งานปศุสัตว

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

งานปศุสัตว เปนหนวยงานรวมของศูนยศึกษาการ

พั ฒ นาพิ กุ ล ทองฯ มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการศึ ก ษาทดลอง วิ จั ย
ดานปศุสัตวที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่พรุ และสอดคลองกับสภาพ
ภูมิ สังคม สาธิตการเลี้ยงสัตว การผลิตสัตว และการขยายผล
สัตวพันธุดีสูเกษตรกร เพื่อเปนทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ดานปศุสัตว แกเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป

ภารกิจหลักของงานปศุสัตว
สงเสริมการเลี้ยงแพะ

“...ใหเจาหนาที่กรมปศุสัตว ขยายพันธุแพะเพิ่มและใหขยายพื้นที่ปลูกหญาดวย
เพื่อรองรับการขยายพันธุแพะ ที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตดวย...”
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๑

งานปศุสัตว ไดดําเนินงานศึกษา ทดลอง วิจัย เกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุแพะที่
เหมาะสมมาตั้งแตป 2527 โดยศึกษารูปแบบและวิธีการเลี้ยงที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่
จั ง หวั ด นราธิ ว าส พบว า พั น ธุ แ พะที่ เ หมาะสมคื อ แพะพั น ธุ พื้ น เมื อ ง พั น ธุ ช าแนน
พันธุเองโกลนูเบียน และพันธุบ อร
การเลี้ย งแพะ สามารถเลี้ย งไดห ลายรู ป แบบ เชน การเลี้ ย งแบบขั งคอก
ตลอดเวลา เกษตรกรจะต องดู แลสุ ขภาพอย า งใกลชิ ดและตอ งตัด หญา ใหแ พะกิ น
ระบบเลี้ยงแบบผูกลาม เหมาะกับเกษตรกรรายยอยที่เลี้ยงแพะรวมกับการทํานาหรือ
สวนปาล ม มั ก จะเลี้ ย งแพะผู ก ล า มในตอนกลางวั น และขั ง คอกในตอน กลางคื น
การเลี้ยงแบบนี้จะตองใหหญาหรือพืชอาหารสัตวเพิ่มเติมในตอนเย็นและควรจัดหาน้ํา
ใสภาชนะใหแพะดื่มเปนครั้งคราว และระบบเลี้ยงแบบปลอยแทะเล็ม แพะจะไดกิน
หญาหรือพืชอาหารสัตวที่ขึ้นตามธรรมชาติ ไดรับอาหารหลายชนิด ทําใหไดโภชนาการ
ตามความตองการของรางกาย และทําใหตนทุนการผลิตต่ํา

พันธุพื้นเมือง

พันธุชาแนน

พันธุเ องโกลนูเบียน

พันธุบอร

ขั้นตอนการเลี้ยงแพะ
- การเลี้ยงดูพอพันธุแพะ นําแพะตัวผูอายุ 3 เดือน มาแยกเลี้ยงโดยใหไดรับอาหารพลังงานสูง
ทั้งหญาสดและอาหารขน และไดออกกําลังกายเพื่อใหรางกายแข็งแรง เริ่มใหพอพันธุแพะผสมพันธุได
เมื่ อ อายุ ค รบ 8 เดื อน โดยไม ค วรให พ อ พัน ธุ ผ สมพั นธุ แ บบคุ ม ฝู งกั บ แพะตั วเมี ย เกิ น กว า 20 ตั ว
กอนอายุครบ 1 ป
- การเลี้ยงดูแมพันธุแพะ ควรเริ่มผสมพันธุเมื่ออายุครบ 8 เดือน โดยแพะตัวเมียจะมีเวลาการ
เปนสัดอยู 3 วัน และจะเปนสัดครั้งตอไปหางจากครั้งแรก 21 วัน ในชวงกอนการผสมพันธุแพะตัว
เมียควรไดรับอาหาร ทั้งหญาสดและอาหารขน เพื่อเตรียมรางกายใหพรอมสําหรับการผสมพันธุ
- การดูแลลูกแพะ หลังจากคลอดลูกแพะควรไดกินน้ํานมเหลืองของแมแพะและปลอยใหลูก
แพะอยูกับแมแพะ 3-5 วัน แลวแยกลูกเอาไวอีกคอก รีดนมจากแมมาปอนใหลูกแพะทุกวัน การแยก
แมแพะและลูกแพะออกจากกัน จะชวยใหแมแพะมีรางกายที่สมบูรณ และกลับมาเปนสัดไดรวดเร็วขึ้น
เมื่ อลูก แพะอายุ 3 เดือน ใหทํา การคั ดเลือกไวเป นพอ-แม พันธุตอไปไดภายหลังจากแพะ
หยานม ใหมีการถายพยาธิและฉีดวัคซีนปองกันโรคปากเทาเปอย และควรฉีดวัคซีนสม่ําเสมอ

สงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว
งานปศุสัตว ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดนําผลการศึกษา ทดลอง วิจัย การปลูกพืชอาหารสัตวที่เหมาะสม
ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดมาสงเสริมใหกับเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย เพื่อเปนแหลงอาหารของโค กระบือ แกะ และ
แพะ ไมวาจะเปนหญาอะตราตั้ม หญาซิกแนลเลื้อย หญาเนเปยรปากชอง 1 และหญาพลิแคทูลั่ม
ขั้นตอนการปลูกหญาอาหารสัตว
- เตรียมดิน โดยตองไถยอยดินใหละเอียดรวนซุย เพื่อใหเหมาะกับการพักตัวของเมล็ดหญา ปรับปรุงดินดวย
หินปูนฝุน 1.5 ตัน/ไร หวานทั่วแปลง เวนไว 2 สัปดาห ทําการปลูกหญาโดยวิธีการปลูกแตกตางกันไปตามชนิดของหญา
ที่ตองการปลูก ดังนี้
หญาอะตราตั้ม ปลูกดวยเมล็ด ใชเมล็ดพันธุ 1.5-2 กก. หยอดเปนแถว ระยะหางระหวางแถว 50 ซม.
และการปลูกดวยทอนพันธุ ใชระยะปลูก 50x50 ซม. หลุมละ 2-3 ทอน
หญาซิกแนลเลื้อย ปลูกดวยทอนพันธุ ใชระยะปลูกระหวางหลุม 50x50 ซม. ปลูกหลุละ 2-3 ทอน
หญาเนเปยรปากชอง 1 ปลูกดวยทอนพันธุขนาด 2 ขอ ระยะหางระหวางตน 80 ซม. ระยะหางระหวาง
แถว 120 ซม. ปลูกหลุมละ 2 ทอน
หญาแคทูลมั่ ปลูกดวยเมล็ด ใชเมล็ดพันธุ 2 กก./ไร หยอดเปนแถว ระยะหางระหวางแถว 50 ซม. และ
ปลูกดวยทอนพันธุ ใชระยะปลูกระหวางหลุม 50x50 ซม. ปลูกหลุมละ 2-3 ทอน
- การใสปุย ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร รวมกับปุยคอก และหลังจากตัดหญาทุกครั้งใสปุยยูเรีย
10 กก./ไร

การสงเสริมการเลี้ยงไกเบตงพิกุลทอง
“...สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดพระราชดําริกับ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสตร ใหดําเนินการสงเสริม
การเลี้ยงปลาเกา ไกเบตง เปดเทศ เพื่อเสริมรายไดใหแกประชาชนชายแดนภาคใต…”
พระราชดําริ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2541

งานปศุสัตว ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นําไกเบตงไปผสมพันธุกับ
ไกแดงสุราษฏรจนไดลักษณะไกที่เฉพาะ คือขนสีเหลืองทองเกือบจะทั้งตัว เพศผู
จะมีโครงสรางใหญกวาตัวเมีย ปกที่สั้นไมสามารถบินได มีอัตราการเจริญเติบโตดี
สามารถเลี้ยงไดในสภาพฟารมที่มีโรงเรือนขุนไก และการเลี้ยงผสมผสานกับอาชีพ
การทําสวน สวนยาง สวนปาลม หรือสวนผลไมได นอกจากนี้ไดสรางมูลคาเพิ่ม
ใหแกไกเบตงพิกุลทอง โดยการจัดทํา ผลผลิตภัณฑเนื้อไก เบตงสดแชแข็ง และ
ขาวมันไกเบตงพิกุลทอง โดยขาวที่ใชในการทําขาวมันคือขาวหอมกระดังงา ซึ่ง
เปนขาวพื้นเมืองของจังหวัดนราธิวาส

การแปรรูปผลิตภัณฑเขากวางออน
งานปศุสัตว ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาลัย
สงขลานคริ น ทร นํ า เขากวางอ อ นไปสกั ด ทํ า เป น “แคปซู ล เขากวางอ อ น” เพื่ อ
เพิ่มมูลคาใหแกเขากวางออน ซึ่งเขากวางออน เปนสมุนไพรธรรมชาติที่ไดรับการยอมรับ
มานาน วาชวยควบคุมและสรางความสมดุลพลังในรางกายของมนุษย ทําใหการไหลเวียน
ของโลหิตดี ชวยบํ า รุงรักษาไต ชวยลดอาการออนเพลีย ทําใหมีภูมิ คุ มกั น บํ า รุงระบบ
ฮอรโมนเพศใหสมดุล ทั้งนี้งานปศุสัตวไดทดสอบการเลี้ยงกวางพันธุรูซาซึ่งเปนกวางขนาด
กลาง พบวา สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของจังหวัดนราธิวาสไดดี และสามารถ
นําเขากวางมาแปรรูปเปนผลผลิตภัณฑไดทั้ง แคปซูลเขากวางออน และวอดกาเขากวาง
ออน ซึ่งลวนมีสรรพคุณในการบํารุงรางกาย จัดจําหนายเปนผลิตภัณฑของศูนยศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ

การสนองพระราชดําริ
โครงการสงเสริมการเลี้ยงไกไขพระราชทานในเขตพื้นที่ภาคใต
“...ขอใหนําพันธุไกจากโครงการศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ ตําบลดานซาย อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
มาขยายพันธุที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อนําไปสงเสริมและขยายผลใหแกเกษตรกรที่สนใจตอไป...”
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ.๒๕61

งานปศุสัตว ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดําเนินโครงการสงเสริมการเลี้ยงไกไขพระราชทาน ในพื้นที่ภาคใต
ในป 2562 โดยรับไขไกจากศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ ตําบลดานซาย อําเภอดานซาย จังหวัดตาก ซึ่งเปน
สายพันธุลูกผสมระหวางพอพันธุโรดไอแลนดเรด (Rhode Island Red) กับแมพันธุบารพลีมัทร็อค (Barred Plymouth
Rock) สามารถแยกเพศลูกไกไดตั้งแตอายุ 1 วัน ดวยสีขนที่แตกตางกันอยางชัดเจน เพศเมียขนสีน้ําตาล เพศผูมีขนสีขาว
โดยไดรับไขไกจํานวน 320 ฟอง นํามาฟกจนสามารถฟกเปนตัวได 246 ตัว ไดไกตัวผู 118 ตัว ตัวเมีย 128 ตัว

