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Sydney Institute of Agriculture Research Showcase จัดโดย University of Sydney ณ ห้ องประชุ ม
ชั้น 1 Abercrombie Business School เมื่อวันที่ 6 กรกฎำคม 2561 มีผู้เข้ำร่วมประมำณ 50 คน ส่วนใหญ่
เป็นนักวิชำกำร อำจำรย์มหำวิทยำลัยและนักวิจัย กำรประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนองำนวิจัยและแลกเปลี่ยน
แนวทำงกำรพัฒนำวิธีทำกำรเกษตรต่ำงๆ ที่ผู้วิจัยได้นำไปปรับใช้สำหรับภำคกำรเกษตรในประเทศกำลังพัฒนำ
เพื่ อ กำรขั บ เคลื่ อ นกำรเกษตรอย่ ำ งยั่ งยื น ในศตวรรษที่ 20 โดยเน้ น แนวทำงกำรท ำงำนร่ ว มกั น ระหว่ ำ ง
สถำบันกำรศึกษำ โดยกำรจัดกำรปัญหำทำงภำคกำรเกษตรในพื้นที่นั้นๆ ทั้งนี้ ในกำรนำเสนอผลงำน นักวิจัย
จำก Sydney Institute of Agriculture ได้เน้นตัวอย่ำงกรณีศึกษำที่ได้มีกำรนำวิธีกำรใหม่ๆ เหล่ำนี้ไปใช้จริง
ในภำคกำรเกษตรและเพื่อควำมมั่น คงของภำคกำรเกษตรในอนำคต โดยโครงกำรวิจัยต่ำงๆ ได้รับเงินทุ น
สนับสนุนจำกหลำยภำคส่วน ได้แก่ Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR),
Australian Agency for International Development, Asian Development Bank (ADB),
International Environmental Weeds Foundation (IEWF) และ Crawford Fund เป็นต้น
วิถีกำรทำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืนเป็นกำรแก้ปัญหำควำมอยู่รอดของประชำกรโลก ด้วยอัตรำกำรเติบโต
ของประชำกรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ปริมำณผู้ขำดสำรอำหำรที่เพิ่มขึ้น ควำมยำกจนที่แผ่ขยำยเป็นวงกว้ำง
ในประเทศที่ยำกจนที่สุดในโลก จึงมีควำมจำเป็นที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือ เพื่อช่วยในกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว
ภำคเกษตรกรรมไม่เพียงแต่ช่วยแก้ปัญหำเรื่องควำมมั่นคงทำงอำหำรและโภชนำกำร แต่ยังช่วยในเรื่องควำม
มั่ น คงทำงกำรเงิน ของประชำกรในประเทศก ำลั งพั ฒ นำ เนื่ อ งจำกประชำกรส่ ว นใหญ่ ยั งคงพึ่ งพำกำรท ำ
กำรเกษตรเพื่อกำรเลี้ยงชีพเพียงอย่ำงเดียว แต่ด้วยกำรขำดโอกำสในกำรเข้ำถึงควำมรู้ และระบบกำรสนับสนุน
โครงสร้ำงในกำรทำกำรเกษตรที่ยังไม่สมบูรณ์นัก ส่งผลให้กำรผลิตอำหำรยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร ดังนั้น
เพื่อเป็ นกำรพัฒ นำควำมเป็นอยู่ของประชำกรโลก จึงจำเป็นต้องมีกำรลงทุนในพื้นที่ชนบท เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนำด้ำนกำรเกษตร ที่ช่วยให้เกษตรกรเหล่ำนี้สำมำรถต่อสู้ ปัญหำควำมยำกจนและมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โดยกำรคิดค้นหำวิธีกำรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ใ ห้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ในขณะเดี ยวกันต้องคำนึงถึงสภำพ
ปัจจัยทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่ ำเกษตรกรรำยย่อยสำมำรถนำแนวทำงกำรปฏิบัติ
ดังกล่ำวไปใช้ได้จริง
มำกแต่น้อย-ควำมท้ำทำยในระบบอำหำรเพื่อกำรพัฒนำอำย่ำงยั่งยืน
(More but different with less – food systems challenges for sustainable development)
Dr Daniel Walker – Chief Scientist, Australian Centre for International Agricultural Research
ในปัจจุบันมีเกษตรกรทั่วโลกกว่ำ 525 ล้ำนคน โดยที่ร้อยละ 90 เป็นเกษตรกรรำยย่อย ผลิตอำหำรให้
กว่ำครึ่งของประชำกรโลก แต่กว่ำร้อยละ 50 ของเกษตรกรดังกล่ำวยังคงประสบปัญหำควำมยำกจน ทั้งนี้
ใน ปี 2559 จำนวนประชำกรโลกกว่ำ 815 ล้ำนคน ประสบปัญหำขำดสำรอำหำรอย่ำงเฉียบพลันและเรื้อรัง
ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำประมำณร้อยละ 4.8 นอกจำกนี้ยังมีกลุ่มคนที่เรียกว่ำ “Hidden hunger” ที่ประสบ
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ปัญหำขำดแร่ธำตุอำหำรที่จำเป็นอีกกว่ำ 2 พันล้ำนคน ซึ่งในปัจจุบัน ยังคงพบว่ำ ควำมยำกจนยังเป็นปัญหำ
สำคัญในเขตพื้นที่ชนบท ทั้งนี้ควำมไม่มั่นคงทำงอำหำรและน้ำเป็นปัจจัยขับ เคลื่อนสำคัญที่ส่งผลให้เกิดกำร
อพยพย้ำยถิ่นและเป็นรำกฐำนของปัญหำควำมขัดแย้งต่ำงๆ สิ่งที่น่ำสนใจคือ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง
ในขณะที่ผู้ ชำยมีบทบำทในกำรค้ำขำยสินค้ำมำกกว่ำ กำรปฏิวัติทำงภำคเกษตรกรรมจึงจำเป็นต้องเกิดขึ้น
เพื่อให้ เกิดควำมเท่ำเทีย มและยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อ เพิ่ม ผลผลิ ตอำหำร น้ำและพลังงำน ลดปริมำณ
กำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ให้มีปริมำณสุทธิเป็นศูนย์
งำนวิจัยที่น่ำสนใจ
กำรรีไซเคิลสำรอำหำรในภำคเกษตรกรรมเพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในอนุภูมิภำคลุ่มแม่นำโขง
(Nutrient recycling in agriculture to reduce greenhouse gas emissions in the Greater
Mekong Sub-region) โดยศำสตรจำรย์ Balwant Singh, School of Life and Environmental Sciences

งำนวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรนำเทคโนโลยี ถ่ำนชีวภำพ หรือ Biochar มำใช้
ลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในประเทศเขตลุ่ม น้ำโขง และเพื่อระบุตำแหน่งพื้นที่ที่เหมำะสมสำหรับ
กำรนำถ่ำนชีวภำพไปใช้ โดยได้รับเงินทุนจำก Asian Development Bank (ADB) รับผิดชอบดำเนินโครงกำร
โดย International Centre of Environmental Management (ICEM)
Biochar คือวัส ดุที่อุดมด้วยคำร์บอน ผลิ ต โดยกำรผ่ำนกระบวนกำรให้ ควำมร้อนมวลชีวภำพ หรือ
Biomass ที่อุณหภูมิ 400-600 องศำเซลเซียส โดยใช้กระบวนกำร pyrolysis นิยมนำมำใช้ในกำรปรับปรุงดิน
จำกกำรศึ ก ษำพบว่ ำ พื้ น ที่ ป ระเทศเขตลุ่ ม น้ ำโขงมี ข้ อ จำกั ด ที่ ส่ งผลต่ อ กำรปลู ก พื ช เช่ น ชั้ น ดิ น มี ค วำมตื้ น
ส่วนใหญ่เป็นชั้นหิน ขำดควำมอุดมสมบูรณ์ มีควำมเป็นกรด และขำดแร่ฟอสฟอรัสที่สำคัญต่อกำรเจริญเติบโต
ของพืช ทั้งนี้จำกข้อมูลดินที่สำรวจ ปริมำณมวลชีวภำพในพื้นที่ นักวิจัยสำมำรถสร้ำงแผนที่ และระบุจุดที่ มี
ควำมเหมำะสมในกำรนำถ่ำนชีวภำพไปใช้ได้ โดยมีกำรกำหนดจุด Biochar Hotspot 2-4 จุด ในแต่ละประเทศ
บริเวณลุ่มน้ำโขงทั้งสิ้นหกประเทศ ผู้สนใจสำมำรถศึกษำแผนที่ได้ท:ี่ http://icem.com.au/biochar/
โครงกำรศึกษำวิจัยด้ำนปศุสัตว์ลุ่มแม่นำโขง: กำรพัฒนำควำมเป็นอยู่ของเกษตรกรรำยย่อยโดยกำรปรับปรุง
สุขภำพและควำมปลอดภัยทำงชีวภำพโดยใช้วิธี marketing focused productivity
(Mekong livestock research projects: enhancing smallholder livelihoods through improved health
& biosecurity using a marketing focused productivity strategy)
Dr Isabel MacPhillamy, Sydney School of Veterinary Science
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โครงกำรนี้ได้รับเงินทุนจำก ACIAR เป็นโครงกำรศึกษำวิจัยในภูมิภำคลุ่มน้ำโขง เพื่อกำรพัฒนำสุขภำพ/
ผลผลิตสัตว์ และเพิ่มรำยได้ต่อครัวเรือน โดยกำรให้ควำมรู้แก่ชำวบ้ำนในชุมชน กำรให้วัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เพื่อ
ลดอัตรำกำรตำย กำรควบคุมปรสิ ตในสั ตว์ เพื่อให้ สั ตว์มีภำวะโภชนำกำรที่ดีขึ้น กำรจัดพื้นที่ เพื่ อควบคุมควำม
ปลอดภัยทำงชีวภำพ แนะนำวิธีกำรปฏิบัติตำมหลักสุขอนำมัยที่ดี กำรจัดทำกำรประชุมเชิงปฏิบัติเรื่องกำรผสมพันธุ์
สัตว์ ผลกำรดำเนินโครงกำรทำให้รำยได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมำกขึ้นโดยกำรเพิ่มผลผลิตสัตว์ และลดปัญหำโรคในสัตว์
และพั ฒ นำควำมรู้ ค วำมเข้ ำใจของคนในชุ ม ชมได้ ดี ขึ้ น ผู้ ส นใจสำมำรถศึ ก ษำรำยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ :
https://mekonglivestock.wordpress.com/
กำรเพำะพันธุ์ข้ำวสำลีระดับโมเลกุลที่สร้ำงผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในอินเดีย
(Molecular wheat breeding produces tangible outcomes in India)
Professor Richard Trethowan, School of Life and Environmental Sciences

งำนวิจั ย นี้ เป็ น กำรลงทุ น ร่ ว มกัน ระหว่ำงอิ น เดี ย และออสเตรเลี ย มี ระยะเวลำทั้ งสิ้ น 10 ปี ตั้งแต่
ปี 2550-2560 เป็ น ควำมร่ ว มมือ ระหว่ำง ACIAR และ Indian Council of Agriculture Research (ICAR)
เพื่อศึกษำพัฒนำพันธุ์ข้ำวสำลี โดยใช้เทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรมระดับโมเลกุล และค้นหำรหัสพันธุกรรมที่มี
ประสิทธิภำพในกำรผลิตมำกที่สุ ด โดยทำกำรทดลองในกว่ำ 136 พื้นที่ทั่วอินเดีย ผลจำกงำนวิจัยนี้ ทำให้
ปั จ จุ บั น ได้ พั ฒ นำพั น ธุ์ ข้ ำ วสำลี อิ น เดี ย -ออสเตรเลี ย ทั้ ง หมด 170 สำยพั น ธุ์ และสำมำรถระบุ จี โ นมที่ มี
ควำมสัมพันธ์กับปริมำณผลผลิตข้ำวสำลีในพื้นที่ได้สำเร็จ
กำรลดผลกระทบของโรค Stripe rust ในกำรผลิตข้ำวสำลีในประเทศเขตระบำดโรคแถบเอเชียใต้และ
แอฟริกำตะวันออก
(Mitigating the effects of stripe rust on wheat production in the South Asian and East
African rust epidemiological zones)
Professor Robert Park, School of Life and Environmental Sciences
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โครงกำรนี้ได้รับเงินทุนจำก ACIAR โดยสร้ำงควำมร่วมมือกับ University of Sydney และองค์กำร
ต่ำงๆ ในประเทศเอธิโอเปีย อินเดีย เนปำลและปำกีสถำน โดยมีจุดประสงค์ เพื่อลดปัญหำโรค Stripe rust
ในกำรผลิตข้ำวสำลีในประเทศเขตระบำดโรคแถบเอเชียใต้และแอฟริกำตะวันออก ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมำณ
ผลผลิตข้ำวสำลีเป็นอย่ำงมำก โดยอำศัยควำมร่วมมือระหว่ำงกลุ่มนักวิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำสำยพันธุ์ข้ำวสำลี
ที่มีควำมต้ำนทำนโรค Stripe rust มีระยะเวลำกำรดำเนิน กำรตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2559 ถึง มิถุนำยน 2563
โดยในปัจจุบันเริ่มกำรทดลองเพำะพันธุ์และผสมพันธุ์ข้ำวสำลีจำกประเทศสมำชิก เพื่อพัฒนำหำยีน ส์ที่มีควำม
ต้ำนทำนโรคในสภำพแวดล้อมต่ำงๆ โดยคำดว่ำ โครงกำรนี้จะช่วยลดปัญหำกำรระบำดโรค Stripe rust ในข้ำว
กำรผลิ ตข้ำวสำลี ช่วยเพิ่ มปริมำณผลผลิ ตและลดกำรใช้ส ำรเคมีในกำรกำจัดโรค เพื่อควำมปลอดภั ยของ
ผู้บริโภค สถำนที่ทำงำน และสิ่งแวดล้อม
กำรพัฒนำแอพลิเคชันบนมือถือเพื่อระบุชนิดของวัชพืชสำหรับชำวนำในกัมพูชำ
(Development of a weed identification mobile application for Cambodian rice farmers)
Associate Professor Daniel Tan, School of Life and Environmental Sciences

เนื่องจำกในปัจจุบันชำวนำกัมพูชำหันมำใช้วิธีกำรปลูกข้ำวโดยกำรหว่ำนเมล็ดมำกขึ้น ซึ่ง เป็นวิธีที่มี
โอกำสเกิดวัช พื ช ได้ม ำกกว่ำ วิธีแบบดั้งเดิม ดังนั้ นหำกปรำศจำกวิธี กำรจั ดกำรวัช พื ช ที่ เหมำะสม จะทำให้
เมล็ดข้ำวเกิดกำรปนเปื้อนและสูญเสียผลผลิตได้ ทั้งนี้ วัชพืชในนำข้ำวมีควำมหลำกหลำยมำก อีกทั้งวิธีกำร
จัดกำรวัชพืชแต่ละชนิดก็แตกต่ำงกัน ดังนั้นกำรระบุชนิด วัชพืช จึงมีควำมสำคัญ เพื่อให้สำมำรถเลือกวิธีกำร
กำจัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย งำนวิจัยนี้จัดทำเพื่อศึกษำข้อมูลวัชพืชในประเทศกัมพูชำ ในจังหวัดพระ
ตะบอง และตำแก้ว เพื่อรวบรวมและจัดทำแอพลิเคชันที่ใช้งำนบนมือถือ มีชื่อว่ำ ‘WeedID’ ซึ่งจะช่วยในกำร
ระบุชนิดวัชพืชและวิธีกำรควบคุม ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนำโปรแกรมโดยทำกำรสำรวจควำมคิดเห็นจำก
ชำวนำในเขตตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชำ ซึ่งได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก ทั้งนี้ โปรแกรมประกอบด้วยกำร
ระบุ ช นิ ดของวัช พื ช และวิธีกำรจั ดกำรเป็น ภำษำเขมร ผู้ วิจัย คำดว่ำแอพพลิ เคชัน นี้จ ะสำมำรถช่ว ยในกำร
ตัดสิน ใจและพัฒ นำวิธีกำรควบคุมวัชพืชในข้ำวได้ ดีขึ้น กำรพัฒ นำแอพลิเคชันนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจำก
IEWF และ Crawford Fund สำหรับกำรพัฒนำแอพลิเคชัน และ ACIAR สำหรับกำรลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
กำรพัฒนำแอพลิเคชันบนมือถือเพื่อระบุศัตรูพืชสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวในกัมพูชำ
(Development of a Pest ID mobile phone app for Cambodian mungbean farmers)
Isabel Sinclair-Hinchcliffe, School of Life and Environmental Sciences
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ปั ญ หำแมลง ศั ต รู พื ช -สั ตว์ และโรคเป็ น ปั ญ หำส ำคั ญ ในกำรผลิ ต พื ช ผลทำงกำรเกษตร แต่ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับกำรควบคุมศัตรูพืช -สัตว์ในกัมพูชำยังขำดควำมน่ำเชื่อถือ และกำรใช้ยำฆ่ำแมลงยังเป็นวิธีที่นิยมใช้กัน
โดยส่วนใหญ่ ซึ่งไม่ได้เป็นวิธีกำรที่ยั่งยืนนัก นักวิจัยจึงออกแบบและพัฒนำโปรแกรม เพื่อช่วยในระบุชนิดของ
ศัตรูพืชในต้นถั่วเขียวของกัมพูชำ เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถระบุชนิดของศัตรูพืชที่พบได้ อีกทั้งวิธีกำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพยั่งยืนและเชื่อถือได้ ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนำโปรแกรมโดยทำกำรสำรวจควำมคิดเห็น จำก
เกษตรกรในพื้นที่ โดยตัวโปรแกรมประกอบด้วยสองภำษำคือ ภำษำอังกฤษและภำษำเขมร
กำรทำควำมเข้ำใจข้อจำกัดในกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร: เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้รำยย่อยในเมืองสุลำเวสี
และบูเกนวิลล์
(Understanding constraints to agricultural development: smallholder cocoa farmers in
Sulawesi and Bougainville)
Professor David Guest, School of Life and Environmental Sciences
ได้รับเงินทุนจำก ACIAR มีระยะเวลำดำเนินโครงกำรตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2559 ถึงเดือนธันวำคม
2564 งำนวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มผลกำไรและคุณภำพชีวิตของครอบครัวเกษตรกรและชุมชนผู้ปลูกโกโก้
ในประเทศปำปัวนิวกินี ณ เมืองบูเกนวิลล์ ซึง่ เป็นเขตกำรปกครองตนเอง ที่กำลังฟื้นตัวจำกวิกฤติทำงสังคมและ
เศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้น ในปำปั ว นิ วกินี โดยเมืองเมืองบู เกนวิล ล์ เป็นแหล่ งปลู กโกโก้ที่ส ำคัญ โครงกำรนี้จะช่ว ย
สนั บสนุนและสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงชุมชนและภำคธุรกิจ เพื่อผลิตโกโก้ด้วยวิธีกำรจัดกำรที่ดี ช่วยเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงตลำดพรีเมี่ยม ในขณะเดียวกันจะส่งเสริมให้เกิดควำมเท่ำ เทียมทำงเพศ สุขภำพที่ดี
และสวัสดิภำพที่ดีของคนในชุมชน
กำรพัฒนำสุขภำพปศุสัตว์เพื่อควำมมั่นคงทำงอำหำรและโภชนำกำรในประเทศติมอร์-เลสเต
(Improving livestock health for food and nutrition security in Timor-Leste)
Johanna Wong, Sydney School of Veterinary Science / School of Life and Environmental
Sciences
กำรได้ รับ อำหำรที่ มี คุณ ภำพทำงโภชนำกำรต่ ำเป็ น สำเหตุ ส ำคั ญ ที่ ท ำให้ เกิด ภำวะขำดสำรอำหำร
ในแม่ แ ละเด็ ก ในประเทศติ ม อร์ -เลสเต แม้ ว่ ำภำคครั ว เรื อ นส่ ว นใหญ่ จ ะมี ก ำรเลี้ ย งสั ต ว์ แต่ ป ริม ำณกำร
รับประทำนอำหำรจำกสัตว์มีปริมำณต่ำ งำนวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรบริโภคแหล่งอำหำร
จำกสัตว์ โดยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก และวิธีกำรสนทนำกลุ่มจำกชำวบ้ำนในพื้นที่ จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำ
ชำวบ้ำนมีควำมต้องกำรที่จะบริโภคอำหำรจำกเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น แต่ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในกำรบริโภคผลิตภัณฑ์
จำกเนื้ อสั ตว์ คือ รำยได้ห มุน เวีย นในครอบครัวต่ ำ ปริมำณสั ตว์ป่ ว ยและล้ ม ตำยสู ง ส่ งผลต่ อ ปริม ำณสั ต ว์
ที่สำมำรถจำหน่ำยได้ไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลโดยตรงกับรำยได้ในครัวเรือนเนื่องจำกสัตว์เลี้ยงเหล่ำนี้เป็นรำยได้หลัก
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ของครอบครัว ทำให้ไม่สำมำรถรับประทำนเนื้อสัตว์เหล่ำนี้ได้และจะเก็บไว้เฉพำะเวลำมีงำนเลี้ยงสำคัญเท่ำนั้น
นอกจำกนี้ ยังพบว่ำกำรอำศัยห่ำงไกลจำกพื้นที่ป่ำหรือในพื้นที่ที่ไม่อนุญำตให้ล่ำสัตว์ ก็ส่งผลต่อปริมำณกำร
บริโภคเนื้อสัตว์ในครัวเรือนด้วย คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่ำ เพื่อเป็นกำรเพิ่มผลผลิตไก่ในติมอร์ -เลสเต กำรควบคุม
โรค Newcastle ในสั ตว์ปี ก น่ ำจะลดอุป สรรคดังกล่ ำวได้บำงส่ วน ผู้ วิจัยจึงได้จัดทำโปรแกรมกำรฉี ดวัคซี น
ป้องกันโรค อีกทั้งฝึกอบรมให้แก่ชำวบ้ำนในชุมชน จำกผลกำรดำเนินโปรแกรมดังกล่ำว พบว่ำ ครอบครัวที่สัตว์
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีกเป็นประจำ มีควำมถี่ในกำรบริโภคเนื้อไก่และไข่มำกขึ้น ข้อเสนอแนะที่ได้จำก
งำนวิจัยนี้ คือ กำรจัดทำนโยบำยและโปรแกรมออกแบบเพื่อพัฒนำควำมยั่งยืนเกี่ยวกับโภชนำกำรในครัวเรือน
โดยเน้นผู้หญิง กำรพัฒนำสุขภำพสัตว์และกำรผลิตสัตว์ในครัวเรือน โครงกำรนี้ได้รับเงินทุนจำก Australian
Agency for International Deveolment (AusAID) และ ACIAR
กำรพัฒนำสุขภำพสัตว์นำและผลผลิตกำรเพำะเลียงปลำทะเลในอินโดนีเซียและออสเตรเลีย
(Improving fish health and farm production in marine fish aquaculture in Indonesia and
Australia)
Associate Professor Joy Becker, School of Life and Environmental Sciences
งำนวิจั ย นี้ ได้รับ เงิน ทุน จำก ACIAR โดยใช้ระยะเวลำในกำรดำเนินโครงกำรทั้งสิ้น 4 ปี ตั้งแต่วัน ที่
1 กรกฎำคม 2556 ทั้งนี้เนื่องจำกกำรเพำะเลี้ยงปลำทะเลมีปริมำณเพิ่มขึ้นมำกในอินโดนีเซีย แต่ปลำกว่ำครึ่ง
ที่ เพำะเลี้ ย งตำยก่ อ นที่ จ ะมี ข นำดเหมำะสมส ำหรั บ กำรจ ำหน่ ำ ย อั ต รำกำรตำยที่ สู ง นี้ เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจำก
ควำมสำมำรถในกำรตรวจหำและจั ดกำรโรคที่ ไม่ เพียงพอ ดั งนั้นหำกฟำร์มเพำะเลี้ ยงปลำเหล่ ำนี้ มีวิธีกำร
ตรวจหำและกำรจั ด กำรโรคที่ มี ป ระสิ ท ธิภ ำพ จะสำมำรถช่ ว ยลดอั ต รำกำรสู ญ เสี ย ผลผลิ ต ได้ โครงกำรนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุโรคที่ส่งผลกระทบต่อปริมำณกำรผลิตสัตว์น้ำจำกกำรเพำะเลี้ยง จำกกำรศึกษำพบว่ำ
กลุ่ ม ที่ 1 ป ลำในบ่ อ ฟั ก ไข่ ทั้ ง หมดติ ด เชื้ อ Nervous necrosis virus1 (NNV) ส่ ง ผลให้ ป ลำมี รู ป ร่ ำ ง
ไม่สมประกอบ ทั้งนี้มีเพียงร้อยละ 9-30 ของปลำในกลุ่มนี้ที่มีกำรเติบโตไปสู่บ่อเลี้ยงอนุบำล กลุ่มที่ 2 ปลำใน
กลุ่ ม บ่ อ เลี้ ย งอนุ บ ำล พบว่ ำ มี ก ำรติ ด เชื้ อ NNV ในทุ ก ฟำร์ ม โดยกว่ ำ ครึ่ ง ของปลำในกลุ่ ม นี้ ติ ด เชื้ อ
Megalocytivirus2 และร้อยละ 67-100 ของปลำติดเชื้อปรสิตนอกตัวปลำ และกลุ่มที่ 3 ปลำโตเต็มวัย พบว่ำ
ในปลำป่วยส่วนใหญ่ติดเชื้อ Megalocytivirus และร้อยละ 30 ของปลำของปลำในกลุ่มนี้ติดเชื้อปรสิตนอก
ตัวปลำแม้มีกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่อง และยังพบโรคใหม่ที่ไม่สำมำรถระบุได้ ในปลำกลุ่มนี้อีกด้วยผลกำรดำเนิน
โครงกำรช่วยให้สำมำรระบุ โรคในสัตว์น้ำ ส่งผลให้สำมำรถจัดกำรโรคสัตว์ได้มีประสิทธิภ ำพลดปริมำณกำร
สูญเสียผลผลิตได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือจำกสหสำขำวิชำชีพ เพื่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรผลิตสินค้ำสัตว์น้ำด้วย
หมำยเหตุ: 1 Nervous necrosis virus (NNV) เป็นเชื้อก่อโรคในปลำ โดยปลำที่ติดเชื้อ จะมีอำกำรว่ำยน้ำผิดปกติ แบบไม่มีทิศทำงที่แน่นอนหรือควงสว่ำน
เนื่องจำกเชื้อไวรัสทำลำยประสำทตำและสมอง
2

Megalocytivirus เป็นโรคที่ก่อให้เกิดกำรติดเชื้อทั้งระบบ สร้ำงควำมเสียหำยให้กับไตและม้ำมของปลำ โดยเกิดเนื้อตำยและกำรบวมของเซลล์
เป็นโรคมีควำมเสี่ยงต่อควำมปลอดภัยทำงชีวภำพของออสเตรเลีย ส่งผลให้เกิดควำมสูญเสียของสัตว์น้ำในปริมำณสูง

ข้อคิดเห็นของสำนักงำนฯ
กำรสัมมนำนี้เป็ นกำรเผยแพร่ และแจ้งควำมคืบหน้ำผลงำนวิจัยที่ออสเตรเลี ยให้ กำรสนับสนุนด้ำน
งบประมำณและผู้เชี่ยวชำญด้ ำนกำยวิจัยกำรเกษตรสำขำต่ำงๆ ให้กับประเทศกลุ่ มหมำยในเอเชียแปซิฟิกและ
แอฟริกำโดยไม่ครอบคลุมประเทศไทย ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดควำมยำกจน ทั้งนี้ ออสเตรเลียเอง
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ก็ได้รับผลประโยชน์จำกโครงกำรวิจัย และพัฒนำเหล่ำนี้ด้วย เช่น กำรวิจัยพืชสำยพัน ธุ์ใหม่ๆ ซึ่งอำจนำมำปลูก
ในออสเตรเลียซึ่งมีท้องที่ที่มีสภำพภูมิอำกำศแบบเขตร้อน
ในอดีตออสเตรเลียเคยสนับสนุนโครงกำรในลักษณะนี้ให้แก่ไทยและก่อให้เกิดกำรพัฒนำกำรเกษตร
เขตร้ อ นในออสเตรเลี ย เช่ น ในปั จ จุ บั น กำรวิ จัย แนวใหม่ เน้ น กำรพั ฒ นำเทคโนโลยี โดยเฉพำะกำรสร้ำ ง
แอพพลิเคลั่นบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งแก่เกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนำ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ข องไทยอำจพิ จ ำรณำใช้ เป็ น แนวทำงในกำรพั ฒ นำกำรเกษตรแนวใหม่ ที่ มี ค วำมทั น สมั ย
เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้สำมำรถก้ำวข้ำมผ่ำนยุคกำรทำกำรเกษตรแบบเดิมๆ ต่อไปด้วย
สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รำ
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