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บทคัดยอ
การประเมินผลกระทบจากการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร

และวัชพืช ใหกับเกษตรกรบานไผสีรุณ ตําบลทาหลวง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตรซ่ึงเปนกลุมเปาหมายหลัก โดยใชการสัมภาษณเกษตรกรถึง
ผลกระทบท่ีเปนประโยชนและใชการวิเคราะหบทสัมภาษณ พบวา ดานมิติทางสังคม เกษตรกรสามารถนําความรูไปผลิตถานอัดแทง และพัฒนา
ตอยอดความรู ทําใหเกิดเครือขายความรวมมือจากหลายแหลง เชน พลังงานจังหวัด สถานศึกษา องคการบริหารสวนทองถิ่น กลุมคนในชุมชน
และยังขยายผลไปยังหนวยงาน และชุมชนอื่นๆ โดยสามารถเรียนรูไดในชุมชนดังกลาวท่ีไดจัดทําเปนแหลงเรียนรูท่ีเนนการใหปฏิบัติจริง ดานมิติ
ทางเศรษฐกิจ คุณภาพถานดีขึ้นเปนท่ียอมรับของคนในชุมชน เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้นและลดรายจาย ดานมิติทางวัฒนธรรม เกษตรกรยังคง
วัฒนธรรมการใชชีวิตเชนเดิม และมีการเรียนรูรวมกันมากขึ้นเพ่ือพัฒนางาน เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชุมชน เพ่ือการประกอบอาชีพและลด
คาใชจายในครัวเรือน ดานมิติทางส่ิงแวดลอม ลดขยะจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และวัชพืช ลดมลพิษ หมอกควัน ลดความขัดแยงของคนใน
ชุมชน และทําใหชุมชนสะอาด ดานมิติทางสุขภาพ มีสุขภาพจิตดี มีความสุขจากการไดพบปะ เรียนรูรวมกันของคนในชุมชน สวนผลกระทบตอ
ผูใหการถายทอดเทคโนโลยี มีดานเดียวคือดานมิติทางสังคม ตอยอดความรู พัฒนาตอยอดเทคโนโลยี เปนส่ือและแหลงเรียนรูใหกับนิสิต
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย

คําสําคัญ: ผลกระทบ, การถายทอดเทคโนโลยี, การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง

1. ท่ีมาและความสําคัญ
การบริการวิชาการสูสังคมถือเปนพันธกิจสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศซ่ึงมุงเนนความเขมแข็งของฐานราก น่ันคือ ความเขมแขง็ของ

ชุมชน ซ่ึงนับวามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศเพ่ิมมากขึ้น เรื่อยๆ โดยเฉพาะในดานการเปนกลไกขับเคล่ือน เพ่ือการแกไขปญหาความยากจน
การพัฒนา คุณภาพ ชีวิต การลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและ สังคมในชุมชนอันเน่ืองมาจากการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ตลอดจนการเปนรากฐานท่ีสําคัญของการพัฒนาในทุกดานๆ ไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมการเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ฯลฯ เพ่ือเสริมสรางชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น มีความสุข และม่ันคง รวมท้ังการเสริมสราง ฐานรากของสังคมใหโครงสราง
สังคมโดยรวมแข็งแรง ม่ันคง และรองรับการพัฒนาประเทศใหมี ความม่ันคงและยั่งยืนไดตอไป (วรวิทย อวิรทุธวรกุล และ ธีระพงษ มาลัยทอง, 2550)

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และวัชพืช ถือเปนพันธกิจหน่ึงท่ี
มหาวิทยาลัยนเรศวรรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดดําเนินกิจกรรมดังกลาว ซ่ึงการดําเนินงานบริการวิชาการตามวงจรคุณภาพหลังจาก
การวางแผน สูการปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบและการปรับปรุงแกไข นับเปนขั้นตอนสําคัญท่ีสะทองถึงผลการดําเนินงาน ท้ังในแงผลผลิต ผลลัพธ
และผลกระทบ ดังน้ันการประเมินคุณคาของโครงการภาครัฐ ไมวาจะเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ไมใชอยูท่ีผลผลิตท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ
เพียงอยางเดียว ซ่ึงเปนผลงานเชิงประจักษทางกายภาพ เพราะส่ิงน้ียังไมใชผลสัมฤทธ์ิของโครงการ หากแตตองประเมินผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิด
จากผลงานของโครงการ ซ่ึงมักจะเกิดภายหลังจากส้ินสุดโครงการไปแลว จึงมักปรากฏวาไมมีการดําเนินงานในสวนของการคนหาและพิสูจนผลลัพธ
เพราะใชเวลานานกวาจะเห็นผล สวนราชการและรัฐวิสาหกิจจึงเนนการจัดทาโครงการไปขางหนา มากกวาจะมองยอนหลังไปดูวาผลงานท่ีดําเนินงาน
ไปแลวเกิดผลลัพธตามเปาหมายและความคาดหวังหรือไม (จิรพร สุเมธีประสิทธ์ิ, 2556)

ดังน้ัน การติดตามและประเมินผลกระทบในการบริการวิชาการสูสังคมจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงของประโยชน จึง
เปนเรื่องสําคัญท่ีสะทอนผลท่ีเกิดตอเน่ืองจากผลผลิต และยังตอบสนองตอตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ในองคประกอบท่ี 5 การบริการทาง
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วิชาการสูสังคม ซ่ึงมีหลักการสําคัญคือ การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงใหบริการทางวิชาการ
แกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานท่ีสถาบันมีความเชี่ยวชาญ การใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไม
คิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม โดยใหบริการท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะชุมชน และ
สังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทาง
วิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามตางๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การใหบริการทางวิชาการ
นอกจากเปนการทาประโยชนใหสังคมแลว สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตาง ๆ คือ เพ่ิมพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการ
พัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
สรางเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการดวย (สํานัก
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา, 2555) เพ่ือใหทราบถึงผลลัพธและผลกระทบจากการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง
แบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และวัชพืชจึงจําเปนในการประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้น เพ่ือเสริมสรางชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน
ใหดีขึ้น มีความสุข และม่ันคง รวมท้ังการเสริมสราง ฐานรากของสังคมใหโครงสรางสังคมโดยรวมแข็งแรง ม่ันคง และรองรับการพัฒนาประเทศใหมี
ความม่ันคงและยั่งยืนไดตอไป

2. วัตถุประสงคการวิจัย
เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากจากการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตร และวัชพืช
3. วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ

การประเมินคุณคาของโครงการภาครัฐ ไมวาจะเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ไมใชอยูท่ีผลผลิตท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ ซ่ึงเปน
ผลงานเชิงประจักษทางกายภาพ เพราะส่ิงน้ียังไมใชผลสัมฤทธ์ิของโครงการ หากแตตองประเมินผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดจากผลงานของ
โครงการ ซ่ึงมักจะเกิดภายหลังจากส้ินสุดโครงการไปแลว จึงมักปรากฏวาไมมีการดําเนินงานในสวนของการคนหาและพิสูจนผลลัพธ เพราะใช
เวลานานกวาจะเห็นผล สวนราชการและรัฐวิสาหกิจจึงเนนการลุยจัดทําโครงการไปขางหนา มากกวาจะมองยอนหลังไปดูวาผลงานท่ีดําเนินงาน
ไปแลวเกิดผลลัพธตามเปาหมายและความคาดหวังหรือไม (จิรพร สุเมธีประสิทธ์ิ, 2556)

ผลลัพธและผลกระทบในเบ้ืองตนก็คือ การท่ีพิจารณาวาสถานการณจะเปนอยางไร หากไมมีการดําเนินโครงการน้ัน ๆ หรืออาจจะมองวา
โครงการ/กิจกรรมไดสรางความเปล่ียนแปลงใดเกิดขึ้น แตการพิจารณาผลลัพธและผลกระทบในเบ้ืองตนอยางเดียวคงไมเพียงพอ เพราะยังมี
ประเด็นอีกหลายประเด็นท่ีควรพิจารณาและคํานึงถึง เพราะผลลัพธและผลกระทบท้ัง ทางบวกและทางลบ และท้ังทีอยูในแผนและอยูนอกแผน
(ความคาดหมาย) นอกจากน้ัน ผลลัพธและผลกระทบอาจจะเปนผลท่ีมาจากการดําเนินงานหลายป หรือเปนสวนหน่ึงของสถานการณ ซ่ึงอาจจะ
ยากท่ีจะพิสูจนวาเปนผลลัพธท่ีมาจากการดําเนินโครงการ โดยปกติ ผลกระทบมักจะเชื่อมโยงกับผลลัพธ เน่ืองจากจะมีกระบวนการท่ีกิจการใช
ทรัพยากร ไดแก บุคลากร เวลา เงิน สินทรัพย ชื่อเสียง เพ่ือใหเกิดอยางใดอยางหน่ึงท่ีเรียกวาผลผลิตซ่ึงจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงเชิงประจักษ
ในพฤติกรรมเกิดการใชประโยชนท่ีเรียกวา ผลลัพธ ผลลัพธอาจจะอธิบายไดวา เปนส่ิงท่ีวัดไดงาย(ฮารด) หรือเปนส่ิงท่ีวัดไดยาก (ซอฟท) เปนผล
ตอขยายจากการเกิดผลผลิตของโครงการ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบระหวางผลลัพธและผลกระทบแลวคนสวนใหญมักสนใจผลลัพธมากกวาผลกระทบ
(นิคม นาคอาย, 2557)

นิคม นาคอาย (2557) ไดติดตามประเมินผลกระทบท่ีเปนประโยชนจากโครงการบริการวิชาการสูสังคมท่ีไดรับการสนับสนุนทุนจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปงบประมาณ 2555 – 2556 ไดทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการประเมินผล
กระทบ ตัวบงชี้ผลกระทบ และตัวบงชี้การประกันคุณภาพท่ีเกี่ยวของกับผลกระทบ เม่ือนํามาเชื่อมโยงกับ ผลการวิเคราะหสารสนเทศจากการ
บริการวิชาการสูสังคมในสวนท่ีเกี่ยวของกับผลกระทบท่ีคาดหวังและเปนประโยชนจากการบริการวิชาการสูสังคม จะสามารถกําหนดมิติของ
ผลกระทบได 5 มิติ 11 ตัวบงชี้สําคัญ (key performance Indicators) ไดแกมิติผลกระทบทางสังคม มี 6 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
1) ความสามารถในการประยุกตใชความรูของผูรับบริการในการพัฒนา 2) เครือขายความรวมมือ / เครือขายขยายผล 3) แหลงเรียนรู/ฐานขอมูล
ความรูท่ีเปนประโยชน 4) ประโยชนและคุณคาตอคนในสถาบัน หรือตอผูใหบริการวิชาการ 5) การนําผลการบริการวิชาการมาปรับปรุง
กระบวนการบริการวิชาการ 6) การไดรับรางวัล / ไดรับการยกยองของผูใหบริการวิชาการ มิติผลกระทบทางเศรษฐกิจ มี 2 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
1) คุณภาพของผลิตภัณฑ หรือผลงานของผูรับบริการวิชาการ 2) มูลคาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดกับบุคคล กลุมคน และชุมชน มิติผลกระทบทาง



ไฟ
ฟ
้าช

ุมช
น

723

วัฒนธรรม มี 1 ตัวบงชี้ คือ การพัฒนาบนพ้ืนฐานอัตลักษณของกลุมผูรับบริการ มิติผลกระทบทางส่ิงแวดลอม มี 1 ตัวบงชี้ คือ สภาพแวดลอมท่ี
ดีของชุมชน / หนวยงาน /พ้ืนท่ีท่ีไดรับการบริการวิชาการ และมิติผลกระทบทางสุขภาพ มี 1 ตัวบงชี้ คือ สุขภาพของผูรับบริการ

Claudia and Taraneh (2014) พบวาส่ิงท่ีขับเคล่ือนการใชพลังงานชีวมวลคือ ศักยภาพในการสรางรายได การลดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมซ่ึงเกิดจากการลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล การสงเสริมใหชุมชนเลือกใชแหลงพลังงานของตนเองเพ่ือใหพ่ึงพาตนเองได การสนับสนุน
การพัฒนาชุมชนและเพ่ิมความยั่งยืน สอดคลองกับ Jianjun Hu, et al. (2014) ศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร ส่ิงแวดลอมและสังคมของ
เชื้อเพลิงอัดแทงจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร (แกนขาวโพด) ในประเทศจีน พบวา การประเมินทางดานสังคมจะเนนการสรางความม่ันคงดาน
พลังงาน การกําจัดของเสียจากภาคเกษตรกรรม และการพัฒนาชนบท โดยการสรางรายได การปรับปรุงสภาพแวดลอมและระบบนิเวศในชนบท
ลดการขาดแคลนพลังงาน รับประกันม่ันคงดานพลังงาน สงเสริมการฟนฟูสภาพสังคมชนบท เปนปจจัยของผลกระทบทางดานสังคม

การประเมินผลกระทบจากการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และ
วัชพืช เปนการประเมินผลกระทบหลังจากการดําเนินโครงการถายทอดเทคโนโลยี 5 มิติ ไดแก มิติผลกระทบทางสังคม มิติผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ มิติผลกระทบทางวัฒนธรรม มิติผลกระทบทางส่ิงแวดลอม และมิติผลกระทบทางสุขภาพ โดยเนนถึงผลกระทบท่ีเปนประโยชน
ซ่ึงการถายทอดเทคโนโลยีดังกลาวเปนการนําผลการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลมาพัฒนาตอยอดใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นให
เหมาะกับบริบทของชุมชน
4. วิธีการดําเนินการวิจัย

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและวัชพืช ใชระยะเวลาดําเนินการ 1 ป
(1 เมษายน 2555 ถึง 31 มีนาคม 2556) และยังดําเนินการใหความรูและพัฒนาปรับปรุงจนถึงปจจุบัน จากการอบรบถายทอดเทคโนโลยีฯ มีผูเขารวม
อบรมหลายหลายกลุม ๆ ไดแก กลุมเกษตรกรบานไผสีรุณ ตําบลทาหลวง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายหลัก สวนพลังงานจังหวัด
พิจิตร และบุคคลในชุมชนอื่น เปนกลุมท่ีสนใจเขารวมอบรมการประเมินผลกระทบในครั้งน้ีไมไดมุงเพียงกลุมเปาหมายหลักเพียงอยางเดียว ถือวา
ผูเขารวมโครงการท้ังหมดมีผลตอผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเขารวมอบรม ในการประเมินผลกระทบในครั้งน้ีผูวิจัยไดเลือกตัวแทนของ
กลุมเปาหมายแตละกลุมมาสัมภาษณโดยใชแบบประเมินผลกระทบ ซ่ึงการเลือกตัวแทนกลุมเปาหมายเปนการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงโดยพิจารณา
จากความต้ังใจในการอบรมและไดทํากิจกรรมท่ีเห็นถึงผลลัพธและผลกระทบไดชัดเจนหลังจากการอบรม รวมไปถึงการสัมภาษณตัวแทนของผูใหการ
อบรม มีรายชื่อดังน้ี

1. นายชาติ ไชยสิทธ์ิ ตัวแทนกลุมเกษตรกรบานไผสีรุณ ตําบลทาหลวง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
2. นายขวัญชัย อนุรักษวัฒนะ ตัวแทนพลังงานจังหวัดพิจิตร
3. นายอํานาจ ตินะมาตร ตัวแทนบุคคลในชุมชนอื่น
4. ดร.พิสิษฏ มณีโชติ ตัวแทนผูใหการอบรม
เครื่องมือท่ีใชในการสัมภาษณเปนแบบประเมินการประเมินผลกระทบจากการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงแบบผสมผสาน

จากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และวัชพืช ประกอบดวย 2 สวน ซ่ึงไดพัฒนาปรับปรุงมาจาก ประเมินผลกระทบท่ีเปนประโยชนจากโครงการบริการวิชาการ
สูสังคมของ นิคม นาคอาย (2557)

สวนท่ี 1 สัมภาษณผูเขารับการอบรม ประกอบดวย 5 มิติ ไดแก มิติผลกระทบทางสังคม มี 6 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 1) ความสามารถในการ
ประยุกตใชความรูของผูรับบริการในการพัฒนา 2) เครือขายความรวมมือ / เครือขายขยายผล 3) แหลงเรียนรู/ฐานขอมูลความรูท่ีเปนประโยชน มิติผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ มี 2 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 1) คุณภาพของผลิตภัณฑ หรือผลงานของผูรับบริการวิชาการ 2) มูลคาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดกับบุคคล กลุมคน
และชุมชน มิติผลกระทบทางวัฒนธรรม มี 1 ตัวบงชี้ คือ การพัฒนาบนพ้ืนฐาน อัตลักษณของกลุมผูรับบริการ มิติผลกระทบทางส่ิงแวดลอม มี 1 ตัวบงชี้
คือ สภาพแวดลอมท่ีดีของชุมชน / หนวยงาน /พ้ืนท่ีท่ีไดรับการบริการวิชาการ และมิติผลกระทบทางสุขภาพ มี 1 ตัวบงชี้ คือ สุขภาพของผูรับบริการ

สวนท่ี 2 สัมภาษณผูใหการอบรม มี 1 มิติ คือ มิติผลกระทบทางสังคม มี 3 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 4) ประโยชนและคุณคาตอคนใน
สถาบัน หรือตอผูใหบริการวิชาการ 5) การนําผลการบริการวิชาการมาปรับปรุงกระบวนการบริการวิชาการ 6) การไดรับรางวัล / ไดรับการยก
ยองของผูใหบริการวิชาการ
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5. ผลการดําเนินการวิจัย
ตารางท่ี 1 ผลการสัมภาษณ นายชาติ ไชยสิทธ์ิ ตัวแทนกลุมเกษตรกรบานไผสีรุณ

มิติของผลกระทบ ผลการสัมภาษณ หมายเหตุ
มิติผลกระทบทางสังคม
1) ความสามารถในการประยุกตใช
ความรูของผูรับบริการในการพัฒนา

สามารถนําความรูประยุกตใชเกี่ยวกับการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรได ขั้นตอนผลิต
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง อบรมใหความรูขยายผลใหกับชาวบาน/ชุมชนอื่นๆ การพัฒนาเครื่องและ
กระบวนการผลิต เชน การเผาถาน ปรับปรุงสวนผสม พัฒนาเกลียวอัด กระบอกอัด ชุดตัด และการตากถาน
ประยุกตใชในการอัดขยะชีวมวลเพ่ือปลูกตนไมใหกับเทศบาลพิษณุโลก ตอยอดความรูเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีว
มวล พัฒนาหลักสูตรอบรม และพัฒนาเปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชนและหนวยงานอื่นๆ เปนผลให สามารถใช
วัสดุเหลือใชทางการเกษตรไดคุมคา อัดเชื้อเพลิงชีวมวลไดเร็วขึ้นคุณภาพดี เพ่ิมพูนความรูใหกับชางในชุมชน
คนในชุมชนมีความรูในการใชพลังงานทดแทน ประหยัดคาใชจาย ฯลฯ

ไมมีผลกระทบเชิงลบ

2) เครือขายความรวมมอื /
เครือขายขยายผล

อบต. พลังงานจังหวัดพิจิตร วิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.นเรศวร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เทศบาล
พิษณุโลก ชุมชนเขานอยพิษณุโลก ชุมชนกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟาวังนอยอยุธยา พลังงานจังหวัด
เพชรบูรณ พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ ศูนยพลังงานพัฒนาอาชีพจังหวัดตาก กลุมเกษตรอินทรีย(นาย
ทองคํา)จังหวัดสุโขทัย

ไมมีผลกระทบเชิงลบ

3) แหลงเรียนรู/ฐานขอมูลความรูที่
เปนประโยชน

เอกสารการอบรม หลักสูตรการอบรม ตัวเครื่อง แหลงเรียนรูของหนวยวิจัยพลังงานชุมชนวิทยาลัย
พลังงานทดแทน ม.นเรศวร ศูนยเผยแพรและถายทอดโดยสมาคมพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

ไมมีผลกระทบเชิงลบ

มิติผลกระทบทางเศรษฐกิจ
1) คุณภาพของผลิตภัณฑ หรือ
ผลงานของผูรับบรกิารวิชาการ

คุณภาพของถานดีขึ้น การพัฒนาตัวเครื่องรวมกับสถานศึกษา โรงตากถาน ไมมีผลกระทบเชิงลบ

2) มูลคาทางเศรษฐกิจที่ เกิดกับ
บุคคล

สามารถผลิตถานได 600 กิโลกรัมตอวัน หักตนทุนไดกําไรกิโลกรัมละ 4 บาท ประหยัดคาใชจายใน
ครัวเรือน

ไมมีผลกระทบเชิงลบ

มิติผลกระทบทางวฒันธรรม
การพัฒนาบนพ้ืนฐานอัตลักษณของ
กลุมผูรับบริการ

คนในชุมชนมีความรูมากขึ้นเกี่ยวกับการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และเรียนรูรวมกัน
ระหวางคนในชุมชนโดยหาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนเพ่ือประกอบอาชีพและลดคาใชจาย
ในครัวเรือน แตยังคงวัฒนธรรม การใชชีวิตและการทํางานเชนเดิม

ไมมีผลกระทบเชิงลบ

มิติผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
สภาพแวดลอมที่ดีของชุมชน /
หนวยงาน /พ้ืนทีท่ี่ไดรับการบรกิาร
วิชาการ

ลดขยะ ลดความขัดแยง ลดควันและมลพิษในชุมชน ลดการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ชุมชนสะอาด
ขึ้น

ไมมีผลกระทบเชิงลบ

มิติผลกระทบทางสุขภาพ
สุขภาพของผูรับบรกิาร

มีพลังงานมีความสุข  ไดออกกําลังกาย  สุขภาพจิตดีเพราะมีรายได          มีความสุขที่ไดพบเจอ
เครือขายที่ชอบพลังงานทดแทนเหมือนกัน

ไมมีผลกระทบเชิงลบ

ตารางท่ี 2 ผลการสัมภาษณ นายขวัญชัย อนุรักษวัฒนะ ตัวแทนพลังงานจังหวัดพิจิตร
มิติของผลกระทบ ผลการสัมภาษณ หมายเหตุ

มิติผลกระทบทางสังคม
1) ความสามารถในการประยุกตใช
ความรูของผูรับบริการในการพัฒนา

สามารถนําความรูประยุกตใชเกี่ยวกับการพัฒนางานที่รับผิดชอบ พัฒนาหลักสูตรอบรม และพัฒนาเปน
แหลงเรียนรูใหกับชุมชนและหนวยงานอื่นๆ รวมกับสมาคมพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร หนวยวิจัย
พลังงานชุมชนวิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.นเรศวร และสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

ไมมีผลกระทบเชิงลบ

2) เครือขายความรวมมอื /
เครือขายขยายผล

สมาคมพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร หนวยวิจัยพลังงานชุมชนวิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.นเรศวร และสาขาวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม คนในชุมชนและหนวยงานเอกชนที่สนใจเขามาขอความรู

ไมมีผลกระทบเชิงลบ

3) แหลงเรียนรู/ฐานขอมูลความรูที่
เปนประโยชน

เอกสาร  ภาพถาย แหลงเรียนรูใหกับชุมชนและหนวยงานอื่นๆ รวมกับสมาคมพัฒนาชุมชนจังหวัด
พิจิตร หนวยวิจัยพลังงานชุมชนวิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.นเรศวร และสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ม.
ราชภัฏพิบูลสงคราม

ไมมีผลกระทบเชิงลบ

มิติผลกระทบทางเศรษฐกิจ
1) คุณภาพของผลิตภัณฑ หรือ
ผลงานของผูรับบรกิารวิชาการ

เพ่ิมพูนความรู  มีแหลงเรียนรูใหกับชุมชน ไมมีผลกระทบเชิงลบ

2) มูลคาทางเศรษฐกิจที่ เกิดกับ เกิดผลงานกับตนเองอาจมีผลตอการปรับขั้นเงินเดือน ประหยัดเวลาในการทํางานเพราะมีแหลงเรยีนรู มี ไมมีผลกระทบเชิงลบ
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มิติของผลกระทบ ผลการสัมภาษณ หมายเหตุ
บุคคล เอกสารใหดู
มิติผลกระทบทางวฒันธรรม
การพัฒนาบนพ้ืนฐานอัตลักษณของ
กลุมผูรับบริการ

ยังคงวัฒนธรรมการทํางานเชนเดิม แตที่ไดความรูเพ่ิมขึ้น มีแหลงเรียนรูที่จะไดชี้แนะใหกับคนที่สนใจ
ดานพลังงานและมีทางเลือกหรือลูทางในการหารายไดจากการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรและวัชพืช

ไมมีผลกระทบเชิงลบ

มิติผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
สภาพแวดลอมที่ดีของชุมชน/
หนวยงาน /พ้ืนทีท่ี่ไดรับการบรกิาร
วิชาการ

ถาชุมชนมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงแบบผสมผสานจากวัสดุเหลอืใชทาง
การเกษตร และวัชพืชมาใชจริงอาจมีผลตอปริมาณขยะลดลง ลดความขัดแยง ลดควันและมลพิษใน
ชุมชน ลดการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ชุมชนสะอาดขึ้น

ไมมีผลกระทบเชิงลบ

มิติผลกระทบทางสุขภาพ
สุขภาพของผูรับบรกิาร

สุขภาพจิตดีขึ้นเพราะมีความรูมากขึ้นเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบชี้แนะและบอกกับชุมชนหรือหนวยงาน
เอกชนที่สนใจได

ไมมีผลกระทบเชิงลบ

ตารางท่ี 3 ผลการสัมภาษณ นายอํานาจ ตินะมาตร ตัวแทนบุคคลในชุมชนอื่น
มิติของผลกระทบ ผลการสัมภาษณ หมายเหตุ

มิติผลกระทบทางสังคม
1) ความสามารถในการประยุกตใช
ความรูของผูรับบริการในการพัฒนา

สามารถนําความรูประยุกตใชเกี่ยวกับการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร การประกอบ
ธุรกิจการผลิตถานอัดแทง ปรับปรุงขั้นตอนผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง การพัฒนาเครื่องและ
กระบวนการผลิต ตอยอดความรูเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวมวล และเปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชนและเกิดการ
จางงานในชุมชน นักเรียน นักศึกษา ชาวตางชาติ หนวยงานเอกชน

ไมมีผลกระทบเชิงลบ

2) เครือขายความรวมมอื / เครอืขาย
ขยายผล

วิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.นเรศวร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม  ม.เชียงใหมสมาคมพัฒนาชุมชนจังหวัด
พิจิตร พลังงานจังหวัด กระทรวงพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) มหาวิทยาลัยโตเกียว(ทดสอบถาน) ชุมชนเขานอยพิษณุโลก

ไมมีผลกระทบเชิงลบ

3) แหลงเรียนรู/ฐานขอมูลความรูที่
เปนประโยชน

โรงงานผลิตถานอัดแทง บานเขานอย ตําบลดงประคํา อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไมมีผลกระทบเชิงลบ

มิติผลกระทบทางเศรษฐกิจ
1) คุณภาพของผลิตภัณฑ หรือ
ผลงานของผูรับบรกิารวิชาการ

คุณภาพของถานดีขึ้น ลดตนทุน สรางเครื่องผสมถาน สรางเครื่องอัดถาน สรางหองอบถาน ปรับปรุง
รายการผลิต

ไมมีผลกระทบเชิงลบ

2) มูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดกับบุคคล ผลิตถานอัดแทงไดวันละ 3,000 กิโลกรัม หักตนทุนถานเกรด A ไดกําไรกิโลกรัมละ 4 บาท  ถานเกรด B
ไดกําไรกิโลกรัมละ 2 บาท โดยสงขายที่ศูนยอพยพ UN สงตลาดปงยางในประเทศ และสงประเทศญี่ปุน

ไมมีผลกระทบเชิงลบ

มิติผลกระทบทางวฒันธรรม
การพัฒนาบนพ้ืนฐานอัตลักษณของ
กลุมผูรับบริการ

ดีขึ้น มีการจางงานในชุนชน ไมมีผลกระทบเชิงลบ

มิติผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
สภาพแวดลอมที่ดีของชุมชน /
หนวยงาน /พ้ืนทีท่ี่ไดรับการบรกิาร
วิชาการ

ดีขึ้น สะอาดขึ้น ไมมีผลกระทบเชิงลบ

มิติผลกระทบทางสุขภาพ
สุขภาพของผูรับบรกิาร

สุขภาพจิตดีเพราะมีรายได  มีความสุขไดแลกเปลี่ยนความรูกับคนชอบพลังงาน ไมมีผลกระทบเชิงลบ

ตารางท่ี 4 ผลการสัมภาษณ ดร.พิสิษฏ มณีโชติ ตัวแทนผูใหการอบรม
มิติของผลกระทบ ผลการสัมภาษณ หมายเหตุ

มิติผลกระทบทางสังคม
4) ประโยชนและคุณคาตอคนใน
สถาบัน หรอืตอผูใหบริการวิชาการ

ไดความรูในการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยี ตอยอดเปนเทคโนโลยีอื่นๆ เชน เครื่องอัดขยะ เครื่องอัด
เปลือกมะขาม ระบบอบแหง เครื่องตัดถานอัตโนมัติ ระบบเตือนอุณหภูมิหองอบถานและควบคุมความ
รอน เปนตน เปนสื่อแหลงเรียนรูในกับนิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ไมมีผลกระทบเชิงลบ

5) การนําผลการบริการวิชาการมา
ปรับปรุงกระบวนการบริการวิชาการ

นําจุดดอยมาปรับปรุงเรื่องสื่อประกอบการถายทอดมีปรับปรุงใหดีขึ้น และแกปญหาเรื่องโครงสรางของ
ตัวเครื่อง กําลังของมอเตอร

ไมมีผลกระทบเชิงลบ

6) การไดรับรางวัล / ไดรับการยก
ยองของผูใหบรกิารวิชาการ

ไดรับการยอมรับจากคนในชุมชน ไมมีผลกระทบเชิงลบ
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6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

การประเมินผลกระทบจากการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และวัชพืช
ตามท่ี นิคม นาคอาย (2557) ใชติดตามประเมินผลกระทบท่ีเปนประโยชนจากโครงการบริการวิชาการสูสังคมประกอบดวย 5 มิติ รวมท้ังหมด 11 ตัวบงชี้
จากการสัมภาษณตามตัวบงชี้ดังกลาว พบวาผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นชุมชนสามารถนําความรูประยุกตใชในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงได
นอกจากน้ียังสามารถอบรมเผยแพรและถายทอดใหกับผูท่ีสนใจ พัฒนาเครื่องและกระบวนการผลิต ตอยอดความรูเกี่ยวกับเชื้อเพลิง ชีวมวล พัฒนา
หลักสูตรอบรม และพัฒนาเปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชนและหนวยงานอื่นๆ มีการสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ เพ่ิมมูลคา
ใหกับวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและวัชพืชทําใหสภาพแวดลอมดีขึ้น ลดคาใชจายในครัวเรือน มีรายไดเพ่ิมขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Claudia
and Taraneh (2014) และ Jianjun Hu, et al. (2014) พบวาการใชพลังงานจากชีวมวลทําใหคนในชุมชนสามารถลดรายจาย สรางรายได พ่ึงตนเองได
สภาพแวดลอมและระบบนิเวศในชนบทดีขึ้น ลดการขาดแคลนพลังงาน และเพ่ิมความยั่งยืนใหกับชุมชน อีกท้ังจากการสัมภาษณตามมิติผลกระทบทาง
สุขภาพคนในชุมชนมีความสุขเพราะมีพลังงานและไดพบเจอเครือขายเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูดานพลังงานทดแทนรวมกัน จากการประเมินผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นพบวาเปนผลกระทบท่ีเปนประโยชนหรือผลกระทบทางบวก สวนผลกระทบทางลบจากการสัมภาษณยังไมมีปรากฏขึ้น อาจสรุปไดวาถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและวัชพืชยังสามารถท่ีจะดําเนินการตอไปไดเพราะมีคนสนใจ
พลังงานทดแทนมากขึ้นเน่ืองมาจากราคากาชหุงตมมีการปรับตัวสูงขึน้และมีแนวโนมท่ีจะหมดไปในอนาคตขางหนา
กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของโครงการวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอัดเชื้อเพลิง สนับสนุนโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติปงบประมาณ 2558 และโครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและวัชพืช
สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูวิจัยขอขอบคุณนายกสมาคมพัฒนาชุมชน และกลุมเกษตรกรบานไผสีรุณสําหรับการเปน
หุนสวนวิจัยครั้งน้ี
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