โครงการให้ บริการวิชาการและวิชาชี พด้ านการเพาะเลียงปศุสัตว์ หลักสู ตร "การเลียงแพะ-แกะ"
ประจําปี งบประมาณ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
. ซือโครงการ
โครงการให้บริ การวิชาการและวิชาชีพด้านการเพาะเลียงปศุสัตว์ หลักสู ตร "การเลียงแพะ-แกะ"
. หน่ วยงานทีรับผิดชอบโครงการ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์ ดร. ซารี นา สื อแม
. หลักการและเหตุผล
การให้บริ การวิชาการและวิชาชีพด้านการเกษตรสู่ ชุมชนเพือให้เกิดการพัฒนาทีต่อเนื องและยังยืน เป็ นหนึ งในห้า
ของพันธกิ จหลักของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ เพือสร้ างความเข็มแข็งด้านการประกอบ
อาชี พการเกษตรศาสตร์ ให้เกษตรกรสามารถพึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั อาชีพการเลียงแพะ-แกะ เป็ นอาชีพทางปศุสัตว์ทีเกษตรกรในพืนทีจังหวัดนราธิ วาส และจังหวัดใกล้เคียงทําเป็ น
อาชี พหลักนอกเหนื อจากการทําสวนยาง ยิงไปกว่านันการเลียงแพะแกะยังเกียวข้องกับขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของชาว
ไทยมุ สลิ ม ในพืนที และปั จจุ บ นั มี ค วามความต้องการบริ โภคเนื อแพะแกะเพิ มสู งขึ นจนไม่ เพี ยงพอต่อความต้องการ
อย่างไรก็ตามเกษตรกรทีประกอบอาชี พการเลียงแพะ-แกะ จะเลียงตามสภาพความเป็ นอยู่ ปล่อยให้แทะเล่มอาหารหยาบ
ตามธรรมชาติ ขาดการเลียงการจัดการตามหลักวิชาการ ทําให้ได้ผลผลิตตํา แพะมีนาหนั
ํ กเมือถึงอายุทีพอจําหน่ายน้อย ทํา
ให้ได้รายได้นอ้ ยตามมาด้วย ยิงไปกว่านันเกษตรกรทีหันมาประกอบอาชี พนี ยังขาดหลักความรู ้ และการเลียงการจัดการ
ร่ วมทังการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ ในกลุ่ มเกษตรกรด้วยกันเองยังขาดตัวกลางที จะประสานงานความร่ วมมื อ
ดังนันการให้ความรู ้ การฝึ กอบรม และการสร้างเขือข่ายแลกเปลียนองค์ความรู ้ จึงมีความจําเป็ นอย่างยิงและเร่ งด่วน ซึ งจะ
เป็ นการยกระดับอาชีพ สร้างความเข็มแข็งในกับกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาอาชี พการเลียงแพะ-แกะ ให้พฒั นาก้าวหน้าจน
เกิดความเข็มแข็งสามารถแข็งขันในเชิงธุ รกิจ และสร้างรายได้ให้กบั เกษตรกรอย่างมันคงและยังยืน
. วัตถุประสงค์
. อบรมเชิงปฏิบตั ิการการเลียงแพะ-แกะ
. สร้างเขือข่ายเกษตรผูเ้ ลียงแพะ-แกะในจังหวัดนราธิ วาส
6. กลุ่มเป้าหมาย: ตัวแทนเกษตรกรจากทุกอําเภอในจังหวัดนราธิ วาส อําเภอละ 2 คน รวม 26 คน
. กิจกรรมทีจะดําเนินงาน : อบรมเชิงปฏิบตั ิการการเลียงการจัดการแพะ-แกะ ในเรื องต่างๆ ดังนี
. ความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับการเลียงแพะ-แกะ
. พันธุ์ และการคัดเลือกพันธุ์

. อาหาร และการจัดการด้านอาหารแพะ-แกะ
. การคัดเลือกพืชอาหารสัตว์สาํ หรับแพะ การจัดการแปลงหญ้า และพืชอาหารสัตว์
. การเลียงแพะด้วยระบบการขุน
. การจัดการด้านสุ ขภาพ และการป้ องกันโรค
. ฝึ กปฏิบตั ิ : การฉี ดยา การแต่งกีบ การติดเบอร์ หู
7.8 ฝึ กปฏิบตั ิ: การผสมอาหาร อาหารหมัก
. ระยะเวลาดําเนินงาน: 2 วัน ในระหว่าง - เดือน มีนาคม
. สถานทีดําเนินงาน : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์
. ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
เกษตรกรได้รับความรู ้เกียวกับการเลียงการจัดการแพะ-แกะตามหลักวิชาการและสามารถนําความรู ้ทีได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการเลียงการจัดการแพะ-แกะได้
. กําหนดส่ งรายชื อตัวแทนเกษตรกรทีเข้ ารับการฝึ กอบรม

ภายในวันพุธ ที 18 กุมภาพันธ์
โดยส่ งแบบฟอร์ มส่ งตัวแทนเกษตรกรทีได้รับการคัดเลือกเข้าร่ วมฝึ กอบรมได้ที
อาจารย์ ดร. ซารีนา สื อแม
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เลขที หมู่ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 000
โทรศัพท์ 088-7884457
Email: jakkhaphan@gmail.com

แบบฟอร์มส่ งตัวแทนเกษตรกรทีได้รับการคัดเลือกเข้าร่ วมฝึ กอบรม
หลักสู ตร "การเลียงแพะ-แกะ"
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์
ระหว่างวันที - มีนาคม
1. ชือสํานักงานปศุสัตว์ประจําอําเภอทีส่ งตัวแทนเกษตรกร.............................................................................
เจ้าหน้าทีสามารถติดต่อประสานงานได้ คุณ.................................................. เบอร์โทรศัพท์......................
. รายชือเกษตรกรทีได้รับการคัดเลือกเข้าร่ วมฝึ กอบรม
2.1 ชือ (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………อายุ…………….ปี
ทีอยู่ บ้านเลขที…………………บ้าน…………………….หมู่ที……………….....................
ถนน………...............................................ตําบล…………………อําเภอ……………………
จังหวัด……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………เบอร์โทรศัพท์...............................................
2.2 ชือ (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………อายุ…………….ปี
ทีอยู่ บ้านเลขที…………………บ้าน…………………….หมู่ที……………….....................
ถนน………...............................................ตําบล…………………อําเภอ……………………
จังหวัด……………รหัสไปรษณี ย…
์ …………เบอร์โทรศัพท์...............................................

ลงชือ…………………………………ผูส้ ่ งรายชือเกษตรกร
(……………………………………..)
ปศุสัตว์อาํ เภอ.............................................

