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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
 การเปรียบเทียบตนทุนการผลิตกระดาษสาสําหรับกระบวนการการผลิตท่ัวไปกับ
กระบวนการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของคลัสเตอรหัตถกรรมกระดาษสาตนเปา อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหมมีแนวความคิดและทฤษฏีดังนี้ 

2 .1  แนวคิดเกี่ ยวกับบัญชีส่ิงแวดลอมแผนกการพัฒนาอยางยั่ งยืนแหงองคการ
สหประชาชาติ (UN Division of Sustainable Development: UN DSD ) และ สมาพันธนักการบัญชี
นานาชาติ (IFAC) 

2.2   แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีส่ิงแวดลอมของบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
2.3   แนวคิดเกี่ยวกับระบบการบัญชีตนทุนรวม 

 2.4. กระบวนการผลิตกระดาษสาท่ัวไป 
 2.5. กระบวนการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 2.6. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 2.7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
2.1  แนวคิดเก่ียวกับบัญชีส่ิงแวดลอมแผนกการพัฒนาอยางยั่งยืนแหงองคการสหประชาชาติ(UN 
Division of Sustainable Development: UN DSD ) และ สมาพนัธนักการบัญชีนานาชาติ (IFAC) 
 Savage Diborah E.and others, (2001) อางในนภาพร ณ เชียงใหม (2555:1) ไดให
ความหมายและอธิบายการบัญชีจัดการส่ิงแวดลอม (Environmental Management Accounting : 
EMA) คือ การรวบรวม (Collection)   การประมาณ (Estimation) การวิเคราะห (Analysis)                
การรายงานภายใน (Internal Reporting)  ซ่ึงขอมูลการบัญชีจัดการส่ิงแวดลอมแบงเปน  2 ประเภท  
ขอมูลประเภทที่หนึ่งในการทํา EMA คือ ขอมูลทางกายภาพ (Physical flow Environmental 
Management Accounting: PEMA)  และขอมูลประเภทท่ี 2 คือ ขอมูลทางการเงิน (Monetary 
Environmental Management Accounting: MEMA) ซ่ึงแผนการพัฒนาอยางยั่งยืนแหงองคการ
สหประชาชาติ  UN DSD และสมาพันธนักการบัญชีนานาชาติ (International Federation 
Accountant) IFAC ไดกําหนดประเภทของผลกระทบส่ิงแวดลอมเปน 8 ประเภท คือ อากาศและ 
ช้ันบรรยากาศ (Air & Climate)  น้ําเสีย  (Waste Water)   ของเสีย (Waste) ดินและน้ําใตดิน             
(Soil, Groundwater) เสียง (Noise and Vibration)  ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตภูมิทัศน 
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(Biodiversity and Landscape) รังสี (Radiation)  และอ่ืน ๆ (Other) ขอมูลการบัญชีจัดการ
ส่ิงแวดลอมแบงเปน  2 ประเภท คือ   
     ขอมูลประเภทท่ี 1 ขอมูลทางกายภาพ  (Physical flow Environmental Management 
Accounting: PEMA) เปนบัญชีการเดินทางของวัตถุดิบและพลังงาน  ซ่ึงนับวาเปนเคร่ืองมือท่ีใช
งานไดงายท่ีสุด  เนื่องจากการจัดทําบัญชีสวนนี้เพียงทราบวาในกระบวนการดําเนินกิจการหรือการ
ผลิตนั้น มีอะไรท่ี "เขาไป" (Input) ในกระบวนการผลิต และมีอะไร "ออกมา" (Output) จาก
กระบวนการผลิตโดยมีข้ันตอนการจัดทําบัญชีการเดินทางของวัตถุดิบและพลังงาน 5 ข้ันตอน 
ประกอบดวย การบงช้ี การรวบรวม การจัดกลุม การวิเคราะห และการส่ือสาร ท้ังนี้ในข้ันตอนการ
บงช้ีคือ การระบุหนวยของวัตถุดิบท่ีชัดเจนและแปลงคาใหอยูในหนวยเดียวกันใหถูกตองครบถวน
กอนการนําไปวิเคราะห ซ่ึงในข้ันตอนเหลานี้อยางนอยจะทําใหทราบไดวา เกิดการร่ัวไหลจากการ
ผลิตไปเทาไร และจะหาวิธีปองกันไดอยางไร 
ขอมูลประเภทที่ 2  ขอมูลทางการเงิน (Monetary Environmental Management Accounting: 
MEMA) หมายถึง บัญชีตนทุนรวม (Full Cost Accounting: FCA) และจะบันทึกคาใชจายท้ัง
ทางตรงและทางออมท่ีเกี่ยวของกับผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยจัดการรวบรวม จัดหมวดหมูแยก
ประเภทขอมูลและรายงานตนทุนเปน 5 กลุม ประกอบดวย 
 ตนทุนกลุมท่ี 1 ตนทุนวัตถุดิบท่ีทําใหเกิดเปนผลิตภัณฑ ( Materials Costs of Product 
Outputs ) ไดแก วัตถุดิบ วัสดุหีบหอ และนํ้าท่ีใชในการผลิต    
 ตนทุนกลุมท่ี 2  ตนทุนวัตถุดิบท่ีไมทําใหเกิดผลิตภัณฑ (Materials Costs of Non-
Product Outputs ) ซ่ึงไมเปล่ียนเปนองคประกอบของผลิตภัณฑ เชน น้ําท้ิง ตะกอนจากถังน้ํามัน 
กํามะถันท่ีไมไดคุณภาพ วัสดุดําเนินงาน พลังงาน ตนทุนกระบวนการผลิตตอเนื่อง 
 ตนทุนกลุมท่ี 3  ตนทุนในการควบคุมของเสียและมลพิษ (Waste and Emission Control 
Costs) เปน คาใชจายในการควบคุมของเสีย เชน คากําจัดของเสีย คาบํารุงรักษาอุปกรณดาน
ส่ิงแวดลอม คาเส่ือมราคาเคร่ืองจักร คาธรรมเนียม ภาษีและคาขออนุญาต การประกันภัย                   
คาวิศวกรรมส่ิงแวดลอมและและคาตอบแทน คาพนักงานภายใน คาบริการภายนอก 
 ตนทุนกลุมท่ี 4 ตนทุนปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ (Preventive and other  
Environment Management Costs) เชน คาบริการจากภายนอก และคาใชจายในการดําเนินการระบบ
จัดการอยาง ISO 14000  คาใชจายอ่ืนๆ 
 ตนทุนกลุมท่ี 5 ประโยชนของผลผลิตพลอยไดและนําของเสียมาใชใหม ( Benefit from  
by-product and waste recycling ) 
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แผนกการพัฒนาอยางยั่งยืนแหงองคการสหประชาชาติ (UN Division of Sustainable 
Development: UN DSD ) และ สมาพันธนักการบัญชีนานาชาติ ( IFAC) ไดกลาวถึงความแตกตาง
ของการบัญชีการเงิน (Financial Accounting: FA) การบัญชีการจัดการส่ิงแวดลอม (EMA) และ 
การบัญชีบริหารแบบดั้งเดิม (Conventional Management Accounting: MA) ไวดังนี้ EMA 
เหมือนกับการบัญชีบริหาร แตมีส่ิงแตกตางท่ีเนนตนทุนส่ิงแวดลอม  มีประโยชนเพื่อในการ
ตัดสินใจ และทํากิจกรรมตามองคประกอบส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ โดยเรียงลําดับความสําคัญ
ดังนี้คือกิจกรรมการพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development) ดานส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจ 
(environment and economics) และเปนความสัมพันธกับการตัดสินใจภายในกิจการ (as the relate to 
an organization’s internal decision-making)  สวนการบัญชีบริหารแบบเดิม (conventional 
management accounting) หมายถึง การจัดประเภท (Identification) การรวบรวม (collection)  การ
ประมาณการ (estimation) การวิเคราะห (analysis) การรายงานภายในองคกร (internal reporting)  
คือตนทุนท่ีประหยัดไดรายไดและกําไรเพ่ือการตัดสินใจ สวนการบัญชีการเงิน เปนการรวบรวม 
(collection)  และ การรายงานขอมูลทางการเงิน (Reporting of monetary information) อันไดแก 
รายจาย  รายได สินทรัพย หนี้สินเพื่อผูมีสวนไดเสียภายนอก  เชน หนวยงานรัฐบาล ธนาคาร          
ผูถือหุน และนักลงทุน ซ่ึงการบัญชีการเงินตองปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป กฎหมาย
และขอบังคับของหนวยงานราชการ ท่ีกําหนด  สําหรับการบัญชีบริหารไมมีกฎขอบังคับของ
กฎหมาย สามารถปฏิบัติไดตามความตองการขององคกรและปฏิบัติตามแนวทางของคณะกรรมการ
สมาคมการบัญชีบริหาร ซ่ึงกําหนดเปนเกณฑอยางกวางๆวาเปนขอมูลท่ีจัดประเภท นําเสนอ และ
ตีความขอมูลเกี่ยวของกับการกําหนดกลยุทธ การวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ การใช
ทรัพยากร เปดเผยขอมูลแกผูถือหุน และแกผูมีสวนไดเสียภายนอกกิจการ เปดเผยขอมูลแกพนักงาน 
ปองกันไมใหสินทรัพยเสียหายจากการบริหารทุกรูป แบบเพ่ือประโยชนในการบริหารซ่ึงขอบเขต
การใชอาจกวางขวางออกไป ขอมูลบัญชีบริหารไมใชเพื่อการจัดการและการตัดสินใจภายในกิจการ
อยางเดียว แตอาจจะเพ่ือการเปดเผยขอมูลและการรายงานภายนอกท้ังหนวยงานรัฐบาลและเอกชน          
(คณะกรรมการนักบัญชีระหวางประเทศ, 2555 : ออนไลน )  
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2.2  แนวคิดเก่ียวกับบัญชีส่ิงแวดลอมของบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
 จากการการบรรยายในหัวขอ แนวทางการประเมินผลและจัดทํารายงาน CSR ภายใต
โครงการ "CSR Academy" การอบรมเชิงปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
(CSR)  ของ วัฒนา โอภานนทอมตะ และคณะ (2553) นั้น ปจจุบัน บัญชีการจัดการดานส่ิงแวดลอม 
อาจเปนเร่ืองใหมสําหรับประเทศไทย และอาจมีความสับสนระหวางการทําบัญชีกับส่ิงแวดลอม แต
ในตางประเทศมีการกลาวถึงกันมาก ขณะเดียวกันเม่ือพูดถึงประเด็นส่ิงแวดลอม ก็อาจมีผูคิดวาเปน
เร่ืองทางเทคนิคหรือวิศวกรรม ซ่ึงมีผลใหผูบริหารในหลายองคกรไมไดใหความสนใจ และไมให
การสนับสนุนการทํางานของคนท่ีดูแลเร่ืองส่ิงแวดลอมอยางดีพอ ทําใหงานของคนเหลานี้ไมไดรับ
การผลักดันในทางปฏิบัติ หรือผูบริหารอาจเห็นวาการทําใหส่ิงแวดลอมดีข้ึนนั้นจะทําใหเกิด
คาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนในองคกร แตหากพิจารณาอยางลึกซ้ึงยอมจะเห็นวา ในการดําเนินกิจการท่ีมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนั้น มี "ตนทุนแฝง" อยูแลว ดังนั้นการใหความสําคัญเร่ืองส่ิงแวดลอม         
จะทําใหมองยอนกลับไปท่ีตนทุนได  

บัญชีการจัดการดานส่ิงแวดลอมเปนเคร่ืองมือหนึ่งท่ีเช่ือมโยงขอมูลจากการทํางานของฝาย
ท่ีเกี่ยวกับ "เงิน" เชน นักบัญชีและฝายการเงิน กับฝายผลิต เชน วิศวกรและผูจัดการดานส่ิงแวดลอม 
เพื่อใชในการเก็บขอมูลจัดทําเปนรายงานใหผูบริหารไดใชในการตัดสินใจ เพ่ือการบรรลุเปาหมาย
ขององคกรท้ังนี้บัญชีการจัดการดานส่ิงแวดลอม มีพื้นฐานมาจากการทําบัญชีเพื่อการบริหาร/
จัดการ หรือท่ีเรียกวา management accounting ซ่ึงใชเปนสวนหนึ่งในการจัดการขอมูลท่ีเปนท้ัง
เร่ืองเงินและไมใชเงินภายในองคกร เพ่ือใหผูบริหารใชประกอบการตัดสินใจ ขณะเดียวกันก็เปน
ขอมูลสําหรับภายนอก เชน นักลงทุนดวย อยางไรก็ตามการทําบัญชีเพื่อการบริหาร/จัดการนี้ใชงาน
ไดตั้งแตแผนก เล็ก ๆ ในโรงงาน ไปจนถึงขามสายการผลิต หรือท้ังกระบวนการหวงโซการผลิต 
และระดับบริหารท่ีสูงข้ึน แตมีขอแตกตางของลักษณะขอมูลท่ีนําไปใชตรงท่ีในระดับการผลิต 
ขอมูลท่ีตองการจะมาจากการปฏิบัติการ แตพอข้ึนถึงระดับบริหารท่ีสูงข้ึนลักษณะขอมูลท่ีตองการ
จัดเปนขอมูลเชิงกลยุทธ  อยางไรก็ตามการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการดานส่ิงแวดลอมยังมีนิยามท่ีมุง
ท่ีเปาหมาย เชน นิยามของสมาพันธนักการบัญชีนานาชาติ ซ่ึงระบุวา หมายถึง การบริหารผลการ
ดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมและดานเศรษฐศาสตร โดยการพัฒนาและจัดทําระบบบัญชีท่ีเกี่ยวของ
กับส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม ขณะเดียวกันก็มีนิยามที่มุงท่ีการปฏิบัติหรือภาระท่ีตองปฏิบัติ ตามนิยาม
ของแผนกการพัฒนาอยางยั่งยืนแหงองคการสหประชาชาติ ซ่ึงระบุวา หมายถึงการบงช้ี รวบรวม 
วิเคราะห และมีการนําขอมูล 2 ประเภท คือขอมูลดานกายภาพและขอมูลทางการเงิน มาใชเพื่อชวย
ในการตัดสินใจภายในองคกร ในการจัดทําบัญชีการจัดการส่ิงแวดลอม ผูจัดทําจึงตองเขาใจวา 
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วาคาใชจายดานส่ิงแวดลอมคืออะไรคือ ดังนั้นคาจํากัดขยะหรือคาเทคโนโลยีเพื่อปกปอง
ส่ิงแวดลอมนั้นเปนเพียงสวนหนึ่งของคาใชจายดานส่ิงแวดลอม เปนตนทุนท่ีมองเห็น แตใต           
กอนน้ําแข็งยังมีตนทุนแฝงอีกมาก ท่ีเปนคาใชจายดานส่ิงแวดลอมท่ีเกิดกับธุรกิจโดยตรง หรือ
เกิดข้ึนโดยออมกับสภาพแวดลอมและสังคมดวย 

 นอกจากนี้แลวการไมปองกันการร่ัวไหลและการไมคํานึงถึงส่ิงแวดลอมในระดับ
กระบวนการผลิตหรือกระบวนการดําเนินธุรกิจนั้น นอกจากไมไดสรางคุณคาใหกับธุรกิจแลว ยังมี
ตนทุนตอธุรกิจและตนทุนตอส่ิงแวดลอมและสังคมแฝงอยูดวย โดยเฉพาะกระบวนการทําธุรกิจใน
ยุคท่ีท่ัวโลกตางกลาวถึง การลดการปลอยกาซเรือนกระจก ลดการปลอยคารบอนไดออกไซด 
ผลิตภัณฑสีเขียว ธุรกิจสีเขียว และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของภาค
ธุรกิจ การไดรูจักกับเคร่ืองมือท่ีเรียกวา บัญชีการจัดการดานส่ิงแวดลอม อาจเปนสวนหนึ่งท่ีจะทํา
ใหธุรกิจใหญนอยท้ังหลายไดเขาใจความแตกตางและมูลคาของตนทุนท่ีมองเห็นกับตนทุนแฝงท่ี
เกิดข้ึนไดชัดเจนข้ึน เพื่อใหเกิดความตระหนักและความเขาใจในเร่ืองการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
ซ่ึงเปนเร่ืองสําคัญและจะมีประโยชนมากสําหรับการดําเนินธุรกิจในศตวรรษท่ี21 ดังนั้น           
บัญชีการจัดการส่ิงแวดลอม จึงเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีสําคัญ โดยถือเปนรูปแบบบัญชีแนวคิดใหมท่ี
เปนการบูรณาการความรูในดานการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ และการบริหารส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เขาดวยกัน ในทางวิชาการแลว  บัญชีการจัดการส่ิงแวดลอมหมายถึง            
การรวบรวม วิเคราะหและนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท้ังท่ีเปน    
ตัวเงินและไมเปนตัวเงิน เชน ตนทุนท่ีจายเกี่ยวกับโครงการจัดการส่ิงแวดลอม พลังงานท่ีกิจการใช
และมีผลกระทบตอระบบนิเวศน ฯลฯ เปนการนําส่ิงท่ีจับตองไมไดใหปรากฏและสามารถนํามาใช
ในการส่ือสารภายในองคกร ไมวาจะเปนการสรางความเขาใจของผูบริหารและฝายตางๆในองคกร 
รวมไปถึงการนําไปส่ือสารสูภายนอกผานรายงานเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (sustainability report) 

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ไดมีการนําบัญชีส่ิงแวดลอมมาประสานกับ        
กลยุทธในการบริหารธุรกิจ ทําใหคาใชจายในสวนของสารเคมีสวนเกินท่ีสูญเสียไปในกระบวนการ
ผลิตลดลงจาก 248,000 บาทในป 2548 เหลือเพียง 33,000 บาทในป 2550 ซ่ึงจัดเปนตัวอยางหน่ึง
ของประโยชนท่ีเห็นไดชัด จากตัวเลขคาใชจายจะทําใหผูบริหารเห็นไดวาคาใชจายท่ีเปนตนทุน
ดานส่ิงแวดลอมสวนไหนท่ีมากเกินไป และสามารถจะทําใหลดลงไดอยางไรทําใหเกิดการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางาน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) พยายามพัฒนามา
อยางตอเนื่อง เชนเดียวกับหลายองคกรในตางประเทศ อาทิ พรอคเตอรแอนดแกมเบิล ท่ีใช
กระบวนการที่เรียกวา design manufacturing waste out เพื่อลดและกําจัดของเสียจากกระบวน          
การผลิต ซ่ึงภายใน 6 ป สามารถประหยัดตนทุนไดถึง 300 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเอสซี จอหนสัน 
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ผูผลิตสินคาท่ีเปนท่ีรูจัก เชน น้ํายาทําความสะอาดกระจกวินเด็กซ หรือสินคาดูดกล่ินอับอยางเกล็ด
ก็สามารถนํากลยุทธการจัดการส่ิงแวดลอมมาผสานในธุรกิจทําใหมูลคาการกําจัดของเสียลดลงมาก 
กวา  400 ลานปอนด ท้ังนี้เพราะกระบวนการในการรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการดานส่ิงแวดลอมเปนขอมูลตัวเลขท่ีในระบบบัญชีปกตินั้นไมไดแยกออกมาใหเห็นชัดเจน 

ในการบันทึกตนทุนส่ิงแวดลอมลงในบัญชีส่ิงแวดลอม ตองบันทึกตามระบบตนทุนรวม 
คือบันทึกคาใชจายทั้งทางตรงและทางออมท่ีเกี่ยวของกับผลกระทบส่ิงแวดลอม ไดแก ตนทุนวัสดุ
ท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑ ตนทุนวัสดุท่ีไมทําใหเกิดผลิตภัณฑ เชน พลังงาน น้ํา ซ่ึงไมเปล่ียนเปน
ผลิตภัณฑ คาใชจายในการควบคุมของเสีย เชน การกําจัดของเสีย คาชดเชยกรณีทําใหส่ิงแวดลอม
เสียหาย หรือคาใชจายในการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอม เชน การวางแผน การส่ือสารดาน
ส่ิงแวดลอม คาใชจายในการวิจัยและพัฒนาในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม รวมไปถึงตนทุน
ท่ีจับตองไม ได อยางเชนภาพลักษณของบริษัท ความสัมพันธกับผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย  ขอมูล
เหลานี้ไมไดถูกบรรจุอยูในระบบบัญชีแบบดั้งเดิม บัญชีส่ิงแวดลอมจึงเปนแนวคิดใหมท่ีทําให
ธุรกิจสามารถเขามามีบทบาทในการแสดงความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและสังคมพรอมๆ ไปกับ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน เปนการเปดขอมูลใตภูเขาน้ําแข็ง ปกติใน
การวิเคราะหคาใชจายดานการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม อาจจะเห็นวามีเพียงคากําจัดขยะหรือ 
คาใชจายจากการบําบัดน้ําเสีย ซ่ึงเปนคาใชจายท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน แตในบัญชีส่ิงแวดลอม 
นั่นจะเปนสวนหนึ่งของคาใชจายเทานั้น ยังมีคาใชจายท่ีเปนภูเขาน้ําแข็งซอนอยูขางใตอีกมากมาย 
อยางเชนกรณีขยะ ก็จะเห็นคาใชจายจากการกําจัดขยะเทานั้น ท้ังท่ีท่ีจริงยังมีตนทุนจากสถานท่ี          
เก็บขยะ และตนทุนแรงงานคนจัดการขยะ เปนตน ในกระบวนการผลิตมีตนทุนแบบนี้ซอนอยูมาก
และอาจมากกวาคาใชจายท่ีมองเห็นในสวนแรก ในระบบบัญชีปกติอาจจะรวมคาใชจายในสวน
หลังไปไวในคาใชจายในการดําเนินการบริหาร แตถานําหลักการบัญชีส่ิงแวดลอมมาใช จะชวยทํา
ใหสามารถตัดสินใจลงทุนดานการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม และปรับปรุงการดําเนินการท่ีมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไดดียิ่งข้ึน  

ตัวอยางการเปรียบเทียบขอมูลตัวเลขเดียวกันโดยใชหลักการที่แตกตาง เชน บริษัท                   
มีคาใชจายในการจัดการกําจัดของเสียกอนหนึ่ง 800,000 บาท ผูบริหารตองการลดคาใชจายลง 50% 
ซ่ึงตองมีการลงทุนในเทคโนโลยีใหม  บนหลักการบัญชีแบบปกติ คาใชจาย 800,000 บาท ตองใช
งบประมาณในการลงทุนเพื่อจะลดคาใชจายลง 400,000 บาท ดวยเงินถึง 700,000 บาท ทําใหโอกาส
ในการตัดสินใจลงทุนนั้นยาก ถาใชหลักการบัญชีส่ิงแวดลอม คาใชจาย 800,000 บาทเทากันนี้          
จะมีการระบุคาใชจายตางๆ ท่ีซอนอยูมากกวาคาจํากัดของเสีย เชน คาขนของเสีย 150,000 บาท                    
คาคนดูแลของเสีย 250,000 บาท คาเชาสถานท่ีเก็บของเสีย  100,000 บาท ฯลฯ รวมเปน                
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1,500,000 บาท รวมถึงคาใชจายกอนท่ีจะมาเปนของเสียท่ีตองผานกระบวนการผลิตท้ังหมดอีก 
4,500,000 บาท บวกกับส่ิงท่ีปรากฏในบัญชีแบบดั้งเดิมรวมแลวเปน 6,000,000 บาท ซ่ึงเม่ือเปน
เชนนี้โอกาสในการตัดสินใจลงทุนระบบท่ีสามารถลดการกําจัดของเสียลง 50% คือ 3,000,000 บาท
ดวยงบประมาณ 700,000 บาท ยอมมีมากกวา 
  บัญชีการเดินทางของวัสดุและพลังงาน ซ่ึงเปนเคร่ืองมือ 1 ใน 16 เคร่ืองมือของบัญชีการ
จัดการส่ิงแวดลอม  เรียกวา ขอมูลทางกายภาพ เปนเคร่ืองมือท่ีใชงานไดงายท่ีสุด เนื่องจากการ
จัดทําบัญชีนี้เพียงทราบวาในกระบวนการดําเนินกิจการหรือการผลิตนั้น มีอะไรท่ี "เขาไป" ใน
กระบวนการผลิต และมีอะไร "ออกมา" จากกระบวนการผลิตโดยมีข้ันตอนการจัดทําบัญชี              
การเดินทางของวัสดุและพลังงาน 5 ข้ันตอน ประกอบดวย การบงช้ี การรวบรวม การจัดกลุม               
การวิเคราะห และการส่ือสาร ส่ิงสําคัญในข้ันตอนการบงช้ีคือ การระบุหนวยของวัตถุท่ีชัดเจนและ
แปลงคาใหอยูในหนวยเดียวกันใหถูกตองครบถวนกอนการนําไปวิเคราะห ซ่ึงอยางนอยจะทําให
ทราบไดวา เกิดการร่ัวไหลจากการผลิตไปเทาไรและจะหาวิธีปองกันไดอยางไร ในบัญชีการจัดการ
ส่ิงแวดลอมยังมีขอมูลอีกประเภทหนึ่งท่ีเรียกวา ขอมูลทางการเงิน  
 
2.3  แนวคิดเก่ียวกับระบบการบัญชีตนทุนรวม 
 ระบบการบัญชีตนทุนรวม หมายถึง การบัญชีตนทุนรวม หรือ ตนทุนเต็ม (Full Cost 
Accounting) ตนทุนท่ีจะนําไปเปนตนทุนของผลิตภัณฑประกอบดวย ตนทุนวัตถุดิบทางตรง 
คาแรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิตหรือคาใชจายโรงงานท้ังหมด เปนตนทุนท่ีจะตองใชตาม
มาตรฐานการบัญชี และใชในการจัดทํางบการเงิน โดยหากสินคาหรือผลิตภัณฑไดจําหนายไปแลว
ตนทุนจํานวนนี่จะถือวาเปนตนทุนขายซ่ึงเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน หากยังไมไดจําหนายถือ
วาเปนสินคาคงเหลือซ่ึงถือวาเปนสินทรัพยในงบดุล  
 วัตถุดิบทางตรงในการผลิตกระดาษสามีดังนี้  เปลือกปอสา  โซดาไฟ  คลอรีน  
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด  โซเดียมซิลิเกต   
        คาแรงทางตรง  ไดแก  คาแรงในการแช ตม ฟอก แยกเยื่อสา ยอมสี เปลือกปอสาและ         
ตีเยื่อปอสา  คาแรงในการตักชอนหรือการแตะ  
 คาใชจายการผลิต หรือเรียกวา คาโสหุย (Overhead) หมายถึงตนทุนในการผลิตท้ังหมด
ท่ีไมถูกจัดเปนประเภทวัตถุทางตรง หรือคาแรงทางตรง โดยท่ัวไปคาใชจายในการผลิต ไดแก      
คาไฟฟาในการตีเยื่อปอสา  น้ําท่ีใชในการผลิต (พัชรินทร ไตรรัตน, 2555: ออนไลน) 
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2.4. กระบวนการผลิตกระดาษสาท่ัวไปและน้ําเสียจากกระบวนการผลิต 
กระดาษสาเปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากตนปอสา ซ่ึงเปนไมยืนตนขนาดกลางตระกูลเดียวกับ

ตนหมอน พบมากทางภาคเหนือของประเทศไทย  มีคุณสมบัติพิเศษท่ีเม่ือตัดแลวจะงอกแตกกิ่งใหม
ภายหลังจากการตัด 8 - 9 เดือน ก็สามารถตัดมาใชประโยชนไดอีกจึงไมทําลายสภาพแวดลอม มีท้ัง
กระดาษสาท่ีผลิตจากเคร่ืองจักร และกระดาษสาทํามือ กระดาษสาน้ันถูก แปรรูปไปทําผลิตภัณฑ
หรือไปใชประโยชนตาง ๆ เชน รม ดอกไมประดิษฐตาง ๆ กรอบรูป กระดาษเขียนจดหมาย วาว 
ของชํารวย เคร่ืองเขียน และงานศิลปะตาง ๆ เปนตน (จิตรัตน  ศรีสุโข, 2542) 

กระดาษสาแบงตามกรรมวิธีการผลิตไดเปน  2 ประเภท ไดแก  (กองอุตสาหกรรม
ครอบครัว, 2535)   

1. กระดาษสาทําดวยมือตามแบบพื้นบาน  ลักษณะเนื้อกระดาษมีผิวขรุขระ 
สามารถทําใหหนาหรือบางไดตามตองการ ซ่ึงแสดงออกถึงงานหัตถกรรมทําดวยมืออยางแทจริง  
ใหความรูสึกเปนธรรมชาติ เนื้อกระดาษสาเดิมจะเปนสีขาว หรือขาวขุนคอนขางเหลือง  
   2. กระดาษสาทําดวยเคร่ืองจักรในโรงงาน  ลักษณะเน้ือกระดาษบางเหนียว          
ผิวเรียบ ขนาดของกระดาษสาทําดวยเคร่ืองจักรมีหลายขนาด แตท่ีนิยมนํามาใชในงานหัตถกรรม 
คือ เบอรความหนา 40-50 กรัม ขนาด 64x97 เซนติเมตร 

2.4.1 กระบวนการผลิตกระดาษสาท่ัวไป   
การผลิตกระดาษสาท่ัวไปทําไดโดยการคัดตัดแตงปอสา  ตัดตาแผลโรคท้ิง กอน

นําไปแชน้ํา และทําเปนกอนแลวช่ังน้ําหนักกอนที่จะนําไปทําแผนกระดาษสาตอไป (จิตรัตน        
ศรีสุโข, 2542)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การจัดหาวัตถุดิบ ปอสาแหงซ้ือจากพอคาคนกลาง โดยไมมีการคัดเลือก
ปอสาท่ีใชในการผลิต โดยจะใชปอสาท้ังแก และออนปะปนกัน 

2. การแชปอสา  เปนข้ันตอนแรกท่ีเร่ิมทํากระดาษ และมีความสําคัญเพราะ
ชวยใหปอสาท่ีจะทํากระดาษมีลักษณะพองตัว เม่ือทําการตมจะทําใหใชเวลาในการตมนอยลง           
การตมเปอยไดงายข้ึน 

3. การตมปอสา  การตมนิยมใชโซเดียมไฮดรอกไซด หรือโซดาไฟ  ระยะเวลา
ในการตมจะข้ึนกับความออนแกของปอ ในการทดสอบการเปอยของปอทําไดโดยการดึงปอที่ตม
ข้ึนดูถาปอขาดออกจากกันแสดงวาตมปอเพียงพอแลว หรือใชการแยกปอออกตามดานกวาง         
ถาสามารถแยกเปนตาขายไดแสดงวาตมเปอยแลวจากนั้นจึงนําปอไปลางหลังตมเยื่อ  ฉีดน้ําลางหลัง
ตม 2-3 คร้ัง เพื่อลางสารเคมีตางๆ ท่ีใชในการตมออกไป สารเคมีหรือสารธรรมชาติท่ีใชในการ       
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ตมเปอยมี 2 ประเภทคือ  สารธรรมชาติพวกข้ีเถาหรือน้ําดางจากข้ีเถา สวนใหญเปนข้ีเถาจาก            
ไมมะขาม และ สารเคมีพวกโซดาไฟ โซดาแอช และปูนขาว  

4. การฟอกเย่ือ นําปอสาที่ผานการตมและทําความสะอาดแลว มาแชใน
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด  และโซเดียมซิลิเกต แลวลางหลังฟอกเย่ือ  ฉีดน้ําลางหลังฟอก 2-3 คร้ัง 
เพื่อลางสารเคมีตางๆ ท่ีใชในการตมออกไป 

        5. การตีเยื่อสาดวยมือ หรือเคร่ืองตีเยื่อ  โดยการทุบดวยมือตองใชเวลานาน 
ปอสาหนัก 2 กิโลกรัม ใชเวลาทุบนานประมาณ 5 ช่ัวโมง สวนการใชเคร่ืองตีเยื่อใชเวลาประมาณ 
35 นาที 

       6. การยอมสี จะทําการยอมหลังจากการตีเยื่อ สีเคมีท่ีนิยมนํามายอมจะใช
วิธีการยอมแบบรอน เปนการยอมท่ีตองผานขบวนการใชความรอนชวย นําเยื่อสาท่ียอมสีแลวมา
กระจายในบอซีเมนต ท่ีมีน้ําในระดับพอเหมาะแลวใชไมพายคนเยื่อในบอน้ําใหท่ัว เพื่อใหเยื่อ
ลอยตัวและกระจายออกจากกันอยางสมํ่าเสมอ 

        7. การทําแผนกระดาษสา แมพิมพสําหรับทําแผนกระดาษมาชอนเยื่อ มีการทํา
แผนได 2 วิธีคือ 

- แบบชอน ใชแมพิมพ ซ่ึงมีลักษณะเปนตะแกรงไนลอนขนาดกวาง                 
50 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร (ขนาดตะแกรงข้ึนอยูกับขนาดกระดาษท่ีตองการ) ชอนตักเยื่อเขา
หาตัวยกตะแกรงข้ึนตรงๆ แลวเทน้ําออกไปทางดานหนาโดยเร็ว จะชวยใหกระดาษมีความ
สมํ่าเสมอ 

- แบบแตะ มักใชตะแกรงท่ีทําจากผาใยบัวหรือผามุง ซ่ึงมีเนื้อละเอียด และ
ใชวิธีช่ังน้ําหนักของเยื่อ เปนตัวกําหนดความหนาของแผนกระดาษ นําเยื่อใสในอางน้ําใชมือแตะ
เกล่ียกระจายเยื่อบนแมพิมพใหสมํ่าเสมอ 
         8. การทําใหแหงโดยการนําตะแกรงไปตากแดดประมาณ 1-3 ช่ัวโมง 
กระดาษสาจะแหงติดกันเปนแผน แลวจึงลอกกระดาษสาออกจากแมพิมพ เปลือกปอสาหนัก                  
1 กิโลกรัม สามารถทํากระดาษสาไดประมาณ 10 แผน (ศูนยกระจายสินคากระดาษสาและ
หัตถกรรมตําบลตนเปา, 2549) 
 2.4.2 น้ําเสียจากกระบวนการผลิตกระดาษสา 

การผลิตเยื่อและกระดาษสาเปนอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ เปนท่ียอมรับกันวามีการใช
น้ํามากท่ีสุดในกระบวนการผลิตใชวัตถุดิบท่ีเปนไม ซ่ึงถาไมมีการปลูกเพื่อการผลิตก็จะเปนการ
ทําลายตนไมไปเร่ือย ๆ เปนการทําลายปาและพื้นท่ีสีเขียว จําเปนตองมีการปลูกทดแทน มีการใช
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สารเคมีท่ีมีความเปนพิษสูงและใชในปริมาณมาก ปลอยน้ําท้ิงและน้ําเสียท่ีมีสารเจือปนสูง และมี        
สีดําซ่ึงเปนสารประกอบของลิกนินท่ีมีอยูในเนื้อไม 

ตามเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การปลูกและการแปรรูปปอสา (2543) กระดาษ
หนัก 1 ตัน ตองใชตนไมถึง 17 ตน ใชกระแสไฟฟาในการผลิต 4,200 กิโลวัตตตอช่ัวโมง ใชน้ําถึง 
31,500 ลิตร ปลอยสารเคมีประเภทคลอรีนท่ีใชในการฟอกถึง 7 กิโลกรัม  ดังนั้นในอุตสาหกรรม
ขนาดใหญจึงตองมีระบบบําบัดน้ําเสีย กอนปลอยท้ิง  จากการสํารวจโรงงานกระดาษสาท่ีทําดวยมือ 
พบวา สวนใหญจะปลอยน้ําเสียและน้ําท้ิงจากกระบวนการผลิตโดยไมมีการบําบัดหรือลดความเปน
พิษลงสูดินและแหลงน้ําสาธารณะ ซ่ึงมักจะอยูใกลท่ีอยูอาศัยของผูประกอบการ ซ่ึงจะเกิดผลเสียตอ
ส่ิงแวดลอมและการดํารงชีวิตในอนาคตอยางแนนอน หากไมปองกันไวกอน 
  ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
2539  เร่ืองกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
และนิคมอุตสาหกรรม ไดกําหนดคามาตรฐาน คา บีโอดี ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจ
แตกตางจากท่ีกําหนดไวไดแลวแตประเภทของแหลงรองรับน้ําท้ิงหรือประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรมตามท่ีคณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควร แตไมเกิน 60 มิลลิกรัมตอลิตร คา       
ซีโอดี ไมเกิน 120 มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตกตางจากท่ีกําหนดไวไดแตไมเกิน 400 มิลลิกรัมตอ
ลิตร คาของแข็งแขวนลอย (suspended solids) ไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตกตางจากท่ี
กําหนดไวไดแตไมเกิน 150 มิลลิกรัมตอลิตร คาของแข็งละลายน้ําท้ังหมด (total dissolved solids) 
ไมเกิน 3,000 มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตกตางจากท่ีกําหนดไวไดแตไมเกิน 5,000 มิลลิกรัมตอ
ลิตร    

 ธํารงรัตน  มุงเจริญ และคณะ (2545) ไดรายงานลักษณะของน้ําเสียจากข้ันตอน
ตาง ๆ สรุปไดวา การผลิตกระดาษสามีการใชทรัพยากรน้ํา สารเคมี และพลังงานจํานวนมาก 
ตัวอยางเชน ในการแชเปลือกสา ใชน้ําประมาณ 8.0 ถึง 11.2 เทา ของน้ําหนักเปลือกสาแหง                 
ในกระบวนการตมเยื่อใชโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขนรอยละ 7-15 ของน้ําหนักเปลือกสาแหง 
และใชน้ําประมาณ 10 เทาของเปลือกสาแหง น้ําเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษสา จะมี
ปริมาณสารอินทรียอยูมาก ท้ังสารชนิดท่ียอยสลายไดโดยแบคทีเรียและสารอินทรียชนิดท่ีตอตาน
การยอยสลายดวยแบคทีเรียเปนผลใหคา บีโอดี ซีโอดี และของแข็งแขวนลอย สูงเกินมาตรฐาน 
โดยเฉพาะน้ําท้ิงจากการตมเยื่อ สําหรับลักษณะของน้ําเสียจากข้ันตอนตางๆ สรุปดังนี้ 

การตมเยื่อ น้ําเสียท่ีเกิดข้ึนมีสีดํา คาพีเอช 10-12 คา ซีโอดี ประมาณ 20,000 
มิลลิกรัม/ลิตร 
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การลางเยื่อหลังการตม น้ําเสียท่ีเกิดข้ึนมีสีน้ําตาลออน คา พีเอช  9-10 คา ซีโอดี 
1,600-1,900 มิลลิกรัม/ลิตร  

การฟอกเย่ือน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนมีสีเหลืองหรือสีขาว มีคา พีเอช 10-11 คา ซีโอดี 
7,600-9,600 มิลลิกรัม/ลิตร 

การลางเยื่อหลังการฟอกนํ้าเสียมีคา พีเอช ประมาณ 9 คา ซีโอดี ประมาณ 300 
มิลลิกรัม/ลิตร 
  การทําแผนกระดาษ น้ําเสียมีคา พีเอช 6-7 คา ซีโอดี 200-300 มิลลิกรัม/ลิตร และสี
ข้ึนอยูกับสารเคมีท่ีใชในการยอมสี  

 การผลิตเยื่อสาและกระดาษจากสา เปนอุตสาหกรรมพื้นบานขนาดเล็กท่ีมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศ การผลิต
กระดาษสาในปจจุบันสวนใหญเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเปนอาชีพเสริม โดยทําการผลิต
กระดาษสาดวยมือเปนหลัก แตเม่ือมีการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆใหกับผูประกอบการเพ่ือขยายกําลัง
การผลิต แนนอนวายอมสงผลกระทบในเร่ืองของมลภาวะจากกระบวนการผลิตกระดาษสา 
โดยเฉพาะปญหาเร่ืองการปลอยสารเคมี และนํ้าเสียลงสูแหลงน้ําท่ีใชหลอเล้ียงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้การผลิตกระดาษสาท่ัวไปยังไมมีการจัดการระบบการผลิตท่ีดี จึงทําใหเกิดการส้ินเปลือง
วัตถุดิบและสารเคมี ท้ังยังเกิดของเสียอีกเปนจํานวนมาก ปญหาท่ีสําคัญคือการใชสารเคมีอันตราย
ในกระบวนการผลิตและปลอยไปกับน้ําท้ิงปริมาณมาก ซ่ึงโดยสวนใหญปลอยลงสูดิน บอเก็บน้ํา
ท้ิงหรือลํารางน้ําธรรมชาติโดยไมมีการบําบัด สารเคมีท่ีใชหลายชนิดมีความเปนพิษสูงและเปน
อันตรายตอผูใชโดยตรง จึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจเบ้ืองตน เพื่อใชไดอยางถูกตองและไม
เปนอันตราย สารเคมีท่ีใชในกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษ ไดแก โซดาไฟ ใชเปนหลักในการ
ตมเยื่อ อาจใสไมเกินรอยละ 1 ในการแชเยื่อสาเพื่อลดเวลาในการตม สวนในการฟอกเยื่อแตกอนใช
สารประกอบท่ีมีคลอรีนอยูดวย ไดแก แคลเซียมไฮโปคลอไรต หรือโซเดียมไฮโปคลอไรต แต
เนื่องจากหลังการใชแลวเกิดน้ําเสียท่ีมีสารประกอบพวกคลอรีนท่ี มีความเปนพิษสูง และมีอันตราย
ตอชีวิตของคนและสัตว ทําใหเร่ิมมีการกีดกันและหามใช จึงหันมาใชไฮโดรเจนเปอรออกไซด 
แทนในการฟอกเยื่อสา มีการใชสารเคมีพวกโซเดียมซิลิเกต และแมกนิเซียมซัลเฟตในปริมาณตํ่า
รวมกันในการฟอกสา สารเคมีสําคัญอีกกลุมหนึ่งท่ีมีอันตรายและกําจัดไดยากเม่ือปนมากับน้ํา คือ
สารเคมีท่ีใชยอมสีกระดาษ ในอนาคตจึงควรสงเสริมและผลักดันใหเกิดความเปนเอกลักษณของ
กระดาษสาไทยท่ีผลิตโดยไมฟอกสี หรือถาฟอกก็ใชสียอมธรรมชาติท่ีสามารถทําใชกันไดเอง แม
จะไมไดความสม่ําเสมอนัก แตใหขายความเปนธรรมชาติ เนนการผลิตแบบพื้นบาน และทําดวย
ฝมือท่ีประณีต พิถีพิถัน ก็สามารถขายไดราคา อาจยกภาระกระดาษยอมสีท่ีตองการความสมํ่าเสมอ
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ใหโรงงานท่ีผลิตดวยเคร่ืองจักร ซ่ึงมีทุนเพียงพอและมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีตองบําบัดน้ําเสีย       
(ธํารงรัตน  มุงเจริญ และคณะ, 2545 : ออนไลน) 
2.5. กระบวนการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 การผลิตกระดาษสาโดยกระบวนการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  หมายถึง  การผลิต              
กระดาษสาท่ีมีการพัฒนา ปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่องของระบบการผลิตโดยไมกอใหเกิด
ผลกระทบ หรือความเส่ียงที่เกิดข้ึนตอมนุษย และส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดโดยมีความ
คุมคาดวยวิธีการลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด การใชซํ้าและ/หรือการเปล่ียนแปลงเพื่อนํากลับมาใชใหม 
โดยมีสวนรวมของทุกคนในองคกร 

ข้ันตอนการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีดังนี้ 
1. การคัดเลือกและจัดเก็บปอสา  จะตองเลือกปอสาที่มีอายุไมมากหรือนอย

เกินไปคือประมาณ 8-12 เดือน และมัดปอสาเปนแทงกอนจัดเก็บเพื่อความเปนระเบียบและลดเนื้อท่ี
ในการจัดเก็บโดยนําระบบการใชแบบเก็บกอนใชกอนมาใช เพื่อลดปญหาเยื่อหมดสภาพและเปอย
ยุย  ควรเก็บปอสาในท่ีแหง สะอาด มีอากาศถายเทไดดี เพื่อรักษาสภาพเปลือกปอสาใหมีความแหง 
และจะตองคัดแยกปอสาท่ีไมไดคุณภาพจากส่ิงปนเปอนอ่ืน ๆ ออก เชนสวนท่ีแข็งเปนตา เพ่ือเปน
การชวยลดปริมาณสารเคมีในกระบวนการตมและฟอก ใหไดกระดาษท่ีดีมีคุณภาพ 

2. การแชปอสา  น้ําท่ีใชแชปอสาควรเปนน้ําสะอาดไมมีสารเคมี  เจือปน
โดยเฉพาะธาตุเหล็กเพราะจะทําใหไดกระดาษคุณภาพไมดีและมีสีน้ําตาล  ควรตัดแตงปอสาใหมี
ขนาดเทากันไมยาวหรือส้ันเกินไปกอนนําไปแชน้ํา นําน้ําตมเยื่อกลับมาใชแชปอสา โดยใชน้ําตม
เยื่อ 1 สวนผสมน้ําใหม 5 สวน ชวยประหยัดน้ําและชวยใหปอสาออนตัวเร็วข้ึน  และนําน้ําแช         
ปอสาไปใชในกระบวนการตมเยื่อหรือแชปอสาในถังตมเยื่อชวยประหยัดน้ําและลดระยะเวลาการ
ทํางาน 

3. การตมปอสา  ในการตมเยื่อในแตละคร้ังควรตมปอสาท่ีมีอายุใกลเคียงกัน
หรือเกรดเดียวกัน  เพื่อใหไดเยื่อสาท่ีมีคุณภาพสม่ําเสมอ  และควรปดหมอตมเพื่อลดการสูญเสีย
ความรอนและชวยลดระยะเวลาการตม สารเคมีและเช้ือเพลิงท่ีใช  เลือกใชเตาตมเยื่อท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง เพื่อชวยใหการเผาไหมเช้ือเพลิงดีข้ึน  เลือกใชหมอตมความดันในการตมและฟอก
เยื่อ เพราะการตมในอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนจะชวยลดปริมาณการใชสารเคมี ทําใหคุณภาพน้ําท้ิงดีข้ึนและ
ลดคาใชจายจากการใชน้ําและสารเคมี   ใสโพแทสเซียมไฮดรอกไซด แทนโซดาไฟ ประมาณ    
รอยละ 10 ของน้ําหนักปอสา ควรใชเคร่ืองช่ังสารเคมีท่ีไดมาตรฐานและมีความละเอียดท่ีเหมาะสม
และควรตรวจสอบเคร่ืองช่ังอยางสมํ่าเสมอ  ใชระยะเวลาในการฟอกประมาณ 3 ช่ัวโมง โดยควรใช
น้ําตมท่ีเหลือมาใชตมซํ้า  3 – 5 คร้ัง เพื่อลดปริมาณการใชสารเคมีในการตมคร้ังตอไปและชวยลด
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ปริมาณการใชน้ําลง โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ทําใหไดเยื่อขาวกวาโซดาไฟ  น้ําท้ิง สามารถนํามา
ปรับคาความเปนกรดดางใหเปนกลางและใชเปนปุยเพ่ือการเกษตรได 

4. การฟอกเยื่อสา ควรใชถังสแตนเลสในการฟอกแทนถังท่ีทําดวยเหล็ก และ
สภาวะที่เหมาะสมในการฟอกเยื่อคือ อุณหภูมิประมาณ 90 องศาเซลเซียส  ระยะเวลาประมาณ          
3 ช่ัวโมง  โดยอัตราสวนสารเคมีท่ีใชตอปอสา 100  กิโลกรัม  คือไฮโดรเจนเปอรออกไซด                    
4-6 กิโลกรัม และโซเดียมซิลิเกต 2 – 3 กิโลกรัม และ ควรลางเยื่อสาดวยน้ําหลังตม 2-3 คร้ังเพื่อขจัด
ความเปนดางออกไปและลดปริมาณอิออนของโซเดียมท่ีตกคางอยูในเยื่อสาทําใหกระบวนการฟอก
ขาวท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในการลางเยื่อควรทําในบอซีเมนตแทนการฉีดน้ําลางเพ่ือประหยัดน้ํา 
และนําน้ําจากการลางเยื่อสาคร้ังท่ี 3 มาใชเปนน้ําลางท่ี 1 ของการผลิตในรอบถัดไป 
       5. การตีเยื่อสา  ควรคัดแยกเยื่อท่ีไมไดคุณภาพออกกอนนําไปตีเยื่อ และใช
มอเตอรท่ีมีประสิทธิภาพกับเครื่องตีเยื่อสาและบํารุงรักษาอยูสมํ่าเสมอ  ติดต้ังตะแกรงกรองเยื่อสา
เพื่อปองกันการสูญเสียเยื่อสาไปกับน้ําท้ิง  ควรนําเศษกระดาษสามาผสมรวมกับเยื่อสาใหมดวย  
        6. การยอมสี  ควรใชสีท่ีไดมาตรฐานและมีการรับรองวาไมมีโลหะหนักเปน
สวนประกอบ หรือใชสีธรรมชาติในกระบวนการผลิต โดยจะทําการยอมสีหลังจากการตีเยื่อสา       
ซ่ึงจะใชการยอมแบบใชความรอนชวย   สียอมหนึ่งสี ใชไดหลายครั้งโดยสีจะจางลงในแตละคร้ัง  
นําเยื่อสาท่ีตีแลวมาละลายน้ําในบอซีเมนต โดยใสน้ําใหมีระดับพอเหมาะแลวใชไมพายคนเยื่อใน
อางน้ําใหท่ัว เพื่อใหเยื่อลอยตัวและกระจายออกจากกันอยางสมํ่าเสมอ ข้ันตอนน้ีทําใหเกิดน้ําท้ิงท่ีมี
ความสกปรกนอย จึงควรท้ิงปนกับน้ําเสียจากสวนอ่ืนเพื่อจะสามารถนํากลับมาใชใหมในการแช   
ปอสาหรือตมเยื่อสา 
       7. การทําแผนกระดาษสา ใชแมพิมพสําหรับทําแผนกระดาษมาชอนเยื่อสา  
การทําแผนได 2 วิธีคือ 

- แบบชอน ใชแมพิมพ ซ่ึงมีลักษณะเปนตะแกรงไนลอนขนาดกวาง             
50 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร (ขนาดตะแกรงข้ึนอยูกับขนาดกระดาษท่ีตองการ) ชอนตักเยื่อ        
เขาหาตัว ยกตะแกรงข้ึนตรงๆ แลวเทน้ําออกไปทางดานหนาโดยเร็ว จะชวยใหกระดาษมีความ
สมํ่าเสมอ 

- แบบแตะ มักใชตะแกรงที่ทําจากผาใยบัวหรือผามุง ซ่ึงมีเนื้อละเอียด         
และใชวิธีช่ังน้ําหนักของเยื่อ เปนตัวกําหนดความหนาของแผนกระดาษ นําเยื่อใสในอางน้ําใชมือ
แตะเกล่ียกระจายเยื่อบนแมพิมพใหสมํ่าเสมอ 
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       8. การลอกแผนกระดาษสา เม่ือทําแผนกระดาษสา แตละวิธีแลว จะนําตะแกรง
ไปตากแดดประมาณ 1-3 ช่ัวโมง กระดาษสาจะแหงติดกันเปนแผน จึงลอกกระดาษสาออกจาก
แมพิมพ (กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม, 2552 : ออนไลน) 
 
 2.6 วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 ธํารงรัตน มุงเจริญ และคณะ (2545) ไดศึกษาการพัฒนาระบบการผลิตเยื่อและกระดาษจาก
ปอสาท่ีไมกอปญหาส่ิงแวดลอมเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก โครงการวิจัยยอยท่ี 5 การจัดการของ
เสียจากการผลิตเยื่อและกระดาษจากปอสา และพบวา การจัดทําขอเสนอเทคโนโลยีสะอาดในการ
ปรับปรุงกระบวนการฟอกเยื่อโดยใชถังสเตนเลสในการฟอกเยื่อ ทําใหลดสารเคมีได 86 กิโลกรัม
ตอตันกระดาษ หรือรอยละ 20.8 และการปรับปรุงสภาวะในการฟอกเยื่อ ลดสารเคมีได 49 กิโลกรัม
ตอตันกระดาษ หรือรอยละ 11.8 เม่ือใชการแชเปลือกสาดวยน้ําตมเยื่อดําแทนน้ํา สามารถลดการใช
สารเคมีได 57 กิโลกรัมตอตันกระดาษ หรือรอยละ 13.8 สําหรับกระบวนการลางเยื่อ โดยใชระบบ
การลางเยื่อแบบน้ําลนไหลสวนทาง สามารถลดการใชน้ําได 233 ลูกบาศกเมตรตอตันกระดาษ หรือ 
รอยละ 51.7 และการจัดผังการลางเย่ือใหม สามารถลดการใชน้ําได 120 ลูกบาศกเมตรตอตัน
กระดาษ หรือรอยละ 26.5  
 ดานคุณลักษณะนํ้าท้ิงจากกระบวนการผลิตกระดาษสา คณะผูวิจัยไดออกแบบและสราง
ระบบบําบัดน้ําท้ิงตนแบบสําหรับโรงงานท่ีมีกําลังการผลิตกระดาษสาสูงสุด 1,000 แผน/วัน 
ปริมาณนํ้าท้ิงเฉล่ีย 8.69 ลูกบาศกเมตร/วัน คาความสกปรกในรูปซีโอดีและบีโอดี มีคาเฉล่ีย 13,371 
และ 1,251 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ระบบบําบัดน้ําท้ิงนี้ใชวิธีทางชีวเคมีโดยแบคทีเรียชนิด              
ไรอากาศและตามดวยชนิดใชอากาศท่ีสภาวะแวดลอมปกติ โดยมีจุดประสงคเพื่อความประหยัด
และใหการเดินระบบเปนไปอยางงาย ระบบประกอบดวย ถังกวนผสม ถังตกตะกอนเศษเยื่อ              
ถังหมักไรอากาศ ตามดวยบอดินกึ่งไรอากาศ และบอผ่ึง จากการวิเคราะหปริมาณสารอินทรียกอน
และหลังการบําบัด  พบวา  ระบบนี้สามารถลดคาความสกปรกอินทรียไดกวารอยละ  90                       
การวิเคราะหตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอคุณภาพน้ําท่ีผานออกมาจากระบบ ไดแก สี ความขุน ของแข็ง
แขวนลอย และปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา พบวา น้ําท่ีผานการบําบัดมีคาบีโอดี ซีโอดี ของแข็ง
แขวนลอย ของแข็งละลายนํ้า และออกซิเจนละลายน้ํา เทากับ 15, 129, 62, 228 และ 1.17 มิลลิกรัม/
ลิตร ตามลําดับ น้ําท้ิงสุดทายมีคุณภาพดีไมทําลายส่ิงแวดลอมและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดโดย
กระทรวงอุตสาหกรรม ระบบบําบัดน้ําเสียตนแบบนี้สามารถนําหลักการไปปรับใชใหเหมาะสม
และคุมคาไดในแตละพ้ืนท่ี 
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จงรักษ  เจริญสุข และคณะ (2545) ไดศึกษาการใชน้ําท้ิงจากการผลิตเยื่อกระดาษเปนปุย
โพแทสเซียมสําหรับขาว การทดลองแบงเปน 2 การทดลอง การทดลองท่ี 1 เปนการทดลองใน
หองปฏิบัติการ ศึกษาสมบัติของนํ้าท้ิงจากการผลิตเยื่อกระดาษท่ีใชโพแทสเซียมไฮดรอกไซด          
ในข้ันตอนการตมเยื่อ สมบัติของชุดดินรอยเอ็ดและอิทธิพลของน้ําท้ิงจากการผลิตเยื่อกระดาษตอ
ปริมาณโพแทสเซียมในดินชุดรอยเอ็ดในสภาพขังน้ํา การทดลองท่ี 2 เปนการทดลองในกระถาง 
แบงเปน 2 การทดลอง คือ ศึกษาการใชน้ําท้ิงจากการผลิตเยื่อกระดาษเปนปุยโพแทสเซียมสําหรับ
ขาวพันธุ กข 23 ท่ีปลูกในชุดดินรอยเอ็ด และการศึกษาการใชน้ําท้ิงจากการผลิตเยื่อกระดาษเปนปุย
โพแทสเซียมสําหรับขาวเจาหอมคลองหลวง 1 วางแผนการทดลองเปนแบบ 2x4 Factorial in 
Completely Randomized Desing (3 ซํ้า) มี 2 ปจจัย คือ ปจจัยท่ี 1 คือ แหลงโพแทสเซียม ไดแก 
โพแทสเซียมคอลไรต และน้ําท้ิงจากการผลิตเยื่อกระดาษ ปจจัยท่ี 2 คือ อัตราโพแทสเซียม ไดแก  
0, 25, 50 และ 100 มิลลิกรัมโพแทสเซียมออกไซดตอกิโลกรัม  
 จากการทดลองในหองปฏิบัติการ พบวา น้ําท้ิงจากการผลิตเยื่อกระดาษมีปฏิกิริยาเปนเบส
รุนแรง คาพีเอช 10.6 คาการนําไฟฟาสูง มีปริมาณธาตุอาหารโพแทสเซียมสูง 5,900 มิลลิกรัม            
ตอลิตร มีธาตุอาหารพืชอ่ืน ๆ สะสมอยูในปริมาณต่ํา ชุดดินรอยเอ็ดท่ีนํามาศึกษามีเนื้อดินเปน            
ดินรวนมีปฏิกิริยาของดินเปนกรด คาพีเอช 4.2 ปริมาณโพแทสเซียมและปริมาณอินทรียวัตถุต่ํามาก 
การใสน้ําท้ิงในดินชุดรอยเอ็ดจะชวยเพิ่มปริมาณ โพแทสเซียมในดินชุดรอยเอ็ดไดใกลเคียงกับการ
ใสปุยโพแทสเซียมคลอไรด อัตราการปลดปลอยโพแทสเซียมของน้ําท้ิงรวดเร็วใกลเคียงกับปุย
โพแทสเซียมคลอไรด 
 จากทดลองในกระถางพบวา การใชน้ําท้ิงจากการผลิตเยื่อกระดาษเปนแหลงของธาตุ
อาหารโพแทสเซียมสําหรับขาว กข 23 และขาวเจาหอมคลองหลวง 1 ท่ีปลูกในดินชุดรอยเอ็ดจะ
ชวยเพ่ิมการเจริญเติบโตผลผลิต และการดูดกินธาตุอาหารโพแทสเซียมของขาวท้ังสองพันธุอยาง
เดนชัด ประสิทธิภาพในการเพิ่มการเจริญเติบโต ผลผลิต และการดูดกินธาตุอาหารโพแทสเซียม
ของขาว กข 23 ท่ีปลูกในดินชุดรอยเอ็ดของน้ําท้ิงใกลเคียงกับปุยโพแทสเซียมคลอไรด ในขาวเจา
หอมคลองหลวง 1 ท่ีอัตราการใสโพแทสเซียมในระดับท่ีสูง (100 มิลลิกรัมโพแทสเซียมออกไซด
ตอกิโลกรัม) ขาวเจาหอมคลองหลวง 1 อัตรา 100 มิลลิกรัมตอ โพแทสเซียม 1 กิโลกรัม ทําให          
ประสิทธิภาพในการเพ่ิมผลผลิตขาวของน้ําท้ิงตํ่ากวาปุยโพแทสเซียมคลอไรด การใสน้ําท้ิงในดิน
ชุดรอยเอ็ดไมทําใหคาพีเอชและการนําไฟฟาของดินชุดรอยเอ็ดเปล่ียนแปลง น้ําท้ิงจากการผลิตเยื่อ
กระดาษท่ีใช โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ในข้ันตอนการตมเยื่อสามารถนํามาใชเปนปุยโพแทสเซียม
สําหรับขาวท่ีปลูกในชุดดินรอยเอ็ดได 
 



19 

 พัชราภรณ ฤทธ์ิอินทรางกูร (2545) ไดศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตกระดาษสา
ของอุตสาหกรรมในครัวเรือน : กรณีศึกษา ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม และ
พบวา ผูผลิตกระดาษสาสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา รองลงมา ระดับมัธยมศึกษา
หรือเทียบเทา (ปวช., ปวส.) ผลผลิตตอปของผูผลิตกระดาษสาแบบชอน เทากับ 1,799,063 แผน              
แบบแตะ เทากับ 269,687 แผน แสดงวากระดาษสาแบบชอนจะสามารถผลิตไดในปริมาณมากกวา
แบบแตะ เพราะวา แบบชอนใชวัตถุดิบในปริมาณนอยกวาและระยะเวลาท่ีใชในการผลิตนอยกวา  
สําหรับแหลงขอมูลท่ีผูผลิตไดรับความรูและเทคนิคในการผลิตกระดาษสา สวนใหญไดรับความรู
จากพอแม ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูผลิตกระดาษสาจะไดรับการถายทอดความรูกันภายในครัวเรือนเปน
สวนมาก การผลิตกระดาษสาจะมีคาใชจายในการลงทุน และคาใชจายในการผลิตแตกตางกันตาม
ประเภท ขนาด และวิธีการฟอกขาวโดยใชไฮโดรเจนเปอรออกไซดและโซเดียมซิลิเกต กับวิธีการ
ฟอกขาวโดยใชคลอรีน จะมีตนทุนผันแปรตางกัน  
 ศกุนตลา จินดา (2549) ไดทําการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตกระดาษสาของ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน กรณีศึกษา ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม และพบวา 
ผลผลิตของกระดาษสาแตละประเภท แตละขนาด ข้ึนอยูกับความตองการของตลาดระยะเวลาท่ีใช
ในการตากใหแหง และสภาวะอากาศตามฤดูกาล สวนตนทุนในการผลิตกระดาษสาแบบชอนนอย
กวาตนทุนในการผลิตกระดาษสาแบบแตะยอมสี เพราะในข้ันตอนการทําแผนแบบชอนยอมสี        
มีคาแรงงานท่ีถูกกวาแบบแตะยอมสี แบบแตะยอมสีท่ีวิธีการทําแผนท่ียุงยาก และใชระยะเวลานาน
กวาแบบชอนยอมสี 
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2.7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 

      (Independent variable)              (dependent variable)                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1. ขอมูลทางกายภาพ  
(Physical Flow Environmental Management 
Accounting : PEMA) 
 1.1 ตนทุนการผลิตกระดาษสาท่ัวไป 
 1.2 ตนทุนการผลิตกระดาษสาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
  
2. ขอมูลทางการเงิน  
(Monetary Environmental Management Accounting : 
MEMA) 

2.1 การรวบรวม (collection) จําแนกตาม
ขอมูลดานวัตถุดิบ  คาแรงงาน  และคาใชจายอื่นๆ ของ
กระดาษสาทั่ วไป  และกระดาษสา ท่ี เปน มิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

2.2 การประมาณ (Estimation) ตนทุนรวม
ของการผลิตกระดาษสาท่ัวไปตอ 1,000 แผน และตนทุน
รวมของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอ 
1,000 แผน 
 

2.3. การวิ เคราะห  (Analysis) ตนทุน
สิ่งแวดลอมของกระดาษสาท่ัวไป และกระดาษสาท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 

1. ตนทุนวัตถุดิบที่เกิดเปนผลิตภัณฑ  
2. ตนทุนวัตถุดิบที่ไมติดไปกับผลิตภัณฑ  
3. ตนทุนในการควบคุมของเสีย 
4. ตนทุนปองกันและจัดการส่ิงแวดลอม  
5. ผลผลิตพลอยไดและการนําของเสียมาใช

ใหม 
 
3. การรายงานตนทุนสิ่งแวดลอมของการผลิตกระดาษ
สาท่ัวไป และกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 
 
1. ตนทุนสิ่งแวดลอมของการผลิต
กระดาษสาท่ัวไป 
2. ตนทุนสิ่งแวดลอมกระดาษสา
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 


