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มนตรี  กลาขาย 
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 

---------------------------------------------------- 

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กรมสงเสริมการเกษตร (เกษตรเขตที่ 3) พลิก
วิกฤตเปนโอกาสปรับกลยุทธสงเสริมการเกษตรดวยการจัดตลาดนัดสินคาเกษตรปลอดสารเคมี  โดยนํากลุม
แมบานเกษตรกรและกลุมวิสาหกิจชุมชนจาก 9 จังหวัดในภาคตะวันออก มาจัดบูทจําหนายผลผลิตเกษตรและ
ผลิตภัณฑแปรรูปที่บริเวณสํานักงานฯ ริมถนนสุขุมวิทในตัวเมืองระยอง เสริมอาชีพ และเพิ่มรายไดใหกับกลุม
รากหญา โดยจัดตลาดนัดเดือนละ 2 คร้ัง ใหคนเมืองระยอง มีทางเลือกใหมในการจับจายหาสินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและราคายุติธรรม ระบบการผลิตผานกระบวนการที่มีมาตรฐานและมี
การรับรองคุณภาพฟารมและผลผลิตจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

เปล่ียนวิกฤตเปนโอกาสสรางตลาดนดัสินคาเกษตร 
 ทามกลางกระแสเศรษฐกิจที่มีความผันผวนดวยปจจัยภายในทั้งการเมือง คาเงินบาท สถานการณภาคใต 
และปจจัยภายนอกดานราคาน้ํามัน วิกฤตเศรษฐกิจประเทศคูคา และการแขงขันตลาดโลกสงผลกระทบกับความ
มั่นใจของการบริโภคในประเทศ และสงผลตอการจับจายใชสอยทุกดาน รวมถึงผลผลิตการเกษตร สินคาแปร
รูปตางๆที่ราคาตกต่ําและยอดขายลดลง เพราะทุกคนตองหันมาควบคุมและบริหารจัดการรายรับรายจายใน
ครอบครัว เพื่อความอยูรอด จนกวาสถานการณขางตนจะกลับมาสูภาวะปกติ ซ่ึงก็ไมมีใครตอบไดวาจะยาวนาน
ซักแคไหน แตคงไมใชเร็ววันนี้แนนอน  สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  มีความ
ตระหนักและติดตามสถานการณมาโดยตลอด โดยเฉพาะภาคเกษตรที่มีกลุมสงเสริมอาชีพตางๆอยูหลายกลุมซ่ึง
จะไดรับผลกระทบนี้คอนขางมาก และคาดวาในป 2551 จะยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหาใน
ระดับตนเหตุ จึงรวมกับกลุมแมบานเกษตรกรและกลุมวิสาหกิจชุมชน ประชุมปรึกษากันเพื่อจัดตลาดนัดสินคา
เกษตรภาคตะวันออกขึ้น จะไดเปนเวทีจําหนายผลผลิต และผลิตภัณฑแปรรูปที่มีอยูมากมาย เปนการขายตรงกับ
ลูกคา ซ่ึงจะชวยเสริมรายได และเพิ่มรายไดใหกับกลุมอาชีพเหลานี้ดวย 
 นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน    ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ได
กลาวถึงการจัดตลาดสินคาเกษตรวา “ตลาดนัดสินคาเกษตรแหงนี้จะเปนเวทีใหทุกกลุมของจังหวัดที่มีความ
พรอมและมีศักยภาพไดมาจําหนายผลผลิตและผลิตภัณฑแปรรูป โดยใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเปนผูคัดเลือก
กลุมดีเดนเขามาจําหนายซึ่งทางเขตจะประสานงานเรื่องเตนท  /จัดบูทจําหนายใหโดยเสียคาใชจายกันเองตาม
จํานวนพื้นที่ใชเตนท ก็ไมมาก สวนสถานที่จัดและความสะดวกอื่นๆ ทางเขตจะเตรียมความพรอมให เปนการ
เอ้ืออํานวยกันไปในระยะแรกๆ แตหากเขมแข็งขึ้นจะใหตั้งคณะกรรมการบริหารตลาดรับผิดชอบและดูแล
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กันเอง จุดประสงคก็ตองการใหมีสถานที่จําหนายผลผลิตและจะพัฒนาใหดีขึ้นในอนาคต ลดปญหาผลผลิตลน
ตลาดและจะสรางจุดขายของเกษตรกรได” นับวาเปนการเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาสที่เกิดขึ้นจากการมองไกล
เชิงสรางสรรคและตอยอดการสงเสริมการตลาดแบบครบวงจร ซ่ึงในอดีตจะเนนสงเสริมการผลิตการเกษตร
ดานเดียวจึงเกิดปญหาการขายผลผลิตเดือดรอนกันไมมีที่ส้ินสุด 

การวิเคราะห : จุดแข็งและโอกาส 
 ในความเปนจริงของการจะเขาสูธุรกิจไมวาจะเปนดานใดก็ตามผูประกอบการตองมีการวิเคราะหจุด
แข็งและโอกาสของตัวเองและบริบทที่สามารถควบคุมบริหารจัดการได หรือเสริมแรงในทางบวกกับธุรกิจ
ตลาดนัดสินคาเกษตร เปนการดําเนินงานรวมระหวางภาคราชการ กลุมแมบานเกษตรกรและกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีจุดแขงรวมคอนขางดี จากการวิเคราะหและสรุปเปนภาพรวมเห็นตรงกันวา   1) สํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง นั้นมีทําเลที่ตั้งอยูริมถนนสุขุมวิทเปนจุดเดนเห็นชัดเจน และอยูในเมือง
ระยอง เปนถนนสายหลักของเมืองระยองที่แตละวันจะมีรถยนตผานเขาออกเมืองระยองหลายพันคันตอวัน  
2) บริเวณรอบๆสํานักงานเขตฯเปนชุมชน รานคาหางราน หมูบานจัดสรร สถานที่ราชการและแหลงธุรกิจ นั่น
คือมีกลุมลูกคาเปาหมายจํานวนมากและเปนลูกคาที่มีกําลังซ้ือสูงเพราะสภาพเศรษฐกิจที่ดี   3)  บริเวณที่จัด
ตลาดนัดสินคาหนาถนนสุขุมวิท มีบริเวณกวางพื้นที่มากกวา 10 ไร กวางขวาง ปลอดโปรง สะดวกสบายในการ
จัดเตนทหรือบูทจําหนายสินคา มีที่จอดรถยนต บรรยากาศรมร่ืนดวยตนไมใหญส่ิงอํานวยความสะดวกพรอม
และปลอดภัยในทรัพยสิน (รถยนต)  4)  บุคลากรของเขต 3 มีทักษะและประสบการณดานการจัดงานสงเสริม
การตลาด และที่สําคัญมีความมุงมั่นเพื่อสราง “ความอยูดีมีสุข” ใหกลุมแมบานเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนซึ่ง
เปนผลิตผลจากการสงเสริมอาชีพโดยเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ระดับพื้นที่จึงเปนการชวยสรางโอกาสและ
ตอยอดอาชีพเกษตรแบบครบวงจร    5) ความเปนหนวยงานราชการนั้นมีภาพลักษณของความนาเชื่อถือ ความ
มั่นใจ หรือ “มีเครดิต” ใหลูกคาเพราะเปนองคกรที่ชวยเหลือเกษตรกรและไมไดมุงหวังประโยชนอะไรในทาง
ธุรกิจ  6)  กลุมแมบานเกษตรกรและกลุมวิสาหกิจชุมชน มีจํานวนมากกวา 2,000 กลุม กระจายทั่วทุกจังหวัดใน
ภาคตะวันออกสามารถเลือกมาจัดบูทจําหนายผลผลิต/ผลิตภัณฑไดแบบหมุนเวียนเพื่อตอบสนองความตองการ
ของนักชอปเมืองระยองไดอยางเต็มพิกัด   7) การจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมความเขมแข็งใหเกษตรกรเปน
นโยบายและหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตร ดังนั้นจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดตลาดนัดสินคา
เกษตรและดานอื่นๆได ขณะที่การประสานความรวมมือดานการประชาสัมพันธไปยังสื่อมวลชนในทองถ่ิน 
หนวยงานราชการ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้ง อบต.  อบจ. และเทศบาลก็มีการตอบรับและให
การสนับสนุนเปนอยางดี  จากการประเมิน วิเคราะหสถานการณตางๆที่เปนจุดแข็งและโอกาสสรุปวาการจัด
ตลาดนัดสินคาเกษตรจะมีความสําเร็จมากกวาความลมเหลว จึงมีการกําหนดแผนการดําเนินงาน และเปดตลาด
คร้ังแรก เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 ตั้งแตเวลา 07.00 ถึง 17.00 น. ซ่ึงตลอดทั้งวันนั้นไดรับการตอบรับจาก
ประชาชนในเมืองระยองมาซื้อสินคากันอยางลนหลาม เปนปรากฏการณที่เหนือความคาดหมายของการจัด
ตลาดนัดสินคาทั่วๆไป ดูจากลูกคา สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนจะตื่นเตนจากการที่ไดมา
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ซ้ือขายกันที่ตลาดนัดแหงนี้  สรุปยอดจําหนายสินคาทั้งหมดของกลุมเปนยอดเงินรวมกวา 220,000 บาท สราง
ความปลื้มปติและดีใจใหกับสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรและกลุมวิสาหกิจชุมชนที่มาออกบูทกันอยางทั่วหนา
นับวาเปนการเปดฟลอรที่ดีของตลาดนัดสินคาเกษตรแหงนี้ 

กลยุทธการตลาด : พื้นฐานทางธุรกิจ 
 เปาหมายของงานสงเสริมการเกษตรกําหนดใหกลุมแมบานเกษตรกรและกลุมวิสาหกิจชุมชนเปน
ตัวเชื่อมในการพัฒนาทั้งดานเทคโนโลยีและการสรางความเขมแข็งสูเกษตรกร โดยเริ่มตั้งแตการผลิตในแตละ
ฟารมแลวมารวมกลุมกันทํากิจกรรม  ซ่ึงนายทิวา  แซมเพชร ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
กลาววา  “งานสงเสริมกลุมแมบานนั้นเริ่มมากอนตั้งแตเร่ิมกอตั้งกรมสงเสริมการเกษตร  เพื่อใหมีการสงเสริม
อาชีพและเพิ่มรายไดใหครอบครัว โดยการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีกิจกรรมการผลิตภาคเกษตร การแปร
รูปผลผลิตและการทําหัตถกรรมตางๆ โดยมีเจาหนาที่เคหกิจเกษตรเปนผูใหความรูและเปนที่ปรึกษาอยาง
ใกลชิด  ตอมาในป พ.ศ. 2548 มีพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชนแหงชาติขึ้น เพื่อยกระดับกลุมแมบานเกษตรกร
ใหมีมาตรฐาน  เปนกลุมที่ เขมแข็ง มีกฎหมายรองรับ โดยกรมสงเสริมการเกษตรทําหนาที่ เลขานุการ
คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนแหงชาติ และสนับสนุนปจจัยในการดําเนินงานบางสวน  ซ่ึงในภาคตะวันออกมี
กลุมแมบานเกษตรยกระดับเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนมากกวา 2,000 กลุมแลว แตก็มีปญหาจําหนายผลผลิตและ
ผลิตภัณฑแปรรูปที่ไมมีตลาดรองรับทั้งๆที่เปนของดีมีคุณภาพ ผานระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน อย.  มผช. หรือ 
GAP  ดังนั้นสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จึงไดจัดตลาดนัดสินคาเกษตรขึ้น เดือน
ละ 2 คร้ัง คือวันพฤหัสบดีสัปดาหที่ 2 และ 4 ของเดือน เพื่อเปนสถานที่ใหสมาชิกทั้งสองกลุมนําผลผลิตมา
จําหนายและเทาที่ผานมาก็มีการตอบรับจากลูกคาจังหวัดระยองคอนขางดี ซ่ึงจะมีการพัฒนาใหเปนตลาดนัด
มาตรฐานในอนาคต”  ซ่ึงผลผลิตการเกษตรแมวาจะมีคุณภาพและผานการรับรองมาตรฐานจากหนวยงาน
ตรวจสอบและรับรองแตสถานการณดานตลาดนั้นไมประสบความสําเร็จมีปญหาดานการขายผลผลิตเสมอ ซ่ึง
สะทอนถึงความออนหัดดานการบริหารจัดการผลผลิตของเกษตรกร และองคกรที่เกี่ยวของจึงเปนแบบ  
“ลมลุกคลุกคลาน” กลุมไมสามารถพัฒนาหรือเดินไปไดตามนโยบายและทิศทางที่กําหนด  จากการวิเคราะห
เห็นวาจําเปนตองปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการสงเสริมโดยใหกลุมสามารถขายผลผลิตไดเองจึงจําเปนตองมีกล
ยุทธ การจัดตลาดรองรับที่เปนระบบมีหลักการบริหารจัดการโดยใหทุกฝายมีความเขาใจและรับผิดชอบในสวน
ที่เกี่ยวของ  ดังนั้นทางทีมงานจึงกําหนดกลยุทธ(วิธีการ) การจัดตลาดนัดสินคาเกษตร โดยนําแนวคิดการตลาด
ที่วาดวย “สวนผสมการตลาด” (marketing  mixed) มาปรับใชเพื่อกําหนดรูปแบบการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมาย คือ การเปนจุดซื้อขายผลผลิตและผลิตภัณฑแปรรูประหวางกลุมแมบานเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
ในภาคตะวันออกกับผูซ้ือในจังหวัดระยอง ซ่ึงสวนผสมการตลาดก็เร่ิมตั้งแตการกําหนดชนิดผลผลิตและ
ผลิตภัณฑแปรรูป (product)  การคัดเลือกกลุมตัวแทนจากจังหวัด เพื่อใหสอดคลองกับ concept ของการจัด
ตลาดนัดสินคาเกษตร และที่สําคัญคือตองตอบสนองความตองการของลูกคา (demand) ตรงนี้มีการวิเคราะหกัน
อยางละเอียดมากเปนการพิจารณาเพื่อกําหนดตําแหนงทางการตลาด (market positioning) วาควรจะเนนกลุม
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ผลผลิตเกษตร เชน พืชผักและผลไมและผลิตภัณฑที่ปลอดสารพิษ ซ่ึงตองผานการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานจากหนวยงานราชการ โดยชูจุดขายไปที่ “ผลผลิตและผลิตภัณฑจากเกษตรกรสดสะอาด ปลอดภัย ได
มาตรฐานและราคายุติธรรม” เพื่อการสรางความแตกตางกับตลาดอื่นๆใหชัดเจน ในการกําหนดสถานที่จัดบูท
และเตนทจําหนายผลผลิตนั้นจัดอยางเปนระบบ เนนความสะดวกสบายในการเดินเลือกซื้อสินคา ความสะอาด
ของบริเวณพื้นที่ตลาด แบงเตนทตามจังหวัดและชนิดสินคา เมื่อได concept หลักการดําเนินการก็ทําการ
ประชาสัมพันธการจัดตลาดนัดสินคาเกษตรใหประชาชนในจังหวัดระยองไดรับทราบ โดยการวิเคราะห
กลุมเปาหมายและกําหนดชองทางการใชส่ือประชาสัมพันธทุกรูปแบบ อาทิ หนังสือพิมพทองถ่ิน สถานี
วิทยุกระจายเสียงคลื่นหลักและวิทยุชุมชน  เคเบิ้ลทีวี  รถประชาสัมพันธเคล่ือนที่  แผนปลิว  ปายผา  คัทเอาท
ใหญ หนังสือเชิญชวนตามสวนราชการ องคการบริหารสวนตําบล ปายวิ่งไฟฟา  หอกระจายขาวในชุมชน  จาก
การรวมพลังและการประสานงานกับองคกรตางๆที่กลาวแลวขางตนทําใหกลุมลูกคาในจังหวัดระยองทราบขาว
และแหกันมาซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑแปรรูปกันลนหลามตามที่กลาวขางตนแลว ซ่ึงจะมีผลการประเมินยอด
จําหนายและความพึงพอใจในตอนทายของบทความนี้ 
ผลผลิตและผลิตภัณฑท่ีหลากหลายสิ่งจูงใจลูกคา 
 ตามที่กลาวไวตั้งแตตนแลววา ผลผลิต (product) ของกลุมแมบานเกษตรกรและกลุมวิสาหกิจชุมชนนั้น
ทางเขต 3 เนนการคัดสรรเอาเฉพาะกลุมที่ดีเดนของแตละจังหวัดมาจําหนาย เพื่อใหลูกคามั่นใจและสรางการ
ยอมรับใหไดเร็วที่สุดเพราะตลาดนัดตางๆมีมากมายหลายแหงและจัดตรงกัน ดังนั้นความหลากหลายของสินคา
จึงเปนทางเลือกใหชาวระยองไดตัดสินใจ เปนการซื้อใจกันไปเลยแบบที่เรียกวา “จับจายที่เดียว ไมตองเทียวไป
หลายแหง” มาดูกันกันวาผลผลิตและผลิตภัณฑตางๆนั้นมีอะไรบาง ขอแบงเปนกลุมใหญๆ ดังนี้ 
 กลุมพืชผักสวนครัว อาทิ ผักกาดขาว คะนา กะหล่ําปลี มะเขือยาว มะเขือเปราะ มะเขือเทศ มะเขือพวง 
ขิง ขา ตะไคร ใบมะกรูด กระเพรา โหระพา แมงลัก ชะพู ชะอม พริกขี้หนู พริกตางๆ ถ่ัวฝกยาว กวางตุง ผักบุง 
ผักกด ใบชะมวง ตําลึง คื่นชาย กะหลํ่าดอก พริกไทย หนอไมสด บวบ มะละกอสมตํา ขาวโพดฝกออน เห็ดฟาง 
เห็ดนางฟา เห็ดหูหนู ถ่ังพลู ฟก แฟง แตงกวา แตงราน ฟกทอง มะนาว มะกรูด วอเตอรเกรส ผักพื้นเมืองนานา
ชนิด สาเก เผือก มันเทศ ผักกาดหัว ยอดสะเดา สะตอ ฯลฯ 
 กลุมผลไม จะเปนไปตามชวงเดือน เร่ิมตั้งแต เงาะ ทุเรียน มังคุด สละ ระกํา ลําไย ลองกอง ฝร่ัง
เวียดนาม  แกวมังกร กลวยหอม กลวยน้ําวา สับปะรดตราดสีทอง  สับปะรดปตตาเวีย  สมโอ  มะพราวออน  
ขนุน  มะเฟอง  องุน  มะไฟ  สมเขียวหวาน  มะละกอ  ละมุด  มะมวงหลากหลายพันธุ  กลวยไข  ขาวโพดฟกสด  
กระทอน  แตงโม  แตงไทย  แคนตาลูป ฯลฯ 
 กลุมผลิตภัณฑเกษตรอื่นๆ อาทิ เชน ไขไก  ไขเปด  ไขเค็ม  หนอไมดอง ผักดอง  หัวไชโปเค็ม-หวาน 
สับปะรดกวน ผลไมแชอ่ิมชนิดตางๆ เชน มะดัน กระทอน มะมวง ผลไมอบแหง-ทอดกรอบ เชน ทุเรียนทอด 
เผือก  มันเทศ  ขนุน  สับปะรด  ขาวเกรียบผลไม  ฯลฯ 
 กลุมของกินและขนมหวาน อาทิ เชน ขาวเหนียวมะมวง หมอแกง วุนไข  ขนมเปยกปูน ขนมชั้น ขาว
เหนียวเหลือง มันกวน  ฟกทองกวน กาละแม  ขาวเหนียวแดง  เม็ดขนุน  ฝอยทอง  ฝอยเงิน  สาเกเชื่อม  กลวย
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กวน ทอฟฟทุเรียน  มะขามแกว มังคุดกวน  วุนมะพราว ขนมซาลาเปา  ทองมวน  ทองพับ  ขนมกง  ขนม
ดอกจอก  กระยาสารท มะมวงกวน  ขนมตาล  ขนมกลวย ทองหยิบ  ขนมเปย  ลอดชองสายรุง  ลอดชอง
สิงคโปร ขาวแตน  กลวยอบ  กลวยตาก  กระทอนหยี  ฯลฯ 
 กลุมผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผลไมและพืชสมุนไพร เชน สมุนไพรชนิดผงบรรจุซองพรอมชงดื่มไดแก 
มะตูมผง  ดอกคําฝอย  ขิง  รางจืด  หมอน  เก็กฮวย บัวบก  หญาหนวดแมว  ฟาทะลายโจร  น้ําผลไม เชน น้ํา
กระเจี๊ยบแดง มะตูม สํารอง ตะไคร  ฝร่ัง  มะมวง  เสาวรส  น้ําผ้ึง     ยาหมอง  ยาดม  ครีมทาผิว- ทาหนา ครีม
นวดสมุนไพร สบูสมุนไพร  แชมพูสระผม  น้ําหอมระเหย น้ํามันเหลือง  พริกไทยแหง  พริกไทยปน  ธูปหอม 
ฯลฯ 
 กลุมน้ําพริกแปรรูป ไดแก  น้ําพริกกะป  น้ําพริกมะมวงสด  น้ําพริกกุง  ปลารา  มะขามสด  กุงมะอึ  
แมงดา  ปลายาง  น้ําพริกเผา  น้ําพริกหนุม  และน้ําพริกสูตรตางๆอีกมากมาย ฯลฯ 
 กลุมขาวสารและของกินอ่ืนๆ ไดแก ขาวกลอง ขาวสาร ขาวซอมมือ  แคปหมู  ไสอ่ัว  ไสกรอก  หมูยอ  
ปลายอ  ปลาทูตมหวาน  หมูหวาน หมูแผน แหนม กุนเชียง  ปลาสม  ขนมจีนขาวกลอง สูตรสมุนไพรจากดอก
อัญชัน ฟกทอง  ใบเตย  ดอกดาหลา  ขมิ้น อาหารทะเลแหง กุงแหง กะป  น้ําปลา  ปลาเค็ม  หมึกแหง  ฯลฯ 
 กลุมเครื่องจักสานจากกกและไมไผและใบลาน เชน กระเปาถือ  หมวก   ภาชนะบรรจุของตางๆ ฝาชี  
ตะกรา  สาดกันแดด  มาน-มูล่ี  ชุดรองจาน  ชุดของใชในบานนานาชนิด ฯลฯ 
 นอกจากนี้ยังมีของใชสุภาพสตรี จากกลุมแมบานและวิสาหกิจชุมชนที่ตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป  ชุดเครือ่ง
หนัง และเครื่องประดับตางๆ  
 กลุมไมดอกไมประดับ มีไมดอกไมประดับรวมทั้งพืชพันธุไมผลนานาชนิดใหเลือกกันอยางจุใจ  
ตัวอยางที่กําลังฮิตกัน ไดแก ชวนชม ปาลมประดับ หยกหลากสายพันธุ กระบองเพชร  โปยเซียน โมก ฯลฯ 
 โดยสรุปตลาดนัดสินคาเกษตรแหงนี้มีผลผลิตและผลิตภัณฑแปรรูปมาจําหนายมากกวา 1,000 รายการ 
เรียกวามีใหเลือกชอบกันไดครบเครื่องเลยทีเดียว เปนที่ถูกใจลูกคาที่ไดมาใชบริการแหงนี้ ซ่ึงทางเขต3กไ็ดมกีาร
ปรับปรุงและพัฒนามาตามลําดับ และจากการประเมินผลการจัดตลาดนัดสินคาเกษตรแหงนี้มาตั้งแตเดือน
กุมภาพันธ ถึงเดือนตุลาคม 2550 รวม 15 ครั้ง 15 วัน มียอดจําหนายรวมกันเปนเงินกวา 2,500,000 บาท เฉลี่ย
ขายยอดรวมตอวันประมาณ  150,000 บาท จัดวาเปนการสรางอาชีพใหกลุมแมบานเกษตรกรและกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนที่สามารถเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหมากที่เดียว นับวาเปนความสําเร็จระดับหนึ่ง ของตลาดนัดแหงนี้ 
นอกจากนี้ผลการประเมินลูกคาสวนใหญพบวา พึงพอใจมากที่เปนของดีมีคุณภาพ  ราคาไมแพง มั่นใจใน
องคกรที่ดําเนินการที่สําคัญอยากชวยเหลือสนับสนุนใหเกษตรกรมีรายได เห็นมั๊ยวาทุกอยางเปนไปดวยดีทั้ง
ผูขายและผูซ้ือตอบเปนทางบวกเรียกวาไดทั้งสองฝาย  

รวมคิดรวมบรูณาการ : สะพานสูความสาํเร็จ 
 ตลาดนัดสินคาเกษตรที่ดําเนินการโดยความรวมมือกันระหวางกลุมแมบานเกษตรกร กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรและองคกรตางๆในชุมชน สงผลใหเกิดการเสริมอาชีพ และสรางรายไดให
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เกษตรอยางถูกจุด เพราะเปนเวทีใหมีการระบายผลผลิตและผลิตภัณฑแปรรูปตางๆ  รวมทั้งการสรางงานใหกับ
เกษตรแบบตอเนื่อง เปนการพึ่งพาตนเองไดโดยไมยุงยากไมซับซอน ไมตองไปเรียกรองและปดถนนใหรัฐบาล
มาชวยเหลืออะไร เปนการสรางตลาดจากศักยภาพของพื้นที่ใชประโยชนจากสิ่งที่อยูใกลตัวไดจริง ที่สําคัญ
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กรมสงเสริมการเกษตร เปนสวนราชการที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาอาชีพใหเกษตรจึงมีความรับผิดชอบ และคิดนอกกรอบโดย “สานงานตอ กองานใหมให
เกษตรกร” นั่นคือนอกจากการสงเสริมใหเกษตรกรผลิตพืชผลการเกษตร แลวยังมีการแปรรูปเพิ่มมูลคาที่สุดก็
จัดตลาดนัดสินคาเกษตรใหมีที่ขายผลผลิตไดแบบครบวงจร เพราะที่ผานมาเกษตรกรมีปญหา การจําหนาย
ผลผลิตมาโดยตลอดและขาดการแกปญหาอยางเปนรูปธรรม ดังนั้นตลาดนัดแหงนี้จึงเปน “การเปลี่ยนวิกฤต ให
เปนโอกาส” เพื่อสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหกับ  “กลุมรากหญา : grassroot” ไดอีกทางหนึ่ง ขณะที่คน
เมืองระยองก็มีทางเลือกใหมดานการจับจาย อาหารการกินและสิ่งของเครื่องใช ตลาดแหงนี้นั้นไปมาสะดวก 
เนนผลผลิตเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปที่สดสะอาด ปลอดสารพิษ  ราคายุติธรรม มีหนวยราชการการันตี
คุณภาพและแหลงผลิต เปนการชวยใหลูกคาประหยัดลดรายจายในครัวเรือนไดอยางสอดคลองกับเศรษฐกิจยุค 
“ผีสาง เทวดา” ที่ไมมีตัวตน ไรทิศทาง ทําใหประชาชนไมมีความหวังอะไรจากสถานการณบานเมืองขณะนี้ ซ่ึง
ก็ไมรูวาจะcrisis ไปอีกนานแคไหน แตอยางนอยตลาดนัดสินคาเกษตรแหงนี้จะเปนที่พึ่งที่เปนรูปธรรมใหกลุม
แมบานเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชนและประชาชนระยองไดมีโอกาสมากขึ้น ก็ยังดีกวาไมคิดแกไขปญหา
อะไร ขอย้ําวาเกษตรกรเปนเปาหมายของการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรขององคกรแหงนี้ 

ตลาดนดัมาตรฐาน : การสานฝนสูอนาคต 
 จากความสําเร็จของการจัดตลาดนัดสินคาเกษตร ที่ผานมาทําใหสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 3 จังหวัดระยอง คิดกาวไกลโดยการทําโครงการสรางอาคารตลาดนัดแบบถาวร  เปนอาคารชั้นเดียวแบบตลาด
มาตรฐานทั่วๆไปเพื่อใหกลุมแมบานเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกใชเปนตลาดนัดจําหนาย
ผลผลิตและผลิตภัณฑแปรรูป และตลาดนัดผลไมเมื่อถึงฤดูผลไมเศรษฐกิจของภาคนี้  โดยจะมีหองเก็บสินคา 
ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆครบครัน เปนสถานที่จัดฝกอบรมความรูดานการเกษตรใหเกษตรกร ซ่ึงไดมีการ
ประสานงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและหนวยงานภาคเอกชนที่จะใหการสนับสนุน
อาคารสถานที่ดังกลาวขางตน โดยจะสมทบกับงบประมาณบางสวนจากกรมสงเสริมการเกษตร ซ่ึงคาดวา
ภายในป 2551 นี้จะสามารถดําเนินการไปตามแผนงานที่กําหนดไว 

บทสรุป 
 ตลาดนัดสินคาเกษตรเปนกลไกสําคัญของงานสงเสริมการเกษตรที่ชวยใหกลุมแมบานเกษตรกรและ
กลุมวิสาหกิจชุมชนไดมีชองทางจําหนายผลผลิตและผลิตภัณฑแปรรูปตางๆเปนการ “เสริมอาชีพ และเพิ่ม
รายได” ใหกับเกษตรกรกลุมรากหญาไดแบบครบวงจรหากเปรียบเทียบกับการสงเสริมในอดีตจะสงเสริมให
เกษตรกรมีการผลิตพืช สัตว แลวใหเกษตรกรไปหาที่ขายเอาเอง เรียกวา “ใหไปตายเอาดาบหนา” แลวก็มีปญหา
ไมรูจบ แตวันนี้ทุกอยางเปลี่ยนไป เวอรช่ันใหมแลว นักสงเสริมการเกษตรจําเปนตองนําแนวคิดดานตลาดมา
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ปรับใช และสรางใหเปนรูปธรรม แมจะเริ่มจากจุดเล็กๆ แตหากมีการเตรียมการที่ดีมีความพรอมก็จะเปน
ความหวังที่เปนจริงได ความรวมมือและผนึกพลังอยางจริงจังจะนําสูความสําเร็จ คงไมใชเร่ืองยากที่จะชวยให
เกษตรกรมีชองทางจําหนายผลผลิตสรางตลาดใหใหญขึ้นและเติบโตอยางมั่นคง เปนการเรียนรูรวมกันไปในตัว 
เพราะทุกอยางในโลกนี้ก็เร่ิมจากจุดเล็กๆมากอนทั้งนั้น ขอใหมีจุดเริ่มเสียกอน เล็กๆแตมั่นคง   เลนของใหญ
ทีเดียวเห็นเจงกันมาเยอะแลวขอเลือกเสนทางเติบโตอยางพอเพียง และยั่งยืนดีกวาครับ จะไดไมเจ็บตัว  
 สอบถามขอมูล ที่กลุมวิชาการและฝกอบรม สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 
โทร.038- 611578 หรือ 089 – 0950035 

------------------------------------------------------- 
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