
งานปศุสัตว�
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

งานปศุสัตว� เป�นหน�วยงานร�วมของศูนย�ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ มีภารกิจหลักในการศึกษาทดลอง วิจัย            
ด#านปศุสัตว�ท่ีเหมาะสมสําหรับพ้ืนท่ีพรุ และสอดคล#องกับสภาพ
ภูมิสังคม สาธิตการเล้ียงสัตว� การผลิตสัตว� และการขยายผล  
สัตว�พันธุ�ดีสู�เกษตรกร เพ่ือเป�นทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ด#านปศุสัตว� แก�เกษตรกรและผู#สนใจท่ัวไป

           บุคลากรของงานปศุสัตว� ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป�นบุคลากรในสังกัดของกรมปศุสัตว� กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ� รวมท้ังส้ิน 26 ราย ซ่ึงประกอบด#วย ข#าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ#างประจํา ลูกจ#างชั่วคราวรายเดือน และลูกจ#าง
ชั่วคราวรายวัน ดังน้ี

บุคลากร
เพศ

รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง

ข#าราชการ 1 - 1

พนักงานราชการ 10 4 15

ลูกจ#างประจํา 1 - 1

ลูกจ#างชั่วคราวรายเดือน 6 1 7

ลูกจ#างชั่วคราวรายวัน 1 1 2

รวม 26

บุคลากร



ส"งเสริมการเล้ียงแพะ

           พันธุ�พ้ืนเมือง                                   พันธุ�ชาแนน

        พันธุ�เองโกลนูเบียน                                  พันธุ�บอร�

“...ให�เจ�าหน�าท่ีกรมปศุสัตว� ขยายพันธุ�แพะเพ่ิมและให�ขยายพ้ืนท่ีปลูกหญ�าด�วย 
เพ่ือรองรับการขยายพันธุ�แพะ ท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคตด�วย...”

พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ#า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๑

งานปศุสัตว� ได#ดําเนินงานศึกษา ทดลอง วิจัย เกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุ�แพะท่ี
เหมาะสมมาต้ังแต�ปE 2527 โดยศึกษารูปแบบและวิธีการเล้ียงท่ีเหมาะสมสําหรับพ้ืนท่ี
จังหวัดนราธิวาส พบว�า พันธุ�แพะท่ีเหมาะสมคือ แพะพันธุ�พ้ืนเมือง พันธุ�ชาแนน 
พันธุ�เองโกลนูเบียน และพันธุ�บอร�

ภารกิจหลักของงานปศุสัตว�

การเล้ียงแพะ สามารถเล้ียงได# 3 รูปแบบ ดังน้ี
 1) การเล้ียงแบบขังคอกตลอดเวลา เกษตรกรจะต#องดูแลสุขภาพอย�าง

ใกล#ชิดและต#องตัดหญ#าให#แพะกิน 
 2) ระบบเล้ียงแบบผูกล'าม เหมาะกับเกษตรกรรายย�อยท่ีเล้ียงแพะร�วมกับ

การทํานาหรือสวนปาล�ม มักจะเล้ียงแพะผูกล�ามในตอนกลางวัน และขังคอกในตอน 
กลางคืน การเล้ียงแบบน้ีจะต#องให#หญ#าหรือพืชอาหารสัตว�เพ่ิมเติมในตอนเย็นและควร
จัดหานํ้าใส�ภาชนะให#แพะด่ืมเป�นคร้ังคราว 

 3) ระบบเล้ียงแบบปล'อยแทะเล็ม แพะจะได#กินหญ#าหรือพืชอาหารสัตว�ท่ี
ข้ึนตามธรรมชาติ ได#รับอาหารหลายชนิด ทําให#ได#โภชนาการตามความต#องการของ
ร�างกาย และทําให#ต#นทุนการผลิตตํ่า 



ขั้นตอนการเล้ียงแพะ
- การเล้ียงดูพ�อพันธุ�แพะ นําแพะตัวผู#อายุ 3 เดือน มาแยกเล้ียงโดยให#ได#รับอาหารพลังงานสูง 

ท้ังหญ#าสดและอาหารข#น และได#ออกกําลังกายเพ่ือให#ร�างกายแข็งแรง เร่ิมให#พ�อพันธุ�แพะผสมพันธุ�ได#
เมื่ออายุครบ 8 เดือน โดยไม�ควรให#พ�อพันธุ�ผสมพันธุ�แบบคุมฝูงกับแพะตัวเมียเกินกว�า 20 ตัว          
ก�อนอายุครบ 1 ปE 

- การเล้ียงดูแม�พันธุ�แพะ ควรเร่ิมผสมพันธุ�เมื่ออายุครบ 8 เดือน โดยแพะตัวเมียจะมีเวลาการ
เป�นสัดอยู� 3 วัน และจะเป�นสัดคร้ังต�อไปห�างจากคร้ังแรก 21 วัน ในช�วงก�อนการผสมพันธุ�แพะตัว
เมียควรได#รับอาหาร ท้ังหญ#าสดและอาหารข#น เพ่ือเตรียมร�างกายให#พร#อมสําหรับการผสมพันธุ�

- การดูแลลูกแพะ หลังจากคลอดลูกแพะควรได#กินนํ้านมเหลืองของแม�แพะและปล�อยให#ลูก
แพะอยู�กับแม�แพะ 3-5 วัน แล#วแยกลูกเอาไว#อีกคอก รีดนมจากแม�มาปKอนให#ลูกแพะทุกวัน การแยก
แม�แพะและลูกแพะออกจากกัน จะช�วยให#แม�แพะมีร�างกายท่ีสมบูรณ� และกลับมาเป�นสัดได#รวดเร็วข้ึน

เมื่อลูกแพะอายุ 3 เดือน ให#ทําการคัดเลือกไว#เป�นพ�อ-แม�พันธุ�ต�อไปได#ภายหลังจากแพะ          
หย�านม ให#มีการถ�ายพยาธิและฉีดวัคซีนปKองกันโรคปากเท#าเปMNอย และควรฉีดวัคซีนสม่ําเสมอ

ส"งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว�

งานปศุสัตว� ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได#นําผลการศึกษา ทดลอง วิจัย การปลูกพืชอาหารสัตว�ท่ีเหมาะสม
ในพ้ืนท่ีดินเปร้ียวจัดมาส�งเสริมให#กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีขยายผลของศูนย� เพ่ือเป�นแหล�งอาหารของโค กระบือ แกะ และ
แพะ ไม�ว�าจะเป�นหญ#าอะตราต้ัม หญ#าซิกแนลเล้ือย หญ#าเนเปEยร�ปากช�อง 1 และหญ#าพลิแคทูลั่ม

ขั้นตอนการปลูกหญ,าอาหารสัตว�
- เตรียมดิน โดยต#องไถย�อยดินให#ละเอียดร�วนซุย เพ่ือให#เหมาะกับการพักตัวของเมล็ดหญ#า ปรับปรุงดินด#วย

หินปูนฝุOน 1.5 ตัน/ไร� หว�านท่ัวแปลง เว#นไว# 2 สัปดาห� ทําการปลูกหญ#าโดยวิธีการปลูกแตกต�างกันไปตามชนิดของหญ#า   
ท่ีต#องการปลูก ดังน้ี

หญ#าอะตราต้ัม ปลูกด#วยเมล็ด ใช#เมล็ดพันธุ� 1.5-2 กก. หยอดเป�นแถว ระยะห�างระหว�างแถว 50 ซม. 
และการปลูกด#วยท�อนพันธุ� ใช#ระยะปลูก 50x50 ซม. หลุมละ 2-3 ท�อน

หญ#าซิกแนลเล้ือย ปลูกด#วยท�อนพันธุ� ใช#ระยะปลูกระหว�างหลุม 50x50 ซม. ปลูกหลุละ 2-3 ท�อน 
หญ#าเนเปEยร�ปากช�อง 1 ปลูกด#วยท�อนพันธุ�ขนาด 2 ข#อ ระยะห�างระหว�างต#น 80 ซม. ระยะห�างระหว�าง

แถว 120 ซม. ปลูกหลุมละ 2 ท�อน
หญ#าแคทูลั่ม ปลูกด#วยเมล็ด ใช#เมล็ดพันธุ� 2 กก./ไร� หยอดเป�นแถว ระยะห�างระหว�างแถว 50 ซม. และ

ปลูกด#วยท�อนพันธุ� ใช#ระยะปลูกระหว�างหลุม 50x50 ซม. ปลูกหลุมละ 2-3 ท�อน 
- การใส'ปุ/ย ใส�ปุRยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร� ร�วมกับปุRยคอก และหลังจากตัดหญ#าทุกคร้ังใส�ปุRยยูเรีย            

10 กก./ไร� 



การส"งเสริมการเล้ียงไก"เบตงพิกุลทอง

“...สมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ ได�พระราชดําริกับ พล.ต.สน่ัน ขจรประศาสตร� ให�ดําเนินการส2งเสริม
การเล้ียงปลาเก3า ไก2เบตง เป4ดเทศ เพ่ือเสริมรายได�ให�แก2ประชาชนชายแดนภาคใต�…”                                                                

              พระราชดําริ สมเด็จพระนางเจ#าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปEหลวง                                       
เม่ือวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2541

งานปศุสัตว� ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นําไก�เบตงไปผสมพันธุ�กับ
ไก�แดงสุราษฏร�จนได#ลักษณะไก�ท่ีเฉพาะ คือขนสีเหลืองทองเกือบจะท้ังตัว เพศผู#
จะมีโครงสร#างใหญ�กว�าตัวเมีย ปEกท่ีส้ันไม�สามารถบินได# มีอัตราการเจริญเติบโตดี
สามารถเล้ียงได#ในสภาพฟาร�มท่ีมีโรงเรือนขุนไก� และการเล้ียงผสมผสานกับอาชีพ
การทําสวน สวนยาง สวนปาล�ม หรือสวนผลไม#ได# นอกจากน้ีได#สร#างมูลค�าเพ่ิม
ให#แก�ไก�เบตงพิกุลทอง โดยการจัดทําผลผลิตภัณฑ�เน้ือไก�เบตงสดแช�แข็ง และ         
ข#าวมันไก�เบตงพิกุลทอง โดยข#าวท่ีใช#ในการทําข#าวมันคือข#าวหอมกระดังงา ซ่ึง
เป�นข#าวพ้ืนเมืองของจังหวัดนราธิวาส

การแปรรูปผลิตภัณฑ�เขากวางอ"อน

งานปศุสัตว� ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร�วมกับคณะเภสัชศาสตร� มหาลัย

สงขลานครินทร� นําเขากวางอ�อนไปสกัดทําเป�น “แคปซูลเขากวางอ'อน” เพ่ือ          
เพ่ิมมูลค�าให#แก�เขากวางอ�อน ซ่ึงเขากวางอ�อน เป�นสมุนไพรธรรมชาติท่ีได#รับการยอมรับ 
มานาน ว�าช�วยควบคุมและสร#างความสมดุลพลังในร�างกายของมนุษย� ทําให#การไหลเวียน
ของโลหิตดี ช�วยบํารุงรักษาไต ช�วยลดอาการอ�อนเพลีย ทําให#มีภูมิคุ#มกัน บํารุงระบบ
ฮอร�โมนเพศให#สมดุล ท้ังน้ีงานปศุสัตว�ได#ทดสอบการเล้ียงกวางพันธุ�รูซ�าซ่ึงเป�นกวางขนาด
กลาง พบว�า สามารถปรับตัวเข#ากับสภาพแวดล#อมของจังหวัดนราธิวาสได#ดี และสามารถ
นําเขากวางมาแปรรูปเป�นผลผลิตภัณฑ�ได#ท้ัง แคปซูลเขากวางอ�อน และวอดก#าเขากวาง
อ�อน ซ่ึงล#วนมีสรรพคุณในการบํารุงร�างกาย จัดจําหน�ายเป�นผลิตภัณฑ�ของศูนย�ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ 



การสนองพระราชดําริ

โครงการส"งเสริมการเล้ียงไก"ไข"พระราชทานในเขตพ้ืนท่ีภาคใต1

“...ขอให�นําพันธุ�ไก2จากโครงการศูนย�พัฒนาปศุสัตว�ตามพระราชดําริ ตําบลด2านซ�าย อําเภอด2านซ�าย จังหวัดเลย 
มาขยายพันธุ�ที่ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพ่ือนําไปส2งเสริมและขยายผลให�แก2เกษตรกรท่ีสนใจต2อไป...” 

พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ#า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันท่ี ๒6 กันยายน พ.ศ.๒๕61

งานปศุสัตว� ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดําเนินโครงการส�งเสริมการเล้ียงไก�ไข�พระราชทาน ในพ้ืนท่ีภาคใต#
ในปE 2562 โดยรับไข�ไก�จากศูนย�พัฒนาปศุสัตว�ตามพระราชดําริ ตําบลด�านซ#าย อําเภอด�านซ#าย จังหวัดตาก ซ่ึงเป�น           
สายพันธุ�ลูกผสมระหว�างพ�อพันธุ�โรXดไอแลนด�เรด (Rhode Island Red) กับแม�พันธุ�บาร�พลีมัทร็อค (Barred Plymouth 
Rock) สามารถแยกเพศลูกไก�ได#ต้ังแต�อายุ 1 วัน ด#วยสีขนท่ีแตกต�างกันอย�างชัดเจน เพศเมียขนสีนํ้าตาล เพศผู#มีขนสีขาว 
งานปศุสัตว� ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได#ดําเนินโครงการส�งเสริมการเล้ียงไก�ไข�พระราชทาน ในพ้ืนท่ีภาคใต# 3 
ด#าน คือ ด#านงานทดสอบ ด#านงานผลิต และด#านงานส�งเสริม





การสนองพระราชดําริ

โครงการเป2ดไข"พระราชทานในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส
“...ขอให�ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทดลองเล้ียงเป4ดเพ่ิมเติม เพ่ือส2งเสริมให�กับโรงเรียนภายใต�โครงการ

ส2งเสริมไก2ไข2พระราชทานเขตพ้ืนท่ีภาคใต�อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ...” 
“...ควรส2งเสริมการเพาะขยายพันธุ�เป4ด โดยการเล้ียงให�เป4นระบบเป<ดในโรงเรียนท่ีประสบป=ญหานํ้าท2วม ได�แก2 

โรงเรียนบ�านหัวเขา โรงเรียนบ�านปลักปลา และโรงเรียนบ�านโคกสยา อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส...” 
“...เห็นควรให�ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ดําเนินการเล้ียงเป4ดเพ่ิมเติมเพ่ือ

ส2งเสริมให�แก2เกษตรกร ท้ังน้ีการเล้ียงเป4ดสามารถดําเนินการได�ในพ้ืนท่ีภาคใต�ที่มีสภาพภูมิอากาศฝนตกชุก...” 
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ#า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันท่ี ๒3 กันยายน พ.ศ.๒๕62

งานปศุสัตว� ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดําเนินโครงการเป�ดไข�พระราชทานในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ในปE 
2562 โดยรับพันธุ�เป�ดไข�สาวจากศูนย�พัฒนาปศุสัตว�ตามพระราชดําริ ตําบลด�านซ#าย อําเภอด�านซ#าย จังหวัดตาก 
จํานวน 309 ตัว งานปศุสัตว� ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได#ดําเนินทําการโครงการเป�ดไข�พระราชทานในพ้ืนท่ี
จังหวัดนราธิวาส โดยทดสอบเล้ียงเป�ดไข� 3 พ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีโรงเรียนๆ ละ 50 ตัว (โรงเรียนอิสลามบูรพา โรงเรียน
โคกสยา และโรงเรียนปลักปลา) พ้ืนท่ีเกษตรกรๆ ละ 20 ตัว และพ้ืนท่ีศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จํานวน 59 ตัว 
แบ�งเป�นเพศเมีย 50 ตัว และเพศผู# 9 ตัว



โครงการสร1างฝูงพันธุ�ไก"เบตง-พิกุลทอง

กิจกรรมการดําเนินงานในป4งบประมาณ 2563

งานปศุสัตว� ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได#ดําเนินงานศึกษา ทดลอง วิจัย เกี่ยวกับการสร#างฝูงต#นพันธุ�
ไก�เบตงพิกุลทองมาต้ังแต�ปE 2562 โดยศึกษาความหลากหลายของลักษณ�ปรากฏ (phenotype) สําหรับใช#กําหนด
เกณฑ�การคัดเลือกในการสร#างอัตลักษณ�และมาตรฐานไก�เบตงพิกุลทองรุ�นต#นพันธุ� (Betong Pikulthong Chicken 
breed standard and characteristics) และลักษณะทางเศรษฐกิจเพ่ือการผลิตไก�เบตงพิกุลทองเชิงการค#า นํ้าหนักตัว
และอัตราการเจริญเติบโตท่ีอายุต�างๆ กัน และสัดส�วนร�างกาย พบว�า ค�าเฉล่ียของนํ้าหนักตัวไก�เบตงเพศผู#และเพศเมีย
ระยะการเจริญเติบโตต้ังแต�แรกเกิดถึงอายุ 18 สัปดาห�เพศผู#มีนํ้าหนัก 1.702 กิโลกรัม คิดเป�น 53.9 เปอร�เซ็นต�ของ
นํ้าหนักเพศผู#เต็มวัย เพศเมียมีนํ้าหนัก 1.245 กิโลกรัม คิดเป�น 60.4 เปอร�เซ็นต�ของนํ้าหนักเพศเมียเต็มวัย ใช#เวลใน
การเจริญเติบโตก�อนเข#าสู�การโตเต็มวัยเป�นคุณสมบัติหน่ึงของไก�ที่ดี

 ลักษณะปรากฏท่ีพบเป�นส�วนใหญ�ของฝูง สามารถนําไปใช#กําหนดเป�นลักษณะประจําพันธุ�ไก�เบตงพิกุล
ทอง คือ สีตา: สีเหลือง, สีปาก: สีเหลืองปนนํ้าตาล, สีแข#ง: สีเหลือง, สีขนลําตัว: สีนํ้าตาลอ�อน, สีขนหาง: สีนํ้าตาล
อ�อน, สีผิวหนัง: สีขาว, ลักษณะขนปEก: ขนปEกอ�อน ลักษณะท่ีมีความหลากหลายสูง มีสัดส�วนมากท่ีสุด 3 ลําดับ
แรก คือ ลักษณะหงอน: จักร 7 แฉก 6 แฉก และ 5 แฉก, สีสร#อยคอ: เพศผู# สีเหลือง สีกรด และเพศเมีย สีนํ้าตาล
เหลือง, สีสร#อยหลัง: ในเพศผู# สีกรด สีเหลือง และ ในเพศเมีย สีนํ้าตาลอ�อน 

แรกเกิด อายุ 1 สัปดาห� อายุ 2 สัปดาห� อายุ 3 สัปดาห� อายุ 4 สัปดาห�

อายุ 5 สัปดาห� อายุ 6 สัปดาห� อายุ 7 สัปดาห� อายุ 8 สัปดาห� อายุ 9 สัปดาห�

อายุ 10 สัปดาห� อายุ 11 สัปดาห� อายุ 12 สัปดาห� อายุ 13 สัปดาห� อายุ 14 สัปดาห�

อายุ 15 สัปดาห� อายุ 16 สัปดาห� อายุ 17 สัปดาห� อายุ 18 สัปดาห�



ส"งเสริมการเล้ียงเป2ด

ส"งเสริมการเล้ียงไก"ลูกผสมพ้ืนเมือง

 งานปศสุตัว ์ศนูยศ์กึษาการพฒันาพิกุลทองฯ ไดด้าํเนินการจดัทาํโครงการฝึกอบรมการเลี &ยงเป็ดเทศ  
ณ งานปศุสัตว ์ศูนยศ์ึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตาํบลกะลุวอเหนือ  อาํเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส ให้แก่
เกษตรกรในพื&นที1ศนูยส์าขาและพื&นที1ที1มีพระราชดาํริใหด้าํเนินการของศนูยศ์กึษาการพฒันาพิกลุทองฯ จาํนวน 
40 ราย โดยใหเ้กษตรกรไดศ้ึกษาและเรียนรูว้ิธีการเลี &ยงเป็ดเทศที1ถูกตอ้ง เป็นการสรา้งงาน สรา้งรายได ้และ
พฒันาอาชีพการเลี &ยงเป็ดเทศใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ1มขึ &นแก่เกษตรกรในพื&นที1

 งานปศสุตัว ์ศนูยศ์กึษาการพฒันาพิกุลทองฯ ไดด้าํเนินการจดัทาํโครงการฝึกอบรมการเลี &ยงเป็ดเทศ  
ณ งานปศุสัตว ์ศูนยศ์ึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตาํบลกะลุวอเหนือ  อาํเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส ให้แก่
เกษตรกรในพื&นที1หมู่บา้นรอบศนูยแ์ละศนูยส์าขาของศนูยศ์กึษาการพฒันาพิกุลทองฯ จาํนวน 20 ราย โดยให้
เกษตรกรไดศ้กึษาและเรยีนรูว้ิธีการเลี &ยงไก่ลกูผสมพื&นเมืองที1ถกูตอ้ง เป็นการสรา้งงาน สรา้งรายได ้และพฒันา
อาชีพการเลี &ยงไก่ลูกผสมพื&นเมือง ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ1มขึ &นแก่เกษตรกรในพื&นที1 พร#อมท้ัง
สนับสนุนปwจจัยการผลิต ได#แก� พันธุ�ไก�ลูกผสมพ้ืนเมือง และ อาหารสําเร็จรูป 



การอบรมภายใต1ผลสําเร็จของศูนย�หลักสูตร “การเล้ียงสัตว�ป8ก (ไก"และเป2ด)”

 จัดทําโครงการฝxกอบรมเกษตรกรภายใต#ผลสําเร็จของศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ณ อาคารพิกุลกนก 
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีผู#เข#ารับการอบรมจํานวน 50 
ราย  โดยใช#ความรู#ท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได#
พระราชทานแนวพระราชดําริไว# มาถ�ายทอดแก�ราษฎรท่ีมีปwญหาเร่ืองท่ีดินทํากินและประสบปwญหาด#านการ
ประกอบอาชีพการเล้ียงสัตว�ปEก (ไก�และเป�ด) อาทิ เร่ืองการเล้ียงสัตว�ปEกในโรงเรือน อุปกรณ�ในการเล้ียงและการ
จัดการเล้ียงดู  พร#อมท้ังสนับสนุนปwจจัยการผลิตให#ผู#เข#ารับการอบรม ได#แก� พันธุ�ลูกไก�พ้ืนเมือง และ อาหาร
สําเร็จรูป (ไก�พ้ืนเมือง)


