
 

ค าแนะน าในการด าเนินงาน 
ตามโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรเพื่อบรรเทาภัยแล้ง 

 

โดย  
นายกฤษฎา บุญราช ปลดักระทรวงมหาดไทย 



1. บทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ 

อ านวยการตาม
โครงการแผนงาน
ตามอ านาจหน้าที ่

 

ก าหนดการท างาน
ให้เชื่อมโยง
ต่อเนื่องกัน 

 

บูรณาการกับ              
ทุกฝ่ายให้ท างาน

ร่วมกันโดยมี
จุดมุ่งหมาย                 

เดียวกัน 
 

กลุ่มส ารวจท าความเข้าใจและ
เสนอทางเลือกให้เกษตรกร : 
หัวหน้ากลุ่มอาจเป็นปลัด
จังหวัด/เกษตรจังหวัด 
 กลุ่มสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกษตรแผน
ใหม่/อาชีพใหม่ : หัวหน้า
กลุ่มอาจเป็นเกษตรจังหวัด 
 

บทบาทผู้ว่าราชการ
จังหวัด และ
นายอ าเภอ 

๑ 

๒ 

๓ 

๑ + ๒ + 3 = ๓ กลุ่มงานส าคัญ                            
โดยก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งอาจแต่งต้ังจาก                  
ภาคราชการหรือภาคเอกชนตามความเหมาะสม 

 

๑ 

๒ ๓ 

กลุ่มดูแลการผลิตและ
การตลาด : หัวหน้ากลุ่มอาจ
เป็น รอง ผวจ.ฝ่ายเศรษฐกิจ/ 
ประธานหอการค้า/ผจก.ธกส.
จังหวัด 
 



๒. องค์ประกอบส าคัญของรูปแบบประชารัฐ 

เกษตรจังหวัด 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
สหกรณ์จังหวัด 
ปศุสัตว์จังหวัด 
ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด 
ประมงจังหวัด 
หน่วยงานชลประทานในพื้นที ่
พาณิชย์จังหวัด   
การค้าภายในจังหวัด   
อุตสาหกรรมจังหวัด         
แรงงานจังหวัด  
จัดหางานจังหวัด   
สถิติจังหวัด 
อุตุนิยมวิทยาฯ 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด 
สถาบันการศึกษาสนับสนุนด้านวิชาการเกษตรหรือฝึกอาชีพต่างๆ  รัฐวิสาหกิจ : ธกส./ธนาคาร SMEs/ออมสินฯลฯ 

หอการค้าจังหวัด  
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
สมาคมหรือชมรมขนส่งจังหวัด 
ชมรมธนาคารจังหวัด 
ห้างสรรพสินค้าในจังหวัด : ห้างโลตัส 
ห้างบิ๊กซี ห้างเซ็นทรัล และร้านสะดวกซื้อ 
ฯลฯ             
 
 

สมาคม/ชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้แทนกลุ่มหรือมวลชนต่างๆ เช่น 
  อสม.กลุ่มอาชีพการเกษตร กลุ่ม 
  แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ 
  (NGOs) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที ่

ประชารัฐ 
ส่วนราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

ภาคเอกชน 

ประชาชน 

ปลัดจังหวัด 
หัวหน้าส านักงานจังหวัด 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
ท้องถิ่นจังหวัด 



ทีม                  
ประเทศไทย
ประจ าต าบล 

ส ารวจปัญหาพื้นที่และเป้าหมายเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและ
ความต้องการเกี่ยวกับการประกอบอาชีพใหม่ พร้อมทั้งสนับสนุน
ให้มีการจัดตั้งองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง 

๑ 

๔ 

๒ 

๓ 
ข้าราชการประจ า
ต าบล + กรรมการ
หมู่บ้าน + ปราชญ์
ชาวบ้าน + ธกส.               
ในพื้นที่ รวมทั้ง
ทหารในพื้นที่                      

(key persons) ท าความเข้าใจเกี่ยวการบริหารจัดการน้ าหรือระบายน้ าของ
ภาครัฐ และรณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยัด 

ชี้แจงและท าความเข้าใจ พร้อมท้ังน าเสนอรายชื่อพืชที่ใช้น้ าน้อย
และหรือรายการประกอบอาชีพอื่นๆ ที่เป็นความต้องการของตลาด 
แทนการท านาหรือการประกอบอาชีพเดิมที่รายได้ไม่เพียงพอ 

แนะน าส่งเสริมสนับสนุนการลดต้นทุน ปัจจัยการเกษตรและให้               
ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชชนิดใหม่หรืออาชีพใหม่แก่เกษตรกร                  
ในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งตลาดชุมชน                 
หรือร้านค้าของเกษตรกร 
 

ท าหน้าที่ : 
 

๓. การท างานร่วมกนัระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกจิเอกชน                               
ในรูปแบบประชารัฐ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 



๔. การปฏิบัติงานในพื้นที่ : ทีมประเทศไทยประจ าต าบล 

เกษตรกรที่ประสบ                
ปัญหาภัยแล้ง 

ส ารวจพื้นท่ีและแนะน าการ
ปลูกพืชใช้น้ าน้อยและเป็น            

ท่ีต้องการของตลาด 

ประสานนักวิชาการ/เจ้าหน้าท่ีเกษตร/ปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้ 

ทีมประเทศไทยต าบล 

กลุ่มดูแลการผลิตและ
การตลาด 

จัดหาตลาดหรือสร้างตลาดชุมชนรองรับ
ผลผลิตและวางแผนการผลิตในจังหวัด 

มีรายได้           
ที่มั่นคง 

ให้ความรู้/ท าแปลง
ทดลองให้เรียนรู ้

แนะน า/เสนอทางเลือก
ปลูกพืชชนิดใหม/่ 
ประกอบอาชีพใหม ่

กลุ่มดูแลการผลิตและการตลาด 

• ต้องวางแผนการผลิตของพืชแต่
ละชนิดให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 

• ผลผลิตมีคุณภาพและมีความ
ต่อเนื่อง 

• มีตลาดรองรับ 

๓ ๒ 

๑ 

๕ 

๔ 



๒ สร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร 

1) น าเกษตรกรไปศึกษาดูงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริในภาคต่างๆ /โครงการหลวง 
2) จัดอบรมเกษตรกรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชใช้น้ าน้อยหรือการประกอบอาชีพใหม่ โดยเชิญนักวิชาการจาก                    

ส่วนราชการ/มูลนิธิปิดทองหลังพระ/มูลนิธิชัยพัฒนา/โครงการหลวง/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริต่างๆ/ปราชญ์
ชาวบ้านมาให้ความรู้ 

3) จัดอบรมอาชีพนอกภาคการเกษตรโดยประสานงานกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน/สถาบันการศึกษา/มูลนิธิพระดาบสให้ความรู้ 
โดยฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

๔. การปฏิบัติงานในพื้นที่ : ทีมประเทศไทยประจ าต าบล 

1) แนะน าการปลูกพืชใช้น้ าน้อยและเป็น                
ที่ต้องการของตลาด  

2) แนะน าอาชีพด้านปศุสัตว์/ประมง 
3) แนะน าอาชีพนอกภาคการเกษตร 

1) รวมกลุ่มจัดท าแปลงเกษตรตัวอย่าง โดยมี                
การรวมกลุ่มท าปุ๋ยอินทรีย์ รวมกลุ่ม
เครื่องมือการเกษตร โดยมีวิทยากรประจ ากลุ่ม 

2) ด าเนินการตามมาตรการลดต้นทุนการผลิต 
เช่น ลดค่าเช่าที่ดิน ลดค่าปุ๋ย ลดค่ายาปราบ
ศัตรูพืช และสนับสนุนเครื่องมอืทาง
การเกษตร 
 

สร้างความม่ันใจให้กับเกษตรกรด้วยศาสตร์พระราชา 

1) ประสานงานกับภาคเอกชนในพื้นที่หรือระดับ 
ประเทศมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นความ
ต้องการของตลาด  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
เกษตรกร 

2) จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้า
ที่มีคุณภาพและมีความต่อเนื่อง โดยเชิญวิทยากร 
จากศูนย์เรียนรู้ฯ อันเนื่องมาจากพระราชด าริใน
พื้นที่/ธกส.ในพื้นที่/สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และ
บริษัทห้างร้านภาคเอกชนที่มีสัญญารับซื้อผลผลิต
จากเกษตรกร ฯลฯ 

3) ประสานกับห้างสรรพสินค้าในจังหวัดหรือ
ระดับประเทศ เพื่อรับซ้ือและหรือท าสญัญารับซื้อ
ผลผลิตจากเกษตรกร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
เกษตรกรว่าผลิตแล้วจะขายได้  

๔ สร้างความเชื่อม่ันด้านการตลาด ๑     แนะน าเกษตรกรรมใหม่/อาชีพใหม่ 

๓ 

วิธีการปฏิบัติงาน                       
ในพ้ืนท่ี 



๕. องค์ความรู้เพื่อความเชื่อมั่น : ส าหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ 

องค์ความรู้ที่ต้องให้ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ + ภาคเอกชน และประชาชน                                                      
ในพื้นที่เกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้ 

 

ความรู้เกี่ยวกับการประหยัด/การ               
ใช้น้ าหรือใช้น้ าให้สมคุณค่าเกิด
ประโยชน์ เช่น ระบบน้ าหยด 

 

ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชใหม่ที่ใช้น้ าน้อย
หรือการประกอบอาชีพอื่นๆ แทนการเพาะปลูก 
เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง เมลอน ฟักทอง 

มะเขือเทศ พืชสมุนไพรไทย  
 

ความรู้เกี่ยวการตลาด ความต้องการผลผลิต
ทางการเกษตรที่เกิดจากพืชใช้น้ าน้อยหรือ
ความต้องการด้านปศุสัตว์หรือตลาดแรงงาน
หรืออุตสาหกรรมบริการ ทั้งตลาดท้องถิ่น/
ตลาดกลาง หรือตลาดต่างประเทศ 
 



๖. แหล่งความรู้อันทรงคณุค่า :  
ศาสตรพ์ระราชา/ความรู้จากหน่วยงานของรัฐ/ภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 

 

๒ ๓ 

๑ 

ศาสตร์
พระราชา : 

ความรู้จาก
หน่วยงาน            
เอกชน : 

ความรู้จาก
หน่วยงานรัฐ : 

ก.เกษตรและสหกรณ์/ก.พาณิชย์/               
ก.อุตสาหกรรม/ก.แรงงาน/                 

ก.ศึกษาธิการ/ก.การพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์/                   
ก.ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

ส านักงาน กปร./มูลนิธิชัยพัฒนา/มูลนิธิอุทกพัฒน์/สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ/
โครงการหลวง/ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี/ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.นราธิวาส /ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ                      
จ. เชียงใหม่/ศูนย์ฯ ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.สกลนคร/ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จ.ฉะเชิงเทรา/ศูนย์ฯ ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ. เพชรบุรี/ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.จันทบุร ี

• หอการค้าแห่ง
ประเทศไทย 

• สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  

• สมาคมธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  

• สมาคม/ภาคธุรกิจ
เอกชน 

• มูลนิธิการพัฒนาหรือ
องค์กรพัฒนาเอกชน
ต่างๆ (NGOs) 



๗. แหล่งข้อมูลการปลูกพืชน้ าน้อย 
 

หัวข้อ 
 

แหล่งข้อมูล 
 

 ปลูกพืชใช้น้ าน้อยหลังฤดู 
ท านา ลดความเสี่ยง                 
เสริมรายได้เกษตรกร  

http://www.dailynews.co.th/a
rticle/218323 

 พืชท่ีต้องการน้ าน้อยและ
ทนแล้ง  

http://kaset.vwander.com/vegeta
bles/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%
E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8
%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%
E0%B9%89%E0%B8%87.html 

 ไร่ที่ปทุมฯ เตรียมถ่ายทอด  
“ปลูกเมลอน” พืชน้ าน้อย           
ทนแล้ง ได้ผลดี  

http://www.thairath.co.th/co
ntent/512843 

 เก็บมาฝาก สู้ภัยแล้ง 
รายชื่อพืชเกษตรทนแล้ง
ต้องการน้ าน้อย  

http://www.manager.co.th/iBi
zChannel/ViewNews.aspx?Ne
wsID=9580000079967 

 “ดอกขจร” พืชทนแล้ง  
เก็บดอกขายสร้างรายได้ดี 

http://news.mthai.com/hot-
news/economy-
news/463581.html 

 ปลูกไผ่ทนแล้ง สร้าง               
รายได้ดี  

http://www.nationtv.tv/main/
content/social/378450819/ 

 มะขามเทศ พืชทนแล้ง 
ปลูกง่าย รายได้งาม 

http://www.rakbankerd.com/
agriculture/page.php?id=6122
&s=tblplant 

 

หัวข้อ 
 

แหล่งข้อมูล 

 อดีตชาวนาแนะปลูกพืชหน้าแล้ง 
ตลาดน าการผลิต ต้องถามแม่ค้า  

http://www.thairath.co.th/cont
ent/538161 

 ประเทศไทยต้องไปต่อ : ปลูกพืช
ใช้น้ าน้อยหน้าแล้ง เพิ่มรายได้- 
ลดต้นทุน  

http://www.tnamcot.com/con
tent/news_resource/331247 

 1 ไร่ ได้หลายแสน ชีววิถี...บ้าน 
มาย้ิม  

http://www.thairath.co.th/cont
ent/536759 

 จริงหรือ ? ท านา 1 ไร่ได้หลาย
แสน 

http://www.komchadluek.net/
detail/20150111/199209.html 

 พลิกสวนยาง หันปลูก                                 
"กล้วยหอม" ท่ีใคร ๆ หาว่า"
เพี้ยน" สู่ธุรกิจท้องถิ่นบุก
ตลาดโลก 

http://m.prachachat.net/news
_detail.php?newsid=14426547
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 อดีตแคดดี้หาดใหญ่ท างานมา                 
15 ปี ผันตัวมาท าเกษต
ผสมผสานสร้างรายได้งามตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

http://manager.co.th/South/Vi
ewNews.aspx?NewsID=958000
0108772 

 กูรู ‘เจียไต’๋ จัดให้ พืชใช้น้ าน้อย 
สู้แล้ง 

http://www.newsloop.co/u/yr
nbx1 

 กรอบการพัฒนาท่ียั่งยืน SDGs http://www.manpattanalibrary
.com/newsdetail.php?id=48 
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๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 

การท างานร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ : ภาครัฐ ภาคประชาชน                             
และภาคธุรกิจเอกชน เพื่อให้เกิดความย่ังยืน 

ฝ่ายควบคุมการผลิต ฝ่ายสนับสนุนการผลิต ฝ่ายการตลาด                             
และการจ าหน่ายสินค้า 

 แนะน าวิธีการปลูกพืชใช้น้ าน้อย/การ
ประกอบอาชีพใหม่ รวมทั้งการลด
ต้นทุนการผลิตและสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต 

 สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตร/
ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและภูมิสงัคมตามหลักการ
โครงการ  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ประเภทต่างๆ /หลักวิชาการ ด้านการ
ประกอบอาชีพอื่นๆ 
 

 ดูแลให้เกษตรกรท าตามทางเลือกใน
การประกอบอาชีพ ที่เลือกไว้ให้มี
ความต่อเนื่อง 

 ประสานงานกับหน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการ
จัด Zoning พื้นที่การเกษตรของ
จังหวัด 

 จัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรหรือสหกรณ์
การเกษตรให้มีบทบาทในการดูแล
เกษตรกรด้วยกันเอง 

 

 ประสานงานกับภาคธุรกิจเอกชนใน
พื้นที่/กลุ่มจังหวัดและระดับประเทศ 
เพื่อเป็นช่องทางให้ภาคธุรกิจเอกชน 
มารับซ้ือผลผลิต/สินคา้และบริการจาก
พื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง 

 ประสานพ่อค้า/ภาคเอกชนในการ
สร้างตลาดชุมชนเพื่อรองรับผลผลิต 

 จัดท าแผนความต้องการด้านตลาด 
เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้ฝ่ายสนบัสนุน
การผลิตและฝ่ายควบคุมการผลิต 

 

กษ./รง./อต./ทส.ปราชญ์ชาวบ้าน/               
NGO ในพื้นที ่

 

มท./จังหวัด/อ าเภอ/ก านัน/                     
ผญบ./กม. 

พณ./การค้าภายใน/ 
ภาคธุรกิจเอกชน 


