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บทที่ 1
บทนํา
โครงการโรงงานผลิตนํ ้ามันหล่อลื่นพื ้นฐาน (Lube Base Oil Plant) ของบริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน) (ชื่อเดิม
คือ บริษัท อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีกลั ไทย จํากัด) ทะเบียนโรงงาน ข 3-50(4)-1/41 รย ตังอยู
้ ่เลขที่ 299 หมู่ 5 เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมบริษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน) ถนนสุขมุ วิท ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง มีกําลังผลิตประมาณ
274,976 ตัน/ปี รวมทังผลิ
้ ตผลพลอยได้ อื่นๆ อีกประมาณ 1,099,350 ตัน/ปี โดยได้ รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (EIA) จากสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้ อม (สผ.) ในขณะนั ้น หรื อสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมในปั จจุบนั จํานวน 4 ครัง้ (ภาคผนวก ก-01) ดังนี ้
- ครัง้ ที่ 1 ตามหนังสือที่ วว 0804/14788 ลงวันที่ 27 กันยายน 2539
- ครัง้ ที่ 2 ตามหนังสือที่ วว 0804/2227 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 (เปลี่ยนแปลงมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพนํ ้า โดยเปลี่ยนแปลงความถี่ของการตรวจวัดคุณภาพนํ ้า Cooling Blowdown เป็ น 4 ครัง้ /ปี )
- ครัง้ ที่ 3 ตามหนังสือที่ ทส 1009/4549 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 (เปลี่ยนแปลงมาตรการลดผลกระทบ
สิง่ แวดล้ อม โดยขอยกเลิกการติดตังกระจกโค้
้
งบริเวณทางเข้ า-ออก ของถนนเขตประกอบการทีพีไอเชื่อมติดกับถนนสุขมุ วิท)
- ครั ง้ ที่ 4 ตามหนั ง สื อ ที่ ทส 1009.9/3976 ลงวั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2555 (ผลการพิ จ ารณารายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โครงการโรงงานผลิตนํ ้ามันหล่อลื่นพื ้นฐาน
ครัง้ ที่ 1 ของบริษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน))
โดยคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านโครงการอุตสาหกรรม
กํ าหนดให้ ทางโครงการต้ อ งยึดถื อปฏิ บัติต ามมาตรการป้อ งกัน และแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อ ม และมาตรการติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อมอย่างเคร่ งครัด พร้ อมทัง้ จัดทํ ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวทุก 6 เดือน
โครงการจึงมอบหมายให้ บริ ษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ ป (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินการติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ระหว่าง
เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2560 พร้ อมทั ้งจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
1.1 รายละเอียดโครงการ
1.1.1 ที่ต ัง้ และขนาดโครงการ
โครงการโรงงานผลิตนํ ้ามันหล่อลื่นพื ้นฐาน (LBOP) ของบริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน) มีพื ้นที่โครงการประมาณ
168 ไร่ ตังอยู
้ ่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์ พีซี เลขที่ 5 ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่บริ เวณหลัก
กิโลเมตรที่ 225 ทางด้ านทิศเหนือของถนนสุขมุ วิท โดยพื ้นที่ตงโครงการแสดงดั
ั้
งรูปที่ 1-1 ภายในพื ้นที่โครงการ แบ่งออกเป็ น
3 ส่วน คือ
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รูป ที่ 1-1 ที่ตงบริ
ั ้ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด
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1) พื ้นที่สว่ นการผลิต (Process Area)
พื น้ ที่ ส่วนการผลิต มี พื น้ ที่ ป ระมาณ 47 ไร่ เป็ น พื น้ ที่ สําหรับ กระบวนการผลิต นํ า้ มัน หล่อ ลื่น พื น้ ฐานทัง้ หมด
ประกอบด้ วยหน่วยการผลิต 4 หน่วย คือ
1.1) หน่วยกลัน่ สุญญากาศ (Vacuum Distillation Unit : VDU)
1.2) หน่วยสกัดตัวทําละลาย (Solvent Extraction Unit : SEU)
1.3) หน่วยแยกแอสฟั ลท์ (Deasphalting Unit : DAU)
1.4) หน่วยแยกไข (Propane Dewaxing Unit : PDU)
2) ส่วนลานถัง (Tankage Area)
อยู่ท างด้ า นทิ ศใต้ ข องส่ว นการผลิ ต ส่วนลานถัง มี พื น้ ที่ ป ระมาณ 110 ไร่ เป็ น พื น้ ที่ ข องถัง เก็ บ วัต ถุดิ บ และ
ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ทั ้งผลิตภัณฑ์ขั ้นกลาง ผลิตภัณฑ์หลักและผลพลอยได้
3) ส่วนขนถ่ายผลิตภัณฑ์ (Loading Area)
ส่วนการขนถ่ายผลิตภัณฑ์นี ้ มีพื ้นที่ประมาณ 11 ไร่ ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันตกของส่วนการผลิต
1.1.2 วัต ถุด บิ
วัตถุดิบที่ใช้ ในกระบวนการผลิต คือ นํ ้ามันหนักจากด้ านล่างหอกลัน่ บรรยากาศ (Atmospheric Tower Bottom :
ATB หรื อ Atmospheric Residue : AR) ชนิด Arabian Light ซึ่งผลิตภัณฑ์ นี ้มีที่มาจาก 5 แหล่ง คือ จากต่างประเทศ และ
จากโรงกลัน่ นํ ้ามัน โดย ATB ที่รับมาจากต่างประเทศมีสดั ส่วนไม่เกินร้ อยละ 10 ของ ATB ที่ใช้ ในโครงการ (ขึ ้นกับโอกาสทาง
ธุรกิจหรื อภาวะการตลาด) หรื อมีสดั ส่วน ATB ที่ได้ รับจากต่างประเทศ ต่อ ATB ที่ได้ รับจากโรงกลัน่ นํ ้ามัน เท่ากับ 10 : 90
1.1.3 ผลิต ภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของโครงการแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์หลัก (Main Product) และผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By
Product) ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์หลักของโครงการประกอบด้ วย นํ ้ามันหล่อลื่นพื ้นฐาน 6 ชนิด คือ
- ชนิดที่มีความหนืดตํ่ามาก (60 N)
- ชนิดที่มีความหนืดตํ่า (150 N)
- ชนิดที่มีความหนืดปานกลาง (300 N)
- ชนิดที่มีความหนืดค่อนข้ างสูง (500 N)
- ชนิดที่มีความหนืดสูง (150 Bright Stock, BS)
- Low PCA Extract Oil
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และมีผลพลอยได้ (By Product) เป็ นผลิตภัณฑ์ 7 ชนิด ดังนี ้
- นํ ้ามันส่วนเกิน (Excess Vacuum Gas Oil)
- Light Slop
- นํ ้ามันส่วนที่สกัดแยกออกมา (Extract Oil)
- แอสฟั ลท์ทีน (Asphaltene)
- ไข (Slack Wax)
- นํ ้ามันก้ นหอสุญญากาศ (Vacuum Residue)
- Heavy Extract
1.1.4 กระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตแบ่งเป็ น 2 ขั ้นตอน คือ 1) ขันตอนการกลั
้
น่ แยกองค์ประกอบ และ 2) ขันตอนการปรั
้
บคุณภาพ
1.1.4.1 ขัน้ ตอนการแยกองค์ ป ระกอบ (Separation Process)
กระบวนการกลัน่ แยกองค์ประกอบต่างๆ ของวัตถุดิบ อาศัยความแตกต่างของคุณสมบัติทางด้ านกายภาพ คือ
ความแตกต่างของจุดเดือด ในกระบวนการนี ้มีหน่วยการผลิตที่เกี่ยวข้ อง 2 หน่วย ได้ แก่ หน่วยกลัน่ สุญญากาศ (Vacuum
Distillation Unit, VDU) และหน่วยแยกแอสฟั ลท์ (Deasphalting Unit, DAU) รายละเอียดมีดงั ต่อไปนี ้
1) หน่ วยกลั่น สุญญากาศ (Vacuum Distillation Unit, VDU)
หน่ว ยนี จ้ ะประกอบด้ วยหอกลั่น สุญ ญากาศ (Vacuum Column) เตาให้ ค วามร้ อน (Heater) และส่ว นทํ า ให้
บริ สทุ ธิ์ขึ ้น (Distillate Stripper) กระบวนการผลิตเริ่ มจากนําวัตถุดิบ คือ นํ ้ามันหนักจากด้ านล่างหอกลัน่ บรรยากาศ (ATB)
มาส่งผ่านความร้ อนโดยเตาให้ ความร้ อน เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้ สงู ขึ ้น จนถึงจุดที่ต้องการเพื่อจ่ายเข้ าไปในหอกลัน่ ในการกลัน่
แยกองค์ประกอบของ ATB โดยการกลัน่ ลําดับส่วนภายใต้ สภาวะสุญญากาศตามจุดเดือดช่วงต่างๆ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จะแบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1; ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ ้นบริ เวณยอดหอกลัน่ ได้ แก่ นํา้ มันส่วนเกิน (Excess Vacuum Gas Oil) และ
Light Slop มีลกั ษณะเป็ นนํ ้ามันใสไม่เหมาะสําหรับนํามาใช้ ทํานํ ้ามันหล่อลื่นพื ้นฐานได้ โดยตรง จึงนําไปเก็บไว้ ในถังเก็บกัก
เพื่อรอนําไปผสมกับนํา้ มันส่วนอื่นๆ เพื่อปรับปรุ งคุณภาพในกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ส่วนนี ้จัดอยู่ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของกระบวนการผลิต
ส่วนที่ 2; ผลิต ภัณ ฑ์ ที่ เกิ ดขึน้ บริ เวณช่ วงกลางหอกลั่น คื อ ผลิ ตภัณ ฑ์ ขัน้ ต้ น (Distillate Intermediate)
นํ ้ามันใสในส่วนนี ้จะออกมา 2 ชนิด คือ 150N และ 500N Distillate ตามลําดับ เรี ยกนํ ้ามันส่วนแรกนี ้ว่า ผลิตภัณฑ์ขั ้นต้ น จะ
นําไปเก็บในถังกักเก็บ เพื่อรอนําไปปรับปรุ งคุณภาพในกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพ เพื่อผลิตเป็ นนํา้ มันหล่อลื่นพืน้ ฐาน
ต่อไป

จัดทําโดย บริ ษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

หน้ า 1-4

รายงานผลการปฏิบ ัต ติ ามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้ อ มและมาตรการติด ตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อ ม
โครงการโรงงานผลิตนํา้ มัน หล่ อ ลื่น พืน้ ฐาน (LBOP) ของบริษัท ไออาร์ พ ีซ ี จํากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 2/2560 ระหว่ างเดือ นกรกฎาคมถึงธัน วาคม พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 3; ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ ้นบริ เวณก้ นหอกลัน่ สุญญากาศ ได้ แก่ นํ ้ามันก้ นหอกลัน่ สุญญากาศ (Vacuum
Residue) ผลิตภัณฑ์ส่วนนี ้จะต้ องผ่านกระบวนการแยกแอสฟั ลท์ที่หน่วยแยกแอสฟั ลท์ (Deasphalting Unit, DAU) ก่อน
เพื่ อ ให้ ได้ นํ า้ มัน ที่ ป ราศจากแอสฟั ลท์ หรื อ Deasphalted Oil (DAO) ซึ่งจะนํ าไปเก็ บ ในถังกักเก็ บ เพื่ อ รอนํ าไปปรับ ปรุ ง
คุณ ภาพในกระบวนการปรั บ ปรุ งคุณ ภาพ เพื่ อ ผลิต เป็ น นํ า้ มัน หล่อ ลื่น พื น้ ฐานต่อ ไป ส่ว นนํ า้ มัน ก้ น หอกลั่น สุญ ญากาศ
(Vacuum Residue) บางส่วนจัดอยู่ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ ซึง่ สามารถนําไปใช้ ในกระบวนการอื่นต่อไป
2) หน่ ว ยแยกแอสฟั ล ท์ (Deasphalting Unit, DAU)
หน่วยแยกแอสฟั ลท์ (Deasphalting Unit, DAU) ถูก ออกแบบ เพื่ อ การผลิตนํ า้ มัน ปราศจากแอลฟั ลท์ หรื อ
Deasphalting Oil (DAO) เพื่ อ ใช้ ในการผลิ ต เป็ นนํ า้ มั น ชนิ ด Bright Stock โดยที่ ห น่ ว ยนี จ้ ะนํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก้ นหอกลั่น
สุญ ญากาศ (Vacuum Residue) จากหน่ ว ยกลั่น สุญ ญากาศ (VDU) มาแยกแอสฟั ล ท์ อ อกโดยใช้ Propane เป็ น ตัว จับ
แอสฟั ลท์ นํ า้ มัน จะถูก แยกออกเป็ น 2 ส่วน โดยของเหลวส่วนบนที่ แยกได้ เป็ น นํ า้ มัน ที่ ป ราศจากแอสฟั ลท์ (DAO) และ
ส่วนล่างเป็ นแอสฟั ลท์ทีน
1.1.4.2 การปรับ ปรุ งคุณภาพ (Treating Process)
การปรับปรุงคุณภาพเป็ นกระบวนการแยกส่วนประกอบที่ไม่ต้องการออกจากผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณ ฑ์ ให้ มีคุณ สมบัติตามต้ องการ ในกระบวนการนีม้ ีหน่วยการผลิตที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ หน่วยสกัดด้ วยตัวทํ าละลาย
(Solven Extraction Unit, SEU) และหน่วยแยกไข (Propane Dewaxing Unit, PDU)
1) หน่ วยสกัด ด้ ว ยตัวทําละลาย (Solvent Extraction Unit, SEU)
หน่วยนี ้ประกอบด้ วย 2 กระบวนการย่อย คือ กระบวนการสกัดด้ วยตัวทําละลาย (Extraction) และกระบวนการ
กําจัดสารมลทิน (Hydrofinishing Reaction) โดยดําเนินการอย่างต่อเนื่องกันเพื่อประหยัดพลังงานและลดถังเก็บผลิตภัณฑ์
1.1) กระบวนการสกัด ด้ ว ยตัวทําละลาย (Extraction)
ขั ้นตอนเริ่ มจากผลิตภัณฑ์ขัน้ ต้ น (Distillates Intermediate) ที่ได้ จากหน่วยการกลัน่ สุญ ญากาศ (VDU)
และหน่วยแยกแอสฟั ลท์ (DAU) จะถูกเก็บในถังก่อนส่งเข้ ามายังหน่วยสกัดด้ วยตัวทําละลาย (SEU) ซึ่งจะมีหอปรับ ปรุ ง
คุณภาพ (Treater Tower) ซึ่งจะมีกระบวนการแยกทางกายภาพเกิดขึ ้น โดยผลิตภัณฑ์ขั ้นต้ นนี ้จะถูกป้อนเข้ าทางด้ านล่าง
ของหอปรับปรุงคุณภาพ พร้ อมๆ กับป้อนตัวทําละลาย คือ N-methyl Pyrolidone (NMP) เข้ าทางด้ านบนให้ ไหลสวนทางกัน
NMP จะละลายกลุ่มอะโรเมติกส์ออกทางด้ านล่าง ส่งสารส่วนนี ้ไปยังหอแยก Extract Tower เพื่อแยก NMP ออกนํากลับไป
ใช้ ใหม่ และได้ สารอะโรเมติกส์ (Extract Product หรื อ Distillate Aromatic Extrac (DAE)) ตามชนิดของผลิตภัณ ฑ์ ขั ้นต้ น
เช่น E150 (คื อ สารอะโรเมติกส์ ที่เกิ ดขึน้ กรณี ผลิตภัณ ฑ์ ขัน้ ต้ นเป็ นชนิด 150N), E500 (คือสารอะโรเมติกส์ที่เกิ ดขึน้ กรณี
ผลิต ภัณ ฑ์ ขัน้ ต้ น เป็ น ชนิ ด 500N) หรื อ EBS (คื อสารอะโรเมติกส์ ที่ เกิ ดขึน้ กรณี ผลิตภัณ ฑ์ ขัน้ ต้ น เป็ น ชนิ ด Bright Stock)
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สําหรับส่วนที่ออกทางยอดหอปรับปรุ งคุณภาพจะถูกนําไปแยก NMP ออกเพื่อนํากลับไปใช้ ใหม่ ที่หอแยก Raffinate Tower
เมื่ อ แยก NMP ออกแล้ ว ส่ ว นที่ เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ขั น้ กลาง (Raffinate Intermediate) จะส่ ง ไปผ่ า นกระบวนการถั ด ไปที่
กระบวนการกําจัดสารมลพิษ (Hydrofinishing Reaction)
1.2) กระบวนการกําจัด สารมลทิน (Hydrofinishing Reaction)
ในหน่วย Hydrofiner จะมีถงั ปฏิกิริยา (Hydrofiner Reactor) เป็ นอุปกรณ์หลัก เพื่อแยกสารปนเปื อ้ นต่างๆ
เช่น กํามะถัน ไนโตรเจน ออกซิเจน และอื่นๆ ออกในรู ปก๊ าซโดยการทําปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเริ่ มจากผลิตภัณฑ์ ขนกลาง
ั้
(Raffinate Intermediate) ที่ส่งเข้ ามาจะถูกทําให้ ร้อนขึ ้นและผสมกับก๊ าซไฮโดรเจนก่อนส่งเข้ าถังปฏิกิริยาดังกล่าวซึ่งภายใน
ประกอบด้ วยชั ้นของตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) และก๊ าซไฮโดรเจนจะทําปฏิกิริยากับสารปนเปื อ้ นต่างๆ จากนันจึ
้ งส่งไปแยก
สารปนเปื อ้ นออกที่ High Pressure Separator และ Low Pressure Separator ก๊ าซที่ แยกได้ จ ะนํ าไปใช้ เป็ น เชื อ้ เพลิงใน
กระบวนการผลิตต่อไป
ผลิตภัณฑ์ขนกลาง
ั้
(Raffinate Intermediate) ที่แยกสารปนเปื อ้ นออกแล้ ว อาจมีนํ ้ามันเบาปะปนอยู่ จึง
ต้ องทํ าการแยกนํ า้ มันเบาออกโดยนําไประเหยภายใต้ สภาวะสุญ ญากาศใน Raffinate Stripper โดยใช้ ไอนํ า้ เป็ นตัวช่ว ย
ระเหย จากนัน้ ต้ องทํ าการแยกนํ า้ ที่ ปนอยู่ออกไป จึงได้ นํา้ มันที่มีคุณ ภาพสูงขึน้ เรี ยกชื่อ ตามผลิตภัณ ฑ์ ขั ้นต้ น (Distillate
Intermediate) เช่น
R150 Raffinate Intermediate ได้ จาก D150 Distillate Intermediate
R500 Raffinate Intermediate ได้ จาก D500 Distillate Intermediate
RBS Raffinate Bright Stockได้ จาก Deasphalting Oil (DAO)
2) หน่ ว ยแยกไข (Propane Dewaxing Unit, PDU)
เนื่ องจากนํ า้ มัน หนักจากด้ านล่างหอกลั่นบรรยากาศ (ATB) ที่ ใช้ เป็ นสารตัง้ ต้ นของการผลิต นํ า้ มันหล่อลื่ น
พื ้นฐานจะมีไข ซึ่งยังอยู่ในผลิตภัณฑ์ขนกลาง
ั้
(Raffinate Intermediate) ที่กลัน่ แยกและสกัดออกมาได้ ส่วนของไขนี ้จะต้ อง
ถูกแยกออกเพื่อให้ นํา้ มันหล่อลื่นยังคงไหลเทได้ ที่อุณ หภูมิตํ่า ซึ่งจะวัดในรู ป ของจุดไหลเท (Pour Point) ที่ อุณหภูมิต่างๆ
ยังคงไหลตัวได้ ที่อณ
ุ หภูมิตํ่า การแยกไขออกจึงเป็ นกระบวนการขันสุ
้ ดท้ ายในการผลิตนํ ้ามันหล่อลื่น
ภาพรวมกระบวนการผลิต ของหน่ ว ยแยกไข (PDU)
ั้
(Raffinate Intermediate) ที่ได้ จากหน่วยสกัดด้ วยตัวทําละลาย (SEU) จะถูกส่งมายัง
ส่วนผลิตภัณฑ์ขนกลาง
หน่ ว ยแยกไข (PDU) เพื่ อ ทํ าการแยกไข (Wax) ออก โดยใช้ Propane เป็ น ตัวทํ า ละลาย นํ า้ มัน ที่ ได้ จ ากการแยกไขแล้ ว
(Dewaxed Oil : DWO) จะเป็ นนํ ้ามันที่มีคณ
ุ ภาพดี ปราศจากการปนเปื อ้ น มีจดุ ไหลเท (Pour Point) ตํ่า เหมาะแก่การนําไป
ผลิตเป็ นนํ ้ามันหล่อลื่นสําเร็จรูปต่อไป
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1.1.5 ระบบเสริม การผลิต และสิ่งอํานวยความสะดวก
เนื่ องจากโครงการอยู่ในพื น้ ที่เขตประกอบการ IRPC ดังนัน้ ระบบเสริ มการผลิตและสิ่งอํานวยความสะดวกของ
โครงการจึงแยกออกเป็ น 2 ส่วน โดยในส่วนเสริ มการผลิตจะใช้ ร่วมกับระบบปั จจุบนั ของกลุ่มโรงงานไออาร์ พีซี ที่สามารถ
รองรับการดําเนินงานของโครงการได้ และบางส่วนต้ องมีการจัดหาเพิ่มขึ ้นมา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.1.5.1 ระบบ Facilities System
1) หน่ ว ยแยกก๊ าซกรด (Sour Wate Stripping Unit : SWS)
การดําเนินการผลิตของโครงการมีการใช้ กระบวนการกลั่น (Distillation Process) เพื่ อแยกองค์ประกอบของ
สารตังต้
้ น (Feed) การแยกสารที่ไม่ต้องการออกและการแยกสารปนเปื อ้ นออก ทําให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีความบริ สทุ ธิ์สงู ขึ ้น ซึ่ง
ในกระบวนการเหล่านีจ้ ะมีขั ้นตอน Reflux เพื่อนําสารที่ได้ มาทําการกลัน่ ใหม่อีกครัง้ เพื่ อให้ มีความบริ สทุ ธิ์มากขึ ้น โดยใน
กระบวนการผลิตของโครงการมีการ Reflux ในหน่วยกลั่นสุญ ญากาศ (VDU) หน่วยสกัดด้ วยตัวทําละลาย (SEU) หน่วย
กําจัดไข (PDU) และหน่วยแยกแอสฟั ลท์ (DAU)
โดยภายในเครื่ องควบแน่น (Condenser) จะเป็ นการลดอุณหภูมิโดยใช้ นํ ้าเป็ นตัวรับความร้ อนออกไปจากระบบ
เพื่ อให้ ก๊าซบางส่วนที่ ผ่านเข้ ามา (แต่มีจุดเดือดตํ่ากว่าจุดเดือดของผลิตภัณ ฑ์ ที่ต้องการเล็กน้ อย) ถูกควบแน่นกลับเป็ น
ของเหลว
ดังนัน้ ภายในเครื่ องควบแน่นจึงมี 3 ลักษณะ คือ ส่วนที่เป็ นไอจะออกทางส่วนบนของเครื่ องควบแน่น ในขณะที่
ของเหลวจะออกทางส่วนล่าง และส่วนกลางซึ่งเป็ นรอยต่อของไอกับของเหลว ซึง่ เรี ยกว่านํ ้าปนเปื อ้ นก๊ าซกรด (Sour Water)
จะถูกรวบรวมจากเครื่ องควบแน่นทั ้ง 3 หน่วย ซึ่งจะมีปริ มาณกํามะถัน ในรู ปของไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และแอมโมเนีย
(NH3) ผสมอยู่ สัดส่วนโดยประมาณ เท่ากับ 4,150 ppm และ 850 ppm
นํ ้าปนเปื อ้ นก๊ าซกรด (Sour Water) ดังกล่าวจะถูกนําไปแยกสารปนเปื อ้ นออกที่หน่วยแยกก๊ าซกรด (Sour Water
Stripping : SWS) โดยนํ ้าปนเปื อ้ นก๊ าซกรดที่เกิดจากกระบวนการผลิตทังหมดจะถู
้
กรวบรวมไว้ ที่ Sour Water Drum จากนัน้
ป้อนเข้ าสู่ส่วนบนของหอถัง (Packed Column) และป้อนไอนํ ้า (Low Pressure Steam) เข้ าทางส่วนล่างของหอ กํามะถัน
และแอมโมเนียจะถูกแยกออกมาในรูปของ Sour Gas ออกทางส่วนบนของหอ ผ่าน Condenser แล้ วส่งต่อไปยังหน่วยแยก
กํ ามะถัน (Sulfur Recovery Unit : SRU) ซึ่งเป็ นหน่วยที่ อยู่ภายในพื น้ ที่ ของโรงกลั่นนํ า้ มัน (Refinery) ส่วนนํ า้ ที่ ไหลสวน
ทางผ่านไอนํ ้าจะกลายเป็ น Stripped Water อยู่บริเวณก้ นหอ ส่งเข้ าสูร่ ะบบบําบัดนํ ้าเสียต่อไป
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คุณสมบัติของ Sour Water, Sour Gas และ Stripped Water มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ปริม าณการปนเปื ้ อ น
สารปนเปื ้ อ น

Sour Water
(ppm)

Sour Gas
(g/sec)

Stripped Water
(ppm)

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)

4,150

39.26

10

แอมโมเนีย (NH3)

850

8.12

50

2) หน่ ว ยแยกก๊ าซไฮโดรเจนซัล ไฟด์ ด้ วยเอมีน (Amine Regeneration Unit; ARU)
หน่วยแยกก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยเอมีนทําหน้ าที่แยกก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกจากก๊ าซกรด ซึง่ ระบายออกมา
จากหน่วยสกัดแยกด้ วยสารละลาย (SEU) โดยผ่านก๊ าซกรดไปยัง Fuel Gas Amine Contactor ซึ่งสารละลายเอมีนจะทํา
การจั บ ไฮโดรเจนซัล ไฟด์ ไว้ หลัง จากนั น้ จึ ง แยกไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ อ อกจากเอมี น โดยใช้ ความร้ อนผ่ า นไปยัง Amine
Regeneration Column ซึ่ ง สารละลายเอมี น ที่ ถู ก แยกไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ แ ล้ วสามารถนํ า กลับ ไปใช้ ใหม่ ใ นการดู ด ซับ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ อีก ไฮโดรเจนซัลไฟด์จากหน่วยนีจ้ ะถูกส่งต่อไปยังหน่วยแยกกํามะถัน (SRU) สําหรับหน่วยแยกก๊ าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยเอมีน (ARU) มีประสิทธิภาพในการจับ H2S ร้ อยละ 94
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครัง้ นี ้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในหน่วยแยกก๊ าซกรด (SWS) และหน่วย
แยกก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยเอมีน (ARU) และหน่วยแยกกํามะถัน (SRU) แต่เนื่องจากหน่วยเสริ มการผลิตดังกล่าว อยู่
ภายใต้ การดําเนินการของโรงกลัน่ นํ ้ามัน (Refinery)
3) ระบบถังเก็บ สํารอง (Storage Facilities)
โครงการมี ร ะบบการจั ด เก็ บ วั ต ถุ ดิ บ เคมี ภั ณ ฑ์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง รวมทั ง้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ขั น้ ต้ น (Distillate
Intermediate) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ขัน้ กลาง (Raffinate Intermediate) และผลิ ต ภัณ ฑ์ ขัน้ สุด ท้ าย (Product) โดยมี พื น้ ที่ ล านถั ง
(Tankage Area) พร้ อมถังเก็บสํารองชนิดและขนาดต่างๆ ที่สอดคล้ องกับลักษณะสารที่กักเก็บและการใช้ งาน โดยเกือบ
ทังหมดจะเป็
้
น Cone Roof Tank นอกจากนี ้ยังมีถงั สําหรับเก็บสํารองผลิตภัณฑ์อีก รวมจํานวนถังเก็บสํารองของโครงการ 76
ถัง
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1.1.5.2 ระบบเสริม (Utilities System)
1) ระบบหล่ อ เย็น (Cooling System)
เนื่องจากในโครงการ มีการใช้ นํ ้าจากระบบหล่อเย็นเข้ าไปนําพาความร้ อนออกจากกระบวนการผลิตที่มีปฏิกิริยา
ความร้ อน (Exothermal Process) ดังนัน้ โรงงานผลิตนํ ้ามันหล่อลื่นพื ้นฐานจึงมีระบบนํ ้าหล่อเย็นโดยเป็ นระบบปิ ด (Closed
Loop System) รับนํ ้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพในเบื ้องต้ นจากระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางของเขตประกอบการ IRPC
มาป้อนเข้ าสู่ระบบ นํา้ หล่อเย็นส่วนนีจ้ ะมีปริ มาณการหมุนเวียนในระบบประมาณ 10,575 ลบ.ม/ชม. ทัง้ นี ้ จะต้ องมีการ
ระบายนํา้ ทิง้ (Blow Down) เพื่อรักษาคุณภาพนํา้ ในระบบประมาณ 5.35 ลบ.ม./ชม. และต้ องมีการชดเชยนํา้ เข้ าสู่ระบบ
(Make Up Water) 85.25 ลบ.ม./ชม.
2) ระบบไอนํา้ (Steam System)
โครงการจะมีการใช้ ไอนํ ้า ซึ่งส่วนใหญ่ มี 4 ประเภท ตามความแตกต่างของวัตถุประสงค์การใช้ งาน โดยรับมา
จากโรงไฟฟ้าพลังความร้ อน ของบริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน) และรับมาจากหน่วยผลิตไอนํ ้าและไฟฟ้าร่วม (Combined
Heat Power: CHP) ของบริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน) ได้ แก่ ไอนํา้ ประเภทความดันสูงยิ่งยวด (Super High Pressure
Steam, SSH) ไอนํา้ ประเภทความดันสูงยิ่งยวด (Superheated High Pressure Steam, SHS) ไอนํา้ ประเภทความดันปาน
กลาง (Medium Pressure Steam, MP) และไอนํ ้าประเภทความดันตํ่า (Low Pressure Steam, LP)
3) ระบบไฟฟ้ า (Power System)
โครงการสามารถรับไฟฟ้าที่ผลิตได้ จากหน่วยผลิตไอนํ ้าและไฟฟ้าร่วม (CHP) บริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
ซึ่งมีกําลังการผลิตสูงสุด 200 เมกกะวัตต์ โดยเป็ นแหล่งไฟฟ้าหลักของโรงงาน และมีระบบเชื่อมโยงสายไฟฟ้าแรงสูงขนาด
115 KV จากสถานี ไฟฟ้ า ย่ อ ยของการไฟฟ้ า ส่ ว นภูมิ ภ าค จัง หวัด ระยอง เพื่ อ ใช้ เป็ นแหล่ ง ไฟฟ้ า สํ า รองในกรณี ฉุก เฉิ น
นอกจากนี ย้ ัง มี Uninterruptable Power System (UPS) สํ า หรั บ เก็ บ พลัง งานไฟฟ้ า เพื่ อ จ่ า ยไฟฟ้ า ในกรณี ที่ จํ า เป็ น ซึ่ง มี
ปริ มาณเพียงพอที่สามารถสํารองระบบทังหมดใช้
้
ได้ อย่างน้ อยครึ่งชัว่ โมง
4) พลังงานความร้ อ น
พลังงานความร้ อนที่ใช้ ในโครงการเป็ นการเผาไหม้ เชื ้อเพลิงในเตาให้ ความร้ อน (Heater Furnace) ของหน่วย
ผลิตต่างๆ ซึง่ ในช่วงเริ่ มเดินระบบ โครงการจะใช้ นํ ้ามันเตาประเภท Bunker Oil Grade C หลังจากนั ้นโครงการจะนํา Waste
Gas และ Waste Oil ที่ได้ จากกระบวนการผลิตมาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงแทนทังหมด
้
5) ปริม าณนํา้ ใช้
นํา้ ใช้ ของโรงงานผลิตนํ า้ มันหล่อลื่นพื น้ ฐาน จะมาจากระบบสาธารณูป โภคส่วนกลางของเขตประกอบการ
IRPC ซึ่งระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางนัน้ รับมาจากอ่างเก็บ นํ ้าดอกกราย โดยมีสถานี สูบนํา้ และโรงกรองนํ า้ ที่บ้านค่าย
ส่งนํ ้าผ่านระบบท่อมายังถังเก็บนํ ้าขนาด 25,000 ลบ.ม. จํานวน 4 ถัง จากนันส่
้ งต่อเข้ าระบบผลิตนํ ้าประปา มีกําลังการผลิต
60,000 ลบ.ม./วัน
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-

นํา้ ใช้ ร ะบบระบายความร้ อ นหรือ ระบบหล่ อ เย็น (Cooling system)
ในกระบวนการผลิตบางขั ้นตอน จําเป็ นต้ องมีการลดอุณหภูมิของหรื อควบคุมอุณหภูมิ โดยแลกเปลี่ยน
ความร้ อนกับนํ ้าหล่อเย็น (Cooling Water) ที่เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้ อน (Heat Exchanger) นํ ้าจะมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้น และจะ
ถูกส่งไประบายความร้ อนออกที่หอระบายความร้ อ น (Cooling Tower) ในขัน้ ตอนการระบายความร้ อนจะทํ าให้ เกิดการ
สูญ เสียนํ า้ อัน เนื่องจากการระเหย นอกจากนัน้ ในระบบนํ า้ หล่อ เย็นที่ เป็ น ระบบปิ ดจะมี การระบายนํ า้ Blow Down ออก
จํานวนหนึง่ ดังนั ้นความต้ องการใช้ นํ ้าในระบบหล่อเย็น คือ เพื่อการชดเชยนํ ้าที่สญ
ู เสียออกจากระบบดังกล่าว
- นํา้ ใช้ ใ นกระบวนการผลิต
ในการผลิตนํ ้ามันหล่อลื่นพื ้นฐานจะมีการใช้ นํ ้าในขั ้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิตน้ อยมาก โดยนํ ้าใน
กระบวนการผลิตจะใช้ ในรูปของไอนํ ้าในหน่วยผลิตต่างๆ หน่วยกลัน่ สุญญากาศ (VDU) หน่วยสกัดด้ วยตัวทําละลาย (SEU)
หน่วยแยกแอสฟั ลท์ (DAU) และหน่วยกําจัดไข (PDU) ปั จจุบนั โรงงานรับไอนํ ้ามาจากหน่วยผลิตไอนํ ้าและไฟฟ้าร่วม (CHP)
ของบริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
- นํา้ ใช้ ใ นกิจ วัต รประจําวัน ของพนัก งาน
- นํา้ ใช้ เ พื่อ การดับ เพลิง
นํ ้าใช้ เพื่อการดับเพลิงจะมีแหล่งสํารอง ดังนี ้
1) ถังเก็บนํ ้า จํานวน 4 ถัง ขนาดถังละ 25,000 ลบ.ม. รวมปริมาณ 100,000 ลบ.ม.
2) ถังเก็บนํ ้าอาคารคลังสินค้ า (WH 40) ปริ มาณ 1,050 ลบ.ม.
3) บ่อนํ ้า Reservoir 1 ปริมาณ 2,100,000 ลบ.ม.
4) บ่อนํ ้า Reservoir 2 ปริมาณ 1,300,000 ลบ.ม.
5) นํ ้าทะเล โดยมีปั๊มนํ ้าทะเล จํานวน 6 ชุด อัตราการสูบนํ ้า 450 ลบ.ม./ชม.
- ระบบระบายนํา้ ฝนและป้ อ งกัน นํา้ ท่ ว ม
ระบบระบายนํ า้ ฝนของโครงการ แบ่ ง เป็ น 2 ส่วน คื อ บริ เวณพื น้ ที่ ส่วนการผลิต (Process Area) และ
บริ เวณพื ้นที่สว่ นลานถัง (Tankage Area) มีรายละเอียด ดังนี ้
1) พืน้ ที่ส่ ว นการผลิต
ส่วนการผลิต ประมาณร้ อยละ 60 เป็ นพื ้นที่คอนกรี ต อีกร้ อยละ 40 เป็ นกรวด ดังนั ้น นํ ้าฝนที่ตกลงใน
พื ้นที่การผลิตจึงอาจแบ่งออกเป็ น
- นํ า้ ฝนที่ ตกลงบนหลังคาและนํ า้ ฝนที่ ตกลงบนพื น้ ที่ อื่ นๆ เช่ น ถนน จะถื อ เป็ นนํ า้ ฝนที่ ไม่มีการ
ปนเปื อ้ น จะถูกระบายลงไปยังท่อระบายนํ ้าฝนส่วนกลาง
- นํ ้าฝนที่ตกลงบนอุปกรณ์การผลิตที่ไม่มีหลังคา อาจปนเปื อ้ นสารในกระบวนการผลิต ดังนันนํ
้ ้าฝน
ที่ ต กในช่ วง 15 นาที แ รก จะไหลเข้ า สู่บ่ อ รั บ นํ า้ ฝน (Storm Water Pond) และไปยัง บ่ อ แยกนํ า้ มัน (Process Oily Water
Sump) เพื่อดักนํ ้ามันที่อาจปนเปื อ้ น และนํ ้าฝนหลังจากนั ้นจะถูกระบายลงท่อระบายนํ ้าฝนส่วนกลาง การควบคุมการไหล
ของนํ ้าฝนในช่วงแรก จะดําเนินการโดยใช้ พนักงานในการเปิ ดปิ ดวาล์วหลังจากผ่าน 15 นาทีแรกไปแล้ ว แต่ยงั สังเกตพบว่ามี
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นํ ้ามันปะปนมากับนํ ้าฝน พนักงาน ผู้ปฏิบตั ิงานจะยังไม่ปิดวาล์ว และจะรอจนกระทัง่ ไม่สามารถสังเกตเห็นนํ ้ามันที่ปะปนมา
กับนํ ้าฝน จึงทําการปิ ดวาล์ว เพื่อให้ นํ ้าไหลลงท่อระบายนํ ้าฝนส่วนกลางของเขตประกอบการฯ
2) พืน้ ที่ส่ ว นลานถัง
ส่วนลานถังเก็บ สํารองของโครงการแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คื อ ด้ านเหนื อและด้ านใต้ โดยการระบาย
นํ ้าฝนปนเปื อ้ นนํ ้ามันจากลานถังด้ านเหนือ ที่เข้ าสูบ่ ่อดักนํ ้ามัน (Oil Contaminated Water Pond) โดยตรง ผ่านบ่อรับนํ ้าฝน
ด้ านเหนือ (Storm Water Pond) และนํ ้าฝนปนเปื อ้ นนํ ้ามันจากลานถังด้ านใต้ ที่ถูกส่งเข้ าบ่อรับนํา้ ฝนปนเปื อ้ น (Tank Yard
Oil Storm Water Sump)
1.1.6 มลพิษจากการดําเนิน โครงการ
1.1.6.1 มลพิษทางอากาศและการจัด การ
มลพิษทางอากาศเกิ ดจาก 2 ส่วน คือ ส่วนการผลิตและส่วนของลานถัง นอกจากนี ใ้ นกรณี ฉุกเฉิ นจะต้ องมี การ
ระบายก๊ าซออกจากอุปกรณ์ การผลิตต่างๆ เพื่อความปลอดภัย โดยก๊ าซที่ระบายออกในกรณี นี ้จะถูกส่งไปเผาทิ ้งที่หอเผา
(Flare System) รายละเอียดมลสารทางอากาศที่เกิดจากโครงการ อธิบายได้ ดงั นี ้
1) มลพิษทางอากาศจากส่ ว นการผลิต
มลพิ ษ ทางอากาศที่ เกิ ด จากหน่ ว ยการผลิ ต จะมาจากการเผาไหม้ เชื อ้ เพลิ ง ในเตาให้ ความร้ อน (Heater
Furmace) ซึ่งใช้ นํ ้ามันเป็ นเชื ้อเพลิงร่วมกับก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว มลสารที่เกิดขึ ้นจึงประกอบด้ วยก๊ าซออกไซด์ของไนโตรเจน
พิจารณาในรูปก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) กับฝุ่ นละออง (TSP)
มลสารทางอากาศที่เกิดจากส่วนการผลิตนี ้ มีระบบการจัดการเพื่อลดการเกิดมลสาร ดังต่อไปนี ้
- ติดตั ้ง Low NOx Burner เพื่อลดการเกิด NOx ให้ น้อยลง
- การใช้ นํ ้ามันเตากํามะถันตํ่าร่วมกับเชื ้อเพลิงแก๊ สเพื่อลดปริ มาณการเกิด SOx และฝุ่ นละออง (TSP)
2) มลสารทางอากาศจากส่ ว นลานถัง
มลสารที่ปล่อยออกมาจากส่วนของลานถังจะเป็ นไอระเหยของไฮโดรคาร์ บอน ที่อาจระเหยออกมาบริ เวณลานถัง
นํ ้ามันเตา ในสภาพอากาศที่ร้อน มีอณ
ุ หภูมิสงู ดังนั ้น เพื่อเป็ นการป้องกันผลกระทบเรื่ องกลิ่นที่จะเกิดขึ ้นโดยรอบ จึงได้ มีการ
ใช้ Scrubber ในการดูดซับกลิน่ เพื่อทําให้ กลิน่ ไอระเหยไฮโดรคาร์ บอนลดลง
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ทังนี
้ ้ โรงงานมีการป้องกันและจัดการไอระเหยของสารไฮโดรคาร์ บอนสรุปได้ 4 วิธีการ คือ
1) การป้ อ งกัน ไอระเหยของสารไฮโดรคาร์ บ อนจากถังกัก เก็บ
เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิในถังกักเก็บมีค่าสูงขึ ้น อาจจะส่งผลให้ มีไอระเหยของสารไฮโดรคาร์ บอนบางส่วน
ระเหยออกมา ดังนั ้น จึงได้ มีการติดตั ้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้ อน (Heat Exchanger) เพื่อลดอุณหภูมิของสารที่จะเข้ าไป
ยังถังกักเก็บให้ มีอณ
ุ หภูมิลดลงจากเดิม
2) การติด ตัง้ เครื่อ งกําจัด Activated Carbon Canister
นอกจากนี ้ยังมีการติดตั ้ง Activated Carbon Canister ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นถัง ภายในประกอบด้ วย ระบบดูด
ซับ เช่น Activated Carbon, จุดเชื่อมต่อขาเข้ าและออก และ Distributor เพื่อทําหน้ าที่ดดู ซับ VOCs ที่อาจจะระเหยออกมา
จากถัง Feed ATB
3) ปรับ ปรุ งจุด เก็บ ตัวอย่ างในเขตผลิต ให้ เ ป็ นระบบปิ ด
เดิมจุดเก็บตัวอย่างในเขตผลิตนัน้ เป็ นแบบระบบเปิ ด ซึ่งอาจจะส่งผลให้ มีไอระเหยของไฮโดรคาร์ บอน
ขณะทําการเก็บตัวอย่างเหล่านั ้น ดังนัน้ จึงได้ ปรับปรุงระบบการเก็บตัวอย่างให้ เป็ นระบบปิ ดทังหมด
้
4) การใช้ ก๊ าซธรรมชาติ Natural Gas เป็ นเชือ้ เพลิงทางเลือ ก แทนนํา้ มัน เตา
ทางโรงงานมี โครงการที่ จ ะนํ า ก๊ าซธรรมชาติ ม าใช้ เป็ นเชื อ้ เพลิ ง ทดแทนนํ า้ มัน เตาซึ่ง มี กํ า มะถัน เป็ น
องค์ประกอบ การเปลี่ยนชนิดการใช้ เชื ้อเพลิงในกระบวนการผลิต จากนํ ้ามันเตา เป็ นก๊ าซธรรมชาตินนั ้ สามารถช่วยให้ ลดมล
สารทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ ได้ อีกทังยั
้ งลดการเกิดไอระเหยของไฮโดรคาร์ บอนที่เกิดจากการเก็บผลิตภัณฑ์ที่สง่ ผล
ให้ เกิดไอระเหยอีกด้ วย
3) กระบวนการมลสารทางอากาศในกรณีฉ ุก เฉิน
ในกรณีฉกุ เฉินที่เกิดความผิดปกติในกระบวนการผลิต จะต้ องมีการระบายก๊ าซจากอุปกรณ์การผลิตที่เกี่ยวข้ อง
ออกไปเผาทิ ้งที่หอเผา (Flare) โดยฐานของหอเผาเป็ น 3 ทาง ความสูง 150 เมตร ที่หอเผาจะมีหวั จุดเปลวไฟ (Pilot Burner)
ที่ใช้ ก๊าซ LPG เป็ นเชื ้อเพลิง มีระบบตรวจจับเปลวไฟอัตโนมัติมี Molecular Sieve ป้องกันเปลวไฟย้ อนกลับ และมีการฉีดพ่น
ไอนํ ้าที่ปลายหอเผาเพื่อเป็ นตัวช่วยให้ เผาไหม้ ได้ ดีขึ ้น ในกรณีที่เกิดการเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์
หอเผานี ้ มีความสามารถในการรองรับ (Capacity) 1,000 ตัน/ชั่วโมง ค่ารังสีความร้ อนที่เกิดขึ ้นที่ระดับพืน้ ดิน
1,500 BTU/ft2/hr รัศมีความปลอดภัยเท่ากับ 60 เมตร จะรับก๊ าซที่มาจากโรงงานผลิตนํ ้ามันหล่อลื่นพื ้นฐาน (กรณีฉกุ เฉิน) ที่
ปริ มาณสูงสุด 438 ตัน/ชัว่ โมง นอกจากนี ้ จะรับก๊ าซที่มาจากโรงงาน EBSM (ในกรณี ฉกุ เฉินเช่นกัน) ในปริ มาณสูงสุด 380
ตัน/ชัว่ โมง
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1.1.6.2 นํา้ เสียและการจัด การ
1) นํา้ เสีย จากกระบวนการผลิต
เกิดจากหลายส่วน เช่น หน่วยกลัน่ สุญญากาศ (VDU) หน่วยแยกแอสฟั สท์ (DAU) หน่วยสกัดด้ วยตัวทําละลาย
(SEU) หน่วยกําจัดไข (PDU) เป็ นต้ น นอกจากนี ้ มีนํ ้าเสียจากส่วนเสริ มการผลิต ได้ แก่ หน่วยแยกก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วย
เอมี น (ARU) และหน่ วยแยกกํ า มะถั น (SRU) (ARU และ SRU เป็ น หน่ ว ยที่ อ ยู่ในโรงกลั่น นํ า้ มัน (Refinery) ของบริ ษั ท
ไออาร์ พี ซี จํากัด (มหาชน)) นํา้ เสียจากหน่วยการผลิตที่ มีก๊าซกรดปนเปื อ้ นจะถูกส่งไปยังหอแยกก๊ าซกรด (Sour Water
Stripping Tower) ก๊ าซกรดที่แยกได้ จะถูกส่งไปยังหน่วยกําจัดกํามะถัน (SRU) ของโรงกลัน่ นํ ้ามัน ส่วนนํ ้าที่แยกก๊ าซกรดออก
แล้ ว จะระบายไปยัง CPI จากนั ้นระบายลงสูร่ ะบบบําบัดนํ ้าเสียส่วนกลาง
2) นํา้ ปนนํา้ มัน
มีแหล่งที่มา 2 ส่วน คือ จากส่วนลานถังและจากพื ้นที่การผลิต มีรายละเอียดดังนี ้
1) นํา้ ปนนํา้ มัน จากส่ ว นลานถัง
นํา้ เสียส่วนนีเ้ ป็ นนํา้ ปนเปื อ้ นนํ ้ามัน (Oily Water) จากก้ นถังกักเก็บ จะถูกระบายออกจากก้ นถังเป็ นครัง้
คราว ผ่านทางท่อระบายที่ แยกจากระบบระบายนํา้ ฝนจากลานถัง โดยเป็ นนํา้ เสียจากถังในส่วนลานถังด้ านใต้ ซึ่งจะถูก
รวบรวมไว้ ในบ่อพักนํ ้าเสียจากลานถัง (Tank Yard Oily Water Sump) ก่อนระบายไปยังบ่อดักนํ ้ามัน (Oily Contaminated
Water Pond) ส่วนนํ ้าเสียจากถังในลานถังด้ านเหนือจะระบายลงบ่อดักนํ ้ามันรวมกับนํ ้าเสียจากถังที่มาจากลานถังด้ านใต้
รวมแล้ วประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อส่งไปยังระบบแยกนํ ้ามันแบบ CPI ก่อนส่งเข้ าระบบบําบัดนํ ้าเสียส่วนกลางของ
เขตประกอบการฯ ต่อไป
2) นํา้ ปนนํา้ มัน จากพืน้ ที่ส่ ว นการผลิต
นํ ้าส่วนนี ้ ได้ แก่ นํ ้าฝนที่ตกบริ เวณพืน้ ที่ส่วนการผลิตในช่วงแรก ซึ่งจะมีนํ ้ามันปนเปื อ้ น จะถูกส่งไปยังบ่อ
แยกนํ ้ามัน (Process Oily Water Sump) ซึง่ จะมีการกวาดคราบนํ ้ามันและไขมันที่ลอยอยู่ที่ผิวหน้ าออก จากนั ้น ส่งต่อไปยัง
บ่อ ดัก นํ า้ มัน (Oily Contaminated Water Pond) เพื่ อ ส่ง ไปยังระบบแยกนํ า้ มัน แบบ CPI ก่ อ นส่ง เข้ าระบบบํ าบัด นํ า้ เสี ย
ส่วนกลางของเขตประกอบการฯ ต่อไป
3) นํา้ ทิง้ จากหอระบายความร้ อ น (Cooling Water Blow Down)
นํ า้ ทิ ง้ จากหอระบายความร้ อน (Blow Down) ปั จ จุบัน เกิ ด ขึน้ ประมาณ 128.4 ลูก บาศก์ เมตร/วัน การ
จัดการนํ ้าส่วนนี ้จะดําเนินการโดยการส่งไปบําบัดที่ระบบบําบัดนํ ้าเสียส่วนกลางของเขตประกอบการฯ
นอกจากนี ้ ยังมีนํา้ ที่ควบแน่นจากการใช้ ไอนํ ้าที่อาจมีการปนเปื อ้ น (Contaminated Condensate) ซึ่งจะ
ถูกส่งต่อไปผลิตเป็ นนํ ้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized water)
4) นํา้ เสียจากกิจ วัต รประจําวัน ของพนัก งาน
จะถูกส่งไปบําบัดในระบบบําบัดนํ ้าเสียส่วนกลางของเขตประกอบการฯ
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1.1.6.3 กากของเสีย
1) ขยะมูล ฝอยจากพนัก งาน
ปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดจากพนักงานทั ้งหมดจะถูกรวบรวมใส่ถงุ แยกตามประเภท เพื่อรอการเก็บขนไปกําจัด
ต่อไป ปั จจุบนั หน่วยงานท้ องถิ่นที่เข้ ามารับขยะมูลฝอยไปกําจัด คือ เทศบาลตําบลเชิงเนิน
2) กากของเสีย จากกระบวนการผลิต
กากของเสียจากกระบวนการผลิตประกอบด้ วยสารเร่งปฏิกิริยาที่เสื่อมสภาพ กากตะกอน/นํ ้ามันที่เกิดจากระบบ
แยกนํ ้ามัน CPI เป็ นต้ น มีรายละเอียดดังนี ้
1) สารเร่ งปฏิก ริ ิยาที่เ สื่อ มสภาพ (Spent Catalyst)
สารที่ใช้ เร่งปฏิกิริยาในหน่วยผลิตของโครงการ ซึ่งจะเสื่อมสภาพหลังจากใช้ งานได้ ประมาณ 5 ปี โครงการ
จะเก็ บ รวบรวมสารเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าเหล่ า นี ใ้ ส่ ถั ง (Drum) ขนาด 200 ลิ ต ร มี ฝ าปิ ดมิ ด ชิ ด เก็ บ ไว้ ภ ายในอาคาร แล้ ว ส่ ง ให้
บริ ษัทผู้ผลิตนําไป Regenerate เพื่อให้ สามารถนํากลับไปใช้ ได้ ใหม่ ในการดําเนินการที่ผ่านมาโครงการได้ ส่งไปบริ ษัท พลัส
เอกซโพลเรซีน จํากัด ประเทศเนเธอร์ แลนด์ และในกรณีที่ Catalyst หมดอายุการใช้ งานและไม่สามารถ Regenerate ได้ จะ
ส่งไปกําจัดยังหน่วยงานรับกําจัดที่ได้ รับอนุญาตจากทางราชการ เช่น SCI ECO เป็ นต้ น
2) กากตะกอนคราบนํา้ มัน
มีแหล่งที่มาจากระบบบ่อแยกนํ ้ามัน และ CPI ของโครงการ จะเก็บรวบรวมใส่ถงั ขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิ ด
มิดชิด เดิมมีการจัดการโดยนําไปเผาในเตาเผา (Incinerator) ของเขตประกอบการฯ ปั จจุบนั มีการส่งไปกําจัดโดยหน่วยงาน
ภายนอกที่ได้ รับอนุญาตจากทางราชการ
1.1.7 รายละเอียดของโครงการที่เ ปลี่ยนแปลง
โครงการได้ ขอเปลี่ยนแปลงมาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้ อม ดังนี ้
1) โครงการได้ รับการเห็นชอบให้ ระบายนํ า้ ทิง้ ของนํ า้ Cooling Blowdown ลงสู่รางระบายนํา้ ของโครงการและ
เปลี่ยนแปลงความถี่ ของการตรวจวัดคุณภาพนํา้ Cooling Blowdown เป็ นทุก 3 เดือน ซึ่งคณะกรรมการผู้ชํานาญการได้
พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามหนังสือจาก สผ. ที่ วว0804/2227 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545
2) โครงการขอยกเลิกการติดตังกระจกโค้
้
ง บริ เวณทางเข้ า-ออก ของถนนเขตประกอบการ บริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด
(มหาชน) ที่ เชื่ อ มติ ดกับ ถนนสุขุม วิ ท โดยได้ ข อติ ด ตัง้ ในตํ าแหน่ งภายในพื น้ ที่ เขตประกอบการที่ เป็ น จุด อับ ทดแทน ซึ่ง
คณะกรรมการผู้ชํานาญการได้ พิจารณาและมีมติเห็นชอบ ตามหนังสือจาก สผ. ที่ ทส 1009/4540 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม
2546
3) โครงการได้ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โครงการ โรงงานผลิต
นํ า้ มัน หล่อ ลื่ น พื น้ ฐาน ครั ง้ ที่ 1 ของบริ ษั ท ไออาร์ พี ซี จํ า กัด (มหาชน) ตามหนังสือ เห็ น ชอบที่ ทส1009.9/3976 ลงวัน ที่
25 มิถนุ ายน 2555

จัดทําโดย บริ ษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

หน้ า 1-14

รายงานผลการปฏิบ ัต ติ ามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้ อ มและมาตรการติด ตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อ ม
โครงการโรงงานผลิตนํา้ มัน หล่ อ ลื่น พืน้ ฐาน (LBOP) ของบริษัท ไออาร์ พ ีซ ี จํากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 2/2560 ระหว่ างเดือ นกรกฎาคมถึงธัน วาคม พ.ศ. 2560

บริ ษัทฯ ได้ ทําการเปลี่ยนชื่อบริ ษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริ ษัท อุตสาหกรรมปิ โตร เคมีกัลไทย จํากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2549 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2549 ให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการเปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด
(มหาชน)” โดยมีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2549 เป็ นต้ นมา
1.2 แผนการดําเนิน งานการติด ตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อ ม ประจําปี 2560
บริ ษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ ป (ประเทศไทย) จํากัด ได้ รับการมอบหมายจากโครงการให้ เป็ นผู้ดําเนินการ
ติดตามตราวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้ อม โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1-1

จัดทําโดย บริ ษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

หน้ า 1-15

รายงานผลการปฏิบ ัต ติ ามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้ อ มและมาตรการติด ตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อ ม
โครงการโรงงานผลิตนํา้ มัน หล่ อ ลื่น พืน้ ฐาน (LBOP) ของบริษัท ไออาร์ พ ีซ ี จํากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 2/2560 ระหว่ างเดือ นกรกฎาคมถึงธัน วาคม พ.ศ. 2560

ตารางที่ 1-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้ อม ประจําปี 2560
รายการ
1. คุณภาพอากาศ

สถานีต รวจวัด
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
1.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซี
1.2 ชุมชนบ้ านแลง
1.3 โรงเรี ยนวัดปลวกเกตุ

1.4 วัดเขาพระบาท
1.5 โรงเรี ยนวัดเขาสําเภาทอง
2. คุณภาพอากาศจากแหล่งกําเนิดหรือปล่อง
(Stack) ของเตาให้ ความร้ อน (Heater Furnace
จากปล่อง
2.1 VDU
2.2 SEU จํานวน 2 ปล่อง (SEU1 และ SEU2B)
2.3 DAU Heater
2.4 SRU

จัดทําโดย บริ ษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

ดัช นีท่ ตี รวจวัด
- Hydrocarbon ; HC
- Sulfur Dioxide ; SO2
- Nitrogen Dioxide ; NO2

- Sulfur Dioxide ; SO2
- Nitrogen Dioxide ; NO2

- Sulfur Dioxide ; SO2
- Nitrogen Dioxide ; NO2
- Total Suspended Particulate ; TSP

ความถี่/ระยะเวลา

หมายเหตุ

- ปี ละ 4 ครัง้ (ทุก 3 เดือน)
ครัง้ ละ 7 วันต่อเนื่อง
- รายงานผลการตรวจวัดต่อเนื่อง
24 ชม. โดยใช้ ผลจากสถานี
ตรวจวัดอัตโนมัติ
- ปี ละ 2 ครัง้ ละ 7 วันต่อเนื่อง

-

- ปี ละ 2 ครัง้ (อย่างน้ อย)

-

- ปล่อง SRU ใช้ ผลร่วมกับ
โครงการโรงกลัน่ นํ ้ามัน
บริษัท ไออาร์ พีซี จํากัด
(มหาชน)

หน้ า 1-16

รายงานผลการปฏิบ ัต ติ ามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้ อ มและมาตรการติด ตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อ ม
โครงการโรงงานผลิตนํา้ มัน หล่ อ ลื่น พืน้ ฐาน (LBOP) ของบริษัท ไออาร์ พ ีซ ี จํากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 2/2560 ระหว่ างเดือ นกรกฎาคมถึงธัน วาคม พ.ศ. 2560

ตารางที่ 1-1 (ต่อ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้ อม ประจําปี 2560
รายการ
2. คุณภาพนํา้

สถานีต รวจวัด
1. คุณภาพนํ ้าเสียจากกระบวนการผลิต
1.1 จุดปล่อยนํ ้าเสียออก (Outlet) ของ CPI
ก่อนเข้ าสูร่ ะบบบําบัดนํ ้าเสียส่วนกลาง
1.2 จุดปล่อยนํ ้าเสียออก (Outlet) ของระบบ
บําบัดนํ ้าเสียส่วนกลาง

2. คุณภาพนํ ้าฝน (Storm Water)
2.1 บริ เวณรางระบายนํ ้าฝน (Open Ditch)
ก่อนระบายลงสูร่ างระบายนํ ้าของโครงการ
2.2 บริ เวณนํ ้าหลังผ่านบ่อแยกนํ ้ามัน

ดัช นีท่ ตี รวจวัด

หมายเหตุ

-

BOD
Suspended Solids (SS)
pH
Temperature
Oil & Grease
อัตราการไหล (Flow Rate)

- เดือนละ 1 ครัง้

-

-

BOD
Suspended Solids (SS)
pH
Oil & Grease

- ปี ละ 1 ครัง้ (ช่วงฝนตก)

-

- เดือนละ 1 ครัง้

-

3. คุณภาพนํ ้าทิ ้งจากหอระบายความร้ อน (Cooling
Blowdown)
3.1 บริ เวณจุดปล่อยนํ ้าทิ ้งของนํ ้า Cooling
- Suspended Solids (SS)
Blowdown ก่อนระบายลงสูร่ ะบบบําบัด - Oil & Grease
นํ ้าเสียส่วนกลางหน่วยที่ 3 ของเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์ พีซี

จัดทําโดย บริ ษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

ความถี่/ระยะเวลา

หน้ า 1-17

รายงานผลการปฏิบ ัต ติ ามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้ อ มและมาตรการติด ตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อ ม
โครงการโรงงานผลิตนํา้ มัน หล่ อ ลื่น พืน้ ฐาน (LBOP) ของบริษัท ไออาร์ พ ีซ ี จํากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 2/2560 ระหว่ างเดือ นกรกฎาคมถึงธัน วาคม พ.ศ. 2560

ตารางที่ 1-1 (ต่อ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้ อม ประจําปี 2560
รายการ
2. คุณภาพนํา้ (ต่ อ )

3. ระดับ เสีย งภายในโรงงาน
และภายนอกโรงงาน

4. อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย

สถานีต รวจวัด
4. คุณภาพนํ ้าในคลองคา ซึง่ เป็ นแหล่งรับนํ ้าทิ ้ง
4.1 บริเวณคลองคาก่อนผ่านพื ้นทีโ่ ครงการ
4.2 บริเวณจุดปล่อยนํ ้าทิ ้ง
4.3 บริเวณหลังผ่านพื ้นที่โครงการ
- บริ เวณพื ้นที่สว่ นผลิตภายในโรงงานที่มี
เสียงดังเกิน 90 dB(A)
- บริ เวณชุมชนใกล้ เคียงโครงการ
1. ตรวจสุขภาพประจําปี ของพนักงาน

2. บันทึกสถิติอบุ ตั ิเหตุ สาเหตุ ความรุนแรง
จํานวนผู้บาดเจ็บ (บริ เวณพื ้นที่โครงการ)

จัดทําโดย บริ ษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

ดัช นีท่ตี รวจวัด
-

pH
Suspended Solids (SS)
Oil & Grease
BOD
Leq 8 hr (ทุกๆ 1 ชม.)
Lmax
Leq 24 hr (ทุกๆ 1 ชม.)
Lmax
ตรวจสุขภาพทัว่ ไป (Physical Fitness)
ตรวจการได้ ยิน
X-Ray ปอด
สถิตกิ ารเกิดอุบตั ิเหตุ
สาเหตุและความรุนแรงของอุบตั เิ หตุ
จํานวนผู้บาดเจ็บ

ความถี่/ระยะเวลา

หมายเหตุ

- ปี ละ 4 ครัง้

- ปี ละ 4 ครัง้

-

- ปี ละ 2 ครัง้
(ครัง้ ละ 3 วันต่อเนื่อง)
- ปี ละ 1 ครัง้
- ทุกครัง้ ที่มีการเกิดอุบตั ิเหตุ
ร้ ายแรง

-

หน้ า 1-18

รายงานผลการปฏิบ ัต ติ ามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้ อ มและมาตรการติด ตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อ ม
โครงการโรงงานผลิตนํา้ มัน หล่ อ ลื่น พืน้ ฐาน (LBOP) ของบริษัท ไออาร์ พ ีซ ี จํากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 2/2560 ระหว่ างเดือ นกรกฎาคมถึงธัน วาคม พ.ศ. 2560

ตารางที่ 1-1 (ต่อ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้ อม ประจําปี 2560
รายการ
สถานีต รวจวัด
5. ให้ มีก ารทํา Internal Auditing - ภายในพื ้นที่โครงการ
ใ น ร ะ บ บ ISO 14000 โด ย
หน่ วยงานกลางและส่งผลให้
สผ. ประจําปี ละ 1 ครัง้

6. บัน ทึ ก ข้ อ มูล ชนิ ด คุณ สมบัติ - ภายในพื ้นที่โครงการ
ปริ มาณ การเก็บรวบรวม การ
จัดส่ง การกําจัดกากของเสียที่
เกิ ด ขึน้ จากโครงการ รายงาน
ให้ กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม
และสํ า นั ก งานนโยบายและ
แผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อม

จัดทําโดย บริ ษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

ดัช นีท่ ตี รวจวัด
สําหรับหัวข้ อที่จะนํามาทํา Internal
Auditing คือ
- Air Emission
- Liquid Effluent
- Solid Waste
- Safety
- Risk Assessment
- ชนิด คุณสมบัติ ปริ มาณ การเก็บ
รวบรวม การจัดส่ง การกําจัดกากของ
เสีย

ความถี่/ระยะเวลา
- ทุกปี ปี ละ 1 ครัง้
หลังเปิ ดดําเนินการ

- ทุกครัง้ ที่มีการส่งออก

หมายเหตุ
-

-

หน้ า 1-19

รายงานผลการปฏิบ ัต ติ ามมาตรการป้ อ งกัน และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้ อ มและมาตรการติด ตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อ ม
โครงการโรงงานผลิตนํา้ มัน หล่ อ ลื่น พืน้ ฐาน (LBOP) ของบริษัท ไออาร์ พ ีซ ี จํากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 2/2560 ระหว่ างเดือ นกรกฎาคมถึงธัน วาคม พ.ศ. 2560

ตารางที่ 1-1 (ต่อ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้ อม ประจําปี 2560
รายการ
สถานีต รวจวัด
7. สํ า รวจทั ศ นคติ ความคิ ด เห็ น 1. ตําบลเชิงเนิน
ของประชาชนในหมู่บ้านที่คาด
1.1 หมู่ 1 บ้ านหนองจอก
ว่ า จะได้ รั บ ผ ลกระท บ และ
1.2 หมู่ 2 บ้ านเกาะหวาย
สํ า ร วจ ค ว า ม คิ ด เห็ น ข อ ง
1.3 หมู่ 3 บ้ านเกาะลอย
ข้ าราชการในจังหวัดระยองโดย
1.4 หมู่ 5 บ้ านปลวกเกตุ
สถาบันการศึกษาหรื อองค์กรที่ 2. ตําบลตะพง
2.1 หมู่ 1 บ้ านตะพงใน
น่าเชื่อถือ
2.2 หมู่ 2 บ้ านตะพงนอก
3. ตําบลบ้ านแลง
3.1 หมู่ 1 บ้ านแลง
3.2 หมู่ 2 บ้ านก้ นหนอง

จัดทําโดย บริ ษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

ดัช นีท่ ตี รวจวัด
- ข้ อมูลทัว่ ไปและผลกระทบจากโรงงาน

ความถี่/ระยะเวลา
- ทุก 1 ปี

หมายเหตุ
-

หน้ า 1-20

