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30 มี.ค. 2560 

IRPC ซ่อมบาํรุงใหญ่ตามแผนใกล้แล้วเสร็จ 
ผลก าร ต ร วจ วัด คุณ ภ าพ สิ่ งแ วด ล้ อ ม ด้ าน อ าก าศ  นํ ้าท ิ ง้  เสี ย ง  อ ยู่ ใ น เกณ ฑ์ ม าต ร ฐาน              
ตลอดระยะเวลาดาํเนินการซ่อมบาํรุงใหญ่ 

 นายพ งศ์ประพัน ธ์  ฐิตท วีวัฒน์  รองกร รมการผู้ จ ัดการ ให ญ่  กลุ่ มธุร กิจ ปิ โตร เคมีแ ละการกลั่ น                
บริษัท  ไออาร์พ ีซ ี จํากัด  (มหาชน ) (IRPC) กล่าวว่า “ตามท่ีได้แจ้งให้ชุมชนและสื่อมวลชน จ.ระยอง ได้ทราบว่า                   
กลุ่มโรงงานไออาร์พีซี ท่ีอยู่ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี  จ.ระยอง มีแผนหยุดซ่อมบํารุง                   
ตามระยะเวลา (Major Turnaround) และปรับปรุงบางอุปกรณ์ของโครงการ UHV  ตัง้แต่ วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2560             
โดยได้ทยอยหยุดหน่วยผลิตต่างๆ ตัง้แต่กลางเดือนมกราคม 2560 นัน้  ขณะนีก้ารซ่อมบํารุงใหญ่ใกล้แ ล้วเสร็จ 
และอยู่ระหว่างการเริ่มทยอยเดนิเครื่องหน่วยผลติต่างๆ  ตามลาํดบั โดยผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ครอบคลุมท ัง้ด้านอากาศ  นํา้ท ิง้ เสียง ตลอดระยะเวลาดําเนินการซ่อมบํารุงใหญ่อยู่ ใน เกณฑ์มาตรฐาน
 การซ่อมบํารุงใหญ่ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 1. ช่วงการหยุดกระบวนการผลิต 2. ช่วงการซ่อมบํารุงและ
ตรวจสอบ 3. ช่วงเร่ิมเดินเคร่ืองกระบวนการผลิต ซึ่งผลกระทบจากหอเผาทิง้(flare) อาจจะมีในช่วงท่ี 1 และช่วงท่ี 3            
ทําให้เกิดแสงสวา่งและควนัในชว่งระยะสัน้ๆ                     
 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการลดผลกระทบไว้ในทกุกิจกรรม   ตามท่ีได้แจ้งให้ทราบโดยละเอียด 
เม่ือเดือนมกราคม  2560  ก่อนการหยุดซ่อมบํารุง และได้ดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด                   
ตลอดช่วงเวลาการซ่อมบํารุง โดยจัดตัง้ศูนย์ รับข้อร้องเรียน   ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน  หมายเลขโทรศัพท์                   
1800 – 800 – 008 หรือ 038 – 802560 ท่ีสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ตลอด  24 ชัว่โมง     
 จัดตัง้ศูนย์ประสานงานภาคสนาม พร้อมทีมงานเฝ้าระวัง เพ่ือลงพืน้ท่ีชุมชนช่วงที่มีการร้องเรียนได้ทันที                
เพ่ือชี แ้จงและทําความเข้าใจถึงปัญหา  ท่ี เกิดจากกิจกรรมการซ่อมบํารุงให้ชุมชนทราบจํานวนประมาณ                   
71,500 ครัวเรือน ประชากร 130,000 คน ครอบคลุม 6 ตําบลในจังหวัดระยอง จัดให้มีสถานีตรวจวัดอากาศถาวร 
สถานีตรวจวดัอากาศเคลื่อนท่ี เพ่ือตรวจวดัคณุภาพอากาศรอบเขตประกอบการเพ่ิมเติม 24 ชัว่โมง โดยเฉพาะ ในพืน้ท่ี
มีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบ พร้อมทัง้จดัให้มีทีมแพทย์สญัจรลงพืน้ท่ีรอบเขตประกอบการฯ  สําหรับศนูย์รับข้อ
ร้องเรียนได้ดําเนินการประสานกับชุมชน ที่ได้รับผลกระทบและแก้ปัญหาเป็นรายกรณี อาทิ การร้องเรียนเร่ืองกลิ่น             
ท่ีเกิดจากสภาพอากาศร้อน สามารถแก้ไขโดยเปิดนํา้สเปร์ยระบายความร้อนของถงัทนัที และได้ชีแ้จงทําความเข้าใจ
กบัชมุชนให้ทราบสาเหต ุหรือแม้แตข้่อร้องเรียนเร่ืองกลิน่จากหอเผาไหม้ ก็ได้ทําการแก้ไขโดยการปรับอตัราการเผาไหม้
ให้สงูขึน้ เพือ่ลดผลกระทบและชีแ้จงผู้ ร้องเรียนทนัที เป็นต้น 
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มาตรการรองรับเพ ื่อลดผลกระทบในช่วงการซ่อมบาํรุงใหญ่มีดงันี ้                                                    
 1. จดัให้มีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กล่ิน เสียง ฝุ่ นละออง พร้อมทัง้กําหนดมาตรการปอ้งกนั
แก้ไขผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ 2. การจดัการด้านมลสารทางอากาศ ทําการตรวจวดัคณุภาพอากาศในโรงงานและชมุชน
รอบเขตประกอบการฯ 3. การจัดการของเสีย โดยทําการคัดแยกขยะและของเสียตัง้แต่ต้นทาง ส่วนกากของเสีย
อุตสาหกรรมท่ีเกิดจากการหยุดซ่อมบํารุง บริษัทฯ จะส่งไปกําจัดยังหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม  โดยจะทําการติดตามการขนส่งอย่างใกล้ชิด  4. การจัดการนํ า้เสีย  แบ่งออกเป็น  2 ประเภท                   
ได้แก่ 4.1 นํา้เสียจากการทําความสะอาดในการเตรียมระบบ จะถกูสง่ไปกําจดัโดยหน่วยงานที่ได้รับอนญุาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 4.2 นํา้เสียอ่ืนๆ จะส่งเข้าสู่ระบบบําบัดนํา้เสียของบริษัทฯ เพ่ือบําบัดให้ได้มาตรฐานตาม                   
ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 5. การจดัการด้านเสียง จดัให้มีการวดัเสียงในชุมชนในช่วงท่ีมีกิจกรรมซ่อมบํารุง                   
6. ด้านการจราจร จัดเวลาการเข้า-ออกของผู้ รับเหมา และประสานกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรให้ช่วยอํานวยความ
สะดวกและจดัระบบในเส้นทางต่างๆ  7. การควบคมุการหกหรือร่ัวไหลของสารเคมี โดยตรวจสอบวสัด ุอปุกรณ์ ภาชนะ
ท่ีนํามาใช้บรรจุของเสียไม่ให้มีรอยร่ัว เพื่อป้องกันไอระเหยออกสู่บรรยากาศ พร้อมทัง้ติดตัง้อุปกรณ์ดักไอระเหย                   
ท่ีจุดปฏิบติังาน 8. พนักงานและผู้ รับเหมาต้องปฏิบติัตามมาตรการคู่มือการปฏิบติังานด้านความปลอดภัย (Safety 
Turnaround) อย่างเคร่งครัด 9. มีการรายงานข่าวและสื่อสารข้อมลูตอ่ภาครัฐ องค์กรท้องถ่ิน ชมุชน สื่อมวลชนระยอง 
อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตต้่นเดือนมกราคมที่ผา่นมา 

สําหรับโครงการ UHV ในปี 2557 – 2559 ตลอดช่วงระยะเวลาสร้างและหลงัการเดินเคร่ืองจกัรได้เชิญตวัแทน
ชมุชนเข้าชมการดําเนินโครงการและจดัเวทีสมัมนาร่วมกนัจํานวนกว่า 600 คนตอ่ปี รวมทัง้ในปี 2559 ได้จดัตัง้กองทนุ
สง่เสริมสขุภาพชมุชนปีละ 6 ล้านบาท 
 บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวเร่ืองการหยุดซ่อมบํารุงโรงงานตามแผน (Major Turnaround) ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เม่ือ วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559  
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