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ส่วนที่ 1
โครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
จากพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 กาหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่ง
คือ เพื่อสนับสนุนสิท ธิและการมีส่ วนร่ว มของเกษตรกรในการกาหนดนโยบายและการวางแผนการพัฒนา
เกษตรกรรมอย่ างเป็ นระบบ เพื่อ ให้ รัฐ รัก ษาเสถีย รภาพด้ านราคาและความมั่ นคงในอาชีพ เกษตรกร เพิ่ ม
ศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่ อเนื่องได้
ดาเนินการจัดทาแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่จาก
ระดับล่างสู่ระดับบน มีการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมตั้งแต่ในระดับตาบล อาเภอ จังหวัด เป็นลาดับ จนเป็น
แผนพั ฒ นาเกษตรกรรมในระดั บ ประเทศ ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาเกษตรกรรมดั ง กล่ าวครั้ ง นั้ นมุ่ ง เน้ น ให้
ความสาคัญพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน ตาบลอย่างมาก เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนาทุกเรื่องทุกสาขาทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ข้อมูลปัญหาความต้องการต่างๆ ที่ได้จาก
พื้นที่เหล่านั้นถือเป็นข้อมูลจริงที่เกิดจากปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยตรงในส่วนเรื่องที่มีความเร่งด่วน
สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ให้ความสาคัญเร่งนาเสนอรัฐบาลในลักษณะข้อเสนอเชิงนโยบาย อันนาไปสู่การพัฒนา
ภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต
ภาคเกษตรกรรมของจังหวัดนนทบุรีมีความสาคัญ ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยปัจจุบันเกษตรกรที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีฐานะยากจน และประสบปัญหาอุปสรรค การ
พัฒนาและการแก้ไขปัญหาการเกษตรอย่างยั่งยืนของจังหวัดได้นั้น ต้องมีการดาเนินงานโดยเริ่มจากกลุ่มขนาด
เล็กระดับหมู่บ้าน ตาบล เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับตาบลร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้วยตนเองส่ง เสริมการจัดทา
แผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปของการจัดการตนเองพัฒนาเกษตรกรให้มีความ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นดาเนินการใน 5 เรื่องหลักให้มกี ารพัฒนายกระดับเกษตรกรจากเกษตรกรที่
ทาการเกษตร และขายผลผลิ ต ในรูป แบบวั ตถุ ดิ บที่ ไ ด้ ราคาต่ า ให้ ดาเนิ นการแปรรูป ผลผลิ ต เพื่ อเพิ่ม มูล ค่ า
ยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อ ให้บังเกิดผลการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและตรง
ตามความต้องการของเกษตรกรตลอดจนนาไปสู่การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนชุมชนระดับตาบลให้มีแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ในรูปแบบของการจัดการตนเอง
2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดทาแผนพัฒนาร่วมกัน
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร
3. เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือในด้านการผลิตทาง
เกษตรกรรม การแปรรูป การตลาดและการบริโภค เพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ
และภาคเอกชน
4. เพื่อให้เกิดองค์กรภาคีเครือข่ายในการประสานงาน สนับสนุนและพัฒนาแก้ไขปัญหาในชุมชน
5. จัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้ าเกษตรในพื้นที่ตาบลเป้าหมาย เพื่อยกระดับของเกษตรกร
องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ดาเนินการครอบคลุมเชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต
การแปรรูป จนถึงการตลาด
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6. ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของเกษตรกรในตาบล โดยอาศัยแผนพัฒนา
เกษตรกรรม การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ในรูปแบบเกษตร
อุตสาหกรรมและ SMEs เกษตร เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่เน้นบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี สร้างเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมตาบลพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
1. รวบรวมข้อมูลที่ได้จัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลแล้วเสร็จ มีการจัดทาแผนพัฒนา
หรือแก้ไ ขปัญหารายสินค้า มีการรวมกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าทาการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่ าเพิ่มแล้ว
และสามารถมีความเป็นไปได้ที่จะต่อยอดพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร
2. ประสานความร่ ว มมื อ ปรึ ก ษาหารื อ สอบถามความคิ ดเห็ นความเป็ น ไปได้ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะทางาน/สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด/ผู้แทนระดับอาเภอขอความเห็นชอบในการดาเนินงานไปสู่เกษตร
อุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร โดยนาเสนอเหตุผลความจาเป็น ข้อดี ข้อเสีย ประกอบการพิจารณา โดย
พิจารณาเทคโนโลยีห รือนวัตกรรมที่ จะนามาใช้ เพื่ อการแปรรูปสร้ างมู ลค่า เพิ่มในกรณีที่ยัง ไม่มี เทคโนโลยี
นวัตกรรมหรือรูปแบบการดาเนินงานที่ชัดเจน
3. รวบรวมรายละเอีย ดองค์ ก รเกษตรกรรายสิ น ค้ าที่ มี ความพร้ อ ม มี ศัก ยภาพและต้ องการ
ยกระดับการพัฒนาดาเนินการขออนุมัติดาเนินโครงการ/กิจกรรม
4. ประสานสนับสนุนให้ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมขององค์กร ให้เกิดประโยชน์สูง สุด
หลังจากได้รับความเห็นชอบ
5. ติดตามประสานสนับสนุนองค์กรเป็นระยะๆ
6. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเสนอสภาเกษตรกรจังหวัด
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ส่วนที่ 2
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางกร่าง หมู่ที่ 4 ตาบลบางกร่าง อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1. ประวัติและความเป็นมาของกลุ่ม
1.1 ชื่อกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางกร่าง
1.2 ที่ตั้งของสถานที่ประกอบการของกลุ่มอาชีพ เลขที่ 15/31 หมู่ที่ 4 บางกร่าง ๕๙ (ซอย
เพิ่มสุข) ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ตาบลบางกร่าง อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เบอร์โทรศัพท์ 0860052000

1.3 ประเภทสินค้า/ผลิตภัณฑ์ “กระเทียมโทนดองสามรส” “มะนาว/มะกรูดแช่อิ่มอบแห้ง”
1.4 แนวความคิด จุดเริ่มจากเพื่อน ๒ คน คุณวรรณา แจ่มนาม และคุณสรัญญา จันทร์ผลหอม
โดยคุณสุรัญ ญา มีสูตรทากระเทียมโทนดอง เคยทาแจกให้เพื่อนรับประทานบ่อยๆ และจากที่ทารับประทาน
กันเองในหมู่เพื่อนๆ บ่อยขึ้นเพราะว่าอร่อยมากและมีแต่คนชม จึง ได้เ ริ่มมีความคิดว่าลองทาจาหน่ายตาม
คาแนะนาของเพื่อนๆ ครั้งแรกลงทุนคนละ ๒๐๐ บาท (๒ คน) เป็นเงิน ๔๐๐ บาท นาไปซื้อกระเทียมโทน
จานวน ๒ กิโลกรัม น้าตาลทราย น้าส้มสายชูและเกลือ ทาจาหน่ายและแจก ผู้บริโภคได้ชิมรสแล้วก็ชมว่าอร่อย
ได้ผลตอบแทนดี แต่ยังไม่ได้รับผลกาไร มีแต่ความภูมิใจจาก ๒ หุ้น เป็น ๓ หุ้น และเพิ่มหุ้นจากเดิมหุ้นละ ๒๐๐
บาท มาเป็นหุ้นละ ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท จนกระทั่งปัจจุบันมีหุ้นอยู่จานวน ๑๐ หุ้น และสมาชิก
๘ คน สมาชิก ได้ น าภู มิปั ญญาโบราณมาใช้ ร่ว มกั บแนวคิด ของกลุ่ มฯ ติ ดตามข่า วสารเกี่ ยวกับ เทคโนโลยี
นวัตกรรมการผลิตในรูปแบบที่ทันสมัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกกลุ่ม เครือข่ายเกษตรกรและหน่วยงาน
ของรัฐที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้สามารถดาเนินกิจกรรมของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพตรงตามความต้ อ งการของตลาด จนท าให้ ไ ด้ รั บ รองมาตรฐานและเป็ น สิ น ค้ า
“หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวทางประการหนึ่ง ที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะ
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มี
คุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่ สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น
1.5 วิสัยทัศน์ ในขวดแก้วอัดแน่นทุกเม็ด ในการผลิตกระเทียมโทนหัวเดียวจัดเรียง รสชาติน้า
เป็นเลิศไม่แพ้ที่ใด
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1.6 พันธกิจ
1.) ผลิตสิ่งที่มีคุณภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าให้อยู่ในระดับ 5 ดาว
2.) สร้างสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐานในเชิงอุตสาหกรรม
3.) เพิ่มการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ในขึ้น โดยจัดทาผ่านทางสื่อวิทยุชุมชน จัดทาแผ่นพับ
โฆษณาผ่านนิตยสารต่างๆ
4.) เพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้า เพื่อขยายลูกค้าไปยังกลุ่มผู้รักสุขภาพ
5.) สร้างเป็รนเอกลักษณ์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้ามากขึ้น
1.7 ระยะเวลาการก่อตั้งและดาเนินธุรกิจ จานวน 6 ปี
1.8 โครงสร้างกลุ่ม ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถและความถนัดของแต่ละ
บุคคล และการควบคุมภายในมีการแบ่งแยกหน้าที่ความ ภายใต้การดูแลของนางวรรณา แจ่มนาม ประธาน
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางกร่าง หมู่ที่ 4
2. การดาเนินงานกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ
2.1 รูปแบบในการดาเนินงาน
 ส่วนบุคคล
 กลุม่
 อื่นๆ (ระบุ...................................................)
2.2 การบริหารงาน
 มีการบริหารงานโดยบุคคลคนเดียว
 มีการบริหารโดยกลุ่มบุคคล การบริหารงานของกลุ่มในรูปแบบคณะกรรมการ และมี
ทีมวิทยากรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ
2.3 วัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรม/ธุรกิจของกลุ่ม
1.) เพื่อให้มีการรวมกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าทาการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
2.) เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและคนในชุมชน
3.) ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนให้มากขึ้น
3. การวิเคราห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
3.1.1 จุดแข็ง
(1) นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
(2) วัตถุดิบสด และสะอาดหาได้ง่ายในท้องถิ่น
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(3) รสชาติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับ
(4) สมาชิกกลุ่มมีความเชื่อมั่น และกลุ่มมีความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์
(5) ผลิตภัณฑ์ ได้รับ การรับ รอง เอกสารทะเบี ยนพาณิ ชย์ กรมพัฒนาธุรกิจ การค้ า
สานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบางกร่าง หมู่ที่ ๔ จาหน่ายอาหารที่ปรุงขึ้นพร้อม
บริโภคทันที กระเทียมโทนดอง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
(6) ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง เอกสารสานักงานคุ้มครองผู้บริโ ภค เอกสารแสดงการ
จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอีย ดอาหาร แบบสบ.๕ วิสาหกิจ ชุมชนแม่บ้ านเกษตรกรบางกร่ าง หมู่ที่ ๔
กระเทียมโทนดองสามรส วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
(7) ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง เอกสารจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน
แม่บ้านเกษตรกรบางกร่างหมู่ที่ ๔ สานักงานเกษตรอาเภอเมืองนนทบุรี วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
3.1.2 จุดอ่อน
(1) ขาดระบบการบริหารจัดการตามแผนธุรกิจ
(2) ขาดแรงงาน/เยาว์ชนคนรุ่นหลังในการสืบทอดกิจกรรม
3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
3.2.1 โอกาส
(1) สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
ด้านวิชาการ
(2) สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจัง หวัดนนทบุรีส่ง เสริมการพัฒนา
อาชีพ สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์
(3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมขับเคลื่อนการส่ง เสริมและพัฒนากลุ่ม
แม่บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน สมาชิกกลุ่มและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
(4) สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี และ SME Bank ประสานงานกิจกรรม
ยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร โดยให้คาปรึกษาแนะนาด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการดาเนินธุกิจในเบื้องต้น
3.2.2 อุปสรรค
(1) คู่แข่งในตลาดเพิ่มมากขึ้น
(2) การสร้างโรงเรือนสาหรับการแปรรูปมีต้นทุนสูง
4. การดาเนินงานของกลุ่ม
4.1 การเงินและบัญชี
(1) การระดมหุ้นครั้งเดียว
(2) การจดบันทึกการเงินหรือบัญชีบ้างเป็นครั้งคราว
(3) การใช้ประโยชน์จากการบันทึกการเงินหรือบัญชีบ้าง
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(4) การจัดสรรรายได้และผลประโยชน์แก่สมาชิก โดยไม่มีกาหนดวิธีการที่แน่นอนไว้
(5) การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ แก่สมาชิกทราบบางส่วน
4.2 การวางแผนการดาเนินงาน
(1) การจัดทาแผนการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีการจัดทาแผนแต่ไม่มีการบันทึก
(2) การนาปัญหาในการดาเนินงานมาปรับปรุงเพียงบางส่วน
(3) มีแหล่งจาหน่ายหรือตลาด แต่ไม่มีเครือข่ายด้านการตลาด
(4) การติดตามข้อมูลความต้องการของลูกค้าบ้างเป็นบางครั้ง
4.3 การจัดการความรู้และข้อมูล
(1) การแสวงหาความรู้ใหม่เพิ่มเติม แต่ยังไม่ได้นามาปรับปรุงการดาเนินงาน
(2) มีการจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน แต่ยังไม่เป็นเป็นระบบ
(3) การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกแต่ยังไม่สม่าเสมอ
4.4 การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
(1) มีการกาหนดเงื่อนไขการรับสมัครสมาชิกวิสาหกิจ แต่ไม่ได้บันทึก
(2) สมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยครั้งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด
4.5 ผลลัพธ์การดาเนินงานวิสาหกิจชุมชน
(1) การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
4.6 ด้านคุณภาพสินค้าและบริการ
(1) ความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการ ได้รับความยอมรับจากลูกค้าพอสมควร
(2) การสร้างความแตกต่างของสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาด โดยอยู่ระหว่างการ
พัฒนา
4.7 ด้านประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
(1) ต้นทุนการดาเนินงานลดลงบางกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน
(2) สามารถลดความผิดพลาดและการสูญเสียในการดาเนินงานบางกิจกรรม
4.8 ด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
(1) กิจกรรมส่วนใหญ่ประสบความสาเร็จ
(2) สมาชิกส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการดาเนินงานเพิ่มขึ้น
(3) สมาชิกมีความพึงพอใจ โดยเข้าร่วมกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนเป็นบางครั้ง
(4) ชุมชนได้รับประโยชน์จากการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนเป็นครั้งคราว
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4.9 ขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ
(1) มีการกาหนดขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตสินค้าไม่ครบทุกประการ
(2) มีการกาหนดการปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตสินค้าไม่ครบทุกประเภท
(3) การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพเป็นบางครั้ง
4.9.1 กระเทียมโทนดองสามรส
 ส่วนผสมการผลิตกระเทียม
(1) กระเทียมโทน
(2) น้าตาลทราย
(3) เกลือ
(4) น้าส้มสายชู
(5) น้าสะอาด
(6) ด่างทับทิม
 ส่วนผสมการผลิตน้ากระเทียม

(1) น้าสะอาด
(2) น้าตาลทราย
(3) เกลือ
(4) น้าส้มสายชู
 ขั้นตอน/วิธีทา

(1) ปลอกเปลือกกระเทียมโทน

(2) แช่น้าด่างทับทิมทิ้งไว้สักครู่
(3) เอามาพักให้แห้งสักครู่ เอามาหมักน้าต้มสุกผสมเกลือ ผสมน้าส้มสายชู หมัก
ทิ้งไว้ ๓ คืน เมื่อครบกาหนดเอาขึ้นมาล้างน้าสะอาดแล้วผึ่งให้แห้ง

8

(4) ช่วงที่รอกระเทียมแห้ง ก็จะคัดขนาด และคัดกระเทียมที่ฝ่อ (กระเทียมที่ลอย
น้าจะเอาไปดองไม่ได้ จะใช้เฉพาะที่จมน้า) และตกแต่งตาหนิให้ดูสวยงาม
(5) เตรียมน้าต้มสุก ๒ ส่วน หลังจากนั้นเตรียมน้าต้มสุกอีก ๒ หม้อ เพื่อล้างทา
ความสะอาดอีก ๑ รอบ
(6) เสร็จแล้วนามาใส่กระจาดเพื่อผึ่งให้แห้งสนิทอีก ๑ รอบ
(7) เมื่อแห้งเสร็จรอบรรจุลงขวด (ต้องใช้ตะเกียบคืบใส่ขวดทีละเม็ด ) ตะเกียบ
ต้องผ่านการต้มฆ่าเชื้อด้วยน้ากระเทียม
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(8) ต้มน้าสะอาดให้เดือด แล้วค่อยๆ หรี่ไฟลงเพื่อไม่ให้น้าเดือดพล่าน แล้วค่อยๆ
ใส่น้าตาลทรายคอยคนอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ติดหม้อ หลังจากนั้นเคี่ยวไปเรื่อยๆ จนเป็นน้าเชื่อม หลังจากนั้น
ยกลงแล้วใส่เกลือคนให้ละลาย ทิ้งไว้สักครู่จึงนาน้าส้มสายชูใส่ทิ้งไว้ให้เย็นจึงนาไปเทใส่ขวดที่มีกระเทียมรออยู่
(9) ปิดฝาเกลียวล็อค และซีลแค็ปหุ้มฝาขวดให้สนิท

4.9.2 มะนาว/มะกรูดแช่อิ่มอบแห้ง
 ส่วนผสมการผลิตมะนาว/มะกรูด
(1) มะนาว/มะกรูด
(2) เกลือป่น
(3) น้าสะอาด
 ส่วนผสมการผลิตน้าแช่อิ่ม
(1) น้าตาลทราย
(2) น้าสะอาด
 ขั้นตอน/วิธีทา
(1) มะนาวใช้เกลือป่นนวดมะนาวกาจัดรสขมจนมะนาวนิ่ม แล้วล้างเกลือออก
แต่ถ้าเป็นมะกรูดปลอกผิวมะกรูดออกใช้เกลือป่นนวดแล้วล้างเกลือออก
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(2) ใช้มีดคว้านผลไม้กรีดเป็นแนวยาว 5 แนวรอบผล โดยเหลือส่วนของขั้วผล
และส่วนล่างของผลไว้เล็กน้อยเพื่อไม่ให้ขาดจากกัน บีบทับมะนาวด้วยเครื่องคั้นน้ามะนาวและและเมล็ดออก
จะได้ผลมะนาวมีรูปร่างเหมือนดอกไม้ 5 กลีบ

(3) นาไปต้มกับน้าสะอาดเติมเกลือป่นเล็กน้อย ต้มให้เดือดประมาณ 10 ถึง 15
นาที แล้วเปลี่ยนน้าทิ้งอีก 4-5 ครั้ง เพื่อกาจัดรสขมที่อยู่ในส่วนของเปลือกมะนาวอีกครั้ง

(4) วิธีการแช่อิ่มแช่ในน้าเชื่อมที่มีความเข้มข้นเริ่มต้น ร้อยละ 30 นานประมาณ
20 - 24 ชั่วโมง โดยต้องให้มะนาว/มะกรูดทุกผลจมอยู่ในน้าเชื่อม
(5) จากนั้นแยกน้าเชื่อมออกมาและเพิ่มความเข้มข้นของน้าเชื่อมร้อยละ 10 ทุก
วันแช่มะนาวในน้าเชื่อมประมาณ 5 ถึง 6 วัน
(6) เมื่อได้มะนาวที่มีลักษณะเนื้อเป็นเงาใส หรือมีรสชาติที่หวานตามที่ต้องการ
แล้ว จุ่มล้างในน้าเชื่อมอุ่น พักให้สะเด็ดน้าเชื่อม
(7) นาไปอบแห้งในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส บรรจุถุงชนิด
หนาได้ผลิตภัณฑ์มะนาว/มะกรูดแช่อิ่มอบแห้ง ที่เก็บไว้รับประทานได้นาน และจาหน่ายเป็นรายได้เสริมของ
ครอบครัว
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แผนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางกร่าง หมู่ที่ 4
ประจาปีการผลิต พ.ศ. 2561 - 2562
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

ผลิตภัณฑ์

จานวน

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

กระเทียมโทนดองสามรส (เล็ก)

1,500

250

250

250

250

250

250

กระเทียมโทนดองสามรส (ใหญ่)

1,600

250

250

300

300

250

250

มะนาวแช่อิ่มอบแห้ง

600

100

100

100

100

100

100

รวม

3,700

600

600

650

650

600

600
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แผนการตลาด/การจาหน่ายของวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางกร่าง หมู่ที่ 4
ประจาปีการผลิต พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

ผลิตภัณฑ์

จานวน

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

กระเทียมโทนดองสามรส (เล็ก)

1,500

250

250

250

250

250

250

กระเทียมโทนดองสามรส (ใหญ่)

1,600

250

250

300

300

250

250

มะนาวแช่อิ่มอบแห้ง

600

100

100

100

100

100

100

รวม

3,700

600

600

650

650

600

600

5. แผนการตลาด
5.1 การกาหนดขอบเขตการตลาด จาหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในชุมชน ตาบล อาเภอ และจังหวัด
5.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่ม
5.2.1 กลุ่มลูกค้า
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ
(1) ร้านค้าในชุมชน
(2) ร้านค้าของศูนย์ราชการ/หน่วยงานของรัฐในอาเภอ และจังหวัด
(3) กลุ่มผู้บริโภครักสุขภาพ
(4) ร้านขายของที่ระลึก จังหวัดราชบุรี
(5) ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี
(6) ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่ารัตนาธิเบศร์, โรบินสัน ศรีสมาน
(7) ศูนย์แสดงสินค้าโอทอปจังหวัดนนทบุรี
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กลุ่มลูกค้าอื่นๆ คือ
(1) กลุ่มผู้บริโภคในจังหวัด
(2) กลุ่มผู้บริโภคต่างจังหวัด
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5.2.2 คู่แข่งขัน
คู่แข่งขันทางตรง
- กลุ่ม/ผู้ประกอบกิจการที่ขายสินค้าหรือบริการต่างๆ ซึ่งเป็นกิจการที่ขายสินค้ากลุ่ม
เดียวกับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งอาจเป็นตัวเลือกให้ผู้บริโภคและอาจทาให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าดังกล่าว
คู่แข่งขันทางอ้อม
- แม่ค้าขายในตลาดสด ซึ่งเป็นกิจการที่ขายสินค้ากลุ่มเดียวกับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งอาจ
เป็นตัวเลือกให้ผู้บริโภคและอาจทาให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าดังกล่าว
6. กลยุทธ์ทางการตลาด
6.1 กลยุทธ์ด้านสินค้า/ผลิตภัณฑ์
สินค้า/ผลิตภัณฑ์

ลักษณะเด่น

กระเทียมโทนดองสามรส

สด สะอาด กรอบ ทานเพื่อสุขภาพ ปราศจากสารฟอกขาว และสาร
กันบูด

มะนาวแช่อิ่มอบแห้ง

วัตถุดิบใหม่ สด สะอาด โดยนาวัตถุดิบที่มี ในท้องถิ่น คือ มะนาว
นามาเพิ่มมูลค่า ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญา
สากลในการผลิตสินค้า

6.2 กลยุทธ์ด้านราคา
สินค้า/ผลิตภัณฑ์

ต้นทุน (บาท)

ราคาขาย (บาท)

การขายสินค้า

กระเทียมโทนดองสามรส
ขนาดใหญ่

65 บาท/กระปุก

120 บาท/กระปุก

- ขายเงินสด 100%

กระเทียมโทนดองสามรส
ขนาดเล็ก

35 บาท/กระปุก

60 บาท/กระปุก

- ขายเงินสด 100%

มะนาวแช่อิ่มอบแห้ง

40 – 45 บาท/ถุง

80 บาท/ถุง

- ขายเงินสด 100%

6.3 กลยุทธ์ด้านการจัดจาหน่าย
ขายตรง

ขายผ่านตัวแทน

ฝากขาย

อื่นๆ

70%

10%

20%

-
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6.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดและการขาย
6.4.1 การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Line Facebook
- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ รายการโทรทัศน์ รายการครัวคุณต๋อย ออกอากาศช่อง 3,
33 HD เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 14.00 น.

7. แผนความต้องการ
แผนความต้องการของวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางกร่าง หมู่ที่ 4
ประจาปีการผลิต พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562
รายการ

จานวน
(บาท)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

1.วัสดุอุปกรณ์

20,000

-

20,000

-

-

-

-

2.บรรจุภัณฑ์ (@7.50 บาท)

27,000

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

1,800

300

300

300

เงินทุน

3.แค๊ปหุ้มฝาปากขวด(@0.45 บาท)
4.ตู้อบลมร้อน
รวมทั้งสิ้น

40,000
88,800

-

300
40,000

4,800 64,800

4,800

4,800

300

300

-

-

4,800

4,800
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ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูลที่ได้จัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลแล้วเสร็จ มีการจัดทาแผนพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหารายสินค้า มีการรวมกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าทาการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วและ
สามารถมีความเป็นไปได้ที่จะต่อยอดพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร
2. ประสานความร่ ว มมื อ ปรึ ก ษาหารื อ สอบถามความคิ ดเห็ นความเป็ น ไปได้ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะทางาน/สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด/ผู้แทนระดับอาเภอขอความเห็นชอบในการดาเนินงานไปสู่เกษตร
อุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร โดยนาเสนอเหตุผลความจาเป็น ข้อดี ข้อเสีย ประกอบการพิจารณา โดย
พิจารณาเทคโนโลยีห รือนวัตกรรมที่ จะนามาใช้ เพื่ อการแปรรูปสร้างมู ลค่า เพิ่มในกรณีที่ยัง ไม่มี เทคโนโลยี
นวัตกรรมหรือรูปแบบการดาเนินงานที่ชัดเจน

3. รวบรวมรายละเอีย ดองค์ ก รเกษตรกรรายสิ น ค้ าที่ มี ความพร้ อ ม มี ศัก ยภาพและต้ องการ
ยกระดับการพัฒนาดาเนินการขออนุมัติดาเนินโครงการ/กิจกรรม
4. ประสานสนั บสนุนให้ดาเนิน การตามโครงการ/กิจกรรมขององค์ก ร ให้เกิ ดประโยชน์สูง สุ ด
หลั ง จากได้ รั บ ความเห็ น ชอบ เมื่ อ วั น ที่ 21 มี น าคม พ.ศ. 2561 จั ด กิ จ กรรมถ่ า ยทอดความรู้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิต การแปรรูปและการตลาด ตามโครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลและ
การพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจาปีง บประมาณ 2561 จุดที่ 4 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
บางกร่าง หมู่ที่ 4 ตาบลบางกร่าง อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
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5. ติดตามประสานสนับสนุนองค์กรเป็นระยะๆ
สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ดาเนินการติดตามประสานงานกลุ่มเป็นระยะๆ พร้อมทั้ง
การอบรมความรู้และให้คาแนะนา/ข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมของกลุ่มให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และได้นา
ความรู้ไ ปต่อยอดใช้ในสินค้าเกษตรอื่นๆ ในท้องถิ่นต่อไป วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางกร่าง หมู่ที่ 4
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ผลิตภัณฑ์กระเทียมโทรดองสามรส มะนาว/มะกรูดแช่อิ่มอบแห้ง ซึ่งได้รับการประสานงานจากสานักงานสภา
เกษตรกรจัง หวั ดนนทบุรี ร่วมบูร ณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไ ขปัญ หา พัฒนาและสนับ สนุนกลุ่ ม
จานวน 3 หน่วยงาน ดังนี้
1. สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของกลุ่มและชี้แจงรายละเอียดการบูรณาการโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่า
ผลผลิต

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้าน เพื่อ
สร้างการรับรู้ให้แก่คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน สมาชิกกลุ่มและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ณ ศูนย์จาหน่ายสินค้าด้าน
การเกษตร สินค้ากลุ่มแม้บาน สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี
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3. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการผลิตสินค้าแปร
รูป และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และกลุ่มเครือข่ายสภา
เกษตรกรจัง หวัดนนทบุรีเข้าร่วมสัมมนาตามหัวข้อเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมแปรรูป และการใช้
บริการศูนย์ ICT ระดับจังหวัด ซึ่งทางสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีจัดขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่
ผู้ประกอบการในจังหวั ดและส่งเสริมเกษตรกรในพื้ นที่จัง หวัดนนทบุ รี พร้อ มทั้ง ได้รับการสนั บนุน กิ จกรรม
ยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร โดยให้คาปรึกษาแนะนาด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการดาเนินธุกิจในเบื้องต้น
6. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลและการ
พัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ 2561 โดยการจัดทารูปเล่มเสนอต่อสภาเกษตรกรจังหวัด
นนทบุรี
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ภาคผนวก
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