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3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 

 

3.3.1 นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัทมีการดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ระบบจัดการตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14000 และมุ่งเน้นการ
บริหารจัดการกระบวนการตามห่วงโซ่คุณค่าเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัททุกขั้นตอน 
พนักงานทุกคน ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน จะต้องคำนึงถึงความสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คณุค่าเพื่อประโยชน์สงูสุด รวมถึงกำหนดมาตรการ
ป้องกันมลภาวะให้กับพนักงานและชุมชน 
 
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตปูนขาวรายใหญข่องประเทศ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ ใน
ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการดำเนินงานท่ีมผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท
ทุกขั้นตอน พนักงานทุกคน ทุกระดับ ทุกหน่วยงานจะต้องคำนึงถึงความสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ 
1.  ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้านสิ่งแวดล้อมของทางราชการอย่างเคร่งครัด ทั้งยังให้ความร่วมมือ

ประสานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อรักษาด้านสิ่งแวดล้อม 
2.  มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นผลจากการ

ดำเนินงานท้ังในปัจจุบันและอนาคต โดยการป้องกัน ควบคุม ปรับปรุง และแก้ไข อย่างต่อเนื่อง 
3.  กำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำเนินการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือปรับปรุง 

พัฒนา และแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ 
4.  มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการลดปริมาณการใช้ การหมุนเวียนใช้ซ้ำ และแปรสภาพ

กลับมาใช้ใหม่ 
5. ติดตามผลด้วยการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดที่

ระบุไว้ 
6.  ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่เหมาะสม ในการช่วยลดผลกระทบและส่งเสริมการจัด

กิจกรรม และสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
7.  สนับสนุนให้มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
8.  มีการสื่อสารให้แก่บุคลากรในองค์กร และสาธารณะทราบตามความเหมาะสม 
 
เพื ่อควบคุมและจัดการด้านสิ ่งแวดล้อม
ตามเส้นทางแห่งความยั ่งยืน บริษัทให้
ความสำคัญกับแนวทางการดำเนินการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงกระบวนการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์เพื่อ
วิเคราะห์ผลกระทบและลดผลกระทบดา้น
สิ ่งแวดล้อมอันเกิดจากกระบวนการให้
เหลือน้อยที่สุด โดยพิจารณาถึงวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ซึ ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของ
บริษัท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปูนขาว ปูนบด 
และปูนไฮเดรต โดยศึกษาข้อมูลเพื ่อให้
ครอบคลุมในการประเม ินวัฎจ ักรของ
ผลิตภัณฑ์ปูนขาวภายใต้กระบวนการผลิต
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สินค้าหลัก ตั้งแต่กระบวนการจัดการด้านวัตถุดิบต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยนำเข้า การขนส่ง การผลิต จนสิ้นสุดชีวิตของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว  
และประเมิน วัฏจักรของวัตถุดิบ ได้แก่ หินปูนเพื่อศึกษาผลกระทบที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถดำเนินการ
จัดการเพื่อครอบคลุมกระบวนการต่างๆ เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 

  

การควบคุมผลกระทบจากระบวนการผลิต  
มีระบบควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO14001 และมีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบจาก
กระบวนการผลติเพื่อวางระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำงานปกติของบริษัทโดยปลูกฝังให้พนักงานมี
ความใส่ใจและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ กระบวนการ รวมถึงการติดตั้งระบบควบคมุจำกัดฝุ่นและก๊าซ การ
ทำความสะอาดบรเิวณโดยรอบโรงงานโดยวิธีการสเปรย์นำ้แทนการกวาด การใช้รถดูดฝุ่นเพื่อลดผลกระทบจากการฟุ้ง
กระจายของฝุ่น การใช้ระบบน้ำหมุนเวียนภายในโรงงานโดยมีกระบวนการบำบัดภายในและนำน้ำที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมา
ใช้ใหมเ่พื่อใช้การล้างวัตถุดิบ รวมถึงมีการดำเนินการตรวจวัดคณุภาพ อากาศ และมลพิษต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลมุตามที่
กฎหมายกำหนด  

 
 
การควบคุมผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ  
มีกระบวนการควบคุมและลดผลกระทบจากกระบวนการผลติได้แก่ การติดตั้งระบบกำจัดฝุ่น ควัน และก๊าซ ในกระบวนการ
ผลิตของเตาเผาปูนขาวทุกเตาซึ่งประกอบด้วย ไซโคลน Setting Chamber Wet Scrubber และ Bag Filter ซึ่งเป็นระบบ
กำจัดฝุ่นและกำจดัก๊าซไอเสยีที่เกดิจากการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการเผาไหม้ เพื่อให้เกดิความมั่นใจไม่ให้เกิด
มลภาวะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต โดยระบบควบคมุมลพิษต่าง ๆ สามารถควบคุมฝุ่นและก๊าซ
ที่เกิดจากกระบวนการทำงานของเตาเผาไม่ให้เกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศ 
ประกอบด้วย 
1) การติดตั้งระบบห้องตกฝุ่นที่ใช้แรงหน่วงของโลก (Setting chambers) ซึ่งทำหน้าที่หลักในการเก็บแยกฝุ่นจาก

กระบวนการผลิตโดยน้ำหนักฝุ่น เพื่อกรองเก็บแยกฝุ่นขนาดใหญ่  
2) เคร่ืองแยกฝุ่นด้วยแรงหนีศูนย์กลาง (Cyclone-Centrifugal Separators) โดยทำหน้าท่ีหลักในการเก็บแยกฝุ่นทีม่ี

ขนาดเล็กลง เพื่อกรองเก็บแยกฝุ่นซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 10 ไมครอน  
3) ระบบจัดฝุ่นด้วยหยดน้ำ (Wet Scrubbers system) จะทำหน้าที่สเปรย์ฉีดละอองน้ำให้ตกกระทบกับละอองฝุ่น

เพื่อดักจับก๊าซไอเสีย โดยวิธีการควบคุมก๊าซด้วยการดูดกลืนก๊าซด้วยของเหลว (Absorption) ประกอบกับการควบคุม
ควบคู่กับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ปูนขาวที่ทำการผลิต ซึ่ งมีคุณสมบัติช่วยในการดักจับก๊าซเพื่อให้ก๊าซ      ไอเสีย
ตกตะกอน ก่อนปล่อยควันซึ่งได้จากกระบวนการผลิตลำเลียงระบายไปจาก Kiln Stack ที่ระยะความสูง 39 เมตรสู่
บรรยากาศ  

4) เครื่องกรองฝุ่น (Bag filters) สำหรับการจำกัดฝุ่นในบริเวณพื้นที่การผลิตทั่วไป เช่น โรงผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ 
และแคลเซียมคาร์บอเนต เป็นต้น 
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นอกจากนี้ ยังมีระบบควบคุมกระบวนการทำงานของเครื่องจักรด้วยระบบ 
PLC และVisualization ที ่สามารถกำหนดค่าพามิ เตอร ์ในการควบคุม
กระบวนการทำงานของเคร ื ่องจ ักรด ้วยเทคโนโลยีข ั ้นส ูงเพื ่อควบคุม
กระบวนการเผาไหม้และการสันดาป (Combustion) ในกระบวนการเตาเผา
ปูนขาว โดยสามารถกำหนดค่าควบคุมปริมาณออกซิเจนและอุณหภูมิให้มี
ปริมาณเพียงพอต่อกระบวนการเผาไหม้โดยระบบจะทำการควบคุมและลด
ปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หลังจากการเผาหินปูนด้วย
อุณหภูมิสูงกว่า 900 องศาเซลเซียส (CaCO3+Heat=CaO+SO2)  
 
การจัดการภายในโรงงานเพ่ือควบคุมผลกระทบ 
o การสร้างระบบปิดใต้ไซโล คลังสินค้า ที่ข้ึนลงสินค้าต่าง ๆ เพื่อควบคุมมิ

ให้เกิดฝุ่นท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
o ดำเนินการปลูกต้นไม้โตเร็ว ซึ ่งปัจจุบันมีแนวต้นไม้ยืนโตซึ่งสามารถ

ป้องกันการลอยตัวของฝุ่นจากบริเวณพื้นที่การผลิตออกไปภายนอกโดย
มีการปลูกแนวไม้กว่าแสนต้นเพื่อปกคลุมพื้นที่โดยรอบ 

o การดำเนินการเทราดคอนกรีต รวมถึงถนนโดยรอบ เพื่อให้สามารถทำ
ความสะอาดโดยง่าย โดยใช้รถดูดฝุ่นและใช้การสเปรย์น้ำ 

o การใช้น้ำเพื ่อทำความสะอาดแทนการทำความสะอาดโดยวิธีการปัด
กวาด เพื่อควบคุมไม่ฝุ่นเกิดการฟุ้งกระจาย การสเปรย์น้ำหรือล้างล้อ
รถบรรทุก 

o การทำความสะอาดเครื่องจักร อาคาร เพื่อป้องกันการสะสมตัวของฝุ่น 
และมีการคอยตรวจตราซ่อมแซมส่วนท่ีมีการชำรุดของเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ 

o การป้องกันความเดือดร้อนรำคาญจากการขนส่ง ในขบวนการขนส่งผลิตภัณฑ์จะใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งให้
มิดชิดเพื่อป้องกันการร่วงหล่น รวมถึงกำหนดน้ำหนักการขนส่งไม่ให้เกินมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด 

o การปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบพื้นที่โรงงานและพื้นที่การผลิต 
o การจัดการพื้นท่ีทำงานอ่ืน ๆ ระบบคลังจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบระบบปิด และการสเปรย์น้ำเพื่อควบคุมฝุ่น 

 

 



 
 

หน้า 92 / 310  
56-1 One Report 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 
 

  บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)                                                                 รายงานประจำปี 2563 

การดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากกระบวนการผลิต 

 
Year  ฝุ่นละออง   คาร์บอน 

มอนอกไซด์ 
 ออกไซด์ของ

ไนโตรเจน  
 ซัลเฟอร์ 

ไดออกไซด์  

 Parameter  Total 
Suspended 

Particular (TSP)  

 Carbon 
monoxide (CO)  

 Oxides of  
Nitrogen (Nox)  

 Sulfur  
Dioxide (SO2)  

(The Average Measurement)  
From the Stack  

ค่าเฉลี่ยผลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง
เตา 

Average 
Result 

Standard 320 690 400 700 
2563-2020 74 216 158 7 
2562-2019 142 216 170 1 
2561-2018 106 291 201 43 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน 

สถานีตรวจวัด รายการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน #1/2563 #2/2563 #1/2562 #2/2562 #1/2561 #2/2561 
(22-

24/6/2563) 
(7-

10/10/2563) 
(15-

19/7/2562) 
(11-

14/11/2562) 
(11-

12/06/2561) 
(26-

27/11/2561) 

1. บริเวณซ่อมบำรุง Benzene  10 ppm <0.01 <0.03 <0.001 <0.01 0.030 <0.001 

Iron Oxide 
Fume  

10 mg/m
3
 <0.002 0.023 <0.001 <0.01 0.012 0.002 

2. โรงผลิตแคลเซียม  Respirable 
Dust  

5 mg/m
3
 0.500 2.043 2.087 1.629 0.591 0.560 

3. โรงผลิตแคลเซียม  Total Dust 15 mg/m
3
         

4. โรงผลิต Hydrate  Respirable 
Dust 

5 mg/m
3
 0.800 4.150 1.143 0.800 0.304 0.577 

5. โรงผลิต Hydrate  Total Dust 15 mg/m
3
         

6. บริเวณเตาเผา  Total Dust 15 mg/m
3
 1.545 0.854 1.217 0.308 0.500 0.174 

7. ห้องปฏิบัติการ  Hydrochloric 
acid  

7 mg/m
3
 0.050 0.020 0.085 <0.02 3.832 2.638 

8. โรงผลิตปูนบด Total Dust 15 mg/m
3
 1.350 8.364 0.835 0.727 0.690 2.160 

 

การจัดการน้ำ 
คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบการใช้นำ้หมุนเวียนภายในโรงงาน  
ในกิจกรรมการดำเนินการของบริษัท มีการใช้น้ำสำหรับกระบวนการผลิต ได้แก่ การฉีดน้ำล้างหินก่อนส่งเข้ากระบวนการเผา
ในเตา ซึ่งระบบการใช้น้ำจะมีบ่อน้ำและติดตั้งระบบท่อเพื่อนำน้ำที่ผ่านการใช้แล้วเพื่อให้การไหลเวียนกลับไปยังบ่อพักนำ้ที่
ใช้แล้ว เกิดการตกตะกอนในบ่อพัก แล้วนำน้ำหลังจากผ่านกระบวนการตกตะกอนหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ส่วนกากตะกอน
ในบ่อน้ำ ซึ ่งจะมีทั ้งเศษดินโคลนจากกระบวนการล้างหินวัตถุดิบผสมกับเศษฝุ่นปูนที่ได้มาจากกระบวนการผลิต  จะ
ดำเนินการขุดลอกตักออกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ปรับพื้นที่ของโรงงาน บริจาคให้วัด โรงเรียน ชาวบ้าน ใช้ถมที่  เป็น
ต้น 

ผลตรวจวัดน้ำ (Water recycle system) ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 บริษัทมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้แล้วดังนี้ 

รายการตรวจวดั วิธีวิเคราะห ์ ค่ามาตรฐาน 2563 2562 2561 
(7-10/10/2563) (11-14/11/2562) (11-12/06/2561) 

pH* pH Meter 5.5-9 12.300 11.900 7.300 
Suspended Solids Dried at 103-105 °C 50 mg/l 31.000 24.000 <2 
Total Dissolved 

Solids 
Dried at 103-105 °C 3000 mg/l 1550.000 200.000 520.000 

BOD5 Azide Modification 20 mg/l <2 <2 <2 
COD Closed Reflux 120 mg/l 9.000 6.000 12.000 

Oil & Grease Partition & 
Gravimetric 

5 mg/l <5 <5 <5 
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(*) ผลตรวจที่แสดงตามรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งใน รายงานผลตรวจคุณภาพน้ำ โดยเป็นรายงานของสาขาช่องสาริกาที่ได้ใช้

เสนอในรายงานประจำปีแต่ละปี  โดยทุกโรงงานจะมีการดำเนินการตรวจวัดโดยมีค่าผลที่ได้จากการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์
เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ยกเว้นค่า pH โดยค่าความเป็นกรดด่าง (pH),  มีค่ามาตรฐานอยู่ระหว่าง 5.5 – 9.0  

      

     คุณสมบัติของน้ำท่ีผ่านการใช้ในระบบของบริษัทจากการตรวจสภาพได้ค่า pH อยู่ระหว่าง 11-13 ซึ่งเป็นคุณสมบัติความ
เป็นด่างสูง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ปูนขาวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักในกระบวนการที่มีการใช้น้ำ โดยน้ำที่ผ่านในกระบวนการจะ
มีคุณสมบัติความเป็นด่างสูงเมือ่มีการใช้น้ำซึ่งเป็นระบบหมุนเวียนภายในกระบวนการผลิตคุณภาพน้ำที่ตรวจวัดได้จงึมีค่า
ความเป็นด่างสูง แต่เนื่องจากระบบน้ำทิ้งภายในโรงงานเป็นระบบการใช้น้ำหมุนเวียนภายในไม่มีการระบายออกสู่
สาธารณะ จึงไม่ส่งผลกระทบภายนอก 

  
การจัดควบคุมผลกระทบด้านเสยีงจากกระบวนการผลิต  
ในกระบวนการผลิต จะมีจุดที่ก่อให้เกิดเสียง ได้แก่ ระบบการทำงานของพัดลมขนาดใหญ่ (Blower System) ซึ่งเป็นระบบที่
ติดตั้งอยู่ในอาคารผนังคอนกรีตระบบปิด และในระบบที่ก่อให้เกิดเสียงอื่น ๆ จะไม่ใช่เครื่องจักรกลหนัก รวมถึงอุปกรณ์การ
ควบคุมในกระบวนการมีการติดตั้งอุปกรณ์ในการควบคุมเพื่อลดผลกระทบมลภาวะด้านเสียงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ควบคุมมลภาวะด้านเสียง 

 
 

บริเวณท่ีตรวจวัด 1/2063 (22-24/06/2563) 1/2562 (15-19/07/2562) 2561 (11-12/06/2561) 
มาตรฐาน(Leq. 8 

hrs.:  
dBA = 85) 

มาตรฐาน(Lmax:  
dBA = 140) 

มาตรฐาน(Leq. 8 
hrs.:  

dBA = 85) 

มาตรฐาน(Lmax:  
dBA = 140) 

มาตรฐาน(Leq. 8 
hrs. :  

dBA = 85) 

มาตรฐาน(Lmax :  
dBA = 140) 

สายพานลำเลียงคัดปูนก้อนเตาที่ 1 83.6 99.8 84.6 97.2 90.5 102.7 
สายพานลำเลียงคัดปูนก้อนเตาที่ 2       
สายพานลำเลียงคัดปูนก้อนเตาที่ 3 82.3 100.1 82.6 98.4 87.0 103.0 
สายพานลำเลียงคัดปูนก้อนเตาที่ 4       
สายพานลำเลียงคัดปูนก้อนเตาที่ 5 74.0 91.6 90.2 93.2 84.0 101.5 
สายพานลำเลียงคัดปูนก้อนเตาที่ 6 91.2 104.5 87.1 99.9 90.1 102.7 
บรรจุปูนโรงผลิตท่ี 1 84.4 108.2 84.8 92.3 85.4 95.2 
บรรจุแป้งโรงผลิตท่ี 2 83.9 94.8 85.8 99.4 90.7 100.6 
ควบคุมเป่าปูนโรงบด RM-3 74.2 91.7 67.9 81.9 71.8 94.8 
ควบคุมเป่าปูนโรงบด RM-4   66.4 94.2 77.6 102.1 
ห้องควบคุมโรงบด   57.1 77.9 60.8 86.0 
Average 81.9 98.7 78.5 92.7 82.0 98.7 
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การจัดการควบคุมผลกระทบด้านอุณหภูมิและความร้อนจากกระบวนการผลิต  
ความร้อนในกระบวนการผลิตตามวิธีการเผาจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี ่ยวกับความร้อนแต่อย่างใด
เนื่องจากระบบเตาเป็นระบบปิดและมีฉนวนอิฐสำหรับป้องกันความร้อนไม่ให้เกิดการรั่วไหลออกจากเตา และการควบคุมใน
จุดที่อาจส่งผลกระทบโดยมีการตรวจวัดค่าอุณหภูมิความร้อนในบริเวณที่อาจส่งผลกระทบ  
 

บริเวณทีต่รวจวดั 1/2020 (22-24 June 2020) 1/2562 (15-19/07/2562) 2561 (11-12/06/2561) 

ค่ามาตรฐาน (34°C) ค่ามาตรฐาน (34°C) ค่ามาตรฐาน (34°C) 
1. สายพานลำเลียงคัดปูนก้อนเตาที่  2 29.6 27.5 28.8 
2. สายพานลำเลียงคัดปูนก้อนเตาที่  5 29.4 29.1 30.2 
3. ซ่อมบำรุง 29.9 29.7 29.8 

Average 29.6 28.8 29.6 

 
 

การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ 
การจัดการควบคุมผลกระทบด้านสารพิษ  
สำหรับกรรมวิธีการผลิตปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งเปน็กระบวนการทีไ่ม่ปรากฏสารพิษและกระบวนการผลติทุก
ขั้นตอนไม่มีการใช้ส่วนประกอบเคมีอื่น ๆ ซึ่งเป็นสารพิษ 

 
การจัดการทำลายของเสียและสิ่งปฏิกูล   
ในกระบวนการผลิตปูนขาว จะมีเศษซากหรือสิ่งปฏิกูล ฝุ่นและเถ้าจากการผลิต บางส่วนท่ีสามารถคัดแยกเพื่อการจำหน่ายก็
จะทำการจำหน่าย และบางส่วนจะทำการขนออกไปเพื่อใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่โรงงานหรือตามที่ชุมชนร้องขอ เช่น ใช้ใน
การปรับถมพื้นท่ีตามจุดที่ชุมชนและชาวบ้านร้องขอ โดยมีการขออนุญาตการขนสิ่งปฏิกูลออกนอกโรงงานจากหน่วยราชการ 
การขนสิ่งปฏิกูลให้กับชาวบ้านที่ร้องขอเฉพาะในจุดที่ไม่ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนกับพื้นที่ใกล้เคี ยงโดยมีวิธีการฝั่งกลบ
อย่างถูกวิธีและนำสิ่งปฏิกูลไปถมในจุดที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น  

 

 
 

การจัดการด้านพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
บริษัทกำหนดนโยบายเพื่อประกาศใช้เป็นแนวทางเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเข้า
มามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากรในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่หนึ่ง
ในการปฏิบัติงาน ดังนี ้  
1. บริษัทจะดำเนินการจัดการพลังงานและทรัพยากรอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของ

การดำเนินงานขององค์กร และถือว่าการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ 
และเจ้าหน้าท่ีทุกคนที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติดังกล่าว 

2. บริษัทจะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรอย่างเหมาะสมกับลักษณะ และปริมาณพลังงานที่ใช้ของแต่ละ
หน่วยงาน  

3. บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานและทรัพยากร 
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4. บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานท่ีดี 

 
โดยบริษัทจะให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมี
ส่วนร่วม เพื่อสามารถดำเนินการด้านการจัดการพลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
พลังงาน 

 บริษัทมีการใช้พลังงานหลัก ๆ อยู่ 3 ประเภท ดังนี้ 
1. ถ่านหิน สำหรับกระบวนการผลิตสินค้าปูน

ขาว  บริษัทมีการบริหารจัดการเพื ่อควบคุม
ปริมาณการใช้เชื ้อเพลิงประเภทถ่านหินเพื ่อให้
สามารถใช้เชื้อเพลิงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับกระบวนการทำงาน
ของเครื่องจักรในการผลิตสินค้า และสำนักงานในแต่ละสถาน
ประกอบการ และจะมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบโซล่า
ฟาร์มแล้ว ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด แล้วเสร็จในปี 2563 
 
โดยบริษัทมีการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระบบไฟฟ้าที่ใช้กับ
กระบวนการผลิตและระบบไฟฟ้าที่เกี ่ยวข้อง จากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยโครงการแรกติดตั้งที่โรงงานสาขาช่องสาริกา  ทำให้สามารถลด
การใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 1,696,159 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง  
  
และปี 2020 บริษัทใช้พลังงานไฟฟ้าที่สาขาช่องสาริการวม  16,849,679 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง สามารถประหยัดค่าไฟฟ้า
ลงได้ จำนวน 6,123,962 บาท หรือ ร้อยละ 9.87 เมื่อเทียบกับปีก่อน   
 

3. น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับกระบวนการขนส่งสินค้า และรถสนับสนุนการผลิต 
 
 
ทรัพยากรอื่นๆ  
1. หินปูน สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตปูนขาว โดยบริษัทมีการบริหารจัดการในการใช้หินปูนเพ่ือลดปริมาณสูญเสียใน

กระบวนการให้มากที ่สุด โดยมีการบริหารจัดการคัดแยกหิน Undersize ในขนาดที ่สามารถนำกลับมาใช้ใน
กระบวนการผลิตเพื่อผลิตสินค้า เพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

2. หินแคลไซด์ สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต 
3. น้ำ สำหรับกระบวนการผลิตและสาธารณูปโภค ภายในโรงงาน โดยใช้แหล่งน้ำบาดาล และมีการบริหารจัดการเพื่อ

ใช้ระบบหมุนเวียน เพื่อบริหารจัดการใช้ทรัพยากรจากแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ดัชนีชี้วัดการดำเนินการด้านการจัดการพลังงาน 
โดยกำหนดตัวชี ้วัดสำหรับการจัดการด้านพลังงานหลัก 
ได้แก่ ค่าเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา รวมทั้งไฟฟ้า หารด้วย 
ผลิตภัณฑ์ที่ขาย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่ม
บริษัท ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่าง
ต่อเนื่อง เชื้อเพลิงที่ใช้ในเตามีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน
โดยรวมประมาณ 80% แหล่งพลังงานอื่น ๆ ทั้งหมด (โรง
ผลิตและสำนักงาน) ก็จะถูกนำมาคิดด้วย ตัวบ่งชี้ต่าง ๆ 
เหล่านี้ แสดงถึงความเข้มของพลังงานที่สัมพันธ์กับปริมาณ
ของสินค้าท้ังหมดที่เราขาย 

 
การจัดการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมเคมีขั้นพ้ืนฐานและถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่
สำคัญของประเทศ เป็นฐานการผลิตวัตถุดิบที่สำคัญป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมสำคัญอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก เคมี 
น้ำตาล กระดาษ ก่อสร้าง เหมืองแร่  พลังงาน อาหารและการเกษตร เป็นต้น   

ธุรกิจของบริษัทจะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการใช้ความร้อนและการเผาไหม้เช้ือเพลิงในกระบวนการผลิต ส่งผลให้มีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ โดยกิจกรรมการหลักที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ การผลิตปูนขาว 

ปูนขาวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนำหินปูนที่เป็นหินตะกอน ซึ่งมีส่วนประกอบ
ส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) อาจเป็นในรูปของแคลเซียม
คาร์บอเนตที่เป็นแร่แคลไซต์ ซึ่งในกระบวนการอุตสาหกรรมมีชื่อทางเคมีคือ 
แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) มาผ่านกระบวนการเผาในเตาเผาด้วยความ
ร้อนสูงที่อุณหภูมิ 900-1100 องศาเซลเซียส โดยแคลเซียมคาร์บอเนตจะ
เปลี่ยนเป็นแคลเซียมออกไซด์ (CaO) จากการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งต้อง
อาศัยความร้อนสูง (Calcination) จนได้ปูนสุก หรือควิกไลม์ (Quicklime)  
ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ในรูปก้อน หรือนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องใน
กระบวนการบดย่อยจนเป็นผง ได ้เป ็นผล ิตภัณฑ์ป ูนบด (Quicklime 
powder) ซึ่งสามารถจำหน่ายโดยบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์หรือจัดจำหน่ายโดย
ขนส่งในรูปรถเบาท์ หรือนำผลิตภัณฑ์ปูนเกล็ดไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องโดยนำไปผ่านกระบวนการในโรงไฮเดรต โดย
ผสมน้ำ โดยปูนเกล็ดจะทำปฏิกิริยาคายความร้อนเมื ่อมีการรวมตัวกันกับน้ำ (Slaking) และเปลี่ยนเป็นปูนไฮเดรต 
(Hydration) ซึ่งมสีภาพเป็นผงแห้งหรือเป็นสารประกอบซึ่งมีชื่อทางเคมีว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์ [Ca (OH)2]  โดยผ่านการ
คัดขนาดตามที่ต้องการ 

เมื่อเวลาผ่านไป  น้ำที่รวมตัวอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เกิดปฏิกริยาไฮเดรดช่ันแล้วจะเกิดการระเหย และเมื่อปูนเกิดการรวมและดูด
ซับกับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งอยู่ในอากาศหรือในสภาพแวดล้อมจนเกิดการสะสมและตกตะกอนแปรสภาพไปเป็นหินปูน 
(แคลเซียมคาร์บอเนต) โดยหมุนเวียนเป็นวงจรตามวัฏจักรหินปูนซึ่งถือเป็นวัตถุดิบหลักซึ่งใช้ในกระบวนการผลิตปูนขาว  

 

วัฏจักรของปูนขาว 
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โดยบริษัทสุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการคิดค้นและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ๆมาช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันจากกระบวนการผลิต และยังคงคุณภาพของสินค้าให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้า
ต้องการ ประกอบกับผลิตภัณฑ์ปูนขาวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทผลิตจากสารธรรมชาติถือว่ามีคุณสมบัติที่ช่วยลดผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมในด้านอื่น ๆ ได้ กล่าวคือ ปูนขาวมีคุณสมบัติความเป็นด่างสูงและมีต้นทุนต่ำกว่าสารชนิดอื่น, โรงงานอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ได้แก่ การประปา, บ่อบำบัดน้ำเสีย โรงไฟฟ้าพลังงาน และบ่อกำจัดขยะ จะนำปูนขาวไปใช้ในกระบวนการบำบัดเพื่อลด
มลพิษทางอากาศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, กลุ่มเกษตรกร จะนำปูนขาวใช้ปรับสภาพความเป็นกรดด่างในดิน, โครงการฝนหลวง 
ใช้เป็นสารเพื่อดักจับความชื้นในอากาศเพื่อทำฝนหลวงและนำไปใช้บำบัดเพื่อลดภาวะและผลกระทบของการเกิดฝนกรด  เป็นต้น  

 

ในปี 2563 บริษัทกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยมีกระบวนการจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยลดความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและจากภัยธรรมชาติ ดังนี้ 

• ส่งเสริมพัฒนาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในการออกแบบเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่สามารถลด
มลพิษได้รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด 

• ค้นหาวิธีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, ลดปริมาณของเสียและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 

• ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด , ลดอัตราการใช้เชื้อเพลิงหรือเลือกใช้พลังงานทางเลือกที่ช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

• จัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานและวิธีการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับได้กำหนดไว้
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมลูในการพัฒนาเพื่อหาแนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

• คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนขาวอย่างต่อเนื ่องในกลุ่มลูกค้าที่นำผลิตภัณฑ์ปูนขาวไปใช้เพื ่อลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมให้เกิดการใช้ในวงกว้างอันจะเป็นการส่งเสริมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ 

• ส่งเสริมมาตรการต่าง ๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ , การจัดการของ
เสียด้วยวิธีการที่ถูกต้อง, การรณรงค์เพื่อเลือกใช้วัสดุหรือเครื่องมือ เครื่องใช้ในธุรกิจโดยเลือกผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

• แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำกับดูแลให้มีการดำเนินการและขับเคลื่อนในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุน
ให้ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทได้มีส่วนร่วม 

 

การระบุปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลรวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของท้ัง
องค์กร โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้า (ถ้ามี) 
 

ในปลายปี 2563 บริษัทฯ ได้เริ่มศึกษาเพื่อวางแนวทางในการจัดเก็บเพื่อคำนวนหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรง
และทางอ้อม รวมทั้งผลรวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้งองค์กร โดยกำหนดและมอบหมายให้มีบุคลากรที่รับผิดชอบ
เพื่อดำเนินการสำหรับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดเก็บและการคำนวนอย่างถูกต้อง และเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ต่อข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะได้เปิดเผยในอนาคต บริษัทจะจัดหาและว่าจ้าง ผู้ทวนสอบ/ผู้ที่ให้การรับรองข้อมูลก๊าซ
เรือนกระจก เช่น บริษัทที่ได้รับการรับรองโดยองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เป็นต้น 
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เป้าหมายระยะสั้น – ระยะยาว ในการดำเนินการด้านความยั่งยืน 
การดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2563 

 
ลดการปล่อย CO2 จากการผลิต 0.3% 

การดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2564-2567 
 

ลดการปล่อย CO2 จากการผลิต 0.5% 
การดำเนินการในปี 2563 แผนงานปี 2564-2566 

- การติดตั้งระบบโซล่าฟาร์มขนาด 2 เมกกะวัต 
ที ่ โรงงานหลักสาชาช่องสาร ิกาเพื ่อใช ้ ใน
กระบวนการผล ิตโดยเป ็นระบบพล ังงาน
สะอาด ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
โครงการแล้วเสร็จและเริ ่มผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในกระบวนการผลิต 

- การเปลี่ยนหรือเลือกใช้อุปกรณ์อะไหล่หรือ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงวัสดุต ่าง ๆ ที ่ใช้ภายใน
โรงงานท ี ่ เป ็นผล ิตภ ัณฑ ์ท ี ่ เป ็นม ิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

- การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าโดยประสาน
ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอก โดยดำเนินการควบคู่ทั้งด้านสังคม 
สิ ่งแวดล้อม เพื ่อเป้าหมายด้านความยั ่งยืน
ร่วมกัน 

-   การจัดทำนโยบายลดความเส ี ่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศและจากภัย
ธรรมชาติ โดยตั้งเป้าหมายจัดเก็บปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการ เพื่อ
นำไปว ิ เคราะห ์และบริหารจัดการเพ ื ่อลด
ปริมาณให้เหลือน้อยท่ีสุด 

- การติดตั้งระบบโซล่าฟาร์มสำหรับหน่วยงานผลติที่มีความ
ต้องการใช้งานเพิ่มเติมเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
และค่าไฟฟ้าสำหรับกระบวนการผลิต โดยเป็นระบบ
พลังงานสะอาดซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

- การเปลีย่นหรือเลือกใช้อุปกรณ์อะไหล่หรือผลิตภัณฑ์ 
รวมถึงวัสดุตา่ง ๆ ท่ีใช้ภายในโรงงานท่ีเป็นผลติภณัฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

- การหาแหล่งเชื้อเพลิง หรือพลังงานทดแทนอ่ืนๆ 
- ส่งเสริมพัฒนาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ในการออกแบบเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่
สามารถลดมลพิษได้รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
หรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด 

- ค้นหาวิธีเพื่อลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก, ลดปรมิาณ
ของเสียและส่งเสริมใหม้ีการใช้ทรพัยากรหมุนเวยีน
เพิ่มขึ้น 

- ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด, 
ลดอัตราการใช้เชื้อเพลิงหรือเลือกใช้พลังงานทางเลือกที่
ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

- จัดเก็บข้อมลูการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน
และวิธีการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับได้
กำหนดไว้เพื่อใช้เป็นฐานข้อมลูในการพัฒนาเพื่อหาแนว
ทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

- คิดค้นและพัฒนาผลิตภณัฑ์ปูนขาวอย่างต่อเนื่องในกลุ่ม
ลูกค้าท่ีนำผลิตภัณฑป์ูนขาวไปใช้เพื่อลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดการใช้ในวงกว้างอันจะเป็นการส่งเสริม
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ 

- ส่งเสริมมาตรการต่าง ๆ เพื่อการมสี่วนร่วมในการช่วยลด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การคดัแยกขยะ, การจัดการ
ของเสียด้วยวิธีการที่ถูกต้อง, การรณรงค์เพื่อเลือกใช้วัสดุ
หรือเครื่องมือ เครื่องใช้ในธุรกิจโดยเลือกผลิตภัณฑ์
ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 
เป้าหมายการพัฒนาความยัง่ยืนสากลที่สามารถใช้เป็นกรอบเปา้หมายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือดำเนินการ 

 
 

 


