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กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนเกษตรกรหญิงส่งคลิปสั้น
เข้าประกวด ชิงทุนต่อยอดธุรกิจรวมกว่า 2 แสนบาท
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นายเข้ มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตร มีนโยบายในการส่ งเสริ ม
สตรี ในภาคการเกษตรให้มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาด้านการเกษตรมาโดยตลอด รวมทั้งส่ งเสริ มให้เกิดการสร้าง
เครื อข่ายที่เข้มแข็ง และเชื่อมโยงการทางานระหว่างกัน ซึ่งที่ผา่ นมามีเกษตรกรหญิงจานวนไม่นอ้ ยพัฒนาสู่ การเป็ น
ผูป้ ระกอบการเกษตรและเกษตรกรอัจฉริ ยะ (Smart Farmer) ที่สามารถเป็ นต้นแบบในการประกอบอาชีพ
การเกษตรของชุมชนและเกษตรกรรายอื่นต่อไปได้
ล่าสุ ด กรมส่ งเสริ มการเกษตร ร่ วมมือกับบริ ษทั ฟอร์ด ประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรกรยุค 4.0 เตรี ยม
เปิ ดตัวโครงการ “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่ นใหม่ (Ford Moves Her Business)” โดยเชิญชวน
เกษตรกรหญิงที่สนใจสมัครเข้าร่ วมโครงการดังกล่าว โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) อายุไม่เกิน 45 ปี 2) เป็ น
Young Smart Farmer หรื อสมาชิกกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร หรื อเกษตรกรทัว่ ไป ที่ข้ นึ ทะเบียนเกษตรกร
ด้วยตนเอง หรื อเป็ นสมาชิกในครัวเรื อนเกษตรกรที่ข้ นึ ทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 3) ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 4) มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลผลิตทาง
การเกษตรอย่างสร้างสรรค์ 5) มีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็ นผูป้ ระกอบการด้านการเกษตรได้ และ 6) มีความสามารถ
ในการนาเสนอแผนงานพัฒนาการเกษตรของตนแก่คณะกรรมการ เพื่อชิงรางวัลเงินทุนสนับสนุนนาไปต่อยอดธุรกิจ

มูลค่าสู งสุ ด 100,000 บาท และสิ ทธิพิเศษในการทดลองขับรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่ นใหม่นาน 3 เดือน
สาหรับผูช้ นะเลิศกิจกรรม ทั้งนี้ ผูส้ มัครเข้าร่ วมโครงการจะต้องส่ งคลิปวิดีโอของตนเอง ในหัวข้อ “เกษตร
สร้ างสรรค์สู่ ผ้ ปู ระกอบการยุคใหม่ ” บอกเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับการทาการเกษตรของตนเอง พร้อมนาเสนอแนวคิดใน
การเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกับนาเสนอการใช้เงินรางวัล
ในการพัฒนาอาชีพเกษตรของตนให้ประสบความสาเร็ จและสร้างแรงบันดาลใจให้ผอู ้ ื่นได้อย่างไรหากได้รับรางวัลจาก
การประกวด ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 5 นาที แต่ไม่เกิน 7 นาที โดยส่ งวิดีโอผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (Google
Form) ตามช่องทางที่ประกาศรับสมัครต่าง ๆ ได้ต้งั แต่บดั นี้ถึง 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สาหรับการคัดเลือกจะแบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ 1) ระดับเขต 6 เขต ทาการคัดเลือกตัวแทนเขตละ 5 คน รวม 30 คน
จากคลิปวิดีโอที่นาเสนอ เข้าสู่ การคัดเลือกระดับประเทศ 2) ระดับประเทศ จะทาการคัดเลือกตัวแทนให้เหลือเขตละ
2 คน รวม 12 คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และ 3) รอบตัดสิ น ผูผ้ า่ นเข้ารอบทั้ง 12 คน จะมีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรม
เวิร์คช็อป เสริ มความรู ้และทักษะในการพัฒนาธุรกิจเกษตร และนาเสนอโครงการของตนเองเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ
ต่อไป
การมอบทุนสนับสนุนการทาธุรกิจการเกษตร แบ่งรางวัลออกเป็ น 12 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล
รับทุนสนับสนุนมูลค่า 100,000 บาท และสิ ทธิพิเศษในการทดลองขับรถกระบะ ฟอร์ ด เรนเจอร์ รุ่ นใหม่ เป็ น
ระยะเวลา 3 เดือน รางวัลรองชนะเลิศ จานวน 2 รางวัล รับทุนสนับสนุนมูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท และ
รางวัลชมเชย จานวน 9 รางวัล รับทุนสนับสนุนมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท
อธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบนั มีเกษตรกรรุ่ นใหม่ที่ผา่ นการประเมินคุณสมบัติเป็ น Young
Smart Farmer จานวน 13,051 คน เป็ นผูห้ ญิงทั้งสิ้ น 4,233 คน ซึ่งเป็ นกลุ่มที่กรมส่ งเสริ มการเกษตร
ก็ให้ความสาคัญ และเล็งเห็นถึงศักยภาพของเกษตรกรหญิงเหล่านี้ที่จะช่วยขับเคลื่อนภาคเกษตรได้เช่นกัน และกรม
ส่ งเสริ มการเกษตรคาดหวังว่าเกษตรกรหญิงที่เข้าร่ วมโครงการนี้จะได้นาความรู ้ที่ได้รับจากกิจกรรมเวิร์คช็อปอบรม
การพัฒนาธุรกิจไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตนเองโดยใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และสามารถเป็ นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่เกษตรกรอื่นๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยผลักดันคนรุ่ นใหม่ให้มีส่วนร่ วมส่ งเสริ มการเติบโตของภาคการเกษตรอันเป็ น
รากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ยงั่ ยืนได้ตอ่ ไป

ฟอร์ ด จับมือ กรมส่ งเสริมการเกษตร และสมาคมสื่ อมวลชนเกษตรฯ
เติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ พัฒนาธุรกิจการเกษตร
คุณวิชิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผูจ้ ดั การ ฟอร์ด ประเทศไทย พร้อมด้วย คุณเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร
ดร.อภัวฒั น์ จ่าตา นายกสมาคมสื่ อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และ คุณกมลชนก ประเสริ ฐสม ผูอ้ านวยการฝ่ ายสื่ อสารองค์กร
ฟอร์ด ประเทศไทย ร่ วมแถลงข่าว การดาเนินโครงการฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่ นใหม่ (Ford Move Her
Business)
คุณเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร
คุณเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าวว่า กรมส่ งเสริ มการเกษตร มีนโยบายในการส่งเสริ มสตรี ในภาค
การเกษตรให้มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาด้านการเกษตรมาโดยตลอด รวมทั้งส่งเสริ มให้เกิดการสร้างเครื อข่ายที่เข้มแข็ง และ
เชื่อมโยงการทางานระหว่างกัน ซึ่งที่ผา่ นมามีเกษตรกรหญิงจานวนไม่นอ้ ยพัฒนาสู่การเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตรและเกษตรกร
อัจฉริ ยะ (Smart Farmer) ที่สามารถเป็ นต้นแบบในการประกอบอาชีพการเกษตรของชุมชนและเกษตรกรรายอื่นต่อไปได้
คุณวิชิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผูจ้ ดั การ ฟอร์ด ประเทศไทย
ดร.อภิวฒั น์ จ่าตา นายกสมาคมสื่ อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ฟอร์ด ประเทศไทย และสมาคมสื่ อมวลชนเกษตรแห่ง
ประเทศไทย ได้ทางานร่ วมกันมาอย่างยาวนาน เพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มทั้งสื่ อมวลชนเกษตรและเกษตรกร ให้มีโอกาสเยี่ยมชม
และแลกเปลี่ยนความรู ้ในการทาการเกษตร ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี ที่ผา่ นมา ทั้งฟอร์ดและสมาคมฯ มีความตระหนักถึงความสาคัญ
ของภาคการเกษตร และมีความมุ่งมัน่ ในการช่วยพัฒนาภาคเกษตรกรรมที่เป็ นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
สมาคมฯ พร้อมเป็ นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อร่ วมยกระดับและช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้สามารถ
ต่อยอดพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ประสบความสาเร็จต่อไป
ดร.อภิวฒั น์ จ่าตา นายกสมาคมสื่ อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริ มการเกษตร ร่ วมมือกับ บริ ษทั ฟอร์ด ประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรกรยุค 4.0 เตรี ยมเปิ ดตัวโครงการ “ฟอร์ด
เติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่ นใหม่ (Ford Moves Her Business)” โดยเชิญชวนเกษตรกรหญิงที่สนใจสมัครเข้าร่ วม
โครงการดังกล่าว โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) อายุไม่เกิน 45 ปี 2) เป็ น Young Smart Farmer หรื อสมาชิกกลุ่ม

แม่บา้ นเกษตรกร หรื อเกษตรกรทัว่ ไป ที่ข้ นึ ทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเอง หรื อเป็ นสมาชิกในครัวเรื อนเกษตรกรที่ข้ นึ ทะเบียน
เกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3) ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 4) มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลผลิตทางการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ 5) มีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็ นผูป้ ระกอบการด้าน
การเกษตรได้ และ 6) มีความสามารถในการนาเสนอแผนงานพัฒนาการเกษตรของตนแก่คณะกรรมการ
เพื่อชิงรางวัลเงินทุนสนับสนุนนาไปต่อยอดธุรกิจมูลค่าสูงสุด 100,000 บาท และสิ ทธิพิเศษในการทดลองขับรถกระบะฟอร์ด
เรนเจอร์ รุ่ นใหม่นาน 3 เดือน สาหรับผูช้ นะเลิศกิจกรรม ทั้งนี้ ผูส้ มัครเข้าร่ วมโครงการจะต้องส่งคลิปวิดีโอของตนเอง ในหัวข้อ
“เกษตรสร้างสรรค์สู่ผปู้ ระกอบการยุคใหม่” บอกเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับการทาการเกษตรของตนเอง พร้ อมนาเสนอแนวคิดในการเพิม่
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกับนาเสนอการใช้เงินรางวัลในการพัฒนาอาชีพ
เกษตรของตนให้ประสบความสาเร็ จและสร้างแรงบันดาลใจให้ผอู้ ื่นได้อย่างไร หากได้รับรางวัลจากการประกวด ความยาวไม่นอ้ ย
กว่า 5 นาที แต่ไม่เกิน 7 นาที โดยส่งวิดีโอผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form) ตามช่องทางที่ประกาศรับสมัคร
ต่างๆ ได้ต้ งั แต่บดั นี้ถึง 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สาหรับการคัดเลือกจะแบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ 1) ระดับเขต 6 เขต ทาการคัดเลือกตัวแทนเขตละ 5 คน รวม 30 คน จากคลิป
วิดีโอที่นาเสนอ เข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศ 2) ระดับประเทศ จะคัดเลือกตัวแทนให้เหลือ เขตละ 2 คน รวม 12 คน ด้วย
วิธีการสัมภาษณ์ และ 3) รอบตัดสิน ผูผ้ า่ นเข้ารอบทั้ง 12 คน จะมีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมเวิร์กช็อป เสริ มความรู ้และทักษะในการ
พัฒนาธุรกิจเกษตร และนาเสนอโครงการของตนเองเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศต่อไป
การมอบทุนสนับสนุนการทาธุรกิจการเกษตร แบ่งรางวัลออกเป็ น 12 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล รับทุน
สนับสนุนมูลค่า 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองขับรถกระบะ ฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่ นใหม่ เป็ นระยะเวลา 3 เดือน
รางวัลรองชนะเลิศ จานวน 2 รางวัล รับทุนสนับสนุนมูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท และ รางวัลชมเชย จานวน 9 รางวัล รับทุน
สนับสนุนมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั มีเกษตรกรรุ่ นใหม่ที่ผา่ นการประเมินคุณสมบัติเป็ น Young Smart Farmer จานวน 13,051
คน เป็ นผูห้ ญิงทั้งสิ้น 4,233 คน ซึ่งเป็ นกลุ่มที่กรมส่งเสริ มการเกษตรก็ให้ความสาคัญ และเล็งเห็นถึงศักยภาพของเกษตรกรหญิง
เหล่านี้ที่จะช่วยขับเคลื่อนภาคเกษตรได้เช่นกัน และกรมส่งเสริ มการเกษตรคาดหวังว่าเกษตรกรหญิงที่เข้าร่ วมโครงการนี้จะได้นา
ความรู ้ที่ได้รับจากกิจกรรมเวิร์กช็อปอบรมการพัฒนาธุรกิจไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตนเองโดยใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และ
สามารถเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรอื่นๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยผลักดันคนรุ่ นใหม่ให้มีส่วนร่ วมส่งเสริ มการเติบโตของภาค
การเกษตรอันเป็ นรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ยงั่ ยืนได้ต่อไป

เกษตรนครพนมจับมือปศุสัตว์ ผลักดันเกษตรแปลงใหญ่ จงิ้ หรีดเรณูนครสู่
ตลาดต่ างประเทศ

ที่จงั หวัดนครพนม นายวินยั คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริ มและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม
เปิ ดเผยว่า จิ้งหรี ดเป็ นแมลงที่มีวงจรชีวิตแบบไม่ตอ้ งผ่านการเป็ นหนอนหรื อดักแด้ ตัวอ่อนที่เกิดมาจะเหมือนตัวเต็มวัยเลย
เพียงแต่ยงั ไม่มีปีก โดยทัว่ โลกมีอยูป่ ระมาณ 900 ชนิด ซึ่งการผสมพันธุ์และวางไข่ในแต่ละรุ่ นจะใช้เวลาประมาณ 15 วันต่อ
ครั้ง และประชาชนส่วนใหญ่นิยมนาจิ้งหรี ดมาทาอาหารบริ โภคเพราะมีโปรตีนสู ง รองลงมาใช้เป็ นอาหารสัตว์ และ
เกษตรกรจังหวัดนครพนมก็มีการเลี้ยงเพื่อรับประทานและจาหน่าย โดยกลุ่มแปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ(จิง้ หรี ด) อาเภอเรณู
นคร ซึ่งตั้งอยูท่ ี่หมูท่ ี่ 6 ตาบลโพนทอง เป็ นอีกหนึ่งกลุ่มที่สานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้เข้ามาส่งเสริ มสนับสนุน
ร่ วมกับหน่วยงานภาคีเครื อข่ายต่างๆ ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อร่ วมกันผลักดันให้เกษตรกรรายย่อย มีการรวมกลุ่มกันเป็ นกลุ่ม
เกษตรแปลงใหญ่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยเน้นในเรื่ องของการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การสร้าง
มาตรฐานสิ นค้าเกษตร การเชื่อมโยงด้านการตลาด และการบริ หารจัดการกลุ่มที่ดี เพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งและยัง่ ยืน
ให้กบั ตัวเกษตรกร ซึ่งก็มีการดาเนินการพัฒนามาเรื่ อย ๆ ทั้งการเลี้ยง การทาโรงเรื อน การผลิตอาหารจิ้งหรี ดเพื่อลดต้นทุน
การผลิต การแปรรู ปผลิตภัณฑ์ การหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ และเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูบ้ ริ โภค ทาให้ราคาจิ้งหรี ด
สู งขึ้น สามารถส่งออกตลาดต่างประเทศได้ จึงได้มีการสร้างมาตรฐานฟาร์ม โดยมีปศุสัตว์จงั หวัดนครพนมจะเข้ามา
ถ่ายทอดความรู ้ แนะนาแนวทาง และเมื่อมัน่ ใจว่าได้มาตรฐานแล้วจึงได้ดาเนินการขอมาตรฐาน ฟาร์มหรื อมาตรฐาน
GAP

นายสมชาย อนันตจารุ ตระกูล ปศุสัตว์จงั หวัดนครพนม เปิ ดเผยว่า มาตรฐานฟาร์มหรื อมาตรฐาน GAP นี้ เป็ นการ
รับรองว่าทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตมีความปลอดภัย เป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั บริ ษทั หรื อผูร้ ับซื้อสิ นค้าจาก
เกษตรกรไปจาหน่าย ว่าได้รับสิ นค้าที่ปลอดภัย มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถจาหน่ายได้ในราคาที่สูง ซึ่งในการเข้ามา
ตรวจนั้นเราดูต้งั แต่เรื่ องของ มาตรฐานคนเลี้ยง มาตรฐานของสถานที่ โดยอิงทุกอย่างที่เป็ นหลักเกณฑ์มาตรฐานฟาร์ม
เช่นเดียวกับฟาร์มโคเนื้อ สุ กร และสัตว์เศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ เบื้องต้นมีเกษตรกรที่เลี้ยงในกลุ่มประมาณ 50 ฟาร์ม แต่ที่ผา่ นมี
เพียงแค่ 8 ฟาร์มเท่านั้น เนื่องจากในรายอื่น ๆ ยังขาดคุณสมบัติบางประการ ซึ่งเราก็จะพยายามพัฒนาปรับปรุ งให้ โดยมีการ
แนะนาให้เกษตรกรได้จดั ทามาตรฐานฟาร์มให้ตรงกับหลักเกณฑ์เพื่อเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ถ้าไม่ได้จริ งๆ เราจะไม่ให้
ผ่าน และในวันนี้ก็ได้นาใบรับรองมาตรฐาน GAP มามอบให้ท้งั 8 ฟาร์มที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็ นเครื่ องหมายยืนยันการค้า
สาหรับเกษตรกร

ด้านนางศิริวรรณ วังกะธาตุ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร เปิ ดเผยว่า การบริ หารจัดการของกลุ่มหลังจากที่ได้ GAP ตรงนี้ไป
แล้ว เราจะเน้นที่การแปรรู ปเพื่อส่งออกต่างประเทศ เพราะปัจจุบนั เราก็มีการยื่นขอมาตรฐาน GMP อยูเ่ ช่นเดียวกันรอแค่
เลขทะเบียนมา ซึ่งการแปรรู ปที่กลุ่มมีกิจกรรมอยูใ่ นขณะนี้ ประกอบไปด้วย จิ้งหรี ดบดผงที่สกัดไขมันแล้ว จิ้งหรี ดอบแห้ง
ผลิตภัณฑ์น้ าพริ กจิ้งหรี ด และข้าวเกรี ยบจิ้งหรี ดซึ่งตัวนี้ประเทศญี่ปุ่นกาลังให้ความสนใจ เราจึงได้มีการส่งตัวอย่างไปให้
ลูกค้าทดลอง ถ้าผ่านก็จะมีการสัง่ ออเดอร์เข้ามา ซึ่งที่พูดคุยตกลงไว้ออเดอร์แรกจะประมาณ 10,000 ถุง ต่อรอบ นอกจากนี้ก็
เตรี ยมส่งผลิตภัณฑ์ไปทดลองตลาดที่แอฟริ กาใต้ดว้ ยเช่นเดียวกัน

