จดหมายข่าวหมอดิน
เอกสารประชาสัมพันธ์
ฉบับเดือน สิงหาคม

สานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 7 กรมพัฒนาทีด่ นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Website : http://r07.ldd.go.th/

สวัสดีค่ะ พี่น้องและเพื่อนหมอดินอาสา ก่อนอื่น บก.เจี๊ยบ ขอสูมาเต๊อะทุกท่าน ที่ห่างหาย
เหินห่างไปหลายเดือน ฉบับสิงหาคมนี้มาทันรับฤดูกาลเพาะปลูก หันไปทางไหนก็ เขียวขจีไปหมด
ชื่นใจแทนเกษตรกรจริงๆ ฉบับ นี้มีข่าวดีมาเชิญชวนพี่น้อง ร่ว มเฉลิ มพระเกียรติสมเด็จ พระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เนื่ อ งในโอกาส จะทรงมี พ ระชนมายุ ค รบ 60 พรรษา
ใน วันที่ 2 เมษายน 2558 โดยปลูกไม้ผลยืนต้น ครัวเรือนละหนึ่ง แต่ขอแอบกระซิ บให้หมอดิน
ทราบว่า เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินเราทุกคนปลูกคนละ 6 ต้น ขั้นตอนและวิธีการร่วมโครงการ ทาได้
ด้ ว ยตนเอง หรื อ ใช้ บ ริ ก ารลู ก หลานโดยเปิ ด เว็ บ ไซต์ www.growforprincess.in.th หรื อ เข้ า
แอพพลิเคชั่น We grow ซึง่ จะบอกวิธีการอย่างละเอียด หลังจากลงทะเบียนร่วมโครงการแล้ว ท่าน
จะเป็นหนึ่งในเครือข่ายประชาชนหลายล้านคนทาความดีเพื่อแผ่นดินร่วมปลูกไม้ผล 60 ล้านต้น
หลายคนพวกเราอยากร่วมโครงการแต่มีความกังวล เรื่องการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
บก.เจี๊ยบ ขอแนะนาให้ท่านประสานเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการ
ลงทะเบี ย นให้ แ ละฝากข่าวประชาสั มพั น ธ์ไปยั งญาติพี่น้ องผองเพื่อนของหมอดิ น เชิญ ชวนร่ว ม
โครงการด้วยค่ะ ขอยืนยันว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆ
ข่าวดีสาหรับพี่น้องเกษตรกรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ทุกหน่วยงานจัดตั้ง
ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร โดยสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 มีศูนย์บริการประชาชนด้าน
การเกษตร ทุกจังหวัด
ที่ตั้งศูนย์บริการ
1. สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
95 ม. 11 ต.ดู่ใต้ อ.มืองน่าน จ.น่าน
2. สถานีพัฒนาที่ดินน่าน
52 ม.10 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน
3. สถานีพัฒนาที่ดินแพร่
6 ม.5 ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่
4. สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา
286 ม.12 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
5. สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย
111 ม.3 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
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เพื่อทาความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกร ว่าจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการใช้บริการของพัฒนาที่ดิน ขอสรุปสั้นๆ ดังนี้
1. การให้ ค าแนะน าการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรจะได้รับบริการความรู้เรื่องการใช้ที่ดินเพื่อปลูกพืช ให้เหมาะสมกับ
การเกษตร
สภาพดิน ตลอดจนวิธีการปรับปรุงบารุงดิน การแก้ไขดินกรด ดินเสื่อมโทรม
ดินที่มีการชะล้างพังทลาย
2. การบริการวิเคราะห์ดิน
การที่ เ กษตรกร ทราบปริ ม าณธาตุ อ าหารในดิ น ท าให้ ส ามารถใช้ ปุ๋ ย ได้
เหมาะสมกับความต้องการของพืช การใช้ปุ๋ยถูกสูตร ถูกเวลา ในปริมาณที่
เหมาะสม จะช่วยลดต้นทุนการผลิต และได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
3. การบริการรับรองมาตรฐานปัจจัยผลิตทางเกษตร กรมพัฒนาที่ดินให้บริการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อให้การผลิต
(Q)
ปุ๋ยได้มาตรฐาน สาหรับการนาไปใช้ในการปรับปรุงบารุงดิน โดยให้บริการ
ตรวจสอบฟรี สาหรับกลุ่มเกษตรกร
4. การบริ ก ารข้ อ มู ล เขตการใช้ ที่ ดิ น ส าหรั บ พื ช กรมพัฒนาที่ดนิ ได้กาหนดเขตเหมาะสมสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ (Zoning)
(Zoning) เช่น ข้าว ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ยางพารา ลาไย เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการผลิตพืช หรือส่งเสริมการผลิตที่เหมาะสม โดยเกษตรกรจะ
ได้รับประโยชน์จากการจัดโซนนิ่ง คือ เมื่อกาหนดพื้นที่ชัดเจนแล้ว ภาครัฐจะ
สามารถดูแลเกษตรกรได้อย่างเต็มที่ เช่น พืน้ ที่ที่เหมาะสม ก็ให้ดาเนินการ
ปลูกพืชต่อไป ส่วนพืน้ ที่ไม่เหมาะสม ให้หน่วยงานใช้เทคโนโลยีความรู้เข้าไป
ช่วยเกษตรกร หรือแนะนาให้ปรับเปลี่ยนชนิดพืชหรือใช้ประโยชน์ที่ดนิ เพื่อ
การอื่น
5. การบริ ก ารแผนที่ ภ าพถ่ า ยออร์ โ ธสี มาตราส่ ว น การใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี จะช่วยให้การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตร
1:4,000
ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการวางแผนการใช้ที่ดินรายแปลงของเกษตรกร หรือใช้
ประกอบการติดตามการพัฒนาพื้นที่เพื่อการเกษตร
6. การสนับสนุนสระน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน สถานีพัฒนาที่ดิน ให้การสนับสนุนเกษตรกรในการขุดสระน้าในไร่นา ขนาด
1,260 ลบ.ม. สาหรับใช้น้าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง เกษตรกรทุกครัวเรือน
มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนได้ โดยมีข้อกาหนดดังนี้ ต้องการใช้น้าเพื่อการเกษตร
ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ พื้นที่ขุดสระกักเก็บน้าได้
7. การบริการกล้าหญ้าแฝก
หมอดินอาสา และสถานีพัฒนาที่ ดิน ได้ร่วมกันขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝก เพื่อ
แจกจ่ายให้เกษตรกรและประชาชน นาไปปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดิน เก็บรักษาหน้าดินและความชื้นในดิน
8. การบริการสารเร่งจุลินทรีย์
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สูตรกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้สารเร่ง พด. ชนิดต่างๆ
จะช่ วยให้การผลิต ปุ๋ย เร็วขึ้น และมีคุณภาพ เหมาะสมส าหรับ การน าไปใช้
ปรับปรุงบารุงดิน
9. การบริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
การปรับปรุง บารุง ดิน โดยใช้ ปุ๋ย พืช สด จะช่ว ยปรับ โครงสร้างดิน เพิ่ม ธาตุ
อาหารพืช นับเป็นวิธีการปรับปรุงบารุงดินที่ทาได้ง่าย ราคาถูก และได้ปุ๋ยที่มี
คุณภาพสูง
10. การบริการปูนโดโลไมท์
พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ของทางภาคเหนือ มีปัญหาดินเป็นกรด ทาให้เป็น
อุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้นเพื่อสาธิตวิธีการปรับปรุงดิน กรด
จึงให้บริการปูนโดโลไมท์ในการปรับสภาพกรดของดิน

บก. ขอความร่วมมือหมอดินอาสา ช่วยเป็นสื่อกลางในการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบช่องทางการ
รับบริการจากพัฒนาที่ดิน โดยผ่านศูนย์บริการประชาชนในพื้นที่ใกล้บ้าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

บก.เจี๊ยบ
ที่ปรึกษา นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
นายศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล ผูอ้ านวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

