
 บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ  ำกดั(มหำชน) มีควำมมุ่งมัน่และใหค้วำมส ำคญักบักำรบริหำร
จดักำรดูแลทรัพยำกรน ้ำ และมุ่งเนน้กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรจดักำรดว้ยกำรดูแลรักษำทรัพยำกรน ้ำ
อยำ่งมีประสิทธิภำพตลอดห่วงโซ่อุปทำนตั้งแต่ตน้น ้ำจนถึงปลำยน ้ำ ประกอบดว้ยกำรใชน้ ้ำในภำค
กำรเกษตร น ้ำท่ีใชล้ำ้งวตัถุดิบก่อนกำรน ำส่งโรงงำน น ้ำในกระบวนกำรท ำควำมสะอำด สถำนท่ีผลิต 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ น ้ำท่ีใชใ้นกระบวนกำรลำ้งวตัถุดิบ น ้ำท่ีใชใ้นกระบวนกำร ลวกหรือฆ่ำเช้ือในผลิตภณัฑ ์
น ้ำท่ีใชล้ดอุณภูมิก่อนกำรแช่เยอืกแขง็ ตลอดจนน ้ำท่ีใชใ้นส่วนสนบัสนุนกำรผลิต อำทิ น ้ำท่ีใชใ้นหมอ้ไอ
น ้ำ และน ้ำท่ีใชใ้นระบบหล่อเยน็ เพื่อใหก้ระบวนกำรผลิตเพื่อใหไ้ดสิ้นคำ้ท่ีสะอำดและถูกสุขอนำมยั ทั้งน้ี
เป็นกำรใหค้วำมส ำคญัและแสดงถึงควำมรับผดิชอบต่อลูกคำ้ เพื่อใหลู้กคำ้ไดรั้บควำมพึงพอใจทั้งดำ้นควำม
คุม้ค่ำและดำ้นคุณภำพ ไดแ้ก่ สด สะอำด และปลอดภยั  
   บริษทัมีนโยบำยและแผนกำรอนุรักษ ์และแผนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใชน้ ้ำต่อหน่วยกำรผลิต 
โดยมีกำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ และเพิ่มสัดส่วนกำรน ำน ้ำกลบัมำใชใ้หม่
และใชซ้ ้ ำ รวมถึงกำรส่งเสริมใหค้นภำยในองคก์รมีควำมตระหนกัรู้กำรใชน้ ้ำ กำรอนุรักษน์ ้ำและรณรงคก์ำร
ใชน้ ้ำอยำ่งประหยดั ตลอดจนกำรใหค้วำมส ำคญัส่งเสริมกำรเขำ้ถึงแหล่งน ้ำของชุมชน โดยตลอดระยะเวลำ
ท่ีผำ่นมำ ทำงบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำร บริหำรและจดักำรน ้ำ และใส่ใจผลกระทบของกำรใชน้ ้ำของโรงงำน ต่อ
ชุมชนและสังคมใกลเ้คียง โดยมีระบบบ ำบดัท่ีมีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำมกฎมำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ก่อน
ปล่อยสู่ชุมชนภำยนอก ทั้งน้ี บริษทัไดส่้งเสริมและสนบัสนุน อุปกรณ์ แรงงำน สร้ำงฝำยน ้ำลน้ แนะน ำกำร
ใชน้ ้ำท่ีใชภ้ำคกำรเกษตร และในส่วนของน ้ำท่ีใชใ้นกำรเพำะปลูกนั้น  พนกังำนส่งเสริมของบริษทัฯ จะเขำ้
ไปประเมินแหล่งน ้ำก่อนท่ีจะท ำกำรเพำะ เพื่อใหแ้น่ใจวำ่น ้ำท่ีน ำมำใชไ้ม่เป็นแหล่งน ้ำท่ีปนเป้ือนจำก
ส่ิงแวดลอ้ม โลหะหนกั และแหล่งเช้ือโรค ทั้งน้ีเพื่อป้องกนักำรปนเป้ือนขำ้มสู่วตัถุดิบขณะปลูก ท ำใหม้ัน่ใจ
วำ่วตัถุดิบท่ีเขำ้สู่โรงงำนมีควำมปลอดภยั 
    

 

 

 

 

 

 



แหล่งที่มาของน า้ใช้ในโรงงาน 

แหล่งน ้ำดิบท่ีน ำมำใชใ้นโรงงำนทั้งหมดเป็นกำรสูบจำกน ้ ำบำดำนใตดิ้น  และน ำน ้ำมำผำ่น
กระบวนกำรกรองตำมระบบของโรงงำนเองเพื่อใหไ้ดน้ ้ำหลงัผำ่นกำรกรองแลว้ใหเ้ป็นไปตำมคุณภำพน ้ำ
ส ำหรับกำรบริโภคใชง้ำนในโรงงำนทั้งหมด    กระบวนกำรบริหำรจดักำรเพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรใชน้ ้ำจึง
มีกำรดูแล  ติดตำมขอ้มูลตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของแหล่งท่ีมำของน ้ำ  ( Recheck )   กำรลดปริมำณกำรใชต่้อหน่วย
สินคำ้ท่ีผลิต ( Reduce )   กำรน ำน ้ำกลบัมำใชซ้ ้ ำ  ( Reuse )   และกำรน ำน ้ำกลบัมำใชใ้หม่  ( Recycle )    
ทั้งน้ีเพื่อใหก้ำรใชน้ ้ำคุม้ค่ำมำกท่ีสุด  ทั้งน้ีนอกจำกบริษทัจะใหค้วำมส ำคญักบักำรบริหำรจดักำรน ้ำใชใ้น
โรงงำนแลว้ ทำงบริษทัฯยงัค ำนึง และตระหนกัถึงควำมส ำคญักบัน ้ำท่ีใชแ้ลว้ น ำมำบ ำบดัก่อนปล่อยออก
จำกโรงงำน เพื่อใหไ้ดคุ้ณภำพน ้ำทิ้งใหเ้ป็นไปไปตำมกฎหมำย รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อวถีิชีวิตของ สังคม
รอบโรงงำน รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน ้ำท่ีรองรับน ้ำท่ีทิ้งออกจำกโรงงำน ดงันั้นจึงไดมี้กระบวนกำร
บริหำรจดักำรใหเ้ป็นระบบ  ดงัน้ี 

Recheck 
เน่ืองจำกแหล่งน ้ำดิบท่ีใชใ้นโรงงำนเป็นแหล่งน ้ำบำดำนจำกใตดิ้น  ดูแลโดยหน่วยงำนกรม

ทรัพยำกรน ้ำบำดำนผำ่นหน่วยงำนเทศบำลประจ ำทอ้งถ่ิน   กำรดูแลปริมำณกำร  ใชน้ ้ำทำงโรงงำนไดมี้กำร
ติดตำมและแจง้ปริมำณกำรใชร้ำยเดือนใหก้บัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนมีกำรติดตำมท ำสถิติขอ้มูลเพื่อ
ประเมินปริมำณกำรใช ้  ซ่ึงโดยปกติปริมำณกำรใชก้็จะผนัแปรตำมปริมำณกำรผลิตของโรงงำน   ในดำ้น
ของปริมำณโดยรวมท่ีหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้นุญำตให้ทำงโรงงำนสูบน ้ำข้ึนมำใชไ้ด ้  ทำงเรำจะมีกำร
ประเมินและหำกคำดวำ่จะมีปริมำณกำรผลิตและมีกำรใชน้ ้ำเพิ่มมำกข้ึน  จะมีกำรปรึกษำตรวจสอบกบั
หน่วยงำนดงักล่ำว   เพื่อประเมินกำรขอรับกำรสูบเพิ่มจำกบ่อสูบเดิมหรือขอเพิ่มจ ำนวนบ่อใหเ้พียงพอกบั
ควำมใชง้ำน  และด ำเนินกำรขออนุญำตใหถู้กตอ้งตำมระบบของทำงรำชกำร    โดยไม่กระทบกบักำรใชง้ำน
ของชุมชน    ส่วนในดำ้นของกำรดูแลระบบกรองน ้ำของโรงงำนก็มีกำรออกแบบจดัท ำระบบกำรกรองโดย
บริษทัรับจำ้งช่วงท่ีมีควำมช ำนำญโดยเฉพำะ   เพื่อใหน้ ้ำท่ีผำ่นกำรกรองไดคุ้ณภำพตำมมำตรฐำนและมี
จ ำนวนท่ีเพียงพอกบักำรใชง้ำน   ในดำ้นกำรดูแลระบบ 

ทำงโรงงำนมีกำรจดัท ำแผนกำรดูแล  กำรเปล่ียนสำรกรอง  กำรลำ้งกรอง  ตลอดจนแผนงำน
ประจ ำปีส ำหรับกำรลำ้งและตรวจสอบระบบกรองและถงัเก็บน ้ำทั้งหมด    มีระบบกำรสุ่มตรวจเช็คคุณภำพ
น ้ำทั้งจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอก  เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่โรงงำนจะไม่มีปัญหำและควำมเส่ียงจำกกำรใชน้ ้ำ 
Reduce จดักำรใหมี้กำรใชน้ ้ำต่อหน่วยกำรผลิตใหล้ดต ่ำลง  โดยในปี  2563   ตั้งเป้ำหมำยท่ีจะลดปริมำณกำร
ใชต่้อหน่วยกำรผลิตลง   3%   และปี  2564  ลดลง  2%    ปริมำณกำรลดลงอำจไม่มำก เน่ืองจำกโดย
กระบวนกำรผลิตยงัมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชน้ ้ำในกำรท ำควำมสะอำดผลิตภณัฑ ์  โดยก ำหนดเป็นมำตรกำรกำร
ท ำงำนดงัน้ี 



 - มีกำรประชุม  อบรม  พนกังำนงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชน้ ้ำปริมำณมำกโดยตรง  เช่นกลุ่มพนกังำนลำ้ง
เคร่ืองจกัร   เพื่อใหมี้กำรใชน้ ้ ำอยำ่งถูกตอ้ง ประหยดั 

 - มีตวัแทนของคณะกรรมกำรอนุรักษพ์ลงังำนของบริษทั   สุ่มเดินตรวจเช็คกำรใชน้ ้ำทั้งในแง่ของวธีิกำรใช้
ท่ีไม่เหมำะสม   เคร่ืองมือ  อุปกรณ์ไม่เหมำะสม  เป็นตน้ 

 - กำรประเมินควำมเหมำะของกำรใชน้ ้ำในเคร่ืองจกัรบำงประเภท  และมีกำรปรับเปล่ียนอุปกรณ์ให้
เหมำะสม  เช่น  กำรปรับเปล่ียนหวัฉีดน ้ำใหมี้กำรฉีดน ้ำในปริมำตรนอ้ยลง  โดยท่ีคุณภำพของงำนยงัได้
เหมือนเดิม 

 - กำรตรวจติดตำมกำรใชน้ ้ำต่อหน่วยกำรผลิต  ด ำเนินกำรจดัท ำในรูปแบบ  KPI  เพื่อใหมี้กำรติดตำมอยำ่ง
ใกลชิ้ดและประเมินผลส ำเร็จเป็นรำยเดือน  ทุกๆ เดือน  

Reuse  

 น ้ำท่ีผำ่นกำรใชใ้นกิจกรรมกำรผลิตหลกัซ่ึงตอ้งเป็นน ้ำท่ีมีควำมสะอำดเป็นไปตำมมำตรฐำน  น ้ำท่ีมี
กำรใชใ้นจุดดงักล่ำวทำงเรำมีกำรประเมินและมีกำรน ำน ้ำท่ีผำ่นกำรใชแ้ลว้ในบำงกระบวนกำรกลบัมำใช้
ใหม่โดยท่ีไม่มีผลกระทบกบัคุณภำพสินคำ้ท่ีผลิต โดยก ำหนดเป็นมำตรกำรในกำรท ำงำนคร่ำวๆ  ดงัน้ี 

 - กำรน ำน ้ำเยน็ท่ีมีกำรใชง้ำนจุดลดอุณหภูมิของสินคำ้  (  Plate  Chill Unit )  ก่อนกำรแช่เยอืกแขง็ ซ่ึงน ้ำ
หลงัใชง้ำนยงัมีควำมเยน็เหลืออยู ่ ทำงเรำไดน้ ำน ้ำดงักล่ำวมำผำ่นชุด Plate Heat  Exchanger  เพื่อลด
อุณหภูมิน ้ำท่ีจะเติมเขำ้เคร่ือง  Evaporative  Condensor ช่วยใหก้ำรระบำยอำกำศของเคร่ืองท ำงำนไดดี้ข้ึน 

 - กำรล ำเลียงเศษในสำยกสำรผลิต   โดยในบำงกระบวนกำรในสำยกำรผลิตจะมีเศษผลิตภณัฑท่ี์มีน ้ำหนกั
เบำ ซ่ึงเรำมีกำรล ำเลียงออกทำงรำงล ำเลียงเศษโดยใชน้ ้ำท่ีผำ่นกำรแลกเปล่ียนควำมเยน็ท่ี Plate Heat 
Exchanger แลว้ปล่อยผำ่นให้ไหลตำมรำงเพื่อล ำเลียงเศษออกนอกอำคำรผลิตและกรองแยกเศษ ส่วนน ้ำก็
ปล่อยเขำ้สู่ระบบบ ำบดัน ้ำเสียต่อไป ถือเป็นกำรใช ้น ้ำซ ้ ำใหเ้กิดประโยชน์ใหม้ำกท่ีสุด ก่อนปล่อยเขำ้สู่
ระบบบ ำบดัน ้ำเสียต่อไป 

Recycle  

 แนวทำงกำรน ำน ้ำกลบัมำใชใ้หม่เป็นหน่ึงในมำตรกำรท่ีบริษทัมุ่งมัน่ด ำเนินกำรเพื่อลดปริมำณกำร
ใชน้ ้ำใหม่     คือ  น ้ำท่ีผำ่นกระบวนกำรบ ำบดัแลว้จะมีกำรบริหำรจดักำรน ำไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ใน
กิจกรรมต่ำงๆ    ท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือสัมผสัโดยตรงกบักำรผลิตสินคำ้เพื่อลดกำรใชน้ ้ำใหม่     โดยจดักำรใหมี้
กำรใชน้ ้ำดงักล่ำวใหม้ำกท่ีสุด    ในบำงช่วงเวลำก็สำมำรถน ำน ้ำหลงักำรบ ำบดัไปใชง้ำนไดเ้ลยแต่ในบำง
ช่วงเวลำอำจยงัไม่มีกิจกรรมกำรใชน้ ้ำ   เรำจะจดัเก็บน ้ำหลงับ ำบดัเพื่อเตรียมพร้อมให้มีใชง้ำนในทุกๆ  ช่วง
ท่ีตอ้งกำรใช ้ และมีกำรเติมน ้ ำเขำ้ถงัเก็บใหพ้ร้อมใชง้ำนตลอดเวลำ   น ้ำหลงักำรบ ำบดัส่วนท่ีเหลือจึงจะมี



กำรปล่อยออกสู่ล ำเหมืองสำธำรณะ  โดยในปี  2563   เรำตั้งเป้ำกำรน ำน ้ำกลบัมำใชใ้หม่ไม่ต ่ำกวำ่   6%    
และในปี 2564  ตั้งเป้ำไม่ต ่ำกวำ่    10%   โดยก ำหนดเป็นมำตรกำรกำรท ำงำนคร่ำวๆ  ดงัน้ี 

 - กำรน ำน ้ำหลงักำรบ ำบดัมำใชล้ำ้งเคร่ืองกรองเศษดำ้นนอกอำคำรเพื่อไม่ใหก้รองตนั ซ่ึงมีกำรติดตั้ง  Timer   
ใหมี้กำรท ำงำนเป็นช่วงๆ  จำกเดิมท่ีใชน้ ้ำใหม่    

 - กิจกรรมกำรลำ้งถนนในโรงงำน   จะใชน้ ้ำหลงักำรบ ำบดัมำลำ้งทั้งหมด  

 - กิจกรรมผสมปูนขำวเพื่อเติมผสมกบัน ้ำเสียลดควำมเป็นกรดของน ้ำเสียก่อนเขำ้ระบบบ ำบดั   จะใชน้ ้ำหลงั
กำรบ ำบดัมำใชผ้สมปูนขำวทั้งหมด  

 - กิจกรรมกำรรีดตะกอน ตะกอนส่วนเกินจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสียจะถูกแยกออกและน ำมำรีด  โดยตวัเคร่ือง
รีดตะกอนตอ้งใชน้ ้ำในกำรฉีดลำ้งผำ้ใบกรองน ้ำค่อนขำ้งมำกตลอดช่วงเวลำท่ีมีกำรรีดตะกอน  เรำมีกำร
ปรับเปล่ียนจำกกำรใชน้ ้ำใหม่มำใชน้ ้ำหลงักำรบ ำบดัแทน  

 - สนำมหญำ้   ถึงแมว้ำ่พื้นท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีปลูกตน้ไมแ้ละสนำมหญำ้ภำยในโรงงำนจะมีพื้นท่ีไม่มำก แต่ก็ตอ้ง
ใชน้ ้ำในกำรรดดูแลค่อนขำ้งมำก   ทำงเรำไดป้รับเปล่ียนโดยใชน้ ้ำหลงักำรบ ำบดั  มำรดสนำมหญำ้ทั้งหมด   
ตลอดรวมถึงในบำงเดือนท่ีไม่มีกิจกรรมกำรผลิตส่งผลใหไ้ม่มีน ้ำหลงักำรบ ำบดัเพื่อมำใชง้ำน   เรำได้
ปรับเปล่ียนเป็นกำรสูบน ้ำท่ีคลองเพื่อมำเก็บไวใ้นถงัเก็บน ้ ำหลงักำรบ ำบดัและน ำไปรอสนำมหญำ้   เพื่อลด
กำรใชน้ ้ำใหม่ใหไ้ดม้ำกท่ีสุด  

 - กิจกรรมปลูกผกั   โดยไดเ้ร่ิมด ำเนินกิจกรรมในปี 2563 เป็นปีแรก   โดยไดจ้ดัพื้นท่ีบริเวณดำ้นขำ้งของร่ัว
โรงงำน ท่ีอำจมีพื้นท่ีไม่มำกดว้ยเช่นกนั   ใหพ้นกังำนไดมี้กิจกรรมกำรปลูกผกัโดยใชเ้วลำช่วงพกัจำกกำร
ท ำงำนมำดูแลแปลงผกัและจดัใหมี้กำรใชน้ ้ำหลงักำรบ ำบดัมำรดผกัทั้งหมด   พนกังำนไดผ้กัท่ีปลูกเอง
ปลอดภยัไปรับประทำนท่ีบำ้น    

 - กำรตรวจติดตำมปริมำณกำรใชน้ ้ำ Recycle ด ำเนินกำรจดัท ำในรูปแบบ KPI เพื่อใหมี้กำรติดตำมอยำ่ง
ใกลชิ้ดและประเมินผลส ำเร็จเป็นรำยเดือน ทุกๆ เดือน 

ผลการวเิคราะห์ 

 จำกกำรประเมินและติดตำมกำรใชน้ ้ำในโรงงำน  พบวำ่ยงัไม่พบเหตุบ่งช้ีวำ่จะมีน ้ำไม่เพียงพอ
ส ำหรับกระบวนกำรผลิตและยงัไม่มีขอ้มูลควำมไม่เพียงพอของแหล่งน ้ำใตดิ้น ตลอดรวมถึงควำมไม่
เพียงพอของแหล่งน ้ำใตดิ้นในพื้นท่ีชุมชนท่ีโรงงำนตั้งอยู ่  


