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ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
สันติ  พรพิพัฒน์สิริ1/ อมรินทร์  เดชานุวัติ2/ 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนของการเล้ียงกระบือของ
เกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ เกษตรกรผู้เล้ียงกระบือในพื้นท่ี
จังหวัดเชียงราย จ านวน 110 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม
ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร  

ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉล่ีย 52.03 ปี มีพื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 20.13 ไร่ ร้อยละ 87.3       
จบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา ร้อยละ 79.1 มีอาชีพหลักท านา ร้อยละ 91.8 ไม่มีการจัดท า
แปลงหญ้าเล้ียงสัตว์ เกษตรกรเล้ียงกระบือเฉล่ีย 5.93  ตัว/ราย ประสบการณ์ในการเล้ียงกระบือเฉล่ีย 
20.48 ปี แรงงาน ท่ีใช้เล้ียงกระบือเฉล่ีย 1.59 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครอบครัว ร้อยละ 91.8 
เล้ียงกระบือปลัก ร้อยละ 98.2 มีการจัดท าคอกกระบือแยกต่างหาก ร้อยละ 94.6 และเล้ียงกระบือ
แบบปล่อย ร้อยละ 67.3 ในพื้นท่ีสาธารณะ ร้อยละ 53.5 โดยใช้หญ้าสดเป็นอาหารหยาบหลัก ร้อยละ 
73.6 เมื่อมีสัตว์ป่วยเกษตรกร ร้อยละ 62.7 ดูแลสุขภาพสัตว์โดยอาสาปศุสัตว์ และเกษตรกร ร้อยละ 
78.2 ไม่มีการใช้สมุนไพรในการเล้ียงกระบือ เกษตรกรมีรายได้จากการเล้ียงกระบือในปีท่ีผ่านมาเฉล่ีย 
85,890.91 บาท โดยมีรายจ่าย 765.91 บาท และเกษตรกร ร้อยละ 61.8 ใช้ทุนตนเองในการเล้ียง
กระบือ และมูลกระบือ ร้อยละ 53.6 เกษตรกรจะน าไปท าปุ๋ย วัตถุประสงค์ในการเล้ียงกระบืออันดับ
แรกคือ เพื่อผลิตปุ๋ย ร้อยละ 29.1 รองลงมาคือเพื่อเป็นแรงงานและผลิตปุ๋ย คิดเป็นร้อยละ 20.9  
นอกจากนี้ เป็นการเล้ียงเพื่อจ าหน่าย เป็นแรงงาน เป็นมรดก และผลิตแก๊สชีวภาพ ทัศนคติของ
เกษตรกรต่อการเล้ียงกระบือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีคะแนนเฉล่ีย 4.49 ส่วนสภาพปัญหาในการเล้ียง
กระบือโดยภาพรวม มีปัญหาน้อยท่ีสุด  มีคะแนนเฉล่ีย 1.56 และความคิดเห็นของเกษตรกรต่อปัจจัยท่ี
มีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ ในภาพรวมเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีคะแนนเฉล่ีย 4.40 ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่าราคาซื้อ – ขายกระบือ และแหล่งพืชอาหารสัตว์ มีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียง
กระบือโดยมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ตามล าดับ จากการแสดงความคิดเห็นของเกษตรกร พบว่าการเล้ียง
กระบือควรมีการพัฒนาเข้าสู่ระบบฟาร์มมาตรฐานควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้ในการเล้ียงกระบือ
ของเกษตรกร เพื่อสร้างคุณค่าของอาชีพที่ยั่งยืน 
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Factors Affecting  Sustainability of Buffalo Farmers in Chiang Rai  Province 
Santi  Pornpipatsiri 1/ Amarin  Dechanuwat 2/ 

ABSTRACT 
 

 Objectives of this study were to assess on factors of sustainable buffalo 
raising of farmers. The samples of population were 110 farmers who raised buffaloes in 
Chiangrai province. The data were collected and analyzed by percentage, mean, 
standard deviation and correlation.  

 The results found that the average age of farmer was 52.03 year old, had 
average land area of 20.13 Rai, The most 87.3 % completed primary school, 79.1 % 
were farmer, 91.8 % had no area for forage production. The farmers raised 5.93 
buffaloes/head, for 20.48 years of buffalo raising experiences. The labors for buffalo 
raising average 1.59 persons, the most labor 91.8 % from their family. 98.2 % of 
farmers raised swamp buffalos. 94.6 % of the farmers restrained their buffaloes 
separately from their houses, 67.3 % were free range, in public grassland 53.5 %, and 
73.6 % fed natural grass to the buffaloes. When the animals were sick, they were take 
care by the authorities’DLD  62.7 %, and the most 78.2 % did not used herbs for 
buffalo raising. Income of buffalo raising average 85,890.91 baht/year, expenses 
average 765.91 baht/year. The farmers 61.8 % had their fund for buffalo raising. 53.6 % 
of farmers used dung as manure. The first objective of farmers who raised buffaloes 
was to use dung as manure 29.1 %. The second for labor and manure 20.9%, 
remaindered for sale, labor, heritage and biogas production. From studying farmers’ 
attitude towards buffalo raising, it was found that farmers strongly agree with buffalo 
raising (mean score was 4.49), the problem of buffalo raising was the least (mean score 
was 1.56), and opinion on factors of sustainable buffalo raising was found that farmers 
strongly agree with mean score 4.40. The result of hypothesis test found that price of 
buffaloes and grass area were affected by factors of sustainable buffalo raising, with 
correlation at 0.01 and 0.05 levels significant respectively.The observation found that 
Farmers should learn to raise their competency, knowledge, and ability to raise 
buffaloes in order to create a sustainable career value.      

 

Key words : Sustainability Buffalo Chiang Rai Province           
 
 

 

Research Paper No.  : 64(2)-0216(5)-060     
1/ Chiang Rai Provincial Livestock Office A.Muangchiangrai Chiangrai 
2/ Mae Hong Son Provincial Livestock Office A.Muangmaehongson Mae Hong Son 



ค 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาผลงานวิชาการฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะความกรุณาและความช่วยเหลือ
อย่างดียิ่งจากนายสัตวแพทย์พืชผล  น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  ดร.นิธิศ  จิตนิยม หัวหน้า
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  ดร.รัตนา  นึกเร็ว หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะอนุกรรมการวิชาการ 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 5  ด้านการผลิตสัตว์ทุกท่าน ได้ให้ค าแนะน าปรึกษา พร้อมข้อคิดท่ีเป็น
ประโยชน์ รวมท้ังกรุณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องผลงานวิชาการมาโดยตลอด ผู้จัดท ารู้สึกซาบซึ้งใน
ความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ท่ีได้ให้ความเมตตา ทุ่มเท เสียสละเวลาอันมีค่า ผู้จัดท าน้อม
ระลึกถึงพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์อ าเภอ และเจ้าหน้าท่ีอาสาปศุสัตว์ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย    
ทุกท่าน รวมท้ังเกษตรกรผู้เล้ียงกระบือจังหวัดเชียงรายท่ีให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการ
จัดท าผลงานวิชาการครั้งนี้เป็นอย่างดี 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาครั้งนี้และข้อเสนอแนะต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง
ไม่มากก็น้อยในการน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน ก าหนดกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ระบบและวิธีการเล้ียงกระบือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

                                                                                      

 
                                                                                                คณะผู้จัดท า 
                                                                                              ธันวาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง 
 

สารบัญ 
                                              หน้า     

บทคัดย่อภาษาไทย                                                                                    ก 

ABSTRACT                                                                                                ข 

กิตติกรรมประกาศ                                                                                     ค 

สารบัญ                                                                                                  ง                                                                            

บทที่ 1 บทน า 
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา                                                      1                                            
 วัตถุประสงค์ของการศึกษา                                                                     2 
 ขอบเขตของการศึกษา                                                                          2 
 กรอบแนวคิดการศึกษา                                                                         3 
 สมมุติฐานการวิจัย                                                                               4 
 ระยะเวลาการศึกษา                                                                             4 
 นิยามศัพท ์                                                                                       4 
 ประโยชน์ท่ีจะได้รับ                                                                              5 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ข้อมูลจ านวนกระบือและเกษตรกรผู้เล้ียงกระบือ                                           6 
 สภาพการเล้ียงกระบือของเกษตรกร                                                          6 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง                                                                              7 

บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย                                                                                  8 
 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง                                                                         8 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา                                                                      9 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                          10 
 การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                              10 
 เกณฑ์การแปลผล                                                                                11 

บทที่ 4 ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
 ข้อมูลสภาพพื้นทางทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ                                   12 
 สภาพการเล้ียงกระบือ                                                                          14 
 ทัศนคติของเกษตรกรต่อการเล้ียงกระบือ                                                    19 
 สภาพปัญหา และอุปสรรคในการเล้ียงกระบือ                                               20 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร                               23 
           ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 



จ 

 

สารบัญ(ต่อ) 
                                                                                                     หน้า 
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลการศึกษา                                                                             25 
 ข้อเสนอแนะ                                                                                  27 
บรรณานุกรม                                                                                           30 
ภาคผนวก                                                                                           32 
 แบบสอบถาม                                                                                  33 
 

สารบัญตาราง 
                                                                                                      หน้า 
ตารางท่ี 1 จ านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง                                                      9 
ตารางท่ี 2  ข้อมูลพื้นฐานบางประการของเกษตรกรผู้เล้ียงกระบือ                               12 
ตารางท่ี 3  สภาพการเล้ียงกระบือของเกษตรกร                                                   15     
ตารางท่ี 4  ผลตอบแทนจากการเล้ียงกระบือ                                                       17   
ตารางท่ี 5  วัตถุประสงค์ในการเล้ียงกระบือ ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย                            17 
ตารางท่ี 6   ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของเกษตรกรต่อการเล้ียงกระบือ             19 
ตารางท่ี 7   สภาพปัญหา และอุปสรรคในการเล้ียงกระบือ                                        20 
ตารางท่ี 8   ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ                     21 
               ของเกษตรกร   
ตารางท่ี 9  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการเล้ียงกระบือกับการตัดสินใจ                 23 
              เล้ียงกระบือต่อไป 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



1 
 

 บทท่ี 1 
บทน า 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
              กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายเร่งด่วนให้แก้ไขปัญหาจ านวนกระบือและผู้เล้ียง
ของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง รักษาปริมาณกระบือไม่ให้ลดลง พัฒนาการผลิตกระบือ ปรับแนวทางการ
เล้ียงเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภคเนื้อนม ก าหนด
เป้าหมายในการเพิ่มจ านวนกระบือให้กลับสู่ระดับเดิม คือมีประชากรกระบือเพศเมีย 1 ล้านตัว     
การแก้ไขต้องท าให้วงจรการผลิตกระบือขับเคล่ือนเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้เกิดผลกระทบน าไปสู่
เป้าหมาย ประกอบด้วย 1 มาตรการ และ 1 โครงการ ดังนี้ มาตรการปกป้องพันธุ์กระบือ  ด าเนินการ
เช่ือมโยงกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหยุดยั้งการลดลงของจ านวนกระบือ  
โดยเฉพาะการฆ่ากระบือเพศเมียท่ียังมีความสมบูรณ์พันธุ์ หรือป้องกันการฆ่ากระบือท่ีอยู่ในวัยเจริญ
พันธุ์และเพศเมียในระบบการผลิต รวมถึงลดแรงกดดันต่อเกษตรกรจากราคาและความต้องการเนื้อ
กระบือ รักษาระดับราคาขายกระบือและโคมีชีวิต จึงจ าเป็นต้องรักษาให้กระบือเพศเมียอยู่ในวงจร
การผลิตให้มากท่ีสุด โดยอาศัยแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและการบริหารจัดการควบคุม
เคล่ือนย้าย น าเข้า ส่งออกกระบือเพศเมีย เพื่อสร้างสมดุลอุปสงค์และอุปทานกระบือ ในประเทศ
โครงการเพื่อเร่งรัดการผลิตกระบือ แก้ไขปัญหาเกษตรกรรายย่อยขายกระบือก่อนถึงก าหนดด้วย
มูลค่าของสินทรัพย์จากตัวกระบือสามารถเป็นหลักประกันในตัวเองได้ ภาครัฐสามารถให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรในเพิ่มจ านวนการเล้ียงกระบือ โดยการให้กู้ยืมเงินปลอดภาระดอกเบี้ย ตลอดจน
การให้กู้ยืมเพื่อช่วยเหลือในการเล้ียงลูกกระบือ จนถึงระยะโตเต็มวัยเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
ด าเนินการ 8 ปี เกษตรกร 20,000 ราย สร้างฐานจ านวนแม่กระบือ 100,000 ตัว ช่วยเหลือการเล้ียง
ลูกกระบือ 215,743 ตัว ในปี 2558 น าร่องโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ เพิ่มจ านวน
กระบือและการปกป้องแม่พันธุ์กระบือในระบบโดยส่งเสริมให้รวมตัวจัดต้ังกลุ่มผลิตกระบือระดับ
หมู่บ้าน สนับสนุนการผลิต คัดเลือกและขยายพันธุ์ สนับสนุนแหล่งทุนอุดหนุนให้ความช่วยเหลือ
พัฒนาด้านพันธุ์สัตว์ กิจกรรมส่งเสริมพืชอาหารสัตว์ ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการ การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ การป้องกันโรค
ระบาด และองค์ความรู้ เพื่อเร่งรัดเกษตรกรเพิ่มการผลิตกระบือ ซึ่งเมื่อหมดระยะโครงการใน 5 ปี 
(พ.ศ. 2558-2562) จะสามารถเพิ่มจ านวนแม่กระบือ 45,250 ตัวหรือคิดเป็นร้อยละ 15 จาก ปี 2558   
 การเล้ียงกระบือในจังหวัดเชียงรายโดยภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีสูงมีเทือกเขา
สลับซับซ้อนมีท่ีราบเพียงส่วนน้อย เกษตรกรผู้เล้ียงเป็นรายย่อย ตามภูมิสังคมแล้วในช่วงฤดูท านา
หรือปลูกข้าวโพดหรือข้าวไร่ เกษตรกรผู้เล้ียงกระบือจะน ากระบือไปปล่อยเล้ียงบนท่ีสูงหรือบนภูเขา
จนติดปากท่ีจะกล่าวกันว่า “ควายดอย” เป็นพื้นท่ีส ารองช่วงฤดูการเพาะปลูกและมีเกษตรกรชนเผ่า
เช่นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหรือปะกากะยอ และเผ่าอาข่าท่ีใช้แรงงานกระบือในการไถไร่ไถนาบ้างบางส่วน 
และมีเกษตรกรในพื้นท่ีใช้แรงงานควายเป็นพาหนะชักลากเกวียนขนผลผลิตทางด้านการเกษตรและ
ชักลากไม้ไผ่หรือเล้ียงเพื่อใช้มูลกระบือเป็นปุ๋ย ท่ีส าคัญเกษตรกรให้ความส าคัญในเรื่องการะบวนการ
จัดการเล้ียงกระบือน้อยมาก จึงเกิดปัญหาด้านผลผลิต ประกอบกับมีการขยายตัวพื้นท่ีปลูกพื ช
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เศรษฐกิจเชิงเด่ียว เช่น ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ไม้ผล ชา กาแฟ มากขึ้น ท าให้แหล่งอาหารหยาบตาม
ธรรมชาติลดน้อยไปด้วย ในช่วงระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา ต้ังแต่ปี 2552 จังหวัดเชียงราย มีกระบือจ านวน 
23,243 ตัว และ ในปี 2562 ลดลงเหลือ 14,361 ตัว โดยมีอัตราการลดจ านวนลงของกระบือร้อยละ 
2.94 ต่อป ี(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมปศุสัตว์, 2562) สาเหตุท่ีกระบือลดลงนั้น
มาจากการบริโภคเนื้อกระบือมากกว่าการผลิต รวมท้ังพฤติกรรมของผู้บริโภคบางคนท่ีชอบบริโภค
ท้ังตัวอ่อนและลูกอ่อน กระบือเพศเมียท่ีท้องถูกส่งเข้าโรงฆ่าช าแหละซาก แม้ว่าจะมีกฎระเบียบห้าม 
แต่ไม่มีการปฏิบัติอย่างเข็มงวดในการควบคุม เกษตรกรบางส่วนเลิกเล้ียงกระบือ หรือจ าหน่ายกระบือ
บางส่วนเพื่อซื้อรถไถเล็ก เมื่อเครื่องจักรกลเข้ามามีบทบาทในระบบการเกษตรในชนบท ซึ่งส่งผล
กระทบต่อเกษตรกรท้ังทางบวกและทางลบ ปัญหาข้อจ ากัดท่ีมีอยู่ได้แก่ แรงงาน ท่ีดิน ท่ีสาธารณะ
เล้ียงสัตว์ ท าให้เกษตรกรบางรายลดจ านวนกระบือหรือเลิกเล้ียง และวิธีการเล้ียงกระบือยังเป็นแบบ
พื้นบ้าน ขาดการดูแลในเรื่องของการผสมพันธุ์ การผสมเลือดชิดท าให้ลูกตัวเ ล็กลง อัตราการตกลูก
ค่อนข้างต่ าร้อยละ 30–40 เนื่องจากแม่กระบือขาดโอกาสในการผสมพันธุ์ ท าให้อัตราการเกิดของลูก
กระบือไม่พอทดแทนกับอัตราการฆ่าเพื่อบริโภคในแต่ละปี ปัญหาทางด้านการตลาด ปัจจุบันมีการ
เปล่ียนแปลงทางโครงสร้างในระยะ 4–5 ปีท่ีผ่านมา ราคากระบือได้สูงขึ้นอย่างมาก เกษตรกร
บางส่วนจ าหน่ายกระบือท่ีมีอยู่แบบยกฝูง ส่วนรายท่ีอยากกลับมาเล้ียงกระบืออีกครั้งไม่สามารถหา
เงินมาลงทุนได้ เนื่องจากราคาพันธุ์ที่สูงขึ้น (นิกร สางห้วยไพร. ม.ป.ป.)  
 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ
ของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายซึ่งคาดว่าผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเล้ียง
กระบือท่ีดีและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจก าหนดนโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องการพัฒนาส่งเสริม
เกษตรกรผู้เล้ียงกระบือในอนาคต รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความส าคัญของกระบือซึ่ง
จะช่วยให้มีการคงอยู่ของกระบือไทยอย่างยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนของการเล้ียงกระบือของเกษตรกรในพืน้ท่ีจังหวัด
เชียงราย 

ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาสภาพพื้นฐานท่ัวไปของเกษตรกรผู้เล้ียงกระบือ  สภาพการเล้ียง
กระบือของเกษตรกร ทัศนคติท่ีมีผลต่อการเล้ียงกระบือ  สภาพปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียง
กระบือ และศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตร ในพื้นท่ีทุกอ าเภอของ
จังหวัดเชียงราย จ านวน 110 ราย 
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กรอบแนวคิดการศึกษา 
 การศึกษาสภาพพื้นฐานท่ัวไปของเกษตรกรผู้เล้ียงกระบือ สภาพการเล้ียงกระบือของ
เกษตรกร ทัศนคติท่ีมีผลต่อการเล้ียงกระบือ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงกระบือ และศึกษา
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย จะด าเนินการศึกษา
ตามกรอบแนวคิดโครงการวิจัย ดังนี้ 
 

           ตัวแปรอิสระ                                                        ตัวแปรตาม         
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรอบแนวคิดโครงการวิจัย 

 1.ข้อมูลสภาพพื้นทางทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ 
  -เพศ – อายุ –ระดับการศึกษา – อาชีพ 

    -จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  -แหล่งสินเช่ือ 
  2.สภาพการเล้ียงกระบือ 
    -ประสบการณ์ในการเล้ียง  
     -แรงงานในการเล้ียง  
    -จ านวนสัตว์ที่เล้ียง -ลักษณะการเล้ียง  
    -การให้ผลผลิต - การปรับปรุงพันธุ์   -การจ าหน่าย  
    -การใช้ประโยชน์จากสัตว์และผลพลอยได้ 
    -วัตถุประสงค์ในการเล้ียงกระบือ 

3.ทัศนคติท่ีมีผลต่อการเล้ียงกระบือ – การเล้ียงกระบือเป็น
การรักษาวัฒนธรรม – การเล้ียงกระบือลดค่าใช้จ่าย – เป็น
หลักประกันรายได้ – พอใจราคาซื้อขาย-การฝึกอบรม            
– สภาพการเล้ียงปัจจุบัน – เกษตรกรคิดว่าจะเล้ียงกระบือ
ต่อไป 
4.สภาพปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงกระบือ 
-ด้านแหล่งอาหารสัตว์ – การปรับปรุงพันธุ์  -ด้านโรคระบาด 
 –ด้านขาดแคลนแรงงานในการเล้ียง 
-ด้านความสมบูรณ์ของกระบือ (ให้ลูกห่าง) 
-ด้านสภาวะแวดล้อม/รบกวนชาวบ้าน 
-บุคคลในครอบครัวไม่ต้องการให้เล้ียง 
5.ความคิดเห็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการเล้ียงกระบือ    
- การจัดการอาหารสัตว์ - กระบวนการจัดการเล้ียงกระบือ 
- องค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการเล้ียงกระบือ 
-ราคาซื้อ – ขาย กระบือในท้องตลาดและความต้องการใช้
แรงงาน- โรคและสุขภาพของกระบือ-วัตถุประสงค์ในการ
เล้ียงกระบือ 

1. ความยั่งยืนในการเล้ียง
กระบือ โ ดย เกษตรกรมี
รายได้และคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน  
2. จ านวนประชากรกระบือ
เพิ่มข้ึน  
3. รูปแบบการเล้ียงกระบือ
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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สมมุติฐานการวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรกรในพืน้ท่ีจังหวัด
เชียงราย ผู้วิจัยได้ต้ังสมมุติฐานการวิจัยดังนี้ 
 1 สมมติฐานข้อที่ 1  แหล่งพืชอาหารสัตว์ในการเล้ียงกระบือ มีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียง
กระบือ 
 Ho :  แหล่งพืชอาหารสัตว์ในการเล้ียงกระบือ ไม่มีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ 
 Ha :  แหล่งพืชอาหารสัตว์ในการเล้ียงกระบือ มีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ 
 2 สมมติฐานข้อที่ 2 วัตถุประสงค์ในการเล้ียงกระบือ มีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ 
 Ho :  วัตถุประสงค์ในการเล้ียงกระบือ ไม่มีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ 
 Ha :  วัตถุประสงค์ในการเล้ียงกระบือ มีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ 
 3 สมมติฐานข้อที่ 3 ราคาซื้อ – ขายกระบือ มีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ 
 Ho :  ราคาซื้อ – ขายกระบือ ไม่มีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ 
 Ha :  ราคาซื้อ – ขายกระบือ มีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ 
 4 สมมติฐานข้อที่ 4 โรคและสุขภาพกระบือ มีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ 
 Ho :  โรคและสุขภาพกระบือ ไม่มีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ 
 Ha :  โรคและสุขภาพกระบือ มีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ 

ระยะเวลาการศึกษา 
         ด าเนินการศึกษาวิจัยระหว่างเดือน พฤษภาคม 2563 – ธันวาคม 2563     

นิยามศัพท์  
      แหล่งพืชอาหารสัตว์ในการเลี้ยงกระบือ คือ ทุ่งหญ้าสาธารณะ ,ไหล่ทาง, แปลงหญ้าส่วนตัว
, ทุ่งนาหลังเก็บเกี่ยว, ท่ีป่าสาธารณะ 
    วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงกระบือ คือ ใช้แรงงาน, เป็นออมสิน, ผลิตลูกจ าหน่าย, ส่งพ่อค้า
ช าแหละในพื้นท่ี, ช าแหละเองในพื้นท่ี, ส่งโรงฆ่าสัตว์, จ าหน่ายท่ัวไป,ต้องการมูลเพื่อท าปุ๋ย 
       ราคาซ้ือ – ขาย กระบือในท้องตลาด คือ ราคาซื้อขายโดยเฉล่ีย, ราคาสูงหรือต่ ากว่าท่ี
เกษตรกรต้องการ 
  โรคและสุขภาพของกระบือ คือ โรคระบาดในรอบปีท่ีผ่านมา, การเจ็บป่วยของกระบือใน
รอบปีท่ีผ่านมา, โรคพยาธิภายนอก-ภายใน, ลูกกระบือแคระแกรน, การรักษา, การท าวัคซีนป้องกัน
โรค, สุขภาพทั่วไปของกระบือ 
  ความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือ คือ การท่ีเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ในการเล้ียง
กระบือ 

           การให้บริการภาครัฐ คือ การดูแลจากเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมปศุสัตว์  
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
1. ได้ทราบข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปของเกษตรกรผู้เล้ียงกระบือ  สภาพการเล้ียงกระบือ ทัศนคติ

และปัจจัยท่ีมีผลต่อการเล้ียงกระบือ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงกระบือของเกษตรกรผู้เล้ียง
กระบือในจังหวัดเชียงราย 

 2. ได้ทราบปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรในจังหวัดเชียงราย    
เพื่อใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการเล้ียงกระบือให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายให้มีคุณภาพ    
และมีปริมาณเพิ่มข้ึน  

3. ใช้เป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้องตลอดจน เกษตรกร กลุ่มหรือสถาบัน
เกษตรกรน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน ก าหนดกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาปรับปรุง ระบบและวิธีการเล้ียง
กระบือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
กระบือ นับว่าเป็นสัตว์เล้ียงท่ีมีความส าคัญต่อเกษตรกรรายย่อยในชนบทอยู่ตลอดมา โดย

นับว่าเป็นส่วนหนึ่งในระบบการผลิตการเกษตรที่มีการเพาะปลูกเป็นรายได้หลัก นานมาแล้วท่ีกระบือ
ถูกใช้เป็นแหล่งแรงงานในการเกษตร การใช้มูลเป็นปุ๋ย และเมื่อมีความจ าเป็นก็สามารถขายเป็น
รายได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้กระบือยังมีข้อดีคือ สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบท่ีมี
คุณภาพต่ า เช่น หญ้าธรรมชาติ วัชพืช และฟางข้าวได้ดีกว่าโค กระบือโตเร็ว และมีไขมันในเนื้อน้อย
กว่าโค สามารถใช้แรงงานในไร่นาและลากเกวียนได้ดีกว่าโค โดยท่ัวไปกระบือไถนาได้วันละ 4 - 6 
ช่ัวโมง หรือครึ่งไร่ถึงหนึ่งไร่ต่อวัน ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายถูกกว่าใช้รถไถนาขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังให้มูลเป็น
ปุ๋ยได้ถึงปีละ 1 – 2 ตัน แต่ในช่วงระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา ประชากรกระบือได้ลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว 
และเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ยังไม่เห็นความส าคัญและตระหนักในปัญหาท่ีเกิดขึ้น ในปี 2553 ประเทศ
ไทยมีประชากรกระบือ จ านวน1,190,886 ตัว เกษตรกรผู้เล้ียง 257,953 ครัวเรือน โดยในภาค
ตะวันออก (เขต 2 ) มีกระบือจ านวน 54,776 ตัว เกษตรกรผู้เล้ียง 6,553 ราย ส่วนใหญ่จะเล้ียงใน
เขตจังหวัดสระแก้ว, ชลบุรี และนครนายก (ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์,2562) กระบือ (Bubalus 
bubalis) ที่เลี้ยงในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นกระบือปลัก  (Bos bubalis) มีลักษณะล าตัวก าย า   
ล่ าสัน (stocky) เหมาะสมต่อการใช้แรงงาน สีของกระบือไทยมีสองสีคือสีด าและสีขาวซึ่งนิยม
เรียกว่ากระบือเผือก จ านวนกระบือด ามีมากกว่ากระบือเผือก กระบือปลักเกือบทั้งหมดทั้งใน
ประเทศจีนและเอเชีย จะถูกเลี้ยงในระบบฟาร์มผสมผสานของเกษตรกรรายย่อย โดยใช้เป็น
แรงงานในการไถ ขนส่ง ส่วนปุ๋ยและเนื้อถือเป็นจุดประสงค์ล าดับรองในการเล้ียง กระบือมีบทบาท
การใช้แรงงานในการท านา โดยเฉพาะการท านาที่อยู่นอกเขตชลประทาน และเขตพื้นที่สูงหรือ
ตามไหล่เขา ส าหรับแหล่งอาหารส่วนใหญ่ของกระบือในฤดูฝนคือ หญ้าธรรมชาติตามคันนาหรือ
พื้นที่ป่าสาธารณะของหมู่บ้าน ขณะที่ฤดูแล้ง ฟางข้าวที่เหลืออยู่ในท้องนาคือแหล่งอาหารหลัก   
ฤดูแล้งจึงเป็นช่วงท่ีน้ าหนักตัวของกระบือลดลง (กรมปศุสัตว์, 2562)  
 เนื้อกระบือเป็นที่ต้องการอย่างมากในการท าลูกชิ้น ดังนั้นปริมาณส่วนใหญ่ของประเทศ
ไทยจึงสูญหายไปในโรงงานท าลูกช้ิน (กระบือไทย, 2562) นอกจากนี้ ตั้งแต่ช่วงปี 2551 ที่ผ่านมา 
มีการกว้านซื้อกระบือไทยพันธุ์ดีส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม และจีน อย่างต่อเนื่อง หลังจากทั้ง
สองประเทศประกาศส่งเสริมให้เกษตรกรใช้แรงงานสัตว์ ในการท าการเกษตร เนื่องจากภาวะ
น้ ามันแพง ขณะท่ีจีนหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่มณฑลเฉินตู มีสัตว์ตายไปจ านวนมาก จึงต้อง
น าเข้าพ่อแม่พันธุ ์กระบือเพื่อเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น เพราะจีนก็ใช้แรงงานจากกระบือในการท า
การเกษตรเช่นกัน (นิรันดร์ , 2555) กระบือเป็นสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมท่ีมีความส าคัญต่อเกษตรกรราย
ย่อยในชนบท กระบือเป็นสัตว์ที่เล้ียงง่าย สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบคุณภาพต่ า เช่น หญ้า
พื้นเมือง ฟางข้าว ได้ดี มีความต้านทานโรคสูง และมูลกระบือยังใช้เป็นปุ๋ยในไร่นาได้เกษตรกรไทย
เล้ียงกระบือเพื่อเป็นแรงงานในภาคเกษตร ใช้มูลกระบือเป็นปุ๋ยในไร่นา และเป็นทรัพย์สิน เมื่อมี
กระบือมากเกินความจ าเป็นหรือมีความจ าเป็นต้องการใช้เงินก็สามารถจ าหน่ายกระบือเป็นรายได้
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เสริมด้วย อย่างไรก็ตาม พบว่าจ านวนกระบือในประเทศไทยลดลงทุกปี (พรพิมลและคณะ, 2553) ซึ่ง 
แผ่นดินทอง (2553) รายงานว่า สาเหตุท่ีกระบือไทยสุ่มเส่ียสูญพันธุ์คือ ช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกิจปี 
2540 มีการสร้างปัจจัยสนับสนุนการใช้ควายเหล็ก (รถไถเดินตาม) ในการเกษตรกันมาก อีกท้ังคน
ส่วนใหญ่ยังหลงความทันสมัยโดยมองว่า การใช้แรงงานโค-กระบือ ในการไถนาเป็นการล้าหลัง จึงมี
การขายกระบือออกไปเกือบหมด นอกจากนี้คนไทยบางกลุ่มยังนิยมบริโภคเนื้อกระบือกันมาก 
โดยเฉพาะบางกลุ่มนิยมบริโภคตัวอ่อนท่ีอยู่ในท้องแม่กระบือ สอดคล้องกับ hoon_vi (2549) ได้
รายงานในหัวข้อ “ห้วยตุ้ม ควายมีเงินเดือน”ว่าในอดีตเมื่อราว 20 ปีก่อนหมู่บ้านห้วยตุ้มก็เหมือนกับ
หมู่บ้านอื่นๆ คือชาวบ้านเล้ียงโค-กระบือ กันเป็นจ านวนมาก และด้วยการเลือกชัยภูมิท่ีต้ังท่ีเหมาะสม
ต่อการเล้ียงสัตว์ของบรรพบุรุษจึงท าให้แต่ละครอบครัวมีกระบือเล้ียงครอบครัวละอย่างน้อย  3 ตัว 
บ้านแต่ละหลังมีกระบือและเกวียนพร้อมสรรพต่อมาความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเข้า
ไปถึงพื้นท่ีมากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ปริมาณของโค-กระบือ ลดลง ในท่ีสุดก็เหลือเพียงแค่กระบือ ท้ายท่ีสุด
คนในหมู่บ้านก็เริ่มขายกระบือออกไปและหันไปซื้อรถไถนาเติมน้ ามันเช้ือเพลิงแทน เพราะเห็นว่า
สามารถไถนาได้เร็ว จนกระท่ังปี 2522 กระบือก็เริ่มหายไปจากหมู่บ้าน และปี 2544 ก็เข้าขั้นวิกฤติ 
เพราะแทบจะไม่เหลือกระบือในหมู่บ้านเลย 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณผสมผสานกับการศึกษาเชิงคุณภาพโดยส ารวจ
ข้อมูลผนวกกับการสัมภาษณ์เกษตรกรเชิงลึกและการแสดงความคิดเห็น (Focus group) และใช้
วิธีการทางสถิติร่วมกับเชิงบรรยายพรรณนาความ (Descriptive survey) ระหว่างเดือน พฤษภาคม 
2563 – ธันวาคม 2563 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ เกษตรกรผู้เล้ียงกระบือในพื้นท่ีจังหวัด
เชียงราย จ านวน 18 อ าเภอ จ านวนเกษตรกรผู้เล้ียงกระบือ 1,694 คน เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ซึ่งผู้ศึกษาได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีใช้ศึกษา, การสุ่มตัวอย่าง, เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ,การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังต่อไปนี้ 
 1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษา เป็นเกษตรกรผู้เล้ียงกระบือในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย โดยคัดเลือก
ตัวอย่างแบบสุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรการค านวณของ Yamane (1973) คือ  
                               n  =    N 
                                    1 + Ne2 
เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N = ขนาดประชากร 
 e = ความคลาดเคล่ือน  
ซึ่งจากข้อมูลของ ศูนย์สารสนเทศส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย (2562) รายงานว่าจังหวัด
เชียงรายมีเกษตรกรผู้เล้ียงกระบือในปี 2562  จ านวน 1,694  ราย เมื่อแทนค่าในสูตร  

  n  =    ( 1,694  )              จะได้   = 94 ตัวอย่าง     
       1 +  1,694( 0.1) 2 

        ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงเท่ากับ 100 ราย ขึ้นไป โดยผู้วิจัยได้ใช้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 110 ตัวอย่าง (เพื่อความน่าเช่ือถือในการศึกษาแบบคุณภาพด้วย
กระบวนการ Focus Group เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 10 ราย) เนื่องจากแต่ละอ าเภอมีจ านวน
ประชากรไม่เท่ากัน จึงใช้การเทียบสัดส่วนจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างของแต่ละอ าเภอร้อยละ  6.5 
ของประชากร และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ(Systematic Random sampling)              
ดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 จ านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 

ล าดับ อ าเภอ จ านวนประชากร จ านวนตัวอย่าง(คน) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

    เมืองเชียงราย 
เวียงชัย 
เชียงของ 
เทิง 
พาน 
ป่าแดด 
แม่จัน 
เชียงแสน 
แม่สาย 
แม่สรวย 
เวียงป่าเป้า 
พญาเม็งราย 
เวียงแก่น 
ขุนตาล 
แม่ฟ้าหลวง 
แม่ลาว 
เวียงเชียงรุ้ง 
ดอยหลวง 

176 
108 
65 
116 
111 
60 
250 
86 
26 
96 
72 
57 
14 
80 
72 
5 

265 
35 

11 
7 
4 
8 
7 
4 
16 
5 
2 
6 
5 
4 
1 
5 
5 
1 
17 
2 

รวม  25 1,694 110 
 

 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล โดยใช้
แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งค าถามออกเป็น       
3 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลท่ัวไป ถามลักษณะพื้นฐานบางประการของครอบครัว ข้อมูลพื้นฐานส่วน
บุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งทางสังคม อาชีพหลัก ชนิดสัตว์ท่ีเล้ียง พื้นท่ีถือ
ครอง การท าแปลงหญ้า รายได้ของครอบครัว  มีลักษณะค าถามเป็นแบบปิด (close ended 
question) ประเภทเลือกตอบ และลักษณะค าถามเป็นแบบเปิด (open ended question)  
 ส่วนท่ี 2 เป็นข้อมูลสภาพการเล้ียงกระบือของเกษตรกร ถามจ านวนกระบือท่ีเล้ียง แรงงาน
ในการเล้ียง  พันธุ์กระบือท่ีเล้ียง ประสบการณ์ในการเล้ียง ลักษณะการเล้ียง อาหารท่ีใช้เล้ียง     
แหล่งน้ าท่ีใช้เล้ียง การปรับปรุงพันธุ์ การรักษาและป้องกันโรค การจ าหน่าย การใช้ประโยชน์จากสัตว์
และผลพลอยได้  วัตถุประสงค์หลักในการเล้ียงกระบือ แหล่งข้อมูลข่าวสาร มีลักษณะค าถามแบบเปิด 
(open ended question)  แบบปิด (close ended question) และประเภทเลือกตอบ 
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 ส่วนท่ี 3 เป็นข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อการเล้ียงกระบือ   ถามเกี่ยวกับ ทัศนคติต่อการเล้ียง
กระบือ  สภาพปัญหาในการเล้ียงกระบือ และความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียง
กระบือ  มีลักษณะค าถามแบบเปิด (open ended question) แบบปิด (close ended question) 
ประเภทเลือกตอบ และแบบประเมินค่า (rating scale) ให้เลือก 5 ระดับ ตามแบบของ Likert  
scale ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ 
 คะแนนค าตอบเท่ากับ 5   เห็นด้วยอย่างยิ่ง / มีปัญหามากท่ีสุด 
 คะแนนค าตอบเท่ากับ 4   เห็นด้วย / มีปัญหามาก 
 คะแนนค าตอบเท่ากับ 3  ไม่แน่ใจ / มีปัญหาปานกลาง 
 คะแนนค าตอบเท่ากับ 2   ไม่เห็นด้วย / มีปัญหาน้อย 
 คะแนนค าตอบเท่ากับ 1   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง / ไม่มีปัญหา  
 แบบสอบถามนี้ เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้น าไปปรึกษาผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (content validity) ความถูกต้อง ครบถ้วน ของค าถาม และค าตอบ ความเป็นปรนัย 
(objective) แก้ไขตามท่ีผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ แล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 10 คน เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ และความเข้าใจในการถามตอบ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  3.1 ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ข้อมูล และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย และน ามาสร้างแบบสอบถาม 
  3.2 โดยการใช้แบบสอบถามท่ีทดสอบความถูกต้อง ตรงตามเนื้อหา ไปสัมภาษณ์
เกษตรกร  จ านวน 110 ชุด  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าแบบสอบถามท่ีท าการตอบแล้ว           
มาวิเคราะห์ประมวลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) โดยใช้ตารางแจกแจงความถ่ี แสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean : X)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient)  
 ส าหรับเกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลความหมายสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประเภท Likert  
scale ท่ีอยู่ในรูปคะแนนเฉล่ีย ใช้เกณฑ์แบบจ าแนกแต่ละช่วงย่อยเท่ากัน โดยการค านวณ ดังนี้ 
 อัตรภาคช้ัน =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
     จ านวนช้ัน    
   = 5 – 1  
       5 
   = 0.8 
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เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย 
  คะแนนเฉลี่ยที่วัดได้  ความหมาย 
  4.21 – 5.00  เห็นด้วยอย่างยิ่ง / มีปัญหามากท่ีสุด 
  3.41 – 4.20  เห็นด้วย / มีปัญหามาก 
  2.61 – 3.40  ไม่แน่ใจ / มีปัญหาปานกลาง 
  1.81 – 2.60  ไม่เห็นด้วย / มีปัญหาน้อย 

1.00 – 1.80  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง / ไม่มีปัญหา   
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณผสมผสานกับการศึกษาเชิงคุณภาพโดยส ารวจ
ข้อมูลร่วมกับการสัมภาษณ์เกษตรกรเชิงลึก การแสดงความคิดเห็น (Focus group) และใช้วิธีการ
ทางสถิติร่วมกับเชิงบรรยายพรรณนาความ (Descriptive survey) ระหว่างเดือนเมษายน  – ธันวาคม 
2563 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ เกษตรกรผู้เล้ียงกระบือในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย จ านวน 18 
อ าเภอ  เกษตรกรเป้าหมายจ านวน 110 ราย ได้ผลดังนี้ 
1. ข้อมูลพื้นฐานบางประการของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ  
 จากตารางท่ี 2 พบว่าเกษตรกรร้อยละ 56.4 เป็นเพศชาย ร้อยละ 43.6 เป็นเพศหญิง อายุ
เกษตรกรเฉล่ีย 52.03 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 91.8 โสด และหม้าย/หย่าร้าง 
คิดเป็นร้อยละ 5.5 และ 2.7 ตามล าดับ ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ร้อยละ 87.3 จบการศึกษาสูงสุด
ระดับช้ันประถมศึกษา รองลงมาเป็นระดับช้ันมัธยมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 7.3 จบระดับช้ัน ปวช./ปวส./
อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 1.8 และไม่ได้รับการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 3.6 ในด้านการด ารงต าแหน่งอื่น 
ๆ ในสังคม พบว่าเกษตรกรร้อยละ 92.7 ไม่มีต าแหน่งทางสังคม ขณะท่ีมีต าแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน-
ก านัน สมาชิกอบต.-เทศบาล และกรรมการหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 2.7 2.7 และ 1.8 ตามล า ดับ 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 5.17 คน โดยมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนน้อยท่ีสุด 2 คน และมาก
ท่ีสุด 12 คน ด้านการประกอบอาชีพหลักของเกษตรกร พบว่า ร้อยละ 79.1 มีอาชีพหลักท านา 
รับจ้าง เล้ียงสัตว์ ท าไร่ รับราชการ ค้าขาย และท าสวนผลไม้ คิดเป็นร้อยละ 10.0 4.5 2.7 1.8 0.9 
และ 0.9 ตามล าดับ ส่วนปศุสัตว์ชนิดอื่นท่ีเกษตรกรเล้ียง พบว่า เกษตรกรร้อยละ 52.7 ไม่เล้ียงสัตว์ชนิด
อื่น โดยมีเกษตรกรท่ีเล้ียงสัตว์ชนิดอื่นร่วมด้วยได้แก่ เล้ียงไก่พื้นเมือง เล้ียงไก่พื้นเมืองกับสัตว์อื่นๆ เล้ียงเป็ด 
เล้ียงโคเนื้อ และเล้ียงไก่ไข่ คิดเป็นร้อยละ 20.9 20.9 2.7 1.8 และ 0.9 ตามล าดับ ด้านการจัดท า
แปลงหญ้าเล้ียงสัตว์ พบว่าเกษตรกรเกือบท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 91.8 ไม่มีการจัดท าแปลงหญ้า มี
เกษตรกรเพียงร้อยละ 8.2 เท่านั้น ท่ีมีการจัดท าแปลงหญ้าเล้ียงสัตว์ โดยเกษตรกรมีพื้นท่ีถือครอง
เฉล่ีย 20.13 ไร่ต่อครัวเรือน และมีรายได้ของครอบครัวเฉล่ีย 85,890.91 บาทต่อป ี

ตารางที่ 2  ข้อมูลพื้นฐานบางประการของเกษตรกรผู้เล้ียงกระบือ                  (N = 110) 

ลักษณะ เฉล่ีย ต่ าสุด สูงสุด SD 
อายุ (ปี) 52.03 16 76 11.31 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) 5.17 2 12 1.93 
รายได้ครอบครัวต่อปี (บาท) 
พื้นท่ีถือครอง (ไร่) 

85,890.91 
20.13 

6,000.00 
0 

600,000.00 
80 

92,412.06 
15.86 
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ตารางที่ 2  ข้อมูลพื้นฐานบางประการของเกษตรกรผู้เล้ียงกระบือ (ต่อ)                 (N = 110) 

ลักษณะ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
เพศ   
    ชาย 
    หญิง 
สถานภาพการสมรส 
     โสด 
     สมรส 
     หม้าย/หย่าร้าง 
ระดับการศึกษาสูงสุด 
     ไม่ได้รับการศึกษา 
     ประถมศึกษา 
     มัธยมศึกษา 
     ปวช./ปวส./อนุปริญญา 
ต าแหน่งทางสังคมอื่นๆ  
     ไม่มี 
     ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
     สมาชิก อบต./เทศบาล 
     กรรมการหมูบ้าน 
อาชีพหลัก 
     ท าสวนผลไม้ 
     ท านา 
     ท าไร่ 
     เล้ียงสัตว์ 
     รับจ้าง 
     ค้าขาย 
     รับราชการ 
ชนิดสัตว์อื่นท่ีเล้ียง  
     ไม่เล้ียงสัตว์ชนิดอื่น 
     เล้ียงไก่พื้นเมือง 
     เล้ียงไก่ไข่ 
     เล้ียงเป็ด 
     เล้ียงโคเนื้อ 
     เล้ียงไก่พื้นเมืองร่วมกับสัตว์อื่นๆ 
 

 
62 
48 
 
6 

101 
3 
 
4 
96 
8 
2 
 

102 
3 
3 
2 
 
1 
87 
3 
5 
11 
1 
2 
 

58 
23 
1 
3 
2 
23 
 

 
56.4 
43.6 

 
5.5 
91.8 
2.7 

 
3.6 
87.3 
7.3 
1.8 

 
92.7 
2.7 
2.7 
1.8 

 
0.9 
79.1 
2.7 
4.5 
10.0 
0.9 
1.8 

 
52.7 
20.9 
0.9 
2.7 
1.8 
20.9 
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ตารางที่ 2  ข้อมูลพื้นฐานบางประการของเกษตรกรผู้เล้ียงกระบือ (ต่อ)                 (N = 110) 

ลักษณะ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
การจัดท าแปลงหญ้าเล้ียงสัตว์ 
     ไม่มีแปลงหญ้า 
     มีแปลงหญ้า 

 
101 
9 

 
91.8 
8.2 

 

 สอดคล้องกับ นิธิศและอมรรัตน์ (2558)  ท่ีศึกษาเกษตรกรท่ีเล้ียงกระบือในพื้นท่ีภาคเหนือ
ตอนบน พบว่า เกษตรกรร้อยละ 52.48 เป็นเพศชาย  ร้อยละ 85.1 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
มีพื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 27.32 ไร่ ประสบการณ์ในการเล้ียงกระบือเฉล่ีย 16.61 ปี ร้อยละ 69.9 ท านา
เป็นอาชีพหลัก ซึ่งให้ผลการศึกษาใกล้เคียงกับ พยุงศักด์ิและคณะ (2560) ท่ีศึกษาเกษตรกรผู้เล้ียง
กระบือในจังหวัดพะเยา ก็พบว่า เกษตรกรร้อยละ 78.1 เป็นเพศชาย จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาร้อยละ 93.55 แต่มีพื้นท่ีถือครองเฉล่ียต่ ากว่าคือมีเฉล่ีย 9.08 ไร่ ส่วนการจัดท าแปลง
หญ้าเล้ียงสัตว์ของเกษตรกร พบว่าสอดคล้องกับรายงานของ อนุรักษ์และสมัย (2558) ท่ีท าการศึกษา
เกษตรกรเล้ียงกระบือในพื้นท่ีลุ่มน้ าสงครามตอนล่าง รายงานว่า เกษตรกรร้อยละ 85.0 ไม่มีพื้นท่ี
ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ แสดงว่าเกษตรกรผู้เล้ียงกระบือยังต้องพึ่ งแหล่งพืชอาหารสัตว์จากพื้นท่ีเล้ียง
สัตว์สาธารณะ รวมถึงผลพลอยได้จากการเกษตรอื่น ๆ เช่น ฟางข้าว 
2. สภาพการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร 
 สภาพการเล้ียงกระบือของเกษตรกร ดังแสดงในตารางท่ี 3 พบว่า เกษตรกรเล้ียงกระบือ
เฉล่ีย 4.93 ตัว สอดคล้องกับ นิธิศและอมรรัตน์ (2558) รายงานว่าเกษตรกรผู้เล้ียงกระบือใน
ภาคเหนือตอนบนเล้ียงกระบือ 1 – 5 ตัว ขณะท่ี อรรถพลและกมล (2561) และ วรากรและสมศักด์ิ 
(2554) รายงานว่าเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม และจังหวัดข่อนแก่น เล้ียงกระบือเฉล่ีย 9.25 
และ 7.54 ตัว ตามล าดับ มีประสบการณ์ในการเล้ียงกระบือเฉล่ีย 20.48 ปี อิทธิพันธ์และบุญหิรัญ 
(2557) รายงานว่าเกษตรกรมีประสบการณ์ในการเล้ียงกระบือเฉล่ีย 16.61 ปี และมีจ านวนแรงงานท่ี
ใช้เล้ียงกระบือเฉล่ีย 1.59 คน สอดคล้องกับ พยุงศักด์ิและคณะ (2560) รายงานว่าเกษตรกรในพื้นท่ี
จังหวัดพะเยา ใช้แรงงานเล้ียงกระบือ 1 – 2 คน โดยแรงงานท่ีใช้เล้ียงกระบือส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 
91.8 เป็นแรงงานในครอบครัว ท่ีเหลือเป็นแรงงานจ้าง และ แรงงานในครอบครัวพร้อมแรงงานจ้าง 
คิดเป็นร้อยละ 7.3 และ 0.9 ตามล าดับ ส าหรับชนิดของกระบือท่ีเล้ียง พบว่าร้อยละ 98.2 เล้ียง
กระบือปลัก ท่ีเหลือเล้ียงกระบือลูกผสมมูร่าห์ คิดเป็นร้อยละ 1.8 ในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร 
พบว่าส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 94.6 มีการจัดท าคอกกระบือแยกต่างหาก เกษตรกรร้อยละ 4.5 มีการ
จัดท าคอกกระบืออยู่ใต้ถุนบ้านหรือใต้ยุ้งข้าว มีเกษตรกรเพียงร้อยละ 0.9 ท่ีไม่มีการจัดสร้างคอก
กระบือ สอดคล้องกับ นิธิศและอมรรัตน์ (2558) รายงานว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.5 มีคอกขัง
กระบือ และแยกต่างหากจากบ้านพัก ส าหรับวิธีการเล้ียง พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.3 เล้ียงกระบือ
แบบปล่อย ส่วนท่ีเหลือเล้ียงกระบือ แบบผูกหลักแล้วเกี่ยวหญ้าให้กิน  และแบบผูกล่ามให้กระบือ
แทะเล็มหญ้า คิดเป็นร้อยละ 18.2 และ 14.5 ตามล าดับ โดยสถานท่ีเล้ียงเกินครึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.5 
เป็นพื้นท่ีสาธารณะ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 46.5 เป็นพื้นท่ีเล้ียงส่วนตัว   
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 อาหารหยาบหลักท่ีเกษตรกรใช้เล้ียงกระบือ ส่วนใหญ่เป็นหญ้าสดอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 
73.6 รองลงมาได้แก่หญ้าสดและฟางข้าว คิดเป็นร้อยละ 23.6 ส่วนเกษตรกรที่เล้ียงด้วยฟางข้าวอย่าง
เดียวมีเพียง ร้อยละ 2.7 ส่วนแหล่งน้ าท่ีใช้เล้ียงกระบือ ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ าสาธารณะ คิดเป็นร้อย
ละ 77.3 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 22.7 เป็นแหล่งน้ าส่วนตัว ในการปรับปรุงพันธุ์กระบือ เกษตรกรท้ังหมด 
ร้อยละ 100 ใช้พ่อพันธุ์ในการผสมพันธุ์กระบือ  
 ในด้านของการจัดการด้านสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรค พบว่าในรอบปีท่ีผ่านมา
เกษตรกรท้ังหมด ร้อยละ 100 มีการท าวัคซีนป้องกันโรค การถ่ายพยาธิภายใน เกษตรกรส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 78.2 มีการถ่ายพยาธิภายในกระบือท่ีเหลือร้อยละ 21.8 ไม่มีการถ่ายพยาธิภายในกระบือ  
ส าหรับการรักษาสัตว์ป่วยในรอบปีท่ีผ่านมา เกษตรกรร้อยละ 29.1 พบว่าไม่มีสัตว์ป่วย และเมื่อมีสัตว์
ป่วยพบว่า ดูแลสุขภาพสัตว์โดยอาสาปศุสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 62.7 ส่วน ท่ีเหลือรักษาด้วยตนเอง และ
รักษาโดยสัตวแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 5.5 และ 2.7 ตามล าดับ สอดคล้องกับ พยุงศักด์ิและคณะ 
(2560) ท่ีรายงานว่าเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา ร้อยละ 70 ให้อาสาปศุสัตว์เป็นผู้ดูแลสุขภาพสัตว์  
เกษตรกรมีการใช้สมุนไพรกับกระบือคิดเป็นร้อยละ 21.8 ส่วนท่ีเหลือ ร้อยละ 78.2 ไม่มีการใช้
สมุนไพร โดยเกษตรกรจะใช้สมุนไพรเพื่อถ่ายพยาธิ บ ารุงร่างกาย รักษาแผล แก้ท้องเสีย และเพื่อไล่
แมลง  

ตารางที่ 3  สภาพการเล้ียงกระบือของเกษตรกร                                                 (N = 110) 

ลักษณะ เฉล่ีย ต่ าสุด สูงสุด SD 
จ านวนกระบือท่ีเล้ียง (ตัว) 4.93 1 31 5.70 
ประสบการณ์ในการเล้ียงกระบือ (ปี) 20.48 1 70 17.99 
จ านวนแรงงานท่ีใช้เล้ียงกระบือ (คน) 1.59 1 4 0.72 
                   ลักษณะ    จ านวน (ราย) ร้อยละ 
แหล่งแรงงานท่ีใช้เล้ียงกระบือ   
     แรงงานในครอบครัว 
     แรงงานจ้าง 
     แรงงานในครอบครัวและแรงงานจ้าง 
ชนิดกระบือท่ีเล้ียง 
     กระบือปลัก 
     กระบือลูกผสมมูร่าห์ 
การจัดท าคอกกระบือ 
     ไม่มีคอก 
     มีคอกแยกต่างหาก 
     มีคอกอยู่ใต้ถุนบ้าน/ยุ้งข้าว 

101 
8 
1 
 

108 
2 
 
1 

104 
5 

91.8 
7.3 
0.9 

 
98.2 
1.8 

 
0.9 
94.6 
4.5 
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ตารางที่ 3   สภาพการเล้ียงกระบือของเกษตรกร (ต่อ)                                          (N = 110) 

ลักษณะ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
วิธีการเล้ียงกระบือ 
     เล้ียงปล่อย 
     ผูกล่าม 
     ผูกหลักแล้วเกี่ยวหญ้าให้กิน 
สถานท่ีเล้ียงกระบือ 
     พื้นท่ีส่วนตัว 
     พื้นท่ีสาธารณะ       
อาหารหยาบหลักท่ีใช้เล้ียงกระบือ 
     หญ้าสด 
     ฟางข้าว 
     หญ้าสด และฟางข้าว 
แหล่งน้ าท่ีใช้เล้ียงกระบือ 
     แหล่งน้ าสาธารณะ 
     แหล่งน้ าส่วนตัว 
การปรับปรุงพันธุ์กระบือ 
     ใช้พ่อพันธุ์ 
การท าวัคซีนป้องกันโรคระบาดในรอบปีท่ีผ่านมา 
     มีการท าวัคซีน 
การถ่ายพยาธิภายในในรอบปีท่ีผ่านมา 
     ไม่มีการถ่ายพยาธิ 
     มีการถ่ายพยาธิ 
การดูแลสุขภาพกระบือป่วยในรอบปีท่ีผ่านมา 
     ไม่มีกระบือป่วย 
     โดยอาสาปศุสัตว์ 
     โดยสัตวแพทย์ 
     เกษตรกรรักษาเอง 
การใช้สมุนไพรในการเล้ียงกระบือ 
     ไม่ได้ใช้ 
     ใช้ 

 
74 
16 
20 
 

51 
59 
 

81 
3 
26 
 

85 
25 
 

110 
 

110 
 

86 
24 
 

32 
69 
3 
6 
 

86 
24 

 
67.3 
14.5 
18.2 

 
46.5 
53.5 

 
73.6 
2.7 
23.6 

 
77.3 
22.7 

 
100 

 
100 

 
78.2 
21.8 

 
29.1 
62.7 
2.7 
5.5 

 
78.2 
21.8 
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ตารางที่ 4  ผลตอบแทนจากการเล้ียงกระบือ                                                     (N = 110) 

ลักษณะ เฉล่ีย ต่ าสุด สูงสุด SD 
รายได้จากการเล้ียงกระบือในรอบปีท่ีผ่านมา (บาท) 85,890.91 6,000 600,000 92,412.06 
รายจ่ายจากการเล้ียงกระบือในรอบปีท่ีผ่านมา (บาท) 765.91 0 24,000 2,510.37 
                 ลักษณะ    จ านวน ร้อยละ 
แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการเล้ียง 
     ทุนตนเอง 
     กู้ยืมจาก ธกส. 
     กู้ยืมจากแหล่งอื่นๆ เช่นญาติพี่น้อง กองทุนกูย้ืม   
การใช้ประโยชน์จากมูลกระบือ 
     ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
     ใช้ท าปุ๋ย 
     ใช้ท าแก๊สชีวภาพ 
     ใช้ท าปุ๋ยและท าแก๊สชีวภาพ 

(ราย) 
68 
25 
17 
 
5 
59 
5 
41 

 
61.8 
22.7 
15.5 

 
4.5 
53.6 
4.5 
37.3 

  

 ในด้านของผลตอบแทนจากการเล้ียงกระบือ ดังแสดงในตารางท่ี 4 พบว่า ในรอบปีท่ีผ่านมา
เกษตรกรมีรายได้จากการเล้ียงกระบือเฉล่ีย 85,890.91 บาท ต่อครอบครัว ซึ่งสูงกว่า อรรถพลและ
กมล (2561) รายงานว่า เกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม มีรายได้จากการจ าหน่ายกระบือ 10,000 
– 30,000 บาท อาจเนื่องมาจากราคาซื้อขายกระบือสูงขึ้น ส าหรับรายจ่ายจากการเล้ียงกระบือเฉล่ีย 
765.91 บาทต่อปีต่อครอบครัว ใกล้เคียงกับ นิธิศและอมรรัตน์ (2558) ท่ีรายงานว่าเกษตรกรมี
ค่าใช้จ่ายในการเล้ียงกระบือ 642.50 บาท/ปี ส าหรับเงินทุนท่ีใช้เล้ียงกระบือส่วนใหญ่เป็นเงินทุน
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมาเป็นเงินทุนท่ีกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) คิดเป็นร้อยละ 22.7 และกู้ยืมจากแหล่งอื่น ๆ เช่น ญาติพี่น้อง กองทุนหมู่บ้าน 
สหกรณ์การเกษตร นายทุน คิดเป็นร้อยละ 15.5 เช่นเดียวกับ ไชยวัฒน์และคณะ(2561) รายงานว่า
เกษตรกรร้อยละ 78 ใช้ทุนตนเองในการเล้ียงกระบือ  ส าหรับการใช้ประโยชน์จากมูลกระบือ พบว่า
เกษตรกรเกินครึ่ง คิดเป็นร้อยละ 53.6 ใช้มูลกระบือส าหรับท าปุ๋ย รองลงมาใช้มูลกระบือส าหรับท า
ปุ๋ยและแก๊สชีวภาพ คิดเป็นร้อยละ 37.3 และใช้ท าแก๊สชีวภาพอย่างเดียวคิดเป็นร้อยละ 4.5        
ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมูลกระบือ คิดเป็นร้อยละ 4.5 
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ตารางที่ 5  วัตถุประสงค์ในการเล้ียงกระบือ ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย                     (N = 110) 
ลักษณะ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

วัตถุประสงค์ในการเล้ียงกระบือ 
     เล้ียงเพื่อผลิตปุ๋ย 
     เล้ียงเพื่อเป็นแรงงาน และผลิตปุ๋ย 
     เล้ียงเพื่อจ าหน่าย และผลิตปุ๋ย 
     เล้ียงเพื่อจ าหน่าย 
     เล้ียงเพื่อเป็นแรงงาน 
     เล้ียงเพื่อเป็นมรดกตกทอด 
     เล้ียงเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ 
แหล่งข้อมูลข่าวสารด้านการเล้ียงกระบือ 
     ไม่ได้รับรู้ข่าวสาร 
     รับรู้ข่าวสารจากส่ือบุคคล (เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์,  
     อาสาปศุสัตว์, เพื่อนบ้าน) 
     รับรู้ข่าวสารจากส่ือวิทยุ – โทรทัศน์ 
     รับรู้ข่าวสารจากส่ือหอกระจายข่าว 
     รับรู้ข่าวสารตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป 

 
32 
23 
20 
19 
8 
4 
4 
 
4 
44 
 

17 
1 
44 

 
29.1 
20.9 
18.2 
17.3 
7.3 
3.6 
3.6 

 
3.6 
40.0 

 
15.5 
0.9 
40.0 

 วัตถุประสงค์ในการเล้ียงกระบือของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายและแหล่งข้อมูล
ข่าวสารด้านการเล้ียงกระบือของเกษตรกร ดังแสดงในตารางท่ี 5 พบว่าวัตถุประสงค์ในการเล้ียง
กระบือของเกษตรกรมีหลายวัตถุประสงค์ ได้แก่ เล้ียงเพื่อผลิตปุ๋ย เล้ียงเพื่อเป็นแรงงานและผลิตปุ๋ย 
เล้ียงเพื่อจ าหน่ายและผลิตปุ๋ย เล้ียงเพื่อจ าหน่าย เล้ียงเพื่อใช้เป็นแรงงาน  เล้ียงเพื่อเป็นมรกดตกทอด 
และ เล้ียงเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ คิดเป็นร้อยละ 29.1 20.9 18.2 17.3 7.3 3.6 และ 3.6 ตามล าดับ 
สอดคล้องกับ นิธิศและอมรรัตน์ (2558) รายงานว่า เกษตรกรในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนมี
วัตถุประสงค์หลักในการเล้ียงกระบือ เพื่อผลิตปุ๋ยจากมูลกระบือ แต่แตกต่างจากเกษตรกร ในพื้นท่ี
จังหวัดนครพนมและจังหวัดสุรินทร์ ท่ีอรรถพลและกมล (2561) และ ไชยวัฒน์และคณะ(2561) 
รายงานว่า เกษตรกรกรส่วนใหญ่เล้ียงกระบือไว้เพื่อขาย    
 ส าหรับแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านการเล้ียงกระบือ เกษตรกรได้รับจากส่ือบุคคล คือ เจ้าหน้าท่ี
กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ และเพื่อนบ้าน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รับรู้ข่าวสารจากส่ือวิทยุ-โทรทัศน์ ร้อย
ละ 15.5 รับรู้ข่าวสารจากส่ือหอกระจายข่าว ร้อยละ 0.9 รับรู้จากแหล่งข่าวสารต้ังแต่ 2 ช่องทางขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 40.0 และมีเกษตรกรที่ไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเลย คิดเป็นร้อยละ 3.6 แตกต่างจาก
รายงานของ มานิตา (2551) ท่ีพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.9 ไม่ได้รับรู้ข้อ มูลข่าวสาร
เกี่ยวกับกระบือ 
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3.  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร 

 3.1 ทัศนคติของเกษตรกรต่อการเล้ียงกระบือ  
 เมื่อสอบถามถึงทัศนคติของเกษตรกรต่อการเล้ียงกระบือ ในด้านต่าง ๆ เกษตรกรเห็นด้วย
อย่างยิ่งท่ีจะเล้ียงกระบือต่อไป เป็นอันดับท่ี 1 โดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 4.68 อันดับท่ี 2 คือเกษตรกร
เห็นว่าการเล้ียงกระบือเป็นการรักษาวัฒนธรรมการเกษตรของไทย มีค่าเฉล่ีย 4.59 อันดับท่ี 3 คือ 
เกษตรกรเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการเล้ียงกระบือเป็นหลักประกันรายได้ของครอบครัว  มีค่าเฉล่ีย 4.55 
อันดับท่ี 4 มีค่าเฉล่ีย 4.51 โดยเกษตรกรเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการเล้ียงกระบือช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ท าการเกษตร เช่น ค่าไถนา ค่าปุ๋ยเคมี ค่าน้ ามัน อันดับท่ี 5 เกษตรกรพอใจกับสภาพการเล้ียงกระบือ
ในปัจจุบัน มีค่าเฉล่ีย 4.47 อันดับท่ี 6 เกษตรกรต้องการได้รับการฝึกอบรมด้านการเล้ียงกระบือจาก
หน่วยงานภาครัฐ โดยเกษตรกรมีความเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉล่ีย 4.39 ส่วนอันดับท่ี 7 เกษตรกร
พอใจกับราคาซื้อ – ขาย กระบือในปัจจุบัน มีค่าเฉล่ีย 4.27 ภาพรวมทัศนคติในทุกด้านต่อการเล้ียง
กระบือ เกษตรกรเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.49 ดังแสดงในตารางท่ี 6 สอดคล้องกับ    
นิธิศและอมรรัตน์ (2558) รายงานว่าเกษตรกรในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน มีทัศนคติเห็นด้วยอย่างยิ่ง
ต่อการเล้ียงกระบือ โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.42 

ตารางที่ 6   ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของเกษตรกรต่อการเล้ียงกระบือ          (N = 110) 
ประเด็นทัศนคติ X  SD ระดับ อันดับ 

1. การเล้ียงกระบือเป็นการรักษาวัฒนธรรม
การเกษตรของไทย 
2. การเล้ียงกระบือช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท า
การเกษตร เช่น ค่าไถนา ค่าปุ๋ยเคมี ค่าน้ ามัน 
3. การเล้ียงกระบือเป็นหลักประกันรายได้ของ
ครอบครัว 
4. เกษตรกรพอใจกับราคาซื้อ – ขาย กระบือใน
ปัจจุบัน 
5. เกษตรกรต้องการได้รับการฝึกอบรมด้านการ
เล้ียงกระบือจากหน่วยงานภาครัฐ 
6. เกษตรกรพอใจกับสภาพการเล้ียงกระบือใน
ปัจจุบัน 
7. เกษตรกรคิดว่าจะเล้ียงกระบือต่อไป 

 
4.59 

 
4.51 

 
4.55 

 
4.27 

 
4.39 

 
4.47 
4.68 

 
0.494 

 
0.674 

 
0.585 

 
0.866 

 
0.651 

 
0.616 
0.487 

 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
2 
 
4 
 
3 
 
7 
 
6 
 
5 
1 

ภาพรวมทัศนคติต่อการเล้ียงกระบือ 4.49 0.135 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
   

 3.2 สภาพปัญหา และอุปสรรคในการเล้ียงกระบือ 
 สภาพปัญหาของเกษตรกรในการเล้ียงกระบือ ดังแสดงในตารางท่ี 7 พบว่าระดับปัญหาของ
เกษตรกรท่ีมีปัญหาน้อยอันดับท่ี 1 – 5 ได้แก่ บุคคลในครอบครัวไม่ต้องการให้เล้ียง ขาดแคลน
แรงงานในการเล้ียง ด้านสภาวะแวดล้อม/รบกวนเพื่อนบ้าน  ด้านขาดการส่งเสริมจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
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ด้านโรคพยาธิภายใน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.12, 2.26, 2.36, 2.40 และ 2.51 ตามล าดับ และสภาพ
ปัญหาท่ีมีระดับปานกลางอันดับท่ี 6-10 ได้แก่ ด้านโรคระบาดสัตว์ ด้านโรคพยาธิภายนอก ด้านการ
ให้ผลผลิตต่ า(กระบือให้ลูกห่าง)  ด้านขาดแคลนเงินทุนในการเล้ียงกระบือ ด้านการปรับปรุงพันธุ์ 
ภายใน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.63, 2.67, 2.81, 2.84 และ 3.15 ตามล าดับ ส่วนสภาพปัญหาท่ีมี
ระดับมีปัญหามาก อยู่ในอันดับท่ี 11 – 13 ได้แก่ ด้านราคาซื้อ-ขาย และการตลาด ด้านแหล่งพืช
อาหารสัตว์ส าหรับกระบือ และ13)ด้านไม่มีพื้นท่ีส าหรับเล้ียงกระบือ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43, 
3.86, และ 3.88 ตามล าดับ และเมื่อดูภาพรวมสภาพปัญหาในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร พบว่า
อยู่ในระดับท่ีมีปัญหาปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.84 สอดคล้องกับ นิธิศและอมรรัตน์ (2558) 
รายงานว่าปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญในการเล้ียงกระบือ คือ ขาดแคลนพื้นท่ีเล้ียงกระบือและแหล่ง
อาหารไม่เพียงพอ เช่นเดียวกับ พยุงศักด์ิและคณะ(2560) รายงานว่าปัญหาและอุปสรรคของ
เกษตรกรเล้ียงกระบือจังหวัดพะเยา คือพื้นท่ีเล้ียงกระบือไม่เพียงพอ ขาดแคลนเงินทุน อาหารหยาบ
ไม่เพียงพอ และขาดความรู้การเล้ียงกระบือตามหลักวิชาการ 

ตารางที่ 7   สภาพปัญหา และอุปสรรคในการเล้ียงกระบือ                                     (N = 110) 
 

ประเด็นปัญหา X  SD ระดับ อันดับ 
1. ด้านแหล่งพืชอาหารสัตว์ส าหรับกระบือ 
2. ด้านไม่มีพื้นท่ีส าหรับเล้ียงกระบือ 
3. ด้านราคาซื้อ – ขาย และการตลาด 
4. ด้านการปรับปรุงพันธุ ์
5. ด้านโรคระบาด 
6. ด้านโรคพยาธิภายนอก 
7. ด้านโรคพยาธิภายใน 
8. ด้านขาดแคลนแรงงานในการเล้ียง 
9. ด้านการให้ผลผลิตต่ า (กระบือให้ลูกห่าง) 
10. ด้านขาดแคลนเงินทุนในการเล้ียง 
11. ด้านสภาวะแวดล้อม/รบกวนเพื่อนบ้าน 
12. ด้านขาดการส่งเสริมจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
13. บุคคลในครอบครัวไม่ต้องการให้เล้ียง 

3.86 
3.88 
3.43 
3.15 
2.63 
2.67 
2.51 
2.26 
2.81 
2.84 
2.36 
2.40 
2.12 

1.363 
1.210 
0.679 
0.964 
1.156 
1.093 
0.854 
0.645 
1.274 
1.363 
0.787 
0.837 
0.423 

มีปัญหามาก 
มีปัญหามาก 
มีปัญหามาก 

มีปัญหาปานกลาง 
มีปัญหาปานกลาง 
มีปัญหาปานกลาง 

มีปัญหาน้อย 
มีปัญหาน้อย 

มีปัญหาปานกลาง 
มีปัญหาปานกลาง 

มีปัญหาน้อย 
มีปัญหาน้อย 
มีปัญหาน้อย 

12 
13 
11 
10 
6 
7 
5 
2 
8 
9 
3 
4 
1 

ภาพรวมสภาพปัญหาในการเล้ียง 2.84 0.250 มีปัญหาปานกลาง  
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 3.3 ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ 
 เมื่อสอบถามความคิดเห็นถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรกรใน
ด้านต่าง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 8 พบว่า  
 ในด้านของการจัดการด้านอาหารสัตว์ ในภาพรวมเกษตรกรเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
4.42 โดยเกษตรกรให้ความส าคัญในด้านของท าเลเล้ียงสัตว์สาธารณะ เป็นอันดับท่ี 1 รองลงมาคือมี
พื้นท่ีปลูกพืชอาหารสัตว์พอเพียง มีพันธุ์พืชอาหารสัตว์ท่ีดี และมีแหล่งน้ าเพียงพอส าหรับปลูกหญ้า 
เป็นอันดับท่ี 2 และ 3 ตามล าดับ 
 ด้านกระบวนการจัดการเล้ียงกระบือ ในภาพรวมเกษตรกรเห็นด้วยอย่างยิ่งว่ามีผลต่อความ
ยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ มีค่าเฉล่ีย 4.42 โดยเกษตรกรเห็นด้วยกับการมีพ่อแม่พันธุ์ท่ีดีเป็นอันดับ 1 
รองลงมาคือ มีแหล่งน้ าธรรมชาติ มีคอกโรงเรือนท่ีดี มีพ่อพันธุ์คุมฝูง มีสถานท่ีเล้ียงท่ีเอื้ออ านวย และ
มีแรงงานพอเพียง ด้วยค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็น 4.52  4.49  4.48  4.46  4.43  และ 4.25  
ตามล าดับ 
 ด้านความรู้และประสบการณ์ในการเล้ียงกระบือ ในภาพรวมเกษตรกรก็เห็นด้วยอย่างยิ่งว่ามี
ผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ มีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นท่ี 4.53 โดยเกษตรกรเห็นด้วยกับ
เรื่องมีความสนใจและรักกระบือ เป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ มีความรู้เรื่องการเล้ียงกระบือ และมีพ่อ
แม่ท่ีเคยเล้ียงกระบือ โดยมีคะแนนเฉล่ียท่ี 4.61  4.58  และ 4.40  ตามล าดับ 
 ด้านวัตถุประสงค์ในการเล้ียงกระบือ ในภาพรวมเกษตรกรเห็นด้วยว่ามีผลต่อความยั่งยืนใน
การเล้ียงกระบือ โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.15 ซึ่งเกษตรกรเห็นด้วยอย่างยิ่งกับวัตถุประสงค์ในการเล้ียงเพื่อใช้
ประโยชน์จากมูล รองลงมาคือ เล้ียงเพื่อใช้แรงงาน และเล้ียงเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว  มีค่าเฉล่ีย 
4.63  4.35  และ 4.27 ตามล าดับ และเกษตรกรเห็นด้วยกับการเล้ียงเพื่อขายพันธุ์อย่างเดียว และ 
เล้ียงเพื่อเป็นอาหาร (ควายเนื้อ) มีค่าเฉล่ียท่ี 4.05 และ 3.45  ตามล าดับ 
 ด้านราคาขายและความต้องการใช้แรงงานกระบือ ในภาพรวมเกษตรกรเห็นด้วยอย่างยิ่งว่ามี
ผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.46 โดยเกษตรกรเห็นด้วยอย่างยิ่งกับปัจจัยด้าน
ราคาสูงจูงใจ เป็นอันดับท่ี 1 รองลงมาคือ มีตลาดรับซื้อแน่นอน และมีตลาดควายฝึกใช้แรงงาน โดยมี
ค่าเฉล่ียท่ี 4.64  4.40  และ 4.35  ตามล าดับ 
 ด้านโรคและสุขภาพของกระบือ ในภาพรวมเกษตรกรก็มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเป็นปัจจัย
ท่ีมีต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ มีค่าเฉล่ียท่ี 4.56 โดยเกษตรกรเห็นด้วยอย่างยิ่งว่ากระบือทน
โรคได้ดี รองลงมาคือ กระบือสามารถปรับตัวได้ดีในสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง มี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.57 และ 4.55  ตามล าดับ  
 ในภาพรวมทุกด้าน ก็พบว่าเกษตรกรเห็นด้วยอย่างยิ่งกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเล้ียงกระบือ
อย่างยั่งยืน โดยมีค่าเฉล่ียท่ีระดับ 4.40 
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ตารางที่ 8   ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร  (N = 110) 
 

ประเด็น X  SD ระดับ อันดับ 
ด้านการจัดการด้านอาหารสัตว์ 
     1. มีพื้นท่ีปลูกพืชอาหารสัตว์พอเพียง 
     2. มีท าเลเล้ียงสัตว์สาธารณะ 
     3. มีพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ดี 
     4. มีแหล่งน้ าเพียงพอส าหรับปลูกหญ้า 

 
4.39 
4.51 
4.38 
4.38 

 
0.755 
0.617 
0.766 
0.690 

 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
2 
1 
3 
3 

ภาพรวมด้านการจัดการด้านอาหารสัตว์ 4.42 0.064 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
ด้านกระบวนการจัดการเลี้ยงกระบือ 
     1. มีพ่อแม่พันธุ์ที่ดี 
     2. มีพ่อพันธุ์คุมฝูง 
     3. มีคอกโรงเรือนท่ีดี 
     4. มีสถานท่ีเล้ียงท่ีเอื้ออ านวย 
     5. มีแหล่งน้ าธรรมชาติ 
     6. มีแรงงานเพียงพอ  

 
4.52 
4.46 
4.48 
4.43 
4.49 
4.25 

 
0.617 
0.686 
0.631 
0.613 
0.554 
0.950 

 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
1 
4 
3 
5 
2 
6 

ภาพรวมด้านกระบวนการจัดการเล้ียงกระบือ 4.42 0.097 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
ด้านความรู้และประสบการณ์ 
     1. มีพ่อแม่ท่ีเคยเล้ียงกระบือ 
     2. มีความรู้เรื่องการเล้ียงกระบือ 
     3. มีความสนใจและรักกระบือ 

 
4.40 
4.58 
4.61 

 
0.693 
0.548 
0.543 

 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
3 
2 
1 

ภาพรวมด้านความรู้และประสบการณ์ 4.53 0.114 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
ด้านวัตถุประสงค์ในการเลี้ยง 
     1. เล้ียงเพื่อใช้แรงงานด้วย 
     2. เล้ียงเพื่อขายพันธุ์อย่างเดียว 
     3. เล้ียงเพื่อใช้ประโยชน์จากมูล 
     4. เล้ียงเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
     5. เล้ียงเพื่อเป็นอาหาร (ควายเนื้อ) 

 
4.35 
4.05 
4.63 
4.27 
3.45 

 
0.934 
1.184 
0.522 
1.124 
1.589 

 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 

 
2 
4 
1 
3 
5 

ภาพรวมด้านวัตถุประสงค์ในการเล้ียง 4.15 0.443 เห็นด้วย  
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ตารางที่ 8   ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร (ต่อ)        
(N = 110) 

ด้านราคาขายและความต้องการใช้แรงงาน
กระบือ 
     1. ราคาขายสูงจูงใจ 
     2. มีตลาดรับซื้อแน่นอน 
     3. มีตลาดควายฝึกใช้แรงงาน 

 
 

4.64 
4.40 
4.35 

 
 

0.674 
0.792 
0.861 

 
 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
 
1 
2 
3 

ภาพรวมด้านราคาขายและความต้องการใช้
แรงงานกระบือ 

4.46 0.155 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

 

ด้านโรคและสุขภาพกระบือ 
     1. กระบือทนโรคได้ดี 
     2. กระบือปรับตัวได้ดีในอากาศท่ี
เปล่ียนแปลง 

 
4.57 
4.55 

 
0.550 
0.552 

 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
1 
2 

ภาพรวมด้านโรคและสุขภาพกระบือ 4.56 0.014 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
ภาพรวมปัจจัยทุกด้านที่มีผลต่อความยั่งยืน 
ในการเลี้ยงกระบือ 

 
4.40 

 
0.248 

 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

 

4. ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 จากตารางท่ี 9 ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการเล้ียงกระบือ กับการตัดสินใจ 
เล้ียงกระบือต่อไป พบว่า ราคาซื้อ – ขาย กระบือ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 (sig = 0.002)  และแหล่งพืชอาหารสัตว์ก็มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเล้ียงกระบือต่อไป 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (sig = 0.035) ส่วนวัตถุประสงค์ในการเล้ียงกระบือ และโรค
ระบาด ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเล้ียงกระบือต่อไป   
ตารางที่ 9  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการเล้ียงกระบือกับการตัดสินใจเล้ียงกระบือต่อไป 
 

สภาพการเล้ียงกระบือ 
การตัดสินใจเล้ียงกระบือต่อไป 

r Sig 
แหล่งพืชอาหารสัตว์ 
วัตถุประสงค์ในการเล้ียงกระบือ 
ราคาซื้อ – ขาย กระบือ 
โรคระบาด 

  .201* 
.155 

   .294 ** 
-.082 

.035 

.107 

.002 

.393 
* ความสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
** ความสัมพันธ์มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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 ดังนั้น สมมติฐานข้อท่ี 1 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานทางเลือก 
(Ha) หมายความว่า แหล่งพืชอาหารสัตว์ มีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ    
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) ปฏิเสธสมมติฐานทางเลือก (Ha) หมายความ
ว่า วัตถุประสงค์ในการเล้ียงกระบือ ไม่มีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ    
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานทางเลือก (Ha) 
หมายความว่า ราคาซื้อ – ขายกระบือ มีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ    
 สมมติฐานข้อท่ี 4 ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) ปฏิเสธสมมติฐานทางเลือก (Ha) หมายความ
ว่า โรคระบาด ไม่มีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ    
 ดังนั้น ราคาซื้อ-ขาย กระบือ และ แหล่งพืชอาหารสัตว์ มีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียง
กระบือของเกษตรกรผู้เล้ียงกระบือในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย แตกต่างจากเกษตรกรผู้เล้ียงกระบือใน
พื้นท่ีจังหวัดอุทัยธานี ท่ี มานิตา (2551) รายงานว่า ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในการ
เล้ียงกระบือ ได้แก่ อายุของเกษตรกร วัตถุประสงค์ของการเล้ียงเพื่อใช้แรงงาน จ านวนกระบือท่ีเล้ียง 
การมีอาชีพท านา การมีอาชีพท าไร่  
  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ราคากระบือมีแนวโน้มสูงขึ้นจึงมีผลต่อการตัดสินใจเล้ียงกระบือของ
เกษตรกร รวมถึงแหล่งพืชอาหารสัตว์ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการท าแปลงพืชอาหารสัตว์ 
ส าหรับเล้ียงกระบือ ดังนั้นแหล่งพืชอาหารสัตว์จึงมีผลต่อการตัดสินใจในการเล้ียงกระบือของ
เกษตรกร    
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 
 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัด
เชียงราย สรุปผลการศึกษาดังนี้ 
         1.ลักษณะข้อมูลพื้นฐานทางด้านสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกร ส่วนใหญ่เป็น
เพศชายร้อยละ 56.4  มีอายุเฉล่ีย 52.03 ปี รายได้ครอบครัวต่อปีเฉล่ีย 85,890.91 บาท มีพื้นท่ีถือ
ครองเฉล่ีย 20.13 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดระดับช้ันประถมศึกษา ไม่มีต าแหน่งทาง
สังคม มีอาชีพหลักท านา ไม่เล้ียงสัตว์ชนิดอื่นร่วมด้วย และไม่มีการจัดท าแปลงหญ้าเล้ียงสัตว์ 
 2.สภาพการเล้ียงกระบือของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย จ านวนกระบือท่ีเกษตรกร
เล้ียงต่อครอบครัวเฉล่ีย 5.93 ตัว มีประสบการณ์ในการเล้ียงกระบือเฉล่ีย 20.48 ปี จ านวนแรงงานท่ี
ใช้เล้ียงกระบือเฉล่ีย 1.59 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครอบครัว เกษตรกรส่วนใหญ่เล้ียงกระบือปลัก 
มีการจัดท าคอกกระบือแยกต่างหาก เล้ียงกระบือปล่อยในพื้นท่ีสาธารณะ เล้ียงด้วยหญ้าสดเป็นหลัก 
ใช้แหล่งน้ าสาธารณะ ใช้พ่อพันธุ์ในการปรับปรุงพันธุ์ มีการท าวัคซีนป้องกันโรคระบาด ไม่มีการถ่าย
พยาธิภายใน รักษาสัตว์ป่วยโดยอาสาปศุสัตว์ และไม่มีการใช้สมุนไพรในการเล้ียงกระบือผลตอบแทน
จากการเล้ียงกระบือ เกษตรกรมีรายได้จากการเล้ียงกระบือในปีท่ีผ่านมาเฉล่ีย 85,890.91 บาท โดยมี
รายจ่ายเฉล่ีย 765.91 บาท เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้เงินทุนตนเองในการเล้ียงกระบือ และใช้มูลกระบือ
ไปท าปุ๋ย ส าหรับวัตถุประสงค์หลักในการเล้ียงกระบือ คือ เล้ียงเพื่อผลิตปุ๋ย รองลงมาคือเล้ียงเพื่อเป็น
แรงงานและผลิตปุ๋ย โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับกระบือจากโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกรตามพระราชด าริ และได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการเล้ียงกระบือจากส่ือบุคคล ได้แก่ 
เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ และเพื่อนเกษตรกร 
 3. ทัศนคติของเกษตรกรต่อการเล้ียงกระบือของเกษตรกร จากการศึกษาทัศนคติของ
เกษตรกรต่อการเล้ียงกระบือ โดยแบ่งออกเป็น 7 ประเด็น ได้แก่ 1)เกษตรกรคิดว่าจะเล้ียงกระบือ
ต่อไป 2) เกษตรกรเห็นว่าการเล้ียงกระบือเป็นการรักษาวัฒนธรรมการเกษตรของไทย 3) การเล้ียง
กระบือเป็นหลักประกันรายได้ของครอบครัว 4) การเล้ียงกระบือช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท าการเกษตร 
5) เกษตรกรพอใจกับสภาพการเล้ียงกระบือในปัจจุบัน 6) เกษตรกรต้องการได้รับการฝึกอบรมด้าน
การเล้ียงกระบือจากหน่วยงานภาครัฐ 7)เกษตรกรพอใจกับราคาซื้อ – ขาย กระบือในปัจจุบัน พบว่า 
เกษตรกรมีทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.68, 4.59, 4.55, 4.51, 
4.47,4.39, และ 4.27 ตามล าดับ แสดงว่าเกษตรกรมีทัศนคติอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีต่อท้ัง 7 ประเด็นและ
ภาพรวมทัศนคติในทุกด้านต่อการเล้ียงกระบือ เกษตรกรเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.49  
 4.สภาพปัญหา และอุปสรรคในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร  จากการศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร จ านวน 14 รายการ พบว่ามีปัญหาระดับมาก 3 รายการ 
ได้แก่1)ด้านราคาซื้อ-ขาย และการตลาด 2)ด้านแหล่งพืชอาหารสัตว์ส าหรับกระบือ และ 3)ด้านไม่มี
พื้นท่ีส าหรับเล้ียงกระบือ ส่วนปัญหาระดับปานกลาง 5 รายการ ได้แก่ 1)ด้านโรคระบาดสัตว์ 2)ด้าน
โรคพยาธิภายนอก 3)ด้านการให้ผลผลิตต่ า(กระบือให้ลูกห่าง) 4)ด้านขาดแคลนเงินทุนในการเล้ียง
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กระบือ 5)ด้านการปรับปรุงพันธุ์ พบปัญหาน้อย จ านวน 5 รายการ ได้แก่ 1)บุคคลในครอบครัวไม่
ต้องการให้เล้ียง 2)ขาดแคลนแรงงานในการเล้ียง 3)ด้านสภาวะแวดล้อม/รบกวนเพื่อนบ้าน  4)ด้าน
ขาดการส่งเสริมจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ 5)ด้านโรคพยาธิภายใน เมื่อดูภาพรวมสภาพปัญหาในการเล้ียง
กระบือของเกษตรกร พบว่าอยู่ในระดับท่ีมีปัญหาปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.84           
  5. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร จากความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ี
มีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย จ านวน 6 ด้านพบว่า 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือระดับมากท่ีสุด ดังนี้ 1)ด้านการจัดการด้านอาหารสัตว์ 
คือ การมีท าเลเล้ียงสัตว์ และพื้นท่ีปลูกพืชอาหารสัตว์  2) ด้านราคาขายและความต้องการใช้แรงงาน
กระบือ คือมีราคาขายสูงจูงใจ 3)ด้านกระบวนการจัดการเล้ียงกระบือ คือการมีพ่อแม่พันธุ์ท่ีดี 4)ด้าน
ความรู้และประสบการณ์ คือมีความสนใจและรักกระบือ 5)ด้านโรคและสุขภาพกระบือ คือกระบือทน
โรคได้ดี  ส่วน 6)ด้านวัตถุประสงค์ในการเล้ียง คือใช้ประโยชน์จากมูล มีผลต่อการเล้ียงกระบือระดับ
มาก เมื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ราคาซื้อ – ขายกระบือ และแหล่งพืชอาหารสัตว์ มีผลต่อความ
ยั่งยืนของการเล้ียงกระบือของเกษตรกร โดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ 
ส าหรับการแสดงความคิดเห็นของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) พบว่าเกษตรกรเห็นด้วย
และยอมรับต้องปรับเปล่ียนแนวคิดจากการเล้ียงกระบือจากวิถีธรรมชาติเดิมเข้าสู่การจัดการการเล้ียง
แบบประณีตท่ีมีองค์ประกอบส าคัญ คือ การสร้างคอกกระบือท่ีได้มาตรฐาน การจัดการแปลงพืช
อาหารสัตว์และการส ารองอาหารสัตว์ให้เพียงพอ การจัดการระบบความปลอดภัยในการป้องกันโรค
ขั้นพื้นฐานการจดบันทึกข้อมูลกิจกรรมท่ีเกิดจากการเล้ียงกระบือ ซึ่งเป็นหลักประกันความเส่ียงต่อ
การสูญเสียของกระบือ เกษตรกรสามารถบริหารการเพิ่มรายได้และใช้ประโยชน์จากมูลกระบืออย่าง
เป็นรูปธรรม และพัฒนาเข้าสู่ระบบฟาร์มมาตรฐานการเล้ียงกระบือในอนาคต ควบคู่กับการท่ี
เกษตรกรควรได้การเรียนรู้ในการยกระดับสมรรถนะความรู้ขีดความสามารถในการเล้ียงกระบือเพื่อ
สร้างคุณค่าของอาชีพการเล้ียงกระบือให้ประจักษ์แก่สังคมเกิดการยอมรับและสามารถส่งผ่านไปสู่
เกษตรกรรุ่นใหม่ต่อไป การรวมกลุ่มและการสร้างความเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดของ
เกษตรกรผู้เล้ียงกระบือเป็นปัจจัยเสริมความความยั่งยืน 
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ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย  

 ผลจากการการศึกษาครั้งนี้ ท าให้ทราบข้อมูลท่ีสามารถใช้เป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานต่างๆ
ท่ีเกี่ยวข้องตลอดจน เกษตรกร กลุ่มหรือสถาบันเกษตรกรน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน ก าหนด
กลยุทธ์ เพื่อพัฒนาปรับปรุง ระบบและวิธีการเล้ียงกระบือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยมี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1.1จากผลการศึกษาพบว่าแหล่งพืชอาหารสัตว์ มีผลต่อความยั่งยืนในการเล้ียงกระบือ         
แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการจัดท าแปลงพืชอาหารสัตว์ จึงควรมีการแนะน าหรือให้ความรู้เรื่องพืช
อาหารสัตว์ ต้ังแต่การวางแผนในการท าแปลงพืชอาหารสัตว์ การวิเคราะห์สภาพพื้นท่ี และการเลือก
ชนิดพืชอาหารสัตว์ท่ีจะปลูกให้เหมาะสม เพื่อให้กระบือมีพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี และเพียงพอกับ
ความต้องการ  

 1.2 ปัญหาพื้นท่ีเล้ียงกระบือไม่เพียงพอ และขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ในฤดูแล้ง ควรส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ให้เพียงพอตลอดปี และเนื่องจากพื้นท่ีลดลงควรแนะน า
เกษตรกรเล้ียงกระบือในระบบประณีต โดยการเล้ียงกระบือขังคอกแบบปล่อยลานและเกี่ยวหญ้าให้
กระบือกิน 

 1.3 ควรสนับสนุนและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน และสนับสนุนการจัดต้ังตลาดนัดโค 
กระบือ เพื่อให้เกษตรกรจ าหน่ายกระบือได้ราคาท่ีเป็นธรรม 

 1.4 การขาดแคลนแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ควรสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเล้ียงกระบือ 
ดอกเบ้ียต่ า เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 

 1.5 เกษตรกรท่ีเล้ียงกระบือมีอายุมาก และระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบประถมศึกษา ท าให้
การส่งเสริมการเล้ียงกระบือค่อนข้างยาก ควรส่งเสริมอาชีพการเล้ียงกระบือการถ่ายความรู้ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ประสบการณ์ ผูกจิตส านึก ส าหรับเยาวชนเพื่อสืบทอดอาชีพการเล้ียงกระบืออย่าง
ยั่งยืน 

 1.6 ปัญหาการขาดแคลนพ่อพันธุ์และปัญหาการผสมเลือดชิด ควรสนับสนุนพ่อพันธุ์ท่ีดี
ส าหรับผสมแม่พันธุ์ของเกษตรกร หรือแนะน าส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์ด้วยการผสมเทียม เพื่อให้ได้
ลูกกระบือท่ีมีลักษณะท่ีดี 

 1.7 ควรสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมพัฒนาการเล้ียงกระบือให้เกษตรอย่างต่อเนื่อง และ
สนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้แก่เกษตรกร  

 1.8 ควรประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เล้ียงกระบือ ด้านการ
จัดท ามาตรฐานฟาร์มการเล้ียงกระบือและมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่นแก่
ผู้บริโภคท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

 1.9 ควรน าผลการศึกษาวิจัยใช้เป็นแนวทาง ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการส่งเสริม
เล้ียงกระบือในจังหวัดเชียงราย สอดคล้องกับสภาพการผลิตของเกษตรกรในพื้นท่ี สามารถพัฒนาการ
ผลิตสู่ความต้องการของตลาดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง น าผลการศึกษาวิจัย แนวทางการแก้ไข       
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ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเกษตรกรผู้เล้ียงกระบือให้มีความเข้มแข็ง ท าให้เกษตรกร
มีความมั่นคง ในการเล้ียงกระบือ สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

2.ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป  
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมต่อการเปล่ียนแปลงในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร 

จากผลการส่งเสริมหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีจะส่งผลกระทบต่อระบบการ
เล้ียงกระบือการใช้ความรู้เพื่อพัฒนาและการปฏิบัติในการเล้ียงกระบือของเกษตรกร  

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยต่อยอดในเรื่องนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากกระบือ และการศึกษา
ลักษณะการบริโภคเนื้อกระบือของประชาชนพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนท่ีมีความนิยมในการบริโภคเนื้อ
กระบือเป็นทุนเดิม หรือการศึกษาวิจัยต่อยอดห่วงโซ่การผลิตกระบือภาคเหนือ ต้ังแต่การเล้ียงกระบือ
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ซึ่งจะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาระบบการผลิตกระบือในเขต
ภาคเหนือตอนบน  
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แบบสอบถาม โครงการวิจัย 

“ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย” 
........................................ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
1. ท่ีอยู่ เลขท่ี........บ้าน...............หมู่ท่ี...........ต าบล......................อ าเภอ...................จ.แม่ฮ่องสอน 
2. เพศ      (  ) ชาย   (   )  หญิง         
3. อายุ........................ปี        เช้ือชาติ…………………………………(ชาติพันธุ์) 
4. จบการศึกษาสูงสุดระดับช้ัน 
    (   ) ไม่ได้รับการศึกษา   (   ) ประถมศึกษา      (   ) มัธยมศึกษา (    ) ปวช. / ปวส. 
    (   ) ปริญญาตรี  (   ) สูงกว่าปริญญาตรี 
5. สถานภาพการสมรส 
    (   ) โสด (   ) สมรส (   ) หม้าย / หย่าร้าง 
6.  ต าแหน่งทางสังคม   ( เช่น  อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ ) 
    (   ) ไม่มี (   ) มี ต าแหน่ง........................................................................................................  
7. จ านวนสมาชิกในครอบครัว (รวมตนเอง) ............................คน 
8. อาชีพหลักของครอบครัว 
    (   ) ท านา (   ) ท าไร่ (   ) เล้ียงสัตว์ (   ) รับจ้าง (   ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
    (   ) อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................................................ 
9. รายได้เฉล่ียของครอบครัวต่อปี ...................บาท/ปี  แยกเป็น  - จากภาคเกษตร...............................บาท/ปี 
                                                                              - นอกภาคเกษตร .............................บาท/ปี 
10. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเล้ียงสัตว์ 
    (   ) ทุนตนเอง (   ) กู้ยืมจาก.................................................................................................... 
11. ชนิดสัตว์ที่เล้ียง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    (   ) ไก่พื้นเมือง   (   ) ไก่ไข่   (   ) เป็ด       (   ) ไก่เนื้อ (   ) แพะ – แกะ 
    (   ) โคเนื้อ      (   ) โคนม  (   ) กระบือ   (   ) สุกร (  )  อื่นๆ ระบุ.................................................... 
12. ประสบการณ์การเล้ียงสัตว์...................ปี 
13. จ านวนแรงงานท่ีใช้ในการเล้ียงสัตว์ ..............คน   แยกเป็น แรงงานในครอบครัว.......คน   จ้าง...........คน 
12. ท่านเคยเข้ารับการฝึกอบรมด้านการเล้ียงสัตว์หรือไม่       (   ) ไม่เคย (   ) เคย .................ครั้ง 
13. สถานท่ีเล้ียงสัตว์อยู่ในเขต    (   ) นอกเขตชุมชน (   ) ในเขตชุมชน 
14. การรับรู้ข่าวสารด้านการปศุสัตว์ – การเกษตร     (   ) ไม่เคยรับรู้ข่าวสาร    (   ) โทรทัศน์     (   ) วิทยุ
 (   ) หนังสือพิมพ์    (   ) วารสาร   (   ) การจัดนิทรรศการ      (   ) ป้ายประกาศ     (   ) แผ่นพับ    

(   ) เจ้าหน้าท่ีของรัฐ     (   ) เพื่อนบ้าน/ญาติ      (   ) อาสาปศุสัตว์    (   ) อินเตอร์เน็ต  
(   ) อื่น ๆ ระบุ....................................................................... 
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ส่วนที่ 2. ข้อมูลสภาพการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร 
1. รูปแบบการเล้ียง    (   ) สังกัดกลุ่ม……………………………………………………………………………………….. 
                            (   ) ไม่สังกัดกลุ่มเกษตรกร 
2. ท่านเป็นเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ/โคแก้จนฯ หรือไม่   

(   ) ไม่เป็น  (   ) เป็น โดยได้รับโคจากโครงการ จ านวน………………………………….ตัว  
3. จ านวนกระบือท่ีเล้ียงท้ังหมด.........................ตัว  
            แบ่งเป็นแม่พันธุ์…………..ตัว  พ่อพันธุ…์…………….ตัว  ลูก……………….ตัว 
4. วัตถุประสงค์ในการเล้ียงกระบือ     (   ) เพื่อผลิตปุ๋ย    (   ) เพื่อจ าหน่าย  
  (   )  เพื่อผลิตปุ๋ยและจ าหน่าย  (   ) เพื่อเป็นแรงงาน      (   ) เพื่อเป็นมรดกตกทอด 
 (   ) เพื่ออนุรักษ์พันธุ์กระบือ (   ) เพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ   (   ) อื่นๆ……………………………………… 
5. ลักษณะการเล้ียงกระบือของเกษตรกร    (   ) เล้ียงปล่อย    (  ) ผูกล่าม   (  ) เล้ียงปล่อยและผูกล่าม 
 (   ) เล้ียงขังคอก   (   ) ขังคอกและมีลานปล่อยแปลง (   ) อื่นๆ ………………………………………. 
6. ลักษณะคอก       (   ) แยกต่างหากจากตัวบ้าน      (   ) อยู่ใต้ถุนบ้าน/ยุ้งข้าว (   ) ไม่มีคอก 
7. จ านวนแรงงานท่ีใช้ในการเล้ียงกระบือ ............คน แยกเป็น แรงงานในครอบครัว............คน จ้าง...........คน 
8. ประสบการณ์ในการเล้ียงกระบือ ....................................ปี 
9. การจัดการอาหารที่ใช้เล้ียงกระบือ 
 (   ) มีแปลงหญ้า ชนิด…………………………………………………………..…….จ านวน……………………………ไร่ 
  (   ) แปลงหญ้าสาธารณะ จ านวน…………………………..ไร ่
 (   ) วัสดุอาหารสัตว์อย่างอื่น ระบุ…………………………………………… จ านวน …………………………ไร่  

(   ) การให้อาหารข้นเสริมในโค   (  ) มีการให้      (  )  ไม่มีการให้ 
 (   ) อื่น ๆ ระบุ....................................................................................................................................... 
10. การจัดการอาหารหยาบ     (   ) หญ้าสด      (   ) หญ้าแห้ง    (   ) หญ้าหมัก    (   ) ฟางข้าว   

(   ) เศษเหลือทางการเกษตร ระบุ …………………………………………………………………………..……………….. 
11. สถานท่ีเล้ียงกระบือ   (   ) พื้นท่ีส่วนตัว    (   ) พื้นท่ีสาธารณะ     (   ) พื้นท่ีป่า 
12. แหล่งน้ าท่ีใช้ในการเล้ียงกระบือ 
 (   ) น้ าประปา (   ) น้ าบาดาล (   ) น้ าจากบ่อ-สระน้ า (   ) อื่น ๆ ระบุ...................................... 
13. การปรับปรุงพันธุ์     (   ) พ่อพันธุ์คุมฝูง    (   ) การผสมเทียม     

โดย  (    ) เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์  (   ) เกษตรกรด าเนินการเอง  
14. การท าวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ 
 (   ) ไม่ได้ท า (   ) ท าวัคซีน.................................................................................................. 
    โดย  (   )  เกษตรกรเป็นผู้ด าเนินการฉีดเอง   (   ) เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์  (   )  อาสาปศุสัตว์   

(   )  อื่นๆ………………………………………………………………………..………. 
15. การดูแลรักษาสัตว์       (   ) โคไม่เคยป่วย    (   ) รักษาโดยอาสาปศุสัตว์    

(   ) รักษาโดยสัตวแพทย์   (   ) รักษาเอง 
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16. การใช้สมุนไพรในการรักษาโรค หรือบ ารุงร่างกายกระบือ 
 (   ) ไม่ได้ใช้ (   ) ใช้สมุนไพรช่ือ..................................ใช้เพื่อ..................................,....................... 
17. การท าความสะอาดพื้นคอก 
 (   ) ไม่ได้ท าความสะอาด (   ) ท าความสะอาดทุกวัน  (   ) ท าความสะอาดเฉพาะกรณีสกปรก 
18. การจัดการมูลสัตว์   (   ) จ าหน่าย  ราคา………………………บาทต่อกระสอบ 
                               (   )  ใช้เอง (ท าปุ๋ย)  (   ) ใช้ท าแก๊สชีวภาพ (   ) ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
19. ได้รับการรับรองฟาร์มมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์หรือไม่ 
 (   ) ยังไม่ได้รับ (   ) ได้รับฟาร์มมาตรฐานเมื่อปี.................................................................................. 
20. การให้ผลผลิตลูกต่อแม่ต่อปี………………………….…..ตัว 
21. การจ าหน่ายกระบือ    (   ) มีพ่อค้ามารับซื้อท่ีบ้าน  (   ) จ าหน่ายท่ีตลาด     

(   ) จ าหน่ายมีชีวิต   (   ) เชือดช าแหละเนื้อ    (   ) อื่น ๆ ระบุ............................................   
22. รายได้จากการเล้ียงโคในรอบปีท่ีผ่านมา ………………………………….บาท รายจ่าย…………………………….บาท 

ส่วนที่ 3 : ทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร 
โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงตามความความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
3.1 ทัศนคติต่อการเล้ียงกระบือของเกษตรกร 

หัวข้อ 
ระดับความคิดเห็น 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง (1) 

ไม่เห็น
ด้วย (2) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

เห็นด้วย 
(4) 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง (5) 

1. การเล้ียงกระบือเป็นวัฒนธรรมของเกษตรกร
ไทย 

     

2. การเล้ียงกระบือสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน  เช่น ค่าน้ ามัน ค่าขนส่ง ปุ๋ยเคมี 

     

3. การเล้ียงกระบือเป็นกระปุกออมสิน เป็นเงิน
ออมแหล่งประกันรายได้ของเกษตรกร 

     

4. เกษตรกรพึงพอใจต่อราคาซื้อ-ขายกระบือใน
ปัจจุบัน 

     

5. เกษตรกรต้องการได้รับการฝึกอบรมด้านการ 
    เล้ียงกระบือจากหน่วยงานภาครัฐ 

     

6. เกษตรกรพอใจกับสภาพการเล้ียงกระบือใน
ปัจจุบัน 

     

7. เกษตรกรคิดว่าจะเล้ียงกระบือต่อไป      
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3.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเล้ียงกระบือของเกษตรกร 

หัวข้อ 
ระดับความคิดเห็น 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง (1) 

ไม่เห็น
ด้วย (2) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

เห็นด้วย 
(4) 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง (5) 

1. ด้านการจัดการอาหารสัตว์      
    1. มีพื้นท่ีปลูกพืชอาหารสัตว์เพียงพอ      
    2. มพีื้นท่ีเล้ียงสัตว์สาธารณะ      
    3. มีพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ดี      
    4. มีแหล่งน้ าเพียงพอส าหรับปลูกหญ้าและโค      
2. ด้านกระบวนการจัดการเลี้ยงกระบือ      
    1. มีพ่อแม่พันธุ์โคท่ีดี      
    2. มีพ่อพันธุ์คุมฝูง      
    3. มีคอกและโรงเรือนท่ีดี      
    4. มีสถานท่ีเล้ียงท่ีเอื้ออ านวยต่อการเล้ียง 
        การจัดการ 

     

    5. มีแหล่งน้ าธรรมชาติ      
    6. มีแรงงานเพียงพอ      
3. องค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการเลี้ยง
กระบือ 

     

    1. บรรพบุรุษเคยเล้ียงกระบือ      
    2. มีองค์ความรู้เรื่องการเล้ียงกระบือ      
    3. มีความสนใจและใจรักในการเล้ียงกระบือ      
4. ด้านวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงกระบือ      

1. เล้ียงเพื่อใช้เป็นแรงงาน (เทียมเกวียน)      
    2. เล้ียงเพื่อจ าหน่ายพันธุ์      
    3. เล้ียงเพื่อการใช้ประโยชน์จากมูลโค      
    4. เล้ียงเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว      
    5. เล้ียงเพื่อเป็นอาหาร      
5. ราคาจ าหน่ายและความต้องการใช้แรงงาน      
    1. ราคาจ าหน่ายสูง จูงใจในการเล้ียง      
    2. มีตลาดรับซื้อแน่นอน มีความต้องการสูง      
    3. มีแหล่งฝึกใช้แรงงาน      
6. ด้านโรคและสุขภาพกระบือ      
    1. กระบือสามารถทนโรคและแมลง      
    2. กระบือสามารถปรับตัวในสภาพอากาศ  
        สภาพแวดล้อม หรือการเล้ียงในพื้นท่ี  

     

    3. ความสมบูรณ์พันธุ์ดี  ให้ลูกสม่ าเสมอ      
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3.3. สภาพปัญหาและอปุสรรคในการเลี้ยงกระบือ 

สภาพปัญหาท่ีพบ 

ระดับความคิดเห็นต่อปัญหาท่ีพบในการเล้ียงโคพื้นเมือง 
ไม่มีปัญหา 

(1) 
มีปัญหา

น้อย 
(2) 

มีปัญหา
ปานกลาง 

(3) 

มีปัญหา
มาก 
(4) 

มีปัญหา
มากท่ีสุด 

(5) 
1. ด้านแหล่งพืชอาหารสัตว์ส าหรับกระบือ      
2. ด้านไม่มีพื้นท่ีส าหรับเล้ียงกระบือ      
3. ด้านราคาซื้อ-ขาย และการตลาด      
4. ด้านการปรับปรุงพันธุ ์      
5. ด้านโรคระบาดโคในพื้นท่ี      
6. ปัญหาด้านโรคระบาด      
7. ด้านโรคพยาธิภายนอก      
8. ด้านโรคพยาธิภายใน      
9. ด้านขาดแคลนแรงงานในการเล้ียง      
10. ด้านความสมบูรณ์ของโค (ให้ลูกห่าง)      
11. ด้านสภาวะแวดล้อม/รบกวนชาวบ้าน      
12. ด้านขาดการส่งเสริมจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ      
13. บุคคลในครอบครัวไม่ต้องการให้เล้ียง      

 
3.3.1. เมื่อพบปัญหาในการเล้ียงกระบือท่านมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

(   ) หาความรู้และแก้ไขปัญหาเอง   (   ) ปรึกษาเจ้าหน้าท่ีของกรมปศุสัตว์       
(   ) ปรึกษาเพื่อนเกษตรกร    (   ) อื่น ๆ ระบุ............................................................................. 

3.3.2. ในอนาคตท่านจะเล้ียงกระบือต่อไปหรือไม่ 
(   ) ไม่เล้ียง (   ) เล้ียงต่อไปจ านวนเท่าเดิม (  ) เล้ียงเพิ่มข้ึน (   ) เล้ียงลดลง   (   ) ไม่แน่ใจ 

4. ข้อเสนอแนะ 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 

 


