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กระบือบาํบดั 

(Buffalo Therapy) 
นพ.ทวีศกัด์ิ สิริรตัน์เรขา 

จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น 

 

 “กระบือบาํบดั” หรือ “ควายบาํบดั” (Buffalo Therapy) ช่ือน้ีอาจไม่ค่อยคุน้หูนัก ไดย้ินครั้งแรกก็อดสงสยั

ไม่ไดว้่า มีใครทําดว้ยหรือ หลงัจากมีอาชาบาํบดั และชา้งบาํบดั ซึ่งเป็นที่รูจ้กักนัไปบา้งแลว้ จากการคน้ควา้พบว่าเป็น

การบาํบดัทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียว เป็นการนําสตัว์มาช่วยในการบาํบดัรกัษาอีกแนวทางหน่ึง ซึ่งยงัไม่เคยมีใครทํา 

ต่างประเทศก็ไม่มี เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะสาํหรบัคนไทยก็ว่าได ้จึงนํามาเล่าสู่กนัฟัง 

 “กระบือ” หรือ “ควาย” เป็นสตัวท์ี่มีความผูกพนัใกลชิ้ดกบัคนไทยมาชา้นาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิถีชีวิต

ชนบท ควายว่านอนสอนง่าย ช่วยทํางานไดดี้ เขา้ใจภาษา เป็นสตัวท์ี่ฉลาด ควายไม่ไดโ้ง่เหมือนที่ใชเ้ป็นคาํว่ากล่าวแต่

อย่างไร ควายเป็นสตัวใ์หญ่ จึงกระตุน้ความสนใจของเด็กไดม้าก เช่นเดียวกบัการบาํบดัดว้ยชา้งและมา้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็น

คุณลกัษณะสาํคญัที่สามารถนํามาช่วยในการบาํบดัรักษาเด็กพิเศษได ้โดยเฉพาะกลุ่มออทิสติก และความบกพร่องทาง

พฒันาการอ่ืน ๆ 

 “กระบือบาํบดั” เป็นโครงการที่ริเร่ิมโดยศูนยก์ารทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.

ลพบุรี โดยนําควายเขา้มาใชใ้นการบาํบดั เพื่อพฒันาทักษะและฝึกพฒันาการของเด็กพิเศษ โดยประสานความร่วมมือ

กบักองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบลเขาพระงาม โรงพยาบาลอานันทมหิดล และโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกลู เร่ิมเปิด

โครงการตั้งแต่วนัที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553 โดยเปิดใหบ้ริการกบัประชาชนทัว่ไป มีรูปแบบการบาํบดัที่ชดัเจน และ

ไดผ้ลเป็นที่น่าพอใจ 

 เร่ิมตน้จากการคดัเลือกควายที่ไดร้บัการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี จาํนวน 10 ตวั จากศูนยอ์นุรกัษ์กระบือไทย 

ศูนยก์ารทหารปืนใหญ่ มีครูฝึกที่เป็นทหาร 3 คน ต่อเด็ก 1 คน จึงมัน่ใจไดใ้นความเช่ืองของควาย และความปลอดภยั

ของเด็ก 

กระบือบาํบดั จดัเป็นโปรแกรมต่อเน่ืองจาํนวน 20 ครั้ง โดยทําการบาํบดัสปัดาหล์ะ 1 ครั้ง ในแต่ละครั้งใช้

เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง โดยมีกระบวนการ ดงัน้ี 

1) ครูฝึกทําความคุน้เคยกบัเด็ก โดยใชค้วายเป็นโครงเร่ืองหลกัในกิจกรรม ใหเ้ด็กทํากจิกรรมเสริมสรา้ง

ทักษะและสรา้งสมาธิโดย การวาดรูปควายตามจินตนาการของเด็กแต่ละคน การระบายสีควาย การต่อจิ๊กซอวรู์ปควาย 

ชวนเด็กคุยเพื่อกระตุน้การส่ือสาร ฝึกการออกเสียง และครูฝึกจะคอยบนัทึกพฤติกรรมเด็กเพื่อนําเขา้สู่ขั้นตอนต่อไป 

2) ใหเ้ด็กทําความคุน้เคยกบัควาย โดยพาเด็กไปใหอ้าหาร เดินเล่น ข้ึนข่ีหลงัควาย ฝึกความจาํดว้ยการให้

วางของไว ้แลว้นัง่บนหลงัควายจนครบ 1 รอบ จากน้ันใหล้งมาหาของที่วางไว ้และมีการออกกาํลงักายเพื่ออบอุ่น

ร่างกายก่อนการบาํบดั 

3) ฝึกทักษะต่าง ๆ บนหลงัควาย ฝึกการควบคุมควายดว้ยการใชมื้อและเทา้ ฝึกการทรงตวับนหลงัควายดว้ย

ท่าทางต่าง ๆ เช่น นัง่ นอน เหยียดลาํตวั เป็นตน้ เพือ่บูรณาการระบบประสาทสมัผัสและการเคลื่อนไหว รวมถึงระบบ

การทรงตวั คลา้ยกบัการฝึกกิจกรรมบาํบดั (Occupational Therapy) แต่แทนที่จะทําในหอ้งฝึกเฉพาะทาง กม็าทําบน
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หลงัควายแทน เปลี่ยนจากหอ้งเรียนหรือโรงพยาบาล มาอยู่กลางทุ่งนา ก็สามารถช่วยสรา้งแรงจูงใจในการทํากิจกรรม

ต่าง ๆ ใหก้บัเด็กมากยิ่งข้ึน 

4) เม่ือจบการบาํบดัในแต่ละครั้ง ครูฝึกก็จะสอนใหเ้ด็กขอบคุณครูฝึก และขอบคุณควายดว้ยการใหห้ญา้  

5) เด็กทั้งหมดจะรบัประทานขนมร่วมกนัก่อนแยกยา้ยกนักลบั ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ีจะช่วยเสริมสรา้งทักษะ

สงัคมใหก้บัเด็กไดดี้ยิ่งข้ึน  

 หลงัจากเขา้ร่วมโครงการกระบือบาํบดั พบว่าเด็กทุกคนมีการพฒันาที่ดีข้ึน สามารถส่ือสารกบัครูฝึกเขา้ใจ

มากข้ึน มีความเป็นกนัเอง กลา้พูด กลา้แสดงออก ใหค้วามร่วมมือดี มีสมาธิในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ไดต่้อเน่ืองนาน

ข้ึน มีการตอบสนองความรูสึ้กกบัควายและครูฝึกดีข้ึน เด็ก ๆ มีความสุข ผูป้กครองก็พลอยมีความสุขไปดว้ย 

 ในปัจจุบนัยงัมีการดาํเนินโครงการอย่างต่อเน่ืองมานานกว่า 10 ปี ไดร้บัความนิยม และไดผ้ลเป็นที่น่าพอใจ 

แต่อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีงานวิจยัที่ยืนยนัผลของกระบือบาํบดัอย่างเป็นรูปธรรมชดัเจน ถา้มีการวิจยัและพฒันารูปแบบ

ของกระบือบาํบดัต่อไป จะยิ่งเป็นประโยชน์กบัเด็กมากยิ่งข้ึน  

การบาํบดัรกัษามีทางเลือกที่หลากหลาย แต่ละแนวทางย่อมตอบสนองต่อความจาํเป็นในการบาํบดัของเด็ก

แต่ละคนที่แตกต่างกนั ยิ่งมีทางเลือกมากก็ยิง่สามารถทลายขอ้จาํกดัทีมี่ไดดี้ยิ่งข้ึน กระบือบาํบดั ก็เป็นหน่ึงใน

ทางเลือกเช่นเดียวกนั ส่ิงสาํคญัเหนืออ่ืนใดในการบาํบดัรกัษาเด็กพิเศษ ไม่ใช่การเลือกทําอย่างใดอย่างหน่ึง แต่เป็น

การบูรณาการ โดยการวางแผนร่วมกนัระหว่างผูป้กครองกบัแพทยท์ี่ดูแลรกัษา 
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