกันระหว่างแม่และลูกกระบือ เผือก  เสียงกระบือเผือกมีทั้งแบบ
เป็นมิตรหรือโกรธ  ท่าทางของร่างกาย  (body  posture)  ยังสามารถใช้เป็นสื่อแสดงฐานะในฝูง  
(rank  and  dominance  order)ส าหรับกระบือเผือกที่โกรธจะแสดงอาการส่ายหัวไปมาและก้มหัว
ลงต่ าท าท่าจะขวิด (Sandhyarani,  2011) 
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ภาพท่ี 2.3 กระบือชอบอยู่เป็นสังคม 

                                      ท่ีมา: ฐิตาภรณ์(2559) 
 
พฤติกรรมการลงปลักของกระบือเผือก 
 
  ส าหรับกระบือเผือก การระบายความร้อนโดยอาศัยการระเหยของเหง่ือ มีความส าคัญน้อย
มาก เนื่องจากกระบือเผือกมีต่อมเหง่ือ น้อย หรือมีแค่เพียง 1 ใน 6 เม่ือเทียบกับโค นอกจากนี้  ด้วย
เหตุที่ขนน้อยท าให้กระบือเผือกไวต่อ การเกิดความเครียดจากความร้อน (heat stress) หาก ได้รับ
รังสีอาทิตย์โดยตรง อาทิ ท างานหรือยืนอยู่ในที่  โล่ง (Marai and Haeeb, 2010)กระบือเผือกอาจสืบ
ทอดแรงจูงใจในการลงปลักมาจาก บรรพบุรุษที่ มีขนาดใหญ่ดังกล่าว เนื่องจากสัตว์ท่ีมี ขนาดใหญ่มี
สัดส่วนพ้ืนที่ผิวต่อมวลร่างกายต่ า ท าให้ ความร้อนถูกระบายออกจากร่างกายได้ค่อนข้างยาก 
(Feldhamer et al., 2007)กระบือปลักและกระบือ แม่น้ าใช้การลงปลักช่วยระบายความร้อนออก
จาก ร่างกายเหมือนกัน แตกต่างกันตรงที่กระบือปลักชอบ ลงปลักโคลน ส่วนกระบือแม่น้ าชอบลงบ่อ
หรือแหล่ง น้ าที่ มีน้ าไหลช้าๆ (Cockrill, 1981) การแช่ปลักโคลน มีข้อดีเหนือการแช่ปลักน้ าใส 
เนื่องจากน้ าที่ถูกดูดซับ อยู่ภายในโคลนซ่ึงปกคลุมผิวหนังมีปริมาณมากกว่า ผิวหนังที่เปียกน้ าการลง
ปลักของกระบือเกิดขึ้นภายใต้ 2 เง่ือนไขคือ 1 หากมีแหล่งน้ าปรากฏอยู่ในบริเวณนั้น และ  หาก ถูก
รบกวนหรือโจมตีจากแมลง ภายใต้เง่ือนไขแรก กระบือส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดในฝูงลงแช่ปลักตาม 
ความปรารถนาได้ทุกเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง เวลาที่มีอากาศร้อนหรือมีความเข้มของรังสี
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อาทิตย์สูง อาทิ ระหว่างเวลา 10.00 -15.00 นาฬิกา และภายใต้ เง่ือนที่สอง หากมีแมลงรบกวน
จ านวนมาก กระบือจะ ลงปลักได้ทุกเวลาเช่นกัน ไม่เว้นแม้แต่ช่วงกลางคืน (Tulloch and Litch 
field, 1981) 
  การลงปลักถือได้ว่าเป็นการเลียนแบบทางสังคมที่ชัดเจนมากที่สุดกล่าวคือเม่ือผู้น าฝูงลปลัก
กระบือทั้งฝูงจะตามลงไปแช่ ปลักทันที โดยที่กระบือตัวสุดท้ายจะเข้าไปภายในปลัก ภายในเวลา 2-3 
นาที (Tulloch, 1978)จากการศึกษาของ Somparn et al. (2006) พบว่าถึง แม้ในแปลงพืชอาหาร 
สัตว์จะมีต้นไม้ขนาดใหญ่เพ่ือใช้เป็นร่มเงาแต่กระบือพึงพอใจที่จะลงแช่ในปลักซ่ึงอยู่กลางแจ้งมากกว่า 
เหตุผลอาจเป็นเพราะ 1 แรงจูงใจ ในการลงปลักมีมากกว่าต้นไม้ และ 2 การแช่ปลัก เป็น วิธีระบาย
ความร้อนออกจากร่างกายที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้ร่มเงาและจากการสังเกตพฤติกรรม กระบือ
ที่เลี้ยงแบบขังคอกพ้ืนปูนพบว่ากระบือจะแสดง พฤติกรรมคล้ายการลงปลัก ด้วยการน าขาข้างใด ข้าง
หนึ่งการลงปลักเป็นพฤติกรรมธรรมชาติ ซ่ึงมีวิวัฒนาการ ขึ้นมาเพ่ือช่วยควบคุมสมดุลความร้อนของ
ร่างกายให้ คงที่ ท าให้กระบือเผือกสามารถด ารงชีพอยู่ในเขตร้อนหรือ ร้อนชื้นและมีชีวิตรอดมาได้
จนถึงทุกวันนี้ ถึงแม้ว่า กระบือเผือกจะมีต่อมเหง่ือน้อยเม่ือเทียบกับโค ซ่ึงเป็น อุปสรรคต่อการระบาย
ความร้อนส่วนเกินออกจาก ร่างกายก็ตาม แต่การระเหยของน้ าจากโคลนที่ปกคลุม ผิวหนังจัดเป็น
วิธีการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ สูง นอกจากจะช่วยให้ความเครียดจากความร้อนของ สัตว์
ลดลงแล้ว ยังไม่ส่งผลกระทบต่อสมดุลของน้ าและ แร่ธาตุภายในร่างกายอีกด้วย องค์ความรู้เก่ียวกับ 
พฤติกรรมธรรมชาติของกระบือเผือก นอกจากจะช่วยให้ ผู้เลี้ยงสามารถจัดเตรียมทรัพยากรภายใน
ฟาร์มเพ่ือ ส่งเสริมให้กระบือเผือกสามารถแสดงพฤติกรรมที่ส าคัญต่อสวัสดิภาพออกมาได้แล้ว ยังเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับ จัดท ามาตรฐานในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับ ฟาร์มกระบือ 

 

 
ภาพท่ี 2.4 การนอนแช่ปลักเพ่ือระบายความนร้อนของกระบือเผือก 
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  การลงปลักเป็นพฤติกรรมธรรมชาติ ซ่ึงมีวิวัฒนาการ ขึ้นมาเพ่ือช่วยควบคุมสมดุลความร้อน
ของร่างกายให้ คงที่ ท าให้กระบือเผือกสามารถด ารงชีพอยู่ในเขตร้อนหรือ ร้อนชื้นและมีชีวิตรอดมา
ได้จนถึงทุกวันนี้  ถึงแม้ว่า กระบือเผือกจะมีต่อมเหง่ือน้อยเม่ือเทียบกับโค ซ่ึงเป็น อุปสรรคต่อการ
ระบายความร้อนส่วนเกินออกจาก ร่างกายก็ตาม แต่การระเหยของน้ าจากโคลนที่ปกคลุม ผิวหนัง
จัดเป็นวิธีการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ สูง นอกจากจะช่วยให้ความเครียดจากความร้อนของ 
สัตว์ลดลงแล้ว ยังไม่ส่งผลกระทบต่อสมดุลของน้ าและ แร่ธาตุภายในร่างกายอีกด้วย องค์ความรู้
เก่ียวกับ พฤติกรรมธรรมชาติของกระบือเผือก นอกจากจะช่วยให้ ผู้เลี้ยงสามารถจัดเตรียมทรัพยากร
ภายในฟาร์มเพ่ือ ส่งเสริมให้กระบือเผือกสามารถแสดงพฤติกรรมที่ส าคัญต่อ สวัสดิภาพออกมาได้แล้ว 
ยังเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับ จัดท ามาตรฐานในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับ ฟาร์มกระบือ
เผือกต่อไปในอนาคต 
 
พฤติกรรมการกินอาหารและการแทะเล็มของกระบือเผือก 
 
  กระบือเผือกเป็นสัตว์กินพืช  (herbivores) สามารถแทะเล็มหญ้าและใบไม้ได้หลายชนิด  
และสามารถแทะเล็มพืชน้ าที่อยู่ในน้ า ต้ืนได้อีกด้วย  กระบือเผือกจะไม่แทะเล็มอยู่ในที่เดียวกันเป็น
เวลานาน แต่จะกินจนพอแล้วจึงจะหยุด  ในประเทศอินเดียกระบือแม่น้ า มักจะออกไปกินหญ้าในช่วง
เช้าประมาณ  7 – 10  นาฬิกา  และในช่วงเย็นประมาณ  17 – 20  นาฬิกา  โดยจะใช้เวลากินหญ้า
นานที่สุดประมาณ  6  ชั่วโมงต่อวัน   หรือจนกว่าหญ้าจะหมด  (Alcântara et  al.,  2001; Hafez, 
1969) 
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ตารางท่ี 2.3 แสดงการแทะเล็มของกระบือในช่วงเดือนตุลาคม  2541 –  มีนาคม  2542   
 

Activities Morning Afternoon Night/Early morning 

Grazing 7  to  10 1 to 3 5 to 8 

Standing up rumination 10  and  12 2 6,8 to 8:30 

Laying down rumination 6  to  7 1 and 4 (*) 6 

Standing  up  rest (idling) 12 (*) 5 7,1 :30, 5 

Laying down rest (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 

 (*)  =  activity  performed  under  the  shade 
ท่ีมา : (Alcântara  et  al.,  2001)              
        
  จากตารางท่ี 2.3 พบว่า  ในช่วงฤดูร้อนของประเทศอินเดียตอนใต้  (ตุลาคม  2541  ถึง
มีนาคม  2542)  มีค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุด  เท่ากับ  29.7  องศาเซลเซียส  และ  18.9  
องศาเซลเซียส  ตามล าดับ  และมีปริมาณน้ าฝนทั้งหมดในช่วง  6  เดือน  เท่ากับ  1,306  มิลลิเมตร
จากข้อมูลในตารางที่  4.2  แสดงให้เห็นว่า  การแทะเล็ม  (กินอย่างอิสระ)  ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้า  7 – 
10  นาฬิกา  และช่วงเย็น  17 – 20  นาฬิกา  พบว่า  เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน  (Alcântara  et  al.,  
2001;  Hafez,  1969; Arnold, 1981) 
  นอกจากนี้  Alcântara  et  al. (2001)  ยังพบว่า  กระบือมูร่าห์จะใช้เวลาสูงสุดในการกิน
หญ้าไม่เกิน  6  ชั่วโมงต่อวัน  ในฤดูร้อนของประเทศอินเดียกระบือจะได้รับการอาบน้ า  (ฝักบัว)  
ในช่วงที่ร้อนที่สุดของวัน  ส่วนใหญ่กระบือจะพักผ่อนในร่มในช่วงเวลา  10 - 14  นาฬิกา  หลังจาก
อาบน้ า ฝักบั วกระบื อจ ะพยายา มนอนลงเพ่ือคลุ กโคลนซ่ึ งเป็นพฤ ติกรรมที่ พบเห็ นอยู่ เสมอ  
(Hodgson,  1982) 
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  กระบือเผือกเป็นสัตว์เค้ียวเอ้ืองจึงมีแผ่นกระดูกแข็ง  (dental  pad)  แทนฟันตัดด้านบน  
ดังนั้นการน าอาหารเข้าปากจึงใช้ลิ้นตวัดอาหารเข้าไป  หลังจากนั้นฟันตัด  ( incisor)  ด้านล่างจะกัด
กระทบกระดูกแข็ง (dental  pad)  ซ่ึงอยู่ด้านบนและหนีบหญ้าเอาไว้  ฟันกัดจะช่วยในการดึงอาหาร
เข้าปากและจะกัดด้วยฟันตัด  และกระดูกแข็ง  (dental  plate)  หญ้าจะถูกถอนขึ้นทั้งรากและดิน
เพ่ือท าให้หญ้าขาดแล้วทิ้งส่วนที่ ติดดินลงพ้ืนโดยไม่กินเข้าไป  จากการสังเกตพบว่า  กระบือเผือกเป็น
สัตว์ท่ีกินอาหารเข้าไปแล้วไม่สามารถคายทิ้งได้  ฉะนั้น  สิ่งแปลกปลอมที่ติดปนกับอาหารจึงมักสร้าง
ปัญหาให้กับกระบือเผือกดังนั้น  แปลงหญ้าที่เลี้ยงหรืออาหารที่ใช้เลี้ยงกระบือเผือกจึงต้องก าจัดสิ่ง
แปลกปลอมเหล่านี้ออกให้หมดและบริเวณคอกที่พักของกระบือเผือกก็ควรปราศจากสิ่งเหล่านี้ ด้วย  
(Suwanlee,  2002) กระบือเผือกสามารถเลือกกินหญ้าบางชนิด  และเลือกกินพืชเฉพาะส่วนที่อ่อน
มากกว่าส่วนที่แข็งถ้าพืชชนิดที่ชอบถูกกินหมดแล้วจึงจะกินพืชที่ชอบรองลงไปแทน  นอกจากนั้น
กระบือเผือกยังชอบตีปลักบริเวณที่ชื้นแฉะ  (Alcântara  et  al.,  2001; Hodgson,  1982)  ท าให้
เกิดความเสียหายแก่แปลงหญ้ากระบือเผือกจะเดินแทะเล็มไปเรื่อย ๆ  โดยไม่มีจุดหมายปลายทาง  
และใช้ใบหูและส่วนหางสะบัดไล่แมลงที่มารบกวน  (Suwanlee, 2002) กระบือเผือกจะใช้เวลาใน
การแทะเล็มประมาณ  1/3  ถึง  1/2  ของเวลาในแต่ละวัน  โดยจะกัดกิน หรือแทะเล็มประมาณ  55 
– 75  ครั้งต่อนาที  เวลาที่ใช้ในการแทะเล็มขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ  เช่นความอุดมสมบูรณ์  
ความหนาแน่น  และความน่ากินของพืชอาหารสัตว์  ตลอดจนสภาพภูมิอากาศการแทะเล็มมีได้
ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน  โดยจะมีการแทะเล็มมากในช่วงรุ่งเช้าและตอนใกล้มืดเนื่องจาก
สภาพอากาศไม่ร้อนมากนัก 
  กระบือเผือกจะกินอาหารโดยไม่เค้ียวละเอียดเม่ือถึงช่วงพักจากการแทะเล็มก็จะขยอก
ออกมาเค้ียวอีกครั้งหนึ่ง  ที่เรียกว่า  การเค้ียวเอ้ือง  อาหารที่ขยอกออกมาจะมีลักษณะเป็นก้อน  
(bolus) โดยขบวนการเค้ียวเอ้ืองมีลักษณะดังนี้  (Suwanlee,  2002) 
   1. การขยอกกลับของอาหาร  เม่ืออาหารได้คลุกเคล้ากับของเหลวในกระเพาะรูเมนแล้ว 
จะกลับออกทางหลอดอาหารและปาก 
   2. หลังจากอาหารที่ขยอกกลับมาถึงปาก  สัตว์จะกลืนของเหลวท่ีมาพร้อมอาหารกลับสู่ 
กระเพาะรูเมน 
   3. ท าการเค้ียวอาหารอีกครั้งให้ละเอียดมากขึ้นซ่ึงจะท าให้พ้ืนที่ผิวของอาหารเพ่ิมขึ้น      
ท าให้อาหารคลุกเคล้ากับน้ าลายได้ดี  และมีพ้ืนที่ส าหรับจุลินทรีย์เข้าเกาะและท าการย่อยอาหาร       
ที่กระเพาะรูเมนได้มากขึ้น  การเค้ียวของสัตว์เค้ียวเอ้ืองจะมีลักษณะไปตามแนวราบคล้ายการบด ท า
ให้อาหารฉีกขาดออกจากกัน  ส่วนในสัตว์กระเพาะเด่ียวลักษณะการเค้ียวจะเป็นไปในแนวด่ิง 
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  4. ในขณะที่สัตว์เค้ียวอาหารอีกครั้งหนึ่งจะมีการหลั่งน้ าลายออกมาเพ่ิมและผสมคลุกเคล้า
กับอาหาร  ซ่ึงน้ าลายมีความส าคัญในการรักษาสภาพความเป็นกรด – ด่าง (buffer) ในกระเพาะรู
เมน   
  5. ขั้นตอนสุดท้าย  คือ  กลืนอาหารกลับคืนสู่กระเพาะรูเมนอีกครั้งหนึ่งการเค้ียวเอ้ืองของ
กระบือจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาพักซ่ึงอาจก าลังนอน  ยืน  หรือแช่ปลัก กระบือจะเค้ียวเอ้ืองประมาณ  
30 – 45  ครั้ง/ค า  อาหารที่ขยอกออกมาหนึ่งครั้งจะใช้เวลาประมาณ 38 – 56 วินาที/ค า ส าหรับ
การบดเค้ียวหรือการเคลื่อนไหวของขากรรไกร  หากก้อนอาหารอยู่ด้านกรามซ้ายการบดเค้ียวของ
ขากรรไกรจะไปตามแนวทวน เข็มนาฟิกา  หากก้อนอา หารอยู่ ด้านกรามขวาการบดเค้ียวของ
ขากรรไกรจะไปในทิศทางตามเข็มนาฟิกา  แต่การเริ่มเค้ียวครั้งแรกเม่ืออาหารขยอกขึ้นมาสู่ปาก  การ
ขยับของขากรรไกรจะตรงข้ามกับการเค้ียวหนึ่งครั้งอาจเป็นเพราะการผลักก้อนอาหารไปยังกรามด้าน
ที่จะเค้ียว  ในการเค้ียวเอ้ืองนั้นอาหารที่ละเอียดบางส่วนจะถูกกลืนลงสู่กระเพาะก่อน  (นิกร,  2552) 
 
ประโยชน์ของการเล้ียงกระบือเผือก 
  
  1. การใช้เป็นแรงงานกระบือมีรูปร่างลักษณะเหมาะส าหรับการใช้เป็นแรงงานในพ้ืนที่ท่ีเป็น
โคลน  เพราะขาทั้งสี่ข้างรับน้ าหนักได้ดี  มีกีบใหญ่และแข็งแรงเดินได้ดีในโคลนและมีข้อกีบและข้อขา
ที่เคลื่อนไหวคล่องตัวท าให้เดินได้ดีในพ้ืนที่นาขรุขระกระบือเป็นแรงงานหลักที่ส าคัญของชาวไร่ชาวนา  
กระบือสามารถใช้เป็นแรงงานในการลากเกวียนได้ดีกว่าโคโดยทั่วไปกระบือไถนาได้วันละ 4–6 ชั่วโมง  
หรือประมาณครึ่งไร่ถึงหนึ่งไร่(1ไร่=1,600ตารางเมตร)การใช้กระบือไถนาจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการ
ใช้รถไถนาขนาดเล็กมาก  
  2. การใช้มูลเป็นปุ๋ยปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์มีความส าคัญมากในการฟ้ืนฟูความอุดมสมบรูณ์ของ
ดิน  เนื่องจากที่นาที่ใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันนานหลายปีจะท าให้ดินเสื่อมคุณภาพ  แข็งเป็นดินดาน  แต่ถ้า
ใส่ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์จะเป็นการเพ่ิมอินทรีย์วัตถุให้กับดินท าให้โครงสร้างของดินร่วนซุยเพ่ิมธาตุ
อาหารให้กับพืชให้ธาตุอาหารพืชในลักษณะต่อเนื่องและยังช่วยฟ้ืนฟูสิ่งมีชีวิตในดินเช่นจุลินทรีย์
ไส้เดือนแมลงต่างๆปุ๋ยจากมูลกระบือจึงมีประโยชน์แก่ไร่นากระบือหนึ่งตัวจะให้มูลเป็นปุ๋ยได้ถึงปีละ  
5.5ตัน(วันละ15กิโลกรัมเปียก)ท าให้เกษตรกรสามารถประหยัดค่าปุ๋ยลงปัจจุบันมูลกระบือสามารถ
ขายได้ราคา หากเลี้ยงกระบือหลายตัวก็อาจมีรายได้จากการขายมูลกระบือได้อีกด้วย 
  3. การให้เนื้อเนื้อกระบือเป็นอาหารโปรตีนที่มีคุณค่ากระบือมีเปอร์เซ็นต์ซาก  43–54 % 
เนื้อกระบือจะมีสีเข้มมีไขมันแทรกในกล้ามเนื้อต่ ากว่าโค 3–5 % และมีไขมันหุ้มซากต่ ากว่าโค  ซ่ึงถือ
เป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค  (Anon,  2012) 
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  4. การให้น้ านมและผลผลิตนม กระบือสามารถใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบที่มีคุณภาพต่ า
และเปลี่ยนเป็นน้ านมได้ดี 
  5. กระบือใช้ประโยชน์จากหญ้าธรรมชาติหญ้าที่เป็นวัชพืชฟางข้าวและสามารถเปลี่ยนเป็น
เนื้อและนมได้ดีโตเร็วและมีไขมันน้อยกระบือจะมีน้ าหนักมากกว่าโคพันธุ์เม่ืออายุเท่ากันกระบือเลี้ยง
ง่ายใช้ต้นทุนต่ าและให้เนื้อมากเนื้อกระบือมีไขมันต ่าจึงเหมาะกับการบริโภคมากกว่าเนื้อโคแต่อย่างไร
ก็ตามการเลี้ยงกระบือขุนแบบโคขุนจะต้องลงทุนสูงและผลผลิตที่ได้ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
   
  กระบือเผือกมีประโชยน์คล้ายกับกระบือทั่วไปเพียงแต่กระบือเผือกมีราคาสูงว่า เพราะส่วน
ใหญ่นิยมเลี้ยงเชิงอนุรักษ์มากกว่า 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

บทท่ี 3 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 
อุปกรณ์การทดลอง 

1.  โรงเรือนส าหรับเลี้ยงกระบือเผือก                                                                                       
2.  กระบือเผือกจ านวน 10 ตัว                                                                         
3.  Thermometer Dry Blub(ตุ้มแห้ง)                                                             
4.  Thermometer  Wet Blub(ตุ้มเปียก)                                                          
5.  กล้องถ่ายรูป                                                                                        
6. Black Globe 

วิธีการทดลอง 

 1.  การวางแผนการทดลอง 

 การวางแผนการทดลอง  T-test  ประกอบด้วย  2 ทรีทเมนต์  ท าการเปรียบเทียบสภาพ
ภูมิอากาศภายในและภายนอกโรงเรือน                                                                                   
ทรีทเมนต์ที่  1  การเลี้ยงกระบือเผือกภายในโรงเรือน 5 ตัว                                                     
ทรีทเมนต์ที่  2  การเลี้ยงกระบือเผือกภายนอกโรงเรือน 5 ตัว 

 
 2.  วิธีปฏิบัติการทดลอง มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

2.1  การเตรียมโรงเรือน                                                                                  
2.2 ท าความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์  พร้อมทั้งฆ่าเชื้อโรคโดยใช้ปูนขาวโรย            
2.3  ติดต้ังอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลสภาพอากาศ Black Globe 
 

 3.  การเก็บข้อมูล  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้                                                                                
   3.1 เตรียมจัดชุดเครื่องมือในการศึกษาสภาพอากาศภายในโรงเรือน  การเก็บข้อมูล 
(DB), (WB) ค่าการแผ่รังสีของแสง โดยใช้ Black Globe                                                
   3.2  เก็บข้อมูลการศึกษาสภาพอากาศภายในโรงเรือน  ที่ เวลา 08: 00 น. 14: 00 น. 
และ 18: 00 น.                                                                                             
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   3.3 เตรียมจัดชุดเครื่องมือในการศึกษาสภาพอากาศ  ภายนอกโรงเรือนอุณหภูมิ ( DB), 
(WB), ค่าการแผ่รังสีของแสง โดยใช้ Black Globe                                                        
   3.4  เก็บข้อมูลการศึกษาสภาพอากาศภายนอกโรงเรือน   ที่เวลา 08: 00 น. 14: 00 น. 
และ 18: 00 น.                                                                                           
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ข้อมูลที่ได้จากการทดลองน าไปวิเคราะห์หาค่าสภาพภูมอากาศ ภายในและภายนอก
โรงเรือนโดยท าการเปรียบเทียบ แบบ T-test โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปจากข้อมูล (DB), (WB), ค่า
การแผ่รังสีของแสง โดยใช้ Black Globe  
 
สถานท่ีท าการทดลอง 
  
 วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  หมู่ 2  ต าบลบางมัญ  อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
 
ระยะเวลาในการศึกษาทดลอง 
 
 เริ่มท าการทดลองต้ังแต่วันที่  19  มีนาคม  2559  ถึงวันที่  30 มิถุนายน 2560 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 4 

ผลการทดลอง 
 

 จากการศึกษา การเปรียบเทียบอุณหภูมิ Black globe temperature ในการเลี้ยงกระบือ
เผือก เก็บข้อมูลที่เวลา  08:00 น., 14:00 น. และ 17:00 น. ภายในโรงเรือนและภายนอกโรงเรือน
ได้ผลการทดลองแสดงตามในตารางที่1.และรูปที่1, 2 และ 3 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิการแผ่รังสีของแสงอาทิตย์( Black globe Temperature) 
     เก็บข้อมูลที่เวลา  08:00 น., 14:00 น. และ 17:00 น. ภายในโรงเรือนและภายนอก 
                 โรงเรือน 
 

อุณหภูมิ 8:00 น 14:00 น. 17:00 น. 

ภายในโรงเรือน 31.61±4.43 35.52±4.50y 26.92±15.10 

ภายนอกโรงเรือ 33.11±4.51 42.35±6.21x 26.44±14.97 

x, y –มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01). 
  
 จากตารางท่ี 4.1 สามารถอธิบายผลการทดลองการเปรียบเทียบอุณหภูมิการแผ่รังสีของ
แสงอาทิ ตย์( Black globe Temperature) พบว่าเวลา  08.00 น . ภาย ในโรงเรื อนมี ค่าเท่ากับ
31.61±4.43 องศาเซลเซียส ภายนอกมีค่าเท่ากับ 33.11±4.51 องศาเซลเซียส มีความแตกต่างอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ในเวลา 17.00 น. ภายในโรงเรือนมีค่าเท่ากับ 26.92±15.10 องศา
เซลเซียส ภายนอกโรงเรือนมีค่าเท่ากับ  26.44±14.97 องศาเซลเซียส ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05)  แต่ในเวลา 14.00 น.ภายในโรงเรือนมีค่าเท่ากับ 35.52±4.50 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิภายนอกมีค่าเท่ากับ 42.35±6.21 องศาเซลเซียส แสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงกระบือ
เผือกภายในและภายนอกมีความแตกต่างทางนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)          
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ภาพท่ี 4.1 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิ Black globe temperature เก็บข้อมูลที่เวลา  08:00 น. 
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ภาพท่ี 4.2 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิ Black globe temperature เก็บข้อมูลที่เวลา 14:00 น. 
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ภาพท่ี 4.3 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิ Black globe temperature เก็บข้อมูลที่เวลา 17:00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทท่ี 5 

สรุป  วิจารณ์ผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการทดลอง  
 

 ผลการทดลองแสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิ Black globe temperature เก็บข้อมูลที่
เวลา  08:00 น., 14:00 น. และ 17:00 น. เม่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า พบว่าเวลา 
08.00 น. ภายในโรงเรือนมีค่าเท่ากับ 31.61±4.43 องศาเซลเซียส ภายนอกมีค่าเท่ากับ 33.11±4.51 
องศาเซลเซียส มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ(P>0.05) ในเวลา 17.00 น. ภายใน
โรงเรือนมีค่าเท่ากับ 26.92±15.10 องศาเซลเซียส ภายนอกโรงเรือนมีค่าเท่ากับ 26.44±14.97 องศา
เซลเซียส ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ(P>0.05)  แต่ในเวลา 14.00 น.ภายใน
โรงเรือนมีค่าเท่ากับ 35.52±4.50 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายนอกมีค่าเท่ากับ 42.35±6.21 องศา
เซลเซียส แสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างทางนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ(P<0.01)          
 สามารถอธิบายสภาพการเปลี่ยนแปลงของผลการทดลองได้ว่า ในสภาวะอากาศร้อนส่งผล
ต่อความสามารถในการระบายความร้อนของตัวสัตว์ออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอกถูกจ ากัด จน
สามารถท าให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นได้ หากสัตว์ไม่สามารถรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่ในสภาพ
ปกติ สัตว์จะประสบปัญหาความเครียดเนื่องจากความร้อน ( Heat stress) (Vajrabukka, 1992) 
ความเครียดเนื่องจากความร้อนมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ อุณหภูมิ,อากาศ,  
 การแผ่รังสี , ความชื้น, และความเร็วลม (Vajrabukka, 1992) ท าให้ค่าทางสรีรวิทยาของ
สัตวมี์การเปลี่ยนแปลง หากเกิดปัญหาดังกล่าวเป็นเวลานานสามารถท าให้สัตว์ตายได้ ( Blackshaw- 
และBlackshaw,1994)  
 
วิจารณ์ผลการทดลอง 
  
 จากการทดลองพบว่าในระหว่างการเก็บข้อมูล ระหว่างวันมีสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีวันที่ฝนตกบ่อยครั้ง ซ่ึงมีผลต่อสภาพภูมิอากาศขณะที่มีการเลี้ยงสัตว์ และยัง
พบว่าอุณหภูมิ Black globe temperature ซ่ึงแสดงการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์เม่ือท าการวัดสภาพ
ภูมิอากาศทั้งภายในและภายนอกโรงเรือนและท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า เวลา 14:00 น.
ของการแผ่รังสีความร้อนของดวงอาทิตย์มีค่าสูงอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
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 จากสภาพภูมิอากาศการเลี้ยงกระบือเผือกภายในโรงเรือนเปรียบเทียบกับสภาพภูมิอากาศ
ภายนอกโรงเรือนพบว่าการเลี้ยงภายในโรงเรือนดัดแปลงมีอุณหภูมิที่ต่ ากว่าภายนอกโรงเรือน(ในเวลา
14.00 น.ซ่ึงเป็นเวลาที่มีการแผ่รังสีของแสงเข้มที่สุดส่งผลให้กระบือเผือกที่อยู่ในโรงเรือนดัดแปลงมี
ความเป็นอยู่ที่ ดีกว่าภายนอกโรงเรือนท าให้กระบือเผือกส่งผลผลิตในด้านต่างๆที่ ดีกว่าการเลี้ยง
ภายนอกโรงเรือน ด่ังที่ Bucklin  et  al.,  (1993) ได้กล่าวไว้ว่าโรงเรือนดัดแปลงสามารถท าให้
อุณหภูมิภายใต้หลังคาลดลงได้จริงซ้ึงสอดคลองกับ Khongdee  et  al.,  (2005) ได้ศึกษาการ
ออกแบบโรงเรือนดัดแปลงหลังคา2ชั้น 
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