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บทคัดย่อ
ประเทศไทย เป็ นประเทศที่มีการใช้ พลังงานเพิ่มสูงขึ้นตลอดมา โดยในปี พ.ศ.2557 มีการใช้ พลังงานสูงถึง 75,804 พันตันเทียบเท่า
นา้ มันดิบ ทาให้ ต้องสูญเสียเงินตราต่ างประเทศในการนาเข้ าพลังงานสูงถึง 1,306 พันล้ านบาท ส่งผลให้ เกิดปั ญหามลภาวะต่ อสิ่งแวดล้ อม
รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชากร หากมีการใช้ น้ามันไบโอดีเซล ผสมในนา้ มันดีเซล หรือทดแทนนา้ มันดีเซลจะช่ วยลดความ
รุนแรงของปั ญหาดังกล่าว บทความนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อหาความเป็ นไปได้ ในการสร้ างชุมชนไบโอดีเซล โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการ
ใช้ นา้ มัน อุปทานของนา้ มันใช้ แล้ ว การจัดการกับนา้ มันใช้ แล้ ว และผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีศึกษาอาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และอาเภอ
วัดโบสถ์ จังหวั ดพิ ษณุโลก ผลการศึกษาด้ วยสถิติ เชิงพรรณนา พบว่ า มี ความเป็ นไปได้ ในการสร้ างชุ มชนไบโอดี เซล โดยในอ าเภอพิ ชั ย
มีปริมาณนา้ มันใช้ แล้ วเพียงพอต่อการผลิตไบโอดีเซลเดือนละ 1,717 ลิตร ซึ่งน้ อยกว่ าอาเภอวัดโบสถ์ ที่มีน้ามันใช้ แล้ วเพื่อผลิตไบโอดีเซล
เดือนละ 3,554 ลิตร นา้ มันใช้ แล้ วเหล่านี้ หาได้ จากร้ านขายของทอด ประเภทอาหารทอด ได้ แก่ ปลาทอด ไก่ทอด และหมูทอด และร้ านค้ า
ประเภทอาหารว่างทอด ได้ แก่ ปาท่องโก๋ทอด ในอาเภอพิชัย และลูกชิ้นทอด ในอาเภอวั ดโบสถ์ อย่างไรก็ดี ประชาชนในอาเภอทั้งสองมีความ
เสี่ยงที่จะบริโภคอาหารที่มีสารโพลาร์เกินกว่าระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ถึงร้ อยละ 3.0-6.4 ของร้ านค้ าทั้งหมด
คาสาคัญ: ความเป็ นไปได้ นา้ มันใช้ แล้ ว ไบโอดีเซลชุมชน
Abstract
The consumption of energy in Thailand has been increasing every time. In 2014, there were 75,804 thousand tons of energy
consumed in comparison to raw oil. There were a lot of loss in foreign currencies for importing energy equivalent to 1,306 thousand
million Baht which produced water pollution and bad health effect to people. If people could use more mixed diesel with bio-diesel or
bio-diesel instead of pure diesel, it could reduce the severity of these problems. The main objective of this research paper was to study
the feasibility of forming bio-diesel communities by considering the behavior of cooking oil consumption, the supply of used cooking
oil, its management, and effects to health by choosing Phichai district in Uttaradit province, and Wat Both district in Phitsanulok
province, as case studies. The descriptive statistics results revealed that there was feasibility of forming bie-diesel community and
enough used cooking oil to produce bio-diesel in both districts. Phichit district had 1,717 litres of it per month, which was less than
Wat Both district that has 3,554 litres of it per month. This used cooking oil could be found in fried food shops, namely fried fish,
fried chicken, fried pork, and fried snack food, such as Pha Tong Koe in Phichit district and fried meatball in Wat Both district.
However, people in both districts have high risk in consuming food that has Polar compound higher than standard level, which is
dangerous for their health at 3.0-6.4% of all shops.
Keywords: Feasibility, Used Cooking Oil, Community Bio-diesel
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บทนา
แม้ ว่า พลังงานสารองของโลกจะมีแนวโน้ มลดต่าลง แต่
ในช่ วงปี 2547–2556 พลั งงานส ารองของโลกที่ค้ น พบ
และคาดว่ า จะค้ นพบ ได้ เพิ่ มสู ง ขึ้ นร้ อยละ 24.5 จาก
1,366.2 พั นล้ านบาร์เรล เป็ น 1,701.0 พั นล้ านบาร์เรล
เนื่ อ งจากการค้ น พบแหล่ งพลั งงานที่เพิ่ ม สูงขึ้ นมากใน
ประเทศเวเนซุเอลา และประเทศนอกกลุ่มโออีซีดี ความ
ต้ องการใช้ พลังงานของโลก มีแนวโน้ มเพิ่ มขึ้นโดยตลอด
โดยเพิ่ มขึ้นร้ อยละ 9.8 จาก 83,107 พั น บาร์เรลต่ อวั น
เป็ น 91,243 พั นบาร์เรลต่อวัน ในขณะที่พลังงานสารอง
ของไทยที่ค้นพบ และคาดว่าจะค้ นพบนั้น คงที่เท่ากับ 0.5
พั น ล้ านบาร์เรล แต่ ความต้ องการใช้ พ ลั งงานของไทยมี
แนวโน้ มเพิ่มสูงขึ้นถึงร้ อยละ 22.4 จาก 1,025 พันบาร์เรล
ต่อวัน เป็ น 1,255 พันบาร์เรลต่อวัน ในช่วงเวลาเดียวกัน
“BP Statistical Review of World Energy June 2015”
(2015) ซึ่งแสดงว่ า โลกจะมีน้ามันเชื้อเพลิงใช้ ได้ อีก 51
ปี และประเทศไทยจะมีนา้ มันใช้ ได้ อกี เพียง 1 ปี เท่านั้น ใน
ปี 2557 ประเทศไทยมี ก ารใช้ พลั ง งานสู ง ถึ ง 75,804
พั นตันเทียบเท่าน้ามันดิบ เพิ่ มขึ้นจากช่ วงเดียวกันของปี
ก่อนร้ อยละ 8 คิดเป็ นมูลค่ากว่ า 1,748 พั นล้ านบาท ทา
ให้ ไทยต้ องสูญเสียเงินตราต่างประเทศสูงถึง 1.306 ล้ าน
ล้ านบาท ณ ราคานา้ มันดิบดูไบเฉลี่ยในตลาดโลก 96.67
เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล (กระทรวงพลังงาน, 2558) ทั้งนี้
ความต้ องการใช้ พลังงานเพิ่มสูงขึ้นทั้งก๊าซธรรมชาติ นา้ มัน
และถ่านหิน โดยมีดเี ซลเป็ นนา้ มันที่มอี ตั ราการใช้ โดยเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 57.5 ล้ านลิตรต่ อวัน รองลงมาเป็ นเบนซิน
ที่มี อัต ราการใช้ เฉลี่ ย 23.1 ล้ านลิ ต รต่ อวั น (กระทรวง
พลังงาน, 2557ก; กระทรวงพลังงาน, 2557ข)
รั ฐ บาลของประเทศต่ า งๆ รวมถึ ง รั ฐ บาลไทยจึ งได้
สนับสนุนให้ มกี ารคิดค้ นหา และส่งเสริมให้ มีการใช้ พลังงาน
ทดแทนหลายประเภท เช่ น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน
ลม เซลแสงอาทิตย์ และเชื้อเพลิงชีวภาพ ได้ แก่ เอทานอล
และไบโอดีเซล ด้ วยเหตุท่ีไบโอดีเซลเป็ นพลังงานสะอาด
ทางเลือกหนึ่งที่สามารถทดแทนนา้ มันดีเซล ซึ่งเป็ นเชื้อเพลิง
ที่ ไทยมี อั ต ราการใช้ เฉลี่ ย สู งสุ ด รายงานจากกระทรวง
พลังงาน พบว่ า ปริมาณการใช้ ไบโอดีเซลมีแนวโน้ มเพิ่ ม
สูงขึ้นโดยตลอด จากที่เริ่มมีสถานีจาหน่ายนา้ มันผสมไบโอ

ดีเซลแห่งแรกในปี 2547 (บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน),
2547) จนกระทั่งในปี 2552 มีความต้ องการใช้ ไบโอดีเซล
สูงถึง 1.6 ล้ านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็ น 2.9 ล้ านลิตรต่อวัน
ในปี 2556 (กรมพั ฒ นาพลั งงานทดแทนและอนุ รั ก ษ์
พลังงาน, 2556) ทั้งนี้ การผลิตไบโอดีเซลแบ่งออกเป็ น
2 ประเภท คือ ไบโอดีเซลเชิงพาณิ ช ย์ท่ีผ ลิ ต จากน้ามั น
ปาล์ม ซึ่งใช้ กนั มากในประเทศไทย และไบโอดีเซลชุมชน
ที่ผลิตจากนา้ มันใช้ แล้ ว
การผลิตไบโอดีเซลจากนา้ มันใช้ แล้ วอย่างมีประสิทธิภาพ
จะเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนในด้ านต่างๆ อาทิ ช่วยลดปั ญหา
มลภาวะทางสิ่งแวดล้ อม ช่ วยลดต้ นทุนด้ านพลังงานของ
ชุ มชน และช่ วยให้ สุขภาพอนามัยของประชาชนดี ข้ ึน โดย
ไอเสียที่เกิดจากการใช้ ไบโอดีเซล ร้ อยละ 100 เป็ นเชื้อเพลิง
สามารถลดปริมาณไฮโดรคาร์บอน และคาร์บอนมอนน๊อกไซด์
ได้ เฉลี่ยร้ อยละ 25.11 และ 17.96 ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบ
กับนา้ มันดีเซล (วีรชัย เลิศสถาพรสุข, รัตนชัย ไพรินทร์,
และคณิต กฤษณังกูร, 2549) และยังช่วยประหยัดพลังงาน
ที่ใช้ แล้ วหมดไปของโลก โดยซีพีเอฟ เป็ นตัวอย่างหนึ่งของ
โรงงานที่สระบุรี ที่ได้ นานา้ มันใช้ แล้ วจากการทอดอาหารมา
ผลิ ต ไบโอดี เซลตั้ ง แต่ ปี 2550 จนกระทั่ ง ถึ ง ปี 2557
สามารถผลิตไบโอดีเซลได้ มากกว่า 3.79 ล้ านลิตร มีมูลค่า
ประมาณ 19 ล้ านบาท จึ ง ช่ ว ยลดการสู ญ เสี ย เงิ น ตรา
ต่างประเทศจากการนาเข้ าพลังงานอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้
ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ มากกว่า 7,674 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ และลดค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานปี ละ 5
ล้ านบาท อีกทั้งยังช่วยตัดวงจรทอดนา้ มันซา้ ซึ่งเป็ นอันตราย
ต่อผู้บริโภค (CPF News, 2557) เนื่องจากนา้ มันทอดซา้
ประกอบด้ วยสารอันตราย 2 ชนิด คือ สารโพลาร์ (Polar
Compound) ที่ ท าให้ เกิด โรคความดั น โลหิ ต สูง และสาร
โพลี ไ ซคลิ ก อะโรมาติ ค โฮโดรคาร์ บ อน (Polycyclic
Aromatic Hydrocarbons: PAHs) ซึ่ งเป็ นสารก่ อ มะเร็ ง
สารพิ ษดังกล่ าวทาให้ เซลล์มีอัตราการตายเพิ่ มขึ้น และมี
ความผิดปกติด้วยในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ สาร PAHs
ที่พบในไอระเหยขณะทอดอาหาร ยังมีผลต่อผู้ทอดอาหาร
ที่ ต้ อ งสู ด ดมควั น เข้ า ไป เป็ นเหตุ ให้ เกิ ด มะเร็งปอดได้
กระทรวงสาธารณสุข จึงมีประกาศฉบับที่ 283 พ.ศ.2547
โดยก าหนดปริ ม าณสารโพลาร์ ในน้ามั น ที่ ใช้ ทอด หรื อ
ประกอบอาหารเพื่อจาหน่าย ให้ มไี ด้ ไม่เกินร้ อยละ 25 ของ
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น้าหนั กน้ามั น ผู้ ใดฝ่ าฝื นถื อเป็ นการจ าหน่ ายอาหารผิ ด
มาตรฐาน ตามมาตรา 25 (3) ของพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท (อารยา ทองผิว,
2557)
ด้ วยเหตุน้ ี ในอดีตรัฐบาลจึ งได้ ส่งเสริมให้ เกษตรกร
และชุมชนหั นมาผลิตพลังงานทางเลือกที่สะอาดเพิ่ มมาก
ขึ้ น ท าให้ เกิ ด ชุ ม ชนไบโอดี เซลกระจายอยู่ ท่ั ว ประเทศ
จวบจนปั จจุ บัน สถานการณ์ได้ เปลี่ยนแปลงไป โดยในปี
2551 นา้ มันดีเซลมีราคาประมาณลิตรละ 30 บาท ได้ ปรับ
สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็ นลิตรละ 45 บาท และตกต่าลงอย่าง
รวดเร็วเหลือเพียงลิตรละ 18 บาท ในปี เดียวกัน หลังจากนั้น
ราคาน้ามันดีเซลได้ ปรั บสูงขึ้นจนค่ อนข้ างคงที่ป ระมาณ
ลิ ต รละ 30 บาทตลอดมา ด้ วยการอุ ด หนุ น ของรั ฐ บาล
ในขณะที่ราคาวัตถุดิบ สารเคมีต่างๆ ที่ใช้ ในการผลิตไบโอ
ดีเซลปรับตัวสูงขึ้น โดยในปี 2552 ราคาเมทานอลลิตรละ
9–10 บาท เพิ่ มสูงขึ้ นเท่ ากับ 15.50 บาท ในปี 2555–
2556 กลุ่ ม ที่ เคยผลิ ต น้ามั น ไบโอดี เซลใช้ เองในชุ ม ชน
ผลิ ต เพื่ อการค้ า ลดลงมาก ท าให้ เกิด ค าถามตามมาว่ า
อะไรเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ต่อมาในปี 2558 ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ (2558)
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ พั ฒ นาเครื่องผลิตไบโอดีเซลรูปแบบใหม่ ให้ สามารถ
ผลิ ต ไบโอดี เซลได้ ม ากที่สุด มี ป ระสิท ธิภ าพสูงสุด และ
สูญ เสีย ต้ น ทุ น ต่ าที่สุด เครื่ อ งดั งกล่ าวถู ก ออกแบบให้ มี
ขนาดเล็ก เหมาะกับการใช้ งานที่มีกาลังการผลิต 80 ลิตร
และสามารถผลิตไบโอดีเซลจากสารตั้งต้ นที่หลากหลาย ทั้ง
นา้ มันปาล์ม นา้ มันพืชใช้ แล้ ว รวมถึงนา้ มันหมูใช้ แล้ ว หาก
เครื่องผลิตไบโอดีเซลรูปแบบใหม่น้ ี ถูกนาไปเผยแพร่ หรือ
กระจายออกสู่ชุมชน จะทาให้ กระบวนการผลิตไบโอดีเ ซล
ชุมชน มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น
บทความนี้ จึงต้ องการค้ นหาคาตอบว่ า จะมีความเป็ น
ไปได้ หรือไม่ ที่จะเกิดชุ มชนไบโอดีเซลอีกครั้งหนึ่ง ด้ วย
การศึกษาพฤติกรรมการใช้ น้ามันของชุ มชน อุปทานของ
นา้ มันใช้ แล้ วต่อการผลิตไบโอดีเซล พฤติกรรมการจัดการ
กับนา้ มันใช้ แล้ วและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชน รวมถึงทัศนคติต่อการนานา้ มันใช้ แล้ วมาปรุงอาหาร
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อีก และผลกระทบของการนานา้ มันใช้ แล้ วไปทิ้งของชุมชน
อาเภอพิชัย อุตรดิตถ์ และอาเภอวัดโบสถ์ พิษณุโลก
นิยามคาศัพท์
1. ความเป็ นไปได้ หมายถึ ง ความสามารถในการ
ดาเนิ น โครงการในด้ านต่ างๆ (ในที่น้ ี คือ ด้ านวัตถุดิบ)
เพื่อให้ ม่ันใจว่ าโครงการนั้น สามารถดาเนินการได้ ในทาง
ปฏิบตั ิ
2. น้า มั น ใช้ แล้ ว หมายถึ ง น้ า มั น จากไขสั ต ว์ หรื อ
นา้ มันพืชที่ผ่านการนาไปใช้ ด้วยการให้ ความร้ อนสูง ซึ่งอาจ
ถูกนากลับมาใช้ อกี
3. ไบโอดีเซลชุ มชน หมายถึง น้ามันเชื้อเพลิงที่ผลิต
จากน้ามันพืช ไขมันสัตว์ หรือนา้ มันใช้ แล้ ว สามารถผลิต
จ าหน่ าย หรื อ ใช้ เองภายในชุ ม ชน ซึ่ ง จะน าไปใช้ กั บ
เครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ า 4 จังหวะ สูบนอน ระบายความ
ร้ อนด้ วยนา้ เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร
วิธีดาเนินการวิจยั
บทความนี้ เป็ นผลงานวิจัยเชิงสารวจ ที่ใช้ ข้อมูลปฐมภูมิ
และข้ อมูลทุติยภูมิ โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลในเดือนธันวาคม
ปี 2556 และมกราคม ปี 2557 ด้ วยการแจกแบบสอบถาม
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งครั ว เรื อ นและร้ า นค้ า 100 ตั ว อย่ า ง การ
คัดเลื อกกลุ่ มตัวอย่ างผู้ มี น้ามันใช้ แล้ วกระทา 2 ขั้นตอน
คือ ขั้น ตอนแรก เป็ นการเลื อกพื้ นที่การรวบรวมข้ อมู ล
แบบเจาะจง 2 พื้นที่ ซึ่งเป็ นพื้นที่ท่เี คยมีชุมชนไบโอดีเซล
ตั้งอยู่ ในอาเภอพิชัย อุตรดิตถ์ และอาเภอวัดโบสถ์ พิษณุโลก
ขั้นที่สอง เป็ นการเลือกพื้นที่ตาบลแบบเจาะจง ตามคาแนะนา
ของเกษตรอาเภอ และเกษตรตาบล โดยเลือกจากพื้นที่ท่มี ี
ตลาดขนาดใหญ่ อาเภอละ 2 แห่ ง คือ อาเภอพิ ชัย เลือก
ตลาดในต าบลในเมื อง และต าบลพญาแมน ส่ ว นอ าเภอ
วัดโบสถ์ เลือกตลาดในต าบลวัดโบสถ์ และต าบลท้ อแท้
โดยเก็บข้ อมูลจากร้ านค้ าทุกร้ านที่สารวจพบ
ผลการวิจยั และอภิปรายผลการวิจยั
วัตถุ ประสงค์หลักของบทความนี้ คือ ต้ องการศึ กษา
อุป ทานของน้ามั น ใช้ แ ล้ วที่มี อ ยู่ ในท้ อ งถิ่ น อ าเภอพิ ชั ย
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อุตรดิตถ์ และอาเภอวัดโบสถ์ พิษณุโลก เพื่อนาไปกาหนด
ขนาดการผลิตไบโอดีเซลชุมชน โดยลักษณะกลุ่มตัวอย่ าง
ของทั้งสองอาเภอ พบว่า ไม่แตกต่างกัน คือ ส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง (ร้ อยละ 81.6 และ 82.7 ตามลาดับ) อายุประมาณ
45-54 ปี (ร้ อยละ 30.6 และ 40.4) สมรสแล้ ว (ร้ อยละ
83.7 และ 82.7) ประกอบอาชี พ ค้ าขาย (ร้ อยละ 91.8
และ 96.2) มีการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้ น (ร้ อยละ
47.9 และ 28.8) และด าเนิ นกิจการที่ท าอยู่ ต่ ากว่ า 5 ปี
(ร้ อยละ 32.6 และ 38.5) ส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 50.0) ทา
ร้ านขายของทอด โดยในอาเภอพิชัย อุตรดิตถ์ เป็ นหาบเร่
แผงลอย หรื อ รถเข็น (ร้ อ ยละ 33.33) และในอ าเภอ
วัดโบสถ์ พิษณุโลก ส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 51.9) ทาร้ านขาย
ของทอดเช่ น กัน แต่ เป็ นร้ านขายของทอดที่ เป็ นร้ านค้ า
(ร้ อยละ 30.77)
1. พฤติกรรมการใช้น้ ามันของชุมชน
นา้ มันใช้ แล้ ว เป็ นวัตถุดิบที่สาคัญต่อการผลิตไบโอ
ดีเซลชุมชน บทความนี้ จึงต้ องการศึกษาพฤติกรรมการใช้
นา้ มันของชุมชน ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้
น้ามันสอดคล้ องกันทั้งสองชุมชน คือ ส่วนใหญ่ ใช้ น้ามัน
ชนิดเดียว (ร้ อยละ 77.6 และ 76.9 ในอาเภอพิ ชัย และ
วัดโบสถ์ ตามลาดับ) เพื่อการค้ า (ร้ อยละ 71.4 และ 69.2)
โดยใช้ น้ามันปาล์ม (ร้ อยละ 59.2 และ 53.8) รองลงมา
เป็ นนา้ มันถั่วเหลือง (ร้ อยละ 30.6 และ 28.8) สอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของ วิชยา โกมินทร์ และบวร ทรัพย์สิงห์
(2554) ที่พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ นิยมซื้อนา้ มันปาล์ม
หรือน้ามันถั่วเหลืองมาทาอาหารรับประทานเอง คิดเป็ น
ร้ อยละ 98.62 โดยมีไก่ทอด (ร้ อยละ 27.65) ปลาทอด
(ร้ อยละ 21.05) และหมูทอด (ร้ อยละ 16.38) เป็ นอาหาร
ที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมซื้อรับประทานเอง และซื้อให้ กับ
ครั วเรื อนมากที่สุด (ร้ อยละ 27.12) บทความนี้ พบว่ า
นา้ มันใช้ แล้ วส่วนใหญ่ ได้ จากอาหารทอดในทั้งสองชุมชน
(ร้ อยละ 52.1 และ 44.0 อ าเภอพิ ชั ย และวั ด โบสถ์
ตามลาดับ) ทั้งนี้ อาเภอพิชัยได้ จาก ปลาทอด และไก่ทอด
(ร้ อยละ 28.6 เท่ากัน) ส่วนอาเภอวัดโบสถ์ได้ จากปลาทอด
(ร้ อยละ 40) รองลงมาเป็ นอาหารว่างทอด (ร้ อยละ 29.2
และ 36.0) ร้ านค้ าส่วนใหญ่ ในอาเภอพิ ชัยไม่ มีน้ามันใช้
แล้ ว (ร้ อยละ 35.7) ส่วนหนึ่งมีน้ามันเหลื อจากการทอด

ปาท่องโก๋ (ร้ อยละ 21.4) แต่ในอาเภอวัดโบสถ์ ส่วนใหญ่
ได้ จากลูกชิ้นทอด (ร้ อยละ 27.8)
ผลการศึ กษาของ กระทรวงสาธารณสุข (2556)
พบว่ า มีการใช้ น้ามันทอดซ้าที่มีสารโพลาร์ไม่ ผ่านระดับ
มาตรฐานเพิ่ มขึ้นทุ กปี โดยในปี 2555 พบว่ า มีปริมาณ
สารโพลาร์ไม่ผ่านระดับมาตรฐานร้ อยละ 9.91 ซึ่งส่วนใหญ่
ขายอาหารในตลาดสด และตลาดนัด ได้ แก่ ไก่ป๊อป แคปหมู
ขนมฝักบัว มันฝรั่ง ไส้ กรอก ลูกชิ้น และไก่ทอด เป็ นต้ น
ดังนั้น การนาเอานา้ มันเหลือใช้ มาผลิตไบโอดีเซล จะช่ วย
ให้ สุขภาพอนามัยของประชากรดีข้ ึน ช่ วยลดความเสี่ยง
ที่ต้องบริโภคอาหารทอด หรืออาหารว่างทอดที่มสี ารโพลาร์
เกินระดับมาตรฐาน ซึ่งจะก่อให้ เกิดปั ญหาต่อสุขภาพของ
ประชากรไทย คาถามต่ อมา คือ ปริมาณน้ามันใช้ แล้ ว มี
เพี ยงพอต่ อการน าไปผลิ ตไบโอดีเซลชุ มชนหรือไม่ เมื่ อ
พิจารณาจากอุปทานของนา้ มันใช้ แล้ ว
2. อุปทานของน้ ามันใช้แล้วต่อการผลิตไบโอดีเซล
ชุมชน
ผลการศึกษา (ตารางที่ 1 ก.-ข.) พบว่า ครัวเรือน
ในอาเภอพิชัยมีปริมาณการใช้ นา้ มันต่อเดือนน้ อย และไม่มี
นา้ มันใช้ แล้ ว คณะผู้วิจัยจึงมุ่งไปที่ร้านขายอาหาร และร้ าน
ขายของทอด ซึ่งพบว่า ในอาเภอพิชัยมีนา้ มันใช้ แล้ วร้ อยละ
40.73 (1,716.98/4,215.13*100) น้ อยกว่ าในอ าเภอ
วั ด โบสถ์ ที่ มี น้ ามั นใช้ แล้ วร้ อยละ 55.51 (3,553.93/
6,402.31*100) ของปริ ม าณน้า มั น ทั้ ง หมด ทั้ งนี้ ร้ า น
อาหารส่วนใหญ่มีปริมาณการใช้ นา้ มันต่อเดือน และนา้ มัน
ใช้ แล้ วน้ อยเช่ นเดียวกัน นา้ มันใช้ แล้ วส่วนใหญ่ จึงได้ จาก
ร้ านขายของทอด โดยในอาเภอพิ ชัย มีน้ามันใช้ แล้ วจาก
ร้ านขายของทอดร้ อยละ 35.25 (1,485.90/4,215.13
*100) น้ อยกว่ าในอ าเภอวั ด โบสถ์ ท่ีมีถึ งร้ อยละ 52.23
(3,343.93/6,402.31*100) ของปริมาณนา้ มันทั้งหมด
อาเภอวัดโบสถ์ มีวัตถุดิบเพื่อผลิตไบอีดีเซลสูงถึง 3,554
ลิ ตร/เดือ น มากกว่ าอ าเภอพิ ชั ยที่มี เพี ยง 1,717 ลิ ตร/
เดื อ นเท่ านั้ น ใกล้ เคี ย งกั บ ผลการศึ ก ษาของ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (2550) ที่พ บว่ า มีการรับซื้ อน้ามัน
ใช้ แล้ วในชุ มชนปฐมอโศก 3,600 ลิตร/เดือน และชุ มชน
ดาดีไบโอดีเซล 1,800 ลิตร/ เดือน ดังนั้น ผู้ผลิตไบโอดีเซล
ในอาเภอวัดโบสถ์ จึงมีวัตถุดิบเพียงพอที่จะผลิตไบโอดีเซล
ได้ เดือนละ 30 วัน วันละ 120 ลิตรเป็ นอย่างน้ อย ส่วนใน
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อาเภอพิ ชัย สามารถผลิตได้ เพี ยงเดือนละ 17 วัน วันละ
100 ลิตรเป็ นอย่างน้ อย
สรุปได้ ว่า ทั้งสองชุ มชนมีน้ามันใช้ แล้ ว เพี ยงพอ
ต่ อการน าไปผลิ ต ไบโอดีเซลชุ มชน โดยอาเภอวั ด โบสถ์
พิ ษณุ โลกมีมากกว่ าอาเภอพิ ชัย อุตรดิตถ์ อย่ างไรก็ตาม
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หากมีการรณรงค์ให้ มีการใช้ น้ามันซ้าน้ อยครั้งลง รวมถึง
มีแหล่ งรับซื้อนา้ มันใช้ แล้ วมากขึ้น ทั้งสองอาเภอ น่ าจะมี
ปริ ม าณน้ ามั น ใช้ แล้ ว เพื่ อผลิ ต น้า มั น ไบโอดี เซลชุ ม ชน
มากขึ้น

ตารางที่ 1 ปริมาณการใช้ นา้ มัน และนา้ มันใช้ แล้ วในอาเภอพิชัย อุตรดิตถ์ และอาเภอวัดโบสถ์ พิษณุโลก
ปริมาณการใช้น้ ามัน
ก. ปริมาณน้ ามันที่ซื้อ
ครัวเรือน
ร้ านอาหาร
ร้ านขายของทอด
อื่นๆ
รวม
ก. ข. ปริมาณน้ ามันใช้แล้ว
ครัวเรือน
ร้ านอาหาร
ร้ านขายของทอด
อื่นๆ
รวม
ที่มา: จากการคานวณของคณะผู้วิจัย
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ความถี่

อาเภอพิชยั อุตรดิตถ์
ค่าเฉลี่ย
ค่ารวม

(หน่วย: ลิตร/เดือน)
อาเภอวัดโบสถ์ พิษณุโลก
ค่าเฉลี่ย
ค่ารวม

11.76 (3)
33.14 (7)
140.92 (23)
78.50 (9)
100.36

35.29
232.00
3,241.27
706.57
4,215.13

164.79 (10)
157.02 (26)
67.20 (10)
139.18

1,647.86
4,082.46
672.00
6,402.31

25.25 (2)
78.21 (19)
60.19 (3)
71.54

50.50
1,485.90
180.57
1,716.98

30.00 (1)
209.00 (16)
180.00 (1)
197.44

30.00
3,343.93
180.00
3,553.93

3. พฤติ ก รรมการจั ด การกับ น้ ามัน ใช้แ ล้ว และ
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน
การจัดการกับนา้ มันใช้ แล้ วในสองชุมชนไม่แตกต่าง
กัน (ตารางที่ 2 ก.) คื อ ส่ วนใหญ่ จะเปลี่ ยนน้ามั น โดย
พิจารณาจากจานวนครั้งที่ทอดซา้ รองลงมาเป็ นการใช้ ซ้า
และเติมนา้ มันใหม่ไปเรื่อยๆ ผลการศึกษาของ เสาวลักษณ์
จิตรบรรเจิดกุล และวรพงษ์ อัศวเกศมณี (2552) พบว่ า
ถ้ ามีการใช้ นา้ มันทอดซา้ และเติมนา้ มันใหม่ไปเรื่อยๆ ใน
การทอดไก่ โดยมีสดั ส่วนของนา้ มัน เก่า: ใหม่เท่ากับ 1: 2
จะสามารถนามาใช้ ได้ นานถึง 8 วัน โดยมีสารโพลาร์ไม่เกิน
ร้ อยละ 25 การใช้ นา้ มันทอดไก่ซา้ ใช้ ได้ ไม่เกิน 4 วัน แต่ถ้า
เป็ นการทอดปาท่องโก๋ใช้ ได้ ไม่เกิน 5 วัน เพราะจะให้ สาร

โพลาร์เกินกว่ าร้ อยละ 25 ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่ ใน
ทั้งสองชุ มชน (ตารางที่ 2 ข.) เปลี่ ยนน้ามันเมื่อทอดซ้า
มาแล้ ว 1–2 วัน จึงมีสารโพลาร์ไม่เกินร้ อยละ 25 อย่างไร
ก็ต าม ประชาชนในอ าเภอพิ ชั ย และอ าเภอวั ด โบสถ์ มี
ความเสี่ยงที่จะบริโภคอาหารที่ใช้ น้ามันทอดซ้า 5-7 วัน
คิดเป็ นร้ อยละ 6.4 และร้ อยละ 3.0 (จานวนร้ านค้ าที่ใช้
นา้ มันทอดซา้ 5-7 วัน ร้ อยละ 9.7 และ 5.4 ของร้ านค้ าที่
เปลี่ยนน้ามันจากจานวนวันที่ใช้ ร้ อยละ 66.0 และ 55.8
ตามลาดับ (9.7*66.0)/100 และ (5.4*55.8)/100) ซึ่ง
คาดว่ าจะมีสารโพลาร์เกินกว่ าร้ อยละ 25 จึงเป็ นอันตราย
ต่อสุขภาพ
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ตารางที่ 2 พฤติกรรมการเปลี่ยนนา้ มัน และการจัดการกับนา้ มันใช้ แล้ ว อาเภอพิชัย อุตรดิตถ์ และอาเภอวัดโบสถ์ พิษณุโลก
(หน่วย: ราย และร้ อยละ)
อาเภอพิชยั อุตรดิตถ์
อาเภอวัดโบสถ์ พิษณุโลก
พฤติกรรมการเปลีย่ นน้ ามัน
ความถี่
ร้อยละ
ความถี่
ร้อยละ
ก. ก. ลักษณะการเปลีย่ นน้ ามัน
ใช้ ซา้ ไปเรื่อยๆจนหมดไม่เคยเปลี่ยน
1
2.1
3
5.8
ใช้ ซา้ และเติมนา้ มันใหม่ไปเรื่อยๆ
9
19.1
12
23.1
ทอด...วันแล้ วจึงเปลี่ยน
31
66.0
29
55.8
เปลี่ยนเมื่อนา้ มันมีกลิ่น
1
2.1
อื่นๆ
5
10.6
8
15.4
ข. ข. จานวนวันในการทิ้ งน้ ามันทอดซ้ า
1 วัน
15
48.5
22
75.9
1 – 2 วัน
4
12.9
2 วัน
6
19.45
3
10.3
3 วัน
2
6.5
3
10.3
4 วัน
1
3.2
5 วัน
1
3.2
1
5.4
7 วัน
2
6.5
ค. ค. การจัดการกับน้ ามันใช้แล้ว
ทิ้ง
3
15.8
3
18.8
นาไปขายที่แหล่ งรับซื้อ
1
5.3
10
62.5
สะสมไว้ รอจาหน่าย
13
68.4
อื่นๆ
2
10.5
3
18.8
ที่มา: จากการคานวณของคณะผู้วิจัย

เมื่ อ มี น้ ามั น เหลื อ ใช้ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ใ น
อาเภอพิ ชัย (ตารางที่ 2 ค.) จะสะสมน้ามันใช้ แล้ วไว้ รอ
จาหน่าย ในขณะที่ กลุ่มตัวอย่างในอาเภอวัดโบสถ์ จะนาไป
ขายที่แหล่ งรับซื้อ และมีส่วนน้ อยที่นานา้ มันใช้ แล้ วไปทิ้ง
โดยเหตุผลที่ตัดสิน ใจรวบรวมน้ามันในอาเภอพิ ชั ย คื อ
เก็บรวบรวมได้ ง่าย รองลงมาเป็ น เพื่ อรักษาสิ่ งแวดล้ อม
และสะดวกในการน าไปจ าหน่ าย (ร้ อยละ 17.9, 14.3
และ 10.7 ตามลาดับ) สาหรับอาเภอวัดโบสถ์ คือ สะดวก
ในการขาย รองลงมาเป็ น เก็บรวมรวมได้ ง่าย และเพื่อรักษา
สิ่งแวดล้ อม (ร้ อยละ 22.2, 18.5 และ 11.1 ตามล าดั บ)
ด้ านปั ญหาและอุปสรรคในการเก็บรวมรวมน้ามันใช้ แล้ ว
พบว่ า กลุ่มตัวอย่ างในอาเภอพิ ชัย ส่วนใหญ่ ตอบว่ า ไม่ มี
ปั ญหาในการเก็บรวบรวม (ร้ อยละ 59.5) แต่ ในอาเภอ
วัดโบสถ์ส่วนใหญ่ ตอบว่ า ไม่ มีน้ามันใช้ แล้ ว/เหลือน้ อย
(ร้ อยละ 54.0)

4. ทัศนคติต่อการนาน้ ามันใช้แล้วมาปรุงอาหารอี ก
และผลกระทบของการนาน้ ามันใช้แล้วไปทิ้ ง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในทั้งสองชุมชน (ตารางที่ 3
ก.-ข.) เห็นว่ า ไม่ ควรน าน้ามั นใช้ แล้ วมาปรุงอาหารอีก
เพราะอาจมี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพ และรองลงมาเห็ น ว่ า เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ การนานา้ มันใช้ แล้ วไปทิ้งนั้น ส่วนใหญ่
ประชากรในทั้ ง สองอ าเภอเห็ น ว่ า จะท าให้ น้ า เน่ า เสี ย
สาหรับทัศนคติต่อการนาน้ามันใช้ แล้ วมาผลิตไบโอดีเซล
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ในทั้งสองอาเภอ (ตารางที่ 3
ค.-ง.) เห็นด้ วยเพราะเป็ นการนานา้ มันใช้ แล้ วมาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์อย่ างคุ้มค่า รองลงมาเห็นด้ วย เพราะไบโอดีเซล
เป็ นแหล่ งพลังงานทดแทน มีเพียงส่ วนน้ อยที่ไม่เห็นด้ วย
เนื่องจากเห็นว่า นา้ มันไบโอดีเซลที่ผลิตได้ ยังไม่ได้ มาตรฐาน
ต่ อการน าไปใช้ กับรถยนต์ ทั้งนี้ กลุ่ มตั วอย่ างในอ าเภอ
วัดโบสถ์ ที่ไม่เห็นด้ วยมีมากกว่าในอาเภอพิชัย
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นา้ มันใช้ แล้ วเหล่านี้ ชุมชนในทั้งสองอาเภอ สามารถซื้อได้
ในจากร้ านขายของทอด ประเภทร้ านอาหารทอด ได้ แก่
จุ ดประสงค์หลักของบทความนี้ คือ เพื่ อศึ กษาความ ปลาทอด ไก่ทอด และหมูทอด รองลงมาได้ จากร้ านอาหาร
เป็ นไปได้ ในการสร้ างชุ ม ชนไบโอดี เซล ในอ าเภอพิ ชั ย ว่างทอด เช่น ปาท่องโก๋ทอด ในอาเภอพิชัย และลูกชิ้นทอด
อุตรดิตถ์ และอาเภอวั ดโบสถ์ พิ ษณุ โลก ด้ วยการศึ กษา ในอาเภอวัดโบสถ์ สาหรับพฤติกรรมการจัดการกับนา้ มัน
พฤติกรรมการใช้ นา้ มันของชุมชน อุปทานของนา้ มันใช้ แล้ ว ใช้ แล้ ว พบว่ า ประชาชนในอาเภอพิ ชัย มีความเสี่ยงที่จะ
ต่อการผลิตไบโอดีเซลชุมชน รวมถึงพฤติกรรมการจัดการ บริโภคอาหารที่มีสารโพลาร์เกินกว่าระดับมาตรฐานสูงกว่า
กับนา้ มันใช้ แล้ ว และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนใน อาเภอวัดโบสถ์ คือ ร้ อยละ 6.4 และร้ อยละ 3.0 ตามลาดับ
ชุมชน ผลการศึกษา พบว่ า อาเภอพิ ชัย มีปริมาณการใช้ เนื่องจาก มีการนานา้ มันใช้ แล้ วมาทอดซา้ นานถึง 5–7 วัน
นา้ มัน และนา้ มันใช้ แล้ วน้ อยกว่าอาเภอวัดโบสถ์ โดยอาเภอ มีการเปลี่ ยนน้ามันโดยพิ จารณาจากจานวนวันในการใช้
พิ ชัยมีปริมาณน้ามันใช้ แล้ วเพื่ อผลิ ตไบโอดีเซลเดือนละ การใช้ นา้ มันซา้ ไปเรื่อยๆ จนหมดไม่เคยเปลี่ยน และเปลี่ยน
1,717 ลิตร น้ อยกว่าอาเภอวัดโบสถ์ท่สี ามารถนานา้ มันใช้ เมื่อนา้ มันมีกลิ่น
แล้ วไปผลิตไบโอดีเซลได้ สูงถึงเดือนละ 3,554 ลิตร โดย
สรุป

ตารางที่ 3 ทัศนคติต่อการนาเอานา้ มันพืชใช้ แล้ วมาปรุงอาหารอีก ผลกระทบต่อการนานา้ มันใช้ แล้ วไปทิ้ง และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การนานา้ มันใช้ แล้ วมาผลิตไบโอดีเซล อาเภอพิชัย อุตรดิตถ์ และอาเภอวัดโบสถ์ พิษณุโลก
(หน่วย: ราย และร้ อยละ)
อาเภอพิชยั อุตรดิตถ์
อาเภอวัดโบสถ์ พิษณุโลก
ทัศนคติ
ความถี่
ร้อยละ
ความถี่
ร้อยละ
ก. ก. ความคิดเห็นในการนาเอาน้ ามันพืชใช้แล้วมาใช้อีก
ใช้ ได้ ไม่มีผลต่อสุขภาพ
3
6.1
4
8.0
ใช้ ได้ ไม่น่าจะมีผลต่อสุขภาพ
4
8.2
6
12.0
ไม่ควรใช้ อาจมีผลต่อสุขภาพ
17
34.7
19
38.0
ไม่ควรใช้ อันตรายต่อสุขภาพมาก
14
28.6
10
20.0
ไม่ควรใช้ เกิน...ครั้ง
5
10.2
7
14.0
ถ้ าใส ไม่น่าจะมีผลต่อสุขภาพ
3
6.1
ถ้ าคลา้ ดา เป็ นอันตรายอย่างยิ่ง
3
6.1
2
4.0
อื่นๆ
2
4.0
ข. ข. ผลกระทบของการกาจัดน้ ามันใช้แล้วด้วยการทิ้ ง
ไม่ทราบ
10
21.7
9
19.1
ทาให้ นา้ เน่าเสีย
15
32.6
21
44.7
ทาให้ เกิดการปนเปื้ อนในดิน
8
17.4
6
12.8
อื่นๆ
13
28.3
11
23.4
ค. ค. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาน้ ามันใช้แล้วมาผลิตไบโอดีเซล
เห็นด้วย
44
91.7
42
84
เป็ นแหล่งพลังงานทดแทน
6
13.6
10
23.8
เป็ นการนานา้ มันใช้ แล้ ว มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ค้ มุ ค่า
28
63.6
24
57.1
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
2
4.5
3
7.1
อื่นๆ
8
18.2
5
11.9
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ทัศนคติ
ไม่เห็นด้วย
ราคาดีเซลต่ากว่า เพราะรัฐอุดหนุน
ไบโอดีเซลยังไม่ได้ มาตรฐานต่อรถยนต์
อื่นๆ
ที่มา: จากการคานวณของคณะผู้วิจัย

อาเภอพิชยั อุตรดิตถ์
ความถี่
ร้อยละ
4
8.3
3
75.0
1
25.0

อาเภอวัดโบสถ์ พิษณุโลก
ความถี่
ร้อยละ
8
16.0
1
12.5
3
37.5
4
50.0

ข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
บทความนี้ พบว่า ประชาชนยังมีพฤติกรรมการใช้
นา้ มัน ที่มคี วามเสี่ยงต่อการบริโภคอาหาร ที่มีสารอันตราย
โดยพิ จารณาจากปริมาณสารโพลาร์ท่ีวัดได้ เกินกว่ าระดับ
มาตรฐาน คือ ร้ อยละ 25 ในอัตราส่วนสูงถึงร้ อยละ 3.06.4 ของจานวนครัวเรือนและร้ านค้ าทั้งหมด ในช่วงเวลาที่
การผลิตไบโอดีเซลชุมชนมีน้อย ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็ นเพราะ
ไม่ ได้ รั บการสนั บ สนุ น จากรัฐ บาลอย่ างเพี ยงพอ ดั งนั้ น
รัฐบาลจึงควรสนับสนุ นให้ มีการผลิตไบดีเซลชุมชนอย่ าง
จริงจัง และต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ สขุ ภาพอนามัยของประชากร
ดีข้ นึ ด้ วยการใช้ ไบโอดีเซล ซึ่งเป็ นพลังงานที่เป็ นมิตรต่ อ
สิ่งแวดล้ อม และยังช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ
ด้ วยการสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ องจั กรใหม่ ท่ี
ทันสมัย และวัตถุ ดิบ รวมถึงผู้ เชี่ยวชาญในการถ่ ายทอด
วิธกี ารผลิตไบโอดีเซลชุมชนที่มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
บทความต่อไป น่ าจะมีการศึกษาถึงผลกระทบของ
การนาน้ามันใช้ แล้ วมาผลิตไบโอดีเซลที่มีต่อสิ่งแวดล้ อม
เนื่องจาก ช่ วยลดการนานา้ มันใช้ แล้ วทิ้งลงถังขยะ ท่อน้า
แม่ น้าลาคลอง รวมถึงผลกระทบต่ อสุขภาพอนามั ยของ
ประชากร ในด้ านความเสี่ยงที่จะเป็ นโรคจากการบริโภค
อาหารที่มนี า้ มันใช้ แล้ วเป็ นส่วนประกอบ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2556).
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