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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนา สงเสริม และเผยแพรการผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและ

วัชพืชใหแกชุมชนของเกษตรกรใน จ.พิจิตร จากจํานวนผูเขารวมอบรมท้ังหมด 31 คน ไดทําการสรุปผลจากแบบสอบถามท้ังหมด ซ่ึงผลการติดตาม
การถายทอดเทคโนโลยีน้ัน พบวา ผูเขาอบรมสามารถนําความรูไปใชประโยชนภายหลังการอบรมภายใน 6 เดือน รอยละ 45 โดยผูเขารับการอบรม
สามารถนําความรูท่ีไดจากการอบรมไปถายทอดใหกับบุคคลอื่น รอยละ 38 อีกท้ังผูเขาอบรมยังมีความพึงพอใจวิทยากรในเรื่องของความชัดเจนในการ
อธิบาย ภาษาในการอธิบายเขาใจงาย เน้ือหาท่ีอธิบายกะทัดรัด รอยละ 55 และดานความรูความเขาใจหลังการฝกอบรม ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ
รอยละ 52 โดยสรุปการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรน้ัน เปนการถายทอดความรูสูชุมชน
และเปนการสรางเทคโนโลยีรวมกันระหวางหนวยงานกับชาวบาน ท่ีชวยกันคิดคนออกแบบขึ้นมาเพ่ือการใชงานไดจริงและมีคุณภาพ ทําใหชุมชนมี
รายไดจากการนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตร มาสรางมูลคาเพ่ิมเปนเครื่องอัดถาน สงผลใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง เกิดการรวมมือรวมใจกันท่ีจะต้ังใจ
พัฒนาพัฒนาชุมชนใหดียิ่งขึ้น
คําสําคัญ: เชื้อเพลิงเขียว, ชีวมวล, การถายทอดเทคโนโลยี

1. บทนํา
ปจจุบันประเทศไทยมีปญหาในการขาดแคลนพลังงานและราคาเชื้อเพลิงท่ีเพ่ิมสูงขึ้นทําใหประชาชนตองสูญเสียเงินตราไปในการจัดหา

เชื้อเพลิงเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งครัวเรือนพบวาในป 2555 จากการรายงานของกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ภาคครัวเรือนมี
การใชพลังงานถึง 11,083 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ [1]

การศึกษาความเปนไปไดในการนําพลังงานทดแทนอื่นๆ มาใชจึงมีความจําเปนอยางเรงดวน โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทยเปนประเทศ
เกษตรกรรม จึงมีวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนจํานวนมาก เชน ฟางขาว ยอดและใบออย กานทางปาลม ตนมันสําปะหลัง หรือวัชพืช [2] ดังน้ันใน
งานวิจัยน้ีจึงไดเล็งเห็นศักยภาพของวัสดุท้ังสองชนิดมาใชใหเกิดประโยชนในการใชเปนพลังงานแทนฟนและถานในรูปของเชื้อเพลิงเขียวแบบ
ผสมผสาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบท ซ่ึงทําใหมีพลังงานเชื้อเพลิงในการหุงตมราคาถูกและเปนแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรปาไมอีกดวย ซ่ึง
งานวิจัยน้ีสามารถนําไปประยุกตใชกับชุมชนภาคการเกษตรเพราะไดมีการนําวัสดุในทองถิ่นมาใชงานใหไดประโยชนสูงสุดและจะชวยเพ่ิมมูลคาใหกับ
วัสดุเหลือใชทางการเกษตรไดอีกทางหน่ึง รวมถึงเปนแนวทางเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนในชวงเศรษฐกิจฝดเคือง

โดยชุมชนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเชื้อเพลิงเขียวเพ่ือนําไปประยุกตใชประโยชนในเขตจังหวัดพิจิตร ไดแก ชุมชนเกษตรกรบานไผสีรุณ
ต.ทาหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร ซ่ึงแตเดิมไดมีการผลิตถานไมเพ่ือใชในครัวเรือนและจําหนายในบริเวณใกลเคียง วิทยาลัยพลังงานทดแทนเปนสถาบันดาน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทน เพ่ือแกวิกฤตพลังงานของประเทศ พัฒนาเทคโนโลยีตนแบบท่ีหลากหลาย ท้ังในดานพลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานชีวมวล และพลังงานนํ้า เปนตน เพ่ือการสงเสริมและเผยแพรเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสูชุมชนเกษตรกร ทางวิทยาลัยพลังงาน
ทดแทน จึงไดจัดทําโครงการ “การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและวัชพืช” ซ่ึงจากการคนควาพบวา
วัสดุเหลือใชทางการเกษตรท่ีมีปริมาณมากในแตละป ไดแก ยอดและใบออย ฟางขาว กานทางปาลมนํ้ามัน ตนมันสําปะหลัง และซังขาวโพด
เม่ือนํามาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรท้ัง 5 ชนิด มาทําการผสมกับหญานวลนอยท่ีเปนวัชพืชท่ีพบไดท่ัวไปและเปนของเหลือท่ีไมไดนํามาใชประโยชน
โดยการนําวัสดุทุกชนิดไปทําใหแหงและบดใหละเอียดแลวจึงใชแปงเปยกเปนตัวประสานก็จะทําไดคาความรอนของเชื้อเพลิงสูงขึ้นและใหตนทุนในการ
ผลิตตํ่าลงและเปนการลดปญหามลพิษทางอากาศไดอีกดวย
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ในปจจุบันการผลิตเชื้อเพลิงเขียวสวนใหญใชวัสดุเพียงชนิดเดียวในการผลิต และวัสดุเหลือใชทางการเกษตรบางชนิดเริ่มมีราคาแพงทําให
ตนทุนในการผลิตสูงขึ้นตามไปดวย ดังน้ันทางผูวิจัยจึงมุงเนนในการนําวัสดุท่ีหาไดท่ัวไปและเปนวัสดุท่ียังไมมีการนํามาใชประโยชนมาใชในการผลิต
เหมาะสมท่ีจะสงเสริมในระดับชุมชนจนถึงระดับอุตสาหกรรม

โดยโครงการดังกลาวจะนําไปสงเสริมใหกับชุมชนของเกษตรกรในเขตจังหวังหวัดพิจิตร ซ่ึงเปนการเพ่ิมมูลคาของผลิตผลทางการเกษตรใน
พ้ืนท่ี ชวยลดรายจายดานคาเชื้อเพลิง ชุมชนมีมาตรฐานการดํารงชีวิตท่ีดีขึ้น อีกท้ังเปนการสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานและปรับเปล่ียนมาใช
พลังงานทดแทนอยางยั่งยืน

2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพ่ือพัฒนา สงเสริม และเผยแพรการผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและวัชพืชใหแกชุมชนของเกษตรกร

ใน จ.พิจิตร

3. วิธีการดําเนินการ
1. ผูดําเนินโครงการฯ วางแผน เตรียมการในการพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและวัชพืช
2. ดําเนินการพัฒนาเชื้อเพลิงเขียวจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและวัชพืช
3. นําผลท่ีไดจากการพัฒนาไปเผยแพรแกชุมชนของเกษตรกร
4. ติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการเขาไปสังเกตการณ และสอบถามในพ้ืนท่ีจริงเพ่ือเก็บขอมูล
5. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ และจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ

4. ผลการติดตามการถายทอดเทคโนโลยี
หลังจากถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและวัชพืชใหกับกลุมเกษตรกร บานไผสีรุณ

ต.ทาหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร ไดติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการจากแบบติดตามประเมินผล จํานวน 31 คน ดังแสดงรายละเอียดตามหัวขอ
ดังตอไปน้ี

4.1 การนําความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไปใชประโยชน

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนคนและรอยละของการประเมินความรูท่ีนําไปใชประโยชน

การนําความรูไปใชประโยชน จํานวน (คน) รอยละ
1. หลังการอบรมทันที 10 32

2. หลังการอบรมภายใน 1 เดือน 3 10

3. หลังการอบรมภายใน 3 เดือน 4 13

4. หลังการอบรมภายใน 6 เดือน 14 45

5. ไมไดนําไปใช 0 0

รวม 31 100

จากตารางท่ี 1 เก็บขอมูล 31 ชุด พบวาผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูท่ีไดไปใชประโยชนหลังการอบรมภายใน 6 เดือน, หลังการอบรม
ทันที, หลังการอบรมภายใน 3 เดือน และหลังการอบรมภายใน 1 เดือน คิดเปนรอยละ 45, 32, 13 และ 10 ตามลําดับ

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนคนของการนําความรูไปขยายตอและใชประโยชน

การนําความรูไปใชงาน จํานวน (คน) รอยละ
1. ประยุกตใหเปนองคความรูใหม 23 35

2. ใหบริการ / คําปรึกษา 10 15

3. ใชในการประกอบอาชีพ 7 12

4. นําความรูไปถายทอดใหกับบุคคลอื่น 25 38

รวม 65 100
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จากตารางท่ี 2 ผูเขารับการอบรมสามารถเลือกคําตอบไดมากกวา 1 คําตอบ พบวาผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูท่ีไดไปถายทอดใหกับ
บุคคลอื่น, นําไปประยุกตใหเปนองคความรูใหม, ใหบริการ / คําปรึกษา และใชในการประกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ 38, 35,15 และ 12 ตามลําดับ

4.2 การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
ผูเขาอบรมตองการใหวิทยาลัยพลังงานทดแทนดําเนินการพัฒนาหลักสูตรในเรื่องตางๆ ดังตอไปน้ี

- ภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนา

- เรื่องพลังงานทดแทนกับเกษตรกร การใชเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงเขียว

- เรื่องการใชพลังงานทดแทนและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคามากท่ีสุด

- การดําเนินการดานการตลาดในการจําหนาย

- เรื่องเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงเขียว องคความรูเกี่ยวกับถาน

- อบรมในเรื่องของขั้นตอนการเผาถานดวยเตาแบบตางๆ อบรมในเรื่องของการสรางเตาเผา

- การผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชใชแลว
4.3 ความพึงพอใจของผูเขาอบรม

ตารางท่ี 3 แสดงคารอยละความพึงพอใจของผูเขาอบรม

ประเด็นความคิดเห็น
คิดเปนรอยละ

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
ดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร/ส่ือและอุปกรณ

1. ความพรอมของสถานท่ี 23 21 9 0 0

2. ความพรอมของส่ือและอุปกรณ 32 48 20 0 0

3. อาหาร มีความเหมาะสม 42 54 6 0 0

4. คูมือการอบรมมีความเหมาะสม 19 65 16 0 0

5. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 26 68 6 0 0

ดานวิทยากร

1. ความชัดเจนในการอธิบาย 55 42 3 0 0

2. ภาษาในการอธิบายเขาใจงาย 55 39 6 0 0

3. เน้ือหาท่ีอธิบายกะทัดรัด 55 45 0 0 0

4. เน้ือหาท่ีอธิบายครบถวน 52 42 6 0 0

5. การอธิบายนาสนใจ 45 55 0 0 0

ดานความรูความเขาใจ

1. ความรู ความเขาใจในเรื่องน้ี หลัง การอบรม 52 45 3 0 0

จากตารางท่ี 3 เปนการแสดงถึงความพึงพอใจของผูเขาอบรมในดานตาง ดังน้ี
- ดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร/ส่ือและอุปกรณ ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ มากท่ีสุด ในเรื่องของความพรอมของสถานท่ี และมีความ

พึงพอใจ มาก ในเรื่องคูมือการอบรม  ความพรอมของส่ือ และอุปกรณ ความเหมาะสมของอาหารและระยะเวลาในการอบรม
- ดานวิทยากร ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ มากท่ีสุด ในเรื่องของความชัดเจนในการอธิบาย ภาษาในการอธิบายเขาใจงาย เน้ือหาท่ี

อธิบายครบถวนและกะทัดรัด และมีความพึงพอใจ มาก ในเรื่องของการอธิบายนาสนใจ
- ดานความรูความเขาใจ ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ มากท่ีสุด
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4.4 ขอเสนอแนะ ในการจัดฝกอบรม
1. ส่ิงท่ีผูเขาอบรมประทับใจ และเห็นวาเปนจุดเดนในการฝกอบรม ไดแก

- ประทับใจท่ีประชาชนเห็นถึงความสําคัญของการใชภูมิปญญาชาวบาน มาพัฒนาจนเกิดเปนธุรกิจท่ีสามารถสรางเงินและสราง
รายไดใหแกคนในชุมชน

- วิทยากรเปนกันเอง สามารถอธิบายความรูไดเขาใจงาย ชัดเจน สนุก
- เปนการนําความรูใหมไปประยุกตกับวิถีชาวบานแบบเดิม
- มีการแบงงานอยางเปนสัดสวน
- อยากใหจัดกิจกรรมนานๆ กวาน้ี, อาหารอรอย
- ไดความรูในการประกอบอาชีพ
- เปนส่ิงท่ีมีประโยชนตอเราโดยตรง จุดเดนคือการอัดถานจากผงถาน สามารถสงออกไปตางประเทศไดในราคาท่ีคอนขางสูงสามารถ

สรางรายไดในกับชุมชนไดเปนอยางดี
- มีการสาธิตจริงใหเห็นวิธีการท่ีชัดเจน

2. ส่ิงท่ีผูเขาอบรมคิดวาเปนปญหาหรืออุปสรรคในการจัดฝกอบรม
- สถานท่ีคอนขางไกล ทําใหการเดินทางของคนท่ีสนใจในตางจังหวัดอาจคอนขางมีอุปสรรค และระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติไม

เพียงพออยากใหเพ่ิมเวลามากกวาน้ี
3. ขอเสนอแนะของผูเขาอบรมเพ่ือการปรับปรุงหรือพัฒนาในการจัดฝกอบรม

- ควรมีการพัฒนาเครื่องมือตางๆท่ีเปนมาตรฐานและตามความตองการของตลาดมากกวาน้ีและควรมีการเพ่ิมมูลคาของถาน ดานการ
ใชความสรางสรรค ในการเพ่ิมมูลคา

- ขยายสถานท่ีกวางกวาน้ี มีตนไมรมเยอะๆ เครื่องอัดแทงนาจะมีซัก 2-3 เครื่อง
- อยากใหมีการจัดการฝกอบรมอีก โดยเพ่ิมเวลาในการฝกอบรมใหมากขึ้น

5. สรุปผลการติดตามประเมินผลหลังการถายทอดเทคโนโลยี
จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมเกษตรกรบานไผสีรุณ ต.ทาหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร พบวา
1. เปนการสรางเทคโนโลยีรวมกันระหวางหนวยงานกับชาวบาน ชวยกันคิดคนออกแบบขึ้นมาเพ่ือการใชงานไดจริงและมีคุณภาพ ในเรื่อง

รูปลักษณของเครื่องอาจยังไมสวยหรูมากนัก แตมันสงผลใหชาวบานในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เน่ืองจากชาวบานไดรับความรูจากการฝกอบรม
ถายทอดความรูจากผูเชี่ยวชาญและคณะอาจารย และไดนําความรูท่ีไดรับมาใชประโยชน จนเกิดการนําไปสูการเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน

2. ชมุชนมีรายไดจากการนําของเสียทางการเกษตรท่ีเหลืออยูจากการทํานา เชน ฟางขาว กิ่งไม เศษไม มาทําใหเพ่ิมมูลคาเปนถานอัดแทงได
เกิดเปนสินคาท่ีมาจากการรวมมือกันของชุมชน ซ่ึงสินคาน้ันเปนท่ียอมรับของตลาดและผูบริโภค โดยไดทางมหาวิทยาลัยนเรศวรชวยหาตลาด และ
รับรองการตลาดให ใชชื่อสินคาวา “คนเอาถาน” วางขายในศูนยอพยพ UN , รานหมูกระทะ และรานคาตางๆในจังหวัดพิจิตร

3. กลุมเกษตรกรอยากใหมีหนวยงานมาชวยพัฒนาตอยอดตัวเครื่อง และกระบวนการตางๆใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังอยากให
หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของสนับสนุนกิจกรรมตางๆของชุมชน มีจัดการฝกอบรมแกชาวบานในชุมชนท้ังการใหความรูและการฝกปฏิบัติ
ชวยสงเสริมเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชในชุมชน

จากตารางท่ี 2 ผูเขารับการอบรมสามารถเลือกคําตอบไดมากกวา 1 คําตอบ พบวาผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูท่ีไดไปถายทอดใหกับ
บุคคลอื่น, นําไปประยุกตใหเปนองคความรูใหม, ใหบริการ / คําปรึกษา และใชในการประกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ 38, 35,15 และ 12 ตามลําดับ

4.2 การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
ผูเขาอบรมตองการใหวิทยาลัยพลังงานทดแทนดําเนินการพัฒนาหลักสูตรในเรื่องตางๆ ดังตอไปน้ี

- ภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนา

- เรื่องพลังงานทดแทนกับเกษตรกร การใชเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงเขียว

- เรื่องการใชพลังงานทดแทนและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคามากท่ีสุด

- การดําเนินการดานการตลาดในการจําหนาย

- เรื่องเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงเขียว องคความรูเกี่ยวกับถาน

- อบรมในเรื่องของขั้นตอนการเผาถานดวยเตาแบบตางๆ อบรมในเรื่องของการสรางเตาเผา

- การผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชใชแลว
4.3 ความพึงพอใจของผูเขาอบรม

ตารางท่ี 3 แสดงคารอยละความพึงพอใจของผูเขาอบรม

ประเด็นความคิดเห็น
คิดเปนรอยละ

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
ดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร/ส่ือและอุปกรณ

1. ความพรอมของสถานท่ี 23 21 9 0 0

2. ความพรอมของส่ือและอุปกรณ 32 48 20 0 0

3. อาหาร มีความเหมาะสม 42 54 6 0 0

4. คูมือการอบรมมีความเหมาะสม 19 65 16 0 0

5. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 26 68 6 0 0

ดานวิทยากร

1. ความชัดเจนในการอธิบาย 55 42 3 0 0

2. ภาษาในการอธิบายเขาใจงาย 55 39 6 0 0

3. เน้ือหาท่ีอธิบายกะทัดรัด 55 45 0 0 0

4. เน้ือหาท่ีอธิบายครบถวน 52 42 6 0 0

5. การอธิบายนาสนใจ 45 55 0 0 0

ดานความรูความเขาใจ

1. ความรู ความเขาใจในเรื่องน้ี หลัง การอบรม 52 45 3 0 0

จากตารางท่ี 3 เปนการแสดงถึงความพึงพอใจของผูเขาอบรมในดานตาง ดังน้ี
- ดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร/ส่ือและอุปกรณ ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ มากท่ีสุด ในเรื่องของความพรอมของสถานท่ี และมีความ

พึงพอใจ มาก ในเรื่องคูมือการอบรม  ความพรอมของส่ือ และอุปกรณ ความเหมาะสมของอาหารและระยะเวลาในการอบรม
- ดานวิทยากร ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ มากท่ีสุด ในเรื่องของความชัดเจนในการอธิบาย ภาษาในการอธิบายเขาใจงาย เน้ือหาท่ี

อธิบายครบถวนและกะทัดรัด และมีความพึงพอใจ มาก ในเรื่องของการอธิบายนาสนใจ
- ดานความรูความเขาใจ ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ มากท่ีสุด
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4.4 ขอเสนอแนะ ในการจัดฝกอบรม
1. ส่ิงท่ีผูเขาอบรมประทับใจ และเห็นวาเปนจุดเดนในการฝกอบรม ไดแก

- ประทับใจท่ีประชาชนเห็นถึงความสําคัญของการใชภูมิปญญาชาวบาน มาพัฒนาจนเกิดเปนธุรกิจท่ีสามารถสรางเงินและสราง
รายไดใหแกคนในชุมชน

- วิทยากรเปนกันเอง สามารถอธิบายความรูไดเขาใจงาย ชัดเจน สนุก
- เปนการนําความรูใหมไปประยุกตกับวิถีชาวบานแบบเดิม
- มีการแบงงานอยางเปนสัดสวน
- อยากใหจัดกิจกรรมนานๆ กวาน้ี, อาหารอรอย
- ไดความรูในการประกอบอาชีพ
- เปนส่ิงท่ีมีประโยชนตอเราโดยตรง จุดเดนคือการอัดถานจากผงถาน สามารถสงออกไปตางประเทศไดในราคาท่ีคอนขางสูงสามารถ

สรางรายไดในกับชุมชนไดเปนอยางดี
- มีการสาธิตจริงใหเห็นวิธีการท่ีชัดเจน

2. ส่ิงท่ีผูเขาอบรมคิดวาเปนปญหาหรืออุปสรรคในการจัดฝกอบรม
- สถานท่ีคอนขางไกล ทําใหการเดินทางของคนท่ีสนใจในตางจังหวัดอาจคอนขางมีอุปสรรค และระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติไม

เพียงพออยากใหเพ่ิมเวลามากกวาน้ี
3. ขอเสนอแนะของผูเขาอบรมเพ่ือการปรับปรุงหรือพัฒนาในการจัดฝกอบรม

- ควรมีการพัฒนาเครื่องมือตางๆท่ีเปนมาตรฐานและตามความตองการของตลาดมากกวาน้ีและควรมีการเพ่ิมมูลคาของถาน ดานการ
ใชความสรางสรรค ในการเพ่ิมมูลคา

- ขยายสถานท่ีกวางกวาน้ี มีตนไมรมเยอะๆ เครื่องอัดแทงนาจะมีซัก 2-3 เครื่อง
- อยากใหมีการจัดการฝกอบรมอีก โดยเพ่ิมเวลาในการฝกอบรมใหมากขึ้น

5. สรุปผลการติดตามประเมินผลหลังการถายทอดเทคโนโลยี
จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมเกษตรกรบานไผสีรุณ ต.ทาหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร พบวา
1. เปนการสรางเทคโนโลยีรวมกันระหวางหนวยงานกับชาวบาน ชวยกันคิดคนออกแบบขึ้นมาเพ่ือการใชงานไดจริงและมีคุณภาพ ในเรื่อง

รูปลักษณของเครื่องอาจยังไมสวยหรูมากนัก แตมันสงผลใหชาวบานในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เน่ืองจากชาวบานไดรับความรูจากการฝกอบรม
ถายทอดความรูจากผูเชี่ยวชาญและคณะอาจารย และไดนําความรูท่ีไดรับมาใชประโยชน จนเกิดการนําไปสูการเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน

2. ชุมชนมีรายไดจากการนําของเสียทางการเกษตรท่ีเหลืออยูจากการทํานา เชน ฟางขาว กิ่งไม เศษไม มาทําใหเพ่ิมมูลคาเปนถานอัดแทงได
เกิดเปนสินคาท่ีมาจากการรวมมือกันของชุมชน ซ่ึงสินคาน้ันเปนท่ียอมรับของตลาดและผูบริโภค โดยไดทางมหาวิทยาลัยนเรศวรชวยหาตลาด และ
รับรองการตลาดให ใชชื่อสินคาวา “คนเอาถาน” วางขายในศูนยอพยพ UN , รานหมูกระทะ และรานคาตางๆในจังหวัดพิจิตร

3. กลุมเกษตรกรอยากใหมีหนวยงานมาชวยพัฒนาตอยอดตัวเครื่อง และกระบวนการตางๆใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังอยากให
หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของสนับสนุนกิจกรรมตางๆของชุมชน มีจัดการฝกอบรมแกชาวบานในชุมชนท้ังการใหความรูและการฝกปฏิบัติ
ชวยสงเสริมเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชในชุมชน

4. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและวัชพืช ทําใหชุมชน
เกิดความเขมแข็ง เกิดการรวมมือรวมใจกันท่ีจะต้ังใจพัฒนาพัฒนาชุมชนใหดียิ่งขึ้น

6. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื่อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและวัชพืช ขอขอบคุณสํานักงานจาก

คณะกรรมการอุดมศึกษาเปนอยางสูงท่ีสนับสนุนทุนวิจัยมาใชกับโครงการฯ ในครั้งน้ี
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