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ภาพรวมโรงงาน
ขอ้มลูท ัว่ไป

เริม่เดนิ
เครือ่งจักร

: พ.ศ. 2533

ประเภท
สนิคา้

: กระดาษท าลอนลกูฟกู 

พนักงาน : พนักงาน 163 คน

ก าลังการ
ผลติ

: 300 – 400 ตันตอ่วนั
(120,000 ตันตอ่ปี)

วตัถดุบิทีใ่ช้ ้ : เศษกระดาษ 100%



โรงผลติไอน า้
และไฟฟ้า

การเลอืกใช้
วตัถดุบิ

การใช้
พลงังาน

การจดัการน า้
การจดัการ

ของเสยี

น ากระดาษ
ใช้แ้ลว้มา
รไีซเคลิ

แปรรปูเป็น
กระดาษ
บรรจภุณัฑ์

ผลติเป็น
กลอ่งบรรจุ
สนิคา้

รวบรวม
กระดาษใช้ ้

แลว้

สง่มายงั
โรงงาน
กระดาษ

การใช้ก้ระดาษ
รไีซเคลิ 100% 
้ว่ยลดปรมิาณ
กระดาษทีใ่ช้ ้

แลว้

กระบวนการจดัการทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม



กระบวนการผลติกระดาษ

ขัน้ตอนการเตรยีมเยือ่กระดาษ
และคดัแยกเศษวสัด,ุ เศษคลปิและแกว้

วัตถดุบิ กระบวนการคดัแยกและท าความสะอาดเยือ่กระดาษ น ้าเยือ่

กระดาษรไีซเคลิ เครือ่งจักรน าเขา้จากตา่งประเทศและ
มเีทคโนโลยกีารควบคมุอตัโนมัติ
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กระบวนการผลติกระดาษ

ข ัน้ตอนการขึน้รปู
แผน่กระดาษ

ข ัน้ตอนการบบีและซบั
น า้ออกจากแผน่กระดาษเปียก

ข ัน้ตอนการอบแหง้ดว้ยไอน า้

ลกูอบกระดาษ จ านวน 55 ลกู

เครือ่งจักรผลติกระดาษ

มว้นกระดาษส าเร็จรปู

วธิกีาร : น ้าเยือ่จะถกูปลอ่ยลง
มาสูอ่ปุกรณ์ขึน้รปูแผน่กระดาษ
ลกัษณะเป็นตะแกรง

วธิกีาร : ใช้แ้รงทางกลบบีน ้าออก
จากกระดาษ และใช้ผ้า้ซบัน ้า
ออกไป

วธิกีาร : ใช้ไ้อน ้าใชนการอบแหง้แผน่กระดาษ



การเลอืกใช้
วตัถดุบิ

การใช้
พลงังาน

การจดัการน า้
การจดัการ

ของเสยี

เชือ้เพลงิทีใ่ช้

ถา่นหนิซบับทิมูนัิส *

เ้ือ้เพลงิ้วีมวล 
• เศษวัสดจุากกระบวนการ

ผลติ
• เปลอืกไม ้

* ถา่นหนิซบับทิมูนัิส
ควบคมุปรมิาณก ามะถันไมเ่กนิรอ้ยละ 1

กระบวนการจดัการทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

เศษไม ้
ทีเ่หลอืจาก

โรงงานผลติเยือ่กระดาษ

เศษวสัดุ
จากกระบวนการผลติ



ทา่เรอืนครหลวงแมน่ า้ป่าสกั

ไทยเคนฯ กาญจนบรุี

ขนสง่ตรงไปยงัโรงงาน

การควบคมุกระบวนการใชถ้า่นหนิ

ทา่เรอืสชีงั จ.ชลบรุ ีเหมอืงถา่นหนิ

อาคารขนถา่ย
ถา่นหนิลงจากรถ

อาคารเก็บ
ถา่นหนิ

หมอ้
ไอน า้

ลา้งลอ้รถบรรทกุกอ่นออกจากโรงงาน

สายพานล าเลียง



การจดัเก็บถา่นหนิดว้ยระบบปิด

ภาพจากกลอ้งตรวจจับความรอ้น
ใชนอาคารเก็บถา่นหนิ
เพือ่ป้องกนัเพลงิไหม ้



การดกัจบัฝุ่ นดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั

สเปรยน์ า้เพือ่ป้องกนัฝุ่ น
ฟุ้ งกระจาย

สายพาน
ล าเลยีงถา่นหนิ
ระบบปิดมดิชดิ

ระบบสญูญากาศดกัจบัฝุ่ น



โรงผลติไอน า้
และไฟฟ้า

เตรยีมเยือ่จากเศษกระดาษการเลอืกใช้
วตัถดุบิ

การใช้
พลงังาน

การจดัการน า้
การจดัการ

ของเสยี

สง่น า้ใหเ้กษตรกรใชเ้พือ่
การเกษตร

น าน า้กลบัไปใชใ้หมใ่น
กระบวนการผลติ

กระบวนการจดัการทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

ปลอ่ยลงสูแ่มน่ า้แมก่ลอง 

ระบบบ าบดัน า้ท ิง้ บอ่น า้ทีบ่ าบดัแลว้

นโยบาย 

ใชท้รพัยากรน า้อยา่งรูค้ณุคา่ 
ลดการปลอ่ยน า้ท ิง้สูส่ ิง่แวดลอ้ม



• ้มุ้น มนี ้าใช้ใ้ชนการเกษตรใชน้ว่งหนา้แลง้ ้ว่ย
แกไ้ขปัญหาภยัแลง้ของเกษตรกรรอบโรงงาน

• ้มุ้นจะประหยัดน ้ามันใชนการสบูน ้าทัง้หมด 
793,800 บาท/ปี

• ้มุ้นมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการปลกูขา้วโพดใชน้ว่ง
หนา้แลง้ เฉลีย่ 27,000 บาท/ครอบครัว-ปี

ประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากการด าเนนิโครงการ
ระบบบ าบดัน า้เพือ่เกษตรชุมชน

เร ิม่ต ัง้แตปี่ 2009 –ปจัจบุนั

ผลตอ่เกษตรกร



วสัดจุาก

กระบวนการผลติ

ระบบบ าบดัน า้ท ิง้

ขีเ้ถา้

หนว่ยผลติ
พลงังาน

กระบวนการผลติเยือ่

เศษคลปิและแกว้

การเลอืกใช้
วตัถดุบิ

การใช้
พลงังาน

การจดัการน า้
การจดัการ

ของเสยี

กระบวนการจดัการทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

บอ่น า้ทีบ่ าบดัแลว้

น าไปโรงงาน
ปนูซเีมนต์

น าไปเผาเพือ่เป็น
เชือ้เพลงิชวีมวล

จ าหนา่ยเพือ่          
น าไปรไีซเคลิ

- น ากลบัไปใชใ้หม่
- สง่ใหเ้กษตรกร
- ปลอ่ยลงแมน่ า้

น ากลับไปใช้ใ้ชหมทั่ง้หมด ไมม่กีารน าขยะอตุสาหกรรมไปฝังกลบ

Zero Waste to landfill



ระบบบ าบดัฝุ่ นจากหมอ้ไอน า้

เครือ่งดดูฝุ่ นระบบไฟฟ้าสถติย์
ประสทิธภิาพสงู (มากกวา่ 99.5%)

กา๊ซออกจาก
หอ้งเผาไหม ้

กา๊ซสะอาด
ปลอ่ยออกสูธ่รรม้าติ



การจดัการขีเ้ถา้จากกระบวนการผลติ

การก าจดัเถา้กน้เตา

การก าจดัเถา้ลอย

น าไปผลติปนูซเิมนต์

น าไปผลติ
คอนกรตีผสมเสร็จ



พ.ศ.2555 พ.ศ.2557 พ.ศ.2559 พ.ศ.2561 (แผน)

บรษัิทใชหค้วามส าคัญการด าเนนิธรุกจิควบคูก่ารดแูลรักษาสิง่แวดลอ้ม โดยมุง่เนน้การใช้เ้ทคโนโลยทีีน่ าสมัย
เพือ่ใชหเ้ป็นบรษัิทตน้แบบทางดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้มและลดการใช้พ้ลังงาน เพือ่การเตบิโตอยา่งย่ังยนื

ลดพลงังานไอน า้

• เครือ่งเพิม่การถา่ยเทความรอ้น
ใชนลกูอบ

• เครือ่งเป่าลมรอ้นใชนลกูอบ

• ระบบอบแหง้แบบปิด

• ระบบดดูน ้า้ว่งฟอรม์แผน่

• เครือ่งตม้แป้งความเขม้ขน้สงู

• เครือ่งเคลอืบผา้ใชหโ้ปรง่

ลดพลงังานไฟฟ้า

• ตดิตัง้ตวัปรับรอบมอเตอร ์เพือ่
ประหยัดพลงังาน
• ใชบตเียือ่ความเขม้ขน้สงู
• เครือ่งกรอแบง่แบบมรีะบบป่ันไฟ
ป้อนกลบั
• รางดดู้ว่งกดรดีน ้า
• หลอด LED ประหยัดไฟ

ลดการใชน้ า้

• ปรับปรงุน ้าภายใชนขบวนการ มา
ใช้ล้า้งเยือ่ แทนน ้าดบิ

• เก็บน ้าหลอ่เย็น มาใช้ใ้ชหม่

• เปลีย่นระบบเตรยีมเคมใีช้น้ ้า
ภายใชนผลติ ผสมแทนน ้าดบิ

• ตดิเครือ่งกรองแยกน ้าใชน
ขบวนการผลติ เพือ่หมนุเวยีน
กลบัมาใช้ใ้ชหม ่แทนน ้าดบิ
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ลดพลงังานไอน ้า 10% ลดพลงังานไฟฟ้า 20% ลดการใช้น้ ้า 30%

นโยบายลดการใชพ้ลงังานและการใชน้ า้เพือ่ความย ัง่ยนื



คณะกรรมการการมสีว่นรว่มโครงการ
หนว่ยผลติไอน า้และไฟฟ้า (สว่นปรบัปรงุเพิม่เตมิ)

 กรรมการผูแ้ทนภาคราชการ

 กรรมการผูแ้ทนภาคประชาชน

 กรรมการผูแ้ทนภาคโครงการ



ผลตรวจวดัดา้นสิง่แวดลอ้ม

ฝุ่ นละออง 

(mg/Nm3)

กา๊ซซลัเฟอร์

ไดออกไซด ์

(ppm)

กา๊ซ

ออกไซด์

ของ

ไนโตรเจน 

(ppm)

Dust (mg/Nm3) SO2 (ppm) NOx (ppm)

กฎหมายก าหนด 57.50 236.70 162.20

คา่เฉลีย่ทีว่ดัได ้ 1.20 1.30 106.00

คณุภาพอากาศ 

(คณุภาพอากาศ

จากปลอ่ง)

ฝุ่ นละอองรวม 

(mg/m3)

ฝุ่ นละออง

ขนาดเล็กกวา่

 10 ไมครอน

 (mg/m3)

กา๊ซ

ซลัเฟอรไ์ด

ออกไซด ์

(ppm)

กา๊ซ

ออกไซด์

ของ

ไนโตรเจน

 (ppm)

ปรอทในฝุ่ นละออง

 (mg/m3)

Total Dust 

(mg/Nm3)

Dust <10 

micron 

(mg/Nm3)

SO2 (ppm)
NOx 

(ppm)
Meruury (mg/m3)

กฎหมายก าหนด 0.330 0.120 0.300 0.170 ไมม่กีารก าหนด

คา่เฉลีย่ทีว่ดัได ้ 0.104 0.059 0.002 0.010 <0.001

คณุภาพอากาศ

ในบรรยากาศ

ท่ัวไป

ตรวจวดัระดบัเสยีง

เฉลยี (dB(A))

ตรวจวดัระดบั

เสยีงสงูสดุ 

(dB(A))

Leq 24 hr (dB(A))
Lmax 

(dB(A))

กฎหมายก าหนด <70 <115

คา่เฉลีย่ทีว่ดัได ้ 55.7 85.3

เสยีงใน

บรรยากาศท่ัวไป

ภายนอกโรงงาน

อณุหภมู ิ(องศา

เซลเซยีส)

ความเป็น

กรด-ดา่ง

ออกซเิจน

ละลาย 

(mg/L)

บโีอด ี

(mg/L)
ทเีคเอ็น (mg/L)

Temperature (oC) pH DO (mg/L)
BOD 

(mg/L)

Total Kieldaht 

Nitrogen (mg/L)

กฎหมายก าหนด เป็นไปตามธรรมชาติ 5-9 >4.0 <2.0 ไมม่กีารก าหนด

คา่เฉลีย่ทีว่ดัได ้ 26.5 8.1 7.9 <2.0 <1.0

คณุภาพน ้า  

(น ้าในแมน่ ้า)



รบัรางวลั CSR-DIW Continuous Award 2017

จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม

รบัรางวลั อตุสาหกรรมสเีขยีว

จากกระทรวงอตุสาหกรรม

มาตรฐานและรางวลัทีไ่ดร้บั


