กัมพูชา ดึง อีรี่ (IRRI) วางยุทธศาสตรขาว ๑๐ ป จากนี้
สวนการตางประเทศ
สํานักยุทธศาสตรการเกษตร วิจัยประเมินผล และสงเสริมกิจการพิเศษ
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ

เมื่ อวันที่ 21 กุมภาพั นธที่ผานมา ไดมีการพบหารือระหวางเจาหน าที่อาวุโสดานการเกษตรของ
กัมพูชา กับคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (International Rice Research Institute) หรือที่เรียก
กันโดยทั่วไปวา “อีรี่ (IRRI)” ณ สํานักงานใหญของ IRRI (ประเทศฟลิปปนส) เพื่อหารือแนวทางเพิ่มปริมาณ
การผลิตขาวของกัมพูชาในชวง 10 ป ขางหนา
โดย Mr. Ngin Chhay ผูอํานวยการกรมการขาว สํานักงานอํานวยการกระทรวงเกษตร ป าไม และ
ประมง ของกัมพูชา (GDA) ชี้วา สิ่งสําคัญที่สุดของกัมพูชาในเวลานี้ คือ การพัฒนาระบบเมล็ดพันธุและพันธุ
ขาวที่สามารถเพาะปลูกไดในพื้นที่แหงแลง น้ําทวม และสภาพการณที่มีความไมเหมาะสมอื่นๆ จากผลของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปจจุบัน IRRI ไดใหการชวยเหลือกัมพูชาในเรื่องดังกลาว ผาน “โครงการเรงรัดใหเกษตรกรรายยอย
ของกัมพูชาปรับ เปลี่ยนใชพันธุขาวที่มีความทนทานตอสภาวะแวดลอมที่ไมเหมาะสม” (Accelerating the
Adoption for Stress-Tolerant Varieties by Smallholder Farmers in Cambodia) หรื อ “โครงการ
ASTV” ซึ่งไดรับการสนับสนุนการดําเนินโครงการจากองคกรเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา
(United States Agency for International Development : USAID) โดย Dr.Abdelbagi Ismail หั ว หน า
โครงการปรับเปลี่ยนการใชพันธุขาวที่มีความทนทานตอสภาวะแวดลอมที่ไมเหมาะสมประจําภูมิภาคแอฟริกาและ
เอเชียใต ของ IRRI และหัวหนาโครงการ ASTV เชื่อมั่นวา การขยายผลการดําเนินงานตามโครงการดังกลาวใน
กัมพูชา จะประสบผลสําเร็จเชนเดียวกับที่ดําเนินการในเอเชียใต สามารถสรางความเปนอยูที่ดีใหกับชาวนา
กัมพูชา และสรางความมั่นคงดานอาหารในกัมพูชา
ทั้ งนี้ IRRI ได นํ าระบบควบคุ มทางไกลดว ยระบบเรดาร (Remote sensing-based Information
and Insurance for Corps in emerging economies) หรื อ “โครงการ RIICE” มาเพิ่ ม การอํ านวยความ
สะดวกในการติดตามการดําเนินโครงการกระจายเมล็ดพันธุและปรับเปลี่ยนใชพันธุขาวใหเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ โดยใชระบบเรดารในการตรวจติดตามผลการเพาะปลูกขาวในทุกรอบการผลิต ซึ่ง Dr.Nasreen Khan
หัวหนาหองปฏิบัติ GIS ของ IRRI ใหขอมูลวา ระบบเรดารจะสงรายงานขอมูลใหทราบทุกรอบระยะเวลา ๑๒
วัน เพื่อการนําไปวิเคราะห วางแผน ปรับปรุงการดําเนินงาน รวมถึงการคาดการณปริมาณผลผลิตที่จะไดรับ
นอกเหนือจากนี้ Dr.Yoichiro Kato นักวิช าการดานพื ชไรของ IRRI ชี้วา นอกจากการดําเนิน การ
ปรับปรุงระบบเมล็ดพันธุ และนโยบายที่จะชวยสนับสนุนการดําเนินการดังกลาว จําเปนจะตองมีการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติในการจัดการไรนาของเกษตรกรควบคูไปดวย โดยเฉพาะการจัดการเพาะปลูกพืชและธาตุอาหารในดิน
หากตองการจะเพิ่มผลผลิตใหไดสูงสุด

กัมพูชา ดึง อีรี่ (IRRI) วางยุทธศาสตรขาว ๑๐ ป จากนี้ (ตอ)
โดยในชวงหลายปที่ผานมา IRRI ไดทํางานรวมกับสถาบันคนควาวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรของ
กั ม พู ช า (Cambodian Agricultural Research and Development Institute) หรื อ “CARDI” ในการ
ปรับปรุงพัฒนาพันธุขาว และประเมินผลจากการใชวิธีปฏิบัติในการจัดการไรนาที่ดีที่สุด ควบคูไปกับการใช
พันธุขาวที่ไดรับการปรับปรุงพัฒนาขึ้นใหมในการผลิตขาว ในแปลงสาธิต ๑๙๒ แหง พบวา การปลูกขาวโดย
ใชพันธุขาวที่ไดรับการปรับปรุงพัฒนาพันธุขึ้นใหม ควบคูกับการใชวิธีปฏิบัติในการจัดการไรนาที่ดีที่สุด ใน
การจัดการธาตุอาหาร และการจัดการควบคุมแมลงศัตรูพืช สามารถชวยเพิ่มปริมาณผลผลิตและรายไดสุทธิ
ของเกษตรกร
ในเรื่องนี้ Mr. Ngin Chhay เห็นวา กัมพูชาตองการความชวยเหลือจาก IRRI ในการพัฒนาวิธีปฏิบัติ
“การจัดการแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)” และการนําวิธีการดังกลาวไปใชในทางปฏิบัติ โดยในชวงที่
ผานมาเกษตรกรกัมพูชาโดยทั่วไป ยังมีการวิเคราะหโรคขาวบางอยางผิดพลาด และมักใชสารเคมีปองกันจําจัด
โรคแมลงศัตรูพืชอยางไมถูกตอง ขาดประสิทธิภาพ ซึ่ง IRRI ไดใหการชวยเหลือกัมพูชาเรื่องนี้ผาน “โครงการ
จัดการแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมสําหรับการเพาะปลูกขาวในกัมพูชา
(IRRI-led Ecologically-based Participatory IPM Package for rice in Cambodia Project)”
H.E. Ty Sokhun รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร ปาไม และประมง ของกัมพูชา ชี้วา “การ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยี” กําลังเปนสิ่งที่มีบทบาทความสําคัญเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ ตอการที่
กั มพู ช าจะก า วขึ้ น มาเป น ผู ส งออกข าวรายใหญ โดยเฉพาะการจัดการขนสงและแปรรูป ผลผลิต ซึ่ง Engr.
Martin Gummert ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการใชเครื่องจักรกลการเกษตรของ IRRI
ไดใหขอมูลในเรื่องนี้วา IRRI ไดใหการชวยเหลือกัมพูชาดานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมาตั้งแต ป ค.ศ. 2005
อาทิ เครื่องเกี่ยวนวดขาว เครื่องอบลดความชื้นแบบกระบะ เครื่องวัดระดับเลเซอร ระบบการเก็บรักษาแบบ
ปดมิดชิด และที่เกี่ยวของอื่นๆ
ทั้งนี้ ในป ค.ศ. ๒๐๑๖ ที่ผานมา ไดครบรอบ ๓๐ ป ของการรวมมือระหวางรัฐบาลกัมพูชา และ
IRRI ในการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาอุตสาหกรรมขาวของกัมพูชา
อนึ่ง กอนหนาการพบหารือระหวางคณะเจาหนาที่อาวุโสดานการเกษตรของกัมพูชา กับคณะนักวิจัย
ของ IRRI ดังกลาว คณะเจาหนาที่อาวุโสดานการเกษตรของกัมพูชา นําโดย H.E. Ty Sokhun ไดมีโอกาสเขาพบ
หารือกั บ H.E. Emmanuel Pinol รัฐ มนตรีวาการกระทรวงเกษตรของฟลิป ปน ส ณ กรุงมะนิ ล า ดว ยการ
สนับสนุนจากโครงการ ASTV เพื่อศึกษาดูงานระบบเมล็ดพันธุของฟลิปปนส และไดรวมลงนามแลกเปลี่ยน
ทางการคาระหวางกัน โดยฟลิปปนสตกลงจะนําเขาขาวจากกัมพูชา และกัมพูชาจะนําเขาเนื้อไกและเนื้อหมู
จากฟลิปปนส

ที่มา : http://news.irri.org/2017/02/cambodia-and-irri-discuss-strategies.html (สืบคนวันที่ 1 มีนาคม ๒๕๖๐)

