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ความเปนมา
รัฐบาลไดกําหนดนโยบายใหกรมปศุสัตวดําเนินการที่จะสงเสริมใหมีการเลี้ยงสัตวเพือ่ เปนสัตว
เศรษฐกิจพันธุใหมและเห็นวาอูฐนมเปนสัตวที่นาจะสงเสริมใหกับเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือในที่แหงแลง เนือ่ งจากอูฐเปนสัตวทส่ี ามารถอยูใ นสภาพแหงแลง ใชอาหารที่มีคุณภาพตําได
่ เปน
อยางดีความตองการพลังงานในการสรางนํ้านมตํ่ากวาโคมาก นอกจากนี้อูฐยังเปนสัตวที่มีอายุการใช
งานยาว ดังนั้นจึงไดมอบหมายใหกรมปศุสตั วไดนําอูฐนมจากประเทศออสเตรเลียเขามาเลีย้ ง โดยมีวตั ถุ
ประสงคเพื่อหาแนวทางการเลี้ยงและสายพันธุที่เหมาะสมทั้งดานเนื้อและนม โดยใหทาการศึ
ํ
กษาวิจัย
พันธุเพื่อทราบสมรรถภาพการผลิตของอูฐ เพือ่ สงเสริมใหเกษตรกรผูส นใจตอไป

ลักษณะทั่วไป
โดยทั่วไป อูฐเปนสัตวซ่ึงเลี้ยงในพื้นที่แหงแลงแบบทะเลทรายเพราะความสามารถในการปรับ
ตัวใหอยูไดในสภาพดังกลาวไดเปนอยางดีกวาสัตวประเภทอื่น ในบริเวณที่มีการเลี้ยงสัตวประเภทโค
กระบือ แพะ แกะ สวนมากจะมีความชืน้ แฉะ พื้นที่ที่เลี้ยงไมเพียงพอและมักจะเปนที่หมักหมมของเชื้อ
โรคและพยาธิ ในขณะที่อูฐจะสามารถเดินทางหาอาหารเปนระยะทางไกลและมีความตองการนําน
้ อย
ในฤดูแลงจัด อูฐสามารถอดนําได
้ นานถึง 10-20 วัน ในขณะที่แพะ แกะตองการนําในระยะทุ
้
ก 3-8
วัน และโคมีความตองการนําทุ
้ ก 2-3 วัน อูฐสามรถใหนมไดแมวา จะอยูใ นสภาพแหงแลงมากๆ ก็ตาม
ดังนั้นอูฐจึงเปนสัตวที่เลี้ยงในเขตแหงแลงทะเลทราย เพือ่ ผลผลิตนํานมด
้
วยนอกเหนือไปจากการใชแรง
งาน ในทางชีววิทยา อูฐเปนสัตวที่จัดอยูใน Order Artiodactyla, SuborderTylopoda, Family Camelidae,
genus Camelus จัดแบงไดเปนสอง species คือ Camelus bactrianus ซึง่ เปนอูฐทีม่ สี องตะโหนกและ
เปนอูฐทีอ่ ยูใ นแถบหนาว และ Camelus dromedarius ซึง่ เปนอูฐทีเ่ ลีย้ งในทีร่ อ นแหงแลงแบบทะเล
ทราย อูฐเปนสัตวทม่ี กี ารเลีย้ งมาตัง้ แตโบราณโดยเลีย้ งทางตอนใตของประเทสแถบอาหรับ โดยมีวตั ถุ
ประสงคเพื่อใชบริโภคเนื้อและนมเปนหลัก และใชบรรทุกของ ทํางาน ขี่และใชประโยชนจากหนังและขน
ดวย อูฐมีความสําคัญตอชีวติ ความเปนอยูต อ ชาวทะเลทรายเปนอยางมาก โดยมีบทบาททั้งทางสังคม
และประเพณีวัฒนธรรมดวย เชน ในชนบางเผาเมือ่ ไดลกู ชายเด็กจะไดรบั ลูกอูฐเปนของขวัญและพอแม
จะใสสายสะดือเด็กไวในถุงและแขวนไวที่คออูฐ หรือบางเผาจะใหเปนของขวัญแตงงาน เปนตน
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ปจจุบันแหงทีม่ กี ารเลีย้ งอูฐมากทีส่ ดุ ในโลกคือประเทศซูดานโดยเลีย้ งไวเพือ่ ใชงาน นอกจากนี้
ไดมีการแพรขยายออกไปยังประเทศตางๆ เชนประเทศออสเตรเลีย ไดนําอูฐไปเลี้ยงแพรขยายพันธุใน
เขตทะเลทราย

ผลผลิตนํานมและคุ
้
ณภาพนํ้านม
อูฐเปนสัตวทม่ี นี ม 4 เตาเชนเดียวกับโค กระบือ อูฐ ตะโหนกเดียวสวนใหญจะเลี้ยงเพื่อผลิต
นํ้านม ตารางที่ 2 แสดงถึงผลผลิตนํานมของอู
้
ฐซึง่ เลีย้ งในประเทศตางๆ (IFS,1980) ตามปกติอูฐจะ
เริ่มแหงนมประมาณ 8 อาทิตย หลังจากการผสมติด ซึง่ อาจจะเกิดขึน้ แมลกู จะยังไมหยานมซึง่ ในกรณีน้ี
จําเปนจะตองปอนนมลูกดวยขวด สาเหตุสาคั
ํ ญที่ทําใหอฐู มีระยะการใหนมสัน้ ลงและปริมาณนํานมลด
้
ลงก็คือการเกิดโรคความผิดปกติทางระบบสืบพันธุ การขาดแคลนอาหาร เปนตน อยางไรก็ตามเมือ่
เปรียบเทียบกับโคพืน้ เมืองตางๆ แลวอูฐจะใหปริมาณนํานมที
้
ม่ ากกวา ปริมาณนํานมต
้
อวันจะขึน้ อยูก บั
ระยะการใหนม ปริมาณอาหารทีก่ นิ ความถีข่ องการกินนําและสภาพโดยทั
้
ว่ ไปของอูฐในขณะรีดนม
ปริมาณนํ้านมเฉลีย่ ตอวันเทากับ 6.21 ลิตร ระยะใหนมสูงสุดของอูฐจะอยูใ นระหวาง 6-10 อาทิตย
หลังจากคลอดลูก สําหรับการรีดนม โดยทั่วๆ ไป จะรีดนมวันละสองครัง้ ในตอนเชาและเย็น แตในบาง
ประเทศเชนประเทศโซมาเลียจะรีดนมอูฐถึงวันละ 4-6 ครัง้ พบวาไดปริมาณนํานมเพิ
้
ม่ ขึน้ ถึง 17%
นอกจากนีก้ ารรีดนมอูฐจะตองใชลกู กระตุน ดวย
สวนประกอบทางเคมีและฟสิกคของนมอูฐนั้น ตามปกตินมอูฐจะมีรสหวาน ประกอบดวยไข
มัน 1.1-4.3% มีกรดไขมันประเภทระเหยได กรดลิโนเลอิกและกรดไขมันไมอม่ิ ตัวสูง โปรตีน 2.54.6% แลคโตส 2.9-4.6% มีสว นประกอบของนํา้ 85.7-91.2 ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั ปริมาณนํ้าและ
อาหารทีอ่ ฐู ไดรบั นมอูฐมีระดับ calcium คอนขางตํ่าแตมี phosphorus และธาตุเหล็กสูง และมี vitamin
C สูงมาก จากตารางที่ 1 แสดงถึงผลสรุปสวนประกอบของนํานมอู
้
ฐ (Yagil, 1982)
สํ าหรับนมและผลิตภัณฑนม เนื่องจากนมอูฐจะใชในการเลี้ยงลูกของมันเองและใชบริโภคสด
เปนสวนใหญ ดังนัน้ จึงมีการศึกษาและนํานมอูฐไปทําเปนผลิตภัณฑนอ ยมาก อยางไรก็ตามไดมผี นู านม
ํ
อูฐไปบริโภคเปนยาซึง่ มีความเชือ่ กันวาสามารถรักษาโรคทองมาน (dropsy) โรคเกี่ยวกับมาม วัณโรค
โรคหืด โรคโลหิตจาง และมีรายงานวาคนไขปว ยเปนโรคตับอักเสบมีอาการดีขน้ึ เมือ่ รักษาดวยนมอูฐ
ในประเทศทางแถบทะเลทรายจะมีการทํานมเปรีย้ วหรือทําเนยและชีสจากนมอูฐโดยวิธีงายๆ
คือ ใชนมอูฐสดใสภาชนะวางทิง้ ไวในอุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12-24 ชั่วโมง จากนัน้
นํามาคนหรือปน ในอุณหภูมิ 12-18 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15-20 นาที ก็จะไดเนยจากนมอูฐ แต
อยางไรก็ตาม เนยหรือชีสที่ทาจากนมอู
ํ
ฐก็จะมีคุณภาพแตกตางจากเนยหรือชีสที่ไดจากนํ้านมของสัตว
อื่น เนื่องจากคุณสมบัตทิ างเคมีของนํานมที
้
ม่ โี ครงสรางของไขมัน โปรตีนและกรดอมิโนทีแ่ ตกตางกัน
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ผลิตภัณฑอื่น ๆ จากอูฐ
นอกจากจะไดประโยชนจากนํานมของอู
้
ฐแลว อูฐยังสามารถใหผลผลิตอืน่ เชน หนังขนและเนือ้
อีกดวย อูฐจะใหปริมาณขน 1-5 กก.ตอหัว ขนอูฐสามารถนํามาทอเปนผาขนสัตวทาเป
ํ นเสือ้ ผาเครือ่ ง
นุงหม พรมหรือเชือกไดเปนอยางดี ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั สวนของรางกายทีน่ าขนมาใช
ํ
งาน ขนที่ไดจากบริเวณ
ใตทองและคอจะนุมและยาวกวาขนจากบริเวณอื่นผลิตภัณฑที่ทาจากขนอู
ํ
ฐจะมีราคาแพงมาก นอกจาก
นี้อูฐยังใหหนังทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีสามารถนําไปทํารองเทาหรือเครือ่ งหนังอืน่ ๆ ได

อาหารและการจัดการเลีย้ งดู
อูฐมีระบบยอยอาหารคลายสัตวสก่ี ระเพาะ แตกระเพาะสวนที่สาม คือ omasumไมเจริญเหมือน
สัตวเคี้ยวเอือ้ งประเภทอืน่ แตจะมีลักษณะเล็กยาว มีเซลลทม่ี คี วามพิเศษคือเก็บนํ้าไดมาก อูฐจึงไมตอ ง
กินนํ้าบอย อูฐเปนสัตวที่ใชประโยชนจากพืชคุณภาพตําได
่ ดีกวาสัตวกระเพาะรวมประเภทอื่นโดยเฉพาะ
พืชประเภทไมพุม ประสิทธิภาพการยอยไดของอูฐจะอยูระหวาง 46-81 เปอรเซ็นต ซึ่งดีกวาแพะและ
แกะ แตอยางไรก็ตามโค Zebu จะสามารถใชอาหารประเภทหญาแหงไดดีกวาอูฐ อูฐมีความตองการ
อาหารหยาบประมาณ 5-10 กก.วัตถุแหง (dry matter) ตอ 100 กก. ของนําหนั
้ กตัว หรือสามารถกิน
หญาสดไดวันละ 10-20 กก.
สวนความตองการนําของอู
้
ฐ จะขึน้ อยูก บั สภาพดินฟาอากาศและ
อาหารที่กิน อูฐสามารถอยูไ ดเปนเวลานานกวาสัตวอน่ื โดยไมมนี า้ํ อูฐจะกินนําวั
้ นละประมาณ 13 ลิตร
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เมื่ออาหารอุดมสมบูรณหรือกินหญาสดและจะกินนําวั
้ นละ 30 ลิตร
เมือ่ ขาดอาหารหรือกินอาหาร
จากพื้นที่ดินเค็มการที่อูฐสามารถถอดนําได
้ นานกวาสัตวประเภทอืน่ ก็เนือ่ งจากอูฐมีอตั ราการสูญเสียนํ้า
ตําและทนอาการแห
่
งนําอู
้ ฐจะเจริญเติบโตเต็มที่ เพศผูอายุ 4-6 ป มีนาหนั
้ํ กประมาณ400-600 กก.
เพศเมียอายุ 3-5 ป มีนาหนั
้ํ ก 300-400 กก. (Wilson, 1984)

การสืบพันธุ
อูฐจะมีอายุการเปนหนุม เปนสาว (puberty) เมือ่ อายุ 4-5 ป
และเปนสัตวทม่ี ฤี ดูการ
ผสมพันธุ (seasonal breeding) มักจะผสมพันธุใ นชวงทีม่ อี ากาศเย็น คือในฤดูฝนหรือฤดูหนาวมีผรู าย
งานวาวงจรการสืบพันธุของอูฐจะขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมที่อูฐอาศัย ในประเทศรัสเซียพบวาอูฐ
ประเภทสองตะโหนกจะแสดงอาการเปนสัดตลอดป แตอฐู ตะโหนกเดียวจะเปนสัดตามฤดูกาล ชวงระยะ
เวลาการเปนสัดของอูฐเพศเมียจะสามารถสังเกตเห็นไดชัดเจนโดยทั่วไปจะมีอาการกระวนกระวายมักมี
นิสัยดุรายขึ้น อูฐมีวงรอบการเปนสัดประมาณ 2-3 สัปดาห มีระยะการตกไขซง่ึ จะเกิดขึน้ หลังการผสม
พันธุแลว 30-48 ชั่วโมง ระยะการเปนสัดของอูฐนานประมาณ 3-4 วัน อูฐมีชว งระยะหางของการให
ลูก 24 เดือน ระยะตัง้ ทองนาน 360-393 วัน ในดานความสมบูรณพนั ธุ อูฐมีอตั ราการผสมติดตํ่า
ประมาณ 50% หรือตํากว
่ า
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บทสรุป
จากการตรวจเอกสารตางๆ พอจะสรุปไดวา อูฐเปนสัตวทน่ี า จะนํามาผลิตเพือ่ ใชประโยชน
ในทางเศรษฐกิจได โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการผลิตนํ้ านมในพื้นที่ซ่ึงมีความแหงแลงอากาศรอน
ในขณะที่ประชากรโลกเพิ่มจํานวนขึน้ อยางมาก การเนนดานการเลีย้ งสัตวใหไดผลผลิตสูงโดยการปรับ
ปรุงดานการจัดการเปนวิธหี นึง่ อยางไรก็ตาม
ในพื้นที่ที่มีขีดจํากัดดานการเลีย้ งสัตวกจ็ าเป
ํ นทีต่ อ ง
นํามาพิจารณา การเลีย้ งอูฐในพืน้ ทีแ่ หงแลงซึง่ ไมสามารถจะเลีย้ งสัตวใหนมประเภทอืน่ ไดกน็ า จะเปน
ทางเลือกหนึ่ง ซึ่งไมเพียงแตจะใหนมเทานั้น แตยังสามารถใชประโยชนจาก ขน หนัง
และเนือ้ เพือ่
บริโภคอีกดวยในพื้นที่แหงแลงทะเลทรายการเพิ่มพื้นที่ทํ าการเกษตรนาจะใชประโยชนจากอูฐไดเปน
อยางดี อยางไรก็ตาม อูฐเปนสัตวทม่ี ปี ริมาณนอยเมือ่ เทียบกับสัตวใหนมประเภทอืน่ ดังนัน้ จึงจําเปนที่
จะตองทําการศึกษาคนควาเพือ่ หาแนวทางและความเปนไปไดใหการเลีย้ งใหเปนเศรษฐกิจในอนาคต
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