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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่  28 กันยายน 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
แม่บ้านเกษตรกร 1. เกษตรฯ เพ่ิมประสิทธิภาพผู้น ากลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกร มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
ชุมชน 

Thailand Plus 

แม่บ้านเกษตรกร 2. "เกษตรฯ" ดึงผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอบรม
ศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชน 

บ้านเมืองออนไลน์ 

แม่บ้านเกษตรกร 3. สัมมนา "ผู้น าแม่บ้านเกษตรฯ" เพ่ิมคุณภาพ
ชีวิต ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 

เนชั่นออนไลน์  

แม่บ้านเกษตรกร 4. ยกระดับคุณภาพชีวิต เกษตรกร เกษตรฯ       
มุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

ทูเดย์ไลน์  

แม่บ้านเกษตรกร 5. ยกระดับคุณภาพชีวิต เกษตรกร เกษตรฯ       
มุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

สยามรัฐออนไลน์ 
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ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของสตรีในภาคเกษตร ซึ่งถือเป็นแกนน าส าคัญในการขับเคลื่อนการเกษตร และ
เศรษฐกิจฐานรากของไทย และได้ก าหนดนโยบายให้ ปี 2566 เป็น “ปีแห่งการสร้างความเข้มแข็งให้แก่   
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร” โดยจะขับเคลื่อนและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผ่าน 5 แผนงาน ดังนี้ 
1) การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร พัฒนากลุ่มเป็น Smart 
group มีความสามารถในการวิเคราะห์และวางแผนเพื่อการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) การส่งเสริมด้านตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและให้ตรง
กับความต้องการของตลาด 
3) การส่งเสริมและพัฒนาการกระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้ตรง
กับความต้องการของตลาดและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ าในช่วงฤดูกาล 
4) การส่งเสริมความมั่นคง ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน สร้างแหล่งอาหารในพ้ืนที่เพ่ือการบริโภค 
รวมถึงการสร้างรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน 
5) การสร้างภาวะผู้น าในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับพ้ืนที่และสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่าย            
ภาคการเกษตรระดับประเทศเพ่ือเป็นผู้น าการพัฒนาสู่ชุมชนอย่างแท้จริง 

ทั้งนี้ เป้าหมายในการขับเคลื่อนแผนการด าเนินงานดังกล่าว จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร ส่งผลให้แม่บ้านเกษตรกรและครอบครัวเกษตร ชุมชนเกษตร มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ที่มั่นคงและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน เกิดการพัฒนาภาคเกษตรและประเทศอย่างยั่งยืน 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า เพ่ือให้ปี 2566 เป็น “ปีแห่งการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร” จึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตร โดยส านักงานเกษตรจังหวัด
ทุกจังหวัด ได้ร่วมกันฟ้ืนฟูการด าเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในทุกอ าเภอให้มีความเข้มแข็ง มุ่งเน้นการ
พัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น มีองค์ความรู้สามารถแปรรูป จัดท าบรรจุภัณฑ์ ท าการตลาด 
พัฒนาการขนส่งสินค้าให้มีคุณภาพและทันสมัย ตลอดจนการเสริมความรู้เรื่องการใช้สื่อ social media 
เพ่ือให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรด้วยกัน รวมทั้งพัฒนา
ช่องทางการตลาด และขายสินค้าผ่านข่องทางออนไลน์ได้ต่อไป 

ด้าน นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ท าการ
ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2513 ในปัจจุบันมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร    
ที่ ได้ท าการจดทะเบียนแล้ว จ านวน 10,959 กลุ่ม สมาชิก จ านวน 293,897 คน ทั่ วประเทศ ซึ่ ง         
การส่งเสริมสตรีในภาคเกษตรมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ก็ เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งผลให้
ครอบครัวเกษตรกรและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการที่ผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีศักยภาพในการ
ขับเคลื่อนภาคเกษตรในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพได ้

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดสัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ่ือการยกระดับ
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2565 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ 
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด 
ผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตรระดับจังหวัด 
เขต และส่วนกลาง จ านวนทั้งสิ้น 260 คน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลในการ
พัฒนาบทบาทของสตรีในภาคการเกษตรของประเทศไทย เสริมสร้างศักยภาพของผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์และตลาดโมเดิร์นเทรด ได้มาพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความเรียนรู้ 
ประสบการณ์ การเชื่อมโยงเครือข่าย และศึกษาดูงานผลส าเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั่วประเทศ ตลอดจน
เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ่ือน าความรู้และประสบการณ์
ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร และการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคเกษตรต่อไป 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส าหรับคุณสมบัติของเกษตรกรที่สนใจจะสมัคร    
เข้าร่วมเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ท่านสามารถรวมตัวกันกับกลุ่มแม่บ้านที่ท าอาชีพ
ด้านการเกษตรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ต าบลเดียวกัน ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป จะสามารถยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้ง
เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้ ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอใกล้บ้านท่าน และจะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  
ลงพื้นที่ไปช่วยในด้านการพัฒนาอาชีพของกลุ่มต่อไป 
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นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนา        
เพ่ิมประสิทธิภาพผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน ที่จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เพ่ือให้ผู้น ากลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาบทบาทของสตรีในภาคการเกษตร      
ของประเทศไทย เสริมสร้างศักยภาพของผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์
และตลาดโมเดิร์นเทรด ได้มาพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความเรียนรู้ ประสบการณ์ การเชื่อมโยงเครือข่าย 
และศึกษาดูงานผลส าเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั่วประเทศเพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญก าลังใจ
ให้แก่ผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร 
และการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้นายเฉลิมช้ยกล่าวว่า ตระหนักถึงความส าคัญของสตรีในภาคเกษตร ซึ่งถือเป็นแกนน าส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการเกษตรและเศรษฐกิจฐานรากของไทย และได้ก าหนดนโยบายให้ ปี 2566 เป็น “ปีแห่งการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร” โดยจะขับเคลื่อนและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผ่าน 5 
แผนงาน ได้แก่ 1) การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร พัฒนา
กลุ่มเป็น Smart group มีความสามารถในการวิเคราะห์และวางแผน เพ่ือการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ        
2) การส่งเสริมด้านตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เพ่ือแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและให้ตรง
กับความต้องการของตลาด 3) การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้ตรงกับความต้องการของตลาดและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ าในช่วง
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ฤดูกาล 4) การส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน สร้างแหล่งอาหารในพื้นที่เพ่ือการบริโภค 
รวมถึงการสร้างรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน 5) การสร้างภาวะผู้น าในกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรให้สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่และ
สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการเกษตรระดับประเทศเพ่ือเป็นผู้น าการ
พัฒนาสู่ชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งเป้าหมายในการขับเคลื่อนแผนการด าเนินงานดังกล่าว จะก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ส่งผลให้แม่บ้านเกษตรกรและครอบครัวเกษตร ชุมชนเกษตร มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้      
ที่มั่นคงและสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป  

"การขับเคลื่อนการด าเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจะเป็นแนวทางปฏิบัติของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยได้ก าหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญในปี 2566 ที่จะต้องสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต้องมีการพัฒนาทั้งในเรื่องคุณภาพสินค้า Packaging การตลาด และการขนส่ง เป็นต้น 
ซึ่งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรควรจะต้องใช้วิทยาการ เทคโนโลยี รวมถึงการเข้าถึงโซเชี ยลมีเดียให้มากยิ่งขึ้นด้วย 
อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานสินค้า และส่งเสริมสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
ท้องถิ่น จึงอยากให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั้งประเทศมีการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้
เกษตรจังหวัด ติดตามดูแลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการ
ขับเคลื่อนงานต่อไป" นายเฉลิมชัย กล่าว 

ด้าน นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร  
ได้ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2513  โดยปัจจุบันมีกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรที่ได้ท าการจดทะเบียนแล้ว จ านวน 10 ,959 กลุ่ม สมาชิก จ านวน 293 ,897 คนทั่วประเทศ      
ซึ่งการส่งเสริมสตรีในภาคเกษตรมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งผลให้
ครอบครัวเกษตรกรและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนด้วย 
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นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนา    

เพ่ิมประสิทธิภาพผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน ที่จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เพ่ือให้ผู้น ากลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาบทบาทของสตรีในภาคการเกษตร      
ของประเทศไทย เสริมสร้างศักยภาพของผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์
และตลาดโมเดิร์นเทรด 

เนื้อหาการสัมมนา มีการพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความเรียนรู้ ประสบการณ์ การเชื่อมโยงเครือข่าย 
และศึกษาดูงานผลส าเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั่วประเทศ ตลอดจนเพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้าง
ขวัญก าลังใจให้แก่ผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพการเกษตร และการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของสตรีในภาคเกษตร ซึ่งถือเป็น
แกนน าส าคัญในการขับเคลื่อนการเกษตรและเศรษฐกิจฐานรากของไทย และได้ก าหนดนโยบายให้ ปี 2566 
เป็น “ปีแห่งการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร” โดยจะขับเคลื่อนและพัฒนากลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรผ่าน 5 แผนงาน ได้แก่ 1) การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้าน
การเกษตร พัฒนากลุ่มเป็น Smart group มีความสามารถในการวิเคราะห์และวางแผน เพ่ือการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) การส่งเสริมด้านตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เพ่ือแก้ไขปัญหาสินค้า
เกษตรและให้ตรงกับความต้องการของตลาด 3) การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูป
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ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้ตรงกับความต้องการของตลาดและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร
ตกต่ าในช่วงฤดูกาล 4) การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน สร้างแหล่งอาหารในพ้ืนที่
เพ่ือการบริโภค รวมถึงการสร้างรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน 5) การสร้างภาวะผู้น า
ในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับพ้ืนที่และสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการเกษตร
ระดับประเทศเพ่ือเป็นผู้น าการพัฒนาสู่ชุมชนอย่างแท้จริง 

ทั้งนี้ เป้าหมายในการขับเคลื่อนแผนการด าเนินงานดังกล่าว จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร ส่งผลให้แม่บ้านเกษตรกรและครอบครัวเกษตร ชุมชนเกษตร มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ที่มั่นคงและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 

"การขับเคลื่อนการด าเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจะเป็นแนวทางปฏิบัติของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยได้ก าหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญในปี 2566 ที่จะต้องสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต้องมีการพัฒนาทั้งในเรื่องคุณภาพสินค้า Packaging การตลาด และการขนส่ง เป็นต้น 

ซึ่งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรควรจะต้องใช้วิทยาการ เทคโนโลยี รวมถึงการเข้าถึงโซเชียลมีเดียให้มากยิ่งขึ้น
ด้วย อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานสินค้า และส่งเสริมสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ
แต่ละท้องถิ่น จึงอยากให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั้งประเทศมีการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ ยังได้
มอบหมายให้เกษตรจังหวัด ติดตามดูแลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ในการขับเคลื่อนงานต่อไป" ดร.เฉลิมชัย กล่าว 

ด้าน นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้
ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2513 โดยปัจจุบันมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่
ได้ท าการจดทะเบียนแล้ว จ านวน 10,959 กลุ่ม สมาชิก จ านวน 293,897 คนทั่วประเทศ ซึ่งการส่งเสริม
สตรีในภาคเกษตรมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งผลให้ครอบครัว
เกษตรกรและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

ส าหรับคุณสมบัติของเกษตรกรที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรของกรมส่งเสริม
การเกษตร ท่านสามารถรวมตัวกันกับกลุ่มแม่บ้านที่ท าอาชีพด้านการเกษตรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ต าบล
เดียวกัน ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป จะสามารถยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้ ณ ส านักงาน
เกษตรอ าเภอใกล้บ้านท่าน และจะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรลงพ้ืนที่ไปช่วยในด้านการพัฒนาอาชีพของ
กลุ่มต่อไป 
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ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนา         
เพ่ิมประสิทธิภาพผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน ที่จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เพ่ือให้ผู้น ากลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาบทบาทของสตรีในภาคการเกษตร      
ของประเทศไทย เสริมสร้างศักยภาพของผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์
และตลาดโมเดิร์นเทรด ได้มาพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความเรียนรู้ ประสบการณ์ การเชื่อมโยงเครือข่าย 
และศึกษาดูงานผลส าเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั่วประเทศ ตลอดจนเพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้าง
ขวัญก าลังใจให้แก่ผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพการเกษตร และการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตระหนัก        
ถึงความส าคัญของสตรีในภาคเกษตร ซึ่งถือเป็นแกนน าส าคัญในการขับเคลื่อนการเกษตรและเศรษฐกิจ       
ฐานรากของไทย และได้ก าหนดนโยบายให้ ปี 2566 เป็น “ปีแห่งการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร” โดยจะขับเคลื่อนและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผ่าน 5 แผนงาน ได้แก่ 1) การพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร พัฒนากลุ่มเป็น Smart group มีความสามารถ
ในการวิเคราะห์และวางแผน เพ่ือการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 2) การส่งเสริมด้านตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์
แปรรูปทางการเกษตร เพ่ือแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและให้ตรงกับความต้องการของตลาด 3) การส่งเสริมและ
พัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้ตรงกับความต้องการ     
ของตลาดและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ าในช่วงฤดูกาล 4) การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร      
ในครัวเรือนและชุมชน สร้างแหล่งอาหารในพ้ืนที่เพ่ือการบริโภค รวมถึงการสร้างรายได้ และลดรายจ่าย       
ในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน 5) การสร้างภาวะผู้น าในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้สามารถประยุกต์            
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ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับพ้ืนที่และสินค้าอย่า งมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการเกษตรระดับประเทศเพ่ือเป็นผู้น าการพัฒนาสู่ชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ 
เป้าหมายในการขับเคลื่อนแผนการด าเนินงานดังกล่าว จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
ส่งผลให้แม่บ้านเกษตรกรและครอบครัวเกษตร ชุมชนเกษตร มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ที่มั่นคงและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 

"การขับเคลื่อนการด าเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจะเป็นแนวทางปฏิบัติของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยได้ก าหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญในปี 2566 ที่จะต้องสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต้องมีการพัฒนาทั้งในเรื่องคุณภาพสินค้า Packaging การตลาด และการขนส่ง เป็นต้น 
ซึ่งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรควรจะต้องใช้วิทยาการ เทคโนโลยี รวมถึงการเข้าถึงโซเชียลมีเดียให้มากยิ่งขึ้นด้วย 
อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานสินค้า และส่งเสริมสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
ท้องถิ่น จึงอยากให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั้งประเทศมีการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้
เกษตรจังหวัด ติดตามดูแลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการ
ขับเคลื่อนงานต่อไป"ดร.เฉลิมชัย กล่าว 

ด้าน นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร    
ได้ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2513 โดยปัจจุบันมีกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรที่ได้ท าการจดทะเบียนแล้ว จ านวน 10,959 กลุ่ม สมาชิก จ านวน 293,897 คนทั่วประเทศ      
ซึ่งการส่งเสริมสตรีในภาคเกษตรมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งผลให้
ครอบครัวเกษตรกรและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ส าหรับคุณสมบัติของเกษตรกรที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรของกรมส่งเสริม
การเกษตร ท่านสามารถรวมตัวกันกับกลุ่มแม่บ้านที่ท าอาชีพด้านการเกษตรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ต าบล
เดียวกัน ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป จะสามารถยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้ ณ ส านักงาน
เกษตรอ าเภอใกล้บ้านท่าน และจะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรลงพ้ืนที่ไปช่วยในด้านการพัฒนาอาชีพของ
กลุ่มต่อไป 
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ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนา         
เพ่ิมประสิทธิภาพผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน ที่จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เพ่ือให้ผู้น ากลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาบทบาทของสตรีในภาคการเกษตร      
ของประเทศไทย เสริมสร้างศักยภาพของผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์
และตลาดโมเดิร์นเทรด ได้มาพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความเรียนรู้ ประสบการณ์ การเชื่อมโยงเครือข่าย 
และศึกษาดูงานผลส าเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั่วประเทศ ตลอดจนเพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้าง
ขวัญก าลังใจให้แก่ผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพการเกษตร และการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตระหนัก        
ถึงความส าคัญของสตรีในภาคเกษตร ซึ่งถือเป็นแกนน าส าคัญในการขับเคลื่อนการเกษตรและเศรษฐกิจ       
ฐานรากของไทย และได้ก าหนดนโยบายให้ ปี 2566 เป็น “ปีแห่งการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร” โดยจะขับเคลื่อนและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผ่าน 5 แผนงาน ได้แก่ 1) การพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร พัฒนากลุ่มเป็น Smart group มีความสามารถ
ในการวิเคราะห์และวางแผน เพ่ือการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 2) การส่งเสริมด้านตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์
แปรรูปทางการเกษตร เพ่ือแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและให้ตรงกับความต้องการของตลาด 3) การส่งเสริมและ
พัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้ตรงกับความต้องการ     
ของตลาดและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ าในช่วงฤดูกาล 4) การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร      
ในครัวเรือนและชุมชน สร้างแหล่งอาหารในพ้ืนที่เพ่ือการบริโภค รวมถึงการสร้างรายได้ และลดรายจ่าย       
ในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน 5) การสร้างภาวะผู้น าในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้สามารถประยุกต์            
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับพ้ืนที่และสินค้าอย่า งมีประสิทธิภาพ 
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ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการเกษตรระดับประเทศเพ่ือเป็นผู้น าการพัฒนาสู่ชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ 
เป้าหมายในการขับเคลื่อนแผนการด าเนินงานดังกล่าว จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
ส่งผลให้แม่บ้านเกษตรกรและครอบครัวเกษตร ชุมชนเกษตร มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ที่มั่นคงและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 

"การขับเคลื่อนการด าเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจะเป็นแนวทางปฏิบัติของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยได้ก าหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญในปี 2566 ที่จะต้องสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต้องมีการพัฒนาทั้งในเรื่องคุณภาพสินค้า Packaging การตลาด และการขนส่ง เป็นต้น 
ซึ่งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรควรจะต้องใช้วิทยาการ เทคโนโลยี รวมถึงการเข้าถึงโซเชียลมีเดียให้มากยิ่งขึ้นด้วย 
อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานสินค้า และส่งเสริมสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
ท้องถิ่น จึงอยากให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั้งประเทศมีการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้
เกษตรจังหวัด ติดตามดูแลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการ
ขับเคลื่อนงานต่อไป"ดร.เฉลิมชัย กล่าว 

ด้าน นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร    
ได้ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2513 โดยปัจจุบันมีกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรที่ได้ท าการจดทะเบียนแล้ว จ านวน 10,959 กลุ่ม สมาชิก จ านวน 293,897 คนทั่วประเทศ      
ซึ่งการส่งเสริมสตรีในภาคเกษตรมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งผลให้
ครอบครัวเกษตรกรและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ส าหรับคุณสมบัติของเกษตรกรที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรของกรมส่งเสริม
การเกษตร ท่านสามารถรวมตัวกันกับกลุ่มแม่บ้านที่ท าอาชีพด้านการเกษตรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ต าบล
เดียวกัน ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป จะสามารถยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้ ณ ส านักงาน
เกษตรอ าเภอใกล้บ้านท่าน และจะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรลงพ้ืนที่ไปช่วยในด้านการพัฒนาอาชีพของ
กลุ่มต่อไป 
 
 


