Sydney Institute of Agriculture Water Showcase
ณ Australian technology Park วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เมื่อ วัน ที่ ๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ ส านัก งานที่ป รึกษาการเกษตรต่ างประเทศ (สปษ.) ประจากรุง
แคนเบอร์รา ได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “The Potential for a National Agricultural Water
Observation System” จั ด โดย The University of Sydney Institute of Agriculture ณ ห้ อง ๒ ๔ ๑
Biomedical Building, Australian Technology Park นครซิ ด นี ย์ เพื่ อน าเสนอผลงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
ความก้าวหน้าทางวิชาการเกี่ยวกับระบบการจัดการนา การอนุรักษ์ดินและนาสาหรับภาคการเกษตร โดยมี
ผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ ๔๐ คน ประกอบด้วยนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก
จาก Sydney Institute of Agriculture สรุปผลการสัมมนาได้ดังนี
๑. สภาพแวดล้อมของออสเตรเลียมีความแห้งแล้ง ประกอบกับ ทรัพยากรนาของประเทศมีอยู่อย่าง
จากัด ดังนันการจัดการนาเพื่อการอุปโภคบริโภคของมนุษย์ควบคู่ไปกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่ง
สาคัญ นอกจากนี การจัดการคาร์บอนในฟาร์มเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรรวมถึง การแบ่งปันนาและการ
อนุ รักษ์ สิ่งแวดล้อมก็เป็น สิ่งสาคัญ สาหรับอนาคตที่มั่นคง อย่างไรก็ตาม ออสเตรเลีย ยังคงมีข้อจากัดในการ
ดาเนินการดังกล่าวเนื่องจากมีความไม่แน่นอนสูงของระบบการเฝ้าระวังที่ขาดรายละเอียด ซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็น
ข้อจากัดในทุกระดับ ตังแต่การจั ดสรรน าของ Murray Darling Basin ที่กาลังมีข้อถกเถียงอยู่ในปัจจุบัน ไป
จนถึงในระดับฟาร์มที่เกษตรกรจาเป็นต้องรู้ความชืนในดินในพืนที่เพาะปลูก เพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับ
สัดส่วนการใช้ปุ๋ย
๒. การพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) การสารวจพืนผิวโลก (Earth Observations)
เทคโนโลยี ก ารตรวจวั ด (Sensor Technology) และระบบเครื อ ข่ า ยการสื่ อ สาร (Communication
Networks) ช่วยให้การเก็บข้อมูล ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน ซึ่งนักวิจัยที่เกี่ยวข้องได้พยายามพัฒนา
กรอบโครงสร้างเพื่อนาข้อมูลเหล่านีมาใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงระบบการคาดการณ์ และการประเมินความ
เสี่ยงในอนาคต ในขณะเดียวกันได้มีการจัดทาข้อมูลด้านการจัดการนาและการจัดการที่ดินในระดับชาติแล้ว
แต่ยังไม่มีข้อมูลในส่วนของภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดความเชื่อมโยงด้านการจัดการระดับ
ฟาร์ม การสารวจความชืนในดิน และการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จากการจัดการที่ดินและการจัดการฟาร์มที่ดี ในขณะเดียวกันก็เพื่อลดการสูญเสีย จากการใช้ประโยชน์ที่ดินให้
น้อยที่สุด
๓. หน่วยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมของออสเตรเลีย (Commonwealth Scientific
and Industrial Research Organisation: CSIRO) ได้ พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ดิ น เพื่ อ การตั ด สิ น ใจส าหรั บ
เกษตรกร (Soil Data for Decisions) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการจาแนกดิน ปริมาณนาในดิน และการตรวจวัด
ความชืนในดินโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์จากดาวเทียม ขณะนีมีฐานข้อมูลทังหมด ๑๖ แห่ง ดังมีรายละเอียดตาม
http://cosmoz.csiro.au/ นอกจากนี หน่ วยงานด้านการวิจั ยและพั ฒ นาเมล็ ดพั นธุ์ (Grains Research and
Development Corporation: GRDC) แ ล ะ University of Southern Queensland ได้ ร่ ว ม กั น จั ด ท า

-2แอปพลิเคชั่น SoilWaterApp รองรับการใช้งานในระบบปฏิบัติการ ios สาหรับ iPhone และ iPad โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียภายใต้โครงการ National Landcare Programme แอปพลิเค
ชันดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลสาหรับการตรวจสอบปริมาณนาในดินทังในและนอกฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อประโยชน์
ในการตั ด สิ น ใจของเกษตรกร ซึ่ งข้ อ มู ล ที่ ป รากฏในแอปพลิ เคชั น จะแสดงปริ ม าณน าในดิ น ปั จ จุ บั น และ
คาดการณ์ ป ริ ม าณในอนาคตโดยอ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล สภาพภู มิ อ ากาศจากกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา (Bureau of
Meteorology: BoM) และข้อมูลปริมาณนาฝนจากมาตรวัดในพืนที่ต่างๆ รวมถึงแสดงข้อมูลลักษณะดินและ
ชนิดพืชที่ปกคลุมดินในพืนที่ต่างๆ อีกด้วย ดังมีรายละเอียดตาม http://soilwaterapp.net.au/ นอกจากนี
CSIRO อยู่ ร ะหว่ างการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล และการคาดการณ์ ค วามชื นในดิ น ในระดั บ ประเทศ (Soil
Moisture Integration and Predictions System: SMIPs) ซึ่งจะแสดงข้อมูลความชืนในดินทังบริเวณดินชัน
บนและบริเวณราก (Top-layer and root-zone soil moisture) เพื่อช่วยในการคาดการณ์ผลผลิตและช่วย
ในการตัดสินใจของเกษตรกร

๔. มหาวิทยาลัย Monash ได้ทาการการประเมินค่าความชืนในดินโดยใช้เทคนิคการสารวจระยะไกล
(Remote sensing of soil moisture) ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเชิงพืนที่บริเวณกว้างจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม และช่วยในการหาค่าดัชนีพืชพรรณที่มีความเกี่ยวข้องกับความชืนในดิน เพื่อช่วยในการ
คาดการณ์ผลผลิตและช่วยในการตัดสินใจของเกษตรกร นอกจากนี ยังช่วยในการคาดการณ์ภัยแล้งและการ
เกิดไฟป่าในพืนที่เสี่ยงได้อีกด้วย เนื่องจากค่าความชืนในดินและอุณหภูมิมีความสัมพันธ์กับการเกิดไฟป่า

-3๕. กระทรวงอุตสาหกรรมปฐมภูมิแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW Department of Primary Industry)
ได้ทาการศึกษาวิจัยโดยพบว่า ปริมาณนาในดินเป็นตัวชีวัดที่สาคัญของปริมาณผลผลิตหญ้าเลียงสัตว์ โดยจะมี
ปริมาณลดลงในช่วงเดือนกันยายนถึงเมษายน และฤดูกาลที่ดินมีความแห้งแล้งมากที่สุดคือฤดูใบไม้ร่วง ดังนัน
การสารวจปริมาณนาในดินจึงมีผลต่อการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตหญ้าเลียงสัตว์ ซึ่งจากการศึ กษาพบว่า
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงเวลาที่มีปริมาณนาในดินต่าซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณผลผลิตหญ้าเลียงสัตว์ในช่วงฤดูร้อน
ที่มีป ริมาณน้ อย การสร้ างการรับ รู้แก่เกษตรกรจะเป็ นประโยชน์ในการน าข้อมูล มาวางแผนในการจัดการ
ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกหญ้าเลียงสั ตว์ ตลอดจนการจัดการฟาร์มปศุสัตว์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องอาหารสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อคิดเห็นของสานักงานฯ
การสัมมนานีเป็ นการเผยแพร่และแจ้งความคืบหน้าผลงานวิจัยที่ออสเตรเลี ยให้ การสนับสนุนด้าน
งบประมาณและผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย เกี่ยวกับการจัดการนาสาหรับภาคการเกษตร ทังนี ออสเตรเลียเองก็
ได้รับผลประโยชน์จากโครงการวิจัยและพัฒ นาเหล่านีด้วย เช่น การพั ฒ นาเทคโนโลยี โดยเฉพาะการสร้าง
แอปพลิเคลั่นบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลแสดงปริมาณนาในดินปัจจุบันและการคาดการณ์ปริมาณ
ในอนาคตเพื่อการตัดสินใจสาหรับเกษตรกรในการวางแผนการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยควร
พิ จ ารณาใช้เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาการเกษตรแนวใหม่ ที่ มี ความทั น สมัย เพื่ อ สนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ
เกษตรกรไทยให้สามารถก้าวข้ามผ่านยุคการทาเกษตรกรรมแบบดังเดิมต่อไป

สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงแคนเบอร์รา
พฤศจิกายน ๒๕๖๑

