
 
 

 

 

หน่วยร่ว

ช่ือกิจกา
ช่ือ – นา
เลขที่บัต
 

ที่อยู่  
  
  
  

ชื

ห

เบ

ชื

ห

เบ

วมดําเนินการสภาอ

ร พุทธเกษตร
ามสกุล นายเกี
รประชาชน  

เลขที่ 41
ตําบล (แขวง
จังหวัด 
โทรศัพท์ 

ชื่อที่ปรึกษาโค

หน่วยงานที่ป ึ

บอร์โทรศัพท์

ชื่อพี่เลี้ยงธุรกิ

หน่วยงานพีเ่ลี้

บอร์โทรศัพท์

อุตสาหกรรมแห่งป

ร

รฟาร์ม 
กียรตคิุณ  ทอ

1/1 ห
ง) ธ

ส
0

โครงกา
ครงการ : 

รึกษา : 

ท ์ : 

กิจ : ท

ลีย้ง : ส

ท ์ : 0

3 - 4 

ประเทศไทย 

รายงานการ

องแดง 

หมู่ที่ 
าตุเชิงชุม

สกลนคร 
081-3712397

ารพัฒนาผู้ปร
สถาบันอุตสา

สภาอุตสาหก

02 345 109

ทวัตชัย  อัยย

สภาอุตสาหกร

09-572-9133

7 0 1 -

หน้า1จา

 

รวินิจฉัยแล
 

2

ระกอบการให
าหกรรมเพื่อก

กรรมแห่งประ

95, 02 345 1

ะรัตน ์

รรมแห่งประเท

3 

0 1 2

าก20 

ละพัฒนาศั

หมู่บ้าน
อําเภอ (เขต
รหัสไปรษณี

หม่ (Early - S
การเกษตร (ส

ะเทศไทย 

1096 

ทศไทย 

2 8 - 3

ภ

ศักยภาพ 

นาเต่า 
ต) เมือง 
ณีย์ 47000

Stage) ปี 25
อก.) 

0 - 0 

ภาคธุรกิจ  ภ

0 

562 

ร

ภาคธุรกิจเกษต

 

รหัสเอกสาร:ส

ตร ภาคธุรกิจ

สอก.10

จทั่วไป



 
 

 

หน้า2จาก20 
 

หน่วยร่วมดําเนินการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ 
 
1. ช่ือสถานประกอบการ :พุทธเกษตรฟาร์ม  
2. ที่อยู่ : 

เลขที่ 411/1 หมู่ที่ 2 หมู่บ้าน นาเต่า 
ตําบล (แขวง) ธาตุเชิงชุม อําเภอ (เขต) เมือง
จังหวัด สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000 
โทรศัพท์ 081-3712397 

3. ผู้ประสานงาน : ทวัตชัย  อัยยะรัตน ์  
4. โทรศัพท์ :09-587-29133 โทรสาร : Email :tawatchaiay@hotmail.com  
5. ประเภทผลิตภัณฑ์   ✔อาหาร  ✔ เครื่องดื่ม  
 ซึ่งได้จากการแปรรูป  ✔  ข้าวและธัญพืช   ผักและสมนุไพร  ผลไม้  สัตว์   สัตว์น้ํา  
   อ่ืนๆ   
6. ยอดขายโดยประมาณ (บาทต่อเดือน) : เริ่มก่อต้ังกิจการ  
7. วิธีการบริหารกิจการ :   
  ✔ บริหารโดยเจ้าของคนเดียว  บริหารโดยเจ้าของและพี่น้อง, หรือญาติ 
   บริหารโดยมีการว่าจ้างบุคคลภายนอก  อ่ืนๆ (ระบุ)ร่วมหุ้นกิจการ  
8. สัดส่วนการถือหุ้นในกิจการ :ผู้ถือหุ้นสญัชาติไทย     100 %    ผู้ถือหุ้นต่างชาติ % 
9.  แผนผังที่ต้ังกิจการ(ระบุพิกัด GPS  X 17.266503 Y 104.140693 ) 
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หน่วยร่วมดําเนินการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ส่วนที่ 2 รายงานการวินิจฉัยสถานประกอบการ 
 
1. ผลิตภัณฑ์หลกั สวนเกษตรผสมผสาน ข้าว ขา้วโพด   
2. ชื่อแบรนด์ (ถา้มี) สวนเกษตรลานโพธิ์   
 

 
 

3. มาตรฐานผลติภัณฑ์ (ถ้ามี) ไม่ม ี   
 

4. กําลังการผลิต (ต่อปี)ไม่ม ี (โปรดระบุหน่วยให้ชัดเจน) 
 ปริมาณที่ผลิตจริง ปี 2560 :ไม่ม ี  
   ปี 2561 :ไม่ม ี  
 ปริมาณการผลติที่คาดหวัง ปี 2562 : 50,000 บาท/ตนั/ไร่/3 เดือน จํานวนข้าวโพด 5 ไร่  
5. บุคลากร (Man)ได้แก่ 
 (2)  ระดับบริหาร             1 คน มีระดับการศึกษาโดยเฉลีย่ ปริญญาตร ี  
  การศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึน้ไป            2 คน 
  ประสบการณ์ทํางานโดยเฉลี่ย    30 ปี สูงสุด     40 ปี ตํ่าสุด        1 ปี 
 (3)  ระดับหัวหน้างาน        1 คน ระดับการศึกษาโดยเฉลีย่ ปริญญาตร ี  
 (4)  ระดับพนักงาน           4 คน ระดับการศึกษาโดยเฉลีย่ ปริญญาตร ี  
  เป็นพนักงานประจํา     3 คน 
 

6. เครื่องจักร (Machine) ได้แก่ 
 (1)         รถไถ อายุการใช้งาน    5 ปี ใช้งานอยู่   ไม่ได้ใช้งาน 
 (2)         รถสง่ของ อายุการใช้งาน ปี ใช้งานอยู่   ไม่ได้ใช้งาน 
 (3)       อายุการใช้งาน ปี ใช้งานอยู่   ไม่ได้ใช้งาน 
 (4) อายุการใช้งาน ปี ใช้งานอยู่   ไม่ได้ใช้งาน 
 (5) อายุการใช้งาน ปี ใช้งานอยู่   ไม่ได้ใช้งาน

LOGO 
(ถ้าม)ี 
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หน่วยร่วมดําเนินการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

7. วัตถุดิบหลัก (Material) ได้แก่ 
 (1)  วัตถุดิบในประเทศ     100 %  ได้แก่  เมลด็พันธ์     
   ในจังหวัดที่ต้ังโรงงาน 10 % 
   ในจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับจังหวัดที่ต้ังโรงงาน    80 % 
   ในจังหวัดอ่ืน ๆ  10 % 
 (2)  วัตถุดิบนําเข้า      ไมม่ ี %  ได้แก่   

 

8. กระบวนการผลิต (Method) 
 วัตถุดิบ/ส่วนผสม (1)      จัดสรรพื้นที่ จัดหาระบบสาธารณูปโภค สัดส่วน       10 % 
  (2)     จัดหาระบบสาธารณูปโภค,เมล็ดพรรณ สัดส่วน       ไม่ม ี % 
  (3)      เตรียมแปลง วางระบบการจัดการน้ํา สัดส่วน       60 % 
  (4)     เพาะปลูก บํารุงรักษา  เก็บเกียว แปรรูป สัดส่วน       ไม่ม ี % 
  (5)      จัดจําหน่าย สัดส่วน       ไม่ม ี % 
 ขั้นตอนกระบวนการผลิต (Process Flow) (อธิบายขั้นตอนพร้อมภาพประกอบ) 

จัดสรรพื้นที่ จดัหาระบบสาธารณูปโภค 

  
 

จัดสรรเมล็ดพรรณ 

 
 



 
 

 

หน้า5จาก20 
 

หน่วยร่วมดําเนินการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

เตรียมแปลง วางระบบการจัดการน้ํา 

   
 

เพาะปลูก บํารุงรักษา  เก็บเกียว แปรรูป 

   
 

    
 

จัดจําหนา่ย 
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หน่วยร่วมดําเนินการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

9. ภาพลักษณข์องผลิตภัณฑ์ 
 ลักษณะผลิตภัณฑ์ พืชสวน และพืชไร่หลังนา 

จุดเด่น จุดด้อย
1.เปน็พชืเศรษฐกิจ 1. เป็นพืชที่ต้องพึ่งดินฟ้าอากาศ 
2. แปรรูปผลติภัณฑ์ได้หลายอย่าง 2. อัตราผลผลิตต่อหน่วยนอ้ย
3. มีการประกนัจากรัฐบาล 3.ควบคุมคุณภาพยาก
 4. ช่องทางการขายน้อย
 
 ลักษณะบรรจภัุณฑ์ ไม่มีบรรจุภัณฑ์ 

จุดเด่น จุดด้อย
 
 
 
 
  

ภาพตัวอย่างสินค้า 
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หน่วยร่วมดําเนินการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

10. การขาย/การตลาด 
 ลูกค้าเป้าหมาย :  บุคลทั่วไป   
     
 
 ช่องทางการจัดจําหน่าย : ตลาดกลางสินค้าเกษตร   
     
 
11. สรุปปัญหาแนวทาง/วิธีการในการแก้ไขปญัหา  

 ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
ความเป็นไปได้ในการ

ดําเนนิงาน 

ด้านมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์ 

 
 

ยังไม่มีมาตรฐาน 
 
 
 

หาผู้เชี่ยวชาญมาให้คําแนะนาํ
เรื่องมาตรฐาน 
 

มีความเป็นไปได้เนื่องจาก
ทาง ผปก.กําลังพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์

ด้านบคุลากร 
(Man) 

 

บุคลากรเป็นคนใน
ชุมชนไม่มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยี  

 

 

เข้าร่วมอบรมและหาความรู้
ด้านเทคโนโลยีเพิ่ม  

 

 

ผู้ประกอบการมีความ
สนใจด้านเทคโนโลยี 
  

 

ด้านเครื่องจักร 
(Machine) 

 

ยังขาดเครื่องจักรที่
เหมาะสมกับการผลิต  
 

 

ร่วมมือกับหน่วยงานที่สามารถ
ช่วยเหลือได้เพื่อพัฒนา
เครื่องจักร  

 

ผู้ประกอบการมีความ
ต้องการที่จะพัฒนา 
  

 

ด้านวัตถุดิบ 
(Material) 

 

วัตถุดิบยังมีจํานวนน้อย
ไม่เพียงพอในการผลิต
และจํากัดฤดูกาล 
  

 

ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรใน
พ้ืนที่ปลูก 
 
  

 

มีความเป็นไปได้เนื่องจาก
เป็นการสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรในพืน้ที่ด้วย  
 

 

ด้านกระบวนการผลิต
(Method) 

 
 
 

 

กระบวนการผลิตยังไม่
เป็นระบบยังทําแบบ
บ้านๆ  
 
 
 

 

จัดระบบและสดัส่วนในการ
ผลิตให้เป็นมาตรฐานขึ้น  
 
 
 
 

 

มีการพัฒนากระบวนการ
ผลิตและเครื่องจักรเพื่อ
จัดให้เป็นระบบมากขึ้น  
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หน่วยร่วมดําเนินการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ด้านภาพลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์/แบรนด ์

 

ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่
รู้จักและจดจําของ
ลูกค้า  

 

 

 

สร้างโลโก้แบรนด์ของตัวเอง
เพื่อให้ลูกค้ารูจ้ักและจดจํา  

 

 

มีความเป็นได้สูง 95% 
เนื่องจากทางกลุ่มมีความ
ต้องการที่จะพัฒนาเพื่อ
ส่งขายในตลาดระดับสูง
ขึ้น  

 

ด้านการขาย/
การตลาด 

 

การตลาดยังไม่กว้าง
เนื่องจากมีการขาย
เฉพาะในพื้นที่และ
พ้ืนที่ใกล้เคียง  

 

 

ทําการขยายการตลาดเพิ่ม
 

 

 

มีความเป็นไปได้เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า
เกษตรแปรรูปง่ายและ
หลากหลายรูปแบบ 

 

 

 สรุปประเด็นปัญหาที่ดําเนินการพัฒนาศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการระบบเกษตรผสมผสาน การจัดการ
พ้ืนที่ใช้สอย เทคโนโลยีที่เหมาะสม ภาพลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่เด่นชัดของการทําธุรกิจ   
เนื่องจาก ผู้ประกอบการพึ่งเริ่มดําเนินการ ยังขาดการมองภาพรวมของธุรกิจ และรูปแบบกิจการใหเ้ป็นฟาร์มเกษตร
อินทรีย์ที่ได้มาตรฐานและครบวงจร ภายใต้การประยุกต์ใช้แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้ง
นําเสนอสินค้าให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของลูกค้าให้หลายหลายช่วงวัยกว้างขึ้น ด้วยเงินลงทุนเริ่มแรกจํานวน 1,500,000 
บาท 

โดยมีแนวทางการแก้ไข 1 จัดทําโมเดลแผนธุรกิจ 
    2. การจัดการพื้นทีส่ัดส่วนเกษตรผสมผสานให้มีประสทิธิผลสูงสุด และเพิ่มประสทิธิภาพ

ระบบการจ่ายน้ําอย่างประหยัด  
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หน่วยร่วมดําเนินการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ส่วนที่ 3 รายงานการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ 
หัวข้อการพัฒนา 1 จัดทําโมเดลแผนธุรกิจ 
                     2. การจัดการพื้นทีส่ัดส่วนเกษตรผสมผสานให้มีประสทิธิผลสูงสุด และเพิ่มประสทิธิภาพระบบ

การจ่ายน้าํอยา่งประหยัด 
ขั้นตอน/กระบวนการการพัฒนา จัดทาํโมเดลแผนธุรกิจ 

1. สัมภาษณ์ภาพรวมธุรกิจ โดยใช้ BMC CANVAS  
2. สัมภาษณ์ภาพรวมธุรกิจ โดยใช้ แบบสอบถามการวินจิฉัยและพัฒนาศักยภาพธุรกิจ  
3. จัดทํา BMC MODEL นําเสนอผู้ประกอบการเพื่อยืนยันและปรับปรุงแก้ไขแผน  
4. นําเสนอการทําแผนที่ปรับปรุงสมบูรณ ์  
5. นําแผนที่ได้มาดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในกิจการ. และดําเนินงานตามแผนธุรกิจที่ได้วางไว้.  

รายละเอียดการพัฒนา  (ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังให้คําปรึกษา) 
           การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้สําหรับวางแผนการดําเนินงานของธุรกิจ ผู้วิจัยได้เริ่มต้นจากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมสินคา้เกษตร วิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมธุรกิจทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รวมทั้งกลุ่มลูกค้า คู่แข่งขนัทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเป็นปัจจัยที่สง่ผลกระทบต่อ
กิจการ มีการกําหนดเป้าหมายระยะสั้นระยะยาว และกลยุทธ์ในภาพรวม ก่อนจะทําวิจัยการตลาดเพื่อให้ทราบความ
ต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อนําข้อมูลไปวิเคราะห์วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดต่อไป  

ส่วนการวางแผนการดําเนินงานภายในฟาร์ม แผนธุรกิจฉบับนี้ได้นําความรู้เชิงทฤษฎีจากการรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวกับธุรกิจเกษตรอินทรีย์มาประกอบกับประสบการณ์จากภาคปฏิบัติของเจ้าของกิจการ เพื่อให้สามารถจัดสรร 
ทรัพยากรทุกภาคส่วนได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังมีการวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังลูกค้าเปูาหมายด้วย
วิธีการต่างๆที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภค 

นอกจากนี้ เพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการทําธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ จึงต้องมีการวางแผนทางการเงิน
เพื่อประเมินความเสี่ยงในสถานการณ์ด้านต่างๆ มีการกําหนดเปัาหมายทางการเงินและสมมติฐานทางการเงินเพื่อใช้
ประกอบการวิเคราะห์ ซึ่งจากการประมาณการพบว่า ในสถานการณ์ปกติ กิจการสามารถบรรลุตามเปัาหมายทาง
การเงินที่ต้ังไว้ และมีการวางแผนสําหรับเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด เพื่อรองรับสถานการณท์ี่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ   
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการดําเนินงานอย่างครอบคลุม แสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจและโอกาสในการ
เติบโตของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผู้วิจัยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าหากได้  นําแผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ฉบับนี้ไปปฏิบัติ
จริง จะสามารถประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกัน 
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ก่อนให้คาํปรึกษา หลังใหค้ําปรึกษา 
 
 สรุปผลลัพธ์หลังจากการพัฒนา  ได้แผนภาพรวมธุรกิจ BMC CANVAS   

 
 

การบริหาร
ทัว่ไป, 3.40

ผลิตภณัฑ,์ 
4.00

การขาย, 
2.78

การจดัซ้ือ, 
4.50

การผลิตและ
เทคโลย,ี 
3.08

งานบุคคล, 
2.55

บญัชีและ
การเงิน, 
2.45

ผลการวินิจฉยั สวนเกษตรผสมผสาน 

เกียรติคณุ  ทองแดง
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ผลการวินิจฉยั สวนเกษตรผสมผสาน 

เกียรติคณุ  ทองแดง
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พบว่าสามารถแก้ไขปัญหา การสรุปภาพรวมของธุรกิจ และรูปแบบกิจการให้เป็นฟาร์มเกษตรอินทรย์ีที่ได้มาตรฐานและ
ครบวงจร ภายใต้การประยุกต์ใช้แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกจิพอเพียง พร้อมทั้งนําเสนอสินค้าให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของลูกค้าให้หลายหลายช่วงวัยกว้างขึ้น ด้วยเงินลงทุนเริ่มแรกจํานวน 1,500,000 บาท 

โดยคาดว่าจะสามารถขอมาตรฐาน/เพิ่มยอดขาย/ขยายกลุ่มลูกค้า/ลดต้นทุน/เพิ่มกําลังผลิต ได้ร้อยละ ..40......... 
ขั้นตอน/กระบวนการการพัฒนา การจดัการพื้นที่สัดส่วนเกษตรผสมผสานให้มีประสิทธผิลสูงสดุ และเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบการจ่ายน้ําอย่างประหยัด 
1. สํารวจ Landscape พื้นทีท่ําการเกษตรผสมผสาน  
2. สํารวจระบบการบริหารจัดการน้าํภายในสวนเกษตร  
3. ทําแบบ Landscape การจัดสรรพื้นทีเ่กษตรผสมผสาน ให้เหมาะกบัพื้นที่ ผปก  
4. ออกแบบระบบการบรหิารจดัการน้ําแบบประหยัดในพืน้ที่นอกเขตชลประทาน  
5. นําแบบที่ได้มาดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในกิจการ. และดําเนินงานตามแบบที่ได้วางไว้.  

รายละเอียดการพัฒนา  (ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังให้คําปรึกษา) 
เกษตรทฤษฎีใหม่ (เกษตรอินทรีย์) 

 แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน จะมี 30:30:30:10 
1. พื้นที่ส่วนนีป้ระมาณ 30% จะใช้สําหรบัทําขุดสระเก็บกักน้ํา เพื่อใช้เก็บกักน้ําฝนในฤดูฝนและ ใช้เสริมการปลกู

พืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ําและพืชน้ําต่าง ๆ 
2. พื้นที่ส่วนนีป้ระมาณ 30% จะใช้สําหรบัปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจําวันสําหรับครอบครัวให้

เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้ 
3. พื้นที่ส่วนนีป้ระมาณ 30% จะใช้สําหรบัปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมนุไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหาร

ประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหน่าย 
4. พื้นที่ส่วนนีป้ระมาณ 10% จะใช้สําหรบัเป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่น ๆ 

พ้ืนที่ดินแต่ละภูมิภาค มีลักษณะทางกายภาพต่างกัน ฤดูกาล และอากาศต่างกัน  ดังนั้น ก่อนออกแบบผังพื้นที่ 
ต้องศึกษาลักษณะภูมิประเทศของเราก่อนเป็นอันดับแรก 
1. ฤดูกาล เป็นอย่างไร ฝนตกกี่เดือนต่อปี หน้าแล้งนานมั้ย มีไฟป่าหรือไม่  ลมแรงหรือไม ่
2. แหล่งน้ําธรรมชาติ มีเพียงพอหรือไม่  หากต้องขุดสระจะขุดกว้างขนาดไหน ขึ้นอยู่กับแหล่งน้ําที่จะนําน้ํามาเติม
สระและการระเหย  ของน้ําในฤดูแล้งด้วย 
3. ลักษณะดิน เป็นอย่างไร ดินเป็นลักษณะใด ดินเหนียว ดินทราย ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินเหนียวปนทราย ดิน
หินปนกรวด ฯลฯ หน้าดินลึกมากน้อยแค่ไหน คุณภาพดินเป็นอย่างไร ดินดี ดินเลว ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ฯลฯ 
4. เพื่อนบ้านเป็นอย่างไร  มขีโมยมั้ย มหีมาเยอะมั้ย มีการเลี้ยงวัวปล่อยของชาวบ้านมั้ย 
5. ลักษณะอาชีพของเพื่อนบ้านเป็นอย่างไร  ทําไร่ ทํานา ทาํสวน  ลักษณะการทําเกษตรของเพื่อนบ้าน ใช้สารเคมี
หรืออินทรีย์ ฯลฯ 
ขั้นต่อไป ออกแบบผังพื้นที่ ให้เปน็ไรน่าสวนผสม หากมีที่ดิน 5 ไร่ ควรออกแบบผงัพื้นที่ดังนี ้
1. ออกแบบตําแหน่งที่จะขุดสระ สัก 20-30% ของพื้นที่ทั้งหมด หรือ ประมาณ 1 ไร่ ขึ้นอยู่กับแต่ละภาค หากเป็น
ภาคใต้ อาจขุดสระเพียง 10% เพราะฝนชุก หากเป็นภาคเหนือ อิสาน ต้องขุดสระ 20-30% เพราะฝนตกน้อย 
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2. เลือกตําแหน่ง ขุดนา ไว้ทํากิน สัก 1.5 ไร่  โดยออกแบบให้ที่นาติดกับสระน้ํา  
3. เลือกตําแหน่งไว้สร้างบ้านพักเล็กๆ สร้างเล้าเป็ด เล้าไก่ คอกหมู ฯลฯ กันพื้นที่ไว้สัก 0.5 ไร่  โดยวางผังให้พ้ืนที่
ส่วนนี้ อยู่ติดขอบพื้นที่ ที่เข้าออกสะดวกที่สุด และติดกับสระน้ํา   
4. หากเป็นที่นาหรือที่ลุ่ม ใหขุ้ดดินจากสระน้ํา มาถมเป็นคันขอบรอบพื้นที่ ป้องกันน้ําท่วมและเป็นแนวขอบสําหรับ
ปักเสาลวดหนามกันแนวพื้นที ่ แต่หากเป็นที่ดอน ไม่ต้องขุดคันขอบ เพราะน้ําไม่ท่วมอยู่แล้ว 
5. เลือกตําแหน่งที่ดอนที่สุด ไว้สัก2 ไร่ เพื่อเป็นส่วนปลูกไม้ผล ผักสวนครัว  
          การออกแบบผังพื้นที่ ต้องขึ้นอยู่กับภูมิประเทศเป็นสําคัญ ของแต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกัน แต่ละพื้นที่ไม่
เหมือนกัน  แต่หลักการเหมือนกันคือ ต้องมีแหล่งน้ํา ต้องใช้ประโยชน์พ้ืนที่ให้คุ้มค่ามากที่สุด ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
ผสมผสานกันให้คุ้มค่า และต้องออกแบบพืชและสัตว์ ใหม้ีหลักดังนี้ 
1. ข้าว  ต้องมีพ้ืนที่ปลูกข้าวไว้กินเองในครอบครัวอย่างน้อยสัก 1 ไร่ 
2. พืชรายได้หลัก  ต้องหาพืชรายได้ประจําเดือน หรือประจําวัน มาสัก 1 อย่าง เพื่อเป็นพืชหลักที่สรา้งรายได้มั่นคง 
เช่น มะนาว  กล้วย มะม่วง ทเุรียน ยางพารา ข้าวโพด กาแฟ ฯลฯ ขึ้นอยู่กับแต่ละภาค 
3. พืชรายได้รอง ที่เป็นรายได้เสริม หรือรายได้หมุนเวียนประจําฤดูกาล เช่น แตงกวา แตงโม พริกไทย มะระ  ฟัก
แม้ว ชะอม ผักหวาน บัวหลวง  ฯลฯ 
4. พืชผักสวนครัว ปลูกเพื่อกินในครอบครัว เหลือก็ขาย เช่น ตะใคร้ ข่า กะเพรา โหรพา มะกรูด พริกขี้หนู แคบ้าน  
5. เลี้ยงปลาในสระน้ํา เลี้ยงปลาหลายๆชนิด ทั้งปลากินพืชและกินเนื้อ เลอืกชนิดปลาให้เหมาะสม อย่าซื้อ
อาหารเม็ด ใหผ้สมอาหารโดยใช้วัตถุดิบในสวนตัวเอง เช่น ทําอาหารจากหยวกกล้วย จากแกลบ จากรํา จากเม็ด
ข้าวโพด ฯลฯ 
6. เลี้ยงเป็ดไข่ สัก 50 ตัว ไว้กินไข่ โดยเลี้ยงปล่อยในนาข้าวและในสระน้าํ ทําเล้าที่คันดินขอบสระหรือขอบพื้นที ่
7. เลี้ยงไก่ไข่ ทาํเล้าขังไว้บนขอบสระน้ําหรือขอบพื้นที ่ ปลอ่ยขี้ไก่ลงสระให้ปลากินเป็นอาหาร อาหารไก่ ให้ผสมทํา
เองให้มากที่สดุ ค่อยๆเลี้ยงในจํานวนที่เหมาะสม เช่น 300-500 ตัวไปก่อน 
8. เลี้ยงกบในกระชัง โดยนํากระชังไปวางในสระน้ํา  
9. เลี้ยงวัวตัวเมีย อย่างน้อยสัก 2 ตัว ทําคอกในที่ดอน ตัดหญ้าในสวนให้กิน ในยามทีไ่ม่ทํานา ก็ปลอ่ยวัวเลี้ยงในที่
นาได้ ขี้วัวเอามาทําปุ๋ย 
10. ต้องทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ําหมกัเองเป็น  ทําอาหารสัตว์เองเป็น 

ก่อนให้คาํปรึกษา หลังใหค้ําปรึกษา 
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 สรุปผลลัพธ์หลังจากการพัฒนา ได้แบบ Landscape การจัดสรรพืน้ที่เกษตรผสมผสาน ใหเ้หมาะกับพืน้ที่ ผปก 

 
 

ได้ออกแบบระบบการบริหารจัดการน้ําแบบประหยัดในพื้นทีน่อกเขตชลประทาน 
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ออกแบบระบบเพิ่มประสิธภิาพการบริหารจัดการน้ํา 

 
พบว่าสามารถแก้ไขปัญหา รปูแบบกิจการให้เป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานและครบวงจร ภายใต้การ
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