
ตลาด



กลุ่ม
-ระดมทุนช่วยเหลือกนั
ภายใน
-จดักระบวนการเรียนรู้
-ประกนัราคาและรบัซ้ือ
ผลผลิต

กระจาย
ผลผลิต

ส่งเสริม
การบริโภค

รณรงค์
ปกป้อง
พืน้ท่ีผลิต
อาหาร

ขยายพืน้ท่ี
การผลิต

•เกษตรกรรายยอ่ย
•ระบบเกษตรอนิทรยีท์ี่
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ
•เน้นการปลูกพชือาหาร 
พชืทอ้งถิน่ ทีห่ลากหลาย
หมุนเวยีนตามฤดกูาล
•มมีาตรฐานเกษตรอนิทรยี์
รบัรอง
•ผลติเพื่อบรโิภคอยา่ง
พอเพยีงในครวัเรอืน/ขาย
•ผลติและใชเ้มลด็พนัธุ์
ทอ้งถิน่

การด าเนินงานสร้างความมัน่คง
ทางอาหารและรายได้

•ผูผ้ลติก็คอืผูบ้รโิภค
•ชอ่งทางการตลาดที่
หลากหลาย
•คา้ขายในระบบการคา้ที่
เป็นธรรม
•การเกือ้กูลกนัของผูผ้ลติ-
ผูบ้รโิภค
•ความพอเพยีงและตอ่เนือ่ง
ของรายได้

•ผกัพ้ืนบา้นอาหาร
พ้ืนถ่ิน หมุนเวียนตาม
ฤดกูาล
•กินหลากหลาย
สนับสนุนเกษตรกร
รายย่อย
•กินอาหารให้เป็นยา
•สืบทอดภมิูปัญญา
การกิน

•สทิธแิละการเขา้ถงึทีด่นิของ
เกษตรกรรายย่อย
•เครอืขา่ยความร่วมมอื



รปูแบบการผลิตของกลุ่ม
 1.อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูพชืพืน้บ้าน พชืท้องถิน่
 2.รูปแบบการผลติทีม่คีวามหลากหลายของสายพนัธุ ์
พชืทีเ่ป็นพชือาหาร

 3.ส่งเสรมิการผลติและใช้เมล็ดพนัธุ ์ พนัธุพ์ชืทีผ่ลติ
ได้เองในท้องถิน่เป็นเบือ้งต้น

 4.มกีารวางแผนการผลติในรปูแบบกลุม่เพือ่
สอดคล้องกบัความสามารถด้านการจดัการตลาดรว่ม
ด้วย

 5.กจิกรรมการปรบัตวัรบัมอืการเปลีย่นของสภาพ
ภูมอิากาศ



รายการพชืทีข่ึน้ทะเบยีนขอรบัรอง
พชืล้มลกุ ไม้ยนืตน้

ข้าวขวญัชยั
ข้าวเหลอืงออ่น
ข้าวตะเภาแกว้
ข้าวมะลแิดง
ข้าวหอมนิล
ข้าวมะล1ิ05
ข้าวเหลอืงประทวิ
กล้วยไข่
กล้วยน ้าว้า
กล้วยหอม
กล้วยเล็บมอืนาง

กระเจยีว
กระชาย
กระเทยีม
กะเพรา
กวางตุง้
กระถนิบา้น
กะหล า่ปลี
ขา่
ขมิน้ชนั
คะน้า
ชะพลู

ตะไคร้
ต าลงึ
แตงกวา
แตงไทย
แตงโม
ถัว่ฝักยาว
ถัว่พู
ถัว่ลสิง
ผกักาดขาว
ผกักูด
ผกัหวานบ้าน
ผกัโขม

กระท้อน
ขนุน
เงาะ
ชมพู่
ฝรัง่
มะกรดู
มะกอกน ้า
มะขามเปรีย้ว
ทุเรยีน

มะนาว
มะปราง
มะพรา้ว
มะไฟ
มะมว่ง
มะยงชดิ
มะดนั
มะรุม



พชืล้มลกุ ไม้ยนืต้น
ผกัชี
ผกัชฝีรัง่
ผกับุ้งจนี
ผกับุ้งนา
ผกัปลงั
พรกิขีห้นู
พรกิชีฟ้้า
พรกิกะเหรีย่ง

มะเขอืพวง
มะเขอืเปราะ

มะเขอืยาว
มะระขีน้ก
มะละกอ
แมงลกั
มะอกึ
วา่นมว่ง
ฟักข้าว
ฟักทอง
บวบเหลีย่ม
บวบหอม
บวัแดง

โสน
หอมแดง
หอมแบง่
โหระพา
ฮ่องเต้
สลดัคอส
สลดัแก้ว
เรดโอ๊ค
กรนีโอ๊ค
บตัเตอร์

เฮด

ละมุด
ส้มโอ
แคบ้าน
ชะมวง
ชะอม
แต้ว
ไผต่ง

ไผป่่า
ไผร่วก
ไผเ่ลีย้ง
เพกา
สะเดา
เสม็ด



แนวทางการจดัการตลาดแบบกลุ่ม
๏กลุม่รบัซือ้ผลผลติ
สมาชกิทัง้หมดใน
ราคาประกนั

๏กลุม่ท าหน้าทีเ่ป็น
ตวัแทนในการจดัการ
ตลาดแทนสมาชกิ

๏ ค้าขายในระบบการค้า
ทีเ่ป็นธรรม

๏จดัการตลาด
หลากหลายระดบั 
และพฒันาความ
หลากหลายของ
ผลติภณัฑ์

๏ขายผลผลติพชืผกั
พืน้บ้านพรอ้มภูมิ
ปัญญาการกนิ



ผูผ้ลิตเกษตรอินทรียแ์บบกลุ่ม/รายย่อย
 ขยายจ านวนผู้ผลิต มีท่ีดินน้อยนิดกท็ าเกษตรอินทรียไ์ด้

 ขยายพืน้ท่ีการผลิต

 เพ่ิมความหลากหลายของผลผลิต

 ท าเกษตรอินทรียอ์ย่างเข้าใจในหลกัการ

 บริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์

 มีรายได้เพียงพอ

 รวมกลุ่มหนุนช่วยกนั

 ย่ิงท าต้นทนุย่ิงลด



รูปแบบการจดัการตลาด
1. ตลาดส่งออก-ตลาดขายส่ง
2. ตลาดนดัสีเขยีว
3. ระบบสมาชกิกลอ่งผกั
4. รบัจดัเลีย้ง/จดัประชุม
5. กจิกรรมทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร



การจดัการตลาดท่ีหลากหลาย

ผลผลติ

ตลาดสง่

ตลาด
สมาชกิ

ตลาด
บรกิาร

ตลาด
อื่นๆ

ตลาด
เขยีว



ลกัษณะของตลาด

ผูผ้ลติเกษตรอนิทรยี/์
เกษตรปลอดภยั ผูบ้รโิภคสเีขยีว

ตลาดสเีขยีว



รปูแบบการจดัการตลาดของกลุม่

ตลาดส่งออก ตลาดขายส่ง
ตลาดนดัสีเขยีว
ระบบสมาชกิกลอ่งผกั
รบัจดัเลีย้ง/จดัประชุม
กจิกรรมทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร



ผูผ้ลติเกษตรอนิทรยีแ์บบกลุม่/รายยอ่ย

➢ขยายจ านวนผูผ้ลิต มีท่ีดินน้อยนิดกท็ าเกษตรอินทรียไ์ด้
➢ขยายพืน้ท่ีการผลิต
➢เพ่ิมความหลากหลายของผลผลิต
➢ท าเกษตรอินทรียอ์ย่างเข้าใจในหลกัการ
➢บริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์
➢มีรายได้เพียงพอ
➢รวมกลุ่มหนุนช่วยกนั
➢ย่ิงท าต้นทุนย่ิงลด



พื้นท่ีตลาด
❖เข้าถึงง่าย
❖ได้ผลผลิตราคาท่ีเป็นธรรม
❖มีความหลากหลายของผลิตภณัฑ์

❖วางใจผลผลิตได้ 100 เปอรเ์ซน็ต์
❖รวมผลิตภณัฑ ์+ ความรู้ความเข้าใจ
❖ได้พบเพ่ือนท่ีดี กลัยาณมิตร
❖สะอาด บรรยากาศดี กนัแดด กนัฝนได้
❖ประชาสมัพนัธ์



ความมุ่งหวงัของตลาด

ผลผลิตกบัความต้องการพอดีกนั
กระตุ้นให้คนอยากท าเกษตรอินทรีย ์
ผลผลิตดี ขายได้ รายได้พอเพียง พดูถึง
ระบบการจดัการภายในกลุ่ม

สามารถลดการใช้พลงังาน ลดขยะ



ขอบคณุท่ีติดตาม
Thank you


