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ภาคผนวก ก  รายชื่อผูประกอบการกระดาษสาบานตนเปา 
ก1. รายช่ือผูประกอบการกระดาษสาบานตนเปา กลุมกระดาษสาตกแตง จํานวน 27 ราย 
ก2. รายช่ือผูประกอบการกระดาษสาบานตนเปา กลุมกระดาษสาแปรรูป จํานวน 18 ราย 
ก3. รายช่ือผูประกอบการกระดาษสาบานตนเปา กลุมกระดาษสาทําแผน จํานวน 30 ราย 
ก4. รายช่ือกลุมตัวอยางผูประกอบการกระดาษสาทําแผน จํานวน 28 ราย 
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ก1. รายชื่อผูประกอบการเก่ียวกับกระดาษสาบานตนเปา กลุมกระดาษสาตกแตง จํานวน 27 ราย 
   

ลําดับ ชื่อ-สกุล ท่ีอยู 

1 นายบุญธรรม  มันยวง รานบานกระดาษสา 
107/7 ม. ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-961211, 0.869210011 

2 นางประกาย  มันยวง รานประกายรุงเรือง 
107/6 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม  
โทรศัพท 053-386355 

3 นายธรรม  วงคสาย 90/4 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 

4 นายพิสุทธิ ์ คําภีระ 81/1 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 

5 นางสุพรรณ  จุมผัด 90/3 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 081-0355186 

6 นายวิชาญ  สระศรีสม รานฌรินทร 
95/5 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 084-0418561 

7 นางคําปน  ไชยวัง 93/3 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท  0553-387045 

8 นายสุรนิทร  สมเครือง 91 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 081-9921109 

9 นายสมพงศ  สิทธิวงศ รานเฮียนดิกระดาษสา 
45/1 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-339396, 083-1522157 

10 นางกองคํา  เกิดธารา 86/1 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-339532 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ท่ีอยู 

11 นายคําจนัทร  แกวตุย รานเกมสกระดาษสา 
29/1 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-338153 

12 นายบุญจันทร  บุญสม 99/10 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-386954 

13 นางศรจีันทรต  บุญสม 98/3 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 

14 นางสาวภญิญาภรณ  วงศสายใย รานตนเปากระดาษสา 
97 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-338877 

15 นางลาวัลย  หลาปนตา 85 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-386570 

16 นายจนัทรแกว  สารเมือง 39/1 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053386796 

17 นางเฮือน  รินสินจอย 39/2 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 

18 นางนิภา  หลาปนตา 43/1 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-960741 

19 นายนิเวศ  สมเครื่อง 34/3 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-386964 

20 นายประดิษฐ  ยะสม 86 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 0889-7597340 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ท่ีอยู 

21 นางละเอียด  ณ เชียงใหม รานละเอียดกระดาษสา 
31/2 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-339139 

22 นางอารยี  ใจนะเปยง รานบัวจันทรกระดาษสา32/1 ม.1 ต.ตนเปา อ.
สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-339115 

23 นางสุพิศ  วงศวัฒนดารา รานเรือนไทยกระดาษสา 
86/2 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-386425 

24 นางฟองคํา  หลาปนตา บานอนุรกัษกระดาษสา 
29/3 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-339196 

25 นางศรนีวล  มันยวง รานศ. ทรัพยเจรญิ กระดาษสา 
107/5ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-338638 

26 นางพิไลพร  เกียรติรุงวไิลกลุ หจก. ตนสา แอนดิกคราฟท 
119/8 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-386389, 081-9920044 

27 นางจันทนา  ใจมาขัติ รานจันทนากระดาษสา 
28 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053386458 
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ก2.รายชื่อผูประกอบการเก่ียวกับกระดาษสาบานตนเปา กลุมกระดาษสาแปรรูป จํานวน 18 ราย 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ท่ีอยู 

1 นางสาวเยาวเรศ  กันธวงค 83/1 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 0817648608 

2 นางสมบูรณ  แกวสม 90/2 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-960440 

3 นางมูล  มูลคํา 81 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท  053-960525 

4 นางสาวปยะภรณ  เดชะปญ ราน Pโคมไฟ 
95/4 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-387317, 081-5301819 

5 นายสุรเชษฐ  ใจมา 11/2 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 081-5681698 

6 นางสาวราตร ี แกวตุย รานกอยกระดาษสา 
29/11 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 089-7571759 

7 นางพันธจิตร บุญสม 100/2 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-961197 

8 นางสุนันท  โปธิตา รานสุนนัทบาติก 
42 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-386164, 087-17426445 

9 นางสุธรีา  วิเศษ 52/3 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-386633 

10 นางรุงฟา  สมเครื่อง 47 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-960738 

11 นางตอย  แกวตุย รานวรรณกระดาษสา 
108/5 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-386369 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ท่ีอยู 

12 นางบานช่ืน   ประดับรัตน รานบานช่ืนกระดาษสา 
31/1 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-338543 

13 นายจรญั  คําปนต๊ิบ 98 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-386425 

14 นางสมนึก  เมืองต๊ิบ 98/2 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-960711 

15 นางยุพนิ  ประกอบกิจ 56 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 087-1924293 

16 นางสุภาพ  กอเกิด รานอนรุกัษไทยกระดาษสา 
29/4 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-960619 

17 นางอารรีักษ  นามวงค รานโฟลกแอนดิคราฟ 
205/3 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-339153 

18 นายอนรุัตน  ไชยปน กระดาษสาตนเปา 
081-2885499 
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ก3.รายชื่อผูประกอบการเก่ียวกับกระดาษสาบานตนเปา กลุมกระดาษสาทําแผน จํานวน 30 ราย 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ท่ีอยู 

1 นายวิจิตร ญี่นาง รานฟารมกระดาษสา 
18 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม  
โทรศัพท 053-338482, 0819527949 

2 นายจนัทรแกว  สารเมือง 39/1 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-386796 

3 นายสืบศักดิ ์ ไชยนันต 21/4 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 089-8505884 

4 นายยุทธนา  อภิโชตกิร รานสุดารัตนกระดาษสา 
95/2 ม.1 อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-960760 

5 นายวัฒนา  วิเศษ รานหัตถกรรมกระดาษสา 
95 ม.1 ต.ตนปา อ.สันกําแพง จฦเชียงใหม 
โทรศัพท 053-338622 

6 นายไชยยา  ทิวาวรรณ 91/1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
7 นายมงคล  อินวรรณ 91/2 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
8 นายสมบูรณ  ใจนะเปยง รานสมบูรณกระดาษสา 

32/7 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 081-7648608 

9 ด.ต. สถิต  ขัติคุณ 81/2 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-960242 

10 นางจินดา  ปญญาปน 78 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท  053-339112 

11 นางอําไพ  สารเมือง 39/3 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-960475 

12 นางสาววลัยา  กองเงิน รานตัดกระดาษตนเปา 
95/7-8 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกาํแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-960757, 089-0004094 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ท่ีอยู 

13 นางจันทรฉาย  ขัติกุล 112/1 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-386392 

14 นางเกีย๋งคํา ยะสม 77/1 ม.1 ต.ตนเปา .สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-386811 

15 นางบัวผัน  สารปก 68/4 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-386769 

16 นางเพลินจิตร  ใจมาขัต ิ 55/1 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-386041 

17 นางปมปา  รนิสินจอย 59/1 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-387138 

18 นางคําหนอย เงินกา 49 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-387138 

19 นางสาวอนงคลักษณ  
แกวตุย 

รานฝายคํากระดาษสา 
29/5 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม             
053-339195,0085-8633886 

20 นางบัวแกว อนุพงศ
พักตร 

57/2 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม  
โทรศัพท 053-960652 

21 นางประไพ เกดิธาร 21/1 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-961180 

22 นายจําลอง  คุณยศยิ่ง 21 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-960894 

23 นางพัชน ี ปญญษวงค 21/5 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-960589 

24 นางบุญศร ี ไชยนันต 21/2 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-339258 

25 นางทัศนีย  ญีน่าง 20/4 ม.1  ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-339258 

 



107 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ท่ีอยู 

26 นางกลอยใจ  รินสินจอย 24/3 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 086-9211426 

27 นายมนัส  กนัทะพรหม 111 ม.7 ต.สําราญราษฎร อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 
50220  

28 นางศรีทร  เทพพิชัย 20/1 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-386564 

29 นายสุรศักดิ ์ ลานแปง 15 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-386849, 086-1891630 

30 นางคําปน  คําต้ือ 12/1 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-387158 
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ก4. รายชื่อกลุมตัวอยางผูประกอบการกระดาษสาทําแผน จํานวน 28 ราย 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ท่ีอยู 

1 นายวิจิตร ญี่นาง รานฟารมกระดาษสา 
18 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม  
โทรศัพท 053-338482, 0819527949 

2 นายจนัทรแกว  สารเมือง 39/1 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-386796 

3 นายสืบศักดิ ์ ไชยนันต 21/4 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 089-8505884 

4 นายยุทธนา  อภิโชตกิร รานสุดารัตนกระดาษสา 
95/2 ม.1 อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-960760 

5 นายวัฒนา  วิเศษ รานหัตถกรรมกระดาษสา 
95 ม.1 ต.ตนปา อ.สันกําแพง จฦเชียงใหม 
โทรศัพท 053-338622 

6 นายไชยยา  ทิวาวรรณ 91/1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
7 นายมงคล  อินวรรณ 91/2 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
8 นายสมบูรณ  ใจนะเปยง รานสมบูรณกระดาษสา 

32/7 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 081-7648608 

9 ด.ต. สถิต  ขัติคุณ 81/2 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-960242 

10 นางจินดา  ปญญาปน 78 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท  053-339112 

11 นางอําไพ  สารเมือง 39/3 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-960475 

12 นางสาววลัยา  กองเงิน รานตัดกระดาษตนเปา 
95/7-8 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกาํแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-960757, 089-0004094 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ท่ีอยู 

13 นางจันทรฉาย  ขัติกุล 112/1 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-386392 

14 นางเกีย๋งคํา ยะสม 77/1 ม.1 ต.ตนเปา .สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-386811 

15 นางบัวผัน  สารปก 68/4 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-386769 

16 นางเพลินจิตร  ใจมาขัต ิ 55/1 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-386041 

17 นางปมปา  รนิสินจอย 59/1 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-387138 

18 นางคําหนอย เงินกา 49 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-387138 

19 นางสาวอนงคลักษณ  แกวตุย รานฝายคํากระดาษสา 
29/5 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 053-
339195,0085-8633886 

20 นางบัวแกว อนุพงศพักตร 57/2 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม  
โทรศัพท 053-960652 

21 นางประไพ เกดิธาร 21/1 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-961180 

22 นายจําลอง  คุณยศยิ่ง 21 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-960894 

23 นางพัชน ี ปญญษวงค 21/5 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-960589 

24 นางบุญศร ี ไชยนันต 21/2 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-339258 

25 นางทัศนีย  ญีน่าง 20/4 ม.1  ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-339258 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ท่ีอยู 

26 นางกลอยใจ  รินสินจอย 24/3 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 086-9211426 

27 นายมนัส  กนัทะพรหม 111 ม.7 ต.สําราญราษฎร อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 
50220  

28 นางศรีทร  เทพพิชัย 20/1 ม.1 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
โทรศัพท 053-386564 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 
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แบบสอบถามเลขท่ี …...... 

แบบสอบถามงานวิจัย 
 

เร่ือง : การเปรียบเทียบตนทุนจากการผลิตกระดาษสาสําหรับกระบวนการผลิตท่ัวไปกับระบวนการ
ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของคลัสเตอรหัตถกรรมกระดาษสาตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวดั

เชียงใหม 
 

 

แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการศึกษาหาขอมูลในการคนควาแบบอิสระของ                 
นางสาวกรรณิการ  ไชยมณี นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปรียบเทียบตนทุนจาก
การผลิตกระดาษสาสําหรับกระบวนการผลิตท่ัวไปกับระบวนการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
ของคลัสเตอรหัตถกรรมกระดาษสาตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 

 
ผูดําเนินการศึกษาจึงใครขอความกรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกหัวขอ รายละเอียด

ของแบบสอบถามแบงออกไดเปน 3 สวนดังนี้ 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม และสถานประกอบการ 

        สวนท่ี 2   ขอมูลโครงสรางตนทุนการผลิตกระดาษสา 
            สวนท่ี 3 คาใชจายข้ันตอนการผลิตกระดาษสาท่ัวไปและกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม และลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน 
  

หวังวาจะไดรับความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถาม ขอมูลท่ีไดรับจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษา และผูดําเนินการศึกษาขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานมา ณ 
โอกาสนี้ดวย 

 
 
 

นางสาวกรรณกิาร  ไชยมณ ี
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คําชี้แจง  โปรดกาเคร่ืองหมาย [] หนาคําตอบท่ีทานตองการเลือกและถาไมมีคําตอบท่ีทาน
ตองการเลือกโปรดเลือกอ่ืนๆ (ระบุ) และใหรายละเอียดเพิ่มเติมในชองวางท่ีเตรียมไวให 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
1. ช่ือเจาของกจิการ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................. 
2. ท่ีอยู
............................................................................................................................................................. 
3. อายุ  

[  ] ต่ํากวา 18 ป     [  ] 19 – 25 ป 
 [  ] 26 – 35 ป     [  ] 36 – 45 ป 
 [  ] 46 – 60 ป     [  ] 60 ปข้ึนไป 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 [  ] ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา   [  ] มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  

     (ปวช., ปวส.) 
 [  ] ปริญญาตรีหรือเทียบเทา   [  ] ปริญญาโทหรือสูงกวา 
5. จํานวนสมาชิกในครอบครัวรวมท้ังตัวทาน 
 [  ] 1 – 2  คน     [  ] 3 – 4  คน 
 [  ] 5 – 6  คน     [  ] มากกวา 6 คน 
6. ประเภทของกระดาษสาท่ีทานทํามีอะไรบาง (ตอบเพียง 1 ขอ) 
 [  ] กระดาษสาแบบชอน อยางเดียว   [  ] กระดาษสาแบบแตะ อยางเดียว 
 [  ] กระดาษสาแบบชอนและแบบแตะ  

[  ] อ่ืนๆ (ระบุ)................................................. 
7. ทานไดรับความรู และเทคนิคในการทํากระดาษสาจาก (ตอบเพียง 1 ขอ) 
 [  ] พอและแม     [  ] ศึกษาดวยตนเอง 
 [  ] สามี หรือภรรยา    [  ] เพื่อนบาน 

[  ] ญาติ      [  ] อ่ืนๆ (ระบุ).................................... 
8. วัตถุดิบ คือ ปอสา ทานไดจาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 [  ] ปลูกปอสาเองท่ี...................................................      

[  ] ซ้ือปอสาจากพอคาคนกลาง  
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9. เช้ือเพลิงท่ีใชในการตมปอสา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 [  ] ถังแกส ขนาด.....................กิโลกรัม  [  ] ฟนไปหาเอง 
 [  ] ฟนจากพอคาคนกลาง     
10. ปญหา และอุปสรรคเก่ียวกับการผลิตกระดาษสา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 [  ] วัตถุดิบหายาก    [  ] ผลิตผลไมแนนอน 
 [  ] ไมมีเงินทุนซ้ือวัตถุดิบ   [  ] คูแขงการคาจากภายนอก 

[  ] อ่ืนๆ (ระบุ)................................................. 
 

สวนท่ี 2 โครงสรางตนทุนการผลิตกระดาษสา 
1. คาใชจายของวัตถุดิบการผลิตกระดาษสา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

รายการ จํานวน หนวย ราคาตอ
หนวย 

หมายเหตุ รวม 

ปอสาแหง      
โซเดียมไฮดรอกไซด 
(โซดาไฟ) 

     

สีผสม แบบเคมี      
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด      
โซเดียมซิลิเกต      
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด      
สีท่ีไดมาตรฐานและไมมี
โลหะหนกัเปนสวนประกอบ 
หรือสียอมธรรมชาติ 

     

ฟน      
เชือกปาน      
น้ํา      
ไฟฟา      
 
 
 
 



115 
 

2. เคร่ืองมือ และอุปกรณท่ีใชในการทํากระดาษสา 
 2.1 การแชเปลือกปอสาใชภาชนะแบบ 

รายการ ขนาด 
ราคาตอ
หนวย
(บาท) 

จํานวน 
(หนวย) 

รวม (บาท) 
อายุการใชงาน 

(ป) 

ถังพลาสติก      
ถังน้ํามัน      
บอปูนซีเมนต (กวาง*ยาว*สูง)      
อ่ืนๆ (ระบุ)      
  

2.2 การตมปอสาและตมเพื่อฟอกขาวใชภาชนะแบบ 

รายการ ขนาด 
ราคาตอ
หนวย
(บาท) 

จํานวน 
(หนวย) 

รวม (บาท) 
อายุการใชงาน 

(ป) 

ปบ      
ถังน้ํามัน 200 ลิตร      
ถังแสตนเลส      
อ่ืนๆ (ระบุ)      
 

 2.4 เคร่ืองตีเยือ่ปอสา/เคร่ืองโมเยื่อปอสา มีจํานวน...........................เคร่ือง 

รายการ 
ราคาตอ
หนวย 

อายุการใชงาน 
(ป) 

คาซอมแซมตอป 
(บาท) 

เร่ิมใชป 

เคร่ืองท่ี 1     
เคร่ืองท่ี 2     
อ่ืนๆ     
 
 2.5 บอตักกระดาษสาประเภท 
 [  ] บอตักชอน  
 [  ] บอแตะ  
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สวนท่ี 3 คาใชจายในขั้นตอนการผลิตกระดาษสาท่ัวไปและกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ตอ
วัน และลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้น 
 3.1  การจัดหาวัตถุดิบ (เปลือกปอสาแหง) (กระดาษสาท่ัวไป) 

โรงงาน 
วัตถุดิบ  

(Materials) 
แรงงาน  
(Labor) 

คาใชจายการผลิต 
 (Overhead) 

รวม 

โรงงาน ปอสาแหง (กก.) แรงงาน (คน) เชือกมัดปอสา (มวน) 
 

จํานวน 
    

มูลคาตอหนวย (บาท) 
    

รวม 
    

   
  - ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน จํานวน
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 3.2 การคัดเลือกและจัดเก็บปอสา  (แบบเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม)   

โรงงาน 
วัตถุดิบ  

(Materials) 
แรงงาน  
(Labor) 

คาใชจายการผลิต 
 (Overhead) 

รวม 

โรงงาน ปอสาแหง (กก.) แรงงาน (คน) เชือกมัดปอสา (มวน) 
 

จํานวน 
    

มูลคาตอหนวย (บาท) 
    

รวม 
    

 
  - ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน จํานวน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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3.2 การแชปอสา (กระดาษสาท่ัวไป) 

โรงงาน 
วัตถุดิบ  

(Materials) 
แรงงาน  
(Labor) 

คาใชจายการผลิต 
(Overhead) 

รวม 

โรงงาน ปอสาแหง (กก.) แรงงาน (คน) ฟน (กอง) น้ํา (ลบ.ม.) 
 

จํานวน 
     

มูลคาตอหนวย (บาท) 
     

รวม 
     

   
- ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน จํานวน

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
3.3 การแชปอสา (แบบเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม) 

โรงงาน 
วัตถุดิบ  

(Materials) 
แรงงาน  
(Labor) 

คาใชจายการผลิต 
(Overhead) 

รวม 

โรงงาน ปอสาแหง (กก.) แรงงาน (คน) ฟน (กอง) น้ํา (ลบ.ม.) 
 

จํานวน 
     

มูลคาตอหนวย (บาท) 
     

รวม 
     

   
- ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน จํานวน

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 3.4 การตมปอสา เพื่อใหเปอยใชสารชนิดใด 

[  ] โซเดียมไฮดรอกไซด (โซดาไฟ) (ตอบคําถามขอ 3.5) 
  [  ] โพแทสเซียมไฮดรอกไซด  (ตอบคําถามขอ 3.6) 
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 3.5 การตมปอสาดวยสารโซเดียมไฮดรอกไซด (โซดาไฟ) (กระดาษสาท่ัวไป) 

โรงงาน 
วัตถุดิบ  

(Materials) 
แรงงาน  
(Labor) 

คาใชจายการผลิต 
(Overhead) 

รวม 

โรงงาน 
โซเดียมไฮดรอกไซด 
(กก.) หรือโซดาไฟ 

แรงงาน 
(คน) 

ฟน 
(กอง) 

น้ําตม 
(ลบ.ม.) 

น้ําลาง 
(ลบ.ม.)  

จํานวน 
      

มูลคาตอหนวย 
(บาท)       
รวม 

      
 

- ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน จํานวน
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
 3.6 การตมปอสาดวยสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (แบบเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม) 

โรงงาน 
วัตถุดิบ  

(Materials) 
แรงงาน  
(Labor) 

คาใชจายการผลิต 
(Overhead) 

รวม 

โรงงาน 
โพแทสเซียม 

ไฮดรอกไซด (ก.ก.) 
แรงงาน 

(คน) 
ฟน 

(กอง) 
น้ําตม 

(ลบ.ม.) 
น้ําลาง 
(ลบ.ม.)  

จํานวน 
      

มูลคาตอหนวย 
(บาท)       
รวม 

      
 
  - ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน จํานวน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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 3.7 การแชฟอกขาว  อยางไร (กระดาษสาท่ัวไป) 

โรงงาน 
วัตถุดิบ  

(Materials) 
แรงงาน  
(Labor) 

คาใชจายการผลิต 
(Overhead) 

รวม 

โรงงาน 
ไฮโดรเจนเปอร
ออกไซด (ก.ก.) 

โซเดียม 
ซิลิเกต (ก.ก.) 

แรงงาน 
(คน) 

ฟน 
(กอง) 

น้ําฟอก 
(ลบ.ม.) 

น้ําลาง 
(ลบ.ม.)  

จํานวน 
       

มูลคาตอ
หนวย (บาท)        

รวม 
       

 
- ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน จํานวน

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 
 3.8 การแชฟอกขาว  อยางไร (แบบเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม) 

โรงงาน 
วัตถุดิบ  

(Materials) 
แรงงาน  
(Labor) 

คาใชจายการผลิต 
(Overhead) 

รวม 

โรงงาน 
ไฮโดรเจนเปอร
ออกไซด (ก.ก.) 

โซเดียม 
ซิลิเกต (ก.ก.) 

แรงงาน 
(คน) 

ฟน 
(กอง) 

น้ําฟอก 
(ลบ.ม.) 

น้ําลาง 
(ลบ.ม.)  

จํานวน 
       

มูลคาตอ
หนวย (บาท)        

รวม 
       

 
- ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน จํานวน

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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3.9 การยอมสีเยื่อกระดาษดวยสีผสม แบบเคมี (สี 1 ซองประมาณ 15 กรัม และ 1 ซอง = 1 
กลอง) (กระดาษสาท่ัวไป) 

โรงงาน 
วัตถุดิบ  

(Materials) 
แรงงาน  
(Labor) 

คาใชจายการผลิต 
(Overhead) 

รวม 

โรงงาน สียอมเคมี (ซอง) แรงงาน (คน) ฟน (กอง) น้ํา (ลบ.ม.) 
 

จํานวน 
     

มูลคาตอหนวย (บาท) 
     

รวม 
     

 
- ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน จํานวน

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 

3.10 การยอมสีเยื่อกระดาษดวยสีท่ีไดมาตรฐานและไมมีโลหะหนกัเปนสวนประกอบ  
     หรือสียอมธรรมชาติ (สี 1 ซองประมาณ 15 กรัม และ 1 ซอง = 1 กลอง) (แบบเปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม) 

โรงงาน 
วัตถุดิบ  

(Materials) 
แรงงาน  
(Labor) 

คาใชจายการผลิต 
(Overhead) 

รวม 

โรงงาน สียอม(ซอง) แรงงาน (คน) ฟน(กอง) น้ํา(ลบ.ม.) 
 

จํานวน 
     

มูลคาตอหนวย (บาท) 
     

รวม 
     

 
- ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน จํานวน

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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 3.9 การทุบหรือการเขาเคร่ืองตีเยื่อกระดาษสาอยางไร (กระดาษสาท่ัวไป) 

โรงงาน 
วัตถุดิบ  

(Materials) 
แรงงาน  
(Labor) 

คาใชจายการผลิต 
(Overhead) 

รวม 

โรงงาน ปอสา (ก.ก.) แรงงาน (คน) ไฟฟา (หนวย) น้ํา (ลบ.ม.) 
 

จํานวน 
     

มูลคาตอหนวย (บาท) 
     

รวม 
     

  
- ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน จํานวน

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 
 3.10 การทุบหรือการเขาเคร่ืองตีเยื่อกระดาษสาอยางไร (แบบเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม) 

โรงงาน 
วัตถุดิบ  

(Materials) 
แรงงาน  
(Labor) 

คาใชจายการผลิต 
(Overhead) 

รวม 

โรงงาน ปอสา (ก.ก.) แรงงาน (คน) ไฟฟา (หนวย) น้ํา (ลบ.ม.) 
 

จํานวน 
     

มูลคาตอหนวย (บาท) 
     

รวม 
     

 
- ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน จํานวน

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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 3.11 การทําแผนกระดาษสาแบบชอน (กระดาษสาท่ัวไป) 

โรงงาน 
วัตถุดิบ  

(Materials) 
แรงงาน  
(Labor) 

คาใชจายการผลิต 
(Overhead) 

รวม 

โรงงาน ปอสาแหง (ก.ก.) แรงงาน (คน) น้ํา (ลบ.ม.) 
 

จํานวน 
    

มูลคาตอหนวย (บาท) 
    

รวม 
    

 
  - ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน จํานวน
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 3.12 การแผนกระดาษสาแบบ แตะ(กระดาษสาท่ัวไป) 

โรงงาน 
วัตถุดิบ  

(Materials) 
แรงงาน  
(Labor) 

คาใชจายการผลิต 
(Overhead) 

รวม 

โรงงาน ปอสาแหง (ก.ก.) แรงงาน (คน) น้ํา (ลบ.ม.) 
 

จํานวน 
    

มูลคาตอหนวย (บาท) 
    

รวม 
    

   
- ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน จํานวน

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 



123 
 

3.13 การทําแผนกระดาษสาแบบชอน (แบบเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม) 

โรงงาน 
วัตถุดิบ  

(Materials) 
แรงงาน  
(Labor) 

คาใชจายการผลิต 
(Overhead) 

รวม 

โรงงาน ปอสาแหง (ก.ก.) แรงงาน (คน) น้ํา (ลบ.ม.) 
 

จํานวน 
    

มูลคาตอหนวย (บาท) 
    

รวม 
    

 
- ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน จํานวน

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 
 3.14 การแผนกระดาษสาแบบ แตะ (แบบเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม) 

โรงงาน 
วัตถุดิบ  

(Materials) 
แรงงาน  
(Labor) 

คาใชจายการผลิต 
(Overhead) 

รวม 

โรงงาน ปอสาแหง (ก.ก.) แรงงาน (คน) น้ํา (ลบ.ม.) 
 

จํานวน 
    

มูลคาตอหนวย (บาท) 
    

รวม 
    

 
- ลักษณะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน จํานวน

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับตนทุนส่ิงแวดลอมของสถานประกอบการ 
ประเภทของตนทุนส่ิงแวดลอม รายละเอียด 

ตนทุนในการควบคุมมลพิษและของเสีย  

-                   คาบํารุงรักษาอุปกรณดานส่ิงแวดลอม  

-                   คาเส่ือมราคาอุปกรณควบคุมมลพษิ  

-                   คาบําบัดน้ําท้ิง  

-                   คากําจัดของเสีย  

-                   คาธรรมเนียม/ภาษดีานส่ิงแวดลอม  

-                   อ่ืนๆ(โปรดระบุ) .........................................  

ตนทุนในการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอม 

-                   คาใชจายในการติดตามและตรวจวัด  

-                   คาใชจายระบบการจัดการISO14000  

-                   คาบํารุงรักษาอุปกรณดานส่ิงแวดลอม  

-                   อ่ืนๆ(โปรดระบุ) .........................................  

ผลผลิตพลอยไดและการนําของเสียมาใชใหม 

-                   กระดาษ  

-                   เศษเหล็ก-อลูมิเนียม  

-                   เศษวตัถุดิบ  

-                   ผลิตภัณฑพลอยได  

-                   อ่ืนๆ(โปรดระบุ) .........................................  
 

3.15 คาใชจายอ่ืนๆ
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ประวัติผูเขียน 
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