ที่ อก 0309/(ส.1) 2372

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี
กรุ งเทพฯ 10400
3 มีนาคม 2552

เรื่ อง ผลการประชุมแก้ไขปัญหานํ้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว
เรี ยน (รายชื่อตามแนบ)
อ้างถึง หนังสื อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ อก 0309/(ส.1) 414 ลงวันที่ 13 มกราคม 2552
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. ผลสรุ ปความเห็นจากแบบสอบถามของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมแก้ปัญหานํ้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว
2. สรุ ปประเด็นถาม – ตอบ ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมแก้ปัญหานํ้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว
ตามหนังสื อที่อา้ งถึง กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จดั ประชุมแก้ไขปั ญหานํ้ามันหล่อลื่น
ใช้แล้ว และท่านได้ส่งผูแ้ ทนเข้าร่ วมประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552 ที่ผา่ นมานั้น
ผลการประชุ ม สนั บ สนุ น ให้ ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรมดํา เนิ น การแก้ไ ขปั ญ หานี้
อย่างจริ งจังต่อไป รายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย และต้องการให้มีการเผยแพร่ ความรู ้ และความเข้าใจ
ที่ถูกต้องแก่ผใู ้ ช้และผูร้ วบรวมจัดเก็บนํ้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว ทั้งนี้ ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมยินดีที่จะมีส่วนร่ วมกับ
ภาครัฐในการแก้ไขปัญหานี้ดว้ ย จึงขอขอบคุณอย่างยิง่ มา ณ โอกาสนี้
ทั้งนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเชิญท่านมาร่ วมหารื อในการสร้างระบบการจัดเก็บที่ดี
ต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

สํานักบริ หารจัดการกากอุตสาหกรรม
โทร 0 2202 4165 0 2202 4168
โทรสาร 0 2202 4003 0 2202 4167
http://www.diw.go.th

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
สรุปความเห็นจากแบบสอบถามของผู้เข้ าร่ วมประชุ มแก้ไขปัญหานํา้ มันหล่อลืน่ ใช้ แล้ว
วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552 เวลา 9.00 – 14.00 น. ณ ห้ องประชุม 509 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
คําถาม
1. การจัดการประชุมวันนี้ท่านได้รับความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหานํ้ามันหล่อลื่นใช้แล้วเพียงใด
2. ท่านเคยทราบปัญหาผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากนํ้ามัน
หล่อลื่นใช้แล้วหรื อไม่
3. ท่านเคยทราบหรื อรับผลกระทบจากปัญหานํ้ามันหล่อลื่น
หรื อนํ้ามันเตาปลอมบ้างหรื อไม่
4. ท่านเห็นด้วยหรื อไม่ที่จะสนับสนุนให้กรมโรงงานแก้ไข
ปัญหานี้อย่างจริ งจัง
5. ท่านเห็นด้วยหรื อไม่กบั การแก้ปัญหานํ้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว
ด้วยการรี ไซเคิล จนมีคุณภาพทดแทน Base Oil ได้
6. หากโครงการนี้สามารถรับซื้ อนํ้ามันหล่อลื่นใช้แล้วในราคาตลาด
โดยอ้างอิงกับราคานํ้ามันดิบ ท่านยินดีให้การสนับสนุนหรื อไม่
7. ท่านเชื่อว่าโครงการนี้สามารถแก้ไขปัญหาให้สาํ เร็ จ
ได้อย่างยัง่ ยืนหรื อไม่
8. หากท่านเห็นด้วยกับโครงการนี้ ท่านยินดีที่จะสนับสนุนและ
ให้ความร่ วมมือจนสร้างระบบการจัดการที่ดีข้ ึนแก่สังคมหรื อไม่
9. หากท่านยินดีที่จะสนับสนุน ท่านจะช่วยประสานงานให้องค์กร
ของท่านมีส่วนผลักดันจนเป็ นผลสําเร็ จหรื อไม่

มาก
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
สรุ ปประเด็น ถาม-ตอบ ของผู้เข้ าร่ วมประชุ มแก้ไขปัญหานํา้ มันหล่ อลืน่ ใช้ แล้ ว
วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552 เวลา 9.00 – 14.00 น. ณ ห้ องประชุม 509 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประเด็น
การจัดเก็บ การรวบรวม

ข้อชี้แจง
ต้องมีการแยกการจัดเก็บของเสี ยแต่ละประเภท และต้องเป็ นไปตาม
มาตรฐานทั้งในการจัดเก็บและรถขนส่ งรวมถึงการใช้ใบกํากับการขนส่ ง
เพื่อให้มนั่ ใจว่าของเสี ยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเป็ นที่เรี ยบร้อย
การจัดเก็บนํ้ามันเครื่ องจากชุมชน ต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมและมีการ
แบ่งค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม รวมถึงการดําเนินงานที่เป็ นมาตรฐานเพือ่ ลด
ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่ งแวดล้อม

การปนเปื้ อนนํ้ามันหล่อลื่นกับ
ของเสี ยไฮโดรคาร์บอน
ประเภทอื่น ๆ ซึ่งอาจส่ งผลต่อ
การรี ไซเคิล

สําหรับสถานีบริ การ ต้องจัดเก็บนํ้ามันหล่อลื่นแยกกับนํ้ามันเบรกเนื่องจาก
องค์ประกอบพื้นฐานเป็ นสารคนละกลุ่ม แต่การปนเปื้ อนกับนํ้ามันเชื้อเพลิง
ดีเซล เศษตะกอน และนํ้าไม่เป็ นปัญหาต่อการรี ไซเคิล ทั้งนี้การจัดเก็บของ
เสี ยแยกประเภทจะทําให้มูลค่าของของเสี ยเพิม่ มากขึ้น

เงินทุนที่รัฐต้องใช้สนับสนุน
หรื อการจัดตั้งระบบกองทุน
เพื่อใช้ในการจัดการ และการ
ผลักดันจากภาครัฐเพื่อให้
โครงการเกิดเป็ นรู ปธรรมและ
มีความต่อเนื่อง

กรมโรงงานอุตสาหกรรมสนับสนุนให้เอกชนดําเนินการทั้งหมด โดยรัฐ
เป็ นผูส้ นับสนุนเชิงนโยบายและผลักดันให้โครงการสามารถดําเนินการได้

ปั ญหาด้านการเมือง

ในการพัฒนาโรงกลัน่ นํ้ามันหล่อลื่นใช้แล้วโรงหนึ่งจะต้องการ
นํ้ามันหล่อลื่น 100 ล้านลิตรต่อปี ซึ่งคิดเป็ นประมาณ 25% ของ
นํ้ามันหล่อลื่นใช้แล้วทั้งหมด ดังนั้นการสนับสนุนการจัดตั้งโรงกลัน่ หนึ่ง
โรงจึงไม่ได้เป็ นการแย่งส่ วนแบ่ง หรื อพยายามเข้ามาครองตลาดทั้งหมด
อีกทั้งเป็ นการส่ งเสริ มให้มีการแข่งขันทางการตลาดที่เป็ นธรรม

ที่ผา่ นมารัฐใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการนําร่ องต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
การจัดการของเสี ยอันตรายที่ได้มาตรฐาน ซึ่งในขณะนั้นธุรกิจจัดการของ
เสี ยมีอยูอ่ ย่างจํากัด แต่ในปัจจุบนั มีโรงงานรับจัดการของเสี ยมากกว่า 1,000
ราย และมีผสู ้ นใจที่จะดําเนินการรี ไซเคิลนํ้ามันหล่อลื่นใช้แล้วเป็ นจํานวน
มาก ดังนั้นจึงไม่มีความจําเป็ นที่รัฐจะเป็ นผูล้ งทุนเอง

