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 กำรศึกษำเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ ศึกษำสภำพกำรเลี้ยงและผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจของผู้เลี้ยงกระบือ 
โครงกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมำะสมตำมแผนที่ Agri-map ในจังหวัดนครรำชสีมำ เพ่ือต้องกำรทรำบปัญหำ 
อุปสรรค ในกำรน ำไปวำงแผนกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมมำกขึ้น 
 ผลกำรศึกษำพบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่อำยุมำกกว่ำ ๕๕ ปี เฉลี่ย ๕๓.๕๗ ปี จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ
ตอนต้น ร้อยละ ๘๕.๒๕ สมำชิกในครอบครัวเฉลี่ย ๕.๒๓ คน ท ำนำเป็นอำชีพหลัก วัตถุประสงค์กำรเลี้ยงกระบือเพ่ือ
ผลิตลูกขำย ระยะเวลำเลี้ยงกระบือเฉลี่ย ๑๓.๔๘ ปี เฉลี่ย ๖.๙๓ ตัว ใช้พ่อพันธุ์และกำรผสมเทียมในกำรผสมพันธุ์ 
ร้อยละ 50.00 คัดเลือกแม่พันธุ์กระบือร้อยละ ๕๙.๐๑ คอกกระบือยู่แยกกับบ้ำนพักร้อยละ ๕5.55 ใช้หญ้ำ
ธรรมชำติเลี้ยงกระบือร้อยละ 43.17 ใช้ฟำงข้ำวในกำรถนอมอำหำรสัตว์ร้อยละ ๙0.16 กระบือได้รับกำรฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคร้อยละ ๙๓.๔๔ ในรอบปีที่ผ่ำนมำมีรำยได้จำกกำรเลี้ยงกระบือเฉลี่ย ๕๗,๗๖๕.๖๔ บำท รำยจ่ำยเฉลี่ย 
๒๐,๑๕๘.๗๗ บำท ได้รับข่ำวสำรจำกอำสำปศุสัตว์ร้อยละ 34.37 มีทัศนคติและควำมพึงพอใจต่อกำรเลี้ยงกระบือ มี
ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุด คือกำรเลี้ยงกระบือ ปัญหำ อุปสรรคพบว่ำพ้ืนที่เลี้ยงไม่เพียงพอ ร้อยละ 25.71 ส่วน
กำรเปรียบเทียบสภำพกำรเลี้ยงกระบือและผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ จ ำแนกตำมกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคกระบือ 
พบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงกันที่ระดับนัยส ำคัญที่ ๐.๐๕ และทัศนคติและควำมพึงพอใจต่อกำรเลี้ยงกระบือของเกษตรกร
จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ พบว่ำแตกต่ำงกันที่ระดับนัยส ำคัญท่ี ๐.๐๕ จ ำนวน ๑๒ ประเดน็ 
  ส ำหรับข้อเสนอแนะ สำมำรถน ำผลกำรศึกษำไปใช้ส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือ ดังนี้ ๑) พ้ืนที่เลี้ยงไม่พอเพียง 
ต้องให้ปรับเข้ำสู่กำรเลี้ยงแบบประณีต ๒) แหล่งเงินทุนในกำรกู้ยืม รัฐควรจัดหำแหล่งเงินทุนในอัตรำดอกเบี้ยต่ ำ     
๓) กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงกระบือโดยภำครัฐจะต้องให้ มีกำรประเมินตลอดโครงกำร เพ่ือน ำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไข     
๔) ภำครัฐจะต้องก ำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนในกำรคัดเลือกเกษตรกรที่จะสมัครเข้ำร่วมโครงกำร   
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Abstract 

 This study aims to Study of raising conditions and economic returns of buffalo breeders. 
Project to modify inappropriate areas according to Agri-map in Nakhon Ratchasima Province to know 
the problems and obstacles in the implementation of a plan to promote buffalo farming to be more 
effective. 

The results of the study found that Most of the farmers were over 55 years old, average 
53.57 years, graduated from primary school, 85.25 percent, 5.23 family members on average, farming 
as their main occupation. Objectives of raising buffaloes to produce offspring for sale The average 
raising period for buffaloes was 13.48 years, the average was 6.93. Using sire and artificial insemination 
for mating 50.00%, 59.01 percent of buffalo breeds were selected, 55.55 percent of buffaloes were 
separated from the house, 43.17 percent of buffaloes were used natural grass, and 90% of rice straw 
was used for preserving animal feed 90.16. buffaloes were vaccinated against 93.44 percent in the 
past year, earning an average of 57,765.64 baht from raising buffaloes. Average expenditure 20,158.77 
baht, received news from livestock volunteers, 34.37 percent had attitudes and satisfaction towards 
raising buffaloes. The average is at the highest level. was raising buffaloes. Problems and obstacles 
found that the raising area was insufficient for 25.71%. Classified by vaccination against buffalo 
disease It was found that there was no difference at the significance level of 0.05 and the attitude 
and satisfaction towards raising buffaloes of the farmers classified by educational level. It was found 
that the difference was at the significance level of 0.05 for 12 issues. 

For suggestions the results of the study can be used to promote buffalo raising as follows:  
1) Insufficient raising area must be adapted to elaborate rearing; 2) source of funds for borrowing the 
government should provide funding sources at low interest rates. 3) The promotion of buffalo 
farming by the government must be assessed throughout the project in order to use the information 
for improvement. 4) The government must set clear criteria for selecting farmers who will apply to 
join the project. 
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