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กระบื อ ไทย  เ ป็ น สั ต ว์ ท่ี มี
ความส าคัญอย่างย่ิงต่อคนไทยมาแต่

โบราณ มีความส าคัญต่อการท า

อาชีพกสิกรรม โดยเฉพาะการท านาท่ี

ต้องใช้แรงงานจากกระบือเพื่อไถนา 

เตรี ยมดิน เพราะ ในอ ดีต ยัง ไม่ มี

เทคโนโลยีหรือเครื่องทุ่นแรงเหมือนใน

สมัยปัจจุบัน กระบือจึงเป็นก าลังหลัก

ในการประกอบอาชีพของคนในสมัย

โบราณ กระบือไทยมีลักษณะดีเด่น

หลายประการ เช่น เรียนรู้การสอน

หรือฟังค าสั่งจากมนุษย์ได้เร็ว กินง่าย 

นิสัยเช่ือง เป็นต้น คุณลักษณะเหล่าน้ี

เ ป็นคุณสมบัติทางพันธุกรรม ซ่ึง

สามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้ 

กระบือไทยจึงเป็นสัตว์ท่ีอยู่กับสังคม

จังหวัดชลบุรี เป็นอีกจังหวัดที่มีวัฒนธรรม

และประเพณีที่เก่ียวกับกระบือ โดยเรียกกันติดปากใน

บรรดาเซียนควายกันว่า ควายชลบุรีหรือควายวิ่ง 

ประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ

เชื่อกันว่า หากปีใดไม่มีการวิ่งควาย ปีนั้นวัวควายจะ

เป็นโรคระบาดตายมากผิดปกติ นอกจากนี้ควายที่

เจ็บป่วยระหว่างปี เจ้าของควายก็จะบนบานให้หาย

แล้วน ามาร่วมในประเพณีนี้ด้วย คนไทยโบราณเป็น

คนท่ีมีจิตใจเปี่ยมไปด้วยความกตัญญูกตเวทิตาและมี

เมตตาธรรม หลังจากได้ใช้ควายไถนาและท างาน

และวัฒนธรรมทางด้านการ

เกษตรกรรมของไทยมาอย่าง

ช้านาน กระบือไทยถือ เป็น

มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

เป็นทรัพย์สินภูมิปัญญาของ

ชาวบ้านโดยแท้จริง ในปัจจุบัน

เครื่องทุ่นแรงได้เข้ามามีบทบาท

ในการประกอบอาชีพของคน

ไทยมากข้ึน จึงท าให้บทบาท

การใช้แรงงานของกระบือไทย

น้ันน้อยลง แต่ในการคัดเลือก

กระบือเพื่อมาเลี้ยงและใช้งาน

ของคนไทยน้ันจะเน้นไปในเรื่อง

อุดมทัศนีย์ควายไทยเป็นส าคัญ 

ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท่ีถ่ายทอดกัน

มารุ่นสู่รุ่น 
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ในท้องนาอย่างเหน็ดเหน่ือยมา

หลายเดือน เม่ือถึงวันข้ึน 14 ค่ า 

เดือน 11 ก็จะตกแต่งควายของตน

ให้สวยงามด้วยผ้าแพร และลูกปัด 

เพ่ือเป็นการท าขวัญควาย แล้ว

หยุดงานในนาน าควายเข้าเมือง มี

การพบปะ เลี้ยงดู ร่วมกับบรรดา

ชาวนาผู้ ร่ วมอาชี พตลอดจน

ประกวดความสมบูรณ์  ความ

สวยงามของควายที่ตกแต่งมา 

นับเป็นการสนองคุณของควายให้มี

ความสุขตามอัตภาพและได้พักผ่อน

จากงานหนักในท้องนา การเลือก

วัน 14 ค่ า เพราะเป็นวันโกนก่อน

ออกพรรษา จึ งตกแต่ งควาย

ดังกล่าวข้างต้น แล้วเทียมเกวียน

บรรทุกกล้วย มะพร้าว ใบตอง และ

ผลิตผลอื่น ๆ มาขายคนเมือง ขา

กลับก็ซ้ือข้าวของไปท าบุญเลี้ยงพระ

ในวันพระ ขึ้น 15 ค่ า และวันออก

พรรษา แรม 1 ค่ า คนโบราณถือ

ว่าวันพระต้องท าบุญ และให้ควาย

ได้หยุดงานพักผ่อน อีกกระแสหน่ึง

ในวันออกพรรษานั้น วัดใหญ่อินทา

ราม ซ่ึงเป็นวัดส าคัญของชลบุรีมา

ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย จะจัด

ให้มีการเทศน์มหาชาติ ชาวนาจึง

ตกแต่งประดับประดาควายและ

เกวียนบรรทุกกัณฑ์เทศน์มาที่วัด 

ตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่ า

ในอดีตที่วัดใหญ่อินทารามมีหนองน้ าใหญ่ 

ชาวนาที่มาพักแรมที่วัดจะพาควายไปอาบน้ า เม่ือ

ได้พบกันก็เกิดการแข่งขันกันว่าควายของใครจะ

แข็งแรงสมบูรณ์มากกว่ากันเกิดการว่ิงแข่งควาย

ขึ้น 

สิ่งที่น่าภาคภูมิใจย่ิงสาหรับประเพณีว่ิง

ควายของชาวชลบุรี ก็คือ ในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสจังหวัด

ชลบุรี เม่ือวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พุทธศักราช 

2455 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี คือ พระยาวิเศษ

ฤาไชยได้จัดว่ิงควายถวายทอดพระเนตรที่หน้า

ศาลากลางจังหวัดชลบุรีดังหลักฐาน ปรากฏใน

พระราชกิจรายวัน กรมราชเลขาธิการได้บันทึกไว้

ปัจจุบันเทศบาลเมืองชลบุรี ก าหนดจัดประเพณีว่ิง 

ควายในวันขึ้น 14 ค่ า เดือน 11 อ าเภอบ้านบึง 

อ าเภอหนองใหญ่ และอ าเภอบ่อทอง จัดในช่วงวัน

ขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 ในวันก าหนดนัดหมาย ชาวนา
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จะตกแต่งควายของตนอย่างสวยงาม

ด้วยผ้าแพรไหมพรม กระดาษ ดอกไม้สี

ต่าง ๆ ส่วนมากจะเป็นสีสันสดใส เช่น สี

แดง สีเหลือง สีเขียว โดยมักจะตกแต่งที่

เขา หน้าผาก คอ ข้อ เท้า และเชือกสน 

สะพาย แม้เจ้าของควายก็อาจแต่งกายให้

ดูแปลกตา เป็นที่น่าสนใจ เวลาเช้า จะจัด

ขบวนควายที่มีคนขี่บนหลังเป็นแถว เดิน

ไปตามท้องถนนเป็นการแสดงตัวให้ผู้คน

ได้เห็น และเกิด ความสนใจ การ แสดง

ตัวให้ผู้คนได้เห็น และเกิดความสนใจเวลา 

บ่าย จึงมาพร้อมกัน ณ สถานที่ นัด

หมาย เช่นที่ เทศบาล เมือง ชลบุรี จะจัด

งานในบริเวณสนามหน้าศาลากลาง 

จังหวัด มีการก าหนดเส้นเร่ิมออกว่ิงและ

เส้นชัย ควายที่แข่งขันจะยืนที่เส้นเร่ิมออก

ว่ิง มีเจ้าของขี่อ ยู่บนหลัง เ ม่ือได้ รับ

สัญญาณก็ออกว่ิง ควายตัวใดเข้าเส้นชัย

ก่อนถือเป็นผู้ชนะ ความสนุกจะอยู่ที่ท่า

ว่ิงของควายที่ดูแปลกตา บางคราวคนขี่ก็ลื่น

ตกลงมาจากหลังควาย และผู้ชมที่มีจ านวน 

มากจะส่งเสียงเชียร์ดังอื้ออึง การแข่งวิ่งควาย

เป็นการแข่งขันที่ไม่ได้มุ่งแพ้ชนะเป็นส าคัญ 

เพราะ ควายไม่ใช่สัตว์ที่ได้รับการฝึกให้ว่ิงแข่ง 

แต่การได้เข้าร่วมประเพณีและความสนุกสนาน

เป็นสิ่งส าคัญในปัจจุบัน นอกจากการว่ิงแข่ง

ควาย แล้ว ยังมีประกวดสุขภาพควายและ

ประกวดการตกแต่ง ควายประเภทสวยงาม 

และตลกขบขันอีกด้วย 

ควาย เ รี ยกภาษาทางการ ว่ า 

กระบือ จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง เป็น

เลี้ยงลูกด้วยนม ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพ่ือท า

เกษตรกรรม เพราะชาวนานิยมเล้ียงควายเป็น

แรงงานเพ่ือไว้ไถนา บ้างก็ใช้ควายเป็นพาหนะ

เข้าไปท าไร่ท านา บ้างก็ฆ่าควายกินเน้ือเป็น

อาหาร ควายจึงมีประโยชน์หลายประการ 

ปัจจุบันมีการใช้งานควายน้อยลง 



4

ควายเป็นสัตว์กีบ ขนาดใกล้เคียง

กับวัวโตเต็มวัยเม่ืออายุระหว่าง 5-8 ปี 

น้ าหนักตัวผู้โตเต็มวัยโดยเฉลี่ย 520-560 

กิโลกรัม ตัวเมียเฉลี่ยประมาณ 360-440 

กิโลกรัม ตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อย มี

ผิวสีเทาถึงด า (บางตัวมีสีชมพู เรียกว่า 

ควายเผือก) มีเขาเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัว 

ปลายเขาโค้งเป็นวงคล้ายพระจันทร์เสี้ยว 

ควายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลูก

ควายจะกินนมแม่จนอายุประมาณ 1 ปี 6 

เดือน ควายจะเจริญเติบโตใช้แรงงานได้

ระหว่างอายุ 2.5-3 ปี ช่วงที่ใช้งานได้เต็มที่ 

คือระหว่างอายุ 6-9 ปี ควายแต่ละตัวจะใช้

งานได้จนอายุย่างเข้า 20 ปี อายุควาย

โดยทั่วไปเฉล่ียประมาณ 25 ปี 

ควายในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ

ไทยส่วนใหญ่เป็นควายปลักซ่ึงโดยทั่วไปแล้ว

มีลักษณะเหมือนกันจะแตกต่างกันบ้างในแต่

ละพ้ืนที่ควายภาคใต้มีขนาดเล็กกว่าควาย

ทางภาคกลางและภาคอีสาน ควายทางแถบ

ภาคตะวันออก เช่นชลบุรี ระยอง มีรูปร่าง

ค่อนข้างใหญ่จะสูงโปร่งกว่าควายแถบอื่น ๆ

ควายปลักที่เลี้ยงกันในบ้านเราทุกวันน้ีไม่

ปรากฏว่าแบ่งเป็นพันธุ์ต่าง ๆ ที่แน่นอน 

มีแต่เรียกชื่อกันไปต่าง ๆ ตามท้องถ่ินที่

มันอยู่ แต่ไม่มีอะไรที่มาแบ่งออกได้อย่าง

เด่นชัดซ่ึงเคยมีผู้รวบรวมและจัดจ าแนก

ควายไทย ตามรูปร่างลักษณะ การ

เรียกชื่อ และถ่ินที่อยู่ ซ่ึงแตกต่างกัน

ออกไป ดังน้ี 

1.ควายทุย อยู่ในแถบจังหวัดล าพูน 

ล าปาง และอุตรดิตถ์ มีผิวหนังสีด า ขน

หน้าสีด า หัวยาว ตัวเมียคอยาว และลึก 

ในตัวเมียจะมีเต้านมใหญ่กวาชนิดอื่น ๆ

สู งประมาณ่  140 ซม .  น้ าห นักตั ว

ประมาณ 450 กก. 

2. ควายแขม อยู่ในแถบจังหวัดล าพูน 

และล าปาง ควายแขมที่จังหวัดล าปางจะ

มีขนาดเล็กกว่าในจังหวัดล าพูน ควาย

ชนิดน้ีมีขนาดเล็ก น ้าหนักตัวประมาณ 

350 กก. มักชอบหากินใบไม้ หนังและขน

มีสีเทาหัว คอ และล าตัวสั้นกว่าควายทุย 

สูงประมาณ 130 ซม. 
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ลักษณะภายนอก ของควาย

ไทย น้ันโดยทั่ ว ไปล าตั วก าย าล ่ าสั น 

( stocky) ซ่ึ ง เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร ใ ช้ 

แรงงาน ขนาดใหญ่และมีน ้าหนักมาก 

ล าตัวค่อนข้างลึก รอบอกใหญ่ ท้องกาง

ใหญ่ คอใหญ่หน้าอกกว้าง อวบแข็งแรง 

หัวลักษณะค่อนข้างยาว หน้าผากแคบ 

บางตัวเขาสั้นกุด บางตัวเขาโค้งแอ่นหลัง

เล็กน้อยแล้วงอนเข้าหากัน หรือบางตัว

อาจจะมีเขายาวจัดและกางแยกออกจาก

กันขนานกับระดับพ้ืนดิน แล้วโค้งขึ้น

เล็กน้อย หลังไม่ตรง บริเวณบ้ันท้ายหัก

ลาด หางยาวลงไปประมาณถึงข้อเข่า

หลัง หรือยาวกว่าเล็กน้อย และมีพู่หาง

เป็นพวงไม่ใหญ่นัก เท้ามีขนาดใหญ่ กีบ

เท้าทั้งคู่ชิดกันแข็งแรง ผิวหนังตลอด

ร่างกายเป็นสีเทาแก่ แต่ไม่ถึงกับด าจัด 

ขนปกคลุมร่างกายทั่วๆไป จัดว่ามีขน

บางมาก และค่อนข้างหยาบ บริเวณที่มี

ขนอยู่มากคือเท้า ทั้ง 4 และบริเวณหัว 

10. ควายจ้อน อยู่ทางภาคใต้ของ

ประเทศไทย ในอ าเภอควนขนุน จังหวัด

พัทลุง คล้ายควายแกลบ มีขนาดเล็ก หู

เล็ก น ้าหนักประมาณ 300 กก. 

3. ควายจาม อยู่ที่จังหวัดล าปาง มี

ลักษณะเหมือนควายทุย ผิวหนังสีด า ขน

หน้าสีด า หัวยาว แต่ตัวเล็กกวาควายทุย 

4. ควายประ อยู่ที่อ าเภอลาดยาว จัง 

หวัดนครสวรรค์ คาดว่าเป็นควายที่ต้อน

มาจากอ าเภอแม่สอดจังหวัดตาก มีขนาด

เล็ก ไม่ค่อยมีกล้ามเน้ือ ตีนเล็ก น ้าหนัก

ประมาณ 300-450 กก. และมีลักษณะ

ค่อนข้างเปรียวมาก 

5. ควายมะริด เดิมเป็นควายพม่า เข้า

ม า ยั ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ท า ง จั ง ห วั ด

ประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะเหมือนควายทาง

ภาคกลางส่วนใหญ่ แต่มีขนาดเล็ก รูปร่าง

ได้สัดส่วน แข็งแรง ขาตรง สีคล ้า ขนยาว

กว่าควายชนิดอื่น ตัวผู้หนักประมาณ 

325-350 กก. ตัวเมียหนักประมาณ 300

กก. 

6. ควายตู้  (ควายทู่ )  อ ยู่ทางภาค

ตะวันออกของประเทศไทย เป็นควายที่มี

กระดูกขาใหญ่ เขากาง มีโครงกระดูกใหญ่ 

7.  ควายนํ้ าว้ า  อยู่ที่ จั งห วัด น่าน มี

ลักษณะเช่นเดียวกับควายทุย แต่มีขนาด

ใหญ่มาก เกือบ 1 ตัน 

8. ควายในภาคกลาง อยู่ในจังหวัด

อุทัยธานี คาดว่าอพยพมาจากหลายที่ทั้ง

ภาคอีสานและควายทุยทางภาคเหนือ สูง

ประมาณ 135-145 ซม. หนักประมาณ 

700-750 กก. 

9. ควายแกลบ อยู่แถบอ าเภอกุยบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะเหมือน

ควายทางภาคกลางแต่ตัวเล็กกว่า น้ าหนัก

ประมาณ 300-400 กก. 
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สี ของควายไทยมี 2 สี คือสีเทา

ด าและสีขาว (เผือก) สีของควายเป็นสี

ของผิวหนังและสีขน ควายมีขนน้อย

ประมาณ 25-40 เส้น ต่อผิวหนัง 1 

ตารางน้ิว จ านวนควายเผือกพอยังพบ

เห็นอยู่บ้างประปรายโดยเฉพาะทาง

ภาคเหนือโดยเฉพาะที่  จ .เชียงราย มี

รายงานว่าประมาณ 15 % ส่วนในภาค

อีสานพบเห็นประมาณ 2-4 % ส่วนทาง

ภาคกลางและภาคใต้เหลืออยู่น้อยมาก 

ขวัญ เป็นลักษณะประจ าตัวใน

ควายไทย สามารถพบเห็นได้ตามส่วนต่าง 

ๆของร่างกาย มีตั้งแต่1-9 ขวัญ ควาย

แต่ละตัว มีจ านวนขวัญและต าแหน่ง

ของขวัญไม่เท่ากัน จะพบมากที่หัว ไหล่

และซอกขา แต่ไม่ค่อยพบแถวคอ หน้าอก 

และหน้าแง ต าแหน่งของขวัญน้ันใน

สมัยก่อนมีอิทธิพลต่อการซ้ือขายควาย

ของชาวบ้านมากเป็นความเชื่อทางโชค

ลาง 

เ ข า  ค ว า ย ไท ย โด ยทั่ ว ห รื อ

ส่วนมากมีเขากางออกสองข้างของศีรษะ 

ปลายเขาโค้งเข้าหากัน ลักษณะเขาควาย

ส่วนล่างเป็นสี่เหลี่ยมรูปมนผิวขรุขระเป็น

ปล้อง ส่วนบนกลมเรียวปลายแหลมผิวลื่น 

ควายบางตัวมีเขาผิดปกติ คือเขาสั้นทู่

หรือเขาหลูบห้อยลงสองข้างศีรษะ ขนาด

ของเขาควายจะยาวประมาณ 60 – 120 

ซม. ซ่ึงชาวบ้านสามารถสังเกตรอยหยัก

ของสันเขาในการประเมินอายุของควายได้

อย่างคร่าวๆ ปัจจุบันมีเกษตรกรน าเขา

ควายไปแปรรูปเป็นหัตถกรรมสร้างมูลค่า

ได้อย่างมหาศาล 

ฟัน จ านวน 2 ชุด คือฟันน ้านมกับฟัน

แท้ ฟันน้ านมมีขนาดเล็กกว่าฟันแท้มาก ผิวของ

ฟันน ้านมเรียบกว่าและมีสีขาวชัดกว่าฟันแท้ เรา

สามารถประเมินอายุควายได้จากการดูฟันได้

ฟันน ้านม มีจ านวน 20 ซ่ี เป็นฟันบน (กราม) 6

ซ่ี ฟันล่าง 14 ซ่ี (ฟันหน้า 8 ซ่ี ฟันกราม 6 ซ่ี) 

การข้ึนของ 

ฟันนํ้านม ใช้ประมาณอายุของควายได้

ดังน้ี (ดูท่ีฟันล่าง) 

1) ฟันน ้านมคู่แรกอยู่ตรงกลาง มีตั้งแต่

แรกเกิดหรือภายในสัปดาห์แรก 

2) ฟันน ้านมคู่ที่ 2 อยู่ข้างฟันคู่แรกข้าง

ละซ่ี เม่ือมีอายุ 2 สัปดาห์ 

3) ฟันน ้านมคู่ที่ 3 อยู่ข้างฟันคู่ที่ 2 ข้าง

ละซ่ี เม่ือมีอายุ 3 สัปดาห์ 

4) ฟันน ้านมคู่ที่ 4 อยู่ข้างฟันคู่ที่ 3 ข้าง

ละซ่ี เม่ือมีอายุ 4 สัปดาห์ 

ฟันแท้  มีจ านวน 32 ซ่ี  เป็นฟันบน 

(กราม) 12 ซ่ี เป็นฟันล่าง 20 ซ่ี (ฟันหน้า 8 ซ่ี 

ฟันกราม 12 ซ่ี) จะประมาณอายุควายโดย

ตรวจฟันแท้ (ฟันหน้า) ได้ดังน้ี 

1) ฟันน ้านมคู่แรกเร่ิมหลุด เม่ืออายุ

ประมาณ 2 ปีฟันแท้คู่แรกจะขึ้นแทนเม่ืออายุ 

2.5-3 ปี 

2) ฟันน ้านมคู่ที่ 2 เร่ิมหลุด เม่ืออายุ

ประมาณ 3 ปีฟันแท้คู่แรกจะขึ้นแทนเม่ืออายุ 

3.5-4 ปี 

3) ฟันน ้านมคู่ที่ 3 เร่ิมหลุด เม่ืออายุ

ประมาณ 4 ปีฟันแท้คู่แรกจะขึ้นแทนเม่ืออายุ 

4.5-5 ปี 

4) ฟันน ้านมคู่ที่ 4 เร่ิมหลุด เม่ืออายุ

ประมาณ 4 ปีฟันแท้คู่แรกจะขึ้นแทนเม่ืออายุ 

5.5-5 ปี 



ชื่อเรียกส่วนต่างๆ ของร่างกายควาย 

1. หัว (head)

2. หน้าผาก (forehead) 

3. หน้าด้ังจมูกหรือหน้าแง (face

4. หู (ear)

5. ตา (eye)

6. คอ (neck)

7. บริเวณไหล่ (shoulder blade)

8. สันหลัง (chine)

9. หลัง (back)

10. สะบัก (crops)

11. เอว (lion)

12. บั้นท้าย (rump)

13. สะโพก (hip or hock)

14. เชิงกราน (pelvic)

15. โคนหาง (tailhead)
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16. ก้นกบ (sacrum) 

17. กระดูกก้นกบ (pin bone)

18. หาง (tail)

19. พูหาง่ (switch) 

20. ข้อเข่า (hock) 

21. โคนขาหลัง (thigh) 

22. เข่า (knee) 

23. แข้ง (shank or cannon) 

24. กีบลอย (dewclaw)

25. ข้อกีบ (pastern) 

26. กีบเท้า (claw) 

27. ขาพับหลัง (backflank) 

28. ลึงค์ (penis) 

29. ท้อง (barrel 

30. สวาบ (flank)

31. พื้นอก (chest region)

32. ซ่ีโครงส่วนหลัง (backribs)

33. ซ่ีโครงส่วนหน้า (fore ribs)

34. ลูกมะพร้าว (round)

35. ยอดอก (brisket)

36. เหนียงคอ (dewlap)

37. คอหอย (throat)

38. กราม (jaw)

39. ริมฝีปาก(muzzle)

40. เขา (horn)

41. บั้งคอ (chevron)

42. โคนขาหน้า (foreaem)

43. ซอกขาหน้า (foreflank)

44. จุดหัวไหล่ (point of shoulder)

45. ข้อศอก (point of elbow)



อุดมทัศนีย์ควายไทย 

ลักษณะสายพันธุ์ควายไทยที่ มี

ความสวยงามและชัดเจนถูกต้อง ตาม

อุดมทัศนีย์ควายไทย มีลักษณะส าคัญที่

เป็นจัดสังเกต 7 จุด ด้วยกัน คือ เบ้าตาสี

ขาว แก้มอูม จุดเหรียญบาทขาวที่ข้างคอ 

2 ฝั่ง ติ่งสีขนขาวใต้คอ อ้องคอขาวเป็น

รูปตัววีสีขาว 2 ชั้น ปลายขาเป็นลักษณะ

สีขาวเหมือนสวมถุงเท้าขาว และปล้องขา

ค า ที่ส าคัญอยู่ที่ขนาด และรูปร่างที่

สวยงามสมส่วน 

นักวิชาการ 

คือ บทบาทในการเผยแพร่ความรู้ 

ซ่ึงอาจท าได้หลายรูปแบบ เช่น การพูด 

การแสดงสาธิต การออกแบบ และการ

สร้างหรือการเขียน เม่ือเปรียบเทียบ

ผลกระทบ ในการเผยแพร่ความรู้ การ

เขียนจะเผยแพร่ได้กว้างขวางมากที่สุด 

โดยการเขียนส่วนใหญ่ท าในรูปแบบของ

บทความวิชาการและบทความวิจัย 

ปราชญ์ชาวบ้าน 

คือ  ผู้ เ ป็น เจ้ าของ ภู มิ ปัญญา

ชาวบ้าน และน าภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์

ในการด ารงชี วิตจนประสบผลส าเร็จ

สามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของ

อดีตกับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมความ

เหมือนกันระหว่างผู้ทรงภูมิปัญญาไทยกับ

ปราชญ์ชาวบ้านคือ บทบาทและภารกิจใน

การน าภูมิปัญญาไปใช้แก้ปัญหา และการ

ถ่ายทอดเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงจาก

อดีตถึงปัจจุบัน ส่วนความแตกต่างกันน้ัน

ขึ้นอยู่กับระดับภูมิปัญญาที่จะน าไปแก้ปัญหา

และถ่ายทอดกล่าวคือ ผู้ทรงภูมิปัญญาไทย

ย่อมมีความสามารถหรือภารกิจในการน าภูมิ

ปัญญาระดับชาติไปแก้ปัญหา หรือถ่ายทอด 

ห รือผลิ ตผลงาน ให ม่ๆ  ที่ มี คุณค่ าต่ อ

ประเทศชาติ โดยส่วนรวม ส่วนปราชญ์

ชาวบ้านมีความสามารถหรือภารกิจในการ

น าภูมิ ปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิ ปัญญา

ท้องถ่ินไปแก้ปัญหาหรือถ่ายทอดในท้องถ่ิน 

อุดมทัศนีย์ควายไทย ภูมิปัญญาปราชญ์

ท้องถิ่น 

1.ลักษณะประจําพันธุ์ของควายไทย มี

ลักษณะส าคัญซ่ึงเป็นจุดสังเกต 5 แห่ง

ด้วยกัน คือ ตรงใต้คอต้องเป็นบ้ังสีขาว ต้อง

มีจุดแต้มบนใบหน้า มีข้อเท้าขาว มีอัณฑะและ

ปลายลึงค์ที่ไม่หย่อนยาน หนังและขนมีสีเทา 

เทาด าหรือเทาแดง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1.1 บั้งคอสีขาว บางแห่งเรียกว่าอ้อ

งคอ หรือบ้องคอ ลักษณะขนและหนังบริเวณ

ใต้คอเป็นสีขาวรูปตัววี (V) เหมือนแถบบ้ัง

นายสิบ ซ่ึงพาดขวางบริเวณใต้คอ โดยมี

ความเช่ือว่า นอกจากเป็นลักษณะที่ส่งเสริม

ให้ควายดูงามแล้ว ยังถือเป็นลักษณะมงคล 

โดยปราชญ์ชาวบ้านระบุว่าถ้าเป็นควายไทย

ต้องปรากฏลักษณะน้ีเด่นชัด จากต าแหน่ง

และจ านวนของบ้ังคอยังสามารถจ าแนก

ระดับชั้นความงามได้เป็น 3 ระดับ คือ ควาย

สามอ้องหรือควายสามบ้ัง มีต าแหน่งของบ้ัง

คออยู่ใต้คอหอย 1 บ้ัง และต่ าลงไปบริเวณ

เหนืออก 2 บ้ัง รวมเป็น 3 บ้ัง ซ่ึงถ้าประกอบ
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ด้วยลักษณะอ่ืน เช่น หน้าตา ท่าทาง รูปร่าง

ทั่วไปที่ได้ลักษณะครบถ้วนก็จะถือว่าเป็นควาย

งามในระดับมาก รองลงมาคือ ควายสองอ้อง

หรือควายสองบ้ัง ต าแหน่งของบ้ังคออยู่ใต้คอ

หอย 1 บ้ัง และบริเวณเหนืออก 1 บ้ัง ซ่ึงถ้า

ประกอบด้วยลักษณะอื่น ๆ ครบถ้วนก็จัดว่า

เป็นควายงามเช่นเดียวกัน ซ่ึงลักษณะควายทั้ง

สองประเภทน้ีค่อนข้างหายาก ส่วนใหญ่จะอยู่

ในมือเกษตรกรที่นิยมเลี้ยงควายงามซ่ึงมักมี

ราคาสูงกว่าควายที่เลี้ยงทั่วไป และส าหรับ

ควายที่เลี้ยงโดยเกษตรกรรายย่อยอื่น ๆ ซ่ึง

เป็นควายส่วนใหญ่ของประเทศ จะมีลักษณะ

ของบ้ังคอไม่ชัดจนและมักจะมีเพียง 1 บ้ังที่พอ

มองเห็น จึงเรียก ควายหน่ึงอ้องหรือควายหน่ึง

บ้ัง ซ่ึงไม่จัดเป็นควายงาม ปราชญ์ชาวบ้านมี

ความเห็นว่าควายไทย จะต้องปรากฏลักษณะ

บ้ังคอทุกตัว แต่บางตัวอาจมองเห็นไม่ชัดเจน

ถ้าไม่สังเกตให้ดี ซ่ึงท าให้ไม่มีจุดเด่น 
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1 .2 จุดขนสีขาวบริ เวณใบหน้า 

ลักษณะเป็นจุดขนสีขาวบนใบหน้าของควาย 

เป็นการส่งเสริมให้หน้าตาของควายไทยดูเด่น 

มีจุดดึงดูดสายตา โดยปกติจะพบจุดขนสีขาว

บนส่วนของใบหน้า รวม 7 จุด คือ 

1) บริเวณเหนือหัวตา นิยม

เรียกจุดน้ีว่ากะบ้ีจับตา หรือกะพ้ีจับตา จะต้อง

มีขนสีขาวเด่นชัด ขนาดและต าแหน่งเหมือนกัน

ทั้งสองข้าง รวมเป็น 2 จุด 

2) บริเวณแก้มด้านซ้ายและ

ขวา รวม 2 จุด ซ่ึงจะอยู่ในต าแหน่งประมาณ

จุดตัดของเส้นตรงที่ลากจากตาของควายลง

ภาพที่ 2 ลักษณะควายมีสองอ้อง 

ที่มา : ธนากรณ์ (2561) 

ภาพที่ 3 ลักษณะควายมีสามอ้อง

ที่มา : ธนากรณ์ (2561) 

มาในแนวดิ่งตัดกับสายสะพาย ซ่ึงทั้ง

สองข้างจะต้องอยู่ในต าแหน่งที่ตรงกัน 

3) บริเวณกรามล่าง

ด้านซ้ายและขวา รวม 2 จุด และใน

แนวเดียวกันน้ีมีจุดขนสีขาวอีก 1 จุด 

อยู่ใต้คางในต าแหน่งที่ตรงกัน โดยมี

ลักษณะเหมือนเม็ดไฝขนาดใหญ่และมีขน

ยาวเหมือนเคราผู้ชาย ซ่ึงเม็ดไฝน้ีจะพบ

ในควายไทยทุกตัว รวมทั้งหมดเป็น 3 

จุดด้วยกัน ปราชญ์ชาวบ้าน ระบุว่าถ้า



เป็นควายที่ถือว่างาม จะต้องมีจุดขาวน้ี

ชัดเจนบนใบหน้า มีขนาดเท่ากันและอยู่ใน

ต าแหน่งที่ตรงกัน จึงจะท าให้ใบหน้าดูเด่น

สะดุดตาส่วนควายที่งามรองลงมา และ

ควายทั่ว ๆไป จะมีจุดขาวเฉพาะบาง

ต าแหน่ง ขนาดเล็ก และสีขาวไม่ค่อย

เด่นชัด ซ่ึงควายที่มีจุดขาวบนใบหน้าน้ี 

ค าพูดที่ เป็นภาษาปราชญ์ชาวบ้านภาค

อีสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จะเรียก

ลักษณะน้ีว่า “ตาแต้ม แก้มจ้ า” 

1.3 ข้อเท้าขาว ข้อเท้าหรือแข้งจะ

ปรากฏเป็นขนสีขาวตั้งแต่ช่วงข้อต่อจาก

เล็บขึ้นมาถึงหัวเข่าทั้งขาหน้า และขาหลัง 

มองดูเหมือนการสวมถุงเท้าสีขาว โดยจะมี

สีด าขีดขวางตรงต าแหน่งข้อกีบ ควายงาม

มักจะเห็นถุงเท้าสีขาวชัดเจน ทั้งขาหน้าและ

ขาหลัง และมีขนสีด าตรงข้อต่อกีบชัดเจน 

ส่วนควายควายทั่ว ๆ ไป มักพบสีขาวของ

ข้อเท้าไม่ชัดเจน โดยเฉพาะควายลูกผสมที่

มีสายเลือดของควายนมหรือควายมูร่าห์ สี
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1.5 สีหนังและขน ลักษณะสีของควาย

จะเป็นสีผสมของหนังและขน และเน่ืองจาก

ควายไทยโดยปกติขนไม่ดกหนามาก เหมือน

ควายพันธุ์นมหรือควายมูราห์ สีที่เห็นจึงเป็นสี

ของหนังเป็นส่วนใหญ่ โดยสีของควายอาจ

แตกต่างกันได้ จากแหล่งน้ าที่เล้ียง สีของดินที่

ควายท าปลัก ความสมบูรณ์ร่างกาย รวมถึง

ช่วงอายุต่างฯ สีขนของควายไทย ตอนอายุยัง

น้อยส่วนใหญ่จะเป็นสีเทาขาว หรือเทาทอง 

และเม่ืออายุมากขึ้นส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเป็นสีด า

เข้มขึ้น สีเทาหรือสีเลา หรือเป็นสีเทาแดง(สี

เปลือกเมล็ดมะขาม) สีของควายที่นิยมว่าเป็น

ควายงาม ส าหรับแม่พันธุ์ จะมีสีเทาถึงเทาด า 

ไม่ด าเข้มเท่าเพศผู้ ส่วนพ่อพันธุ์ จะมีสีเทาแดง 

หรือเทาด า สีขนจะเป็นสีด า หรือแดงเหมือนสี

ของเปลือกเมล็ดมะขาม และปราชญ์ให้ความ

ขนบริเวณของข้อขาน้ีจะออกเป็นสีเทาอมด า 

แตกต่างกับควายไทยอย่างชัดเจน (ปราชญ์: 

นครพนม) 

1.4 ขั้วอัณฑะและปลายลึงค์ของ

ควายเพศผู้ ลักษณะประจ าพันธุ์ของควาย

ไทยจะมีขั้วอัณฑะสั้น เกือบติดท้อง ไม่คอดก่ิว

มาก และปลายลึงค์จะหย่อนเล็กน้อย แตกต่าง

กับควายมูร่าห์หรือควายลูกผสมท าให้สามารถ

จ าแนกความแตกต่างควายไทยกับควาย

ลูกผสมได้ ซ่ึงถ้าเห็นขั้วอัณฑะหย่อนยาน และ

ปลายลึงค์หย่อนยานมากเหมือนลึงค์ของโค

พันธุ์บราห์มัน ประกอบกับมีขนยาว สีของขน

และหนังสีด าสนิทแล้ว แสดงว่าเป็นควาย

ลูกผสม ที่มีสายเลือดควายมูร่าห์หรือควาย

แม่น้ าผสมอยู่ไม่มากก็น้อย 

ภาพที่ 3 ลักษณะควายมีจุดแต้มสีขาว 

ที่มา : ธนากรณ์ (2561) 



ภาพที่ 4 ลักษณะควายไทย

ที่มา : ธนากรณ์ (2561) 

ภาพที่ 5 ลักษณะควายอินเดีย

ที่มา : ธนากรณ์ (2561) 

เห็นว่าถ้าพบควายที่มีหนังและขนสีด าเข้ม และ

ขนดกยาวกว่าควายทั่วไป แสดงว่าอาจมี

สายเลือดควายมูร่าห์ผสมอยู่

2.องค์ความรู้เรื่องขวัญควาย ขวัญ เป็น

ลักษณะของขนบนร่างกายที่ขดเป็นวง อาจ

เวียนซ้ายหรือเวียนขวา ซ่ึงเป็นลักษณะทั่วไป

ของควายไทย ปราชญ์บางท่านระบุว่าขวัญดี

จะเวียนขวา (ประทักษิณ) โดยควายจะมีขวัญ

ตามร่างกายตั้งแต่ 1-9 แห่ง อยู่ในต าแหน่งที่

แตกต่างกัน จึงใช้ขวัญเป็นเคร่ืองหมายของ

ควายแต่ละตัวได้ ซ่ึงเดิมมีการใช้ขวัญเป็น

เคร่ืองหมายก าหนดรูปพรรณประจ าตัวตัว

ควาย ซ่ึงจากการประเมินลักษณะภายนอก ได้

ท าการส ารวจต าแหน่งขวัญควายแบบคร่าวๆ 

พบว่าต าแหน่งขวัญจะพบมากบริเวณใบหน้า

ตรงบริเวณหน้าผากเกือบทุกตัว และบริเวณ

ไหล่หน้าก็จะมีเป็นส่วนใหญ่ ควายงามที่

สมบูรณ์พร้อมจริง ๆ ปราชญ์ภูมิปัญญาไทย

ทั้งหลาย เชื่อว่าจะต้องมีขวัญดีประกอบ ซ่ึง

ขวัญที่ดีเป็นมงคล จะช่วยส่งเสริมให้ควายมี

ความงามสง่า ถูกตาต้องใจของผู้คน และขาย

ได้ราคาสูงกว่าควายทั่วไป 
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3.องค์ความรู้เกี่ยวกับลักษณะอัปมงคล

หรือลักษณะต้องห้าม นอกจากลักษณะ

ขวัญที่ดีแล้ว ก็จะมีการดูลักษณะที่ เป็น

กาลกิณี คือไม่เป็นมงคล ซ่ึงจะท าให้ส่งผล

เสียต่อเจ้าของ ซ่ึงปราชญ์ชาวบ้านระบุว่า

ลักษณะกาลกิณี ได้แก่ กระดูกหลอด

(กระดูกซ่ีโครงซ่ีสุดท้ายสั้นไม่สมบูรณ์) ขน

หางขาว นอนกรน นอนคราง เป็นต้น 

ขวัญควาย 

“ขวัญ” ซ่ึงเป็นขนที่เวียนเป็นก้นหอยเหมือน

บนศีรษะคน 

ขวัญมงคล คือ 

1 .  ขวัญก้อนเกลือ บริเวณกลางหัว 

เสมือนอาหารกับข้าวที่อุดมสมบูรณ์ 

2. ท้าวนั่งจา บริเวณเหนือคิ้ว เจ้าของจะ

ประสบความส าเร็จในการเจรจาความ 

3. ทัดดอก ขวัญที่กกหูทั้ ง  สองข้าง 

เสมือนการทัดดอกไม้ สวยงามเป็นมงคล 

4. ขวัญโหนกหน้า เรียกว่า ง าเงาหรือ

พญากลางจ้อง มงคลได้เป็นร่มเงา 

5. ยุ้งข้าวแตก ขวัญตรงสวาบ (เหนือ

กระเพาะ) เปรียบเหมือนการท านาได้ข้าวจน

ยุ้งแตก 



6. ก้อนหางคํา ขวัญที่กกหู เสมือนมีทองค า 

ร่ ารวยมีเงินทอง 

7. สะเภาอุ้มทอง ขวัญที่ใต้ท้อง หากมีทั้ง

สองข้างจะดี ให้ลูกมากและเลี้ยงลูกได้ดี 

8. แม่ฮ่างเปิดซิ่น ขวัญที่ขาพับหลัง ใครเห็น

ใครชอบเป็นเสน่ห์ขายออกได้ 

9. หน้าตรง ขวัญเดียวบริเวณหน้าผาก

เปรียบเสมือนเลขหน่ึง 
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ขวัญที่ไม่เป็นมงคล คือ 

1. กระบานหัวแตก ขวัญที่หน้าผาก ถ้ามี

สามขวัญไม่ดี ด้ือพยศ 

2. สีดานั่งให้ บริเวณใต้ตา เจ้าของจะประสบ

ความทุกข์ความโศก 

3. แทงโลง ขวัญกลางตัวทั้งสองข้าง เป็น

อัปมงคล ดื้อร้ันไม่เชื่อง เลี้ยงไม่โต 

4. ธรณีอกแตกหรือปั่นพื้น ขวัญบริเวณ

หน้าอก ไม่ดี 

5 .  ข วั ญ นั่ ง ทั บ  บ ริ เ วณ ก ล า ง ห ลั ง 

เปรียบเสมือนของหายจะไม่ได้คืน 

6. ปัดตลอดหรือวีปัด ขวัญที่ โหนกหลัง 

เพราะหางจะปัดออกไปตลอด 

7. กระบานหัวแตก บริเวณตรงสะดือ 

เปรียบเสมือนเรือร่ัว 

8. ขวัญดีดขี้ บริเวณใต้เล็บเล็กน้อย จะดื้อ

ชอบเตะถีบเจ้าของ 

ลักษณะต่าง ๆเหล่าน้ีเป็นความเช่ือที่

สืบต่อกันมาจนกลายเป็นกฎเกณฑ์หรือคู่มือให้

เกษตรกรพ้ืนบ้านได้ใช้เป็นแนวทางในการ

คัดเลือกควายไว้ใช้แรงงานในครอบครัวตลอด

มา ซ่ึงจะเห็นได้ว่าลักษณะที่เป็นมงคลน้ันเป็น

ลักษณะความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายและ

จิตใจของควายที่พร้อมจะรับใช้เกษตรกร

น่ันเองเกษตรกรพ้ืนบ้านมีความเชื่อวา

ควายสีขาวหรือควายเผือก เป็นควายที่ให้

คุณให้โทษแก่เจ้าของมากกว่าควายสีเทา

ด าทั่วไป กล่าวคือถ้าเจ้าของปฏิบัติต่อ

ควายสีขาวเป็นอย่างดี ควายสีขาวจะน า

ความเจริญมาสู่ครอบครัว ตรงกันข้ามถ้า

เจ้าของปฏิบัติต่อควายสีขาวไม่ดีควายสี

ขาวจะให้โทษอยางรุนแรงได้ หรือคนในบาง

ท้องถ่ินไม่ยอมบริโภคเน้ือควายขาวโดยมี

ความเชื่อว่ามันเป็นโรคเร้ือน นอกจากนี้ยัง

มีข้อห้ามพิเศษส าหรับควายสีขาวคือ ห้าม

ซ้ือ ห้ามขาย ห้ามฆ่าแกง ดังน้ันจึงเป็น

สาเหตุหน่ึงที่ท าให้ควายสีขาวมีราคาถูกและ

ไม่นิยมซ้ือขายหรือแม้แต่โจรผู้ร้ายก็ยังไม่

กล้าขโมย 

ภาพที่ 6 ปราชญ์ชาวบ้าน นายประวง ถิ่นทวี 

ตําบลหนองสังข์ อําเภอพัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

และควายรูปร่าง สูงใหญ่ หน้ายาว หนอกสูง

และยาว ที่สําคัญคือ นิสัยต้องเชื่องไม่ดุร้าย

และอุดมทัศนีย์ 



ภาพที่ 7 ปราชญ์ชาวบ้าน นายกุมาร โชคประสพ

ทรัพย์ ตําบลหนองชาก อําเภอบ้านบึง จังหวัด

ชลบุรี และควายรูปร่าง สูงใหญ่ ลําตัวยาว โคน

เขาใหญ่ และขวัญตามลําตัว ขวัญทัดดอกไม้

ภาพที่ 8 ปราชญ์ชาวบ้าน นายสมบูรณ์ สมคิด 

ตําบลมาบไผ่ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และ

ควายรูปร่าง สูงใหญ่ ปากใหญ่ ใบหูเล็ก กีบกะลา 

โคนหางใหญ่ ที่สําคัญคือ นิสัยเชื่องไม่ดุร้าย 

ภาพที่ 9 ปราชญ์ชาวบ้าน นายประสิทธิ์ ตําบล

หนองซําซาก อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และ

ควายรูปร่าง หนา ลึก สูง ขนสั้น หางยาว ผิว

สะอาด กีบชิดๆกัน ขาใหญ่ 

ที่มา: ธนากรณ์ แย้มส าราญ. 2561. อุดมทัศนีย์การะบือปลักในมุมมองปราชญ์ท้องถ่ินและนักวิชาการ. สัมมนาสัตวศาสตร์1. 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คระเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Website: http://agri.rmutto.ac.th/

Facebook: https://www.facebook.com/AGRI.RMUTTO/

โทร. 089-2454388

กองบรรณาธิการ

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์ม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแนะแนว ประชาสัมพันธ์และกิจการพืเศษ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาประมง

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

หัวหน้าสํานักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
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