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บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

       สวัสดีคะพี่นองหมอดินอาสาทุกทาน สําหรับปงบประมาณ 
2561 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ใหเขาถึงเกษตรกรมากขึ้น  การ
มเีทคโนโลยกีารสือ่สารและเขาถงึขอมลูเชงิพืน้ทีไ่ดงายๆถามเีทคนคิ  
อยากใหทานๆนําขอมูล โมบายแอปพลิเคชัน กรมพัฒนาที่ดินไปใช
ใหมากๆนะคะ เชน คลปิความรูดานการพฒันาทีด่นิกบัผูบรหิาร พด.  
เกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จ  คลิปความรูและเทคโนโลยีมากกวา 
400 เรื่อง ดูจากมือถือไดทุกที่ ทุกเวลา นําความรูไปประยุกตใชใน
พื้นที่ตนเอง  ในสวนของผูบริหารของ สพข.7 ปจจุบัน ไดคนเกง
มีความรูคือ นายสมควร  ณ ลําปาง  ซึ่งทานพรอมทําหนาที่ และให
คําแนะนํา ดูแลชาวหมอดินอาสา เขต 7  และแนะนําผอ.กลุม/ฝาย 
คนใหม ที่เปนแรงเสริมใหงานเดินหนา พัฒนางานใหดียิ่งขึ้น

 เนื้อหาในฉบับน้ี  เปนการเยี่ยมชมผลงานหมอดินอาสา
ดีเดน สาขาปรับปรุงบํารุงดิน สาขาการใชประโยชนจากหญาแฝก  
และสาขาการอนุรักษดินและน้ํา  และดินท่ีมีศักยภาพสําหรับ
การเกษตร เปนดินที่มีศักยภาพในการผลิตอยูในระดับปานกลางถึง
สูง มีความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชโดยไมจําเปนตองมีการ
จัดการดินเปนพิเศษ แตถามีการจัดการดินใหดีขึ้น ก็จะไดผลผลิต
เพิม่ขึน้คุมคาตอการลงทนุ  และขอเชิญชวนเขาเยีย่มชมพิพธิภณัฑดนิ 
ของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ติดตามเนื้อหาไดในฉบับนี้คะ

สุนียรัตน  โลหะโชติ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

   ปญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุเหลือใชจากการปลูกพืชไร เชน ฟางขาว 
ซังขาวโพด ฯลฯ และไฟปาเปนปญหาท่ีกระทบตอประชาชนในวงกวาง และทุก
ภาคสวนตองการใหแกปญหา กรมพัฒนาที่ดินจึงขอเชิญชวนพี่นองหมอดิน ชวย
เปนกระบอกเสยีงในการรณรงณงดเผา เพ่ือลดปญหาหมอกควนั แนะนาํเกษตรกร
ใหนาํเศษพชืมาทาํปุยหมักเรงการยอยสลายโดยใชสารเรงจลุนิทรพด.1 หรือไถกลบ
ตอซังขาว ใชนํ้าหมักชีวภาพอัตราสวน 50 ลิตรกับนํ้า 100 ลิตร ตอไร เทราดใชรถ
ตีฟางยํ่าฟางหมักทิ้งไว 10-15 วัน

       ธาตุอาหารในดินเพิม่ขึน้ ชวยฟนฟคูวามอดุม
สมบูรณของดิน ลดตนทุนการซื้อปุย ลดปญหา
มลภาวะทางอากาศ

        สญูเสยีธาตอุาหารในดนิ ความอดุมสมบรูณ
ของดินและปริมาณจุลินทรียลดลงมีคาใชจาย
สงูขึน้เนือ่งจากตองซือ้ปุยเพือ่ปรบัปรงุบาํรงุดนิ
เพิ่มขึ้น เกิดปญหามลภาวะทางอากาศ

 นางสุนียรัตน โลหะโชติ
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นายสมควร  ณ ลําปาง

ประโยชน�ของการไม�เผา

การเผาฟางขาวก็เหมือนกับการเผาปุย 
ทําใหสูญเสียธาตุอาหารหลักที่เปนประโยชนกับพืชดังนี้

*เทียบจากราคาปุย 46-0-0 ราคา 19 บาท/กก.  0-46-0 ราคา 31 บาท/กก.
  0-0-60 ราคา 24 บาท/กก.
(อางอิง งานวิจัย สุนียรัตน 2558)

ผลเสียของการเผา

โลกร�อนบรรเทา ลดเผาตอซัง
เกษตรกรรมย่ังยืน
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ผอ.สพข. 7

ธาตุอาหาร ปริมาณ (กก./ไร) คิดเปนมูลคา (บาท/ไร)

ไนโตรเจน (N) 4.48 88

ฟอสฟอรัส (P) 0.33 10

โพแทสเซียม (K) 10.19 245

                                                                            343 บาท/ไร



“หมอดนิอาสา สาขาอนุรกัษ�ดินและน้ํา” 

“หมอดนิอาสา สาขาการใช�ประโยชน�หญ�าแฝก”

ระดับเขต 
ประจําป�งบประมาณ 2561รางวลัหมอดนิอาสา

“หมอดนิอาสา สาขาปรบัปรงุดิน”

นายจรันดร ศรีบุรินทร หมอดินอาสาประจําตําบลแมจริม
 อําเภอแมจริม จังหวัดนาน เบอรโทร..083-5667398..   มีผลงานดานการ
จัดทําอนุรักษดินและนํ้าในพ้ืนที่ตนเอง เรียนรูงานพัฒนาที่ดิน การวางแนวระดับ
สรางคันดิน ลดปญหาการชะลางพังทลาย รวมทั้งปลูกพืชคลุมหนาดินดวยปอเทือง 
เก็บเมล็ดพันธุ สําหรับทําเปนปุยพืชสดในนาขาว ปลูกพืชผัก ใสปุยหมัก นํ้าหมัก
ชีวภาพ ใชสารเรงจุลินทรีย ของกรมพัฒนาที่ดิน  ลดตนทุน รายไดเพิ่ม 

เรียบเรียง: สุนียรัตน  โลหะโชติ
ภาพประกอบ : ธัญลักษณ  ดีปนตา

นายยศ  ปนละ  หมอดินอาสาประจําอําเภอสันติสุข
 อาํเภอสนัตสุิข จงัหวัดนาน เบอรโทร.084-3648427 “ฟนฟปูรบัปรงุดนิกรด” 
จากดนิทีม่ปีญหาดนิรวนปนทราย ความอดุมสมบูรณตํา่ มแีนวทางโดยนาํดินสงตรวจ
วเิคราะห หาธาตอุาหาร  ใชโดโลไมทปรบัปรุงดนิกรด ในนาขาว เพ่ิมอนิทรยีวตัถใุนดิน
โดยไถกลบปอเทอืง  มกีารปรบัเปลีย่นจากการปลกูขาวโพดเลีย้งสตัว และ มนัสาํปะหลงั 
เปนการเลีย้งโค  ไกไข แลวปลกูพชืผัก  ผสมผสานกบัไมผลตางๆ ไดแก เงาะ  มะละกอ  
มะนาว กลวย ฯลฯ ทาํใหมรีายไดเพิม่ขึน้เปนหลกัแสนบาทตอป  

 “หญาแฝก อุมนํ้า โอบดิน”  นายคนอง ปะทิ  หมอดินอาสา
ประจําตําบล  ตําบลจอมพระ อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน เบอรโทร..
087-1916192 เปนตนแบบเกษตรกรที่มีความตั้งใจปลูกหญาแฝก 
วัตถุประสงคเพื่อ รักษาความชุมชื้นของดิน ในแปลงผัก และการปรับ
ดินบริเวณคันนามาปลูกไมผล เชน มะพราว มะมวง กลวย โดยปลูก
หญาแฝกรอบตนไมผล มกีารดแูลรักษาหญาแฝก ตดัใบนาํมาคลมุโคนตน 
รดนํา้ และใสสารเรงพด. 1 เพือ่ทาํปุยหมกั ดนิอดุมสมบรูณ ตนไมชอบ 
เจริญงอกงาม และคาดวาคงไดเก็บผลผลิตในเร็ววัน 
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แนะนําพิพิธภณัฑ�ดนิ

 ไดเปดตวัอยางเปนทางการ เมือ่วนัที ่16 ตุลาคม 2560  โดยไดรับเกยีรติจาก นายสุรเดช  เตียวตระกลู อธบิดีกรมพฒันาทีด่นิ 

มาเปนประธานในพิธีเปด  ทั้งนี้ไดมีหนวยงานสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เกษตรกร หมอดนิอาสาและคณะ

ครูและนักเรียนจากโรงเรียนนันทบุรี จ.นาน ไดมาเขารวมงานในครั้งนี้ดวย

 อาคารพิพิธภัณฑจะพบกับขอมูลที่นาสนใจในหองที่ 1 เกี่ยวกับศาสตรพระราชา พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช หลกัการทรงงาน เขาใจ เขาถึง พัฒนา ทรงตระหนกัถึงความรุนแรงและอันตรายจากความ

เสื่อมโทรมของดิน ทั้งจากสาเหตุทางธรรมชาติ และเกิดจากการกระทําของมนุษย จึงทรง พระราชทานพระราชดําริในการปองกัน

และฟนฟู ทรพัยากรดนิไวนานัปการ ซึง่ทุกโครงการลวนเปน โครงการพระราชดาํรทิีน่าํประโยชนสขุมาสูเกษตรกร เชน การใชประโยชน

จากหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและนํา้ การพฒันาทีด่นิบนพืน้ทีส่งูเพือ่สนบัสนนุให ชาวเขามคีวามเปนอยูทีด่ขีึน้  

 สวนหองที ่2  แหลงเรยีนรูเกีย่วกบัความสาํคญัของดิน วตัถุตนกําเนิดดิน 

ชุดดินที่สําคัญในจ.นาน แพร พะเยา และเชียงราย การแสดงหนาตัดชุดดิน 

ตามสภาพภูมิประเทศ จาํแนกตามกลุมชดุดนิทีท่างกรมพฒันาทีด่นิไดจดัหมวด

หมูไวตามลกัษณะ ศกัยภาพ และการจดัการทีค่ลายคลงึกนั  มตีวัอยางลกัษณะ

ของดนิทีมี่ปญหาตอการใชประโยชนทางการเกษตร เชน ดินต้ืน ทาํใหเราไดรูวา

สภาพดินในแตละพืน้ทีม่หีนาตาเปนอยางไร พรอมทัง้แนวทางการปรับปรุงแกไข 

ดินในภาคเหนือสวนใหญเปนดินที่มีพัฒนาการ ไมมากนัก ดินในบริเวณที่ราบ

หรือคอนขางราบเปนดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรอยูในระดับปานกลาง

ถึงสูง แตในพ้ืนท่ีที่มีความลาดชันมาก มักมีขอจํากัดในการใชประโยชนท่ีดิน 

เนือ่งจากเปนพ้ืนทีสู่งมีความเสีย่งตอการชะลางพงัทลายและสญูเสยีหนาดนิไดงาย

 หองสุดทาย แสดงตัวอยางของพืชบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical 

Indication) เรยีกยอๆวา พืช GI สิง่มชีวิีตในดนิตวับงชีค้วามอดุมสมบรูณทางดนิ 

และการชะลางพังทลายของดินและการอนุรักษดินและนํ้า

ภาพประกอบ : ธัญลักษณ  ดีปนตา
เรียบเรียง: สุนียรัตน  โลหะโชติ

 ออ!!ใครที่ไมมีความรูพื้นฐานเลยก็สามารถสอบถามเจาหนาท่ีได แลวกอนกลับก็อยาลืมแวะลงทะเบียนดวยเพื่อวาจะได
เปนหลักฐานยืนยันวาเรานั้นไดมาเที่ยวที่นี้แลว จุดเช็คอินอีกแหงหนึ่งที่นาสนใจ ในจังหวัดนานนะคะ  สําหรับผูสนใจสามารถ
เขามาชม “พพิธิภณัฑดนิ” ไดที ่สํานกังานพฒันาทีดิ่นเขต 7 จงัหวดันาน เขาชมเปนหมูคณะและตองการวิทยากรบรรยาย
ใหความรู ติดตอที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร.054-771588 



บอกต�อ โครงการดีด๊ี

แหล�งน้ําในไร�นานอกเขตชลประทาน

เงือ่นไขการเข�าร�วมโครงการ

 กรมพฒันาทีด่นิ พรอมกอสรางแหลงนํา้ในไรนานอกเขตชลประทาน“บอจิว๋” ปงบประมาณ 2561 จาํนวน 45,000 บอ 
เพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง ขาดแคลนนํ้าทําการเกษตรในชวงแลงในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดอยาง
โปรงใส เปนธรรม

               1 พืน้ทีข่ดุสระนํา้ จะตองเปนพืน้ทีท่าํการเกษตรทีเ่กษตรกร
เปนเจาของและมเีอกสารสทิธิ ์และมหีนงัสอืยนิยอมใหเขาดาํเนนิการขดุ
สระนํา้
               2. เกษตรกรทีเ่ขารวมโครงการจะมสีวนรวมในการสนบัสนนุ
คาใชจายในการดาํเนินการขุดสระน้ํา เชน คาน้ํามนัเชือ้เพลงิ และคาขน
ยายเครือ่งจกัรกล จาํนวน 2,500 บาทตอบอ ใหผูรบัจาง
               กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดิน ตรวจสอบความ
เหมาะสมของพื้นที่ขุดสระนํ้า และความพรอมของเกษตรกร 

สาํรวจความตองการ
ของเกษตรกรทีม่ี

ความสนใจ    

แจงความจาํนง
เขารวมโครงการ

เจาหนาทีส่ถานีพฒันาทีด่นิ

 จะเรียงลาํดบัความตองการเปน

ขอมลูรวบรวมเกบ็ไว

 เกษตรกรยิ้มได�แล�ว มีแหล�งนํ้าดี ดินดี  ขยัน อดทน 
ใช�ตลาดเป�นแหล�งนําผลผลิตวางจําหน�าย รายได�ดี สุขภาพดีดี ตามมาเจ�า  

ของกรมพัฒนาทีด่นิ

เรียบเรียง: มัลลิกา แกวปยะทรัพย
ภาพประกอบ : ธัญลักษณ  ดีปนตา


