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บทคัดย่อ
  การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยมีความส�าคัญในการบริหารและจัดสรรเงินทุนวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สังคม บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลกระทบของงานวิจัยด้านอ้อยและน�้าตาลในประเทศไทย อาศัยข้อมูลงาน
วิจัยด้านอ้อยและน�้าตาลจากฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management 
System: NRMS) ในปี พ.ศ. 2551-2559 และข้อมูลปฐมภูมิจากผู้เกี่ยวข้อง น�ามาประมวลสถานภาพ ผลผลิต ผลลัพธ์และ
ผลกระทบจากงานวิจัย และประเมินความคุ้มค่าจากการลงทุนโครงการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า โครงการวิจัยด้านอ้อย
และน�้าตาลก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศ โดยเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงที่สุด รองลงมาคือ ผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางสังคม ข้อเสนอแนะด้านทิศทางการสนับสนุนงานวิจัยด้านอ้อยและน�้าตาลของประเทศไทย
ในอนาคต ควรครอบคลมุประเดน็ดงันี ้ การลงทนุงานวิจยัด้านอ้อยและน�า้ตาลในทกุภาคส่วนตลอดห่วงโซ่มลูค่า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ควรสนับสนุนงานวิจัยต้นน�้า ในด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อย การเขตกรรม เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร 
นอกจากนั้น ควรมีกลไกการผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสู่ระดับพาณิชย์อย่างบูรณาการ เพื่อสร้างผลประโยชน์
จากงานวิจัยต่อสังคมสูงสุด

ค�ำส�ำคัญ: การประเมินผลกระทบของงานวิจัย  อ้อยและน�้าตาล  ประเทศไทย

Abstract
  Impact assessment plays an important role for management and allocation of research invest-
ments to deliver highest benefit to society. This research principally aims to evaluate the impacts of 
sugarcane and sugar researches in Thailand. The data are obtained from the National Research Manage-
ment System: NRMS during 2008 – 2016. Primary data from various stakeholders are assembled to 
analyze sugarcane research status, inputs, outputs, outcomes and impacts. The results showed that there 
were positive impacts from sugarcane researches. The highest impacts were on economics, followed by 
environment and social impacts respectively. The suggested direction of sugarcane researches includes 
continuing research support throughout the value chain. Especially, a strong support on upstream 
sugarcane research is still required, e.g. varietal improvement, machinery, pest management. Moreover, 
upscaling the research outputs from laboratory to commercial scales is crucial in order to gain the highest 
benefits from sugarcane researchers to Thai society.

Key words: Research Impact Assessment, Sugarcane and Sugar, Thailand

1-2 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
1-2 Department of Agricultural and Resource Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University.
3-4 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
3-4 Center for Applied Economics Research, Faculty of Economics, Kasetsart University.



วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561   Journal of the Association of Researchers   Vol.23 No.2 May - August 201846

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
  อ้อยเป็นพืชที่มีความส�าคัญและสร้างความม่ันคง
ให้กับเกษตรกรของประเทศไทย เนือ่งจากเป็นทัง้พชือาหาร
และพืชพลังงาน และกระบวนการผลิตอ้อยสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ใน ปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมี
พืน้ทีก่ารเพาะปลกูอ้อย 8.52 ล้านไร่ ซึง่เพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง 
และมีปริมาณผลผลิตมากถึง 103.10 ล้านตัน (ส�านักงาน
เศรษฐกจิการเกษตร, 2558) เป็นผลให้โรงงานน�า้ตาลมกีาร
ขยายตัวและขยายก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้น โดยใน ปี พ.ศ. 
2558 มีโรงงานน�้าตาลทั้งสิ้น 51 โรงงาน (ส�านักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) 
อีกทั้งในปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตน�้าตาลทรายได้เกิน
ความต้องการใช้ภายในประเทศ (ร้อยละ 22.14) โดยอีก
ร้อยละ 77.86 ท�าการส่งออก จึงท�าให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่ส่งออกน�้าตาลทรายที่ส�าคัญของโลก (ส�านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน�้าตาล, 2558)
  นอกจากนั้น การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปลาย ปี พ.ศ. 2558 มีผลท�าให้ตลาดน�้าตาลทรายมีการ
ปรับตัวเป็นตลาดเสรีมากขึ้น เมื่อพิจารณาสถานการณ์การ
ผลิต บริโภค น�าเข้า และส่งออกน�้าตาลทรายของประเทศ
ต่างๆ ในอาเซียน พบว่า ใน ปี พ.ศ. 2557 ประเทศอาเซียน
มีการส่งออกน�้าตาลทราย 7.11 ล้านตัน โดยเป็นการส่ง
ออกของไทย 6.29 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 88.47 ซึ่ง
ผูน้�าเข้าน�า้ตาลทรายของอาเซียน ได้แก่ อนิโดนีเซีย มาเลเซีย 
และสิงคโปร์ (กรมศุลกากร, 2559) ชี้ให้เห็นว่า เป็นความ
ท้าทายของประเทศไทยในการคงอันดับความส�าคัญของ
การเป็นผู้น�าด้านน�้าตาลของอาเซียนน้ีให้คงอยู่ได้ต่อไป 
การวางแผนนโยบายสนับสนุนอ้อยและน�้าตาล จึงมีความ
ส�าคัญต่อประเทศอย่างยิ่ง ประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่
ประสบความส�าเร็จในการผลิตอ้อยและน�้าตาลในระดับ
โลกและระดบัอาเซยีน ซึง่เกดิจากปัจจยัหลายด้าน ประเด็น
หนึ่ง คือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดมาจากการลงทุน
งานวิจัยด้านอ้อยและน�้าตาลของประเทศไทยที่มีการ
ด�าเนินการมาอย่างยาวนาน (อรุณวดี  เต็งล่อไล้, 2545; 
สมพร  อิศวิลานนท์, 2557 และ 2559) เงินลงทุนการวิจัย
ในอดีต ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจส่วนรวม งาน
วิจัยบางโครงการแม้จะไม่ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ชดัเจน แต่เป็นงานวจิยัท่ีเป็นข้อมูลพืน้ฐานเพ่ือน�าไปค้นคว้า
วิจัยในการจัดท�าการวิจัยต่อยอด หรือบางงานวิจัยอาจส่ง

ผลกระทบในด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีไม่สามารถ
ประเมินมูลค่าได้ง่าย จึงมีความจ�าเป็นที่หน่วยงานวิจัยใน
ระดับประเทศ ควรรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบ
เบือ้งต้นจากการมงีานวจิยั นอกจากนัน้ ในการบรหิารจดัการ 
งานวิจัยที่ดีนั้น จ�าเป็นต้องค�านึงถึงการบริหารทรัพยากร ที่
จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ทั้งนี้เพราะโจทย์วิจัย
ทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้านอ้อยและน�้าตาล
มีมากมาย แต่ทรัพยากรการวิจัยที่จะน�ามาใช้ในการศึกษา 
มีอยู่อย่างจ�ากัด การประเมินผลกระทบของงานวิจัยเป็นวิธี
การหนึ่งที่จะท�าให้การบริหารและการจัดสรรเงินทุนวิจัย
เกดิประโยชน์สูงสุดต่อสังคม (ศนูย์วจิยัเศรษฐศาสตร์ประยกุต์, 
2547) งานวิจยัด้านอ้อยและน�า้ตาลด�าเนนิการมาระยะหน่ึง
แล้ว ยังขาดการประเมินให้เห็นถึงผลส�าเร็จของงานวิจัย
อย่างเป็นระบบ ซ่ึงภาพการประเมินเส้นทางสู่ผลกระทบ
จากงานวิจัยจะเป็นข้อมูลในการพัฒนาทิศทางงานวิจัย
ด้านอ้อยและน�้าตาลต่อไป ซ่ึงจัดว่ามีความส�าคัญต่อการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม และการ
พัฒนาเทคโนโลยีด้านอ้อยและน�้าตาลในอนาคต รวมท้ัง
สนับสนุนความมั่นคงของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
  1. เพื่อศึกษาสถานภาพงานวิจัยด้านอ้อยและ
น�า้ตาลของประเทศไทย
  2. เพื่อศึกษาผลประโยชน์จากงานวิจัยด้านอ้อย
และน�า้ตาลของประเทศไทย
  3. เพือ่ศกึษาเส้นทางสูผ่ลกระทบจากงานวจัิยด้าน
อ้อยและน�า้ตาล กรณศีกึษาโครงการวิจยัต้นน�า้

ขอบเขตของเนื้อหา
  เนื้อหาในบทความนี้ เป็นผลการวิจัยส่วนหนึ่งของ
งานวิจัยการประเมินผลกระทบของงานวิจัยด้านอ้อยและ
น�้าตาลในประเทศไทย มุ่งเน้นเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ส�าหรับผลการประเมินงานวิจัย
อ้อยและน�้าตาลในระดับประเทศได้อธิบายผ่านสถานภาพ
งานวิจัยและผลประโยชน์จากงานวิจัยในภาพรวมระดับ
ประเทศ ในขณะที่การเขียนภาพเส้นทางสู่ผลกระทบจาก
งานวิจัยอ้อยและน�้าตาล เป็นกรณีศึกษา เรื่อง โครงการ
วิจัยและพัฒนาอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 
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แนวคิด ทฤษฎีและการตรวจเอกสาร
  การวิเคราะห์เส้นทางสู่ผลกระทบ เป็นกระบวนการ
ในการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนงานวิจัยกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น เส้นทางสู่ผลกระทบของงานวิจัยหรือ
การลงทุนวิจัย เป็นการอธิบายให้เห็นว่าผลผลิตที่ได้รับจาก
งานวิจัยได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างไร (Templeton, 
2005) งานวจิยัช้ินหนึง่อาจผลติผลผลิต ของงานวจิยัทีพ่ร้อม
สู่การน�าไปใช้ประโยชน์ หรือเป็นผลผลิตที่ยังจ�าเป็นต้องมี
กระบวนการถ่ายทอดสูผู่ใ้ช้ประโยชน์ หรอืเป็นปัจจยัน�าเข้า
สูง่านวจิยัในขัน้สงูต่อไป หลงัจากผลผลติของงานวจิยัมกีาร 
น�าไปใช้ประโยชน์โดยผู้ใช้ จะเกิดเป็นผลลัพธ์จากงานวิจัย  
ผลลัพธ์จากงานวิจัยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการน�า
ผลผลิตไปใช้ประโยชน์ โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้ใช้ หรือการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต หรือนโยบาย เมื่อ
เกิดการยอมรับผลผลิตจากงานวิจัยหรือมีการน�าไปใช้
ประโยชน์ในวงกว้าง จะน�าไปสูผ่ลกระทบจากงานวจิยั เป็น
ผลกระทบที่ก ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม หรือสิ่งแวดล้อม (ACIAR, 2008)
  การจัดท�าเส้นทางสู่ผลกระทบเป็นการช่วยให้การ
ประเมินผลกระทบของงานวิจัยด�าเนินการไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การประเมินผลการวิจัยมีจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์หลายประการ ได้แก่ เพื่อตรวจสอบความ
โปร่งใสของการด�าเนินงานวิจัย เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยใน
การจัดสรรทรัพยากรของหน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัย เพื่อก่อให้
เกิดการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์ของงานวิจัยนั้น 
เพ่ือประเมินผลประโยชน์ของงานวิจัยท่ีเกิดแก่สังคมโดย
รวม และเพื่อท�าให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วย
งานผู้ให้ทุนและผู้ท�างานวิจัยไปสู่ผลกระทบต่อสังคมดังที่
คาดหวังไว้ (Waibel, 2004)
  เมื่อหน่วยงานและองค์กรมีการจัดท�าเส้นทางสู่
ผลกระทบจากงานวิจัยประกอบการวางแผนงานวิจัยจะได้
ประโยชน์สูง กล่าวคือ การวางแผนงานวิจัยจ�าเป็นต้อง
ก�าหนดผลกระทบจากงานวิจัยหรือเป้าหมายสูงสุดที่
ต้องการของงานวิจัย (ภาพ 2 ทางซ้ายมือ) และเพื่อให้ได้
มาซึ่งผลกระทบจากงานวิจัย หน่วยงานหรือองค์กรจ�าเป็น
ต้องวางแผนภาพการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท�างาน
ของกลุม่เป้าหมาย เช่น ถ้าผลกระทบจากงานวจัิยทีต้่องการ 
คือ ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการผลิตอาหารปลอดภัย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น เกษตรกรในฐานะผู้ผลิตขั้นต้น มี
การปรับเปล่ียนการผลิตพืชและสัตว ์ไปสู ่การผลิตที่
ปลอดภัย มีการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช
และสตัว์ทีถ่กูต้องและปลอดภยั การพฒันาทรพัยากรมนษุย์
เป็นเรื่องส�าคัญ (ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร, 2560) เป็นต้น โดย
ก่อนที่เกษตรกรจะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชให้ถูกต้องได้ หน่วย
งานและองค์กรจ�าเป็นต้องปรบัเปลีย่น ความรู ้knowledge) 
ทัศนคติ (attitude) ความช�านาญ (skill) และแรงบันดาล
ใจ (aspiration) ของผู้ผลิตให้มีการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรู
พืชที่ถูกต้อง หรือเรียกโดยย่อว่า KASA ซึ่งมาจากอักษรตัว
หน้าของทั้ง 4 ค�าข้างต้น และก่อนที่เกษตรกรจะสามารถ
เปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ ความช�านาญ และแรง
บันดาลใจได้ เกษตรกรจ�าเป็นต้องมีการตอบสนองตอบรับ
และยอมรับเทคโนโลยีและวิธีการใช้สารเคมีที่ถูกต้องนั้น 
(reactions) และหน่วยงานองค์กรจ�าเป็นต้องทราบกลุ่ม
เป้าหมายของงานวิจัยที่ชัดเจน ทราบผลลัพธ์และผลผลิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อจัดสรรทรัพยากรการวิจัยได้ถูกต้อง
และเหมาะสมต่อการเกิดผลกระทบจากงานวิจัยต่อไป จึง
น�าไปสูบ่นัไดของผลกระทบจากงานวจิยั ซึง่ชีใ้ห้เหน็ว่า จาก
ทรัพยากรการวิจัย (ทุน บุคลากร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง เวลา 
และปัจจัยอื่น) จะน�าไปสู่ผลผลิตงานวิจัย ที่มีผู้น�าผลงาน
วิจัยไปใช้ประโยชน์ เกิดการยอมรับเทคโนโลยี น�าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงในความรู้ ทัศนคติ ความช�านาญ และแรง
บันดาลใจ จนกระทั่งสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายได้ และน�าไปสู่ผลกระทบที่วางไว้ในท้ายสุด 
(Templeton, 2005)

กรอบแนวคิดในการวิจัย
  การประเมินผลทางเศรษฐกิจของงานวิจัย จัดว่ามี
ความส�าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อ
วิเคราะห์ว่างานวิจัยได้ก่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นมูลค่าต่อ
สังคมมากน้อยเพียงใด (สมพร อิศวิลานนท์, 2557) การ
ลงทนุในงานวจิยั ก่อให้เกดิผลผลติ  ผลลพัธ์  และผลกระทบ  
โดยทีผ่ลประโยชน์จากงานวจัิย อาจอยู่ในรปูแบบต่างๆ เช่น 
สร้างรายได้ บรรเทาความยากจน สร้างความม่ันคงด้าน
อาหาร เกดิการผลติทีย่ั่งยนื หรอือนรุกัษ์สิง่แวดล้อม เป็นต้น 
ในทางเศรษฐศาสตร์ผลของงานวิจัยประกอบด้วย 3 ด้าน 
คือ การผลิต การบริโภค และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบของ
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สวัสดิการของสังคมที่ดีขึ้น กรอบแนวคิดในการประเมิน
ผลกระทบของงานวิจัยแสดงดังภาพ 1

5 
 
ชัดเจน ทราบผลลัพธและผลผลิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน เพื่อจัดสรรทรัพยากรการวิจัยไดถูกตองและเหมาะสมตอ
การเกิดผลกระทบจากงานวิจัยตอไป จึงนําไปสูบันไดของผลกระทบจากงานวิจัย ซ่ึงช้ีใหเห็นวา จาก
ทรัพยากรการวิจัย (ทุน บุคลากร สถานท่ี ส่ิงกอสราง เวลา และปจจัยอื่น) จะนําไปสูผลผลิตงานวิจัย ท่ีมีผูนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน เกิดการยอมรับเทคโนโลยี นําไปสูการเปล่ียนแปลงในความรู ทัศนคติ ความ
ชํานาญ และแรงบันดาลใจ จนกระทั่งสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมของกลุมเปาหมายได และนําไปสู
ผลกระทบท่ีวางไวในทายสุด (Templeton, 2005) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การประเมินผลทางเศรษฐกิจของงานวิจัย จัดวามีความสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ เพื่อวิเคราะหวางานวิจัยไดกอใหเกิดประโยชนท่ีเปนมูลคาตอสังคมมากนอยเพียงใด (สมพร  อิศวิลา
นนท, 2557) การลงทุนในงานวิจัย กอใหเกิดผลผลิต  ผลลัพธ  และผลกระทบ  โดยท่ีผลประโยชนจาก
งานวิจัย อาจอยูในรูปแบบตาง ๆ เชน สรางรายได บรรเทาความยากจน สรางความม่ันคงดานอาหาร เกิดการ
ผลิตท่ียั่งยืน หรืออนรัุกษส่ิงแวดลอม เปนตน ในทางเศรษฐศาสตรผลของงานวิจัยประกอบดวย 3 ดาน คือ 
การผลิต การบริโภค และส่ิงแวดลอม ในรูปแบบของสวัสดิการของสังคมท่ีดีข้ึน กรอบแนวคิดในการ
ประเมินผลกระทบของงานวิจัยแสดงดังภาพที่ 1 

 

 
 
ท่ีมา: ปรับปรุงจากสมพร  อิศวิลานนท และสุวรรณา  ประณีตวตกุล (2547) 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มา: ปรับปรุงจากสมพร อิศวิลานนท์ และสุวรรณา ประณีตวตกุล (2547)

วิธีด�าเนินการวิจัย
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
  ข้อมูลที่จะท�าการรวบรวมประกอบการศึกษาใน
ครั้งนี้ เป็นไปตามกระบวนการวิจัย ประกอบด้วย
  1. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลด้านงบประมาณ
การวิจัย ระยะเวลาวิจัย ผลการวิจัย และการน�าไปใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลในระบบบริหารจัดการงานวิจัย
แห่งชาติ (National Research Management System: 
NRMS) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินและงบ
วิจัยมุ่งเป้า จากการสืบค้นในฐานข้อมูลด้วยค�าส�าคัญอ้อย
และน�า้ตาล และน�ามาคดักรองเฉพาะงานวจิยัด้านอ้อยและ
น�้าตาล จ�านวน 311 โครงการ
  2.  ข้อมูลปฐมภูมิ ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
  ส่วนที่ 1 โครงการวิจัยด้านอ้อยและน�้าตาลที่ได้รับ
จากฐานข้อมูลจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) โดยพิจารณาโครงการเดี่ยวและโครงการย่อยภายใต้

ชุดโครงการ จากฐานข้อมูลในระบบบริหารจัดการงานวิจัย
แห่งชาติ ที่ด�าเนินการวิจัยระหว่าง ปี พ.ศ. 2551-2559 
จ�านวนทั้งสิ้น 492 โครงการ เนื่องจากมีโครงการต่อเนื่อง 
หรือชุดโครงการวิจัย ซึ่งมีหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัย
ชุดเดียวกัน จึงรวบรวมโครงการวิจัยเป็นหมวดหมู่ และจัด
ส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยหรือ   
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ด�าเนินการวิจัย จึงเหลือจ�านวน 278 ชุด 
ซึ่งได้รับการตอบกลับจ�านวน 120 ชุด หรือร้อยละ 43.17 
ของโครงการวิจัยทั้งหมด ซึ่งเป็นอัตราการตอบกลับที่จัดว่า
อยู่ในระดับสูง และเป็นอัตราการตอบกลับที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล ในงานวิจัยประเภทการตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์ในต่างประเทศ มีอัตราการตอบกลับประมาณ
ร้อยละ 20 ถึง 47 เท่านั้น (Nulty, 2008)
  ส่วนที่ 2 สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้า
โครงการ นักวิจัยหลัก เกษตรกร ในการศึกษากรณีศึกษา
โครงการเด่น เป็นการรวบรวมข้อมลูจากการส�ารวจภาคสนาม 
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ในโครงการวิจัยที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่
ชัดเจน
  ส่วนที ่3 สมัภาษณ์และการจัดประชมุกลุม่ย่อยจาก
ผูเ้ช่ียวชาญด้านอ้อยและน�า้ตาล และผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่ 
ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย สมาคม
ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย สหพนัธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศ 
ไทย บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการประเมินผล 
รวมทั้งการระดมความคิดเห็นเพื่อให้ข้อเสนอแนะทิศทาง
งานวิจัยในอนาคต
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล
  วิ ธีการวิ เคราะห ์ข ้อมูลประกอบด ้วยวิธีการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ ดังนี้
  การประมวลสถานภาพงานวิจัย ปัจจัยน�าเข้าการ
วิจัย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการวิจัยตาม
เส้นทางสู่ผลกระทบจากงานวิจัย รวมทั้งการประเมินผล
ประโยชน์จากงานวิจัย อาศัยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ตามกรอบการประเมินผลการวิจัยของประเทศ (มูลนิธิ
สถาบนัวจัิยเพือ่การพฒันาประเทศไทย, 2555ก และ 2555ข) 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดดังนี้
  1. ตัวชี้วัดปัจจัยน�าเข้าการวิจัย เช่น จ�านวนเงิน
ลงทุนด้านการวิจัย จ�านวนนักวิจัย
  2. ตัวช้ีวัดกระบวนการบริหารจัดการการวิจัย  
เช่น สดัส่วนจ�านวนโครงการทีเ่สรจ็สิน้ตามก�าหนดการ และ
การร่วมลงทุนวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  3. ตัวชี้วัดผลผลิตการวิจัย เช่น จ�านวนผลงานตี
พิมพ์ในวารสารที่มี Peer Review สัดส่วนจ�านวนครั้งการ
อ้างอิงต่อผลงานตีพิมพ์ที่มี Peer Review จ�านวนทรัพย์สิน
ทางปัญญายื่นขอหรือจดทะเบียนโดยคนไทย เช่น สิทธิ
บัตร อนุสิทธิบัตร พันธุ์พืชใหม่ ลิขสิทธิ์ และจ�านวน
ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น
  4. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการวิจัย เช่น ผลลัพธ์เชิง
เทคโนโลยี เช่น การน�าเครื่องจักรใหม่ไปใช้ในการผลิต การ
เสริมสร้างความสามารถ ทักษะหรือขีดความสามารถของ
กลุ ่มเป้าหมายเปลี่ยนไปหลังจากน�าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ เช่น จ�านวนเกษตรกรทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สามารถน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์จริง
  5. ตวัชีว้ดัผลกระทบจากการวจิยั โดยการประเมนิ
ผลกระทบจากงานวจิยัด้านอ้อยและน�า้ตาลทีม่ต่ีอเศรษฐกจิ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม อาศัยวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการ
วัดส่วนเกินทางเศรษฐกิจ (economic surplus) (Khand-
ker, Koolwal & Samad, 2010) ตามกรอบการประเมิน
ผลการวิจัยของประเทศ (มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย, 2555ก และ 2555ข)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
  ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) สถานภาพ
งานวิจัยด้านอ้อยและน�้าตาลของประเทศไทย 2) ผล
ประโยชน์จากงานวจิยัอ้อยและน�า้ตาลจากโครงการตวัอย่าง 
และ 3) ผลกระทบจากงานวิจัยอ้อยและน�้าตาล กรณีศึกษา
โครงการวิจัยต้นน�้า ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี (สุวรรณา 
ประณีตวตกุล กัมปนาท วิจิตรศรีกมล และเอื้อ สิริจินดา, 
2560)
สถำนภำพงำนวิจัยด้ำนอ้อยและน�้ำตำลของประเทศไทย
  งานวิจัยด้านอ้อยและน�้าตาลของประเทศไทย เริ่ม
ด�าเนินการวิจัยมาเกือบ 50 ปีแล้ว โดยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้เริ่มท�าการวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์อ้อย เมื่อ
พิจารณาโครงสร้างงานวิจัยด้านอ้อยและน�้าตาลในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมานี้ (ปี พ.ศ. 2551-2559) จ�าแนกตามการ
ประเมินผลงานวจัิยเป็นปัจจัยน�าเข้า  การบรหิารจดัการและ 
ผลผลิต สรุปได้ดังนี้ (ตาราง 1)
1) ปัจจัยน�าเข้า พบว่า งานวิจัยด้านอ้อยและน�้าตาลของ 
 ประเทศไทยมจี�านวนโครงการวจิยัทัง้หมด 492 โครงการ  
 เป็นโครงการที่ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน  
 (ปี พ.ศ. 2551-2559) จ�านวน 409 โครงการ (ร้อยละ  
 83.13) และงบมุ่งเป้า (ปี พ.ศ. 2556-2559) จ�านวน  
 83 โครงการ (ร้อยละ 16.87) โดยเป็นเงินงบประมาณ 
 แผ่นดินจ�านวน 295 ล้านบาท และงบมุ่งเป้าจ�านวน  
 222 ล้านบาท รวมจ�านวน 517 ล้านบาท โดยทีโ่ครงการ
 วิจัยที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินมักเป็นโครงการเดี่ยว 
 และมขีนาดเล็ก ในขณะทีโ่ครงการวจิยัภายใต้งบมุ่งเป้า 
 จดัอยูใ่นโครงการขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ หรอืโดยเฉล่ีย  
 2.7 ล้านบาทต่อ % โครงการวจิยั จดัได้ว่ามกีารสนบัสนนุ
 โครงการวจิยัด้านอ้อยและน�า้ตาลเพิม่ขึน้ ซึง่สอดคล้อง
 กับผลการประเมินของ นงนุช อังยุรีกุล เอื้อ สิริจินดา 
 และสายทิพย์ โสรัตน์ (2558).
2) การบริหารจัดการงานวิจัย ในส่วนของหน่วยงานผู้รับ 
 ทนุสนบัสนนุการวจิยัหลกั ได้แก่ มหาวทิยาลยั (ร้อยละ  
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 51.83) รองลงมา เป็นกรม/กองต่างๆ (ร้อยละ 26.83)  
 และหน่วยงานอื่นๆ เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ร้อยละ 21.34) โดยงาน 
 วิจัยด้านอ้อยและน�้าตาลส่วนใหญ่จัดเป็นงานวิจัยเชิง 
 ประยกุต์ (ร้อยละ 79.67) มงีานวจัิยพืน้ฐานจ�านวนน้อย  
 โดยการวจิยัมุง่เน้นสาขาด้านเกษตรศาสตร์และชวีวทิยา  
 (ร้อยละ 80) ซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องพันธุ์อ้อย
3) ผลผลิตจากงานวิจัยด้านอ้อยและน�้าตาลหลัก ได้แก่  
 องค์ความรู้ (ร้อยละ 46) พันธุ์อ้อย (ร้อยละ 33) และ 
 เครื่องจักร/เทคโนโลยี/นวัตกรรม (ร้อยละ 21)
  ซึ่งงานวิจัยด้านอ้อยและน�้าตาลในทศวรรษท่ีผ่าน
มาได้ตอบโจทย์นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ในเรื่องการสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตทางการเกษตร รวมถึงการสร้างมูลค่าผลผลิตทางการ
เกษตร พร้อมท้ังจดัการและพฒันาองค์ความรู้และภมูปัิญญา
ท้องถ่ิน นอกจากนั้น งานวิจัยได้ตอบสนองในส่วนของ
ยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นด้านอ้อยและน�้าตาล (ปี พ.ศ. 
2556-2559) (ส�านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต,ิ 2556) 
ในเรื่องการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการ
แข่งขันเป็นหลัก โดยสรุปงานวิจัยอ้อยและน�้าตาลในอดีตที่

ผ่านมาเป็นโครงการวิจัยต้นน�้าเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82) 
โดยเป็นโครงการวจิยัด้านพันธุ ์เครือ่งจักร โรคแมลง เป็นต้น 
แต่มีทิศทางการสนับสนุนงานวิจัยมุ่งสู่โครงการวิจัยกลาง
น�้าและปลายน�้าเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ผลประโยชน์ของงำนวิจัยด้ำนอ้อยและน�้ำตำล
  ผลประโยชน์จากโครงการวิจัยด้านอ้อยและน�า้ตาล
ของประเทศไทย จากโครงการตัวอย่างจากแบบสอบถาม 
ประกอบด้วยผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ (ตาราง 2)
1) ด้านผลลัพธ์  เมื่อพิจารณาจากปัจจัยป้อนเข้าที่ส�าคัญ  
 ด้านงบประมาณการวิจัยทั้งในส่วนของงบประมาณ 
 แผ่นดินและงบประมาณมุ่งเป้า ได้สร้างผลประโยชน์ที่ 
 เกิดข้ึนจากโครงการวิจัยด้านอ้อยและน�้าตาลตัวอย่าง 
 สูงที่สุด ในด้านการเพิ่มผลผลิต ร้อยละ 29.08 รองลง 
 มา คือ เพิ่มรายได้ ร้อยละ 20.57 ลดต้นทุน ร้อยละ  
 17.73 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ร้อยละ 17.02 คุณภาพสินค้าดีขึ้นส่งผลให้ราคาสูงขึ้น  
 ร้อยละ 9.93 และคุณภาพชีวิตดีขึ้น ร้อยละ 5.67 ตาม 
 ล�าดับ แสดงดังภาพ 2 ผลการประเมินชี้ให้เห็นว่า ผล 
 ประโยชน์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับเกษตรกรเป็นหลัก

ตำรำง 1 สถานภาพงานวิจัยด้านอ้อยและน�้าตาลของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2551-2559

  สถำนภำพงำนวิจัยด้ำนอ้อยและน�้ำตำลของประเทศไทย   ร้อยละ 

 1)  ปัจจัยน�าเข้า (ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย)
  งบประมาณแผ่นดิน (ปี พ.ศ. 2551-2559) 83.13
  งบมุ่งเป้า (ปี พ.ศ. 2556-2559) 16.87
 2)  การบริหารจัดการงานวิจัย (หน่วยงานผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัย) 
  มหาวิทยาลัย 51.83
  กรม/กอง 26.83
  หน่วยงานอื่นๆ เช่น สถาบันวิจัยฯ เอกชน และ NGO 21.34
 3)  ผลผลิตจากงานวิจัยด้านอ้อยและน�้าตาลหลัก 
  องค์ความรู้ 46
  พันธุ์อ้อย 33
  เครื่องจักร/เทคโนโลยี/นวัตกรรม 21



Journal of the Association of Researchers   Vol.23 No.2 May - August 2018 51

ตำรำง 2 ผลประโยชน์จากงานวิจัยด้านอ้อยและน�้าตาลของประเทศไทยปี พ.ศ. 2551-2559

  ผลประโยชน์จำกงำนวิจัยด้ำนอ้อยและน�้ำตำลของประเทศไทย จ�ำนวน (ผลงำน) ร้อยละ

 1)  ผลลัพธ์ทำงผลงำนทำงวิชำกำร 378 100.00

  อบรมให้กับผู้อื่น  189 50.00

  คู่มือและสิ่งพิมพ์  67 17.72

  บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  53 14.02

  วีดีทัศน์ โทรทัศน์ วิทยุ และอินเตอร์เน็ต 35 9.26

  หนังสือและต�าราสิ่งพิมพ์ หรือก�าลังด�าเนินการจัดพิมพ์ 34 8.99

 2)  ผลกระทบเชิงบวกจำกโครงกำรวิจัยด้ำนอ้อยและน�้ำตำล จ�านวน (โครงการ)

  ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  54 67.50

  ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  22 27.50

  ผลกระทบทางสังคม  4 5.00

หมายเหตุ: บางโครงการวิจัยมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะมากกว่า 1 ผลงาน

หมายเหตุ: บางโครงการวิจัยมีผลประโยชน์มากกว่า 1 ด้าน

 ส�าหรับผลลัพธ์ทางผลงานทางวิชาการของโครงการ 
 วิจัยตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบการอบรมให้ผู้ 
 อื่นจ�านวน 189 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของผล 
 งานทางวชิาการทัง้หมดท่ีเผยแพร่สู่สาธารณะ รองลงมา  
 คือ ในรูปแบบคู่มือและสิ่งพิมพ์ จ�านวน 67 ผลงาน คิด 
 เป็นร้อยละ 17.72 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  
 จ�านวน 53 ผลงาน คดิเป็นร้อยละ 14.02 รปูแบบวดีทีศัน์  

 โทรทศัน์ วทิย ุและอนิเตอร์เนต็ จ�านวน 35 ผลงาน คดิ 
 เป็นร้อยละ 9.26 รปูแบบหนงัสอืและต�าราสิง่พมิพ์ หรอื  
 ก�าลังด�าเนินการจัดพิมพ์ จ�านวน 34 ผลงาน คิดเป็น 
 ร้อยละ 8.99 เป็นต้น เมื่อพิจารณาในการการยอมรับ 
 เทคโนโลยีไปใช้โดยกลุ่มเป้าหมาย พบว่า มีการน�า 
 ผลผลติจากงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ จ�านวน 78 โครงการ  
 แต่มโีครงการวจิยัทีส่ามารถคาดคะเนระดบัการยอมรบั 

ภาพ 2 ร้อยละของผลประโยชน์ที่เกิดจากการน�าผลลัพธ์จากงานวิจัยด้านอ้อยและน�้าตาลไปใช้โดยกลุ่มเป้าหมาย ปี พ.ศ.  
  2551-2559
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 เทคโนโลยีได้เพียงร้อยละ 26
2) ด้านผลกระทบ โดยภาพรวมโครงการวิจยัด้านอ้อยและ 
 น�า้ตาลก่อให้เกดิผลกระทบเชิงบวก จ�านวน 80 โครงการ  
 คิดเป็นร้อยละ 67 ของโครงการตัวอย่างทั้งหมด เป็น 
 โครงการทีเ่กดิผลกระทบทางเศรษฐกจิสงูทีส่ดุ (ร้อยละ  
 67.50) รองลงมา คอื ผลกระทบทางสิง่แวดล้อม (ร้อยละ  
 27.50) ต่อมา คือ ผลกระทบทางสังคม (ร้อยละ 5.00)  
 ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลประโยชน์จากด�าเนินการ 
 วจิยัด้านอ้อยและน�า้ตาลในช่วงปี 2551-2559 ท่ีผ่านมา  
 ซึ่งได้สร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีส�าคัญให้กับ 
 ประเทศแล้ว

กรณีศึกษา เส้นทางสู่ผลกระทบจากโครงการ
วิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยขอนแก่น 3
  เมื่อพิจารณาเส้นทางสู่ผลกระทบจากโครงการวิจัย
และพัฒนาพันธุ์อ้อยขอนแก่น 3 ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร ที่เกิดจากการ
ผสมพันธุ์ระหว่างอ้อยพันธุ์ K84-200 และอ้อยโคลน 85-2-
352 โดยมีงบประมาณในการปรับปรุงพันธุ์ในช่วงปี พ.ศ. 
2537-2550 จ�านวน 47,600,000 บาท เริ่มมีการใช้
ประโยชน์ ในปี พ.ศ. 2551 โดยการส่งเสริมและกระจาย
พันธุ์ ซึ่งการประเมินผลประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุง
พันธุ์อ้อยขอนแก่น 3 ประกอบด้วย ผลประโยชน์ทั้งท่ี
ประเมนิได้ทางเศรษฐกจิ และผลประโยชน์ท่ีไม่อยูใ่นลกัษณะ
ของมูลค่าทางการเงิน โดยผลประโยชน์ที่ไม่อยู่ในลักษณะ
ของมูลค่าทางการเงิน เช่น องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นของนัก
วิจัย เกิดความร่วมมือทางการวิจัย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ในส่วนนี้เป็นผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการปรับปรุงพันธุ ์
อ้อยขอนแก่น 3 ในเชิงเศรษฐกิจที่ถือเป็นผลประโยชน์ใน
เบื้องต้นเท่านั้น โดยเส้นทางสู่ผลกระทบของโครงการวิจัย
และพัฒนาพันธุ์อ้อยขอนแก่น 3 ประกอบด้วย ปัจจัยป้อน
เข้า ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
(ภาพ 3)
  1. ปัจจัยป้อนเข้า ได้แก่ องค์ความรู้ทีใ่ช้ในการวจัิย
และปรับปรุงพันธุ์ โดยมีระยะเวลาในวิจัยและพัฒนาพันธุ์

อ้อยขอนแก่น 3 ระหว่าง ปี พ.ศ. 2537-2550 และส่งเสริม
และขยายท่อนพันธุ์อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ระหว่าง ปี พ.ศ. 
2551-2559 รวมทั้งความร่วมมือทางวิชาการจากเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง 
  2. ผลผลิต  ผลผลิตที่ได้รับจากการวิจัยปรับปรุง
พันธุ์อ้อย คือ พันธุ์อ้อยขอนแก่น 3 ที่ให้ผลผลิตและความ
หวานสูง สามารถปรับตัวได้ดีกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ โดยมีลักษณะเด่น คือ

  น�า้หนกัต่อล�าสงูกว่าพนัธ์ุอืน่ หกัล้มน้อยกว่าพนัธ์ุอืน่ 
กาบใบร่วงท�าผลให้เก็บเกี่ยวง่าย รวมทั้งใบยาวคลุมพื้นที ่
ส่งผลให้ช่วยลดวัชพืชในพื้นที่ปลูก
  3.  ผลลพัธ์  เกดิการน�าผลผลติพนัธ์ุอ้อยขอนแก่น 3 
ไปใช้ประโยชน์ โดยการน�ามาผลิตในพ้ืนที่เพาะปลูกอ้อย 
ซึ่งผู้ใช้กลุ่มต่อไป ได้แก่ โรงงานน�้าตาล และศูนย์วิจัยและ
ศูนย์บรกิาร จากนัน้ส่งเสรมิการใช้พนัธุใ์ห้แก่ ผู้ใช้กลุ่มสุดท้าย 
ซึ่งได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โดยอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3  
ก่อให้เกิดประโยชน์ และผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปใน
แต่ละพ้ืนที ่ โดยภาคเหนอืและภาคกลางจะมผีลผลติทีส่งูข้ึน 
ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จะได้
ผลผลิตที่ค่าความหวานเพิ่มมากขึ้น 
  4. ผลกระทบ ผลกระทบทีเ่กิดจากการใช้ประโยชน์
จากพันธุ์อ้อยขอนแก่น 3 ประกอบด้วย 3 ส่วน โดยแบ่ง
ตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้
   (1) อตุสาหกรรมน�า้ตาล เกดิผลกระทบในด้าน
ปริมาณน�้าตาลต่อตันอ้อยเพิ่มขึ้น ราคาขายท่อนพันธุ์สูงขึ้น 
(ท�าให้ก�าไรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5) และปริมาณชานอ้อยเพิ่ม
ขึ้น ร้อยละ 1
   (2) เกษตรกรผูป้ลกูอ้อย แบ่งผลประโยชน์ตาม
ภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก ค่าความ
หวานสูงขึ้น โดยราคาที่ได้รับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6 และภาค
เหนือและกลาง ได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น 1 ตันต่อไร่
   (3) เกษตรกรผู้ขายพันธุ์อ้อย ได้ก�าไรส่วนเพิ่ม
จากการขายพันธุ์อ้อย (250 บาท/ตัน)
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ภาพ 2 แสดงความสัมพันธ์กับแผนแม่บทพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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สรุป
  การผลิตอ้อยและน�้าตาลของประเทศไทยจัดว่า
ประสบความส�าเร็จอย่างสูงในระดับโลกและระดับอาเซียน 
ความส�าเร็จของการผลิตอ้อยและน�้าตาลของประเทศไทย
เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมาจากการลงทุนงาน
วิจัยด้านอ้อยและน�้าตาลของประเทศไทยที่มีการด�าเนิน
การมาอย่างยาวนาน จึงมีความจ�าเป็นที่หน่วยงานวิจัยใน
ระดับประเทศ ควรประเมินผลกระทบจากการมีงานวิจัย
อ้อยและน�้าตาลของประเทศไทย เพื่อท�าให้การบริหารจัด 
การวิจัยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
  งานวิจัยด้านอ้อยและน�้าตาลของประเทศไทย ได้
รับเงินสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินและงบ
วิจัยมุ่งเป้า ในปี พ.ศ. 2551-2559 จากฐานข้อมูล NRMS 
รวมจ�านวน 517 ล้านบาท หรือโดยเฉลี่ยประมาณ 57.4 
ล้านบาทต่อปี งานวิจัยอ้อยและน�้าตาลในอดีตท่ีผ่านมา
เป็นโครงการวิจัยต้นน�้าเป็นส่วนใหญ่ เป็นโครงการวิจัย
ด้านพันธุ์ เครื่องจักร โรคแมลง เป็นต้น แต่มีทิศทางการ
สนับสนุนงานวิจัยมุ่งสู่โครงการวิจัยกลางน�้าและปลายน�้า
เพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่อพิจารณาผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยด้านอ้อยและน�้าตาลตัวอย่าง พบ
ว่า สร้างผลประโยชน์สูงที่สุดในด้านการเพิ่มผลผลิต รองลง
มา คือ เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม คณุภาพสนิค้าดขีึน้ส่งผลให้ราคาสงูข้ึน และ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น ตามล�าดับ ในภาพรวมโครงการวิจัยด้าน
อ้อยและน�า้ตาลก่อให้เกดิผลกระทบเชงิบวก เป็นผลกระทบ
ทางเศรษฐกจิสงูทีส่ดุ รองลงมาคอื ผลกระทบทางสิง่แวดล้อม 
และผลกระทบทางสังคม (สุวรรณา ประณีตวตกุล และ
คณะ, 2560)   
  การลงทุนในงานวิจัยด้านอ้อยและน�้าตาลของ
ประเทศไทยกรณีศึกษาในอดีตท่ีผ่านมา มีความคุ้มค่าต่อ
การลงทุนสูง ผลกระทบทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่เกิดขึ้นเป็น
วงกว้างแล้วจากงานวิจัยระดับต้นน�้า เช่น งานวิจัยด้านการ
ปรับปรุงพันธุ์อ้อย เป็นต้น การประเมินผลกระทบของงาน
วิจัยระดับต้นน�้าจึงสามารถด�าเนินการ (ex-post evalua-
tion) ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยงานวิจัยและพัฒนา
พันธุ์อ้อยขอนแก่น 3 ซ่ึงเป็นโครงการวิจัยระดับต้นน�้า 
สามารถก่อให้เกิดมูลค่าผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ โรงงานน�้าตาล เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย และ
เกษตรกรผูข้ายท่อนพันธ์ุอ้อยเป็นอย่างมาก ดังนัน้ ส�านักงาน

คณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ และส�านกังานกองทนุสนบัสนุน
การวิจัย ควรมุ่งเน้นให้ความส�าคัญในการส่งเสริมโครงการ 
วิจัยฯ ต่อไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมต่อ
สภาพพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกร มีชีวิตความเป็น
อยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืนต่อไป

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  1. เทค โน โลยี ก า รปรั บปรุ งพั น ธุ ์ อ ้ อ ยของ
ประเทศไทย เป็นเทคโนโลยทีีส่ร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศ
อย่างมหาศาล ทั้งในระดับไร่นา โรงงานน�้าตาล และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ทิศทางงานวิจัย
ควรสนับสนุนงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ การเขตกรรม 
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพพันธุ์
อ้อยของประเทศไทยต่อไป
  2. ประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่ประสบความ
ส�าเร็จในการผลิตอ้อยและน�้าตาลในระดับอาเซียนและ
ระดบัโลก โดยความส�าเรจ็น้ันเกดิจากปัจจยัการมเีทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่เกิดจากการลงทุนงานวิจัยเป็นหลัก ดังนั้น 
ภาครัฐควรสนับสนุนการลงทุนงานวิจัยด้านอ้อยและ
น�้าตาลในทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่มูลค่าต่อไป
  3. ประเทศไทยควรสนับสนุนการวิจัยต้นน�้าอย่าง
ต่อเน่ือง ประกอบกบัการเพิม่สดัส่วนการสนบัสนนุการวิจยั
กลางน�้า และปลายน�้าควบคู่ไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์วจิยัรายประเด็นด้านอ้อยและน�า้ตาล ทีเ่น้นงาน
วิจัยปลายน�้า ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมอ้อย 
น�้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมทั้งศึกษาวิจัย
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทิศทางที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู ้บริโภคในปัจจุบัน 
(พวงพรภัสสร์ วิริยะ และคณะ, 2560) ทั้งนี้ ตัวอย่าง
แนะน�าของสัดส่วนการสนับสนุนโครงการวิจัยอ้อยและ
น�้าตาลระดับ ต้นน�้า:กลางน�้า:ปลายน�้า ในระยะสั้น (ไม่เกิน 
5 ปีข้างหน้า) อาจอยู่ในอัตราส่วน 80:5:15 และในระยะ
ยาวควรเพิ่มสัดส่วนของการสนับสนุนโครงการวิจัยใน
ระดับปลายน�้าให้สูงขึ้นเป็น 75:5:20 ตามล�าดับ เป็นต้น 
ส�าหรับงานวิจัยระดับกลางน�้าน้ัน อาจรักษาให้มีสัดส่วน
คงที่เนื่องจากโรงงานน�้าตาลไทยมีการพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตที่สูงอยู่แล้ว
  4. เน่ืองจากโครงสร้างของอุตสาหกรรมอ้อยและ
น�้าตาลของไทยอยู่ภายใต้นโยบายการอุดหนุนด้านราคา
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จากภาครัฐ ทั้งในส่วนของเกษตรกรและโรงงาน หากมีแรง
กดดันจากภายนอกเพื่อให้ยกเลิกการอุดหนุนการผลิตและ
การค้าอ้อยและน�้าตาลของประเทศไทยในอนาคต งานวิจัย
ในอนาคตของไทยจึงควรก�าหนดกรอบท่ีครอบคลุม
ประเด็นวิจัย ดังต่อไปนี้
  • ลักษณะและระดับของผลกระทบจากการ
อุดหนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลของไทย

  • การเปล่ียนแปลงความได้เปรียบโดยเปรียบ
เทียบ และ ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
อ้อยและน�้าตาลของไทยภายใต้แนวคิดการยกเลิกนโยบาย     
อุดหนุนฯ
  • แนวทางการปรบัตวัของโครงสร้างอตุสาหกรรม
อ้อยและน�้าตาลของไทยภายใต้แนวคิดการยกเลิกนโยบาย
อุดหนุนฯ
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