
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"...ถ้าน้้ามันเช้ือเพลิงหมดแล้ว ก็ใช้เช้ือเพลิงอย่างอื่นได้ มี แต่ต้องขยัน หาวิธีที่ท้าให้เชื้อเพลิง              
เกิดใหม่ เชื้อเพลิงที่เรียกว่าน้้ามันนั้นมันจะหมด ภายในไม่กี่ปีหรือไม่กีส่ิบปกี็หมด  

... ถ้าไม่ได้ท้าเชื้อเพลิงทดแทน เราก็เดือดร้อน...” 
 
 
 
 

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ท่ีเข้าเฝ้าฯ  
ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิาลยั สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ  

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ 2548 
 

 

โครงการส่งเสรมิการผลิตการใช้ไบโอดีเซลในระดับชุมชน 
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1. ที่มาและความส าคญั 
   ด้วยเทศบาลต าบลปลายพระยา ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรง
งานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่  อันส่งผลให้เทศบาลได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัล                  
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตามโครงการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ครั้งที่ 2 ปี 2552 โดยในส่วนของการด าเนินงานการลดใช้พลังงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือส่งเสริมและลดการใช้พลังงานของประชาชนในเขตพ้ืนที่ นั้น เทศบาลได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ       
หลายกิจกรรม เช่น โครงการกังหันลมสูบน้ า เพ่ือการเกษตร โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและ                    
จัดการพลังงานครบวงจร ตลอดจนโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ การผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพ  เป็นต้น 
   เป็นดังนี้  โครงการส่งเสริมการผลิตการใช้ไบโอดีเซลระดับชุมชน จึงเป็นอีกโครงการหนึ่งในการ
สร้างการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากน้ ามันพืชที่ใช้แล้วให้กับประชาชนและชุมชน              
โดยที่เทศบาลได้รับการสนับสนุนเครื่องผลิตไบโอดีเซล จากศูนย์บริการวิชาการที่ 9 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และได้รับการสนับสนุนน้ ามันพืชที่ใช้แล้วจากโรงแรมเชอราตัน กระบี่  บีช  
รีสอร์ท   
   เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับประชาชนและชุมชน
อย่างแท้จริง  สามารถผลิตน้ ามันไบโอดีเซลใช้ส าหรับเครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์เรียนรู้การใช้พลังงาน
ทดแทน  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการส่งเสริมการผลิตการใช้ไบโอดีเซลในระดับชุมชนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์
  การด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตการใช้ไบโอดีเซลในระดับชุมชน เป็นโครงการความร่วมมือ
จากหน่วยภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  เอกชน  สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ โดยมีการก าหนด
วัตถุประสงค์การด าเนินงานร่วมกัน ดังนี้ 
  1) เพ่ือน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงาน 
   2) เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานทดแทนและประหยัดค่าใช้สอยขององค์กรและประชาชน 
   3) เพ่ือเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการพ่ึงพาแหล่งพลังงานในพื้นที่ของชุมชน 
   4) เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้การใช้พลังงานทดแทน  ฐานเรียนรู้การผลิตไบโอดีเซล 
3. เป้าหมายการด าเนินการ 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   (1) ลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงภายในหน่วยงานและองค์กร 
   (2) สร้างฐานเรียนรู้การผลิตน้ ามันไบโอดีเซล   
   (3) เกิดอาสาสมัครพลังงานชุมชน 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   (1)  สร้างการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน 
   (2) ส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้พลังงานทดแทนภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาคี
เครือข่ายในการบูรณาการท างาน 
   (3)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการพึ่งพาแหล่งพลังงานในชุมชน 
   (4)  ส่งเสริมให้เกิดการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลในชุมชนและองค์กรต่างๆ 
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โรงแรมเชอรตันกระบี่ บีช รีสอร์ท 

จัดหาน้ ามันพืชใช้แล้ว 

โครงการส่งเสรมิการผลิตการใช้ไบโอดีเซลในระดับชุมชน 

เทศบาลต าบลปลายพระยา ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 นครศรีธรรมราช                
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 

ส านักงานพลังงานจังหวัดกระบี ่

จัดหาวัสดุอุปกรณ์+งบประมาณ 

ด าเนินการผลติ 

จัดหาเครื่องผลติไบโอดีเซล 
 

ซ่อมแซมเครื่องผลติไบโอดีเซลและให้ค าปรึกษา
ในการบ ารุงรักษาเครื่อง 

 

สนับสนุนวสัดุ/อุปกรณ ์

ถ่ายทอดความรู้ในการผลิต                   
น้ ามันไบโอดีเซล 

โรงแรมเชอราตัน กระบี่                   
บีช รีสอร์ท 

น้ ามันพืชใช้แล้ว 

ขยายผลโครงการ 

ฐานการเรียนรู้ 

พลังงานยั่งยืน 

องค์กรต่าง ๆ  ชุมชน 

 

ขยายผลโครงการ 
 

โรงเรียน  
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4. การด าเนินงาน 
  4.1 การริเริ่มโครงการ 
  การด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตการ
ใช้ไบโอดีเซลในระดับชุมชน เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ
หลายภาคส่วนที่ตระหนักถึงความส าคัญของพลังงาน และ
ต้องการส่งเสริมให้เกิดการหันมาใช้พลังงานทดแทน ซึ่งช่วย
ลดมลภาวะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จึงน าไปสู่การด าเนินโครงการส่งเสริม
การผลิตการใช้ไบโอดีเซลในระดับชุมชน โดยเทศบาลต าบล
ปลายพระยาได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องผลิตไบโอดีเซล 
ส านักบริการวิชาการที่ 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
ได้รับการสนับสนุนเครื่องผลิตน้ ามันไบโอดีเซล ขนาด 150 ลิตร เมื่อเดือนกุมภาพันธ์  2557 น าไปสู่การ
ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย เทศบาลต าบลปลายพระยา ส านักงาน
พลังงานจังหวัดกระบี่ และโรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท เมื่อวันที่  1 เมษายน 2557 โดยมีสาระส าคัญ
ของบันทกึตกลงความร่วมมือ ดังนี้ 

  ข้อ ๑ วัตถุประสงค์ความร่วมมือภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตการใช้ไบโอดีเซลในระดับชุมชน 
    ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนความรู้และการจัดการพลังงานทดแทนให้กับองค์กรและชุมชน 
    ๑.๓ ผลิตไบโอดีเซลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในองค์กรและชุมชน 
   ข้อ ๒ รูปแบบการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ 
    เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งสามฝ่ายเห็นสมควรก าหนดแนวทางการด าเนินงานตาม 
“โครงการส่งเสริมการผลิตการใช้ไบโอดีเซลในระดับชุมชน” ดังนี้ 
     ๒.๑ เทศบาลต าบลปลายพระยา รับผิดชอบ 
     ๑) จัดเตรียมสถานที่การด าเนินงานตามโครงการ 
     ๒) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการผลิตใบโอดีเซล 
     ๓) จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการผลิตและด าเนินการผลิตตามโครงการ 
     ๔) ส่งน้ ามันไบโอดีเซลประมาณร้อยละ ๑๕ ของปริมาณการผลิตที่ได้ในแต่
ละครั้ง ให้กับโรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท เพ่ือใช้ในภารกิจของโรงแรม 
     ๕) ส่งเสริมสนับสนุนความรู้การผลิตไบโอดีเซลให้แก่ชุมชนและองค์กรต่างๆ 

๒.๒ โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท รับผิดชอบ 
  ๑) สนับสนุนน้ ามันพืชที่ใช้แล้วเฉลี่ยปริมาณ  ๒๐๐ 
ลิตรต่อสัปดาห์ 
  ๒) ส่งเสริมสนับสนุนความรู้การผลิตใบโอดีเซลให้แก่
ชุมชนและองค์กรต่างๆ 
  ๓) น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
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 ๒.๓ ส านักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ รับผิดชอบ 
  ๑) สนับสนุนอุปกรณ์การผลิตน้ ามันไบโอดีเซล เทคนิค วิชาการ 
งบประมาณและความรู้ด้านพลังงานให้แก่เทศบาลและชุมชน 
  ๒) สนับสนุนบุคลากรให้ความรู้การจัดการพลังงานทดแทน 
  ๓) น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเ พ่ือการ
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
     
 
 

   4.2  หน่วยงานความร่วมมือ 
(1)  เทศบาลต าบลปลายพระยา 

 การด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตการใช้ไบโอดีเซลในระดับชุมชน เทศบาล
ต าบลปลายพระยาถือเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการด าเนิน

โครงการ โดยมีหน้าที่ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือด าเนินการผลิต จัดหา
บุคลากรเพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนการผลิต  โดยเทศบาลต าบลปลาย 
พระยา ด าเนินการจัดส่งบุคลากรเพ่ือไปอบรมความรู้และเทคนิคการผลิต
น้ ามันไบโอดีเซลจากส านักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ และส านักบริการ

วิชาการที่ 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน จนมีความรู้ความสามารถในการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล และ

สามารถเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้ โดยใน
ปัจจุบันมีการด าเนินการผลิตไบโอดีเซลใช้ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปลายพระยา และส่งมอบให้กับ
โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท และมีการด าเนินการจัดตั้งฐานเรียนรู้การผลิตน้ ามันไบโอดีเซลขึ้นในศูนย์
เรียนรู้เทศบาลต าบลปลายพระยา  
    (2)  โรงแรมเชอราตันกระบี่ บีช รีสอร์ท 
     โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท มีการด าเนินการจัดเก็บน้ ามันพืชใช้แล้ว
เพ่ือส่งมอบให้กับเทศบาลต าบลปลายพระยาเพ่ือใช้ในการด าเนินการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล  โดยโรงแรมเชอราตัน 
กระบี่ บีช รีสอร์ท เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวซึ่ งตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเข้าใช้บริการโรงแรมเป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้มีปริมาณน้ ามันพืชเหลือใช้จากการ
ประกอบอาหารเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นน้ ามันพืชที่ไม่ผ่านการทอดซ้ า ท าให้สามารถน าไปใช้ในการผลิตน้ ามัน      
ไบโอดีเซลที่มีคุณภาพสูง   
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   (3) ส านักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ 
    ส านักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ 
เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านพลังงานใน
จังหวัดกระบี่ โดยในปัจจุบันมีกิจกรรมความร่วมมือด้านพลังงานกับ
เทศบาลต าบลปลายพระยาในหลากหลายกิจกรรม น าไปสู่การจัดตั้ง
อาสาพลังงาน ซึ่งในการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการ
ผลิตและการใช้ไบโอดีเซลในระดับชุมชน ส านักงานพลังงานจังหวัด
กระบี่มีส่วนส าคัญในการขอรับการสนับสนุนเครื่องผลิตไบโอดีเซล 
จากส านักบริการวิชาการที่ 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือส่งมอบให้กับเทศบาล
ต าบลปลายพระยาเพ่ือด าเนินการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล และมีส่วน
ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ในการด าเนินการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล 
ตลอดจนให้ค าปรึกษาการด าเนินการโครงการ และน าบุคลากรของ
เทศบาลต าบลปลายพระยา ตลอดจนอาสาพลังงานในชุมชนไป
ศึกษาดูงานการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลจากหน่วยงานต่างๆ  
   (4)  ส านักบริการวิชาการที่ 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
    ส านักบริการวิชาการที่ 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานรณรงค์ให้ความรู้และ              
จัดแสดงการใช้พลังงาน พัฒนา ประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานจากผลการวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสม 
โดยส านักบริการวิชาการท่ี 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สนับสนุนการด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตและการ
ใช้ไบโอดีเซลในระดับชุมชน โดยการสนับสนุนเครื่องผลิตไบโอดีเซล ขนาด 150 ลิตร ให้กับเทศบาลต าบล                 
ปลายพระยา ตลอดจนให้ความรู้ในการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องเพ่ือให้เครื่องผลิตไบโอดีเซลสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังถ่ายทอดความรู้และเทคนิคในการผลิตเพ่ือให้ได้น้ ามันไบโอดีเซลที่มีคุณภาพสูง 
ตลอดจนการร่วมกันวิจัยพัฒนาการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลร่วมกัน เพ่ือให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น 
    (5) โรงเรียน 
   หลักจากเทศบาลต าบลปลายพระยา
ได้ด าเนินการจัดตั้งฐานการเรียนรู้การผลิตน้ ามันไบโอดีเซลขึ้น 
ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลปลายพระยา 
แล้ว เทศบาลก็ได้ร่วมกับโรงเรียนในเขตเทศบาลในการจัดท า
หลักสูตรการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล เพ่ือให้โรงเรียนสามารถ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนและร่วมกัน
สร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานร่วมกันตลอดจนมีส่วน
ช่วยกันรณรงค์ให้ภาคส่วนต่างๆ หันมาใส่ใจและให้ความส าคัญ
กับการลดใช้พลังงาน 
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   (6) ชุมชน 
   ในปัจจุบันเทศบาลต าบลปลายพระยา
ร่วมกับส านักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ และชุมชนในเขตเทศบาลเพ่ือ
จัดตั้งอาสาพลังงานชุมชน เพ่ือสร้างแกนน าในการด าเนิ นการ
ขับเคลื่อนด้านพลังงานในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดรูปธรรม  โดยใน
ปัจจุบันอาสาพลังงานได้มีส่วนช่วยในการด าเนินโครงการส่งเสริมการ
ผลิตและการใช้น้ ามันไบโอดีเซล โดยการรวบรวมน้ ามันเหลือใช้ซึ่ง
เป็ นวั ตถุ ดิ บส าคัญ ในการด า เนิ นการผลิตน้ ามั น ไบ โอดี เ ซล                       
จากครัวเรือนในชุมชน และช่วยกันรณรงค์การไม่ใช้น้ ามันทอดซ้ าซึ่ง
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนร่วมกันในการรณรงค์การสร้าง
จิตส านึกในการลดใช้พลังงานให้แก่คนในชุมชนร่วมกัน 
5. ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน 
  5.1 ผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณ 
   (1) เทศบาลต าบลปลายพระยาด าเนินการ
ผลิตน้ ามันไบโอดีเซล โดยน าน้ ามันซึ่งได้จากการผลิตไปใช้ในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลปลายพระยา เช่น ใช้กับรถยนต์ต่างๆ  
เครื่องสูบน้ า และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ก่อให้เกิดการลดใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงลงจาก ปี  2556 โดยมีสถิติในการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล  
ดังตารางต่อไปนี้ 

เดือน ปริมาณน  ามันพืชใช้แล้ว(ลิตร) ปริมาณน  ามันไบโอดีเซลที่ผลิตได้(ลิตร) 
เมษายน 2557 150 130 
พฤษภาคม 2557 200 165 
มิถุนายน 2557 400 320 
กรกฎาคม 2557 200 180 
สิงหาคม 2557 200 180 
กันยายน 2557 300 255 
ตุลาคม 2557 100 80 
พฤศจิกายน 2557 400 315 
มกราคม 2558 400 300 
กุมภาพันธ์ 2558 200 150 
มีนาคม 2558 400 300 

รวม 2,950 2,375 
ส่งมอบให้โรงแรมเชอรตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท 174   
คงเหลือน้ ามันใช้ในหน่วยงาน 2,201 

ประหยัดงบประมาณในการจัดซื อน  ามันเชื อเพลิง 
(2,201ลิตร*25 บาท) 

55,025 บาท 
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   (2) เทศบาลต าบลปลายพระยาด าเนินการ
จัดตั้งฐานการเรียนรู้ ในการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลขึ้นในศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต าบลปลายพระยา  โดยในปี  2557 มีผู้เข้า
มาศึกษาดูงานฐานเรียนรู้การผลิตน้ ามันไบโอดีเซลกว่า 2,000 คน  
ตลอดจนฐานการเรียนรู้ยังมีการถ่ายทอดความรู้การผลิตน้ ามันไบโอดีเซล
ให้กับชุมชน และโรงเรียนต่างๆ เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน                
โดยในปัจจุบันเทศบาลต าบลปลายพระยา ร่วมกับส านักงานพลังงาน
จังหวัดกระบี่และส านักบริการวิชาการที่ 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช                
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในการจัดตั้งศูนย์               
การเรียนรู้การผลิตน้ ามันไบโอดีเซลในระดับภาคใต้ และส านักบริการ
วิชาการที่ 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อยู่ระหว่างการจัดหา
เครื่องผลิตน้ ามันไบโอดีเซลซึ่งมีก าลังการผลิตที่สูงกว่าเครื่องที่มีอยู่ เดิม เพ่ือส่งมอบให้กับเทศบาลต าบล               
ปลายพระยาเพ่ือขยายฐานการเรียนรู้ต่อไป 
   (3) เทศบาลต าบลปลายพระยาด าเนินการผลิตอย่างต่อเนื่องจนสามารถส่งมอบ
น้ ามันไบโอดีเซลให้กับโรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ทได้ตามเป้าหมาย เพ่ือให้โรงแรมน าน้ ามันที่ได้ไปใช้ใน
การด าเนินงานของโรงแรม ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนการด าเนินงานได้ส่วนหนึ่ง       
   (4) เกิดอาสาสมัครพลังงานชุมชน เพ่ือช่วยกันด าเนินการขับเคลื่อนด้านพลังงานใน
ชุมชน                           
  5.2  ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ 

  (1) เทศบาลต าบลปลายพระยา มีการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม             
การผลิตการใช้ไบโอดีเซลในระดับชุมชน โดยการน าน้ ามันพืชใช้แล้วมา
สร้างมูลค่า โดยการน าไปผลิตน้ ามันไบโอดีเซล เพ่ือมาใช้กับเครื่องมือ/
อุปกรณ์ต่างๆ รณรงค์การไม่ใช้น้ ามันทอดซ้ าในครัวเรือน เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันจากโรคต่างๆ สร้างจิตส านึกให้ชุมชนหันมาให้ความส าคัญกับ
พลังงาน ลดการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชนท้องถิ่น จนน าไปสู่
การจัดตั้งอาสาพลังงานชุมชน เพ่ือช่วยกันขับเคลื่อนการด าเนินงาน               
ด้านพลังงาน 
  (2) เกิดการส่งเสริมให้มีการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล โดยการให้
ชุมชนและโรงเรียนน าน้ ามันพืชใช้แล้วมาผลิตน้ ามันไบโอดีเซลร่วมกับ
เทศบาลต าบลปลายพระยา แล้วน าน้ ามันไบโอดีเซลที่ได้จากการผลิตกับไป
ใช้ในโรงเรียนและครัวเรือน และมีการด าเนินการจัดท าหลักสูตรความรู้
เกี่ยวกับไบโอดีเซล เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน      
เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงาน ลดใช้พลังงานและ                
หันกลับมาใช้พลังงานสะอาด เพ่ือช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม  
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      (3) เทศบาลต าบลปลายพระยาด าเนินการขยาย
ผลโครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลในระดับชุมชน 
ไปสู่การท าเคมีภัณฑ์เพ่ือใช้ในครัวเรือน เช่น สบู่ สบู่เหลว โดยใช้
สารตั้งต้นกลีเซอรรีน ซึ่งเป็นผลผลิตส่วนหนึ่งที่ได้จากการผลิตน้ ามัน                
ไบโอดี เซล มาใช้ให้ เกิดประโยชน์  โดยร่วมกับมหาวิทยาลัย                
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์              
ในการด าเนินการโครงการ 
   (4)  เทศบาลต าบลปลายพระยา เป็นศูนย์การ
เรียนรู้การผลิตน้ ามันไบโอดีเซลในระดับภาคใต้ ซึ่งในปัจจุบันมีศูนย์
การเรียนรู้การผลิตน้ ามันไบโอดีเซลทั่วประเทศเพียง 7 แห่ง               
การเป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตน้ ามันไบโอดีเซล ท าให้การขับเคลื่อน
ด้านพลังงานมีรูปธรรมมากขึ้น  
6. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

  6.1  ปัญหาอุปสรรค 
     (1) เครื่องผลิตไบโอดีเซลมีเพียงเครื่อง
เดียว ซึ่งมีก าลังผลิต 150 ลิตร แต่ยังท างานน้อยกว่าความสามารถ
ในการผลิตที่แท้จริง ส่งผลให้เสียเวลาในการผลิต อีกท้ังเครื่องผลิตที่
มีอยู่เป็นเครื่องขนาดเล็กท าให้ก าลังผลิตอยู่ในระดับที่ต่ า เมื่อเครื่อง
ประสบปัญหาการซ่อมแซมเครื่องเกิดความล าบาก เพราะต้องใช้ช่างที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะในการ
ซ่อมแซมโดยเฉพาะ 
     (2) เครื่องผลิตไบโอดี เซลมีราคาสูง การขับเคลื่อนให้ เกิดการผลิตในชุมชน                 
จึงท าได้ยาก เนื่องจากขาดงบประมาณในการด าเนินการจัดซื้อเครื่องในการผลิตไบโอดีเซล อีกทั้งหน่วยงานที่
ด าเนินการขับเคลื่อนด้านพลังงาน ก็มีเครี่องผลิตไบโอดีเซลในจ านวนที่น้อย จึงต้องมีการคัดเลือกชุมชนที่มีความ
เข้มแข็งในการขับเคลื่อนที่แท้จริง 
    (3) น้ ามันพืชใช้แล้ว ซึ่งเป็นวัตถุดิบส าคัญในการผลิต หาได้ยาก เนื่องจากประชาชน
ส่วนใหญ่ยังมีการใช้ซ้ า และมีสิ่งปลอมปน ท าให้คุณภาพของน้ ามันไม่แน่นอน บางครั้งมีการปนเปื้อนในรูปของ
น้ าและตะกอน ซึ่งจะส่งผลต่อการน ามาเป็นวัตถุดิบผลิตไบโอดีเซล 
      (4) ประชาชนยังขาดความมั่นใจ ในการน าน้ ามันไบโอดีเซลมาใช้กับรถยนต์และ
อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพราะกลัวจะก่อให้เกิดความเสียหาย 
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  6.2 ข้อเสนอแนะ  
   (1) ควรมีการน าวัตถุดิบอ่ืนๆ มาใช้ในการด าเนินการผลิต โดยเฉพาะปาล์มน้ ามัน           
ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพของน้ ามันไบโอดีเซลสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในการน าน้ ามันไบโอดีเซลไปใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ   
   (2)  ควรมีการจัดตั้งหน่วยรับซื้อน้ ามันพืชใช้แล้ว เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินการผลิต 
ตลอดจนรณรงค์ไม่ให้ใช้น้ ามันทอดซ้ าในครัวเรือน เพ่ือป้องกันโรคมะเร็งอันเนื่องมาจากการใช้น้ ามันทอดซ้ า 
   (3) ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์จากการใช้น้ ามันไบโอดีเซล เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่น ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้น้ ามันไบโอดีเซลมากข้ึน 
   (4) ควรมีการขอรับน้ ามันพืชใช้แล้วจากหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า              
หรือโรงแรมอ่ืนๆ ที่มีการใช้น้ ามันพืชในการประกอบอาหารจ านวนมาก เพ่ือให้มีวัตถุดิบในการผลิตน้ ามัน                    
ไบโอดีเซลเพิ่มมากข้ึน 
7. บทสรุป 
    วันนี้ประเทศของเราก าลังเผชิญปัญหาที่ท้าทายในเรื่องของน้ ามันเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงมาก โดยเฉพาะ
น้ ามันดีเซลที่ใช้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์ในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ส่งผลให้ราคาสินค้า และค่าบริการต่างๆ  
พากันปรับราคาสูงตามไปด้วย อีกท้ังเป็นพลังงานที่เราต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นพลังงานที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเกิดมลภาวะในชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก การหันมาใช้น้ ามันไบโอดีเซล จึงสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย
ตลอดจนช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม เป็นการน าวัตถุดิบในชุมชน หรือวัตถุดิบเหลือใช้                       
มาเปลี่ยนแปลงสร้างมูลค่าให้เกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนช่วยลดภาวะการขาดแคลนพลังงานที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต ทุกภาคส่วนจึงจ าเป็นต้องร่วมมือกันในการขับเคลื่อนด้านพลังงานอย่างแท้จริง เพ่ือให้ เรา
ยังคงมีพลังงานใช้ ลดการพ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศ สร้างความยั่งยืนด้านพลังงานให้เกิดกับชุมชนท้องถิ่น 
เพ่ือความยั่งยืนของประเทศสืบไป 
 


