คอลัมน์ อนาคตเราเลือกได้ด้วย R & D
ลงทุนด้าน R & D แล้วประเทศได้อะไร
มิง่ สรรพ์ ขาวสอาด
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
ท่านผูอ้ ่านคิดว่า การลงทุนของรัฐจะสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศได้มากขนาดไหน? เราลองมา
ดู การลงทุ น ในการวิจ ยั และการพัฒ นา (R&D) ซึ่ง มีบ ทบาทสํา คัญ อย่า งยิง่ ในการสร้า งองค์ค วามรู้
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และก่อให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามมา
ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายทางการวิจยั และพัฒนาไม่น้อย ประมาณ 57,038 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.48 ของ GDP ขณะทีก่ ลุ่มประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว (OECD) มีค่าใช้จ่ายทางด้านการ
วิจยั และพัฒนาโดยเฉลีย่ สูงถึงร้อยละ 2.24 ของ GDP จะเห็นได้ว่า ระดับการวิจยั และการพัฒนาของ
ประเทศไทยยังอยู่ในอัตราที่ต่ ําโดยเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีเป้าหมายว่า ในปี พ.ศ.
2559 จะเพิม่ ค่าใช้จ่ายทางการวิจยั และพัฒนาให้เพิม่ ขึน้ มากกว่าร้อยละ 1 ของ GDP และเพิม่ จํานวน
บุคลากรด้านการวิจยั และการพัฒนา
ผลประโยชน์หลายประการทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการวิจยั ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในรูป
ตัวเงิน ซึง่ อาจทําให้ผวู้ างนโยบายและประชาชนผูเ้ สียภาษีมองไม่เห็นถึงความสําคัญของโครงการวิจยั ที่
ได้สร้างคุณประโยชน์ ให้กบั สังคมโดยรวม คําถามที่นักการเมืองมักจะสอบถามก็คอื ลงทุนในการวิจยั
พัฒนาแล้วจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่
ดังนัน้ การประเมินความคุม้ ค่าเชิงเศรษฐกิจของโครงการวิจยั จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ เพื่อใช้
พิจารณาว่ าโครงการวิจยั ใดมีค วามเหมาะสมที่จ ะลงทุ น ต่ อ ไปมากน้ อ ยเพียงใดในการตัด สิน ใจวาง
แผนการลงทุนสําหรับการวิจยั เพื่อการพัฒนาและให้บริการสังคมในอนาคต
ข้อมูลทีจ่ ะเสนอต่อไปนี้มาจากการวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเผยแพร่ในรายงานการศึกษา
ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจของการลงทุนของรัฐในการวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
สํานักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจยั ในอุ ดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลการศึกษาความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจของโครงการวิจยั 8 มหาวิทยาลัย จํานวน 17 โครงการ
พบว่า ผลการลงทุนวิจยั และพัฒนาของรัฐในโครงการทีศ่ กึ ษา มีมลู ค่าปจั จุบนั สุทธิ (NPV) ซึง่ หักต้นทุน
แล้วอยูร่ ะหว่าง 14 – 48,891 ล้านบาท และมีอตั ราส่วนของผลได้ต่อต้นทุน (B/C ratio) อยู่ระหว่าง 3.56
– 139.70 สามารถสรุปโดยรวมได้ว่า โครงการวิจยั ทุกโครงการทีศ่ กึ ษามีความคุม้ ค่าเชิงเศรษฐกิจ โดยมี
ผลได้ต่อการลงทุนไม่ต่ํากว่า 3 เท่า และสูงสุดถึงประมาณ 140 เท่า
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ผลการศึกษาโดยเฉพาะภาคเกษตร พบว่า บางโครงการวิจยั มีผลได้สุทธิสูงมาก (ตารางที่ 1)
โดยเฉพาะโครงการวิจยั กลุ่มการเกษตร ได้แก่ โครงการปรับปรุงพันธุ์มนั สําปะหลังเกษตรศาสตร์ 50
และโครงการปรับปรุงพันธุ์ขา้ วโพดสุวรรณ 1 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ ทัง้ สองโครงการวิจยั มี
ผลได้สงู มากถึงกว่าระดับหมื่นล้านบาท เนื่องจากเป็ นโครงการทีม่ คี วามสัมฤทธิผลมาแล้วเป็ นเวลานาน
เช่ น โครงการมัน สํา ปะหลัง ลงทุ น ไป 1 บาท ได้ค ืนมา 139.7 บาท ส่ว นโครงการโคราชวากิว ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะทําให้เราสามารถผลิตเนื้อนุ่ มชุ่มลิน้ โดยไม่ต้องนํ าเข้าจากต่างประเทศ
ลงทุนวิจยั 1 บาทได้คนื 13.85 บาท ซึง่ ราคาต่อตัวของโคราชวากิวขุน สูงถึง 120,000 บาทต่อตัว ส่วน
การวิจ ยั ของมหาวิทยาลัย เชีย งใหม่เ พื่อ นํ า โคแม่ท่ีแ ก่ แ ล้ว มาพัฒ นาเนื้ อ ให้นุ่ มน่ า รับ ประทานยิง่ ขึ้น
ก่อให้เกิดรายได้เพิม่ ขึน้ จากกิโลกรัมละ 30 เป็น 50 บาท
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความคุม้ ค่าเชิงเศรษฐกิจ
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ
(ล้านบาท)

ชื่อโครงการวิ จยั

อัตราส่วน
ผลได้ต่อต้นทุน

1) โครงการวิ จยั กลุ่มการเกษตร
1.1) โครงการปรับปรุงพันธุม์ นั สําปะหลัง “เกษตรศาสตร์ 50”
48,891
139.70
1.2) โครงการปรับปรุงพันธุข์ า้ วโพด “สุวรรณ 1”
10,415
62.20
1.3) โครงการวิจยั ความเสถียรของปาล์มนํ้ามันพันธุท์ รัพย์ ม.อ. 1
3,633
20.08
1.4) โครงการโคเนื้อพันธุโ์ คราชวากิว
68
13.85
1.5) โครงการวิจยั มูลค่าเพิม่ ของเนื้อโคนมเพศเมียคัดทิง้ ขุนโดยการเพิม่
331
6.81
ความน่ารับประทานด้วยการฉีดสารละลายแคลเซียมคลอไรค์
1.6) โครงการวิจยั ข้าวโพดสีม่วง
66 – 84
5.63 – 7.10
หมายเหตุ : โครงการวิจยั ที่ประเมินความคุ้มค่า ใช้ปีฐาน และอัตราคิดลดที่แตกต่างกัน หากจะดูความคุ้มค่าเชิง
เศรษฐกิจของโครงการให้พจิ ารณามูลค่าปจั จุบนั สุทธิของโครงการนัน้ ๆ

การศึกษาความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจของโครงการวิจยั ภายใต้โครงการ NRU สามารถให้ขอ้ บ่งชี้
และข้อสรุปที่สําคัญเพิม่ เติมอีก 3 ประการ ดังนี้ หนึ่ ง ผลงานวิจยั และพัฒนาจากการลงทุนของรัฐด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความคุม้ ค่าเชิงเศรษฐกิจในระดับสูงถึงสูงมาก โดย
ไม่มโี ครงการวิจยั ใดมีมลู ค่าผลได้ต่ํากว่า 3 เท่าของเงินลงทุน สอง การประเมินความคุม้ ค่าเชิงเศรษฐกิจ
นี้ เป็ นการประเมินค่าขัน้ ตํ่า เนื่องจากผลลัพธ์จากโครงการวิจยั บางประการไม่สามารถประเมินค่าได้
เช่น ผลทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะมีข้อจํากัดด้านข้อมูลและเวลาสําหรับการวิเคราะห์ผ ล
ดังนัน้ ผลได้ของประเทศจะมีค่าสูงกว่าทีไ่ ด้ประเมินไว้อกี มาก หากมีการขยายผลงานวิจยั ไปสู่สาธารณะ
และภาคเอกชนให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ สาม เป็นทีน่ ่าสังเกตว่า การลงทุนวิจยั และพัฒนาสะสมอย่างต่อเนื่อง
จะก่อให้เกิดผลได้สูงมากในระดับหลายพันล้านถึงหลายหมื่นล้านบาท แม้ว่าในระยะแรกของการลงทุน
วิจยั และพัฒนาอาจจะมีต้นทุนและผลตอบแทนตํ่าอยู่ในระยะหนึ่ง แต่เมื่อโครงการวิจยั เริม่ สร้างผลผลิต
แ ล้ ว ผ ล ไ ด้ จ ะ เ พิ่ ม ขึ้ น อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ แ ผ่ ไ พ ศ า ล เ ช่ น โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง พั น ธุ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทก่ี ล่าวมาแล้ว ดังนัน้ รัฐบาลจึงควรมีการสนับสนุ นการวิจยั และพัฒนาอย่าง
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ต่อเนื่อง เนื่องจากการหยุดสนับสนุ น หรือการสนับสนุ นอย่างไม่เป็ นระบบ จะทําให้เกิดความสูญเปล่า
และมีตน้ ทุนค่าเสียโอกาสสูงมาก
เห็นศักยภาพด้านวิจยั เกษตรกันอย่างนี้แล้ว ก็อยากให้เ กษตรกรไปศึกษาหาช่อ งทางลงทุ น
คราวหน้าเราลองมาศึกษาโอกาสที่ R & D สร้างขึน้ ให้กบั ประเทศ และโอกาสทางธุรกิจนอกภาคเกษตร
บ้าง
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