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วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ปที่ 32 ฉบับที ่4014 (3214) 

 

รัฐบาลใหความสาํคัญเรื่องขาวนอยมาก !!! 
 

ขาว ถือเปนทรัพยากรธรรมชาติที่อยูคูประเทศไทยมาอยางยาวนาน 
วัฒนธรรมประเพณีตางๆของไทยลวนเกี่ยวของกับขาวแทบทั้งสิ้น 
 
แมกระท่ังความเชื่อถือ "พระแมโพสพ" ที่คนไทยบูชา ในบริบทของ 
ผูมีพระคุณในการใหชีวิต 
 
ยุคขาวยากหมากแพง และ ความขาดแคลนขาวไปทั่วโลก ประเทศ
ไทยในฐานะประเทศผูสงออกขาวมากเปนอันดับหนึ่งของโลก จึงถือ
วาไดเปรียบในเชิงทรัพยากร 
 
แตถึงกระน้ัน ราคาขาวทีสู่งขึ้น กลับไมไดทําใหกระดูกสันหลังของ
ชาติ อยาง "ชาวนา" ไดรับผลประโยชนอยางเต็มที่ 
 

ไมเพียงเทาน้ัน องคความรูเรื่องขาวในประเทศไทยก็ยังถือวาไดรับความสนใจจากรัฐบาลนอยมาก 
 
ดร.จิรวัฒน เจริญสถาพรกุล อาจารยภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (มศว.ประสานมิตร) นักวิชาการ ที่ทําวิจัยเรื่อง "ขาว สําคญั
อยางไรตอเศรษฐกิจไทย" Economic Impacts of Rice Research เปดเผย "ประชาชาติ
ธุรกิจ" วา การทําวิจัยชิ้นนี ้เพื่อสะทอนไปถึงรัฐบาลวา การลงทุนในการวิจัยขาวของรัฐบาล
ยังใหความสําคัญนอยมาก 
 
"40 ปที่ผานมา ตั้งแต ป ค.ศ. 1960-2000 พบวา งบฯที่รัฐบาลจัดสรรเปนงบวิจัย โดยเฉพาะใหงบ
วิจัยสินคาเกษตรไมเยอะ หากเทียบกับงบประมาณอื่นๆ" 
 
ดร.จิรวัฒนเปดเผยขอมูลที่ไดจากสํานักงบประมาณ ที่ระบุวา 40 ปที่ผานมา รัฐบาลใหงบประมาณดาน
ความมั่นคงและการศึกษา (defense & internal security education) มากที่สุด โดยคิดเปน รอยละ 
22 สําหรับ defense & internal security และรอยละ 19 สําหรับการศึกษา 
 

 

ขาวจากหนังสือพิมพประชาชาชาติธุรกิจ ฉบับประจําวันท่ี   30   เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2551  หนา   40 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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"ในสวนของงบเกษตรอยูที่รอยละ 9 แตเมื่อนับเปนงบฯที่ใหงานวิจัยในสวนของงบเกษตรมีเพียง รอย
ละ 2 ทั้งๆ ที่ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม แตก็ถือวารอยละ 2 ที่ไดเปนการลงทุนในงานวิจัย
ขาวมากที่สดุ" 
 
"สิ่งที่ผมตองการจุดประกายก็คือ รัฐบาลใหความสําคัญเรื่องขาวแคไหน การศึกษาวิจัยเรื่องขาวสิ่งที่
เปนผลลัพธคือพันธุขาว การที่รัฐบาลลงทุนในงานวิจัยขาวจะไดผลลัพธมากนอยแคไหน ทําไมรัฐบาล
ตองไปทําวิจัยขาว เพราะงานวิจัยกอใหเกิดความรูทางเศรษฐ ศาสตรเราเรียกวาสินคาสาธารณะ ซึ่งจะ
กีดกันคนไปรับความรูไมได เมื่อเปนสินคาสาธารณะเอกชนจึงไมเหมาะที่จะลงทุนเทากับรัฐบาลทํา
เรื่องขาว" 
 
ดร.จิรวัฒนกลาวอีกวา งานวิจัยช้ินน้ีตั้งโจทยไววา ผลตอบแทนจากการที่รัฐบาลสนับสนุนใหทําวิจัย
เรื่องขาว ทําใหสังคมไดรับผลตอบแทนอยางไร 
 
"ในตางประเทศพบวาผลตอบแทนในการที่ภาครัฐลงทุนในงานวิจัยสูงมาก และมีผลตอสังคม 
เศรษฐกิจ เมื่อรัฐบาลทําวิจัยเรื่องขาว ทําใหเกิดความรู พัฒนาพันธุขาว การทํานาของชาวนา มีที่ดิน 
ปุยเคมี แรงงาน และพันธุขาว ถามีพันธุขาวที่ใหผลผลิตสูงก็อาจจะทําใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้นใหกับ
ชาวนา จึงเห็นไดวาเมื่อมีงานวิจัย ทําใหเกิดความรูเรื่องพันธุขาว และเกิดการผลิต เรามีขอมูลวา 
ชาวนาเปลี่ยนจากการใช พันธุพื้นเมืองทดแทนดวยพันธุแนะนํา ที่คิดคนโดยกรมการขาวมากขึ้น พันธุ
ขาวดีไมดีไมรู อาจจะหุงแลวสวย หรอืทนโรค แตก็ถือวาตรงนี้คือโครงสรางการผลิตเปลี่ยน เพราะมี
ผลตอการผลิตขาวในไทย ตรงกับความรูเศรษฐศาสตรที่วาการผลิตไปมีผลกับอุปทานของขาว"  
 
"งานผมคือ เมื่ออุปทานขาวเปลี่ยนไป ก็จะกระทบกับผลตอบแทนที่สังคมไดรับ ตรงนี้ถือวาเปน 
benefit (กําไร) หรือที่เรยีกวา economic surplus สวนเกินทางเศรษฐกิจที่มาจากสวนเกินผูบริโภค
และสวนเกินผูผลิต"  
 
ดร.จิรวัฒนอธิบายเพิ่มเติมวา สวนเกิน ผูบริโภคคือผูบริโภคเต็มใจจายของในราคา 100 บาท แตเมื่อ
จายจริงจายเพียง 50 บาท ทางเศรษฐศาสตรถือวาเปนสวนเกินที่ ผูบริโภคไดรับ เชนเดียวกับสวนเกิน
ผูผลิต ที่ผูผลิตเต็มใจจะขาย 50 บาท แตเมื่อขายจริง กลับขายได 100 บาท รวมกันเปนเศรษฐกิจ
ไดรับสวนเกิน ซึ่งเปนนามธรรม ไมสามารถอธิบายไดวาสิ่งเหลาน้ีอยูในรูปแบบใด 
 
"ผมถือวางานวิจัยไดสงผลใหเกิดอุปทาน แลวอุปทานนี้สงผลตอสวนเกินผูผลิต และสวนเกินผูบริโภค 
ผลการวิจัยยังพบอีกวา หากรัฐบาลลงทุนในการวิจัยขาว 1 บาท จะไดสวนเกินทางเศรษฐกิจ 2.32-
2.83 บาทเปนจํานวนที่เยอะเกือบ 3 เทา เพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกจากงานวิจัยคือ ในระยะยาวทรัพยากร
ทุกอยางมีจํากัด ทั้งแรงงาน ที่ดิน มีจํากัด การลงทุนในงานวิจัย เปนการ กระตุนอัตราการเจริญเติบโต
ผลผลิตขาวในระยะยาว ผลตอบแทนจากการลงทุนวิจัยขาวสูงมาก ถามองในแงธุรกิจเหมือนดึงดูดให
มาลงทุน เปนเครื่องยืนยันวางานวิจัยมีประโยชนสูงมาก ขาวใหผลประโยชนสูง บทบาทของงานวิจัย
จึงมีสวนสําคัญ"  
 
ดร.จิรวัฒนยังย้ําอีกวา ปจจัยสําคัญท่ีถือวาเปนแรงขับเคล่ือนในการเจริญเติบโตในระยะยาวตองเปน
เทคโนโลยีเทาน้ัน การลงทุนทางเทคโนโลยีจะทําใหไดพันธุขาวที่ดี และการจะไดพนัธุขาวที่ดีก็มา
จากงานวิจัย 
 
"ขาวยังคงเปนสินคาสําคัญ เพราะชาวนาเปนคนสวนใหญของประเทศ ในเมื่อรูวาเปนประโยชน ได
พันธุขาวที่มีผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น นาจะทําใหรายไดเพิ่ม แตทั้งน้ีอยูในกลไกราคา นัยทางเศรษฐกิจถือ
ไดวา การลงทุนมีผลตอชาวนา ทําใหสังคมไดสวนเกินทางเศรษฐกิจ แตทั้งน้ีราคาตองถูกกําหนดโดย
ตลาดที่แขงขันสมบูรณ ซึ่งวันน้ีมันผิดเพี้ยนไมเปนไปตามกลไกตลาด"  
 
อาจารยภาควิชาเศรษฐศาสตร มศว. ประสานมิตร สรุปวา งานวิจัยช้ินน้ีเปนการพยายามชี้ใหเห็นวา
บทบาทงานวิจัยมีประโยชนตอการขับเคล่ือนอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว 
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ทั้งน้ี ซึ่งจะมีการจัดงานสัมมนาเรื่อง "ขาว สําคัญอยางไรตอเศรษฐกิจไทย" Economic Impacts of 
Rice Research ขึ้น ในวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต หองกิจกรรม 
หอสมุดปวย อึ๊งภากรณ เวลา 13.30-16.30 น. หากใครอยากรูวารัฐบาลใหความสําคญักับเรื่องขาว
มากนอยเพียงใด ก็เขารับฟงราย งานวิจัยของ ดร.จิรวัฒนไดในวันดังกลาว 
 
หนา 40 


