รายงานการประเมินและติดตามผล
โครงการสงเสริมการผลิตถานและการจัดการทรัพยากรไม
อยางมีประสิทธิภาพ

เสนอ
สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม

โดย
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ธันวาคม 2551

คณะผูประเมิน

สุรางครัตน จําเนียรพล
อเนกพล เกื้อมา
สันตชัย รัตนะขวัญ

หัวหนาโครงการ
นักวิจัย
ผูชวยวิจัยและผูประสานงาน

กิตติกรรมประกาศ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเขารวมเรียนรูและประเมินผลโครงการ
สงเสริมการผลิตถานและการจัดการทรัพยากรไมอยางมีประสิทธิภาพ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ
สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดย ผูชวยศาสตราจารยชาญชัย ลิมปยากร หัวหนาโครงการฯ
ซึ่งใหความรวมมือและความอนุเคราะหในการดําเนินการประเมินตลอดระยะเวลา ขอขอบคุณ
ในการสนับ สนุ น ของสํ า นั ก นโยบายและแผนพลัง งาน กระทรวงพลั ง งาน ที่ เ ลือ กใหโ อกาส
ประชาชนและชุมชนไดรับสิ่งดีๆในเรื่องของพลังงาน ขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของ เจาหนาที่ ผู
ประสานงานทุกสวน ทุกฝาย และขอขอบพระคุณประชาชนและชุมชน ผูเขารวมโครงการฯ จาก
จังหวัดนครราชสีมา รอยเอ็ด สุรินทร อุบลราชธานีและขอนแกน ซึ่งไดรวมกันแสดงความ
คิดเห็นและหาแนวทางตอการพัฒนาพลังงานตอไป
ทายที่สุด ขอขอบคุณทุกๆความคิดเห็นและเสียงสะทอนตอการสงเสริมการผลิตถาน
และการจัดการทรัพยากรไมอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาและสราง
นวัตกรรมการใชพลังงานที่ตอบสนองสังคมและชุมชน และที่สําคัญคือการนําไปสูความยั่งยืนใน
การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

คํานํา
สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม ไดกลาวถึงการใชพลังงานของประเทศไทยในปจจุบันวามี
แนวโน ม ปริ ม าณการใช พ ลั ง งานต อ หั ว ประชากรและค า ใช จ า ยเรื่ อ งพลั ง งาน เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ
นอกจากนี้ การบริ โ ภคพลั ง งานก็ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ สิ่ ง แวดล อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะเชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวลซึ่ ง เป น พลั ง งานส ว นใหญที่ ใ ช หุ ง ต ม ในภาคครั ว เรื อ นชนบทและ
กระบวนการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมขนาดเล็ ก และขนาดย อ มในภาคเกษตรของประเทศไทย
โดยเฉพาะจากถานไมและฟน ในป 2545 แตปญหาในปจจุบันคือการขาดแคลนทรัพยากรปาไม
ซึ่งเปนผลใหถานและฟนเริ่มหาไดยาก และมีราคาแพงมากขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีที่ใชอยู
ทั่วไปในการผลิ ตและการใช พลั งงานจากไม ยังมีประสิท ธิภาพต่ํา ทํา ใหตองใชเชื้อเพลิงและ
วัตถุดิบมาก จึงเกิดแนวคิดและดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงชีวมวล ภายใต
โครงการสงเสริมการผลิตถานและการจัดการทรัพยากรไมอยางมีประสิทธิภาพ โดยสมาคม
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และไดรับการสนับสนุนจากสํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน ซึ่งคาดวาจะสงผลใหลดการบริโภคพลังงานสิ้นเปลืองชนิดอื่นๆ ในกลุมพื้นที่เปาหมาย
5 จังหวัดคือ นครราชสีมา รอยเอ็ด สุรินทร อุบลราชธานีและขอนแกน
ในโครงการดังกลาว สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดมีโอกาสรวมเรียนรู
และติดตามและประเมินผลโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับผลลัพธ (Output) และผลกระทบ
(Impact) ซึ่งผลประเมินที่ไดรับจะเปนเครื่องยืนยันและชี้ใหเห็นถึงศักยภาพของประชาชนและ
ชุมชนที่มีตอนวัตกรรมดานพลังงานไดเปนอยางดี พรอมทั้งสามารถนําไปใชเปนแนวทาง ในการ
สงเสริมและสรางความเขมแข็งในการใชพลังงานในระดับชุมชน สังคม ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และยั่ งยื น ต อไป แน นอนว า คุ ณูปการที่ไ ด จ ากการประเมิ นผลครั้ง นี้ เกิด จากความพยายาม
ผลักดันใหมีการจัดการพลังงานระดับครัวเรือนของสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม และเครือขาย
องคกรชุมชนที่เขารวมโครงการ สวนขอบกพรองที่อาจจะเกิดขึ้น ยอมเปนความรับผิดชอบของ
คณะผูติดตามประเมินผล
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ธันวาคม 2551
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
ปจจุบันประเทศไทยมีแนวโนมปริมาณการใชพลังงานตอหัวประชากรและคาใชจาย
เรื่องพลังงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ การบริโภคพลังงานก็มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะเชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวลเป น พลั ง งานส ว นใหญ ที่ ใ ช หุ ง ต ม ในภาค
ครัวเรือนชนบทและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดยอมในภาคเกษตร
ของประเทศไทย โดยเฉพาะจากถานไมและฟน ในป 2545 มีปริมาณการใชเชื้อเพลิงชีวมวล
ประมาณ 17% ของปริมาณการใชเชื้อเพลิงของประเทศ แตปญหาในปจจุบันคือการขาดแคลน
ทรัพยากรปาไม ซึ่งเปนผลใหถานและฟนเริ่มหาไดยาก และมีราคาแพงมากขึ้น ประกอบกับ
เทคโนโลยีที่ใชอยูทั่วไปในการผลิตและการใชพลังงานจากไม ยังมีประสิทธิภาพต่ํา ทําใหตองใช
เชื้อเพลิงและวัตถุดิบมาก
โครงการสงเสริมการผลิตถานและการจัดการทรัพยากรไมอยางมีประสิทธิภาพของ
สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยการสนับสนุนจากสํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน จึงมีความสําคัญในแงที่เปนการเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งจะสงผลเปน
การลดการบริ โ ภคพลั ง งานสิ้ น เปลื อ งชนิ ด อื่ น ๆ ในกลุ ม เป า หมายในพื้ น 5 จั ง หวั ด คื อ
นครราชสีมา รอยเอ็ด สุรินทร อุบลราชธานีและขอนแกน จากการดําเนินงานเพื่อสงเสริมการ
ผลิตถานไมใหมีประสิทธิภาพ การใชประโยชนจากถานไม พัฒนาผลิตภัณฑที่เปนผลพลอยได
จากการเผลาถาน โดยเฉพาะน้ําสมควันไมใหเกิดประโยชนทางการเกษตรและสิ่งแวดลอมของ
โครงการฯ เปนระยะเวลา 2 ป 6 เดือน (ตั้งแตกุมภาพันธ 2547 – สิงหาคม 2549)
ดังนั้น เพื่อวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานใน
อนาคต จึงจํ าเปนตองมี ก ารติด ตามประเมิน ผลการดํา เนิ น งานของโครงการ เพื่อ ใหท ราบ
สัมฤทธิผลของโครงการทั้งในระดับผลลัพธ (output) และผลกระทบ (impact) ของโครงการ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดําเนินการประเมินและติดตามผลของโครงการ
ดังกลาว ดังมีวัตถุประสงคในการติดตามประเมินผลดังตอไปนี้
1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อประเมินผลลัพธของการดําเนินงาน โดยจําแนกรายกิจกรรม ดังนี้
1.1 กิจกรรมสงเสริมการผลิตถานไมใหมีประสิทธิภาพ และกิจกรรมการใชประโยชน
จากถานไมทั้งการใชเพื่อเปนเชื้อเพลิงและการใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ วัดผลจาก
การเขารวมโครงการของกลุมเปาหมายทั้ง 3 กลุม ไดแก กลุมเกษตรกร ผู
ประกอบอาชี พ เผาถ า น และผู ป ระกอบอาชี พ ป น เตาในระดั บ อํ า เภอในพื้ น ที่
เปาหมายที่เขารวมโครงการในจังหวัดสุรินทร ขอนแกน รอยเอ็ด อุบลราชธานี
และนครราชสีมา
1

1.2

กิจกรรมการสงเสริมการใชและพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนผลพลอยไดจากการเผา
ถาน เชน น้ําสมควันไมใหเกิดประโยชนทางการเกษตรและสิ่งแวดลอม วัดผล
จากการเขารวมโครงการของกลุมเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย
1.3 กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา ไดแก
(1) การวิจัยและพัฒนาเตาอิวาเตะ ขนาดตางๆ
(2) เตาเผาถานระดับครัวเรือนขนาดถัง 200 ลิตร
(3) การวิจัยและพัฒนาวัสดุฉนวนความรอนราคาถูกที่ชาวบานสามารถนํามาใช
ประโยชนในการทําเตาหุงตมและเตาเผาถานราคาถูกแตมีประสิทธิภาพสูง
(4) การวิจัยการใชประโยชนน้ําสมควันไมกับระบบเกษตรกรรมอินทรียเพื่อขยาย
ผลการใชประโยชนจากถานไม
(5) กิจกรรมการสํารวจ specification ราคา แหลงผลิต และทดสอบประสิทธิภาพ
ของเตาเผาถาน และอุปกรณที่ใชถานและฟนทุกชนิดในพื้นที่เปาหมาย
โดยวัดผลผลิตของโครงการจากผลงานการศึกษาวิจัยแตละเรื่องที่สามารถนํามา
สนับสนุนการดําเนินโครงการในภาพรวมได
1.4 กิ จ กรรมการเผยแพร ข อ มู ล ข า วสาร วั ด ผลผลิ ต ของโครงการโดยพิ จ ารณา
เปรี ย บเที ย บกั บ เป า หมายในการผลิ ต และเผยแพร สื่ อ และเนื้ อ หาของสื่ อ ที่
สามารถเสนอแนะใหผูสนใจอื่นๆ เขาถึงขอมูลเพื่อการสงเสริมการผลิตถานและ
การจัดการทรัพยากรไมอยางมีประสิทธิภาพได
2. การประเมินผลกระทบ (impact) ของโครงการ โดยพิจารณาวาผลการดําเนินงานของ
โครงการสามารถสรางผลกระทบในดานการสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรปาไมชุมชน
ใหยั่งยืน และสงผลถึงการลดการบริโภคพลังงานสิ้นเปลืองในพื้นที่เปาหมายไดหรือไม
อยางไร ตลอดจนพิจารณาจากความเปนไปไดในการขยายผลการดําเนินงานในอนาคต
ดวย
1.3 แนวคิดในการติดตามประเมินผล
การประเมินผล เปนทั้งแนวคิดและกระบวนการ กลาวคือ การประเมินผล เปนแนวคิด
ที่เกิดขึ้นเพื่อการตัดสินคุณคา หรือใหคาแกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ สิ่งที่ปฏิบัติ ซึ่งอาจปรากฏอยูใน
สวนใดสวนหนึ่ง หรื อทั้งหมดของกิจกรรม งาน โครงการ อื่นๆ ในขณะที่ การตัด สินคุณ คา
ดังกลาวจะตองมีกระบวนการที่ชัดเจน อาทิ ...การเลือกสิ่งที่ตองการประเมิน การพัฒนาและใช
กระบวนการเพื่ อ อธิ บ ายสิ่ ง ที่ต อ งการประเมิ นนั้ น อยา งถู กต อ งแมน ยํ า และการสัง เคราะห
หลักฐานที่เปนผลจากกระบวนการเหลานี้ไปสูการตัดสินใจขั้นสุดทาย (Biswas & Aggarwal,
อางถึงใน เยาวดี รางกุลชัยกุล วิบูลยศรี, 2542) ดังนั้น การประเมินผลจึงเปนกระบวนการ
รวบรวมและเตรียมขอมูลที่เปนประโยชน เพื่อตัดสินคุณคาแก งาน กิจกรรม โครงการ ซึ่งจะ
เปนประโยชนตอการพัฒนางาน กิจกรรม โครงการนั้นๆ ตอไป
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โครงการส ง เสริ ม การผลิ ต ถ า นและการจั ด การทรั พ ยากรไม อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จัดเปนโครงการเชิงปฏิบัติการประเภทหนึ่ง โดยมีเปาหมายใหเกิดผลในการปฏิบัติหรือนําไปใช
จริงในชีวิตประจําวันของกลุมเปาหมาย โครงการดังกลาวไดใชกระบวนการถายทอด สื่อสาร
องคความรู ดวยรูปแบบและกิจกรรมหลายแบบ ที่เปดโอกาสในการมีสวนรวมของฝายตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรและชุมชนทองถิ่น เพื่อคาดหวังใหเกิดความยั่งยืนในการผลิตถานและ
การจัดการทรัพยากรไมอยางมีประสิทธิภาพตอไป
ดังนั้นแนวทางในการประเมินผลโครงการนี้จึงใหความสําคัญกับ แนวทางการนําองค
ความรูผสมผสานกับความเขาใจและสอดคลองกับสังคมไปสูระดับการปฏิบัติและนําไปใชจริงใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จากกระบวนการ (Process) นํ า ไปสู ผ ลลั พ ธ (Outcome) และ
ผลกระทบ (Impact) โดยวิเคราะหถึงความสอดคลองและเหมาะสมในกระบวนการและผลที่
เกิ ด ขึ้น ต อ เนื่ อ งกั น ไป ซึ่ งถื อว า สอดคล องกั บแนวคิ ด ในการประเมิ นผลของ Stufflebeam ที่
เรียกวา CIPP Model อันแสดงถึง...การประเมินที่พยายามใหครอบคลุมกระบวนการทํางาน
ในทุกๆขั้นตอน...เพื่อประโยชนตอ การตัดสินใจในการดําเนินโครงการ (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย
ศรี, 2542:60) โดย ใหความสําคัญกับการประเมินผลใน 4 มิติดังนี้
1. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation: C) เปนการประเมิน
สภาพแวดลอมกอนที่จะลงมือดําเนินโครงการใดๆมีจุดมุงหมายเพื่อกําหนดหลักการและเหตุผล
รวมทั้งเพื่อพิจารณาความจําเปนที่จะตองทําโครงการดังกลาว การชี้ประเด็นปญหา ตลอดจน
การพิจารณาความเหมาะสมของเปาหมายโครงการ
2. การประเมินตัวปอนเขา (Input Evaluation: I) เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึง
ความเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยี
และแผนของการดําเนินงาน
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) สวนนี้เปนการประเมินเพื่อ
3.1 หาขอบกพรองของการดําเนินโครงการ เพื่อทําการแกไข
3.2 หาขอมูลประกอบการตัดสินใจที่จะสั่งการเพื่อการพัฒนางาน
3.3 บันทึกภาวะของเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นไวเปนหลักฐาน
4. การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น (Product Evaluation: P) เปนการประเมินเพื่อ
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการทําโครงการกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการที่
กําหนดไวแตตน รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ
การประเมินแตละประเภทขางตน จะตองเอื้ออํานวยตอการนําไปตัดสินใจ ดังรูปแบบ
ความสัมพันธตอไปนี้
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ประเภทการประเมิน

ประเภทการตัดสินใจ

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน

การประเมินสภาวะแวดลอม
(context)

การประเมินตัวปอน (Input)

การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสราง

การประเมินกระบวนการ (process)

การตัดสินใจเพื่อนําโครงการ ไป
ปฏิบัติ

การประเมินผลผลิต

การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ

1.4 กรอบการติดตามประเมินผล
การประเมินผลผลผลิตของโครงการสงเสริมการผลิตถานและการจัดการทรัพยากรไม
อยางมีประสิทธิภาพ แบงผลผลิตของโครงการเปน 2 ระดับ คือ ผลลัพธ และผลกระทบ โดย
ผลลั พ ธ ไ ด แ ก ผลผลิ ต ที่ เ กิ ด จากการดํ า เนิ น งานในโครงการ ได แ ก กิ จ กรรมการฝ ก อบรม
ผลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ และสื่อที่ใชในการรณรงคและเผยแพรความรู โดยประเมินวา
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการสามารถตอบสนองวัตถุประสงคหรือไม อยางไร สวนผลกระทบ
ของโครงการได แ ก ผลที่ สื บ เนื่ อ งจากการดํ า เนิ น กิ จ กรรมในโครงการ โดยผลกระทบจาก
กิจกรรมการฝกอบรม และกิจกรรมการผลิตสื่อเพื่อการเผยแพรความรู ไดแก การที่ผูเขารวม
กิจกรรมสามารถนําความรูดังกลาวไปใชประโยชน ไมวาจะเปนการใชประโยชนในการเผาถาน
ที่มีประสิทธิภาพสูง และการมีการจัดการพลังงานในครัวเรือนที่มีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถ
ลดค า ใช จ า ยด า นพลั ง งานได เป น ต น ส ว นผลกระทบจากกิ จ กรรมการวิ จั ย และพั ฒ นานั้ น
พิจารณาจากผลการวิจัยและพัฒนาที่สามารถนํามาใชสนับสนุนกิจกรรมการฝกอบรม การ
เผยแพรความรู ตลอดจนการที่กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรมสามารถใชประโยชนจากการ
ศึกษาวิจัยดังกลาวได ทั้งนี้สามารถเขียนแผนภาพความสัมพันธของผลผลิตของโครงการกับ
กลุมเปาหมายไดดังนี้
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3. การวิจัยและพัฒนา

กิจกรรมในโครงการ

เตาเผาถาน
ถัง 200 ลิตร

เตาอิวาเตะ
ขนาดตางๆ

การใชประโยชน
จากน้ําสมควันไม

วัสดุฉนวนความ
รอนราคาถูก

1. การสงเสริม
การผลิตถานไม
อยางมี
ประสิทธิภาพ

2. การสงเสริม
การใชและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
จากการเผาถาน

4. การ
เผยแพร
ขอมูล
ขาวสาร

การสํารวจทดสอบ
ประสิทธิภาพ
เตาเผาถาน
อุปกรณที่ใชถาน
และฟน

การฝกอบรม

กลุมเปาหมาย
กลุมเกษตรกร

ผูประกอบการเผาถาน

ผูประกอบการปนเตา

แผนภาพ 2: ความสัมพันธระหวางกิจกรรมในโครงการกับกลุมเปาหมายแตละกลุม

เมื่ อ พิ จ ารณาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งกิ จ กรรมในโครงการ (input+process) กั บ
กลุมเปาหมายหลักทั้ง 3 กลุมที่มีบริบทแวดลอม (context) แตกตางกัน พอจะกําหนดประเด็น
การประเมินผลผลิต (product) ในระดับผลลัพธและผลกระทบในกลุมเปาหมายแตละกลุมได
ดังนี้
(1) กลุมเกษตรกร กิจกรรมหลักของโครงการที่ดําเนินการโดยตรงกับกลุมเกษตรกร
ไดแก กิจกรรมการสงเสริมการผลิตถานไมอยางมีประสิทธิภาพ การสงเสริมและการใชและ
พัฒนาผลิตภัณฑจากการเผาถาน (น้ําสมควันไม) ซึ่งใชกิจกรรมการอบรมเปนเครื่องมือหลักใน
การดําเนินการ และการไดรับขอมูลขาวสารของโครงการผานสื่อรณรงคในชองทางตางๆ สวน
กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเปนกิจกรรมที่สงผลทางออมกับกลุมเกษตรกร โดยผลการวิจัยและ
พัฒนาสวนหนึ่งจะปรากฏในเนื้อหาและ/หรือหลักสูตรที่โครงการใชในการฝกอบรม ดังนั้น จึง
สามารถกําหนดประเด็นการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นในกลุมเกษตรกรไดดังนี้
- ผลลัพธจากกิ จ กรรมการเข า รวมฝก อบรม คือ การที่เกษตรกรผูเขา อบรมมี
ทักษะเพื่อการสงเสริมการผลิตถานไมอยางมีประสิทธิภาพ (เตา 200 ลิตร) และมีความรูเ รือ่ ง
การใช แ ละพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ด จ ากการเผาถ า น ซึ่ ง ได แ ก น้ํ า ส ม ควั น ไม ส ว นผลลั พ ธ จ าก
กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารของโครงการ จะทําใหเกษตรกรไดรับความรูความเขาใจเรื่อง
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เตาเผาถาน 200 ลิตร การใชพลังงานจากไมเพื่อพลังงานและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน และการใช
น้ําสมควันไมการใชประโยชนในการเกษตร อนึ่ง การไดรับความรูจากสื่อรณรงคของโครงการ
ดานหนึ่งถือเปนผลลัพธของกิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสาร แตถาเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อ
รณรงคสวนหนึ่งมาจากกิจกรรมวิจัยและพัฒนา ก็อาจถือไดวาเปนผลกระทบของกิจกรรมวิจัย
และพัฒนาไดในเวลาเดียวกัน
- ผลกระทบ ของกิจกรรมที่เกิดกับตัวเกษตรกร อาจพิจารณาไดใน 2 ดาน ดาน
หนึ่งอาจวัดไดจากการประหยัดคาใชจายดานพลังงานอันเนื่องจากการจัดการทรัพยากรไมที่มี
ประสิทธิภาพ และแนวโนมของการขยายผลการเผาถานที่มีประสิทธิภาพ การใชและพัฒนาผล
พลอยไดจากกิจกรรมเผาถาน (น้ําสมควันไม) และอีกดานหนึ่งวัดจากทัศนคติตอการจัดการ
ทรัพยากรไมในทองถิ่นอยางยั่งยืน
(2) กลุมผูประกอบการเผาถาน กิจกรรมหลักที่โครงการดําเนินการในกลุมเปาหมาย
กลุมนี้คือการจัดอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจากถานไม และผลพลอยไดจากถานไม ตลอดจน
การเผยแพรขอมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของการเผาถานโดยใชเตาถัง 200 ลิตร และเตา
อิวาเตะ ขนาด 2 ลูกบาศกเมตรและ 5 ลูกบาศกเมตรตามลําดับ ในเบื้องตนจึงกําหนดประเด็น
ในการประเมินผลในกลุมผูประกอบการเผาถานไดดังนี้
- ผลลัพธ ที่ไดจากกิจกรรมการฝกอบรม และการเผยแพรขอมูลขาวสาร วัดจากการที่
ผูประกอบการเผาถานมีทักษะในการผลิตถานไมอยางมีประสิทธิภาพ (เตา 200 ลิตร) และมี
ความรูเรื่องการใชและพัฒนาผลิตภัณฑที่ไดจากการเผาถาน ซึ่งไดแกน้ําสมควันไม และการ
พัฒนาผลิตภัณฑถานไมสวนผลลัพธจากกิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารของโครงการ จะทํา
ใหผูประกอบการไดรับความรูความเขาใจเรื่องเตาเผาถาน 200 ลิตร เตาอิวาเตะขนาด 2
ลูกบาศกเมตร และ 5 ลูกบาศกเมตร
- ผลกระทบ ของกิจกรรมที่เกิดกับกลุมผูประกอบการเผาถาน อาจพิจารณาไดใน 2
ดาน ดานหนึ่งวัดไดจากการยกระดับความสามารถของผูประกอบการเผาถานในการผลิตถาน
เชิงพาณิชย (พิจารณาจากรายไดในการผลิตถานเชิงพาณิชยที่เพิ่มขึ้น) การใชและพัฒนาผล
พลอยไดจากกิจกรรมเผาถาน (น้ําสมควันไม) และอีกดานหนึ่งวัดจากแนวโนมของการขยายผล
การเผาถานที่มีประสิทธิภาพ
(3) กลุมผูประกอบการปนเตา กิจกรรมของโครงการที่มีผลตอผูประกอบการปนเตา
ไดแก กิจกรรมการเผยแพรขอมูล และกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา วัสดุฉนวนความรอนราคา
ถูก และการสํารวจทดสอบประสิทธิภาพของเตาเผาถาน อุปกรณที่ใชถานและฟน ในเบื้องตนจึง
กําหนดประเด็นในการประเมินผลในกลุมผูประกอบการปนเตาไดดังนี้
- ผลลัพธ การไดรับรูขอมูลเรื่องเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงจากโครงการ
- ผลกระทบ แนวโน ม การใชค วามรูขอ มูล เรื่อ งเตาหุง ตม ประสิท ธิ ภ าพสูง ที่ ได จ าก
โครงการพัฒนาการปนเตาที่มีอยูเดิม
โดยสรุปสามารถกําหนดประเด็นประเมินผลผลิตของโครงการ (ผลลัพธ/ผลกระทบ)
ของแตละกิจกรรมตอกลุมเปาหมายไดดังนี้
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ตาราง 1.1 ประเด็นประเมินผลผลิตโครงการ จําแนกตามกลุมเปาหมายและกิจกรรม
ตัวเอียงคือประเด็นประเมินผลลัพธ และขีดเสนใต คือประเด็นประเมินผลกระทบ
ประเด็นประเมิน
กิจกรรม

กลุมเปาหมาย
ผูประกอบการเผาถาน

เกษตรกร

ผูประกอบการปนเตา

1. การสงเสริมการผลิตถาน
ไมอยางมีประสิทธิภาพ
2. การสงเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑที่ไดจากการ
เผาถาน

- ความรูและทักษะในการเผา
ถานอยางมีประสิทธิภาพและ
ความรูเรื่องใชน้ําสมควันไม
- การประหยัดคาใชจายดาน
พลังงานในครัวเรือน
- แนวโนมการขยายผล
- การจัดการทรัพยากรไมอยาง
ยั่งยืน

3. การวิจัยและพัฒนา
3.1 เตาอิวาเตะ
3.2 เตาเผาถานขนาดถัง
200ลิตร
3.3 วัสดุฉนวนความรอน
ราคาถูก
3.4 การใชประโยชนจาก
น้ําสมควันไม
3.5 การสํารวจ/ทดสอบ
ประสิทธิภาพของ
เตาถาน
4. การเผยแพรขอมูล
ขาวสาร

- มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพ
- ผลงานวิจัยและพัฒนาสามารถนําไปสนับสนุนการดําเนินโครงการได โดยสามารถนําไป
เผยแพรกับกลุมเปาหมายในกิจกรรมการฝกอบรมและกิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารแต
ละกลุมได โดยผลการวิจัยในขอ 3.2, 3.4 สามารถเผยแพรตอกลุมเกษตรกรและ
ผูประกอบการเผาถานได ผลการวิจัยขอ 3.2 สามารถเผยแพรตอผูประกอบการเผาถาน และ
ผลการวิจัยขอ 3.3 และ 3.5 สามารถนํามาเผยแพรตอผูประกอบการปนเตาได

- เกษตรกรมีความรูเรื่องการ
ผลิตถานที่มีประสิทธิภาพและ
ความรูเรื่องการใชน้ําสมควัน
ไม
- การขยายผลของโครงการนอก
พื้นที่เปาหมาย (เกษตรกร
ไดรับความรูจากสื่อสามารถ
นําไปใชประโยชนได)
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- ความรูและทักษะในการ ไมประเมินเพราะไมมี
กิจกรรมในสวนนี้
เผาถานอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ความรูเรื่องใชน้ําสม
ควันไม
- การยกระดับ
ความสามารถในการ
ผลิตถานเพื่อการ
พาณิชย
- การใชและพัฒนา
น้ําสมควันไม
- แนวโนมการขยายผล

- ผูประกอบการเผาถานมี
ความรูเรื่องการผลิต
ถานที่มีประสิทธิภาพ
ดวยเตา 200 ลิต รและ
เตาอิวาเตะและมีความรู
เรื่องการใชและพัฒนา
น้ําสมควันไม
- การขยายผลของ
โครงการนอกพื้นที่
เปาหมาย
(ผูประกอบการที่ไดรับ
ความรูจากสื่อสามารถ
นําไปใชประโยชนได)

- การไดรับความรูเรื่อง
วัสดุฉนวนความรอน
ราคาถูก เพื่อการผลิต
เตาหุงตมประสิทธิภาพ
สูง
- แนวโนมการพัฒนา
อาชีพปนเตาหุงตม
ประสิทธิภาพสูง

1.5 วิธีการเก็บขอมูล
วิธีการเก็บขอมูลที่ใชในการติดตามประเมินผล จําแนกตามกลุมเปาหมายไดดังนี้
1. กลุมเกษตรกร ประเด็นที่ประเมินประกอบดวยผลผลิตของกิจกรรมการสงเสริม
การผลิตถานไมอยางมีประสิทธิภาพ การสงเสริมการใชและพัฒนาน้ําสมควันไม และกิจกรรม
การเผยแพรขอมูลขาวสาร เนื่องจากกลุมเปาหมายมีจํานวนมาก และอยูในพื้นที่ 5 จังหวัดไดแก
นครราชสีมา ขอนแกน อุบลราชธานี สุรินทรและบางสวนของจังหวัดรอยเอ็ด วิธีการที่ใชในการ
ประเมินคือการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามที่ออกแบบตามประเด็นชี้วัดขางตน โดยเก็บขอมูล
ทั้ ง ในชุ ม ชนที่ เ ป น กลุ ม เป า หมายโดยตรง (เกษตรกรที่ เ ข า ฝ ก อบรม) และผู ที่ ไ ด รั บ ข อ มู ล
โครงการจากสื่อรณรงคโดยที่ไมไดเขาอบรม เพื่อประเมินผลกระทบการสงเสริมดวยสื่อรณรงค
ดวย โดยเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายรวม 434 ชุด ดังนี้
ตาราง 1.2 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกรายจังหวัด
จํานวน
รอยละ
จังหวัด
100
23.0
นครราชสีมา
50
11.5
รอยเอ็ด
115
26.5
สุรินทร
70
16.1
อุบลราชธานี
98
22.6
ขอนแกน
1
0.2
ไมระบุ
434
100.0
รวม
2. กลุมผูประกอบการเผาถาน เปนกลุมเปาหมายที่มีจํานวนนอยกวาเกษตรกร วิธีที่
ใชในการเก็บขอมูลจึงเปนการสัมภาษณผูประกอบการเผาถานที่ผานการอบรม เพื่อประเมิน
การยกระดับความสามารถในการผลิตถานไมอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการพาณิชย ตลอดจน
การใชและพัฒนาน้ําสมควันไมเพื่อการพาณิชยดวย นอกจากนี้ยังวัดผลกระทบของโครงการจาก
การขยายผลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดวย
3. กลุมผูประกอบการปนเตา เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูประกอบการปนเตาที่เขา
รวมกิจกรรมกับโครงการเพื่อประเมินการไดรับความรูจากโครงการเพื่อนําไปปรับปรุงการ
ประกอบอาชีพ และแนวโนมการประกอบอาชีพการปนเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงในพื้นที่
อยางไรก็ดี แมวาการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายแตละกลุมจะทําใหโครงการสามารถ
วัดผลลัพธของกิจกรรมวิจัยและพัฒนาไดโดยตรง แตก็สามารถนํามาวัดผลกระทบของกิจกรรม
ดัง กล า วว า สามารถใช ส นับ สนุ น กิจ กรรมของโครงการต อ กลุ ม เปา หมาย และกิจ กรรมของ
โครงการในภาพรวมไดหรือไม มากนอยเพียงใด
เมื่อประมวลผลขอมูลภาพรวมเสร็จเรียบรอยแลว โครงการไดจัดประชุมเพื่อเสนอผล
การประเมินและรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ และมีผลไดผลเสียกับโครงการ เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ 2551 ที่มูลนิธิพัฒนาอีสาน จังหวัดสุรินทร โดยผูเขารวมประกอบดวย กรมพัฒนา
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และสงเสริมพลังงาน มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในทองถิ่น สวนราชการระดับทองถิ่น
(อบต.และเทศบาล) และตัวแทนจากกลุมเปาหมายทุกกลุม

ภาพ 1.1-1.2 การสัมมนาเสนอผลการประเมินโครงการ มูลนิธิพัฒนาอีสาน จ.สุรินทร
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2551

1.6 แผนการดําเนินงาน ระยะเวลารวม 4 เดือน ดังมีแผนการดําเนินงานดังนี้
เดือนที่
กิจกรรม

1

1. จัดเตรียมเครื่องมือในการประเมิน
(แบบสอบถาม, ประเด็นสัมภาษณ) และ
ประสานเครือขายเพื่อเตรียมการเก็บขอมูล
2. เก็บขอมูลกลุมเกษตรกร
3. เก็บขอมูลกลุมผูประกอบการเผาถานและ
ผูประกอบการปนเตา
4. ประมวลผลขอมูล
5. สังเคราะหและรางรายงาน
6. จัดประชุมเสนอผลการประเมิน

2

3

4

x

7. ปรับปรุงรางรายงานและจัดทํารายงานฉบับ
สมบูรณ
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บทที่ 2
กระบวนการดําเนินงานและผลผลิตของโครงการ
โครงการการสงเสริมการผลิตถานและการจัดการทรัพยากรไมอยางมีประสิทธิภาพเปน
โครงการที่มีการบูรณาการเรื่องพลังงานใหเขากับชีวิตความเปนอยูของชุมชนโดยเฉพาะชุมชน
ในภาคเกษตรกรรมของประเทศ โดยมีบริบทครอบคลุมดานสังคม ภูมิปญญา และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากนั้น ยังครอบคลุมไปถึงเศรษฐกิจดานพลังงานของ
ชุมชนอันไดแก ผูประกอบการปนเตา และผูประกอบการเผาถาน
การดําเนินกิจกรรมของโครงการ เนนการถายทอดความรูและการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของกลุมเปาหมาย โดยใชกระบวนการอบรม สัมมนา ดูงาน ฝกปฏิบัติ จัดนิทรรศการและ
เผยแพรสื่อรณรงค ซึ่งกิจกรรมของโครงการมีดังนี้
2.1 การสงเสริมการเผาถานกับชุมชนและ อบต.
การสงเสริมการเผาถานมีเปาหมายเพื่อใหชุมชนและ อบต. มีความรูความเขาใจเรื่อง
การผลิตถานไม และหันมาสนใจการผลิตถานไมอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชวิธีการสงเสริมใน
รูปกลุม เชน การประชุมกลุม การฝกอบรม การใหบริการขอมูลกับกลุมเปาหมายและบุคคล
ผูสนใจ โดยมีเจาหนา ที่ศาลาพลังงานเปนผูประสานงานและคณะทํางานพลั งงานในแตละ
จั ง หวั ด เป น ผู ส นั บ สนุ น ในพื้ น ที่ เ ป า หมาย 5 จั ง หวั ด คื อ นครราชสี ม า ขอนแก น สุ ริ น ทร
อุบลราชธานี และรอยเอ็ด โดยมีกระบวนการดําเนินงาน ดังนี้
- ประชุมชี้แจงโครงการ
- จัดเวทีการเรียนรูในพื้นที่
- สาธิตการเผาถานเตา 200 ลิตร สาธิตการปนเตาหุงตมประสิทธิภาพสูง และสาธิต
การใชเครื่องอบแหงพลังแสงอาทิตย
- จัดเวทีการเรียนรูเรื่องพลังงาน
- จัดนิทรรศการเผยแพรความรูเรื่องพลังงาน
- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่องเทคโนโลยีพลังงานใหกับตัวแทนชุมชนเปาหมาย
- จัดประชุมรวม 5 พื้นที่ เพื่อสรุปบทเรียนโครงการ แลกเปลี่ยนประสบการณ และสรุป
บทเรียนการดําเนินงานรวมกัน
- กิจกรรมอื่นๆ ที่ดําเนินการโดยเครือขายพลังงาน โรงเรียน ผูนําชุมชน องคกรทองถิ่น
และองคกรพัฒนาเอกชน ที่เห็นความสําคัญเรื่องพลังงานและสิ่งแวดลอม
แตละจังหวัดมีกระบวนการดําเนินงานในรายละเอียดที่แตกตางกันดังนี้
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2.1.1 จังหวัดสุรินทร
การดําเนิ น งานโครงการในจัง หวัดสุริ น ทร เปน การดํา เนินงานรวมกับ ฝา ยพั ฒนา
มูลนิธิพัฒนาอีสาน ซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชนที่ดําเนินงานในจังหวัดสุรินทร ตั้งแต พ.ศ.
2524 ซึ่งตอมาตั้งเปนคณะทํางานพลังงานจังหวัดสุรินทร ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดในขณะนั้น
เปนประธาน
การที่ผูว าราชการจังหวั ด (ในขณะนั้ น) รวมเปนคณะทํางานพลังงานยั่งยืนจังหวัด
สุรินทร เปนเครื่องแสดงถึงความสําเร็จของโครงการฯ ในการไดรับความรวมมืออยางดีจากภาค
ราชการ ซึ่งในเวลาตอมา มีการจัดทําแผนพลังงานยั่งยืนจังหวัดสุรินทร ซึ่งไดรับการผลักดันให
เปนยุทธศาสตรพลังงานดวย
พื้นที่ดําเนินงาน สวนใหญเปนพื้นที่ดําเนินการในโครงการเดิมของมูลนิธิ ดังนี้
ระยะที่ 1
1. บานอุดมและบานสมบูรณ ต.ชุมแสง อ.จอมพระ
2. บานหนองแวง ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค
3. บานนางเข็ม ต.ยางสวาง อ.รัตนบุรี
4. บานโนนขวาว ต.ขวาวใหญ อ.ศรีขรภูมิ
5. บานระโงนกลอยและบานเฉนียง ต.บึง อ.เขวาสินรินทร
ระยะที่ 2
1. บานบัวขุนจง ต.บัวเชด อําเภอบัวเชด
2. บานโคกกลางสามัคคี ตําบลกาบเชิง อําเภอกาบเชิง
3. บานสนวน ตําบลดาน อําเภอกาบเชิง
4. ตําบลแนงมุด อําเภอกาบเชิง
5. บานแสงทอง ตําบลบานจารย อําเภอสังขะ
โดยมีตําบลอูโลก อําเภอลําดวน เปนพื้นที่นํารอง
การดําเนินกิจกรรมของโครงการ ในระยะที่ 1 มีดังนี้
1. การประชุมชี้แจงโครงการในพื้นที่เปาหมาย เพื่อใหการศึกษาขอมูลการใชพลังงาน
เพื่ อ ทราบข อ มู ล การใช พ ลั ง งานและศั ก ยภาพในการจั ด การพลั ง งานของพื้ น ที่
เปาหมาย
2. การจัดเวทีการเรียนรูในพื้นที่ เพื่อนําเสนอขอมูลการใชพลังงานของชุมชน เพื่อวาง
แผนการดํา เนิ นงานรวมกันและนําเสนอเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในรูปแบบ
ตางๆ
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3. การสนับสนุนกิจกรรมการอบรมการเผาถานประสิทธิภาพสูง และปนเตาหุงตม
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในพื้ น ที่ อั น เป น กิ จ กรรมในการประหยั ด พลั ง งานและการ
ผสมผสานมิติพลังงานในการดําเนินชีวิต
4. การติดตามงานและสรุปบทเรียน เพื่อติดตามความกาวหนาและสรุปบทเรียนใน
การดําเนินการรวมกันทุกพื้นที่
สวนการดําเนินงานในระยะที่ 2 ประกอบดวย
1. การประชุมชี้แจงโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดรับทราบ
วัตถุประสงคของโครงการ มีความเขาใจการดําเนินงานของโครงการ และวางแผน
กิจกรรมรวมกัน
2. เวทีการเรียนรูรวมกับเวทีสัญจรของจังหวัดสุรินทร เปนการสาธิตการเผาถานดวย
เตา 200 ลิ ต ร สาธิต การป น เตาหุ ง ต ม ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง และการสาธิ ต การใช
เครื่องอบแหงพลังแสงอาทิตย
3. เวทีการเรียนรูเรื่องพลังงาน เปนการจัดนิทรรศการเผยแพรความรูเรื่องพลังงาน
สาธิตการเผาถานดวยเตา 200 ลิตร การเก็บน้ําสมควันไม และการปนเตาหุงตม
ประสิทธิภาพสูง
4. ตัวแทนชุมชนเปาหมายศึกษาดูงานเรื่องเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อใหผูเขารวมได
เรียนรูเทคโนโลยีที่เปนประโยชนในการนํากลับไปพัฒนาชีวิตความเปนอยูของ
ชุมชน
5. จัดประชุมรวม 5 พื้นที่สรุปบทเรียนโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและสรุป
บทเรียนการดําเนินงานรวมกัน
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นที่ดําเนินการโดยเครื อขายพลังงาน โรงเรียน ผูนําชุมชน
องคกรทองถิ่น และองคกรพัฒนาเอกชน ที่เห็นความสําคัญเรื่องพลังงานและสิ่งแวดลอม
โดยสรุป ผลการดําเนินงานในจังหวัดสุรินทร ไดผลผลิตดังนี้
1. จํานวนเตาเผาถานประสิทธิภาพสูง 200 ลิตร ในตําบลเปาหมาย 13 แหง จํานวน
318 เตา และในตําบลนํารอง (ต.อูโลก) จํานวน 179 เตา รวมเปน 497 เตา
2. จํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
ระยะแรก ผูเขารวมประชุมชี้แจงโครงการ 103 คน ศึกษาขอมูลการใชพลังงาน 60 คน
รวมเวทีเรียนรูในพื้นที่ 290 คน และไดรับการสนับสนุนเตาเผาถานจํานวน เปนผลตอเนื่อง
จากการดํ า เนิ น งานของโครงการ 47 เตา ได รั บ การสนั บ สนุ น การอบรมทํ า เตาหุ ง ต ม
ประสิทธิภาพสูง ประมาณ 100 เตา
ระยะที่ 2 ผูเขารวมประชุม170 คน/ฝกอบรม 134 คน ไดรับการสนับสนุนอุปกรณ
22 คน รวมศึกษาดูงาน 12 คน

12

3. การเชื่ อ มโยงการทํ า งานเรื่ อ งพลั ง งานยั่ ง ยื น กั บ ภาคราชการ และผลั ก ดั น ให แ ผน
ยุทธศาสตรพลังงานยั่งยืนนําไปปฏิบัติ
2.1.2 จังหวัดขอนแกน
การดําเนินงานสงเสริมการผลิตถานและการใชทรัพยากรไมอยางมีประสิทธิภาพใน
จั ง หวั ด ขอนแก น ดํ า เนิ น การโดยคณะกรรมการประสานงานองค ก รพั ฒ นาเอกชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (กป.อพช.อีสาน) และองคกรเครือขาย ดําเนินการใน 10 ชุมชน ดังนี้
ปที่ 1
1. หนองเสาเลา อ.ชุมแพ รับผิดชอบโดย กลุมแพรพรรณ (นางดรุณี ศุภวรรณ)
2. ต.บานหวา อ.เมือง รับผิดชอบโดย เครือขายสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนเมือง (นายสมภพ บุญนาค)
3. ต.โนนฆอง อ.บานฝาง รับผิดชอบโดย โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย (นางธนิศร พินิจชัย)
4. ต.แวงนอย อ.แวงนอย รับผิดชอบโดย กลุมอนุรักษและฟนฟูปาภูถ้ํา กูกระแตและบึง
ละหานนา (นายสายันต เหล็กพรม)
5. ต.ศิลา อ.เมือง รับผิดชอบโดย โรงเรียนขามแกนนคร (นางสุภา มนูญศักดิ์)
6. ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง รับผิดชอบโดย สํานักงานเกษตรอําเภอน้ําพอง (นายฉลอง เชื้อสา
วะถี)
7. ต.ม ว งหวาน อ.น้ํ า พอง รั บ ผิ ด ชอบโดย กลุ ม อนุ รั ก ษ ลุ ม น้ํ า พอง (นางมานิ ต ย ดวง
พรหม)
ปที่ 2
1. ต.ภู เ วี ย ง อ.ภู เ วี ย ง รั บ ผิ ด ชอบโดย โรงเรี ย นสวนกล ว ยห ว ยชั น วิ ท ยาคาร อ.ภู เ วี ย ง
(อ.ยุวพิศ)
2. ต.เมืองเกา อ.เมือง รับผิดชอบโดย เครือขายสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนเมือง (นายสมภพ บุญนาค)
3. ต.โนนสมบู ร ณ กิ่ ง อ.บ า นแฮด รั บ ผิ ด ชอบโดย เครื อ ข า ยเกษตรกรรมทางเลื อ ก
ขอนแกน (นายสมเจตน ไชยลาภ)
4. ต.หนองผือ อ.หนองเรือ รับผิดชอบโดย อบต.หนองผือ (นายสุพัฒน กุมพิทักษ)
5. ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง รับผิดชอบโดย เครือขายผูบริโภค จ.ขอนแกน (นายถนัด แสง
ทอง)
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การดําเนินกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน มีผูประสานงานในพื้นที่ทั้งองคกร
เครือขายสิทธิ เสรีภาพ ประชาธิปไตยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง กลุมอนุรักษและ
ฟนฟูปา กลุมอนุรักษลุมน้ํา เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก เครือขายผูบริโภค โรงเรียน
สํานักงานเกษตร และองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินกิจกรรมควบคูกับทางสมาคม
เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยมีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
1. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการเผาถานดวยถัง 200 ลิตร รวมกับ องคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหผูสนใจสามารถ
เรียนรูการเผาถานดวยถัง 200 ลิตร รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงแนวคิดและวิธีการในการผลิต
ถาน การใชน้ําสมควันไม และการนําไปใชในระบบเกษตรอินทรีย และนําไปถายทอดและสราง
ความรูใหมสูชมุ ชนตนเองและใกลเคียงได
2. การสํารวจและประเมินผลการดําเนินงานการเผาถานดวยถัง 200 ลิตร และการ
จั ด การทรั พ ยากรไม ในพื้ น ที่ อํ า เภอแวงน อ ย และกิ่ ง อํ า เภอบ า นแฮด จั ง หวั ด ขอนแก น มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและประเมินผลรูปแบบการจัดการทรัพยากรปาอยางมีประสิทธิภาพ
กรณีการเผาถานดวยเศษไมในสวนเกษตรของชุมชน และศึกษารูปแบบการนําไปถายทอดและ
การประยุกตใชความรูใหมสูชุมชนของตนเองและใกลเคียง
3. การประชุมติดตามความกาวหนาสมาชิกเครือขายเตาเผาถาน 200 ลิตร รวมกับ
ตําบลบานหวา และตําบลเมืองเกา อํา เภอเมือง จังหวั ดขอนแกน เพื่ อเปนการสรุปผลและ
ติดตามกิจกรรมการเผาถานดวยถัง 200 ลิตร รวมทั้งการใชประโยชนจากน้ําสมควันไม และ
การจัดการทรัพยากรไมของชุมชน รวมถึงการติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงาน
ในครัวเรือน
4. การสรุปบทเรียน ประสบการณ การทํางานโครงการสงเสริมการผลิตถานและการ
จัดการทรัพยากรไมอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเนนย้ําแนวคิดการจัดการทรัพยากรไมและการ
สงเสริมการจัดการไมในพื้นที่ การเผาถานที่ควรคํานึงถึงเรื่องพลังงาน สิ่งแวดลอม สุขภาพ
การเกษตร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห
ปญหาอุปสรรค วิธีการแกปญหา เทคนิค และวิธีการในการจัดการไมในการเผาถาน
โดยสรุป การดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดขอนแกน ไดผลผลิตดังนี้
1. จํานวนเตาเผาถานประสิทธิภาพสูง 200 ลิตร ในตําบลนํารองและตําบลเปาหมาย
รวม 316 เตา
2. จํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการ รวม 229 คน จากพื้นที่เปาหมาย 8 ตําบล และ
พื้นที่ขยายผลอีก 3 ตําบล
3. ความสามารถในการผนวกการสงเสริมการเผาถานกับกิจกรรมอื่นๆ เชน การรวมงาน
กับศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของตําบล บานเหลานาดี การทํางานกับพื้นที่
เปาหมายรอบบริเวณปาชุมชนกรณีปาภูถ้ํา ภูกระแต การสงเสริมการใชผลิตภัณฑจาก
ถานเปนผลิตภัณฑของตําบล การใชน้ําสมควันไมรวมกับการใชปุยหมักชีวภาพในนา
ขาวของเกษตรกร และการเลี้ยงปลาหานกยูงขาย
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2.1.3 จังหวัดอุบลราชธานี
การดําเนินงานสงเสริมการผลิตถานและการใชทรัพยากรไมอยางมีประสิทธิภาพใน
จังหวัดอุบลราชธานีดําเนินการโดยคณะทํางานพลังงานยั่งยืนจังหวัดอุบลราชธานี (ไมมีองคกร
รับผิดชอบที่ชัดเจน) ดําเนินการใน 7 ชุมชน ดังนี้
จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่เปาหมาย 7 ตําบล ไดแก
1. ตําบลหัวดอน อําเภอเขื่องใน (ผูประสานงาน คือ อบต.)
2. ตําบลโนนกาเล็น อําเภอสําโรง (คณะกรรมการกลุมวัวควาย จ.อุบลราชธานี)
(ขยายไป ต.หนองทันน้ํา ต.ตากแดด ต.บานแดง)
3. ตําบลหนองทันน้ํา อําเภอกุดขาวปุน (พระสมร กัลยาโน-ผูนําชุมชน)
4. ตําบลคอนสาย อําเภอตระการพืชผล (ผูนําชุมชน) (ขยายไป ต.แกงเค็ง ต.ทา
หลวง ต.ถ้ําแข ต.กาบิน ต.เกษม ต.ปะอาว)
5. ตําบลโพธิ์ศรี อําเภอพิบูลมังสาหาร (ผูนําชุมชน)
6. ตําบลมวงใหญ อําเภอโพธิ์ไทร (คณะกรรมการสหกรณเครดิตยูเนี่ยน)
7. ตําบลนาโพธิ์กลาง อําเภอโขงเจียม (องคกรอิสระในทองถิ่น) (ขยายไป ต.หนาม
แทง ต.สําโรง ต.หวยยาง ต.เหลางาม)
ผูรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในระดับชุมชน เปนผูประสานงานในพื้นที่ ซึ่ง
ประกอบดวย องคการบริหารสวนตําบล องคกรชุมชน และองคกรอิสระในทองถิ่น ที่ดําเนิน
กิจกรรมรวมกับสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. การอบรมการเผาถานจากเตา 200 ลิตร จํานวน 3 ครั้ง ระหวางเดือนกันยายน –
ตุลาคม 2547
2. โครงการการผลิตและการใชประโยชนจากน้ําสมควันไมในการเกษตร 1 ครั้ง
3. โครงการเตาเผาถานประสิทธิภาพสูงและการเก็บน้ําสมควันไมเพื่อการเกษตร 1
ครั้ง
4. โครงการสง เสริ ม การจั ด การทรั พยากรธรรมชาติ อ ย า งยั่ ง ยื น จํ า นวน 10 ครั้ ง
ระหวางเดือนธันวาคม 2547 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2549
และจากการดําเนินงานดังกลาว ไดผลผลิตดังนี้
1. การเพิ่มจํานวนเตาเผาถาน 200 ลิตร จากจํานวน 56 เตาในตําบลนํารอง ใน
ตําบลเปาหมาย 363 เตา รวมเปน 319 เตา
2. มีการขยายผลการดําเนินงานไปยังพื้นที่อื่นๆ อีก 20 ตําบล
3. จํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการ เพิ่มขึ้นจาก 68 คน เปน 273 คน จากพื้นที่
เปาหมาย 7 ตําบล และพื้นที่ที่มีการขยายผล 20 ตําบล
4. ไดวิทยากรชุมชนที่มีความสามารถถายทอดความรูเรื่องพลังงานและการเผาถาน
ดวยเตาเผา 200 ลิตร จํานวน...คน
5. มีการศูนยประสานงานการใชพลังงานอยางเหมาะสมและยั่งยืน
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2.1.4 จังหวัดนครราชสีมา
การดําเนินงานสงเสริมการผลิตถานและการจัดการทรัพยากรไมอยางมีประสิทธิภาพ
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการโดยคณะทํางานพลังงานยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง
มีบุคลากรจากอาศรมพลังงานเปนกลไกหลัก ดําเนินการในพื้นที่เปาหมายรวมกับเครือขาย
ตางๆ ในพื้นที่ รวม 12 ชุมชน ดังนี้
ชุมชน
ต.ดงใหญ อ.พิมาย
ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง
ต.คางพลู อ.โนนไทย
ต.ขนงพระ อ.ปากชอง
ต.ประสุข อ.ชุมพวง
ต.ลําเพียก อ.ครบุรี
ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย
ต.สระจระเข อ.ดานขุนทด
ต.ตะคุ อ.ปกธงชัย
เทศบาลตําบลพิมาย
ต. หมูสี
ต.ไชยมงคล อ.เมือง

เครือขายความรวมมือ
เครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมและลุมน้ําพิมาย
เครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมและลุมน้ําพิมาย
โรงเรียนบานชินหนองเขวา (คุรุราษฎรบํารุง)
อบต.ขนงพระ อ.ปากชอง
เครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมและลุมน้ําพิมาย
พัฒนาการอําเภอครบุรี
โรงเรียนถนนโพธิ์
โรงเรียนวัดสระจระเข
โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมณี
เครือขายวิทยุชุมชนภูมิปญญาคนพิมาย
กํานันตําบลหมูสี
(นายก) อบต.ไชยมงคล

นอกจากรับผิดชอบพื้นที่เปาหมายในจังหวัดนครราชสีมาแลว คณะทํางานพลังงาน
ยั่งยืนจังหวัดนครราชสีมา ยังรับผิดชอบพื้นที่นํารองที่อําเภอเกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ดดวย
กิจกรรมที่โครงการไดดําเนินการประกอบดวย
1. การอบรมการเผาถานไมดวยเตา 200 ลิตร ที่จัดโดยเครือขายพลังงาน โรงเรียน
ผู นํ า ชุ ม ชน องค ก รท อ งถิ่ น และองค ก รพั ฒ นาเอกชน ที่ เ ห็ น ความสํ า คั ญ เรื่ อ ง
พลังงานและสิ่งแวดลอม เชนเดียวกับจังหวัดเปาหมายอื่นๆ รวม 16 ครั้ง
2. การประชุมสรุปบทเรียน 4 ครั้ง
3. การอบรมวิทยากรทองถิ่น 1 ครั้ง
การดําเนินงานของคณะทํางานพลังงานจังหวัดนครราชสีมาไดผลผลิตดังนี้
1. ขยายจํานวนเตา จากตําบลนํารอง จ.นครราชสีมา 10 เตา จ.รอยเอ็ด 90 เตา
และจํานวนเตาในพื้นที่เปาหมาย 470 เตา รวมเปน 480 เตา
2. จํานวนเกษตรกรที่เขารวมอบรมในโครงการ 731 คน รวมประชุมสรุปบทเรียน 134
คน และจํานวนวิทยากรทองถิ่น 6 คน
3. ขยายผลกิจกรรมไปสู “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑจากถานไมคุณภาพสูงเพื่อการ
พาณิชย”
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2.1.5 ผลลัพธจากกิจกรรมสงเสริมการเผาถานอยางมีประสิทธิภาพและกิจกรรม
การสงเสริมการใชและพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนผลพลอยไดจากการเผาถาน
ตาราง 2.1 สรุปจํานวนเตาเผาถาน 200 ลิตรในพื้นที่เปาหมาย
จังหวัด
สุรินทร
อุบลราชธานี
ขอนแกน
นครราชสีมา
รอยเอ็ด
รวม

จํานวนเตาใน จํานวนเตาในพื้นที่
พื้นที่นํารอง
เปาหมาย
179
318
56
363
30
286
10
470
90
365
1437

รวม

เพิ่มขึ้นรอยละ
497
419
316
480

1802

277.65
748.21
1053.33
4800.00
0.00
493.70

จากการขยายผลจํ า นวนเผาถ า นถั ง 200 ลิ ต ร ข า งต น โครงการฯ มี ก ารคํ า นวณ
คาใชจายพลังงานที่สามารถประหยัดลงได ดังนี้ เตาเผาถาน 200 ลิตร (ประสิทธิภาพ 20 %)
ชุมชนมีการใชเตาเผาถานจํานวน 1,802 เตา (ยังไมรวมกับวิทยากรชุมชน ไปขยายผลตอใน
พื้นที่ตางๆ)และถามีการเผาถาน 60 ครั้งตอเตาตอป เมื่อเทียบกับเตาเผาถานแบบดั้งเดิม
(ประสิทธิภาพ 15 %) จะทําใหมีการประหยัดไมฟน เปนจํานวน 2,162,400 กิโลกรัมตอป
หรือคิดเปนเงินจํานวน 1,081,200 บาทตอป (คิดคาไมราคาตันละ 500 บาท) รายละเอียด
โปรดดูในตาราง 2.3
ตาราง 2.2 ปริมาณถานที่ไดจากเตาเผาถาน 200 ลิตร กับเตาดั้งเดิม
จังหวัด

สุรินทร
อุบลราชธานี
ขอนแกน
นครราชสีมา
รอยเอ็ด
รวม

ถานที่ไดจากเตา ถานที่ไดจากเตาดั้งเดิม
200 ลิตร (กก.)
(กก.)
477120
402240
303360
460800
86400
1729920

357840
301680
227520
345600
64800
1297440

ความตาง (กก.)

119280
100560
75840
115200
21600
432480

คาพลังงานที่
ประหยัดได
(บาท/ป)
298200
251400
189600
288000
54000
1081200

นอกจากการขยายตัวของการผลิตถานไมดวยเตาถัง 200 ลิตรขางตนแลว การขยายตัว
ของการใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เปน ผลพลอยไดจ ากการเผาถา น โดยเฉพาะการใช น้ํา ส ม ควั นไม ใ น
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การเกษตรยังขยายตัวไปพรอมๆ กันดวย โดยจากการสํารวจขอมูลเชิงปริมาณพบวา กลุม
ตัวอย าง จํานวน 290 ตัวอย าง หรือคิด เปนรอยละ 66.82 ใชประโยชน จากน้ํ าส มควันไม
ตามลําดับดังนี้
ใชกําจัดศัตรูพืช
รอยละ 50.5
ใชทําปุยหรือสวนประกอบของปุย
รอยละ 39.7
ใชในกิจกรรมอื่นๆ เชน ดับกลิ่น ไลแมลงในสัตว รอยละ 6.2
มีไวขาย
รอยละ 3.0
ดังนั้น นอกจากการประหยัดคาใชจายดานพลังงานดังตาราง 2.2 แลว การขยายตัว
ของการใชผลิตภัณฑที่เปนผลพลอยไดจากถาน โดยเฉพาะการใชน้ําสมควันไมในการเกษตรยัง
ทําใหเกิดการประหยัดคาใชจายในการเกษตรในสวนนี้ดวย (แตเปนที่นาเสียดายวายังไมเคยมี
การคํานวณรายจายในสวนนี้)
2.2 การสงเสริมอาชีพผูประกอบการ
การสงเสริมอาชีพผูประกอบการ โครงการไดดําเนินการเผยแพรขอมูล จัดอบรมการ
เผาถานอยางมีประสิทธิภาพ และเปดใหมีการเยี่ยมชมเตาเผาถานตัวอยางของโครงการ เพื่อให
ผูประกอบการเผาถาน และผูสนใจที่จะหันมาประกอบอาชีพเผาถานมีความรู และความเขาใจ
เกี่ยวกับวัตถุดิบ เทคนิคในการเผา ตนทุนในการผลิตถาน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑที่ทํา
จากถานไม
โครงการ ไดแนะนําผูที่สนใจจะเผาถานเปนอาชีพ ใหเริ่มจากการทดลองเผาถานดวย
เตาเผาถาน 200 ลิตร เนื่องจากมีการลงทุนต่ํากวาเตาขนาดใหญ เมื่อเกิดความชํานาญในการ
ผลิต มีไมวัตถุดิบหมุนเวียนตลอด และมีความเปนไปไดทางการตลาด จึงคอยสรางเตาเผาถาน
ขนาดใหญขึ้น เชน เตาเผาถานอิวาเตะ
นอกจากนี้ โครงการไดสงเสริมอาชีพของผูประกอบการปนเตาหุงตมประสิทธิภาพสูง
โดยผลผลิตที่สําคัญเห็นไดจาก ผูประกอบการปนเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงในจังหวัดสุรินทร
และรอยเอ็ด ที่นอกจากจะผลิตเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงสงขายทั่วประเทศแลว ยังเปนแหลง
เรียนรูการผลิตเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงดวย
2.3 การวิจัยและพัฒนา
1) การศึกษาคาการนําความรอนของดินปนเตาหุงตมประสิทธิภาพสูง
โครงการส ง เสริ ม การผลิ ต ถ า นและการจั ด การทรั พ ยากรไม อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากมีการสงเสริมการผลิตถานไม การใชประโยชนจากถานไมเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง และการ
จัดการทรัพยากรปาไมของชุมชนอยางยั่งยืนแลว โครงการยังไดสงเสริมการประหยัดถานไมโดย
ใชเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงหรือเตาซุปเปอรอั้งโล โดยเตาหุงตมที่มีคุณภาพขึ้นอยูกับลักษณะ
รูปทรง สัดสวนของเตา รวมถึงคุณสมบัติของดินที่ใชในการทําเตาเปนสิ่งสําคัญที่ตองคํานึง
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ดั ง นั้ น จึ ง มี ก ารศึ ก ษาค า การนํ า ความร อ นของดิ น ป น เตาหุ ง ต ม ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อทดสอบคาการนําความรอนของดินปนเตาและฉนวนกันความรอนแตละแหง
แตกตางกันเทาใด เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงดินหรือวัสดุที่นํามาปนเตาหุงตมและฉนวน
กันความรอนในเตาใหสามารถกักความรอนใหอยูในเตาไดมากที่สุด
ผลการศึกษาพบวา ถาคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนของดินมีคาสูงแสดงวาดินมีการ
นําความรอนผานตัวดินมาก ดังนั้นดินที่เหมาะแกการนํามาปนเตาควรมีคาสัมประสิทธิ์ต่ํา เพื่อ
ปองกันการสูญเสียความรอนของเชื้อเพลิงออกจากเตา ทั้งนี้ยังพบอีกวาการผสมดินเชื้อและ
แกลบเข า กั บ ดิ น ที่ ใ ช ป น เตาหุ ง ต ม จะทํ า ให ดิ น มี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ น อ ยลง และจากการนํ า ดิ น
ตัวอยางจาก 8 แหลง 14 ตัวอยาง พบวา ดินที่ยังไมผสมดินเชื้อและแกลบดําจากบานดาน
เกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา มีคาสัมประสิทธิ์นอยที่สุด และดินจากบานบึง ต.ดอนชาง อ.
เมื อง จ.ขอนแก น มีคา สัมประสิ ท ธิ์มากที่สุด สวนดินที่ ผสมดินเชื้อและแกลบดําพรอมป น
พบวา ดินจาก ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา มีคาสัมประสิทธิ์นอยที่สุด และดินจาก
บานหัวบึง ต.ดอนชาง อ.เมือง จ.ขอนแกน มีคาสัมประสิทธิ์มากที่สุด และปูนซีเมนตที่ผสมแลว
สําหรับทําเตาหุงตมจะมีคาสัมประสิทธิ์มากกวาดินที่ใชในการปนเตาหุงตม
นอกจากคาการนําความรอนของดินแลว คุณสมบัติดานอื่นๆ ของดินก็มีความสําคัญที่
จะตองพิจารณาดวย เชน องคประกอบทางเคมีของดิน องคประกอบของเนื้อดิน ความคงทน
ของดิน ความยืดหยุนของดิน การหดตัวของดิน และการดูดซับน้ําของดิน เปนตน
2) เตาเผาถานอิวาเตะ
โครงการฯ ใหความสําคัญกับการศึกษาเตาเผาถานอิวาเตะ ซึ่งเปนเตาที่มีประสิทธิภาพ
และให ถา นที่มี คุ ณ ภาพสู ง โดยการศึ ก ษาครั้ งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ รวบรวมข อมู ล การสรา ง
เตาเผาถานอิวาเตะและขั้นตอนการเผาถานที่ถูกตอง รวมถึงการพัฒนาเตาอิวาเตะใหมีขนาด
เล็กลงเพื่อใหเหมาะกับการผลิตถานขนาดเล็กที่มีปริมาณการใชฟนไมมาก โดยโครงการได
พัฒนาการสรางเตาอิวาเตะขนาด 3.5 ลูกบาศกเมตร
จากการรวบรวมขอมูล และการศึกษาการเผาถานดวยเตาอิวาเตะ พบวา ปจจัยที่สงผล
ประสิทธิภาพในการเผาถาน 3 ปจจัย คือ การออกแบบรูปทรงเตาเผาถาน วัสดุที่ใชทําเตา และ
พฤติกรรมในการเผาถาน
3) การศึกษาการใชน้ําสมควันไมในระบบเกษตรกรรมอินทรีย
การใชน้ําสมควันไมในกลุมเกษตรกรในชวงที่ผานมาเปนการใชแบบลองผิดลองถูก โดย
ไมทราบถึงคุณสมบัติหรือความสําคัญตางๆ ที่มีในน้ําสมควันไม ทําใหการใชน้ําสมควันไมยังไม
เปนที่ยอมรับและยังไมแพรหลายมากนัก รวมถึงงานวิจัยทางวิชาการยังมีเฉพาะกลุมและมี
ขอมูลที่เขาใจยากสําหรับเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป ดังนั้นเพื่อเปนการเผยแพรขอมูลความรู
และมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาการใชประโยชนจากน้ําสมควันไมใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงมี
การสํารวจขอมูลการใชและตัวอยางการใช วิธีการตางๆ จากเกษตรกรและการทดลองการใช
น้ําสมควันไมกับพืชชนิดตางๆ ในแปลงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขยายผลการใชประโยชน
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จากถานไมใหครบวงจร และสงเสริมการใชน้ําสมควันไมใหเกิดประโยชนทางการเกษตรและ
สิ่งแวดลอม
วิธีการศึกษาวิจัยในโครงการประกอบดวย
- การรวบรวมความรูและประสบการณการใชน้ําสมควันไมของกลุมเกษตรกรใน4
จังหวัด คือ นครราชสีมา เลย ขอนแกน และสุรินทร
- การจัดอบรมเกษตรกรที่ใชน้ําสมควันไมเพื่อใหมีการเก็บ การตรวจสอบคุณภาพ
และการใชประโยชนใหถูกวิธี
- การทดลองในแปลงเกษตรของเกษตรกร ต.ขนงพระ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา โดย
ทดลองใชน้ําสมควันไมกับถั่วฝกยาวไรคางพันธุ มข.25 และฟกทอง
- การทดลองในแปลงทดลองของสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม ถั่วฝกยาวไรคางพันธุ
มข.25 มะเขือเทศพันธุสีดา และกระเจี๊ยบเขียว
- การตรวจสอบและวิเคราะหสารเคมีและองคประกอบทางเคมีของน้ําสมควันไม
เมื่อทําการศึกษาทดลองแลว โครงการฯ รวมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดสัมมนาทาง
วิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลการใชประโยชนของน้ําสมควันไมระหวางกลุมนักวิชาการและ
กลุมเกษตรกร เพื่อหาขอสรุปและแนวทางการศึกษาการพัฒนาวิจัยที่เกี่ยวกับน้ําสมควันที่เปน
ประโยชน
2.4 การเผยแพรขอมูลขาวสาร
โครงการไดผลิตสื่อในการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการ
ดังนี้
- แผนพับแนะนําโครงการ
- หนังสือคูมือเรื่องเตาเผาถาน 200 ลิตร การใชพลังงานจากไมเพื่อพลังงานและ
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน จํานวน 2,000 เลม
- หนังสือคูมือเรื่องน้ําสมควันไม การใชประโยชนในการเกษตร จํานวน 2,000 เลม
- วีซีดีคูมือการเผาถานจากเตาเผาถาน 200 ลิตร
การเผยแพรสื่อประชาสัมพันธใหกับกลุมเปาหมายและผูสนใจ มี 3 ลักษณะ คือ
1) การฝกอบรมการผลิตถานประสิทธิภาพสูง
การเผยแพรสื่อประชาสัมพันธในการฝกอบรม และการจัดนิทรรศการ
2) การจัดนิทรรศการเรื่องพลังงานยั่งยืน การผลิตถานและการจัดการทรัพยากร
ไมอยางมีประสิทธิภาพ รวมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 2
ครั้ง (สวทช.)
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1-4 มิถุนายน 2549 จัดนิทรรศการเรื่อง “เทคโนโลยีสัญจรชุมชนวิทยาศาสตรจังหวัด
สกลนคร” อําเภอพรรณนานิคม และอําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร
11-22 สิงหาคม 2549 รวมจัดนิทรรศการเรื่อง “ชุมชนวิทยาศาสตร” ในงานสัปดาห
วิทยาศาสตรแหงชาติ ณ ศูนยแสดงสินคา ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
3) การบริการใหขอมูลและดูงานแกหนวยงานและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ณ สมาคม
เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม มี ห น ว ยงานและบุ ค คลต า งๆ เข า ศึ ก ษาดู ง านมากกว า 21 ครั้ ง
ประกอบดวย หนวยราชการ (7 ครั้ง) สถาบันการศึกษา (10 ครั้ง) บริษัทเอกชน องคกรภาค
ประชาสังคม และเครือขายพลังงานยั่งยืน

ภาพ 2.2 การศึกษาดูงานการเผาถานดวยเตาถัง 200 ลิตร
ที่สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ภาพ 2.1 สื่อประชาสัมพันธของโครงการ
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ตาราง 2.3 สรุปผลผลิตของโครงการ
กิจกรรม
1. การสงเสริมการผลิตถานไม
อยางมีประสิทธิภาพ
2. การสงเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑที่ไดจากการเผา
ถาน
3. การวิจัยและพัฒนา
• เตาอิวาเตะ
•
•
•
•

เตาเผาถานขนาดถัง
200 ลิตร
วัสดุฉนวนความรอน
ราคาถูก
การใชประโยชนจาก
น้ําสมควันไม

การสํารวจ/ทดสอบ
ประสิทธิภาพของเตา
ถาน
4. การเผยแพรขอมูล
ขาวสาร

ผลผลิต
•
•

•

จํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 5 จังหวัด 49 พื้นที่ 24 ครั้ง รวม 781
คน
จํานวนของเตาเผาถาน 200 ลิตรที่เพิ่มขึ้นเปน 1,802 เตา จากเดิม 466 เตา
(คิ ด เป น ร อ ยละ 386.70) ชุ ม ชนสามารถประหยั ด ค า ใช จ า ยพลั ง งานได
ประมาณ 1,081,200 บาท/ป

•

ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลประสิ ทธิ ภาพในการเผาถานของเตาอิ วาเตะ 3
ปจจัย
ไมมีรายงานการวิจัย

•

ผลการศึกษาคาการนําความรอนของดินปนเตาหุงตมประสิทธิภาพสูง

•

ผลการศึกษาการใชน้ําสมควันไมในระบบเกษตรกรรมอินทรีย

•

มีเฉพาะรายงานความกาวหนา

•
•
•
•
•
•

แผนพับแนะนําโครงการ
หนังสือคูมือเรื่องเตาเผาถาน 200 ลิตร
การใชพลังงานจากไมเพื่อพลังงานและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน จํานวน 2,000 เลม
หนังสือคูมือเรื่องน้ําสมควันไม การใชประโยชนในการเกษตร จํานวน 2,000
เลม
วีซีดีคูมือการเผาถานจากเตาเผาถาน 200 ลิตร
อาศรมพลังงานเปนแหลงเรียนรูเรื่องพลังงานที่มีผูมาเยี่ยมชม มากกวา 21
องคกร และมีการจัดนิทรรศการ เปนวิทยากรรวมกับหนวยงานอื่นอีกหลาย
ครั้ง
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บทที่ 3
ผลการประเมินโครงการ
3.1 บริบทของโครงการ
3.1.1 วิกฤติสิ่งแวดลอมและพลังงาน
โครงการสงเสริมการผลิตถานและการจัดการทรัพยากรไมอยางมีประสิทธิภาพเกิดขึ้น
ในทามกลางวิกฤติการณสิ่งแวดลอม (global warming) และวิกฤติพลังงานที่เกิดขึ้นและสงผล
กระทบตั้งแตระดับโลก จนถึงชุมชนทองถิ่น อันสงผลอยางชัดเจนตอการเติบโตและการเผยแพร
แนวคิดเรื่องการแสวงหาพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิล และแนวทางการใชพลังงาน
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น
วิกฤติพลังงานระดับโลก ทําใหเชื้อเพลิงจากฟอสซิลราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลตอง
ปรับตั ว ดวยการแสวงหาแหลงพลังงานทดแทน (เอธานอล หรือไบโอดีเซล) มากขึ้น การ
ปรั บตั วดั ง กล า ว ถือ เป น แรงเหวี่ย งที่ สํ า คั ญ ที่ ทํ า ใหห น ว ยราชการต า งๆ ให ค วามสนใจและ
ส ง เสริ ม โครงการเกี่ ย วกั บ พลั ง งานทดแทน และการลดการบริ โ ภคเชื้ อ เพลิ ง จากฟอสซิ ล
อยางเชน การใชเชื้อเพลิ งจากถา นไม มากขึ้ นเรื่อยๆ ดังจะเห็นไดวา โครงการไดรับความ
สนับสนุนและความรวมมือจากหนวยราชการและสถาบันการศึกษามากกวา 7 หนวยงาน และ
มีการเยี่ยมชมดูงานจากหนวยงานและสถาบันการศึกษาเฉพาะในป 2549 มากกวา 20
หนวยงาน
สวนในภาคครัวเรือน เมื่อเชื้อเพลิงมีราคาแพงขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรไมในชุมชนลดลง
การหันมาผลิตถานไมประสิทธิภาพสูงจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการแสวงหาพลังงานทดแทนของ
ชุมชนในชนบท โดยเฉพาะชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในสถานการณปกติ มีการ
เชื้อเพลิงจากฟนหรือถานไมเปนเชื้อเพลิงสํารอง นอกจากเชื้อเพลิงจากแกสอยูแลว
วิก ฤติ พ ลั ง งานและวิ ก ฤติ สิ่ ง แวดล อ ม จึ ง ถื อ เป น บริ บ ทที่ ส นั บ สนุ น การขยายตั ว ของ
โครงการไดเปนอยางดี ทั้งในชุมชนเปาหมาย ชุมชนขยายผล ตลอดจนเครือขายวิชาการที่มี
ความตื่นตัว
3.1.2 ประสบการณของสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสมและองคกรเครือขาย
นอกจากวิ ก ฤติ สิ่ ง แวดล อ มและพลั ง งานจะเป น บริ บ ทสนั บ สนุ น การขยายตั ว ของ
โครงการสงเสริมการผลิตถานและการใชทรัพยากรไมอยางมีประสิทธิภาพแลว ประสบการณ
การทํางานชุมชนของอาศรมพลังงาน สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสมและองคกรเครือขาย ยัง
เป นปจ จัย หนุนเสริ ม การขยายตัวของโครงการดวย กลา วคือ อาศรมพลั งงาน และสมาคม
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในฐานะที่เปนองคกรต นแบบ ทํางานเผยแพร ทางเลือกเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมและพลั ง งานทดแทนมาอย า งต อ เนื่ อ ง เป น ศู น ย ก ลางการเรี ย นรู และถ า ยทอด
เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล และพลังงานทางเลือก ประกอบกับ การมีองคกรเครือขาย และ
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สมาชิกเครือขายที่มีประสบการณและมีพื้นที่พัฒนาชุมชนของตนเองและมีความสามารถในการ
เชื่อมโยงเครือขายกับหนวยงานภาครัฐ และองคกรชุมชนอื่นๆ ดังเชน มูลนิธิพัฒนาอีสาน ใน
จังหวัดสุรินทร และคุณปยะทัศน ทัศนิยม ในจังหวัดอุบลราชธานี เปนตน
3.2 กระบวนการดําเนินงาน
โครงสรางการดําเนินงานของโครงการสงเสริมการผลิตถานและการจัดการทรัพยากร
ไมอยางมีประสิทธิภาพ ของสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม อาจแบงไดเปน 2 ระดับ คือ สมาคม
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทําหนาที่เปนศูนยกลางการพัฒนาและถายทอดองคความรู ทั้งที่เปน
องคความรูเรื่องการผลิตถานไมอยางมีประสิทธิภาพ (เตาเผาถาน 200 ลิตร และเตาอิวาเตะ)
การสงเสริมการใชและพัฒนาผลิตภัณฑจากการเผาถาน (น้ําสมควันไม) รวมไปถึงการวิจัยและ
ตอยอดองคความรู (งานวิจัยและพัฒนา) 3 เรื่องที่จะสงผานองคความรูไปยังกลุมเปาหมาย
ผานการผลิต/เผยแพรสื่อในโครงการ และที่สําคัญคือการทํางานในระดับพื้นที่ คือการสงเสริม
การผลิตถานไมอยางมีประสิทธิภาพ และการสงเสริมการใชและพัฒนาผลิตภัณฑจากการเผา
ถาน ผานองคกรเครือขายไดแก คณะทํางานพลังงานยั่งยืน และองคกรในพื้นที่ คือ มูลนิธิ
พัฒนาอีสาน และคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(กป.อพช.อีสาน) โดยองคกรเครือขายเหลานี้ จะเปนผูเชื่อมตอกับองคกรระดับพื้นที่ ตลอดจน
เชื่อมตอกับชุมชนโดยตรง เพื่อทํางานสงเสริมการผลิตถานไมอยางมีประสิทธิภาพและการใช
น้ําสมควันไมตอไป
โครงสรางการดําเนินงานของโครงการสามารถแสดงไดดังนี้

สมาคม
เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม

งานวิจัยและพัฒนา
การสงเสริมการผลิตถานไมอยางมีประสิทธิภาพ
การสงเสริมการใชและพัฒนาผลิตภัณฑจากการเผาถาน
การเผยแพรขอมูลขาวสาร

คณะทํางานพลังงานยั่งยืน
จ.นครราชสีมา

มูลนิธิพัฒนาอีสาน
จ.สุรินทร
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กป.อพช.ภาคอีสาน
จ.ขอนแกน

คณะทํางานพลังงานยั่งยืน
จ.อุบลราชธานี

การบริหารโครงการผานองคกรเครือขาย
ดังที่กลาวไวแลววา การดําเนินงานในระดับพื้นที่ 4 จังหวัด อยูในความรับผิดชอบของ
องคกรเครือขายที่มีลักษณะแตกตางกัน คือ
กรณีที่ 1 องคกรเครือขายเปนองคกรพัฒนาเอกชนที่มีโครงสรางองคกรของตนเอง มี
เครือขายการทํางานเชื่อมโยงกับหนวยงานภาครัฐ ชุมชน มีประสบการณการทํางานพัฒนามา
เปนระยะเวลายาวนาน (มูลนิธิพัฒนาอีสาน จ.สุรินทร)
กรณีที่ 2 องคกรเครือขายเปนคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน ซึ่งไมมี
โครงสรางองคกรของตนเอง แตจะทํางานประสานผานเครือขายในระดับพื้นที่ และเครือขาย
ระดับพื้นที่ก็มีความหลากหลาย มีทั้งที่เปนองคกร กลุมอนุรักษ องคกรพัฒนาเอกชนขนาดเล็ก
องคการบริหารสวนทองถิ่น และโรงเรียน (กป.อพช.อีสาน จ.ขอนแกน)
กรณีที่ 3 องคกรเครือขายเปนคณะทํางานพลังงานยั่งยืนในพื้นที่ ไมมีองคกรชัดเจน
สมาชิกคณะทํางานเปนกลุมแกนนําในพื้นที่ กรณีคณะทํางานพลังงานยั่งยืน จ.อุบลราชธานี
กรณีที่ 4 องคกรเครือขายเปนคณะทํางานพลังงานยั่งยืนที่มีลักษณะพิเศษ ที่มีสมาชิก
เปนเจาหนาที่จากสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม คือ คณะทํางานพลังงานยั่งยืน จ.นครราชสีมา
ที่ประกอบดวยกลุมแกนนําและเจาหนาที่ของสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในดานการบริหารโครงการผานเครือขายที่มีลักษณะตางกัน มีขอสังเกตดังตอไปนี้
1. ความแตกตางดานการขยายตัวของเตาเผาถาน 200 ลิตรในเชิงปริมาณ
เมื่อพิจารณาจากกลุมตัวอยางที่ผานการอบรมการเผาถานดวยเตา 200 ลิตร และ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการเผาถานในปจจุบันพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 23.57 ยังคงเผาถาน
แบบเดิม และกลุมตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางที่ยังคงเผาถานแบบเดิมในจังหวัดนครราชสีมา ถือ
วามีสัดสวนสูงที่สุด ที่เปนเชนนี้สวนหนึ่งอาจเปนเพราะการที่คณะทํางานพลังงานยั่งยืนจังหวัด
นครราชสี ม า ไม มี พื้ น ที่ ก ารทํ า งานที่ ชั ด เจนของตนเอง และ/หรื อ ลั ก ษณะพื้ น ที่ ข องชุ ม ชน
ลิตร
เปาหมายในจังหวัดนครราชสีมาสวนใหญไมเอื้อใหมีการเผาถานโดยใชเตา 200
เกษตรกรที่รวมโครงการจึงไมสามารถมีเตาเผาถานของตนเองได ในบางพื้นที่มีการใชเตาเผา
ถาน 200 ลิตรรวมกันในชุมชน และในบางพื้นที่ มีการใชเตาเผาถาน 200 ลิตรในการเรียน
การสอนที่โรงเรียน (วัดสระจระเข) ดวย ในขณะที่คณะทํางานพลังงานยั่งยืนในพื้นที่อื่น มี
ชุมชน และแกนนําในชุมชนที่ชัดเจนกวา
อย า งไรก็ ดี จากการเก็ บ ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ พบว า ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า มี
วิทยากรทองถิ่นที่มีความสามารถในการถายทอดองคความรูเรื่องการเผาถานดวยเตา 200
ลิตรอยางมาก จนกระทั่งสามารถนําไปประกอบเปนอาชีพทําเตาเผาถาน 200 ลิตรขาย พรอม
ติดตั้งและอบรมใหในหลายจังหวัด โดยมีความพยายามในการดัดแปลงใหเตาเผาถาน 200
ลิตร อยูในรูปแบบที่ติดตั้งงายและเคลื่อนยายสะดวกดวย (ภาพ 3.1-3.2)
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ภาพ 3.1-3.2 วิทยากรทองถิ่น จ.นครราชสีมากําลังแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางเตาเผาถานแบบถัง
200 ลิตรแบบเดิม กับแบบที่ประยุกตขึ้นมาใหมเพื่อใหติดตั้งและเคลื่อนยายไดงาย

ตาราง 3.1 พฤติกรรมการเผาถานของกลุมตัวอยางทีผ่ านการอบรม จําแนกรายจังหวัด
ผูที่ผานการอบรมที่ยังเผาถาน
ดวยเตา 200 ลิตรและเก็บน้ําสม
ควันไม

จํานวนผูที่ผานการ
อบรม

ผูที่ผานการอบรมที่
ยังเผาถานแบบเดิม

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

39

39.0

31

79.49

2

5.13

รอยเอ็ด

5

10.0

1

20.00

2

40.00

สุรินทร

66

57.4

3

3.03

31

46.97

อุบลราชธานี

28

40.0

2

7.14

19

67.86

ขอนแกน

19

19.6

0

0.00

12

63.16

157

36.3

37

23.57

66

42.04

จังหวัด

นครราชสีมา

รวม

2. คุณภาพของเครือขายแตละแบบ:เครือขายระดับชุมชน องคกรระดับจังหวัด
การทํ า งานร ว มกั บ เครือ ข า ยที่ มีแ กนนํา ชุ ม ชนที่ เข มแข็ง แตอ งค ก รระดั บจั งหวั ด ไม
เขมแข็ง อยางเครือขายจังหวัดอุบลราชธานี และขอนแกน มีขอดีที่โครงการสามารถติดตั้ง/
เชื่อมโยงองคความรูไวในระดับชุมชนได และชุมชนกลายเปนศูนยถายทอดองคความรูใหกับ
ชุมชนอื่นๆ ตอไป ทําใหเกิดการกระจายศูนยกลางการเรียนรูใหมีหลายแหง เปดโอกาสใหแตละ
ชุมชนสามารถพัฒนาองคความรูเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑจากถานไมประสิทธิภาพสูง และผล
พลอยไดจากการผลิตถานไมได เชน การทําปุยหมักจากน้ําสมควันไม และการใชน้ําสมควันไม
ในการเกษตรอินทรีย แตในทางกลับกัน ก็อาจเปนขอจํากัดในการพัฒนางานในอนาคตได ถา
หากชุมชนนั้นไมเขมแข็งพอ และขาดการเรียนรูรวมกับชุมชนอื่นๆ
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ภาพ 3.3 – 3.4 ศูนยการเรียนรูชุมชนเกษตรพอเพียงที่บานคุณปยะทัศน ทัศนิยม จ.อุบลราชธานี และศูนย
การเรียนรูภูมิปญญาไท จังหวัดขอนแกนที่บานคุณสุเวช เนาวโนนทอง จ.ขอนแกน

ภาพ 3.5 ผลิตภัณฑปุยหมักจากถานและ
น้ําสมควันไม ทีบ่ านคุณสุเวช เนาวโนนทอง

ภาพ 3.6 แปลงเกษตรอินทรียพืชเมืองหนาว
ที่บานคุณปยะทัศน ทัศนิยม จ.อุบลราชธานี

ในขณะที่ในพื้นที่ที่มีเครือขายระดับจังหวัดเขมแข็ง ในกรณีจังหวัดนครราชสีมา และ
สุรินทรพบวา บทบาทการเปนศูนยกลางการเรียนรูจะอยูที่สํานักงานระดับจังหวัดมากกวา ซึ่งมี
จุดเดนอยูที่บทบาทการรวบรวมองคความรู วิจัยและพัฒนาซึ่งเปนบทบาทที่จําเปนตอการ
พัฒนางานพลังงานในอนาคต และจะยิ่งเปนการดี ถาในแตละพื้นที่ คณะทํางานระดับจังหวัด
สามารถพัฒนาศูนยเรียนรูระดับจังหวัดไดไปพรอมๆ กับการเติบโตของศูนยเรียนรูระดับพื้นที่
เพราะสภาพปญหาในปจจุบันของโครงการคือ กรณีที่ศูนยระดับจังหวัดเขมแข็ง การติดตั้ง
องคความรูในระดับพื้นที่มักจะไมเขมแข็งเทาที่ควร ซึ่งอาจกอใหเกิดการสงผานความรูที่ไม
ถูกตอง เชน การเลือกใชน้ําสมควันไมที่ยังไมครบกําหนดกับพืชใน จ.สุรินทร หรือการพัฒนา
เตาเผาถานแบบถัง 200 ลิตรที่ไมมีคุณภาพ และในทางกลับกัน กรณีที่การเรียนรูในพื้นที่มี
ความเขมแข็ง มักจะขาดการสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนาจากเครือขายระดับจังหวัด
เปนตน
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ภาพ 3.7-3.8 อาศรมพลังงาน สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม ศูนยเรียนรูดานพลังงานที่มีชื่อเสียง กับแหลง
การเรียนรูรกรางที่บานถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ภาพ 3.9 – 3.10 สํานักงานพลังงานและสิ่งแวดลอม มูลนิธิพัฒนาอีสาน กับศูนยเรียนรู ต.อูโลก

3. เวทีสรุปบทเรียน: เครื่องมือการพัฒนาโครงการ
ในฐานะศูนยกลางการดําเนินงานของโครงการ สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสมทําหนาที่
วางแผน และกํากับทิศทางการดําเนินงานของพื้นที่ใน 4 จังหวัด มีการประชุมติดตามการ
ดําเนินงานการดําเนินงานระดับพื้นที่ และสรุปบทเรียนเปนระยะ ซึ่งนาสนใจวาการประชุมสรุป
บทเรียนแตละครั้ง นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการผลิตถานไมจาก
เกษตรกรในแตละพื้นที่แลว ยังมีขอเสนอเพื่อพัฒนาโครงการจากพื้นที่อีกดวย เชน ขอเสนอ
เรื่อ งการพัฒ นาผลิต ภั ณ ฑ ถา นไมดว ยการประกวดการเผาถ า นที่ เกิ ด จากการประชุ มสรุ ป
บทเรียนที่อาศรมพลังงาน และตอมาปรากฏเปนรูปธรรมในงานเกษตรภาคอีสาน จ.ขอนแกน
(24-26 มกราคม 2549)
เวทีสรุปบทเรียนของโครงการ จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่เกษตรกรผูเขารวมโครงการ
สามารถมีสวนรวมในการพัฒนา และตอยอดโครงการได
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3.3 ผลผลิตของโครงการ
3.3.1 กลุมเกษตรกร
(1) กิจกรรมการสงเสริมการผลิตถานไมอยางมีประสิทธิภาพ และการสงเสริม
การใชและพัฒนาผลิตภัณฑจากการเผาถาน (น้ําสมควันไม) มีผลลัพธเปนจํานวนเกษตรกร
ที่ผานการอบรมจํานวน 781 คน และจากการติดตามผลโดยสุมตัวอยาง พบวา มีกลุมตัวอยาง
รอยละ 36.3 ในพื้นที่ 5 จังหวัดที่ผานการอบรมจากโครงการ และในจํานวนดังกลาว รอยละ
23.57 ยังคงเผาถานดวยเตาเผาถานแบบเดิม และรอยละ 42.04 มีการเผาถานดวยเตาถัง
200 ลิตรและเก็บน้ําสมควันไม (รายละเอียดโปรดดูในตาราง 3.1) กลุมตัวอยางรอยละ
66.82 มีการใชน้ําสมควันไมในการเกษตร ซึ่งหมายความวา แมกลุมตัวอยางที่มิไดเผาถาน
ดวยเตาเผาถานถัง 200 ลิตร แตก็มีการใชประโยชนจากน้ําสมควันไมในกิจกรรมตางๆ ไดแก
ใชทําปุย (รอยละ 39.7) กําจัดศัตรูพืช (รอยละ 50.5) และขาย (รอยละ 3.0)
อยางไรก็ดี ขอมูลจากการจัดประชุมเสนอผลการประเมินและติดตามโครงการ พบวา
ในปจจุบัน ตนทุนคาวัสดุโดยเฉพาะ ถัง 200 ลิตร ที่แพงขึ้นเรื่อยๆ ถือเปนอุปสรรคสําคัญใน
การขยายผลการดําเนินงานในอนาคต
ตาราง 3.2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย คาใชจา ยดานพลังงานของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางทั้งหมด
(434)
อดีต
298.60

ปจจุบัน
570.89

กลุมตัวอยางที่ผาน
การอบรม (157)
อดีต
232.77

ปจจุบัน
633.93

กลุมตัวอยางที่ผานการอบรม
และเผาถานดวยเตาถัง 200
ลิตร (54)
อดีต
ปจจุบัน
320.13
742.90

หนวย: บาท
กลุมตัวอยางที่ไมผาน
การอบรม (276)
อดีต
342.68

ปจจุบัน
532.09

และในสวนของผลกระทบของโครงการในดานการประหยัดคาใชจายในครัวเรือน
พบวา เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาใชจายดานพลังงานในอดีต-ปจจุบันของกลุม
ตัวอยางที่ยังเผาถานดวยเตาถัง 200 ลิตร และกลุมที่ไมไดเผาถานดวยเตาถัง 200 ลิตรแลว
พบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ที่ระดับความเชื่อมั่น .05) ที่เปนเชนนี้
เปนผลมาจากแหลงพลังงานของกลุมตัวอยางสวนใหญ ที่ไมไดใชถานเปนแหลงพลังงานหลัก
ถานเปนเพียงแหลงพลังงานอันดับ 2-3 ของกลุมตัวอยางที่ผานการอบรมจากโครงการเทานั้น
รายละเอียดโปรดดูในตาราง 3.3
ตาราง 3.3 เปรียบเทียบแหลงพลังงานของกลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
ทั้งหมด

แหลงพลังงาน (รอยละ)
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อดีต
ปจจุบัน อดีต ปจจุบัน อดีต ปจจุบัน อดีต ปจจุบัน
ฟน
ถาน
ถาน เบนซิน แกส เบนซิน
ถาน
ไฟฟา
(42.4) (20.7) (29.0) (29.3) (17.3) (11.5) (10.4) (9.7)
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กลุมตัวอยาง
(434)
กลุมตัวอยางที่
ผานการอบรม
จากโครงการ
(157)
กลุมตัวอยางที่
ไมผานการ
อบรมจาก
โครงการ (276)

อันดับ 1
อดีต
ปจจุบัน
ฟน
ไฟฟา
(13.1) (20.7)
ไฟฟา
ฟน
(20.4) (17.8)
ไฟฟา
แกส
(14.6) (15.9)
ฟน
ฟน
(55.1) (27.9)
ถาน
(26.8)

แหลงพลังงาน (รอยละ)
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อดีต ปจจุบัน อดีต ปจจุบัน อดีต ปจจุบัน
ฟน
ไฟฟา
เบนซิน แกส
ดีเซล
(16.6) (12.4) (6.9) (9.0)
(7.8)
ถาน
ถาน
ถาน
แกส
(19.7) (19.6) (12.7)
(10.8)
ฟน
ไฟฟา
ไฟฟา
(15.3) (13.4) (10.8)
ไฟฟา
ไฟฟา
ถาน
ไฟฟา
แกส
ถาน
(34.4) (38.4) (28.6) (15.9) (10.1) (13.8)
ฟน
ไฟฟา
ถาน เบนซิน
เบนซิน
(20.3) (14.5) (19.9) (13.8)
(13.8)

จากตาราง 3.3 ยังแสดงใหเห็นวาการที่ ฟน ยังมีบทบาทเปนแหลงพลังงานที่สําคัญใน
พื้นที่ในปจจุบัน ยอมหมายความ ผลกระทบของโครงการในแงที่เปนโอกาสในการขยายผล
ของโครงการสงเสริมการผลิตถานอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต อันจะกอใหเกิดการจัดการ
ทรัพยากรไมอยางยั่งยืนในอนาคต
(2) กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสาร วัดผลลัพธจาก การที่เกษตรกรมีความรู
เรื่องการผลิตถานที่มีประสิทธิภาพและความรูเรื่องการใชน้ําสมควันไม ซึ่งจากการติดตาม
ผลเชิ ง ปริ ม าณ พบว า แหล ง ข อ มู ล ที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งได รั บ ข อ มู ล เรื่ อ งการผลิ ต ถ า นไม อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและการใชน้ําสมควันไมนั้น เรียงตามลําดับดังนี้
อันดับ 1
ไดจากการอบรมจากสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม (รอยละ 36.3)
อันดับ 2
ไดจากเอกสารเผยแพร สื่อรณรงคของสมาคมเทคโนโลยีทีเหมาะสม
(รอยละ27.7)
อันดับ 3
ไดจากแหลงขอมูลอื่นๆ (รอยละ15.4)
การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเผาถานดวยเตาถัง 200 ลิตรนั้น พบวา กลุม
ตัวอยางไดรับขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลขาวสาร ดังนี้
อันดับ 1
ไดรับขอมูลจากเพื่อนบาน รอยละ 45.4
อันดับ 2
ไดรับขอมูลจากเอกสารเผยแพร สื่อรณรงคจากโครงการ รอยละ 20.3
อันดับ 3
ไดรับขอมูลจากแหลงอื่นๆ เชนสถานศึกษาในชุมชน รอยละ 16.8
อันดับ 4
ศึกษาดวยตนเอง รอยละ 7.1
จะเห็นไดวา สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีบทบาทในการเผยแพรขอมูลขาวสารเรื่อง
การผลิตถานไมอยางมีประสิทธิภาพควบคูกับการใชน้ําสมควันไม เปนแหลงขอมูลอันดับ
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แรก ในขณะที่ขอมูลเรื่องการเผาถานดวยเตาถัง 200 ลิตร นั้น เพื่อนบานของกลุมตัวอยางมี
บทบาทสําคัญในการถายทอดขอมูลขาวสาร ในขณะที่เอกสารเผยแพร และสื่อรณรงคของ
โครงการมีบทบาทเปนลําดับรองลงไป
และจากการติ ด ตามผลในส ว นของกลุ ม ตั ว อย า งที่ ไ ม ผ า นการอบรมจากโครงการ
(จํานวน 276 คน) พบวา รอยละ 9.8 มีความรูจนสามารถเผาถานดวยเตาถัง 200 ลิตร และ
มีการเก็บน้ําสมควันไม รอยละ 16.3 มีการใชน้ําสมควันไมเพื่อการเกษตร ซึ่งเมื่อสอบถามถึง
แหลงที่มาของขอมูลขาวสารของขอมูลดังกลาว พบวา สื่อเผยแพรของอาศรมพลังงาน เปน
แหลงขอมูลที่กลุมตัวอยางไดรับมากที่สุด (รายละเอียดดังตาราง 3.4)
ตาราง 3.4 แหลงขอมูลเรื่องการเผาถานอยางมีประสิทธิภาพสูงและการใชน้ําสมควันไมของ
กลุมตัวอยางที่ไมไดรับการอบรมจากโครงการ
แหลงขอมูล
สื่อเผยแพรของอาศรมพลังงาน
ขอมูลจากแหลงอื่นๆ โดยเฉพาะ
เพื่อนบาน

กลุมตัวอยางที่เผาถานดวยถัง
200 ลิตร และเก็บน้ําสมควันไม
(27 คน)
59.3
29.6

กลุมตัวอยางที่มีการใชน้ําสมควัน
ไมในการเกษตร (45 คน)
66.7
11.1

ผลการเก็บขอมูลเชิงปริมาณชี้ใหเห็น ผลกระทบจากกิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสาร
เรื่องการผลิตถานไมอยางมีประสิทธิภาพ และการใชน้ําสมควันไม ตลอดจนวิธีการเผาถานดวย
เตาถัง 200 ลิตรที่กระจายไปในพื้นที่ตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางที่ไดรับขอมูลขาวสาร รอยละ
52.8 ระบุวา มีการนําขอมูลขาวสารที่ไดไปใชประโยชน
อยางไรก็ดี ผลการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา เกษตรกรบางสวนในจังหวัดสุรินทร ยัง
มี ค วามเข า ใจที่ไ ม ถู ก ตอ งเกี่ ย วกั บ การเก็บ น้ํ า ส มควั นไม มี ก ารใช น้ํา ส มควัน ไมที่ ยัง ไมค รบ
กําหนดกับผลผลิตทางการเกษตร ดังนั้น นอกจากการใหขอมูลเรื่องประโยชนของน้ําสมควันไม
แลว มีความจําเปนตองใหขอมูลเพื่อใหเห็นขอเสียของการใชน้ําสมควันไมที่ยังไมครบกําหนด
เพื่อใหเกษตรกรเขาใจ และสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางถูกตองดวย
3.3.2 ผูประกอบการเผาถาน
เนื่องจากกลุมผูประกอบการเผาถานมีไมมากนัก และโครงการฯ ไดแนะนําผูที่สนใจจะ
เผาถานเปนอาชีพ ใหเริ่มจากการทดลองเผาถานดวยเตาเผาถาน 200 ลิตร เนื่องจากมีการ
ลงทุ น ต่ํ า กว า เตาขนาดใหญ เมื่ อ เกิ ด ความชํ า นาญในการผลิ ต และมี ค วามเป น ไปได ท าง
การตลาด จึงคอยสรางเตาเผาถานขนาดใหญขึ้น เชน เตาเผาถานอิวาเตะ ซึ่งจากการติดตาม
ผลข อมู ลเชิงปริมาณพบวา จากจํ านวนกลุมตัวอยา ง 183 ตั วอยา งที่มี การผลิ ตถ า นโดยใช
เตาเผาถาน 200 ลิตร จํานวน 102 ตัวอยาง หรือรอยละ 55.7 สามารถจําหนายถานที่ผลิตได
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ในชุมชนของตนเอง จึงกลาวไดวา ผลผลิตที่สําคัญอีกประการของโครงการคือ การสงเสริมให
เกิดผูประกอบการเผาถานรายยอยเพื่อจําหนายในชุมชนดวย
และจากการติดตามประเมินผลในเชิงคุณภาพ พบวา ผูประกอบการเผาถานที่สามารถ
ยกระดับจากการจําหนายในชุมชน เปนผูประกอบการขายถานในเชิงพาณิชยมีนอยมาก กรณี
เดียวที่พบเปนผูประกอบการที่สามารถหาวัตถุดิบไดทั้งในชุมชนและจากนอกพื้นที่ เพื่อให
สามารถมีผลผลิตเพียงพอกับขนาดของเตา และความตองการของตลาด และแมจะหาวัตถุดิบ
จากชุมชนอื่นแลว ก็ยังไมสามารถเผาถานไดตลอดป อาชีพเผาถานเปนเพียงอาชีพเสริมเทานั้น

ภาพ 3.11 เตาเผาถานเพื่อการพาณิชย แบบเตา
โดม ของคุณนําพล ที่ อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด
ไดรับการสนับสนุนจากกรมปาไม

ภาพ 3.12 เตาอิวาเตะ ที่ อบต.อูโลกใหการ
สนับสนุน ปจจุบันมีเกษตรกรบางรายใชเผาถาน
เพื่อจําหนายในชุมชน

อยางไรก็ดี แมวา โครงการฯ จะมีขอจํากัดในการการยกระดับจากการเผาถานเพื่อ
จําหนายในชุมชน ใหเปนการเผาถานเชิงพาณิชย เกษตรกรในพื้นที่ตั้งขอสังเกตไวอยางนาสนใจ
วา การที่เกษตรกรทําการเผาถานเพื่อการพาณิชยนั้น แมจะเปนความพยายามในการลดการใช
พลังงานจากฟอสซิล แตในทางกลับกัน ก็เปนการเรงรัดใหมีการใชทรัพยากรไมอยางสิ้นเปลือง
มากขึ้น ดังนั้น การจํากัดการขยายตัวของการเผาถานเพื่อการพาณิชย แตสงเสริมใหมีการเผา
ถานรายยอย เพื่อการจําหนายในชุมชน นาจะสอดคลองกับวัตถุประสงคกับโครงการในการ
จัดการทรัพยากรไมอยางมีประสิทธิภาพไดมากกวา
3.3.3 ผูประกอบการปนเตา
สําหรับการสงเสริมอาชีพในกลุมผูประกอบการปนเตา โครงการฯ ไดสงเสริมใหมีการ
ปนเตาประสิทธิภาพสูงจัดจําหนาย โดยจากการประเมินและติดตามผล พบวา ในปจจุบัน มี
ผูประกอบการเพียง 2 ราย ที่ยังมีการปนเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงจัดจําหนายอยูที่จังหวัด
สุรินทร และจังหวัดรอยเอ็ด
ในจังหวัดสุรินทร โครงการฯ ไดสงเสริมใหมีการปนเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงใน 2
ราย รายแรกเปนผูประกอบการเอกชน ซึ่งเคยปนหมอเตาจัดจําหนายมากอน และอีกรายหนึ่ง
เปนการสนับสนุนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลอูโลก สําหรับกรณีหลังนี้ นาสนใจวา ไดรับ
การสนับสนุนจากองคการบริหารสวนทองถิ่นอยางมาก โดยมีการจัดงบประมาณสนับสนุนการ
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ฝกอบรม และการสรางโรงเรือนสําหรับการผลิตเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงในพื้นที่ดวย อยางไร
ก็ดี เปนเรื่องนาเสียดายวา ในปจจุบัน ไมมีการปนเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงในตําบลอูโลกแลว
โดยรองนายก อบต.อูโลก ใหเหตุผลวา เปนเพราะในพื้นที่ ไมมีดินที่เหมาะสมสําหรับการปน
เตาหุงตมประสิทธิภาพสูง เมื่อนํามาเผาแลว เตาแตก ไมมีคุณภาพ ทําใหไมมีใครสนใจปนเตา
ตอ และเตาเผาเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงที่ อบต. จัดสรางไว กลายเปนเตาราง ที่มีเกษตรกร
บางรายหันมาใชเผาถานขายในชุมชน

ภาพ 3.13 โรงเรือนเผาถาน และเตาเผา
เตาหุงตมประสิทธิภาพสูง ของ อบต.อูโลก

ภาพ 3.14 เตาเผาเตาหุงตมประสิทธิภาพ
สูงของ อบต.อูโลก ที่ไมไดใชประโยชน

สําหรับผูประกอบการปนเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงในจังหวัดสุรินทรที่ยังคงปนเตา
จําหนายอยูนั้น อยูในตําบลตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร ดําเนินการในลักษณะธุรกิจในครอบครัว
ที่มีการจางแรงงานเพิ่มเติมในฤดูวางจากการทํานา ในปจจุบันนอกจากจัดจําหนายเตาหุงตม
ประสิทธิภาพสูงไปทั่วประเทศแลว เจาของกิจการ (คุณบุญชู ฉ่ําชื่นใจ) ยังรับเปนวิทยากร
ถายทอดความรูเรื่องการปนเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงไปทั่วประเทศอีกดวย
กลาวไดวา ผูประกอบการปนเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงตําบลตระแสง มีความสามารถ
ในการผลิตเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงจัดจําหนาย และถายทอดองคความรูใหคนอื่นๆ ได แตยัง
มีขอจํากัดในการพัฒนาคุณภาพการผลิต หรือรูปแบบผลิตภัณฑ จากภาพ 3.16 จะเห็นไดวา
การเจาะรังผึ้ ง ยั งตองใชแรงงานคนเปนหลักอยู ซึ่งคุณ บุญ ชู ฉ่ําชื่นใจ ใหขอมูลวา ปจ จุบัน
นอกจากตัวเขาแลว มีเพียงหญิงสาวคนนี้เทานั้นที่เจาะรังผึ้งได และยังไมสามารถพัฒนาวิธีการ
เจาะรังผึ้งที่มีประสิทธิภาพกวานี้ไดอีก

ภาพ 3.15-3.16 การปนเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงที่บานคุณบุญชู ฉ่ําชื่นใจ ตําบลตระแสง จ.สุรินทร
จะเห็นไดวา การเจาะรังผึ้งยังตองใชแรงงานคนเปน33หลัก

ลักษณะเชนนี้ แตกตางกับผูประกอบการปนเตาหุงตมประสิทธิภาพสูง ที่ อ.เกษตรวิสัย
จ.รอยเอ็ด (คุณนําพล เผาพล) ซึ่งมีพื้นฐานเดิมเปนเกษตรกร และชาง (กอสราง) คุณนําพล
เข า ร ว มโครงการจากการร ว มทํ า แผนพลั ง งานชุ ม ชน และการอบรมการเผาถ า นอย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง (เตาถั ง 200 ลิ ต ร) โดยที่ ไ ม ไ ด มี พื้ น ฐานการป น เตามาก อ น ต อ มาเมื่ อ
โครงการสงเสริมใหมีการปนเตาประสิทธิภาพสูงเพื่อการพาณิชย คุณนําพลจึงเขารวมโครงการ
และในปจจุบัน นอกจากคุณนําพล จะปนเผาหุงตมประสิทธิภาพสูงจัดจําหนายทั่วประเทศ และ
เปนวิทยากรใหความรูเรื่องการปนเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงแลว คุณนําพล ยังสามารถผลิต
ตนแบบเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงใหกับเครือขาย และพัฒนาวิธีการผลิตเตาหุงตมประสิทธิภาพ
สูง โดยเฉพาะการทําแบบพิมพ รังผึ้ง และการพยายามพัฒนารูปแบบ ขนาดของเตาหุงตม
ประสิทธิภาพสูงใหสอดคลองกับความตองการของตลาดดวย

ภาพ 3.17-3.18 พิมพสําหรับทํารังผึ้งของเตาหุงตมประสิทธิภาพสูง ของคุณนําพล จ.รอยเอ็ด

ภาพ 3.19-3.20 เตาหุงตมประสิทธิภาพสูงหลายขนาด หลายแบบ และแบบพิมพสําหรับเตาหุงตม
ประสิทธิภาพสูง ของคุณนําพล จ.รอยเอ็ด

นอกจากจะเปนผูผลิตเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงแลว บานคุณนําพล ยังเปนแหลงเรียนรู
การปนเตาหุงตมประสิทธิภาพสูง ที่บรรดาเครือขายของโครงการจากจังหวัดอื่นๆ ไปเรียนรูการ
ปนเตาดวย โดยสมาชิกเครือขายที่ไปเรียนรู ไดแก คุณสุเวช เนาวโนนทอง จาก อ.ภูเวียง จ.
ขอนแกน และคุณสํารวย กั้นกลาง (และผูใหญแล วรโคกสูง) จากบานถนนโพธิ์ จ.นครราชสีมา
อยางไรก็ดี จากการติดตามผลพบวา ในกรณีของคุณสุเวช เนาวโนนทอง หลังจากไป
เรียนรูวิธีการปนเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงแลว ไมไดนํามาประกอบการเชิงพาณิชย มีเพียงการ
ผลิตไวใชในครัวเรือนเทานั้น ในขณะที่ คุณสํารวย กั้นกลาง และผูใหญแล วรโคกสูง สามารถ
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ประกอบการเชิงพาณิชยได แตในปจจุบัน นาเสียดายวา การปนเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงไดยุติ
ชั่วคราว เนื่องมาจากเตาเผาชํารุด และผูใหญแล วรโคกสูง ไดนําเอาแบบพิมพของเตาหุงตม
ประสิทธิภาพสูง มาหลอดวยซีเมนต และนําไปจําหนาย โดยผูใหญแล ใหความเห็นวา แมวาเตา
ซีเมนตที่หลอขึ้นมาจะมีประสิทธิภาพไมเทากับเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงแบบเดิม แตก็มีขอดีที่
สามารถผลิต และจําหนายไดเร็ว และมีราคาถูกกวาเตาแบบเดิม
แมวา การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเตาหุงตมของผูใหญแล วรโคกสูง อาจไมเปนผลดีตอ
การสงเสริมแนวคิดการใชถานและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพเทาใดนัก แตวาความพยายาม
ของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยน ประยุกตใหสามารถใชเทคโนโลยีเหลานี้ไดสะดวกขึ้นใน ราคา
ถูกกวาเดิม ซึ่งในอนาคต อาจจะมีความจําเปนตองไปชวยพัฒนาใหผลิตภัณฑเหลานี้สามารถใช
พลังงานใหมีประสิทธิภาพไดมากขึ้น

ภาพ 3.21 เตาเผาเตาหุงตมประสิทธิภาพ
สูงที่ชํารุด ที่บานถนนโพธิ์ อ.โนนสูง

ภาพ 3.22 เตาซีเมนตที่ปรับจากแบบพิมพ
ของเตาหุงตมประสิทธิภาพสูง

3.3.4 กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา
ดังที่กลาวไวในตารางที่ 1-1 (บทที่ 1) ประเด็นประเมินผลผลิตของกิจกรรมการวิจัย
และพัฒนา คือ ผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และจากการติดตามประเมินผล พบวา
กิจกรรมดังกลาวมีผลลัพธ เปนงานวิจัยที่มีคุณภาพ 3 ชิ้น จากที่ตั้งไว 5 ชิ้นไดแก
1. ผลการศึ ก ษาค า การนํ า ความร อ นของดิ น ป น เตาหุ ง ต ม ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ซึ่ ง มี
การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของดินจากหลายแหลง โดยเฉพาะดินจากบานถนน
โพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ถือเปนดินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
2. ผลการศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของเตาเผาถานอิวาเตะ
3. ผลการศึกษาการใชน้ําสมควันไมในระบบเกษตรกรรมอินทรีย
4. รายงานความกาวหนา“ผลการศึกษาและประเมินสถานภาพของผูประกอบอาชีพ
ของผูประกอบการเผาถาน ผูประกอบอาชีพปนเตาระดับอําเภอ และผูประกอบ
อาชีพปนหมอดินเผาระดับหมูบาน”
5. การวิจัยเตาเผาถานระดับครัวเรือนขนาดถัง 200 ลิตร” - ไมมีรายงานการวิจัย
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อยางไรก็ดี จากงานวิจัย 3 เรื่องที่เสร็จสิ้นขางตน เปนที่นาเสียดายวา มีงานวิจัยเพียง 1
ชิ้นจาก 3 ชิ้นที่ไดรับการเผยแพร คือ การศึกษาการใชน้ําสมควันไมในระบบเกษตรกรรม
อินทรีย ที่มีการเผยแพรผานการสัมมนาวิชาการเรื่องการใชน้ําสมควันไมในเกษตรอินทรีย
รวมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และคณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน และการผลิตสื่อเผยแพรของสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม (หนังสือและ
วีดีทัศน) เทานั้น ในขณะที่ผลการศึกษาคาการนําความรอนของดินปนเตาหุงตมประสิทธิภาพ
สู ง และการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของเตาเผาถ า นอิ ว าเตะไม ไ ด รั บ การเผยแพร
เทาที่ควร ดังจะเห็นไดจากกรณีตัวอยาง 2 กรณี ไดแก
กรณีที่ 1 การที่เกษตรกรในพื้นที่ ต.ถนนโพธิ์ ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีดินที่มีประสิทธิภาพสูง
ที่สุด สําหรับการปนเตาหุงตมประสิทธิภาพสูง กลับเลือกที่จะใชปูนซีเมนตที่ผสมแลวที่มีคา
สัมประสิทธิ์มากวาใชหลอเตาหุงตมประสิทธิภาพสูง
กรณี ที่ 2 การพั ฒ นาเตาอิ ว าเตะ ไม ไ ด รั บ ความสนใจจากเกษตรกรในโครงการ
เทาที่ควร ดังจะเห็นไดวา แมวาเกษตรกรตําบลอูโลกจะมีเตาอิวาเตะที่ อบต.จัดสรางไวให แตก็
ไมมีการใชประโยชนเทาที่ควร หรือผูประกอบการเผาถานเพื่อการพาณิชยในโครงการเลือกที่จะ
ใชเตาโดม ที่ไดรับการสงเสริมจากกรมปาไม มากกวาจะใชเตาอิวาเตะ ที่เขาเห็นวา มีตนทุนสูง
แตมีประสิทธิภาพต่ํากวาเตาโดม1
เพื่ อ ให ผ ลลั พ ธ จ ากกิ จ กรรมการวิ จั ย และพั ฒ นาเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด โครงการฯ
จําเปนตองเผยแพรผลการศึกษาผานกิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารใหมากขึ้น เพื่อใหงานวิจัย
และพัฒนาเกิดประโยชนในการสงเสริมใหเกิดการใชไมอยางมีประสิทธิภาพ อันจะเปนการ
ประหยัดพลังงานในอนาคต
3.4 สรุปผลการประเมิน
จากผลผลิตของโครงการขางตน จะเห็นไดวา ทุกองคประกอบของโครงการสามารถ
บรรลุ ผ ลลั พ ธ และผลกระทบตามวั ต ถุ ป ระสงค ไ ด เ ป น อย า งดี โดยเฉพาะในกิ จ กรรมตาม
วัตถุประสงคที่ 1, 2 และ 4 ไดแก
(1) กิจกรรมการสงเสริมการผลิตถานไมใหมีประสิทธิภาพ และกิจกรรมการใช
ประโยชนจากถานไมทั้งการใชเพื่อเปนเชื้อเพลิงและการใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ
(2) กิจกรรมการสงเสริมการใชและพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนผลพลอยไดจากการเผาถาน
เชน น้ําสมควันไมใหเกิดประโยชนทางการเกษตรและสิ่งแวดลอม
และ (4) กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสาร วัดผลผลิตของโครงการโดยพิจารณา
เปรียบเทียบกับเปาหมายในการผลิต และเผยแพรสื่อ
ดังจะเห็นไดจากการขยายตัวของการเผาถานดวยถัง 200 ลิตร และการใชน้ําสมควัน
ไมของเกษตรกรในพื้นที่เปาหมายทั้ง 5 จังหวัด (รายละเอียดโปรดดูใน 3.3.1) สวนกิจกรรม
การสงเสริมอาชีพกับผูประกอบการ (ปนเตา และเผาถาน) แมจะไดมีกลุมผูประกอบการเขา
1

คุณนําพล เผาผล, สัมภาษณ, 12 ธันวาคม 2550.
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รวมโครงการจํานวนนอย แตการที่ผูเขารวมโครงการก็สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ จนสามารถ
นํามาจําหนายในเชิงพาณิชยได และที่สําคัญ การที่ผูประกอบการดังกลาวสามารถยกระดับ
ตนเอง จนสามารถเป น วิ ท ยากรถ า ยทอดองค ค วามรู ก ารเผาถ า น และการป น เตาหุ ง ต ม
ประสิทธิภาพสูงใหกับคนอื่นๆ โดยเชื่อมโยงกับองคความรูดานพลังงานที่เกี่ยวของไดนั้น ถือ
เปนผลกระทบที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งของโครงการ
และสํ า หรั บกิจ กรรมการวิจั ย และพั ฒนา (ตามวั ต ถุป ระสงคที่ 3) ซึ่ งเห็นผลลัพธ ที่
ชัดเจนจากผลการวิจัยที่เสร็จสิ้นเพียง 3 เรื่อง จาก 5 เรื่อง และก็เปนที่นาเสียดายวา ผลลัพธ
จากงานวิจัยและพัฒนาไมสามารถสงผลกระทบตอกิจกรรมอื่นๆ ของโครงการไดมากนัก ที่เปน
เชนนี้ สวนหนึ่งยอมเปนผลมาจากวัตถุประสงคที่จํากัดของกิจกรรมการวิจัยและพัฒนานั่นเอง
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บทที่ 4
ผลกระทบจากโครงการ
4.1 บทนํา
ถาเนื้อหาในบทที่ 3 เปนผลลัพธ ตามเปาหมายของโครงการ เนื้อหาในบทนี้จะเปน
เรื่องของผลกระทบหรือผลพลอยไดจากการทํากิจกรรมในโครงการ ซึ่งปรากฏผลใน 3 ดาน
ดังนี้
1. ผลกระทบในดานการสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรปาไมชุมชนใหยั่งยืน และลดการ
บริโภคพลังงานสิ้นเปลืองในพื้นที่เปาหมาย
2. ผลพลอยไดอื่นๆ ไดแก การพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการเปนวิทยากร
ที่เชื่อมโยงพลังงานกับชีวิตประจําวันได การพัฒนาผลิตภัณฑจากถาน (ถานอัดแทง
ถานสวยงาม) ผลพลอยไดจากถานในการเกษตรและเกษตรอินทรีย (ปุยหมั ก
น้ําสมควันไม) และผลพลอยไดจากการสงเสริมการเผาถานในกิจกรรมงานพัฒนา
(NET) กิจกรรมอนุรักษ (สมาคมเพื่อนภู) กิจกรรมการศึกษา (โรงเรียน) การคา
เปนตน
3. การปรับเปลี่ยนความหมายของกิจกรรมเผาถาน ในฐานะสาเหตุของการทําลาย
ทรัพยากรมาเปนการเผาถานเพื่อการอนุรักษ
ผลกระทบแตละดานมีรายละเอียดดังนี้
4.2 ผลกระทบในการสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรปาไมในชุมชนอยางยั่งยืน
การประเมินผลกระทบดานการสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรปาไมในชุมชนอยางยั่งยืน
พิจารณาจาก
(1) การเปรี ย บเที ย บวั ต ถุ ดิ บ ในการเผาถ า นระหว า งกลุ ม ตั ว อย า งที่ ยั ง คงเผาถ า น
แบบเดิมและกลุมตัวอยางที่เผาถานดวยเตาถัง 200 ลิตร
(2) ทัศนะของกลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการกับสภาพตนไม ปาไมในชุมชน
จากการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ เปรียบเทียบวัตถุดิบในการเผาถานของกลุมตัวอยาง 2
กลุม คือ กลุมที่เผาถานแบบดั้งเดิม (เตาผี) และกลุมที่เผาถานดวยถัง 200 ลิตรแลวพบวา
กลุมตัวอยางที่เผาถานดวยถัง 200 ลิตร มีการใชไมในครัวเรือนของตนเอง (ไมจากหัวไร ปลาย
นา) และเศษไมจากการตัดแตงกิ่งไมมาเผาถานมากกวากลุมตัวอยางที่ยังคงเผาถานแบบทั่วไป
(รายละเอี ย ดดั ง ตาราง 4.2) ที่ เ ป น เช น นี้ เนื่ อ งจากเตาเผาถ า นแบบถั ง 200 ลิ ต ร มี
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ประสิทธิภาพในการเผาถานมากกวาเตาเผาถานแบบเดิม โดยสามารถเผากิ่งไม เศษไมขนาด
เล็กใหเปนถานที่มีประสิทธิภาพสูงได
ตาราง 4.1 เปรียบเทียบวัตถุดิบในการเผาถาน
วัตถุดิบ

ปาไม ตนไมในชุมชน
ไมจากสวน ไร นา
เศษไม กิ่งไมจากการตัด
แตงกิ่งไมภายในบาน
ชุมชน
ไมจากนอกชุมชน
แหลงอื่นๆ

การเผาถานแบบทั่วไป (156)
จํานวน
28
134
68

รอยละ
17.9
85.5
43.6

1
1

0.6
0.6

การเผาถานแบบถัง 200 ลิตร
(183)
จํานวน
รอยละ
6.0
11
85.8
157
83.1
152

4
35

2.2
19.1

และเมื่อศึกษาทัศนะของกลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการ (เขารวมอบรม) ตอสภาพ
ตนไม ปาไมในชุมชน พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 42.7 เห็นวาประชาชนในชุมชนเริ่มตื่นตัว
ดูแลตนไม ปาไมในชุมชนมากขึ้น และรอยละ 47.1 เห็นวา มีการจัดการและใหความรวมมือใน
การดูแลตนไม ปาไมมากขึ้น (รายละเอียดดูในตาราง 4.2)
ตาราง 4.2 สภาพตนไม ปาไมในชุมชนหรือบริเวณใกลเคียงในทัศนะของกลุมตัวอยาง หลังจาก
เขารวมโครงการผลิตถานไมอยางมีประสิทธิภาพ (n = 157)
สภาพตนไม ปาไมในชุมชน
เหมือนเดิม
ประชาชนเริ่มตื่นตัวในการดูแลตนไม ปาไมมากขึ้น
มีความขัดแยงและแยงชิงตนไม ปาไม
มีการจัดการและใหความรวมมือในการดูแลตนไม ปาไม
อื่นๆ

จํานวน
36
67
1
74
2

รอยละ
22.9
42.7
0.6
47.1
1.3

ขอมูลขางตน ชี้ใหเห็นผลกระทบจากการดําเนินงานในการใชพลังงานจากไมอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในระดับครัวเรือน ซึ่งสงผลตอสภาพทรัพยากรปาไมในชุมชน
นอกจากนี้ เมื่ อพิจ ารณาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเผาถ านของกลุม
ตัวอยางแลว พบวา กลุมตัวอยางที่ยังเผาถานแบบดั้งเดิม (n=140) จํานวน 111 ราย คิดเปน
รอยละ 79.3 คิดจะเปลี่ยนมาเผาถานแบบถัง 200 ลิตร ในขณะที่มีกลุมตัวอยางที่เผาถานดวย
ถัง 200 ลิตร (n=151) เพียง 5 ราย คิดเปนรอยละ 2.7 คิดจะกลับไปเผาถานแบบเดิม โดยมี
สาเหตุหลักเนื่องจากถังมีราคาแพง ไมคงทน ตนทุนคาถังราคาสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการ
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เก็บขอมูลเชิงคุณภาพที่พบวา เกษตรกรที่เคยผลิตถานดวยเตาถัง 200 ลิตร จํานวนหนึ่งที่
เปลี่ยนไปเผาถานแบบดั้งเดิม เนื่องจากวัสดุอุปกรณชํารุดทรุดโทรม และไมมีการซอมแซมดวย
แนวโน ม ดั ง กล า ว ชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง ความสามารถในการขยายผลของโครงการ อั น จะ
กอใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตดวย
4.3 ผลพลอยไดจากการสงเสริมการเผาถานอยางมีประสิทธิภาพและการใชน้ําสมควันไม
จากการติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการ พบว า นอกจากโครงการจะได ผ ลผลิ ต ตาม
วัตถุประสงคขางตนแลว กิจกรรมการสงเสริมการเผาถานอยางมีประสิทธิภาพและการใชน้ําสม
ควันไมในพื้นที่เปาหมายยังมีสรางผลพลอยไดที่สําคัญดังนี้
1. การพัฒนาวิทยากรทองถิ่น
จากการอบรมเพื่อสงเสริมใหผลิตถานดวยเตาถัง 200 ลิตร ของโครงการ นอกจากเปน
การขยายจํานวนผูใชเตาถัง 200 ลิตรแลว ยังกอใหเกิดวิทยากรทองถิ่นที่มีความสามารถในการ
ถายทอดองคความรูเรื่องการเผาถานดวยเตาถัง 200 ลิตร ที่สามารถเชื่อมโยงความรูเรื่องการ
ประหยัดพลังงาน และการใชพลังงานในชีวิตประจําวันไดชัดเจน เชน
- คุณปยะทัศน ทัศนิยม สามารถเชื่อมโยงการเผาถานดวยเตาถัง 200 ลิตร กับ
กิจกรรมเกษตรอินทรียได คุณปยะทัศนระบุถึงความแตกตางระหวางการถายทอดความรูของ
โครงการ กับองคกรอื่นๆ ดังนี้
“...หนวยงาน องคกรอื่นที่เขามา ไมไดใหความสําคัญเรื่องพื้นฐานจิตใจ แนวคิด แตจะเนน
เรื่องเทคนิค แตอาศรมใหความสําคัญเรื่องแนวคิด สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ กอนเรื่อง
อื่น...”2

ปจจุบันบานคุณปยะทัศน ทัศนิยมเปนศูนยเรียนรูเกษตรอินทรีย เตาเผาถานและน้ําสม
ควันไม ที่เผยแพร การใชน้ําสมควันไมในการเกษตรอินทรียกับพืชเมืองหนาว ทั้งยังมีการ
ทดลองใชน้ําสมควันไมกับการปลูกมะนาวใหออกผลนอกฤดูกาลดวย

ภาพ 4.1-4.2 ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียที่บานคุณปยะทัศน ทัศนิยม ที่ไมเพียงแตใหความรูเรื่องการเผา
ถานแบบมีประสิทธิภาพสูง แตสามารถใหความรูเรื่องการใชน้ําสมควันไมในกิจกรรมเกษตรอินทรียดวย
2

คุณปยะทัศน ทัศนิยม, สัมภาษณ, 10 ธันวาคม 2550
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- คุณนําพล เผาผล (ภาพ 4.3) นอกจากจะเปนวิทยากรเรื่องการเผาถานดวยถัง
200 ลิตรแลว ยังเปนผูถายทอดองคความรูเรื่องการปนเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงที่สามารถ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑแบบตางๆ ดวย และเปนที่นาสังเกตวา คุณนําพลไมเพียงแตเปนผูนํา
การใชพลังงานถานไมและเตาหุงตมแบบมีประสิทธิภาพสูง แตคุณนําพล ยังเปนผูนําการใช
พลังงานทดแทน โดยเฉพาะการทําไบโอดีเซลใชในชีวิตประจําวันดวย

ภาพ 4.3
คุณนําพล เผาพล

ภาพ 4.4
คุณสุเวช เนาวโนนทอง

ภาพ 4.5
คุณบุญชู ฉ่ําชื่นใจ

ภาพ 4.6
คุณปยะพร ผองศรี

- คุณสุเวช เนาวโนนทอง (ภาพ 4.4) เปนวิทยากรที่สามารถถายทอดองคความรู
เรื่องการเผาถาน และเกษตรอินทรีย จนไดรับการยกยองใหเปนครูภูมิปญญาไทย ปจจุบัน
นอกจากเปนวิทยากรถายทอดองคความรูแลว คุณสุเวช ยังผลิตปุยหมักน้ําสมควันไมจําหนาย
ในพื้นที่ดวย
นอกจากคุณปยะทัศน ทัศนิยม คุณนําผล เผาพล และคุณสุเวช เนาวโนนทองแลว ยังมี
วิทยากรที่มีความสามารถอีกจํานวนมาก เชน คุณบุญชู ฉ่ําชื่นใจ (ภาพ 4.5) เปนวิทยากร
ถายทอดความรูเรื่องการปนเตาที่ จ.สุรินทร คุณปยะพร ผองศรี (ภาพ 4.6) เปนวิทยากร
ถายทอดการเผาถานดวยถัง 200 ลิตรที่ จ.อุบลราชธานี และคุณสํารวย กั้นกลาง ที่นอกจากจะ
เปนวิทยากรแลว ยังจําหนายเตาถัง 200 ลิตร และดัดแปลงเตาถัง 200 ลิตรใหใหสะดวกมาก
ขึ้นดวย
2. ความสามารถในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑจากถาน
ผลิตผลที่สําคัญคือการเผาถานแบบสวยงาม เพื่อการตกแตง/ดับกลิ่น การที่เตาเผา
ถานแบบถัง 200 ลิตร มีประสิทธิภาพในการเผาวัสดุขนาดเล็กที่มีความชื้นโดยยังคงรูปได
เกษตรกรจํานวนหนึ่งจึงหันมาเผาถานแบบสวยงาม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการตกแตง/ดับกลิ่น
จําหนาย โดยผูผลิตถานเพื่อการตกแตงที่สําคัญอยูที่ จ.นครราชสีมาและ จ.สุรินทร
นอกจากนี้ยังมีความพยายามในการประยุกตเผาถานแบบอัดแทงของคุณสุเวช เนาว
โนนทอง ที่ จ.ขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประโยชนจากเศษถาน เพื่อขายถานใหกับราน
หมูยางที่กําลังขยายตัวอยางมากดวย
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ภาพ 4.7-4.8 ความพยายามในการพัฒนาผลิตภัณฑถานเพื่อใชในการตกแตง/ดับกลิ่น

ภาพ 4.9-4.10 ความพยายามในการพัฒนาถานอัดแทงเพื่อการพาณิชยของคุณสุเวช เนาวโนนทอง

3. การใชผลพลอยไดจากถานในกิจกรรมเกษตรอินทรีย
กิจกรรมเกษตรอินทรียเปนกิจกรรมสําคัญที่ทําใหการเผาถานอยางมีประสิทธิภาพสูง
ขยายตัวไปอยางมาก โดยจากการติดตามผลเชิงคุณภาพในพื้นที่พบวา เกษตรกรจํานวนหนึ่งทํา
การเผาถานดวยเตาถัง 200 ลิตรโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการใชน้ําสมควันไมในการเกษตรเปน
หลัก และจากการสัมภาษณเกษตรกรในพื้นที่ พบวา น้ําสมควันไมมีคุณสมบัติที่สําคัญในการไล
แมลงทั้งในพืชและสัตวไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากการติดตามผลในพื้นที่พบวา นอกจากมีการใชน้ําสมควันไมเพื่อการบํารุงดิน ไล
แมลงกับพืช/สัตวโดยตรงแลว ยังมีการใชน้ําสมควันไมเปนสวนผสมของปุยหมัก โดยทําเปนปุย
หมักน้ําสมควันไม เพื่อการพาณิชยอีกดวย

ภาพ 4-11 ผักเมืองหนาวที่ไดรับน้ําสม
ควันไมที่บานคุณปยะทัศน ทัศนิยม
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ภาพ 4-12 ปุยหมักที่ใชน้ําสมควันไมเปน
สวนผสมที่บานคุณสุเวช เนาวโนนทอง

4. ความเชื่อมโยงของการสงเสริมการเผาถานดวยเตา 200 ลิตรกับกิจกรรม
อื่นๆ
จากการติ ด ตามผลการส ง เสริ ม การเผาถ า นดว ยเตา 200 ลิ ต รในโครงการ พบว า
นอกจากเครื อ ข า ยจะส ง เสริ ม กิ จ กรรมการเผาถ า นด ว ยเตา 200 ลิ ต ร ในกิ จ กรรมที่ มี
วัตถุประสงคเพื่อการสงเสริมการใชทรัพยากรไมใหมีประสิทธิภาพ และการประหยัดพลังงาน
แลว ยังมีการสงเสริมการเผาถานควบคูไปกับกิจกรรมอื่นๆ ดวย เชน
- กิ จ กรรมการเผาถ า นกั บ การศึ ก ษา นอกจากการส ง เสริ ม การเผาถ า นในกลุ ม
เกษตรกรแลว ยังมีการใชกิจกรรมการเผาถานในการเรียนการสอนในโรงเรียนในพื้นที่ดวย โดย
โรงเรียนวัดสระจระเข ใหวิทยากรชุมชน เปนผูถายทอดวิธีการเผาถานดวยเตาถัง 200 ลิตร
ใหกับนักเรียนในโรงเรียน ในฐานะที่เปนหลักสูตรทองถิ่น ซึ่งนอกจากนักเรียนจะไดเรียนรูเรื่อง
การใชพลังงานแลว ยังสามารถขายถานเพื่อนํามาเปนรายไดของโรงเรียนดวย3
- กิจกรรมเผาถานกับงานพัฒนา จากประสบการณการดําเนินงานของมูลนิธิพัฒนา
อีสาน ที่ผสมผสานกิจกรรมการสงเสริมการเผาถานดวยเตาถัง 200 ลิตร กับกิจกรรมการ
พัฒนา ของมูลนิธิ โดยเจาหนาที่มูลนิธิพัฒนาอีสานมีความเห็นตอประเด็นดังกลาวดังนี้
“..งานถานของอาศรมพลังงาน กับงานของ NET สอดคลองกัน เพราะเปนการชวยเหลือ
ดานเศรษฐกิจและการเรียนรูของชาวบาน เปนการใชประโยชนจากทรัพยากรของชุมชนอยางมี
ประสิทธิภาพ...”4

ความสอดคล อ งในวั ต ถุ ป ระสงค ข องกิ จ กรรมการส ง เสริ ม การเผาถ า นอย า งมี
ประสิ ท ธิ ภาพกั บกิจ กรรมขา งต น จึ งเป นป จ จัย สํา คั ญ ที่ ทํา ใหโ ครงการขยายตัวไปพรอมกับ
กิจกรรมพัฒนาอื่นๆ ได
- กิจกรรมเผาถานกับการอนุรักษ จากประสบการณการสงเสริมการเผาถานของ
สมาคมเพื่อนภู จ.ขอนแกน ที่พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวบานในการเผาถานจาก
เศษไม การตัดแตงกิ่งไม ทําใหมีการอนุรักษปาไมในพื้นที่มากขึ้น และสมาคมเพื่อนภูทํางาน
ประสบความสําเร็จจนกระทั่งไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียวดวย
นอกจาก การขยายตัวของการเผาถานดวยเตาถัง 200 ลิตรกับกิจกรรมตางๆ ขางตน
แลว ยังพบวา ในหลายพื้นที่ กิจกรรมเผาถานยังไดรับความสนใจจากองคการบริหารสวนตําบล
เช น ต.ท า หลวง โนนกาเล็ น จ.อุ บ ลราชธานี ต.อู โ ลก อ.เมื อ ง จ.สุ ริ น ทร ความสนใจของ
สํ า นั ก งานสร า งเสริ ม ระบบสุ ข ภาพ (สสส.) สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.)
สํานักงานพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) และหนวยงานราชการอื่นๆ ตอกิจกรรมเผาถานในถื้นที่
ดวย และจะเห็นไดวา มีการผสมผสานกิจกรรมการเผาถานไปกับกิจกรรมอื่นๆ เชน กิจกรรม
รวมพลคนขาวจี่ ใน จ.อุบลราชธานี

3

อ.ปฐมเกียรติ ไชยคํา, สัมภาษณ, 14 ธันวาคม 2550
4 คุณเพียรสิน, สัมภาษณ, 11 ธันวาคม 2550.
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ในด า นหนึ่ ง ความสนใจของหน ว ยงานต า งๆ ต อ กิ จ กรรมการเผาถ า นแบบมี
ประสิทธิภาพสูง ยอมแสดงถึงความสามารถในการขยายผลของโครงการ แตอีกดานหนึ่ง ความ
สนใจของหนวยงานเหลานี้เอง ก็เปนปจจัยที่ กอใหเกิดการขยายผลโครงการอยางยั่งยืนใน
อนาคตดวย
4.4 การปรั บ เปลี่ ย นความหมายของกิ จ กรรมเผาถ า น ในฐานะสาเหตุ ข องการทํ า ลาย
ทรัพยากรมาเปนการเผาถานเพื่อการอนุรักษ
นอกจากกิจกรรมการสงเสริมการเผาถานอยางมีประสิทธิภาพ และการใชน้ําสมควันไม
ในโครงการจะกอใหเกิดการลดการใชพลังงานจากฟอสซิล และมีการใชทรัพยากรไมในชุมชน
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันเปนการชวยเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจแลว คุณูปการที่สําคัญยิ่ง
อีกประการหนึ่ง คือ ความสําเร็จของโครงการ ในการสรางความหมายใหมใหกับการเผาถาน
จากการเผาถานในฐานะสาเหตุของการทําลายทรัพยากรปาไม มาเปนการเผาถานเพื่อการ
อนุรักษ5 โดยจะเห็นไดชัดเจนจากการใหความหมายตอกิจกรรมเผาถานของผูเขารวมโครงการ
ซึ่งนาสนใจวา ไมมีใครกลาวถึงการเผาถานในฐานะตนเหตุของการตัดไมทําลายปาอีก เพราะ
การเผาถานดวยเตาถัง 200 ลิตรนั้น สามารถเผาถานไดจากเศษไม กิ่งไมขนาดเล็กๆ ตางจาก
การเผาถานแบบดั้งเดิม การเผาถานดวยเตาถัง 200 ลิตร จึงกลายเปนสัญลักษณของการใช
ทรัพยากรกรปาไมอยางมีประสิทธิภาพ หรืออีกนัยหนึ่ง เปนการเผาถานเพื่อการอนุรักษนั่นเอง
และการสรางความหมายใหมใหกับการเผาถานแบบดวยเตาถัง 200 ลิตรสามารถ
แสดงใหเห็นไดอยางเปนรูปธรรมไมวาจะเปนการใชไมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการลด
การใชพลังงานอยางอื่น อยางไรก็ดี ความหมายเชิงอนุรักษของกิจกรรมการเผาถานดวยเตาถัง
200 ลิตร คงจะไมยั่งยืน ถาผูเขารวมโครงการหรือเกษตรกรผูเผาถาน ไมนําไปใชในทางปฏิบัติ
หรือนําความหมายไปบิดเบือนเพื่อกอใหเกิดการทําลายทรัพยากรปาไมในอนาคต

5

ผศ.ชาญชัย ลิมปยากร, คํากลาวปดการสัมมนาเสนอผลการติดตามประเมินผลโครงการ, 8 กุมภาพันธ
2551.
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการประเมินและติดตามผล
จากการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการ สามารถสรุ ป ผลตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
โครงการไดวา การดําเนินงานของโครงการสวนใหญ บรรลุวัตถุประสงคระดับผลลัพธ และ
สามารถกอใหเกิดผลกระทบในการอนุรักษพลังงานอยางมาก ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลลัพธของกิจกรรม จากการติดตามและประเมินผลกิจกรรมพบวา กิจกรรมการ
สงเสริมการผลิตถานไมอยางมีประสิทธิภาพ และการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑที่ไดจากการ
เผาถาน โดยเฉพาะน้ําสมควันไม และกิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารในโครงการ ถือวา
บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยสามารถสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่ผลิตถาน รวมถึงใชประโยชน
จากน้ํ า ส ม ควั น ไม แ ละใช ท รั พ ยากรไม อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพมากขึ้ น ทั้ ง ยั ง ส ง เสริ ม ให มี ก าร
ประกอบอาชีพการปนเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงในเวลาเดียวกันดวย เชนเดียวกับกิจกรรมการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร ที่ไมเฉพาะเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ไดรับขอมูลและมีความรูเ รือ่ งเตา
ถัง 200 ลิตรและการใชน้ําสมควันไม นอกเหนือไปจากผู มาศึกษาดูงานที่อาศรมพลั งงาน
เกษตรกรที่ไมไดเขารวมโครงการในพื้นที่ก็ยังไดรับขอมูลขาวสารดังกลาวจากโครงการอีกดวย
แต กิ จ กรรมการวิ จั ย และพั ฒ นายั ง ไม บ รรลุ เ ป า หมายเสี ย ที เ ดี ย ว โดยพบว า มี ร าย
งานวิจัยฉบับสมบูรณเพียง 3 เรื่อง และมีรายงานความกาวหนาอีก 1 เรื่อง จากที่ตั้งไว 5 เรื่อง
2. ผลกระทบของกิจกรรม จากการติดตามประเมินผลพบวา กิจกรรมการสงเสริม
การผลิตถานไมอยางมีประสิทธิภาพ และการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑที่ไดจากการเผาถาน
โดยเฉพาะน้ําสมควันไม และกิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารในโครงการ ถือวาประสบ
ผลสําเร็ จ และสามารถก อให เกิดผลกระทบอยา งมาก ไมวาจะเปนผลกระทบในแงของการ
ประหยัดคาใชจายดานพลังงานในชุมชน การพัฒนาวิทยากรทองถิ่นที่มีความสามารถ การ
ขยายตัวของเตาเผาถาน 200 ลิตรนอกพื้นที่โครงการ ความสามารถในการติดตั้งองคความรูใน
ทองถิ่นจนกลายเปนศูนยเรียนรูระดับทองถิ่น ศูนยเรียนรูระดับจังหวัด และการตอยอด/ขยาย
ผลองคความรูในการเผาถานจากเครือขายและผูเขารวมโครงการจนกอใหเกิดผลิตภัณฑใหมๆ
จากถาน เปนตน
นอกจากนี้ ผลกระทบที่สําคัญของโครงการ คือ ความสามารถในการสรางความหมาย
ของการเผาถานเพื่อการอนุรักษใหเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการดวย
(รายละเอียดโปรดดูในตาราง 5.1)
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ตาราง 5.1 ผลผลิตรวมของโครงการ
กิจกรรม

ผลลัพธ

1. การสงเสริมการผลิต
ถานไมอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. การสงเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑที่ได
จากการเผาถาน

• จํานวนเกษตรกรที่เขารวม
โครงการ 5 จังหวัด 49 พื้นที่
24 ครั้ง รวม 781 คน
• กลุมตัวอยางที่ผานการอบรมใน
พื้นที่ที่ยังเผาถานดวยเตาถัง
200 ลิตรรอยละ 42.04
• กลุมตัวอยางรอยละ 66.82 ใช
น้ําสมควันไมเพือ่ การเกษตร
• ผูประกอบการปนเตาหุงตม
ประสิทธิภาพสูง 2 รายที่ยังคง
ผลิตเตาหุงตมประสิทธิภาพสูง

3. การเผยแพรขอมูล
ขาวสาร

•
•
•

•

•

ผลกระทบ

• จํานวนของเตาเผาถาน 200
ลิตรที่เพิ่มขึ้นเปน 1,802 เตา
จากเดิม 466 เตา (คิดเปนรอย
ละ 386.70) ชุมชนสามารถ
ประหยัดคาใชจายพลังงานได
ประมาณ 1,081,200 บาท/ป
• การขยายตัวของเตาเผาถาน
200 ลิตรนอกพื้นที่โครงการ
• วิทยากรการเผาถาน/การปนเตา
หุงตมประสิทธิภาพสูง
• การมีศูนยเรียนรูระดับทองถิ่น
• การตอยอด/ยกระดับกิจกรรม
การเผาถานเพือ่ การตกแตง
• การผลิตถานอัดแทง
• การนําน้ําสมควันไมไปทําปุย
หมัก
• การปรับเปลี่ยนความหมาย
ของการเผาถานเปนการเผา
ถานเพื่อการอนุรักษ
แผนพับแนะนําโครงการ
• อาศรมพลังงาน สมาคม
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกลายเปน
หนังสือคูมือเรื่องเตาเผาถาน
แหลงเรียนรู และแหลงอางอิง
200 ลิตร
ความรูเรื่องการเผาถาน 200
การใชพลังงานจากไมเพื่อ
ลิตร และการใชน้ําสมควันไม
พลังงานและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
• อาศรมพลังงานเปนแหลงเรียนรู
จํานวน 2,000 เลม
เรื่องพลังงานที่มีผูมาเยี่ยมชม
หนังสือคูมือเรื่องน้ําสมควันไม
มากกวา 21 องคกร และมีการ
การใชประโยชนในการเกษตร
จัดนิทรรศการ เปนวิทยากร
จํานวน 2,000 เลม
รวมกับหนวยงานอื่นอีกหลาย
วีซีดีคูมือการเผาถานจากเตาเผา
ครั้ง
ถาน 200 ลิตร
• ความสามารถขยายผลการ
เผยแพรขอมูลขาวสารไปยัง
เกษตรกรที่ไมไดรวมโครงการ
จนกระทั่งสามารถนําไปใช
ประโยชนได
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กิจกรรม
4. การวิจัยและพัฒนา
• เตาอิวาเตะ

• เตาเผาถานขนาดถัง
200 ลิตร
• วัสดุฉนวนความรอน
ราคาถูก
• การใชประโยชนจาก
น้ําสมควันไม
• การสํารวจ/ทดสอบ
ประสิทธิภาพของเตา
ถาน

ผลลัพธ

ผลกระทบ

• ผลการศึกษาปจจัยที่สงผล
• ไมสามารถประเมินได
ประสิทธิภาพในการเผาถานของ
เตาอิวาเตะ 3 ปจจัย
• ไมมีรายงานการวิจัย
• ไมสามารถประเมินได
• ผลการศึกษาคาการนําความ
รอนของดินปนเตาหุงตม
ประสิทธิภาพสูง
• ผลการศึกษาการใชน้ําสมควัน
ไมในระบบเกษตรกรรมอินทรีย
• มีเฉพาะรายงานความกาวหนา

• ไมสามารถประเมินได

• ไมสามารถประเมินได
• ไมสามารถประเมินได

5.2 ขอเสนอแนะเพื่อการขยายผลการดําเนินงานในอนาคต
แมวาผลการประเมินจะเห็นไดวา การดําเนินงานของโครงการสงเสริมการผลิตถานและ
การจัดการทรัพยากรไมอยางมีประสิทธิภาพสวนใหญ จะบรรลุวัตถุประสงคทั้งในระดับผลลัพธ
และผลกระทบ แตเพื่อใหการดําเนินงานของโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต คณะ
ผูติดตามประเมินผลมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะในภาพรวม
1.1 การเชื่ อ มโยงองค ป ระกอบการวิ จั ย และพั ฒ นากั บ องค ป ระกอบการ
ปฏิบัติการในพื้นที่ใหมากขึ้น จากการติดตามประเมินผลพบวา องคประกอบ 2 สวนหลักของ
โครงการ คือ องคประกอบการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเปนบทบาทหลักของสมาคมเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในฐานะที่เปนหนวยงานกลาง และองคประกอบการปฏิบัติการในพื้นที่ ซึ่งเปนความ
รับผิดชอบของคณะทํางานพลังงานยั่งยืนในจังหวัดเปาหมายขาดความเชื่อมโยง และไมมีการ
สนับสนุนซึ่งกันและกันเทาที่ควร
ดังนั้น เพื่อใหงานวิจัยจากหนวยงานกลางสามารถสนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที่ได
จําเปนตองออกแบบความเชื่อมโยงระหวางการดําเนินงานพื้นที่และการวิจัยและพัฒนาใหมาก
ขึ้น เชน การนําผลจากงานวิจัยและพัฒนามาใชประโยชนในการดําเนินงานเพื่อเผยแพรขอ มูล
ขาวสารในพื้นที่ ไมวาจะเปนเรื่องของคาการนําความรอนของดินปนเตาหุงตมประสิทธิภาพสูง
ผลการใชประโยชนจากน้ําสมควันไมในกิจกรรมเกษตรอินทรีย เพื่อใหองคความรูที่ไดจาก
งานวิจัยและพั ฒนาสามารถติดตั้งในพื้นที่ไดอยางแทจ ริง หรื ออีกนัยหนึ่งพื้ นที่ปฏิบัติการก็
สามารถเปนแหลงขอมูลในงานวิจัยและพัฒนาไดเชนเดียวกัน เชน การที่เกษตรกรพื้นบาน จ.
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สุรินทรใชน้ําสมควันไมที่ยังไมครบกําหนดกับผลิตผลทางการเกษตร ก็จําเปนตองมีการศึกษา
ใหเห็นผลดี ผลเสียอยางชัดเจน
1.2 การเชื่อมโยงบทบาทระหวางคณะทํางานจังหวัดกับ ชุมชน จากการติดตาม
ประเมินผลพบวา ในพื้นที่ที่คณะทํางานจังหวัดมีความเขมแข็ง มักจะมีปญหาวา การติดตั้งองค
ความรูระดับชุมชนออนแอ(นครราชสีมา/สุรินทร) และในทางกลับกันในพื้นที่ที่มกี ารติดตัง้ องค
ความรูระดับชุมชนอยางดี แตคณะทํางานระดับจังหวัดออนแอ ไมสามารถใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงานระดับชุมชนไดมากนัก (ขอนแกน อุบลราชธานี)
ที่เปนเชนนี้ สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากคุณภาพที่แตกตางกันของเครือขายระดับจังหวัด
เชน การที่เครือขายระดับจังหวัด มีพื้นที่ทํางานที่ชัดเจนของตนเอง ก็จะทําใหงานพื้นที่เขมแข็ง
แตเครือขายระดับจังหวัดกลับไมสามารถแสดงบทบาทในการสนับสนุนพื้นที่ไดมากนัก และไม
สามารถพัฒนาใหเครือขายเปนศูนยเรียนรูระดับจังหวัดได แหลงเรียนรูจึงกระจายไปในระดับ
ชุมชน ที่จําเปนตองหาทางสนับสนุนเชิงเทคนิคเอง และในทางกลับกัน กรณีที่เครือขายระดับ
จังหวัดไมมีพื้นที่ทํางานที่ชัดเจน ทําใหไมสามารถติดตั้งองคความรูในทองถิ่นไดอยางเขมแข็ง
แตก็ ส ามารถพั ฒนาให เ ครื อข า ยจั งหวัดเป นศูนยเรี ย นรู ที่ สามารถสนั บสนุ นองคค วามรูเชิง
เทคนิค วิชาการใหกับองคกรอื่นๆ ได
เพื่ อ ให เ ครื อ ข า ยจั ง หวั ด และชุ ม ชนสามารถดํ า เนิ น งานสนั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น ได
โครงการฯจําเปนตองจัดภารกิจที่ชัดเจนใหเครือขายจังหวัดสามารถเปนแหลงเรียนรูที่สามารถ
ใหการสนับสนุนการเรียนรูระดับชุมชนได ทั้งนี้เพื่อเสริมบทบาทของการเปนศูนยเรียนรูแบบ
สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหเกิดขึ้นในระดับจังหวัดนั่นเอง
2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
2.1 การผนวกกิจกรรมการสงเสริมการผลิตถานดวยเตาถัง 200 ลิตรและการใช
น้ําสมควันไมกับกิจกรรมเกษตรอินทรีย จากการติดตามผลกิจกรรมดังกลาว พบวา การ
ขยายผลการเผาถานดวยเตาถัง 200 ลิตรและการใชน้ําสมควันไมมักจะไปไดดีกับกิจกรรม
เกษตรอินทรีย ดังนั้น เพื่อการขยายผลการดําเนินงานใหครอบคลุมมากขึ้นทั้งในประเด็นการ
ประหยัดพลังงาน และการลดการใชสารเคมี โครงการฯ จึงควรผนวกกิจกรรมการสงเสริมการ
ผลิตถานดวยเตาถัง 200 ลิตร และการใชน้ําสมควันไม กับกิจกรรมเกษตรอินทรีย ในฐานะที่
เปนการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2.2 การเพิ่มบทบาทของคณะทํางานระดับจังหวัดในการสนับสนุนเชิงเทคนิค จาก
การติดตามผล พบวา ในบางพื้นที่ มีปญหาการใชน้ําสมควันไมไมถูกตอง (สุรินทร) การเผา
ถานโดยไมเก็บน้ําสมควันไม และการปรับเปลี่ยนมาผลิตเตาหุงตมซีเมนตทั้งๆ ที่ในพื้นที่มีดินที่
เหมาะแกการผลิตเตาหุงตมประสิทธิภาพสูง (ถนนโพธิ์) หรือแมกระทั่ง การที่อุปกรณเผาถาน
ทําเตาชํารุดทรุดโทรม ซึ่งสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจไมสามารถไปติดตามสนับสนุนได
ทั้งหมด จึงควรเพิ่มบทบาทการใหการสนับสนุนเชิงเทคนิคกับคณะทํางานระดับจังหวัดที่อยูใน
พื้นที่มากกวา โดยเฉพาะในกรณีที่คณะทํางานระดับจังหวัด เปนองคกรที่มีศักยภาพ และมี
48

ทรัพยากรของตนเอง กลาวอีกนัยหนึ่ง ประเด็นนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของคณะทํางาน
ระดับจังหวัดในอนาคต การคัดเลือกคณะทํางานระดับจังหวัดจึงอาจตองพิจารณาถึงความพรอม
ของคณะทํางานจังหวัดมากยิ่งขึ้น
2.3 การพัฒนางานวิจัยและพัฒนาเพื่อการตอยอดกิจกรรมของโครงการ นอกจาก
งานวิจัยและพัฒนาจะมีบทบาทในการเสริมการดําเนินงานตามวัต ถุประสงคโครงการแลว
งานวิจัยและพัฒนานาจะมีบทบาทในการตอยอดหรือพัฒนาผลผลิตใหมๆ จากโครงการรวมกับ
เครือขายดวย เชน การสนับสนุนหรือรวมพัฒนาผลิตภัณฑถานอัดแทง หรือการพัฒนาคุณภาพ
ของปุยหมักน้ําสมควันไม เพื่อการขยายผลผลิตจากเครือขายของโครงการในอนาคต
2.4 การเสริมสรางใหเครือขายพลังงานยั่งยืนมีความเขมแข็ง จากการติดตาม
ประเมินผลพบวา โดยทั่วไปผูเขารวมโครงการในแตละจังหวัดมีการเชื่อมโยงเครือขายกัน และมี
การใหการสนับสนุนกันในเชิงเทคนิคและองคความรูอยูแลว แตความเปนเครือขายดังกลาวมี
ลักษณะหลวมๆ และยังไมมีการใชทรัพยากรรวมกันเทาที่ควร จากการสัมมนาเสนอผลการ
ติดตามประเมินผล เกษตรกรบางคนสะทอนใหเห็นถึงปญหาอุปสรรคอันเนื่องมาจากตนทุน
ราคาถัง 200 ลิตรที่แพงขึ้น ปญหาดังกลาวสวนหนึ่งสามารถแกไขไดดวยการใชทรัพยากร
รวมกัน ถาเครือขายสามารถรวมตัวกันซื้อวัตถุดิบยอมจะทําใหสามารถซื้อวัตถุดิบไดในราคาถูก
ลง
ดังนั้น เพื่อเสริมศักยภาพใหเครือขายพลังงานยั่งยืนที่มีอยูแลว มีการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพอยางยั่งยืนอยางแทจริง ภายหลังจากโครงการเสร็จสิ้น จําเปนตองรักษา และ
เสริมสรางใหเครือขายดังกลาวมีความเขมแข็งมากขึ้น โดยอาจจัดใหมีการสื่อสารแลกเปลี่ยน
ความรู ใ นเครือข า ยผ า นสื่อ ที่ เหมาะสม หรื อ การประชุ ม แลกเปลี่ ย นประสบการณแ ละสรุ ป
บทเรียนเปนระยะ เพื่อใหมีการติดตามผลการดําเนินการ และการขยายผลในพื้นที่ตางๆ ใน
อนาคต
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ภาคผนวก 1
แบบสอบถาม
โครงการประเมินและติดตามผลการสงเสริมการผลิตถาน
และการจัดการทรัพยากรไมอยางมีประสิทธิภาพ
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินและติดตามผลการสงเสริมการผลิตถานและการ
จัดการทรัพยากรไมอยางมีประสิทธิภาพโดยอาศรมพลังงาน
2. ขอมูลความคิดเห็นจากผูตอบแบบสอบถาม จะเปนประโยชนตอการประเมินและติดตาม
โครงการโดยรวม ไมมีผลกระทบใดๆหรือกอใหเกิดความเสียหายใดๆตอผูตอบแบบสอบถาม
3. คณะทํางานติดตามและประเมินผลโครงการฯ ขอขอบคุณทุกทานในความรวมมือ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมายใน  หรือเติมขอความในชองวาง ทีต่ รงกับตัวทานและความ
คิดเห็นของทาน
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
1. เพศ.  ชาย  หญิง
2. อายุ ...............ป
3. อาชีพ......................................................................
4. ทานเคยรับรูขอ มูลเรื่อง “การผลิตถานไมใหมีประสิทธิภาพ” และน้ําสมควันไมหรือไม
อยางไร
 1. ไมเคยไดรับขอมูล ขามไปตอบสวนที่ 2
 2. ไดรับขอมูลจากเอกสารเผยแพร/สื่อรณรงคจากอาศรมพลังงาน (ตอบขอ 5)
 3. เคยไดรับขอมูลจากแหลงอื่นๆ ระบุ....................................................................
 4. ไดรับขอมูลจากการอบรม/สัมมนาของอาศรมพลังงาน จํานวน.........ครั้ง เมื่อ
.............................................................................................................(ตอบขอ 6)
5. ในกรณีที่ไดรบั ขอมูลจากเอกสารเผยแพร/สื่อรณรงคจากอาศรมพลังงาน ทานมีความคิด
เห็นวาขอมูลที่ได เปนประโยชนหรือไม อยางไร
ภาคผนวก 1

หนา 1

 1. ไมเปนประโยชน เพราะ..........................................................................................
 2. เปนประโยชนนอย เพราะ.......................................................................................
 3. เปนประโยชนปานกลาง เพราะ...............................................................................
 4. เปนประโยชนมาก เพราะ.......................................................................................
6. ในกรณีที่ไดรบั ขอมูลจากการอบรม/สัมมนาของอาศรมพลังงาน ทานมีความคิดเห็นวา
ขอมูลที่ได เปนประโยชนหรือไม อยางไร
 1. ไมเปนประโยชน เพราะ..........................................................................................
 2. เปนประโยชนนอย เพราะ.......................................................................................
 3. เปนประโยชนปานกลาง เพราะ...............................................................................
 4. เปนประโยชนมาก เพราะ.......................................................................................
7. ในกรณีที่เห็นวาขอมูลเรื่อง “การผลิตถานไมใหมีประสิทธิภาพ” และการผลิตน้ําสมควัน
ไม จากอาศรมพลังงานเปนประโยชน ในปจจุบันทานไดใชประโยชนจากขอมูลดังกลาว
หรือไม อยางไร
 1. ไมไดใชประโยชน
 2. ใชประโยชน คือ......................................................................................................
สวนที่ 2 การใชพลังงานในครัวเรือน
1. ทานหรือบุคคลในครอบครัวใชเชื้อเพลิงจากแหลงใด โปรดเรียงลําดับปริมาณในการใช
จากมากไปหานอย (1 2 3 4....)
อดีต
ปจจุบัน
 แกสหุงตม
 ฟน
 น้ํามันเบนซิน
 ไฟฟา
 น้ํามันดีเซล
 อื่นๆ ระบุ
 ถานไม
.........................
คาใชจายดานพลังงานในครัวเรือนประมาณ...............
บาท/เดือน

 แกสหุงตม
 ฟน
 น้ํามันเบนซิน
 ไฟฟา
 น้ํามันดีเซล
 อื่นๆ ระบุ
 ถานไม (ตอบขอ 2) .........................
คาใชจายดานพลังงานในครัวเรือนประมาณ...............
บาท/เดือน

2. ถาในปจจุบันทานใชเชื้อเพลิงจากถานไม ถานไมที่ใช ไดมาจากทีใ่ ด
1.  ไมทราบ
ภาคผนวก 1

หนา 2

2.  ซื้อจาก.....................................................................................
3.  ผลิตเองโดยใชเตาเผาถานทั่วไป
4.  ผลิตเองโดยใชเตาเผาถาน 200 ลิตร
7.ปจจุบันทานไดผลิตถานไมใหมีประสิทธิภาพหรือไม
7.1  ไมผลิต
7.2  ผลิต เพื่อวัตถุประสงคใด (โปรดเรียงลําดับจากมากไปหานอย 1 2 3 4...)
 ใชเปนเชือ้ เพลิงในครัวเรือน
 จําหนายในชุมชนและพืน้ ที่ใกลเคียง
 ใชประโยชนจากน้ําสมควันไม
 อื่นๆ ระบุ.......................................................................
8. แหลงวัตถุดบิ ในการนํามาผลิตถานไมใหมีประสิทธิภาพของทาน
8.1  ปาไม ตนไมในชุมชน
8.2  ไมจากสวน ไร นา
8.3  เศษไม กิ่งไม จากการตัดแตงตนไมภายในบาน ชุมชน
8.4  ไมจากนอกชุมชน
8.5  อื่นๆ ระบุ................................................................................................
9.ทานรูจักการผลิตถานไมใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร
9.1  เขารวมอบรมที่จดั ขึ้นโดยอาศรมพลังงาน
9.2  ศึกษาจากสื่อเผยแพรที่จัดทําขึน้ โดยอาศรมพลังงาน
9.3  เพื่อนบาน ญาติ แนะนํา
9.4  ศึกษาดวยตนเอง
9.5  อื่นๆ ระบุ..............................................................................................
10.ทานไดนําน้ําสมควันไมไปใชประโยชน หรือไม
10.1  ไมไดใชประโยชน
10.2  ไดใชประโยชน โดย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
10.2.1  ใชเปนปุย
10.2.2  ใชกําจัดศัตรูพชื
10.2.3  ขาย
10.2.4  เสริมสรางสุขอนามัย
10.2.5  อื่นๆ ระบุ...........................................................................................
11.ทานไดรับขอมูล ความรู ในการจัดการ การใชทรัพยากรปาไมชุมชนจากหนวยงาน องคกร ใด
โปรดเรียงลําดับจากการไดรับขอมูลจากมากไปหานอย
ภาคผนวก 1

หนา 3

11.1  เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลหรือ เทศบาลตําบล
11.2  เจาหนาที่ปาไม
11.3  หนวยงานการศึกษา เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนยศกึ ษานอกโรงเรียน
11.4  อาศรมพลังงาน
11.5  กํานัน ผูใหญบาน
11.6  เพือ่ นบาน
11.7  ศึกษาดวยตนเอง
11.8  อื่นๆ ระบุ.................................................................................................
12.ขอมูล ความรู ที่ทานไดรบั จากขอ 9 จัดอยูในลักษณะรูปแบบใด (เลือกตอบไดมากวา 1 ขอ)
12.1  หนังสือ
12.2  เอกสารเย็บเลม
12.3  แผนพับ สิ่งพิมพ
12.4  เขารวมประชุม อบรม สัมมนา
12.5  การพูดคุยสนทนา บอกเลา
12.6  บอรดนิทรรศการของอาศรมพลังงาน
12.7  บอรดนิทรรศการของหนวยงาน
12.8  อื่นๆ ระบุ..............................................
13. สภาพ ตนไม ปาไมในชุมชนหรือบริเวณใกลเคียง ภายหลังจากทานเขารวมโครงการผลิตถาน
ไมใหมีประสิทธิภาพแลว มีสภาพเปนอยางไร
13.1  เหมือนเดิม
13.2  ประชาชนเริ่มตืน่ ตัวในการดูแลตนไม ปาไม มากขึ้น
13.3  มีความขัดแยงและแยงชิงตนไม ปาไม
13.4  มีการจัดการและใหความรวมมือในการดูแลตนไม ปาไม
13.5  อื่นๆ ระบุ..........................................................................................................
14. กิจกรรมใดตอไปนี้ทานไดปฏิบัติอยูในปจจุบัน(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
14.1  ดูแลรักษาตนไม ปาไม
14.2  ผลิตถานไมแบบเดิม เพราะ................................................................................
ขามไปตอบขอ 15
14.3  ผลิตถานไมใหมีประสิทธิภาพสูงและน้ําสมควันไม (เตาถัง 200 ลิตร/ เตาอิวาเตะ)
14.4  ใชนา้ํ สมควันไมเพือ่ การเกษตร
14.5  เขารวมกลุมปาชุมชน หรือเครือขายการจัดการปาไม
14.6  รณรงคประหยัดพลังงานในชุมชน
ภาคผนวก 1

หนา 4

14.7  สงเสริมและจําหนายผลิตภัณฑจากการผลิตถานไม
14.8  เปนวิทยากรใหความรูเรื่องพลังงาน
15. ในกรณีทที่ านทําการผลิตถานไมใหมปี ระสิทธิภาพสูงและไดผลพลอยไดเปนน้ําสมควันไม
ทานคิดวาการผลิตถานไมแบบมีประสิทธิภาพสูง และน้าํ สมควันไม มีประโยชนอยางไรตอทาน
หรือครอบครัว
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
16. ในอนาคต ทานคิดวาทานจะผลิตถานไมใหมีประสิทธิภาพสูงหรือไม
15.1  ผลิตเพราะ..........................................................................................................
15.2  ไมผลิต เพราะ....................................................................................................
17.ทานมีวิธีลดการใชพลังงานเชื้อเพลิงในครัวเรือนอยางไรบาง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
18.ทานคิดวาวิธีใดเหมาะสมที่สุดในการรักษาทรัพยากรปาไม และสิ่งแวดลอมในชุมชน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอขอบคุณทุกทานในความรวมมือตอบแบบสอบถาม
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หนา 5

ภาคผนวก 2
ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
1. เพศ
เพศ

จํานวน
238
189
7
434

รอยละ
54.8
43.5
1.6
100.0

เพศ

จํานวน

รอยละ

ชาย
หญิง
ไมระบุ
รวม

2. อายุ

20 ปลงไป
21 – 40 ป
41 – 60 ป
61 ปขึ้นไป
ไมระบุ
รวม

4
133
228
59
10
424

.9
30.6
52.5
13.6
2.3
100.0

3. จังหวัด
จังหวัด
ขอนแกน
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
รอยเอ็ด
สุรินทร
อุบลราชธานี
รวม

ภาคผนวก 2

จํานวน
98
1
100
50
115
70
434

รอยละ
22.6
.2
23.0
11.5
26.5
16.1
100.0

หนา 1

4. การไดรับขอมูลเกี่ยวกับการเผาถานดวยเตา 200 ลิตร
การไดรับขอมูล
ไมเคยไดรับขอมูล
ไดขอมูลจากเอกสารเผยแพร สื่อรณรงคของอาศรม
พลังงาน
ไดขอมูลจากแหลงอื่นๆ เชน กลุมอนุรักษ เพื่อนบาน
งานประกวดเผาถานที่ ม.ขอนแกน
ไดขอมูลจากการอบรม/สัมมนาของอาศรมพลังงาน
จํานวน 1-3 ครั้ง

จํานวน
113

รอยละ
26.0

107

24.7

67

15.4

157

36.2

5. แหลงขอมูลเรื่องการเผาถานดวยเตาถัง 200 ลิตรของผูที่ผลิตถานดวยเตา 200 ลิตรใน

ปจจุบัน
(n = 183)
แหลงขอมูล
ไดขอมูลเรื่องการเผาถานจากอาศรมพลังงาน
ไดรับการอบรมจากอาศรมพลังงาน
ไดขอมูลจากแหลงอื่นๆ

จํานวน

รอยละ

107
86
24

58.5
47.0
13.1

 ริโภคในปจจุบัน
6. แหลงผลิตถานของผูบ
(n=332)
แหลงขอมูล
ซื้อ
เผาดวยเตาเผาถานทั่วไป
เผาดวยเตาเผาถาน 200 ลิตร

จํานวน
56
118
167

รอยละ
16.9
35.5
50.3

7. วัตถุดิบในการผลิตถานไมของผูบริโภคถาน
วัตถุดิบในการผลิตถานไม
ภาพรวม (332)
ไมจากสวน ไร นา
เศษไม กิ่งไมจากการตัดแตงตนไม
ปาไม ตนไมในชุมชน
ภาคผนวก 2

242 (72.9)
204 (61.4)
37 (11.1)

ประเภทกลุมตัวอยาง
เตาเผาถานทั่วไป
(156)
134 (85.9)
68 (43.6)
28 (17.9)

เตาเผาถาน 200
ลิตร (183)
157 (85.8)
152 (83.1)
11 (6.0)
หนา 2

วัตถุดิบในการผลิตถานไม

ประเภทกลุมตัวอยาง
เตาเผาถานทั่วไป
(156)

ภาพรวม (332)
7 (2.1)
35 (10.4)

ไมจากนอกชุมชน
อื่นๆ

1 (0.6)
1 (0.6)

เตาเผาถาน 200
ลิตร (183)
4 (2.2)
35 (19.1)

8. ที่มาของความรูเรื่องเตาเผาถานถัง 200 ลิตร ของผูที่เผาถานดวยเตาถัง 200 ลิตรใน

ปจจุบัน
(n=183)
ศึกษาดวยตนเอง
เพื่อนบาน ญาติแนะนํา
ศึกษาจากสื่อเผยแพรของอาศรม
พลังงาน
เขารวมอบรมกับอาศรมพลังงาน
อื่นๆ

จํานวน
13
78
58

รอยละ
7.1
42.6
31.7

115
46

62.8
25.1

9. การใชประโยชนจากถานไม

ใชเปนเชื้อเพลิงในครัวเรือน
จําหนายในชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง
ใชประโยชนจากน้ําสมควันไม

ผูผลิตถานโดยใชเตาทั่วไป (156)
152 (97.4)
43 (23.6)
-

ผูผลิตถานโดยใชเตา 200 ลิตร (183)
179 (97.8)
102 (55.7)
135 (73.8)

10. การใชประโยชนจากน้ําสมควันไม (183)
จํานวน

รอยละ

ไมไดใชประโยชน
28
15.3
ใชประโยชน
- ใชเปนปุย
123
67.2
- ใชกําจัดศัตรูพืช
150
82.0
- ขาย
4
2.2
- อื่นๆ*
16
8.7
กําจัดกลิ่นเหม็น ขับไลแมลงในสัตวเลี้ยง ไลแมลง ผสมทําปุยน้ํา บังคับมะนาวออกนอกฤดู ใชรักษาพยาธิ
ภาคผนวก 2

หนา 3

11. การไดรับขอมูลในการจัดการใชทรัพยากรปาไมของชุมชน

(n=434)
การไดรับขอมูฃ
ไมเคยไดรับขอมูลใดๆ
ไดรับขอมูลจาก

จํานวน

รอยละ
46

10.6

168
38.7
• เจาหนาที่องคกรปกครอง
ทองถิ่น
91
21.0
• เจาหนาที่ปาไม
100
23.0
• หนวยการศึกษา
195
45.9
• อาศรมพลังงาน
255
58.8
• กํานัน ผูใหญบาน
115
26.5
• เพื่อนบาน
83
19.1
• ศึกษาดวยตนเอง
84
19.4
• อื่นๆ*
สื่อสารมวลชน ไดแก วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต และสื่อในชุมชน เชน หอกระจายขาว องคกรพัฒนาเอกชน และการ
รวมกลุมกิจกรรมในชุมชน

ั (388)
12. รูปแบบของขอมูลที่ไดรบ
(n=388)
รูปแบบ

จํานวน

รอยละ
44
102
82
262
234
42
24
11

หนังสือ
เอกสารเย็บเลม
แผนพับ สิ่งพิมพ
การเขารวมประชุม อบรม สัมมนา
การพูดคุย สนทนา บอกเลา
บอรดนิทรรศการของอาศรมพลังงาน
บอรดนิทรรศการของหนวยงานอื่น
อื่นๆ*
รายการโทรทัศน

11.3
26.3
21.1
67.5
60.3
10.8
6.2
2.8

13. กิจกรรมที่ปฏิบัติในปจจุบัน (434)
กิจกรรม
ดูแลรักษาปาไม ตนไม
เผาถานแบบเดิม
เผาถานดวยเตา 200 ลิตรและเก็บ
ภาคผนวก 2

จํานวน

รอยละ
274
90
88

63.1
20.7
20.3
หนา 4

กิจกรรม

จํานวน

น้ําสมควันไม
ใชน้ําสมควันไมเพื่อการเกษตร
เขารวมกลุมปาชุมชนหรือเครือขาย
จัดการปาไม
รณรงคประหยัดพลังงานในชุมชน
สงเสริมและจําหนายผลิตภัณฑจาก
การผลิตถานไม
เปนวิทยากรใหความรูเรื่องพลังงาน
การเผาถาน

รอยละ
112
77

25.8
17.7

105
50

24.2
11.5

44

10.1

14. แนวโนมการผลิตถานดวยเตาถัง 200 ลิตรในอนาคต (376)
จํานวน
ผลิต
ไมผลิต
รวม

ภาคผนวก 2

รอยละ
300
76
376

79.8
20.2
100.0

หนา 5

15. แหลงพลังงานในครัวเรือน
ภาพรวม

ผูที่ผานการอบรม

อดีต
ปจจุบัน
อดีต
ปจจุบัน
จํานวนที่ สําคัญ
จํานวนที่ใช สําคัญที่สุด จํานวนที่ สําคัญที่สุด จํานวนที่ สําคัญที่สุด
ใช
ที่สุด
ใช
ใช
แกส
154
14
196
44
51
7
77
25
35.5
3.2
45.2
10.1
32.5
4.5
49.0
15.9
น้ํามันเบนซิน
113
14
170
50
21
0
57
1
26.0
3.2
39.2
11.5
13.4
0.0
36.3
0.6
น้ํามันดีเซล
84
8
231
10
13
3
45
3
19.4
1.8
53.2
2.3
8.3
1.9
28.7
1.9
ถาน
387
30
332
90
135
17
129
16
89.2
6.9
76.5
2.7
86.0
10.8
82.2
10.2
ฟน
377
184
275
90
122
32
95
13
86.9
42.4
63.4
20.7
77.7
20.4
60.5
8.3
ไฟฟา
282
57
351
66
72
23
122
28
65.0
13.1
80.9
15.2
45.9
14.6
77.7
17.8
คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน
298.7
570.9
232.8
633.9
446.12
605.07
235.25
536.41
s.d.

ภาคผนวก 2

หนา 6

ผูที่ไมผานการอบรม
อดีต
ปจจุบัน
จํานวนที่ สําคัญที่สุด จํานวน สําคัญที่สุด
ใช
ที่ใช
202
7
118
19
73.2
2.5
42.8
6.9
92
4
113
4
33.3
1.4
40.9
1.4
62
5
77
7
22.5
1.8
27.9
2.5
252
13
202
74
91.3
4.7
73.2
26.8
254
152
179
77
92.0
55.1
64.9
27.9
209
33
228
37
75.7
12.6
82.6
13.4
342.7
532.1
539.79
644.8

