
ประกวดเกษตรกร
สํานึกรักบ้านเกิด

ประจําป� พ.ศ.2562

l โครงการ l

l คนปลูกยุคใหม่ ใส่ใจคนกิน l



ภายใต้แนวคิด
"เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร"

การผลิตอาหารปลอดภัยกําลังเป�นที�ต้องการของผู้บริโภค ประชากรโลกหันมาใส่ใจเรื�องของอาหาร
ที�ปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตรที�เป�นอินทรีย์มีการซื�อขายสินค้าอินทรีย์ในเอเชียและออสเตรเลีย

สูงถึง 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ขณะที�รัฐบาลเองก็เห็นความสําคัญของเกษตรอินทรีย์ ด้วยการผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยสู่
ตลาดโลก และมีการกําหนดยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ป� 2560 – 2564 โดยมีแผนจะเพิ�ม

พื�นที�เกษตรอินทรีย์ จากเดิม 3 แสนกว่าไร่ ให้เป�น 6 แสนไร่ภายในป� 2564
โครงการประกวดเกษตรกรสํานึกรักบ้านเกิด ประจําป� พ.ศ.2562 จึงเห็นความสําคัญในการสรรหา

ยกย่องเกษตรกรที�เป�นต้นแบบในการทําการเกษตร ภายใต้แนวคิด “เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร”



4 หัวใจสําคัญของเกษตรวิถีอินทรีย์
1. HEALTH  ด้านสุขภาพ
2. ECOLOGICAL ด้านนิเวศวิทยา
3. FAIRNESS ด้านความเป�นธรรม
4. CARE ด้านจิตสํานึกเอาใจใส่

ECO FRIENDLY
วิถีอินทรีย์ แบบมีความรับผิดชอบ

ต่อทุกชีวิตบนโลก 
เป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม



วัตถุประสงค์
1. เพื�อเฟ�นหา สนับสนุนและยกย่องเกษตรกรที�มีศักยภาพในการเป�นต้นแบบ
สําหรับเกษตรกรยุคใหม่ คือ เกษตรกรที�มีวิธีคิดอย่างเป�นระบบ สามารถนําไป
ประยุกต์และปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป�นรูปธรรม ปรับตัวกับกระแสการ
เปลี�ยนแปลง และสามารถเชื�อมโยงองค์ประกอบและข้อมูลต่างๆ 
ได้อย่างรอบด้าน
 
2. เพื�อตอกยํ�าอุดมการณ์สํานึกรักบ้านเกิดและแสดงถึงความมุ่งมั�นในการ
ตอบแทนคุณแผ่นดินของมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิดและองค์กร
ภาคี ต่อยอดเครือข่ายเกษตรกรสํานึกรักบ้านเกิด
 
3. เพื�อเผยแพร่ผลงานและความสําเร็จสู่สาธารณะชน และใช้เป�นแนวทางในการ
ขยายผล การส่งเสริมการเกษตรต่อไป



2. คณะอนุกรรมการ ดําเนินการพิจารณา
เอกสารผู้สมัคร แล้วคัดเลือกผู้เข้ารอบที� 1 
จํานวน 30 คน

ขั�นตอนการดําเนินงาน

3. เจ้าหน้าที�หรือคณะทํางานที�ได้รับมอบหมาย
จากมูลนิธิฯ ลงพื�นที� สัมภาษณ์และเก็บข้อมูล
เกษตรกร จํานวน 30 คน จากนั�นรวบรวมและ
จัดส่งมาที�มูลนิธิฯ โดยมีข้อมูลดังนี�

คลิปสัมภาษณ์เกษตรกร ความยาว 5 นาที
ภาพถ่ายและข้อมูลภาพรวม

4. คณะกรรมการ รอบที� 2 ดําเนินการ
พิจารณาเอกสารและคลิปสัมภาษณ์เกษตรกร
แล้วคัดเลือกเกษตรกรผู้เข้ารอบที� 2 จํานวน
10 คน

รับสมัครเกษตรกรผ่านช่องทางต่าง ๆ คือ1.

 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ 
 สหกรณ์ ดําเนินการ ดังนี�

 
    -  เกษตรกร ส่งใบสมัครและเอกสารที�สํานักงาน            
       เกษตรอําเภอหรือสํานักงานเกษตรจังหวัด
    -  สํานักงานเกษตรอําเภอรวบรวมเอกสารส่ง 
       สํานักงานเกษตรจังหวัด
    -  สํานักงานเกษตรจังหวัด รวบรวมเอกสารและ
       ผลงานที�ส่งเข้าประกวดทั�งหมด (อย่างน้อย
       จังหวัดละ 5 ราย) ส่งตรงมายังมูลนิธิฯ 
       โดยไม่ต้องมีกระบวนการคัดเลือกใดๆ
 

 เกษตรกร สมัครด้วยตนเอง ส่งใบสมัครและ 
 เอกสารมาที�มูลนิธิฯ โดยตรง



ขั�นตอนการดําเนินงาน
5. มูลนิธิฯ แจ้งเกษตรกรผู้เข้ารอบที� 2
เพื�อมานําเสนอผลงานต่อหน้าคณะ
กรรมการ

6. คณะกรรมการ รอบตัดสิน ดําเนิน
การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะแต่ละอันดับ

7. ประกาศผลและจัดอบรมเกษตรกรเพื�อ
ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

8. จัดพิธีประกาศผล “เกษตรกรสํานึก
รักบ้านเกิด ประจําป� พ.ศ.2562”



คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคล
ที�ไม่เคยเป�น

เกษตรกรสํานึก
รักบ้านเกิด

เกษตรกรอายุ
17-50ป�

เกษตรกรผ่าน
การรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ หรือ

อยู่ในระยะปรับ
เปลี�ยน

มีเอกสารสิทธิ�
ครอบครองที�ดิน
ทําการเกษตร
อย่างถูกต้อง

เกษตรกรทํา
เกษตรวิถีอินทรีย์
แบบครบวงจร
พึ�งพาตนเองได้

อย่างยั�งยืน

มีความเป�นผู้นํา
กล้าคิด กล้าตัดสินใจ

เป�นแบบอย่าง
แก่ผู้อื�น



สิ�งที�ต้องนําส่ง
1. ใบสมัคร
 
2. เอกสารบันทึกผลงานการเกษตร : เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร”
   (รายละเอียดระบุในใบสมัคร)
 
3. คลิปวีดีโอ นําเสนอผลงานเกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร ความยาวไม่เกิน 5 นาท ี
   ตั�งแต่ลักษณะพื�นที� กระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การแปรรูป การจําหน่าย 
   และอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง
 
4. เอกสารเพิ�มเติม ประกอบด้วยข้อมูล เนื�อหาและภาพถ่ายที�เกี�ยวข้องกับผู้เข้าประกวด เช่น

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  เอกสารรับรองการจัดตั�งกลุ่ม (ถ้ามี) 
  สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา 
  สําเนาเอกสารสิทธิ�ครอบครองที�ดิน หรือสําเนาหนังสือสัญญาเช่าที�ดิน 
  สําเนาเอกสารรับรองการเข้าอบรม (ถ้ามี)
  สําเนาเอกสารรับรองมาตรฐานต่างๆ ที�ม ี
  สําเนาหรือภาพถ่ายรางวัลต่างๆ (ถ้ามี)
  ภาพประกอบพื�นที�เกษตรและการบริหารจัดการ อย่างน้อย 20 ภาพ
  ข้อมูลอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องและเป�นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ



หลักเกณฑ์การพิจารณา
HEALTH 
ด้านสุขภาพ
มีความใส่ใจสุขภาพผู้ปลูก 
และผู้บริโภค

FAIRNESS
ด้านความเป�นธรรม
สร้างการค้าที�เป�นธรรม ตั�งแต่
เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค

ECOLOGICAL 
ด้านนิเวศวิทยา
ทําเกษตรที�เกื�อกูล ดิน พืช สัตว์
มีการจัดการเพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในฟาร์ม

CARE
ด้านจิตสํานึกเอาใจใส่
การเกษตรที�ไม่เสี�ยงต่อการทําลาย
ระบบนิเวศน์ และคุณภาพชีวิตทุก
สรรพสิ�ง

ECO FRIENDLY
เป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมทุก
ระบวนการ 

กระบวนการผลิต (Production)
การขนส่ง (Logistics)
คํานึงถึงผู้บริโภค (Human Center)
การจัดการหรือกําจัด (Disposal)

INNOVATION
&TECHNOLOGY
นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้
เพื�อลดต้นทุน เพิ�มผลผลิต รวมไปถึง
กระบวนการจัดเก็บฐานข้อมูลทางการ
เกษตร

LOVE HOMETOWN
มีจิตสํานึกของการเป�นบุคคลที�มีความ
รักบ้านเกิด  มุ่งพัฒนาบ้านเกิดสู่
เกษตรวิถีอินทรีย์อย่างยั�งยืน



รอบที� 1 รอบที� 2 รอบตัดสิน

แนวทางการพิจารณา 3 รอบ ดังนี�

1. เกษตรกร มีคุณสมบัติทั�วไป
ครบถ้วน
 
2. เอกสารประกอบการสมัคร
ครบถ้วน และมีแนวคิดตรง
ตามที�มูลนิธิฯ กําหนดภายใต้
แนวคิด “เกษตรวิถีอินทรีย์
แบบครบวงจร”
 
3. รูปแบบและความน่าสนใจ
ของผลงาน “เกษตรวิถี
อินทรีย์แบบครบวงจร”

1. มีความมุ่งมั�นที�จะเปลี�ยนแปลงการทํา
เกษตรไปสู่วิถีอินทรีย์แบบครบวงจร
มีประสบการณ์ การบริหารจัดการการ
ทําเกษตรจนนํามาสู่ความสําเร็จใน
ป�จจุบัน
 
2. มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
เข้าถึงและใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศได้
มีความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศน์และ
สิ�งแวดล้อม ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค
 
3. มีความภูมิใจในความเป�นเกษตรกร
และแนวคิดการบริหารจัดการในอนาคต
 
4. ผลงานการเกษตรในฐานะการทํา
เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร มี
ความน่าสนใจ และเป�นต้นแบบการ
พัฒนาแก่ผู้อื�นได้

1. มีความมุ่งมั�น ตั�งใจและมี
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร
 
2. มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและ
สารสนเทศได้เป�นอย่างดี
 
3. มีความภูมิใจในความเป�นเกษตรกร
และมีแนวคิดการบริหารจัดการใน
อนาคต
 
4. ผลงานการเกษตรในฐานะการทํา
เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจรที�น่า
สนใจและเป�นต้นแบบการพัฒนาแก่ผู้
อื�นได้
 
5. ทักษะนําเสนอผลงาน มีความ
ชัดเจนและสร้างสรรค์ สะท้อนทัศนคติ
และความรู้ได้อย่างดี

พิจารณา 30 คน จากเอกสาร คณะกรรมการพิจารณา 10 คน คณะกรรมการตัดสินและจัดอันดับ



เงินสนับสนุนเกษตรกร
มอบเงินสนับสนุนเกษตรกรพร้อมโล่ประกาศ
เกียรติคุณแก่เกษตรกรจํานวน 10 ท่าน ดังนี�

ชนะเลิศ 
เงินสนับสนุน 100,000 บาท
 
รองชนะเลิศอันดับที� 1 
เงินสนับสนุน 80,000 บาท
 
รองชนะเลิศอันดับที� 2 
เงินสนับสนุน 60,000 บาท
 
เกษตรกรดีเด่น 7 ท่าน 
เงินสนับสนุนท่านละ 30,000 บาท



ผู้ทรงคุณวุฒิ
นักวิชาการ

จากกรมส่งเสริมการเกษตร
และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

ผู้แทนจากมูลนิธิ
ร่วมด้วยช่วยกัน
สํานึกรักบ้านเกิด

และองค์กรภาคี

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาและหน่วย
งานที� เกี�ยวข้อง

 

คณะกรรมการ



15 มิ.ย. – 31 ก.ค.
2562

1 ส.ค. – 15 ส.ค.
2562

16 ส.ค. – 30 ก.ย.
2562

- แผนการดําเนินงาน -
1 2 3

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
    และรับสมัคร

สํานักงานเกษตรจังหวัด
ดําเนินการส่งเอกสารของ

    เกษตรกรมายังมูลนิธิฯ
ผู้สมัครทั�วไป ส่งเอกสารมายัง
มูลนิธิฯ

คณะอนุกรรมการ ตรวจ
สอบเอกสารผู้สมัคร

    และดําเนินการคัดเลือก       
    เกษตรกร รอบที� 1

เจ้าหน้าที�ลงพื�นที�เก็บ
ข้อมูลและส่งข้อมูลมายัง
มูลนิธิฯ

1 - 10 ต.ค. 2562 20 – 25 ต.ค. 2562 25 - 29 พ.ย. 2562
44 5 6

คณะกรรมการ 
   คัดเลือก รอบที� 2

เกษตรกรนําเสนอผลงาน
คณะกรรมการ คัดเลือก 

   และจัดอันดับรอบตัดสิน
   

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร
พิธีประกาศผล เกษตรกร
สํานึกรักบ้านเกิด

***อาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม



Item 1 Item 2 Item 3 Item 4

40 

30 

20 

10 

0 

ผลที�คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดการสนับสนุนเกษตรกรที�มีศักยภาพในการเป�นต้นแบบ
สําหรับเกษตรกรยุคใหม่ มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ในการทําการ
เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร
  
2. เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และเกิดการหมุนเวียนด้านการ
เงินในระบบเศรษฐกิจ
  
3. เกิดการตอกยํ�าอุดมการณ์สํานึกรักบ้านเกิดและแสดงถึงความ
มุ่งมั�นในการตอบแทนคุณแผ่นดินของมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน
สํานึกรักบ้านเกิดและองค์กรภาคี ต่อยอดเครือข่ายเกษตรกรสํานึก
รักบ้านเกิด
  
4. เกิดการเผยแพร่ผลงานและความสําเร็จสู่สาธารณชน และใช้เป�น
แนวทางในการขยายผล การส่งเสริมการเกษตรวิถีอินทรีย์ต่อไป



สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติม
และจัดส่งเอกสาร
 
คุณอัญชลี กลิ�นเกษร
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิด
499 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 
โทร. 0-2016-5609 ถึง 12 
     081-655-2921 แฟกซ์. 0-2016-5606
E-mail : rbk_foundation@hotmail.com    
          anchaleek17@gmail.com

" เ ร า . . . อย าก เห็ นคนปลู กยุ ค ใ หม่
. . . ใ ส่ ใ จคนกิ น "
 l สํานึกรักบ้านเกิด l


