(ราง) แผนภาพยุทธศาสตรควายไทย ป 2561-2565
วิสัยทัศน
“ สงเสริมและพัฒนาการผลิต ควายไทย
ใหเปนอาชีพที่ยั่งยืน”

1.กลยุทธฐานขอมูล

กลยุทธฐานขอมูล
มีฐานขอมูลที่
ถูกตอง โมโครงการ
สนับสนุน 6
โครงการ

2.กลยุทธการตลาด
และการแปรรูป

กลยุทธการตลาดและ
การแปรรูป
มีโครงการสนับสนุน
จํานวน 5 โครงการ

พันธกิจ

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาพันธุกรรมควายไทยใหเปนเลิศ
พันธกิจที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตควายไทยเชิงพาณิชย
ทั้งควายเนื้อและควายนม
พันธกิจที่ ๓ สงเสริมอาชีพทั้งคนรุนเกาและคนรุนใหมการเลี้ยงควายไทย
พันธกิจที่ ๔ สงเสริมและปลูกฝงใหคนรุนใหมไดมสี วนรวมในการอนุรักษ
และพัฒนาการใชประโยชนจากควายไทยอยางยั่งยืน
พันธกิจที่ ๕ สรางความเขมแข็งใหกับกลุมผูเลี้ยงกระบือ
พันธกิจที่ ๖ สนับสนุนงานวิจัยดานกระบือ

3.กลยุทธดานสงเสริม
การผลิต

กลยุทธการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ควายไทยฯ มีโครงการ
สนับสนุน จํานวน 7
โครงการ

เปาหมาย

1. พัฒนาฐานขอมูลกระบือใหชัดเจน
2. สงเสริมดานการตลาด และการแปรรูป
3. สงเสริมดานสงเสริมและการผลิต
4. สงเสริมดานสุขภาพ
5. สงเสริมดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว
6. สนับสนุนดานการวิจัยกระบือ

4.กลยุทธดาน
สุขภาพสัตว

5.กลยุทธดานมาตรฐาน
สินคาปสุสัตว

6.กลยุทธดานการสนับสนุน
การวิจัย

กลยุทธดานสุขภาพ
สัตว
มีโครงการสนับสนุน
จํานวน 5 โครงการ

กลยุทธดานมาตรฐาน
สินคาปศุสัตว
มีโครงการสนับสนุน
จํานวน 3 โครงการ

กลยุทธดานการสนับสนุน
การวิจัย
มีโครงการสนับสนุน
จํานวน ๖ โครงการ

แผนงาน/โครงการตามกลยุทธ ๖ ดาน

1.กลยุทธฐานขอมูล

2.กลยุทธการตลาด
และการแปรรูป

- โครงการสํารวจประชากร
กระบือ (ศสท. ปศจ.)
- โครงการจัดทําพิกัดกลุม
เกษตรกร (กสส. สศท.)
- โครงการจัดตั้งศูนย
สารสนเทศควายไทย
(สศท.)
- โครงการประชาสัมพันธ
การใชประโยชนจาก
กระบือผานเครือขาน
internet (กสส. ศสท.)
- โครงการสนับสนุน
วันอนุรักษควายไทย
(กสส. ปศข. ปศจ.)
- โครงการคลังความรู
ควายไทย เชน การจัดทํา
ตนทุนการผลิตควายเนื้อ
และควายนม

- โครงการจัดตั้งตลาดกลาง
ควายไทยเพื่อสงออก
(กสส. ปศข. ปศจ. สมาคม
และเอกชน.)
- โครงการสงเสริมการผลิต
ควายเนื้อคุณภาพเพื่อ
สงออก (กผส. กสส. สทป.
สพพ. สพส.)
- โครงการสงเสริมการ
บริโภคเนื้อกระบือ
(กผส. กสส. ปศข. ปศจ.)
- โครงการสงเสริมการผลิต
นมกระบือ
(สพพ. กสส. ปศข.
ปศจ.)
- โครงการสงเสริมการ
บริโภคนมกระบือ
(กผส. กสส. ปศข. ปศจ.)

3.กลยุทธดานสงเสริม
การผลิต

4.กลยุทธดานสุขภาพ
สัตว

5.กลยุทธดาน
มาตรฐานสินคา
ปศุสัตว

6.กลยุทธดานการ
สนับสนุนการวิจัย

- โครงการอนุรักษและ
พัฒนาการผลิตกระบือ
(กสส.)
- โครงการ zoning กระบือ
(กสส.)
- โครงการสงเสริมการเลี้ยง
ควายควายในชุมชน (กสส.)
- โครงการสงเสริมปลูกพืช

- โครงการควบคุมปองกัน
โรคปากและเทาเปอย
(สคบ.)
- โครงการปองกันโรคคอ
บวม (สคบ.)
- โครงการถายพยาธิลูก
ควาย(สคบ.)
- โครงการปองกันโรค
ระบาดสัตว (สคบ.)
- โครงการทดสอบ TB
(สคบ.)

- การรับรองมาตรฐาน
สินคาเกษตร การปฏิบัติที่ดี
สําหรับฟารมกระบือเนื้อ
(สพส. มกอช.)
- การรับรองมาตรฐาน
สินคาเกษตร การปฏิบัติที่ดี
สําหรับฟารมกระบือนม
(สพส. มกอช.)
- การรับรองมาตรฐาน
สินคาเกษตร การปฏิบัติที่ดี
สําหรับฟารมกระบือเพื่อ
การอนุรักษ
(กสส. สพส.มกอช.)

- โครงการศึกษาวิจัยระบบ
และกลไกการตลาด
- โครงการศึกษาวิจัยการแปร
รูปเนื้อและหนังควายเพื่อทํา
ผลิตภัณฑชนิดตางๆ
- โครงการศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาพันธุควายโดยกลุม
เกษตร
- โครงการวิจัยและพัฒนา
ตํารับยาสมุนไพรรักษาโรค
ควาย
- โครงการวิจัยการใชพชื
อาหารสัตวเลี้ยงควายเพื่อผลิต
ลูกเชิงธุรกิจ
- โครงการยุวชนคนรักควายใน
โรงเรียน(กสส.)

อาหารสัตว และการพัฒนา
อาหารสัตว (สอส.)

- โครงการขยายพันธุควาย
พันธุดีโดยใชเทคโนโลยีการ
ผสมเทียม(สทป.)
- โครงการผลิตควายนม
(สพพ. กสส.)
- โครงการสงเสริมพื้นที่
แปรงใหญกระบือ (กสส.
ปศจ.)

- โครงการปองกันโรคแทง
ติดตอ (สคบ.)

4

บทที่ 1 สถานการณควายไทย
1. ขอมูลพื้นฐานและสถานการณการผลิตควาย
1.1 ขอมูลจํานวนควายในประเทศไทย ป 25๔๕– 2560

ป พ.ศ.
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

จํานวนควาย (ตัว)
1,617,358
1,632,706
1,494,238
1,624,919
1,351,851
1,577,798
1,359,807
1,388,685
1,190,886
1,234,179
1,241,896
877,364
840,064
888,431
833,765
1,029,924

ที่มา : ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว http://www.dld.go.th/ict/th/

จํานวนผูเลี้ยง (ราย)
451,283
461,152
371,086
393,352
300,929
377,816
218,905
300,852
258,955
271,112
277,977
194,508
185,702
199,553
173,202
205,664

ตารางเปรียบเทียบการเพิ่มหรือลดจํานวนของเกษตรกรและกระบือ ป 25๔๕-๒๕60
ป พ.ศ.
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

จํานวนควาย ขอมูลเปรียบเทียบ
จํานวนผูเลี้ยง (ราย)
(ตัว)
ปตอป
1,617,358
1,632,706
1,494,238
1,624,919
1,351,851
1,577,798
1,359,807
1,388,685
1,190,886
1,234,179
1,241,896
877,364
840,064
888,431
833,765
1,029,924

15,348
-138,468
130,681
-273,068
225,947
-217,991
28,878
-197,799
43,293
7,717
-364,532
-37,300
48,367
-54,666
196,159

451,283
461,152
371,086
393,352
300,929
377,816
218,905
300,852
258,955
271,112
277,977
194,508
185,702
199,553
173,202
205,664

หมายเหตุ ในชองขอมูลเปรียบเทียบ
๑) หากมีเครื่องหมาย – (ลบ) อยูหนาแสดงวาจํานวนลดลง
๒) หากไมมีเครื่องหมาย – (ลบ) อยูหนาแสดงวาจํานวนเพิ่มขึ้น

ขอมูลเปรียบเทียบ
ปตอป
9,869
-90,066
22,266
-92,423
76,887
-158,911
81,947
-41,897
12,157
6,865
-83,469
-8,806
13,851
-26,351
32,462

ตารางสรุปจํานวนเกษตรกรและกระบือ รายเขต ป 2560
กระบือ(ตัว)
จังหวัด
ยอดรวม
เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5
เขต 6
เขต 7
เขต 8
เขต 9
ที่มา
รวบรวมโดย

เมีย
ผู

แรกเกิด
กระบือสาว

รวม
ตั้งทองแรก
ขึ้นไป

จํานวน
(ตัว)

เกษตรกร
(ราย)

294,163

432,025

303,736

1,029,924

205,664

6,160

9,227

8,294

23,681

1,372

11,140

15,393

10,781

37,314

3,313

120,076

183,920

117,847

421,843

102,476

82,269

129,335

106,445

318,049

73,647

38,924

49,425

27,439

115,788

14,031

24,876

31,852

20,807

77,535

6,934

2,563

3,608

3,957

10,128

887

4,481

5,445

4,333

14,259

1,641

3,674

3,820

3,833

11,327

1,363

: สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
: กลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสตั ว

แผนภูมทิ ี่ 1 แสดงแนวโนมจํานวนควายของประเทศ ป พ.ศ.25๔๕–2560

ที่มา : ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว http://www.dld.go.th/ict/th/

1.2 จํานวนควายในป 25๖๐
ในป 25๖๐ มีจํานวนควายทั้งหมด 1,029,924 ตัว เมื่อพิจารณาการเลี้ยงควายรายเขตพบวา
ในพื้นที่เขต 3 มีการเลี้ยงควายเปนจํานวนมากที่สุด โดยมีจํานวน 421,843 ตัว คิดเปน 45.27 % รองลงมา
คือ ในพื้นที่เขต 4 และเขต 5 ตามลําดับ โดย 5 จังหวัดที่เลี้ยงควายมากที่สุดไดแก อุบลราชธานี จํานวน 123,428
ตัว รองลงมาคือสุรินทร จํานวน 109,166 ตัว ศรีสะเกษ จํานวน 91,519 ตัว บุรีรัมย จํานวน 90,956 ตัว และ
สกลนคร จํานวน 78,135 ตัว ตามลําดับดังแผนภูมิที่ 2
แผนภูมิที่ 2 แสดงจํานวนควายรายเขตในป 2554

ที่มา : ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว http://www.dld.go.th/ict/th/

1.3 จํานวนผูเลี้ยงควายในป 2554
ในป 2554 ประเทศไทย มี เกษตรกรผู เลี้ ย งควายทั้ งหมดจํ า นวน 271,112 ครัว เรือ น โดย
เกษตรกรผูเลี้ยงควายสวนใหญอยูในพื้นที่เขต 3 มีจํานวน 148,857 ครัวเรือน คิดเปน 54.91 % ของเกษตรกรผู
เลี้ยงควายทั้งหมด รองลงมาคือ ในพื้นที่เขต 4 และเขต 5 ตามลําดับ โดยจังหวัดที่มีเกษตรกรผูเลี้ยงควายมากที่สุด
ไดแก อุบลราชธานีจํานวน 32,943 ราย คิดเปน 12.37% รองลงมาคือ จังหวัดสุรินทร ศรีสะเกษ บุรีรัมย และ
สกลนคร ตามลําดับ ดังแผนภูมิที่ 3
แผนภูมิที่ 3 แสดงจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงควายรายเขตในป 2554
148,857
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ที่มา : ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว http://www.dld.go.th/ict/th/

1.4 ขอมูลดานการผลิต
1.4.1 จํา นวนควายลดลง จํา นวนควายมีจํา นวนลดลงอย างตอ เนื่ องจาก 1.61 ลา นตัว ในป
2545 เหลือเพียง 1.23 ลานตัว ในป 2554 คิดเปน อัตราลดลงเฉลี่ยรอยละ 2.35 หรือ
42,575 ตัวตอป
1.4.2 สัดสวนฝูงควาย จากขอมูล ศูน ยสารสนเทศ กรมปศุสั ตว ป 2554 ไดจําแนกสัดสวนฝูง
ควาย พบวาสวนใหญหรือรอยละ 71 เปนควายเพศเมีย โดยแยกเปนควายที่ยังไมใหผลผลิต
(แรกเกิด–สาว) รอยละ 50 และเปนควายที่ใหผลผลิตไดแลว(ตั้งทองแรกขึ้นไป) รอยละ 21
สวนควายเพศผู มีสัดสวนรอยละ 29
1.4.3 เกษตรกรผูเลี้ยงควาย สวนใหญ (รอยละ 99) เปนเกษตรกรรายยอย โดยมีจํานวนลดลงจาก
0.45 ลานราย ในป 2545 เหลือเพี ยง 0.27 ลานราย ในป 2554 มีอัตราลดลงรอยละ
2.57 หรือ 20,019 รายตอป เลี้ยงควายเฉลี่ยรายละ 4.9 ตัว
1.4.4 แหลงเลี้ยงควาย จากขอมูลศูนยสารสนเทศกรมปศุสัตวป 2554 พบวาเกษตรกรที่เลี้ยงควาย
สวนใหญ หรือรอยละ 73 อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปศุสัตวเขต 3, 4) โดยมีควายจํานวน
0.90 ลานตัว รองลงมารอยละ 16.40 คือ ภาคเหนือ(ปศุสัตวเขต 5, 6) จํานวน 0.20 ลาน
ตัว สว นภาคกลางและภาคตะวัน ออก(ปศุสั ตวเขต 1,2 และ 7)มีเกษตรกรรอยละ 7.88
ควายจํานวน 0.097 ลานตัว และ ภาคใต(ปศุสัตวเขต 8, 9) มีผูเลี้ย งนอยที่สุดรอยละ
2.66 ควายจํานวน 0.032 ลานตัว โดยจังหวัดที่เลี้ยงควายมากที่สุด 5 อันดับ แรก ไดแก
อุบลราชธานี สุรินทร ศรีสะเกษ บุรีรัมย และ สกลนคร

1.4.5 ระบบการเลี้ยง เปนระบบเกษตรผสมผสานการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว เพื่อการพึ่งพาตนเอง
ซึ่งเปนระบบคุณคา มากกวา มูลคา ผูเลี้ยงมีวัตถุประสงคเปนออมทรัพย หลักประกันความ
เสี่ยงของครอบครัว ขายเปนรายไดในยามฉุกเฉิน เลี้ยงเพื่อผลิตมูลนําไปทําปุยอินทรีย มีสวน
นอยที่เลี้ยงไวเพื่อใชแรงงาน และบางสวนเริ่มเลี้ยงเพื่อจําหนายเปนควายเนื้อ และจําหนายเปน
ควายพันธุ
1.4.6 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเกษตรกร ชาวนามีการใชเครื่องจักรกล (รถไถนา) เพิ่มขึ้น เลิกใช
แรงงานควายไถนา จึงไมใหความสําคัญควาย ขายควายทิ้งเขาโรงฆา เกษตรกรที่ยังเลี้ยงควาย
อยูสวนใหญ ไมไดเลี้ยงควายเป นอาชีพจึงไม ให ความสนใจในดานการจัดการการเลี้ ยงดู การ
ปรับปรุงพันธุ การปองกันกําจัดโรค ทําใหควายใหผลผลิตต่ํา ไมเพียงพอตอการบริโภคและทํา
ใหจํานวนควายลดลงอยางตอเนื่อง
1.5 ขอมูลดานการแปรรูป
1.5.1 เนื้ อควายเป นเนื้ อสั ตว ที่ มี คุ ณ ภาพ ไขมั นต่ํ า นิ ยมบริโภคเป นเนื้ อสด มี การแปรรูป ทํ า
ผลิตภัณฑนอยชนิด ผลิตภัณฑเกือบทั้งหมดไดแกลูกชิ้น เพราะเนื้อควายมีคุณสมบัติหลายอยาง
ทีเ่ หมาะสมในการทําลูกชิ้นดีกวาเนื้อโค ปจจุบันมีโรงฆาสัตวที่ฆาทั้งโคและควาย จํานวน 544
แหง และมีโรงงานที่ขึ้นทะเบียนผลิตลูกชิ้น จํานวน 72 แหง
1.5.2 หนังควายไทยมีคุณภาพดี เปนที่ตองการของตลาด สามารถเพิ่มมูลคาเปนผลิตภัณฑสงออก
ไปตางประเทศไดเชน หนั งหุ มเบาะรถยนต เฟอรนิเจอร เครื่องหนั งตางๆ และของเลนสุนั ข
(Dog chew) วัตถุดิบยังไมเพียงพอตองนําเขาจากตางประเทศ ปจจุบันมีโรงงานฟอกหนัง 103
แหง
1.5.3 การทํากระดูกปน ปจจุบันมีโรงงานกระดูกปน เพื่อแปรรูปกระดูกควายไปใชประโยชนดาน
ตางๆ จํานวน 8 แหง
1.6 ขอมูลดานการตลาด
1.6.1 ตลาดภายในประเทศ
1) ดานการบริโภค เนื้อควายทั้งหมดใชบริโภคภายในประเทศ ความตองการบริโภคเนื้อ
ควายสูงกวาการผลิตควายไดภายในประเทศ จากสถิติกรมปศุสัตว ป 2554 มีควายที่ขอ
อนุญาตฆาจํานวน 91,837 ตัว คาดวามีการฆาจริงประมาณ 178,678 ตัว ขณะที่
ประเทศไทยผลิตลูกควายไดประมาณปละประมาณ 150,000 ตัว เทานั้น (คิดอัตราการ
ตกลูกรอยละ 60 จากสัดสวนควายเพศเมียที่ตั้งทองแรกขึ้นไป)
2) ดานราคา พบวาควายมีชีวิตที่เกษตรกรขายไดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากขอมูล
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมการคาภายใน พบวาราคาควายมีชีวิตที่เกษตรกร
ขายไดเพิ่มขึ้นจาก 37.10 บาทตอกิโลกรัม ในป 2547 เปน 45.34 บาทตอกิโลกรัม
ในป 2551 เฉลี่ย เพิ่มขึ้น รอยละ 5.5 ตอป และ ราคาควายมีชีวิตมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ตลอด ทั้งนี้ เนื่องจากมีการสงควายไปจําหนายยังประเทศเพื่อนบานทั้งที่ถูกกฎหมาย
และมีการลักลอบสงออกเพราะจําหนายไดราคาที่สูงกวาในประเทศ นอกจากนี้ จากฐาน
แมพันธุที่ลดลง ประสิทธิภาพการผลิตต่ํา จึงทําใหการผลิตควายในประเทศไมเพียงพอตอ
การบริโภค สําหรับราคาเนื้อควายมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนกันจากราคา 116.80 บาทตอ
กิโลกรัม ในป 2547 เปน 117.50 บาทตอกิโลกรัม ในป 2551และเพิ่มสูงขึ้นเปน
เฉลี่ย 132 บาทตอกิโลกรัม ในป 2554
3) ด า นวิ ถี ก ารตลาด มี ร ะบบการจํ า หน า ยจนถึ ง ผู บ ริ โ ภคสุ ด ท า ยหลายขั้ น ตอน
ผลตอบแทนผูจําหนายสุดทายมากกวาเกษตรกรผูผลิตขั้นตน

1.6.2 ตลาดตางประเทศ
1) การนําเขา มีการนําเขาควายมีชีวิตจากประเทศเพื่อนบานไดแก พมา ลาว กัมพูชา ลดลง
จากสถิติป 2549 มีการขออนุญาตนําเขาควาย 25,774 ตัว ลดลงเหลือ 11,222 ตัว
ในป 2552 และในป 2554 ระหวางเดือนมกราคม–สิงหาคม มีการนําเขาควายมีชีวิต
จํานวน 13,641 ตัว (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) สาเหตุเนื่องจากราคาควายของ
ประเทศเพื่อนบานมีราคาสูงกวาราคาควายของประเทศไทย
2) การสงออก มีการสงออกควายไปจําหนายตางประเทศเพิ่มมากขึ้ น โดยเฉพาะการสง
ควายไปจําหนายประเทศกัมพูชา เวียดนาม และจีน กระตุน ใหราคาควายมีชีวิตใน
ประเทศสูงขึ้น จากสถิติป 2549 มีการขออนุญาตสงออกควาย 353 ตัว เพิ่มขึ้นเปน
31,132 ตัว ในป 2552 และในป 2554 ระหวา งเดือนมกราคม–สิงหาคม มีการ
สงออกควายมีชีวิต จํานวน 2,881 ตัว (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ซึ่งคาดวาจะมี
การลั ก ลอบส งออกตามแนวชายแดนอีก จํ า นวนหนึ่ ง และมี การส งออกผลิ ตภั ณ ฑ ไป
ตางประเทศ เชน หนังหุมเบาะรถยนต เฟอรนิเจอร เครื่องหนังตางๆ และของเลนสุนั ข
(Dog chew)
1.6.3 ขอมูลพื้นฐานดานสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
1) ประเพณี วัฒนธรรม ที่เกี่ยวกับควาย คอยๆ หายไป เนื่องจากไมมีการสืบสาน ถายทอด
สูเยาวชนรุนใหม ภูมิปญญาของปราชญชาวบานที่เกี่ยวกับควายถูกทอดทิ้ง
2) เกษตรกรใชแรงงานควายเพื่อการไถนาหรือการเกษตรอื่นๆ ลดลง เนื่องจากกระแสการ
เปลี่ย นแปลงสังคมทางการเกษตร มีการใช เครื่องจักรกลทางการเกษตรแทนการใช
แรงงานควาย จากการสํารวจของกรมปศุสัตว ป 2552 มีเกษตรกรใชแรงงานควายเพื่อ
การเกษตร จํานวน 5,190 ราย จํานวนควาย 8,176 ตัว เทานั้น
1.6.4 ขอมูลพื้นฐานดานดานการศึกษาวิจัย
การพัฒนาการผลิตควายจําเปนจะตองใชขอมูลทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในหลาย
สาขาวิชาการ รวมทั้งการนําภูมิปญญาทองถิ่นไปขยายผล แตปจจุบันปญหาการ ขาดบุคคลากร
ที่สนใจศึกษาวิจัยดานการพัฒนาควายอยางจริงจัง ขาดการนําเทคโนโลยีที่ไดจากการศึกษาวิจัย
ไปใชในการสงเสริมการเลี้ยงควาย ตลอดจนการขาดความรวมมือประสานงานระหวางหนวย
งานวิจัยและหนวยงานสงเสริมที่เกี่ยวของ
1.6.5 ขอมูลพื้นฐานดานดานการสงเสริมและพัฒนา
1) ภาครัฐ ใหความสนใจการสงเสริม สนับสนุนการเลี้ยงควายนอยมาก
2) ผูเลี้ยงควายซึ่งเปนฐานการผลิตสวนมากยังยากจน ขาดทิศทางการพัฒนาและไมสามารถ
พึ่งพาตนเองได
3) เกษตรกรขาดการรวมกลุมที่เขมแข็ง
1.7 ปญหาและอุปสรรค
1.7.1 ดานการผลิต ควายยังใหผลผลิตต่ํา ผลผลิตไมเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ จาก
สถิติกรม ปศุสัตว ป 2554 ประเทศไทยมีควายทั้งหมดจํานวน 1.23 ลานตัว แยกเปนเพศผู
0.36 ลานตัว เพศเมีย 0.87 ลานตัว มีควายเพศเมียวัยเจริญพันธุที่ใหลูกได จํานวน 0.257
ลานตัว ผลิตลูกควายไดประมาณไมเกิน 0.150 ลานตัวตอป
1.7.2 ดานเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเกษตรกร ชาวนามีการใชเครื่องจักรกล (รถไถนา) แทนการใช
แรงงานควายไถนาเพิ่มขึ้น เกษตรกรเลิกใชแรงงานควายไถนา จึงขายควายทิ้งเขาโรงฆา เลิก
เลี้ยงควาย

1.7.3 ดานความรูของเกษตร เกษตรกรผูเลี้ยงควายรอยละ 99 เปนเกษตรกรรายยอย มีพื้นฐาน
อาชีพดานเกษตรกรรม มีการศึกษานอย ไมไดมีวัตถุประสงคเลี้ยงควายเปนอาชีพ ทําใหการ
ดําเนินงาน การจัดการเลี้ยงดู และการปองกันโรคยังไมไดมาตรฐาน การยอมรับเทคโนโลยี
ตางๆ เปนไปไดอยางชาๆ จึงทําใหประสิทธิภาพการผลิตควายต่ํา
1.7.4 ดานการปรับปรุงพันธุ ควายของเกษตรกรไดรับการปรับปรุงพันธุนอย สาเหตุเนื่องมาจาก
1) เกษตรกรสวนใหญไมไดเลี้ยงควายเปนอาชีพ ทําใหขาดความสนใจในการการดูแลเอาใจ
ใสในดานการปรับปรุงพันธุอยางจริงจัง
2) เกษตรกรสวนใหญไมนิยมเลี้ยงควายพอพันธุ เนื่องจากเกษตรกรเลี้ยงควายรายละ 1 – 5
ตัว การเลี้ยงควายพอพันธุจึงเปนภาระและไมคุมคา ดังนั้นควายเพศผูที่มีขนาดใหญ มักจะ
ถูกตอน เพื่อใหสามารถเลี้ยงดูไดงาย และขายไดราคาสูง ทําใหในหมูบานขาดแคลนพอ
ควายพันธุดีเพื่อใชปรับปรุงพันธุ ทําให ควายมีการผสมพันธุแบบเลือดชิด (inbreed) ไม
แข็งแรง มีรูปรางและ ขนาดเล็กลง
3) ควายมีระยะแสดงอาการเปนสัดสั้น และสังเกตไดยาก ดังนั้นการผสมเทียมจึงไมคอยไดผล
4) มีการฆาควายเพศเมียและแมควายอุมทองเพื่อการบริโภคในบางพื้นทีอ่ ยางตอเนื่อง ทําให
ฐานแมพันธุลดลง
1.7.5 ดานพืชอาหารสัตว พื้นที่เลี้ยงสัตวสาธารณะถูกบุกรุก ขาดแคลนแหลงน้ํา เกษตรกรขาดความ
สนใจในการปลูกพืชอาหารสัตว ทําใหขาดแคลนพืชอาหารสัตวทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ
ทําให ควายไดรับ สารอาหารไมเพี ย งพอ สงผลกระทบตอประสิท ธิภ าพการผลิตควายของ
เกษตรกร ควายเจริญเติบโตชา มีความสมบูรณพันธุต่ํา เชนอัตราการผสมติดต่ําหรือผสมติด
ยาก อัตราการใหลูกต่ํา
1.7.6 ดานสุขภาพสัตว เกษตรกรผูเลี้ยงควายสวนใหญยังไมใหความสนใจในดานสุขภาพของควาย
เทาที่ควร ปญหาลูกควายตายกอนหยานมยังสูง เชน การตายจากโรคพยาธิภายใน
1.7.7 ดานเงินทุน เกษตรกรขาดเงินทุน ขาดแหลงเงินกูระยะยาวดอกเบี้ยต่ํา จึงไมสามารถเลี้ยงควาย
ได เพราะการเลี้ ยงควายจะตองลงทุ นสู งโดยเฉพาะค าพั นธุ และไดผลตอบแทนช า สถาบั น
การเงินจึงไมคอยใหการสนับสนุน
1.7.8 ดานการสงเสริมและพัฒนา ขาดงบประมาณสนับสนุนอยางจริงจังและตอเนื่อง เนื่องจากไม
เห็นความสําคัญของการอนุรักษควายไทย ซึ่งตองมีการอุดหนุนเพราะควายไมใชสัตวเศรษฐกิจ
แบบเปนการคา แตเปนสัตวที่ควรมีแผนการอนุรักษและใชประโยชน เพื่อใหเกษตรกรรายยอย
ไดมีภูมิคุมกันตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ของโลกหรือจาก
ภายนอกที่ผันผวน เชน ควายเปนพลังงานสะอาด ใหมูลเปนปุย ชวยลดโลกรอน ขาดระบบ
การบริหารจัดการขอมูลที่ถูกตองและทันสมัย ที่จะทําใหสามารถวางแผนการผลิตและการตลาด
ไดอยางถูกตอง
1.7.9 ดานการแปรรูป การแปรรูปเนื้อควายเปนสินคาอื่นมีนอย ควายทั้งหมดจะถูกฆาชําแหละและ
บริโภคสด
1.7.10 ดานการตลาด
1) เกษตรกรผูเลี้ยงควายสวนใหญ (รอยละ 99 ) เปนเกษตรกรรายยอย การรวมกลุม และ
การสรางเครือขายยังมีนอย ทําใหไมสามารถควบคุมการผลิตในปริมาณที่ตลาดตองการ
ได
2) เกษตรกรผูเลี้ยง ขาดขอมูล ขาวสาร ดานราคาควายในภาวะปจจุบัน ทําใหถูกเอาเปรียบ
จากกลไกตลาด

3) ระเบียบการปฏิบัติเพื่อควบคุมการเคลื่อนยายสัตวและซากสัตวไมเอื้ออํานวยตอระบบ
การตลาด
4) ขาดแนวทางการพัฒนาตลาดเนื้อควายเพื่อเพิ่มมูลคา
1.7.11 ดานสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
1) ขาดการสืบทอด วิถีชีวิต ภูมิปญญา ประเพณี วัฒนธรรม เกี่ยวกับการใชประโยชนจากควาย
2) เยาวชนรุนใหมไมใหความสนใจตออาชีพการเลี้ยงควาย
3) เกษตรกรมีการใชแรงงานควายนอยมาก เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม และ
ระบบการผลิตการเกษตรเปลี่ยนแปลง
4) เครือขายอนุรักษและพัฒนาควายไทยยังไมเขมแข็ง
5) ในสถานศึกษา ขาดหลักสูตรการเรียน การสอน คุณคาควายไทยและภูมิปญญาไทย ใน
การดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
6) คานิยม การเลี้ยงควายเปนเรื่องต่ําตอย ลาสมัย
1.7.12 ดานการศึกษาวิจัย
1) ขาดการศึกษาวิจัยในชุมชนแบบเกษตรกรมีสวนรวม ในดานระบบการผลิต การแปรรูป
และการตลาด สังคมและวัฒนธรรม
2) ผลการศึกษาวิจัยสวนใหญยังไมมีการเผยแพรสูเกษตรกร
2. การวิเคราะห SWOT Analysis
2.1 จุดแข็ง (Strenghts)
1) ควายเป น สั ต ว ที่ เลี้ ย งงา ย เหมาะสมกั บ การเลี้ ย งกั บ เกษตรกรรายย อ ย อยู ในวิ ถี ชี วิ ต ระบบ
การเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง
2) ควายผลิตมูลใชทําปุย ใชแรงงานแทนการใชเครื่องจักรกลการเกษตร ทําใหล ดคาใชจายของ
เกษตรกรรายยอย
3) ควายเปนสัตวที่มีความสามารถใชอาหารหยาบคุณภาพต่ําไดดี
4) ควายไทยมีนิสัยเชื่อง ฝกสอนไดงาย และมีกีบ เทาใหญ จึงเหมาะสมที่จะนํามาฝกสอนเพื่อใช
แรงงานเพื่อการเกษตร และการทองเที่ยว
5) ควายยังมีความสําคัญพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
6) หนังควายเปนหนังที่มีคุณภาพ เปนที่ตองการของตลาด
7) เนื้อควายมีไขมันและโคเลสเตอรอลต่ํา เหมาะที่จะเปนเนื้อคุณภาพตอบสนองตลาดเฉพาะ(niche
market)
8) นมควายมีคุณภาพดี เหมาะที่จะเปนนมคุณภาพตอบสนองตลาดเฉพาะ(niche market)
9) เกษตรกรหลายแหงผลิตควายเนื้อดวยฐานพันธุกรรมควายนม หากมีการสงเสริมการรีดนมก็
สามารถดําเนินการไดทันที
2.2 จุดออน (Weaknesses)
1) เกษตรกรผูเลี้ยงควายสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย มีอายุมาก มีการศึกษานอย การยอมรับ
ความรูหรือเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงควายเปนไปไดชา
2) เกษตรกรผูเลี้ยงควายขาดการรวมกลุม หรือการสรางเครือขาย
3) เกษตรกรผูเลี้ยงควายสวนใหญไมไดเลี้ยงควายเปนอาชีพหลัก จึงขาดความสนใจในการดูแลเอาใจ
ใสดานการปรับปรุงพันธุ และดานการปองกันโรคระบาด อยางจริงจัง
4) เกษตรกรไมนิยมเลี้ยงพอควายเพื่อไวใชผสมพันธุ

5) เกษตรกรสวนใหญไมเห็นความสําคัญในการปลูกพืชอาหารสัตว พื้นที่ทําเลเลี้ยงสัตวสาธารณะถูก
บุกรุก ทําใหควายไดรับสารอาหารไมเพียงพอ ควายเจริญเติบโตชา มีความสมบูรณพันธุต่ํา
6) อัตราการตายของลูกควายยังสูง
7) ควายมีขีดจํากัดในการใชแรงงาน สามารถไถนาไดเพียง 0.75 ถึง 1.5 ไรตอตัวตอวัน ดังนั้นจึง
ไมเหมาะสมกับการทําการเกษตรที่มีพื้นที่มากๆ และใชระยะเวลาจํากัดได
8) ขาดการศึกษา วิจัยในชุมชนแบบเกษตรกรมีสวนรวม
9) การซื้อขายหนังควาย เกษตรกรผูเลี้ยงยังไมไดรับผลประโยชน จึงทําใหขาดการปรับปรุง พัฒนา
คุณภาพหนังควาย
2.3 โอกาส (Opportunity)
1) เกิ ด วิ ก ฤตการณ ท างเศรษฐกิ จ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ งราคาแพง ปุ ย เคมี ร าคาแพง รั ฐ บาลรณรงค
ประชาสัมพันธ สงเสริม สนับสนุนใหเกษตรกร หันกลับมาใชแรงงานเพื่อการทํานาเพื่อลดตนทุน
การผลิต
2) รัฐบาลไดกําหนดนโยบายเรื่องเกษตรอินทรียเปนวาระแหงชาติ มีการสงเสริม สนับสนุนการผลิต
และใชปุยอินทรียแทนการใชปุยเคมี โดยสงเสริม สนับสนุนใหเกษตรกรเลี้ยงโค–ควาย และใชมูล
โค–ควาย เพื่อนํามาผลิตปุยอินทรียเพิ่มมากขึ้น เพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน สอดคลองกับ
นโยบายเกษตรอินทรีย
3) ประเทศเพื่อนบานมีความตองการควายมีชีวิตสูง ทั้งควายเนื้อและควายพันธุ
4) เนื้อควายเหมาะสําหรับผูรักษาสุขภาพ ผูปวยและคนชรา
5) นมควายเหมาะสําหรับผูรักษาสุขภาพ หญิงมีการตั้งครรภ เด็ก ๆ ผูปวยและคนชรา
6) ยังมีเกษตรกรนอยรายที่สามารถผลิตนมควาย ขณะที่ตลาดยังมีอีกมาก
7) หนังควายเปนที่ตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ
2.4 อุปสรรค/ภัยคุกคาม(Threats)
1) ผลกระทบจากการทําขอตกลงเขตการคาเสรี (FTA) จะมีการนําเขาเนื้อโคและเครื่องในเขามาใช
บริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น จะทําใหราคาควายลดลง
2) การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ควายอาจทะลักไปตางประเทศ จนไมเหลือฐาน
แมพันธุสําหรับการผลิตในประเทศ
3) การสงเสริมอาชีพจากภาครัฐบางโครงการทําใหเกษตรกรเลิกเลี้ยงควาย เนื่องจากมีปญหาพื้นที่
เลี้ยงหรือเปนทางเลือกอาชีพที่มีความหวังดานรายไดสูงกวา เชน การปลูกยางพารา ปลูกปาลม
น้ํามัน ทําให เกษตรกรขายควายยกฝูงไปเปนจํานวนมาก
4) ไมมีมาตรการหรือกฎหมายที่ชัดเจนในการควบคุมหรือปองกันการฆาควายเพศเมียและแมควาย
อุมทอง ทําใหฐานแมพันธุลดลง
5) กฎ ระเบียบบางอยาง ยังไมเอื้ออํานวยในการสงเสริม พัฒนาอาชีพการเลี้ยงควาย
6) เกิดโรคระบาดและภัยธรรมชาติ

บทที่ 2 ยุทธศาสตรควายไทย พ.ศ. 2561 - 2565
1. วิสัยทัศน
2. พันธกิจ

“ สงเสริมและพัฒนาการผลิต ควายไทย ใหเปนอาชีพที่ยั่งยืน”
พันธกิจที่ ๑ พัฒนาพันธุกรรมควายไทยใหเปนเลิศ
พันธกิจที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตควายไทยเชิงพาณิชย
ทั้งควายเนื้อและควายนม
พันธกิจที่ ๓ สงเสริมอาชีพทั้งคนรุนเกาและคนรุนใหมการเลี้ยงควายไทย
พันธกิจที่ ๔ สงเสริมและปลูกฝงใหคนรุนใหมไดมสี วนรวมในการอนุรักษ
และพัฒนาการใชประโยชนจากควายไทยอยางยั่งยืน
พันธกิจที่ ๕ สรางความเขมแข็งใหกับกลุมผูเลี้ยงกระบือ
พันธกิจที่ ๖ สนับสนุนงานวิจัยดานกระบือ

4. เปาหมาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พัฒนาฐานขอมูลกระบือใหชัดเจน
สงเสริมดานการตลาด และการแปรรูป
สงเสริมดานสงเสริมและการผลิต
สงเสริมดานสุขภาพ
สงเสริมดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว
สนับสนุนดานการวิจัยกระบือ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1) มีระบบตลาดกลางควายไทยมีชีวิตเพื่อการสงออก
2) มีจํานวนควายเพิ่มขึ้น
3) มีกลุมเครือขายผูเลี้ยงควายที่เขมแข็งเพิ่มขึ้น

การไปสูเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรควายไทย พ.ศ. 2561–2565
กรมปศุสัตว

เปาหมายยุทธศาสตร (2561–6๕)

สถานการณปจจุบัน(2559–60)
จํานวนแมพันธุควาย
260,000 ตัว

ทดแทนพอ
แมพันธุ
33,000
ตัว/ป (ใช 8
ป)
ผลิตลูกควาย
117,000 ตัว/ป
(อัตราตกลูก 45%)

เหลือควายบริโภค 84,000 ตัว
คิดเปนเนื้อควาย 17,000 ตัน
(นน. 400 กก. %ซาก 50%)

กิจกรรมพัฒนาควาย
เชิงพาณิชย กรมปศุสตั ว
 พืชอาหารสัตวพันธุดี
 การจัดการสุขภาพควาย
 การปรับปรุงพันธุควาย
- การผสมเทียม
- พอพันธุยอดเยี่ยมคุมฝูง
 การอนุรักษพัฒนา/เครือขาย/กลุม
เกษตรกรเพื่อรักษาฐานแมพันธุ

 พืชอาหารสัตวพันธุดี
- ลดการใชพื้นที/่ เพิ่ม นน.
 การจัดการดานสุขภาพ
- ลดอัตราการตาย
 การปรับปรุงพันธุควาย
- เพิ่ม นน./การเติบโต
- เพิ่ม คุณภาพซาก
 วิจัย/พัฒนาเทคโนโลยี

ความตองการบริโภคควาย 190,000 ตัว/ป
คิดเปนเนื้อควาย 38,000 ตัน
(นน. 400 กก. %ซาก 50 %)

เนื้อควายนอกระบบ/และจากพอแมพันธุ
21,000 ตัน
คิดเปนจํานวนควายที่ยังขาด 105,000 ตัว

จํานวนแมพันธุควาย
260,000 ตัว
ทดแทน
พอแม
พันธุ
33,000
ตัว/ป (ใช
8 ป)

ผลิตลูกควาย
169,000 ตัว/ป
(อัตราตกลูก 65%)

เหลือควายบริโภค 136,000 ตัว
คิดเปนเนื้อควาย 39,000 ตัน
(นน. 520 กก. %ซาก 55%)

ความตองการบริโภคเพิ่ม 1,000 ตัน
เนื้อควายเพียงพอ 39,000 ตัน
(นน. 520 กก. %ซาก 55 %)

ปริมาณเนื้อควายเพียงพอ
ไมมีความจําเปนตองใชเนื้อนอกระบบ
จํานวนพอแมพันธุเพียงพอ/ยั่งยืน

6. ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
ในการดําเนินการขับ เคลื่อนยุทธศาสตรควายไทย ไดทําการวิเคราะหสภาพปจจุบัน แนวทาง
พัฒนา และเปาหมายสุดทายเมื่อสิ้นแผนยุทธศาสตร(ตามแผนภาพ) โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไว 6 ดาน
ไดแก
6.1 พัฒนาฐานขอมูลกระบือใหชัดเจน
6.1.1 สนับสนุนใหเกษตรกรรวมตัวเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน เพื่อใหสามารถควบคุมปริมาณการ
ผลิต และทําหนาที่ดานการตลาดแทนสมาชิก เพื่ อสรางอํานาจตอรองดานการตลาด โดยสรางเครือขาย
ระบบการผลิตใหเชื่อมโยงกับระบบการตลาด
6.1.2 จดทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงควาย และจัดตั้งศูนยสารสนเทศควาย เพื่อใหทราบขอมูลดาน
การผลิตและความตองการของตลาดควาย
6.1.3 สนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางควายไทยเพื่อการสงออก เพื่อควบคุมปริมาณและคุณภาพ
การสงออก รวมทั้งกระตุนการเลี้ยงควายในประเทศใหสูงขึ้น
6.1.4
6.1.5 สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑจากควายเพื่อเพิ่มมูลคา
6.1.6 ประชาสัมพันธคุณภาพที่ดีของเนื้อควายเพื่อใหเกิดการยอมรับในการบริโภคและราคาที่
เหมาะสมตามความเปนจริง
6.1.7 ปรับปรุง ระเบียบการปฏิบัติเพื่อควบคุมการเคลื่อนยายสัตวและซากสัตวใหเอื้ออํานวยตอ
ระบบการตลาด
6.2 สงเสริมดานการตลาด และการแปรรูป
ดานการอนุรักษและพัฒนาควายไทยฯ มีมาตรการและกลไกการดําเนินงานโดยการสรางความ
เขมแข็งใหกับผูเลี้ยงควาย ใหมีแรงจูงใจในการอนุรักษและใชประโยชนควายไทยอยางยั่งยืนเพื่อคงฐานแมพันธุใน
การผลิตลูก ดังนี้
6.2.1 สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผูเลี้ยงควายรายเดิมใหรวมพัฒนาการลี้ยงควายอยางยั่งยืน โดย
1) สนับสนุนเกษตรกรผูเลี้ยงควายรวมตัวเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงควาย
2) จัดกระบวนกานเรียนรูเสริมสรางความเขมแข็งใหกลุมเกษตรกร
3) สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนใหกลุมเกษตรกร นําไปบริหารจัดการพัฒนาการเลี้ยงควาย
ตามแผนงาน/โครงการของกลุมที่ไดรวมกันคิดจากการทําเวทีชุมชน
4) สรางเครือขายการเรียนรูกลุมตนแบบ
6.2.2 สรางเครือขายอนุรักษและพัฒนาควายไทยในทุกระดับ โดยจัดตั้งกลุมอนุรักษและพัฒนา
ควายไทยในทุกหมูบานหรือตําบลที่มีศักยภาพเหมาะสม
6.2.3 การสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาในชุมชนที่เกี่ยวของ
กับควาย
6.2.4 การถายทอดภูมิปญญาควายไทย สูบุคคลทั่วไป และเยาวชนรุนหลัง
1) บรรจุหลักสูตรการเลี้ยงควาย ในระบบการศึกษาทุกระดับชั้น พรอมจัดทําสื่อมัลติมีเดีย
สนับสนุนการเรียนรูของเยาวชน
2) จัดตั้งโรงเรียนศูนยกลางการเรียนรู เรื่องควายในชุมชน เปนการศึกษานอกระบบในแหลง
ที่เหมาะสม
6.2.5 รณรงคประชาสัมพันธ ผานสื่อตางๆ ใหผูคนตระหนักถึงคุณคาของควาย
6.2.6 สงเสริมการอนุรักษเครื่องมือ เครื่องใชและพัฒนาสิ่งประดิษฐที่ใชกับควาย

6.2.7 จัดงานควายแหงชาติประจําป โดยจัดประกวดในระดับพื้นที่อยางกวางขวางแลวนํามา
แขงขันในระดับชาติเพื่อเปนการกระตุนใหเกษตรกรและคนทั่วไปตระหนักถึงความสําคัญ
ในการคัดเลือก ปรับปรุงพันธุและการอนุรักษสายพันธุควายไทยที่ไดชื่อวาเปนควายปลักที่
มีขนาดใหญที่สุดในโลก
6.7.8 สงวนรักษาแมพันธุควาย โดย
1) ใหมีการกํากับ ดูแล บังคับใชกฎหมาย และลงโทษผูฝาฝนอยางจริงจัง โดยเฉพาะการฆา
ควายอุมทองและควายเพศเมียวัยเจริญพันธุ เพื่อรักษาแมพันธุไวขยายพันธุ
2) รณรงคประชาสัมพันธใหความรูการอนุรักษพันธุกรรมควายพันธุพื้นเมืองและไมบริโภค
ลูกควายในทอง
6.3 สงเสริมดานสงเสริมและการผลิต โดยมีมาตรการและกลไกการดําเนินงานดังนี้
6.3.1 ดานการปรับปรุงพันธุ สนับสนุนการปรับปรุงพันธุควายของเกษตรกรโดยสรางเครือขาย
จัดหาพอควายพันธุดีสนับสนุนกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงควาย และกระจายควายพันธุดี โดย
ใหเกษตรกรมีสวนรวมมากขึ้น
6.3.2 2 ดําเนินโครงการขยายควายพันธุดีโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อใหสามารถสนับสนุน
การปรับปรุงพันธุและขยายพันธุไดอยางรวดเร็วทันกับความตองการที่สูงขึ้น
6.3.3 ดานอาหารสัตว สนับสนุนการใชพืชอาหารสัตวพันธุดี และวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
เปนอาหารควายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต โดยใหเกษตรกรหรือกลุม
เกษตรกรเปนผูปลูก/ผลิต/จําหนาย
6.4 สงเสริมดานสุขภาพ
6.4.1 ดานการพัฒนาสุขภาพสัตว กําหนดแผนปฏิบัติการเชิงรุกดานสุขภาพสัตว เพื่อปองกัน
โรคพยาธิ ที่มีผลกระทบตอการผลิตควาย
6.4.2 รวมทั้งโรคติดตอระหวางสัตวและคน
6.4.3 เพิ่มศักยภาพการตรวจสอบ วินิจฉัยโรคสัตวในหองปฏิบัติการ
6.5 สงเสริมดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว
6.5.1 ดําเนินโครงการสงเสริมการผลิตควายเนื้อ การรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร การปฏิบัติที่ดี

สําหรับฟารมกระบือเนื้อ (สพส. มกอช.)
6.5.2 การรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร การปฏิบัติที่ดีสําหรับฟารมกระบือนม (สพส. มกอช.)
6.5.3 การรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร การปฏิบัติที่ดีสําหรับฟารมกระบือเพื่อการอนุรักษ (กสส. สพส.มก
อช.)
6.5.4 โครงการสรางมาตรฐานควายพั น ธุดีเพื่อการสงออก โดยรว มมือกับ สถาบัน การเงิน เป น

โครงการดอกเบี้ยต่ํามีระยะเวลาสงชําระเงินตนและดอกเบี้ยสอดคลองกับการใหผลผลิต
ของควายแมพันธุ

6.4.กลยุทธการศึกษาวิจัย
สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย ดังนี้
6.4.1 ศึกษาวิจัยเรงดวน ไดแก
1) การศึกษาวิจัยการใชประโยชนจากควาย
2) การศึกษาวิจัยระบบและกลไกการตลาด
3) การศึกษาวิจัยระบบการฆาและการแปรรูปเนื้อและหนังควายเพื่อทําผลิตภัณฑชนิดตางๆ
4) การศึกษาวิจัยดานคุณคา และมูลคาของควายไทย
5) การศึกษาวิจัยเพื่อสรางความเขมแข็งของเกษตรกรกลุมผูเลี้ยงควาย
6) การศึกษาวิจัยการแปรรูปเนื้อและหนังควายเพื่อทําผลิตภัณฑชนิดตางๆ
6.4.2 ศึกษาวิจัยองคความรู
1) ศึกษาวิจัยหรือพัฒนาดานการปรับปรุงพันธุ อาหารสัตว โรคสัตว เทคโนโลยีชีวภาพและ
การจัดการตางๆ เพื่อการเพิ่มผลผลิต
2) การศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบสารสนเทศควาย
3) การศึกษาวิจัยและการใชสมุนไพรที่ใชกับควาย
6.4.3 ถายทอดผลการศึกษาวิจัยสูเกษตรกร
7. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ดานเศรษฐกิจ
7.1.1 ในระยะป 25๖๒–256๕ คาดวาจะมีลูกควายเกิดขึ้นตามโครงการยุทธศาสตร รวม
จํานวน 120,300 ตัว คิดเปนมูลคา 1,804.50 ลานบาท ดังนี้
1) ลูกควายที่เกิดในโครงการอนุรักษและพัฒนาการเลี้ยงควายในชุมชนจํานวน 500 กลุม
กลุมละ 30 ตัว รวม 15,000 ตัว มูลคาตัวละ 15,000 บาท เปนเงิน 225 ลานบาท
2) ลูกควายที่เกิดจากโครงการปรับปรุงพันธุโดยใชพอควายพันธุดีจํานวน 500 ตัว ผลิตลูก
ไดตัวละ 30 ตัวตอป ระยะเวลา 5 ป รวม 45,000 ตัว มูลคาตัวละ 15,000 บาท
เปนเงิน 675 ลานบาท
3) ลูกควายที่เกิดจากโครงการปรับปรุงพันธุดวยเทคโนโลยีชีวภาพจํานวน ในระยะเวลา 5
ป รวม 60,300 ตัว มูลคาตัวละ 15,000 บาท เปนเงิน 904.50 ลานบาท
7.1.2 คาดวาจะไดมูลควายสําหรับผลิตปุยคอกจากควาย จํานวน 120,000 ตัว ตัวละ 2 ตัน
รวม 240,000 ตัน มูลคาตัวละ 1,000 บาท เปนเงิน 240 ลานบาท
7.2 ดานสังคม
1) ทําใหชุมชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น จากการลดรายจายการทํานาโดยการใชแรงงานควาย
ใชปุยคอกแทนการใชปุยเคมี และมีรายไดจากการขายควายเพิ่มขึ้น
2) ทําใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง เกิดการนํามาประยุกตใชในวิถีชีวิตประจําวัน
3) ทําใหเกิดการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ใหเปนเอกลักษณของชุมชนเขมแข็ง
7.3 ดานสิ่งแวดลอม
1) มีการใชมูลควายมาผลิตเปนปุยคอกใชแทนปุยเคมี ชวยรักษาสิ่งแวดลอม ลดภาวะโลกรอนและ
ทําใหสุขภาพของชุมชนดีขึ้น จากการทําการเกษตรปลอดสารเคมีและปลอดสารพิษ

8. แผนงานโครงการและงบประมาณรองรับแผนยุทธศาสตรควายไทย
8.1 ดานการผลิตควายไทยเปนธุรกิจสงเสริมการตลาดและการแปรรูป
8.1.1 โครงการจัดตั้งตลาดกลางควายไทยเพื่อการสงออก
ตัวชี้วัด
– ระบบตลาดกลางซื้อขายควายที่เปนธรรม
เปาหมาย
– จัดทําระบบตลาดกลางควายไทย จํานวน 1 แหง
วิธีการ
– ดํ า เนิ น การในลั กษณะการบู รณาการหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง โดยให
จังหวัดที่เปนที่ตั้งตลาดเปนเจาภาพหลัก
งบประมาณ – เปนงบประมาณปรับปรุงพื้นที่ อาคารสิ่งปลูกสราง เครื่องชั่ งน้ําหนัก
เครื่ อ งพ น ยา ระบบคอมพิ ว เตอร รวม เป น เงิ น 15 ล า นบาท และ
คาใชจายในการดําเนินงานปละ 1 ลานบาท รวมเปนเงิน 20 ลานบาท
ระยะเวลาดําเนินการ
ป 25๖๒–256๕
หนวยงานที่รับผิดชอบ จั ง หวั ด ที่ เกี่ ย วข อ ง พาณิ ช จั ง หวั ด การค า ภายในจั ง หวั ด
มหาดไทย กรมปศุสัตว สถาบันการศึกษา
8.1.2 โครงการสงเสริมการผลิตควายเนื้อและควายพันธุดีเพื่อการสงออก
ตัวชี้วัด
– ระบบการผลิตควายเนื้อและควายพันธุดีที่ยั่งยืน
เปาหมาย
– สงเสริมการผลิตควายเนื้อและควายพันธุดีเพื่อการสงออกในพื้นที่การ
จัดตั้งตลาดกลาง ปละ 5 กลุมๆ ละ 10 ราย รวม 5 ป จํานวน 25 กลุม
เกษตรกรเขารวมโครงการจํานวน 250 ราย สามารถสงออกควายไดป
ละไมต่ํากวา 2,000 ตัว
วิธีการ
– จัด ทํ า โครงการส งเสริมการผลิต ควายเนื้อ และควายพั น ธุดีเพื่ อการ
สงออกรวมกับหนวยงานตางๆ เชน ธกส. กรมสงเสริมสหกรณ โดยเปน
ลักษณะโครงการพิเศษ
งบประมาณ – งบประมาณสนับสนุนปจจัยการผลิต สนับสนุนการถายทอดองคความรู
จากภาครั ฐรายละ 5,000 บาท รวม 5 ป เป น เงิ น 1,250,000 บาท
และเปนงบประมาณเงินกูจาก ธ.ก.ส. รายละ 150,000 บาท รวม 5 ป
จํานวน 250 ราย เปนเงิน 37.5 ลานบาท
ระยะเวลาดําเนินการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

ป 25๖๒–25๖๕
กรมปศุสัตว กรมสงเสริมสหกรณ ธ.ก.ส.

สรุปโครงการตามยุทธศาสตรรายชนิดสัตว ตามแผน 4 ป กรมปศุสัตว

แผนยุทธศาสตรกระบือ 5 ป
(ป 2561 – 2565)

5 ปแรก
- พัฒนาพันธุกรรมและยกระดับโครงสรางของควายไทยทั้งประเทศ
- เพิ่มกลุมผูเลี้ยงและปริมาณควายไทย
- ปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงใหเหมาะสมตามสภาพพืน้ ที่และมีคุณภาพ
- สรางมูลคาเพิ่มใหสอดรับกับความตองการของตลาด
- สรางกลไกการตลาดเพื่อรองรับผลิตผลจากควาย

ยุทธศาสตร
กระบือ

ชื่อโครงการ

1.สงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงกระบือ
2.โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวแบบ
ผสมผสาน
3.โครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
4.โครงการจัดตลาดกลางควายไทยเพื่อการ
สงออก
5.โครงการสงเสริมการผลิตควายเนื้อและควาย
พันธุดีเพื่อการสงออก
6.โครงการอนุรักษและพัฒนาการเลี้ยงควายใน
ชุมชน
7.โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงควาย
8.โครงการเยาวชนคนรักควายในโรงเรียน
9.ฝกอบรมการใชแรงงานควาย
10.โครงการจัดประชุมสัมมนาเครือขายผูเลี้ยง
ควาย
11.โครงการจัดงานควายไทย
12.โครงการ ธคก.
13.โครงการจัดตั้งโรงเรียนวัฒนธรรมควายไทย
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กรมปศุสัตว
กรอบระยะเวลา
20 ป

- เปนผูนําดานการสงเสริมและพัฒนาการผลิตควาย

15 ป

- เปนศูนยกลางพันธุกรรมกระบือปลักเพื่อมวลมนุษยชาติ
10 ป

- ปรับเขาสูอตุ สาหกรรมการเลีย้ งควายไทยใหเปนมาตรฐาน
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- เปนผูนําดานการสงเสริมและพัฒนาการผลิตควายในเอเชีย

5 ปแรก

- พัฒนาพันธุกรรมและยกระดับโครงสรางของควายไทยทัง้ ประเทศ

- เพิ่มกลุมผูเลีย้ งและปริมาณควายไทย
- ปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงใหเหมาะสมตามสภาพพื้นที่และมีคุณภาพ
- สรางมูลคาเพิ่มใหสอดรับกับความตองการของตลาด
- สรางกลไกการตลาดเพื่อรองรับผลิตผลจากควาย

โครงการรองรับ

๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนากระบือนม ระยะเวลา ๑๕ ป ๑,๕๐๐ ลานบาท (ดร.สุวิชฯ)
๒. โครงการผลิตและสงเสริมกระบือเพื่อเปนแหลงอาหารทางเลือก ระยะเวลา ๑๕ ป
๑,๕๐๐ ลานบาท (ดร.สุวิชฯ)
๓. โครงพัฒนาพันธุกรรมควายไทยเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด ๕๐๐ กลุม/๕ ป
รวม ๒,๐๐๐ กลุม ระยะเวลา ๒๐ ป ๔,๐๐๐ ลานบาท (พอพันธุ ๗๕ ลานบาท สนับสนุนการ
จัดการฟารมและพืชอาหารสัตว) (สมาคมอนุรักษและพัฒนาควายไทย)
๔. โครงการสนับสนุนการขุนกระบือเพศผูรุนขุนเพื่อการตลาด ในภูมิภาค ๔ แหง(สุพจน)
๕. โครงการเยาวชนคนรักควายในโรงเรียน ตามพระราชดําริ (สนับสนุนการทํานาดวยแรงงาน
ควาย) ใหมีขาวเปนสวนสนับสนุนอาหารกลางวัน ๒๐๐ โรงเรียนตอป (สุพจน)
๖. โครงการมาตรฐานฟารมควายไทย (สุพจน)
๗. โครงการสงเสริมพันธุกรรมควาย
- ควายยักษ
- ควายเนื้อดี
- ตามอุดมทัศนียควายไทย
- ควายวิ่งชลบุรี
- ควายชน
- ควายน้ําวา
- ควายทะเล
- ควายภูเขา
๘. โครงการลดพื้นที่ปลูกพืชที่มีปญหาทางการตลาดดวยควายไทย
๙. โครงการประชาสัมพันธวิถีชีวิตควายไทย
- สรางคนเลี้ยงควายรุนใหม
- สนับสนุนใหมีชองทีวีเผยแพรเรื่องควายไทย
๑๐. โครงการใชประโยชนจากสิ่งที่ควายใหมากขึ้น
- เนื้อ
- นม
- หนัง
- เขา
- มูล

