
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 12-13 สิงหาคม 2564 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
วิธีใช้น้ำ 1. แนะใช้น้ำรู้คุณค่า-มีประสิทธิภาพ รับมือสถานการณ์ฟ้าฝนไม่แน่นอน แนวหน้า 

2. กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธีใช้น้ำอย่ารู้คุณค่า และมีประสิทธิภาพ  เพ่ือรับมือ
กับสภาพฟ้าฝนที่ไม่แน่นอน 

ข่าวสด 

3. กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธีใช้น้ำอย่ารู้คุณค่า และมีประสิทธิภาพ  เพ่ือรับมือ
กับสภาพฟ้าฝนที่ไม่แน่นอน 

มติชน 

Smart farmer 4. Smart farmer บางคนธี ทำรายได้ 1 ไร่ 2 แสน ไทยรัฐ 
5. Smart farmer บางคนธี ทำรายได้ 1 ไร่ 2 แสน ไทยรัฐ 

ช่างเกษตร
ท้องถิ่น 

6. กสก.ลุยสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น เสริมรู้ทักษะซ่อมเครื่องยนต์ใช้เอง ไทยรัฐ 
7. กสก.เดินหน้าสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น เปิดอบรมเข้มข้น 8 หลักสูตร เทคโนโลยีชาวบ้าน 

มังคุด 8. เชิญชวนสั่งซื้อมังคุด แบบเดลิเวอรี่ 4 โล 100 บาท ช่วยเหลือเกษตรกรชาวใต้ ข่าวภาคใต้ชายแดน 
สินค้าเกษตร 9. บอกรักแม่ผ่านสินค้าเกษตร ช่วยเกษตรกรได้ อร่อยด้วย สยามรัฐ 

10. กรมส่งเสริมการเกษตรแชร์ไอเดีย บอกรักแม่ผ่านสินค้าเกษตร ช่วยเกษตรกรได้ 
อร่อยด้วย 

เสิร์ฟจากฟาร์ม 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

Yong Smart 
Farmer 

11. สสก.1 ชัยนาท ชู Yong Smart Farmer  หนุนแนวคิด สร้างโอกาสทำเงิน จาก
ผลิตภัณฑ์แปรรูป 

ไทยโพสต์ 

ศดปช. 12. เกษตรจังหวัดกระบี่ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยผสมที่ผลิตขึ้นเอง ลดต้นทุนการ
ผลิต เพิ่มรายได้ ช่วยเหลือเกษตรกรช่วงการระบาดของไวรัส covid 19 

สำนักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

เกษตรผสมผสาน 13. รายการเกษตรทำกิน ตอน เกษตรผสมผสาน เปลี่ยนชีวิตยุคโควิด 19 NBT ยะลา 
อ่ืน ๆ 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ฟอร์ดเติมฝัน 14. ฟอร์ดมอบทุนต่อยอดธุรกิจเกษตรกรสาวคนแกร่ง บ้านเมือง 
 
 
 
 
 







 





 
 



 

กสก.ลุยสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น เสริมรู้ทักษะซ่อมเครื่องยนต์ใช้เอง 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร สร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่น 400 ราย รองรับการเติบโตของการใช้
เครื่องจักรกลการเกษตร มั่นใจช่วยเพิ่มผลผลิต ลดรายจ่าย 
 

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.64 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันการ
ผลิตในภาคการเกษตรของประเทศไทย เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรจากแบบดั้งเดิมมาเป็นแบบ
ยุคใหม่ โดยนำเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาทดแทนแรงงาน เพ่ิมประสิทธิภาพทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา 
สามารถลดต้นทุนปัจจัยการผลิต และเพ่ิมรายได้สุทธิให้กับเกษตรกรมากขึ้น โดยมีแนวโน้มว่า จะมีการนำ
เครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาใช้กันมากขึ้นทุกๆ ปี ดังนั้น เพ่ือเป็นการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว กรม
ส่งเสริมการเกษตร จึงเห็นถึงความสำคัญ ในการที่จะพัฒนาบุคลากรในระดับท้องถิ่น โดยการสนับสนุนให้
เกษตรกรได้พัฒนาความรู้ ทักษะ และเทคนิคการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ที่เป็นเครื่องยนต์ต้นกำลังของ
เครื่องจักรกลการเกษตรในท้องถิ่น เพ่ือรองรับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่าง
เพียงพอ เพ่ือให้บุคลากรในระดับท้องถิ่นมีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิคอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  กรมฯ ได้จัดทำโครงการช่างเกษตรท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี 2557 เพ่ือสร้าง “ช่างเกษตรท้องถิ่น” แบ่งเป็น 
3 ระดับคือ ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 1 มีทักษะในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรได้อย่างถูกต้อง 
ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 2 จะคัดเลือกผู้ผ่านการฝึกในระดับที่ 1 เพ่ือพัฒนาทักษะช่างเพ่ิมเติม ให้สามารถ
บริการตรวจเช็ก ซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรข้างเคียงในท้องถิ่นได้ และช่าง เกษตร
ท้องถิ่นระดับที่ 3 จะคัดเลือกผู้ผ่านการฝึกระดับที่ 2 เพ่ือพัฒนาทักษะช่างและเทคนิคการซ่อมแซมให้สามารถ
บริการตรวจเช็กซ่อมแซมใหญ่  เครื่องยนต์เกษตร (Overhaul) ให้แก่เกษตรกรข้างเคียงในท้องถิ่นได้  
  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า สำหรับใน ปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนิน

https://www.thairath.co.th/news/local/2145246
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99


กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับท้องถิ่นด้วยหลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตร
เน้นหนัก ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 400 ราย 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องยนต์ที่ถูกต้อง 
ได้รับฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ มีทักษะ ความเป็นช่างในสายงานช่างยนต์ ตลอดจนได้รับการ
พัฒนาในด้านเทคนิคการซ่อมแซม การวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหา เมื่อเครื่องยนต์นั้นมีอาการ
ผิดปกติ โดยทีมวิทยากรผู้มีความรู้จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จ.ชัยนาท 
ศูนย์ฯ จ.ร้อยเอ็ด และศูนย์ฯ จ.ลพบุรี เป็นผู้จัดฝึกอบรมรวมทั้งจะเชิญวิทยากรจากบริษัทผู้ผลิตมาให้ความรู้ใน
เรื่องของเทคโนโลยีเครื่องยนต์เกษตรสมัยใหม่ รวมถึงมาให้ความรู้ด้านเทคนิคการตรวจเช็ก ซ่อมแซม ซึ่งเป็น
เทคนิคเฉพาะของแต่ละบริษัท นับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก 

ในส่วนเนื้อหาของหลักสูตร ประกอบด้วย 1.หลักการทำงานของเครื่องยนต์ เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ 2. 
การถอด-ประกอบเครื่องยนต์ 3. การตรวจสอบ ซ่อมแซม ชิ้นส่วนของระบบกำลังอัด 4. การตรวจสอบ 
ซ่อมแซม ชิ้นส่วนของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 5. การตรวจสอบ ซ่อมแซม ชิ้นส่วนของระบบหล่อลื่น 6. การ
ตรวจสอบ ซ่อมแซม ชิ้นส่วนของระบบระบายความร้อน 7. เทคโนโลยีเครื่องยนต์เกษตรสมัยใหม่ เทคนิคการ
ซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร จากบริษัทผู้ผลิต และ 8. การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และการแก้ไขปัญหาอาการ
ผิดปกติของเครื่องยนต์ 

"ปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตรสามารถสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นกว่าหมื่นราย มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ
และเทคนิคการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร เพ่ือนำความรู้ไปปฏิบัติซ่อมแซม บำรุงเครื่องยนต์เกษตรของตนเอง
และของเกษตรกรในชุมชน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้ผ่านการอบรมด้วย"
อธิบดี กสก.กล่าว. 
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กสก.เดินหน้าสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น เปิดอบรมเข้มข้น 8 หลักสูตร 

 
 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันการผลิตในภาค
การเกษตรของประเทศไทย เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรจากแบบดั้งเดิมมาเป็นการทำการเกษตร
แบบยุคใหม่ โดยนำเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาทดแทนแรงงาน เพ่ิมประสิทธิภาพทางการเกษตรทั้งเชิง
ปริมาณ คุณภาพ เวลา สามารถลดต้นทุนปัจจัยการผลิต และเพ่ิมรายได้สุทธิให้กับเกษตรกรมากขึ้น โดยมี
แนวโน้มว่า จะมีการนำเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาใช้กันมากขึ้นทุกๆ ปี ดังนั้น เพ่ือเป็นการรองรับ
สถานการณ์ดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จึงเห็นถึงความสำคัญ ในการที่จะพัฒนาบุคลากรในระดับท้องถิ่น 
โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรได้พัฒนาความรู้ ทักษะ และเทคนิคการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ที่เป็น
เครื่องยนต์ต้นกำลังของเครื่องจักรกลการเกษตรในท้องถิ่น เพ่ือรองรับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่เพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็วได้อย่างเพียงพอ เพ่ือให้บุคลากรในระดับท้องถิ่นมีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะทาง
เทคนิคอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการช่างเกษตรท้องถิ่นมาตั้ งแต่ปี 2557 เพ่ือสร้าง “ช่าง
เกษตรท้องถิ่น” ให้มีทักษะในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย ช่างเกษตร
ท้องถิ่นระดับที่ 1 มีทักษะในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรได้อย่างถูกต้อง มี ช่างเกษตรท้องถิ่น
ระดับที่  2 จะคัดเลือกผู้ผ่านการฝึกอบรมช่างเกษตรระดับที่  1 เพ่ือพัฒนาทักษะช่างในการซ่อมแซม 
บำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรเพ่ิมเติม ให้สามารถบริการตรวจเช็ก ซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเบื้องต้นให้แก่
เกษตรกรข้างเคียงในท้องถิ่นได้ และช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 3 จะคัดเลือกผู้ผ่านการฝึกอบรมช่างเกษตร
ระดับที่ 2 เพ่ือพัฒนาทักษะช่างและเทคนิคการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร ให้สามารถบริการตรวจ
เช็กซ่อมแซมใหญ่ เครื่องยนต์เกษตร (Overhaul) ให้แก่เกษตรกรข้างเคียงในท้องถิ่นได้ 

สำหรับใน ปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น เพ่ือพัฒนา
บุคลากรในระดับท้องถิ่นด้วยหลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 400 ราย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มี



ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องยนต์ที่ถูกต้อง ได้รับฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถ มีทักษะ ความเป็นช่างในสายงานช่างยนต์ ตลอดจนได้รับการพัฒนาในด้านเทคนิคการซ่อมแซม 
การวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหา เมื่อเครื่องยนต์นั้นมีอาการผิดปกติ โดยทีมวิทยากรผู้มีความรู้จาก
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
วิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี เป็นผู้จัด
ฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกความสามารถ ฝึกทักษะ เทคนิคต่างๆ และในระหว่าง โดยการฝึกอบรมนั้น ผู้จัดการ
ฝึกอบรมจะเชิญวิทยากรจากบริษัทผู้ผลิตมาให้ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องยนต์เกษตรสมัยใหม่ รวมถึง
มาให้ความรู้ในด้านเทคนิคการตรวจเช็ก เทคนิคซ่อมแซม ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของแต่ละบริษัท นับว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก ในส่วนเนื้อหาของหลักสูตร ที่ใช้การฝึกอบรมจะประกอบไป
ด้วย 

1. หลักการทำงานของเครื่องยนต์ เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจ ไปพร้อมๆ กัน 

2. การถอด-ประกอบเครื่องยนต์ ฝึกปฏิบัติการถอด-ประกอบ เครื่องยนต์ ตามลำดับขั้นตอนที่ได้
เรียนในภาคทฤษฎี โดยมีวิทยากรคอยให้คำแนะนำในเรื่องของขั้นตอนการถอด-ประกอบ การใช้
เครื่องมือที่ถูกต้องและปลอดภัย 

3. การตรวจสอบ ซ่อมแซม ชิ้นส่วนของระบบกำลังอัด 
4. การตรวจสอบ ซ่อมแซม ชิ้นส่วนของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 
5. การตรวจสอบ ซ่อมแซม ชิ้นส่วนของระบบหล่อลื่น 
6. การตรวจสอบ ซ่อมแซม ชิ้นส่วนของระบบระบายความร้อน 
7. เทคโนโลยีเครื่องยนต์เกษตรสมัยใหม่ เทคนิคการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร จากบริษัทผู้ผลิต 
8. การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และการแก้ไขปัญหาอาการผิดปกติของเครื่องยนต์ 

  “ปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตรสามารถสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นกว่าหมื่นราย มุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะและเทคนิคการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร เพ่ือนำความรู้ไปปฏิบัติซ่อมแซม บำรุงเครื่องยนต์เกษตรของ
ตนเองและของเกษตรกรในชุมชน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้ผ่านการอบรม
ช่างเกษตรท้องถิ่นอีกด้วย” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
เชิญชวนสั่งซ้ือมังคุด แบบเดลิเวอรี่ 4 โล 100 บาท ช่วยเหลือเกษตรกรชาวใต้ 
 

 
 

นางกุลฤดี พัฒนะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะโฆษกกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผย
ว่า แผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ปี 2564 รวม 824,728 ตัน ของ 14 จังหวัด
ภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา กระบี่ พัทลุง ตรัง 
สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส เป็นในลักษณะของแผนบริหารจัดการในฤดู ให้มีการ
กระจายภายในประเทศ ด้วยวิธีการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตผ่านผู้ประกอบการ (ล้งภายในประเทศ) 
วิสาหกิจชุมชน  สหกรณ์การเกษตร Modern Trade ไปรษณีย์/ตลาดออนไลน์ ตลาดค้าผลไม้ภายในจังหวัด 
การจำหน่ายตรงผู้บริโภค การบริโภคภายในครัวเรือน การจัดงานประชาสัมพันธ์และอ่ืนๆ เช่น รถเร่ ตลาดริม
ทาง ฯลฯ รวมถึงให้มีการแปรรูปและส่งออก ขณะที่คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit 
Board) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ได้เห็นชอบแผนการบริหารจัดการผลผลิตมังคุดในฤดู
ดำเนินการในพ้ืนที่ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด จำนวน 155,614 ตัน  โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมจะมีมังคุดออก
กระจุกตัวในปริมาณมาก (Peak) ประมาณ  60,000 ตัน  กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดแนวทางการ
กระจายผลผลิตมังคุด 4 แนวทาง  ได้แก่ 1) กลไกตลาดปกติ จำนวน 20,000 ตัน 2) การกระจายผลผลิต 
จำนวน 40,000 ตัน ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคและภาคเอกชน โดยมอบหมายให้ คพจ. ต้นทาง 14 จังหวัด บริหารจัดการผลผลิตอย่าง
เร่งด่วนโดยมีพาณิชย์จังหวัดในฐานะเลขานุการ เป็น “แม่แรง” สำคัญที่จะประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ข้างต้น 3) ส่งเสริมให้มีการจัดการผลผลิตต่อเนื่อง เช่น การแปรรูปมังคุดเพ่ื อเพ่ิมมูลค่า  และ 4) จัดทำ
แคมเปญ “เกษตรกรแฮปปี้” ภายใต้แนวคิด “คนกินยิ้มได้ เกษตรกรไทยแฮปปี้” เพ่ือเป็นการช่วยกระจาย
สินค้ามังคุดภาคใต้ที่กำลังออกสู่ตลาดจำนวนมากออกจากแหล่งผลิต และเป็นการช่วยให้เกษตรกรไทยร่วมฝ่า
วิกฤต COVID-19 ไปได้ด้วยกัน โดยเปิดจำหน่ายผลผลิตมังคุดแบบส่งให้ถึงบ้าน (Delivery) เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 
สิงหาคม 2564  
            ผู้สนใจทั่วประเทศสามารถสั่งซื้อมังคุดได้ ในราคา 4 กิโลกรัม 100 บาท สำหรับมังคุดคละเกรด 
คุณภาพดี สดอร่อยจากภาคใต้ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลายหน่วยงาน  เช่น บริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด , บริษัท ไปรยณีย์ไทย, สมาคมขนส่งโลจิสติกส์, 
บริษัทแกร็บ และร้านธงฟ้า โดยใช้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9  และเซ็นทรัล เวสต์เกต เป็นจุด Drop off 
เพ่ือกระจายสินค้าจากภาคใต้ ภายใต้มาตรการควบคุมโรคของ ศบค. 



 
บอกรักแม่ผ่านสินค้าเกษตร ช่วยเกษตรกรได้ อร่อยด้วย 
 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรชวนบอกรักแม่ด้วยการซื้อของขวัญเป็นสินค้าเกษตรให้แม่ในเดือนสิงหาคม 

ผ่าน www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com นอกจากจะได้รับสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยม ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยเหลือเกษตรกร 

นางกุลฤดี พัฒนะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงที่ผลผลิตทางการ
เกษตร ผลไม้เมืองร้อนของไทยออกสู่ตลาดหลายชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลำไย อิน ทผลัม 
มะนาว เป็นต้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิด
อุปสรรคด้านการขนส่งผลผลิต ทำให้ไม่สามารถส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศได้ ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ขนส่งเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งภาคธุรกิจและสถานบริการหลายแห่งต้องชะลอการประกอบธุรกิจ ทำให้ปริมาณการ
สั่งซื้อสินค้าเกษตรลดลง กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักดีถึงปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางการบริหาร
จัดการผลผลิตและตลาดสินค้าเกษตร โดยให้มีแผนกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ 
ตลาด Modern trade เช่น Tesco Lotus, Big C และ Makro ตลาดกลางค้าส่งขนาดใหญ่ เช่น ตลาดไท 
ตลาดเฉพาะกิจ เช่น จำหน่ายสินค้าในรูปแบบค้าส่งร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด การส่งเสริมการจำหน่าย
สินค้าผ่านระบบออนไลน์ และช่องทางตลาดอ่ืน ๆ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับบริษัทขนส่ง เพ่ือ
สนับสนุนเกษตรกรที่จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรแบบออนไลน์ 

นางกุลฤดี กล่าวต่วอ่า รวมทั้งช่องทาง www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ที่กรมส่งเสริมการเกษตร
พัฒนาขึ้น เพ่ือเป็นสื่อกลางในการนำสินค้าเกษตรคุณภาพดี ผลงานของเกษตรกรตัวจริง ภายใต้สโลแกน 
“เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรายย่อย กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร Smart Farmer (SF) Young Smart Farmer (YSF) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และ
องค์กรเกษตรกรอ่ืน ๆ จากทุกจังหวัดทั่วประเทศให้ถึงมือผู้บริโภค โดยได้รวบรวมสินค้าทางการเกษตร
หลากหลายรูปแบบมารวมไว้ 9 หมวด ประกอบด้วย หมวดข้าวและธัญพืช, ผัก, ผลไม้, ไม้ดอกไม้ประดับ, 
อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม, สมุนไพรและเครื่องสำอาง, ผ้าและเครื่องแต่งกาย, หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
และหมวดสินค้าอ่ืนๆ ซึ่งมีสินค้าหลากหลายที่เหมาะจะเลือกซ้ือให้เป็นของขวัญแก่คุณแม่ได้ 

 



"สำหรับเดือนสิงหาคม ถือเป็นเดือนของวันแม่ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรไทย ปรับเปลี่ยนการซื้อสินค้าอ่ืนเป็นของขวัญวันแม่ มาเป็นสั่งสินค้า
เกษตรอย่าง พืชผัก ปลอดภัย ผลไม้เมืองร้อน กล้วยไม้ไม้ ดอกไม้ประดับ และสินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆ ส่ง
ตรงจากมือเกษตรกรถึงคุณแม่ที่บ้าน โดยสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทาง www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ทั้งนี้ 
มั่นใจได้ว่าผลผลิตดังกล่าว เป็นสินค้าเกษตรคุณภาพดี เกรดพรีเมี่ยม ส่งตรงจากเกษตรกรผู้ผลิต ไม่ผ่านพ่อค้า
คนกลาง และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ส่ งเสริมการเกษตรลงพ้ืนที่ไปพัฒนาให้
เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ตลอดจนการแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน และนอกเหนือจากการสั่งสินค้าผ่านรูปแบบออนไลน์แล้ว ทุกท่านสามารถร่วมกันสนับสนุนสินค้า
เกษตร ผัก ผลไม้สดๆ ทั้งจากตลาด รถเร่ แผงร้านค้าต่างๆ ภายใต้มาตรการด้านการป้องกันและการดูแล
ตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" นางกุลฤดี กล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
กรมส่งเสริมการเกษตรแชร์ไอเดีย บอกรักแม่ผ่านสินค้าเกษตร ช่วยเกษตรกรได้ อร่อยด้วย 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรชวนบอกรักแม่ด้วยการซื้อของขวัญเป็นสินค้าเกษตรให้แม่ในเดือนสิงหาคม 

ผ่าน www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com นอกจากจะได้รับสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยม ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยเหลือเกษตรกร 

นางกุลฤดี พัฒนะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงที่ผลผลิตทางการ
เกษตร ผลไม้เมืองร้อนของไทยออกสู่ตลาดหลายชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลำไย  อินทผลัม 
มะนาว เป็นต้น  

ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดอุปสรรค
ด้านการขนส่งผลผลิต ทำให้ไม่สามารถส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศได้ ต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งเพ่ิม
มากขึ้น รวมทั้งภาคธุรกิจและสถานบริการหลายแห่งต้องชะลอการประกอบธุรกิจ ทำให้ปริมาณการสั่งซื้อ
สินค้าเกษตรลดลง  

กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักดีถึงปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตและ
ตลาดสินค้าเกษตร โดยให้มีแผนกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ตลาด Modern 
trade เช่น Tesco Lotus, Big C และ Makro ตลาดกลางค้าส่งขนาดใหญ่ เช่น ตลาดไท ตลาดเฉพาะกิจ เช่น 
จำหน่ายสินค้าในรูปแบบค้าส่งร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ และช่องทางตลาดอ่ืน ๆ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับบริษัทขนส่ง เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรที่
จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรแบบออนไลน์ รวมทั้งช่องทาง www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ที่กรม
ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาขึ้น เพ่ือเป็นสื่อกลางในการนำสินค้าเกษตรคุณภาพดี ผลงานของเกษตรกรตัวจริง 
ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรายย่อย 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร Smart Farmer (SF) Young Smart Farmer (YSF) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจ
ชุมชน และองค์กรเกษตรกรอ่ืน ๆ จากทุกจังหวัดทั่วประเทศให้ถึงมือผู้บริโภค  

โดยได้รวบรวมสินค้าทางการเกษตรหลากหลายรูปแบบมารวมไว้ 9 หมวด ประกอบด้วย หมวดข้าว
และธัญพืช, ผัก,  ผลไม้, ไม้ดอกไม้ประดับ, อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม, สมุนไพรและเครื่องสำอาง,  ผ้าและ



เครื่องแต่งกาย,  หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์  และหมวดสินค้าอ่ืนๆ ซึ่งมีสินค้าหลากหลายที่เหมาะจะเลือกซื้อ
ให้เป็นของขวัญแก่คุณแม่ได้   

สำหรับเดือนสิงหาคม ถือเป็นเดือนของวันแม่ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรไทย ปรับเปลี่ยนการซื้อสินค้าอ่ืนเป็นของขวัญวันแม่ มาเป็นสั่งสินค้าเกษตร
อย่าง พืชผัก ปลอดภัย ผลไม้เมืองร้อน กล้วยไม้ไม้ ดอกไม้ประดับ และสินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆ ส่งตรงจาก
มือเกษตรกรถึงคุณแม่ที่บ้าน  

โดยสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทาง www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ทั้งนี้ มั่นใจได้ว่าผลผลิตดังกล่าว 
เป็นสินค้าเกษตรคุณภาพดี เกรดพรีเมี่ยม ส่งตรงจากเกษตรกรผู้ผลิต ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และได้รับการ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรลงพ้ืนที่ไปพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถ
ในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ  

ตลอดจนการแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และนอกเหนือจากการสั่งสินค้าผ่านรูปแบบ
ออนไลน์แล้ว ทุกท่านสามารถร่วมกันสนับสนุนสินค้าเกษตร ผัก ผลไม้สดๆ ทั้งจากตลาด รถเร่ แผงร้านค้า
ต่างๆ ภายใต้มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 นางกุลฤดี กล่าวเพ่ิมเติม 



 
 
 



 
เกษตรจังหวัดกระบี่ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยผสมที่ผลิตขึ้นเอง ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ ช่วยเหลือ
เกษตรกรช่วงการระบาดของไวรัส covid 19 

 
    นายอนุชา   ยาอีด  เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวถึงศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนบ้านหินเพิงว่า ศูนย์
แห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่ที่8 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เป็นโครงการภายใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสั งคม ที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ จัดตั้งขึ้นให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิเคราะห์ดินและ
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ดำเนินการผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนให้สามารถดำเนินธุรกิจในการจัดหาปุ๋ยที่มี
คุณภาพสำหรับชุมชน และดำเนินธุรกิจการจำหน่ายปุ๋ยเคมีราคาถูกให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่            
 
            จังหวัดกระบี่ได้รับการสนับสนุนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจำนวน 7 ศูนย์ 7 อำเภอ ประกอบด้วย 
อำเภอเมืองกระบี่ คลองท่อม อ่าวลึก เขาพนม ปลายพระยา ลำทับและอำเภอเหนือคลอง โดยมีการ
ดำเนินงานในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเทคนิคและบริหารธุรกิจให้แก่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เพ่ิม
ประสิทธิภาพสินค้าเกษตร และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเครือข่าย จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่าย และแปลงให ญ่
รวมถึงเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ย-ชุมชนและเกษตรกรทั่วไป ที่จะเข้ามาเป็นเกษตรกรเป้าหมายของโครงการ 
นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์จัดการดินและปุ๋ยประมาณกลุ่มละ 250,000 บาท จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ได้แก่ ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน แม่ปุ๋ย และเครื่องผสมปุ๋ย             
 
            จะเห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวเป็นการใช้เทคโนโลยีและวัฒนธรรมนวัตกรรมสมัยใหม่เพ่ือนำมา
บริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ ก็คือปาล์มน้ำมัน 
และยางพารา นอกจากนี้ทางกลุ่มได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อระดมทุนเพ่ือนำไปซื้อปุ๋ยมาผสม ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่
จำนวน 85 คน สามารถผสมปุ๋ยได้วันละประมาณ  600 กระสอบ ทำให้เกษตรกรในกลุ่มมีความพึงพอใจ 
เพราะเป็นการลดต้นทุนการผลิต มีการตรวจวิเคราะห์ดินให้ตรงกับจุดของพืชทำให้ทราบว่าขณะนี้ดินของเรา
ขาดธาตุอาหารชนิดใด ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น พืชได้รับธาตุอาหารตรงจุด สามารถเพ่ิมผลผลิตไร่ได้สูงขึ้น สร้าง
รายได้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันสวนยางพาราและเกษตรกรทั่วไปได้            
 



            นายสนิท คงชุม เป็นประธานศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนบ้านหินเพิงกล่าวว่าปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก
ทั้งหมด 85 ราย มีเงินทุนหมุนเวียนจากการระดมหุ้นและจำหน่ายปุ๋ยเคมีที่ได้รับการสนับสนุน จำนวน 
600,000 บาท และได้นำเงินดังกล่าวไปจัดซื้อปุ๋ยเคมีมาตรฐาน โดยติดต่อซื้อปุ๋ยโดยตรงจากโรงงานทำให้ได้
ราคาต่ำกว่าราคาท้องตลาด สำหรับนำมาผสมปุ๋ยเพ่ือให้บริการแก่สมาชิก และเกษตรกรที่นำดินมาตรวจ
วิเคราะห์และซื้อปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจากศูนย์ฯ ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด สามารถประหยัดงบประมาณได้
กระสอบละประมาณ 100 บาท ผลผลิตเพิ่มข้ึนต่อไร่ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายการเกษตรทำกิน ตอน เกษตรผสมผสาน เปลี่ยนชีวิตยุคโควิด 19  
ออกอากาศ วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564 
เวลา 06.00-06.30 น. 
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ฟอร์ดมอบทุนต่อยอดธุรกิจเกษตรกรสาวคนแกร่ง 

 
 

ฟอร์ด ประเทศไทย ตอกย้ำพันธกิจในการสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึ งกลุ่ม
เกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ที่เป็นแรงผลักดันทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศผ่านโครงการ “ฟอร์ดเติมฝัน
เกษตรกรหญิงรุ่นใหม่” ด้วยการมอบเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาทให้แก่ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการ
แข่งขันเพ่ือต่อยอดการดำเนินธุรกิจด้านการเกษตร 

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her 
Business)” ได้แก่ นางปนิดา มูลนานัด เกษตรกรหญิงผู้ทำธุรกิจแปรรูปกล้วยเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
จากจังหวัดเพชรบุรี จะได้รับรางวัลเป็นทุนต่อยอดธุรกิจมูลค่า 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองขับ
รถกระบะ ฟอร์ด เรนเจอร์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

นางปนิดา มูลนานัด ทำหน้าที่ประธานวิสาหกิจชุมชนวัยหวาน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สามารถ
เอาชนะใจคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการเกษตร สมาคมสื่อมวลชนเกษตร และผู้แทนจากฟอร์ด ประเทศ
ไทย ด้วยแผนงานการพัฒนาธุรกิจทางการเกษตรในการแปรรูปกล้วยหอมทองตั้งแต่รากจรดใบ ต่อยอดไปถึง
ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ถ่ายทอดความรู้ด้านการทำการเกษตรให้แก่ชุมชนและผู้อ่ืน ด้วยความมุ่งมั่นใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการนำเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรอย่างสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ช่วยสร้างงานให้กับคน 
เพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน และสร้างการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน พร้อมนำเสนอการใช้งานรถกระบะฟอร์ด เรน
เจอร์ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่ืน จนได้
รางวัลชนะเลิศไปครอง โดยนอกจากเงินทุนสำหรับต่อยอดพัฒนาธุรกิจมูลค่า 100,000 บาท และสิทธิพิเศษใน
การทดลองขับ ฟอร์ด เรนเจอร์ นาน 3 เดือนแล้ว ผู้ชนะยังมีโอกาสประชาสัมพันธ์ธุรกิจการเกษตรของตนผ่าน
กิจกรรมกับสื่อมวลชนและช่องทางออนไลน์ของฟอร์ดในอนาคตอีกด้วย 

สำหรับรางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัลเป็นของ นางสาวยอดหญิง พรชัยสิทธิ์ เจ้าของธุรกิจ
มะพร้าวน้ำหอม โคโค่ คาวบอย จากจังหวัดฉะเชิงเทรา และนางสาวปนัดดา กังวล เจ้าของไร่อ้อยและสัปปะ
รด จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับทุนสนับสนุนรางวัลละ 30,000 บาท นอกจากนี้ ฟอร์ดยังมอบรางวัล
ชมเชยให้แก่ผู้เข้ารอบสุดท้ายรายอื่นๆ เป็นเงินทุนสนับสนุนมูลค่า 5,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 8 รางวัล 



และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหญิงมีความรู้ความสามารถในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์ ฟอร์ดยังได้จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปอบรมพัฒนาธุรกิจทางการเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ในหัวข้อ 
“รู้จักชาวเน็ตไทย” และ “ทำการตลาดดิจิทัลอย่างไรให้ปัง กับ Google” สนับสนุนข้อมูลโดยกูเกิล ประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้และเสริมทักษะด้านดิจิทัลให้แก่เกษตรกรหญิงผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทุก
คน 

“ฟอร์ดขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผู้ชนะโครงการ ‘ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่’ 
โครงการนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ากลุ่มเกษตรกรหญิงไทยในยุค 4.0 นั้นมีศักยภาพในการยกระดั บธุรกิจของ
ตนเองให้ทันสมัย มีความกล้าทำสิ่งใหม่ๆ พร้อมปรับตัวรับความท้าทาย และมีความพยายามที่จะสร้างเส้นทาง
สู่ความสำเร็จในแบบของตนเอง อีกทั้งยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่ืนเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ตรงกับแนวคิด ‘Live The Ranger Life’ หรือการใช้ชีวิตแบบฟอร์ด เรนเจอร์ ซึ่งเป็น
รถกระบะที่ตอบโจทย์การใช้งานที่สมบุกสมบันในทุกงานเกษตร และเป็นยานพาหนะที่พร้อมพาเกษตรกร
หญิงไทยพัฒนาสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ” นายวิชิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด 
ประเทศไทย กล่าว 

โครงการฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business) เป็นโครงการที่ฟอร์ด
ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนเกษตรกรหญิงอายุไม่เกิน 45 ปี ที่เป็น Young Smart Farmer หรือ
สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั่วประเทศ หรือเกษตรกรทั่วไป ที่ขึ้นทะบียนเกษตรกรด้วยตนเอง หรือเป็น
สมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วม
บอกเล่าเรื่องราวการทำการเกษตรของตนเอง พร้อมแนวคิดการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ โดยมีรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาธุรกิจให้
ประสบความสำเร็จ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น 


