
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขยายพันธุ์กระบือพันธุ์ดีเพ่ือลดปัญหาการขาดแคลน  
จังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๕๘ 

หลักการและเหตุผล 
 การบริโภคกระบือทั้งในส่วนของกระบือเนื้อและกระบือพันธุ์มีปริมาณสูงขึ้นทุกปี ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจาก
จ านวนประชากรไทยที่เพ่ิมข้ึนและปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อกระบือจากประเทศข้างเคียงสูงขึ้น เช่น ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ท าให้ปริมาณกระบือที่ผลิตไม่เพียงพอต่อการ
บริโภคทั้งในและต่างประเทศและอาจขาดแคลนได้ในอนาคต หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการหลายแห่งได้
หันมาให้ความสนใจการพัฒนาขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนและรักษาระดับความเป็น
หนึ่งของไทยในการผลิตกระบือคุณภาพของประชาคมอาเชียนไว้  ประกอบกับในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นจุดเริ่มต้นของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน(AEC) เกิดสภาพการค้าเสรีในกลุ่มอาเชียน ๑๐ ประเทศ ท าให้ประเทศไทยมีโอกาสทาง
การตลาดสูงในการผลิตและจ าหน่ายกระบือสู่ประเทศในกลุ่ม AEC และประเทศใกล้เคียง จังหวัดพิษณุโลกเป็น
จังหวัดที่ตั้งอยู่ในเส้นทางขนส่งหลักของระเบียงเศรษฐกิจ(East West Economic Corridor) มีการเลี้ยงกระบือทั้ง
จังหวัด ๑,๑๙๔ ราย กระบือ ๑๐,๐๓๐ ตัว เกษตรกรรวมตัวเป็นกลุ่ม ๓ กลุ่มใหญ่ๆ อาทิ (๑)กลุ่มเกษตรกรนครไทย
และเครือข่ายสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก เกษตรกร ๑๐๒ ราย กระบือ ๙๓๙ ตัว  (๒)กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ
พรหมพิราม ๘๙ ราย กระบือ ๓๙๒ ตัว (๓)กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือต าบลชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ เกษตรกร ๖๔ 
ราย กระบือ ๖๓๓ ตัว (๔)กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือต าบลสวนเมี่ยง อ าเภอชาติตระการ เกษตรกร ๒๖ ราย กระบือ ๒๔๕ 
ตัว (๕)กลุ่มโครงการธนาคารโคกระบือต าบลวังน้ าบ่อ อ าเภอเนินมะปราง เกษตร ๒๐ ราย กระบือ ๖๒ ตัว (๖)กลุ่ม
โครงการธนาคารโคกระบือต าบลบ้านกลาง เกษตรกร ๓๐ ราย กระบือ ๕๓ ตัว รวมเกษตรกรและกระบือเป้าหมาย 
๓๓๐ ราย ๒,๒๔๔ ตัว ตามล าดับ เกษตรกรไดห้ันมาสนใจการเลี้ยงและพัฒนาการผลิตกระบืออย่างจริงจัง แต่ปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้การพัฒนากระบือไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ ควร คือ พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์กระบือ 
โดยเฉพาะการรณรงค์ปรับปรุงพันธุ์กระบือด้วยน้ าเชื้อกระบือพันธุ์และการใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวน า ปรับระบบใน
ระยะแรก รวมถึงเทคนิคความรู้ของเจ้าหน้าที่ในการผสมเทียมกระบือ ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาการผลิตกระบือ
คุณภาพเป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ในการเข้าร่วมประชาคมอาเชียน ไม่เสียโอกาสและเกิดความเสียหาย
ต่อทางราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขยายพันธุ์กระบือพันธุ์ดี
เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลน จังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๕๘ ขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวอันจะส่งผลต่อมูลค่าเพ่ิมสินค้า
และรายได้มั่นคงขึ้นของชาวพิษณุโลก 

วัตถุประสงค์ 
            ๑.   เพ่ือเร่งรัดการพัฒนาการผลิตกระบือคุณภาพลดปัญหาการขาดแคลน 

๒. เพ่ือส่งเสริมการตลาด สร้างรายได้แก่เกษตรกรจากมูลค่าเพ่ิมของกระบือพันธุ์ดี 

เป้าหมาย 
๑. เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ๓ กลุ่ม ๙๐ ครอบครัว 
๒. จ านวนกระบือได้รับการปรับปรุงพันธุ์ ๓๙๐ ตัว 

วิธีด าเนินการ 
๑. จดัท าข้อตกลงและเงื่อนไขการโครงการ 
๒. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการด าเนินการโครงการ 
๓.  ส ารวจความพร้อมและการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรในกลุ่มเป้าหมาย ๓ กลุ่ม 
๔.  การจัดแบ่งระดับเกษตรกร/พันธุ์กระบือและประเมินระดับการพัฒนา/ด าเนินงานส่งเสริมพัฒนา 
๕.  ด าเนินการฝึกอาชีพ ทักษะ ศึกษาดูงาน และการพัฒนาพันธุ์กระบือ ภายใต้กิจกรรม 



๕.๑ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกระบือแก่เกษตรกร ด้านอาหารสัตว์ การเลี้ยงการ
จัดการ แปลงพืชอาหารสัตว์ 

๕.๒ กิจกรรมปรับปรุงพันธุ์ การส่งเสริมสุขภาพกระบือ  
๕.๓ การจัดท ามาตรฐานฟาร์มกระบือไทยพิษณุโลก 

   
๖. การพัฒนาและขยายพันธุ์กระบือพันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชวีภาพ พ่อพันธุ์ และการบริการส่งเสริมสุขภาพ

กระบือ 
๗. จัดท าพันธุ์ประวัติกระบือ (Pedigree) โครงร่าง/เก็บสายพันธุกรรมที่ดี/น้ าเชื้อ 
๘. การจัดประชุมเสวนาร่วมเครือข่ายภาคกีารผลิตและตลาดกระบือพันธุ์ดี (business matching) ใน

ระบบมาตรฐานฟาร์มกระบือไทยในประเทศ 

งบประมาณ 
           งบประมาณกรมปศุสัตว์เป็นเงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 

สถานที่ด าเนินการ 
          จังหวัดพิษณุโลก 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
          ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก 
 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก 
 สถานีวิจัยทดสอบพันธ์สัตว์พิษณุโลก 
 
ที่ปรึกษาโครงการ 
          อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๒. เกษตรกรมีการน ามูลสัตว์ใช้แทนปุ๋ยเคมี 

 
ผู้เสนอโครงการ 
                                                    

     (นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ) 
                                                         ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก                                                 
ผู้เห็นชอบโครงการ 
............................................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................. .......................................................... 
 
                                                            

     



ผู้อนุมัติโครงการ 
.................................อนุมัติงบประมาณและโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขยายพันธุ์กระบือพันธุ์ดีเพ่ือลดปัญหาการ
ขาดแคลน จังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๕๙ ...................................................................................................................... 
 
                                                          

    
เอกสารแนบท้ายโครงการ-๑ 

แผนด าเนนิงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขยายพันธุ์กระบือพันธุ์ดีเพ่ือลดปัญหาการขาดแคลน  
จังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๕๘  

กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

๑. เสนอแผนงาน/โครงการ/
งบประมาณ 

            

๒. แต่งต้ังคณะท างานโครงการ
และประชมุซักซ้อม             
๓. คัดเลือกเกษตรกรร่วม
โครงการ/จัดฝึกอบรม/ดูงาน             
๔. การจัดท าแปลงหญ้าอาหาร
สัตว์/อาหารสัตว์             
๕. การปรับปรุงพันธุ์กระบือ/
จัดท าพันธุ์ประวัติ/เก็บน้ าเชื้อฯ             
๖. การประชุมเครือข่ายภาคี
กระบือคุณภาพ             
๗. บริการส่งเสริมสุขภาพกระบือ
พันธุ์ดี             
๘. ประชาสัมพันธ์ติดตาม
ประเมินผล/จัดท าสรุปผล             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 (เอกสารแนบท้ายโครงการ-๒) 
รายละเอียดงบประมาณโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการขยายพันธ์ุกระบือพันธุ์ดีเพื่อลดปัญหาการขาดแคลน  

จังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๕๘ รวม ๔๘๕,๐๐๐ บาท 

 

งบประมาณ จ านวน หมายเหต ุ

๑. กิจกรรมเสริมสรา้งศักยภาพการผลิตกระบือแก่เกษตรกร 
    ๑.๑ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและศึกษาดูงานการเลี้ยงกระบือนอกสถานท่ี (๘๐,๐๐๐ บาท) 
         - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเกษตรกร ๙๐ คน อัตรารายละ ๒๕๐ บาท/วัน จ านวน 
๑ วัน เป็นเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท 
         - ค่าพาหนะเดินทางเกษตรกร เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท 
         - ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ส าหรบัเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
         - ค่าตอบแทนวิทยากรอัตราช่ัวโมงละ ๑,๒๐๐ บาทรวม ๘ ช่ัวโมง  เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท 
         - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท 
         - ค่าวัสดุฝึกอบรม เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท          
         - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
         - ค่าวัสดุการเกษตร เป็นเงนิ ๕,๐๐๐ บาท 
         - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เปน็เงิน ๒,๐๐๐ บาท 
         - ค่าของขวัญและของสมนาคุณ เป็นเงิน ๑,๔๐๐ บาท 
  ๑.๒ การส่งเสริมภาคีเครือข่ายการผลิตและการตลาดกระบือพันธุ์ดีbusiness matching) ในและ
ต่างประเทศ โดยการประชุมเสวนาทางวิชาการส่งเสริมมาตรฐานคณุภาพ เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท 
 
๒.กิจกรรมปรับปรุงพันธุ์และการสง่เสริมสุขภาพกระบือ (๓๔๐,๐๐๐ บาท) 
   ๒.๑ การปรับปรุงพันธุ์กระบือ (๑๐๐,๐๐๐ บาท) 
         - ค่าใช้จ่ายการจัดท าทะเบยีนประวัติกระบือและการคัดสัตวพ์ันธุ์ดี (DNA Fingerprint) การส่งเสรมิ
มาตรฐานฟาร์มกระบือไทย การผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งกระบือพันธุ์ดี การเหนี่ยวน าการเป็นสัดและการผสม
เทียม ๕๐,๐๐๐ บาท 
         - ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ๒๕,๐๐๐ บาท 
         - ค่าจ้างเหมาท าเอกสารสรุปผลงาน/วัสดุประชาสัมพันธ/์โลร่างวัล/ประกาศนยีบัตร ๒๕,๐๐๐ บาท 
   ๒.๒ การพัฒนาสุขภาพและผลผลิตกระบือ (๒๓๐,๐๐๐ บาท) 
         - ค่าวัสดุเวชภณัฑส์ัตว์ ๙๕,๐๐๐ บาท 
         - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ๙๕,๐๐๐ บาท 
         - ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ๒๕,๐๐๐ บาท 
         - ค่าวัสดุส านักงาน ๕,๐๐๐ บาท 
         - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ๕,๐๐๐ บาท 
         - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๕,๐๐๐ บาท 
 
๓. กิจกรรมพัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์ (๔๐,๐๐๐ บาท) 
         - ค่าวัสดุการเกษตร  เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท 
         - ค่าวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๑๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓๓๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 

ค่าใช้จ่ายถัว
เฉลี่ยทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


