
โครงการรณรงค์ลดการใช้น า้มันทอดซ ้า เพือ่ผลติน า้มันไบโอดีเซล 
 
 
วตัถุประสงค์ 
1. เพือ่สร้างความร่วมมอืกบัเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้ตืน่ตัวตระหนักรู้ เร่ืองอนัตราย
จากการบริโภคน า้มนัเส่ือมคุณภาพ 
2. เพือ่รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนปรับเปลีย่นพฤติกรรมการไม่บริโภคอาหารทีใ่ช้
น า้มันทอดซ ้า 
3. เพือ่เป็นศูนย์การเรียนรู้ การพฒันาเครือข่าย และส่งเสริมการน าน า้มนัทอดซ ้าเข้า
สู่ขบวนการผลติพลงังานทดแทน 
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น ำเสนอโดย 
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นำงสุทธำทิพย์ เนตรอริยทรัพย์ 
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น ำ้มันทอดซ ำ้เส่ือมสภำพ  
ดูได้ด้วยสำยตำ จะมีลักษณะ  
   หนืดข้นผิดปกต ิ 
   มีสีด ำ 
   เกิดฟองมำก  
   มีกลิ่นเหม็นไหม้  
   เกิดควันมำกขณะทอด  

 
 
       น ำ้มันที่ใช้ปรุงอำหำรจะเส่ือมคุณภำพ เม่ือถูกควำมร้อนสูง และมีควำมชืน้ จะท ำ
ปฏกิริิยำกับออกซเิจน เกดิสำร polar (Polar compounds) เคร่ืองปรุงต่ำงๆ และเกลือ ยิ่ง
เป็นกำรเร่งให้เกดิสำร polar เพิ่มขึน้ น ำ้มันปรุงอำหำรใหม่ จะมีสำร polar อยู่ระหว่ำง 3 
- 8 %  
ถ้ำสำร polar เกินกว่ำ 25 % จะก่อให้เกดิควำมเป็นพษิต่อร่ำงกำย 



เส้นทาง 
“น ้ามนั” 

• ดงันัน้การรณรงค์ให้พอ่ค้า แมค้่าเปลี่ยนน า้มนัใหมต่ามวนัที่ก าหนดแล้ว การหาวิธีรองรับน า้มนัที่ออกจากกระทะก็คือสว่นส าคญั 

 

• น ำ้มันจำกกระทะน ำ้มันไปไหน ? 

>ถูกพ่อค้ำ แม่ค้ำเททิง้ลงท่อระบำยน ำ้ เม่ือไขมันจับตัวเป็น
ก้อนท ำให้ท่อตัน เป็นภำระของเทศบำลต่อไป 

>มีคนมำรับซือ้ น ำไปกรองให้ใสขึน้ แล้วน ำมำขำยใหม่ ย้อนกลับมำสู่
กระทะทอดในรูปแบบน ำ้มันมือสอง 

>น ำไปขำยต่อให้กับโรงงำนเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อใช้ทำเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ให้
ตดิกัน ในกระบวนกำรผลิต 

>น ำไปขำยต่อเพื่อใช้ผสมอำหำรสัตว์ เช่นหมู ซึ่งจะ
กลำยมำเป็นอำหำรคนต่อไป 

>น ำไปขำยต่อเพื่อใช้ผสมอำหำรสัตว์ เช่นหมู ซึ่ง
จะกลำยมำเป็นอำหำรคนต่อไป 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&sa=X&rlz=1R2NDKB_enTH528&biw=784&bih=370&tbm=isch&tbnid=ZxU3uSkwqEjQ1M:&imgrefurl=http://www.stks.or.th/blog/?p=13816&docid=RHAfsuvWeBrJDM&imgurl=http://www.stks.or.th/blog/wp-content/uploads/2012/04/20120427-5.jpg&w=404&h=302&ei=Xw6jUf6MFuv6iQeMtoDoBw&zoom=1&iact=hc&vpx=1059&vpy=296&dur=47&hovh=194&hovw=260&tx=158&ty=113&page=3&tbnh=132&tbnw=168&start=48&ndsp=28&ved=1t:429,r:68,s:0,i:292


 √ กำรเจริญเตบิโตลดลง  
 √ ตับ และไตมีขนำดใหญ่ มีกำรสะสมไขมันในตับ (มะเร็งตับ) 
 √ กำรหลั่งน ำ้ย่อยท ำลำยสำรพษิในกระเพำะอำหำรเพิ่มขึน้ 
 √ เกดิอนุมูลอสิระมำกขึน้ จงึมีโอกำสเส่ียงต่อกำรเกดิโรคหวัใจ และหลอดเลือด 
 √ ไอระเหยจำกน ำ้มันทอดอำหำร หำกสูดดมเป็นระยะเวลำนำนเกดิโรคมะเร็งที่ปอด 
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“ไขมันทรำนส์” ที่สุดของไขมันอันตรำย 

ผลกระทบต่อสุขภำพของน ำ้มันทอดซ ำ้ 



 



1. กำรประชำสัมพันธห์าเครือขา่ยร้านอาหารภัตตาคาร โรงแรม แผงลอย 
หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป 
 

 

 

 

 

 

 

วิธีกำรด ำเนินงำน 



 



การจดัเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความรู้ผลกระทบตอ่สขุภาพ สาธิต
การใช้น า้มนัทอดซ า้ผลิตไบโอดีเซล (ในห้องประชมุ) และรวบรวมน า้มนั
ทอดซ า้ 

     2. กิจกรรมรณรงค์ สร้ำงองคค์วำมรู้แก่ประชำชน เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรไม่บริโภคอำหำรที่ใช้
น  ำมันทอดซ  ำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 



 



     2. กิจกรรมรณรงค์ สร้ำงองคค์วำมรู้แก่ประชำชน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรไม่บริโภคอำหำรที่ใช้
น  ำมันทอดซ  ำ (ต่อ) 

จัดลานกิจกรรมเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้ การให้ความรู้เรื่อง 
พิษภัยน ้ามันทอดซ ้าผลกระทบต่อสุขภาพ เก็บตัวอย่างน ้ามัน
ทอดซ ้าตรวจหาสารโพลาร์ และตั งจุดรับซื อน ้ามันทอดซ ้า ณ 
ตลาดสดชุมชนต่างๆ 



2. กิจกรรมรณรงค์ สร้ำงองค์ควำมรู้แก่ประชำชน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรไม่บริโภค
อำหำรที่ใช้น  ำมันทอดซ  ำ 

 

 

 
 

ร่วมกบัอสคบ.ท่ีผ่านการอบรม ท ากิจกรรมประชาสมัพนัธ์ รณรงค์สร้างองค์ความรู้แก่ประชาชน ลด ละ เลกิ ไมใ่ช้น า้มนัทอดซ า้ 

 

 

 

 

วิธีกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 



ด้ำนเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ พัฒนำเครือข่ำยและส่งเสริมกำรน ำน  ำมันทอด
ซ  ำเข้ำสู่ขบวนกำรผลิตพลังงำนทดแทน 

ด้วยการเข้าร่วมในเวทีประชาคมชุมชน การจัดท้าแผนชุมชนในพื นที่เป้าหมายเพื่อให้กลุ่มแกน
น้ามีความเข้าใจ สามารถคิดตัดสินใจเชื่อมโยงปัญหามาสู่แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการน ้ามันทอด
ซ ้าในชุมชน เชิญชวนภาคีเครือข่ายชุมชนจัดตั งเป็นศูนย์รวบรวมน ้ามันทอดซ ้าได้ 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์
รวบรวมน  ำมันทอดซ  ำชุมชนดอนหญ้ำนำง 1 และ 



ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ ดร.สมพร เกษแก้ว คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้การผลิตไบโอดีเซลจากน ้ามันทอดซ ้า และการเลือกรับประทาน
อาหารที่ปลอดภัย และ 

มีศูนย์รับซื อน ้ามันทอดซ ้า ชุมชนดอนหญ้านาง 1 ให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-12.00 น.  
จากการพัฒนาศักยภาพแกนน้าด้านการด้าเนินการเฝ้าระวัง และรณรงค์ลดการใช้น ้ามันทอดซ ้าใน

พื นท่ีเป้าหมาย คือตลาดบ้านดอนหญ้านาง เก็บตัวอย่างน ้ามันทอดซ ้าจากร้านและแผงลอยจ้าหน่ายอาหาร
ที่ใช้น ้ามันทอด ทั งหมด 18 ร้าน จ้านวน 127 ตัวอย่าง ผลการทดสอบสารโพลาร์ไม่ผ่าน จ้านวน 34 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 26.8  

การด้าเนินงานแก้ปัญหา เช่น ให้ค้าแนะน้าการใช้น ้ามันทอดอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ พร้อมมอบ
เอกสารแผ่นพับความรู้ และขอความร่วมมือในเร่ืองความตะหนักรับผิดชอบต่อสุขภาพผู้บริโภคและตนเอง  

ชุมชนมีการประชาสัมพันธ์ความรู้พิษภัยของน ้ามันเสื่อมคุณภาพทางหอกระจายข่าวสัปดาห์ๆ ละ 4-
5 วันให้ประชาชนได้รับทราบ และน้าน ้ามันเก่ามาขายที่ศูนย์ฯในชุมชน และศูนย์ฯยังคงมีการด้าเนินงาน
จนถึงปัจจบุัน 

โครงกำรรณรงค์ลดกำรใช้น ำ้มันทอดซ ำ้ ชุมชนดอนหญ้ำนำง 1 



ศูนย์รับซื อน  ำมันทอดซ  ำชุมชนหลังศูนย์รำชกำร 1 
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ผลกำรด ำเนินงำนของชุมชนหลงัศูนย์รำชกำร1  ตั งแต่ปี 2557-ปัจจุบัน 
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         ตำรำงแสดงข้อมูลกำรตรวจหำสำรโพลำร์ในน  ำมันทอดซ  ำ 

จ ำนวนร้ำนและ
แผงลอยจ ำหน่ำย
อำหำรที่ใช้น ำ้มัน
ทอดในชุมชน

ทั งหมด 

จ ำนวนตัวอย่ำงที่
ตรวจทั งหมด 

ตัวอย่ำงที่ไม่ผ่ำน คิดเป็นร้อยละ 

7 ร้าน  
 

89 ตวัอยา่ง  52  ตวัอยา่ง 58.4  



จ ำนวนร้ำนและแผงลอยจ ำหน่ำยอำหำร ประเภทใช้น  ำมันทอดอำหำร 
ที่ผลกำรทดสอบสำรโพลำร์ผ่ำนเกณฑ์ และได้ป้ำยรับรองในโครงกำรรณรงค์ลดกำรใช้

น  ำมันทอดซ  ำ ชุมชนหลังศูนย์รำชกำร 1 ปี 2558 

1. ร้านครัวอสิาน 
2. ร้านกระติบข้าว 
3. ร้านลูกช้ินทอดนางน า้ฝน พลิา 
4. ร้านกล้วยทอดนางทรงนุช บุญตาสิทธ์ิ 9 



 

ติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์ในที่สาธารณะ เพื่อรณรงค์ลดการใช้น ้ามันทอดซ ้าและ“รับซื อน ้ามันทอดซ ้า”  

 รวมทั งหมด 90 ชุมชน และที่ส้านักงานเทศบาลนครขอนแก่น 

 



เปลีย่นน ้ามนัทอดซ า้เป็นน ้ามนัไบโอดเีซล

พลังงำนทดแทน  

(ไบโอดีเซล) 

ชุมชน 

สุขภำพ 

สิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกจิ 

เป็นศนูย์การเรียนรู้พลงังานทดแทนชมุชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งชมุชน 

ลดการใช้น า้มนัทอดซ า้ 

ลดการปลอ่ยของเสียสูส่ิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ 

สร้างงานและรายได้ให้แก่ชมุชน 

มีเงินหมนุเวียนภายในชมุชน 



 



  

ส่งเสริม-พฒันาเครือข่ายเป็นศูนย์การเรียนรู้ และน าน า้มนัทอดซ ้าเข้าสู่ขบวนการผลติพลงังาน
ทดแทน โดยความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นหน่วยงานผลติไบโอดเีซล 
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ในการด้าเนินงานรณรงค์ ลด ละ เลิกการใช้น ้ามันทอดซ ้าในปีพ.ศ. 2556 จากผลการตรวจ
วิเคราะห์ค่าสารโพลาร์ในตัวอย่างน ้ามันทอดซ ้าในพื นที่เป้าหมาย จ้านวน 168 ตัวอย่าง พบสารโพ
ลาร์เกินเกณฑ์ จ้านวน 140 ตัวอย่าง คดิเป็นร้อยละ 83  

จึงได้มีการปรับเปลีย่นวิธีการท้างานในปี 2557 ด้วยการร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชนในพื นท่ี
เป้าหมาย  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล
ขอนแก่น และส่ือสารมวลชลให้มีกิจกรรมร่วมกัน ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าสารโพลาร์ในตัวอย่าง
น ้ามันทอดซ ้าในพื นที่เป้าหมาย จ้านวน 352 ตัวอย่าง พบสารโพลาร์เกินเกณฑ์ จ้านวน 177 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 50.2  

ตลาดที่เป็นพื นที่เป้าหมายทั งหมด 20 แห่งเก็บตัวอย่างน ้ามันทอดซ ้าจากร้านอาหาร/แผง
ลอยจ้าหน่ายอาหารที่ใช้น ้ามันทอดอาหาร ทั งหมด 129 ร้าน 

เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์แล้วจะเห็นว่าการด้าเนินงานรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ต้องท้าอย่าง
ต่อเนื่องเพราะมีผลและความส้าคัญต่อการรับรู้ และการตะหนักรู้ รวมทั งการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้น ้ามันทอดอาหารของผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป 

กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ในพื นที่เป้ำหมำย  



ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงปฏิบัติ 
1. ทัศนคติต่อการเลือกซื ออาหารทอดของบุคคลทั่วไปสว่นใหญ่ มักคิดว่าอาหารที่อร่อยราคาไม่แพง

ก็เพียงพอแล้ว ส่วนเรื่องการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายในอาหารเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องตรวจสอบ 
ห้ามปรามไม่ให้ผู้ประกอบการจ้าหน่าย โดยมีแนวทางและข้อเสนอแนะดังนี  

แนวทางแก้ไข  
   1) ควรส่งเสริมให้ผู้บริโภคตะหนักถึงอันตรายน ้ามันทอดซ ้า โดยการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง และ

อาศัยความร่วมมือของสื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์  
   2) สร้างองคค์วามรู้ให้กับแกนน้าชุมชน เรื่องอันตรายน ้ามันทอดซ ้าและการเลือกซื ออาหารทอด  
   3) การรณรงค์ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านอาหาร-แผงลอยในพื นที่ และชุมชนอย่าง

ต่อเนื่อง  
2. การขยายเครือข่ายชุมชนน้อย เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงและท้ากิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ในเวลาราชการ 
แนวทางแก้ไข 
    - ควรใช้เวลาที่ชุมชนสะดวก หรือ พร้อม คือ หลังเลิกงาน และวันหยุดราชการในการท้ากิจกรรม

หรือประชาสัมพันธ์ 
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