สวทช. จับมืออิสราเอล จัดสัมมนาเทคโนโลยีการเกษตรกาวหนาและการบริหารจัดการน้ํา
เพื่อเตรียมพรอมรับสถานการณ%ภัยแลงของประเทศไทยในอนาคต
29 มกราคม 2559 ณ อาคารไบโอเทค สวทช. จ.ปทุมธานี: สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีแห.งชาติ
(สวทช.) จัดงานสัมมนา"Technologies for agriculture in dryland: Case study from Israel" โดยเชิญ
นักวิ ทยาศาสตร%จากสถาบั นวิ จัยและมหาวิทยาลั ยชั้ นนํ าของอิ สราเอลมาบรรยายเพื่อแบ.งปHนและแลกเปลี่ยน
ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตรที่กาวหนา อันจะเปJนประโยชน%ต.อการรับมือกับภัยแลงของภาคการเกษตร
ของไทย รวมถึงเพิ่มโอกาสความร.วมมือดานวิจัยระหว.างประเทศไทยและประเทศอิสราเอล
ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผูอํานวยการ สวทช. กลาววา “อิสราเอลเปนประเทศที่ใหความสําคัญและทุมงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัยสําหรับการวิจัยพื้นฐานและประยุกต*ในทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และเอกชน โดยรัฐบาล
ใหความสําคัญและสนับสนุนอยางมากและตอเนื่อง รวมทั้งการใชกลไกสนับสนุนและจูงใจตอการลงทุนดานการวิจัย
และพัฒนาของภาคเอกชน ซึ่งอิสราเอลมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาสูงเปนอันดับ 1 ของ
โลก (มากกวา 4% ของ GDP) อยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป>ซึ่ง สวทช. ไดพัฒนาความสัมพันธ*กับอิสราเอลมาตั้งแตป>
2552 จากการริเริ่มผลักดันผานชองทางวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี ของ สวทช. และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง
เทลอาวีฟ ทําใหเกิดการสรางเครือขายหนวยงานพันธมิตรระหวางสองประเทศที่กวางขวางออกไป รวมถึงความรวมมือ
ในรูปแบบตางๆ ที่เปนประโยชน*ในเชิงวิชาการและการวิจัย อาทิ งานสัมมนาวิชาการประจําป>ไทย-อิสราเอล (the
Annual Thai - Israeli Science & Technology Cooperation Conference) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสง
นักวิจัย/นักวิชาการเขาฝaกอบรมและทําวิจัยระยะสั้นที่อิสราเอล ตลอดจนงานประชุมวิชาการที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
ในดานตางๆ โดยเฉพาะดานการเกษตรและการบริหารจัดการน้ําที่อิสราเอลมีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ เปนตน”
“เพื่อเตรียมพรอมรับมือสถานการณ*ภัยแลงที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคต สวทช. ไดเชิญนักวิทยาศาสตร*จาก
สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยชั้นนําของอิสราเอล 2 ทาน คือ รศ.ดร. นัฟตาลี ลาซาโรวิทช% (Associate Professor
Dr. Naftali Lazarovitch) จาก Ben-Gurion University of the Negev ซึ่งจะบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง "Water,
solute, and heat movement in the root zone: From measurements and models towards optimizing
irrigation scheduling" ถือเปนองค*ความรูที่สําคัญที่จะนํามาใชในการสรางแบบจําลองระบบการชลประทานใหน้ํา
(irrigation) และการใหปุpยทางระบบการใหน้ํา (fertigation) อยางมีประสิทธิภาพตามหลักการของการเกษตรแมนยํา
สูง (Precision Agriculture) โดย รศ.ดร. นัฟตาลี ยังใหความสนใจงานวิจัยที่จะมุงเนนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ควบคูไปกับการรักษาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนไปดวย และ ดร. อูหริ เยอมิยาฮู (Dr. Uri Yermiyahu) นักวิทยาศาสตร*จาก
Gilat Research Center,Agricultural Research Organization ซึ่งจะมาบรรยายเรื่อง "Integrative view of plant
nutrition" มุมมองเชิงบูรณาการของธาตุอาหารในพืช ซึ่งมุงศึกษาการใหธาตุอาหารเพื่อการเพิ่มปริมาณ และคุณภาพ
ของผลผลิตในผักและผลไมใหสูงขึ้น นอกจากนั้น ดร. อูหริ ยังใหความสําคัญกับการนําน้ําเสีย (ที่ผานกระบวนการ
บําบัด) น้ํากรอย และน้ําเค็มมาใชกับการเพาะปลูกดวย ซึ่งอิสราเอลเปนประเทศที่มีอัตราการบําบัดน้ําเสียเพื่อกลับมา

ใชงานใหมสูงถึง 75% โดยน้ําเสียที่บําบัดแลวมากกวาครึ่งหนึ่งถูกนํามาใชงานในภาคการเกษตร” ดร. ทวีศักดิ์ กลาว
คุณวิศรา ไชยสาลี นักวิชาการ หน.วยบริการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบทไบโอเทคสวทช. เลาวา เมื่อป> 2554
ตนเองไดรับทุนของสถานฑูตอิสราเอลผานองค*กรความรวมมือระหวางประเทศ MASHAV ในหลักสูตร Agri-Green
Management : Agri-Environmental Consideration under Climate Changes ไปฝaกอบรมที่อิสราเอล ซึ่ง
หลังจากที่กลับมาแลวไดนําความรูและประสบการณ*จากการฝaกอบรมและศึกษาดูงาน ใน 3 ดาน ไดแก 1) การบริหาร
จัดการน้ําเพื่อการเกษตรและการบริโภค ซึ่งรวมถึงการบําบัดน้ําเสียกลับมาใชประโยชน* 2) การเกษตรแบบผสมผสาน
เนนการผลิ ต แบบพึ่ งพาธรรมชาติ การจั ด การแมลงศั ต รู พืช โดยชี ว วิ ธี และระบบการควบคุ มแมลงศั ต รู พืช ดวยวิ ธี
ผสมผสาน (Integrated Pest Management,IPM) และ 3) การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมถึงการกําจัด
ขยะ การนํากลับมาใชประโยชน* และการจัดภูมิทัศน*ของพื้นที่ทิ้งขยะ มาถายทอดความรูสูชุมชนและปรับใชในพื้นที่
ปฏิบัติงานตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน อ. บอเกลือ จ. นาน โดยมีการ
ดําเนินงานใน 2 ดาน คือ 1) การพัฒนาอาชีพทางการเกษตร โดยมีการคัดเลือกพืชหลังนาที่ตองการน้ํานอย ซึ่งพบวา
ขาวสาลีเปนพืชหนึ่งที่เหมาะสม และชวยเสริมรายไดหลังการปลูกขาวใหเกษตรกร อีกทั้งสามารถตอยอดไปสูการพัฒนา
ผลิตภัณฑ*เปนชาขาวสาลีมีโรงผลิตที่ไดมาตรฐานและถูกสุขลักษณะของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปขาวสาลีบานผาคับ
ต. บอเกลือใต อ. บอเกลือ จ. นาน 2) การอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวยการมีสวนรวมของคนใน
ชุมชนในการจัดการป|าชุมชน เพื่อใหเปนแหลงกักเก็บน้ําตามธรรมชาติ และสรางแหลงอาหารของชุมชนอีกทางหนึ่ง
ดวย
ทั้งนี้ ดวยพื้นที่กวา 2 ใน 3 ของอิสราเอลเปนพื้นที่แลงและเปนทะเลทรายที่ไมเหมาะสมกับการเพาะปลูก รวมทั้งมี
แหลงน้ําจืดตามธรรมชาติอยูนอย อิสราเอลจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีดานการเกษตรและการบริหาร
จัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพจนประสบความสําเร็จ เชน ระบบชลประทานแบบน้ําหยด (Drip Irrigation) การใหปุpยทาง
ระบบการใหน้ํา (Fertigation) การแปลงน้ําทะเลเปนน้ําจืดเพื่อการอุปโภค-บริโภค (Desalination) การนําน้ําเสียจาก
การอุปโภคกลับมาใชใหมสําหรับการเกษตรและอุตสาหกรรม (Wastewater treatment) เปนตน ทําใหในป}จจุบัน
นอกจากจะสามารถผลิตอาหารเพื่อบริโภคภายในประเทศไดอยางพอเพียงแลว ยังสามารถสงออกผลิตผลทางการ
เกษตรไปขายในภูมิภาคตางๆ ไดอีกดวย

