โครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร
พื้นที่จงั หวัดส ุพรรณบ ุรี

“รัฐบาลทุ่ม 3 หมื่นล้าน สานฝันสร้างอาชีพ
ยกระดับรายได้เกษตรกร”
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้าความห่วงใยถึงพี่น้อง
เกษตรกร โดยเฉพาะที่ประสบปัญหาทังน้าท่วม ภัยแล้งและวิกฤตโควิด-19 โดยให้
ความส้าคัญและติดตามการเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอด
เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยโครงการสานฝันสร้างอาชีพ
และยกระดั บ รายได้ เ กษตรกร ถื อ เป็ น ความตั งใจของนายกรั ฐ มนตรี ที่ เ น้ น
ช่วยเหลือเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน โครงการนีจะสามารถให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
เพื่ อน้าไปต่อยอดสร้างอาชีพเลียงตนเองและครอบครัว กระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศให้ฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด -19 ได้ต่อไป เป็นโครงการเพื่อขจัดความ
ยากจนตามนโยบายของรัฐบาล
จังหวัดสุพรรณบุรี

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซึ่งรับผิดชอบ ก้ากับ ดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายส่งเสริมให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพ
ด้านเกษตรกรรม (พืช ปศุสัตว์ ประมง) อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ
“สานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร” เน้นอาชีพที่มี
ตลาดรองรับชัดเจน มีการประกันราคารับซือผลผลิต สามารถสร้าง
รายได้ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน มีผลตอบแทนเบืองต้นเพียงพอต่อ
การด้ารงชีพ สามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่งคงต่อไปได้ในอนาคต ทั้งนี้
ธ.ก.ส. ได้ รั บ การอนุ มั ติ ว งเงิ น กว่ า 30,000 ล้ า นบาท ในการ
ดาเนินการภายใต้โครงการดังกล่าว
จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร
พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้เข้าร่วมโครงการ

แหล่งเงินทุน

เป็นเกษตรกรลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจประกอบอาชีพ

สามารถยื่นสมัครโครงการ
ได้ที่ ธ.ก.ส.ในพื้นที่

วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน
100,000 บาท ตั้งแต่วันที่
1 ก.ค.64 และสิ้นสุดการ
จ่ายเงินกู้ วันที่ 31 มี.ค.67

หลักประกันเงินกู้
1. ใช้หลักทรัพย์
2. คนค้า 2 คน
3. ลูกหนี้ร่วม 5 คน

ดอกเบี้ยปีท่ี 1-3
ร้อยละ 4
ปีท่ี 4-5
ตามปกติของ
ธนาคาร

ปศุสัตว์
ทางเลือกอาชีพ

พืช

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
เจ้าหน้าที่ของทั้ง 3 หน่วยงาน (ปศุสัตว์ เกษตร ประมง)
ทั้งในระดับอาเภอและจังหวัด

ประมง

มีตลาดรองรับ

มีการประกันราคา
รับซื้อผลผลิต

สามารถสร้างรายได้ใน
ระยะสั้น (4-6 เดือน)

จังหวัดสุพรรณบุรี

มีผลตอบแทนเพียงพอ
ต่อการดารงชีพ

ต่อยอดเป็นอาชีพที่
มั่นคงต่อไปได้

เงื่อนไข

ตลาดนาการผลิต

รอบการผลิตสั้น/ไว
ระหว่าง 4-6 เดือน

จังหวัดสุพรรณบุรี

“สานฝัน สร้างอาชีพ”

รายได้ดี
มีเหลือพอใช้ในครัวเรือน

ต่อยอด /ขยายผลได้

ทางเลือกอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ปศุสัตว์
แพะ
ไก่เบตง/ไก่พืนเมือง
ไก่ไข่
โคเนือ

พืช
ฟักทอง
แฟงแก่

ประมง
ปลาตะเพียน
กุง้ ก้ามกราม

จังหวัดสุพรรณบุรี

โคน้าหนักประมาณ 250 กก.
โคน้าหนักประมาณ 450-500 กก.
อายุ 8-12 เดือน
อายุ 14-18 เดือน
เลี้ยงขุน 6 เดือน เจริญเติบโตประมาณ 1-1.2 กก./ตัว/วัน
(ขึ้นอยู่กบั อาหาร/สายพันธุ์)

1. เหตุผลความเหมาะสม
การเลี้ยงโคขุน เป็นการเลี้ยงโคอีกรูปแบบหนึ่งที่มุ่งผลิตเนื้อโค
คุณภาพดี เพื่อสนองความต้องการของตลาด ทดแทนการนาเข้าเนื้อจาก
ประเทศ การขุนโคใช้เวลาน้อย คืนทุนได้เร็ว เลี้ยงง่าย สามารถใช้วัตถุดิบ
อาหารสั ต ว์ และวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ท างการเกษตรที่ มี ใ นท้ อ งถิ่ น มาใช้ เ ป็ น
อาหารเลี้ยงโคได้

2. เงื่อนไขความสาเร็จ
2.1 ต้องมีเงินทุนสารองเพียงพอสาหรับจัดหาพันธุ์โค และอาหาร
สาหรับขุนโค
2.2 ต้องมีตลาดเนื้อโคขุนคุณภาพดี รองรับที่ชัดเจน หรืออาจจะ
ต้องดาเนิ นการเลี้ ย งในลั กษณะกลุ่ มผู้ เลี้ ยงหรือการรับจ้าง เพื่อไม่ให้ มี
ปัญหาด้านการตลาดรองรับ
2.3 สถานที่เลี้ยงต้องอยู่ใกล้แหล่งซื้อพันธุ์โคที่จะนามาใช้ในการ
ขุน และอยู่ใกล้แหล่งอาหารหยาบ หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
2.4 ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงโคขุน

ทางเลือกอาชีพด้านปศุสัตว์
โคขุน

3. ช่องทางแหล่งเงินทุน

3.1 รวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ยื่นขอสินเชื่อธุรกิจชุมชน
สร้า งไทยจาก ธ.ก.ส. ดอกเบี้ย ต่า ร้ อยละ 0.01 ต่อ ปี (กู้ 1 ล้ า น
ดอกเบี้ย 100 บาทต่อปี)
3.2 เข้าร่วมโครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ (วงเงินกู้ราย
ละไม่เกิน 100,000 บาท)

4. คาแนะนาเพิ่มเติม
ผลตอบแทน/รุ่น (ไม่รวมค่าแรงงาน + โรงเรือน)
รายได้จากการจาหน่ายโคขุน + มูลโค 120,000 บาท + 3,600 บาท
เป็นเงิน 123,600 บาท
ต้นทุน (ไม่รวมค่าแรงงาน + โรงเรือน) เป็นเงิน 106,380 บาท
1 ปี เลี้ยงโคขุนได้ 3 รุ่น เกษตรกรมีกาไรเท่ากับ 51,660 บาท
โรงเรือน เน้นใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนการผลิต
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ทางเลือกอาชีพด้านปศุสัตว์
การเลี้ยงแม่โคเพื่อผลิตลูก

1. เหตุผลความเหมาะสม
การเลี้ ย งโคแม่ พั น ธุ์ เ พื่ อ ผลิ ต ลู ก
เป็นการเลี้ยงโคอีกรูปแบบหนึ่งที่มุ่งผลิตลูก
โค เพื่ อ สนองความต้ อ งการของตลาด
ทดแทนการน าเข้ า โคจากต่ า งประเทศ
สามารถด าเนิ น การได้ ใ นทุ ก ภู มิ ภ าคของ
ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ น า วั ส ดุ เ ห ลื อ ใ ช้ ท า ง
การเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์

2. เงื่อนไขความสาเร็จ
2.1 ต้องมีเงินทุนสารองเพียงพอ
สาหรับจัดหาพันธุ์โคและน้าเชื้อ
2.2 ต้องมีตลาดรองรับที่ชัดเจน
2.3 สถานที่ เ ลี้ ยงต้ อ งอยู่ใกล้ ต ลาด
นัดซื้อขายโค และอยู่ใกล้แหล่งอาหารหยาบ
หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
2.4 ต้องมีความรู้และประสบการณ์
ในการเลี้ยงโค

4. คาแนะนาเพิ่มเติม
4.1 ต้นทุนครั้งแรก 100,000 บาท

3. ช่องทางแหล่งเงินทุน

สาหรับ

3.1 รวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ยื่นขอสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยจาก
ธ.ก.ส. ดอกเบี้ยต่า ร้อยละ 0.01 ต่อปี
(กู้ 1 ล้าน ดอกเบี้ย 100 บาทต่อปี)
3.2 เข้าร่วมโครงการสินเชื่อสาน
ฝั น สร้ า งอาชี พ (วงเงิ น กู้ ร ายละไม่ เกิ น
100,000 บาท)

- ซื้ อ แม่ โ คพร้อ มลู ก ติ ด 2 ตั ว เป็ น
เงิน 80,000 บาท
- หมุ น เวี ย นค่ า อาหาร เป็ น เงิ น
20,000 บาท
4.2 เลี้ยงคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 2 ปี
4.3 หากเลี้ยงจนครบ 10 ปี จะมีรายได้
จากการจาหน่ายลูกโคและมูลโครวม 771,400
บาท และมีแม่โคคงเหลือ 19 ตัว คิดเป็นมูลค่า
760,000 บาท รวมมูลค่าจากการเลี้ยงแม่โคลูก
ติด 2 ตัว ในระยะเวลา 10 ปี จะมีมูลค่ารวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 1,531,400 บาท
โรงเรือน เน้นใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุน
การผลิต
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ทางเลือกอาชีพด้านปศุสัตว์
การเลี้ยงแพะขุน
1. เหตุผลความเหมาะสม
แพะเป็ นสั ตว์ที่เลี้ ย งง่าย ไม่ยุ่ งยาก ใช้
พื้นที่น้อย ให้ผลตอบแทนเร็วต้นทุนในการเลี้ยง
ต่า เนื่ อ งจากแพะสามารถใช้พื ช อาหารหยาบ
และวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ จ ากฟาร์ ม เป็ น อาหารได้
ปัจจุบันตลาดเนื้อแพะขยายตัว ความต้องการใน
การบริโภคเนื้อแพะมีมากขึ้น แต่ผู้เลี้ยงแพะเพื่อ
จาหน่ายเนื้อยังมีอยู่น้อยมาก

แพะน้าหนักประมาณ 20 กก.
อายุประมาณ 4-5 เดือน

แพะน้าหนักประมาณ 32 กก.
อายุประมาณ 7-8 เดือน

เลี้ยงขุน 3 เดือน เจริญเติบโตประมาณ 130-140 กรัม/ตัว/วัน
(ขึ้นอยู่กับอาหาร/สายพันธุ์)

3. ช่องทางแหล่งเงินทุน
3.1 รวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ยื่นขอสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยจาก ธ.ก.ส. ดอกเบี้ยต่า ร้อยละ 0.01
ต่อปี (กู้ 1 ล้าน ดอกเบี้ย 100 บาทต่อปี)
3.2 เข้าร่วมโครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ (วงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาท)

4. คาแนะนาเพิ่มเติม

2. เงื่อนไขความสาเร็จ
2.1 เกษตรกรต้องมีความพร้อมในเรื่อง
พื้นที่และ แรงงานที่ใช้เลี้ยง
2.2 ต้องมีตลาดจาหน่ายเนื้อแพะในชุมชน
หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ชัดเจน
2.3 ต้องมีแหล่งพืชอาหารสัตว์หรือมีวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่หรือบริเวณใกล้เคียง
2.4 ต้องมีแหล่งการจัดหาพันธุ์ที่ดี ควรมี
การรวมตัวเป็นกลุ่มผลิตในชุมชน

4.1 ขนาดการขุนที่เหมาะสม 30 ตัว/รุ่น ระยะเวลาในการเลี้ยงขุน 3 เดือน
4.2 ต้นทุนในการขุนแพะ 2,750 บาท/ตัว
4.3 รายได้จากการจาหน่ายแพะขุน 3,420 บาท/ตัว
4.4 กาไร = รายได้ – ต้นทุน (3,420-2,750 = 670 บาท)
เลี้ยงแพะขุน 30 ตัว ในระยะเวลา 3 เดือน จะมีกาไรรวมเป็นเงิน 20,100 บาท 1 ปี เลี้ยงแพะขุนได้ 3 รุ่น
รวมแล้ว 1 ปีมีกาไร 60,300 บาท
โรงเรือน เน้นใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนการผลิต
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ทางเลือกอาชีพด้านปศุสัตว์
ไก่ไข่
ไก่ไข่สาวอายุประมาณ 16 สัปดาห์

ไก่ไข่ปลดอายุ 68 สัปดาห์

เหตุผลความเหมาะสม
ไก่ไข่เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี เพราะไข่ไก่เป็นที่นิยมบริโภคทั่วไป และเป็นที่ต้องการ
ของตลาด สามารถนาไปแปรรูป หรือนาไปทาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเภทต่างๆ ได้มากมาย เกษตรกรสามารถเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาชีพ
หลักได้

เงื่อนไขความสาเร็จ
ผู้เลี้ยงต้องมีเงินทุนหมุนเวียน และมีแรงงานเพียงพอ สถาน
ที่ตั้งฟาร์ม ควรอยู่ห่ างไกลจากแหล่ง ชุมชน แต่การคมนาคมต้อ ง
สะดวก มีแหล่งวัตถุดิบอาหารราคาถูกเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต
และควรมีตลาดรองรับที่ชัดเจน

คาแนะนาเพิ่มเติม (สาหรับการเลี้ยงไก่ไข่สาว 150 ตัว
ในระยะเวลา 18 เดือน)
1. ค่าพันธุ์ไก่สาว อายุ 16 สัปดาห์ 27,000 บาท
2. ค่าอาหาร 18 เดือน (วันละ 120 กรัม/ตัว) เป็นเงิน
147,150 บาท
3. ระยะเวลา 18 เดือนสามารถให้ผลผลิตเฉลี่ย 75%
คิดเป็น 61,585 ฟอง จาหน่ายที่ราคาฟองละ 2.6 บาท เป็นเงิน
160,120 บาท
4. รวมรายได้จากการจาหน่ายไข่ + ไก่ไข่ปลด เป็นเงิน
165,370 บาท หักค่าอาหารแล้วคงเหลือ 18,220 บาท
โรงเรือน เน้นใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนการผลิต

ช่องทางแหล่งเงินทุน
เข้าร่วมโครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ (วงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาท)

สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
โทร. 0 3555 5466

ทางเลือกอาชีพด้านปศุสัตว์
ไก่เบตง
เหตุผลความเหมาะสม
ไก่เบตงเป็นไก่ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในท้องถิ่น และจาก
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในเรื่องของคุณภาพเนื้อ เป็นไก่
ประเภทปล่ อ ยเลี้ ย งมี ค วามสามารถพิ เ ศษในการหาอาหารเองตาม
ธรรมชาติ ทนต่อสภาพอากาศร้อน โรค และแมลงได้ดี สามารถส่งขาย
ตลาดและช าแหละที่ อ ายุ ป ระมาณ 6 เดื อ น เลี้ ย งได้ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี

เงื่อนไขความสาเร็จ
ต้องได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถัน เลี้ยงด้วยสูตรอาหารคุณภาพ มี
เงินทุนหมุนเวียนสาหรับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงแต่ละรุ่น มีแรงงานเพียงพอ
เทคนิคการลดต้นทุนการผลิตและมีตลาดรองรับ

ลักษณะเด่น

คาแนะนาเพิ่มเติม (สาหรับการเลี้ยงรุ่นละ 300 ตัว ในระยะเวลา
5 เดือน)
1. ค่าพันธุ์ไก่ อายุ 1 เดือน 24,000 บาท
2. ค่าอาหาร 5 เดือน (วันละ 60 กรัม/ตัว) เป็นเงิน 37,800 บาท
3. ระยะเวลา 5 เดือนสามารถให้น้าหนักเฉลี่ย 2.5 ก.ก.
จาหน่ายที่ราคากิโลกรัมละ 150 บาท เป็นเงิน 112,500 บาท
4. หักค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าอาหาร ไม่รวมค่าแรงงาน + โรงเรือน + อื่นๆ
แล้วคงเหลือ 50,700 บาท ต่อรุ่น
1 ปีเลี้ยงได้ 2 รุ่น มีรายได้ประมาณ 101,400 บาท (เดือนละ 8,450 บาท)
โรงเรือน เน้นใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนการผลิต

ช่องทางแหล่งเงินทุน
เข้าร่วมโครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ
(วงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาท)

เนื้ อ มี ก ลิ่ น หอม นุ่ ม ไม่ ค่ อ ยมี ไ ขมั น รสชาติ อ ร่ อ ย โดยเฉพาะหนั ง ของ ไก่ เ บตงมี
ลักษณะเฉพาะ คือ มีความหนึบ หนังเคี้ยวกรุบ นิยมทาเป็นไก่สับ ไก่นึ่ง ไก่ต้มเครื่องยาจีน ไก่คั่ว
เค็ม และข้าวมันไก่

สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0 3555 5466

คาแนะนาสูตรการทาอาหารไก่ไข่เพื่อลดต้นทุน
ส่วนผสม

วิธีการทา

1. หยวกกล้วย 20 กิโลกรัม
2. กากน้าตาล 1 กิโลกรัม
* หากไม่มีใช้น้าตาลทรายแดงแทน 2 กิโลกรัม
3. เกลือเม็ด 0.5 กิโลกรัม

1. นาหยวกกล้วยมาหั่นให้ละเอียด เทลงใส่ในถังหมัก
2. เติมกากน้าตาลและเกลือเม็ดลงไป
3. คลุกคล้าทุกอย่างให้เข้ากัน ปิดฝาถังให้สนิทหมักทิ้งไว้ใน
ที่ร่ม 7 วัน ก็สามารถนาไปใช้งานได้

อัตราการใช้

ประโยชน์

สูตรอาหารไก่ไข่ประหยัดต้นทุน 1 กิโลกรัม ผสมกับ
หัวอาหารไก่ 10 กิโลกรัม หรือวัตถุดิบอื่นๆ เช่น รา ปลายข้าว
ข้าวเปลือก นาไปให้ไก่กินได้ประมาณ 30 ตัว สาหรับไก่ไข่ให้
กินเช้าและเย็น

1. สูตรอาหารไก่ไข่ประหยัดต้นทุนจะช่วยให้ไก่แข็งแรง
มีภูมิต้านทานโรค
2. ลดกลิ่นเหม็นของมูลไก่ ช่วยให้ไข่ดก
3. ไข่ไก่สีสวย ไข่แดงสดใส กลม ไม่แตกง่าย

ราคาถูก มีคุณภาพ มีคุณค่าทางอาหาร วัตถุดิบหาได้ง่ายในท้องถิ่น
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0 3555 5466

ทางเลือกอาชีพด้านพืช
ฟักทอง

1. เหตุผลความเหมาะสม

3. ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต

ฟักทองเป็นการปลูกพืชเชิงผสมที่เหมาะสม เพื่อสร้าง
อาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจากการปลูก
พืชเชิงเดี่ยว มีการกาหนดราคาประกันขั้นต่า ซึ่งเกษตรกรจะ
ได้ห ลัก ประกัน ในส่ว นรายได้ และเกษตรกรจะมีร ายได้ เพิ่ ม
สูงขึ้นหากราคาตลาดมีราคาสูงกว่าราคาประกัน เป็นการบูร
ณาการ การทางานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการ
ส่งเสริมตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด ใช้พื้นที่หมู่บ้านอนุรักษ์
ควายไทยเป็นศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์กลางในการกระจาย
ปัจจัยการผลิตและเป็นตลาดสาหรับเกษตรกร

2. เงื่อนไขความสาเร็จ
ฟักทองจัดเป็นพืชที่มีระบบรากลึก การเตรียมแปลง
ปลูกต้องเตรียมดินให้ลึกประมาณ 25-30 เซนติเมตร ตากดิน
ไว้ 5-7วัน เพื่อไล่แมลงศัตรูและเชื้อโรคในดิน ความสาคัญต่อ
การเจริญเติบโตของฟักทองคือการให้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยให้น้อยแต่บ่อยครั้ง การผสมเกสรดอกเพศผู้และเมียจะ
บานในตอนเช้ า ช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสมในการผสมเกสร
คือ 6:00-9:00น.

กาหนดราคาประกันรับซือ้
ฟักทองลูกใหญ่ (คางคกลูกใหญ่) เกรด A ที่ราคา 4 บาท น้าหนัก 5 กิโลกรัมขึ้นไป
ฟักทองลูกเล็ก (ลายข้าวตอก) เกรด A ที่ราคา 5 บาท น้าหนัก 2.5 กิโลกรัมขึ้นไป

4. สิทธิประโยชน์ผู้เข้าร่วมโครงการ

ให้ยืมปัจจัยการผลิตกับผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
4.1 เมล็ดพันธุ์
4.2 ปุ๋ยยา / สารเคมี / ฮอร์โมน

5. ช่องทางแหล่งเงินทุน

เข้าร่วมโครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ (วงเงินกู้รายละ
ไม่เกิน 100,000 บาท)

สานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
โทร. 0 3555 5455

ทางเลือกอาชีพด้านพืช
แฟงแก่
1. เหตุผลความเหมาะสม
ฟักแฟงเป็นพืชล้มลุกจาพวกไม้เถาตระกูลแตงลา เป็นพืช
อายุ สั้ น ผลมี ลั ก ษณะเป็ น รู ป กลมยาวกว้ า งประมาณ 20–30
เซนติเมตร ยาว 30–60 เซนติเมตร เปลือกแข็งสีเขียวเนื้อในสีขาว
เนื้อแน่น ฉ่าน้า มีเมล็ดอยู่ภายในจานวนมาก อุณหภูมิที่เหมาะสม
ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตและผสมพั น ธุ์ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 18–24 องศา
เซลเซียส ความชื้นต่า

2. เงื่อนไขความสาเร็จ
ฟักแฟงเป็นพืชที่ง่ายต่อการปลูกและดูแล เลือกเมล็ดพันธุ์
ที่มีคุณภาพ เปอร์เซ็นต์การงอกสูง พันธุ์ที่นิยม ลักษณะดี เป็นที่
ต้องการของตลาด เช่น แฟงไส้ตันผลใหญ่ หรือ แฟงงาช้าง

5. ช่องทางแหล่งเงินทุน

3. ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต
รายการ

แฟงแก่

ค่าพันธุ/์
กป./ถุง
(บาท)

ค่าปุ๋ ยยา/
สารเคมี/
ฮอร์โมน (ไร่)

อายุเก็บ
เกี่ยว
(วัน)

ผลผลิต/ไร่
(ตัน)

รายได้/ไร่
(บาท)

ต้นทุน/ไร่
(บาท)

คงเหลือ/ไร่
(บาท)

400฿
(900เมล็ด)

3,000

95

9

18,000

3,400

14,600

กาหนดราคาประกันรับซือ้
แฟงแก่ เกรด A ที่ราคา 2 บาท น้าหนัก 7-10 กิโลกรัมขึ้นไป

4. สิทธิประโยชน์ผู้เข้าร่วมโครงการ
ให้ยืมปัจจัยการผลิตกับผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
4.1 เมล็ดพันธุ์
4.2 ปุ๋ยยา / สารเคมี / ฮอร์โมน

เข้าร่วมโครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ (วงเงินกู้รายละไม่เกิน
100,000 บาท)

สานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
โทร. 0 3555 5455

1. เหตุผลความเหมาะสม
ปลาตะเพี ย น เป็ น ปลาพื้น เมื อ งของไทยที่ มีก ารเพาะเลี้ ย งอยู่
ทั่วไปในทุกภูมิภาค เนื่องจากเนื้อปลาตะเพียนมีรสชาติดี ทาอาหารได้
หลายประเภท และยังนิยมนามาแปรรูปเป็นปลาส้ม และปลาแดดเดียว
ปลาตะเพี ย น เป็ น ที่ เ ลี้ ย งง่ า ย โตเร็ ว กิ น พื ช เป็ น อาหาร ประกอบกั บ
เกษตรกรสามารถเพาะพันธุ์ปลาได้ด้วยตนเอง ทาให้สามารถลดต้นทุนได้

2. เงื่อนไขความสาเร็จ
2.1 เกษตรกรต้องมีบ่อดิน ความลึกน้า ประมาณ 1.5 – 2.0 เมตร
สาหรับการเลี้ยงปลา
2.2 บ่อดินต้องสามารถเก็บกักน้าไว้สาหรับการเลี้ยงปลาได้ไม่น้อย
กว่า 6 เดือน
2.3 ทุกครั้งที่จะทาการเลี้ยงปลาต้องมีการเตรียมบ่อเพื่อกาจัดศัตรู
ปลาออกให้หมด รวมถึงระหว่างการเลี้ยงต้องมีการป้องกันศัตรูปลา เช่น นก
กินปลา เป็นต้น
2.4 มีการปล่อยปลาจานวนที่เหมาะสม ประมาณ 2,000 – 3,000
ตัว/ไร่
2.5 มีการให้อาหารปลาอย่างสม่าเสมอตลอดระยะเวลาการเลี้ยง

สานักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
โทร. 0 3555 5458

ทางเลือกอาชีพด้านประมง
ปลาตะเพียน
3. ต้นทุน และผลตอบแทน (โดยประมาณต่อไร่)
3.1 ต้นทุน
ค่าพันธุ์ปลาและค่าอาหารปลา ประมาณ 10,000 -20,000 บาท/ไร่
3.2 ผลตอบแทน
จาหน่ายปลาตะเพียนได้จานวน 500–1,000 กิโลกรัม/ไร่ จาหน่าย
ในราคา 30 บาท/ กิโลกรัม คิดเป็นรายได้ 15,000–30,000 บาท/ไร่

4. ช่องทางแหล่งเงินทุน
เข้าร่วมโครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ (วงเงินกู้รายละไม่เกิน
100,000 บาท)

ทางเลือกอาชีพด้านประมง
กุ้งก้ามกราม
1. เหตุผลความเหมาะสม
กุ้งก้ามกราม เป็นสัตว์น้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ราคาจาหน่าย
ค่อนข้างสูง ตลาดมีความต้องการในปริมาณมาก สามารถนามาประกอบ
อาหารได้ ห ลากหลายเมนู นิ ย มเลี้ ย งกั น ในหลายพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี

2. เงื่อนไขความสาเร็จ
2.1 เกษตรกรต้องมีบ่อดิน ขนาด 1 – 5 ไร่ สาหรับการเลี้ยงกุ้ง
2.2 บ่อต้องสามารถเก็บกักน้าไว้สาหรับการเลี้ยงปลาได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2.3 อัตราการปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม (กุ้งชา) 4,000 ตัว/ไร่
2.4 มีการให้อาหารกุ้งอย่างสม่าเสมอตลอดระยะเวลาการเลี้ยง

3. คาแนะนาเพิ่มเติม

4. ต้นทุน และผลตอบแทน (โดยประมาณต่อไร่)
4.1 ต้นทุน
ค่าพันธุ์กุ้งและค่าอาหารกุ้ง ประมาณ 20,000 - 23,000 บาท/ไร่
4.2 ผลตอบแทน
จาหน่ายกุ้งก้ามกรามได้จานวน 200 - 250 กิโลกรัม/ไร่ จาหน่าย
ในราคา 180 บาท/ กิโลกรัม คิดเป็นรายได้ 36,000 – 45,000 บาท/ไร่

5. ช่องทางแหล่งเงินทุน
เข้าร่วมโครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ (วงเงินกู้ราย
ละไม่เกิน 100,000 บาท)

กุ้งก้ามกรามที่นามาเลี้ยง สามารถเลือกลูกพันธุ์ที่เพศผู้ล้วน
จะทาให้มีราคาจาหน่ายสูง

สานักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
โทร. 0 3555 5458

