
Farmer Market 

สยาม หยองเอ่น
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจงัหวดัยโสธร



Farmer Market คืออะไร ?

“เกษตรกรเป็นผู้ผลติ และ จําหน่ายเอง”
“ตลาดที�จําหน่ายผลผลติจากเกษตรกรรายยอ่ย” 

เกษตรกรรายยอ่ย หมายถึง เกษตรกรที�ทําการผลิตเพื�อยงัชีพ มีรายได้หลกัจากการผลิตในแปลง และใช้แรงงานของคนในครอบครัว



ทาํไมตอ้ง Farmer Market ?



1. สถานการณ์ปัญหาการบริโภคไม่ปลอดภยั
การผลิตอาหารในปัจจุบันเป็น

การผลติเชิงพานิช เน้นการผลิตเชิงเดี�ยวใน
ปริมาณมาก เกษตรกรใช้สารเคมีเพื�อ
ป้องกันการเสียหายของผลผลิต ผลที�
ตามมา คือ สารเคมีตกค้างในผลผลิต 
ต้นทนุการผลติสงู ปัญหาสขุภาพ ทั 1งผู้ผลิต
และผู้บริโภค รวมทั 1งสิ�งแวดล้อมเสื�อมโทรม และผู้บริโภค รวมทั 1งสิ�งแวดล้อมเสื�อมโทรม 



2. การสร้างพื+นที-ของเกษตรกรรายยอ่ย
เกษตรกรรายยอ่ยที�ทําการผลติในระบบเกษตร

อินทรีย์ เป็นผลผลติที�มีความปลอดภยักบัผู้บริโภค 
ดงันั 1น จงึต้องมีพื 1นที�สําหรับจําหน่ายผลผลติของ
ตนเอง ไมไ่ปปะปน กบัผลผลติทั�วไปที�มาจากการผลติ
ในระบบฟาร์มขนาดใหญ่ ที�มีการใช้สารเคมี เพื�อ
ยืนยนัเจตนาในการทําการผลติที�ปลอดภยักบั
ผู้บริโภคและเป็นมิตรกบัสิ�งแวดล้อม และเป็นการ
ยืนยนัเจตนาในการทําการผลติที�ปลอดภยักบั
ผู้บริโภคและเป็นมิตรกบัสิ�งแวดล้อม และเป็นการ
สร้างทางเลือกให้กบัผู้บริโภค



ความสาํคญัของ Farmer Market 

1. เป็นพื 1นที�จําหน่ายผลผลติ
ของเกษตรกรรายยอ่ย

2. ตลาดจะเป็นตวักระตุ้นการ
ผลติที�หลากหลาย

 3. เกิดชมุชนใหม ่เป็นช่องทางสื�อสารสงัคม 
ความสมัพนัธ์ระหวา่ผู้ผลติ-ผู้บริโภค แลกเปลี�ยนข้อมลู



MAPPING 

Farmer market in yasothon 



ตลาดหอนาฬิกา อ.เมือง
เปิดทกุวนัเสาร์ 

เวลา 5.30 – 9.00 น.

      เ ป็นตลาดแห่ งแ รกใ น
ยโสธรเปิดเมื�อ มกราคม 2552
โดยความร่วมมือกบัเทศบาลโดยความร่วมมือกบัเทศบาล
และสํานักงานสาธารณสุข
จงัหวดัยโสธร



ตลาดถนนคนเดิน อ.เมือง
ทกุวนัพธุ

เวลา 15.00 – 20.00 น.

     จังหวัดยโสธรเปิดถนนคนเดิน
เมื�อปี 2555 และได้ประสานงานให้
กลุ่มแม่ค้าตลาดหอนาฬิกาไปเปิดกลุ่มแม่ค้าตลาดหอนาฬิกาไปเปิด
ขายที�ถนนคนเดิน ทกุวนัพธุ



ตลาดโรงพยาบาล อ.กดุชุม

วนัจนัทร์และพฤหสับดี
เวลา 12.00 – 18.00 น.

      ศูนย์แพทย์แผนไทยทํางาน
ร่วมกนักบักลุ่มเกษตรกรที�ทําการร่วมกนักบักลุ่มเกษตรกรที�ทําการ
ผลิตในระบบอินทรีย์ อาสาเป็น
แกนหลกัในการเปิดตลาดบริเวณ
หน้าโรงพยาบาลกดุชมุ รวมทั 1งจดั
กิจกรรมรณรงค์ โดย สุม่ตรวจสาร
ตกค้างในผักและตรวจเ ลือด
ผู้บริโภค



ตลาด อ.ทรายมูล

วนัพธุ
เวลา 5.30 – 9.00 น.

      ต ล า ด  อ . ท ร า ย มู ล ตั 1ง อ ยู่      ต ล า ด  อ . ท ร า ย มู ล ตั 1ง อ ยู่
บริเวณหลังตลาดสด เป็นความ
ร่วมมือกบัเทศบาลตําบลทรายมลู 
โดยจดัเป็น โซนปลอดภยัในตลาด
สด



ตลาด อ.เลิงนกทา

ทกุวนัองัคาร
เวลา 7.00 – 12.00 น.

ตลาด อ.เลิงนกทา ตั 1งอยู่บริเวณ
ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยพุราช เป็นความร่วมมือระหว่าง
เกษตรกรต.สร้างมิ�ง นําโดย ผอ.
จํารัส โรงเรียนบ้านกุดเสถียร 
และผอ. โรงพยาบาล เปิดทกุวนั
อังคาร เนื�องจากเป็นวันตรวจ
เบาหวาน เน้นกลุ่มผู้ ป่วยที�มา
โรงพยาบาลเป็นหลกั



ตลาด อ.คาํเขื-อนแกว้
ทกุวนัพธุ

เวลา 14.00 – 18.00 น.

      ตลาด อ.คําเขื�อนแก้ว เป็น
ความ ร่วมมือระหว่ า งมูล นิ ธิ
สายใยแผ่นดิน และอําเภอคํา
ความ ร่วมมือระหว่ า งมูล นิ ธิ
สายใยแผ่นดิน และอําเภอคํา
เขื�อนแก้ว เปิดตลาดบริเวณ หน้า
ที�ว่าการอําเภอ ติดกับโรงเรียน 
กลุ่มลูกค้าคือเจ้าหน้าที�ในศูนย์
ราชการ รวมทั 1งผู้ปกครองที�มารับ
บตุรหลานเลกิเรียน



ตลาด อ.ป่าติ+ว
ทกุวนัพฤหสับดี

เวลา 14.00 – 18.00 น.

ตลาด อ . ป่ า ติ 1ว  มี เ จ้ าห น้า ที�
สํานกังานสาธารณสขุอําเภอเป็น
แกนหลัก โดยความคาดหวังจะ
สํานกังานสาธารณสขุอําเภอเป็น
แกนหลัก โดยความคาดหวังจะ
รวมกลุ่มเกษตรกรที�ทําการผลิต
ในระบบเกษตรอินทรีย์กลุม่ต่างๆ
ในป่าติ 1วมาจําหน่ายผลผลิตให้
เ ป็นแหล่ง เ ดียวกัน  จําหน่าย
บริเวณหน้า สสอ.ป่าติ 1ว



4. เปิดตลาด

3. วางแผนการ

กระบวนการเปิดตลาด

ประชมุกลุ่มผู้ผลิต ให้ข้อมลู

วางกฎข้อตกลงร่วมกัน กําหนดวันเวลาเปิด 
กําหนดสถานที� แต่งตั 1งคณะกรรมการควบคมุ
ตลาด ให้มีตวัแทนจากทุกส่วน ออกแบบงาน

- กิจกรรมรณรงค์,ประชาสมัพนัธ์
- เวทีวิชาการ ,นิทรรศการ
- จําหน่ายสนิค้า/ผลผลติท้องถิ�น

5. การทาํงาน
กบัผูบ้ริโภค

- ผู้บริโภคลงเยี�ยมแปลงผู้ผลติ
-แลกเปลี�ยนข้อมลูการบริโภค
ปลอดภยั 
-สร้างความคุ้นเคย เชื�อใจกนั
- สร้างกลไกควบคมุมาตรฐาน
การผลติ

1. เตรียมผู้ผลติ

2. ประสานความร่วมมือ
กบัหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

3. วางแผนการ
เปิดตลาด

ประชมุกลุ่มผู้ผลิต ให้ข้อมลู
ความสําคัญของการเปิด
ตล าด/ส ถาน การณ์ก าร
บริโภคในปัจจุบัน กระตุ้ น
การผลิต วางแผนการผลิต
เพื� อ  เ พิ�มรายได้  จํานวน
แม่ ค้า  กําหนดกฎกติกา 
ร่วมกนั

ป ร ะ ส า น  ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
หน่วยงานในท้องถิ�น ที�เกี�ยวข้อง 
เช่น โรงพยาบาล เทศบาล ตํารวจ 
โรงเรียน เป็นต้น เพื�ออํานวยความ
สะดวกในการเปิดตลาด รวมทั 1งให้
เกิดการมีสว่นรวมจากหลายฝ่าย

ตลาด ให้มีตวัแทนจากทุกส่วน ออกแบบงาน
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การทํางานให้ข้อมูล
กบัผู้บริโภค สร้างความเชื�อมั�นกบัผู้บริโภค 



ปัญหาที�เกดิขึ�น
� การควบคมุมาตรฐานการผลติ

- เกษตรกรผู้ผลติแอบใช้ปุ๋ ยเคมี

- เพื�อนบ้านฝากขาย

- ปลกูพืชอาหารร่วมยางพารา

� การควบคมุมาตรฐานการตลาด

แนวทางแก้ไข

ต้องจัดตั 1งคณะกรรมการ
ตลาดที�มีมาจากหลายฝ่าย 
ทั 1งผู้ ผลิต ผู้บริโภค รวมทั 1ง
หน่วยงานในท้องถิ�น เพื�อ
เป็นกลไกในการควบคุม� การควบคมุมาตรฐานการตลาด

- แมค่้าภายนอกเข้ามาขายร่วม 

        # แอบแฝง (แมค่้าเจ้าถิ�น)

# เปิดเผย (รถเร่)
- อาหารแปรรูป บดู เสีย ใสส่ารต้องห้าม (ผงชรูส) 

เป็นกลไกในการควบคุม
มาตรฐาน ทั 1งการผลิตและ
การตลาด ร่วมกนั



บทเรียน
�กลุม่เกษตรกรควรมีการวางแผนการผลติร่วมกนั เพื�อป้องกนัการผลติ

ซํ 1าๆกนั และเพื�อให้มีผลผลิตป้อนตลาดอยา่งตอ่เนื�อง

� ควรมีการประสานความร่วมมือในการทํางานกบัหน่วยงานในท้องถิ�น  
เพื�อสร้างความมั�นใจกบัผู้บริโภค และให้เกิดการทํางานร่วมกนั อยา่ง
ยั�งยืน ยั�งยืน 

� ควรมีการทํางานกบัผู้บริโภคอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อสร้างความเชื�อมั�นใน
ผลผลิตปลอดภยั และแลกเปลี�ยนข้อมลูการผลติ-การบริโภค เพื�อให้
ผู้บริโภคได้รู้เท่าทนัสถานการณ์ การบริโภคในปัจจบุนั



บทสรุป

Farmer Market เป็นพื 1นที�ทางสงัคม ที�เชื�อมโยงระหวา่งผู้ผลติ
และผู้บริโภค ให้เกิดช่องทางการสื�อสาร การขยายแนวความคดิของการ
ผลติ-การบริโภคที�ปลอดภยั เกื 1อกลูและเป็นธรรม ซึ�งเป็นแนวทางสําคญั
ในการขบัเคลื�อนระบบอาหารปลอดภยัในสงัคม



“ขอใหทุ้กท่านบริโภคอยา่งปลอดภยัและเป็นธรรม”


