บทสรุปสําหรับผูบริหาร

โครงการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการ
มหาชน) รอบ 3 ป (พ.ศ. 2555-2557)
เปาหมายหลักของโครงการวิจัยนี้ คือการประเมินผลการทํางานของ สวก. ในรอบสามป (พ.ศ.
2555-2557) แตเนื่องจากโครงการนี้ทําคูขนานไปกับ “โครงการศึกษาและประเมินเพื่อกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานของ สวก. ในทศวรรษหนา” ซึ่งครอบคลุมชวงที่กวางกวา ในบางสวนที่โครงการดังกลาวมีขอมูล
ที่เปนประโยชน ก็จะนํามาใชในรายงานนี้ดวย
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) หรือ สวก. ไดกอตั้งขึ้นเปนองคการมหาชน
ในกํากับของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สํานักงานการ
พัฒนาการวิจัยการเกษตร พ.ศ. 2546 และเริ่มดําเนินการมาตั้งแตเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2546 รวม
เปนเวลากวา 11 ป โดยใชเงินจากกองทุนพัฒนางานวิจัยการเกษตรและบุคลากร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ จํานวน 3,000 ลานบาท และจากดอกผลที่ไดจากเงินทุนจํานวนนี้ โดยในระยะแรก สวก. ไมไดรับ
การจัดสรรงบเพิ่มเติมจากรัฐบาลเลย แตในรอบ 3 ปนี้ (ปงบประมาณ 2555-2558) จากการที่รัฐบาลไดมี
แนวทางการสนับสนุนการวิจัยของประเทศอยางบูรณาการ
โดยจัดสรรงบวิจัยมุงเปาของประเทศผาน
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไปยังองคกรสนับสนุนการวิจัยของประเทศอีก 6 องคกร 3 ซึ่งมา
รวมตัวกับ วช. ตั้งเปนเครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ (คอบช.) เพื่อบริหารงานวิจัยมุงเปาของ
ประเทศไมใหซ้ําซอนกัน ซึ่งในชวงแรก คอบช. ไดแบงงานโดยมอบหมายให สวก. บริหารจัดการงานวิจัย
มุงเปาดานขาวของประเทศ และตอมาไดขยายใหดูแลงานวิจัยมุงเปาในดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตร
ในปจจุบัน สวก. ทําหนาที่บริหารจัดการงานวิจัยมุงเปารวม 6 ดานคือ ขาว ปาลมน้ํามัน อาหาร สมุนไพร/
อาหารเสริม/สปา พืชสวน และสัตวเศรษฐกิจ โดยมีงบที่ไดรับการจัดสรรผาน วช. ในสวนนี้ สูงถึงประมาณ
สองเทาของงบที่ สวก. สนับสนุนงานวิจัยจากเงินกองทุนของ สวก. เอง
ที่ผานมา สวก. ไดกําหนดพันธกิจหลักเอาไวสามประการ คือ
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ในชวงแรกประกอบดวย 6 องคกร ไดแก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) อันไดแก สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.)
สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(สวก.) สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.) จึงมีชื่อยอที่ไมเปนทางการวา 5ส. 1ว. และตอมาไดเพิ่มสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เขามาอีกหนึ่งองคกร

iii

1. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยดานการเกษตร (กอนป 2555 สวนใหญจะระบุวา
“สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยดานการเกษตรเชิงพาณิชย”)
2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยการเกษตร
3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขอมูลและสารสนเทศเพื่อเปนศูนยกลางขอมูล
สารสนเทศดานการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย
ในป 2555 สวก. ไดขยายขอบเขตงานดานการสนับสนุนงานวิจัยของ สวก. จากที่เคยให
ความสําคัญแตการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพาณิชย (ในความหมายที่แคบที่สุด คือเปนงานวิจัยที่จะนํารายได
กลับมาสู สวก.) 4 มาเปนการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพาณิชย เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย ตามสัดสวนใน
การจัดสรรงบประมาณ 60:30:10 ซึ่งถือวาเปนความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญมากครั้งหนึ่งในชวงปลาย
ทศวรรษแรกของ สวก.
และในชวงกลางป 2557 สวก. ไดหันมาเนนการสนับสนุนงานวิจัยในสามดานคือ (1) งานวิจัย
เรงดวนเพื่อแกปญหาเฉพาะหนา (2) งานวิจัยตามเปาหมายเชิงนวัตกรรม และ (3) งานวิจัยตามเปาหมาย
เชิงยุทธศาสตร (เชน ในดานความสามารถในการแขงขัน ดานเทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงาน และดาน
สิ่งแวดลอม)
การประเมินผลการดําเนินงานของ สวก. ตาม 3 พันธกิจหลัก
ก. พันธกิจดานการสนับสนุนทุนวิจัยดานการเกษตร ประกอบดวยงานสองสวนคือ (1) โครงการที่
สวก. สนับสนุนในทศวรรษที่ผานมา และ (2) โครงการมุงเปาของประเทศ (ผาน วช./คอบช.) ตั้งแตป 2555
เปนตนมา
ก.1 โครงการที่ สวก. สนับสนุนในทศวรรษที่ผานมา
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โดยเฉพาะอยางยิ่งงานวิจยั ที่จะนํารายได จากทรัพยสินทางปญญากลับมาสู สวก. ในระยะยาว มากกวาเงินสนับสนุนที่ สวก. ให

iv

ตั้งแตกอตั้งจนถึงสิ้นปงบประมาณ 2557 สวก. ไดสนับสนุนทุนวิจัยไปแลวประมาณ 247 โครงการ
โดยโครงการสวนใหญ 147 โครงการ (ประมาณรอยละ 60) เปนโครงการที่เริ่มใหทุนในชวง 3 ปนี้
(ปงบประมาณ 2555-2557) เพื่อใหไดภาพคราวๆ ของงานดานการสนับสนุนการวิจัยในรอบ 3 ปนี้
คณะผูวิจัยไดขอใหผูบริหาร สวก. เลือก 15 โครงการที่ทาง สวก. เห็นวามีศักยภาพที่จะเกิดผลกระทบสูง
จากโครงการในดานตางๆ (คือโครงการวิจัยเชิงพาณิชย เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย) ที่ สวก. สนับสนุน
และเริ่มดําเนินการในชวงสามปนี้
(สวนใหญเปนโครงการที่เริ่มในปงบประมาณ
2555-2556)
เพื่อนํามาติดตามประเมินผลโดยละเอียดจากเอกสารของโครงการ
(ตั้งแตเริ่มขอทุนจนจบโครงการ)
แตเนื่องจากโครงการเหลานี้เกือบทั้งหมดยังอยูในระหวางการดําเนินการ จึงใชวิธีนําโครงการเดิมอีก 25
โครงการ (ซึ่งหลายโครงการมีความเกี่ยวของกับ 15 โครงการใหมดวย 5 ) 6 ในชวงทศวรรษที่ผานมา มา
ประเมิน (หรือประเมินซ้ํา) ในรายละเอียดจากเอกสารที่เกี่ยวของ แลวมาเสริมในการอภิปรายผลดวย ซึ่ง
โครงการเหลานี้เปนโครงการที่ทางผูบริหาร สวก. ในแตละชวงของการประเมิน (3 ครั้ง รวมครั้งนี้) เปนผู
เลือก และ/หรือรวมกันเลือกกับคณะผูประเมินในแตละชุด โดยมีเกณฑการเลือกที่สําคัญคือ เปนโครงการที่
ทาง สวก. เห็นวามีผลกระทบสูง (หรือมีศักยภาพที่จะกอใหเกิดผลกระทบที่สูงในอนาคต)
วิธีการประเมินในสวนนี้ เนนที่การวิเคราะหจากเอกสารที่เกี่ยวของของโครงการเหลานี้เปนหลัก ซึ่ง
ประกอบดวย (ก) เอกสารที่จัดทําโดยผูวิจัย เชน ขอเสนอโครงการวิจัย รายงานความกาวหนาในขั้นตอน
ตางๆ และรายงานฉบับสมบูรณ 7 และ (ข) ความเห็นและรายงานของผูประเมิน/ผูทรงคุณวุฒิที่ทาง สวก.
ไดม อบหมายให ป ระเมิ น แต ล ะโครงการในแต ล ะขั้ น ตอน แต ทั้ ง นี้ คณะผู ป ระเมิ น ผลครั้ งนี้ อ าจมี แ นว
ทางการตีความขอมูลและแนวทางการประเมินผลที่แตกตางไปจากผูวิจัยและผูประเมิน/ผูทรงคุณวุฒิที่ทาง
สวก. ไดมอบหมายใหประเมินโครงการเหลานั้น ทั้งนี้ สวนหนึ่งอาจเปนเพราะทั้งผูวิจัย (ผูรับทุน) และผู
ประเมิน/ผูทรงคุณ วุฒิที่ทาง สวก. ไดมอบหมายใหประเมินโครงการเหลานั้นมีแนวโนมที่จะประเมินจาก
มุมมองดานเกษตรที่ทานเหลานั้นคุนเคยมากกวา 8 และพยายามติดตามความคืบหนาของโครงการจนถึง
4

5

6

7

5

ไดแก โครงการที่ 27 และ 28 (ปาลม) 29 และ 30 (หอยมุก) 31 (ปลาอะโรวานา) 33 (เชื้อราไตรโคเดอรมา ) 35 (ไหม)
และ 38 (ปลาเสือตอลายเล็ก)
6

ดูรายละเอียดไดในรายงาน “การประเมินโครงการวิจัยของ สวก. ในทศวรรษที่ผานมาจากโครงการวิจัยทีเ่ ลือกมา
40 โครงการ” ซึ่งเปนรายงานสนับสนุน (Supplementary Report) ของทั้งโครงการนีแ้ ละ “โครงการศึกษาและประเมินเพื่อ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานของ สวก. ในทศวรรษหนา”
7
สําหรับบางโครงการที่ยงั ไมเสร็จ ก็จะใชเอกสารเทาทีม่ ีอยู/หาไดในชวงทีศ่ ึกษา (ปลายป 2557)
8
นอกจากนี้ การประเมินในสวนนีจ้ ะใหความสําคัญกับเฉพาะตัวโครงการวิจยั เอง โดยไมไดเนนทีก่ ระบวนการทํางาน/การ
บริหารของ สวก. (เชน ประสิทธิภาพในการพิจารณาและบริหารโครงการเหลานี้โดย สวก. เอง รวมทั้งการแกไขปญหาและ
การพัฒนาความรวมมือ หรือการตอบสนองตอความตองการของผูรับทุนจาก สวก. ซึ่งสวนนี้จะอยูใ นการประเมินผลใน
ดานการบริหารภายในขององคกร (บทที่ 5)

v

สิ้ น ป 2557 (หรือ สิ้ น ป ง บประมาณ 2557 เป น อย างน อ ย) ว ามี ค วามก าวหน า /การนํ าไปใช /ผลกระทบ
อะไรบ าง ซึ่ ง ถ ามาเที ย บกั บ ค าใช จ า ยของโครงการเหล านั้ น ก็ น า จะช วยสะท อนภาพรวมกว างๆ ของ
โครงการของ สวก. ไดในระดับหนึ่ง 9
8

ขอสังเกต/ขอพิจารณาจากการประเมินโครงการวิจัย
สวก. สนับสนุนเงินทุนทําวิจัย โดยเนนโครงการวิจัยประยุกต (applied research) ที่หลากหลาย
พอสมควร หลายโครงการที่ สวก. สนับสนุนมีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใชในเชิงพาณิชยในการเกษตร
(หรือเกษตรแปรรูป/อุตสาหกรรม) ไมวาจะในดานกระบวนการผลิต/แปรรูปหรือในรูปผลิตภัณฑ ถึงแมวา
โครงการวิจัยจํานวนมากที่ สวก. สนับสนุนจะไมสามารถ (หรือยังไมได) ไปถึงขั้นนั้น ซึ่งมีทั้งในกรณีที่
โครงการวิจัยครอบคลุมเพียงบางขั้นตอนที่ยังไมเพียงพอที่จะสรางใหเกิดผลิตภัณฑขึ้นมาจริงๆ 10 และมี
กรณีที่โครงการวิจัยไมไดผลลัพธที่ดีเทากับที่คาดหมาย (รวมทั้งที่เกิดจากการคาดการณผลลัพธ/ประโยชน
ที่ไดรับ ที่ไมนาจะสอดคลองกับความเปนจริงตั้งแตแรก)
ปญหาขางตนบางสวนอาจหลีกเลี่ยงไดถามีการคัดกรองโครงการที่เขมงวดตั้งแตตน ขอจํากัดใน
การคัดกรองสวนหนึ่งนาจะมาจาก สวก. เปนองคกรใหทุนที่ไมไดมีสวนวิชาการที่เขมแข็งมากภายในองคกร
เอง ซึ่งการพึ่งผูทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งในการประเมินและอนุมัติโครงการ (โดยคณะอนุกรรมการ--ซึ่งสวน
ใหญก็เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกเชนกัน) จะทําไดดีก็ตองอาศัยการคัดกรองขั้นตนที่ดีดวย ซึ่งถาพิจารณา
จากการพิจารณาและอนุมัติโครงการในอดีต ก็จะเห็นไดวามีขอจํากัดมากในการประมาณการผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ ของโครงการ โครงการที่อนุมัติไปจํานวนมากประมาณผลที่จะไดรับเกินจริง (overestimate)
อยางชัดเจน ซึ่งนาจะมีสวนทําใหมีรายไดที่ สวก. หวังวาจะไดจากทรัพยสินทางปญญากลับมาที่ สวก.
เพียง 14 ลานบาทในชวง 11 ป (หรือประมาณรอยละ 1 ของเงินทุนที่ สวก. จายออกไปอุดหนุนงานวิจัย)
สวก. และคณะกรรมการเองก็ตระหนักถึงปญหา และไดปรับแนวทางการสนับสนุนงานวิจัยถึงสอง
ครั้งใน 3 ปที่ผานมา โดยขยายกรอบการทํางานใหกวางขึ้น และในการดําเนินงานนั้น สวก. (และบอรด) ก็
มีแนวโนมที่จะตั้งเปางบสนับสนุนโครงการวิจัยที่เพิ่มขึ้น (หรือไมต่ํากวาเดิม ในขณะที่ในระยะหลังโครงการ
ที่ขอมาสวนหนึ่งถูกสงตอใหไปขอจากงบมุงเปาแทน) ซึ่งอาจเปนเพราะ สวก. หวังวาการสนับสนุนโครงการ
จํานวนมากขึ้น ใหกับนักวิจัยที่หลากหลายขึ้น อาจชวยใหไดผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงกลับมามากขึ้น
ทั้งนี้ในชวง 3 ปที่ผานมา (ปงบประมาณ 2555-2557) สวก. ไดสนับสนุนทุนวิจัยถึง 147 โครงการ (หรือ
ประมาณรอยละ 60 ของจํานวนโครงการที่ สกว. สนับสนุนนับตั้งแตตั้ง สวก. ในป 2546)
9
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เพราะโครงการเหลานี้ สวนใหญเปนโครงการที่ สวก. เห็นวามีศกั ยภาพสูงในชวงที่อนุมัติโครงการ แมวา ในที่สุดแลว อาจ
มีเพียงบางโครงการที่ประสบความสําเร็จจริง (แตก็อาจมีบางโครงการที่ยงั มีผลกระทบตอไปในอนาคตดวย)
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แตในบางกรณี การใหทุนวิจัยที่ครอบคลุมเพียงบางขั้นตอนก็ไมไดเปนขอเสียเสียทีเดียว เพราะถาไดผลลัพธเปนที่นาพอใจ ก็สามารถ

สนับสนุนใหมีโครงการวิจัยตอยอด/ขยายผลในภายหลังได
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อยางไรก็ตาม เนื่องจากโครงการวิจัยที่ สวก. สนับสนุนจํานวนมาก ยังมีความคลายกับโครงการ
ในอดีต ดังนั้น ถึงแมจะมีการเพิ่มจํานวนโครงการเปนเทาตัว ก็ไมนาที่ทําใหไดโครงการที่มีผลกระทบ สูง
กลับมาเพิ่มมากนัก ทั้งนี้ ถาแนวทางการกลั่นกรองและพิจารณา/อนุมัติโครงการไมไดเปลี่ยนไปมาก การมี
จํานวนโครงการและงบที่เพิ่มขึ้น ก็อาจมีโอกาสที่จะทําใหเงินทุนของ สวก. รอยหรอลงเร็วขึ้นก็เปนได
นอกจากนี้ นัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการยึด Business Model ที่ให สวก. เนนการเลี้ยง
ตัวเองดวยรายไดจากทรัพยสินทางปญญาก็คือ แนวทางดังกลาวสงผลตอทิศทางการสนับสนุนงานวิจัย/
การจัดสรรงบวิจัยของ สวก. ในทางที่อาจเปนประโยชนนอยลงสําหรับการเกษตร (เชิงพาณิชย) ของ
ประเทศ เนื่องจากแนวทางนี้อาจสงผลให สวก. เนนการใหทุน/จัดสรรงบใหกับโครงการจํานวนมากที่เนน
การสรางผลิตภัณฑใหมๆ (ซึ่งในหลายกรณีเปน product differentiation ที่การตั้งราคาขายที่แพงไมไดบงชี้
ถึงคุณประโยชนที่เพิ่มขึ้นตามไป ดวย แตมักมีผลทําใหมีผูใชประโยชนในวงจํากัดมากกวา) ในแบบ “เบี้ย
หัวแตก” และอาจสนใจงานวิจัยที่เปน research program ที่อาจมีผลกระทบสูงตอการเกษตรเชิงพาณิชย
ของประเทศ แตอาจมีโอกาสขายเปนผลิตภัณฑไดนอย (เชน การแกปญหาดินเค็มในภาคอีสาน—ซึ่ง
งานวิจัยสวนหนึ่งเนนการใชอินทรียวัตถุ) นอยกวาที่ควรจะเปน
ก.2 โครงการมุงเปาของประเทศ (ผาน วช./คอบช.) ตั้งแตป 2555-2557
นอกจากการปฏิบัติตามภารกิจของ สวก. เองแลว สวก. ก็มีภาระหนาที่ที่จะสนองนโยบายของ
รัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวของดวย ซึ่งตั้งแตปงบประมาณ 2555 เปนตนมา รัฐบาลไดมีแนวทางการสนับสนุน
การวิจัยของประเทศอยางบูรณาการ โดยมีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เปนแกนกลางใน
การกําหนดยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศ ซึ่ง วช. ไดเสนอใหจัดทํายุทธศาสตรเฉพาะดานและกําหนด
เปนกรอบวิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความซ้ําซอน มุงเนนการนําไปใช
ประโยชนไดจริง เพื่อแกปญหาสําคัญเรงดวนของประเทศอยางสมดุล และยั่งยืน สรางความเขมแข็ง
ทางการวิจัย และสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ และชี้นําและสรางความคุมคาในการ
ลงทุน
ในการดําเนินการตามยุทธศาสตรนี้ วช. ไดรวมมือกับองคกรวิจัย/สนับสนุนการวิจัยของประเทศอีก
6 องคกร อันไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหงชาติ (สวทน.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) มารวมกันเปนเครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ
(คอบช.) เพื่อบริหารงานวิจัยมุงเปาของประเทศรวมกันและไมใหซ้ําซอนกัน
ในปแรก (ปงบประมาณ 2555) วช./คอบช. ไดแบงงานและงบ โดยมอบหมายให สวก. บริหาร
จัดการงานวิจัยมุงเปาดานขาวของประเทศ ในปตอมา (ปงบประมาณ 2556) สวก. ไดรับการขยายบทบาท
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ไปดูแลงานวิจัยมุงเปาเพิ่มอีก 3 ดาน คือ ปาลมน้ํามัน งานวิจัยมุงเปาในดานอาหารเพื่อความมั่นคง และ
งานวิจัยมุงเปาดานพื้นที่สูง ในปงบประมาณ 2557 สวก. ทําหนาที่บริหารจัดการงานวิจัยมุงเปาดานขาว
ปาลมน้ํามัน อาหาร และงานวิจัยมุงเปาดานสมุนไพรไทย อาหารเสริม และสปา (ซึ่งเริ่มเปดรับใน
ปงบประมาณ 2557) และในปงบประมาณ 2558 สวก. ยังไดรับมอบหมายใหบริหารงานวิจัยมุงเปาดาน
พืชสวน และดานสัตวเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้นอีกสองดาน และเปลี่ยนงานวิจัยมุงเปาดานอาหารเพื่อความมั่นคง
มาเปนดานอาหารเพื่อเพิ่มมูลคาและความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค ทําใหในปจจุบัน (ปงบประมาณ
2558) สวก. ยังคงทําหนาที่บริหารจัดการงานวิจัยมุงเปารวม 6 ดานคือ ขาว ปาลมน้ํามัน อาหาร สมุนไพร
พืชสวน และสัตวเศรษฐกิจ ในระยะหลัง สวก. จึงรับผิดชอบบริหารงานวิจัยมุงเปาอยางตอเนื่อง โดยมีงบที่
ไดรับการจัดสรรในสวนนี้ (228 ลานบาทในปงบประมาณ 2555 เพิ่มเปน 389.5 ลานบาทในปงบประมาณ
2556 380 ลานบาทในปงบประมาณ 2557 และ 361 ลานบาทในปงบประมาณ 2558 หรือประมาณสอง
เทาของงบที่ สวก. สนับสนุนงานวิจัยเอง (ซึ่งในระยะหลังตกประมาณปละรอยกวาลานบาท)
การที่โครงการมุงเปามีแนวคิดที่มีสวนคลายกับแนวคิดของ สวก. ที่ผานมา (ที่เนนงานประยุกต/ตอ
ยอด โดยไมคอยสนใจงานวิจัยพื้นฐาน/การตีพิมพเผยแพรผลงาน 11) ก็อาจทําให สวก. ดูเหมือนอยูในฐานะ
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ที่เหมาะสมที่จะรับโครงการเหลานี้ (โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานที่เกี่ยวกับการเกษตรและผลิตภัณฑตอเนื่อง)
มาดูแล ทําใหในชวงสามปที่ผานมา คอบช./วช. ไดจัดสรรงบโครงการนี้มาให สวก. บริหารเปนจํานวนมาก
“งานวิจัยมุงเปา” ของประเทศ จึงนาจะเปนโอกาสใหมของ สวก. ที่จะยังสามารถรักษาบทบาทในดานการ
สนับสนุนงานวิจัยโดยไมตองใชเงินจากกองทุนของ สวก. เองเปนจํานวนมาก ที่ผานมา สวก. ก็ไดรับ
มอบหมายใหบริหารจัดการงานวิจัยมุงเปาปละ 228-390 ลานบาทตอป ซึ่งถา สวก. ยังสามารถแสดงให
เห็นศักยภาพในการบริหารจัดการงานวิจัยมุงเปาใหสัมฤทธิ์ผล สวก. ก็นาจะยังคงไดรับการจัดสรรงบวิจัย
สวนนี้อยางตอเนื่อง ซึ่ง สวก. สามารถบริหารจัดการงานวิจัยสวนนี้ควบคูไปกับการสนับสนุนทุนวิจัย
ประยุกตดานเกษตรในสวนที่ไมไดอยูในโครงการมุงเปา ใหมีประสิทธิผลตอตนทุน (cost effectiveness)
สูงขึ้น โดยพยายามคัดเลือกโครงการ (หรือชุดโครงการ) ในทั้งสองสวนอยางเขมงวดมากขึ้นกวาที่เปนอยูใน
ปจจุบัน โดยเนนที่โครงการที่คาดวาจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศสูงเปนหลัก
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สวนที่อาจจะตางกันบาง นาจะอยูที่ระดับของการใหความสําคัญกับเปาหมายบางขอ เชน แมวา ทั้งโครงการมุง เปาและ
สวก.
ตางก็กาํ หนดวัตถุประสงคในการสนับสนุนโครงการที่มีเปาหมายในดานการนําไปใชในเชิงพาณิชยและการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญามากกวา แตก็ดเู หมือนวา สวก. ยังมีแนวโนมทีจ่ ะใหความสําคัญที่เปาหมายดานการจด
ทะเบียนและหารายไดจากทรัพยสนิ ทางปญญามากกวา
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อยางไรก็ตาม ถา สวก. เห็นดวยหรือสนใจปรับมาสูทิศทางนี้ สวก. ก็คงตองสรางหลักประกันใหทั้ง
คอบช. (ซึ่งผูรับผิดชอบหลักคือ วช. ซึ่งเปนผูรับงบมุงเปามาจัดสรรตอ) และสาธารณะเห็นพองดวยกันวา
สวก. มีศักยภาพเพียงพอในการบริหารโครงการมุงเปา/บูรณาการ/เรงดวนในดานการเกษตรที่สําคัญของ
ประเทศ เพราะในกรณีเหลานี้ สวก. จะกลายมาเปนองคกรสําคัญที่สุดในการกําหนดทิศทางของงานวิจัย
ในดานเหลานั้น ซึ่งความสําเร็จหรือความลมเหลวของ สวก. ในการคัดเลือกโครงการที่สนับสนุนก็จะ
กลายเปนตัวกําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของการเกษตรที่สําคัญของประเทศในอนาคตดวย
และถา สวก. จะหันมาเนนบทบาทการทําหนาที่บริหารทุนวิจัยในโครงการมุงเปาในดานตางๆ ที่สําคัญของ
ประเทศ (เชน ขาว ซึ่งมีแงมุมที่จะตองพิจารณาที่หลากหลายมาก หรือปาลมน้ํามันที่อาจตองรับกับ
สถานการณการแขงขันที่รุนแรงขึ้นจากการเปด AEC และราคาน้ํามันที่มีแนวโนมลดลง) สวก. ก็ตองมี
ศักยภาพในการบริหารงานวิจัยใหครอบคลุมการตอบโจทยในขอบเขตที่กวางขวางขึ้น
(รวมทั้งในเชิง
เศรษฐศาสตรและนโยบายของประเทศ) ในขณะเดียวกัน สวก. ก็ตองสามารถมองปญหาจากมุมมอง
ภาพรวมของประเทศ (และมุมมองเชิงนโยบาย) มากกวาจากมุมมองเฉพาะดานการเกษตรหรือดวยสายตา
ขององคกรภายใตกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งการที่จะทําเชนนั้นได สวก. ก็นาจะตองพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร รวมทั้งมีทีมวิชาการที่เขมแข็งและครอบคลุมสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (นอกเหนือจากเกษตรกรรม)
เชนเศรษฐศาสตร จะเปนหลักประกันวาองคกรนั้นจะมีศักยภาพในการบริหารโครงการวิจัยมุงเปาดานนั้นๆ
สําหรับประเทศไดในทุกแงทุกมุมจริงๆ
ข. ดานการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยการเกษตร
บทบาทที่สําคัญอีกดานคือการพัฒนาบุคลากร/นักวิจัยการเกษตร ตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สํานักงานฯ “2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยการเกษตร” และ “4. รวมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นของรัฐและเอกชนในการผลิตและพัฒนางานวิจัยและนักวิจัย
การเกษตรทั้งในประเทศและตางประเทศ”
ในระหวางป พ.ศ.2547-2557 สวก. ไดสนับสนุนทุนการศึกษารวมทั้งหมด 176 ทุน แตถานับ
เฉพาะทุนประเภทที่มีเปาหมายหลักอยูที่การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย ก็จะเหลือทุนการศึกษารวม 106
ทุน ในชวงแรก สวก. ก็ใหความสําคัญกับการสงนักวิจัยไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอก หรือโท-เอก
ในชวงตอมา สวก. หันไปเนนการใหทุนปริญญาเอกที่เนนการวิจัยอยางเดียวโดยไมจําเปนตองลงเรียนวิชา
ในหองเรียน ทําใหผูรับทุนสามารถทํางานประจําพรอมกับทําวิจัยควบคูกันไปได
ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในดานนี้เกิดขึ้นในป 2555 ซึ่ง สวก. ไดเปลี่ยนนโยบายดานการ
สนับสนุนทุนการพัฒนาบุคคลากรโดยหยุดใหทุนการศึกษารายใหม และหันไปเนนการสนับสนุนทุนอบรม
ix

และปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ซึ่งมีลักษณะเปนทุนระยะสั้นมากกวาการใหทุนการศึกษาในระยะยาว
และจํากัดผูรับทุนใหเหลือเพียงสําหรับบุคลากรในกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ในระยะหลังผูที่เกี่ยวของสวนใหญมีแรงจูงใจที่ไปในทางที่จะให
สวก.
ลดการสนับสนุน
ทุนการศึกษาตอ ไมวาจะเปนผูที่หวงเรื่องฐานะทางการเงินของ สวก. ในระยะยาว หรือผูบริหารที่พบวาการ
สงขาราชการไปศึกษาตอไมไดประโยชนกลับมาสู สวก. (ในแงที่หนวยงานตนสังกัดหลายแหงก็อาจไมได
สนใจใหบัณฑิตที่จบมาทํางานวิจัย หรือไมไดทํางานวิจัยที่เกี่ยวของกับ สวก.) ทําให สวก. หันไปใหทุน
ประเภทอื่น (ซึ่งเปนทุนระยะสั้น คาใชจายต่ํากวา และสนับสนุนนักวิจัยที่มีอยูแลว) มากขึ้น แตจากการที่
สวก. จัดทํายุทธศาสตรวิจัยและแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยของกระทรวงฯ และไดจัดการประชุมหารือเมื่อ
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ 2558 ซึ่งไดขอสรุปวางานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณมีจํานวนนอยลงจาก
จํานวนและศักยภาพของนักวิจัยที่ไมเพียงพอ และที่ประชุมมีความเห็นรวมกันวาเปาหมายหลักประการ
หนึ่งของกระทรวงฯ คือ การมีบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพ และกําหนดเปาเพิ่มจํานวนบุคลากร
วิจัยของ ก.เกษตรฯ จาก 1,640 คนเปน 3,840 ภายในป 2561 (หรือ 140% ใน 3 ป)
วิธีที่ สวก. ใชอยู (สนับสนุนทุนวิจัยตางประเทศหรือรับการอบรมระยะสั้น) อาจไมไดชวยผลิต
นักวิจัยเพิ่มหรือแกปญหาการขาดแคลนนักวิจัยใน ก.เกษตรฯ ไดมากนัก และถา ก.เกษตรฯ ตองการ
นักวิจัยเพิ่ม/ทดแทน การใหทุนโดยเปดกวางใหบุคคลภายนอก (โดยมีเงื่อนไขใหมาใชทุนที่ ก.เกษตรฯ)
ดวย นาจะทําใหได pool ที่มีคุณภาพมากกวา
ค. ดานการพัฒนา/เผยแพรขอมูลและสารสนเทศในดานการเกษตร
อีกบทบาทที่สําคัญของ สวก. ที่กําหนดไวในหนึ่งในสามพันธกิจคือ ดานการพัฒนา/ เผยแพรขอมูล
และสารสนเทศในดานการเกษตร ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งสํานักงานฯ สองขอคือ “จัดให
มีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศในดานการเกษตร” และ “เปนศูนยกลาง
ในการใหบริการขอมูลและสารสนเทศในดานการเกษตรที่ไดจากการศึกษาคนควา วิจัย และพัฒนา
ตลอดจนการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ” ซึ่ง
บทบาทนี้นาจะมีความสําคัญมากขึ้นหลังจากที่มีการจัดตั้งเครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ
(คอบช.) ซึ่งนาจะสอดคลองกับการดําเนินงานดานดานการพัฒนา/เผยแพรขอมูลและสารสนเทศในดาน
การเกษตรของ สวก. และในสวนของการบริหารงานสนับสนุนงานวิจัยมุงเปาดานการเกษตรของประเทศ
นั้น สวก. เองก็มีบทบาทที่สําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในเครือขายนี้ดวย

x

แมวาที่ผานมา สวก. จะไดดําเนินการสรางและพัฒนาฐานขอมูล/สารสนเทศ ในสวนที่เกี่ยวของกับ
การบริหารโครงการของ สวก. มาเปนลําดับ แตก็ยังไมสมบูรณ (เชน ขอมูลในระบบ EPMS ปจจุบันที่ยังอยู
ในระหวางการ update รวมทั้งในสวนของโครงการมุงเปา)
ซึ่งงานดานนี้ก็มีความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อที่จะทําใหการบริหารงานของ
สวก. (รวมทั้งการทํางานรวมกับนักวิจัยที่ขอรับทุน) มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอเสนอสําหรับทิศทางและการปรับตัวของ สวก. ในอนาคต
ก. ขอเสนอดานการสนับสนุนทุนวิจัย
• สวก. ยังควรใหความสําคัญกับกับงานวิจัยดานการเกษตรประยุกตของประเทศ (ซึ่งสวนที่สําคัญ
เกือบทั้งหมดยังเปนการผลิตเพื่อขาย หรือ “เกษตรเชิงพาณิชย”) แตไมใชในความหมายที่เนน การ
หารายไดจากการสนับสนุนงานวิจัยที่สามารถนํามาจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
• สวก. ควรบูรณาการงานวิจัยมุงเปาของประเทศและงานวิจัยที่ สวก. สนับสนุนเขาดวยกันให มาก
ขึ้น และพิจารณาแนวทางหรือแผนการสนับสนุนงานวิจัยในภาพรวม
• ถึงแมงบหลักยังมาจากงบมุงเปาที่จัดสรรมาใหแบบปตอป แต สวก. ควรใหความสําคัญกับการ
สนับสนุนทุนวิจัยที่เปน research program ทีมีการวางแผนที่ดี (รวมทั้งที่มีแผนวิจัยตอเนื่อง
หลายปดวย) ทั้งนี้ การที่ สวก. มีเงินทุนของตัวเองจํานวนหนึ่งทําใหอยูในวิสัยที่จะ commit การ
สนับสนุนในลักษณะที่มีความยืดหยุนกวาเงื่อนไขของโครงการมุงเปา
• สวก. ไมจําเปนตองตั้งเปาจํานวนงบที่จะสนับสนุนงานวิจัยที่ใชเงินของ สวก. เอง แตอาจใชงบ
สวก. เปนงบสนับสนุนโครงการที่สําคัญแตไมอยูในขายที่จะไดรับการสนับสนุนจากโครงการมุงเปา
หรือในกรณีที่มีความเปลี่ยนแปลง (เชน งบมุงเปาในดานหนึ่งใดถูกตัดในขณะที่ยังมีโครงการ
ตอเนื่องที่ สวก. เห็นวาควรสนับสนุนตอไป อยางนอยในระยะสั้น)
• สวก. ควรกลั่นกรองโครงการอยางเขมงวด และใหทุนเฉพาะโครงการที่เห็นวามีศักยภาพที่จะสราง
ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมสูง โดยอาจยอมลงทุนจํานวนมากและในระยะยาว
กับโครงการที่มีศักยภาพ (เชน การพัฒนายา—โดยเฉพาะยาแผนปจจุบัน—ในกรณีที่นาเชื่อวาจะ
สามารถพัฒนาเปนยาที่มีผลการรักษาที่โดดเดนพอที่อาจจะแขงกับยาในตลาดได) แทนการลงทุน
กับผลิตภัณฑที่ไมเคยมีการทดสอบสรรพคุณดานการรักษาที่ rigorous และขอเสนอโครงการวิจัย
ไมมีแผนที่ชัดเจนจะพัฒนาไปสุจุดนั้น
xi

o ในทางกลับกัน สวก. ควรหลีกเลี่ยงความพยายามที่จะเพิ่มโอกาสสําเร็จของโครงการที่
สวก. ใหทุน โดยการใหทุนมากขึ้น/งายขึ้น/กับนักวิจัยที่หลากหลายขึ้น โดยไมไดการ
กลั่นกรองโครงการที่เขมแข็ง/เขมงวดขึ้น เพราะถึงแมจํานวนโครงการและงบที่ใชจะ
เพิ่มขึ้นมาก แตโอกาสที่แตละโครงการจะมีผลกระทบสูงก็จะไมเพิ่มขึ้น ทําใหนอกจากวิธีนี้
จะไมสามารถแกปญหาไดอยางมีนัยสําคัญแลว ยังมีโอกาสมากที่จะทําใหเงินทุนของ
สวก. รอยหรอลงเร็วขึ้นกวาเดิมเสียอีก
• การดํารงอยูของโครงการมุงเปา และการตั้งเปาใหมีการกลั่นกรองโครงการอยางเขมงวด ควรสงผล
ให สวก. ใชเงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัยลดลงจากที่ผานมา และชวยให สวก. มีเงินเหลือสําหรับ
นําไปใชในงานดานอื่นมากขึ้น และ/หรือ มีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวมากขึ้นกวาถา
สวก. ยังดําเนินการตอไปในแบบที่ทําอยูในปจจุบัน
ข. ขอเสนอดานการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิจัยดานการเกษตร

•

ในปจจุบันที่ประเทศไทยและกระทรวงเกษตรฯ ยังประสบปญหาการขาดนักวิจัยทั้งในดานปริมาณ
และในแงคุณภาพ (เมื่อพิจารณาจากผลงานวิจัย) สวก. (รวมทั้งในฐานะองคกรภายใตกระทรวง
เกษตรฯ) ควรหันมาใหความสนใจกับงานดานนี้มากขึ้น ทั้งในดานการสนับสนุนทางวิชาการ (เชน
การทําแผนกําลังคน) และอาจรวมถึงในดานเงินทุน ซึ่ง สวก. มีความยืดหยุนในระดับหนึ่งที่อาจ
นํามาชวยสนับสนุนทุนเพิ่มขึ้น อยางนอยในระยะสั้นได

•

แตถาการประมาณการเรื่องความขาดแคลนนักวิจัยดานเกษตรจํานวนมากของกระทรวงเกษตรฯ
ถูกตอง ขนาดของปญหานี้ในภาพรวม (รวมทั้งการหาเงินทุนสนับสนุน) นาจะใหญเกินกําลังดาน
เงินทุนของ สวก. ดังนั้น รัฐบาล (ไมวาจะโดยตรง หรือผานกระทรวงเกษตรฯ) ควรพิจารณาจัดสรร
ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยดานการเกษตรเพิ่มขึ้น ซึ่งทางเลือกที่นาจะเหมาะสมทางหนึ่งคือการจัดสรร
ให/ผาน สวก. ซึ่งเปนหนวยงานในกระทรวงเกษตรฯ ที่มีประสบการณดานนี้อยูแลว

•

ในแงของการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยการเกษตรของประเทศ

(หรือแมกระทั่งของกระทรวง

เกษตรฯ เองนั้น) การใหทุนฝกอบรมเฉพาะเรื่องในระยะสั้นนาจะมีประโยชนในการพัฒนาบุคลากร
ดานการวิจัยการเกษตรของประเทศที่จํากัด หรือแมกระทั่งการใหทุนปริญญาเอกในหลักสูตรที่มี

xii

เฉพาะการวิจัย ก็ยังไมนาเพียงพอสําหรับการพัฒนานักวิจัยของไทย ซึ่งมีขอจํากัดในดานการคิด
โจทยวิจัย และตี/แกโจทยเอง การสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับสูงจึงนาจะยังมีความจําเปน

•

การใหทุน (โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีทุนการศึกษา ซึ่งควรจะกลับมาใหอีก) เฉพาะขาราชการ/
พนักงานกระทรวงเกษตรฯ ไมนาจะเปนแนวทางที่ดีที่สุดในดานการพัฒนานักวิจัยดานเกษตรของ
ประเทศที่มีคุณภาพสูง

(เวนแตในกรณีที่มีหนวยงานอื่นใหทุนดานนี้กับผูที่มีศักยภาพที่อยูนอก

กระทรวงฯ มากพอแลว) และในกรณีที่กระทรวงเกษตรฯ ยังขาดแคลนนักวิจัย การเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกสมัครแขงขันไดดวย (โดยทําสัญญาใหทุนที่กําหนดเงื่อนไขไววา สวก. และ/หรือ
กระทรวงเกษตรฯ มีสิทธิ์เลือกใหผูรับทุนตองกลับมาชดใชทุนในหนวยงานของกระทรวงฯ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐที่ตองการรับหรืออยางนอยผูรับทุนตองกลับมาทํางานในประเทศไทยใน
ระยะเวลาหนึ่ง)

ก็เปนทางเลือกหนึ่งที่มีโอกาสที่จะชวยใหไดผลลัพธในดานการพัฒนาบุคลากร

ดานวิจัยการเกษตรที่ดีกวาสําหรับประเทศได
ค. ขอเสนอดานการพัฒนาฐานขอมูลวิจัยดานการเกษตร

• แมวาที่ผานมา สวก. จะไดดําเนินการสรางและพัฒนาฐานขอมูล/สารสนเทศ ในสวนที่เกี่ยวของกับ
การบริหารโครงการของ สวก. มาเปนลําดับ แตก็ยังไมสมบูรณ (เชน ขอมูลในระบบ
ปจจุบันที่ยังอยูในระหวางการ

update

EPMS

รวมทั้งในสวนของโครงการมุงเปา) ซึ่งงานดานนี้ก็มีความ

จําเปนที่จะตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อที่จะทําใหการบริหารงานของ สวก. (รวมทั้งการ
ทํางานรวมกับนักวิจัยที่ขอรับทุน) มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ในทํานองเดียว ในดานการพัฒนาฐานขอมูลงานวิจัยดานเกษตร ทั้งในสวนที่ สวก. พัฒนาขึ้นมา

เองตั้งแตแรก และในสวนที่พัฒนา/ประสานกับเครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ (คอบช.)
(ซึ่งประกอบดวย สกว. สวทช. สวรส. สวทน. สวก. สกอ. และ วช.) ก็เปนสวนที่มคี วามสําคัญมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ สวก. จะปรับตัวที่เนนบทบาทในการบริหารงานวิจัยมุงเปา/บูรณาการ
ตามขอเสนอของคณะผูประเมิน
ง. ขอเสนอดานการปรับโครงสรางองคกรและการบริหารของ สวก.
• แมวา สวก. ไมไดตั้งเปาหมายที่จะเปนองคกรวิจัย แตการเปนองคกรที่มีความสามารถในการเลือก
ใหทุนวิจัยของประเทศไดอยางเหมาะสมนั้น องคกรก็ควรมีวิชาการที่เขมแข็งพอสมควร ซึ่งจะชวย
xiii

ให สวก. มีความสามารถในการคัดกรองโครงการเบื้องตนไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะเปนการ
หนุนชวยระบบที่ สวก. ใชในการพิจารณา/อนุมัติโครงการที่อาศัยผูทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งในการ
ประเมินและอนุมัติโครงการ

(โดยคณะอนุกรรมการ--ซึ่งสวนใหญก็เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก

เชนกัน)
•

ในปจจุบัน องคกรใน คอบช. เองบางองคกร (ที่เนนการสนับสนุนทุนมากกวาเปนหนวยงานวิจัย
เอง) รวมทั้งโครงสรางเฉพาะขององคกรเหลานั้นที่ออกแบบมาเพื่อรับบริหารโครงการมุงเปา นาจะ
มีความเขมแข็งทางวิชาการมากกวา สวก. ในปจจุบัน

•

ดังนั้น ถา สวก. เห็นพองกับคณะผูประเมินที่เสนอให สวก. หันมาเนนบทบาทในการบริหาร
โครงการมุงเปาของประเทศเปนภารกิจหลักในดานการสนับสนุน/บริหารงานวิจัย สวก. ก็ควรตอง
ปรับองคกรใหมีความเขมแข็งในดานวิชาการมากขึ้น และครอบคลุมไปถึงสาขาที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่
ไมใชเกษตร (เชน เศรษฐศาสตร/นโยบาย) และบูรณาการการบริหารงานวิจัยมุงเปาเขากับ
โครงสรางหลักขององคกร และแสดงใหเห็นวา สวก. มีศักยภาพในการบริหารโครงการมุงเปา ที่ไม
นานอยไปกวาองคกรอื่น

•

แมวาขอเสนอขางตนนี้มีนัยที่อาจนําไปสูการปรับโครงสรางและการบริหารองคกรของ สวก. แต
จุดเนนของขอเสนอไมไดอยูที่ตัวโครงสรางองคกรมากเทากับการบริหารและการสรางความ
เขมแข็งดานวิชาการและดานการวิเคราะหเชิงนโยบายของ สวก.
o ในระยะสั้ น สวก. ควรพิ จ ารณาปรับ โครงสรางในลัก ษณะที่ ให มี ก ารเชื่อมต อ ของการ
บริหาร โครงการมุงเปาในดานตางๆ กับการบริหารงานดานการสนับสนุนงานวิจัยของ
สวก. เอง สํ า หรั บ งานวิ จั ย มุ ง เป า ในด า นที่ สวก. ใช เจ า หน า ที่ ข องตั ว เองบริ ห ารนั้ น
นอกจากการจั ดอบรม ที่ จํ าเป น แล ว สวก. ก็ค วรจัดแบง กําลั งคนมาชวยทํางานดานนี้
เสมือนเปนงานหลักของ สวก. เอง ซึ่งนาจะอยูในวิสัยที่ทําไดไมยากนัก ถา สวก. จะสมัคร
ใจลดขนาดของงานดานสนับสนุนการวิจัยสวนของ สวก. เองลง เหลือแตโครงการที่ สวก.
พิ จารณาแลววามี ศักยภาพสู งที่จ ะกอให เกิ ดผลกระทบที่ สูงตอการเกษตรของประเทศ
จริงๆ
o อีกสวนหนึ่งที่ สวก. ควรใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ และอยางตอเนื่องในอนาคต ก็คือ
การสรางหนวยวิเคราะห/ประเมินโครงการดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบายที่มีคุณภาพสูง
มาทําหนาที่กลั่นกรอง (และเสนอทางเลือกเชิงนโยบายตางๆ) ของทั้งโครงการมุงเปาและ
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โครงการของ สวก. เอง ซึ่งในสวนนี้ สวก. คงจําเปนตองจางเจาหนาที่หรือผูเชี่ยวชาญเพิ่ม
เพราะคงยากที่จะยกระดับนักวิเคราะหที่ไมมีพื้นความรูทางดานเศรษฐศาสตรเชิงนโยบาย
ที่ดีมากมาทําหนาที่นี้ และควรตั้งเปาในการสรางหนวยงานดังกลาวที่มีกําลังคนเพียงพอ
ที่ทําใหหนวยมีศักยภาพในการวิเคราะหโจทยสวนใหญไดเองโดยไมตองพึ่งผูเชี่ยวชาญ
ภายนอกมาก (ซึ่งจะทําใหการกลั่นกรองโครงการมีความเขมแข็งขึ้น ซึ่งเปนกุญแจสําคัญ
ถา สวก. ยั งต องใช ระบบการพิ จ ารณาโดยคณะกรรมการ/อนุ ฯ ที่สวนใหญ ไม ได อยู ใน
ฐานะเจ าหนาที่ ประจําที่ จะสามารถใชเวลาไปอานและวิเคราะห ขอเสนอโครงการหรือ
รายงานในขั้นตอนตางๆ อยางละเอียด
o ในขณะเดียวกัน สวก. ก็ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสํานัก
สนับสนุนงานวิจัยและสํานักสงเสริมการใชประโยชนสองสํานักนี้ใหมีความรูความเขาใจ
ในภาคเกษตรกรรมของไทยทั้งในภาพรวมและในรายสินค า (และที่สําคัญ คือตองรวม
แงมุม ที่ไปไกลกวาการเกษตรและ/หรือมุม มองของกระทรวงเกษตรฯ ด วย) เพื่อชวยให
สวก. สามารถกํ าหนดโจทย วิ จั ย และบริ ห ารงานสนั บ สนุ น การวิ จัย (และการนํ าไปใช
ประโยชน) ที่สอดคลองกับความตองการ/จําเปนของประเทศ ควบคูไปกับความสามารถ
ในการรองรับโครงการวิจั ยมุงเป าของประเทศ ซึ่งก็ตองการบุคลากรที่มีคุณ สมบัติดาน
เหลานี้ดวย
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Executive Summary
A 3-Year Evaluation of the Agricultural Research Development Agency
(ARDA), Fiscal Years 2012-2014
Dr.Viroj NaRanong and others
Thailand Development Research Institute (TDRI)

The main objective of this research project is to evaluate the Agricultural
Research Development Agency (Public Organization) (or ARDA) in the 3-year period
of the Fiscal Years 2012-2014 (FY2012-2014). Since, however, this project has
been undertaken simultaneously with the project “An Evaluation to provide the
Agricultural Research Development Agency (ARDA) with new direction for the next
decade,” several useful results are also drawn freely from that study when it is
deemed useful.
ARDA was set up as an autonomous agency under the Ministry of Agriculture
and Cooperatives (MOAC) on the 15th of March 2003, with the initial capital of 3,000
million Baht. Its main missions are (1) to provide funding for research in agriculture,
(2) to support development of personnel for agricultural research, and (3) to develop
agricultural databases and become an information center for agricultural research.
Since 2012, ARDA has also become a member of the Thailand Research
Organizations Network (TRON), then consisted of 5 research funding agencies plus
the National Research Council of Thailand (NRCT) that acts as a the leader, as well
as TRON’s go-between organization to link with the government. The government
provides extra (on top of the regular) budget to NRCT to reallocate among the
research funding agencies in TRON to fund the national targeted/integrated research
projects in designated areas (31 areas in FY 2015). At present, ARDA is responsible
for managing 6 areas. The TRON budget allocated to ARDA has also increased
from 228 million baht in 2012 to 390, 380, and 361 million baht in 2013-2015
respectively, approximately twice as much of the research budget funded by ARDA’s
own fund.

Mission 1: Funding agricultural research
ARDA was founded based on a unique business model: to use its seed
money to grant commercial research projects aiming at getting intellectual property
that will generate income for the organization to live on it in the long run. In the first
11 years since its inception, ARDA has granted 247 research projects from its own
fund. More than half of them (60%) were granted during the past three fiscal years
(FY2012-FY2014). Besides exploring the overall projects, the study has gone over
40 sampled projects (15 of which were picked by the ARDA Director from the
projects granted during the past three years) in details.
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In general ARDA has funded applied research projects, many of which
seemed to have good potential to make impacts on the agricultural sector of the
country. However, the success rate has been significantly lower than estimated
ones, generated income from IP about 14 million baht in 11 years, only 1% of the
outgoing research grant, suggesting that the initial business model was not working,
and—if left to its own device—ARDA might run into financial instability in the long
run.
ARDA’s board and administrators have been aware of this potential problem
for some times and have modified ARDA’s research funding strategy somewhat in
2012 (and again in 2014) to cover broader research funding areas—as well as
funding more projects to more diverse groups of researchers, hoping that its scaling
up of funding will bring about more successful projects that will make more
significant impacts that will justify ARDA existence even when it would have to
request for significant financial support from the government in the future.
It is not clear, however, whether this approach—which had led to doubling up
the number of research projects being funded within the past 3 years—can jumpstart ARDA, since lot of the projects currently funded tends to emulate unsuccessful
cases in the past, such as food supplementary products and several alternative (as
well as unproven) traditional -medicine products that might be able to be sold at a
high price but in relatively small niche market. Not only most of such research
projects were not successful in the past, even if they succeed, they tend to have very
limited economic, social, or environment impacts compared with regular agricultural
researches. 12 The fact that substantial research fund has been channeled to this
sort of research projects because they look like the projects that can yield IP or
future royalty fees make ARDA’s funding approach more questionable on the impact
the organization is likely to make through its funding.
As a research funding agency, choosing to fund right research projects is very
crucial to the organization’s success. ARDA uses external reviewers and committees
comprise mainly external members to assess and approve the research proposals
and reports. This system tend to work relatively well in an organization that has
strong secretariat team to screen the projects and provide good background
information and options for the committees. This has not been known to be ARDA’s
strength. ARDA may has good coordinators, but they do not have sufficiently strong
academic prowess that would enable them to be competent research project
screeners.
Notably, since 2012, ARDA has also become a member of the Thailand
Research Organizations Network (TRON), then consisted of 5 research funding
agencies including the National Science and Technology Development Agency
(NSTDA), the Thailand Research Fund (TRF), the National Science Technology and

12

There have been numerous researches indicate that return for agricultural research tend
to be very high. However, such high returns tend to come from workable products (e.g., high
yielding seed) or process that can be adopted by large numbers of farmers and/or business,
rather than from high-priced products being sold in small niche markets.
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Innovation Policy Office (STI), the Health Systems Research Institute (HSRI) and the
Agriculture Research Development Agency (ARDA), plus the National Research
Council of Thailand (NRCT) that acts as a the leader, as well as TRON’s go-between
organization to link with the government. Initially (in 2012), the government provided
an extra 500 million Baht on top of the regular budget to NRCT to reallocate to these
5 research funding agencies in TRON to fund the national targeted/integrated
research projects in important areas such as rice, cassava, para-rubber, logistics,
and tourism. In 2013, the Office of the Higher Education Committee (OHEC) has
become the newest—and biggest—member as it comprise almost all
colleges/universities.
The TRON’s budget as well as the targeted areas was more than doubled
since 2013. In FY 2015, TRON is assigned to handle the total of 31 targeted areas.
Among them, ARDA is responsible for managing 6 areas: rice, oil palm, food, herb,
horticulture, and livestock. 13 The TRON budget allocated to ARDA has also
increased from 228 million baht in 2012 to 390, 380, and 361 million baht in 20132015 respectively, approximately twice as much of the research budget funded by
ARDA’s own fund.
In order to handle this extra task, ARDA, agreed upon by NRCT, has set up
two adjunct units to administer targeted researches on rice and oil palm. Each unit
has been run by an external expert who also hire their own staffs. However, ARDA
uses its own staffs to handle the remaining research areas.
Some of these national targeted projects’ objectives overlap with ARDA’s,
after the implementation, some researchers who planned to submit research
proposals to the regular channel of ARDA were directed to submit to this channel
instead. Therefore, via administering TRON’s targeted research, ARDA has an
opportunity to accomplish its funding mission without spending much of its own fund.
As the only TRON funding agency specializes in agricultural, ARDA is in a good
position to continue to receive TRON funding in agricultural areas, as long as the
Thai government continue to use this approach to fund its priority/targeted research
and NRCT/TRON agree that ARDA is fit to assume such a role. To guarantee this
opportunity, ARDA should upgrade/reinvent itself to make sure that it has required
capacity to find the right research questions and researchers and to guide them
toward the country’s need and fill the important research gaps to make way for the
Thai agricultural sector to move forward to the brighter future along with ARDA in its
second decade.
Mission 2: To support development of personnel for agricultural research,
In the first 11 years since its inception, ARDA has granted approximately 275
scholarships or training funds. After an initial brief period, ARDA provided
substantial (35 slots of) scholarships for post-graduate education (27 slots of Ph.D.
and 8 MA.-Ph.D. scholarships) in 2004-2006, the majority of which (25 slots) was for

13

Another area that ARDA also used to administer was “Agriculture in Highland,” which was
funded for only one year in FY2013 and discontinued after that.
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study abroad. The grants were open to the public, under the condition that the
scholarship recipients will have to work for MOAC after their graduation.
The second batch of 43 post-graduate scholarships was provided between
2008-2011. However, more emphasis was placed on scholarships to pursue an
advance research degree, partly to suit many government officials who want to keep
their positions while pursuing the higher degrees.
In 2012, ARDA decided to put a brake on granting new post-graduate
scholarships. On the other hand, it provides two type of training programs
designated for MOAC officials: short-term (i,e., 6 months or less) grants to receive
training or do research abroad.
According to a recent MOAC meeting, the ministry has had severe shortage
of qualified researchers, and should strive to bring in about 2,000 more researchers
by 2018. As an agency under the MOAC, ARDA should play a significant role in
solving this problem, such as providing technical analysis as well as some extra
funding in terms of scholarship or training fund. However, if such a huge
requirement is really needed, it would be beyond ARDA’s means to fully fund the
whole bunch of researchers required. The government need to step in and provide
MOAC/ARDA with extra funding for these researchers’ scholarship or other form of
funding.
Mission 3: To develop agricultural databases and become an information
center for agricultural research
ARDA has—on its own mission--strived to develop agricultural databases that
comprise 8 areas including rice, cassava, para-rubber, orchid, longan, silk, and the
agriculture in the Northern and Southern parts of Thailand.
Internally, it also develop interactive systems (such as EPMS and E-meeting)
to facilitate the research funding management and internal meeting. It should be
noted that the EPMS now covers and applicable for the TRON projects administered
by ARDA as well.
As a TRON member, ARDA has also helped develop the National Research
Management System (NRMS), which consists of the system of Thai National
Research Repository (TNRR) and the One Stop Service for National Research
Management System (known as the “Single Window” system for national targeted
research application). TNRR is the system that aims at linking research data from all
of TRON member together. It is still being developed, but has a huge potential if or
when all important TRON’s databases can be linked with each other and can really
be accessed via a single web.
Although not unique in these days of rapid information, ARDA’s progress on
the IT improvement is significant and has helped such an organization to transform
from a separated paper-based organization to a linked network that can work more
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efficiently, although like several other government organization, ARDA is still bound
to keep duplicated papers to comply with certain legal regulations.
Key Recommendations
•

•

ARDA should integrate the administration of the TRON’s projects with its
regular project assessment system. Since, however, the TRON fund can be
used to support some of research proposals that tended to apply for funding
from ARDA, ARDA should need less capital to fund the remaining proposals.
More importantly, ARDA should screen these proposals more rigorously and
fund only the projects that exhibit great potential to have very significant
impacts on the economy, the society, and the environment. By doing so,
ARDA will be able to use less capital to fund the research projects
According to a recent MOAC meeting, the ministry has had severe shortage
of qualified researchers, and should strive to bring in about 2,000 more
researchers by 2018. As an agency under the MOAC, ARDA should play a
significant role in solving this problem, such as providing technical analysis as
well as some extra funding in terms of scholarship or training fund. However,
if such a huge requirement is really needed, it would be beyond ARDA’s
means to fully fund the whole bunch of researchers required. The government
need to step in and provide MOAC/ARDA with extra funding for these
researchers’ scholarship or other forms of funding.

•

ARDA should continue to develop both its own databases and the joint
system required for TRON’s databases to be linked seamlessly with each
other.

•

As for ARDA’s organization, it would be more important for ARDA to train its
personnel—as well as recruit more experts or knowledgeable staffs who are
keen in assessing the economic aspect of the agricultural research projects.
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10. ทานคิดวาในอนาคต สวก. ควรมีบทบาทอยางไรตอการวิจัยภาคเกษตรของประเทศไทย

ขอขอบคุณทีก่ รุณาตอบแบบสอบถาม

