4.3 การจัดการเลี้ยงดูกระบือ
ในสมัยกอนประเทศไทยมีการเลี้ยงกระบือกันเปนจํานวนมากโดยเฉพาะในภาคอีสาน สวนใหญ
จะเลี้ยงไวเพื่อใชงานและเพือ่ นําเนื้อมาบริโภค แตหลังจากมีเครื่องจักรเครื่องกลเขามาแทนที่ จํานวน
กระบือในประเทศไทยก็ลดลงไปมาก บางจังหวัดแทบจะไมมีกระบือใหเห็นเลย ปจจุบันนี้น้ํามันมีราคา
แพงมากจึงทําใหเกษตรกรบางรายหันกลับไปใชกระบือเปนแรงงานในไรนาแทนเครือ่ งจักรมากขึ้น บาง
หมูบานโดยเฉพาะในภาคอีสานหันกลับมาใชกระบือเปนแรงงานในการทํานา ผลพลอยไดก็คอื ไดเนื้อ
กระบือมาบริโภค การจัดการเลี้ยงดูกระบือไมยุงยากเหมือนโค เนื่องจากกระบือเลี้ยงงาย ทนโรค กิน
อาหารไดเกือบทุกชนิด การเลี้ยงกระบือจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่เกษตรกรควรใหความสนใจ การจัดการ
เลี้ยงดูกระบือมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
4.3.1 การคัดเลือกกระบือเพือ่ ใชเปนพอพันธุและแมพันธุ
พอพันธุและแมพันธุกระบือจะตองมีลักษณะดี มีการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช
อาหารดี มีรูปรางสมสวน มีอายุ 2.5–3 ป เพศผูสูงไมนอ ยกวา 130 เซนติเมตร รอบอกไมนอยกวา 190
เซนติเมตร เพศเมียสูงไมนอยกวา 125 เซนติเมตร รอบอกไมนอยกวา 185 เซนติเมตร ซึ่งมีหลักในการ
พิจารณาคัดเลือกกระบือมาเปนพอพันธุและแมพันธุ ดังนี้
ก. ดูจากสมุดประวัติ (pedigree) มาจากพอพันธุและแมพันธุดี
ข. ทําการทดสอบลูกหลาน (progeny test) พอพันธุและแมพนั ธุตัวใดใหดูที่มี
ลักษณะดีก็คดั ไวทําพันธุ
ค. คัดเลือกโดยการตัดสินจากการประกวด สวนมากจะใหเปนระดับคะแนน
ตามปกติกระบือใหลูกปละตัวหรือ 3 ป 2 ตัว ถากระบือใหลูกต่ํากวารอยละ 60–70
ควรตรวจดูขอบกพรองเพื่อทีจ่ ะตองแกไข เชน การใหอาหาร แรธาตุ การจัดการผสมพันธุใหถูกชวงระยะ
ของการเปนสัด
4.3.2 การผสมพันธุกระบือ
โดยปกติกระบือจะโตเปนหนุมเปนสาวพรอมที่จะผสมพันธุนั้น เพศผูจะมีอายุ 3 ถึง 4
ป เพศเมียมีอายุ 2–3 ป แลวแตความสมบูรณของกระบือ จะใชพอพันธุ 1 ตัว คุมฝูงแมพันธุไดไมเกิน
25 ตัว แตถาแยกพอพันธุและแมพันธุเลี้ยงตางหากกัน พอพันธุ 11 ตัว สามารถคุมฝูงตัวเมียได 100 ตัว
โดยสังเกตวาแมพันธุตัวไหนเปนสัดก็จะจับตัวผูเขาผสม การผสมพันธุกระบือปฏิบัติไดดังนี้
ก. การสังเกตการเปนสัดของแมพันธุ กระบือที่แสดงอาการเปนสัดจะแสดง
อาการดังนี้
1) เอาหัวชนเพศผูเหมือนหยอกลอ
2) เอาหัวคลอเคลียใตคอและทองของเพศผู
3) ใชลําตัวถูลาํ ตัวเพศผู
4) เดินนําหนาโดยหันกนใหเพศผู บางครั้งอาจจะมีการยกหางขึ้น

5) มีเสียงคํารามเบา ๆ
6) ปสสาวะบอย ๆ
ข. เมื่อพบอาการเปนสัดของแมพันธุนานประมาณ 24 ชั่วโมง (24-36 ชั่วโมง)
แลวก็ทําการผสม อาจใชวิธกี ารใหพอพันธุผสมโดยตรงหรือผสมเทียมก็ได
ค. หากผสมไมติดจะกลับมาเปนสัดอีกทุก ๆ 20-22 วัน ใหทําการผสมใหม แต
ถาแมพันธุไมเปนสัดในระยะเวลา 1 เดือน ก็ถือวาผสมติดและตั้งทอง (ประสบ, 2520)
4.3.3 การดูแลแมกระบือทองถึงคลอดลูก
เมื่อกระบือแมพันธุตั้งทองแลว การจัดการเลี้ยงดูใหดีขนึ้ เนื่องจากขณะนี้แมพันธุตองกิน
อาหารเพื่อเลี้ยงสองชีวิต อาหารโปรตีน แรธาตุ ตองเพียงพอใหกระบือกินหญาสดเต็มที่ อาจเสริมอาหาร
ขนบางวันละ 1–2 กิโลกรัม มีกอนแรธาตุใหกระบือไดเลียกินเพื่อเสริมแรธาตุ กระบือจะตั้งทองนาน 10
เดือน หรือ 316 วัน การจัดการแมกระบือทองถึงคลอดลูกปฏิบัติไดดังนี้
ก. การจัดการดูแลแมกระบือทอง ทําไดดงั นี้
1) ใหกระบือทํางานบางเพือ่ เปนการออกกําลังกายจะทําใหกระบือคลอด
ลูกงาย แตอยาใหทํางานหนักเกินไป
2) อยาใหทองผูกจะคลอดลูกยาก
3) อยาใหเดินไกล ๆ หรือวิง่ เร็ว ๆ
4) อยานําเขาไปรวมกับกระบือแทงลูก
5) เมื่อแมกระบือทองแกใกลคลอดตองแยกไปขังไวตางหาก
ข. อาการของแมกระบือทีจ่ ะคลอดลูก จะมีอาการดังนี้
1) สองถึงสามวันกอนคลอด เตานมจะเต็มและขยายใหญขึ้น มีน้ํานม
ไหลเวลาบีบ
2) แนวทองหยอน
3) อวัยวะเพศบวม
4) อาการทุรนทุราย แสดงอาการปวดทอง โดยทั่วไปแมกระบือจะ
คลอดลูกเองในลักษณะยืนคลอด ใชเวลาประมาณ 1–2 ชั่วโมง
5) รกตองออกภายใน 4 ชั่วโมงหลังคลอด
ค. เมื่อแมกระบือคลอดลูกแลวใหปฏิบัติดงั นี้
1) เช็ดทําความสะอาดตัวลูกกระบือ
2) ตัดสายสะดือลูกกระบือ
3) รกภายในตัวแมตองออกภายใน 4 ชั่วโมง ถาไมออกอาจจะตองฉีด
ยาขับรก

4) ถาลูกแสดงอาการแนนิ่ง ใหชวยโดยดึงลิ้นออกจากปากแลวจับขายก
ใหหวั หอยลง
5) เมื่อลูกกระบือหายใจไดแลวควรชวยใหลูกกระบือกินนมแมที่เปนนม
น้ําเหลืองโดยเร็ว
6) แมกระบือเมื่อคลอดแลวใหกินหญาออน ๆ และพักผอน
7) หากนมคัด ผูเลี้ยงตองรีดนมออกบาง
8) แมกระบือที่ใหนมลูกอาจจะขาดธาตุแคลเซียม จะมีอาการนอนหงาย
หนาเอาหัวทับสวนหลังลักษณะนี้เรียกวา ไขนม ตองแกไขโดยฉีดแคลเซียมกลูโคเนตใหกับแมกระบือ
4.3.4 การเลี้ยงดูลูกกระบือกอนหยานม
เมื่อลูกกระบือคลอดแลวจะปลอยใหอยูก บั แมและในระยะนี้เปนระยะที่อันตรายมากที่สุด
จะตองดูแลลูกกระบือเปนอยางดี และจะตองใหลูกกินนมน้ําเหลืองจากแมในระยะ 3 วันแรก เพื่อสราง
ภูมิคุมกันโรค ควรใหลูกกินนมแมจนอายุถึง 3–4 สัปดาห ก็หานมเทียมมาใหลกู กระบือกินได หากแม
กระบือมีนมไมพอ การจัดการเลี้ยงดูลูกกระบือกอนหยานมปฏิบัติไดดงั นี้
ก. กระเพาะลูกกระบือจะสมบูรณเมื่ออายุ 4 เดือนขึ้นไป ซึ่งลูกกระบือสามารถ
กินหญาไดบางแลว แตการใหลูกกระบือกินนมแมตอไปจนถึงอายุ 6 เดือน โดยปกติลูกกระบือจะหยานม
ไดเองเมื่ออายุ 7–8 เดือน
ข. นําเครื่องหมายประจําตัวลูกกระบือ ทําไดหลายวิธี เชน
1) ใชโซหอยคอแขวนปายพลาสติก
2) การสักเบอรหู
3) การตีตราทีเ่ ขา และสะโพก (ภาพที่ 6.13)

ภาพที่ 6.13 การทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว
ที่มา: สุโขทัยธรรมาธิราช (2537)

ค. จดบันทึกพันธุประวัติ
ง. ตอนกระบือตัวผูที่ไมตองการเก็บไวทําพันธุ
4.3.5 การจัดการเลี้ยงดูกระบือหลังหยานมถึงหนุมสาว
เมื่อลูกกระบืออายุ 6 เดือนไปแลว ก็จะเริม่ หยานม การจัดการชวงนี้งา ยขึ้นโดยให
กระบือลงแทะเล็มหญาในทุงหญา และอาจเสริมดวยอาหารขนบางบางครั้ง ลูกกระบือที่ไมไดตอนควร
แยกออกจากฝูง สวนลูกกระบือเพศเมียและเพศผูที่ตอนแลวจะปลอยเลี้ยงรวมกันในแปลงหญา การจัดการ
เลี้ยงดูกระบือหลังหยานมทําไดดังนี้
ก. ใหอาหารขน 1–1(1/2) กิโลกรัมตอตัวตอวัน อาหารผสมควรมีโปรตีน 16–
18 เปอรเซ็นต
ข. ใหกนิ หญาเปนอาหารหลัก
ค. มีกอนแรธาตุแขวนไวใหกระบือเลียกิน
ง. มีน้ําสะอาดใหกินตลอดเวลา
จ. เมื่ออายุ 18 เดือน ควรมีน้ําหนักประมาณ 250–300 กิโลกรัม

