
การบริหารจัดการน�้าใช้

กลยุทธ์ เป้าหมายปี 2562
ใช้หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse & Recycle) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้าด้วยการลดการใช้น�้า

น�าน�้ากลับมาใช้ซ�้า การปรับปรุงน�้าทิ้งเพื่อน�ากลับมา

ใช้ใหม่ 

บริหารจัดการน�้าด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย

ใช้น�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อควบคุม

กำรรับน�้ำใหม่ในกระบวนกำรผลิตของ

โรงกลั่นไม่เกิน 56.6 ลูกบำศก์เมตร ต่อ 

พันบำร์เรลเทียบเท่ำหน่วยกำรผลิต 

ลดกำรใช้น�้ำประปำสะสมร้อยละ 15 

เทียบเท่ำปีฐำน 2558

ผลการด�าเนินงานในปี 2562

บริษทัฯ ใช้น�ำ้ประปำจำกกำรประปำนครหลวง 2.47 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
และใช้น�ำ้บำดำลบำงส่วนตำมแผนบรหิำรซึง่เป็นหนึง่ในมำตรกำร
ลดกำรใช้น�้ำประปำช่วงที่เกิดวิกฤตภัยแล้งจ�ำนวน 27,667 
ลูกบำศก์เมตร และใช้แม่น�้ำเจ้ำพระยำเพ่ือส�ำรองใช้ในกรณีซ่อม
บ�ำรุงถังน�้ำมัน ทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิง และซ้อมแผนฉุกเฉิน
ประจ�ำปี จ�ำนวน 195,187 ลูกบำศก์เมตร โดยในปี 2562 บริษัทฯ  
รับน�้ำจำกแหล่งต่ำงๆ รวมทั้งสิ้น 2.69 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
(Disclosure 303-1) คิดเป็น 0.065 ลูกบำศก์เมตรต่อบำร์เรล 
เทยีบเท่ำน�ำ้มนัท่ีผลิตได้ เพิม่ข้ึนจำกปีก่อน 0.0027 ลกูบำศก์เมตร
ต่อบำร์เรลเทียบเทำ่น�้ำมันที่ผลิตได้ เนื่องจำกคุณภำพน�้ำที่ลดลง
จำกกำรใช้น�ำ้บำดำลท�ำให้ปรมิำณน�ำ้โดยรวมเพิม่ขึน้ และจ�ำนวน
ถังน�้ำมันท่ีถูกซ่อมบ�ำรุงเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้ำ ทั้งนี้
บริษัทฯ มีกำรระบำยน�้ำออกไปยังแหล่งน�้ำธรรมชำติ (Surface 
Water) ปริมำณ 1.66 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เมื่อคิดปริมำณน�้ำใช้
ส�ำหรับกระบวนกำรผลติแล้วอยู่ที ่1.03 ล้ำนลกูบำศก์เมตร หรอืคิด
เป็น 24.9 ลูกบำศก์เมตรต่อพันบำร์เรลเทียบเทำ่น�้ำมันที่ผลิตได้

ปัจจบัุนประเดน็สถำนกำรณ์น�ำ้ในประเทศไทยและทัว่โลกยงัคงเกิดขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง ท้ังปัญหำอทุกภยัและปัญหำภยัแล้ง ปัญหำคณุภำพน�ำ้  
ปัญหำควำมไม่เพยีงพอต่อกำรใช้ ตลอดจนปัญหำควำมขดัแย้งจำกกำรใช้ทรพัยำกรน�ำ้ ซึง่กำรบรหิำรจดักำรน�ำ้และสขุำภบิำลได้ถกูตัง้เป็น 
หนึ่งในเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ีย่ังยืนของโลก เป้ำหมำยที่ 6 (SDG 6) เพื่อให้มีน�้ำใช้ประโยชน์และกำรบริหำรจัดกำรน�้ำอย่ำงยั่งยืน
ส�ำหรับทุกคน เช่นเดียวกัน บริษัทฯ ในฐำนะอุตสำหกรรมพลังงำนท่ีมีกำรใช้น�้ำสูง ได้ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญอย่ำงมำกในกำร
บรหิำรจดักำรและเพิม่ประสทิธภิำพกำรใช้น�ำ้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จงึได้ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรลดกำรใช้น�ำ้ และควบคมุกำรใช้น�ำ้ใหม่  
รวมถงึบริหำรจดักำรน�ำ้ด้วยแนวทำง เครือ่งมอื และเทคโนโลยีท่ีทนัสมัย นอกจำกนีบ้รษิทัฯ ยงัได้มีกำรน�ำ Water Stress Index (WSI) 
ทั้งระดับ 25 Watersheds ของประเทศไทย และ WSI ระดับโลก(1) เพื่อใช้ในกำรประเมิน Water Scarcity Footprint ของผลิตภัณฑ์ 
ของบริษัทฯ ซึ่งค่ำ Water Stress จำกพื้นที่แหล่งน�้ำท่ีทำงบริษัทฯ น�ำมำใช้คือน�้ำประปำ ซึ่งถูกน�ำมำพิจำรณำในกำรประเมิน  
โดย WSI ของลุ่มน�้ำเจ้ำพระยำซึ่งคำ่เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 0.339 หรือระดับ Moderate Stress ยิ่งไปกวำ่นั้นบริษัทฯ ได้เริ่มทบทวนเกี่ยวกับ
แนวทำงประเมนิควำมเสีย่งด้ำนน�ำ้ใช้ด้วยเครือ่งมือต่ำงๆ เช่น เริม่ท�ำ Water Scarcity Footprint ตำมแนวทำงของ ISO14046 ส�ำหรับ 
ควำมร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงำนภำยนอกในกำรแก้ไขปัญหำน�้ำใช้ บริษัทฯ ได้ร่วมหำรือและแบ่งปันประสบกำรณ์ผ่ำน  
CoP Knowledge Sharing กับองค์กรภำยนอก เพื่อหำแนวทำงกำรด�ำเนินงำนเชิงรุกในกำรแก้ไขปัญหำและลดกำรใช้ทรัพยำกรน�้ำ 
เพื่อลดผลกระทบต่อกำรใช้น�้ำของประเทศ 

(1) อ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูล WSI ของ Pfister et al. (2009)

อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัฯ ยังคงด�ำเนนิมำตรกำรลดปริมำณกำรใช้น�ำ้
และลดปริมำณน�ำ้ทิง้สูส่ำธำรณะด้วยมำตรกำรเดมิ อย่ำงต่อเนือ่ง 
ในปี 2562 ส่งผลให้ลดปริมำณกำรใช้น�้ำ รวมทั้งส้ิน 1.21  
ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 31.01 ของน�้ำใช้ท้ังหมด  
ด้วยมำตรกำรต่อไปนี้ (Disclosure 303-3)

บำงจำกฯ รับมอบใบรับรองมำตรฐำน Water Footprint ของผลิตภัณฑ์ เป็นโรงกลั่นน�้ำมัน

แรกในประเทศไทย
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ล�าดับ แผนงานปี 2562 ผลการด�าเนินงาน

การลดการใช้น�้า (Water Reduction)

ใช้กระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำประปำด้วยระบบกรองละเอียด
ระดับไมครอน (Micro-filtration System) และระบบรีเวอร์สออสโมซิส 
(Reverse Osmosis System) ควบคู่กับหน่วยเพิ่มคุณภำพน�้ำด้วย
ระบบรเีวอร์สออสโมซสิ (Reverse Osmosis System) และระบบก�ำจดั
ไอออนในน�ำ้ด้วยไฟฟ้ำ (Electro De-Ionization System) เพือ่ปรับปรุง
น�ำ้ดิบเบ้ืองต้นให้มีคุณภำพดขีึน้ก่อนเข้ำระบบผลติน�ำ้ปรำศจำกแร่ธำตุ 
(Demineralization System) ทีห่น่วยพลังโรงงำน (Power Plant) ต่อไป

ลดการใช้น�้า 50,650 ลูกบาศก์เมตร/ปี*
(คิดเป็นร้อยละ 1.30 ของควำมต้องกำรน�้ำทั้งหมด และคิดเป็น 
1,223 ลูกบำศก์เมตรต่อล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำน�้ำมันที่ผลิตได้)

การน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ (Water Reuse)

น�ำน�้ำควบแน่น (Condensate Water) ที่มีคุณภำพดีจำกกระบวนกำร
ผลิตมำใช้แทนน�้ำส�ำหรับหม้อต้มไอน�้ำ 

ลดการใช้น�้า 546,122 ลูกบาศก์เมตร/ปี
(คิดเป็นร้อยละ 14.01 ของควำมต้องกำรน�้ำทั้งหมด และคิดเป็น 
13,183 ลูกบำศก์เมตรต่อล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำน�้ำมันที่ผลิตได้)

น�ำน�ำ้ท่ีผ่ำนกำรไล่ก�ำมะถนัออกแล้ว (Stripped Water) จำกหน่วยก�ำจดั
ก�ำมะถันในน�้ำ (Sour Water Stripping Unit) และน�้ำทิ้งจำกระบบกำร
ไล่ก๊ำซเบำด้วยไอน�ำ้ (Stripping Steam) ของหน่วยกลัน่ที ่3 มำใช้แทน
น�้ำประปำในหน่วยก�ำจัดเกลือจำกน�้ำมันดิบ (Desalter)

ลดการใช้น�้า 87,317 ลูกบาศก์เมตร/ปี
(คิดเป็นร้อยละ 2.24 ของควำมต้องกำรน�้ำทั้งหมด และคิดเป็น 
2,108 ลูกบำศก์เมตรต่อล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำน�้ำมันที่ผลิตได้)

การน�าน�้าผ่านการรีไซเคิลเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ (Water Recycle)

น�ำน�ำ้ควบแน่น (Condensate Water) ท่ีปนเป้ือนเลก็น้อยในหน่วยกล่ัน 
ที ่4 (Plant 4) มำปรับปรุงคณุภำพเพ่ือใช้ซ�ำ้ในระบบผลิตไอน�ำ้ (Boiler 
Feed Water)

ลดการใช้น�้า 353,038 ลูกบาศก์เมตร/ปี
(คิดเป็นร้อยละ 9.05 ของควำมต้องกำรน�้ำทั้งหมด และคิดเป็น 
8,522 ลูกบำศก์เมตรต่อล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำน�้ำมันที่ผลิตได้)

น�ำน�ำ้ทีผ่่ำนกำรบ�ำบดัแล้วจำกหน่วยบ�ำบดัน�ำ้ท้ิง เข้ำมำปรบัปรงุคณุภำพ
เพ่ิมเติม ด้วยระบบกรองละเอียดระดับไมครอน (Micro-filtration 
System) และระบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis System) 
เพื่อน�ำน�้ำไปใช้ในกระบวนกำรหล่อเย็น

ลดการใช้น�้า 172,141 ลูกบาศก์เมตร/ปี
(คิดเป็นร้อยละ 4.41 ของควำมต้องกำรน�้ำทั้งหมด และคิดเป็น 
4,155 ลูกบำศก์เมตรต่อล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำน�้ำมันที่ผลิตได้)

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ

ควบคุมปริมาณการใช้น�้าต่อก�าลังผลิต

(เปำ้หมำยไม่เกิน 56.6 ลูกบำศก์เมตร/ 
พันบำร์เรลเทียบเทำ่น�้ำมันที่ผลิตได้) 

ลกูบำศก์เมตร/

พนับำร์เรล

60.02 

การใช้น�า้ที่ประหยัดได้เทียบเท่าครัวเรือน 

*ข้อมูลกำรใช้น�้ำในเขตกรุงเทพมหำนคร ซึ่งในเขตพระโขนงที่ตั้งโรงกลั่น มีสมำชิก
ครอบครวัละ 1.85 คน/ครัวเรือน ปริมำณน�ำ้ใช้  0.56 ลกูบำศก์เมตร/คน/วนั หรอื 1.04 
ลูกบำศก์เมตร/ครัวเรือน/วัน  (ข้อมูลจำกกำรประปำนครหลวง: 2558)

*เทียบข้อมูลจำกปีฐำน 2558 จำกผลรวมของน�้ำที่น�ำกลับมำใช้ใหม่จำกกำรน�ำน�้ำควบแน่น (Condensate Water) คุณภำพดีมำใช้ซ�้ำที่หม้อต้มไอน�้ำและภำยในหน่วยกลั่นที่ 4 รวมกับ
กำรน�ำน�้ำจำกหน่วยบ�ำบัดน�้ำท้ิงมำปรับปรุงคุณภำพเพิ่มเติมด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส และกำรน�ำน�้ำที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดจำกหน่วยบ�ำบัดน�้ำท้ิงมำปรับปรุงคุณภำพเพ่ิมเติมด้วยระบบ 
รีเวอร์สออสโมซิสไปใช้ที่หอหล่อเย็น 

3,185 
ครัวเรือน*

ร้อยละของการลดการใช้น�า้ประปาใหม่เทียบกับความต้องการใช้น�า้ในปีนั้นๆ (ร้อยละและปริมำณน�้ำที่ลดได้) 

ร้อยละ ความต้องการใช้น�า้

31.98 ลดใช้น�้ำใหม่ได้ 1.19 ล้าน ลูกบาศก์เมตร 3.73 ล้ำนลูกบำศก์เมตร2560

36.97 ลดใช้น�้ำใหม่ได้ 1.33 ล้าน ลูกบาศก์เมตร 3.59 ล้ำนลูกบำศก์เมตร2561

31.01 ลดใช้น�้ำใหม่ได้ 1.21 ล้าน ลูกบาศก์เมตร 3.90 ล้ำนลูกบำศก์เมตร2562
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