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สารบาญตาราง 

ตาราง   หนา 
4.1 บัญชีการเดินทางของวัสดุและพลังงานในกระบวนการผลิตกระดาษสาทั่วไป ตอ 

1,000 แผน แบบชอนยอมสี และแตะยอมสี 
36 

4.2 บัญชีการเดินทางของวัสดุและพลังงานในกระบวนการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม ตอ 1,000 แผน แบบชอนยอมสี และแตะยอมสี 

48 

4.3 ตนทุนการจัดหาวัตถุดิบ (เปลือกปอสาแหง) ในการผลิตกระดาษสาทั่วไป แบบชอน
ยอมสี และแบบแตะยอมสี ตอ 1,000 แผน 

52 

4.4 ตนทุนการแชปอสาในการผลิตกระดาษสาท่ัวไป แบบชอนยอมสี และแบบแตะยอม
สีตอ 1,000 แผน 

52 

4.5 ตนทุนการตมเปลือกปอสาในการผลิตกระดาษสาท่ัวไป แบบชอนยอมสี และแบบ
แตะยอมสีตอ 1,000 แผน 

53 

4.6 การลางเยื่อสาหลังตมในการผลิตกระดาษสาทั่วไป แบบชอนยอมสี และแบบแตะ
ยอมสีตอ 1,000 แผน 

53 

4.7 ตนทุนการฟอกปอสาในการผลิตกระดาษสาท่ัวไป แบบชอนยอมสี และแบบแตะ
ยอมสีตอ 1,000 แผน 

54 

4.8 การลางเยื่อสาหลังฟอกในการผลิตกระดาษสาท่ัวไป แบบชอนยอมสี และแบบแตะ
ยอมสีตอ 1,000 แผน 

54 

4.9 ตนทุนการแยกเยื่อสาในการผลิตกระดาษสาท่ัวไป แบบชอนยอมสี และแบบแตะ
ยอมสี ตอ 1,000 แผน 

55 

4.10 ตนทุนการตีเยื่อปอสาในการผลิตกระดาษสาท่ัวไป แบบชอนยอมสี และแบบแตะ
ยอมสี ตอ 1,000 แผน 

55 

4.11 ตนทุนการยอมสีเยื่อปอสาในการผลิตกระดาษสาทั่วไป แบบชอนยอมสี และแบบ
แตะยอมสี ตอ 1,000 แผน 

56 

4.12 ตนทุนการชอน ลอกแผน เยื่อปอสาในการผลิตกระดาษสาท่ัวไป แบบชอนยอมสี 
และแบบแตะยอมสี ตอ 1,000 แผน 

57 
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สารบาญตาราง (ตอ) 

ตาราง  หนา 
4.13 ตนทุนการผลิตการคัดเลือกและจัดเก็บปอสาในการผลิตกระดาษสาที่เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม แบบชอนยอมสี และแบบแตะยอมสี ตอ 1,000 แผน 
59 

4.14 ตนทุนการแชปอสาในการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม แบบชอนยอม
สี และแบบแตะยอมสี ตอ 1,000 แผน 

59 

4.15 ตนทุนการตมปอสาในการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม แบบชอนยอม
สีและแบบแตะยอมสี ตอ 1,000 แผน 

60 

4.16 การลางเยื่อสาหลังตมในการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม แบบชอน
ยอมสี และแบบแตะยอมสีตอ 1,000 แผน 

60 

4.17 ตนทุนการฟอกปอสาในการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม แบบชอน
ยอม สี และแบบแตะยอมสี ตอ 1,000 แผน 

61 

4.18 การลางเยื่อสาหลังฟอกในการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม แบบชอน
ยอมสี และแบบแตะยอมสีตอ 1,000 แผน 

61 

4.19 ตนทุนการเย่ือสาในการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม แบบชอนยอมสี 
และแบบแตะยอมสี ตอ 1,000 แผน 

62 

4.20 ตนทุนการตีเยื่อปอสาในการผลิตกระดาษสาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม แบบชอน
ยอมสี และแบบแตะยอมสี ตอ 1,000 แผน 

62 

4.21 ตนทุนการยอมสีเยื่อปอสาในการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม แบบ
ชอนยอมสี และแบบแตะยอมสี ตอ 1,000 แผน 

63 

4.22 ตนทุนการชอน ลอก เยื่อปอสาในการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
แบบชอนยอมสี และแบบแตะยอมสี ตอ 1,000 แผน 

64 

4.23 ตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป จําแนกตามข้ันตอนการผลิตกระดาษสา 
แบบชอนยอมสีตอ 1,000 แผน 

65 

4.24 ตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป จําแนกตามข้ันตอนการผลิตกระดาษสา 
แบบแตะยอมสีตอ1,000 แผน 

66 

4.25 ตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมจําแนกตามข้ันตอนการ
ผลิตกระดาษสา แบบชอนยอมสีตอ 1,000 แผน 

67 
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ตาราง  หนา 
4.26 ตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมจําแนกตามข้ันตอนการ

ผลิตกระดาษสาแบบแตะยอมสีตอ1,000 แผน 
68 

4.27 ตนทุนวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑกระดาษสาท่ัวไป แบบชอนยอมสี และแบบแตะ
ยอมสี 1,000 แผนตอวัน 

69 

4.28 ตนทุนวัตถุดิบท่ีไมทําใหเกิดผลิตภัณฑกระดาษสาท่ัวไปแบบชอนยอมสี และแบบ
แตะยอมสี 1,000 แผนตอวัน 

70 

4.29 ตนทุนวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมแบบชอน  
ยอมสี และแบบแตะยอมสี 1,000 แผนตอวัน 

73 

4.30 ตนทุนวัตถุดิบท่ีไมทําใหเกิดผลิตภัณฑกระดาษสาเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมแบบชอน
ยอมสี และแบบแตะยอมสี 1,000 แผนตอวัน 

74 

4.31 คาบํารุงรักษาและซอมแซมของบอบําบัดน้ําเสีย 77 
4.32 ตนทุนส่ิงแวดลอมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไปแบบชอนยอมสี และแบบแตะยอม

สี 1,000 แผนตอวัน (หนวย : บาท) 
78 

4.33 ตนทุนส่ิงแวดลอมของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมแบบชอนยอมสี 
และแบบแตะยอมสี 1,000 แผนตอวัน (หนวย : บาท) 

81 
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สารบาญภาพ  

ภาพ  หนา 
2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 20 
4.1 วัตถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการจัดหาเปลือกปอสาของการผลิต

กระดาษสาท่ัวไป 
26 

4.2 วัตถุดิบ (Input) และส่ิงท่ีออก (Output) จากการแชเปลือกปอสาของการผลิต
กระดาษสาท่ัวไป 

27 

4.3 วัตถุดิบ (Input) และส่ิงท่ีออก (Output) จากการตมเปลือกปอสาของการผลิต
กระดาษสาท่ัวไป 

28 

4.4 วัตถุดิบ (Input) และส่ิงท่ีออก (Output) จากการลางเยื่อหลังตมของการผลิตกระดาษ
สาท่ัวไป 

29 

4.5 วัตถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการฟอกเยื่อสาของกระดาษสาท่ัวไป 30 
4.6 วัตถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการลางเยื่อสาหลังฟอกของการผลิต

ของกระดาษสาท่ัวไป 
31 

4.7 วัตถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการแยกเยื่อสาของการผลิตกระดาษสา
ท่ัวไป 

32 

4.8 วัตถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการตีเยื่อสาของการผลิตกระดาษสา
ท่ัวไป 

33 

4.9 วัตถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการยอมสีเยื่อสาของการผลิตกระดาษ
สาท่ัวไป 

34 

4.10 วัตถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการทําแผนของการผลิตกระดาษสา
ท่ัวไป 

35 

4.11 วัตถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการคัดเลือกเปลือกปอสาของการผลิต
กระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

38 

4.12 วัตถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการแชเปลือกปอสาของการผลิต
กระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

39 

4.13 วัตถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการตมเปลือกปอสาของการผลิต
กระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

40 
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สารบาญภาพ (ตอ) 
ภาพ  หนา 
4.14 วัตถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการลางเยื่อหลังตมของการผลิต

กระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
41 

4.15 วัตถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการฟอกเยื่อของการผลิตกระดาษสาท่ี
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

42 

4.16 วัตถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการลางเยื่อสาหลังฟอกของการผลิต
กระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

43 

4.17 วัตถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการแยกเยื่อสาของการผลิตกระดาษสา
ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

44 

4.18 วัตถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการตีเยื่อสาของการผลิตกระดาษสาท่ี
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

45 

4.19 วัตถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการยอมสีเยื่อสาของการผลิตกระดาษ
สาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

46 

4.20 วัตถุดิบ (Input)  และส่ิงท่ีออก (Output) จากการทําแผนของการผลิตกระดาษสาท่ี
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

47 

 


