
“สร้างจิตสำานึก แห่งความห่วงใย ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
รักษ์โลกที่ดี เริ่มจากภายในองค์กร กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
ได้ริเริ่มโครงการ “ดัชมิลล์ รักษ์โลก” เพื่อรณรงค์

กระตุ้นปลูกจิตสำานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ
พนักงานทุกระดับภายในองค์กร”

รายงานการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มบรษัิทดัชมิลล์ ปี 2564



	 กลุ่มบริษัทดัชมิลล์มีนโยบายท่ีจะดำาเนินธุรกิจโดยให้ความสำาคัญและยึดม่ันในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม	

ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบต่าง	ๆ	ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และประกอบกิจกรรมต่าง	ๆ	โดยยึดหลัก	4Rs	คือ	4Rs	คือ	

Rethink, Reduce, Reuse, RecycleRethink, Reduce, Reuse, Recycle  ซึ่งจะเห็นว่า	มุ่งเน้นการสร้างจิตสำานึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม	

เร่ิมต้นต้ังแต่กิจกรรมต่าง	ๆ	ภายในองค์กร	 อีกท้ังยังมีการสร้างโครงการ	“Dutch Mill Save World”“Dutch Mill Save World”	 ข้ึน	

เพื่อเป็นการรณรงค์	 กระตุ้นให้พนักงานภายในองค์กรมีจิตสำานึกท่ีจะเห็นคุณค่าของส่ิงแวดล้อมต่าง	 ๆ	 ท้ังระบบ	

ตั้งแต่ต้นน้ำาจนถึงปลายน้ำา	

ผลการดำาเนินงานปี 2564

	 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปสู่ชั้นบรรยากาศและการจัดการของเสียอย่างถูกวิธีถือเป็นกุญแจ

สำาคัญทั้งในเรื่องของการลดต้นทุนทางการผลิต	และยังช่วยลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย	ในฐานะที่

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ถือเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มระดับประเทศ	 เราตระหนักถึงความสำาคัญของการ

รีไซเคิลทรัพยากรต่าง	 ๆ	 อย่างจริงจ ัง	 เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ยั่งยืนและสามารถสร้างระบบหมุนเวียนด้าน

สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

	 ในปี	 2564	 นี้	 ทางกลุ่มบริษัทดัชมิลล์ได้ดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในหลายโครงการด้วยกัน	 โดยมี	

รายละเอียดตามรายโรงงานดังต่อไปนี้



• โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนด้วยโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์	(Solar	Cell	Rooftop)	พลังงานแสงอาทิตย์	(Solar	Cell	Rooftop)	

ณ	บริเวณโรงงานอาหารณ	บริเวณโรงงานอาหาร 

	 สามารถดำาเนินการติดตั้งแล้วเสร็จและเร่ิมใช้

งานแล้ว	 1	 จุด	 ขนาด	 24.3	 kWDC	 สามารถลด

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้	 13.06	

TON	CO
2

• โครงการติดตั้ง	 Paddle	wheel	พลังงานโครงการติดตั้ง	 Paddle	wheel	พลังงาน

แสงอาทิตย์	แสงอาทิตย์	

	 เพื่อเติมอากาศในระบบบำาบัดน้ำาเสีย	 ดำาเนิน

การติดตั้งแล้วเสร็จ	 และเริ่มใช้งานได้จริงเรียบร้อย

แล้ว	 สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในปี	2564	ไปได้ทั้งสิ้น	0.16	TON	CO
2

•	 โครงการลดใช้ ไฟฟ้าระบบบำาบัด	C	•	 โครงการลดใช้ ไฟฟ้าระบบบำาบัด	C	

	 เป็นโครงการควบคุมการใช้ ไฟฟ้าเคร่ือง

เติมอากาศในระบบบำาบัดน้ำาเสีย	 โดยใช้การควบคุม

ค่า	 DO	 ซึ่งสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกไปได้ทั้งสิ้น	17.21	TON	CO
2

มาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า 5 โครงการ

โรงงาน Dutch Mill (DMC)โรงงาน Dutch Mill (DMC)
ทัท้้ังหมด 9 โครงการงหมด 9 โครงการ



•	 โครงการลดใช้ ไฟฟ้า	Vaporizer	ที่	LPG	•	 โครงการลดใช้ ไฟฟ้า	Vaporizer	ที่	LPG	

Station Station 

	 โดยใช้การเปล่ียนเวลาเปิดเครื่อง	 Vaporizer	

ไว้	2	ตัวตลอดเวลา	เปลี่ยนเป็นเลือกเปิดใช้งานตาม

ความต้องการใช้งานจริง	 สามารถลดปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้	9.98	TON	CO
2

• โครงการลดใช้ไฟฟ้าตู้น้ำาดื่ม	แผนก	โครงการลดใช้ไฟฟ้าตู้น้ำาดื่ม	แผนก	

Engineer ServiceEngineer Service 

	 ด้วยการติดต้ัง	 Timer	 ตู้น้ำาดื่มร้อน	 และเย็น		

โดยปกติจะเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลา	 เปลี่ยนเป็นตั้งเวลา

เปิด-ปิด	 ตามช่วงเวลาที่มีการใช้งานสามารถลด

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	 และสามารถลดปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกไป	0.14	TON	CO
2
	ตลอด

ทั้งปี	2564



มาตรการอนุรักษ์พลังงานน้ำา 3 โครงการ

•	 โครงการลดการใช้น้ำา	 PRP	 ณ	 อาคาร•	 โครงการลดการใช้น้ำา	 PRP	 ณ	 อาคาร

ผลิต	4	และอาคารผลิต	5ผลิต	4	และอาคารผลิต	5 

	 เนื่องจากในกระบวนการผลิตจะมีการ	 Past	

นมจากเครื่อง	Stork	จะเป็นการ	Past	แบบ	Batch	

by	 Batch	 ซึ่งทำาให้การทิ้งน้ำาในช่วง	 นมไล่น้ำามี

การทิ้งน้ำาในช่วงขั้นตอนนี้	 ประมาณ	 2,000	 ลิตร	

(Volume	 ของเครื่อง)	 ทั้งนี้จึงมีการดำาเนินการ

ลดปริมาณการทิ้งน้ำาจากเครื่อง	 Past	 Stork	 ดัง

กล่าวโดยการทำาการ	 Past	 นมต่อเนื่อง	 โดยการใช้

นม	Batch	2	เพื่อไล่นม	Batch	1	เข้าถัง	จะทำาให้

ลดการทิ้งน้ำาไปได้	 1	 ครั้ง	 ซึ่งสามารถดำาเนินการได้	

และสามารถลดปริมาณการทิ้งน้ำารวมสะสมคิดเป็น

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง	 2	 อาคาร	

รวมทั้งสิ้น	1.82	TON	CO
2

•	 โครงการอนุรักษ์น้ำา	–	เพิ่มปริมาณการนำา•	 โครงการอนุรักษ์น้ำา	–	เพิ่มปริมาณการนำา

น้ำากลับมาใช้ ใหม่	(น้ำา	Recycle)	น้ำากลับมาใช้ ใหม่	(น้ำา	Recycle)	

	 ด้วยการจัดการรอบการทำาความสะอาด

(Cleaning)	ให้เหมาะสม	พร้อมเพิ่มเวลาผลิตน้ำา	

และเพิ่มขนาดถังพักน้ำา	Recycle	จาก	6	TON	เป็น	

20	 TON	 ทั้งนี้ ได้ดำาเนินการติดตั้งแล้วเสร็จและ

เริ่มเก็บผลประหยัดสะสมทั้งสิ้น	 2,654,588	 บาท	

หรือสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	

75.91	TON	CO
2



มาตรการลดการใช้เชื้อเพลิง 1 โครงการ

•	 โครงการลดปริมาณการใช้	Biogas	•	 โครงการลดปริมาณการใช้	Biogas	

  ด้วยการผันน้ำาเข้าระบบบำาบัดแบบ	 Anaer-

obic	 (Biogas)	 ให้มากขึ้น	 (ปริมาณไม่เกินความ

สามารถที่ระบบรับได้)	 เพิ่ม	 COD	 Loading	 ทำาให้

ปริมาณ	Biogas	 เพิ่มขึ้น	ซึ่ง	Biogas	นำาไปใช้กับ	

Boiler	100%	โดยผลิตเป็นไอน้ำา	ทั้งนี้ ในปี	2564	

สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

โครงการนี้ ไปได้ทั้งสิ้น	538.08	TON	CO
2

	 จากโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของทาง	

	 โรงงาน	Dutch	Mill	(DMC	MFG)	ทั้งหมด	7	โครงการนี้	ทำาให้ในปี	2564	สามารถช่วยลดปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้ถึง	655.37	TON	CO
2
	หรือเทียบเท่ากับปลูกต้นไม้ไป	65,500	ต้นด้วยกัน	

ทั้งนี้ ในการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของทางโรงงาน	 Dutch	 Mill	 (DMC	MFG)	 ยังคงมีการดำาเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง	และมีการคิดและพัฒนาการดำาเนินการด้านอื่น	ๆ	เพิ่มเติม	เพื่อที่จะสามารถสร้างผลการดำาเนิน

งานด้านสิ่งแวดล้อมในปี	2564	ได้ต่อไป



โรงงาน Dairy Plus (DPC)โรงงาน Dairy Plus (DPC)
ทัท้้ังหมด 14 โครงการงหมด 14 โครงการ

มาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า 5 โครงการ

•	 โครงการลดการไฟฟ้าโรงสูบน้ำาจากแม่น้ำา	 ใช้•	 โครงการลดการไฟฟ้าโรงสูบน้ำาจากแม่น้ำา	 ใช้

ไฟฟ้าช่วง	Off	Peakไฟฟ้าช่วง	Off	Peak  

	 โดยใช้วิธีจัดการแผนเดินเครื่องปั๊มน้ำาที่โรง

สูบน้ำาแม่น้ำา	ให้เดินเครื่องในช่วงเวลา	22:00	-	9:00	น.	

ซ่ึงทำาให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าไป

ได้ถึง	103,801	บาทต่อปี

•	 โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าใน	Line•	 โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าใน	Line 

	 โดยการตั้งเวลา	Screen	Saver	ที่	Control	

Panel	ของเครื่องจักรใน	DE	Line	ให้เป็น	5	นาที	

ในแผนก	UHT	DE1	 และ	 UHT	DE	 2	 รวมเป็น	

2	โครงการ	สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกจากโครงการนี้ ไปได้ทั้งสิ้น	3.77	TON	CO
2

•	 ติดตั้ง	 Limit	 Switch	 และ	 Timer	 ประตู•	 ติดตั้ง	 Limit	 Switch	 และ	 Timer	 ประตู

ห้องเติมสารเคมีห้องเติมสารเคมี 

	 เพื่อใช้ในการควบคุมเครื่องดูดสารเคมี	 จาก

เดิมเครื่องจะทำางานตลอดเวลา	 ปรับใหม่ให้ทำางาน

อัตโนมัติหลังมีการเปิดปิดประตู	 เพื่อลดเวลาใช้

เครื่อง	 ทำาให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ไปได้	2.87	TON	CO
2

•	 ลดพลังงานไฟฟ้าบ่อบำาบัด	 จุดเวลาหยุด•	 ลดพลังงานไฟฟ้าบ่อบำาบัด	 จุดเวลาหยุด

เครื่องเติมอากาศ	เครื่องเติมอากาศ	

	 โดยการจัดรอบเดินเครื่องเติมอากาศบ่อ

บำาบัดน้ำาเสีย	 C2	 และ	 C3	 ใหม่	 จากเดิมที่ทำางาน

ตลอด	 24	 ชั่วโมงต่อวัน	 ลดเหลือประมาณ	 12	

ชั่วโมงต่อวัน	 ทำาให้สามารถลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกไปได้ทั้งสิ้น	167.67	TON	CO
2



มาตรการอนุรักษ์พลังงานน้ำา 8 โครงการ

•	 โครงการลดการใช้น้ ำาในการล้าง	 Resin	•	 โครงการลดการใช้น้ ำาในการล้าง	 Resin	

(Step	Back	Wash	และ	Rinse)	(Step	Back	Wash	และ	Rinse)	

	 โดยการปรับมาตรฐานปริมาณการใช้น้ำาใน

การล้าง	Resin	ในขั้นตอน	CIP	Station	A,C	ซึ่ง

สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

โครงการนี้ ไปได้ถึง	5.64	TON	CO
2

   

•	 โครงการลดปริมาณการถ่ายน้ำา	Boiler	•	 โครงการลดปริมาณการถ่ายน้ำา	Boiler	

	 ใช้วิธีการปรับรอบการถ่ายน้ ำาใน		Boiler	

เพื่อลดค่าสารละลายในน้ำา	จากเดิมถ่ายน้ำาออกทุก	1	

สัปดาห์	ปรับมาเป็น	พิจารณาค่าน้ำาใน	Boiler	ช่วง

ปลายสัปดาห์	 	 หรือช่วงที่ ใช้งานน้อย	 จะยืดเวลา

ได้	 2-3	 สัปดาห์	 ซึ่งทำาให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากโครงการนี้ ไปได้	0.77	TON	CO
2

•	 โครงการลดปริมาณน้ำา	 Soft	 ที่ ใช้ระบบ	•	 โครงการลดปริมาณน้ำา	 Soft	 ที่ ใช้ระบบ	

Evaporative	Condenser	Evaporative	Condenser	

	 โดยการนำาน้ำาเหลือใช้จากกระบวนการล้าง	

Resin	 เเละน้ำาเหลือใช้จากกระบวรการทำาน้ำา	RO	 ไป

เติมในระบบ	 Evaporative	 Condenser	 แทนการ

ใช้น้ำา	Soft		สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกไปได้	16.79	TON	CO
2

•	 ลดการใช้น้ำา	CIP	Station	A,	C	Step	In-•	 ลดการใช้น้ำา	CIP	Station	A,	C	Step	In-

termediate	 Rinse	 &	 Final	 Rinse	 เกินความtermediate	 Rinse	 &	 Final	 Rinse	 เกินความ

จำาเป็นจำาเป็น   

	 โดยการปรับมาตรฐานการใช้น้ำาล้างระบบ

ผลิตให้เหมาะสม	 ส่งผลให้สามารถลดปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการนี้ ไปได้ถึง	5.58	

TON	CO
2



• โครงการเปลี ่ยน	Spray	Ball	เป็นชนิด	โครงการเปลี ่ยน	Spray	Ball	เป็นชนิด	

Rotary Rotary 

  โดนการเปลี่ยน	Spray	Ball	ที่	A	tank		1	

ใบ	ที่	plant	2	ช่วยลดปริมาณใช้น้ำา	 เนื่องจากเป็น

หัวฉีดน้ำาแบบประหยัดน้ำา	 ทำาให้สามารถลดปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้	 0.18	 TON	 CO
2	

ต่อปี

•	 โครงการลดการใช้	Mix	Phase	ของเครื่อง	•	 โครงการลดการใช้	Mix	Phase	ของเครื่อง	

CIP	CIP	

	 โดยการปรับมาตรฐานการใช้น้ำาของ	 CIP	

station	 ใหม่ให้เหมาะสมตามปริมาณการใช้งาน	

สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้	

1.54	TON	CO
2

•	 โครงการลดปริมาณการเดรนน้ำาทิ้งจากการ	•	 โครงการลดปริมาณการเดรนน้ำาทิ้งจากการ	

CIP	เครื่องบรรจุ	SIG	CIP	เครื่องบรรจุ	SIG	

	 ใช้วิธีการปรับมาตรฐานการใช้น้ำาของ	 CIP	

station	 ใหม่ให้เหมาะสม	 ส่งผลให้สามารถลด

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการนี้

ไปได้	0.04	TON	CO
2

•	 โครงการลดปริมาณการใช้น้ำาฉีดชุด	 Jaw	•	 โครงการลดปริมาณการใช้น้ำาฉีดชุด	 Jaw	

A3	Speed	ที่เครื่อง	A4,	A5,	B1,	B2,	B3A3	Speed	ที่เครื่อง	A4,	A5,	B1,	B2,	B3 

	 โดยการเปลี ่ยนหัวฉ ีดน้ ำ า ใหม ่	 ให้เป็นรุ่น

ประหยัดน้ำา	 ทำาให้สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากโครงการนี้ ไปได้	1.6	TON	CO
2

มาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านเชื้อเพลิง 1 โครงการ

•	 โครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงจากการถ่าย•	 โครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงจากการถ่าย

น้ำา	Boiler	ที่ลดลง	น้ำา	Boiler	ที่ลดลง	

	 ทำาให้เกิดผลประหยัดจากการที่ ไม่ต้องถ่ายน้ำา

ใน	Boiler	ทุกสัปดาห์	ส่งผลให้ไม่ต้องระบายความ

ร้อนทิ้งก่อนเติมน้ำาใหม่	 สามารถลดปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการนี้ ไปได้	0.019	

TON	CO
2

 จากการดำาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่าง	 ๆ	 ที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำาเนินงานภายในโรงงาน

ในทุกๆ	 ด้าน	 เพราะเล็งเห็นถึงความสำาคัญด้านการประหยัดพลังงานต่าง	 ๆ	 เพื่อให้ได้ผลสำาเร็จสูงสุด	 ในปี	

2564	ที่ผ่านมา	 ทางโรงงาน	Dairy	Plus	สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการต่าง	 ๆ	ที่ ได้

ดำาเนินการไปทั้งหมดไปได้ถึง	206.47	TON	CO
2
	หรือคิดเป็นผลประหยัดถึง	2.27	ล้านบาท



•	 โครงการลดการไฟฟ้า	ด้วยการติดตั้ง	Timer	เปิด-ปิด	ตู้น้ำาดื่มโรงงานจำานวนทั้งสิ้น	9	ตู้•	 โครงการลดการไฟฟ้า	ด้วยการติดตั้ง	Timer	เปิด-ปิด	ตู้น้ำาดื่มโรงงานจำานวนทั้งสิ้น	9	ตู้ 

	 ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการเปิด-ปิดตามการทำางานของพนักงาน	 โดยติด

ตั้งกับตู้น้ำาดื่มรอบโรงงานเป็นจำานวนทั้งสิ้น	 9	 ตู้	 โดยในโครงการนี้	 สามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกไปได้	5.61	TON	CO
2

มาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านน้ำา 3 โครงการ

•	 โครงการนำาน้ำา	Back	Wash	ถังกรองและน้ำาทิ้งจากการกรอง	Ro	มาใช้ใหม่	•	 โครงการนำาน้ำา	Back	Wash	ถังกรองและน้ำาทิ้งจากการกรอง	Ro	มาใช้ใหม่	

	 โดยปกติจะมีการทำา	Back	Wash	ถังกรอง	สัปดาห์ละ	2	ครั้ง	น้ำาที่ทำาการ	Back	Wash	ถังกรอง

แล้วและน้ำาทิ้งที่ผ่านการกรอง	 Ro	 จะทิ้งลงบ่อบำาบัดน้ำาเสียทันที	 ดังนั้นโครงการนี้ ได้ทำาการบริหารจัดเก็บน้ำา

จากน้ำา	Back	Wash	และน้ำาทิ้งที่ผ่านกรอง	Ro	ลงในบ่อเก็บน้ำาเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์	สะสมทั้งสิ้น	4,311.1	

ลูกบาศก์เมตรต่อปี	คิดเป็นเงิน	34,488	บาท	หรือสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	2.19	TON		

CO
2

•	 โครงการปรับปรุงการล้างเกลือถังกรองเรซิ่นเพิ่มประสิทธิภาพผลิตน้ำา	Soft	•	 โครงการปรับปรุงการล้างเกลือถังกรองเรซิ่นเพิ่มประสิทธิภาพผลิตน้ำา	Soft	

	 โดยการปรับวิธีการล้างเกลือถังกรองเรซ่ิน	 ลดการใช้น้ำาล้างในขั้นตอนล้างเกลือปรับสภาพน้ำาจากเดิม	

ประมาณ	 35	 ลูกบาศก์เมตรต่อการล้างถังกรองเรซิ่น	 1	 ครั้ง	 เหลือประมาณ	 15	 ลูกบาศก์เมตรต่อครั้ง	

ประหยัดน้ำาสะสม	4,800	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	 คิดเป็นเงิน	38,400	บาท	หรือสามารถลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก	2.44	TON	CO
2

•	 โครงการปรับระดับลูกลอยเติมน้ำาเข้า	Evaparator	เครื่องเย็นแอมโมเนีย	•	 โครงการปรับระดับลูกลอยเติมน้ำาเข้า	Evaparator	เครื่องเย็นแอมโมเนีย	

	 ทำาการปรับตั้งระดับลูกลอยการเติมน้ำาจากเดิมวันละประมาณ	10	ลูกบาศก์เมตร	เป็นวันละประมาณ	1	

ลูกบาศก์เมตร	ประหยัดน้ำาสะสม	4,722	ลูกบาศก์เมตร	คิดเป็นเงิน		84,996	บาท	หรือสามารถลดปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้	2.4	TON	CO
2

มาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า 1 โครงการ

โรงงาน Naturie (NTR) โรงงาน Naturie (NTR) 
ทัท้้ังหมด 7 โครงการงหมด 7 โครงการ



มาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านเชื้อเพลิง 2 โครงการ

•	 โครงการลดใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน	 นำาความ•	 โครงการลดใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน	 นำาความ

ร้อนจาก	 Steam	 อุ่นน้ำาก่อนเข้า	 Boiler	 –	 ก่อน	ร้อนจาก	 Steam	 อุ่นน้ำาก่อนเข้า	 Boiler	 –	 ก่อน	

Start	Boiler	Start	Boiler	

	 โดยการนำาไอน้ำาจากชุด	 Steam	 Header	

และชุด	Steam	 trap.	ที่ปกติจะทำาการเปิดทิ้ง	นำามา

ใช้เติมในถังเก็บน้ำาก่อนเติม	 Boiler	 เพื่อเพ่ิมอุณภูมิ

น้ำาให้สูงขึ้น	 ประหยัดเชื้อเพลิงสะสม	 26,554.32	

กิโลกรัม	 คิดเป็นเงิน	 136,754	 บาท	 หรือสามารถ

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	66.57	TON	

CO
2

•	 โครงการเพิ่มชั้นเรียงตะกร้าจาก	6	ชั้น	 เป็น	•	 โครงการเพิ่มชั้นเรียงตะกร้าจาก	6	ชั้น	 เป็น	

7	ชั้น	(คิดจากการผลิตผลิตภัณฑ์	D-Malt)7	ชั้น	(คิดจากการผลิตผลิตภัณฑ์	D-Malt)  

	 เป็นการจัดเรียงวางกระป๋องในตะกร้าก่อน

ทำาการฆ่าเชื้อจาก	 6	 ชั้นเป็น	 7	 ชั้น/ตะกร้า	 เพื่อลด

จำานวนของตะกร้าที่จะใช้งาน	 และลดจำานวนรอบการ

ทำางานของการฆ่าเชื้อในแต่ละวันผลิต	ทำาให้ประหยัด

เชื้อเพลิงสะสม	 54,724.88	 กิโลกรัม	 คิดเป็นเงิน	

271,533	 บาท	 หรือสามารถลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก	132.18	TON	CO
2

มาตรการอื่น ๆ 1 โครงการ
•	 โครงการปรับลดระยะกาว	Gun3	จาก	6	ซม.	เครื่อง	Wrap	Around	•	 โครงการปรับลดระยะกาว	Gun3	จาก	6	ซม.	เครื่อง	Wrap	Around	

	 เนื่องจากในกระบวนการผลิตมีการใช้กาวในการแพ็คสินค้าลงกล่องในปริมาณมาก	 	 จึงได้ดำาเนินการ

ปรับตั้งระยะของ	Gun3	เครื่อง	Wrap	Around	ในการแพ็คสินค้าจาก	6	ซม.	เหลือ	2	ซม.	ประหยัดกาวยาง

สะสม	183.24	กิโลกรัม	คิดเป็นเงิน		38,846	บาท	หรือสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	0.57	

TON	CO
2

 จะเห็นได้ว่าทางโรงงาน	 Naturie	 ได้มีการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากเนื่องจากเป็นโรงงานที่พึ่ง

ก่อตั้งขึ้นได้ไม่นาน	 และอาจจะยังไม่คงที่ด้านระบบต่างๆ	 ในการดำาเนินงาน	 จึงทำาให้ในปี	 2564	 นี้สามารถลด

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการการดำาเนินงานไปได้ทั้งสิ้น	211.96	TON	CO
2
	ทั้งนี้ ในปีต่อ	ๆ	ไป	ก็จะ

มีการพัฒนาการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน



โครงการอืโครงการอ่่ืน ๆน ๆ

•	 โครงการลดการเกิดขยะจากพลาสติกห่อหุ้มแพ็คสินค้า	 (Shrink)	 จากสินค้าอายุใช้งานสั้น	 (Short	•	 โครงการลดการเกิดขยะจากพลาสติกห่อหุ้มแพ็คสินค้า	 (Shrink)	 จากสินค้าอายุใช้งานสั้น	 (Short	

Code)	Code)	

	 ด้วยการปรับปรุงแผนการดำาเนินการขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า	 ซึ่งสามารถลดขยะพลาสติกห่อหุ้ม

แพ็คสินค้า	(Shrink)	ได้เฉลี่ย	34,000	pack/เดือน

•	 โครงการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดส่งช้อน-หลอด	ให้กับศูนย์กระจายสินค้าตามปริมาณยอดขายจริง•	 โครงการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดส่งช้อน-หลอด	ให้กับศูนย์กระจายสินค้าตามปริมาณยอดขายจริง 

	 โดยทำาการสำารวจปริมาณช้อน-หลอดคงเหลือภายในศูนย์ฯ	และจะจัดส่งปริมาณที่ขายจริงเท่านั้น	และ

เปลี่ยนเป็นจัดส่งรายสัปดาห์	ทำาให้ลดปริมาณการใช้ช้อน-หลอดพลาสติกลงไปได้

 

•	 โครงการลดปริมาณการใช้หลอดของศูนย์กระจายสินค้า	(DMCC)	ลง	50%	•	 โครงการลดปริมาณการใช้หลอดของศูนย์กระจายสินค้า	(DMCC)	ลง	50%	

โดยปรับเปลี่ยนวิธีการแจกจ่ายหลอดเป็นสัปดาห์ละ	 1	 ครั้ง	 ตามปริมาณการใช้จริง	 ซึ่งสามารถทำาให้ลด

ปริมาณการใช้หลอดได้ถึง	404	กิโลกรัม/เดือน

•	 โครงการปรับเปลี่ยนแก้วชงชิมในงานกิจกรรมต่างๆ	 จากแก้วพลาสติกเป็นแก้วกระดาษ	 และงดการ•	 โครงการปรับเปลี่ยนแก้วชงชิมในงานกิจกรรมต่างๆ	 จากแก้วพลาสติกเป็นแก้วกระดาษ	 และงดการ

แจกหลอดพลาสติก	แจกหลอดพลาสติก	

	 ซ่ึงก่อนหน้านี้ทางหน่วยงานดูแลด้านกิจกรรมทางการตลาดเลือกใช้แก้วพลาสติกในการชงชิมสินค้า	

จึงมีการปรับเปลี่ยนเป็นแก้วกระดาษแทน	และงดการแจกหลอดพลาสติกในกิจกรรมต่าง	ๆ	ด้วย

•	 โครงการปรับเปลี่ยนรูปแบบป้าย	POP	เป็นแบบ	Digital	•	 โครงการปรับเปลี่ยนรูปแบบป้าย	POP	เป็นแบบ	Digital	

	 เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษสิ้นเปลือง	และใช้การโฆษณาผ่านทาง	Digital	หรือทางจอโทรทัศน์แทน



•	 โครงการปรับเปลี่ยนวัสดุสินค้า	Premium	เป็นวัสดุธรรมชาติ	•	 โครงการปรับเปลี่ยนวัสดุสินค้า	Premium	เป็นวัสดุธรรมชาติ	

	 ในการเลือกวัสดุสินค้า	 Premium	 ก็จะปรับเปลี่ยนเลือกใช้วัสดุที่ทำาจากธรรมชาติหรืองดเลือกใช้

วัสดุที่ย่อยสลายยาก

•	 โครงการลดปริมาณการใช้กระดาษ		•	 โครงการลดปริมาณการใช้กระดาษ		

	 กลุ่มบริษัทดัชมิลล์เห็นถึงความสำาคัญของการใช้กระดาษ	 โดยมีการรณรงค์ภายในองค์กรในการใช้

กระดาษอย่างคุ้มค่า	ให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความจำาเป็นในการใช้กระดาษ	ด้วยการใช้กระดาษให้ครบทั้ง

สองด้าน	 และเปลี่ยนวิธีการทำางานด้วย	E-Document	ภายในองค์กร	 เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษให้มาก

ที่สุด

•	 โครงการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า	•	 โครงการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า	

	 นอกเหนือจากที่แต่ละโรงงานคิดโครงการลดการใช้ไฟฟ้าในส่วนของการผลิตกันแล้ว	 ในส่วนของ

สำานักงานและส่วนอื่น	 ๆ	 ขององค์กร	 ก็มีการช่วยกันรณรงค์ลดใช้พลังงานไฟฟ้าที่ ไม่จำาเป็นอย่างต่อเนื่อง	

เช่น	 ปิดไฟช่วงพักกลางวัน	 ปิดเครื่องปรับอากาศที่ ไม่ได้ใช้งาน	 ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นก่อนออก

จากที่ทำางาน	เป็นต้น	ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีส่วนในมาตรการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น



ผลการดำาเนินงานปี 2564

ผลการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของผลการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของ
กลุ่มบรษิกลุ่มบรษััิทดัชมิลล์ ในปี 2564ทดัชมิลล์ ในปี 2564

	 ผลจากการประหยัดพลังงานด้านต่างๆ	ส่งผลให้ในปี	2564	มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 ผลจากการประหยัดพลังงานด้านต่างๆ	ส่งผลให้ในปี	2564	มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สู่ชั้นบรรยากาศโลกเมื่อเปรียบเทียบกับปี	2563	ลดลงถึง	6,184.19	TON	COสู่ชั้นบรรยากาศโลกเมื่อเปรียบเทียบกับปี	2563	ลดลงถึง	6,184.19	TON	CO
22
	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 •	 ปี	2563	มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	100,748	TON	CO	 •	 ปี	2563	มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	100,748	TON	CO
22

	 •	 ปี	2564	มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	94,564	TON	CO	 •	 ปี	2564	มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	94,564	TON	CO
2	2	

	 ซึ่งถือว่ามีปริมาณลดลง	6.17%	และเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ถึง	562,199	ต้น			 ซึ่งถือว่ามีปริมาณลดลง	6.17%	และเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ถึง	562,199	ต้น		

	 โดยสามารถจำาแนกประเภทของปริมาณการลดการใช้ทรัพยากรด้านต่าง	ๆ	ได้	ดังนี้	 โดยสามารถจำาแนกประเภทของปริมาณการลดการใช้ทรัพยากรด้านต่าง	ๆ	ได้	ดังนี้

  
1
ต้นไม้	1	ต้น	สามารถดูดซับ	CO2	ได้เท่ากับ	10	kgCO

2



• • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า

	 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง	 9%	 โดยในปีนี้	 มีการผลิต

พลังงานไฟฟ้าทดแทนจากแสงอาทิตย์	เพื่อเป็นแนวทางในการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงงาน

ผลิตให้ลดลงไปได้	โดยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนไปได้ถึง		81,150	kWh

• • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิง

  ในปี	2564	องค์กรดัชมิลล์สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานประเภท

เชื้อเพลิงไปได้ถึง	3.1%	ซึ่งพลังงานเชื้อเพลิงถือเป็นพลังงานหลักในการเดินเครื่องจักรกลในโรงงาน	และ

การขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้า	ซึ่งทางโรงงานได้มีการผลิตก๊าซชีวภาพ	(Biogas)	ทดแทนการใช้เชื้อเพลิง

ปกติไปได้ถึง	403,034	m
3

• • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้ำาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้ำา

	 การใช้น้ำาในกระบวนการผลิตเป็นสิ่งสำาคัญ	เพราะฉะนั้นจึงมีปริมาณการใช้น้ำามากอย่างต่อเนื่อง	

ส่งผลให้ในปี	 2564	 องค์กรดัชมิลล์มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้ำาเพิ่มขึ้น	 9.1%	 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปี	 2563	 แล้ว	 ทั้งนี้องค์กรของเรายังคงพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำาในทุกภาค

ส่วนอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเป็นการรณรงค์การใช้น้ำาอย่างคุ้มค่า	 ซึ่งได้มีการพัฒนาโครงการต่าง	 ๆ	 ที่มีความ

พยายามที่จะนำาน้ำาที่ ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต	 ซึ่งสามารถดึงน้ำาที่ ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง	

182,870	ลูกบาศก์เมตร

	 นอกจากการใช้พลังงานด้านต่าง	ๆ	ที่มีผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วนั้น	องค์กร

ดัชมิลล์ยังเห็นถึงความสำาคัญต่อการเกิดขยะที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในโรงงานด้วย	 บรรจุภัณฑ์

สำาคัญที่ ใช้ในการผลิตมีอยู่	3	ประเภท	คือ	พลาสติก,	กล่องนมยูเอชที,	และกระป๋อง	(ดีบุก)	ซึ่งเมื่อเกิดขยะ

ที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์เหล่านี้	 องค์กรเห็นว่าควรที่จะมีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและควรลดปริมาณให้น้อย

ลงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 โดยในแต่ละโรงงานผลิตจะมีวิธีการจัดการขยะด้วยการนำาส่งขยะเหล่านั้นไปยังผู้

กำาจัดขยะอย่างถูกวิธีทุกโรงงาน	ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลการส่งออกขยะเป็นประจำาทุกเดือน	ซึ่งในปี	2564	

มีปริมาณขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ทั้ง	3	ประเภท		มีรายละเอียดดังนี้

•	 ขยะประเภทพลาสติก	ลดลง	5%	

•	 ขยะประเภทกล่องนมยูเอชที	เพิ่มขึ้น	56%

•	 ขยะประเภทอะลูมิเนียม	(ดีบุก)	ลดลง	2%

  
2
เปรียบเทียบจากปริมาณตันผลิตภัณฑ์ในปีนั้น	ๆ


