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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ืองนี้ขอรายงานผลการศึกษาตามขอบเขตการศึกษา โดยแบงการวิเคราะห

ออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี้ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 
  1.1 ผูประกอบการผลิตกระดาษสาท่ัวไป 
  1.2 ผูประกอบการกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 

สวนท่ี 2 ขอมูลทางกายภาพ (Physical Flow Environmental Management Accounting : 
PEMA) วัตถุดิบ (Input) ส่ิงท่ีออก (Output) และบัญชีการเดินทางของวัสดุและพลังงาน 
  2.1 การผลิตกระดาษสาท่ัวไป ตอ 1,000 แผน  
  2.2 การผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ตอ 1,000 แผน 
  

สวนท่ี 3 ขอมูลทางการเงิน (Monetary Environmental Management Accounting : MEMA)  
3.1 การรวบรวม (collection) ตนทุนกระบวนการผลิตกระดาษสาท่ัวไป ตอ 1,000 

แผน และตนทุนกระบวนการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมตอ 1,000 แผน จําแนกตาม
ขอมูลดานวัตถุดิบ  คาแรงงาน  และคาใชจายอ่ืนๆ 

3.2 การประมาณ (Estimation) สรุปผลตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป
ตอ 1,000 แผน และตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมตอ 1,000 แผน 
  3.3 การวิเคราะห (Analysis) ตนทุนส่ิงแวดลอมของกระดาษสาท่ัวไป และ
กระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
   1. ตนทุนวัตถุดิบท่ีทําใหเกิดเปนผลิตภัณฑ 
   2. ตนทุนวัตถุดิบท่ีไมทําใหเกิดผลิตภัณฑ 
   3. ตนทุนในการควบคุมมลพิษและของเสีย 
   4. ตนทุนในการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอม 
   5. ผลผลิตพลอยไดและการนําของเสียมาใชใหม 

สวนท่ี 4 การรายงานตนทุนส่ิงแวดลอมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป และกระดาษสาท่ี
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการ 
 1.1 ผูประกอบการผลิตกระดาษสาท่ัวไป  
 จากการสัมภาษณผูประกอบการโรงงาน พบวา ผูประกอบการโรงงานสวนใหญ มีอายุ        
36-45 ป ระดับการศึกษาสูงสุด คือ มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (ปวช.,ปวส.) และปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว สวนใหญ 3-4 คน ทําการผลิตกระดาษสาประเภทกระดาษ
แบบชอนและแบบแตะ โดยไดรับความรู และเทคนิคในการทํากระดาษสาจากพอแม และการศึกษา
ดวยตนเอง วัตถุดิบในการทํากระดาษสา สวนใหญจะใชปอสา ท่ีซ้ือจากพอคาคนกลาง สวน
เช้ือเพลิงท่ีใชในการตมเปลือกปอสา คือฟนจากพอคาคนกลาง ในเร่ืองของปญหา และอุปสรรค 
เกี่ยวกับการผลิตกระดาษสา คือมีคูแขงการคาจากภายนอก 
 1.2 ผูประกอบการกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 จากการสัมภาษณผูประกอบการโรงงาน พบวา ผูประกอบการโรงงานอายุ  42 ป ระดับ
การศึกษาสูงสุด คือ ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา  มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ทําการผลิต
กระดาษสาประเภทกระดาษแบบชอนและแบบแตะโดยไดรับความรู และเทคนิคในการทํา         
กระดาษสาจากการศึกษาดวยตนเอง วัตถุดิบในการทํากระดาษสา สวนใหญจะใชปอสาท่ีซ้ือจาก
พอคาคนกลาง สวนเช้ือเพลิงท่ีใชในการตมเปลือกปอสาคือ ฟนซ้ือจากพอคาคนกลาง ในเร่ืองของ
ปญหา และอุปสรรค เกี่ยวกับการผลิตกระดาษสา คือวัตถุดิบหายาก 
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สวนท่ี 2 ขอมูลทางกายภาพ (Physical Flow Environmental Management Accounting : PEMA) 
 

2.1 กระบวนการผลิตกระดาษสาท่ัวไป จําแนกตามการปอนวัตถุดิบ (Input)  และสิ่งท่ีออก 
(Output)  ตอ 1,000 แผน 

 
  1. การจัดหาวัตถุดิบ 
 

         
 
จัดหาเปลือกปอสาแหงจํานวน 100 กก. ๆ ละ 26 บาท จากพอคาคนกลาง โดยมีเศษของเปลือก       
ปอสาท่ีตกหลน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.1 วตัถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการจัดหาเปลือกปอสาของการผลิต 
                  กระดาษสาท่ัวไป 
 

จากแผนภาพท่ี 4.1  การจัดหาวัตถุดิบของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปน
ผลิตภัณฑ คือ เปลือกปอสาแหงท่ีจัดหา วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ เศษเปลือกปอสา  ไมมี
การควบคุมของเสียและมลพิษ ไมมีการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ และไมมีการนํา
ผลผลิตพลอยไดหรือของเสียมาใชใหม 

 
 
 
 
 

เศษเปลือกปอสาที่
ตกหลน 

เปลือกปอสา
แหงที่จัดหา  

เขาสูกระบวนการ
แชปอสา 

เททิ้งเหลือเปนเศษ
ขยะ 

เปลือกปอสาแหง
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  2. การแชเปลือกปอสา 
 

          +  
  
 
นําเปลือกปอสาแหงจํานวน 100  กก.  มาแชน้ํา 1,140 ลิตร(คาเฉล่ีย) เปนเวลาประมาณ 6-12 ช่ัวโมง  
ทําใหไดปอสาท่ีแชน้ําแลว  โดยมีเศษของเปลือกปอสาและนํ้าเสียท่ีเกิดจากการแชเปลือกปอสาแหง 
(เศษของเปลือกปอสาคือปอสาท่ีไมสามารถชอนข้ึนมาจากน้ําไดตองท้ิงไปกับน้ําเสีย) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.2 วตัถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการแชเปลือกปอสาของการผลิต 
                 กระดาษสาท่ัวไป 
 

จากแผนภาพที่ 4.2  การแชเปลือกปอสาของการผลิตกระดาษสาทั่วไป มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปน
ผลิตภัณฑ คือ ปอสาท่ีแชน้ําแลว  วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ น้ําเสียและเศษเปลือกปอสา  
ไมมีการควบคุมของเสียและมลพิษ ไมมีการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ และไมมีการนํา
ผลผลิตพลอยไดหรือของเสียมาใชใหม  
 
 
 
 
 
 
 
 

เศษเปลือกปอสา นํ้าเสีย ปอสาที่แชนํ้า
แลว  

เขาสูกระบวนการ
ตมปอสา 

เททิ้งเหลือเปนเศษ
ขยะ 

เททิ้งลงพ้ืนดินไหลสูแมนํ้า
ลําคลองสาธารณะ 

เปลือกปอสาแหง นํ้า 
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3. การตมปอสา 
 

                                     +      +                                            +                  
  
 
ตมปอสาท่ีผานกระบวนการแชแลว โดยใชโซดาไฟ 10 กก. ตอเปลือกปอสาแหง 100 กก.ใชน้ํา 
1,010 ลิตร (คาเฉล่ีย) และใชฟน 2 กอง (คาเฉล่ีย) เปนเช้ือเพลิง ทําใหไดเยื่อสาท่ีผานการตม และมี
เศษของเปลือกปอสา น้ําเสียจากการตม  ไอความรอนจากเตา  ควันไฟ  กากเช้ือเพลิง ไอสารเคมี
และกล่ินของปอสาท่ีตม 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 4.3 วตัถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการตมเปลือกปอสาของการผลิต     
                 กระดาษสาท่ัวไป 
 

จากแผนภาพที่ 4.3 การตมปอสาของการผลิตกระดาษสาทั่วไป มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปน
ผลิตภัณฑ คือ เยื่อสาท่ีตมแลว วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ น้ําเสียจากการตมปอสา             
เศษเยื่อของเปลือกปอสา  ไอความรอนจากเตาไฟ  ควันไฟ กากเช้ือเพลิง ไอสารเคมี และกล่ินปอสา
ท่ีตม ไมมีการควบคุมของเสียและมลพิษ ไมมีการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ และไมมีการ
นําผลผลิตพลอยไดและของเสียมาใชใหม 

 
 
 
 

โซดาไฟ นํ้า ฟน ปอสาท่ีแชน้ําแลว 

น้ําเสีย เศษเยื่อของ
เปลือกปอ

สา 

ไอความรอน
จากเตาไฟ 

ควันไฟ ไอ 
สารเคมี 

กลิ่นของปอ
สาที่ตม 

เยื่อสาที่ผาน
การตมแลว 

เททิ้งลงพื้นดิน 
ไหลสูแมน้ําลําคลอง

สาธารณะ 
เททิ้งเหลือ 
เปนเศษขยะ 

ลอยไปปะปน
กับอากาศ 

ลอยไปปะปน
กับอากาศ ลอยไปปะ 

ปนกับ 
อากาศ 

สงกล่ินและ
ระเหยไปใน

อากาศ 

เขาสูกระบวน 
ลางเยื่อหลังตม 

กาก
เชื้อเพลิง 

เททิ้งเหลือ 
เปนเศษ
ขยะ 
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4. การลางเยื่อสาหลังตม  
 

          +  
  
 
นําเยื่อสาไปลางหลังตมเยื่อ โดยฉีดน้ําลางหลังตม 2-3 คร้ังใชน้ํา 3,720 ลิตร (คาเฉล่ีย) ตอเปลือก       
ปอสาแหง 100  กก. เพื่อลางสารเคมีตางๆ ท่ีใชในการตมทําใหไดเยื่อท่ีผานการลางสะอาดแลว และ
มีน้ําเสียจากการลางเยื่อ  มีเศษเยื่อสาท่ีตกหลน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.4 วตัถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการลางเยื่อหลังตมของการผลิต 
                 กระดาษสาท่ัวไป 
 

จากแผนภาพท่ี 4.4  การลางเยื่อสาหลังตมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป มีวัตถุดิบท่ีเกิด
เปนผลิตภัณฑ คือ เยื่อสาท่ีผานการลาง วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ น้ําเสียจากการลางเยื่อ
และ เศษเยื่อสา ไมมีการควบคุมของเสียและมลพิษ ไมมีการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ 
และไมมีการนําผลผลิตพลอยไดและของเสียมาใชใหม  
 
 
 
 
 
 
 
 

เศษเยื่อสา นํ้าเสีย เยื่อสาที่ผานการลาง 

เขาสูกระบวนการ
ฟอกเยื่อสา 

เททิ้งเหลือเปนเศษ
ขยะ 

เททิ้งลงพ้ืนดินไหลสูแมนํ้า
ลําคลองสาธารณะ 

เยื่อสาตมแลว นํ้า 
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5. การฟอกเยื่อสา 
 
 

                                             +                                           +                     
  
 
นําเยื่อสาท่ีผานกระบวนการลางหลังตมมาแชในบอฟอกท่ีมีไฮโดรเจนเปอรออกไซด 6 กก. และ
โซเดียมซิลิเกต 3 กก.ตอเปลือกปอสาแหง 100 กก. ใชน้ํา 890 ลิตร (คาเฉล่ีย) ใชฟน 2 กอง 
(คาเฉล่ีย) เปนเช้ือเพลิงในการฟอกเยื่อ ทําใหไดเยื่อสาท่ีผานการฟอกขาวแลว และมีน้ําเสียจากการ
ฟอกเยื่อ  เศษเยื่อสา  ไอความรอนจากเตาไฟ  ควันไฟ  กากเช้ือเพลิง ไอสารเคมีและกล่ินเยื่อสาท่ีตม 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4.5 วตัถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการฟอกเยื่อสาของการผลิตกระดาษสา  
                 ท่ัวไป                          
 

จากแผนภาพท่ี 4.5 การฟอกเยื่อสาของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปน
ผลิตภัณฑ คือ เยื่อสาท่ีฟอกแลว  วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ น้ําฟอกเยื่อสา (น้ําเสีย)            
เศษเยื่อสา     ไอความรอนจากเตาไฟ   ควันไฟ    กากเช้ือเพลิง  ไอสารเคมี และกล่ินเยื่อสาท่ีตม            
ไมมีการควบคุมของเสียและมลพิษ ไมมีการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ และไมมีการนํา
ผลผลิตพลอยไดและของเสียมาใชใหม  
 
 

ไฮโดรเจนเปอร
ออกไซด และ  
โซเดียมซิลิเกต นํ้า ฟน 

เยื่อสาที่ผานการ
ลางหลังตม 

น้ําเสีย เศษเยื่อสา ไอความรอน
จากเตาไฟ 

ควันไฟ ไอ 
สารเคมี 

กลิ่นของเยื่อ
สาที่ตม 

เยื่อสาที่ผาน
การฟอกแลว 

เททิ้งลงพื้นดิน 
ไหลสูแมน้ําลําคลอง

สาธารณะ 
เททิ้งเหลือ 
เปนเศษขยะ 

ลอยไปปะปน
กับอากาศ 

ลอยไปปะปน
กับอากาศ ลอยไปปะ 

ปนกับ 
อากาศ 

สงกล่ินและ
ระเหยไปใน

อากาศ 

เขาสู
กระบวนการ 
ลางเยื่อสาหลัง

การฟอก 
 

กาก
เชื้อเพลิง 

เททิ้งเหลือ 
เปนเศษ
ขยะ 
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6. การลางเยื่อสาหลังฟอก  
 

          +   
  
 
นําเยื่อสาไปลางหลังฟอกเยื่อ โดยฉีดน้ําลางหลังฟอก 2-3 คร้ังใชน้ํา 3,600 ลิตร (คาเฉล่ีย) เพ่ือลาง
สารเคมีตางๆ ท่ีใชในการฟอกทําใหไดเยื่อท่ีผานการลางสะอาดแลว และมีน้ําเสียจากการลางเยื่อ        
มีเศษเยื่อท่ีตกคาง 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.6 วตัถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการลางเยื่อสาหลังฟอกของการผลิต 
                 กระดาษสาท่ัวไป 
 

จากแผนภาพท่ี 4.6  การลางเยื่อสาหลังฟอกของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป มีวัตถุดิบท่ีเกิด
เปนผลิตภัณฑ คือ เยื่อสาท่ีฟอกและลางแลว  วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ น้ําเสียจากการลาง
เยื่อสาหลังตม  และเศษเยื่อสา  ไมมีการควบคุมของเสียและมลพิษ ไมมีการปองกันและจัดการ
ส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ และไมมีการการนําผลผลิตพลอยไดและของเสียมาใชใหม  

 
 
 
 
 
 
 
 

เศษเยื่อสา เยื่อสาที่ฟอกและลาง
แลว 

เขาสูกระบวนการ
แยกเยื่อสา 

เททิ้งเหลือเปนเศษ
ขยะ 

นํ้าเสีย 

เททิ้งลงพ้ืนดินไหลสูแมนํ้า
ลําคลองสาธารณะ 

เยื่อสาฟอกแลว นํ้า 



32 
 

7. การแยกเยื่อสา 
  
 

         +   
  
 
นําเยื่อสาท่ีฟอกและลางแลว มาแยกส่ิงสกปรกและเยื่อสาท่ีไมไดคุณภาพออก โดยใสน้ําลงไป
ประมาณ 550 ลิตร(คาเฉล่ีย)  จากนั้นฉีกเยื่อสาตามแนวยาวออกเปน 2-3 เสน  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.7 วตัถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการแยกเยื่อสาของการผลิตกระดาษสา    
                 ท่ัวไป 
 

จากแผนภาพที่ 4.7  การแยกเยื่อสาของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปน
ผลิตภัณฑ คือ เยื่อสาท่ีแยกแลว  วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ เศษเยื่อสา (ของเสีย) น้ําเสีย และ
ส่ิงสกปรกปะปนมากับเยื่อสา ไมมีการควบคุมของเสียและมลพิษ ไมมีการปองกันและจัดการ
ส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ และไมมีการนําผลผลิตพลอยไดและของเสียมาใชใหม  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เยื่อสาที่แยกแลว 

เขาสูกระบวนการตี
เยื่อสา 

เศษเยื่อสา 

เททิ้งเปนเศษขยะ 

เยื่อสาที่ฟอก
และลางแลว นํ้า 

สิ่งสกปรก 

เททิ้งเปนเศษขยะ 

นํ้าเสีย 

เททิ้งลงพ้ืนดินไหลสูแมนํ้า
ลําคลองสาธารณะ 
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8. การตีเยื่อสา  
 

                                                                + 
  
 
การตีเยื่อสา จากเปลือกปอสาแหง 100 กก.จะแบงตี 4 คร้ัง แตละคร้ังใชน้ํา 150 ลิตร (คาเฉลี่ย)               
ตีนาน 40 นาที ทําใหไดเยื่อสาท่ีผานการตีแลว และมีน้ําเสียจากการตีเยื่อสา  เศษเยื่อสาท่ีตกคาง 
เสียงเคร่ืองตีเยื่อสา   
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.8 วตัถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการตีเยื่อสาของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป                               
 

จากแผนภาพท่ี 4.8 การตีเยื่อสาของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑ 
คือ เยื่อสาท่ีผานการตี  วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ น้ําเสียจากการตีเยื่อสา    เศษเยื่อสา และ
เสียงเคร่ืองตีเยื่อ ไมมีการควบคุมของเสียและมลพิษ ไมมีการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ 
และไมมีการนําผลผลิตพลอยไดและของเสียมาใชใหม  
 
 
 
 
 
 
 
 

เยื่อสาที่ผานการตี 

เขาสูกระบวนการ
ยอมสีเยื่อสา 

เททิ้งเหลือเปน
เศษขยะ 

เยื่อสาที่แยกแลว ไฟฟา นํ้า 

เศษเยื่อสา เสียงเครื่อง 

ตีเยื่อสา 
นํ้าเสีย 

เททิ้งลงพ้ืนดินไหลสู 
แมนํ้าลําคลองสาธารณะ สงเสียง

รบกวน
ทั่วไป 
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9. การยอมสีเยื่อสา 
 
 

                                            +                                           +                                   
  
 
นําเยื่อสาท่ีผานการตีมายอมสีแบบยอมรอนดวยสีเคมี 10 ซองตอเปลือกปอสาแหง 100 กก.แลวใส
ลงในบอซีเมนตท่ีมีน้ําประมาณ 1,160 ลิตร (คาเฉล่ีย) มีฟน 1 กอง (คาเฉล่ีย) เปนเช้ือเพลิง แลวใช        
ไมพายคนเยื่อในบอใหท่ัว ทําใหไดเยื่อสาท่ีผานการยอมสีเคมีแลว และมีน้ําเสียจากการยอม          
เศษเยื่อท่ีตกคาง ไอความรอนจากเตาไฟ   ควันไฟ กากเช้ือเพลิง ไอสารเคมี และกล่ินของเย่ือสาท่ี
ยอมสี 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 4.9 วตัถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการยอมสีเยื่อสาของการผลิตกระดาษสา      
                ท่ัวไป 
 

จากแผนภาพที่ 4.9 การยอมสีเยื่อสาของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปน
ผลิตภัณฑ คือ เยื่อสาท่ียอมสีแลว วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ น้ําเสียจากการฟอกปอสา    
เศษเยื่อสา ไอความรอนจากเตาไฟ  ควันไฟ กากเช้ือเพลิง ไอสารเคมี และกล่ินปอสาท่ีตม ไมมีการ
ควบคุมของเสียและมลพิษ ไมมีการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ และไมมีการนําผลผลิต
พลอยไดและของเสียมาใชใหม  

 
 

สียอมเคมี นํ้า ฟน 

เยื่อสาที่ผานการ
ตี 

น้ําเสีย เศษเยื่อสา ไอความรอน
จากเตาไฟ 

ควันไฟ ไอ 
สารเคมี 

กลิ่นของปอ
สาที่ตม 

เยื่อสาที่ยอม
สีแลว 

เททิ้งลงพื้นดิน 
ไหลสูแมน้ําลําคลอง

สาธารณะ 
เททิ้งเหลือ 
เปนเศษขยะ 

ลอยไปปะปน
กับอากาศ 

ลอยไปปะปน
กับอากาศ ลอยไปปะ 

ปนกับ 
อากาศ 

สงกล่ินและ
ระเหยไปใน

อากาศ 

เขาสูกระบวน 
การทําแผน 

กาก
เชื้อเพลิง 

เททิ้งเหลือ 
เปนเศษ
ขยะ 
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10. การทําแผน  
 

          +   
  
 
นําเยื่อสาท่ียอมสีแลว มาทําแผนกระดาษสาได 2 วิธีคือ แบบชอน และแบบแตะโดยใชน้ํา 1,180  
ลิตร และ 620 ลิตร (คาเฉล่ีย) ตามลําดับ  ทําใหไดกระดาษสาแผน  น้ําเสียจากการทําแผน และ           
เศษเยื่อสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.10 วตัถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการทําแผนของการผลิตกระดาษสา        
                   ท่ัวไป 
 

จากแผนภาพท่ี 4.10 การทําแผนของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปน
ผลิตภัณฑ คือ กระดาษสาแผนยอมสี  วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ น้ําเสียจากการยอมสี           
และเศษเยื่อสา ไมมีการควบคุมของเสียและมลพิษ ไมมีการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ 
และไมมีการนําผลผลิตพลอยไดและของเสียมาใชใหม 

 
 
 
 
 
 
 

เยื่อสาที่ยอมสีแลว นํ้า 

เศษเยื่อสา นํ้าเสีย กระดาษสา
แผนยอมสี 

เขาสูการทําแผนใหแหงโดย
นําไปตากแดดประมาณ 1-3 ชม.  
แลวจึงลอกเปนแผนกระดาษสา 

เททิ้งเปนเศษขยะ 

เททิ้งลงพ้ืนดินไหลสูแมนํ้า
ลําคลองสาธารณะ 



36 
 

ตารางท่ี 4.1 บัญชีการเดินทางของวัสดุและพลังงานในกระบวนการผลิตกระดาษสาท่ัวไป ตอ 1,000 
แผน แบบชอนยอมสี และแตะยอมสี 

กระบวนการ สิ่งนําเขา 
วัตถุดิบท่ีเกิด
เปนผลิตภัณฑ 

วัตถุดิบท่ีไมเกิด
เปนผลิตภัณฑ 

การควบคุม
ของเสียและ
มลพิษ 

การปองกัน
และจัดการ
สิ่งแวดลอม

อื่น ๆ 

ประโยชน
ของผลผลิต
พลอยไดและ
นําของเสียมา

ใชใหม 

1. การจัดหาวัตถุดิบ 
เปลือกปอสา
แหง 

เปลือกปอสา
แหงที่จัดหา 

เศษเปลือกปอสา
ที่ตกหลน 

ไมมี ไมมี ไมมี 

2. การแชเปลือกปอ
สา 

เปลือกปอสา
แหง 

ปอสาท่ีแชน้ํา
แลว 

น้ําเสีย 
ไมมี ไมมี ไมมี 

เศษเปลือกปอสา 
น้ํา 

3. การตมปอสา 

ปอสาท่ีแชน้ํา
แลว 

เยื่อสาที่ผานการ
ตมแลว 

น้ําเสีย 

ไมมี ไมมี ไมมี 

โซดาไฟ 
เศษเยื่อของ
เปลือกปอสา 

น้ํา 
ไอความรอนจาก
เตาไฟ 

ฟน 
 

ควันไฟ  
กากเชื้อเพลิง  
ไอสารเคมี 
กลิ่นปอสาที่ตม 

4. การลางเยื่อสาหลัง
ตม 

เยื่อสาตมแลว เยื่อสาที่ผานการ
ลาง 

น้ําเสีย 
ไมมี ไมมี ไมมี 

น้ํา เศษเยื่อสา 

5. การฟอกเยื่อสา 

เยื่อสาที่ผาน
การลางหลัง
ตม 

เยื่อสาที่ผานการ
ฟอกแลว 

น้ําเสีย 

ไมมี ไมมี ไมมี 

น้ํา เศษเยื่อสา 
ไฮโดรเจน
เปอรออกไซด 

ไอความรอนจาก
เตาไฟ 

โซเดียมซิลิเกต ควันไฟ  

ฟน 
 

กากเชื้อเพลิง 
ไอสารเคมี 
กลิ่นของเยื่อสาที่
ตม 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) บัญชีการเดินทางของวัสดุและพลังงานในกระบวนการผลิตกระดาษสาท่ัวไป ตอ 
1,000 แผน แบบชอนยอมสี และแตะยอมสี 

กระบวนการ สิ่งนําเขา 
วัตถุดิบท่ีเกิด
เปนผลิตภัณฑ 

วัตถุดิบท่ีไมเกิด
เปนผลิตภัณฑ 

การควบคุม
ของเสียและ
มลพิษ 

การปองกัน
และจัดการ
สิ่งแวดลอม

อื่น ๆ 

ประโยชน
ของผลผลิต
พลอยไดและ
นําของเสียมา

ใชใหม 

6. การลางเยื่อหลัง
ฟอก 

เยื่อสาฟอก
แลว 

เยื่อสาที่ฟอก
และลางแลว 

น้ําเสีย 
ไมมี ไมมี ไมมี 

น้ํา เศษเยื่อสา 

7. การแยกเยื่อสา 
 
 

เยื่อสาที่ฟอก
และลางแลว เยื่อสาที่แยกแลว 

เศษเยื่อสา 

ไมมี 
 

ไมมี 
 

ไมมี 
 

น้ําเสีย 

สิ่งสกปรกปะปน
มากับเยื่อสา น้ํา 

8. การตีเยื่อสา 
เยื่อสาที่แยก
แลว เยื่อสาที่ผานการ

ตี 

น้ําเสีย 

ไมมี ไมมี ไมมี เศษเยื่อสา  

น้ํา เสียงเคร่ืองตีเยื่อ
สา ไฟฟา 

9. การยอมสีเยื่อสา  

เยื่อสาที่ผาน
การตี 

เยื่อสาที่ยอมสี
แลว 

น้ําเสีย 

ไมมี ไมมี ไมมี 

 น้ํา เศษเยื่อสา 

สียอมเคมี 
ไอความรอนจาก
เตาไฟ 

 ฟน 

ควันไฟ 
กากเชื้อเพลิง 
ไอสารเคมี 
กลิ่นปอสาที่ตม 

10. การทําแผน เยื่อสาที่ยอมสี
แลว 

กระดาษสาแผน
ยอมสี 

น้ําเสีย 
ไมมี ไมมี ไมมี 

น้ํา เศษเยื่อสา  
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2.2 กระบวนการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  จําแนกตามการปอนวัตถุดิบ 
(Input)  และสิ่งท่ีออก (Output) ตอ 1,000 แผน 

 
 1. การคัดเลือกเปลือกปอสา 

          + 
  
 
ใชเปลือกปอสาท่ีมีอายุ 8-12 เดือน คัดแยกปอสาท่ีไมไดคุณภาพและส่ิงปนเปอนอ่ืนๆ ออก                
มัดเปลือกปอสามัดละ 10 กก.โดยเชือกปาน จํานวน 4 มวน ตอเปลือกปอสา 100 กก. 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.11 วตัถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการคัดเลือกเปลือกปอสาของการผลิต  
                    กระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 

จากแผนภาพท่ี 4.11  การคัดเลือกเปลือกปอสาของกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม             
มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ เปลือกปอสาที่ไดคุณภาพ วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ             
เศษเปลือกปอสาท่ีไมไดคุณภาพ และเศษเชือกปาน ไมมีการควบคุมของเสียและมลพิษ ไมมีการ
ปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ และไมมีการนําผลผลิตพลอยไดหรือของเสียมาใชใหม  

 
 
 
 
 
 

เศษเปลือกสาที่
ไมไดคุณภาพ 

เศษเชือกปาน เปลือกปอสาที่
ไดคุณภาพ 

เขาสูกระบวนการ
แชปอสา 

เททิ้งเหลือเปน 

เศษขยะ 

เททิ้งเหลือเปน 

เศษขยะ 

เปลือกปอสาแหง เชือกปาน 
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2. การแชเปลือกปอสา  
 

         + 
  
 
แชเปลือกปอสาแหง 100 กก.ในน้ําสะอาด  850  ลิตร (คาเฉล่ีย) ทําใหไดปอสาท่ีแชน้ําแลว โดยมี
เศษของเปลือกปอสาและนํ้าท่ีเหลือจากการแชเปลือกปอสาแหง (เศษของเปลือกปอสาคือปอสาท่ี
ไมสามารถชอนข้ึนมาจากน้ําไดตองท้ิงไปกับน้ําเสีย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.12 วตัถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการแชเปลือกปอสาของการผลิตกระดาษ 

                     สาท่ีเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอม 
 

จากแผนภาพท่ี 4.12  การแชเปลือกปอสาของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ ปอสาท่ีแชน้ําแลว วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ น้ําเหลือจาก
การแชปอสา  และเศษเปลือกปอสา ไมมีการควบคุมของเสียและมลพิษ มีการปองกันและจัดการ
ส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ คือ มีการติดต้ังตะแกรงกรองเศษเยื่อสาเพื่อปองกันการสูญเสียไปกับน้ําเสีย              
ไมเปนการเพ่ิมส่ิงสกปรกในนํ้าเสียและมีการนําของเสียมาใชใหม คือ นําน้ําท่ีเหลือจากการแชไป
ใชซํ้าในขั้นตอนการตมเยื่อ  และนําเศษเยื่อสาท่ีกรองไดมาผลิตเปนกระดาษสาเกรดรองตอไป 

 
 
 
 
 

เศษเปลือกปอสานํ้าเหลือจากการแช
เปลือกปอสา 

เปลือกปอสาที่
แชนํ้าแลว  

เขาสูกระบวนการ
ตมเยื่อสา 

มีการติดต้ังตะแกรง
กรองเศษเปลือกปอสา นําไปใชในขั้นตอนการตม

เยื่อหรือแชซ้ํา 

เปลือกปอสาแหง นํ้า 
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3. การตมเปลือกปอสา 
 
 

                                      +  +                           +         +                +            +                                   
  
 
ตมปอสาท่ีผานการแชน้ําแลว โดยใชน้ําแชจากขอ 2 ปริมาณ 170 ลิตร(คาเฉล่ีย) และนํ้าสะอาด 730 
ลิตร (คาเฉล่ีย) และใสโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ปริมาณ  10 กก.  ตอเปลือกปอสาแหง 100 กก.
และใชฟน 1 กองทําใหไดเยื่อปอสาท่ีตมแลว น้ําเหลือจากการตมเปลือกปอสา เศษเยื่อของเปลือก
ปอสา ไอความรอน ควันไฟ กากเช้ือเพลิง ไอสารเคมีและกล่ินของปอสาท่ีตม 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 4.13 วตัถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการตมเปลือกปอสาของการผลิตกระดาษ 

                     สาท่ีเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอม 
 

จากแผนภาพที่ 4.13  การตมปอสาของการผลิตกระดาษสาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม         
มีตนทุนวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ เยื่อสาท่ีตมแลว วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ น้ําเสีย 
เศษเยื่อของเปลือกปอสา ไอความรอนจากเตาไฟ ควันไฟ กากเช้ือเพลิง ไอสารเคมี และกล่ินปอสา 
ท่ีตม   มีการควบคุมของเสียและมลพิษคือมีการติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย  มีการปองกันและจัดการ
ส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ คือ มีการติดต้ังตะแกรงกรองเศษเยื่อสาเพื่อปองกันการสูญเสียไปกับน้ําเสีย            
ไมเปนการเพิ่มส่ิงสกปรกในน้ําเสียและมีการนําของเสียมาใชใหม คือ นําน้ําท่ีเหลือจากการตมไป
ใชซํ้าในการแชปอสาในรอบการผลิตถัดไป โดยผสมน้ําท่ีเหลือจากปอสา 1:5 สวนของนํ้าใหม        
และนําเศษเยื่อสาท่ีกรองไดมาผลิตเปนกระดาษสาเกรดรองตอไป 

โพแทสเซียม 

ไฮดรอกไซด 
นํ้าแชจาก
ขอ 2 ฟน ปอสาที่แชนํ้าแลว นํ้าสะอาด 

น้ําเหลือจาก 
การตมปอสา 

เศษเยื่อของ
เปลือกปอ

สา 

ไอความรอน
จากเตาไฟ 

ควันไฟ ไอ 
สารเคมี 

กลิ่นของปอ
สาที่ตม 

เยื่อสาที่ตม
แลว 

บําบัด 
ติดต้ังตะแกรง
กรองเศษเยื่อ

สา 

ลอยไปปะปน
กับอากาศ 

ลอยไปปะปน
กับอากาศ ลอยไปปะ 

ปนกับ 
อากาศ 

สงกล่ินและ
ระเหยไปใน

อากาศ 

เขาสูกระบวน 
ลางเยื่อหลังตม 

กาก
เชื้อเพลิง 

เททิ้งเหลือ 
เปนเศษ
ขยะ 

นํากลับมา
ใชซ้ํา 
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4. การลางเยื่อสาหลังตม  
 

                                  +      +                     +          +                                  + 
  
 
นําเยื่อสาไปลางหลังตมเยื่อ โดยใชน้ําประมาณ 900 ลิตรตอบอลาง 1 บอ เพื่อลางสารเคมีตางๆ ท่ีใช
ในการตมทําใหไดเยื่อสาท่ีผานการลางสะอาดแลวมีน้ําเสียจากการลางเย่ือ มีเศษเยื่อสา และน้ําลาง
คร้ังท่ี 3 สามารถนํากลับมาใชเปนน้ําลางท่ี 1 ในการผลิตรอบถัดไป 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.14 วตัถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการลางเยื่อหลังตมของการผลิต 
                            กระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 
จากแผนภาพที่ 4.14  การลางเยื่อสาหลังตมของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ เยื่อสาท่ีผานการลางหลังตมแลว มีวัตถุดิบท่ีไมเกิด
เปนผลิตภัณฑ คือ น้ําเสียจากการลางเยื่อ และเศษเยื่อสา  มีการควบคุมของเสียและมลพิษคือมี            
การติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย  มีการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ คือ มีการติดต้ังตะแกรง
กรองเศษเยื่อสาเพ่ือปองกันการสูญเสียไปกับน้ําเสีย ไมเปนการเพิ่มส่ิงสกปรกในนํ้าเสีย  และมี          
การนําของเสียมาใชใหม คือ นําน้ําลางเยื่อสาคร้ังท่ี 3 มาใชใหมเปนน้ําลางท่ี 1 ของการผลิตรอบ
ตอไปและนําเศษเยื่อสาท่ีกรองไดมาผลิตกระดาษสาเกรดรอง  

 
 
 
 

นํ้าลาง 1 เยื่อสาที่ผานการลาง
หลังตม 

เขาสูกระบวนการ
ฟอกเยื่อสา 

บําบัด 

 นํ้าลาง 1 นํ้าลาง 2  เยื่อสาตมแลว นํ้าลาง 3  

นํ้าลาง 2 

บําบัด 

นํ้าลาง 3 

นํากลับมาใชใหมโดย
เปนนํ้าลาง 1 ของการ

ตมเยื่อ 

เศษเยื่อสา 

ติดต้ังตะแกรง
กรองเศษเยื่อ 
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5. การฟอกเยื่อสา 
 
 

                                            +                                    +                                            
  
 
นําเยื่อสาที่ผานกระบวนการลางหลังตมมาแชในบอฟอกท่ีมีไฮโดรเจนเปอรออกไซด 6 กก. และ
โซเดียมซิลิเกต 3 กก.ตอเปลือกปอสาแหง 100 กก.ใชน้ําประมาณ 850 ลิตร(คาเฉล่ีย) ใชฟน 1 กอง
เปนเช้ือเพลิงในการฟอกเยื่อ ทําใหไดเยื่อสาที่ผานการฟอกขาวแลว และมีน้ําเสียจากการฟอกเยื่อ             
เศษเยื่อสา ไอความรอนจากเตาไฟ  ควันไฟ กากเช้ือเพลิง ไอสารเคมี กล่ินเยื่อสาท่ีตม 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 4.15 วตัถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการฟอกเยื่อของการผลิตกระดาษสาท่ีเปน 

                    มิตรกับส่ิงแวดลอม 
 

จากแผนภาพที่ 4.15  การฟอกเยื่อของการผลิตกระดาษสาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม                
มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ เยื่อสาท่ีฟอกแลว วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ น้ําเสียจาก
การฟอกเยื่อสาเศษเยื่อสา ไอความรอนจากเตาไฟ  ควันไฟ กากเช้ือเพลิง ไอสารเคมี และกล่ินปอสา
ท่ีตม มีการควบคุมของเสียและมลพิษคือมีการติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย  มีการปองกันและจัดการ
ส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ คือ มีการติดต้ังตะแกรงกรองเศษเยื่อสาเพื่อปองกันการสูญเสียไปกับน้ําเสีย             
ไมเปนการเพิ่มส่ิงสกปรกในน้ําเสีย  และมีการนําของเสียมาใชใหม นําเศษเยื่อสาท่ีกรองไดมาผลิต
เปนกระดาษสาเกรดรอง  

 

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 
โซเดียมซิลิเกต นํ้า ฟน 

เยื่อสาที่ผานการ
ลางหลังตม 

น้ําเสีย เศษเยื่อของ
เปลือกปอ

สา 

ไอความรอน
จากเตาไฟ 

ควันไฟ ไอ 
สารเคมี 

กลิ่นของปอ
สาที่ตม 

เยื่อสาที่ผาน
การฟอกแลว 

บําบัด 
 ติดต้ังตะแกรง

กรองเศษเยื่อ
สา 

ลอยไปปะปน
กับอากาศ 

ลอยไปปะปน
กับอากาศ ลอยไปปะ 

ปนกับ 
อากาศ 

สงกล่ินและ
ระเหยไปใน

อากาศ 

เขาสู
กระบวนการ 
ลางเยื่อสาหลัง

ฟอก 

กาก
เชื้อเพลิง 

เททิ้งเหลือ 
เปนเศษ
ขยะ 
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6. การลางเยื่อสาหลังฟอก  
                                  +      +                     +          +                 +               + 
  
 
นําเยื่อสาไปลางหลังฟอกเยื่อ โดยใชน้ําประมาณ 900 ลิตร (คาเฉล่ีย) ตอบอลาง 1 บอ เพื่อลาง
สารเคมีตางๆ โดยนําน้ําจากการลางเยื่อคร้ังท่ี 3 มาใชใหมเปนน้ําลางท่ี 1 ของการผลิตในรอบถัดไป
ทําใหไดเยื่อสาท่ีผานการลางสะอาดแลว และมีน้ําเสียจากการลางเยื่อ มีเศษเยื่อสา 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.16 วตัถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการลางเยื่อสาหลังฟอกของการผลิต 
                          กระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 
จากแผนภาพท่ี  4.16  การลางเยื่อหลังฟอกของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑ  คือ  เยื่อสาท่ีฟอกและลางแลว  วัตถุดิบท่ีไมเกิด              
เปนผลิตภัณฑ คือ น้ําลางเย่ือหลังตม (น้ําเสีย) และเศษเยื่อสา มีการควบคุมของเสียและมลพิษคือมี
การติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย  มีการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ คือ มีการติดต้ังตะแกรง
กรองเศษเยื่อสาเพื่อปองกันการสูญเสียไปกับน้ําเสีย ไมเปนการเพิ่มส่ิงสกปรกในน้ําเสีย  และมีการ
นําของเสียมาใชใหม คือ นําน้ําลางเยื่อสาคร้ังท่ี 3 มาใชใหมเปนน้ําลางท่ี 1 ของการผลิตรอบตอไป
และนําเศษเยื่อสาท่ีกรองไดมาผลิตกระดาษสาเกรดรอง  

 
 
 
 
 

เยื่อสาที่ฟอกและลาง
แลว 

เขาสูกระบวนการ
แยกเยื่อสา 

 นํ้าลาง1 นํ้าลาง2  เยื่อสาฟอกแลว นํ้าลาง3  

นํ้าลาง 1 

บําบัด 

นํ้าลาง 2 

บําบัด 

นํ้าลาง 3 

นํากลับมาใชใหมโดย
เปนนํ้าลาง 1 ของการ

ผลิตรอบถัดไป 

เศษเยื่อสา 

ติดต้ัง
ตะแกรง
กรองเศษ
เยื่อสา 
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7. การแยกเยื่อสา 
  
 

          + 
  
 
นําเยื่อสาท่ีฟอกและลางแลว มาแยกส่ิงสกปรกและเยื่อสาท่ีไมไดคุณภาพออก โดยใสน้ําลงไป
ประมาณ 400 ลิตร (คาเฉล่ีย) จากนั้นฉีกเยื่อสาตามแนวยาวออกเปน 2-3 เสน  
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.17 วตัถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการแยกเยื่อสาของการผลิตกระดาษสาท่ี 
                      เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 

จากแผนภาพที่ 4.17  การแยกเยื่อสาของการผลิตกระดาษสาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม         
มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ เยื่อสาท่ีแยกแลว วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ เศษเยื่อสา         
ส่ิงสกปรกปะปนมากับเยื่อสา  น้ําเสียจากการตีเยื่อสา   มีการควบคุมของเสียและมลพิษคือมี          
การติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย  มีการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ คือ มีการติดต้ังตะแกรง
กรองเศษเยื่อสาเพื่อปองกันการสูญเสียไปกับน้ําเสีย ไมเปนการเพิ่มส่ิงสกปรกในน้ําเสียและมี               
การนําของเสียมาใชใหม คือ นําเศษเยื่อสาท่ีกรองไดมาผลิตกระดาษสาเกรดรอง 

 
 
 
 
 

เศษเยื่อสา เยื่อสาที่แยกแลว 

เขาสูกระบวนการตี
เยื่อสา 

เยื่อสาที่ฟอกและ  
ลางแลว นํ้า 

ติดต้ัง
ตะแกรง

กรองเศษเยื่อ

สิ่งสกปรก 

เททิ้งเปนเศษขยะ 

นํ้าเสีย 

        บําบัด 
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8. การตีเยื่อสา  
  

                                            +                  +                           + 
  
 
การตีเยื่อสาจากเปลือกปอสาแหง 100 กก. จะแบงตี 4 คร้ัง แตละคร้ังใชน้ํา ประมาณ 150 ลิตร
(คาเฉล่ีย)  ตีนาน 40 นาที ทําใหไดเยื่อสาท่ีผานการตีเยื่อสาแลว และมีน้ําเสียจากการตีเยื่อสา                
เศษเยื่อสาท่ีตกคาง เสียงเคร่ืองตีเยื่อสา   
  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.87 วตัถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการตีเยื่อสาของการผลิตกระดาษสาท่ีเปน 

                     มิตรกับส่ิงแวดลอม 
 

จากแผนภาพท่ี 4.18  การตีเยื่อสาของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม           
มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ เยื่อสาท่ีผานการตีแลว  วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ น้ําเสีย
จากการตีเยื่อสา  เศษเยื่อสา  เสียงเคร่ืองตีเยื่อ มีการควบคุมของเสียและมลพิษคือมีการติดต้ังระบบ
บําบัดน้ําเสีย  มีการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ คือ มีการติดต้ังตะแกรงกรองเศษเย่ือสาเพื่อ
ปองกันการสูญเสียไปกับน้ําเสีย ไมเปนการเพิ่มส่ิงสกปรกในน้ําเสีย  และมีการนําของเสียมาใชใหม 
คือ นําเศษเยื่อสาท่ีกรองไดมาผลิตกระดาษสาเกรดรอง 

 
 
 
 
 

เยื่อสาที่ผานการตีแลว 

เขาสูกระบวนการ
ยอมสีเยื่อสา 

เยื่อสาที่แยกแลว ไฟฟา นํ้า 

เศษเยื่อสา นํ้าเสีย 

บําบัด ติดต้ัง
ตะแกรง

กรองเศษเยื่อ 

เสียงเครื่อง 

ตีเยื่อ 

สงเสียง
รบกวนทั่วไป 
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9. การยอมสีเยื่อสา 
 
 

                              +           +                           +               +                 + 
  
 
นําเยื่อสาท่ีผานการตีมายอมสี แบบยอมรอนดวยสีธรรมชาติ 10 ซองตอเปลือกปอสาแหง 100 กก.
แลวใสลง ในบอซีเมนตท่ีมีน้ําในปริมาณ 800 ลิตร มีฟน 1 กอง (คาเฉล่ีย) เปนเช้ือเพลิงแลวใชไม
พายคนเยื่อในบอใหท่ัว ทําใหไดเยื่อสาท่ีผานการยอมสีธรรมชาติแลว และมีน้ําเสียจากการยอม         
เศษเยื่อท่ีตกคาง ไอความรอนจากเตาไฟ  ควันไฟ  กากเช้ือเพลิง ไอสารเคมี และกล่ินของเย่ือสาท่ี
ยอมสี 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 4.19 วตัถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการยอมสีเยื่อสาของการผลิตกระดาษสาท่ี 

                   เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
จากแผนภาพท่ี 4.19 การยอมสีเยื่อสาของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม           

มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ เยื่อสาท่ียอมสีแลว วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ น้ําเสียจาก
การยอมสีเยื่อสา เศษเยื่อสา ไอความรอนจากเตาไฟ  ควันไฟ  กากเช้ือเพลิง  ไอสารเคมี และกล่ิน 
ปอสาท่ีตม มีการควบคุมของเสียและมลพิษคือมีการติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสียมีการปองกันและ
จัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ คือ มีการติดต้ังตะแกรงกรองเศษเยื่อสาเพ่ือปองกันการสูญเสียไปกับ            
น้ําเสีย ไมเปนการเพิ่มส่ิงสกปรกในน้ําเสียและมีการนําของเสียมาใชใหม คือ นําเศษเยื่อสาท่ีกรอง
ไดมาผลิตกระดาษสาเกรดรอง 

 

สียอมธรรมชาติ นํ้า ฟน 

เยื่อสาที่ผานการ
ตี 

น้ําเสีย เศษเยื่อสา ไอความรอน
จากเตาไฟ 

ควันไฟ ไอ 
สารเคมี 

กลิ่นของปอ
สาที่ตม 

เยื่อสาที่ยอม
สีแลว 

บําบัด ติดต้ังตะแกรง
กรองเศษเยื่อ ลอยไปปะปน

กับอากาศ 

ลอยไปปะปน
กับอากาศ ลอยไปปะ 

ปนกับ 
อากาศ 

สงกล่ินและ
ระเหยไปใน

อากาศ 

เขาสูการทํา
แผน 

กาก
เชื้อเพลิง 

เททิ้งเหลือ 
เปนเศษ
ขยะ 
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10. การทําแผน  
 

          + 
  
 
นําเยื่อสาท่ียอมสีแลว มาทําแผนกระดาษสาได 2 วิธีคือ แบบชอน และแบบแตะ โดยใชน้ํา 700 ลิตร 
และ 450 ลิตร (คาเฉล่ีย) ตามลําดับ ทําใหไดกระดาษสาแผน น้ําเสียจากการทําแผน และเศษเยื่อสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.20 วตัถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการทําแผนของการผลิตกระดาษสาท่ีเปน 

                     มิตรกับส่ิงแวดลอม 
 

จากแผนภาพท่ี 4.20  การทําแผนของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม                  
มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ กระดาษสาแผนยอมสี  วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ น้ําเสีย
จากการทําแผน และเศษเยื่อสา มีการควบคุมของเสียและมลพิษคือมีการติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย    
มีการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ คือ มีการติดต้ังตะแกรงกรองเศษเยื่อสาเพื่อปองกันการ
สูญเสียไปกับน้ําเสีย ไมเปนการเพิ่มส่ิงสกปรกในน้ําเสียและมีการนําของเสียมาใชใหม คือ นําเศษ
เยื่อสาท่ีกรองไดมาผลิตกระดาษสาเกรดรอง 

 
 
 
 

เยื่อสาที่ยอมสี
แลว นํ้า 

เศษเยื่อสานํ้าเสีย กระดาษสา
แผนยอมสี 

เขาสูการทําแผนใหแหงโดย
นําไปตากแดดประมาณ 1-3 ชม.  
แลวจึงลอกแผนกระดาษสา 

บําบัด ติดต้ัง
ตะแกรง

กรองเศษเยื่อ
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ตารางท่ี 4.2 บัญชีการเดินทางของวัสดุและพลังงานในกระบวนการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม ตอ 1,000 แผน แบบชอนยอมสี และแตะยอมสี 

กระบวนการ สิ่งนําเขา 
วัตถุดิบท่ีเกิด
เปนผลิตภัณฑ 

วัตถุดิบท่ีไมเกิด
เปนผลิตภัณฑ 

การควบคุม
ของเสียและ
มลพิษ 

การปองกัน
และจัดการ
สิ่งแวดลอม

อื่น ๆ 

ประโยชนของ
ผลผลติพลอยได
และนําของเสีย
มาใชใหม 

1. การคัดเลือก
เปลือกปอสา 

เปลือกปอสา
แหง 

เปลือกปอสาที่
ไดคุณภาพ 

เศษเปลือกปอสา
ที่ไมไดคุณภาพ ไมมี ไมมี ไมมี 

เชือกปาน เศษเชือกปาน 

2. การแชเปลือกปอ
สา 

เปลือกปอสา
แหง 

เปลือกปอสาที่
แชน้ําแลว 

น้ําเหลือจากการ
แชปอสา 

ไมมี 
มีการติดต้ัง
ตะแกรงกรอง
เยื่อสา 

- น้ําไปใชซ้ําใน
กระบวนการตม
เยื่อหรือแชปอสา
ในคร้ังตอไป 
- นําเศษเยื่อท่ี
กรองไดไปผลิต
กระดาษเกรดรอง 

น้ํา เศษเปลือกปอสา 

3. การตมเปลือกปอ
สา 

ปอสาท่ีแชน้ํา
แลว 

เยื่อสาตมแลว 

น้ําเหลือจากการ
ตมปอสา 

มีการติดต้ัง
ระบบบําบัด
น้ําเสีย 

มีการติดต้ัง
ตะแกรงกรอง
เยื่อสา  

- นําน้ําตมปอสา
กลับไปใชในการ
แชปอสาโดย
ผสม ในสัดสวน
1:5 
- นําเศษเยื่อท่ี
กรองไดไปผลิต
กระดาษเกรดรอง 

โพแทสเซียม 
ไฮดรอกไซด 

น้ําเสีย  
เศษเยื่อของ
เปลือกปอสา 

น้ําเหลือจาก
การแชเปลือก
ปอสา 

ไอความรอนจาก
เตาไฟ 

น้ําสะอาด ควันไฟ  

ฟน 
กากเชื้อเพลิง  
ไอสารเคมี 
กลิ่นปอสาที่ตม 

4. การลางเยื่อหลัง
ตม 

น้ํา 

เยื่อสาที่ผาน        
การลางหลังตม 

 น้ําลางเยื่อหลัง
ตม 

มีการติดต้ัง
ระบบบําบัด
น้ําเสียไมม ี

มีการติดต้ัง
ตะแกรงกรอง
เยื่อสา 

นําน้ําลางเยื่อสา
คร้ังที่ 3 มาใช
ใหมเปนน้ําลางที่ 
1 ของการผลิต
รอบตอไป 
นําเศษเยื่อท่ีกรอง
ไดไปผลิต
กระดาษเกรดรอง 

เยื่อสาตมแลว เศษเยื่อสา 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) บัญชีการเดินทางของวัสดุและพลังงานในกระบวนการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม ตอ 1,000 แผน แบบชอนยอมสี และแตะยอมสี 

กระบวนการ สิ่งนําเขา 
ตนทุนวัตถุดิบท่ี

เกิดเปน
ผลิตภณัฑ 

ตนทุนวัตถุดิบท่ีไม
เกิดเปนผลติภณัฑ 

ตนทุนในการ
ควบคุมของ
เสียและ
มลพิษ 

ตนทุนปองกัน
และจัดการ

สิ่งแวดลอมอื่น 
ๆ 

ประโยชนของ
ผลผลติพลอยได
และนําของเสียมา

ใชใหม 

 
 
5. การฟอก
เยื่อสา 

เยื่อสาที่ผานการ
ลางหลังตม 

เยื่อสาที่ผานการ
ฟอกแลว 

น้ําเสีย 

มีการติดต้ัง
ระบบบําบัด
น้ําเสีย 

มีการติดต้ัง
ตะแกรงกรอง
เยื่อสา 
 

- นําเศษเยื่อท่ีกรอง 
ไดไปผลิตกระดาษ
เกรดรอง 

น้ํา เศษเยื่อสา 
ไฮโดรเจนเปอร
ออกไซด 

ไอความรอนจาก
เตาไฟ 

โซเดียมซิลิเกต ควันไฟ  

ฟน 
กากเชื้อเพลิง  
ไอสารเคมี 
กลิ่นปอสาที่ตม 

6. การลาง
เยื่อสาหลัง
ฟอก 

เยื่อสาที่ฟอก
แลว 

เยื่อสาที่ฟอกและ
ลางเยื่อแลว 

น้ําลางเยื่อสาหลัง
ฟอก 

มีการติดต้ัง
ระบบบําบัด
น้ําเสีย 

มีการติดต้ัง
ตะแกรงกรอง
เยื่อสาเพื่อ
ปองกันการ
สูญเสียเยื่อสา
ไปกับน้ําทิ้ง 

- นําน้ําลางเยื่อสา
คร้ังที่ 3 มาใชใหม
เปนน้ําลางที่ 1 
ของการผลิตรอบ
ตอไป 
- นําเศษเยื่อท่ีกรอง
ไดไปผลิตกระดาษ
เกรดรอง 

น้ํา 

น้ําเสีย 

เศษเยื่อสา 

 

7. การแยก
เยื่อสา 

 
 
 

เยื่อสาที่ฟอก
และลางแลว 

 
 
เยื่อสาที่แยกแลว 
 
 
 
 

เศษเยื่อสา 
สิ่งสกปรก  
น้ําเสีย 

 
 

มีการติดต้ัง
ระบบบําบัด
น้ําเสีย 

 

มีการติดต้ัง
ตะแกรงกรอง
เยื่อสา 

 
 

 - นําเศษเยื่อท่ี
กรองไดไปผลิต
กระดาษเกรดรอง 

 น้ํา 

 
8. การตีเยื่อ
สา 

เยื่อสาที่แยกแลว 
เยื่อสาที่ผานการตี
แลว 

น้ําเสียจากการตีเยื่อ
สา  

มีการติดต้ัง
ระบบบําบัด
น้ําเสีย 

 

มีการติดต้ัง
ตะแกรงกรอง
เยื่อสา 

- นําเศษเยื่อท่ีกรอง
ไดไปผลิตกระดาษ
เกรดรอง 

 

น้ํา เศษเยื่อสา 

ไฟฟา 
เสียงเคร่ืองตีเยื่อ 
ไฟฟา 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) บัญชีการเดินทางของวัสดุและพลังงานในกระบวนการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม ตอ 1,000 แผน แบบชอนยอมสี และแตะยอมสี 

กระบวนการ สิ่งนําเขา 
ตนทุนวัตถุดิบท่ี

เกิดเปน
ผลิตภณัฑ 

ตนทุนวัตถุดิบท่ีไม
เกิดเปนผลติภณัฑ 

ตนทุนในการ
ควบคุมของ
เสียและ
มลพิษ 

ตนทุนปองกัน
และจัดการ

สิ่งแวดลอมอื่น 
ๆ 

ประโยชนของ
ผลผลติพลอยได
และนําของเสียมา

ใชใหม 

9. การยอมสี
เยื่อสา 

เยื่อสาที่ผานการ
ตี 

เยื่อสาที่ยอมสี
แลว 

น้ําเสียจากการยอม
สีเยื่อสา  

มีการติดต้ัง
ระบบบําบัด
น้ําเสีย 

 

มีการติดต้ัง
ตะแกรงกรอง
เยื่อสา 
 

นําเศษเยื่อท่ีกรอง
ไดไปผลิตกระดาษ
เกรดรอง 

 

น้ํา  เศษเยื่อสา  

สียอมธรรมชาติ 
ไอความรอนจาก
เตาไฟ 

ฟน 

ควันไฟ 
กากเชื้อเพลิง 
ไอสารเคมี 
กลิ่นปอสาที่ตม 

10. การทํา
แผน 

เยื่อสาที่ยอมสี
แลว กระดาษสาแผน

ยอมสี 

น้ําเสียจากการทํา
แผน 

มีการติดต้ัง
ระบบบําบัด
น้ําเสีย 

 

มีการติดต้ัง
ตะแกรงกรอง
เยื่อสา 

นําเศษเยื่อท่ีกรอง
ไดไปผลิตกระดาษ
เกรดรอง 

 
น้ํา  เศษเยื่อสา 
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สวนท่ี 3 ขอมูลทางการเงิน (Monetary Environmental Management Accounting : MEMA)  
3.1 การรวบรวม (collection) ตนทุนกระบวนการผลิตกระดาษสาท่ัวไป ตอ 1,000 แผน 

และตนทุนกระบวนการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมตอ 1,000 แผน จําแนกตามขอมูล
ดานวัตถุดิบ  คาแรงงาน  และคาใชจายอ่ืนๆ 

 
จากการสัมภาษณผูประกอบการสามารถกําหนดใหคาใชจายของวัตถุดิบการผลิตกระดาษ

สาท่ัวไป มีดังนี้ 
รายการ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย 

ปอสาแหง 100 กิโลกรัม 26.00 บาท 
โซเดียมไฮดรอกไซด (โซดาไฟ) 10 กิโลกรัม 30.00 บาท 
สีผสม แบบเคมี (25 กรัม) 1 ซอง 5.50 บาท 
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 6 กิโลกรัม 26.00 บาท 
โซเดียมซิลิเกต 3 กิโลกรัม 22.00 บาท 
ฟน 1 กอง 50.00 บาท 
น้ํา 1 ลูกบาศกเมตร 10.00 บาท 
ไฟฟา 1 หนวย 5.00 บาท 
แรงงาน (แช ตม ฟอก ลาง) 1 วัน/คน 200.00 บาท 
แรงงาน (แยก ตีเยื่อ ยอม) 1 วัน/คน 200.00 บาท 
คาแรงทําแผนแบบชอน 1 แผน 1.00 บาท 
คาแรงทําแผนแบบแตะ 1 แผน 1.50 บาท 
  

1. ตนทุนกระบวนการผลิตกระดาษสาท่ัวไป ตอ 1,000 แผน แบบชอนยอมสี และแตะ
ยอมสี จําแนกตามขอมูลดานวัตถุดิบ คาแรงงาน และคาใชจายอ่ืนๆ 
  1.1 ตนทุนการจัดหาวัตถุดิบ (เปลือกปอสาแหง) 
 
  จากการสัมภาษณ วัตถุดิบซ้ือจากพอคาคนกลาง โดยไมมีการคัดเลือกปอสาท่ีใช
ในการผลิต จะใชปอสาท้ังแก และออนปะปนกันในการผลิตกระดาษสาท่ัวไป ปอสาแหงราคาเฉล่ีย
กิโลกรัมละ 26.00 บาท โดยมีตนทุนดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.3 ตนทุนการจัดหาวัตถุดิบ (เปลือกปอสาแหง) ในการผลิตกระดาษสาท่ัวไป แบบชอน
ยอมสี และแบบแตะยอมสี ตอ 1,000 แผน 

ประเภทตนทุน จํานวน ราคา/หนวย รวม 
วัตถุดิบ  
     -  ปอสาแหง (กก.) 
แรงงาน(คน) 
     -   
คาใชจายการผลิต 
     -   

 
100.00 

 
- 
 

- 

 
26.00 

 
- 
 

- 

 
2,600.00 

 
- 
 

- 
รวม 2,600.00 

 
1.2 ตนทุนการแชปอสา 
 

ตารางท่ี 4.4 ตนทุนการแชปอสาในการผลิตกระดาษสาท่ัวไป แบบชอนยอมสี และแบบแตะยอมสี
ตอ 1,000 แผน 

ประเภทตนทุน จํานวน ราคา/หนวย รวม 
วัตถุดิบ  
     -  ปอสาแหง (กก.) 
แรงงาน(คน) 
     -  การแช การตม การฟอก 
คาใชจายการผลิต 
     -  น้ําแช (ลบ.ม.) 

 
- 
 

2.00 
 

1.14 

 
- 
 

200.00 
 

10.00 

 
- 
 

400.00 
 

11.40 
รวม 411.40 
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 1.3 ตนทุนการตมเปลือกปอสา  
 

ตารางท่ี 4.5 ตนทุนการตมเปลือกปอสาในการผลิตกระดาษสาท่ัวไป แบบชอนยอมสี และแบบแตะ
ยอมสีตอ 1,000 แผน 

ประเภทตนทุน จํานวน ราคา/หนวย รวม 
วัตถุดิบ  
     -  โซเดียมไฮดรอกไซต (กก.) 
แรงงาน(คน) 
     -   
คาใชจายการผลิต 
     -  ฟน (กอง) 
     - น้ําตม (ลบ.ม.) 

 
10.00 

 
- 
 

2.00 
1.01 

 
30.00 

 
- 
 

50.00 
10.00 

 
300.00 

- 
 
 

100.00 
10.10 

รวม 410.10 
 

1.4 การลางเยื่อสาหลังตม 
 

ตารางท่ี 4.6 การลางเย่ือสาหลังตมในการผลิตกระดาษสาท่ัวไป แบบชอนยอมสี และแบบแตะยอม
สีตอ 1,000 แผน 

ประเภทตนทุน จํานวน ราคา/หนวย รวม 
วัตถุดิบ  
     -   
แรงงาน(คน) 
     -   
คาใชจายการผลิต 
     -  น้ําลางหลังตม (ลบ.ม.) 

 
- 
 

- 
 

3.72 

 
- 
 

- 
 

10.00 

 
- 
 

- 
 

37.20 
รวม 37.20 
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 1.5 ตนทุนการฟอกเยื่อสา  
 

ตารางท่ี 4.7 ตนทุนการฟอกปอสาในการผลิตกระดาษสาทั่วไป แบบชอนยอมสี และแบบแตะยอม
สีตอ 1,000 แผน 

ประเภทตนทุน จํานวน ราคา/หนวย รวม 
วัตถุดิบ  
     -  ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (กก.) 
     -   โซเดียมซิลิเกต (กก.) 
แรงงาน(คน) 
     -   
คาใชจายการผลิต 
     -  ฟน (กอง) 
     -  น้ําตม (ลบ.ม.) 

 
6.00 
3.00 

 
- 
 

2.00 
0.89 

 
26.00 
22.00 

 
- 
 

50.00 
10.00 

 
156.00 
66.00 

 
- 
 

100.00 
8.90 

รวม 330.90 

 
 

1.6 การลางเยื่อสาหลังฟอก 
 

ตารางท่ี 4.8 การลางเยื่อสาหลังฟอกในการผลิตกระดาษสาท่ัวไป แบบชอนยอมสี และแบบแตะ
ยอมสีตอ 1,000 แผน 

ประเภทตนทุน จํานวน ราคา/หนวย รวม 
วัตถุดิบ  
     -   
แรงงาน(คน) 
     -   
คาใชจายการผลิต 
     -  น้ําลางหลังฟอก (ลบ.ม.) 

 
- 
 

- 
 

3.60 

 
- 
 

- 
 

10.00 

 
- 
 

- 
 

36.00 
รวม 36.00 
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1.7 ตนทุนการแยกเยื่อสา 
 

ตารางท่ี 4.9 ตนทุนการแยกเยื่อสาในการผลิตกระดาษสาท่ัวไป แบบชอนยอมสี และแบบแตะยอมสี 
ตอ 1,000 แผน 

ประเภทตนทุน จํานวน ราคา/หนวย รวม 
วัตถุดิบ  
     -   
แรงงาน(คน) 
     -  การแยกเยื่อสา การตีเยื่อ การยอมสี 
คาใชจายการผลิต 
     - น้ําแยกเยื่อ (ลบ.ม.) 

 
- 
 

2.00 
 

0.55 

 
- 

 
200.00 

 
10.00 

 
- 
 

400.00 
 

5.50 

รวม 405.50 
 

 
1.8 ตนทุนการตีเยื่อสาดวยเคร่ืองตีเยื่อปอสา 
 

ตารางท่ี 4.10 ตนทุนการตีเยื่อปอสาในการผลิตกระดาษสาท่ัวไป แบบชอนยอมสี และแบบแตะยอม
สี ตอ 1,000 แผน 

ประเภทตนทุน จํานวน ราคา/หนวย รวม 
วัตถุดิบ  
     -   
แรงงาน(คน) 
     -   
คาใชจายการผลิต 
     - ไฟฟา (หนวย) 
     - น้ําตีเยื่อ (ลบ.ม.) 

 
- 
 

- 
 

20.00 
0.60 

 
- 

 
- 
 

5.00 
10.00 

 
- 
 

- 
 

100.00 
6.00 

รวม 106.00 
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  1.9 ตนทุนการยอมสีเยื่อสา 
 
ตารางท่ี 4.11 ตนทุนการยอมสีเยื่อปอสาในการผลิตกระดาษสาทั่วไป แบบชอนยอมสี และแบบ
แตะยอมสี ตอ 1,000 แผน 

ประเภทตนทุน จํานวน ราคา/หนวย รวม 
วัตถุดิบ  
     -  สียอมเคมี (ซอง) 
แรงงาน(คน) 
     -   
คาใชจายการผลิต 
     - ฟน (กอง) 
     - น้ํายอมสี (ลบ.ม.) 

 
10.00 

 
- 

 
1.00 
1.16 

 
5.50 

 
- 
 

50.00 
10.00 

 
55.00 

 
- 
 

50.00 
11.60 

รวม 116.60 

หมายเหตุ : 1 ซอง เทากับ 15 กรัม 
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 1.10 ตนทุนการทําแผนกระดาษสา (ชอน แตะ ลอกแผน) 
 
 ตนทุนการทําแผนกระดาษสาแบบชอนยอมสี และแบบแตะยอมสี แตกตางดาน

แรงงาน ดังนี้ 
ตารางท่ี 4.12 ตนทุนการชอน ลอกแผน เยื่อปอสาในการผลิตกระดาษสาท่ัวไป แบบชอนยอมสี 
และแบบแตะยอมสี ตอ 1,000 แผน 

ประเภทตนทุน จํานวน ราคา/หนวย รวม 
วัตถุดิบ  
     -   
แรงงาน(คน) 
     -  ทําแผนแบบชอน ลอกแผน 
คาใชจายการผลิต 
     - น้ําชอนเยื่อ (ลบ.ม.) 

 
- 
 

10.00 
 

1.18 

 
- 

 
100.00 

 
10.00 

 
- 
 

1,000.00 
 

11.80 

รวม 1,011.80 
วัตถุดิบ (กก.) 
     -   
แรงงาน(คน) 
     -  ทําแผนแบบแตะ ลอกแผน 
คาใชจายการผลิต 
     - น้ําแตะเยื่อ (ลบ.ม.) 

 
- 
 

10.00 
 

0.62 

 
- 

 
150.00 

 
10.00 

 
- 
 

1,500.00 
 

6.20 

รวม 1,506.20 
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2. ตนทุนกระบวนการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ตอ 1,000 แผน แบบ
ชอนยอมสี และแตะยอมสีจําแนกตามขอมูลดานวัตถุดิบ คาแรงงาน และคาใชจายอ่ืนๆ 

จากการสัมภาษณผูประกอบการสามารถกําหนดให คาใชจายของวัตถุดิบการผลิต
กระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีดังนี้ 

รายการ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย 

ปอสาแหง 100 กิโลกรัม 26.00 บาท 
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 6 กิโลกรัม 26.00 บาท 
โซเดียมซิลิเกต 3 กิโลกรัม 22.00 บาท 
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด 10 กิโลกรัม 80.00 บาท 
สีท่ีไดมาตรฐาน สียอมธรรมชาติ (25 กรัม) 1 ซอง 250.00 บาท 
ฟน 1 กอง 50.00 บาท 
น้ํา 1 ลูกบาศกเมตร 10.00 บาท 
ไฟฟา 1 หนวย 5.00 บาท 
แรงงาน (คัดเลือกและจัดเกบ็ปอสา) 1 วัน/คน 200.00 บาท 
แรงงาน (แช ตม ฟอก ลาง) 1 วัน/คน 200.00 บาท 
แรงงาน (แยก ตีเยื่อ ยอม) 1 วัน/คน 200.00 บาท 
คาแรงทําแผนแบบชอน 1 แผน 1.00 บาท 
คาแรงทําแผนแบบแตะ 1 แผน 1.50 บาท 
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2.1 ตนทุนการคัดเลือกและจัดเก็บปอสา 
 

  จากการสัมภาษณ วัตถุดิบซ้ือจากพอคาคนกลางจะซ้ือปอสาอายุไมมากหรือนอย
เกินไปคือประมาณ 8-12 เดือน ปอสาแหงเฉล่ียกิโลกรัมละ 26.00 บาท  
 

ตารางท่ี 4.13 ตนทุนการผลิตการคัดเลือกและจัดเก็บปอสาในการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม แบบชอนยอมสี และแบบแตะยอมสี ตอ 1,000 แผน 

ประเภทตนทุน จํานวน ราคา/หนวย รวม 
วัตถุดิบ  
     -  ปอสาแหง (กก.) 
แรงงาน(คน) 
     -  การคัดเลือกและจัดเก็บปอสา 
คาใชจายการผลิต 
     -  เชือกมัดปอสา (มวน) 

 
100.00 

 
1.00 

 
4.00 

 
26.00 

 
200.00 

 
25.00 

 
2,600.00 

 
200.00 

 
100.00 

รวม 2,900.00 
 
  2.2 ตนทุนการแชเปลือกปอสา 
 
ตารางท่ี 4.14 ตนทุนการแชปอสาในการผลิตกระดาษสาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม แบบชอนยอมสี 
และแบบแตะยอมสี ตอ 1,000 แผน 

ประเภทตนทุน จํานวน ราคา/หนวย รวม 
วัตถุดิบ  
     -  ปอสาแหง (กก.) 
แรงงาน(คน) 
     -  การแช การตม การฟอก 
คาใชจายการผลิต 
     -  น้ําแช (ลบ.ม.) 

 
- 
 

2.00 
 

0.85 

 
- 
 

200.00 
 

10.00 

 
- 
 

400.00 
 

8.50 
รวม 408.50 
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 2.3 การตมปอสา  
 

ตารางท่ี 4.15 ตนทุนการตมปอสาในการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม แบบชอนยอมสี
และแบบแตะยอมสี ตอ 1,000 แผน 

ประเภทตนทุน จํานวน ราคา/หนวย รวม 
วัตถุดิบ  
     -  โพแทสเซียมไฮดรอกไซต(กก.) 
แรงงาน(คน) 
     -   
คาใชจายการผลิต 
     -  ฟน (กอง) 
     -  น้ําตม (ลบ.ม.) 

 
10.00 

 
- 
 

1.00 
0.90 

 
80.00 

 
- 
 

50.00 
10.00 

 
800.00 

 
- 
 

50.00 
9.00 

รวม 859.00 
 

2.4 การลางเยื่อสาหลังตม 
 

ตารางท่ี 4.16 การลางเยื่อสาหลังตมในการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม แบบชอนยอม
สี และแบบแตะยอมสีตอ 1,000 แผน 

ประเภทตนทุน จํานวน ราคา/หนวย รวม 
วัตถุดิบ  
     -   
แรงงาน(คน) 
     -   
คาใชจายการผลิต 
     -  น้ําลางหลังตม (ลบ.ม.) 

 
- 
 

- 
 

2.70 

 
- 
 

- 
 

10.00 

 
- 
 

- 
 

27.00 
รวม 27.00 
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 2.5 ตนทุนการฟอกเยื่อสา 
  

ตารางท่ี 4.17 ตนทุนการฟอกปอสาในการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม แบบชอนยอม 
สี และแบบแตะยอมสี ตอ 1,000 แผน 

ประเภทตนทุน จํานวน ราคา/หนวย รวม 
วัตถุดิบ  
     -  ไฮโดรเจนเปอรออกไซต (กก.) 
     -   โซเดียมซิลิเกต (กก.) 
แรงงาน(คน) 
     -   
คาใชจายการผลิต 
     -  ฟน (กอง) 
     -  น้ําตม (ลบ.ม.) 

 
6.00 
3.00 

 
- 
 

1.00 
0.85 

 
26.00 
22.00 

 
- 
 

50.00 
10.00 

 
156.00 
66.00 

 
- 
 

50.00 
8.50 

รวม 280.50 
 

2.6 การลางเยื่อสาหลังฟอก 
 

ตารางท่ี 4.18 การลางเยื่อสาหลังฟอกในการผลิตกระดาษสาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม แบบชอน
ยอมสี และแบบแตะยอมสีตอ 1,000 แผน 

ประเภทตนทุน จํานวน ราคา/หนวย รวม 
วัตถุดิบ  
     -   
แรงงาน(คน) 
     -   
คาใชจายการผลิต 
     -  น้ําลางหลังฟอก (ลบ.ม.) 

 
- 
 

- 
 

2.70 

 
- 
 

- 
 

10.00 

 
- 
 

- 
 

27.00 
รวม 27.00 
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2.7 ตนทุนการแยกเยื่อสา 
 

ตารางท่ี 4.19 ตนทุนการเยื่อสาในการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม แบบชอนยอมสี 
และแบบแตะยอมสี ตอ 1,000 แผน 

ประเภทตนทุน จํานวน ราคา/หนวย รวม 
วัตถุดิบ  
     -   
แรงงาน(คน) 
     -  การแยกเยื่อสา การตีเยื่อ การยอมสี 
คาใชจายการผลิต 
     - น้ําแยกเยื่อ (ลบ.ม.) 

 
- 
 

2.00 
 

0.40 

 
- 

 
200.00 

 
10.00 

 
- 
 

400.00 
 

4.00 

รวม 404.00 
 

2.8 ตนทุนการตีเยื่อสาดวยเคร่ืองตีเยื่อปอสา 
 

ตารางท่ี 4.20 ตนทุนการตีเยื่อปอสาในการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม แบบชอนยอม
สี และแบบแตะยอมสี ตอ 1,000 แผน 

ประเภทตนทุน จํานวน ราคา/หนวย รวม 
วัตถุดิบ  
     -   
แรงงาน(คน) 
     -   
คาใชจายการผลิต 
     - ไฟฟา (หนวย) 
     - น้ําตีเยื่อ (ลบ.ม.) 

 
- 
 

- 
 

20.00 
0.60 

 
- 

 
- 
 

5.00 
10.00 

 
- 
 

- 
 

100.00 
6.00 

รวม 106.00 
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  2.9 ตนทุนการยอมสีเยื่อสา 
 
ตารางท่ี 4.21 ตนทุนการยอมสีเยื่อปอสาในการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม แบบชอน
ยอมสี และแบบแตะยอมสี ตอ 1,000 แผน 

ประเภทตนทุน จํานวน ราคา/หนวย รวม 
วัตถุดิบ  
     -  สียอม(ซอง) 
แรงงาน(คน) 
     -   
คาใชจายการผลิต 
     - ฟน (กอง) 
     - น้ํายอมสี (ลบ.ม.) 

 
10.00 

 
- 

 
1.00 
0.80 

 
250.00 
 

- 
 

50.00 
10.00 

 
2,500.00 

 
- 
 

50.00 
8.00 

รวม 2,558.00 

หมายเหตุ  : สียอม : สีท่ีไดมาตรฐานและมีการรับรองวาไมมีโลหะหนักเปนสวนประกอบหรือใชสี
ธรรมชาติในกระบวนการผลิต 
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  2.10 ตนทุนการทําแผนกระดาษสา (ชอน แตะ ลอกแผน) 
 
  ตนทุนการทําแผนกระดาษสาแบบชอนยอมสี และแบบแตะยอมสี แตกตางดาน
แรงงาน ดังนี้ 
ตารางท่ี 4.22 ตนทุนการชอน ลอก เยื่อปอสาในการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม แบบ
ชอนยอมสี และแบบแตะยอมสี ตอ 1,000 แผน 

ประเภทตนทุน จํานวน ราคา/หนวย รวม 
วัตถุดิบ  
     -   
แรงงาน(คน) 
     -  ทําแผนแบบชอน ลอกแผน 
คาใชจายการผลิต 
     - น้ําชอนเยื่อ (ลบ.ม.) 

 
- 
 

10.00 
 

0.70 

 
- 

 
100.00 

 
10.00 

 
- 
 

1,000.00 
 

7.00 

รวม 1,007.00 
วัตถุดิบ  
     -   
แรงงาน(คน) 
     -  ทําแผนแบบแตะ ลอกแผน 
คาใชจายการผลิต 
     - น้ําแตะเยื่อ (ลบ.ม.) 

 
- 
 

10.00 
 

0.45 

 
- 

 
150.00 

 
10.00 

 
- 
 

1,500.00 
 

4.50 

รวม 1,504.50 
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3.2 การประมาณ (Estimation) สรุปผลตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไปตอ 1,000 
แผน และตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมตอ 1,000 แผน 

1. ตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไปตอ 1,000 แผน 
ตารางท่ี 4.23 ตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาทั่วไป จําแนกตามข้ันตอนการผลิตกระดาษสา 
แบบชอนยอมสีตอ 1,000 แผน 

รายการ 
วัตถุดิบ 

(Materials) 
แรงงาน  
(Labor) 

คาใชจายการ
ผลิต  

(Overhead) 
รวม 

1. การจัดหาวตัถุดิบ 2,600.00 - - 2,600.00 

2.การแชปอสา - 400.00 11.40 411.40 

3. การตมเปลือกปอสา 300.00 - 110.10 410.10 

4. การลางเยื่อสาหลังตม - - 37.20 37.20 

5. การฟอกเยือ่ 222.00 - 108.90 330.90 

6. การลางเยื่อสาหลังฟอก - - 36.00 36.00 

7. การแยกเยื่อสา - 400.00 5.50 405.50 

8. การตีเยื่อสาดวยเคร่ืองตีเยือ่ปอสา - - 106.00 106.00 

9. การยอมสีเยือ่ปอสา 55.00 - 61.60 116.60 

10. การทําแผนกระดาษสา(ชอน ลอกแผน) - 1,000.00 11.80 1,011.80 

รวม 3,177.00 1,800.00 488.50 5,465.50 

 
จากตารางท่ี 4.23 พบวาตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป แบบชอนยอมสี มีดังนี้ 

คาวัตถุดิบ เทากับ 3,177.00 บาท คาแรงงาน เทากับ 1,800.00 บาท คาใชจายการผลิตอ่ืนๆ เทากับ 
488.50 บาท ดังนั้นตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป จําแนกตามข้ันตอนการผลิตกระดาษ
สา แบบชอนยอมสีตอ 1,000 แผน เทากับ 5,465.50 บาท 
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ตารางท่ี 4.24 ตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาทั่วไป จําแนกตามข้ันตอนการผลิตกระดาษสา 
แบบแตะยอมสีตอ1,000 แผน 

รายการ 
วัตถุดิบ 

(Materials) 
แรงงาน  
(Labor) 

คาใชจายการ
ผลิต  

(Overhead) 
รวม 

1. การจัดหาวตัถุดิบ 2,600.00 - - 2,600.00 

2.การแชปอสา - 400.00 11.40 411.40 

3. การตมเปลือกปอสา 300.00 - 110.10 410.10 

4. การลางเยื่อสาหลังตม - - 37.20 37.20 

5. การฟอกเยือ่ 222.00 - 108.90 330.90 

6. การลางเยื่อสาหลังฟอก - - 36.00 36.00 

7. การแยกเยื่อสา - 400.00 5.50 405.50 

8. การตีเยื่อสาดวยเคร่ืองตีเยือ่ปอสา - - 106.00 106.00 

9. การยอมสีเยือ่ปอสา 55.00 - 61.60 116.60 

10. การทําแผนกระดาษสา(แตะ ลอกแผน) - 1,500.00 6.20 1,506.20 

รวม 3,177.00 2,300.00 482.90 5,959.90 

 
จากตารางท่ี 4.24 พบวาตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป แบบแตะยอมสี มีดังนี้ 

คาวัตถุดิบ เทากับ 3,177.0 บาท คาแรงงาน เทากับ 2,300.00 บาท คาใชจายการผลิตอ่ืนๆ               
เทากับ 482.90 บาท ดังนั้นตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป จําแนกตามข้ันตอนการผลิต
กระดาษสา แบบแตะยอมสีตอ1,000 แผน เทากบั 5,959.90 บาท 
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   2. ตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมตอ 1,000 แผน 
ตารางท่ี 4.25 ตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมจําแนกตามข้ันตอน        
การผลิตกระดาษสา แบบชอนยอมสีตอ 1,000 แผน 

รายการ 
วัตถุดิบ 

(Materials) 
แรงงาน  
(Labor) 

คาใชจายการ
ผลิต  

(Overhead) 
รวม 

1. การจัดหาวตัถุดิบ การคัดเลือกและจัดเกบ็ปอสา 2,600.00 200.00 100.00 2,900.00 

2.การแชปอสา - 400.00 8.50 408.50 

3. การตมเปลือกปอสา 800.00 - 59.00 859.00 

4. การลางเยื่อสาหลังตม - - 27.00 27.00 

5. การฟอกเยือ่ 222.00 - 58.50 280.50 

6. การลางเยื่อสาหลังฟอก - - 27.00 27.00 

7. การแยกเยื่อสา - 400.00 4.00 404.00 

8. การตีเยื่อสาดวยเคร่ืองตีเยือ่ปอสา - - 106.00 106.00 

9. การยอมสีเยือ่ปอสา 2,500.00 - 58.00 2,558.00 

10. การทําแผนกระดาษสา(ชอน ลอกแผน) - 1,000.00 7.00 1,007.00 

รวม 6,122.00 2,000.00 455.00 8,577.00 

 
จากตารางท่ี 4.25 พบวาตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมแบบ

ชอนยอมสี มีดังนี้ คาวัตถุดิบ เทากับ 6,122.00 บาท คาแรงงาน เทากับ 2,000.00 บาท คาใชจาย    
การผลิตอ่ืนๆ เทากับ  455.00 บาท ดังนั้นตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ีเปน                      
มิตรกับส่ิงแวดลอมจําแนกตามข้ันตอนการผลิตกระดาษสา แบบชอนยอมสีตอ 1,000 แผน เทากับ 
8,577.00 บาท 
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ตารางท่ี 4.26 ตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมจําแนกตามข้ันตอนการ
ผลิตกระดาษสาแบบแตะยอมสีตอ1,000 แผน 

รายการ 
วัตถุดิบ 

(Materials) 
แรงงาน  
(Labor) 

คาใชจายการ
ผลิต  

(Overhead) 
รวม 

1. การจัดหาวตัถุดิบ การคัดเลือกและจัดเกบ็ปอสา 2,600.00 200.00 100.00 2,900.00 

2.การแชปอสา - 400.00 8.50 408.50 

3. การตมปอสา 800.00 - 59.00 859.00 

4. การลางเยื่อสาหลังตม - - 27.00 27.00 

5. การฟอกเยือ่ 222.00 - 58.50 280.50 

6. การลางเยื่อสาหลังฟอก - - 27.00 27.00 

7. การแยกเยื่อสา - 400.00 4.00 404.00 

8. การตีเยื่อสาดวยเคร่ืองตีเยือ่ปอสา - - 106.00 106.00 

9. การยอมสีเยือ่ปอสา 2,500.00 - 58.00 2,558.00 

10. การทําแผนกระดาษสา(แตะ ลอกแผน) - 1,500.00 4.50 1,504.50 

รวม 6,122.00 2,500.00 452.50 9,074.50 

 
จากตารางท่ี 4.26 พบวาตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมแบบ

แตะยอมสี มีดังนี้ คาวัตถุดิบ เทากับ 6,122.00 บาท คาแรงงาน เทากับ 2,500.00 บาท คาใชจายการ
ผลิตอ่ืนๆ เทากับ 452.50 บาท ดังนั้นตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
จําแนกตามข้ันตอนการผลิตกระดาษสา แบบแตะยอมสีตอ1,000 แผน เทากับ 9,074.50 บาท 
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 3.3 การวิเคราะห 
  3.3.1 กระดาษสาท่ัวไป 

1. ตนทุนวัตถุดิบท่ีทําใหเกิดเปนผลิตภัณฑ ประกอบดวย วัตถุดิบหลักท่ี
ใชในการผลิต  น้ําท่ีใชในการผลิต พลังงานท่ีใชในการผลิต และสารเคมีตางๆ 

 
ตารางท่ี 4.27 ตนทุนวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑกระดาษสาท่ัวไป แบบชอนยอมสี และแบบแตะ
ยอมสี 1,000 แผนตอวัน 

ขั้นตอนการผลิต 
ตนทุนท่ีทําใหเกิดเปนผลิตภณัฑ

(บาท) 
แบบชอน แบบแตะ 

1. การจัดหาวตัถุดิบ 
          - เปลือกปอสาท่ีจัดหา 

2,600.00 2,600.00 

2. การแชเปลือกปอสา 
         - เปลือกปอสาท่ีแชน้ํา 

411.40 411.40 

3. การตมปอสา 
         - เยื่อสาที่ตมแลว 

410.10 410.10 

4. การลางเยื่อสาหลังตม 
          - เยื่อสาที่ผานการลาง 

37.20 37.20 

5. การฟอกเยือ่สา 
          - เยื่อสาที่ผานการฟอกแลว 

330.90 330.90 

6. การลางเยื่อสาหลังฟอก 
          - เยื่อสาที่ฟอกและลางแลว 

36.00 36.00 

7. การแยกเยื่อสา 
           - เยื่อสาที่แยกแลว 

405.50 405.50 

8. การตีเยื่อสา 
           - เยื่อสาที่ผานการตี 

106.00 106.00 

9. การยอมสีเยือ่สา 
            - เยื่อสาท่ียอมสีแลว 

116.60 116.60 
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ตารางท่ี 4.27 (ตอ) ตนทุนวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑกระดาษสาท่ัวไป แบบชอนยอมสี และแบบ
แตะยอมสี 1,000 แผนตอวัน 

ขั้นตอนการผลิต 
ตนทุนท่ีทําใหเกิดเปนผลิตภณัฑ

(บาท) 
แบบชอน แบบแตะ 

10. การทําแผน 
 

- แผนกระดาษสาแบบชอนยอมสี 1,011.80 - 
- แผนกระดาษสาแบบแตะยอมสี - 1,506.20 

ตนทุนรวม 5,465.50 5,959.90 
 

จากตารางท่ี 4.27 ตนทุนวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑกระดาษสาท่ัวไปแบบชอนยอมสี              
มีตนทุนวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑกระดาษสาท่ัวไป เทากับ 5,465.50 บาท และแบบแตะยอมสี 
เทากับ 5,959.90 บาท 
 

2. ตนทุนวัตถุดิบท่ีไมทําใหเกิดผลิตภัณฑ กระดาษสาท่ัวไป 
ตารางท่ี 4.28 ตนทุนวัตถุดิบท่ีไมทําใหเกิดผลิตภัณฑกระดาษสาท่ัวไปแบบชอนยอมสี และแบบ
แตะยอมสี 1,000 แผนตอวัน  

ขั้นตอนการผลิต 
ตนทุนท่ีทําใหเกิดเปนผลิตภณัฑ

(บาท) 
แบบชอน แบบแตะ 

1. การจัดหาวตัถุดิบ 
          - เศษเปลือกปอสา 

ไมทราบ ไมทราบ 

2. การแชเปลือกปอสา 
         - น้ําเสีย 
          - เศษเปลือกปอสา 

ไมทราบ ไมทราบ 
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ตารางท่ี 4.28 (ตอ) ตนทุนวัตถุดิบท่ีไมทําใหเกิดผลิตภัณฑกระดาษสาท่ัวไปแบบชอนยอมสี และ
แบบแตะยอมสี 1,000 แผนตอวัน 

ขั้นตอนการผลิต 
ตนทุนท่ีทําใหเกิดเปนผลิตภณัฑ

(บาท) 
แบบชอน แบบแตะ 

3. การตมปอสา 
         - น้ําเสีย 
         - เศษเยื่อสา 
         - ไอความรอนจากเตาไฟ 
         - ควันไฟ 
          - กากเช้ือเพลิง 
          - ไอสารเคมี 
           - กล่ินปอสาท่ีตม 

ไมทราบ ไมทราบ 

4. การลางเยื่อสาหลังตม 
          - น้ําจากการลางเยื่อหลังตม 
          - เศษเยือ่สา 

ไมทราบ ไมทราบ 

5. การฟอกเยือ่สา 
           - น้ําจากการฟอกปอสา 
          - เศษเยือ่สา 
          - ไอความรอนจากเตาไฟ 
          - ควันไฟ 
          - กากเช้ือเพลิง 
          - ไอสารเคมี 
          - กล่ินปอสาท่ีตม 

ไมทราบ ไมทราบ 

6. การลางเยื่อสาหลังฟอก 
            - น้ําเสีย 
            - เศษเยื่อสา 

ไมทราบ ไมทราบ 
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ตารางท่ี 4.28 (ตอ) ตนทุนวัตถุดิบท่ีไมทําใหเกิดผลิตภัณฑกระดาษสาท่ัวไปแบบชอนยอมสี และ
แบบแตะยอมสี 1,000 แผนตอวัน 

ขั้นตอนการผลิต 
ตนทุนท่ีทําใหเกิดเปนผลิตภณัฑ

(บาท) 
แบบชอน แบบแตะ 

7. การแยกเยื่อสา 
           - เศษเยือ่สา 
           - น้ําเสีย 
           -  ส่ิงสกปรกปะปนมากับเยื่อสา 

ไมทราบ ไมทราบ 

8. การตีเยื่อสา 
           - น้ําเสีย 
           - เศษเยือ่สา 
           - เสียงเคร่ืองตีเยื่อสา 
           - ไฟฟา        

ไมทราบ ไมทราบ 

9. การยอมสีเยือ่สา 
            - น้ําเสีย 
            - เศษเยื่อสา 
            - ไอความรอนจากเตาไฟ 
            - ควันไฟ 
            - กากเช้ือเพลิง 
            - ไอสารเคมี 
            - กล่ินปอสาท่ีตม    

ไมทราบ ไมทราบ 

10. การทําแผน 
             - น้ําเสีย             
             - เศษเยื่อสา 

แผนกระดาษสาแบบชอนยอมสี ไมทราบ - 

แผนกระดาษสาแบบแตะยอมสี - ไมทราบ 

ตนทุนรวม ไมทราบ ไมทราบ 
 

จากตารางท่ี 4.28 ตนทุนวัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑกระดาษสาท่ัวไป แบบชอนยอมสี 
และแบบแตะยอมสีนั้นไมทราบจํานวนเงิน  
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3. ตนทุนในการควบคุมมลพิษและของเสีย      ไมมี 
4. ตนทุนในการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอม   ไมมี  
5. ผลผลิตพลอยไดและการนําของเสียมาใชใหม        ไมมี 

 
  3.2.2. กระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
    1. ตนทุนวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 
ตารางท่ี 4.29 ตนทุนวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมแบบชอน  
ยอมสี และแบบแตะยอมสี 1,000 แผนตอวัน 

ขั้นตอนการผลิต 
ตนทุนท่ีทําใหเกิดเปนผลิตภณัฑ

(บาท) 
แบบชอน แบบแตะ 

1. การคัดเลือก 
          - เปลือกปอสาท่ีไดคุณภาพ 

2,900.00 2,900.00 

2. การแชเปลือกปอสา 
         - เปลือกปอสาท่ีแชน้ํา 

408.50 408.50 

3. การตมเปลือกปอสา 
         - เยื่อสาที่ตมแลว 

859.00 859.00 

4. การลางเยื่อสาหลังตม 
          - เยื่อสาที่ผานการลาง 

27.00 27.00 

5. การฟอกเยือ่สา 
          - เยื่อสาที่ผานการฟอกแลว 

280.50 280.50 

6. การลางเยื่อสาหลังฟอก 
               - เยื่อสาท่ีฟอกและลางแลว 

27.00 27.00 

7. การแยกเยื่อสา 
           - เยื่อสาที่แยกแลว 

404.00 404.00 

8. การตีเยื่อสา 
           - เยื่อสาที่ผานการตี 

106.00 106.00 
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ตารางท่ี 4.29 (ตอ) ตนทุนวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมแบบ
ชอน  ยอมสี และแบบแตะยอมสี 1,000 แผนตอวัน 

ขั้นตอนการผลิต 
ตนทุนท่ีทําใหเกิดเปนผลิตภณัฑ

(บาท) 
แบบชอน แบบแตะ 

9. การยอมสีเยือ่สา 
            - เยื่อสาท่ียอมสีแลว 

2,558.00 2,558.00 

10. การทําแผน 
 

- แผนกระดาษสาแบบชอนยอมสี 1,007.00 - 
- แผนกระดาษสาแบบแตะยอมสี - 1,504.50 

ตนทุนรวม 8,577.00 9,074.50 
 

จากตารางท่ี 4.29 ตนทุนวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
แบบชอนยอมสี มีตนทุนวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เทากับ 
8,577.00 บาท และแบบแตะยอมสี เทากับ 9,074.50 บาท 

 
2. ตนทุนวัตถุดิบท่ีไมทําใหเกิดผลิตภัณฑ ประกอบดวย วัตถุดิบท่ีไมได

คุณภาพจากการผลิต น้ําท้ิง และสารเคมีท่ีมากเกินไป 
 

ตารางท่ี 4.30 ตนทุนวัตถุดิบท่ีไมทําใหเกิดผลิตภัณฑกระดาษสาเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมแบบชอน
ยอมสี และแบบแตะยอมสี 1,000 แผนตอวัน 

ขั้นตอนการผลิต 
ตนทุนท่ีไมทําใหเกิดเปน

ผลิตภณัฑ(บาท) 
แบบชอน แบบแตะ 

1. การจัดหาวตัถุดิบ 
          - เศษปอสาท่ีไมไดคุณภาพ 
          - เศษเชือกปาน 

ไมทราบ ไมทราบ 

2. การแชเปลือกปอสา 
         - น้ําเหลือจากการแชเปลือกปอสา 
          - เศษเปลือกปอสา 

ไมทราบ ไมทราบ 

 



75 
 

ตารางท่ี 4.30 (ตอ) ตนทุนวัตถุดิบท่ีไมทําใหเกิดผลิตภัณฑกระดาษสาเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมแบบ
ชอนยอมสี และแบบแตะยอมสี 1,000 แผนตอวัน 

ขั้นตอนการผลิต 
ตนทุนท่ีไมทําใหเกิดเปน

ผลิตภณัฑ(บาท) 
แบบชอน แบบแตะ 

3. การตมปอสา 
         - น้ําเสีย 
         - เศษเยื่อสา 
         - ไอความรอนจากเตาไฟ 
         - ควันไฟ 
          - กากเช้ือเพลิง 
          - ไอสารเคมี 
           - กล่ินปอสาท่ีตม 

ไมทราบ ไมทราบ 

4. การลางเยื่อสาหลังตม 
          - น้ําเสีย 
          - เศษเยือ่สา 

ไมทราบ ไมทราบ 

5. การฟอกเยือ่สา 
          - น้ําเสีย 
          - เศษเยือ่สา 
          - ไอความรอนจากเตาไฟ 
          - ควันไฟ 
          - กากเช้ือเพลิง 
          - ไอสารเคมี 
          - กล่ินปอสาท่ีตม 

ไมทราบ ไมทราบ 

6. การลางเยื่อสาหลังฟอก 
           - น้ําเสีย 
           - เศษเยือ่สา 

ไมทราบ ไมทราบ 
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ตารางท่ี 4.30 (ตอ) ตนทุนวัตถุดิบท่ีไมทําใหเกิดผลิตภัณฑกระดาษสาเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมแบบ
ชอนยอมสี และแบบแตะยอมสี 1,000 แผนตอวัน  

ขั้นตอนการผลิต 
ตนทุนท่ีไมทําใหเกิดเปน

ผลิตภณัฑ(บาท) 
แบบชอน แบบแตะ 

7. การแยกเยื่อสา 
           - เศษเยือ่สา               

ไมทราบ ไมทราบ 

8. การตีเยื่อสา 
           - น้ําเสีย 
           - เศษเยือ่สา 
           - ส่ิงสกปรก 
           - เสียงเคร่ืองตีเยื่อสา 
           - ไฟฟา        

ไมทราบ ไมทราบ 

9. การยอมสีเยือ่สา 
            - น้ําเสีย 
            - เศษเยื่อสา 
            - ไอความรอนจากเตาไฟ 
            - ควันไฟ 
            - กากเช้ือเพลิง 
            - ไอสารเคมี 
            - กล่ินปอสาท่ีตม    

ไมทราบ ไมทราบ 

10. การทําแผน 
             - น้ําเสีย              
             - เศษเยื่อสา 

แผนกระดาษสาแบบชอนยอมสี ไมทราบ - 

แผนกระดาษสาแบบแตะยอมสี - ไมทราบ 

ตนทุนรวม ไมทราบ ไมทราบ 

  
จากตารางท่ี  4.30 ตนทุนวัตถุดิบท่ีไม เกิดเปนผลิตภัณฑกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม แบบชอนยอมสี และแบบแตะยอมสีนั้นไมทราบจํานวนเงิน 
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3. ตนทุนในการควบคุมมลพิษและของเสีย ประกอบดวย คาบํารุงรักษา
อุปกรณดานส่ิงแวดลอม คาเส่ือมราคาอุปกรณควบคุมมลพิษ คาบําบัดน้ําท้ิง คากําจัดของเสีย 
คาธรรมเนียม คาภาษีดานส่ิงแวดลอม คาปรับ และอ่ืนๆ  

จากการสัมภาษณผูประกอบการกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมี
การลงทุนสรางบอบําบัดน้ําเสียจากเยื่อ และกระดาษสา ประมาณ 300,000 บาท มีอายุการใชงาน          
10 ป  นอกจากนี้มีคาบํารุงรักษา และซอมแซมบอบําบัดน้ําเสียประมาณปละ 10,000 บาทตอป 
 
ตารางท่ี 4.31 คาบํารุงรักษาและซอมแซมของบอบําบัดน้ําเสีย 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
ซอมแซมรอยร่ัวของรางน้ํา และบอ 5,000.00 
คาทําความสะอาด รางน้ํา ไมใหอุดตัน ทุกๆ 4 เดือนตอคร้ัง จํานวน 3 
คร้ังตอป ละ 1,000 บาท  

3,000.00 

ทําความสะอาดบริเวณทางน้ําไหล และบริเวณรอบๆ บอ เชนการถาง
หญา ไมใหเกิดรกรุงรัง 

2,000.00 

รวม 10,000.00 
 
  4. ตนทุนในการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอม  ประกอบดวย  คาใชจายในการ
ติดตามและตรวจวัดคุณภาพน้ําเสีย  คาใชจายระบบการจัดการ ISO14000 และคาบํารุงรักษา
อุปกรณดานส่ิงแวดลอม 
      จากการสัมภาษณผูประกอบการกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมีการ
ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเสีย ทุกเดือน มีคาใชจาย เดือนละ 2,000 บาท อีกท้ังยังมีการติดต้ังตะแกรง
กรองเยื่อสา เพื่อปองกันการสูญเสียเยื่อสาไปกับน้ําท้ิง ประมาณ 5,000 บาท  
 

  5. ผลผลิตพลอยไดและการนําของเสียมาใชใหม  ประกอบดวย กระดาษ เศษเหล็ก
อลูมิเนียมและ เศษวัตถุดิบ 

        ผลการจัดของเสียจากการผลิตเยื่อและกระดาษจากปอสา 
       จากผลการศึกษา พบวา กระบวนการผลิตกระดาษสาท่ัวไปในข้ันตอนการตม        

ปอสา มีการใช โซดาไฟ เพื่อใหปอสาเปอยสามารถนํามาผลิตกระดาษสาไดงาย แตสารเคมีดังกลาว
เปนสารท่ีกอใหเกิดมลพิษในนํ้าเสีย ซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม ดังนั้นในการผลิต
กระดาษท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ในการตมปอสา จึงมีการใชโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ซ่ึงมี
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คุณภาพทําใหไดเยื่อสาขาวกวาโซดาไฟ  และสามารถนําน้ําเสียมาปรับคาความเปนกรดดางใหเปน
กลางและใชเปนปุยเพ่ือการเกษตรได 
     จากผลการศึกษา กระบวนการผลิตกระดาษสาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีเศษ
เยื่อสา ระหวางกระบวนการผลิต และจากการศึกษาของกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (2549) 
เร่ืองแนวทางการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม พบวา การนําเศษเย่ือสามาผสมรวมกับ
เยื่อสาใหม โดยผสมเศษเยื่อสาประมาณ 10 กิโลกรัม รวมกับเยื่อสาใหมประมาณ 15 กิโลกรัม
สามารถนํามาผลิตกระดาษสาเกรดรอง  

    จากผลการศึกษาการใชน้ําในการผลิตกระดาษสาระหวางกระดาษสาท่ัวไป            
กับกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม พบวา กระดาษสาท่ัวไป มีตนทุนท่ีทําใหเกิดเปนผลิตภัณฑ 
ในสวนของน้ําที่ใชในการผลิต จํานวน 138.58 บาท  สวนกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มี
ตนทุนท่ีทําใหเกิดเปนผลิตภัณฑ ของนํ้าท่ีใชในการผลิต จํานวน 105.0 บาท ดังนั้น กระดาษสาท่ี
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมสามารถประหยัดน้ําได 33.58 บาท อันเนื่องมาจากการนําน้ําท่ีใชในการผลิต
แลวกลับมาใชใหม และการบําบัดน้ําเสีย 
 
สวนท่ี 4 การรายงานตนทุนส่ิงแวดลอมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป และกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

1. ตนทุนส่ิงแวดลอมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป 
ตารางท่ี 4.32 ตนทุนส่ิงแวดลอมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไปแบบชอนยอมสี และแบบแตะยอมสี 
1,000 แผนตอวัน (หนวย : บาท) 

ประเภทของตนทุนสิ่งแวดลอม 
การกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม 

รวม 
A&C WW W S N B&L R 

1.1.  ตนทุนวัตถุดิบท่ีทําใหเกิดเปนผลิตภัณฑ 

-                   วัตถุดิบหลักท่ีใชในการผลิต - - 2,600.0 - - - - 2,600.0 

-                   นํ้าท่ีใชในการผลิต - 138.50 - - - - - 138.5 

-                   พลังงานท่ีใชในการผลิต 250.0 - - - - - 100.0 350.0 

-                   สารเคมตีางๆ 156.0 - - 421.0 - - - 577.0 

รวม 406.0 138.5 2,600.0 421.0 - - 100.0 3,665.5 
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ตารางท่ี 4.32 (ตอ) ตนทุนส่ิงแวดลอมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไปแบบชอนยอมสี และแบบแตะ
ยอมสี 1,000 แผนตอวัน (หนวย : บาท) 

ประเภทของตนทุนสิ่งแวดลอม 
การกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม 

รวม 
A&C WW W S N B&L R 

1.2.     ตนทุนวัตถุดิบที่ไมทําใหเกิดผลิตภัณฑ 

-                   วัตถุดิบท่ีไมไดคุณภาพจากการผลิต - -  - - - - - 

-                   นํ้าท้ิง -  - - - - - - 

-                   สารเคมท่ีีมากเกินไป  - - - - -  - 

-                  พลังงานท่ีใชในการผลิต - - -  - - - - 

รวม - - - - - - - - 

1.3.     ตนทุนในการควบคุมมลพิษและของเสีย 

-                   คาบํารุงรักษาอุปกรณดานสิ่งแวดลอม - - - - - - - - 

-                   คาเสื่อมราคาอุปกรณควบคุมมลพิษ - - - - - - - - 

-                   คาบําบัดนํ้าท้ิง - - - - - - - - 

-                   คากําจัดของเสีย - - - - - - - - 

-                   คาธรรมเนียม/ภาษีดานสิ่งแวดลอม - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - 

1.4.     ตนทุนในการปองกันและจัดการสิ่งแวดลอม 

-                   คาใชจายในการติดตามและตรวจวัด - - - - - - - - 

-                   คาใชจายระบบการจัดการISO14000 - - - - - - - - 

-                   คาบํารุงรักษาอุปกรณดานสิ่งแวดลอม - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - 

1.5.    ผลผลิตพลอยไดและการนําของเสียมาใชใหม        

-                   กระดาษ - - - - - - - - 

-                   เศษเหล็ก-อลูมิเนียม - - - - - - - - 

-                   เศษวัตถุดิบ - - - - - - - - 

-                   ผลิตภัณฑพลอยได - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - 
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ตารางท่ี 4.32 (ตอ) ตนทุนส่ิงแวดลอมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไปแบบชอนยอมสี และแบบแตะ
ยอมสี 1,000 แผนตอวัน (หนวย : บาท) 

ประเภทของตนทุนสิ่งแวดลอม 
การกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม 

รวม 
A&C WW W S N B&L R 

รวม ตนทุนสิ่งแวดลอม (1.1+1.2+1.3+1.4) 406.0 138.5 2,600.0 421.0 - - 100.0 3,665.5 

รวม กําไรที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม (1.5) - - - - - - - - 

รวมตนทุน และกําไร ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 406.0 138.5 2,600.0 421.0 - - 100.0 3,665.5 

 
หมายเหตุ :   
  A&C : อากาศและชั้นบรรยากาศ (Air &Climate) ท่ีเสียจากกกระบวนการผลิต เชน เขมา 
ควันดําจากการเผา 
   WW : น้ําเสีย (Waste Water) ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต เชน การปลอยน้ําท้ิงลงแหลง
น้ํา 
  W  : ของเสีย (Wast) ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต เชน เศษขยะ เศษวัสดุ 

 S : ดินและน้ําใตดิน (Soil, Groundwater) ท่ีเสียในกระบวนการผลิต เชน การรั่วซึมของ
สารเคมีลงพื้นดิน 
  N : เสียง  (Noise and Vibration) ท่ีดังเกิดกําหนดจากกระบวนการผลิต เชน เสียงเคร่ืองจักร
ท่ีกําลังผลิต 
   B&L : ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตและภูมิทัศน (Biodiversity and Landscape ) ท่ีเสีย
หรือถูกทําลายในข้ันตอนกระบวนการผลิต เชนความเส่ือมสภาพของตนไม การสูญพันธของแมลง 
 R : รังสี (Radiation) ท่ีแผออกมาในข้ันตอนของกระบวนการผลิตท่ีสงผลอันตรายตอ
มนุษยและส่ิงแวดลอม 

จากตารางท่ี 4.32 พบวา ตนทุนส่ิงแวดลอมของการผลิตกระดาษสาทั่วไปแบบชอนยอมสี 
และแบบแตะยอมสี 1,000 แผนตอวัน จํานวน 3,665.5 บาท ซ่ึงจะเห็นไดวา จะไมมีกําไรที่เกี่ยวของ
กับตนทุนส่ิงแวดลอม จากผลผลิตพลอยไดและการนําของเสียมาใชใหม เพราะไมมีการจัดการเร่ือง
ของส่ิงแวดลอมทําใหเกิดผลเสียตอส่ิงแวดลอมในระยะยาวบริเวณโดยรอบของโรงงาน 
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2. ตนทุนส่ิงแวดลอมของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ตารางที่ 4.33 ตนทุนส่ิงแวดลอมของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมแบบชอนยอมสี 
และแบบแตะยอมสี 1,000 แผนตอวัน (หนวย : บาท) 

ประเภทของตนทุนสิ่งแวดลอม 
 

การกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม 

รวม 
A&C WW W S N B&L R 

1.1.  ตนทุนวัตถุดิบที่ทําใหเกิดเปนผลิตภัณฑ 

-                   วัตถุดิบหลักท่ีใชในการผลิต - - 2,600.00 - - - - 2,600.00 

-                   นํ้าท่ีใชในการผลิต - 105.00 - - - - - 105.00 

-                   พลังงานท่ีใชในการผลิต 150.00 - - - - - 100.00 250.00 

-                   สารเคมตีางๆ 1,022.00 - - 2,500.00 - - - 3,522.00 

รวม 1,172.00 105.00 2,600.00 2,500.00 - - 100.00 6,477.00 

1.2.     ตนทุนวัตถุดิบที่ไมทําใหเกิดผลิตภัณฑ 

-                   วัตถุดิบท่ีไมไดคุณภาพจากการผลิต - - - - - - - - 

-                   นํ้าท้ิง - - - - - - - - 

-                   สารเคมท่ีีมากเกินไป - - - - - - - - 

  -                 พลังงานท่ีใชในการผลิต  - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - 

1.3.     ตนทุนในการควบคุมมลพิษและของเสีย  

-                   คาบํารุงรักษาอุปกรณดานสิ่งแวดลอม - 833.33 - - - - - 833.33 

-                   คาเสื่อมราคาอุปกรณควบคุมมลพิษ - - - - - - - - 

 -                   คาสรางบอบําบัดนํ้าเสีย - 2,500.00 - - - - - 2,500.00 

-                   คากําจัดของเสีย - - - - - - - - 

-                   คาธรรมเนียม/ภาษีดานสิ่งแวดลอม - - - - - - - - 

รวม - 3,333.33 - - - - - 3,333.33 
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ตารางท่ี 4.33 (ตอ) ตนทุนส่ิงแวดลอมของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมแบบชอน
ยอมสี และแบบแตะยอมสี 1,000 แผนตอวัน (หนวย : บาท) 

ประเภทของตนทุนสิ่งแวดลอม 
 

การกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม 

รวม 
A&C WW W S N B&L R 

1.4.     ตนทุนในการปองกันและจัดการสิ่งแวดลอม 

 -                   คาใชจายในการวิเคราะหคุณภาพนํ้า - 2,000.00 - - - - - 2,000.00 

-                   คาใชจายระบบการจัดการISO14000 - - - - - - - - 

-                   คาบํารุงรักษาอุปกรณดานสิ่งแวดลอม - - 83.33 - - - - 83.33 

รวม - 2,000.0 83.33 - - - - 2,083.33 

1.5.    ผลผลิตพลอยไดและการนําของเสียมาใชใหม 

-                   กระดาษ - - - - - - - - 

-                   เศษเหล็ก-อลูมิเนียม - - - - - - - - 

-                   เศษวัตถุดิบ - - - - - - - - 

-                   ผลิตภัณฑพลอยได - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - 

รวม ตนทุนสิ่งแวดลอม (1.1+1.2+1.3+1.4) 1,172.00 5,438.33 2,683.33 2,500.00 - - 100.0 11,893.66 

รวม กําไรที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม (1.5) - - - - - - - - 

รวมตนทุน และกําไร ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 1,172.00 5,438.33 2,683.33 2,500.00 - - 100.0 11,893.66 

หมายเหตุ :   
  A&C : อากาศและชั้นบรรยากาศ (Air &Climate) ท่ีเสียจากกกระบวนการผลิต เชน เขมา 
ควันดําจากการเผา 
   WW : น้ําเสีย ( Waste Water ) ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เชน การปลอยน้ําท้ิงลงแหลง
น้ํา 
  W  : ของเสีย (Waste ) ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เชน เศษขยะ เศษวัสดุ 

 S : ดินและน้ําใตดิน (Soil, Groundwater) ท่ีเสียในกระบวนการผลิต เชน การรั่วซึมของ
สารเคมีลงพื้นดิน 
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  N : เสียง  (Noise and Vibration) ท่ีดังเกิดกําหนดจากกระบวนการผลิต เชน เสียงเคร่ืองจักร
ท่ีกําลังผลิต 
  B&L : ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตและภูมิทัศน (Biodiversity and Landscape ) ท่ีเสีย
หรือถูกทําลายในข้ันตอนกระบวนการผลิต เชนความเส่ือมสภาพของตนไม การสูญพันธของแมลง 

R  : รังสี (Radiation) ท่ีแผออกมาในข้ันตอนของกระบวนการผลิตท่ีสงผลอันตรายตอ
มนุษยและส่ิงแวดลอม 

คาใชจายในการบํารุงรักษาอุปกรณดานส่ิงแวดลอม ปละ 100,000 บาท หรือ 833.33 บาท
ตอเดือน 

คาสรางบอบําบัดน้ําเสีย 300,000 อายุการใชงาน 10 ป คิดเปนเงินปละ 30,000 บาท                 
หรือ 2,500 บาทตอเดือน 

คาใชจายในการวิเคราะหคุณภาพน้ํา 2,000 บาทตอเดือน 
คาบํารุงรักษาอุปกรณดานส่ิงแวดลอม  มีการติดต้ังตะแกรงกรองเยื่อ คิดเปนเงิน 5,000 

บาท มีอายุการใชงาน 5 ป หรือ ปละ 1,000 บาท คิดเปนเงิน 83.33 บาทตอเดือน 
ตนทุนวัตถุดิบท่ีไมทําใหเกิดผลิตภัณฑ เปนตนทุนท่ีมีผลเสียตอส่ิงแวดลอมจึงไมสามารถ

ประมาณคาเปนตัวเงินได 
 

จากตารางท่ี 4.33 พบวา ตนทุนส่ิงแวดลอมของการผลิตกระดาษสาที่ เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมแบบชอนยอมสี และแบบแตะยอมสีเทากับ 11,893.66 บาทตอเดือนเนื่องจากใน 1 เดือน
ผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมได 12,000 แผน ดังนั้นตนทุนส่ิงแวดลอมตอ 1,000 แผน 
จึงเทากับ  451.39 บาท และทําใหตนทุนรวม เทากับ 6,477 + 451.39 ซ่ึงเทากับ 6,928.39 บาท 


