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บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

     สวสัดีค่ะ ชาวหมอดนิอาสาน่าน แพร่ พะเยา เชยีงราย เนือ่งจากในวัน
ที ่28 กรกฎาคม 2562 เป็นวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระ
ปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ   พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั  
เพือ่เป็นการเทิดพระเกยีรต ิและส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุ
มไิด้  กรมพฒันาท่ีดนิจงึขอเชญิชวนร่วมกิจกรรมเพ่ือถวายเป็นพระราชกศุล 
เช่น ร่วมปลูกต้นไม้ในพืน้ท่ีตนเอง หรือทีส่าธารณะ  และท�ากิจกรรมอาสา
เพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ เช่น ท�าความสะอาดในแหล่งชุมชน  แปลง
ขยะให้เป็นปุย๋  ท่านหมอดนิอาสาสามารถส่งภาพกิจกรรมได้เข้าร่วมดงักล่าว 
มายงับก.ได้นะคะ จะมรีางวัลให้ค่ะ และวนัดนิโลก 5 ธนัวาคมของทกุปีวัน
ส�าคัญ ที่นักปฐพีวิทยาทั่วโลก จะเฉลิมฉลองเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งนัก
ปฐพีวทิยาของไทย ทุกคนภาคภูมใิจ เนือ่งจากวงการปฐพวีทิยานานาชาติ 
มฉีนัทานุมตัเิลือกวันที ่5 ธันวาคมของทกุปี ซึง่ตรงกบัวนัคล้ายวนัพระราช
สมภพ ของพระบาทสมเดจ็ พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถ
บพิตร ในปี 2562 จะรณรงค์เกีย่วกบัเรือ่ง “ป้องกนัอนาคต ลดการการ
ชะล้างดนิ” ...Stop Soil Erosion  และร่วมยนิดกัีบผลงานรางวลั หมอดนิ 
และโรงเรยีน รายละเอยีดตดิตามในฉบบันีค่้ะ

สุนีย์รัตน์  โลหะโชติ
นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ

 นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ

บก.บอกกล่าว

หมอดินจดหมายข่าว

ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

ยังสามารถสืบค้นสาระความรู้เกี่ยว กับดินในคลังข้อมูลดิน และร่วมเครือข่าย

เกษตรกรผู้มีบัตรดินดีผ่านทาง Facebook สถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ

     โครงการน้ี จดัท�าข้ึนโดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือเฉลมิพระเกยีรตเิน่ืองในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธบีรมราชาภิเษก และเพ่ือให้เกษตรกรได้รู้จกัและเข้าใจดนิของตนเอง รวมทัง้

สามารถเข้าถงึองค์ความรู้ด้านการจดัการดนิผ่านการใช้บตัร หากหมอดนิอาสาท่านใดมี

ความสนใจทีจ่ะเข้าร่วมโครงการ สำมำรถตดิต่อเจ้ำหน้ำท่ีสถำนีพฒันำทีด่นิแพร่ น่ำน 

พะเยำ และเชียงรำย หรือผ่ำนทำงเวบ็ไซต์กรมพฒันำท่ีดนิ

     บัตรดินดี คือ บัตร

ประจ�าตัวดินของแปลง

เกษตรกรทีก่รมพฒันาทีด่นิ

มอบให้แก่เกษตรกรเฉพาะ

ร ายที่ ไ ด ้ รั บ ก า รต ร วจ

สุ ขภาพดิน  และให ้ค� า

แนะน�าการจัดการดินจาก

เจ้าหน้าทีแ่ล้ว ซึง่เกษตรกร

ที่ได้รับบัตรจะสามารถน�า

ค�าแนะน�า เกี่ ยวกับการ

จัดการดินจากเจ้าหน้าที่ท่ี

ดูแลอย่างต่อเนื่องไปใช้ใน

การพัฒนาที่ดินของตนเอง

ได้ อย่างเหมาะสม รวดเร็ว

ทนัต่อฤดกูาลเพาะปลกู ส่ง

ผลให้ดนิดแีละอุดมสมบรูณ์

ขึน้ต่อไป นอกจากนี ้เกษตรกร



 นำงแสงจนัทร์ ปันแก้ว ท่ีได้รบัรำงวลัหมอดนิอำสำดเีด่น กรม
พัฒนำที่ดิน ประจ�ำปี 2562  เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2562 วันคล้ำย
วันสถำปนำกรมพัฒนำท่ีดินเน่ืองในโอกำสครบรอบ 56 ปี กรม
พัฒนำที่ดิน

ขอแสดงความยินดี
   กับผู้ที่ได้รับรางวัล... 

โล่รางวัลหมอดินอาสาดีเด่นระดับจังหวัด 
 1. นายน่ิม ไกยะฝ่าย หมอดินอาสาดีเด่น
ระดับจังหวัดน่าน บ้านเลขที่ 1หมู่ที่ 3 บ้านผาสุก 
อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 2. นายอ�านวย จันทร์ใส หมอดิน
อาสาดีเด่นระดบัจงัหวดัแพร่ บ้านเลขที ่91/1 
หมูท่ี ่9 บ้านใหม่ปากจอก ต�าบลทุง่แล้ง อ�าเภอ
ลอง จังหวัดแพร่

 4. นางเปรยีวจนัทร์ ต๊ะต้นยาง หมอดิน
อาสาดีเด่นระดับจังหวดัเชยีงราย บ้านเลขท่ี 119 
หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย ต�าบลเชียงเคี่ยน อ�าเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย

 3. นายแก้วมูล ยะตา หมอดินอาสาดีเด่น
ระดับจังหวัดพะเยา บ้านเลขที่ 50/1 หมู่ที่ 9 ต�าบล
แม่ใส อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการตดัสนิการประกวดฯ ให้เกยีรตเิป็นประธาน 
และมอบรางวัลในพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ครั้งที่ 11 
(ประจ�าปี 2561-2562) ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิ
ชัยพฒันา ส�านกังานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการ
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(ส�านกังาน กปร.) กรมพฒันาทีด่นิ และ
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)ขอแสดงความยินดีหมอดินคนเก่งได้
รับ รางวัลชมเชย ประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายผล ประเภท
พืน้ทีล่าดชนั คอื นายอ�านวย จนัทร์ใส หมอดนิอาสาประจ�าหมูบ้่าน
ใหม่ปากจอก ต�าบลทุ่งแล้ง อ�าเภอลอง จังหวัดแพร่ พื้นที่ 34 ไร่ 
จุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนแนวคิด คือ การน้อมน�าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติ
ในสวนส้มเขียวหวาน เดิมในช่วงหน้าฝนเกิดการชะล้างพังทลาย
ของดนิไหลลงสูน่าข้าว ท�าให้ต้องท�าการไถพรวนทกุปี วธิกีารแก้ไข
คือ ปรับพื้นที่ลาดชันมีระบบอนุรักษ์ดินและน�้า  โดยการปลูกหญ้า
แฝกพันธุ์ศรีลังกาตามแนวระดับ จ�านวน 400,000 กล้า เร่ิมปลูก
ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 หลังจากการปลูกหญ้าแฝก 

ในพื้นท่ี ช ่วยป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของหน้าดิน 
ขอบสระน�้ า  ข อบแนว
ล�าเลียงในไร่นา และกักเก็บ
ตะกอนดนิขอบถนนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ลดการสูญ
เสียธาตุอาหารพืช นอกจาก
นี้ยังช่วยกักเก็บสารเคมีทาง

 อีกหน่ึงรางวลั....... โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนเฉลมิ
ฉลองครบรอบ 100 ปี    วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2543 ที่ได้รับรางวัล ผลงานการ
ปลูกหญ้าแฝกดีเด่น ประเภทหน่วยงาน ประจ�าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวัน
ที่ 23 พฤษภาคม 2562 วันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีกิจกรรม จัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน�้า ขุดคันดินและสร้างฝายชะลอน�า้เพิ่มความชุ่มชื้น
ให้แก่พื้นดินและพรรณไม้ การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้าง
พงัทลายของดิน ส่งเสริมการปลกูไม้โตเรว็ พชืสมนุไพร ปลกูไม้ป่าเพิม่ 

รางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ครั้งที่ 11

(ประจ�าปี 2561-2562)

การเกษตรจากแปลงเกษตรไม่ให้ไหลลงสูแ่หล่งน�า้ ดนิร่วนซยุ และ
มกีารระบายอากาศดี ลดปัญหาการระบาดของวชัพืช โดยนอกจาก
นี้ได้พี่เลี้ยงที่ดีอีท่านคือ นางสาวสุดารัตน์  สุรินทร์  นักวิชาการ
เกษตรช�านาญการ สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 

เติมในรูปแบบของป่า 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่าง เพ่ือเพิ่ม
ศกัยภาพการใช้ประโยชน์ทีดิ่น 
โดยได้รับการสนับสนุนจาก 
นายจิระชัย กองกุณะ นัก
วิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
หัวหน้าหน่วยอ�าเภอบ่อเกลือ 
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน



         นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงเกษตร 
                                  และสหกรณ์ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการจ�ากัดการใช้สารเคมีเกษตร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร ์
                               ไพริฟอส จ�านวน 5 ฉบับ ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23  
เมษายน 2562 ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย เหน็ชอบให้ด�าเนินการตามมาตรการจ�ากัดการใช้สารเคมี โดยจะมีผลบังคับใช้หลัง
จากประกาศ 180 วันนับตั้งแต่วันประกาศ คือ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งประกาศฯ 

 โดยมี 4 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการอบรม คือ กรมส่งเสริมการเกษตรจะอบรมและทดสอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมัน
ส�าปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน�้ามัน ไม้ผล พืชไร่ ไม้ดอก ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย จะอบรม
และทดสอบให้กับเกษตรผูป้ลกูยางพารา ส�านกังานคณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทราย จะอบรมและทดสอบให้กบัเกษตรกรผูป้ลกู
อ้อย โดยมีกรมวิชาการเกษตรท�าหน้าที่อบรมเจ้าหน้าที่ของ 3 หน่วยงาน เพื่อให้เป็นวิทยากรไปอบรมเกษตรกร และเป็นผู้อบรมให้
กับผู้รับจ้างพ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และปลัดอบต.

 กระทรวงเกษตรฯ เปิดตัว“ระบบจ�ากดัการใช้สารเคม ี3 ชนดิ”รบัสมคัรเกษตรกรที ่
   ต้องการใช้สาร (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพรฟิอส) สมคัรได้แล้ววนันี ้เพือ่รบัการ 
อบรมและผ่านการทดสอบก่อนมาตรการจ�ากดัการใช้สารเคมจีะมผีลบังคบัใช้ 20 ต.ค. 62 นี้

     พาราควอต : 1 ใน 3
         สารเคมีอันตรายใน
       อุตสาหกรรมการเกษตร 

	 ดังกล่าวก�าหนดให้	เกษตรกร
ผู้ใช้สารและผู้รับจ้างพ่นสาร	จะต้อง
ผ่านการอบรมเพื่อให้สามารถใช้สาร
เคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ที่มา https://www.bbc.com/thai/thailand-45312985
https://news.thaipbs.or.th
https://www.moac.go.th/news-preview-411391791098

  “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยากเชิญชวนพีน้่องเกษตรกรท่ีมคีวามประสงค์
จะใช้สารเคมทีัง้ 3 สาร ให้ไปขึน้ทะเบยีนกบักรมส่งเสรมิการเกษตร เพือ่แจ้งข้อมลู พร้อม
กับสมัครขอรับสิทธิ์ซ้ือ 3 สาร ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยจะต้องผ่านการอบรม และผ่านการ
ทดสอบความรู้ เพราะเกษตรกรต้องมีองค์ความรู้ และใช้ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักของ
ประกาศฯ คาดว่าจะมีเกษตรกรมาสมัครแจ้งความประสงค์ประมาณ 1 ล้านราย” นาย
อนันต์ กล่าว
 ในส่วนของกรมส่งเสรมิการเกษตรทีด่แูลเกษตรกรทีข่ึน้ทะเบยีนกบักรมส่งเสริม
การเกษตรแล้วและมีพื้นท่ีปลูกพืชจริง ซ่ึงเกษตรกรท่ีปลูกพืช มันส�าปะหลัง ข้าวโพด 
ปาล์มน�้ามัน ไม้ผล พืชไร่ ไม้ ดอก และมีความประสงค์ใช้สารดังกล่าว ยังสามารถมาขึ้น
ทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและเข้าสู่ขั้นตอนของการขึ้นทะเบียน ซึ่งต้องลงพ้ืน
ที่ตรวจสอบแปลงและวาดแปลง ทั้งนี้ คุณสมบัติของเกษตรกรจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
สัญชาติไทย และเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชนั้นจริง ไม่น้อยกว่า 15-60 วัน เงื่อนไขตาม
แต่ละชนิดพืช ส�าหรับการสมัครขอรับสิทธิ์ซ้ือ 3 สาร เกษตรกรสามารถสมัครได้ตั้งแต่
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ที่ “ระบบจ�ากัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด” http://
chem.doae.go.th หรือ แอปพลิเคช่ัน “FARMBOOK” ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง 

แอนดรอย์ และ ios ได้ทันที หรือสามารถติดต่อได้ที่ส�านักงานเกษตรอ�าเภอทุกแห่ง โดยสามารถเลือกช่องทางเรียนรู้ได้ 3 ช่องทาง 
คือ ช่องทางแรก เข้ารับการอบรมโดยวิทยากร ครู ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ช่องทางที่ 2 เรียนรู้ผ่านระบบ E-learning โดยเรียน
จากเว็บไซต์ http://elearning.doae.go.th มทีัง้หมด 9 ตอน ใช้เวลาประมาณ 60 นาที หรอืท่านใดท่ีประสงค์จะทดสอบเลยเนือ่งจาก
มีความรู้เพียงพอแล้ว สามารถเลือกช่องทางที่ 3 สมัครเข้ารับการทดสอบได้เลยจากเว็บไซต์ดังกล่าว โดยต้องเลือกสถานที่สอบ วัน
ท่ีและช่วงเวลาทีต้่องการสอบได้ตามความสมคัรใจ ทัง้นีส้�าหรบัการทดสอบจะเริม่ตัง้แต่ 1 ก.ค. 62 เป็นต้นไป กรณไีม่ผ่านการทดสอบ 
สามารถเลือกสอบได้อีก 1 รอบ หากยังไม่ผ่าน เกษตรกรจะต้องสมัครเข้าไปเลือกการทดสอบอีกครั้งในระบบ.



การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
 ไม่มีประเทศใดในโลกทีไ่ม่เหน็ผลกระทบอันรุนแรงของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกยังคงเพิม่ขึน้ 
และตอนนีเ้พิม่ขึน้จากปี 2533 มากกว่า 50% นอกจากน้ี ภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุท่ีท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงอนัยาวนานกบัระบบสภาพ
ภมูอิากาศ ซึง่ผลลพัธ์ท่ีตามมาอาจไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ ถ้าหากไม่เริม่ด�าเนนิการในตอนนี้
การสร้างความเข้มแขง็ ความยดืหยุน่และความสามารถในการปรบัตวัของภมูภิาคทีม่คีวามเสีย่ง เช่น ประเทศทีไ่ม่มทีางออกทะเล และ
ประเทศทีเ่ป็นเกาะ จ�าเป็นต้องร่วมมือกนัเพือ่พยายามสร้างความตระหนกัรูแ้ละบูรณาการมาตราการเข้าไปในนโยบายและกลยทุธ์ระดับ
ชาติ ซึง่ยงัคงมคีวามเป็นไปได้ด้วยเจตจ�านงทางการเมอืงและความหลากหลายของมาตรการทางเทคโนโลยีท่ีสามารถจ�ากัดการเพิม่ขึน้ของ
อณุหภูมเิฉลีย่ของโลกได้ถึงสององศาเซลเซียสซึง่จ�ากัดได้มากกว่าก่อนยคุอตุสาหกรรม สิง่นีจ้�าเป็นต้องด�าเนินการร่วมกนัอย่างเร่งด่วน

 ด้วยสถานการณ์ปัจจบุนัของประเทศไทยเข้าสูช่่วงฤดฝูน ได้เริม่ข้ึนแล้วเมือ่วนัที ่20 พฤษภาคม 2562 และจะสิน้สดุประมาณกลาง
เดอืนตุลาคม ส�าหรบัเดือนสงิหาคมและกนัยายน เป็นเดือนท่ีมฝีนตกชุกหนาแน่นมากท่ีสดุ มโีอกาสสงูท่ีจะมพีายหุมนุเขตร้อนเคล่ือนผ่าน
ประเทศไทยตอนบน โดยจะส่งผลให้มฝีนตกหนกัในหลายพืน้ท่ีและอาจก่อให้เกิดสภาวะน�า้ท่วมฉบัพลนั น�า้ป่าไหลหลาก รวมท้ังน�า้ล้นตล่ิงได้
บางแห่ง ดงันัน้ เพือ่เป็นการเตรยีมรบัสถานการณ์อทุกภยัและฝนท้ิงช่วง ท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วงเวลาดงักล่าว และตลอดช่วงฤดฝูนนี้

ที่มา : ขอมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562
กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
ขอรับค�าแนะน�าจากเจาหนาที่หน่วยงานที่เกี่ยวของ . . หากเกษตรกรประสบภัยใหรีบแจงอาสาสมัครเกษตรหมู่บานดานพืชดานประมง ดาน
ปศุสัตว์ ก�านัน ผูใหญ่บานเจาหนาที่เกษตรต�าบล เกษตรอ�าเภอเจาหนาที่ปศุสัตว์อ�าเภอเจาหนาที่ประมงอ�าเภอ 
องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น เพื่อใหค�าแนะน�าส�ารวจความเสียหายและใหความช่วยเหลือต่อไป.. . . . .

https://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/climate-action/

 ภาคเหนือ พื้นท่ีเกษตรที่มีโอกาสท่ีเกิดน�้าท่วมขังใน 12 จังหวัด 
ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่่ เพชรบูรณ์ ก�าแพงเพชร นครสวรรค์์ 
พะเยา พิจิตร พิษณุโลก แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์์ และอุทัยธานี
แนวทำงกำรจัดกำรพื้นที่ที่เกิดน�้ำท่วมขัง 
1. พื้นที่นำข้ำวที่ถูกน�้ำพัดพำหน้ำดิน 
 ใช้ปุย๋หมกั อตัรา 2 ตนัต่อไร่่ เพือ่ปรบัปรงุสภาพดนิให้มคีวามอดุม
สมบูรณ์ 
2. พื้นที่ไม้ผล หรือไม้ยืนต้น 
 ควรปรับปรุงบ�ารุงดินหลังน�้าลด หากพบว่า ต้นไม้เอนใกล้ล้ม ใช้
ไม้ค�า้ยนั  เมือ่ดนิเริม่แห้งให้ตดัแต่งกิง่ทีใ่บแก่และใบทีไ่ม่ได้รบัแสงแดด
ออก ใส่ปุ๋ยหมักขยายเชื้อจาก พด. 3 รดด้วย พด.2 ที่เจือจาง 1:500 
หรอืปุย๋คอกรวมกบัปุย๋เคมบี�ารงุดนิ กรณพีืน้ทีป่ลกูไม้ผลทีเ่ป็นกรด ใช้
วัสดุปูน ประมาณ 500-1,000 กิโลกรัมต่อไร่  เพื่อปรับสภาพดิน แก้ไข
ความเป็นกรดแฝงในดิน และช่วยให้เนื้อดินไม่แน่นทึบ โดยการหว่าน
ให้้ทัว่พืน้ทีห่รอืโดยรอบโคนต้นแล้วไถกลบ จะช่วยให้้ดินมสีภาพเป็นกลาง 
3. พื้นที่ปลูกพืชไร่ 
 หากพืชตายเหลือแต่่ตอซัง ให้ท�าการไถกลบเศษซากพืช และส่ง
เสริมให้ปลูกถั่วหรือพืชปุ๋ยสด

 ภำคเหนอื พืน้ทีเ่กษตรทีจ่ะประสบควำมแห้งแล้งจำกฝนทิง้ช่วงใน 
12 จงัหวดั ประกอบด้วย เชยีงใหม่่ เพชรบรูณ์ แพร่ ตาก นครสวรรค์์ น่าน 
พะเยา พจิติร พษิณโุลก ล�าปาง ล�าพนู และอุตรดติถ์์
แนวทำงกำรจดักำรป้องกันและบรรเทำผลกระทบจำกควำมแห้งแล้งจำก
ฝนท้ิงช่วง
 1. กำรกักเก็บน�ำ้ไว้บนผิวดนิ เป็นการสร้างแหล่งกกัเกบ็น�า้ผวิดนิ เพือ่
ให้กกัเกบ็น�า้ไว้ใช้ในช่วงแล้ง เป็นแหล่งน�า้ส�ารองในระยะฝนทิง้ช่วง ช่วยเพิม่
ประสิทธภิาพการใช้้ทีดิ่นมากขึน้ เป็นการช่วยเพิม่ระดบัน�า้ใต้้ดนิอกีด้วย 
 2. กำรกกัเกบ็น�ำ้ไว้ใต้ดนิ การเพิม่อนิทรยีวตัถุในดนิ เช่น ปุย๋คอก ปุ๋ย
หมกั ปุย๋พชืสด เพือ่ช่วยให้ดนิกกัเก็บน�า้ได้้มากขึน้ การรณรงค์ไถกลบตอซงั
แทนการเผาในพืน้ทีเ่กษตร เพือ่ลดการสญูเสยีน�า้และสามารถใช้เศษวสัดุ
ทางการเกษตรส�าหรบัคลมุดนิ ลดการระเหยของน�า้ รณรงค์และส่งเสริมการ
ปลกูหญ้าแฝกเพือ่รกัษาความชุม่ชืน้ให้กบัดนิโดยการปลกูหญ้าแฝกรอบๆ 
ไม้ผล หรอื รอบแปลงปลกูผกั ในช่วงหน้าแล้งให้ตดัใบหญ้าแฝก เพ่ือลดการ
คายน�า้ ลดการใช้น�า้ของหญ้าแฝก ใช้้ใบคลมุโคนต้นไม้และแปลงผกั การ
ฟ้ืนฟแูละการป้องกันการชะล้างพงัทลายของดนิ ช่วยในการอนรุกัษ์ดนิและ
น�า้ในพืน้ท่ีต้นน�า้ ชะลอความเร็วของน�า้ท�าให้น�า้ซึมลงดนิเป็นน�า้ใต้ดนิเพือ่
เตมิให้กบัแหล่งน�า้ในพืน้ทีต่อนล่าง ลดปรมิาณตะกอนดนิทีจ่ะไปสะสมใน
แหล่งน�า้และช่วยเพิม่ประสิทธภิาพการกกัเก็บน�า้


