
นายดนัย  พรอํานวยลาภ
นายเศรษฐพร  เพชรนาวา
นางสาวนฤมล  แซลิ้ม

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

ผูเชี่ยวชาญดานวางระบบการพัฒนาที่ดิน

ผูอํานวยการกลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

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

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

 สวัสดีพี่นองหมอดินอาสา ในปงบประมาณ 2562 ไดพบ
เจอกันในชวงที่มีขาว PM 2.5 ฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 
ไมครอน เทียบไดวามีขนาดประมาณ 1 ใน 25 สวนของเสนผาน
ศูนยกลางเสนผมมนุษย เล็กจนขนจมูกของมนุษยท่ีทําหนาท่ีกรอง
ฝุนนั้นไมสามารถกรองได จึงแพรกระจายเขาสู ทางเดินหายใจ 
กระแสเลือด และเขาสูอวัยวะอื่นๆ ในรางกายได ตัวฝุนเปนพาหะ
นําสารอื่นเขามาดวย เชน แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก ขอใหทาน
หมอดินอาสา รักษาสุขภาพกันดวยนะคะ  สําหรับพื้นที่ของจังหวัด 
เชียงราย นาน แพร พะเยา  งดเผาชวงวันที่ 15 ก.พ.-15 เม.ย.62
 ฉบับนี้ แนะนําใหทานๆ รูจักกับผูบริหารของ สพข. 7 
ซึ่งไดมีการปรับเปลี่ยนหลายทาน และมารูจักสารเคมีอันตรายใน
อุตสาหกรรมการเกษตร ทางเลือกเกษตรกรไทย รวมถึงสารเรง
จลุนิทรยี พด. 2 มดีอียางไร ตอการลดการใชสารเคมทีางการเกษตร 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร ลดตนทุนและลดการใชสารเคมี
ทางการเกษตร ฟนฟูทรัพยากรดินใหมีความยั่งยืนตอไป

สุนียรัตน  โลหะโชติ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

ผูเชี่ยวชาญดานวางระบบการพัฒนาที่ดิน

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 7

ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพรผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนาน

ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา

สุนียรัตน  โลหะโชติ

นางสุนียรัตน โลหะโชติ

บก.บอกกล�าว

หมอดินจดหมายขาว

ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2562

ทางการเกษตร ฟนฟูทรัพยากรดินใหมีความยั่งยืนตอไป

นายศรัญณุพงศ  ชัยวัฒนกุล

นายประศาสน  สุทธารักษ

นายเทวินทร  รวมสุขนิรันดรนายนครินทร  ชมภู

นายสนอง  คําสองสีนายพิทโยธร  ไวทยาวัฒน



ประกาศวันหามเผาภายในป 2562 ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ

 หมอกควนัในภาคเหนอืมทีีม่าจากหลายแหลง ทีส่าํคญักค็อื ไฟปา การเผาในทีโ่ลง และมลพษิจากการใชยวดยานพาหนะ โครงการวจิยั

การวเิคราะหสภาพอากาศและเฝาระวงัการเกิดมลภาวะอากาศ โดย เจยีมใจ เครอืสวุรรณและคณะ (2551) พบวา ปรมิาณฝุนละอองขนาดเลก็มี

แหลงกาํเนดิจากไฟปา และการเผาพ้ืนทีก่ารเกษตรประมาณรอยละ 50-70 จากเครือ่งยนตดเีซลประมาณรอยละ 10 หมอกควนัในภาคเหนอื มกัจะ

เกิดขึ้นในชวงฤดูหนาวกอนเขาสูฤดูรอน ซึ่งเปนชวงที่สภาพอากาศนิ่ง เนื่องจากความกดอากาศสูง ทําใหฝุนละเอียดขนาดเล็กไมถูกพัดพาขึ้นสู

บรรยากาศระดบัสงูได แตจะวนเวยีนอยูในระดบัทีป่ระชาชนอยูอาศัย ทาํใหไดรบัผลกระทบทางสุขภาพทีไ่มอาจหลีกเล่ียงได หมอกควนัจดัไดวาเปน

มลพษิทางอากาศทีส่าํคญัของภาคเหนอื ซึง่มีสารพษิไมนอยกวาสิบชนดิทีเ่ปนสารกอมะเรง็ทีม่กัเรยีกชือ่วา พีเอเอช หรอื พาห (PAH)

 ผลกระทบทางดานสุขภาพจากมลพิษทางอากาศโดยท่ัวไป ไดแก การรูสึกระคายเคืองหรือแสบตา ภาวะการหายใจไมสะดวก โดย

เฉพาะกับผูที่เปนโรคหอบหืดมีความเสี่ยงท่ีจะมีอาการทรุดหนักถึงขั้นเสียชีวิตได เนื่องจากขีดความสามารถในการทาํงานของปอดลดลงอยาง

รวดเร็วและแมวาอาจจะไมเสียชีวติดวยโรคหอบหดื แตในระยะยาวมกัจะเสียชวีติดวยโรคมะเรง็ปอด

 1. ลดการใชยานพาหนะสวนตัว สงเสริมการใชระบบขนสงสาธารณะ
 2. หลีกเลี่ยงการเผาไหมในที่โลงแจง เผาพื้นที่เพื่อเตรียมการทําเกษตรกรรม เผาขยะ หรือวัสดุเหลือใช
 3. ควบคุมกระบวนการกอสรางใหมีฝุนนอยที่สุด
 4. ออกกําลังกายในที่รม ฝุนนอยๆ และไมควรใสหนากากอนามัยเวลาออกกําลังกาย
 5. รับประทานอาหารเสริม อาหารที่มีวิตามินซี และวิตามินอีสูง เชน ถั่ว ปลา (มีโอเมกา3 มาก)
 6.  ใสหนากากอนามัยทุกครั้งที่จําเปนตองออกนอกบาน

 กองปราบปราม โพสตขอกฎหมายการเผาหญา หรือ เผาขยะในที่โลงแจง ที่เปนหนึ่งในสาเหตุของฝุนละออง PM 2.5 เพื่อให
ทุกคนไดศึกษาแงมุมของกฎหมายเกี่ยวกับปญหาฝุน
 1. หามมิใหทําการเผาอีกตอไป และหากเจาของที่ดินผูเผายังฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น ก็จะมีความผิดอาญา โดยมี
โทษจาํคกุไมเกนิ 1 เดอืนหรอืปรบั ไมเกนิ 2,000 บาท หรือทัง้จาํทัง้ปรบั (พระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 25,26,28,74) 
 2. หากมคีวามรนุแรงถงึขัน้ที ่“นาจะ”เปนอนัตรายแกบคุคลหรอืทรพัยสินของบคุคลอืน่มคีวามผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 220 ซึ่งมีโทษจําคุกไมเกิน 7 ป และปรับไมเกิน 14,000 บาท
 3. หากเกิดอันตรายขึ้นแกทรัพยสินหรือบุคคลอื่นจริงๆ ผูกระทําตองรับโทษหนักขึ้น ตามมาตรา 218 หรือมาตรา 224 แลวแต
กรณีซึ่งมีระวางโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต ยกเวนหากทรัพยสินที่เกิดเพลิงไหมหรืออาจจะเกิดเพลิงไหมนั้นมีราคาเล็กนอย ผูกระทําก็จะ
ไดรับโทษเบาลงตามมาตรา 223

เว็บไซต : https://mgronline.com/uptodate/detail/9620000011172 / http://www.eht.sc.mahidol.ac.th/article/87
https://www.honestdocs.co/pm-2-5-environmental-nano-pollutants / https://www.springnews.co.th/social/433173

 วิธีที่ดีสุด คือ การแกที่ตนเหตุ ดังนั้น มารวมดวยชวยกันคืนอากาศบริสุทธิ์ใหพวกเราทุกคน 
โดยควบคุมเจาฝุนราย PM2.5 ไมใหเกินมาตรฐาน

 “จุดที่นาเปนหวงมากกวากรุงเทพฯ ก็คือพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะ
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม ที่ตองเผชิญกับปญหาฝุนควัน ซึ่งรวมถึงฝุนละอองขนาดเล็กมารวม 10 ป”

ไดแก  จ.เชยีงใหม, จ.ลาํพนู, จ.ตาก, จ.แมฮองสอน  วนัท่ี 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2562
 จ.นาน, จ.แพร, จ.พะเยา, จ.เชยีงราย   วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ - 15 เมษายน 2562
 จ.ลาํปาง      วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ - 10 เมษายน 2562

ขอแนะนําและวธิปีองกันตนเองจากฝุนพษิ PM 2.5



รูจักสารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมการเกษตร : 

วันที่ 13 ก.พ. 2562  
ลาสุด !!!

ทางเลือกเกษตรกรไทย

มติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายครั้งน้ี เปนการยืนยันมติท่ี
ประชุมเดิมเม่ือเดือน พ.ค.2561 ไมยกเลิกนําเขาและใชสารเคมี
การเกษตรอันตราย 3 รายการ ไดแก พาราควอต คลอไพริฟอส 
และไกลโฟเซต โดยอางวาปจจุบันยังไมมีสาร หรือมาตรการ
ทดแทนโดยระหวางนี้ใหกรมวิชาการเกษตร ศึกษาวิจัย ลดการใช
และหามาตรการทดแทนคาดวาอีก 2 ป จึงจะยกเลิกไดถาวร

เว็บไซต : https://mgronline.com/uptodate/detail/9620000011172 / http://www.eht.sc.mahidol.ac.th/article/87
https://www.honestdocs.co/pm-2-5-environmental-nano-pollutants / https://www.springnews.co.th/social/433173

เวบ็ไซต : https://www.youtube.com/watch?v=rBlKSb8x53A&fbclid=IwAR0MbFFPFEuEq3uxpgWQg4BpR-WR2zrLdoyA0P3EECw5MLgP3WXPFiG1iOo
https://www.youtube.com/watch?v=a8SADfQESjE&fbclid=IwAR08a3MkEarH8D5MfYuFIugO6bvAoAHTtOXiWiE3I4O8kqfSQmVOJDxS7xg

ไดแก  จ.เชยีงใหม, จ.ลําพนู, จ.ตาก, จ.แมฮองสอน  วนัที ่1 มนีาคม - 30 เมษายน 2562
 จ.นาน, จ.แพร, จ.พะเยา, จ.เชยีงราย   วนัที ่15 กมุภาพนัธ - 15 เมษายน 2562
 จ.ลําปาง      วนัที ่10 กมุภาพนัธ - 10 เมษายน 2562

 พืน้ทีเ่กษตรกรรมในภาคเหนอื สวนใหญ ทาํเกษตรกรรม และมกีารใชสารเคมอียางเขมขน เพือ่
ใหไดผลผลิตตามที่ตองการ ซึ่งสารเคมีที่ใชสวนใหญ ไดแก พาราควอต และ ไกลโฟเซต ซึ่งเปนสารเคมี
ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูในการกาํจดัวัชพชื  มคีวามเปนพิษตอวชัพืชสงู โดยเฉพาะพาราควอต เปนอนัตรายตอ
คณุภาพชวีติประชากรในพืน้ทีอ่กีดวย ในพืน้ทีท่ีม่กีารปลกูขาวโพดเลีย้งสตัว มกัมกีารใชสารพาราควอต
ในปริมาณสูง สงผลใหมีการปนเปอนในดิน สามารถเคลื่อนยายเขาสูและสะสมในสวนตางๆ ของพืชได 
นอกจากนี้สารพาราควอตอาจมีการปนเปอนและตกคางในนํ้าใตดิน 

 ประเทศไทย ป พ.ศ. 2560 นํา

เขาสารพาราควอต 44,501 ตัน มูลคา 3,816 ลานบาท 

เปนมลูคาสงู เปนอนัดับหนึง่ของวตัถอุนัตรายทีน่าํเขามา

ในไทย ตามดวยสารไกลโฟเซต ทีไ่ทยนาํเขา 59,852 ตัน 

คิดเปนมูลคา 3,283 ลานบาท

 วันที่ 23 พ.ค. 2561 คณะกรรมการวัตถุอันตราย 
มีมติไมยกเลิกการใชสารเคมีท้ัง 3 ชนิด แตใหจํากัดการใช 

สวนทางกับขอเสนอของ กระทรวงสาธารณสุขที่ เสนอ

ใหยกเลิก

ขอสรุป...



......พพิิธภณัฑดนิ สาํนกังานพัฒนาทีด่นิเขต 7 

..นอกจากจะมขีอมลูความรูเรือ่งดินจดัแสดงแลว
ยงัม ีClip VDO ไวคอยใหความรูและ Gameldd 
ความรูงายๆ เกีย่วกบัดินดวย.....

หัวเช้ือ = 

ประกาศ....

ฟรี

ผูใหญบรรจง...

สารเรงจุลินทรีย พด. 2 มีดีอยางไร

ยาฆาหญา 1 ลิตร + น้ําหมักชีวภาพ 20 ลิตร

สูตรเขมขนพนหญาตายภายใน 1 วัน ใชหัวเชื้อ 1 ลิตร ตอน้ําสะอาด 20 ลิตร

สูตรธรรมดาพนหญาตายภายใน 2-3 วัน ใชหัวเชื้อ 250-500 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร

 แนวทางการลดการใชสารเคมทีางการเกษตร จากการสนบัสนนุสารเรงซปุเปอร พด.2 ในการผลิตนํา้หมกัชวีภาพ  เพือ่ชวยลดตนทนุ
การผลิตในการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช สามารถใชประโยชนที่ดินไดอยางมีประสิทธิภาพ มีผูนําไปใชแลวสามารถลดการใชสารเคมีในการกําจัด
วัชพืชเห็นผล คือ นายบรรจง ไชยยงค นักวิทยาศาสตรชุมชน ตําบลบานฟา อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน

 หลงัจากใชสตูรน้ําหมกัฆาหญานี ้สามารถลดการใชสารเคมฆีาหญาลง 10 เทา ลดคาใชจายสารเคมฆีาหญาไรละ 200 บาท และสามารถ
ลดการใชปุยเคม ีจากปกตไิรละ 50 กโิลกรมั เหลอืเพยีงไรละ 25 กโิลกรัม คดิเปนเงนิประมาณ 400 บาท เพราะนํา้หมกัชวีภาพท่ีเปนสวนผสมของ
หวัเช้ือทดแทนปุยเคมไีด รวมแลวสามารถลดตนทนุ การปลกูขาวโพดได ไรละ 600 บาทและผลผลิตขาวโพดท่ีได เฉลีย่ไรละ 1,005 กโิลกรมั

 ...อยางไรก็ตามทางหนวยงาน นักวิชาการ

เกษตร กย็งัคงตองทาํการวจิยัเพือ่ศกึษาผลกระทบ

ตอทรัพยากรดินตอไป หากหมอดินทานใด มี 

สูตรดี สูตรเด็ด ในการปราบวัชพืชเพื่อลด

การใชยาฆาหญาก็บอกกลาว บก. ไดนะคะ...

 “จากประสบการณทาํขาวโพดนัน้ทาํอยางไรใหไดเงนิเยอะ เราตองลดตนทุน ลดการใชสาร
เคม ียิง่เราใชสารเคมมีากกจ็ะสะสมในผนืดนิมาก นอกจากการลดการใชสารเคม ีเรือ่งคณุภาพขาวโพด
กส็าํคญั หากเราใชเมลด็พนัธุทีไ่มมคีณุภาพก็จะไดผลผลติไมด ีเสยีเวลา เสยีเงนิ จากประสบการณ
สงัเกตวา ถาในแปลงขาวโพดม ี“ตนตวัผู” ในปรมิาณมาก แสดงวาเมล็ดพนัธุทีซ้ื่อมาไมมคีณุภาพ 
เพราะตนตวัผู จะมลัีกษณะใบตัง้ตรง ตนกลมเลก็ ซึง่จะไมใหผลผลติ ถาเราสงัเกตเหน็ตนตวัผูใหถอน
ทิง้ทันท”ี

เว็บไซต : http://www.ndoae.doae.go.th/news_ndoae59/20160223-1.html

สามารถเขาเยีย่มชม…

ตอการลดการใชสารเคมีทางการเกษตร


