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สานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 7 กรมพัฒนาทีด่ ิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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สวัสดีค่ะ พี่น้องหมอดินอาสา เริ่มต้นปีงบประมาณ 2558 บก. ได้ทาปฏิทินงาน แนวทางปฏิบัติของสถานีพัฒนาที่ดิน
เพื่อให้หมอดินอาสาได้เข้าใจ นาไปใช้ประกอบการประสานงานกับเจ้าหน้าที่และให้บริการเกษตรกรในพื้นที่หรือหมู่บ้านของตนเอง
กิจกรรม
อบรมหมอดินอาสาประจาจังหวัด อาเภอ
ตาบล และหมู่บ้าน
(ดาเนินการในช่วงเดือน ต.ค.- ธ.ค.57)

แนวทางปฏิบัติ

สถานี พั ฒ นาที่ ดิ น ได้ เชิ ญ หมอดิ น อาสา เข้ า ร่ ว มอบรม
เชิงปฏิบัติ การ เพื่ อรับ ทราบนโยบายของกรมฯ และชี้แ จง กิจกรรม/
โครงการ ปี58 ให้หมอดินทราบและเข้าใจแนวทางการประสานงาน/
ปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนความร่ว มมือในการติดตามประเมินความ
พึงพอใจของหมอดินและเกษตรกร
นอกจากการอบรม สถานีพัฒนาที่ดินได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ และ
ศึกษาดูงานพื้นทีโ่ ครงการตัวอย่าง/ต้นแบบ ในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ไปด้วยกัน
หมอดินอาสา พิจารณาเกษตรกร สมาชิกจานวน 50 คน ที่ต้องการ
จัดตั้งกลุม่ เกษตรอินทรียล์ ดการใช้สารเคมี
ทาปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง เพื่อปรับปรุงดินและลดค่าใช้จ่ายการซื้อปุ๋ยเคมี โดย
(ดาเนินการในช่วงเดือน ต.ค. 57 - มี.ค.58)
เสนอสถานีพัฒนาที่ดินให้มีการจัดตั้งกลุ่ม และขับเคลื่อนการทาปุ๋ยและ
ใช้ปุ๋ยจากกลุ่ม สาหรับกลุ่มที่มีผลงานตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ให้
เป็นกลุ่มต่อยอด สมาชิกไม่น้อยกว่า 25 คนขึ้นไป ส่งเสริมเป็นกลุ่มผลิต
พืชปลอดภัยหรือพืชอินทรีย์
สระน้าในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด1,260ลบ.ม.
การขุ ด สระน้ าในไร่ น านอกเขตชลประทาน มี ขั้ น ตอนการ
(สระจิ๋ว)
ดาเนินงานโดยสถานีพัฒนาที่ดิน คัดเลือกเกษตรกรที่แจ้งความประสงค์
(ดาเนินการในช่วงเดือน ต.ค. 57 - มี.ค.58)
ขอรับการสนับสนุน ผ่านหมอดินอาสา อบต. หรือติดต่อด้วยตนเอง โดย
พิจารณาเกษตรกรจากความต้องการใช้ ประโยชน์จ ากน้าเพื่อปลู กพื ช
เลี้ยงสัตว์ ความเหมาะสมของพื้นที่ และเกณฑ์อื่นๆ เช่น การถือครอง
ที่ดิน ที่ตั้งของสระ
การขุดสระน้าในไร่นา ดาเนินการโดยจ้างเหมา ที่มี เจ้าหน้าที่สถานี
พัฒ นาที่ดินทาหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และหมอดินอาสาเป็นผู้ช่ว ย
ประสานงานระหว่างผู้รับจ้างและเกษตรกร และเป็นผู้ช่วยประเมินความ
พึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากสระน้า
ส่งเสริมการปรับปรุงบารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด
กิจกรรมการปรับปรุงบารุงดินเป็นงานสาธิตการปรับปรุงดินของ
และปูนโดโลไมท์
สถานีพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นตัวอย่าง การแก้ปัญหาดินอินทรียวัตถุต่าและ
(ดาเนินการในช่วงเดือน มี.ค. - พ.ค.58)
เป็นกรดจัด สาหรับให้เกษตรกรพื้นที่ข้างเคียง มาเรียนรู้และนากลับไป
ทาในพื้นที่ของตนเอง โดยหมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนา
ที่ดินเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนเทคโนโลยีทางวิชาการ และเมล็ดพันธุ์/วัสดุปูน
เพื่อขยายผลต่อไป

กิจกรรม
ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
(ดาเนินการในช่วงเดือน พ.ย.57 - ก.พ.58)

รณรงค์งดเผาตอซัง
ในพื้นที่เกษตรกรรม
(ดาเนินการในช่วงเดือน ธ.ค. 57 - ม.ค.58)

ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า
(ดาเนินการในช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย.58)

แนวทางปฏิบัติ
กรมพัฒนาที่ดินมีนโยบายจัดทาธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด โดยให้
หมอดินอาสาเป็นเป็นแม่งานหลักในการจัดตั้งกลุ่มผลิต เมล็ดพันธุ์ ทั้งนี้
การเริ่ ม ต้ น ของธนาคารผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ฯ
สถานี พั ฒ นาที่ ดิ น จะ
สนับสนุนให้ยืมเมล็ดพันธุ์และเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้กลุ่มแข็งแรงสามารถ
ผลิตฯเพื่อใช้เองและจาหน่าย หรือแจกจ่ายสมาชิกในพื้นที่
หลั งฤดูกาลเก็บเกี่ยวเกษตรกรมักจะเผาพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อ
กาจัดเศษวัสดุพืชทาให้สูญเสียอินทรียวัตถุ ทาลายหน้าดิน จุลินทรีย์ที่
เป็นประโยชน์และก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ สถานีพัฒนาที่ดินได้จัด
กิจกรรมไถกลบตอซังและใช้จุลินทรีย์พด.ย่อยสลายวัสดุพืช โดยรณรงค์
สร้างความตระหนัก รู้ถึงผลเสียและภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเผา
วัสดุพืช ในพื้นที่ต่างๆที่มีการเผา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ มีพระราชดาริ เรื่องการปลูกหญ้าแฝก
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า ซึ่งหมอดินอาสาได้ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน
ดาเนินการปลูกหญ้าแฝก โดยขยายพันธุ์ หญ้าแฝกและส่งเสริมการปลูก
ในพื้นที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและพื้นที่เสื่อมโทรม
กล้าหญ้าแฝกที่ขยายพันธุ์โดยหมอดินอาสา /เกษตรกร จะเริ่ม
แจกจ่ายเพื่อส่งเสริมการปลูกช่วงต้นฤดูฝน(กรกฎาคม-สิงหาคม) มีการ
ดูแ ลจนต้น หญ้ า แฝกแข็ งแรง สามารถท าหน้ าที่ อ นุ รั กษ์ ดิ น และน้ าใน
ปีต่อๆไป ทั้งนี้หมอดินอาสา เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการคัดเลือกพื้นที่ของ
เกษตรกรหรื อ พื้ นที่ ส าธารณะที่ ต้ องการแก้ปั ญ หาหรื อ มี ค วามจ าเป็ น
ต้องรักษาทรัพยากรที่ดิน

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ขอขอบคุณ หมอดินอาสา ที่ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สปอตวิทยุ เรื่องการลดต้นทุนการผลิต
ผ่านเสียงตามสายหมู่บ้าน และจากฉบับสิงหาคม โครงการเฉลิม พระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละหนึ่ง ช่วยกันดูแลอย่างไร เล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ ผ่านทาง
เจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย
ท้ายนี้ บก.ขอฝากหมอดินอาสาเป็นสื่อกลางในการประสานงาน และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ทราบถึงการบริการต่างๆ
รวมถึงกิจกรรม ปฏิทินงานของสถานีพัฒนาที่ดิน และพบกันใหม่ในการจัดสัมมนาและอบรมหมอดินอาสาประจาจังหวัดและอาเภอ
ในวันที่ 15 - 16 ธ.ค. 57 ในพื้นที่จังหวัดพะเยาค่ะ
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