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2. บริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยยึดหลักการตลาดน าการเกษตรและสร้างรายได้แก่เกษตรกร 
2.1 พัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน เพื่อเข้าสู่เกษตร
อุตสาหกรรม 
 

2.1.1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ 
- วิเคราะห์จัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูล และ 
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการบริหาร
จัดการกลุ่มการเช่ือมโยงตลาด  
- เกษตรกรมีการรวมกลุ่มจัดเวทีเพื่อวิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการร่วมกัน และร่วมกันจัดท าแผนความ
ต้องการ การผลิตและการตลาด  
- ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการผลิตและการตลาด  
- ศึกษาดูงานเพื่อเช่ือมโยงตลาดและเครือข่าย  
- เกษตรกรมีการปรับตัวในด้านการตลาดเข้าสู่ตลาด
ออนไลน์มากขึ้น เกษตรกรมีความพอใจเพราะสามารถ
กระจายสินค้าได้มากขึ้น 
- แปลงใหญ่ มีการบริหารจัดการแปลงท่ีเป็นระบบ มี
ฐานข้อมูลแปลง ท าให้มีทิศทางการด าเนินงานของ
แปลง  
- เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกส่วนใหญ่สามารถลดต้นทุน
และเพิ่มผลผลิต จากการน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติ 
 

- สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ท าให้
แผนการด าเนินงานต้อง
เล่ือนออกไป  

- ขาดการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกท าให้กลุ่มยังไม่
เข้มแข็ง  ไม่รวมกันผลิต 
ต่างคนต่างท า 
วิธีการแก้ไข ด าเนินกิจกรรม
อย่างสม่ าเสมอ ให้ทุกคนมี
ส่วนร่วม  
- ราคาสินค้าไม่แน่นอน   
ท าให้เกษตรกรขาดทุน 
วิธีการแก้ไข เพิ่มปริมาณ
และคุณภาพของผลผลิต 

- ขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 
หรือฝนท้ิงช่วง  ท าให้เกิด
ความเสียหายกับผลผลิต 

วิธีการแก้ไข ประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ 

- สร้างแบรนด์หรืออัตลักษณ์ท่ี
เป็นสินค้าเกษตรของจังหวัดให้
เป็นท่ีรู้จัก เน้นการเพิ่มมูลค่า
สินค้า ในระดับพรีเมี่ยม  
- ควรมีมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ 
หรือให้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจาก
เกษตรกรทั่วไป เช่น ราคาผลผลิต
ท่ีสูงกว่า การรับรองมาตรฐาน
เฉพาะแปลงใหญ่ การประกัน
ราคาสินค้าแปลงใหญ่ ตลาด
แปลงใหญ่ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้
เกษตรกรสนใจท่ีจะรวมกลุ่มกัน 
และท าให้เกิดความเข้มแข็งของ
การรวมกลุ่มมากขึ้น 
- สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์
การเกษตรแก่กลุ่มท่ีมีความ
ต้องการและความพร้อม 

- สรุปผลการด าเนินโครงการ
ปี 2562 เพื่อทราบศักยภาพ 
5 ด้าน แล้วก าหนดแนวทาง
พัฒนา/หาทางแก้ไขในด้านท่ี
เป็นจุดอ่อน 
- ปรับแผนและวิธีการ
ด าเนินงานให้เหมาะสมกับ
พื้นท่ี 
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  ขอใช้น้ า หรือ ขุดบ่อเก็บกักน้ า 
- เครื่องมือ อุปกรณ์ทางด้าน
การเกษตร ไม่เพียงพอ เช่น ลานตาก 
เครื่องส าหรับแปรรูป 
วิธีการแก้ไข แปลงใหญ่จัดท าโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  

 2.1.2 ประชุมเช่ือมโยงการด าเนินงานคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่  
- เกษตรกรร่วมแลกเปล่ียนประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
พื้นท่ี ร่วมกันแก้ไขปัญหา วิเคราะห์สินค้าท่ีอาจเกิด
ปัญหา มีการประสานกับภาครัฐและเอกชน 
- สร้างกลุ่มไลน์แปลงใหญ่เพื่อเช่ือมโยงตลาดและ
กระจายผลผลิตร่วมกัน 
- มีการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ เพื่อพัฒนาการ
ด าเนินงานแปลงใหญ่ใหม่ 

ปัญหาอุปสรรค : 
- เนื่องจากการระบาดของ Covid-19 
ท าให้การด าเนินการจัดประชุมมีความ
ยุ่งยากเพิ่มขึ้น  
แนวทางแก้ไข : ปรับเปล่ียนแผนใน
การจัดประชุมให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 
 

  

 2.1.3  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ไม้ผล)  
 - เกษตรกรที่น าความรู้ไปใช้ในแปลงตนเอง ท าให้
ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพสามารถส่งออกจากร้อยละ 50 
เป็นร้อยละ 75 ของจ านวนทุเรียนในแปลง 
- จัดท าแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้
ผลคุณภาพ เพื่อเป็นจุดสาธิตและถ่ายทอดความรู้
ให้กับเกษตรกรที่สนใจในการพัฒนาการผลิตไม้ผล  

  1. แนวคิดในการบริหาร
สินค้าเกษตร ขอให้จังหวัด
จัดท า Workshop เพื่อ
ถอดองค์ความรู้/สรุป
ผลเปรียบเทียบรายได้ของ
เกษตรกร ก่อนและหลัง
เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็น
ทางในการขยายผลสู่ 
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    - ด้านการตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   - ระบบการให้น้ าทุเรียนอย่างถูกวิธี 
   - การพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ 

  เกษตรกรรายอื่นๆ 

 2.1.4 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
- เกษตรกรเป้าหมายได้รับความรู้ตามระบบมาตรฐาน 
GAP และสมัครขอใบรับรองมาตรฐานร้อยละ 100 ได้
ผ่านการประเมินแปลงเบ้ืองต้นแล้ว 2 ครั้ง ส่งใบขอรับ
การรับรองแปลง GAP พืช ให้กรมวิชาการเกษตรใน
พื้นท่ีด าเนินการตรวจประเมินแปลง 

- เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม จากการท า
เกษตร GAP เริ่มชักชวนครัวเรือนและคนรอบข้าง ให้หัน
มาสนใจการท าการเกษตรที่ปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อม 
สามารถจ าหน่ายสินค้าเกษตรได้ราคาท่ีสูงขึ้น 

ปัญหาอุปสรรค 
- เกษตรกรในแปลงข้างเคียงมีการใช้
สารเคมี  
วิธีการแก้ไข  
- ส่งเสริมปลูกพืชแนวกันชน กันแปลงเรา
ออกจากแปลงปลูกพืชของชาวบ้าน 

 จัดท าข้อมูลแยกช้ัน
เกษตรกร ในการขอ
มาตรฐานสินค้าเกษตร 
แล้วขอรับการสนับสนุน
ทางวิชาการจากกรม
วิชาการเกษตรในส่วนท่ี
เกษตรกรยังขาดความ
เข้าใจ และยังไม่ได้
รับรองมาตรฐาน 

 2.1.5 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 
- เกษตรกรสามารถผลิตสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ และวัตถุดิบ
ได้มาตรฐานเดียวกัน เกิดการรวมกลุ่มและสามารถ
เช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดได้ 

   

 2.1.6 โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพสับปะรด 
- เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด สามารถผลิตสับปะรด
คุณภาพดีตรงความต้องการของตลาด ท้ังสับปะรด
โรงงาน และสับปะรดผลสด 
- มีการอบรมให้ความรู้ GAP การป้องกันก าจัดโรคเห่ียว
ในสับปะรด การลดสารไนเตรทตกค้างในสับปะรด และ
ให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดสมัครการขอรับรอง GAP  

ปัญหาอุปสรรค : 
- ปัญหาท่ีพบคือเกษตรส่วนใหญ่เช่าพื้นท่ี
เพื่อปลูกสับปะรดท าให้ไม่สามารถสมัคร
ในวันท่ีอบรมได้  
แนวทางแก้ไข : แนะน าให้เกษตรกรน า
หนังสือรับรองการใช้ท่ีดินเพื่อขอรับรอง
มาตรฐานการผลิตพืช จากเจ้าของท่ีดิน 

 - คัดกรองเกษตรกรที่
ผลิตแล้วมีปัญหาการเข้า
สู่การรับรอง GAP 
- แยกข้อมูลการผลิต 
การตลาด แล้วแก้ไข
ปัญหาทีละประเด็น 



- 4 - 
 

ประเด็นการนิเทศ 
 

ผลสัมฤทธิ์/ข้อค้นพบ ปัญหาอุปสรรค 
วิธีการแก้ไข 

ข้อเสนอแนะจากพืน้ที ่ ข้อเสนอแนะจากทีม
นิเทศ 

  รับรองแนบใบสมัครส่งท่ี
ส านักงานเกษตรอ าเภอ เพื่อขอ
รับรอง GAP สับปะรดต่อไป 

  

2.2 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และ
การผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีโอกาส
ทางเศรษฐกิจ 

2.2.1 โครงการเกษตรอินทรีย ์
- เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม จาก
การท าเกษตร GAP เริ่มชักชวนครัวเรือนและ
คนรอบข้าง ให้หันมาสนใจการท าการเกษตรที่
ปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อม  
- ตลาดเกษตรกร มีแหล่งจ าหน่ายสินค้าท่ีมี
คุณภาพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย 
และมีแผนการผลิตสินค้า เพื่อน ามาจ าหน่ายให้
ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ 

 - เกษตรกรบางรายไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขเกษตร
อินทรีย์ เนื่องจากข้อจ ากัด แนว
กันชน แหล่งน้ า และการจด
บันทึกแปลง 

เจ้าหน้าท่ีช่วยวิเคราะห์ 
สร้างความเข้าใจให้กับ
เกษตรกรเกี่ยวกับ
ข้อบังคับในการท า
เกษตรอินทรีย์ เช่น 
-buffer zone/พืชกันชน 
-การตลาดของสินค้า
เกษตรอินทรีย์ 

 2.2.2 การขับเคล่ือน GI ไม้ผล 
- การพัฒนาสินค้าไม้ผลท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีสู่
กระบวนการรับรองสินค้า GI และตรวจสอบ
ย้อนกลับ  
- ขนุนหนองเหียง  
- ทุเรียนบ่อทอง  
- ฝรั่งหนองข้างคอก เข้าสู่กระบวนการรับรอง
สินค้า GI  
- มะยงชิด 
- มะปรางหวาน 

- มะยงชิด มีช่วงระยะเวลาการ
ให้ผลผลิตส้ันคือในช่วงเดือน 
ก.พ.-มี.ค. ของทุกปี  
แก้ไขโดยเจ้าหน้าท่ีต้อง
ด าเนินการตรวจประเมินแปลงให้
ทันกับผลผลิต 

- ด าเนินการจัดส่งข้อมูลค าขอข้ึน
ทะเบียนให้กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อด าเนินการต่อ 
ปัจจุบันเพิ่งได้รับการประสานการ
แก้ไข เพียง ขนุนหนองเหียง  
- สภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อการ
ออกของผลผลิต โดยเฉพาะ 
มะยงชิด ท าให้ผลผลิตออกไม่
แน่นอน 
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2.3 สนับสนุนการตลาด
สินค้าเกษตร 
 

2.3.1 บริหารงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้ ติดตาม
คาดคะเนสถานการณ์ไม้ผลระดับอ าเภอ/จังหวัด  
- น าข้อมูลมาบริหารจัดการไม้ผลในภาพรวมของ
จังหวัด ซึ่งในปีนี้การกระจายไม้ผลแต่ละชนิดมี
ผลกระทบจากการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19  
 - ได้มีการปรับแผนการบริหารจัดการไม้ผล โดย
การส่งเสริมให้เกษตรกรจ าหน่ายสินค้าเกษตรทาง
ช่องทางออนไลน์และบูรณาการกับหน่วยงานใน
จังหวัด ระบายสินค้าออกจากจังหวัดและส่งเสริม
การบริโภคผลไม้ภายในจังหวัด 

- ปัญหาการขนส่งในการซื้อขาย
สินค้าออนไลน์  เนื่องจาก
ฤดูกาลผลิตท่ีผ่านมามีการซื้อาย
สินค้าโดยใช้ระบบขนส่ง
ไปรษณีย์และขนส่งเอกชนเป็น
จ านวนมาก ท าให้บริษัทขนส่ง
ด าเนินการได้ล่าช้า มีผลต่อ
คุณภาพสินค้าเมื่อถึงมือ
ผู้บริโภค 
- การขนส่งเกษตรกรต่างคน
ต่างท า  
- เกษตรกรแต่ละรายก าหนด
ราคาของตัวเอง ซึ่งท าให้เกิด
ปัญหาการขายตัดราคา 

- คัดเลือกเกษตรกรที่มีความรู้ใน
การใช้เทคโนโลยี การใช้ส่ือ
ออนไลน์เพื่อความสะดวกในการ
ติดต่อลูกค้า 
- การขายสินค้าออนไลน์ 
เกษตรกรต้องคัดสินค้าคุณภาพ 
และต้ังราคาให้สอดคล้องกับ
คุณภาพ มีการรับประกันหาก
ช ารุด เสียหาย หรือคุณภาพไม่ได้
มาตรฐาน 

- ต้องมีข้อมูลผู้ผลิต 
แหล่งท่ีมาท่ีชัดเจน เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค 
- เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะ
กับการขนส่งสินค้าเกษตรใน
แต่ละประเภท 
- สร้างจิตส านึก ความ
รับผิดชอบแก่เกษตรกรในการ
ขายสินค้าคุณภาพ ไม่เอา
เปรียบผู้บริโภค 

 2.3.2  มาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียน โดย
จัดท าป้ายรณรงค์การซื้อ-ขายทุเรียนท่ีดีมีคุณภาพ 
การจัดท าประกาศจังหวัด เรื่อง มาตรการป้องกัน
ทุเรียนอ่อน 
- การจัดต้ังชุดปฏิบัติงานควบคุมทุเรียนอ่อน เพื่อ
ควบคุมการซื้อขายทุเรียนด้อยคุณภาพ 
- การยกระดับมาตรฐานทุเรียนโดยการใช้
เครื่องหมาย QR CODE เกษตรกร  

 2.3.3 โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
ภาคตะวันออก 
 - เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้จาก
การอบรมตามหลักสูตรและศึกษาดูงาน ร้อยละ 
80 ของเกษตรกรเป้าหมาย น าความรู้ไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับแปลงของตนเอง ท าให้มีผลผลิตส่งออก 
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 จากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 75  
 - เกษตรกรร้อยละ 50 ยกระดับคุณภาพไม้ผลโดย
การเพิ่มมูลค่าผลไม้ของตนเองโดยการใช้บรรจุ
ภัณฑ์จากเดิมของราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 100 บาท 
เป็น 140 บาท 

   

 2.3.4 จัดอบรมเกษตรกรผู้จ าหน่ายสินค้าในตลาด
เกษตรกร หรือตลาดสินค้าเกษตร  
- เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่ายผลผลิต
คุณภาพ และพัฒนาทักษะทางด้านการตลาด - 
พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาด 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน  
- ส่งเสริมให้ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพปลอดภัยได้
มาตรฐานและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีการซื้อขาย
ผ่านทาง Online 
- เกษตรกรจากตลาดเกษตรรุ่นใหม่มีความสนใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมต่างๆ 

ปัญหาอุปสรรค :                              
- เนื่องจากการระบาดของโรค
ไวรัสโคโรน่า 2019 จึงท าให้
ผู้บริโภคไม่มาตลาด 
แนวทางการแก้ไข :                                
- จัดให้มีมาตรการความ
ปลอดภัยต่างๆ เช่น การสวม
หน้ากากอนามัย การเว้น
ระยะห่าง การใช้เจล
แอลกอฮอล์ 
ปัญหา - การระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา จึงส่งผลให้เกษตร
ลดจ านวนการผลิต 
การแก้ไข - ส านักงานเกษตร
จังหวัดและอ าเภอ หาสถานท่ี
จ าหน่ายผลผลิตให้แก่เกษตรกร 
เช่น บุคลากรในหน่วยงานรัฐ 
ตลาดประชารัฐของจังหวัด 
 

ตลาดแต่ละจังหวัดศักยภาพไม่
เท่ากัน ควรมีการจัดระดับช้ันของ
ตลาดก่อนการวัดผลในด้าน
ความก้าวหน้าต่าง ๆ 
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 2.3.5  ตลาดเกษตรกร    
 2.3.5.1  ตลาดเกษตรกรชลบุรี 

- จัดตลาดเกษตรกรทุกวันศุกร์ เวลา 05.00 - 
10.00 น.  ณ บริเวณสนามหน้าท่ีว่าการอ าเภอ
เมืองชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
- สมาชิกในตลาดเกษตรกร มีแหล่งจ าหน่ายสินค้า 
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร- สมาชิกตลาด
เกษตรกร มีแผนการผลิตสินค้า เพื่อน ามาจ าหน่าย
ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
- ช่วงการระบาดของโควิด 19 เกษตรกรปรับตัวใน
การขายสินค้าเกษตรผ่านออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดย
ผู้บริโภคโทรส่ังทางโทรศัพท์และทางไลน์ และ
เกษตรกรท าการส่งสินค้าด้วยตัวเองให้กับผู้บริโภค 
- การสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร โดยส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดออกตรวจประเมินแหล่งจ าหน่ายสินค้า 
มาตรฐาน Q ของผู้จ าหน่ายสินค้าในตลาด
เกษตรกร 
- การเพิ่มพื้นท่ีตลาดเพื่อรองรับสินค้าเกษตรในช่วง
การระบาดของโควิด 19 โดยเกษตรกรน ากุ้ง
ก้ามกรามมาจ าหน่ายด้วยตัวเองในราคาท่ี
เหมาะสมให้กับผู้บริโภค 
 
 

- เกษตรกรที่มาจ าหน่ายสินค้า
เกษตรในตลาดเกษตรกรส่วน
ใหญ่เป็นแม่บ้านเกษตรกรที่
ค่อนข้างมีอายุมาก ดังนั้นการ
สร้างความรับรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของคุณภาพมาตรฐาน
อาจจะจะไม่ต้องการเนื่องจาก
ท าให้เกิดความยุ่งยาก 
เกษตรกรยังชินกับรูปแบบการ
ท าการเกษตรแบบเดิม 
- การสร้างทายาทเกษตรใน
ตลาดเกษตรกร โดยการให้
สมาชิกท่ีจ าหน่ายสินค้าในตลาด
เกษตรกรได้น าลูกหลานเข้ามา
เรียนรู้ในตลาดเกษตรกร  
- การส่งเสริมให้ทายาท
เกษตรกรเข้าสู่
กระบวนการพฒันาเกษตรกรรุน่
ใหม่ให้เป็น Young Smart 
Farmer 

- ตลาดเกษตรกรเป็นพื้นท่ีท่ีให้
เกษตรกรน าสินค้าเกษตรมา
จ าหน่าย ซึ่งสินค้าเกษตรส่วน
ใหญ่มาจากหลายพื้นท่ี หลาย
อ าเภอและรูปแบบการท า
การเกษตรยังเน้นท ารูปแบบเดิม
ต้ังแต่ปู่ย่าตายาย ดังนั้นการ
จ าหน่ายสินค้าจึงเป็นภาพสะท้อน
ของวิถีชีวิตพื้นบ้านท่ีปลูกอะไรก็
ขายส่ิงนั้น การพัฒนาให้เข้าสู่
ระบบมาตรฐานอาจจะท าได้
เฉพาะคนท่ีสนใจท่ีต้องการพัฒนา
สู่ Modern Trade หรือตลาด 
Premium 
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 2.๓.5.2 ตลาดสินค้าเกษตรนครนายก 
ด าเนินการจัดตลาดเกษตรกร ทุกวันศุกร์ บริเวณ
หน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก  
- มีเกษตรกรร่วมจ าหน่ายสินค้า 25 ราย/ สัปดาห์  
- รายได้เฉล่ีย 65,000 บาท/สัปดาห์  
1. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เฉล่ียสัปดาห์ละ 
2,600 บาท/ ราย  
2. เกษตรกรมีความสามารถในการวางแผนการ
ผลิต และผลิตได้ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภค  
3. ผลผลิตของเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน
สินค้าเพิ่มมากขึ้น  
4. เกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเพิ่มมาก
ขึ้น เช่นการขาย online, ตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภัย, งานจ าหน่ายสินค้าอื่นๆ  
5. ผู้บริโภคให้การยอมรับ และร่วมมือในการลด
การใช้พลาสติก และเช่ือมั่นในสินค้าของตลาด
เกษตรกรนครนายก 
6. ได้รับการสนับสนุน สร้างสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า
ถาวร “ตลาดเกษตรกร @ นครนายก” 
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 2.๓.5.3 ตลาดสินค้าเกษตรจันทบุรี 
- พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร โดย
การจัดเวทีวิเคราะห์ความต้องการประเด็นการ
เรียนรู้และจัดอบรมให้เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก 
- ส่งเสริมเกษตรกรใหไ้ด้รับความรู้เรื่องการผลิต
สินค้าเกษตรคุณภาพ วางแผนการผลิต การจัดการ
วัตถุดิบ การแปรรูป และการจัดการตลาดใน
รูปแบบต่างๆ 
- พัฒนาตลาดเกษตรกรให้เป็นสถานท่ี พรอ้ม
ส าหรับให้บริการด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
- ส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร เช่น ท า MOU 
ระหว่างเกษตรกร กลุ่มต่างๆ กับห้างโมเดิร์นเทรด  
- ส่งเสริมการรวมตัวของกลุ่ม เพื่อพัฒนาตลาดใน
รูปแบบใหม่ เพื่อให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เช่น 
เกษตรกรรุ่นใหม่ YSF กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
นักเรียน/นักศึกษา ให้มีสถานท่ีจุดนัดพบเพื่อท า
กิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าสินค้ามา
จ าหน่าย 

- พัฒนาตลาดเกษตรกรในรูปแบบเดิม ท่ี
มีสินค้าเฉพาะอย่าง มาเป็นรูปแบบ
การตลาดในรูปแบบสมัยใหม่ ให้มีสินค้า
ท่ีหลากหลาย มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
เพื่อดึงดูดลูกค้า พร้อมสร้างตลาดให้มี
เอกลักษณ์ ประสานความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนมาช่วยกันด าเนินการ โดยปรับ
จากเดิมขายเพียงวันศุกร์วันเดียว เพิ่ม
เป็นจ าหน่ายประจ าทุกวันศุกร์ และเสาร์ 
(ช่วงเย็น-กลางคืน) 
- ส่งเสริมการตลาดให้เกษตรกรสามารถ
ด าเนินการด้วยตัวเอง (ขายตรง) เช่น 
ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ส่งเสริมการ
ท าเพจขาย/ประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อให้
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงลด
ความเส่ียงจากการตลาดแบบเดิมๆ 
- พัฒนาสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ให้สามารถแปรรูป
สินค้าเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร  

- เกษตรกรจังหวัดจันทบุรี 
ส่วนใหญ่จะจ าหน่ายสินค้า
ผ่านล้งรับซื้อเพื่อการส่งออก
หรือบริโภคภายในประเทศ 
แบบตัดท้ังสวน ขายครั้ง
เดียว ไม่นิยมขายปลีก 
เนื่องจากเสียเวลาในการ
จัดการ ได้เงินทีละน้อย จึง
ท าให้สมาชิกตลาดเกษตรกร
หาได้ยากท่ีจะมาจ าหน่าย
ให้กับผู้บริโภคโดยตรง 
- อาจต้องมีการปรับเปล่ียน
รูปแบบการจ าหน่าย เป็น
งานๆ เช่น งานคลินิกเกษตร
เคล่ือนท่ี งานจังหวัด 
เคล่ือนท่ี งานจ าหน่าย
ร่วมกับห้างโมเดิร์น   เทรด 
หรืองานอื่นๆ แทนการ
จ าหน่ายประจ าทุกวันศุกร์  

 

 2.๓.5.4 ตลาดสินค้าเกษตรสระแก้ว 
ด าเนินการ ณ ตลาดเกษตรกรบ้านเขามะกา ต าบล
ศาลาล าดวน และตลาดสีเขียวในบริเวณ         
ร.พ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สินค้าท่ีน ามาจัด
จ าหน่ายเน้นผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจาก 

ไม่มีการเก็บข้อมูลสมาชิกตลาด    
วิธีการแก้ไข ได้ท าการเก็บข้อมูลสมาชิก
ของตลาดท้ัง 2 แห่ง 
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ประเด็นการนิเทศ 
 

ผลสัมฤทธิ์/ข้อค้นพบ ปัญหาอุปสรรค 
วิธีการแก้ไข 

ข้อเสนอแนะจากพืน้ที ่ ข้อเสนอแนะจากทีม
นิเทศ 

 สารพิษ และได้มาตรฐานสินค้าเกษตร เป้าหมาย
ลูกค้าท่ีรักสุขภาพ และจ าหน่ายในราคาคุณธรรม 

   

2.๔ สนับสนุนการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
ประกันรายได้เกษตรกร 

2.4.1 การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร ในการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
- เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน 
- เกษตรกรที่ท าไม้ผลให้ความส าคัญในการขึ้น
ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรมากขึ้น 
- ครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดเพิ่มขึ้น 4% 
 
 

- การประชาสัมพันธ์โครงการฯ หรือ
แนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรส่ือหลายแหล่งไม่
ตรงกันและ ล้าช้า แก้ไขโดยใช้ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ของกรมส่งเสริม
การเกษตรเป็นหลัก 
- การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรเกษตรกรมาใช้บริการท่ี
ส านักงานเกษตรอ าเภอจ านวนมาก 
แก้ไขโดยให้เกษตรกรยื่นแบบ ทบก. 01 
ท่ีผู้น าชุมชน/ อกม. เพื่อป้องกันการแพร่
เช้ือโรค 

  

 2.4.2 การใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในการเข้า
ร่วมโครงการภาครัฐ 
(1) ข้อมูลเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี  
(2) ข้อมูลเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนปาล์มน้ ามัน  
(3) ข้อมูลเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนมันส าปะหลัง  
(4) ข้อมูลเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนข้าวโพดเล้ียงสัตว์  

   

 

 


