
บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลการศกึษา ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการเปรียบเทียบตนทุนจากการผลิตกระดาษสา

สําหรับกระบวนการผลิตท่ัวไปกับกระบวนการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของคลัสเตอรหัตถกรรม
กระดาษสาตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับบัญชีส่ิงแวดลอมแผนก
การพัฒนาอยางยั่งยืนแหงองคการสหประชาชาติ (UN Division of Sustainable Development: UN 
DSD) และสมาพันธนักการบัญชีนานาชาติ (IFAC) และแนวคิดเกี่ยวกับบัญชีส่ิงแวดลอมของบริษัท
บางจากปโตเลียม จํากัด (มหาชน) เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการ
โรงงานกระดาษสา 28 ราย เปนโรงงานท่ีผลิตกระดาษสาท่ัวไป 27 ราย และโรงงานผลิตกระดาษสา
ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 1 ราย วิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ใชคาเฉล่ียในรูปจํานวนเงิน 
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา สามารถแบงออกไดเปน 3 สวน 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1.1 ผูประกอบการผลิตกระดาษสาท่ัวไป 

จากการสัมภาษณผูประกอบการโรงงาน พบวา เจาของโรงงานสวนใหญ มีอายุ 
36-45 ป ระดับการศึกษาสูงสุด คือ มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (ปวช.,ปวส.) และปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว สวนใหญ 3-4 คน ทําการผลิตกระดาษสาประเภทกระดาษ
แบบชอนและแบบแตะ โดยไดรับความรู และเทคนิคในการทํากระดาษสาจากการ พอแม และ
การศึกษาดวยตนเอง วัตถุดิบในการทํากระดาษสา สวนใหญจะใชปอสาท่ีซ้ือจากพอคาคนกลาง 
สวนเชื้อเพลิงท่ีใชในการตมปอสา คือฟนซ้ือจากพอคาคนกลาง ในเร่ืองของปญหา และอุปสรรค 
เกี่ยวกับการผลิตกระดาษสา คือมีคูแขงการคาจากภายนอก 
 1.2 ผูประกอบการกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  จากการสัมภาษณผูประกอบการโรงงาน พบวา มี1 โรงงานซ่ึงเจาของโรงงาน             
มีอายุ  44 ป ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา  มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว            
3-4 คน  ทําการผลิตกระดาษสาประเภทกระดาษแบบชอนและแบบแตะโดยไดรับความรู                  
และเทคนิคในการทํากระดาษสาจากการศึกษาดวยตนเอง วัตถุดิบในการทํากระดาษสา สวนใหญจะ
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ใชปอสาอยางเดียว โดยซ้ือจากพอคาคนกลาง สวนเช้ือเพลิงท่ีใชในการตมปอสาคือ ฟนซ้ือจาก
พอคาคนกลาง ในเร่ืองของปญหา และอุปสรรค เกี่ยวกับการผลิตกระดาษสา คือวัตถุดิบหายาก 
 
 สวนท่ี 2 ขอมูลทางกายภาพ (Physical Flow Environmental Management Accounting : 
PEMA) 
  2.1 การผลิตกระดาษสาท่ัวไป ตอ 1,000 แผน จําแนกตามการปอนวัตถุดิบ (Input) 
และสิ่งท่ีออก (Output) 
   1. การจัดหาวัตถุดิบของการผลิตกระดาษสาทั่วไป มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปน
ผลิตภัณฑ คือ เปลือกปอสาแหงท่ีจัดหา วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ เศษเปลือกปอสา          
ไมมีการควบคุมของเสียและมลพิษไมมีการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ และไมมีการนํา
ผลผลิตพลอยไดหรือของเสียมาใชใหม 
   2. การแชเปลือกปอสาของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปน
ผลิตภัณฑ คือ ปอสาท่ีแชน้ําแลว วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ น้ําเสียและเศษเปลือกปอสา   
ไมมีการควบคุมของเสียและมลพิษ ไมมีการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ และไมมีการนํา
ผลผลิตพลอยไดหรือของเสียมาใชใหม 
   3. การตมปอสาของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปน
ผลิตภัณฑ คือ เยื่อสาท่ีตมแลว วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ น้ําเสียจากการตมปอสา             
เศษเยื่อของเปลือกปอสา ไอความรอนจากเตาไฟ  ควันไฟ กากเช้ือเพลิง ไอสารเคมี และกล่ินปอสา
ท่ีตม ไมมีการควบคุมของเสียและมลพิษ ไมมีการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ และไมมีการ
นําผลผลิตพลอยไดและของเสียมาใชใหม 
   4. การลางเยื่อสาหลังตมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป มีวัตถุดิบท่ีเกิด
เปนผลิตภัณฑ คือ เยื่อสาท่ีผานการลาง วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ น้ําเสียจากการลางเยื่อ
และ เศษเยื่อสา ไมมีการควบคุมของเสียและมลพิษ ไมมีการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ 
และไมมีการนําผลผลิตพลอยไดและของเสียมาใชใหม 
   5. การฟอกเยื่อสาของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปน
ผลิตภัณฑ คือ เยื่อสาท่ีฟอกแลว วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ น้ําฟอกเยื่อสา   เศษเยื่อสา       
ไอความรอนจากเตาไฟ   ควันไฟ  กากเช้ือเพลิง  ไอสารเคมี และกล่ินเยื่อสาท่ีตม ไมมีการควบคุม
ของเสียและมลพิษ ไมมีการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ และไมมีการนําผลผลิตพลอยได
และของเสียมาใชใหม 
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   6. การลางเย่ือสาหลังฟอกของการผลิตกระดาษสาทั่วไป มีวัตถุดิบท่ีเกิด
เปนผลิตภัณฑ คือ เยื่อสาท่ีฟอกและลางแลว วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ น้ําลางเยื่อสา            
หลังตม  และเศษเยื่อสา  ไมมีการควบคุมของเสียและมลพิษ ไมมีการปองกนัและจัดการส่ิงแวดลอม
อ่ืน ๆ และไมมีการการนําผลผลิตพลอยไดและของเสียมาใชใหม 
   7. การแยกเยื่อสาของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปน
ผลิตภัณฑ คือ เยื่อสาท่ีแยกแลว วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ เศษเยื่อสา  น้ําเสีย และ               
ส่ิงสกปรกปะปนมากับเยื่อสา ไมมีการควบคุมของเสียและมลพิษ ไมมีการปองกันและจัดการ
ส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ และไมมีการนําผลผลิตพลอยไดและของเสียมาใชใหม 
   8. การตีเยื่อสาของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปน
ผลิตภัณฑ คือ เยื่อสาท่ีผานการตี วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ น้ําเสียจากการตีเยื่อสา          
เศษเยื่อสา และเสียงเคร่ืองตีเยื่อ ไมมีการควบคุมของเสียและมลพิษ ไมมีการปองกันและจัดการ
ส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ และไมมีการนําผลผลิตพลอยไดและของเสียมาใชใหม 
   9. การยอมสีเยื่อสาของการผลิตกระดาษสาทั่วไป มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปน
ผลิตภัณฑ คือ เยื่อสาท่ียอมสีแลว วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ น้ําเสียจากการฟอกปอสา    
เศษเยื่อสา ไอความรอนจากเตาไฟ ควันไฟ กากเช้ือเพลิง ไอสารเคมี และกล่ินปอสาท่ีตม ไมมีการ
ควบคุมของเสียและมลพิษ ไมมีการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ และไมมีการนําผลผลิต
พลอยไดและของเสียมาใชใหม 
   10. การทําแผนของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปน
ผลิตภัณฑ คือ กระดาษสาแผนยอมสี วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ น้ําเสียจากการยอมสี           
และเศษเยื่อสา ไมมีการควบคุมของเสียและมลพิษ ไมมีการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ 
และไมมีการนําผลผลิตพลอยไดและของเสียมาใชใหม 
  2.2 การผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมตอ 1,000 แผน จําแนกตามการ
ปอนวัตถุดิบ (Input) และสิ่งท่ีออก (Output) 

 1. การคัดเลือกเปลือกปอสาของกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม       
มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ เปลือกปอสาที่ไดคุณภาพ วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ           
เศษเปลือกปอสาท่ีไมไดคุณภาพ และเศษเชือกปาน ไมมีการควบคุมของเสียและมลพิษ ไมมีการ
ปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ และไมมีการนําผลผลิตพลอยไดหรือของเสียมาใชใหม 

 2. การแชเปลือกปอสาของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ ปอสาท่ีแชน้ําแลว วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ น้ําเหลือจาก
การแชปอสา  และเศษเปลือกปอสา ไมมีการควบคุมของเสียและมลพิษ มีการปองกันและจัดการ
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ส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ คือ มีการติดต้ังตะแกรงกรองเศษเยื่อสาเพื่อปองกันการสูญเสียไปกับน้ําเสีย         
ไมเปนการเพ่ิมส่ิงสกปรกในนํ้าเสียและมีการนําของเสียมาใชใหม คือ นําน้ําท่ีเหลือจากการแชไป
ใชซํ้าในข้ันตอนการตมเยื่อ  และนําเศษเยื่อสาท่ีกรองไดมาผลิตเปนกระดาษสาเกรดรองตอไป 

 3. การตมปอสาของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม            
มีตนทุนวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ เยื่อสาท่ีตมแลว วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ น้ําเสีย 
เศษเยื่อของเปลือกปอสา ไอความรอนจากเตาไฟ ควันไฟ กากเช้ือเพลิง ไอสารเคมี และกล่ินปอสาท่ี
ตม   มีการควบคุมของเสียและมลพิษคือมีการติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย  มีการปองกันและจัดการ
ส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ คือ มีการติดต้ังตะแกรงกรองเศษเยื่อสาเพื่อปองกันการสูญเสียไปกับน้ําเสีย              
ไมเปนการเพิ่มส่ิงสกปรกในน้ําเสียและมีการนําของเสียมาใชใหม คือ นําน้ําท่ีเหลือจากการตมไป
ใชซํ้าในการแชปอสาในรอบการผลิตถัดไป โดยผสมน้ําท่ีเหลือจากปอสา 1:5 สวนของน้ําใหม และ
นําเศษเยื่อสาท่ีกรองไดมาผลิตเปนกระดาษสาเกรดรองตอไป 

 4. การลางเยื่อสาหลังตมของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ เยื่อสาท่ีผานการลางหลังตมแลว มีวัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ 
คือ น้ําเสียจากการลางเยื่อ และเศษเยื่อสา  มีการควบคุมของเสียและมลพิษคือมีการติดต้ังระบบ
บําบัดน้ําเสีย  มีการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ คือ มีการติดต้ังตะแกรงกรองเศษเย่ือสาเพื่อ
ปองกันการสูญเสียไปกับน้ําเสีย ไมเปนการเพิ่มส่ิงสกปรกในน้ําเสีย  และมีการนําของเสียมาใชใหม 
คือ นําน้ําลางเยื่อสาคร้ังท่ี 3 มาใชใหมเปนน้ําลางท่ี 1 ของการผลิตรอบตอไปและนําเศษเยื่อสาท่ี
กรองไดมาผลิตกระดาษสาเกรดรอง 

 5. การฟอกเยื่อของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม                
มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ เยื่อสาท่ีฟอกแลว วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ น้ําเสียจาก
การฟอกเยื่อสาเศษเยื่อสา ไอความรอนจากเตาไฟ  ควันไฟ กากเช้ือเพลิง   ไอสารเคมี และกล่ิน             
ปอสาท่ีตม มีการควบคุมของเสียและมลพิษคือมีการติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย  มีการปองกันและ
จัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ คือ มีการติดต้ังตะแกรงกรองเศษเยื่อสาเพ่ือปองกันการสูญเสียไปกับ             
น้ําเสีย ไมเปนการเพิ่มส่ิงสกปรกในน้ําเสีย  และมีการนําของเสียมาใชใหม นําเศษเยื่อสาท่ีกรอง
ไดมาผลิตเปนกระดาษสาเกรดรอง 

 6. การลางเยื่อหลังฟอกของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ เยื่อสาท่ีฟอกและลางแลว วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ              
น้ําลางเยื่อหลังตม (น้ําเสีย) และเศษเยื่อสา มีการควบคุมของเสียและมลพิษคือมีการติดต้ังระบบ
บําบัดน้ําเสีย  มีการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ คือ มีการติดต้ังตะแกรงกรองเศษเย่ือสาเพื่อ
ปองกันการสูญเสียไปกับน้ําเสีย ไมเปนการเพิ่มส่ิงสกปรกในน้ําเสีย  และมีการนําของเสียมาใชใหม 
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คือ นําน้ําลางเยื่อสาคร้ังท่ี 3 มาใชใหมเปนน้ําลางท่ี 1 ของการผลิตรอบตอไปและนําเศษเยื่อสาท่ี
กรองไดมาผลิตกระดาษสาเกรดรอง 

 7. การแยกเยื่อสาของการผลิตกระดาษสาที่ เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม                
มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ เยื่อสาท่ีแยกแลว วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ เศษเยื่อสา         
ส่ิงสกปรกปะปนมากับเยื่อสา  น้ําเสียจากการแยกเยื่อสา   มีการควบคุมของเสียและมลพิษคือมี            
การติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย  มีการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ คือ มีการติดต้ังตะแกรง
กรองเศษเยื่อสาเพื่อปองกันการสูญเสียไปกับน้ําเสีย ไมเปนการเพิ่มส่ิงสกปรกในน้ําเสียและมี             
การนําของเสียมาใชใหม คือ นําเศษเยื่อสาท่ีกรองไดมาผลิตกระดาษสาเกรดรอง 

 8. การตีเยื่อสาของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีวัตถุดิบ
ท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ เยื่อสาท่ีผานการตี  วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ น้ําเสียจากการตีเยื่อ
สา  เศษเยื่อสา  เสียงเคร่ืองตีเยื่อ มีการควบคุมของเสียและมลพิษคือมีการติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย  
มีการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ คือ มีการติดต้ังตะแกรงกรองเศษเยื่อสาเพื่อปองกัน            
การสูญเสียไปกับน้ําเสีย ไมเปนการเพ่ิมส่ิงสกปรกในน้ําเสีย  และมีการนําของเสียมาใชใหม คือ           
นําเศษเยื่อสาท่ีกรองไดมาผลิตกระดาษสาเกรดรอง 

 9. 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 

 10. การทําแผนของการผลิตกระดาษสาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม                     
มีวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ กระดาษสาแผนยอมสี วัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ น้ําเสีย
จากการทําแผน และเศษเยื่อสา มีการควบคุมของเสียและมลพิษคือมีการติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย   
มีการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ คือ มีการติดต้ังตะแกรงกรองเศษเยื่อสาเพื่อปองกันการ
สูญเสียไปกับน้ําเสีย ไมเปนการเพิ่มส่ิงสกปรกในน้ําเสียและมีการนําของเสียมาใชใหม คือ นําเศษ
เยื่อสาท่ีกรองไดมาผลิตกระดาษสาเกรดรอง 
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 สวนท่ี 3 ขอมูลทางการเงิน (Monetary Environmental Management Accounting : 
MEMA) 

3.1 ตนทุนรวมกระบวนการผลิตกระดาษสาท่ัวไป ตอ 1,000 แผน จําแนกตามขอมูล
ดานวัตถุดิบ  คาแรงงาน  และคาใชจายอ่ืนๆ 

จากผลการศึกษา พบวา ตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป แบบชอนยอมสี 
มีดังนี้ คาวัตถุดิบ เทากับ 3,177.00 บาท คาแรงงาน เทากับ 1,800.00 บาท คาใชจายการผลิตอ่ืนๆ 
เทากับ 488.50 บาท ดังนั้นตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป จําแนกตามข้ันตอนการผลิต
กระดาษสา แบบชอนยอมสีตอ1,000 แผน เทากับ 5,465.50 บาท 

จากผลการศึกษา ตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป แบบแตะยอมสี มีดังนี้ 
คาวัตถุดิบ เทากับ 3,177.00 บาท คาแรงงาน เทากับ 2,300.00 บาท คาใชจายการผลิตอ่ืนๆ เทากับ 
482.90 บาท ดังนั้นตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป จําแนกตามข้ันตอนการผลิตกระดาษ
สา แบบแตะยอมสีตอ1,000 แผน เทากับ 5,959.90 บาท 

3.2 ตนทุนรวมกระบวนการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมตอ 1,000 แผน 
จําแนกตามขอมูลดานวัตถุดิบ  คาแรงงาน  และคาใชจายอ่ืนๆ 

 จากผลการศึกษา พบวา ตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมแบบชอนยอมสี มีดังนี้ คาวัตถุดิบ เทากับ 6,122.00 บาท คาแรงงาน เทากับ 2,000.00 
บาท คาใชจายการผลิตอ่ืนๆ เทากับ 455.00 บาท ดังนั้นตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอมจําแนกตามข้ันตอนการผลิตกระดาษสา แบบชอนยอมสีตอ 1,000 แผน เทากับ 
8,577.00 บาท 

 จากผลการศึกษา พบวา ตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาที่เปนมิตร                      
กับส่ิงแวดลอมแบบแตะยอมสี มีดังนี้ คาวัตถุดิบ เทากับ 6,122.00 บาท คาแรงงาน เทากับ             
2,500.00 บาท คาใชจายการผลิตอ่ืนๆ เทากับ 452.50 บาท ดังน้ันตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสา
ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมจําแนกตามข้ันตอนการผลิตกระดาษสา แบบแตะยอมสีตอ1,000 แผน 
เทากับ 9,074.50 บาท 
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 3.3 ตนทุนในการผลิตท่ีกอใหเกิดผลกระทบดานมลภาวะตอส่ิงแวดลอม 5 ประเภท 
ของกระดาษสาท่ัวไป และกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ดังนี้ 
 3.3.1 ตนทุนวัตถุดิบท่ีทําใหเกิดเปนผลิตภัณฑ ประกอบดวย วัตถุดิบหลักท่ีใชใน
การผลิต  น้ําท่ีใชในการผลิต พลังงานท่ีใชในการผลิต และสารเคมีตางๆ 
 1. ตนทุนวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑกระดาษสาท่ัวไปแบบชอนยอมสี            
มีตนทุนวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑกระดาษสาท่ัวไป เทากับ 5,465.50 บาท และแบบแตะยอมสี 
เทากับ 5,959.90 บาท  
 2. ตนทุนวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
แบบชอนยอมสี มีตนทุนวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เทากับ 
8,577.00 บาท และแบบแตะยอมสี เทากับ 9,074.50 บาท 
       3.3.2 ตนทุนวัตถุดิบท่ีไมทําใหเกิดผลิตภัณฑ ประกอบดวย วัตถุดิบท่ีไมได
คุณภาพจากการผลิต น้ําท้ิง และสารเคมีท่ีมากเกินไป 
 1. ตนทุนวัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑกระดาษสาท่ัวไป แบบชอนยอมสี 
และแบบแตะยอมสีนั้นไมทราบจํานวนเงิน 
 2. ตนทุนวัตถุดิบท่ีไมเกิดเปนผลิตภัณฑกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม แบบชอนยอมสี และแบบแตะยอมสีนั้นไมทราบจํานวนเงิน 

3.3.3 ตนทุนในการควบคุมมลพิษและของเสีย ประกอบดวย คาบํารุงรักษา
อุปกรณดานส่ิงแวดลอม  คาเส่ือมราคาอุปกรณควบคุมมลพิษ  คาบําบัดน้ําท้ิง คากําจัดของเสีย 
คาธรรมเนียม คาภาษีดานส่ิงแวดลอม คาปรับ และอ่ืนๆ 

1. จากการสัมภาษณผูประกอบการ พบวาไมมีตนทุนในการควบคุมมลพิษ
และของเสียของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป   

2. จากการสัมภาษณผูประกอบการกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมี
การลงทุนสรางบอบําบัดน้ําเสียจากเยื่อ และกระดาษสา ประมาณ 300,000 บาท มีอายุการใชงาน 10 
ป  นอกจากนี้มีคาบํารุงรักษา และซอมแซมของบอบําบัดน้ําเสียประมาณปละ 10,000 บาทตอป 
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   3.3.4 ตนทุนในการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอม  ประกอบดวย  คาใชจายใน
การติดตามและตรวจวัด คาใชจายระบบการจัดการ ISO14000 และคาบํารุงรักษาอุปกรณดาน
ส่ิงแวดลอม 

1. จากการสัมภาษณผูประกอบการ พบวาไมมีตนทุนในการปองกันและ
จัดการส่ิงแวดลอมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป   

2. จากการสัมภาษณผูประกอบการ พบวา มีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
ทุกๆ เดือน มีคาใชจาย เดือนละ 2,000 บาท อีกท้ังยังมีการติดต้ังตะแกรงกรองเยื่อสา เพื่อปองกัน
การสูญเสียเยื่อสาไปกับน้ําท้ิง ประมาณ 5,000 บาท   

3.3.5 ผลผลิตพลอยไดและการนําของเสียมาใชใหม  ประกอบดวย กระดาษ 
เศษเหล็กอลูมิเนียมและ เศษวัตถุดิบ 

จากผลการศึกษา พบวา กระบวนการผลิตกระดาษสาทั่วไปในขั้นตอนการ
ตมปอสา มีการใช โซดาไฟ เพื่อใหปอสาเปอยสามารถนํามาผลิตกระดาษสาไดงาย แตสารเคมี
ดังกลาวเปนสารท่ีกอใหเกิดมลพิษในน้ําเสีย ซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม ดังนั้นใน
การผลิตกระดาษท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ในการตมปอสา จึงมีการใชโพแทสเซียมไฮดรอกไซด 
ซ่ึงมีคุณภาพทําใหไดเยื่อสาขาวกวาโซดาไฟ  และสามารถนําน้ําเสียมาปรับคาความเปนกรดดางให
เปนกลางและใชเปนปุยเพ่ือการเกษตรได 
           จากผลการศึกษา กระบวนการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มี
เศษเยื่อสา ระหวางกระบวนการผลิต และจากการศึกษาของกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (2549) 
เร่ืองแนวทางการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม พบวา การนําเศษเย่ือสามาผสมรวมกับ
เยื่อสาใหม โดยผสมเศษเยื่อสาประมาณ 10 กิโลกรัม รวมกับเยื่อสาใหมประมาณ 15 กิโลกรัม
สามารถนํามาผลิตกระดาษสาเกรดรอง  

จากผลการศึกษาการใชน้ําในการผลิตกระดาษสาระหวางกระดาษสาท่ัวไป 
กับกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม พบวา กระดาษสาท่ัวไป มีตนทุนท่ีทําใหเกิดเปนผลิตภัณฑ 
ในสวนของน้ําท่ีใชในการผลิต จํานวน 138.58 บาท  สวนกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มี
ตนทุนท่ีทําใหเกิดเปนผลิตภัณฑ ของน้ําท่ีใชในการผลิต จํานวน 105 บาท ดังนั้น กระดาษสาท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอมสามารถประหยัดน้ําได 33.58 บาท อันเนื่องมาจากการนําน้ําท่ีใชในการผลิต
แลวกลับมาใชใหม และการบําบัดน้ําเสีย 
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 สวนท่ี 4 การรายงานตนทุนส่ิงแวดลอมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป และกระดาษสาท่ี
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
   4.1 ตนทุนส่ิงแวดลอมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป 
         จากผลการศึกษา พบวา ตนทุนส่ิงแวดลอมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไปแบบ
ชอนยอมสี และแบบแตะยอมสี 1,000 แผน จํานวน 3,665.50 บาท ซ่ึงจะเห็นไดวา จะไมมีกําไรท่ี
เกี่ยวของกับตนทุนส่ิงแวดลอม จากผลผลิตพลอยไดและการนําของเสียมาใชใหม เพราะไมมีการ
จัดการเร่ืองของส่ิงแวดลอมทําใหเกิดผลเสียตอส่ิงแวดลอมในระยะยาวบริเวณโดยรอบของโรงงาน 
   4.2 ตนทุนส่ิงแวดลอมของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

       จากผลการศึกษา ตนทุนส่ิงแวดลอมของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมแบบชอนยอมสี และแบบแตะยอมสี 1,000 แผน จํานวน 6,928.39  บาท ซ่ึงเปนการ
ลงทุนระยะยาวไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท้ังผูผลิต และชุมชน 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตกระดาษสาสําหรับกระบวนการการผลิต
ท่ัวไปกับกระบวนการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของคลัสเตอรหัตถกรรมกระดาษสาตนเปา อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

5.2.1 ผูประกอบการผลิตกระดาษสาท่ัวไป และกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 ผูประกอบการกระดาษสาท่ัวไป และกระดาษสาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีระดับ

การศึกษาสูงสุด คือ มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (ปวช.,ปวส.) แหลงขอมูลท่ีไดรับความรูและเทคนิค
ในการผลิตกระดาษสา คือ พอแม และการศึกษาดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับพัชราภรณ ฤทธ์ิ
อินทรางกูร (2545) ท่ีพบวา ระดับการศึกษาสูงสุด คือ มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (ปวช.,ปวส.) และ
ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา แหลงขอมูลท่ีไดรับความรูและเทคนิคในการผลิตกระดาษสา คือ พอแม 
และการศึกษาดวยตนเอง 

5.2.2 ขอมูลทางการเงิน (Monetary Environmental Management Accounting : 
MEMA) 

  จากตนทุนรวมกระบวนการผลิตกระดาษสาท่ัวไป ตอ 1,000 แผน จําแนกตามขอมูล
ดานวัตถุดิบ คาแรงงาน และคาใชจายอ่ืนๆ พบวา ตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ัวไป จําแนก
ตามข้ันตอนการผลิตกระดาษสา แบบชอนยอมสีตอ 1,000 แผน เทากับ 5,465.50 บาท และตนทุน
รวมของการผลิตกระดาษสาทั่วไป จําแนกตามข้ันตอนการผลิตกระดาษสา แบบแตะยอมสีตอ 
1,000 แผน เทากับ 5,959.90 บาท ซ่ึงสอดคลองกับ ศกุนตลา จินดา (2549) ท่ีพบวา ตนทุนในการ
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ผลิตกระดาษสาแบบชอนยอมสี นอยกวา กระดาษสาแบบแตะยอมสี เพราะในข้ันตอนการทําแผน
แบบชอนยอมสีมีคาแรงงานท่ีถูกกวาแบบแตะยอมสี โดยแบบแตะยอมสีมีวิธีการทําแผนท่ียุงยาก 
และใชระยะเวลานานกวาแบบชอนยอมสี 

จากตนทุนรวมของการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมจําแนกตามข้ันตอน
การผลิตกระดาษสา แบบชอนยอมสีตอ 1,000 แผน เทากับ 8,577.0 บาท และตนทุนรวมของการ
ผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมจําแนกตามข้ันตอนการผลิตกระดาษสา แบบแตะยอมสี
ตอ 1,000 แผน เทากับ 9,074.5 บาท ซ่ึงสอดคลองกับ ศกุนตลา จินดา (2549) ท่ีพบวา ตนทุนในการ
ผลิตกระดาษสาแบบชอน นอยกวา กระดาษสาแบบแตะ เพราะในข้ันตอนการทําแผนแบบชอนยอม
สีมีคาแรงงานท่ีถูกกวาแบบแตะยอมสี โดยแบบแตะยอมสีมีวิธีการทําแผนท่ียุงยาก และใชระยะ
เวลานานกวาแบบชอนยอมสี 

5.2.3 ตนทุนในการควบคุมมลพิษและของเสีย  
         จากการสัมภาษณผูประกอบการกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีการลงทุน

สรางบอบําบัดน้ําเสียจากเยื่อ และกระดาษสา ประมาณ 300,000 บาท มีอายุการใชงาน 10 ป  
นอกจากนี้มีคาบํารุงรักษา และซอมแซมของบอบําบัดน้ําเสียประมาณปละ 10,000 บาทตอป   
 5.2.4 ตนทุนในการปองกันและจัดการส่ิงแวดลอม 
           จากการสัมภาษณผูประกอบการกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมีการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพน้ําเสีย ทุกเดือน มีคาใชจาย เดือนละ 2,000 บาท อีกท้ังยังมีการติดต้ังตะแกรงกรอง
เยื่อสา เพื่อปองกันการสูญเสียเยื่อสาไปกับน้ําท้ิง ประมาณ 5,000 บาท 
 5.2.5 ผลผลิตพลอยไดและการนําของเสียมาใชใหม  ประกอบดวย กระดาษ เศษเหล็ก
อลูมิเนียมและ เศษวัตถุดิบ  

    จากผลการศึกษา พบวา กระบวนการผลิตกระดาษสาทั่วไปในข้ันตอนการตม     
ปอสา มีการใช โซดาไฟ เพื่อใหปอสาเปอยสามารถนํามาผลิตกระดาษสาไดงาย แตสารเคมีดังกลาว
เปนสารท่ีกอใหเกิดมลพิษในนํ้าเสีย ซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม ดังนั้นในการผลิต
กระดาษท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ในการตมปอสา จึงมีการใชโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ซ่ึงมี
คุณภาพทําใหไดเยื่อสาขาวกวาโซดาไฟ  และสามารถนําน้ําเสียมาปรับคาความเปนกรดดางใหเปน
กลางและใชเปนปุยเพื่อการเกษตรได 
  จากผลการศึกษา กระบวนการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีเศษเยื่อ
สา ระหวางกระบวนการผลิต และจากการศึกษาของกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (2549) เร่ือง
แนวทางการผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม พบวา การนําเศษเย่ือสามาผสมรวมกับเยื่อสา
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ใหม โดยผสมเศษเยื่อสาประมาณ 10 กิโลกรัม รวมกับเยื่อสาใหมประมาณ 15 กิโลกรัมสามารถ
นํามาผลิตกระดาษสาเกรดรอง 
  จากผลการศึกษาการใชน้ําในการผลิตกระดาษสาระหวางกระดาษสาท่ัวไป กับ
กระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม พบวา กระดาษสาท่ัวไป มีตนทุนท่ีทําใหเกิดเปนผลิตภัณฑ ใน
สวนของน้ําท่ีใชในการผลิต จํานวน 138.58 บาท  สวนกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มี
ตนทุนท่ีทําใหเกิดเปนผลิตภัณฑ ของน้ําท่ีใชในการผลิต จํานวน 105.00 บาท ดังนั้น กระดาษสาท่ี
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมสามารถประหยัดน้ําได 33.58 บาท อันเนื่องมาจากการนําน้ําท่ีใชในการผลิต
แลวกลับมาใชใหม และการบําบัดน้ําเสีย 
 
5.3 ขอคนพบ 
 จากการศึกษาการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตกระดาษสาสําหรับกระบวนการการผลิต
ท่ัวไปกับกระบวนการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของคลัสเตอรหัตถกรรมกระดาษสาตนเปา อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม มีขอคนพบดังนี้ 

 1. การผลิตกระดาษสาท่ัวไป เกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางมาก โดยที่ไม
สามารถประมาณคาเปนจํานวนเงินได เนื่องจากเปนผลกระทบในลักษณะของทางวิทยาศาสตร 
ไดแก ผลกระทบทางอากาศและช้ันบรรยากาศ  จากการเกิดเขมา ควันดํา  ตอดินและน้ําใตดิน จาก
การปนเปอนของสารเคมีตอความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตและภูมิทัศนท่ีถูกทําลาย เชนความ
เส่ือมสภาพของตนไม การสูญพันธของแมลง  นอกจากน้ียังทําใหเกิดน้ําเสียท่ีถูกปลอยลงแหลงน้ํา
ทําใหเกิดของเสีย เศษขยะ เศษวัสดุ ทําใหเกิดเสียงดังเกินกําหนดจากเครื่องจักร จนเปนอันตรายตอ
การไดยิน และทําใหเกิดรังสี ท่ีแผออกมาเปนอันตรายตอมนุษยและส่ิงแวดลอม 
  2. จากผลการศึกษา ขอมูลทางการเงิน จําแนกตาม ตนทุนในการผลิตท่ีกอใหเกิด
ผลกระทบดานมลภาวะตอส่ิงแวดลอม ของกระดาษสาท่ัวไป และกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม พบวา กระดาษสาท่ัวไปแบบชอนยอมสี มีตนทุนวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑกระดาษ
สาท่ัวไป เทากับ 5,465.50 บาท และแบบแตะยอมสี เทากับ 5,959.90 บาท สวนกระดาษสาที่เปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม แบบชอนยอมสี มีตนทุนวัตถุดิบท่ีเกิดเปนผลิตภัณฑกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม เทากับ 8,577 บาท และแบบแตะยอมสี เทากับ 9,074.50 บาท 
  ในสวนของตนทุนวัตถุดิบท่ีไมทําใหเกิดผลิตภัณฑ ประกอบดวย วัตถุดิบท่ีไมได
คุณภาพจากการผลิต น้ําท้ิง และสารเคมีท่ีมากเกินไปไมสามารถประมาณคาเปนจํานวนเงินได 
เนื่องจากเปนผลกระทบในลักษณะของทางวิทยาศาสตร ดังท่ีกลาวแลวขางตน แตจะสามารถ       
บงบอกไดในลักษณะทางกายภาพ เชน ลําคลองสาธารณะมีน้ําเสียมีลักษณะสีดํา ไมมีปลาอาศัยอยู  
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ผูคนท่ีอยูอาศัยภายในชุมชนเกิดอาการทางรางกาย โดยแสบจมูก มีควันท่ีเกิดจากการเผาไหม               
ซ่ึงขยายถึงวิกฤตหมอกควันท่ีสงผลกระทบตอการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม  ทําให
นักทองเท่ียวลดลง ซ่ึงเปนกระทบที่สงตอเปนลูกโซ    

3. กระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมีตนทุนในการควบคุมมลพิษและของเสีย 
คือ การลงทุนสรางบอบําบัดน้ําเสียจากเยื่อ และกระดาษสา ประมาณ 300,000 บาท มีอายุการใชงาน 
10 ป นอกจากนี้มีคาบํารุงรักษา และซอมแซมของบอบําบัดน้ําเสียประมาณปละ 10,000 บาท 
  4. กระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีตนทุนในการปองกันและจัดการ
ส่ิงแวดลอม คือ การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา เดือนละ 2,000 บาท อีกท้ังยังมีการติดต้ังตะแกรง
กรองเยื่อสา เพื่อปองกันการสูญเสียเยื่อสาไปกับน้ําท้ิง ประมาณ 5,000 บาท  
 
5.4 ขอเสนอแนะ 

ในการเปรียบเทียบตนทุนจากการผลิตกระดาษสาสําหรับกระบวนการผลิตท่ัวไปกับ
กระบวนการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของคลัสเตอรหัตถกรรมกระดาษสาตนเปา อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม  ผูศึกษามีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรสงเสริม และช้ีแนะแนวทาง อยางตอเนื่องเร่ืองของ
ส่ิงแวดลอมจากการผลิตกระดาษสาทั้งแบบทั่วไป และแบบเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ใหเห็นถึง
ประโยชน และใหความรูแกผูประกอบการกระดาษสาทั่วไป เชน การจัดอบรมใหผูประกอบการ
กระดาษสาท่ัวไปเขาใจไดงาย และเห็นไดอยางชัดเจน เพื่อใหเกิดความรูสึกวาการผลิตแบบเปน   
มิตรกับส่ิงแวดลอมงายตอการปฏิบัติ ท้ังนี้หนวยงานที่เกี่ยวของตองมีความพรอมในการสนับสนุน
เร่ืองงบประมาณท่ีจะนํามาใชในการปองกัน และแกไขปญหามลพิษตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 

2. หนวยงานที่เกี่ยวของกับมลพิษ อาทิเชน กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม         
ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงวิทยาศาสตรอยางตอเนื่องถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางแทจริง 
เนื่องจากการบริหารจัดการทางธุรกิจโดยท่ีไมสามารถประมาณคาเปนจํานวนเงินได  พรอม
เสนอแนะวิธีการควบคุม และปองกัน อยางชัดเจนยิ่งข้ึน 
  3. เนื่องจากมีโรงงานตัวอยางผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ภายในบริเวณ
ชุมชน สามารถท่ีจะนํามาเปนตนแบบโรงงานผลิตกระดาษสาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนแหลง
ศึกษาเรียนรู ไดอยางชัดเจน เปนนามธรรม ของผูประกอบการผลิตกระดาษสาทั่วไปไดเปนอยางดี 
นอกจากนี้ วิทยากรการบรรยายเปนบุคคลภายในชุมชน ซ่ึงมีความคุนเคยกัน และใกลชิดเปนอยางดีอยู
แลว 


