1

การผลิตเนือ้ กระบือคุณภาพเพือ่ ทางเลือกของเกษตรกรไทย
The Production of Quality Buffalo Meat as an Alternative for Thai Farmers.
นิกร สางห้วยไพร1 ศรชัย คงสุ ข2 นิธิศ จิตนิยม3
1. กลุ่มวิจยั และพัฒนากระบือ สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
2. สถานีวจิ ยั ทดสอบพันธุ์สตั ว์นครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
3. สํานักงานปศุสัตว์เขต 5 จ.เชียงใหม่

บทนํา

วิกฤติจาํ นวนกระบือของประเทศไทยที่กาํ ลังลดลงอย่างต่อเนื่องในปั จจุบนั เกิดจากหลายปั จจัย เช่น
สภาพทางสังคม เศรษฐกิ จและเทคโนโลยีทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป ทําให้วิถีการเกษตรของเกษตรกรเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ การส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมของรั ฐ อย่ า งไร้ ทิ ศ ทาง ทํา ให้ ก ารส่ ง เสริ ม การเลี้ ยงกระบื อ ในเชิ ง
อุตสาหกรรมยังไม่มีแนวทางที่ชดั เจนต่อเกษตรกร ซึ่ งต่างจากสัตว์อื่น ๆ เช่น โค สุ กร ไก่ เป็ นต้น ปั จจัยต่างๆที่
กล่าวมานั้นถื อเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย เศรษฐกิ จของประเทศและการลดลงของ
จํานวนกระบือไทยอย่างต่อเนื่อง (Chantalakhana, 1999; Indramangala, 2002; Na-Chiangmai 2002) กระบือ
พื้นเมืองของประเทศไทยหรื อกระบือปลัก (swamp buffalo) เป็ นสัตว์พ้ืนเมืองที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย มี
ความทนทานและอยูใ่ นสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้ดี กระบือสามารถแทะเล็มหาอาหารในแหล่งอาหาร
ธรรมชาติ เช่น ทุ่งหญ้าสาธารณะ นาข้าว แปลงพืชไร่ สวนผลไม้ หรื อที่รกร้างต่างๆ มีรายงานการวิจยั จํานวน
มาก ยืนยันสอดคล้องกันว่า กระบือมีความสามารถในการใช้อาหารหยาบคุณภาพตํ่าได้ดีกว่าโค (Suwanlee and
Wannapat, 1994;Wannapat, 1999; Wannapat and Pimpa, 1999; Punia et al., 2001) แม้ว่ากระบืออาจจะ
เจริ ญเติบโตช้า หรื อผลิ ตเนื้ อที่มีคุณภาพตํ่ากว่าโค แต่ก็มี ขอ้ ได้เปรี ย บคือ การลงทุนตํ่าค่าใช้จ่ายน้อย ทําให้
ต้นทุนการผลิตเนื้อที่ถูกกว่า
ปั จจุบนั การผลิตเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพดีนบั เป็ นสิ่ งสําคัญต่ออุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากลักษณะการ
บริ โภคและความเป็ นอยู่ในปั จจุ บนั ได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดี ต การซื้ ออาหารนิ ย มซื้ อเพื่อเก็ บไว้ป ระกอบ
อาหารภายหลัง จึงทําให้ตอ้ งการเนื้ อที่มีคุณภาพสู งเพือ่ ให้เก็บรักษาไว้ได้นาน การนําเนื้ อไปแปรรู ปก็ตอ้ งการ
เนื้ อสัตว์ที่มีคุณภาพสู งเพื่อง่ายและสะดวกในการผลิตและควบคุมคุณภาพ คุณภาพของเนื้ อสัตว์มีความหมาย
แตกต่างกันตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ประโยชน์จากเนื้ อสัตว์ ซึ่ งมีจุดประสงค์ในการนําเนื้ อไปใช้
ต่า งกัน เช่ น แม่บา้ นที ป่ รุ งอาหารจะให้ค วามสําคัญของเนื้ อที่มีค วามน่ ารั บ ประทาน เช่ น สี กลิ่ น ความนุ่ ม
รสชาติ ส่ วนนักโภชนาการจะให้ความสําคัญเรื่ องคุณค่าทางโภชนาการของเนื้ อ ปริ มาณไขมันที่มีในเนื้ อและ
การปนเปื้ อนของสารตกค้างในเนื้อสัตว์ เป็ นต้น การบริ โภคเนื้ อคุ ณ ภาพสู ง ในประเทศไทยมัก จะเป็ นการ
บริ โภคเนื้อที่ผลิตจากเนื้อโค ทําให้เนื้อโคมีราคาสู ง ในขณะที่เนื้ อกระบือเพือ่ การบริ โภคก็ยงั คงมีอยูแ่ ต่ไม่ได้รับ
การยอมรับว่าเป็ นเนื้อที่มีคุณภาพดีเนื่องจากการผลิตยังเป็ นรู ปแบบเดิม โดยยังไม่มีการพัฒนาระบบการผลิตเนื้ อ
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กระบือคุณภาพสู งเป็ นธุ รกิจอย่างจริ งจัง ผกาพรรณ และคณะ (2547) รายงานว่าแหล่งจําหน่ายกระบือมีชีวติ ที่
สําคัญคือตลาดนัดโค-กระบือ ซึ่งกระจายอยูใ่ นแหล่งเลี้ยงสัตว์ที่สําคัญทัว่ ประเทศ กระบือจํานวนมากมีอายุเกิน
3 ปี ร่ างกายโตเต็มวัยแล้ว ส่ วนมากอยูใ่ นสภาพผอม ราคาถูก พ่อค้านิยมซื้ อไปชําแหละเพือ่ นําเนื้ อบางส่ วนไป
แปรรู ปเป็ นลูกชิ้น หรื อจําหน่ายเนื้อในราคาถูก เนื่องจากเนื้อมีคุณภาพตํ่า ปั จจุ บั น ก ารซื้ อ-ขาย เ นื้ อโค กระบือเพื่อบริ โภคทัว่ ไป ยังกําหนดราคาโดยผูจ้ าํ หน่าย ไม่มีการกําหนดราคาจัดแบ่งตามมาตรฐานที่แท้จริ ง จึง
เกิดเป็ นผลเสี ยทั้งผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค (สวก., 2551) การส่ งเสริ มให้เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกระบือปรับเปลี่ยนวิถีการ
เลี้ยงแบบดั้งเดิม เป็ นการเลี้ยงหรื อการผลิตเนื้อกระบือคุณภาพ สําหรับกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายที่ตอ้ งการบริ โภค
เนื้อกระบือคุณภาพที่มีโปรตีนสู งไขมันตํ่า เพื่อการแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่
จะช่วยให้เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงกระบือมี รายได้เพิ่มขึ้นโดยตรงจากการขายกระบือ และสามารถยกระดับราคาเนื้ อ
กระบือให้สูงขึ้น เพิ่มแรงจูงใจให้เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงเกิ ดความเชื่อมัน่ ในอาชีพ ซึ่ งน่าจะเป็ นแนวทางช่ วยแก้วิกฤติ
จํานวนกระบือของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง
ศักยภาพในระบบการผลิตเนือ้ ของกระบือ
กระบือมีความจุของ reticulo-rumen มาก ทําให้มีปริ มาณการกินได้สูง และเมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณการ
กินได้ และความสามารถในการย่อยได้ของโภชนะกับโคพบว่ากระบือมีประสิ ทธิ ภาพในการย่อยอาหารได้สูง
กว่าโค โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความสามารถในการย่อยสลายวัตถุแห้งและเยื่อใยหยาบ อีกทั้งกระบือมีความสามารถ
ในการใช้ประโยชน์จากไนโตรเจนได้สูงกว่าโค และเป็ นที่น่าสังเกตว่ากระบือมีความสามารถในการสังเคราะห์
ยูเรี ยสู งเมื่อเทียบกับโคกลุ่มสายพันธุ์ต่างๆ ที่ต่างก็ได้รับอาหารหยาบคุณภาพตํ่า นอกจากนี้ แล้วกระบือมีอตั รา
ไหลผ่านของเหลวในรู เมน (rumen fluid) อย่างรวดเร็ ว โดยมีส่วนของอาหารที่ถูกย่อยใน reiticulo-rumen ด้วย
และพบว่ามีการเคลื่อนบีบตัวอย่างแรงและมีการขยายตัวของกระเพาะได้ รวมทั้งจํานวนประชากรจุลินทรี ยใ์ นรู
เมนพบว่าสู งกว่าโค (เมธา, 2547) ซึ่ งสอดคล้องกับ Singh et al. (2003) ที่รายงานว่ากระบือมีความสามารถใน
การย่อยของวัตถุ แห้ง (dry matter; DM) อินทรี ยวัตถุ (organic matter; OM) โปรตีนหยาบ (crude protein;
CP)nitrogen free extract (NFE) และความสมดุลของไนโตรเจน ได้ดีกว่าโค และ Punia and Sharma (1990)
ได้ศึกษาอิทธิ พลของอาหารพลังงานต่ออัตราการผลิต volatile fatty acid (VFA) ในกระบือและโคพบว่า กระบือ
มีอตั ราการผลิต VFA สู งกว่าและใช้เวลาตํ่ากว่าโค มีรายงานว่าพฤติกรรมทีท่ นต่อความเครี ยดของกระบือทํา
ให้ตอ้ งการพลังงานเพื่อใช้ในการดํารงชีวติ และการเจริ ญเติบโตตํ่ากว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับโคที่ได้รับอาหารชนิด
เดียวกันและภายใต้สภาวะเดียวกัน (Liang and Samiyah, 1989)
แนวคิดการเลี้ยงกระบือขุนเพือ่ ให้เนื้ อเพียงอย่างเดียวนั้นได้รับการยอมรับและมีการแพร่ ขยายตัวมาก
ขึ้นในปัจจุบนั ซึ่ งเดิมนั้นเนื้อกระบือส่ วนใหญ่ที่บริ โภคมีขายกันตามท้องตลาดนั้นได้มาจากกระบือที่ปลดจาก
การใช้งานหรื อให้น้ าํ นมแล้ว เนื้ อทีไ่ ด้จึงมีคุณภาพตํ่า แต่เมื่อใดก็ตามที่กระบือได้รับการเลี้ ยงดูและการให้
อาหารอย่างดี คุณภาพของเนื้อก็จะนุ่มและน่ารับประทานมากขึ้น สั ญ ชัย และคณะ (2553) รายงานว่า ใน
หลายประเทศมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารโดยให้ความสําคัญกับผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก และหาวิธี การ
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เพือ่ ให้ได้มาซึ่ งอาหารที่มีคุณภาพและเป็ นประโยชน์กบั ผูบ้ ริ โภคมากขึ้น โดยความคาดหวังที่สําคัญที่สุดของ
คุ ณภาพเนื้ อคือคุ ณภาพการบริ โภค ซึ่ งประกอบไปด้วยปั จจัยร่ วมของผลรวมต่อคุ ณค่าทางโภชนะ ความนุ่ ม
ความชุ่มฉํ่า และกลิ่นของเนื้ อ ซึ่ งปั จจุบนั ความต้องการบริ โภคเนื้ อมีความหลากหลายในการเลือกบริ โภคมาก
ขึ้น โดยเฉพาะเนื้ อกระบือด้วยเหตุ ผลด้านรสชาติ ที่ดี เป็ นเนื้ อที่มีปริ มาณไขมัน และไตรกลี เซอไรด์น้อยเมื่อ
เทียบกับเนื้อไก่ เนื้อโค และเนื้อปลา แต่เส้นใยมีลกั ษณะหยาบกว่าเนื้อโค อุ ต สาหกรรมการผลิ ต จากเนื้ อ
กระบือมีแนวโน้มในการเจริ ญเติบโตที่สูงขึ้น เนื่องจากมีความเสี่ ยงน้อย จากสารเคมีที่มาจากการกําจัดศัตรู พืช
และการรักษาโรคสัตว์เมื่อเทียบกับการผลิตเนื้ อโคในประเทศที่พฒั นาแล้ว ซึ่ งเนื้ อกระบือผลิ ตในทวีปเอเชี ย
เป็ นส่ วนมากถึงร้อยละ 98.7 เมื่อเทียบกับทัว่ โลก โดยเฉพาะในอินเดียผลิตมากถึง 1.43 ล้านตันต่อปี กระแส
ความต้องการบริ โภคเนื้ อกระบือที่สูงขึ้นเนื่ องจากเป็ นเนื้ อคุณภาพพิเศษที่เรี ยกว่า natural grass-fed beef ซึ่ ง
ได้รับความนิยมมากในกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่รักสุ ขภาพที่ตอ้ งการบริ โภคเนื้อที่มีไขมันตํ่า (Borghese, 2004)
คุณลักษณะพิเศษทีด่ ีต่อสุ ขภาพของผู้บริโภคเนือ้ กระบือ
ไขมันเป็ นส่ วนหนึ่ งในอาหาร 5 หมู่ ที่ช่วยสร้ างความอบอุ่นให้กบั ร่ างกาย โดยไขมัน 1 กรัม จะให้
ความร้อนแก่ร่างกาย 9 แคลอรี่ ไขมันแบ่งได้เป็ น 3 ชนิดใหญ่ๆ ได้แก่ คอเลสเตอรอล (cholesterol) ฟอสฟอไล
ปิ ด(phospholipid) และ ไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) ส่ วนใหญ่ไขมันที่เรากินไปก็คือ ไตรกลีเซอไรด์ ซึ่ งจะ
ประกอบด้วยเอสเทอร์ ของกรดไขมัน 3 โมเลกุลกับกลีเซอรอล
สํ า หรั บก รด ไ ขมั น คื อส ารปร ะ ก อ บ
hydrocarbon ที่ต่อกันเป็ นโซ่ยาว และมีหมู่ -COOH(carboxylic group) อยูท่ ี่ปลายข้างหนึ่ งของโมเลกุล แบ่งได้
เป็ น 2 ชนิ ดใหญ่ตามโครงสร้างทางชี วเคมี คือ กรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acid) จะมีอะตอมของคาร์ บอน
ที่ต่อกันเป็ นลูกโซ่ดว้ ยพันธะเดี่ยว (single bond) เท่านั้น โดยที่แขนของคาร์ บอนแต่ละตัวจะจับกับอะตอมของ
ไฮโดรเจนเต็มไปหมด ไม่มีแขนว่างอยูเ่ ลย จึงช่วยเพิ่มความแข็งแรง (rigidity) ให้กบั เซลล์ไขมันชนิดนี้ จะมีอยู่
ในอาหารจําพวกที่เราเห็นเป็ นชั้นสี ขาวติดอยูใ่ นเนื้อสัตว์ หรื อหนังสัตว์ปีก ไข่แดง นํ้ามันหมู เนย นมผลิตภัณฑ์
จากนม รวมถึ งนํ้ามันที่ได้จากพืชบางชนิ ด เช่น กรดไขมันพาลมิติก (palmitic acid) ที่มีในนํ้ามันปาล์ม นํ้ามัน
มะพร้าว ไขมันชนิดนี้มกั จะเป็ นของแข็งที่อุณหภูมิหอ้ ง และถ้าไม่ถูกใช้เป็ นพลังงานก็มีแนวโน้มที่จะตกตะกอน
ในหลอดเลือด ทําให้ไขมันในเลือดสู ง เกิดความเสี่ ยงที่จะอุดตันในหลอดเลือดได้ เป็ นต้นเหตุของโรคความดัน
โลหิ ตสู ง หัวใจและสมองขาดเลือด เป็ นอัมพฤกษ์อมั พาต เป็ นต้น ส่ วนกรดไขมันอีกชนิดหนึ่ ง คือกรดไขมัน
ไม่อ่ิมตัว (unsaturated fatty acid) จะมีคาร์ บอนที่เรี ยงตัวกันเกิดมีบางตําแหน่งที่จบั กับไฮโดรเจนไม่เต็มกําลัง
เกิดมีพนั ธะคู่ (double bond) อยู่บางตําแหน่ ง จึงช่ วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กบั เซลล์ และมักเป็ นของเหลวที่
อุณหภูมิหอ้ ง แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว หรื อที่เรี ยกว่า monounsaturated fatty acid
(MUFA) การรับประทานอาหารที่มีไขมันประเภทนี้ทดแทนไขมันอิ่มตัวจะช่วยลดระดับ LDL cholesterol ซึ่ง
เป็ นไขมันที่ไม่ดีก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดตีบได้ และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน หรื อกรดไขมันไม่อิ่มตัวสู ง
หรื อที่เรี ยกว่า polyunsaturated fatty acid (PUFA) การรับประทานอาหารที่มีไขมันประเภทนี้ทดแทนไขมันอิ่ม
ตัวจะไม่เพิ่มระดับไขมันในร่ างกาย (ทรงศรี , 2550)
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องค์ประกอบหนึ่ งที่พบในเนื้ อสัตว์เคี้ยวเอื้องคือ conjugated linoleic acid (CLA) ซึ่ งเป็ นตัวการสําคัญ
ในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ (Visoneau et al., 1997) โดยธรรมชาติ CLA ถูกสร้างจากการเกิด isomerisation
และ biohydrogenation ของ กรดไขมันอิ่มตัวสายโซ่ยาว (polyunsaturated fatty acid; PUFA) ของแบคทีเรี ยในรู
เมนและการdesatusation ของ tran-fatty acid ของ PUFA ในเนื้ อเยื่อไขมันและต่อมนํ้านม (Griinari and
Bauman, 1999) จากการทดลองของ Giuffrida et al. (2005) ศึกษาการสกัดไขมันจากเนื้อสันนอกของกระบือ
ปลักและโคซี บู พบว่ามีปริ มาณ CLA (1.83 และ 1.47 mg/g), CLA c9,t11 (1.27 และ 1.01 mg/g) และ CLA t10,
c12 (0.56และ 0.47 mg/g) และ CLA/LA ratio (0.10 และ 0.07) ในกระบือสู งกว่าโคอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
รายงานของ สวก.(2551) พบว่าคุณภาพกรดไขมัน (fatty acid) ในเนื้อของกระบือที่เลี้ยงในแปลงหญ้าผสมถัว่
เทียบกับกลุ่มที่เลี้ยงในแปลงหญ้าอย่างเดียวพบว่า ในเนื้ อกระบือมีสัดส่ วนของกรดไขมัน oleic acid สู งที่สุด
ประมาณ 36.88-37.23 % รองลงมาคือ steric acid และ linoleic acid เท่ากับ 21.27-21.37 และ3.88-4.58%
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของกรดไขมันเปรี ยบเทียบกันพบว่า กระบือกลุ่มที่เลี้ยงในแปลงหญ้า
ผสมถัว่ กับกระบือกลุ่มที่เลี้ ยงในแปลงหญ้าอย่างเดียว มีปริ มาณกรดไขมันอิ่มตัว กรดไขมันไม่อ่ิมตัวเชิ งเดี่ยว
และกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า- 3 ( SFA, MUFA และ total n-3) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ กระบือกลุ่มที่เลี้ยง
ในแปลงหญ้าผสมถัว่ มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFA) และกรดไขมันในกลุ่มโอเมก้า – 6 (total n-6) สู ง
กว่ากระบือกลุ่มทีเ่ ลี้ยงในแปลงหญ้าอย่างเดียวอย่างมีนยั สําคัญ ซึ่ งส่ งผลให้อตั ราส่ วนระหว่าง PUFA:SFA และ
โอเมก้า-6 ต่อโอเมก้า-3 (n-6:n-3) ของกระบือกลุ่มที่เลี้ยงในแปลงหญ้าผสมถัว่ สู งกว่ากลุ่มที่เลี้ ยงในแปลงหญ้า
กินนีสีม่วงเพียงอย่างเดียวอย่างมีนยั สําคัญ นอกจากนี้พบว่า กระบือปลักทั้งสองกลุ่มมีปริ มาณกรดไขมันทั้งหมด
ในเนื้อ (TFA) และ conjugated linoleic acid (CLA) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ โดยรวมแล้วเนื้ อกระบือมี
กรดไขมันที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคสู ง จากการทดลองของ Rule et al., 2002; Giuffrida de
Mendoza et al., 2005 พบว่า มีปริ มาณ CLA ใน bison (2.9-4.8 mg/g FAME), กระบือปลัก (1.83 mg/g fatty
acid) และ Zebu (1.47 mg/g fatty acid) ตามลําดับ ซึ่ งมีปัจจัยมากมายที่ส่งผลต่อ CLA เช่น ความผันแปรของ
ฤดูกาล พันธุ กรรมของสัตว์ การผลิต แต่อาหารเป็ นปั จจัยที่สําคัญเนื่องจากเป็ นสารตั้งต้นในการเปลี่ยนไปเป็ น
CLA ความเข้มข้นของ CLA ในเนื้ อสัตว์แตกต่างกันตามชนิดของสัตว์ เนื้ อสัตว์เคี้ยวเอื้อง มี CLA ในระดับสู ง
กว่าเนื้อสัตว์กระเพาะเดี่ยว
คอเลสเทอรอล (Cholesterol) เป็ นทั้งสาร สเตรี อยด์(steroid) ลิพิด(lipid) และ แอลกอฮอล์ พบใน ผนัง
เซลล์ของทุกเนื้ อเยื้อในร่ างกายและถู กขนส่ งในกระแสเลื อดของสัตว์ คอเลสเทอรอลส่ วนใหญ่ไม่ได้มากับ
อาหารแต่จะถูกสังเคราะห์ข้ ึนภายในร่ างกาย จะสะสมอยูม่ ากในเนื้อเยื้อของอวัยวะที่สร้างมันขึ้นมาเช่น ตับ ไข
สันหลัง (spinal cord) สมอง และ ผนังหลอดเลือดแดง (atheroma) คอเลสเทอรอลมีบทบาทในกระบวนการทาง
ชี วเคมี ม ากมาย แต่ ที่รู้จกั กันดี คื อ มันเป็ นสาเหตุ ท าํ ให้เกิ ดโรคหัวใจและระบบหลอดเลื อด (cardiovascular
disease) และภาวะคอเลสเทอรอลในเลือดสู ง ในประเทศออสเตรเลียมีการรณรงค์ให้คนในประเทศหันมา
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บริ โภคเนื้อกระบือคุณภาพที่เป็ นที่รู้จกั กันในชื่ อ “ TenderBuff ” นับเป็ นเวลากว่า 20 ปี มาแล้ว จากการรายงาน
ของ Lemcke et al.(2006) อ้างว่าเนื้ อกระบือมีคุณสมบัติที่ดีต่อผูบ้ ริ โภคหลายๆอย่าง โดยเฉพาะเนื้ อทีค่ วามน่า
รับประทานทั้งด้าน สี กลิ่ น ความนุ่ ม รสชาด และคุ ณสมบัติทางโภชนาการที่ดีทางไขมันที่เป็ นประโยชน์
(ตารางที ่ 1) เมื่อเที ย บกับ เนื้ อสั ตว์หลายชนิ ดโดยเฉพาะในเนื้ อโค จากการทดลองของ Rocha (2001)
เปรี ยบเทียบคุณลักษณะในเนื้อกระบือและโคพบว่า เนื้อกระบือนั้นมีคอเลสเตอรอลตํ่ากว่า 40% และมีแคลอรี่ ต่าํ
กว่า 55% โปรตีนสู งกว่า 11% แร่ ธาตุสูงกว่า 10% เมื่อเทียบกับโค (ตารางที่ 2)
Table 1. Nutrient analysis of meat types per 100 g raw lean edible portion (Lemcke et al., 2006)
Item

Energy

Protein

Iron

Cholesterol

Fat

TenderBuff
Chicken
Beef
Fish

416
506
502
386

20.4
21.0
22.0
18.0

1.6
1.1
2.2
0.3

1.4
4.2
3.7
2.2

46
69
60
60

Saturated
fat
0.46
1.18
1.6
0.54

Monounsatu
rated fat
0.42
1.81
1.52
0.45

Table 2. Comparison of some characteristics of bovine and buffalo meat (100 g) (Rocha, 2001)
Characteristics
Buffalo
- Calories (Kcal)
131.00
- Protein (N x 6.25)
26.83
- Total fat (g)
1.80
- Fatty acid:
- Saturated (g)
0.60
- Monosaturated (g)
0.53
- Polysaturated (g)
0.36
- Cholesterol (mg)
61.00
- Minerals
Calcium, Iron, Magnesium, Phosphorus, Potassium, Sodium,
641.80
Zinc,Copper and Manganese (total mg)
- Vitamins
Ascorbic acid, Thiamine, Riboflavin, Niacin, Pantotenic acid,
20.95
Vit.B6, Folacin and Vit. B12 (total mg)

Polyunsat
urated fat
0.27
0.47
0.24
0.55

Bovine
289.00
24.07
20.69
8.13
9.06
0.77
90.00
583.70

18.52
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คุณภาพซากและคุณภาพเนือ้ กระบือ
คุณภาพซากกระบือ
ซากกระบือ (buffalo carcass) คือ ส่ วนที่เหลือจากกระบือที่ถูกฆ่าแล้วไม่รวมหัวหนัง เลือดและเครื่ อง
ในส่ วนประกอบที่สาํ คัญของซากได้แก่ กล้ามเนื้อ ไขมัน และกระดูก ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพซากกระบือขึ้นอยู่
กับปั จจัยต่างๆ ได้แก่ อาหารที่กิน การเจริ ญเติบโตชดเชย เพศ พันธุ์ อายุและนํ้าหนัก และฮอร์ โมน เป็ นต้น
Chantalakahana (1981) กล่าวว่า เปอร์ เซ็นต์ซากของกระบือพื้นเมืองที่มีน้ าํ หนักระหว่าง 270-430 กิโลกรัม อยู่
ระหว่าง 43 – 49 % Thawinprawat et al. (1985) รายงานว่าจากการศึกษาการขุนกระบือพื้นเมืองจํานวน 16
ตัว นํ้าหนักเฉลี่ย 328.5 กิโลกรัม มีเปอร์ เซ็นต์ซากเฉลี่ย 43.84%
Na-Chiangmai et al. (1991) ศึกษาการขุน
กระบือปลักเปรี ยบเทียบกับกระบือลูกผสมมูร่าห์-ปลัก อายุ 2 ปี ด้วยกากมะพร้าวและกากปาล์มนํ้ามันเป็ นเวลา 6
เดื อ น พบว่ า กระบื อ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โต 700 ถึ ง 1,000 กรั ม ต่ อ วัน และให้ เ ปอร์ เ ซ็ น ต์คุ ณ ภาพซาก 48%
ประเทือง และคณะ(2539) รายงานว่ากระบือพื้นเมืองไทยเมื่อนํามาขุนหลังหย่านมเป็ นเวลา 10 เดือน และฆ่า
ชําแหละเมื่ออายุประมาณ 2 ปี มีเปอร์ เซ็นต์ซากอุ่น (hot carcass) เปอร์ เซ็นต์ซากเย็น (Chilled Carcass) และ
เปอร์ เซ็นต์เนื้ อแดงรวม เท่ากับ 49.43+3.08 47.74+1.58 และ 33.94+1.5 ตามลําดับ ในขณะที่ทวีป (2538)
กล่าวว่า กระบือพื้นเมืองที่ทาํ การขุนเมื่ออายุประมาณ 1.5 – 2 ปี โดยเสริ มอาหารข้น 1.5 และ 1 เปอร์ เซ็นต์ ของ
นํ้าหนักตัว มีซากอุ่น 50.11 เปอร์ เซ็ นต์ และ 50.53 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ กระบือเกือบทุกพันธุ์ แม้แต่กระบือ
พันธุ์นมเป็ นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ ลักษณะซากคล้ายคลึงกับโค ถึงแม้วา่ ส่ วนของหนังและหัวกระบือจะมีขนาด
ใหญ่กว่าโค แต่ปริ มาณของเนื้อที่ใช้ประโยชน์ได้ก็ไม่ได้แตกต่างกัน มีรายงานจากประเทศบราซิ ลว่า กระบือรุ่ น
พันธุ์เมดิ เตอร์ เรเนี ยนและโครุ่ นตัวผูพ้ นั ธุ์ซีบู มีเปอร์ เซ็นต์ซากเป็ น 55.5 และ 56.6 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ ส่ วน
กระบือปลักในออสเตรเลียให้เปอร์ เซ็นต์ซากได้ 53 เปอร์เซ็นต์ กระบือเป็ นสัตว์ท่ีให้เนื้อมาก ไขมันหุม้ ซากมี
ขนาดบางกว่าโคขุนแม้แต่ตวั ที่ดูวา่ อ้วนแต่กล้ามเนื้อก็มีขนาดใหญ่ นักวิจยั ออสเตรเลียพบว่า การผลิตกระบือที่มี
ไขมันเกิ นกว่า 25 เปอร์ เซ็ นต์ ทําได้ยาก ในขณะที่ซากโคที่ได้รับการคัดเลือกอย่างดีอาจประกอบด้วยไขมัน
ประมาณ 35 เปอร์ เซ็ นต์ ถึ งแม้ว่าจะขุนกระบือด้วยอาหารข้นแล้วก็ตามบางครั้งก็ยงั พบว่าส่ วนประกอบของ
ไขมันในซากยังตํ่าอยู่ ส่ วนกระบือเพศผูต้ อนมีไขมันใต้ผวิ หนังจนบางครั้งไม่เห็นความแตกต่างระหว่างคุณภาพ
ซากของกระบือรุ่ นและโครุ่ น โดยทัว่ ไปซากของกระบือมีซี่โครงกลมกว้างกว่าโค มีอตั ราส่ วนของกล้ามเนื้ อสู ง
กว่า แต่กระดู กและไขมันตํ่ากว่าของโค หนังกระบือจะหนาจนกระทัง่ สามารถแล่ออกได้ 2-3 ชั้น ก่อนนําไป
ฟอกหนัง (สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ, 2532) รายงานของ สวก.(2551) ศึกษาคุณภาพซากกระบือ ที่
เลี้ยงในแปลงหญ้าผสมถัว่ มีน้ าํ หนักก่อนชําแหละ 338 กิโลกรัม ชําแหละแล้วได้น้ าํ หนักซากอุ่นประมาณ 160
กิโลกรัมและนํ้าหนักซากเย็น 157 กิโลกรัม คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ซาก 45.97 % ขณะที่กระบือที่เลี้ยงในแปลงหญ้า
กินนีสีม่วงอย่างเดียว มีเปอร์ เซ็นต์ซากเฉลี่ย 42.82 % นิกร และคณะ (2552) ศึกษาคุณภาพซากกระบือเต็มวัยที่
เลี้ยงขุนในคอก ด้วยอาหารข้นที่มีระดับโภชนะย่อยได้ประมาณ 70 % มีโปรตีนหยาบประมาณ 10 %ส่ วนอาหาร
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หยาบใช้หญ้า แพงโกล่ าแห้งซึ่ งมี ระดับ โภชนะย่อยได้ ประมาณ 46 % มี โปรตีนหยาบประมาณ 8.7 % โดย
กระบือกลุ่มที่ 1 ให้อาหารข้น 1.5% ของนํ้าหนักตัว อาหารหยาบให้กินเต็มที่ กระบือกลุ่มที่ 2 ให้อาหารข้น
2.0% ของนํ้าหนักตัว อาหารหยาบให้กินเต็มที่ ขุนจนถึงนํ้าหนักสุ ดท้ายประมาณ 500 กิ โลกรัม ผลการศึกษา
พบว่ากระบื อในกลุ่ มที่ให้อาหารข้นระดับ 1.5% ของนํ้าหนักตัว มี การเจริ ญเติ บโต และสมรรถนะการผลิ ต
ใกล้เคียงกันกับกลุ่มที่ได้รับอาหาร 2.0% ของนํ้าหนักตัว โดยกระบื อกลุ่มแรก มี น้ าํ หนักมี ชีวิตก่อนชําแหละ
522.33 กิโลกรัม นํ้าหนักซากอุ่น 267.70 กิโลกรัม นํ้าหนักซากเย็น 262.73 กิโลกรัม และเปอร์เซ็นต์ซาก 50.26%
ขณะที ่ก ระบื อกลุ่ ม ที่ส องมี น้ าํ หนัก มี ชี วิตก่ อนชํ าแหละ 520.50 กิ โลกรัม นํ้า หนั กซากอุ่ น 265.10 กิ โลกรั ม
นํ้าหนักซากเย็น 258.93 กิโลกรัมและเปอร์ เซ็นต์ซาก 49.74%
รักเกียรติและคณะ( 2550) พบว่า กระบือมี
เปอร์ เซ็นต์ซากและพื้นที่หน้าตัดเนื้ อสันนอกน้อยกว่าโคพื้นเมือง ซึ่ งมีเปอร์ เซ็นต์ซากประมาณ 54.50 % และมี
พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันนอกเฉลี่ย 60.35 ตารางเซนติเมตร ขณะที่กระบือมีสัดส่ วนอวัยวะภายนอก ได้แก่ หัว หนัง
แข้งหน้า แข้งหลัง เลือด หาง อัณฑะ รวมทั้งสัดส่ วนอวัยวะภายใน ได้แก่ ตับ ลําไส้เล็ก และกระเพาะรวมสู งกว่า
โคพื้นเมือง
ทวีพร และคณะ (2546) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบการขุนโคนม โคเนื้ อ และกระบือปลัก พบว่า
เปอร์ เซ็นต์ซากอุ่นเฉลี่ยเท่ากับ 53.78, 56.20 และ 52.31 % ตามลําดับ ซากอุ่นของโคเนื้ อ สู งกว่าโคนม และ
กระบืออย่างมีนยั สําคัญ Marcos et al. (2003) รายงานว่าเปอร์ เซ็นต์ซากอุ่น ซากเย็น เท่ากับ50.3-51.2 และ
48.8-49.5% ตามลําดับ สําหรับกระบือที่ได้รับสัดส่ วนอาหารหยาบต่ออาหารข้นที่แตกต่างกันซึ่ งมีน้ าํ หนักฆ่าที่
500 กิโลกรัม Romita et al. (1982) ศึกษาผลของอายุฆ่าที่ต่างกัน (20, 28, 36, 52 และ64 สัปดาห์) กันในการ
เลี้ ยงโดยให้อาหารและสภาวะแวดล้อมเหมือนกันในกระบือและโคฟรี เชี ยนเพื่อเปรี ยบเทียบสมรรถภาพการ
ผลิต พบว่าแนวโน้มการเจริ ญเติบโตของกระบือเหมือนกับโค หัวและหนังของกระบือหนักกว่าโคแต่มีน้ าํ หนัก
ซากที่นอ้ ยกว่าที่อายุเท่ากัน เมื่อเปรี ยบเทียบเปอร์ เซ็นต์เนื้อแดงของกระบือพบว่าสู งกว่าโคที่อายุ 20, 28 และ
36 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามเมื่ออายุที่มากกว่า 36 สัปดาห์ไม่พบการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการขุนในกระบือ กระบือมี
ไขมันใต้ผวิ หนังที่มากกว่า แต่ไขมันแทรกน้อยกว่าในโค ที่อายุ 36, 52 และ 64 สัปดาห์
คุณภาพเนือ้ กระบือ
เนื้อสัตว์ทีม่ ีคุณภาพดีน้ นั ประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ ที่สําคัญหลายประการตามลักษณะที่จะนําไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ ปั จจัยที่เป็ นตัวกําหนดคุณภาพเนื้ อสัตว์ได้แก่ คุณภาพทางโภชนาการ คุณภาพทางการ
บริ โภค ด้านความสะอาดปลอดจากเชื้ อโรค คุณภาพที่เกี่ยวกับการแปรรู ปเนื้ อสัตว์ และปั จจัยภายนอกอื่นๆ
ดังต่อไปนี้
1. คุณภาพทางโภชนาการของเนื้อกระบือ ลักษณะเนื้ อโคและกระบือโดยทัว่ ไปแล้ว มีความใกล้เคียง
กันมาก คือ กล้ามเนื้อมีค่าความเป็ นกรด-ด่าง 5.4 เมื่อทําให้เย็นจะมีการหดตัว 2 เปอร์ เซ็นต์ ความชื้ นมีประมาณ
76.6 เปอร์ เซ็นต์โปรตีน 19 เปอร์ เซ็นต์ และแร่ ธาตุ 1 เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนที่แตกต่างที่เห็นได้ชดั เจน คือ ไขมันของ
กระบือจะเป็ นสี ขาวเสมอ และเนื้ อกระบือจะมีสีคลํ้ากว่าเนื้ อโค เนื่องจากมีเม็ดสี มากกว่าและมีไขมันแทรกใน
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กล้ามเนื้อน้อยกว่า (สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ, 2532) เนื้ อกระบือเป็ นเนื้ อที่มีคุณภาพดีเช่นเดียวกับ
เนื้อวัว (ตารางที่ 3) เนื้ อกระบือมีโปรตีนร้อยละ 20 เท่ากับเนื้ อโค แต่มีไขมันแทรกตํ่ากว่า เนื้อกระบือมีลกั ษณะ
ทางธรรมชาติของเส้นใยกล้ามเนื้ อ (fasciculi) และเนื้ อสัมผัส (texture) ที่หยาบกว่าเนื้อโค (ชัยณรงค์ และคณะ,
2525; จรัญ,2527) สี ของเนื้อกระบือก็เข้มกว่าเนื้อโค เพราะมีรงควัตถุ (pigment) และไมโอโกลบิน (myoglobin)
มากกว่า ทั้งนี้สีของเนื้อมีความสัมพันธ์กบั อายุของกระบือ (Valin et al., 1984)
Table 3. Chemical components of buffalo meat and beef (จรัญ, 2527)
Contents
Water (%)
Protein (%)
Buffalo
75.5
20.3
Beef
66.5
20.2

Fat (%)
3.5
12.3

Ash (%)
0.6
0.9

2. คุณภาพทางการบริโภคเนือ้ กระบือ ลักษณะที่ชวนรับประทานของเนื้ อสัตว์หมายถึง ลักษณะที่จูงใจ
ผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการการผลิตอาหารประเภทเนื้อหรื อผูซ้ ้ือ ซึ่ งนําเนื้อสัตว์ไปบริ โภค ลักษณะที่กล่าวถึง
นั้นได้แก่ สี ของเนื้ อ (colour) ไขมันที่แทรกอยู่ระหว่างเส้นใยกล้ามเนื้ อ ความนุ่มของเนื้ อสัตว์ (tenderness)
ลักษณะเนื้อสัมผัส (texture) กลิ่นและรสชาติ (flavor) ความสามารถในการอุม้ นํ้า (water holding capacity) และ
ขนาดของเส้นใยกล้ามเนื้อ
3. คุณภาพด้ านความสะอาดและความปลอดภัย คุ ณภาพในด้านความสะอาดและความปลอดภัย
หมายถึง ความบริ สุทธิ์ ของเนื้ อสัตว์ที่ตอ้ งไม่มีการปนเปื้ อนจาก จุลินทรี ย ์ พยาธิ และสารพิษตกค้างในเนื้ อ ซึ่ ง
อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการบริ โภคได้
4. คุณภาพของเนือ้ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการแปรรู ป คุณภาพของเนื้ อกระบือบางประการมีความสําคัญต่อการ
แปรรู ป เนื้ อที่เป็ นวัตถุ ดิบในการแปรรู ปมีผลต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะได้จากการแปรรู ปนั้น ถ้าเนื้ อ
กระบือมีคุณภาพทีดีจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีไปด้วย แต่หากเนื้ อกระบือมีคุณภาพไม่ดีอาจส่ งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่
ดีดว้ ย คุณภาพเนื้อกระบือที่ได้ก่อนการนําไปแปรรู ปจึงมีความสําคัญมาก ซึ่ งได้แก่
4.1 สี ของเนื้อกระบือ สี ของเนื้ อสัตว์เป็ นความรู้สึกประการแรกที่ผบู้ ริ โภคสามารถสัมผัสได้ และเป็ น
ปั จจัยสําคัญที่สุดที่ทาํ ให้ผูบ้ ริ โภค ตัดสิ นใจในการซื้ อหรื อไม่ซ้ื อ องค์ประกอบที่ทาํ ให้เนื้ อมี สีได้คือ heam
proteins โปรตีนไมโอโกลบินและฮีโมโกลบิน มีส่วนของ heam ซึ่ งเป็ นธาตุเหล็กเป็ นองค์ประกอบอยูต่ รงกลาง
ของโมเลกุล ปริ มาณของไมโอโกลบินในสัตว์มากหรื อน้อยขึ้นกับ สกุล อายุ เพศกล้ามเนื้ อและการที่สัตว์มี
กิจกรรมมากน้อยเพียงใดด้วย (เยาวลักษณ์ , 2536) Dosi et al. (2006) รายงานว่าสี ของเนื้ อกระบือปลักมีความ
เข้มกว่าสี ของเนื้อวัว เนื่องจากความเข้มข้นของ Mb และขั้นตอนของการเกิด oxidation
สี ของเนื้ อสั ต ว์
อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของไมโอโกลบินได้ เมื่อสัตว์ตายจะไม่มีออกซิ เจน
ส่ งมายังกล้ามเนื้อไมโอโกลบิน การบรรจุเนื้อในถาดโฟม หรื อพลาสติกซึ่ งห่อด้วยฟิ ล์มพลาสติกทีจ่ าํ หน่ายตาม
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ซุ ป เปอร์ มาเกตทัว่ ไปจะช่ วยให้ออกซิ เจนสามารถผ่านแผ่นฟิ ล์มได้บา้ ง จึง ทํา ให้ไ มโอ- โกลบิ นสามารถ
เปลี่ยนเป็ นออกซี ไมโอโกลบินเพือ่ ให้เนื้อมีสีแดงสดได้ ฟิ ล์มพลาสติกที่ใช้ ห่อหุม้ จึงควร เป็ นพลาสติกที่ยอมให้
ออกซิเจนผ่านเข้าออกได้ เช่น พวกโพลิไวนิลคลอไรด์ และโพลิเอททิลีน เป็ นต้น
4.2 กลิ่นและรสชาด เนื้อสดจะมีกลิ่นอ่อนและรสคล้ายโลหิ ต (blood like taste) จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ ง
ผ่านการทําให้สุก จึงจะช่วยให้ได้รสชาติที่ดีข้ ึน เมื่อคนเราเคี้ยวเนื้ อเส้นใยของเนื้ อจะแตกตัวทําให้ของเหลวที่มี
รสชาติ ร วมทั้ง สารประกอบของกลิ่ นระเหยได้ถู ก ปล่ อยเข้า ไปในปากด้ว ย เนื้ อสั ตว์แ ทบทุ ก ประเภทมี
สารประกอบที่ให้กลิ่นและรสชาติคล้ายคลึงกันแต่ปริ มาณของสารประกอบนั้นๆจะแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ยอ่ ม
แล้วแต่เนื้อสัตว์แต่ละประเภท เนื้อสัตว์แต่ละชนิดมีกลิ่นและรสชาติที่เป็ นลักษณะเฉพาะตัวซึ่ งขึ้นอยูก่ บั สัดส่ วน
ของสารประกอบที่ทาํ ให้เกิ ดกลิ่น (สัญชัย,2547) รสชาดของเนื้ อมาจากปฏิกิริยา Maillard reaction ระหว่าง
กรดอะมิโน การรี ดิวซ์น้ าํ ตาลและการย่อยสลายกรดไขมัน (Gandemer, 1999) นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยอื่นอีก เช่น
ความเครี ยดของสัตว์ก่อนตาย การบ่มเนื้อภายหลังการตายการเก็บเนื้อและวิธีการทําให้เนื้อสุ ก การปรับปรุ งกลิ่น
รสเนื้ อกระบือบด เนื่องจากกระบือส่ วนใหญ่เป็ นกระบื อที่มีอายุมากและปลดจากการทํางาน เนื้ อกระบือจึงมี
ความหยาบและเหนียว จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อเพื่อสามารถเพิ่มผลตอบแทนจากเนื้อที่มีความเหนียวได้
(Anjaneyulu et al., 1990)
4.3 ความนุ่ มของเนื้ อ (tenderness) ความนุ่มเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ทาํ ให้เกิดความรู้สึกว่าเนื้ ออร่ อยหรื อไม่
เนื้อทีม่ ีความนุ่มย่อมง่ายต่อการกัดหรื อเคี้ยว เมื่อสัมผัสกับเนื้ อเยื่อบริ เวณแก้มและลิ้นจะทําให้รู้สึกอ่อนนุ่มและ
เมื่อเคี้ยวไประยะหนึ่ งเนื้ อจะยุ่ยละเอียด จึงทําให้ผูบ้ ริ โภค เกิ ดความพอใจเนื้ อที่มีความนุ่ มได้มากกว่าเนื้ อที่
เหนียวความนุ่มของเนื้อสัตว์
ความนุ่มของเนื้ อขึ้นอยู่กบั ชนิ ดของสัตว์ พันธุ์สัตว์ อายุ ชนิ ดของกล้ามเนื้ อ
ปริ มาณของไขมันที่แทรกอยู่ในกล้ามเนื้ อ กระบวนการในการฆ่า การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของกล้ามเนื้ อหลัง
การแช่ เย็น การแช่ แข็ง และระยะเวลาในการบ่มเนื้ อ ความนุ่ มของเนื้ อมีผลโดยตรงต่อเนื้ อสัมผัสของเนื้ อซึ่ ง
ส่ งผลต่อความน่ารับประทานของเนื้อด้วย (สัญชัย, 2547) การบดเนื้อ หรื อใช้วตั ถุแหลมคม เช่น ปลายส้อมหรื อ
เหล็กแหลมขนาดเล็กแทง การใช้คอ้ นที่เป็ น ปุ่ มแหลมทุบชิ้นเนื้อเพือ่ ให้เนื้อเยือ่ เกี่ยวพันฉี กขาดจะช่วยทําให้เนื้ อ
นุ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ อาจใช้สารเคมีได้เช่นกัน เช่น การใช้กรดอ่อน โดยใช้น้ าํ ส้มสายชูหรื อนํ้ามะนาวหมักเนื้ อ
กรดอ่อนเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการบวมนํ้าของคอลลาเจน ซึ่ งทําให้พนั ธะไฮโดรเจนภายในคอลลาเจนถูกตัดขาด
จึงทําให้เนื้ อนุ่มขึ้น อีกวิธีหนึ่ งที่นิยมกันมากคือการใช้เอนไซม์ เช่น เอนไซม์ปาเปน (papain) ที่มีในยางจากใบ
และผลมะละกอดิบ เอนไซม์โบรมิลิน (bromelin) ในสับปะรด เอนไซม์เหล่านี้มี คุณสมบัติในการย่อยโปรตีน
ได้ เมือ่ ผสมหรื อคลุกเคล้ากับเนื้อจะช่วยย่อยโปรตีนคอลลาเจน และอิลาสติน จนมีผลทําให้ เนื้ อ นุ่มขึ้นแต่ตอ้ ง
ใช้ในปริ มาณที่เหมาะสมมิฉะนั้นอาจทําให้ชิ้นเนื้อถูกย่อยจนเปื่ อยได้
4.4 ความชุ่ มฉํ่าของเนื้ อ (juiciness) ความชุ่มฉํ่าเป็ นปั จจัยสําคัญด้านการบริ โภค ซึ่ งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
คือ โครงสร้างของเนื้ อที่มีผลต่อความสามารถในการอุม้ นํ้าของเนื้ อ (water holding capacity) และยังมีผลต่อค่า
การสู ญเสี ยขณะประกอบอาหารด้วย ความสามารถในการอุม้ นํ้าของเนื้ อสัตว์เกิดจากโปรตีนในกล้ามเนื้ อมี
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ความเป็ นประจุสูงจึงสามารถจับโมเลกุลของนํ้าไว้ได้ดี ขณะที่เมื่อกล้ามเนื้ อ เกิดการเกร็ งตัวเนื้อ จะมีความเป็ น
กรดสู ง ขึ้ นซึ่ ง เป็ นการเพิ่ม ประจุ ข้ วั ลบให้สู ง ขึ้ น ประจุ ข้ วั ลบเหล่ า นี้ จะไปทํา ให้ป ระจุ ใ นเนื้ อมี ค่ า เป็ นกลาง
(neutralization) จึงทําให้โมเลกุลของนํ้าที่ถูกจับไว้หลุดออกไป ความชุ่มฉํ่าของเนื้ อสามารถประเมินด้วยการ
ตรวจชิม ตัวอย่างเช่น ขณะที่เคี้ยวอยู่ในปากทําให้รู้สึกว่าเนื้อไม่แห้ง และรวมทั้งไขมันที่แทรกในกล้ามเนื้ อทํา
ให้เนื้อชุ่มฉํ่า และยังส่ งผลให้เนื้อนั้นนุ่มขึ้น สัญชัย (2547) กล่าวว่าเนื้ อที่มีความชุ่มฉํ่าเมื่อเคี้ยวอยูใ่ นปากจะมี
ความรู้สึกไม่เหนียว และเนื้อไม่แห้ง ซึ่งส่ วนใหญ่จะได้จากเนื้อสัตว์ท่ีมีอายุนอ้ ยหรื อเนื้ อที่มีความสามารถอุม้ นํ้า
ได้ดี
4.5 ลักษณะเนื้ อสัมผัสของเนื้ อ (texture) ผูบ้ ริ โภคมักยอมรับเนื้ อที่มีลกั ษณะเนื้ อสัมผัสแบบละเอียด
(fine texture) โดยเนื้ อที่มีความแน่นพอเหมาะ มีการยึดระหว่างมัดกล้ามเนื้ อพอสมควร และมีการยึดกันของ
กล้ามเนื้ อแต่ละก้อนด้วยขนาดของมัดกล้ามเนื้ อมีผลต่อลักษณะของเนื้ อสัมผัส การที่กล้ามเนื้ อถูกเปลี่ยนใน
ลักษณะ PSE-meat (Pale soft exudative), DFD-meat (Dark firm dry) และกรณี กล้ามเนื้อเปลี่ยนไปเป็ นเนื้ อสัตว์
โดยที่ความเป็ นกรดด่างค่อยๆลดลงตามปกติ จะมีผลต่อลักษณะเนื้ อสัมผัสของเนื้ อ (สัญชัย, 2547) สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (2532) พบว่ามีหลักฐานบางอย่างแสดงว่ากระบือยังคงรักษาความนุ่มของเนื้อไว้ได้
ถึ งแม้จะมี อายุมากกว่าโค ทั้งนี้ เพราะการเชื่อมกันของเนื้ อเยือ่ ต่างๆ ในกระบื อจะมากขึ้ นเมื่อมี อายุมาก และ
เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางของใยกล้ามเนื้ อของกระบือจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้ากว่าโค ในการทดลองเดียวกับ
ความนุ่ มของกล้ามเนื้ อโดยการวัดแรงตัดผ่านเนื้ อ (shear force) พบว่าเนื้ อลูกกระบือรุ่ นอายุ 16-30 เดือน มี
ค่าแรงตัดเท่ากับเนื้อโคขุนพันธุ์แองกัส พันธุ์เฮียร์ ฟอด และเนื้ อลูกโคพันธุ์ฟรี เชี่ยนอายุ 12-18 เดือน ด้วยเหตุน้ ี
ทําให้เกษตรกรสามารถจัดหาเนื้อนุ่มมาสนองความต้องการของตลาดได้
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อคุณภาพของเนือ้ กระบือ
เนื้อสัตว์จะมีคุณภาพดีตามคุณสมบัติที่ได้กล่าวมาหรื อไม่ เกี่ยวข้องกับปั จจัยหลายประการ (จุฑารัตน์,
2528 ; เยาวลักษณ์, 2536) นับตั้งแต่ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับตัวสัตว์เอง และปั จจัยภายนอกต่าง ๆ ได้แก่
1. การผลิ ตจากฟาร์ ม ขั้นตอนการผลิตสัตว์จากฟาร์ มมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพเนื้ อ นับตั้งแต่การ
คัดเลือกพันธุ์สัตว์ อาหารการจัดการ การเลี้ ยงดูและสภาพโรงเรื อนภายในฟาร์ ม การให้ยาสัตว์ จําเป็ นต้องมี
ระบบมาตรฐานฟาร์ มเข้ามาใช้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีความสําคัญในระดับเบื้องต้น ในการจัดการให้เนื้อให้มีคุณภาพ
2. การขนส่ งสัตว์ไปยังโรงฆ่า การขนส่ งสัตว์ไปสู่ โรงฆ่าสัตว์นับเป็ นขั้นตอนที่สําคัญต่อคุ ณภาพ
เนื้อสัตว์เป็ นอย่างมากเพราะอาจทําให้สัตว์บาดเจ็บ มีรอยชํ้า จุดเลือด หรื อสัตว์ตายได้ ปั จจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
เรื่ องนี้ ได้แก่ พาหนะที่ใช้บรรทุก ระยะทางในการขนส่ ง สภาพภูมิอากาศ ความแออัด อุปกรณ์ที่ใช้ในการขน
ย้าย เป็ นต้น การดําเนิ นการในขั้นตอนการขนส่ งจะต้องกระทําด้วยความระมัดระวังให้ได้ตามมาตรฐานสากล
และควรมีความปราณี ต่อสัตว์

11

3. การปฏิบตั ิต่อสัตว์ในคอกพักสัตว์ การปฏิบตั ิตอ่ สัตว์ในคอกพักสัตว์ต้ งั แต่ระยะการพักสัตว์ การให้
สัตว์ได้ดื่มนํ้าเต็มที่ หรื อ การให้อาหาร เมื่อจําเป็ น และการอาบนํ้าสัตว์ภายในคอกพัก มีผลให้ได้เนื้ อสัตว์ที่มี
คุณภาพดีท้ งั สิ้ น
4. การดําเนิ นการภายในโรงฆ่าสัตว์ การดําเนิ นการภายในโรงฆ่าสัตว์ที่มีผลต่อคุณภาพเนื้ อสัตว์ ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับ กรรมวิธีข้ นั ตอนและเทคนิ คในการปฏิบตั ิในขบวนการฆ่าและชําแหละซากอย่างถูกวิธีและได้
มาตรฐาน
5. การเก็บรักษาซาก การเก็บรักษาซากไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 1-4 องศาเซลเซี ยส เพื่อการ ลด
อุณหภูมิซากจัดเป็ นวิธีการรักษาคุณภาพเนื้ อที่ดี เนื่องจากความเย็นจะช่วยลดปริ มาณการกระจายและการเจริ ญ
ของเชื้อจุลินทรี ย ์ อย่างไรก็ตามการเก็บรักษาซากที่ไม่ถูกต้องจะมีผลเสี ยต่อคุณภาพเนื้อมาก
6. การปฏิ บตั ิในระหว่างขบวนการตัดแต่งซาก การปฏิบตั ิในระหว่างขบวนการตัดแต่งซาก ได้แก่
เทคนิคในการตัดแต่ง ความพร้ อมและความสะอาดของห้องตัดแต่งและอุปกรณ์ อุณหภูมิและความชื้ นในห้อง
ตัดแต่ง ทักษะและความชํานาญของผูต้ ดั แต่งเนื้ อตลอดจนสุ ขภาพของ ผูป้ ฏิ บตั ิงานล้วนมีผลต่อคุ ณภาพเนื้ อ
โดยตรงทั้งสิ้ น
7. การบรรจุและการจัดจําหน่าย การบรรจุเนื้ อสัตว์เพือ่ รอจําหน่ายและวิธีการวางจัดจําหน่ าย เช่ น
การบรรจุ ลงในถาดโฟมที่สะอาดและมีแผ่นฟิ ล์ม ปิ ดเพือ่ ป้ องกันการติดเชื้ อจุลินทรี ยจ์ ากอากาศ หรื อการบรรจุ
ในถุงสุ ญญากาศหรื อในสภาพดัดแปรบรรยากาศในการบรรจุ หรื อการเก็บรักษาเนื้อโดยใช้อุณหภูมิ – 40 องศา
เซลเซี ยส เพือ่ ให้เก็บเนื้ อสัตว์ได้นานหลายเดือนโดยการ แช่เย็นหรื อ แช่เยือกแข็ง ซึ่ งมีผลต่อคุณภาพเนื้ อและ
การเพิ่มจํานวนของเชื้ อจุลินทรี ยเ์ ป็ นอย่างมาก การเก็บเนื้ อสัตว์จะมีอุณหภูมิ ใกล้เคียงกับอุณหภูมิอากาศซึ่ ง
เหมาะสมกับการเจริ ญของเชื้ อจุลินทรี ย ์ หรื อการใช้ภาชนะที่ไม่สะอาดหรื อมีปนเปื้ อน ฝุ่ นละอองที่ติดมากับ
อากาศก็มีผลต่อคุณภาพของเนื้อได้ ในปั จจุบนั มีการพัฒนาร้านจําหน่ายเนื้ อสัตว์สดตาม ตลาดบาง แห่ งโดยการ
กั้นเป็ นห้องเพื่อควบคุมอุณหภูมิและรักษาความสะอาดมากยิง่ ขึ้น
ปัจจัยทางด้ านการตลาดทีม่ ีผลกระทบต่ อการผลิตเนือ้ กระบือคุณภาพ
การศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับการบริ โภคเนื้อกระบือโดยตรงในประเทศ
ไทย นั้น มีการรายงานไว้นอ้ ยมาก จีรสิ ทธิ์ (2529) รายงานว่า การขุนโคเนื้ อและกระบือเนื้ อ เพื่อให้ได้เนื้ อที่มี
คุ ณภาพดี น้ ัน สามารถกระทํา ได้เ มื ่อ มี พ นั ธุ์ ดี อาหารดี และการเลี้ ย งดู ดี อุ ป สรรคไม่ ไ ด้อยู่ที ่ พันธุ์ อายุสัต ว์
ระยะเวลาขุนหรื อคุณภาพอาหาร แต่ปัญหาสําคัญอยู่ที่การซื้ อขายเนื้ อโค กระบือโดยมิได้คาํ นึงถึงด้านคุณภาพ
เนื้อ (meat quality) การให้ราคาตามอันดับชั้นของเนื้ อ (carcass grade) ทําให้ผผู้ ลิตจําต้องขายโคกระบือในราคา
ถูกกว่าที่ควรจะได้ จึงขาดแรงจูงใจที่จะปรับปรุ งการผลิตให้ดีข้ ึนจึงบริ โภคเนื้อจากโคกระบืออายุมาก และปลด
งาน ปั ญหาสําคัญอย่างหนึ่ งคืออาหารข้น (concentrate)ที่ใช้ในการขุนมีราคาสู งมากจนผูเ้ ลี้ ยงไม่สามารถขุน
ด้วยอาหารข้นเพียงอย่างเดียว และเพือ่ เป็ นการลดต้นทุนการผลิตจึงต้องใช้เมล็ดธัญพืช (cereal grain) มาใช้
ทดแทนอาหารข้นให้มากเท่าที่จะกระทําได้ ธํารงค์ และปั ญญา (2547) รายงานการศึกษาคุณลักษณะของตลาด
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และผูซ้ ้ื อเนื้อสดโคและกระบือในประเทศไทยว่า ตลาดเนื้อสดส่ วนใหญ่เป็ นตลาดเช้าและเปิ ดทั้งวัน กรุ งเทพฯ
และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อเป็ นตลาดเนื้ อโค ในขณะที่ภาคเหนื อเป็ นตลาดเนื้ อกระบือ กรุ งเทพฯ มีจาํ นวน
เขียงหนาแน่นมาก เขียงจําหน่ายเนื้ อมีสัดส่ วนครองตลาดร้อยละ 26.5 สําหรับผูซ้ ้ื อส่ วนใหญ่ไม่ได้บริ โภคเนื้อ
ทุกวันในเขตกรุ งเทพฯนิ ยมบริ โภคสันนอกและสันในมากที่สุด ภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อเป็ น
เนื้อคละ และไม่ระบุประเภท ในการเลือกซื้ อเนื้อภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือจะซื้ อจากร้านประจํา
ในขณะที่กรุ งเทพฯ จะซื้ อจากร้านประจําเป็ นบางครั้ง
ปั จจุบนั การบริ โภคเนื้ อคุ ณภาพสู งในประเทศไทย มักจะเป็ นการบริ โภคเนื้ อที่ผลิตจากเนื้ อโคเท่านั้น
ทําให้เนื้ อโคคุณภาพมีราคาสู ง ในขณะที่เนื้ อกระบือเพือ่ การบริ โภคก็ยงั คงมีอยู่แต่ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็ น
เนื้ อ ที ่มี คุ ณ ภาพดี เ นื ่อ งจากการผลิ ต ยัง เป็ นรู ป แบบเดิ ม โดยยัง ไม่ มี ก ารพั ฒนาระบบการผลิ ต เนื้ อ กระบื อ
คุณภาพสู งเป็ นธุ รกิ จอย่างจริ งจัง ปั จจุบนั การซื้ อ-ขายเนื้ อโค-กระบือเพื่อบริ โภคทัว่ ไป ยังกําหนดราคาโดยผู้
จําหน่ายโดยไม่มีการกําหนดราคาจัดแบ่งตามมาตรฐานที่แท้จริ ง จึงเกิดเป็ นผลเสี ยทั้งผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค
แนวทางพัฒนาการผลิตเนือ้ กระบือคุณภาพในประเทศไทย
1. เร่ งวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเลี้ยงกระบือ เพื่อผลิตเนื้ อกระบือคุณภาพสู งภายใต้
สภาพแวดล้อมการเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นและวิถีการผลิ ตกระบือของเกษตรกรไทย รวมถึงการ
กําหนดมาตรฐานคุณภาพเนื้อกระบือตามหลักการสากลและเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค
2. กําหนดวิธีการส่ งเสริ มการขายและการจัดการด้านการตลาดเนื้ อกระบือคุณภาพสู งให้เป็ นที่ยอมรับ
ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีที่ยงั ไม่มีการดําเนิ นการมาก่อน เป็ นการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ท้ งั ฝ่ ายเกษตรกรผูผ้ ลิตกระบือ และผูป้ ระกอบการ โดยสามารถที่จะใช้เป็ นมาตรฐานในการแข่งขัน
การผลิตเนื้อเพือ่ การบริ โภคในเชิงธุ รกิจ
3. สร้างความเชื่อมัน่ ให้ผบู ้ ริ โภคเนื้อกระบือคุณภาพ ในการเลือกซื้ อสิ นค้าทีม่ ีคุณภาพได้มาตรฐานอย่าง
ยุติธรรม
4. ส่ งเสริ มประชาสัมพันธ์ให้บริ โภคและมีการจัดการส่ งเสริ มการขายเนื้อกระบือคุณภาพเพิม่ มากขึ้น
5. เร่ งรัดมาตรการให้โรงฆ่าเข้าสู่ ระบบมาตรฐานเพื่อเพิ่มความมัน่ ใจของผูบ้ ริ โภค
6. ขยายช่องทางในการจําหน่ายเนื้อกระบือ เช่น การเจาะตลาดลูกค้าโดยกระจายสิ นค้าตามร้านขายเนื้ อ
(Butcher Shop)
7. ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มอํานาจในการต่อรองในด้านการตลาดได้ต่อไป
8. เกษตรกรควรหันมาสนใจและให้ความสํา คัญ กับ การคัดเลื อกพันธุ์ ก ระบื อ สุ ขอนามัย และการ
ป้ องกันโรคระบาด เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้
9. ขอความร่ วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสการนําเข้าและส่ งออกเนื้ อกระบือที่ผิดกฎหมาย ซึ่ ง
ส่ งผลกระทบต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของเกษตรกร
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สรุ ป
กระบื อ เป็ นสั ต ว์ท่ี มี ศ กั ยภาพสู ง ในการให้เ นื้ อ ที ่ดี เ มื ่อ นํา มาเลี้ ย งภายใต้ก ารจัด การด้า นอาหารที ่ดี
เนื่องจากกระบือเป็ นสัตว์ท่ีมีเนื้ อมาก กล้ามเนื้ อแข็งแรง มีความสามารถในการใช้อาหารหยาบคุ ณภาพตํ่าได้
ดี กว่าโค ในสภาวะทีอ่ าหารขาดแคลนหรื ออาหารมีคุณภาพตํ่าหรื อขาดการจัดการที่ถูกต้อง กระบืออาจจะมี
นํ้าหนักลดลงเล็กน้อยในฤดูที่อาหารขาดแคลน แต่เมื่อมีอาหารกินอย่างเพียงพอกระบือก็ฟ้ื นฟูร่างกายขึ้นได้
อย่างรวดเร็ ว ดังนั้น หากมีการนําเอากระบือที่จาํ หน่ายอยู่ในตลาดโค-กระบือทัว่ ไป หรื อกระบือเต็มวัยที่ปลด
การขยายพันธุ์ มาทําการเลี้ยงขุนให้กินอาหารที่มีคุณภาพดี เช่น อาหารข้นเสริ มพืชอาหารสัตว์ น่าจะเป็ นวิธีการ
เพิ่มมูลค่าของกระบือ คือ ทําให้กระบือมีน้ าํ หนักส่ งตลาดมากขึ้น ผลิตเนื้ อคุณภาพดีได้ปริ มาณมากขึ้น จําหน่าย
เนื้อได้ราคาสู งขึ้น เป็ นช่องทางเพิ่มรายได้ และสร้างอาชีพใหม่แก่เกษตรกร นอกจากนั้นยังรักษาอุปทานเนื้ อใน
ท้องตลาด โดยมีการชําแหละสัตว์จาํ นวนน้อยลง เนื่องจากสัตว์แต่ละตัวสามารถผลิตเนื้ อได้มากขึ้น เป็ นกุศโล
บายการอนุรัษก์ ระบือวิธีหนึ่ง การใช้ประโยชน์จากซากกระบือโดยการแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ใน
ประเทศไทยยังไม่แพร่ หลายในระดับอุตสาหกรรม ทั้งนี้ อายุ เพศ การเลี้ยงดู วิธีการชําแหละ กรรมวิธีการแปร
รู ปและการเก็บรักษา เป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การพัฒนางานวิจยั เกี่ยวกับการแปรรู ป
และการใช้ประโยชน์จากกระบือ จึงมีความน่าสนใจ และสามารถเป็ นแนวทางในการต่อยอดอุตสาหกรรมการ
แปรู ปผลิ ตภัณฑ์จากเนื้ อกระบื อ เพื่อการเพิ่มมูลค่าวัตถุ ดิบและการเพิ่มอาชี พให้กบั เกษตรกรและผูส้ นใจได้
ต่อไป
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