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พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

        "....ธนาคารโคและกระบือ ก็คือ การรวบรวมโคและกระบือโดยมีบัญชีควบคุม 
ดูแล รักษา แจกจ่าย ให้ยืมเพ่ือใช้ประโยชน์ในการเกษตร และเพ่ิมปริมาณโคและ
กระบือตามหลักการของธนาคาร ธนาคารโคและกระบือเป็นเรื่องใหม่ของโลกที่มี
ความจ าเป็นเกิดข้ึน เพราะปัจจุบันมีความคิดแต่จะใช้เครื่องกลไก เป็นเครื่องทุนแรง
ในกิจการเกษตรแต่เมื่อราคาน้ ามันเชื้อเพลิงแพงข้ึน ความก้าวหน้าในการใช้เครื่องกล
ไกเสียไป จ าเป็นต้องหันมาพ่ึงแรงงานจากสัตว์ที่เคยใช้อยู่ก่อน เมื่อหันกลับมาปรากฏ
ว่ามีปัญหามาก เพราะชาวนาไม่มีเงินซื้อโคและกระบือมาเลี้ยงเพ่ือใช้แรงงาน 
           ธนาคารโคและกระบือ พอจะอนุโลมใช้ได้เหมือนธนาคารที่ด าเนินการ
เก่ียวกับการเงิน เพราะโดยความหมายทั่วไป ธนาคารก็ด าเนินกิจการเกี่ยวกับสิ่งมีค่า
มีประโยชน์การต้ังธนาคารโคและกระบือก็มิใช่ว่าต้ังโรงข้ึนมาเก็บโคหรือกระบือ 
เพียงแต่มีศูนย์กลางข้ึนมา เช่น อาจจัดให้กรมปศุสัตว์เป็นศูนย์รวม ใครจะสมทบ
ธนาคารโคและกระบือ ก็ไม่จ าเป็นต้องน าโคและกระบือไปมอบให้ อาจบริจาคในรูป
ของเงิน...."   
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ค าน า 
 กระบือพ้ืนเมืองที่เลี้ยงกันทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งใน
ประเทศไทย หรือ ที่ชาวบ้านเรียก “ควาย” อยู่ในตระกูลของ “กระบือปลัก 
(Swamp buffalo) มีถ่ินก าเนิดในเอเชียตอนใต้ มีนิสัยชอบนอนในปลักโคลนเพ่ือดูด
ซับระบายความร้อนออกจากร่างกายเน่ืองจากหนังที่หนา รูขุมขนและต่อมเหงื่อน้อย
กว่าโค ในอดีตเกษตรกรไทยใช้ประโยชน์ด้านแรงงานจากกระบือโดยการใช้ไถนา 
ลากเกวียน เมื่อปลดจากการใช้แรงงานจะจ าหน่ายโรงฆ่าเพ่ือน าเน้ือมาบริโภค 
ประกอบกับความต้องการใช้แรงงานกระบือลดลงเน่ืองจากใช้เครื่องจักรกลทาง
การเกษตรแทนการใช้แรงงานกระบือ พ้ืนที่สาธารณะปล่อยเลี้ยงกระบือลดลงจาก
การขยายของชุมชนและพ้ืนที่ท ากิน รวมทั้งวิถีชีวิตของเกษตรกรและลูกหลานได้
เปลี่ยนไปจากอดีตส่วนใหญ่มุ่งเข้ามาหางานท าในเมืองเพ่ือแสวงหารายได้และ
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ท าให้ปัจจุบันสถาบันเกษตรอ่อนแอทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 
หากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นน้ีต่อไปจ านวนผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรและ
เกษตรกรที่เลี้ยงกระบือจะลดลงเป็นอย่างมาก อนาคตกระบืออาจสูญหายไปจาก
ประเทศไทยได้ “ชะตากรรมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ” หากจะด ารงอยู่รอดต่อไป
ได้เกษตรกรต้องปรับตัวพัฒนาความรู้ความสามารถด้วยตัวของเกษตรกรเอง รวมทั้ง
การสนับสนุนส่งเสริมองค์ความรู้ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตกระบือที่มีคุณภาพทั้ง
สายพันธ์ุกระบือและการจัดการเลี้ยงดู  ให้มีมาตรฐานฟาร์มส าหรับผลิตกระบือ
คุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างมั่นคงย่ังยืนสามารถเป็นอาชีพหลักให้กับ
ครอบครัวได้ อย่างเช่นในประเทศที่มีอุตสาหกรรมการเลี้ยงและส่งออกสินค้าปศุสัตว์
เกษตรกรจะมีความรู้และฐานะที่มั่นคง 
 

โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์องค์ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มจ านวนและคุณภาพการผลิตกระบือในภาคเหนือ
ตอนบน ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก “ส านักงานคณะกรรมการวิจัยและ
แห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 61” จะเป็นโครงการตัวอย่างน าร่องให้เกษตรกรผู้
เลี้ยงกระบือใน 4 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ พะเยา เชียงราย น่าน แพร่ และ
จังหวัดใกล้เคียงได้รับองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตกระบือสมัยใหม่ เช่น ผสมเทียม
ด้วยน้ าเชื้อพ่อพันธ์ุชั้นเลิศให้กับแม่กระบือของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือลูกเพศ
เมียส าหรับเป็นแม่ทดแทนในฝูง ลูกเพศผู้จะคัดเลือกใช้เป็นพ่อพันธ์ุคุมแม่กระบือของ
เกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ และยังช่วยแก้ปัญหาการผสมแบบเลือดชิด ช่วยปรับปรุง
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โครงสร้างกระบือในภาคเหนือให้มีขนาดตัวที่ใหญ่ท าให้เกษตรกรมีผลตอบแทนจาก
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มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์ุสัตว์พะเยา 
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บทที ่1 
 

วิถีชีวิตคนไทยกับกระบือ 
 

1.1 ความส าคญัของกระบือไทย 
ประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรมที่ ต้ังอยู่ในเขตร้อนชื้น ประชากร

ส่วนมากมีอาชีพท าการเกษตร มีพ้ืนที่ถือครองน้อย เกษตรกรมีการปลูกพืช-เลี้ยงสัตว์บน
พ้ืนฐานของการน าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การปลูกข้าว 
ถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักของชาวนาไทย โดยในกระบวนการผลิตข้าวเกษตรกรได้เรียนรู้การ
พ่ึงพาปัจจัยการผลิตที่เป็นทรัพยากรในท้องถ่ินมาใช้ประโยชน์เพ่ือการด ารงชีพ เช่น การ
น ากระบือมาใช้ประโยชน์ร่วมกับการปลูกข้าวทุกข้ันตอน เช่น การเตรียมพ้ืนที่ปลูก การไถ
นา การเก็บเกี่ยว การนวดข้าว การขนส่ง เทียมเกวียน  ก่อเกิดเป็นวิถีชีวิตให้คนอยู่อย่าง
เก้ือกูลกับธรรมชาติ และยังท าให้สังคมไทยมีความมั่นคงด้านอาหาร มีแรงงานในการท า
การเกษตร มีปุ๋ยคอกส าหรับผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ส่งเสริมระบบการผลิตอาหาร
ปลอดภัยของประเทศ 
 
1.2 จุดเด่นของการเลี้ยงกระบือ  

1. เลี้ ยงง่ าย ลงทุนต่ า ไม่ ต้อง พ่ึงพาเทคโนโลยีการผลิต ข้ันสู ง  ทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมและใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบที่มีคุณภาพต่ าได้ดี  

2. เหมาะกับระบบการเกษตรแบบพอเพียง หรือเกษตรย่ังยืน ส าหรับเกษตรกรที่มี
พ้ืนที่ท ากินน้อย เพราะเกษตรกรมีภูมิปัญญาและพ้ืนที่เลี้ยงอยู่แล้ว โดยเลี้ยงกระบือไว้ใช้
แรงงาน ใช้มูลเป็นปุ๋ยปรับปรุงดิน และผลิตลูกขายเพ่ิมรายได้  

3. กระบือที่มีการคัดเลือกพันธ์ุ การจัดการเลี้ยงดู การป้องกันโรคที่ถูกต้องจะให้
ผลผลิตสูงได้เท่าเทียมกับโคพันธ์ุต่างประเทศที่เลี้ยงในสภาพเดียวกัน  

4. พ้ืนที่ว่างเปล่าหรือที่น้ าท่วมขังบางฤดู เหมาะที่จะใช้เลี้ยงกระบือในระยะสั้นได้ดี  
5. มีความเหมาะสมกับระบบการเกษตรผสมผสานโดยสามารถใช้วัชพืชหรือใช้เศษ

เหลือจากวัสดุทางการเกษตรมาใช้เป็นอาหารกระบือได้ (กรมปศุสัตว์, 2556) 
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1.3 ประโยชน์เก้ือกูลของกระบือกับผู้เลี้ยง 
1) เป็นแรงงาน ในการเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก กระบือมีรูปร่างลักษณะเหมาะกับการ

ใช้เป็นแรงงานในพ้ืนที่เป็นโคลนตมได้ดี เน่ืองจากโครงสร้างร่างกายที่แข็งแรงเดินได้ดีใน
โคลน ดังน้ันกระบือเป็นแรงงานหลักที่ส าคัญของชาวนา เช่น ใช้ในการเตรียมดินไถนาและ
คราด การนวดข้าว ลากเกวียน ไถไร่ หรือไถวัชพืชระหว่างร่องมันส าปะหลังหรือร่องอ้อย
ในบางพ้ืนที่ กระบือสามารถไถนาได้วันละประมาณ 5 ชั่วโมง โดยใช้งานเฉพาะในช่วงเช้า 
และเย็น และไถได้วันละ 0.2-0.9 ไร่ ในอดีตกระบือถูกใช้งานหนักในช่วง ต้นฤดูกาล
เพาะปลูกพืช คือ เดือนพฤษภาคม - กันยายน ปีละประมาณ 4-5 เดือน โดยกระบือถูกฝึก
ให้ไถนาเมื่ออายุ 2-3 ปี ส่วนมากกระบือที่ถูกปลดจากการใช้งานมีอายุมากกว่า 15 ปีข้ึนไป 
การใช้กระบือไถนา หากชาวนามีที่นา 20 ไร่ ด้วยแรงงานในครอบครัวและกระบือ 2 ตัว 
ใช้เวลาไถนาประมาณ 15 วัน (วันละ 5 ชั่วโมง) ท าให้ชาวนาลดรายจ่ายในการเตรียมดินไร่
ละ 400 บาท หรือ 8,000 บาท ต่อที่นา 20 ไร่ (จินตนา, 2552) และเกษตรกรไทยยังมี
ความส านึกในบุญคุณของกระบือก่อเกิดเป็นพิธีสู่ขวัญควายข้ึน 

 
2) การให้มูลเป็นปุ๋ย มูลกระบือมีความส าคัญมากในการฟ้ืนฟูความอุดมสมบรูณ์

ของดิน เน่ืองจากที่นาได้ใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันหลายปี ท าให้ดินเสื่อมคุณภาพแข็งเป็นดินดาน 
แต่ถ้าใส่ปุ๋ยคอกจากมูลกระบือเป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุให้กับดิน จะท าให้โครงสร้างของดิน
ร่วนซุย เพ่ิมธาตุอาหารให้กับพืช และให้ธาตุอาหารพืชในลักษณะต่อเน่ือง และยังท าให้
เกิดฟ้ืนฟูสิ่งมีชีวิตในดิน เช่น จุลินทรีย์ ใส้เดือน แมลงต่างๆ จากผลการวิเคราะห์ธาตุ
อาหารในมูลกระบือ โดย พิศาล และคณะ (2550) พบว่า ในมูลกระบือมีธาตุไนโตรเจน 
1.39%, ฟอสฟอรัส 0.97% และโปตัสเซียม 0.43% ของน้ าหนักแห้ง (ตาราง 1.1) กระบือ
โตเต็มที่จะถ่ายมูลคิดเป็นน้ าหนักแห้งปีละ 2-3 ตัน จากการศึกษาของไพบูลย์ และคณะ 
(2524) พบว่า กระบือถ่ายมูลเฉลี่ยวันละ 6 ครั้งปริมาณครั้งละเท่ากับน้ าหนักเฉลี่ย 0.9% 
ของน้ าหนักตัว หรือถ่ายมูลวันละ 5.4% ของน้ าหนักตัว ยกตัวอย่าง เช่น กระบือแม่พันธ์ุ
น้ าหนัก 350 กก. จะถ่ายมูลปีละ 6,898 กก. คิดเป็นน้ าหนักแห้งปีละ 2 ตัน ดังน้ันการ
ปล่อยเลี้ยงกระบือในนาข้าว กระบือจะถ่ายมูลเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน นอกจากน้ี
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มูลกระบือในคอก ชาวนาจะน าไปใส่นาปีละครั้งก่อนไถนาประมาณเดือน เมษายน การใช้
มูลกระบือแทนปุ๋ยเคมีจึงท าให้ประเทศชาติลดการสูญเสียเงินตราซื้อปุ๋ยเคมีจาก
ต่างประเทศทีม่ีมูลค่าหลายพันล้านบาท  

 
ตาราง 1.1 คุณค่าของแร่ธาตุต่างๆ ในปุ๋ยคอก 

ชนิดของมูลสตัว ์
ปริมาณแร่ธาตุท้ังหมด (เปอร์เซ็นต์) 

ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพรแตสเซียม (K) 
มูลไก่ไข ่ 2.59 1.96 2.29 
มูลสุกร 2.69 3.24 1.12 
มูลแพะ 1.03 0.66 0.64 
มูลแกะ 0.94 0.54 1.07 
มูลโค 1.36 0.51 1.71 
มูลกระบือ 1.39 0.97 0.43 
มูลค้างคาว 6 10 1.2 

ที่มา: นายเด็กดี, (2553) 
 

3) การให้เน้ือ ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมส่งผลท าให้
กระบือมีจ านวนลดลง ประกอบกับความต้องการบริโภคเน้ือกระบือภายในประเทศและ
ต่างประเทศมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึน ท าให้ปริมาณกระบือภายในประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง (นิกร, 2559) ในปี 2557 มีกระบือจ านวน 1,020,088 ตัว แต่ในปี 2560 มีกระบือ
จ านวน 1,169,598 และปัจจุบันลดลงเหลือ 1,029,924 ตัว (ตาราง 1.2) (กลุ่มสารสนเทศ
และข้อมูลสถิติ, 2561) 

 
ตาราง 1.2 สถิติจ านวนกระบือในประเทศไทยแสดงตามภาค 

ปี พ.ศ. 
ภูมิภาค 

รวม กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต ้

2557 79,071 804,332 118,299 18,386 1,020,088 

2558 62,953 748,043 108,986 27,085 947,067 

2560 78,608 857,471 208,166 25,353 1,169,598 

2561 71,123 739,892 193,323 25,586 1,029,924 

ที่มา: กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ, (2558) 
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สัญชัยและคณะ (2553) รายงานว่า ในหลายประเทศมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
อาหารโดยให้ความส าคัญกับผู้บริโภคเป็นหลัก และหาวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งอาหารที่มี
คุณภาพและเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคมากข้ึน โดยความคาดหวังที่ส าคัญที่สุดของคุณภาพ
เน้ือคือคุณภาพการบริโภค ซึ่งปัจจุบันความต้องการบริโภคเน้ือมีความหลากหลายในการ
เลือกบริโภคมากข้ึน โดยเฉพาะเน้ือกระบือ ด้วยเหตุผลด้านรสชาติที่ดี เป็นเน้ือที่มีปริมาณ
ไขมัน และไตรกลีเซอไรด์น้อยเมื่อเทียบกับเน้ือไก่ เน้ือโค และเน้ือปลา (ตาราง 1.3) แต่
เส้นใยมีลักษณะหยาบกว่าเน้ือโค อุตสาหกรรมการผลิตอาหารจากเน้ือกระบือมีแนวโน้มใน
การเจริญเติบโตที่สูงข้ึน เน่ืองจากมีความเสี่ยงน้อย จากสารเคมีที่มาจากการก าจัดศัตรูพืช
และการรักษาโรคสัตว์เมื่อเทียบกับการผลิตเน้ือโคในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งเน้ือกระบือ
ผลิตในทวีปเอเชียเป็นส่วนมากถึงร้อยละ 98.7 เมื่อเทียบกับทั่วโลก โดยเฉพาะในอินเดีย
ผลิตมากถึง 1.43 ล้านตันต่อปี กระแสความต้องการบริโภคเน้ือ กระบือที่สูงข้ึนเน่ืองจาก
เป็นเน้ือคุณภาพที่กระบือกินเพียงหญ้าธรรมชาติ ซึ่งได้รับความนิยมมากในกลุ่มผู้บริโภคที่
รักสุขภาพที่ต้องการบริโภคเน้ือที่มีไขมันต่ า (กรมปศุสัตว์, 2556) 
 

ตาราง 1.3 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะเน้ือสัตว์ 
ประเภท พลังงาน โปรตีน คอเลสเทอรอล เหล็ก ไขมัน 
เน้ือกระบือ 416 20.4 1.4 1.6 46 
เน้ือโค 506 21.0 4.2 1.1 69 
เน้ือไก่ 502 22.0 3.7 2.2 60 
เน้ือปลา 386 18.0 2.2 0.3 60 

ที่มา: Lemcke et al. (2006) 
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บทที่ 2 
 

พันธ์ุกระบือ 
 

“กระบือ หรือ Buffalo” บางคนอาจนึกถึง กระบือป่าอาฟริกัน (African 
buffalo) หรือในแถบอเมริกาเหนือ อาจมองไปถึง American bison แต่แท้ที่จริงเป็น 
“วัวป่า” ชนิดหน่ึง หรือในแถบเอเชียบ้านเราจะหมายถึง Asian water buffalo หรือ 
Water buffalo สาเหตุที่ ต้อง ใช้ ว่า  “Asian buffalo” ก็ เ พ่ือให้แตก ต่างจากพวก 
“African buffalo” ซึ่งกระบือบ้านที่เลี้ยงกันอยู่ทั่วโลกในเวลาน้ี มีต้นก าเนิดมาจาก
กระบือป่าของเอเชียทั้งสิ้น นักวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดจ าแนกประเภทกระบือ (ตาราง 
2.1) จากข้อมูลเห็นได้ว่า กระบือเอเชีย มีล าดับความเป็นญาติที่ใกล้ชิดกับโคและกระบือ
ป่าอาฟริกา แต่ก็แยกจากกันโดยเด็ดขาดเน่ืองจากจ านวนโครโมโซมไม่เท่ากันจึงไม่
สามารถผสมพันธ์ุกันได้ (FAO, 1977) 
 
ตาราง 2.1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง กระบือปลัก กับ กระบือแม่น้ า 

ลักษณะท่ีแตกต่าง กระบือปลกั กระบือแม่น้ า 

1. จ านวนโครโมโซม 2n = 48 2n = 50 

2. รูปร่างภายนอก ล่ าสัน บึกบึน ล า ตัวสั้น ท้องใหญ่ 
หน้าผากแบนราบ ตากลมเด่นชัด 
หน้าสั้น จมูกกว้างปั้นท้ายหัก 

หน้ายาว รอบอกเล็ก ขาใหญ่กว่า
หลัง ยาวกว่า บั้นท้ายค่อยๆลาดลง
มาหักมาก 

3. สี  ผิวห นังสี เทา เมื่ อ เกิด  แล้ วค่อยๆ 
กลายเป็นเทาด าเมื่อโตขึ้น มีบั้งคอสี
ขาว 2 บั้ง มีจุดขาวที่แก้ม มีถุงเท้า
ขาว 4 ข้าง และมีหนาวสีขาว 

ผิวหนังมีสีด า น้ าตาลด า ขนด า 

4. เขา เขางออกด้านข้าง และโค้งในลักษณะ
คร่ึงวงกลม 

เ ข า ง อ ล ง ด้ าน ล่ า ง  แ ล ะขี้ ไ ป
ด้านหลังแล้วโค้งเป็นเกลียว 

5. พฤติกรรม ชอบนอนแช่ในน้ าและแช่ปลักโคลน ชอบแช่ในน้ าลึกมากกว่า 

6. การใช้ประโยชน์ ใช้แรงงานและให้เน้ือเป็นหลัก ให้นมเป็นหลัก ใช้แรงงานบ้าง 
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Bubalina หรือ กระบือเอเชีย (Asian Buffalo) มี 1 genus คือ Bubalus มี
หลาย species และ sub species มีทั้ง กระบือป่าและกระบือบ้าน กระบือที่มีอยู่ 2 กลุ่ม 
ของ Tribe Bovini ทั้ง กระบือป่าอาฟริกา และกระบือเอเชีย จะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
มาก แต่แตกต่างกับพวกโค (Bovina) โดยเฉพาะที่เขา รูปหน้าตัดเขากระบือจะเป็นรูป
เหลี่ยม แต่รูปหน้าตัดเขาโคเป็นรูปไข่หรือกลม กระบือป่าของอาฟริกา และกระบือเอเชีย 
มีส่วนที่คล้ายคลึงกันคือ แนวหลังตรงรูปร่างหนาทึบบึกบึนและมีขนน้อย 

 
2.1 กระบือปลัก  
กระบือที่เลี้ยงอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนมากเป็นกระบือปลักทั้งสิ้น 

กระบือประเภทน้ีมีการกระจายอยู่เป็นวงกว้างต้ังแต่ประเทศจีนตะวันออกเฉียงใต้ ข้ึนไป
ถึงแม่น้ าแยงซีแผ่ไปทางตะวันออกถึง เวียดนาม ลาว เขมร ไทย พม่า อัสสัม เนปาลตอน
เหนือ และศรีลังกา ทางใต้แผ่ไปถึง มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ กระบือปลักพวก
น้ีได้ถูกน า ไปเลี้ยงในออสเตรเลีย โอเชียเนีย บราซิล ตรินิแดด เซเนกัล ในอินเดียบางส่วน
แถบรัฐมัธราฐ 

 
2.2 ลักษณะทั่วไป  
โดยทั่วไปแล้วกระบือปลักมีไหล่ที่แข็งแรง แต่ส่วนท้ายไม่ค่อยแข็งแรงนัก หาง

ค่อนข้างสั้นลงไปถึงแค่เข่า เต้านมเล็กและอยู่ไปทางท้ายมากจนลูกต้องเข้าดูดนมทางด้าน
หลัง อวัยวะเพศผู้ แนบชิดกับส่วนท้อง ถุงอัณฑะสั้นไม่มีส่วนคอดกิ่ว ลูกอัณฑะ จึงอยู่ใน
ต าแหน่งที่ปลอดภัย น้ าหนักกระบือปลักในพม่าอยู่ระหว่าง 300-350 กก. ในลาว 500-
600 กก. ส่วนในประเทศไทยมีน้ าหนักแตกต่างกันไปตามท้องที่ สายพันธ์ุขนาดใหญ่หนัก
เฉลี่ย 450-550 กก. สายพันธ์ุเล็กประมาณ 350-400 กก. บางตัวพบว่าหนักมากกว่า 
1,000 กก. กระบือปลักในอินโดนีเซียหนักประมาณ 350-400 กก. ในประเทศจีนมีหลาย
พันธ์ุซึ่งขนาดเล็กโตเต็มเพียง 250 กก. แต่ที่หนักกว่า มี ส่วนสูงที่ไหล่ ไม่แตกต่างกันมาก
นัก ส่วนสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 129-133 เซนติเมตร ในตัวผู้ ตัวเมียสูง 120-127 
เซนติเมตร กระบือปลักขนาดใหญ่ในเวียดนามตัวผู้สูงถึง 150 เซนติเมตร และตัวเมียสูง 
140 เซนติเมตร 

 
2.3 สี  

สีโดยทั่วไปแล้วมีสีเทาเข้มออกฟ้า ต าหนิ (รอยสีจาง) ที่เด่นชัดคือ บั้งคอ เท้าด่าง 
และรอยด่างที่หัว โดยทั่วไปจะมี 2 บั้ง คือที่ใต้คอหอยที่หน่ึง และที่เหนืออก อีกที่หน่ึง 
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หนังตรงบั้งมีสีซีด มีขนสีขาวหรือเทาอ่อน บั้งน้ีจะเห็นชัดต้ังแต่เริ่มอยู่ในท้องแล้ว 9 เดือน
ก่อนที่จะมีขน บั้งมีขนาดและจ านวนไม่แน่นอนในแต่ละตัว บั้งบนอาจไม่ชัดหรือไม่มีบั้ง 
ล่างปลายอาจแตกเป็นแฉก ในบางแห่งอาจถือเป็นโชคลางด้วย กระบือ Arni มีบั้งที่คอ
ชัดเจน กระบือพันธ์ุ Surti ซึ่งเป็นกระบือแม่น้ าพันธ์ุเดียวที่มีบั้งคอ กระบือนมของอียิปต์ 
อิรัก และตุรกี ก็มีลักษณะบั้งคอ ซึ่งแสดงว่าสืบสายเลือดมาจากกระบือพันธ์ุ Surti หรือไม่
ก็กระบือปลัก กระบือปลักมีเท้าด่างทั้ง 4 เท้า ลักษณะสีเทาอ่อน บางตัวมี Garter (รัด
เข่า) ต้ังหัวเข่าจนถึงหน้าแข้งมีสีขาว รอยด่างที่หัวก็เป็นลักษณะประจ าตัว มีรอยด่างสีเทา
อ่อนใกล้หัวตา มีจุดด่างที่หน้าท้ัง 2 ด้าน และมีหนวดขาวที่ริมฝีปากบน 

 
2.4 การผันแปรของสี  
กระบือปลักในประเทศจีนมีสีน้ าตาล (Tan) หรือสีดอกอ้ออยู่มาก สีด่าง (piebald) 

และ สี ด่างเปรอะ (skewbald) ก็พบในหลายประเทศ ชาวเมือง เกาะสุลาเวสีของ
อินโดนีเซีย ผสมพันธ์ุกระบือด่างขนาดใหญ่ไว้ชนกันและท าพิธีทางศาสนา ตัวที่มีจุดขาว
บนพ้ืนสีด า และมีขนด าปนขนขาวเป็นปื้นถือว่ามีราคาแพง บางแห่งก็มีด่างแดง ใน
ออสเตรเลีย มีกระบือสีแดงอ่อนในกลุ่มดุร้ายซึ่งเขาถือว่าพวกน้ีเลี้ยงให้เชื่องได้ยากและ
บางตัวสีขาวพาดยาวไปตามล าตัวคล้ายตัวสมเสร็จก็มี กระบือขาวมีอยู่ทั่วไปในหลาย
ประเทศ มากบ้างน้อยบ้าง บางทีเรียกว่า “กระบือเผือก” แต่ที่ถูกควรเรียกว่า (เผือกไม่
แท้ = ควายขาว) เพราะมีเม็ดสี อยู่ทั่วไปในผิวหนัง เป็นจุดหรือเป็นปานที่ ตา เขา และ 
กีบก็มี เม็ดสีผิวของเมลานิน เย่ือบุโพรงจมูก และปากก็มี และมีมากข้ึนตามอายุ ผิวหนัง
ทั่วไปมีสีชมพูหรือสีออกเหลือง ๆ ที่ท้อง ขาหนีบสีชมพูสดโดยเฉพาะในกระบือแก่หรือ
กระบือที่ถูกขังคอกนาน ๆ คนในบางประเทศไม่ยอมบริโภคเน้ือกระบือขาวโดยมีความ
เชื่อว่ามันเป็นโรคเรื้อนบางแห่งถือเป็นโชคลาง ส่วนกระบือเผือกแท้เกิดข้ึนน้อยมากและ
ยัง ไม่มีรายงานที่น่าเชื่อถือมากนัก 

 
2.5 ขนและลวดลายของขน 
จ านวนเส้นขนควายผันแปรไปตามพันธ์ุอายุ ฤดูกาล ระดับความสูงจากน้ าทะเล 

และโรงเรือน ความหนาแน่นของขนกระบือมีน้อยกว่าโคมาก กระบือที่เลี้ยงในระดับสูง
จากน้ าทะเล 2,000 เมตรในประเทศเนปาลและประเทศที่มีอากาศหนาวจัดจะมีขนมาก 
ลูกกระบือเกิดใหม่จะมีขนยาวและหนาแน่น จ านวนเส้นขนจะมีจ านวนแน่นอนมาแล้ว
ต้ังแต่ก่อนเกิด เมื่อผิวหนังโตข้ึน ความหนาแน่นของเส้นขนจะลดลงตามอายุ การต้ังท้อง 
และระยะการให้นม กระบือที่มีนิสัยชอบเลียและถูซึ่งกันและกันก็เป็นสาเหตุหน่ึงที่ท าให้
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ขนน้อยลง เคราใต้ขากรรไกรเป็นลักษณะของควายบางประเภท (type) และพบมากใน
ควาย Desi ของอินเดีย รอยขวัญหรือรอยขนวน (hair whirl) มีในทุกวัยและเห็นได้ชัด
ที่สุดในกระบือปลัก ต าแหน่ง ขนาด รูปร่างและจ านวนของรอยขวัญก็เป็นลักษณะ
ประจ าตัวของแต่ละตัว บางประเทศใช้เป็นเครื่องพิสูจน์  หรือหลักฐานประจ าตัว ชาว
มาเลย์เรียกขวัญว่า cowlicks ในลาว เวียดนาม และเขมร เรียกว่า e’pis มีความเชื่อถือ
ในโชคลางต่าง ๆ นานาเกี่ยวกับรอยขวัญ มีทั้ง ขวัญ ให้คุณ ให้โทษ ชนิดและต าแหน่ง
ขวัญ อาจมีผลต่อราคาของควายตัวน้ัน ขวัญบางอย่างถือว่าโชคดี แต่ในประเทศอื่นกลับ
มองตรงข้าม ขวัญบางอย่างก็แสดงว่าอายุจะสั้น ลักษณะอื่น ๆ ก็มีความเชื่อถือคล้ายกันน้ี 
ซึ่ ง เร าก็ ไม่ ควรละ เลยต่อความเชื่อของชาวท้อง ถ่ินเสี ยที เ ดียว เพราะอาจไป
กระทบกระเทือนต่อการเลี้ยงควายในท้องถ่ินน้ัน ๆ 
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บทที่ 3 
 

กระบือพื้นเมืองไทย 
 

กระบือในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นกระบือปลัก ซึ่งโดยทั่วไป
แล้วมีลักษณะเหมือนกันจะแตกต่างกันบ้างในแต่ละพ้ืนที่ กระบือภาคใต้มีขนาดเล็กกว่า
กระบือทางภาคกลางและภาคอีสาน กระบือทางแถบภาคตะวัน ออก เช่น ชลบุรี ระยอง 
มีรูปร่างค่อนข้างใหญ่ จะสูงโปร่งกว่ากระบือแถบอื่น ๆ กระบือปลักที่เลี้ยงกันในบ้านเรา
ทุกวันน้ีไม่ปรากฏว่าแบ่งเป็นพันธ์ุต่าง ๆ ที่แน่นอน มีแต่เรียกชื่อกันไปต่าง ๆ ตามท้องถ่ิน
ที่อยู่ แต่ไม่มีอะไรที่มาแบ่งออกได้อย่างเด่นชัด ซึ่งเคยมีผู้รวบรวม (ผดุง , 2522 และ 
ประสบ, 2531) และจัดจ าแนกกระบือไทย ตามรูปร่างลักษณะ การเรียกชื่อ และถ่ินที่อยู่ 
ซึ่งแตกต่างกันออกไป ดังน้ี 

1) กระบือทุย อยู่ในแถบจังหวัดล าพูน ล าปาง และ อุตรดิตถ์มีผิวหนังสีด า ขนหน้า
สีด า หัวยาว ตัวเมียคอ ยาวและลึก ในตัวเมียจะมีเต้านมใหญ่กว่าชนิดอื่น ๆ สูงประมาณ 
140 เซนติเมตร น้ าหนักประมาณ 450 กก. 

2) กระบือแขม อยู่ในแถบจังหวัดล าพูน และล าปาง กระบือแขมที่จังหวัดล าปาง
จะมีขนาดเล็กกว่าในจังหวัดล าพูน กระบือชนิดน้ีมีขนาดเล็ก น้ าหนักประมาณ 350 กก. 
มกัชอบหากินใบไม้ หนังและขนมีสีเทา หัว คอ และล าตัว สั้นกว่ากระบือทุย สูงประมาณ 
130 เซนติเมตร 

3) กระบือจาม อยู่ที่จังหวัดล าปาง มีลักษณะเหมือนกระบือทุย ผิวหนังสีด าขน
หน้าสีด าหัวยาว แต่ตัวเล็กกว่ากระบือทุย 

4) กระบือประ อยู่ที่อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ คาดว่าเป็นกระบือที่ต้อน
มาจากอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีขนาดเล็ก ไม่ค่อยมีกล้ามเน้ือ ตีนเล็ก น้ าหนัก
ประมาณ 300-450 กก. และมีลักษณะค่อนข้างเปรียวมาก 

5) กระบือมะริด เ ดิมเป็นกระบือพม่า เข้ามายังประเทศไทยทางจั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะเหมือนกระบือทางภาคกลางส่วนใหญ่ แต่มีขนาดเล็ก รูปร่างได้
สดัส่วน แข็งแรง ขาตรง สีคล้ า ขนยาวกว่ากระบือชนิดอื่น ตัวผู้หนักประมาณ 325-350 
กก. ตัวเมียหนักประมาณ 300 กก. 
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6) กระบือตู้ (กระบือทู่) อยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นกระบือที่มี
กระดูกขาใหญ่ เขากาง มีโครงกระดูกใหญ่ 

7) กระบือน้ าว้า อยู่ที่จังหวัดน่าน มีลักษณะเช่นเดียวกับกระบือทุย แต่มีขนาด
ใหญ่มาก เกือบ 1 ตัน 

8) กระบือในภาคกลาง อยู่ในจังหวัดอุทัยธานี คาดว่า อพยพมาจากหลายที่ทั้ง
ภาคอีสานและกระบือทุยทางภาคเหนือ สูงประมาณ 135-145 เซนติเมตร หนักประมาณ 
700-750 กก. 

9) กระบือแกลบ อยู่แถบอ าเภอกุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะเหมือน
กระบือทางภาคกลางแต่ตัวเล็กกว่า น้ าหนัก ประมาณ 300-400 กก. 

10) กระบือจ้อน อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ในอ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
คล้ายกระบือแกลบ มีขนาดเล็ก หูเล็ก น้ าหนัก ประมาณ 300 กก. 
 

3.1 ลักษณะภายนอกกระบือพื้นเมืองไทย  
กระบือพ้ืนเมืองไทย โดยทั่วไป ล าตัว ก าย า ล าสัน ซึ่งเหมาะสมกับการใช้แรงงาน 

ขนาดใหญ่ และมีน้ าหนักมาก ล าตัวค่อนข้างลึก รอบอกใหญ่ ท้องกางใหญ่ คอใหญ่ 
หน้าอกกว้างอวบแข็งแรง หัวลักษณะค่อนข้างยาว หน้า ผากแคบ บางตัวเขาสั้นกุด บาง
ตัวเขาโค้งแอ่นหลังเล็กน้อยแล้วงอนเข้าหากัน หรือบางตัว อาจจะมีเขายาวจัดและกาง
แยกออกจากกันขนานกับระดับพ้ืนดิน แล้วโค้งข้ึนเล็กน้อย หลังไม่ตรง บริเวณบั้นทา้ยหัก
ลาด หางยาวลงไปประมาณถึงข้อเข่าหลัง หรือยาวกว่าเล็กน้อย และมีพู่หางเป็นพวงไม่
ใหญ่นักเท้ามีขนาดใหญ่ กีบเท้าทั้งคู่ชิดกัน แข็งแรง ผิวหนัง ตลอดร่างกายเป็นสีเทาแก่ 
แต่ไม่ถึงกับด าจัด ขนปกคลุมร่างกายทั่ว ๆ ไป จัดว่ามีขนบางมาก และค่อนข้างหยาบ 
บริเวณที่มีขนอยู่มากคือเท้าทั้ง 4 และบริเวณหัว 

 
3.2 สี  
สีของกระบือไทยมี 2 สี คือ สีเทาด า และ สีขาว (เผือก) สีของกระบือเป็นสีของ

ผิวหนัง และสีขน กระบือมีขนน้อยประมาณ 25-40 เส้นต่อผิวหนัง 1 ตารางน้ิว จ านวน
ควายเผือกพอยังพบเห็นอยู่บ้างประปรายโดยเฉพาะทางภาคเหนือโดยเฉพาะที่ จังหวัด
เชียงราย มีรายงานว่ามีประมาณ 15% ส่วนในภาคอีสานพบเห็นประมาณ 2 - 4% ส่วน
ทางภาคกลางและภาคใต้เหลืออยู่น้อยมาก 
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3.3 เขา  
เขากระบือไทยโดยทั่วไป หรือส่วนมากมีเขากางออกสองข้างของศีรษะ ปลายเขา

โค้งเข้าหากัน ลักษณะเขากระบือส่วนล่างเป็นสี่เหลี่ยมรูปมนผิวขรุขระเป็นปล้อง ส่วนบน
กลมเรียวปลายแหลมผิวลื่น กระบือบางตัวมีเขาผิดปกติ คือ เขาสั้นทู่หรือเขาหลูบห้อยลง
สองข้างศีรษะ ขนาดของเขาควายจะยาวประมาณ 60 – 120 เซนติเมตรซึ่งชาวบ้าน
สามารถสังเกตรอยหยัก ของสันเขาในการประเมินอายุของกระบือได้อย่างคร่าว ๆ 
ปัจจุบันมีเกษตรกรน าเขากระบือไปแปรรูปเป็นหัตถกรรมสร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาลเลย
ทีเดียว 
 

3.4 ฟัน  
กระบือมีฟันจ านวน 2 ชุด คือ ฟันน้ านม กับ ฟันแท้ ฟันน้ านมมีขนาดเล็กกว่าฟัน

แท้มาก ผิวของฟันน้ านมเรียบกว่าและมีสีขาวชัดกว่าฟันแท้ เราสามารถประเมินอายุ
ควายได้จากการดูฟันได้ 
 

ฟันน้ านม : มีจ านวน 20 ซี่ เป็นฟันบน (กราม) 6 ซี่ ฟันล่าง 14 ซี่ (ฟันหน้า 8 
ซี่ ฟันกราม 6 ซี่) การข้ึนของฟันน้ านมใช้ประมาณอายุของกระบือได้ ดังน้ี (ดูที่ฟัน
ล่าง) 

1) ฟันน้ านมคู่แรกอยู่ตรงกลาง มีต้ังแต่แรกเกิดหรือภายในสัปดาห์แรก 
2) ฟันน้ านมคู่ที่ 2 อยู่ข้างฟันคู่แรกข้างละซี่ เมื่อมีอายุ 2 สัปดาห์ 
3) ฟันน้ านมคู่ที่ 3 อยู่ข้างฟันคู่ที่ 2 ข้างละซี่ เมื่อมีอายุ 3 สัปดาห์ 
4) ฟันน้ านมคู่ที่ 4 อยู่ข้างฟันคู่ที่ 3 ข้างละซี่ เมื่อมีอายุ 4 สัปดาห์ 
ฟันแท้ : มีจ านวน 32 ซี่ เป็นฟันบน (กราม) 12 ซี่ เป็นฟันล่าง 20 ซี่ (ฟันหน้า 

8 ซี่ ฟันกราม 12 ซี่) จะ 
ประมาณอายุกระบือโดยตรวจฟันแท้ (ฟันหน้า) ได้ดังน้ี 

1) ฟันน้ านมคู่แรกเริ่มหลุด เมื่ออายุประมาณ 2 ปี ฟันแท้คู่แรกจะข้ึนแทนเมื่อ
อายุ 2.5 - 3 ปี 

2) ฟันน้ านมคู่ที่ 2 เริ่มหลุด เมื่ออายุประมาณ 3 ปี ฟันแท้คู่แรกจะข้ึนแทน
เมื่ออายุ 3.5 - 4 ปี 

3) ฟันน้ านมคู่ที่ 3 เริ่มหลุด เมื่ออายุประมาณ 4 ปี ฟันแท้คู่แรกจะข้ึนแทน
เมื่ออายุ 4.5 - 5 ปี 
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4) ฟันน้ านมคู่ที่ 4 เริ่มหลุด เมื่ออายุประมาณ 4 ปี ฟันแท้คู่แรกจะข้ึนแทน
เมื่ออายุ 5 - 5.5 ปี (ภาพ 3.1) 

  
ภาพ 3.1 ลักษณะของฟันน้ านม และฟันแท้ในกระบือ 

A: ฟันน้ านม 
B: ฟันแท ้

ที่มา: กรมปศุสัตว์, (2556) 
 

 
ภาพที ่3.2 แสดงชื่อเรียกส่วนต่าง ๆ ของร่างกายกระบอืพื้นเมืองไทย 
 

A B 
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บทที่ 4 
 

สภาพการผลิตกระบือประเทศในไทย 
 

กระบือ เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย มีความทนทานและอยู่ในสภาพแวดล้อมของประเทศ
ไทยได้ดี โดยทั่วไปเกษตรกรเลี้ยงกระบือแบบปล่อยหากินเองตามธรรมชาติ เช่น ทุ่งหญ้า
สาธารณะ ทุ่งนา แปลงพืชไร่ หรือปล่อยแทะเล็มกินหญ้าพ้ืนเมืองในที่รกร้างต่าง ๆ 
สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ จากทิศทางอุตสาหกรรมต้นน้ ากระบือในช่วงปี พ.ศ. 
2550 – 2558 พบว่าปริมาณกระบือมีทิศทาง ปรับตัวลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 5.54 ต่อปี 
ส่วนปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนกระบือทั้งหมดประมาณ 888,431 ตัว เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 
2557 คิดเป็นร้อยละ 4.57 ส่วนจ านวนเกษตรกรที่เลี้ยงกระบือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.28 จาก
ปีก่อน ส่วนในปี พ.ศ. 2558 มีเกษตรกรที่เลี้ยงกระบือทั้งหมด 199,553 ครัวเรือน โดย
เกษตรกรที่เลี้ยงกระบือมากที่สุดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงภาคเหนือ ภาค
กลาง และภาคใต้ (กรมปศุสัตว์, 2560) 

 

 
ภาพที ่4.1 ทิศทางจ านวนกระบือและเกษตรกรที่เลี้ยงกระบือ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2558 
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สาเหตุส าคัญที่ท าให้จ านวนกระบือในประเทศไทยลดลงมากคือ การเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินและการประกอบอาชีพ เน่ืองจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่เศรษฐกิจ
ของประเทศมีความผันผวน ในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตมีการน าพ้ืนที่เกษตรกรรมไปใช้ในการ
อุตสาหกรรมและพาณิชย์ เกษตรกรจ านวนมากลดพ้ืนที่การเกษตร และลดจ านวนสัตว์หรือ
เลิกเลี้ยงสัตว์ ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ า เกษตรกรจ านวนมากได้เลิกอาชีพเกษตรกรรม เข้าไป
ใช้แรงงานในเมือง ท าให้แรงงานในชนบทขาดแคลน จึงจ าหน่ายสัตว์เพ่ือลดภาระแรงงาน
ดังกล่าว ต่อมาถึงช่วงพัฒนาการเกษตรกรรมหลังการปฏิวัติเขียว (green revolution) 
ประเทศพัฒนาแล้วได้พัฒนาการเกษตรกรรม เร่งเพ่ิมผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีการผลิต และ
ใช้เครื่องจักรแทนแรงงานสัตว์และแรงงานคน ประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนา ที่รับ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศอย่างรวดเร็ว มีการใช้รถแทรกเตอร์แทนแรงงานสัตว์อย่าง
กว้างขวาง ความจ าเป็นที่จะใช้กระบือไถนา หรือลากเกวียน จึงหมดไป เกษตรกรจึงขาย
กระบือไปเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่ยังมีกระบือ ก็ยังเลี้ยงกระบือแบบ
พ้ืนบ้าน ยังไม่มีการพัฒนาระบบการเลี้ยงกระบือไปสู่การผลิตเชิงธุรกิจ ท้ังน้ี อาจจะเป็น
ปัจจัยเกี่ยวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรเองด้วย (อัญชลี, 2545)  

นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมาผลผลิตเน้ือโคในประเทศไทยเริ่มไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการบริโภคในประเทศ กระบือจึงเป็นแหล่งผลิตเน้ือเพ่ือบริโภคอีกแหล่งหน่ึงท าให้
วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรจึงได้เปลี่ยนจากการเลี้ยงกระบือเพ่ือใช้
แรงงาน เป็นการเลี้ยงขยายพันธ์ุและผลิตเน้ือเพ่ือบริโภค ทั้งน้ี โดยสมรรถนะทางพันธุกรรม
น้ัน กระบือมีศักยภาพในการผลิตเน้ือที่ดี เป็นสัตว์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จาก
อาหารหยาบและอาหารคุณภาพต่ าได้ดีกว่าโค ท้ังน้ีเน่ืองจากกระบือแตกต่างจากโคในด้าน
สัณฐานวิทยา (morphology) สรีระวิทยา (physiology) และคุณสมบัติของจุลินทรีย์ใน
กระเพาะหมักที่เอ้ือประโยชน์ในการน าเอาสารอาหารไปเปลี่ยนแปลงเป็นเน้ือได้ดีกว่า ซึ่ง 
Suwanlee and Wannapat (1994) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการเลี้ยงโคและกระบือในสภาพ
เหมือนกันกับเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย พบว่า ในกระเพาะหมักของกระบือมีปริมาณ
แบคทีเรียและฟังไจสูงกว่าโค แต่มีจ านวนโปรโตซัวต่ ากว่าโค ซึ่งเป็นปัจจัยหน่ึงที่ท าให้
ประสิทธิภาพการย่อยอาหารของโคและกระบือแตกต่างกัน 

การปรับระบบการเลี้ยงกระบือโดยปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยง เป็นวิธีผลิตเน้ือกระบือที่
มีคุณค่าสูง มีต้นทุนการผลิตต่ าเน้ือที่ผลิตจากหญ้าหรือพืชอาหารสัตว์อย่างเดียว เรียกว่า 
เน้ือแกรสเฟ็ด (Grass – fed Meat) เป็นเน้ือที่มีราคาสูงเป็นที่ต้องการของผู้รักสุขภาพ
เน่ืองจากมีปริมาณไขมันน้อยและมีกรดไขมันที่ดีต่อสุขภาพในปริมาณมาก 
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บทที่ 5 
 

โรงเรือนและแปลงหญ้า 
 
5.1 โรงเรือนส าหรับเลี้ยงกระบือ   

ลักษณะของพ้ืนที่ต้องเป็นที่ดอนน้ าไม่ท่วม  ถ้าเป็นพ้ืนคอนกรีตต้องมีความลาดเท
ประมาณ 3% สวนของคอกพักกระบือ จะประกอบด้วย 2 สวน ไดแก่ สวนที่มีหลังคาและ
ส่วนที่เป็นลานโล่ง ถ้าในกรณีพ้ืนคอกเป็นพ้ืนคอนกรีตทั้งหมด พ้ืนที่ภายใต้หลังคาเท่ากับ 
½ ของพ้ืนที่คอกท้ังหมด แต่ถ้ากรณีที่พ้ืนที่พ้นคอกภายใต้หลังคาเป็นพ้ืนพ้ืนดิน พ้ืนที่ลาน
โล่งเท่ากับ 10 เท่าของพ้ืนที่ภายใต้หลังคา สวนรางอาหารจะอยู่ด้านหน้าสุดของคอกพัก
และยาวตลอดความยาวของคอกพัก มีก้นรางโค้งและลาดเท 2% ไปทางด้านใดด้านหน่ึง
ของคอก มีความกว้าง 85-90 เซนติเมตร ส่วนก้นลึก 35 เซนติเมตร อ่างน้ าจะอยู่ทางด้าน
ท้ายสุดของคอก และมีความสูงไม่เกิน 60 เซนติเมตร มีรั้วล้อมรอบคอกพักซึ่งติดต้ังเป็น
แนวขวาง 4 แนว โดยให้แนวบนสุดสูงจากพ้ืนดีประมาณ 140-150 เซนติเมตร (ภาพที่ 
5.1) ซึ่งส าหรับในการเลี้ยงกระบือจะแตกต่างจากการเลี้ยงโคออกไปบางส่วน ในการเลี้ยง
จะมีการสร้างปลักในพ้ืนที่คอกพักในส่วนที่เป็นลานโล่งท้ายคอกหรือบริเวณที่สุดต่ าสุด
ของคอกเพ่ือสะดวกในการระบายทิ้ง 

 
ภาพที่ 5.1 โรงเรือนส าหรับเลี้ยงกระบือ  
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5.2 การเลี้ยงกระบือแบบประณีต เป็นระบบการเลี้ยงกระบือแบบฟาร์มปิด มี
คอกกระบือที่มีมุ่งตาข่ายพลาสติกป้องกันยุ่งและแมลงดูดเลือด มีรางใส่อาหาร มีอ่างน้ า
สะอาด มีแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ และระบบรดน้ าแปลงหญ้าที่สามารถให้ผลผลิตได้
ตลอดทั้งปี แบ่งการเลี้ยงออกได้เป็น 2 ระบบ 

5.2.1 ระบบเลี้ยงขังคอกตัดหญ้าสดให้กิน : ระบบน้ีกระบือจะปล่อยขังอยู่
ในคอกในอัตรา 1 ตัว/6-8 ตารางเมตร คอกเป็นพ้ืนดินอัดแน่น หรือพ้ืนเทคอนกรีตมี
หลังคาคลุม ภายในคอกอาจใช้ระบบสเปรย์น้ าให้กระบือคลายร้อน หรืออ่างอาบน้ าให้
กระบือลงแช่ ตัดหญ้าสดให้กินประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว/วัน การเลี้ยง
กระบือ 1 คอกไม่ควรเกิน 5 ตัว เน่ืองจากปัญหาการจัดล าดับชั้นสังคมทั้งบริเวณที่พัก
นอนและพ้ืนที่รางอาหาร กระบือที่ตัวเล็กอาจซูบผอมเน่ืองจากความสามารถในการเข้าถึง
อาหารจะสู้ตัวที่ใหญ่กว่าไม่ได้ ในระบบน้ีอาจจัดท าพ้ืนที่แปลงเล็ก ๆ ส าหรับปล่อยให้
กระบือได้ออกเดินเล่น พักผ่อนในช่วงกลางวัน กลางคืนขังในคอกที่มีมุ่งตาข่ายคลุม 
ภายในคอกมีรางอาหาร อ่างน้ าสะอาด และแร่ธาตุก้อนแขวนให้กินตลอดเวลา การเลี้ยง
ระบบน้ีจะใช้พ้ืนที่แปลงหญ้าจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เน่ืองจากเป็นระบบตัดสดมาให้
กระบือกิน แปลงหญ้าจะไม่สูญเสียเน่ืองถูกกระบือเหยียบย่ า เหมาะส าหรับเกษตรกรมี
พ้ืนที่ปลูกหญ้าจ ากัดแต่สามารถเลี้ยงกระบือได้หลายตัว 

 

 
ภาพที่ 5.2 การปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ส าหรับใช้เลี้ยงสัตว์ และการถนอมอาหารไว้

ใช้ในยามขาดแคลน 
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5.2.2 ระบบการเลี้ยงปล่อยแปลงหญ้า : ในระบบน้ีจะมีคอกพักขังกระบือใน
เวลากลางคืน ส่วนกลางวันกระบือจะปล่อยแทะเล็มแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์แบบ
หมุนเวียนสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระบบ ดังน้ี  

5.2.2.1) ระบบการปล่อยกระบือเข้าแทะเล็มแปลงหญ้าแบบต่อเน่ือง: 
จัดท าเป็นแปลงหญ้าขนาดใหญ่ปล่อยกระบือลงแทะเล็มแบบต่อเน่ืองทุกวันในอัตรา 2 – 
2.5 ไร่ต่อ 1 ตัว ระบบน้ีการจัดการง่ายประหยัดแรงงานและเวลา แต่การดูแลรักษาบ ารุง
แปลงหญ้า การตัดต่อ ให้ปุ๋ย รดน้ า จะท าได้ค่อนข้างล าบาก 

 

 
ภาพที ่5.3 ระบบการปล่อยกระบือเข้าแทะเล็มแปลงหญ้าแบบต่อเน่ือง 
 

5.2.2.2) แบ่งแปลงหญ้าออกเป็นแปลงย่อยหลาย ๆ แปลง เช่น อาจแบ่ง
ออกเป็น 6 แปลงย่อย ปล่อยกระบือลงแทะเล็มประมาณ 7 วัน ย้ายออกไปแปลงต่อไป 
แปลงเดิมจะตัดตอหญ้าแก่ ให้ปุ๋ย รดน้ า ท าเช่นน้ีไปเรื่อย ๆ จนครบรอบกลับมาแปลงเดิม
ใช้เวลา 42 วัน ซึ่งเป็นช่วงที่หญ้าให้ผลผลิตเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ การเลี้ยง
ระบบหมุนเวียนแปลงย่อยจะช่วยรักษาสภาพแปลงหญ้าเลี้ยงกระบือได้นานและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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ภาพที ่5.4 ระบบการปล่อยกระบือเข้าแทะเล็มแปลงหญ้าแบบหมุนเวียน 

 
จากผลการทดลองของสถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย อ าเภอวังสะพุง 

จังหวัดเลย ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2548 – 2550 พบว่า การเลี้ยงกระบือ 4 กลุ่ม ๆ ละ 
10 ตัว ปล่อยแทะเล็มแปลงหญ้ากินนีสีม่วงผสมถ่ัวท่าพระสไตโล  
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แนวคิด: การเลี้ยงแบบประณีต 
 

 
 
ภาพที ่5.5 รูปแบบการวางแผนการเลี้ยงกระบือประณีตส าหรับเกษตรกร 
 

องค์ประกอบแนวคิดการเลี้ยงกระบือในรูปแบบประณีต ส าหรับเกษตรกร
มือใหม่ ข้ันแรกเกษตรกรควรค านึงถึงองค์ประกอบทั้ง 4 อย่าง ได้แก่ สรีระวิทยาควาย 
ระบบการเลี้ยง ระบบการผสมพันธ์ุ และการดูแลสุขภาพ (ภาพที่ 5.5) ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็น
พ้ืนฐานของการจัดการในรูปแบบการเลี้ยงแบบประณีต รวมถึงสร้างผลก าไรให้กับ
เกษตรกรมหาศาล 

 
ภาพที ่5.6 ความลับการเลี้ยงกระบือคุณภาพ 

◊  คอก 

◊  อาหาร 

◊  การเลี้ยง 

◊  การผสมพนัธุ ์

◊  การดูแลสุขภาพ 
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5.3 ระบบการเลี้ยงกระบือแบบประณีต 
ในอดีต การเลี้ยงกระบือของเกษตรกรจะเลี้ยงแบบเร่ร่อน เช้าปล่อยกระบือออกหา

กินเย็นต้อนกลับคอก โดยคนเลี้ยงต้อนเดินตามกระบือตลอดทั้งวัน ซึ่งระบบการเลี้ยงใน
อดีตที่ผ่านมาพบว่าท าให้ได้กระบือที่ไม่มีคุณภาพ การเจริญเติบโตต่ า กระบือถูกแมลงดูด
เลือดและพยาธิรบกวน จ าหน่ายไม่ได้ราคาเน่ืองจากสภาพผิวหนังกระบือหยาบกระด้าง
จากการต้องออกหากินตากแดดทุกวัน ปัจจุบันสถานที่ปล่อยเลี้ยงกระบือตามทุ่งหญ้า
สาธารณะลดลง มีการใช้สารเคมีพิษทางการเกษตรทั้งสารก าจัดวัชพืช สารก าจัดโรคแมลง
ต่างๆ แหล่งน้ าสาธารณะที่สารเคมีพิษทางการเกษตรปนเปื้อน และการใช้แรงงานกระบือ
แบบในอดีตลดลง ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่เลิกเลี้ยงจ านวนกระบือของประเทศไทยจึง
ลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง 

จากการศึกษาพบว่ากระบือเป็นสัตว์ที่ไม่ทนร้อน เน่ืองจากมีต่อมเหงื่อใต้ผิวหนัง
ระบายความร้อนน้อยกว่าโค มีหนังที่หนาระบายความร้อนได้ยาก และผิวหนังสีด าท าให้
ดูดซับความร้อนสู่ร่างกาย การส่งให้เกษตรกรเลี้ยงกระบือแบบประณีตจึงเป็นทางออกของ
การพัฒนาระบบการเลี้ยงให้ได้กระบือที่มีคุณภาพ สามารถใช้พ้ืนที่เลี้ยงอย่างจ ากัดได้
เน่ืองจากปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้ท าการศึกษาและพัฒนาชนิดของพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ทั้ง
หญ้าและถ่ัวอาหารสัตว์ที่สามารถปลูกให้ผลผลิตสูงตลอดทั้งปี พ้ืนที่ 1 ไร่ เกษตรกร
สามารถปลูกหญ้าตัดเลี้ยงกระบือได้ 5-8 ตัว 

ระบบการเลี้ยงกระบือแบบประณีต เกษตรกรต้องปรับระบบการเลี้ยงการจัดการ
รูปแบบใหม่ ดังน้ี 

1. ปรับปรุงพ้ืนคอกกระบือเป็นพ้ืนดินอัดแน่นยกสูง ไม่นิยมเลี้ยงกระบือบน
คอกพ้ืนคอนกรีตเน่ืองจากจะมีปัญหาเรื่องกีบสึกผิดรูป รอยผิวหนังด้านแข็งจากการกดทับ
บริเวณเข่าและแข้งเน่ืองจากน้ าหนักกดทับ ควรมีการเก็บมูลกระบือในคอกทุกวันเพ่ือให้
พ้ืนคอกแห้งสะอาดตลอดเวลา มีตาข่ายมุงไนล่อนปิดคลุมโดยรอบเพ่ือป้อนกันแมลงดูด
เลือดรบกวนในเวลากลางคืน ในช่วงเวลากลางวันควรม้วนตาข่ายข้ึนเพ่ือให้แสงแดดส่อง
พ้ืนคอกและช่วยให้การถ่ายเทระบายอากาศในคอกถ่ายเทได้สะดวก   

2. โดยช่วงเช้าปล่อยกระบือออกหากิน เวลา 06.00 น. จนถึงเวลาประมาณ 
10.00 น. อากาศเริ่มร้อนให้กระบือนอนแช่ปลักโคลนหรือสระน้ า ประมาณ 1 ชั่วโมง หรือ
อาจใช้สายยางฉีดน้ าอาบให้กระบือ จากน้ันน ากลับพักในคอก ต้ังแต่เวลา 11.00 น.ถึงเวลา 
15.00 น. กระบือจะขังอยู่ในคอกซึ่งมีน้ าสะอาด แร่ธาตุก้อน หญ้าสด หญ้าแห้งหรือฟาง
เสริมให้กิน อาจมีฝุ่นข้าวโพดหรืออาหารข้นเสริมบ้างตามสภาพร่างกายของกระบือแต่ละ
ตัว 
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3. กระบือเป็นสัตว์ที่จดจ าแหล่งพักนอนของตัวเอง เมื่อต้อนกลับคอกแต่ละตัว
จะเดินไปอยู่ตรงแหล่งนอนพักประจ าเกษตรกรอาจใช้เชือกมัดสนตะพายกระบือใหญ่แหล่ง
ใครแหล่งมันเพ่ือไม่ให้รบกวนกัน กระบือจะได้นอนพักผ่อนเต็มที่ โดยปกติในช่วงเวลา
กลางวันกระบือจะใช้เวลานอนหลับประมาณวันละ 2 ชั่วโมง โดยจะเริ่มนอนเวลาประมาณ 
12.00 – 13.00 น. และจะต่ืนนอนเวลาประมาณ 15.00 น.  

4. การที่กระบือได้นอนพักผ่อนกลางวันท าให้ผิวหนังไม่ถูกแสงแดดที่ร้อนจัด
ในช่วงกลางวันผิวกระบือจะสวยด ามัน การได้นอนหลับสนิทในเวลากลางวันจะมีการหลัง
ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองท าให้การเจริญเติบโตดีข้ึน และยังพบว่าการแสดงอาการเป็นสัด
ของกระบือชัดเจนมีน้ าเมือกจ านวนมากสามารถก าหนดชั่วโมงผสมเทียมได้อย่างแม่นย า
อัตราการผสมติดโดยวิธีผสมเทียมดีข้ึน 

5. ช่วงเย็นปล่อยกระบือออกหากินเวลา 15.00 – 18.00 น. เวลาประมาณ 
16.00 - 17.00 น. ปล่อยกระบือลงนอนแช่ปลักหรือสระน้ า ซึ่งจะใช้เวลาแช่น้ านาน
ประมาณ 1 ชั่วโมง เวลา 18.00 น. ต้อนกระบือกลับเข้าคอกมัดกระบือตัวใหญ่ไว้ตาม
แหล่งนอนประจ า ปล่อยมุงตาข่ายปิดคลุมโดยรอบ เสริมหญ้าสด หญ้าแห้งหรือฟาง 
อาหารข้นหรือฝุ่นข้าวโพด มีแร่ธาตุและน้ าให้กินได้ตลอดเวลา การเลี้ยงกระบือในอดีตหลัง
ต้อนกลับคอกตอนเย็นเกษตรกรนิยมสุมไฟไล่ยุงให้กระบือ แต่ในปัจจุบันนิยมติดต้ังมุงตา
ข่ายแทนการสุ่มไฟไล่ยุงจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของกระบือและเจ้าของฟาร์ม 

6. กรณีเกษตรกรที่มีพ้ืนที่แปลงหญ้าส าหรับปล่อยแทะเล็มไม่มาก ควรปลูก
หญ้าเนียร์เปียปากช่อง หรือหญ้าแพงโกล่า ส าหรับตัดสดให้กินตลอดทั้งปี และจัดพ้ืนที่
แปลงปล่อยส าหรับให้กระบือได้เดินออกก าลัง แช่น้ า ตีปลัก เพ่ือให้กระบือสามารถได้
แสดงออกตามพฤติกรรมธรรมชาติ การเจริญเติบโต การให้ผลผลิตของกระบือจะสูงข้ึน 
และเป็นการช่วยลดความเครียด 

การเลี้ยงกระบือแบบประณีต ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ระบุว่า เป็นรูปแบบการจัด
ฟาร์มส าหรับเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงแม่พันธ์ุกระบือ ภายใต้ระบบการบริหารจัดการพ้ืนที่ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือเท่าที่จ าเป็นให้เหมาะสมกับแรงงาน เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ปล่อยเลี้ยง
ที่มีจ ากัด โดยเฉพาะในฤดูการท านา โดยแรงงาน 1 คน จะใช้อุปกรณ์ประกอบด้วยรถเข็น 
1 คัน ขนาดความกว้างประมาณ 70 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร 
สามารถบรรจุหญ้าได้ประมาณ 40-60 กิโลกรัม ต่อครั้ง เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ ขนาด 
1.5 แรงม้า 1 เครื่อง จะสามารถตัดหญ้าได้ประมาณ 165 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง เครื่องหั่นสับ 
ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 1 เครื่อง สับหญ้าได้ประมาณ 120 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เครื่องสูบ
น้ า 1 แรงม้า จ านวน 2 เครื่อง เพ่ือใช้ในการสูบและส่งน้ ากรณีที่มีแหล่งน้ าในระยะไกลกับ
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คอกสัตว์ ถังหมักหญ้า ขนาด 150 ลิตร จ านวน 40 ใบ โดยถัง 1 ใบ จะใช้ท าหญ้าหมักได้
ประมาณ 60 กิโลกรัมซึ่งเหมาะกับการเลี้ยงแม่พันธ์ุจ านวน 5 ตัว ส่วนพ้ืนที่คอก ควรมี
ขนาด 15x15 เมตร ประกอบด้วยพ้ืนที่ภายในโรงเรือน ขนาด 3x6 เมตร รางอาหาร กว้าง 
0.8 เมตร ยาว 5.60 เมตร สูง 0.60 เมตร อ่างอาบน้ าส าหรับกระบือที่เลี้ยง ขนาดที่
เหมาะสมคือ กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร ลึก 0.70 เมตร สามารถบรรจุน้ าได้ 3,000 ลิตร 
แรงงาน 1 คน จะใช้เวลาในการท าความสะอาดคอก 30 นาท ีต่อวัน อีกส่วนที่จะเป็นผล
พลอยได้ของเกษตรกร คือ มูล กระบือ 1 ตัว จะให้มูลเฉลี่ย 11 กิโลกรัม/ตัว/วัน ในขณะ
ที่วัว ให้มูลเฉลี่ยที่ 7.50 กิโลกรัม/ตัว/วัน 
         ด้านอาหารสัตว์แม่พันธ์ุกระบือจ านวน 5 ตัว จะกินหญ้าประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์
ของน้ าหนักตัว หรือประมาณ 250 กิโลกรัม/วัน กรณีที่เกษตรกรปลูกหญ้าเนเปียร์ จะต้อง
ให้พืชอาหารสัตว์ตามประสิทธิภาพผลผลิตหญ้า โดยในช่วงฤดูฝน ประมาณเดือนมิถุนายน-
กันยายน รวมประมาณ 120 วัน จะให้กินหญ้าสดอย่างเดียวประมาณ 250 กิโลกรัม ต่อวัน 
ส่วนช่วงฤดูแล้งต้ังแต่เดือนตุลาคม-พฤษภาคม รวมระยะเวลา 245 วัน จะให้กินหญ้าสด 
190 วัน และหญ้าหมัก 60 กิโลกรัม 
         โดยเมื่อรวมแล้วเกษตรกรจะต้องตัดหญ้าให้แม่กระบือที่เลี้ยงทั้งหมด 91.25 ตัน 
ต่อปี แบ่งเป็นหญ้าสด 76.55 ตัน และหญ้าหมัก 14.70 ตัน ระยะเวลาที่ใช้ในการตัดหญ้า
ต่อวัน ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที และหากรวมระยะเวลาในการหั่นสับอีก 2 ชั่วโมง รวม
เกษตรกรต้องจัดการเกี่ยวกับหญ้าอาหารสัตว์ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที มีต้นทุนค่าพืช
อาหารสัตว์ประมาณ 6,475 บาท ต่อตัวต่อปี ส่วนแปลงหญ้าเนเปียร์ผลผลิตในพ้ืนที่ 1 ไร่ 
ถ้าเป็นฤดูฝน ต้ังแต่เดือนมิถุนายน-กันยายน จะได้ประมาณ 19 ตัน ต่อครั้ง ส่วนฤดูแล้ง 
เดือนตุลาคม-พฤษภาคม จะได้ประมาณ 10 ตัน ต่อครั้ง รวมผลผลิตทั้งหมด 100 ตัน ต่อปี 
ต้นทุนในการผลิตจะอยู่ประมาณ 0.35 บาท ต่อกิโลกรัม ส าหรับการท าหญ้าเนเปียร์หมัก 
ด้วยถังหมักขนาด 150 ลิตร จะสามารถหมักหญ้าได้ประมาณ 60 กิโลกรัม ใช้เวลาในการ
ผลิตหญ้าหมัก 1 ชั่วโมง ต่อถัง โดยแบ่งเป็นต้นหญ้าจากแปลง 23 นาที หั่นสับ 30 นาที 
อัดใส่ถัง 27 นาที และท าการหมักอีก 20 นาที ต้นทุนการผลิตหญ้าหมัก ประมาณ 0.38 
บาท ต่อกิโลกรัม หรือ 22.84 บาท ต่อถัง 
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บทที่ 6 
 

การจัดการอาหารกระบือ 
 

6.1 อาหาร  
อาหารที่ร่างกายกระบือต้องการ จ าแนกออกได้เป็น 5 ประเภทหลักๆ ได้แก่  
1) พลังงาน ได้จากสารอาหารจ าพวกแป้งหรือคาร์โบไฮเดรต เช่น มันส าปะหลัง 

ข้าวโพด ปลายข้าว กากน้ าตาล และจากไขมัน เช่น ไขมันจากสัตว์ และไขมันจากพืช เป็นต้น  
2) โปรตีน มีท้ังโปรตีนจากพืชและสัตว์ จ าแนกได้ดังน้ี 

2.1 โปรตีนจากพืช ได้แก่ กากถ่ัวเหลือง กากถ่ังลิสง เป็นต้น 
2.2 โปรตีนจากสัตว์ ได้แก่ ปลาป่น และเลือดป่น เป็นต้น 

 3) แร่ธาตุ แร่ธาตุที่ส าคัญในกระบือมีประมาณ 15 ชนิด แบ่งเป็น กลุ่มแร่ธาตุที่
กระบือต้องการมาก ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม คลอรีน แมกนีเซียม ก ามะถัน 
และโปตัสเซียม กับกลุ่มที่กระบือต้องการน้อย ได้แก่ เหล็ก สังกะสี ทองแดง แมงกานีส 
โคบอลท์ ไอโอดีน ซีลีเนียม และโมลิบดีนัม  

4) วิตามิน แบ่งเป็นวิตามินที่ละลายในไขมัน มักพบในพืชสดและบางครั้งต้องเสริม
ให้กระบือ ได้แก่ วิตามิน เอ ดี อี เค เป็นต้น ส่วนวิตามินอีกพวกคือวิตามินที่ละลายในน้ า 
เช่น วิตามินบีต่างๆ ได้แก่ บี 1 บี 2 บี 6 และ บี 12 วิตามินพวกน้ีกระบือสามารถสร้างข้ึน
เองได้จากแบคทีเรียในกระเพาะ  

5) น้ าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด น้ าเป็นสิ่งจ าเป็นในการเลี้ยงกระบือ
อย่างมาก โดยปกติแล้วกระบือที่โตเต็มที่ ประมาณ 400 – 500 กก. จะด่ืมน้ าประมาณ 
45 ลิตร/ตัว/วัน ถ้าเป็นกระบือที่ให้นมจะด่ืมน้ ามากข้ึนตามส่วน น้ าด่ืมควรมีให้กิน
ตลอดเวลาที่คอก สารอาหารหรือโภชนะทั้ง 5 ประเภทน้ี กระบือจะน าไปใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กับร่างกายในหลายๆลักษณะด้วยกัน ดังน้ี  

5.1) เพ่ือการด ารงชีพ ให้อยู่ได้ตามปกติ เช่น ต้องการพลังงานเพ่ือการหายใจ 
การสูบฉีดเลือด การสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายและการเคลื่อนไหว กระบือต้องการ
โปรตีนเพ่ือซ่อมแซมอวัยวะส่วนที่สึกหรอ เป็นต้น  

5.2) เพ่ือการเจริญเติบโต การสร้างกล้ามเน้ือและการขุนให้อ้วน เป็นต้น คู่มือ
การเลี้ยง  
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5.3) เพ่ือการสืบพันธ์ุ ในกระบือพ่อพันธ์ุเพ่ือต้องการสารอาหารไปใช้ในการผลิต
น้ าเชื้อ ส่วนในแม่พันธ์ุเอน าไปใช้ในการสร้างลูกในท้อง 

5.4) เพ่ือการผลิตน้ านม ในแม่พันธ์ุ 
5.5) เพ่ือการใช้แรงงาน เช่น การลากเกวียน การไถนา เป็นต้น 

    
6.2 อาหารหยาบ 

เน่ืองจากกระบือสามารถสังเคราะห์โปรตีนต่าง ๆ ที่จ าเป็นข้ึนใช้เอง รวมทั้ง
วิตามินบางชนิดด้วย ดังน้ันอาหารหลักของกระบือจึง ได้แก่ อาหารหยาบชนิดต่าง ๆ เช่น 
หญ้าสด หญ้าแห้ง หญ้าหมัก ฟางข้าว และเศษเหลือจากผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆเช่น 
ต้นข้าวโพด ยอดอ้อย ใบมันส าปะหลังแห้ง ต้นถ่ัวลิสง ต้นถ่ัวเหลือง ฯลฯ ในการเลี้ยง
กระบือทั่ว ๆ ไปแล้วถ้าไม่มีเน้ือที่ส าหรับให้กระบือกินหญ้ามากพอ เราอาจปลูกหญ้าไว้ให้
กระบือกิน หญ้าที่ปลูกมีหลายชนิดแล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละท้องถ่ิน พันธ์ุหญ้าที่
กรมปศุสัตว์ส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วไปปลูกเลี้ยงสัตว์ได้แก่ หญ้ารูซี่  หญ้ากินนีสีม่วง 
หญ้าเนเปียร์ หญ้าขน หญ้าแพงโกล่า และหญ้าอื่นๆ ที่ให้ผลผลิตสูง เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทาง
อาหารของแปลงหญ้า ถ้าท าได้ควรปลูกพืชจ าพวกถ่ัวปนกับหญ้าด้วย เช่น ถ่ัวฮามาตา ถ่ัว
คาวาลเขต ถ่ัวเซนโตรซีมา ถ่ัวซีราโต ถ่ัวสไตโล กระถิน แคฝรั่ง ไมยราพ และอื่นๆ หาก
เลี้ยงจ านวนน้อยก็อาจจะปลูกหญ้าแบบสวนครัวแล้วตัดมาให้กินหลังกลับเข้าคอกตอน
เย็น หญ้าแห้ง ท าจากหญ้าที่ล าต้นเล็ก สามารถตากแห้งได้เร็ว เช่นหญ้าขน หญ้าหญ้ารูซี่ 
หญ้ากินนีสีม่วง หญ้าโร้ด หญ้าแพงโกล่า เป็นต้น การตัดหญ้าและถ่ัวโดยทั่วไปควรตัดให้
เหลือล าต้นสูงจากพ้ืนดินประมาณ 1 คืบ (6-7 น้ิว) ถ้าตัดสูงเกินไปจะให้ผลผลิตน้อย ตัด
ต่ าเกินไปจะได้ส่วนของล าต้นที่แข็งและยังกระทบกระเทือนต่อต้นพืชมากเกินไป ท าให้พืช
ตายหรือไม่สามารถขยายพันธ์ุ ต้องปลูกใหม่เป็นเหตุให้ต้องเสียค่าใช่จ่ายเพ่ิมข้ึนในฤดูปลูก
ปีต่อไป  

การท าหญ้าแห้งท าได้ 2 วิธี คือ การตากหรือผึ่งแดดให้แห้ง และการใช้เครื่องมือ
ช่วยท าให้แห้ง หญ้าแห้งที่ดีควรมีความชื้นประมาณ 15% เมื่อเก็บไว้จะไม่เป็นราหรือเกิด
ความร้อนจากการหมักซึ่งอาจท าให้เกิดไฟไหม้ จึงควรตากพืชไว้ประมาณ 2-3 แดด จะได้
หญ้าแห้งที่มีความชื้นพอดี หลังจากน้ันก็อัดฟ่อนหรือมัดเก็บไว้ในโรงไว้ให้กระบือกินในฤดู
แล้งเช่นเดียวกับฟางข้าว หญ้าหมักหรือพืชหมัก หมายถึงพืชอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ ท่ีเก็บ
รักษาไว้ในสภาพความชื้นสูงในที่ไม่มีอากาศ การตัดถ้าใช้ต้นข้าวโพด ข้างฟ่าง ควรตัดเมื่อ
พืชติดเมล็ดอ่อนๆ โดยยังมีลักษณะเป็นน้ านมอยู่ เมื่อมีเมล็ดดูจะมีน้ าสีขาวในในเมล็ด
แบบแป้ง (กรมปศุสัตว์, 2556) ละลายน้ า ถ้าปล่อยให้แก่ล าต้นจะมีกากเพ่ิมข้ึน ส าหรับ
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หญ้าอื่นๆ ควรตัดในระยะที่หญ้าเริ่มออกดอก เมื่อตัดแล้วควรหั่นเป็นชิ้นๆ ขนาดยาว
ประมาณ 1 น้ิว เมื่อน าลงถังหรือหลุมต้องอัดย่ าให้แน่นเพ่ือไล่อากาศออกให้หมดหรือ
เหลือน้อย จากน้ันควรใช้พลาสติกคลุมแล้วหาวัสดุปิดทับให้แน่น เพ่ือไม่ให้อากาศหรือ
น้ าฝนซึมเข้า หลังจากน้ันประมาณ 3-4 สัปดาห์ก็เปิดใช้ได้หรือจะเก็บไว้ใช้แทนหญ้าสดใน
ฤดูแล้ง หญ้าหมักที่มีคุณภาพดีควรมีสีเขียวแกมเหลือง ไม่มีราข้ึน มีกลิ่นหอมของกลิ่น
แอลกอฮอล์ปนบางๆ ไม่ใช่กลิ่นของพืชเน่า  

อาหารหลักของกระบือได้แก่หญ้าและพืชต่างๆ แปลงหญ้าที่ปลูกไว้เลี้ยงกระบือ
จะต้องมีเน้ือที่ประมาณ 4-5 ไร่/ตัว ข้ึนอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินและชนิดของหญ้า
ที่ปลูก หากเป็นแปลงหญ้าธรรมชาติจะต้องใช้มากกว่าน้ี ทั้งน้ีเพราะกระบือที่โตเต็มที่แล้ว
น้ าหนักประมาณ 400-500 กก. จะกินหญ้าสดเฉลี่ยประมาณวันละ 30-40 กก./วัน  
 
6.3 อาหารข้น 

หมายถึงอาหารที่มีความเข้มข้นทางโภชนะอยู่สูง โดยเฉพาะโปรตีน และมี
เปอร์เซ็นต์เย่ือใยต่ า เมื่อสัตว์กินเข้าไปสามารถย่อยได้ง่าย ในการเลี้ยงกระบือหากมีหญ้า
อุดมสมบูรณ์แล้วโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนไม่จ าเป็นต้องให้อาหารข้นเลย นอกจากในกรณีที่
กระบือสุขภาพไม่ดีหรือในภาวะที่อาหารพืชสดขาดแคลนมากเช่นในฤดูแล้งจึงควรให้เสริม
บ้าง ยกเว้นในกรณีการเลี้ยงขุนในเชิงธุรกิจ ซึ่งการให้อาหารข้นเสริมจะท าให้กระบือลด
การกินหญ้าลง เมื่อเริ่มให้อาหารข้นเสริมช่วงแรกกระบืออาจไม่ค่อยชินกับอาหารจึงไม่
ค่อยกิน หลังจากที่แน่ใจว่ากระบือเริ่มกินหมดจึงค่อยเพ่ิมปริมาณตามที่ต้องการหากให้
อาหารข้นมากเกินไปจะท าให้กระบือย่อยอาหารหยาบได้ลดลง จ าแนกอาหารข้นออกเป็น
ดังน้ี  

1) อาหารข้นชนิดเดียว ได้แก่ ร า ปลายข้าว ข้าวโพดบด กากถ่ัวเหลือง กากถ่ัวลิสง 
กากปาล์ม มันเส้น ฯลฯ เป็นต้น  

2) อาหารข้นส าเร็จรูป ใช้เลี้ยงเสริมร่วมกับอาหารหยาบ สามารถน ามาใช้เลี้ยง
กระบือได้เลยโดยผู้เลี้ยงไม่จ าเป็นต้องน าวัตถุดิบอย่างอื่นมาผสมอีกอาจอยู่ในรูปอาหารผง
หรืออัดเม็ด ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ร า ปลายข้าวหรือข้าวโพดบด กากถ่ัวเหลือง กากถ่ัว
ลิสงหรือกากปาล์ม ปลาป่น ใบกระถินป่น วิตามิน และแร่ธาตุ  

3) หัวอาหาร เป็นอาหารที่ที่ประกอบด้วยวัตถุดิบที่มีอาหารโปรตีนสูงผสมกัน เช่น 
กากถ่ัวเหลือง กากถ่ัวลิสง ปลาป่น วิตามิน และแร่ธาตุ เมื่อผู้เลี้ยงจะใช้จะต้องน าคู่มือการ
เลี้ยงกระบือไทย กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์ กรมปศุสัตว์ วัตถุดิบ
อาหารอย่างอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ให้พลังงานสูงที่สามารถหาได้ง่ายใน
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ท้องถ่ินมาผสมตามสัดส่วนที่ผู้ผลิตหัวอาหารก าหนดไว้ จึงจะได้คุณค่าอาหารตามที่
ต้องการ วัตถุดิบที่น ามาผสม เช่น ร า ปลายข้าว ข้าวโพดบด และมันเส้น เป็นต้น  

4) อาหารผสมครบส่วน (TMR : Total Mixed Ration) เป็นอาหารผสมระหว่าง
อาหารหยาบและอาหารข้น สามารถน าไปใช้ในการเลี้ยงกระบือได้เลยโดยไม่ต้องให้
อาหารหยาบ เช่น หญ้าสด เหมาะส าหรับฟาร์มที่หาอาหารหยาบยาก  

 
ตาราง 6.1 แสดงส่วนผสมการท า (TMR) ส าหรับกระบือขุน 

วัตถุดิบ 

กากน้ าตาล 5 กิโลกรัม 
ยูเรีย 2 กิโลกรัม 
น้ า 30 กิโลกรัม 
เปลือกข้าวโพด 45 กิโลกรัม 
ข้าวโพดบดหรือมันเส้น 20 กิโลกรัม 
เกลือ 0.8 กิโลกรัม 
ซัลเฟอร ์ 0.1 กิโลกรัม 
ไดคลเซียม 0.1 กิโลกรัม 
พรีมิกซ ์ 0.1 กิโลกรัม 

ที่มา: มนตรี, (2559)  
การส ารวจ และท าการวิจัยเชิงพ้ืนที่ในเขตภาคเหนือตอนบน 2 พบว่า ในพ้ืนที่

ดังกล่าวมีแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นวัสดุเศษเหลือจากการเกษตร ประกอบด้วย 
เปลือกข้าวโพด (โปรตีน 8-9 เปอร์เซ็นต์) ฟางข้าว (โปรตีน 3.6 เปอร์เซ็นต์) เปลือก
สับปะรดโรงงาน (โปรตีน 5.7 เปอร์เซ็นต์)  ตาราง 6.2 และหญ้าในพ้ืนที่ ตาราง 6.3 ซึ่ง
เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่าย และมีตลอดทุกปี 

 
 
 
 

ตาราง 6.2 คุณค่าโปรตีนจากวัสดุเศษเหลือจากการเกษตรในภาคเหนือตอนบน 2 
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ชนิด ระดับโปรตีน (%) 
เปลือกข้าวโพด 8-9 
ฟางข้าว 3.6 
เปลือกสับปะรดโรงงาน 5.7 

 
ตาราง 6.3 ชนิดหญ้าท้องถ่ินในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 2  

ชนิดหญ้า ระดับโปรตีน (%) 
หญ้าข้าวนก 8.67 
หญ้ามาเลเชีย 8.43 
หญ้าชันกาด 6.44 
หญ้าปากควาย 4.50 
หญ้าหวายข้อ 4.33 

ที่มา: พยุงศักด์ิ และคณะ (2561) 

6.4 การปลูกพืชอาหารสัตว์ 
พืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงกระบือแบบประณีต ควรเป็นแปลงหญ้า

ผสมถ่ัวอาหารสัตว์ เน่ืองจากถ่ัวอาหารสัตว์จะเพ่ิมคุณค่าทางอาหารโดยเฉพาะอาหาร
โปรตีน บางรายใช้วิธีปลูกสลับแปลงระหว่างหญ้าและถ่ัวอาหารสัตว์ การจะใช้แปลงหญ้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพผลผลิตเพียงพอส าหรับกระบือตลอดทั้งปีนอกจากพ้ืนที่ดินอุดม
สมบูรณ์แล้วต้องมีแหล่งน้ าที่สามารถรดแปลงหญ้าได้ตลอดช่วงฤดูแล้งอย่างน้อยเป็น
ระยะเวลา 5 เดือน ระหว่าง เดือนธันวาคม – เดือนเมษายน ภายในบริเวณแปลงหญ้าควร
มีร่มเงาไม้ยืนต้นให้กระบือหลบแดดเพ่ือลดความร้อน หากไม่มีร่มไม้ต้องมีสระน้ าหรืออ่าง
น้ าให้กระบือนอนแช่คลายร้อน การจัดหาแหล่งน้ าให้กระบือนอนแช่เป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญมาก เน่ืองจากเป็นพฤติกรรมของสายพันธ์ุกระบือปลักการขาดแหล่งน้ าให้
กระบือนอนแช่จะส่งผลต่อสุขภาพของกระบือ ผิวหนังจะแห้งหยาบจ าหน่ายไม่ได้ราคา แต่
หากได้ลงอาบน้ าทุกวันผิวหนังจะชุ่มชื้นมีสีด าสนิท ความร้อนจากแสงแดดก็มีผลต่อผิวหนัง
กระบือเช่นเดียวกัน  
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บทที่ 7 
 

การจัดการฟาร์มกระบือ 
 

7.1 การจัดการกระบือแม่พันธุ์ 
ปัจจัยส าคัญในการเลี้ยงกระบือให้ประสบผลส าเร็จคือ แม่กระบือจะต้องคลอดลูก

ทุกปี มีช่วงระยะการให้ลูกไม่เกิน 365 วัน ซึ่งเมื่อแม่กระบือคลอดลูกแล้ว 60 วันหลังจาก
คลอดต้องกลับมาแสดงอาการเป็นสัดตามวงรอบปกติ และผสมติดไม่เกิน 90 วันหลังคลอด 
แต่ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือ แม่กระบือของเกษตรกรไม่กลับมาแสดงอาการเป็นสัด
หลังจากคลอดลูกชัดเจน ท าให้มีอัตราการผสมติดต่ า และมีจ านวนแม่กระบือท้องว่าง
เพ่ิมข้ึนส่งผลต่อการเพ่ิมผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วิธีการหน่ึงที่ถูกน ามาใช้แก้ปัญหา
เพ่ือลดอัตราการท้องว่าง และอัตราการผสมติดต่ าส าหรับแม่กระบือคือ การจัดโปรแกรม
การจัดการแม่กระบือหลังคลอด เช่นการฉีดยาบ ารุงเสริมสุขภาพ เช่น วิตามิน AD3E และ 
Catosal การเสริมอาหารข้นให้แม่กระบือได้รับพลังงานและโปรตีนส าหรับซ่อมแซม
ร่างกายหลังคลอด ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้สร้างโมเดลโปรแกรมข้ึนดังน้ี  

 
ภาพที ่7.1 โปรแกรมการจัดการแม่กระบือหลงัคลอด 
  
7.1 วันคลอด  

การสังเกตแม่กระบือที่คลอดลูกจะมีเมือกไหลออกจากอวัยวะเพศ แม่กระบือบาง
ตัวก่อนคลอดจะไม่กินอาหาร และมีอาการกระวนกระวาย เมื่อพบเห็นอาการเหล่าน้ีควรมี
การจัดเตรียมคอกโดยน าฟางหรือหญ้าแห้งมาปูพ้ืน เพ่ือไว้รองรับลูกกระบือที่ตกลงพ้ืน 
กรณีเลี้ยงเป็นฝูงใหญ่ควรแยกแม่กระบือออกจากฝูงต่างหาก และล่ามแม่กระบือให้อยู่
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ภายในเขตที่เตรียมหญ้าหรือฟางรองพ้ืนไว้ เหตุที่ต้องแยกแม่กระบือออกมาน้ันเพ่ือป้องกัน
ปัญหาลูกกระบือถูกกระบือตัวอื่นเหยียบขณะคลอด 

 
7.2 เมื่อคลอด  

เมื่อแม่กระบือคลอดลูก ผู้เลี้ยงต้องคอยช่วยเหลือแม่กระบือบางตัวที่มีปัญหา เช่น 
คลอดไม่ออกเพราะไม่มีลมเบ่งหรือผิดท่า การคลอดที่ปกติคือ ลูกกระบือจะเอาเท้าหน้า
โผล่หลุดออกมาก่อน แล้วตามด้วย จมูก ปาก หัว ซึ่งอยู่ระหว่างขาคู่หน้า ในท่าพุ่งหลาว 
การคลอดท่าอื่นที่นอกเหลือจากน้ีเป็นการคลอดที่ผิดปกติ อาจจ าเป็นต้องให้การช่วยเหลือ 
หรือตามสัตวแพทย์หรือผู้ช านาญมาด าเนินการ โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 1.5 – 2 ช.ม. 
เมื่อลูกออกมาพ้นจากตัวแม่แล้ว ผู้เลี้ยงควรเข้าไปช่วยเหลือโดยใช้ผ้าข้ีริ้ว หรือฟางแห้งเช็ด
ถูตัวลูกกระบือ เช็ดปากและจมูกลูกกระบือ ซึ่งอาจมีเย่ืออุดตันและเมื่อตัวลูกแห้งดีแล้ว จึง
ตัดสายสะดือ การตัดสายสะดือใช้ด้ายเหนียวแช่น้ ายาฆ่าเชื้อโรค แล้วมัดสายสะดือห่างจาก
สะดือลงมาประมาณครึ่งน้ิวให้แน่น และมัดอีกเปาะหน่ึงห่างกันลงมาอีกครึ่งน้ิว ใช้มีดคมๆ
ที่เช็ดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ ตัดสายสะดือให้ต่ าลงมาจากเปาะล่างประมาณ 
ครึ่งน้ิวเช่นกัน แล้งใช้ส าลีชุบทิงเจอร์ไอโอดีนแตะที่สะดือและสายสะดือให้ทั่ว แล้วควรพา
ลูกกระบือเข้าไปดูดนมแม่ให้ได้เร็วที่สุดเท่าท่ีลูกกระบือจะดูดได้ หรืออย่างช้าภายใน 24 ช.
ม. เพราะนมที่ลูกด่ืมครั้งแรกน้ีคือ นมน้ าเหลือง ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูงมากและมี
ภูมิคุ้มกันโรคจากแม่ที่ถ่ายทอดมาสู่ลูก หากลูกกระบือที่ไม่สามารถดูดนมน้ าเหลืองเองได้ 
ควรรีดนมจากแม่มาป้อนให้ลูกกินจนแข็งแรง หลังจากคลอดลูกประมาณ 8 – 12 ช.ม. ถ้า
รกยังไม่หลุดออกมาแสดงว่ารกค้าง ต้องท าการล้วงออก ในระยะ 7 วันแรก ควรขังกระบือ
แม่ลูกอ่อนน้ีไว้ในคอกก่อน  

 
 หลังคลอด : หลังจากแม่กระบือคลอดลูกควรฉีดยาบ ารุง และยาแก้อักเสบ
หรือยาฆ่าเชื้อ ซึ่งยาบ ารุงจะอยู่ในรูปของวิตามิน ได้แก่ วิตามิน AD3E และวิตามิน 
Catosal 10% โดยฉีดวิตามิน AD3E ปริมาณ 5 ซีซี และวิตามิน Catosal 10% ปริมาณ 
20 ซีซี ต าแหน่งในการฉีดบริเวณกล้ามเน้ือ และตัวยาสุดท้ายคือ ยา Pendistrep ฉีด
ปริมาณ 5 ซีซี เพ่ือป้องกันการติดเชื้อหลังการคลอดและการฉีกขาดของแผลจากการ
เบ่ง 
 หลังคลอด 1 วัน : หลังคลอดแม่กระบือยังจะไม่กินอาหาร ในช่วงวันแรกแม่
กระบืออาจจะกินแต่น้ า และในวันถัดไปจะกินอาหาร และเพ่ิมปริมาณข้ึน ระยะน้ีควรให้
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อาหารแม่กระบือที่มีโปรตีนไม่น้อยกว่า 13 เปอร์เซ็นต์ส าหรับเสริมแก่แม่กระบือ เพ่ือช่วย
ในการสร้างน้ านม  
 ระยะ 1 เดือนหลังคลอด : ควรแยกแม่และลูกกระบือออกจากฝูงใหญ่เพ่ือที่
ลูกกระบือจะได้กินนมแม่อย่างเต็มที่ ในระยะแรกคลอดจ าเป็นอย่างย่ิงที่ลูกกระบือจะต้อง
ได้รับนมน้ าเหลืองเพ่ือช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เมื่อระยะเวลาผ่านไป 1-2 ชั่วโมง 
ลูกกระบือยังไม่สามารถลุกข้ึนมากินนมหรือช่วยเหลือตัวเองได้ ควรมีวิธีแก้ไขโดยการรีด
นมจากเต้าแม่กระบือใส่ขวดแล้วให้ลูกกระบือกิน เพ่ือให้ลูกกระบือได้รับนมน้ าเหลือง และ
จัดเตรียมคอกท่ีสะอาดแห้งให้กระบือได้อยู่สบาย 
 ระยะ 2 เดือนหลังคลอด : เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 1 เดือนหลังคลอด ท า
การย้ายแม่กระบือและลูกเข้าฝูงใหญ่เพ่ือปรับสภาพในการเลี้ยงตามปกติ อย่างไรก็ตาม
ระยะ 2 เดือนแรกหลังคลอด ลูกกระบือมีการเจริญเติบโตเร็ว และต้องการนมแม่ปริมาณ
มาก การเสริมอาหารข้นส าหรับแม่กระบือจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิง ท่ีแม่กระบือจะได้รับ
อย่างเต็มที่เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพร่างกายให้กลับมาเป็นปกติ และเข้าสู่วงรอบการเป็นสัดต่อไป 
 ระยะกลับเข้าสู่การเป็นสัด : เมื่อแม่กระบือได้รับอาหารที่มีคุณภาพ และมี
การจัดการที่ดี ท าให้แม่กระบือสามารถฟ้ืนฟูสภาพร่างกายกลับเข้าสู่วงจรการเป็นสัดอีก
ครั้งเพ่ือผสมพันธ์ุ ดังน้ันการปฏิบัติตามโปรแกรมการจัดการแม่กระบือหลังคลอดจะช่วยให้
แม่กระบือมีวงรอบการเป็นสัดที่ไวข้ึน มีอัตราการผสมติดเพ่ิมข้ึน ลดวันท้องว่าง และ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตลูกโคให้กับเกษตรกร
ต่อไป 
 
7.3 การหย่านม  

เกษตรกรโดยทั่วไปมักปล่อยให้ลูกกระบืออยู่กับแม่จนโตกระทั่งแม่กระบือคลอด
ลูกตัวใหม่ ซึ่งจะมีผลเสียอย่างมากท าให้แม่ขณะอุ้มท้องใกล้คลอดมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ 
เพราะต้องแบ่งอาหารที่กินไปให้ทั้งลูกที่อยู่ในท้องและลูกตัวเดิมอีกด้วย ดังน้ันจึงควรหย่า
นมลูกกระบือที่อายุประมาณ 8 เดือน ซึ่งเป็นเวลาท่ีเหมาะสม คู่มือการเลี้ยงกระบือไทย 
กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์ กรมปศุสัตว์ การหย่านมลูกได้เร็ว
เท่าใดก็ย่ิงมีผลต่อการฟ้ืนฟูสุขภาพแม่เท่าน้ัน การหย่านมลูกกระบือต้องแยกเอาลูกไปขัง
รวมกันไว้ต่างหากจากแม่ และในช่วงน้ีต้องมีการชั่งน้ าหนัก และสัดส่วนร่างกาย มีการท า
เครื่องหมายประจ าตัวด้วย  
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7.4 การตอน 
เมื่อลูกกระบือตัวผู้อายุประมาณ 4 – 5 เดือน ควรตอนตัวที่ไม่ประสงค์หรือ

ลักษณะไม่ดีออกไป เพ่ือไม่ให้มีโอกาสขยายพันธ์ุ ส าหรับกระบือตัวผู้ที่ไม่ต้องการใช้
ขยายพันธ์ุ แต่ต้องการเก็บไว้ใช้งานควรตอนเมื่ออายุประมาณ 3 – 4 ปี เพ่ือให้กล้ามเน้ือ
ส่วนหน้าของร่างกายได้พัฒนาตามลักษณะเพศผู้ได้เต็มที่ก่อน เพราะกล้ามเน้ือส่วนหน้า
เป็นส่วนที่จะท าให้กระบือท างานได้แข็งแรง การตอนท าได้หลายวิธีเช่น การทุบแบบ
พ้ืนบ้าน การผ่าเอาอัณฑะออก การตอนที่สะดวกที่สุดคือใช้เบอร์ดีสโซ่ (Burdizzo) ซึ่งมี
ลักษณะเป็นคีมหนีบ โดยการล้มกระบือให้นอนลง มัดขาท้ัง 4 ให้แน่น ใช้มือบีบดันให้เส้น
ข้ัวอัณฑะข้างใดข้างหน่ึงให้ชิดถุงอัณฑะด้านนอก ใช้คีมหนีบเส้นข้ัวอัณฑะประมาณ 3 
วินาที เพ่ือให้ท่อน้ าเชื้อเหนืออัณฑะอุดตัน และท าที่ข้ัวอัณฑะหน่ึงแบบเดียวกัน โดยให้มี
ผิวหนังที่ไม่ถูกหนีบระหว่างรอยหนีบทั้ง 2 ข้างให้มากที่สุด หากรอยหนีบเชื่อมต่อกันจะ
ท าให้อัณฑะเน่าได้ เมื่อเสร็จทาด้วยทิงเจอร์ไอโอดีน 
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บทที่ 8 
 

โรคท่ีส าคัญและการป้องกันโรคในกระบือ 
 

8.1 สาเหตุและการติดต่อ 
โรคในกระบือ การเลี้ยงดูกระบืออย่างดีตามท่ีกล่าวมาแล้วจะท าให้กระบือมีสุขภาพ

สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค แต่โดยทั่วไปแล้วผู้เลี้ยงควรรู้จักโรคที่ส าคัญที่มักพบใน
กระบือ เพ่ือจะได้ท าการป้องกันและรักษาได้ทัน 

 
กระบือไม่สบายหรือเป็นโรคมีอาการอย่างไร เราจะพบว่ากระบือทีเ่ป็นโรคจะมีอาการ
เหล่าน้ีบางอย่างหรือหลายอย่างคือ 

1. กินน้อยลง หรือ ไม่กินหญ้า 
2. ไม่เคี้ยวเอ้ือง 
3. ซึม นัยน์ตาขุ่นมัว หรือมีข้ีตามากปกติ  
4. จมูกแห้ง มีไข้สูง 
5. ขนหรือผิวหนังหยาบกร้าน 
 

สาเหตุของการเป็นโรค โรคเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เชน่ 
1. เกิดจากการติดเชื้อโรคต่าง ๆ เช่นแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา  
2. โรคขาดอาหารหรือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ  
3. สารพิษจากพืชและสัตว์ รวมทั้งยาฆ่าแมลงต่าง ๆ  
4. โรคทางกรรมพันธ์ุได้รับจากพ่อแม่  
5. การได้รับบาดเจ็บ  
6. ความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ  
 

เมื่อเกิดโรคขึ้นแล้วจะติดต่อหรือระบาดไปยังตัวอื่นอย่างไร 
1. ติดต่อโดยตรงระหว่างตัวป่วยและตัวที่ดี เช่น หายใจรด เลียเสียดสี 
2. ติดต่อทางอุปกรณ์เครื่องใช้หรือคนพาไป 
3. แมลงหรือสัตว์อื่น เช่น เห็บ เหลือบ นก หนู แมลง พาไป 
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4. ติดต่อจากดิน เชื้อโรคบางโรคเมื่อเป็นแล้วจะคงทนอยู่ในดินได้นานหลายปี เช่น
เชื้อบาดทะยัก หรือ แอนแทร็กซ์ 
5. ติดต่อโดยปนกับน้ าหรืออาหาร 
6. ติดต่อโดยทางอากาศหรือลมหายใจ โดยการไอหรือจามออกจากสัตว์ป่วย แล้ว
เชื้อปนไปกับอากาศหรือฝุ่นละออง 

 
8.2 โรคพยาธ ิ

พยาธิเป็นตัวท าให้เกิดการสูญเสียอย่างมาก อาจเน่ืองจากการตายการเจ็บป่วยการ
หยุดชะงักการเจริญเติบโต ผสมไม่ติดไม่มีลูก ขนหรือหนังเสียหาย กระบือไม่มีแรง ท างาน 
ร าคาญ และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาหรือป้องกัน 

 
8.3 พยาธิภายนอก 

พยาธิภายนอกของกระบือมีหลายชนิด เช่น เห็บ เหา ไร เหลือบ ยุง ริ้น แมลงวัน ข้ี
เรื้อน พยาธิพวกน้ีจะดูดเลือด น้ าเหลืองจากตัวสัตว์ท าให้อ่อนแอ พวกเหาและข้ีเรื้อนจะท า
ให้เกิดการคัน ร าคาญ ท าให้เกิดความเครียดจนทนไม่ได้ ผิวหนังหยาบเสีย อาจแตกหรือ
ลอก ขนร่วง อีกทั้งจะน าโรคต่าง ๆ มายังตัวกระบือ 

 
การป้องกันหรือรักษา 
ควรใช้ยาก าจัดพยาธิภายนอกโดยการพ่นหรือทากับสัตว์ทุกตัว และบริเวณคอก 

เพ่ือป้องกันการติดกลับมาเป็นอีก พวกเหาหรือข้ีเรื้อน ควรรักษาติดต่อกัน 3 ครั้ง แต่ละ
ครั้งห่างกัน 1 อาทิตย์ ส่วนเห็บควรท า 2 ครั้ง ห่างกัน 1 อาทิตย์ เช่นกัน ยาที่ใช้ใน
ท้องตลาดมีหลายย่ีห้อ เช่น อาซุนโทลเนกูวอน ไซเปอร์เมทริน ไดอาซีนอน ฯลฯ ขนาด
และวิธีปฏิบัติตามค าแนะน าของยาแต่ละชนิด 
 
8.4 พยาธิภายใน 

พยาธิภายในที่ท าอันตรายในลูกกระบือมากคือพยาธิตัวกลม พวกพยาธิไส้เดือน 
หรือ พยาธิเส้นด้าย นอกน้ันก็เป็นพยาธิปากขอ ในกระบือที่โตแล้วจะเป็นพวกพยาธิใบไม้
ในตับ ซึ่งคนก็เป็นโรคน้ีด้วย 
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โรคพยาธิตัวกลมในลูกกระบือ 
โรคน้ีเป็นได้ทั้งลูกโค และลูกกระบือ โดยเฉพาะในลูกกระบือต้องตายด้วยโรคพยาธิ

น้ีจ านวนมากในแต่ละปี การติดต่อ เกิดจาการกินตัวอ่อน หรือไข่พยาธิที่ออกมาจากตัวที่
เป็นโรคเข้าไปบางชนิดติดต่อทางสายรกหรือน้ านมแม่ 

อาการ  
โรคพยาธิโดยทั่วไปจะมีอาการท้องเสีย ข้ีเหลว อาจมีสีเทาและมีกลิ่นเหม็น ลูก

กระบือจะเบื่ออาหาร อาจมีการไอ หายใจถ่ี จะผอม แคระแกรนผิวหนังหยาบ ขนหยอง 
ลูกกระบือมักจะตายในช่วงอายุ 3-4 อาทิตย์แรกเกิด 

การป้องกันและรักษา 
บางครั้งลูกโคหรือลูกกระบือจะตายกระทันหันทั้ง ๆ ท่ีอ้วนท้วน สมบูรณ์ แข็งแรงดี

ไม่มีอาการเจ็บป่วย การป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด 
1. เลี้ยงกระบือในคอกที่สะอาด ควรท าการยกพ้ืน หมั่นท าความสะอาดก าจัดขยะ 

และมูลกระบือออกไป ที่ใส่น้ าและหญ้าควรท าความสะอาดและเปลี่ยนทุกวัน 
2. ควรท าการถ่ายพยาธิตัวกลมต้ังแต่ลูกกระบืออายุ 3 อาทิตย์และถ่ายซ้ าอีกเมื่อ

อายุ 6 อาทิตย์ หากเป็นพ้ืนที่ที่มีพยาธิเหล่าน้ีหลงเหลืออยู่แล้ว เน่ืองจากโคหรือกระบือตัว
โตจะมีความทนต่อการติดโรคพยาธิมากข้ึนจนไม่แสดงอาการอะไรเลย แต่พยาธิที่อยู่ใน
สัตว์จะมีการเจริญเติบโตออกไข่และเป็นตัวอ่อนหรือผ่านรกและนมแม่ แพร่ไปยังลูกโคลูก
กระบือ ที่เกิดใหม่ในฝูงได้อีกไม่สิ้นสุดหากไม่จ ากัดออกไปให้หมดจากฝูงหรือหมู่บ้านยาที่
ใช้ได้ผลเป็นพวก ปิ๊ปเปอราซิน ลีวามิโซล ไดอาเบนดาโซล คอนคูราท พานาคัวร์ เนมา
แฟกซ์ รินทัล ฯลฯ 

 
พยาธิใบไม้ในตับของโค กระบือ 
พยาธิใบไม้ในตับเป็นพยาธิที่ร้ายแรง อาศัยอยู่ในเน้ือตับ ท่อน้ าดีและถุงน้ าดี ขณะ

เมื่อยังมีชีวิตอยู่จะมีลักษณะคล้ายใบไม้ยืดหดตัวได้ ตอนต้นของล าตัวกว้างกว่าตอนปลาย
ล าตัวจะกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร และยาวประมาณ 3-7 เซนติเมตร โคกระบือใน
ประเทศไทยเป็นพยาธิใบไม้ประมาณ 40-50 % และสามารถติดต่อถึงคนได้ด้วย 

การติดต่อ 
ไข่ของพยาธิใบไม้ในตับจะออกมากับอุจจาระโคกระบือในการเจริญเติบโตจากไข่

เป็นตัวอ่อนระยะต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีหอยน้ าจืดชนิดหน่ึง (หอยคัน) เป็นตัวกลาง ในบริเวณ
ที่มีน้ าและอุณหภูมิพอเหมาะไข่จะฟักเป็นตัวอ่อน และว่ายไปไชอยู่ในหอยคันประมาณ 5-
7 อาทิตย์ และเปลี่ยนรูปร่างเป็นลักษณะต่าง ๆ ในที่สุดจะมีลักษณะคล้ายลูกกบ แต่ขนาด
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เล็กมากว่าออกมาจากหอยและในที่สุดจะเกาะตามใบหญ้า ต้นข้าว และพืชผักในน้ า และ
เห็นเป็นจุดสีน้ าตาลอ่อนคล้ายไข่ปลา โค กระบือ เป็นพยาธิใบไม้ในตับ โดยกินหญ้าหรือ
ฟางที่มีพยาธิตังอ่อนเข้าไป พยาธิน้ีจะไชเข้าไปเจริญเติบโต เป็นตัวแก่ในตับซึ่งจะกินเวลา
ประมาณ 3 เดือน ในคนก็ติดพยาธิน้ีได้ในท านองเดียวกัน 

อาการ 
การไชของตัวอ่อนไปยังตับจะท าให้ตับอักเสบ ท าลายเน้ือตับและท าให้ตับแข็ง เมื่อ

ตัวแก่อาศัยในท่อและถุงน้ าดี ก็จะท าให้เกิดการอักเสบลอกหลุด และเกิดเป็นก้อนน่ิวข้ึน
อุดตันทางเดินของน้ าดี สัตว์จะมีอาการเบื่ออาหาร การย่อยอาหารไม่ปกติท าให้เกิดท้องอืด
บ่อย ๆ ซูบผอมลงเรื่อย ๆ อ่อนเพลียไม่มีแรงท างาน ท้องอาจผูกหรือท้องเดินก็ได้ ในรายที่
เป็นมากๆ จะตาย โคกระบือที่ให้นมจะท าให้น้ านมลด จึงท าให้เกิดความเสียหายแก่
เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน 

การป้องกันและการรักษา 
1. การควบคุมและป้องกัน ต้องพยายามก าจัดหอยคัน ซึ่งเป็นตัวกลางในการ

เจริญเติบโตของพยาธิชนิดน้ี เช่น การเลี้ยงเป็ดหรือการโรยยาในหนองน้ าเพ่ือก าจัดหอย 
2. ในพ้ืนที่ที่มีการเป็นโรคน้ีสูง ควรถ่ายพยาธิใบไม้ในตับโคกระบือที่มีอายุมากกว่า 

8 เดือน ให้มากที่สุดประมาณต้นเดือนกันยายนของทุกปีประมาณ 3-5 ปี อาจปลอดจาก
โรคน้ีได้ ยาท่ีใช้ป้องกันและรักษา เช่นพวกโทรแดกซ์และไบลีวอน เป็นยาฉีด หรือวาลบา
เซ็น เป็นยากิน ฯลฯ ขนาดและวิธีปฏิบัติตามค าแนะน าของยาแต่ละชนิด 

 
พยาธิเม็ดสาค ู 
พยาธิเม็ดสาคู ของโคกระบือมีลักษณะเป็นถุงกลมหรือยาวรี รูปไข่มีสีขาวขุ่นหรือสี

เทาปนแดง ขนาดต่าง ๆ กันต้ังแต่เท่าเมล็ดถ่ัวเขียว ถึงเมล็ดถ่ัวลิสง โดยมากพบพยาธิเม็ด
สาคูที่หัวใจ กล้ามเน้ือแก้ม และกระบังลม หรือ อาจพบได้ตามอวัยวะอื่น ๆ 

การติดต่อ 
โคกระบือจะเป็นพยาธิเม็ดสาคู โดยการกินไข่พยาธิหรือปล้องสุดของพยาธิตัวตืด

ของคน ซึ่งออกมากับอุจจาระเข้าไปเมื่อไข่ของพยาธิเข้าสู่ล าไส้แล้วจะฟักออกเป็นตัวอ่อน
ไชเข้าสู่กระแสโลหิตแล้วเข้าไปอยู่ตามอวัยวะต่าง ๆ และสร้างถุงพยาธิหุ้มตัวเห็นเป็นเม็ด
ดังกล่าวข้างต้น สรุปแล้วพยาธิเม็ดสาคู ของโค กระบือ ก็คือพยาธิตัวตืดของคนน่ันเอง 

ความส าคัญของพยาธิชนิดน้ี 
พยาธิชนิดน้ี มีความส าคัญทางสาธารณะสุขอย่างมาก เพราะคนที่บริโภคเน้ือ ที่มี

พยาธิเม็ดสาคู โดยท าให้เป็นอาหารดิบ ๆ สุก ๆ เช่น หลู้ ลาบ หรือเน้ือสะเต๊ะเข้าไปแล้ว ก็
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จะท าให้ผู้น้ันเป็นโรคพยาธิตัวตืดในล าไส้ ประชาชนในบางภาคของประเทศไทยเป็นพยาธิ
ตัวตืดอยู่มากท าให้สุขภาพเสื่อมโทรม ปวดท้อง ท้องอืดภายหลังรับประทานอาหาร ซูบ
ผอมอ่อนเพลีย อยากอาหารบ่อย ๆ 

การป้องกันและการรักษา 
1. การป้องกันและควบคุมพยาธิเม็ดสาคูของโคกระบือ โดยต้องป้องกันไม่ให้โค 

กระบือ มีโอกาสกินอุจจาระของคนได้โดยการให้ประชาชนใช้ส้วมที่ถูกลักษณะและงดเว้น
การถ่ายอุจจาระลงบนพ้ืน 

2. คนที่เป็นโรคพยาธิตัวตืดควรไปพบแพทย์ เพ่ือท าการักษา 
3. ควรมีการตรวจเน้ือที่ส่งจดหมายให้ประชาชนอย่างเข้มงวด และถูกต้อง โดยสัตว

แพทย์ตามหลักวิชา 
4. ประชาชนควรบริโภคอาหารที่ท าจากเน้ือ โค กระบือ ซึ่งหุงต้มหรือปรุงสุกจรงิ ๆ 

 
ตาราง 8.1 ยาถ่ายพยาธิภายในทางเดินอาหาร ส าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
ชนิดของพยาธิ สารออกฤทธิ/์ชื่อการค้า วิธีใช ้ ขนาดที่ใช้ 
พยาธิไสเ้ดือน Fenbendazole กรอกปาก 7.5 mg/kg 
พยาธิตัวกลม Thiabendazole กรอกปาก 50 mg/kg 
 Oxibendazole กรอกปาก 0.15 mg/kg 
 Albendazole กรอกปาก กระบือ: 7.5-15 mg/kg 
 Mebendazole กรอกปาก 15 mg/kg 
 Levemisole กรอกปาก 8 mg/kg 
 Ivermectin ฉีดใต้

ผิวหนัง 
0.2 mg/kg 

 Fenbendazole กรอกปาก 5-7.5 mg/kg 
พยาธิใบไม ้ Albendazole กรอกปาก กระบือ: 7-7.5 mg/kg 

ที่มา: การจัดการฟาร์มโคนม, (2557) 
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8.5 โรคปากและเท้าเปื่อย 
โรคน้ีชาวบ้านอาจเรียกว่า โรคปากเปื่อยกีบเน่า เป็นโรคระบาดที่ติดต่อได้รวดเร็ว

ชนิดหน่ึงของโค กระบือ สุกร แพะ แกะ ซึ่งมักจะไม่ท าให้สัตว์ถึงตาย แต่จะกินอาหารไม่ได้ 
เน่ืองจากแผลบนลิ้นและในปาก ท าให้ซูบผอมลงแผลที่ขาและเท้าจะท าให้ขาเจ็บท างาน
ไม่ได้ หยุดการให้น้ านมชั่วขณะน้ านมแม่ลดลง จึงก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก 
การตายจะเน่ืองจากกินอาหารไม่ได้ 

สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส ในประเทศไทยมี 3 ชนิด คือ ชนิดโอ ชนิดเอ และชนิด
เอเชียวัน 

การติดต่อของโรคสัตว์ 
1. โดยการที่สัตว์กินเอาเชื้อโรคที่อยู่ปะปนอยู่กับอาหาร น้ าหรือหญ้าลูกกินนมแม่ที่

เป็นโรคก็มักได้รับเชื้อทางน้ านมหรืออาจได้รับโดยตรงจากการเลีย 
2. โดยการหายใจเอาเชื้อที่ปะปนอยู่กับอากาศและฝุ่นละอองโดยการพาของลม 
3. การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นโรค ก็ท าให้เชื้อแพร่กระจายไปอย่าง

รวดเร็ว 
4. คนที่เข้าไปในพ้ืนที่หรือบ้านที่มีโรคระบาดอยู่แล้ว เชื้อโรคจะติดมากับรองเท้า 

เสื้อผ้า และตามร่างกาย แล้วน าเชื้อโรคแพร่ระบาดไปยังฝูงอื่นต่อไป 
อาการ 
ในโคและกระบือจะเป็นโรคน้ีง่ายกว่าสัตว์ชนิดอื่น ๆ โดยจะเริ่มเกิดเป็นตุ่มที่เย่ือชุ่ม

บริเวณปากและจมูก หรือที่หัวนมและเต้านม ขณะเดียวกันน้ีไข้จะสูงท าให้สัตว์เบื่ออาหาร 
หงอยซึม น้ าลายไหลฟูมปาก จากน้ันอีกประมาณ 24 ชม. เม็ดตุ่มน้ีจะแตกออกเย่ือชุ่มจะ
ลอกออกเป็นแผล และถ้าไม่มีเชื้ออื่นเข้าไปแผลจะหายเองใน 1 อาทิตย์ แต่ถ้ามีเชื้ออื่น
ปะปนในแผล อาจท าให้เกิดฝีเรื้อรังข้ึนได้หลังจากเกิดเม็ดตุ่มแล้ว 2-5 วัน จะเกิดอาการข้ึน
ที่เท้าได้เน่ืองจากไวรัสจะไปตามกระแสโลหิตแผ่ขยายไปทั่วร่างกาย สัตว์จะเจ็บเท้า พ้ืนกีบ
บวมเต่งมีน้ าเหลืองขังอยู่ภายในและแตกเป็นแผลข้ึนอาการอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ คือ สัตว์
ที่ท้องอาจแท้งได้น้ านมลดเกิดโรคแทรก เช่น โรคปอด บางรายโลหิตอาจเป็นพิษและตาย
ได้ 

การควบคุมและป้องกันโรค 
1. วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยทั้ง 3 ชนิด คือ โอ,เอ,เอเซียวัน-สัตว์อายุ

มากกว่า 6 เดือน และไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนควรท าการฉีด 2 ครั้ง โดยการฉีดซ้ าครั้งที่ 2 
ในระยะ 3 เดือน หลังจากฉีดครั้งแรกและฉีดซ้ าทุก 6 เดือน สัตว์อายุน้อยกว่า 6 เดือน 
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ควรท าการฉีด 3 ครั้ง โดยท าการฉีดครั้งที่ 2 ในระยะ 3 เดือน หลังจากฉีดแรก และครั้งที่ 
3 ในระยะ 3 เดือนหลังจากฉีดครั้งที่ 2 จากน้ันให้ท าการฉีดซ้ าทุก ๆ 6 เดือน 

2. แยกสัตว์ที่ป่วยออกให้ห่างจากสัตว์ดีมาอยู่ในคอกท่ีมีพ้ืนน่ิมและไม่ชื้นหรือแฉะ 
3. คอกสัตว์ป่วยควรท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรคด้วยโซฟาไฟ 2 % หรือโรยปูนขาว 
4. ก่อนน าสัตว์ใหม่เข้าเลี้ยงควรพักดูอาการอย่างน้อย 1 เดือน 
5. เข้มงวดเรื่องคนเข้าออกให้มาก เพราะอาจน าโรคไประบาดยังฝูงอื่น ๆ ได้ 
6. ท าลายหรือเผาสิ่งของที่สงสัยว่ามีเชื้อโรคอยู่ 
7. รักษาแผลที่ปากและที่กีบโดยใช้ยาน้ าสีม่วง (เยนเชียลไวโอเล็ต) หรือจะใช้ยาทา

กีบของกรมปศุสัตว์ หรือน้ ามันทาแผลที่กีบเท้าเพ่ือป้องกันแมลงวันตอมและวางไข่ 
8. ถ้าสัตว์ป่วยมากควรฉีดยาปฎิชีวนะโดยตามสัตวแพทย์มาให้การช่วยเหลือ เพ่ือ

ป้องกันการรักษาโรคแทรกซ้อนและช่วยให้แผลหายเร็วข้ึน 
การรักษาแบบพื้นบ้าน 
แผลที่ปาก 
1. ใช้เปลือกต้นสีเสียด เปลือกต้นแค เปลือกต้นมะขามเทศ เปลือกผลมังคุด หรือ

ใบชาชงแก่ ๆ ท้ิงให้เย็น น ามาชะล้างแผลที่ลิ้นและปาก 
2. ใช้หัวไพล ยอดมะกอก หรือผลมะกอกเอาแต่เน้ือ โขลกให้ละเอียดคลุกให้เข้ากับ

เกลือป่น ใช้กวาดลิ้นหรือแผลในปาก 2-3 วันติดต่อกัน หรือ 
3. ใช้ยาฆ่าเชื้อไอโอโดเพอร์ 1:300 หรือ 2.5 ซี.ซี. ผสมน้ าสะอาด 1 ขวดแม่โขง 

(750 ซี.ซี.) หรือใช้ยาฆ่าเชื้ออื่น ๆ ที่ไม่ระคายเคืองเย่ือชุ่มแทนได้ ชะล้างแผลที่ลิ้นและปาก 
แผลที่กีบ 
1. ใช้ผงซักฟอกละลายน้ า คนจนเป็นฟองดีแล้ว ใช้ใยกาบมะพร้าวจุ่มน้ ายาซักฟอก 

ขัดแผลตามไรกีบ ร่องกีบ อุ้งกีบให้ทั่ว และเป็นแผลแดงถ้ามีหนอนให้เก็บออกให้หมด ล้าง
จนสะอาด ใช้น้ าเปลือกไม้ต้ม หรือน้ ายาฆ่าเชื้อล้างซ้ าอีกครั้งจนสะอาด เช็ดให้แห้ง หายา
ทากีบ หรือข้ีผึ้ง หรือจะใช้น้ ามันเครื่องแทนก็ได้ ทาให้ทั่วทุกวันจนกว่าจะหาย 

2. หากมีสัตว์ป่วยจ านวนมากและจับยาก ให้ขุดเป็นคูยาว และลึกพอให้สัตว์ป่วย
ยืน น้ ายาจะท่วมกีบทั้ง 4 ข้าง ใส่น้ าเปลือกไม้ต้มหรือน้ ายาฆ่าเชื้อต้อนลงแช่ เช้า-เย็น 
จนกว่าจะหาย 

3. ให้สัตว์ป่วยอยู่ในที่แห้งสะอาดและใช้ฟางปูพ้ืน 
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8.6 โรคเฮโมรายิกเซฟติซิเมีย 
โรคน้ีเกิดแก่ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตว์ปีก จะมีระบาดอยู่ทั่วไปใน

ประเทศไทย โดยธรรมดาจะพบเชื้ออยู่ในร่างกายของสัตว์ที่สมบูรณ์เป็นปกติ แต่เชื้อน้ียัง
มิได้ท าอันตรายให้แก่สัตว์ประการใด ต่อเมื่อร่างกายสัตว์อ่อนแอและไม่สมบูรณ์ เชื้อโรคที่
มีอยู่ก็จะเริ่มแสดงปฏิกิริยาท าให้เกิดเป็นพิษต่อร่างกาย และแพร่ระบาดลุกลามติดต่อสัตว์
อื่นต่อไป 

สาเหตุ 
เกิดจากเชื้อแบคทีเรียพวกป๊าสเจอร์เรลล่า มัลโตซิต้า เชื้อน้ีจะมีอยู่ทั่วไป 
การติดต่อในสัตว์  
โดยที่เชื้อเข้าทางแผลที่ผิวหนัง เย่ือหุ้มในปากและล าไส้ ปกติแล้วสัตว์รับเชื้อน้ีจาก

ดินและน้ า โดยกินหญ้าหรือน้ าท่ีมีเชื่อชนิดน้ีเข้าไป 
อาการ 
พบได้ทั้งชนิดเฉียบพลันร้ายแรงโดยสัตว์ป่วยจะตายทันทีก่อนแสดงอาการให้เห็น

หรือป่วยเรื้อรัง แสดงอาการอยู่นานโดยเฉพาะโคจะทนต่อโรคได้ดีกว่ากระบือในโคป่วย
อย่างเรื้อรัง ส่วนในกระบือจะแสดงอาการร้ายแรงคือ เมื่อเริ่มป่วยจะมีไข้สูงน้ าลายไหล 
หยุดกินอาหาร ซึม หายใจถ่ี ระยะแรกท้องจะผูกต่อมาท้องจะร่วงปวดเสียด และอาจมี
เลือดปนอุจจาระ อาการเด่นชัดคือ บริเวณคอจะบวมและลามไปใต้คาง แก้มบริเวณที่บวม
น้ันตอนแรกคล าดูจะนุ่ม ต่อมาจะแข็งข้ึนสัตว์จะย่ืนศีรษะไปข้างหน้า ไอ เวลาหายใจเข้า
ออกมีเสียง กลืนอาหารล าบาก ลิ้นบวมห้อยจุกปาก ไม่ได้รับการรักษาใน 12-24 ชั่วโมง 
จะตายเน่ืองจากหายใจไม่ออก 

การควบคุมและป้องกันโรค 
1. การป้องกันท าได้ด้วยการฉีดวัคซีนก่อนที่จะเกิดโรค โดยติดต่อสัตวแพทย์ไปท า

การฉีดวัคซีนให้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
2. โรคน้ีใช้ยาปฏิชีวนะรักษาได้แต่ไม่ควรท าการรักษาด้วยตนเองควรติดต่อสัตว

แพทย์ให้มาท าการรักษา 
3. เมื่อพบว่าสัตว์ป่วยด้วยอาการดังกล่าวให้รีบแจ้งผู้ปกครองท้องที่หรือเจ้าหน้าที่

ปศุสัตว์ทราบทันทีซากสัตว์ที่ตายต้องเผาหรือฝังไม่ควรจะช าแหละเน้ือไปรับประทาน
เพราะเป็นทางท าให้โรคระบาดกว้างขวางออกไปอีก 

 
 
 



  

4
6
 

8.7 โรคแอนแทรกซ์ 
โรคน้ีเรียกอีกอย่างว่าโรคกาลี เป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงมากในสัตว์เกือบทุกชนิด 

รวมทั้งคน แต่สัตว์ปีก เช่น นก เป็ด ไก่ มีความต้านทานต่อโรคน้ีได้ดี 
สาเหตุ  
เกิดจากเชื้อแบคทีเรียพวกบาซิลลัส แอนทราซิส มีอยู่ในโลหิตและอวัยวะทุกส่วน

ของสัตว์ป่วย ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้นานหลาย ๆ ปีโดยไม่ตาย เพราะจะเปลี่ยน
ลักษณะตัวเองคล้ายกับมีเกราะหุ้มตัวจึงทนมาก 

การติดต่อในสัตว์ โรคน้ีติดต่อได้โดยการกินอาหาร น้ าหรือสิ่งอื่น ๆ ท่ีมีเชื้อปะปน
เข้าไปหรือโดยแมลงปีกแข็ง หรือแมลงดูดเลือดก็สามารถจะน าโรคไปได้ ในคนส่วนมากจะ
ติดได้โดยการกินเน้ือสัตว์ที่เป็นโรคหรือจับต้องซากสัตว์ หนังสัตว์หรือคอก รวมทั้งสิ่งปูรอง
อื่น ๆ ในคอกสัตว์ที่เป็นโรค 

อาการ 
อาการโดยทั่ว ๆ ไป ในสัตว์ต่าง ๆ คือ ถ้าเป็นชนิดร้ายแรงจะป่วยอย่างทันทีทันใด 

มีอาการหอบชักด้ินเลือดไหลออกทางจมูกปาก และตามขุมขนสัตว์จะตายในไม่กี่ชั่วโมง
และถ้าติดคนตายได้ภายใน 4-5 ชั่วโมง ส่วนชนิดที่ไม่ร้ายแรงมาก สัตว์จะมีไข้อยู่หลายวัน
มีอาการบวมตาม ข้อ แข้ง ขา และที่ต่าง ๆ เช่นหน้าอก และหัวใจ คนและสุกรจะมีตุ่มบวม
แดงมีน้ าเหลืองเป่งตามผิวหนัง ต่อมาจะหอบหายใจขัดแน่นหน้าอก ชัก และตายใน 1-2 
วัน แล้วมีโลหิตออกตามทวารต่าง ๆ เช่นเดียวกับสัตว์ทั่ว ๆ ไป รายที่เป็นอย่างเรื้อรัง จะมี
ไข้เล็กน้อย บวมตามส่วนต่าง ๆ ต่อมาจะผอมแห้งจนหมดก าลังตาย ซากจะไม่แข็งตัว และ
เน่าเร็วมากในบางรายจะไม่แสดงอาการป่วยให้เห็น 

การควบคุมและป้องกันโรค 
เน่ืองจากโรคน้ีเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงและติดต่อถึงคนได้จึงต้องระวังให้มาก ถ้า

สงสัยว่าสัตว์ตายด้วยโรคน้ี อย่าแล่นเน้ือหรือถูกต้องเป็นอันขาดควรเผาให้ไหม้หมดทั้งตัว 
หรือฝังให้ลึกที่สุดแล้วโรยปูนขาวทับ เพ่ือป้องกันมิให้แพร่ออกไป และแจ้งผู้ปกครองท้องที่ 
หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทราบโดยเร็วการป้องกันโรคน้ีจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด โดยการฉีด
วัคซีนป้องกัน เมื่อสัตว์หย่านม จะมีภูมิคุ้มกันโรคนาน 1 ปี และควรท าวัคซีนทุก 1 ปี 

การติดต่อในคน 
1. ทางผิวหนังโดยการสัมผัสกับอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ที่เป็นโรครวมทั้งหนัง ขน 

เขา และดินที่สัตว์ป่วยตายลง 
2. ทางเดินหายใจ โดยการสูดดมเชื้อที่อยู่ในอากาศเข้าไป 
3. ทางเดินอาหาร จากการกินอาหารที่ปรุงจากเน้ือสัตว์ที่ไม่สุกพอ 
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4. โดยการน าของแมลงต่าง ๆ 
อาการในคน จะแสดงออกใน 4 ลักษณะ คือ 
1. อาการทางผิวหนัง โดยเริ่มแรกจะเป็นรอยนูนแดง แล้วกลายเป็นตุ่มใสจากน้ัน

จะเป็นหนอง เมื่อแตกจะกลายเป็นแผลปกคลุมด้วยเน้ือตายสีด า ๆ ขอบแผลจะนูนเป็นวง
โดยรอบ มักเป็นที่แขน ขา ล าคอ หรือใบหน้าในรายที่รุนแรงมากการอักเสบจะลุกลามไป
ต่อมน้ าเหลือง เข้าสู่กระแสเลือดและท าให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบได้  

2. อาการทางระบบทางเดินหายใจ โดยเริ่มแรกที่อาการคล้ายเป็นหวัดอาจมีอาจ
มีอาเจียน หรือไอมีเลือดปน ภายในไม่กี่ชั่วโมง คล้ายเป็นหวัดอาจมีอาเจียนหรือไอมีเลือด
ปน ภายในไม่กี่ชั่วโมงจะหายใจขัด ไข้สูง และมักจะเสียชีวิตภายใน 2-3 วัน 

3. อาการทางระบบทางเดินอาหาร โดยจะมีไข้ ท้องเดิน ถ่ายเหลวปนเลือดเก่า ๆ 
อาเจียน ปวดท้องมาก ท้องอืด และมีท้องมาน สุดท้ายจะช๊อคแล้วเสียชีวิต 

4. ไข้สมองอักเสบ เกิดรวดเร็วมาก ไข้สูง ปวดศีรษะ หน้าบวม คอแข็ง และมักจะ
เสียชีวิตหากสงสัยว่าเป็นโรคน้ีต้องรีบติดต่อกับสัตวแพทย์โดยด่วนที่สุด 

 
8.8 โรคบรูเซลโลซีส 

โรคน้ีจะท าให้สัตว์แท้งลูก ได้แก่ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ และคนก็สามารถติด
โรคน้ีได้ บางคนอาจเรียกโรคน้ีว่าโรคแท้งติดต่อ 

สาเหตุ 
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย จ าพวก "บรูเซลล่า" ซึ่งมีอยู่หลายชนิด 
การติดต่อในสัตว์ 
สัตว์ต่าง ๆ จะติดโรคได้โดยการกินหรือเลียสิ่งที่ขับออกมาจากสัตว์ที่แท้งลูก และ

โดยการสัมผัส เชื้อโรคสามารถเข้าไปทางผิวหนังและทางตาได้อีกทางหน่ึงที่ติดต่อได้ คือ
การผสมพันธ์ุถ้าตัวผู้ที่เป็นโรคไปผสมกับตัวเมียก็ท าให้ตัวเมียเป็นโรคได้ และถ้าตัวเมียเป็น
โรคแล้วตัวผู้มาผสมก็จะท าให้ตัวผู้เป็นโรคได้  

อาการในสัตว์ 
สัตว์ที่เป็นโรคน้ีจะไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด แต่สัตว์ตัวเมียมักจะแท้งลูก หรือ

ให้ลูกไม่แข็งแรง รกค้างหลังจากคลอดมีน้ าเมือกออกมาจากช่องคลอด น้ านมลด โค 
กระบือ ตัวผู้ลูกอัณฑะจะบวมโต ไม่มีความก าหนัดและเป็นหมัน ข้อที่ขาอาจบวมโต ท าให้
ขาแข็ง เดินกะโผลกะแผลก 

การควบคุมและป้องกันโรค 
1. การฉีดวัคซีนให้แก่กระบือเพศเมียที่อายุ 3-8 เดือน 
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2. สัตว์ตัวใดที่จะผสมพันธ์ุควรให้สัตว์แพทย์ท าการตรวจเลือดทุก ๆ 6 เดือน 
เสียก่อนว่าไม่เป็นโรคน้ี เพ่ือป้องกันโรคแพร่ไปท าความเสียหายให้แก่สัตว์อื่น 

3. ท าลายสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยและสิ่งขับถ่ายของสัตว์ที่ป่วยเป็นวิธีที่ดีที่สุด 
4. โรคน้ีใช้ยาปฏิชีวนะรักษาได้แต่ราคาสูงมากและมีโอกาสหายน้อยมากไม่คุ้มกัน 

ควรใช้วิธีการท าลายเพ่ือเป็นการป้องกัน 
5. คอกสัตว์ที่เป็นโรคต้องท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อแล้วทิ้งไว้ 1 เดือน จึงน า

สัตว์อื่นเข้าเลี้ยง 
การติดต่อในคน มักจะเข้าสู่ร่างกายได้ 4 ทาง จากสิ่งขับถ่ายและอวัยวะต่าง ๆ 

ของสัตว์ป่วย 
1. ทางผิวหนังที่เป็นแผล 
2. ทางเดินหายใจ 
3. ทางเย่ือชุ่มในตา 
4. ทางเดินอาหาร มักเกิดจากการบริโภคนมหรือเนย 
อาการในคน 
1. แบบรุนแรง จะมีไข้สูง ๆ ต่ า ๆ ต่อมน้ าเหลือง ม้าม และตับโตและอาจพบอาการ

ดีซ่าน 
2. แบบเรื้อรัง คนไข้จะมีสุขภาพไม่ปกติ ปวดศีรษะ กระวนกระวาย นอนไม่หลับ 

ปวดหลัง ปวดข้อ 
 
8.9 โรคท้องอืด 

โรคท้องอืด หมายถึง สภาพที่มีก๊าซซึ่งเกิดจากการหมักของอาหารในกระเพาะไม่
สามารถระบายออกได้จึงเกิดการสะสมอยู่ในกระเพาะของโค กระบือ โดยปกติแล้วใน
ร่างกาย จะมีก๊าซเหล่าน้ีอยู่ไม่นานนัก และร่างกายของสัตว์ก็สามารถก าจัดออกไปได้ใน
กรณีที่เกิดท้องอืด จะสังเกตจากท่ีสวาปด้านซ้ายพองข้ึนมาท าให้ไม่เห็นลักษณะสามเหลี่ยม
ของสวาปด้านซ้าย 

สาเหตุ 
1. เกิดจากการกินหญ้าอ่อนหรือพืชตระกูลถ่ัวบางชนิดเข้าไปจ านวนมากซึ่งพวกน้ี

จะเป็นปัจจัยท าให้เกิดก๊าซจ านวนมาก ซึ่งมกัจะพบมากตอนช่วงต้น ๆ หน้าฝน เพราะหญ้า
อ่อนอยู่ในช่วงเจริญเติบโต 
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2. เกิดจากการอุดตันในส่วนต้นของทางเดินอาหารระหว่างปากและกระเพาะ เช่น
การที่ กินพวกลูกกระโดน ซังข้าวโพด ถึงพลาสติก กระดาษ กระดูก รก หรือผลไม้ต่าง ๆ 
ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะไปอุดที่หลอดอาหารท าให้ไม่สามารถขับก๊าซออกมาได้ 

3. ป่วยด้วยโรคอื่น ๆ เช่น ไข้น้ านม บาดทะยัก ฯลฯ ซึ่งโรคเหล่าน้ีจะท าให้
กล้ามเน้ือของกระเพาะหยุดบีบตัวไม่ขับก๊าซออกมา 

4. การที่กระบือนอนอยู่ข้างเดียวเป็นเวลานาน เช่น การที่เจ็บขา หรือไม่มีแรงลุก 
ฯลฯ ท าให้เกิดท้องอืดข้ึนได้ 

อาการ 
1. อาการแรกเกิดช่องท้องขยายใหญ่ โดยเฉพาะสวาปด้านซ้าย สัตว์จะกินหญ้า

ลดลงจากปกติหรืออาจหยุดกินเลย ถ้าเป็นแม่ที่ก าลังเลี้ยงลูก น้ านมจะลด อุจจาระเหนียว
หรือผูกซึม การบีบตัวของกระเพาะในระยะแรก ๆ จะเร็วแต่ผลสุดท้ายกระเพาะจะ
เมื่อยล้าจนข้ันสุดท้ายจะหยุดบีบตัว 

2. อาการท้องอืดอย่างรุนแรง สัตว์จะกระวนกระวายเพราะเจ็บปวดเตะท้อง และ
หันมามองท้องบ่อย ๆ ต่อมาอาจนอนลงหอบ หายใจแรงทางปาก น้ าลายไหล ลิ้นห้อย ถ้า
สัตว์แสดงอาการเหล่าน้ี แสดงว่าอยู่ในข้ันอันตรายมากถ้าไม่รีบแก้ไขสัตว์จะตายได้ 

3. สัตว์บางตัวไม่มีอาการเด่นชัด แต่จะล้มลงทันที ท้องค่อย ๆ อืดข้ึนต้องแก้ไขโดย
ด่วน เช่นกัน การตายของสัตว์จะเน่ืองจากก๊าซที่เกิดข้ึนจะขัดขวางการท างานของหัวใจ
และโลหิตเป็นพิษ เน่ืองจากก๊าซถูกดูดซับเข้าสู่กระเพาะ 

การแก้ไข 
การแก้ไขที่จะได้ผลต้องแก้ไขตามสาเหตุ และความรุนแรงที่เกิดข้ึน โดยหลักการทั่ว ๆ 

ไปจะท าโดย 
1. กรณีที่เป็นไม่รุนแรง ใช้น้ ามันพืชที่ขายอยู่ทั่วไป 0.5-1 ลิตร หรือพาราฟินเหลว 

ที่มีขายตามร้านขายยา 1 ขวด (450 ซี.ซี.) ค่อย ๆ กรอกปากเพ่ือไม่ให้ไหลเข้าปอด 
2. ช่วยในการขับก๊าซดีข้ึน โดยการล้วงอุจจาระออกให้มากท่ีสุด และให้สัตว์เดินออ

ก าลังมาก ๆ 
3. ถ้าเป็นรุนแรงต้องช่วยเจาะเอาก๊าซออก โดยใช้เครื่องมือหรืออาจใช้ไม้รวกตัด

เป็นปากฉลาม หรือใช้มีดบางปลายแหลมเจาะต าแหน่งที่เจาะโดยใช้มือซ้ายทาบชิดซี่โครง
ซี่สุดท้าย ฝ่ามือขวาทาบชิดขอบกระดูกสันหลังด้านบน บริเวณที่ฝ่ามือตัดกัน คือจะที่จะใช้
เจาะก่อนเจาะจะต้องเปิดผิวหนังก่อน แนวที่ใช้เจาะ คือเจาะไปทางข้างหน้า เฉียงลง
ข้างล่างและเข้าข้างในการระบายก๊าซออกต้องค่อย ๆ ระบายที่ละน้อย และห้ามปล่อย
ออกจนหมด ในการน้ีสิ่งส าคัญมาก คือ ความสะอาดเครื่องมือที่ใช้ต้องแช่น้ ายาฆ่าเชื้อ
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เสียก่อน หรือใช้ไม้รวกต้องเผาไฟหมดเสี้ยนเสียก่อน ถ้าสกปรกจะเกิดการติดเชื้อบริเวณ
บาดแผลแล้วจะลามเข้าสู่ด้านในท าให้สัตว์ตายได้และต้องหมั่นท าแผลให้สะอาดทุกวัน 

4. ภายหลังจากรักษาแล้ว ห้ามสัตว์กินน้ าเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมงมิฉะน้ันจะ
เกิดอาการท้องอืดข้ึนมาอีก 

5. วิธีทีดี่สุดคือ การตามสัตวแพทย์มาให้การช่วยเหลือ หรือปรึกษาในกรณีที่อาการ
ยังไม่หาย 

การป้องกันโรคกระบือ 
การท าวัคซีน 
การท าวัคซีนให้ได้ผลในการป้องกันโรค ผู้เลี้ยงจะต้องทราบดังน้ี 
1. ท าวัคซีนให้แก่สัตว์ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และไม่เป็นโรคเท่าน้ัน เพ่ือให้

สัตว์มีความสมบูรณ์พอที่จะสร้างภูมิต้านทานโรคแต่ละชนิด 
2. ศึกษารายระเอียดการเก็บรักษา และการท าวัคซีนตามค าแนะน าเฉพาะของ

วัคซีนแต่ละชนิดเพ่ือให้วัคซีนมีประสิทธิภาพดีที่สุดและสามารถเก็บรักษาได้นาน 
3. ใช้วัคซีนตามค าแนะน าของสัตว์แพทย์เท่าน้ัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่มีโรค

ระบาดเกิดข้ึนแล้ว หรือเกิดโรคระบาดในบริเวณใกล้เคียง 
4. ต้องใช้วัคซีน ก่อนวันหมดอายุที่แจ้งไว้ข้างขวด 
5. อย่าให้วัคซีนถูกความร้อนหรือแสงแดดและให้วัคซีนให้ครบตามขนาดที่ก าหนดไว้ 
6. อย่าให้วัคซีนแก่สัตว์ที่ก าลังจะน าไปฆ่าเป็นอาหาร 
7. วัคซีนที่เหลือจากการใช้ควรทิ้งเลย ซึ่งจะท าให้คุณภาพวัคซีนลดลง และเป็น

อันตรายในการน าไปใช้ครั้งต่อไป 
8. ขวดบรรจุวัคซีน หรือ ภาชนะที่ใช้ในการผสมวัคซีน เมื่อใช้แล้วควรต้มหรือเผา

ท าลายเชื้อก่อนทิ้ง โดยเฉพาะวัคซีนที่เป็นเชื้อเป็น 
9. ส่วนมากแล้วสัตว์จะมีความคุ้มกันโรคได้ภายหลังการท าวัคซีนแล้วประมาณ 15 

วัน 
10. ต้องให้วัคซีนซ้ าเมื่อหมดระยะความคุ้มโรคของวัคซีนแต่ละชนิด 
11. วัคซีนแบบที่ต้องผสมกับน้ าละลายเมื่อผสมแล้วต้องใช้ให้หมดภาย 2 ชั่วโมง 

ระหว่างน้ันต้องเก็บในกระติกน้ าแข็ง 
12. สัตว์บางตัวอาจเกิดอาการแพ้หลังฉีดวัคซีน ดังน้ันจึงควรรอสังเกตอาการสัตว์

ภายหลังฉีดวัคซีนแล้ว ประมาณ 30 นาที ถ้าเกิดอาการแพ้ข้ึนให้สัตวแพทย์รักษา 
13. วัคซีนที่เสื่อมสภาพ หมดอายุ มีการปนเปื้อน หรือสีของวัคซีนเปลี่ยนไปห้าม

น ามาใช้ 
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14. การฉีดวัคซีนให้ได้ผล ต้องพยายามฉีดให้แก่สัตว์ทุกตัวในหมู่บ้านย่ิงปริมาณ
สัตว์ที่ได้รับวัคซีนมาก ระดับภูมิคุ้มกันโรคในฝูงก็ย่ิงสูง โอกาสที่โรคจะเข้าไประบาดได้จึงมี
น้อย 

15. สัตว์จะป่วยหลังจากได้รับเชื้อโรคหรือไม่ข้ึนอยู่กับปริมาณและความรุนแรงของ
เชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย หากเชื้อโรคมีปริมาณและความรุนแรงมากอาจท าให้สัตว์เป็นโรคได้ 

16. ไม่ควรหวังผลจากการฉีดวัคซีนแต่เพียงอย่างเดียว การป้องกันการติดโรคจาก
แหล่งอื่น การจัดการและการสุขาภิบาลที่ดีจะช่วยป้องกันการเกิดโรคได้ดีที่สุด 

 
ตาราง 8.2 โปรแกรมวัคซีนส าหรับโค กระบือ 
อายุ วัคซีนที่ใช้ 

โรคปากและ
เท้าเปื่อย 

เฮโมรายิกเชฟ 
ติกซีเมีย 

แอนแทรซ์ แบลคเลก บลูเซลโลซีส  
(ลูกโคเพศเมีย) 

12 สัปดาห ์     x 
14 สัปดาห ์   x   
16 สัปดาห ์ x x    
20 สัปดาห ์ x   x  
ทุกๆ 6 เดือน x   x  
ทุกๆ ป ี  x x   

วิธีใช้ ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ฉีดเข้ากล้ามเน้ือ ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 

ที่มา: การจัดการฟาร์มโคนม, (2557) 
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