
 
 

โครงการประกวด “เกษตรกรส านึกรกับ้านเกิด” ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 
ท่ีมา 

ประเทศไทยนบัว่าเป็นฐานการผลติอาหารทีส่ าคญัส าหรบัหล่อเลีย้งประชากรโลก ดว้ยมคีวาม
อุดมสมบูรณ์ที่หลากหลายทางชีวภาพ พืชพันธุ์ธ ัญญาหาร และการแปรรูปผลผลิต แต่การท า
การเกษตรแบบดัง้เดมิไดผ้ลผลติต ่า ท าใหเ้กษตรกรมฐีานะและสภาพความเป็นอยู่ยากจน ผนวกกบั
ปญัหาการขยายตวัของเมอืงใหญ่ ท าใหพ้ืน้ทีก่ารเพาะปลูกลดลง สภาพภูมอิากาศเปลีย่นแปลง เมื่อ
ประชากรเพิม่มากขึน้ ความต้องการบรโิภคกม็มีากขึน้เช่นกนั สถานการณ์เหล่านี้ท าใหเ้กษตรกรรม
แบบดัง้เดมิไม่สามารถผลติอาหารหรอืผลผลติไดเ้พยีงพอต่อความต้องการ ท าใหม้คีวามพยายามเร่ง
การเจรญิเตบิโตของผลผลติดว้ยการใช้สารเคมหีรอืสารปรุงแต่งต่างๆ กลบัยิง่ท าใหเ้กดิผลกระทบต่อ
ทรพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศ แนวทางการแก้ไขของปญัหาน้ี คอื การด าเนินการ 
“เกษตรแบบครบวงจร” คอื รปูแบบการท าเกษตรทีม่กีารวางแผน มทีศิทาง และค านึงถงึบรบิทต่างๆ 
อย่างรอบดา้น และใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรทีท่นัสมยั เกษตรกรรมแบบแม่นย าสูงหรอืฟารม์อจัฉรยิะ 
นี่คอื เครื่องมอืส าคญัที่ช่วยให้เกษตรกรไทยให้มคีวามเป็นอยู่ที่ดขี ึน้ และจะส่งเสรมิให้ประเทศไทย
ยงัคงเป็นผูน้ าดา้นการเกษตรของโลกต่อไป 

โครงการประกวดเกษตรกรส านึกรกับ้านเกิด ประจ าปี พ.ศ.2561 จงึใช้แนวคดิ “ผู้น าการ
เปล่ียนแปลง” เป็นแนวคดิส าคญัในการสรรหาเกษตรกรต้นแบบ ซึง่เป็นคุณลกัษณะทีด่สี าหรบัผูน้ า
เกษตรกรในยุคไทยแลนด์ 4.0 “ผู้น าการเปลี่ยนแปลง” ในมติิของภาคเกษตรกรรมนัน้ หมายถึง 
เกษตรกรที่มวีธิคีดิอย่างเป็นระบบ มคีวามรอบรู้ รู้ลกึ รู้จรงิ สามารถน าไปประยุกต์และปฏิบตัิให้
เกดิผลส าเรจ็อย่างเป็นรูปธรรม มทีกัษะการปรบัตวัเพื่อให้ทนักบักระแสการเปลี่ยนแปลง สามารถ
เชื่อมโยงองค์ประกอบและข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรอบด้าน เช่น องค์ความรู้การเกษตร การบรหิาร
จดัการพื้นที่ แนวคดิพฒันาสนิค้าและการตลาด การรกัษาสิง่แวดล้อม เป็นต้น เพื่อช่วยให้การท า
เกษตรประสบความส าเรจ็ รวมถงึการประยุกต์ใช้นวตักรรม สื่อสารสนเทศ เทคโนโลยเีพื่อลดต้นทุน 
เพิม่รายได้ และสรา้งโอกาสใหม่ๆ ในการท าการเกษตร และร่วมพฒันาชุมชนให้มคีวามเขม้แขง็และ
มัน่คงร่วมกนั โดยทุกขัน้ตอนต้องอยู่ภายใต้กรอบแนวคดิและเป้าหมาย เรื่อง การพฒันาท่ียัง่ยืน 
(Sustainable Development) ซึ่งการพัฒนาที่ย ัง่ยืนนัน้ มีพื้นฐานส าคัญ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องคป์ระกอบดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อเฟ้นหา สนับสนุนและยกย่องเกษตรกรที่มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบส าหรบั
เกษตรกรยุคใหม่ คอื เกษตรกรทีม่วีธิคีดิอย่างเป็นระบบ สามารถน าไปประยุกต์และปฏบิตัใิหเ้กดิผล
ส าเรจ็อย่างเป็นรูปธรรม ปรบัตวักบักระแสการเปลี่ยนแปลง และสามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบและ
ขอ้มลูต่างๆ ไดอ้ยา่งรอบดา้น 
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2. เพื่อตอกย ้าอุดมการณ์ส านึกรกับ้านเกิดและแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการตอบแทนคุณ
แผ่นดนิของมลูนิธริ่วมดว้ยช่วยกนัส านึกรกับา้นเกดิและองคก์รภาค ีต่อยอดเครอืข่ายเกษตรกรส านึก
รกับา้นเกดิ  

3. เพื่อเผยแพรผ่ลงานและความส าเรจ็สู่สาธารณะชน และใชเ้ป็นแนวทางในการขยายผล การ
ส่งเสรมิการเกษตรต่อไป 

 
ขัน้ตอนการด าเนินโครงการ 
 1. รบัสมคัรเกษตรกร ผ่านช่องทางต่างๆ คอื 
  1.1 กรมส่งเสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยด าเนินการ ดงันี้ 

- เกษตรกร สมาชกิหรอืผูแ้ทนวสิาหกจิชุมชน องคก์รเกษตรกรหรอืสหกรณ์การเกษตร    
ส่งใบสมคัรและเอกสารทีส่ านกังานเกษตรอ าเภอหรอืส านกังานเกษตรจงัหวดั 

- ส านกังานเกษตรอ าเภอรวบรวมเอกสารส่งส านกังานเกษตรจงัหวดั  
- ส านกังานเกษตรจงัหวดั รวบรวมเอกสารและผลงานทีส่่งเขา้ประกวดทัง้หมด (อยา่งน้อย

จงัหวดัละ 5 ราย) ส่งตรงมายงัมลูนิธฯิ โดยไมต่อ้งมกีระบวนการคดัเลอืกใดๆ  
1.2 เกษตรกร สมาชกิหรอืผูแ้ทนวสิาหกจิชุมชน องคก์รเกษตรกรหรอืสหกรณ์                                                                     

การเกษตร สมคัรดว้ยตนเอง โดยส่งใบสมคัรและเอกสารมาทีม่ลูนิธฯิ โดยตรง 
2. คณะอนุกรรมการ ด าเนินการพจิารณาเอกสารผูส้มคัร แลว้คดัเลอืกผูเ้ขา้รอบแรก จ านวน 

30 คน 
3. เจา้หน้าทีห่รอืคณะท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากมลูนิธฯิ ลงพืน้ที ่สมัภาษณ์และเกบ็ขอ้มลู

เกษตรกร จ านวน 30 คน จากนัน้รวบรวมและจดัส่งมาทีม่ลูนิธฯิ โดยมขีอ้มลูดงันี้  
3.1 คลปิสมัภาษณ์เกษตรกร ความยาว 5 นาท ี 
3.2 ภาพถ่ายและขอ้มลูภาพรวม 

4. คณะกรรมการ (รอบ 2) ด าเนินการพจิารณาเอกสารและคลปิสมัภาษณ์เกษตรกร แล้ว
คดัเลอืกเกษตรกรผูเ้ขา้รอบตดัสนิ จ านวน 10 คน 

5. มลูนิธฯิ แจง้เกษตรกรผูเ้ขา้รอบที ่2 เพื่อมาน าเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ 
6. คณะกรรมการ (รอบตดัสนิ) ด าเนินการพจิารณาคดัเลอืกผูช้นะแต่ละอนัดบั 
7. ประกาศผลและจดัอบรมเกษตรกรเพื่อต่อยอดการพฒันาศกัยภาพเกษตรกร 
8. จดัพธิปีระกาศผล “เกษตรกรส านึกรกับา้นเกดิ” ประจ าปี พ.ศ.2561 
 

คณุสมบติัของผูเ้ข้าประกวด  
 1. เป็นบุคคลทีไ่มเ่คยเป็น “เกษตรกรส านึกรกับา้นเกดิ” 
 2. เป็นเกษตรกร สมาชกิหรอืผูแ้ทนวสิาหกจิชุมชน องคก์รเกษตรกร หรอืสหกรณ์การเกษตร 
มอีาย ุ17-45 ปี และมสีนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตรเป็นของตนเอง มใิช่สนิคา้ประเภทสิง่มชีวีติ     
ผดิกฎหมาย ผดิศลีธรรมอนัดงีาม 
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 3. เป็นผูผ้ลติสนิคา้ทีผ่่านการรบัรองมาตรฐานสนิคา้อย่างใดอยา่งหนึ่ง (ขึน้อยูก่บัชนิดสนิคา้) 
เช่น อย. OTOP GAP GMP IFOAM เกษตรอนิทรยี ์มผช. รบัรองคุณภาพผลติภณัฑไ์หมไทย (ตรา
นกยงู) เป็นต้น หรอืมาตรฐานอื่นๆ 
 4. เป็นเกษตรกรทีท่ าการเกษตรครบวงจร ตัง้แต่การผลติ การแปรรปู การตลาด การขนส่ง 
การพฒันาสนิคา้ การจดัการองคค์วามรู ้การเชื่อมโยงเครอืขา่ย เป็นตน้ โดยเป็นผูด้ าเนินการเองทัง้
กระบวนการ หรอืรว่มด าเนินการกบักลุ่ม คณะบุคคล เครอืขา่ยหรอืพนัธมติรอื่นๆ กไ็ด้ 
 5.เป็นเกษตรกรทีม่ลีกัษณะความเป็นผูน้ า กลา้คดิ กลา้ตดัสนิใจ และเป็นแบบอย่างทีด่ใีหแ้ก่
เกษตรกรทัว่ไปในดา้นการวางแผน การจดัการ การแกไ้ขปญัหาและการสรา้งเครอืข่ายภาคทีีเ่ขม้แขง็ 
 
ส่ิงท่ีต้องน าส่ง 

1.ใบสมคัร  
2.“เอกสารบนัทกึผลงานการเกษตร : ผูน้ าการเปลีย่นแปลง” (รายละเอยีดระบใุนใบสมคัร) 
3.เอกสารเพิม่เตมิ ประกอบดว้ยขอ้มลู เนื้อหาและภาพถ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูเ้ขา้ประกวด เช่น 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / เอกสารรบัรองการจดัตัง้กลุ่ม ส าเนาทะเบยีนบ้าน ส าเนาเอกสาร
รบัรองคุณวุฒกิารศกึษา ส าเนาเอกสารรบัรองการเขา้อบรม / คุณภาพสนิคา้ / รางวลัต่างๆ ภาพถ่าย
พืน้ทีเ่กษตรและการบรหิารจดัการ อย่างน้อย 15 ภาพ / ขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อ
การพจิารณาของคณะกรรมการ 

 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณา 

รอบคดัเลอืก รอบที ่1 (คดั 30 คน : พจิารณาจากเอกสารของผูส้มคัร) 
1. เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร มคีุณสมบตัทิัว่ไปครบถว้น  
2. น าเสนอผลงานการเกษตรตรงตามแนวคดิทีม่ลูนิธฯิ ก าหนด 
3. รปูแบบและความน่าสนใจของผลงาน “เกษตรแบบครบวงจร” 

 
รอบคดัเลอืก รอบที ่2 (คดั 10 คน : พจิารณาจากคลปิวดิโีอและเอกสารของผูเ้ขา้รอบ) 
1. มปีระสบการณ์ การบรหิารจดัการเกษตรแบบครบวงจร จนน ามาสู่ความส าเรจ็ในปจัจบุนั 
2. มทีกัษะ ความรู ้ความเขา้ใจ สามารถเขา้ถงึและใชเ้ทคโนโลยแีละสารสนเทศได ้
3. มคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม ตระหนกัถงึความปลอดภยัของผูบ้รโิภค 
4. มคีวามภมูใิจในความเป็นเกษตรกร และแนวคดิการบรหิารจดัการในอนาคต 
5. ผลงานการเกษตรในฐานะผูน้ าการเปลีย่นแปลง มคีวามน่าสนใจ และเป็นตน้แบบการพฒันา

แก่ผูอ้ื่นได ้
 
รอบตดัสนิ (ตดัสนิผูไ้ดร้างวลัตามล าดบั : พจิารณาจากการน าเสนอของผูเ้ขา้รอบ) 
1. มทีกัษะ ความรู ้ความเขา้ใจ สามารถเขา้ถงึและใชเ้ทคโนโลยแีละสารสนเทศไดเ้ป็นอย่างด ี
2. มปีระสบการณ์ การบรหิารจดัการเกษตรแบบครบวงจร ทีป่ระสบความส าเรจ็ 
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3. มคีวามภมูใิจในความเป็นเกษตรกร และแนวคดิการบรหิารจดัการในอนาคต 
4. ผลงานการเกษตรในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลง น่าสนใจ และเป็นต้นแบบการพฒันาแก่

ผูอ้ื่นได ้
5. ทกัษะน าเสนอผลงาน มคีวามชดัเจนและสรา้งสรรค ์สะทอ้นทศันคตแิละความรูไ้ดอ้ยา่งดี 

 
ทัง้น้ี คณะกรรมการได้ก าหนดหลกัเกณฑก์ารให้คะแนนรอบตดัสิน มีรายละเอียด ดงัน้ี 
1.การเกษตรแบบครบวงจรท่ีได้ด าเนินการและส่งผลให้เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืนด้าน

เศรษฐกิจ (30 คะแนน) 
1.1 แนวคดิ กระบวนการและขัน้ตอนการผลติ การปลกู การเพาะเลีย้งหรอืกจิกรรมการเกษตร 
1.2 หลักการ แผนงานและกิจกรรมด้านการแปรรูปผลผลิต  หรือการเพิ่มมูลค่าสินค้า / 

ผลติภณัฑ ์
1.3 แนวทาง เทคนิคและกลยุทธ์การจ าหน่าย / สร้างแบรนด์ / ขนส่ง / การตลาดและการ

ด าเนินธุรกจิ 
  

2.การเกษตรแบบครบวงจรท่ีได้ด าเนินการและส่งผลให้เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืนด้าน
สงัคม (20 คะแนน) 

2.1 บทบาทการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้น าทางความคดิ และผู้รเิริม่สรา้งสรรค์สิง่ใหม่ให้ 
สรา้งงาน สรา้งอาชพี การเกื้อกูลชุมชน / สงัคม รวมถงึการรกัษารากเหงา้/ภูมปิญัญา และรูจ้กัการ
ประยกุตใ์ชทุ้นทางสงัคมมาต่อยอดนวตักรรม 

2.2 การสรา้งกลุ่ม เครอืข่าย ภาค ีทีน่ าไปสู่ความร่วมมอืและการพฒันาร่วมกนัในมติต่ิางๆ ทัง้
ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ ทัง้ในปจัจบุนัและในอนาคต 

 
3.การเกษตรแบบครบวงจรท่ีได้ด าเนินการและส่งผลให้เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืนด้าน

ส่ิงแวดล้อม (20 คะแนน) 
3.1 ด าเนินกจิกรรมดา้นการเกษตรดว้ยแนวคดิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และใหค้วามส าคญัต่อ

ระบบการเกษตรปลอดภยั มกีระบวนการตัง้แต่ต้นน ้าถงึปลายน ้าที่ไม่กระทบสิง่แวดล้อม ไม่ท าลาย
ธรรมชาต ิใส่ใจในการใชด้นิ ใชน้ ้า ใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

3.2 แนวทางการลด ละ เลกิ การใชปุ้๋ ย สารป้องกนัก าจดัวชัพชืและศตัรพูชื รวมถงึสารเคมหีรอื
ผลติภณัฑท์ีม่สีารตกคา้งหรอืปนเป้ือน ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรและผูบ้รโิภค 
 

4.การประยกุตใ์ช้นวตักรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือลดต้นทุน สร้างรายได้ เพ่ิม
ผลผลิต และสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางด้านการเกษตร พร้อมตอบโจทยก์ารพฒันาท่ียัง่ยืนทัง้ 3 
มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดล้อม (30 คะแนน) 

4.1 สามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูและใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อออนไลน์ 
เช่น Computer, Smart Phone, Internet, Social media (LINE IG FACEBOOK) เป็นตน้ 



5 

 

 4.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเกบ็ขอ้มลู หรอื DATA BASE กระบวนการต่างๆ 
เพื่อน าไปสู่การวเิคราะห ์วางแผน พฒันา ประชาสมัพนัธ ์และต่อยอดเกษตรแบบครบวงจร 
 4.3 ประดษิฐ ์ต่อยอด หรอืใชน้วตักรรมดา้นเกษตร / เครือ่งจกัรกลดา้นการเกษตรเพื่อบรหิาร
จดัการเกษตรแบบครบวงจร อ านวยความสะดวกในการผลติ ลดตน้ทุน เพิม่ผลผลติ แปรรปูและ
ส่งเสรมิการตลาดทีเ่หมาะสมกบัยคุดจิติอล 
  
คณะกรรมการ 

1. ผูท้รงคุณวุฒจิากกรมส่งเสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. นกัวชิาการและผูท้รงคุณวุฒใินสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. ผูแ้ทนจากมลูนิธริว่มดว้ยช่วยกนัส านึกรกับา้นเกดิและองคก์รภาค ี

 
เงินสนับสนุนเกษตรกร 

มอบเงนิสนบัสนุนเกษตรกรพรอ้มโล่ประกาศเกยีรตคิุณแก่เกษตรกรจ านวน 10 ท่าน ดงันี้ 
  ชนะเลศิ    เงนิสนบัสนุน 100,000 บาท  
  รองชนะเลศิอนัดบัที ่1   เงนิสนบัสนุน   80,000 บาท  
  รองชนะเลศิอนัดบัที ่2  เงนิสนบัสนุน   60,000 บาท  

เกษตรกรดเีด่น 7 ท่าน   เงนิสนบัสนุนท่านละ 30,000 บาท   
ผูร้บัผิดชอบ 

มลูนิธริว่มดว้ยช่วยกนัส านึกรกับา้นเกดิ 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและจดัส่งเอกสาร 

คณุอญัชล ีกลิน่เกษร  
มลูนิธริว่มดว้ยชว่ยกนัส านึกรกับา้นเกดิ   
499 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900  
โทร. 0-2016-5555 ต่อ 1089 / 081-655-2921 แฟกซ.์ 0-2016-5606 
E-mail: anchalee_k@rakbankerd.com / anchaleek17@gmail.com  

 
แผนการด าเนินงาน 

1 ม.ิย. – 15 ก.ค. 2561  -ประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ และรบัสมคัร 
 -ส านกังานเกษตรจงัหวดั ด าเนินการส่งเอกสารของ 
  เกษตรกรกลบัมายงัมลูนิธฯิ  

-ผูส้มคัรทัว่ไป ส่งเอกสารกลบัมายงัมลูนิธฯิ 
16 ก.ค. – 30 ก.ค. 2561  -คณะอนุกรรมการตรวจสอบเอกสารผูส้มคัร และ 

 ด าเนินการคดัเลอืกเกษตรกร รอบที ่1 (30 คน) 
1 ส.ค. – 15 ก.ย. 2561   -เจา้หน้าที ่ลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู และส่งขอ้มลูกลบัมา 
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 ยงัมลูนิธฯิ (30 พืน้ที)่ 
1 - 15 ต.ค. 2561   -คณะกรรมการคดัเลอืก รอบที ่2 ด าเนินการ 

 คดัเลอืกเกษตรกรรอบที ่2 (10 คน) 
30 – 31 ต.ค. 2561   -เกษตรกรเขา้รอบสุดทา้ย น าเสนอผลงาน  
29 - 30 พ.ย. 2561   -อบรมสมัมนาพฒันาศกัยภาพเกษตรกร 

-พธิปีระกาศผล เกษตรกรส านึกรกับา้นเกดิ  
 
*ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. เกิดการสนับสนุนเกษตรกรที่มศีกัยภาพในการเป็นต้นแบบส าหรบัเกษตรกรยุคใหม่ มี
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการท าการเกษตรแบบครบวงจร 

2. เกดิแหล่งเงนิทุนที่สรา้งโอกาสให้เกดิผู้ประกอบการรายใหม่ สรา้งงาน สรา้งรายได้ และ
เกดิการหมนุเวยีนดา้นการเงนิในระบบเศรษฐกจิต่อไป 

3. เกดิการตอกย ้าอุดมการณ์ส านึกรกับ้านเกดิและแสดงถงึความมุ่งมัน่ในการตอบแทนคุณ
แผ่นดนิของมลูนิธริ่วมดว้ยช่วยกนัส านึกรกับา้นเกดิและองคก์รภาค ีต่อยอดเครอืข่ายเกษตรกรส านึก
รกับา้นเกดิ 

4. เกดิการเผยแพร่ผลงานและความส าเรจ็สู่สาธารณชน และใชเ้ป็นแนวทางในการขยายผล 
การส่งเสรมิการเกษตรต่อไป 

 


