
ชื่อโครงการ ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนไบโอดีเซลจากน ้ามันพืชใช้แล้ว 
เทศบาลน้าร่อง เทศบาลนครหาดใหญ่ 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  (นางสาวพรรณี  บัวจีน)  โทร. 0-7423-0371 

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาความไม่สะอาดปลอดภัยของอาหารจากการใช้น ้ามันใช้แล้วมาทอดซ ้าของ
ผู้ประกอบการจ้าหน่ายอาหารนับวันจะยิ่งเพ่ิมมากขึ น  เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการแสวงหา
ก้าไรเกินควร  โดยขาดจิตส้านึกรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค   นอกจากนี ยังมีกลุ่ม
ผู้ประกอบการที่รับซื อน ้ามันเก่ามากรองให้ใสแล้วน้ากลับมาขายต่อ  ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเป็นอย่าง
ยิ่ง  ประกอบกับภาครัฐยังไม่สามารถหาแนวทางในการควบคุมป้องกันการใช้ซ ้าของน ้ามันพืช  และการ
ก้าจัดอย่างเป็นระบบได้  โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งมีสถานประกอบการจ้าหน่ายอาหาร
จ้านวนมาก  ท้าให้การควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง   
 เทศบาลนครหาดใหญ่  จึงได้มีแนวคิดที่จะจัดท้าโครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนไบโอ
ดีเซลจากน ้ามันพืชใช้แล้วขึ น  เพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโทษของการใช้
น ้ามันทอดซ ้า  รวมถึงการสร้างกระบวนการรวบรวม/จัดเก็บที่ถูกต้อง  ตลอดจนสร้างระบบการก้าจัด
น ้ามันที่ใช้แล้วไม่ให้เข้าสู่กระบวนการผลิตซ ้าโดยการน้าไปผลิตเป็นพลังงานทดแทน  คือ น ้ามันไบโอดีเซล  
เพ่ือสนับสนุนการใช้งานในส่วนราชการหรือผู้บริโภคท่ีสนใจถือเป็นการบริหารจัดการน ้ามันพืชใช้แล้วอย่าง
ครบวงจรเกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  และยังเป็นการลดการใช้น ้ามันเชื อเพลิงจากซากฟอสซิล  ช่วย
ลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้อีกทางหนึ่งด้วย 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอน โดยส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซลจาก

น ้ามันพืชที่ใช้แล้ว   

กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ประกอบการจ้าหน่ายอาหารที่มีการใช้น ้ามันพืชในการประกอบอาหาร 

สถานที่ด าเนินการ 
พื นที่เป้าหมายในเขตเทศบาล 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2557  (12  เดือน) ตั งแต่ ตุลาคม  2556 – กันยายน  2557 

วิธีด าเนินการ 
1. แต่งตั งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเป็นคณะท้างานและจัดประชุมวางแนวทางและแผนการ

ด้าเนินงาน 



2. ประชุมประชาคมผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบการอาหาร  หน่วยงาน
ภาครัฐ (พลังงานจังหวัด  ศูนย์บริการวิชาการที่ 8  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12  และส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  เป็นต้น)  ภาค
ประชาชน  (ผู้แทนชุมชน วิสาหกิจชุมชน  และประชาชนที่สนใจ) เพ่ือชี แจงแนวคิดโครงการ 
และรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการด้าเนินงาน  

3. จัดท้าสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล  แผ่นพับ  สื่อวิทยุในเครือ)  ให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการทราบ  พร้อมทั งก้าหนดจุดที่รับซื อน ้ามันพืชที่ใช้แล้วจากประชาชนและ
ผู้ประกอบการ 

4. จัดทีมตรวจสอบคุณภาพน ้ามันพืชแก่กลุ่มผู้ประกอบการในพื นที่  เพ่ือลดการน้าไปทอดซ ้า 
5. พัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซล เพ่ือรองรับการจัดส่งน ้ามันพืชใช้แล้วจากกลุ่ม

ผู้ประกอบการ  และตรวจสอบคุณภาพไบโอดีเซล 
6. จัดประชุมแกนน้าที่จะร่วมจัดตั งวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มผู้ประกอบการ เพ่ือจัดระบบการ

บริหารจัดการกระบวนการผลิต  และจ้าหน่ายไบโอดีเซล 
7. สนับสนุนให้ทางกลุ่มด้าเนินการรับซื อ  ผลิต  และจ้าหน่ายไปโอดีเซล  โดยเทศบาลและ

พลังงานจังหวัดท้าหน้าที่เป็นพี่เลี ยงแก่กลุ่ม  รวมทั งเก็บข้อมูลปริมาณน ้ามันพืชใช้แล้วท่ีน้ามา
ผลิต  ปริมาณไบโอดีเซลที่ผลิตได้   

8. จัดประชุมเพ่ือติดตามผลการด้าเนินงานของกลุ่ม และสรุปผลการด้าเนินงาน (ทุก 6 เดือน) 
 

วิธีด าเนินการและแผนการด าเนินงาน 
 
 

กิจกรรมที่จะด้าเนินการ 
ระยะเวลาด้าเนินงาน ปี 56-57 (12 เดือน) 

ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย 
1.แต่งตั งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเป็น
คณะท้ างานและจั ดประชุมวาง
แนวทางและแผนการด้าเนินงาน 

            

2.ประชุมผู้ประกอบการจ้าหน่าย
อาหารทอด  และผู้แทนจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

            

3.จัดท้าสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
(ป้ายไวนิล  แผ่นพับ  สื่อวิทยุใน
เ ค รื อ )   ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
ผู้ประกอบการทราบ  พร้อมทั ง

            



ก้าหนดจุดที่รับซื อน ้ามันพืชที่ใช้แล้ว
จากประชาชนและผู้ประกอบการ 
4.จัดทีมตรวจสอบคุณภาพน ้ามันพืช
แก่กลุ่มผู้ประกอบการในพื นที่  เพ่ือ
ลดการน้าไปทอดซ ้า 

            

5.จัดตั งจุดรับซื อน ้ามันพืชใช้แล้ว  
และส่งไปผลิตน ้ามันไบโอดีเซล 

            

 

งบประมาณ 
งบประมาณเทศบาลนครหาดใหญ่  จ้านวน  50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

ผลที่คาดว่าจะได้รับและแนวทางการประเมินผล 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ แนวทางการประเมินผล 

1. ลดปัญหาการใช้น ้ามันทอดซ ้าในสถานประกอบการ
จ้าหน่ายอาหารท้าให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการ
บริ โ ภคอาหารทอด ใน พื นที่ ม ากขึ น   โ ดยมี จ้ านวน
ผู้ประกอบการจ้าหน่ายอาหาร  ใช้น ้ามันพืชที่ปลอดภัยได้
คุณภาพอย่างน้อย ร้อยละ 95 

ประเมินจากการตรวจสอบคุณภาพน ้ามันที่ใช้ทอด
ในร้านอาหาร 

2. มีระบบการจัดการน ้ามันพืชใช้แล้วอย่างครบวงจร  ตั งแต่ 
ตรวจสอบคุณภาพ  รับซื อ  ผลิต  และจ้าหน่าย 

ประเมินจากการเกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่ม
ที่มีการด้าเนินงานไบโอดีเซลจากน ้ามันพืชใช้แล้ว 
อย่างน้อย 1 แห่งที่สามารถด้าเนินการบริหาร
จัดการได้เองอย่างยั่งยืน 

3. สามารถผลิตน ้ามันไบดีเซลและน ้ามาใช้ประโยชน์กับ
รถยนต์ของเทศบาลได้  โดยมีจ้านวนน ้ามันไบโอดีเซลที่ผลิต
ได้  จ้านวน  12,000  ลิตร (1,000 ลิตร/เดือน) 

ประเมินจากข้อมูลปริมาณน ้ามันดีเซลที่ผลิตได้
จากน ้ามันพืชที่ ใช้แล้วต่อเดือน และปริมาณ
ทั งหมดที่ผลิต/จ้าหน่ายได้ในระยะเวลาที่ด้าเนิน
โครงการ 

4. สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการด้าเนิน
โครงการนี ได้ไม่ต่้ากว่า 344,480.91  กิโลกรัม 

ปริมาณคาร์บอนที่ลดลงจากโครงการนี  ค้านวณ
จาก ปริมาณไบโอดีเซลที่ผลิตได้และถูกน้ามาใช้
แทนน ้ามันเชื อเพลิงในพาหนะของเทศบาล x ค่า
สัมประสิทธิ์การปล่อยคาร์บอนของน ้ามันไบโอ
ดีเซล หรือ 
ปริมาณน ้ ามัน เชื อ เพลิ ง  (ดี เซล )  ที่ เทศบาล
ประหยัดลงได้จากการใช้ไบโอดีเซลทดแทน x ค่า



สัมประสิทธิ์การปล่อยคาร์บอนของน ้ามันดีเซล   
 


