
กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการจัดการสนิคา้เกษตร 
ส่วนส่งเสริมสนิค้าเกษตร 

1. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ ปญัหา สาเหตุ และแนวทางการปฏบิตัิงานของกลุ่มส่งเสริมและ
พฒันาการจัดการสนิคา้เกษตร 
 
บทบาทภารกจิ 

1. ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาดสินค้าเกษตร (ผลผลิตเชิงปริมาณ/คุณภาพ และ
ความต้องการของตลาด) กลุ่มลูกค้า (พฤติกรรมการบริโภค การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความต้องการของสินค้า
เกษตรและการผลิตเบ้ืองต้น) ส่วนแบ่งทางการตลาด การแข่งขัน และกลยุทธ์ทางการตลาด 

2. จัดเวทีพบปะทางการตลาดระหว่างเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร กับผู้รับซื้อผลผลิต และผูส้ง่ออก     
 
การวิเคราะหป์ญัหา สาเหต ุและแนวทางการแก้ไข   
  การผลิตสินค้าเกษตรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยน มีการ
ผลิตสินค้าใหม่ เมื่อ ๒๐ ปีก่อนมีพืชหลัก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ปอ ต่อมามีมันสําปะหลัง อ้อย การเลี้ยงโคนม 
กาแฟ พืชนํ้ามันก็มี เช่น ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ปาล์มนํ้ามัน มผีลและผลไม ้  ต่อมาความต้องการของตลาด
เปลี่ยนไป ผู้บรโิภคเมื่อมีการศึกษาสูงข้ึน มีรายได้เพ่ิมขึ้น การบริโภคอาหารจําพวกแป้งน้อยลง แต่จะบริโภค
อาหารประเภทผัก ผลไม ้เน้ือสัตว์ นม และผลิตภัณฑ์นมเพ่ิมขึ้น ในฐานะผู้รับผิดขอบยุทธศาสตร์ด้านการผลิต
เกษตร ต้องพิจารณาองค์ประกอบที่สําคัญ ๖ หมวดคือ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง ป่าไม้ การให้บริการในทาง
เกษตร เช่น รบัจ้างไถ รับจ้างนวดข้าว และบริการแปรรูปอย่างง่าย เช่น จัดแยกสินค้าตามคุณภาพ การคัด
สินค้า   สําหรับกรมส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบเกี่ยวกับพืช และแมลงเศรษฐกิจ ซึ่งความสําคัญของแต่ละ
หมวดเปลี่ยนแปลงไปมาก ในรอบ ๒๐ ปีทีผ่า่นมา (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๓๑) สัดส่วนของมูลค่าการผลิตพืชมี
แนวโน้มลดลง ขณะที่มลูค่าการเลี้ยงสัตว์และบริการการแปรรูปเพ่ิมขึ้น กิจกรรมด้านป่าไม้ลดลงเพราะป่าไม้
และผลิตภัณฑ์ป่าลดลง เช่นเดียวกับการประมงเพราะปลาจากแหล่งนํ้าธรรมชาติลดลง  
 พิจารณาจากมูลค่ารวมของพืชที่ปลูก สัดส่วนความสําคัญของพืชแต่ละชนิดเปลี่ยนไปมาก เช่น 
ในช่วง พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๓๑ ข้าวซึ่งเป็นพืชหลักมีสัดส่วนประมาณร้อยละ ๔๗ ของมลูค่าการผลิตพืช ในช่วง 
พ.ศ. ๒๕๑๐ เหลือเพียงร้อยละ ๓๓ ใน พ.ศ. ๒๕๓๑ พืชไร่ เช่น ปอ ข้าวโพด มันสําปะหลัง มีสัดส่วนลดลง ไม้
ยืนต้นทั้งยางพาราและไม้ผล มีสัดส่วนเพ่ิมขึน้ ผัก ผลไม ้และไม้ตัดดอก รวมท้ังผักและผลไม้ที่เป็นวัตถุดิบใน
โรงงานแปรรูป เช่น สับปะรด ข้าวโพดฝักอ่อน มะเขือเทศมีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมขึ้น การที่มีสินค้าใหม่เกิดขึ้นก็
เท่ากับระบบตลาดของสินค้าชนิดน้ันก็ต้องพัฒนา ขึ้นซึ่งจะมีลักษณะพิเศษต่างกับสินค้าเดิม  
 
 ลักษณะการผลติและการจําหน่ายของเกษตรกร 
 สินค้าเกษตรนอกจากจะมีลักษณะพิเศษต่างจากสินค้าอ่ืนแล้ว เช่น เน่าเสียง่าย เป็นสินค้า
วัตถุดิบ คือ ต้องนําไปแปรรูป ปริมาณการผลิตและคุณภาพไม่สม่ําเสมอ ยังมีลักษณะพิเศษอีกหลายประการที่
ทําให้ระบบตลาดสินค้าเกษตรต่างจากสินค้า อ่ืน และสินค้าแต่ละชนิดก็ต่างกันลักษณะพิเศษที่สําคญัมีดังน้ี  



 
๑. สินค้าเกษตรผลิตโดยเกษตรกรรายย่อยและกระจัดกระจาย น่ันก็คือ ปริมาณการผลิตและปริมาณสินค้าที่
เหลือขายมีไมม่าก และกระจัดกระจาย พืชหรือสินค้าแต่ละชนิดมีปลูกและมีขายเกือบทั่วทุกจังหวัด จาก
ครัวเรือนเกษตรกรประมาณ ๕.๒ ล้านครัวเรือน แต่ละครวัเรือนอาจจะขายพืชผลบางชนิด แต่ละชนิดคุณภาพ
ก็ต่างกัน มีทั้งข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวเจ้าเองก็มีหลายพันธ์ุ แต่ละพันธ์ุก็ต่างกันทั้งความยาวของเมล็ด คุณภาพ
ในการสีคุณภาพในการหุงต่างกัน  
 ตัวอย่างเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ทํานาเป็นอาชีพหลัก มีขา้วเหลือขาย ครัวเรือน
ละประมาณ ๔ เกวียน หรือ ๔ ตัน (ประมาณ ๔,๐๐๐ กิโลกรัม) ทําให้การตลาดในระดับไร่นากระจัดกระจาย
กันเกือบทั้งประเทศ มีผูร้ับซือ้ในทุกหมู่บ้าน ปริมาณขายของเกษตรกรแต่ละคนมีไมม่ากพอที่จะขนส่งไปขาย
ให้กับโรงสีได้  
๒. เกษตรกรขายพืชผลทันทหีลังเก็บเก่ียว เหตุผลเน่ืองจากต้องการเงินสดสําหรับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และ
จ่ายค่าปัจจัยการผลิต ประกอบกับขาดที่เก็บรักษา ทําใหต้้องรีบขายทันที เช่น ข้าวนาปี ประมาณคร่ึงหนึ่งของ
ยอดขายจะขายในเดือนมกราคม-มีนาคม ประมาณร้อยละ ๖๐ ของข้าวนาปรังจะขายในเดือนกรกฎาคม-
สิงหาคมประมาณร้อยละ ๗๓ ของกระเทียมที่ปลูกในภาคเหนือ จะขายในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน การที่
สินค้าออกสู่ตลาดมาก ทําให้การกระจายสินค้าของพ่อค้าทําได้ไม่ทัน เพราะพ่อค้าคนกลางต้องมียุ้งฉางเก็บ 
บางทีก็รับซื้อได้ไม่หมด ทําให้ราคาตํ่าในฤดูเก็บเก่ียว เกษตรกรส่วนใหญ่จะขายพืชผลในไร่นา หรือถ้าขายข้าว
เรียกว่า ขาย "หน้าลาน" คือเก็บเก่ียวเสร็จนวดและขายโดยไม่มีการขนเข้าเก็บในยุ้ง มีจาํนวนน้อยที่นําไปขาย
ยังตลาดหรือโรงสี และมีเป็นจํานวนไม่น้อยที่ขายไปล่วงหน้าหรือเรียกว่า "ขายเขียว" ซึ่งมีปฏิบัติกันมากในเรื่อง
ของผลไม้ เช่น เงาะ ลําไย ทุเรียน โดยพ่อค้าจะไปติดต่อขอซื้อเหมาหลังจากทราบคร่าวๆว่า ผลิตผลมีเท่าใด 
ตกลงซื้อขายกันแล้วชําระเงินให้ส่วนหน่ึง แล้วให้เกษตรกรเป็นผู้ดูแลผลิตผลจนกว่าจะถงึเวลาเก็บเก่ียว  
 ลักษณะการผลิตและการเก็บเก่ียวข้างต้นมีผลทําให้การตลาดสินค้าแต่ละชนิดแตก ต่างกัน
ออกไป และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําให้มผีู้ซื้อมากในระดับไร่นา สินค้าที่ขายอาจยังมีคุณภาพไม่ดี เพราะ
เพ่ิงเก็บเก่ียวเสร็จแต่ต้องรีบขายทําให้พ่อค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายและ เสี่ยงในเรื่องคุณภาพสินค้า จะลดความเสี่ยง
ก็โดยรับซื้อในราคาตํ่าไม่ซื้อตามคุณภาพ และอาจหาทางเอารัดเอาเปรียบในเรื่องช่ัง ตวง วัด  
 
 รสนิยมและความต้องการของผูบ้ริโภค 
 ความต้องการของผู้บริโภคในระดับขายปลีกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้องการความสะดวกสบาย
มากข้ึน นิยมการซื้ออาหารในร้านที่ทันสมยั และมีเครื่องปรับอากาศ อาหารแต่ละชนิดแปรรูปมาพร้อมที่จะ
นําไปปรุงอาหารได้เลยเช่น ไก่สับเป็นช้ินๆ หรือมีเคร่ืองปรุงบรรจุถาดสําหรับนําไปปรุงได้ทันที ผักและผลไม้
ต้องมีคุณภาพดี มีการบรรจุกล่อง สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีทําให้ระบบตลาดสินค้าต้องเปลี่ยนตามไปด้วย เช่น ต้องมี
การแปรรูป การบรรจุ คัดเลือกสินค้า แยกตามคุณภาพ สุดท้ายจะสะท้อนไปถึงผู้ผลิตโดยตรงว่าสินค้าอะไรที่
ตลาดต้องการ สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่อาจจะคาดการณ์ได้ขึ้นกับรายได้และรสนิยม 
สภาพแวดล้อมในการทํางานและที่อยู่อาศยั กรณีตัวอย่างข้างต้นเท่ากับว่าผู้บริโภคต้องการบริการในการตลาด
เพ่ิมขึ้นและ ผูบ้ริโภคต้องจ่ายค่าบริการเหล่าน้ีเวลาซื้อสนิค้ามา  



 ทศันคติและคา่นิยมของผูบ้ริโภค 
 ความนึกคิดของผู้บริโภค มีความสําคัญมากในระบบตลาด ซึ่งก็คล้ายๆ กบัเร่ืองรสนิยมของ
ผู้บริโภค แต่เป็นเรื่องความรู้สึกนึกคิดและค่านิยมว่าควรจะเป็นอย่างน้ันเป็นอย่างนี้ สินค้าดีน่าจะมีลักษณะ
อย่างน้ัน ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้บริโภคกลุ่มหน่ึงคิดว่าผลไม้หรอืผักที่ซื้อมาควรจะมีคุณภาพดีสวยงาม ขนาดต้อง
สม่ําเสมอ ไม่มรีอยตําหนิ แมร้าคาแพงก็จะซื้อ แต่ผู้บริโภคกลุ่มหน่ึงกลบัเห็นว่าไม่จําเป็นเพราะคุณภาพไม่
ต่างกันขอให้ราคา ไม่แพงก็ใช้ได้ ทําให้ระบบตลาดเปล่ียนไป กลุ่มแรกต้องการของมีคุณภาพดี ไม่เน่าเสีย 
ขนาดผลเท่ากัน ผิวของผลไมต้้องสวย อาจจะต้องล้างทําความสะอาด ตบแต่งให้แลดูสวยงาม แต่อีกกลุ่มหน่ึง
สิ่งเหล่าน้ันไม่จําเป็น ดังน้ันจะเห็นว่ามิใช่แต่บริการการตลาดในระดับขายปลีกจะต่างกัน แต่จะต่างกันต้ังแต่
ผู้ผลิต การบรรจุ การขนส่งค่านิยมของผู้บริโภค เป็นส่วนสําคัญทีท่ําให้ระบบตลาดเปลี่ยนแปลง  
 
 ลักษณะพเิศษของตลาดสนิค้าบางชนดิ 
 สินค้า เกษตรแต่ละชนิดปกติจะดําเนินการไปโดยกลไกการตลาด แต่ก็มีสินค้าหลายชนิดไม่ได้
ดําเนินการไปเอง แต่ถูกแทรกแซงโดยรัฐบาลอาจจะกําหนดกฎเกณฑ์การซื้อขาย หรือรัฐบาลต้องจัดระเบียบ
การตลาด สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีทําให้ระบบตลาดเปลี่ยนไปจากที่ควรจะเป็น เช่น การที่รัฐบาลไทยมีข้อตกลงกับ
ตลาดประชาคมยุโรป (ซึ่งเป็นตลาดรับซื้อสินค้ามันเส้นจากประเทศไทยเกือบทั้งหมด) ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น
ต้นมาให้ประเทศไทยส่งมันสาํปะหลังไปจําหน่ายได้ไม่เกินปีละประมาณ ๕.๒๕ ล้านตัน ทําให้รฐับาลต้อง
จัดสรรว่าจากจํานวนดังกล่าว ผู้ส่งออกรายใดจะส่งออกได้มากน้อยแค่ไหน ประกอบกับไม่มีการใช้มันเส้นเป็น
อาหารสัตว์ในประเทศ ทําให้ระบบตลาดมันสําปะหลังมีลักษณะพิเศษ เมือ่เกษตรกรขายเป็นหัวมัน โรงงานมัน
เส้นก็จะแปรรูปหัวมันเป็นมันเส้น แล้วโรงงานมันอัดเม็ดจะผลิตมันอัดเม็ดเกือบตลอดปี ขณะที่เกษตรกรจะขุด
หัวมันขายเป็นช่วงๆ เหมือนสินค้าเกษตรอ่ืนๆ อีกตัวอย่างหน่ึงคือ กรณีตลาดนํ้าตาลทราย ซึ่งจัดระบบตลาด
แบบแบ่งผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่และแรงงานในสัดส่วน ๗๐ : ๓๐ ระบบตลาดภายในและตลาดสง่ออกจึง
ถูกกําหนดว่าจะขายตลาดภายในประเทศจํานวนเท่าใด ราคากิโลกรัมละเท่าใด และการส่งออกจะแบ่งกัน
อย่างไรระหว่างกลุ่มโรงงานต่างๆ ดังน้ันระบบตลาดน้ําตาลจึงต่างกับสินค้าอ่ืนๆ  
 
 ตัวอย่าง ระบบตลาดข้าวเปลือก เมื่อเกษตรกรเก่ียวข้าวและนวดเสร็จแล้ว ก็จะขายให้กับพ่อค้า
ในพ้ืนที ่แล้วนําไปขายให้กับโรงสี โรงสีนําไปตากแล้วเก็บ เมื่อได้ปริมาณพอและตลาดมีความต้องการก็จะสี
เป็นข้าวสาร แล้วขายต่อให้กับพ่อค้าขายส่งหรือนายหน้าที่ซื้อข้าวสารสาํหรับผู้ส่งออก ผู้ขายส่งภายในก็ส่งต่อ
ให้กับพ่อค้าปลีกแล้วจําหน่ายให้กับผู้บริโภค  
 
 เมื่อเปรียบเทียบกับนํ้านมสดจะต่างกันเพราะเมื่อเกษตรกรรีดนมแล้ว ซึ่งปกติรีดวันละ ๒ เวลา 
คือตอนเช้าและตอนเย็น เมื่อรีดเสร็จก็นํานํ้านมส่งให้กับสหกรณ์หรือศูนย์รวมนมในพ้ืนที่ทันทซีึ่ง ศูนย์รวมน้ีจะ
มีอุปกรณ์ห้องเย็นเก็บรักษาน้ํานมท่ีอุณหภูมตํ่ิา เมื่อได้มากพอแล้วจึงส่งให้โรงงานแปรรูป เพ่ือแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมด่ืมต่อไป ผู้ที่ทําหน้าทีใ่นการตลาดน้ํานมสดจึงมีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับข้าวเปลือก ต้อง
ขนส่งนํ้านมทันทีเพราะจะเน่าเสีย ขณะทีข่้าวเปลือกเก็บรักษาไว้ได้เป็นปี   



  
 การซื้อขายสินค้าเกษตรที่คุ้นเคยกันอยู่ในปัจจุบัน อาจทํากันตามตลาดสินค้าที่กระจายอยู่ทั่ว
ประเทศตัวอย่างของตลาดสินค้าที่พวกเราคุ้นเคยกันดี ได้แก่ ตลาดสดตามชุมชน ตลาดไทย ตลาดสี่มุมเมือง 
ท่าข้าวกํานันทรงที่นครสวรรค์ ตลาดกลางยางพาราที่หาดใหญ่ หรือตลาดกลางกุ้งกุลาที่มหาชัย ซึ่งการซื้อขาย
ในตลาดดังกล่าวทีว่าน้ี เรียกกันว่า การซื้อขายในตลาดสินค้าจริง หรือ ตลาดปัจจุบัน (Spot or Cash Market) 
ซึ่งโดยทั่วไป ผู้ซื้อ-ผู้ขายใน ตลาดสินค้าจริงเหล่าน้ี จะตกลงซื้อขายกันทันทีในตลาด และมีการส่งมอบสินค้า
และการจ่ายเงินกัน ณ ช่วงเวลานั้น 
 การซื้อขายสินค้าเกษตรอีกรูปแบบหน่ึง ที่เป็นรู้จักกันดีของคนไทย คือ การซื้อขายสินค้าล่วงหน้า
แบบผู้ซื้อผูข้ายตกลงเง่ือนไขกันเองนอกตลาด หรือ ที่รู้จักในนามของการซื้อขายแบบทําสัญญา Forward 
ตัวอย่างของการซื้อขายแบบ Forward เช่น โรงสีไปทําตกลงเง่ือนไขสัญญาซื้อข้าวเปลือก 8 ตัน ล่วงหน้ากับ
ชาวนาก่อนที่ชาวนาจะทําการปลูกข้าว หรอื โรงงานผลิตยางแผ่น ที่หาดใหญ ่ไปทําสญัญาขายล่วงหน้ายาง
แผ่น 11 ตัน กับบริษัทผลิตยางรถยนต์ที่แหลมฉบัง ที่จะส่งมอบยางแผ่นในอีก 3 เดือนข้างหน้า เป็นต้น 
 การซื้อขายในรูปแบบ Forward ที่ว่าน้ีจะทํากันนอกตลาด กล่าวคือ ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงเง่ือนไข
ของสัญญาและราคากันเองโดยไม่มีตัวกลาง ซึ่งการซื้อขายสัญญาแบบตกลงเง่ือนไขกันเองโดยไม่มีตัวกลางนี้ มี
ทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยข้อดีคือ สัญญา Forward ที่ว่าจะความยืดหยุ่นสูงเน่ืองจากสัญญาน้ันเกิดจากความพึง
พอใจทั้งของผู้ซื้อและผูข้าย ผู้ซื้อ-ผู้ขายจะตกลงเง่ือนไขสัญญากันอย่างไรก็ได้หากคู่กรณีเห็นดีเห็นงามด้วย เช่น 
อาจจะตกลงขายยางแผ่นที่นํ้าหนัก 1.666 ตัน เป็นต้น 
 ข้อดีอีกข้อหน่ึงของการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในตลาดสินค้าล่วงหน้า คือ ความคล่องตัวใน
การปลดภาระของสัญญาของตนท่ีมีอยู่ในตลาด ฯ ผู้ซื้อหรอืผู้ขายล่วงหน้าในตลาด ฯ ทีไ่ม่ต้องการรับมอบหรือ
ส่งมอบสินค้า ก็สามารถหักลา้ง (Offset) สัญญา ที่ตนถืออยู่ได้ โดยการส่งคําสั่งขายหรือซื้อ (คําสั่งชนิดตรง
ข้ามกับที่ตนถอือยู่) ของสัญญาชนิดเดียวกันที่ตนถืออยู่ โดยผู้ซื้อจะได้กําไรหากราคาขายท่ีขายได้สูงกว่าราคา
ซื้อที่เคยซื้อไว้เดิม (ซื้อถูกขายคืนแพง) ในทํานองเดียวกัน ผูข้ายจะได้กําไรหากราคาซื้อทีซ่ื้อได้ตอนหลังถูกกว่า
ราคาขายที่ขายได้เดิม (ขายแพงซื้อคืนถูก) การส่งคําสั่งชนิดตรงข้ามเข้ามาในตลาดนี้ เรียกว่าการปลดภาระ
สัญญา หรือฝร่ังเรียกว่า การ Offset ซึ่งจะส่งผลให้ผูซ้ื้อหรอืผู้ขายหมดภาระผูกพันที่มีอยู่กับตลาด ฯ โดยไม่
ต้องทําการส่งมอบ-รับมอบสนิค้าจริง 
 การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าก็มีข้อจํากัด คือ ผู้ซื้อ-ขายจะต้อง
ซื้อขายอย่างน้อย 1 สัญญา ไม่สามารถซื้อ ครึ่งสัญญา หรอื 2/3 สัญญาได้ ซึ่งในกรณีขา้วขาว 5 % สัญญาได้
ระบุไว้ว่าจะซื้อขายสัญญาละ 20 ตัน ผู้ซื้อ-ผู้ขายก็ต้องซื้อขายกันเป็นหน่วย 20, 40, 60 ตัน (หรือ 1, 2, 3 
สัญญา ตามลําดับ) ผู้ขายที่ต้องการขายข้าวแค่ 22 ตัน จะสามารถขายได้แค่ 20 ตันเท่าน้ัน การกําหนด
ดังกล่าวช่วยให้ตลาด ฯ มีสภาพคล่อง ทําให้ผูซ้ื้อและผู้ขายสามารถปลดภาระสัญญาและสามารถออกจาก
ตลาด ฯ ได้โดยง่าย 
 
 



 การซื้อขายเกษตรล่วงหน้าในตลาดสินค้าล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (ต.ส.ล.) มีความแตกต่างจาก
การซื้อขายที่ผูป้ระกอบการไทยทํากันอยู่ อย่างไรก็ดี การซื้อขายสินค้าลว่งหน้าที่ทํากันใน ต.ส.ล. น้ัน ไม่ได้มี
จุดประสงค์เพ่ือมาทดแทน การซื้อขายในตลาดสินค้าจริง (Spot Market) แต่ ต.ส.ล. จัดต้ังข้ึนเพ่ือเสริมกลไก
การซื้อขายสินค้าที่มีอยู่แล้ว โดยจะเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบตลาดสินค้าเกษตรทั้งระบบ  
 เน่ืองจากการตลาดจําเป็นอย่างย่ิงในระบบธุรกิจ เพราะการตลาดเป็นสิ่งที่ทําให้สินค้าและบริการ
ทางธุรกิจเกษตรเกิดประโยชน์งอกเงย สร้างประโยชน์และความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคในตลาด กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการสินค้าเกษตร ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร จึงริเร่ิมจัดทําฐานข้อมูลทางตลาดการเกษตรเพ่ือ
ประกอบการวิเคราะห์ ตัดสินใจความเป็นไปได้ทางการตลาด สร้างโอกาสให้แก่เกษตรกร รวมท้ังการซือ้ขาย
สินค้าเกษตรลว่งหน้า (Futures Trading) ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (Agricultural 
Futures Exchange of Thailand หรือ AFET) บทบาทกรมส่งเสริมการเกษตรในการประสานประโยชน์แก่
เกษตรกรผู้ผลติเป็นเส้นทางหน่ึงของการเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายสินค้าเกษตร ซึ่งมีส่วนสําคญัอย่างย่ิงใน
การพัฒนาอย่างครบวงจรและย่ังยืน  
 
 แนวทางการแก้ไขปญัหา  
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสินค้าเกษตร ได้จัดทําฐานข้อมูลซึ่งเป็นโครงการระยะยาวเพ่ือ
รองรับการวิเคราะห์ทางการตลาดในระยะยาว และโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาระยะสั้นในแต่ละปี โดย
สร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิตด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการสร้างอํานาจต่อรอง และจัด
เวทีร่วมการจัดเวทีเจรจาธุรกิจ ระหว่างนักวิชาการ เกษตรกร ผู้จําหน่าย เพ่ือเพ่ิมทางเลือกทางการตลาดแก่
ผู้ผลิต ให้โอกาสทางธุรกิจแก่ผู้บริโภค ด้ จัดประชาสัมพันธ์จุดนําร่อง ซึ่งรายละเอียดโครงการตามกิจกรรม
ดังกล่าวได้มีการจัดการให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นด้วยการเพ่ิมการบริหารด้านโลจิสติกส์ด้วย 
 
 
จุดแข็ง 

1. มีฐานข้อมูลการผลิตของเกษตรกรท่ัวประเทศ ได้แก่ ทะเบียนเกษตรกร  ทะเบียนผู้ปลกูพืชเศรษฐกิจ  
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร   

2. หน่วยงานสนับสนุนที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาเกษตรในประเทศอย่างต่อเน่ือง มีหลายหน่วยงาน 
 

โอกาส 

1. ผลผลิตการเกษตรจากประเทศไทยยังเป็นที่ต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ และอุปสงค์
ของตลาดสินค้าเกษตรบางชนิดที่มีการขยายตัว เช่น เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

2. สินค้าเกษตรบางชนิด เช่น ข้าวเปลือก เป็นต้น สามารถเกบ็รักษาไว้ได้นาน และบางชนิดเมื่อมีการ
แปรรูปสินค้าเกษตรทําให้สามารถเก็บได้นาน ปลอดภัย และรสชาติดี 

3. มีการซื้อขายสนิค้าเกษตรแบบล่วงหน้า ทําให้มีความคล่องตัว 
 



จุดอ่อน 

1. ขาดวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค ไม่มีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด ส่งผลใหผ้ลผลิตเกษตรล้นตลาด และบางชนิดต้องนําเข้าเพราะการผลิตในประเทศไม่เพียงพอ 
การผลิตสินค้าเกษตรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

2. บุคลากรต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์ การจัดการระบบการผลิต การจัด
หมวดหมู่ผู้บริโภค 

 

อุปสรรค 

1. การกีดกันทางการค้าในตลาดโลก เน่ืองจาก ไม่มีระบบการยอมรับการรับรองมาตรฐาน  
2. เกษตรกรรวมกลุ่มแบบธรรมชาติ และยังไม่เข้มแข็งในการสร้างอํานาจต่อรอง 
3. สินค้าเกษตรเน่าเสียง่าย ปริมาณการผลิตและคุณภาพไม่สม่ําเสมอ กระจัดกระจาย 
4. การจัดการตลาดต้องร่วมมือ และเช่ือมโยงหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนจึงดําเนินการได้อย่าง

สมบูรณ ์
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไข 
ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 
1. ไม่มีมาตรการควบคุม

ป้องกันการกีดกัน
ทางการค้าตาม
ข้อตกลงการเปิด
การค้าเสรี 

1. ขาดการวิเคราะห์ ศึกษาข้อมลูการ
ผลิตการตลาด  

1. จัดทําฐานข้อมลูตลาดสินค้า
เกษตร ร่วมกับจังหวัด
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดการตลาดสินค้าเกษตรใน
ระดับพ้ืนที่ 

2. สินค้าเกษตรราคาถูก 2. ขาดการวางแผนทางการตลาด 3.  ฐานข้อมูลซื้อขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้า 

3. สินค้าล้นตลาด 3. ไม่มีระบบมาตรฐานควบคุมกลไก
การผลิต 

4. กระจายสินค้าเกษตรตาม
ฤดูกาล 
5. ประสานการซ้ือขายผลไม้
และพืชอ่ืนที่รับประทานแทน
ผลไม้ (กรมราชทัณฑ์/
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง) 

 

 



2. ลําดบัความสาํคญัของงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนนิการ (งานเชงิรุก/งานประจํา/งานพเิศษ) 

แผนการปฏบิตัิงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่

ทีมงานผู้รบัผดิชอบ 

งานเชิงรุก 
 
2. จัดทําฐานข้อมูลตลาดสินค้าเกษตร ร่วมกับ
จังหวัดหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2.1 พืชพลังงาน  
4.1.1 มันสําปะหลัง 
4.1.2 อ้อย-สับปะรด 

2.2 ไม้ผล 
4.2.1 ลําไย 
4.2.2 ไม้ผลอ่ืน 

 2.3 จัดทําฐานข้อมูล Supplier ต้ังแต่
ผู้ผลิตถึงผู้บริโภคครบวงจร 

 2.3.1 ผูผ้ลิต (เกษตรกร)  
 2.3.2 พ่อค้าคนกลาง (ผู้ส่งออก -

Exporter’s list)  ผัก ผลไมแ้ละสินค้าแปรรูป 
  2.3.3 ผู้บริโภค (ผู้รับซื้อ-ในและ
ต่างประเทศ) 
 2.4 ฐานข้อมูลซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า 

 
 
1 ระบบ 

 
 
จังหวัด

เป้าหมาย
ตาม

โครงการ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
1. นางอัมพา ว่องวิชชกร 
2. นางสาวนันทิชา สุรัตน์ 
3. นางสาวปาจรีย์ แน่นหนา 
4. นางกัลญา ทรรศนสฤษด์ิ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการปฏบิตัิงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่

ทีมงานผู้รบัผดิชอบ 

งานประจํา (โครงการ) 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการตลาดสินค้า
เกษตรในระดับพ้ืนที่ 
 
 
4. กระจายสินค้าเกษตรตามฤดูกาล 

 
 

 
5. ประสานการซือ้ขายผลไม้และพืชอ่ืนที่
รับประทานแทนผลไม้ (กรมราชทัณฑ์/หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง) 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
2555 

 
ตามฤดูกาล
ของสินค้า

น้ันๆ 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2555 

 
กสจ. 

 
 

 
กสจ. 

 
 

 
กสจ./

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ข้อ1, 2, 4 
1. นางอัมพา ว่องวิชชกร 
2. นางสาวนันทิชา สุรัตน์ 
3. นางสาวปาจรีย์ แน่นหนา 
4. นางกัลญา ทรรศนสฤษด์ิ 
 
 
 
 
ข้อ 3 
1. นางอัมพา ว่องวิชชกร 
2. นางสาวปาจรีย์ แน่นหนา 

4. ประชาสัมพันธ์เปิดจุดนําร่องตลาดสินค้า
เกษตร 

3 ครั้ง 
 

 

จังหวัดเป้าหมาย
ตามโครงการ 

กสจ. 

 

งานที่ได้รบัมอบหมาย 
1. งานติดตามผลการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
2. งาน Horti ASIA 2012 
 
 
 
 
3. งาน Floriade 2012 
 
 
 
4. ติดตามงานส่งเสริมการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
ส.ค. 54-พ.ค. 

55 
 

 
 

ธ.ค. 54-พ.ค. 
55 

 
 

มี.ค. 54-ส.ค. 
55 

 
จ.ลําปาง 

จ.ฉะเชิงเทรา 
จ.กาญจนบุร ี
จ.บึงกาฬ 

ศูนย์ประชุม
และ

นิทรรศการ 
ไบเทคฯ 

 
กสจ. 

 
 
 

กสจ. 

 
1. นางอัมพา ว่องวิชชกร 
2. นางสาวนันทิชา สุรัตน์ 
3. นางสาวปาจรีย์ แน่นหนา 
4. นางกัลญา ทรรศนสฤษด์ิ 
1. นางอัมพา ว่องวิชชกร 
2. นางสาวนันทิชา สุรัตน์ 
3. นางสาวปาจรีย์ แน่นหนา 
4. นางกัลญา ทรรศนสฤษด์ิ 
 
1. นางอัมพา ว่องวิชชกร 
2. นางสาวนันทิชา สุรัตน์ 
3. นางสาวปาจรีย์ แน่นหนา 
4. นางกัลญา ทรรศนสฤษด์ิ 
1. นางกัลญา ทรรศนสฤษด์ิ 

 
 



 
3. องค์ความรู้เกี่ยวกบัการปฏบิตัิงาน 

3.1 องค์ความรู้เรื่องฐานข้อมูลผู้ผลิต-ผู้จําหน่าย (Exporter’s list)  
3.2 องค์ความรู้เร่ืองการกระจายสินค้าเกษตร  เช่น ไม้ผลในประเทศไทย เป็นต้น 
3.3 องค์ความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด  เช่น ผลไม้ไทยคุณภาพดี เป็นต้น 
 
 

 


