4.1.6 การเลี้ยงกระบือ
กระบือเปนสัตวคูบานคูเมืองที่เลี้ยงกันในประทศไทยมาชานาน ประเทศไทยเปนประเทศ
กสิกรรมโดยเฉพาะการปลูกขาว ซึ่งตองอาศัยกระบือเปนหลักในดานแรงงาน คือการใชไถ คราด ลาก
เข็นขาวหลังเก็บเกี่ยว และนวดขาว เนื่องจากกระบือมีขนาดใหญ มีแรงมาก มีกีบเทาขนาดใหญ จึง
เหมาะทีจ่ ะใชทํานาในที่ราบลุม และมีน้ํามากไดดี ในบางแหงอาจจะใชกระบือในการไถไร หรือพรวนดิน
ดวย ในการไถนา กระบือตัวหนึ่งสามารถไถนาไดครึ่งไรในเวลา 5 ชม. และยังใชมลู กระบือเปนปุย
กระบือหนึ่งตัวสามารถใหปยุ คอกไดปละ 2-3 ตัน แตบางทานกลาววา กระบือจะถายอุจจาระวันละ
ประมาณ 5% ของน้ําหนักตัว กระบือหนัก 400 กก. ปหนึ่งอาจจะถายอุจจาระไดถงึ 7 ตัน (สมชาย,
2549)
การเลี้ยงกระบือเพื่อการใชงานในชนบทมีดว ยกันหลายรูปแบบ คือ
ก. การซื้อกระบือมาเลี้ยงเพือ่ การใชงานในชวงฤดูทํานาเทานั้น หลังจากนั้นก็จะ
ขายไป การเลีย้ งแบบนี้ อาจจะเนื่องจากมีขอจํากัดในเรือ่ งสถานที่เลี้ยงดู หรือแรงงาน หรือในบางราย
อาจจะใชวิธีเชากระบือมาใชงาน เนื่องจากยากจนไมสามารถซื้อกระบือเปนของตนเองได ราคากระบือเพศ
ผูที่โตเต็มที่อาจจะสูงถึง 15,000 บาท แตโดยทั่วไปแลวราคาจะอยูระหวาง 10,000-12,000 บาท
ปจจุบันไดมีโครงการธนาคารกระบือ ที่รับบริจาคกระบือจากประชาชน แลว
นําไปแจกจายใหเกษตรกรทีย่ ากจนยืมใชชวั่ คราว หรือยกใหเลย หรือ แบงลูกก็มี
ข. การที่เลี้ยงกระบือเฉพาะที่มีความจําเปนตองใชงานเทานั้น เกษตรกรจะเลีย้ ง
กระบือเพียง 1-2 ตัว ตามความจําเปนของการใชงาน ซึ่งสวนใหญอาจจะเปนกระบือตัวผูที่ตอนแลว หรือ
อาจจะเลีย้ งกระบือเพศเมียเพือ่ การใชงานและตองการลูก ในการเลี้ยงกระบือเพศเมียนี้ ถากระบือตัง้ ทอง
ในชวงฤดูการใชงาน ก็จะตองหยุดใชงาน ภาพที่ 2.50

ภาพที่ 2.50 กระบืองาน
ที่มา: เอพีดีฟอรัมดอทคอม (2554)
ค. การเลี้ยงในลักษณะที่เปนฝูงขนาดยอม ๆ แตมักจะไมเกิน 10 ตัว ซึ่งในฝูง
จะมีกระบือตัวเมียที่อยูใ นวัยเจริญพันธุเปนหลัก อาจจะมี 2-3 ตัว อาจจะมีลูกกระบือเล็ก ๆ อยูดวย และ
อาจจะมีกระบือรุนอายุ 1-3 ป อยูดวย การเลี้ยงกระบือชนิดนี้มีความสําคัญในการเพิ่มปริมาณของกระบือ
ในประเทศไทย เพราะจะมีการใหลูกกระบือเปนระยะ ๆ สําหรับลูกกระบือเพศเมียก็อาจจะใชเปนแมพันธุ
ตอไป สําหรับกระบือรุนเพศผู ก็อาจตอนหรือขายไป (ภาพที่ 2.51)

ภาพที่ 2.51 กระบือฝูง
ที่มา: กรมการคาภายใน (2551)
ง. การเลี้ยงกระบือเปนฝูงขนาดใหญ จะคลายกับฝูงขนาดยอม แตฝูงหนึ่งอาจจะ
มีหลายสิบตัว ปจจุบันนี้มนี อย ในการเลี้ยงกระบือโดยทัว่ ไปแลวจะเลี้ยงกันมากทางภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ในตอนกลางคืนมักจะเก็บกระบือไวในคอกที่อยูใตถุนบาน หรือคอกที่อยูติดบาน ถาเปนนอก
ฤดูทํานา ในตอนเชาก็จะปลอยใหกระบือออกไปหากิน ในบริเวณทุงนาที่อยูรอบ ๆ หมูบาน ในตอนเย็น
กระบือจะเดินกลับบานเอง หรือไปตอนกลับ จากการทีป่ ลอยกระบือเปนอิสระในการหากิน ถากระบือ
เพศเมียที่เปนสัด (heat) ก็จะไดรับการผสมพันธุจากกระบือเพศผูวยั รุน ที่เจาของยังไมไดตอนและเลี้ยงอยู
ในบริเวณเดียวกัน ถาเปนฤดูทํานาการปลอยกระบือหากินเปนอิสระอาจจะทําความเสียหายใหแกไรนาได
เจาของจึงมักจะเอากระบือไปผูกไวในที่ทมี่ ีหญา น้ําบริบูรณ ในกรณีที่หญาไมเพียงพอ เจาของจะจัดหา
ฟางเสริมใหในตอนเย็น กระบือตัวเมียอายุ 3-4 ป ก็จะเริ่มผสมพันธุ ระยะการอุมทองของกระบือ 315
วัน หรือ 10 เดือนครึ่ง และใหลูกตัวแรกเมื่ออายุประมาณ 4-5 ป ถาไมมีปญหา ก็จะใหลูกในอัตรา
ประมาณ 2 ตัว ตอ 3 ป ปกติแลวตลอดชีวิตของกระบือจะใหลูกประมาณ 3-6 ตัว เมื่อกระบือจะมีอายุ
มากเจาของก็มกั จะขายไป แตก็มีบางรายทีเ่ ลี้ยงกระบือไวจนแกตายไปเอง
นิสัยของกระบือเปนสัตวที่เชื่องชา นิสัยดี ไมดุราย เปนมิตรกับเจาของ ไมตื่น
งาย เด็กหรือผูหญิงก็สามารถที่จะดูแลไดงา ย กระบือจะเริ่มถูกฝกใหทาํ งานเมื่ออายุได 3 ปครึ่งถึง 4 ป
หรือมากกวานีเ้ ล็กนอย และจะใชงานไดเต็มที่เมื่ออายุ 5-6 ป กระบือตัวเมียเมื่อทองถูกพักการใชงาน
จนกวาจะหลังคลอด ลูกกระบือที่คลอดออกมาจะอยูกับแมตลอดเวลา จะดูดนมแมไปเรื่อย ๆ จนกวาจะ

ไมมีน้ํานมหรือจนกวาแมกระบือจะมีลกู ตัวใหม เนื่องจากการมีปญหาเรื่องแรงงานในการเลี้ยงดู
โดยทั่วไปแลวมักจะใชเด็ก ซึ่งไมแข็งแรงเพียงพอที่จะควบคุมกระบือที่โตเต็มที่ที่ยังไมตอนได กระบือที่
ไมตอนมักจะดื้อ เกษตรกรมักจึงนิยมตอนกระบือตัวผูเมื่ออายุ 4-5 ป แตบางครั้งก็ตอนเมื่อกระบือยังไมโต
เต็มที่ สวนคอของกระบือยังไมขยายใหญ เมื่อตอนทําใหสวนคอซึ่งเปนสวนสําคัญในการสรางความ
แข็งแรงในการทํางาน ใชวางแอกหรืออุปกรณสําหรับทํางาน ไมพัฒนาเทาที่ควร ทําใหกระบือไมมีพลัง
เทาที่ควรจะเปน วิธีที่ดีจึงควรตอนเมื่อกระบือโตเต็มที่ ซึ่งจะสังเกตไดจากสวนคอทีจ่ ะมีการขยายเต็มที่
อยางไรก็ตามการตอนกระบือตัวผูที่มีลักษณะดี ทําใหขาดพอพันธุที่โตและแข็งแรงไป กระบือรุนที่มี
ขนาดเล็กก็จะทําหนาที่เปนพอพันธุแทน ทําใหกระบือไทยจะมีขนาดเล็กลงไปเรื่อย ๆ เมื่อประมาณ 2030 ป ที่ผานมา กระบือโตเต็มที่ ที่มีน้ําหนัก 500-600 กก. หาไดไมยาก พอกระบือบางตัวอาจจะมี
น้ําหนักถึง 700 กก. แตในปจจุบันนีก้ ระบือโดยทั่วไปจะมีน้ําหนักเฉลี่ยประมาณ 300-350 กก. เทานั้น
เมื่อประมาณ 15-20 ปที่แลว ไดมกี ารตื่นตัวกันมากในการวิจยั ตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องกระบือ ทั้งการ
ปรับปรุงพันธุและเรื่องสุขภาพ ปจจุบันความรูดานนี้คอย ๆ เลือนหายไป มีคนเพียงจํานวนนอยเทานั้นที่
ยังสนใจทํางานวิจยั เกีย่ วกับเรื่องกระบืออยู
ปริมาณของกระบือในประเทศไทยก็เปนเรื่องที่โตแยงกันมาตลอดวาจํานวนที่
แทจริงควรจะเปนเทาไร รายงานของทางราชการป 2509 มีกระบือ 5.38 ลานตัว ในป 2529 มีกระบือ
4.9 ลานตัว และในป 2539 เหลือเพียง 2.7 ลานตัวเทานั้น (ตารางที่ 2.12) จากสภาพของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ฝนฟาไมคอ ยจะตกตองตามฤดูกาล แหลงน้ําสําหรับกระบือลงแชปลักมีนอย โจรผูรายที่
จองจะขโมยกระบือไปขาย เครื่องจักรกลการเกษตรที่สามารถจะเขามาทํางานแทนกระบือราคาไมแพงนัก
และมีระบบผอนสงได สามารถเก็บไดมิดชิดไมหายงาย สามารถทํางานไดมากกวากระบือใน 1 วัน
อยางไรก็ตามการใชเครื่องจักรก็มีขอเสียเชนเดียวกัน เชน ชิ้นสวนตาง ๆ สวนใหญแลวตองนําเขาจาก
ตางประเทศ กระบือก็มขี อจํากัดและเจ็บปวยหรือเปนโรคระบาดตายไดงาย เมื่อกระบือเกิดเจ็บปวยขึ้นและ
ตองจัดหาสัตวแพทยมารักษา ซึ่งก็หาไดไมงายนัก บางคนที่ประสบปญหานี้กห็ ันไปใชเครื่องจักรแทน
เพราะเมื่อเกิดเสียขึ้นก็หาคนซอมแซมไดงายกวา
ในปจจุบนั นี้ไดมีการสงเสริมใหมีตลาดนัดโคกระบือมากมายหลายแหง โคและ
กระบือที่เขาตลาดนัดมากกวาครึ่ง จะถูกนําสงโรงฆาสัตว ผลกระทบของการมีตลาดนัดตอจํานวนโค
กระบือ ยังไมมีผูใดทําการศึกษา แตดูเหมือนวาจะสงผลกระทบในทางลบมากกวา
สังคมที่เปลี่ยนไป เกษตรกรสวนหนึ่งเปลี่ยนอาชีพมาเปนผูใชแรงงานทั้งใน
โรงงาน และขายบริการตาง ๆ หมดความจําเปนในการเลี้ยงกระบือ สําหรับเกษตรกรที่ยังทํานา
เครื่องจักรซึ่งมีความสามารถมากกวาและมีความคลองตัวมากกวาเริ่มเขามาแทนที่ อนาคตของกระบือไทย
ดูทาวาจะไมสดใส คงจะลดจํานวนลงไปเรื่อย ๆ กระบือจากป 1986 ถึงป 1996 ลดลง 2,261,120 ตัว =
45.40% โคเพิ่มขึ้น 1,873,750 ตัว = 43.06%

ตารางที่ 2.12 สถิติกระบือในประเทศไทยแสดงเปนรายภาค ป 2542-2551 (หนวยเปนตัว)

ที่มา: กรมปศุสัตว (2556)
4.1.7 การเลี้ยงปศุสัตวชนิดอื่น
ปศุสัตวชนิดอืน่ ๆ ในประเทศไทยที่มีรายงานในป 1966 คือ
ก. ชาง จากรายงานชางมีจํานวน 3,514 เชือก รวมชางบานและชางในปา
อนุรักษที่มีอยู 47 แหงทัว่ ประเทศ
ข. มา จากรายงานมาในประเทศไทยมีจํานวน 12,003 ตัว
4.1.8 การเลี้ยงสัตวชนิดอื่น ๆ ในประเทศไทย
ก. สัตวอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ ไดแก
นกพิราบ มีทงั้ นกเนื้อและนกแขง นกกระทา ผลิตสําหรับบริโภคและใชเนื้อ
เปนอาหาร กระตาย เลี้ยงเพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร การทดลองเพื่อวัตถุประสงคอื่นมีนอย ยังมี
นกกระจอกเทศ และอูฐ ฯลฯ
ข. ปลาชนิดตาง ๆ เลี้ยงเพื่อใชเปนอาหาร เชน ปลาดุก ปลาชอน ปลานิล ปลา
สลิด ปลาสวยงาม ฯลฯ
ค. กุงชนิดตาง ๆ เชนกุงกุลาดํา กุงกามกราม ฯลฯ

สําหรับกุงกุลาดํา มีตลาดสงออกปละประมาณ 50,000 ลานบาท (ที่อัตรา
แลกเปลี่ยน US$ ตอ 25 บาท) ราคากุงขนาด 40 ตัวตอ 1 กก. ราคาประมาณ กก.ละ 300 บาท
ง. สัตวครึ่งบกครึ่งน้ําหลายชนิด เชน จระเข, ตะพาบน้าํ , กบ ฯลฯ

