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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะข๎อมูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของ
เกษตรกร สภาพการเลี้ยง  ปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็นตํอปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือของ
เกษตรกร โดยใช๎เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บข๎อมูล จ านวน 378 ตัวอยําง วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรม
ส าเร็จรูปและทดสอบความแตกตํางของคําเฉลี่ยโดยใช๎ Scheffe/ test 

ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า  พ บ วํ า เ ก ษ ต ร ก ร ที่ เ ลี้ ย ง ก ร ะบื อ สํ ว น ใ ห ญํ เ ป็ น เ พ ศ ช า ย ร๎ อ ย ล ะ  70.90 
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา แหลํงเงินทุนในการเลี้ยงกระบือจากตนเอง เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย, ประสบการณ์
เลี้ยงกระบือ, จ านวนสมาชิกในครัวเรือน, พ้ืนที่ถือครองของตนเอง, พ้ืนที่เชําผู๎อ่ืน, พ้ืนที่ใช๎เลี้ยงกระบือเป็นของ
ตนเอง และพ้ืนที่สาธารณะที่ใช๎เลี้ยงกระบือ เทํากับ 51.94 ปี, 24.58 ปี, 4.65 คน, 21.09 ไรํ, 17.22 ไรํ, 5.49 ไรํ 
และ 219.77 ไรํ ตามล าดับ  การจ าหนํายกระบือเฉลี่ย 2338 ตัว รายได๎จากการจ าหนําย, จ านวนกระบือเฉลี่ย, 
กระบือสาวผสมพันธุ์เมื่ออายุ, แมํกระบือคลอดลูกแล๎วกลับมาเป็นสัด และอายุของลูกกระบือหยํานมแยกออกจาก
แมํ เทํากับ 61,000.60 บาท/ปี, 7.54 ตัว, 3.33 ปี, 5.73 เดือน และ 10.72 เดือน ตามล าดับ การผสมพันธุ์ปลํอย
ผสมกันเองตามธรรมชาติ,สํวนใหญํลักษณะโรงเรือนอยูํนอกบ๎านมีหลังคากันแดดฝนและพบสภาพปัญหาอุปสรรค
การเลี้ยงกระบืออยูํในระดับปานกลาง 

ปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร ลุํมน้ าสงครามตอนลําง พบวําในระดับ
ปานกลางได๎แกํด๎านผลิตภาพ,ด๎านการพ่ึงพาตนเองและความมั่นคงทางสังคม, ด๎านเสถียรภาพวัดจากความ
หลากหลายของระบบการผลิต, ด๎านความสามารถการปรับตัวของเกษตรกร และความเสมอภาคของเกษตรกร ใน
ระดับมาก ได๎แกํ ด๎านลุํมน้ าสร๎างความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจวัฒนธรรมและประเพณี,  ด๎านวิถีชีวิตคนลุํมน้ า
ผูกพันกับปุาบุํงปุาทาม และด๎านความหลากหลายภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการเลี้ยงกระบือ การเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของเกษตรกรที่แตกตํางกัน 10 หัวข๎อ พบประเด็นที่มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ 
(p0.01) 7 ประเด็น และมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ (p0.05) 10 ประเด็น 
 
 

ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2)-0216(4)-023 
1/ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม  ต าบลแวงนํางอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 
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Abstract 
 

 This research was aimed to study certain economic and social information of farmers, 
condition of buffalo raising, problem and obstacle of buffalo raising and the factors affecting the 
sustainability of buffalo production of farmers at Songkham river basin. All collected data from 
378 questionnaires were statistically analyzed. The differences among means of each parameter 
were compared by Scheffe’s method. 

 The results showed that 70390% of farmer was male. The farmer mainly graduated in 
primary education level and used their own capital of buffalo raising. Age of farmer, their 
experience of buffalo production, number of household members, land ownership, renting area, 
the own area and the public area used for buffalo production were 51394 years, 24358 years, 
4365 persons, 21309, 17322, 5349 and 219377 rai, respectively. The farmer generally sold 2.38 
buffaloes. Annual income of buffalo selling, number of buffaloes, the buffalo’s first breeding 
age, first estrus after parturition and weaning age of calf were 61,000360 baths, 7354 heads, 3333 
years, 5373 and 10372 months, respectively. The natural matting of buffalo was usually used. 
Buffalo barn with roof located separately from the owner’s house. The condition, problem and 
obstacle of buffalo raising were found at the medium level. 
 The medium levels of factors affecting sustainability of the buffalo raising of farmers 
at Songkham river basin were productivity, self reliance and social security, the stability 
measuring from a variety of production systems, the adaptability and indulgence of farmer. The 
high levels of that were food stability, economics, culture and traditions, folkways and a variety 
of folk wisdom. The comparison of farmers’ opinions of 10 different subjects found 7 subjects 
had highly significant differences (p<0301) and 10 subjects had significant differences (p<0305).  
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บทน้า 
กระบือไทยเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความส าคัญ ด๎านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะตํอเกษตรกร

รายยํอยในชนบท เป็นสํวนหนึ่งในระบบการผลิตการเกษตร  กระบือท าให๎เกิดการพ่ึงพาตนเองของระบบ
การเกษตรผสมผสานการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ (Self Sufficiency System) ในอดีตกระบือใช๎เป็นแหลํงแรงงาน
ด๎านการด ารงชีวิตและการเกษตร เนื้อบริโภคเป็นอาหาร มูลเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพดี เมื่อมีความจ าเป็น
เกษตรกรจะจ าหนํายกระบือเป็นรายได๎ และเป็นมรดกส าหรับในครัวเรือน  ท าให๎กระบือเป็นแหลํงความมั่นคงทาง
อาหาร และแหลํงผลิตอาหารโปรตีนที่ส าคัญ และกระบือเป็นสํวนหนึ่งของ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
ประเพณี (Socioeconomic And Culture Function) (จินตนา อินทรมงคล และสุพรชัย ฟูารี, 2552)  ในปี 
2550 ประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดในพ้ืนที่เขต 4  มีกระบือจ านวน 1,577,798 , 1,175,826 
และ503,170 ตัว ตามล าดับ ในปี 2558 ลดลงเหลือ 888,431 , 658,623, และ300,181 ตัว ตามล าดับ หรือร๎อย



 

ละ 43369, 43399 และ40334 ตามล าดับ และในปี 2550 จังหวัดนครพนมและสกลนคร มีกระบือจ านวน 95,331 , 
95,126 ตัว ตามล าดับ ในปี 2558 ลดลงเหลือ 44,043 ,  33,865 ตัว ตามล าดับ หรือร๎อยละ 46320 และ35360 
ตามล าดับ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมปศุสัตว์, 2558)  สาเหตุที่กระบือลดลงนั้นมาจากมีการ
บริโภคเนื้อกระบือมากกวําการผลิต รวมทั้งพฤติกรรมของผู๎บริโภคบางคนที่ชอบบริโภคทั้งตัวอํอนและลูกอํอน 
กระบือเพศเมียที่ท๎องถูกสํงเข๎าโรงฆําช าแหละซาก แม๎วําจะมีกฎระเบียบห๎าม แตํไมํมีการปฏิบัติอยํางเข๎มงวดใน
การควบคุม เกษตรกรบางสํวนเลิกเลี้ยงกระบือ หรือจ าหนํายกระบือบางสํวนเพื่อซื้อรถไถเล็ก เมื่อเครื่องจักรกลเข๎า
มามีบทบาทในระบบการเกษตรในชนบท ซึ่งสํงผลกระทบตํอเกษตรกรทั้งทางบวกและทางลบ นิกร สางห๎วยไพร 
(ม3ป3ป3) ปัญหาข๎อจ ากัดที่มีอยูํ ได๎แกํ แรงงาน ที่ดิน ที่สาธารณะเลี้ยงสัตว์ ท าให๎เกษตรกรบางรายลดจ านวน
กระบือหรือเลิกเลี้ยง และวิธีการเลี้ยงกระบือยังเป็นแบบพ้ืนบ๎าน ขาดการดูแลในเรื่องของการผสมพันธุ์ การผสม
เลือดชิดท าให๎ลูกตัวเล็กลง อัตราการตกลูกคํอนข๎างต่ า ร๎อยละ 30–40  เนื่องจากแมํกระบือขาดโอกาสในการผสม
พันธุ์ ท าให๎อัตราการเกิดของลูกกระบือไมํพอทดแทนกับอัตราการฆําเพ่ือบริโภคในแตํละปี  ปัญหาทางด๎าน
การตลาด ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร๎างในระยะ 4–5  ปีที่ผํานมา ราคากระบือได๎สูงขึ้นอยํางมาก 
เกษตรกรบางสํวนจ าหนํายกระบือท่ีมีอยูํแบบยกฝูง สํวนรายที่อยากกลับมาเลี้ยงกระบืออีกครั้งไมํสามารถหาเงินมา
ลงทุนได ๎เนื่องจากราคาพันธุ์ที่สูงขึ้น ประมาณ 4–5ปีที่ผํานมา เวียดนามและจีนได๎ น าเข๎ากระบือ จากประเทศไทย
เดือนละมากกวํา 400–500 ตัว เนื่องจากทางเวียดนามได๎ปรับเปลี่ยนนโยบายยุทธศาสตร์กระบือ สํงผลกระทบตํอ
การบริโภคเนื้อกระบือของคนเวียดนามที่นิยมบริโภคเนื้อโค–กระบืออยํางมาก ประกอบกับการเปิดประเทศท าให๎
คนเวียดนามมีรายได๎ตํอประชากรเพ่ิมมากขึ้น บางสํวนน ากระบือไปใช๎เป็นแรงงาน เนื่องจากภาวะน้ ามันแพง  
ขณะที่จีนหลังจากเกิดเหตุแผํนดินไหวที่มณฑลเฉิงตู มีสัตว์ตายไปจ านวนมาก จึงต๎องน าพํอแมํพันธุ์ กระบือจาก
ประเทศไทยเพ่ือเพ่ิมปริมาณให๎มากขึ้น เพราะจีนใช๎แรงงานจากกระบือ จึงเกิดมีพํอค๎าคนกลางรายใหญํเป็นผู๎
รวบรวมซื้อกระบือจากชาวบ๎านเพ่ือสํงออก โดยคัดเลือกเฉพาะพํอพันธุ์กระบือที่ยังไมํถูกท าหมันหรือถูกตอนและ
กระบือแมํพันธุ์ที่มีรูปรํางและโครงสร๎างใหญํ เป็นกระบือไทยพันธุ์ดีพร๎อมสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ได๎ (นิกร สางห๎วย
ไพร, 2555)  จึงท าให๎จ านวนกระบือลดลงอยํางตํอเนื่อง  และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะรัฐมนตรี จึงได๎
เห็นชอบโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ภายใต๎นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให๎  
กรมปศุสัตว์ด าเนินการ งบประมาณ 1,023304 ล๎านบาท เพ่ือเพ่ิมปริมาณกระบือในระบบการผลิต , ปกปูองพันธุ์
กระบือเพศเมียวัยเจริญพันธุ์, เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กลุํมเกษตรกรผู๎เลี้ยงกระบืออยํางยั่งยืน และนโยบาย
สํงเสริมการผลิตกระบือเชิงพ้ืนที่ (Area base) โดยก าหนดพ้ืนที่ลุํมน้ าสงครามเป็นพ้ืนที่ด าเนินโครงการอนุรักษ์
และพัฒนาการผลิตกระบือ  

การศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร ลุํมน้ าสงครามตอนลําง ท าให๎
ทราบลักษณะข๎อมูลพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ สภาพการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร ปัญหาอุปสรรค และ
ปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือ  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตชนบท สืบทอดอาชีพการเลี้ยงกระบือ 
น าไปสูํการมีรายได๎และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลุํมน้ าสงครามตอนลํางให๎ดีขึ้นได๎อยํางยั่งยืน  และน าไป
พัฒนาการสํงเสริมเลี้ยงกระบือของประเทศให๎มีคุณภาพและปริมาณเพ่ิมข้ึน เป็นการทดแทนกระบือท่ีลดลงตํอไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เพ่ือศึกษาลักษณะข๎อมูลพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ, สภาพการเลี้ยง, สภาพปัญหาอุปสรรคและ

ปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร ลุํมน้ าสงครามตอนลําง 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยด าเนินการน าหลักของปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร 

ลุํมน้ าสงครามตอนลําง  มาสังเคราะห์โดยศึกษาจากแนวคิดที่ส าคัญๆ ของ บุญเลิศ พูนสุโข (2540) กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (2547) กาญจน์เขจร ชูชีพ และคณะ (ม3ป3ป3) หมายเหตุจากชุมชน แมํน้ า



 

สงคราม แมํน้ าแหํงชีวิต (2550) พงศธร เมฆสัมพันธ์ (ม3ป3ป3) พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(2524) สัญญา  สัญญาวิวัฒน์ (2536)  วิรัชฏ์  คงคะจันทร์ (2535) สงวน สิทธิเลิศอรุณ และคณะ (2522)โยธิน  
ศันสนยุทธ และจุมพล  พูภัทรชีวิน (2529)  มานิตย์  สนธิไชย (2540) ธันวา จิตสงวน (2547) วรางคณา โตรส 
และ วิภาวรรณ  ปาณะพล (2551) เบญจพรรณ  เอกสิงห์ และคณะ (2544) เบญจพรรณ เอกสิงห์ และคณะ 
(2544) รังสรรค์ สิงหเลิศ (2551) สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2544) สมจิต  โยธะคง และรุจ  ศิริสัญลักษณ์ (2545) 
พิชิต ฤทธิ์จรูญท (2543) สุวิมล ติรกานันท์ (2550) บุญชม ศรีสะอาด (2545)  Kolesnik (1970) Maire (1995) 
Webster (1976) Masera, Astier and Lopez-Richaura (1990) Mc Connell and Dillon (1997)  

ระเบียบวิธีวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเพื่อสร๎างเครื่องมือในการเก็บรวมรวบข๎อมูล ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่

เป็นปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร ลุํมน้ าสงครามตอนลําง โดยวิธีวิจัยแบบเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research)  ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

1. ขอบเขตพ้ืนที่ เกษตรกรผู๎เลี้ยงกระบือบริเวณลุํมน้ าสงครามตอนลําง ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 
จ านวน 5 อ าเภอ ได๎แกํอ าเภอ บ๎านแพง นาทม นาหว๎า ศรีสงคราม และทําอุเทน จังหวัดสกลนคร จ านวน  
1 อ าเภอ ได๎แกํ อ าเภออากาศอ านวย 

2. ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย  
การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือของ

เกษตรกร ลุํมน้ าสงครามตอนลําง ดังนี้  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร ได๎แกํ เกษตรกรผู๎เลี้ยงกระบือบริเวณลุํมน้ าสงครามตอนลําง จ านวน 6,982 ครัวเรือน   
2. กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ เกษตรกรผู๎เลี้ยงกระบือบริเวณลุํมน้ าสงครามตอนลําง โดยใช๎วิธีการ เลือก

ตัวอยํางแบบก าหนดโควต๎า (Quota Sampling) โดยการก าหนดตามสัดสํวนของประชากรในแตํละอ าเภอ  
และวิธีการสุํมอยํางงําย (Simple Random Sampling) ก าหนดขนาดกลุํมตัวอยํางตามสูตรของทาโรํ ยามาเนํ  
(Taro Yamane. 1973: 727) จ านวน 378 ตัวอยําง  

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยง

กระบือของเกษตรกร ในลุํมน้ าสงครามตอนลําง ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม   ที่พัก
อาศัยของเกษตรกร อาชีพหลักอาชีพรอง วัตถุประสงค์หลักในการเลี้ยงกระบือ กระบือที่เลี้ยงได๎มาจาก 
ประสบการณ์ แหลํงเงินทุน สมาชิกในครัวเรือน แรงงานที่ใช๎เลี้ยงกระบือ พ้ืนที่ถือครองของตนเอง พ้ืนที่เชํา พ้ืนที่
สาธารณะที่ใช๎เลี้ยงกระบือ รายได๎จากการจ าหนํายกระบือ เป็นต๎น 

2. ตัวแปรตาม (Dependent variables) หมายถึง ความคิดเห็นของเกษตรกรในปัจจัยที่มีผลตํอ
ความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือ ได๎แกํ ด๎านผลิตภาพ (Productivity)  ด๎านเสถียรภาพวัดจากความหลากหลายของ
ระบบการผลิต (Diversity) ด๎านความสามารถปรับตัวของเกษตรกร (Adaptability) ด๎านความเสมอภาค 
(Equality) ด๎านความสามารถในการพ่ึงตนเอง (Self-reliance or Self Empowerment) และความมั่นคงทาง
สังคม (Social  Security) ด๎านความหลากหลายภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการเลี้ยงกระบือ ด๎านวิถีชีวิตคนลุํมน้ า
สงครามตอนลํางผูกพันกับปุาบุํงปุาทามอยํางแยกกันไมํออกและด๎านลุํมน้ าสร๎างความมั่นคงด๎านอาหาร สุขภาพ 
เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประเพณี  



 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร ลุํมน้ าสงคราม

ตอนลําง เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎เครื่องมือเป็นแบบสอบถามมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ 
จ าแนกออกเป็น 6 ด๎าน จ านวน 36 ข๎อ และค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืน ในการเลี้ยงกระบือ ลุํมน้ า
สงครามตอนลําง จ านวน 8 ประเด็น 52 ข๎อ ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยน าไป
ทดลองใช๎กับกลุํมประชากรศึกษา ที่ไมํถูกเลือกเป็นกลุํมตัวอยําง จ านวน 40 กลุํม เพ่ือหาคําอ านาจการจ าแนกราย
ข๎อ มีคําตั้งแตํ 0.305–0.886 และคําความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับในแตํละด๎านมีคําตั้งแตํ 0.807–0.916  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือ ลุํมน้ าสงครามตอนลําง  ผู๎วิจัยได๎

ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเองและผู๎ชํวยนักวิจัย ใช๎เวลาในการเก็บรวบรวมข๎อมูล จ านวน 10 เดือน 
การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Of Data) 
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) เพ่ืออธิบายข๎อมูลทั่วไปสถิติที่ใช๎ได๎แกํ ความถี่ 

ร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการแปรความหมายคําเฉลี่ยโดยใช๎เกณฑ์
การประมาณคํา (Likert scale. 1967 อ๎างถึงใน สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์3 2544 : 208–212) เกณฑ์การให๎คะแนน
สอบถามระดับผลการด าเนินงาน และหรือการปฏิบัติได๎จริงก าหนด ระดับมากที่สุด 5 คะแนน  ระดับมาก  
4 คะแนน ระดับปานกลาง 3 คะแนน ระดับน๎อย 2 คะแนน ระดับน๎อยที่สุด 1 คะแนน และการแปลความหมาย 
โดยใช๎เกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 103) คือ 4.51–5.00  อยูํในระดับมากที่สุด 3.51–4.50  อยูํในระดับ
มาก 2.51–3.50 อยูํในระดับปานกลาง 1.51–2.50  อยูํในระดับน๎อย 1.00–1.50 อยูํในระดับน๎อยที่สุด และการ
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรจ าแนกตามลักษณะพ้ืนฐานทาง
สังคม เศรษฐกิจบางประการที่แตกตํางกัน ใช๎สถิติ t-test, F-test สํวนการหาความแตกตํางของคําเฉลี่ยระหวําง
กลุํมใช๎วิธี Scheffe′test  ที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 

 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาเกษตรกรผู๎เลี้ยงกระบือในลุํมน้ าสงครามตอนลํางกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 378 ตัวอยํางพบวํา 
1. ลักษณะข๎อมูลพ้ืนฐานทางด๎านสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกร สํวนใหญํเป็นเพศ

ชายร๎อยละ 70.90, จบการศึกษาประถมศึกษาร๎อยละ 85.45, สาเหตุที่เลือกเลี้ยงกระบือเป็นอาชีพอิสระใจรัก  
ร๎อยละ 34.73, วัตถุประสงค์หลักในการเลี้ยงกระบือเป็นเงินออมขายเวลาฉุกเฉิน ร๎อยละ 46.79, แหลํงเงินทุนใน
การเลี้ยงกระบือจากตนเอง ร๎อยละ 76.57  คําเฉลี่ยอายุ, ประสบการณ์การเลี้ยงกระบือ,  สมาชิกในครัวเรือน, 
แรงงานที่ใช๎ในการเลี้ยงกระบือ, พ้ืนที่ถือครองเป็นของตนเอง, พ้ืนที่เชําผู๎อ่ืน, พ้ืนที่ใช๎เลี้ยงกระบือเป็นของตนเอง, 
พ้ืนที่เชําผู๎อ่ืนใช๎เลี้ยงกระบือ, พ้ืนที่สาธารณะที่ใช๎เลี้ยงกระบือ, การจ าหนํายกระบือ และรายได๎จากการจ าหนําย
เทํากับ 51.94 ปี, 24.58 ปี, 4.65 คน, 2.25 คน, 21309 ไรํ,  17322 ไรํ, 5349 ไรํ, 8362 ไรํ, 219.77 ไรํ, 2338 ตัว
และ 61,000.60 บาท ตามล าดับ 

2. สภาพการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรในลุํมน้ าสงครามตอนลํางจ านวนกระบือทั้งหมดในฟาร์ม 
เฉลี่ย 7.54 ตัวตํอครัวเรือน เพศผู๎  เฉลี่ย 3.06 ตัว เพศเมีย เฉลี่ย 5.43 ตัว วิธีการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรปลํอย
แทะเล็มเกี่ยวหญ๎าและฟาง, การผสมพันธุ์ปลํอยผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติ, การจัดการเลี้ยงกระบือตั้งท๎องไมํได๎
แยกจากฝูง, การคัดเลือกกระบือพันธุ์ดีไว๎ท าพันธุ์โดยคัดเลือกลักษณะไมํดี ออกไป และลักษณะโรงเรือนอยูํนอก



 

บ๎านมีหลังคากันแดดและฝน ร๎อยละ 47.49, 66.90, 91.80, 60.58 และ 81.33 ตามล าดับ คําเฉลี่ยลูกกระบือหยํา
นมและแยกออกจากแมํ, กระบือสาวผสมพันธุ์เมื่ออายุ และคําเฉลี่ยแมํกระบือคลอดลูกแล๎วกลับมาเป็นสัดครั้ง 
เทํากับ 10.72 เดือน, 3333 ปีและ 5.73 เดือนตามล าดับ  มีการปลูกพืชอาหารสัตว์, พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์เป็น
ของตนเอง, แหลํงอาหารหยาบที่ใช๎เลี้ยงกระบือในฤดูฝนจากหัวไรํปลายตนเอง, การเก็บอาหยาบส ารองไว๎เพียงพอ, 
ไมํเคยใช๎อาหารข๎นในการเลี้ยงกระบือ, การใช๎ประโยชน์จากมูลกระบือน าไปใช๎เอง, วิธีการรักษาเมื่อกระบือปุวย
แจ๎งสัตวแพทย์มารักษา, ไมํมีโรคระบาดในรอบปีที่ผํานมา  และกระบือได๎รับการฉีดวัคซีนปากและเท๎าเปื่อยเทํากับ 
ร๎อยละ 45.77, 60.00, 34.66, 72.49, 52.65, 84.37, 69.55, 91.27 และ 58.08 ตามล าดับ 

3. สภาพปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรจากการศึกษาปัญหาอุปสรรคในการ
เลี้ยงกระบือของเกษตรกร จ านวน 6 ด๎าน 36 รายการ ดังนี้ พบปัญหาระดับปานกลาง 10 รายการแรก ได๎แกํ  
1) พ้ืนที่ทุํงหญ๎าสาธารณะเลี้ยงกระบือลดลง 2) ขาดพืชอาหารสัตว์ในฤดูแล๎งและน้ าทํวม 3) การจัดการสิ่งแวดล๎อม
และก าจัดของเสียภายในฟาร์ม 3) เมื่อเกิดโรคระบาดแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ปศุสัตว์  4) การขาดเงินทุนหมุนเวียนและโรง
ฆําสัตว์ที่ไมํได๎มาตรฐาน 5) ภัยธรรมชาติน้ าทํวมภัยแล๎ง 6) ข๎อมูลขําวสารด๎านตํางๆเกี่ยวกับการเลี้ยงกระบือ  
7) พ้ืนที่ตนเองไมํเพียงพอ 8) เงินทุน  9) พํอแมํพันธุ์ราคาแพง 10) อัตราการผสมติดพํอพันธุ์ เป็นต๎น และพบ
ปัญหาน๎อย 5 รายการแรก ได๎แกํ 1) การจัดการระบบน้ าในเขตชลประทาน 2) โจรลักขโมย 3) ความรู๎
ประสบการณ์ 4) แมํพันธุ์ผสมติดยาก 5) การสังเกตการเป็นสัด  

4. ความคิดเห็นตํอปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรผลการศึกษามีคําเฉลี่ย
รวมระดับความคิดเห็นตํอปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือลุํมน้ าสงครามตอนลําง จ านวน  
8 ด๎าน 52 รายการ ดังนี้ พบวําเป็นปัจจัยที่มีผลความยั่งยืน ในการเลี้ยงกระบือระดับมาก 10 รายการแรก ได๎แกํ  
1) เป็นแหลํงทรัพยากรสร๎างความมั่นคงด๎านอาหาร 2) เป็นแหลํงอาศัยสัตว์น้ าปลาจากแมํน้ าโขงเข๎ามาวางไขํ  
3) ลุํมน้ ามีอาหารธรรมชาติ ผู๎บริโภคปลอดภัยจากสารเคมี 4) เป็นถิ่นอยูํอาศัยและแพรํขยายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
นานาชนิด 5) ลุํมน้ าสงครามเป็นพื้นที่ชุํมน้ าที่มีความอุดมสมบูรณ์ 6) เป็นแหลํงน้ าใช๎เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์และผลิต
น้ าประปา 7) มีความหลากหลายของระบบนิเวศเป็นอยํางมาก 8) เกษตรกรเลี้ยงกระบือคูํกับลุํมน้ าสงครามมาช๎า
นาน 9) เกิดการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษ 10) ความรู๎สึกมั่นคงในการด ารงชีพเป็นอาชีพหลัก
รักษา เป็นต๎น และพบวําเป็นปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืน ในการเลี้ยงกระบือระดับปานกลาง 10 รายการแรก ได๎แกํ 
1) รายได๎สุทธิหรือก าไรจากการเลี้ยงกระบือ 2) ความรู๎สึกมั่นคงในสิทธิที่ดินในการเลี้ยงกระบือ 3) ความมั่นใจ
นโยบายภาครัฐที่มีตํออาชีพการเลี้ยงกระบือ 4) ความมั่นใจพ่ึงญาติพ่ีน๎องเมื่อประสบปัญหาตําง ๆ 5) กระบือมี
ราคาสูงที่นําพอใจ 6) การลดต๎นทุนการผลิตจากการใช๎วัสดุภายในท๎องถิ่นที่มีอยูํ 7) การยอมรับปรับตัวในการปลูก
พืชอาหารสัตว์เลี้ยงกระบือ 8) การปรับขนาดฟาร์มให๎เหมาะสมกับศักยภาพการผลิต 9) การยอมรับปรับปรุงพันธุ์
ให๎ดีขึ้นโดยวิธีการผสมเทียม 10) การได๎รับบริการสํงเสริมจากเจ๎าหน๎าที่หนํวยงานภาครัฐ เป็นต๎น 

5. การเปรียบเทียบความคิดเห็นตํอปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือเกษตรกรลุํมน้ า
สงครามตอนลําง เปรียบเทียบกับเพศ  ระดับการศึกษา ประสบการณ์ สมาชิกในครัวเรือน พ้ืนที่ใช๎เลี้ยงกระบือของ
ตนเอง พ้ืนที่สาธารณะที่ใช๎เลี้ยงกระบือ รายได๎จากการเลี้ยงกระบือ การปลูกพืชอาหารสัตว์  การจัดการเลี้ยง
กระบือตั้งท๎อง การคัดเลือกกระบือพันธุ์ดีไว๎ท าพันธุ์  พบประเด็นที่มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ 
(p0.01) จ านวน 20 ด๎าน และมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ (p0.05) จ านวน 14 ด๎าน โดยสรุป
ประเด็นที่ส าคัญดังนี ้



 

5.1 กลุํมเกษตรกรเพศชายและหญิง ไมํเป็นปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือ  ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะวําเกษตรกรเพศหญิงโดยสํวนใหญํปัจจุบันมีสิทธิเทําเทียมกัน ท าให๎มีโอกาสได๎รับรู๎ข๎อมูล  ขําวสาร 
จากการเข๎ารํวมประชุม การฝึกอบรมและการเสวนาในกลุํมอาชีพกระบือ  จึงให๎ความส าคัญกับผลกระทบที่จ ะ
เกิดข้ึนและมีความตระหนักในอาชีพเลี้ยงกระบือไมํแตกตํางกัน 

5.2 กลุํมเกษตรกรที่จบประถมศึกษาและกลุํมจบสูงกวําประถมศึกษาขึ้นไป ไมํมีปัจจัยใดเป็นผล 
ตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา เกษตรกรเลี้ยงกระบือสืบทอดกันมาตั้งแตํบรรพบุรุษ เป็น
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นมรดกทางด๎านเกษตรกรรมและวัฒนธรรมคงอยูํได๎และกระบือมีคุณสมบัติที่ดีเดํนหลาย
ประการ สอดคล๎องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของเกษตรกรลุํมน้ าสงครามมาช๎านาน 

5.3  กลุํมเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงกระบือมากกวํา 41 ปี มีความคิดเห็นตํอปัจจัยที่มี 
ผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือ มากกวําเกษตรกรที่มีประสบการณ์ ระหวําง 21–40 ปีและไมํเกิน 20 ปี ใน
ด๎านเสถียรภาพความหลากหลายของระบบการผลิต แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ (p0301) ส าหรับ
ในด๎านการพ่ึงพาตนเองและความม่ันคงทางสังคม แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ (p0.05 และด๎านความ
หลากหลายทางภูมิปัญญาท๎องถิ่น ด๎านวิถีชีวิตคนลุํมน้ าผูกพันกับปุาบุํงปุาทามและด๎านลุํมน้ าสร๎างความมั่นคง
อาหาร เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและประเพณี โดยกลุํมเกษตรกรที่มีประสบการณ์ ระหวําง 21–40 ปี มีความคิดเห็น
ตํอปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือมากกวําเกษตรกรที่มีประสบการณ์เลี้ยงกระบือมากกวํา 41 ปี
และไมํเกิน 20 ปี แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ (p0.01) 

5.4 กลุํมเกษตรกรที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนมากกวํา 7 คนมีความคิดเห็นเป็นปัจจัยที่มีผลตํอ 
ความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือมากกวําสมาชิกครัวเรือน ระหวําง 4–6 คนและน๎อยกวํา 3 คน ในด๎านผลิตภาพใน
การเลี้ยงกระบือ ด๎านการพ่ึงพาตนเองและความม่ันคงทางสังคม แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p< 0305) 

5.5 กลุํมเกษตรกรที่ไมํมีพ้ืนที่ตนเองในการเลี้ยงกระบือ มีความคิดเห็นตํอปัจจัยที่มีผลตํอความ 
ยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือมากกวําเกษตรกรที่มีพ้ืนที่เป็นของตนเอง ในด๎านการพ่ึงพาตนเองและความมั่นคงทาง
สังคม แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ (p0.05) 

5.6 กลุํมเกษตรกรไมํมีพ้ืนที่สาธารณะ มีความคิดเห็นตํอปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยง 
กระบือมากกวําเกษตรกรที่มีพ้ืนที่สาธารณะ ในด๎านความสามารถการปรับตัวของเกษตรกร แตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ (p0.01) ส าหรับใน ด๎านวิถีชีวิตคนลุํมน้ า ผูกพันกับปุาบุํงปุาทาม แตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ (p0305) และกลุํมเกษตรกรทีม่ีพ้ืนที่สาธารณะในการเลี้ยงกระบือมีความเห็นเป็นปัจจัยการที่
มีผลตํอการเลี้ยงกระบือมากกวําเกษตรกรที่ไมํมีพ้ืนที่สาธารณะ ในด๎านการพ่ึงพาตนเองและความมั่นคงทางสังคม 
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ (p0305) 

5.7 กลุํมเกษตรกรที่ไมํมีรายได๎จากการเลี้ยงกระบือ มีความคิดเห็นตํอปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืน 
ในการเลี้ยงกระบือมากกวําเกษตรกรที่มีรายได๎ ในด๎านเสถียรภาพวัดจากความหลากหลายระบบการผลิต และด๎าน
การพ่ึงพาตนเองและความมั่นคงทางสังคม แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ (p0.01)  ส าหรับใน ด๎าน
ผลิตภาพในการเลี้ยงกระบือและด๎านความเสมอภาคของเกษตรกร แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
(p0305) และกลุํมเกษตรกรที่มีรายได๎ มีความเห็นตํอปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือมากกวํา
เกษตรกรที่ไมํมีรายได๎ ในด๎านความหลากหลายทางภูมิปัญญาท๎องถิ่น แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญยิ่ งทางสถิติที่ 
(p0301) และด๎านวิถีชีวิตคนลุํมน้ า ผูกพันกับปุาบุํงปุาทาม แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ (p0305) 

5.8 กลุํมเกษตรกรที่มีการปลูกพืชอาหารสัตว์ มีความคิดเห็นตํอปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการ 
เลี้ยงกระบือมากกวําเกษตรกรที่ไมํปลูกพืชอาหารสัตว์ ในด๎านความสามารถปรับตัวของเกษตรกร ด๎านความ
หลากหลายทางภูมิปัญญาท๎องถิ่น ด๎านวิถีชีวิตคนลุํมน้ า ผูกพันกับปุาบุํงปุาทามและด๎านลุํมน้ าสร๎างความมั่นคง
อาหาร เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและประเพณี แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ (p0.01) และกลุํมเกษตรกร



 

ที่ไมํมีการปลูกพืชอาหารสัตว์มีความเห็นเป็นปัจจัยการที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือมากกวําเกษตรกรที่
ปลูกพืชอาหารสัตว์ ในด๎านการพ่ึงพาตนเองและความมั่นคงทางสังคม แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ 
(p0301) ส าหรับใน ด๎านผลิตภาพในการเลี้ยงกระบือ แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี (p0.05) 

5.9 กลุํมเกษตรกรที่ไมํได๎แยกในการเลี้ยงกระบือตั้งท๎อง มีความเห็นเป็นปัจจัยที่มีผลตํอความ 
ยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือมากกวําเกษตรกรที่แยก ในด๎านความหลากหลายทางภูมิปัญญาท๎องถิ่น ด๎านวิถีชีวิตคนลุํม
น้ าผูกพันกับปุาบุํงปุาทาม และด๎านลุํมน้ าสร๎างความมั่นคงอาหาร เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและประเพณี แตกตํางกัน
อยํางมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ (p0.01) 

5.10  กลุํมเกษตรกรที่ไมํมีการคัดเลือกกระบือพันธุ์ดีไว๎ท าพันธุ์ มีความคิดเห็นตํอปัจจัยที่มีผลตํอ 
ความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือมากกวํากลุํมเกษตรกรที่มีการคัดเลือกกระบือ ในด๎านเสถียรภาพวัดจากความ
หลากหลายระบบการผลิต แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ (p0.01) ส าหรับใน ด๎านผลิตภาพในการ
เลี้ยงกระบือ ด๎านความเสมอภาพของเกษตรกรและด๎านการพ่ึงพาตนเองและความมั่นคงทางสังคม แตกตํางกัน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ (p0305) และกลุํมเกษตรกรที่มีการคัดเลือกกระบือพันธุ์ดีไว๎ท าพันธุ์มีความคิดเห็นตํอ
ปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือมากกวํากลุํมเกษตรกรที่ไมํมีการคัดเลือก  ในด๎านความสามารถการ
ปรับตัวของเกษตรกรและด๎านวิถีชีวิตคนลุํมน้ าผูกพันกับปุาบุํงปุาทาม แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ 
(p0301) ส าหรับใน ด๎านความหลากหลายทางภูมิปัญญาท๎องถิ่นและด๎านลุํมน้ าสร๎างความมั่นคงอาหาร เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและประเพณี แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ (p0305) 

  

อภิปรายผล 
1.  ลักษณะข๎อมูลพื้นฐานทางด๎านสังคมและเศรษฐกิจ บางประการของเกษตรกร 

ข๎อมูลพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผลการศึกษาสอดคล๎องกับวรากร  
อินทแพทย์ และสมศักดิ์ จิตนิยม (2554) ได๎ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือของ
เกษตรกรในจังหวัดขอนแกํน พบวําเกษตรกรที่เลี้ยงกระบือ สํวนใหญํเป็นเพศชายร๎อยละ 6138  เกษตรกรมีอายุ
เฉลี่ย 51393 ปี ร๎อยละ 8933  เกษตรกรมีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร๎อยละ 7934 สถานภาพต าแหนํงทางสังคม
ไมํมีต าแหนํงทางสังคม  ร๎อยละ 9638 เกษตรกรมีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง  สมาชิกในครอบครัวที่ท าการเกษตร
เฉลี่ย 2318 คน  ร๎อยละ 9336 เกษตรกรมีอาชีพท านาเป็นอาชีพหลัก มีรายได๎ตํอครัวเรือนในรอบปี ที่ผํานมาเฉลี่ย  
58,409389 บาท  และร๎อยละ 6630 วัตถุประสงค์หลักในการเลี้ยงเพ่ือเป็นการออมเงิน  ในด๎านการศึกษาครั้งนี้มี
ความแตกตํางกัน โดยพบวําพ้ืนที่การถือครอง เฉลี่ย 9308 ไรํ เนื่องจากเกษตรกรลุํมน้ าสงครามตอนลํางมีปัจจัย
ด๎านพื้นที่ถือครองตนเองในการเลี้ยงกระบือมากกวําจากบรรพบุรุษ  และรายได๎จากการจ าหนําย เฉลี่ย 13,206342 
บาท ทั้งนี้อาจเป็นไปได๎วําปัจจุบันราคากระบือได๎มีราคาสูงขึ้นกวําเดิม เนื่องจากจ านวนกระบือลดลงและจ านวน
ผู๎บริโภคเพ่ิมขึ้น และการศึกษาครั้งนี้สอดคล๎องกับ  ศรณรงค์ ศุภชวลิต และคณะ (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอ
การอนุรักษ์ใช๎แรงงานกระบือของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี  พบวําสํวนใหญํเกษตรกรที่เลี้ยงกระบือเป็นเพศ
ชาย มีอายุเฉลี่ย 52305 ปี จบชั้นประถมศึกษา ท านาเป็นอาชีพหลัก จ านวนสมาชิกในครอบครัว เฉลี่ย 4390 คน มี
พ้ืนที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 20398 ไรํ  ใกล๎เคียงกับ นิยดา พันธ์สวัสดิ์ และคณะ (2550) สมาชิกในครัวเรือน 4367 
คน ประสบการณ์เลี้ยงกระบือเฉลี่ย 23379 ปี พ้ืนที่ใช๎เลี้ยงกระบือ เฉลี่ย 6334 ไรํ  และในด๎านการศึกษาครั้งนี้มี
ความแตกตํางกัน การจ าหนํายกระบือเฉลี่ย 1378 ตัว รายได๎จากการจ าหนํายเฉลี่ย 22,702 บาท อาจเนื่องมาจาก
สภาพพ้ืนที่และระยะเวลาตํางกันท าให๎จ านวนที่จ าหนํายและรายได๎จากการจ าหนํายจึงตํางกัน  

2.  สภาพการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร ในลุํมน้ าสงครามตอนลํางผลการศึกษาพบวําสอดคล๎องกับ 
วรากร อินทแพทย์ และสมศักดิ์ จิตนิยม (2554) และนิยดา พันธ์สวัสดิ์ และคณะ (2550)  ได๎รายงานวํา  
การเลือกใช๎พํอพันธุ์สํวนใหญํใช๎วิธีปลํอยผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ พบวําร๎อยละ 77.3 และด๎านอายุการผสมพันธุ์ใน
กระบือสาว สอดคล๎องกับ นิกร สางห้วยไพร และคณะ (2556) พบวําอายุผสมพันธุ์เมื่อ 2 ปี ขึ้นไป และสอดคล๎อง



 

กับ ธเนศ โพธิ์ทอง และคณะ (2556) พบวําด๎านการผสมพันธุ์กระบือสํวนมากใช๎พํอพันธุ์ผสม มีการคัดเลือก
กระบือไว๎ท าพันธุ์ มีคอกเลี้ยงกระบือ ไมํมีการปลูกพืชอาหารสัตว์ และมีการเก็บส ารองพืชอาหารสัตว์ใช๎ยามขาด
แคลน ไมํมีการใช๎อาหารข๎น และมีการฉีดวัคซีนปูองกันโรคและเมื่อสัตว์ปุวยแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ปศุสัตว์มารักษากระบือ
ปุวยมากที่สุด  ด๎านการกลับสัดหลังคลอดลูกของแมํกระบือ และลูกกระบือหยํานมเมื่ออายุ แตกตํางจาก  
นิกร สางห้วยไพร และคณะ (2556) โดยพบวํา 60–90 วันและ 8 เดือน ตามล าดับ การศึกษาครั้งนี้มีคําสูงขึ้น 
อาจเนื่องจากอาหารที่แมํกระบือที่ได๎รับหลังคลอดไมํเพียงพอ การจัดการการเลี้ยงของเกษตรกรตามธรรมชาติ 
ไมํได๎แยกกระบือตั้งท๎องใกล๎คลอดออกจากฝูง ไมํได๎เสริมอาหารข๎น ท าให๎การกลับเป็นสัดหลังคลอด และอายุการ
หยํานมของลูกกระบือนานขึ้น และแตกตํางจาก ศรณรงค์ ศุภชวลิต และคณะ (2553) อาหารหยาบที่ใช๎เลี้ยง
กระบือเกษตรกรทุกรายใช๎หญ๎าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในพ้ืนที่สาธารณะพ้ืนที่ไมํใช๎ท านารํวมกับการใช๎ฟางข๎าว  
เนื่องจากเกษตรกรลุํมน้ าสงครามตอนลําง สํวนใหญํมีพ้ืนที่ในการเลี้ยงกระบือเป็นของตนเอง และมีแหลํงอาหาร
หยาบในฤดูแล๎งและฤดูฝนจากหัวไรํปลายนาตนเอง และแตกตํางจาก นิยดา พันธ์สวัสดิ์ และคณะ (2550) พบวํา
สํวนใหญํเลี้ยงกระบือเพราะสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เลี้ยงโดยวิธีปลํอยแทะเล็มอยํางเดียวและไมํมีการคัดเลือก
กระบือพันธุ์ดีไว๎ท าพันธุ์  เนื่องจากการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรลุํมน้ าสงครามตอนลําง มีการพัฒนาด๎านการ
คัดเลือกพันธุ์จากบรรพบุรุษและมีประสบการณ์ในการเลี้ยงกระบือมากกวํา   

3. สภาพปัญหาอุปสรรคการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล๎องและใกล๎เคียง
ตามที่ นิยดา พันธ์สวัสดิ์ และคณะ (2550) ได๎ท าการศึกษาสภาพการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรในจังหวัด
นครศรีธรรมราช และ (ศรณรงค์ ศุภชวลิต และคณะ, 2553) ได๎ท าการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลตํอการอนุรักษ์ใช๎
แรงงานกระบือของเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี  พบวําปัญหาด๎านการตลาดและด๎านการเลี้ยงกระบือ เป็นปัญหา
ระดับปานกลาง  และการศึกษาครั้งนี้แตกตํางจาก  (จ าลอง ผูกดวง และไชยวัฒน์ ภิญโญเทพประทาน , 2549)  
พบวําพ้ืนที่เลี้ยงกระบือไมํเพียงพอ อาจเนื่องจากพ้ืนที่การเลี้ยงกระบือของเกษตรกรลุํมน้ าสงครามมีเป็นจ านวน
มาก เป็นพ้ืนที่ตนเองเฉลี่ย 21.09 ไรํ และเป็นพ้ืนที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ  และแตกตํางจาก (ธเนศ โพธิ์ทอง  
และคณะ, 2556) และ (นิยดา พันธ์สวัสดิ์ และคณะ 2550)  พบวําอาหารหยาบมีไมํเพียงพอ อาจเนื่องจากพ้ืนที่
การเลี้ยงกระบือของเกษตรกรลุํมน้ าสงครามมีความอุดมสมบูรณ์เป็นปุาบุํงปุาทามเป็นพ้ืนที่ชุํมน้ า เป็นบริเวณกว๎าง
ประมาณ 500,000–600,000 ไรํ สร๎างความมั่นคงทางด๎านอาหารเป็นสภาพพ้ืนที่เหมาะสมในการเลี้ยงกระบือ
มากกวํา  และแตกตํางจาก (ศรณรงค์ ศุภชวลิต และคณะ , 2553)   พบวําปัญหาการเลี้ยงกระบือในระดับมาก 
ได๎แกํ ปัญหาขาดแคลนพํอพันธุ์กระบือที่มีลักษณะดี อาจเนื่องจากเกษตรกรเลี้ยงกระบือลุํมน้ าสงครามตอนลํางได๎
เลี้ยงกระบือพํอพันธุ์จ านวนมากราคาระดับปานกลาง และไมํมีปัญหาการผสมติดของพํอพันธุ์  

4.  ความคิดเห็นตํอปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร ผลการศึกษาครั้งนี้ 
ใกล๎เคียงกับ วรากร อินทแพทย์ และสมศักดิ์ จิตนิยม (2554) ที่ได๎ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการ
เลี้ยงกระบือ ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแกํน  พบวํา ปัจจัยด๎านเศรษฐกิจมีผลตํอความยั่งยืนในระดับมาก  
และปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อมและด๎านการพ่ึงพาตนเองมีผลตํอความยั่งยืนในระดับปานกลาง  และสอดคล๎องกับ 
(จ าลอง ผูกดวง และไชยวัฒน์ ภิญโญเทพประทาน , 2549) ที่ได๎ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอปริมาณการเลี้ยงกระบือ 
อยํางยั่งยืนของเกษตรกร จังหวัดสุรินทร์ พบวําด๎านผลตอบแทนที่เลี้ยงกระบือ และด๎านประเพณีและวัฒนธรรมมี
ผลตํอความยั่งยืนในระดับมาก และสอดคล๎องตามเอกสารทางวิชาการ (ปัญญา  สุทธิบุตร , 2550) กลําววํา ลุํมน้ า
สงครามตอนลํางมีลักษณะเป็นพื้นที่ชุํมน้ าเป็นระบบนิเวศ และมีตะกอนดินที่ถูกน้ าพัดพามาทับถม ท าให๎เป็นแหลํง



 

สะสมของธาตุอาหาร เกิดเป็นสายใยอาหารที่ซับซ๎อน วิถีชีวิตคนลุํมน้ าสงครามนั้นผูกพันกับแมํน้ าสงคราม เป็น
แหลํงทรัพยากรที่เลี้ยงดูชุมชนมาอยํางยาวนาน สร๎างความมั่นคงด๎านอาหาร ด๎านสุขภาพ ด๎านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและประเพณี  

5.  เปรียบเทียบความคิดเห็นตํอปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือ 
5.1 เปรียบเทียบความคิดเห็นตํอปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือจ าแนกตามเพศ 

เกษตรกร ผลการศึกษาครั้งนี้  พบวําเกษตรกรเพศชายและหญิงไมํเป็นปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยง
กระบือ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวําเกษตรกรเพศหญิงโดยสํวนใหญํปัจจุบันมีสิทธิ์เทําเทียมกัน ท าให๎มีโอกาสได๎รับรู๎
ข๎อมูล ขําวสาร จากการเข๎ารํวมประชุม การฝึกอบรม และการเสวนาในกลุํมอาชีพกระบือ จึงให๎ความส าคัญกับ
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึน และมีความตระหนักในอาชีพการเลี้ยงกระบือไมํแตกตํางกัน 

5.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นตํอปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือจ าแนกตามระดับ
การศึกษา ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวําเกษตรกรเกือบทั้งหมดจบประถมศึกษา ไมํมีปัจจัยใดเป็นผลตํอความยั่งยืนใน
การเลี้ยงกระบือ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา เกษตรกรเลี้ยงกระบือสืบทอดตั้งแตํบรรพบุรุษ เป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
มรดกทางด๎านเกษตรกรรมและวัฒนธรรม และกระบือมีคุณสมบัติที่ดีเดํนหลายประการ สอดคล๎องและเหมาะสม
กับวิถีชีวิตของเกษตรกรลุํมน้ าสงครามมาช๎านาน    

5.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นตํอปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือจ าแนกตาม
ประสบการณ์ ผลการศึกษาครั้งนี้  พบวําเกษตรกร เกือบทั้งหมดที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงกระบือมากกวํา  
มีความคิดเห็นตํอปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือเห็นวําเป็นปัจจัยที่มีผลมากกวําเกษตรกร ที่มี
ระยะเวลาในการเลี้ยงกระบือน๎อยกวําในหลายๆเรื่องหลายประเด็น  ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะวําเกษตรกรที่เลี้ยง
กระบือมานานกวําจะเป็นผู๎ที่ได๎ผํานการรับรู๎จากการเข๎ารํวมประชุม  ศึกษาอบรมดูงานและผํานปัญหาอุปสรรค  
ซึ่งมีประสบการณ์ในการเลี้ยงนานขึ้น จะมองเห็นและให๎ความส าคัญตํอปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยง
กระบือได๎มากกวํา เกษตรกรผู๎ที่เลี้ยงกระบือมาน๎อยกวํา 

5.4 เปรียบเทียบความคิดเห็นตํอปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือจ าแนกตามจ านวน
สมาชิกในครัวเรือน ผลการศึกษาครั้งนี้  พบวํา ทั้งหมดสมาชิกในครัวเรือนมากกวํา 7 คน ความคิดเห็นเป็นปัจจัยที่
มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือมากกวําสมาชิก ระหวําง  4–6 คน และน๎อยกวํา 3 คน ในทุกประเด็นทุก
เรื่อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวําสมาชิกในครัวเรือนมาก จึงมีความพร๎อมเรื่องแรงงาน  จ านวนกระบือและรายได๎มี
มากกวํา จึงได๎ตระหนักและให๎ความส าคัญกับประเด็นในด๎านตํางๆ โดยเฉพาะด๎านผลิตภาพในการเลี้ยงกระบือ 
และปัจจัยด๎านการพ่ึงพาตนเองและความมั่นคงทางสังคม ที่เห็นวําเป็นปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ ยง
กระบือท่ีมีสมาชิกน๎อยกวํา สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ วรากร อินทแพทย์และสมศักดิ์  จิตนิยม (2554)  ที่ได๎
ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรในจังหวัดขอนแกํน  พบวําจ านวนแรงงาน
ในครัวเรือนในการเลี้ยงกระบือ มีผลตํอรายได๎จากการจ าหนํายกระบือเพ่ิมขึ้น มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ
ยิ่งทางสถิติ (p<0301) 

5.5 เปรียบเทียบความคิดเห็นตํอปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือ จ าแนกตามพ้ืนที่
ตนเอง ผลการศึกษาครั้งนี้พบวําเกษตรกร ที่ไมํมีพ้ืนที่ถือตนเองเห็นวํามีความจ าเป็นในการพ่ึงพาตนเองและความ
มั่นคงทางสังคมมีความยั่งยืนมากกวํา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา เกษตรกรที่ไมํมีพ้ืนที่ตนเองจ านวนต๎องชํวยเหลือ
ตนเอง เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิตและสร๎างความมั่นคงทางสังคม มากกวําเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ตนเอง 

 
 



 

5.6 เปรียบเทียบความคิดเห็นตํอปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือจ าแนกตามพ้ืนที่ 
สาธารณะ ผลการศึกษาครั้งนี้  พบวําเกษตรกรไมํมีพ้ืนที่สาธารณะมีความเห็นวํา ด๎านความสามารถการปรับตัว
ของเกษตรกร และด๎านวิถีชีวิตคนลุํมน้ า ผูกพันกับปุาบุํงปุาทาม มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือมากกวํา
เกษตรกรที่มีพ้ืนที่สาธารณะ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะวําเกษตรกรสํวนใหญํมีพ้ืนที่เป็นของตนเองในการเลี้ยงกระบือ จึง
ไมํมีความจ าเป็นต๎องใช๎พ้ืนที่สาธารณะในการเลี้ยงกระบือ สํวนเกษตรกรที่มีพ้ืนที่สาธารณะมีความเห็นด๎านการ
พ่ึงพาตนเองและความมั่นคงทางสังคม เป็นปัจจัยที่มีความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร มากกวํา
เกษตรกรที่ไมํมีพ้ืนที่สาธารณะ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะวํา ลุํมน้ าสงครามตอนลํางมีพ้ืนที่เป็นปุาบุํงปุาทามจ านวนมาก 
และกระบือมีความต๎องการนอนปลักตามสัณฐานวิทยา สรีระวิทยา และการปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อม 
สอดคล๎องกับ สุรชัย สุวรรณลี (2546) กลําววํากระบือเลือกกินหญ๎าบางชนิดและเลือกกินเฉพาะสํวนที่อํอน
มากกวําสํวนที่แข็งของพืช พืชชนิดที่ชอบถูกกินหมดจะกินพืชชนิดที่ชอบรองลงไปแทน กระบือยังชอบตีปลัก
บริเวณชื้นแฉะ ท าให๎เกิดความเสียหายแกํแปลงหญ๎าการแทะเล็มของกระบือจะเดินแทะเล็มไปเรื่อยๆไมํมีจุดหมาย
ปลายทาง ใบหูกางสะบัดไลํแมลง สํวนหางใช๎สะบัดไลํแมลงที่มารบกวน      

5.7 เปรียบเทียบความคิดเห็นตํอปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือจ าแนกตามระดับ 
รายได๎ การศึกษาครั้งนี้ พบวําเกษตรกร สํวนใหญํที่มีรายได๎เป็นเกษตรกรที่มีจ านวนกระบือมากกวําหรือเป็นฟาร์ม
ที่มีขนาดใหญํ  มีรายได๎เงินทุนหมุนเวียนและมีผลผลิต จึงได๎ตระหนักให๎ความส าคัญด๎านความหลากหลายภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นและด๎านวิถีชีวิตคนลุํมน้ าผูกพันกับปุาบุํงปุาทามมากกวํา เกษตรกรที่ยังไมํมีรายได๎ซึ่ งต๎องตระหนัก
และให๎ความส าคัญด๎านเสถียรภาพ ด๎านการพ่ึงพาตนเอง ด๎านผลิตภาพและต๎องการความเสมอภาพเป็นปัจจัยหลัก 

5.8 เปรียบเทียบความคิดเห็นตํอปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือจ าแนกตามการปลูก 
พืชอาหารสัตว์ การศึกษาครั้งนี้ พบวําเกษตรกร สํวนมากไมํได๎ปลูกพืชอาหารสัตว์ทุกรายใช๎หญ๎าที่ขึ้นเองตาม
ธรรมชาติที่หาได๎งํายในพ้ืนที่สวน หัวไรํปลายนาของตนเอง หรือของเพ่ือนบ๎านรํวมกับการใช๎ฟางข๎าว ซึ่งเป็นผล
พลอยได๎หลังจากการเก็บเก่ียวข๎าวของเกษตรกรเอง ซึ่งสอดคล๎องกับรายงานของ กิตติ กุบแก้ว และคณะ (2547) 
พบวําพ้ืนที่เลี้ยงสํวนใหญํใช๎ที่นาและท่ีไรํของตนเอง อาหารหยาบหลักในฤดูฝนคือหญ๎าธรรมชาติ ในฤดูแล๎งคือฟาง
ข๎าวจึงตระหนักและให๎ความส าคัญด๎านการพ่ึงพาตนเองและความมั่นคงทางสังคม และด๎านผลิตภาพในการเลี้ยง
กระบือ มากกวํากลุํมเกษตรกรที่มีการปลูกพืชอาหารสัตว์ 

5.9 เปรียบเทียบความคิดเห็นตํอปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือจ าแนกตามการ 
จัดการเลี้ยงกระบือตั้งท๎องการศึกษาครั้งนี้ พบวําเกษตรกร สํวนใหญํไมํได๎แยกในการเลี้ยงกระบือตั้งท๎อง ทั้งนี้อาจ
เป็นไปได๎วําเป็นการเลี้ยงรวมฝูงใหญํ ไมํมีคอกกักขังและเป็นการเลี้ยงที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ท า ให๎เกษตรกร
ตระหนักและให๎ความส าคัญด๎านความหลากหลายภูมิปัญญาท๎องถิ่น ด๎านวิถีชีวิตคนลุํมน้ าผูกพันกับปุาบุํงปุาทาม
และค๎านลุํมน้ าสร๎างความม่ันคงอาหาร เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและประเพณี มากกวํากลุํมเกษตรกรที่แยกในการเลี้ยง
กระบือตั้งท๎อง 

5.10 เปรียบเทียบความคิดเห็นตํอปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือจ าแนกตามการ 
คัดเลือกกระบือพันธุ์ดี การศึกษาครั้งนี้ พบวําเกษตรกร เกือบทั้งหมดไมํมีการคัดเลือกกระบือไว๎ท าพันธุ์ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะวํา เกษตรกรยังมีจ านวนกระบือไมํมากพอในการคัดเลือก จึงตระหนักและให๎ความส าคัญด๎านการผลิต
ภาพในการเลี้ยงกระบือ  ด๎านการพ่ึงพาตนเองและความมั่นคงทางสังคม ด๎านเสถียรภาพความหลากหลายระบบ
การผลิต และด๎านความเสมอภาพของเกษตรกรมากกวําเกษตรกรที่มีการคัดกระบือที่ดีไว๎ท าพันธุ์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ท าให๎ทราบข๎อมูลที่สามารถใช๎เป็นแนวทางให๎แกํหนํวยงานตํางๆ  
ที่เกี่ยวข๎องตลอดจน เกษตรกร กลุํมหรือสถาบันเกษตรกรน าไปใช๎เป็นข๎อมูลในการวางแผน ก าหนดกลยุทธ์  
เพ่ือพัฒนาปรับปรุง ระบบและวิธีการเลี้ยงกระบือให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีข๎อเสนอแนะดังตํอไปนี้ 



 

1.1 ปัญหาพ้ืนที่เลี้ยงกระบือไมํเพียงพอ และขาดพืชอาหารสัตว์ในฤดูแล๎ง ควรสํงเสริมสนับสนุน
กลุํมเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ให๎เพียงพอตลอดปี และเนื่องจากพ้ืนที่เลี้ยงลดลงควรแนะน าเกษตรกรเลี้ยง
กระบือในระบบปราณีต โดยการเลี้ยงกระบือขังคอกปลํอยลานและเกี่ยวหญ๎าให๎กระบือกิน  

1.2 การขาดแหลํงเงินทุนหมุนเวียน ควรสนับสนุนโครงการสํงเสริมการเลี้ยงกระบือ ดอกเบี้ยต่ า 
เพ่ือให๎เกษตรกรเข๎าถึงแหลํงเงินทุนได ๎

1.3 ควรสนับสนุนและพัฒนาโรงฆําสัตว์ให๎ได๎มาตรฐาน และสนับสนุนการจัดตั้งตลาดนัดโค
กระบือ เพ่ือให๎เกษตรกรจ าหนํายกระบือได๎ราคาที่เป็นธรรม 

1.4 พัฒนาระบบขําวสารให๎เกษตรกรได๎มีโอกาสเข๎าถึงแหลํงขําวสารเกี่ยวกับสถานการณ์และ 
ความรู๎เกี่ยวกับการเลี้ยงกระบือ  

1.5 ปัญหาเกษตรกรที่เลี้ยงกระบือมีอายุมากและระดับการศึกษาสํวนใหญํจบประถมศึกษา ท าให๎ 
การสํงเสริมการเลี้ยงกระบือคํอนข๎างยาก ควรสํงเสริมอาชีพการเลี้ยงกระบือการถํายทอดความรู๎ด๎านภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น ประสบการณ์ ผูกจิตส านึก ส าหรับเยาวชนเพื่อสืบทอดอาชีพการเลี้ยงกระบือให๎ยั่งยืน 

1.6 ควรสํงเสริมในสํวนที่เกษตรกรด าเนินการเลี้ยงอยูํเดิม ทีม่ีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ ามายาวนาน 
มีปุาบุํงปุาทาม เป็นแหลํงอาหารที่สมบูรณ์ในท๎องถิ่น สร๎างความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจ รักษาวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาในท๎องถิ่น สะสมประสบการณ์ เป็นลุํมน้ าส าคัญที่มีความอุดมสมบูรณ์  เหมาะสมกับระบบ
สรีระวิทยาของกระบือ  

1.7 ควรมีการรวมกลุํมเกษตรกรในชุมชน จัดตั้งคณะกรรมการบริหารกลุํม จัดตั้งกองทุนให๎ 
เกษตรกรบริหารจัดการกันเอง สร๎างกลุํมให๎เข๎มแข็งสร๎างเครือขํายเชื่อมโยง เป็นการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงกระบือ 

1.8 ปัญหาการขาดแคลนพํอพันธุ์และปัญหาการผสมเลือดชิด ควรสนับสนุนพํอพันธุ์ดีส าหรับ 
ผสมแมํพันธุ์ของเกษตรกร หรือแนะน าสํงเสริมการปรับปรุงพันธุ์ด๎วยการผสมเทียม เพ่ือลดพ้ืนที่ขาดแคลนพํอแมํ
กระบือพันธุ์ดี    

1.9 ควรสร๎างบทบาทการมีสํวนรํวมพัฒนาการเลี้ยงกระบือให๎กับเกษตรกรอยํางตํอเนื่อง 
สนับสนุนการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะความรู๎  

1.10 ควรน าผลการศึกษาวิจัยใช๎เป็นแนวทาง ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการสํงเสริม 
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และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง น าผลการศึกษาวิจัย แนวทางการแก๎ไข ในสํวนที่เกี่ยวข๎อง ด าเนินการปรับปรุงแก๎ไข
เกษตรกรผู๎เลี้ยงกระบือให๎มีความเข๎มแข็ง ท าให๎เกษตรกรมีความมั่นคง ในการเลี้ยงกระบือ สามารถพ่ึงตนเองได๎
อยํางยั่งยืนตํอไป 
 

2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
5.11 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกถึงปัจจัยที่มีผลตํอความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร  

เพ่ือจะได๎ทราบวํา ปัจจัยนั้นมีผลตํอความยั่งยืนได๎มากน๎อยเพียงใด 
5.12 ควรมีการศึกษาวิจัยถึง พฤติกรรมตํอการเปลี่ยนแปลงในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร 

จากผลการสํงเสริมหรือถํายทอดเทคโนโลยีของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ที่จะสํงผลกระทบตํอระบบการเลี้ยงกระบือ 
การใช๎ความรู๎เพื่อพัฒนาและการปฏิบัติในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร 
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