Between July–December 2018

Conclusion of Auditing on implementation of environmental
mitigation measure
Auditing on implementation of environmental mitigation measure during
operation phase of January-June 2018 of IRPC Refinery, IRPC Public
Company Limited had been carried out by the experts and environmental
scientists from the environmental consultant company of the project,
United Analyst and Engineering Consultant, Ltd. ( UAE) , together with
officers of IRPC Public Company Limited to conduct environmental
auditing according to the environmental mitigation measure plan in which
specified in project plan in order to comply with measurement of approved
EIA report. The result of environmental mitigation measure implementation
audit was IRPC completely comply all of measure within 12 topics as;
general measure, air quality, water quality, noise level, communications,
drainage and flood protection, waste management, social- economy,
aesthetics, occupational health and safety, serious harm study and other
topic
Conclusion of environmental monitoring measure
Environmental monitoring measure during operation phase of IRPC
Refinery, IRPC Public Company Limited were conducted between
January- June, 2018 including ambient air quality monitoring, stack
emission monitoring, ambient noise level monitoring, water quality
monitoring, occupational health and safety and waste management. All of
monitoring results are comply with the standard.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาของการจัดทารายงาน
โครงการโรงกลั ่นน้ ามัน (Refinery Plant : REFY) ของบริษ ัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษ ัท
อุตสาหกรรม ปิ โตรเคมีกลั ไทย จากัด (มหาชน) : TPI) ตัง้ อยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษทั ไออาร์พีซี จากัด
(มหาชน) (เดิมชือ่ เขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษทั อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีกลั ไทย จากัด (มหาชน)) ตาบลเชิงเนิน
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีจุดประสงค์หลักเพื่อตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของประเทศต่างๆ
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีกาลังการผลิต 165,000 บาร์เรล/วัน ซึ่งที่ผ่านมาโรงงานได้จดั ทา
รายงานการวิเ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม (EIA) เสนอต่ อ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่ง แวดล้อ ม (สผ.) เพื่อ พิจ ารณาและได้ร บั ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจ ารณาด้านโครงการ
อุ ต สาหกรรม ตามหนัง สือ เลขที่ วว 0804/13083 ลงวัน ที่ 20 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2544 โดยการขอเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดโครงการในครังนี
้ ้ จะเป็ นการทบทวนรายละเอียดโครงการให้มคี วามเป็ นปั จจุบนั และสอดคล้องกับแผนการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ เนื่องจากการดาเนินการในช่วงที่ผ่านมาทางโครงการยังมีการก่อสร้างหน่ วยการผลิตไม่ครบ
ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงาน EIA ฉบับ BOI ปี พ.ศ. 2544 และหนึ่งในนัน้ ได้แก่ หน่ วย VDU ไม่มแี ผนที่จะพัฒนาใน
อนาคต รวมทัง้ จะมีการโอนย้ ายหน่ ว ยเสริม การผลิต ที่ม ีอ ยู่ เ ดิม ได้แ ก่ หน่ ว ย SWS2 ARU1 และ SRU1 ที่ ม ีการ
เดินเครือ่ งเมือ่ ปี พ.ศ. 2539 เพื่อรองรับโรงแยกคอนเดนเสท มาอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงกลั น่ น้ ามันทัง้ หมด
และการขอปรับลดค่าอัตราการระบายมลสารของโครงการเพื่อใช้สาหรับโครงการพัฒนาอื่นๆ ในเขตประกอบการฯ
นอกจากนี้ จะมีการทบทวนและปรับปรุงมาตรการด้านสิง่ แวดล้อมให้มคี วามทันสมัยสอดคล้องกับการจัดการช่วงเวลา
และสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไป เนื่องจากปั จจุบนั การดาเนินการบางส่วนได้ไปอยู่ภายใต้การดูแลของเขตประกอบการฯ
แล้ว ทางโครงการจึงได้ทาการเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมโครงการโรงกลั ่นน้ ามัน (ครังที
้ ่ 1) เสนอต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เพื่อพิจารณาและได้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้ านาญการพิจ ารณาด้านโครงการอุต สาหกรรม ตามหนังสือ
เลขที่ ทส 1009.9/14418 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (ดังภาคผนวก ก-1)
โครงการได้เริม่ ดาเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2543 และเพื่อเป็ นการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมที่อาจจะ
เกิดขึน้ จากการดาเนินการโครงการโรงกลั ่นน้ ามัน (Refinery Plant : REFY) จึงมอบหมายให้บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์
แอนด์ เอ็นจิเนีย ริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด ดาเนิน การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน และแก้ไ ข
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมระยะดาเนินการที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผูช้ านาญการ (ภาคผนวก ก-1) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561 พร้อมทัง้ จัดทารายงานเพื่อ
นาเสนอต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก. 17025-2548
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1.2 รายละเอียดโครงการ
1.2.1 ที่ตงั ้ โครงการ
โครงการโรงกลั ่นน้ ามัน (Refinery Plant : REFY) ของบริษ ัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ตัง้ อยู่ ใ นเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พซี ี บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 225 ถนนสุขุมวิท หมู่ 5 ตาบลเชิงเนิน อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง โดยมีพ้นื ทีโ่ ครงการทัง้ หมด 150 ไร่ แสดงดังรูปที่ 1-1 ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ พื้นที่ส่วน
การผลิต ส่วนลานถัง และส่วนเสริมการผลิต โดยแต่ละส่วนของพื้นทีโ่ ครงการมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นทีโ่ ดยรอบ ดังนี้
พื้นทีส่ ว่ นการผลิต
ทิศเหนือ
ติดกับ
ทิศใต้
ติดกับ
ทิศตะวันออก
ติดกับ
ทิศตะวันตก
ติดกับ

พื้นทีว่ า่ งเปล่าของบริษทั ไออาร์พซี ี จากัด (มหาชน)
พื้นทีโ่ รงแยกคอนเดนเสท ของบริษทั ไออาร์พซี ี จากัด (มหาชน)
พื้นทีค่ ลังเก็บเม็ดพลาสติกของกลุ่มโรงงานไออาร์พซี ี
ถนนในเขตประกอบการฯ ซึง่ ถัดไปเป็ นคลองชลประทาน (คลองระบายน้ าสาย 2)

พื้นทีส่ ว่ นลานถัง (บริเวณ Tank Farm 2)
ทิศเหนือ
ติดกับ สถานทีจ่ ่ายน้ ามัน (RYD)
ทิศใต้
ติดกับ คลองก้นปึ ก
ทิศตะวันออก
ติดกับ พื้นทีว่ า่ ง ถัดไปเป็ นคลองชลประทาน (คลองระบายน้ าสาย 2)
ทิศตะวันตก
ติดกับ แนวกันชนของเขตประกอบการฯ
พื้นทีส่ ว่ นเสริมการผลิต
ทิศเหนือ
ติดกับ
ทิศใต้
ติดกับ
ทิศตะวันออก
ติดกับ
ทิศตะวันตก
ติดกับ

บริษทั IRPCPOLYOL
ระบบบาบัดน้ าเสียส่วนกลางแห่งที่ 4 (WWTP4)
โรงงานผลิตเอททิลนี ของบริษทั ไออาร์พซี ี จากัด (มหาชน)
ถนนในเขตประกอบการฯ ซึง่ ถัดไปเป็ นคลองชลประทาน (คลองระบายน้ าสาย 2)

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก. 17025-2548
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รูปที่ 1-1 ที่ตงั ้ โครงการ
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1.2.2 วัตถุดิบ
วัตถุดบิ สาคัญทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิต คือ น้ ามันดิบ (Crude Oil) ชนิด Arabian Mixed (AM) โดยมีอตั ราการใช้
ของน้ ามันดิบเท่ากับ 165,000 บาร์เรล/วัน (22,975 ตัน/วัน) หรือ 7.5 ล้านตัน/ปี และดีเซลจากโรงงานแยกคอนเดนเสท
1,974 ตัน/วัน โดยการขนส่งวัตถุดบิ จะขนส่งผ่านทางเรือ IRPC เพื่อเข้าสูก่ ระบวนการผลิตโดยนามาเก็บไว้ในส่วนถังกัก
เก็บน้ ามันดิบ (Crude Tank) ภายในส่วนลานถังที่ 2 (Tank Farm 2) นอกจากวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิต ยังมีการใช้
สารเคมีอ่นื ๆ ได้แก่ สารเร่งปฏิกริ ยิ า (Catalyst) สารลดแรงตึงผิว (D-emulsifier) สารป้ องกันการกัดกร่อน (Corrosive)
และสารยับยัง้ (Inhibitor) เป็ นต้น
1.2.3 ผลิ ตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากกระบวนการผลิตของโครงการมีปริมาณรวมประมาณ 223,975 บาร์เรล/วัน (24,894 ตัน/วัน) หรือ
8.2 ล้านตัน/ปี โดยได้มาจากกระบวนการผลิตสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้ออกเป็ น 2 หน่วย คือ หน่ วยกระบวนการกลั ่น
แบบบรรยากาศ (Atmospheric Distillation Unit : ADU2) ซึง่ ใช้วธิ แี ยกความแตกต่างของจุดเดือดที่ความดันบรรยากาศ
ทาให้ไ ด้ผ ลิต ภัณฑ์ (Intermediate) ได้แ ก่ ก๊ าซหุ ง ต้ม (LPG) แนฟทาเบา (Light Naphtha) แนฟทาหนัก (Heavy
Naphtha) น้ ามันก๊าด (Kerosene) น้ ามันดีเซลเบา (Light Gas Oil) น้ ามันดีเซลหนัก (Heavy Gas Oil) และน้ ามันเตา
(Atmospheric Residue: AR หรือ Atmospheric Tower Bottom: ATB) หน่ วยกระบวนการ Diesel Hydrotreating Unit
(DHT) ซึง่ ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้ในกระบวนการผลิตนี้ ได้แก่ แนฟทา (Naphtha) และดีเซล (Diesel)
โครงการดาเนินการผลิตวันละ 24 ชั ่วโมง และมีจานวนวันดาเนินการประมาณ 330 วัน/ปี โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้
โดยส่วนใหญ่จะถูกขนถ่ายผ่านระบบท่อไปยังโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในกลุ่ม IRPC และผลิตภัณฑ์บางส่วนจะ
จาหน่ายภายในประเทศ โดยนาไปเก็บกักไว้ในถังเก็บก่อนส่งจาหน่าย
1.2.4 การขนส่งและการเก็บกักผลิ ตภัณฑ์
การขนส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีไ่ ด้จากกระบวนการผลิตของโครงการจะถูกส่งผ่านระบบท่อมากักเก็บไว้ที่ถงั เก็บ
ผลิตภัณฑ์ บริเวณ Tank Farm 2 ของเขตประกอบการฯ โดยส่วนใหญ่จะถูกขนถ่ายผ่านระบบท่อไปยังโรงงานต่างๆ
ภายในกลุ่มไออาร์พซี ี และจะมีบางส่วนทีส่ ง่ จาหน่ายให้กบั ลูกค้าภายในประเทศทัง้ ทางบกและทางเรือ โดยมีแนวท่อต่อ
จากถังเก็บผลิตภัณฑ์แต่ละถังไปยังหัวจ่ายผลิตภัณฑ์ (Loading Arm) ณ สถานีขนถ่ายทางบก จากนัน้ ให้รถบรรทุก
ผลิตภัณฑ์ (Loading Truck) เข้ามารับผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องเข้ามาในบริเ วณพื้น ที่ส่วนผลิตหรือ ลานถัง เพื่อความ
สะดวกและความปลอดภัยในการควบคุม ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มกี ารขนถ่ายทางบก ได้แก่ ก๊าซหุงต้ม และดีเซล โดยมีอตั รา
การขนส่งประมาณ 10-12 เทีย่ ว/วัน และในการขนถ่ายทางเรือจะขนถ่ายจากบริเวณส่วนลานถังไปยังท่าเรือ ผ่านระบบ
ท่ อ ที่ใ ช้ข นส่ง ผลิต ภัณฑ์จ ากลานถัง ไปยัง ท่ า เทีย บเรือ ไออาร์พีซี โดยมีอ ั ต ราการขนส่ง ประมาณ 2-4 เที่ย ว/เดือ น
ผลิตภัณฑ์ทขี่ นถ่ายผ่านทางเรือ ได้แก่ ก๊าซหุงต้ม น้ ามันดีเซล และแนฟทา
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1.2.5 กระบวนการผลิ ต
กระบวนการผลิตโดยรวมเริ่มจากนาน้ ามันดิบ (Crude Oil) มากลั ่นแยกในหอกลั ่นแบบบรรยากาศ (ADU2)
ผลิตภัณฑ์จากยอดหอกลั ่น ได้แก่ ก๊าซหุงต้ม (LPG) และแนฟทาเบา (LN) โดยก๊าซหุงต้มจะถูกส่งไปปรับปรุงคุณภาพ
ยังหน่วยเพิม่ ความเข้มข้นของก๊าซ (GCU2) เพื่อแยกก๊าซเชือ้ เพลิงออก จากนัน้ จึงส่งต่อไปยังหน่ วยกาจัดกามะถันจาก
ก๊าซหุงต้ม (LSU2) เพื่อกาจัดกามะถัน และส่งต่อไปหน่วยเพิม่ ความเข้มข้นของก๊าซ (GCU2) เพื่อแยกก๊าซโพรเพน และ
บิวเทนออกจากกัน
ส่วนผลิตภัณฑ์ขา้ งหอกลั ่นส่วนบน ได้แก่ แนฟทาหนัก (HN) และแนฟทาเบา (LN) ที่ได้จากยอดหอกลั ่น จะถูก
ส่งไปเป็ นวัตถุ ดิบของโรงงานผลิตเอททิลีน หรือ ส่ง ไปยัง หน่ ว ย NHTU ผลิต ภัณฑ์ข ้างหอกลั ่นส่ว นบนอีกส่ว นหนึ่ ง
คือ น้ ามันก๊าด (Kerosene) จะส่งต่อไปยังหน่วยปรับปรุงน้ ามันดีเซลและน้ ามันก๊าดด้วยไฮโดรเจนทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั
สาหรับผลิตภัณฑ์ขา้ งหอกลั ่นส่วนกลาง ได้แก่ น้ ามันดีเซลเบา (Light Gas Oil : LGO) และน้ ามันดีเซลหนัก
(Heavy Gas Oil : HGO) จะถูกส่งไปยังหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ ามันดีเซล (Diesel Hydrotreating Unit : DHT) ซึ่งจาก
หน่ วยนี้จะได้ แนฟทา (Naphtha) และน้ ามันดีเซล (High Speed Diesel) เป็ นผลิตภัณฑ์และส่งไปเก็บกักในถังเก็บ
ต่อไป
ส่ว นผลิต ภัณฑ์ที่ไ ด้จ ากก้นหอกลั ่น ได้แ ก่ Atmospheric Bottom Product (ATB) จะถู กส่ง ไปยัง หน่ ว ยกลั ่น
แบบสุญญากาศ (Vacuum Distillation Unit : VDU) VDU ของโรงงานผลิตน้ ามันหล่อลื่นพื้นฐาน
ในกระบวนการผลิตของโรงกลั ่นน้ ามันของโครงการ ประกอบด้วยหน่วยผลิตต่างๆ ดังนี้
1) หน่ วยหอกลั ่นแบบบรรยากาศ (Atmospheric Distillation Unit : ADU2)
เป็ น หน่ ว ยการกลั ่นแยกน้ ามัน ดิบให้กลายเป็ น ผลิต ภัณฑ์ประเภทต่างๆ เพื่อ นาไปปรับปรุงคุณภาพใน
หน่วยผลิตอื่นทีอ่ ยู่ในลาดับต่อไป
2) หน่ วยเพิ่ มความเข้มข้นของก๊าซ (Gas Concentration Unit : GCU2)
ผลิตภัณฑ์ LPG ที่ผ่านกระบวนการจากหน่ วยปรับเสถียรแนฟทาใน ADU2 จะถูกส่งเข้าหอกลั ่นแยก
อีเทน (Deethanizer) ทีอ่ ุณหภูม ิ 40 องศาเซลเซียส ความดัน 25 kg/cm2g โดยผลิตภัณฑ์ที่จะกลั ่นแยกได้ทางยอดหอ
คือ ก๊าซเชือ้ เพลิง (Sour Fuel Gas) ทีอ่ ุณหภูม ิ 7 องศาเซลเซียส ความดัน 23 kg/cm2g และได้ผลิตภัณฑ์ LPG ซึ่งเป็ น
ของเหลวออกทางด้านล่างของหอกลั ่น ผลิตภัณฑ์ LPG ทีไ่ ด้จะถูกป้ อนเข้าสูห่ น่วยกาจัดกามะถันจากก๊าซหุงต้ม (LSU2)
ที่อุณหภูม ิ 40 องศาเซลเซีย ส ความดัน 20 kg/cm2g เพื่อปรับปรุง คุณภาพจากนัน้ จะส่ง เข้าสู่หน่ ว ยแยก LPG (LPG
Splitter) ซึ่งจะได้โพรเพน (C3 LPG) ออกทางด้านบน (ยอด) ของหอกลั ่นที่อุณหภูม ิ 41 องศาเซลเซียส ความดัน 21
kg/cm2g และได้บวิ เทน (C4 LPG) ออกทางด้านล่างของหอกลั ่นทีอ่ ุณหภูม ิ 41 องศาเซลเซียส ความดัน 10.5 kg/cm2g
3) หน่ วยกาจัดกามะถันจากก๊าซหุงต้ม (LPG Sweetening Unit : LSU2)
เป็ นหน่วยกาจัดกามะถันทัง้ ทีอ่ ยู่ในรูปของไฮโดรเจนซัลไฟต์ และเมอร์แคปแทนซัลเฟอร์ (Mercaptan Sulfur
RSH) ซึง่ ปนเปื้ อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ LPG (Sour LPG)
4) หน่ วยกาจัดกามะถันออกจากน้ามันดีเซล (Diesel Hydrotreating Unit : DHT)
หน้าทีห่ ลักของหน่วยผลิตนี้ คือ การปรับปรุงคุณภาพน้ ามันดีเซลที่ได้จากข้างหอกลั ่นของหน่ วย ADU2
โดยใช้ไฮโดรเจนให้ปริมาณของซัลเฟอร์และไนโตรเจนทีเ่ จือปนอยู่มคี า่ ตรงตามมาตรฐานและความต้องการของตลาด
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5) หน่ วยแยกก๊าซกรด (Sour Water Stripping Unit : SWS)
ตามปกติภายในเครื่อ งควบแน่ น ที่ติดตัง้ อยู่ บนยอดหอกลั ่นต่ างๆ ในกระบวนการผลิต สามารถแบ่ง
ผลิตภัณฑ์ออกเป็ น 3 ส่วน คือ
5.1) ส่วนทีอ่ ยู่สถานะก๊าซซึง่ จะเป็ นผลิตภัณฑ์สว่ นที่ต้องการแยกออกทางยอดหอกลั ่น ผลิตภัณฑ์ส่วนนี้
จะถูกส่งต่อไปดาเนินการในหน่วยผลิตอื่นๆ ตามกระบวนการผลิต
5.2) ส่วนทีอ่ ยู่ในสถานะของเหลวที่ถูกควบแน่ น ผลิตภัณฑ์ในส่วนนี้จะถูกนากลับไปกลั ่นใหม่ (Reflux) ใน
หอกลั ่นเพื่อให้ได้เป็ นผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามบริสทุ ธิ ์สูงขึน้
5.3) ส่วนทีอ่ ยู่ใต้ของเหลว ผลิตภัณฑ์ในส่วนนี้จะเรียกว่า Sour Water ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มกี ารปนเปื้ อน
ของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และแอมโมเนีย
น้ าปนเปื้ อ นก๊าซกรดดังกล่าวจะถูกรวบรวมและส่ง ไปกาจัดแยกสารปนเปื้ อนออกที่หน่ วยแยกก๊าซกรด
โดยมีรายละเอียดของขันตอนการก
้
าจัด ดังต่อไปนี้
น้ าปนเปื้ อนก๊าซกรดทัง้ หมดที่ได้รบั จากกระบวนการผลิตจากโครงการต่างๆ ของโครงการนี้จ ะมาจาก
หน่วย ADU2, DHT, ARU2, SRU2, ARU1 และ SRU1 จะถูกส่งมารวบรวมไว้ที่ Sour Water Drum ก่อนป้ อนเข้าสู่หอ
สกัดแยก (Sour Water Stripper) ทีอ่ ุณหภูม ิ 91 องศาเซลเซียส ความดัน 1.6 kg/cm2g โดยน้ าปนเปื้ อนจะถูกป้ อนเข้า
ทางยอดหอ ในขณะทีไ่ อความดันต่าจะถูกป้ อนเข้าทางด้านล่างเพื่อให้เกิดการไหลสวนทางกัน ซึ่งจะทาให้เกิดขัน้ ตอน
การสกัดแยกก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และแอมโมเนียออกมาในรูปของก๊าซกรด (Sour Gas or Acid Gas) ออกทาง
ส่วนบนของหอก่อนส่งไปบาบัดยังหน่ วย Sulfur Recovery Unit (SRU) ต่ อไป ส่ว นน้ าที่ไหลสวนทางผ่านไอน้ าจะ
กลายเป็ น Stripped Water ออกทางก้น หอ ก่อ นน าส่ว นหนึ่ง กลับไปใช้ล้างเกลือ ใน Desalter ของ ADU2 และใช้ที่
Desalter ของโรงแยกคอนเดนเสท แล้วส่วนทีเ่ หลือจะส่งเข้าระบบบาบัดน้ าเสียต่อไป
6) หน่ วย Amine Regeneration Unit : ARU
หน้าทีห่ ลักของหน่วยผลิตนี้ คือ การบาบัดสารละลายเอมีนที่ผ่านการใช้งานในการดักจับไฮโดรเจนซัลไฟด์
ในหน่วยผลิตต่างๆ ของกระบวนการผลิตจากโครงการ (หน่วย GCU2, LSU2 และ DHT) จนกลาย เป็ นสารละลายเอมีน
ทีม่ กี ารปนเปื้ อน (Rich Amine) ให้กลายเป็ นสารละลายเอมีนบริสุทธิ ์ (Lean Amine) ซึ่งสามารถนากลับมาใช้งานได้อีกครัง้
โดย ARU1 และ ARU2 มีความสามารถในการรับ RichAmine มาบาบัดได้หน่ วยละ 172 ลู กบาศก์เมตร/ชั ่วโมง และ
ประสิทธิภาพในการบาบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เท่ากับร้อ ยละ 99 เช่น เดีย วกัน กับการดักจับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ใ น
SWS เอมีนทีม่ กี ารปนเปื้ อนจะถูกทาให้อุณหภูมสิ งู ขึน้ โดยการใช้ไอน้ าในการให้ความร้อนจนกระทั ่งไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่
ละลายอยู่ร ะเหยกลายเป็ นก๊ าซออกทางด้านบนของ Regenerator ก๊ าซที่มกี ารปนเปื้ อ นดัง กล่ าวจะถู กส่งไปบาบัดที่
หน่วย Sulfur Recovery Unit ในขณะทีเ่ อมีนทีผ่ า่ นการบาบัด (Lean Amine) จะออกทางด้านล่างของหอก่อนถูกส่งกลับ
ไปใช้งานในกระบวนการผลิตต่อไป
7) หน่ วยนากามะถันกลับคืน (Sulfur Recovery Unit : SRU)
หน้าทีห่ ลักของหน่วยผลิตนี้ คือ การทาหน้าทีใ่ นการดึงกามะถันออกจากก๊าซกรดทีไ่ ด้รบั มาจาก SWS และ
ARU โดยก๊าซกรดดังกล่าวจะถูกส่งเข้า Separator และ Scrubber Column เพื่อทาการแยกสิง่ ปนเปื้ อนปะปนก่อนที่จะ
ส่งไปยัง Thermal Reactor เพื่อทาปฏิกริ ยิ าการเผาไหม้ (Combustion) กับอากาศ (Claus Reaction)
8) หน่ วยกาจัดก๊าซกรด (Tail Gas Treating Unit : TGTU)
หน้าทีห่ ลักของหน่วยผลิตนี้ คือ การทาหน้าที่ในการเปลี่ยนสารประกอบซัลเฟอร์ที่เหลือจาก SRU โดย
การเติมไฮโดรเจน (Hydrogenation) เพื่อทาปฏิกริ ยิ าให้อยู่ในรูปของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ โดยก๊าซกรดดังกล่าวจะถูก
ส่งเข้า Absorber ซึง่ มีหน้าทีก่ าจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ใน Feed Gas หลังจากนัน้ treated gas ที่ผ่านการบาบัดจะ
ถูกส่งต่อไปยัง Incinerator ก่อนระบายออกสูบ่ รรยากาศต่อไป
บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก. 17025-2548
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1.2.6 ระบบสาธารณูปโภค (Utilities System)
1) น้าใช้ (Water Supply)
น้ าใช้ในกระบวนการผลิตเป็ นการใช้น้ าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) ให้กบั กระบวนการผลิต
ต่างๆ ของโครงการ ซึ่งรับมาจากระบบสาธารณู ปโภคส่วนกลางของไออาร์พีซี และน้ าใช้รบั มาจากระบบประปาของ
ไออาร์พซี ี โดยในส่วนของน้ าหล่อเย็นนัน้ รับมาจากระบบระบายความร้อนร่วมของไออาร์พซี ี เช่นกัน
2) ไอน้า
ไอน้ าทีจ่ ะใช้ในโครงการได้มาจากหม้อต้มไอน้ า (Boiler) ของระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางของไออาร์พีซี
ซึง่ ไอน้ าทีท่ างโครงการใช้สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
2.1) ไอน้ าความดันปานกลาง (Medium Pressure Steam) มีความดัน 12 บาร์ ที่อุณหภูม ิ 200 องศา
เซลเซียส ถูกนาไปใช้สาหรับหน่วยการผลิต ADU2 และ DHT
2.2) ไอน้ าความดันต่ า (Low Pressure Steam) มีความดัน 3.5 บาร์ ที่อุณหภูม ิ 177 องศาเซลเซียส ถู ก
นาไปใช้สาหรับหน่วยการผลิต ADU2, GCU2, DHT, ARU และ SWS
โดยไอน้ าที่ผ่านการใช้งานและกลั ่นตัว เป็ น น้ าแล้ว จะถู กรวบรวมเก็บไว้ในถัง เก็บ (Drum) เพื่อ น าไป
ปรับปรุงคุณภาพ โดยการกรองผ่านถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) กับแคทไอออน (Cation) และ Mixed Bed Filter
จากนัน้ นาไปลดปริมาณอากาศลงด้วย Deaerator ซึง่ น้ าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ าแล้วจะถูกส่งกลับไปผลิตเป็ นไอ
น้ ากลับมาใช้ใหม่อกี ครัง้
3) ไฟฟ้ า (Electricity)
โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้ าในอัตราไม่เกินกว่า 15 MW โดยรับมาจากโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่วม
(PW & CHP) ของ บริษทั ไออาร์พซี ี จากัด (มหาชน) ซึง่ มีกาลังการผลิตไฟฟ้ าอยู่ทปี่ ระมาณ 278 MW โดยปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้ าสูงสุดของส่วนการผลิตของโครงการในปั จจุบนั อยู่ทปี่ ระมาณ 5 MW เนื่องจากยังไม่มกี ารก่อสร้างและเดินเครื่อง
หน่วยผลิต DHT
นอกจากนี้ ทางไออาร์พซี ี ยังเชือ่ มโยงสายไฟฟ้ าแรงสูงขนาด 115 kV จากสถานีไฟฟ้ าย่อยของการไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าคจังหวัดระยอง เพื่อใช้เป็ นแหล่งไฟฟ้ าสารองในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และมี Uninterrupting Power System
(UPS) สาหรับเก็บกาลังไฟฟ้ าสาหรับจ่ายไฟฟ้ าในกรณี Shut Down ซึง่ มีปริมาณเพียงพอทีส่ ามารถให้ระบบทัง้ หมด
ใช้ได้นานอย่างน้อยครึง่ ชั ่วโมง
4) เชื้อเพลิ ง
เชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในการให้ความร้อนสาหรับโครงการ จะถูกใช้ใน Heater ของหน่วยการผลิต ADU2 และ DHT
ได้แก่ Fuel Oil และ Fuel Gas ทีอ่ ตั ราส่วน 60:40 ส่วนเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ใน Incinerator ของหน่วยผลิต SRU จะใช้ Fuel
Gas เป็ นเชือ้ เพลิง

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก. 17025-2548

รายงานผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการโรงกลันน
่ ้ามัน (Refinery) ของบริษทั ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) ระยะดาเนิ นการ
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1.2.7 มลพิ ษและการจัดการ
1) มลพิ ษทางอากาศ
มลพิษทางอากาศ แหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศที่สาคัญ ได้แก่ Heater ของหน่ วยการผลิต ADU2 และ
DHT และจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงใน Incinerator ของ SRU1 และ SRU2 โดยแต่ละแหล่งก่อให้เกิดสารมลพิษ ดังนี้
- มลพิษทางอากาศในรูปของก๊าซ SO2, NOx และ TSP
1.1) Heater ของหน่วย ADU2 (Heater A&B) ก่อให้เกิดสารมลพิษ คือ ฝุ่ นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยควบคุมให้มคี วามเข้มข้นที่ไม่เกิน 119 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร 420 และ 200 ppm ตามลาดับ สารมลพิษทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด จะถูกปล่อยผ่านปล่อง 2 ปล่อง โดยแต่ละปล่องมีความ
สูง 58 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.63 เมตร อัตราการไหลรวมของแต่ละปล่องเท่ากับ 60,753 ลูกบาศก์เมตรปกติ/ชั ่วโมง
และอุณหภูมกิ ๊าซทีป่ ล่อยออกเท่ากับ 253 องศาเซลเซียส
1.2) Heater ของหน่ วย DHT ก่อ ให้เกิดสารมลพิษ คือ ฝุ่ นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยควบคุมให้มคี วามเข้มข้นเท่ากับ 101 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 420 และ
200 ppm ตามล าดับ และถูกปล่อ ยผ่านปล่ องที่มคี วามสูง 53 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.40 เมตร จานวน 1 ปล่อ ง
อัตราการไหลรวมเท่ากับ 46,433 ลูกบาศก์เมตรปกติ/ชั ่วโมง และอุณหภูมกิ ๊าซทีป่ ล่อยออกเท่ากับ 188 องศาเซลเซียส
1.3) Incinerator ของหน่วย SRU ก่อให้เกิดสารมลพิษ คือ ฝุ่ นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยควบคุมให้มคี วามเข้มข้นเท่ากับ 120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 500 และ
62 ppm ตามลาดับ สารมลพิษที่เกิดขึ้นจะถู กปล่อยผ่านปล่องที่ระดับความสูง 60 เมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50
เมตร อุณหภูมกิ ๊าซทีป่ ล่อยออก 650 องศาเซลเซียส และมีอตั ราการไหลรวม 25,880 ลูกบาศก์เมตรปกติ/ชั ่วโมง
ในกรณีของก๊าซส่วนเกินที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโครงการ ซึ่งถูกระบายจาก Safety Valve และ
Control Valve ของเครือ่ งควบแน่นและหอกลั ่นต่างๆ (อาทิ ในหน่วย ADU2 เป็ นต้น) ก๊าซส่วนเกินเหล่านี้จะถูกรวบรวม
และส่งไปเผาทีห่ อเผา (Flare) ใหม่ทมี่ คี วามสูง 150 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 64 นิ้ว มีความสามารถในการเผา 1,000
ตัน/ชั ่วโมง อยู่ในบริเวณลานถัง ซึง่ เป็ นหอเผาที่ใช้ฐานร่วมกันกับโรงงานแยกคอนเดนเสทและดีซีซี โดยใช้ท่อแยกกัน
แต่มโี ครงสร้างชุดเดียวกัน ในกรณีเหตุฉุกเฉิน นอกเหนือจากสารมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตตามปกติแล้วจะมี
การระบายก๊าซจากอุปกรณ์ การผลิตต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในกรณี Shut Down ซึ่งก๊าซจากกระบวนการผลิตที่ยงั
ค้างอยู่ในระบบจะถูกระบายออกจากวาล์วนิรภัยบนยอดหอกลั ่น เครื่องควบแน่ น (Condenser) และ Knock Out Drum
ต่างๆ ก๊าซทีร่ ะบายออกในกรณีฉุกเฉินนี้จะถูกรวบรวมแล้วส่งไปเผาทิ้งทีห่ อเผาดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน
- มลพิษทางอากาศในรูปของไอโลหะหนัก
1.1) Heaterของหน่วย ADU2 (Heater A&B) ก่อให้เกิดสารมลพิษ คือ ปรอท (HG) และตะกั ่ว (Pb) โดย
ในการเดินเครื่องปกติ ADU2 Heater จะมีอตั ราการใช้เชื้อเพลิงในรูปของ Fuel Gas (FG) : Fuel Oil = 40 : 60 ซึ่ง
อัตราการใช้เชื้อเพลิงในรูป FG ในปั จจุบนั จะอยู่ที่ประมาณ 40 t/d โดยได้มาจากก๊าซ LPG จากกระบวนการผลิตของ
โครงการผสมกับ LPG จากโรงแยกคอนเดนเสท และ Off Gas จากส่วนการผลิตต่างๆ โดยปริมาณปรอทใน FG ที่ใช้ม ี
ค่าความเข้มข้นประมาณ 348.3 ppb wt. และปริมาณตะกั ่วใน FG ทีใ่ ช้มคี า่ ความเข้มข้นเท่ากับ 0.0 ppm
1.2) Heater ของหน่วย DHT ก่อให้เกิดสารมลพิษ คือ ปรอท (HG) และตะกั ่ว (Pb) ในการเดินเครือ่ งปกติ
DHT Heater มีอตั ราการใช้เชื้อเพลิงในรูปของ FG ประมาณ 31 t/d และ FO ประมาณ 47 t/d โดยเชื้อเพลิงในรูป FG
ได้มาจาก LPG จากกระบวนการผลิตของโครงการผสมกับ LPG จากโรงแยกคอนเดนเสท และ Off Gas จากส่วนการ
ผลิตต่างๆ โดยปริมาณปรอทใน FG ที่ใช้มคี ่าความเข้มข้นประมาณ 348.3 ppb wt. และปริมาณตะกั ่วใน FG ที่ใช้มคี ่า
ความเข้มข้นเท่ากับ 0.0 ppm

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก. 17025-2548

รายงานผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการโรงกลันน
่ ้ามัน (Refinery) ของบริษทั ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) ระยะดาเนิ นการ
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1.3) Incinerator ของหน่ วย SRU ก่อ ให้เกิดสารมลพิษ คือ ปรอท (HG) และตะกั ่ว (Pb) ในการเดิน
เครื่องปกติ SRU1 Incinerator และ SRU2 Incinerator จะมีอตั ราการใช้เชื้อเพลิงในรูปของ FG รวมประมาณ 21 t/d
โดยได้มาจากก๊าซ LPG จากกระบวนการผลิตของโครงการผสมกับ LPG จากโรงแยกคอนเดนเสท และ Off Gas จาก
ส่วนการผลิตต่างๆ โดยปริมาณปรอทใน FG ที่ใช้มคี ่าความเข้มข้นประมาณ 348.3 ppb wt. และปริมาณตะกั ่วใน FG
ทีใ่ ช้มคี า่ ความเข้มข้นเท่ากับ 0.0 ppm
- มลพิษทางอากาศจากสารอินทรีย์
มลพิษ ทางอากาศในรูปของสารอิ นทรีย์ ระเหยง่าย (VOCs) สามารถเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิ ต
การทางานของส่วนเสริมการผลิต และการกักเก็บวัตถุ ดบิ และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากโครงการ ดังนัน้ เพื่อให้ทราบถึง
ปริมาณของสารอินทรีย์ระเหยง่ายทีเ่ กิดขึน้ ทางโครงการได้มกี ารจัดทาบัญชีแหล่งกาเนิดสารอินทรีย์ (VOC Inventory)
ในพื้นทีส่ ว่ นการผลิต ส่วนเสริมการผลิต และส่วนลานถัง โดยมีการพิจารณาครอบคลุม 6 แหล่งกาเนิด
หลักๆ คือ จากการรั ่วระเหยจากอุปกรณ์ (Fugitives) จากการเผาไหม้ (Combustion) จากระบบเผาทิ้ง (Flare) จากการขน
ถ่ ายเพื่อการค้า (Transportation and Marketing) จากถัง เก็บสารเคมี (Storage Tank) และจากระบบบาบัดน้ าเสีย
(Wastewater Treatment Plant)
2) มลพิ ษทางน้ า
1) แหล่งกาเนิ ดน้าเสียและปริ มาณน้ าเสียที่เกิ ดขึน้
น้ าเสีย ที่เ กิดขึ้น จากการดาเนิ น โครงการ แบ่ง ออกเป็ น 3 ส่ว นหลัก ๆ ได้แ ก่ น้ าเสีย จากกิจ วัต ร
ประจาวันของพนักงาน น้ าเสียจากกระบวนการผลิต /เสริมการผลิต และน้ าเสียจากน้ าฝนปนเปื้ อน ซึ่งปริมาณและวิธี
จัดการน้ าเสียทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละส่วนสามารถสรุปได้ดงั นี้
1.1) น้ าเสียจากกิจวัตรประจาวันของพนักงาน น้ าเสียในส่วนนี้จะส่งไปบาบัดยังถังบาบัดสาเร็จรูป
แบบ SATS โดยน้ าทิ้งทีผ่ า่ นการบาบัดแล้วจะระบายลงสู่บ่อพักน้ าทิ้งของไออาร์พีซี (Retention Pond) 4 บ่อ น้ าฝนที่
เกิดขึน้ ในพื้นทีโ่ รงงานก็จะระบายลงสูบ่ อ่ พักชุดนี้ดว้ ยเช่นกันโดยผ่านรางระบาย
1.2) น้ าเสียจากกระบวนการผลิต/เสริมการผลิต ได้แก่ Sour Water ซึง่ เป็ นน้ าเสียปนเปื้ อน H2S และ
NH3 ที่เกิดขึ้นจาก ADU2, DHT, ARU1&2 และ SRU1&2 ซึ่งจะถูกส่งไปบาบัดยังหน่ วย SWS2&3 เพื่อกาจัด Sour Gas
และ Oil ออก โดย Sour Water จะถูกส่งไปบาบัดยัง SWS2&3 ของโครงการ และบางส่วนจะถูกส่งต่อไปยัง SWS ของ
โรงงานแยกคอนเดนเสท จากนัน้ ส่วนที่เ ป็ นน้ าที่กาจัดสิง่ ปนเปื้ อนแล้ว (Stripped Water) ส่วนหนึ่งจะถูกนากลับไปใช้
ใหม่ที่ Desalter และใช้เป็ น น้ าล้าง (Wash Water) ที่ DHT ส่วนที่เหลือถือเป็ นน้ าเสียจาก Desalter ซึ่ง Desalter
จะถู กส่งเข้าสู่ CPI และ IAF สาหรับ Cooling Water Blowdown จะถูกระบายลงสู่ระบบระบายน้ าฝนของเขต
ประกอบการฯ และบ่อพักน้ า (Retention Pond) ตามลาดับ นอกจากนี้ยงั มีน้ าเสียจากการล้างพื้น ซึ่งเกิดขึ้นเป็ นครัง้
คราวจะรวบรวมลงสูบ่ อ่ แยกน้ าและน้ ามัน เพื่อทาการบาบัดก่อนส่งไปทีร่ ะบบบาบัดน้ าเสียส่วนกลางที่ 2 ต่อไป
1.3) น้ าฝนที่มกี ารปนเปื้ อน (Contaminated Storm Water) ภายในพื้นที่โครงการอาจจะมีสารเคมี
วัตถุดบิ หรือผลิตภัณฑ์ตกค้าง หก หรือรั ่วไหลอยู่ ดังนัน้ เมื่อมีฝนตกจะเกิดการชะล้างสารต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูป
ของน้ ามันออกมาปนเปื้ อนอยู่ในน้ าฝนดังกล่ าว ทางโครงการจัดให้มรี ะบบรวบรวมน้ าฝนที่เกิดการปนเปื้ อนเพื่อนาไป
บาบัดในระบบบาบัด น้ าเสีย โดยน้ าฝนที่มกี ารปนเปื้ อนในส่วนพื้นที่ส่วนผลิตของ ADU2 จะถูกรวบรวมไปยังบ่อพักน้ า
เสียขนาด 1,814 ลูกบาศก์เมตร ในส่วนของ GCU2, LSU2 และ DHT จะถูกรวบรวมลงบ่อพักขนาด 1,188 ลูกบาศก์
เมตร สาหรับน้ าฝนปนเปื้ อนในพื้นที่ส่วนผลิตของ SWS3, ARU2 และ SRU2 จะรวบรวมลงสู่บ่อพักน้ าเสียขนาด 720
ลูกบาศก์เมตร ซึง่ บ่อพักทัง้ หมดมีความสามารถรองรับปริมาณน้ าฝนทีเ่ กิดขึน้ ได้
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2) ระบบบาบัดน้าเสียและความสามารถในการรองรับ
2.1) Sour Water Stripping Unit (SWS)
ทาหน้าทีบ่ าบัดน้ าเสีย (Sour Water) ทีม่ ี H2S และ NH3 ผสมอยู่ ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิต
ของโครงการ โดยใช้ไ อน้ าเพื่อแยก H2S และ NH3 ออกมาในรูปก๊ าซ หน่ วยดัง กล่าวประกอบด้วยหอถัง (Packed
Column) และถังพักน้ า (Storage Tank)
ลักษณะการทางานของ Sour Water Stripping Unit โดยการผ่านไอน้ าเข้าทางด้านล่างของหอ
ถัง ส่วนน้ าเสีย (Sour Water) จะไหลเข้าด้านบนของหอถังภายในหอถังจะมี Packings ต่างๆ บรรจุอยู่เพื่อเพิ่มพื้นที่
สัมผัส และเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบกาจัด H2S และ NH3 ในสภาวะที่เป็ นของเหลว (Liquid Phase) จะทาปฏิกริ ยิ า
กันได้สารประกอบ Ammonium hydrosulphide (NH4SH) ซึ่งมีคุณสมบัติละลายน้ าได้ดี เป็ นสารละลายเกลืออยู่กน้ ถัง
น้ าเสียทีผ่ า่ นการบาบัดส่วนนี้ (Stripping Water) จะระบายเข้าสู่ Desalter Unit และ CPI Unit เพื่อแยกเกลือและน้ ามัน
ออกอีกครัง้ โดยการทางานของ Desalter จะแยกเกลือออกโดยการใช้กระแสไฟฟ้ า (Electrostatic) ส่วน H2S และ NH3
ในสภาวะทีเ่ ป็ นก๊าซ (Sour Gas) จะถูกระบายออกทางด้านบนของหอถัง
2.2) Corrugated Plate Interception (CPI)
เป็ นหน่ ว ยบ าบัด น้ า เสีย ที่ ม ีน้ า มัน ผสมอยู่ ท าหน้ า ที่ แ ยกน้ ามัน (Oil) และสารแขวนลอย
(Suspended Solids) ออกจากน้ าทิ้ง โดยอาศัยความแตกต่างของความหนาแน่นของน้ ามันและน้ า น้ าทิ้งที่ออกจาก CPI
จะส่งเข้า IAF ก่อนเข้าสูร่ ะบบบาบัดน้ าเสียส่วนกลางต่อไป ส่วนเศษน้ ามัน (Slop Oil) ทีแ่ ยกออกมาจะเก็บรวบรวมไว้ใน
ถัง Slop Oil Tank เพื่อนากลับไปกลั ่นใหม่
2.3) Induced Air Floatation Separators (IAF)
เป็ นระบบที่ใช้แยกสารแขวนลอย (Suspended Solid) และน้ ามัน (Oil) ออกจากน้ าที่ผ่าน
ระบบ CPI ของส่ว นการผลิต โดยการผสมน้ ากับฟองอากาศที่มขี นาดประมาณ 700 ถึง 1,500 ไมครอน โดยการใช้
อุปกรณ์สร้างฟองอากาศ เมือ่ ฟองอากาศลอยตัวขึน้ มาจะพาสารแขวนลอยที่สมั ผัสกับอากาศขึ้นสู่ผวิ น้ า โดยระบบ IAF
ใช้หลักการเหนี่ย วนาฟองอากาศขึ้น มา ซึ่งนิ ยมใช้กบั สารแขวนลอยที่ต กตะกอนยากมีความถ่ว งจาเพาะ (Specific
Gravity) ต่า หรือใช้แยกพวกไขมัน น้ ามัน ออกจากน้ าทิ้ง ใช้หลักการอัดอากาศ
2.4) Dissolved Air Floation Separator (DAF)
เป็ นระบบทีใ่ ช้แยกสารแขวนลอย (Suspended Solid) และน้ ามัน (Oil) ออกจากน้ าผ่านระบบ
CPI ของส่วนเสริมการผลิต โดยการผสมน้ ากับฟองอากาศที่มขี นาดประมาณ 30 ถึง 100 ไมครอน ที่เกิดจากการอัด
อากาศ เมือ่ ฟองอากาศลอยตัวขึ้นมาจะพาสารแขวนลอยที่สมั ผัสกับอากาศขึ้นสู่ผวิ น้ า โดยระบบ DAF ใช้หลักการ
เหนี่ยวนาฟองอากาศขึน้ มา ซึง่ นิยมใช้กบั สารแขวนลอยทีต่ กตะกอนยากมีความถ่วงจาเพาะ (Specific Gravity) ต่ า หรือ
ใช้แยกพวกไขมัน น้ ามัน ออกจากน้ าทิ้ง ใช้หลักการอัดอากาศ
3) กากของเสีย
กากของเสียทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการจาแนกออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ ขยะมูลฝอยจากสานักงาน กากของเสีย
จากกระบวนการผลิต และกากตะกอน/คราบน้ ามันจากระบบบาบัดน้ าเสียของโครงการ ซึง่ มีรายละเอียดของปริมาณและ
การจัดการ ดังนี้
3.1) ขยะมูลฝอยจากอาคารสานักงาน
มูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ จากพนักงานจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในถังขนาด 240 ลิตร เพื่อรอรถเก็บมูลฝอยของ
ทางหน่วยงานท้องถิน่ มารับไปกาจัดต่อไป
3.2) กากของเสียจากกระบวนการผลิต/เสริมการผลิต
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กากของเสีย จากกระบวนการผลิต /เสริม การผลิต ของโครงการ ประกอบด้ว ย ตัว เร่ง ปฏิกิร ิย า
เสื่อมสภาพActivated Carbon เสื่อมสภาพ Spent Caustic และทรายกองที่ใช้ในหน่ วย LSU2 โดยมีรายละเอียดของ
ปริมาณและการจัดการดังนี้
- ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทีเ่ สือ่ มสภาพจากหน่วย DHT (Co-Mo บน Al2O3) ทาการรวบรวมใส่ Drum ที่ปิด
มิดชิด และจากหน่วย SRU (Activated Alumina) ทาการรวบรวมใส่ถงั ขนาด 200 ลิตร ที่มฝี าปิ ดมิดชิด แล้วส่งไปกาจัด
ยังบริษทั ทีร่ บั กาจัดทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากทางราชการ หรือใช้เป็ นวัตถุดบิ สาหรับโรงงานปูนซีเมนต์ต่อไป
- Activated Carbon ที่เสื่อมสภาพจากหน่ วย ARU ทาการรวบรวมใส่ Jumbo Bag แล้วส่งไป
กาจัดยังบริษทั ทีร่ บั กาจัดทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากทางราชการ
- Spent Caustic จาก Caustic Prewash Tower และ Extractor ของหน่ วย LSU2 ท าการ
รวบรวม แล้ว ส่ง กาจัดภายนอกโดยหน่ ว ยงานที่ร บั อนุ ญ าตจากทางราชการโดยไม่ม ีการเก็บรวบรวมไว้ในพื้น ที่
โครงการ
- ทรายกรองทีใ่ ช้ในหน่วย LSU2 ทาการรวบรวมใส่ถงั ที่มฝี าปิ ดมิดชิด แล้วส่งกาจัดภายนอกโดย
หน่วยงานทีร่ บั อนุญาตจากทางราชการโดยไม่มกี ารเก็บรวบรวมไว้ในพื้นทีโ่ ครงการ
3.3) กากตะกอนและคราบน้ ามันจากระบบบาบัดน้ าเสีย
คราบน้ ามันจากบ่อแยกน้ าและน้ ามัน และจาก CPI และ IAF ทาการรวบรวมใส่ Slop Oil Tank
ขนาด 4,100 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 ถัง เพื่อน ากลับไปทาการกลั ่นใหม่ สาหรับกากตะกอนจากระบบบาบัดน้ าเสีย
ส่วนกลางจะอยู่ภายใต้การดาเนินการของเขตประกอบการฯ
1.2.8 เสียง
แหล่งกาเนิดที่ก่อให้เกิดระดับเสียงดังที่สาคัญของโครงการ ได้แก่ การทางานของ Pump และ Compressor
ซึ่งก่อให้เกิดเสียงดังประมาณ 85-115 dB(A) ที่ระยะห่าง 1 เมตร จากแหล่ งกาเนิด อย่างไรก็ตามโครงการมีการปิ ด
ครอบอุ ปกรณ์ ดงั กล่าวเพื่อ เป็ น การลดระดับเสีย งที่จ ะเกิดขึ้น สาหรับพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในบริเ วณดัง กล่ าว ทาง
โครงการได้จดั ให้มอี ุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น Ear Plug และ Ear Muff ให้แก่พนักงาน รวมทัง้ มีการตรวจ
สภาพการทางานของอุ ปกรณ์ ดงั กล่ าวเป็ นระยะๆ เพื่อ ป้ องกัน ไม่ใ ห้เ กิดการเพิ่ม ขึ้นของระดับเสีย งเนื่ องจากความ
ไม่สมบรูณ์ของเครือ่ งจักร
1.2.9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั ่วไป
ทางโครงการได้ม ีการจัดเตรีย มอุ ปกรณ์ คุ้ม ครองความปลอดภัย ส่ ว นบุ คคล (Personal Protective
Equipment ; PPE) ให้กบั พนักงานอย่ างเพี ย งพอและเหมาะสมกับลักษณะงานต่ างๆ พร้อ มทัง้ ได้ม ีก ารจัดตัง้
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย และ
วางแผนการดาเนินงานด้านความปลอดภัยในการดาเนินโครงการ โดยมีการสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการ
ป้ องกันอันตราย เพื่อควบคุมและเฝ้ าระวังอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ยงั มีการจัดให้มกี ารตรวจ
สุขภาพพนักงานเป็ นประจาทุกปี (รวมทัง้ พนักงานที่เข้าใหม่ และพนักงานที่เป็ นกลุ่มเสีย่ ง) พร้อมทัง้ มีสถานพยาบาล
เบือ้ งต้นภายในพื้นทีโ่ ครงการ รวมทัง้ รถสารองสาหรับรับส่งผูบ้ าดเจ็บ /เจ็บป่ วยในกรณีฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาลได้
ทันท่วงที
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2) การจัดตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ทางโครงการได้จดั ตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเพื่อ
ทาหน้าทีใ่ นการกาหนดนโยบาย และวางแผนการดาเนินงานด้านความปลอดภัยในการดาเนินโครงการ โดยมีการสร้าง
ความตระหนักถึงความสาคัญของการป้ องกันอันตราย เพื่อควบคุมและเฝ้ าระวังอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ าน
3) แผนปฏิ บตั ิ การฉุกเฉิ น
บริษทั ฯ มีการจัดเตรียมแผนฉุกเฉินส่วนกลางขึน้ เพื่อให้เป็ นเกณฑ์เดียวกันสาหรับโรงงานต่างๆ ในเครือ
ของบริษทั ฯ โดยแบ่งแผนปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินตามความรุนแรงออกเป็ น 4 ระดับ มีรายละเอียดดังนี้
3.1) ระดับ 1A (เหตุฉุกเฉินระดับโรงงาน) หมายถึง เหตุภาวะฉุกเฉินทีเ่ กิดขึน้ ในพื้นที่ใดพื้น ที่หนึ่งในเขต
ประกอบการฯ ไออาร์พีซี สามารถควบคุมได้ดว้ ยบุคลากรและอุ ปกรณ์ การระงับเหตุภาวะฉุ กเฉิ น
ภายในพื้นที่ หรือทีมระงับเหตุภาวะฉุกเฉินโรงงาน และทีมสนับสนุนของโรงงานบางส่วน
3.2) ระดับ 1B (เหตุฉุกเฉินระดับเขตประกอบการฯ) หมายถึง เหตุภาวะฉุ กเฉินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใดพื้นที่
หนึ่งของเขตประกอบการฯ ไออาร์พซี ี ซึง่ ผูส้ ั ่งการ ณ ทีเ่ กิดเหตุในขณะนัน้ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ น
เหตุการณ์ทรี่ นุ แรงไม่สามารถระงับเหตุได้โดยพื้นทีต่ อ้ งได้รบั ความช่วยเหลือจากทีมระงับเหตุภาวะ
ฉุกเฉินโรงงาน และทีมสนับสนุนของโรงงานเต็มรูปแบบ
3.3) ระดับ 3 (เหตุฉุกเฉินระดับจังหวัด) หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถระงับเหตุได้โดย
ทรัพยากรของเขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่ วยงานภายนอกระดับ
จังหวัดระยอง
3.4) ระดับ 4 (เหตุฉุกเฉินระดับประเทศ/ต่างประเทศ) หมายถึง เหตุฉุกเฉินทีเ่ กิดขึน้ แล้วไม่สามารถระงับ
เหตุได้โดยทรัพยากรของเขตประกอบการฯ ไออาร์พซี ี และหน่ วยงานภายนอกระดับจังหวัดระยอง
โดยเหตุ ฉุ กเฉิ นมีโ อกาสขยายใหญ่ ซึ่ง ต้องระดมความช่วยเหลือ ทัง้ ด้านอุปกรณ์ เครื่อ งมือ และ
บุคลากร จากหน่วยงานภายนอกระดับประเทศ/ต่างประเทศ
4) ระบบป้ องกันและระงับอัคคีภยั
4.1) ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน
โครงการติดตัง้ ระบบเหตุแจ้งฉุกเฉิน ซึง่ ประกอบด้วย แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์
ตรวจจับก๊าซธรรมชาติร ั ่วไหล และอุ ปกรณ์ แจ้งเหตุ เตือนภัย หากเกิดเพลิงไหม้หรือก๊ าซรั ่วไหลบริเ วณใด อุ ปกรณ์
ตรวจจับก๊าซธรรมชาติแบบอัตโนมัติบริเวณนัน้ จะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม และห้องควบคุมส่วนกลาง เพื่อทาให้
อุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนภัยทางาน ทัง้ นี้เพื่ออพยพพนักงานออกจากพื้นทีเ่ พลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงที พร้อมทัง้ สั ่งให้หน่ วย
ผจญเพลิงเข้าระงับเหตุโดยทันที
4.2) ระบบระงับอัคคีภยั
ระบบป้ อ งกันและระงับอัคคีภยั ต่างๆ ของโครงการอ้างอิง ตาม มาตรฐานของ National Fire
Protection Authority (NFPA) เป็ นหลัก โดยทีร่ ะบบระงับอัคคีภยั ต่างๆ ทีต่ ดิ ตัง้ ในโครงการ มีดงั นี้
- ระบบฉีดน้ าฝอยและหัวพ่นน้ าฝอย (Shower)
- หัวจ่ายน้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร
จานวน 33 ชุด
- หัวจ่ายน้ าดับเพลิงภายในอาคาร
จานวน 18 ชุด
- หัวจ่ายโฟมภายนอกอาคารและบริเวณถังเก็บวัตถุดบิ
จานวน 162 ชุด
- เครือ่ งดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 6.9 กก.
จานวน 10 ชุด
- เครือ่ งดับเพลิงผงเคมีชนิด 56 กก.
จานวน 19 ชุด
- เครือ่ งดับเพลิงผงเคมีชนิด 9 กก.
จานวน 31 ชุด
บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก. 17025-2548
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5) ระบบการตรวจจับก๊าซ (Gas Detector)
ทางโครงการมีการติดตัง้ เครื่องตรวจวัดก๊าซบริเวณต่างๆ โดยรอบพื้นที่ส่วนการผลิต และส่วนเสริมการ
ผลิต โดยอุปกรณ์ ที่มกี ารติดตัง้ จาแนกออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ อุปกรณ์ ตรวจวัดก๊าซไฮโรเจนซัลไฟด์ (H2S) และ
อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซทีเ่ ผาไหม้ได้ (Combustible Gas) ซึง่ อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) จะมีการติดตัง้
ไว้ตามจุดต่างๆ ของโครงการทัง้ พื้นทีส่ ว่ นการผลิต และพื้นทีส่ ว่ นเสริมการผลิต เพื่อตรวจจับการรั ่วไหลของก๊าซ H2S
1.2.10 การรับเรื่องร้องเรียน
โครงการได้ตระหนักถึงเรือ่ งร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดาเนินงานของโครงการ จัดให้มขี นั ้ ตอนการรับเรื่อง
ร้องเรียนจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกผ่านทางศูนย์ควบคุมภาวะฉุ กเฉิน (Emergency Control Center
: ECC) เพื่อเป็ นช่องทางให้ผรู้ บั ผลกระทบจากโครงการได้แจ้งข้อร้องเรียนไปยังเขตประกอบการฯ ซึ่งจะนาไปสู่การ
ดาเนินการแก้ไข ปรับปรุงผลกระทบที่เกิดขึ้น สาหรับแนวทางการดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนสามารถแจ้ง
เรือ่ งร้องเรียนได้โดยสะดวกผ่านศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียนได้หลายวิธี เช่น การแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ การแจ้งผ่านพนักงาน
ฝ่ ายมวลชนสัมพันธ์พ้นื ที่ การเข้ามาแจ้งเหตุรอ้ งเรียนด้วยตนเอง เป็ นต้น
1.2.11 พืน้ ที่สีเขียว
การจัดพื้นทีส่ เี ขียวของโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษทั ไออาร์พซี ี จากัด (มหาชน) จะมีการปลูก
ต้นไม้ยนื ต้นประเภทไม้โตเร็ว เช่น ต้นสน พืชตระกูลปาล์มและหมาก ยีโ่ ถ กฐินเทพา ฯลฯ และจัดสวนหย่อมตามมุมตึกและ
โดยรอบโรงงานตามความเหมาะสม โดยเฉลีย่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นทีโ่ ครงการ
แผนการดาเนิ นงานการติ ดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ประจาปี พ.ศ. 2561
บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด ได้รบั การมอบหมายจากโครงการให้เป็ น
ผูด้ าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1-1
1.3

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก. 17025-2548

บทที ่ 9
สรุปผลกำรปฏิบตั ิ ตำมมำตรกำรป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมำตรกำรติดตำม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
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บทที่ 9
สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
9.1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
การติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ของโครงการโรงกลั ่น
น้ ามัน ของบริษ ัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ระยะดาเนิน การ ระหว่างเดือ นมกราคม-มิถุน ายน พ.ศ. 2561 พบว่า
โครงการได้ปฏิบตั ติ ามมาตรการครบถ้วนสมบูรณ์ทงั ้ 12 ประเด็น คือ มาตรการทั ่วไป คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ า ระดับ
เสียง การคมนาคม การระบายน้ าและป้ องกันน้ าท่วม กากของเสีย สังคม-เศรษฐกิจ สุนทรียภาพ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย การศึกษาด้านอันตรายร้ายแรง และด้านอื่นๆ ที่กาหนดไว้ และได้มกี ารนาระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมและ
ความปลอดภัยเข้ามาใช้ในการดาเนินการ เพื่อ ให้เกิดความเชื่อ มั ่นด้านคุณภาพและไม่ส่ง ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อ ม
รายละเอียดดังบทที่ 2
9.2 สรุปผลการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ระยะดาเนินการ ของโครงการโรงกลั ่นน้ ามัน ของบริษทั ไออาร์พีซี
จากัด (มหาชน) ระยะดาเนิ นการ ระหว่างเดือ นมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (รายละเอียดดังบทที่ 3) การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง (รายละเอียดดังบท
ที่ 4) การติดตามตรวจสอบระดับเสียง (รายละเอียดดังบทที่ 5) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า (รายละเอียดดังบทที่ 6)
การอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (รายละเอียดดังบทที่ 7) และกากของเสีย (รายละเอียดดังบทที่ 8) พบว่า ผลการ
ติดตามตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนดทัง้ หมด

บริษทั ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จากัด
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐาน มอก. 17025-2548

