
 

 

 

 สวัสดีค่ะ พ่ีน้องหมอดินอาสา  พายุไต้ฝุ่นคัลแมกี (Kalmaegi) มุ่งหน้าเกาะ
ไหหล า ส่งผลให้ไทยฝนตกเพ่ิมในช่วงวันที่ 16-18 กย. 57  ข่าวเมื่อกลางดึกของวันที่ 
18 กันยายน น้ าป่าจากภูเขาไหลทะลักเข้าท่วมชายแดนอ าเภอแม่สาย จ.เชียงราย 
ในขณะที่ประชาชนในพื้นท่ีก าลังนอนหลับพักผ่อน ท าให้พ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถเก็บ
สิ่งของได้ทัน ถือเป็นการท่วมครั้งที่สองแล้วในปีนี้ ขอเป็นก าลังใจให้ผู้ที่ได้รับความ
เสียหายในครั้งนี้ด้วย หลังจากนี้ต้องจับตาพายุลูกใหม่ "ฟงหว่อง" ที่ก่อตัวด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือของฟิลิปปินส์ ว่าจะมีอิทธิพลกับประเทศไทยหรือไม่ 

สถานการณ์น้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนสิริกิติ์ (ข้อมูลวันที่ 10 กย.57) มีปริมาณ 
4,994.12 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 52.51 % ซึ่งมีปริมาณกักเก็บน้อยกว่า 70% ของความจุอ่าง หากไม่มีปริมาณ
น้ าฝนที่ตกเพ่ิมข้ึนเหนืออ่าง อาจส่งผลกระทบกับผู้ใช้น้ าเพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภค พ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 
นับเป็นวิกฤติทีป่ระชาชนในพ้ืนที่เหนืออ่างต้องช่วยกันรักษ์ป่ารักษ์น้ าไว้ใช้พ้ืนที่และกักเก็บส าหรับฤดูแล้ง ซึ่งกระทรวง
เกษตรฯได้เตรียมวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง เพื่อให้การปลูกพืชสอดคล้องกับปริมาณน้ าที่มีอยู่ ส าหรับพี่น้อง
หมอดินอาสาหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว พื้นที่ใดมีปริมาณน้ าน้อย ขอให้ติดต่อสถานีพัฒนาที่ดิน ในการเตรียมแผนปลูกพืช
ปุ๋ยสด ในโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ เพ่ือใช้ปรับปรุงดินในฤดูกาลถัดไป 

ข่าวผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ  นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา  อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เข้ารับต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของคณะรัฐบาลชุดนี้ ท่านได้ให้นโยบาย
ขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรฯ  สรุปประเด็นส าคัญดังนี้ 

การด าเนินงานสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล 
1. ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร  เพ่ือสร้างสมดุลระหว่างการผลิตและความต้องการของตลาด  โดย   
การจัดท าโซนนิ่งพ้ืนที่การเกษตร  เจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้องรู้ต้องเข้าใจพ้ืนที่ของตัวเอง เพ่ือบริหารจัดการ
ตัดสินใจเลือกชนิดพืชและดูแลรักษาพืชที่ปลูกให้ได้ผลผลิตสูงมีคุณภาพ มีผลก าไรสูงจากการบริหารต้นทุนที่
เหมาะสม ส าหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม รัฐบาลพร้อมสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนการท า
การเกษตร ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องเป็นความสมัครใจและความพึงพอใจของเกษตรกรเป็นหลัก 

2. พัฒนาระบบสหกรณ์ให้ด าเนินธุรกิจด้านสหกรณ์การเกษตร  การสร้างตลาดนัดสินค้าเกษตรในเมืองหรือ
จังหวัด ท าเป็นธุรกิจขายตรง เพ่ือเชื่อมโยงและระบายสินค้าได้มากข้ึน โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงาน
และภาคเอกชนในพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าเกษตร 

3. การตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)  ให้เร่งตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูป
ทั้งหมด เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินให้เกิดความชัดเจน หากผู้ถือครองไม่ใช่เกษตรกร อาจจะต้องฟ้องเอา
กลับมารวมถึงกรณีที่ ส.ป.ก.ซื้อหรือขายเพื่อน าเงินเข้ากองทุนฯ สปก. เพ่ือน ามาพัฒนา ส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรให้เป็นระบบต่อไป 

   
4. การผลักดันกฎหมาย และกฎระเบียบ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานของกระทรวงเกษตรฯ เช่น กฎหมาย
ยางพาราที่จะน าไปสู่การพัฒนายางระบบทั้งระบบ 
 

สนใจเพ่ิมเติมดไูด้จาก เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรฯ http://www.moac.go.th/  

จดหมายข่าวหมอดิน  

 

เอกสารประชาสัมพันธ์  ส านักงานพัฒนาที่ดนิเขต 7 กรมพัฒนาทีด่ิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ฉบับเดือน  กันยายน 2557                      Website : http://r07.ldd.go.th/ 

http://www.moac.go.th/


  กลับมาในภารกิจร่วมของสถานีพัฒนาที่ดิน กับหมอดินอาสา ที่จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนด้านการเกษตรใน
ทิศทางเดียวกับกระทรวงเกษตรฯ ในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต  
 

1) ใหใ้ช้หลักการของโซนนิ่ง โดยใช้แผนที่มาก าหนดเป้าหมาย เจ้าหน้าที่และหมอดินอาสา ร่วมกันส ารวจพ้ืนที่
ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคเหนือตอนบน ได้แก่ ข้าว ยางพารา ข้าวโพด ล าไย อ้อยโรงงาน 
พิจารณาว่าพ้ืนที่ปลูกนั้นอยู่เขตเหมาะสมระดับใด (S1 เหมาะสมมาก S2 เหมาะสมปานกลาง S3 
เหมาะสมน้อย และ N ไม่เหมาะสม) จากนั้นท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ในพ้ืนที่ S1 และ S2 และ
ปรับเปลี่ยนใน S3 และ N  
 

2) แนะน าให้เกษตรกรวิเคราะห์ดิน  เพ่ือให้มีการใช้ปุ๋ยได้ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา ถูกวิธีการ ถูกใจพืช และถูก
ต่อเงินในกระเป๋า ที่จะต้องควักจ่ายออกไป    

 

3) ให้เกษตรกรท าปุ๋ยใช้เอง จากวัสดุใกล้ตัว ได้แก่ปุ๋ยหมักจากสารเร่ง  พด. 1   น้ าหมักชีวภาพ จากสารเร่ง
พด.2 หรือท าปุ๋ยพืชสดจากถั่วพร้า ถั่วมะแฮะ ปอเทือง ถั่วพุ่ม  ช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้น ปรับโครงสร้าง
ให้ดินร่วนซุย สร้างสมดุลธาตุอาหาร  และผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย 
 

           เรื่องการลดต้นทุนการผลิต ไดจ้ัดท าเป็นสปอตสั้นๆ เผยแพร่ 4 จังหวัด หากว่าหมอดินจังหวัดน่าน  แพร่  
พะเยา  เชียงราย ต้องการซีดีไปเปิดประกอบการบรรยาย ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ เสียงตามสายหมู่บ้าน ติดต่อ 
บก.เจี๊ยบ เราจะส่งให้ถึงบ้าน 
 ฝากสุดท้าย การขุดสระน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานทุกจังหวัด ภายในเดือนพฤศจิกายน 57 พร้อม
ส าหรับการขุด  เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจะติดต่อหมอดินอาสาให้ทราบว่าพ้ืนที่รับผิดชอบจะขุดจ านวนเท่าไร 
ให้กับใครบ้าง  เพ่ือให้หมอดินอาสาเตรียมเกษตรกรและพ้ืนที่ และเตรียมเงิน 2,500 บาท สมทบ  
 ทิ้งท้ายจากฉบับสิงหาคม  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละหนึ่ง  ถามกันให้แซดว่า ปลูกมากๆได้หรือ
เปล่า ปลูกไปเลยค่ะ แตช่่วยดูแลรักษาด้วย และขอรายงานข้อมูลไปที่สถานีพัฒนาที่ดินด้วยว่า ปลูกไม้ผลชนิดใด ที่
ไหน เมื่อไร  

บก. ขอความร่วมมือหมอดินอาสา เป็นสื่อกลางประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบช่อง

ทางการรับบริการจากพัฒนาที่ดิน ผ่านศูนย์บริการประชาชนใกล้บ้าน  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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ทีอ่ยู่ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7   95 ม. 11 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน  55000 

E-MAIL : R07_1@ldd.go.th  หรือ R07_2@ldd.go.th 
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