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บทคัดย่อ

		 การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยมีความส�ำคัญในการบริหารและจัดสรรเงินทุนวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สังคม บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลกระทบของงานวิจัยด้านอ้อยและน�้ำตาลในประเทศไทย อาศัยข้อมูลงาน
วิจัยด้านอ้อยและน�้ำตาลจากฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management
System: NRMS) ในปี พ.ศ. 2551-2559 และข้อมูลปฐมภูมิจากผู้เกี่ยวข้อง น�ำมาประมวลสถานภาพ ผลผลิต ผลลัพธ์และ
ผลกระทบจากงานวิจัย และประเมินความคุ้มค่าจากการลงทุนโครงการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า โครงการวิจัยด้านอ้อย
และน�้ำตาลก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศ โดยเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงที่สุด รองลงมาคือ ผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางสังคม ข้อเสนอแนะด้านทิศทางการสนับสนุนงานวิจัยด้านอ้อยและน�้ำตาลของประเทศไทย
ในอนาคต ควรครอบคลุมประเด็นดังนี้ การลงทุนงานวิจยั ด้านอ้อยและน�ำ้ ตาลในทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่มลู ค่า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ควรสนับสนุนงานวิจัยต้นน�้ำ ในด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อย การเขตกรรม เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
นอกจากนั้น ควรมีกลไกการผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสู่ระดับพาณิชย์อย่างบูรณาการ เพื่อสร้างผลประโยชน์
จากงานวิจัยต่อสังคมสูงสุด
ค�ำส�ำคัญ: การประเมินผลกระทบของงานวิจัย อ้อยและน�้ำตาล ประเทศไทย

Abstract

		 Impact assessment plays an important role for management and allocation of research investments 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 Management 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.
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วารสาร

สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

		 อ้อยเป็นพืชที่มีความส�ำคัญและสร้างความมั่นคง
ให้กบั เกษตรกรของประเทศไทย เนือ่ งจากเป็นทัง้ พืชอาหาร
และพืชพลังงาน และกระบวนการผลิตอ้อยสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ใน ปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมี
พืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกอ้อย 8.52 ล้านไร่ ซึง่ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
และมีปริมาณผลผลิตมากถึง 103.10 ล้านตัน (ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2558) เป็นผลให้โรงงานน�ำ้ ตาลมีการ
ขยายตัวและขยายก�ำลังการผลิตเพิ่มขึ้น โดยใน ปี พ.ศ.
2558 มีโรงงานน�้ำตาลทั้งสิ้น 51 โรงงาน (ส�ำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557)
อีกทั้งในปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตน�้ำตาลทรายได้เกิน
ความต้องการใช้ภายในประเทศ (ร้อยละ 22.14) โดยอีก
ร้อยละ 77.86 ท�ำการส่งออก จึงท�ำให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่ส่งออกน�้ำตาลทรายที่ส�ำคัญของโลก (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาล, 2558)
		 นอกจากนั้น การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปลาย ปี พ.ศ. 2558 มีผลท�ำให้ตลาดน�้ำตาลทรายมีการ
ปรับตัวเป็นตลาดเสรีมากขึ้น เมื่อพิจารณาสถานการณ์การ
ผลิต บริโภค น�ำเข้า และส่งออกน�้ำตาลทรายของประเทศ
ต่างๆ ในอาเซียน พบว่า ใน ปี พ.ศ. 2557 ประเทศอาเซียน
มีการส่งออกน�้ำตาลทราย 7.11 ล้านตัน โดยเป็นการส่ง
ออกของไทย 6.29 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 88.47 ซึ่ง
ผูน้ ำ� เข้าน�ำ้ ตาลทรายของอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
และสิงคโปร์ (กรมศุลกากร, 2559) ชี้ให้เห็นว่า เป็นความ
ท้าทายของประเทศไทยในการคงอันดับความส�ำคัญของ
การเป็นผู้น�ำด้านน�้ำตาลของอาเซียนนี้ให้คงอยู่ได้ต่อไป
การวางแผนนโยบายสนับสนุนอ้อยและน�้ำตาล จึงมีความ
ส�ำคัญต่อประเทศอย่างยิ่ง ประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่
ประสบความส�ำเร็จในการผลิตอ้อยและน�้ำตาลในระดับ
โลกและระดับอาเซียน ซึง่ เกิดจากปัจจัยหลายด้าน ประเด็น
หนึ่ง คือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดมาจากการลงทุน
งานวิ จั ย ด้ า นอ้ อ ยและน�้ ำ ตาลของประเทศไทยที่ มี ก าร
ด�ำเนินการมาอย่างยาวนาน (อรุณวดี เต็งล่อไล้, 2545;
สมพร อิศวิลานนท์, 2557 และ 2559) เงินลงทุนการวิจัย
ในอดีต ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจส่วนรวม งาน
วิจัยบางโครงการแม้จะไม่ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ชัดเจน แต่เป็นงานวิจยั ทีเ่ ป็นข้อมูลพืน้ ฐานเพือ่ น�ำไปค้นคว้า
วิจัยในการจัดท�ำการวิจัยต่อยอด หรือบางงานวิจัยอาจส่ง

ผลกระทบในด้ า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ม่ ส ามารถ
ประเมินมูลค่าได้ง่าย จึงมีความจ�ำเป็นที่หน่วยงานวิจัยใน
ระดับประเทศ ควรรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบ
เบือ้ งต้นจากการมีงานวิจยั นอกจากนัน้ ในการบริหารจัดการ
งานวิจัยที่ดีนั้น จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงการบริหารทรัพยากร ที่
จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ทั้งนี้เพราะโจทย์วิจัย
ทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้านอ้อยและน�้ำตาล
มีมากมาย แต่ทรัพยากรการวิจัยที่จะน�ำมาใช้ในการศึกษา
มีอยู่อย่างจ�ำกัด การประเมินผลกระทบของงานวิจัยเป็นวิธี
การหนึ่งที่จะท�ำให้การบริหารและการจัดสรรเงินทุนวิจัย
เกิดประโยชน์สงู สุดต่อสังคม (ศูนย์วจิ ยั เศรษฐศาสตร์ประยุกต์,
2547) งานวิจยั ด้านอ้อยและน�ำ้ ตาลด�ำเนินการมาระยะหนึง่
แล้ว ยังขาดการประเมินให้เห็นถึงผลส�ำเร็จของงานวิจัย
อย่างเป็นระบบ ซึ่งภาพการประเมินเส้นทางสู่ผลกระทบ
จากงานวิจัยจะเป็นข้อมูลในการพัฒนาทิศทางงานวิจัย
ด้านอ้อยและน�้ำตาลต่อไป ซึ่งจัดว่ามีความส�ำคัญต่อการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม และการ
พัฒนาเทคโนโลยีด้านอ้อยและน�้ำตาลในอนาคต รวมทั้ง
สนับสนุนความมั่นคงของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

		 1. เพื่ อ ศึ ก ษาสถานภาพงานวิ จั ย ด้ า นอ้ อ ยและ
น�ำ้ ตาลของประเทศไทย
		 2. เพื่อศึกษาผลประโยชน์จากงานวิจัยด้านอ้อย
และน�ำ้ ตาลของประเทศไทย
		 3. เพือ่ ศึกษาเส้นทางสูผ่ ลกระทบจากงานวิจยั ด้าน
อ้อยและน�ำ้ ตาล กรณีศกึ ษาโครงการวิจยั ต้นน�ำ้

ขอบเขตของเนื้อหา
		เนื้อหาในบทความนี้

เป็นผลการวิจัยส่วนหนึ่งของ
งานวิจัยการประเมินผลกระทบของงานวิจัยด้านอ้อยและ
น�้ำตาลในประเทศไทย มุ่งเน้นเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ส�ำหรับผลการประเมินงานวิจัย
อ้อยและน�้ำตาลในระดับประเทศได้อธิบายผ่านสถานภาพ
งานวิจัยและผลประโยชน์จากงานวิจัยในภาพรวมระดับ
ประเทศ ในขณะที่การเขียนภาพเส้นทางสู่ผลกระทบจาก
งานวิจัยอ้อยและน�้ำตาล เป็นกรณีศึกษา เรื่อง โครงการ
วิจัยและพัฒนาอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3
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แนวคิด ทฤษฎีและการตรวจเอกสาร

		 การวิเคราะห์เส้นทางสูผ่ ลกระทบ เป็นกระบวนการ
ในการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนงานวิจัยกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น เส้นทางสู่ผลกระทบของงานวิจัยหรือ
การลงทุนวิจัย เป็นการอธิบายให้เห็นว่าผลผลิตที่ได้รับจาก
งานวิจัยได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างไร (Templeton,
2005) งานวิจยั ชิน้ หนึง่ อาจผลิตผลผลิต ของงานวิจยั ทีพ่ ร้อม
สู่การน�ำไปใช้ประโยชน์ หรือเป็นผลผลิตที่ยังจ�ำเป็นต้องมี
กระบวนการถ่ายทอดสูผ่ ใู้ ช้ประโยชน์ หรือเป็นปัจจัยน�ำเข้า
สูง่ านวิจยั ในขัน้ สูงต่อไป หลังจากผลผลิตของงานวิจยั มีการ
น�ำไปใช้ประโยชน์โดยผู้ใช้ จะเกิดเป็นผลลัพธ์จากงานวิจัย
ผลลัพธ์จากงานวิจัยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการน�ำ
ผลผลิตไปใช้ประโยชน์ โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้ใช้ หรือการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต หรือนโยบาย เมื่อ
เกิ ด การยอมรั บ ผลผลิ ต จากงานวิ จั ย หรื อ มี ก ารน� ำ ไปใช้
ประโยชน์ในวงกว้าง จะน�ำไปสูผ่ ลกระทบจากงานวิจยั เป็น
ผลกระทบที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ
สังคม หรือสิ่งแวดล้อม (ACIAR, 2008)
		 การจัดท�ำเส้นทางสู่ผลกระทบเป็นการช่วยให้การ
ประเมินผลกระทบของงานวิจัยด�ำเนินการไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การประเมินผลการวิจัยมีจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์หลายประการ ได้แก่ เพื่อตรวจสอบความ
โปร่งใสของการด�ำเนินงานวิจัย เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยใน
การจัดสรรทรัพยากรของหน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัย เพื่อก่อให้
เกิดการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์ของงานวิจัยนั้น
เพื่อประเมินผลประโยชน์ของงานวิจัยที่เกิดแก่สังคมโดย
รวม และเพื่อท�ำให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วย
งานผู้ให้ทุนและผู้ท�ำงานวิจัยไปสู่ผลกระทบต่อสังคมดังที่
คาดหวังไว้ (Waibel, 2004)
		 เมื่ อ หน่ ว ยงานและองค์ ก รมี ก ารจั ด ท� ำ เส้ น ทางสู ่
ผลกระทบจากงานวิจัยประกอบการวางแผนงานวิจัยจะได้
ประโยชน์สูง กล่าวคือ การวางแผนงานวิจัยจ�ำเป็นต้อง
ก� ำ หนดผลกระทบจากงานวิ จั ย หรื อ เป้ า หมายสู ง สุ ด ที่
ต้องการของงานวิจัย (ภาพ 2 ทางซ้ายมือ) และเพื่อให้ได้
มาซึ่งผลกระทบจากงานวิจัย หน่วยงานหรือองค์กรจ�ำเป็น
ต้องวางแผนภาพการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท�ำงาน
ของกลุม่ เป้าหมาย เช่น ถ้าผลกระทบจากงานวิจยั ทีต่ อ้ งการ
คือ ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการผลิตอาหารปลอดภัย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น เกษตรกรในฐานะผู้ผลิตขั้นต้น มี
การปรั บ เปลี่ ย นการผลิ ต พื ช และสั ต ว์ ไ ปสู ่ ก ารผลิ ต ที่
ปลอดภัย มีการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
และสัตว์ทถี่ กู ต้องและปลอดภัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นเรื่องส�ำคัญ (ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร, 2560) เป็นต้น โดย
ก่อนที่เกษตรกรจะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชให้ถูกต้องได้ หน่วย
งานและองค์กรจ�ำเป็นต้องปรับเปลีย่ น ความรู้ knowledge)
ทัศนคติ (attitude) ความช�ำนาญ (skill) และแรงบันดาล
ใจ (aspiration) ของผู้ผลิตให้มีการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรู
พืชที่ถูกต้อง หรือเรียกโดยย่อว่า KASA ซึ่งมาจากอักษรตัว
หน้าของทั้ง 4 ค�ำข้างต้น และก่อนที่เกษตรกรจะสามารถ
เปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ ความช�ำนาญ และแรง
บันดาลใจได้ เกษตรกรจ�ำเป็นต้องมีการตอบสนองตอบรับ
และยอมรับเทคโนโลยีและวิธีการใช้สารเคมีที่ถูกต้องนั้น
(reactions) และหน่วยงานองค์กรจ�ำเป็นต้องทราบกลุ่ม
เป้าหมายของงานวิจัยที่ชัดเจน ทราบผลลัพธ์และผลผลิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อจัดสรรทรัพยากรการวิจัยได้ถูกต้อง
และเหมาะสมต่อการเกิดผลกระทบจากงานวิจัยต่อไป จึง
น�ำไปสูบ่ นั ไดของผลกระทบจากงานวิจยั ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่า จาก
ทรัพยากรการวิจัย (ทุน บุคลากร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง เวลา
และปัจจัยอื่น) จะน�ำไปสู่ผลผลิตงานวิจัย ที่มีผู้น�ำผลงาน
วิจัยไปใช้ประโยชน์ เกิดการยอมรับเทคโนโลยี น�ำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงในความรู้ ทัศนคติ ความช�ำนาญ และแรง
บันดาลใจ จนกระทั่งสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายได้ และน�ำไปสู่ผลกระทบที่วางไว้ในท้ายสุด
(Templeton, 2005)

กรอบแนวคิดในการวิจัย
		การประเมินผลทางเศรษฐกิจของงานวิจัย

จัดว่ามี
ความส�ำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อ
วิเคราะห์ว่างานวิจัยได้ก่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นมูลค่าต่อ
สังคมมากน้อยเพียงใด (สมพร อิศวิลานนท์, 2557) การ
ลงทุนในงานวิจยั ก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
โดยทีผ่ ลประโยชน์จากงานวิจยั อาจอยูใ่ นรูปแบบต่างๆ เช่น
สร้างรายได้ บรรเทาความยากจน สร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร เกิดการผลิตทีย่ งั่ ยืน หรืออนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม เป็นต้น
ในทางเศรษฐศาสตร์ผลของงานวิจัยประกอบด้วย 3 ด้าน
คือ การผลิต การบริโภค และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบของ

นนท, 2557) การลงทุนในงานวิจัย กอใหเกิดผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ โดยที่ผลประโยชนจาก
งานวิจัย อาจอยูในรูปแบบตาง ๆ เชน สรางรายได บรรเทาความยากจน สรางความมั่นคงดานอาหาร เกิดการ
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 ข้อมูลที่จะท�ำการรวบรวมประกอบการศึกษาใน
ครั้งนี้ เป็นไปตามกระบวนการวิจัย ประกอบด้วย
		 1. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลด้านงบประมาณ
การวิจัย ระยะเวลาวิจัย ผลการวิจัย และการน�ำไปใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลในระบบบริหารจัดการงานวิจัย
แห่งชาติ (National Research Management System:
NRMS) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินและงบ
วิจัยมุ่งเป้า จากการสืบค้นในฐานข้อมูลด้วยค�ำส�ำคัญอ้อย
และน�ำ้ ตาล และน�ำมาคัดกรองเฉพาะงานวิจยั ด้านอ้อยและ
น�้ำตาล จ�ำนวน 311 โครงการ
		 2. ข้อมูลปฐมภูมิ ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
		 ส่วนที่ 1 โครงการวิจัยด้านอ้อยและน�้ำตาลที่ได้รับ
จากฐานข้อมูลจากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) โดยพิจารณาโครงการเดี่ยวและโครงการย่อยภายใต้

ชุดโครงการ จากฐานข้อมูลในระบบบริหารจัดการงานวิจัย
แห่งชาติ ที่ด�ำเนินการวิจัยระหว่าง ปี พ.ศ. 2551-2559
จ�ำนวนทั้งสิ้น 492 โครงการ เนื่องจากมีโครงการต่อเนื่อง
หรือชุดโครงการวิจัย ซึ่งมีหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัย
ชุดเดียวกัน จึงรวบรวมโครงการวิจัยเป็นหมวดหมู่ และจัด
ส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยหรือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ด�ำเนินการวิจัย จึงเหลือจ�ำนวน 278 ชุด
ซึ่งได้รับการตอบกลับจ�ำนวน 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 เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการส�ำรวจภาคสนาม
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ในโครงการวิจัยที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่
ชัดเจน
		 ส่วนที่ 3 สัมภาษณ์และการจัดประชุมกลุม่ ย่อยจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอ้อยและน�ำ้ ตาล และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ได้แก่
ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย สมาคม
ชาวไร่ออ้ ยแห่งประเทศไทย สหพันธ์ชาวไร่ออ้ ยแห่งประเทศ
ไทย บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการประเมินผล
รวมทั้งการระดมความคิดเห็นเพื่อให้ข้อเสนอแนะทิศทาง
งานวิจัยในอนาคต
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
		 วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ประกอบด้ ว ยวิ ธี ก าร
วิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ ดังนี้
		 การประมวลสถานภาพงานวิจัย ปัจจัยน�ำเข้าการ
วิจัย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการวิจัยตาม
เส้นทางสู่ผลกระทบจากงานวิจัย รวมทั้งการประเมินผล
ประโยชน์จากงานวิจัย อาศัยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ตามกรอบการประเมินผลการวิจัยของประเทศ (มูลนิธิ
สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2555ก และ 2555ข)
ประกอบด้วยตัวชี้วัดดังนี้
		 1. ตัวชี้วัดปัจจัยน�ำเข้าการวิจัย เช่น จ�ำนวนเงิน
ลงทุนด้านการวิจัย จ�ำนวนนักวิจัย
		 2. ตั ว ชี้ วั ด กระบวนการบริ ห ารจั ด การการวิ จั ย
เช่น สัดส่วนจ�ำนวนโครงการทีเ่ สร็จสิน้ ตามก�ำหนดการ และ
การร่วมลงทุนวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
		 3. ตัวชี้วัดผลผลิตการวิจัย เช่น จ�ำนวนผลงานตี
พิมพ์ในวารสารที่มี Peer Review สัดส่วนจ�ำนวนครั้งการ
อ้างอิงต่อผลงานตีพิมพ์ที่มี Peer Review จ�ำนวนทรัพย์สิน
ทางปัญญายื่นขอหรือจดทะเบียนโดยคนไทย เช่น สิทธิ
บัตร อนุสิทธิบัตร พันธุ์พืชใหม่ ลิขสิทธิ์ และจ�ำนวน
ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น
		 4. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการวิจัย เช่น ผลลัพธ์เชิง
เทคโนโลยี เช่น การน�ำเครื่องจักรใหม่ไปใช้ในการผลิต การ
เสริมสร้างความสามารถ ทักษะหรือขีดความสามารถของ
กลุ ่ ม เป้ า หมายเปลี่ ย นไปหลั ง จากน� ำ ผลงานวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์ เช่น จ�ำนวนเกษตรกรทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยี
สามารถน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์จริง
		 5. ตัวชีว้ ดั ผลกระทบจากการวิจยั โดยการประเมิน
ผลกระทบจากงานวิจยั ด้านอ้อยและน�ำ้ ตาลทีม่ ตี อ่ เศรษฐกิจ
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สังคม และสิ่งแวดล้อม อาศัยวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการ
วัดส่วนเกินทางเศรษฐกิจ (economic surplus) (Khandker, Koolwal & Samad, 2010) ตามกรอบการประเมิน
ผลการวิจัยของประเทศ (มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย, 2555ก และ 2555ข)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

		 ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) สถานภาพ
งานวิจัยด้านอ้อยและน�้ำตาลของประเทศไทย 2) ผล
ประโยชน์จากงานวิจยั อ้อยและน�ำ้ ตาลจากโครงการตัวอย่าง
และ 3) ผลกระทบจากงานวิจัยอ้อยและน�้ำตาล กรณีศึกษา
โครงการวิจัยต้นน�้ำ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (สุวรรณา
ประณีตวตกุล กัมปนาท วิจิตรศรีกมล และเอื้อ สิริจินดา,
2560)
สถานภาพงานวิจัยด้านอ้อยและน�้ำตาลของประเทศไทย
		 งานวิจัยด้านอ้อยและน�้ำตาลของประเทศไทย เริ่ม
ด�ำเนินการวิจัยมาเกือบ 50 ปีแล้ว โดยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้เริ่มท�ำการวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์อ้อย เมื่อ
พิจารณาโครงสร้างงานวิจัยด้านอ้อยและน�้ำตาลในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมานี้ (ปี พ.ศ. 2551-2559) จ�ำแนกตามการ
ประเมินผลงานวิจยั เป็นปัจจัยน�ำเข้า การบริหารจัดการและ
ผลผลิต สรุปได้ดังนี้ (ตาราง 1)
1) ปัจจัยน�ำเข้า พบว่า งานวิจัยด้านอ้อยและน�้ำตาลของ
ประเทศไทยมีจำ� นวนโครงการวิจยั ทัง้ หมด 492 โครงการ
เป็นโครงการที่ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
(ปี พ.ศ. 2551-2559) จ�ำนวน 409 โครงการ (ร้อยละ
83.13) และงบมุ่งเป้า (ปี พ.ศ. 2556-2559) จ�ำนวน
83 โครงการ (ร้อยละ 16.87) โดยเป็นเงินงบประมาณ
แผ่นดินจ�ำนวน 295 ล้านบาท และงบมุ่งเป้าจ�ำนวน
222 ล้านบาท รวมจ�ำนวน 517 ล้านบาท โดยทีโ่ ครงการ
วิจัยที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินมักเป็นโครงการเดี่ยว
และมีขนาดเล็ก ในขณะทีโ่ ครงการวิจยั ภายใต้งบมุง่ เป้า
จัดอยูใ่ นโครงการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ หรือโดยเฉลีย่
2.7 ล้านบาทต่อ % โครงการวิจยั จัดได้วา่ มีการสนับสนุน
โครงการวิจยั ด้านอ้อยและน�ำ้ ตาลเพิม่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้อง
กับผลการประเมินของ นงนุช อังยุรีกุล เอื้อ สิริจินดา
และสายทิพย์ โสรัตน์ (2558).
2) การบริหารจัดการงานวิจัย ในส่วนของหน่วยงานผู้รับ
ทุนสนับสนุนการวิจยั หลัก ได้แก่ มหาวิทยาลัย (ร้อยละ
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51.83) รองลงมา เป็นกรม/กองต่างๆ (ร้อยละ 26.83)
และหน่วยงานอื่นๆ เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ร้อยละ 21.34) โดยงาน
วิจัยด้านอ้อยและน�้ำตาลส่วนใหญ่จัดเป็นงานวิจัยเชิง
ประยุกต์ (ร้อยละ 79.67) มีงานวิจยั พืน้ ฐานจ�ำนวนน้อย
โดยการวิจยั มุง่ เน้นสาขาด้านเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
(ร้อยละ 80) ซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องพันธุ์อ้อย
3) ผลผลิตจากงานวิจัยด้านอ้อยและน�้ำตาลหลัก ได้แก่
องค์ความรู้ (ร้อยละ 46) พันธุ์อ้อย (ร้อยละ 33) และ
เครื่องจักร/เทคโนโลยี/นวัตกรรม (ร้อยละ 21)
		 ซึ่งงานวิจัยด้านอ้อยและน�้ำตาลในทศวรรษที่ผ่าน
มาได้ตอบโจทย์นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ในเรื่ อ งการสร้ า งศั ก ยภาพและความสามารถเพื่ อ การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตทางการเกษตร รวมถึงการสร้างมูลค่าผลผลิตทางการ
เกษตร พร้อมทัง้ จัดการและพัฒนาองค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น นอกจากนั้น งานวิจัยได้ตอบสนองในส่วนของ
ยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นด้านอ้อยและน�้ำตาล (ปี พ.ศ.
2556-2559) (ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ, 2556)
ในเรื่ อ งการวิ จั ย เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต เพื่ อ การ
แข่งขันเป็นหลัก โดยสรุปงานวิจัยอ้อยและน�้ำตาลในอดีตที่

ผ่านมาเป็นโครงการวิจัยต้นน�้ำเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82)
โดยเป็นโครงการวิจยั ด้านพันธุ์ เครือ่ งจักร โรคแมลง เป็นต้น
แต่มีทิศทางการสนับสนุนงานวิจัยมุ่งสู่โครงการวิจัยกลาง
น�้ำและปลายน�้ำเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ผลประโยชน์ของงานวิจัยด้านอ้อยและน�้ำตาล
		 ผลประโยชน์จากโครงการวิจัยด้านอ้อยและน�ำ้ ตาล
ของประเทศไทย จากโครงการตัวอย่างจากแบบสอบถาม
ประกอบด้วยผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ (ตาราง 2)
1) ด้านผลลัพธ์ เมื่อพิจารณาจากปัจจัยป้อนเข้าที่ส�ำคัญ
ด้านงบประมาณการวิจัยทั้งในส่วนของงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณมุ่งเป้า ได้สร้างผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยด้านอ้อยและน�้ำตาลตัวอย่าง
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�ำดับ แสดงดังภาพ 2 ผลการประเมินชี้ให้เห็นว่า ผล
ประโยชน์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับเกษตรกรเป็นหลัก

ตาราง 1 สถานภาพงานวิจัยด้านอ้อยและน�้ำตาลของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2551-2559
		

สถานภาพงานวิจัยด้านอ้อยและน�้ำตาลของประเทศไทย			

1) ปัจจัยน�ำเข้า (ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย)
		
งบประมาณแผ่นดิน (ปี พ.ศ. 2551-2559)
		
งบมุ่งเป้า (ปี พ.ศ. 2556-2559)
2) การบริหารจัดการงานวิจัย (หน่วยงานผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัย)
		
มหาวิทยาลัย
		
กรม/กอง
		
หน่วยงานอื่นๆ เช่น สถาบันวิจัยฯ เอกชน และ NGO
3) ผลผลิตจากงานวิจัยด้านอ้อยและน�้ำตาลหลัก
		
องค์ความรู้
		
พันธุ์อ้อย
		
เครื่องจักร/เทคโนโลยี/นวัตกรรม

ร้อยละ
83.13
16.87
51.83
26.83
21.34
46
33
21
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ตาราง 2 ผลประโยชน์จากงานวิจัยด้านอ้อยและน�้ำตาลของประเทศไทยปี พ.ศ. 2551-2559
		

ผลประโยชน์จากงานวิจัยด้านอ้อยและน�้ำตาลของประเทศไทย

1) ผลลัพธ์ทางผลงานทางวิชาการ
		
อบรมให้กับผู้อื่น		
		
คูม่ ือและสิ่งพิมพ์		
		
บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
		
วีดที ัศน์ โทรทัศน์ วิทยุ และอินเตอร์เน็ต
		
หนังสือและต�ำราสิ่งพิมพ์ หรือก�ำลังด�ำเนินการจัดพิมพ์
2) ผลกระทบเชิงบวกจากโครงการวิจัยด้านอ้อยและน�้ำตาล
		
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ		
		
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม		
		
ผลกระทบทางสังคม		

จ�ำนวน (ผลงาน)

ร้อยละ

378
189
67
53
35
34
จ�ำนวน (โครงการ)
54
22
4

100.00
50.00
17.72
14.02
9.26
8.99
67.50
27.50
5.00

หมายเหตุ: บางโครงการวิจัยมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะมากกว่า 1 ผลงาน

ภาพ 2 ร้อยละของผลประโยชน์ที่เกิดจากการน�ำผลลัพธ์จากงานวิจัยด้านอ้อยและน�้ำตาลไปใช้โดยกลุ่มเป้าหมาย ปี พ.ศ.
		 2551-2559
หมายเหตุ: บางโครงการวิจัยมีผลประโยชน์มากกว่า 1 ด้าน
ส�ำหรับผลลัพธ์ทางผลงานทางวิชาการของโครงการ
วิจัยตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบการอบรมให้ผู้
อื่นจ�ำนวน 189 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของผล
งานทางวิชาการทัง้ หมดทีเ่ ผยแพร่สสู่ าธารณะ รองลงมา
คือ ในรูปแบบคู่มือและสิ่งพิมพ์ จ�ำนวน 67 ผลงาน คิด
เป็นร้อยละ 17.72 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
จ�ำนวน 53 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 14.02 รูปแบบวีดที ศั น์

โทรทัศน์ วิทยุ และอินเตอร์เน็ต จ�ำนวน 35 ผลงาน คิด
เป็นร้อยละ 9.26 รูปแบบหนังสือและต�ำราสิง่ พิมพ์ หรือ
ก�ำลังด�ำเนินการจัดพิมพ์ จ�ำนวน 34 ผลงาน คิดเป็น
ร้อยละ 8.99 เป็นต้น เมื่อพิจารณาในการการยอมรับ
เทคโนโลยีไปใช้โดยกลุ่มเป้าหมาย พบว่า มีการน�ำ	
ผลผลิตจากงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ จ�ำนวน 78 โครงการ
แต่มโี ครงการวิจยั ทีส่ ามารถคาดคะเนระดับการยอมรับ
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เทคโนโลยีได้เพียงร้อยละ 26
2) ด้านผลกระทบ โดยภาพรวมโครงการวิจยั ด้านอ้อยและ
น�ำ้ ตาลก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก จ�ำนวน 80 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 67 ของโครงการตัวอย่างทั้งหมด เป็น
โครงการทีเ่ กิดผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงทีส่ ดุ (ร้อยละ
67.50) รองลงมา คือ ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม (ร้อยละ
27.50) ต่อมา คือ ผลกระทบทางสังคม (ร้อยละ 5.00)
ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลประโยชน์จากด�ำเนินการ
วิจยั ด้านอ้อยและน�ำ้ ตาลในช่วงปี 2551-2559 ทีผ่ า่ นมา
ซึ่งได้สร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ส�ำคัญให้กับ
ประเทศแล้ว

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�ำ้ หนักต่อล�ำสูงกว่าพันธุอ์ นื่ หักล้มน้อยกว่าพันธุอ์ นื่
กาบใบร่วงท�ำผลให้เก็บเกี่ยวง่าย รวมทั้งใบยาวคลุมพื้นที่
ส่ ง ผลให้ ช ่ ว ยลดวั ช พื ช ในพื้ น ที่ ป ลู ก
กรณีศึกษา เส้นทางสู่ผลกระทบจากโครงการ 		 3. ผลลัพธ์ เกิดการน�ำผลผลิตพันธุอ์ อ้ ยขอนแก่น 3
วิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยขอนแก่น 3
ไปใช้ประโยชน์ โดยการน�ำมาผลิตในพื้นที่เพาะปลูกอ้อย
		 เมื่อพิจารณาเส้นทางสู่ผลกระทบจากโครงการวิจัย ซึ่งผู้ใช้กลุ่มต่อไป ได้แก่ โรงงานน�้ำตาล และศูนย์วิจัยและ
และพัฒนาพันธุ์อ้อยขอนแก่น 3 ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ศูนย์บริการ จากนัน้ ส่งเสริมการใช้พนั ธุใ์ ห้แก่ ผูใ้ ช้กลุม่ สุดท้าย
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร ที่เกิดจากการ ซึ่งได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โดยอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3
ผสมพันธุ์ระหว่างอ้อยพันธุ์ K84-200 และอ้อยโคลน 85-2- ก่อให้เกิดประโยชน์ และผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปใน
352 โดยมีงบประมาณในการปรับปรุงพันธุ์ในช่วงปี พ.ศ. แต่ละพืน้ ที่ โดยภาคเหนือและภาคกลางจะมีผลผลิตทีส่ งู ขึน้
2537-2550 จ�ำนวน 47,600,000 บาท เริ่มมีการใช้ ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จะได้
ประโยชน์ ในปี พ.ศ. 2551 โดยการส่งเสริมและกระจาย ผลผลิตที่ค่าความหวานเพิ่มมากขึ้น
พันธุ์ ซึ่งการประเมินผลประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุง 		 4. ผลกระทบ ผลกระทบทีเ่ กิดจากการใช้ประโยชน์
พันธุ์อ้อยขอนแก่น 3 ประกอบด้วย ผลประโยชน์ทั้งที่ จากพันธุ์อ้อยขอนแก่น 3 ประกอบด้วย 3 ส่วน โดยแบ่ง
ประเมินได้ทางเศรษฐกิจ และผลประโยชน์ทไี่ ม่อยูใ่ นลักษณะ ตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้
ของมูลค่าทางการเงิน โดยผลประโยชน์ที่ไม่อยู่ในลักษณะ 			 (1) อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาล เกิดผลกระทบในด้าน
ของมูลค่าทางการเงิน เช่น องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นของนัก ปริมาณน�้ำตาลต่อตันอ้อยเพิ่มขึ้น ราคาขายท่อนพันธุ์สูงขึ้น
วิจัย เกิดความร่วมมือทางการวิจัย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม (ท�ำให้ก�ำไรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5) และปริมาณชานอ้อยเพิ่ม
ในส่วนนี้เป็นผลประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุงพันธุ์ ขึ้น ร้อยละ 1
อ้อยขอนแก่น 3 ในเชิงเศรษฐกิจที่ถือเป็นผลประโยชน์ใน 			 (2) เกษตรกรผูป้ ลูกอ้อย แบ่งผลประโยชน์ตาม
เบื้องต้นเท่านั้น โดยเส้นทางสู่ผลกระทบของโครงการวิจัย ภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก ค่าความ
และพัฒนาพันธุ์อ้อยขอนแก่น 3 ประกอบด้วย ปัจจัยป้อน หวานสูงขึ้น โดยราคาที่ได้รับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6 และภาค
เข้า ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ เหนือและกลาง ได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น 1 ตันต่อไร่
(ภาพ 3)
			 (3) เกษตรกรผู้ขายพันธุ์อ้อย ได้ก�ำไรส่วนเพิ่ม
		 1. ปัจจัยป้อนเข้า ได้แก่ องค์ความรูท้ ใี่ ช้ในการวิจยั จากการขายพันธุ์อ้อย (250 บาท/ตัน)
และปรับปรุงพันธุ์ โดยมีระยะเวลาในวิจัยและพัฒนาพันธุ์
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ภาพ 3 เส้นทางสู่ผลกระทบของโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยขอนแก่น 3

Journal of the Association of Researchers

ภ

54

สรุป

วารสาร

สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

		 การผลิ ต อ้ อ ยและน�้ำตาลของประเทศไทยจัด ว่า
ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงในระดับโลกและระดับอาเซียน
ความส�ำเร็จของการผลิตอ้อยและน�้ำตาลของประเทศไทย
เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มาจากการลงทุนงาน
วิจัยด้านอ้อยและน�้ำตาลของประเทศไทยที่มีการด�ำเนิน
การมาอย่างยาวนาน จึงมีความจ�ำเป็นที่หน่วยงานวิจัยใน
ระดับประเทศ ควรประเมินผลกระทบจากการมีงานวิจัย
อ้อยและน�้ำตาลของประเทศไทย เพื่อท�ำให้การบริหารจัด
การวิจัยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
		 งานวิจัยด้านอ้อยและน�้ำตาลของประเทศไทย ได้
รับเงินสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินและงบ
วิจัยมุ่งเป้า ในปี พ.ศ. 2551-2559 จากฐานข้อมูล NRMS
รวมจ�ำนวน 517 ล้านบาท หรือโดยเฉลี่ยประมาณ 57.4
ล้านบาทต่อปี งานวิจัยอ้อยและน�้ำตาลในอดีตที่ผ่านมา
เป็นโครงการวิจัยต้นน�้ำเป็นส่วนใหญ่ เป็นโครงการวิจัย
ด้านพันธุ์ เครื่องจักร โรคแมลง เป็นต้น แต่มีทิศทางการ
สนับสนุนงานวิจัยมุ่งสู่โครงการวิจัยกลางน�้ำและปลายน�้ำ
เพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่อพิจารณาผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยด้านอ้อยและน�้ำตาลตัวอย่าง พบ
ว่า สร้างผลประโยชน์สูงที่สุดในด้านการเพิ่มผลผลิต รองลง
มา คือ เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม คุณภาพสินค้าดีขนึ้ ส่งผลให้ราคาสูงขึน้ และ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น ตามล�ำดับ ในภาพรวมโครงการวิจัยด้าน
อ้อยและน�ำ้ ตาลก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก เป็นผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจสูงทีส่ ดุ รองลงมาคือ ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม
และผลกระทบทางสังคม (สุวรรณา ประณีตวตกุล และ
คณะ, 2560)
		 การลงทุ น ในงานวิ จั ย ด้ า นอ้ อ ยและน�้ ำ ตาลของ
ประเทศไทยกรณีศึกษาในอดีตที่ผ่านมา มีความคุ้มค่าต่อ
การลงทุนสูง ผลกระทบทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่เกิดขึ้นเป็น
วงกว้างแล้วจากงานวิจัยระดับต้นน�้ำ เช่น งานวิจัยด้านการ
ปรับปรุงพันธุ์อ้อย เป็นต้น การประเมินผลกระทบของงาน
วิจัยระดับต้นน�้ำจึงสามารถด�ำเนินการ (ex-post evaluation) ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยงานวิจัยและพัฒนา
พันธุ์อ้อยขอนแก่น 3 ซึ่งเป็นโครงการวิจัยระดับต้นน�้ำ
สามารถก่อให้เกิดมูลค่าผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ โรงงานน�้ำตาล เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย และ
เกษตรกรผูข้ ายท่อนพันธุอ์ อ้ ยเป็นอย่างมาก ดังนัน้ ส�ำนักงาน

คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ควรมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมโครงการ
วิจัยฯ ต่อไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมต่อ
สภาพพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกร มีชีวิตความเป็น
อยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืนต่อไป

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

		 1. เทคโนโลยี ก ารปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ อ ้ อ ยของ
ประเทศไทย เป็นเทคโนโลยีทสี่ ร้างผลประโยชน์ให้กบั ประเทศ
อย่างมหาศาล ทั้งในระดับไร่นา โรงงานน�้ำตาล และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ทิศทางงานวิจัย
ควรสนับสนุนงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ การเขตกรรม
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพพันธุ์
อ้อยของประเทศไทยต่อไป
		 2. ประเทศไทยจั ด เป็ น ประเทศที่ ป ระสบความ
ส�ำเร็จในการผลิตอ้อยและน�้ำตาลในระดับอาเซียนและ
ระดับโลก โดยความส�ำเร็จนัน้ เกิดจากปัจจัยการมีเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่เกิดจากการลงทุนงานวิจัยเป็นหลัก ดังนั้น
ภาครั ฐ ควรสนั บ สนุ น การลงทุ น งานวิ จั ย ด้ า นอ้ อ ยและ
น�้ำตาลในทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่มูลค่าต่อไป
		 3. ประเทศไทยควรสนับสนุนการวิจัยต้นน�้ำอย่าง
ต่อเนือ่ ง ประกอบกับการเพิม่ สัดส่วนการสนับสนุนการวิจยั
กลางน�้ำ และปลายน�้ำควบคู่ไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์วจิ ยั รายประเด็นด้านอ้อยและน�ำ้ ตาล ทีเ่ น้นงาน
วิจัยปลายน�้ำ ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมอ้อย
น�้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมทั้งศึกษาวิจัย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง เป็ น ทิ ศ ทางที่
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคในปั จ จุ บั น
(พวงพรภัสสร์ วิริยะ และคณะ, 2560) ทั้งนี้ ตัวอย่าง
แนะน�ำของสัดส่วนการสนับสนุนโครงการวิจัยอ้อยและ
น�้ำตาลระดับ ต้นน�้ำ:กลางน�้ำ:ปลายน�้ำ ในระยะสั้น (ไม่เกิน
5 ปีข้างหน้า) อาจอยู่ในอัตราส่วน 80:5:15 และในระยะ
ยาวควรเพิ่ ม สั ด ส่ ว นของการสนั บ สนุ น โครงการวิ จั ย ใน
ระดับปลายน�้ำให้สูงขึ้นเป็น 75:5:20 ตามล�ำดับ เป็นต้น
ส�ำหรับงานวิจัยระดับกลางน�้ำนั้น อาจรักษาให้มีสัดส่วน
คงที่เนื่องจากโรงงานน�้ำตาลไทยมีการพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตที่สูงอยู่แล้ว
		 4. เนื่องจากโครงสร้างของอุตสาหกรรมอ้อยและ
น�้ำตาลของไทยอยู่ภายใต้นโยบายการอุดหนุนด้านราคา
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จากภาครัฐ ทั้งในส่วนของเกษตรกรและโรงงาน หากมีแรง
กดดันจากภายนอกเพื่อให้ยกเลิกการอุดหนุนการผลิตและ
การค้าอ้อยและน�้ำตาลของประเทศไทยในอนาคต งานวิจัย
ในอนาคตของไทยจึ ง ควรก� ำ หนดกรอบที่ ค รอบคลุ ม
ประเด็นวิจัย ดังต่อไปนี้
		 • ลั ก ษณะและระดั บ ของผลกระทบจากการ
อุดหนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลของไทย
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		 • การเปลี่ยนแปลงความได้เปรียบโดยเปรียบ

เทียบ และ ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
อ้อยและน�้ำตาลของไทยภายใต้แนวคิดการยกเลิกนโยบาย
อุดหนุนฯ
		 • แนวทางการปรับตัวของโครงสร้างอุตสาหกรรม
อ้อยและน�้ำตาลของไทยภายใต้แนวคิดการยกเลิกนโยบาย
อุดหนุนฯ
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