หมอดิน
จดหมายขาว

ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2562

นายประศาสน สุทธารักษ
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 7

บก.บอกกลาว
สวัสดีพี่นองหมอดินอาสา ในปงบประมาณ 2562 ไดพบ
เจอกันในชวงที่มีขาว PM 2.5 ฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5
ไมครอน เทียบไดวามีขนาดประมาณ 1 ใน 25 สวนของเสนผาน
ศูนยกลางเสนผมมนุษย เล็กจนขนจมูกของมนุษยที่ทําหนาที่กรอง
ฝุนนั้นไมสามารถกรองได จึงแพรกระจายเขาสูทางเดินหายใจ
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
จุลนิ ทรีย พด. 2 มีดอี ยางไร ตอการลดการใชสารเคมีทางการเกษตร
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร ลดตนทุนและลดการใชสารเคมี
ทางการเกษตร ฟนฟูทรัพยากรดินใหมีความยั่งยืนตอไป
สุนียรัตน โลหะโชติ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

นายศรัญณุพงศ ชัยวัฒนกุล
ผูเชี่ยวชาญดานวางระบบการพัฒนาที่ดิน

นายนครินทร ชมภู
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนาน

นายเทวินทร รวมสุขนิรันดร
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร

นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา

นายสนอง คําสองสี
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย

บรรณาธิการ
นางสุนียรัตน โลหะโชติ

กองบรรณาธิการ
นายดนัย พรอํานวยลาภ
นายเศรษฐพร เพชรนาวา
นางสาวนฤมล แซลิ้ม

ที่ปรึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
ผูเชี่ยวชาญดานวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ผูอํานวยการกลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

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

ประกาศวันหามเผาภายในป 2562 ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
ไดแก จ.เชียงใหม, จ.ลําพูน, จ.ตาก, จ.แมฮอ งสอน
จ.นาน, จ.แพร, จ.พะเยา, จ.เชียงราย
จ.ลําปาง

วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2562
วันที่ 15 กุมภาพันธ - 15 เมษายน 2562
วันที่ 10 กุมภาพันธ - 10 เมษายน 2562

“จุดที่นาเปนหวงมากกวากรุงเทพฯ ก็คือพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะ

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม ที่ตองเผชิญกับปญหาฝุนควัน ซึ่งรวมถึงฝุนละอองขนาดเล็กมารวม 10 ป”

หมอกควันในภาคเหนือมีทมี่ าจากหลายแหลง ทีส่ าํ คัญก็คอื ไฟปา การเผาในทีโ่ ลง และมลพิษจากการใชยวดยานพาหนะ โครงการวิจยั
การวิเคราะหสภาพอากาศและเฝาระวังการเกิดมลภาวะอากาศ โดย เจียมใจ เครือสุวรรณและคณะ (2551) พบวา ปริมาณฝุน ละอองขนาดเล็กมี
แหลงกําเนิดจากไฟปา และการเผาพืน้ ทีก่ ารเกษตรประมาณรอยละ 50-70 จากเครือ่ งยนตดเี ซลประมาณรอยละ 10 หมอกควันในภาคเหนือ มักจะ
เกิดขึ้นในชวงฤดูหนาวกอนเขาสูฤดูรอน ซึ่งเปนชวงที่สภาพอากาศนิ่ง เนื่องจากความกดอากาศสูง ทําใหฝุนละเอียดขนาดเล็กไมถูกพัดพาขึ้นสู
บรรยากาศระดับสูงได แตจะวนเวียนอยูใ นระดับทีป่ ระชาชนอยูอ าศัย ทําใหไดรบั ผลกระทบทางสุขภาพทีไ่ มอาจหลีกเลีย่ งได หมอกควันจัดไดวา เปน
มลพิษทางอากาศทีส่ าํ คัญของภาคเหนือ ซึง่ มีสารพิษไมนอ ยกวาสิบชนิดทีเ่ ปนสารกอมะเร็งทีม่ กั เรียกชือ่ วา พีเอเอช หรือ พาห (PAH)
ผลกระทบทางดานสุขภาพจากมลพิษทางอากาศโดยทั่วไป ไดแก การรูสึกระคายเคืองหรือแสบตา ภาวะการหายใจไมสะดวก โดย
เฉพาะกับผูที่เปนโรคหอบหืดมีความเสี่ยงที่จะมีอาการทรุดหนักถึงขั้นเสียชีวิตได เนื่องจากขีดความสามารถในการทํางานของปอดลดลงอยาง
รวดเร็วและแมวา อาจจะไมเสียชีวติ ดวยโรคหอบหืด แตในระยะยาวมักจะเสียชีวติ ดวยโรคมะเร็งปอด

ขอแนะนําและวิธปี อ งกันตนเองจากฝุน พิษ PM 2.5
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

วิธีที่ดีสุด คือ การแกที่ตนเหตุ ดังนั้น มารวมดวยชวยกันคืนอากาศบริสุทธิ์ใหพวกเราทุกคน
โดยควบคุมเจาฝุนราย PM2.5 ไมใหเกินมาตรฐาน

กองปราบปราม โพสตขอกฎหมายการเผาหญา หรือ เผาขยะในที่โลงแจง ที่เปนหนึ่งในสาเหตุของฝุนละออง PM 2.5 เพื่อให
ทุกคนไดศึกษาแงมุมของกฎหมายเกี่ยวกับปญหาฝุน
1. หามมิใหทําการเผาอีกตอไป และหากเจาของที่ดินผูเผายังฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ก็จะมีความผิดอาญา โดยมี
โทษจําคุกไมเกิน 1 เดือนหรือปรับ ไมเกิน 2,000 บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ (พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 25,26,28,74)
2. หากมีความรุนแรงถึงขัน้ ที่ “นาจะ”เปนอันตรายแกบคุ คลหรือทรัพยสนิ ของบุคคลอืน่ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
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

รูจักสารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมการเกษตร :

ทางเลือกเกษตรกรไทย

พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมในภาคเหนือ สวนใหญ ทําเกษตรกรรม และมีการใชสารเคมีอยางเขมขน เพือ่
ใหไดผลผลิตตามที่ตองการ ซึ่งสารเคมีที่ใชสวนใหญ ไดแก พาราควอต และ ไกลโฟเซต ซึ่งเปนสารเคมี
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงในการกําจัดวัชพืช มีความเปนพิษตอวัชพืชสูง โดยเฉพาะพาราควอต เปนอันตรายตอ
คุณภาพชีวติ ประชากรในพืน้ ทีอ่ กี ดวย ในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารปลูกขาวโพดเลีย้ งสัตว มักมีการใชสารพาราควอต
ในปริมาณสูง สงผลใหมีการปนเปอนในดิน สามารถเคลื่อนยายเขาสูและสะสมในสวนตางๆ ของพืชได
นอกจากนี้สารพาราควอตอาจมีการปนเปอนและตกคางในนํ้าใตดิน

ประเทศไทย ป พ.ศ. 2560 นํา

เขาสารพาราควอต 44,501 ตัน มูลคา 3,816 ลานบาท
เปนมูลคาสูง เปนอันดับหนึง่ ของวัตถุอนั ตรายทีน่ าํ เขามา
ในไทย ตามดวยสารไกลโฟเซต ทีไ่ ทยนําเขา 59,852 ตัน
คิดเปนมูลคา 3,283 ลานบาท

ขอสรุป...

วันที่ 23 พ.ค. 2561 คณะกรรมการวัตถุอันตราย
มีมติไมยกเลิกการใชสารเคมีทั้ง 3 ชนิด แตใหจํากัดการใช
สวนทางกั บ ข อ เสนอของ กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ เ สนอ
ใหยกเลิก

ลาสุด !!!

วันที่ 13 ก.พ. 2562

มติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายครั้งนี้ เปนการยืนยันมติที่
ประชุมเดิมเมื่อเดือน พ.ค.2561 ไมยกเลิกนําเขาและใชสารเคมี
การเกษตรอันตราย 3 รายการ ไดแก พาราควอต คลอไพริฟอส
และไกลโฟเซต โดยอางวาปจจุบันยังไมมีสาร หรือมาตรการ
ทดแทนโดยระหวางนี้ใหกรมวิชาการเกษตร ศึกษาวิจัย ลดการใช
และหามาตรการทดแทนคาดวาอีก 2 ป จึงจะยกเลิกไดถาวร
เว็บไซต : https://www.youtube.com/watch?v=rBlKSb8x53A&fbclid=IwAR0MbFFPFEuEq3uxpgWQg4BpR-WR2zrLdoyA0P3EECw5MLgP3WXPFiG1iOo
https://www.youtube.com/watch?v=a8SADfQESjE&fbclid=IwAR08a3MkEarH8D5MfYuFIugO6bvAoAHTtOXiWiE3I4O8kqfSQmVOJDxS7xg

สารเรงจุลินทรีย พด. 2 มีดีอยางไร
ตอการลดการใชสารเคมีทางการเกษตร

แนวทางการลดการใชสารเคมีทางการเกษตร จากการสนับสนุนสารเรงซุปเปอร พด.2 ในการผลิตนํา้ หมักชีวภาพ เพือ่ ชวยลดตนทุน
การผลิตในการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช สามารถใชประโยชนที่ดินไดอยางมีประสิทธิภาพ มีผูนําไปใชแลวสามารถลดการใชสารเคมีในการกําจัด
วัชพืชเห็นผล คือ นายบรรจง ไชยยงค นักวิทยาศาสตรชุมชน ตําบลบานฟา อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน

หัวเชื้อ =

ยาฆาหญา 1 ลิตร + นํ้าหมักชีวภาพ 20 ลิตร

สูตรเขมขนพนหญาตายภายใน 1 วัน ใชหัวเชื้อ 1 ลิตร ตอนํ้าสะอาด 20 ลิตร
สูตรธรรมดาพนหญาตายภายใน 2-3 วัน ใชหัวเชื้อ 250-500 ซีซี ตอนํ้า 20 ลิตร
หลังจากใชสตู รนํา้ หมักฆาหญานี้ สามารถลดการใชสารเคมีฆา หญาลง 10 เทา ลดคาใชจา ยสารเคมีฆา หญาไรละ 200 บาท และสามารถ
ลดการใชปยุ เคมี จากปกติไรละ 50 กิโลกรัม เหลือเพียงไรละ 25 กิโลกรัม คิดเปนเงินประมาณ 400 บาท เพราะนํา้ หมักชีวภาพทีเ่ ปนสวนผสมของ
หัวเชือ้ ทดแทนปุย เคมีได รวมแลวสามารถลดตนทุน การปลูกขาวโพดได ไรละ 600 บาทและผลผลิตขาวโพดทีไ่ ด เฉลีย่ ไรละ 1,005 กิโลกรัม

ผู ใหญบรรจง...

“จากประสบการณทาํ ขาวโพดนัน้ ทําอยางไรใหไดเงินเยอะ เราตองลดตนทุน ลดการใชสาร
เคมี ยิง่ เราใชสารเคมีมากก็จะสะสมในผืนดินมาก นอกจากการลดการใชสารเคมี เรือ่ งคุณภาพขาวโพด
ก็สาํ คัญ หากเราใชเมล็ดพันธุท ไี่ มมคี ณ
ุ ภาพก็จะไดผลผลิตไมดี เสียเวลา เสียเงิน จากประสบการณ
สังเกตวา ถาในแปลงขาวโพดมี “ตนตัวผู” ในปริมาณมาก แสดงวาเมล็ดพันธุท ซี่ อื้ มาไมมคี ณ
ุ ภาพ
เพราะตนตัวผู จะมีลกั ษณะใบตัง้ ตรง ตนกลมเล็ก ซึง่ จะไมใหผลผลิต ถาเราสังเกตเห็นตนตัวผูใ หถอน
ทิง้ ทันที”

...อยางไรก็ตามทางหนวยงาน นักวิชาการ
เกษตร ก็ยงั คงตองทําการวิจยั เพือ่ ศึกษาผลกระทบ
ต อ ทรั พ ยากรดิ น ต อ ไป หากหมอดิ น ท า นใด มี
สูตรดี สูตรเด็ด ในการปราบวัชพืชเพื่อลด
การใชยาฆาหญาก็บอกกลาว บก. ไดนะคะ...
เว็บไซต : http://www.ndoae.doae.go.th/news_ndoae59/20160223-1.html

ประกาศ....

......พิพธิ ภัณฑดนิ สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 7
..นอกจากจะมีขอ มูลความรูเ รือ่ งดินจัดแสดงแลว
ยังมี Clip VDO ไวคอยใหความรูแ ละ Gameldd
ความรูง า ยๆ เกีย่ วกับดินดวย.....

สามารถเขาเยีย่ มชม…

ฟรี

