
ขา้วเป็นพืชอาหารที�มีความสาํคญัทั �งทางเศรษฐกิจ 

และวฒันธรรมของประเทศไทยโดยกวา่ 60% ของ

เกษตรกร 13 ลา้นคนเป็นผูป้ลกูขา้ว ในพื �นที�กวา่ครึ�ง

ของพื �นที�เกษตรกรรม 312 ลา้นไรข่องประเทศ ขา้วเป็น

อาหารหลกัของคนไทย แตล่ะคนบรโิภคขา้วโดยเฉลี�ย 

115 กิโลกรมัตอ่ปี ในวฒันธรรมไทย มีวลี "กินขา้วกนั"  

เมื�อมีแขกมาเยี�ยมเยือน

ประเทศไทยเป็นหนึ�งในผูผ้ลิตและส่งออกขา้วอนัดบั

ตน้ๆของโลก การผลิตขา้วมีสดัส่วนประมาณ 15% 

ของ GDP การเกษตรของประเทศในปี 2561 

ประเทศส่งออกขา้วกว่า 10.3 ลา้นเมตริกตนั เป็นที�

สองรองจากอินเดีย ขา้วหอมมะลิไทย ไดร้บัการจัด

อนัดบัใหเ้ป็นหนึ�งในขา้วที�ดีที�สุดในโลกมาอย่างต่อ

เนื�องและภาคการผลิตขา้วของประเทศไดร้บัการ

อุปถัมภจ์ากราชวงศไทย

ประเทศไทย
และIRRI

สถาบนัวิจยัขา้วระหวา่งประเทศ (International Rice Research Institute - IRRI) เร�มิดาํเนินงานในปี 2503 โดย 

รว่มมือกบักรมการขา้วไทยในการปรบัปรุงการผลติขา้ว การปรบัปรุงพนัธุข์า้ว และการพฒันาบคุลากรของนกั 

วิจยัขา้วไทย

IRRI มีสาํนกังานใหญ่อย่ทู� ีเมืองลอสบนัยอส สาธารณรฐัฟิ ลปิปินสโ์ดยพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จกัรพนัธ์ 

เพญ็ศิร ิ ทรงเป็นอภิมนตรใีนองคค์ณะอภิมนตร ี (Board of Trustee) ชดุแรกของ IRRI พระบาทสมเดจ็พระบรม 

ชนกาธิเบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเดจ็พระนางเจา้สริกิิติ � พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ทรงสนพระทยัในการดาํเนินงานของสถาบนัฯ โดยเสดจ็พระราชดาํเนินเยือน IRRI 

ในโอกาสเสดจ็พระราชดาํเนินเยือนสาธารณรฐัฟิ ลปิปินสใ์นปี 2506 และในปี 2509 IRRI ไดต้ั �งสาํนกังานใน 

ประเทศไทย

ในปี 2517 รฐับาลไทย และ IRRI  ไดจ้ดัตั �งศนูยว์ิจยัและผกึอบรมรว่มสาํหรบัขา้วทนน �าํลกึ ซ �งึตอ่มาไดก้ลายเป็น 

ศนูยว์ิจยัขา้วปราจีนบรุ ีปัจจบุนัเป็นหน�งึในศนูยว์ิจยัขา้วทนน �าํลกึในศนูยว์ิจยัชั �นนาํของเอเชีย ในปี 2534 สมเดจ็ 

พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารเีสดจ็เย� ียม IRRI เป็นครั �งแรก ทรง 

เป็นองคส์กัขีพยานในการลงนามบนัทกึความเขา้ใจระหวา่งรฐับาลไทยกบั IRRI เพ�ือเสรมิสรา้งการวิจยัเก�ียว 

กบัขา้วทนน�าํและสนบัสนนุการพฒันาพนัธุ ์และเทคโนโลยีการผลติในภมิูภาค

ในปี 2539 IRRI ไดจ้ดัทาํเหรยีญทองเทิดพระเกียรติ (The International Rice Award ) ข�นึทลูเกลา้ฯถวาย พระบาท 

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เน�อืงในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 

เพ�ือเป็นการสดุดีและนอ้มรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท�ีทรงห่วงใยและอุทิศพระวรกายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชาวนาและพสกนิกร

ประเทศไทยเป็นหน�งึในผูส้นบัสนนุงบประมาณการวิจยัขา้วแก่ IRRI โดยบรจิาคเงินกวา่ 1,127,000 ดอลลาร์ 

สหรฐั ในระหวา่งปี 2540 ถึง 2560 ในปี 2558 รฐับาลไทยไดอ้นมุตัิใหบ้รจิาคเงิน 100,000 ดอลลารส์หรฐัตอ่ปี  

เพ� ือใชใ้นโครงการวิจยัและความรว่มมือระหวา่งกรมการขา้วกบั IRRI



IRRI มีจุดมุ่งหมายเพื�อปรบัปรงุวถิีชีวติและโภชนาการ ขจัดความยากจน ความหิวโหย 
และการขาดสารอาหารในกลุ่มผู้บริโภคข้าวเป็นหลัก การดาํเนินงานของ IRRI 
ช่วยปกป้องสุขภาพของชาวนา ผู้บริโภค 
และความยั�งยืนของสภาพแวดล้อมจากการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และส่งเสรมิการเสรมิสรา้งศักยภาพของผู้หญิงและสนับสนุนโอกาสแก่เด็กและเยาวชน
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ความร่วมมอืในปัจจุบนั

ความร่วมมอืในโครงการปรับปรุงพนัธุข้์าวระดบัภมูภิาค ในปี 2562 

กรมการขา้วไดเ้ป็นเจา้ภาพการประชมุ เร �อืง “Rice Genetic Solutions for Climate Resilience and 

Value Addition in ASEAN” เพ� ือเป็นการเตรยีมการทาํงานวิจยัรว่มกนัของกล่มุประเทศอาเซียนใน 

การปรบัปรุงพนัธุ์ ขา้วเพ� ือตอบสนองการเปลี�ยนแปลงของสภาพภมิูอากาศและการเพ� ิมมลูคา่ โดย 

รฐับาลแตล่ะประเทศใหก้ารสนบัสนนุทางนโยบาย และการจดัสรรทรพัยากร สว่น IRRI ทาํหนา้ท� ี 

ประสานงานกบัระบบงานวิจยัขา้วของประเทศตา่งๆ  เตรยีมวิธีการ รวมถงึจดัเตรยีมพนัธกุรรมขา้วให้ 

แตล่ะประเทศนาํไปปรบัปรุงพนัธุต์า้นทานในดา้นตา่งๆ ตามตอ้งการโดยมีเปา้หมายวา่โครงการ 

ปรบัปรุงพนัธุข์า้วแหง่ชาตขิองอาเซียนสามารถผลติขา้วเพ� ิมขึ �นได้ ปีละ 1.2-1.5%  เพ� ือตอบสนอง 

ความตอ้งการขา้วในอนาคต

โครงการเพ �มิประสิทธิภาพการผลิต 

และการลดภาวะโลกร้อนจากการทาํนาเพ �อืการพฒันาท�ยีั�งยนื (Thai Rice NAMA) 

เป็นความรว่มมือระหวา่ง IRRI กบักรมการขา้ว และพนัธมิตรอ� ืน ๆ ในภาครฐัและเอกชน ซ �งึกาํหนด 

เปา้หมาย 6 จงัหวดัในภาคกลาง ใชว้ิธีปลกูขา้วดว้ยเทคโนโลยีเพ� ิมประสทิธิภาพการผลติ และลด 

ภาวะโลกรอ้น โดยสง่เสรมิการทาํนาแบบเปียกสลบัแหง้  การปรบัระดบัพื �นท� ีนาโดยใชเ้ลเซอร์ รว่มกบั 

การจดัการท� ีเหมาะสมอ� ืนๆ

ความร่วมมอืดา้นวจิยัและพฒันาในปี 2559  กรมการขา้วและ IRRI ไดร้ว่มมือในการวิจยั และ 

พฒันาในดา้นตา่ง ๆ เชน่ การเปลี�ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ คณุภาพเมลด็ขา้ว ตลอดจนฝึกอบรมและ 

พฒันาบคุลากรของไทยท� ี IRRI ในเร �อืงเคร �อืงจกัรกลการเกษตร  ลกัษณะทางพนัธกุรรม การปรบัปรุง 

พนัธุ์ และ ชีวสารสนเทศศาสตร์   

ข้าวทนน�าํทว่ม ประเทศไทยไดป้รบัปรุงพนัธุข์า้วจากเชื �อพนัธุท์� ี IRRI พฒันาเป็นขา้วท� ีทนน �าํลกึ       

จนมีการรบัรองพนัธุเ์ป็น กข 45 ซ �งึเป็นพนัธุข์า้วทนน �าํลกึท� ีมีคณุภาพ การหงุตม้ดีและมีกล�นิหอม      

มีการผลติเมลด็พนัธุุข์ยายให ้ชาวนาถงึ 1,200 ตนั

การจดัการพชื ผลผลติขา้วของเกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคอ่นขา้งต�าํ 

เน� ืองจากมีขอ้จาํกดัมากมาย กรมการขา้วไดร้ว่มมือกบั IRRI แกไ้ขปัญหาดว้ยการปรบัปรุงการจดัการ 

วชัพืช การใชเ้คร�ืองหยอดเมลด็ และการจดัการธาตอุาหารเฉพาะพื�นท�ี (SSNM)

นวัตกรรมการเกษตร IRRI ไดท้าํงานรว่มกบัประเทศไทยเพ�ือปรบัเปลี�ยนวิธีการพ�ิมผลผลติ และ 

ลดผลกระทบตอ่ส�ิงแวดลอ้ม ซ�ึงรวมถงึการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก ลดการใชแ้รงงานการทาํ 

เกษตรแมน่ยาํสงู การสาํรวจพื�นท�ีปลกูและพื�นท�ีเสียหายระยะไกลดว้ยดาวเทียม และการปรบัระดบั 

พื�นท�ีีดว้ยเลเซอร ์เป็นตน้

ผลงานที�สําคัญ

ผลผลติขา้วเพิ�ม ตั �งแตปี่ 2503 IRRI ไดส้นบัสนนุรฐับาลใน

การรเิริ�ม  และลงทนุในการพฒันาการเกษตร การสง่เสรมิและ

โครงสรา้งพื �นฐานดว้ยการพฒันาพนัธุ ์และการจดัการพืช ซึ�ง

ประเทศไทยสามารถผลติขา้วไดเ้พิ�มเป็นสามเทา่ภายใน 60 ปีี

การวจิยัข้าวทนนํ�าลกึ 

ในชว่งปี 2513-2522 ประเทศไทยมีพื �นที�ปลกูขา้วทนนํ�าลกึกวา่ 

50 ลา้นไร ่ประเทศไทยรว่มกบั IRRI จดัตั �งโครงการความรว่ม

มือในการวิจยัขา้วทนนํ�าลกึขึ �นที�ศนูยวิ์จยัขา้วปราจีนบรุ ีซึ�งตอ่

มาไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นหนึ�งในศนูยวิ์จยัขา้วทนนํ�าลกึชั �นนาํ

ของเอเชีย

การวจิยัและพฒันาพนัธุข้์าว 

และเทคโนโลยีการผลติขา้วในสภาวะที�ไมเ่หมาะสมในการผลติ

ขา้วภายใต ้โครงการ CURE (Consortium for Unfavorable 

Rice Environments) ซึ�งเป็นโครงการที�จดัขึ �นเพื�อยกระดบั

ผลผลติของชาวนา โดยความรว่มมือกบักรมการขา้วและ

ศนูยวิ์จยัขา้วนครราชสมีา ปราจีนบรุ ีสพุรรณบรุ ีและ

อบุลราชธานี

การจดัการศัตรูพชือย่างยั�งยนื  

IRRI ไดใ้หก้ารสนบัสนนุ รฐับาลไทยในความพยายามที�จะ

ยบัยั �งการใชส้ารเคมีกาํจดั ศตัรูพืชดว้ยวิธีที�ไมถ่กูตอ้ง การใช้

สารเคมีกาํจดัแมลงผิดวิธีเป็นสาเหตหุลกัใหเ้พลี �ยกระโดดสี

นํ�าตาลระบาด ทั �งในประเทศไทยและภมิูภาคเอเชีย

์

พนัธุข้์าวทนดนิเคม็ ในปี 2560 

กรมการขา้วไดร้บัรองพนัธุข์า้ว กข 73 ที�มีความทนตอ่ดนิเคม็

เป็นพนัธุผ์สมที�มีเชื �อพนัธกุรรมทนดนิเคม็จากสายพนัธุข์อง IRRI 

กรมการขา้วไดข้ยายพนัธุแ์ละสง่เสรมิใหป้ลกูในพื �นที�ที�ไดร้บั

ผลกระทบจากดนิเคม็

การพฒันาบุคลากร  

ตั �งแตปี่ 2506 เป็นตน้มา IRRI ไดใ้หก้ารฝึกอบรมและศกึษาแก่

นกัวิจยัไทยมากกวา่ 950 คน




