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บทคัดยอ 

ในการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการเปรียบเทียบตนทุนจากการผลิตกระดาษสาสําหรับ
กระบวนการผลิตทั่วไปกับกระบวนการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของคลัสเตอรหัตถกรรมกระดาษสา
ตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับบัญชีส่ิงแวดลอมแผนกการพัฒนา
อยางยั่งยืนแหงองคการสหประชาชาติและสมาพันธนักการบัญชีนานาชาติ และแนวคิดเกี่ยวกับบัญชี
ส่ิงแวดลอมของบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก
ผูประกอบการโรงงานกระดาษสา 28 โรงงาน เปนโรงงานท่ีผลิตกระดาษสาท่ัวไป 27 ราย                  
และโรงงานผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 1 ราย วิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา            
ใชคาเฉลี่ยในรูปจํานวนเงิน ผลการศึกษาพบวา 

สถานประกอบการผลิตกระดาษสาทั่วไป  พบวา เจาของโรงงานสวนใหญมีอายุ 36-45 ป 
ระดับการศึกษาสูงสุด คือ มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (ปวช.,ปวส.) และปริญญาตรีหรือเทียบเทา มี
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ผลิตกระดาษสาแบบชอนและแบบแตะ โดยไดรับความรูการทํา
กระดาษสาจาก พอแม และการศึกษาดวยตนเอง  วัตถุดิบในการทํากระดาษสา สวนใหญจะใชปอสา
โดยเปนปอสาท่ีซ้ือจากพอคาคนกลาง สวนเช้ือเพลิงที่ใชในการตมปอสา  คือซ้ือฟนจากพอคาคนกลาง   

สถานประกอบการกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม พบวา เจาของโรงงานสวนใหญมีอายุ 
44 ป ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ประถมศึกษาหรือต่ํากวา   มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 คนผลิต
กระดาษสาแบบชอนและแบบแตะ โดยไดรับความรูการทํากระดาษสาจากการศึกษาดวยตนเอง  
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วัตถุดิบในการทํากระดาษสา สวนใหญจะใชปอสาอยางเดียว โดยเปนปอสาที่ซ้ือจากพอคาคนกลาง 
สวนเช้ือเพลิงที่ใชในการตมปอสา  คือซ้ือฟนจากพอคาคนกลาง   

ดานขอมูลทางกายภาพของการผลิตกระดาษสาทั่วไปตอ 1,000 แผนพบวา ตนทุนวัตถุดิบที่เกิด
เปนผลิตภัณฑ ในแตละข้ันตอนไดแก  ตนทุนเปลือกปอสา  การแชเปลือกปอสา การตมปอสา  การลาง
เยื่อหลังตม การฟอกเยื่อสา  การลางเยื่อสาหลังฟอก  การแยกเยื่อสา  การตีเย่ือสา การยอมสีเย่ือสาและ
การทําแผน ในสวนตนทุนวัตถุดิบที่ไมเกิดเปนผลิตภัณฑในทุกข้ันตอนการผลิตไดแก ตนทุนเศษ
เปลือกปอสา  น้ําเสีย  เศษเยื่อสา ไอความรอนจากเตาไฟ  ควันไฟ  กากเช้ือเพลิง ไอสารเคมี กลิ่นปอสา
ท่ีตม นํ้าจากการลางเยื่อหลังตม นํ้าทิ้งจากการฟอกปอสา  ส่ิงสกปรก เสียงเครื่องตีเย่ือสา ไฟฟา ในการ
ผลิตกระดาษสาท่ัวไปไมมีการควบคุมของเสียและมลพิษ  ไมมีตนทุนปองกันและจัดการส่ิงแวดลอม
อ่ืน ๆ และไมมีการใชประโยชนจากผลผลิตพลอยไดและนําของเสียมาใชใหม 

ดานขอมูลทางกายภาพของการผลิตกระดาษสาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมตอ 1,000 แผนพบวา 
ตนทุนวัตถุดิบที่เกิดเปนผลิตภัณฑในแตละข้ันตอนไดแก  ตนทุนเปลือกปอสาที่ไดคุณภาพ การแช
เปลอืกปอสา การตมปอสา  การลางเย่ือหลังตม การฟอกเยื่อสา  การลางเย่ือสาหลังฟอก  การแยกเยื่อสา  
การตีเย่ือสา  การยอมสีเย่ือสาและการทําแผน ในสวนตนทุนวัตถุดิบที่ไมเกิดเปนผลิตภัณฑในทุก
ข้ันตอนการผลิตไดแก   ตนทุนท่ีเกิดจากเศษเปลือกปอสาท่ีไมไดคุณภาพ  เศษเชือกปาน  นํ้าเหลือจาก
การแชเปลือกปอสา นํ้าเสียจากการลางเยื่อสาหลังตม  น้ําจากการฟอกปอสา น้ําเหลือจากการแชเปลือก
ปอสา เศษเปลือกปอสา  น้ําเสีย  เศษเยื่อสา  ความรอนจากเตาไฟ  กากเช้ือเพลิง  ไอสารเคมี   กลิ่นปอสา
ท่ีตม  ส่ิงสกปรก  เสียงเครื่องตีเย่ือสา และไฟฟา  ในการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม            
มีการควบคุมของเสียและมลพิษ คือมีการติดต้ังบอบําบัดน้ําเสีย  มีการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอม 
คือ มีการติดต้ังตะแกรงกรองเยื่อสาเพ่ือปองกันการสูญเสียเย่ือสาไปกับน้ําและมีการใชประโยชนจาก
ผลผลิตพลอยไดและมีการนําของเสียมาใชใหม  

ตนทุนส่ิงแวดลอมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไปแบบชอนยอมสีและแบบแตะยอมสี 1,000  
แผน เทากับ 3,655.50 บาท ตนทุนส่ิงแวดลอมของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมแบบ
ชอนยอมสีและแบบแตะยอมสี 1,000 แผน เทากับ 6,928.39 บาท ซ่ึงเปนการลงทุนระยะยาว ไมมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในชุมชน 
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Abstract 
The purpose of this study is to compare the  mulberry paper production capital of general  

process with that of eco-friendly process, which belonged to the Ton Pao Sa paper handicraft cluster 
at San Kam Paeng district, Chiang Mai province, based on environmental list concept of the UN 
Division of Sustainable Development : UN DSD, IFAC, and The Petroleum Authority of Thailand. 
The in-depth interviews from 27 establishments making mulberry paper by general  process and 1 
establishment making the paper by eco-friendly process  were the main data collection. The analysis 
was performed by descriptive statistics with average values in terms of the amount of money. The 
study reviewed that : 

For the general mulberry paper production factory, the majority of factory owners had the 
age range between 36 – 45 years old with the highest educational level of high school or equivalent 
(vocational or higher vocational certificates) and Bachelor’s degree or equivalent. The number of 
family member was 3 – 4 persons. The mulberry paper production was carried out in self- and manual 
spreading types. The knowledge of making mulberry paper was transferred from parents and self 
study. Most of mulberry paper raw materials came from paper mulberry plant which was purchased 
from middleman merchant. The fuels used for boiling of mulberry paper were firewood purchased 
from middleman merchant.  
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For the eco- friendly mulberry paper production factory, the factory owner was 44 years old 
with the  educational level of primary school. The number of family member was  4 persons. The 
mulberry paper production was carried out out in self- and manual spreading types. The knowledge  
of making mulberry paper was from self study. The raw materials came only from paper mulberry 
plant which was purchased from middleman merchant. The fuels used for boiling of mulberry paper 
were firewood purchased from middleman merchant.  

On the physical information aspect of general mulberry paper production with the capacity of 
1,000 sheets, the raw materials capitals for each production step that resulted in the formation of 
products included outer shell of paper mulberry capital, the soaking of the paper mulberry’s outer 
shell, the boiling of paper mulberry, the washing of mulberry fiber after boiling, the bleaching of 
mulberry fiber, the washing of bleached mulberry fiber, the separation of mulberry fiber, the beating 
of mulberry fiber, the coloring of mulberry fiber, and sheets formation. These were compared to the 
raw materials capital which did not result in the formation of product in every production step such as 
leftover pieces of mulberry paper’s outer shell capital, wastewater, leftover mulberry fiber, heat from 
oven, smoke, fuels waste, chemical vapor, odor from boiled mulberry, washed water after boiling of 
mulberry fiber, wastewater from bleaching of paper mulberry, dirt, noises from mulberry fiber beater 
machine, and electricity. The production of general mulberry paper had no waste and pollution 
control. The environmental protection and other environmental management capitals were also 
absence. The lacking of by-product usage and recycle of wastes were common. 
 On the physical information aspect of eco- friendly mulberry paper production with the 
capacity of 1,000 sheets, the raw materials capitals for each production step that resulted in the 
formation of products included quality outer shell of paper mulberry capital, the soaking of the paper 
mulberry’s outer shell, the boiling of paper mulberry, the washing of mulberry fiber after boiling, the 
bleaching of mulberry fiber, the washing of bleached mulberry fiber, the separation of mulberry fiber, 
the beating of mulberry fiber, the coloring of mulberry fiber, and sheets formation. These were 
compared to the raw materials capital which did not result in the formation of product in every 
production step such as low quality leftover pieces of mulberry paper’s outer shell capital, leftover 
string, leftover water after soaking of mulberry paper’s outer shell, wastewater after washing of 
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boiled mulberry fiber, water from bleaching of paper mulberry,  leftover pieces of mulberry paper’s 
outer shell, wastewater, leftover mulberry fiber, heat from oven, fuels waste, chemical vapor, odor 
from boiled paper mulberry, dirt, noises from mulberry fiber beater machine, and electricity. The 
production of eco-friendly mulberry paper had waste and pollution control with the installation of 
wastewater treatment tank. The environmental protection and other environmental management 
activities included the installation of filter screen for mulberry fiber to prevent the loss of fiber with 
water. There also existed by-product usage and recycle of wastes. 

The environmental capital of general mulberry paper production for colored out in self- and 
manual spreading types at the production capacity of 1,000 sheets were 3,655.50 baht. This was 
compared to the eco-friendly mulberry paper production at 6,928.39 baht which was considered as            
a long term investment without significant environmental impact to the community.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


