การจัดการมลพิษทางอากาศ
บริ ษั ท ฯ ให ค วามสํ า คั ญ กั บ คุ ณ ภาพอากาศที่ ป ล อ ย
สู บ รรยากาศที่ อ าจส ง ผลกระทบไม เพี ย งแต พ นั ก งานและ
ผูร บั เหมาทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีโ่ รงกลัน่ เทานัน้ ยังอาจสงผลกระทบ
ตอชุมชนและสภาพแวดลอมที่อยูโดยรอบโรงกลั่นอีกดวย ซึ่ง
ปจจุบันมีการพัฒนาเปนชุมชนแนวตั้งในลักษณะของอาคาร
สูงมากขึ้นตามการขยายตัวของแนวรถไฟฟา อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ไดลดการปลอยมลพิษทางอากาศใหเหลือนอยที่สุด
โดยไดลงทุนเพิม่ เสถียรภาพโรงกลัน่ ชวยลดโอกาสเกิดสภาวะ
ไมปกติ (Abnormal Condition) ลดมลพิษทางอากาศ และเลือก
ใชเชื้อเพลิงที่สะอาดที่สุดในการผลิต ไดแก กาซเชื้อเพลิงและ

กลยุทธ

กาซธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการติดตามตรวจวัดคุณภาพ
อากาศอยางตอเนื่องผานอุปกรณตรวจวัดออนไลนที่ปลอง
ระบาย มีการตรวจสภาพแวดลอมพืน้ ทีท่ าํ งานและบรรยากาศ
รอบโรงกลั่น อีกทั้งมีการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย
ระเหยจากอุปกรณเปนประจําทุกวันดวยเกณฑที่เขมงวดกวา
กฎหมายมาก และตรวจวัดคุณภาพอากาศเปนระยะๆ โดย
หนวยงานภายนอก (Third Party) เพื่อใหคุณภาพอากาศทั้งใน
พื้นที่โรงกลั่นและรอบโรงกลั่นปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน
ของผูมีสวนไดเสีย

เปาหมายป 2563
• เพิ่มเสถียรภาพหนวยกลั่น

ปองกันการหยุดเดินหนวยผลิตฉุกเฉิน

• ปรับลดเปาหมายการระบายมลพิษ

จากปลองระบาย เปนการควบคุมภายใน
ที่รอยละ 80 ของคามาตรฐาน

• ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ

ออนไลน ทั้งจากปลองระบาย พื้นที่ทํางาน
และบรรยากาศรอบโรงกลั่น

• ขอรองเรียนดานมลพิษ
ทางอากาศเปนศูนย

• ติดตั้งหอเผาใหม

ชนิด Enclosed Ground Flare แลวเสร็จ

• สื่อสารคุณภาพสิ่งแวดลอมออนไลน

แกสาธารณชนอยางไปรงใส ตรวจสอบได

ผลการดําเนินงานในป 2561
ภายหลังการเดินเครื่องหนวยผลิตไฟฟาและไอนํ้าแบบพลังความรอนรวม (Cogeneration) หนวยใหมดวยกาซธรรมชาติ
เมือ่ ปลายป 2560 บริษทั ฯ มีการรือ้ ถอนหนวยผลิตไอนํา้ เดิมทีใ่ ชนา้ํ มันเตาและกาซเชือ้ เพลิงในการเผาไหม (Boiler) ชวยใหปริมาณ
การระบายกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และฝุนละออง (TSP) ลดลงจากปกอนมาก อยางไรก็ตาม ทําใหออกไซดของไนโตรเจน
(NOX) มีปริมาณสูงขึ้นสอดคลองตามคุณลักษณะของเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติที่ใช และยังยกเลิกใชงานหนวยผลิตไบโอดีเซลดวย
สงผลใหปริมาณการรั่วซึมของสารอินทรียระเหยจากอุปกรณ (Fugitive VOCs) ลดลง ดวยจํานวนจุดตรวจวัดการรั่วซึมที่ลดลง
ถึงกระนั้นก็ตาม ป 2561 บริษัทฯ มีขอรองเรียน (Recordable Complaint) จํานวน 1 ครั้ง เนื่องจากหอเผา (Flare) มีเปลวไฟสูงและ
เสียงดัง เปนผลจากระบบไฟฟาขัดของทําใหตองหยุดเดินหนวยกลั่นทั้งหมดอยางฉุกเฉิน (Emergency Shutdown)
เพื่อเพิ่มการเฝาระวังมลพิษทางอากาศรอบโรงกลั่น ตามนโยบายสิ่งแวดลอมเชิงรุก ในป 2561 บริษัทฯ จึงไดลงทุนติดตั้ง
อุปกรณตรวจติดตามมลพิษในบรรยากาศรอบโรงกลั่น เพิ่มเติม คือ
1. ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
(AQMs : Air Quality Monitoring System) และปาย
แสดงคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มออนไลน (LED Board)
ดานทิศตะวันตกของโรงกลั่น บริเวณคุงบางกะเจา
จังหวัดสมุทรปราการ (ฝงตรงขามกับทาเรือบางจาก)

บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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2. บริษัทฯ ไดสํารวจและหาพื้นที่ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (AQMs : Air Quality Monitoring
System) และปายแสดงคุณภาพสิ่งแวดลอมออนไลน (LED Board) ใหมในพื้นที่ดานทิศใตของโรงกลั่น บริเวณใกล
แยกสรรพาวุธ เขตบางนา ซึ่งจะดําเนินการติดตั้งแลวเสร็จในป 2562 ทดแทนสถานีบริเวณมูลนิธิสายใจไทยที่มีการ
ขอคืนพืน้ ที่ ทําใหการเฝาระวังมลพิษทางอากาศครอบคลุมพืน้ ทีท่ ว่ั ทิศทางรอบโรงกลัน่ ไดแก ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก
ทิศเหนือ และทิศใต
ยิ่งกวานั้นในป 2561 ในชวงงานซอมบํารุงใหญประจําป บริษัทฯ ไดถือโอกาสสรางเครือขายดานสิ่งแวดลอมกับผูรับเหมา
ที่เขามาทํางาน โดยกําหนดใหผูรับเหมาทุกราย ตองมีเจาหนาที่สิ่งแวดลอม (จส.) ควบคุมการปฏิบัติงานของคนงานมิให
สงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ผานกิจกรรมรณรงครูปแบบใหมที่เนนใหกําลังใจเพื่อใหทุกคนชวยเหลือกันดูแลสิ่งแวดลอม
เกิดเปนทีม จส. ที่โดดเดน ไดแก กิจกรรมเชิดชูเกียรติ มอบใบรับรอง “Smart จส.” กิจกรรม “TAM นี้สะอาดดี เพราะเรา
ชวยกัน” กิจกรรม “Clean and Clear Awards” สงผลใหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการทํางานลดลง สภาพแวดลอม
การทํางานที่สะอาด ปลอดภัย ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ และชวยใหการควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับเหมาใหสอดคลอง
ตามกฎหมายอีกดวย นอกจากนี้ยังเกิดระบบ “การสงมอบคืนพื้นที่ดานสิ่งแวดลอมหลังจบงานซอมบํารุงใหญ” ขึ้นใหม
ซึ่งถือเปนการพัฒนาระบบงานซอมบํารุงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ
ขอรองเรียนดานมลพิษทางอากาศ
(เปาหมาย = 0 เรื่อง)

2561

1 เรื่อง
2560

0 เรื่อง

ไดรับการรับรอง

ISO
14001
อยางตอเนื่อง

คุณภาพอากาศที่ตรวจวัดโดย
Third Party อยูในคามาตรฐาน

100 %
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รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 2561

ควบคุมการปลอย

Fugitive VOCs ทุกจุดตรวจวัด
ไมเกิน

200 ppm
(เขมงวดกวากฎหมาย
ซึ่งกําหนดไมเกิน 500 ppm)

ไดรับการรับรอง

Green Industry
Level 5 อยางตอเนื่อง

การจัดการของเสียและวัสดุที่ไมไดใชแลว
การบริหารจัดการของเสียเปนสิ่งที่บริษัทฯ ใหความสําคัญและดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัดและตอเนื่อง ยึดหลัก
การจัดการของเสียตามหลัก 3Rs คือ การลดปริมาณของเสียโดยการลดการใช (Reduce) การนําของเสียกลับมาใชซํ้า (Reuse)
และการนํากลับมาใชใหม (Recycle) ตามแนวทางปฏิบัติทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอันเนื่อง
มาจากของเสีย และมุงสูเปาหมายใหของเสียจากกระบวนการผลิตไปฝงกลบเปนศูนยอยางตอเนื่อง
ในป 2561 เนือ่ งจากธุรกิจโรงกลัน่ มีการหยุดซอมบํารุงใหญประจําป สงผลทําใหเกิดของเสียในปริมาณทีม่ ากกวาปทผ่ี า นมา
อยางไรก็ตาม ดวยการจัดการตามหลัก 3Rs อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหของเสียที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใชประโยชนได คิดเปน
รอยละ 99 ของปริมาณของเสียทั้งหมด และยังคงบรรลุเปาหมายของเสียที่สงไปฝงกลบเปนศูนย (Zero Waste to Landfill)
ไดอยางตอเนื่อง

Reduce

กลยุทธ
• การบริหารจัดการของเสียตามหลัก 3Rs
• การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

Recycle

Reuse

เปาหมายป 2563
• การกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิต
ดวยวิธีฝงกลบเปนศูนย
• ลดปริมาณของเสียสงออกไปกําจัด
และนําไปเขาสูกระบวนการใชซ้ํา
หรือนํากลับมาใชใหมได
แผนดําเนินการและการดําเนินการป 2561

Zero Waste
to landfill
การจัดการของเสียตามหลัก 3Rs
ของปริมาณของเสียทั้งหมด (รอยละ)

• การจัดการคัดแยกประเภทของเสีย
และการกําจัดของเสียตามหลัก 3Rs
• Zero Waste to Landfill

77%

85%

2558

2559

98%

99%

2560

2561

ผลการดําเนินงานป 2561

รอยละของปริมาณของเสียป 2561
ของเสียอันตราย

30%

ของเสียไมอันตราย

70%
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