ประเทศไทย
และIRRI
ข้าวเป็ นพืชอาหารที�มีความสําคัญทัง� ทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยกว่า 60% ของ
เกษตรกร 13 ล้านคนเป็ นผูป้ ลูกข้าว ในพืน� ที�กว่าครึง�
ของพืน� ที�เกษตรกรรม 312 ล้านไร่ของประเทศ ข้าวเป็ น
อาหารหลักของคนไทย แต่ละคนบริโภคข้าวโดยเฉลี�ย
115 กิโลกรัมต่อปี ในวัฒนธรรมไทย มีวลี "กินข้าวกัน"
เมื�อมีแขกมาเยี�ยมเยือน
ประเทศไทยเป็ นหนึ�งในผูผ้ ลิตและส่งออกข้าวอันดับ
ต้นๆของโลก การผลิตข้าวมีสดั ส่วนประมาณ 15%
ของ GDP การเกษตรของประเทศในปี 2561
ประเทศส่งออกข้าวกว่า 10.3 ล้านเมตริกตัน เป็ นที�
สองรองจากอินเดีย ข้าวหอมมะลิไทย ได้รบั การจัด
อันดับให้เป็ นหนึ�งในข้าวที�ดีท�ีสดุ ในโลกมาอย่างต่อ
เนื� องและภาคการผลิตข้าวของประเทศได้รบั การ
อุปถัมภ์จากราชวงศไทย

สถาบันวิจยั ข้าวระหว่างประเทศ (International Rice Research Institute - IRRI) เร�มิ ดําเนินงานในปี 2503 โดย
ร่วมมือกับกรมการข้าวไทยในการปรับปรุงการผลิตข้าว การปรับปรุงพันธุข์ า้ ว และการพัฒนาบุคลากรของนัก
วิจยั ข้าวไทย
IRRI มีสาํ นักงานใหญ่อย่ทู �ีเมืองลอสบันยอส สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์
เพ็ญศิริ ทรงเป็ นอภิมนตรีในองค์คณะอภิมนตรี (Board of Trustee) ชุดแรกของ IRRI พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ� พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง ทรงสนพระทัยในการดําเนินงานของสถาบันฯ โดยเสด็จพระราชดําเนินเยือน IRRI
ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ในปี 2506 และในปี 2509 IRRI ได้ตงั� สํานักงานใน
ประเทศไทย
ในปี 2517 รัฐบาลไทย และ IRRI ได้จดั ตัง� ศูนย์วิจยั และผึกอบรมร่วมสําหรับข้าวทนน�าํ ลึก ซ�งึ ต่อมาได้กลายเป็ น
ศูนย์วิจยั ข้าวปราจีนบุรี ปั จจุบนั เป็ นหน�งึ ในศูนย์วิจยั ข้าวทนน�าํ ลึกในศูนย์วิจยั ชัน� นําของเอเชีย ในปี 2534 สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเย�ียม IRRI เป็ นครัง� แรก ทรง
เป็ นองค์สกั ขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับ IRRI เพ�ือเสริมสร้างการวิจยั เก�ียว
กับข้าวทนน�าํ และสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิตในภูมิภาค
ในปี 2539 IRRI ได้จดั ทําเหรียญทองเทิดพระเกียรติ (The International Rice Award ) ข�นึ ทูลเกล้าฯถวาย พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เน�อื งในวโรกาสฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 50 ปี
เพ�ือเป็นการสดุดีและน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท�ีทรงห่วงใยและอุทิศพระวรกายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชาวนาและพสกนิกร
ประเทศไทยเป็ นหน�งึ ในผูส้ นับสนุนงบประมาณการวิจยั ข้าวแก่ IRRI โดยบริจาคเงินกว่า 1,127,000 ดอลลาร์
สหรัฐ ในระหว่างปี 2540 ถึง 2560 ในปี 2558 รัฐบาลไทยได้อนุมตั ิให้บริจาคเงิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
เพ�ือใช้ในโครงการวิจยั และความร่วมมือระหว่างกรมการข้าวกับ IRRI

ผลงานที� สํ า คัญ
ผลผลิตข้าวเพิ�ม ตัง� แต่ปี 2503 IRRI ได้สนับสนุนรัฐบาลใน
การริเริม� และลงทุนในการพัฒนาการเกษตร การส่งเสริมและ
โครงสร้างพืน� ฐานด้วยการพัฒนาพันธุ์ และการจัดการพืช ซึง�
ประเทศไทยสามารถผลิตข้าวได้เพิ�มเป็ นสามเท่าภายใน 60 ปี ี
การวิจยั ข้าวทนนํา� ลึก
ในช่วงปี 2513-2522 ประเทศไทยมีพนื � ที�ปลูกข้าวทนนํา� ลึกกว่า
50 ล้านไร่ ประเทศไทยร่วมกับ IRRI จัดตัง� โครงการความร่วม
มือในการวิจยั ข้าวทนนํา� ลึกขึน� ที�ศนู ย์วจิ ยั ข้าวปราจีนบุรี ซึง� ต่อ
มาได้รบั การยอมรับว่าเป็ นหนึง� ในศูนย์วจิ ยั ข้าวทนนํา� ลึกชัน� นํา
ของเอเชีย
การวิจยั และพัฒนาพันธุข์ า้ ว
และเทคโนโลยีการผลิตข้าวในสภาวะที�ไม่เหมาะสมในการผลิต
ข้าวภายใต้ โครงการ CURE (Consortium for Unfavorable
Rice Environments) ซึง� เป็ นโครงการที�จดั ขึน� เพื�อยกระดับ
ผลผลิตของชาวนา โดยความร่วมมือกับกรมการข้าวและ
ศูนย์วจิ ยั ข้าวนครราชสีมา ปราจีนบุรี สุพรรณบุรี และ
อุบลราชธานี
การจัดการศัตรูพชื อย่างยั�งยืน
IRRI ได้ให้การสนับสนุน รัฐบาลไทยในความพยายามที�จะ
ยับยัง� การใช้สารเคมีกาํ จัด ศัตรูพชื ด้วยวิธีท�ไี ม่ถกู ต้อง การใช้
สารเคมีกาํ จัดแมลงผิดวิธีเป็ นสาเหตุหลักให้เพลีย� กระโดดสี
นํา� ตาลระบาด ทัง� ในประเทศไทยและภูมภิ าคเอเชีย
พันธุข์ า้ วทนดินเค็ม ในปี 2560
กรมการข้าวได้รบั รองพันธุข์ า้ ว กข 73 ทีม� คี วามทนต่อดินเค็ม
เป็นพันธุผ์ สมทีม� เี ชือ� พันธุกรรมทนดินเค็มจากสายพันธุข์ อง IRRI
กรมการข้าวได้ขยายพันธุแ์ ละส่งเสริมให้ปลูกในพืน� ทีท� ไ�ี ด้รบั ์
ผลกระทบจากดินเค็ม
การพัฒนาบุคลากร
ตัง� แต่ปี 2506 เป็นต้นมา IRRI ได้ให้การฝึกอบรมและศึกษาแก่
นักวิจยั ไทยมากกว่า 950 คน

ความร่วมมือในปัจจุบนั
ความร่วมมือในโครงการปรับปรุ งพันธุข์ ้าวระดับภูมภิ าค ในปี 2562
กรมการข้าวได้เป็ นเจ้าภาพการประชุม เร�อื ง “Rice Genetic Solutions for Climate Resilience and
Value Addition in ASEAN” เพ�ือเป็ นการเตรียมการทํางานวิจยั ร่วมกันของกล่มุ ประเทศอาเซียนใน
การปรับปรุงพันธุ์ ข้าวเพ�ือตอบสนองการเปลี�ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเพ�ิมมูลค่า โดย
รัฐบาลแต่ละประเทศให้การสนับสนุนทางนโยบาย และการจัดสรรทรัพยากร ส่วน IRRI ทําหน้าท�ี
ประสานงานกับระบบงานวิจยั ข้าวของประเทศต่างๆ เตรียมวิธีการ รวมถึงจัดเตรียมพันธุกรรมข้าวให้
แต่ละประเทศนําไปปรับปรุงพันธุต์ า้ นทานในด้านต่างๆ
ตามต้องการโดยมีเป้าหมายว่าโครงการ
ปรับปรุงพันธุข์ า้ วแห่งชาติของอาเซียนสามารถผลิตข้าวเพ�ิมขึน� ได้ ปี ละ 1.2-1.5% เพ�ือตอบสนอง
ความต้องการข้าวในอนาคต
โครงการเพ�มิ ประสิทธิภาพการผลิต
และการลดภาวะโลกร้อนจากการทํานาเพ�อื การพัฒนาทย�ี �งั ยืน (Thai Rice NAMA)
เป็ นความร่วมมือระหว่าง IRRI กับกรมการข้าว และพันธมิตรอ�ืน ๆ ในภาครัฐและเอกชน ซ�งึ กําหนด
เป้าหมาย 6 จังหวัดในภาคกลาง ใช้วิธีปลูกข้าวด้วยเทคโนโลยีเพ�ิมประสิทธิภาพการผลิต และลด
ภาวะโลกร้อน โดยส่งเสริมการทํานาแบบเปี ยกสลับแห้ง การปรับระดับพืน� ท�ีนาโดยใช้เลเซอร์ ร่วมกับ
การจัดการท�ีเหมาะสมอ�ืนๆ
ความร่วมมือด้านวิจยั และพัฒนาในปี 2559 กรมการข้าวและ IRRI ได้รว่ มมือในการวิจยั และ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คุณภาพเมล็ดข้าว ตลอดจนฝึ กอบรมและ
พัฒนาบุคลากรของไทยท�ี IRRI ในเร�อื งเคร�อื งจักรกลการเกษตร ลักษณะทางพันธุกรรม การปรับปรุง
พันธุ์ และ ชีวสารสนเทศศาสตร์
ข้าวทนนา�ํ ท่วม ประเทศไทยได้ปรับปรุงพันธุข์ า้ วจากเชือ� พันธุท์ �ี IRRI พัฒนาเป็ นข้าวท�ีทนน�าํ ลึก
จนมีการรับรองพันธุเ์ ป็ น กข 45 ซ�งึ เป็ นพันธุข์ า้ วทนน�าํ ลึกท�ีมีคณ
ุ ภาพ การหุงต้มดีและมีกล�นิ หอม
มีการผลิตเมล็ดพันธุขุ์ ยายให้ ชาวนาถึง 1,200 ตัน
การจัดการพืช ผลผลิตข้าวของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยค่อนข้างต�าํ
เน�ืองจากมีขอ้ จํากัดมากมาย กรมการข้าวได้รว่ มมือกับ IRRI แก้ไขปั ญหาด้วยการปรับปรุงการจัดการ
วัชพืช การใช้เคร�ืองหยอดเมล็ด และการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื�นท�ี (SSNM)
นวัตกรรมการเกษตร IRRI ได้ทาํ งานร่วมกับประเทศไทยเพ�ือปรับเปลี�ยนวิธีการพ�ิมผลผลิต และ
ลดผลกระทบต่อส�ิงแวดล้อม ซ�ึงรวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้แรงงานการทํา
เกษตรแม่นยําสูง การสํารวจพื�นท�ีปลูกและพืน� ท�ีเสียหายระยะไกลด้วยดาวเทียม และการปรับระดับ
พื�นท�ีดว้ ยเลเซอร์ เป็ นต้น
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IRRI มีจุดมุ่งหมายเพื�อปรับปรุงวิถีชีวติ และโภชนาการ ขจัดความยากจน ความหิวโหย
และการขาดสารอาหารในกลุ่มผู้บริ โภคข้าวเป็ นหลัก การดําเนิ นงานของ IRRI
ช่วยปกป้ องสุขภาพของชาวนา ผู้บริ โภค
และความยัง� ยืนของสภาพแวดล้อมจากการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และส่งเสริมการเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงและสนั บสนุ นโอกาสแก่เด็กและเยาวชน
August 2020

