
 
 

โครงการประกวด “เกษตรกรส านึกรกับ้านเกิด” ประจ าปี พ.ศ. 2559 
 
ท่ีมา 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม กว่าครึง่หนึ่งของประชากรไทยมอีาชพีเกษตรกร จงึ
สามารถกล่าวได้ว่า ความเจริญของประเทศ ต้องอาศัยความเจริญของภาคเกษตรเป็นส าคัญ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติทุกๆ ฉบบัที่ผ่านมา ก าหนดให้การพฒันาการเกษตรเป็น
เป้าหมายที่ส าคญัของการพฒันาประเทศ ส่งผลให้ปจัจุบนั ประเทศไทยประสบผลส าเรจ็ในฐานะที่
สามารถพฒันาประเทศจนกลายเป็นผู้ส่งออกสนิค้าเกษตรและผลติภัณฑ์เกี่ยวกบัการเกษตรเป็น
ล าดบัตน้ๆ  ของโลก  

แต่หากเราพจิารณาในรายละเอยีดและวเิคราะห์อย่างจรงิจงั จะพบว่าอุตสาหกรรมเกษตร
ขนาดใหญ่เท่านัน้ทีไ่ดร้บัผลดจีากการพฒันาขา้งต้น แต่คุณภาพชวีติของเกษตรกรไม่ได้ดกีว่าในยุค
ก่อนอย่างทีค่วรจะเป็น เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัปรบัตวัไม่ทนัและไม่สามารถรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง
ของกระแสโลก ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรมและสถานการณ์โลก
ทีม่คีวามสลบัซบัซอ้นและเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ เมื่อเกษตรกรปรบัตวัไม่ทนั ชวีติเสยีสมดุล ไม่มี
การวางแผนการท างาน กจ็ะน าไปสู่การแก้ไขปญัหาไม่ตรงจุด บรหิารจดัการพืน้ที ่ผลผลติและปจัจยั
เกือ้หนุนต่างๆ อยา่งผดิทศิทาง เผชญิหน้ากบัภยัพบิตัแิบบไรข้อ้มลูและแนวทางป้องกนัความเสยีหาย 
ตลอดจนขาดเครอืข่ายเกษตรกรต้นแบบที่จะเป็นตวัอย่างส าหรบัการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ใหแ้ก่ตนเองดว้ย 

โครงการประกวด “เกษตรกรส านึกรกับา้นเกดิ” ประจ าปี พ.ศ.2559 เป็นโครงการทีด่ าเนินการ
มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที ่8 ด าเนินการสรรหาเกษตรกรหรอืกลุ่มเกษตรกรต้นแบบทีม่ศีกัยภาพในการ
เป็นต้นแบบส าหรบัเกษตรกรยุคใหม่ ส าหรบัปีนี้ แนวคดิส าคญัในการสรรหา “เกษตรกรส านึกรกับา้น
เกดิ” ประจ าปี พ.ศ.2559 คอื เกษตรกรรุน่ใหมท่ี่ท า “เกษตรแบบครบวงจร” อนัประกอบดว้ย 1.ทกัษะ
การบรหิารจดัการพื้นที่เกษตรกรรม แรงงาน ทุน การเพาะปลูก เพาะเลี้ยงและผลติวตัถุดบิทางการ
เกษตร 2.ทกัษะการแปรรูปให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บรโิภค เป็นไปตามระบบมาตรฐาน
สนิคา้เกษตรและอาหาร โดยอยู่บนพืน้ฐานการใชอ้งคค์วามรู ้ความคดิสรา้งสรรค์ ประยุกต์ภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ผสมผสานการใชน้วตักรรมและมุ่งมัน่ยกระดบัผลติภณัฑก์ารเกษตรใหม้คีุณภาพมากขึน้ และ 
3.ทกัษะที่แสดงถงึความเป็นเกษตรกรมอือาชพีที่วางแผนในเชงิธุรกจิและการตลาด ตลอดจนความ
พรอ้มในการแบ่งปนับทเรยีนและถ่ายทอดประสบการณ์ความส าเรจ็แก่สาธารณะ เหมาะสมส าหรบั
การเป็นแบบอยา่งส าหรบัเกษตรกรทัว่ไปใหส้ามารถพฒันาศกัยภาพตนเองไดอ้ยา่งดเียีย่ม 
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วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อเฟ้นหา สนับสนุนและยกย่องเกษตรกรที่มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบส าหรบั

เกษตรกรยุคใหม่ ซึง่เป็นเกษตรกรทีท่ าการเกษตรครบวงจร เช่น การผลติ การแปรรปู การจ าหน่าย
หรอืการตลาด การจดัการองคค์วามรู ้เป็นตน้ 

2. เพื่อตอกย ้าอุดมการณ์ส านึกรกับ้านเกิดและแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการตอบแทนคุณ
แผ่นดนิของมลูนิธริ่วมดว้ยช่วยกนัส านึกรกับา้นเกดิและองคก์รภาค ีต่อยอดเครือข่ายเกษตรกรส านึก
รกับา้นเกดิ  

3. เพื่อเผยแพรผ่ลงานและความส าเรจ็สู่สาธารณะชน และใชเ้ป็นแนวทางในการขยายผล การ
ส่งเสรมิการเกษตรต่อไป 

4. เพื่อเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่องในวโรกาสปีพุทธศกัราช 2559 
เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และเจริญรอยตามแนว
พระราชด าร ิในฐานะทรงเป็น “กษัตรยิ์เกษตร” และ “กษัตรยิ์นักพฒันา” ต้นแบบแห่งการน าหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาสู่การปฏบิตัแิละสรา้งสุขไดอ้ยา่งยัง่ยนื  

 
ขัน้ตอนการด าเนินโครงการ 
 1. รบัสมคัรเกษตรกร ผ่านช่องทางต่างๆ คอื 
  1.1 กรมส่งเสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยด าเนินการดงันี้ 

- เกษตรกร สมาชกิหรอืผูแ้ทนวสิาหกจิชุมชน องคก์รเกษตรกรหรอืสหกรณ์การเกษตร    
ส่งใบสมคัรและเอกสารทีส่ านกังานเกษตรอ าเภอหรอืส านกังานเกษตรจงัหวดั 

- ส านกังานเกษตรอ าเภอรวบรวมเอกสารส่งส านกังานเกษตรจงัหวดั  
- ส านกังานเกษตรจงัหวดั รวบรวมเอกสารส่งให้ส านกัส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรทีส่งักดั 
- ส านกัส่งเสรมิและพฒันาการเกษตร 9 แห่ง รวบรวมผลงานทีส่่งเขา้ประกวดทัง้หมด 

(อยา่งน้อยเขตละ 10 ราย) ส่งตรงมายงัมลูนิธฯิ โดยไม่ตอ้งมกีระบวนการคดัเลอืกใดๆ  
   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 แจง้เกษตรกรผูเ้ขา้รอบตดัสนิ เพื่อมาน าเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ 
6. คณะกรรมการ (รอบตดัสนิ) ด าเนินการพจิารณาคดัเลอืกผูช้นะแต่ละอนัดบั 
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7. ประกาศผลและจดัอบรมเกษตรกรเพื่อต่อยอดการพฒันาศกัยภาพเกษตรกร 
8. จดัพธิปีระกาศผล “เกษตรกรส านึกรกับา้นเกดิ” ประจ าปี พ.ศ.2559 
 

คณุสมบติัของผูเ้ข้าประกวด  
 1. เป็นบุคคลทีไ่มเ่คยเป็น “เกษตรกรส านึกรกับา้นเกดิ” 
 2. เป็นเกษตรกร สมาชกิหรอืผูแ้ทนวสิาหกจิชุมชน องคก์รเกษตรกร หรอืสหกรณ์การเกษตร 
มอีาย ุ18- 45 ปี และมสีนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตรเป็นของตนเอง มใิช่สนิคา้ประเภทสิง่มชีวีติ    
ผดิกฎหมาย ผดิศลีธรรมอนัดงีาม 
 3. เป็นผูผ้ลติสนิคา้ทีผ่่านการรบัรองมาตรฐานสนิคา้อย่างใดอยา่งหนึ่ง (ขึน้อยูก่บัชนิดสนิคา้) 
เช่น อย. OTOP GAP GMP IFOAM เกษตรอนิทรยี ์มผช. รบัรองคุณภาพผลติภณัฑไ์หมไทย (ตรา
นกยงู) เป็นต้น หรอืมาตรฐานอื่นๆ 
 4. เป็นเกษตรกรทีใ่ชเ้ทคโนโลยใีหเ้กดิประโยชน์หรอืผลเชงิบวกแก่การท าเกษตรกรรม 
 5. เป็นเกษตรกรทีท่ าการเกษตรครบวงจร ตัง้แต่การผลติ การแปรรปู การจ าหน่ายหรอื
การตลาด การจดัการองคค์วามรู ้สรา้งแหล่งเรยีนรู ้พฒันาสู่แหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร การตรวจสอบ
ยอ้นกลบั การเชื่อมโยงเครอืขา่ย เป็นตน้ โดยเป็นผูด้ าเนินการเองทัง้กระบวนการ หรอืรว่ม
ด าเนินการกบักลุ่ม คณะบุคคล เครอืขา่ยหรอืพนัธมติรอื่นๆ กไ็ด้ 
 
ส่ิงท่ีต้องน าส่ง 

1.ใบสมคัร  
2.แบบบนัทกึผลงาน “เกษตรแบบครบวงจร” (รายละเอยีดระบใุนใบสมคัร) 
3.เอกสารเพิม่เตมิ ประกอบดว้ยขอ้มลู เนื้อหาและภาพถ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูเ้ขา้ประกวด เช่น 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / เอกสารรบัรองการจดัตัง้กลุ่ม ส าเนาทะเบยีนบ้าน ส าเนาเอกสาร
รบัรองคุณวุฒกิารศกึษา ส าเนาเอกสารรบัรองการเขา้อบรม / คุณภาพสนิคา้ / รางวลัต่างๆ ภาพถ่าย
พืน้ทีเ่กษตรและการบรหิารจดัการ อยา่งน้อย 15 ภาพ และขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณา 

รอบคดัเลอืก รอบที ่1 (คดั 30 คน : พจิารณาจากเอกสารของผูส้มคัร) 
1. เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร มคีุณสมบตัทิัว่ไปครบถว้น  
2. น าเสนอผลงาน “เกษตรแบบครบวงจร” ตรงตามแนวคดิทีม่ลูนิธฯิ 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 
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4. มคีวามภมูใิจในความเป็นเกษตรกร และแนวคดิการบรหิารจดัการในอนาคต 
5. ผลงาน “เกษตรแบบครบวงจร” น่าสนใจ และสามารถเป็นตน้แบบการพฒันาแก่ผูอ้ื่นได ้
 
รอบตดัสนิ (ตดัสนิผูไ้ดร้างวลัตามล าดบั : พจิารณาจากการน าเสนอของผูเ้ขา้รอบ) 
1. มทีกัษะ ความรู ้ความเขา้ใจ สามารถเขา้ถงึและใชเ้ทคโนโลยแีละสารสนเทศไดเ้ป็นอย่างด ี
2. มปีระสบการณ์ การบรหิารจดัการเกษตรแบบครบวงจร ทีป่ระสบความส าเรจ็ 
4. มคีวามภมูใิจในความเป็นเกษตรกร และแนวคดิการบรหิารจดัการในอนาคต 
5. ผลงาน “เกษตรแบบครบวงจร” น่าสนใจ และสามารถเป็นตน้แบบการพฒันาแก่ผูอ้ื่นได ้
6. ทกัษะน าเสนอผลงาน มคีวามชดัเจนและสรา้งสรรค ์สะทอ้นทศันคตแิละความรูไ้ดอ้ยา่งด ี

 
ทัง้น้ี คณะกรรมการได้ก าหนดหลกัเกณฑก์ารให้คะแนนรอบตดัสิน มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 
1. ประสบการณ์ในการบริหารจดัการ “เกษตรแบบครบวงจร” (40 คะแนน) 

  1.1 รูจ้ดุแขง็และจดุอ่อนของตนเอง พืน้ที ่สนิคา้ และบรบิททีเ่กีย่วขอ้ง สามารถ
บรหิารจดัการปญัหาและความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ได ้
  1.2 มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการปจัจยัการผลติ (ทีด่นิ แรงงาน และทุน ฯลฯ) 
และการตลาดแบบครบวงจร 
  1.3 มคีวามสามารถในการเชื่อมโยงการผลติ การแปรรปูและการตลาดแบบครบวงจร
เพื่อใหข้ายผลผลติได ้
  1.4 มคีวามสามารถในการต่อยอด ประยกุตเ์ป็นแหล่งเรยีนรู ้แหล่งท่องเทีย่ว       
เชงิเกษตร หรอืการเชื่อมโยงกบัเครอืขา่ยรปูแบบอื่นๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมคีวามน่าสนใจ 
  1.5 มแีผนการประกอบอาชพีการเกษตรในอนาคต (ระยะสัน้ / ระยะยาว) 
 
 2. ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและน ามาประยกุต์ใช้ (15 คะแนน) 
  2.1 สามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูและใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ต่างๆ ได ้เช่น Computer, Smart Phone, Internet, Social media (LINE IG FACEBOOK) เป็นตน้ 
  2.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อโซเชยีลมเีดยี 
ประกอบการวเิคราะห ์วางแผน ประชาสมัพนัธ ์บรหิารจดัการเกษตรแบบครบวงจร อ านวยความ
สะดวกในการผลติ การแปรรปูและส่งเสรมิการตลาด  
  2.3 คดิคน้นวตักรรมหรอืต่อยอดเทคโนโลยกีารเกษตรและน ามาใชใ้นกระบวนการใด
กระบวนการหนึ่งหรอืตลอดกระบวนการตัง้แต่ตน้น ้าถงึปลายน ้า และมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 
หลงัจากการน านวตักรรมหรอืเทคโนโลยไีปใชก้บัการเกษตรของตนเอง 
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3. ตระหนักถึง ความปลอดภยั ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (10 คะแนน) 
  3.1 มคีวามรู ้ผ่านการอบรม หรอืมกีระบวนการทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานสนิคา้อย่าง
ใดอยา่งหนึ่ง (ขึน้อยูก่บัชนิดสนิคา้) เช่น อย. OTOP GAP GMP IFOAM เกษตรอนิทรยี ์มผช. 
รบัรองคุณภาพผลติภณัฑไ์หมไทย (ตรานกยงู) เป็นตน้ หรอืมาตรฐานอื่นๆ 
  3.2 มกีระบวนการผลติทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิมลภาวะและไม่ท าลายสิง่แวดลอ้ม  
  3.3 มกีจิกรรมช่วยเหลอืชุมชนและสงัคมอยา่งต่อเนื่อง โดยมคีวามเป็นผูน้ าและ
ความสามารถในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง สามารถใหค้ าแนะน าปรกึษาและเป็นตน้แบบใหก้บั
ผูอ้ื่นได ้
 
 4. ความภาคภมิูใจในความเป็นเกษตรกร (5 คะแนน) 
  4.1 มคีวามมุง่มัน่ รกัและหวงแหนพืน้ทีแ่ละอาชพีการเกษตรให้คนรุน่ต่อไป 
  4.2 มคีวามสุขและพงึพอใจในการประกอบอาชพีการเกษตร 
 
 5. การน าเสนอผลงานการท าเกษตรแบบครบวงจร (30 คะแนน) 
  5.1 ถ่ายทอดแนวคดิและแผนการพฒันาการท าเกษตรครบวงจรในอนาคต 
  5.2 ทกัษะน าเสนอผลงาน มคีวามชดัเจนและสรา้งสรรค ์สะทอ้นความรูแ้ละทศันคต ิ
  5.3 การตอบค าถามคณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการ 

1. ผูท้รงคุณวุฒจิากกรมส่งเสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
2. นกัวชิาการและผูท้รงคุณวุฒใินสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง     
3. ผูแ้ทนจากมลูนิธริว่มดว้ยช่วยกนัส านึกรกับา้นเกดิและองคก์รเครอืข่าย   

 
บทบาทหน้าท่ีเกษตรกรส านึกรกับ้านเกิด 
 1. เป็นวทิยากร ผูบ้รรยายใหค้วามรูเ้กี่ยวกบั ผลงาน “เกษตรแบบครบวงจร” ในกจิกรรมที่
เครอืขา่ยรกับา้นเกดิจดัขึน้ 

2. ตอบค าถามและเป็นทีป่รกึษาใหก้บัผูส้นใจ ผ่านบรกิารทางด่วนขอ้มลูการเกษตร และ 
น าเสนอแนวคดิ Content องคค์วามรู ้บนสื่อต่างๆ ของเครอืขา่ยรกับา้นเกดิ เช่น FB Fanpage / App 
FARMER INFO / www.rakbankerd.com เป็นตน้ 

3. จ าหน่ายสนิคา้ออนไลน์ บน www.rakbankerd.com 
4. ออกบธูน าเสนอองคค์วามรู ้ในงานทีเ่ครอืขา่ยรกับา้นเกดิจดัขึน้ 
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เงินสนับสนุนเกษตรกร 
มอบเงนิสนบัสนุนเกษตรกรพรอ้มโล่ประกาศเกยีรตคิุณแก่เกษตรกรจ านวน 10 ท่าน ดงันี้ 

  
ชนะเลศิ    เงนิสนบัสนุน 100,000 บาท  

  รองชนะเลศิอนัดบัที ่1   เงนิสนบัสนุน   80,000 บาท  
  รองชนะเลศิอนัดบัที ่2  เงนิสนบัสนุน   60,000 บาท  

ชมเชย 7 ท่าน    เงนิสนบัสนุนท่านละ 30,000 บาท   
 
ผูร้บัผิดชอบ 

มลูนิธริว่มดว้ยช่วยกนัส านึกรกับา้นเกดิ 
 
แผนการด าเนินงาน 

1 ม.ิย. – 15 ก.ค. 2559  -ส านกังานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตร 9 เขต 
ด าเนินการส่งเอกสารเกษตรกรกลบัมายงัมลูนิธฯิ 

 -ผูส้มคัรทัว่ไป ส่งเอกสารกลบัมายงัมลูนิธฯิ 
16 ก.ค. – 31 ก.ค. 2559  -คณะอนุกรรมการตรวจสอบเอกสารผูส้มคัร และ 

ด าเนินการคดัเลอืกเกษตรกร รอบที ่1 (30 คน) 
1 - 31 ส.ค. 2559   -เจา้หน้าที ่ลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู และส่งขอ้มลูกลบัมา 

ยงัมลูนิธฯิ (30 พืน้ที)่  
7 - 8  ก.ย. 2559   -คณะกรรมการคดัเลอืก รอบที ่2 ด าเนินการ 

คดัเลอืกเกษตรกรรอบที ่2 (10 คน) 
21 - 22 ก.ย. 2559   -เกษตรกรเขา้รอบสุดทา้ย น าเสนอผลงาน  

“เกษตรแบบครบวงจร”  
25 - 26 ต.ค. 2559   -อบรมสมัมนาพฒันาศกัยภาพเกษตรกร 
27 ต.ค. 2559    -พธิปีระกาศผล เกษตรกรส านึกรกับา้นเกดิ  
 

*ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. เกิดการสนับสนุนเกษตรกรที่มศีกัยภาพในการเป็นต้นแบบส าหรบัเกษตรกรยุคใหม่ มี
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการท าเกษตรแบบครบวงจร 

2. เกดิแหล่งเงนิทุนที่สรา้งโอกาสให้เกดิผู้ประกอบการรายใหม่ สรา้งงาน สรา้งรายได้ และ
เกดิการหมนุเวยีนดา้นการเงนิในระบบเศรษฐกจิต่อไป 

3. เกดิการตอกย ้าอุดมการณ์ส านึกรกับ้านเกดิและแสดงถงึความมุ่งมัน่ในการตอบแทนคุณ
แผ่นดนิของมลูนิธริ่วมดว้ยช่วยกนัส านึกรกับา้นเกดิและองคก์รภาค ีต่อยอดเครอืข่ายเกษตรกรส านึก
รกับา้นเกดิ 
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4. เกดิการเผยแพร่ผลงานและความส าเรจ็สู่สาธารณชน และใชเ้ป็นแนวทางในการขยายผล 
การส่งเสรมิการเกษตรต่อไป 

5. แนวพระราชด ารพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ และหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ไดร้บั
การเผยแพรแ่ละส่งเสรมิใหเ้กดิผลในเชงิรปูธรรม พรอ้มขยายผลสู่ทุกภาคส่วนของสงัคมไทย 
 
สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมและจดัส่งเอกสาร 
คุณเรวตั สงัขช์่วย  
มลูนิธริว่มดว้ยช่วยกนัส านึกรกับา้นเกดิ  
499 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900  
โทรศพัท.์ 0-2016-5555 ต่อ 1048 / 08-1572-3985 โทรสาร. 0-2016-5606 
E-mail: rawat_s@rakbankerd.com / talungyen@hotmail.com  
 

 


