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โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณดีเดนแหงชาติ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

เกษตรกรดีเดนแหงชาติ (อาชีพเลี้ยงสัตว) 
สถาบันเกษตรกรดีเดนแหงชาติ (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสตัว) 

 

อาชีพเลี้ยงสัตว 
ดีเดนแหงชาติ 

กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว 
ดีเดนแหงชาติ 

 

 

 

 
 

นายมูฮํามัดกาแมล  เจะมะ 
กลุมวิสาหกิจชุมชน 

กลุมผูเลี้ยงไกประดูหางดําทุงชาง 

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนาน 
 

โดย :- กลุมวิจัยและพฒันาการถายทอดเทคโนโลยี  กองสงเสรมิและพัฒนาการปศุสตัว   
กรมปศุสัตว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 0 2653 4444 ตอ 2271 E-Mail :- transfer6@dld.go.th 
 
 
 

 

 
 

[กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว] 

mailto:transfer6@dld.go.th
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โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณดีเดนแหงชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

เกษตรกรดเีดนแหงชาติ (อาชีพเลี้ยงสัตว) 
สถาบันเกษตรกรดเีดนแหงชาติ (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว) 

 

หลักการและเหตุผล  

ดวยกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนโยบายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินงานโครงการคัดเลือก
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณดีเดนแหงชาติเปนประจําทุกป เพ่ือคนหาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
และสหกรณ ที่มีผลงานดีเดน เพื่อเปนการยกยองประกาศเกียรติคุณและเผยแพรผลงานใหปรากฏ
ตอสาธารณชน เสริมสรางขวัญและกําลังใจในการสรางผลงานที่เปนประโยชนตอสวนรวม และเปนแบบอยาง
ในแนวทางปฏิบัติของบุคคลสถาบันอ่ืนตอไป ในสวนของกรมปศุสัตวไดรับมอบหมายใหคัดเลือก จํานวน 2 ประเภท 
คือ เกษตรกรดีเดน (อาชีพเลี้ยงสัตว) และสถาบันเกษตรกรดีเดน (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว) 

วัตถุประสงค 

1. เกษตรกรดีเดน (อาชีพเล้ียงสัตว) 
o เพื่อคนหาเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตวที่ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ บําเพ็ญ-

ประโยชน เพ่ือชวยแกไขปญหาความเดือดรอนของสวนรวม 
o เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตวไดทํางานดวยความอุตสาหะ มานะ พยายามและพรอมท่ี

จะแขงขันกันสรางผลงานใหปรากฏตอสาธารชน 
o เพ่ือยกยองเกียรติคุณของเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตวใหปรากฏและยึดถือเปนตัวอยางในแนวทาง 

การปฏิบัติงานของบุคคลอ่ืนตอไป 
2. สถาบันเกษตรกรดีเดน (กลุมเกษตรกรเล้ียงสัตว) 
o เพื่อเผยแพรเกียรติคุณและผลงานของกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวใหปรากฏตอสาธารณชนและ 

เปนตัวอยางแกกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวอ่ืน ๆ 
o เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวใหมีประสิทธิภาพ

ดานปศุสัตวสูงข้ึน 
o เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย สาขา/ประเภทการคัดเลือกของกรมปศุสัตว 

1. เกษตรกรดีเดนแหงชาติ (อาชีพเลี้ยงสัตว) จํานวน 1 ราย 
2. สถาบันเกษตรกรดีเดนแหงชาต ิ(กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว) จํานวน 1 กลุม 
 
 
 
 

[กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว] 
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คุณสมบัติของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 

1. เกษตรกร (อาชีพเล้ียงสัตว) 
1.1 เปนเกษตรกรสัญชาติไทย มีความประพฤติดี ไมเคยมีประวัติเสื่อมเสียมากอน 
1.2 เปนผูประกอบอาชีพดวยความซ่ือสัตย สุจริต ยอมเสียสละเพ่ือสวนรวม 
1.3 เปนผูประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวมาไมนอยกวา 5 ป 
1.4 เปนเจาของฟารมสาธิตหรือฟารมตัวอยางภายใตโครงการสงเสริมอาชีพ การเลี้ยงสัตว 

ของกรมปศุสัตวและ/หรือมีกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีดานปศุสัตวใหแกเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป 
อยางตอเนื่อง 

1.5 เปน Smart Farmer ของกรมปศุสัตว 
1.6 เปนผูท่ีมีผลงานทางดานปศุสัตวดีเดนเปนพิเศษ และไดเผยแพรใหกับสวนรวมนําไป ใชประโยชน 

สมควรแกการยกยองใหเปนตัวอยางแกบุคคลอ่ืน 
1.7 พ้ืนท่ีดําเนินการเกษตรตองเปนพ้ืนท่ีถือครองท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
1.8 เปนผูท่ีไมเคยไดรับพระราชทานโลรางวัลเกษตรกรดีเดนแหงชาติสาขาเดียวกันมากอน 
1.9 ผูมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกตองมีคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80 หากมีคะแนนนอยกวาท่ีกําหนด

จะไมพิจารณาตัดสิน 
2. สถาบันเกษตรกร (กลุมเกษตรกรเล้ียงสัตว) 

2.1 เปนกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายหรือเปนกลุมท่ีรวมกัน
อยางเขมแข็งและข้ึนทะเบียนเพ่ือรับการสงเสริมและสนับสนุนจากสวนราชการมาแลวไมนอยกวา 3 ป 

2.2 เปนกลุมเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวของกรมปศุสัตว 
2.3 เปนกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวท่ีจัดตั้งและดําเนินกิจกรรมมาไมนอยกวา 3 ป 
2.4 ตองมีขอมูลยอนหลังใหคณะกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 ป 
2.5 เปนกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวท่ีไมเคยไดรับพระราชทานโลรางวัลดีเดนแหงชาติหรือไดรับมาแลว

ไมนอยกวา 5 ป จึงจะมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกได 

2.6 กลุมท่ีมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกตองมีคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80 หากมีคะแนนนอยกวา 
ท่ีกําหนดจะไมพิจารณาตัดสิน 

พ้ืนที่ดําเนินการ ดําเนินการคัดเลือกในพ้ืนท่ี  77  จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว] 
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ปฏิทินการคัดเลือกประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 

กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 
1. ระดับจังหวัด สนง.ปศจ.ท่ัวประเทศ สงผลการคัดเลือกให สนง.ปศข.      

ภายในเดือนตุลาคม 2560 

2. ระดับเขต สนง.ปศข. 1 – 9 สงผลการคัดเลือกใหกรมปศุสัตว    
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 

3. ระดับกรมปศุสัตว กรมปศุสัตว สงผลการคัดเลือกให กษ.                   
ภายในเดือนมกราคม 2561 

4. คัดเลือกเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกรและสหกรณดีเดน
แหงชาติ 

คณะอนุกรรมการฯ (กษ.) กุมภาพันธุ 2561 

คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร 
สถาบนัเกษตรกรและสหกรณ

ดีเดนแหงชาติ (กษ.) 

 
กุมภาพันธุ 2561 

5. จัดทําประกาศกรมปศุสัตว คณะกรรมการกรมปศุสัตว กุมภาพันธุ 2561 

6. จัดสงขอมูลประวัติ/ผลงาน
เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและ
สหกรณดีเดนแหงชาติ 

คณะกรรมการกรมปศุสัตว  
กุมภาพันธุ 2561 

7. เขารวมฝกซอมเพ่ือเตรียมความ
พรอมสําหรับการ 

   เขารับพระราชทานโลรางวัลฯ 

เกษตรกรดีเดนแหงชาติ 
ผูแทนกลุมเกษตรกรดีเดนแหงชาติ 

และเจาหนาท่ีจากหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

 
12 - 14พฤษภาคม 2561 

8. เขารับพระราชทานรางวัล 
   ในพระราชพิธีพืชมงคล 
   จรดพระนังคัลแรกนาขวัญฯ 

เกษตรกร ผูแทนกลุมเกษตรกร
ดีเดนแหงชาติ และเจาหนาท่ี 

จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

14 พฤษภาคม 2561 
(งานพระราชพิธีพืชมงคล 

จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ) 

9. ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน คณะกรรมการกรมปศุสัตว ปลายเดือนพฤษภาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว] 
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หลักเกณฑในการคัดเลือก 

1. เกษตรกรดีเดน (อาชีพเล้ียงสัตว) 

o ความคิดริเริ่มและความพยายามฟนฝาอุปสรรคในการสรางผลงาน (25 คะแนน) 

o ผลงานและความสําเร็จของผลงาน ท้ังปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานและ
ความยั่งยืนในอาชีพ (35 คะแนน) 

o ความเปนผูนําและการเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวมในดานตางๆ (20 คะแนน) 

o การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (20 คะแนน) 
2. สถาบันเกษตรกรดีเดน (กลุมเกษตรกรเล้ียงสัตว) 
o ความคิดริเริ่ม (10 คะแนน) 

o ความสามารถในการบริหารและจัดการสถาบัน (35 คะแนน) 
o บทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิกตอสถาบัน (25 คะแนน) 
o ความม่ันคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน (15 คะแนน) 

o การทํากิจกรรมดานสาธารณประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
(15 คะแนน) 
 

เงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 ดีเดนระดับชาต ิ
o เกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตวดีเดน (ดีเดนแหงชาติ) จํานวน 10,000 บาท  
o กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวดีเดน (ดีเดนแหงชาติ) จํานวน 10,000 บาท  

 ดีเดนระดับเขต 
o เกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตวดีเดน (ลําดับท่ี 1)  จํานวน   5,000 บาท  
o กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวดีเดน (ลําดับท่ี 1) จํานวน   5,000 บาท  

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. สรางขวัญกําลังใจและความภาคภูมิใจใหแกเกษตรกรและกลุมเกษตรกรดานการเลี้ยงสัตว ท่ีไดรับ
รางวัลดีเดน รวมท้ังทําใหเกิดความมุงม่ันในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว ใหยั่งยืนและพ่ึงตนเองได 

2. เปนแบบอยางและชวยกระตุนใหเกษตรกรและกลุมเกษตรกรดานการเลี้ยงสัตวรายอ่ืน ๆ เกิด
ความมุมานะในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตวของตนเองและกลุมใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 

3. การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวของประเทศในภาพรวมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามรูปแบบและ
มาตรฐานท่ีกําหนด สามารถสรางรายไดและความม่ันคงอยางยั่งยืน แกเกษตรกรและครอบครัว 

การติดตอประสานงาน 

น.ส. ประเทืองทิพย เสือเอก นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี 
กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว  0 2653 4444 ตอ 2271 E-mail : transfer6@dld.go.th  

 
 

 

[กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว] 
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เกษตรกรดีเดนแหงชาติ (อาชีพเลี้ยงสัตว) พ.ศ.2561 

 

 
 

 
ช่ือ – นามสกุล นายมูฮํามัดกาแมล  เจะมะ 
อายุ 41  ป 
การศึกษาสูงสุด ประถมศึกษาปท่ี 4 และประกาศนียบัตรคอมพิวเตอร

(ประเทศมาเลเซีย) 
สถานภาพการสมรส สมรส  
ปศุสัตวท่ีเลี้ยง แพะเน้ือ 57 ตัว ไกไข 1,000 ตัว 
ท่ีอยูปจจุบัน 17 หมูท่ี 6 ตําบลปะลกุาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ 
 จังหวัดนราธิวาส 
โทรศัพท 080 705 7375 
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๗ 
 

ความคิดริเร่ิมและความพยายามฟนฝาอุปสรรคในการสรางผลงาน 

นายมูฮํามัดกาแมล เจะมะ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
จังหวัดปตตานีและไดรับประกาศนียบัตรคอมพิวเตอรจากประเทศ-
มาเลเ ซีย  เดิมประกอบอาชีพค าขายจานดาวเ ทียมและอุปกรณ
คอมพิวเตอร แตมีใจรักและอยากจะประกอบอาชีพทางการเกษตร
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลี้ยงสัตว และในป 2554 ผูเปนพอไดเขารวม
โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต กิจกรรม
สงเสริมการเลี้ยงแพะ ทําใหบอยครั้งไดมีโอกาสเขารวมรับฟงและเขารับการ
อบรมจากหนวยงานปศุสัตวแทนผูเปนพอ รวมท้ังไดรับการสนับสนุนพันธุแพะ 
จํานวน  8  ตัว จากโครงการฯ ซ่ึงผูเปนพอไดมอบหมายใหตนเปนผูเลี้ยงแทน 

ในเดือนแรกแพะท่ีเลี้ยงประสบปญหาสุขภาพไมแข็งแรงทําใหแพะตาย 4 ตัว เหลือแพะอีกจํานวน 4 ตัว (เพศผู 
จํานวน 1 ตัว และเพศเมีย จํานวน 3 ตัว) จึงไดพยายามศึกษาหาความรูดานการเลี้ยงแพะเพ่ิมข้ึน รวมท้ังไดเขารับ
การอบรมการเลี้ยงแพะจนประสบความสําเร็จ แพะท่ีเลี้ยงสามารถใหผลผลิตจากแมพันธุ 3 ตัว รวม 18 ตัว 
ภายในระยะเวลาประมาณ 2 - 3 ป จึงเล็งเห็นวาการเลี้ยงแพะใหผลผลิตไดอยางรวดเร็ว ประกอบกับแพะเปนสัตว 
ข้ีเลน เลี้ยงแลวมีความสุขและการเลี้ยงแพะทําใหผอนคลายไมมีอารมณเครียดท่ีเกิดจากงานประจําในการทําธุรกิจ
จานดาวเทียมและอุปกรณคอมพิวเตอร จึงไดเลี้ยงแพะอยางจริงจัง โดยลงทุนซื้อแพะมาเลี้ยงทําใหไดผลผลิต 
เพ่ิมมากข้ึน สงผลใหโรงเรือนท่ีมีอยูคับแคบ การจัดการดูแลไมคอยสะดวก จึงตัดสินใจลงทุนกอสรางโรงเรือนใหม 
จํานวน 1 หลัง ขนาด 8 x 16 เมตร ดวยทุนของตนเอง การสรางโรงเรือนไดอาศัยหลักการ คือ งาย สะดวก และ
ปลอดภัย โดยจะตองปลอดภัยท้ังแพะและคนเลี้ยง ตอมาเม่ือป พ.ศ.2557 ดวยความตั้งใจจริงจึงไดรับการพิจารณา
จากสํานักงานปศุสัตวอําเภอบาเจาะใหเขารวมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 1 ฟารม 1 ตําบล โดยไดรับปจจัย
การผลิตจากโครงการเปนพอพันธุแพะ จํานวน 1 ตัว และแมพันธุแพะ จํานวน 10 ตัว ปจจุบันมีแพะ จํานวน 57 ตัว 

นอกจากกิจกรรมการเลี้ยงแพะ ไดมีแนวคิดใน
การดําเนินกิจกรรมดานปศุสัตวเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมความ
หลากหลายของชนิดสัตวและเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัว 
จึงเริ่มศึกษาอาชีพดานปศุสัตวอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการเลี้ยง
ไกไข ซ่ึงถือวาเปนอาชีพท่ีมีความนาสนใจ เนื่องจาก
ความตองการบริโภคไขไกในพ้ืนท่ีและจากขอมูลท่ีได
ทําการศึกษา พบวา ไขไกเปนที่นิยมบริโภคและตรง
ตามความตองการของทองตลาด จึงไดรวบรวมเงินทุน
ท่ีมีสรางโรงเรือนเลี้ยงไกไข ขนาดประมาณ 6 X 18 
เมตร ปจจุบันเลี้ยงไกไข จํานวน 1,000 ตัว ทําใหมี
รายไดเปนรายวัน เพ่ือเลี้ยงครอบครัว 
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๘ 
 

จากความสําเร็จในการเลี้ยงแพะทําใหไดรับรางวัลในการประกวดแพะ เมื่อป 2558 จํานวน 3 รางวัล 
ในงานมหกรรมปศุสัตวการตลาด ณ ตลาดกลางปศุสัตวจังหวัดนราธิวาส คือ รางวัลชนะเลิศการประกวดแพะพันธุ
ลูกผสม เพศผู ฟนแทมากกวา 1 คู รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แพะพันธุบอ เพศเมีย ฟนแทไมเกิน 1 คู และ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แพะพันธุบอเพศผู ฟนแทไมเกิน 1 คู ผลประกอบการจากการเลี้ยงแพะมีรายได 
หลังหลักตนทุน ป 2558 จํานวน 55,300 บาท ป 2559 จํานวน 120,200 บาท และ ป 2560 จํานวน 
308,364 บาท 

 

ผลงานและความสําเร็จของงานทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะที่ปฏบิัติงานและความ
ยั่งยืนในอาชีพ  

จากความพยายามตาง ๆ ทําให ปจจุบันศูนยเรียนรูการเลี้ยงสัตวประเภทแพะเนื้อของ นายมูฮํามัดกาแมล เจะ
มะ ประสบความสําเร็จในการพัฒนา ดังนี้ 

ดานพันธุสัตว จากการเริ่มตนเลี้ยงแพะเพียง 8 ตัว 
หลังจากนั้นไดมีการคัดเลือกสายพันธุ ทําใหปจจุบันมีแพะ 
57 ตัว โดยการเลือกสายพันธุแท 100 % โดยดูจาก
ลักษณะรูปร างที ่ม ีขนาดใหญ ลําต ัวยาวและกว างมี
กลามเนื ้อ ภายในฟารมจะมีแพะสายพันธุ แท ซึ ่งแพะ
พันธุที่เลี ้ยงภายในฟารม คือ พันธุบอ ลักษณะเดน คือ 
ขนาดรูปรางใหญ ล่ําสัน มีลําตัวใหญ ยาวและกวาง มี
กลามเนื้อมาก และมีลักษณะของกระดูกโครงรางใหญ
แข็งแรง อัตราการเจริญเติบโตดีเหมาะสําหรับเปนพอพันธุ  
และพันธุลูกผสมแองโกลนูเบียน ลักษณะเดน คือ ตัวใหญ 
ลําตัวกวาง อัตราการตายต่ําเปนแพะท่ีสามารถปรับตัวเขา
กับสภาพแวดลอมไดดี 

ดานการจัดการอาหารสัตว จะใหอาหารแพะวันละ 2 ครั้ง ประกอบดวย หญาเนเปยรปากชอง 1 วันละ 
150 กก. (สําหรับแพะ 57 ตัว) และใหอาหาร TMR ผสมเอง โดยใชวัตถุดิบงาย ๆ และราคาถูก เชน กากปาลม 
ผิวถ่ัว ขาวโพดบด รําขาว และน้ํา ใหกินตัวละ 150 กรัม แตถาเปนลูกแพะอายุ 2 – 6 เดือน เสริมดวยอาหารขน 
ตัวละ 200 กรัม เพ่ือใหแพะโตเร็วและมีสุขภาพดี นอกจากนี้ยังไดปลูกหญาในพ้ืนท่ี 10 ไร สําหรับแพะในฟารม 

ดานการจัดการฟารม โรงเรือนเลี้ยงแพะ ยกสูงจากพื้นประมาณ 2 เมตร เพื่อใหอากาศถายเทไดดี 
พ้ืนโรงเรือนฉาบดวยปูนเพ่ือใหงายตอการปดกวาดมูลแพะและงายตอการทําความสะอาด ภายในโรงเรือนแบงเปน
หอง ๆ (คอกแพะน็อคนดาว) ใหแพะไดอยูสบาย โดยโรงเรือนสามารถปรับขนาดหรือลดขนาดคอก ไดตามอายุของ
แพะท่ีเลี้ยง และบริเวณรางใหอาหารแพะสามารถดึงออกเพ่ือทําความสะอาดได ซ่ึงเปนนวัตกรรมเฉพาะของฟารม 
สิ่งสําคัญในการเลี้ยงแพะ คือ การทําความสะอาดคอก จะทําความสะอาดทุกวัน กวาดมูลแพะไดประมาณวันละ  
1 – 2 กระสอบ และนําไปเปนปุยใสแปลงหญา พืชผักผลไม โดยผานขบวนการหมักทําเปนปุยเพ่ือชวยประหยัด
คาใชจาย 
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๙ 
 

ดานการดูแลสุขภาพสัตว มีการทําวัคซีน
และเจาะเลือดประจําตามกําหนดเพ่ือใหม่ันใจวา
ปราศจากโรค โดยไดรับการรับรองฟารมเปน
ฟารมปลอดโรคบลูเซลลูซิส ระดับ B การดูแล
รักษาสุขภาพจะมีเจาหนาท่ีปศุสัตวเปนท่ีปรึกษา 
สวนการดูแลรักษาสุขภาพแพะเบื้องตนสามารถ
ดําเนินการเองได 

ดานการตลาด จําหนายแพะมีชีวิต พอแมพันธุ และแพะสําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมท้ังสราง
เครือขายกับเกษตรกรรายอื่น ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ นอกจากนี้ ยังไดสรางโรงเรือนแพะสําหรับเปนศูนยกลาง 
ในการซื้อขายพันธุแพะสําหรับเกษตรกรในอําเภอบาเจาะ และมีการประชาสัมพันธโดยการใชเทคโนโลยี 
ผานชองทาง Fackbook โดยใชชื่อโปรไฟล มูฮํามัดกาแมล เจะมะ และจากการที่อยูในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 
ซ่ึงอยูใกลประเทศมาเลเซียทําใหสามารถคาขายแพะไดสะดวก 
 

ความเปนผูนําและการเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวมในดานตาง ๆ   

นายมูฮํามัดกาแมล เจะมะ เปนผูท่ีมีความเปนผูนําในดานการประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะ พรอมท่ีจะ
แบงปนความรูและประสบการณแกเกษตรกรเพ่ือนบานท่ีมีความสนใจ และมีความเสียสละเพ่ือสวนรวมในดานตาง ๆ 
ดังนี้  

1) แบงปนแพะใหแกเกษตรกรที่มีความสนใจแตไมมีเงินลงทุน 
ซ้ือแพะ นําแพะของตนไปเลี้ยงและแบงปนผลประโยชนโดยการแบงลูกแพะ 

2) ชวยเหลือเกษตรกรท่ีมีปญหาเรื่องอาหารสัตว โดยใหไปตัด
หญาในแปลงพืชอาหารสัตวของตนเอง ยาถายพยาธิและแรธาตุกอน 

3) บริจาคแพะและไขไกที ่เลี ้ยงใหแก เพื่อนบาน และมัสยิด 
เพ่ือประกอบอาหารในงานบุญตาง ๆ 

4) เปนแหลงเรียนรูดานการเลี้ยงสัตวใหกรมปศุสัตว โดยใหความรู
แกเกษตรกรและผูสนใจในดานการเลี้ยงแพะ และเปนวิทยากรใหกับ
หนวยงานตาง ๆ 

5) เปนประธานเครือขายแพะ-แกะ ระดับจังหวัด 
6) เปนนายทะเบียนเครือขายเกษตรกรผู เลี้ยงแพะจังหวัด

นราธิวาส 
7) ใหความรวมมือกับหนวยงานของกรมปศุสัตวจัดทําฟารม

ปลอดโรคเปนประจําทุกป 
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๑๐ 
 

กิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

จากการศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงแพะมาอยางตอเนื่อง 
นายมูฮํามัดกาแมล เจะมะ ไดเรียนรูและ มีประสบการณดาน
การเลี้ยงแพะ จึงมีแนวคิดและหลักปฏิบัติในการประกอบ
อาชีพท่ีมีการอนุรักษธรรมชาติ  รักษาความสมด ุลตาม
ธรรมชาติ คนสัตวอยูรวมกันมีความสุข เกื้อกูลซึ่งกันและ
กันใชทรัพยากรที่มีอยู คุ มคาและ เกิดประโยชนมากท่ีสุด 
โดย 

1) นํามูลแพะและขี้แกลบจากการเลี้ยงไกไขมาเปนปุย โดยผานขบวนการหมักเพื่อเพิ่มคุณภาพปุย 
แลวนําไปใสผัก ผลไม แทนการใชปุยเคมี และเปนแบบอยางแนะนําใหเกษตรกรในทองถ่ินนําไปปฏิบัติดวย  

2) เลี้ยงแพะแบบปลอดสารเคมี เนนการจัดการฟารมและการสุขาภิบาลท่ีดี โดยยึดหลักการออกแบบสราง
โรงเรือนท่ีใหความสะดวก รวดเร็วประหยัดเวลาและงายตอการปฏิบัติงานใหความปลอดภัยท้ังคนและแพะ ไมมี
กลิ่นรบกวนเพ่ือนบาน 

3) ปรับปรุงพ้ืนท่ีดินทรายท่ีมีคุณภาพต่ําใหสามารถปลูกพืชอาหารสัตวได 
4) ใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุดไมกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน การนําตนกลวย มาเปน

อาหารเสริมใหไกไข 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว] 



๑๑ 
 

สถาบันเกษตรกรดีเดนแหงชาติ (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว) พ.ศ.2561 

 

 

 

จัดตั้งกลุมเมื่อ ป พ.ศ.2552 วันที่จดทะเบียน วันที่ 1 มกราคม 2557 

เลขทะเบียน 57-6-55-33-2-4459 อายุของกลุม รวม 9 ป 

สมาชิกแรกตั้ง จํานวน 12 คน สมาชิกปจจุบัน จํานวน  60  คน 

ประธานกลุม นางพรทิพย  รอนทอง เบอรโทรศัพท 089 556 4112 

ที่ตั้ง เลขที่ 46 หมูที่ 7 ตําบลทุงชาง อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน 

 

 

 

[กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว] 



๑๒ 
 

ความคิดริเร่ิมและความพยายามฟนฝาอุปสรรคในการสรางผลงาน 
 

สภาพพ้ืนท่ีอําเภอทุงชางเปนพ้ืนท่ีท่ีมี
ภู เขาลอมรอบทําให เนื้อ ท่ีทางการเกษตรมี
จํานวนจํากัด ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ
ทําการเกษตรเปนอาชีพหลักมีการเลี้ยงสัตวเปน
อาชีพเสริม ไดแก การเลี้ยงโคเนื้อ สุกร ไกพ้ืนเมือง 
เปด โดยเฉพาะไกพ้ืนเมืองมักจะเลี้ยงกันทุก
ครัวเรือนเนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีนิยมบริโภค
เนื้อไก เพราะเปนสัตวทองถิ่นที่สามารถนําไป
บริโภคเปนอาหาร ไดหลากหลายเมนู เกษตรกร
จึงรวมตัวกันจัดตั้ง กลุมผูเลี้ยงไกข้ึนในป พ.ศ.
2552 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตไกพ้ืนเมือง 
จําหนายในชุมชนเพื่อเปนรายไดเสริม มีสมาชิกเริ่มแรก จํานวน 12 คน แตเนื่องจากสมาชิกสวนใหญมีการ
เลี้ยงไกพ้ืนเมืองแบบตามมีตามเกิด ไมมีระบบการจัดการท่ีดี ทําใหประสบปญหาไกปวยตายมีอัตราการรอดต่ํา 
ซ่ึงเกิดผลกระทบทําใหผลประกอบการของกลุมขาดทุนและจํานวนไกมีไมเพียงพอท่ีจะจําหนายในชุมชน 
จากนั้นในปพ.ศ.2556 สมาชิกกลุมประสบปญหาไกแมพันธุไขเรี่ยราด บางตัวไมยอมฟกไข ทําใหมีเปอรเซ็นต
ฟกลูกไกออกมาจํานวนนอยมาก 

ป พ.ศ.2557 คณะกรรมการกลุมไดรับคําแนะนํา
จากสํานักงานปศุสัตวอําเภอทุงชาง โดยกําหนดระเบียบ
ขอบังคับของกลุมขึ้น และใหคําแนะนําทําใหกลุมมีการ
บริหารจัดการเปนระบบมากยิ่งข้ึน และไดนําไกพ้ืนเมือง 
คือ ไกประดูหางดําเขามาเลี้ยงในกลุม และไดข้ึนทะเบียน
กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวกับกรมปศุสัตวและจดทะเบียน
เปนวิสาหกิจชุมชนกลุมเลี้ยงไกประดูหางดําทุงชาง และป 
พ.ศ.2558 ไดรับสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสรางโรงผสม
อาหารและจัดซ้ือเครื่องผสมอาหาร เครื่องสับหญา ทําให
กลุมสามารถใหบริการสมาชิกดานอาหารสัตวไดอยาง 

เพียงพอป ตอมาในป พ.ศ.2559 ไดรับสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ในการกอสรางโรงแปรรูปและโรงพักไก 
นอกจากนี้ กลุมยังไดรับการสนับสนุนดานวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยแมโจ ในการ
พัฒนาและแปรรูปไกประดูหางดํา 

ปจจุบันกลุมวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไกประดูหางดําทุงชาง สามารถผลิตลูกไกเฉลี่ยเดือนละ 10,000 – 
14,000 ตัว ไกขุนเฉลี่ยเดือนละ 7,500 – 10,000 ตัว มียอดจําหนายไกขุนเฉลี่ยเดือนละ 6,000 – 
9,000 ตัว โดยเนนไกขุนท่ีมีคุณภาพ น้ําหนักตัวประมาณ 1-2 – 1.5 กก. (ตนน้ํา) มีการชําแหละและบรรจุภัณฑ
ท่ีมีมาตรฐาน (กลางน้ํา) เพ่ือสรางมูลคาใหสินคาของกลุม ท้ังไกสด ไกพรอมปรุงและประกอบอาหารปรุงสุก
ดวยเมนูตาง ๆ อาทิเชน ลาบไกค่ัว ไกนึ่ง ไกตมน้ําปลา ไกทอดน้ําปลา รวมถึงการผลิตไขไกอินทรีย เปนสินคา 
OTOP ในป พ.ศ.2560 โดยสินคาท่ีไดรับการข้ึนทะเบียน คือ “ไกประดูหางดําตมน้ําปลา” และมีชองทาง

[กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว] 



๑๓ 
 

การตลาด (ปลายน้ํา) สูผูบริโภคภายใตชื่อ “ไกประดูหางดําทุงชาง” ไดแก ตลาดสด ตลาดนัด รานอาหาร 
หางสรรพสินคา โรงแรมและรีสอรท รวมถึงตลาดประเทศเพ่ือนบาน (สปป.ลาว) 

ความสามารถในการบริหารจัดการสถาบัน 

กลุมวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไกประดูหางดําทุงชาง มีความสามารถในการบริหารจัดการสถาบันอยางเขมแข็ง
และยั่งยืน โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) มีระเบียบขอบังคับท่ีเอ้ือตอความสําเร็จของกลุม เพ่ือใหสมาชิกไดยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติ 
2) มีคณะกรรมการบริหารกลุม 3 ฝาย โดยแตละฝายมีการแบงงานตามความชํานาญของแตละบุคคล 
3) มีการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป โดยกําหนดใหมีการประชุมใหญประจําปในชวงเดือน

มกราคมของทุกป เพ่ือเปดโอกาสใหสมาชิกไดเสนอแนะขอมูลและสรุปผลการดําเนินงานของกลุม 
4) มีการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานของกลุมทุกดาน เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานของ

สมาชิกใหบรรลุวัตถุประสงค 
แผนและผลการดําเนินงาน ชวงตนน้ําเนนการ

พัฒนาระบบการเลี้ยงใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 
ท้ังดานการจัดการโรงเรือน สุขภาพ การปองกันควบคุมโรค
และการลดตนทุนการผลิตโดยเฉพาะในดานอาหารสัตว 
รวมถึงการสรางการรับรูเพื่อขยายเครือขายผูเลี้ยง ผาน
การประชาสัมพันธผานสื ่อตางๆ เชน โปสเตอร ปาย
ประชาสัมพันธ แผนพับและสื่อ INTERNET เปนตน แผน
ระยะกลาง จะเปนการพัฒนาชวงกลางน้ํา คือ การแปรรูป
และเพ่ิมมูลคาสินคา มีการสรางโรงฆาสัตวปกระดับชุมชน 
โรงแปรรูป เ พ่ือผลิตเนื้อไก ให มี คุณภาพและมีความ
ปลอดภัยทางดานอาหารสูผู บริโภค สวนแผนระยะยาว
ชวงปลายน้ํา เปนการพัฒนาทางดานการตลาด โดยการ
จัดหาสถานท่ีจําหนายและสรางเครือขายจําหนายไกสด ทํา
ใหเกิดการสรางระบบอาชีพใหมีความม่ันคงและยั่งยืน 
สามารถผลิตเนื้อไกปอนตลาดไดอยางตอเนื่องและเพียงพอ
ตอความตองการ 

การใหบริการแกสมาชิกกลุม 
o ดูแลสุขภาพของไก โดยกลุมมีอาสาปศุสัตวและมีกองทุนยาสัตวประจํากลุม เพ่ือใหบริการแกสมาชิก 
o เครื่องบดขาวโพด บริการสมาชิก รวมท้ังขาวโพดบดและอาหารสัตวท่ีผสมแลวจําหนายราคาถูกและ

นําผลกําไรท่ีไดรับเขาสูกลุม 
o เครื่องสับหญา เครื่องผสมอาหารสําหรับสมาชิกท่ีตองการผสมอาหารใชเลี้ยงไก 
o จัดซ้ือตูฟกไข มอบใหแกสมาชิกท่ีมีปญหาจํานวนไขมีมากเกินไป โดยสมาชิกออกเงินสมทบครึ่งหนึ่ง 
o คอกพักสัตว เปนคอกขุนไกของกลุมเพ่ือใหบริการรับซ้ือไกของสมาชิกท่ีตองการจําหนายเรงดวน 

แลวนํามาขุนเพ่ือเพ่ิมน้ําหนักสรางความสมบูรณกอนสงตลาด 
o โรงเชือดไก สําหรับบริการสมาชิกท่ีตองการเชือดไกจําหนายและแปรรูป 

[กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว] 



๑๔ 
 

o จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกเปนประจําและตอเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงไก 
ใหไดตามมาตรฐานฟารมของกรมปศุสัตว 

o สรางโลโกและแบรนดกลุมวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไกประดูหางดําทุงชางเพ่ือเปนสัญลักษณของกลุม 
o รานจําหนายผลิตภัณฑของสมาชิกเพ่ือสนองความตองการของผูบริโภค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

บทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิกตอสถาบัน 

กลุมผูเลี้ยงไกประดูทุงชางไดจัดทํากฎระเบียบกลุมโดย
สมาชิกทุกคนมีสวนรวมและมีระเบียบการบริหารจัดการกลุม 
ท่ีชัดเจน สมาชิกจะเข าร วมประชุม 2 เดือน/ครั้ ง  เ พ่ือ
ปรึกษาหารือและกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาอุปสรรค
ตาง ๆ โดยมีการจดบันทึกการประชุมทุกครั้งพรอมกับเก็บ
ขอมูลการผลิตของสมาชิกเพื่อใช ในการวางแผนการตลาด 
นอกจากนี ้ กลุ มยังจัดใหมีกิจกรรม เชน การเขารับการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงานตามสถานท่ีตาง ๆ การออกราน
ประชาสัมพันธ การเขารวมประกวดการทําอาหารดวยไกประดู- 

ทุงชาง การเขารวมแขงขันแปรรูปอาหาร ปจจุบันกลุมรวมกับ ธกส. เปดรานจําหนาย สาขาทุงชาง ในตลาด
ประชารัฐทุกวันพุธ 

สมาชิกสวนใหญพอใจกับการดําเนินงานของกลุมและมีสวนรวมในการดําเนินงานโดยระบุวา ปจจัยท่ีมี
ผลทําใหประสบความสําเร็จ ไดแก การดูแลเอาใจใส โดยเฉพาะการมีคอกกกลูกไกและการดูแลการกกลูกไก
เปนพิเศษ การทําวัคซีนและใหยาตามโปรแกรมที่กําหนด ระบบปองกันควบคุมโรคทางชีวภาพ การติดตาม
การดําเนินงานของกลุมและแกไขปญหาอยางทันทวงทีของเจาหนาที่ โดยในป พ.ศ.2560 ไดมีโครงการ 
เฝาระวังเหตุการณในกลุมผูเลี้ยงสัตวปก เพ่ือลดปญหาโรคติดตอ 

 
 

[กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว] 
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ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน 
 

จากการบริหารจัดการกลุมท่ีชัดเจนทําใหกลุมมีฐานะทางการเงินท่ีม่ันคง มีผลการดําเนินงานดังนี้ 
1) ดานงบประมาณและเงินทุน ไดรับสนับสนุนจากหนวยงาน

ตาง ๆ เพ่ือดําเนินการจัดตั้งกองทุนยาสัตว เขาฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
ไดรับปจจัยการผลิต วัตถุดิบสําหรับผสมอาหารสัตว พันธุไกพอแม
พันธุ และโรงเชือดไกขนาดเล็ก 

2) ดานระบบบัญชี กลุมไดจัดทําระบบบัญชีโดยประยุกตจาก
ระบบบัญชีมาตรฐานท่ัวไปเพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินงานและ    
งายตอการเขาใจของผูจัดทําบัญชี 

3) ดานการลดรายจาย จากการดําเนินงานท่ีผานมากลุมมีการ
บริหารจัดการดวยความรวมไมรวมมือและรวมแรงรวมใจ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของสมาชิกเปนหลัก เนนการลดรายจาย เชน 
การเลี้ยงไกพอแมพันธุ เพ่ือผลิตลูกไกเลี้ยงเองเพ่ือลดตนทุนคาพันธุสัตว จัดหาวัสดุในพ้ืนท่ีเพ่ือผลิตอาหารใชเอง 
เพื่อลดตนทุนคาอาหารสัตว และจําหนายเวชภัณฑยาสัตว วัคซีน ในราคาต่ํากวาทองตลาด เพื่อลดตนทุน 
คาดูแลรักษาสัตว 

4) ดานการเพ่ิมรายได โดยการพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดเทคนิคใหม ๆ เพ่ือนํามาใชในการเลี้ยงไก 
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหสมาชิกมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน พัฒนาระบบการผลิตใหพอเพียง 
ตอการจําหนายตามแผนการตลาดท่ีวางไวและหาตลาดใหม พัฒนาผลิตภัณฑและผลักดันใหเปนสินคา OTOP 
และพัฒนาสถานท่ีจําหนาย และบรรจุภัณฑภายใตชื่อไกประดูหางดําทุงชางใหไดมาตรฐาน เพ่ือยกระดับ
สถานท่ีจําหนายไปในหางสรรพสินคาและสามารถสงจําหนายไปยังตลาดประเทศเพ่ือนบานได 

5) สรุปกลุมมีทรัพยสินรวม จํานวน 3,706,200 บาท ประกอบดวย เงินทุนหมุนเวียน 230,400 บาท 
กองทุนยาสัตว 6,000 บาท งบประมาณจากหนวยงานตาง ๆ จํานวน 220,000 บาท สังหาริมทรัพย (วัสดุและ
อุปกรณ) จํานวน 832,800 บาท และ อสังหาริมทรัพย (อาคาร) จํานนวน 2,272,000 บาท 

กิจกรรมดานสาธารณประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. กิจกรรมดานสาธารณประโยชน กลุมไดดําเนินการ ดังนี้ 
1) เปนฟารมตนแบบใหแกเกษตรกรรายยอยในการ

เลี้ยงไกพ้ืนเมืองเพ่ือกําหนดเกณฑฟารมมาตรฐานการเลี้ยงไก
พ้ืนเมืองของกรมปศุสัตว 

2) สนับสนุนไกพอแมพันธุแกเกษตรกรในงานพิธีปลอย
พันธุสัตวน้ําเปนพระ-ราชกุศลถวายแดพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือนําไปขยายพันธุ 

3) มอบลูกไกประดูหางดําทุงชาง ใหแกกิจกรรมของโรงเรียนในพ้ืนท่ีอําเภอทุงชางเพ่ือนําไปศึกษาการ
เลี้ยงและประกอบเปนอาหารกลางวัน 

4) มอบไกประดูหางดําทุงชางชําแหละแลวใหแกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอําเภอทุงชางในการ
จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุข และงานประกวดอาหารปลอดภัยจากครัวไทยสูครัวโลก 

5) มอบไกประดูทุงชางท่ีตมสุกแลวใหแกคณะผูจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในการจัดกิจกรรมแขงขัน 
กินไกประดูทุงชาง 

[กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว] 



๑๖ 
 

6) สนับสนุนอาหารปรุงสุกในงานวันกํานัน/ผูใหญบาง เปนประจําทุกป 
7) เปนวิทยากรสอนหลักสูตรการแปรรูปอาหารและการบรรจุภัณฑไกประดูหางดําทุงชาง แกนักศึกษา 

กศน. ทุงชาง และเปนวิทยากรอบรมใหความรูใหแก โรงเรียน สมาชิก และเกษตรกรประเทศเพ่ือนบาน 
8) รวมออกรานในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี งานวัน-

อาสาสมัครสาธารณสุข รวมกิจกรรมของสํานักงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุงชาง 

9) สนับสนุนอาหารปรุงสุกในงานวันกํานัน/ผูใหญบานเปน
ประจําทุกป 

10) เปนฟารมสาธิตและเปนสถานท่ีศึกษาดูงานของ
หนวยงานตาง ๆ และประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปท้ังในประเทศ
และประชาชน สปป. ลาว 

2)  กิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กลุมสงเสริมใหสมาชิกดําเนินการ 
1) ใชปุยท่ีผลิตจากมูลไก ในนาขาว ในสวนผลไมเพ่ือลดปริมาณการใชสารเคมี 
2) ใชพืชสมุนไพรทองถ่ินเพ่ือการดูแลรักษาสุขภาพสัตว 
3) นําวัสดุในพ้ืนท่ี เชนขาวโพดมาบดผสมลําละเอียดใหไกกิน 
4) ปลูกหญา รูซี เนเปยรปากชอง 1 ใหไกกิน 
5) ทําน้ําหมักชีวภาพผสมน้ําใหไกกิน เพ่ือปองกันโรค 
6) ใชวัสดุในทองถ่ินในการกกลูกไกเพ่ือประหยัดตนทุนคาไฟฟา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูประสานงาน/ช่ือผูใหขอมูล 
นางสาวประเทืองทิพย  เสือเอก  

นกัทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
กรมปศุสัตว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 0 2653 4477, 0 2653 4444 ตอ 2271 E-mail :- transfer6@dld.go.th 
 
 
 

[กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว] 



๑๗ 
 

พ้ืนท่ีเปาหมายและกําหนดการคัดเลือกฯ กรมปศุสัตว ป พ.ศ.2561 
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