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          การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดการการให้อาหารด้วยวิธีการลดอุณหภูมิ
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนด้วยการดัดแปลงโรงเรือนเปรียบเทียบกับการจัดการในโรงเรือนปกติ 
(Modified roof vs. Normal roof) เพ่ือศึกษาอุณหภูมิ Temperature Humidity Index  ภายใต้
การดัดแปลงของกระบือ โดยใช้กระบือเพศเมีย 10 ตัว โดยมีขนาดและน้ าหนัก 270 กิโลกรัม ที่
ใกลเ้คียงกันในการศึกษาด าเนินการศึกษาวิจัยที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท จ.ชัยนาท แบ่ง

การทดลองออกเป็น 2 กลุ่มใช้กระบือกลุ่มละจ านวน 5 ตัว มี ผลการทดลองดังต่อไปนี้ 
           การศึกษาการหาค่าดัชนีการทนความร้อน (Temperature Humidity Index) ที่เวลา 8.00 
น. อุณหภูมิภายนอกมีค่าเท่ากับ 73.31±4.51 องศาเซลเซียส ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) เม่ือเทียบกับโรงเรือนปกติ ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 72.99 ±4.45 องศาเซลเซียส และโรงเรือน
ดัดแปลง ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 72.50±4.54  องศาเซลเซียส ตามล าดับ และพบว่าค่าดัชนีการทนความร้อน 
(Temperature Humidity Index) ที่เวลา 14:00 น.อุณหภูมิภายนอกมีค่า เท่ากับ 87.84±4.41  

องศาเซลเซียส มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เม่ือเทียบกับโรงเรือนปกติ ซ่ึงมี
ค่าเท่ากับ 83.11±4.11  องศาเซลเซียส และโรงเรือนดัดแปลง ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 81.37 ±4.13  องศา
เซลเซียส และเม่ือทดสอบนัยส าคัญทางสถิติพบว่าดัชนีการทนความร้อน (Temperature Humidity 
Index) ที่เวลา 17:00 น.อุณหภูมิภายนอกมีค่าเท่ากับ 81.91±3.93 องศาเซลเซียส มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เม่ือเทียบกับโรงเรือนปกติ ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 80.86±3.83  องศา
เซลเซียส และโรงเรือนดัดแปลง ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 79.99 ±3.92  องศาเซลเซียส และตามล าดับมี
ความหมายแตกต่างกันอย่างมีนัยยิ่งส าคัญทางสถิติ (P<0.01) กับการดัดแปลงโรงเรือนเพ่ือเลี้ยง

กระบือ 

 

ค าส าคัญ: การดัดแปลงโรงเรือน ดัชนีการทนความร้อน  กระบือ 
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บทท่ี 1 

บทน า 
 

ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 
              

            กระบือเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ประเทศไทยมี
จ านวนกระบือทั้งประเทศค่อนข้างคงที่  หรือมีการเพ่ิมจ านวนขึ้นเพียงเล็กน้อย แม้ว่าในปัจจุบันได้มี
การขยายการค้นคว้าทางด้านสรีรวิทยาไปอย่างกว้างขวางและอย่างรวดเร็ว ปัจจัยต่างๆ ทางด้าน
สภาพแวดล้อมยังมิได้ให้ค าจ ากัดความไว้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยร่วม ระหว่างสภาพ
อากาศและชีวภาคนั้นยิ่งยังเข้าใจกันน้อยมาก ตัวอย่าง เช่น อุณหภูมิ อากาศ เพียงอย่างเดียวไม่
สามารถบ่งถึงสภาพแวดล้อมได้อย่างชัดเจน ถ้าไม่กล่าวถึงความเร็วลม ความชื้น และการแผ่รังสี 
นอกจากนี้การปรับตัวทางด้านสรีรวิทยาโดยการเคลื่อนไหวทางเมแทบอลิซึม ( metabolism) ทาง
ร่างกายโดย การออกแรง การหายใจ หรือการไหลเวียนโลหิตเป็นต้น ก็ยัง ไม่เป็นที่ เข้าใจว่าสิ่งต่างๆ 
เหล่านี้มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร การเลี้ยงกระบือในประเทศไทยส่วนมากเป็นระบบที่เลี้ยงโดย
เกษตรกรรายย่อยที่ตัดสินใจเป็นทางเลือกของตนเองบนพ้ืนฐานของ ทรัพยากรธรรมช าติที่ มีอยู่  ใน
พ้ืนที่ประกอบกับ กระบือในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ผสมผสานกับระบบการท า
นาเพ่ือให้เกิดการพ่ึงพาปัจจัยการผลิตภายนอกน้อยที่สุด ดังนั้นระบบการผลิตกระบือจึงมีความ
หลากหลายวิธีของการปฏิบัติขึ้นอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อากาศ น้ า ระบบการปลูกพืช 
วิถีชีวิต เศรษฐกิจและสังคม และการใช้ประโยชน์จากกระบือในสังคมนั้นๆ ซ่ึงเป็นการผสมผสานใช้
ประโยชน์ร่วมกันของความหลากหลายทางชีวภาพ 
            อุณหภูมิที่สูงขึ้นจากภายนอกสามารถลดการกินได้ของสัตว์ (DMI) และเพ่ิมปริมาณน้ าที่ กิน 
เม่ือสัตว์ประสบปัญหาความเครียดเนื่องจากความร้อนสัตว์จะต้องระบายความร้อนและลดการเผา
ผลาญเพ่ือลดกระบวนการสร้างความร้อนในร่างกายเพ่ือการอยู่ รอดในการด ารงชีวิตของสัตว์เอง
Temperature Humidity Index (THI) เป็นค่าบ่งชี้ความสามารถในการทนต่อความร้อนของสัตว์
สามารถค านวณได้จากสภาพอากาศได้แก่ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ (RH) และอุณหภูมิสภาพอากาศ 
(Igono และ et al, 1992)  และเม่ือลดความสามารถในการกินได้ของสัตว์ลงท าให้สัตว์ประสบปัญหา
การให้ผลผลิตเนื่องจากได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอในสภาพอากาศร้อนชื้นและมีอุณหภูมิสภาพ
อากาศสูง ขาดแคลนหญ้า และอาหารสัตว์ท่ีมีคุณภาพในช่วงฤดูกาลต่างๆและอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้น
ของสัตว์ท าให้สัตว์ ประสบปัญหาความเครียดเนื่องจากความร้อน หากเกิดปัญหาดังกล่าวเป็น
เวลานานสามารถท าให้สัตว์ตายได้ (Vajrabukka,1992 ;Blackshaw and Blackshaw,1994) การใช้ 
Polypropylene fabric sheet หรือ Shade cloth เข้ามาเป็นทางเลือกในการดัดแปลงโรงเรือนปศุ
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สัตว์เพ่ือลดอุณหภูมิสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการเลือกใช้ที่มีความเข้ม70-80 เปอร์เซนต์ (Bucklin et 
al,1993) สามารถท าให้อุณหภูมิภายใต้หลังคาลดลงได้จริงในโคนมที่เลี้ยงในสภาพอากาศร้อนชื้นของ
ประเทศไทย Khongdee et al.(2005) ได้ศึกษาการออกแบบโรงเรือนหลังคาสองชั้น โดยสร้างโครง
หลังค าแบบใช้ เหล็กเพ่ือคว ามแข็งแรงทนทานและติดต้ั ง Polypropylene fabric sheet 8 0 
เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าหลังคาปกติประมาณ 80-100 เซนติเมตร เนื่องจากวัสดุดังกล่าว มีคุณสมบัติในการ
ตัดแสง เม่ือแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบท่ีวัสดุจึงท าหน้าที่ตัดแสง และเม่ือมีการตัดแสงแล้วนั้นแสง
ที่เหลือจะตกกระทบหลังค า เปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนที่น้อยลง เม่ือพลังงานความร้อนตก
กระทบลงสู่ตัวสัตว์เม่ือเปรียบเทียบกับในสภาพที่ไม่ได้มีการดัดแปลงโรงเรือนแบบหลังคาสองชั้นและ
 การทดลองนี้เพ่ือศึกษาดัชนีการทนความร้อนภายใต้โรงเรือนดัดแปลงเปรียบเทียบกับ
โรงเรือนปกติกับการเลี้ยงกระบือ 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
      
          1. เพ่ือศึกษาการทดลองนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษาดัชนีการทนความร้อนภายใต้โรงเรือนกระบือ  
          2. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ต่อผู้สนใจต่อไป 
          3. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา และการด ารงอยู่ของกระบือกับสังคมไทย  
           4. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปดัดแปลงโรงเรือนในการเลี้ยงสัตว์และการใช้อาหารที่สามารถ
หาได้จากวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นกับสัตว์เลี้ยงชนิดอ่ืนตามความเหมาะสม 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้ 
      
           1. เพ่ือทราบถึงดัชนีการทนความร้อนภายใต้การดัดแปลงโรงเรือนของกระบือ 
           2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลเป็นแนวทางในการไปแนะน าให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงกระบือและผู้ที่สนใจ
ทั่วไปได้ 
           3. เพ่ือประโยชน์และความส าคัญของการเลี้ยงกระบือ 
           4. สามารถจัดระบบการเลี้ยงในการจัดการดัดแปลงโรงเรือนแบบดัดแปลงเพ่ือเลี้ยงกระบือ
ภายใต้สภาพอากาศแบบร้อนชื้นที่มีปัญหาภาวะโลกร้อนในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ขอบเขตการทดลอง 
 
          ศึกษาดัชนีการทนความร้อนและการลดอุณหภูมิสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนด้วยการ
ดัดแปลงโรงเรือนเปรียบเทียบกับการจัดการในโรงเรือนปกติ (Modified roof vs. Normal roof) 
            
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

บทท่ี 2 

ตรวจเอกสาร 
 
 การเล้ียงกระบือในเขตร้อน 
              
 จรัญ (2527) กล่าวความส าคัญของกระบือไทยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่
ต้ังอยู่ในเขตร้อนชื้น ประชากรส่วนมากมีอาชีพท า การเกษตรมี พ้ืนที่ถือครองน้อยส่วนมากท า
การเกษตรผสมผสานปลูกพืชเลี้ยงสัตว์บนพ้ืนฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ดิน อากาศ น้ า พันธุ์พืช พันธ์สัตว์ท้องถิ่น ประเทศไทยมีท า เลเหมาะแก่การ
ปลูกข้าว ชาวนาไทยได้เรียนรู้การพ่ึงพาปัจจัยการผลิตที่เป็นทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ เพ่ือ
การด ารงชีพ เช่น การน ากระบือมาใช้ประโยชน์ ร่วมกับการปลูกข้าวทุกขั้นตอนจนเกิดวิถีชีวิต
วัฒนธรรมต่างๆที่งดงาม ให้คนอยู่อย่างเก้ือกูลกับธรรมชาติเพ่ือให้ ใช้ประโยชน์ได้ยั่งยืนจนก่อเกิดเป็น
ภูมิปัญญาในการจัดการต่างๆมากมายตลอดจนเลี้ยงง่าย ลงทุนต่ า ไม่ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีการผลิตขั้น
สูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบที่มีคุณภาพต่ าได้ดี เหมาะกับระบบ
การเกษตรแบบพอเพียง หรือเกษตรยั่งยืน ส าหรับเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ท ากินน้อย เพราะเกษตรกรมีภูมิ
ปัญญาและพ้ืนที่เลี้ยงอยู่แล้ว โดยเลี้ยงกระบือไว้ใช้แรงงาน ใช้มูลเป็นปุ๋ยปรับปรุงดิน และผลิตลูกขาย
เพ่ิมรายได้ 
 กระบือนับว่าเป็นสัตวเ์ลี้ยงที่มีมีความส าคัญ ต่อระดับเกษตรกรรายย่อยในชนบทอยู่ตลอด
มาโดยนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในระบบการผลิตการเกษตร ที่มีการเพาะปลูกเป็นรายได้หลัก นานมาแลวที่
กระบือถูกใช้เป็นแหล่งแรงงานในการเกษตร การใช้มูลเป็นปุย และเม่ือมีความจ า เป็นก็สามารถขาย
เป็นรายไดอีกทางหนึ่งด้วย ในขณะเดียวกันสามารถใช้ผลพลอยได ในไร นา ซ่ึงมีราคาถูกมาใช้เป็น
อาหารกระบือเลี้ยงเพ่ือเปลี่ยนใหเ้ป็นเนื้อสัตว์ที่มีราคาสูงไดจะสังเกตไดวากระบือพ้ืนเมือง และโคที่
เลีย้งด้วยอาหารแบบเดียวกัน และอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันนั้น โคจะมีร่างกายผอมในขณะที่
กระบือยังคงสภาพเดิมซ่ึงอาจเนื่องมาจากความแตกต่าง ทางด้านสัณฐานวิทยาสรีระวิทยา  และการ
ปรับตัวให้เขกับสภาพแวดล้อมท าให้กระบือมีความแตกต่างจากโค และเอ้ือประโยชน ในการน า เอา
สารอาหาร ไปเปลี่ยนเป็นเนื้อไดดีกว่าโคอย่างไรก็ตามจากข้อเท็จจริงซ้ึงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า การ
เลี้ยงกระบือของเกษตรกรได้ถูกละเลยจากภาครัฐ และแม้กระทั่งเกษตรกรเองก็นิยมและหันไปเลี้ยง
พันธตุ่างประเทศ การเลี้ยงกระบือของเกษตรกรยังเป็นไปแบบพ้ืนบ้านไมมีระบบการผลิตในเชิงธุรกิจ 
ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากการมองข้ามความส าคัญดังนี้กล่าว ซ่ึงอาจจะเก่ียวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ของเกษตรกรเองด้วย(ศักด์ิสงวน,2540) 
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      อุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่สูงเป็นระยะเวลานานรวมถึงสภาพอากาศแบบร้อนชื้น ไม่เพียงแต่
ในประเทศไทยที่ประสบปัญหาเก่ียวกับความร้อนในการผลิตปศุสัตว์แต่ยังเป็นปัญหา ต่อผลผลิตใน
หลาด้านเป็นปัญหาระดับโลก อันเนื่องมาจากปัญหาโลกร้อนและแม้แต่ในฤดูกาล ที่แตกต่างกันซ่ึง
โดยทั่วไปแบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดูได้แก่ฤดูหนาว เริ่มต้นต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ , ฤดู
ร้อนเริ่มต้นต้ังแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายนและฤดูฝนเริ่มต้นต้ังแต่ที่เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม (Anon, 
2007) 
 การลงแช่ปลักเป็นพฤติกรรมในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายที่ ม่ีประสิทธิภาพสูงซ่ึงเป็น
วิวัฒนาการเพ่ือ ให้กระบือ สามารถปรับตัว เข้า กับ สภาพแวดล้อมในเขตร้อนชื้น ได้เป็นอย่างดี การ
ลงแช่ปลัก จึง นับ ว่า เป็น กลไก ที่ส าคัญ เพ่ือ ช่วยในกระบวนการระบายความร้อนออกจากร่างกาย 
หรืออีกนัยหนึ่งกลไกดังกล่าวอาจถือได้ว่า เป็นการชดเชยที่กระบือมีขนาดล าตัวกว้างผิวหนังสีด าและมี
ความหนาแน่นของต่อมเหง่ือน้อยเม่ือเทียบกับ โคดังนั้น การปล่อยกระบือแทะเล็ม หญ้าในช่วงฤดู
แล้ง นอกจากจะต้องจัดหาน้ าด่ืมสะอาดให้ เพียงพอแล้วต้องจัดเตรียมปลักให้กระบือสามารถลง แช่
ได้ตลอดเวลาด้วย 
 กระบือไทยจะเป็นกระบือปลัก (Bubalus bubalis) ซ่ึงเป็นสัตว์ที่ มีความส าคัญในระบบ
การเกษตรของไทยมาต้ังแต่โบราณ แต่ปัจจุบันบทบาทของกระบือในส่วนของการใช้แรงงานลดลง ท า
ให้จ านวนกระบือลดลงอย่างรวดเร็วรวมทั้งอัตราในการบริโภคและอัตราการเพ่ิมสวนทางกัน ดังนั้นจึง
มีความจ าเป็นที่จะต้องหยุดการลดลงอย่างรวดเร็วให้ได้ทางหนึ่งที่จะท าได้คือส่งเสริมให้มีการเลี้ยง
มากขึ้นและเป็นการเลี้ยงเพ่ือบริโภคและขณะเดียวกันก็ควรจะต้องเน้นในเรื่องคุณภาพของผลผลิต
เพ่ือกระตุ้นให้ ความต้องการบริโ ภคมา กขึ้น  และดึง ดูดให้ เกษตรกรหันกลับมาเลี้ ยงมากขึ้ น 
ขณะเดียวกันการพัฒนาด้านอาหารมีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทั้งนี้เพ่ือ ให้สัมพันธ์กับคุณภาพ
ของผลผลิต ดังนั้นการวิจัยจึง ต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้น การมีตารางความต้อง  การโภชนะของ
กระบือปลักตามอายุหรือน้ าหนักตัว จะเป็นประโยชน์สูงกับเกษตรกรผู้เลี้ยงซ่ึงการศึกษา  ในครั้งนี้จะ
ตอบค าถามได้ในบางส่วน 
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ข้อได้เปรียบของการเล้ียงกระบือ 
 
         1. เลี้ยงง่าย ลงทุนต ่าไม่ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและใช้
ประโยชน์จากอาหารหยาบที่มีคุณภาพต ่าได้ดี 
         2. เหมาะกับระบบการเกษตรแบบพอเพียง หรือเกษตรยั่งยืน ส าหรับเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ท า กิน
นอ้ย 
เพราะเกษตรกรมีภูมิปัญญาและพ้ืนที่เลี้ยงอยู่แล้ว โดยเลี้ยงกระบือไว้ใช้แรงงาน ใช้มูลเป็นปุ๋ยปรับปรุง
ดินและผลิตลูกขายเพ่ิมรายได้ 
         3. กระบือที่มีการคัดเลือกพันธุ์ การจัดการเลี้ยงดู การปูองกันโรคที่ถูกต้องจะให้ผลผลิตสูงได้
เทา่เทียมกับโคพันธุ์ต่างประเทศทีเลี้ยงในสภาพเดียวกัน 
         4. พ้ืนที่ว่างเปล่าหรือที่น ้าท่วมขังบางฤดู เหมาะที่จะใช้เลี้ยงขุนกระบือในระยะสั้นได้ดี อัญชลี 
อัญชลี(2545) กลา่วว่ากระบือนับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความส าคัญ ต่อระดับเกษตรกรรายย่อยในชนบท
อยู่ตลอดเวลา โดยนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในระบบการผลิตการเกษตรที่มีการเพ่ือปลูกเป็ นรายได้หลัก 
นานมาแล้วท่ีกระบือถูกใช้แรงงานในการเกษตร การใช้มูลเป็นปุ๋ยและเม่ือมีความจ าเป็นก็สามารถขาย
เป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วย ในขณะเดียวกันสามารถใช้ผลพลอยได้ในไร่นาซ่ึงมีราคาถูก มาใช้ เป็น
อาหารเลี้ยงกระบือเพ่ือเป็นเนื้อสัตว์ที่มีราคาสูงได้จะสังเกตได้ว่ากระบือพ้ืนเมืองที่เลี้ยงด้วย 
อาหารแบบเดียวกัน และอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันนั้น โคจะมีร่างกายผอมในขณะที่กระบือยังคง
สภาพเดิม ซ่ึงอาจเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านสัณฐานวิทยาสรีระวิทยา และการปรับตัวให้ เข้า
กับสภาพแวดล้อมท าให้กระบือมีความแตกต่างจากโค และเอ้ือประโยชน์ในการน าเอาสารอาหารไป
เปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อได้ดีกวา่โค อย่างไรก็ตามจากข้อเท็จจริงซ่ึงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าการเลี้ยง
กระบือของเกษตรกรได้ถูกละเลยจากภาครัฐ และแม้กระทั่งเกษตรกรเองก็นิยมและหันไปเลี้ยงสัต ว์
พันธุต่์างประเทศ การเลี้ยงกระบือของเกษตรกรยังเป็นไปแบบพ้ืนบ้านไม่มีระบบการผลิตในเชิงธุรกิจ 
ซ่ึงอาจจะเก่ียวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรเองด้วยโอกาสและข้อได้เปรียบ
ของการเลี้ยง 
          1. กระบือสามารถเลี้ยงในที่ลุ่มได้ เนื่องจากกระบือมีระบบย่อยอาหารที่ยาวกว่าโค และมี
จุลินทรีย์ชนิดที่โคไม่มี ดังนั้น กระบือจึงสามารถใช้ประโยชน์ อาหารหยาบที่คุณภาพต่ า ซ่ึงอยู่ ในที่ลุ่ม
เปลี่ยนเป็นเนื้อได้ดีกวา่โค แต่กระบือเป็นสัตว์ไม่ทนร้อนจึงชอบนอนปลัก ท าให้แปลงหญ้าเกิดความ
เสียหาย การเลี้ยงกระบือในรูปแบบฟาร์มจึงเป็นไปได้ยาก 
          2. กระบือจะใช้ประโยชน์จากหญ้าธรรมชาติ หญ้าที่ เป็นวัชพืช ฟางข้าว และสามารถ
เปลี่ยนเป็นเนื้อได้ดี กระบือโตเร็ว และมีไขมันน้อย กระบือจะมีน้ าหนักมากกว่ าโคพันธุ์  เม่ืออายุ
เทา่กัน แต่กระบือจะเลี้ยงง่ายและต้นทุนต่ ากว่าและให้เนื้อมากกว่า และเนื้อกระบือมีไขมันต่ า จึง
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เหมาะในการบริโภคมากกว่าโคแต่อย่างไรก็ตามการเลี้ยงกระบือขุนแบบโคขุนจะต้องลงทุนสูงและ
ผลผลิตที่ได้จะไม่คุ้มทางด้านเศรษฐกิจ 
           3. กระบือสามารถใช้แรงงานในไร่นาและลากเกวียนได้ดีกวา่โค โดยทั่วไป กระบือไถนาได้ 
วันละ4 ถึง 6 ชั่วโมง หรือประมาณครึ่งไร่ถึงหนึ่งไร่ การใช้กระบือไถนาจะเสียค่าใช้จ่ายถูกกว่าใช้รถไถ
ขนาดเล็กมาก นอกจากนี้ยังจะได้ ปุ๋ยจากมูลใส่ไร่นาอีกด้วย ถึงสองตัน ท าให้ เกษตรกรสามารถ
ประหยัดค่าปุ๋ยลงได้จ านวนหนึ่ง ปัจจุบันมูลกระบือสามารถขายได้ราคาหากเลี้ยงกระบือหลายตัวก็
อาจมีรายได้จากการขายมูลกระบือได้อีกด้วย 
          กรมปศุสัตว์ (2546) รายงานว่า กระบือ เป็นสัตวเ์ลี้ยงที่มีความส าคัญต่อเกษตรกรรายย่อยใน
พ้ืนที่ชนบทอยู่ตลอดมา โดยนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในระบบการผลิตเกษตรกรรมที่มีการเพาะปลูกเป็ น
รายได้หลัก ในอดีตกระบือถูกใช้เป็นแรงงานในการเกษตร ใช้ มูลเป็นปุ๋ย และเม่ือมีความจ าเป็นก็
สามารถขายเป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วย ในขณะเดียวกันสามารถใช้ผลพลอยได้ในไร่นาซ่ึงมีราคาถูกมา
ใช้เป็นอาหารเลี้ยงกระบือเพ่ือเปลี่ยนให้เป็นเนื้อที่มีราคาสูง จะสังเกตได้ว่ากระบือพ้ืนเมืองด้วยอาหาร
หยาบแบบเดียวกัน ในขณะที่กระบือยังคงเดิม ซ่ึงอาจเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านสัณฐาน
วิทยาสรีระวิทยา และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท าให้กระบือมีความแตกต่างจากโคเนื้อและ
เอ้ือประโยชน์ ในการน าเอาสารอาหารไปเปลี่ยนเป็นเนื้อได้ดีกว่าโค อย่างไรก็ตามจากข้อเท็จจริงซ่ึง
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า การเลี้ยงกระบือของเกษตรกรได้ถูกละเลยจากภาครัฐ และแม้แตกระทั่ง
เกษตรกรเองก็นิยมและหันมาเลี้ยงสัตว์พันธุต่์างประเทศ การเลี้ยงกระบือของเกษตรกรยังเป็นไปแบบ
พ้ืนบ้านไม่มีระบบการผลิตในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการมองข้ ามความส าคัญดังกล่าวซ่ึง
อาจจะเก่ียวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรเองด้วย 
           จินตนา (2552) กล่าวว่า การใช้กระบือเป็นแรงงาน กระบือมีรูปร่างลักษณะเหมาะกับการใช้
เป็นแรงงานในพ้ืนที่เป็นโคลนตมได้ดี เพราะขาทั้งสี่ข้าง รับน ้าหนักได้ดี มีกีบเท่าใหญ่และแข็งแรงเดิน
ได)ดีในโคลน และมีข้อกีบและข้อขาที่เคลื่อนไหวคล่องตัว ท าให้ เดินได้ดีในที่นาขรุขระ กระบือเป็น
แรงงานหลักที่ส าคัญของชาวนา เช่น ใช้ในการเตรียมดินไถนาและคราด การนวดข้าว ลากเกวียน ไถ
ไร่ หรือไถวัชพืชระหว่างร่องมันส าปะหลังหรือร่องอ้อยในบางพ้ืนที่ กระบือสามารถไถนาได้วันละ
ประมาณ 5 ชั่วโมงโดยใช้งานเฉพาะในช่วงเช้า และเย็น และไถได้วันละ 0.2-0.9 ไร่ กระบือถูกใช้งาน
หนักในช่วงเดือน 
          ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ต้ังอยู่ในเขตร้อนชื้น ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท า
การเกษตร มีพ้ืนที่ถือครองน้อย ส่วนมากท าการเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์บนพ้ืนฐานของ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ ดิน อากาศ น้ า  พันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ท้องถิ่น ประเทศไทยมีท าเลเหมาะแก่การปลูกข้าว ชาวนาไทยได้เรียนรู้การพ่ึงพาปัจจัยการผลิตที่
เป็นทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์เพ่ือการด ารงชีพ เช่น การน ากระบือมาใช้ประโยชน์ร่วมกับ
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การปลูกข้าวทุกขั้นตอน จนเกิดวิถีชีวิต วัฒนธรรมต่างๆ ที่งดงาม ให้คนอยู่อย่ างเก้ือกูลกับธรรมชาติ 
เพ่ือใช้ประโยชน์ได้ยั่งยืน จนก่อเกิดเป็นภูมิปัญญาในการจัดการต่างๆ มากมาย ตลอดจนเลี้ยงง่าย 
ลงทุนต่ า ไม่ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อม และใช้ประโยชน์จาก
อาหารหยาบที่มีคุณภาพต่ าได้ดี เหมาะกับระบบการเกษตรแบบพอเพียง หรือเกษตรยั่งยืน ส าหรับ
เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ท ากินน้อย เพราะเกษตรกรมีภูมิปัญญาและพ้ืนที่เลี้ยงอยู่แล้ว โดยเลี้ยงกระบือไว้ใช้
แรงงาน ใช้มูลเป็นปุ๋ยปรับปรุงดิน และผลิตลูกขายเพ่ิมรายได้ 
 
วงศ์: Bovidae 
 ชื่อวิทยาศาสตร์: Bubalus  bubalis 
 ชื่อสามัญ: Bubalus 
 ชื่อทอ้งถิ่น: กระบือ 

 ถิ่นก าเนิด: แถบประเทศไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย พม่า เวียดนาม 
 กัมพูชา และลาว  

 
พันธ์ุของกระบือในเขตร้อน 
            
         กระบือจัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง (Chordata) ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammalia) 
เป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับงานเกษตรกรรมของประเทศแถบเอเชียมากที่สุด ต้องการอ้างอิงเพราะ
ชาวนานิยมเลี้ยงกระบือเป็นแรงงานเพ่ือไว้ไถนา บ้างก็ใช้กระบือเป็นพาหนะเข้าไปท าไร่ท านา บ้า งก็
ฆ่ากระบือกินเนื้อเป็นอาหาร กระบือจึงมีประโยชน์หลายประการ ปัจจุบันมีการใช้งานกระบือน้อยลง
กระบือเป็นสัตว์มีสี่ขา เท้าเป็นกีบ ตัวขนาดใกล้เคียงกับวัวโตเต็มวัยเม่ืออายุระหว่าง 5-8 ปี น้ าหนักตัว
ผู้โตเต็มวัยโดยเฉลี่ย 520-560 กิโลกรัม ตัวเมียเฉลี่ยประมาณ 360-440 กิโลกรัม ตัวผู้จะใหญ่กว่าตัว
เมียเล็กน้อย มีผิวสีเทาถึงด า (บางตัวมีสีชมพู เรียกว่า กระบือเผือก) มีเขาเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัว 
ปลายเขาโค้งเป็นวงคล้ายพระจันทร์เสี้ยว(จรัญ,2527) 
            กระบือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลูกกระบือจะกินนมแม่จนอายุประมาณ 1 ปี 6 เดือน 
กระบือจะเจริญเติบโตใช้แรงงานได้ระหว่างอายุ 2.5-3 ปี ช่วงที่ใช้งานได้เต็มที่ คือระหว่างอายุ 6-9 ปี 
กระบือแต่ละตัวจะใช้งานได้จนอายุย่างเข้า 20 ปี อายุกระบือโดยทั่วไปเฉลี่ยประมาณ 25 ปี กระบือ
เขตร้อนแบ่งได้ดังนี้(จรัญ,2527) 
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1.กระบือแม่น้ า 
  กระบือพันธุ์นี้จะมีล าตัวสีด า เป็นกระบือที่เลี้ยงไว้ให้นมและใช้งานคนอินเดียนิยมด่ืมนม
กระบือมากกว่านมวัว นมแพะ กระบือแม่น้ าชอบอยู่น้ าสะอาดไม่ชอบแช่โคลน ลักษณะหัวใหญ่เขาบิด
เป็นเกลียวหรือโค้งเป็น วงแคบ มีสีด า ขนด า ชอบนอนแช่น้ าตามแม่น้ าล าคลอง เลี้ยงกันมากใน
อินเดีย ปากีสถาน อียิปต์ ยุโรปใต้จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง (Chordata) ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นม (Mammalia) เป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับงานเกษตรกรรมของประเทศแถบเอเชียมากที่สุดต้องกา ร
อ้างอิงเพราะชาวนานิยมเลี้ยงกระบือเป็นแรงงานเพ่ือไว้ไถนา บ้างก็ใช้กระบือเป็นพาหนะเข้าไปท าไร่
ท านา บ้างก็ฆ่ากระบือกินเนื้อเป็นอาหาร กระบือจึงมีประโยชน์หลายประการ ปัจจุบันมีการใช้งาน
กระบือน้อยลงกระบือเป็นสัตว์มีสี่ขา เท้าเป็นกีบ ตัวขนาดใกล้เคียงกับวัวโตเต็มวัยเม่ืออายุระหว่าง 5 -
8 ปี น้ าหนักตัวผู้โตเต็มวัยโดยเฉลี่ย 520-560 กิโลกรัม ตัวเมียเฉลี่ยประมาณ 360-440 กิโลกรัม ตัวผู้
จะใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อย มีผิวสีเทาถึงด า  
 
2.กระบือปลัก   
  เป็นกระบือใช้งานลักษณะหัวค่อนข้างยาว หน้าแคบ เขาใหญ่ บางตัวเขาโค้งงอเข้าหากัน
หรือเขาสั้นเรียกว่า กระบือทุย หนังสีเทา บางตัวสีชมพูเรียกว่า กระบือเผือก มีน้ าหนัก 500 -700 
กิโลกรัม ระยะอุ้มท้อง 287-340 วัน กระบือจะออกลูกทุกปี กระบือปลักในประเทศไทยมีความ
แตกต่างกันแต่ละภาคเช่น  ภาคเหนือ มี 3 ชนิด กระบือทุย กระบือแขมมีขนาดเล็กกว่ากระบือทุย 
และกระบือจามมีลักษณะคล้ายกระบือภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกระบือปลักมีขนาดเล็ก
ไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อเปรียวคล้ายกระบือปุา  ภาคกลางกระบือมีลักษณะดีมาจากตาก อุตรดิตถ์ อุทัย 
นครสวรรค์ มีน้ าหนักมาก 700-750 กิโลกรัมและกระบือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลูกกระบือจะกินนม
แม่จนอายุประมาณ 1 ปี 6 เดือน กระบือจะเจริญเติบโตใช้แรงงานได้ระหว่างอายุ 2.5 -3 ปี ช่วงที่ใช้
งานได้เต็มที่ คือระหว่างอายุ 6-9 ปี กระบือแต่ละตัวจะใช้งานได้จนอายุย่างเข้ า 20 ปี อายุกระบือ
โดยทั่วไปเฉลี่ยประมาณ 25 ปี 
 
ประโยชน์ของกระบือ 
         
 1. การใช้เป็นแรงงาน กระบือมีรูปร่างลักษณะเหมาะกับกับการใช้เป็นแรงงานในพ้ืนที่เป็น
โคลนตมได้ดี เพราะขาทั้งสี่ข้างรับน้ าหนักได้ดี  มีกีบเท้าใหญ่และแข็งแรงเดินได้ดีในโคลน  และมีข้อ
กีบและข้อขาที่เคลื่อนไหวคล่องตัว ท าให้เดินได้ดีในที่นาขรุขระ กระบือ เป็นแรงงานหลักที่ส า คัญของ
ชาวนา เช่น ใช้ในการเตรียมดินไถนาและคราด การนวดข้าว ลากเกวียน ไถนา หรือไถวัชพืชระหว่าง
ร่องมันส าปะหลังหรือร่องอ้อยในบางพ้ืนที่ 
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 2. การใช้มูลและปุ๋ย มูลกระบือมีความส าคัญมากในการฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
เนื่องจากที่นาได้ใช้เป็นปุ๋ยเคมีติดต่อกันหลายปี ท าให้ดินเสื่อมคุณภาพแข็งแรงเป็นดินดาน แต่ถ้าใส่
ปุ๋ยคอกจากมูลกระบือเป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุให้กับดิน จะท าให้โครงสร้างของดินร่วนซุย เพ่ิมธาตุ
อาหารให้กับพืช และให้ธาตุอาหารพืชในลักษณะต่อเนื่อง และยังท าให้การเกิดฟ้ืนฟูสิ่งมีชีวิตในดิน 
เช่น จุลินทรีย์ ไส้เดือน แมลงต่างๆ จากผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในมูลกระบือ โดยพบว่า ในมูล
กระบือมีธาตุไนโตรเจน 1.39 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 0.97เปอร์เซ็นต์ และโปรตัสเซียม 0.43 
เปอร์เซ็นต์ ของน้ าหนักแห้ง ส าหรับปริมาณมูลที่ผลิตได้ต่อตัว กระบือโตเต็มที่จะถ่ายมูลคิดเป็น
น้ าหนักแห้งปีละ 2-3 ตัน 
 3. การให้เนื้อ เนื้อกระบือถือว่าเป็นเนื้อที่มีคุณภาพต่อผู้บริโภค ด้วยเหตุผลด้านรสชาติที่ ดี 
เป็นเนื้อที่มีปริมาณไขมัน และไตรกลีเซอไรด์น้อยเม่ือเทียบกับเนื้อไก่ เนื้อโค และเนื้อปลา แต่เส้นใยมี
ลักษณะหยาบกว่าเนื้อโค 
 
ข้อได้เปรียบของการเล้ียงกระบือ  
         
 1.เลี้ยงง่ายลงทุนต่ าไม่ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงทนทานต่อสภาพแวดล้อมและใช้
ประโยชน์จากอาหารหยาบที่มีคุณภาพต่ าได้ดี  
 2. เหมาะกับระบบการเกษตรแบบพอเพียงหรือเกษตรยั่งยืน ส าหรับเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ท า
กินน้อยเพราะเกษตรกรมีภูมิปัญญาและพ้ืนที่เลี้ยงอยู่แล้ว โดยเลี้ยงกระบือไว้ใช้แรงงาน ใช้มูลเป็นปุูย
ปรับปรุงดิน และผลิตลูกขายเพ่ิมรายได้ 
 3. กระบือที่มีการคัดเลือกพันธุ์ การจัดการเลี้ยงดูการปูองกันโรคที่ถูกต้องจะให้ผลผลิตสูงได้
เท่าเทียมกับโคพันธุ์ต่างประเทศที่เลี้ยงในสภาพเดียวกัน  
 4. พ้ืนที่ว่างเปล่าหรือที่น าท่วมขังบางฤดู เหมาะที่จะใช้เลี้ยงขุนกระบือในระยะสั้นได้ดี
อัญชลี (2545) กล่าวว่ากระบือนับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความส าคัญต่อระดับเกษตรกรรายย่อยในชนบท
อยู่ตลอดเวลา โดยนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในระบบการผลิตการเกษตรที่มี การเพ่ือปลูกเป็นรายได้หลัก 
นานมาแล้วท่ีกระบือถูกใช้แรงงานในการเกษตร การใช้มูลเป็นปุูยและเม่ือมีความจ าเป็นก็สามารถขาย
เป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วย ในขณะเดียวกันสามารถใช้ผลพลอยได้ในไร่นาซ่ึงมีราคาถูกมาใช้เป็น
อาหารเลี้ยงกระบือเพ่ือเป็นเนื้อสัตว์ ที่มีราคาสูงได้จะสังเกตได้ว่ากระบือพ้ืนเมืองและกระบือพันธุ์ที่
เลี้ยงด้วยอาหารแบบเดียวกัน และอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันนั้น โคจะมีร่างกายผอมในขณะที่
กระบือยังคงสภาพเดิม ซ่ึงอาจเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านสัณฐานวิทยาสรีระวิทยาและการ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท าให้กระบือมีความแตกต่างจากโค และเอ้ือประโยชน์ในการน า เอา
สารอาหารไปเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อได้ดีกว่าโคอย่างไรก็ตามจากข้อเท็จจริงซ่ึงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า
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การเลี้ยงกระบือของเกษตรกรได้ถูกละเลยจากภาครัฐและแม้กระทั่งเกษตรกรเองก็นิยมและหันไป
เลี้ยงสัตว์ พันธุ์ต่างประเทศการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรยังเป็นไปแบบพ้ืนบ้านไม่มีระบบการผลิตใน
เชิงธุรกิจ ซ่ึงอาจจะเก่ียวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรเองด้วยโอกาสและข้อ
ได้เปรียบของการเลี้ยงกระบือ 
 
คุณสมบัติท่ีดีของกระบือ 
              
 กระบือนั้นมีทั้งที่ดีและที่ไม่ดี ลักษณะกระบืองามที่ดีนั้น ผู้รู้ท่านบอกไว้ว่า “หนักบางและตึง 
จมูกกว้างมีเหง่ือชื้นอยู่เสมอ กระดูกตรงไม่คดไปทางซ้ายหรือขวา นัยน์ตาแจ่มใส แต่ไม่ใช่ตาต่ืน โคน
เขาเล็กเรียวไปตลอด ปลายเขาโค้งเข้าหากันไม่กางเกะกะ เนื้อเขาละเอียดคล้ายสีผึ้ง คอหนาปาน
กลาง หลังตรง ล าตัวลึกและกว้าง ส่วนท้ายใหญ่ ตะโพกใหญ่มนที่เรียก กันว่า “ก้นมะนาวตัด” โคน
หางใหญ่ ซอกที่โคนหางมีเนื้อเต็มแน่น หางยาวลงไปถึงครึ่งหน้าแข้ง พู่หางเป็นพวง หน้าอกกว้าง ขา
หน้าทั้งสองติดแนบชิดกับล าตัว ขาตรงไม่สอบเข้าหรือแบะออก ขาหลังตรงกีบใหญ่ กีบทั้งสองชิดกัน 
ดูเป็นวงกลมท่าทางประเปรียว กินหญ้าเร็ว ไม่ค่อยเลือกหญ้า มักเดินออกหน้าน าฝูงเสมอ กระบือบาง
ตัวก่อนจะลงนอนมักหมุนตัวไปรอบๆ ที่ท่ีจะนอน และใช้เท้าหน้าตะกุยดิน ๓- ๔ ครั้งแล้วจึงนอน 
กระบือชนิดนี้เรียกกันว่า “กวายกวาดกอง” ถือกันว่าเป็นกระบือมีตระกูลดี กระบือชนิดนี้ มักฝึกง่าย 
ใช้งานดี กระบือเผือกหรือกระบือด าไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องใช้งาน”(อัญชลี,2545) 
 
ดัชนีการทนความร้อน THI (Temperature Humidity Index) 
              
 ดัชนีความร้อน คือ อุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้ว่าขณะนั้นอาการร้อนเป็นอย่างไรหรืออุณหภูมิ
ที่ปรากฏในขณะนั้นเป็น เช่นอะไร โดยการน าเอาอุณหภูมิของอากาศที่ตรวจวัดได้จริงและความชื้น
สัมพัทธ์ของอากาศมาท าการวิเคราะห์หาค่าที่เป็นตัวแทนของอุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้ในสภาพอากาศ
ขณะนั้น 
            ดัชนีความร้อนได้มีการศึกษาและพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2521 โดย George Winterling ซ่ึงมี
ข้อสมมุติฐานว่า ดัชนีความร้อนมีส่วนเก่ียวข้องกับร่างกายมนุษย์ มวล และความสูง ชนิดของเสื้อผ้าที่
เราใส่ จ านวนและชนิดของกิจ กรรมที่เราได้กระท า ความหนาของผนังหลอดเลือด พลังงา น
แสงอาทิตย์และรังสีอุลตราไวโอเล็ต รังสีดวงอาทิตย์ที่สัมผัสกับร่างกายคนเรา และความเร็วลมจากสิ่ง
ที่กล่าวมานี้มีความส าคัญต่อความคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์ท่ีเป็นค่าดัชนีความร้อนที่ได้สะท้อนให้เห็น
ถึงความไม่แน่นอนและความเข้าใจเก่ียวกับอุณหภูมิ (กรมอุตุนิยมวิทยา ,2521) 
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            ในประเทศแคนนาดานิยมใช้ humidex แทนการใช้ค่าดัชนีความร้อน โดยมีความแตกต่าง
กันที่ humidex จะใช้ค่าอุณหภูมิจุดน้ าค้างมากกว่าความชื้นสัมพัทธ์ (จุดน้ า ค้างคือจุดที่ อุณหภูมิซ่ึ งมี
อากาศถูกท าให้เย็นลงด้วยความลดคงที่ และด้วยปริมาณของไอน้ าในอากาศคงนั้นคงที่ จนกระทั่งเกิด
การอ่ิมตัวขึ้นหรือหมายถึงจุดที่อุณหภูมิซ่ึงความดันไอน้ าของอากาศอ่ิมตัวเท่ากับคว ามดันไอน้ าที
แท้จริงของไอน้ าที่มีอยู่ในอากาศนั้น 
 
 ดัชนีความร้อน คือ อุณหภูมิที่ เรารู้สึกได้ว่าขณะนั้นอากาศร้อนเป็นอย่างไรอุณหภูมิที่
ปรากฏในขณะนั้นเป็น เช่นไร โดยการน าเอาเอกค่าอุณหภูมิของอากาศที่ตรวจวัดได้จริงและความชื้น
สัมพันธ์ของอากาศมาท าการวิเคราะห์หาค่าที่เป็นตัวแทนของอุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้ในสภา วะอากาศ
ขณะนั้น 
 ดันชีความร้อนได้มีการศึกษาและพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ.2521 โดย George Winterling ซ่ึงมี
ข้อสมมุติฐานว่า ดัชนีความร้อนมีส่วนเก่ียวข้องกับร่างกายมนุษย์ มวล และความสูง ชนิดของเสื้อผ้าที่
เราใช้สวมใส่ จ านวนและชนิดของกิจกรรมที่เราได้ท า ความหนาของผนังหลอดเลือดพลังงาน
แสงอาทิตย์และรังสีอุลตราไวโอเร็ต รังสีดวงอาทิตย์ที่สัมผัสกับร่างกายคนเรา และความเร็วลมจากสิ่ง
ที่กล่าวมานี้มีความส าคัญต่อความคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์ท่ีเป็นค่าดัชนีความร้อนที่ได้สะท้อนให้เห็น
ถึงความไม่แน่นอนและความเข้าใจเก่ียวกับอุณหภูมิ 
 ในประเทศแคนาดานิยมใช้ Humidex แทนการใช้ค่าดัชนีความร้อน โดยมีความแตกต่างกัน
ที ่Humidex จะใช้ค่าอุณหภูมิจุดน้ าค้างมากกว่าความชื้นสัมพัทธ์(จุดน้ าค้างคือจุดที่อุณหภูมิซ่ึงอากาศ
ท าให้เย็นลงด้วยความลดคงที่ และด้วยปริมาณของไอน้ าในอาการนั้นคงที่ จนกระทั่งเกิดการอ่ิมตัวขึ้น
หรือหมายถึงจุดที่อุณหภูมิซ่ึงความดันไอน้ าของอากาศอ่ิมตัวเท่ากับความดันไอน้ าที่แท้จริงของไอน้ าที่
มีอยู่อากาศนั้น) 
 ดัชนีความร้อนถูกก าหนดไว้เพ่ือให้เท่ากับอุณหภูมิของอากาศที่เกิดขึ้นจริงเม่ือความดันย่อย
ของไอน้ ามีค่าเท่ากับมูลค่าพ้ืนฐานของความดันบรรยากาศ 1.6 กิโลปาสคาล ที่มาตรฐานความกด
บรรยากาศ (101.325 กิโลปาสคาล)มูลค่าพ้ืนฐานนี้สอดคล้องกับจุดน้ า ค้างจาก 14 องศาเซลเซียส 
(57 องศาฟาเรนไฮต์) และอัตราส่วนการผสมของ 0.01  (10 กรัมของไอน้ า ต่อกิโลกรัมของอากาศ
แห้ง).นี้สอดคล้องกับอุณหภูมิของอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส (77 องศาฟาเรนไฮต์) และความชื้น
สัมพัทธ์ 50 เปอร์เซ็นต์ ในแผนภูมิ Psychrometric ที่ระดับน้ าทะเล 
 จากตารางค่าดัชนีความร้อน อธิบายได้ว่า เม่ืออุณหภูมิสูง ระดับความชื้นสัมพัทธ์จะท าให้
ดัชนีความร้อนมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่แท้จริงที่มีอุณหภูมิต่ ากว่าหรืออุณหภูมิเย็นกว่า ตัวอย่างเช่น ที่
อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส (80 องศาฟาเรนไฮต์) ดัชนีความร้อนจะมีค่าใกล้เคียง อุณหภูมิที่แท้จริงที่
ตรวจวัดได้ เม่ือความชื้นสัมพัทธ์มีค่า 45  เปอร์เซ็นต์ แต่ที่อุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส (110 องศาฟา
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เรนไฮต์) ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่อ่านได้จะมีค่าสูงกว่า 17 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไปจะท าให้ค่าดัชนีความร้อนมี
ค่ามากกว่า 43 องศาเซลเซียส 
 รูปแบบที่อธิบายได้พิจารณาถึงความจริงอย่างหนึ่งถ้าอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้จริงสูงกว่า 27 
องศาเซลเซียส (80 องศาฟาเรนไฮต์) อุณหภูมิจุดน้ าค้างสูงกว่า 12 องศาเซลเซียส (54 องศาฟาเรน
ไฮต์) และค่าความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ค่าดัชนีความร้อนและ Humidex ที่ปรากฏจะ
ขึ้นอยู่กับการตรวจวัดอุณหภูมิในร่มที่ไม่ใช่บริเวณที่มีแสงอาทิตย์สัมผัส ดังนั้นจะต้องระวังให้มาก
ขณะที่ท าการตรวจวัดอุณหภูมิในบริเวณที่มีแสงอาทิตย์ ดัชนีความร้อนยังไม่เป็นปัจจัยในผลกระทบ
ของลมที่ลดอุณหภูมิ 
 การพิจารณาทางอุตุนิยมวิทยา โดยมีเง่ือนไขว่า บริเวณที่ โล่งแจ้ง ขณะที่ความชื้นสัมพัทธ์
เพ่ิมสูงขึ้น สิ่งแรกที่เกิดคือหมอกและหลังจากนั้นจะมีการพัฒนาเป็นเมฆหนาปกคลุม เป็นการลด
จ านวนรังสีจากดวงอาทิตย์ที่แผ่ลงมากระทบพ้ืนผิวโลกโดยตรง ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์ตรงกันข้าม
ระหว่างศักย์ของอุณหภูมิสูงสุดและศักย์ของความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด เพราะว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ เชื่ อถือได้
ว่าดัชนีความร้อนที่สูงที่สุดที่อ่านได้แท้จริงสามรถรู้ได้ว่าบริเวณที่ต่างๆ บนโลกมีค่าประมาณ 71 องศา
เซลเซียส (160 องศาฟาเรนไฮต์) อย่างไรก็ตามในเมือง Dhahran ประเทศซาอุดิอารเบีย ในวันที่ 8 
กรกฎาคม ปี พ.ศ.2546 มีอุณหภูมิที่จุดน้ าค้างมีค่า 35 องศาเซลเซียส (95 องศาฟาเรนไฮต์) ขณะที่
อุณหภูมิมีค่า 42 องศาเซลเซียส (108 องศาฟาเรนไฮต์) ผลท่ีได้คือค่าดัชนีความร้อนมีค่า 78 องศา
เซลเซียส (172 องศาฟาเรนไฮต์)  ตารางค่าดัชนีความร้อนที่มีค่าเป็นองศาฟาเรนไฮน์ (U.S.Nationl 
Oceanic and Atmoospheric  Administration, NOAA’s National Weather Service) ดังแสดง
ในตารางที่ 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1  ดัชนีความร้อน (Heat Index) อุณหภูมิ (องศาฟาเรนไฮต์) 
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ตารางท่ี 2. 2  ดชันีความร้อน (Heat Index) อุณหภูม ิ (องศาเซลเซียส) 

 
หมายเหตุ ได้แปลงค่าองศาฟาเรนไฮต์จากตารางที่ 2.1 เป็นองศาเซลเซียสโดยตัดจุดทศนิยมทิ้งไป
  เพ่ือจะดูได้ง่ายขึ้นในตารางที่ 2.2 
  
 ดัชนีความร้อน คือการวัดความร้อนที่เป็นความรู้สึกว่าเป็นอย่างไรเม่ือความชื้นสัมพัทธ์เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่เก่ียวข้องกับอุณหภูมิอากาศที่แท้จริง 
 การหาค่าดัชนีความร้อนซ่ึงดูจากตารางดัชนี ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิอากาศที่ 36 องศา
เซลเซียส (96 องศาฟาเรนไฮต์) และความชื้นสัมพัทธ์ 65 เปอร์เซ็นต์ ดัชนีความร้อนที่เรารู้สึกได้จะ
เป็น 49 องศาเซลเซียส (121 องศาฟาเรนไฮต์) 
 สิ่งส าคัญต้ังแต่ค่าดัชนีความร้อนที่สร้างขึ้นโดยมีเง่ือนไขส าหรับที่ร่มเงา ลมอ่อน ถ้ากรณีที่
สัมผัสกับแสงอาทิตย์เต็มที่ค่าดัชนีความร้อนสามารถเพ่ิมขึ้น 15 องศาฟาเรนไฮต์ เช่นเดียวกับ ลมพัด
แรงส่วนอ่ืนๆที่เปลี่ยนแปลงไปกับความร้อน อากาศแห้งอาจท าให้เกิดอันตรายที่รุนแรงได้ 
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ตารางที่ 2. 3 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากดัชนีความร้อน 

องเซลเซียส องศาฟาเรนไฮต์ ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต 

27-32 80-90 

เตือนระวัง-ความเม่ือยล้าที่อาจเกิดขึ้นได้เวลา 
ยาวนานเม่ือได้มีการสัมผัสกับอากาศที่ร้อนและมีกิจ 
กรรมที่ต่อเนื่องที่อาจท าให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อน 

32-41 90-105 

เตือนระวังรุนแรง-อาการปวดแสบปวดร้อนและความอ่อนเพลีย 
หรือเหนื่อยล้าอาจเกิดขึ้นได้ การท ากิจกรรมที่ต่อเนื่องอาจท าให้เกิด 
จังหวะของความร้อนที่เรียกว่าHeat stroke 

41-54 105-130 

อันตราย-อาการปวดแสบปวดร้อนและความอ่อนเพลียหรือเหนื่อยล้า 
จะเหมือนกับ Heat stroke ที่เป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นเม่ือมีการกระท า 
กิจกรรมต่อเนื่อง 

มากกว่า 54 มากกว่า 130 อันตรายรุนแรง-Heat stroke อยู่ใกล้ตัว 
 
หมายเหตุ การสัมผัสความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์เต็มที่ดัชนีความร้อนจะเพ่ิมสูงขึ้นอีก ถึง 8 องศา
 เซลเซียส( 14 องศาฟาเรนไฮต์) 
 
รูปแบบสมการ 
 การประมาณค่าดัชนีความร้อนเป็นองศาฟาเรนไฮต์มีค่าความคลาดเคลื่อน≠1.3 องศาฟา
เรนไฮต์ จากสมการของข้อมูลหลายชนิดมาปรับใช้เป็นโมเดลส าหรับร่างกายมนุษย์ ที่ อุณหภูมิสูงกว่า
และเท่ากับ 80 องศาฟาเรนไฮต์ และมีความชื้นสัมผัสอย่างน้อย 40 เปอร์เซ็นต์ 
สูตร THI  
               

THI  =  Tdb + 0.36(TdP) + 41.2 
 เม่ือ    Tdb  =  อุณหภูมิตุ้มแห้ง (OC) 
          Tdp  =  อุณหภูมิหยดน้ าค้าง (OC) 
 

อุณหภูมิตุ้มแห้ง 
             
 อุณหภูมิตุ้มแห้ง (Dry bulb Temperature) ขึ้นอยู่ กับปริมาณความชื้นในอากาศ ซ่ึง
สัมพันธ์กับค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) ผลต่างของอุณหภูมิกระเปาะเปียกและอุณหภูมิ
กะเปาะแห้ง จะต่างกันน้อยหากปริมาณน้ าในอากาศน้อย เนื่องจากน้ าจะระเหยได้น้อยลง 
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 อุณหภูมิกระเปาะเปียกและกระเปาะแห้งจะมีค่าเท่ากันเม่ืออากาศอ่ิมตัวด้วยไอน้ า หรือมี
ความชื้นสัมพัทธ์ 100 เปอร์เซ็นต์ 
 
อุณหภูมิหยดน้ าค้าง 
             
 อุณหภูมิจุดน้ าค้าง (Dew point Temperature หมายถึง อุณหภูมิที่ เม่ืออากาศชื้นถูกท า
ให้เย็นลงขณะที่ปริมาณไอน้ ายังคงที่ การลดอุณหภูมิถึงจุดหนึ่งจะท าให้ไอน้ า เกิดการอ่ิมตัว และกลั่น
ตัวควบแน่นเป็นหยดน้ า (Condensate) ที่ความดันบรรยากาศ (Atmospheric pressure) คงที่ 
ตัวอย่าง Dew point ที่เห็นในชีวิตประจ าวัน เช่น การต้ังแก้วน้ าเย็นไว้ และมีหยดน้ ามาเกาะที่ผิวแก้ว
ด้านนอก เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิของอากาศบริเวณแก้วน้ าเย็นต่ ากว่าจุดน้ าค้างและกลั่นตัวเกาะอยู่
บนผิวแก้ว ส าหรับคนที่ใส่แว่นตา จะมีประสบการณ์นี้ดี หากเดินเข้าไปในห้องเย็นจะมีไอน้ ามาเกาะ
ท าให้แว่นตาเป็นฝูา 
 เม่ือความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้นถึง 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นสภาวะที่อากาศอ่ิมตัวด้วยไอน้ า ไม่
สามารถรับไอน้ าเพ่ิมได้อีก อุณหภูมิอากาศไม่จ าเป็นต้องลดลง เพ่ือให้เกิดการกลั่นตัว อุณหภูมิจุด
น้ าค้างจะเท่ากับอุณหภูมิที่วัดได้จากอากาศ (ซ่ึงคืออุณหภูมิกระเปาะแห้ง) เกิดภาวะที่เรีย กว่า หมอก 
(fog) 
 
การดัดแปลงโรงเรือน 
              
 Valtorta et al.(1997)ได้ศึกษารูปแบบที่แตกต่างออกไปของการดัดแปลงการใช้ shades 
ซ่ึงหมายรวมถึงร่มเงาที่เกิดขึ้นจากต้นไม้และเม่ือมีความเข้มข้นของการรวมกลุ่มของกระบือที่ เพ่ิมมาก
ขึ้น สามารถท าให้เป็นแหล่งเชื้อโรคและสามารถท าให้สัตว์ตายได้  วัสดุที่ เป็นวัสดุสังเคราะห์และ
สามารถห าได้สะดวก (shade cloth) ที่สามารถน ามาจัดสร้างร่มเงา ซ่ึงวัสดุต่างๆ เหล่านี้สามารถช่วย
ในการตัดการแผ่รังสีของแสงจากดวงอาทิตย์ ก่อนที่จะตก ลงสู่วัสดุที่ เป็นโครงสร้างขอ งหลังคา
โดยตรง การดัดแปลงเพ่ือลดความเครียดเนื่องจากความร้อนที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบันนั้นเพ่ือจัดการ
ลดความสูญเสียในการจัดการฟาร์มในหลายระดับ ซ่ึงล้วนแล้วแต่เ ป็นวิธีการที่ไม่สามารถจัดการกับ
ปัญหาได้อย่างเรียบร้อยทั้งหมดทั้งระบบการลดอุณหภูมิและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการต่างๆ ที่
น ามาใช้นั้นล้วนมีราคาแพง (Ravagnolo et al. 2000) พลังงานในรูปความร้อน 
 การดัดแปลงโรงเรือนเพ่ือลดอุณหภูมิสภาพแวดล้อมนั้นมีการจัดการได้หลายวิธีด้วยกันล้วน
แล้วแต่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการโดยมีเปูาหมายเพ่ือให้สัตว์สามารถ อยู่ได้
อย่างสุขสบาย การจัดการโรงเรือนโดยการดัดแปลงนั้นมีเปูาหมายเพ่ือลดการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ 
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เนื่องจากการสูญเสียศักยภาพในการผลิตสัตว์นั้นมีสาเหตุมาจากความเครียดเนื่องจากความร้ อนเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ อัตราการผสมติดของสัตว์จะลดลงประมาณ 40-60%  และลดลง 10 -20% 
ในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดลงมากที่สุดในช่วงฤดูร้อน เนื่องมาจากประสบปัญหาเครียด
เรื้อรังเป็นเวลานาน( Cavestany  et al. 1985  )  การดัดแปลงการจัดการเพ่ือลดความเครียด
เนื่องจากความร้อนมี หลายวิธีการด้วยกัน   ได้แก่ การใช้ sprinkler,  พัดลม และการดัดแปลง
หลังคาในหลายรูปแบบ ซ่ึงการจัดการจะได้ผลเม่ือมีการดัดแปลงในสภาพอากาศการเลี้ยงแบบร้อน
แห้ง(Dry conditions) (Stott et al. 1976; Armstrong และ Wiersma.1986) ประสบความส าเร็จ
ในระดับที่น่าพอใจในต่างประเทศ แต่ในสภาพอากาศแบบร้อนชื้น(wet conditions หรือ tropical 
conditions)ในประเทศไทยยังเป็นปัญหาต้องศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป       
 ด้ังนั้นภายใต้การจัดการดัดแปลงโรงเรือนเพ่ือลดความเครียดเนื่องจากความร้ อนจึงมีความ
จ าเป็นต้องศึกษาเพ่ืออธิบายถึงผลของการลดอุณหภูมิจากการใช้วัสดุและวิธีการที่เหมาะสมโดยการ
ดัดแปลงหลังคาสองชั้นเพ่ือลดอุณหภูมิภายใต้หลังคาโรงเรือนในสภาพการเลี้ยงในสภาวะอากาศร้ อน
ชื้นของประเทศไทยเพ่ือการผลิตโคได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ความเครียดมีหลายสาเหตุ  เช่น ความเครียดเนื่องจากความร้อนมีสาเหตุมาจากหลาย
ปัจจัย  ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ, การแผ่รังสี, ความชื้น, และความเร็วลม ท าให้ค่าทางสรีระวิทยาของ
สัตว์มีการเปลี่ยนแปลงซ่ึงค่าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของสัตว์ได้แก่ อัตราการเต้นของ
หัวใจ, อัตราการหายใจ และอัตราการขับเหง่ือ เป็นต้น อุณหภูมิร่ างกายที่สูงขึ้นของสัตว์ท าให้สัตว์ 
ประสบปัญหาความเครียดเนื่องจากความร้อน หากเกิดปัญหาดังกล่าวเป็นเวลานานสามารถท าให้สัตว์
ตายได้ (Vajrabukka, 1992 ; Blackshaw and Blackshaw, 1994) การใช้ Polypropylene fabric 
sheet หรือ Shade cloth เข้ามาเป็นทางเลือกในการดัดแปลงโรงเรือนปศุสัตว์เพ่ือลดอุณหภูมิ
สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการเลือกใช้ที่ มีความเข้ม 70-80 เปอร์เซ็นต์ (Bucklin et at., 1993)  
สามารถท าให้อุณหภูมิภายใต้หลังคาลดลงได้จริงในโคนมที่เลี้ยงในสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศ
ไทย Khongdee et al. (2005) ได้ศึกษาการออกแบบโรงเรือนหลังคาสองชั้น โดยสร้างโครงหลังคา
แบบใช้เหล็กเพ่ือความแข็งแรงทนทานและติดต้ัง Polypropylene fabric sheet 80 เปอร์เซนต์ สูง
กว่าหลังคาปกติประมาณ 80-100 เซนติเมตร. เนื่องจากวัสดุดังกล่าว  มีคุณสมบัติในการตัดแสงเม่ือ
แสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบที่วัสดุจึงท าหน้าที่ตัดแสง และเม่ือมีการตัดแสงแล้วนั้นแสงที่เหลือจะ
ตกกระทบหลังคาเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนที่น้อยลง เม่ือพลังงานความร้อนตกกระทบลงสู่ ตัว
สัตว์เม่ือเปรียบเทียบกับในสภาพที่ไม่ได้มีการดัดแปลงโรงเรือนแบบหลังคาสองชั้น  (Khongdee et 
al, 2006) 
 
 



 

บทท่ี 3 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 

อุปกรณ์การทดลอง 
 
 1.โรงเรือนเพ่ือใช้ในการทดลองโดยดัดแปลงการสร้างโรงเรือน ขึ้นโครงด้วยเหล็กสูงจาก
หลังคาเดิม 80 เซนติเมตร และใช้แสลน (WPSC) สีด า 80 เปอร์เซ็นต์ (WPSC = shade cloth with 
80 เปอร์เซ็นต์ shade factor, Polysac Co., Bangkok, Thailand) กางบนโครงเหล็ก 
 2.ฟางข้าว 
 3.กระบือเพศเมีย 10 ตัว ที่มีอายุ 2 ปี น้ าหนัก (ประมาณ 270 กก.) 
 4.ชุดเครื่องมือ ในการศึกษาดัชนีการทนความร้อนค่า THI  เก็บข้อมูล 
 
วิธีการทดลอง 
 
 1. การวางแผนการทดลอง 
 การวางแผนการทดลอง T-test ใช้กระบือกระบือเพศเมีย (1/2  Hindu Brazil X 
½Brahman) 10 ตัว ที่มีอายุ 2 ปี น้าหนักประมาณ 250 กก. ใกล้เคียงกัน โดยจัดทรีตเมนต์  ดังนี้ 
ทรีตเมนต์ที่ 1  ใช้กระบือ 5 ตัวเป็นกลุ่ม control 
ทรีตเมนต์ที่ 2  ใช้กระบือ 5 ตัวเป็นกลุ่ม treatment 
 
 2. วิธีปฏิบัติการทดลอง มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี            
   2.1. การเตรียมโรงเรือนปกติ 
   2.2. การดัดแปลงโรงเรือนเพ่ือใช้ในการทดลองโดยดัดแปลงการสร้างโรงเรือนขึ้นโครง
ด้วยเหล็กสูงจากหลังคาเดิม 80 เซนติเมตร และใช้แสลน (WPSC) สีด า  80 เปอร์เซ็นต์ (WPSC = 
shadecloth with 80 เปอร์เซ็นต์ shade factor, Polysac Co., Bangkok, Thailand) กางบนโครง
เหล็ก 
   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
ด้านอาหารข้น และอาหารหยาบ และมีน้ าให้กินตลอดเวลาจนเสร็จสิ้นการทดลอง 
 3. การเก็บข้อมูล มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
   3.1. เตรียมจัดชุดเครื่องมือในการศึกษาสภาพอากาศภายในโรงเรือน การเก็บข้อมูล 
(DB), (WB) ค่าการแผ่รังสีของแสง โดยใช้ Black Globe (Somparn, 2004) 
   3.2. เก็บข้อมูลการศึกษาสภาพอากาศภายในโรงเรือน ที่เวลา 08:00 น. 14:00 น.และ 
17: 00 น. 
   3.3. เตรียมจัดชุดเครื่องมือในการศึกษาสภาพอากาศภายนอกโรงเรือน การเก็บข้อมูล
(DB), (WB) ค่าการแผ่รังสีของแสง 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) ซ่ึงเป็น
ปัจจัย และสัตว์แต่ละตัวเป็นซ้ า (Steel and Torrie 1980) โดยใช้ PROC TTEST ของ SAS V. 9.0 
(SAS Institute 1999) เพ่ือหาความแตกต่างระหว่าง ทรีตเมนท์ และค่าที่แสดง เป็น ค่าเฉลี่ย ± SE 
 
สถานท่ีท าการทดลอง 
 
            วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  หมู่ 2  ต าบลบางมัญ  อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
 
ระยะเวลาในการศึกษาทดลอง 
               
            เริ่มท าการทดลองต้ังแต่วันที่ 19 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
 

 

 
 
 



 

บทท่ี 4 
ผลการทดลอง 

 
 จากผลการทดลองได้ผลดังนี้ ผลของดัชนีการทนความร้อนกับการเลี้ยงกระบือภายใต้การ
ตัดแปลงโรงเรือนได้ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 4.1   
 
ตารางท่ี 4.1 ค่าดัชนีการทนความร้อนภายใต้โรงเรือนเก็บข้อมูลที่เวลา 8:00 น., 14:00 น. และ                                    

      17:00 น.± 

Time MR±SD NR±SD OS±SD P- value 

8:00 72.50 ± 4.54 72.99 ± 4.45 73.31 ± 4.51 NS 

14:00 81.37 ± 41.13z 83.11 ± 4.11y 87.84 ± 4.41x <0.0001 

17:00 79.99 ± 3.92y 80.86 ± 3.83y 81.91 ± 3.93x 0.0017 

NS – ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต (P>0.05) 

x, y, z – มีความหมายแตกต่างกันอย่างมีนัยยิ่งส าคัญทางสถิติ  (P<0.01)  

                  

             จากตารางที่ 4.1 สามารถอธิบายได้ว่า  เม่ือทดสอบนัยส าคัญทางสถิติพบว่า ค่าดัชนีการ
ทนความร้อน (Temperature Humidity Index) ที่ เวลา 8.00 น. อุณหภูมิภายนอกมีค่า เท่ากับ 
73.31±4.51 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) เม่ือเทียบกับโรงเรือนปกติ ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 
72.99±4.45 และโรงเรือนดัดแปลง ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 72.50±4.54  ตามล าดับ และพบว่าค่าดัชนีการทน
ความร้อน (Temperature Humidity Index) ที่เวลา 14:00 น.อุณหภูมิภายนอกมีค่า  87.84±4.41 
องศาเซลเซียส มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เม่ือเทียบกับโรงเรือนปกติ ซ่ึงมี
ค่าเท่ากับ 83.11±4.11 องศาเซลเซียส โรงเรือนดัดแปลง ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 81.37±4.13 องศาเซลเซียส 
และเม่ือทดสอบนัยส าคัญทางสถิติพบว่าดัชนีการทนความร้อน  (Temperature Humidity Index) ที่
เวลา 17:00 น.อุณหภูมิภายนอกมีค่า 81.91±3.93 องศาเซลเซียส เม่ือเทียบกับโรงเรือนปกติ ซ่ึงมีค่า
เท่ากับ 80.86±3.83 องศาเซลเซียส  และโรงเรือนดัดแปลง ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 79.99±3.92 องศา
เซลเซียส ตามล าดับมีความหมายแตกต่างกันอย่างมีนัยยิ่งส าคัญทางสถิติ (P<0.01) ดังแสดงในภาพที่ 

4.1 และ 4.2  
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ภาพท่ี  4.1 กราฟดัชนีการทนความร้อนภายใต้โรงเรือนที่เวลา 8:00 น. 
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ภาพท่ี  4.2 กราฟดัชนีการทนความร้อนภายใต้โรงเรือนที่เวลา 14:00 น. 
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ภาพท่ี  4.3 กราฟดัชนีการทนความร้อนภายใต้โรงเรือนที่เวลา 17:00 น. 

 

ตารางท่ี 4.2  ผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะของอาหารข้นและอาหารหยาบที่ใช้ในการทดลอง 

 
Grass Feed 

Moisture (%) 7.8 7.63 

Protein (%) 7.92 18.83 

Lipid (%) 2.4 4.83 

Ash (%) 9.73 11.74 

Total fibre (%) 26.55 9.16 

NDF (%) 61.97 31.31 

ADF (%) 34.93 18.48 

Ca (%) 0.4 1.38 

P (%) 0.24 0.98 

NaCl (%) NA 0.45 



 

บทท่ี 5 

สรุป  วิจารณ์ผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการทดลอง 
             
          จากการศึกษาครั้งนี้ ค่าดัชนีการทนความร้อน  (Temperature Humidity Index) ที่ เวลา 
14:00 น.อุณหภูมิภายนอกมีค่าเท่ากับ 87.84±4.41 องศาเซลเซียส มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เม่ือเทียบกับโรงเรือนปกติ ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 83.11 ±4.1องศาเซลเซียส , 
81.37±4.13 องศาเซลเซียส ตามล าดับ ที่เวลา 17:00 น.อุณหภูมิภายนอกมีค่า 81.91±3.93องศา
เซลเซียส มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เม่ือเทียบกับโรงเรือนปกติและ
โรงเรือนดัดแปลง ซ่ึงมีค่าเท่ากับ  80.86±3.83 องศาเซลเซียส , 79.99±3.92 องศาเซลเซียส 
ตามล าดับมีความหมายแตกต่างกันอย่างมีนัยยิ่งส าคัญทางสถิติ (P<0.01) กับการดัดแปลงโรงเรือน
เพ่ือเลี้ยงกระบือ  
 
วิจารณ์ผลการทดลอง 
              
               จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การเลี้ยงกระบือภายใต้โรงเรือนดัดแปลงและค่าดัชนีการทน
ความร้อนกับการเลี้ยงกระบือภายใต้โรงเรือนแบบปกติซ่ึงเป็นค่าดัชนีทนความร้อนที่กระบือสามารถ 
ด ารงชีวิตอยู่ได้ในสภาพอากาศร้อนชื้นและค่าดัชนีการทนความร้อนในระดับที่มีนัยส าคัญซ่ึงทางสถิต
ในการทดลองครั้งนี้ที่เวลา 14.00 โรงเรือนดัดแปลงมีค่าเท่ากับ 81.37 ซ่ึงเป็นค่าต่ ากว่าโรงเรือนปกติ
และสภาพอากาศภายนอกสอดคล้องกับ (Vajrabukka,1992;Blackshaw and Blackshaw,1994) 
พบว่า การใช้ Polypropylene fabric sheet หรือ Shade cloth เข้ามาเป็นทางเลือกในการ
ดัดแปลงโรงเรือน ท าให้สัตว์ตายได้และการดัดแปลงโรงเรือนเพ่ือลดความเครียดเนื่องจากความร้อน
จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ืออธิบายถึงผลของการลดอุณหภูมิจากการใช้วัสดุและวิธีการที่เหมาะสม
โดยการดัดแปลงหลังคาสองชั้นเพ่ือลดอุณหภูมิภายใต้หลังคาโรงเรือนในสภาพการเลี้ยงในสภาวะ
อากาศร้อนชื้นของประเทศไทยเพ่ือการเลี้ยงกระบือได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 ผลจากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่างๆส าหรับการศึกษาและวิจัยเรื่องกระบือใน
อนาคตดังนี้ 
 1.ควรมีการศึกษาการเลี้ยงกระบือเชิงธุรกิจรวมทั้งวิเคราะห์ต้นทุนทั้งหมดที่ใช้ในการเลี้ยง
กระบือ 
 2.ควรมีการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของกระบือ ทั้งนี้ เพ่ือน าข้อมูลที่ไดมาใช้ในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุกระบือต่อไป 
 3.ควรมีการศึกษาการปรับปรุงอาหารสัตว์ให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือน ามาใช้เลี้ยงกระบือในช่วงฤดู
ต่างๆ 
 4.ควรมีการจัดท าวิจัยเก่ียวกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือพัฒนาต่อไป 
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