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ความเปนมาของโครงการและการจัดทํารายงาน

1.2
1.2.1

รายละเอียดของโครงการ
ที่ตั้งโครงการ

โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) (ชื่อเดิม คือ
บริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน)) (เอกสารแนบที่ 1)) ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนังสือเลขที่ ทส 1009.9/2582 ลงวันที่ 28
กุมภาพั นธ 2556 (เอกสารแนบที่ 2) และเมื่ อเดือนมี น าคม 2562 ทางโครงการได ขอแจ ง การเปลี่ ยนแปลง
รายละเอียดโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมกับทางอุตสาหกรรมจัง หวัดสุโขทัยซึ่ง เปนหนวยงาน
อนุญาต และไดรับการอนุญาตในการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเรียบรอยแลว (เอกสารแนบที่ 3) ทางโครงการจึงไดแจง
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบ และไดรับความ
เห็นชอบ ตามหนัง สือเลขที่ ทส 1010.8/7567 (เอกสารแนบที่ 2) ดังนั้น เพื่อเปนการติดตามการปฏิ บัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ไดมอบหมายให บริษัท เอ็ม อี ที จํากัด ที่ไดรับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน เลขทะเบียน ว-100 ดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบการปฎิบัติตามมาตรการปองกันและแกไ ขผลกระทบสิ่ง แวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
ตามที่เ สนอไวในรายงานการวิเ คราะหผลกระทบสิ่ง แวดลอม โดยตอ งมีการจัดทํา รายงานสรุป ทุก 6 เดือ น
เพื่อเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม และหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่ง
ทางโครงการสงรายงานฉบับลาสุดประจําเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 และรายงานฉบับนี้เปนรายงานผล
การปฎิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่ง แวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ประจําเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562

โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ตั้งอยูหมูที่ 8
บานบอเพลา ตําบลกกแรต อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย (รูปที่ 1.2-1) มีเนื้อที่รวมประมาณ 34,753 ตาราง
เมตร ที่ตั้งของโครงการมีอาณาเขตติดตอโดยรอบพื้นที่โครงการดังนี้ (รูปที่ 1.2-2)
ทิศเหนือ
ติดตอกับ พื้นที่เกษตรกรรมที่เปนนาขาว
ทิศใต
ติดตอกับ พื้นที่เกษตรกรรมที่เปนนาขาว
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ฐานผลิตปโตรเลียมบูรพา-เอ ของบริษัท สยามโมเอโกะ จํากัด
ทิศตะวันตก ติดตอกับ พื้นที่เกษตรกรรมที่เปนนาขาว และถนนลูกรังสาธารณะ ซึ่งเปน
ถนนที่ใชสําหรับขนสงอุปกรณการเกษตรเขาสูพื้นที่นาขาวเทานั้น
โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
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ประเภทและการใชประโยชนพื้นที่โครงการ

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) เปนโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมมีกําลังการผลิตสูงสุด
อยูที่ 59 ตันตอวัน โดยนํากาซที่ไดจากกระบวนการผลิตปโตรเลียม หรือ Associated Gas จากฐานผลิต
ปโตรเลียมบูรพา-เอ (BUR-A) ของบริษัท สยามโมเอโกะ จํากัด มาเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต กาซที่ไดจาก
ฐานผลิตปโตรเลียมจะถูกลําเลียงผานทางทอเขาสูอุปกรณการผลิตขนาดเล็ก ซึ่งมีความเหมาะสมกับขนาดของ
แหลงกาซ โดยอาศัยหลักการเพิ่มความดันและการลดอุณหภูมิ เพื่อแปรสภาพกาซใหเปนผลิตภัณฑตาง ๆ เชน
กาซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas: CNG) กาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุง ตม (Liquidfied
Petroleum Gas: LPG) และกาซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline: NGL) แตเนื่องจาก Associated Gas
จากฐานผลิตปโตรเลียมบูรพา-เอ (BUR-A) ของบริษัท สยามโมเอโกะ จํากัด นั้นสามารถสงใหเปนวัตถุดิบของ
โครงการไดป ระมาณวัน ละ 0.2-0.3 ลานลูกบาศก ฟุตตอวัน ซึ่ง ยั ง ไมเพียงพอต อการผลิตของโครงการ โดย
โครงการมีความตองการใชกาซดังกลาวในปริมาณ 630 ลานลูกบาศกฟุตตอป หรือเทากับ 1.8 ลานลูกบาศกฟุต
ตอ วั น ทํ า ให โ ครงการฯ ต อ งพิ จ ารณาหาแหล ง วั ต ถุ ดิบ เพิ่ ม เติ ม จากโครงการท อ ส ง ก า ซธรรมชาติ ร ะหว า ง
โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมกับโรงไฟฟาเสาเถียร-เอ อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งผลิตปโตรเลียม
จากฐานการผลิตเสาเถียร-เอ ของบริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ สามารถแบงสวนประกอบของโครงการออกเปน 6 สวน ไดแก พื้นที่กระบวนการผลิต พื้นที่
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พื้นที่เก็บสํารองผลิตภัณฑ พื้นที่สูบจายผลิตภัณฑ พื้นที่สีเขียว และพื้นที่วาง
ลักษณะการจัดวางผังสวนประกอบของโครงการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) พื้นที่กระบวนการผลิต
กระบวนการผลิ ต ของโครงการ ประกอบด ว ย หน ว ยเพิ่ ม ความดั น ก า ซ (Feed gas
compressor unit) หนวยกําจัดความชื้น (Dehydration unit) หนวยลดอุณหภูมิ (Low temperature
separation unit) หนวยแยกผลิตภัณฑ (Fractionation unit) และหนวยเพิ่มความดันกาซธรรมชาติอัด (Sales
gas compressor) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3,440 ตารางเมตร หรือประมาณรอยละ 9.77 ของพื้นที่ทั้งหมด
2) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
พื้นที่สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ประกอบดวย อาคารสํานักงาน หองควบคุมและหนวย
ผลิตไฟฟา บอเก็บสํารองน้ําดับเพลิง ระบบแยกไขมันและน้ํามัน (CPI Tank) ระบบเสริมการผลิต พื้นที่กักเก็บ
สารเคมี หรือพื้นที่กักเก็บของเสียอันตราย และลานจอดรถพนักงาน เปนตน ครอบคลุมพื้นที่ 6,500 ตารางเมตร
หรือประมาณรอยละ 18.47 ของพื้นที่ทั้งหมด
3) พื้นที่เก็บสํารองผลิตภัณฑ
พื้ นที่ เก็ บสํ ารองผลิ ตภั ณฑ ของโครงการ ประกอบด ว ย พื้ น ที่ สํ า หรั บ วางถั ง เก็ บ สํ า รองก า ซ
ปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุง ตม (LPG) ถัง เก็บสํารองกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) และระบบปมตาง ๆ ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร หรือประมาณรอยละ 5.68 ของพื้นที่ทั้งหมด
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4) พื้นที่สูบจายผลิตภัณฑ
พื้นที่สูบจายผลิตภัณฑของโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 7,500 ตารางเมตร หรือประมาณรอยละ
21.31 ของพื้นที่ทั้งหมด
5) พื้นที่สีเขียว
โครงการจัดใหมีพื้นที่สีเขียวประมาณ 1,800 ตารางเมตร หรือประมาณรอยละ 5.11 ของพื้นที่
ทั้งหมด บริเวณริมรั้วโรงงาน ซึ่งจะมีการปลูกเปนไมยืนตน ไมดอก และไมประดับ
6) พื้นที่วาง
พื้นที่วางภายในโครงการเทากับ 13,990 ตารางเมตร หรือประมาณรอยละ 39.74 ของพื้นที่

1.2.3

วัตถุดิบและเคมีภัณฑ

กระบวนการผลิตของโครงการเปนกระบวนการที่ไ มซับซอน ดัง นั้น วัตถุดิบและเคมีภัณฑของ
โครงการจึงมีเพียงกาซที่ไดจากกระบวนการผลิตปโตรเลียม (Associated Gas) กาซคารบอนไดออกไซด สารทํา
ความเย็น สารตัวกลางนําความรอน และสารดูดซับ

1.2.3.1 ชนิด แหลงที่มา และปริมาณการใช

1) วัตถุดิบ
กาซจากกระบวนการผลิตปโตรเลียม (Associated gas) เปนวัตถุดิบหลักในกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมของโครงการ ซึ่งเปนผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตน้ํามันดิบของฐานผลิตปโตรเลียม
บูรพา-เอ โดยกาซที่ไดจะมีความดันประมาณ 6 บาร อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส ถูกสงผานมาทางทอ
สงกาซขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว วางอยูบนฐานวางทอ (Support) ที่มีความสูงจากพื้นดินประมาณ 30-40
เซนติเมตร เปนระยะทางประมาณ 400 เมตร จากฐานผลิตปโตรเลียมบูรพา-เอ เขาสูพื้นที่โครงการ โดยไมผาน
พื้น ที่ อื่ น แต อ ย า งใด ทั้ ง นี้ แนวท อ ส ง ก า ซวั ต ถุ ดิ บ ภายในฐานผลิ ต ป โ ตรเลี ย มบู ร พา-เอ จะอยู ภ ายในความ
รับผิดชอบของบริษัท สยามโมเอโกะ จํากัด สวนทอสงกาซภายในพื้นที่โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
จะอยูในความรับผิดชอบของบริษัท ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท แอนด เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) และจาก
โครงการทอสงกาซธรรมชาติระหวางโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมกับโรงไฟฟาเสาเถียร-เอ อําเภอกงไกรลาศ
จัง หวัดสุโขทัย ซึ่ง ผลิตปโตรเลียมจากฐานการผลิตเสาเถียร-เอ ของบริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) โดย
โครงการมีความตองการใชกาซดังกลาวในปริมาณ 630 ลานลูกบาศกฟุตตอป หรือเทากับ 1.8 ลานลูกบาศกฟุต
ตอวัน สําหรับองคประกอบหลักของกาซจากการผลิตปโตรเลียมของฐานผลิตบูรพา-เอ บริษัท สยามโมเอโกะ
จํากัด ประกอบดวย มีเทน (CH4) รองลงมา คือ อีเทน (C2H6) และโพรเพน (C3H8) นอกจากนี้ ทางโครงการไดมี
การวิเคราะหโลหะหนักที่เปนองคประกอบของกาซจากกระบวนการผลิตปโตรเลียมของฐานผลิตบูรพา-เอ ไดแก
ตะกั่ว อารซินิก และปรอท
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ใชเปนสวนผสมในกาซกอนที่จะเขาสูหนวยเพิ่มความดันกาซ
ธรรมชาติอัด (CNG) เพื่อควบคุมคาความรอน ทําใหกาซมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กําหนด โดยโครงการมี
ความตองการใชกาซคารบอนไดออกไซด เทากับ.12 ตันตอวัน ทําการขนสงโดยรถขนสงกาซคารบอนไดออกไซด
โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
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ที่มีขนาดถังบรรทุกประมาณ 16 ตัน มีความถี่ในการขนสง 1 เที่ยวตอ 2 วัน จากนั้นจึงถายเขาสูถังกักเก็บขนาด
50 ตัน ภายในพื้นที่โครงการ
2) สารเคมี
โพรเพน 99.5% ใชเปนสารทําความเย็นในระบบทําความเย็น โดยในชวงเริ่มตนกระบวนการ
ผลิตสารทําความเย็นจะถูกเติมเขาไปในระบบทําความเย็นประมาณ 7.1 ตัน โดยสารทําความเย็นจะถูกใชงาน
หมุนเวียนอยูภายในระบบปดจึงไมจําเปนตองเติมสารดังกลาวเขาสูระบบตลอดเวลา แตจะมีการเติมสารดังกลาว
เพื่อชดเชยในสวนที่สูญเสียปริมาณเล็กนอย ซึ่งมีปริมาณการใชเทากับ 1.4 ตันตอป ทั้งนี้ สารทําความเย็นจะถูก
ขนสงโดยรถขนสงกาซปโตรเลียมเหลว จํานวน 1 เที่ยวตอป ซึ่งถูกจัดเก็บในถังขนาด 200 ลิตร แตเนื่องจาก
ปริมาณการเติมสารทําความเย็นคอนขางนอย ในกรณีที่โครงการตองการเติมสารดังกลาวเขาสูระบบจะทําการ
สั่ง ซื้อและถายเขาสูระบบทําความเย็น (Refrigeration Unit) โดยตรง โดยไมมีการจัดเก็บสารทําความเย็น
ภายในโครงการแตอยางใด
สารตัวกลางนําความรอน (PTT HITEMP 500) เปนน้ํามันสัง เคราะห สําหรับใชเปน สาร
ตัวกลางนําความรอนที่ไ ดจากการเผาไหมกาซภายในเตาเผาไปใชในหนวยแยกผลิตภัณฑ โดยในชวงเริ่มตน
กระบวนการผลิตโครงการมีความตองการใชน้ํามันเทากับ 37 ตัน ซึ่งจะถูกใชงานแบบหมุนเวียนภายในระบบปด
จึงไมจําเปนตองเติมน้ํามันเขาสูระบบตลอดเวลา แตจะมีการเติมน้ํามันดังกลาวเพื่อชดเชยในสวนที่สูญเสีย ซึ่งจะ
มีปริมาณการใชเทากับ 3.7 ตันตอป ซึ่งถูกบรรจุในถังขนาด 200 ลิตร ขนสงโดยรถบรรทุก ความถี่ 1 เที่ยวตอป
แตเนื่องจากปริมาณที่ใชในการเติมไมมากนัก ในกรณีที่โครงการตองการใชจะทําการสั่งซื้อและถายเขาสูระบบ
โดยตรง จึงไมมีการเก็บสํารองสารตัวกลางนําความรอนภายในโครงการแตอยางใด
3) สารดูดซับ (โมเลกุลาซีพ)
สารดู ด ซั บ ที่ ใช ใ นโครงการมี ห น า ที่ ใ นการดู ด ซั บ ความชื้ น ที่ ป ะปนอยู กั บ ก า ซจากการผลิ ต
ปโตรเลียม ซึ่งเปนกาซวัตถุดิบเพื่อปองกันน้ําแข็งตัวและอุดตันในกระบวนการผลิต โดยมีความตองการใชสารดูด
ซับเทากับ 0.6 ตันตอ 2 ป สารดังกลาวจะถูกบรรจุอยูในถังขนาด 200 ลิตร ขนสงโดยรถบรรทุก ความถี่ 1 เที่ยว
ตอ 2.ป ทั้งนี้ เมื่อสารดูดซับความชื้นอิ่มตัวดวยน้ํา โครงการจะทําการฟนฟูสภาพสารดูดซับ (Regeneration)
กอนนํากลับมาใชใหม โดยใชความรอนไลความชื้น และเมื่อสารดูดความชื้นครบอายุการใชงาน (ประมาณ 2-3
ป) โครงการจะดําเนินการเปลี่ยนถายสารดูดซับใหม ซึ่ง โครงการจัดใหมีหอดูดซับ (Adsorber) จํานวน 2 ตัว
สลับกันใชงานแบบอัตโนมัติตามโปรแกรมการทํางานที่ไดออกแบบไวจากผูผลิต

1.2.4

ผลิตภัณฑของโครงการ

โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมมีกําลังการผลิตสูงสุดอยูที่ 59 ตันตอวัน โดยผลิตภัณฑที่
ไดจากโครงการ แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก กาซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas: CNG) กาซ
ปโตรเลียมเหลวหรือก าซหุง ตม (Liquefied Petroleum Gas: LPG) และกาซโซลีน ธรรมชาติ (Natural
Gasoline: NGL) โดยองคประกอบหลักของกาซธรรมชาติอัด (CNG) ไดแก มีเทน (Methane) อีเทน (Ethane)
และกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ตามลําดับ องคประกอบหลักของกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ไดแก โพรเพน
โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
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(Propane) และบิวเทน (Butane) และสําหรับองคประกอบหลักของกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ไดแก เพนเทน
(Pentane) และเฮกเซน (Hexane)
กาซธรรมชาติอัดจากกระบวนการผลิตถูกสงผานระบบทอซึ่งวางอยูบนฐานวางทอแบบ Support
ที่มีความสูงจากพื้นดินประมาณ 30-40 เซนติเมตร มาจนถึงบริเวณที่ผานถนนลูกรังสาธารณะจึงวางทอบน Pipe
rack ที่มีความสูง ไมต่ํากวา 6 เมตร เขาสูพื้นที่สูบจายผลิตภัณฑ สวนกาซปโตรเลียมเหลวและกาซโซลีน
ธรรมชาติ จากถังกักเก็บผลิตภัณฑจะถูกสงผานระบบทอซึ่งวางอยูบน Pipe rack เดียวกับกาซธรรมชาติอัด เขา
สูพื้นที่สูบจายผลิตภัณฑ โดยเสาของ Pipe rack จะอยูภายในรั้วโรงงานทั้ง 2 ฝง (ฝงพื้นที่กักเก็บผลิตภัณฑและ
ฝงพื้นที่สูบจายผลิตภัณฑ) สําหรับการออกแบบ ตรวจสอบ และทดสอบทอสงผลิตภัณฑดังกลาวโครงการจะ
ดําเนินการเชนเดียวกับทอสงกาซวัตถุดิบ นอกจากนี้ โครงการจะติดปายแสดงความสูงของ Pipe rack ชวงที่ตัด
ผานถนนลูกรัง สาธารณะ และจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบความสูง ของยานพาหนะที่ใช
เสนทางดังกลาว ซึ่งมีเฉพาะรถที่ใชทางการเกษตร เชน รถไถ รถเกี่ยวขาว ที่มีความสูงไมเกิน 5 เมตรเทานั้น

1.2.4.1 ชนิดของผลิตภัณฑ กําลังการผลิต และการเก็บสํารอง

1) กาซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas: CNG) เปนผลิตภัณฑหลักของโครงการมี
สัดสวน ในการผลิตเทากับรอยละ 57.63 หรือปริมาณ 34.0 ตันตอวัน ทั้งนี้ กาซธรรมชาติอัดที่ไดทั้งหมดจะถูก
บรรจุเขาสูรถขนสงกาซธรรมชาติอัดโดยตรง จากนั้นจึงขนสงตอไปยังผูซื้อซึ่งมีความถี่ในการขนสงประมาณ 13
เที่ยวตอวัน โดยไมมีการกักเก็บกาซธรรมชาติอัดภายในพื้นที่โครงการแตอยางใด สําหรับรถขนสงกาซธรรมชาติ
อัดอยูในความรับผิดชอบของผูซื้อ ซึ่งรถทุกคันตองไดรับการออกแบบใหมีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล
เชน ASME Section VIII, Divison I และตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก (พระราชบัญญัติการ
ขนสงทางบก พ.ศ. 2522) ทั้งนี้ ตลอดระยะการดําเนินงานโครงการไดจัดหารถเขามารับกาซธรรมชาติอัดอยาง
ตอเนื่องและเพียงพอตอกําลังการผลิต โดยรถจะจอดรออยูในอาคารสูบจายกาซธรรมชาติอัดซึ่งสามารถจอดรถ
ขนสงกาซธรรมชาติอัดได 6 คัน (1 คัน/ชอง) และดําเนินการสูบจายกาซเขาสูรถบรรทุกทีละ 1 คัน กลาวคือ
เมื่อกาซถูกบรรจุเขาสูรถคันที่ 1 ไดใกลเคียงระดับที่ตั้งไว พนักงานจะทําการเปดวาลวเพื่อบรรจุกาซเขาสูรถคันที่
2 เมื่อรถคันที่ 1 บรรจุกาซเต็มแลวจึงปดวาลวจายกาซของรถคันที่ 1 เพื่อหยุดบรรจุกาซ และจะดําเนินการ
เชนนี้กับรถคันถัดไปอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันการเกิดความดันลดในระบบ ซึ่งจะสงผลกระทบตอกระบวนการ
ผลิตกาซ แตในกรณีที่ไมมีรถเขามารับผลิตภัณฑ โครงการจะแจงกําหนดการหยุดรับกาซจากฐานผลิตปโตรเลียม
บูรพา-เอ ลวงหนาอยางนอย 1 ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณการสงกาซเขาสูโครงการ และเพื่อใหปริมาณการผลิตกาซ
เพียงพอกับการจายเขาสูรถบรรทุกคันสุดทายจนเต็ม ทั้งนี้ การลดกําลังการผลิตและการหยุดรับกาซจะไมสงผล
กระทบตอระบบอื่นๆ ที่สนับสนุนการผลิตแตอยางใด
2) กาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตม (Liquefied Petroleum Gas: LPG) มีสัดสวนในการ
ผลิตเทากับรอยละ 35.59 หรือปริมาณ 21.0 ตันตอวัน ถูกกักเก็บในถังเก็บสํารองผลิตภัณฑแบบ Horizontal
Cylindrical Tank ขนาดความจุ 83.3 ลูกบาศกเมตร (30 ตัน) จํานวน 2 ถัง ซึ่งถูกออกแบบใหสามารถรองรับ
ความดัน ได 270 ปอนดตอตารางนิ้วเกจ ที่อุณหภูมิชวง -29–100 องศาเซลเซียส ในขณะที่คาสภาวะการ
ดําเนินงาน (Operating Condition) นั้น กาซปโตรเลียมเหลวจะถูกกักเก็บภายใตความดัน 200-210 ปอนดตอ
โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
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ตารางนิ้วเกจ ที่อุณหภูมิบรรยากาศ โดยถังดังกลาวไดรับการออกแบบใหเปนไปตามมาตรฐาน ASME Section
VIII, Division I Boiler and Pressure Vessel Code สําหรับการสราง การติดตั้ง การตรวจสอบ และการ
ทดสอบถัง ดําเนินการตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่
ใชกาซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2550 กาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตม (LPG) จากถัง
กักเก็บจะถูกสูบจายเขาสูรถขนสงกาซปโตรเลียมเหลวของผูซื้อ โดยรถทุกคันตองไดรับการออกแบบใหมีความ
ปลอดภัยสูง ตามมาตรฐานสากล ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ASME Section VIII, Divison I และตาม
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 โดยมีความถี่ในการขนสง 1 เที่ยวตอวัน สําหรับมาตรการดาน
ความปลอดภัยของถังเก็บ LPG ทั้ง 2 ใบ มีการติดตั้งระบบวาลวนิรภัย (Pressure Relief Valves) โดยตั้งความ
ดันที่ระบบวาลวนิรภัยจะทํางานไวที่ 200 psi โดยประมาณ เพื่อทําการระบายกาซออกในกรณีที่ความดันสูงถึง
ระดับที่ตั้งไว เพื่อปองกันการเกิดอันตรายจากความดันที่สูงเกิน สวนในกรณีที่ผลิตภัณฑเกิดการรั่วไหลโครงการ
ไดกําหนดใหมีการออกแบบคันคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 0.5 เมตร กวาง 14.25 เมตร ยาว 15 เมตร สามารถกัก
เก็บผลิตภัณฑไดมากกวา 110% ของปริมาตรถังที่มีขนาดใหญที่สุด (83.3 ลูกบาศกเมตร) อางอิงตามมาตรฐาน
NFPA 30 Flammable and Combustible Liquids
3) กาซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline: NGL) มีสัดสวนในการผลิตเทากับรอยละ 6.78
หรือปริมาณ 4.0 ตันตอวัน จัดเก็บในถังเก็บสํารองผลิตภัณฑแบบ Horizontal Cylindrical Tank ขนาดความจุ
45.2 ลูกบาศกเมตร (16 ตัน) จํานวน 1 ถัง ซึ่งถูกออกแบบใหสามารถรองรับความดันได 26 ปอนดตอตารางนิ้ว
เกจที่อุณหภูมิชวง -19 – 120 องศาเซลเซียส ในขณะที่คาสภาวะการดําเนินงาน (Operating Condition) นั้น
กาซโซลีนธรรมชาติจะถูกกักเก็บภายใตความดัน 14.5 ปอนดตอตารางนิ้วเกจ ที่อุณหภูมิบรรยากาศ โดยถัง
ดังกลาวไดรับการออกแบบใหเปนไปตามมาตรฐาน ASME Section VIII, Division I Boiler and Pressure
Vessel Code สําหรับการสราง การติดตั้ง การตรวจสอบ และการทดสอบถัง ดําเนินการตามประกาศกระทรวง
พลัง งาน เรื่อง หลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภั ยของสถานที่ใ ชกา ซธรรมชาติ ที่ กรมธุร กิจ พลัง งาน
รับผิดชอบ พ.ศ. 2550 จากนั้นผลิตภัณฑดังกลาวจะถูกสูบจายเขาสูรถขนสงกาซโซลีนธรรมชาติของผูซื้อ โดยมี
ความถี่ในการขนส ง 1 เที่ยวต อ 4 วัน โดยรถทุ กคันตองไดรับการออกแบบใหมีความปลอดภัยสูง ตาม
มาตรฐานสากล ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ASME Section VIII, Divison I และตามพระราชบัญญัติการ
ขนสงทางบก พ.ศ. 2522 สําหรับกรณีที่ผลิตภัณฑ NGL เกิดการรั่วไหล โครงการไดกําหนดใหมีการออกแบบคัน
คอนกรีตเสริมเหล็กลอมรอบถังเพื่อกักเก็บผลิตภัณฑ สูง 1 เมตร กวาง 8 เมตร ยาว 8.5 เมตร สามารถกักเก็บ
ผลิตภัณฑไดมากกวา 110% ของปริมาตรถังที่มีขนาดใหญที่สุด (45.2 ลูกบาศกเมตร) อางอิงตามมาตรฐาน
NFPA 30 Flammable and Combustible Liquids

1.2.4.2 เสนทางการขนสงผลิตภัณฑ

กิจกรรมการขนสงกาซผลิตภัณฑของโครงการเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน โดยเสนทาง
หลักในการขนสงผลิตภัณฑไปยังลูกคาเสนทางเดียวกับการขนสง ปโตรเลียมจากฐานผลิตปโตรเลียมบูรพา-เอ
ของบริษัท สยามโมเอโกะ จํากัด เริ่มจากถนนดานหนาโครงการซึ่งเปนถนนลาดยาง มีชองทางจราจรไปกลับ 2
ชองทาง วิ่งตรงมาจนถึงสามแยก จากนั้นเลี้ยวซายเขาสูทางหลวงชนบท สท.2005 (ถนนลาดยาง มีชองทาง
โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
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จราจรไปกลั บ 2 ชองทาง) วิ่ง ตามทางจนกระทั่ง ถึง สี่ แยกปรักรักจึ ง เลี้ยวซายเขาสูถนนทางหลวงแผน ดิ น
หมายเลข 1057 (ถนนลาดยาง มีชองทางจราจรไปกลับ 2 ชองทาง) วิ่งตรงมาจนกระทั่งถึงสี่แยกหนาองคการ
บริหารสวนตําบลกกแรตใหเลี้ยวขวาจากนั้นวิ่งตรงออกสูทางหลวงหมายเลข 12 (พิษณุโลก-สุโขทัย) ซึ่งเปน
ถนนลาดยาง มีชองทางจราจรไปกลับ 4 ชองทาง มีเขตทาง 30 เมตร ผิวจราจรกวางประมาณ 8 เมตร ไหลทาง
กวางฝงละ 1 เมตร โดยมีระยะทางจากหนาโรงงานจนถึงทางหลวงหมายเลข 12 รวมประมาณ 11 กิโลเมตร
โดยการใชประโยชนที่ดินบริเวณสองขางทางสวนใหญเปนพื้นที่นาขาว และบางชวงผานพื้นที่ชุมชน ไดแก บาน
บอเพลา บานปรักรัก บานทาพาย บานเกาะทับผึ้ง และบานกกแรต

1.2.5

กระบวนการผลิต

หลักการสํ าคัญ ของกระบวนการผลิต คือ การเพิ่มความดันและลดอุณหภูมิ ของกาซธรรมชาติ
เพื่อใหกาซบางสวนกลั่นตัวออกมาเปนของเหลว จากนั้นกาซเหลวจะถูกนําไปแยกเปนผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ ที่
หอกลั่นลําดับสวน หนวยผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมประกอบดวย 5 หนวยหลัก ประกอบดวย หนวยเพิ่มความ
ดันของกาซ (Feed Gas Compressor Unit) หนวยกําจัดความชื้น (Dehydration Unit) หนวยลดอุณหภูมิ
หนวยแยกผลิตภัณฑ (Fraction Unit) หนวยเพิ่มความดันกาซสําหรับกาซธรรมชาติอัด (CNG) ซึ่งมีรายละเอียด
แตละหนวยผลิตดังตอไปนี้
1) หนวยเพิ่มความดันของกาซ (Feed Gas Compressor Unit)
กาซที่ไดจากกระบวนการผลิตปโตรเลียมของฐานผลิตบูรพา-เอ จะถูกลําเลียงผานระบบทอ
ขนาด 4 นิ้ว ความยาวประมาณ 400 เมตร ภายใตความดัน 6 บาร อุณหภูมิ 60 0C เขาสูหนวยผลิตของ
โครงการโดยไมมีการเก็บสํารองใด ๆ แตเนื่องจากกาซที่ไดรับมีความดันคอนขางต่ํา จึงจําเปนตองสงกาซเขาสู
หนวยเพิ่มความดันกาซ ซึ่งประกอบไปดวย Compressor suction scrubber (V-1000-1003), Feed gas
compressor (K-1000-1002) และ After cooler (E-1000-1002) โดยอุปกรณตอกันแบบอนุกรมทั้งหมด 3
ชุด เริ่มจากกาซจะเขาสู Compressor suction scrubber (V-1000) ซึ่งทําหนาที่ดักจับสิ่งปนเปอนตาง ๆ เชน
ฝุนละออง หรือเศษผง กอนเขาสู Feed gas compressor (K-1000) เพื่อเพิ่มความดันกาซจาก 6 บาร เปน
13.5 บาร โดยกาซที่ออกจาก Feed gas compressor จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ดังนั้นจึงตองทําการลดอุณหภูมิโดย
After cooler (E-1000) เพื่อรักษาอุณหภูมิของกาซใหเทากับ 52 0C โดยประมาณ ซึ่งในขั้นตอนดังกลาวจะเกิด
ของเหลวซึ่งมีองคประกอบหลักเปนน้ํา (Produced water) และจะถูกสงไปที่ Produced water separator
ตอไป สวนกาซผานการเพิ่มความดันแลวจะเขาสู Compressor suction scrubber (V-1001) และเขาสู Feed
gas compressor (K-1001) เพื่อเพิ่มความดันกาซจาก 13.5 บาร เปน 33.8 บาร และทําการรักษาอุณหภูมิของ
กาซโดย After cooler (E-1001) ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเกิดของเหลวซึ่งมีองคประกอบหลักเปนน้ํา (Produced
water) และถูกสงไปที่ Produced water separator เชนเดียวกัน สวนกาซที่ผานการเพิ่มความดันจะเขาสู
Compressor suction scrubber (V-1002) และเขาสู Feed gas compressor (K-1002) เพื่อเพิ่มความดัน
กาซจาก 33.8 บาร เปน 80 บารและทําการรักษาอุณหภูมิของกาซใหเทากับ 52 0C โดยประมาณโดย After
cooler (E-1001) ซึ่งของเหลวจากการเพิ่มความดันในขั้นตอนนี้ จะถูกสงไปที่ 3-Phase separator เพื่อทําการ
โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
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คัดแยกตอไป สวนกาซที่ผานการเพิ่มความดันนั้นจะเขาสู Compressor discharge scrubber (V-1003) เพื่อ
ทําการดักจับสิ่งปนเปอนตางๆ ที่ปะปนมากับกาซอีกครั้งกอนจะเขาสูหนวยกําจัดความชื้น (Dehydration unit)
2) หนวยกําจัดความชื้น (Dehydration Unit)
กาซที่ไดจากการผลิตปโตรเลียมจะมีความชื้นเจือปนอยู หลังจากเพิ่มความดันของกาซแลว
จําเปนตองกําจัดความชื้น โดยกาซจะเขาสู Molecular sieve adsorbers unit (X-2001) โดยสารดูดซับที่
บรรจุอยูภายในทําหนาที่เปนตัวดูดซับความชื้นกอนที่จะสง กาซเขาสูหนวยลดอุณหภูมิ (Low temperature
separation unit) ทั้งนี้ การกําจัดความชื้นของกาซจะชวยไมใหเกิดการแข็งตัวของน้ําในกระบวนการผลิต ซึ่ง
ในกรณีที่สารดูดซับอิ่มตัวดวยความชื้นแลวจะมีขั้นตอนการไลความชื้นที่ถูกดูดซับออกโดยการใชกาซรอนจากนั้น
จึงนําสารดูดซับกลับมาใชใหม
3) หนวยลดอุณหภูมิ (Low temperature separation unit)
หลังจากที่กาซผานการกําจัดความชื้นจะถูกสงตอมาที่หนวยลดอุณหภูมิ ซึ่งหนวยลดอุณหภูมิ
ประกอบดวย อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน (Gas Exchanger) (E-4000) ระบบทําความเย็น (Refrigeration
Package) (X-4000) และถัง Low temperature separator (V-4000) โดยกาซที่ผานการกําจัดความชื้นจะเขา
สูอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน (Gas Exchanger) ซึ่งทําหนาที่ในการแลกเปลี่ยนความรอนกับกาซธรรมชาติที่
แยกออกมาจากดานบนของหอกลั่นลําดับสวนตัวที่ 1 (Dethanizer) (C-6000) ทําใหอุณหภูมิของกาซลดลงจาก
53 oC เหลือประมาณ 29 oC แลวผานไปลดอุณหภูมิตอดวยระบบทําความเย็น Refrigeration Package) ทําให
อุณหภูมิของกาซลดลงเหลือ -28 oC แลวจะถูกสงตอไปที่ถัง Low temperature separator (V-4000) เพื่อทํา
หนาที่แยกกาซ โดยกาซที่มีน้ําหนักเบาซึ่งมีองคประกอบหลักเปนมีเทน และอีเทน (C1 และ C2) จะระเหยเปน
ไอแยกออกทางดานบนของถัง สวนกาซที่มีที่มีน้ําหนักมากกวาจะถูกควบแนนกลายเปนของเหลว และถูกสงไป
ยังถังกลั่นแยกกาซผลิตภัณฑเบื้องตน (Flash vessel) (V-6014)
4) หนวยแยกผลิตภัณฑ (Fraction Unit)
หนวยแยกผลิตภัณฑ ซึ่งมีอุปกรณหลักประกอบดวย หอกลั่นลําดับสวนตัวที่ 1 (Deethanizer)
(C-6000) และหอกลั่นลําดับสวนตัวที่ 2 (Debuthanizer) (C-6001) โดยกาซเหลวที่ไดจากหนวยลดอุณหภูมิ
จะถูกสงมาที่ถังกลั่นแยกกาซผลิตภัณฑเบื้องตน (Flash vessel) (V-6014) และถูกสงตอมายังหอกลั่นลําดับ
สวนตัวที่ 1 (Deethanizer) (C-6000) ซึ่งจะทําหนาที่คัดแยกกาซ โดยกาซที่มีน้ําหนักเบาซึ่งมีองคประกอบหลัก
เปนมีเทน และอีเทน (C1 และ C2) จะระเหยเปนไอแยกออกทางดานบนของหอกลั่นไปยังถังรับผลิตภัณฑ (C1
และ C2) Deethanizer reflux drum (V-6004) เนื่องจากกาซ (C1 และ C2) ที่ไดนั้นมีอุณหภูมิต่ําจึงมีการสง
กาซบางสวนกลับไปยังหนวยลดอุณหภูมิอีกครั้งเพื่อชวยในการแลกเปลี่ยนความรอนซึ่งเปนการชวยประหยัด
พลังงานหลังจากนั้นจะถูกสงไปยังหนวยเพิ่มความดันกาซสําหรับกาซธรรมชาติอัด (Sale Gas Compressor
Unit) ตอไป สวนกาซที่มีน้ําหนักมากกวาจะถูกควบแนนกลายเปนของเหลวและมารวมกับสารไฮโดรคารบอน
ที่มาจาก 3-Phase separator (V-6011) ที่มีองคประกอบหลักเปนโพรเพนและสารที่หนักกวา (ตั้งแต C3 ขึ้น
ไป) เพื่อสงไปหอกลั่นลําดับสวนตัวที่ 2 (Debuthanizer) (C-6001) โดยจะทําการคัดแยกกาซโพรเพนและบิ
วเทน (C3-C4) โดยกาซดังกลาวจะถูกควบแนนกลายเปนของเหลวดวย Debuthanizer reflux condenser
โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
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(E-6004) เพื่อใหไดผลิตภัณฑกาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตม (LPG) โดยจะถูกรวบรวมในถัง รับผลิตภัณฑ
Debuthanizer reflux drum (V-6008) และจะถูกสง ไปยัง ถัง เก็บ LPG (V-6009) เพื่อรอการขนสง ตอไป
สวนกาซไฮโดรคารบอน (C5-C8) ซึ่งมีสภาพเปนของเหลวจะถูกสงไปยังถังเก็บกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) (T6010) เพื่อรอการขนสงตอไป
5) หนวยเพิ่มความดันกาซสําหรับกาซธรรมชาติอัด (Sale Gas Compressor Unit)
กาซที่มีองคประกอบหลักเปนมีเทนและอีเทน (C1 และ C2) ที่ไดจากการคัดแยกกาซ ซึ่งมา
จากหอกลั่นลําดับสวนตัวที่ 1 (Dethanizer) (C-6000) ถัง Low temperature separator (V-4000) และ 3Phase separator (V-6011) นั้น จะถูกผสมดวยกาซคารบอนไดออกไซด เพื่อควบคุมคาความรอนและทําให
กาซมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด จากนั้นจึงสง เขาสูหนวยเพิ่มความดัน (Sale Gas Compressor) ซึ่ง
ประกอบดวย Sales gas compressor (K-6001-6003), After cooler (E-6007-6009) และ SGC suction
separator (V6012-6013) ซึ่งตออนุกรมกัน 3 ชุด เริ่มจากกาซเขาสู Sales gas compressor (K-6001) เพื่อ
เพิ่มความดันจาก 26 บาร เปน 66 บาร โดยกาซที่ออกจาก Sale gas compressor จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ดังนั้น
จึง ตองทําการลดอุณหภูมิโดย After cooler (E-6007) เพื่อรักษาอุณหภูมิของกาซ ซึ่ง ในขั้นตอนนี้จะเกิด
ของเหลวตกลงสูถัง SGC suction separator (V-6012) ซึ่งของเหลวดังกลาวจะถูกสงไปยังรางระบายน้ําแบบ
ปด สวนที่เปนกาซจะถูกสงไปยัง Sales gas compressor (K-6002) เพื่อเพิ่มความดันจาก 66 บาร เปน 128
บาร และเขาสู After cooler (E-6008) เพื่อรักษาอุณหภูมิของกาซ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเกิดของเหลวตกลงสูถัง
SGC suction separator (V-6013) ซึ่งของเหลวดัง กลาวจะถูกสง ไปยัง รางระบายน้ําแบบปดเชนเดียวกัน
หลังจากนั้นกาซจะเขาสู Sales gas compressor (K-6003) เพื่อเพิ่มความดันจาก 128 บาร เปน 250 บาร
โดยกาซที่ออกจาก Sale gas compressor จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นจึงตองทําการลดอุณหภูมิโดย After cooler (E6009) เพื่อรักษาอุณหภูมิของกาซ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการดังกลาวแลวจะไดผลิตภัณฑ กาซธรรมชาติอัด
(CNG) โดยจะถูกสงไปยังหนวยสูบจายผลิตภัณฑ CNG loading package (X-6003)
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ฐานผลิตปโตรเลียมบูรพา-เอ ไมมีการผลิตปโตรเลียมหรือไมสามารถสง
กาซจากการผลิตปโตรเลียมเขาสูระบบไดอยางตอเนื่อง โครงการจะทําการหยุดเดินระบบ (Shut down) และจะ
ปลอยกาซที่ตกคางภายในระบบทั้งหมดไปเผาทิ้งที่ระบบหอเผา (Enclosed ground flare) ของโครงการ

1.2.6
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (Utilities & Facilities)
1.2.6.1 ระบบอัดอากาศ (Air Compressor)

ระบบอัดอากาศ (Air Compressor) ของโครงการมีจํานวน 1 เครื่อง สําหรับดูดและอัดอากาศจาก
ธรรมชาติเขาสูหนวยการผลิต Instrument Air เพื่อใชในกระบวนการผลิต อากาศอัดถูกผลิตจากคอมเพรสเซอร
ขนาด 310 kW จํานวน 1 เครื่อง มีกําลังเครื่องจักรขนาด 415.7 แรงมา ในการใชงานจะถูกปรับแรงดูดใหอยู
ในชวง –35 ถึง –20 มม. ปรอท และมีปริมาณการใชอากาศอยูที่ประมาณ 4,557 Nm3/hr ทั้งนี้ ระบบอัด
อากาศ (Air Compressor) ของโครงการไดถูกออกแบบใหมีความดังเสียงนอยกวา 85 เดซิเบลเอ
โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
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1.2.6.2 ระบบหอเผา (Flare)

ระบบหอเผา (Flare) ของโครงการมีวัตถุประสงคเพื่อเผากาซที่ปลอยออกมาจากกระบวนการผลิต
เพื่อการระบายความดันสวนเกินในกรณีฉุกเฉินหรือในชวงที่มีการ Start-up Process หรือ Shut-down
Process เปนผลใหมีการระบายกาซธรรมชาติที่คางอยูในกระบวนการผลิตไปสูระบบหอเผาของโครงการเพื่อให
เกิดการเผาไหมอยางสมบูรณ ทั้งนี้ การออกแบบหอเผาไดมีการพิจารณาจากองคประกอบกาซ อุณหภูมิกาซ
ความดันกาซ และขอกําหนดดานความปลอดภัย โดยออกแบบตามมาตรฐาน API RP520, API RP521 และ
ASME Section VIII Lasted Edition มีหลักการทํางาน คือ กาซสวนเกินที่ถูกระบายออกมาจากระบบจะถูก
ระบายสงมาตามทอจนมาถึงถังความดันที่ทําหนาที่ในการแยกกาซสวนที่เปนไอและของเหลวออกจากกัน โดย
สวนที่เปนไอจะถูกแยกเขาระบบหอเผา (Flare) และถูกเผาทิ้งในหองเผาไหมโดยใช fuel gas เปนเชื้อเพลิงใน
ปริมาณเล็กนอย เพื่อทําใหเกิดประกายไฟที่ pilot burner ตลอดเวลา สวนที่เปนของเหลวจะถูกเก็บภายในถัง
ความดันจนกระทั่งมีระดับของเหลวสูง ถึงระดับที่กําหนดจึงจะมีการระบายไปยัง Slop Tank ขนาด 2.625
ลูกบาศกเมตร กอนจะนําไปกําจัดโดยหนวยงาน/ผูประกอบการเอกชนที่ไดรับอนุญาตใหรับกําจัดกากของเสีย
(รง.101) จากหนวยงานราชการหรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ระบบหอเผาของโครงการเปนแบบ Enclosed Ground Flare ซึ่งออกแบบใหผนังมีฉนวนหุม
โดยรอบมีความสูงประมาณ 8 เมตร จึงไมทําใหเกิดการถายเทความรอนออกสูภายนอก นอกจากนี้ยังชวยลด
ผลกระทบดานเสียงและแสง เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอชุมชน

1.2.6.3 ระบบผลิตน้ํามันรอน (Hot Oil Furnace)

ระบบผลิตน้ํามันรอนของโครงการเปนระบบปดมีขนาดเล็ก และไมยุงยาก ใช Fuel gas ประมาณ
2,176 กิโลกรัมตอวัน (หรือ 91 กิโลกรัมตอชั่วโมง) เปนเชื้อเพลิงในการเผาไหม ซึ่งความรอนที่ไดจากน้ํามันรอน
จะนําไปใชในหนวยแยกผลิตภัณฑ เมื่อเริ่มเดินระบบโครงการมีความตองการใชน้ํามันรอนประมาณ 37 ตัน และ
จะมีการเติมน้ํามันเขาไปในระบบในกรณีที่มีการสูญเสียประมาณ 3.7 ตันตอป

1.2.6.4 ระบบพลังงานไฟฟา (Power Supply System)

โครงการมีความตองการใชพลังงานไฟฟาทั้งหมดประมาณ 1.6 MW โดยในโครงการมีระบบการ
ผลิตพลังงานไฟฟาไวใชเองจากเครื่องกําเนิดไฟฟาประเภท Gas Engine จํานวน 1 เครื่อง ขนาดกําลังการผลิต
2.0 MW โดยใช Fuel gas ปริมาณ 11,640 กิโลกรัมตอวัน ที่มีความดัน 4 บารเกจ และอุณหภูมิ 30OC เปน
เชื้อเพลิง สําหรับผลิตไฟฟา สําหรับระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉินทางโครงการไดเชื่อมระบบเขากับระบบของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคโดยตอจาก Transmission line 22 KV

1.2.6.5 ระบบน้ําใช (Water Supply System)

น้ําใชภายในพื้นที่โครงการมีแหลงที่มาจากน้ําฝน และบอน้ําใตดินภายในพื้นที่โครงการซึ่งโครงการ
ไดดําเนินการขออนุญาตเจาะจากสํานักงานน้ําบาดาลจังหวัดสุโขทัยจํานวน 1 บอ (เอกสารการขออนุญาตขุด
เจาะบอบาดาล ซึ่งกําหนดใหบอมีความลึกไมนอยกวา 60 เมตร แตไมเกิน 90 เมตร ซึ่งระดับความลึกดังกลาว
เมื่อพิจารณาตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตน้ําบาดาลและความลึก
ของน้ําบาดาล พ.ศ. 2554 ซึ่งไดระบุวา “ใหน้ําใตดินที่อยูลึกจากผิวดินลงไปเกินกวา 15 เมตร เปนน้ําบาดาล ใน
โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
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เขตน้ําบาดาลกรุงเทพมหานคร และเขตน้ําบาดาลจังหวัดทุกจังหวัดในราชอาณาจักรไทย” พบวา น้ําใชที่ไดจาก
การขุดเจาะภายในพื้นที่โครงการนั้น จัดเปนน้ําบาดาลตามประกาศดังกลาวขางตน นอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษาฯ
ไดมีการตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดคุณภาพน้ําบอตื้นบริเวณพื้นที่ศึกษา พบวา ภายในพื้นที่ศึกษาไมมี
การใชประโยชนน้ําบอตื้นแตอยางใด โดยน้ําใตดินที่ชาวบานใชสําหรับการอุปโภคบริโภคมาจากบอบาดาลที่
ระดับความลึกมากกวา 15 เมตร ทั้งสิ้น สําหรับกิจกรรมการใชน้ําของโครงการสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท
คือ น้ําใชสําหรับระบบดับเพลิง น้ําใชสําหรับอาคารสํานักงาน และน้ําใชสําหรับพื้นที่สีเขียว มีรายละเอียดดังนี้
1) น้ําใชสําหรับระบบดับเพลิง (Fire Fighting Facilities)
น้ําใชสําหรับระบบดับเพลิงปริมาณ 700 ลูกบาศกเมตร ถูกสํารองไวในบอน้ําดับเพลิงขนาด
920 ลูกบาศกเมตร ลักษณะเปนบอดินปูทับดวยพลาสติกชนิดโพลีเอทธิลีน ซึ่งไดออกแบบใหสามารถใชงานได
เพียงพอสําหรับใชในการดับเพลิงนาน 2 ชั่วโมง
2) น้ําใชสําหรับอาคารสํานักงาน
ความตองการใชน้ําในสวนของอาคารสํานักงานที่มีจํานวนพนักงานของโครงการทั้งหมดสูงสุด
ไมเกิน 19 คน โดยคิดอัตราการใชน้ํา 70 ลิตร/คน/วัน (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, 2542) เทากับ มีปริมาณการใชน้ําสําหรับอาคารสํานักงานเทากับ 1.33 ลูกบาศกเมตรตอวัน
3) น้ําใชสําหรับพื้นที่สีเขียว
มีปริมาณการใชน้ําประมาณ 2 ลูกบาศกเมตรตอวัน สําหรับรดน้ําตนไมในพื้นที่สีเขียวขนาด
1,800 ตารางเมตร

1.2.6.6 ระบบระบายน้ํา

ระบบระบายน้ําของโครงการนั้นไดถูกออกแบบใหแยกระบบระบายน้ําฝนปนเปอนและระบบ
ระบายน้ําฝนไมปนเปอนออกจากกัน โดยน้ําฝนที่ตกบริเวณกระบวนการผลิตและบริเวณถังกักเก็บผลิตภัณฑซึ่ง
เปนพื้นลาดคอนกรีตภายใน 15 นาที ถือวาเปนน้ําฝนปนเปอนจะถูกรวบรวมโดยรางระบายน้ําซึ่งอยูในพื้น ที่
กระบวนการผลิตซึ่งเปนแบบ U-shape ขนาดกวาง 0.3 เมตร และลึก 0.45 เมตร มีฝาปดตลอดแนว ทั้ง นี้
น้ําฝนปนเปอนจะไหลไปยังบอดักไขมันและแยกน้ํามัน (CPI Tank) โดยน้ํามันจะถูกสูบเขาสู Slop tank ขนาด
2.625 ลูกบาศกเมตร กอนจะนําไปกําจัดโดยหนวยงาน/ผูประกอบการเอกชนที่ไดรับอนุญาตใหรับกําจัดกาก
ของเสีย (รง.101) จากหนวยงานราชการหรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม สวนน้ําที่ผานระบบ CPI และน้ําฝนที่ตก
ลงบนพื้น ที่ลาดคอนกรีตภายหลัง จาก 15 นาที ซึ่ง ถือ วาเปนน้ําฝนไมปนเปอนจะไหลลงสูบอเก็บสํารองน้ํ า
ดับเพลิงโดยตรง
สําหรับน้ําฝนที่ตกนอกบริเวณกระบวนการผลิตและบริเวณกักเก็บผลิตภัณฑถือวาเปน น้ําฝนไม
ปนเปอน สวนหนึ่งจะซึมลงดินบริเวณที่ปูดวยหินคลุก สวนน้ําฝนไมปนเปอนบริเวณพื้นที่สูบจายผลิตภัณฑซึ่งมี
หลังคาปดคลุม จะไหลลงสูรางระบายน้ําฝนภายในพื้นที่สูบจายผลิตภัณฑ และระบายลงสูรางระบายน้ําแบบ Vshape ขนาด กวาง 0.6 เมตร และลึก 0.15 เมตร ซึ่งเปนรางระบายน้ําโดยรอบพื้นที่โรงงาน กอนระบายลงสู
รางระบายน้ําธรรมชาติทางทิศตะวันออกของโครงการ
โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
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1.2.6.7 ระบบบําบัดน้ําเสีย (Wastewater Treatment System)

น้ําเสียจากกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นมาจาก 2 แหลง คือ น้ําฝนปนเปอนและน้ําที่เจือปนมากับ
กาซวัตถุดิบ (Produced water) ซึ่งมีการจัดการดังนี้
1) น้ําฝนปนเปอน มีการบําบัดโดยใชบอดักไขมันและน้ํามัน (CPI Tank) ซึ่งมีขนาดความจุเทากับ
3.5 ลูกบาศกเมตร โดยน้ํามันที่แยกออกมาจากบอดักไขมันและน้ํามันจะถูกรวบรวมที่ Slop Tank ขนาด 2.625
ลูกบาศกเมตร กอนจะสงใหบริษัทรับกําจัดกากของเสีย (รง.101) ที่ไดรับอนุญาตจากหนวยราชการ สวนน้ําที่
ผานการบําบัดแลวจะถูกสงไปเก็บไวที่บอเก็บสํารองน้ําดับเพลิง
2) น้ําที่เจือปนมากับกาซธรรมชาติ (Produced water) จะถูกสงเขาสู Slop Tank ขนาด
2.625 ลูกบาศกเมตร โดยตรงซึ่งเปนทอแยกจากระบบระบายน้ําฝนปนเปอนภายในพื้นที่กระบวนการผลิต กอน
สงใหบริษัทรับกําจัดกากของเสีย (รง.101) ที่ไดรับอนุญาตจากหนวยราชการ นําไปกําจัดตอไป
สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคของพนักงาน ซึ่งมีปริมาณรวมเทากับ 1.064 ลูกบาศก
เมตรตอวัน (ปริมาณรอยละ 80 ของน้ําใช) ทางโครงการจะบําบัดดวยระบบ SATs ที่รองรับน้ําเสียไดประมาณ
3 ลูกบาศกเมตรตอวัน เพื่อบําบัดใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน กลาวคือ มีคา BOD ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอ
ลิตร กอนปลอยใหซึมลงดิน

1.2.7
มลพิษและการจัดการ
1.2.7.1 มลพิษทางอากาศ

โครงการประกอบดวย เครื่องกําเนิดไฟฟา (Gas Engine) ระบบหอเผา (Flare) และระบบผลิต
น้ํามันรอน (Hot Oil Furnace) สําหรับแหลงที่มา ปริมาณ ประเภทของมลสาร และการจัดการมลพิษทาง
อากาศ มีรายละเอียดดังนี้
1) เครื่องกําเนิดไฟฟา (Gas Engine)
โครงการมีระบบผลิตไฟฟาจาก Gas Engine จํานวน 1 เครื่อง เปนเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด
2,000 กิโลวัตต ซึ่งใช Fuel gas เปนเชื้อเพลิงปริมาณ 11,640 กิโลกรัมตอวัน การเผาไหมเชื้อเพลิงดังกลาวทํา
ใหเกิดมลพิษทางอากาศหลัก คือ กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ปริมาณ 15.57 ตันตอวัน หรือเทากั บ
5,450.70 ตันตอป และออกไซดของไนโตรเจน (NOx) 0.41 ตันตอวัน หรือเทากับ 143.12 ตันตอป ซึ่งประเมิน
จากคา Emission Factors (Compilation of Air Pollution Emission Factors (AP-42), Fifth Edition,
Volume I Stationary Point and Area Sources) ของ Uncontrolled Emission Factors for 4-Stoke
Lean Burn Engines
2) ระบบหอเผา (Flare)
ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ หรือกรณีที่หยุดดําเนินการผลิตเพื่อซอมบํารุง ทําใหตองมีการ
ระบายกาซในระบบทิ้งทั้งหมด ประมาณ 0.075 ลานลูกบาศกฟุตตอครั้ง (เกิดขึ้นครั้งละ 1 ชั่วโมง) กาซดังกลาว
จะถูกสงไปเผาทิ้งในระบบหอเผา ชนิด Enclosed Ground Flare ซึ่งกาซในระบบเปนสารกลุมไฮโดรคารบอน
เปนสวนใหญ ตั้งแตคารบอนที่เปนองคประกอบเพียงโมเลกุลเดียวและหลายโมเลกุล (C1-C5) ซึ่งในกรณีการเผา
โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
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ไหมสมบูรณการเผาไหมจะไดเปนกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ปริมาณ 4.08 ตันตอชั่วโมง และไอน้ําปลอย
ออกสูบรรยากาศ สวนกรณีเผาไหมไมสมบูรณประเมินไดจาก Emission Factor ของการเผากาซทิ้งที่ระบบ
ปลองเผากาซทั่วไปโดย US.EPA พบวา มีอัตราการระบายฝุนละออง และกาซคารบอนมอนอกไซด (CO)
เทากับ 0.0002 ตันตอชั่วโมง และ 0.0012 ตันตอชั่วโมง ตามลําดับ
3) ระบบผลิตน้ํามันรอน (Hot oil furnace)
โครงการมีระบบผลิตน้ํามันรอนโดยใชสารตัวกลางนําความรอน (PTT HITEMP 500) ที่ไดรับ
ความรอนจากการเผาไหมกาซภายในเตาเผาไปใชในหนวยแยกผลิตภัณฑ โดยใช Fuel gas เปนเชื้อเพลิง
ปริ ม าณ 2,176 กิ โ ลกรั ม ต อ วัน การเผาไหมเ ชื้ อ เพลิ ง ดั ง กล า วทํ าให เ กิ ด มลพิ ษ ทางอากาศหลั ก คื อ ก า ซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) ปริมาณ 3.48 ตันตอวัน หรือเทากับ 1,219.27 ตันตอป และออกไซดของไนโตรเจน
(NOx) 0.01 ตันตอวัน หรือเทากับ 3.46 ตันตอป ซึ่งประเมินจากคา Emission Factors (Compilation of Air
Pollution Emission Factors (AP-42), Fifth Edition, Volume I Stationary Point and Area Sources)
ของ Emission Factors for Criteria Pollutants and Greenhouse Gases from Natural Gas
Combustion

1.2.7.2 ของเสียสวนที่เปนของแข็งและการจัดการ

แหลงกําเนิดกากของเสียและมูลฝอยที่เกิดขึ้นในระยะดําเนินการของโครงการนั้น มีแหลงกําเนิด
หลัก 2 แหลง คือ กากของเสียจากกระบวนการผลิต และขยะมูลฝอยจากอาคารสํานักงาน มีรายละเอียดดังนี้
1) กากของเสียจากกระบวนการผลิต
- กากของเสียอันตราย (Industrial Hazardous Waste) เมื่อพิจารณาจากประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิง่ ปฏิกูลที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ที่กําหนดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่
มีคุณสมบัติหรือลักษณะตามที่กําหนดไวในภาคผนวกที่ 2 ทายประกาศ พบวา ของเสียที่เกิดจากโครงการที่เขา
ขายเปนของเสียอันตราย ไดแก ถังบรรจุตัวกลางนําความรอน (PTT HITEMP 500) มีลักษณะเปนถังขนาด 200
ลิตร มีจํานวน 19 ใบตอป (ปริมาณการใชตัวกลางนําความรอนเทากับ 3.7 ตันตอป) โดยถังน้ํามันจะถูกเก็บ
รวบรวมไวภายในพื้นที่กักเก็บของเสียอันตรายซึ่งอยูบนลานคอนกรีตขนาด 20 ตารางเมตร (กวาง 4 เมตร ยาว
5 เมตร) มีรางระบายน้ําฝนปนเปอนลอมรอบ ซึ่งน้ําจะระบายลงสู Slop Tank อยางไรก็ตาม โครงการจะสงคืน
ถังบรรจุสารตัวกลางนําความรอนทั้งหมดกลับคืนผูจําหนาย ยกเวนกรณีที่ไมสามารถสงคืนไดจะจัดสงใหบริษัท
รับกําจัดกากของเสีย (รง.101) ที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการ นําไปกําจัดอยางถูกวิธี
- กากของเสียไมอันตราย (Non-Hazardous Waste) มีเพียงสารดูดซับ (Molecular
sieve)
ในหนวยกําจัดความชื้น มีอายุการใชงานประมาณ 2 ป ปริมาณของสารดูดซับดังกลาวเกิดขึ้น
ประมาณ 0.6 ตันตอ 2 ป โดยเมื่อครบกําหนดการใชงาน หรือประสิทธิภาพของสารดูดซับเสื่อมสภาพลง ทาง
โครงการจะดําเนินการรวบรวมไวในถังขนาด 200 ลิตร มีฝาปดสนิท กอนจัดสงกลับไปใหบริษัทผูจําหนาย หรือ
สงไปยังบริษัทรับกําจัดกากของเสีย (รง.101) ที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการ นําไปกําจัดอยางถูกวิธี
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2) ขยะมูลฝอยจากอาคารสํานักงาน
ขยะมูลฝอยที่เกิดจากอาคารสํานักงาน สวนใหญเปนขยะมูลฝอยจากการอุปโภคบริโภคของ
พนักงานหรืออุปกรณที่เหลือใชจากสํานักงาน เศษกิ่งไม/ใบไม ที่เกิดจากการดูแลพื้นที่สีเขียว เปนตน โดยพบวา
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีประมาณ 15.2 กิโลกรัมตอวัน (คิดจากจํานวนพนักงานสูงสุด 19 คนตอวัน ที่
อัตราการเกิดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยแนะนําไวคือ 0.8 กิโลกรัม/คน/วัน)
โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
- ขยะมูลฝอยอันตราย (Hazardous Waste) ไดแก หลอดไฟฟลูออเรสเซนส แบตเตอรี่
หรือชิ้น สวนอิเล็กทรอนิกส มีปริมาณ 10% ของปริมาณขยะทั้ง หมด หรือเทากับ 1.52 กิโลกรัมตอวัน หรือ
เทากับ 0.532 ตันตอป (กรณีทํางาน 350 วัน) มีการเก็บรวบรวมใสถังที่จัดไวเฉพาะเพื่อสงตอใหบริษัทรับกําจัด
กากของเสีย (รง.101) ที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการ นําไปกําจัดอยางถูกวิธี
- ขยะมูลฝอยไมอันตราย (Non-Hazardous Waste) ไดแก กระดาษ พลาสติก ภาชนะ
บรรจุอาหาร เศษอาหาร กิ่งไมใบไมจากการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว มีปริมาณ 13.68 กิโลกรัมตอวัน หรือเทากับ
4.788 ตันตอป ขยะดังกลาวจะถูกนํามาแยกเปนขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหมได เชน กระดาษ พลาสติกจะ
เก็บรวบรวมสงใหกับผูรับซื้อเพื่อนํามา Recycle ใชใหม คิดเปนปริมาณ 30% ของขยะมูลฝอย สวนที่เหลืออีก
70% เปน ขยะที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหมไดจะถูกรวบรวมบริเวณที่พักขยะดานหลังโรงงานและจัดสงให
หนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลกกแรตรับไปกําจัดตอไป

1.2.7.3 ของเสียสวนที่เปนของเหลวและการจัดการ

1) น้ํามันเครื่องใชแลว
เนื่ อ งจากน้ํ า มั น เครื่ อ งใช แ ล ว ที่ ถ า ยจากเครื่ อ งจั ก ร ถื อ เป น สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม ใ ช แ ล ว
ประเภทน้ํามันและเชื้อเพลิงเหลว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกําจัดสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไมใช
แลว พ.ศ. 2548 ดังนั้น ทางโครงการจะเก็บรวบรวมน้ํามันเครื่องใชแลว ปริมาณ 0.05 ลูกบาศกเมตรตอเดือน
ใสถังขนาด 200 ลิตร เพื่อรอใหบริษัทรับกําจัดกากของเสีย (รง.101) ที่ไ ดรับอนุญาตจากทางราชการ รับไป
กําจัดอยางถูกวิธี
2) น้ําเสียจากกระบวนการผลิต
น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต เปนน้ําที่เจือปนมากับกาซวัตถุดิบ (Produced water)
ที่ถูกแยกออกมาจากหนวยเพิ่มความดันกาซและหนวยกําจัดความชื้น มีปริมาณเทากับ 1.55 ลูกบาศกเมตรตอ
วัน โดยน้ําดังกลาวจะถูกสงเขาบอ Slop Tank ซึ่งมีขนาดความจุ 2.625 ลูกบาศกเมตร เพื่อรวบรวมกอนสงให
บริษัทรับกําจัดกากของเสีย (รง.101) ที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการ รับไปกําจัดอยางถูกวิธี โดยมีความถี่ใน
การขนสงน้ําเสียจาก Slop Tank ไปกําจัด จํานวน 1 เที่ยวตอวัน
3) น้ําเสียจากอาคารสํานักงาน
น้ําเสียจากโครงการในสวนของอาคารสํานักงานเกิดจากกิจกรรมในชีวิตประจําวันของพนักงาน
จํานวนสูงสุดไมเกิน 19 คน ซึ่งทํางานวันละ 3 กะ กะละประมาณ 6 คน ทําใหเกิดน้ําเสียขึ้นในปริมาณ 1.064
ลูกบาศกเมตรตอวัน (รอยละ 80 ของปริมาณน้ําที่ใชที่ 70 ลิตร/คน/วัน) ไดแก การชําระลางในสวนของหองน้ํา
โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
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หรือหองสุขา น้ําเสียที่ปนเปอนน้ํามันและไขมันจากการทําความสะอาดภาชนะ เปนตน โดยสวนใหญจะมีคา
ความสกปรกในรูปของ BOD สําหรับการจัดการน้ําเสียทําโดยการบําบัดดวยระบบ SATs ซึ่งสามารถรองรับน้ํา
เสียไดประมาณ 3 ลูกบาศกเมตรตอวัน เพื่อบําบัดน้ําทิ้งใหเปนไปตามคามาตรฐานกลาวคือ มีคา BOD ไมเกิน
20 มิลลิกรัมตอลิตร กอนปลอยใหซึมลงดิน
4) น้ําฝนปนเปอน
กระบวนการผลิตของโครงการเปนการแยกหรือแปรสภาพกาซ โดยอาศัยกระบวนการเพิ่ม
อุณหภูมิและลดความดัน ดังนั้น ปริมาณการใชสารเคมีในโครงการจึงมีนอยมาก จะมีเพียงสารทําความเย็น คือ
โพรเพน (Propane 99.5%) สารดูดซับ (Molecular Sieve) และสารตัวกลางนําความรอน (PTT HITEMP
500) ซึ่งสารเคมีที่กลาวถึงจะถูกใชในระบบปดจึงไมมีการปนเปอนออกสูภายนอก ดังนั้น โครงการจึงไมมีน้ําเสีย
ปนเปอนสารเคมี จะมีเพียงน้ําฝนปนเปอนบริเวณกระบวนการผลิตและบริเวณถังกักเก็บสํารองผลิตภัณฑ ขนาด
พื้นที่ประมาณ 5,440 ตารางเมตร ซึ่งเปนพื้นลาดคอนกรีตที่มีรางระบายน้ําลอมรอบ ปริมาณน้ําฝนปนเปอน
ในชวง 15 นาทีแรกของฝนที่ตกลงมาประมาณ 135.78 ลูกบาศกเมตร น้ําฝนที่ตกลงในบริเวณดังกลาวจะไหล
เขาสูรางระบายน้ําซึ่งอยูรอบพื้นที่กระบวนการผลิต จากนั้น น้ําเสียดังกลาวจะถูกรวบรวมเขาสูบอดักไขมันและ
น้ํามัน (CPI Tank) เพื่อแยกน้ํามันปนเปอนและน้ําออกจากกัน กอนระบายน้ําที่ผานการบําบัดแลวเขาสูบอ
สํารองน้ําดับเพลิง (Fire water pond) ซึ่งมีความจุเทากับ 920 ลูกบาศกเมตร สําหรับใชเปนน้ําดับเพลิงตอไป
สวนน้ํามันที่แยกออกมาจะถูกรวบรวมที่ Slop Tank ใหบริษัทรับกําจัดกากของเสีย (รง.101) ที่ไดรับอนุญาต
จากทางราชการ รับไปกําจัดอยางถูกวิธี
5) น้ําจากการดับเพลิง
น้ําเสียที่เกิดจากการดับเพลิงภายในพื้นที่กระบวนการผลิตจะถูกรวบรวบรวมใสถังขนาด 200
ลิตร กอนจัดสงใหบริษัทรับกําจัดกากของเสีย (รง.101) ที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการ รับไปกําจัดอยางถูกวิธี

1.2.8

ระบบการติดตอสื่อสาร

1.2.9

คนงานและพนักงาน

การสื่ อ สารในสภาวการณ ป กติ น้ั น โครงการจะอาศั ย อุ ป กรณ สื่ อ สารชนิ ด ต า งๆ ได แ ก ระบบ
โทรศัพท/โทรศัพทไรสาย โทรสาร วิทยุสื่อสาร หรือระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส (E-mail) สวนในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน นอกจากระบบดังกลาวขางตนแลวยังมีระบบการติดตอผานโทรศัพทสายดวน (Hot Line) เพื่อใหเกิดการ
ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวของไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ในระยะดําเนินการโครงการไดจัดจางพนักงานประจําโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม (สูงสุด)
จํานวนทั้งสิ้น 19 คน ประกอบดวย ผูจัดการโรงงาน 1 คน หัวหนากะ 1 คน พนักงานปฏิบัติการ 2 คน
ปฏิบัติงานเปนกะ รวม 3 กะ (กะละ 8 ชั่วโมง) ประจําวันจันทร-วันอาทิตย เจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 1
คน เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 3 คน (ปฏิบัติงานเปนกะ ๆ ละ 1 คน) นอกจากนั้นยังมีในสวนของพนักงาน
ซอมบํารุง 2 คน (ไมประจําเขามาเปนครั้งคราว)
โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมดําเนินงานภายใตนโยบายดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงความสําคัญในการปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัยของพนักงาน รวมถึง
ความปลอดภัยในสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตั้งอยู บน
พื้น ฐานของความปลอดภัยตอตนเองและสภาพแวดลอม โครงการจึง ไดจัดตั้ง คณะกรรมการขึ้นเพื่อใหเป น
ผูรับผิดชอบดูแลดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งนอกจากคณะกรรมการ
ดังกลาวแลว พนักงานทุกคนจะตองปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่กําหนดไวดังนี้
1) ควบคุ ม การออกแบบและก อ สร า งโครงการโรงงานผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ป โ ตรเลี ย มของบริ ษั ท
ผูรับเหมาใหดําเนินการตามมาตรฐานวิศวกรรมสากลและกฎหมายอื่นๆ ของประเทศไทยทีเ่ กี่ยวของ
2) ระบบจัดการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อปองกันและลดอุบัติการณที่อาจเกิดขึ้น
3) จัดการใหมีการออกแบบและกอสรางโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมใหมีการใช
ทรัพยากรอยางคุมคา ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของชุมชน
รอบขาง
4) วิเคราะห ประเมินผลและแกไข ปจจัยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโครงการ
โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
5) ประชาสัมพันธและใหขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
แกชุมชนโดยรอบเพื่อสรางความสัมพันธที่ดี
ทั้ง นี้ ผู บริ หารและพนั กงานทุ กคนในโครงการโรงงานผลิตผลิ ตภั ณฑ ป โตรเลียม จะต องให การ
สนับสนุนและดําเนินงานดานคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม การจัดการพลังงาน
และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนอยางจริงจัง เพื่อใหบรรลุตามนโยบายดังกลาวขางตน

1.2.11 ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย
1.2.11.1 ระบบตรวจสอบและแจงเหตุเพลิงไหม

1) ระบบตรวจจับกาซ (Fixed Gas Detection System) โครงการติดตั้งเครื่องตรวจจับกาซ
ไฮโดรคารบอน (Gas Detector) ไวในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง คือ เปนบริเวณที่มีศักยภาพในการรั่วไหลของกาซ
ไดแก บริเวณพื้นที่หนวยกระบวนการผลิต พื้นที่กักเก็บผลิตภัณฑ และพื้นที่จายผลิตภัณฑ เปนตน
2) เครื่องตรวจจับควั น (Smoke Detector) ติดตั้ง ภายในอาคารสํานักงาน และหองควบคุ ม
สามารถตรวจจับอนุภาคที่เกิดจากการเผาไหม ทั้งควันชนิดที่สามารถมองเห็นดวยตาเปลา และที่ไ มสามารถ
มองเห็นดวยตาเปลา ทําใหสามารถตรวจจับการเกิดอัคคีภัยไดในระยะเริ่มตน
3) แผงควบคุมระบบแจงเหตุอัคคีภัย (Fire Alarm Control Panel) ติดตั้งที่หองควบคุม เปน
ศูนยรวมการรับสงสัญญาณตรวจจับอัคคีภัยไปยังอุปกรณแจงสัญญาณชนิดตาง ๆ โดยจะแสดงบริเวณที่เกิดเหตุ
ที่แผงแจงเหตุเพลิงไหม (Annunciator Panel) เพื่อแจงใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบ
โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
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4) อุปกรณสงเสียงสัญญาณแจงเหตุอัคคีภัย (Fire Alarm Devices) ประกอบดวย อุปกรณสง
สัญญาณเสียงแบบกระดิ่ง (Alarm Bell) จะสงเสียงสัญญาณแจงเหตุไมหยุด พนักงานมีหนาที่เขาตรวจสอบพื้นที่
หากเกิดเหตุฉุกเฉินพนักงานจะปฏิบัติตามแผนระงับฉุกเฉินตอไป และเมื่อเหตุการณกลับเขาสูสภาวะปกติ
พนักงานจึงกดปุม Alarm Silence Button ที่อยูบนแผงควบคุม เพื่อสั่งหยุดสัญญาณแจงเหตุ

1.2.11.2 ระบบดับเพลิง

โครงการไดออกแบบระบบปองกันและระงับอัคคีภัยตามมาตรฐานของสมาคมปองกันอัคคีภัยแหงชาติ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Fire Protection Association: NFPA24 Standard for the Installation
of Private Fire Service Mains and Appurtenances) ซึ่งกําหนดเปนมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการติดตั้งระบบ
ดับเพลิงหลักและระบบเสริมตาง ๆ ทําใหโครงการมีความพรอมสําหรับกรณีการเกิดอัคคีภัย มีรายละเอียดดังนี้
1) ถังเคมีดับเพลิง (Fire Extinguisher) โครงการมีการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการ
จํานวน 18 จุด แบงเปน (1) สวนการผลิต จํานวน 8 จุด (2) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จํานวน 4 จุด (3)
พื้นที่เก็บสํารองผลิตภัณฑ จํานวน 2 จุด และ (4) พื้นที่สูบจายผลิตภัณฑ จํานวน 4 จุด
2) ระบบน้ําสํารองดับเพลิงและเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Water Reserve and Fire Pump)
โครงการไดออกแบบบอเก็บน้ําสํารองเพื่อการดับเพลิงขนาดความจุ 920 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 บอ โดยทาง
โครงการจะทําการเก็บน้ําดับเพลิงไวประมาณ 700 ลูกบาศกเมตร ทั้งนี้ หากเกิดเหตุเพลิงไหม น้ําดับเพลิงจะถูก
สูบจายดวยเครื่องสูบน้ําดับเพลิง ซึ่ง จากการคํานวณ พบวา ที่อัตราการไหลของเครื่องสูบน้ําดับเพลิง 350
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง สามารถสูบจายน้ําในการดับเพลิงไดประมาณ 120 นาที ดังนั้น จึงสรุปไดวามีความ
เพียงพอสําหรับใชสํารองดับเพลิง และเปนไปตามมาตรฐาน NFPA 24: Installation of Private Fire Service
Main and Their Appurtenances, 2002 ที่กําหนดใหแหลงน้ําดับเพลิงจะตองมีปริมาณเพียงพอ เชื่อถือได
และสามารถจายน้ําใหกับระบบไดอยางนอย 30 นาที
3) น้ําดับเพลิงจะถูกสูบจายไปยังสวนตางๆ ของโรงงานดวยเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Fire Pump)
ทั้งหมด 3 เครื่อง สําหรับใชงาน 1 เครื่อง และสํารอง 2 เครื่อง โดยเครื่องดับเพลิงสํารองอยางนอย 1 เครื่อง ใช
เครื่องยนตเปนเครื่องตนกําลัง ทั้งนี้ สําหรับใชงานในกรณีที่มีการตัดกําลังไฟฟาในพื้นที่ ซึ่งออกแบบใหมีอัตรา
การไหล 350 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง หรือประมาณ 5.83 ลูกบาศกเมตรตอนาที หรือ 1,541 แกลลอนตอนาที
(สูงกวามาตรฐาน NFPA 20: Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection ที่
กําหนดไวที่ 750 แกลลอนตอนาที)
4) ระบบทอน้ําดับเพลิง เปนทอพลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแนนสูง (HDPE) มีขนาดเสน
ผานศูนยกลางประมาณ 203.2 มิลลิเมตร หรือ 8 นิ้ว ฝงทอน้ําดับเพลิงลึก 150 เซ็นติเมตร จากระดับผิวดินถึง
ผิวของทอดานบน
5) หัวรับน้ําดับเพลิง (Fire Hydrant) มีการติดตั้งภายในพื้นที่โครงการจํานวน 14 จุด แบงเปน
(1) สวนการผลิต จํานวน 2 จุด (2) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จํานวน 7 จุด (3) พื้นที่เก็บสํารองผลิตภัณฑ
จํานวน 1 จุด และ (4) พื้นที่สูบจายผลิตภัณฑ จํานวน 4 จุด สําหรับรับน้ําจากรถดับเพลิง ลักษณะของหัว
ดับเพลิงเปนอลูมิเนียมผสมทองเหลือง ชนิดขอตอสวมเร็วขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 นิ้ว สามารถรับน้ําจากทอ
โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
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ดับเพลิง ที่มีขอตอสวมเร็วแบบมีเขี้ยว จากการตรวจสอบกับหนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อยู
บริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ ไดแก อบต. กกแรต อบต.ไกรนอก อบต.ไกรกลาง และอบต.ไกรใน พบวา ทอ
ดับเพลิงของหนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดังกลาวขางตน เปนแบบขอตอสวมเร็วแบบมีเขี้ยว ซึง่ เปน
ขอตอลักษณะเดียวกับโครงการ
6) ตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) มีการติดตั้งติดตั้งภายในพื้นที่โครงการจํานวน
14 จุด แบงเปน (1) สวนการผลิต จํานวน 2 จุด (2) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จํานวน 7 จุด (3) พื้นที่
เก็บสํารองผลิตภัณฑ จํานวน 1 จุด และ (4) พื้นที่สูบจายผลิตภัณฑ จํานวน 4 จุด ภายในตูประกอบดวย สายฉีด
น้ําดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จํานวน 2 เสน ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จํานวน 1 เสน และหัวตอ
แบบสวมเร็ว พรอมฝาครอบและโซรอย
7) โฟมดับเพลิง จัดใหมีระบบโฟมดับเพลิงแบบ Mobile Foam unit จํานวน 1 unit ติดตั้ง
บริเวณถังเก็บผลิตภัณฑกาซโซลีนธรรมชาติ เปนโฟมชนิด Hi-Expansion Form สามารถฉีดโฟมไดตอเนื่อง 30
นาที ดวยปริมาณการฉีดโฟม 450 ลิตรตอนาที ที่ความดัน 7 บาร ครอบคลุมพื้นที่ 68 ตารางเมตร ที่ความ
หนาโฟม 0.19 เมตร (พื้นที่ภายในคันปองกันการรั่วไหลเทากับ 68 ตารางเมตร)

1.2.11.3 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

โครงการไดจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อปองกันและระงับเหตุอัคคีภัย เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติของพนักงาน และเพื่อเตรียมพรอมในการรับสถานการณที่อาจเกิดขึ้นไดอยางฉับพลัน ซึ่งอาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอชีวิตของพนักงานและทรัพยสินของบริษัทฯ มีรายละเอียดดีงนี้
1) เหตุฉุกเฉิน แบงเปน 2 ลักษณะ คือ
- กาซรั่วไหล (กาซ หมายถึง Associated Gas, CNG, LPG และ NGL ที่รั่วไหลจาก
กระบวนการผลิต และการขนถายผลิตภัณฑ โดยไมกําหนดระดับการรั่วไหล)
- เพลิงไหม (หมายถึง เหตุการณการลุกติดไฟในพื้นที่กระบวนการผลิต และในพื้นที่การขน
ถายผลิตภัณฑ CNG, LPG และ NGL)
2) ภาวะฉุกเฉิน
เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินเพื่อใหการควบคุมและการตอบโตเปนไปอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
สามารถแบงระดับของแผนเปน 3 ระดับ ดังตอไปนี้
ระดับที่ 1 เหตุ ฉุก เฉิน เกิ ดขึ้น และสามารถควบคุมไดโ ดยพนัก งานในพื้นที่ ท่ีเ กิดเหตุ และ
รายงานผลการควบคุมไปยังผูจัดการโรงงานและแจงหนวยงานภายนอกใกลเคียงพื้นที่โครงการ เชน อบต. เพื่อ
รับทราบเหตุ
ระดับที่ 2 เหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นแตไมสามารถควบคุมโดยพนักงานในพื้นที่ที่เกิดเหตุ โครงการ
จะแจงเพื่อขอความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกซึ่งใกลเคียงพื้นที่โครงการ เชน อบต.หรือโรงงานใกลเคียง
เปนตน
ระดับที่ 3 เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแตไมสามารถระงับไดดวยหนวยงานใกลเคียง จะแจงเพื่อขอ
ความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐที่อยูใกลเคียง เชน จังหวัดสุโขทัย
โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
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3) แผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน
โครงการไดออกแบบและติดตั้งอุปกรณเตือนภัย เชน Gas Detector, Smoke Detector และ
Fire Alarm System ในบริเวณพื้นที่สวนการผลิต ถังเก็บสํารองผลิตภัณฑ และพื้นที่สูบจายผลิตภัณฑ และเมื่อ
พนักงานตรวจพบเหตุฉุกเฉิน เชน กาซรั่วไหลหรือเพลิง ไหม จะตองปฏิบัติตามแผนระงับเหตุฉุกเฉิน ของ
โครงการ มีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
- ผูประสบเหตุตองรายงานเหตุการณไปยังหองควบคุมตอหัวหนากะทันที
* ผูประสบเหตุเขาระงับเหตุเบื้องตน และรายงานสถานการณใหทราบตลอดเวลา
* ผูประสบเหตุ เฝาระวัง และรายงานตั วตอผูค วบคุม ภาวะฉุกเฉิน บริเวณจุดเกิดเหตุ
พรอมปฏิบัติหนาที่เมื่อไดรับมอบหมาย ภายหลังจากผูควบคุมภาวะฉุกเฉินประกาศภาวะฉุกเฉิน ระดับ 1
- ผูควบคุมภาวะฉุกเฉินประกาศภาวะฉุกเฉิน ระดับ 1
* แจงสถานการณใหผูจัดการโรงงาน หนวยงานใกลเคียง และชุมชนใกลเคียงพื้น ที่
โครงการเพื่อรับทราบเหตุ ไดแก บริษัท สยามโมเอโกะ จํากัด องคการบริหารสวนตําบล อําเภอ และชุมชน
ใกลเคียง เปนตน
* หยุดการเดินระบบ (Shutdown)
* สั่งการ ควบคุม และระงับเหตุ ตามแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน
* ในกรณีที่ควบคุมได ใหดําเนินการและจัดทํารายงานเหตุการณ เพื่อแจงตอผูจัดการ
โรงงาน และหนวยงานใกลเคียง เชน องคการบริหารสวนตําบล และชุมชนใกลเคียง พรอมจัดทําแผนฟนฟู
* ในกรณีที่ไมสามารถควบคุมได ใหรายงานผูจัดการโรงงานเพื่อประกาศภาวะฉุกเฉิน
ระดับ 2 พรอมประสานแจงหนวยงานใกลเคียง เชน องคการบริหารสวนตําบล อําเภอ เพื่อขอรับความชวยเหลือ
- ที ม ควบคุ ม ภาวะฉุ ก เฉิ น ของ อบต. หรื อ อํ า เภอ สั่ ง การและควบคุ ม ระงั บ เหตุ ต าม
แผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน ระดับ 2
* ในกรณีที่ควบคุมได ใหดําเนินการและจัดทํารายงานเหตุการณ เพื่อแจงตอผูจัดการ
โรงงาน และหนวยงานใกลเคียง เชน องคการบริหารสวนตําบล และชุมชนใกลเคียง พรอมจัดทําแผนฟนฟู
* ในกรณีที่ไมสามารถควบคุมได ใหรายงานตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อประกาศภาวะ
ฉุกเฉิน ระดับ 3
- ทีมควบคุมภาวะฉุกเฉินของจังหวัด สั่งการและควบคุมระงับเหตุตามแผนปฏิบัติการระงับ
เหตุฉุกเฉิน ระดับ 3 เมื่อสามารถควบคุมเหตุไดแลว ใหผูคุมภาวะฉุกเฉินจัดทํารายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นแจงตอ
ผูจัดการโรงงาน และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ พรอมจัดทําแผนฟนฟู
4) ทีมควบคุมภาวะฉุกเฉิน
ปฏิบัติหนาที่ในการประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกโรงงาน เปนศูน ยกลาง
ระบบสื่อสาร ศูนยรวบรวมขอมูลความปลอดภัย และเปนศูนยบัญชาการของผูอํานวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน
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5) การประสานงานกับชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินระดับ 3 ซึ่ง มีผลกระทบรุนแรง ตองแจง เหตุและประสานงานกับ
หนวยงานภายนอก ทางบริษัทฯ จึงกําหนดใหมีการแจงและประสานงานกับชุมชน ตลอดจนหนวยราชการตาง
ๆ ในพื้นที่ที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการระงับเหตุโดยเร็วที่สุด โดยมีทีมควบคุมภาวะฉุกเฉินเปนจุดศูนยกลางการ
ประสานงานกับทุกหนวยงานซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติ ดังนี้
การประสานงานกับชุมชน
เพื่อใหการปฏิบัติในภาวะเหตุฉุกเฉินในพื้นที่เกิดเหตุเปนไปดวยความรวดเร็วและเรียบรอย
โครงการกําหนดใหทีมควบคุมภาวะฉุกเฉินประสานงานแจงเหตุไปยังหัวหนาชุมชนในพื้นที่ที่เกิดเหตุและในพื้นที่
ใกลเคียง ซึ่งภายหลังจากที่หัวหนาชุมชนไดรับแจงเหตุแลวสิ่งที่ตองปฏิบัติ คือ
- แจงลูกบานรับทราบ เพื่อเตรียมการอพยพและระงับการทําประกายไฟทันที
- เปนจุดรับขาวสารขอมูลจากศูนยควบคุมเหตุฉุกเฉิน
- เมื่อไดรับแจงใหอพยพ ใหหัวหนาชุมชนเปนผูพิจารณาอพยพลูกบานไปยังพื้นที่ปลอดภัย
การประสานงานกับหนวยราชการ
ทีมควบคุมภาวะฉุกเฉินเปนผูประสานงานแจงหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ ดังนี้
- สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุโขทัย
- ที่ทําการอําเภอกงไกรลาศและพื้นที่ขางเคียง
- องคการบริหารสวนตําบลกกแรต
- สถานีดับเพลิงในพื้นที่ เพื่อขอกําลังรถดับเพลิงเพื่อระงับเหตุ
- สถานีตํารวจภูธรในพื้นที่
- โรงพยาบาล เพื่ อ เตรี ย มการรั บ ผู ป ว ย ผู บ าดเจ็ บ และสนั บ สนุ น รถพยาบาลเพื่ อ รั บ
ผูบาดเจ็บในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
- บริษัท สยามโมเอโกะ จํากัด
การฟนฟูภายหลังเหตุฉุกเฉิน
ดําเนินการปรับปรุงฟนฟูสภาพแวดลอมและความเสียหายที่เกิดขึ้นใหกลับเขาสูสภาวะปกติ
ทั้งในดานการบาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพยสิน สิ่งแวดลอมและชุมชน ทั้งนี้ ควรดําเนินการประเมินความเสี่ยงของ
เหตุก ารณ เพื่ อตั ดสิ น ใจวา พื้ น ที่ ปฏิ บั ติง านมี ความปลอดภัย เพี ย งพอที่ จ ะใหพ นั กงานและผูเ กี่ ยวขอ งเข า สู
ภาวการณทํางานปกติไดหรือไม
การฝกซอมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน
บริษัทฯ จะทําการชี้แจง และอบรมแนวทางการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับหัวหนาชุมชน
รวมทั้งหนวยงานราชการที่อยูใกลเคียง และหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการระงับเหตุ หลังจากนั้น จึงจะ
ดําเนินการซอมแผนฉุกเฉินเปนประจําทุกป นอกจากนี้ยังจัดใหมีการการฝกซอมแผนฉุกเฉินระดับ 3 รวมกับ
ชุมชนโดยกําหนดใหจัดมีการฝกซอม 1 ครั้งตอ 2 ป
โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
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1.2.11.4 การปองกันการรั่วไหลของของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ

1) กาซจากการผลิตปโตรเลียม (Associated Gas)
กาซวัตถุดิบของโครงการจะถูกสงเขาสูกระบวนการผลิตอยางตอเนื่องตลอดระยะการผลิต
ปโตรเลียมผานระบบทอสงกาซ ดังนั้น กอนเริ่มดําเนินการโครงการมีการทดสอบรอยเชื่อมตอทอ การทดสอบ
ความสามารถในการรองรับความดันของทอดวยแรงดันน้ํา (Hydrostatic test) และติดตั้ง Block Valve ทั้งตน
ทางและปลายทาง (ผูสงและผูรับ) สวนในระหวางดําเนินโครงการจัดใหมีการตรวจสอบ/บํารุงรักษาระบบทอ
ตามแผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance)
2) สารดูดซับ (Molecular sieve)
โครงการใชสารดูดซับ (Molecular Sieve) ที่มีอะลูมินา (Alumina) เปนองคประกอบเพื่อดูด
ซับความชื้นที่ปนเปอนมากับ Associated Gas อยางไรก็ตาม โครงการไมมีการจัดเก็บสํารองในพื้นที่การผลิต
เนื่องจากมีปริมาณการใชนอย ดังนั้น เมื่อโครงการตองการเปลี่ยนถายสารดูดซับความชื้นจะทําการสั่งซื้อจากผู
จําหนาย ทั้งนี้ ในการดําเนิน การเปลี่ยนถายสารดูดซับ และการกําจัดสารดูดซับอยูในความรับผิดชอบของผู
จําหนายทั้งหมด แตยังคงอยูภายใตการควบคุมดูแลของโครงการ
3) สารตัวกลางนําความรอน (PTT HITEMP 500)
โครงการใช PTT HITEMP 500 ซึ่งเปนน้ํามันสังเคราะห สําหรับใชเปนสารตัวกลางนําความ
รอนที่ไดจากการเผาไหมกาซภายในเตาเผา เพื่อนําความรอนไปใชในหนวยแยกผลิตภัณฑ โดยจะถูกจัดเก็บไวใน
ถังขนาด 200 ลิตร ที่ปดสนิท อยางไรก็ตาม เนื่องจากในระหวางดําเนินการปริมาณการใชน้ํามันมีนอย ทาง
โครงการจึงจะทําการสั่งซื้อจากผูจําหนายและถายเขาสูระบบ Hot oil furnace โดยตรง จึงไมมีการจัดเก็บ
สํารองน้ํามันดังกลาวในโครงการแตอยางใด
4) โพรเพน 99.5%
โครงการใชสารโพรเพน 99.5% เปนสารทําความเย็นในระบบทําความเย็น โดยในชวงเริ่มตน
กระบวนการผลิตสารทําความเย็น จะถูกเติมเขาไปในระบบเทากับ 7.1 ตัน จากนั้นสารทําความเย็น จะถูกใช
หมุนเวียนอยูในระบบปด และจะมีการเติมในกรณีที่เกิดการสูญเสียซึ่งมีปริมาณเล็กนอย ทําใหมีปริมาณการใช
เทากับ 1.4 ตันตอป เมื่อโครงการตองการใชจะทําการสั่งซื้อและทําการบรรจุโพรเพนเขาสูระบบ Refrigeration
unit โดยตรง จึงไมมีการจัดเก็บโพรเพนภายในพื้นที่โครงงานแตอยางใด
5) ระบบปองกันการรั่วไหลของกาซธรรมชาติอัด (CNG)
กาซธรรมชาติอัด (CNG) ที่ไดจากกระบวนการผลิตของโครงการจะถูกขนถายเขาสูรถขนสง
กาซธรรมชาติอัดทันที โดยไมมีการเก็บสํารองในถังกักเก็บแตอยางใด ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวจะขนสงโดยรถขนสง
กาซธรรมชาติอัดของผูซื้อ โดยรถทุกคันตองไดรับการออกแบบใหมีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล ซึ่ง
ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ASME Section VIII, Divison I และตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.
2522 ทั้งนี้ โครงการไดกําหนดใหมีรถขนสงกาซธรรมชาติเขามารอขนถายกาซธรรมชาติอัดอยางนอย 2 คัน
เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการบรรจุ แตในกรณีที่ไ มมีรถมารอรับผลิตภัณฑ โครงการจะหยุดดําเนินการผลิต
ทันที
โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
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6) ระบบปองกันการรั่วไหลของกาซปโตรเลียมเหลว หรือกาซหุงตม (LPG)
ก า ซป โ ตรเลี ย มเหลวหรื อ ก า ซหุ ง ต ม (LPG) ถู ก จั ด เก็ บ สํ า รองในถั ง แบบ Horizontal
Cylindrical Tank ซึ่งเปนถังที่ออกแบบตามมาตรฐาน ASME Section VIII, Divison I Boiler and Pressure
Vessel Code ความจุ 30 ตัน/ถัง จํานวน 2 ถัง ดานบนของถังมีการติดตั้งวาลวนิรภัย (Pressure Relief
Valves) เพื่อระบายกาซออกในกรณีที่ความดันในถังสูงถึงระดับที่ตั้งไว ทั้งนี้ถังเก็บสํารอง LPG ถูกจัดวางอยูใน
บริเวณที่เก็บสํารองผลิตภัณฑ กลาวคือ มีลักษณะเปนคันคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 0.5 เมตร กวาง 14.25 เมตร
ยาว 15 เมตร สามารถกักเก็บผลิตภัณฑไดมากกวา 110% ของปริมาตรถังที่มีขนาดใหญที่สุด (83.3 ลบ.ม.)
อางอิงตามมาตรฐาน NFPA 30 Flammable and Combustible Liquids สําหรับรถบรรทุกกาซปโตรเลียม
เหลวของผูซื้อทุกคันตองไดรับการออกแบบใหมีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล ซึ่งไดรับการรับรองตาม
มาตรฐาน ASME Section VIII, Divison I และตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522
7) ระบบปองกันการรั่วไหลของกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL)
กาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ถูกจัดเก็บสํารองในถังแบบ Horizontal Cylindrical Tank ตาม
มาตรฐาน ASME Section VIII, Divison I Boiler and Pressure Vessel Code ความจุ 16 ตัน/ถัง จํานวน 1
ถัง วางอยูในบริเวณพื้นที่เก็บสํารองผลิตภัณฑ กลาวคือ มีลักษณะเปนคันคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 1 เมตร กวาง
8 เมตร ยาว 8.5 เมตร สามารถกักเก็บผลิตภัณฑไดมากกวา 110% ของปริมาตรถังที่มีขนาดใหญที่สุด (45.2
ลูกบาศกเมตร) อางอิงตามมาตรฐาน NFPA 30 Flammable and Combustible Liquids สําหรับรถบรรทุก
กาซปโตรเลียมเหลวของผูซื้อทุกคันตองไดรับการออกแบบใหมีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล ซึ่งไดรับการ
รับรองตามมาตรฐาน ASME Section VIII, Divison I และตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522

1.2.11.5 การควบคุมกรณีที่เกิดการรั่วไหลของผลิตภัณฑปโตรเลียม

การควบคุมในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของกาซธรรมชาติอัด (CNG)
ในกรณีที่กาซธรรมชาติอัด (CNG) เกิดการรั่วไหล Gas detector จะทําการตรวจจับและสง
สัญญาณเตือน (Alarm) มายังหองควบคุม เจาหนาที่จะตองทําการตรวจสอบเหตุการณ และเมื่อพบวามีการ
รั่วไหลของกาซโรงงานจะตองประกาศภาวะฉุกเฉินในระดับที่ 1 ทันที และดําเนินการดังนี้
- หยุดการเดิน ระบบ (Shutdown) และการขนถ ายผลิตภั ณฑ (Loading) เขาสู รถขนสง กาซ
ธรรมชาติอัด
- ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของโรงงาน
- ควบคุมการรั่วไหลโดยการตัดแยกระบบ และลดการรั่วไหลของกาซโดยการลดความดันในระบบ
- ฉีดมานน้ําใหครอบคลุมพื้นที่กาซรั่วไหล
- ควบคุมไมใหเกิดแหลงประกายไฟ (Ignition source) ในบริเวณใกลเคียง
การควบคุมในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) และกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL)
ในกรณีที่ กาซปโ ตรเลียมเหลว (LPG) และกาซโซลี นธรรมชาติ (NGL) เกิ ดการรั่ วไหล Gas
detector จะทําการตรวจจับและสง สัญ ญาณเตือน (Alarm) มายัง หองควบคุม เจาหนาที่จะตองทําการ
โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
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ตรวจสอบเหตุการณ และเมื่อพบวามีการรั่วไหลของกาซ โรงงานจะตองประกาศภาวะฉุกเฉินในระดับที่ 1 ทันที
และดําเนินการดังนี้
- หยุดการเดินระบบ (Shutdown) และการขนถายผลิตภัณฑ (Loading) เขาสูถังกักเก็บและรถ
ขนสงกาซผลิตภัณฑ
- ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของโรงงาน
- ควบคุมการรั่วไหลโดยการตัดแยกระบบ และลดการรั่วไหลของกาซโดยการลดความดันในระบบ
- ฉีด Hi – Expansion foam ปกคลุมพื้นที่ที่เกิดการรั่วไหล เพื่อปองกันออกซิเจนในบรรยากาศ
- ควบคุมไมใหเกิดแหลงประกายไฟ (Ignition source) ในบริเวณใกลเคียง

1.2.11.6 การควบคุมและระงับอัคคีภัยจากผลิตภัณฑปโตรเลียม

ในกรณีที่กาซผลิตภัณฑปโตรเลียมเกิดการรั่วไหล Gas detector จะทําการตรวจจับและสง
สัญญาณเตือน (Alarm) มายังหองควบคุม เจาหนาที่จะตองทําการตรวจสอบเหตุการณ และเมื่อพบวามีการ
รั่วไหลของกาซผลิตภัณฑ โครงการจะตองประกาศภาวะฉุกเฉินในระดับที่ 1 ทันที และดําเนินการดังนี้
- หยุดการเดินระบบ (Shutdown) ทันที
- ปฏิบัติตามแผนระงับเหตุฉุกเฉิน
- ควบคุมและเคลื่อนยายแหลงการเกิดประกายไฟออกจากบริเวณที่มีการเกิดอัคคีภัย
- ทําการควบคุมอัคคีภัยโดยใช Hi – Expansion foam ฉีดปกคลุมเพื่อลดอัตราการเปลี่ยน
สถานะเปนไอ (กาซ) และกอเกิดการติดไฟเพิ่ม
- ฉีดน้ําบริเวณถังเก็บผลิตภัณฑ และครอบคลุมบริเวณรอบ ๆ เพื่อลดความรอนและปองกันสวนอื่น
- หลังจากควบคุมและดับเพลิงไดแลว ตองทําการเฝาดูแลบริเวณที่มีการเกิดอัคคีภัยไมใหเกิด
การเกิดการติดไฟซ้ํา

1.2.11.7 การรับเรื่องรองเรียน

บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญ ของผลกระทบสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอชุมชนที่อาจเกิด
จากการดําเนินโครงการ จึงไดจัดทําแผนดําเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากขอรองเรียนของหนวยงานภายนอก
ชุมชน และชาวบาน โดยสามารถแจงเรื่องรองเรียนที่โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม ตําบลกกแรต
อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการ ทั้งนี้ โครงการไดกําหนดใหเจาหนาที่
ระดับหัวหนากะเปนผูรับผิดชอบในการตอบสนองขอรองเรียน และดําเนินการแกไขอยางเรงดวน แตในกรณีที่
เกิ ด ผลกระทบหรื อ ป ญ หาซับ ซ อ นและรุ น แรงโครงการจะต อ งจั ด ทํา แผนปรั บ ปรุง แก ไ ขโดยเร ง ด ว น และ
ดําเนินการแจงผูนําชุมชนและประชาสัมพันธใหชาวบานทราบกอนเริ่มดําเนินการ

1.2.11.8 พื้นที่สีเขียว

โครงการไดดําเนินการจัดพื้นที่สีเขียวไวตามบริเวณตาง ๆ ของพื้นที่โครงการจํานวน 1,800 ตาราง
เมตร หรือคิดเปน 5.11% ของพื้นที่โครงการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม และตําแหนงที่ตั้ง โดยสวนใหญจัดไว
บริเวณริมรั้วของโครงการ บริเวณลานจอดรถ และบริเวณอาคารสํานักงาน ดังแสดงในรูปที่ 1.2-3 สําหรับพืชที่
ปลูกโดยมากเปนไมยืนตน ไดแก ตนตีนเปด และตนประดูน้ํา
โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

บทที่ 1
บทนํา

Not to scale
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รูปที่ 1.2-3 แสดงการใชประโยชนพื้นที่โครงการ
โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)

RP/UAC/2019JAN-JUN/F1.2-3.ppt

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

1.3

บทที่ 1
บทนํา

แผนการดําเนินงาน

การดําเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ สามารถแบงไดดังนี้
1) การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ใน
ระยะดําเนินโครงการตามมาตรการที่ไดกําหนดไวในรายงาน EIA ของโครงการ จํานวน 2 ครั้งตอป ทางบริษัทที่
ปรึกษาจะทําการตรวจสอบ และรวบรวมขอมูลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในมาตรการที่กําหนด พรอมทั้งเสนอ
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแกไข
2) การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ในระยะดําเนินโครงการ ทางบริษัทที่ปรึกษาได
ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่ง แวดลอมดานตางๆ พรอมทั้งสรุปผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่
กําหนด และผลการตรวจวัดในชวงที่ผานมา สําหรับรายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมใน
ระยะดําเนินการตามมาตรการที่กําหนด ดังแสดงในตารางที่ 1.3-1
3) การจัดทํารายงาน ทางบริษัทที่ปรึกษาจะรวบรวมขอมูลผลการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะ
ดําเนินโครงการ โดยจัดทําเปนรายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ปละ 2 ครั้ง
สําหรับแผนการดําเนินงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม และตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะดําเนินการ โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
ของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ดังตารางที่ 1.3-2

โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1.3-1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
ของ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
คุณภาพสิ่งแวดลอม

ตําแหนง

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

1. หมูที่ 12 บานคลองทายวัง
2. หมูที่ 8 บานบอเพลา
3. หมูที่ 7 บานในดง

2. คุณภาพอากาศจากปลองระบายอากาศ

1. ปลองระบายจากเครื่องกําเนิดไฟฟา Gas Engine
2. ปลองเตาเผา Hot Oil Furnace
1. หมูที่ 12 บานคลองทายวัง
2. หมูที่ 8 บานบอเพลา
3. หมูที่ 7 บานในดง

3. ระดับเสียงในบรรยากาศ
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4. คุณภาพน้ําผิวดิน

โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)

1. บริเวณคลองปก (เหนือน้ํา) หมูที่ 12 บานคลองทายวัง
บริเวณคลองปก (ทายน้ํา) หมูที่ 3 บานปารัง

รายการ
1. TSP
2. PM10
3. NO2
4. ความเร็วและทิศทางลม
1. กาซออกไซดของไนโตรเจน
2. กาซคารบอนไดออกไซด
1. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (Leq 24 hr)
2. ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)
3. ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
4. ระดับเสียงรบกวน
1. pH
2. Temperature
3. Conductivity
4. Turbidity
5. Total Suspended Solids
6. Total Dissolved Solids
7. DO
8. BOD5
9. COD
10. Chloride
11. Arsenic
12. Mercury
13. Lead
14. Hexavalent Chromium
15. Nitrate
16. Phosphate
17. Total Coliform Bacteria
18. Fecal Coliform Bacteria

ระยะเวลา/ความถี่
ในการติดตามตรวจสอบ
ปละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันตอเนื่อง
ชวงเดือนมีนาคม-เมษายน และชวงเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม
ปละ 2 ครั้ง เวลาเดียวกับการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ปละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันตอเนื่อง

ปละ 2 ครั้ง

RP/UAC/2019/JAN-JUN/TABLE 1.2-2.DOC

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1.3-1 (ตอ)
คุณภาพสิ่งแวดลอม

ตําแหนง
1. หมูที่ 12 บานคลองทายวัง
2. บอน้ําบาดาลวัดสิงหทอง

6. ของเสียอันตราย

1. พื้นที่โครงการ

7. สภาพแวดลอมในการทํางาน

พื้นที่โครงการบริเวณที่มีเครื่องจักรเสียงดัง คือ
1. หนวยเพิ่มความดันกาซ (Feed Gas Compressor)
2. หนวยเพิ่มความดันกาซธรรมชาติอัด (Sale Gas
Compressor)
พื้นที่กระบวนการผลิต
1. พนักงานของโครงการ
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5. คุณภาพน้ําใตดิน

8. การตรวจสุขภาพ
พนักงาน

โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)

รายการ
1. pH
2. Temperature
3. Conductivity
4. Total Hardness
5. Total Dissolved Solids
6. Chloride
7. Iron
8. Manganese
9. Arsenic
10. Barium
11. Mercury
12. Lead
13. Hexavalent Chromium
1. บันทึกขอมูลชนิด คุณสมบัติ ปริมาณ การเก็รวบรวม
การจัดสงและการกําจัดของเสียอันตรายและสารดูดซับที่
เสื่อมสภาพการใชงาน
1. คาระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ( Leq 1 hr)
2. คาระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ( Leq 8 hr)
- Noise Contour Map
1. ตรวจสุขภาพทัว่ ไปโดยแพทยอาชีวเวชศาสตร (PE)
2. เอ็กซเรยทรวงอก (CXR)
3. ความสมบูรณของเม็ดเลือด (CBC)
4. การทํางานของไต (BUN & Creatinine)
5. การทํางานของตับ (SGOT/SGPT)
6. สมรรถภาพปอด (PFT)
7. สมรรถภาพกาไดยิน (Audiogram)

ระยะเวลา/ความถี่
ในการติดตามตรวจสอบ
ปละ 2 ครั้ง

บันทึกเปนรายเดือน และสรุปเปนรายป
ทุก 3 เดือน

ทบทวนทุก 3 ป
- พนักงานใหมตรวจเมื่อรับเขาทํางาน
- พนักงานเกาตรวจเปนประจําป ปละ 1 ครั้ง
ตลอดเวลาระยะดําเนินการ

RP/UAC/2019/JAN-JUN/TABLE 1.2-2.DOC

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1.3-1 (ตอ)
คุณภาพสิ่งแวดลอม

ตําแหนง
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9. การบันทึกอุบัติเหตุ

1. พนักงานของโครงการ

10. อันตรายรายแรง

1. พื้นที่โครงการ

11. สุขภาพ

1. พื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียง

12. การรับเรื่องราวรองเรียน

1. พื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียง

13. สภาพเศรษฐกิจ สังคม

1. ชุมชนใกลเคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร

โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)

ระยะเวลา/ความถี่
ในการติดตามตรวจสอบ
1. บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ ความรุนแรง และการแกไข รวมถึง
รายงานผลทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
มาตรการปองกันไมใหเกิดซ้ํา
และสรุปผลเปนประจําทุกป
1. ตรวจสอบการรั่วไหลของทอสง Associated Gas
- ตรวจวัดเปนประจําทุกวัน
2. บันทึ กตรวจวัดความดัน อุณหภู มิภายในทอสงที่ แสดงผลในหองควบคุ ม - ตรวจวัดเปนประจําทุกวัน
และภายนอก
3. บันทึกผลการตรวจสอบความสมบูรณของอุปกรณเตือนภัย สายดิน และ - ตรวจวัดเปนประจําทุก 3 เดือน
เครื่องตรวจจับ กาซ (Gas Detector)
4. บันทึกผลการตรวจสอบความสมบูรณของรอยตอของทอวาลวนิรภัย
- ตรวจวัดเปนประจําทุกวัน
1. ใหความรวมมือและสนับสนุนบุคลากรและเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ใน - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพแกชุมชนรอบโครงการ
2. รวบรวมข อ มู ล สถิ ติ ก ารเจ็ บ ป ว ยด ว ยโรคระบบทางเดิ น หายใจจาก - เป นประจํ า ทุกป ตลอดระยะเวลา
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลในบริเวณใกลเคียง เพื่อเฝาระวัง ดําเนินการ
ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
1. บันทึ กขอมูลการรองเรียน การตรวจหาสาเหตุ แนวทางการแก ไขปญหา
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
และการติดตามผล
2. จัดทํารายงานสรุปจํานวนขอรองเรียน แนวทางและวิธีการ แกไข/ปองกัน
ปญหา เพื่อนําเสนอผูบริหารเปนประจําทุกป
1. กําหนดใหมีการสํารวจความคิดเห็นของผูนําชุมชนและประชาชนบริเวณ
ปละ 1 ครั้ง
โดยรอบพื้นที่โรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม รวมถึงชุมชนบริเวณที่มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
รายการ

RP/UAC/2019/JAN-JUN/TABLE 1.2-2.DOC

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

บทที่ 1
บทนํา

ตารางที่ 1.3-2 แผนดําเนินการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
ของ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
รายการตรวจวัด
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1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
2. คุณภาพอากาศจากปลองระบายอากาศ
3. ระดับเสียงในบรรยากาศ
4. คุณภาพน้ําผิวดิน
5. คุณภาพน้ําใตดิน
6. ของเสียอันตราย
7. สภาพแวดลอมในการทํางาน
- Leq 1 hr และ Leq 8 hr
- Noise Contour Map
8. การตรวจสุขภาพพนักงาน
9. การบันทึกอุบัติเหตุ
10. อันตรายรายแรง
11. สุขภาพ
12. การรับเรื่องราวรองเรียน
13. สภาพเศรษฐกิจ สังคม

โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)

ความถี่
ในการตรวจวัด
ปละ 2 ครั้ง
ปละ 2 ครั้ง
ปละ 2 ครั้ง
ปละ 2 ครั้ง
ปละ 2 ครั้ง
ทุกเดือน
ทุก 3 เดือน
ทุก 3 ป
ปละ 1 ครั้ง
ทุกเดือน
ทุกวัน และ
ทุก 3 เดือน
ปละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ
ปละ 1 ครั้ง
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/
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