หมอดิน
จดหมายข่าว

ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
บก.บอกกล่าว

สวัสดีคะ่ ชาวหมอดินอาสาน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย เนือ่ งจากในวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เพือ่ เป็นการเทิดพระเกียรติ และส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาทีส่ ดุ
มิได้ กรมพัฒนาทีด่ นิ จึงขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล
เช่น ร่วมปลูกต้นไม้ในพืน้ ทีต่ นเอง หรือทีส่ าธารณะ และท�ำกิจกรรมอาสา
เพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ เช่น ท�ำความสะอาดในแหล่งชุมชน แปลง
ขยะให้เป็นปุย๋ ท่านหมอดินอาสาสามารถส่งภาพกิจกรรมได้เข้าร่วมดังกล่าว
มายังบก.ได้นะคะ จะมีรางวัลให้คะ่ และวันดินโลก 5 ธันวาคมของทุกปีวนั
ส�ำคัญ ที่นักปฐพีวิทยาทั่วโลก จะเฉลิมฉลองเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งนัก
ปฐพีวทิ ยาของไทย ทุกคนภาคภูมใิ จ เนือ่ งจากวงการปฐพีวทิ ยานานาชาติ
มีฉนั ทานุมตั เิ ลือกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึง่ ตรงกับวันคล้ายวันพระราช
สมภพ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ในปี 2562 จะรณรงค์เกีย่ วกับเรือ่ ง “ป้องกันอนาคต ลดการการ
ชะล้างดิน” ...Stop Soil Erosion และร่วมยินดีกบั ผลงานรางวัล หมอดิน
และโรงเรียน รายละเอียดติดตามในฉบับนีค้ ะ่

สุนีย์รัตน์ โลหะโชติ
นักวิชาการเกษตรช�ำนาญการพิเศษ

บรรณาธิการ
นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ

กองบรรณาธิการ
นายดนัย พรอ�ำนวยลาภ
นายเศรษฐพร เพชรนาวา
นางสาวนฤมล แซ่ลิ้ม

ที่ปรึกษา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

โครงการบัตรดินดี (ID Din Dee)
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
บั ต รดิ น ดี คื อ บั ต ร
ประจ� ำ ตั ว ดิ น ของแปลง
เกษตรกรทีก่ รมพัฒนาทีด่ นิ
มอบให้แก่เกษตรกรเฉพาะ
ร า ย ที่ ไ ด ้ รั บ ก า ร ต ร ว จ
สุ ข ภาพดิ น และให้ ค� ำ
แนะน�ำการจัดการดินจาก
เจ้าหน้าทีแ่ ล้ว ซึง่ เกษตรกร
ที่ได้รับบัตรจะสามารถน�ำ
ค� ำ แนะน� ำ เกี่ ย วกั บ การ
จัดการดินจากเจ้าหน้าที่ที่
ดูแลอย่างต่อเนื่องไปใช้ใน
การพัฒนาที่ดินของตนเอง
ได้ อย่างเหมาะสม รวดเร็ว
ทันต่อฤดูกาลเพาะปลูก ส่ง
ผลให้ดนิ ดีและอุดมสมบูรณ์
ขึน้ ต่อไป นอกจากนี้ เกษตรกร
ยังสามารถสืบค้นสาระความรู้เกี่ยว กับดินในคลังข้อมูลดิน และร่วมเครือข่าย
เกษตรกรผู้มีบัตรดินดีผ่านทาง Facebook สถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ
โครงการนี้ จัดท�ำขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธบี รมราชาภิเษก และเพือ่ ให้เกษตรกรได้รจู้ กั และเข้าใจดินของตนเอง รวมทัง้
สามารถเข้าถึงองค์ความรูด้ า้ นการจัดการดินผ่านการใช้บตั ร หากหมอดินอาสาท่านใดมี
ความสนใจทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อเจ้าหน้าทีส่ ถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ แพร่ น่าน
พะเยา และเชียงราย หรือผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาทีด่ นิ

ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เว็ปไซต์ : http://r07.ldd.go.th Facebook : ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินเขตเจ็ด

ขอแสดงความยินดี
กับผู้ที่ได้รับรางวัล...
นางแสงจันทร์ ปันแก้ว ทีไ่ ด้รบั รางวัลหมอดินอาสาดีเด่น กรม
พัฒนาที่ดิน ประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 วันคล้าย
วั น สถาปนากรมพั ฒ นาที่ ดิ น เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 56 ปี กรม
พัฒนาที่ดิน

รางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ครั้งที่ 11
(ประจ�ำปี 2561-2562)

โล่รางวัลหมอดินอาสาดีเด่นระดับจังหวัด
1. นายนิ่ม ไกยะฝ่าย หมอดินอาสาดีเด่น
ระดับจังหวัดน่าน บ้านเลขที่ 1หมู่ที่ 3 บ้านผาสุก
อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
2. นายอ�ำนวย จันทร์ใส หมอดิน
อาสาดีเด่นระดับจังหวัดแพร่ บ้านเลขที่ 91/1
หมูท่ ี่ 9 บ้านใหม่ปากจอก ต�ำบลทุง่ แล้ง อ�ำเภอ
ลอง จังหวัดแพร่
3. นายแก้วมูล ยะตา หมอดินอาสาดีเด่น
ระดับจังหวัดพะเยา บ้านเลขที่ 50/1 หมู่ที่ 9 ต�ำบล
แม่ใส อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
4. นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง หมอดิน
อาสาดีเด่นระดับจังหวัดเชียงราย บ้านเลขที่ 119
หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย ต�ำบลเชียงเคี่ยน อ�ำเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย
อีกหนึง่ รางวัล....... โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนเฉลิม
ฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2543 ที่ได้รับรางวัล ผลงานการ
ปลูกหญ้าแฝกดีเด่น ประเภทหน่วยงาน ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวัน
ที่ 23 พฤษภาคม 2562 วันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีกิจกรรม จัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน�้ำ ขุดคันดินและสร้างฝายชะลอน�ำ้ เพิ่มความชุ่มชื้น
ให้แก่พ้ืนดินและพรรณไม้ การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน ส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว พืชสมุนไพร ปลูกไม้ปา่ เพิม่
เติมในรูปแบบของป่า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
นายจิ ร ะชั ย กองกุ ณ ะ นั ก
วิ ช าการเกษตรปฏิ บั ติ ก าร
หัวหน้าหน่วยอ�ำเภอบ่อเกลือ
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ให้เกียรติเป็นประธาน
และมอบรางวั ล ในพิ ธี ม อบรางวั ล การประกวดการพั ฒ นาและ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ครั้งที่ 11
(ประจ�ำปี 2561-2562) ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิ
ชัยพัฒนา ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.) กรมพัฒนาทีด่ นิ และ
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)ขอแสดงความยินดีหมอดินคนเก่งได้
รับ รางวัลชมเชย ประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายผล ประเภท
พืน้ ทีล่ าดชัน คือ นายอ�ำนวย จันทร์ใส หมอดินอาสาประจ�ำหมูบ่ า้ น
ใหม่ปากจอก ต�ำบลทุ่งแล้ง อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ พื้นที่ 34 ไร่
จุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนแนวคิด คือ การน้อมน�ำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติ
ในสวนส้มเขียวหวาน เดิมในช่วงหน้าฝนเกิดการชะล้างพังทลาย
ของดินไหลลงสูน่ าข้าว ท�ำให้ตอ้ งท�ำการไถพรวนทุกปี วิธกี ารแก้ไข
คือ ปรับพื้นที่ลาดชันมีระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำ โดยการปลูกหญ้า
แฝกพันธุ์ศรีลังกาตามแนวระดับ จ�ำนวน 400,000 กล้า เริ่มปลูก
ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 หลังจากการปลูกหญ้าแฝก
ในพื้ น ที่ ช่ ว ยป้ อ งกั น การ
ชะล้างพังทลายของหน้าดิน
ข อ บ ส ร ะ น�้ ำ ข อ บ แ น ว
ล�ำเลียงในไร่นา และกักเก็บ
ตะกอนดินขอบถนนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ลดการสูญ
เสียธาตุอาหารพืช นอกจาก
นี้ยังช่วยกักเก็บสารเคมีทาง
การเกษตรจากแปลงเกษตรไม่ให้ไหลลงสูแ่ หล่งน�ำ้ ดินร่วนซุย และ
มีการระบายอากาศดี ลดปัญหาการระบาดของวัชพืช โดยนอกจาก
นี้ได้พี่เลี้ยงที่ดีอีท่านคือ นางสาวสุดารัตน์ สุรินทร์ นักวิชาการ
เกษตรช�ำนาญการ สถานีพัฒนาที่ดินแพร่

					 พาราควอต : 1 ใน 3
				
สารเคมีอันตรายใน
				 อุตสาหกรรมการเกษตร
กระทรวงเกษตรฯ เปิดตัว“ระบบจ�ำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด”รับสมัครเกษตรกรที่
ต้องการใช้สาร (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส) สมัครได้แล้ววันนี้ เพือ่ รับการ
อบรมและผ่านการทดสอบก่อนมาตรการจ�ำกัดการใช้สารเคมีจะมีผลบังคับใช้ 20 ต.ค. 62 นี้
			
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการจ�ำกัดการใช้สารเคมีเกษตร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์
ไพริฟอส จ�ำนวน 5 ฉบับ ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23
เมษายน 2562 ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย เห็นชอบให้ด�ำเนินการตามมาตรการจ�ำกัดการใช้สารเคมี โดยจะมีผลบังคับใช้หลัง
จากประกาศ 180 วันนับตั้งแต่วันประกาศ คือ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งประกาศฯ

ดังกล่าวก�ำหนดให้ เกษตรกร
ผู้ใช้สารและผู้รับจ้างพ่นสาร จะต้อง
ผ่านการอบรมเพื่อให้สามารถใช้สาร
เคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

โดยมี 4 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการอบรม คือ กรมส่งเสริมการเกษตรจะอบรมและทดสอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมัน
ส�ำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน�้ำมัน ไม้ผล พืชไร่ ไม้ดอก ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย จะอบรม
และทดสอบให้กบั เกษตรผูป้ ลูกยางพารา ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย จะอบรมและทดสอบให้กบั เกษตรกรผูป้ ลูก
อ้อย โดยมีกรมวิชาการเกษตรท�ำหน้าที่อบรมเจ้าหน้าที่ของ 3 หน่วยงาน เพื่อให้เป็นวิทยากรไปอบรมเกษตรกร และเป็นผู้อบรมให้
กับผู้รับจ้างพ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และปลัดอบต.
“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยากเชิญชวนพีน่ อ้ งเกษตรกรทีม่ คี วามประสงค์
จะใช้สารเคมีทงั้ 3 สาร ให้ไปขึน้ ทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพือ่ แจ้งข้อมูล พร้อม
กับสมัครขอรับสิทธิ์ซื้อ 3 สาร ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยจะต้องผ่านการอบรม และผ่านการ
ทดสอบความรู้ เพราะเกษตรกรต้องมีองค์ความรู้ และใช้ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักของ
ประกาศฯ คาดว่าจะมีเกษตรกรมาสมัครแจ้งความประสงค์ประมาณ 1 ล้านราย” นาย
อนันต์ กล่าว
ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรทีด่ แู ลเกษตรกรทีข่ นึ้ ทะเบียนกับกรมส่งเสริม
การเกษตรแล้วและมีพื้นที่ปลูกพืชจริง ซึ่งเกษตรกรที่ปลูกพืช มันส�ำปะหลัง ข้าวโพด
ปาล์มน�้ำมัน ไม้ผล พืชไร่ ไม้ ดอก และมีความประสงค์ใช้สารดังกล่าว ยังสามารถมาขึ้น
ทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและเข้าสู่ขั้นตอนของการขึ้นทะเบียน ซึ่งต้องลงพื้น
ที่ตรวจสอบแปลงและวาดแปลง ทั้งนี้ คุณสมบัติของเกษตรกรจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
สัญชาติไทย และเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชนั้นจริง ไม่น้อยกว่า 15-60 วัน เงื่อนไขตาม
แต่ละชนิดพืช ส�ำหรับการสมัครขอรับสิทธิ์ซื้อ 3 สาร เกษตรกรสามารถสมัครได้ตั้งแต่
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ที่ “ระบบจ�ำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด” http://
chem.doae.go.th หรือ แอปพลิเคชั่น “FARMBOOK” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง
แอนดรอย์ และ ios ได้ทันที หรือสามารถติดต่อได้ที่ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอทุกแห่ง โดยสามารถเลือกช่องทางเรียนรู้ได้ 3 ช่องทาง
คือ ช่องทางแรก เข้ารับการอบรมโดยวิทยากร ครู ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ช่องทางที่ 2 เรียนรู้ผ่านระบบ E-learning โดยเรียน
จากเว็บไซต์ http://elearning.doae.go.th มีทงั้ หมด 9 ตอน ใช้เวลาประมาณ 60 นาที หรือท่านใดทีป่ ระสงค์จะทดสอบเลยเนือ่ งจาก
มีความรู้เพียงพอแล้ว สามารถเลือกช่องทางที่ 3 สมัครเข้ารับการทดสอบได้เลยจากเว็บไซต์ดังกล่าว โดยต้องเลือกสถานที่สอบ วัน
ทีแ่ ละช่วงเวลาทีต่ อ้ งการสอบได้ตามความสมัครใจ ทัง้ นีส้ ำ� หรับการทดสอบจะเริม่ ตัง้ แต่ 1 ก.ค. 62 เป็นต้นไป กรณีไม่ผา่ นการทดสอบ
สามารถเลือกสอบได้อีก 1 รอบ หากยังไม่ผ่าน เกษตรกรจะต้องสมัครเข้าไปเลือกการทดสอบอีกครั้งในระบบ.
ที่มา https://www.bbc.com/thai/thailand-45312985
https://news.thaipbs.or.th
https://www.moac.go.th/news-preview-411391791098

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ไม่มปี ระเทศใดในโลกทีไ่ ม่เห็นผลกระทบอันรุนแรงของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงเพิม่ ขึน้
และตอนนีเ้ พิม่ ขึน้ จากปี 2533 มากกว่า 50% นอกจากนี้ ภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอันยาวนานกับระบบสภาพ
ภูมอิ ากาศ ซึง่ ผลลัพธ์ทตี่ ามมาอาจไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ถ้าหากไม่เริม่ ด�ำเนินการในตอนนี้
การสร้างความเข้มแข็ง ความยืดหยุน่ และความสามารถในการปรับตัวของภูมภิ าคทีม่ คี วามเสีย่ ง เช่น ประเทศทีไ่ ม่มที างออกทะเล และ
ประเทศทีเ่ ป็นเกาะ จ�ำเป็นต้องร่วมมือกันเพือ่ พยายามสร้างความตระหนักรูแ้ ละบูรณาการมาตราการเข้าไปในนโยบายและกลยุทธ์ระดับ
ชาติ ซึง่ ยังคงมีความเป็นไปได้ดว้ ยเจตจ�ำนงทางการเมืองและความหลากหลายของมาตรการทางเทคโนโลยีทสี่ ามารถจ�ำกัดการเพิม่ ขึน้ ของ
อุณหภูมเิ ฉลีย่ ของโลกได้ถงึ สององศาเซลเซียสซึง่ จ�ำกัดได้มากกว่าก่อนยุคอุตสาหกรรม สิง่ นีจ้ ำ� เป็นต้องด�ำเนินการร่วมกันอย่างเร่งด่วน

https://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/climate-action/
ด้วยสถานการณ์ปจั จุบนั ของประเทศไทยเข้าสูช่ ว่ งฤดูฝน ได้เริม่ ขึน้ แล้วเมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 และจะสิน้ สุดประมาณกลาง
เดือนตุลาคม ส�ำหรับเดือนสิงหาคมและกันยายน เป็นเดือนทีม่ ฝี นตกชุกหนาแน่นมากทีส่ ดุ มีโอกาสสูงทีจ่ ะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลือ่ นผ่าน
ประเทศไทยตอนบน โดยจะส่งผลให้มฝี นตกหนักในหลายพืน้ ทีแ่ ละอาจก่อให้เกิดสภาวะน�ำ้ ท่วมฉับพลัน น�ำ้ ป่าไหลหลาก รวมทัง้ น�ำ้ ล้นตลิง่ ได้
บางแห่ง ดังนัน้ เพือ่ เป็นการเตรียมรับสถานการณ์อทุ กภัยและฝนทิง้ ช่วง ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในช่วงเวลาดังกล่าว และตลอดช่วงฤดูฝนนี้
ภาคเหนือ พื้นที่เกษตรที่มีโอกาสที่เกิดน�้ำท่วมขังใน 12 จังหวัด
ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ เพชรบูรณ ก�ำแพงเพชร นครสวรรค์
พะเยา พิจิตร พิษณุโลก แพร สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
แนวทางการจัดการพื้นที่ที่เกิดน�้ำท่วมขัง
1. พื้นที่นาข้าวที่ถูกน�้ำพัดพาหน้าดิน
ใช้ปยุ๋ หมัก อัตรา 2 ตันต่อไร่ เพือ่ ปรับปรุงสภาพดินให้มคี วามอุดม
สมบูรณ
2. พื้นที่ไมผล หรือไม้ยืนต้น
ควรปรับปรุงบ�ำรุงดินหลังน�้ำลด หากพบว่า ต้นไม้เอนใกล้ล้ม ใช้
ไม้คำ�้ ยัน เมือ่ ดินเริม่ แห้งให้ตดั แต่งกิง่ ทีใ่ บแกและใบทีไ่ มไดรบั แสงแดด
ออก ใสปุ๋ยหมักขยายเชื้อจาก พด. 3 รดด้วย พด.2 ที่เจือจาง 1:500
หรือปุย๋ คอกรวมกับปุย๋ เคมีบำ� รุงดิน กรณีพนื้ ทีป่ ลูกไมผ ลทีเ่ ป็นกรด ใช้
วัสดุปูน ประมาณ 500-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อปรับสภาพดิน แกไข
ความเป็นกรดแฝงในดิน และช่วยให้เนื้อดินไม่แน่นทึบ โดยการหว่าน
ให้ท วั่ พืน้ ทีห่ รือโดยรอบโคนต้นแล้วไถกลบ จะช่วยให้ด นิ มีสภาพเป็นกลาง
3. พื้นที่ปลูกพืชไร
หากพืชตายเหลือแต่ตอซัง ให้ท�ำการไถกลบเศษซากพืช และส่ง
เสริมให้ปลูกถั่วหรือพืชปุ๋ยสด

ภาคเหนือ พืน้ ทีเ่ กษตรทีจ่ ะประสบความแห้งแล้งจากฝนทิง้ ช่วงใน
12 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เพชรบูรณ แพร ตาก นครสวรรค์ น่าน
พะเยา พิจติ ร พิษณุโลก ล�ำปาง ล�ำพูน และอุตรดิตถ์
แนวทางการจัดการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากความแห้งแล้งจาก
ฝนทิง้ ช่วง
1. การกักเก็บน�ำ้ ไว้บนผิวดิน เป็นการสร้างแหล่งกักเก็บน�ำ้ ผิวดิน เพือ่
ให้กกั เก็บน�ำ้ ไว้ใช้ในช่วงแลง เป็นแหล่งน�ำ้ ส�ำรองในระยะฝนทิง้ ช่วง ช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพการใช้ท ดี่ นิ มากขึน้ เป็นการช่วยเพิม่ ระดับน�ำ้ ใต้ด นิ อีกด้วย
2. การกักเก็บน�ำ้ ไว้ใต้ดนิ การเพิม่ อินทรียวัตถุในดิน เช่น ปุย๋ คอก ปุย๋
หมัก ปุย๋ พืชสด เพือ่ ช่วยให้ดนิ กักเก็บน�ำ้ ได้ม ากขึน้ การรณรงค์ไถกลบตอซัง
แทนการเผาในพืน้ ทีเ่ กษตร เพือ่ ลดการสูญเสียน�ำ้ และสามารถใช้เศษวัสดุ
ทางการเกษตรส�ำหรับคลุมดิน ลดการระเหยของน�ำ้ รณรงค์และส่งเสริมการ
ปลูกหญ้าแฝกเพือ่ รักษาความชุม่ ชืน้ ให้กบั ดินโดยการปลูกหญ้าแฝกรอบๆ
ไม้ผล หรือ รอบแปลงปลูกผัก ในช่วงหน้าแล้งให้ตดั ใบหญ้าแฝก เพือ่ ลดการ
คายน�ำ้ ลดการใช้นำ�้ ของหญ้าแฝก ใช้ใ บคลุมโคนต้นไม้และแปลงผัก การ
ฟืน้ ฟูและการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ช่วยในการอนุรกั ษ์ดนิ และ
น�ำ้ ในพืน้ ทีต่ น้ น�ำ้ ชะลอความเร็วของน�ำ้ ท�ำให้นำ�้ ซึมลงดินเป็นน�ำ้ ใต้ดนิ เพือ่
เติมให้กบั แหล่งน�ำ้ ในพืน้ ทีต่ อนล่าง ลดปริมาณตะกอนดินทีจ่ ะไปสะสมใน
แหล่งน�ำ้ และช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการกักเก็บน�ำ้

ที่มา : ขอมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562
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