โครงการประกวด “เกษตรกรสานึ กรักบ้านเกิ ด” ประจาปี พ.ศ. 2561
ที่มา
ประเทศไทยนับว่าเป็นฐานการผลิตอาหารทีส่ าคัญสาหรับหล่อเลีย้ งประชากรโลก ด้วยมีความ
อุ ด มสมบูร ณ์ ท่ีห ลากหลายทางชีว ภาพ พืช พัน ธุ์ธ ัญ ญาหาร และการแปรรูป ผลผลิต แต่ ก ารท า
การเกษตรแบบดัง้ เดิมได้ผลผลิตต่ า ทาให้เกษตรกรมีฐานะและสภาพความเป็ นอยู่ยากจน ผนวกกับ
ปญั หาการขยายตัวของเมืองใหญ่ ทาให้พน้ื ทีก่ ารเพาะปลูกลดลง สภาพภูมอิ ากาศเปลีย่ นแปลง เมื่อ
ประชากรเพิม่ มากขึน้ ความต้องการบริโภคก็มมี ากขึน้ เช่นกัน สถานการณ์เหล่านี้ ทาให้เกษตรกรรม
แบบดัง้ เดิมไม่สามารถผลิตอาหารหรือผลผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการ ทาให้มคี วามพยายามเร่ง
การเจริญเติบโตของผลผลิตด้วยการใช้สารเคมีหรือสารปรุงแต่งต่างๆ กลับยิง่ ทาให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศ แนวทางการแก้ไขของปญั หานี้ คือ การดาเนินการ
“เกษตรแบบครบวงจร” คือ รูปแบบการทาเกษตรทีม่ กี ารวางแผน มีทศิ ทาง และคานึงถึงบริบทต่างๆ
อย่างรอบด้าน และใช้เทคโนโลยีการเกษตรทีท่ นั สมัย เกษตรกรรมแบบแม่นยาสูงหรือฟาร์มอัจฉริยะ
นี่คอื เครื่องมือสาคัญที่ช่วยให้เกษตรกรไทยให้มคี วามเป็ นอยู่ท่ีดขี น้ึ และจะส่งเสริมให้ประเทศไทย
ยังคงเป็นผูน้ าด้านการเกษตรของโลกต่อไป
โครงการประกวดเกษตรกรสานึกรักบ้านเกิด ประจาปี พ.ศ.2561 จึงใช้แนวคิด “ผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง” เป็ นแนวคิดสาคัญในการสรรหาเกษตรกรต้นแบบ ซึง่ เป็ นคุณลักษณะทีด่ สี าหรับผูน้ า
เกษตรกรในยุค ไทยแลนด์ 4.0 “ผู้นาการเปลี่ยนแปลง” ในมิติของภาคเกษตรกรรมนัน้ หมายถึง
เกษตรกรที่มวี ธิ คี ดิ อย่างเป็ นระบบ มีความรอบรู้ รู้ลกึ รู้จริง สามารถนาไปประยุกต์และปฏิบตั ิใ ห้
เกิดผลสาเร็จอย่างเป็ นรูปธรรม มีทกั ษะการปรับตัวเพื่อให้ทนั กับกระแสการเปลี่ยนแปลง สามารถ
เชื่อมโยงองค์ประกอบและข้อ มูลต่ างๆ ได้อย่างรอบด้าน เช่น องค์ความรู้การเกษตร การบริหาร
จัดการพื้นที่ แนวคิดพัฒนาสินค้าและการตลาด การรักษาสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น เพื่อช่วยให้การทา
เกษตรประสบความสาเร็จ รวมถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรม สื่อสารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน
เพิม่ รายได้ และสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการทาการเกษตร และร่วมพัฒนาชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งและ
มันคงร่
่ วมกัน โดยทุกขัน้ ตอนต้องอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดและเป้าหมาย เรื่อง การพัฒนาที่ ยงยื
ั่ น
(Sustainable Development) ซึ่ง การพัฒ นาที่ย งยื
ั ่ น นัน้ มีพ้ืน ฐานส าคัญ 3 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่
องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อ เฟ้ นหา สนั บ สนุ น และยกย่ อ งเกษตรกรที่ม ีศ ัก ยภาพในการเป็ น ต้ น แบบส าหรับ
เกษตรกรยุคใหม่ คือ เกษตรกรทีม่ วี ธิ คี ดิ อย่างเป็ นระบบ สามารถนาไปประยุกต์และปฏิบตั ใิ ห้เกิดผล
สาเร็จอย่างเป็ นรูปธรรม ปรับตัวกับกระแสการเปลี่ยนแปลง และสามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบและ
ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรอบด้าน
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2. เพื่อ ตอกย้าอุ ดมการณ์ ส านึกรักบ้า นเกิดและแสดงถึงความมุ่ง มันในการตอบแทนคุ
่
ณ
แผ่นดินของมูลนิธริ ่วมด้วยช่วยกัน สานึกรักบ้านเกิดและองค์กรภาคี ต่อยอดเครือข่ายเกษตรกรสานึก
รักบ้านเกิด
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานและความสาเร็จสู่สาธารณะชน และใช้เป็นแนวทางในการขยายผล การ
ส่งเสริมการเกษตรต่อไป
ขัน้ ตอนการดาเนิ นโครงการ
1. รับสมัครเกษตรกร ผ่านช่องทางต่างๆ คือ
1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยดาเนินการ ดังนี้
- เกษตรกร สมาชิกหรือผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร
ส่งใบสมัครและเอกสารทีส่ านักงานเกษตรอาเภอหรือสานักงานเกษตรจังหวัด
- สานักงานเกษตรอาเภอรวบรวมเอกสารส่งสานักงานเกษตรจังหวัด
- สานักงานเกษตรจังหวัด รวบรวมเอกสารและผลงานทีส่ ่งเข้าประกวดทัง้ หมด (อย่างน้อย
จังหวัดละ 5 ราย) ส่งตรงมายังมูลนิธฯิ โดยไม่ตอ้ งมีกระบวนการคัดเลือกใดๆ
1.2 เกษตรกร สมาชิกหรือผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกรหรือสหกรณ์
การเกษตร สมัครด้วยตนเอง โดยส่งใบสมัครและเอกสารมาทีม่ ลู นิธฯิ โดยตรง
2. คณะอนุกรรมการ ดาเนินการพิจารณาเอกสารผูส้ มัคร แล้วคัดเลือกผูเ้ ข้ารอบแรก จานวน
30 คน
3. เจ้าหน้าทีห่ รือคณะทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากมูลนิธฯิ ลงพืน้ ที่ สัมภาษณ์และเก็บข้อมูล
เกษตรกร จานวน 30 คน จากนัน้ รวบรวมและจัดส่งมาทีม่ ลู นิธฯิ โดยมีขอ้ มูลดังนี้
3.1 คลิปสัมภาษณ์เกษตรกร ความยาว 5 นาที
3.2 ภาพถ่ายและข้อมูลภาพรวม
4. คณะกรรมการ (รอบ 2) ดาเนินการพิจารณาเอกสารและคลิปสัมภาษณ์เกษตรกร แล้ว
คัดเลือกเกษตรกรผูเ้ ข้ารอบตัดสิน จานวน 10 คน
5. มูลนิธฯิ แจ้งเกษตรกรผูเ้ ข้ารอบที่ 2 เพื่อมานาเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ
6. คณะกรรมการ (รอบตัดสิน) ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกผูช้ นะแต่ละอันดับ
7. ประกาศผลและจัดอบรมเกษตรกรเพื่อต่อยอดการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
8. จัดพิธปี ระกาศผล “เกษตรกรสานึกรักบ้านเกิด” ประจาปี พ.ศ.2561
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าประกวด
1. เป็นบุคคลทีไ่ ม่เคยเป็ น “เกษตรกรสานึกรักบ้านเกิด”
2. เป็นเกษตรกร สมาชิกหรือผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร
มีอายุ 17-45 ปี และมีสนิ ค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกษตรเป็ นของตนเอง มิใช่สนิ ค้าประเภทสิง่ มีชวี ติ
ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดีงาม
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3. เป็นผูผ้ ลิตสินค้าทีผ่ ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง (ขึน้ อยูก่ บั ชนิดสินค้า)
เช่น อย. OTOP GAP GMP IFOAM เกษตรอินทรีย์ มผช. รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมไทย (ตรา
นกยูง) เป็นต้น หรือมาตรฐานอื่นๆ
4. เป็นเกษตรกรทีท่ าการเกษตรครบวงจร ตัง้ แต่การผลิต การแปรรูป การตลาด การขนส่ง
การพัฒนาสินค้า การจัดการองค์ความรู้ การเชื่อมโยงเครือข่าย เป็ นต้น โดยเป็นผูด้ าเนินการเองทัง้
กระบวนการ หรือร่วมดาเนินการกับกลุ่ม คณะบุคคล เครือข่ายหรือพันธมิตรอื่นๆ ก็ได้
5.เป็นเกษตรกรทีม่ ลี กั ษณะความเป็ นผูน้ า กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้แก่
เกษตรกรทัวไปในด้
่
านการวางแผน การจัดการ การแก้ไขปญั หาและการสร้างเครือข่ายภาคีทเ่ี ข้มแข็ง
สิ่ งที่ต้องนาส่ง
1.ใบสมัคร
2.“เอกสารบันทึกผลงานการเกษตร : ผูน้ าการเปลีย่ นแปลง” (รายละเอียดระบุในใบสมัคร)
3.เอกสารเพิม่ เติม ประกอบด้วยข้อมูล เนื้อหาและภาพถ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับผูเ้ ข้าประกวด เช่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / เอกสารรับรองการจัดตัง้ กลุ่ม สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาเอกสาร
รับรองคุณวุฒกิ ารศึกษา สาเนาเอกสารรับรองการเข้าอบรม / คุณภาพสินค้า / รางวัลต่างๆ ภาพถ่าย
พืน้ ทีเ่ กษตรและการบริหารจัดการ อย่างน้อย 15 ภาพ / ข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์การพิ จารณา
รอบคัดเลือก รอบที่ 1 (คัด 30 คน : พิจารณาจากเอกสารของผูส้ มัคร)
1. เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร มีคุณสมบัตทิ วไปครบถ้
ั่
วน
2. นาเสนอผลงานการเกษตรตรงตามแนวคิดทีม่ ลู นิธฯิ กาหนด
3. รูปแบบและความน่าสนใจของผลงาน “เกษตรแบบครบวงจร”
รอบคัดเลือก รอบที่ 2 (คัด 10 คน : พิจารณาจากคลิปวิดโี อและเอกสารของผูเ้ ข้ารอบ)
1. มีประสบการณ์ การบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจร จนนามาสู่ความสาเร็จในปจั จุบนั
2. มีทกั ษะ ความรู้ ความเข้าใจ สามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศได้
3. มีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม ตระหนักถึงความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
4. มีความภูมใิ จในความเป็นเกษตรกร และแนวคิดการบริหารจัดการในอนาคต
5. ผลงานการเกษตรในฐานะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง มีความน่าสนใจ และเป็นต้นแบบการพัฒนา
แก่ผอู้ ่นื ได้
รอบตัดสิน (ตัดสินผูไ้ ด้รางวัลตามลาดับ : พิจารณาจากการนาเสนอของผูเ้ ข้ารอบ)
1. มีทกั ษะ ความรู้ ความเข้าใจ สามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
2. มีประสบการณ์ การบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจร ทีป่ ระสบความสาเร็จ
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3. มีความภูมใิ จในความเป็นเกษตรกร และแนวคิดการบริหารจัดการในอนาคต
4. ผลงานการเกษตรในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลง น่ าสนใจ และเป็ นต้นแบบการพัฒนาแก่
ผูอ้ ่นื ได้
5. ทักษะนาเสนอผลงาน มีความชัดเจนและสร้างสรรค์ สะท้อนทัศนคติและความรูไ้ ด้อย่างดี
ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้กาหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนรอบตัดสิ น มีรายละเอียด ดังนี้
1.การเกษตรแบบครบวงจรที่ ไ ด้ ด าเนิ นการและส่ ง ผลให้ เกิ ด การพัฒ นาที่ ย งยื
ั ่ นด้ าน
เศรษฐกิ จ (30 คะแนน)
1.1 แนวคิด กระบวนการและขัน้ ตอนการผลิต การปลูก การเพาะเลีย้ งหรือกิจกรรมการเกษตร
1.2 หลัก การ แผนงานและกิจ กรรมด้า นการแปรรูป ผลผลิต หรือ การเพิ่ม มูล ค่ า สิน ค้า /
ผลิตภัณฑ์
1.3 แนวทาง เทคนิคและกลยุทธ์การจาหน่ าย / สร้างแบรนด์ / ขนส่ง / การตลาดและการ
ดาเนินธุรกิจ
2.การเกษตรแบบครบวงจรที่ ไ ด้ ด าเนิ นการและส่ ง ผลให้ เกิ ด การพัฒ นาที่ ย งยื
ั ่ นด้ าน
สังคม (20 คะแนน)
2.1 บทบาทการเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลง ผู้นาทางความคิด และผู้รเิ ริม่ สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ให้
สร้างงาน สร้างอาชีพ การเกื้อกูลชุมชน / สังคม รวมถึงการรักษารากเหง้า /ภูมปิ ญั ญา และรูจ้ กั การ
ประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมมาต่อยอดนวัตกรรม
2.2 การสร้างกลุ่ม เครือข่าย ภาคี ทีน่ าไปสู่ความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกันในมิตติ ่างๆ ทัง้
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทัง้ ในปจั จุบนั และในอนาคต
3.การเกษตรแบบครบวงจรที่ ไ ด้ ด าเนิ นการและส่ ง ผลให้ เกิ ด การพัฒ นาที่ ยงยื
ั ่ นด้ าน
สิ่ งแวดล้อม (20 คะแนน)
3.1 ดาเนินกิจกรรมด้านการเกษตรด้วยแนวคิดทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และให้ความสาคัญต่อ
ระบบการเกษตรปลอดภัย มีกระบวนการตัง้ แต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าที่ไม่กระทบสิง่ แวดล้อม ไม่ทาลาย
ธรรมชาติ ใส่ใจในการใช้ดนิ ใช้น้า ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงู สุด
3.2 แนวทางการลด ละ เลิก การใช้ป๋ ยุ สารป้องกันกาจัดวัชพืชและศัตรูพชื รวมถึงสารเคมีหรือ
ผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ารตกค้างหรือปนเปื้อน ทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรและผูบ้ ริโภค
4.การประยุกต์ใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อลดต้นทุน สร้างรายได้ เพิ่ ม
ผลผลิ ต และสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางด้านการเกษตร พร้อมตอบโจทย์การพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นทัง้ 3
มิ ติ คือ ด้านเศรษฐกิ จ สังคมและสิ่ งแวดล้อม (30 คะแนน)
4.1 สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อออนไลน์
เช่น Computer, Smart Phone, Internet, Social media (LINE IG FACEBOOK) เป็นต้น
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4.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเก็บข้อมูล หรือ DATA BASE กระบวนการต่างๆ
เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ วางแผน พัฒนา ประชาสัมพันธ์ และต่อยอดเกษตรแบบครบวงจร
4.3 ประดิษฐ์ ต่อยอด หรือใช้นวัตกรรมด้านเกษตร / เครือ่ งจักรกลด้านการเกษตรเพื่อบริหาร
จัดการเกษตรแบบครบวงจร อานวยความสะดวกในการผลิต ลดต้นทุน เพิม่ ผลผลิต แปรรูปและ
ส่งเสริมการตลาดทีเ่ หมาะสมกับยุคดิจติ อล
คณะกรรมการ
1. ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. นักวิชาการและผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ผูแ้ ทนจากมูลนิธริ ว่ มด้วยช่วยกันสานึกรักบ้านเกิดและองค์กรภาคี
เงิ นสนับสนุนเกษตรกร
มอบเงินสนับสนุ นเกษตรกรพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรจานวน 10 ท่าน ดังนี้
ชนะเลิศ
เงินสนับสนุน 100,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
เงินสนับสนุน 80,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
เงินสนับสนุน 60,000 บาท
เกษตรกรดีเด่น 7 ท่าน
เงินสนับสนุนท่านละ 30,000 บาท
ผูร้ บั ผิดชอบ
มูลนิธริ ว่ มด้วยช่วยกันสานึกรักบ้านเกิด
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มและจัดส่งเอกสาร
คุณอัญชลี กลิน่ เกษร
มูลนิธริ ว่ มด้วยช่วยกันสานึกรักบ้านเกิด
499 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2016-5555 ต่อ 1089 / 081-655-2921 แฟกซ์. 0-2016-5606
E-mail: anchalee_k@rakbankerd.com / anchaleek17@gmail.com

แผนการดาเนิ นงาน
1 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2561

16 ก.ค. – 30 ก.ค. 2561
1 ส.ค. – 15 ก.ย. 2561

-ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และรับสมัคร
-สานักงานเกษตรจังหวัด ดาเนินการส่งเอกสารของ
เกษตรกรกลับมายังมูลนิธฯิ
-ผูส้ มัครทัวไป
่ ส่งเอกสารกลับมายังมูลนิธฯิ
-คณะอนุกรรมการตรวจสอบเอกสารผูส้ มัคร และ
ดาเนินการคัดเลือกเกษตรกร รอบที่ 1 (30 คน)
-เจ้าหน้าที่ ลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล และส่งข้อมูลกลับมา
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1 - 15 ต.ค. 2561
30 – 31 ต.ค. 2561
29 - 30 พ.ย. 2561

ยังมูลนิธฯิ (30 พืน้ ที)่
-คณะกรรมการคัดเลือก รอบที่ 2 ดาเนินการ
คัดเลือกเกษตรกรรอบที่ 2 (10 คน)
-เกษตรกรเข้ารอบสุดท้าย นาเสนอผลงาน
-อบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
-พิธปี ระกาศผล เกษตรกรสานึกรักบ้านเกิด
*กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. เกิดการสนับสนุ นเกษตรกรที่มศี กั ยภาพในการเป็ นต้นแบบสาหรับเกษตรกรยุ คใหม่ มี
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการทาการเกษตรแบบครบวงจร
2. เกิดแหล่งเงินทุนที่สร้างโอกาสให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างงาน สร้างรายได้ และ
เกิดการหมุนเวียนด้านการเงินในระบบเศรษฐกิจต่อไป
3. เกิดการตอกย้าอุดมการณ์สานึกรักบ้านเกิดและแสดงถึงความมุ่งมันในการตอบแทนคุ
่
ณ
แผ่นดินของมูลนิธริ ่วมด้วยช่วยกันสานึกรักบ้านเกิดและองค์กรภาคี ต่อยอดเครือข่ายเกษตรกรสานึก
รักบ้านเกิด
4. เกิดการเผยแพร่ผลงานและความสาเร็จสู่สาธารณชน และใช้เป็ นแนวทางในการขยายผล
การส่งเสริมการเกษตรต่อไป

