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นายเข้มแข็ง  ยตุิธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายในการส่งเสริม
สตรีในภาคการเกษตรใหมี้บทบาทส าคญัในการพฒันาดา้นการเกษตรมาโดยตลอด รวมทั้งส่งเสริมใหเ้กิดการสร้าง
เครือข่ายท่ีเขม้แขง็ และเช่ือมโยงการท างานระหว่างกนั ซ่ึงท่ีผา่นมามีเกษตรกรหญิงจ านวนไมน่อ้ยพฒันาสู่การเป็น
ผูป้ระกอบการเกษตรและเกษตรกรอจัฉริยะ (Smart Farmer) ท่ีสามารถเป็นตน้แบบในการประกอบอาชีพ
การเกษตรของชุมชนและเกษตรกรรายอ่ืนต่อไปได ้

ล่าสุด กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมมือกบับริษทั ฟอร์ด ประเทศไทย เดินหนา้ขบัเคล่ือนเกษตรกรยคุ 4.0 เตรียม
เปิดตวัโครงการ “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business)” โดยเชิญชวน
เกษตรกรหญิงท่ีสนใจสมคัรเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว โดยมีคุณสมบติั ดงัน้ี 1) อายไุม่เกิน 45 ปี 2) เป็น 
Young Smart Farmer หรือสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร หรือเกษตรกรทัว่ไป ท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกร
ดว้ยตนเอง หรือเป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรกบัหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 3) ผลผลิตมีคุณภาพไดม้าตรฐานสากล 4) มีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการเพ่ิมมูลค่าใหก้บัผลผลิตทาง
การเกษตรอยา่งสร้างสรรค ์5) มีศกัยภาพในการพฒันาเป็นผูป้ระกอบการดา้นการเกษตรได ้และ 6) มีความสามารถ
ในการน าเสนอแผนงานพฒันาการเกษตรของตนแก่คณะกรรมการ เพ่ือชิงรางวลัเงินทุนสนบัสนุนน าไปต่อยอดธุรกิจ
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มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองขบัรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่นใหม่นาน 3 เดือน
ส าหรับผูช้นะเลิศกิจกรรม  ทั้งน้ี ผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการจะตอ้งส่งคลิปวิดีโอของตนเอง ในหวัขอ้ “เกษตร
สร้างสรรค์สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่” บอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัการท าการเกษตรของตนเอง พร้อมน าเสนอแนวคิดใน
การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรดว้ยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค ์พร้อมกบัน าเสนอการใชเ้งินรางวลั
ในการพฒันาอาชีพเกษตรของตนใหป้ระสบความส าเร็จและสร้างแรงบนัดาลใจใหผู้อ่ื้นไดอ้ยา่งไรหากไดรั้บรางวลัจาก
การประกวด ความยาวไม่นอ้ยกว่า 5 นาที แต่ไม่เกิน 7 นาที โดยส่งวิดีโอผา่นแบบฟอร์มออนไลน์ (Google 

Form) ตามช่องทางท่ีประกาศรับสมคัรต่าง ๆ ไดต้ั้งแต่บดัน้ีถึง 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 

ส าหรับการคดัเลือกจะแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ 1) ระดบัเขต 6 เขต ท าการคดัเลือกตวัแทนเขตละ 5 คน รวม 30 คน 
จากคลิปวิดีโอท่ีน าเสนอ เขา้สู่การคดัเลือกระดบัประเทศ 2) ระดบัประเทศ จะท าการคดัเลือกตวัแทนใหเ้หลือเขตละ 
2 คน รวม 12 คน ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ และ 3) รอบตดัสิน ผูผ้า่นเขา้รอบทั้ง 12 คน จะมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรม
เวิร์คช็อป เสริมความรู้และทกัษะในการพฒันาธุรกิจเกษตร และน าเสนอโครงการของตนเองเพื่อชิงรางวลัชนะเลิศ
ต่อไป 

การมอบทุนสนบัสนุนการท าธุรกิจการเกษตร แบ่งรางวลัออกเป็น 12 รางวลั ไดแ้ก่ รางวลัชนะเลิศ จ านวน 1 รางวลั 
รับทุนสนบัสนุนมูลค่า 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองขบัรถกระบะ ฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่นใหม่ เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน รางวลัรองชนะเลิศ จ านวน 2 รางวลั รับทุนสนบัสนุนมูลค่ารางวลัละ 30,000 บาท และ 
รางวลัชมเชย จ านวน 9 รางวลั รับทุนสนบัสนุนมูลค่ารางวลัละ 5,000 บาท 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบนัมีเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีผา่นการประเมินคุณสมบติัเป็น Young 

Smart Farmer จ านวน 13,051 คน เป็นผูห้ญิงทั้งส้ิน 4,233 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร
ก็ใหค้วามส าคญั และเลง็เห็นถึงศกัยภาพของเกษตรกรหญิงเหลา่น้ีท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนภาคเกษตรไดเ้ช่นกนั และกรม
ส่งเสริมการเกษตรคาดหวงัว่าเกษตรกรหญิงท่ีเขา้ร่วมโครงการน้ีจะไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บจากกิจกรรมเวิร์คช็อปอบรม
การพฒันาธุรกิจไปพฒันาต่อยอดธุรกิจของตนเองโดยใชเ้ทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค ์และสามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ใหแ้ก่เกษตรกรอ่ืนๆ ซ่ึงจะมีส่วนช่วยผลกัดนัคนรุ่นใหม่ใหมี้ส่วนร่วมส่งเสริมการเติบโตของภาคการเกษตรอนัเป็น
รากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศใหย้ ัง่ยนืไดต้อ่ไป 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

ฟอร์ด จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร และสมาคมส่ือมวลชนเกษตรฯ 

เติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ พฒันาธุรกจิการเกษตร 

คุณวิชิต ว่องวฒันาการ กรรมการผูจ้ดัการ ฟอร์ด ประเทศไทย พร้อมดว้ย คุณเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

ดร.อภวัฒัน์ จ่าตา นายกสมาคมส่ือมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และ คุณกมลชนก ประเสริฐสม ผูอ้  านวยการฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว การด าเนินโครงการฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Move Her 

Business) 

คุณเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

คุณเขม้แขง็  ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายในการส่งเสริมสตรีในภาค

การเกษตรให้มีบทบาทส าคญัในการพฒันาดา้นการเกษตรมาโดยตลอด รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายท่ีเขม้แขง็ และ

เช่ือมโยงการท างานระหว่างกนั ซ่ึงท่ีผา่นมามีเกษตรกรหญิงจ านวนไม่นอ้ยพฒันาสู่การเป็นผูป้ระกอบการเกษตรและเกษตรกร

อจัฉริยะ (Smart Farmer) ท่ีสามารถเป็นตน้แบบในการประกอบอาชีพการเกษตรของชุมชนและเกษตรกรรายอื่นต่อไปได ้

คุณวิชิต ว่องวฒันาการ กรรมการผูจ้ดัการ ฟอร์ด ประเทศไทย 

ดร.อภิวฒัน์ จ่าตา นายกสมาคมส่ือมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ฟอร์ด ประเทศไทย และสมาคมส่ือมวลชนเกษตรแห่ง

ประเทศไทย ไดท้ างานร่วมกนัมาอย่างยาวนาน เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมทั้งส่ือมวลชนเกษตรและเกษตรกร ให้มีโอกาสเย่ียมชม

และแลกเปล่ียนความรู้ในการท าการเกษตร ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปีท่ีผา่นมา ทั้งฟอร์ดและสมาคมฯ มีความตระหนกัถึงความส าคญั

ของภาคการเกษตร และมีความมุ่งมัน่ในการช่วยพฒันาภาคเกษตรกรรมท่ีเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 

สมาคมฯ พร้อมเป็นส่วนหน่ึงในการสนบัสนุนและประชาสัมพนัธ์โครงการเพื่อร่วมยกระดบัและช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้สามารถ

ต่อยอดพฒันาธุรกิจของตนเองให้ประสบความส าเร็จต่อไป 

ดร.อภิวฒัน์ จ่าตา นายกสมาคมส่ือมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย 

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมมือกบั บริษทั ฟอร์ด ประเทศไทย เดินหนา้ขบัเคล่ือนเกษตรกรยคุ 4.0 เตรียมเปิดตวัโครงการ “ฟอร์ด

เติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business)” โดยเชิญชวนเกษตรกรหญิงท่ีสนใจสมคัรเขา้ร่วม

โครงการดงักล่าว โดยมีคุณสมบติั ดงัน้ี 1) อายไุม่เกิน 45 ปี 2) เป็น Young Smart Farmer หรือสมาชิกกลุ่ม



แม่บา้นเกษตรกร หรือเกษตรกรทัว่ไป ท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรดว้ยตนเอง หรือเป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียน

เกษตรกรกบัหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3) ผลผลิตมีคุณภาพไดม้าตรฐานสากล 4) มีการประยกุตใ์ช้

เทคโนโลยีในการเพ่ิมมูลค่าให้กบัผลผลิตทางการเกษตรอยา่งสร้างสรรค ์5) มีศกัยภาพในการพฒันาเป็นผูป้ระกอบการดา้น

การเกษตรได ้และ 6) มีความสามารถในการน าเสนอแผนงานพฒันาการเกษตรของตนแก่คณะกรรมการ 

เพื่อชิงรางวลัเงินทุนสนบัสนุนน าไปต่อยอดธุรกิจมูลค่าสูงสุด 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองขบัรถกระบะฟอร์ด 

เรนเจอร์ รุ่นใหม่นาน 3 เดือน ส าหรับผูช้นะเลิศกิจกรรม ทั้งน้ี ผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการจะตอ้งส่งคลิปวิดีโอของตนเอง ในหวัขอ้ 

“เกษตรสร้างสรรคสู่์ผูป้ระกอบการยคุใหม่” บอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัการท าการเกษตรของตนเอง พร้อมน าเสนอแนวคิดในการเพ่ิม

มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรดว้ยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีอยา่งสร้างสรรค ์พร้อมกบัน าเสนอการใชเ้งินรางวลัในการพฒันาอาชีพ

เกษตรของตนให้ประสบความส าเร็จและสร้างแรงบนัดาลใจให้ผูอ้ื่นไดอ้ยา่งไร หากไดรั้บรางวลัจากการประกวด ความยาวไม่นอ้ย

กว่า 5 นาที แต่ไม่เกิน 7 นาที โดยส่งวิดีโอผา่นแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form) ตามช่องทางท่ีประกาศรับสมคัร

ต่างๆ ไดต้ั้งแต่บดัน้ีถึง 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 

ส าหรับการคดัเลือกจะแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ 1) ระดบัเขต 6 เขต ท าการคดัเลือกตวัแทนเขตละ 5 คน รวม 30 คน จากคลิป

วิดีโอท่ีน าเสนอ เขา้สู่การคดัเลือกระดบัประเทศ 2) ระดบัประเทศ จะคดัเลือกตวัแทนให้เหลือ เขตละ 2 คน รวม 12 คน ดว้ย

วิธีการสัมภาษณ์ และ 3) รอบตดัสิน ผูผ้า่นเขา้รอบทั้ง 12 คน จะมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป เสริมความรู้และทกัษะในการ

พฒันาธุรกิจเกษตร และน าเสนอโครงการของตนเองเพื่อชิงรางวลัชนะเลิศต่อไป 

การมอบทุนสนบัสนุนการท าธุรกิจการเกษตร แบ่งรางวลัออกเป็น 12 รางวลั ไดแ้ก่ รางวลัชนะเลิศ จ านวน 1 รางวลั รับทุน

สนบัสนุนมูลค่า 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองขบัรถกระบะ ฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่นใหม่ เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

รางวลัรองชนะเลิศ จ านวน 2 รางวลั รับทุนสนบัสนุนมูลค่ารางวลัละ 30,000 บาท และ รางวลัชมเชย จ านวน 9 รางวลั รับทุน

สนบัสนุนมูลค่ารางวลัละ 5,000 บาท 



 

อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัมีเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีผา่นการประเมินคุณสมบติัเป็น Young Smart Farmer จ านวน 13,051 

คน เป็นผูห้ญิงทั้งส้ิน 4,233 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก็ให้ความส าคญั และเลง็เห็นถึงศกัยภาพของเกษตรกรหญิง

เหล่าน้ีท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนภาคเกษตรไดเ้ช่นกนั และกรมส่งเสริมการเกษตรคาดหวงัว่าเกษตรกรหญิงท่ีเขา้ร่วมโครงการน้ีจะไดน้ า

ความรู้ท่ีไดรั้บจากกิจกรรมเวิร์กช็อปอบรมการพฒันาธุรกิจไปพฒันาต่อยอดธุรกิจของตนเองโดยใชเ้ทคโนโลยีอยา่งสร้างสรรค ์และ

สามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่เกษตรกรอื่นๆ ซ่ึงจะมีส่วนช่วยผลกัดนัคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมส่งเสริมการเติบโตของภาค

การเกษตรอนัเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ยัง่ยืนไดต่้อไป 

 

 

 

 

 



 
 

เกษตรนครพนมจับมือปศุสัตว์ ผลกัดันเกษตรแปลงใหญ่จิง้หรีดเรณูนครสู่
ตลาดต่างประเทศ 

 

ท่ีจงัหวดันครพนม นายวินยั คงยนื หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจงัหวดันครพนม 
เปิดเผยว่า จิ้งหรีดเป็นแมลงท่ีมีวงจรชีวิตแบบไม่ตอ้งผา่นการเป็นหนอนหรือดกัแด ้ตวัอ่อนท่ีเกิดมาจะเหมือนตวัเตม็วยัเลย
เพียงแต่ยงัไม่มีปีก โดยทัว่โลกมีอยูป่ระมาณ 900 ชนิด ซ่ึงการผสมพนัธ์ุและวางไข่ในแต่ละรุ่นจะใชเ้วลาประมาณ 15 วนัต่อ
คร้ัง และประชาชนส่วนใหญ่นิยมน าจิ้งหรีดมาท าอาหารบริโภคเพราะมีโปรตีนสูง รองลงมาใชเ้ป็นอาหารสัตว ์และ
เกษตรกรจงัหวดันครพนมก็มีการเล้ียงเพ่ือรับประทานและจ าหน่าย โดยกลุ่มแปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ(จิง้หรีด) อ าเภอเรณู
นคร ซ่ึงตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี 6 ต าบลโพนทอง เป็นอีกหน่ึงกลุ่มท่ีส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม ไดเ้ขา้มาส่งเสริมสนบัสนุน 
ร่วมกบัหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ตั้งแตปี่ 2561 เพ่ือร่วมกนัผลกัดนัใหเ้กษตรกรรายยอ่ย มีการรวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่ม
เกษตรแปลงใหญ่เพ่ือสร้างความเขม้แขง็ใหเ้กษตรกร โดยเนน้ในเร่ืองของการลดตน้ทนุการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การสร้าง
มาตรฐานสินคา้เกษตร การเช่ือมโยงดา้นการตลาด และการบริหารจดัการกลุ่มท่ีดี เพ่ือท่ีจะสร้างความเขม้แขง็และยัง่ยืน
ให้กบัตวัเกษตรกร ซ่ึงก็มีการด าเนินการพฒันามาเร่ือย ๆ ทั้งการเล้ียง การท าโรงเรือน การผลิตอาหารจิ้งหรีดเพ่ือลดตน้ทนุ
การผลิต การแปรรูปผลิตภณัฑ ์การหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ และเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภค ท าให้ราคาจิ้งหรีด
สูงขึ้น สามารถส่งออกตลาดต่างประเทศได ้จึงไดมี้การสร้างมาตรฐานฟาร์ม โดยมีปศุสัตวจ์งัหวดันครพนมจะเขา้มา
ถ่ายทอดความรู้ แนะน าแนวทาง และเม่ือมัน่ใจว่าไดม้าตรฐานแลว้จึงไดด้ าเนินการขอมาตรฐาน ฟาร์มหรือมาตรฐาน 
GAP  
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        นายสมชาย อนนัตจารุตระกลู ปศุสัตวจ์งัหวดันครพนม เปิดเผยว่า มาตรฐานฟาร์มหรือมาตรฐาน GAP น้ี เป็นการ
รับรองว่าทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตมีความปลอดภยั เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบับริษทัหรือผูรั้บซ้ือสินคา้จาก
เกษตรกรไปจ าหน่าย ว่าไดรั้บสินคา้ท่ีปลอดภยั มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถจ าหน่ายไดใ้นราคาท่ีสูง ซ่ึงในการเขา้มา
ตรวจนั้นเราดูตั้งแต่เร่ืองของ มาตรฐานคนเล้ียง มาตรฐานของสถานท่ี โดยอิงทุกอยา่งท่ีเป็นหลกัเกณฑม์าตรฐานฟาร์ม
เช่นเดียวกบัฟาร์มโคเน้ือ สุกร และสัตวเ์ศรษฐกิจชนิดอ่ืน ๆ เบ้ืองตน้มีเกษตรกรท่ีเล้ียงในกลุ่มประมาณ 50 ฟาร์ม แต่ท่ีผา่นมี
เพียงแค่ 8 ฟาร์มเท่านั้น เน่ืองจากในรายอ่ืน ๆ ยงัขาดคุณสมบติับางประการ ซ่ึงเราก็จะพยายามพฒันาปรับปรุงให้ โดยมีการ
แนะน าใหเ้กษตรกรไดจ้ดัท ามาตรฐานฟาร์มให้ตรงกบัหลกัเกณฑเ์พ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ ถา้ไม่ไดจ้ริงๆ เราจะไม่ให้
ผา่น และในวนัน้ีก็ไดน้ าใบรับรองมาตรฐาน GAP มามอบใหท้ั้ง 8 ฟาร์มท่ีไดม้าตรฐาน เพ่ือเป็นเคร่ืองหมายยืนยนัการคา้
ส าหรับเกษตรกร 

 

        ดา้นนางศิริวรรณ วงักะธาตุ ตวัแทนกลุ่มเกษตรกร เปิดเผยว่า การบริหารจดัการของกลุ่มหลงัจากท่ีได ้GAP ตรงน้ีไป
แลว้ เราจะเนน้ท่ีการแปรรูปเพื่อส่งออกต่างประเทศ เพราะปัจจบุนัเราก็มีการยื่นขอมาตรฐาน GMP อยูเ่ช่นเดียวกนัรอแค่
เลขทะเบียนมา ซ่ึงการแปรรูปท่ีกลุ่มมีกิจกรรมอยูใ่นขณะน้ี ประกอบไปดว้ย จิ้งหรีดบดผงท่ีสกดัไขมนัแลว้ จิ้งหรีดอบแห้ง 
ผลิตภณัฑน์ ้าพริกจิ้งหรีด และขา้วเกรียบจิ้งหรีดซ่ึงตวัน้ีประเทศญ่ีปุ่ นก าลงัใหค้วามสนใจ เราจึงไดมี้การส่งตวัอยา่งไปให้
ลูกคา้ทดลอง ถา้ผา่นก็จะมีการส่ังออเดอร์เขา้มา ซ่ึงท่ีพูดคุยตกลงไวอ้อเดอร์แรกจะประมาณ 10,000 ถุง ต่อรอบ นอกจากน้ีก็
เตรียมส่งผลิตภณัฑไ์ปทดลองตลาดท่ีแอฟริกาใตด้ว้ยเช่นเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


