


คำ�นำ�

 มูลนิธิชีวิตไท (Local Act) เป็นองค์กรท่ีดำ�เนินง�นเพื่อส่งเสริม
ศกัยภ�พเกษตรกรทีม่ภี�ระหนีส้นิม�อย�่งย�วน�นนบัสิบป ีรวมทัง้ได้รบัทนุ
สนบัสนนุจ�กสำ�นกัง�นกองทนุสนบัสนนุก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) ตัง้แต่
ป ีพ.ศ. 2561 เรือ่ยม�จนถงึปจัจบุนั เพือ่ใหเ้กดิก�รพฒัน�ศกัยภ�พเกษตรกร
อย่�งครบวงจรท้ังก�รผลิต ก�รตล�ด และก�รบริโภค ต�มห่วงโซ่อุปท�น 
เพ่ือนำ�ไปสู่ก�รบรรเท�ภ�ระหนี้สินของเกษตรกรที่มีส�เหตุหลักม�จ�ก
ก�รมีต้นทุนก�รผลิตที่สูงและร�ค�ผลผลิตตกต่ำ�ลง ท่ีสำ�คัญเป็นก�รสร้�ง
คว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร สร้�งคุณภ�พและคว�มปลอดภัยของอ�ห�ร และ
สง่เสริมก�รบรโิภคอ�ห�รทีไ่ดโ้ภชน�ก�รเหม�ะสมต�มวัย นำ�ไปสูพ่ฤติกรรม
ก�รบริโภคอ�ห�รเพ่ือสุขภ�พอย่�งสมดุล และลดภ�ระผลกระทบจ�กก�ร
เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ในที่สุด

 คู่มือก�รพัฒน�พื้นที่ต้นแบบก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�รปลอดภัย
สู่ผู้บริโภค ได้จัดทำ�ขึ้นภ�ยใต้โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พช�วน� เพื่อสร้�ง
แหลง่อ�ห�รปลอดภยัและสขุภ�วะท่ีดขีองชมุชนช�วน�และผูบ้รโิภค ทีม่กี�ร
ดำ�เนินง�นระหว่�งเดือนพฤษภ�คม 2564 ถึงเมษ�ยน 2565 เพื่อรวบรวม



กระบวนก�รพัฒน�ระบบก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภค
หรือระบบก�รตล�ด ที่ท�งมูลนิธิฯ ได้มีคว�มพย�ย�มในก�รส่งเสริมให้
เกษตรกรไดม้ชีอ่งท�งก�รจดัจำ�หน�่ยผลผลติ/ผลติภณัฑท์ีห่ล�กหล�ย เพือ่
รองรับผลผลิตและส�ม�รถแข่งขันได้ในยุคปัจจุบัน

 มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่�งยิ่งว�่ คู่มือก�รพัฒน�พื้นที่ต้นแบบก�รกระจ�ย
และบริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภคนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีต้องก�รนำ�
ไปใช้เปน็แนวท�งในก�รพฒัน�ใหเ้กษตรกรส�ม�รถจดัจำ�หน�่ยผลผลิตผ�่น
ชอ่งท�งทีห่ล�กหล�ยม�กยิง่ข้ึน โดยเฉพ�ะในยคุทีส่งัคมมกี�รเปลีย่นแปลง
อย่�งรวดเร็ว

มูลนิธิชีวิตไท (Local Act)
เมษ�ยน 2565 
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คู่มือการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

การกระจายและบริการ
อาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

1.1 หลักก�รและเหตุผล
 มูลนิธิชีวิตไท (Local Act) ได้จัดทำ�โครงก�ร “พัฒน�ศักยภ�พ
ช�วน� เพ่ือสร้�งแหล่งอ�ห�รปลอดภัยและสุขภ�วะที่ดีของชุมชน
ช�วน�และผู้บริโภค” ข้ึน โดยได้รับก�รสนับสนุนงบประม�ณดำ�เนินก�ร
จ�กสำ�นกัง�นกองทนุสนบัสนุนก�รสร้�งเสริมสขุภ�พ (สสส.) ให้ดำ�เนนิง�น
ระหว�่งปีพ.ศ. 2564-2565 เพื่อพัฒน�ศักยภ�พเกษตรกรให้เกิดระบบก�ร
ผลิตอ�ห�รทีย่ัง่ยนืและมีแหลง่อ�ห�รปลอดภยัเพือ่ก�รบรโิภคในชมุชน รวม
ท้ังก�รทำ�ใหเ้กดิพืน้ทีก่�รกระจ�ยสนิค้�และบริก�รอ�ห�รปลอดภยัสูผู้่บริโภค
ภ�ยในชุมชนและผู้บริโภคทั่วไป ก�รนำ�ผลผลิตของเกษตรกรสู่บริโภคนั้นมี
หล�กหล�ยชอ่งท�งในก�รกระจ�ยสนิค�้และบรกิ�รอ�ห�รปลอดภยั อ�ท ิตล�ด
ภ�ยในชุมชน ตล�ดพรีออเดอร์ ตล�ดออนไลน์ เป็นต้น

ส่วนที่ 

ที่มาของการจัดทำาคู่มือ
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คู่มือการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
การกระจายและบริการ
อาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

 ก�รจัดตล�ดภ�ยในชุมชน โดยเฉพ�ะชุมชนที่มีเกษตรกร
ผู้ผลิตอยู่ในชุมชนน้ันด้วย ถือเป็นเรื่องท่ีดีในก�รนำ�ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์
ของเกษตรกรกระจ�ยออกสู่ผู้บริโภคภ�ยในชุมชน ซึ่งมีข้อดีของก�รลด
ค่�ขนส่งและไม่ผ่�นพ่อค้�คนกล�ง เป็นก�รนำ�ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ส่งตรง
ถึงมือผู้บริโภค ในขณะเดียวกันยังเป็นก�รทำ�ให้เกิดก�รเข้�ถึงผลผลิต/
ผลิตภัณฑ์อ�ห�รปลอดภัยของคนในชุมชนในร�ค�ที่ส�ม�รถเข้�ถึงได้ ลด
คว�มเหลื่อมล้ำ�ในก�รเข้�ถึงผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ปลอดภัย   

 ตล�ดพรีออเดอร์หรือก�รจัดส่งสินค้�ต�มร�ยก�รก�รสั่งซื้อ เป็นที่
นิยมไม่แพ้กัน โดยเฉพ�ะตล�ดพรีออเดอร์พืชผักผลไม้และอ�ห�รสดจ�ก
เกษตรกร ที่ส่งตรงถึงผู้บริโภคในกรุงเทพมห�นครและปริมณฑล เป็นก�ร
เชื่อมต่อผลผลิตของเกษตรกรกับผู้บริโภคที่รักษ์สุขภ�พ รวมทั้งยังเป็นก�ร
สื่อส�รเรื่องร�ว/ขั้นตอนก�รผลิตเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจให้กับ
ผูบ้รโิภค รวมทัง้พชืผกัพืน้บ�้นทีเ่ปน็ก�รส่ือส�รถึงวัฒนธรรมอ�ห�รทอ้งถ่ิน
ให้กับผู้บริโภคในเมือง ในขณะเดียวกันผู้บริโภคในเมืองก็มีก�รส่ือส�รเมนู
อ�ห�รต่�งๆ ใหกั้บเกษตรกรผูผ้ลติไดร้บัรู ้ทำ�ใหเ้กษตรกรเกดิคว�มภ�คภมูใิจ 
ที่ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของตนได้สร�้งคว�มสุขให้กับผู้บริโภค 
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คู่มือการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

การกระจายและบริการ
อาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

 นอกจ�กนี้ยังพบว่� ก�รข�ยผ�่นระบบออนไลน์/ตล�ดออนไลน์ 
เป็นช่องท�งก�รกระจ�ยผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรท่ีมีคว�มสำ�คัญ
ในยุคเทคโนโลยีและยุคก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 ที่คนส่วนใหญ่ใช้เวล�
ทำ�ง�นอยู่ท่ีบ้�น รวมท้ังสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 ทำ�ให้
ตล�ดหล�ยแห่งต้องปิดหรือหยุดชะงักลงเป็นระยะ ทำ�ให้ก�รข�ยสินค้�ใน
รูปแบบเดิมติดขัด เกษตรกรข�ดร�ยได้ ก�รข�ยผ่�นระบบออนไลน์จึงเข้�
ม�อุดช่องว่�งก�รตล�ดประเภทอ่ืน เพื่อลดก�รพบปะกันแบบเผชิญหน้�
ระหว่�งผู้ข�ยและผู้ซื้อ เป็นท�งเลือกที่ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันใช้บริก�ร
ตล�ดออนไลน์กันม�กม�ย เนื่องจ�กตล�ดออนไลน์เป็นแหล่งรวมสินค้�
ทุกประเภท เพิ่มคว�มสะดวกสบ�ยแก่ผู้บริโภคเป็นอย่�งม�ก แต่อย่�งไร
ก็ต�ม พบว่� เกษตรกรหล�ยร�ยยังไม่มีคว�มรู้ในก�รข�ยสินค้�ออนไลน์ 
และข�ดประสบก�รณ์ก�รข�ยออนไลน์ ซึ่งในวิกฤติของก�รระบ�ดของ
โควิด-19 นี้ ถือเป็นโอก�สท่ีดีในก�รส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้ก�รข�ย
ออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องท�งก�รข�ยให้กับเกษตรกรอีกช่องท�งหนึ่งที่กำ�ลัง
ได้รับคว�มนิยมเป็นอย่�งม�กและดูเหมือนว�่น่�จะเป็นช่องท�งก�รตล�ดที่
เข�้ม�แทนที่ก�รตล�ดในรูปแบบเดิมๆ แต่ตล�ดออนไลน์ เป็นตล�ดที่มีก�ร
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คู่มือการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
การกระจายและบริการ
อาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

แข่งขันสูงและไม่หยุดนิ่ง จึงเป็นคว�มท้�ท�ยว่�จะ
ทำ�อย�่งไรให้เกษตรกรได้เรียนรู้ก�รข�ยผ�่นระบบ
ออนไลนแ์ละส�ม�รถแขง่ขนัได ้โดยเฉพ�ะก�รข�ย
พืชผักผลไม้ที่เป็นผลผลิตสดและเสียห�ยง่�ย 

 จ�กผลก�รดำ�เนินโครงก�รที่ผ�่นม�ตลอดระยะเวล�ที่รับงบประม�ณ
สนับสนุนจ�กสสส.ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน ทำ�ให้เห็นว่� กลุ่ม
เกษตรกรทีเ่ข�้รว่มโครงก�รไดรั้บคว�มรู้ด้�นก�รตล�ดท่ีหล�กหล�ย เพือ่เปน็
ท�งเลือกในก�รตัดสินใจจัดจำ�หน่�ยผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของตนเอง ไม่ว่�จะ
เปน็ตล�ดภ�ยในท้องถิน่ ตล�ดพรอีอเดอรแ์ละสง่สนิค้�ต�มบ�้น ตล�ดสเีขยีว 
และตล�ดออนไลน ์รวมทัง้มกี�รวิเคร�ะห์จุดอ่อน-จุดแขง็ ของก�รตล�ดแตล่ะ
ประเภท และพัฒน�ระบบก�รตล�ดร่วมกับเกษตรกรม�อย�่งต่อเนื่อง

 นอกจ�กนีย้งัมกี�รใหค้ว�มรูเ้รือ่งก�รพฒัน�ผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ ์
เพ่ือใหเ้กดิก�รดงึดดูใจลกูค�้และทำ�ให้ลกูค้�เชือ่มัน่ในคุณภ�พของผลิตภณัฑ์
จนกล�ยเปน็ลกูค�้ประจำ�และบอกตอ่แก่ลกูค้�คนอ่ืนๆ ซึง่ผลก�รดำ�เนนิง�น
ด�้นก�รพฒัน�ผลติภณัฑน์ัน้ ทำ�ใหเ้กษตรกรมโีลโก ้แบรนด ์และบรรจภุณัฑ์
เป็นของตนเองและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพ�ะของสินค�้ กลุ่ม และชุมชน 

 ผลก�รดำ�เนนิง�นทีผ่�่นม�ยงัทำ�ใหเ้กดิกองทนุปรับระบบก�รผลติของ
ช�วน�ที่เป็นหนี้ เพื่อสนับสนุนให้ช�วน�ที่มีคว�มย�กลำ�บ�กในก�รปรับตัว
ด้�นก�รผลิตและก�รจัดจำ�หน่�ย อ�ทิ ช�วน�ที่เป็นหนี้หล�ยแหล่ง ช�วน�
ผู้สูงวัย และช�วน�ที่มีปัญห�สุขภ�พ เป็นต้น 
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 ซึ่งก�รดำ�เนินโครงก�รในปี 2564 นี้ ได้ตั้งเป้�หม�ยให้เกิดต้นแบบ
ก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภคอย่�งน้อย 3 พื้นที่ ทั้ง
พืน้ทีเ่ก�่และพ้ืนทีใ่หม่ เพ่ือนำ�ไปสูก่�รขย�ยผลสูเ่กษตรกรกลุม่อืน่ทีต่อ้งก�ร
ปรับเปล่ียนก�รผลิตและก�รจัดจำ�หน่�ย โครงก�รจึงได้รวบรวมผลก�ร
ดำ�เนนิง�นและจดัทำ�เปน็คูม่อืตน้แบบก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�รปลอดภยั
สู่ผู้บริโภค เป็นก�รเผยแพร่กระบวนก�ร/ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น เครื่องมือ/
วิธีก�รที่สำ�คัญ ผลที่เกิดขึ้น และบทเรียนสำ�คัญในก�รดำ�เนินง�น เพื่อนำ�ไป
ปรบัปรงุแก้ไขในก�รดำ�เนนิง�นตอ่ไป รวมทัง้ผูท้ีส่นใจส�ม�รถนำ�ไปประยกุต์
ใช้ในก�รพัฒน�ระบบก�รตล�ดได้

1.2 วัตถุประสงค์ในก�รจัดทำ�คู่มือ
 1. เพื่อรวบรวมแนวคิด กระบวน/วิธีก�ร และเครื่องมือที่สำ�คัญในก�ร
ทำ�ง�นพัฒน�ต้นแบบก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภค
 2. เพือ่ถ�่ยทอดแนวคดิ กระบวน/วิธีก�ร และเคร่ืองมอืทีส่ำ�คัญในก�ร
ทำ�ง�นพัฒน�ต้นแบบก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภคสู่
ส�ธ�รณะ เป็นประโยชน์ในก�รนำ�ไปประยุกต์ใช้ให้เหม�ะสมกับบริบทใน
แต่ละพื้นที่

1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ
 สำ�หรับบุคคล/องค์กรที่ทำ�ง�นด้�นก�รพัฒน�ระบบก�รกระจ�ยและ
บริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ส�ม�รถนำ�คู่มือนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เหม�ะ
สมกับบริบท/พื้นที่ของตน และเป็นก�รขย�ยผลแนวคิดและกระบวนก�ร
ก�รทำ�ง�นไปในวงกว้�งม�กขึ้น
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1.4 นิย�มศัพท์
 พ้ืนท่ีต้นแบบก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภค หม�ยถึง 
รูปแบบก�รกระจ�ยผลผลติ/สินค�้ของเกษตรกรผูผ้ลติสูผู่บ้รโิภค อ�ท ิตล�ด
ภ�ยในชุมชน ตล�ดพรีออเดอร์ ตล�ดออนไลน์ และก�รตล�ดรูปแบบอื่นๆ 
(แผนภ�พที่ 1)

แผนภ�พที่ 1 
แสดงนิย�มพื้นที่ต้นแบบก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภค
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พื้นที่ต้นแบบก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

ตล�ดภ�ยในชุมชน ตล�ดออนไลน์ ตล�ดพรีออเดอร์ ตล�ดองค์กร รูปแบบอื่นๆ

ผลผลิต (พืช, ผัก, ผลไม้, สมุนไพร ฯลฯ) ผลิตภัณฑ์ (กล้วยฉ�บ, น้ำ�พริก, แชมพูสระผม ฯลฯ)

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต

p ^ i b

R M B
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1.5 วิธีก�รศึกษ�
 ก�รจัดทำ�คู่มือพื้นท่ีต้นแบบก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่
ผู้บริโภค ใช้วิธีก�รศึกษ�ข้อมูลจ�ก 
 1) เอกส�ร ร�ยง�นโครงก�ร อ�ทิ เอกส�รโครงก�ร ร�ยง�นเมื่อสิ้น
สุดโครงก�ร ร�ยง�นก�รทำ�กิจกรรม ร�ยง�นก�รถอดบทเรียน เป็นต้น โดย
ศึกษ�ตั้งแต่ปี 2561-ปีปัจจุบัน 
 2) สัมภ�ษณ์เจ้�หน้�ที่โครงก�รและกลุ่มเป�้หม�ย 
 3) ร่วมเวทีถอดบทเรียนเมื่อสิ้นสุดโครงก�ร โดยนำ�ข้อมูลที่ได้รับม�
ประมวลและวิเคร�ะห์ร่วมกัน เพื่อนำ�ม�จัดทำ�เป็นคู่มือ
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2.1 แนวคิดก�รพัฒน�ต้นแบบก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�ร
ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

 ก�รพัฒน�พื้นที่ต้นแบบก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่
ผูบ้รโิภค เปน็แนวคดิในก�รส่งเสรมิผลผลติ/ผลติภณัฑ์อนิทรยีข์องเกษตรกร
สู่ผู้บริโภค เน้นคว�มเป็นเอกลักษณ์ คว�มมีคุณค่� และส่งผลดีต่อสุขภ�พ
ผูบ้รโิภค ซึง่ก�รพฒัน�พืน้ทีต่น้แบบก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�รปลอดภยั
สู่ผู้บริโภคนั้น ไม่ใช่เพียงแค่ก�รซื้อข�ยผลผลิต/ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ของ
เกษตรกรเท่�นั้น แต่รวมถึงก�รสื่อส�รแนวคิด เรื่องร�ว และคว�มตั้งใจใน
ก�รผลติสูผู่บ้รโิภค เพือ่สร้�งคว�มเชือ่มัน่ในผลผลติ/ผลติภณัฑ์อินทรีย ์คว�ม
เข�้อกเข้�ใจระหว�่งเกษตรกรและผู้บริโภค ซ่ึงเปน็ระบบก�รตล�ดทีเ่อ้ือและ
รองรบัระยะปรบัเปลีย่นก�รผลติท่ีพึง่พ�ส�รเคมสู่ีก�รผลติแบบเกษตรอินทรีย ์
สร�้งคว�มยัง่ยนืในก�รผลติและสร�้งลูกค�้ประจำ� นอกจ�กนีย้งัเปน็ก�รเรียน
รู้วัฒนธรรมก�รเพ�ะปลูกและวัฒนธรรมก�รบริโภค นำ�ไปสู่ก�รเรียนรู้และ
ปรับตัวเข้�ห�กัน 

ส่วนที่ 

กระบวนการพัฒนา

พื้นที่ต้นแบบการกระจายและบริการ

อาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค



 นอกจ�กก�รทำ�ง�นสือ่ส�รเร่ืองร�วของเกษตรกรในก�รผลติสูผู้่บริโภค
แล้ว ยังมีก�รเชื่อมโยงสู่หน่วยง�นภ�ครัฐและท้องถิ่นที่จะทำ�หน้�ที่ส่งเสริม
สนับสนุนทรัพย�กรต่�งๆ ให้กับเกษตรกร รวมทั้งก�รสร�้งม�ตรฐ�นสินค้�
และบรกิ�ร ก�รพฒัน�ผลติภณัฑ/์บรรจภุณัฑ ์เพือ่สร�้งคว�มยัง่ยนืในระบบ
ก�รผลิตและก�รกระจ�ยสินค้�และบริก�รอ�ห�รปลอดภัยได้ในที่สุด
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2.2 พัฒน�ก�รของพื้นที่ต้นแบบก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�ร
ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค 

 2.2.1 ตล�ดน�เคียงเมือง: ตล�ดพรีออเดอร์สำ�หรับคนเมือง 
 ในปีแรกที่ดำ�เนินโครงก�ร ภ�ยใต้ก�รได้รับก�รสนับสนุนจ�ก
สำ�นกัง�นกองทนุสนบัสนนุก�รสร้�งเสริมสขุภ�พ (สสส.) มลูนธิิไดม้แีนวคิด
ในก�รทำ�ก�รตล�ดตั้งแต่ปีแรกในก�รทำ�โครงก�ร โดยได้ศึกษ�รูปแบบ
ก�รตล�ดในพื้นที่ต่�งๆ ที่ดำ�เนินก�รและประสบคว�มสำ�เร็จ อ�ทิ ก�ร
ตล�ดในพื้นที่สน�มอำ�เภอสน�มชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทร� ที่มีระบบก�ร
ผลิตเกษตรอินทรีย์และทำ�ก�รตล�ดเกษตรอินทรีย์ม�น�นจนประสบคว�ม
สำ�เร็จแล้ว นอกจ�กนี้ได้ศึกษ�รูปแบบก�รตล�ดของเกษตรกรที่สอดคล้อง
กับสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน อย่�งเช่น ก�รตล�ดออนไลน์ที่มีก�รก�รสั่งจองโดย
ผู้บริโภคท่ีมีคว�มต้องก�รผลผลิตนั้น ซึ่งทำ�ให้เห็นว่�ผู้บริโภคไม่เพียงเป็น
แต่เป็นผู้ซื้อ แต่ผู้บริโภคเป็นผู้มีส่วนร่วมในก�รผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยมี
ก�รสื่อส�รระหว่�งผู้ผลิตและผู้บริโภค เพ่ือให้เห็นขั้นตอนก�รเพ�ะปลูกจน
กระทัง่ได้ผลผลติ เปน็ตน้ ซึง่ในปแีรกทีม่กี�รศึกษ�สถ�นก�รณห์รอืก�รตล�ด
ในรปูแบบต�่งๆ นัน้ ก็ยงัไม่ไดท้ำ�ให้เกดิก�รตดัสนิใจเลอืกรปูแบบก�รตล�ด
ใดๆ เนือ่งจ�กผลผลติของเกษตรกรยงัมไีมม่�ก และยงัเปน็ก�รผลติเพือ่ก�ร
บริโภคและข�ยในตล�ดท้องถิ่น

 ต่อม�ในก�รดำ�เนินโครงก�รปีที่สอง โครงก�รเริ่มทำ�ง�นกับกลุ่ม
เกษตรกรในพ้ืนที่ตำ�บลบ�งขุด อำ�เภอสรรคบุรี จังหวัดชัยน�ท ด้วยก�ร
ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับวิถีก�รผลิตจ�กก�รทำ�เกษตรเคมีสู่ก�รทำ�เกษตร
อินทรีย์ มีก�รทำ�ข้อตกลงร่วมกันว่�โครงก�รจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์และ
องค์คว�มรู้ในก�รปลูกข้�วเกยไชยแบบอินทรีย์ และรับซื้อด้วยก�รประกัน
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ร�ค�ให้เกษตรกรตันละ 12,000 บ�ท โดยมีกระบวนก�รเพื่อส่งเสริมก�ร
ผลติจนกระทัง่ก�รแปรรเูปน็ข้�วส�ร จดุนีเ้องเป็นก�รเริม่ตน้ทำ�ก�รตล�ดกบั
เกษตรกร 

 จ�กประสบก�รณม์ลูนธิฯิ ท่ีได้ทำ�ง�นเพือ่ส่งเสริมกลุม่เกษตรกรให้ปรับ
เปลี่ยนวิถีก�รผลิต และส่งเสริมก�รประกอบอ�ชีพเสริมร�ยได้ ทำ�ให้เห็นว่� 
มีผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรผลิตขึ้นหล�กหล�ย เป็นคว�มตั้งใจของ
เกษตรกรในก�รผลิตโดยเฉพ�ะเกษตรกรที่ตัดสินใจปรับเปลี่ยนวิถีก�รผลิต
สู่เกษตรอินทรีย์ เห็นคุณค่�ของผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ และเห็นว่�เป็นผลผลิต/
ผลิตภณัฑท์ีส่�ม�รถจำ�หน�่ยสูบ่รโิภคได ้นำ�ม�สูก่�รเกดิ “ตล�ดน�เคยีงเมอืง”  
 

จัดส่งผลผลิตพรีออเดอร์ให้กับผู้บริโภคหมู่บ้�นเพอร์เฟคเพลสเกษตรกรกลุ่มปันสุขฯ นำ�ผลผลิตพรีออเดอร์
จัดส่งจุดกระจ�ยสินค้�มูลนิธิชีวิตไท
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“ตล�ดน�เคียงเมือง” เป็นแนวคิดในก�รรวบรวมผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของ
เกษตรกรที่ตัดสินใจปรับเปลี่ยนวิถีก�รผลิตจ�กก�รพึ่งพ�ส�รเคมีเป็นก�ร
ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเกษตรกรที่มูลนิธิส่งเสริมให้ประกอบอ�ชีพ
เสรมิร�ยได ้โดยเกษตรกรจะมผีลผลติ/ผลิตภณัฑท์ีป่ลอดจ�กส�รเคม/ี
อยูใ่นระยะปรบัเปล่ียน ซึง่เปน็ผลผลิต/ผลติภณัฑท์ีด่ตีอ่สุขภ�พของผู้
บริโภค ซึ่งเกษตรกรบ�งส่วนมีตล�ดรองรับผลผลิต/ผลิตภัณฑ์อยู่บ้�งแล้ว 
อ�ทิ ตล�ดในท้องถิ่น หรือมีพ่อค้�คนกล�งม�รับผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ถึง
กระนัน้กต็�มก�รห�ชอ่งท�งก�รตล�ดในรปูแบบอ่ืนๆ ยงัเปน็สิง่จำ�เปน็ โดย
เฉพ�ะช่วงก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 ที่รุนแรง ทำ�ให้ตล�ดหล�ยแห่งต้อง
ปิดตัวลงชั่วคร�ว หรือก�รรับซื้อผลผลิตจ�กพ่อค�้คนกล�งก็ลดน้อยลง ซึ่ง
ผลผลติดงักล�่วจะถกูสง่ตอ่ม�ยงัผู้บรโิภคในสงัคมเมอืงทีแ่ทบจะไมม่โีอก�ส
ผลิตได้เอง เป็นก�รเชื่อมต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคให้เดินไปร่วมกัน โดยผู้
บริโภคในสงัคมเมืองแห่งแรกคือ ผูบ้ริโภคในหมู่บ�้นเพอร์เฟคเพลส จังหวัด
นนทบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของมูลนิธิด้วย 

 ได้มกี�รเปดิตวัอย�่งเปน็ท�งก�รเมือ่เดอืนพฤษภ�คม 2564 เปน็ตน้ม� 
โดยตล�ดน�เคยีงเมอืงไมไ่ด้ทำ�หน�้ทีเ่พยีงก�รซ้ือข�ยสนิค้�เท่�นัน้ แต่
ยงัเปน็พ้ืนทีท่ีเ่ชือ่มโยงสงัคม วฒันธรรม และวถิชีวีติ ทัง้ของเกษตรกร
ผูผ้ลิตและลกูค�้ท่ีเปน็ผูบ้รโิภค โดยผูบ้รโิภคไดเ้รยีนรูเ้รือ่งร�วและวถิชีีวติ
ของเกษตรกรผู้ผลิตแหล่งอ�ห�รโดยเฉพ�ะก�รเพ�ะปลูกในระบบเกษตร
อินทรีย์ที่ต้องอ�ศัยระยะเวล�ในก�รปรับเปลี่ยน วิธีก�รเพ�ะปลูก หรือก�ร
มีผลผลิตที่ลดลง เป็นต้น สิ่งที่ผู้บริโภคได้เรียนรู้สิ่งเหล�่นี้ นำ�ไปสู่ก�รสร�้ง
คว�มเข้�ใจ ยอมรับ และกล�ยเป็นผู้บริโภคประจำ�ในที่สุด สำ�หรับเกษตรกร
ก็ได้เรียนรู้และรับรู้วิถีของผู้บริโภคในเมือง ก�รทำ�เมนูอ�ห�ร หรือก�รแชร์
คว�มรู ้ประสบก�รณด์�้นสุขภ�พของผูบ้ริโภค ทำ�ให้เกษตรกรส�ม�รถปรบั



แผนก�รผลติไดต้รงกบัคว�มตอ้งก�รของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันผู้บริโภค
ก็ปรับตัวเรื่องก�รบริโภคเพื่อให้เข้�กับก�รผลิตของเกษตรกร

 วิธีก�รข�ยผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ เป็นก�รรับออเดอร์จ�กผู้บริโภคใน
หมู่บ้�นทุกวันศุกร์ผ่�นช่องท�งไลน์กลุ่ม และทุกวันอังค�รจะจัดส่งผลผลิต/
ผลติภณัฑใ์หผู้บ้รโิภคในหมู่บ้�นต�มออเดอร ์ซึง่ร�ยไดท้ีไ่ดร้บันัน้ไดต้ัง้เปน็ก
องทุนเพือ่ใหก้�รสนบัสนนุเกษตรกรทีอ่ยู่ในระยะปรบัเปลีย่นวถิกี�รผลติเปน็
เกษตรอินทรีย์ (แผนภ�พที่ 2)

แผนภ�พที่ 2 แสดงลักษณะของตล�ดน�เคียงเมือง: ตล�ดพรีออเดอร์สำ�หรับคนเมือง
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 2.2.2 ตล�ดพอใจในวิถีพอเพียง: ตล�ดออนไลน์ของคนรักษ์
สุขภ�พ  
 ตล�ดพอใจในวิถีพอเพียง ตั้งอยู่ที่ตำ�บลหนองกร่�ง อำ�เภอบ่อพลอย 
จังหวัดก�ญจนบุรี เป็นตล�ดที่เน้นก�รข�ยผ่�นระบบออนไลน์ของกลุ่ม
วิส�หกิจชุมชนพอใจวิถีพอเพียง ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดจ�กก�รรวมตัวกันของ
เกษตรกรที่ประสบปัญห�ก�รข�ดแคลนน้ำ�ในก�รผลิตพืชเชิงเดี่ยว มีต้นทุน
สงูในระบบก�รผลติแบบเคม ีรวมท้ังร�ค�ผลผลติตกต่ำ�จ�กก�รกดร�ค�ของ
พ่อค้�คนกล�ง จนเกิดก�รรวมตัวกันเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีก�รผลิตม�เป็นก�ร
ปลูกพืชผสมผส�นและพืชสมุนไพรที่เป็นต้นทุนท�งภูมิปัญญ�ของชุมชน 
เกิดก�รลด ละ เลิก ก�รใช้ส�รเคมีในก�รผลิต ทำ�ให้มีผลผลิตออกม�ว�ง
จำ�หน่�ยภ�ยในชุมชน ในระยะแรกเป็นก�รลดร�ยจ่�ยและเพิ่มร�ยได้ครัว
เรือน ในระยะต่อม�ท�งกลุ่มได้รับก�รสนับสนุนจ�กกองทุนเพื่อคว�มเสมอ
ภ�คท�งก�รศึกษ� (กสศ.) ที่เข้�ม�สนับสนุนงบประม�ณเพื่อก�รพัฒน�
อ�ชีพ รวมถึงสำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอบ่อพลอยท่ีสนับสนุนด้�นก�รแปรรูป
ผลผลิตและส่งเสริมก�รตล�ด ทำ�ให้ท�งกลุ่มมีก�รแปรรูปผลผลิตที่มีอยู่ม�
เป็นผลิตภัณฑ์ที่หล�กหล�ย อ�ทิ ช�สมุนไพร (ช�ใบเตยหอม ช�ดอกอัญ
ชัญ) ถั่วด�วอินค� แชมพูสมุนไพร กล้วยฉ�บ เป็นต้น ซึ่งในก�รดำ�เนินง�น

กลุม่พอใจฯ พัฒน�ศกัยภ�พ
ด้�นก�รแปรรูปผลผลิตเพื่อ
สร้�งมูลค่�เพิ่ม
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ในระยะนี้มีเจ้�หน้�ที่ของมูลนิธิฯ ซึ่งมีถ่ินกำ�เนิดอยู่ในชุมชนแห่งนี้ ได้ร่วม
กันส่งเสริมและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ร่วมกับเกษตรกรม�อย่�งต่อเนื่องอยู่แล้ว

 ในป ี2564 ท�งกลุม่มคีว�มสนใจเข�้รว่มโครงก�ร เพือ่เผยแพรแ่นวคดิ
ก�รลด ละ เลิก ก�รใช้ส�รเคมีในก�รผลิต และมุ่งสู่เป�้หม�ยก�รทำ�เกษตร
อินทรีย์ รวมทั้งต่อยอดก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์ และที่สำ�คัญเป็นก�รเพิ่มช่อง
ท�งก�รตล�ดเพือ่จำ�หน�่ยผลติภณัฑ์ทีม่อียูแ่ละผลติภณัฑใ์หมไ่ดห้ล�กหล�ย
ช่องท�งม�กขึ้น โดยเฉพ�ะก�รข�ยผ่�นระบบออนไลน์ที่กำ�ลังได้รับคว�ม
นิยมจ�กผู้บริโภคในปัจจุบันเป็นอย่�งม�ก

  จ�กก�รเข้�ร่วมโครงก�ร ทำ�ให้
ท�งกลุ่มมีพัฒน�ก�รจ�กก�รจัดจำ�
หน่�ยทั่วๆ ไป อ�ทิ ร่วมออกร้�นใน
ง�นต่�งๆ ข�ยออนไลน์ในไลน์และ
เพจบ้�ง แต่พอเข้�ร่วมโครงก�รจึง
เกิดก�รพัฒน�ก�รข�ยออนไลน์อย่�ง
จริงจัง เนื่องจ�กมูลนิธิมีคนดูแลเพจ
และมีคนบริห�รจัดก�รในหล�ยๆด้�น 
ทำ�ให้ส�ม�รถนำ�ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มม�
โพสต์ข�ยและติดต่อกับลูกค้�โดยตรง
ได้อย่�งสม่ำ�เสมอ โดยท�งกลุ่มจะเป็น
ผู้จัดส่งสินค้�จ�กต้นท�งสู่ผู้บริโภค ซึ่ง
ในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของ
โควิด-19 กลับกล�ยเป็นช่วงเวล�ที่ดี
ในก�รทำ�ให้ผู้บริโภครู้จักผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มโดยเฉพ�ะผลิตภัณฑ์สมุนไพร

กลุ่มพอใจฯ นำ�ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มออกร�้นจำ�หน่�ย
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ที่มีกระแสออกม�ว่�ช่วยเรื่องก�รรักษ�ป้องกันโควิด-19 ได้ ทำ�ให้ยอดข�ย
เพิม่สงูขึน้ ในชว่งเวล�นีเ้องทำ�ให้โครงก�รได้เรียนรู้และมพีฒัน�ก�รก�รข�ย
ออนไลน์ อ�ทิ ก�รซื้อโฆษณ�เพิ่ม เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นเพจม�กขึ้น แต่
อย่�งไรก็ต�ม ก�รข�ยผ่�นระบบออนไลน์ในปัจจุบันมีก�รแข่งขันและต้อง
พัฒน�อย่�งต่อเนื่องต่อไป ไม่ว่�จะเป็นก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ ก�รต้ังร�ค�
สนิค�้ ก�รขนส่ง ก�รเพ่ิมก�รมองเหน็ใหก้บัลกูค�้จำ�นวนม�ก ก�รตอบคำ�ถ�ม
ลูกค้�ให้รวดเร็ว หรือระบบก�รเก็บเงินปล�ยท�ง เป็นต้น (แผนภ�พที่ 3)

แผนภ�พที่ 3 แสดงภ�พลักษณะของตล�ดพอใจ
ในวิถีพอเพียง: ตล�ดออนไลน์ของคนรักษ์สุขภ�พ
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2.3 กระบวนก�รพัฒน�พื้นที่ต้นแบบก�รกระจ�ยและบริก�ร
อ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

 แผนภ�พที่ 5 แสดงกระบวนก�รพัฒน�พื้นที่ต้นแบบก�รกระจ�ยและ
บริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภค 6 กระบวนก�ร และมีร�ยละเอียดแต่ละ
กระบวนก�รดังต่อไปนี้

แผนภ�พที่ 5 แสดงกระบวนก�รพัฒน�พื้นที่ต้นแบบ
ก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภค
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กระบวนก�รที่ 1: ศึกษ�ข้อมูลก�รกระจ�ยและบริก�ร
อ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภค  

 ก�รศึกษ�ข้อมูลก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภค 
เป็นก�รศึกษ�ช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยสินค้�และผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร
หล�กหล�ยชอ่งท�ง เพือ่ชว่ยใหเ้กษตรกรได้มแีหลง่จำ�หน�่ยผลผลติอินทรีย์
รองรับผลผลิต โดยศึกษ�จ�ก 3 แหล่งข้อมูล ได้แก่ 

 ศึกษ�ข้อมูลก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภค
ของกลุ่มเกษตรกรที่ดำ�เนินก�รอยู่เป็นประจำ�อยู่แล้ว

 โครงก�รได้ศึกษ�ข้อมูลก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่
ผู้บริโภค ซึ่งเป็นช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกร
ดำ�เนินก�รอยู่เป็นประจำ�อยู่แล้ว เพื่อทร�บว่�เกษตรกรมีก�รจัดจำ�หน่�ย
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ผ�่นท�งช่องท�งใดบ้�ง โดยพบว่� เกษตรกรส่วนใหญ่มี
ก�รจำ�หน่�ยผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ในตล�ดชุมชน และมีพ่อค้�คนกล�งม�รับ
ซื้อเป็นประจำ�อยู่แล้ว เกษตรกรบ�งร�ยจัดจำ�หน�่ยผ่�นระบบออนไลน์โดย
เฉพ�ะผลผลิต/ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีก�รแตกหักเสียห�ยย�ก นอกจ�กนี้ยัง
พบว�่ มีคนกล�งที่รวบรวมพืชผักผลไม้ ไข่ และผลผลิตจ�กเนื้อสัตว์แล้วส่ง
ตรงถึงผู้บริโภคในกรุงเทพมห�นคร

 สำ�หรับเกษตรกรที่เพ�ะปลูกข้�ว พบว่� เกษตรกรทั้งหมดผลิตข้�ว
เพ่ือข�ยข้�วเปลือกให้กับโรงสีหรือพ่อค้�คนกล�ง เป็นไปต�มรูปแบบทั่วๆ 
ไปของเกษตรกรที่ผลิตข้�ว โดยพบปัญห�ร�ค�ผลผลิตที่ตกต่ำ� ไม่ส�ม�รถ
ต่อรองร�ค�ได้ ในขณะที่ต้นทุนก�รผลิตเพิ่มสูงม�กขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบ
ต่อคว�มไม่คุ้มทุน นำ�ไปสู่ก�รมีหนี้สินของเกษตรกรหล�ยร�ย 
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 ผลจ�กก�รศึกษ�ข้อมูลก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้
บรโิภค ทำ�ใหไ้ดฐ้�นขอ้มลูของเกษตรกรแตล่ะกลุม่ นำ�ม�วเิคร�ะห ์และห�รอื
กับเกษตรกร เพ่ือว�งแผนและต่อยอด ก�รจัดจำ�หน่�ยผลผลิต/ผลิตภัณฑ์
ของเกษตรกรได้อย่�งเหม�ะสมต่อไป

ช่องท�งก�รจำ�หน่�ยผลผลิตแบบเดิมของช�วน�ในพื้นที่ 

 ศึกษ�ก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภคภ�ยใน
ชุมชน/ตล�ดท้องถิ่น

 ก�รศึกษ�ก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภคภ�ยใน
ชุมชน หรือศึกษ�ตล�ดท้องถิ่น เพื่อทร�บว่�สถ�นก�รณ์ก�รจัดจำ�หน่�ย
ผลผลิตท�งก�รเกษตรภ�ยในชุมชนเป็นอย่�งไร มีผลผลิต/ผลิตภัณฑ์อะไร
ว�งจำ�หน่�ยบ้�ง มีแหล่งที่ม�จ�กไหน เป็นต้น 

 ซึง่ผลก�รศกึษ�ขอ้มลูก�รตล�ดภ�ยในชมุชน พบว�่ เปน็ตล�ดทีม่กี�ร
จดัจำ�หน�่ยสนิค�้/ผลผลติทีห่ล�กหล�ยทัง้สนิค�้อุปโภคและบรโิภค สำ�หรบั
ผลผลติ/ผลติภณัฑท์�งก�รเกษตรนัน้ เปน็ก�รนำ�เข�้ม�จ�กภ�ยนอกชมุชน
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เป็นส่วนใหญ่ และยังไม่มีตล�ดผลผลิตอินทรีย์โดยเฉพ�ะ ซ่ึงทำ�ให้เห็นว่� 
ก�รเปิดตล�ด/พื้นที่ว�งจำ�หน่�ยผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรที่เข้�ร่วม
โครงก�รเปน็ทีเ่ฉพ�ะน้ัน น�่จะเปน็ก�รสร�้งเอกลักษณเ์ฉพ�ะใหก้บัผลผลติ/
ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรได้เป็นอย่�งดี โดยเฉพ�ะผลผลิตเกษตรอินทรีย์
  ศกึษ�ดงู�นก�รกระจ�ยและบรกิ�รอ�ห�รปลอดภยัสูผู่บ้รโิภคจ�กกลุม่
เกษตรอินทรีย์ที่ประสบคว�มสำ�เร็จแล้ว

ตล�ดชุมชน ผลผลิตที่ว�งจำ�หน�่ยส่วนใหญ่ม�จ�กภ�ยนอก
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 นอกจ�กนี้ โครงก�รยังได้จัดให้ศึกษ�ดูง�นก�รกระจ�ยและบริก�ร
อ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภคจ�กกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่ประสบคว�มสำ�เร็จแล้ว 
เพ่ือรับฟังก�รถ่�ยทอดประสบก�รณ์ก�รจัดทำ�ตล�ด/จัดจำ�หน่�ย ผลผลิต/
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ซึ่งผลก�รศึกษ�ดูง�นนั้นทำ�ให้พบว่� ก�รจัด
จำ�หน�่ยผลผลติ/ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรย์ีไมใ่ชเ่พยีงแคก่�รซือ้ข�ยผลผลิต/
ผลติภณัฑข์องเกษตรเพียงอย�่งเดยีวเท�่นัน้ แตเ่ปน็ก�รทำ�ให้เกษตรกรและ
ผู้บรโิภคไดม้�เจอกนัโดยไมผ่่�นระบบพอ่ค�้คนกล�ง รวมทัง้ยงัเป็นก�รสร้�ง
คว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และคว�มเชื่อใจในระบบก�รผลิตเกษตรอินทรีย์ให้กับ
ผู้บริโภค คว�มพึงพอใจในร�ค� และก�รถ่�ยทอดเรื่องร�วหรือเอกลักษณ์
เฉพ�ะของผลผลิต/ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค 

 ข้อมูลท่ีได้รับจ�กก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภค 
ส�ม�รถนำ�ม�เป็นข้อมูลเพื่อสร้�งท�งเลือกและรูปแบบพื้นท่ีจัดจำ�หน่�ย
สินค้�เกษตรอินทรีย์ให้เหม�ะสมกับกลุ่มเกษตรกรต่อไป 

ก�รแลกเปลี่ยนและศึกษ�ดูง�นตล�ดท้องถิ่นของเกษตรกร
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กระบวนก�รที่ 2: ประชุมห�รือร่วมกับกลุ่มเกษตรกร 
เพื่อห�รูปแบบก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

 หลังจ�กก�รศึกษ�ข้อมูลก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่
ผูบ้รโิภคแลว้ ไดน้ำ�ขอ้มลูทีไ่ดร้บัม�ห�รอืรว่มกบัเกษตรกรถงึชอ่งท�งก�รจดั
จำ�หน�่ยผลผลติผลติภณัฑท์ีเ่หม�ะสมกบัเกษตรกร ทัง้ทีเ่ป็นก�รต่อยอดหรอื
ขย�ยผลจ�กช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยแบบเดิม และช่องท�งก�รจัดจำ�หน�่ย
ใหม่ๆ ต�มคว�มต้องก�รและคว�มพร้อมของเกษตรกร 

 ผลจ�กก�รห�รือร่วมกับเกษตรกร พบว่� ก�รข�ยผ่�นระบบ
ออนไลน ์เปน็ชอ่งท�งก�รจดัจำ�หน่�ยทีเ่กษตรกรมคีว�มต้องก�รและ
มีคว�มเหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ก�รแพรรระบ�ดของโควิด-19 ที่ส่ง
ผลกระทบต่อช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยเดิม ไม่ว�่จะเป็นก�รปิดตล�ดภ�ยใน
ชุมชนลงชั่วคร�ว ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรข�ยผลผลิตได้ลดลง มีผลผลิตเหลือ
และเน่�เสียจำ�นวนม�ก เป็นต้น 

 นอกจ�กนี้ก�รพัฒน�ก�รจัดจำ�หน่�ยผลผลิต/ผลิตภัณฑ์แบบ
พรีออเดอร์ ก็เป็นอีกช่องท�งหนึ่งที่ส�ม�รถพัฒน�หรือขย�ยผลต่อไปได้ 
โดยเฉพ�ะก�รเปิดตล�ดพรีออเดอร์ภ�ยในจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตของ
เกษตรกร เพือ่ลดค�่ขนสง่ เพิม่คว�มสะดวกสบ�ย และลดระยะท�งและเวล�
ในก�รขนส่ง รวมทั้งตล�ดพรีออเดอร์สำ�หรับลูกค�้ทั่วไป
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ประชุมว�งแผนก�รพัฒน�ผลผลิตและผลิตภัณฑ์เพื่อขย�ยช่องท�งตล�ดของเกษตรกร

กระบวนก�รที่ 3: จัดทำ�/ทบทวนแผนธุรกิจ
ก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

 เมื่อได้ช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ต�มคว�มต้องก�ร
ของกลุ่มเกษตรกรแลว้ เกษตรกรตอ้งจดัทำ�แผนธรุกจิหรอืทบทวนแผนธรุกจิ
ท่ีเคยจัดทำ�ไว้ เพ่ือนำ�ม�ใช้เป็นแนวท�งก�รในก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รจัด
จำ�หน่�ย ห�กเกษตรกรกลุ่มใดเคยจัดทำ�แผนธุรกิจแล้ว ให้นำ�แผนธุรกิจนั้น
ม�ทบทวนใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและเหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน
ม�กยิง่ขึน้ หรอืมกี�รจดัทำ�แผนธรุกิจขึน้ม�ใหมก่ไ็ด ้เพือ่วเิคร�ะหว์�่ผลผลติ/
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่นั้น จะมีเส้นท�งท�งก�รตล�ดอย่�งไร โดยเร่ิมต้ังแต่ก�ร
วิเคร�ะห์จุดเด่นของผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ใครคือกลุ่มลูกค้� ก�รสื่อส�รและ
ระบบขนส่ง คว�มสัมพันธ์ต่อลูกค�้ ก�รปิดก�รข�ย สร้�งและรักษ�แบรนด์ 
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ช่องท�งก�รตล�ด (ท่ีม�ของร�ยได้) เป็นต้น (ดูแผนภ�พที่ 6 แผนธุรกิจ
ก�รกระจ�ยสินค้�ของเกษตรกร) 

แผนภ�พที่ 6 แผนธุรกิจก�รกระจ�ยสินค้�ของเกษตรกร
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กระบวนก�รที่ 4: พัฒน�และยกระดับก�รกระจ�ย
และบริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภค 

 • กิจกรรมผู้บริโภค 
 ตล�ดน�เคียงเมืองซึ่งเป็นตล�ดพรีออเดอร์ ท่ีมีผู้บริโภคในหมู่บ้�น
เพอรเ์ฟคเพลส นนทบุรนีัน้ เปน็ตล�ดทีม่กี�รเชือ่มตอ่ผูผ้ลติและผูบ้ริโภคผ�่น
กจิกรรมท่ีดำ�เนนิง�นกบัผูบ้รโิภคซึง่เปน็กจิกรรมเพือ่สขุภ�พ อ�ท ิก�รจดัทำ�
เมนูอ�ห�รเพื่อสุขภ�พ ก�รจัดแสดงผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต เป็นต้น 
เป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนเป็นประจำ�ที่หมู่บ้�นเพอร์เฟคเพลส ทำ�ให้ผู้บริโภคได้
ทำ�คว�มรูจ้กัเกษตรกร เข�้ใจและเชือ่มัน่ในผลติภณัฑ์/ผลผลติม�กยิง่ขึน้ รวม
ทั้งเป็นก�รสร้�งผู้บริโภคประจำ�ได้เป็นอย่�งดี 

 แต่อย่�งไรก็ต�ม จ�กก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�ก�รทำ�กิจกรรมกับ
ผู้บริโภคยังอยู่ในวงจำ�กัดเฉพ�ะผู้บริโภคในหมู่บ้�นเพอร์เฟคเพลสเท่�นั้น 
ก�รขย�ยสู่ผู้บริโภคในวงกว้�งจึงมีคว�มจำ�เป็นเพ่ือสร้�งก�รเข้�ถึงบริก�ร
อ�ห�รปลอดภัยให้ม�กยิ่งขึ้น

 • พัฒน�สู่ก�รข�ยออนไลน์
ในปีนี้โครงก�รได้ยกระดับช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของ
เกษตรกรจ�กช่องท�งเดิม ไม่ว่�จะเป็นก�รจัดจำ�หน่�ยในตล�ดท้องถ่ิน 
ผ่�นระบบพ่อค้�คนกล�ง หรือระบบพรีออเดอร์ ม�เป็นก�รก�รจัดจำ�หน�่ย
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ผ่�นระบบออนไลน์ ซึ่งกำ�ลังเป็นกระแสที่ได้รับก�รตอบ
รบัจ�กลูกค�้เพิม่สงูขึน้เรือ่ยๆ โดยเฉพ�ะในสถ�นก�รณก์�รแพร่ระบ�ดของ
โควดิ-19 ทีม่กี�รทำ�ง�นทีบ่�้น หรอืมกี�รปดิตล�ดหล�ยแหง่ลง ก�รข�ยผ�่น
ระบบออนไลน์จึงเป็นก�รอุดช่องว่�งท�งก�รตล�ดในรูปแบบเดิม 
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 แต่อย�่งไรก็ต�ม ก�รข�ยผ�่นระบบออนไลนน์ี ้เป็นชอ่งท�งทีเ่กษตรกร
ส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยและยังไม่มีประสบก�รณ์ตรง ทั้งๆ ที่มีผลผลิต/
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภ�พและมีคว�มหล�กหล�ย แต่ยังคงมีก�รจัดจำ�หน่�ย
เหมอืนๆ ผลผลิต/ผลติภณัฑท์ัว่ๆ ไป จงึข�ดคว�มเปน็เอกลกัษณ/์อตัลกัษณ์ 

ก�รข�ยผ่�นระบบออนไลน์เป็นอีกช่องท�งหนึ่งท่ีส�ม�รถสร้�งเอกลักษณ์/
อัตลักษณ์เฉพ�ะให้กับผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ได้

 โครงก�รจึงจัดให้มีก�รอบรมก�รข�ยผ่�นระบบออนไลน์ โดยติดต่อ
ทีมวิทย�กรที่มีคว�มเช่ียวช�ญม�อบรมให้กับเกษตรกรที่สนใจผ่�นระบบ 
Zoom Meeting เมื่อวันที่ 16-17, 23-24, 30-31 ตุล�คม 2564 โดยมีกลุ่ม
เกษตรกรที่สนใจเข้�ร่วมอบรม 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด
สระบุรี (กลุ่มวิส�หกิจชุมชนปันสุขออร์แกนิค กรุ๊ป และ กลุ่มวิส�หกิจชุมชน
เกษตรพร้อมใจบ้�นโพธ์ิพร้อมจิต) กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยน�ท 
(กลุ่มวิส�หกิจชุมชนร้อยใจบ�งขุด กลุ่มส่งเสริมก�รเกษตรครบวงจร กลุ่ม
ปลกูผกัอนิทรยีบ์�้นวัดพระแกว้ และกลุม่อสม.รพ.สต.บ�งขดุ) กลุม่เกษตรกร
ในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มพันธมิตรก�รเกษตรบ้�นน�งบวช) กลุ่ม
เกษตรกรจังหวัดก�ญจนบุรี (กลุ่มวิส�หกิจชุมชนพอใจในวิถีพอเพียง) และ

โครงก�ร
จัดอบรม
ก�รข�ย
ผ่�นระบบ
ออนไลน์
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กลุม่เกษตรกรในจงัหวดัพษิณโุลก (กลุม่วสิ�หกจิชุมชนบ�้นมงุเกษตรยัง่ยืน) 
เนื้อห�ก�รอบรม ประกอบด้วย 1) ก�รเรียนรู้ก�รตล�ดออนไลน์เบ้ืองต้น 
2) ต้องเตรียมตัวอะไรบ้�งสำ�หรับก�รข�ยออนไลน์ 3) ก�รถ่�ยภ�พและ
ก�รเขยีน Content สำ�หรบัก�รตล�ดออนไลน ์4) รู้จกัช่องท�งก�รข�ยสนิค้�
และวิธีก�รข�ยสินค้�

กิจกรรมก�รอบรมตล�ดออนไลน์สำ�หรับเกษตรกร

 ผลก�รอบรมพบว่� เกษตรกรมีคว�มพึงพอใจก�รอบรมและได้รับ
คว�มรู้ และมีเกษตรกรนำ�เนื้อห�ส�ระบ�งช่วงบ�งตอนไปปรับใช้ ได้แก่ 
กลุ่มปลูกผักอินทรีย์บ้�นวัดพระแก้ว ได้นำ�ผักสลัดที่ข�ยได้น้อยไปรวมกับ
ผกัสลดัประเภทอืน่ทีข่�ยไดม้�ก เพือ่เพิม่ปริม�ณก�รข�ยผักสลัดชนดิท่ีข�ย
ไดน้อ้ย รวมทัง้เทคนคิก�รปลกูผกับรเิวณหน�้บ�้นเพือ่ใหค้นทีผ่่�นไปม�เหน็
แปลงผักและสะดุดต� 

 แต่อย่�งไรก็ต�มจ�กก�รสะท้อนของเกษตรกรที่เข้�รับก�รอบรม 
พบสิ่งที่ต้องพัฒน�ต่อ โดยพบว่� เนื้อห�ก�รอบรมโดยรวมยังย�กสำ�หรับ
เกษตรกรที่ไม่มีคว�มรู้เร่ืองก�รข�ยออนไลน์เลย เนื่องจ�กเกษตรกรส่วน
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ใหญ่เป็นผู้สูงวัย ยังไม่คุ้นเคยกับหน้�ต�ของช่องท�งก�รข�ยออนไลน์ จะ
มีเพียงเกษตรกรบ�งคนที่เป็นคนรุ่นใหม่และมีคว�มพร้อมรับกับระบบก�ร
ข�ยออนไลน์ ซึ่งเสียงสะท้อนนี้นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�เนื้อห�ส�ระของก�รอบรม
ออนไลน์ที่เหม�ะสมกับเกษตรกรต่อไป

ตัวอย่�งผลง�นก�รถ่�ยภ�พเพื่อนำ�เสนอผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร

ขั้นตอนที่ 5: พัฒน�ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ 

 ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ เป็นเนื้อห�หนึ่งที่โครงก�รได้ส่ง
เสริมให้เกษตรกรได้มีคว�มรู้และนำ�คว�มรู้ไปใช้ในก�รสร้�งแบรนด์ โลโก้
สนิค้� และบรรจภุณัฑ ์เพือ่สร�้งเอกลกัษณใ์ห้กับผลติภณัฑ ์โดยโครงก�รได้
จดัให้มกี�รอบรมก�รออกแบบแบรนด์ โลโกส้นิค้� และบรรจุภณัฑ ์ให้กบักลุม่
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เกษตรกร โดยเริ่มจ�กก�รให้คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแบรนด์ โลโก้สินค�้ และ
บรรจุภัณฑ์ ว่�มีกี่ประเภท อะไรบ�้ง และเกษตรกรชอบหรือสนใจประเภท
ไหน ซึ่งวิทย�กรจะออกแบบแบรนด์ โลโก้สินค้� และบรรจุภัณฑ์ของสินค้�
ให้เป็นร่�ง และนำ�ไปพัฒน�รูปแบบต่อและส่งกลับม�ให้เกษตรกร

 ซึ่งก�รที่เกษตรกรมีแบรนด์ โลโก้สินค้� และบรรจุภัณฑ์เป็นของตัว
เอง จะช่วยให้ลูกค้�ส�ม�รถจดจำ�สินค้�ได้ง่�ย เป็นก�รสื่อส�รถึงเรื่องร�ว/
ตัวตน หรือเอกลักษณ์เฉพ�ะของสินค�้หรือชุมชนนั้นๆ  

กิจกรรมก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ของเกษตรกร

 แต่อย่�งไรก็ต�ม จ�กเวทีถอดบทเรียนเมื่อสิ้นสุดโครงก�ร พบว่� 
เกษตรกรส่วนใหญ่สะท้อนถึงก�รพัฒน�คุณภ�พตัวผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ดี
ขึ้นกว่�เดิม รวมทั้งก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จ�กผลิตภัณฑ์เดิม อ�ทิ นำ�
กลว้ยกวนไปทำ�ไสข้นมไหว้พระจนัทรแ์ทนทีก่�รข�ยเพยีงกลว้ยกวน เปน็ตน้ 

ขั้นตอนที่ 6: ติดต�ม ประเมินผล และถอดบทเรียน

 ก�รติดต�ม ประเมินผล และถอดบทเรียนด�้นก�รกระจ�ยและบริก�ร
อ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภค มีคว�มสำ�คัญในก�รทำ�ให้เกษตรกรรู้ว่�ต้อง
ปรับปรุง/พัฒน�ก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภคอย�่งไร 
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 ก�รตดิต�มผลก�รดำ�เนนิง�นมหีล�กหล�ยวิธ ีอ�ท ิเจ�้หน�้ทีโ่ครงก�ร
ลงพื้นที่ติดต�มด้วยก�รพบปะ พูดคุย กับเกษตรกร วิธีก�รโทรศัพท์เพื่อ
ติดต่อพูดคุยแบบไม่เป็นท�งก�รกับเกษตรกรเป็นระยะ นอกจ�กนี้ยังได้จัด
ประชมุสรปุผลก�รข�ยประจำ�เดอืน โดยเกษตรกรตอ้งมกี�รจดบนัทกึผลก�ร
ข�ยผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ แล้วนำ�ม�วิเคร�ะห์ร่วมกันเป็นประจำ�ทุกเดือน

 ก�รตดิต�มผลก�รดำ�เนนิง�น และปญัห�อปุสรรคทีพ่บในก�รกระจ�ย
และบรกิ�รอ�ห�รปลอดภยัสูผู่บ้รโิภค จะนำ�ไปสูก่�รวเิคร�ะหเ์พือ่ห�แนวท�ง
แกไ้ข/ปรบัปรงุ รวมทัง้ก�รเชญิวทิย�กร/ผูเ้ชีย่วช�ญในด�้นต�่งๆ ม�ใหค้ว�มรู ้
คำ�แนะนำ�แกเ่กษตรกร เพือ่นำ�ไปสูก่�รพฒัน�ระบบด�้นก�รก�รกระจ�ยและ
บริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

 เมื่อสิ้นสุดระยะเวล�โครงก�ร ได้จัดให้มีก�รถอดบทเรียนร่วมกัน ซึ่ง
ก�รถอดบทเรียนจะเป็นก�รรวบรวมผลก�รดำ�เนินง�นตลอดระยะเวล�
โครงก�ร ม�วิเคร�ะห์ผลกำ�ไรข�ดทุน ปัญห�อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง และ
ก�รพัฒน�ก�รกระจ�ยและบรกิ�รอ�ห�รปลอดภยัสูผู่บ้รโิภคในแตล่ะรปูแบบ 
เพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ปรับปรุงให้ดีขึ้น

ก�รจดบันทึกและสรุปผลก�รข�ยผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ข้�วส�รของเกษตรกร

34
คู่มือการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
การกระจายและบริการ
อาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค



35
คู่มือการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

การกระจายและบริการ
อาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

ส่วนที่ 

 ผลจ�กก�รดำ�เนนิง�นเพือ่พฒัน�พืน้ทีต่น้แบบก�รกระจ�ยและบริก�ร
อ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ทำ�ให้เกิดรูปแบบก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�ร
ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ได้แก่ 1) ตล�ดน�เคียงเมือง: ตล�ดพรีออเดอร์สำ�หรับ
คนเมือง 2) ตล�ดพอใจในวิถีพอเพียง: ตล�ดออนไลน์ของคนรักษ์สุขภ�พ 

3.1 ผลก�รดำ�เนินง�น 

 3.1.1 ตล�ดน�เคียงเมือง: ตล�ดพรีออเดอร์สำ�หรับคนเมือง
 ตล�ดน�เคียงเมืองเกิดจ�กแนวคิดในก�รรวบรวมผลผลิต/ผลิตภัณฑ์
ของเกษตรกรที่เข้�ร่วมโครงก�รม�ตั้งแต่ระยะแรกจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็น
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่�ของเกษตรกรที่ได้ปรับเปลี่ยนวิถีก�รผลิตโดย
พึ่งพ�ส�รเคมีม�เป็นก�รผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ เพ่ือสุขภ�พท่ีดีทั้งของ
ผูผ้ลิตและผูบ้รโิภค รวมถงึเปน็ก�รลดตน้ทนุก�รผลติทีไ่มจ่ำ�เปน็และทำ�ล�ย
สิง่แวดลอ้ม ซึง่ก�รห�/เพิม่ชอ่งท�งก�รจัดจำ�หน�่ยให้กับเกษตรกร เปน็ก�ร
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรมีกำ�ลังใจในก�รปรับเปลี่ยนวิถีก�รผลิต 

ผลที่เกิดจากกระบวนการการพัฒนา

พื้นที่ต้นแบบการกระจายและบริการ

อาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค 



โดยผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรจะถูกส่งม�ยังผู้บริโภคที่อยู่ในหมู่บ้�น
เฟอร์เฟคเพลส จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของมูลนิธิ 

 ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ในตล�ดน�เคียงเมืองมีคว�มหล�กหล�ย 
อ�ทิ หมวด พืชผัก ผลไม้ ผลผลิตจ�กสัตว์ ข้�วและธัญพืช เครื่องปรุง 
ช� ของใช้ในชีวิตประจำ�วัน เป็นต้น

 มูลนิธิ เป็นผู้ดำ�เนินก�รรวบรวมผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของ
เกษตรกรในโครงก�ร ต�มร�ยก�รส่ังซื้อล่วงหน้�หรือพรีออเดอร์ 
ของลูกบ้�นในหมู่บ้ �นเฟอร์ เฟคเพลส  โดยจะปิดรับออเดอร์
ทุกวันศุกร์ เวล� 21.00 น. ผ่�นเพจตล�ดน�เคียงเมือง และทุกวัน
อังค�รจะมีเกษตรกรกลุ่มปันสุขรวบรวมผลผลิตที่เป็นพืช ผัก ผลไม้ 
ไข่ไก่ จ�กเกษตรกรท่ีเป็นสม�ชิกกลุ่มและเพื่อนเกษตรกรกลุ่มอ่ืนที่
มีก�รผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ม�ส่งให้ที่มูลนิธิ และเจ้�หน้�ที่ของมูลนิธิจะ
เป็นผู้จัดส่งผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคถึงบ�้นต�มร�ยก�รสั่งซื้อ

 ผลก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม� ตล�ดน�เคียงเมืองได้รับก�รตอบรับเป็น
อย�่งดีจ�กผู้บริโภคภ�ยในหมู่บ้�น หลังจ�กได้เปิดตัวเมื่อเดือนพฤษภ�คม 
2564 ปัจจุบันมีสม�ชิกในไลน์กลุ่มน�เคียงเมือง 83 คน และในปี 2564 มี
ยอดร�ยไดท้ัง้หมด 134,942 บ�ทและมีเงนิเข�้กองทนุเกษตรกร 28,699 บ�ท 
ร�ยก�รผลผลติ/ผลิตภณัฑท์ีม่ยีอดสัง่ซ้ือสูงสดุ ไดแ้ก ่พชืผกัและผลผลติจ�ก
สตัว ์ซึง่เปน็วตัถดิุบท่ีต้องใชเ้พ่ือก�รบริโภคทกุวนั ยิง่เปน็วตัถุดบิอินทรยีแ์ล้ว
ยิ่งทำ�ให้มียอดข�ยที่ดีม�อย่�งต่อเนื่อง 

 ตล�ดน�เคียงเมืองไม่ได้เป็นแค่ตล�ดที่มีก�รซื้อข�ยผลผลิต/
ผลติภณัฑจ์�กเกษตรกรเท่�นัน้ แตต่ล�ดน�เคียงเมอืงยังเปน็พืน้ทีท่ีเ่ชือ่มโยง
เรือ่งร�วของเกษตรกรท่ีปรบัเปลีย่นวธิคิดิและวถิกี�รผลติสูเ่กษตรอนิทรยี ์ก�ร
บอกเล่�ขั้นตอนก�รผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจและ
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เกดิก�รยอมรบัในร�ค�ของผลผลติเกษตรอินทรยีท์ีส่งูกว�่ร�ค�ผลผลติทัว่ไป 
แต่เป็นผลผลิตที่มีผลต่อสุขภ�พ ในขณะที่กลุ่มผู้บริโภคได้แชร์เมนูอ�ห�ร
ที่เป็นผลผลิตอินทรีย์จ�กเกษตรกร มีก�รแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์สุขภ�พ 
ซึ่งถือได้ว่�เป็นรูปแบบตล�ดที่นอกจ�กเป็นพื้นที่ซื้อข�ยแล้ว ยังเป็นพื้นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงเรื่องร�วของเกษตรกรสู่ผู้บริโภคอีกด้วย

 ถงึแม้ตล�ดน�เคยีงเมืองจะเหม�ะสมกบัผูบ้รโิภคในสงัคมเมอืง โดยมี
ยอดก�รสั่งซื้อผลผลิตอย่�งต่อเนื่องก็ต�ม ตล�ดน�เคียงเมืองยังคงต้อง
มีก�รพัฒน�เพื่อต่อยอดและขย�ยสู่ผู้บริโภคในวงกว้�งม�กขึ้น เพื่อ
รองรบัผลผลติของเกษตรกรทีม่เีพิม่ม�กขึน้ ในขณะเดยีวกนักเ็ปน็ก�ร
ขย�ยฐ�นผู้บริโภคที่รักษ์สุขภ�พ เป็นช่องท�งหนึ่งในก�รส่งเสริมสุขภ�พ 
ซึง่จ�กประสบก�รณแ์ละบทเรยีนทีผ่่�นม� พบว�่ ตล�ดน�เคยีงเมืองส�ม�รถ
ขย�ยสู่ผู้บริโภคทั่วไปที่สนใจสั่งสินค้�ออนไลน์โดยเฉพ�ะพืชผักผลไม้ ซึ่ง
ต้องก�รคว�มรู้และก�รแชร์ประสบก�รณ์จ�กองค์กร/กลุ่มที่ดำ�เนินง�นด้�น
ก�รขนส่งพชืผกัผลไม ้ของสด หรอืของแตกหกัเสยีห�ยง�่ย เพือ่ใหผ้ลผลติ/
ผลิตภณัฑถ์งึมอืผูบ้รโิภคอย่�งรวดเรว็ ไม่เน�่เสยี ซึง่สอดคลอ้งกับวถิชีวิีตใหม่
ของคนในสังคมปัจจุบันที่ต้องก�รคว�มสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องออกจ�ก
บ�้นไปห�ซื้อ และยอมจ่�ยในร�ค�แพง 

ตัวอย่�งร�ยก�ร
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์
ตล�ดพรีออเดอร์

น�เคียงเมือง
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 3.1.2 ตล�ดพอใจในวิถีพอเพียง: ตล�ดออนไลน์ของคนรักษ์
สุขภ�พ
 ตล�ดพอใจในวถีิพอเพยีง เปน็ตล�ดออนไลนข์องคนรกัษส์ขุภ�พ เกดิ
จ�กก�รรวมกลุม่ของเกษตรกรทีผ่ลติพชืสมนุไพรอินทรย์ีและพชืผกัสวนครวั
ภ�ยในชุมชน ตำ�บลหนองกร่�ง อำ�เภอบ่อพลอย จังหวัดก�ญจนบุรี โดย
เกษตรกรมีแนวคดิในก�รตอ่ยอดผลผลติจ�กพชืสมนุไพรอินทรียแ์ละพชืผกั
สวนครัวที่มีก�รผลิตโดยสม�ชิกกลุ่มอยู่แล้ว โดยก�รแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ในชีวิตประจำ�วัน และอ�ห�รแปรรูปที่ส�ม�รถเก็บไว้เพื่อบริโภคได้
เป็นเวล�น�น ภ�ยใต้แนวคิดก�รลดก�รใช้ส�รเคมีกับร�่งก�ย นอกจ�กนี้ยัง
เป็นก�รส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภ�พดี และมีร�ยได้จ�กผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มเกษตรกรที่ผ่�นม� ได้รับก�รสนับสนุนจ�กกองทุน
เพ่ือคว�มเสมอภ�คท�งก�รศกึษ� (กสศ.) ในก�รสนบัสนนุงบประม�ณ ก�ร
พัฒน�ศักยภ�พและอ�ชีพให้กับเกษตรกร รวมทั้งได้รับก�รสนับสนุนจ�ก
สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอบ่อพลอยในก�รหนุนเสริมคว�มรู้และเทคนิคด้�น
เกษตรอินทรีย์ ก�รแปรรูป ก�รตล�ด และก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ 

ตัวอย�่งร�ยก�ร
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์
ตล�ดพรีออเดอร์

น�เคียงเมือง
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 เมื่อกลุ่มเกษตรกรได้ม�เข้�ร่วมกับโครงก�ร ทำ�ให้เกิดก�รขย�ยผล
ด�้นก�รตล�ด/ก�รข�ยผลติภณัฑสู่์ก�รข�ยผ�่นชอ่งท�งตล�ดออนไลน ์โดย
โครงก�รเป็นตัวกล�งในก�รเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรสู่ผู้บริโภค
ทั่วไปท่ีรักษ์สุขภ�พผ่�นเพจ ทำ�ให้กลุ่มเกษตรกรส�ม�รถเพิ่มช่องท�งก�ร
จำ�หน�่ยผลติภณัฑ์อกีชอ่งท�งหน่ึงทีท่นัสมยั กำ�ลงัอยูใ่นกระแส และมีคว�ม
เหม�ะสมกับวิถีชีวิตใหม่ในยุคโควิด-19 

 ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่�งก�ย ได้แก่ 
แชมพูสระผมสมุนไพร ครีมนวดผมสมุนไพร สบู่สมุนไพร และสเปรย์
ตะไคร้ไล่ยุง และผลิตภัณฑ์อ�ห�รและเครื่องดื่ม ได้แก่ น้ำ�พริกมะม่วงห�ว 
มะน�วโห่ น้ำ�พริกคั่วกล้วย ช�สมุนไพร และกล้วยกระจก 

 แตอ่ย�่งไรกต็�ม ก�รข�ยผ่�นระบบออนไลนย์งัคงตอ้งก�รก�รพฒัน�
อย�่งตอ่เนือ่ง ท้ังจ�กก�รทีเ่ป็นช่องท�งทีม่กี�รแขง่ขนัสงู และตอ้งมกี�รสร้�ง
คว�มเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภคว่�เป็นสินค้�ที่มีคุณภ�พ มีร�ค�และโปรโมชั่น 
ทีด่ ีก�รจ�่ยค�่บรกิ�รใหก้บัเพจเพือ่สร�้งก�รมองเหน็เพจใหก้บัผูบ้รโิภคม�ก
ขึ้น หรือระบบก�รสรุปยอดก�รสั่งซื้อ เป็นต้น 

ตัวอย�่งผลิตภัณฑ์จัดจำ�หน่�ยผ่�นช่องท�งตล�ดออนไลน์ เพจพอใจในวิถีพอเพียง
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3.2 ผลลัพธ์ก�รดำ�เนินง�น

 ก�รพัฒน�พื้นที่ต้นแบบก�รกระจ�ยและบริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่
ผู้บริโภค เป็นก�รพัฒน�ช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของ
เกษตรกรท่ีปรับเปลี่ยนวิถีก�รผลิตสู่เกษตรอินทรีย์ หรือมีผลิตภัณฑ์ท่ีต่อย
อดอ�ชีพเกษตรกรเดิม เพื่อให้เกษตรกรมีคว�มมั่นใจว่�ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์
ของตนเองมีชอ่งท�งก�รจดัจำ�หน�่ยไดอ้ย�่งแนน่อน ซึง่เป็นชอ่งท�งก�รจัด
จำ�หน�่ยทีน่อกเหนอืจ�กช่องท�งปกตขิองเกษตรกรทีม่กัจะเปน็ตล�ดทอ้งถ่ิน
และผ่�นระบบพ่อค้�คนกล�ง

 ซึ่งผลจ�กก�รเพิ่มช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยผ่�นระบบออนไลน์ และ
ตล�ดพรีออเดอร์ ต�มที่ได้กล�่วไว้ข้�งต้น ทำ�ให้เกิดผลลัพธ์ที่สำ�คัญดังนี้

 3.2.1 มีร�ยได้เพิ่ม มีเงินออม และมีเงินเพื่อก�รชำ�ระหนี้
 จ�กก�รที่เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนวิถีก�รผลิตม�เป็นเกษตรอินทรีย์
และมีก�รจัดห�ช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยผลผลิต/ผลิตภัณฑ์น้ัน ทำ�ให้พบว่� 
เกษตรกรมีร�ยไดเ้พิม่จ�กก�รประกอบอ�ชพีเกษตรกรรมดัง้เดมิของตนเอง 
โดยเกษตรกรมีร�ยได้เพ่ิมเฉลี่ย 1000 บ�ทต่อเดือน นอกจ�กนี้ยังพบว่� 
เกษตรกรได้จัดสรรร�ยได้ที่เพิ่มขึ้นม�ส่วนหนึ่งให้เป็นเงินออม โดยพบว่� 
ทำ�ให้เกษตรกรบ�งร�ยส�ม�รถนำ�เงินไปชำ�ระหนี้ได้บ�งก้อน ทำ�ให้หนี้สิน
บรรเท�ลงได้บ�้ง 

 3.2.2 เกิดกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร
 ตล�ดน�เคียงเมือง เป็นตล�ดที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิ เพื่อรวบรวม
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรสู่บริโภคในหมู่บ้�นเพอร์เฟคเพลส ร�ย
ได้ที่ได้รับเมื่อหักค่�ใช้จ่�ยแล้ว ส่วนหนึ่งได้จัดทำ�เป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรทีป่รับเปลีย่นวถิกี�รผลิตสูเ่กษตรอินทรียโ์ดยเฉพ�ะเกษตรกรทีอ่ยู่
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ในระยะปรับเปลี่ยนที่มีผลผลิตและร�ยได้ลดลง สำ�หรับ “กองทุนรักษ�ที่ดิน
ผืนสุดท้�ย” เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้เกษตรกร ช�วน� รักษ�ที่ดินทำ�
กินไว้สำ�หรับก�รประกอบอ�ชีพสร้�งร�ยได้ให้ครอบครัวและชุมชน ป้องกัน
ไมใ่หท้ีด่นิหลดุมอืไปเปน็ของน�ยทนุ โดยเกษตรกรส�ม�รถใชส้ทิธิกูไ้ด ้ตอ้ง
เป็นสม�ชิกกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้�หม�ย มีก�รออมทุกเดือน มีแผนก�ร
ประกอบอ�ชพีท่ีส�ม�รถปฏิบัตไิด้จรงิ ทัง้นีเ้พือ่นำ�เงนิม�ชำ�ระหนีใ้หไ้ดอ้ย�่ง
ต่อเนื่อง

ตัวอย�่งเกษตรกรที่ปรับวิถีก�รผลิตและส�ม�รถลดภ�ระหนี้สิน
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ส่วนที่ 

 ตล�ดพรีออเดอร์ และตล�ดออนไลน์ เป็นช่องท�งก�รกระจ�ยและ
บรกิ�รอ�ห�รปลอดภยัสูผู่บ้รโิภคทีเ่กดิขึน้จ�กก�รดำ�เนนิง�นโครงก�ร เป็น
ชอ่งท�งก�รจดัจำ�หน�่ยท่ีชว่ยใหเ้กษตรกรไดจ้ดัจำ�หน�่ยผลผลติ/ผลติภณัฑ์
ได้ม�กขึ้น นอกเหนือจ�กช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยในตล�ดท้องถิ่นและ
พ่อค�้คนกล�ง ซึ่งเป็นช่องท�งก�รจัดจำ�หน�่ยปกติของเกษตรกร ซึ่งตล�ด
พรีออเดอร์ และตล�ดออนไลน์ เป็นช่องท�งท�งก�รตล�ดท่ีพบท้ังปัจจัย
เอื้อ ข้อจำ�กัดหรือปัญห�อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง 
ดังต่อไปนี้

4.1 ตล�ดพรีออเดอร์
 4.1.1 ตล�ดพรีออเดอร์พืช ผัก ผลไม้ และของสด เป็นช่องท�ง
ท�งก�รตล�ดที่ลดคว�มเส่ียงด้�นก�รผลิต ตรงต�มคว�มต้องก�รผู้บริโภค 
แต่มีข้อจำ�กัดด�้นผลผลิตพื้นบ้�น 

 ตล�ดพรีออเดอร์ที่โครงก�รจัดทำ�ขึ้น เป็นตล�ดที่ผู้บริโภคนิยมสั่งพืช 
ผัก ผลไม้ ไข่ไก่ และของสดอ่ืนๆ ซึ่งผู้ผลิตจะผลิตต�มร�ยก�รส่ังซื้อของ
ผูบ้รโิภค ทำ�ใหผู้บ้รโิภคไดผ้ลผลติ/ผลติภณัฑ์ต�มคว�มตอ้งก�ร แตอ่ย�่งไร

ส่วนที่ 

ปัจจัยเอื้อ/ข้อจำากัด/

สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อเนื่อง
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ก็ต�ม ก�รผลิตต�มร�ยก�รสั่งซื้อของผู้บริโภคโดยเฉพ�ะผู้บริโภคในเมือง
นั้น อ�จกล�ยเป็นข้อจำ�กัดด้�นก�รผลิตพืชผักผลไม้ท้องถิ่น ซึ่งมักพบว่� 
ผู้บริโภคในเมืองอ�จไม่รู้จักและไม่มีก�รสั่งซื้อ

 แต่อ�จไม่ใช่เรื่องย�กอีกต่อไป เมื่อพื้นที่ก�รตล�ดพรีออเดอร์ของ
โครงก�ร เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้มีโอก�สรู้จักและเรียนรู้วิถี
ของกันและกัน ก�รสื่อส�รเรื่องพืชผักผลไม้พื้นถิ่นจึงส�ม�รถทำ�ได้ผ่�นเพจ
ของตล�ดน�เคยีงเมือง เพือ่ให้เกดิก�รบริโภคผลผลติภ�ยในทอ้งถ่ินทีม่กี�ร
ปลูกต�มฤดูก�ลและมักมีสรรพคุณเป็นย� เหม�ะแก่คนรักษ์สุขภ�พ

 4.1.2 ตล�ดพรีออเดอร์พืช ผัก ผลไม้ และของสด เหม�ะกับก�ร
ขนส่งตรงถึงผู้บริโภค แต่กล�ยเป็นข้อจำ�กัดห�กผู้บริโภคอยู่ไกลเกินไป 

 ก�รจัดส่งพืชผักผลไม้และของสดอื่นๆ ต�มร�ยก�รสั่งซื้อนี้ โครงก�ร
ใช้ก�รจัดส่งตรงถึงบ้�นให้กับผู้บริโภค เนื่องจ�กมีเครือข่�ยเกษตรกรที่รับ
หน้�ท่ีขนส่งผลผลิตส่งตรงถึงมูลนิธิ ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้�นเพอร์เฟคเพลสที่
ผูบ้รโิภคทัง้หมดอ�ศยัอยู ่คอื เครือข�่ยเกษตรกรในกลุม่วิส�หกิจชมุชนปนัสุข 
ทีม่ทีีต่ัง้กลุม่และสม�ชกิเกษตรกรอยูท่ี่จังหวัดสระบุรี  ท่ีอยูไ่มไ่กลจ�กหมูบ้่�น
เพอร์เฟคเพลส จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นปัจจัยเอื้อที่สำ�คัญในก�รทำ�ให้ตล�ด
พรีออเดอร์ของโครงก�ร ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้โดยไม่มีปัญห�อุปสรรค

 แต่อย่�งไรก็ต�ม ตล�ดพรีออเดอร์พืช ผัก ผลไม้ และของสด ที่ใช้วิธี
ก�รส่งผลผลิตตรงถึงมือผู้บริโภค กล�ยเป็นข้อจำ�กัดในกรณีที่ผู้บริโภคมี
พ้ืนทีอ่ยูอ่�ศยัไกลเกนิไป ซึง่ห�กโครงก�รต้องก�รขย�ยฐ�นผู้บรโิภคออกไป
ในพ้ืนที่ห่�งไกลกว่�ปัจจุบัน อ�จต้องคำ�นึงถึงก�รสร้�งหรือขย�ยเครือข่�ย
เกษตรกรผู้ผลิตในพ้ืนท่ีอื่นๆ ซึ่งควรเป็นเกษตรกรที่อยู่ในเส้นท�งเดียวกัน
หรือไม่ห่�งไกลจนเกินไป 
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 ในท�งตรงกันข้�ม โครงก�รส�ม�รถพิจ�รณ�ก�รขย�ยกลุ่มผู้บริโภค
ในเมือง หรือผู้บริโภคที่อยู่ในเส้นท�งก�รขนส่งผลผลิตจ�กสระบุรีถึง
กรุงเทพมห�นคร และยังคงรับผลผลิตจ�กเกษตรกรกลุ่มเดิมได้ ซึ่งเป็นอีก
วิธีก�รหนึ่งในก�รเพิ่มร�ยได้ให้กับเกษตรกรร�ยเดิม 

 4.1.3 จัดกิจกรรมกับผู้บริโภคเป็นส่ิงสำ�คัญในก�รขย�ยฐ�น
ผู้บริโภค
 ก�รจัดกิจกรรมผู้บริโภค เป็นวิธีก�รหนึ่งในก�รเชื่อมต่อผู้ผลิตและผู้
บริโภคให้รู้จักและเข้�ใจกระบวนก�รผลิต รวมทั้งเป็นก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่น
ในผลผลติ/ผลติภณัฑข์องเกษตรกร ซึง่ก�รขย�ยฐ�นก�รผู้บริโภคให้เพิม่ม�ก
ขึ้นนั้น จึงจำ�เป็นต้องเพิ่มคว�มถี่ในก�รจัดกิจกรรม ค้นห�รูปแบบกิจกรรมที่
เหม�ะสมกับกลุ่มผู้บริโภค รวมท้ังขย�ย/เพิ่มฐ�นผู้บริโภคนอกเหนือจ�กผู้
บริโภคเดิมในหมู่บ้�นเพอร์เฟคเพลส 

กิจกรรมอบรมให้คว�มรู้และเชื่อมโยงผู้บริโภคกลุ่มน�เคียงเมือง



45
คู่มือการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

การกระจายและบริการ
อาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

4.2 ตล�ดออนไลน์
 4.2.1 ตล�ดออนไลน์ เหม�ะสมกบัผลผลติ/ผลติภณัฑท์ีเ่สยีห�ยย�ก 
จึงเป็นข้อจำ�กัดเรื่องคว�มหล�กหล�ยของผลผลิต/ผลิตภัณฑ์

 ก�รตล�ดออนไลน์ ต้องอ�ศัยก�รขนส่งของบริษัทขนส่งเอกชน หรือ
ก�รไปรษณยีไ์ทย ซึง่กล�ยเปน็ขอ้จำ�กัดท่ีไมส่�ม�รถควบคุมบริก�รก�รขนส่ง
ได้ท้ังหมด ซึ่งแน่นอนก�รขนส่งผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่เสียห�ย/แตกหักย�ก 
จึงมีคว�มเหม�ะสมกับม�กกว่�ก�รขนส่งพืช ผัก ผลไม้ ของสด หรือของ
แตกหัก เสียห�ยง�่ย จึงทำ�ให้ข�ดคว�มหล�กหล�ยของผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ 
แต่ไม่ได้หม�ยคว�มว่�จะไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ ซึ่งโครงก�รต้องมีก�ร
ศึกษ�และพัฒน�ระบบก�รข�ยออนไลน์ต่อไป เพื่อให้มีคว�มเป็นไปได้ใน
ก�รเพิ่มผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ให้มีคว�มหล�กหล�ยม�กขึ้น

 4.2.2 ตล�ดออนไลน์กำ�ลงัเปน็ทีน่ยิมอย่�งม�ก ในขณะเดยีวกนั
ก็มีก�รแข่งขันสูง
 เป็นที่ทร�บกันทั่วไปว่� ก�รข�ยผ่�นระบบออนไลน์กำ�ลังเป็นที่นิยม

กิจกรรมอบรมให้คว�มรู้และเชื่อมโยงผู้บริโภคกลุ่มน�เคียงเมือง
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อย่�งม�ก และดูเหมือนว่�กระแสก�รข�ยออนไลน์นี้ จะไม่ได้ลดคว�มนิยม
ลงแต่อย่�งใด ทำ�ให้ตล�ดออนไลน์มีก�รแข่งขันสูงทั้งในด้�นคุณภ�พ ร�ค� 
ค�่ขนสง่ โปรโมชัน่ หรอืคว�มส�ม�รถในก�รรกัษ�สภ�พสนิค�้ไมใ่หเ้สียห�ย 
รวมทั้งช่องท�งก�รข�ยผ่�นเว็ปเพจ ไลน์แอด ไอจี หรือช่องท�งอื่นๆ ที่ต้อง
เรียนรู้และรู้เท่�ทันอย่�งสม่ำ�เสมอ

 จึงจะเห็นได้ว่� ตล�ดออนไลน์ เป็นคว�มท้�ท�ยใหม่ของโครงก�ร 
ที่ต้องก�รก�รพัฒน�ท้ังผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ และรู้เท่�ทันสื่อต่�งๆ อย่�ง
ไม่หยุดนิ่ง

4.3 พัฒน�ตล�ดท้องถ่ิน
ซึ่งเป็นก�รตล�ดรูปแบบ
เดมิ และเพิม่ชอ่งท�งก�ร
ตล�ดใหม่

 ก ร ะบวนก� รพัฒน�
และยกระดับก�รกระจ�ยและ
บริก�รอ�ห�รปลอดภัยสู่ผู้
บรโิภค เปน็กระบวนก�รสำ�คัญ
ในก�รพัฒน�ระบบก�รตล�ด
เดิมที่เกษตรกรมีอยู่แล้ว และ
เปน็ก�รเพิม่ชอ่งท�งก�รตล�ด
ใหม่ๆ เพื่อเป็นก�รเพิ่มก�ร 
กระจ�ยผลผลิต/ผลิตภัณฑ์
ของเกษตรกรได้ม�กขึ้น

 ก�รจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ข้�วส�รออนไลน์ของเกษตรกร
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 ซึ่งผลก�รดำ�เนินโครงก�ร พบว่� มีคว�มพย�ย�มในก�รเพิ่มช่อง
ท�งก�รจัดจำ�หน่�ยผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ภ�ยในท้องถ่ิน แต่ต้องพบกับ
อุปสรรคก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 ที่ทำ�ให้ต้องหยุดชะงักลง และมอง
ห�ช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ม�แทนที่ก�ร
พัฒน�ก�รตล�ดท้องถิ่น

 แต่ก�รพัฒน�ตล�ดภ�ยในท้องถ่ิน เป็นสิ่งที่ควรดำ�เนินก�รต่อไป
ภ�ยใต้แนวคิดก�รทำ�ตล�ดเล็กแต่มีคุณภ�พ เช่น ตล�ดภ�ยในหมู่บ้�น 
เป็นต้น เป็นก�รจัดตล�ดเฉพ�ะผลผลิต/ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ หรือผลผลิต
ในระยะปรับเปลี่ยน สร้�งจุดเด่นให้กับตล�ดหรือสร้�งคุณค่�ให้กับผลผลิต 
(อ�ทิ ตล�ดเพ่ือสุขภ�พ) ซึ่งตล�ดท้องถิ่นมีจุดแข็งหล�ยประก�ร ไม่ว่�จะ
เป็นก�รประหยัดค่�ขนส่งในระยะไกล ก�รหมุนเวียนผลผลิตในชุมชนเพื่อ
คนในชุมชนโดยเฉพ�ะผู้ที่มีคว�มย�กลำ�บ�กด�้นเศรษฐกิจ เพิ่มก�รเข้�ถึง
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์อ�ห�รปลอดภัย 
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 เม่ือส�ม�รถพัฒน�ใหเ้กิดตล�ดในท้องถ่ินไดแ้ลว้ ค่อยเพิม่ชอ่งท�งก�ร
ตล�ดใหม่ๆ หรือส�ม�รถดำ�เนินก�รไปพร้อมกับก�รพัฒน�ตล�ดภ�ยใน
ท้องถิ่น เพื่อประกันคว�มเส่ียงผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่อ�จเหลือจ�กก�รข�ย
ในตล�ดท้องถิ่น

ก�รออกร้�นจำ�หน่�ยผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร
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4.4 ก�รพัฒน�คุณภ�พผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์

 คุณภ�พของผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ มีคว�มสำ�คัญม�กในก�รทำ�ให้เกิด
จุดเด่น ส�ม�รถแข่งขันและครองใจผู้บริโภคได้ย�วน�น ซึ่งจ�กเวทีถอดบท
เรียนเม่ือส้ินสุดโครงก�ร ทำ�ให้เห็นได้ว่� เกษตรกรมีคว�มต้องก�รพัฒน�
คุณภ�พผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจว่�ส�ม�รถแข่งขันกับ
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์เดียวกันได้ ซึ่งก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์จะหม�ยรวมไปถึง
ก�รพัฒน�กระบวนก�รผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พ อ�ทิ 
ก�รพัฒน�เครื่องจักรกลหรือนวัตกรรมช่วยสีข้�ว เป็นต้น หรือก�รพัฒน�
ผลิตภณัฑเ์ดมิเพือ่เพิม่มลูค�่ อ�ท ินำ�กลว้ยกวนไปเปน็ไส้ขนมไหวพ้ระจนัทร ์
แทนที่ก�รข�ยเพียงกล้วยกวน เป็นต้น 

 นอกจ�กนี้ยังพบว่� เกษตรกรยังต้องก�รพัฒน�บรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม
คว�มสวยง�ม ดึงดูดใจลูกค�้ และหม�ยรวมถึงก�รพัฒน�แบรนด์และโลโก้ 
ซึ่งสิ่งเหล่�นี้ต้องก�รก�รพัฒน�ต่อเนื่องต่อไป
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 ดังนัน้อ�จตอ้งจำ�แนกกลุม่เกษตรกรออกเปน็กลุม่/เกษตรกรทีต่อ้งก�ร
พัฒน�ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ และกลุ่ม/เกษตรกรที่ต้องก�รก�รพัฒน�บรรจุ
ภณัฑ์ หรอืท้ังสองประเภท แลว้จดัห�คว�มรู/้ก�รอบรมใหเ้หม�ะสมกบัคว�ม
ต้องก�ร

4.5 ก�รติดต�มประเมินผลแบบเสริมพลัง (Empowerment) 
ทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง บนฐ�นทุน ศักยภ�พ และ
ภูมิปัญญ�ของเกษตรกร

 โครงก�รได้กำ�หนดให้มีกระบวนก�รติดต�มประเมินผลและถอดบท
เรียนก�รดำ�เนินง�นร่วมกับเกษตรกรเป็นระยะต่อเนื่อง รวมทั้งเมื่อสิ้นสุด
โครงก�ร เพ่ือเป็นก�รพัฒน�ปรบัปรงุก�รดำ�เนนิง�น ก�รประเมนิคว�มสำ�เรจ็
ของโครงก�ร ปัญห�อุปสรรค และแนวท�งก�รดำ�เนินง�นต่อไปในอน�คต

 ซึง่ก�รตดิต�มประเมินผลและถอดบทเรยีน เปน็กระบวนก�รทีโ่ครงก�ร
จัดขึ้นแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกร กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ และภ�คีเครือข�่ย 
ท้ังก�รพบปะพดูคยุแบบเปน็ท�งก�รและไมเ่ปน็ท�งก�ร ก�รประเมนิตนเอง 
หรอืก�รจดัเวทีเพ่ือแลกเปล่ียนเรยีนรู ้ซึง่นบัว�่เปน็กระบวนและเครือ่งมอืทีด่ี
ในก�รนำ�ไปสู่ก�รเรยีนรูแ้ละพฒัน�รว่มกนัตลอดระยะเวล�โครงก�รและก�ร
ทำ�ง�นต่อเนื่องต่อไปในอน�คต 

 แต่อย�่งไรกต็�ม ห�กส�ม�รถเพิม่กระบวนก�ร/เคร่ืองมอืในก�รเสริม
พลัง (Empowerment) ใหก้บัเกษตรกรเปน็ระยะอย�่งตอ่เนือ่ง ภ�ยใตท้นุท�ง
สงัคม ศกัยภ�พ และภมูปิญัญ�ของเกษตรกรและพืน้ท่ี ยิง่จะทำ�ให้เกษตรกร
เกดิคว�มมัน่ใจในก�รเปลีย่นแปลง เป็นก�รตอ่ยอดสิง่ทีเ่กษตรกรมอียู ่ สร�้ง
คว�มภ�คภูมิใจ และก�รตกผลึกท�งคว�มคิด นำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงที่ก่อ
ให้เกิดคว�มยั่งยืนในที่สุด
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 ซึ่งก�รเสริมพลัง เป็นกระบวนก�รท่ีทำ�ให้คน/องค์กร/ชุมชน เป็น
เจ�้ของ มองปญัห�ว�่ส�ม�รถแกไ้ขได ้เสรมิสร�้งสมรรถนะใหเ้กดิคว�มเขม้
แขง็ ทำ�ใหเ้ข�ส�ม�รถชว่ยเหลือตัวเองได ้และนำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงได้ใน
ที่สุด
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