ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบือในพืน้ ที่ เขต 6
กระบือไทยนับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความสาคัญ ต่อระดับเกษตรกรรายย่อยในชนบท ซึ่ง ใช้เป็น
แหล่งแรงงานในการเกษตร การใช้มูลเป็นปุ๋ย การสืบสารวิถีชุมชนประเพณีวัฒนธรรม และยังสามารถสร้างรายได้
ให้เกษตรกร แต่ระบบการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรยังเป็นไปแบบพื้นบ้านไม่มีระบบการผลิตในเชิงธุรกิจ ยังขาด
การใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาขั้นตอนการเลี้ยง การผลิต การปรับปรุงพันธุ์ การลดต้นทุนการผลิต และการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการมองข้ามความสาคัญดังกล่าวซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของเกษตรกรเองด้วย
กระบือมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง จากสถิติกรมปศุสัตว์ในปี 2521 มีกระบือจานวนสูงสุดคือ
6.5 ล้ า นตั ว ปั จจุ บั น ปี 2561 เหลื อ กระบื อ เพี ย งจ านวน 1.16 ล้ านตั ว สาเหตุ ส่ ว นใหญ่ เนื่ อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการทานา มีการใช้เครื่องจักรกล (รถไถนา) แทนการใช้แรงงาน
กระบือ จึงไม่ให้ความสาคัญ กระบือ ขายกระบือทิ้งเข้าโรงฆ่า เกษตรกรที่ยังเลี้ยงกระบือ อยู่ส่วนใหญ่ไม่ได้เลี้ยง
กระบือเป็นอาชีพจึงไม่ให้ความสนใจในด้านการจัดการการเลี้ยงดู การปรับปรุงพันธุ์ การป้องกันกาจัดโรคทาให้
กระบือให้ผลผลิตต่า ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคจึงทาให้จานวนกระบือลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นถ้าไม่มีการ
จัดทาแผนงานเพื่ออนุรักษ์และพัฒนา กระบือไทยอาจสูญพันธุ์หายไปจากประเทศไทยได้
1. ข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์การผลิตกระบือ
1.1 ข้อมูลจานวนกระบือในประเทศไทย ปี 2558 – 2561
ปี พ.ศ.
2558
2560
2561

จานวนกระบือ (ตัว)
888,431
1,029,924
1,169,598

จานวนผู้เลี้ยง (ราย)
199,553
205,664
215,860

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ http://www.dld.go.th/ict/th/
1.2 จานวนกระบือในปี 25561
ในปี 2561 มี จานวนกระบื อ 9 จัง หวั ดในพื้ นที่ รับ ผิดชอบสานั กงานปศุ สัตว์เขต 6 ทั้ งหมด
79,382 ตัว หรือร้อยละ 9.79 จากจานวนกระบือทั้งประเทศ จานวน 1,169,598 ตัว จานวนเกษตรกรเลี้ยง
กระบือ 7,147 ราย หรือร้อยละ 3.31 จากจานวนเกษตรกรเลี้ยงกระบือทั้งประเทศ จานวน 215,860 ราย
เมื่อพิจารณาการเลี้ยงกระบือรายจังหวัดพบว่า ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี มีการเลี้ยงกระบือเป็นจานวนมากที่สุด
โดยมีจานวน 17,831 ตัว คิดเป็นร้อยละ 22.46 รองลงมาคือ จังหวัดอุตรดิตถ์มีจานวน 16,249 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ 20.47 และจังหวัดพิษณุโลกมีจานวน 14,340ตัว คิดเป็นร้อยละ 18.06 ตามลาดับ

แผนภูมิที่ 1 แสดงจานวนกระบือปี 2561

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ http://www.dld.go.th/ict/th/

1.3 จานวนผู้เลี้ยงกระบือในปี 2561
ในปี 2561 มีจานวนเกษตรกรเลี้ยงกระบือ 9 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบสานักงานปศุสัตว์เขต 6
ทั้งหมด 7,147 ราย หรือร้อยละ 3.31 จากจานวนเกษตรกรเลี้ยงกระบือทั้งประเทศ จานวน 215,860 ราย เมื่อ
พิจารณาเกษตรกรเลี้ยงกระบือ รายจังหวัดพบว่า ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี มีการเลี้ยงกระบือเป็นจานวนมากที่สุด
โดยมีจานวน 1,998 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.34 รองลงมาคือ จังหวัดอุตรดิตถ์มีจานวน 1,488 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 20.82 และจังหวัดพิษณุโลกมีจานวน 1,478 ตัว คิดเป็นร้อยละ 20.68 ตามลาดับ ดังแผนภูมิที่ 2
แผนภูมิที่ 2 แสดงจานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในปี 2561

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ http://www.dld.go.th/ict/th/

1.5 ข้อมูลด้านการแปรรูป
1.5.1 เนื้ อกระบือ เป็นเนื้ อสัตว์ ที่มี คุณภาพ ไขมั นต่า นิยมบริโภคเป็ นเนื้อสด มี การแปรรูปท า
ผลิตภัณฑ์น้อยชนิด ผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดได้แก่ลูกชิ้น เพราะเนื้อ กระบือมีคุณสมบัติหลาย
อย่างทีเ่ หมาะสมในการทาลูกชิ้นดีกว่าเนื้อโค
1.5.2 หนังกระบือไทยมีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด สามารถเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออก
ไปต่ างประเทศได้เช่น หนังหุ้มเบาะรถยนต์ เฟอร์นิ เจอร์ เครื่องหนังต่างๆ และของเล่นสุนั ข
(Dog chew)
1.5.3 การทากระดูกป่น ปัจจุบันมีโรงงานกระดูกป่น เพื่อแปรรูปกระดูกกระบือไปใช้ประโยชน์ด้าน
ต่างๆ
1.6 ข้อมูลด้านการตลาด
1) ด้านการบริโภค เนื้อกระบือทั้งหมดใช้บริโภคภายในประเทศ ความต้องการบริโภคเนื้อ
กระบือสูงกว่าการผลิตกระบือได้ภายในประเทศ
2) ด้านราคา พบว่ากระบือมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะมี
การส่งกระบือไปจาหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งที่ถูกกฎหมายและมีการลักลอบส่งออก
เพราะจ าหน่ า ยได้ ร าคาที่ สู ง กว่ า ในประเทศ นอกจากนี้ จากฐานแม่ พั น ธุ์ ที่ ล ดลง
ประสิทธิภาพการผลิตต่า จึงทาให้การผลิตกระบือในประเทศไม่เพียงพอต่อการบริโภค
3) ด้านวิถีการตลาด มีระบบการจาหน่ายจนถึงผู้บริโภคสุดท้ายหลายขั้นตอน ผลตอบแทน
ผู้จาหน่ายสุดท้ายมากกว่าเกษตรกรผู้ผลิตขั้นต้น
1.7 ปัญหาและอุปสรรค
1.7.1 ด้านการผลิต กระบือยังให้ผลผลิตต่า ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
1.7.2 ด้านเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเกษตรกร ชาวนามีการใช้เครื่องจักรกล (รถไถนา) แทนการใช้
แรงงานกระบือไถนาเพิ่มขึ้น เกษตรกรเลิกใช้แรงงานกระบือไถนา จึงขายกระบือทิ้งเข้าโรงฆ่า
เลิกเลี้ยงกระบือ
1.7.3 ด้านความรู้ของเกษตร เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกรรายย่อย มีพื้นฐาน
อาชีพด้านเกษตรกรรม มีการศึกษาน้อย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เลี้ยงกระบือเป็นอาชีพ ทาให้การ
ดาเนินงาน การจัดการเลี้ยงดู และการป้องกันโรคยังไม่ได้มาตรฐาน การยอมรับเทคโนโลยี
ต่างๆ เป็นไปได้อย่างช้าๆ จึงทาให้ประสิทธิภาพการผลิตกระบือต่า
1.7.4 ด้านการปรับปรุงพันธุ์ กระบือของเกษตรกรได้รับการปรับปรุงพันธุ์น้อย สาเหตุเนื่องมาจาก
1) เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เลี้ยงกระบือเป็นอาชีพ ทาให้ขาดความสนใจในการการดูแลเอา
ใจใส่ในด้านการปรับปรุงพันธุ์อย่างจริงจัง
2) เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยมเลี้ยงกระบือพ่อพันธุ์ เนื่องจากเกษตรกรเลี้ยงกระบือรายละ 1 –
5 ตัว การเลี้ยงกระบือพ่อพันธุ์จึงเป็นภาระและไม่คุ้มค่า ดังนั้นกระบือเพศผู้ที่มีขนาดใหญ่
มักจะถูกตอน เพื่อให้สามารถเลี้ยงดูได้ง่าย และขายได้ราคาสูง ทาให้ในหมู่บ้านขาดแคลน
พ่อกระบือพันธุ์ดีเพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์ ทาให้กระบือมีการผสมพันธุ์แบบเลือดชิด (inbreed)
ไม่แข็งแรง มีรูปร่างและ ขนาดเล็กลง
3) กระบือมีระยะแสดงอาการเป็นสัดสั้น และสังเกตได้ยาก ดังนั้นการผสมเทียมจึงไม่ค่อยได้ผล
4) มีการฆ่ากระบือเพศเมียและแม่กระบืออุ้มท้องเพื่อการบริโภคในบางพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทา
ให้ฐานแม่พันธุ์ลดลง
1.7.5 ด้านพืชอาหารสัตว์ พื้นที่เลี้ยงสัตว์สาธารณะถูกบุกรุก ขาดแคลนแหล่งน้า เกษตรกรขาดความ
สนใจในการปลูกพืชอาหารสัตว์ ทาให้ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ

ทาให้กระบือ ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิต กระบือของ
เกษตรกร กระบือเจริญเติบโตช้า มีความสมบูรณ์พันธุ์ต่า เช่นอัตราการผสมติดต่าหรือผสมติด
ยาก อัตราการให้ลูกต่า
1.7.6 ด้านสุ ขภาพสั ตว์ เกษตรกรผู้เลี้ ยงกระบื อส่วนใหญ่ ยังไม่ให้ความสนใจในด้านสุขภาพของ
กระบือเท่าที่ควร ปัญหาลูกกระบือตายก่อนหย่านมยังสูง เช่น การตายจากโรคพยาธิภายใน
1.7.7 ด้านเงินทุ น เกษตรกรขาดเงินทุ น ขาดแหล่งเงินกู้ระยะยาวดอกเบี้ยต่า จึงไม่สามารถเลี้ยง
กระบือได้ เพราะการเลี้ยงกระบือจะต้องลงทุนสูงโดยเฉพาะค่าพั นธุ์ และได้ผลตอบแทนช้ า
สถาบันการเงินจึงไม่ค่อยให้การสนับสนุน
1.7.8 ด้านการส่งเสริมและพัฒนา ขาดงบประมาณสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เนื่องจากไม่
เห็นความสาคัญ ของการอนุรักษ์ กระบือ ไทย ซึ่ง ต้องมีการอุดหนุน เพราะกระบื อไม่ ใช่สัต ว์
เศรษฐกิ จ แบบเป็ น การค้ า แต่ เป็ น สั ต ว์ ที่ ค วรมี แ ผนการอนุ รัก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ ให้
เกษตรกรรายย่อยได้มีภูมิคุ้มกันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ของโลกหรือจากภายนอกที่ผันผวน เช่น กระบือเป็นพลังงานสะอาด ให้มูลเป็นปุ๋ย ช่วยลดโลก
ร้อน ขาดระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย ที่จะทาให้สามารถวางแผนการ
ผลิตและการตลาดได้อย่างถูกต้อง
1.7.9 ด้านการแปรรูป การแปรรูปเนื้อกระบือเป็นสินค้าอื่นมีน้อย กระบือทั้งหมดจะถูกฆ่าชาแหละ
และบริโภคสด
1.7.10 ด้านการตลาด
1) เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือส่วนใหญ่ (ร้อยละ 99 ) เป็ นเกษตรกรรายย่อย การรวมกลุ่ม
และการสร้างเครือ ข่ายยัง มี น้อ ย ท าให้ ไม่ สามารถควบคุม การผลิ ตในปริมาณที่ ตลาด
ต้องการได้
2) เกษตรกรผู้ เลี้ย ง ขาดข้ อมูล ข่าวสาร ด้านราคากระบื อในภาวะปั จจุบั น ทาให้ถู กเอา
เปรียบจากกลไกตลาด
3) ระเบียบการปฏิบัติเพื่อควบคุม การเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ไม่เอื้ออานวยต่อระบบ
การตลาด
4) ขาดแนวทางการพัฒนาตลาดเนื้อกระบือเพื่อเพิ่มมูลค่า
1.7.11 ด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
1) ขาดการสืบทอด วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกระบือ
2) เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจต่ออาชีพการเลี้ยงกระบือ
3) เกษตรกรมีการใช้แรงงานกระบือน้อยมาก เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม และ
ระบบการผลิตการเกษตรเปลี่ยนแปลง
4) เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยยังไม่เข้มแข็ง
5) ในสถานศึกษา ขาดหลักสูตรการเรียน การสอน คุณค่ากระบือไทยและภูมิปัญญาไทย ใน
การดารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
6) ค่านิยม การเลี้ยงกระบือเป็นเรื่องต่าต้อย ล้าสมัย
1.7.12 ด้านการศึกษาวิจัย
1) ขาดการศึกษาวิจัยในชุมชนแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ในด้านระบบการผลิต การแปรรูป
และการตลาด สังคมและวัฒนธรรม
2) ผลการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่ยังไม่มีการเผยแพร่สู่เกษตรกร

2. การวิเคราะห์ SWOT Analysis
2.1 จุดแข็ง (Strenghts)
1) กระบือ เป็ น สัต ว์ที่ เลี้ ยงง่าย เหมาะสมกั บ การเลี้ย งกับ เกษตรกรรายย่อ ย อยู่ ในวิถี ชีวิ ตระบบ
การเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง
2) กระบือผลิตมูลใช้ทาปุ๋ย ใช้แรงงานแทนการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ทาให้ลดค่าใช้จ่ายของ
เกษตรกรรายย่อย
3) กระบือเป็นสัตว์ที่มีความสามารถใช้อาหารหยาบคุณภาพต่าได้ดี
4) กระบือไทยมีนิสัยเชื่อง ฝึกสอนได้ง่าย และมีกีบเท้าใหญ่ จึงเหมาะสมที่จะนามาฝึกสอนเพื่อใช้
แรงงานเพื่อการเกษตร และการท่องเที่ยว
5) กระบือยังมีความสาคัญพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
6) หนังกระบือเป็นหนังที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด
7) เนื้อกระบือมีไขมันและโคเลสเตอรอลต่า เหมาะที่จะเป็นเนื้อคุณ ภาพตอบสนองตลาดเฉพาะ
(niche market)
2.2 จุดอ่อน (Weaknesses)
1) เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีอายุมาก มีการศึกษาน้อย การยอมรับ
ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงกระบือเป็นไปได้ช้า
2) เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือขาดการรวมกลุ่ม หรือการสร้างเครือข่าย
3) เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือส่วนใหญ่ไม่ได้เลี้ยงกระบือเป็นอาชีพหลัก จึงขาดความสนใจในการดูแล
เอาใจใส่ด้านการปรับปรุงพันธุ์ และด้านการป้องกันโรคระบาด อย่างจริงจัง
4) เกษตรกรไม่นิยมเลี้ยงพ่อกระบือเพื่อไว้ใช้ผสมพันธุ์
5) เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เห็นความสาคัญในการปลูกพืชอาหารสัตว์ พื้นที่ทาเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะถูก
บุกรุก ทาให้กระบือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ กระบือเจริญเติบโตช้า มีความสมบูรณ์พันธุ์ต่า
6) อัตราการตายของลูกกระบือยังสูง
7) กระบือมีขีดจากัดในการใช้แรงงาน สามารถไถนาได้เพียง 0.75 ถึง 1.5 ไร่ต่อตัวต่อวัน ดังนั้นจึง
ไม่เหมาะสมกับการทาการเกษตรที่มีพื้นที่มากๆ และใช้ระยะเวลาจากัดได้
8) ขาดการศึกษา วิจัยในชุมชนแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม
9) การซื้อขายหนังกระบือ เกษตรกรผู้เลี้ยงยังไม่ได้รับผลประโยชน์ จึงทาให้ขาดการปรับปรุง พัฒนา
คุณภาพหนังกระบือ
2.3 โอกาส (Opportunity)
1) เกิ ด วิ ก ฤตการณ์ ท างเศรษฐกิ จ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ราคาแพง ปุ๋ ย เคมี ร าคาแพง รั ฐ บาลรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกร หันกลับมาใช้แรงงานเพื่อการทานาเพื่อลดต้นทุน
การผลิต
2) รัฐบาลได้กาหนดนโยบายเรื่องเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ มีการส่งเสริม สนับสนุนการผลิต
และใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงโค–กระบือ และใช้
มูลโค–กระบือ เพื่อนามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน สอดคล้องกับ
นโยบายเกษตรอินทรีย์
3) ประเทศเพื่อนบ้านมีความต้องการกระบือมีชีวิตสูง ทั้งกระบือเนื้อและกระบือพันธุ์
4) เนื้อกระบือเหมาะสาหรับผู้รักษาสุขภาพ ผู้ป่วยและคนชรา
5) หนังกระบือเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.4 อุปสรรค/ภัยคุกคาม(Threats)
1) ผลกระทบจากการทาข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) จะมีการนาเข้าเนื้อโคและเครื่องในเข้ามาใช้
บริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น จะทาให้ราคากระบือลดลง
2) การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในปี 2558 กระบืออาจทะลักไปต่างประเทศ จนไม่เหลือ
ฐานแม่พันธุ์สาหรับการผลิตในประเทศ
3) การส่งเสริมอาชีพจากภาครัฐบางโครงการทาให้เกษตรกรเลิกเลี้ยงกระบือ เนื่องจากมีปัญหาพื้นที่
เลี้ยงหรือเป็นทางเลือกอาชีพที่มีความหวังด้านรายได้สูงกว่า เช่น การปลูกยางพารา ปลูกปาล์ม
น้ามัน ทาให้ เกษตรกรขายกระบือยกฝูงไปเป็นจานวนมาก
4) ไม่มีมาตรการหรือกฎหมายที่ชัดเจนในการควบคุมหรือป้องกัน การฆ่ากระบือเพศเมียและแม่
กระบืออุ้มท้อง ทาให้ฐานแม่พันธุ์ลดลง
5) กฎ ระเบียบบางอย่าง ยังไม่เอื้ออานวยในการส่งเสริม พัฒนาอาชีพการเลี้ยงกระบือ
6) เกิดโรคระบาดและภัยธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบือในพืน้ ที่ เขต 6
1. วิสัยทัศน์
“พัฒนาการผลิต เสริมสร้างวิถีชีวิตผู้เลี้ยงกระบือ อย่างยั่งยืน”
2. พันธกิจ
1) สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร มีการอนุรักษ์ และพัฒนากระบืออย่างยั่งยืน
2) เพิ่มขีดความสามารถการผลิตกระบือของเกษตรกร
3) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างทัศนคติ ประโยชน์ของการเลี้ยงกระบือให้สาธารณชนรับรู้อย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง
4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่า แก่เกษตรกรและเยาวชน ในการพัฒนาการเลี้ยงกระบือ
5) บูรณาการกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบือ
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาการเลี้ยงกระบือไปสู่การประกอบอาชีพที่มั่นคง
2) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์และพัฒนาให้มีการเลี้ยงกระบือเพิ่มขึ้น
3) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้เลี้ยงกระบือ
4) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตกระบือของเกษตรกร
4. เป้าหมาย
1) ส่งเสริมการผลิตกระบือเพิ่มขึ้นปีละไม่ต่ากว่า 2,000 ตัว
2) สร้างกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงกระบือในการอนุรักษ์และพัฒนาให้มีการเลี้ยงกระบือเพิ่มขึ้นปีละ 10 กลุ่ม
3) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือในกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) มีจานวนกระบือเพิ่มขึ้น
2) มีกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงกระบือที่เข้มแข็งเพิ่มขึ้น

6. ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ในการดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระบือไทย ได้ทาการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน แนวทาง
พัฒนา และเป้าหมายสุดท้ายเมื่อสิ้นแผนยุทธศาสตร์(ตามแผนภาพ) โดยกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 4 ด้าน
ได้แก่
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการผลิตกระบือไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการเป็นธุรกิจ
6.1.1 สนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้สามารถควบคุมปริมาณการ
ผลิต และทาหน้าที่ด้านการตลาดแทนสมาชิก เพื่อสร้างอานาจต่อรองด้านการตลาด โดย
สร้างเครือข่ายระบบการผลิตให้เชื่อมโยงกับระบบการตลาด
6.1.2 จดทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ และจัดตั้งศูนย์สารสนเทศกระบือ เพื่อให้ทราบข้อมูล
ด้านการผลิตและความต้องการของตลาดกระบือ
6.1.3 สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระบือเพื่อเพิ่มมูลค่า
6.2 กลยุทธ์การอนุรักษ์พัฒนากระบือไทยและวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับกระบือ
ด้านการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยฯ มีมาตรการและกลไกการดาเนินงานโดยการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับผู้เลี้ยงกระบือ ให้มีแรงจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กระบือไทยอย่างยั่งยืนเพื่อคงฐานแม่พันธุ์
ในการผลิตลูก ดังนี้
6.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือรายเดิมให้ร่วมพัฒนาการลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน โดย
1) สนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือรวมตัวเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงกระบือ
2) จัดกระบวนกานเรียนรู้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร
3) สนับ สนุ น งบประมาณอุดหนุ นให้ก ลุ่มเกษตรกร น าไปบริห ารจัดการพัฒ นาการเลี้ย ง
กระบือตามแผนงาน/โครงการของกลุ่มที่ได้ร่วมกันคิดจากการทาเวทีชุมชน
4) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้กลุ่มต้นแบบ
6.2.2 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ และพั ฒ นากระบื อไทยในทุกระดั บ โดยจัดตั้ง กลุ่ มอนุ รัก ษ์และ
พัฒนากระบือไทยในทุกหมู่บ้านหรือตาบลที่มีศักยภาพเหมาะสม
6.2.3 การสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาในชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กับกระบือ
6.2.4 การถ่ายทอดภูมิปัญญากระบือไทย สู่บุคคลทั่วไป และเยาวชนรุ่นหลัง
1) บรรจุหลักสูตรการเลี้ยงกระบือ ในระบบการศึกษาทุกระดับชั้น พร้อมจัดทาสื่อมัลติมีเดีย
สนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชน
2) จัดตั้งโรงเรียนศูนย์กลางการเรียนรู้ เรื่องกระบือ ในชุมชน เป็นการศึกษานอกระบบใน
แหล่งที่เหมาะสม
6.2.5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ ให้ผู้คนตระหนักถึงคุณค่าของกระบือ
6.2.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์เครื่องมือ เครื่องใช้และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้กับกระบือ
6.2.7 จัดงานกระบือแห่งชาติประจาปี โดยจัดประกวดในระดับพื้นที่อย่างกว้างขวางแล้วนามา
แข่งขันในระดับชาติเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรและคนทั่วไปตระหนักถึงความสาคัญ
ในการคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์และการอนุรักษ์สายพันธุ์ กระบือไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นกระบือ
ปลักที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
6.7.8 สงวนรักษาแม่พันธุ์กระบือ โดย
1) กากับ ดูแล บังคับใช้กฎหมาย และลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการฆ่ากระบืออุ้ม
ท้องและกระบือเพศเมียวัยเจริญพันธุ์ เพื่อรักษาแม่พันธุ์ไว้ขยายพันธุ์

2) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือพันธุ์พื้นเมืองและไม่บริโภค
ลูกกระบือในท้อง
6.3 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบือไทยสนับสนุนการผลิตเป็นการค้าและการอนุรักษ์ โดยมี
มาตรการและกลไกการดาเนินงานดังนี้
1) ด้านการปรับปรุงพันธุ์ สนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ กระบือของเกษตรกรโดยสร้างเครือข่าย
จัดหาพ่อกระบือพันธุ์ดีสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ และกระจายกระบือพันธุ์ดี
โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมมากขึ้น
2) ดาเนินโครงการขยายกระบือพันธุ์ดีโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการ
ปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วทันกับความต้องการที่สูงขึ้น
3) ด้านอาหารสัตว์ สนับสนุนการใช้พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็น
อาหารกระบื อเพื่ อเพิ่ม ประสิท ธิภาพและลดต้น ทุน การผลิ ต โดยให้ เกษตรกรหรือ กลุ่ ม
เกษตรกรเป็นผู้ปลูก/ผลิต/จาหน่าย
4) ด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กาหนดแผนปฏิบัติการเชิงรุกด้านสุขภาพสัตว์ เพื่อป้องกัน โรค
พยาธิ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การผลิ ต กระบื อ รวมทั้ ง โรคติ ด ต่ อ ระหว่ า งสั ต ว์ แ ละคน เพิ่ ม
ศักยภาพการตรวจสอบ วินิจฉัยโรคสัตว์ในห้องปฏิบัติการ
6.4.กลยุทธ์การศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุนการผลิตกระบือไทยเป็นการค้าและการอนุรักษ์
สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยในชุมชนแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม มีมาตรการและกลไกการดาเนินงาน
ดังนี้
1) การศึกษาวิจัยระบบและกลไกการตลาด
2) การศึกษาวิจัยระบบการฆ่าและการแปรรูปเนื้อและหนังกระบือเพื่อทาผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ
3) การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ
4) ศึกษาวิจัยหรือพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ อาหารสัตว์ โรคสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพและ
การจัดการต่างๆ เพื่อการเพิ่มผลผลิต
5) การศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบสารสนเทศกระบือ
6) การศึกษาวิจัยและการใช้สมุนไพรที่ใช้กับกระบือ
7) ถ่ายทอดผลการศึกษาวิจัยสู่เกษตรกร
7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ในระยะปี 2562–2565 คาดว่าจะมีลูกกระบือเกิดขึ้นตามโครงการยุทธศาสตร์ รวม
จานวน 2,000 ตัว คิดเป็นมูลค่า 60,000,000 ล้านบาท ดังนี้
2) ทาให้ชุมชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น จากการลดรายจ่ายการทานาโดยการใช้แรงงาน
กระบือ ใช้ปุ๋ยคอกแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และมีรายได้จากการขายกระบือเพิ่มขึ้น
3) ทาให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เกิดการนามาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตประจาวัน
4) ทาให้เกิดการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
เข้มแข็ง
5) มีการใช้มูลกระบือมาผลิตเป็นปุ๋ยคอกใช้แทนปุ๋ยเคมี ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลก
ร้อ นและท าให้ สุข ภาพของชุ ม ชนดีขึ้ น จากการท าการเกษตรปลอดสารเคมี แ ละปลอด
สารพิษ

8. แผนงานโครงการและงบประมาณรองรับแผนยุทธศาสตร์กระบือไทย
8.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการผลิตกระบือไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการเป็นธุรกิจ
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควายพันธุ์ดีด้วยวิธีผสมเทียม
-โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการจัดการเลี้ยงควาย
8.2 กลยุทธ์การอนุรักษ์พัฒนากระบือไทยและวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับกระบือ
-โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาในชุมชน
-โครงการประกวดสุดยอดพ่อพันธุ์ควาย (BIG BUFFALOES)
-โครงการประกวดสุดยอดแม่พันธุ์ควาย
8.3 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ ตกระบือไทยสนับสนุนการผลิตเป็นการค้าและการ
อนุรักษ์
-โครงการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย
8.4.กลยุทธ์การศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุนการผลิตกระบือไทยเป็นการค้าและการอนุรักษ์
-โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาควายไทย สู่โรงเรียน

