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ตําแหนงตําแหนงเจาพนักงานเจาพนักงานสัตวสัตวบาลบาล

  สาํนกังานปศุสัตวอําเภอหนองขาสาํนกังานปศุสัตวอําเภอหนองขาหยางหยาง  จงัหวัดอุทัยธานีจงัหวัดอุทัยธานี



เทคนิคการปรับปรุงพันธุกระบือใหสําเร็จ

1.ต้องความรู้หรือศึกษาลกัษณะหระบือพนัธ์ุดี

2.มีการจัดตั�งกลุ่มและผลติลูกสัตว์ให้เกดิแต่ละกลุ่มหรือแต่ละตําบล

3.สร้างความเชื�อมั�นว่าลูกกระบือที�เกดิจากการผสมเทียมจะต้องคลอดเองได้ 

4.ต้องมีความรู้และความชํานาญในการปรับปรุ่งพนัธ์ุด้วยวิธีการผสมเทียมกระบือ 



1.ลกัษณะกระบือพนัธ์ุดี
 ในส่วนนี�ทางคณะผูว้ิจยัจะขอใชค้าํวา่ “ควาย” แทนคาํวา่ “กระบือ”

 1 องค์ความรู้ควายไทยในสายตาปราชญ์ชาวบ้าน

 ผลจากการจดัเสวนากลุ่มร่วมกบัปราชญช์าวบา้นดา้นควายไทย ซึ�งคณะวิจยัไดเ้ชิญเขา้ร่วมประเมินเพื�อใหค้ะแนนลกัษณะภายนอกควายที�
นาํเขา้ถา่ยภาพสามมิติตามโครงการวิจยัฯ ในพื�นที�จงัหวดัอุทยัธานี สุรินทร์ และนครพนม ซึ�งตามขั�นตอนงานวิจยัจะใหป้ราชญช์าวบา้นและ
นกัวิชาการ ทาํการประเมินลกัษณะภายนอกของควายทุกตวั โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนไว ้5 ระดบั และในวนัสุดทา้ยของการทาํงาน
วิจยัในแต่ละพื�นที�กจ็ะจดัเสวนากลุ่มยอ่ยร่วมกนัระหวา่งเจา้หนา้ที� ปราชญช์าวบา้นดา้นควายและเกษตรกรผูเ้ลี�ยงควายที�สนใจ เพื�อเป็นเวทีใน
การแลกเปลี�ยนทศันะและภูมิปัญญาเกี�ยวกบัลกัษณะของควายไทย ซึ�งจากการรวบรวมขอ้มูลในเวทีเสวนาทั�ง 3 แห่ง สามารถนาํมาสังเคราะห์
เป็นองคค์วามรู้เกี�ยวกบัควายไทยเป็น 2 ดา้นหลกั คือ องคค์วามรู้เกี�ยวกบัลกัษณะของควายงามโดยเฉพาะ และองคค์วามรู้อื�นๆ เกี�ยวกบัควาย
ไทย ดงันี�ไทย ดงันี�

 ก. องค์ความรู้เกี�ยวกับลักษณะควายงาม แบ่งเป็น 2 กลุ่มลกัษณะคือ ลกัษณะเฉพาะความงามประจาํพนัธ์ุของควายไทย และลกัษณะที�เป็น
องคป์ระกอบปลีกยอ่ยที�ดีของควายไทยดา้นอื�นๆ ดงันี�

 1. ลักษณะประจําพันธ์ุของควายไทย เกษตรกรส่วนใหญ่ระบุลกัษณะความงามประจาํพนัธ์ุของควายไทยที�สอดคลอ้งกนั โดยมีลกัษณะสาํคญั
ซึ�งเป็นจุดสังเกต 5 แห่งดว้ยกนั คือ ตรงใตค้อตอ้งเป็นบั�งสีขาว ตอ้งมีจุดแตม้บนใบหนา้ มีขอ้เทา้ขาว มีอณัฑะและปลายลึงคที์�ไม่หยอ่นยาน 
หนงัและขนมีสีเทา เทาดาํหรือเทาแดง โดยมีรายละเอียด ดงันี�

 1.1 บั�งคอสีขาว บางแห่งเรียกออ้งคอ หรือบอ้งคอ ลกัษณะขนและหนงับริเวณใตค้อเป็นสีขาวรูปตวัวี (V) เหมือนแถบบั�งนายสิบ (Chevron) 
ซึ� งพาดขวางบริเวณใตค้อ(ภาพที�1) โดยมีความเชื�อวา่ นอกจากเป็นลกัษณะที�ส่งเสริมใหค้วายดูงามแลว้ ยงัถือเป็นลกัษณะมงคล โดยปราชญ์
ชาวบา้นระบุวา่ถา้เป็นควายไทยตอ้งปรากฏลกัษณะนี� เด่นชดั จากตาํแหน่งและจาํนวนของบั�งคอยงัสามารถจาํแนกระดบัชั�นความงามไดเ้ป็น 
3 ระดบั คือ ควายสามอ้องหรือควายสามบั�ง มีตาํแหน่งของบั�งคออยูใ่ตค้อหอย 1 บั�ง และตํ�าลงไปบริเวณเหนืออก 2 บั�ง รวมเป็น 3 บั�ง ซึ� งถา้
ประกอบดว้ยลกัษณะอื�น เช่น หนา้ตา ท่าทาง รูปร่างทั�วไปฯ ที�ไดล้กัษณะครบถว้นกจ็ะถือว่าเป็นควายงามในระดบัมาก รองลงมาคือ ควาย
สองอ้องหรือควายสองบั�ง ตาํแหน่งของบั�งคออยูใ่ตค้อหอย 1 บั�ง และบริเวณเหนืออก 1 บั�ง ซึ� งถา้ประกอบดว้ยลกัษณะอื�นๆ ครบถว้นก็จดัวา่
เป็นควายงามเช่นเดียวกนั ซึ�งลกัษณะควายทั�งสองประเภทนี� ค่อนขา้งหายาก ส่วนใหญ่จะอยูใ่นมือเกษตรกรที�นิยมเลี�ยงควายงามซึ�งมกัมีราคา
สูงกวา่ควายที�เลี�ยงทั�วไป และสาํหรับควายที�เลี�ยงโดยเกษตรกรรายยอ่ยอื�นๆ ซึ�งเป็นควายส่วนใหญ่ของประเทศ จะมีลกัษณะของบั�งคอไม่ชดั
จนและมกัจะมีเพียง 1 บั�งที�พอมองเห็น จึงเรียก ควายหนึ�งอ้องหรือควายหนึ�งบั�ง ซึ� งไม่จดัเป็นควายงาม ปราชญช์าวบา้นมีความเห็นวา่ควาย
ไทย จะตอ้งปรากฏลกัษณะบั�งคอทุกตวั แต่บางตวัอาจมองเห็นไม่ชดัเจนถา้ไม่สังเกตใหดี้ ซึ� งทาํใหไ้ม่มีจุดเด่น



 1.2 จุดขนสขีาวบริเวณใบหนา้ ลกัษณะเป็นจุดขนสีขาวบนใบหนา้ของควาย (ภาพที� 2) เป็นการสง่เสริมใหห้นา้ตาของควาย
ไทยดูเดน่ มีจุดดึงดูดสายตา โดยปกติจะพบจดุขนสีขาวบนสว่นของใบหนา้ รวม 7 จุด คือไทยดูเดน่ มีจุดดึงดูดสายตา โดยปกติจะพบจดุขนสีขาวบนสว่นของใบหนา้ รวม 7 จุด คือ

 1) บริเวณเหนือหวัตา นิยมเรียกจุดนี�วา่กะบี�จบัตา หรอืกะพี�จบัตา จะตอ้งมีขนสีขาวเดน่ชดั ขนาดและตาํแหน่งเหมือนกนัทั�งสอง
ขา้ง รวมเป็น 2 จุด

 2) บริเวณแกม้ดา้นซา้ยและขวา รวม 2 จุด ซึ�งจะอยู่ในตาํแหน่งประมาณจุดตดัของเสน้ตรงที�ลากจากตาของควายลงมาใน
แนวดิ�งตดักบัสายสะพาย ซึ�งท ั�งสองขา้งจะตอ้งอยู่ในตาํแหน่งที�ตรงกนั

 3) บริเวณกรามลา่งดา้นซา้ยและขวา รวม 2 จุด และในแนวเดียวกนันี�มีจุดขนสีขาวอีก 1 จุด อยู่ใตค้างในตาํแหน่งที�ตรงกนั 
โดยมีลกัษณะเหมือนเม็ดไฝขนาดใหญ่และมีขนยาวเหมือนเคราผูช้าย ซึ�งเม็ดไฝนี�จะพบในควายไทยทุกตวั รวมทั�งหมดเป็น 3 จุด
ดว้ยกนั

 ปราชญช์าวบา้น ระบุวา่ถา้เป็นควายที�ถือวา่งาม จะตอ้งมีจดุขาวนี�ชดัเจนบนใบหนา้ มีขนาดเทา่กนัและอยู่ในตาํแหน่งที�ตรงกนั จึงจะ
ทาํใหใ้บหนา้ดูเดน่สะดุดตา สว่นควายที�งามรองลงมา และควายทั�วๆไป จะมีจุดขาวเฉพาะบางตาํแหน่ง ขนาดเล็ก และสขีาวไม่คอ่ย
เดน่ชดั ซึ�งควายที�มีจุดขาวบนใบหนา้นี� คาํพูดที�เป็นภาษาปราชญช์าวบา้นภาคอสีาน(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 



 จะเรียกลกัษณะนี�วา่ “ตาแตม้ แกม้จํ�า”
1.3 ข้อเท้าขาว ขอ้เทา้หรือแขง้จะปรากฏเป็นขนสีขาวตั�งแต่ช่วงขอ้ต่อจากเล็บขึ�นมาถึงหวัเข่าทั�ง
ขาหนา้ และขาหลงั มองดูเหมือนการสวมถุงเทา้สีขาว (ภาพที� 3 ) โดยจะมีสีดาํขีดขวางตรง
ตาํแหน่งขอ้กีบ ควายงามมกัจะเห็นถุงเทา้สีขาวชดัเจน ทั�งขาหนา้และขาหลงั และมีขนสีดาํตรงขอ้
ต่อกีบชดัเจน ส่วนควายควายทั�วๆ ไป มกัพบสีขาวของขอ้เทา้ไม่ชดัเจน โดยเฉพาะควายลูกผสมที�
มีสายเลือดของควายนมหรือควายมูร่าห์ สีขนบริเวณของขอ้ขานี�จะออกเป็นสีเทาอมดาํ แตกต่าง
กบัควายไทยอยา่งชดัเจน (ปราชญ:์ นครพนม)กบัควายไทยอยา่งชดัเจน (ปราชญ:์ นครพนม)

1.4 ขั�วอณัฑะและปลายลงึค์ของควายเพศผู้ ลกัษณะประจาํพนัธุ์ของควายไทยจะมีขั�วอณัฑะสั�น เกือบติดทอ้ง ไม่คอดกิ�วมาก และ
ปลายลึงคจ์ะหยอ่นเลก็นอ้ย (ภาพที� 4) แตกต่างกบัควายมูร่าห์หรือควายลูกผสม ทาํใหส้ามารถจาํแนกความแตกต่างควายไทยกบั
ควายลูกผสมได้ ซึ�งถา้เห็นขั�วอณัฑะหยอ่นยาน และปลายลึงคห์ยอ่นยานมากเหมือนลึงคข์องโคพนัธุ์บราห์มนั ประกอบกบัมีขนยาว 
สีของขนและหนงัสีดาํสนิทแลว้ แสดงวา่เป็นควายลูกผสม ที�มี



 สายเลือดควายมูร่าห์หรือควายแม่นํ�าผสมอยูไ่ม่มากกน็อ้ย
1.5 สีหนังและขน ลกัษณะสีของควายจะเป็นสีผสมของหนงัและขน และเนื�องจากควายไทยโดยปกติขนไม่ดกหนามาก เหมือน
ควายพนัธุ์นมหรือควายมูราห์ สีที�เห็นจึงเป็นสีของหนงัเป็นส่วนใหญ่ โดยสีของควายอาจแตกต่างกนัได ้จากแหล่งนํ�าที�เลี�ยง สี
ของดินที�ควายทาํปลกั ความสมบูรณ์ร่างกาย รวมถึงช่วงอายตุ่างฯ สีขนของควายไทย ตอนอายยุงันอ้ยส่วนใหญ่จะเป็นสีเทาขาว 
หรือเทาทอง และเมื�ออายมุากขึ�นส่วนใหญ่จะเปลี�ยนเป็นสีดาํเขม้ขึ�น สีเทาหรือสีเลา หรือเป็นสีเทาแดง(สีเปลือกเมลด็มะขาม) สี
ของควายที�นิยมวา่เป็นควายงาม สาํหรับแม่พนัธุ์ จะมีสีเทาถึงเทาดาํ ไม่ดาํเขม้เท่าเพศผู ้ส่วนพ่อพนัธุ์ จะมีสีเทาแดง หรือเทาดาํ สีของควายที�นิยมวา่เป็นควายงาม สาํหรับแม่พนัธุ์ จะมีสีเทาถึงเทาดาํ ไม่ดาํเขม้เท่าเพศผู ้ส่วนพ่อพนัธุ์ จะมีสีเทาแดง หรือเทาดาํ สี
ขนจะเป็นสีดาํ หรือแดงเหมือนสีของเปลือกเมล็ดมะขาม และปราชญใ์หค้วามเห็นวา่ถา้พบควายที�มีหนงัและขนสีดาํเขม้ และขน
ดกยาวกวา่ควายทั�วไป แสดงวา่อาจมีสายเลือดควายมูร่าหผ์สมอยู่



 2. ลกัษณะที�เป็นองค์ประกอบปลกีย่อยที�ดีของควายไทยด้านอื�นๆ เป็นการดูในรายละเอียดลกัษณะอวยัวะส่วนต่างๆ ของควาย โดย
อนัดบัแรกจะเป็นการดูลกัษณะทั�วไปซึ�งเป็นองคป์ระกอบของร่างกายภายนอกที�สังเกตเห็นไดช้ดัเจนในระยะไกล และลาํดบัต่อมา
จะดูรายละเอียดของอวยัวะแต่ละส่วน โดยแบ่งเป็นส่วนใบหนา้ ร่างกายส่วนหนา้ ส่วนลาํตวั ส่วนทา้ย และอวยัวะสืบพนัธุ์เพศผู ้
เพศเมียตามลาํดบั ดงันี�

 2.1 ลกัษณะทั�วไปๆ เป็นการมององคป์ระกอบโครงสร้างร่างกายภายนอกโดยรวม ซึ�งรวมถึงการสังเกตอุปนิสัยและอารมณ์ดว้ย
ไดแ้ก่

 1) ลกัษณะรูปร่างโดยรวม จะตอ้งมองดูสมส่วน เรียกวา่เตม็หนา้ เตม็หลงั เมื�อมองดา้นขา้งจะเป็นรูปสี�เหลี�ยมผืนผา้ ลาํตวัมีความลึก 
มีความจุของทอ้งมาก สวาบแคบ

 2) ขนาดและนํ�าหนักตัว ควายเพศผูต้อ้งมีความเหมาะสมที�จะนาํไปใชท้าํเป็นพ่อพนัธุ์ เพื�อใหลู้กที�ดี ลูกโตเร็ว ส่วนใหญ่เห็นวา่ควาย
ที�จะใชท้าํพ่อพนัธุ์ไดต้อ้งมีนํ�าหนกัเมื�อโตเตม็ที�ไม่ตาํกวา่ 800 กิโลกรัม ส่วนแม่พนัธุ์ นํ�าหนกัเมื�อโตเตม็ที�ควรไม่ตํ�ากวา่ 500 
กิโลกรัมกิโลกรัม

3) ลกัษณะท่าทาง จาํแนกเป็น
(1) ท่าทางการเดิน ควายงามจะเดินคล่องแคล่วแต่มี
ความนุ่มนวล ตอ้งเดินสง่า หนา้ยก อกลอย การเดินไม่กม้หวั เวลาเดินขอ้ขาหลงัไม่ขวิดกนั ขาหลงัไม่กระตุกหรือ ไม่เป็นขาทก ช่วงกา้วเดิน
รอยเทา้หลงัเลยรอยเทา้หนา้เลก็นอ้ย ไม่เดินรับรอยเทา้หนา้
(2) ท่าทางการยนื ท่าทางการยนืตอ้งสง่างาม หนา้ยกหรือหวัเชิด อกตั�งส่วนทา้ยยกกวา่ส่วนหนา้เลก็นอ้ย (ในควายที�อายนุอ้ยส่วนทา้ยจะสูง
กวา่ส่วนหวัเสมอ) ยนืขาตรง ขาหนา้ชิด ขาหลงัไม่เก หรือไม่งอ



 4) นิสัยและอารมณ์ ควายงาม ตอ้งมีความมั�นคงทางอารมณ์ ไม่ตื�นตกใจง่าย ตอ้งมีความเชื�อง แต่ไม่ใช่ลกัษณะเชื�องซึม ท่าทางฉลาดเป็น
มิตรกบัคนและควายตวัอื�นๆ และเชื�อฟังคาํสั�งผูที้�เป็นเจา้ของหรือคนเลี�ยง

 5) ขน มีความยาวปานกลาง ไม่ยาวเกินไป ขนเส้นใหญ่พอดี ไม่มากเกินไป ส่วนสีของขนไดก้ล่าวมาแลว้ โดยถา้เป็นควายที�ขนยาว เส้น
อ่อน จะเป็นควายที�ไม่ทนแดด ร้อนง่าย ไม่อดทน เลี�ยงยาก และยงัมีความเชื�อวา่ควายขนสั�น ขนห่าง จะโตเร็ว เลี�ยงง่ายกวา่อ่อน จะเป็นควายที�ไม่ทนแดด ร้อนง่าย ไม่อดทน เลี�ยงยาก และยงัมีความเชื�อวา่ควายขนสั�น ขนห่าง จะโตเร็ว เลี�ยงง่ายกวา่

 6) หนัง ควายงามตอ้งหนงัหนา หนงัเป็นมนัไม่แหง้ ไม่ตึงมาก จะช่วยขยบัไล่แมลงได ้ส่วนควายที�มีลกัษณะหนงับาง หนงัจะแหง้แตก
เป็นขุยง่าย จึงไม่เป็นที�นิยม

 2.2 ส่วนใบหน้า หัว และคอ ส่วนนี� ถือวา่มีความสาํคญัเช่นเดียวกนั ถา้โครงสร้างร่างกายมีความสมส่วน สมบูรณ์ดี แต่หนา้ตา หวัและ
เขา ไม่เป็นไปตามลกัษณะที�ปราชญช์าวบา้นเห็นวา่งาม กจ็ะไม่เป็นที�ยอมรับวา่เป็นควายงาม โดยมีรายละเอียด ดงันี�

 1) ลกัษณะสัณฐานของใบหน้า ควายงามตอ้งหนา้ยาวปานกลาง กลมกลืนกบักรามที�ดูแขง็แรง หนงัหนา้ตอ้งบางเห็นเส้นเลือดชดั 
หนา้ผากกวา้งปานกลาง สันจมูกเตม็แต่ไม่โด่งมาก ซึ�งถา้หนา้โหนก กะโหลกหวัโตหนาหรือนูนมาก ประกอบกบัมีขนสีดาํ เส้นใหญ่
หนาและขนมาก มีความเชื�อวา่มีเลือดควายมูร่าห์ผสม

 2) จมูก ปลายจมูกหนา สีดาํสนิท มองตรงๆ เกือบเป็นสี�เหลี�ยมจตุัรัส สันจมกูเตม็ ไม่แอ่น จมูกชุ่มชื�นอยูเ่สมอ จมูกไม่บาน รูจมกูไม่
ใหญ่มาก

 3) ปาก ปากใหญ่กวา้ง ปากเสมอ ไม่เป็นปากนกแกว้ กรามล่างแขง็แรง ถา้ขนปากล่างเกลี�ยงเกลา แสดงวา่กินหญา้เก่งหรือกินหญา้ดี



 4) ตา สัณฐานของตาเป็นรูปวงกลม หรือวงรี ดวงตาใหญ่ นูนเด่น แจ่มใส กลมโต นยัน์ตาสดใส แววตามีความเป็นมิตร ลูกตา เรียก”
ตาจอมไข่” คือลกัษณะเหมือนไข่เป็ดตม้สุกแลว้ตดัครึ� ง และเชื�อวา่ควายที�ดวงตาสดใส จะเลี�ยงเชื�อง ฝึกหดัง่าย โดยลกัษณะของตา มี
ความเห็นแตกต่างกนัไปบา้งในแต่ละพื�นที� แต่โดยรวมสัณฐานของตา ที�เรียกวา่ตางามนั�น เพื�อใหเ้ห็นภาพ ปราชญจึ์ง



 เปรียบเทียบลกัษณะตาควายกบัตาของสัตวช์นิดต่างๆ ดงันี�

 ส่วนใหญ่ปราชญช์าวบา้นเห็นวา่ ลกัษณะตาควายที�ถือวา่งามน่าจะเป็นตาเหยี�ยว และตานกเป็ดนํ�า ตามดว้ยตากิ�งก่าตามลาํดบั ส่วนตา
ที�ไม่นิยมเพราะเชื�อวา่จะเป็นควายที�นิสัยไม่เชื�อง ฝึกหดัยาก คือตาหนู กบัตาปลาดุก

 5) หู ใบหูมีขนาดกะทดัรัด ดาํเป็นมนั ขนาดเท่ากนัทั�งสองขา้ง เหงา้หูรัดหรือเหงา้หูกาํ ใบหูเรียวเลก็ ไม่ใหญ่เกินไป แต่ไม่สั�นมาก 
ขนดา้นในของหูมีสีขาวชดัเจน

 6) เขา โคนเขาใหญ่ มองดา้นขา้งเป็นรูปสามเหลี�ยม เรียวขึ�นไปดา้นปลายเขา เขาเกลี�ยงเกลา ผิวเขาเป็นมนั มีขนาดเท่ากนัทั�ง 2 ขา้ง 
เขาตอ้งรับกบัใบหนา้ ลกัษณะวงเขาที�ถือวา่เป็นควาย



 งาม จาํแนกไดห้ลายแบบ ตามทศันะของปราชญ ์ดงันี�



 7) คอ ใหญ่หนาบึกบึน สั�น แต่สมส่วนกบัหวัและไหล่ คอดา้นใตย้าวกวา่ดา้นบน คอตอ้งอวบใหญ่หนา เรียกคอสองปลอ้งหรือ
สองชั�น ไม่นิยมควายคอเลก็บาง

 ฟัน ถือวา่เป็นส่วนหนา้ นิยมควายฟันสีขาว เรียงกนัสวยงาม ฟันที�ห่าง และควายฟันหลอ ถือวา่เป็นลกัษณะที�ไม่ดี ส่วนควายที�ฟัน
สีขาวเชื�อวา่จะเลี�ยงง่าย กินหญา้เก่ง

 2.3 ลกัษณะส่วนหน้า

 1) ไหล่ ไหล่ตอ้งเตม็หนา และสูงเลก็นอ้ย อีสานเรียกไหล่แตก (เตม็ไปดว้ยมดักลา้มเนื�อ)

 2) หน้าอก ตอ้งเตม็ใหญ่ เรียกอกลูกมะพร้าว มองดูผึ�งผาย เหมือนอกเป็ด ปราชญภ์าคอีสานเรียกวา่อกลอย และ ช่วงลาํตวักบัขา
หนา้ (ช่วงอก) และช่วงลาํตวักบัขาหลงั (บั�นเอว) ตอ้งไม่คอดกิ�ว (ไม่รัด)



3) ขาหน้า แขง้ขาใหญ่ตรง ขาไม่เก หรือไม่ขาถ่าง กระดูกขาตอ้งใหญ่ จึงจะโตดีมองจากดา้นขา้ง และดา้นหลงั ตอ้งตรง
4) เลบ็หรือกบี ตอ้งใหญ่กลมโต แขง็แรง กางออกไดส้ัดส่วน ปลายเล็บแนบชิดไม่เกยกนั ลกัษณะเลบ็กลมมน ถา้ขนาดใหญ่เรียกเลบ็
กะลามะพร้าว ถา้เลก็ลงมาเรียกกีบมา้ เล็บทั�งสองขา้งมีขอบเสมอกนั ระยะไม่ห่างมาก เวลายนืเลบ็ตั�ง (ขึ�นโคน) ควายตีนเป็ด คือขอ้กีบพบั 
จะรับนํ�าหนกัไดน้อ้ย และมกัเจบ็กีบ
5) ตุ่มเท้าหรือนิ�วติ�ง อีสานเรียกเลบ็นอ้ย ตรงงามไม่ คดงอ ชี� เอนเขา้หาเลบ็ใหญ่เลก็นอ้ย

 2.4 ส่วนลาํตัว นบัจากช่วงระหวา่งขาหนา้ถึงช่วงขาหลงั ดงันี�

 1) ตะโหนก ตอ้งกวา้ง หนาและสูงเล็กนอ้ย ควายตวัผูถ้า้ตะโหนกบาง จะดูคลา้ยตวัเมีย และส่วนใหญ่จะเป็นควายที�ตอนแลว้

 2) ลาํตวั ตอ้งใหญ่ ยาวเสมอจากหนา้ไปหลงั มีความหนาและลึก ถา้มองจากดา้นขา้งเป็นรูปสี�เหลี�ยมผืนผา้ เรียกเต็มหนา้ เต็มหลงั ตอ้งเป็นควายที�ช่วงลาํตวั
ยาว เนื�อเต็มเสมอตั�งแต่ช่วงหนา้ถึงช่วงหลงั และซี�โครงตอ้งจบัสูง ทาํให้ลาํตวักวา้งและลึก ถา้ควายที�ซี�โครงจบัสูง ประกอบกบัสวาบแคบ จะดูอว้นอยู่
ตลอดเวลา

 3) หลงั แนวสันหลงัตอ้งขนานพื�น มีความกวา้ง ยาว ตรง บางตวัสันหลงัจะแตกเป็นร่อง เมื�อเทนํ�าใส่สามารถขงันํ�าได ้ซึ� งบางแห่งเรียกควายสันปลาบู่

 4) ทอ้ง ดูกลมกลึง ทอ้งตอ้งยาวเสมอถึงซอกขาหนา้ (ถึงอกลูกมะพร้าวหรือเสือร้องไห)้ และซอกขาหลงั ไม่เป็นควายอกคอดกิ�วหรือเอวคอดกิ�ว เพศเมีย 
นิยมลกัษณะทอ้งสําเภา คือ โคง้เหมือนทอ้งเรือสําเภา (กลางทอ้งจะตํ�านิดหน่อย และค่อยๆสูงขึ�นไปหาซอกขาหนา้และขาหลงั) ควายงาม จะมีขนใตท้อ้งสี
ขาว ควายที�เรียกวา่พุงปลากด (คือพุงป่อง) จะตวัสั�น ไม่งามและให้เนื�อนอ้ย



5) สวาบ ควายงามสวาบตอ้งเลก็ ไม่กวา้งและลึกมาก จะทาํใหกิ้นหญา้กินอิ�มเร็ว เลี�ยงง่าย โตเร็ว แลดูอว้นสมบูรณ์ตลอด 
ส่วนควายสวาบใหญ่ กวา้งและลึก จะอว้นชา้ แมจ้ะกินหญา้มากสวาบกจ็ะไม่เตม็ เหมือนกินอาหารไม่อิ�ม

 2.5 ส่วนท้าย

 1) สะโพก ควายงามสะโพกตอ้งกวา้งและลึก โคง้มนสมส่วน เนื�อแน่นเตม็ ไม่แฟบ ไม่เรียวแหลม บางแห่งเรียกควายทา้ยบาน 
(ปราชญ ์จ.อุทยัธานี)



2) กน้ ส่วนทา้ยโคง้มนสมส่วน องศาลาดเอียงลงทางหางดูพอดี เรียกกน้มะนาวตดั คือโคง้ มนรับกนัดีทั�งดา้นบนและล่าง

 3) หาง ควายงามโคนหางตอ้งใหญ่ ไดส้ัดส่วน เขา้รูปปิดกน้มิดชิด ขอ้หางถี� หางยาวเลยขอ้พบัเทา้หลงั ปลายหางเป็นพวงสวยงาม 
ปราชญส่์วนใหญ่มีความเห็นวา่ควายที�มีโคนหางใหญ่เต็มเบา้ และหางที�ใหญ่ยาวนี�  จะเป็นควายที�โตเร็ว เลี�ยงง่าย

 ควายที�เหงา้หางไม่เต็ม มีชื�อเรียกหลายชื�อ เช่น ขี�อดัฟด หางหลมกลอ้งหรือหลมกอ้ง และควายที�มีหางสั�น ถึงส่วนอื�นจะดีอยา่งไรก็ดู
ไม่งาม ที�สาํคญัคือขนหางตอ้งไม่เป็นสีขาวดว้ย

 4) ขาหลงั โคนขาหลงัใหญ่ ดูแข็งแรงรับกบัสะโพก ตาํแหน่งขาหลงั ไดส้ัดส่วนกบัสะโพก ขอ้ขาหลงัในเพศผู ้จะใหญ่กวา่เพศเมีย ขอ้
ขาดูกลมกลืน ควายไม่งาม คือควายน่องแมว หรือควายกระน่องลิง เวลาเดินขาหลงับริเวณตั�งแต่ขอ้เข่าลงมากระทบกนั

 5) เล็บหรือกีบหลงั มีลกัษณะสัณฐานเหมือนเล็บหนา้ แต่โดยทั�วไปกีบหลงัอาจยาว

 กวา่กีบหนา้เล็กนอ้ย และเวลายนืกีบจะตั�ง (ขึ�นโคน) นอ้ยกวา่กีบหนา้

 6) ตุ่มเทา้หรือนิ�วติ�ง อีสานเรียกเล็บนอ้ย ตอ้งตรงและเวลาควายยนืตรงจะชี�ออกดา้นอกเล็กนอ้ย และอาจยาวกวา่ตุ่มเทา้ของขาหนา้
เล็กนอ้ยแต่จะไม่ยาวถึงพื�นเช่นกนั



2.6) ระบบสืบพนัธ์ุ
1) เพศเมีย
(1.1) อวัยวะเพศเมีย ตอ้งมีสีดาํ สมบูรณ์ ใหญ่สมตวั มีสัณฐานเป็นรูป 3 เหลี�ยม (ส่วนบนเป็นฐาน ส่วนล่างคือปลายสามเหลี�ยม) และส่วนปลาย
ไม่หกังอนขึ�น สัณฐานของอวยัวะเพศเมีย ในภาคต่างๆของประเทศ นิยมนาํไปเปรียบเทียบกบัดอกไม ้ใบไม ้ต่างๆ เช่น เหมือนใบจาน (ตน้
ทองกวาว), ใบพลู (พลูกินหมาก) ดอกกลว้ย (ปลีกลว้ย) ใบโพธิ�  ดอกบวัหลวง หรือกีบมา้ เป็นตน้

 (1.2) เต้านมและหัวนม ฐานเตา้นมไม่กวา้งมาก ควายสาวหรือควายที�แหง้นมจะมองแทบไม่เห็น มีหวันม 4 เตา้ วางในตาํแหน่งที�
ห่างกนัพองาม หวันมไม่ใหญ่และยาวเกินไป

 2) เพศผู้

 (2.1) อณัฑะ ลูกอณัฑะใหญ่สมบูรณ์ และตรงเท่ากนัสองขา้ง ไม่บิดเบี�ยว ไม่หยอ่นยาวมาก ซึ�งเป็นเอกลกัษณ์ควายไทยตามที�กล่าว
มาแลว้ ควายที�ลูกอณัฑะบิด มกัจะนิสัยดื�อ ไม่เชื�อฟัง ฝึกยาก อาจชนคนเลี�ยง และไม่เหมาะในการใชท้าํเป็นพ่อพนัธุ์



(2.2) ลงึค์ ใหญ่ ยาวสมส่วน และชี�ตรงไปขา้งหนา้ ปลายลึงคห์ยอ่นเลก็นอ้ย ประมาณ 1 นิ�ว ถา้ปลายลึงคห์ยอ่นยาวมาก จะ
ดูไม่งาม

 2 องค์ความรู้การคัดเลอืกควายงาน2 องค์ความรู้การคัดเลอืกควายงาน

 การคดัเลือกควายเพื�อใชง้าน ปราชญภ์ูมิปัญญามีหลกัการ ดงันี�

 1. หน้าตา หัว หู เขา คอ ควายใชง้านดีหนา้ค่อนขา้งยาว หนา้บาง ไม่หนา้สั�น มีหูเลก็และตั�ง ถา้หูตกจะแสดงถึงความขี� เกียจ ลกัษณะเขา แมไ้ม่เกี�ยวกบัการใชง้าน
โดยตรงแต่เกี�ยวกบัคนเลี�ยง ดงันั�น ควายงานกต็อ้งมีเขางามเหมือนควายงามตามอุดมคติ ยกเวน้หาไม่ไดก้จ็าํเป็นที�จะใชค้วายที�มีเขาแบบอื�นๆ ขอใหใ้ชง้านได ้
ลกัษณะคอ ตอ้งเป็นคอปลาหมอหรือคองูสิงห์ คือคอเป็นรูปสามเหลี�ยม ไม่หนาไม่ยาวมาก เวลาใส่แอกแลว้จะ ไม่หลุดง่าย

 2. อุปนิสัย อารมณ์ นบัวา่มีความจาํเป็นมากสาํหรับควายงาน โดยในอดีตควายที�จะมาฝึกใชง้านจะไดร้ับการเอาใจใส่ดูแลและสังเกตพฤติกรรมตั�งแต่เลก็ ควายที�มี
นิสยัเชื�อง ท่าทางฉลาดและเป็นมิตรกบัเจา้ของ จึงจะถกูเลือกนาํมาฝึกเพื�อใชง้าน

 3. ขวญั ควายใชง้านกบัลกัษณะขวญั มีความสาํคญัต่อเจา้ของมาก จึงตอ้งไดร้ับการตรวจสอบขวญัและตาํแหน่งขวญัต่างๆ ควายที�มีขวญัดีตามตาํราเท่านั�น จึงจะ
ถูกเลือกมาฝึกใชง้าน

 4. โครงสร้างลําตัว ควายงานนิยมที�ลาํตวัยาว หนา้อกกวา้งเต็ม ไหล่ใหญ่ หลงัแบนและกวา้ง ปราชญเ์ห็นวา่ควายทาํงานดี ไม่ใช่ควายอว้น เพราะนอกจากอุย้อา้ย
แลว้ เวลาทาํงานกจ็ะร้อนเร็ว ทาํงานไม่ทน โดยมีภูมิปัญญาเพิ�มเติม ดงันี�

 1) ควายที�ลาํตวัยาว เรียกควายสองช่วงหรือควายสองท่อน จะเดินดี ทาํงานเร็ว (กา้วแต่ละกา้วจะไถไดร้ะยะทางมากกวา่ควายตวัสั�น)

 2) ควายหลาบเสือ คือลกัษณะตวับางเหมือนเสือ ซี�โครงจะจบัตํ�าไม่กางออก ควายประเภทนี�จะไม่อว้นอุย้อา้ย ทาํงานคล่องกวา่ควายที�อว้น และหลงัมีลกัษณะโกง 
(โคง้) เลก็นอ้ย



 ขนาดและนํ�าหนกั ควายงาน นิยมควายที�ไม่สูงมาก จะแข็งแรง ทนงานหนกัดีกวา่ควายสูง และนํ�าหนกัไมม่ากเกินไป (สอดคลอ้งกนัทุกภาค) ขนาดควายงานสว่นใหญ่จะ
ขึ�นอยูก่บัผูใ้ช ้เพราะเกี�ยวขอ้งกบัอุปกรณไ์ถ และคราด รวมถึงกาํลงัของผูบ้งัคบัใชง้านดว้ย

 6. ท่าทางการยนื การยืนอาจไม่สง่าเหมือนควายงามตามอุดมคติ แต่ควายงานจะเนน้ลกัษณะการเดินเป็นสาํคญั โดยจะเนน้การคดัเลือกควายที�เดินเร็ว เดิน 6. ท่าทางการยนื การยืนอาจไม่สง่าเหมือนควายงามตามอุดมคติ แต่ควายงานจะเนน้ลกัษณะการเดินเป็นสาํคญั โดยจะเนน้การคดัเลือกควายที�เดินเร็ว เดิน
คล่องแคล่ว และช่วงกา้วเดินรอยเทา้หลงั ตอ้งกา้วเลยรอยเทา้หนา้ นอกจากนี�ยงัมีภูมิปัญญาในการคดัเลือก ดงันี�

 1) ควายงานตอ้งเดินยก เดินดี

 2) ท่าทางแคล่วคล่อง เวลายืนหวัยก เวลาเดินขาไม่เก

 3) ควายที�จะเดินดี ใชง้านดี เวลาเลี�ยงจะไม่ชอบอยูห่ลงัเพื�อน

 4) เวลากา้วเดินรอยเทา้หลงัไม่ย ํ�าลงตรงรอยเทา้หนา้ ทาํใหไ้ดร้ะยะไมไ่กลในเวลาที�เท่ากนั

 5) ขายาว กา้วยาว เดินตรง เวลาเดินขาไม่เบียดหรือเสียดสีกนั

 7. สี/ลักษณะขน/ลักษณะหนัง ลกัษณะทั�วไปถา้เลือกไดก้็จะเลือกเหมือนควายงาม โดยมีภูมิปัญญาเพิ�มเติม คือ

 1) บางแห่งเชื�อวา่สีเลา ใชง้านดี ไม่พยศ ซึ�งอาจเกี�ยวขอ้งกบัการทนร้อน เพราะโดยลกัษณะสีของหนงัหรือขนที�จางกวา่ ทาํใหดู้ดกลืนรังสีความร้อนไดน้อ้ย
กวา่สีดาํเขม้ แต่ปราชญที์�จงัหวดัสุรินทร์กล่าววา่ควายสีดาํจะแข็งแรงกวา่ควายสีอื�นๆ

 2) หนงัหนา พุงปลากด ใชง้านไม่ดี (ลกัษณะควายตวัสั�น)

 3) ควายขนสั�น ใชง้านดีกวา่ขนยาว ถา้เป็นควายขนค่าง (ลิง ค่าง บ่าง ชะนี) คือ มีขนที�ยาว เส้นขนอ่อน จะเป็นควายที�ไม่ทนแดด ร้อนง่ายไม่อดทน

 4) ขนเรียบ เส้นใหญ่พอดี



 5) ควายที�ผิวหนงับางและอ่อนนุ่ม ส่อลกัษณะวา่นอนสอนง่าย

 8. จมูก ปราชญช์าวบา้นทุกภาคใหข้อ้มูลภูมิปัญญาตรงกนั คือ ควายใชง้านดี ไม่ใช่ควายที�รูจมูกใหญ่ แต่ควายที�ทาํงานดี อดทน 
และไม่หอบง่าย คือ รูจมูกจะตอ้งไม่ใหญ่เกินไป รูจมูกมีลกัษณะแบน ในขณะที�รูจมูกกลมใหญ่จะไม่ทนแดด และหอบเร็ว

 9. ขา ขาใหญ่ ดูกระดูกแขง็แรงทั�งขาหนา้และขาหลงั ขาไม่สั�นเกินไป ขาหนา้ตรง ขาหลงังอเลก็นอ้ย (เรียกวา่ขาขอ) ควายงานขา
หลงัจะไม่งาม กา้วจะยาว เดินเร็ว ไดง้านมาก ส่วนขากะน่องลิง หรือกะน่องแมว เวลาเดินขาหลงัจะกระทบ เสียดสีกนั ไม่ดี และไม่
มีใครนิยมใชค้วายที�ขากระตุก หรือควายขาทกมาฝึกใชง้าน

 10. เลบ็เท้า (กบี) เลบ็เทา้หนา้กลมโต ยนืกีบตั�งตรง เรียก เล็บยอ่งหรือเล็บหยั�ง (ตั�ง) ขอ้เทา้ดูแขง็แรง เลบ็หลงัไม่เก อุง้กีบตอ้งใหญ่ 
เวลาไถนาขาจะไม่จมโคลน (แต่เวลาเดินบนพื�นดินเรียบ จะเดินชา้กวา่ควายกีบเลก็) กีบไม่มีรอยแตก ถา้เลบ็ยาว แบะเหมือนตีนเป็ด 
หรือกา้มปู จะชอบเจ็บเทา้ เดินไม่ดี ไม่เกาะดิน

 11. หาง นิยมควายหางเตม็เบา้ หางยาวและขนหางยาว ซึ�งจะใชไ้ล่แมลงไดดี้ โดยเฉพาะการทาํงานในช่วงเชา้และเยน็ ควายจะถูก
รบกวนดว้ยเหลือบ ริ�น ตลอดเวลา โดยไม่ค่อยพบเกษตรกรใชค้วายที�ขนหางสีขาวมาฝึกหดัใชเ้ป็นควายงานรบกวนดว้ยเหลือบ ริ�น ตลอดเวลา โดยไม่ค่อยพบเกษตรกรใชค้วายที�ขนหางสีขาวมาฝึกหดัใชเ้ป็นควายงาน

 12. อวัยวะเพศ ผู้/เมีย ควายงานเพศเมีย คดัเลือกตามลกัษณะควายแม่พนัธุ์ ส่วนควายเพศผูก้จ็ะดูลกัษณะตอ้งหา้มหรือลกัษณะที�
เป็นกาลกิณีที�เกี�ยวขอ้ง เช่น ควายลูกอณัฑะบิด หรือ มีปลายลึงคด์าํ กไ็ม่นิยมนาํมาฝึกใชง้าน เนื�องจากจะเป็นควายดื�อ พยศ



 3 องค์ความรู้เรื�องขวัญควาย

 ขวัญ เป็นลกัษณะของขนบนร่างกายที�ขดเป็นวง อาจเวียนซา้ยหรือเวียนขวา ซึ�งเป็นลกัษณะทั�วไปของควายไทย ปราชญบ์างท่าน
ระบุวา่ขวญัดีจะเวียนขวา(ประทกัษิณ) โดยควายจะมีขวญัตามร่างกายตั�งแต่ 1-9 แห่ง อยูใ่นตาํแหน่งที�แตกต่างกนั จึงใชข้วญัเป็น
เครื�องหมายของควายแต่ละตวัได ้ซึ�งเดิมมีการใชข้วญัเป็นเครื�องหมายกาํหนดรูปพรรณประจาํตวัตวัควาย ซึ�งจากการประเมิน
ลกัษณะ



 ภายนอก ไดท้าํการสาํรวจตาํแหน่งขวญัควายแบบคร่าวๆ พบวา่ตาํแหน่งขวญัจะพบมากบริเวณใบหนา้ตรงบริเวณหนา้ผากเกือบทุกตวั 
และบริเวณไหล่หนา้กจ็ะมีเป็นส่วนใหญ่ ควายงามที�สมบูรณ์พร้อมจริงๆ ปราชญภ์ูมิปัญญาไทยทั�งหลาย เชื�อวา่จะตอ้งมีขวญัดีประกอบ 
ซึ�งขวญัที�ดีเป็นมงคล จะช่วยส่งเสริมใหค้วายมีความงามสง่า ถูกตาตอ้งใจของผูค้น และขายไดร้าคาสูงกวา่ควายทั�วไป

 4 องค์ความรู้เกี�ยวกบัลกัษณะอปัมงคลหรือลกัษณะต้องห้าม

 นอกจากลกัษณะขวญัที�ดีแลว้ กจ็ะมีการดูลกัษณะที�เป็นกาลกิณี คือไม่เป็นมงคล ซึ�งจะทาํใหส่้งผลเสียต่อเจา้ของ ซึ�งปราชญช์าวบา้นระบุ
วา่ลกัษณะกาลกิณี ไดแ้ก่ กระดูกหลอด(กระดูกซี�โครงซี�สุดทา้ยสั�นไม่สมบูรณ์) ขนหางขาว นอนกรน นอนคราง เป็นตน้





2.มีการจดัตั�งกลุ่มและผลิตลูกสัตวใ์หเ้กิดแต่ละกลุ่มหรือแต่ละตาํบล

 2.1 จดทะเบียนเป็นกลุ่มกรมปศุสตัว ์

 2.2 สรา้งฟารม์ 1 กลุ่ม 1 ฟารม์ตวัอย่าง

 2.3 แตล่ะกลุม่ตอ้งผลิดลูกกระบือที�เกิดจากการผสมเทยีม



3.สร้างความเชื�อมั�นวา่ลูกกระบือที�เกิดจากการผสมเทียมจะตอ้งคลอดเองได้



๓๑๕ ๓๑๕ วันกับผลงานวันกับผลงาน
การผสมเทียมกระบือการผสมเทียมกระบือ



ลูกเกิดเองได



4.ต้องมีความรู้และความชํานาญในการปรับปรุ่งพนัธ์ุ
ด้วยวธีิการผสมเทียมกระบือ ด้วยวธีิการผสมเทียมกระบือ 



ควรผสมกระบือเมื่ออายุเทาไหรควรผสมกระบือเมื่ออายุเทาไหร

แมกระบือสาวควรผสมเมื่ออายุ แมกระบือสาวควรผสมเมื่ออายุ ๓๖ ๓๖ เดือนเดือนแมกระบือสาวควรผสมเมื่ออายุ แมกระบือสาวควรผสมเมื่ออายุ ๓๖ ๓๖ เดือนเดือน

แมกระบือควรผสมเทียมหลังคลอด แมกระบือควรผสมเทียมหลังคลอด ๖๐๖๐--๙๐ ๙๐ วันวัน



การแสดงอาการเปนสัดของกระบือ



ระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียมระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียม

จะผสมตอนไหนดี จะผสมตอนไหนดี ??

ชั่วโมงที่ ชั่วโมงที่ ๒๔ ๒๔ –– ๔๘ ๔๘ 



ควรตรวจทองเมื่อไหรดีควรตรวจทองเมื่อไหรดี



การพฒันากระบอืฝงูใหญ่

๑ .Crestar (เครสตา  ฮอรโมนฝงห)ู



๒.  การสอด CIDR- B



สวัสดีครับ


