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ฉบบั ที่ 1 ปงบประมาณ 2561

บก.บอกกลาว
สวัสดีคะพี่นองหมอดินอาสาทุกทาน สําหรับปงบประมาณ
2561 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ใหเขาถึงเกษตรกรมากขึ้น การ
มีเทคโนโลยีการสือ่ สารและเขาถึงขอมูลเชิงพืน้ ทีไ่ ดงา ยๆถามีเทคนิค
อยากใหทานๆนําขอมูล โมบายแอปพลิเคชัน กรมพัฒนาที่ดินไปใช
ใหมากๆนะคะ เชน คลิปความรูด า นการพัฒนาทีด่ นิ กับผูบ ริหาร 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
เนื้อหาในฉบับนี้ เปนการเยี่ยมชมผลงานหมอดินอาสา
ดีเดน สาขาปรับปรุงบํารุงดิน สาขาการใชประโยชนจากหญาแฝก
และสาขาการอนุ รั ก ษ ดิ น และนํ้ า และดิ น ที่ มี ศั ก ยภาพสํ า หรั บ
การเกษตร เปนดินที่มีศักยภาพในการผลิตอยูในระดับปานกลางถึง
สูง มีความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชโดยไมจําเปนตองมีการ
จัดการดินเปนพิเศษ แตถามีการจัดการดินใหดีขึ้น ก็จะไดผลผลิต
เพิม่ ขึน้ คุม คาตอการลงทุน และขอเชิญชวนเขาเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑดนิ
ของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ติดตามเนื้อหาไดในฉบับนี้คะ

ลดการเผา ลดหมอกควัน
ลดภาวะโลกรอน

ปญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุเหลือใชจากการปลูกพืชไร เชน ฟางขาว
ซังขาวโพด ฯลฯ และไฟปาเปนปญหาที่กระทบตอประชาชนในวงกวาง และทุก
ภาคสวนตองการใหแกปญหา กรมพัฒนาที่ดินจึงขอเชิญชวนพี่นองหมอดิน ชวย
เปนกระบอกเสียงในการรณรงณงดเผา เพือ่ ลดปญหาหมอกควัน แนะนําเกษตรกร
ใหนาํ เศษพืชมาทําปุย หมักเรงการยอยสลายโดยใชสารเรงจุลนิ ทรพด.1 หรือไถกลบ
ตอซังขาว ใชนํ้าหมักชีวภาพอัตราสวน 50 ลิตรกับนํ้า 100 ลิตร ตอไร เทราดใชรถ
ตีฟางยํ่าฟางหมักทิ้งไว 10-15 วัน

ผลเสียของการเผา
สูญเสียธาตุอาหารในดิน ความอุดมสมบูรณ
ของดินและปริมาณจุลินทรียลดลงมีคาใชจาย
สูงขึน้ เนือ่ งจากตองซือ้ ปุย เพือ่ ปรับปรุงบํารุงดิน
เพิ่มขึ้น เกิดปญหามลภาวะทางอากาศ

ประโยชนของการไมเผา
ธาตุอาหารในดินเพิม่ ขึน้ ชวยฟน ฟูความอุดม
สมบูรณของดิน ลดตนทุนการซื้อปุย ลดปญหา
มลภาวะทางอากาศ

โลกรอนบรรเทา ลดเผาตอซัง
เกษตรกรรมยัง่ ยืน

การเผาฟางขาวก็เหมือนกับการเผาปุย
ทําใหสูญเสียธาตุอาหารหลักที่เปนประโยชนกับพืชดังนี้
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

สุนียรัตน โลหะโชติ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

*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)
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นางสุนียรัตน โลหะโชติ

กองบรรณาธิการ

“

นางมัลลิกา แกวปยะทรัพย นางสาวธัญลักษณ ดีปนตา

ที่ปรึกษา

นายสมควร ณ ลําปาง

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
รักษาการผูเชี่ยวชาญดานวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ผูอํานวยการกลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ผอ.สพข. 7

เว็ปไซต : http://r07.ldd.go.th Facebook : สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตเจ็ด

รางวัลหมอดินอาสา

ระดั
บ
เขต
ประจําปงบประมาณ 2561

“หมอดินอาสา สาขาอนุรกั ษดนิ และนํา้ ”
นายจรันดร ศรีบุรินทร หมอดินอาสาประจําตําบลแมจริม
อําเภอแมจริม จังหวัดนาน เบอรโทร..083-5667398.. มีผลงานดานการ
จัดทําอนุรักษดินและนํ้าในพื้นที่ตนเอง เรียนรูงานพัฒนาที่ดิน การวางแนวระดับ
สรางคันดิน ลดปญหาการชะลางพังทลาย รวมทั้งปลูกพืชคลุมหนาดินดวยปอเทือง
เก็บเมล็ดพันธุ สําหรับทําเปนปุยพืชสดในนาขาว ปลูกพืชผัก ใสปุยหมัก นํ้าหมัก
ชีวภาพ ใชสารเรงจุลินทรีย ของกรมพัฒนาที่ดิน ลดตนทุน รายไดเพิ่ม

“หมอดินอาสา สาขาปรับปรุงดิน”
นายยศ ปนละ หมอดินอาสาประจําอําเภอสันติสุข
อําเภอสันติสขุ จังหวัดนาน เบอรโทร.084-3648427 “ฟน ฟูปรับปรุงดินกรด”
จากดินทีม่ ปี ญ
 หาดินรวนปนทราย ความอุดมสมบูรณตาํ่ มีแนวทางโดยนําดินสงตรวจ
วิเคราะห หาธาตุอาหาร ใชโดโลไมทปรับปรุงดินกรด ในนาขาว เพิม่ อินทรียวัตถุในดิน
โดยไถกลบปอเทือง มีการปรับเปลีย่ นจากการปลูกขาวโพดเลีย้ งสัตว และ มันสําปะหลัง
เปนการเลีย้ งโค ไกไข แลวปลูกพืชผัก ผสมผสานกับไมผลตางๆ ไดแก เงาะ มะละกอ
มะนาว กลวย ฯลฯ ทําใหมรี ายไดเพิม่ ขึน้ เปนหลักแสนบาทตอป

“หมอดินอาสา สาขาการใชประโยชนหญาแฝก”
“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 มีการดูแลรักษาหญาแฝก ตัดใบนํามาคลุมโคนตน
รดนํา้ และใสสารเรงพด. 1 เพือ่ ทําปุย หมัก ดินอุดมสมบูรณ ตนไมชอบ
เจริญงอกงาม และคาดวาคงไดเก็บผลผลิตในเร็ววัน
เรียบเรียง: สุนียรัตน โลหะโชติ
ภาพประกอบ : ธัญลักษณ ดีปนตา

แนะนําพิพธิ ภัณฑดนิ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

ไดเปดตัวอยางเปนทางการ เมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 โดยไดรบั เกียรติจาก นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ
มาเปนประธานในพิธีเปด ทั้งนี้ไดมีหนวยงานสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เกษตรกร หมอดินอาสาและคณะ
ครูและนักเรียนจากโรงเรียนนันทบุรี จ.นาน ไดมาเขารวมงานในครั้งนี้ดวย
อาคารพิพิธภัณฑจะพบกับขอมูลที่นาสนใจในหองที่ 1 เกี่ยวกับศาสตรพระราชา พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช หลักการทรงงาน เขาใจ เขาถึง พัฒนา ทรงตระหนักถึงความรุนแรงและอันตรายจากความ
เสื่อมโทรมของดิน ทั้งจากสาเหตุทางธรรมชาติ และเกิดจากการกระทําของมนุษย จึงทรง พระราชทานพระราชดําริในการปองกัน
และฟน ฟู ทรัพยากรดินไวนานัปการ ซึง่ ทุกโครงการลวนเปน โครงการพระราชดําริทนี่ าํ ประโยชนสขุ มาสูเ กษตรกร เชน การใชประโยชน
จากหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํา้ การพัฒนาทีด่ นิ บนพืน้ ทีส่ งู เพือ่ สนับสนุนให ชาวเขามีความเปนอยูท ดี่ ขี นึ้
สวนหองที่ 2 แหลงเรียนรูเ กีย่ วกับความสําคัญของดิน วัตถุตน กําเนิดดิน
ชุดดินที่สําคัญในจ.นาน แพร พะเยา และเชียงราย การแสดงหนาตัดชุดดิน
ตามสภาพภูมปิ ระเทศ จําแนกตามกลุม ชุดดินทีท่ างกรมพัฒนาทีด่ นิ ไดจดั หมวด
หมูไ วตามลักษณะ ศักยภาพ และการจัดการทีค่ ลายคลึงกัน มีตวั อยางลักษณะ
ของดินทีม่ ปี ญ
 หาตอการใชประโยชนทางการเกษตร เชน ดินตืน้ ทําใหเราไดรวู า
สภาพดินในแตละพืน้ ทีม่ หี นาตาเปนอยางไร พรอมทัง้ แนวทางการปรับปรุงแกไข
ดินในภาคเหนือสวนใหญเปนดินที่มีพัฒนาการ ไมมากนัก ดินในบริเวณที่ราบ
หรือคอนขางราบเปนดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรอยูในระดับปานกลาง
ถึงสูง แตในพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก มักมีขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน
เนือ่ งจากเปนพืน้ ทีส่ งู มีความเสีย่ งตอการชะลางพังทลายและสูญเสียหนาดินไดงา ย
หองสุดทาย แสดงตัวอยางของพืชบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical
Indication) เรียกยอๆวา พืช GI สิง่ มีชวี ติ ในดินตัวบงชีค้ วามอุดมสมบูรณทางดิน
และการชะลางพังทลายของดินและการอนุรักษดินและนํ้า
ออ!!ใครที่ไมมีความรูพื้นฐานเลยก็สามารถสอบถามเจาหนาที่ได แลวกอนกลับก็อยาลืมแวะลงทะเบียนดวยเพื่อวาจะได
เปนหลักฐานยืนยันวาเรานั้นไดมาเที่ยวที่นี้แลว จุดเช็คอินอีกแหงหนึ่งที่นาสนใจ ในจังหวัดนานนะคะ สําหรับผูสนใจสามารถ
เขามาชม “พิพธิ ภัณฑดนิ ” ไดที่ สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 7 จังหวัดนาน เขาชมเปนหมูค ณะและตองการวิทยากรบรรยาย
ใหความรู ติดตอที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร.054-771588
เรียบเรียง: สุนียรัตน โลหะโชติ
ภาพประกอบ : ธัญลักษณ ดีปนตา

บอกตอ

โครงการดีด๊ ี

ของกรมพัฒนาทีด่ นิ

แหลงนํา้ ในไรนานอกเขตชลประทาน
กรมพัฒนาทีด่ นิ พรอมกอสรางแหลงนํา้ ในไรนานอกเขตชลประทาน“บอจิว๋ ” ปงบประมาณ 2561 จํานวน 45,000 บอ
เพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง ขาดแคลนนํ้าทําการเกษตรในชวงแลงในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ตามหลักเกณฑที่กําหนดอยาง
โปรงใส เปนธรรม
สํารวจความตองการ
ของเกษตรกรทีม่ ี
ความสนใจ

แจงความจํานง
เขารวมโครงการ

เจาหนาทีส่ ถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ
จะเรียงลําดับความตองการเปน
ขอมูลรวบรวมเก็บไว

เงือ่ นไขการเขารวมโครงการ
1 พืน้ ทีข่ ดุ สระนํา้ จะตองเปนพืน้ ทีท่ าํ การเกษตรทีเ่ กษตรกร
เปนเจาของและมีเอกสารสิทธิ์ และมีหนังสือยินยอมใหเขาดําเนินการขุด
สระนํา้
2. เกษตรกรทีเ่ ขารวมโครงการจะมีสว นรวมในการสนับสนุน
คาใชจา ยในการดําเนินการขุดสระนํา้ เชน คานํา้ มันเชือ้ เพลิง และคาขน
ยายเครือ่ งจักรกล จํานวน 2,500 บาทตอบอ ใหผรู บั จาง
กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดิน ตรวจสอบความ
เหมาะสมของพื้นที่ขุดสระนํ้า และความพรอมของเกษตรกร

เกษตรกรยิ้มไดแลว มีแหลงนํ้าดี ดินดี ขยัน อดทน
ใชตลาดเปนแหลงนําผลผลิตวางจําหนาย รายไดดี สุขภาพดีดี ตามมาเจา

เรียบเรียง: มัลลิกา แกวปยะทรัพย
ภาพประกอบ : ธัญลักษณ ดีปนตา

