กำรจัดกำรนำสำหรับกำรปลูกข้ำวในออสเตรเลีย
ทรัพยากรน้าถือเป็นหัวใจส้าคัญส้าหรับภาคการเกษตรออสเตรเลีย โดยในปี 2558-59 มูลค่า
รวมของการผลิตสินค้าเกษตรในออสเตรเลียมีมูลค่ากว่า 5.6 หมื่นล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือ ประมาณ 1.4
ล้านล้านบาท เป็นมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับระบบการชลประทานกว่า 1.5 หมื่นล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ
3.8 แสนล้านบาท ทังนี ออสเตรเลียมีความสามารถในการกักเก็บน้าได้ทังสิน 81,000 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)
แต่ ในปี 2558-59 มี ป ริ ม าณน้ าทั งสิ น 55,000 ล้ า น ลบ.ม. ซึ่ งกว่า 9,200 ล้ าน ลบ.ม. น้ ามาใช้ ในภาค
การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 16.72 ของปริมาณน้าในปีดังกล่าว ดังนัน เพื่อให้เกิดการใช้น้าได้อย่างยั่งยืน ออสเตรเลีย
จึงมีการจัดการน้าภายใต้แผน Water Sharing Plan ตามกฎหมายการจัดการน้าปี 2543 หรือ Water Management
Act 2000 แผนดังกล่าวจะท้าให้เกิดการแบ่งปันน้าบนพืนผิวและใต้ดินได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งกฎหมายดังกล่าว
ก้าหนดประเภทใบอนุญาตไว้ทังสิน 4 ประเภท คือ
1. ใบอนุญาตการใช้น้า หรือ Water Access Licences ออกให้กับผู้ที่อยู่ในเขต Water Sharing
Plan ผู้ได้รับใบอนุญาตจะสามารถใช้น้าได้จากแหล่งน้าที่ระบุในใบอนุญาตเท่านัน
2. ใบอนุ ญาตส้าหรับ การขุดเจาะ หรือ Driller Licences ออกให้ กับผู้ที่ต้องท้างานขุดเจาะน้า
บาดาล
3. ใบอนุญาตส้าหรับบริษัท หรือ Corporate Licences ออกให้กับบริษัทชลประทาน ซึ่งจะมีอ้านาจในการ
จ่ายน้าให้กับสมาชิก เช่น บริษัท Murray Irrigation และ Murrumbidgee Irrigation เป็นต้น
4. ใบอนุญาตตามกฎหมายน้าปี 2455 หรือ Water Act 1912 Licences เป็นใบอนุญาตในเขต
นอกพืนที่ Water Sharing Plan ภายใต้กฎหมายน้าปี 2455
ทั งนี ผู้ ที่ ต้ องการใช้ น้ าจะต้ องขอรั บใบอนุ ญาตจึงจะได้ สิ ทธิ์ การใช้ น้ า ปริมาณน้ าส้ าหรับผู้ ได้ รั บ
ใบอนุ ญ าตเรี ยกว่ า Available Water Determination (หรื อการจั ดสรรน้ า) ซึ่ งจะประกาศโดยรั ฐบาลเป็ นประจ้ า
ทุก วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อแจ้งปริมาณน้าที่จะได้รับการจัดสรรในแต่ละพืนที่ ตัวอย่างเช่น ผู้ได้รับใบอนุญาต
มีสิทธิ์การใช้น้า 100,000 หุ้น โดยในปีแรกรัฐบาลได้ประกาศจัดสรรน้าได้เต็มสิทธิ์ คือ 1 หุ้น เท่ากับ 1 ลบ.ม. ดังนัน
ผู้ถือใบอนุญาตสามารถใช้น้าได้ทังหมด 100,000 ลบ.ม. ในปีดังกล่าว แต่หากปีถัดมามีปริมาณน้าฝนน้อย ส่งผลให้
ปริมาณน้าในแหล่งเก็บลดลง รัฐบาลอาจประกาศลดปริมาณการจัดสรรน้าต่อสิทธิ์เหลือเพียงครึ่งหนึ่ง ผู้ถือใบอนุ ญาตจะ
ยังคงมีสิทธิ์เท่าเดิมคือ 100,000 หุ้น แต่ปริมาณน้าต่อหุ้นจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง เพราะฉะนันในปีดังกล่าวจะ
สามารถใช้น้าได้เพียง 50,000 ลบ.ม. เท่านัน
นอกจากนี รั ฐบาลได้ แบ่ งประเภทใบอนุ ญาตการใช้ น้ าเพื่ อล้ าดั บความส้ าคั ญ ในการจั ดสรรน้ า
ออกเป็น 5 ประเภท ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การแบ่งประเภทใบอนุญาตการใช้น้าตามล้าดับความส้าคัญ
ประเภทใบอนุญาต
1. ใบอนุญาตเพื่อการใช้ในครัวเรือนและการเก็บเพื่อการ
ใช้ในครัวเรือน

การจัดสรรน้า

2. ใบอนุญาตเพื่อการประปาในชุมชน

โดยปกติจะได้รับการจัดสรรน้าเต็มอัตรา เว้นแต่มี
สภาวะที่แห้งแล้ง ปริมาณน้าในแหล่งเก็บน้าอยู่ใน
ระดับต่้า

3. High security ส่วนใหญ่ออกให้กับการปลูกพืชสวน
การท้าเหมือง ภาคอุตสาหกรรม และการเพาะเลียง
สัตว์น้า โดยจะมีค่าธรรมเนียมการขอสูงกว่าแบบ
General security

โดยปกติจะได้รับการจัดสรรน้าเต็ม หรือเกือบเต็ม
อัตราเว้นแต่มีสภาวะที่แห้งแล้ง

4. ใบอนุญาตเพื่อการขนส่งสินค้า
5. General security ส่วนใหญ่ออกให้กับเกษตรกรผู้ปลูก
ผัก ธัญพืช ข้าวและเลียงสัตว์

เป็นกลุ่มที่จะได้รับการจัดสรรน้าเป็นล้าดับสุดท้าย
โดยอาจจะได้รับการจัดสรรในปริมาณที่ต่้า
หรือไม่ได้รับการจัดสรรเลย ขึนกับสภาพอากาศ

ออสเตรเลียมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 2,000 ราย ปริมาณและพืนที่การเพาะปลูกข้าวจะ
ขึนกับปริมาณน้าที่ได้รับการจัดสรรน้าจากรัฐบาล (รูปที่ 1) สายพันธุ์ข้าวที่สามารถปลูกได้ในออสเตรเลียมีทังสิน
15 สายพันธุ์ ส่วนใหญ่กว่าร้อย 80 เป็นสายพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น Japonica ชนิดเมล็ดยาวปานกลาง ที่เหลืออีกร้อยละ
20 เป็นสายพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น Japonica ชนิดเมล็ดสันและสายพันธุ์เมล็ดยาว (Indica) โดยกว่าร้อยละ 40 ของข้าว
ที่ผลิตได้ส่งออกไปยังกว่า 60 ประเทศในแถบประเทศตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ และเอเชีย ปริมาณข้าวที่ผลิต
ได้ในแต่ล ะปี จะขึนกับ ปริมาณน้ าที่ได้รับจัดสรรส้ าหรับปลูกข้าว โดยประเภทใบอนุญาตการใช้น้าที่ออกให้ กับ
เกษตรกรผู้ ปลู กข้าวในรัฐนิ วเซาท์ เวลส์ ส่ วนใหญ่ เป็ นประเภท General security ซึ่งถู กจัดความส้ าคัญ อยู่ในล้ าดั บ
สุดท้าย ส่ งผลให้ ในปี ที่มีความแห้ งแล้ง ปริมาณน้าไม่เพียงพอเกษตรกรจะไม่สามารถด้าเนินการปลูกข้าวในฤดูกาล
ดังกล่าวได้ ออสเตรเลียมีการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้ าวอย่างต่อเนื่อง และมีการใช้น้าระบบหมุนเวียน ส่งผล
ให้การปลูกข้าวของออสเตรเลียมีการใช้น้าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของโลกถึงร้อยละ 50 ต่อ 1 กิโลกรัม
รูปที่ 1 พืนที่เพาะปลูกข้าว และสัดส่วนปริมาณน้าที่ได้รับการจัดสรรในพืนที่ Murray และ Murrumbidgee
ระหว่างปี 2549-50 ถึง 2556-57

ที่มา: Rice farms in the Murray-Darling Basin.
ABARES 2016
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พืนที่การปลูกข้าวในออสเตรเลียส่วนใหญ่อยู่บริเวณ Murrumbidgee valleys และ Murray valleys
ซึง่ ส่วนใหญ่อยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (รูปที่ 2) บริเวณดังกล่าวเป็นเขตพืนที่รับผิดชอบของบริษัทชลประทาน 3 บริษัทคือ
บริ ษั ท Murrumbidgee Irrigation บริ ษั ท Murray Irrigation และบริ ษั ท Coleambally Irrigation เนื่ องจากข้ าวเป็ น
พืชที่ต้องใช้น้าในการเพาะปลูกปริมาณสูง โดยปกติ ปริมาณน้ากว่าครึ่งจากเขตชลประทาน Murray Irrigation น้ามาใช้
ส้าหรับการปลูกข้าว ทังนีการปลูกข้าวในออสเตรเลียจะต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานด้านชลประทานที่ได้รับ
ใบอนุญาตจากรัฐบาลในพืนที่นันๆ และเกษตรกรต้องปฏิบัติตามนโยบายการปลูกข้าวของบริษัทชลประทานในพืนที่
นันๆ ด้วย

รูปที่ 2 บริเวณแหล่งปลูกข้าวที่ส้าคัญของออสเตรเลีย
ที่มา: www.rga.org.au/the-rice-industry/rice-community.aspx
ตัวอย่าง นโยบายการปลูกข้าวของบริษัทชลประทาน Murray Irrigation เกษตรกรจะต้องปฏิบัติ
ตามข้อก้าหนด 2 ข้อ ต่อไปนี
1. เกษตรจะต้ อ งใช้ น้ า ไม่ เกิ น กว่ าปริ ม าณการใช้ น้ า สู ง สุ ด ที่ ก้ า หนดส้ า หรั บ การปลู ก ข้ า ว
ซึ่งปริมาณที่ก้าหนดจะมีการค้านวณและประกาศเป็นประจ้าทุกปี โดยพิจารณาจากปริมาณน้าฝน และการระเหยคายน้าในฤดูกาลการปลูกข้าว รวมกับ น้าอีก 640 ลบ.ม. ต่อไร่ ส้าหรับการระบายน้าและการคงความชืนในดิน
หากมีการใช้น้าเกินกว่าปริมาณที่ก้าหนด เกษตรกรจะต้องชีแจงสาเหตุการใช้น้า เกินกับรัฐบาล และอาจส่งผลให้
ต้องด้าเนินการตรวจวิเคราะห์ความเหมาะสมของดินก่อนการปลูกข้าวในฤดูกาลถัดไป
2. ประเภทของดินต้องเหมาะสมส้าหรับการปลูก บริษัท Murray Irrigation ได้ด้าเนินการ
ส้ารวจและจัดท้าแผนที่แสดงเขตพืนที่ที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกข้าว โดยสมาชิกสามารถค้นหาได้ในเว็บไซต์บริษัท
หากเกษตรกรจ้ าเป็ นต้องด้าเนิ นการตรวจประเมินความเหมาะสมของดิน จะต้องมีการส้ ารวจด้วยเครื่อง EM311
และหากจ้าเป็น จะต้องได้รับการตรวจวิเคราะห์ค่าโซเดียมในดิน หรือ Soil Sodicity โดยองค์กรส้ารวจดินที่ได้รับการ
แต่งตัง ตารางที่ 2 แสดงการจัดล้าดับความเหมาะสมของดินและรายละเอียดการอนุญาตปลูกข้าวในพืนที่ดังกล่าว
1

เครื่อง EM31 เป็นเครื่องตรวจวัดความเหมาะสมของดินที่ใช้ในการปลูกข้าวโดยใช้เซนเซอร์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คุณสมบัติของดินที่เครื่อง EM31 สามารถวัดได้คือ ความเค็มของน้า
ในดิน ปริมาณดินเหนียวและปริมาณน้าในดิน
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ตารางที่ 2 ประเภทของพืนที่ในการปลูกข้าวตามความเหมาะสม
ประเภท
1. เหมาะสม

รายละเอียด
พืนที่นีสามารถปลูกข้าวได้อย่างไม่มีข้อจ้ากัด

2. เหมาะสม-ภายใต้การใช้น้า พืนที่นีสามารถปลูกข้าวได้ หนึ่งปี
(เป็นประเภทที่จ้าแนกขึนมา
 หากเกษตรกรสามารถใช้น้าได้เท่ากับ หรือ น้อยกว่าปริมาณน้าสูงสุด
ใหม่ จากการเปลี่ยนแปลง
ที่ประกาศใช้ในปีนัน พืนที่นีจะจัดอยู่ในประเภท ‘เหมาะสม’
กฎการปลูกข้าวในนโยบาย
 หากมีการใช้น้าเกินกว่าปริมาณน้าสูงสุดที่ประกาศใช้ในปีนัน พืนที่นี
ด้านสิ่งแวดล้อม)
จะจัดอยู่ในประเภท ‘ไม่เหมาะสม’
3. ไม่แน่ชัด (Marginal)

พืนที่นีสามารถปลูกข้าวได้ 1ครัง ภายในระยะเวลา 4 ปี
โดยอาจจะต้องด้าเนินการตรวจวิเคราะห์ความเหมาะสมของดิน เพื่อ
พิจารณาว่าพืนที่นีสามารถจ้าแนกใหม่ว่ามีความเหมาะสมได้หรือไม่

4. ไม่เหมาะสม

พืนที่นีไม่สามารถปลูกข้าวได้

5. ไม่สามารถจ้าแนกได้

พืนที่นีไม่สามารถปลูกข้าวได้ โดยอาจจะต้องด้าเนินการตรวจวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของดิน เพื่อพิจารณาว่าพืนที่นีสามารถมีความเหมาะสมส้าหรับปลูกข้าว

ทังนี หากตรวจสอบว่ามีการละเมิดนโยบายดังกล่าว บริษัทสามารถที่จะด้าเนินการได้ตังแต่การ
ตักเตือน หรือออกจดหมายเตือนอย่างเป็นทางการ หรือระงับการจ่ายน้า หรือยกเลิกสิทธิ์การใช้น้า หรือสามารถ
ด้าเนินการตามกฎหมายโดยมีโทษทังจ้าและ/หรือปรับ นอกจากนี เกษตรกรควรศึกษาแผนที่แสดงความเหมาะสม
ของดินเพื่อการปลูกข้าวก่อนการตัดสินใจปลูก และควรขอรับค้าแนะน้าเกี่ยวกับการใช้น้าและคุณสมบัติของดินใน
พืนที่ที่จะท้าการเพาะปลูกจากเจ้าหน้าที่ Rice Extension ซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือระหว่างเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวกับรัฐบาล เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการปลูกข้าว หรือนักส้ารวจดินก่อนเริ่มด้าเนินการปลูกข้าว
ข้อคิดเห็นของส้านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ้ากรุงแคนเบอร์รา
แม้ อ อสเตรเลี ย จะเป็ น ประเทศขนาดใหญ่ ที่ มี พื นที่ ท้ า การเกษตรมาก แต่ มี ป ริ ม าณน้ า น้ อ ย
การจัดสรรน้าเพื่อท้าการเกษตรจึงเป็นไปอย่างเข้มงวดและมีการลงโทษตามกฎหมายหากมีการฝ่าฝืน ออสเตรเลีย
ให้ความส้าคัญต่อการวิเคราะห์ความเหมาะสมของดินในการท้าการเกษตรเป็นอันดับแรก เกษตรกรจ้าเป็นต้องมี
ความรอบรู้และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในการท้าการเกษตรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ย นแปลงของโลก การศึกษาวิจัย
เป็ น ปั จ จั ย แห่ งความส้ าเร็จ ด้านการเกษตรของออสเตรเลี ย ออสเตรเลี ยมี การศึก ษาวิจั ยพั น ธุ์ข้าวให้ มีฤ ดูก าล
เพาะปลูกสันและใช้น้าน้อย เช่น พันธุ์ YRM70 และ YRK5 แม้ข้าวจะไม่ใช้พืชท้องถิ่นของออสเตรเลีย แต่ก็สามารถ
พัฒนาสายพันธุ์และการผลิตจนมีปริมาณสูงเพียงพอส้าหรับการบริโภคได้ในประเทศ เป็นการลดปริมาณการน้าเข้า
และยังสามารถผันตัวเองเป็นผู้ส่งออกข้าวรายหนึ่งของโลกได้อีกด้วย เกษตรกรไทยจึงไม่สามารถยึดติดกับรูปแบบ
การท้าการเกษตรแบบเดิมๆ โดยไม่มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอีกต่อไป
สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รำ
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ที่มา: https://www.murrayirrigation.com.au/wp-content/uploads/2018/07/Land-SustainabilityInformation-June-2018-final.pdf
http://www.rga.org.au/the-rice-industry.aspx
www.industry.nsw.gov.au/water
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