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บทที่ 1
บทนา

บทที่ 1
บทนา
1.1

ความเป็นมาของโครงการและการจัดทารายงาน

โครงการโรงงานผลิตน้้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน (Lube Base Oil Plant) ของบริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด
(มหาชน) (ชื่อเดิม คือ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จ้ากัด) ทะเบียนโรงงาน ข 3-50(4)-1/41 รย
ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ต้าบลเชิงเนิน อ้าเภอเมือง
จังหวัด ระยอง ซึ่ง ที่ ผ่านมาโครงการได้ จัด ท้ า รายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่งแวดล้อ ม (EIA) เสนอต่ อ
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาและได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผู้ช้านาญการ ดังนี้
- ครั้งที่ 1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อตั้งโรงงานผลิตน้้ามันหล่อลื่น
พื้นฐาน บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จ้ากัด (มหาชน) ตามหนังสือเลขที่ วว 0804/14788 ลงวันที่
27 กันยายน 2539
- ครั้งที่ 2 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้า บริษัท อุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีกัลไทย จ้ากัด (มหาชน) ตามหนังสือเลขที่ วว 0804/2227 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 (โดยได้มีการ
เปลี่ยนแปลงความถี่ของการตรวจวัดคุณภาพน้้า Cooling Blowdown เป็นจ้านวน 4 ครั้ง/ปี)
- ครั้งที่ 3 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือ เลขที่
ทส 1009/4549 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 (โดยขอยกเลิกการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณทางเข้า -ออกของ
ถนนเขตประกอบการทีพีไอเชื่อมติดกับถนนสุขุมวิท)
- ครั้งที่ 4 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิ ตน้้ามันหล่อลื่นพื้ นฐาน ครั้งที่ 1 ของบริ ษัท ไออาร์พีซี จ้ากั ด (มหาชน) ตามหนังสือเลขที่
ทส 1009.9/6083 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2555 (โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์หลัก
ในน้้ามันหล่อลื่น กลุ่ม 1 (Lube Group I : Specialty Product) คือ TDAE (Treated Distillate Aromatic Extract Oil)
และมี Heavy Extract เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้เพิ่มขึ้นอีก 1 ชนิดภายใต้ก้าลังผลิตเดิม)
- ครั้งที่ 5 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิ ตน้้ ามั นหล่ อลื่ นพื้ นฐาน ครั้ งที่ 2 ของบริ ษั ท ไออาร์ พี ซี จ้ ากั ด (มหาชน) ตามหนั งสื อเลขที่
รย 0033(2)/664 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (พิจารณาโดยส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง) (เอกสารแนบที่ 1
ในภาคผนวกที่ 1)
โดยส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตน้้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ของบริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน) ได้ก้าหนดให้ทาง
โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังกล่าว เสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ทุก 6 เดือน
ดังนั้น ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ทางโครงการจึงได้มอบหมายให้บริษัท เอส.พี.เอส.
คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ้ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้ อม เป็นผู้ด้าเนินการในการจัดท้ารายงาน
ดังกล่าว เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
โครงการโรงงานผลิตนามันหล่อลื่นพืนฐาน (LBOP)
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
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1.2

บทที่ 1
บทนา

สถานะโครงการปัจจุบัน

โครงการโรงงานผลิตน้้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน มีก้าลังการผลิตของผลิตภัณฑ์โดยรวม เท่ากับ 274,976
ตัน/ปี รวมทั้งมีก้าลังการผลิตผลพลอยได้อื่น ๆ อีกประมาณ 1,099,350 ตัน/ปี

1.3
1.3.1

ที่ตังโครงการ
ขอบเขตที่ตังโครงการ

โครงการโรงงานผลิ ต น้้ามั น หล่อ ลื่ นพื้ นฐาน ของบริ ษัท ไออาร์ พี ซี จ้ ากั ด (มหาชน) ตั้ ง อยู่ ที่
เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ต้าบลเชิงเนิน อ้าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
มีขนาดพื้นที่โครงการทั้งหมด 331,912 ตารางเมตร หรือประมาณ 207.4 ไร่ (รูปที่ 1.3-1) โดยมีอาณาเขต
ติดต่อพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อ ถนนภายในเขตประกอบการฯ ถัดไปเป็นโรงงานผลิตโพลีสไตรีน (PS)
ทิศใต้
ติดต่อ ถนนภายในเขตประกอบการฯ ถัดไปเป็นพื้นที่ถนนสุขุมวิท
ทิศตะวันออก ติดต่อ ถนนภายในเขตประกอบการฯ ถัดไปเป็นโรงงานผลิตเอทิลเบนซีน
สไตรีนโมโนเมอร์ (EBSM)
ทิศตะวันตก
ติดต่อ ถนนภายในเขตประกอบการฯ ถัดไปเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

โครงการโรงงานผลิตนามันหล่อลื่นพืนฐาน (LBOP)
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)

1-2

RP/I029/19/JAN-JUN/CHAPTER 1.DOC

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 1
บทนา

1-3
สัญลักษณ์
ขอบเขตพื้นที่เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซี
ขอบเขตพื้นที่โครงการ

รูปที่ 1.3-1 ที่ตังโครงการ
โครงการโรงงานผลิตนามันหล่อลื่นพืนฐาน (LBOP)
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
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1.3.2

บทที่ 1
บทนา

การใช้ประโยชน์พืนที่โครงการ

การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนผลิต พื้นที่ส่วนลาน
ถังเก็บวัตถุดิบและสารเคมี พื้นที่ส่วนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พื้นที่ส่วนขนถ่ายผลิตภัณฑ์ พื้นที่
สีเขียว และพื้นทีอ่ ื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้
(1) พืนที่ส่วนผลิต
พื้นที่ส่วนผลิตของโครงการ มีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 26,510 ตารางเมตร ประกอบด้วย
หน่วยการผลิต 4 หน่วย ได้แก่
- หน่วยกลั่นสุญญากาศ (Vacuum Distillation Unit, VDU)
- หน่วยแยกแอสฟัลท์ (Deasphalting Unit, DAU)
- หน่วยสกัดด้วยตัวท้าละลาย (Solvent Extraction Unit, SEU)
- หน่วยแยกไข (Propane Dewaxing Unit, PDU)
(2) พืนที่ส่วนลานถังเก็บวัตถุดิบและสารเคมี
พื้นที่ส่วนลานถังเก็บวัตถุดิบและสารเคมี มีขนาดพื้นที่ประมาณ 84,764 ตารางเมตร
(3) พืนที่ส่วนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
พื้นที่ส่วนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 22,359 ตารางเมตร
ประกอบด้วย อาคารส้านักงาน ระบบไฟฟ้า ระบบหอหล่อเย็น ห้องควบคุม ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และ
ระบบบ้าบัดน้้าเสียเบื้องต้นของโครงการ
(4) พืนที่ส่วนขนถ่ายผลิตภัณฑ์
พื้นที่ส่วนขนถ่ายผลิตภัณฑ์ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 31,746 ตารางเมตร
(5) พืนที่สีเขียว
พื้นที่สีเขียวของโครงการ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 38,429 ตารางเมตร ส่วนมากจะอยู่บริเวณ
แนวรั้วของโครงการ
(6) พืนทีอ่ ื่นๆ
พื้นที่อื่นๆ ของโครงการ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 128,122 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่
ถนนที่มีความกว้างอย่างน้อย 8 เมตร เพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าปฏิบัติได้โดยสะดวก และพื้นที่ระยะห่าง
ระหว่างพื้ นที่ ก ระบวนการผลิตกั บ ระบบสาธารณู ปโภค ถั ง เก็ บ ผลิต ภั ณฑ์แ ละอาคารควบคุม การผลิต ตาม
ข้อก้าหนดการออกแบบ (Technical Specification) เป็นต้น

1.4
1.4.1

วัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบ

วัตถุ ดิ บที่ ใช้ ในกระบวนการผลิต คื อ น้้ามั นหนักจากด้ านล่างหอกลั่ นบรรยากาศ (Atmospheric
Tower Bottom : ATB หรือ Atmospheric Residue : AR) ชนิด Arabian Light ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้มีที่มาจาก 2 แหล่ง
คือ จากต่างประเทศ และจากโรงกลั่นน้้ามัน โดย ATB ที่รับมาจากต่างประเทศมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ATB ที่ใช้ในโครงการ (ขึ้นกับโอกาสทางธุรกิจหรือภาวะการตลาด) หรือมีสัดส่วน ATB ที่ได้รับจากต่างประเทศ
ต่อ ATB ที่ได้รับจากโรงกลั่นน้้ามัน เท่ากับ 10 : 90

โครงการโรงงานผลิตนามันหล่อลื่นพืนฐาน (LBOP)
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
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1.4.2

บทที่ 1
บทนา

ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของโครงการ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1) ผลิตภัณฑ์หลัก (Main Product) มี 4 ชนิด ดังนี้
- น้้ามันหล่อลื่นพื้นฐานชนิดความหนืดต่้า (150N)
- น้้ามันหล่อลื่นพื้นฐานชนิดความหนืดค่อนข้างสูง (500N)
- น้้ามันหล่อลื่นพื้นฐานชนิดความหนืดสูง (BS)
- Treated Distillate Aromatic Extract Oil (TDAE)
2) ผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By Product) มี 6 ชนิด ดังนี้
- น้้ามันส่วนเกิน (Excess Vacuum Gas Oil, VGO)
- น้้ามันส่วนที่สกัดแยกออกมา (Extract Oil)
- แอสฟัลท์ทีน (Asphaltene)
- ไข (Slack Wax)
- น้้ามันก้นหอสุญญากาศ (Vacuum Residue)
- Heavy Extract

1.4.3

ระบบการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์

ระบบการขนส่งของโครงการ ประกอบด้วย ระบบการขนส่งทางท่อ และการขนส่งทางรถบรรทุก
ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
(1) ระบบการขนส่งทางท่อ
ระบบการขนส่งน้้ามันหนักจากด้านล่างของหอกลั่นบรรยากาศ (ATB) และโพรเพนของ
โครงการเป็นระบบปิด (Closed System) โดยเป็นการขนส่งด้วยระบบท่อ ซึ่งท่อต่างๆ ของโครงการวางอยู่บน
โครงสร้ างฐานรองท่ อ (Pipe Rack) ที่ มีอ ยู่เดิ มซึ่ง อยู่ภ ายในเขตประกอบการอุต สาหกรรมไออาร์ พีซี โดย
รายละเอียดระบบการขนส่งวัตถุดิบของโครงการมีดังนี้
1.1) ท่อขนส่งนามันหนักจากด้านล่างของหอกลั่นบรรยากาศ (ATB)
โครงการรั บน้้ ามั นหนั ก จากด้ านล่ างของหอกลั่ นบรรยากาศมาจาก 2 แหล่ ง คื อ
จากต่างประเทศ โดยขนส่งทางเรือมายังท่าเทียบเรือไออาร์พีซี และจากโรงกลั่นน้้ามันภายในเขตประกอบการฯ
โดยจะถูกสูบถ่ายผ่านระบบท่อเข้าสู่ถังเก็บกักชนิด Cone Roof Tank บริเวณ Tank Farm 2 ของเขตประกอบการฯ
จากนั้น น้้ามันหนักจากด้านล่างของหอกลั่นบรรยากาศ (ATB) จากถังเก็บกักบริเวณ Tank Farm 2 จะถูกรวบรวม
ผ่านทางระบบท่อขนส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความดัน 11.7 บาร์เกจ อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส มายัง
ถังเก็บกักชนิด Cone Roof Tank ขนาด 15,984 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 1 ถัง บริเวณพื้นที่โครงการ
1.2) ท่อขนส่งโพรเพน
โครงการโพรเพนมาจากโรงงานภายในเขตประกอบการฯ โดยขนส่งผ่านทางระบบท่อ
มายังถังเก็บกักชนิดถังทรงกลม (Sphere Tank) ขนาด 8.1 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 1 ถัง บริเวณพื้นที่โครงการ
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(2) ระบบการขนส่งทางบก
ในการขนส่งสารเคมี การขนส่งผลิตภัณฑ์ และการขนส่งกากของเสียของโครงการส่วนใหญ่
เป็นการขนส่งทางรถ ซึ่งจะใช้ทางหลวงหมายเลข 3, 36 และ 3139 เป็นเส้นทางหลัก โดยโครงการได้ก้าหนดให้
มี กฎระเบี ยบความปลอดภั ยในการขนส่ง ทางรถ เพื่ อ ให้ การด้ าเนิ นการขนส่ งภายในพื้ นที่ เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซีเป็นไปอย่างเหมาะสมและปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน

1.5

กระบวนการผลิต

การผลิตน้้ามันหล่อลื่นพื้นฐานของโครงการ จะด้าเนินการโดยน้าน้้ามันหนักจากด้านล่างหอกลั่น
บรรยากาศ (Atomospharic Tower Bottom, ATB) มากลั่นแยกด้วยการกลั่นสุญญากาศได้เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นต้น
ก่ อนน้ าผลิ ตภั ณฑ์ดั งกล่ าวไปปรั บปรุ งคุ ณภาพและคุ ณสมบั ติ ให้ เหมาะสมส้าหรั บเป็ นน้้ามั นหล่อลื่นพื้ นฐาน
โดยกระบวนการผลิตน้้ามันหล่อลื่นพื้นฐานของโครงการสามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการกลั่น
แยกองค์ประกอบ (Separation Process) และขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ (Treating Process) มีรายละเอียดดังนี้

1.5.1

ขันตอนการกลั่นแยกองค์ประกอบ (Separation Process)

ขั้นตอนการกลั่นแยกองค์ ประกอบต่างๆ ของวัต ถุดิบ อาศัยความแตกต่ างของคุณสมบั ติทาง
ด้านกายภาพ คือ ความแตกต่างของจุดเดือด ซึ่งในขั้นตอนนี้จะประกอบด้วย หน่วยกลั่นสุญญากาศ (Vacuum
Distillation Unit, VDU) และหน่วยแยกแอสฟัลท์ (Deasphalting Unit, DAU) มีรายละเอียดดังนี้
(1) หน่วยกลั่นสุญญากาศ (Vacuum Distillation Unit, VDU)
หน่วยผลิตนี้จะประกอบด้วย หอกลั่นสุญญากาศ (Vacuum Colum) เตาให้ความร้อน (Heater)
และส่วนที่ท้าให้บริสุทธิ์ (Distillate Stripper) ส้าหรับขั้นตอนกระบวนการผลิตเริ่มจากการน้าวัตถุดิบ คือ น้้ามัน
หนักจากด้านล่าง หอกลั่นบรรยากาศ (Atmospharic Tower Bottom, ATB) มาเพิ่มอุณหภูมิ โดยใช้เตาให้
ความร้อนจนถึงอุณหภูมิที่เหมาะสม จากนั้นจะถูกส่งไปยังหอกลั่นสุญญากาศ (Vacuum Colum) เพื่อกลั่นแยก
ล้าดับส่วน โดยผลิตภัณฑ์ที่กลั่นได้ในแต่ละช่วงของหอกลั่นจะถูกส่งต่อไปยังส่วนที่ท้าให้บริสุทธิ์ เพื่อเพิ่มความ
บริสุทธิ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ก่อนน้าไปเก็บยังถังเก็บกัก และรอน้าไปปรับปรุงคุณ ภาพเป็นน้้ามันหล่อลื่นพื้นฐานใน
หน่วยถัดไป โดยผลิตภัณฑ์ภายในหอกลั่นจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นบริเวณยอดหอกลั่น คือ น้้ามันส่วนเกิน (Excess Vacuum Gas
Oil, VGO) มีลักษณะเป็นน้้ามันใส โดยจะถูกรวบรวมไปยังถังเก็บกักเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ของโครงการ
ส่วนที่ 2 : ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นบริเวณช่วงกลางหอกลั่น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ขั้นต้น (Distillate
Intermediate) ประกอบด้วย 150N Distillate และ 500N Distillate โดยโครงการจะน้าน้้ามันส่วนนี้ไปเก็บไว้ใน
ถังเก็บกักเพื่อรอน้าไปปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้ามันเป็นน้้ามันหล่อลื่นพื้นฐานต่อไป
ส่วนที่ 3 : ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นบริเวณก้นหอกลั่น คือ น้้ามันก้นหอกลั่นสุญญากาศ (Vacuum
Residue) จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยน้้ามันก้นหอกลั่นสุญญากาศส่วนหนึ่งจะถูกน้าไปเก็บไว้ในถังเก็บกัก
จากนั้นส่งไปยังหน่วยแยกแอสฟัลท์ (Deasphalting Unit, DAU) เพื่อแยกแอสฟัลท์ออกและผลิตเป็นน้้ามันที่
ปราศจากแอสฟัลท์ (Deasphalting Oil, DAO) ก่อนน้าไปปรับปรุงคุณภาพเป็นน้้ามันหล่อลื่นพื้นฐานต่อไป
ส้าหรับน้้ามันก้นหอกลั่นสุญญากาศส่วนที่เหลือจัดเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ของโครงการ
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(2) หน่วยแยกแอสฟัลท์ (Deasphalting Unit, DAU)
หน่วยแยกแอสฟัลท์ท้าหน้าที่ผลิตน้้ามันปราศจากแอสฟัลท์ (Deasphalting Oil, DAO) เพื่อ
เป็นวัตถุดิ บในการผลิตเป็นน้้ามันหล่อลื่นพื้ นฐานชนิดความหนืดสูง (150 Bright Stock, BS) ต่อไป โดยมี
ขั้นตอนการผลิตเริ่มจากน้าผลิตภัณฑ์ก้นหอกลั่นสุญญากาศ (Vacuum Residue) ที่ได้จากหน่วยกลั่นสุญญากาศ
(VDU) มาผสมกับโพรเพนที่ Feed Surge Drum (24D001) ซึ่งมีอุณหภูมิภายในอยู่ที่ 190 องศาเซลเซียส และ
ความดัน 3.1 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร จากนั้นผลิตภัณฑ์ก้นหอกลั่นจะถูกน้าไปแลกเปลี่ยนความร้อนโดย
การลดอุณหภูมิลงที่ Feed Heat Exchanger (24E012A/B และ 24E015) จ้านวน 2 ตัว ก่อนส่งไปยังหอแยก
(Alphaltene Separator, 24C001A/B) จ้านวน 2 หอ ภายใต้อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส และความดัน 46.2
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เมื่อเข้าสู่หอแยกแล้วของเหลวจะแยกชั้นกัน โดยส่วนบนของหอแยกเป็นน้้ามัน
ที่ปราศจากแอสฟัลท์ (DAO) ที่มีโพรเพนผสมอยู่ และส่วนล่างของหอแยกเป็นแอสฟัลท์ทีน (Alphaltene) ที่มี
โพรเพนผสมอยู่บ้างเล็กน้อย

1.5.2

ขันตอนการปรับปรุงคุณภาพ (Treating Process)

เป็ นขั้ นตอนการแยกส่ วนประกอบที่ ไม่ ต้ องการออกจากผลิ ตภั ณฑ์ และปรั บปรุ งคุ ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยขั้นตอนนี้จะประกอบด้วย 2 หน่วยการผลิต ได้แก่ หน่วยสกัดด้วย
ตัวท้าละลาย (Solvent Extraction Unit : SEU) และหน่วยแยกไข (Propane Dewaxing : PDU) มีรายละเอียดดังนี้
(1) หน่วยสกัดด้วยตัวทาละลาย (Solvent Extraction Unit, SEU)
หน่ ว ยนี้ ป ระกอบด้ ว ย 2 กระบวนการย่ อ ย ได้ แ ก่ กระบวนการสกั ด ด้ ว ยตั ว ท้ า ละลาย
(Extraction) และกระบวนการก้าจัดสารมลทิน (Hydrofinishing Reaction) โดยจะด้าเนินงานต่อเนื่องกันเพื่อ
ประหยัดพลังงานและถังเก็บกักผลิตภัณฑ์
1.1) กระบวนการสกัดด้วยตัวทาละลาย (Extraction)
เริ่มจากการน้าผลิตภัณฑ์ขั้นต้นที่ได้จากหน่วยกลั่นสุญญากาศ คือ 150N Distillate
และ 500N Distillate และจากหน่วยแยกแอสฟัลท์ คือ น้้ามันที่ปราศจากแอสฟัลท์ (DAO) ส่งเข้ามายังบริเวณ
ด้านล่างของหอปรับปรุงคุณภาพ (Treated Tower) ขณะเดียวกันจะมีการป้อนตัวท้าละลาย N-methyl Pyrrolidone
(NMP) จากทางด้านบนยอดหอเพื่อให้ไหลสวนทางกัน จากนั้นจะได้ผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
- ของเหลวส่วนบนที่แยกได้ คือ ผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง (Raffinate Intermediate) ได้แก่
150N Raffinate, 500N Raffinate และ 150BS Raffinate ซึ่งจะถูกน้าไปแยกตัวท้าละลาย N-methyl Pyrrolidone
(NMP) ออกที่หอแยก Raffinate Tower ก่อนส่งผลิตภัณฑ์ขั้นกลางไปยังกระบวนการในการก้าจัดสารมลพิษต่อไป
ส่ วนตั วท้ าละลาย N-methyl Pyrrolidone (NMP) ที่ ถู กแยกออกจะน้ ากลั บมาใช้ ซ้ าในกระบวนการสกั ดด้ วย
ตัวท้าละลายอีกครั้ง
- ของเหลวสารอะโรมาติกบริเวณก้นหอที่แยกได้ คือ Extract Oil ซึ่งจัดเป็น ผลิตภัณฑ์
พลอยได้ ของโครงการ และ Distillate Aromatic Extract (DAE) ซึ่ งจะถู กน้ าไปแยกตั วท้ าละลาย N-methyl
Pyrrolidone (NMP) ออกที่หอแยก Extract Tower โดย Distillate Aromatic Extract (DAE) จะถูกน้ามาป้อนเข้าสู่
หอปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ (Treated Tower) อี ก ครั้ ง เกิ ด เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ Treated Distillate Aromatic Extract Oil
(TDAE Oil) ออกมาทางยอดหอ และ Heavy Extract ออกมาทางก้นหอ

โครงการโรงงานผลิตนามันหล่อลื่นพืนฐาน (LBOP)
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1.2) กระบวนการกาจัดสารมลทิน (Hydrofinishing Reaction)
เป็นกระบวนการแยกสารปนเปื้อนต่างๆ เช่น ก้ามะถัน ไนโตรเจน ออกซิเจน และ
อื่นๆ ออกจากผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง (Raffinate Intermediate) โดยเริ่มจากการท้าให้ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางมีอุณหภูมิ
สูงขึ้น จากนั้นน้าไปผสมกับก๊าซไฮโดรเจนก่อนส่งเข้าสู่ถังปฏิกิริยา Hydrofiner Reactor ซึ่งภายในประกอบด้วย
ชั้นของตัวเร่งปฏิกิริยา ส้าหรับช่วยให้ก๊าซไฮโดรเจนท้าปฏิกิริยากับมลทินต่างๆ ได้ดีขึ้น จากนั้นผลิตภัณฑ์
ขั้นกลางจะถูกส่งต่อไปยัง Hydrofiner Stripper เพื่อแยกสารมลพิษที่อยู่ในรูปของก๊าซต่างๆ ออกไปบ้า บัดก่อน
รวบรวมผลิตภัณฑ์ขั้นกลางเข้าสู่หน่วยแยกไขต่อไป
(2) หน่วยแยกไข (Propane Dewaxing Unit, PDU)
เป็นหน่วยสุดท้ายในการปรับปรุงคุณภาพน้้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน เนื่องจากน้้ามันจากด้านล่าง
หอกลั่นบรรยากาศ (ATB) ซึ่งเป็นวัตถุดิบของสารผลิตมีไขเป็นองค์ประกอบ ท้าให้ผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง (Raffinate
Intermediate) ที่กลั่นแยกและสกัดออกมาได้จะต้องถูกแยกไขออกก่อน เพื่อให้ได้น้ามันหล่อลื่นพื้นฐานที่ยังคง
ไหลเทได้ที่อุณหภูมิต่้าหรือใช้งานในช่วงฤดูหนาวได้ดี โดยใช้โพรเพน (Propane) เป็นตัวท้าละลาย เนื่องจากไขจะ
ละลายได้น้อยในโพรเพน ซึ่งกระบวนการแยกไขจะเริ่มจากน้าผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง (Raffinate Intermediate) ที่ได้
จากหน่ ว ยสกั ด ด้ ว ยตั วท้ า ละลาย (SEU) ได้ แ ก่ 150N Raffinate, 500N Raffinate และ 150BS Raffinate
มาผสมกั บ โพรเพน จากนั้นท้ าให้ ต กผลึก ด้ วยการลดอุ ณหภู มิ (Batch Chiller) แล้วน้า ไปกรอง (Filtrate)
เพื่อแยกไขออกจากชั้นของโพรเพนที่มีผลิตภัณฑ์ขั้นกลางละลายอยู่ ซึ่งไขที่แยกออกมาจัดเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้
ชนิดหนึ่งของโครงการ ส่วนน้้ามันที่แยกไขออกแล้วจะถูกน้าไปแยกโพรเพนต่อ โดยโพรเพนจะสามารถน้ากลับมา
ใช้ในหน่วยผลิตได้อีกครั้ง ส่วนน้้ามันที่แยกไขและโพรเพนออกแล้วจัดเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายของโครงการ (150N
Product, 500N Product และ 150BS Product) ซึ่งเป็นน้้ามันที่มีคุณภาพดี ปราศจากการปนเปื้อน มีจุดไหลเท
(Pour Point) ต่้า และเหมาะแก่การน้าไปผลิตเป็นน้้ามันหล่อลื่นส้าเร็จรูปต่อไป

1.6
1.6.1

ระบบเสริมการผลิตและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ระบบเสริมการผลิต

ระบบเสริมการผลิต ประกอบด้วย หน่วยแยกก๊าซกรด (Sour Water Stripping Unit, SWS) และ
หน่วยแยกก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยเอมีน (Amine Regeneration Unit, ARU) ซึ่งอยู่ภายใต้การด้าเนินการ
ของโรงกลั่นน้้ามัน (Refinery) โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1)หน่วยแยกก๊าซกรด (Sour Water Stripping Unit, SWS)
น้้าปนเปื้อนก๊าซกรด (Sour Water) มาจากเครื่องควบแน่น (Condenser) ในหน่วยผลิตต่างๆ
ของโครงการ ได้แก่ หน่วยกลั่นสุญญากาศ (VDU) หน่วยสกัดด้วยตัวท้าละลาย (SEU) หน่วยก้าจัดไข (PDU)
และหน่วยแยกแอสฟัลท์ (DAU) โดยเครื่องควบแน่นใช้ในการลดอุณหภูมิก๊าซ เพื่อให้ควบแน่นกลับไปเป็น
ของเหลว ภายในเครื่องควบแน่น ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นไอจะออกทางส่วนบนของเครื่องควบแน่น ในขณะที่
ของเหลวจะออกทางส่วนล่าง และส่วนกลางซึ่งเป็นรอยต่อของไอกับของเหลวซึ่งเรียกว่าน้้าปนเปื้อนก๊าซกรด
(Sour Water) ซึ่งจะมี ปริ มาณก้ ามะถันในรู ปของไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และแอมโมเนีย (NH3) ผสมอยู่
สัดส่วนโดยประมาณเท่ากับ 4,150 ส่วนในล้านส่วน และ 850 ส่วนในล้านส่วน

โครงการโรงงานผลิตนามันหล่อลื่นพืนฐาน (LBOP)
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
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บทที่ 1
บทนา

น้้าปนเปื้อนก๊าซกรด (Sour Water) ที่เกิดขึ้นจะถูกน้าไปแยกสารปนเปื้อนออกที่หน่วยแยก
ก๊าซกรด (Sour Water Stripping Unit, SWS) โดยน้้าปนเปื้อนก๊าซกรดที่เกิดจากกระบวนการผลิตทั้งหมดจะ
ถูก รวบรวมไว้ที่ Sour Water Drum จากนั้นป้อนเข้าสู่ส่วนบนของหอถั ง (Packed Column) และป้อนไอน้้ า
ประเภทความดันต่้า (Low Pressure Steam) เข้าทางส่วนล่างของหอถัง ก้ามะถันและแอมโมเนียจะถูกแยก
ออกมาในรูปของ Sour Gas ออกทางส่วนบนของหอ จากนั้น ก้ามะถันและแอมโมเนียจะรวบรวมเข้าสู่เครื่อง
ควบแน่น ก่อนส่งต่อไปยังหน่วยแยกก้ามะถัน (Sulfur Recovery Unit, SRU) ซึ่งเป็นหน่วยที่อยู่ภายในพื้นที่
ของโรงกลั่นน้้ามัน ส่วนน้้าที่ไหลสวนทางผ่านไอน้้าจะกลายเป็น Stripped Water อยู่บริเวณก้นหอ ซึ่งจะถูก
รวบรวมเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียต่อไป ส้าหรับคุณสมบัติของ Sour Water, Sour Gas และ Stripped Water
(2)หน่วยแยกก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยเอมีน (Amine Regeneration Unit, ARU)
หน่วยแยกก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยเอมีน ท้าหน้าที่แยกก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกจากก๊า ซ
กรด ซึ่ง ระบายออกมาจากหน่วยสกัดแยกด้วยสารละลาย (SEU) โดยผ่านก๊าซกรดไปยัง Fuel Gas Amine
Contactor ซึ่งจะมีสารละลายเอมีนจับไฮโดรเจนซัลไฟด์ไว้ หลังจากนั้นจึงแยกไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกจากเอมีน
โดยใช้ ค วามร้ อ น สารละลายเอมี นที่ ถู ก แยกไฮโดรเจนซัล ไฟด์ แ ล้ ว สามารถน้า กลั บ ไปใช้ ใ หม่ ไ ด้ อี ก โดย
ไฮโดรเจนซัลไฟด์จากหน่วยนี้จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยแยกก้ามะถัน (SRU) ต่อไป

1.6.2

ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของโครงการ ในระยะก่อสร้าง ได้แก่ น้้าใช้ ไอน้้า ระบบไฟฟ้า
และเชื้อเพลิง โดยรับมาจากหน่วยผลิตสาธารณูปโภคส่ วนกลางของเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี
มีรายละเอียดดังนี้
(1)นาใช้ (Water Supply)
น้้า ใช้ ข องโครงการ รั บ มาจากหน่ ว ยผลิ ต สาธารณู ป โภคส่ วนกลางของเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซี ซึ่งระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางนั้นรับน้้ามาจากอ่างเก็บน้้าดอกกราย โดยมีสถานีสูบน้้า
และโรงกรองน้้าที่บ้านค่าย ส่งน้้ามาทางระบบท่อมาเก็บยังถังเก็บน้้า จากนั้นส่งต่อเข้าระบบผลิตน้้าประปา
(2) ระบบไอนา (Steam System)
โครงการรั บไอน้้ามาจากเขตประกอบการอุ ตสาหกรรมไออาร์ พีซีผ่ านทางระบบท่อ ขนส่ง
สาธารณูปโภค มีความต้องการใช้ไอน้้าประเภทต่างๆ ดังนี้
- ไอน้้าประเภทความดันสูงยิ่งยวด (Super High Pressure Steam, SSH) ที่มีความดัน 45
บาร์และอุณหภูมิ 375 องศาเซลเซียส
- ไอน้้าประเภทความดันสูงยิ่งยวด (Super High Pressure Steam, SSH) ที่มีความดัน 25
บาร์และอุณหภูมิ 315 องศาเซลเซียส
- ไอน้้าประเภทความดันปานกลาง (Medium Pressure Steam, MP) ที่มีความดัน 10 บาร์
และอุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส
- ไอน้้ า ประเภทความดั น ต่้ า (Low Pressure Steam, LP) ที่ มี ค วามดั น 3.5 บาร์ และ
อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส
(3)ระบบไฟฟ้า (Power System)
โครงการใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (CHP) ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ไออาร์พีซี และมีระบบไฟฟ้าส้ารองจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและระบบ Uninterrupting Power System (UPS)
โครงการโรงงานผลิตนามันหล่อลื่นพืนฐาน (LBOP)
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
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บทนา

(4)เชือเพลิง
เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตของโครงการ ประกอบด้วย น้้ามันเตา (Fuel Oil) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(LPG Fuel Gas) ซึ่งใช้ร่วมกันในกระบวนการผลิตในอัตราส่วน 95:5 โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1) นามันเตา (Fuel Oil)
น้้ามันเตาได้มาจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากกระบวนการผลิตของโครงการ คือ น้้ามัน
ก้นหอกลั่นสุญญากาศ (Vacuum Residue) และแอสฟัลท์ทีนที่ได้มาจากกระบวนการแยกแอสฟัลท์ โดยน้า มา
ผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมจนได้เป็นน้้ามันเตาที่สามารถน้าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ซึ่งน้้ามันเตาจะรวบรวม
เก็บส้ารองไว้ในถังขนาด 12,945 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 2 ถัง และขนาด 1,590 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 1 ถัง
4.2) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG Fuel Gas)
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้มาจากหอกลั่นบรรยากาศที่หน่วย Gas Concentration Unit
(GCU) ของโรงกลั่นน้้ามัน โดยก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะถูกขนส่งผ่านทางท่อ และรวบรวมเก็บไว้ในถังขนาด 8.1
ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 1 ถัง จากนั้นจะถูกส่งมาเพิ่มอุณหภูมิเพื่อให้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเปลี่ยนสถานะจาก
ของเหลวเป็นก๊าซ และใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับโครงการ

1.7

ระบบระบายนาและป้องกันนาท่วม

ระบบระบายน้้าฝนและน้้าทิ้ง ของโครงการ มี การแยกระบบระบายน้้าฝนที่ ไม่ปนเปื้อน น้้าฝน
ปนเปื้อน และระบบระบายน้้าเสียออกจากกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ระบบระบายน้้าฝนที่ไม่ปนเปื้อน ส้าหรับน้้าฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ส่วนการผลิตที่มีหลังคา
ปกคลุม หรือพื้นที่ส่วนผลิตที่ไม่มีการใช้สารเคมี ซึ่งจะถูก รวบรวมลงสู่รางระบายน้้าฝนของเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซี
- ระบบระบายน้้าฝนปนเปื้อน รองรับน้้าฝนที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ส่วนผลิต และลานถังเก็บกัก
ซึ่งจะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อรับน้้าฝนปนเปื้อน ก่อนระบายไปยังระบบ Corrugated Plate Interception (CPI) เพื่อ
แยกน้้ามันออกด้วยกระบวนการทางฟิสิกส์ และเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียส่วนกลางแห่งที่ 3 ของเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซีต่อไป

1.8

การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมขนส่งส่วนใหญ่เป็นการขนส่งเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ของโครงการ โดยอาศัย
รถบรรทุกขนส่งผ่านทางหลวงหมายเลข 3, 36 และ 3139 เป็นเส้นทางสายหลักในการขนส่ง

1.9
1.9.1

มลพิษและการจัดการ
มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศเกิดจาก 2 ส่วน คือ ส่วนการผลิต และส่วนของลานถัง นอกจากนี้ในกรณีฉุกเฉิน
จะต้องมีการระบายก๊าซออกจากอุปกรณ์การผลิตต่างๆ เพื่อความปลอดภัย โดยก๊าซที่ระบายออกในกรณีนี้จะถูก
ส่งไปเผาทิ้งที่หอเผา (Flare System) รายละเอียดมลสารทางอากาศที่เกิดจากโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

โครงการโรงงานผลิตนามันหล่อลื่นพืนฐาน (LBOP)
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
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บทนา

1) มลพิษทางอากาศจากส่วนการผลิต
มลพิษทางอากาศที่เกิดจากหน่วยการผลิต จะมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเตาให้ความร้อน
(Heater Furnace) ซึ่งใช้น้ามันเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว มลสารที่เกิดขึ้นจึงประกอบด้วย
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน พิจารณาในรูปก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
และฝุ่นละออง (TSP) มลสารทางอากาศที่เกิดจากส่วนการผลิตนี้ มีระบบการจัดการเพื่อลดการเกิดมลสาร
ดังต่อไปนี้
- การติดตั้ง Low NOX Burner เพื่อลดการเกิด NOX ให้น้อยลง
- การใช้น้ามันเตาก้ามะถันต่้าร่วมกับเชื้อเพลิงแก๊ส เพื่อลดปริมาณการเกิดออกไซต์ของ
ซัลเฟอร์ (SOX) และฝุ่นละออง (TSP)
2) มลสารทางอากาศจากส่วนลานถัง
มลสารที่ ปล่อยออกมาจากส่วนของลานถังจะเป็นไอระเหยของไฮโดรคาร์ บอนที่อาจระเหย
ออกมาบริเวณลานถังน้้ามันเตา ในสภาพอากาศที่ร้อน มีอุณหภูมิสูง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบเรื่อง
กลิ่นที่จะเกิดขึ้นโดยรอบ จึงได้มีการใช้ Scrubber ในการดูดซับกลิ่น เพื่อท้าให้กลิ่นไอระเหยไฮโดรคาร์บอนลดลง
ทั้งนี้ โรงงานมีการป้องกันและจัดการไอระเหยของสารไฮโดรคาร์บอนสรุปได้ 4 วิธีการ ดังนี้
(1) การป้องกันไอระเหยของสารไฮโดรคาร์บอนจากถังกักเก็บ
เนื่ อ งจากเมื่ อ อุ ณ หภู มิ ใ นถั ง กั ก เก็ บ มี ค่ า สู ง ขึ้ น อาจจะส่ ง ผลให้ มี ไ อระเหยของสาร
ไฮโดรคาร์บอนบางส่วนระเหยออกมา ดังนั้น จึงได้มีการติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger)
เพื่อลดอุณหภูมิของสารที่จะเข้าไปยังถังกักเก็บให้มีอุณหภูมิลดลงจากเดิม
(2) การติดตั้งเครื่องก้าจัด Activated Carbon Canister
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารติ ด ตั้ ง Activated Carbon Canister ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น ถั ง ภายใน
ประกอบด้วย ระบบดูดซับ เช่น Activated Carbon, จุดเชื่อมต่อขาเข้าและออก และ Distributor เพื่อท้าหน้าที่
ดูดซับ VOCs ที่อาจจะระเหยออกมาจากถัง Feed ATB
(3) ปรับปรุงจุดเก็บตัวอย่างในเขตผลิตให้เป็นระบบปิด
เดิมจุดเก็บตัวอย่างในเขตผลิตนั้น เป็นแบบระบบเปิด ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีไอระเหยของ
ไฮโดรคาร์บอนขณะท้าการเก็บตัวอย่างเหล่านั้น ดังนั้น จึงได้ปรับปรุงระบบการเก็บตัวอย่างให้เป็นระบบปิด
ทั้งหมด
(4) การใช้ก๊าซธรรมชาติ Natural Gas เป็นเชื้อเพลิงทางเลือก แทนน้้ามันเตา
ทางโรงงานมี โครงการที่ จะน้าก๊ าซธรรมชาติ มาใช้ เป็นเชื้ อเพลิงทดแทนน้้ามั นเตาซึ่ งมี
ก้ามะถันเป็นองค์ประกอบ การเปลี่ยนชนิดการใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต จากน้้ามันเตา เป็นก๊าซธรรมชาติ
นั้น สามารถช่วยให้ลดมลสารทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ได้ อีกทั้งยังลดการเกิดไอระเหยของไฮโดรคาร์บอน
ที่เกิดจากการเก็บผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลให้เกิดไอระเหยอีกด้วย
3) กระบวนการมลสารทางอากาศในกรณีฉุกเฉิน
ในกรณีฉุกเฉินที่เกิดความผิดปกติในกระบวนการผลิต จะต้องมีการระบายก๊าซจากอุปกรณ์
การผลิตที่เกี่ยวข้องออกไปเผาทิ้งที่หอเผา (Flare) โดยฐานของหอเผาเป็น 3 ทาง ความสูง 150 เมตร ที่หอเผา
จะมีหัวจุดเปลวไฟ (Pilot Burner) ที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง มีระบบตรวจจับเปลวไฟอัตโนมัติมี Molecular
Sieve ป้องกันเปลวไฟย้อนกลับ และมีการฉีดพ่นไอน้้าที่ปลายหอเผาเพื่อเป็นตัวช่วยให้เผาไหม้ ได้ดีขึ้น ในกรณี
ที่เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

โครงการโรงงานผลิตนามันหล่อลื่นพืนฐาน (LBOP)
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
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บทที่ 1
บทนา

หอเผานี้ มี ความสามารถในการรองรับ (Capacity) 1,000 ตัน/ชั่วโมง ค่ารังสีความร้อนที่
เกิดขึ้นที่ระดับพื้นดิน 1,500 BTU/ft2/hr รัศมีความปลอดภัยเท่ากับ 60 เมตร จะรับก๊าซที่มาจากโรงงานผลิต
น้้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน (กรณีฉุ กเฉิน) ที่ปริมาณสูงสุด 438 ตัน/ชั่วโมง นอกจากนี้ จะรับก๊าซที่มาจากโรงงาน
EBSM (ในกรณีฉุกเฉินเช่นกัน) ในปริมาณสูงสุด 380 ตัน/ชั่วโมง

1.9.2

มลพิษทางนา

1) นาเสียจากกระบวนการผลิต
เกิดจากหลายส่วน เช่น หน่วยกลั่นสุญญากาศ (VDU) หน่วยแยกแอสฟัสท์ (DAU) หน่วยสกัด
ด้วยตัวท้าละลาย (SEU) หน่วยแยกไข (PDU) เป็นต้น นอกจากนี้ มีน้าเสียจากส่วนเสริมการผลิต ได้แก่ หน่วย
แยกก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยเอมีน (ARU) และหน่วยแยกก้ามะถัน (SRU) (ARU และ SRU เป็นหน่วยที่อยู่ใน
โรงกลั่นน้้ามัน (Refinery) ของบริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน)) น้้าเสียจากหน่วยการผลิตที่มีก๊าซกรดปนเปื้อน
จะถูกส่งไปยังหอแยกก๊าซกรด (Sour Water Stripping Tower) ก๊าซกรดที่แยกได้จะถูกส่งไปยังหน่วยก้าจัด
ก้ามะถัน (SRU) ของโรงกลั่นน้้ามัน ส่วนน้้าที่แยกก๊าซกรดออกแล้ว จะระบายไปยัง CPI จากนั้นระบายลงสู่ระบบ
บ้าบัดน้้าเสียส่วนกลาง
2) นาปนเปื้อนนามันจากลานถังกักเก็บ
มีแหล่งที่มา 2 ส่วน คือ จากส่วนลานถังและจากพื้นที่การผลิต มีรายละเอียดดังนี้
(1) น้้าปนเปื้อนน้้ามันจากส่วนลานถัง
น้้าเสียส่วนนี้เป็นน้้าปนเปื้อนน้้ามัน (Oily Water) จากก้นถังกักเก็บ จะถูกระบายออกจาก
ก้นถังเป็นครั้งคราว ผ่านทางท่อระบายที่แยกจากระบบระบายน้้าฝนจากลานถัง โดยเป็นน้้าเสียจากถัง ในส่วนลาน
ถังด้านใต้ ซึ่งจะถูกรวบรวมไว้ในบ่อพักน้้าเสียจากลานถัง (Tank Yard Oily Water Sump) ก่อนระบายไปยังบ่อดัก
น้้ามัน (Oily Contaminated Water Pond) ส่วนน้้าเสียจากถังในลานถังด้านเหนือจะระบายลงบ่อดักน้้ามันรวมกับ
น้้าเสียจากถังที่มาจากลานถังด้านใต้เพื่อส่งไปยังระบบแยกน้้ามันแบบ CPI ก่อนส่งเข้าระบบบ้าบัดน้้าเสียส่วนกลาง
ของเขตประกอบการฯ ต่อไป
(2) น้้าฝนปนเปื้อนน้้ามันจากพื้นที่ส่วนการผลิต
น้้าส่วนนี้ ได้แก่ น้้าฝนที่ตกบริเวณพื้นที่ส่วนการผลิตในช่วงแรก ซึ่งจะมีน้ามันปนเปื้อน
จะถู กส่ งไปยั งบ่ อแยกน้้ ามั น (Process Oily Water Sump) ซึ่ งจะมี การกวาดคราบน้้ามั นและไขมั นที่ ลอยอยู่ ที่
ผิวหน้าออก จากนั้น ส่งต่อไปยังบ่อดักน้้ามัน (Oily Contaminated Water Pond) เพื่อส่งไปยังระบบแยกน้้ามั น
แบบ CPI ก่อนส่งเข้าระบบบ้าบัดน้้าเสียส่วนกลางของเขตประกอบการฯ ต่อไป
3) นาทิงจากหอระบายความร้อน (Cooling Water Blow Down)
น้้าทิ้งจากหอระบายความร้อน (Blow Down) จะถูกส่งไปบ้าบัดที่ระบบบ้าบัดน้้าเสียส่วนกลาง
ของเขตประกอบการ นอกจากนี้ ยั ง มี น้ าที่ ค วบแน่ นจากการใช้ ไ อน้้ าที่ อ าจมี ก ารปนเปื้ อ น (Contaminated
Condensate) ซึ่งจะถูกส่งต่อไปผลิตเป็นน้้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water)
4) นาเสียจากอาคารสานักงาน
น้้าเสียจากอาคารส้านักงาน จะถูกรวบรวมเข้าสู่ถังบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูป (SATs) และส่งไป
บ้าบัดต่อยังระบบบ้าบัดน้้าเสียส่วนกลางของเขตประกอบการฯ

โครงการโรงงานผลิตนามันหล่อลื่นพืนฐาน (LBOP)
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
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1.9.3

บทที่ 1
บทนา

กากของเสียและการจัดการ

1) ขยะมูลฝอยจากพนักงาน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดจากพนักงานทั้งหมดจะถูกรวบรวมใส่ถุงแยกตามประเภท เพื่อรอ
การเก็บขนไปก้าจัดต่อไป ปัจจุบันหน่วยงานท้องถิ่นที่เข้ามารับขยะมูลฝอยไปก้าจัด คือ เทศบาลต้าบลเชิงเนิน
2) กากของเสียจากกระบวนการผลิต
กากของเสียจากกระบวนการผลิต ประกอบด้วย สารเร่งปฏิกิริยาที่เสื่อมสภาพ และกากตะกอน/
น้้ามันที่เกิดจากระบบแยกน้้ามัน CPI เป็นต้น มีรายละเอียดดังนี้
(1) สารเร่งปฏิกิริยาที่เสื่อมสภาพ (Spent Catalyst)
สารที่ใช้เร่งปฏิกิริยาในหน่วยผลิตของโครงการ ซึ่งจะเสื่อมสภาพหลังจากใช้งานได้ ประมาณ
5 ปี โครงการจะเก็บรวบรวมสารเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ใส่ถัง (Drum) ขนาด 200 ลิตร มีฝาปิดมิดชิด เก็บไว้ภายใน
อาคาร แล้ วส่ งให้ บริ ษั ทผู้ ผลิ ตน้ าไป Regenerate เพื่ อให้ สามารถน้ ากลั บไปใช้ ได้ ใหม่ และในกรณี ที่ Catalyst
หมดอายุ การใช้ งาน และไม่ สามารถ Regenerate ได้ จะส่ งไปก้ าจั ดยั งหน่ วยงานรั บก้ า จั ดที่ ได้ รั บอนุ ญาตจาก
ทางราชการ
(2) กากตะกอนคราบน้้ามัน
มีแหล่งที่มาจากระบบบ่อแยกน้้ามัน และหน่วย CPI ของโครงการ จะเก็บรวบรวมใส่ถัง
ขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิดมิดชิด ก่อนจัดส่งไปก้าจัดโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ

1.10 ชุมชนสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน
1.10.1 ชุมชนสัมพันธ์
โครงการได้ด้าเนินกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ และให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ รวมทั้ง การ
สนับสนุนต่อชุมชน เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะในกิ จกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมด้าเนิน
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กับเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี

1.10.2 การรับเรื่องร้องเรียน
การรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของโครงการ สามารถแจ้ ง เหตุ ม าที่ โ ครงการผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น
แบบฟอร์มโทรศัพท์ หรือเข้ามาแจ้งเหตุโดยตรง จากนั้นจะมีการลงตรวจสอบพื้นที่และตรวจสอบกิจกรรมที่อาจ
มีผลกระทบและท้าการแก้ไขต่อไป

1.11

แผนการดาเนินการ

การด้าเนินการศึกษาโครงการ สามารถแบ่งได้ดังนี้
- การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางบริษัท
ที่ปรึกษาจะท้าการตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในมาตรการฯ ที่ก้าหนดไว้ของโครงการ
พร้อมทั้งเสนอปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
- การติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ทางบริ ษัท ที่ ปรึ ก ษาจะด้ า เนิ น การติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจวั ดเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก้าหนด
ส้าหรับรายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้้ามัน
หล่อลื่นพื้นฐาน ของบริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน) แสดงได้ดังตารางที่ 1.11-1
โครงการโรงงานผลิตนามันหล่อลื่นพืนฐาน (LBOP)
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
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บทที่ 1
บทนา

- การจัดทารายงาน ทางบริษัทที่ปรึกษาจะจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานตามมาตรการแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง
ส้าหรับแผนการด้าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกั นและแก้ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้้ามันหล่อลื่น
พื้นฐาน ของบริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน) ประจ้าปี 2562 แสดงในตารางที่ 1.11-2

โครงการโรงงานผลิตนามันหล่อลื่นพืนฐาน (LBOP)
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)

1-14
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 1
บทนา

ตารางที่ 1.11-1 รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ)
โครงการโรงงานผลิตนามันหล่อลื่นพืนฐาน ของบริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
รายการ
1. คุณภาพอากาศ
1.1 คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ

1-15

1.2 คุณภาพอากาศ
จากแหล่งกาเนิด

2. คุณภาพนา
2.1 คุณภาพนาเสียจาก
กระบวนการผลิต

สถานีตรวจวัด

ดัชนีที่ตรวจวัด

- วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
- ชุมชนบ้านแลง
- โรงเรียนวัดปลวกเกตุ

- สารไฮโดรคาร์บอน (HC)
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

- วัดเขาพระบาท
- โรงเรียนวัดเขาส้าเภาทอง
- VDU
- SEU จ้านวน 2 ปล่อง (SEU1 และ SEU 2B)
- DAU
- SRU (ใช้ผลการตรวจวัดจากโรงกลั่นน้้ามัน)
- ABU

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX)
- ฝุ่นละอองรวม (TSP)

- จุดปล่อยน้้าเสียออก (Outlet) ของ CPI
ก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียส่วนกลาง
- จุดปล่อยน้้าเสียออก (Outlet)
ของระบบบ้าบัดน้้าเสียส่วนกลาง

- บีโอดี (BOD)
- ของแข็งแขวนลอย (SS)
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- อุณหภูมิ (Temperature)
- น้้ามันและไขมัน (Oil & Grease)
- อัตราการไหล (Flow Rate)

โครงการโรงงานผลิตนามันหล่อลื่นพืนฐาน (LBOP)
บริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน)

ความถี่/ระยะเวลา

หมายเหตุ

- ปีละ 4 ครั้ง (ทุก 3 เดือน)
ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง
- รายงานผลการตรวจวัดต่อเนื่อง 24 ชม.
โดยใช้ผลจากสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ
- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง

-

- ปีละ 2 ครั้ง (อย่างน้อย)
ในช่วงเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ

-

- เดือนละ 1 ครั้ง

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 1
บทนา

ตารางที่ 1.11-1 (ต่อ)
รายการ
2. คุณภาพนา (ต่อ)
2.2 คุณภาพนาฝน (Storm Water)

2.3 คุณภาพนาทิงจากหอระบาย
ความร้อน (Cooling Blowdown)
2.4 คุณภาพนาผิวดิน

1-16
3. ระดับเสียงทั่วไป
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4.1 การตรวจสุขภาพพนักงาน

4.2 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
จากการทางาน
4.3 ระดับเสียงในสถานประกอบการ

โครงการโรงงานผลิตนามันหล่อลื่นพืนฐาน (LBOP)
บริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน)

สถานีตรวจวัด
- บริเวณรางระบายน้้าฝน (Open Ditch)
ก่อนระบายลงสู่รางระบายน้้าของโครงการ
- บริเวณน้้าหลังผ่านบ่อแยกน้้ามัน

ดัชนีที่ตรวจวัด

- บีโอดี (BOD)
- ของแข็งแขวนลอย (SS)
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- น้้ามันและไขมัน (Oil & Grease)
- บริเวณจุดระบายน้้าทิ้ง ก่อนระบายไปยังบ่อพัก - ของแข็งแขวนลอย (SS)
น้้ าทิ้ ง ขนาด 17,000 ลู กบาศก์ เ มตร ของเขต - น้้ามันและไขมัน (Oil & Grease)
ประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี
- บริเวณคลองคาก่อนผ่านพื้นที่โครงการ
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- บริเวณจุดปล่อยน้้าทิ้ง
- ของแข็งแขวนลอย (SS)
- บริเวณหลังผ่านพื้นที่โครงการ
- น้้ามันและไขมัน (Oil & Grease)
- บีโอดี (BOD)
- บริเวณชุมชนใกล้เคียงโครงการ
- Leq 24 hr (ทุกๆ 1 ซม.)
- Lmax
- พนักงาน

ความถี่/ระยะเวลา

หมายเหตุ

- ปีละ 1 ครั้ง (ช่วงฝนตก)

-

- เดือนละ 1 ครั้ง

-

- ปีละ 4 ครั้ง

-

- ปีละ 2 ครั้ง (ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง)

-

- ตรวจสุขภาพทั่วไป (Physical Fitness)
- ปีละ 1 ครั้ง
- ตรวจการได้ยิน
- X-Ray ปอด
- พื้นที่โครงการ
- บันทึกสถิติอุบัติเหตุ สาเหตุ ความสูญเสีย - ทุกครัง้ ที่มีการเกิดอุบัติเหตุ
การแก้ไข และวิธีป้องกันไม่ให้เกิดซ้้า
และรายงานผลทุก 6 เดือน
- บริเวณพื้นที่ส่วนการผลิตภายในโรงงานที่มีเสียง - Leq 8 hr (ทุกๆ 1 ซม.)
- ปีละ 4 ครั้ง
ดังเกิน 90 dB(A)
- Lmax

-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 1
บทนา

ตารางที่ 1.11-1 (ต่อ)
รายการ
5. การจัดการสิ่งแวดล้อม

สถานีตรวจวัด
- พื้นที่โครงการ

6. กากของเสีย

- พื้นที่โครงการ

1-17
- พื้นที่โครงการ

7. สังคม-เศรษฐกิจ

โครงการโรงงานผลิตนามันหล่อลื่นพืนฐาน (LBOP)
บริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน)

- พื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง

ดัชนีที่ตรวจวัด
จั ด ท้ า Internal Auditing ในระบบ ISO 14000 โดย
หน่วยงานกลาง หัวข้อที่จ ะน้ามาท้า Internal Auditing
ได้แก่
- Air Emission
- Liquid Effluent
- Solid Waste
- Safety
- Risk Assessment
- ระบุสัดส่วนและประเภทกากของเสียที่น้ากลับมาใช้ใหม่
(Recycle) หรือกากของเสียที่ส่งให้กับหน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตรับก้าจัดต่อปริมาณกากของเสียทั้งหมด
- จั ด ท้ า รายงานสรุ ป กากของเสี ย แต่ ล ะชนิ ด พร้ อ มทั้ ง
บั น ทึ ก รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ชนิ ด ปริ ม าณ การเก็ บ
รวบรวม การจัดส่ง และการก้าจัดกากของเสียที่เกิดขึ้น
จากการด้าเนินงานโครงการ และแนบส้าเนาการได้รับ
อนุญาตส่งก้าจัดกากของเสียประกอบไว้ในรายงานด้วย
- บั น ทึ ก ข้ อ ร้ อ งเรี ย นจากโครงการ และจั ด ท้ า รายงาน
สรุ ปผลข้ อมู ล การร้อ งเรีย น พร้อ มผลการด้า เนิ นการ
แก้ ไ ขปั ญ หา และมาตรการที่ ก้ า หนดเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
ป้องกันการเกิดซ้้า

ความถี่/ระยะเวลา
- ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง
หลังเปิดด้าเนินการ

หมายเหตุ
-

- เดือนละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลทุก 6 เดือน

-

- เดือนละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลทุก 6 เดือน

-

- ทุกครั้งที่เกิดเรื่องร้องเรียน
และรายงานผลทุก 6 เดือน

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 1
บทนา

ตารางที่ 1.11-1 (ต่อ)
รายการ
7. สังคม-เศรษฐกิจ
(ต่อ)
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สถานีตรวจวัด
ดัชนีที่ตรวจวัด
ความถี่/ระยะเวลา
- ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ รัศมี 5 กิโลเมตร
- ส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ และสังคม ภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหา - ปีละ 1 ครั้ง
และความต้ อ งการระดั บ ครั ว เรือ น ตลอดจนความคิ ด เห็ น ของ
ชุมชนที่ด้าเนินการตรวจวัดดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประชาชนพื้ น ที่ อ่ อ นไหวโดยรอบ ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานราชการที่
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพื้นที่อ่อนไหว
เกี่ ย วข้ อ ง และสถานประกอบการที่ อ ยู่ โ ดยรอบพื้ น ที่ โ ครงการ
และชุมชนที่เป็นจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมถึงให้ส้ารวจ
ดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index)
พร้อมทั้งแสดงแผนที่การกระจายตัวในการเก็บข้อมูลประกอบให้
ครบถ้วน
- พื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง
- สรุปผลการด้าเนิ น งาน และการประเมินผลจากแผนงานชุ มชน - ปีละ 1 ครั้ง
สัมพันธ์ แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม และ/หรือแผนงาน
โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

โครงการโรงงานผลิตนามันหล่อลื่นพืนฐาน (LBOP)
บริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน)

หมายเหตุ
-

-
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 1
บทนา

ตารางที่ 1.11-2 แผนการดาเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาเนินการ)
โครงการโรงงานผลิตนามันหล่อลื่นพืนฐาน ประจาปี 2562

ลาดับ
1.

รายการตรวจวัด

1-19

คุณภาพอากาศ
1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
- ชุมชนบ้านแลง
- โรงเรียนวัดปลวกเกตุ
- วัดเขาพระบาท
- โรงเรียนวัดเขาส้าเภาทอง
1.2 คุณภาพอากาศจากปล่อง
- VDU
- SEU (SEU1 และ SEU2B)
- DAU
- SRU
- ABU

โครงการโรงงานผลิตนามันหล่อลื่นพืนฐาน (LBOP)
บริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน)

ความถี่

ช่วงเวลาดาเนินการ
ปี 2562
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

4 ครั้ง/ปี

2 ครั้ง/ปี

2 ครั้ง/ปี
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 1
บทนา

ตารางที่ 1.11-2 (ต่อ)

1-20

ลาดับ

รายการตรวจวัด

2.

คุณภาพนา
2.1 คุณภาพน้้าเสียจากกระบวนการผลิต
- จุดปล่อยน้้าเสียออก (Outlet) ของ CPI ก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียส่วนกลาง
- จุดปล่อยน้้าเสียออก (Outlet) ของระบบบ้าบัดน้้าเสียส่วนกลาง
2.2 คุณภาพน้้าฝน
- บริเวณรางระบายน้้าฝนก่อนระบายลงสู่รางระบายน้้าของโครงการ
- บริเวณน้้าหลังผ่านบ่อแยกน้้ามัน
2.3 คุณภาพน้้าทิ้งจากหอระบายความร้อน
- บริเวณจุดระบายน้้าทิ้งก่อนระบายไปยังบ่อพักน้้าทิ้ง ขนาด 17,000 ลบ.ม.
ของเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี
2.4 คุณภาพน้้าผิวดิน
- บริเวณคลองคาก่อนผ่านพื้นที่โครงการ
- บริเวณจุดปล่อยน้้าทิ้ง
- บริเวณหลังผ่านพื้นที่โครงการ

โครงการโรงงานผลิตนามันหล่อลื่นพืนฐาน (LBOP)
บริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน)

ความถี่

ช่วงเวลาดาเนินการ
ปี 2562
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 ครั้ง/เดือน

1 ครั้ง/ปี
(ช่วงฝนตก)
1 ครั้ง/เดือน

4 ครั้ง/ปี
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 1
บทนา

ตารางที่ 1.11-2 (ต่อ)

ลาดับ
3.
4.

1-21

5.
6.
7.
8.

รายการตรวจวัด

ความถี่

ระดับเสียงทั่วไป
- บริเวณชุมชนใกล้เคียงโครงการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- การตรวจสุขภาพพนักงาน
- บันทึกสถิติอุบัติเหตุ สาเหตุ ความสูญเสีย
- การตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการบริเวณพื้นที่ส่วนผลิตภายในโรงงานที่มี
เสียงดังเกิน 90 dB(A)
กากของเสีย
- จัดท้ารายงานสรุปกากของเสียแต่ละชนิด พร้อมทั้งบันทึก
สังคมและเศรษฐกิจ
- ส้ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จัดทารายงานผลการดาเนินงานฯ ทุก 6 เดือน

หมายเหตุ :

ช่วงเวลาดาเนินการ
ปี 2562
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี
ทุกครั้งที่เกิด
อุบัติเหตุ
4 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/ปี
2 ครั้ง/ปี
2 ครั้ง/ปี

แผนการด้าเนินการตามที่มาตรการฯ ก้าหนด (Measure Plan)
การด้าเนินการของโครงการ (Actual)

โครงการโรงงานผลิตนามันหล่อลื่นพืนฐาน (LBOP)
บริษัท ไออาร์พีซี จ้ากัด (มหาชน)
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