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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส้ารวจและศึกษาคุณภาพน้้านมควายภาคเหนือตอนบน และน้า
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการก้าหนดเกณฑ์คุณภาพเพ่ือทางการค้าน้้านมควายและเพ่ือส้ารวจและศึกษาความพร้อม
เกษตรกรผู้เลี้ยงควายภาคเหนือตอนบนจัดท้าฟาร์มมาตรฐานควายผลิตเนื้อและนม  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาคือ เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ จ้านวน 392 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
และเก็บตัวย่างน้้านมวิเคราะห์ข้อมูลค่าทางโภชนาการ การสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยง
ควายกลุ่มตัวอย่างน้าเสนอผลการวิจัยด้วยการบรรยายเชิงพรรณนาความ 
       กระบือหรือควายนมเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ภาครัฐควรให้การสนับสนุน เนื่องจากกระบือนมสามารถเลี้ยงได้
ทั้งเพ่ือผลิตน้้านมและเป็นกระบือเนื้อ โดยหากเลี้ยงเพ่ือผลิตน้้านมจะมีต้นทุนการผลิตน้้านมกิโลกรัมละ 24-25 
บาทส่วนราคาขายใน เชิงธุรกิจมีสูงถึงกิโลกรัมละ 150-200 บาท นอกจากนี้น้้านมกระบือสามารถแปรรูปได้
เช่นเดียวกับนมโค และยังมีคุณสมบัติที่พิเศษกว่านมโค คือ โปรตีน แคลเซียม ไขมันสูงกว่า และถึงแม้ว่าน้้านม
กระบือจะมีไขมันมากกว่าน้้านมโคและน้้านมแพะ แต่กลับมีปริมาณคอเลสเตอรอลที่ต่้ากว่า รวมทั้งยังมีสารต้าน
อนุมูลอิสระสามารถน้าไปผลิตชีสและเนยได้มากกว่านมโคน้้านมกระบือเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
เมื่อเทียบกับน้้านมโค เนื่องจากน้้านมกระบือมีปริมาณไขมันและโปรตีนสูงแต่ปริมาณคอเลสเตอรอลต่้า (Ewa 
et al., 2010) นอกจากนี้น้้านมกระบือยังมีปริมาณแร่ธาตุแคลเซียม เหล็ก และฟอสฟอรัส (Bakht and Iqbal, 
2009) และวิตามินอีกลุ่มโทโคฟีรอล(tocopherol) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสูง ส้าหรับประเทศไทยพบว่า
การเลี้ยงกระบือนมมีเพียงไม่ก่ีแห่งจึงท้าให้ข้อมูลพื้นฐานที่ส้าคัญเก่ียวกับน้้านมกระบือที่คนไทยควรรู้มีน้อยมาก 
เนื่องจากไม่เคยมีการรายงานหรือการศึกษามาก่อน เช่น ข้อมูลด้านองค์ประกอบของน้้านมที่ส้าคัญ (โปรตีน 
ไขมัน ของแข็งทั้งหมด ของแข็งไม่รวมไขมัน น้้าตาลแลคโตส)หากกระบือนมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้้านมเพ่ือให้มีต้นทุนต่้าลง ผลผลิตสูงขึ้นและคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของตลาดโดยเฉพาะการได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดนมและผลิตภัณฑ์จากนม เพ่ือให้
เป็นสินค้าตลาดกลุ่มเฉพาะ เช่น ตลาดผู้บริโภคระดับสูง กลุ่มผู้รักสุขภาพ ชาวต่างชาติ และสินค้าทดแทนสินค้า
น้้าเข้าได้แก่ เนยและชีสประเภทต่าง ๆ ที่ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศถึงปีละ 16,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 
2,500 ล้านบาทเพ่ือให้การผลิตน้้านมกระบือเป็นไปอย่างยั่งยืน ควรมีการจัดการท้ามาตรฐานน้้านมกระบือดิบ
ของประเทศไทยขึ้น และเป็นการช่วยส่งเสริมการเลี้ยงกระบือนมให้เป็นอาชีพทางเลือกหนึ่งที่ท้ารายได้ให้แก่
เกษตรกรและผู้บริโภคที่รักสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงควรศึกษาองค์ประกอบของน้้านมควาย โดยศึกษาคุณภาพ
ด้านองค์ประกอบ (โปรตีน ไขมัน ของแข็งทั้งหมด ธาตุน้้านมไม่รวมมันเนย น้้าตาล) ด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัย(กายภาพ เคมี ชีวภาพ) วิธีการตรวจคุณภาพน้้านมควายที่เหมาะสมเพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการ
ที่ถูกต้อง 
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ABSTRACT 

This study was introduced to determine the buffaloes milk quality in the northern 
part of Thailand that to be quality criteria for trading and farm preparedness to be GAP 
certification. A total of 392 buffalo farms were collected by the questionnaires data and 
laboratory milk quality data, found that the government has to be supporting the buffaloes 
milk trading because the return of an investment from products of buffalo are milk and 
meat. The milk cost is 24-25 Baht/kg. and sale price is 150-200 Baht/kg. 

In addition, the buffalo milk should be producing as cow milk but it has many 
characteristic types are high milk protein, calcium, fat and anti-oxidants more than cow or 
goat milk. On the other hand, the cholesterol of buffalo milk is lower than the cow milk (Ewa 
et al.,2010). The milk minerals are calcium, ferron, phosphorus (Bakht and Iqbal, 2009) and 
vitamin E (tocopherol) as an anti-oxidant. 

In Thailand, has a few data from buffalo farm because a few report or study of milk 
quality that was the challenge to promote the good milk production in the niche market. 
Additionally, it can be a material to produce butter and cheeses that had importing for 
16,000 tons/year (2,500 MB). The promotion for GAP certificate should been made the 
standard of buffalo milk quality that support for the farmer income and the healthy 
consumer. The future study should be determining for the milk quality as the composition 
(protein, fat, total solid, minerals and sugar), milk quality (physical, chemistry and biology 
safety) and the laboratory standard for buffalo milk analysis. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยเรื่องการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้านมควายรองรับปรับเปลี่ยนการเลี้ยงควายของเกษตรกร
ภาคเหนือตอนบนสู่ฟาร์มควายผลิตเนื้อและนม การวิจัยครั้งนี้ส้าเร็จลุล่วงด้วยดี คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร นาคทอง และคณะ คณะเกษตรฯ ก้าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก้าแพงแสน ที่ให้การสนับสนุนการเก็บตัวอย่างน้้านมกระบือพร้อมท้าการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการในการ
ประกอบเป็นผลงานวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ที่อ้านวยความสะดวกในการ
วิจัย ขอขอบคุณเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ โครงการหลวงแม่ทา อ้าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มวิชาการ
ปศุสัตว์ ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทน า 
 

ควายนมหรือกระบือนม เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ภาครัฐ ควรให้การสนับสนุน เนื่องจากกระบือนม
สามารถเลี้ยงได้ทั้งเพ่ือผลิตน้้านมและเป็นเนื้อ โดยหากเลี้ยงเพ่ือผลิตน้้านมจะมีต้นทุนการผลิตน้้านมกิโลกรัม  
ละ 14-25 บาท ส่วนราคาขายในเชิงธุรกิจมีสูงกิโลกรัมละ 200 บาท นอกจากนี้น้้านมควายสามารถแปรรูปได้
เช่นเดียวกับนมโค และยังมีคุณสมบัติที่พิเศษกว่านมโค คือ โปรตีน แคลเซียม ไขมันสูงกว่า และถึงแม้ว่า     
น้้านมควายจะมีไขมันมากกว่าน้้านมโคและน้้านมแพะ แต่กลับมีปริมาณคอเลสเตอรอลที่ต่้ากว่า รวมทั้งยังมี  
สารต้านอนุมูลอิสระสามารถน้าไปผลิตชีสและเนยได้มากกว่านมโค 

 หากควายนมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ    

การผลิตน้้านมเพ่ือให้มีต้นทุนต่้าลง ผลผลิตสูงขึ้นและคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดโดยเฉพาะการ

ได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดนมและผลิตภัณฑ์จากนม เพ่ือให้เป็นสินค้าตลาดกลุ่มเฉพาะ เช่น ตลาดผู้บริโภค

ระดับสูง กลุ่มผู้รักสุขภาพ ชาวต่างชาติ และสินค้าทดแทนสินค้าน้าเข้าได้แก่ เนยและชีสประเภทต่าง ๆ ที่ต้อง

น้าเข้าจากต่างประเทศถึงปีละ 16,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,500 ล้านบาท ในภาคเหนือตอนบน (เขต     

ปศุสัตว์ที่ 5) มีกระบือจ้านวน 127,572 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยง 19,652 ราย โดยมีการเลี้ยงควายมากที่สุดใน

จังหวัดเชียงใหม่ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงราย จ้านวนควาย 42,754 ตัว,    

23,948 ตัว และ 17,161 ตัว ตามล้าดับ (ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์, 2556) ควาย (Bos bubalis) ที่เลี้ยงใน

ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นควายปลัก มีลักษณะล้าตัวก้าย้าล่้าสัน (stocky) เหมาะสมต่อการใช้แรงงาน สีของ

กระบือไทยมีสองสี คือ สีด้า และสีขาว ซึ่งนิยมเรียกว่า ควายเผือก จ้านวนกระบือด้ามีมากกว่ากระบือเผือก 

กระบือปลักเกือบทั้งหมด ทั้งในประเทศจีน และเอเชีย จะถูกเลี้ยงในระบบฟาร์มผสมผสานของเกษตรกร    

รายย่อย โดยใช้เป็นแรงงานในการไถ ขนส่ง ส่วนปุ๋ยและเนื้อถือเป็นจุดประสงค์ล้าดับรองในการเลี้ยง ควายมี

บทบาทการใช้แรงงานในการท้านา โดยเฉพาะการท้านาที่อยู่นอกเขตชลประทาน และเขตพ้ืนที่สูงหรือตามไหล่

เขา ส้าหรับแหล่งอาหารส่วนใหญ่ของควายในฤดูฝน คือ หญ้าธรรมชาติตามคันนาหรือพ้ืนที่ป่าสาธารณะของ

หมู่บ้าน ขณะที่ฤดูแล้ง ฟางข้าวที่เหลืออยู่ในท้องนา คือ แหล่งอาหารหลัก ฤดูแล้งจึงเป็นช่วงที่น้้าหนักตัวของ

กระบือลดลง (สุรชัย, 2556) เนื้อควายเป็นที่ต้องการอย่างมากในการท้าลูกชิ้น ดังนั้นปริมาณควายส่วนใหญ่

ของประเทศไทยจึงสูญหายไปในโรงงานท้าลูกชิ้น (สุรชัย, 2556) นอกจากนี้ตั้งแต่ช่วงปี 2551 ที่ผ่านมา มีการ

กว้านซื้อควายไทยพันธุ์ดีส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม และจีน อย่างต่อเนื่อง หลังจากท้ังสองประเทศประกาศ

ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้แรงงานสัตว์ในการท้าการเกษตร เนื่องจากภาวะน้้ามันแพง ขณะที่จีนหลังจากเกิดเหตุ

แผ่นดินไหวที่มณฑลเฉิงตู   มีสัตว์ตายไปจ้านวนมากจึงต้องน้าเข้าพ่อแม่พันธุ์กระบือ เพ่ือเพ่ิมปริมาณให้มากขึ้น 

เพราะจีนก็ใช้แรงงานจากควายในการท้าการเกษตรเช่นกัน (นิรันดร์, 2555) กระบือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มี

ความส้าคัญต่อเกษตรกรรายย่อยในชนบท ควายเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบคุณภาพ

ต่้า เช่น หญ้าพ้ืนเมือง ฟางข้าว ได้ดี มีความต้านทานโรคสูง และมูลกระบือยังใช้เป็นปุ๋ยในไร่นาได้เกษตรกรไทย

เลี้ยงควายเพ่ือเป็นแรงงานในภาคเกษตร ใช้มูลควายเป็นปุ๋ยในไร่นา และเป็นทรัพย์สิน เมื่อมีกระบือมากเกินความ

จ้าเป็นหรือมีความจ้าเป็นต้องการใช้เงินก็สามารถจ้าหน่ายควายเป็นรายได้เสริมด้วย  เพ่ือให้การผลิตน้้านมควาย



เป็นไปอย่างยั่งยืน ควรมีการจัดการท้ามาตรฐานน้้านมควายดิบของภาคเหนือตอนบนขึ้น และเป็นการช่วยส่งเสริม

การเลี้ยงควายนมให้เป็นอาชีพทางเลือกหนึ่งที่ท้ารายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งในปัจจุบันมีเกษตรกรได้ทดลองท้าการ

รีดนมควายปลัก สามารถให้น้้านมได้ประมาณ 5-10 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน และผู้บริโภคที่รักสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น

จึงควรศึกษาองค์ประกอบของน้้านมควาย โดยศึกษาคุณภาพด้านองค์ประกอบ (โปรตีน ไขมัน ของแข็งทั้งหมด 

ธาตุน้้านมไม่รวมมันเนย น้้าตาล) ด้านคุณภาพและความปลอดภัย (กายภาพ เคมี ชีวภาพ) วิธีการตรวจคุณภาพ

น้้านมควายที่เหมาะสมเพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการที่ถูกต้อง และควรพัฒนายกระดับขีดความสามารถรูปแบบ

การเลี้ยงควายสู่มาตรฐานฟาร์มควายผลิตได้ทั้งเนื้อและนม 

 
วัตถุประสงค์  
         1. เพ่ือส้ารวจและศึกษาคุณภาพน้้านมควายภาคเหนือตอนบน และน้าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการก้าหนด
เกณฑ์คุณภาพเพ่ือทางการค้าน้้านมควาย 

         2. เพ่ือส้ารวจและศึกษาความพร้อมเกษตรกรผู้เลี้ยงควายภาคเหนือตอนบนจัดท้าฟาร์มมาตรฐานควาย

ผลิตเนื้อและนม 

 

กรอบแนวคิด 

 การเลี้ยงกระบือในเขตภาคเหนือตอนบนเพ่ือพัฒนาเพ่ิมรายได้เกษตรกรให้กับผู้เลี้ยงกระบือมีความ

จ้าเป็นต้องปรับรูปแบบและแนวคิดการเลี้ยงกระบือจากการใช้แรงงานและผลิตกระบือเนื้อมาเป็นกระบือเนื้อ

และนม 

 

ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

1. เป็นการศึกษาคุณลักษณะขององค์ประกอบน้้านมควายสายพันธุ์มูร่าห์ สายพันธุ์เมซานี และพ้ืน

เมืองไทย เพ่ือเปรียบเทียบองคป์ระกอบในน้้านม ในช่วงระยะเวลาต่างกัน 

2. ศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางเคมี และปริมาณจุลินทรีย์เก็บตัวอย่างน้้านม

ควายจ้านวนไม่น้อยกว่า 90 ตัวอย่าง จากควายในภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทย 

2. พัฒนาเป็นฟาร์มมาตรฐานควายผลิตเนื้อและนม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 พฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2562 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
พันธุ์กระบือในประเทศไทย 

ควายหรือกระบือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีสีฃาว เท้าเป็นกีบ ตัวขนาดใกล้เคียงกับวัวโตเต็มวัยเมื่ออายุ 

ระหว่าง 5-8 ปี น้้าหนักตัวผู้โตเต็มวัยโดยเฉลี่ย 520-560 กิโลกรัม ตัวเมียเฉลี่ยประมาณ 360-440 กิโลกรัม   

ตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อย มีผิวสีเทาถึงด้า (บางตัวมีสีชมพู เรียกว่า ควายเผือก) มีเขาเป็นลักษณะเด่น

เฉพาะตัวปลายเขาโค้งเป็นวงคล้ายพระจันทร์เสี้ยวในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 สายพันธุ์ คือ ควายปลัก 

(Swamp Buffalo) เป็นควายสายพันธุ์พ้ืนเมืองในไทยและควายแม่น้้า (River Buffalo หรือ Water Buffalo) 

มีชื่อวิทยาศาสตร์เดียวกัน คือ Bubolus bubolis 

การเลี้ยงกระบือ 

กระบือหรือควายที่เลี้ยงทั่วโลกมีประมาณ 168 ล้านตัวโดย 161 ล้านตัว(95.83 เปอร์เซ็นต์)อยู่ใน

ทวีปเอเชีย 3.7 ล้านตัว (2.24 เปอร์เซ็นต์) อยู่ในทวีปแอฟริกา โดยเกือบทั้งหมดอยู่ในประเทศอียิปต์ 3.3 ล้าน

ตัว (1.96 เปอร์เซ็นต์) อยู่ในทวีปอเมริกา 40,000 ตัว (0.02 เปอร์เซ็นต์) อยู่ในทวีปออสเตรเลีย และ 500,000 

ตัว (0.30 เปอร์เซ็นต์) อยู่ในทวีปยุโรป (Bulletin of the International Dairy Federation, 2008) ซ่ึง

จุดประสงค์ของ การเลี้ยงกระบือจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เช่น เพ่ือใช้งาน เพ่ือผลิตเนื้อ หรือเพ่ือผลิต 

น้้านม โดยน้้านมกระบือท่ีผลิตได้จะใช้เป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส้าหรับมนุษย์ เช่น เนย (butter) น้้ามัน

เนย (butter oil) หรือกีห์ (ghee) ครีม (cream) และเนยแข็ง (cheese) (Bulletin of the International 

Dairy Federation, 2008) ประเทศที่เลี้ยงกระบือนมเป็นหลัก ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน และฟิลลิปปินส์ ซึ่ง

อธิบายได้ดังนี ้

ประเทศอินเดีย 

ประเทศอินเดียนับเป็นผู้ผลิตน้้านมกระบือรายใหญ่ของโลก (ประมาณ 54 ล้านตัน/ปี) มี 

กระบือนมประมาณ 95 ล้านตัว หรือคิดเป็น 56.5 เปอร์เซ็นต์ของกระบือทั่วโลก โดยมีกระบือแม่น้้าซึ่งเป็น 

กระบือที่ให้น้้านมปริมาณมากและถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของอินเดีย เซ่น พันธุ์มูร่าห์ (Murrah) พันธุ์นิลี 

(Nili) พันธุ์เซอร์ตี (Surti) และพันธุ์ยาฟฟาราบาดี (Jafarabadi) (Bulletin of the International Dairy 

Federation, 2008) โดยพันธุ์มูร่าห์ถือว่าเป็นพันธุ์ที่ส้าคัญที่สุด เพราะให้น้้านมมากที่สุด รัฐบาลอินเดียจึงได้ 

ปรับปรุงกระบือพันธุ์นี้และจ้าหน่ายเป็นสินค้าส่งออกมากกว่ากระบือนมพันธุ์ อ่ืน (ประสบ, 2531) และน้้านม 

กระบือท่ีได้มีไขมันเฉลี่ย 7.2 เปอร์เซ็นต์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1


 

ประเทศปากีสถาน 

ประเทศปากีสถานมีการเลี้ยงกระบือนมเป็นหลักเช่นเดียวกับประเทศอินเดีย โดยมีประมาณ 

22 ล้านตัว การเลี้ยงกระบือนมจะผสมผสานกับการท้าฟาร์มผลิตพืชแบบดั้งเดิม กระบือนมที่นิยมเลี้ยงใน 

ประเทศปากีสถาน ได้แก่ พันธุ์ลูกผสมนิลี (Nili)-ราวี (Ravi) และพันธุ์ลูกผสมกุนดี (KundO-นิลี (Nili)-ราวี 

(Ravi) โดยน้้านมกระบือที่ได้มีไขมันเฉลี่ย 6.5 เปอร์เซ็นต์ 

ประเทศฟิลิปปินส์ 

ประเทศฟิลิปปินส์เรียกกระบือว่าคาราเบาหรือคาราบาว (Carabao) ซึ่งใกล้เคียงกับค้าว่า 

“ควาย” ของไทย และเรียกกระบือตัวเมียว่าคาราเบสส่า (Carabella) (ประสบ, 2531) ในประเทศฟิลิปปินส์มี 

กระบือนม 3.2 ล้านตัว และน้้านมกระบือมีไขมันเฉลี่ย 6.5 เปอร์เซ็นต์ 

ส้าหรับการเลี้ยงกระบือในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงเพ่ือใช้งานในไร่นา เนื่องจาก      

ประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ด้านอ่ืนๆ เช่น การบริโภคเนื้อ การใช้หนังท้า

รองเท้า กระเป๋า และเครื่องมือเครื่องใช้อ่ืนๆ เขากระบือใช้ท้าด้ามมีด แกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆ หรือแม้แต่

กระดูกก็ สามารถท้าเป็นกระดุม ด้ามแปรงสีฟัน เป็นต้น ส่วนการเลี้ยงกระบือนมส่วนใหญ่จะอยู่ในวงแคบโดย

ผู้สนใจเลี้ยงจะเป็นกลุ่มชาวมุสลิมที่บริโภคน้้านมกระบือและการเลี้ยงกระบือนมเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยมี

เพียงไม่กี่แห่ง ท้าให้การส่งเสริมการเลี้ยงกระบือนมแก่เกษตรกรทั่วไปไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควร เนื่องจากการรีด

น้้านม กระบือค่อนข้างยากกว่ารีดน้้านมโค แม่กระบือบางตัวจะต้องใช้ลูกกระตุ้นให้มีการปล่อยน้้านมและไม่

ค่อยเชื่อง ประกอบกับในสมัยก่อนการตลาดการบริโภคน้้านมและผลิตภัณฑ์จากน้้านมกระบือไม่เป็นที่นิยม 

การผลิตกระบือนมจึงลดเป้าหมายลงและโครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบือนมของกรมปศุสัตว์จึงได้สิ้นสุดลง

ในปี 2538 (สุขสันต์, 2554)  

น ้านมกระบือ (Buffalo milk) 

น้้านมกระบือมีการบริโภคมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากน้้านมโค โดยมีการผลิต 12 เปอร์เซ็นต์ 

ของน้้านมที่ผลิตทั้งหมดทั่วโลก และประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์มาจากประเทศอินเดียและปากีสถาน ซึ่งน้้านม 

กระบือที่ผลิตได้นี้สามารถน้าไปท้าผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด เซ่น เนย น้้ามันเนยหรือกีห์ และเนยแข็ง    

เป็น ต้น (Sarfraz et al., 2008) 

น้้านม (Milk) คือ ของเหลวสีขาวที่รีดได้จากเต้านมของสัตว์ให้น้้านม เช่น โค กระบือ แพะและแกะ  

ที่ มีสุขภาพสมบูรณ์หลังจากสัตว์นั้นคลอดลูกแล้ว 72 ชั่วโมง หรือหลังจากหมดนมน้้าเหลือง (colostrums)  

ไม่ว่าจะผ่านขบวนการผลิตหรือไม่ในน้้านมจะมีน้้าเป็นตัวท้าละลายและมีสารต่าง ๆ ละลายอยู่ โดยแบ่ง       

ได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ ไขมันจะกระจายตัวอยู่ในน้้าในลักษณะอีมัลชั่น (emulsion) ส่วนโปรตีน เช่น เคซีน (casein) 

อัลบูมิน (albumin) และโกลบูลิน (globurin) จะละลายอยู่ในรูปของคอลลอยด์ (colloid) และน้้าตาล     



แลคโตส กรดอะมิโน วิตามิน และเกลือแร่ต่างๆ ละลายอยู่ในรูปสารละลายแท้ (true solution) (นิธิยา, 2527) 

น้้านมของสัตว์แต่ละชนิดจะมีองค์ประกอบ เช่นไขมันโปรตีนน้้าตาล แลคโตส เกลือแร่วิตามิน เป็น 

ต้นในปริมาณที่แตกต่างกัน จึงใช้คุณสมบัตินี้ในการแยกประเภทน้้านมของสัตว์แต่ละชนิด ดังแสดงในตารางที่1  

ตารางท่ี 1 องค์ประกอบที่ส้าคัญในน้้านมกระบือ น้้านมโค น้้านมแพะ และน้้านมแกะ 

เมื่อพิจารณาระหว่างน้้านมกระบือและน้้านมโคจะพบว่านอกจากองค์ประกอบที่แตกต่างกันแล้ว 

ลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้้านมกระบือและน้้านมโคก็แตกต่างเช่นเดียวกัน ดังแสดงในตารางที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบ 
 น ้านม  

กระบือ โค แพะ แกะ 

โปรตีน (กรัม/100 กรัม) 4.5 3.2 3.1 5.4 
ไขมัน (กรัม/100 กรัม) 8.0 3.9 3.5 6.0 
คาร์โบไฮเดรต (กรัม/100 กรัม) 4.9 4.8 4.4 5.1 
พลังงาน (กิโลแคลอรี, kcal) 110 66 60 95 
พลังงาน (กิโลจูล, ม) 463 275 253 396 
น้้าตาลแลคโตส (กรัม/100 กรัม) 4.9 4.8 4.4 5.1 
กรดไขมัน (กรัม/100 กรัม) :     

กรดไขมันอ่ิมตัว 4.2 2.4 2.3 3.8 
กรดไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงเดี่ยว 1.7 1.1 0.8 1.5 
กรดไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงช้อน 0.2 0.1 0.1 0.3 

คอเลสเตอรอล (มิลลิกรัม/100 กรัม) 8 14 10 11 
แคลเซียม (IU) 195 120 100 170 

ที่มา: Bilal et at (2006) 



 

ตารางท่ี 2 ลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้้านมกระบือและน้้านมโค 

นมน้ าเหลือง (Colostrum) 

นมน้้าเหลืองเป็นน้้านมครั้งแรกของแม่กระบือ เริ่มตั้งแต่ลูกกระบือคลอดจนถึง 5 วันหลังคลอด 

(ประสบ, 2531) นมน้้าเหลืองของกระบือจะมีของแข็งมากกว่าน้้านมปกติโดยเฉพาะแร่ธาตุ ได้แก่ แคลเซียม 

ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม รวมถึงวิตามินที่ละลายได้ในไขมัน นอกจากนี้ในนมน้้าเหลืองยังมีแอนติบอดี 

(Antibody; Ab) ที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกกระบือในช่วงสัปดาห์แรก และเมื่อผ่านระยะนมน้้าเหลืองแล้ว 

ระดับของวิตามินเอจะลดลงอย่างรวดเร็ว (FAO, 1977) ดังแสดงในตารางที่ 3 

ลักษณะ น ้านมกระบือ น ้านมโค 

ความหนาแน่น (Density) ที่ 20 °c, kg/m3 1.02 1.02 
ความหนืด (Viscosity), cP 2.04 1.86 

ดัชนีการหักเห (Refractive index) 1.35 1.33 

ดัชนีการหักเหจ้าเพาะ (Specific refractive index) 0.206 0.205 

แรงตึงผิว (Surface tension), dynes/cm 55.40 55.90 

ความเปน็กรด (Acidity), % 0.13 0.15 

ความเปน็กรด-ด่าง (pH) 6.70 6.60 

จุดเยือกแข็งต่้าสุด (Freezing point depression), ๐c -0.56 -0.57 

ขนาดเฉลีย่ไขมันนม (Average size of fat globules), pm 5.01 3.85 

จ้านวนไขมันนม (No. of fat globules), millions/mm3 3.20 2.96 

การท้างานของเอนไซม์ฟอสฟาเทส 28 82 

(Phosphatase activity), units   

การเรืองแสงภายใต้แสงยูวี (Fluorescence under สีเขียวอมเหลือง สีฟ้าอ่อน 
uv light)   

ที่มา: National Research Council (1981) และ Bilal et al (2006) 

ตารางท่ี 3 องค์ประกอบของนมน้้าเหลืองและน้้านมกระบือหลังจาก 1 สัปดาห์ 
   องค์ประกอบ   

น ้านมกระบือ ของแข็ง ไขมั
น 

แลคโตส โปรตีน วิตามินเอ 
 ทั้งหมด (%) (%) (%) (%) (µ gm/kg) 

นมน้้าเหลือง 26.6 9.55 7.54 9.59 1.837 
น้้านมกระบือ (หลังจาก 1 สัปดาห์) 18.9 7.61 4.41 5.55 0.280 

ที่มา: FAO (1977) และประสบ (2531) 
 



 

น ้า (water) 

น้้าเป็นองค์ประกอบหลักของน้้านม โดยเป็นตัวกลางให้โปรตีนและไขมันกระจายตัวอยู่ในลักษณะ 

อีมัลซั่นซนิด oil in water emulsion และเป็นตัวท้าละลายน้้าตาลแลคโตสในน้้านมและวิตามินที่ละลายในน้้า 

และแร่ธาตุในน้้านม 

ในน้้านมกระบือมีน้้าอยู่ประมาณ 82-84 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาณน้้าจะผันแปรตามสายพันธุ์ ช่วงระยะ 

การให้น้้านม และฤดูกาล (FAO, 1977) นอกจากนี้น้้านมกระบือยังมีส่วนประกอบของน้้าน้อยกว่าน้้านมโค 

เนื่องจากน้้านมกระบือมีองค์ประกอบที่เป็นของแข็งทั้งหมดมากกว่าน้้านมโค (ส้านักงานคณะกรรมการวิจัย 

แห่งชาติ, 2532) 
ไขมันนม (milk fat/butter fat) 
ไขมันในน้้านมจะรวมตัวกันเป็นอนุภาคเล็กๆ เรียกว่า เม็ดไขมัน globule หรือ fat globule มีขนาด 

0.5-20 ไมครอน (1 ไมครอน = 1/25,000 นิ้ว) หรือเฉลี่ย 3 ไมครอน แต่ละ globule จะล้อมรอบด้วยผนัง 
บางๆ ท้าหน้าที่ป้องกันไขมันที่อยู่ภายในและท้าให้ไขมันแขวนลอยอยู่ได้ เรียกว่า milk fat membrane 
(สุวรรณา, 2535) หรือ milk fat globule membrane (MFGM) ซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีน ไกลโคโปรตีน 
sphingolipids คอเลสเตอรอล เอนไซม์ และส่วนประกอบอ่ืนๆ (Keenan and Patton, 1995) น้้านมกระบือ 
มีเม็ดไขมันขนาด 4.15-4.60 ไมครอน ซึ่งใหญ่กว่าน้้านมโคมาก (Bulletin of the International Dairy 
Federation, 2008) และน้้านมกระบือมีปริมาณไขมันสูงกว่าน้้านมโค แต่อย่างไรก็ตามปริมาณไขมันของ 
น้้านมกระบือจะแตกต่างตามสายพันธุ์  เช่น กระบือนมในประเทศอียิปต์มีขนาดของเม็ดไขมันใหญ่กว่า     
กระบือนมในประเทศอินเดีย (FAO, 1977) 

Francesco et oi (2009) รายงานว่ากระบือนมในประเทศอิตาลีมีปริมาณไขมัน 8.3-8.6 เปอร์เซ็นต์ 
และโปรตีน 4.5-4.8 เปอร์เซ็นต์ โดยให้น้้านมเฉลี่ย 2,100-2,300 กิโลกรัม ตลอดระยะการใหน้้้านม 270 วัน 

Olivia et oi (2010) เปรียบเทียบขนาด เม็ดไขมันของน้้านมกระบือพันธุ์เมดิเตอเรเนียน 
(Mediterranean breed) น้้านมโคพันธุ์โฮลสไตน์ (Holstein breed) และน้้านมโคพันธุ์บราวน์ สวิส (Brown 
Swiss breed) พบว่าน้้านมกระบือมีเม็ดไขมันขนาด 5 ไมครอนและมีกรดไขมันอ่ิมตัวมากกว่าน้้านมโค 
ส่วนน้้านมโคมีเม็ดไขมันขนาด 3.5 ไมครอน 

แม้ว่ าน้้ านมกระบือจะมี ไขมันสูงกว่าน้้ านมโค 40 -50 เปอร์ เซ็นต์  แต่พบว่ามีปริมาณของ               
คอเรสเตอรอลในน้้านมกระบือต้่ากว่าน้้านมโค (Bakhtand Iqbal, 2009) เมื่อเปรียบเทียบในน้้านม 100 กรัม 
พบว่าน้้านมกระบือมีปริมาณคอเรสเตอรอลเพียง 8 มิลลิกรัม ในขณะที่น้้านมโคมีคอเรสเตอรอล 14 มิลลิกรัม 
(Bilal et al., 2006) 

โปรตีน (protein) 

โปรตีนในน้้านมกระบือจะคล้ายกับน้้านมโคแต่มีสัดส่วนที่แตกต่างกัน ในน้้านมกระบือมีเคซีนซึ่ง 

ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จ้าเปีน (essential amino acid) ถึง 22 เปอร์เซ็นต์ซึ่งสูงกว่าน้้านมโค โดยอายุของ 

สัตว์และระยะของการให้น้้านมจะมีอิทธิพลต่อปริมาณกรดอะมิโนในเคซีน (FAO, 1977) ส่วนอัลบูมินและ 



โกสบูลินจะมากกว่าน้้านมโคเล็กน้อย (National Research Council, 1981) 

 

ในน้้านมกระบือจะพบแล็คทีนิน (lactenins) ซึ่งเป็นโปรตีนที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ 

จุลินทรีย์มากกว่าน้้านมโค แต่แล็คทีนินจะถูกท้าลายด้วยความร้อนและรงควัตถุในน้้าดี (bile pigment) และ 

biliverdin ซึ่งเก่ียวข้องกับการผลิตกีร ์(FAO, 1977) 

Bakht and Iqbal (2009) รายงานว่าน้้านมกระบือมีโปรตีนมากกว่าน้้านมโคถึง 11.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง 

มีประโยชน์ในการผลิตโปรตีนเคซีนและโปรตีนเวย์  นอกจากนี้ยังพบว่าประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (Protein 

Efficiency Ratio; PER) ในน้้านมกระบือมีค่า 2.74 ขณะที่น้้านมโคมีค่าเพียง 2.49 

สารประกอบไนโตรเจน (nonprotein nitrogen compound) 

สารประกอบไนโตรเจน ได้แก่ โปรตีโอส (proteose) เปปโตน (peptone) กรดอะมิโน-อิสระ (free 

amino acid) ยูเรีย (urea) กรดยูริก (uric acid) แอมโมเนีย (ammonia) และวิตามินบางชนิด สารประกอบ 

ไนโตรเจนในน้้านมกระบือเหล่านี้มีขนาดเล็กมากและมีปริมาณน้อยกว่าในน้้านมโค แต่มีประโยชน์ส้าหรับ    

ลูก กระบือ (FAO, 1977) 

น ้าตาลแลคโตส (lactose) 

น้้าตาลแลคโตสเป็นน้้าตาลโมเลกุลคู่ (disaccharide) ซึ่งเป็นสารประกอบประเภทคาร์โบไฮเดรต 

ประกอบด้วยกลูโคส (glucose) และกาแล็คโตส (galactose) ส่วนใหญ่พบได้ในน้้านมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

น้้านมกระบือมีน้้าตาลแลคโตสเฉลี่ย 4.9 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมากกว่าน้้านมโคเล็กน้อย (FAO, 1977) 
วิตามินและแร่ธาตุ (vitamins and Mineral) 

น้้านมกระบือมีแคลเซียมประมาณ 195 ยูนิต (IU) ในขณะที่น้้านมโคมีเพียง 120 ยูนิต ( IU)         

(Bilal et oi, 2006) โดยแคลเซียมมีบทบาทส้าคัญในการเกิดเคิร์ดในกระบวนการผลิตเนยแข็ง นอกจากนี้ยัง

พบว่า น้้านมกระบือมีแร่ธาตุฟอสฟอรัสมากกว่าน้้านมโคถึงสองเท่า (FAO, 1977) 

Bakht and Iqbal (2009) รายงานว่าเมื่อเปรียบเทียบปริมาณแร่ธาตุในน้้านมกระบือและน้้านมโค 

พบว่า น้้านมกระบือมีแร่ธาตุแคลเซียม เหล็ก และฟอสฟอรัส มากกว่าน้้านมโคถึง 92 37 และ 118 เปอร์เซ็นต์ 

ตามส้าดับ 

วิตามินเอและแคโรทีน (vitamin A and carotene) น้้านมกระบือมีวิตามินเอสูงกว่าน้้านมโค 

เนื่องจากแคโรทีนได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นวิตามินเอจนเกือบหมด ในขณะที่น้้านมโคมีสีขาวอมเหลืองเนื่องจากยังคง 

มีแคโรทีนหลงเหลืออยู่ (FAO, 1977) 

วิตามินบีรวม (vitamin B complex) น้้านมกระบือมีวิตามินบีแต่ละชนิดมากกว่าน้้านมโคและน้้านม 

แพะ (FAO, 1977) 

วิตามินซีและกรดแอสคอร์บิก (vitamin c and ascorbic acid) น้้านมกระบือมีปริมาณของวิตามินซี 

และกรดแอสคอร์บิกมากกว่าน้้านมโค นมแพะ และนมมนุษย์ (FAO, 1977) โดยปริมาณวิตามินซีใน นมกระบือ 



นมโค นมแพะ และนมมนุษย์ มีประมาณ 19.5-39.5 7.1-7.8 7.1-9.7 และ 11.3-27 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม    

ตามล้าดับ 

กรดชิตริก (citric acid) มีความส้าคัญกับแคลเซียมซึ่งจ้าเป็นต่อการจับตัวกันของน้้านม โดยนม 

กระบือมีปริมาณกรดชิตริกประมาณ 0.196-0.245 เปอร์เซ็นต์ (FAO, 1977) 

FAO (1974) รายงานปริมาณวิตามินในน้้านมจากกระบือพันธุ์ Egyptian buffalo และ Italian 

buffalo และโคพันธุ์ Egyptian cow ดังแสดงในตารางที่ 4 

เถ้า (ash) ในนมกระบือมีเถ้าประมาณ 0.79 เปอร์เซ็นต์ โดยประกอบไปด้วยโซเดียมโพแทสเซียม 

คลอรีน ทองแดง เหล็ก และแร่ธาตุอ่ืนๆ (FAO, 1977) 

ตารางท่ี 4 ปริมาณวิตามินในน้้านมจากกระบือพันธุ์ Egyptian buffalo และ Italian buffalo และ โคพันธุ์ 

Egyptian cow (หน่วยมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

เอนไซม์ (enzymes) เป็นสารประกอบที่สร้างขึ้นจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ท้าหน้าที่เป็นตัวเร่งใน 

ปฏิกิริยาชีวเคมี ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเอนไซม์ ในน้้านมกระบือมี 

เอนไซม์เช่นเดียวกับน้้านมโค เช่นโปรตีเอส (Protease) คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrates) เอสเตอเรส 

(Esterase) ออกซิเดส/รีดัคเตส (Oxidases/Reductases) และแซนทีน-ออกซิเดล (Xanthine oxidase)   

เป็นต้น เอนไซม์เหล่านี้สามารถถูกท้าลายด้วยความร้อนในกระบวนการแปรรูปน้้านม (วรรณาและ         

ปริมาณวิตามิน Egyptian buffalo Italian buffalo Egyptian cow 

Vitamin A 0.69 - 0.48 
Carotenoids 0.00 - 0.30 

Vitamin E 1.97 - 1.84 

Ascorbic acid 25.40 - 19.50 

Thiamine (£>1) 0.50 0.80 0.40 

Riboflavin (B2) 1.07 1.65 1.49 

Nicotinic acid 1.71 0.80 0.90 

Pantothenic acid 1.50 4.00 3.00 

Pyridoxine (B6) 3.25 0.23 0.70 

p-amino benzoic acid 26.75 - - 

Folic acid 5.51 - - 

Biotin 0.13 0.23 0.04 

Vitamin B12 0.004 0.04 0.006 

ที่มา: FAO (1974) 
 



วิบูลย์ศักดิ,์ 2531)



อ 

             ลักษณะทางกายภาพ (Physical characteristics) ของน้ านมกระบือ

 

สี (color) 

สีของน้้านมที่มองเห็นเกิดจากการกระจายแสงของเม็ดไขมัน เคซีนไมเซล แคลเซียมฟอสเฟต        

แคโรทีน และไรโบฟลาวิน การที่มองเห็นเป็นสีขาวเนื่องจากการกระจายแสงกลับหมดของแสงในช่วงคลื่นต่างๆ 

(วรรณาและวิบูลย์ศักดิ,์ 2531) น้้านมกระบือมีสีขาวที่สุดเมื่อเทียบกับน้้านมชนิดอ่ืนเนื่องจากแคโรทีนในน้้านม 

กระบือถูกเปลี่ยนเป็นวิตามินเอจนเกือบหมด (FAO, 1977) 

ปฏิกิริยากรดและด่าง (acid/alkaline reaction) 

โดยเฉลี่ยแล้วน้้านมกระบือมีค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) อยู่ในช่วง 6.60-6.95 โดยเปลี่ยนแปลง 

ได้ตามฤดูกาลหรือวิธีการที่ใช้ น้้านมจากกระบือพันธุ์อียิปต์มีค่า pH อยู่ในช่วง 6.25-7.0 ส่วนน้้านมจากกระบือ 

พันธุ์อิตาลีมีค่า pH อยู่ในช่วง 6.55-6.71 (FAO, 1977) น้้านมกระบือพันธุ์มูร่าห์มีค่า pH เฉลี่ย 6.74 โดย 

น้้านมกระบือที่มีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติค (lactic acid) จะท้าให้ค่า pH ลดลง (FAO, 

1974) ส่วนกระบือท่ีเป็นโรคเต้านมอักเสบ (mastitis) จะมีค่า pH สูงขึน้ ซึ่งบางครั้งสูงกว่า 7.0 (FAO, 1977) 

ความถ่วงจ าเพาะ (specific gravity) 

ในปริมาตรที่เท่ากันน้้านมจะหนักกว่าน้้าเนื่องจากองค์ประกอบน้้านมทั้งหมดยกเว้นไขมันมีความ 

ถ่วงจ้าเพาะมากกว่าน้้า โดยปกติน้้านมที่มีไขมันมากจะมีความถ่วงจ้าเพาะต้่า เพราะองค์ประกอบน้้านมไม่รวม 

ไขมันจะหนักกว่าน้้า (สุวรรณา, 2535) ความถ่วงจ้าเพาะของน้้านมจะแปรผันตรงกับปริมาณของส่วนประกอบ 

ที่เป็นของแข็งในน้้านม เช่น ของแข็งไม่รวมไขมันนม และแปรผกผันกับปริมาณไขมัน (วิพิชญ์, 2541)      

ความ ถ่วงจ้าเพาะของน้้านมกระบือโดยเฉลี่ยจะอยู่ในช่วง 1.030-1.032 (FAO, 1977) ส่วนน้้านมโคมีค่าความ 

ถ่วงจ้าเพาะไม่ต้่ากว่า 1.028 ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส (มกษ. 6003-2553) 

จุดเยือกแข็ง (freezing point) 

ค่าจุดเยือกแข็งเป็นตัวบ่งชี้การเติมน้้าลงไปในน้้านมโดยการลดต้่าลงของจุดเยือกแข็งบ่งบอกถึงการ 

ปลอมปนน้้าลงในน้้านม จุดเยือกแข็งของน้้านมขึ้นอยู่กับจ้านวนไอออนหรือจ้านวนโมเลกุลของของแข็งที่ 

ละลายอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลอไรด์และน้้าตาลแลคโตส ส่วนสารประกอบโมเลกุลใหญ่ เช่นโปรตีน ไขมัน และ

แคลเซียมฟอสเฟตไม่มีผลต่อจุดเยือกแข็ง (วรรณาและ อยู่ในช่วง -0.544 ถึง -0.545 องศาเซลเซียส (FAO, 

1977)  



 

การน าไฟฟ้า (electrical conductivity) 

การน้าไฟฟ้าขึ้นอยู่กับปริมาณคลอไรด์ในน้้านมซึ่งน้้านมที่ได้จากสัตว์ที่เป็นโรคเต้านมอักเสบจะมีค่า 

การน้าไฟฟ้าสูงกว่าปกติ ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสพบว่านมกระบือ นมโค และนมแพะ มีค่าการน้าไฟฟ้า 

3.68 4.70 และ 6.97 มิลลิโมห์ต่อเซนติเมตร (MilliMhos/cm) ตามล้าดับ (FAO, 1977) 

ประโยชน์ของน ้านมกระบือ 

1. เมื่อเปรียบเทียบนมกระบือและนมโคในปริมาณที่ เท่ ากันจะพบว่า นมกระบือมีปริมาณ 

คอเลสเตอรอลต้่ากว่านมโคแม้ว่านมกระบือจะมีปริมาณไขมันสูงกว่าก็ตาม ด้วยเหตุนี้จึงท้าให้นมกระบือได้รับ

ความนิยมสูงในตลาดกลุ่มผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพ 

2. นมกระบือมีปริมาณแร่ธาตุแคลเซียม เหล็ก และฟอสฟอรัส สูงกว่น้้านมโค 

3. นมกระบือมีปริมาณวิตามินเอและวิตามินอี กลุ่มโทโคฟรอลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสูง 

4. นมกระบือเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเนื่องจากนมกระบือมีปริมาณสาร Bioprotective 

เช่น immunoglobulin lactoferrin lysozyme lactoperoxidase และ bifidogenic เหมาะส้าหรับเตรียม

เป็นอาหารเสริมหรืออาหารเพื่อสุขภาพ 

5. น้้านมกระบือสามารถน้าไปท้าผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย โดยอาศัยพ้ืนฐานจากการที่นมกระบือมี 

ปริมาณไขมันและของแข็งไม่รวมไขมันสูงจึงใช้ในการท้าผลิตภัณฑ์ปริมาณน้อย เช่น เนย น้้ามันเนย หรือเนย

แข็ง และโยเกิร์ต เป็นต้น ในกระบวนการท้าเนยแข็ง 1 กิโลกรัมจะใช้นมกระบือเพียง 5 กิโลกรัม ในขณะที่ใช้

นมโคถึง 8 กิโลกรัม หรือกระบวนการท้าเนย 1 กิโลกรัมจะใช้นมกระบือเพียง 10 กิโลกรัม ในขณะที่ใช้นมโคถึง 

14 กิโลกรัม นอกจากนี้เนยแข็งที่ได้จากนมกระบือถือว่าเป็นเนยแข็งที่มี คุณภาพสูง นิยมบริโภคกันในหลาย

ประเทศเนือ่งจากมีความเหนียวหนึบ มีชื่อเรียกต่างกันออกไป เช่น mozzarella หรือ ricotta ในอิตาลี gemir 

ในอิรัก pecorino ในบัลกาเรีย และ salty cheese ในอียิปต์ เป็นต้น 

ปัจจัยที่มีผลต่อองค์ประกอบและคุณภาพของน ้านมกระบือ 

น้้าเป็นองค์ประกอบหลักของน้้านม การปลอมปนหรือการเติมน้้าลงในน้้านมจะมีผลให้ค่า 

องค์ประกอบอ่ืนๆ ลดลง ยกเว้นน้้าตาลแลคโตสและเถ้าซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างคงที่ แต่ถ้าหากมีเชื้อ    

จุลินทรีย์เข้าสู่ เต้านมจ้านวนมากจะส่งผลให้ปริมาณน้้าตาลแลคโตสลดลงและโซเดียมคลอไรด์สูงขึ้น 

(Bickerstaffe et oi, 1974) โดยองค์ประกอบของน้้านมที่มีความผันแปรมากที่สุด คือ ไขมันและโปรตีน ซึ่ง 

ปจัจัยทีม่ีผลต่อองค์ประกอบของน้้านม (Bulletin of the International Dairy Federation, 2008) ได้แก่ 

 



- 

 

1. พันธุ์ (breeds) ความแตกต่างของพันธุ์กระบือมีผลต่อองค์ประกอบของน้้านมกระบือ ดัง

แสดงในตารางที่ 5 

2. ระยะการให้น้้านม (stage of lactation) น้้านมกระบือมีระยะการให้นมประมาณ 305-314 วัน 

โดยในช่วง 3 เดือนแรกของการให้นมพบว่านมกระบือมีปริมาณไขมันและโปรตีนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และ 

เพ่ิมข้ึนต่อเนือ่งตลอดระยะการให้น้้านม (Bulletin of the International Dairy Federation, 2008) 

3. อาหาร (feed) สัตว์เคี้ยวเอ้ือง เช่น โค กระบือ จะมีสัดส่วนของอาหารหยาบกับอาหารข้นซึ่งเป็น 

ปจัจัยที่มีผลต่อไขมันโดยไขมันจะเพ่ิมข้ึนเมื่อสัตว์ได้รับอาหารหยาบที่มากขึ้น 

 

4. สภาพภูมิอากาศ (climate) สภาพแวดล้อมที่แตกต่างในแต่ละฤดู เช่น อุณหภูมิ ความชื้น เป็นต้น 

ในฤดูหนาวสัตว์จะให้ปริมาณไขมันมากกว่าฤดูร้อน แต่เนื่องจากในฤดูหนาวสัตว์ให้นมในปริมาณที่เพ่ิมขึ้น     

ท้าให้ความเข้มข้นของไขมันในฤดูหนาวน้อยกว่าฤดูร้อน

ตารางท่ี 5 องค์ประกอบของน้้านมกระบือพันธุ์ต่างๆ 

พันธุ (breeds) 
 องค์ประกอบ (%)  

ของแข็งท้ังหมด ไขมัน โปรตีน แลคโตส 

Egyptian 16.55 7.14 3.63 4.99 
Indian 17.56 7.06 4.65 5.07 

Iraqi 17.07 7.91 - - 

Italian 18.90 8.50 4.50 4.60 

Philippine carabao 20.36 9.65 5.26 5.29 

ที่มา: FAO (1977) 
 



 

มาตรฐานน ้านมกระบือ 

เนื่องจากประเทศไทยมีการเลี้ยงกระบือนมเชิงพาณิชย์เพียงไม่กี่แห่งจึงท้าให้ยังไม่มีมาตรฐานน้้านมกระบือดิบ 

ประเทศไทย แต่ในต่างประเทศ เช่น ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินเดียได้มีการก้าหนดมาตรฐานน้้านม 

กระบือ ดังนี้ 

ประเทศฟิลิปปีนส์ 

จาก Philippine National Standards (Philippine National Standards, 2007) เรื่องน้้านมสด 

(Fresh Milk) ได้อธิบายเรื่องน้้านมกระบือ/น้้านมคาราเบา (Fresh buffalo’s/Carabao’s milk) ว่าเป็นน้้านม 

ที่รีดจากเต้านมของกระบือ/คาราเบาที่มีสุขภาพดี โดยปราศจากนมน้้า เหลืองและการเติมสิ่งใดลงไป 

วัตถุประสงค์เพ่ือบริโภคและส้าหรับกระบวนการผลิตอ่ืนๆ 

โดยน้้านมกระบือ/คาราเบาจะต้องมีเปอร์เซ็นต์ไขมันและเปอร์เซ็นต์ของแข็งไม่รวมไขมันอย่างน้อย 6 

และ 8.5 ตามล้าดับ 

การปนเปื้อนต่างๆ ในน้้านม 

1. โลหะหนัก (heavy metal) 

ผลิตภัณฑ์จะต้องสอดคล้องกับค่าปริมาณสูงสุด (Maximum limits) ซึ่งเป็นไปตาม 

ข้อก้าหนดของโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex Alimentarius Commission) 

2. สารพิษตกค้าง (pesticide residue) 

ผลิตภัณฑ์จะต้องสอดคล้องกับค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง (Maximum Residue 

Limit) ซึ่งเป็นไปตามข้อก้าหนดของโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex Alimentarius 

Commission) 

3. ยาสัตว์ตกค้าง (veterinary drug residue) 

ผลิตภัณฑ์จะต้องสอดคล้องกับค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง (Maximum Residue 

Limit) ซึ่งเป็นไปตามข้อก้าหนดของโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex Alimentarius 

Commission) 



- 

 

4. อะฟิลาทอกซิน (aflatoxin) 

ผลิตภัณฑ์จะต้องพบสารอะฟิลาทอกซินชนิด Ml สูงสุดไม่เกิน 0.5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 

(pg/kg) 

5. จ้านวนจุลินทรีย์ (microbiological count) 

ผลิตภัณฑ์จะต้องพบจ้านวนจุลินทรีย์ ดังนี้ 

5.1 ผลิตภัณฑ์พาสเจอรไรส์ 

จ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (Standard Plate Count) ไม่เกิน 50,000 โคโลนีต่อ

มิลลิลิตร (cfu/ml) 

จ้านวนแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม (Coliform) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 โคโลนี ต่อ

มิลลิลิตร (cfu/ml) และต้องไม่พบ E.coli 

จ้านวนแบคทีเรียชนิดซัลโมเนลลา (Salmonella) ต้องไม่พบในตัวอย่าง 25 มิลลิลิตร 

(ml) 

จ้านวนแบคทีเรียชนิดลิสทีเรีย โมโนไซโตจิเนส (Listeria ทาanocytogenes) ต้องไม่

พบในตัวอย่าง 25 มิลลิลิตร (ml) 

5.2 ผลิตภัณฑ์ยู.เอซ.ที/สเตอริไลส์ ไม่พบจุลินทรีย์ทุกชนิด 

ประเทศอินเดีย 

ส้านักงานความปลอดภัยอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standards 

Authority of India: FSSAI) (Ministry of Flealth and Family Welfare, 2011) ได้ก้าหนดมาตรฐานของ 

น้้านมโคและน้้านมกระบือ โดยก้าหนดให้มีไขมันและของแข็งไม่รวมไขมันแตกต่างตามชนิดของน้้านมและ 

ท้องถิน่หรือต้าบลในประเทศอินเดีย ซึ่งจะขอกล่าวถึงเพียงน้้านมกระบือเท่านั้น 

1. น้้านมกระบือจะต้องมีเปอร์เซ็นต์ไขมันและเปอร์เซ็นต์ของแข็งไม่รวมไขมันอย่างน้อย 6 และ 9 

ตามล้าดับ ในต้าบล Assam Bihar Chandigarh Delhi Gujarat Flaryana Jharkhand Maharashtra 

Meghalaya Punjab Sikkim Uttar Pradesh Uttarakhand และ West Bengal 



 

2. นั้านมกระบือจะต้องมีเปอร์เซ็นต์ไขมันและเปอร์เซ็นต์ของแข็งไม่รวมไขมันอย่างน้อย 5 และ 9 

ตามล้าดับ ในต้าบล Andaman&Nicobar Andhra Pradesh Arunachal Pradesh Chhatisgarh 

Dadra&Nagar haveli Goa Daman&Diu Flimachal Pradesh Jammu& Kashmir&Karnataka Kerala 

Lakshadweep Minicoy&Amindivi Island Madhya Pradesh Manipur Mizoram Nagaland Orissa 

Puducherry Rajasthan Tamil Nadu และ Tripura 

ส่วนที่ 4 การตรวจคุณภาพทางกายภาพ-เคมี และจุลินทรีย์ 

 

การตรวจคุณภาพทางกายภาพ-เคมี 

1. ความถ่วงจ้าเพาะ (specific gravity) น้้านมมีน้้าหนักมากกว่าน้้าเนื่องจากของแข็งไม่รวม ไขมัน

มีความถ่วงจ้าเพาะมากกว่าน้้า (สุวรรณา, 2535) การวัดความถ่วงจ้าเพาะของน้้านมควรกระท้าภายหลัง การ

รีดน้้านมแล้วอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เนื่องจากน้้านมที่รีดใหม่ๆ จะมีฟองอากาศปนอยู่ และการปล่อยน้้านมตั้งทิ้ง

ไว้เป็นเวลาหลายชั่วโมงจะท้าให้ค่าความถ่วงจ้าเพาะมีแนวโน้มสูงขึ้น (นิธิยา, 2527) 

2. การตรวจสอบการตกตะกอนด้วยแอลกอฮอล์ (alcohol test) ความเสถียรของโปรตีนใน 

น้้านมขึ้นกับปริมาณแคลเซียมฟอสเฟตในโครงสร้างของเคซีน ปริมาณซิเตรท ฟอสเฟตในเวย์โปรตีน และ 

สภาวะความเป็นกรดของน้้านม (กรมปศุสัตว์, 2551) โปรตีนในน้้านมที่มีคุณภาพดีจะมีเสถียรภาพหรือความ 

คงตัวค่อนข้างสูง แต่ในสภาวะที่คุณภาพของน้้านมเสื่อมลง เช่น มีความเป็นกรดสูงขึ้นเนื่องจากกรดแลคติค 

ที่มาจากการย่อยน้้าตาลแลคโตสของแบคทีเรียและเอนไซม์ของแบคทีเรียในน้้านม ท้าให้โปรตีนไม่คงทนต่อ 

ความร้อนและตกตะกอนได้ง่าย (ประพฤกษ์, 2553ข) น้้านมที่มีคุณภาพดีจะไม่ตกตะกอนกับแอลกอฮอล์ 

วิธีนี้เป็นวิธีการที่นิยมใช้ตรวจสอบคุณภาพน้้านมดิบ เนื่องจากง่าย สะดวก และรวดเร็ว (วิพิชญ์, 2541) 

3. การตรวจสอบความเป็นกรดของน ้านม (determination of acidity of milk) มาตรฐาน 

น้้านมโคดิบประเทศไทย (มกษ. 6003-2553) ก้าหนดว่า น้้านมโคดิบมีค่า pH ระหว่าง 6.6-6.8 ความเป็นกรด 

ของน้้านมเกิดจากสาเหตุ 2ประการ คือ กรดธรรมชาติของน้้านม (natural acidity) คือ ความเป็นกรด 

เนื่องจากองค์ประกอบของน้้านมเอง โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กรดแลคติค ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 0.16 เปอร์เซ็นต์ และ 
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กรดที่สร้างขึ้นโดยเชื้อจุลินทรียในน้้านม (developed acidity) ซึ่งมีอยู่ประมาณ 0.04 เปอร์เซ็นต์ (สุวรรณา, 

2535) หากในน้้านมมีการปนเปีอนจุลินทรีย์ที่สามารถเปลี่ยนน้้าตาลแลคโตสเป็นกรดแลคติคได้นั้น จะท้าให้ค่า 

pH ลดลงไปจากปกติ นอกจากนี้โรคเต้านมอักเสบมีผลท้าให้น้้านมที่รีดได้เป็นด่าง จึงใช้ค่าความเป็นกรดนี้บอก 

ถึงคุณภาพของน้้านมได้ (วรรณาและวิบูลย์ศักดิ,์ 2531) 

4. การตกตะกอนเมื่อต้มให้เดือด (clot on boiling test; COB) น้้านมที่มีคุณภาพดีจะไม่ 

ตกตะกอนเมื่อน้าไปต้ม แต่ถ้ามีจุลินทรีย์ปนเปื้อนอยู่จะท้าให้เกิดสภาวะไม่คงตัว ของน้้านม เช่น การเกิด 

ตะกอนหรือลิ่มนมอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ความไม่คงตัวของน้้านมขณะต้มอาจเกิดจากการที่มีนมน้้าเหลือง 

ปะปนอยู่ด้วยหรืออาจเกิดจากความเข้มข้นของเกลือซึ่งมีผลมาจากการรีดน้้านมจากสัตว์ที่เป็นโรคเต้านม 

อักเสบ การตรวจด้วยวิธีนี้เป็นวิธีการตรวจยืนยันการตรวจด้วยแอลกอฮอล์และเพ่ือให้ทราบว่าน้้านมมีความ 

เหมาะสมต่อการแปรรูปและจ้าหน่ายหรือไม่ (วรรณา, 2538) 

5. การตรวจยาปฏิชีวนะและยาต้านจุลชีพตกค้างในน ้านม (detection of antibiotic 

residues) 

ยาที่ตกค้างในน้้านมเกิดจากการรีดนมขณะที่ยังใช้ยารักษาสัตว์หรือเพ่ิมประสิทธิภาพต่อตัวสัตว์ ซึ่งยาปฏิชีวนะ

ที่ใช้จะถูกขับออกมาทางน้้านมเม่ือคนบริโภคน้้านมท่ีมียาต้านจุลชีพตกค้างจะมีผลท้าให้เกิดภูมิแพ้ หรือเกิดการ

ดื้อยา (สุวิมลและเอกชัย, 2546) การตรวจยาปฏิชีวนะและยาต้านจุลชีพตกค้างในน้้านมดิบหรือ ผลิตภัณฑ์จาก

นมเป็นการควบคุมคุณภาพน้้านมให้มคีวามปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

การตรวจคุณภาพทางจุลินทรีย์ (bacteriological test) ในน ้านม 

จุสินทรีย์ที่พบในน้้านมส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียซึ่งมีทั้งที่ก่อให้เกิดโรคและไม่ก่อให้เกิดโรค ซึ่ง 

กฎหมายก้าหนดว่าน้้านมจะต้องปราศจากจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เช่น วัณโรค    

เป็นต้น (มกษ. 6003-2553) การตรวจจุลินทรีย์ในน้้านม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. การตรวจนับจุลินทรีย์ในน ้านมโดยตรง 

1.1 การตรวจนับจุลินทรีย์รวมทั้งหมด (Standard plate count) เป็นการประเมิน 

ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในตัวอย่างนี้น้้านม โดยนับจ้านวนโคโลนีที่พบทั้งบนและในอาหารเลี้ยงเชื้อ ค่าที่ได้



 

บ่งชี้ ถึงความสะอาดของน้้านมดิบซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง (สุวิมลและเอกขัย, 2546) 

1. ) ความสะอาดในการรีดน้้านมและความสะอาดของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการรีด
น้้านม 
2. ) การท้าความสะอาดเต้านมและหัวนมสัตว์ก่อนรีดน้้านม 
3. ) การรักษาความเย็นของน้้านมหลังจากการรีด 
4. ) ปัญหาเต้านมอักเสบ 
5. ) น้้านมดิบมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมต่างๆ
หรือไม่ 

1.2 การตรวจโคลิฟอร์ม (Coliform) 

โคลิฟอร์มเป็นจุลินทรีย์ในวงศ์ (Family) Enterobacteriaceae รูปร่างท่อนสั้น ไม่สร้าง 

สปอร์ เจริญได้ทั้งในสภาวะที่มีและไม่มีอากาศ โดยโคลิฟอร์มเป็นแบคทีเรียที่มีความส้าคัญต่อการสุขาภิบาล 

อาหารเนื่องจากเป็นจุลินทรีย์ที่ใช้เป็นดัชนีนี้ให้ทราบว่าการสุขาภิบาลของฟาร์มนั้นเป็นอย่างไร เชื้อในกลุ่มนี้ 

แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 

1.2.1 Fecal coliform 

เป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในทางเดินอาหาร (gastrointestinal tract) ของคน

หรือ สัตว์เท่านั้น เช่น E coli เป็นแบคทีเรียที่ใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงการปนเปื้อนของอุจจาระในน้้านมและอาหาร 

ผู้บริโภค มีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคชนิดอ่ืนที่มาจากระบบทางเดินอาหารที่อาจปะปนมากับอุจจาระคนหรือสัตว์

แต่เชื้อ จะไม่ทนต่อสภาวะแวดล้อมภายนอกได้นาน ดังนั้นเมื่อพบ E coli  ในอาหารจึงสันนิษฐานว่าอาหารนั้น

มีการ สัมผัสกับสิ่งขับถ่ายหรือมีการปนเปื้อนกับสิ่งที่เชื้ออาศัยและเจริญได้ในทางจุลชีววิทยาทางอาหารนิยมใช้ 

E coli  เป็นดัชนีบ่งชี้ส้าหรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าและอาหาร (วีรานุช, 2551) 

1.2.2 Non-fecal coliform 

เป็นแบคทีเรียที่พบได้ทั้งทางเดินอาหารของคน สัตว์ ดินหรือสิ่ง แวดล้อม

ภายนอก การตรวจพบเชื้อกลุ่มนี้ในน้้าแสดงว่าน้้านั้นอาจมีการปนเปื้อน เช่น อาจปนเปื้อนจากอุจจาระ พืช ผัก 

ดิน หรือ สิ่งแวดล้อม เช่น Enterobocter spp. (วีรานุช, 2551) 
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1.3 การตรวจแบคทีเรียทนร้อน (thermoduric bacteria) หมายถึง แบคทีเรียที่ทนต่ออุณหภูมิสูง 

สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงได้ แบคทีเรียกลุ่มนี้สามารถอยู่รอดได้ที่อุณหภูมิ 

60-80 องศาเซลเซียส แหล่งที่พบ แบคทีเรียทนร้อนพบปนเปื้อนในอาหาร เช่น ไข่ น้้านม เนื้อสัตว์ 

- แบคทีเรียทนความร้อนที่พบปนเปื้อนในน้้านมดิบ ได้แก่ Micrococcus, Microbacterium, 

Streptococcus, Lactobacillus, Bacillus, Clostridium และแบคทีเรียกลุ่ม Coreyneform แบคทีเรีย   

ทนร้อนปนเปื้อนในน้้านม มาจากเต้านมวัว อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ไม่สะอาด โดยแบคทีเรียทนร้อน 

เป็นสาเหตุการเสื่อมเสียของอาหาร (Microbial spoilage) นอกจากนี้ ปริมาณจุลินทรีย์ทนความร้อนบ่งบอก 

ถึงการปฏิบัติการที่ไม่ถูกสุขลักษณะและใช้บ่งชี้ประสิทธิภาพในการท้าความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์แปร- 

รูปอาหาร (พิมพ์เพ็ญ และนิธิยา, 2553) 

2. การตรวจสอบจุลินทรีย์ในน ้านมโดยใช้สีเป็นตัวบ่งชี้ (Dye reduction test) 

จุสินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารมีทั้งที่ต้องการและไม่ต้องการออกซิเจนในการเจริญเติบโต 

การเปลี่ยนสีของสารจะเป็นดัชนีเปรียบเทียบให้เห็นได้ว่าตัวอย่างอาหารมีปริมาณจุลินทรีย์อยู่มากน้อยเพียงใด 

ซึ่งแสดงถึงความสดและคุณภาพด้านสุขลักษณะของอาหารนั้น วิธีนี้ใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ 

คุณภาพน้้านมและผลิตภัณฑ์นม สารดัชนีที่นิยมใช้ ได้แก่ Methylene blue และ Resazurin เรียกวิธีการ 

 

 

2.1 เมทธิลีนบลู (Methylene blue reduction test) การวัดผลขึ้นอยู่กับ Metabolic 

activity ของแบคทีเรีย เมื่อแบคทีเรียเจริญเติบโตจะมีการใช้ออกซิเจนที่มีอยู่ในน้้านม การเปลี่ยนสีที่เกิดขึ้นจึง 

ขึ้นอยู่กับจ้านวนแบคทีเรีย โดยปกติ Methylene blue จะมีสีน้้าเงินซึ่งอยู่ในรูปของ Oxidized form เมื่ออยู่ 

ในรูป Reduced form จะไม่มีสี (ไพโรจน์, 2545) กล่าวคือ จุลินทรีย์กลุ่มที่สร้างเอนไซม์ Reductase จะ    

เปลี่ยนสีเขียวน้าเงินของ Methylene blue thiocyanate เป็นสีขาวของ Leucomethylene หากจุลินทรีย์ 

ในน้้านมมีจ้านวนมากจะท้าให้เปลี่ยนเป็นสีขาวอย่างรวดเร็ว (กรมปศุสัตว์, 2551) และหากน้้านมโคมีการ 

เปลี่ยนสีเร็วกว่า 4 ชั่วโมง แสดงว่าน้้านมมีคุณภาพไม่ดี (มกษ. 6003-2553) ดังแสดงในตารางที่ 6 



 

 

2.2 รีซาซูริน (Resazurin reduction method) เป็นการตรวจสอบที่มีวิธีคล้ายกับวิธี 

Methylene blue reduction test แต่อ่านผลได้รวดเร็วกว่า โดยการรีดิวส์ของ Resazurin มีอยู่ 2 ขั้นตอน 

ดังนี้ (ไพโรจน์, 2545) 

ขัน้ตอนที 1 Irreversible transformation to Resorufin สีจะอยู่ระหว่างน้้าเงินและชมพู 

ขัน้ตอนที 2 Reversible from Resorufin เป็น Dihydroresorufin ไม่มีสี 

ในน้้านมจะพบว่าจุลินทรีย์ชนิด ทาesophiles เปลี่ยน redox potential ของน้้านม ท้าให้สี 

ของ Resazurin เปลี่ยนจากสีม่วงน้้าเงินเป็นสีม่วงแดงและสีชมพูของ Resorufin หากปฏิกิริยาด้าเนินไป 

Resorufin จะจางลงจนไม่มีสี อยู่ในรูปของ Dihydroresorufin (กรมปศุสัตว์, 2551) 

การทดสอบรีซาซูรินโดยทั่วไปนิยมใช้เวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นน้าตัวอย่างน้้านมมา 

เปรียบเทียบสีกับจานสีมาตรฐานของ Lovibond comparator ความสัมพันธ์ของเลขบนจานสีกับคุณภาพของ 

น้้านมแบ่งออกเป็น 6 เกรด ดังแสดงในตารางที่ 7 

 

 

ตารางท่ี 6 การแบ่งเกรดน้้านมโคตามการเปลี่ยนสีของเมทธีสีนบลู 
จ านวนชั่วโมงการเปลี่ยนสี คุณภาพน ้านม เกรดน ้านม 

มากกว่า 6 ชั่วโมง ดีมาก 1 

4-6 ชั่วโมง ดี 2 

3-4 ชั่วโมง ปานกลาง 3 

น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ต่้า 4 

ที่มา: วรรณา (2538) 
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ตารางท่ี 7 การแบ่งเกรดคุณภาพน้้านมโคตามวิธีรีซาซูริน 

 

 

ระดับคุณภาพน ้านม (Quality of milk) สี (Color) เกรด (Grade) 

ยอดเยียม (Excellent) น้้าเงิน (Blue) 6 

ดีมาก (Very Good) ม่วงแดง (Lilac) 5 

ดี (Good) ม่วงอ่อน (Mauve) 4 

พอใช้ (Fair) ม่วงอมชมพู (Pink-purple) 3 

แย่ (Poor) ชมพูอมม่วง (Purple-pink) 2 

แย่มาก (Very Poor) ชมพู (Pink) 1 

ใช้ไม่ได้ (Bad) ไม่มีสี (Colorless) 0 

ที่มา: ประพฤกษ์ (2553) 
 



 

ควายปลัก (Swamp Buffalo) 

ควายปลักหรือกระบือปลักเป็นประเภทควายไทย เป็นสัตว์ใช้แรงงาน มีถิ่นก้าเนิดอยู่ที่เอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะล้่าสัน บึกบึน ล้าตัวสั้น ท้องใหญ่ หน้าผากแบนราบ ตากลมเด่นชัด หน้าสั้น จมูก 
กว้าง คอค่อนข้างยาว หัวไหล่และอกนูนเด่น หลังกว้าง บั้นท้ายหัก ผิวหนังสีเทาเมื่อเกิด แล้วค่อยๆกลายเป็น สี
เทาด้าเมื่อโตขึ้น มีบั้งคอสีขาว 2 บั้ง (chevron) มีจุดขาวที่แก้ม มีถุงเท้าขาวทั้ง 4 ขา และมีหนวดขาวที่ริม 
ปากบน เขางอกออกด้านข้างและโค้งในลักษณะครึ่งวงกลม หรือวงพระจันทร์อยู่ในแนวใกล้เคียงกับระดับ แนว
ใบหน้า 

ควายแม่น้ า (River Buffalo หรือ Water Buffalo) 

กระบือแม่น้้าเป็นกระบือที่นิยมเลี้ยงไว้ส้าหรับบริโภคน้้านม เมื่อแบ่งตามสีและลักษณะเขาสามารถ 

แบ่งได้ 4 พันธุ์ ซึ่งจัดว่าเป็นกระบือนมที่มชีื่อเสียงของอินเดีย ได้แก่ พันธุ์มูร่าห์ (Murrah breed) พันธุ์นิสี (Nili 

breed) พันธุ์ราวี (Ravi breed) และพันธุ์เซอร์ตี้ (Surti breed) (สุขสันต์, 2554) 

 



- 

 

 

ลักษณะทั่วไปของกระบือพันธุ์มูร่าห์ คือ หัวมีขนาดใหญ่กว่ากระบือปลัก หน้าผากนูน ในกระบือที่โต 

แล้วเขาจะบิดเป็นเกลียว (spiral) ผิวหนังและขนสีดาสนิท (jet black) หางสีขาว กระบือพันธุ์นี้เป็นหนุ่มสาว 

เต็มที่เมื่ออายุ2ปีครึ่งถึง3ปี เมื่อโตเต็มวัยกระบือตัวผู้จะมีน้้าหนักเฉลี่ย 540 กิโลกรัม และความสูงเฉลี่ย 140 

เซนติเมตร ส่วนกระบือตัวเมียจะมีน้้าหนักเฉลี่ย 450 กิโลกรัม ความสูงเฉลี่ย 132 เซนติเมตร มีเต้านม ขนาด

ใหญ่และเห็นไดช้ัด (ประสบ, 2531) ดังแสดงในภาพที่ 1 และ 2 กระบือพันธุ์นี้ไม่ชอบลงโคลน ชอบน้้า สะอาด 

และชอบอาบน้้าทุกวัน ไม่เหมาะที่จะใช้ไถนา ต้องเลี้ยงดูและให้อาหารดีกว่ากระบือไทย (กองส่งเสริม       กรม

ปศุสัตว์, 2538) 

กระบือตัวเมียจะได้รับการผสมครั้งแรกเมื่ออายุ 3 ปี ระยะอุ้มท้องเฉลี่ย 314 วันและให้น้้านม 1,300 

ถึง 2,300 ลิตร ตลอดระยะการให้น้้านม (lactation period) 8 ถึง 10 เดือน (ประสบ, 2531) โดยมีเปอร์เซ็นต์ 

ไขมันไม่น้อยกว่า 7 (FAO, 1977) ในประเทศไทยกระบือพันธุ์นี้ให้น้้านมเฉลี่ย 1,440 กิโลกรัม ระยะการให้ 

น้้านม 315 วัน และเปอร์เซ็นต์ไขมัน 7.86 (ประสบ, 2531) ส่วนในประเทศอินเดียพบว่าไขมันในน้้านมกระบือ 

เฉลี่ย 7 เปอร์เซ็นต์ จ้านวนน้้านมเฉลี่ยของฝูงทั่วไปประมาณ 3,000-4,000 ปอนด์ต่อหนึ่งระยะการให้น้้านม 

305 วัน แม่กระบือบางตัวสามารถให้น้้านมสูงถึง 8,000-10,000 ปอนด์ (สุขสันต์, 2554) 

กระบือพันธุ์มูร่าห์ (Murrah breed) 

 



 

ลักษณะประจ้าพันธุ์ มีสีด้าหรือสีน้้าตาลเข้ม อาจมีขาวบริเวณหน้าผากและปลายพู่หาง เขามีลักษณะ 

ม้วนงอ ล้าตัวหนาลึก เป็นกระบือนมขนาดกลาง เต้านมมีขนาดใหญ่ได้สัดส่วน เพศเมียมีลักษณะการให้นมดี 

และสมบูรณ์พันธุ์ดี น้้าหนักเมื่อโตเต็มที่ เพศผู้ หนักประมาณ 550-600 กิโลกรัม เพศเมีย หนักประมาณ 400-

450 กิโลกรัม ปริมาณการให้นมเฉลี่ย 7-8 ลิตร/วัน มีไขมัน 7-8 เปอร์เซ็นต์ และมีโปรตีนรวมแร่ธาตุต่างๆ 

ประมาณ 9 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาการให้นมประมาณ 300 วัน 

ข้อมูลด้านวิชาการ และข้อมูลด้านการเจริญเติบโตและน้้าหนักกระบือเมซานี มีน้้าหนักแรกเกิด เฉลี่ย 

33.77 กิโลกรัม น้้าหนักหย่านม (240 วัน) เฉลี่ย 252 กิโลกรัม และมีอัตราการเจริญเติบโตก่อนหย่านม เฉลี่ย 

930 กรัม/ตัว/วัน 

ความสมบูรณ์พันธุ์กระบือเมซานี กระบือเพศเมีย มีช่วงห่างการให้ลูก (Calving interval) เฉลี่ย 

437.29 วัน โดยเก็บข้อมูลช่วงห่างของการให้ลูกระหว่างลูกเกิดตัวที่ 1 -3 ตัว ส่วนกระบือนมเมซานี เพศผู้ 

สามารถเริ่มเข้าฝูงผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุประมาณ 3 ปี มีน้้าหนักประมาณ 450 กิโลกรัม (กลุ่มวิจัยและพัฒนา 

กระบือ ส้านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์) 

กระบือพันธุ์เมซานี 

 
ที่มา: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ https://api.guideglai.com 

https://api.guideglai.com/
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Carpathian, Mediterranean Macedonia http://allpaedia.com 

สายพันธุ์ควายของอิตาลี (อิตาเลียน: Bufala Mediterranea Italiana) เป็นควายแม่น้้ามีความ 
คล้ายคลึงกับสายพันธุ์ควายของฮังการีโรมาเนียและประเทศบอลซ่าน มันเป็นควายพ้ืนเมืองเท่านั้นในอิตาลี ถูก
พัฒนาสายพันธุ์ในปี 1980 และได้รับการยอมรับสายพันธุ์อย่างเป็นทางการในปี 2000 ที่มาของสายพันธุ์  
ควายเมดิเตอร์เรเนียนมีต้นก้าเนิดมาจากควายอินเดีย ถูกน้าเข้าสู่ยุโรปด้วยการถือก้าเนิดของศาสนาอิสลาม 
และการยึดครองอาหรับในศตวรรษท่ี 8 

ลักษณะประจ้าพันธุ์ ร่างกาย: โครงสร้างขนาดกะทัดรัดที่มีหลังสั้น, สีผิว ด้า, ด้าและน้้าตาล, ขนสี 
เทาเข้ม, หน้าอก: หน้าอกกว้างและลึก, เขา: รูปร่างแบน เขาด้านล่างชี้ไปข้างหลังและด้านบนชี้เข้าด้านใน, 
ซี่โครง: สั้น, สะโพก: สั้น, เต้านม: ขนาดกลาง,และจุกนม: ทรงกระบอก 

สัณฐานวิทยา น้้าหนักตัว: ตัวเมีย 450-671 กิโลกรัม ตัวผู้หนักได้มากถึง 1,000 กิโลกรัมลักษณะ การผลิต

ปริมาณน้้านมสูงสุดต่อวัน (กก.): 14 กิโลกรัมต่อวัน ระยะเวลาให้นม: 270 วัน การผลิตนมต่อการให้ นม: 900-

4,000 กิโลกรัม ในอิตาลีเลือกควายนมสายพันธุ์ อิตาเลียนเมดิเตอร์เรเนียนที่มีศักยภาพทางพันธุกรรม จนถึง 

5,000 กก. ประมาณ 270 วันของการให้นม ไขมันนม: 7.6-8.8% โปรตีนนม: 4.2-4.8% 

 

 

กระบือพันธุ์ Italian Mediterranean buffalo 

 
ที่มา: Mediterranean Buffalo, European, Mediterranean Italian, Mediterranean 

http://allpaedia.com/


 

ส่วนที่ 1 การเลี้ยงควายในประเทศไทย 
การเลี้ยงควายในประเทศไทย 

สถิติการเลี้ยงควายในประเทศไทย 

กระบือในไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ กระบือปลัก (Swamp buffalo) ที่เน้นเลี้ยงไว้ใช้ 

งานและเอาเนื้อ (นิกร, 2554) และกระบือแม่น้้า(River buffalo) ที่เลี้ยงไว้เพื่อรีดนม ซึ่งกระบือทั้งสองชนิดนี้ มี

ความแตกต่างกันตั้งแต่ขนาดตัว ลักษณะภายนอก และถิ่นก้าเนิด เป็นต้น จากสถิติการเลี้ยงควายในประเทศ 

ไทยในปี พ.ศ.2557 นั้นพบว่ามีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือทั้งหมดจ้านวน 185,702 ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน 

พ้ืนที่เขต 3 จ้านวน 93,097 ครัวเรือน รองลงมาคือ เขต 4 จ้านวน 66,342 ครัวเรือน และเขต 5 จ้านวน 

11,700 ครัวเรือน โดยมีการเลี้ยงกระบือทั้งหมดจ้านวน 840,064 ตัว ซึ่งในพ้ืนที่เขต 3 เลี้ยงกระบือมากที่สุด 

จ้านวน 350,694 ตัว รองลงมาคือ เขต 4 จ้านวน 261,081ตัว และเขต 5 จ้านวน 90,665 ตัว โดยมีจังหวัด 

อ่ืนๆในเขตต่างๆโดยแบ่งเป็นกระบือเพศผู้และกระบือเพศเมีย แบ่งตั้งแต่แรกเกิดถึงกระบือสาว และกระบือตั้ง 

ท้องแรกขึ้นไป ตามล้าดับ   

เขตปศุสัตว์ 
เกษตรกร (ครัวเรือน) กระบือ (ตัว) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รวม 185,702 100.00 840,064 100.00 

เขต 1 1,356 0.73 19,043 2.27 

เขต 2 4,359 2.35 34,616 4.12 

เขต 3 93,097 50.13 350,694 41.75 

เขต 4 66,342 35.72 261,081 31.08 

เขต 5 11,700 6.30 90,665 10.79 

เขต 6 4,728 2.55 52.137 6.21 

เขต 7 898 0.48 9,139 1.09 

เขต 8 2,033 1.09 14,362 1.71 

เขต 9 1,189 0.64 8,327 0.99 

 

 
ตารางท่ี 8 จ้านวนเกษตรกรและกระบือรายเขตปศุสัตว์ ปี 2557 



ตารางที่ 9 จ านวนกระบือรวมรายเขตปศสุตัว์ 

 

สถิติการเลี้ยงควายในประเทศไทยปี 2558 

จากสถิติในปี 2558 พบว่ามีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือทั้งหมด 199,553 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ในพ้ืนที่   

เขต 3 มีกระบือมากที่สุดถึง 358,442 ตัว และรองลงมาเป็นพ้ืนที่เขต 4 มี 300,181 ตัว และลดน้อยลงเรื่อยๆ 

ตามล้าดับ ดังตารางที่ 8 โดยหากแบ่งจ้านวนตามภาคนั้นจะพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ้านวนกระบือ 

มากที่สุดถึง 658,632 ตัวใน 174,543 ครัวเรือน รองลงมาเป็นพ้ืนที่ภาคเหนือ มีกระบือมากถึง 148,645 ตัว 

ใน 16,601 ครัวเรือน และลดน้อยลงเรื่อยๆตามล้าดับ ดังตารางที่ 10 

เขตปศุสัตว์ 
เพศผู้ 

เพศเมีย 

แรกเกิดถึงกระบือ 
สาว 

กระบือตั้งท้องแรก 

ขึ้นไป 
รวมเพศเมีย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รวม 363,605 100 347,064 100 229,413 100 576,459 100 

เขต 1 5,509 2.09 8,016 2.31 5,518 2.41 13,534 2.35 

เขต 2 12,229 4.64 11,528 3.32 10,859 4.73 22.387 3.88 

เขต 3 96,939 36.77 156,240 45.02 97,515 42.51 253,755 44.02 

เขต 4 76,360 28.97 109,517 31.56 75,204 32.78 184,721 32.04 

เขต 5 46,176 17.52 27,740 7.99 16,749 7.30 44,489 7.72 

เขต 6 16,091 6.10 22,072 6.36 13,974 6.09 36,046 6.25 

เขต 7 2,532 0.96 3,262 0.94 3,345 1.46 6,607 1.15 

เขต 8 5,073 1.92 5,857 1.69 3,432 1.50 9,289 1.61 

เขต 9 2,696 1.02 2,814 0.81 2,817 1.23 5,631 0.98 

ที่มา : กรมปศุสัตว์ 2557 
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เขตปศุสัตว์ เพศผู้ 

กระบือ (ตัว) 

เมีย รวม 

แรกเกิดถึง 

กระบือสาว 
กระบือตั้งท้อง แรก

ขึ้นไป 

จ้านวน 

(ตัว) 

เกษตรกร 

(ครัวเรือน) 

รวม 252,837 365,266 270,328 888,431 199,553 

เขต 1 4,516 7,175 6,349 18,040 1,083 

เขต 2 9,347 11,966 10,159 31,472 3,626 

เขต 3 99,789 156,763 101,890 358,442 95,815 

เขต 4 78,544 120,432 101,205 300,181 78,728 

เขต 5 30,604 33,559 24,994 89,157 11,185 

เขต 6 19,755 23,189 16,544 59,488 5,416 

เขต 7 2,990 3,908 4,233 11,203 934 

เขต 8 3,714 5,363 2,658 11,735 1,625 

เขต 9 3,578 2,839 2,296 8,713 1,141 

ตารางที่ 10 จ้านวนกระบือรายภาค ปี 2558 
 

ตารางที่ 11 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือรายภาค ปี 2558 

ภาค 

กระบือ (ตัว) 

เพศผู้ 

เมีย รวม 

แรกเกิดถึง 

กระบือสาว 
กระบือตั้งท้อง 

แรกข้ึนไป 
จ้านวน (ตัว) 

เกษตรกร 

(ครัวเรือน) 

ยอดรวม 252,837 365,266 270,328 888,431 199,553 

เหนือ 50,359 56,748 41,538 148,645 16,601 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 178,333 277,195 203,095 658,623 174,543 

กลาง 16,853 23,101 20,741 60,715 5,643 
.ใต ้ 7,292 8,202 4,954 20,448 2,766 

ที่มา : กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ 
 



 

สถิติการเลี้ยงควายในประเทศไทยปี 2559 

ในปี 2559 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือทั้งหมดจ้านวน 172,202 ราย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่เขต 3 
จ้านวน 85,823 ราย รองลงมาคือเขต 4 จ้านวน 63,435 ราย และเขต 5 จ้านวน 11,015 ราย ตามล้าดับ โดย 
มีการเลี้ยงกระบือทั้งหมดจ้านวน 833,765 ตัว ซึ่งในพ้ืนที่ เขต 3 เลี้ยงกระบือมากที่สุด จ้านวน 332,625 ตัว 
รองลงมาคือเขต 4 จ้านวน 226,241 ตัว และ เขต 5 จ้านวน 90,672 ตัว ตามล้าดับ ดังตารางที่ 12 

ตารางท่ี 12 จ้านวนเกษตรกรและกระบือ รายเขตปศุสัตว์ ปี2559 

สถิติการเลี้ยงควายในประเทศไทยปี 2560 

ในปี 2560 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือทั้งหมดจ้านวน 205,664 ราย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่เขต 3 

จ้านวน 102,476 ราย (ร้อยละ 49.83) รองลงมาคือเขต 4 จ้านวน 73,647 ราย (ร้อยละ 35.81) และเขต 5 

จ้านวน 14,031 ราย (ร้อยละ 6.82) ตามล้าดับโดยมีการเลี้ยงกระบือทั้งหมดจ้านวน 1,029,924 ตัว ซึ่งในพ้ืนที่ 

เขต 3 เลี้ยงกระบือมากที่สุด จ้านวน 421,843 ตัว (ร้อยละ 40.96) รองลงมาคือเขต 4 จ้านวน 318,049 ตัว 

(ร้อยละ 30.88) และ เขต 5 จ้านวน 115,788 ตัว (ร้อยละ 11.24) ตามล้าดับ ดังตารางที่ 13

เขตปศุสัตว์ เกษตรกร (ครัวเรือน) กระบือ (ตัว) 

จ้านวน จ้านวน 

รวม 173,202 833,765 

เขต 1 1,106 20,287 

เขต 2 3,168 33,838 

เขต 3 85,823 332,625 

เขต 4 63,435 266,241 

เขต 5 11,015 90,672 

เขต 6 5,205 58,462 

เขต 7 812 9,236 

เขต 8 1,433 12,777 

เขต 9 1,205 9,627 

ที่มา : กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ 
 



ตารางที่ 13 จ านวนเกษตรกรและกระบือ รายเขตปศสุตัว์ ปี2560 

 

 

เขตปศสัตว์ 
เกษตรกร (ครัวเรือน) กระบือ (ตัว) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รวม 205,664 100 1,029,924 100 

เขต 1 1,372 0.67 23,681 2.30 

เขต 2 3,313 1.61 37,314 3.62 

เขต 3 102,476 49.83 421,843 40.96 

เขต 4 73,647 35.81 318,049 30.88 

เขต 5 14,031 6.82 115,788 11.24 

เขต 6 6,934 3.37 77,535 7.53 

เขต 7 887 0.43 10,128 0.98 

เขต 8 1,641 0.80 14,259 1.38 

เขต 9 1,363 0.66 11,327 1.10 
 



ตารางท่ี 8 จ านวนเกษตรกรและกระบือ รายเขตปศสุตัว์ ปี2561 
6 

ตารางท่ี 14 จ้านวนเกษตรกรและกระบือ รายเขตปศุสัตว์ ปี2561 

 

ภาคกลาง ได้แก่ เขต 1,2,7 ภาคใต้ ได้แก่ เขต 8,9 
ที่มา : ส้านักงานปศุสัตว์อ้าเภอ 
รวบรวมโดย : กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ 

สถิติการเลี้ยงควายในประเทศไทยปี 2561 

จากสถิติรายเขตปี 2561 พบว่ามีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือทั้งหมด 217,539 ราย และมีกระบือทั้งหมด 
1,181,023 โดยแบ่งออกเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือพ้ืนเมือง 215,860 ราย มีกระบือ 1,169,598ตัว และ 
เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือนม 2,443 ราย มีกระบือ 11,425 ตัว ดังตารางที่ 9 และรายภาคในปีเดียวกันนี้พบว่า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือมากที่สุดถึง 185,996 ราย รองลงมาเป็นภาคเหนือ   
22,383 ราย ภาคกลาง 6,093 ราย และภาคใต้ 3,067 ราย มีประชากรกระบือ 865,643 ตัว 209,747 ตัว 
80,183 ตัว และ 25,450 ตัว ตามล้าดับดังตารางที่ 10

เขตปศุสัตว์ เพศผู้ 

กระบือ (ตัว) 

เมีย รวมเพศเมีย 

แรกเกิดถึง 
กระบือสาว 

กระบือตั้งท้องแรก ขึ้น

ไป 
จ านวน (ตัว) 

รวม 294,163 432,025 303,736 731,195 

เขต 1 6,160 9,227 8,294 17,521 

เขต 2 11,140 15,393 10,781 26,174 

เขต 3 120,076 183,920 117,847 301,767 

เขต 4 82,269 129,335 106,445 235,780 

เขต 5 38,924 49,425 27,439 76,864 

เขต 6 24,876 31,852 20,807 52,659 

เขต 7 2,563 3,608 3,957 2,999 

เขต 8 4,481 5,445 4,333 9,778 

เขต 9 3,674 3,820 3,833 7,653 

หมายเหตุ : ภาคเหนือ ได้แก่ เขต 5,6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เขต 3,4 



ตารางท่ี 15 จ้านวนกระบือ รายเขตปศุสัตว์ ปี 2560 

 

 กระบือ 
                กระบือพื้นเมือง    กระบือนม   กระบือท้งหมด 
  เมีย    เมีย     

เขต ผู้ แรกเกิดถึง กระบือตั้ง รวม เกษตร ผู้ แรกเกิดถึง กระบือตั้ง รวม เกษตร รวม เกษตร 
 (ตัว) กระบือ ท้องแรก ผู้+เมีย กร (ตัว) กระบือ ท้องแรก ผู้+เมีย กร (ตัว) กร 
  สาว ขึ้นไป (ตัว) (ราย)  สาว ขึ้นไป (ตัว) (ราย)  (ราย) 

รวม 335,042 475,986 358,570 1,169,598 215,860 3,484 4,552 3,389 11,425 2,443 1,181,023 217,539 

เขต 1 6,494 10,154 8,797 25,445 1,489 85 75 81 241 31 25.686 1,514 

เขต 2 12,872 16,922 12,113 41,907 3,571 242 644 242 1,128 31 43,035 3,592 

เขต 3 138,484 203,884 142,417 484,785 107,673 1,475 1,575 1,118 4,168 1,036 488,953 108,294 

เขต 4 96,790 149,088 126,808 372,686 76,891 1,190 1,473 1,341 4,004 1,070 376,690 77,702 

เขต 5 44,170 52,833 31,781 128,784 15,074 312 476 333 1,121 143 129,905 15,174 

เขต 6 25,542 29,635 24,205 79,382 7,147 87 204 169 460 84 79,842 7,209 

เขต 7 2,754 4,317 4,185 11,256 974 52 73 81 206 17 11,462 987 

เขต 8 4,454 5,474 4,424 14,352 1,638 36 23 18 77 23 14,429 1,660 

เขต 9 3,482 3,679 3.840 11,001 1,403 5 9 6 20 8 11,021 1,407 
 



ตารางท่ี 16 จ านวนเกษตรกรและกระบือ รายภาคปศุสัตว์ ปี2561 

 

ที่มา: ส้านักงานปศุสัตว์อ้าเภอ 

รวบรวมโดย : กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์

ภาค 

     กระ       

 กระบือนม กระบือทั้งหมด 

ผู้ (ตัว) 

 รวม 

ผู้+เมีย 

(ตัว) 

เกษตรกร 

(ราย) 

ผู้ 

(ตัว) 

เมีย รวม 

ผู้+

เมีย 

(ตัว) 

เกษตรกร 

(ราย) 

รวม 

(ตัว) 

เกษตรกร 

(ราย) แรกเกิดถึง 
กระบือสาว 

กระบือตั้ง ท้อง

แรกขึ้น 

ไป  

  
แรกเกิดถึง 

กระบือ 

สาว 

กระบือตั้ง 

ท้องแรก 

ขึ้นไป  

   

เหนือ 69,712 82,468 55,986 208,166 22,221 399 680 502 1,581 227 209,747 22,383 

ตะวัน             

ออกเฉียง 235,274 352,972 269,225 857,471 184,564 2,665 3,048 2,459 8,172 2,106 865,643 185,996 

เหนือ             

กลาง 22,120 31,393 25,095 78,608 6,034 379 792 404 1,575 79 80,183 6,093 
5) แ 
เต 

7,936 9,153 8,264 25,353 3,041 41 32 24 97 31 25,450 3,067 

หมายเหตุ : ภาคเหนือได้แก่ เขต5,6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ เขต3,4 
                       ภาคกลาง ได้แก่ เขต 1,2,7 ภาคใต้ ได้แก่ เขต 8,9 
 



 

พันธุ์กระบือในประเทศไทย 

ควายหรือกระบือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีสี่ฃา เท้าเป็นกีบ ตัวขนาดใกล้เคียงกับวัวโตเต็มวัยเมื่ออายุ 
ระหว่าง 5-8 ปี น้้าหนักตัวผู้โตเต็มวัยโดยเฉลี่ย 520-560 กิโลกรัม ตัวเมียเฉลี่ยประมาณ 360-440 กิโลกรัม    
ตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อย มีผิวสีเทาถึงด้า (บางตัวมีสีชมพู เรียกว่า ควายเผือก) มีเขาเป็นลักษณะเด่น
เฉพาะตัว ปลายเขาโค้งเป็นวงคล้ายพระจันทร์เสี้ยวในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 สายพันธุ์ คือ ควายปลัก 
(Swamp Buffalo) เป็นควายสายพันธุ์พ้ืนเมืองในไทยและควายแม่น้้า (River Buffalo หรือ Water Buffalo)  
มีชื่อวิทยาศาสตร์เดียวกัน คือ Bubolus bubolis 

ควายปลัก (Swamp Buffalo) 
 

 
ควายปลักหรือกระบือปลักเป็นประเภทควายไทย เป็นสัตว์ใช้แรงงาน มีถิ่นก้าเนิดอยู่ที่ เอเซีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะล้่าสัน บึกบึน ล้าตัวสั้น ท้องใหญ่ หน้าผากแบนราบ ตากลมเด่นชัด หน้าสั้น     
จมูกกว้าง คอค่อนข้างยาว หัวไหล่และอกนูนเด่น หลังกว้าง บั้นท้ายหัก ผิวหนังสีเทาเมื่อเกิด แล้วค่อยๆ
กลายเป็นสีเทาด้าเมื่อโตขึ้น มีบั้งคอสีขาว 2 บั้ง (chevron) มีจุดขาวที่แก้ม มีถุงเท้าขาวทั้ง 4 ขา และมีหนวด
ขาวที่ริมปากบน เขางอกออกด้านข้างและโค้งในลักษณะครึ่งวงกลม หรือวงพระจันทร์อยู่ในแนวใกล้เคียงกับ
ระดับแนวใบหน้า 

 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1


 

ควายแม่น้ า (River Buffalo หรือ Water Buffalo) 
กระบือแม่น้้า เป็นกระบือที่นิยมเลี้ยงไว้ส้าหรับบริโภคน้้านม เมื่อแบ่งตามสีและลักษณะเขาสามารถ 

แบ่งได้ 4 พันธุ์ ซึ่งจัดว่าเป็นกระบือนมที่มีชื่อเสียงของอินเดีย ได้แก่ พันธุ์มูร่าห์ (Murrah breed) พันธุ์นิลี    
(Nili breed) พันธุ์ราวี (Ravi breed) และพันธุ์เซอร์ตี (Surti breed) (สุขสันต์, 2554) 

 
ลักษณะทั่วไปของกระบือพันธุ์มูร่าห์ คือ หัวมีขนาดใหญ่กว่ากระบือปลัก หน้าผากนูน ในกระบือที่     

โตแล้วเขาจะบิดเป็นเกลียว (spiral) ผิวหนังและขนสีด้าสนิท (jet black) หางสีขาว กระบือพันธุ์นี้เป็นหนุ่มสาว 
เต็มที่เมื่ออายุ 2 ปีครึ่งถึง 3 ปี เมื่อโตเต็มวัยกระบือตัวผู้จะมีน้้าหนักเฉลี่ย 540 กิโลกรัม และความสูงเฉลี่ย    
140 เซนติเมตร ส่วนกระบือตัวเมียจะมี น้้าหนักเฉลี่ย 450 กิโลกรัม ความสูงเฉลี่ย 132 เซนติเมตร มีเต้านม 
ขนาดใหญ่และเห็นได้ชัด (ประสบ, 2531) ดังแสดงในภาพที่ 1 และ 2 กระบือพันธุ์นี้ไม่ชอบลงโคลน ชอบน้้า 
สะอาด และชอบอาบน้้าทุกวัน ไม่เหมาะที่จะใช้ไถนาต้องเลี้ยงดูและให้อาหารดีกว่ากระบือไทย (กองส่งเสริม 
กรมปศุสัตว์, 2538) 

กระบือตวัเมียจะได้รับการผสมครั้งแรกเม่ืออายุ 3 ปี ระยะอุ้มท้องเฉลี่ย 314 วัน และ ให้น้้านม 1,300 
ถึง 2,300 ลิตร ตลอดระยะการให้น้้านม (lactation period) 8 ถึง 10 เดือน (ประสบ, 2531) โดยมีเปอร์เซ็นต์ 
ไขมันไม่น้อยกว่า 7 (FAO, 1977) ในประเทศไทยกระบือพันธุ์นี้ให้น้้านมเฉลี่ย 1,440 กิโลกรัม ระยะการให้
น้้านม 315 วัน และเปอร์เซ็นต์ไขมัน 7.86 (ประสบ, 2531) ส่วนในประเทศอินเดีย พบว่าไขมันน้้านมกระบือ 
เฉลี่ย 7 เปอร์เซ็นต์ จ้านวนน้้านมเฉลี่ยของฝูงทั่วไปประมาณ 3,000 -4,000 ปอนด์ต่อหนึ่งระยะการให้น้้านม 
305 วัน แม่กระบือบางตัวสามารถให้น้้านมสูงถึง 8,000-10,000 ปอนด์ (สุขสันต์, 2554) 

กระบือพันธุ์มูร่าห์ (Murrah breed) 
 

 



 

 

กระบือพันธุ์เมซานี 

 

 
ที่มา: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ https://api.guideglai.com 

 
http://breeding.dld.go.th 

https://api.guideglai.com/
http://breeding.dld.go.th/


 

 
ลักษณะประจ้าพันธุ์ มีสีด้าหรือสีน้้าตาลเข้ม อาจมีขาวบริเวณหน้าผากและปลายพู่หาง เขามีลักษณะ 

ม้วนงอ ล้าตัวหนาลึก เป็นกระบือนมขนาดกลาง เต้านมมีขนาดใหญ่ได้สัดส่วน เพศเมียมีลักษณะการให้นมดี 
และสมบูรณ์พันธุ์ดี น้้าหนักเมื่อโตเต็มที่ เพศผู้ หนักประมาณ 550-600 กิโลกรัม เพศเมีย หนักประมาณ    
400 - 450 กิโลกรัม ปริมาณการให้นมเฉลี่ย ลิตร/วัน มีไขมัน 7-8 เปอร์เซ็นต์ และมีโปรตีนรวมแร่ธาตุต่างๆ 
ประมาณ 9 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาการให้นมประมาณ 300 วัน 

ข้อมูลด้านวิชาการ และข้อมูลด้านการเจริญเติบโตและน้้าหนักกระบือเมซานี มีน้้าหนักแรกเกิด เฉลี่ย 
33.77 กิโลกรัม น้้าหนักหย่านม (240 วัน) เฉลี่ย 252 กิโลกรัม และมีอัตราการเจริญเติบก่อนหย่านม  เฉลี่ย 
930 กรัม/ตัว/วัน 

ความสมบูรณ์พันธุ์กระบือเมซานี กระบือเพศเมีย มีช่วงห่างการให้ลูก (Calving interval) เฉลี่ย 
437.29 วัน โดยเก็บข้อมูลช่วงห่างของการให้ลูกระหว่างลูกเกิดตัวที่ 1 -3 ตัว ส่วนกระบือนมเมซานีเพศผู้ 
สามารถเริ่มเข้าฝูงผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุประมาณ 3 ปี มีน้้าหนักประมาณ 450 กิโลกรัม (กลุ่มวิจัยและพัฒนา 
กระบือส้านักพัฒนาพันธุ์สัตว์กรมปศุสัตว์) 

Carpathian, Mediterranean Macedonia http://allpaedia.com 
สายพันธุ์ควายของอิตาลี (ริตาเลียน: Bufala Mediterranea Italiana) เป็นควายแม่น้้ามีความ 

คล้ายคลึงกับสายพันธุ์ควายของฮังการีโรมาเนียและประเทศบอลข่าน เป็นควายพ้ืนเมืองเท่านั้น ในอิตาลี     
ถูกพัฒนาสายพันธุ์ในปี 1980 และได้รับการยอมรับสายพันธุ์อย่างเป็นทางการในปี 2000 ที่มาของสายพันธุ์ 
ควายเมดิเตอร์เรเนียน มีถิ่นก้าเนิดมาจากควายอินเดียถูกน้าเข้าสู่ยุโรป ด้วยการถือก้าเนิดของศาสนาอิสลาม 
และการยึดครองอาหรับในศตวรรษท่ี 8 

ลักษณะประจ้าพันธุ์ ร่างกาย : โครงสร้างขนาดกะทัดรัดที่มีหลังสั้น , สีผิว : ด้า , ด้าและน้้าตาล ,  
ขนสีเทาเข้ม , หน้าอก : หน้าอกกว้างและลึก , เขา : รูปร่างแบน เขาด้านล่างชี้ไปข้างหลังและ ด้านบนชี้เข้า   
ด้านใน , ซี่โครง : สั้น , สะโพก : สั้น , เต้านม : ขนาดกลาง และ จุกนม : ทรงกระบอก 

สัณฐานวิทยา น้้าหนักตัว: ตัวเมีย 450 - 671 กิโลกรัม ตัวผู้หนักได้มากถึง 1,000 กิโลกรัม 
ลักษณะ การผลิตปริมาณน้้านมสูงสุดต่อวัน (กก.) : 14 กิโลกรัมต่อวัน ระยะเวลาให้นม : 270 วัน การผลิตนม         
ต่อการให้นม : 900-4,000 กิโลกรัม ในอิตาลีเลือกควายนมสายพันธุ์ อิตาเลียนเมดิเตอร์เรเนียน ที่มีศักยภาพ
ทางพันธุกรรมจนถึง 5,000 กก. ประมาณ 270 วัน ของการให้นม ไขมันนม : 7.6-8.8% โปรตีนนม :          
4.2-4.8% 

กระบือพันธุ์ Italian Mediterranean buffalo 
 

 
ที่มา: Mediterranean Buffalo, European, Mediterranean Italian, Mediterranean 

http://allpaedia.com/


 

ตารางท่ี 17 ข้อแตกต่างของควายปลัก (Swamp Buffalo) และควายแม่น้้า (River Buffalo หรือ Water Buffalo) 

 
   ควายแม่น ้า (River 
 ลักษณะ ควายปลัก (Swamp Buffalo) Buffalo หรือ Water Buffalo) 

1

... 

จ้านวนโครโมโซม 2n=48 2n=50 

2

. 

ถิ่นก้าเนิด เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ ชมพูทวีป เอเชีย 

3

. 

ลักษณะภายนอก ก้าย้าล้่าสนั รอบอกกว้าง คอยาว โครงรูปร่างใหญ่ แน่น อกเล็ก ม ี
   เหนียงยาน คอสั้น 

4

. 

ส ี เทาแก่ มีขนขาวรูปตัววีตาดอก สเีทาเข้ม หรือสดี้าทั้งตัว ไมม่ีขน 
  อาจมีที่ใต้คางด้วย กระบือเผือกม ี ขาวคาดที่คอ และไม่มลีักษณะ 
  ผิวหนังสชีมพู บางตัวอาจมีจดุส ี เผือก 
  น้้าตาลด้า ลูกกระบือมีขนน้้าตาล  

  อ่อน  

5

. 

หน้า หน้าผากเรียบแบน หน้าผากนูน 

6

. 

เขา ส่วนใหญ่โค้งกว้าง เป็นรูปครึ่ง ส่วนใหญ่ม้วนงอและไม่อยู่ในแนว 
  วงกลม หรือรูปเสี้ยวพระจันทร ์ เดียวกับหน้าผาก 
  แนวหน้าผาก  

7

. 

ล้าตัว สั้นแต่กางใหญ่ ขาสั้นและเล็ก ยาวกว่า ขายาวและใหญ ่
  เมื่อเทียบกับล้าตัว  

8

. 

เต้านม ขนาดเล็ก อยูล่ึกเข้าไประหว่าง ขนาดใหญ่ เห็นได้ซดั 
  ขาหลัง ใหน้้้านมน้อย ปริมาณ 1 ให้นมมากกว่า 5 ลิตรต่อวัน 
  ลิตรต่อวัน  

9

. 

อุปนิสัย ขอบแช่ปลัก กินหญ้าคุณภาพต้่า ชอบน้้าใส ย่อยหญ้าคณุภาพต้า่ไดด้ี 
   น้อยกว่า 

10. ประโยชน์ ใช้เป็นแรงงานในท้องนาท่ีมีน้้าฃัง ส่วนใหญ่ใช้รีดนม บางท้องที่อาจใช้ 
  ได้ด ี เป็นแรงงานด้วย 
ที่มา: วิวัฒน์ (2531) 
 



 

 


