ทาไมจึงต้ องปฏิรูป
การวิจัยข้ าวไทยจาเป็ นต้ องเพิ่มสมรรถภาพ ผลการวิจัยต้ องได้
มาตรฐานสากล มีความน่ าเชื่อถือ ที่ทาให้ ชาวนาไทยและผู้บริโภคได้
ประโยชน์ ระบบผลิตสามารถแข่ งขันได้ สร้ างมูลค่ า และผลกระทบด้ าน
เศรษฐกิจ และสังคมมากกว่ านี ้
• มีโจทย์วิจยั ส่วนใหญ่ที่ไม่ชดั เจน ขาดการเชื่อมโยงสูเ่ ป้าหมายการพัฒนา
• การวิจยั ไม่สามารถแก้ ปัญหาของผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียได้ ตามที่ควรเป็ น
• มีการวิจยั ที่ไม่สอดคล้ องกับปั ญหาที่จาเพาะของเทคโนโลยีการเกษตร ขาดการ
กาหนดสถานการณ์หรื อพื ้นที่ ที่จะทาให้ งานวิจยั มีผลใช้ ได้ จริ ง ขาดความเชื่อมต่อกับ
การบริ การ

ปฏิรูปอะไร
• นักวิจัย เพื่อ
เพิ่มความสามารถ คุณภาพ และประสิทธิภาพของนักวิจยั ปรับวิธีคดิ ของนักวิจยั ทาให้ นกั วิจยั เข้ าใจปัญหาของข้ าวและชาวนา
รวมทังความต้
้
องการของผู้มีสว่ นได้ เสียทัง้ ชาวนา ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคได้ อย่างแท้ จริง

• องค์ กร/สถาบันที่กากับดูแลนักวิจัยและงานวิจัย เพื่อ
• ทาให้ งานวิจยั ข้ าวมีประสิทธิภาพสูง คุ้มค่า ใช้ ประโยชน์ได้ ตอบโจทย์ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย มีมาตรฐานอยูใ่ นระดับสากล และเป็ นที่
ยอมรับงานวิจยั เป็ นแรงหนุนระบบการผลิต
• พัฒนาความสามารถของนักวิจยั ข้ าว และสร้ างเสริมสนับสนุนให้ นกั วิจยั ข้ าวทางานได้ เต็มที่
• สร้ างนักวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ มีทกั ษะ และเพียงพอกับความต้ องการ สามารถสร้ างผลงานวิจยั ที่นา่ เชื่อถือและแก้ ไขปัญหาของ
อุตสาหกรรมข้ าวได้ จริง
• มีกลไกการตรวจสอบประสิทธิภาพของงานวิจยั ควบคูก่ บั การสร้ างแรงจูงใจแก่นกั วิจยั
• สร้ างโครงสร้ างพื ้นฐาน การจัดการกาลังคน อุปกรณ์วิจยั และการนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ เป็ นต้ น
• สื่อสารความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในอุตสาหกรรมข้ าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ กาหนดโจทย์วิจยั ได้ อย่างเหมาะสม

• การวางแผนงานวิจัยข้ าว ที่
• สามารถตอบโจทย์ได้ อย่างจริงจัง
• มีจดุ มุง่ หมายที่ชดั เจน ทาให้ สามารถจัดลาดับความสาคัญของโครงการวิจยั ข้ าวได้
• มีระบบที่มีประสิทธิภาพในการประเมินโครงการวิจยั ข้ าวได้ อย่างถูกต้ อง

ปฏิรูปอย่ างไร
เสนอให้ มี “คณะกรรมการวิจัยข้ าวแห่ งชาติ (กวข.)” ดูแล 3 ด้ าน
• คน
• นักวิจยั จะต้ องเข้ าใจโจทย์ และสามารถทาการวิจยั เพื่อตอบโจทย์ได้ ; ต้ องมีการพัฒนาและบริหารนักวิจยั อย่างมี
ประสิทธิภาพทังจ
้ านวนและคุณภาพ
• เกษตรกร และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่นๆต้ องเชื่อว่างานวิจยั ที่ดี มีคณ
ุ ภาพ มีความสมเหตุสมผล งานวิจยั ส่งมอบสู่
ระบบการผลิตได้ ทนั เวลา จะสามารถช่วยแก้ หรื อ บรรเทาปั ญหาให้ กบั เขาได้ นัน่ คือ เกษตรกร และอุตสาหกรรม
ข้ าวไทยจะอยู่แยกกับงานวิจัยและบริการไม่ ได้ !

• การบริหารจัดการองค์ กรที่เกี่ยวข้ องกับการวิจัยข้ าว ทาให้ เกิด
• กลไกที่ดีสาหรับการประสานงานระหว่างองค์กรที่ทางานวิจยั และที่ให้ บริการถึงเกษตรกร ผู้บริโภค
• สภาพการทางานที่เป็ นระบบ ทาให้ มีการแบ่งภาระหน้ าที่ให้ แต่ละหน่วยวิจยั มีโจทย์ พื ้นที่ ประเด็นที่รับผิดชอบ
ชัดเจน แหล่งที่มาของทรัพยากรและการบริหารชัดเจน
• มีประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และกับโลกภายนอก ทังในและนอกประเทศ
้

• การเงิน
ควรจัดตังกองทุ
้
นเพื่อการวิจยั และพัฒนาข้ าวไทยบริหารโดย กวขท. ? อาจเป็ นร้ อยละ 1.5-2.0 ของมูลค่าข้ าว
รวม ทังตลาดในประเทศและส่
้
งออก โดยมีงบประมาณเป็ นรอบๆละ 4- 5 ปี เพื่อให้ เกิดความต่อเนื่อง (พูดถึงงบวิจยั ข้ าว ปี
ละ  3,000 – 5,000 ล้ านบาท)

วิจัยอะไร ?
 คาถามเรื่องวิจัยอะไร ? ผูกกันแน่ นกับคาถามว่ า วิจัยทาไม ? ต้ องถามว่ า ถ้ าไม่
วิจัยแล้ วจะเกิดอะไรขึน้ ? ประเทศไทยจะเสี่ยงกับการเผชิญสภาวะอย่ างไร ?
 วิจัยเพื่อบริการ ; วิจัยเพื่อสร้ างความรู้ ท่ ที าไปใช้ ประโยชนืได้
ทาให้ เกษตรกรเก่ง เกษตรกรมีเทคโนโลยีให้ เลือกใช้ มีข้อมูลสนับสนุนพร้ อม เพื่อ
เลือกใช้ และเข้ าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยีที่จาเป็ นต้ องใช้ ไม่เฉพาะแต่พนั ธุ์
ข้ าว แต่เทคโนโลยีการจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต ; วิจยั ตอบสนองตลาด เพื่อให้
ผู้บริ โภคได้ สินค้ ามีคณ
ุ ภาพทังด้
้ านโภชนาการ และรสชาติ ราคายุติธรรม

วิจัยอะไร ?
 ประเด็นวิจัยอะไร?
- ประเด็น คือ การวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ! หรื อ วิจยั ตอบโจทย์ภาคการผลิตนาไปใช้ ประโยชน์ได้
• วิจัยประเด็นที่ตอบโจทย์ แก้ ปัญหา (problem solving)

Fundamentals

Applied research

Frontiers

 วิจัยเพื่อสร้ าง พัฒนา ปรับปรุ ง ปรับเปลี่ยน เทคโนโลยีให้ เกษตรกร ผู้ประกอบการ
ได้ ใช้
- แก้ ปัญหาเฉพาะในพื ้นที่ (นาแปลงเล็ก, กลาง, ใหญ่, พื ้นที่ระดับหมู่บ้าน, ใหญ่กว่า
หมู่บ้าน)
- ป้องกันปั ญหา
- ผดุงความยัง่ ยืน ปกป้องอนาคต
 วิจัยเพื่อตอบโจทย์ ท่ เี ป็ น “ประเด็น issues” ของพืน้ ที่ ภูมภิ าค ประเทศ
- ความยากจน
- สภาพแล้ ง น ้าท่วม ภัยพิบตั ิ โรคระบาด
- สร้ างเสถียรภาพให้ เศรษฐกิจครัวเรื อน ลดระดับความเสี่ยงของเกษตรกร ผดุงความ
ยัง่ ยืนอาชีพการทานา
- ก้ าวข้ ามกับดักรายได้ ปานกลาง

จะปฏิรูป/ ปรั บปรุ งกันอย่ างไร ?
คาถามที่สาคัญ
เราจะปฏิรูปการวิจยั ข้ าวให้ “เก่ง” มีประสิทธภาพ ; แก้ ปัญหา ตอบโจทย์ได้ ทนั การ ;
เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั ระบบการผลิต ; แข่งขันได้ ได้ อย่างไร?
ดัดแปลงทฤษฎี 3 M :- man, money, management ย้ อนศร !
• Management : ดูเรื่ ององค์กรที่รับผิดชอบและการบริ หารองค์กร
• Man : ดูเรื่ องกาลังคนวิจยั หรื อนักวิจยั ให้ มีความสามารถด้ านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และเข้ าใจประเด็นทางสังคม ให้ ทางานได้ ดี ให้ ทางานเพื่อตอบโจทย์ได้ ;
มีความมัน่ ใจสื่อสารได้ ดีกบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
• Money : ดูเรื่ องเงินและทรัพยากร / โครงสร้ างพื ้นฐาน อาคารสถานที่
ห้ องปฏิบตั ิการ พื ้นที่ทดลอง เครื่ องมือ การเก็บรักษาเชื ้อพันธุกรรม ที่ต้องใช้ ในการ
วิจยั ฯลฯ

องค์ กรที่รับผิดชอบการวิจัยข้ าวและการบริหารองค์ กร :
เราจะเสนอให้ ปรั บเปลี่ยนหรื อปฏิรูปอย่ างไร ?
กรมการข้ าว
• จานวนศูนย์วิจยั สถาบันวิจยั มีมาก ? มีน้อย ? มีความพร้ อม ? มีข้อจากัด หรื อไม่มี ?
• สร้ างความร่วมมือ, synergize กับหน่วยงานอื่นอย่างไร ?
• กาลังคนที่เป็ นนักวิจยั ประจาศูนย์ใหญ่ ศูนย์เล็ก ควรมีเท่าไหร่ คุณวุฒิและประสบการณ์ของ
นักวิจยั
• ระบบบริ หารบุคลากรการผูกมัดกาลังคน และทรัพยากร เพื่อดาเนินการวิจยั ระยะยาว (longterm commitment) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (public accountability)
มหาวิทยาลัย
• ทาได้ จริ ง ? ทาได้ ผล? ทาแล้ วเกิดประโยชน์? ข้ อจากัดคืออะไร ?
• เชื่อมต่อกับระบบวิจยั หลักได้ อย่างไร ?
• มีกี่ lab ถึงจะพอดี 20 ? กี่ความเชี่ยวชาญ ; ประเด็นเรื่ องกาลังคน เวลา และความรับผิดชอบ
ใครจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน ?
• ระบบบริ หารบุคลากรการผูกมัดกาลังคน และทรัพยากร เพื่อดาเนินการวิจยั ระยะยาว (longterm commitment) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (public accountability)

องค์ กรที่รับผิดชอบการวิจัยข้ าวและการบริหารองค์ กร :
เราจะเสนอให้ ปรั บเปลี่ยนหรื อปฏิรูปอย่ างไร ?
สวทช.
• ทาได้ จริ ง ? ทาได้ ผล? ทาแล้ วเกิดประโยชน์ ? ข้ อจากัดคืออะไร ?
• เชื่อมต่อกับระบบวิจยั หลักได้ อย่างไร ?
• ระบบบริ หารการผูกมัดกาลังคน และทรัพยากร เพื่อดาเนินการวิจยั ระยะยาว
(long-term commitment)
บริษัทเอกชน (ข้ าวลูกผสม, วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ )
• ทาได้ จริ ง ? ทาได้ ผล, ทาแล้ วมีรายได้ ? ได้ ประโยชน์ ? ใครได้ ประโยชน์ ? กระจายผลประโยชน์
ต่อส่วนรวมอย่างไร (exclusive vs inclusive!)
• ข้ อจากัดคืออะไร ?
• กลไลสร้ างความเชื่อมต่อกับงานวิจยั ในระบบสาธารณะอย่างไร ?
รัฐ : วิจยั – พื ้นฐาน - ครึ่งทาง
เอกชน : รับช่วงวิจยั ต่อเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
• ประเด็นวิจยั เพื่อสาธารณะประโยชน์ : วิจยั ครึ่งทางเพื่อส่งมอบเชิงพาณิชย์ (public research
vs semi-proprietary vs proprietary)

กาลังคนวิจัย
• นักวิจยั ข้ าว คุณวุฒิ, วัยวุฒิ, ประสบการณ์, เวลา
• กลไกการสร้ างนักวิจยั ข้ าวรุ่นใหม่ หรื อทดแทน สร้ างแบบเด็ดๆ เพื่อทางานด้ วย
เทคโนโลยี เครื่ องมือใหม่ แบกภาระรับผิดชอบได้ ทงด้
ั ้ านวิทยาศาสตร์ และสังคม

• ประเด็นการบูรณาการการวิจยั กับการสร้ างนักวิจยั ! Demand push หรื อ supply
pull ?
• ต้ องการนักวิจยั ข้ าวประเภทไหน ? เชี่ยวชาญอะไร ? จานวนเท่าไหร่ ? มีแผนไหม ?
ใครทา ?
• ประเด็นการบริ หารนักวิจยั ข้ าว ?
• ประเด็นค่าตอบแทนนักวิจยั ข้ าว ?

เงินวิจัยข้ าว
• เท่ าไหร่ ?
1.5 % GDP ข้ าว ?
(เฉพาะมูลค่าข้ าวเปลือก หรื อ มูลค่าข้ าวตลอดทังห่
้ วงโซ่การผลิต –
การกระจายสินค้ า และการบริ โภค)
2.0 % GDP ข้ าว ?
หรื อมากกว่า (3,000 – 5,000 ล้ านบาท หรื อมากกว่า ?)

• น้ อยกว่ านีไ้ ด้ ไหม ? ต้ องถามกลับว่ า จะเอาอะไรมาเสี่ยง ? ความมั่นคงอาหาร ?
เศรษฐกิจฐานราก ? การตอบสนองผู้บริโภค ?
• เอาเงินมาจากไหน ?
มาจากผู้ได้ รับประโยชน์จากข้ าวรัฐบาล
- ผู้บริ โภค
- จ่ายแล้ วทางอ้ อม
- ผู้ผลิต (ชาวนา) - จ่ายแล้ ว ทางอ้ อม
- ผู้สง่ ออก
- ค่าธรรมเนียม, ฯลฯ

• ได้ เงินแล้ วบริหารอย่ างไร?
“สานักงานบริ หารกองทุนการวิจยั ข้ าวไทย” ควรมีได้ แล้ วหรื อยัง? หรื อ ไม่จาเป็ นต้ องมี?
Division of labor การมอบหมายหน้ าที่, บทบาทในการวิจยั
program based, project based
• งบลงทุน vs งบดาเนินการ (???)

