
คูมือโครงการสงเสริมการเกษตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โครงการตลาดเกษตรกร  

1. ความสอดคลอง 
 (   ) มติคณะรัฐมนตรี  (   ) ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี ( / ) นโยบายสําคัญของรัฐบาล 
 (   ) นโยบายความม่ันคงแหงชาติ ( / ) ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  
 (   ) แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
 (   ) กิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 

2. หลักการและเหตุผล 
 การทําการเกษตรในปจจุบันนอกจากเกษตรกรผูผลิตตองมีความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญ 

ในดานการผลิตแลว ดานการตลาดก็ยังเปนเรื่องสําคัญท่ีเกษตรกรควรจะตองเรียนรูและเขาใจเชนกัน การขาย
ผลผลิตทางการเกษตร ยังเปนปญหาเนื่องจากเกษตรกรสวนใหญไมเชียวชาญในเรื่องการขาย อีกท้ังยังไมเขาใจใน
หลักการตลาด ดังนั้นการตลาดยังคงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีเกษตรกรจะตองไดรับการพัฒนาท้ังความรูและ
ประสบการณจริง เปนการกระตุนใหเกิดการนําไปปฏิบัติ พรอมท้ังกระตุนใหเกษตรกรเกิดความตระหนักและสนใจ 
เนื่องจากการตลาดมีผลกระทบตอเกษตรกรท่ีทําการผลิตโดยตรง การสงเสริมใหเกษตรกรเขาใจและสามารถ
บริหารจัดการดานการตลาดได นับวาเปนสิ่งจําเปนอยางมากในยุกตของโลกไรพรมแดนไทยแลนด 4.0 ในปจจุบัน   

“ตลาดเกษตรกร” เปนหนึ่งในโครงการท่ีสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีมุงเนนใหทุกจังหวัดมี
สถานท่ีจําหนายผลผลิตและผลิตภัณฑทางการเกษตรคุณภาพท่ีมีความปลอดภัยไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP 
เกษตรอินทรีย และมาตรฐานเก่ียวกับผลิตภัณฑ เชน GMP อย. ใหแกผูบริโภค โดยเกษตรกรเปนผูจําหนายเอง มี
ผูจัดการตลาดเกษตรกรเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา สงเสริม สนับสนุน ผลักดันและขับเคลื่อน ในทุกมิติ สอดรับกับ
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีกําหนดให “การลดตนทุนการผลิตทางการเกษตรและเพ่ิม
โอกาสทางการแขงขัน” เปนแนวนโยบายในการพัฒนาการเกษตรและเกษตรกร โดยเนนใน 4 ประเด็นหลัก คือ 
1) ลดตนทุนการผลิต 2) เพ่ิมคุณภาพและผลผลิตตอหนวย 3) เนนการบริหารจัดการ และ 4) การวางแผนการ
ผลิตและเพ่ิมชองทางการตลาด ใหความสําคัญ กับการลดตนทุนและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  อีกท้ังเปนการ
เชื่อมโยงผลผลิตท่ีมีคุณภาพและไดรับการรับรองมาตรฐานจากกิจกรรมแปลงใหญเขาสูตลาดเกษตรกร สราง
มูลคาเพ่ิมใหกับสินคาผลิตภัณฑ และการเชื่อมโยงตลาดระดับตางๆ “ตลาดเกษตรกร” ถือเปนชองทางสําคัญอีก
ชองทางหนึ่งในการชวยเหลือเกษตรกรในดานการตลาดใหเขมแข็งและม่ันคง สามารถพ่ึงพาตัวเองไดอยางยั่งยืน 
ดังนั้นจึงจําเปนตองพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร โดยการวางแผนการผลิต
รายบุคคล (Individual Farming Production Planning: IFPP) ที่เนนการผลิตที่ตรงตามความตองการของ
ตลาด เพ่ือใหกระบวนการผลิตท่ีจะดําเนินการสอดคลองกับความตองการของตลาดอยางแทจริงและไดสินคา
ท่ีมีมาตรฐานไดรับการรับรองคุณภาพ เขาใจลักษณะการตลาดปจจุบันท่ีมีความหลากหลาย และประชาสัมพันธ
โครงการตลาดเกษตรกรใหเปนท่ีรูจักและกระตุนการรับรูของผูบริโภคในวงท่ีกวางข้ึน 

อีกท้ัง การพัฒนาตลาดเกษตรกร ท่ีมีศักยภาพใหเปน ตลาดเกษตรกร “ถาวร” โดยกําหนดเง่ือนไขในการ
พัฒนา ตลาดเกษตรกรเดิมหรือหาแหลงจัดสรางตลาดใหม ท่ีอยูในเขตชุมชนหรือแหลงทองเท่ียวท่ีมีความพรอมใน
การบริหารจัดการ โดยมุงเนนพัฒนาเกษตรกร/กลุมเกษตรกรท่ีมีศักยภาพ และพัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนตลาดสินคา
เกษตรท่ีเปดจําหนายอยางถาวร เพ่ือเปนแหลงรองรับสินคาจากการดําเนินการสงเสริมของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน การสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ เกษตรทฤษฎีใหมและรองรับสินคา
จากเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริม ไดแก กลุมแมบานเกษตรกร กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart 
Farmer และ Smart Farmer สูตลาดเกษตรกร สามารถบริหารจัดการและเชื่อมโยงตลาดกับเอกชนในการ
จําหนายสินคาจากตลาดไปยังผูบริโภคโดยตรง ทําใหตลาดสินคาการเกษตรเปนศูนยกลางในการขายสินคาจาก
เกษตรกร พัฒนาเปนตลาดกลางสินคาการเกษตรของจังหวดัตอไป 

แบบฟอรมท่ี 1 



3.วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเพ่ิมชองทางการจําหนายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรและพัฒนาทักษะทางดานการตลาด เปด

โอกาสใหเกษตรกรเปนผูประกอบการดานการตลาด พัฒนาตลาดสินคาการเกษตรไปสูความเขมแข็งม่ันคงและ
ยั่งยืน 

2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตตอ
หนวยพ้ืนท่ีและผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑท่ีผานการรับรองมาตรฐาน 

3) เพ่ือใหเกษตรกรมีการวางแผนการผลิตท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด  
4.) เพ่ือพัฒนาตลาดสินคาการเกษตร ใหเปนเอกลกัษณและเปนแหลงจําหนายผลผลิตทางการเกษตรหลักของ

เกษตรกร 
5) เพ่ือประชาสัมพันธตลาดเกษตรกรเปนท่ีรูจักและกระตุนการรับรูของผูบริโภคในวงท่ีกวางข้ึน 
6) เพ่ือสรางเครือขายดานการตลาด ดวยการเพ่ิมชองทางการจําหนายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรท่ี

สงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ เกษตรทฤษฎีใหม รองรับสินคาจากเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริม ไดแก กลุม
แมบานเกษตรกร กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer สูตลาดเกษตรกร
และขยายสูตลาดในระดับสูงข้ึน เชน ตลาดในกลุม HORECA, Online market พ้ืนท่ีหางสรรพสินคา หรือ
เชื่อมโยงตลาดอ่ืน 

7) เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในดานการตลาดใหเปน ตลาดเกษตรกรถาวร เปนแหลงจําหนายสินคา
การเกษตร สินคาแปรรูปดานการเกษตรและสินคาอุปโภคบริโภคท่ีจําเปน ในพ้ืนท่ีไดอยางตอเนื่องทุกวัน เปนการ
สรางรายไดใหแกชุมชน   

4. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 
 ดําเนินการในพ้ืนท่ี 77 จังหวัด โดยแบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 กลุมจังหวัดท่ีกรมสงเสริมการเกษตรไดรับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหกํากับ

ดูแลและพัฒนาตลาดเกษตรกร และจังหวัดท่ีมีความพรอมเขารวมการจัดตลาดเกษตรกรภายใตเง่ือนไขของกรม

สงเสริมการเกษตร ใหทําหนาท่ีผูจัดการตลาดเกษตรกร มีจํานวน 40 จังหวัด ไดแก 

สสก.1 (4 จ.) จังหวัดชัยนาท กรุงเทพมหานคร สระบุรี ลพบุรี  
สสก.2 (5 จ.) จังหวัดราชบุร ีสุพรรณบุรี สมุทรสาคร นครปฐม กาญจนบรุี 
สสก.3 (7 จ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก จันทบรุี ตราด สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง  
สสก.4 (4 จ.) จังหวัดขอนแกน อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร 
สสก.5 (3 จ.) จังหวัดตรัง ยะลา สงขลา 
สสก.6 (5 จ.) จังหวัดเชียงใหม พะเยา แมฮองสอน เชียงราย ลําปาง 
สสก.7 (3 จ.) จังหวัดศรีสะเกษ ชัยภูมิ นครราชสีมา 
สสก.8 (5 จ.) จังหวัดชุมพร พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช 
สสก.9 (4 จ.) จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ พิจิตร นครสวรรค 
หมายเหตุ : จังหวัดท่ีไดรับงบประมาณสรางตลาดเกษตรกรถาวร จํานวน 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดราชบุรี 

กาญจนบุรี เชียงราย ลําปาง ชัยภูมิ กระบี่ พิจิตร และจังหวัดนครสวรรค  

 กลุมท่ี 2 กลุมจังหวัดท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ มอบหมายใหหนวยงานตางๆ ภายใตสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณทําหนาท่ีผูจัดการตลาดเกษตรกร มีจํานวน 37 จังหวัด ไดแก จังหวัดสิงหบุรี อางทอง อยุธยา 
ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สระแกว ปราจีนบุรี รอยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ 
สกลนคร หนองบัวลําภู เลย หนองคาย บึงกาฬ พัทลุง สตูล ปตตานี นราธิวาส ลําพูน แพร นาน บุรีรัมย สุรินทร 
อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร สุราษฎรธานี ระนอง สุโขทัย ตาก กําแพงเพชร เพชรบูรณ และจังหวัดอุทัยธานี 



5. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน 

 5.1 พัฒนาความรูและศักยภาพเจาหนาท่ีในการจัดการธุรกิจเกษตร  
       พัฒนาเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตลาดเกษตรกรในระดับจังหวัดและสํานักงานสงเสริม
และพัฒนาการเกษตรท่ี 1-9 เพ่ือใหมีความสามารถในการจัดการธุรกิจเกษตร โดยสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการดําเนินงานตามโครงการสวนกลางชี้แจงทําความเขาใจเปาหมายของโครงการแก
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตลาดเกษตรกรในระดับเขตและจังหวัด และสัมมนาพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีในการ
ดําเนินการตลาดเกษตรกร จํานวน 3 หลักสูตร 

หลักสูตรท่ี 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวคิดการพัฒนาตลาดเกษตรกร เขาสูการพัฒนาไทยแลนด 4.0 
เจาหนาท่ีจํานวน 77 จังหวัด และสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-9 เพ่ือเตรียมความพรอมในการ
ดําเนินการในตลาดเกษตรกรและวางแผนการดําเนินงานในการถายทอดความรูหลักการตลาดในพ้ืนท่ี และการสราง
เครือขายการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ สนับสนุนการจําหนายสินคาคุณภาพสูตลาดเกษตรกร 

หลักสูตรท่ี 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการผูจัดการตลาดมืออาชีพ เขาสูการพัฒนาไทยแลนด 4.0 เจาหนาท่ี
จํานวน 40 จังหวัด เพ่ือใหเจาหนาท่ีเขาใจพ้ืนฐานและแนวคิดทางดานการตลาด พัฒนาสินคาสูตลาดระดับพรีเม่ียม 
และการสรางเครือขายการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ เพ่ือสนับสนุนการจําหนายสินคาคุณภาพสู
ตลาดเกษตรกร 

หลักสูตรท่ี 3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาเครือขายตลาดเกษตรกร เขาสูการพัฒนาไทย
แลนด 4.0 เจาหนาท่ีจํานวน 40 จังหวัด และสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-9 เพ่ือพัฒนาตลาดให
สรางเครือขายดานการตลาด ดวยเครือขายการสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ เกษตรทฤษฎีใหม รองรับ
สินคาจากเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริม ไดแก กลุมแมบานเกษตรกร กลุมเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน Young 
Smart Farmer และ Smart Farmer สูตลาดเกษตรกร และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันใหเจาหนาท่ีมีความ
พรอมในการพัฒนาตลาดเกษตรกร ตลอดจนการพัฒนาการซ้ือขายสินคาของตลาดเกษตรกรผานระบบออนไลน 

 5.2 พัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกร  
จังหวัดประสานงานหนวยงานบูรณาการท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน จัด

กระบวนการเรียนรูผานกระบวนการตางๆ ดานกระบวนการผลิต กระบวนการหลังการเก็บเก่ียว การแปรรูป 
การตลาด ฯลฯ ในกลุมจังหวัดดังนี้ 

5.2.1 จังหวัดกลุมท่ี 1 จํานวน 40 จังหวัด ดําเนินการ 
1) จัดทําฐานขอมูลสําหรับการวางแผนการผลิต การตลาด สําหรับใชในการวางแผนและ

บริหารจัดการตลาดเกษตรกรในมิติตางๆ และทบทวนบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารจัดการตลาด
เกษตรกรของจังหวัด โดยเฉพาะ 8 จังหวัดท่ีไดรับงบประมาณเพ่ิมเติมในการสรางตลาดเกษตรกรถาวร  

2) จัดทําแผนการผลิตรายบุคคลท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและความตองการของ
กลุมเปาหมายของตลาดของสมาชิกทุกราย และจัดทําแผนการผลิตรวมของกลุม เพ่ือใหมีสินคาคุณภาพสามารถนํามา
จําหนายในตลาดไดอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ 8 จังหวัดท่ีไดรับงบประมาณเพ่ิมเติมในการสรางตลาดเกษตรกรถาวร จะตอง
รับสมัครสมาชิกของตลาดเกษตรกรเพ่ิมเติมในกลุมเกษตรกร กลุมแมบานเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน Young 
Smart Farmer และ Smart Farmer กลุมสงเสริมการผลิตรูปแบบแปลงใหญ ท่ีสามารถเชื่อมโยงได 

3) จัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเวทีวิเคราะห/ประเมินสถานการณ พ้ืนท่ี สินคา เกษตรกรผู
จําหนายสินคาในตลาดเกษตรกร ผูบริโภค ฯลฯ จํานวน 1 ครั้ง เพ่ือใหเห็นถึงผลการดําเนินงานท่ีผานมา จุดออน 
จุดแข็ง ปญหา อุปสรรค สถานการณการแขงขันวาเปนเชนไร และตองแกไขปรับปรุงในจุดใด พรอมท้ังรวมกัน
กําหนดแนวทางแกไขปรับปรุง และแผนวางกลยุทธอยางมีทิศทาง รวมถึงจัดกระบวนการเรียนรูใหแกเกษตรกรผู
จําหนายสินคา ในตลาดเกษตรกร ตามผลจากเวทีวิเคราะหประเมินสถานการณ โดยใหเกษตรกรท่ีมีประสบการณ
หรือประสบความสําเร็จในการพัฒนาตนเองดานการผลิต การตลาด ทําหนาท่ีเปนวิทยากรถายทอดองคความรูนั้นๆ 



เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความสัมพันธระหวางเกษตรกรผูจําหนายสินคาในตลาด และการสรางเครือขาย
การสงเสริมการเกษตรในเพ่ิมเติมในกลุมเกษตรกร กลุมแมบานเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน Young Smart 
Farmer และ Smart Farmer กลุมสงเสริมการผลิตรูปแบบแปลงใหญ เพ่ือสนับสนุนการจําหนายสินคาคุณภาพสู
ตลาดเกษตรกร 

4) จัดอบรมเกษตรกรผูจําหนายสินคาในตลาดเกษตรกร ไมนอยกวา 2 ครั้ง จํานวนหลักสูตรไม
นอยกวา 2 หลักสูตร ท้ังนี้จังหวัดสามารถปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและเกษตรกร เชน หลักสูตร
การพัฒนาผูจัดการตลาดมืออาชีพเพ่ือพัฒนาตลาดเกษตรกรในระดับท่ีสูงข้ึน ความรูเบื้องตนในการพัฒนาการซ้ือ
ขายสินคาของตลาดเกษตรกรและการจําหนายผานระบบออนไลน การสรางเครือขายการสงเสริมการเกษตร
รูปแบบแปลงใหญ เกษตรทฤษฎีใหม รองรับสินคาจากเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริม ไดแก กลุมแมบานเกษตรกร 
กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเกษตรกร
เพ่ือสนับสนุนการจําหนายสินคาคุณภาพสูตลาดเกษตรกร การวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาด การลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตและการพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลผลิตท่ีดี เปนตน 

5.2.2 จังหวัดกลุมท่ี 2 จํานวน 37 จังหวัด ดําเนินการ 
1) จัดทําฐานขอมูลสําหรับการวางแผนการผลิต การตลาด สําหรับใชในการวางแผนและ

บริหารจัดการตลาดเกษตรกรในมิติตางๆ และทบทวนบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารจัดการตลาด
เกษตรกรของจังหวัด  

2) จัดทําแผนการผลิตรายบุคคลท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและความตองการของ
กลุมเปาหมายของตลาดของสมาชิกทุกราย และจัดทําแผนการผลิตรวมของกลุม เพ่ือใหมีสินคาคุณภาพสามารถ
นํามาจําหนายในตลาดไดอยางตอเนื่อง  

3) จัดอบรมเกษตรกรผูจําหนายสินคาในตลาดเกษตรกร ไมนอยกวา 1 ครั้ง จํานวนหลักสูตรไม
นอยกวา 1 หลักสูตร ท้ังนี้จังหวัดสามารถปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและเกษตรกร เชน หลักสูตร
การพัฒนาผูจัดการตลาดมืออาชีพเพ่ือพัฒนาตลาดเกษตรกรในระดับท่ีสูงข้ึน ความรูเบื้องตนในการพัฒนาการซ้ือ
ขายสินคาของตลาดเกษตรกรและการจําหนายผานระบบออนไลน การสรางเครือขายการสงเสริมการเกษตร
รูปแบบแปลงใหญ เกษตรทฤษฎีใหม รองรับสินคาจากเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริม ไดแก กลุมแมบานเกษตรกร 
กลุมเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
เกษตรกรเพ่ือสนับสนุนการจําหนายสินคาคุณภาพสูตลาดเกษตรกร การวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด การลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตและการพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลผลิตท่ีดี เปนตน 

 5.3 พัฒนาตลาดเกษตรกร  
5.3.1 จังหวัดกลุมท่ี 1 จํานวน 40 จังหวัด ดําเนินการ 

1) พัฒนาตลาดเกษตรกร ใหเกิดรูปแบบท่ีเปนมาตรฐานท่ีสามารถสื่อใหเห็นถึงความเปน
ตลาดเกษตรกร เชน รูปแบบของเต็นท ปาย การจัดวางสินคา การจัดทําเรื่องราวสินคา (story) บรรจุภัณฑ 
รูปแบบของสถานท่ี ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดตลาด หรือจัดหาเครื่องมือตรวจสอบสารเคมีตกคางพรอมน้ํายา
ตรวจสอบในพืชผัก/ผลไม/อาหาร เปนตน 

2) สําหรับจังหวัดท่ีมีศักยภาพ 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดราชบุรี กระบี่ ลําปาง พิจิตร ชัยภูมิ 
เชียงราย กาญจนบุรี และจังหวัดนครสวรรค ท่ีไดงบประมาณพัฒนาโครงสรางตลาดเกษตรกรถาวร ท่ีมีพ้ืนท่ีอยูใน
ชุมชนพัฒนาเปนแหลงคาขายไดหรือเปนแหลงทองเท่ียวมีศักยภาพดานเศรษฐกิจท่ีดี เปนการพัฒนาใหเกษตรกรมี
แหลงจําหนายสินคาไดอยางถาวร เปนการเชื่อมโยงสินคาจากเครือขายตลาดเกษตรกรท่ีคุณภาพมีมาตรฐานจาก
แหลงตางๆ มาวางจําหนายโดยเกษตรกรในพ้ืนท่ีเอง อีกท้ังเปนการเพ่ิมทักษะดานการตลาด พัฒนารูปแบบสินคา
และผลิตภัณฑดวยนวัตกรรม เปนการบริหารจัดการสินคาเกษตรใหเกิดรูปแบบท่ีตรงกับความตองการของ
ผูบริโภค เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรเปนการเพ่ิมโอกาสทางการแขงขันมากยิ่งข้ึน ใชงบประมาณนี้ในการเตรียมการ
รวมในพ้ืนท่ีตลาดถาวร โดยเนนการพัฒนาการจัดวางสินคา การจัดทําเรื่องราวสินคา (story) การบรรจุภัณฑ การ



พัฒนาผลิตภัณฑโดยใชนวัตกรรม หรือปจจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการตลาด หรือจัดหาเครื่องมือตรวจสอบสารเคมี
ตกคางพรอมน้ํายาตรวจสอบในพืชผัก/ผลไม/อาหาร เปนตน 

5.3.2 จังหวัดกลุมท่ี 2 จํานวน 37 จังหวัด ดําเนินการพัฒนาตลาดเกษตรกร ใหเกิดรูปแบบท่ีเปน
มาตรฐานท่ีสามารถสื่อใหเห็นถึงความเปนตลาดเกษตรกร เชน รูปแบบของเต็นท ปาย การจัดวางสินคา การจัดทํา
เรื่องราวสินคา (story) บรรจุภัณฑ รูปแบบของสถานท่ี ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดตลาด หรือจัดหาเครื่องมือ
ตรวจสอบสารเคมีตกคางพรอมน้ํายาตรวจสอบในพืชผัก/ผลไม/อาหาร เปนตน 

 5.4 สรางและสงเสริมเครือขายตลาดเกษตรกร  
5.4.1 สัมมนาสรางเครือขายตลาดเกษตรกรระดับจังหวัด ในจังหวัดกลุมท่ี 1 จํานวน 40 จังหวัด 

จัดสัมมนาเกษตรกร/ผูประกอบการ ในเครือขายและเครือขายจากการสงเสริมการเกษตร
รูปแบบแปลงใหญ เกษตรทฤษฎีใหม รองรับสินคาจากเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริม ไดแก กลุมแมบานเกษตรกร 
กลุมเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer เพ่ือสนับสนุนการจําหนาย
สินคาคุณภาพสูตลาดเกษตรกร ท้ังนี้แตละจังหวัดอาจเชื่อมโยงเกษตรกรในเครือขายการสงเสริมการเกษตรท่ี
แตกตางกันตามชนิดพืชและศักยภาพท่ีแตกตางกัน แตใหคัดเลือกสินคาเกษตรท่ีสามารถพัฒนาเปนสินคาคุณภาพใน
ระดับพรีเม่ียม เพ่ือนําสินคาคุณภาพเชื่อโยงจําหนายในตลาดเกษตรกร อีกท้ังเปนการสรางเครือขายในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันและเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานสูความเขมแข็งม่ันคงและยั่งยืนรวมกัน กรณี
ตัวอยางการสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ เชน 

- การสงเสริมการผลิตไมผลในรูปแบบแปลงใหญ ในจังหวัดสมุทรสาคร จันทบุรี ตราด ระยอง 
ฉะเชิงเทรา ขอนแกน อุดรธานี ศรีสะเกษ ยะลา พังงา เชียงใหม พะเยา พิษณุโลก และพิจิตร 

- การสงเสริมการผลิตผักในรูปแบบแปลงใหญ ในจังหวัดเชียงใหม พะเยา แมฮองสอน 
พิษณุโลก และศรีษะเกษ 

- การสงเสริมการผลิตแมลงเศรษฐกิจในรูปแบบแปลงใหญ ในจังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง 
ขอนแกน ตรัง เชียงใหม ชุมพร อุตรดิตถ และจังหวัดพิจิตร 

5.4.2 สัมมนาสรางเครือขายตลาดเกษตรกรระดับเขต โดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
ท่ี 1-9 ดําเนินการ 

จัดสัมมนาเกษตรกร/ผูประกอบการ เพ่ือเชื่อมโยงเครือขายระดับจังหวัดกับจังหวัดในพ้ืนท่ีเขต
รับผิดชอบ ใหเกิดเครือขายและสนับสนุนการจําหนายสินคาคุณภาพสูตลาดเกษตรกร ท้ังนี้แตเขต อาจเชื่อมโยง
เกษตรกรในเครือขายการสงเสริมการเกษตรท่ีแตกตางกันตามชนิดพืชและศักยภาพท่ีแตกตางกัน แตใหคัดเลือก
สินคาเกษตรท่ีสามารถพัฒนาเปนสินคาคุณภาพในระดับพรีเม่ียม เพ่ือน้ําสินคาคุณภาพเชื่อโยงจําหนายในตลาด
เกษตรกรในระดับเขต อีกท้ังเปนการสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันและเพ่ือกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานสูความเขมแข็งม่ันคงและยั่งยืนรวมกัน  

5.5  กิจกรรมประชาสัมพันธตลาดเกษตรกร 
 สวนกลางจัดมหกรรมตลาดเกษตรกรระดับประเทศ พิจารณาสถานท่ีจัดในกรุงเทพมหานครหรือ

จังหวัดอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือประชาสัมพันธตลาดเกษตรกรใหเปนท่ีรูจักและกระตุนการรับรูของผูบริโภค
ในวงท่ีกวาง สรางชองทางการจําหนายของเกษตรกรและเกษตรกรเครือขาย 

5.6  กิจกรรมประเมินสถานการณการตลาด 
 สวนกลางติดตามและประเมินสถานการณตลาดเกษตรกร รวบรวมและจัดทําขอมูลเพ่ือนําเสนอขอมูล

ผานทาง www.agriman.doae.go.th  
  

 
 



6. การรายงานผล 
 6.1 รายงานผล ยอดจําหนายตลาดเกษตรกรรายสัปดาห  ผาน Line ID : ตลาดเกษตรกร 38 จว.  
 6.2 เม่ือดําเนินการในกิจกรรมตามท่ีกําหนดแลว ใหรายงานในระบบ E-project  (รายงานเชิงปริมาณ
ตามกิจกรรมใน คง 2) และ RBM (รายงานการนําความรูไปปฏิบัติ ใน คก. ตามคง.2) ผานระบบ internet ทันที 
 6.3 ทุกจังหวัด ดําเนินการกรอกขอมูล แบบกรอกขอมูลพ้ืนฐาน “ตลาดเกษตรกร”  
 6.4 ทุกจังหวัด ดําเนินการกรอกขอมูล ทะเบียนเกษตรกรผูจําหนายสินคาเกษตรในตลาดเกษตรกร 
ใหทุกจังหวัดดําเนินการตามขอ 6.3 และ 6.4 ใหแลวเสร็จและจัดสงขอมูลมาท่ี agriman62@hotmail.com
ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560  

7. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ป 2560 ป 2561 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.
ค.

60
 

พ.
ย.

60
 

ธ.
ค.

60
 

ม.
ค.

61
 

ก.
พ.

61
 

มี.
ค.

61
 

เม
.ย

.6
1 

พ.
ค.

61
 

มิ.
ย.

61
 

ก.
ค.

61
 

ส.
ค.

61
 

ก.
ย.

61
 

1. พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีในการจัดการธุรกิจ 

    (180 คน) 

 90 45 45         

2. พัฒนาความรูและศักยภาพของเกษตรกร 

    (1,155 ราย) 

  80 200 200 200 200 180 95    

     2.1 จัดกระบวนการเรียนรู (280 ราย)   30 50 50 50 50 30 20    

      2.2 อบรมเกษตรกรผูจาํหนายสนิคาในตลาดเกษตรกร 
             (875 ราย) 

  50 150 150 150 150 150 75    

3. พัฒนาตลาดเกษตรกร (77 จังหวัด)   2 10 10 15 17 12 11    

     3.1 พัฒนาตลาดเกษตรกร (69 จังหวัด)   2 10 10 15 15 10 7    

     3.2 พัฒนาโครงสรางตลาดเกษตรกรถาวร (8 จังหวัด)       2 2 4    

4. สรางและสงเสริมเครือขายตลาดเกษตรกร 

   (1,182 ราย) 

   150 200 250 241 200 141    

     4.1 สัมมนาสรางเครือขายตลาดเกษตรกรระดับจังหวัด 

           (898 ราย) 

   150 200 250 150 100 48    

     4.2 สัมมนาสรางเครือขายตลาดเกษตรกรระดับเขต 

           (84 ราย) 

      91 100 93    

5. ประชาสัมพันธตลาดเกษตรกร (1 ครั้ง)          1   

5.1 จัดมหกรรมตลาดเกษตรกรระดับประเทศ (1 ครั้ง)          1   

6. ติดตามประเมินสถานการณการตลาด (35 ครั้ง) 5 10 10 10 

 



8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด  

 ผลผลิต (output) 
1) เกษตรกรมีชองทางการจําหนายผลผลิตคุณภาพ มีทักษะทางดานการตลาด 
2) เกษตรกรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนการผลิตเพ่ิมผลผลิตตอหนวยพ้ืนท่ีและผลิต

สินคาเกษตรและผลิตภัณฑท่ีรับการรับรองมาตรฐาน 
3) เกษตรกรมีแผนการผลิตท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด  
4) ตลาดเกษตรกรท้ัง 77 จังหวัดไดรับการพัฒนาจนเปนเอกลักษณและเปนแหลงจําหนายผลผลิต

ทางการเกษตรหลักของเกษตรกรได 
5) เกิดการรับรูเรื่อง “ตลาดเกษตรกร” ของผูบริโภคในวงท่ีกวาง 
6) เกิดการเชื่อมโยงเครือขายเครือขายดานการตลาดและเพ่ิมชองทางการจําหนายผลผลิตคุณภาพ 
7) เกิดตลาดเกษตรกรถาวร จํานวน 8 แหง 

 ผลลัพธ (outcome)   

1) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและเกิดความเขมแข็ง มันคงและยั่งยืน  
2) ผูบริโภคสามารถเขาถึงอาหารท่ีปลอดภัยในราคาท่ีสมเหตุสมผล  

 ตังช้ีวัด 
1) เกษตรกรรอยละ 60 มีแผนการผลิตท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด  
2) เกษตรกรรอยละ 60 ผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑท่ีรับการรับรองมาตรฐาน 
3) เกษตรกรรอยละ 30 เกิดการเชื่อมโยงเครือขายเครือขายดานการตลาด 

9. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

 สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

 1. นางวิลาวัลย  วงษเกษม ตําแหนง รักษาการผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

โทรศัพท 0 2940 6125 E-mail: vwilawan@hotmail.com 

 2. นายอภิรักษ หลักชัยกุล ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมธุรกิจเกษตร 

โทรศัพท 0 2940 6128 และ 08 9099 0747 E-mail: apiluckl@hotmail.com 

 3. นางสาวศันสนีย นิติธรรมยง ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

โทรศัพท 0 2940 6128 และ 08 1857 6029  

  E-mail: agriman62@hotmail.com และ kana543@hotmail.com 

4. นางกัลญา ทรรศนสฤษดิ์ ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

โทรศัพท 0 2940 6128 และ 09 5125 9022 

  E-mail: agriman62@hotmail.com และ kanraya69@gmail.com 

5. นายสรศักดิ์ แกอินทร  ตําแหนง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

โทรศัพท 0 2940 6128 และ 09 2541 5569 

  E-mail: agriman62@hotmail.com และ sorasakkae_in@hotmail.com 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

แบบรายงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ตัวอยาง) แบบกรอกขอมูลพ้ืนฐาน “ตลาดเกษตรกร”  
1. จังหวัด   :   
2. วันที่เปดจําหนายคร้ังแรก  :   
3. วันและเวลาในการจําหนาย  :   
4. สถานที่ตั้ง  :   
5. ประเภทของสถานที่ตั้ง   :  ราชการ   

 รัฐวิสาหกิจ   
 เอกชน  

6. ขนาดที่ตั้ง  : ............ไร ............ ตารางวา ............ งาน (หากไมสามารถระบุได โปรดประมาณการ)  
7. พิกัด GPS  :   
8. จํานวนเกษตรกรผูคา  : ทั้งหมด.................................ราย/ราน (โปรดแนบทะเบียนเกษตรกรผูจําหนายสินคาฯ)  

8.1 มาจาํหนายประจาํ     .........................................ราย/ราน  
8.1.1 เกษตรกรรายเดี่ยว              .........................................ราย/ราน  
8.1.2 Young Smart Farmer        .........................................ราย/ราน  
8.1.3 กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน .........................................ราย/ราน  

8.2 มาจาํหนายไมประจํา  .........................................ราย/ราน   
8.2.1 เกษตรกรรายเดี่ยว              .........................................ราย/ราน  
8.2.2 Young Smart Farmer        .........................................ราย/ราน  
8.2.3 กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน .........................................ราย/ราน  

9. ประเภทสินคา  : 9.1 ขาว  
9.2 พืชผัก และผลไม  
9.3 สินคาเกษตรแปรรูป  
9.4 อ่ืนๆ  

รอยละ ...........................................  
รอยละ ...........................................  
รอยละ ...........................................  
รอยละ ...........................................  

10. มาตรฐานสนิคา  : 10.1 ไดรับการรับรองแลว  
10.2 ยังไมมีการรับรอง (อยูในระหวางดําเนนิการ)  
10.3 ยังไมมีการรับรอง (ยงัไมมีแผนดําเนนิการ)  

รอยละ ...........................................  
รอยละ ...........................................  
รอยละ ...........................................  

11. สินคาเดน/สําคัญ   : (ยกตัวอยาง)  
12. การแบงโซน  : จํานวน ................โซน ไดแก ..................................................(โปรดแนบแผนผังการตั้งราน)  
13. คาใชจายที่เกิดข้ึนในตลาด  : โปรดระบุ พรอมใสแหลงเงินในการบริหารจัดการ ยกตัวอยางเชน  

13.1 คาน้าํ คาไฟ คากางเต็นท : เงินกองทุนสมาชิกเกษตรกรผูคาในตลาดเกษตรกร  
13.2 คาทําความสะอาด : เทศบาลเมือง.............  

14. CSR   : (หากมีโปรดระบุหนวยงาน และรายละเอียดการสนับสนนุ)  
15. คณะกรรมการบริหารตลาด  : จํานวน ..............................ราย (โปรดแนบทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการฯ พรอมทั้งกฎ/

ระเบียบการบริหารจัดการ)  
15.1 .................................................................................................... : ประธาน  
15.2 .................................................................................................... : รองประธาน  
15.3 .................................................................................................... : เหรัญญิก  

16. หนวยงานภาคีในพื้นที่  :  
17. จนท.รับผิดชอบ (สนง.กษจ.)  : (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................................  

ตําแหนง ..................................................กลุม ...........................................................  
โทร. ........................................................E-mail .......................................................  

18. แผนพฒันา  : รายละเอียดตามเอกสารแนบ (โปรดแนบแผนการพัฒนาประจาํป/เดือน)  
หมายเหตุ : โปรดแนบรูปภาพที่มีความสวยงาม และคมชัด ในรูปแบบไฟล JPG. ประกอบ อยางนอย 10 ภาพ 



 

(ตัวอยาง) แบบทะเบียนเกษตรกรผูจําหนายสินคาเกษตรในตลาดเกษตรกร 



สามารถโหลดแบบฟอรมการรายงาน ไดท่ี 

http://www.agriman.doae.go.th/agriman.html  

 

คลิกท่ี ตลาดเกษตรกร 

 

คลิกท่ี หนังสือราชการ 

 

 

 

 

 



 

จะปรากฏหนาจอ หนังสือราชการ 

 

เล่ือนลงดานลาง web คลิก โหลดแบบฟอรมขอมูลฐานตลาดเกษตรกร เพ่ือทํารายงานตอไป 

 

หมายเหต ุ: จังหวัด ดําเนินการกรอกขอมูลพื้นฐาน “ตลาดเกษตรกร” และ ทะเบียนเกษตรกรผู

จําหนายสินคาเกษตรในตลาดเกษตรกร ใหแลวเสร็จและจัดสงขอมูลมาท่ี 

agriman62@hotmail.com  ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 

 

 



 
 

ตารางผนวกท่ี 1 แนวทางในการบริหารจัดการจํานวนผูเขารวม สัมมนาสรางเครือขายตลาดเกษตรกรระดับเขต   

(โดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-9) ดําเนินการ 
 

หนวยงาน 
จํานวนผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเช่ือมโยงตลาดเกษตรกรฯ (ราย) 
สสก นวส.จว ผูประกอบการ เกษตรกร รวม (ราย) 

สสก.1 ชัยนาท 1 9 2 20 32 

สสก.2 ราชบุร ี 1 8 2 18 29 

สสก.3 ระยอง 1 9 2 20 32 

สสก.4 ขอนแกน 1 12 2 26 41 

สสก.5 สงขลา 1 7 2 18 28 

สสก.6 เชียงใหม 1 8 2 20 31 

สสก.7 นครราชสีมา 1 8 2 20 31 

สสก.8 สุราษฎธาน ี 1 7 2 18 28 

สสก.9 พิษณุโลก 1 9 2 20 32 

รวม 9 77 18 180 284 

 

 


