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ยุทธศาสตร์กระบือ ปี 2556 - 2560 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 

 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 

การผลิตปศุสัตว์มีความส าคัญต่อการพัฒนาเกษตรกรรมของไทยเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบน  มีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมต่อการปลูกพืชอาหารสัตว์ได้ตลอดทั้งปี  เป็นตัวกลางที่สามารถ
น าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตลอดจนหญ้าและวัชพืชที่ไร้ค่าต่อมนุษย์มาแปรเปลี่ยนให้เป็นวัตถุดิบอาหาร
สัตว์  เพ่ือการผลิตอาหารที่มีคุณค่าต่อการบริโภคของมนุษย์ต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นเนื้อ นม ไข่ และผลิตผลพลอย
ได้ต่างๆ  ดังนั้น การพัฒนาการปศุสัตว์จึงเป็นทางเลือกท่ีส าคัญยิ่งอีกประการหนึ่งต่อนโยบายการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน และต่อนโยบายการพัฒนาการส่งออกของประเทศตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ในปัจจุบัน  นอกจากนี้ การพัฒนาปศุสัตว์ยังสามารถอ านวยประโยชน์โดยตรงให้กับเกษตรกร  ทั้งด้านการ
เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่ชนบท  ด้านความหลากหลายและความมั่นคงในการประกอบอาชีพของ
เกษตรกร  และด้านการกระจายสินค้าและการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องในชนบท 

กระบือหรือควายไทยนับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความส าคัญต่อภาคการเกษตรเป็นอย่างมากโดยเฉพาะใน
เกษตรกรรายย่อย  นับว่าเป็นส่วนหนึ่งในระบบการผลิตการเกษตรที่มีการเพาะปลูกเป็นรายได้หลัก  นาน
มาแล้วที่ควายถูกใช้เป็นแหล่งแรงงานในการเกษตร  การใช้มูลเป็นปุ๋ยและเมื่อมีความจ าเป็นก็สามารถขายเป็น
รายได้อีกทางหนึ่งด้วย  ในขณะเดียวกัน สามารถใช้เศษวัสดุได้ในไร่นาซึ่งมีราคาถูกมาใช้เป็นอาหารเลี้ยงควาย
เพ่ือเปลี่ยนให้เป็นเนื้อสัตว์ที่มีราคาสูงได้  ซึ่งจะสังเกตได้ว่า ควายพื้นเมืองและโคพ้ืนเมืองที่เลี้ยงด้วยอาหาร
แบบเดียวกันและอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันนั้น  โคจะมีร่างกายผอมในขณะที่ควายยังคงสภาพเดิม ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านสัณฐานวิทยา สรีระวิทยา และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท าให้
ควายมีความแตกต่างจากโค  และเอ้ือประโยชน์ในการน าเอาสารอาหารไปเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อได้ดีกว่าโค  
อย่างไรก็ตามจากข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า การเลี้ยงควายของเกษตรกรได้ถูกละเลยจากภาครัฐ  
และแม้กระทั่งเกษตรกรเองก็นิยมและหันไปเลี้ยงสัตว์พันธุ์ต่างประเทศ  การเลี้ยงควายของเกษตรกรยังเป็นไป
แบบพ้ืนบ้านไม่มีระบบการผลิตในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการมองข้ามความส าคัญดังกล่าว  ซึ่งอาจจะ
เกี่ยวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรเองด้วย 

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการเพ่ิมปริมาณควายไม่มากนัก จากสถิติประชากรควาย ปี 2550 มีควาย
จ านวนสูงสุดคือ 1,577,798 ตัว  และในปี 2555  มีจ านวนควาย  1,241,898  ตัว  ลดลง 335,900 ตัว  คิดเป็น
ร้อยละ 21.28    สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการท านา  มี
การใช้เครื่องจักรกล(รถไถนา) แทนการใช้แรงงานควาย  จึงไม่ให้ความส าคัญควาย  ขายควายทิ้งเข้าโรงฆ่า  
เกษตรกรที่ยังเลี้ยงควายอยู่ส่วนใหญ่ไม่ได้เลี้ยงควายเป็นอาชีพจึงไม่ให้ความสนใจในด้านการจัดการการเลี้ยงดู  
การปรับปรุงพันธุ์  การป้องกันก าจัดโรค  ส่งผลให้มีผลผลิตจากควายต่ า  ไม่เพียงพอต่อการบริโภค  จึงท าให้
ปริมาณควายไม่ค่อยเพ่ิมข้ึนมากนัก  ดังนั้น หากไม่มีการจัดท าแผนงานเพ่ืออนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงควาย
ไทยให้ยั่งยืนไว้ ควายไทยอาจสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยได้  และเม่ือวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551  ณ พระ
ต าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชด าริถึง
ความห่วงใยชาวนาไทยซึ่งประสบปัญหาความยากจนจากการประกอบอาชีพการท านา  เนื่องจากภาวะน้ ามัน
แพง  ปุ๋ยเคมีราคาแพง  ทรงรับสั่งให้รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรหันกลับมาใช้แรงงานกระบือ  
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการท านา 
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์  ด าเนินการ
จัดท ายุทธศาสตร์ควายไทย  เพ่ือเป็นการพัฒนาและอนุรักษ์การเลี้ยงควายไทยอย่างยั่งยืน  ส านักงาน    ปศุ
สัตว์เขต 5  จึงได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์ควายไทยขึ้น  เพ่ือด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  
จัดท าเป็นยุทธศาสตร์กระบือของส านักงานปศุสัตว์เขต 5  ปี 2555 – 2559   

2.  ข้อมูลพื้นฐานการจัดท ายุทธศาสตร์กระบือของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 

2.1 ด้านการผลิต  
- จ านวนกระบือในพื้นที่เขต 5 ในปี 2554 มีจ านวน 124,935 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยง 19,119 ราย ส่วน

ใหญ่เลี้ยงที่จังหวัดเชียงใหม่ 42,197 ตัว รองลงมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 21,318 ตัว และจังหวัดเชียงราย 
17,966 ตัว  

- เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย เฉลี่ยเลี้ยง 6.53 ตัวต่อราย  
  

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนกระบือในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ปี 2554 

จังหวัด จ านวนกระบือ (ตัว) เกษตรกร (ราย) เฉลี่ยต่อราย 
เชียงใหม่ 42,197 5,905 7.15 
ล าพูน 3,920 496 7.90 
ล าปาง 11,688 1,634 7.15 
แพร่ 6,295 828 7.60 
น่าน 15,072 2,739 5.50 
พะเยา 6,479 944 6.86 
เชียงราย 17,966 2,771 6.48 
แม่ฮ่องสอน 21,318 3,802 5.61 

รวม 124,935 19,119 6.53 

- เปรียบเทียบจ านวนการเลี้ยงกระบือ ในพ้ืนที่เขต 5  ปี 2550 – ปี 2554  พบว่า มีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมข้ึนและลดลงมีจ านวนไม่มาก ปี 2550 มีจ านวนกระบือ 124,687 ราย ปี 2551 จ านวนกระบือลดลง 
117,310 ตัว  ป ี2552 มีจ านวนเพิ่มขึ้น 122,288 ตัว ป ี2553 ลดลง 115,531 ตัว และปี 2554 เพ่ิมขึ้นเป็น  
124,935  ตัว  ซ่ึงมีอัตราเพ่ิมข้ึนเปรียบเทียบกับปี 2553 เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 10.12  ดังแผนภูมิที่ 1 

แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนกระบือ ปี 2550 – ปี 2554 
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- ระบบการเลี้ยง  เป็นระบบเกษตรผสมผสานการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง ซึ่งเป็น
ระบบคุณค่า มากกว่า มูลค่า ผู้เลี้ยงมีวัตถุประสงค์เป็นออมทรัพย์ หลักประกันความเสี่ยงของครอบครัว ขาย
เป็นรายได้ในยามฉุกเฉิน  เลี้ยงเพ่ือผลิตมูลน าไปท าปุ๋ยอินทรีย์ มีส่วนน้อยที่เลี้ยงไว้เพ่ือใช้แรงงาน  ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเกษตรกร  ชาวนามีการใช้เครื่องจักรกล (รถไถนา) เพ่ิมขึ้น เลิกใช้แรงงาน
ควายไถนา จึงไม่ให้ความส าคัญกับควาย ขายควายทิ้งเข้าโรงฆ่า เกษตรกรที่ยังเลี้ยงควายอยู่ส่วนใหญ่ไม่ได้เลี้ยง
ควายเป็นอาชีพจึงไม่ให้ความสนใจในด้านการจัดการเลี้ยงดู การปรับปรุงพันธุ์ การป้องกันก าจัดโรค ท าให้ควาย
ให้ผลผลิตต่ า ไม่เพียงพอต่อการบริโภค 
             

2.2 ด้านการแปรรูป 
-  เนื้อควายเป็นเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ ไขมันต่ า นิยมบริโภคเป็นเนื้อสด  มีการแปรรูปท าผลิตภัณฑ์น้อย

ชนิด ผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดได้แก่ลูกชิ้น เพราะเนื้อควายมีคุณสมบัติหลายอย่างที่เหมาะสมในการท าลูกชิ้นดีกว่า
เนื้อโค  

 
2.3 ด้านการตลาด 

- ด้านการบริโภค  เนื้อควายทั้งหมดใช้บริโภคภายในจังหวัดแต่ละจังหวัด  ความต้องการบริโภคเนื้อ
ควายสูง แต่มีปริมาณการเพิ่มจ านวนควายต่ า 

- ด้านราคา พบว่าควายมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลส านักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตรและกรมการค้าภายใน พบว่าราคาควายมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้เพ่ิมขึ้นจาก 37.10 บาท
ต่อกิโลกรัม ในปี 2550 เป็น 45.34 บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2551 เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.5 ต่อปี ทั้งนี้เนื่องจาก
การผลิตควายในจังหวัดไม่เพียงพอต่อการบริโภค และการน าเข้าควายจากประเทศเพ่ือนบ้านมีจ านวนลดลง  
ส าหรับราคาเนื้อควายไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง คือราคา 100 - 120  บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2552 เป็น 100 - 120  
บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2555 ตลาดภายในการน าเข้า มีการน าเข้าควายมีชีวิตจากจังหวัดค้างเคียงลดลง สาเหตุ
เนื่องจากราคาควายมีราคาสูงขึ้นและมีปริมาณไม่มากไม่คุ้มค่าการขนส่ง   
 

2.4 ด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 
- ประเพณี วัฒนธรรม ที่เก่ียวกับควาย  ค่อยๆ หายไป เนื่องจากไม่มีการสืบสาน ถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่น

ใหม่ ภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านที่เกี่ยวกับควายถูกทอดทิ้ง 
- เกษตรกรใช้แรงงานควายเพ่ือการไถนาหรือการเกษตรอื่นๆ ลดลง  เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลง

สังคมทางการเกษตร มีการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรแทนการใช้แรงงานควาย  
 

2.5 ด้านการส่งเสริมและพัฒนา 
- ภาครัฐ ให้ความสนใจการส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงควายน้อยมาก 
- ผู้เลี้ยงควายซึ่งเป็นฐานการผลิตส่วนมากยังยากจน ขาดทิศทางการพัฒนาและไม่สามารถ 

พ่ึงพาตนเองได้  
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3. ปัญหาและอุปสรรค 

- ด้านการผลิต ควายยังให้ผลผลิตต่ า ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในพ้ืนที่ ซึ่งระหว่างปี 
2553 – 2554 มีประชากรควายเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ  10.12 เท่านั้น 

- ด้านเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเกษตรกร  ชาวนามีการใช้เครื่องจักรกล (รถไถนา) แทนการใช้ 
แรงงานควายไถนาเพิ่มขึ้น เกษตรกรเลิกใช้แรงงานควายไถนา จึงขายควายทิ้งเข้าโรงฆ่า เลิกเลี้ยงควาย 

- ด้านความรู้ของเกษตร  เกษตรกรผู้เลี้ยงควายรายย่อย  มีพ้ืนฐานอาชีพด้านเกษตรกรรม มี
การศึกษาน้อย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เลี้ยงควายเป็นอาชีพ ท าให้การด าเนินงาน การจัดการเลี้ยงดู และการป้องกัน
โรคยังไม่ได้มาตรฐาน การรับเทคโนโลยีต่างๆ เป็นไปได้อย่างช้าๆ จึงท าให้ประสิทธิภาพการผลิตควายต่ า 

- ด้านการปรับปรุงพันธุ์ ควายของเกษตรกรได้รับการปรับปรุงพันธุ์น้อย สาเหตุเนื่องมาจาก 
 1) เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เลี้ยงควายเป็นอาชีพ ท าให้ขาดความสนใจในการการดูแลเอาใจ
ใส่ในด้านการปรับปรุงพันธุ์อย่างจริงจัง 
 2) เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยมเลี้ยงควายพ่อพันธุ์  เนื่องจากเกษตรกรเลี้ยงควายรายละ   1-5 ตัว 
การเลี้ยงควายพ่อพันธุ์จึงเป็นภาระและไม่คุ้มค่า ดังนั้นควายเพศผู้ที่มีขนาดใหญ่ มักจะถูกตอน เพ่ือให้สามารถเลี้ยงดู
ได้ง่าย และขายได้ราคาสูง ท าให้ในหมู่บ้านขาดแคลนพ่อควายพันธุ์ดีเพ่ือใช้ปรับปรุงพันธุ์ ท าให้ควายมีการผสมพันธุ์
แบบเลือดชิด (inbreed) ไม่แข็งแรง มีรูปร่างและ ขนาดเล็กลง 
 3) ควายมีระยะแสดงอาการเป็นสัดสั้น และสังเกตได้ยาก ดังนั้นการผสมเทียมจึงไม่ค่อยได้ผล 
 4) มีการฆ่าควายเพศเมียและแม่ควายอุ้มท้องเพ่ือการบริโภคสูงมากอย่างต่อเนื่อง ท าให้ฐาน
แม่พันธุ์ลดลง 

- ด้านพืชอาหารสัตว์  พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์สาธารณะถูกบุกรุก ขาดแคลนแหล่งน้ า เกษตรกรขาด 
ความสนใจในการปลูกพืชอาหารสัตว์  ท าให้ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ท าให้ควาย
ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตควายของเกษตรกร ควายเจริญเติบโตช้า  มี
ความสมบูรณ์พันธุ์ต่ า เช่นอัตราการผสมติดต่ าหรือผสมติดยาก อัตราการให้ลูกต่ า 

- ด้านสุขภาพสัตว์  เกษตรกรผู้เลี้ยงควายส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสนใจในด้านสุขภาพของควาย 
เท่าที่ควร ปัญหาลูกควายตายก่อนหย่านมยังสูง เช่น การตายจากโรคพยาธิภายใน 

- ด้านเงินทุน  เกษตรกรขาดเงินทุน ขาดแหล่งเงินกู้ระยะยาวดอกเบี้ยต่ า จึงไม่สามารถเลี้ยง 
ควายได้ เพราะการเลี้ยงควายจะต้องลงทุนสูงโดยเฉพาะค่าพันธุ์  และได้ผลตอบแทนช้า สถาบันการเงินจึงไม่ค่อย
ให้การสนับสนุน 

- ด้านการส่งเสริมและพัฒนา ขาดงบประมาณสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เนื่องจาก 
ไม่เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ควายไทย ซึ่งต้องมีการอุดหนุนเพราะควายไม่ใช่สัตว์เศรษฐกิจแบบเป็น
การค้า แต่เป็นสัตว์ที่ควรมีแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ เพ่ือให้เกษตรกรรายย่อยได้มีภูมิคุ้มกันต่อสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ของโลกหรือจากภายนอกที่ผันผวน เช่น ควายเป็นพลังงาน
สะอาด ให้มูลเป็นปุ๋ย ช่วยลดโลกร้อน  ขาดระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย   ที่จะท าให้
สามารถวางแผนการผลิตและการตลาดได้อย่างถูกต้อง 
 

3.1 ด้านการแปรรูป  
     - การแปรรูปเนื้อควายเป็นสินค้าอ่ืนมีน้อย ควายทั้งหมดมักนิยมฆ่าช าแหละและบริโภคสด 
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3.2 ด้านการตลาด   
- เกษตรกรผู้เลี้ยงควายส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกรรายย่อย การรวมกลุ่ม และการสร้างเครือข่าย 

ยังมีน้อย ท าให้ไม่สามารถควบคุมการผลิตในปริมาณที่ตลาดต้องการได้ 
- เกษตรกรผู้เลี้ยงควาย ขาดข้อมูล ข่าวสาร ด้านราคาควายในภาวะปัจจุบัน ท าให้ถูกเอาเปรียบจาก

กลไกตลาด 
- ระเบียบการปฏิบัติเพ่ือควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ไม่เอ้ืออ านวยต่อระบบการตลาด   
- ขาดแนวทางการพัฒนาตลาดเนื้อควายเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
 

    3.3 ด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม  
- ขาดการสืบทอด วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากควาย  
- เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจต่ออาชีพการเลี้ยงควาย  
- เกษตรกรมีการใช้แรงงานควายน้อยมาก เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม และระบบการผลิต

การเกษตรเปลี่ยนแปลง  
- เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยยังไม่เข้มแข็ง 
- ในสถานศึกษา ขาดหลักสูตรการเรียน การสอน คุณค่าควายไทยและภูมิปัญญาไทย ในการด ารงชีวิต

แบบเศรษฐกิจพอเพียง  
- ค่านิยม การเลี้ยงควายเป็นเรื่องต่ าต้อย ล้าสมัย 
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การวิเคราะห์ SWOT Analysis กระบือ 
จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

 
 จุดแข็ง 

1. ควายเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย เหมาะสมกับการเลี้ยงกับเกษตรกรรายย่อย อยู่ในวิถีชีวิตระบบ 
การเกษตรแบบพ่ึงพาตนเอง  

2. ควายผลิตมูลใช้ท าปุ๋ย ใช้แรงงานแทนการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ท าให้ลดค่าใช้จ่ายของ 
เกษตรกรรายย่อย 

3. ควายเป็นสัตว์ที่มีความสามารถใช้อาหารหยาบคุณภาพต่ าได้ดี  
4. ควายไทยมีนิสัยเชื่อง ฝึกสอนได้ง่าย และมีกีบเท้าใหญ่ จึงเหมาะสมที่จะน ามาฝึกสอนเพ่ือใช้ 

แรงงานเพ่ือการเกษตร และการท่องเที่ยว  
5. ควายยังมีความส าคัญพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
6. หนังควายเป็นหนังที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด 

 

จุดอ่อน 
1. เกษตรกรผู้เลี้ยงควายส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีอายุมาก มีการศึกษาน้อย การยอมรับ 

ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงควายเป็นไปได้ช้า 
2. เกษตรกรผู้เลี้ยงควายขาดการรวมกลุ่ม หรือการสร้างเครือข่าย 
3. เกษตรกรผู้เลี้ยงควายส่วนใหญ่ไม่ได้เลี้ยงควายเป็นอาชีพหลัก  จึงขาดความสนใจในการดูแลเอาใจ

ใส่ด้านการปรับปรุงพันธุ์ และด้านการป้องกันโรคระบาด อย่างจริงจัง 
4. เกษตรกรไม่นิยมเลี้ยงพ่อควายเพื่อไว้ใช้ผสมพันธุ์  
5. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เห็นความส าคัญในการปลูกพืชอาหารสัตว์ พ้ืนที่ท าเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะ 

ถูกบุกรุก ท าให้ควายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ควายเจริญเติบโตช้า มีความสมบูรณ์พันธุ์ต่ า  
6. มีอัตราการตายของลูกควายยังสูง 
7. ควายมีขีดจ ากัดในการใช้แรงงาน สามารถไถนาได้เพียง 0.75 ถึง 1.5 ไร่ต่อตัวต่อวัน ดังนั้น   จึงไม่

เหมาะสมกับการท าการเกษตรที่มีพ้ืนที่มากๆ และใช้ระยะเวลาจ ากัดได้  
8. ขาดการศึกษา วิจัยในชุมชนแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 
9. การซื้อขายหนังควาย เกษตรกรผู้เลี้ยงยังไม่ได้รับผลประโยชน์ จึงท าให้ขาดการปรับปรุง พัฒนา 

คุณภาพหนังควาย 
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โอกาส 
 1. เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  น้ ามันเชื้อเพลิงราคาแพง  ปุ๋ยเคมีราคาแพง  รัฐบาลรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรหันกลับมาใช้แรงงานเพื่อการท านาเพื่อลดต้นทุนการผลิต  

2. รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายเรื่องเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ มีการส่งเสริม สนับสนุน 
การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี  โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ เกษตรกรเลี้ยงโค-ควาย และใช้มูลโค-
ควาย เพ่ือน ามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน สอดคล้องกับนโยบายเกษตรอินทรีย์  
 3. ควาย เนื้อควาย และหนังควาย เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 

อุปสรรค  
1. ผลกระทบจากการท าข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) จะมีการน าเข้าเนื้อโคและเครื่องในเข้ามา 

ใช้บริโภคในประเทศเพ่ิมข้ึน จะท าให้ราคาควายลดลง 
2. การส่งเสริมจากภาครัฐบางโครงการท าให้เกษตรกรเลิกเลี้ยงควาย ในการพัฒนาอาชีพ 

การเกษตรอ่ืนๆ เช่น การปลูกยางพารา ข้าวโพด  ท าให้พื้นที่เลี้ยงสัตว์ลดลง  
3. มีการฆ่าควายเพศเมียและแม่ควายอุ้มท้องจ านวนมาก ท าให้ฐานแม่พันธุ์ลดลง 
4. กฎ ระเบียบบางอย่าง ยั่งไม่เอ้ืออ านวยในการส่งเสริม พัฒนาอาชีพการเลี้ยงกระบือ 
5. เกิดโรคระบาดและภัยธรรมชาติ 
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ยุทธศาสตร์กระบือ  จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
 

วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาการผลิต เสริมสร้างวิถีชีวิตผู้เลี้ยงควาย อย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตควายของเกษตรกร 
2. สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร มีการอนุรักษ์และพัฒนาควายอย่างยั่งยืน 
3. สร้างความตระหนักถึงคุณค่า แก่เกษตรกรและเยาวชน ในการพัฒนาการเลี้ยงควาย 
4. ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างทัศนคติ ประโยชน์ของการเลี้ยงควายให้สาธารณชนรับรู้อย่างทั่วถึงและ

ต่อเนื่อง 
5. บูรณาการกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาควาย  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ พัฒนาการผลิต เสริมสร้างวถิชีีวติผู้เลี้ยงควาย อย่างยั่งยืน 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

เพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตควายไทย 

อนุรักษ์และ

พัฒนาควายไทย 

เป้าประสงค์หลัก 

  เพื่อพัฒนาระบบการผลิต

ควายไทยให้เพียงพอต่อ

ความต้องการของพื้นที่ 

  เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับ

ควายภาคเหนือ  



9 
 

กลยุทธ์ 
1. ด้านการผลิต  มีกลยุทธ์ดังนี้   

1) เพ่ิมเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงพันธุ์ควาย 

2) เพ่ิมปริมาณการผลิตพืชอาหารสัตว์ 
3) พัฒนาด้านสุขภาพสัตว์ 
4) สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายระบบการผลิตให้เชื่อมโยง 

2. ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย  มีกลยุทธ์ดังนี้   
1) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงควายรายเดิมให้ร่วมพัฒนาการเลี้ยงควาย 
2) สร้างเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย 
3) สนับสนุนการจัดการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาในชุมชน 
4) ถ่ายทอดภูมิปัญญาควายไทยสู่บุคคลทั่วไป และเยาวชนรุ่นหลัง 
5) ประชาสัมพันธ์คุณค่าและมูลค่าของควาย 
6) สงวนรักษาแม่พันธุ์ควาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. มีจ านวนควายเพ่ิมข้ึน 
2. มีกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงควายที่เข้มแข็งเพ่ิมข้ึน 

 
ยุทธศาสตร์กระบือมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

     ด้านการผลิต มีมาตรการและกลไกการด าเนินงานดังนี้ 
(1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตควาย  

- ด้านการปรับปรุงพันธุ์  สนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ควายของเกษตรกรโดยสร้าง 
เครือข่าย จัดหาพ่อควายพันธุ์ดีสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย และกระจายควายพันธุ์ดี โดยให้เกษตรกรมี
ส่วนร่วมมากข้ึน 

 -  ด้านอาหารสัตว์ สนับสนุนการใช้พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี  และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็น
อาหารสัตว์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต โดยให้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ปลูก/ผลิต/จ าหน่าย 

- ด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์  ก าหนดแผนปฏิบัติการเชิงรุกด้านสุขภาพสัตว์  เพ่ือ 
ป้องกันโรคพยาธิ ที่มีผลกระทบต่อการผลิตควาย รวมทั้งโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  เพ่ิมศักยภาพการ
ตรวจสอบ วินิจฉัยโรคสัตว์ในห้องปฏิบัติการ  

(2) สงวนรักษาแม่พันธุ์ควาย โดย 
        - ให้มีการก ากับ ดูแล บังคับใช้กฎหมาย และลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการฆ่าควายอุ้ม
ท้องและควายเพศเมียวัยเจริญพันธุ์ เพ่ือรักษาแม่พันธุ์ไว้ขยายพันธุ์  

                 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมควายพันธุ์พื้นเมืองและไม่บริโภคลูกควาย
ในท้อง 

 
     ด้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย มีมาตรการและกลไกการด าเนินงานโดยการสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับผู้เลี้ยงควาย ให้มีแรงจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควายไทยอย่างยั่งยืน  ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงควายรายเดิมให้ร่วมพัฒนาการลี้ยงควายอย่างยั่งยืน โดย 
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- สนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงควายรวมตัวเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงควาย 
- จัดกระบวนกานเรียนรู้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร 
- สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนให้กลุ่มเกษตรกร น าไปบริหารจัดการพัฒนาการเลี้ยง 

ควายตามแผนงาน/โครงการของกลุ่มที่ได้ร่วมกันคิดจากการท าเวทีชุมชน 
- สร้างเครือข่ายการเรียนรู้กลุ่มต้นแบบ 

(2) สร้างเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยในทุกระดับ โดยจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนา 
ควายไทยในทุกหมู่บ้านหรือต าบลที่มีศักยภาพเหมาะสม 

(3) การสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาในชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
กับควาย 

(4) การถ่ายทอดภูมิปัญญาควายไทย  สู่บุคคลทั่วไป และเยาวชนรุ่นหลัง  โดยจัดตั้งโรงเรียน 
ศูนย์กลางการเรียนรู้ เรื่องควายในชุมชน เป็นการศึกษานอกระบบในแหล่งที่เหมาะสม 

(5) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ ให้ผู้คนตระหนักถึงคุณค่าของควาย 
(6) ส่งเสริมการอนุรักษ์เครื่องมือ เครื่องใช้และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้กับควาย 

 

แผนงาน / โครงการ 
 1. แผนงานด้านการผลิต 

- โครงการส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์ควายโดยใช้พ่อพันธุ์ 
- โครงการขยายพันธุ์ควายพันธุ์ดี โดยใช้เทคโนโลยีการผสมเทียม 
- โครงการรณรงค์ถ่ายพยาธิลูกควาย 
- โครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์ 

2. แผนงานด้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย 
- โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงควายในชุมชน 
- โครงการจัดตั้งโรงเรียนวัฒนธรรมควายไทย 
- โครงการยุวชนคนรักควายในโรงเรียน 
- โครงการสนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเก่ียวกับควายในชุมชน 
- โครงการมหกรรมควายล้านนา 
- โครงการรณรงค์ไม่ฆ่าควายเพศเมีย 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       ด้านการผลิต  

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตควาย  
- ด้านการปรับปรุงพันธุ์  เกิดการปรับปรุงพันธุ์ควายของเกษตรกรโดยสร้างเครือข่าย  มี 

พ่อควายพันธุ์ดีสนับสนุนภายในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย และกระจายควายพันธุ์ดี  โดยให้เกษตรกรมีส่วน
ร่วมมากข้ึน 

- ด้านอาหารสัตว์  มีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ มีแหล่งสนับสนุนการใช้พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี  
และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต โดยให้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้
ปลูก/ผลิต/จ าหน่าย 
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- ด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์ เกิดแผนปฏิบัติการเชิงรุกด้านสุขภาพสัตว์  เพ่ือป้องกันโรค
พยาธิ ที่มีผลกระทบต่อการผลิตควาย รวมทั้งโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ในชุมชน  

2) เกิดการอนุรักษ์และสงวนรักษาแม่พันธุ์ควาย ไว้ขยายพันธุ์ 
 
ด้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย  

- เกิดความเข้มแข็งในการกอบอาชีพผู้เลี้ยงควาย มีแรงจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ควายไทยอย่างยั่งยืน 

- เกษตรกรผู้เลี้ยงควายรายเดิมร่วมพัฒนาการลี้ยงควายอย่างยั่งยืน เกิดกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
ควายและรวมตัวเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงควาย 

- มีกระบวนการเรียนรู้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร   น าไปบริหารจัดการ
พัฒนาการเลี้ยงควาย ร่วมกันคิด ร่วมกันท า เกิดเวทีชุมชน 

- เกิดเครือข่ายการเรียนรู้กลุ่มต้นแบบ 
 - เกิดการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยในทุกระดับ โดยจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์และ

พัฒนาควายไทยในทุกหมู่บ้านหรือต าบลที่มีศักยภาพเหมาะสม 
- เกิดการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาในชุมชนที่เกี่ยวข้อง

กับควาย 
- มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาควายไทย สู่บุคคลทั่วไป และเยาวชนรุ่นหลัง 
- เกิดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ ให้ผู้คนตระหนักถึงคุณค่าของควาย 
- เกิดการส่งเสริมอนุรักษ์เครื่องมือ เครื่องใช้และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้กับควาย 
- เกิดฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงกระบือปลอดภัยตัวอย่างในชุมชน 

          - เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่และพัฒนาเช่นการผสมเทียมควายโดยใช้น้ าเชื้อ
เลือดสายพันธุ์ดี 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีบทบาทในการร่วมพัฒนาแบบครบวงจร 
 


