
จดัทําโดย กองสง่เสรมิและพฒันาการปศสุตัว ์กรมปศสุตัว์

และยกระดบัรายไดเ้กษตรกร
โครงการสานฝันสรา้งอาชีพ



จากวิกฤตทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทําใหเศรษฐกิจของประเทศถดถอย รายไดจากการสงออกสินคาลดลงมาก 

และการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิดยังคงมีปญหาทําใหภาคราชการจําเปนตองให

ความชวยเหลือและแกไขอยางตอเนื่อง พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีความ

หวงใยตอความเปนอยูของประชาชน โดยเฉพาะคนไทยคืนถิ่นท่ีประสบปญหาการประกอบ

อาชีพเดิมจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เห็นควรใหมี

โครงการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนอยางตอเนื่อง เพื่อสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได 

และกระตุนเศรษฐกิจของประเทศใหฟนคืนกลับมาโดยเร็ว 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย นายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ และ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ซึ่งรับผิดชอบ กํากับ ดูแลกรมปศุสัตว และหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ เล็งเห็นวาควรสงเสริมใหประชาชนไดประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม (พืช ปศุสัตว 

ประมง) อยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายการสงเสริมใหกับเกษตรกร และหรือลูกหลานเกษตรกร 

และหรือคนไทยคืนถิ่น เนนการใชผลิตภัณฑสินเชื่อของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธ.ก.ส.) โครงการ “สานฝนสรางอาชีพ” ซึ่งมีวัตถุประสงคในการปลอยสินเชื่อ

สําหรับใชในการประกอบอาชีพการเกษตร หรืออาชีพนอกภาคเกษตร หรือการลงทุนคาขาย 
เพื่อเล้ียงชีพในครัวเรือน ดําเนินการสงเสริมอาชีพภายใตโครงการ“สานฝนสรางอาชีพ และ
ยกระดับรายไดเกษตรกร”เนนอาชีพท่ีมีตลาดรองรับชัดเจน มีการประกันราคารับซื้อ

ผลผลิต สามารถสรางรายไดในระยะเวลา ไมเกิน 6 เดือน มีผลตอบแทนเบ้ืองตนเพียงพอตอ

การดํารงชีพ สามารถตอยอดเปนอาชีพท่ีมั่นคงตอไปไดในอนาคต ท้ังนี้ ธ.ก.ส. ไดรับการ

อนุมัติวงเงินกวา 30,000 ลานบาท ในการดําเนินการดังกลาวซึ่งพรอมจะชวยเกษตรกรและ

ครอบครัวใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด  

บทนํา



โครงการ โครงการสินเช่ือสานฝนสรางอาชีพ

หลักการและเหตุผล เพ่ือเปนการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนใหกับเกษตรกรลูกคา หรือบุคคลท่ัวไป รวมถึงกลุมแรงงานใน

ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร หรือมีอาชีพเปนพนักงานหรือลูกจางท่ีอยูในวัยแรงงาน เพ่ือเปนแหลง

เงินทุนใหกับผูไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ไดมี

เงินทุนในการสรางงานสรางอาชีพ หรือการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หรือการประกอบอาชีพนอก ภาคการเกษตรท่ีมีลักษณะเปนอาชีพเสริมเพ่ิมรายได หรืออาชีพท่ีมีลักษณะเปนการ

ลงทุนคาขาย เพ่ือเลี้ยงชีพในครัวเรือน ซึ่งใชเงินลงทุนไมมากนัก หรือสรางธุรกิจใหม และตองไมเปนการประกอบ

อาชีพในลักษณะท่ีทําลายสิ่งแวดลอมหรือผิดกฎหมาย

คุณสมบัติผูกู 1. เปนเกษตรกรลูกคา หรือบุคคลท่ัวไป ท่ีข้ึนทะเบียนตามขอบังคับฉบับท่ี 44 หรือ 45 เดิม หรือเปนเกษตรกร 

หรือทายาท เกษตรกร หรือบุคคลท่ัวไป ท่ียังไมเคยข้ึนทะเบียนตามขอบังคับฉบับท่ี 44 หรือ 45

2. ตองไมเปนบุคคลลมละลาย และไมเปนสมาชิกกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก. กลุม 1) กลุมท่ีไดรับ

การ ปปน. (Market Code 1519, 1520, 1521, 1527, 1528, 1529) ตามมติครม.เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2553 

3. ตองมีแผนในการประกอบอาชีพการเกษตร หรือประกอบการเกษตรตามแนวพระราชดําริหรือตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพนอกภาคการเกษตร หรืออาชีพท่ีมีลักษณะเปนการลงทุนคาขายเพ่ือเลี้ยงชีพใน

ครัวเรือนซึ่งใช เงินลงทุนไมมากนัก

วัตถุประสงคการกู เพ่ือเปนคาใชจายในการประกอบอาชีพการเกษตร หรืออาชีพนอกภาคการเกษตร หรืออาชีพท่ีมีลักษณะเปนการ

ลงทุนคาขายเพ่ือเลี้ยงชีพในครัวเรือน

เปาหมายจายสินเชื่อ 30,000 ลานบาท โดยใชแหลงเงินทุนของธนาคาร

การยื่นความประสงค

ขอกู
ผูขอกูสามารถยื่นขอกูเงินตามโครงการได 2 ชองทาง ไดแก

1. ยื่นขอกูเงินท่ีสาขาท่ีตนเองมีภูมิลําเนาหรือท่ีตั้งของโครงการ (Walk In)

2. ใหผูขอกูลงทะเบียนยื่นขอสินเช่ือผานชองทาง Line Official : BAAC Family และนัดหมายผูขอกูผานระบบนัด

หมาย

วงเงินกูขั้นสูง 
ใหกูไดสูงสุดรายละไมเกิน จํานวน 100,000 บาท แตตองไมเกินคาใชจายและหรือคาลงทุนจริงของลูกคาแตละราย 

ท้ังน้ี เมื่อรวมวงเงินกูท่ีเปนคาใชจายและคาลงทุนแลวตองไมเกินจํานวน 100,000 บาทตอราย

หลักประกันเงินกู 1. ใหใชหลักประกันหน้ีเงินกูเปนไปตามขอบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของ ธ.ก.ส. เปนลําดับแรก

2. กรณีมีเหตุอันควรผอนผัน ใหมีอํานาจอนุมัติสามารถลดหยอนหลักประกันได ดังน้ี

   2.1 ใชท่ีดิน หรือท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางท่ีเปนท่ีอยูอาศัยจํานองเปนประกัน ใหกูไดไมเกินรอยละ 95 ของวงเงิน

        จดทะเบียนจํานอง 

   2.2 ใชบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไปค้ําประกันหน้ี ใหกูไดไมเกิน 100,000 บาท

   2.3 ใชบุคคลตั้งแต 5 คนข้ึนไปรับรองรับผิดอยางลูกหน้ีรวม ใหกูไดไมเกิน 100,000 บาท

อัตราดอกเบ้ีย 1. เพ่ือเปนคาใชจาย คิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 4 ตอป

2. เพ่ือเปนคาลงทุน ปท่ี 1 - 3 คิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 4 ตอป และตั้งแตปท่ี 4 - 5 คิดดอกเบ้ียในอัตรา MRR

ระยะเวลาชําระหนีเ้งินกู 1. เพ่ือเปนคาใชจาย ไมเกิน 12 เดือน นับแตวันกู เวนแตมีเหตุพิเศษไมเกิน 18 เดือน

2. เพ่ือเปนคาลงทุน ไมเกิน 5 ป นับแตวันกู ปลอดตนเงินกูไดไมเกิน 2 ปแรก แตไมปลอดดอกเบ้ียเงิน 

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 และสิ้นสุดการจายเงินกูวันท่ี 31 มีนาคม 2567



1. ประชาสัมพันธ/คนหากลุมเปาหมาย

1. ชี้แจงโครงการฯ /แหลงทุน

2. สํารวจความตองการของเกษตรกร

กรมปศุสัตว /

ธ.ก.ส.

2. สมัครเขารวมโครงการ/ ตรวจสอบ/ รับรองคุณสมบัติ

1. สมัครเขารวมโครงการ ณ ธ.ก.ส. สาขา

2. ปศุสัตวอําเภอตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติเบื้องตน

ธ.ก.ส. สาขา /

ปศุสัตวอําเภอ

3. ถายทอดองคความรู /จัดทําแผนธุรกิจ

1. ฝกอบรมถายทอดความรู ใหคําแนะนําและใหบริการดานการ

เลี้ยงสัตว ตลอดจนขอมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ แกเกษตรกรรายใหม

2. ใหคําแนะนําและชวยเหลือในการจัดทําแผนธุรกิจการเลีย้งสัตว 

โดยใหเปนไปตามโครงการกําหนด 

 

ปศุสัตวจังหวัด /

ธ.ก.ส. สาขา

4. ติดตอขอสินเช่ือ

1. ติดตอขอสินเชื่อ ณ ธ.ก.ส. สาขา 

2. จัดทําและยื่นคําขอสินเชื่อพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของ ณ ธ.ก.ส. สาขา 

3. ธ.ก.ส. พิจารณาสินเชื่อและแจงผลการพิจารณา

 (1 คนกู 2 คนค้ํา)

ธ.ก.ส. สาขา

5. ดําเนินการ

1. ดําเนินงานตามแผนธุรกิจ 

2. ติดตาม ชี้แนะ แกปญหา

3. ประเมินผล

4. รายงานผล

 

เกษตรกรผูไดรับสินเช่ือ/

คณะกรรมการฯ 

ระดับจังหวัด



เมนูอาชพีดานปศุสัตว

โคขุน

สุกรขุน แพะขุน

ไกไข เปดไข

จิ้งหรีด



โคน้ําหนักประมาณ 450-500 กก.

อายุ 14-18 เดือน

โคน้ําหนักประมาณ 250 กก. 

อายุ 8-12 เดือน

เล้ียงขุน 6 เดือน เจริญเติบโตประมาณ 1-1.2 กก./ตัว/วัน 

(ข้ึนอยูกับอาหาร/สายพันธุ)

โคขุน

1. เหตุผลความเหมาะสม
การเลี้ยงโคขุน เปนการเลี้ยงโคอีกรูปแบบหน่ึงที่มุงผลิตเน้ือโคคุณภาพดี เพื่อ

สนองความตองการของตลาด ทดแทนการนําเขาเน้ือจากประเทศ การขุนโคใชเวลา

นอย คืนทุนไดเร็ว เลี้ยงงาย สามารถใชวัตถุดิบอาหารสัตว และวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตรที่มีในทองถ่ินมาใชเปนอาหารเลี้ยงโคได

2. เงื่อนไขความสําเร็จ

2.1 ตองมีเงินทุนสํารองเพียงพอสําหรับจัดหาพันธุโค และอาหารสําหรับขุนโค

2.2 ตองมีตลาดเน้ือโคขุนคุณภาพดี รองรับที่ชัดเจน หรืออาจจะตองดําเนินการเลี้ยง

     ในลักษณะกลุมผูเลี้ยงหรือการรับจาง เพื่อไมใหมีปญหาดานการตลาดรองรับ

2.3 สถานที่เลี้ยงตองอยูใกลแหลงซ้ือพันธุโคที่จะนํามาใชในการขุน และอยูใกล

     แหลงอาหารหยาบ หรือวัสดุเหลือใชทางการเกษตร

2.4 ตองมีความรูและประสบการณในการเลี้ยงโคขุน



สุกรน้ําหนักประมาณ 100 กก.

อายุประมาณ 5-6 เดือน

สุกรน้ําหนักประมาณ 16 กก. 

อายุประมาณ 1-2 เดือน

สุกรขนุ

เล้ียงขุน 4 เดือน เจริญเติบโตเฉล่ีย 0.66 กก./ตัว/วัน

(ข้ึนอยูกับอาหาร/สายพันธุ)

เน้ือสุกรเปนที่นิยมของผูบริโภคทั่วไป สามารถจําหนายไดทั้งตลาดในชุมชน

ทองถ่ินและตลาดในเมืองใหญ เกษตรกรสามารถเลี้ยงไดทั้งฟารมขนาดเล็ก และฟารม

ขนาดใหญ เน่ืองจากการเลี้ยง ใชพื้นที่นอย เลี้ยงงาย ลงทุนนอย และใหผลตอบแทนเร็ว

2. เงื่อนไขความสําเร็จ

1. เหตุผลความเหมาะสม

2.1 เกษตรกรตองมีเงินทุนสํารอง เพื่อไวใชในการเลี้ยง โดยเฉพาะคาอาหารสุกรอยางเพียงพอ

2.2 สถานที่สรางโรงเรือนตองอยูหางไกลจากชุมชน และไมกอใหเกิดปญหากับสภาพแวดลอม

2.3 ตองอยูใกลวัตถุดิบอาหารสัตวราคาถูก หรือมีแหลงวัตถุเหลือใชจากครัวเรือน

2.4 ตองมีความชัดเจนเก่ียวกับตลาดจําหนายสุกร ทั้งตลาดสุกรมีชีวิตและตลาดเน้ือสุกรชําแหละ



แพะน้ําหนักประมาณ 32 กก.

อายุประมาณ 7-8 เดือน
แพะน้ําหนักประมาณ 20 กก. 

อายุประมาณ 4-5 เดือน

เล้ียงขุน 3 เดือน เจริญเติบโตประมาณ 130-140 กรัม/ตวั/วัน

(ข้ึนอยูกับอาหาร/สายพันธุ)

แพะขุน

แพะเปนสัตวที่เลี้ยงงาย ไมยุงยาก ใชพื้นที่นอย ใหผลตอบแทนเร็วตนทุน

ในการเลี้ยงตํ่า เน่ืองจากแพะสามารถใชพืชอาหารหยาบและวัสดุเหลือใชจาก

ฟารมเปนอาหารได ปจจุบันตลาดเน้ือแพะขยายตัว ความตองการในการบริโภค

เน้ือแพะมีมากข้ึน แตผูเลี้ยงแพะเพื่อจําหนายเน้ือยังมีอยูนอยมาก

2. เงื่อนไขความสําเร็จ

1. เหตุผลความเหมาะสม

2.1 เกษตรกรตองมีความพรอมในเรื่องพื้นที่และแรงงานที่ใชเลี้ยง

2.2 ตองมีตลาดจําหนายเน้ือแพะในชุมชนหรือพื้นที่ใกลเคียงที่ชัดเจน

2.3 ตองมีแหลงพืชอาหารสัตวหรือมีวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในพื้นที่

     หรือบริเวณใกลเคียง

2.4 ตองมีแหลงการจัดหาพันธุที่ดี ควรมีการรวมตัวเปนกลุมผลิตในชุมชน



ไกไข

ไกไขปลดอายุ  68 สัปดาห
ไกไขสาวอายุประมาณ 16 สัปดาห

ไกไขเปนสัตวเศรษฐกิจที่สามารถสรางรายไดอยางตอเน่ืองตลอดทั้งป เพราะ

ไขไกเปนที่นิยมบริโภคทั่วไป และเปนที่ตองการของตลาด สามารถนําไปแปรรูป 

หรือนําไปทําเปนผลิตภัณฑอาหารประเภทตางๆ ไดมากมาย เกษตรกรสามารถ

เลี้ยงไกไขเปนอาชีพหลักได

2. เงื่อนไขความสําเร็จ

1. เหตุผลความเหมาะสม

ผูเลี้ยงตองมีเงินทุนหมุนเวียน และมีแรงงานเพียงพอ สถานที่ต้ังฟารมควร

อยูหางไกลจากแหลงชุมชน แตการคมนาคมตองสะดวก มีแหลงวัตถุดิบอาหาร

ราคาถูกเพื่อชวยลดตนทุนการผลิต และควรมีตลาดรองรับที่ชัดเจน



เปดไขอายุ 73 สัปดาหเปดไขสาวอายุประมาณ 18 สัปดาห

เปดไข

2. เงื่อนไขความสําเร็จ

1. เหตุผลความเหมาะสม

2.1 พื้นที่เลี้ยงควรอยูใกลแหลงนํ้าธรรมชาติ หางไกลจากชุมชน และมีการคมนาคมสะดวก

2.2 ตองมีแหลงอาหารตามธรรมชาติ หรือมีวัสดุเหลือจากระบบการเกษตร หรือผลพลอยได 

     จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชเปนอาหารเลี้ยงเปดได มีราคาถูก และเพียงพอ

2.3 ตองมีตลาดรับซ้ือไขเปดที่ชัดเจน และระยะยาว

2.4 ตองมีความรูเรี่องการแปรรูปไขเปด เพื่อเพิ่มมูลคา ในกรณีมีปญหาดานราคาและการตลาด

เปดไขเปนสัตวที่เลี้ยงงาย ทนทานตอโรค สามารถใชวัสดุทองถ่ินหรือวัสดุ

เหลือใชทางการเกษตรเปนอาหารได ประชาชนนิยมบริโภคไขเปด นอกจากน้ีไขเปด

สามารถนําไปประกอบอาหารและทําขนม ไดหลายชนิด เหมาะสําหรับการนําไป

แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา อาทิ การทําไขเค็ม เปนตน



2. เงื่อนไขความสําเร็จ

1. เหตุผลความเหมาะสม

จ้ิงหรีด

        จ้ิงหรีด เปนแหลงอาหารโปรตีนทางเลือกใหม มีความตองการในตลาดสูงข้ึน ไม

วาจะเปนตลาดอาหารของมนุษย หรืออาหารสัตว อีกทั้งองคการอาหารและเกษตร

แหงสหประชาชาติ หรือ FAO ไดสงเสริมใหคนทั่วโลกบริโภคมากยิ่งข้ึน จ้ิงหรีดเปน

สัตวที่เลี้ยงงาย ตนทุนการเลี้ยงไมสูงมากนัก มีวงจรการเลี้ยงสั้น ใชเวลาในการเลี้ยง

เพียง 40-45 วัน ใชเงินทุนหมุนเวียนตํ่า คืนทุนเร็ว เหมาะกับเกษตรกรมือใหม หรือ

เกษตรกร ที่มีเงินลงทุนนอย

2.1 ตองมีเงินลงทนุสํารองเพยีงพอ สําหรับจัดซ้ือจัดหาพันธุและจัดหาอาหารจ้ิงหรีด

2.2 มีตลาดรับซ้ือจ้ิงหรีดมีชีวิต จ้ิงหรีดสด หรือแปรรูป เพื่อไมใหประสบปญหาขาดตลาดรองรับ
2.3 สถานที่เลี้ยงสามารถจัดหาพันธุ และอาหารจ้ิงหรีดไดโดยงาย และอยูใกลตลาดรับซ้ือ

ไขจิ้งหรีด จิ้งหรีดอายุประมาณ 45 วัน
(ฟก 7-10 วัน)



เมนอูาชพีดานพชื

กระชายขาว

ฟกทอง ฟกเขียว

ขาวโพด

สามารถตดิตอสอบถามไดท่ี สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรจังหวัดในพื้นท่ี 



กิจกรรมดานพืช 

กิจกรรมดานพืช ดําเนินการในชนิดพืชเศรษฐกิจสําคัญ ตามศักยภาพและ

ความตองการของแตละพื้นที่ มีตลาดรองรับชัดเจน รายละเอียดดานการผลิต 

การตลาด สมุนไพร และพืชผัก เชน ฟาทะลายโจร กระชายขาว ฟกทอง ฟกเขียว 

ขาวโพดฝกสด ฯลฯ โดยสามารถติดตอสอบถามไดที่ สํานักงานเกษตรอําเภอ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ รายละเอียดดานสินเช่ือ สามารถติดตอสอบถามที่ได

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาใกลบาน

กระชายขาวฟกทอง

ฟกเขียว
ขาวโพด



เมนอูาชพีดานประมง

ปลาดุก กุง

ปลาทับทิมปลาตะเพียน

สามารถตดิตอสอบถามไดท่ี สํานักงานประมงอําเภอ สํานักงานประมงจังหวัดในพื้นท่ี 



           กิจกรรมดานประมง ดําเนินการในชนิดสัตวนํ้าที่สําคัญตามศักยภาพและ

ความตองการของแตละพื้นที่ มีตลาดรองรับชัดเจน เชน ปลาดุก กุง ปลาทับทิม     

ปลาตะเพียน ฯลฯ รายละเอียดดานการผลิต การตลาด สามารถติดตอสอบถามไดที่ 

สํานักงานประมงอําเภอ สํานักงานประมงจังหวัดพื้นที่ รายละเอียดดานสินเช่ือ 

สามารถติดตอสอบถามที่ไดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

สาขาใกลบาน

กิจกรรมดานประมง

ปลาดุก กุง

ปลาทับทิม
ปลาตะเพียน



และยกระดบัรายไดเ้กษตรกร
โครงการสานฝันสรา้งอาชีพ

จดัทําโดย กองสง่เสรมิและพฒันาการปศสุตัว ์กรมปศสุตัว์
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