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พระราชเสาวนยีข์อง สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ  
เนือ่งในวโรกาสวนัมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา วนัที ่12 สงิหาคม พ.ศ. 2551  

 เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2551 

ข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทย ซึ่งยังยากจน เพราะว่านอกจากน ้ามันแพงแล้ว ปุ๋ยก็ยังแพง
มากอีกด้วย ข้าวของทุกอย่างพากันขึ นตามราคาน ้ามันไปหมด อันนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เวลาทรงทอดพระเนตรอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่าง ๆ เห็นประชาชนเลิกใช้ ควายไถนา มาใช้
รถ นัยว่าสมัยใหม่กว่า ใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่ง
บอก ต่อไปถ้าน ้ามันแพงขึ น ชาวนาเหล่านี จะท้าอย่างไรได้ ทิ งควายไปแล้ว เพราะควายตัวนี ก็ต้อง
มาฝึกกันใหญ่ เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนา เพราะถูกทอดทิ งไปหลายปี ไถนาไม่เป็นตอนนี  สู้น ้ามันไม่
ไหว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าไม่มีวันท่ีจะลงหรอก 

ความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนา เดี๋ยวนี ใช้ควายเหล็ก มันกินน ้ามันแทน
หญ้า ชาวนา ก็ยิ่งล้าบาก อันนี ท่านนายกฯ คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิม ก็ไม่เสีย
เกียรติอะไรเลยน่ารักออก รู้สึกมีชีวิตชีวาดี อย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิม ไม่ใช่ว่าแหม 
เมืองไทยนี ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีอยู่ที่มีความโก้เก๋ แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่ง บ่น
มานานเลยบอกว่ารถไถนานี่ราคาสูง และน ้ามันก็จะแพงขึ นเรือ่ย ๆ และในระยะยาวต้องเสียค่าซ่อม 
ค่าอะไหล่ ตอนที่รับส่ังน ้ามันก็ยังมีดี รับสั่งว่าถ้าเผื่อวันหนึ่งไม่มีมัน หรือน ้ามันแพงมาก รถไถนาก็
ต้องจอดทิ งไว้เฉยๆ ผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลา แล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้อง
นาก็เป็นปุ๋ยชั นดี รับสั่งบ่นมานาน เดี๋ยวนี ท่านไม่บ่นแล้ว ท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ ไหว แล้ว
ท่านก็เลยไม่บ่น 
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การคัดเลือกสัตวพ์ันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจ าปี 2561 

ประเภทอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง 

 

ชื่อ-นามสกุลเจ้าของฟาร์ม : นายสมบัติ  ท าละเอยีด 

ชื่อฟาร์ม : บิ๊กไอซ์ฟาร์มควายไทย  

ท่ีต้ังฟาร์ม : เลขท่ี  53  หมู่ท่ี 1 ต าบลทับยายเชียง   

               อ าเภอพรหมพิราม  จังหวัดพษิณุโลก 

พิกัดฟาร์ม : x0634542 , y1893845 

เลขทะเบยีนเครือข่ายสัตว์พันธุ์ด ี: พล.3-3-01/59 

เลขประจ าตัวเจ้าของแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ : 

 57-6-65-2-14-476 

จดทะเบียนเป็นแหล่งเรียนรู้การลี้ยงสัตว์กับ 

กรมปศุสัตว์ : วันท่ี  2  เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 

แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ประเภท : กระบือ 

เลขประจ าตัวประชาชน : 3 4505 00309 02 8 

เกิดวันที่  : วันท่ี  5  เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2514  อาย ุ46 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาต ิไทย 

ท่ีอยู่  : บา้นเลขที่ 558 หมู่ท่ี 3บา้นไผ่ค่อม ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  

รหัสไปรษณีย์ 65000 

โทรศัพท์  :  0-5524-7071 โทรศัพท์ (มือถือ) : 08-1886-2033 

E-mail : SOMBAT_Bigice@hotmail.com 

การศึกษาสูงสุด : ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

สถานภาพ  :  สมรส   ชื่อภรรยา นางสาวปราณี  มะสิทธิ์ มีบุตร-ธดิา รวมจ านวน  2  คน  

(ชาย จ านวน  1  คน  หญงิ จ านวน  1  คน) 

อาชีพหลัก (อาชีพท่ีท ารายได้มากที่สุด) : เลีย้งกระบอื 

อาชีพรอง/อาชีพเสริม : คา้ขาย 

ชนิดและจ านวนปศุสัตว์ท่ีเลี้ยง : กระบือพันธ์ุพื้นเมือง  จ านวน   74   ตัว 

พื้นที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ของตนเอง  : จ านวน    80    ไร่ 
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1. มวีิสัยทัศน์หรอืแนวคดิในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ให้คงอยู่ 

นายสมบัติ  ท าละเอียด ภูมิล าเนาเดิมอยู่บ้านเลขที่ 97/1 หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านนิเวศน์ 

อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ครอบครัวมีอาชีพท าไร่ ท านาโดยใช้แรงงานกระบือ จากเคย

เป็นเด็กเลีย้งกระบือมาก่อน จึงมีความผูกพันและเรียนรูพ้ฤตกิรรมของกระบือเป็นอย่างด ี  

เมื่อพ.ศ. 2542 ได้ซื้อที่ดินในพื้นที่บ้านไทรงาม หมู่ที่ 1 ต าบลทับยายเชียง อ าเภอ

พรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 20 ไร่ โดยไม่ได้ท าการเกษตร ท าให้หญ้าธรรมชาติ

ขึ้นเต็มพื้นที่  เมื่อใช้เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ตัดหญ้า ก็ประสบปัญหาเครื่องเสียบ่อย ต้อง

ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและจ้างแรงงานตัดหญ้า จึงตัดสินใจสร้างโรงเรือน 1 หลังซื้อกระบือมา

เลีย้งเพื่อกินหญ้า จ านวน 2 ตัว (เพศผู้ 1 ตัว เพศเมียตัง้ท้อง 1 ตัว)  

 ตอ่มาได้รับฟังพระราชเสาวนยี์  ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ เน่ืองใน

วโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 

2551 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชเสาวนีย์ ความว่า

“ข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทย ซึ่งยังยากจน เพราะว่านอกจากน ้ามันแพงแล้ว 

ปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วย ข้าวของทุกอย่างพากันขึ นตามราคาน ้ามันไปหมด อันนี 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เวลาทรงทอดพระเนตรอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัด

ต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ ควายไถนา มาใช้รถ นัยว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็

กลายเป็นไม่มีค่าอะไร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอก ต่อไปถ้าน ้ามันแพง

ขึ น ชาวนาเหล่านี จะท้าอย่างไรได้ ทิ งควายไปแล้ว เพราะควายตัวนี ก็ต้องมาฝึกกัน

ใหญ่ เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนา เพราะถูกทอดทิ งไปหลายปี ไถนาไม่เป็นตอนนี  สู้น ้ามัน

ไม่ไหว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าไม่มีวันที่จะลงหรอก 

ความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนา เดี๋ยวนี ใช้ควายเหล็ก มัน

กินน ้ามันแทนหญ้า ชาวนาก็ยิ่งล้าบาก อันนี ท่านนายกฯ คงจะช่วยสนับสนุนให้

ชาวนาใช้ควายอย่างเดิม ก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออก รู้สึกมีชีวิตชีวาดี อย่าง

น้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิม ไม่ใช่ว่าแหม เมืองไทยนี ล้าสมัยต้องใช้ควาย

แทนท่ีจะใช้รถไถนาท่ีมีอยู่ท่ีมีความโก้เก๋ แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่ง บ่นมานานเลยบอก

ว่ารถไถนานี่ราคาสูง และน ้ามันก็จะแพงขึ นเรื่อยๆ และในระยะยาวต้องเสียค่าซ่อม 

ค่าอะไหล่ ตอนท่ีรับสั่งน ้ามันก็ยังมีดี รับสั่งว่าถ้าเผ่ือวันหนึ่งไม่มีมัน หรือน ้ามันแพง

ความพร้อมของเจ้าของเครือข่าย 
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มาก รถไถนาก็ต้องจอดทิ งไว้เฉยๆ ผิดกับควายท่ีมันเดินเองได้ทุกเวลา แล้วมูลของ

ควายท่ีถ่ายไว้ท่ัวไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั นดี รับสั่งบ่นมานาน เดี๋ยวนี ท่านไม่บ่นแล้ว 

ท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหว แล้วท่านก็เลยไม่บ่น”   

จึงได้น้อมน าพระราชเสาวนีย์มาคิดพิจารณาท าให้มีแนวคิดในการก าหนด

แผนพัฒนาฟาร์มในอนาคต เพื่อพัฒนาปรับปรุงและอนุรักษส์ายพันธุก์ระบือไทยพืน้เมืองที่มี

ลักษณะดีตรงตามอุดมทัศนีย์ เพื่อมิให้กระบือไทยพื้นเมืองสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย

ควบคูก่ับอนุรักษก์ารใช้ชีวติแบบวิถชีนบท การท านาโดยใช้แรงงานกระบือไถนา ให้คงอยู่กับ

ประเทศไทยตลอดไปและพัฒนาฟาร์มกระบือของตนเองให้มีระบบมาตรฐานฟาร์มสร้าง

เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือภายในอ าเภอพรหมพิรามและทุกอ าเภอในจังหวัด

พิษณุโลก พัฒนาให้พื้นที่ต าบลทับยายเชียง อ าเภอพรหมพิราม เป็นแหล่งท่องเที่ยวฟาร์ม

เกษตรเชงิท่องเที่ยวด้านอนุรักษก์ระบือในอนาคต   

2. มคีวามรู้ ทักษะ โดยการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งอื่น ๆ     
หลังจากนั้น จึงเริ่มศึกษาค้นคว้าหาความรู้และภูมิ

ปัญญา เรื่องลักษณะของกระบือพื้นเมืองที่ดี ตาม

อุดมทัศนีย์จากผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้าน จากค าบอก

เล่าของคนเฒ่าคนแก่ และจากสนามประกวดกระบือ

ทั่วประเทศรวมทั้งได้พัฒนาความรู้ด้านการเลี้ยงและ

การตัดสินกระบือประกวดจากเอกสาร

กรมปศุสัตว์  เพิ่มทักษะในการเลี้ยง

กระบืออย่างต่อเนื่อง โดยการน ากระบอื

ไปประกวดในสนามประกวดทั่วประเทศ

เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอทุกปี จึงมี

โอกาสได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ ยน

ความรู้ในกลุ่มคนเลี้ยงกระบือและนักวิชาการจาก

หลายภาคส่วน ซึ่งแต่ละคนมีเทคนิคความรู้ มีความ

เป็นปราชญ์ด้านกระบือที่หลากหลาย ได้รับความรู้

จากการชมนทิรรศการการเลี้ยงกระบือในงานประกวด ท าให้สามารถพัฒนาความรู้  ทักษะ 

ประสบการณ์การเลี้ยงกระบือและน ามาพัฒนายกระดับสายพันธุ์และอนุรักษ์กระบือไทย

พื้นเมืองในฟาร์มได้อย่างตอ่เนื่อง ตอ่มาตัง้ชื่อ ฟาร์มว่า “บิ๊กไอซ์ฟาร์มควายไทย”   
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ได้รับการคัดเลอืกจากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพรหมพิราม จัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยง

สัตว์เฉพาะทางด้านกระบือและสมัครเป็นฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ปี 2559 

ประเภทอนุรักษส์ัตว์พื้นเมือง    

นอกจากน้ันยังมีการคัดเลอืกพ่อพันธ์ุ ที่มีลักษณะโครงสรา้งใหญ่ ยาว ล าตัวหนา ลกึ 

มีมัดกล้ามเนื้อชัดเจน ลักษณะนิสัยเชื่อง และมีลักษณะเด่นตรงตามอุดมทัศนีย์ เพื่อใช้

ปรับปรุงกระบือภายในฟารม์ 

มีการรีดน้ าเชื้อ โดยการรีดเก็บน้ าเชื้อโดยการใช้ช่องคลอดเทียม (artificial vagina 

หรือ AV) เป็นวิธีที่เร็วและสะอาดที่สุด ให้ความรู้สึกคล้ายช่องคลอดจริง การรีดเก็บก็

เลียนแบบกระบวนการผสมพันธุต์ามธรรมชาติ   

3. มีความสามารถในการสื่อความหมายเพื่อถ่ายทอด  

การเป็นวทิยากร 

เป็นวิทยากรเพื่อการถ่ายทอดกิจกรรมในฟาร์มและองค์

ความรู้ด้านการอนุรักษ์และการเลี้ยงกระบือในศูนย์เรียนรู้ของ

ตนเองสู่เกษตรกรผู้สนใจ กลุ่มเกษตรกร นิสิต นักศึกษา นักเรียน 

ประชาชนที่สนใจ รวมทั้งสื่อมวลชนของสถานีวิทยุโทรทัศน์ 

หนังสือพิมพ์ เป็นต้น และได้รับเชิญจากหน่วยราชการต่าง ๆ เพื่อ

เป็นวิทยากรนอกสถานที่ เช่น ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาการ

อนุรักษ์และการพัฒนาหรือการใช้ประโยชน์จากควายไทย 

กิจกรรมพัฒนาระบบการเลี้ยงกระบอื ปี 2555 ในวันที่             24 

กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล           
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ทับยายเชียง  อ าเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือเข้ารับการ

ฝึกอบรม จ านวน  20 คน  จัดโดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกและส านักงานปศุสัตว์

อ าเภอพรหมพิราม 

ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร  “การอนุรักษ์และการพัฒนา

ระบบการเลี้ยงควาย  ในชุมชน” กิจกรรมพัฒนาระบบการเลี้ยงกระบือ ปี 2557  ในวันที่             

11 ธันวาคม 2557 ณ อาคาร

เอนกประสงค์บ้านไทรงาม หมู่ที่ 

1 ต าบลทับยายเชียง  อ า เภอ

พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือเข้ารับ

การฝึกอบรม จ านวน 15 คน           

จัดโดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกและส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพรหมพิราม 

ปี 2560  ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา เรื่อง "ควายเนื้อ ควายงามเดินไปอย่างไรให้

มั่นคงและยั่งยืน" จัดโดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาด้านวิชาการ ภายใต้หัวข้อ 

“ฟื้นฟูควายไทย ให้ยิ่งใหญใ่นอาเซียน:ระบบการผลิต

และโอกาสทางการตลาด” ในงานมหกรรมควาย

ยักษ ์เมืองสองแคว ครัง้ที่ 2 ณ มหาวทิยาลัยนเรศวร 

จังหวัดพษิณุโลก 
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และมีการน ากระบือเข้าร่วมแสดงพันธุ์สัตว์ในงานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว 

จังหวัดพษิณุโลก  เป็นประจ าทุกปี  อย่างต่อเน่ือง ตัง้แตป่ี 2554 -ปี 2557 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

1. มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
 มีการเก็บข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีระบบบันทึกทะเบียนประวัติสัตว์ ท าเครื่องหมาย

ประจ าตัวสัตว์ (เบอรห์ู) ตามระบบ NID ของกรมปศุสัตว์ 

 

2. มกีารใช้องค์ความรู้หรือภูมปิัญญาท้องถิ่น  

นายสมบัติ ท าละเอียด เป็นผู้ท่ีมีความมุ่งมั่นและขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ

การเลี้ยงกระบือ โดยเริ่มศึกษาค้นคว้าหาความรู้และภูมิปัญญา เรื่องลักษณะของกระบือ

พื้นเมืองที่ดี ตามอุดมทัศนีย์จากผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้าน จากค าบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ 

และจากสนามประกวดกระบือทั่วประเทศรวมทั้งได้พัฒนาความรู้ด้านการเลี้ยงและการ

ตัดสินกระบือจากเอกสารกรมปศุสัตว์ เพิ่มทักษะในการเลี้ยงกระบืออย่างต่อเนื่อง โดยการ

น ากระบือไปประกวดในสนามประกวดทั่วประเทศเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอทุกปี ได้พูดคุย

แลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มคนเลี้ยงกระบือและนักวิชาการหลากหลายภาคส่วน ซึ่งแต่ละคน

มีเทคนิคความรู้ มีความเป็นปราชญ์ด้านกระบือที่หลากหลาย ได้รับความรู้จากการชม

นิทรรศการการเลี้ยงกระบือในงานประกวด ท าให้สามารถพัฒนาความรู้  ทักษะ 

ความพร้อมของกิจกรรม (การด าเนนิงาน) 



8 
 

ประสบการณ์การเลี้ยงกระบือและน ามาพัฒนายกระดับสายพันธุ์และอนุรักษ์กระบือไทย

พื้นเมืองในฟาร์มได้อย่างตอ่เนื่อง 

 2.1 ลักษณะของกระบอืพื้นเมืองท่ีดี ตามอุดมทัศนีย์ ดังนี้ 

ลักษณะอ้องคอสามอ้องอ้องคอสีขาวคือลักษณะขนและหนังบริเวณใต้คอเป็นสีขาว

รูปตัววี (V) เหมือนแถบบั้งนายสิบ (Chevron) ซึ่งพาดขวางบริเวณใต้คอ  โดยมีความเชื่อว่า

นอกจากเป็นลักษณะท่ีส่งเสริมให้ควายดูงามแล้ว ยังถือเป็นลักษณะมงคลลักษณะ “ตาแต้ม 

แก้มจ้ า”จุดขาวบนใบหน้า   

 1) บริเวณเหนือหัวตา มีขนสีขาวเด่นชัด ขนาดและต าแหน่งเหมือนกันทั้งสองข้าง 

รวมเป็น 2 จุด 

 2) บริเวณแก้มด้านซ้ายและขวา รวม 2 จุดซึ่งจะอยู่ในต าแหน่งประมาณจุดตัดของ

เส้นตรงที่ลากจากตาของควายลงมาในแนวดิ่งตัดกับสายสะพายซึ่งทั้งสองข้างจะต้องอยู่ใน

ต าแหนง่ที่ตรงกัน 

 3) บริเวณกรามล่างด้านซ้ายและขวา รวม 2 จุด และในแนวเดียวกันนี้มีจุดขนสีขาว

อีก 1 จุด อยู่ใต้คางในต าแหน่งที่ตรงกันโดยมีลักษณะเหมือนเม็ดไฝขนาดใหญ่และมีขนยาว

เหมือนเคราผู้ชาย 

ลักษณะข้อเท้าขาว ข้อเท้าหรือแข้งจะ

ปรากฏเป็นขนสีขาวตัง้แตช่่วงขอ้ตอ่จากเล็บ

ขึ้นมาถึงหัวเข่ามองดูเหมือนการสวมถุงเท้า

สีขาวชัดเจนทั้งขาหน้าและขาหลังและมีขน

สดี าตรงข้อตอ่กีบชัดเจน 

สีหนังและขน  สีเทาลักษณะรูปร่างที่ดี  

รูปลักษณะโดยรวมมองดูสมส่วนเรียกว่า

เต็มหนา้เต็มหลัง เมื่อมองดา้นข้างจะเป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้า ล าตัวใหญ่ ยาวเสมอจากหน้าไปหลัง มีความหนาและลึกมีความจุของท้อง

มาก สวาบแคบท่าทางการยืนสง่างาม หน้ายกหรือหัวเชิดอกตั้งส่วนท้ายยกกว่าส่วนหน้า

เล็กน้อย ยืนขาตรง ขาหน้าชิด ขาหลังไม่เกหรือไม่งอแนวสันหลังขนานพื้น มีความกว้าง  
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ยาวตรง ท้อง ดูกลมกลึง ท้องยาวเสมอถึงซอกขาหน้า (ถึงอกลูกมะพร้าวหรือเสือร้องไห้) 

และซอกขาหลัง สวาบเล็ก ไม่กวา้งและลึกมากแลดูอว้นสมบูรณ์ตลอด  

ลักษณะสะโพกกว้างและลึก โค้งมนสม

สว่น เนือ้แนน่เต็ม  โคนหางใหญ ่ได้สัดสว่น เขา้รูป

ปิดก้นมิดชิด ข้อหางถี่หางยาวเลยข้อพับเท้าหลัง 

ปลายหางเป็นพวงสวยงามปราชญ์ส่วนใหญ่มี

ความเห็นว่าควายที่มีโคนหางใหญ่เต็มเบ้า โคนขา

หลังใหญ่ ดูแข็งแรงรับกับสะโพก ต าแหน่งขาหลัง

ได้สัดส่วนกับสะโพก เล็บหรือกีบหลัง มีลักษณะ

สัณฐานเหมือนเล็บหน้า เวลายืนกีบจะตั้ง ตุ่มเท้าหรือนิ้วติ่งอีสาน

เรียกเล็บน้อยตรงลักษณะก้น ส่วนท้ายโค้งมนสมส่วน องศาลาด

เอียงลงทางหางดูพอดี เรียกก้นมะนาวตัดคือโค้ง มนรับกันดีทั้ง

ดา้นบนและล่าง 

ลักษณะอวัยวะสืบพันธุ์มีสีด า สมบูรณ์ ใหญ่สมตัวมีสัณฐานเป็นรูป 3 เหลี่ยม และ

สว่นปลายไม่หักงอน 

2.2 การใช้สมุนไพร น ามาใช้ประโยชน์ภายในฟาร์ม ดังนี้ 

ยาก าจัดพยาธิภายในและบ ารุงร่างกาย 

1) เถาตาลหม่อนทั้งต้น (ใช้ทั้งต้น-ใบ-

ราก-หัว) ดองเกลือ 2 ก ามือต่อน้ า 3 

ปี๊บ ดองไว้จนมีกลิ่นเปรี้ยว ใช้กรอกให้

ควายกิน 

2) บอระเพ็ด ฝานยาวประมาณ 1 คืบ 

ตากแดดให้แห้ง แช่น้ า 3 ปี๊บให้กินและเปลี่ยนทุก 3 วัน 

ยาบ ารุงผิวหนัง กรณีมีตุ่มขึ้นตามผวิหนัง 

  1) ไพร 1 ถ้วยผสมเกลือ ½ ถ้วยและน้ ามันมะพร้าว ½

กิโลกรัม คนให้เข้ากัน ใช้ทาผิวหนังกระบอืหลังอาบน้ าให้สะอาด 

  2) เถาตดหมูตดหมา น ามาม้วนทั้งต้น น ามาขัดผิวหนัง

กระบือหลังอาบน้ าให้สะอาด  

ยารักษาแผลหนองใช้ยาสูบผสมปูนขาวหรือใช้ยางประดูใ่ส่แผล 
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ยารักษาตาเจ็บมีขี้ตา น้ าตาไหล ใช้ดนี้ าตาลพอประมาณหยิบมือละลายน้ าผสมเกลือพ่นตา  

ยารักษาตาเจ็บ ถูกแตนต่อย ใช้หอยขมเผาไฟให้ไหม้ ต าให้ป่นผสมกับข้าวสุกและเกลือ

พ่นตา 

ยาบ ารุงน้ านม ใช้ต้นอ าไอ่ ทัง้ต้น ใบและลูก (ถ้ามี) น ามาตม้จนได้น้ าสแีดงเข้ม  กรอกให้แม่

ควายกิน หรือจะตัดให้กินสดก็ได้ ข้อแนะน าควรปลูกไว้บริเวณแปลงหญ้าที่ปล่อยแทะเล็ม

หรือริมคอกแม่ควายจะมากินเอง           

2.3 การท า “ส้วมควาย” ควายมีต่อมเหงื่อน้อยกว่าวัว จึงถ่ายเทความร้อนออก

จากร่างกายได้ไม่ดีเท่าวัว  เวลาอากาศร้อน ควายชอบนอนแช่ปลักโคลน เพื่อเป็นการผ่อน

คลายความร้อนของร่างกาย ถ้าควายโดนอากาศร้อนนาน ๆ จะแสดงอารมณ์หงุดหงิด  

เปลี่ยวและดุรา้ย จนอาจท าร้ายผู้เขา้ใกลไ้ดห้ากไม่ระมัดระวัง ส าหรับ  “สว้มควาย” คอืแอ่ง

น้ าให้ควายไปแช่ตัว โดยแตล่ะแห่งจะประกอบด้วย แอ่งน้ า 3 แอง่ โดย แอ่งที่ 1 ท าไวเ้พื่อให้ 

ควายลงไปแช่ตัว แอ่งที่ 2 คือส้วมควายเพื่อให้ควายได้ขับถ่ายของเสียลงในน้ า และ

แอ่งที่ 3 มีไว้เพื่อให้ควายได้ล้างตัวก่อนกลับเข้าคอก จากการที่กระบือแช่ตัว ซึ่งในน้ ามีทั้ง

มูล-ปัสสาวะ ของกระบอื หลังจากนัน้ก็จะสูบลงแปลงหญ้าตอ่ไป 
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3. มีผู้มาดูงาน หรอืเรียนรู้ หรอืขอค าปรกึษา 

   การเป็นสถานท่ีเรียนรู้ ศึกษาดูงาด้านการเลี้ยงกระบือ ส่วนราชการต่างๆ ใช้สถานที่

ภายในฟาร์มในการฝึกอบรมเกษตรกรและเป็นสถานที่ ศึกษาดูงานทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ และให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบืออ าเภอพรหมพิราม กลุ่มธนาคาร                 

โค-กระบือต าบลทับยายเชียง ใช้พื้นที่บริเวณด้านหน้าฟาร์มเป็นที่ท าการกลุ่มและโรงเรียน

สอนควายไถนา 
 

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในฟาร์ม 

 

โรงเรียน สถานศกึษาและมหาวิทยาลัยน านิสิต นักศกึษาและนักเรียนเข้าศกึษาดูงาน

ในฟาร์ม 
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ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพรหมพิราม น าเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการธนาคาร            

โค-กระบือระดับประเทศเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในฟาร์มและร่วมเป็นวิทยากร 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์2557 

    

    

     

 

 

 

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  

และสิ่งท่ีเป็นความภาคภูมิใจอย่างหาท่ีสุดมิได้ คือ ได้ถวายรายงานเรื่องการพัฒนา

ควายไทย และวันอนุรักษ์ควายไทยต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ เกษตรอินทรีย์ 

กองทัพภาคท่ี 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยน าพ่อพันธ์ุกระบือ ไดแ้ก่ เสาร์ และแม่พันธุ์ 

ได้แก่ เนื้อหอมและทองเนื้อเก้าซึ่งเป็นลูกของเนื้อหอม ร่วมงาน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 

2560 
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1. มีผลผลิตเป็นไปตามมาตรฐานพันธุ์แท้

และดั้ ง เดิม  ปัจจุบัน  “บิ๊ ก ไอซ์ฟาร์มควายไทย” 

สามารถสร้างผลผลิตลูกกระบือท่ีมีคุณภาพตาม

อุดมทัศนีย์ชัดเจน ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านการ

เลี้ ย ง และการพัฒนา

ปรับปรุ งพั นธุ์ ก ระบื อ 

และการตัดสินกระบือ

ประกวดจากเอกสาร

กรมป ศุสั ตว์  และภู มิ

ปัญญาเรื่องลักษณะของกระบือพื้นเมืองที่ดีตามอุดมทัศนีย์จากผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้าน 

หรือบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่และจากสนามประกวดกระบือทั่วประเทศ ได้สืบเสาะหาและ

เริ่มต้นคัดเลือกและซื้อพ่อพันธุ์กระบือที่มีลักษณะดี คือ โครงสร้างดี สูงใหญ่ ล าตัวยาว

(กระดูกดี) เช่น จากจังหวัดอุทัยธานีมีพ่อพันธุ์ชื่อ“ทองสุข”มีลักษณะดี คือ โครงสร้าง สูง

ใหญ่ กระดูกใหญ่ ล าตัวยาว เชื่อง และพ่อพันธุ์ ชื่อ“หนึ่งสยาม”มีลักษณะดี คือ โครงสร้าง 

สูงใหญ่ หนา้และเขาสวย 

พ่อพันธุ์ภายในฟาร์ม 

1. พ่อพันธุ์ ชื่อ “เสาร์” อายุ 16 ปี มูลค่าประเมิน คือ 

ไม่สามารถประเมินค่าได้ มีลักษณะดี คือ โครงสร้างใหญ่             

ล าตัวหนาและลึก น ามาพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ด้านโครงสร้าง และ

ล าตัวในแม่กระบอืที่คัดเลือกเบือ้งตน้แลว้ 

2. พ่อพันธุ์ ชื่อ “ดาวเหนือ” อายุ 10 ปี มูลค่าประเมิน 

คือ ไม่สามารถประเมินค่าได้ มีลักษณะดี คือแสดงออกตาม

อุดมทัศนยี์ชัดเจน เชน่ ตาแต้ม แก้มจ้ า ออ้งคอสองอ้องชัดเจน ขอ้

เท้าขาวลักษณะสวมถุงเท้าสีขาวทั้ ง 4 ข้างชัดเจนโครงสร้าง                 

สูง ล าตัวยาวและลกึ แข้งขาใหญ ่พู่หางใหญ่และยาว นสิัยเชื่อง 

ความส าเร็จที่ปรากฏ 

 “ดาวเหนือ” 

 “เสาร์” 
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3. พ่อพันธุ์ ชื่อ “เก้าเจริญ” มูลค่าประเมิน 1,500,000 บาท ลักษณะเด่น คือ 

ล าตัวกว้างลึก  เนื้อหนา เนื้อแน่น ขาใหญ่ ไข่ดี หน้าหล่อ และถ่ายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรมได้ด ี

 

 

 

 

 

 

 

4. พ่อพันธุ์ ชื่อ “ใบโพธิ”์ มูลค่าประเมิน 300,000 บาท ลักษณะเดน่ คอื กระดูก

ใหญ่ ล าตัวลกึ หนา และถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้ดี  

 5. พ่อพันธุ์ ชื่อ “มังกรด า” มูลค่าประเมิน 300,000 บาท ลักษณะเด่น คือ สูง 

165 cm มีล าตัวยาว หางยาว และถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้ดี 

แม่พันธุ์ภายในฟาร์ม ได้แก่ เน้ือทอง ยายแฟง นอ้งนลิ เน้ือหอม น้ าเพชร วาสนา แสนล้าน 

ดวงดี ใบเตย มรกต ถุงทอง ดาวเรือง นางเหลอืง   

แม่พันธุ์ ชื่อ “เนื้อหอม” มลีักษณะทีแ่สดงออกตามอุดมทัศนยี์ เด่นชัดดังนี้ ออ้งคอ

สามอ้องตาแต้ม แก้มจ้ า (จุดขาวบนใบหน้า) ข้อเท้าขาวลักษณะสวมถุงเท้าสีขาวทั้ง             

4 ข้างสีหนังและขนสีเทารูปร่างที่ดี ลักษณะโดยรวมมองดูสมส่วนเรียกว่าเต็มหน้าเต็มหลัง 

เมื่อมองด้านข้างจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล าตัวใหญ่ ยาวเสมอจากหน้าไปหลัง มีความหนา

และลึกมีความจุของท้องมาก สวาปแคบท่าทางการยืนสง่างาม หน้ายกหรือหัวเชิดอกตั้ง

ส่วนท้ายยกกว่าส่วนหน้าเล็กน้อย ยืนขาตรง ขาหน้าชิด ขาหลังไม่เกหรือไม่งอแนวสันหลัง

ขนานพื้น มีความกว้าง ยาว ตรง ท้อง ดูกลมกลึง ท้องยาวเสมอถึงซอกขาหน้า (ถึงอกลูก

 “เนื้อทอง” 
 “ยายแฟง”  “เนื้อหอม” 
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มะพร้าวหรือเสือร้องไห้) และซอกขาหลัง สวาปเล็ก ไม่กวา้งและลึกมากจะท าให้กนิหญ้ากิน

อิ่มเร็ว เลี้ยงง่าย โตเร็ว แลดูอ้วนสมบูรณ์ตลอด สะโพกกว้างและลึก โค้งมนสมส่วน เนื้อ

แน่นเต็ม ไม่แฟบไม่เรียวแหลม ก้น สว่นท้ายโค้งมนสมส่วน องศาลาดเอยีงลงทางหางดูพอดี 

เรียกก้นมะนาวตัดคือโคง้มนรับกันดทีัง้ด้านบนและลา่ง 

แผนในอนาคต  การท าศูนย์น้ าเชื้อ  การเพิ่มแม่พันธุ์ 50 แม่  เปลี่ยนพ่อพันธุ์ทุก  

4-5 ปี (เพื่อไม่ให้เลือดชิด) การขยายคอก แยกลูกหย่านม ปรับปรุงระบบจัดการฟาร์มให้

ควายสามารถอยู่ไดห้ากไม่มีคนอยู่ (มรีางอาหารแบบรางเลือ่น) 

2. มกีารอนุรักษ์ร่วมกับวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน 
นายสมบัติ  ท าละเอียด เจ้าของบิ๊กไอซ์ฟาร์มควายไทย เป็นผู้น าระดับต้น ๆ ของ

ประเทศไทยในการเริ่มต้นอนุรักษ์และพัฒนาปรับปรุงพันธุ์กระบือพื้นเมือง ให้มีลักษณะดี

ตรงตามอุดมทัศนีย์กระบือไทยพื้นเมือง พัฒนาองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และพัฒนาควาย

ไทย และยังเสียสละพื นท่ีส่วนตัวใช้บริเวณด้านหน้าฟาร์มเป็นท่ีท้าการกลุ่มและ

โรงเรียนสอนควายไถนาเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ให้สืบต่อไป

จนถงึรุ่นลูกรุน่หลาน เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้หายไปจากขนบธรรมเนยีม ประเพณีของคนไทย 

การสอนควายไถนา จะมีการฝึกในช่วงฤดูฝน เนื่องจากเป็นฤดูที่มีน้ า 
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3. มีการใช้ประโยชน์แบ่งปันให้สมาชิก 

     มีการบริจาคน้ าเชื้อแช่แข็งให้กลุ่มหรือจ าหน่ายในราคาถูกแก่

เกษตรกรสมาชิกกลุ่ม สร้างตัวแทนจ าหน่ายน้ าเชื้อแช่แข็งในจังหวัด

ร้อยเอ็ดและจังหวัดนครราชสมีาและมีเครือข่ายซื้อน้ าเชื้อแช่แข็งกระจาย

อยู่ทุกภูมิภาคท าให้ฟาร์มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางสามารถ

จ าหนา่ยพันธ์ุกระบอืและน้ าเชื้อแช่แข็ง สรา้งรายได้เข้าฟาร์มเฉลี่ยปีละไม่

ต่ ากว่า 1,000,000 บาท 

สนับสนุนพ่อ-แม่พันธุ์กระบือ ให้นายวันชัย  บุญเรือง บ้านเลขที่ 68/1 หมู่ที่ 1 ต าบล

ทับยายเชียง อ าเภอพรหมพิราม 

จังหวัดพิษณุโลกสมาชิกผู้เลี้ยง

กระบืออ าเภอพรหมพิรามและ

กลุ่มธนาคารโค-กระบือต าบล

ทับยายเชียง น าไปเลี้ยงแบ่งครึ่ง 

เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนและ

กระจายผลผลิตกระบือพันธ์ุดี 

สนับสนุนพ่อ-แม่พันธุ์กระบือ ให้นายจตุรงค์  จีนย้าย และนายนรินทร์ อินอิว 

เกษตรกรต าบลนาอิน-นายาง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ยืมพ่อ-แม่พันธุ์กระบือ              

รายละ 10 ตัว โดยเป็นการเลี้ยงแบบแบ่งลูกกระบือสลับกับบิ๊กไอซ์ฟาร์ม คือ ปีแรกลูก

กระบือจะเป็นของบิ๊กไอซ์ฟาร์ม ปีที่สองลูกกระบือเป็นของเกษตรกร สลับกันไปเรื่อยๆ จน

เกษตรกรสามารถช่วยเหลอืตัวเองได้ 

 นายสมจิตร  ทาสุข 60/2 หมู่ 4 ต าบลดงประค า 

อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนกระบือ            

พ่อ-แม่พันธุ์ จ านวน 6 ตัว โดยเป็นการเลี้ยงแบบแบ่งลูก

กระบือสลับกับบิ๊กไอซ์ฟาร์ม คือ ปีแรกลูกกระบือจะเป็น

ของบิ๊กไอซ์ฟาร์ม ปีที่สองลูกกระบือเป็นของเกษตรกร 

สลับกันไปเรื่อยๆ จนเกษตรกรสามารถช่วยเหลือตัวเองได้  “นายสมจิตร  ทาสุข” 



17 
 

- แลกเปลี่ยนพ่อพันธุ์กระบือกับเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท คือ 

นายทรงธรรม อ่อนพรมมา อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดย

แลกเปล่ียนพอ่พันธุ ์ชื่อ “ใบโพธิ์” 

- แลกเปลี่ยนพ่อพันธุ์ ชื่อ “เสาร์” กับ

เกษตรกรที่เชียงราย คือ นายเอกก าพล              

วุฒิอินทร์ ต าบลเวียงป่าเป้า อ าเภอเวียง

ปา่เปา้ จังหวัดเชียงราย  

- แลกเปลี่ยนพ่อพันธุ ์ชื่อ “มังกรด า” กับนายสิทธิลักษณ์  อินทร์

แปลง ต าบลดอนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก 

4. มกีารขยายกิจกรรมสู่สมาชกิและผู้สนใจ 

    4.1สร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบอื จ านวน 

 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบืออ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี สมาชิก 

จ านวน 76 ราย บริจาคน้ าเชื้อพ่อพันธ์ุชื่อขุนทอง จ านวน 50 หลอด 

2. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบืออ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น สมาชิก จ านวน 100 

ราย บริจาคน้ าเชื้อพ่อพันธ์ุชื่อเสาร์ จ านวน 50 หลอด 

3. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบืออ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  สมาชิก จ านวน 

30 ราย บรจิาคน้ าเชือ้พอ่พันธุช์ื่อหนึ่งสยาม จ านวน 50 หลอด 

4. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบืออ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สมาชิกจ านวน 

74ราย จ าหน่ายน้ าเชื้อแช่แข็งแก่สมาชิกกลุ่มในราคาถูกหลอดละ 100 บาท จากราคาปกติ

หลอดละ 300-500 บาทและให้ความอนุเคราะห์พื้นที่หน้าฟาร์มเป็นที่ท าการกลุ่มและ

สถานที่ตัง้โรงเรียนสอนควายไถนาและท่ีนาฝึกสอนควายไถนา 

4.2 สร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบอื ดังนี ้

1. เลดี้ฟาร์ม ของนายบุญชู   พรมพิพัฒน์  ต าบลจอมทอง อ าเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก 

2. นายเอกก าพล  วุฒิอินทร ์ ต าบลเวยีงปา่เปา้ อ าเภอเวยีงปา่เปา้ จังหวัดเชยีงราย 

3. นายธาตรี  ไทยสุวรรณ  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

4. นายบุญเล่ือน  ช่างฆ้อง  อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

 “ใบโพธิ”์ 
 “เสาร์” 

 “มังกรด า” 
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5. นายมนตรี  ชูอินทร ์ เลขท่ี 18 หมู่ที่ 6 ต าบลดงขวาง อ าเภอหนองขาหย่างจังหวัด

อุทัยธาน ี

6. นางสาวหนึ่งฤทัย เกรบูรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

7. อาจารย์พรชัย จังหวัดอุดรธานี 

8. “แสงสว่างฟารม์” จังหวัดอุทัยธานี 

9. หมอศราวุธ อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

10. อาจารย์พรรณลพ จังหวัดรอ้ยเอ็ด 

11. ดาบต ารวจสมบัต ิจังหวัดหนองบัวล าภู 

12. นายสมจิตร  ทาสุข 60/2 หมู่ 4 ต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด

พิษณุโลก 

13. นายจตุรงค์  จีนย้าย และนายนรินทร์ อินอิว ต าบลนาอิน-นายาง อ าเภอพิชัย 

จังหวัดอุตรดติถ ์

 

5. มีหลักฐานท่ีแสดงว่าได้รับการยอมรับจากชุมชน 

     1. การได้ด ารงต าแหน่งนายกสมาคมสมาคมอนุรักษ์และพัฒนา

ควายไทย  ตั้งแต่ วันที่ 18 มกราคม 2557 ถึงปี พ.ศ. 2559 และยังเป็น

แรงผลักดันให้เกิด "วันอนุรักษ์ควายไทย " เพื่อเป็นการระลึกถึงควาย ซึ่ง

เป็นสัตวท์ี่มีบุญคุณกับเกษตรกร และเพื่อยกย่องเชิดชูควายไทยให้เป็นสัตว์

คู่บ้านคู่เมืองสืบต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วันท่ี 14 พฤษภาคม

ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ควายไทย เนื่องจากปัจจุบันจ านวนควายไทย

และผู้เลี้ยงควายไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งควายยังเป็นสัตว์ที่ไม่ได้รับความ

เอาใจใส่จากทางภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างเสริมอาชีพ การก าหนด

วันนี้ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้กับคนไทยถึงความส าคัญของควายและช่วยกันอนุรักษ์

ก่อนที่ควายไทยจะสูญพันธุไ์ป เหตุที่ตอ้งก าหนดให้เป็นวันที่ 14 พฤษภาคม เน่ืองมาจากเป็น

วันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถึง

หลักการด าเนินโครงการธนาคารโค กระบือ เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์

ควายไทยสืบมา 
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 2. ผลงานจากการประกวด 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ จากผลการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์

กระบือพื้นเมืองไทย ต้ังแต่ ปี 2553 เป็นต้นมา ได้เริ่มน ากระบือในฟาร์มเข้าร่วม

ประกวดในทุกภูมิภาค และได้รับเงินรางวัล ถ้วยรางวัล โล่

และใบประกาศเกียรติคุณมากมาย ซึ่งเป็นการยืนยันคุณภาพ

ของผลผลิต และเป็นความภาคภูมิใจของฟาร์มว่าผลิตพันธุ์

กระบือที่มีคุณภาพมีลักษณะอุดมทัศนีย์ตามสายพันธุ์กระบือ

ไทยพืน้เมืองและมีความสมบูรณ์พันธุต์ามหลักวิชาการ ดังนี้ 

ปี 2553 งานกระบือและโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่  16วันที่  4-7 มีนาคม 2553              

ณ  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                   

พ่อกระบือ ชื่อ เสาร์ ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ1 

ปี  2554 ง าน วั น เ กษตร

แห่งชาติ ประจ าปี 2554 วันที่ 29 

กรกฎาคม ถึงวันที่  7 สิงหาคม 

2554  ณ  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี 

สุ รนารี  อ า เภอ เมื อ ง  จั งหวั ด

นครราชสีมา พ่อกระบือ ชื่อ ขุนทอง 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 

การประกวดกระบือพื้นเมืองเพศผู้ 

อายุ 2-3 ปี 

แม่กระบือ ชื่อ เนื้อทองได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดกระบือ

พื้นเมืองเพศเมีย อายุ 2-3 ปี 

ปี 2555 งานประกวดกระบอืทั่วไปและทายาทกระบอืหลวง 

วันท่ี 28ธันวาคม2555 ณ  สนามประกวดส านักงานปศุสัตว์จังหวัด

อุทัยธานี  อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  รางวัลชนะเลิศ ประเภท

ทายาทกระบือทั่วไป เพศผู้ และแกรนด์แชมป์  ได้รับถ้วยรางวัล

ชนะเลิศพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี    
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ปี 2556  งานประกวดพันธ์ุไม้งาม โคกระบอืไทยแท้ ประจ าปี 

2556 วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2556  ณ สนามวัดโพธิ์(ลิง) 

ต าบลบ้านแพน  อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระบืองามพันธุ์ไทยแท ้รุ่น

ใหญ่ เพศผู้ 

 งานเทศกาลควายไทยจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม  2556 ณ สนาม

ประกวดส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี  อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีแม่

กระบือ ชื่อ  เนื้อหอม ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ประเภททายาทกระบือทั่วไป เพศเมียรุ่นเล็ก และ

แกรนดแ์ชมป ์ รับถว้ยรางวัลชนะเลิศพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี    

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เพศผู้ รุ่น 3 - 4 ปี และรางวัลชมเชย 

อันดับ 1 เพศผู้  รุ่นฟัน 1 คู่ ณ งานกระบือ

แห่งชาติ ครั้งที่  17 วันที่  25 มกราคม - 8 

กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

รางวัลชนะเลิศกระบือเพศผู้ รุ่น  2-3 ปี  งานกระบือไทยก้าวไกลสู่อาเชียน 

ครัง้ที่ 1/56 จังหวัดมหาสารคาม 

ปี 2557 งานประกวดกระบือพันธุ์ดี วันที่ 6 ธันวาคม 2557  ณ  สนามกีฬาอ าเภอ

ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศกระบือเพศผู้ รุ่นใหญ่ และรางวัลชนะเลิศ

กระบือเพศเมีย รุ่นเล็ก อายุแรกเกดิ - 2 ปี 

- งานประกวดพันธุ์ไม้งาม โคกระบือไทยแท้ ประจ าปี 2557 วันที่ 31 พฤษภาคม

2557 ณ  สนามวัดโพธิ์(ลงิ) ต าบลบา้นแพน อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- งานเทศกาลควายไทยจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2557  ณ  สนาม

ประกวดส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี  อ าเภอเมือง จังหวัด

อุทัยธานีได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระบืองามพันธุ์ไทยแท้  

เพศเมีย รุ่นเล็ก และพอ่พันธุร์ุ่นใหญ่ 

พ่อกระบือ ชื่อ ใบหยก ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททายาท

กระบือทั่วไป เพศผู้รุ่นใหญ่ และแกรนด์แชมป ์ รับถว้ยรางวัลชนะเลิศ

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี    
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รางวัลชนะเลิศ กระบือหนุ่ม เพศผู้ อายุ 2-3 ปีและรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

กระบือรุ่น เพศเมีย อายุ 1-2 ปี งานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 

24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ปี 2558 สนับสนุนการจัดงาน “มหกรรมโค-กระบือชัยภูมิ

เพื่อชีวิตและเกษตรกรรมที่ยั่งยืน” 20-23 พฤษภาคม 2558 ณ 

สนาม กีฬา อบจ.ชัยภูมิ 

สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย มอบเกียรติบัตรแก่      

นายสมบัติ ท าละเอียด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นปูชนีย

บุคคลของวงการควายไทยที่มีความมุ่งมั่นเสียสละในการอนุรักษ์และ

พัฒนาควายไทย เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2558   

 รางวัลชนะเลิศกระบือพ่อพันธุ์อายุ 6-8 ปี (ฟันแท้เต็ม 4 คู่) 

งานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 23 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ปี 2559 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กระบือพันธุ์พื้นเมืองเพศเมีย              

รุ่นฟันน้ านม งานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจ าปี 

2559 ณ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กระบือพันธุ์พื้นเมือง

เพศผู้ รุ่นฟันแท้ 4 คู่ งานกระบือแห่งชาต ิครั้งที่ 20 ประจ าปี 2559  ณ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

ปี 2560 น ากระบือเข้า

ประกวดในงาน“มหกรรม

ควายยักษ์ เมืองสองแคว” ครัง้

ที่ 2 ณ มหาวิทย  าลัยนเรศวร 

จังหวัดพิษณุโลก และได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กระบือเพศผู้ รุ่นฟันน้ านม (กระบือชื่อก้องฟ้า), รางวัลชนะเลศิ 

กระบือเพศเมีย รุ่นฟันแท ้๑-๒ คู ่(กระบือชื่อถุงทอง), รางวัลชนะเลิศ กระบือเพศเมียรุ่นฟัน

แท้ ๓ คู่ขึ้นไป(กระบือชื่อเนื้อหอม) และ รางวัล Grand Champion กระบือเพศเมีย (กระบือ

ชือ่ถุงทอง) 
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ปี 2561 รางวัลชนะเลิศ กระบือพ่อพันธุ์ รุ่นฟันแท้ 4 คู่ งานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 

22 ประจ าปี 2561 ณ มหาวทิย  าลัยขอนแก่น  

 

 

 

 

3. “โครงการไถ่ชีวิตน้ าเชื้อ” 

 นายสมบัติ  ท าละเอียด อดีตนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย น า

เงินรายได้จากการไถ่ชีวิตน้ าเชื้อควายพันธุ์ดีควายของบิ๊กไอซ์ ฟาร์มควายไทย น าเงิน

ทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้จา่ยตามพระราช

อัธยาศัยเป็นเงิน 50,000 บาท ในนามสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย นั่นก็เป็นที่ยอบ

รับและการันตไีด้ว่า น้ าเชือ้ควายพันธุด์คีวายของบิ๊กไอซ์ ฟาร์มควายไทย มีคุณภาพสามารถ

น าไปปรับปรุงพันธ์ุกระบอืไทยได้ต่อไป 
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4. มีผู้ติดตามผ่านทาง Social  เช่น  Facebook เป็นจ านวนมากเพื่อติดต่อ ติดตาม 

เรื่องควายงาม เมืองสองแคว 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

5. มีรายการโทรทัศน์มาถ่ายท ารายการ เชน่  

- รายการ Animal Speak by Mahidol ตอน ควายไทย ไซส์บิ๊ก เมื่อวันที่            

9 ธันวาคม 2559  ท าให้บิ๊กไอซ์ฟาร์มเป็นเป็นท่ีรูจ้ักของแวดวงคน

เลีย้งควายและคนทั่วไปท่ีสนใจ  
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 - รายการ Made in Thailand ตอน  ฟาร์มควายหล่อ บิ๊กไอซ์ฟาร์ม              อ.

พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นฟาร์มควายหล่อ ควายสวย และ ควายยักษ์ตัวใหญ่ที่สุดใน

ประเทศไทย  
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6. มีผู้ ส นใจมาศกึษาดูง านจากทั่วประเทศไม่ น้อ ยกว่า 1,000 คนตอ่ป ี

     ภาพผู้ศึกษาดูงาน 
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ภาพผู้ศึกษาดูงาน (ต่อ) 
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