
บทท่ี 1 

บทน า 

  

รายงานฉบบันี้เป็นรายงานในโครงการการศกึษาขอ้มูลพื้นฐาน  และการจดัประชุม
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับกลุ่มสมาชิกเอเปค ตามโครงการ “การประยุกต์ปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง เพื่อสรา้งศกัยภาพ(Capacity Building) ในการแก้ไขปญัหาสิง่แวดลอ้ม ของวสิาหกจิ
ชุมชน” ซึ่งสถาบันธรรมรฐัเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รบัการสนับสนุน  จาก
สํานักงานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการดําเนินโครงการ  สําหรบั
รายงานผลการศกึษาในระยะเวลา 3 เดอืนแรกของการดาํเนินโครงการ ประกอบไดด้ว้ย 

1.1 การศึกษาข้อมลูพื้นฐานเบือ้งต้น โดยมกีารดาํเนินงานคอื 

1.1.1 การดําเนินการงานทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 

1.1.2 การวเิคราะหส์ถานการณ์การประกอบการ ของวสิาหกจิชุมชนทีท่าํธุรกจิดา้นการ
ผลติกระดาษสา  

1.1.3 การศกึษาทางดา้นสงัคม ของชุมชนทีป่ระกอบกจิการดา้นการผลติกระดาษสา 

1.2 การจดัประชุมแลกเปล่ียนข้อคิดเหน็กบักลุ่มสมาชิกเอเปค 
เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่างๆของวิสาหกิจชุมชนต้นเปา เพื่อใช้ประกอบการ

นําเสนอต่อทีป่ระชุมกลุ่มสมาชกิเอเปค  ซึง่สถาบนัธรรมรฐัเพื่อการพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  
ร่วมกบัสํานักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จดัประชุมระดบันานาชาต ิ
เพื่อใช้เป็นเวทแีลกเปลี่ยนขอ้มูลและประสบการณ์กบักลุ่มสมาชกิเอเปค เกี่ยวกบัการแก้ไข
ปญัหาสิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ และสงัคม ของวสิาหกจิชุมชนขนาดจิว๋(Micro Enterprises) และ
ขยายผลไปสู่วสิาหกจิชุมชนสาขาอื่นของไทยและของกลุ่มสมาชกิต่อไปในอนาคต 

 

1.3 สรปุผลการด าเนินการ 

  สถาบนัธรรมรฐัเพื่อการพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้มไดด้าํเนินกจิกรรมต่างๆ ดงันี้ 

1.3.1 การลงนามบนัทึกความร่วมมือ (MOU) สามฝ่าย ไดแ้ก่ สาํนกังานส่งเสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรอื สสว., สถาบนัธรรมรฐัเพื่อการพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และ
จงัหวดัเชยีงใหม ่ เพื่อทาํการประชาสมัพนัธโ์ครงการ และสรา้งความตระหนกัรว่มกนัในดา้นการ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มจากการประกอบธุรกจิ SME  เพื่อนําไปสู่ความรว่มมอืในกลุ่มสมาชกิ APEC 
SME  และเพื่อเป็นการเตรยีมการสําหรบัการจดั regional conference เพื่อแลกเปลีย่น
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ประสบการณ์  สาํหรบัการลงนามบนัทกึความรว่มมอื (MOU)    ไดจ้ดัขึน้ ณ โรงแรมอมิพเีรยีล 
แมปิ่ง ในวนัที ่3 มนีาคม  2548  เวลา 14.30-16.00 น. 
  

1.3.2 การศึกษาข้อมลูพื้นฐานเบื้องต้น  ประกอบดว้ยการศกึษาในดา้นต่างๆดงันี้  

 1) การลงพืน้ทีใ่นการศกึษาในส่วนดา้นสิง่แวดลอ้ม    
1.1) การรวบรวมขอ้มลูพืน้ฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม 

  เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูพืน้ฐานทีถู่กตอ้งทางดา้นวชิาการ ทัง้ตําแหน่งสถานทีต่ ัง้ 
ลกัษณะคุณสมบตัขิองน้ําเสยี และผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนั เพื่อใชป้ระกอบการศกึษาหา
แนวทางในการแกไ้ขปญัหาทีเ่หมาะสมต่อไป  สาํหรบั ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในขัน้ตน้น้ี จะ
ประกอบดว้ย แผนทีท่างดา้นสิง่แวดลอ้ม และการสาํรวจขอ้มลูพืน้ฐานของกระบวนการผลติ
กระดาษสา 
   1.2) การศกึษาแนวทางปรบัปรงุกระบวนการผลติในเบือ้งตน้ 
  กระบวนการผลตินอกจากต้องคาํนึงถงึการลดปญัหาสุขภาพอนามยัของคนงาน 
ไมม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มแลว้ ยงัตอ้งพยายามปรบัปรงุใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด และลดการ
สญูเสยีทุกรปูแบบ โดยใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  และเหมาะสมกบัภูมปิญัญาของทอ้งถิน่ ดงันัน้จงึมี
การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบักระบวนการผลติกระดาษสาทีถู่กตอ้งเหมาะสม สาํหรบัใช้
ประกอบการพฒันากระบวนการผลติกระดาษสาของวสิาหกจิชุมชนต่อไปในอนาคต 
  1.3) การศกึษาแนวทางในการจดัการน้ําเสยีเบือ้งตน้ 
  จากข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่รวบรวมได้ ได้นํามาประมวลสรุปหาแนวทางเลอืก
ต่างๆในการแก้ไขปญัหามลพษิ โดยเฉพาะปญัหาทางด้านน้ําเสยีของวสิากจิชุมชนกระดาษสา 
และเมื่อชุมชนเข้ามาร่วมงานศึกษาและเรียนรู้ปญัหาต่างๆของตน ในขัน้การศึกษาความ
เหมาะสมที่จะจดัให้มขีึ้น(เมื่อมงีบประมาณสนับสนุน)ในอนาคต วสิาหกิจชุมชนต่างๆ ก็จะมี
โอกาสตดัสนิใจเลอืกแนวทางแก้ปญัหาทีต่นคดิว่าเหมาะสมทีสุ่ด และเพื่อให้มัน่ใจว่าแนวทางที่
เลอืกนัน้ จะสามารถแกป้ญัหาไดจ้รงิ กจ็ะมกีารดาํเนินการก่อสรา้งระบบสาธติ เพื่อตดิตามดูการ
ทาํงานจรงิของระบบบําบดั รวมทัง้จะมกีารตดิตามประเมนิประสทิธภิาพของระบบบําบดัน้ําเสยี
สาธิตควบคู่กันไปด้วย  ดงันัน้ การศึกษาขัน้ต้นนี้  จึงเป็นเพียงการออกเก็บรวบรวมข้อมูล
พืน้ฐาน การศกึษาแนวทางการผลติกระดาษสา รวมทัง้ศกึษาหลกัการบําบดัน้ําเสยีต่างๆ  เพื่อ
ใชป้ระกอบการเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปญัหาน้ําเสยีของวสิาหกจิชุมชนบา้นตน้เปาต่อไป 
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 1.3.3 การลงศึกษาพื้นท่ีในส่วนงานด้านเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย 
1) การศกึษาเอกสารดา้นขอ้มลูพืน้ฐานดา้นเศรษฐกจิของชุมชนตน้เปา(จงัหวดั

เชยีงใหม)่และชุมชนศรบีุญเรอืง(จงัหวดัน่าน) 
2) การลงพืน้ทีชุ่มชนต้นเปาและชุมชนศรบีุญเรอืงเพื่อสาํรวจสภาพพืน้ทีแ่ละเกบ็ 

ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิและสงัคมในเบือ้งตน้ สาํหรบักรณศีกึษาของชุมชนตน้เปาเป็นกลุ่มผูผ้ลติ
กระดาษสา และผูค้า้กระดาษสาในชุมชนตน้เปา สําหรบักรณศีกึษาของบา้นศรบีุญเรอืงเป็น 
โครงการกระดาษสาทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจากกรมพฒันาชุมชน 

3) การทําแบบสมัภาษณ์ครวัเรอืน และแบบสมัภาษณ์ผูนํ้ากลุ่มและ/หรอืชุมชน 
4) ปฏบิตักิารสมัภาษณ์เพื่อเกบ็ขอ้มลูครวัเรอืนและความเหน็ของผูนํ้ากลุ่มการ 

ผลติกระดาษสา 
   
  1.3.4 การศึกษาด้านสงัคมของชุมชนท่ีประกอบกิจการด้านการผลิตกระดาษสา 

1) การศกึษาเชงิสํารวจพืน้ทีข่องชุมชนตน้เปา  เพื่อรวบรวมขอ้มลูพืน้ฐานทาง 
สงัคมในปจัจบุนั 

2) การสมัภาษณ์เชงิลกึและการใชแ้บบสอบถามผูนํ้ากลุ่มและหรอืชุมชนผูผ้ลติ 
กระดาษสา เกีย่วกบัการดาํเนินกจิกรรมทางสงัคมของชุมชน การรวมกลุ่ม/การมเีครอืข่าย
รว่มกนัในการทํางานของชุมชน 
 

1.3.5 การจดัประชุม เวทีการให้ความคิดเหน็ และรบัฟังการวางแนวทางการ 
ด าเนินงานศึกษาเบื้องต้น โครงการ “การประยกุตป์รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อสรา้ง
ศกัยภาพ (Capacity Building) ในการแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มของวสิาหกจิชุมชน   ซึง่สถาบนั
ธรรมรฐัเพื่อการพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไดจ้ดัขึน้เมือ่วนัที ่ 22 มนีาคม 2548 เวลา      
9.00-12.00 น. ณ วดัตน้เปา ตําบลตน้เปา อําเภอสนักําแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยมตีวัแทน
ชาวบา้น ผูผ้ลติและผูค้า้กระดาษสา ผูแ้ทนเทศบาลตําบลตน้เปา และองคก์รพฒันาเอกชน เขา้
รว่มประชุมแสดงขอ้คดิเหน็ 
 

1.3.6 การจดัประชุม International Seminar on “Environmental Management 
for APEC Micro Enterprises: Toward Sustainable Development”สถาบนัธรรมรฐัเพื่อ
การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้มไดร้ว่มกบัสํานกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
(สสว.) จดัขึน้เมือ่วนัที ่17 มถุินายน 2548 ณ หอ้งภาณุรงัษ ีโรงแรมรอยลัรเิวอร ์ปรากฎว่ามี
จาํนวนผูเ้ขา้รว่มการประชุมทัง้สิน้ 95 คน และไดบ้รรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้
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บทท่ี 2 การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม  

 

2.1 รายงานการส ารวจสภาพน ้าเสียท่ีเกิดจากการผลิตกระดาษสาท่ีหมู่บ้านต้นเปา 
ต าบลต้นเปา อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ในโครงการ การประยกุต์ปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างศกัยภาพ ในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมของวิสาหกิจชุมชน 
 

 2.1.1 สภาพทัว่ไปของหมู่บ้าน 

หมู่บา้นต้นเปาเป็นหนึ่งใน 10 หมู่บา้นของเทศบาลตําบลต้นเปา  มปีระชากรรวม
ทัง้สิน้ 1,573  คน จาํนวนครวัเรอืน 938 ครวัเรอืน 1  ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บา้นต้นเปามี
อาชพีที่เกี่ยวข้องกบักระดาษสา คอื ผู้ผลติกระดาษสา  ผลติเยื่อกระดาษสา  และผลติภณัฑ์
กระดาษสา  การผลิตกระดาษสาและผลิตภัณฑ์กระดาษสา ในหมู่บ้านต้นเปาเป็นลกัษณะ
หตัถกรรมในครวัเรอืนเป็นส่วนใหญ่ คอื มกีารผลติในทีอ่ยูอ่าศยั ผูป้ระกอบการบางส่วนมรีา้นคา้
ผลติภณัฑก์ระดาษสาด้านหน้าบ้านและผลติแผ่นกระดาษดา้นหลงับ้าน  บางส่วนรบัซือ้เยื่อ
กระดาษสามาผลติแผ่นในครวัเรอืน  ในขณะที่อกีส่วนหนึ่งรบัเฉพาะกระดาษสาทีผ่ลติเป็นแผ่น
แลว้มาแปรรปูเป็นผลติภณัฑต์ามใบส่วนของผูผ้ลติรายใหญ่และกลาง  ผูผ้ลติรายใหญ่บางรายมี
การผลิตภัณฑ์กระดาษสาต่อวันหลายหมื่นแผ่น โดยใช้แรงงานของคนในหมู่บ้าน ต่อวัน
ประมาณ 200 คน เพื่อทําการแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ต่างๆ และมกีารสัง่สนิค้ามาจากจงัหวดั
ต่างๆ รวมทัง้จากต่างประเทศอกีดว้ย 

 

 

 
ภาพที ่1 ทางเขา้หมูบ่า้นตน้เปา 

                                                   
1 ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2547 จากส านกัปลดัเทศบาลต าบลต้นเปา  
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ภาพที ่2 ถนนในหมูบ่า้น 

 

 
ภาพที ่3 บา้นทีม่รีา้นคา้ผลติภณัฑอ์ยูด่า้นหน้า 

 

 2.1.2  ขอบเขตพื้นท่ีในการศึกษา 

พืน้ทีข่องการศกึษาอยูใ่นพืน้ทีเ่ทศบาลตําบลต้นเปา บรเิวณทีเ่ป็นชุมชนของผูผ้ลติ
กระดาษสา ในหมูบ่า้นตน้เปา ดงัแสดงในแผนทีต่่อไปนี้ 
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ภาพที ่4 แสดงแผนทีแ่สดงขอบเขตพืน้ทีศ่กึษาในเขตเทศบาลตน้เปา 
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ภาพที ่5 แสดงขอบเขตพืน้ทีศ่กึษาในหมู่บา้นตน้เปา 

 

 2.1.3 สภาพของผูผ้ลิตกระดาษสา 

ผู้ผลติกระดาษสาในหมู่บ้านต้นเปาจําแนกได้เป็นสามส่วนใหญ่ๆ ตามกําลงัการ
ผลติ คอื  

 - ผูป้ระกอบการรายใหญ่  มผีลผลติต่อวนัสูงถงึกว่า 10,000 แผ่น ทัง้ที่
เป็นในรูปของเยื่อกระดาษและ แผ่นกระดาษสา มีทัง้ผู้ประกอบการที่มกีารผลิตตัง้แต่เริ่ม
กระบวนการ ทีม่กีารตม้เยื่อสา การฟอกขาว การยอ้มส ีและผลติแผ่นกระดาษ และผูผ้ลติทีไ่ม่มี
การต้มเยื่อและฟอก แต่มเีพยีงการผลติแผ่นกระดาษสาเท่านัน้ อีกส่วนเป็นผู้ผลติผลติภณัฑ์
กระดาษสา(ไม่มกีารต้มเยื่อสา)  ผู้ผลติในกลุ่มนี้มทีัง้ที่ผลติอย่างเดยีวและผู้ที่มหีน้ารา้นแสดง
ผลติภณัฑด์ว้ย มจีาํนวน 11 ราย (รายชื่อดจูากขอ้มลูของเทศบาลตน้เปาในภาคผนวก) 

 - ผูป้ระกอบการรายกลาง ลกัษณะการผลติ ไม่มขี ัน้ตอนการต้มและฟอก
สี เป็นประจํา ส่วนใหญ่มีเพียงการนําเยื่อกระดาษที่ผ่านการต้ม ฟอก และย้อม มาผลิต
แผ่นกระดาษสา ประกอบด้วยผู้ผลิต 10 ราย (รายชื่อดูจากข้อมูลของเทศบาลต้นเปาใน
ภาคผนวก) 
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 - ผูป้ระกอบการรายเลก็ นําเยื่อกระดาษทีต่้มแลว้มาทําแผ่นกระดาษสา
ชนิดบาง และชนิดหนาจํานวนหนึ่ง ประกอบด้วยผู้ผลติ 30 ราย (รายชื่อดูจากข้อมูลของ
เทศบาลตน้เปาในภาคผนวก)  

แต่จากการสํารวจในพื้นที่พบว่า ผู้ประกอบการทุกระดับล้วนสามารถผลิตเยื่อ
กระดาษสาไดเ้อง ขึน้กบัปรมิาณความต้องการและการสัง่ซือ้จากลูกคา้ ผูป้ระกอบการรายกลาง
และรายเลก็ มกีารต้มเยื่อกระดาษเป็นครัง้คราว ตามความจําเป็น  โดยการต้มเยื่อในถงัขนาด 
200 ลติร เยื่อสาทีต่้มแต่ละครัง้สามารถเกบ็ไว้เพื่อทําแผ่นกระดาษได้หลายสปัดาห ์ หากช่วง
ไหนมกีารสัง่ของเข้ามามาก ผู้ผลติก็จะสัง่ซื้อเยื่อสาที่ต้ม ฟอกและป ัน่แล้วจากผู้ผลติรายใหญ่ 
หรอืจากผูผ้ลติในจงัหวดัอื่นมาเป็นวตัถุดบิในการทําแผ่นเพื่อใหไ้ดผ้ลผลติตามใบสัง่ซือ้ทีไ่ดร้บั
มา 

 

 2.1.4 ปริมาณน ้าเสียจากสถานประกอบการผลิตกระดาษสา 

ปรมิาณของน้ําเสยีทีป่ล่อยออกจากสถานประกอบการผลติกระดาษสาของบา้นต้น
เปา  จากข้อมูลศึกษาของภาควิชาวิศ วกรรมสิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ในปี พ.ศ.2547 ที่ศกึษาจากตวัอย่างผู้ผลติ 4 ราย แสดงให้เหน็ว่า 
ปรมิาณน้ําเสยีทีเ่กดิจากการผลติขึน้อยูก่บัปจัจยัสองปจัจยัหลกัๆ คอื ปรมิาณการผลติ  ขัน้ตอน
และวธิกีารผลติ ซึง่การศกึษาดงักล่าวไดว้เิคราะหใ์หเ้หน็ว่า ปรมิาณการใชน้ํ้าของผูผ้ลติมกีารใช้
น้ําต่อแผ่นมากทีสุ่ด 2.82 ลติร/แผ่น  และน้อยทีสุ่ด 0.87 ลติร/แผ่น ตามปรมิาณและขัน้ตอนการ
ผลติทีแ่ตกต่างกนั 

คุณภาพของน้ําที่ปล่อยทิง้จากกระบวนการผลติ ในสามขัน้ตอนคอื น้ําทิ้งหลงัต้ม
เยือ่  น้ําทิง้หลงัฟอกเยือ่  และน้ําทิง้หลงัการป ัน่เยือ่ โดยเฉลีย่สรปุไดด้งัน้ี 

ก.ขัน้ตอนการตม้เยือ่ (ผสม NaOH) 

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง 10.0-11.53 มลิลกิรมั/ลติร 

- ปรมิาณคารบ์อนทีเ่ป็นอนิทรยีท์ัง้หมด 19,400-45,600 มลิลกิรมั/ลติร 

- ปรมิาณออกซเิจนทีใ่ชย้อ่ยสลายอนิทรยีส์าร 

 และอนินทรยีส์าร 13,120-18,720 มลิลกิรมั/ลติร 

- ปรมิาณไนโตรเจน 11.82 – 35.4 มลิลกิรมั/ลติร 

- ปรมิาณฟอสฟอรสั 0.16 - 0.67 มลิลกิรมั/ลติร 
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ข.ขัน้ตอนการฟอกเยือ่ (ผสม H2O2 และ Na2SiO3) 

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.56 - 11.03 มลิลกิรมั/ลติร 

- ปรมิาณคารบ์อนทีเ่ป็นอนิทรยีท์ัง้หมด 1,723 - 8,350 มลิลกิรมั/ลติร 

- ปรมิาณออกซเิจนทีใ่ชย้อ่ยสลายอนิทรยีส์าร 

 และอนินทรยีส์าร 6,850 - 14,640 มลิลกิรมั/ลติร 

- ปรมิาณไนโตรเจน 10.64 - 27.95 มลิลกิรมั/ลติร 

- ปรมิาณฟอสฟอรสั 0.32 - 0.76 มลิลกิรมั/ลติร 

  

ค.ขัน้ตอนการป ัน่เยือ่  

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.55 - 8.94 มลิลกิรมั/ลติร 

- ปรมิาณคารบ์อนทีเ่ป็นอนิทรยีท์ัง้หมด 96.6 - 396 มลิลกิรมั/ลติร 

- ปรมิาณออกซเิจนทีใ่ชย้อ่ยสลายอนิทรยีส์าร 

 และอนินทรยีส์าร 246.4 - 376.0 มลิลกิรมั/ลติร 

- ปรมิาณไนโตรเจน 1.29 - 6.50 มลิลกิรมั/ลติร 

- ปรมิาณฟอสฟอรสั 0.32 - 0.9 มลิลกิรมั/ลติร 

ผลสรปุของการศกึษาดงักล่าวไดช้ีว้่า ในขัน้ตอนการตม้เยือ่ และการฟอกเยื่อสานัน้ 
พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่าง สารแขวนลอย และ ซโีอด ีมคี่าเกินมาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมของกรมควบคุมมลพษิ และปรมิาณไนโตรเจนมคี่าตํ่ากว่าค่ามาตรฐานน้ําทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม   ส่วนในขัน้ตอนการป ัน่เยื่อกระดาษพบว่า มคี่าความเป็นกรด-ด่าง และ
ปรมิาณไนโตรเจนทีต่ํ่ากว่าค่ามาตรฐานน้ําทิง้จากโรงงานอุตสาหกรรม 

จากสภาพการผลติกระดาษสาในหมู่บ้านต้นเปาที่กล่าวมาแล้ว พบว่ามผีู้ผลติที่
ผลติกระดาษสาเป็นประจาํ โดยไมม่หีน้ารา้นขายผลติภณัฑ ์อยู ่9 รายคอื  

 1) ผูผ้ลติ นายสบืศกัดิ ์ ไชยนนัต ์

 2) ผูผ้ลติ นายธนากร  คุณยศยิง่ 

 3) ผูผ้ลติ นางสรอ้ย ลา้นแปง 

 4) ผูผ้ลติ นายอนิถา  ไชยนนัต์ 

 5) ผูผ้ลติ นายสมยั -นางนี  

 6) ผูผ้ลติ นางจนัทรพ์ลอย  ยะสม 

 7) ผูผ้ลติ นางประนอม  วงศเ์ป็ง 
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 8) ผูผ้ลติ นางสุพฒัน์  ขตัคิุณ 

 9) ผูผ้ลติ นายจงกล  อนิวรรณ 

 

 
ภาพที ่6 ทีต่ัง้แหล่งผลติของผูผ้ลติกระดาษสารายใหญ่และกลาง 

จากการสํารวจและสอบถามจากผูผ้ลติทัง้ 9 รายพบว่า มสีภาพการผลติและสภาพ
น้ําเสยีทีป่ล่อยทิง้ดงัต่อไปนี้  

1) ผู้ผลติ นายสบืศกัดิ ์ ไชยนันต์ เป็นผู้ผลติเยื่อกระดาษสารายใหญ่อนัดบัต้นๆ 
ลกัษณะการผลิตของนายสืบศักดิ ์เป็นผู้ผลิตเยื่อกระดาษส่งให้คนงานในหมู่บ้านและนอก
หมูบ่า้น มกีําลงัการผลติประมาณ 80,000 แผ่น/ปี 2 (รวมทัง้ทีผ่ลติในสถานที ่และทีส่่งใหค้นงาน
ทีอ่ื่น) การผลติแผ่นกระดาษสาในสถานที่ผลติเยื่อมเีพยีงประมาณ 200 แผ่นต่อวนั น้ําทีใ่ชใ้น
การผลติส่วนใหญ่ในขัน้ตอนการป ัน่เยือ่และยอ้มส ี รองลงมาคอืน้ําทีใ่ชใ้นการลา้งเยื่อในขัน้ตอน
การตม้และฟอก ส่วนน้ําทีใ่ชใ้นขัน้ตอนการทาํแผ่นน้อยทีสุ่ด  ผูผ้ลติรายน้ีมกีารสรา้งระบบบําบดั
โดยคําแนะนําของนักวชิาการ เพื่อทําการบําบดัน้ําจากขัน้ตอนการต้ม ฟอก ลงสู่ถงัพกัให้เกดิ

                                                   
2 ข้อมลูการส ารวจของภาควิชาวิศวกรรมสิง่แวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช. 
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การตกตะกอน สภาพน้ําในบ่อพกัเกดิฟองสน้ํีาตาล ปกคลุม และน้ําเป็นสน้ํีาตาลเขม้ มกีลิน่
ฉุน และลื่นมอืเมือ่สมัผสั  น้ําทีล่น้ไปตามท่อสู่ถงัพกัทีส่อง ซึง่อยู่บรเิวณป ัน่เยื่อและยอ้ม เมื่อปน
กบัน้ําย้อมสี จะกลายเป็นสเีข้มถึงดํา มกีลิ่นเหม็นจากเศษปอที่แขวนลอยมากับน้ําในแต่ละ
ขัน้ตอน (ดูภาพประกอบ) น้ําเสยีจากขัน้ตอนนี้จะถูกสูบระบายสู่ท่อน้ําทิง้สาธารณะของหมู่บา้น
โดยตรง 

 
ภาพที ่7 ฟองทีเ่กดิจากน้ําทิง้จากถงัต้มและฟอกเยือ่ ในถงัพกัแรก 

 
ภาพที ่8 สภาพน้ําในบ่อพกัรอการบําบดักลิน่ 

 

 
ภาพที ่9 สภาพน้ําในบ่อทีบ่ําบดักลิน่โดยสารชวีภาพรอการสบูสู่ท่อสาธารณะ 
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2) ผูผ้ลติ นายธนากร คุณยศยิง่  เป็นผูผ้ลติเยื่อกระดาษรายใหญ่อกีรายหนึ่ง ซึง่
ปจัจุบนัไม่มกีารทําแผ่นกระดาษสา  แต่ผลติเยื่อเพื่อส่งใหผู้ผ้ลติรายย่อยเป็นผูท้ําแผ่นกระดาษ
อกีทอดหนึ่ง  การตม้เยือ่สาทาํวนัเวน้วนั ในปรมิาณสาแหง้ครัง้ละ 130 กก. วธิกีารผลติแตกต่าง
จากผูผ้ลติรายแรกเลก็น้อยในขัน้ตอนการแช่สาแห้งก่อนต้ม  สภาพน้ําเสยีที่ทิง้จากการผลติ มี
ลกัษณะเหมอืนกบัผู้ผลติรายแรก  ผู้ผลติรายนี้มกีารทดลองทําบ่อบําบดัเช่นเดยีวกบัรายแรก 
แต่ผลของการบําบดัไม่สามารถลดกลิน่เหมน็และสขีองน้ําจากการผลติได ้ น้ําเสยีเหล่านี้ถูกสูบ
ลงปล่อยในท่อระบายน้ําสาธารณะเช่นกนั 

 
ภาพที ่10 บ่อพกัน้ําจากกระบวนการผลติก่อนการสบูทิง้ 

 

3) ผูผ้ลติ นางสรอ้ย ลา้นแปง  เป็นผู้ผลติขนาดกลาง ผลติเยื่อการดาษจากปอแหง้ 
และทําแผ่นเองตามใบสัง่ของลูกค้า  กระดาษที่ผลติได้ส่วนหนึ่งจะส่งให้ผู้ประกอบการรายอื่น
นําไปแปรรปูเป็นผลติภณัฑ ์ ผู้ผลติรายนี้มกีารผลติสปัดาหล์ะครัง้ ในปรมิาณปอสา 120 กก.  
การผลติแผ่นกระดาษสาไดว้นัละ 200 แผ่น  สภาพน้ําเสยีจากการผลติไม่มกีารบําบดัแต่ปล่อย
ลงคูน้ําหลงับ้าน ทําให้น้ําในคูน้ํามสีีเข้มมาก แต่จากการสํารวจไม่พบว่ามกีลิ่น น้ําที่ทิ้งจาก
ขัน้ตอนการป ัน่เยือ่และทาํแผ่นกระดาษ ปล่อยใหไ้หลลงสู่คูน้ําหลงับา้น สารแขวนลอยจากน้ําทิง้
ตกตะกอนเป็นบรเิวณกวา้ง (ดงัภาพที ่12)  ผูผ้ลติรายนี้มกีารใชน้ํ้าจากการต้มเยื่อสากลบัมาแช่
สาแห้ง เพื่อเตรยีมในการต้มครัง้ต่อไป โดยให้เหตุผลว่า เป็นการช่วยลดปรมิาณโซดาไฟที่
จะตอ้งใส่ในการตม้เยือ่สาลงได ้
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ภาพที ่11 สภาพน้ําเสยีทีป่ล่อยลงคน้ํูาหลงับา้น 

 
ภาพที ่12 เศษสาทีท่ิง้ตกตะกอนในบรเิวณใกลก้บัสถานทีป่ ัน่เยือ่ 

 

4) ผูผ้ลติ นายอนิถา ไชยนนัต ์อยูใ่นบรเิวณเดยีวกบัผูผ้ลติรายที ่1 แต่รบัซือ้เยื่อสา
ตม้มาผลติแผ่นกระดาษสา กจิการมเีพยีงการทําการดาษสาแบบชอ้นแผ่นบาง ปรมิาณการผลติ 
400 แผ่น/วนั สภาพสถานทีผ่ลติปล่อยน้ําเสยีจากกระบวนการชอ้นแผ่นบาง  น้ําเสยีคอืน้ําผสมสี
และน้ําจากการชอ้นแผ่นบาง ถูกปล่อยลงสู่พืน้ทีน่าบรเิวณใกลเ้คยีง  ซึง่เป็นพืน้ทีเ่ช่าเพื่อใชเ้ป็น
ทีต่ากแผ่นกระดาษสา 

 
ภาพที ่13 น้ําเสยีจากการชอ้นแผ่นทิง้ปะปนกบัเศษสา 
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5) ผู้ผลติ นายสมยั-นางนี  เป็นผู้ผลติรายกลาง มกีารผลติโดยการต้มสาแห้ง 
ครัง้ละ 25 กก. ผลติสปัดาห์ละ 2 ครัง้  การต้มเยื่อใช้ถงัขนาด 200 ลติร มบี่อทําแผ่นแตะ
(กระดาษหนา) น้ําเสยีจากการตม้และฟอก ปล่อยทิง้ลงสู่พืน้ทีน่าขา้งเคยีง 

  
ภาพที ่14 พืน้ทีท่าํการต้มและฟอกเยือ่สา 

6) ผูผ้ลติ นางจนัทรพ์ลอย  ยะสม  เป็นการผลติรายกลาง กําลงัการผลติ 2 ครัง้ต่อ
สปัดาห ์ ใชว้ตัถุดบิสาแหง้ ครัง้ละ 30 กก. ผลติแผ่นกระดาษไดว้นัละ 200 แผ่นผลติทัง้กระดาษ
แผ่นหนา แบบแตะแผ่น และแบบชอ้นบาง  น้ําเสยีจากกระบวนการผลติปล่อยใหไ้หลซมึลงบน
พืน้ดนิในบรเิวณขา้งบา้น  

 

 

 
ภาพที ่15 การ”แตะ”แผ่นกระดาษสา (หนา)  

7) ผู้ผลติ นางประนอม วงศ์เป็ง (ในขณะทําการสํารวจผู้ผลิตหยุดพกัการต้มสา 
ข้อมูลปริมาณน้ําได้จากข้อมูลของ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม)่ 

8) ผูผ้ลติ นางสุพฒัน์  ขตัคิุณ  มปีรมิาณการผลติทุกวนั โดยใชว้ตัถุดบิสาแหง้ครัง้
ละ 50 ก.ก.  สาแหง้ 10 ก.ก.ผสมเศษกระดาษสา 5 ก.ก. ผลติไดว้นัละประมาณ 10 โม่ (1 โม่ทํา
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ได ้ 150 แผ่น) ผลติกระดาษสาวนัละ 300 แผ่น  ส่วนที่เหลอืนําส่งใหส้มาชกิคนอื่นๆ ทํา
แผ่นกระดาษสา โดยเฉพาะในกลุ่มของนายวจิติร ญี่นาง  น้ําเสยีที่เกดิจากการผลติทัง้หมด ถูก
ปล่อยลงบรเิวณบงึน้ําสาธารณะขา้งบา้น เนื่องจากเป็นบงึน้ําขนาดใหญ่ทีม่วีชัพชืปกคลุมอยู่เตม็
พื้นที่ น้ําเสยีที่ถูกปล่อยลงไปจงึไม่ส่งผลกระทบด้านกลิน่ต่อชุมชนเท่าใดนัก เพราะวชัพชือาจ
ช่วยดดูซบัไดใ้นระดบัหนึ่ง 

 

 
ภาพที ่16 น้ําเสยีจากการผลติทีถู่กปล่อยลงบงึน้ํา 

 
ภาพที ่17 น้ําเสยีจากการป ัน่เยือ่และยอ้มสกีระดาษ 

9) ผูผ้ลติ นายจงกล  อนิวรรณ  มกีารผลติสปัดาหล์ะครัง้  แต่ละครัง้ใชว้ตัถุดบิปอ
สา 15 กก. ผลติกระดาษแบบชอ้นบาง 700 แผ่น/วนั หรอื กระดาษแบบหนา วนัละ 60 แผ่น น้ํา
เสยีจากการผลติ ถูกปล่อยทิง้ในบรเิวณบา้น เน่ืองจากมกีารผลติน้อย ปญัหาน้ําเสยีจากการผลติ
จงึไมเ่หน็เด่นชดันกั 

 



 16 

 
ภาพที ่18 สถานทีต่ม้เยือ่สา ของผูผ้ลติรายที ่9  
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ตารางที ่1 สรปุขอ้มลูปรมิาณน้ําเสยีจากผูผ้ลติเยือ่กระดาษสารายใหญ่และกลาง 

ผู้ ด าเนินงาน จ า
นว
นค
นง
าน

จ า
นว
นส
มา
ชิก
ขอ
ง

ครั
วเ
รือ
น

ปริ
มา
ณ
สา
แห้
งท
ี่ใช้

ตอ่
ครั
ง้ (
ก.
ก.

)

กา
รแ
ชส่
าแ
ห้ง

กา
รต้
มส
า

กา
รล้
าง
หล
งัก
าร
ต้ม

กา
รต้
มฟ

อก
สี

กา
รล้
าง
หล
งัฟ
อก
สี

กา
รปั่
นเ
ยื่อ
สา

กา
รแ
ตะ

-ช้
อน

แผ
่นก
ระ
ดา
ษ

น า้
เส
ียจ
าก
ห้อ
งน
 า้ 

(ล
บ.
ม.

/วัน
)

รว
มป

ริม
าณ

น า้
เส
ีย

ทัง้
หม
ด 
ลบ

.ม
./ว
ัน

ปริ
มา
ณ
น า้
เส
ียร
วม

ตอ่
สา
แห้
ง 1

 ก
.ก
 

1 นายสืบศกัดิ์  ไชยนนัต์ 5 - 120 - 0.40 2.10 0.60 0.45 5.64 0.14 0.35 9.68 0.08

2 นายธนากร  คณุยศยิ่ง 2 4 130 1.00 0.90 0.50 0.70 - 3.90 - 0.74 7.74 0.05

3 นางสร้อย ล้านแปง 1 4 120 1.00 0.76 0.50 0.66 - 2.28 0.80 0.67 6.67 0.05

4 นายอินถา  ไชยนนัต์ - 6 - - - - - - - 0.78 0.90 1.68 n/a

5 นายสมยั 2 4 25 0.20 0.20 0.60 0.20 - 0.36 0.95 0.74 3.25 0.10

6 นางจนัทร์พลอย  ยะสม 1 3 30 0.15 0.11 0.15 0.10 0.15 1.92 1.01 0.52 4.11 0.12

7 นางประนอม  วงศ์เป็ง 5 4 n/a - 0.34 1.17 0.44 0.13 3.64 0.78 0.95 7.45 n/a

8 นางสพุฒัน์  ขตัิคณุ 3 3 50 0.20 0.20 0.40 0.20 0.39 2.50 0.30 0.66 4.85 0.08

9 นายจงกล  อินวรรณ 3 3 15 0.05 0.10 0.10 0.10 0.20 1.00 0.85 0.66 3.01 0.16

รวมปริมาณน า้เสียในพืน้ที่ผลิต  1 (ลบ.ม.) 1.20 1.50 3.20 1.50 0.45 9.90 1.87 2.73 22.35

หมายเหต ุ: พืน้ที่ผลิต 1 มีปัญหาน า้เสียมากที่สดุ ซึง่ประกอบด้วยผู้ ผลิตรายที่ 1-2-4-5

ปริมาณน า้เสียจากขัน้ตอนตา่งๆ (ลบ.ม.)/วัน

สรุปข้อมูลน ำ้เสียจำกผู้ผลิตกระดำษสำบ้ำนต้นเปำ
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จากสภาพของผูผ้ลติและปญัหาน้ําเสยีทีพ่บในพืน้ทีผ่ลติ จะเหน็ว่า  ปญัหาทีเ่กดิ
ต่อชุมชนโดยตรง คือกลิ่นของน้ําเสียจากการผลิต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพื้นที่ผลิต 1 
เนื่องจากผูผ้ลติระบายน้ําทิง้จากการผลติลงสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะ ซึง่ไหลลงมาตามถนนทาง
ทิศใต้  จากการสอบถามผู้อยู่อาศัยใกล้แนวถนน พบว่า ในฤดูฝน ผลกระทบไม่รุนแรงนัก 
เน่ืองจากมน้ํีาฝนช่วยชะลา้งทาํใหน้ํ้าเสยีเจอืจางไปไดบ้า้ง  ปญัหาจะรุนแรงในฤดูแลง้ ซึง่น้ําเสยี
จะส่งกลิน่อยา่งมากตลอดแนวถนน(แนวสมีว่ง) โดยเฉพาะในเวลาตอนเยน็และหวัคํ่า 

ส่วนผู้ผลติรายอื่นๆ ที่กระจายตวักนัอยู่ ไม่ค่อยจะมปีญัหาเรื่องกลิ่นของน้ําเสีย 
เนื่องจากสามารถซมึลงพื้นดนิ และเหอืดแห้งไปได้เรว็ อกีทัง้ปรมิาณการผลติไม่มากเท่าพื้นที่
ผลติ 1  และเป็นทีน่่าสงัเกตอกีประการหนึ่งว่า ผูผ้ลติหมายเลข 10 คอืบา้นอนุรกัษ์กระดาษสา
ซึง่มกีําลงัการผลติต่อวนัเป็นจาํนวนนับหมื่นแผ่น จะไม่มปีญัหาน้ําเสยี เน่ืองจากผูผ้ลติรายน้ีได้
กระจายการผลติเยือ่ออกไปเป็นรายย่อยๆ ในชุมชนและนอกชุมชน  ส่วนในพืน้ทีป่ระกอบการมี
เพยีงการแปรรปูกระดาษสาให้เป็นผลติภณัฑส์ําเรจ็รปู และการทําเยื่อกระดาษสาจากวตัถุดบิรี
ไซเคลิ ไมม่กีารตม้เยือ่สา และไมใ่ชส้ารเคมใีนการยอ้มสอีกีดว้ย 

 
ภาพที ่19 แสดงพืน้ที ่ทีไ่ดร้บัผลกระทบน้ําเสยีจากการผลติกระดาษสา 
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 2.1.5 สถานท่ีตัง้เพ่ือการสร้างระบบสาธิตการบ าบดัน ้าเสีย 

จากการสอบถามความเหน็ของผูผ้ลติเยื่อกระดาษรายใหญ่และกลางในหมู่บา้นต้น
เปาถงึเรือ่งการบาํบดัน้ําเสยีก่อนการระบายลงสู่ท่อระบายสาธารณะนัน้ มผีูป้ระกอบการใหค้วาม
สนใจและแสดงความยนิที่จะให้ความร่วมมอืในการสาธติวธิสีรา้งระบบบําบดั อยู่สามราย คอื
ผูผ้ลติรายที ่1  2 และ 3  แต่จากการสํารวจพืน้ทีผ่ลติแลว้เหน็ว่า มพีืน้ทีท่ีพ่อจะการสาธติไดค้อื
พืน้ทีข่องผูผ้ลติรายที ่3 คอืทีด่นิของนางสรอ้ย ลา้นแปง ซึง่เป็นทีด่นิทีม่พีืน้ที ่2 งาน 64 ตาราง
วา มดีา้นหลงัของทีด่นิตดิกบัคน้ํูาธรรมชาต ิทีด่นิรปูสีเ่หลีย่มจตุรสั หน้ากวา้งประมาณ 25 เมตร 
ลกึ 47 เมตร ซึ่งจากการสํารวจเบื้องต้นเหน็ว่าเป็นไปได้และมพีื้นที่เพยีงพอสําหรบัการวาง
ระบบบําบดั และความสะดวกอกีประการหนึ่งก็คอื ผู้ผลติรายนี้มกีําลงัการผลติที่ไม่สูงนักซึ่ง
เหมาะแก่การทาํการสาธติมากกว่าผูผ้ลติรายใหญ่ 

 

 
ภาพที ่20 พืน้ทีว่่างดา้นขา้งของทีด่นิ 

 

 
ภาพที ่21 บรเิวณดา้นหลงัของทีด่นิ 
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 2.1.6 สรปุสภาพปัญหาน ้าเสียจากการผลิตกระดาษสาของชุมชนต้นเปา 

ปญัหาน้ําเสยีและผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากน้ําในกระบวนการผลติกระดาษสา
ในหมู่บ้านต้นเปา เกดิจากการใช้สารเคมใีนปรมิาณที่สูงมาก เนื่องจากความพยายามที่จะลด
เวลาในการต้มเยื่อสาให้เป่ือยนุ่มเรว็ขึน้ และช่วยประหยดัด้านเชื้อเพลงิในการต้ม  รวมทัง้การ
ผลติจาํนวนมากโดยไมม่รีะบบป้องกนัน้ําเสยีทีเ่หมาะสมจงึทําใหเ้กดิกลิน่เหมน็ รบกวนในชุมชน 
ซึง่ปญัหาหลกัๆ เกดิจากผูป้ระกอบการผลติเยือ่รายใหญ่ ในพืน้ทีผ่ลติ 1 เป็นหลกั   จะเหน็ไดว้่า
ปรมิาณน้ําเสียส่วนใหญ่เกิดขึ้นในขัน้ตอนการป ัน่เยื่อ และการล้างเยื่อกระดาษ  ส่วนความ
เข้มข้นของสารเคมทีี่เจอืปนมาในน้ําทิ้งนัน้ก็มปีรมิาณสูงกว่ามาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษ
กําหนด  จากตารางที ่1 จะเหน็ว่า ผูผ้ลติรายที ่1  2   7 และ 3 มปีรมิาณน้ําเสยีทีเ่กดิขึน้มาก
ตามลาํดบั  แต่เนื่องจากผูป้ระกอบการที ่1 และ 2 อยู่ในพืน้ทีผ่ลติเดยีวกนั  และมกีารระบายน้ํา
ลงท่อระบายที่เดยีวกนัและพรอ้มกนั  จงึทําให้ปรมิาณน้ําเสยีที่รวมกนัปล่อยออกมามปีรมิาณ
มากกว่าพื้นที่อื่นๆ  ในขณะที่ผู้ผลติรายอื่นๆ มกีารกระจายตวัในชุมชน  ปญัหาจงึไม่เด่นชดั
เหมอืนสองรายแรก  ส่วนผูผ้ลติรายย่อยกม็กีารปล่อยน้ําเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการผลติทิง้ลงสู่
พืน้ดนิในบรเิวณทีผ่ลติ โดยไมม่กีารบาํบดัแต่อยา่งใด   

จากขอ้มูลน้ําเสยีเกี่ยวกบัปรมิาณและคุณภาพของน้ําทิ้งจากผู้ผลติแต่ละรายเมื่อ
นํามาหาค่าเฉลีย่ สามารถสรปุไดด้งัต่อไปนี้ 

ปรมิาณน้ําเสยีเฉลีย่ต่อผูผ้ลติ 1 ราย 

 
  - ปรมิาณน้ําเสยีเฉลีย่จากการผลติกระดาษสาใน 1 สปัดาห ์ 23,586 ลติร 
  - ปรมิาณน้ําเสยีเฉลีย่จากหอ้งน้ําใน 1 สปัดาห ์ 4,240 ลติร 
  - ค่า COD เฉลีย่ของน้ําเสยีจากการผลติ 2,151.3 มลิลกิรมั/ลติร 
  - ค่า COD เฉลีย่ของน้ําเสยีจากหอ้งน้ํา  400 มลิลกิรมั/ลติร 
  - ค่า COD เฉลีย่ของน้ําเสยีจากการผลติและจากหอ้งน้ํา 2,432.5 มลิลกิรมั/ลติร 

หมายเหตุ : ค่าสงูสุดของปรมิาณน้ําเสยีจากกระบวนการผลติคอื  65,310 ลติร/สปัดาห ์ 
               ค่าสงูสุดของ COD ของน้ําเสยีจากกระบวนการผลติทีพ่บคอื 3,404.2 มลิลกิรมั/ลติร 
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ผู้ ผลิต จ า
นว
นค
นง
าน

จ า
นว
นส
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เรือ
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ษใ
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น 1

 ส
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)
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 1ส
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าห์
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CO
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อง

น ้ ำ
จำ

กก
ระ
บว

นก
ำร
ผลิ

ต(
mg
/l.)

1 นายสืบศกัดิ์  ไชยนนัต์ 5 0 7 120 2,450.00 65,310.00 1,781.5

2 นายธนากร  คณุยศยิ่ง 2 4 4 130 4,760.00 28,000.00 3,332.6

3 นางสร้อย ล้านแปง 1 4 1 120 4,270.00 6,000.00 3,404.2

4 นายอินถา  ไชยนนัต์ 0 6 7 - 6,300.00 5,460.00 346.0

5 นายสมยั 2 4 2 25 4,480.00 5,020.00 2,469.7

6 นางจนัทร์พลอย  ยะสม 1 3 2 30 3,290.00 7,180.00 1,136.0

7 นางประนอม  วงศ์เป็ง 5 4 7 n/a 6,650.00 45,500.00 1,917.7

8 นางสพุฒัน์  ขตัิคณุ 3 3 7 50 4,620.00 29,330.00 1,659.8

9 นายจงกล  อินวรรณ 3 3 1 15 3,360.00 2,350.00 1,508.5

คา่เฉลี่ย 4,235.00 23,586.25 2,151.3

หมายเหต ุ: คา่เฉลี่ยไมค่ิดรวมผู้ ผลิตรายที่ 4 เน่ืองจากกระบวนการผลิตไมค่รบทกุขัน้ตอน

ตำรำงที่ 2 สรุปข้อมูลปริมำณและคุณภำพน ำ้เสียจำกผู้ผลิตกระดำษสำบ้ำนต้นเปำ

 
 

2.2 แนวทางการพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในกระบวนการผลิต เพ่ือช่วยลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 

 
2.2.1 ขัน้ตอนการผลิตท่ีใช้อยู่เดิมท่ี หมู่ 1 ต.ต้นเปา อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ 

1) การเตรยีมเปลอืกปอสา 
  โดยการสบั/ตดั เปลอืกปอสาใหม้ขีนาดยาวประมาณ 60-80 เซนตเิมตร หรอือาจนํา
เปลอืกปอสามีซ่ือ้มาลา้งน้ําโดยไม่มกีารสบั / ตดัใดๆ แลว้แช่น้ําทิง้ไวค้า้งคนืก่อนนําไปตน้ ซึง่ใน
วนัถดัจะนําเปลอืกสาทีแ่ช่น้ําแลว้ในลงในภาชนะทีจ่ะต้มและน้ําทีใ่ชแ้ช่เปลอืกสาจะถูกทิง้ลงลาํ
รางสาธารณะ บ่อขดุ พืน้ทีทุ่่งนา หรอืทีโ่ล่งฯ 
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2)การต้มเยือ่ 
 ส่วนใหญ่มกีารใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซด ์ (NaOH) ชาวบา้นเรยีกงา่ยๆ ว่าโซดาไฟ ซีง่มี
ฤทธิเ์ป็นด่างใชเ้ป็นสารเคมใีนการตม้เปลอืกปอสา เพื่อใหเ้ปลอืกปอสาอ่อนนุ่ม โดยใชน้ํ้าเป็นตวั
ทาํละลาย การตม้จะทาํในภาชนะทีเ่ป็นถงัสเตนเลสมคีวามจปุระมาณ 200-600 ลติร มพีบบา้งที่
ใชเ้ป็นถงัน้ํามนัผ่าครึง่ตามความยาว และจะใชเ้วลาตม้นานประมาณ 2-4 ชัว่โมง ซึง่ใชฟื้นเป็น
แหล่งใหพ้ลงังาน (ฟ้ืนซือ้จากพืน้ทีใ่กลเ้คยีงราคาประมาณ 2,000 บาทต่อหนึ่งคนัรถ) หลงัจาก
นัน้ทําการลา้งเยือ่ปอสาทีไ่ดด้ว้ยน้ํา 2-3 ครัง้ การลา้งเยือ่จะใชว้ธิกีารสงัเกตจากการจบัเยือ่ปอ
สาถา้รูส้กึลื่นๆ มอื แสดงวา่ลา้งไมเ่กลีย้ง (ยงัมดี่างหลงเหลอือยู)่ หรอืการดมกลิน่ ถา้มกีลิน่น้ํา
ดาํจากการตม้เปลอืกปอสากจ็ะทําการลา้งเพิม่อกี 

3)การฟอกเยือ่ 
 นําเยือ่ปอสาทีผ่่านการตม้แลว้มาฟอกเพื่อใหม้สีขีาวขึน้ ซึง่พบว่ามกีารใชส้ารเคมใีนการ
ฟอกแต่ละแห่งแตกต่างกนัออกไป เช่น ใช ้แคลเซยีมไฮโปรคลอไรท ์(Ca(OCl)2) และไฮโดรเจน
เปอรอ์อกไซด ์ (H2O2) เป็นตน้ ในการฟอกนี้จะใชเ้วลาประมาณ 2-4 ชัว่โมง โดยส่วนใหญ่จะใช้
วธิกีารสงัเกตสขีองเยือ่ปอสาว่าขาวเพยีงพอหรอืยงั เมื่อเหน็ว่าใชไ้ดแ้ลว้จะนําออกจากถงัทีใ่ชใ้น
การฟอก (ใชถ้งัเดยีวกบัการตม้เยือ่) แลว้ลา้งเยือ่ปอสาดว้ยน้ําประมาณ 2-3 ครัง้ หลงัจากนัน้จะ
มกีารคดัแยกเยือ่ปอสาบางส่วนออก เช่น สว่นของตาไมห้รอืจากเปลอืกปอสาแก่ทีฟ่อกไมข่าว
เป็นตน้ แลว้นําเยือ่ปอสาทีไ่ดน้ี้ใส่ลงในเครือ่งกระจายเยือ่ (เครือ่งตเียือ่) เพื่อทาํใหเ้สน้ใยแยก
ออกจากกนั ซึง่จะใชเ้วลาในการตเียือ่ประมาณ 20-40 นาท ี จงึถ่ายตเียือ่ทีต่แีลว้ผ่านลงบน
ตะแกรง (ตะแกรงลวดสาน ผา้มุง้ มุง้เขยีวฯ) เพื่อแยกน้ําออกจากเยือ่ แลว้จงึนําเยือ่ปอสาทีต่ี
เรยีบรอ้ยแลว้ไปทาํเป็นแผ่นกระดาษ 

4) การทําแผ่นกระดาษ 
 ทีพ่บมทีัง้แบบแตะและแบบชอ้น ในการชอ้นแผ่นจะทาํในอ่างปนูทีก่วา้งเพยีงพอให้
ตะแกรงสามารถชอ้นไดส้ะดวกและเป็นการทําแผ่นบางๆ ซึง่จะมกีารเตมิเยือ่ปอสาภายหลงัการ
ชอ้นประมาณ 5-10 ครัง้ ตามประสบการณ์ของผูป้ฎบิตั ิ(สงัเกตจากความหนาของแผ่นกระดาษ
ทีช่อ้นได)้ ส่วนในการแตะแผ่นนัน้จะทาํการป ัน้เยือ่ปอสาเป็นกอ้นๆ และอาจมกีารชัง่เพื่อทาํให้
เยือ่แต่ละกอ้นมน้ํีาหนกัใกลเ้คยีงกนั ซึง่ผูท้าํแผ่นส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานรบัจา้งรายวนัและพบ
บา้งเป็นแรงงานภายในครอบครวั 
 

2.2.2 ปัญหาท่ีพบในกระบวนการผลิต 
1)การต้มเยือ่ 

 ผูผ้ลติบางรายไม่มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางเคม ีเกีย่วกบัปรมิาณการใช ้ชนิดของสารเคม ีและ
ขอ้ควรระวงั จงึใชส้ารเคมตีามทีผู่ข้ายแนะนํา (ในลกัษณะการใหเ้ครดติ เพื่อผกูขาดการขาย) ทํา
ใหเ้ยือ่ปอสาทีไ่ดม้คีุณภาพตํ่าและมตีน้ทุนการผลติสงู 
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 ปรมิาณการใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซดใ์นการตม้เปลอืกปอสาของแต่ละบา้น จะแตกต่างกนั
ตามการถ่ายทอดของคนรุน่ก่อน และจากการแนะนํา รวมถึงการปรบัเปลีย่นโดยผูป้ฏบิตังิานเอง 
ทาํใหคุ้ณภาพของเยือ่ปอสาทีไ่ดม้คีวามแตกต่างกนั ซึง่รวมถงึความแตกต่างทีเ่กดิจากอายุ/ การ
ลอกเปลอืก /สถานทีป่ลกูของเปลอืกปอสาดว้ย 
  จากการทีไ่ดพ้ดูคุยกบัผูผ้ลติ / ชาวบา้น / เจา้ของกจิการ  มกัมคีาํถามทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความรูด้า้นเยือ่และกระดาษ เช่น เกดิปฏกิริยิาทางเคมอียา่งไรในการตม้เปลอืกปอสาดว้ย
โซเดยีมไฮดรอกไซด ์ อะไรเป็นสิง่สําคญัทีเ่กดิขึน้ ปรมิาณของโซเดยีมไฮดรอกไซดท์ีใ่ชอ้ย่าง
เหมาะสมเป็นเท่าไหรแ่ละจะสมัพนัธก์บัตน้ทุนการปลติอยา่งไร  รวมถงึการใชป้ระโยชน์จากน้ํา
ดาํทีผ่่านการตม้แลว้ไดห้รอืไม ่     และการทิง้น้ําดาํมวีธิกีารจดัการอยา่งไรจงึจะไม่เป็นอนัตราย
ต่อสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 
 2)การฟอกเยือ่ 
 มกีารใชแ้คลเซยีมไฮโปรคลอไรทแ์ละไฮโรเจนเปอรอ์อกไซดเ์ป็นสารฟอกเยือ่ปอสาให้
ขาว พบว่าการฟอกเยือ่ปอสาดว้ยเคลเซยมไฮโปรคลอท ์ มปีรมิาณการใชต้ัง้แต่รอ้ยละ 3-15 
ของน้ําหนกัเยือ่ปอสาอบแหง้  ทาํใหม้คีวามแตกต่างกนัมากทางดา้นตน้ทุนของสารเคมรีวมถงึ
คุณภาพของการฟอกทัง้ค่าความขาวสว่าง(brightness) และสมบตัทิางเชกิกลของเยือ่ปอสา  แต่
ปญัหาทีส่ําคญัคอืการฟอกเยือ่ดว้ยเคลเซยมไฮโปรคลอไรทซ์ึง่เป็นสารประกอบคลอรนีจะ
ก่อใหเ้กดิสารพษิประเภทไดออกซนิ (dioxin) ซึง่จะตดิอยูใ่นเยอืกระดาษ และ absorbable 
organic halogen (AOX)  ซึง่จะถูกถ่ายเทไปกบัน้ําทิง้  รวมทัง่จะทใหก้ระดาษสาทีไ่ดม้อีตัรา
การกลบัส(ีaging) สงู ซึง่สามารสเักตจากกระดาษสาทีไ่ดจ้ะมสีเีหลอืงเรว็ขึน้เมือ่อยูใ่นสภาวะที่
ชืน้และสมผสักบัแสงสว่าง 
 ส่วนการฟอกเยอืปอสาดว้ยไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซดจ์ะพบว่า มปีรมิาณการใชต้ัง้แต่รอ้ย
ละ 3-13 ของน้ําหนกัเยือ่ปอสาอบแป้ง และไมม่กีารควบคุมสภาวะการฟอกทีเ่หมาะสม เช่น 
ความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูม ิ เป็นตน้ทาํใหก้ารฟอกดว้ยไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซดเ์ป็นอยา่งไมม่ี
ประสทิธภิาพ ทําใหเ้กดิการสญูเสยีและตน้ทุนสงูขึน้ 
 3)การทาํแผ่นกระดาษ 
 ภายหลงัทีนํ่าเยอืปอสามาขึน้แผนกระดาษแลว้ การขายจะเป็นในลกัษณะการชัง้น้ําหนกั
ต่อปผ่นผูผ้ลติหรอืผูข้ายจะไมรู่ถ้งึการคาํนวณเป็นน้ําหนักมาตรฐาน (มหีน่วยเป็นกรมัต่อพืน้ที่
หนึ่งตารางเมตร) หรอือาจใชก้ารสงัเกตจากความหนาของกระดาษเป็นเกณฑใ์นการขาย  และ
ไมม่คีวามรูใ้นการพจิารณาขอ้บกพรอ่งทีป่รากฏบนกระดาษสาว่ามขีอ้สงัเกตอยา่งไรและ
ขอ้บกพรอ่งนัน้เกดิขึน้ไดอ้ย่างไร 
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 2.2.3 ขัน้ตอนการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตเย่ือและกระดาษ 
 การแกป้ญัหาเรง่ด่วน เป็นการใหค้วามรูท้างวชิาการ(ทางทฤษฏ)ี ทีป่ระยกุตใ์ชอ้ยา่ง
งา่ย ๆ เพื่อใหผู้ผ้ลติ/ชาวบา้น / เจา้ของกจิการ  ไดเ้ขา้ใจพืน้ฐานทางเคมทีีเ่กีย่วขอ้งกบั
กระบวนการผลติเยอืและกระดาษสา  รวมทัง้ยงั 
สามารถปรบัเปลีย่นดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัประสบการณ์เดมิทีม่ ี เช่น การให้
ความรูเ้รอืง “ลกินิน”ซึง่เป็นองคป์ระกอบทีส่ําคญัมอียูใ่นวตัถุดบิทีเ่ป็นพชิเสน้ใยทุกชนิด  
ปรมิาณทีแ่ตกต่างกนัของลกินิกทีม่อียูใ่นพชืเสน้ใยแต่ละชนิดทาํใหก้ารตม้เยอืใหสุ้กมคีวามยก
งา่ยแต่กต่างกนั  ทาํใหป้รมิาณการใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซดก์แ็ตกต่างกนัไปดว้ย   ภายหลงัการ
ตม้เปลอืกปอสาถา้เยอืปอสามปีรมิาณลกินินสงูเยือ่ทีไ่ดจ้ะมสีคีลํ้ามากกวาเยือ่ปอสามปีรมิาณ
ลกินินตํ่ากว่า  และเยือ่ปอสาทีม่ปีรมิาณลกินินสงูเมือ่นําไปฟอกขาวจะไดเ้ยือ่มมีคี่าความขาว
สว่างตํ่ากว่าเยือ่ปอสาทีม่ปีรมิาณลกินินตํ่ากว่า เมือ่เทยีบทีร่ะดบัการใชส้ารเคมใีนการฟอกขาว
เท่ากนั กล่าวคอื ลกินินเป็น polymer อสณัฐานประกอบดว้ย phenyl propane unit   เฉลีย่
ประมาณ 2500 หน่วย จบัตวักนัเป็นโครงรางข่ายสามติดิว้ย ether bond (ส่วนใหญ่เป็นphenyl-
o-aryl bond) และ C-C bond ลกินินมคีวามเขม้ขน้สงูทีสุ่ดในส่วนเชื่อ  ต่อระหว่างเสน้ใย(middle 
lamella)  ทาํหน้าทีก่ารยดึเสน้ใยใหต้ดิอยูด่ว้ยกนั  ลกินินมคีุณสมบตัเิป็น thermoplastic 
อุณหภมูทิีอ่่อนตวั (120-200 C) ขึน้อยูก่บัปรมิาณความชืน้ 
 การแกป้ญัหาดว้ยการฝึกอบรมแบบปฏบิตักิาร 
 1) การเตรยีมเปลอืกปอสา 
 จากทีพ่บชาวบา้นบงกลุ่มนําเปลอืกปอสาแช่น้ําทิง้ไวค้า้งคนืก่อนนําไปตม้ และทิง้น้ําที่
ใชแ้ช่ลงลาํรางสาธารณะฯน้ําทีใ่ชแ้ช่นี้มสีภาพเป็นกรดอ่อน ๆ เมือ่นําไปกรองจะสารถนํามาใช้
ลา้งเยือ่ทีผ่่านการตม้หรอืฟอกซึง่มสีภาพเป็นด่างได ้อนัเป็นการใชป้ระโยชน์จากน้ําแช่เปลอืก
ปอสาทิง้แลว้  วธิสีาํคญัคอืการแช่เปลอืกปอสา ในสารละลายของโซเดยีมไฮดรอกไซดรือ้งละ
1-2 ของน้ําหนกัเปลอืกปอสาอบแหง้คา้งคนืก่อนนําไปต้มเยอื จะใหเ้ยือ่ทีผ่่านการต้มมปีรมิาณ
ของลกินินตํ่ากว่าเยือ่ทีไ่ดจ้ากเปลอืกปอสาแช่น้ําเพยีงอยา่งเดยีว ทาํใหก้ารฟอกเยือ่งา่ยขึน้ 
 2) การตม้เยือ่ 
 ใชป้รมิาณโซเดยีมไฮดรอกไซดอ์ยา่งเหมาะสมเป็นการประหยดัต้นทุนดา้นสารเคม ี  
โดยมกีารควบคุมอตัราส่วนของเปลอืกปอสา:ต่อน้ํา=1:10 และจะแสดงใหผู้ผ้ลติไดรู้ข้อ้มลู
เกีย่วกบัผลผลติเยือ่(yield) ปรมิาณลกินินในเยือ่ (lignin in pulp)   ปรมิาณโซเดยีวไฮดรอกไวด์
ทีถู่กใชไ้ป (NaOH consumption)  ค่าความขาวสว่าง (brightness)และสมบตัทิางเชงิกล 
(physical properties) ของเยือ่ปอสาทีไ่ด ้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการคาํนวณต้นทุนและการ
ปรบัเปลีย่นการผลติ 
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3)การฟอกเยือ่ 
 ใชไ้ฮโดรเจนเปอรอ์อกไซดเ์ป็นสารฟอก ตอ้งใชโ้ซเดยีมซลิเิกต (Na2SiO3)  
แมกนีเซยีมซลัเฟต (MgSO4)และโซเดยีมไฮดรอกไซด ์ (NaOH) รวมอยู่ดว้ยเพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพในการฟอก โดยทีส่ารแต่ละตวัมหีน้าที ่ดงันี้ 
 - โซเดยีมซลิเิกตทําหน้าทีเ่ป็นตวัทาํหเกดิความเสถยีร  (stabilizing  agent)  ช่วยให้
ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซดอ์ยู่ตวัไมส่ลายตวังา่ยและช่วยป้องกนัผลของตวัเรง่ปฏกิริยิาจากโลหะซึง่
มปีรมิาณเลก็น้อยในพชืเสน้ใยและในน้ํา รวมทัง้โลหะจากเครือ่งมอืต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการฟอก เช่น 
เหลก็  ทอดแดง นิกเกลิ และแมงกานีส นอกจากนี้โซเดยีมซลิเิกตยงัมสีมบตัเิป็นตวัควบคุม
ความเป็นกรด-ต่าง (buffer)โดยจะใหโ้ซเดยีมไฮดตรอกไซดอ์อกมา 
 -แมกนีเซยีมซลัเฟต ทาํใหไ้ฮโดรเจนเปอรอ์อกไซดอ์ยูใ่นรูปอนิแอกทฟี (inactive) ไม่
เกดิปฏกิริยิากบัโลหะต่างๆ และแมกนีเซยีมไออนยงัเขา้รวมกบัโซเดยีมซลิเิกต อยูใ่นรปูของสาร
แขวนลอยของแมกนีเซยีม-ซลิเิกต ซึง่จะดดูซมึไอออนโลหะทรานซชิัน่ ส่งผลใหค้วามสามารถใน
การเป็นตวัเรง่ปฏกิริยิาของไอออนโลหะทรานซชิัน่ในการสลายตวัของไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด์
ใหล้ดลง 
 -โซเดยีมไฮดรอกไซด ์ทาํหน้าทีค่วบคุมความเป็นกรด-ด่างและทําใหม้ปีรมิาณไฮดอรก
ซลิไอออน (OH-) เพยีงพอเหมาะสมในระบบการฟอก 
 เทคนิคการฟอก เป็นการเรยีงลาํดบัการเตมิ/การผสม สารเคมลีงในเยือ่ปอสาอยา่ง
ถูกตอ้ง เพื่อใหส้ารเคมไีดท้าํหน้าทีใ่นการฟอกอย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพสงูสุด โดยแยก
สารเคมอีอกเป็น 2 ส่วน คอืส่วนที ่1 สารละลายของไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์และส่วนที ่2 เป็น
สารละลายผสมของโซเดยีมซลิเิกต แมกนีเซยีมซลัเฟต และโซเดยีมไฮดรอกไซด ์ ซึง่การเตมิจะ
เตมิสารละลายของไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซดล์งไปคลุกเคลา้กบัเยื่อปอสาก่อนแลว้จงึเตมิสารละ
เลายในส่วนที ่ 2 ลงไปคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั โดยกําหนดความเป็นกรด-ด่างเริม่ตน้ ใหอ้ยูใ่นช่วง 
10.5-11.0 และมกีารควบคุมอุณหภูมทิีเ่หมาะสมประมาณ 80-90 องศาเซลเซยีส 
 ทาํการเปรยีบเทยีบใหเ้หน็ว่าเยือ่ปอสาทีใ่ชไ้ฮโดรเจนเปอรอ์อกไซดเ์ป็นสารฟอก จะมี
อตัราการกลบัสตีํ่ากว่าการใชแ้คลเซยีมไฮโปรคลอไรท ์ซึง่เป็นสารประกอบคลอรนี 
 4) การปรบัปรงุสมบตัขิองกระดาษ 
 ใชส้ารเคมทีีห่าไดง้า่ย / ราคาถูก เช่น แป้งมนัสําปะหลงั (tapioca starch) ใชเ้ป็นสาร
เพิม่ความเหนียวในกระดาษไดโ้ดยใชใ้นลกัษณะน้ําแหง้สุกเตมิลงในเยือ่กระดาษ จะช่วยเพิม่
ประสทิธภิาพของพนัธะ (bonding) ระหว่างเสน้ใย สิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงในสมบตัทิางกายภาพของ
กระดาษทีเ่หน็ไดช้ดัคอื ความตา้นแรงดนัทะลุเพิม่สงูขึน้(ความสามารถทีจ่ะทนแรงดนัไดส้งูสุด 
เมือ่ไดร้บัแรงกระทาํในทศิทางตัง้ฉากต่อผวิหน้ากระดาษ) และชนัสน (rosin size) ใชเ้ป็นสารลด
การซมึน้ํา (sizing agents) ของกระดาษเป็นตน้ โดยเรยีนรูข้ ัน้ตอนการปฏบิตัทิีถู่กตอ้งในการ
เตรยีมและผสม รวมถงึขอ้จาํกดัต่างๆทีเ่กดิขึน้ในการปรบัปรงุสมบตัขิองกระดาษ 
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5) การทําแผ่นกระดาษ 
 แผ่นกระดาษทีด่จีะตอ้งมคีวามสมํ่าเสมอของเนื้อกระดาษทีด่(ีgood formation) ผูผ้ลติ
กระดาษสาสามารถตรวจสอบความสมํ่าเสมอของเนื้อกระดาษไดโ้ดยการยกขึน้ส่องกบัแสงสว่าง 
ถา้กระดาษมคีวามสมํ่าเสมอตํ่า (poor formation) จะเหน็การกระจายตวัของเนื้อกระดาษไม่
เสมอกนัปรากฎภาพเป็นดวงๆ เป็นทางๆ เป็นฝ้านม หรอืมองดคูลา้ยกอ้นเมฆ เป็นตน้ 
 น้ําหนกักระดาษ หมายถงึ น้ําหนกัของกระดาษต่อหน่วยพืน้ทีม่าตรฐาน ทีเ่กบ็ใน
สภาวะอุณหภมูแิละความชืน้ทีไ่ดม้กีารควบคุมตามมาตรฐานกําหนด น้ําหนกัมาตรฐานของ
กระดาษจะเป็นประโยชน์ในดา้นการควบคุมการผลติกระดาษ โดยจะควบคุมปรมิาณเนื้อ
กระดาษทีใ่ช ้ หน่วยทีใ่ชว้ดัน้ําหนกัมาตรฐานของกระดาษจะเป็น กรมัต่อตารางเมตร เพื่อใช้
กําหนดเป็นแนวทางในการซือ้ขายทีถู่กตอ้งตามหลกัวชิาการ และสามารถควบคุมน้ําหนกัของ
กระดาษในแต่ละรุน่แต่ละแผ่นมคีวามใกลเ้คยีงของน้ําหนกัโดยใชเ้ทคนิคการชัง่ การตวง 
 การผสมเยือ่ชนิดอื่นๆ ลงไป เช่น เยือ่ใยสัน้จากฟางขา้วและจากไมย้คูาลปิตสั เพื่อช่วย
เพิม่คุณสมบตัไิดต้ามตอ้งการ เช่น ความเรยีบของผวิกระดาษ เป็นตน้ 
 6)การสาธติการปฏบิตักิาร 
 สาธติการตม้เยือ่ การฟอกเยือ่ และการคาํนวณค่าต่างๆ อยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
 จดัทําวสัดุตรวจวดัความเป็นกรด-ด่าง อยา่งงา่ยๆ เพื่อใชต้รวจสอบน้ําทิง้จากการตม้
เยือ่และการฟอกเยือ่โดยใชฟี้นิฟทาลนียอ้มลงบนกระดาษซึง่จะใหส้ชีมพถูา้น้ําลา้งเยือ่มสีภาพ
เป็นด่าง 
 เทคนิคการยอ้มสเีพื่อใหส้ตีดิกบัเสน้ใยไดด้ขีึน้โดยใชส้ารสม้ เมือ่นําเยือ่ปอสาไปทํา
แผ่นกระดาษแลว้สไีมต่ก ลดการสญูเสยีได้ 
แนวคดิในการปรบัปรงุเครือ่งมอือุปกรณ์การผลติ 
 “เครือ่งบดเยือ่” ซึง่ชาวบา้นมกัเรยีกกนัทัว่ไปว่า “เครือ่งตเียือ่” ทาํหน้าทีใ่นการบดเยือ่ 
โดยเยือ่ปอสาและน้ําจะถูกใส่ลงในเครือ่งบดเยือ่ ซึง่โดยทัว่ไปจะเป็นฟนับดสองชุด ชุดหน่ึงอยู่น่ิง 
(stator) อกีชุดหนึ่งหมนุ (rotor) เสน้ใยปอสาทีอ่ยูใ่นน้ําจะไดร้บัแรงกระทําขณะผ่านฟนับดซึง่จะ
ไดร้บัแรงหลายรปูแบบ เช่น แรงอดั แรงเฉือน และแรงดงึ การบดในช่วงเริม่ต้นหรอืเมือ่ใช้
พลงังานน้อยๆ ผนงัเสน้ใยจะยอมใหน้ํ้าเขา้สู่ภายในมากขึน้ ทาํใหเ้สน้ใยพอง เสน้ใยจะอ่อนตวั 
เมือ่บดต่อไปเสน้ใยจะแตกแขนง (fibrillation) ทาํใหก้ารสรา้งพนัธะยดึเหนี่ยวระหว่างเสน้ใยมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ หากบดดว้ยความรนุแรงมากต่อไปเสน้ใยจะขาด ทาํใหเ้สน้ใยสัน้ลง มผีล
อยา่งมากต่อความตา้นทานแรงฉีกขาดของกระดาษ แต่ทาํใหเ้นื้อกระดาษสมํ่าเสมอมากขึน้ 
ดงันัน้การออกแบบเครือ่งบดเยือ่ทีถู่กตอ้งตามหลกัวชิาการจะช่วยใหก้ระดาษสาทีไ่ดม้คีุณภาพดี
ขึน้ ดงันัน้จะมกีารอา้งองิถงึมาตรฐานเครือ่งบดเยือ่ทีป่รากฎเช่น มาตรฐาน TAPPI T 200 เป็น
ตน้ และมกีารแสดงถงึเครือ่งบดเยือ่ทีม่กีารผลติตรงตามมาตรฐานสากล 
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บทท่ี 3 

การวิเคราะหส์ถานการณ์การประกอบการของวิสาหกิจชมุชนท่ีท า
ธรุกิจด้านการผลิตกระดาษสา 

 

การดําเนินการในส่วนนี้ ประกอบดว้ยการศกึษาในสองส่วน คอืการศกึษาในพืน้ทีข่อง
ชุมชน 
3.1 ผลการศึกษาของการศึกษาข้อมลู ณ ชุมชนต้นเปา อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ 

3.1.1 กลุ่มผูป้ระกอบการกระดาษสา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คอื 
1) กลุ่มทีม่หีน้ารา้น  ลกัษณะกจิการ คอื มหีน้ารา้น และรบั Order มากระจาย 

ใหก้บัสมาชกิในหมูบ่า้น  และมกีารส่งออกผลติภณัฑ ์ ซึง่กลุ่มนี้ มทีัง้ทีค่นทีผ่ลติกระดาษสาเอง 
แลว้นํามาแปรรปูผลติภณัฑ ์และกลุ่มทีไ่มไ่ดผ้ลติกระดาษสาแต่รบัมาแลว้นํามาแปรรปู
ผลติภณัฑ ์ ซึง่มจีาํนวน 19 รา้นกลุ่ม ดงันี้ 
  1.1) ฟารม์กระดาษสา (พ่อหลวงวจิติร) 
  1.2) บา้นหตัถกรรม (ป๋าทอง) 
  1.3) บา้นอนุรกัษ์กระดาษสา (แมห่ลวงฟองคาํ) 
  1.4) รา้นฝ้ายคาํ (ยไุพ) 
  1.5) รา้นโฟลค์ (อารรีกัษ์) 
  1.6) บา้นสาํเภา พรชยั (ตรงขา้มบา้นอนุรกัษ์) 
  1.7) รา้นจนัทนา 
  1.8) วรรณกระดาษสา 
  1.9) ส.ทรพัยเ์จรญิ 
  1.10) บานชื่นกระดาษสา (คุณบานชื่น) 
  1.11) บวัจนัทรก์ระดาษสา 
  1.12) เรอืนไทย กระดาษสา (คุณธรีชาต)ิ 
  1.13) ตน้เปากระดาษสา (คุณยายสา หลา้ปินตา) 
  1.14) สมบรูณ์กระดาษสา (คุณพมิพรรณ โลชยั) 
  1.15) สุดารตัน์กระดาษสา 
  1.16) บา้นกระดาษสา 
  1.17) ประกายรุง่เรอืงกระดาษสา (คุณประกาย มนัยวง) 
  1.18) P.R.S กระดาษสา 
  1.19) ละเอยีดกระดาษสา  
 
 



 28 

2) กลุ่มผูผ้ลติ ลกัษณะการประกอบการคอื ไม่มหีน้ารา้น  ผลติเฉพาะกระดาษ
สา มจีาํนวน 9 รา้น คอื 
  2.1) รา้นคุณสบืศกัดิ ์
  2.2) รา้นคุณจาํลอง 
  2.3) รา้นคุณสรอ้ยแสงหา 
  2.4) รา้นคุณอนิคา ชยันนัต์ 
  2.5) รา้นคุณสมยั (นี) 
  2.6) รา้นคุณจนัทรพ์ลอย 
  2.7) รา้นคุณประนอม 
  2.8) รา้นคุณสุพฒัน์ 
  2.9) รา้นคุณจงกล 
 

3.1.2 สรปุความการสมัภาษณ์ชาวบ้านต้นเปา  
1) กลุ่มทีม่หีน้ารา้น 

  1.1)  นายชยัณรงค ์ รตันสรทอง  (อาย ุ51 ปี) 
  ประกอบกจิการ รา้นสมบรูณ์กระดาษสา  ลกัษณะการประกอบกจิการคอื  ไมม่ี
การผลติวตัถุดบิ  แต่จะรบัวตัถุดบิจากชาวบา้นผูผ้ลติ แลว้นํามาแปรรปูเป็นผลติภณัฑต่์างๆ  
โดยตนเองอยูใ่นกลุ่มฟารม์กระดาษสา (พ่อหลวงแกว้)  ใชบ้า้นเป็นโรงงานแปรรปูผลติภณัฑ ์
ตนเองกบัภรรยาเป็นผูอ้อกแบบผลติภณัฑ ์ และหากหมดรุ่นตนไปแลว้ ลกูสาวและลกูชาย ก็คง
ไมร่บัช่วงต่อ เนื่องจากการทาํกระดาษสา เป็นงานหนกั และเหนื่อย รายละเอยีดมาก 
  ปรมิาณการผลติ แลว้แต่ประเภทของผลติภณัฑ ์ ขัน้ตอนการตกแต่ง และความ
เรง่ด่วนของลกูคา้  โดยเฉลีย่อยูท่ี ่100-400 ชิน้  ตลาดทีส่าํคญัในประเทศไทย ไดแ้ก่ ตลาดนดั
จตุจกัร  สามารถจาํหน่ายได ้รอ้ยละ 70 ของปรมิาณการผลติทัง้หมด กก็ารคา้ปลกีบา้งเลก็น้อย  
โดยส่งทีห่าดใหญ่  และท่าแพ  การจดัจาํหน่ายภายในประเทศจะใชบ้รกิารของบรษิทัฯ ขนส่ง 
นิ่มซีเ่สง็ โดยส่งสนิคา้วนัเวน้วนั   ตลาดต่างประเทศทีส่าํคญั ไดแ้ก่ องักฤษ อเมรกิา สงิคโ์ปร ์
ญีปุ่น่ โดยการจดัจาํหน่ายไปยงัต่างประเทศ ใชบ้รกิารของบรษิทัคารโ์ก ้ บรเิวณสนามบนิ ซึง่
ลกูคา้ชาวต่างชาตจิะเป็นผูจ้ดัการใหเ้รยีบรอ้ยหมดแลว้ มหีน้าทีเ่พยีงทําใบ Invoice และส่ง
สนิคา้ใหเ้รยีบรอ้ย   การชําระเงนิทาํโดย เมือ่ส่งสนิคา้ครบ เจา้หน้าทีบ่รษิทั คารโ์ก้ ตรวจสอบ
สภาพ และจาํนวนครบถว้น ก็สามารถนําใบ Invoice เบกิค่าสนิคา้จากเจา้หน้าทีค่ารโ์ก ้ไดท้นัท ี 
เพราะลกูคา้ชาวต่างชาตจิะฝากเงนิจาํนวนหน่ึงไวก้บัเจา้หน้าทีค่ารโ์กส้าํหรบัชาํระค่าสนิคา้ต่างๆ 
ไว ้
  ความคดิเหน็เกีย่วกบัน้ําเสยี 
  คุณชยัณรงคเ์ป็นคนหน่ึงทีไ่ดเ้ขา้ประชุมรบัฟงัวธิแีกไ้ขปญัหา โดยยกตวัอยา่ง
กรณศีกึษาที ่ จงัหวดัน่าน  และมคีวามคดิเหน็ว่า บา้นต้นเปาไมส่ามารถทําได ้  เนื่องจาก
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ลกัษณะการตัง้บา้นเรอืนตดิกนั  ไมม่พีืน้ทีข่นาดใหญ่ ในการทาํบ่อพกัน้ํา  และรอบๆ พืน้ทีก่าร
ผลติของน่านมขีนาดใหญ่  บรเิวณรอบๆ เป็นทุ่งนา และยงัผลติจาํนวนน้อย  จงึไมเ่ป็นปญัหา   
และปญัหาทีเ่กดิขึน้ในบา้นต้นเปาไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัรางระบายน้ํา รางระบายน้ําอาจจะเหลื่อม
กนันิดหน่อย  แต่ไมใ่ช่ว่าจะไมส่ามารถใชง้านไดเ้ลย  แต่เป็นเพราะบรเิวณแถบบา้น คุณสบืศกัดิ ์
ผลติจาํนวนมาก มกีารปล่อยน้ําทุกวนั จงึเป็นธรรมดาทีจ่ะมกีลิน่ และน้ําไหลจากเหนือลงใต ้  ที่
เป็นกงัวลคอื ความเดอืดรอ้นทีน้ํ่าไหลไปยงับา้นอื่น  ก่อความราํคาญใหแ้ก่บา้นอื่น  แต่วธิทีี่
น่าจะเป็นไปไดค้อื  ใหแ้ต่ละบา้นมบี่อพกัน้ําทีพ่อเพยีงกบัขนาดการผลติของตนเอง   และให้
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่นกระทรวงวทิยาศาสตร ์  ช่วยคดิคน้สารทีส่ามารถผสมลงในบ่อพกัน้ํา  
ก่อนการทิง้ลงรางระบาย เพื่อใหน้ํ้ามสีภาพเป็นกลาง และไม่มกีลิน่ 
  ความคดิเหน็เกีย่วการรว่มมอืกนัภายในชุมชน 
  ชาวบา้นตน้เปา มอีาชพีทุกคน  และยอมรบัว่าแต่ละบา้นมฐีานะการเงนิ (เป็น
ลา้น)  แต่ละคนจงึไม่มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งพึง่ผูอ้ื่น จงึไมค่่อยจะมคีวามร่วมมอืกนัในเชงิ
เศรษฐกจิ  แต่หากเป็นงานบุญประเพณ ี ชาวบา้นมคีวามสามคัคกีนัมาก  และชาวบา้นไมไ่ดใ้ห้
ความสนใจเกีย่วกบัขอ้มลูข่าวสาร ในบางครัง้เพยีงแค่รบัทราบขอ้มลู แต่ไม่ไดส้นใจจะหา
ขอ้เทจ็จรงิ หรอืคดิทีจ่ะทาํเพื่อส่วนรวมอยา่งแทจ้รงิ 
  ความคดิเหน็เกีย่วกบัธุรกจิกระดาษสา 
  - มกีารตดัราคาซึง่กนั  เนื่องจากการผลติ  หรอืการออกแบบผลติภณัฑ ์  บา้น
แต่ละหลงั มสีตูรการผลติและ รปูแบบผลติภณัฑท์ีแ่ตกต่างกนั ทําใหว้สัดุทีใ่ชต้กแต่งต่างกนัดว้ย  
ตน้ทุนการผลติจงึไมส่ามารถบงัคบัไดว้่า ผลติภณัฑ ์ เช่น สมดุขนาดเดยีวกนัจะตอ้งมรีาคา
ตน้ทุนทีเ่ท่ากนั  แต่ลกูคา้ทีม่าซือ้ไมไ่ดค้ํานึงถงึ เหน็ว่ารา้นใดมรีาคาถูกกว่า กจ็ะซือ้ทีร่า้นนัน้  
หรอืใชเ้ป็นขอ้ต่อรองราคากบัรา้นอื่น   บางรา้นขายไมไ่ด ้  แต่ตอ้งการเงนิทุนหมนุเวยีน หรอื
ตน้ทุนคนืในบางส่วนกจ็ะตดัใจขายในราคาตํ่าไปแมว้่าจะขาดทุน  ทาํใหก้ําไรลดลงเรือ่ยๆ และ
ไมส่ามารถรว่มมอืกนัในการพยงุราคาได้ 
  - การตัง้สหกรณ์ ในการเป็นตวัแทนคนกลาง ไมว่่าจะเป็นการซือ้วตัถุดบิตน้ปอ
สา หรอืเป็นคนกลางในการจดัจาํหน่ายผลติภณัฑ ์ ตนเหน็ว่ามคีวามเป็นไปได ้ โดยทําตรงที่
เทศบาล  แต่ทัง้นี้กข็ ึน้อยูก่บัผูนํ้ากลุ่ม (พ่อหลวงแกว้) ซึง่ไม่มคีวามเป็นผูนํ้า  ไมเ่ขา้ใจหน้าที่
ประธานกรรมการ  มหีน้าทีเ่พยีงเขา้ประชุม  และในบางครัง้กไ็มนํ่าเรือ่งมาประกาศใหล้กูกลุ่ม
ทราบ แต่กลบัหาผลประโยชน์ใส่ตน ในการทําสหกรณ์ซือ้วตัถุดบิ สามารถทําได ้ โดยใชต้กึของ
ฟารม์กระดาษสาเป็นโกดงัในการจดัเกบ็ได้ 
***หมายเหตุ   มรีา้นชื่อ สมบรูณ์กระดาษสาเหมอืนกนั แต่เจา้ของกจิการไมเ่หมอืนกนั  รา้น
สมบรูณ์ทีอ่ยูใ่นซอย2 บอกว่าสมบูรณ์เป็นชื่อภรรยา ส่วนอกีรา้นหน่ึงบอกว่า เจา้ของชื่อ 
พมิพรรณ 
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  1.2)  บา้นอนุรกัษ์กระดาษสา 
  ดาํเนินกจิการโดย พ่อหลวงเจรญิ  และแมห่ลวงฟองคาํ   แมห่ลวงฟองคาํเป็น
ผูใ้หส้มัภาษณ์ว่า  เดมิบรรพบุรษุประกอบกจิการกระดาษสามาตัง้แต่ปูย่่าตาทวด   เมือ่ครัง้ยงั
เดก็แมจ่ะทุบสา และทํากระดาษสา โดยมตีนตดิหลงัไปไหนมาไหนตลอดเวลา ทาํใหซ้มึซบั
วธิกีารทาํกระดาษสาจากแม่  เมือ่ครัง้สงครามโลกครัง้ที ่ 2  ตากบัยาย ตอ้งหนีสงครามขึน้ไปที่
เชยีงตุง  จนเมือ่ตนอายไุด ้ 7 ขวบ  แมก่เ็ดนิเทา้ลงมาและมาอยูท่ีบ่า้นตน้เปา  ซึง่ตนยากจน
มาก ตอ้งออกไปขอขา้วกบัชาวบา้นตน้เปา ชาวบา้นบางคนกไ็ล่ออกมา  ตนตอ้งสอนใหช้าวบา้น
ทาํกระดาษสา เพื่อแลกขา้ว แต่เมือ่บา้นใดทําเป็นแลว้กไ็ล่ตนออกมา ซึง่ในบา้นต้นเปา ตนเป็น
ผูส้อนทาํกระดาษสากว่า 40 หลงัคาเรอืน  ถงึปจัจบุนั ทํากระดาษสามาได ้40 ปี เริม่ทาํตัง้แต่ ปี 
พ.ศ. 2514  จนปี พ.ศ. 2530 จงึเริม่ทาํการส่งออก  ตลาดทีส่าํคญัในประเทศไทยไดแ้ก่ 
เชยีงใหม ่ ตลาดนดัจตุจกัร ภเูกต็  ตลาดต่างประเทศทีส่าํคญั ไดแ้ก่ ญีปุ่น่  แคนาดา  องักฤษ  
อเมรกิา   และเดมิตนยอ้มสกีระดาษสาดว้ยวตัถุดบิธรรมชาต ิ เช่น สมีว่ง จากดอกอญัชนั  สดีาํ 
จากมะเกลอื   สเีหลอืงจากใบขนุน  สน้ํีาตาลจากเศษเคีย้วหมาก เป็นตน้  แต่เมือ่ส่งออก ลกูคา้
ต่างชาตติอ้งการสทีีส่มํ่าเสมอ และตรงตามรปูแบบทีต่อ้งการจงึสอนใหต้นใชส้เีคม ี ตนจงึเปลีย่น
มาใชส้เีคม ีทาํอยู่เกอืบ 10 ปี จงึนึกถงึลกูจา้ง บางคนไมย่อมใส่ผา้ปิดจมกู  บางคนไมย่อมใส่ถุง
มอื   อาจจะทาํใหเ้คมเีขา้สู่รา่งกายเมือ่ใชม้อืจบัตอ้งอาหาร หรอืสดูดมเขา้ไป  จงึเสนอกบัลกูคา้
ชาวต่างชาตวิ่า ไมส่ามารถทาํไดต้ามตอ้งการ และชาวต่างชาตยินิยอม จงึหนักลบัมาใชส้ี
ธรรมชาตเิหมอืนเดมิ  
  ปจัจบุนั ซือ้วตัถุดบิจาก ลาํปาง  พะเยา และแมฮ่่องสอน  โดยจะทาํการจดัซือ้ปี
ละ 1 ครัง้ จาํนวน 3 ลา้นบาท เขา้มาเกบ็ไวใ้นโกดงั  และหากผูใ้ด ขาดแคลนวตัถุดบิกส็ามารถ
มาซือ้วตัถุดบิจากโกดงัตนไดใ้นราคาเท่ากบัวตัถุดบิปกต ิ  มกีารส่งออกสนิคา้เดอืนละ ประมาณ 
2 ตูค้อนเทนเนอร ์ และกระดาษสาสามารถทํารายไดใ้หก้บัตนจาํนวนถงึหลายรอ้ยลา้นบาท   
  ดา้นการบําบดัน้ําเสยี  ปจัจบุนัทีโ่รงงานของตนไมไ่ดม้กีารตม้สาแลว้  แต่จะ
กระจายใหช้าวบา้นต้ม  บา้นละนิดหน่อย  และสอนใหผ้สมส ี  ทางระบายน้ําเสยีทีโ่รงงาน จะมี
ทราย และตน้หญา้กรอง  ทางระบายน้ํามรีะยะทางยางกว่าจะไปถงึบ่อพกัน้ําเสยี เพื่อใหเ้คมจีาง
ลง  ทาํใหใ้นบ่อพกัน้ําเสยี มปีลาอาศยัอยู ่ ไมเ่ป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติ 
  ดา้นความรว่มมอืของชาวบา้นในชุมชน 
  สามารถแกไ้ขได ้  โดยการใหเ้ฉพาะผูท้ีส่รา้งปญัหามาพดูคุยตกลงกนั แบบตวั
ต่อตวั  โดยนํามาทลีะคู่  หรอืจาํนวนน้อยๆ ไมต่อ้งนํามาเป็นกลุ่ม และบุคคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกไ็ม่
ตอ้งพามา กจ็ะสามารถสรุปไดง้า่ยขึน้  และการทาํบ่อบาํบดัรวมไม่น่าจะไดผ้ล  ควรจะใหท้าํ
บา้นไหนบา้นนัน้ รบัผดิชอบบา้นตนเอง  หรอืใครทีม่งีานมากๆ ใหก้ระจายงานไปใหผู้อ้ื่น ดว้ย  
เช่นตน ทีพ่ยายามกระจายงานใหก้บัคนในหมูบ่า้น ตอ้งการใหช้าวบา้นทุกคนไดร้บัประโยชน์
รว่มกนั  และมงีานทาํมรีายได ้ ตนนัน้มมีากแลว้ ตอ้งการจะแบ่งใหผู้อ้ื่นดว้ย 
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1.3)รา้นประกายรุง่เรอืง 
ดาํเนินกจิการโดย คุณประกาย มนัยวง เริม่ทาํกจิการกระดาษสามา 4 ปีแลว้  

 อดตีเคยรบัจา้งอยู่ทีร่า้นบา้นอนุรกัษ์กระดาษสา ปจัจุบนัไดม้าดําเนินการเปิดรา้นเอง โดยรบั
กระดาษสาทีท่ําสาํเรจ็มาเป็นแผ่นจากคนในหมูบ่า้นตน้เปาทัง้หมด และจะผลติเป็นผลติภณัฑ์
ตามทีม่มีาจากขา้งนอก โดยจา้งคนในหมู่บา้นมาทําผลติภณัฑ์ ลกูคา้ส่วนมากจะเขา้มาสัง่เอง
ไมไ่ดอ้อกไปหาลกูคา้ขา้งนอก มรีายไดโ้ดยไมห่กัค่าใชจ้า่ยประมาณเดอืนละ 10,000 บาท จาก
การสมัภาษณ์ทราบว่าเมือ่เริม่ดาํเนินการเมือ่ 4 ปีทีแ่ลว้มรีายไดด้แีละคดิว่าจะดขีึน้เรือ่ยๆ แต่มา
ช่วงปีทีผ่่านมานัน้ยอดขายตกลงมากเนื่องจากมกีารกดราคาจากพ่อคา้คนกลางและตน้ทุนก็
สงูขึน้ดว้ย 

ดา้นการบําบดัน้ําเสยีนัน้กล่าวว่าการใชโ้ซดาไฟกท็ําใหเ้กดิปญัหาเหมอืนกนั มี
กลิน่เหมน็ตามท่อระบายน้ํา และมคีวามคดิเกีย่วกบัการสรา้งโรงบําบดัน้ําเสยีส่วนกลางนัน้คดิว่า
ไมค่วรทําเป็นจดุเดยีว  

ขอ้มลูทัว่ไป มบีุตร 1 คน เรยีนอยู่ระดบัอุดมศกึษาปีที ่1 มกีารกู้ยมืเงนิกองทุน
หมูบ่า้นเพื่อมาลงทุน  

 
1.4) รา้นตน้เปากระดาษสา  
ดาํเนินกจิการโดยคุณยายสา หลา้ปินตา เป็นญาตกิบัแมห่ลวงฟองคาํแต่ว่า 

ไม่ไดท้ําธุรกจิร่วมกนั ดําเนินกจิการโดยซื้อปอสาที่ต้มแลว้มาจากแหล่งอื่น คอื จ .แพร่และน่าน 
หลงัจากนัน้ก็นํามาป ัน่และทําเป็นกระดาษเองโดยจา้งคนงานในหมู่บา้นมาทําโดยใหค้่าแรงวนั
ละ 150 บาท ส่วนมากกระดาษที่ทําจะเป็นประเภทกระดาษสาสขีาวธรรมดา แต่ถ้าต้องการ
กระดาษทีเ่ป็นสต่ีางๆกจ็ะสัง่มาจากจงัหวดัแพร่ แต่กม็กีารทําเองบา้งเลก็น้อย น้ําทีใ่ชเ้หลอืแลว้
กจ็ะทิง้ลงท่อระบายน้ํา แต่กล่าวว่าไมเ่ป็นมลพษิเนื่องจากมจีาํนวนไมม่าก  

การจดัจาํหน่าย มทีัง้ขายเป็นกระดาษแผ่นๆธรรมดาและส่งเป็นผลติภณัฑ ์ส่วน 
มาที่ขายได้จะเป็นผลิตภัณฑ์มากกว่า เนื่องจากว่ามีการส่งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
นอกจากนัน้ยงัมรีา้นจดัจาํหน่ายเป็นของตนเองทีส่วนจตุจกัร ซอย 15 โครงการ 8  

มกีารกูเ้งนิกองทุนหมู่บา้น กูก้รมส่งเสรมิการลงทุน และกูธ้กส.อกีดว้ย 
 

1.5)รา้นเรอืนไทย 
ดาํเนินการโดยคุณธรีชาต ิวงศว์ฒันาดารา เป็นรา้นทีข่ายกระดาษเป็นแผ่น 

สาํเรจ็และผลติภณัฑอ์ย่างเดยีว  โดยมกีารซือ้กระดาษสาํเรจ็มาจากในหมูบ่า้นและทีจ่งัหวดัอื่นๆ 
คอื จ.น่าน จะรบัทาํเป็นกระดาษทีม่ลีวดลายต่างๆ และทาํผลติภณัฑต์ามทีม่อีอเดอร ์ ขายได้
ประมาณเดอืนละ 200 แผ่น (คดิว่าการประมาณการขายน้ีอาจเป็นเฉพาะทีข่ายไดจ้ากรายยอ่ย
หน้ารา้น โดยไมร่วมออเดอร ์ เนื่องจากว่าดูจากสภาพบา้นและยงัมกีารจา้งลกูจา้ง ขบัรถ BMW 
จากสภาพการดงักล่าวจงึพอสรปุไดว้่ายงัไมใ่ช่รายไดท้ีแ่ทจ้รงิ) 
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1.6) รา้นบานชื่น  
ดาํเนินกจิการโดยคุณบานชื่น ประดบัรตัน์ รบัทําเป็นผลติภณัฑอ์ยา่งเดยีว 

เท่านัน้ ตามทีม่อีอเดอรโ์ดยซือ้กระดาษสาํเรจ็รปูมาจากคนทีข่ายในตน้เปาทัง้หมด รายได้
หลงัจากหกัค่าใชจ้่ายแลว้จะเหลอือยูร่ะหว่าง 2000 – 8000 บาท แลว้แต่ยอดขายของแต่ละ
เดอืน เมือ่ถามถงึสิง่แวดลอ้ม กล่าวว่า ทีท่ี่ตนอาศยัอยู่นัน้ไมไ่ดก้ลิน่เหมน็ของน้ําจากท่อระบาย
น้ํา เนื่องจากแถวบา้นทีต่นอยูไ่มไ่ดม้กีารตม้สามากนกั  

 
1.7)รา้นสมบูรณ์กระดาษสา  
ดาํเนินกจิการโดยคุณพมิพรรณ โลชยั เปิดรา้นมาเป็นเวลา 3  ปีแลว้ โดยผลติ 

เป็นผลติภณัฑต์ามออเดอรจ์ะทํารายไดไ้ดดกีว่ากระดาษสาํเรจ็รปู แต่กข็ายกระดาษสาํเรจ็รปู
ดว้ย โดยรบักระดาษสาสําเรจ็รปูมาจากคนในหมูบ่า้นตน้เปาเองและรบัมาจากจงัหวดัน่านดว้ย 
แต่ว่าจะรบัมาจากน่านมากกว่า เนื่องจากว่ามรีาคาถูกกว่า ผลติภณัฑจ์ะทาํเองทัง้หมดใน
ครอบครวัไมไ่ดม้กีารจา้งลกูจา้ง ลกูคา้ทีม่จีะเป็นลกูคา้ทีข่ายส่งมาก ขายหน้าร้านไดเ้ลก็น้อย
เท่านัน้ ยอดขายกระดาษประมาณ 4000 – 5000 แผ่นต่อเดอืน โดยขายราคาแผ่นละ 5 บาท 
รายไดน้ี้ยงัไม่รวมยอดขายทีเ่ป็นออเดอร ์ 

 
  1.8) รา้นโฟลค์กระดาษสา 

ดาํเนินกจิการโดยคุณพศิมยั นามวงศ ์  ทาํกจิการกระดาษสามาเป็นเวลา 
ประมาณ 30 ปีแลว้ ตัง้แต่รุน่คุณแม ่  โดยรบัปอสาตม้มาจากทัง้ 2 ที ่ คอืในหมูบ่า้นตน้เปาและ
จงัหวดัอื่นดว้ย ราคาปอสาทีต่ม้แลว้ประมาณ กโิลกรมัละ 20 บาท  การทาํกระดาษเองนัน้มทีัง้ที่
ทาํเป็นกระดาษขาวและทาํกระดาษส ี กล่าวว่า  การมาทาํสทีีน่ี่ถงึแมว้่าจะทิง้น้ําลงในท่อระบาย
น้ําแต่ว่าการทํากระดาษสใีชน้ํ้าไมเ่ยอะเลยไมม่กีลิน่เหมน็  นอกจากนัน้บางส่วนยงัจา้งคนใน
หมูบ่า้นมาทาํกระดาษแบบบาตกิ   

รายไดม้าจากการขายกระดาษแผ่นและขายผลติภณัฑ ์ แต่ส่วนมากขาย 
ผลติภณัฑด์กีว่าเพราะสามารถส่งไดท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศ  แต่ว่าในต่างประเทศกม็ี
จาํนวนไม่มากนกั รายไดท้ีย่งัไม่หกัค่าใชจ้า่ยประมาณ 30000 บาท (แต่ว่าไม่น่าเชื่อถอื 
เพราะว่าดจูากสนิคา้คงคลงัทีเ่หลอืในบา้น คอืว่ามกีารกกัตุนไวม้ากและกย็งัดาํเนินการผลติ
เรือ่ยๆ ถา้รายได ้30000 บาทจรงิๆกค็งยงัไมพ่อทีจ่ะจา่ยค่าคนงานและค่าวตัถุดบิ คงจะขาดทุน
และเลกิกจิการไปตัง้นานแลว้)  
 

1.9)รา้นสุดารตัน์  กระดาษสา 
การดําเนินกจิการเป็นของ คุณลุงยทุธณา  อภโิชตกิร กบั คุณป้าสุดารตัน์  อภ ิ

โชตกิร  ซึง่มศีกัดิเ์ป็นพีส่าวของป๋าทอง  คุณลุงคุณป้ามลีกูทัง้หมด 3 คน  โดยคุณป้าทาํ
กระดาษสามานานแลว้สบืทอดกนัมาตัง้แต่สมยัปู่ยา่ตาทวด  โดยคุณป้าเป็นรายแรก ๆ ทีเ่ขา้มา
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ทาํกนั  เป็นทัง้ผูผ้ลติและจดัจาํหน่ายเอง  ซึง่วตัถุดบิในการผลติมาจาก แพร ่ น่าน  พะเยา และ
เชยีงราย  (ราคาปอดบิอยู่ที ่ กโิบกรมัละ 18-20 บาท)  การผลติม ี 2 หมอ้ คอื หมอ้ตม้ปอกบั
หมอ้ฟอก  มกีารตม้ปอ 2-3 หมอ้ต่อวนั  รปูแบบการผลติผลติภณัฑม์กีารทําหลายรปูแบบหลาย
ขนาดแลว้แต่ order ทีล่กูคา้สัง่มาและทางรา้นคดิขึน้เองดว้ย  การจดัจาํหน่ายส่วนใหญ่เป็นการ
ส่งออกไปทางอเมรกิาใต ้  แอฟรกิาใต ้  ออสเตรเลยีและญีปุ่น่  การส่งไปทางเรอืและเครือ่งบนิ  
ในเรือ่งของเสยีในการผลติปอสาทางรา้นมกีารบาํบดัน้ําเสยีก่อนทีจ่ะทิง้ลงสู่รางน้ําหมูบ่า้น  โดย
ม ี2 ถงั มกีารใส่จลุนิทรยี ์(EM) ลงในน้ําดว้ย 

ความคดิเหน็ในเรือ่งของน้ําเสยี 
มคีวามรูส้กึเบื่อหน่ายทีม่กีารมาสมัภาษณ์อยู่บ่อยครัง้จากหลายสถาบนัแต่ไม่มี 

อะไรคบืหน้า  แต่ละคนทีม่าสมัภาษณ์กนํ็าไปเป็นผลงานส่วนตวัไมห่นัมาดแูลแกไ้ขอยา่งจรงิจงั  
ความรูส้กึนี้ไดส้ะทอ้นความคดิของคุณป้าเองและชาวบา้นในหมูบ่า้นน้ีดว้ย  ซึง่จะไมค่่อยให้
ความรว่มมอืในการสมัภาษณ์เกบ็ขอ้มลูเท่าไรนกั  ส่วนในเรือ่งการโรงบาํบดัน้ําเสยีนัน้คุณป้า
ทราบแต่ไมท่ราบรายละเอยีดว่าเป็นอย่างไรมคีวามคบืหน้ามากน้อยแค่ไหนแลว้ 

ความคดิเหน็ในเรือ่งสงัคม 
ชาวบา้นกต่็างคนต่างอยูใ่นเรือ่งการทาํมาหากนิ  เนื่องจากมคีวามคดิกนัว่าไม่ม ี

คนอื่น ๆ กส็ามารถอยูก่นัได ้ ส่วนของการทาํบุญนัน้กม็กีารรว่มมอืกนัด ี มกีารสบืทอดประเพณี
ดัง้เดมิอยูไ่มไ่ดห้ายไป 

ความคดิเหน็ในเรือ่งธุรกจิกระดาษสา 
มกีารตดัราคากนัเองทําใหก้ําไรทีค่วรจะเป็นกล็ดน้อยลงอยา่งมากต่อเนื่องกนั 

มาจนถงึปจัจบุนั  คุณป้าตอ้งการใหม้กีารจดัการใหม้รีาคาสนิคา้และคุณภาพสนิคา้เท่ากนัทุก
ราย  ไมว่่าจะไปซือ้ผลติภณัฑข์องหมูบ่า้นทีไ่หนกใ็หม้รีาคาเท่ากนัไมใ่ช่มบีางรายลดราคาลง
เนื่องจากปรบัคุณภาพของสนิคา้ใหต้ํ่าลง  ซึง่จะนํามาถงึชื่อเสยีงของผลติภณัฑ์ของหมูบ่า้นตน้
เปาได ้

ความคดิเหน็ในเรือ่งการรวมกลุ่มสหกรณ์ 
การตัง้กลุ่มนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บักลุ่มแต่กลบักลายเป็นว่าตัง้

กลุ่มเพื่อกูเ้งนิจาก ธกส. มาใชจ้า่ยกนั  พอไดเ้งนิกแ็บ่งเงนิกนัไป  พอถงึเวลาชาํระคนืกไ็ปหยบิ
ยมืเงนิจากทีอ่ื่นมาใช ้ ทาํใหเ้ป็นก่อหนี้ขึน้เป็นเงาตามตวั  ซึง่เป็นการใชเ้งนิผดิวตัถุประสงค์ 
 

2.) กลุ่มผูผ้ลติ 
2.1)คุณนันทพร ทวิาวรรณ   
รบัทํากระดาษส่งอย่างเดยีว โดยส่วนมากจะส่งรา้นขา้งนอก หรอืส่งใหก้บั

จงัหวดัอื่นกม็ ี เพราะว่าราคาส่งขา้งนอกสงูกว่า ตน้ทุนแผนละ 0.80 บาท ขา้งนอกขายได ้1.20 
บาท ราคาทีน่ี่ขายได ้ 1 บาท โดยรบัปอสาตม้แลว้มาจากบา้นพ่อหลวงแกว้ แลว้นํามาผลติเป็น
กระดาษสารทัง้แบบขาวและแบบสซีึง่ถ้าทาํแบบสจีะทําครัง้ละเยอะๆแลว้ทิง้น้ําทเีดยีวจะไมค่่อย
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มปีญัหา ส่วนการทํากระดาษสาปกตทิีท่าํทุกวนัจะไม่ทิง้น้ําเลย อาศยัว่าน้ําจะกระเดน็ออกจาก
กระบวนการผลติเองทลีะเลก็ละน้อย และจะค่อยเปิดน้ําใหมใ่ส่เรือ่ยๆคดิว่าไม่น่าทําใหเ้กดิ
ปญัหาสิง่แวดลอ้ม ทาํไดว้นัละ 500-600 แผ่น รายไดหกัตน้ทุนเดอืนละ 10,000 บาท มบีตัร 30 
บาทรกัษาทุกโรค มกีารกูเ้งนิมาดาํเนินกจิการ 8000 บาท และมปีญัหาโดนกดราคาจากพ่อคา้
คนกลาง และเริม่ทาํกระดาษสามาก่อนแมฟ่องคาํ 
 

2.2) คุณสุรนิทร ์ สมเขือ่ง  
ซือ้ปอสาตม้มาจากจงัหวดัลําพนู กก.ละ 16 บาท ผลติกระดาษสาแบบขาว

อยา่งเดยีวส่งภายในตน้เปา รา้นไหนกไ็ดส้่งทุกรา้น ใชน้ํ้าประปาในการผลติไมท่ิง้น้ํา อาศยัว่าน้ํา
จะกระเดน็ออกจากกระบวนการผลติเองทลีะเลก็ละน้อย และจะค่อยเปิดน้ําใหมใ่ส่เรือ่ยๆซึง่ไม่
ทาํใหน้ํ้าเสยี อยากใหท้ําโรงบําบดัน้ําเสยีส่วนกลาง และคดิว่าน้ําเสยีภายในหมูบ่า้นมาจาก
หลายๆกจิกรรมทีท่าํรว่มกนัของคนในหมู่บา้นตน้เปาไม่ใชก้ารทาํกระดาษสาอยา่งเดยีว แต่จะมี
น้ําเสยีจากโรงฆ่าสตัว ์ จากการใชอุ้ปโภคบรโิภคดว้ยเป็นตน้ ซึง่ปญัหาหลกักค็อืการระบายน้ํา
ภายในหมูบ่า้นไม่ดถีา้จะแก้ไขกจ็ะตอ้งทําการแกไ้ขการระบายน้ําทัง้หมดภายในหมู่บา้นไมใ่ช่แค่
การจดัการนําเสยีจากการทํากระดาษสาเพยีงอยา่งเดยีว รางน้ําของหมูบ่า้นตอนนี้มกีารเทพืน้
คอนกรตีทาํใหน้ํ้าขงัและไม่ซมึลงดนิจงึทาํใหเ้หมน็ 
  

2.3) คุณประนอม สมเครือ่ง  
ซือ้ปอสาตม้มาจากลําพนู เมือ่ก่อนเคยตม้เองตอนน้ีเลกิตม้แลว้ ตอนน้ีรบัปอสา

ตม้มาป ัน่ ทาํเป็นแผ่นแลว้ใสดอกไมเ้ขา้ไป ผลติส่งใหก้บับรษิทั U-M Thai ในราคาแผ่นละ 6 
บาท ผลติในจาํนวนประมาณ 10000-20000 แผ่นต่อเดอืน ทาํมา5-6ปีแลว้ และจา้งค่าแรง
คนงานเป็นรายแผ่นแผ่นละ 1.8 บาท  
  

2.4) คุณธรรม วงสาย  
มารบัจา้งทาํกระดาษสา ไดร้บัค่าแรงแผ่นละ 0.80 บาท โดยเป็นการตกั

กระดาษสาทีต่ม้แลว้ ทาํงานทุกวนัจะหยดุกต่็อเมือ่โรงงานหยดุ 
 

2.5)คุณสบืศกัดิ ์ไชยนนัต ์  
คุณสืบศักดิท์ําการผลิตกระดาษสาเพียงอย่างเดียวโดยไม่ทําการแปรรูป

กระดาษสาทีไ่ดเ้ป็นผลติภณัฑอ์ื่นๆมกีําลงัการผลติประมาณวนัละ 3000 แผ่น (แต่ในช่วงทีม่กีาร
สัง่ซือ้มากกจ็ะทําการผลติเพิม่ได้) โดยจะทํามกีารผลติกระดาษสาจากขัน้ตอนแรกคอืต้มปอสา
โดยไม่ได้ไปซื้อปอสาต้มจากที่อื่น ซึ่งกระดาษสาที่คุณสืบศักดิผ์ลิตนัน้จะมีทุกสีทัง้สีจาก
ธรรมชาติและสีวิทยาศาสตร์ตามความต้องการ โดยที่โรงงานของคุณสืบศักดิจ์ะมีคนงาน
ประมาณ 20-40 คน ได้ค่าแรงประมาณ 160-240 บาท โดยคนงานจะแบ่งออกเป็นคนงานที่
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ทาํงานในโรงงานคอืมหีน้าทีป่ ัน่ใยสา ผสมส ีจะมอียู่ 2-3 คน ทีเ่หลอืจะเป็นคนงานสําหรบัขึน้รปู
ซึง่คุณสบืศกัดิจ์ะทาํการส่งใยสาทีผ่สมสเีสรจ็แลว้ไปตามบา้นคนงานต่างๆ ( โดยจะส่งใหห้มู่บา้น
ที ่จ.ลําพูน) ใหท้ําการแตะหรอืชอ้นเป็นกระดาษสาตามขนาดทีต่้องการโดยจะไดค้่าแรงแผ่นละ 
1 บาท 

สาํหรบัตลาดขายกระดาษสาของคุณสบืศกัดิน์ัน้จะส่งไปขายใหบ้รษิทั เชยีงใหม่
อนิเตอร ์ ซึง่เป็นโรงงานแปรรปูกระดาษสาเพื่อส่งออกทัง้ทางยโุรปและญีปุ่่น โดยโรงงานนัน้
ตัง้อยูท่ี ่อ.สนักําแพง มคีุณสงัวรณ์ ลานยศเป็นเจา้ของ 

ในการผลติกระดาษสาของคุณสบืศกัดิน์ัน้จะใชน้ํ้าวนัละ 5.5 ลบ.ม. ในการผลติ
ซึง่เป็นน้ําบาดาลทัง้หมด มคี่าไฟเดอืนละ 1200 บาท และคนงานของคุณสบืศกัดิน์ัน้ไมจ่าํเป็น
จะตอ้งทาํการสมคัรเขา้กลุ่มใดๆกส็ามารถทํางานได ้มอีสิระในการยา้ยงานไปทําทีอ่ื่น และหากมี
การเจบ็ปว่ยคุณสบืศกัดิก์จ็ะช่วยส่งโรงพยาบาล 
  สาํหรบัแนวคดิในการแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มนัน้ คุณสบืศกัดิย์นิดแีกไ้ขปญัหา
สิง่แวดลอ้ม โดยเหน็ดว้ยกบัแนวคดิของพ่อหลวงวจิติรทีจ่ะทําการตัง้กลุ่มสหกรณ์ แต่คดิว่า
ในทางปฏบิตันิัน้ทาํไดย้ากเพราะจะตอ้งทําการยา้ยสถานทีผ่ลติ มกีารแบ่งผลประโยชน์ยงัไม่
ชดัเจนและไม่รูส้ถานที ่สาํหรบัแนวคดิของทางศูนยธ์รรมรฐันัน้กเ็หน็ดว้ยและพรอ้มทีจ่ะทาํ 

  
2.6) คุณธนกร(จาํลอง)   
คุณธนกรทาํการผลติกระดาษสาเพยีงอย่างเดยีว โดยไม่ทําการแปรรปูกระดาษ

สาที่ได้เป็นผลติภณัฑ์อื่นๆเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปีมกีําลงัการผลติประมาณเดอืนละ 
20000-30000 แผ่น (แต่ในช่วงที่มกีารสัง่ซื้อมากก็จะทําการผลติเพิม่ได้)โดยจะทํามกีารผลติ
กระดาษสาจากขัน้ตอนแรกคอืต้มปอสาโดยไม่ไดไ้ปซือ้ปอสาต้มจากทีอ่ื่นแต่เคยมคีวามคดิทีจ่ะ
ไปซือ้ปอตม้จากทีอ่ื่นแต่ไม่สามารถทําไดเ้นื่องจากราคาทีสู่ง สําหรบักระดาษสาทีคุ่ณธนกรผลติ
นัน้จะมทีุกสทีัง้สจีากธรรมชาตแิละสวีทิยาศาสตรต์ามความต้องการซึง่แบ่งผลติเป็นสธีรรมชาติ
ประมาณ 10000 แผ่นต่อเดอืน สวีทิยาศาสตร ์20000 แผ่นต่อเดอืน สําหรบัคนงานของโรงงาน
จะแบ่งออกเป็นคนงานทีท่ํางานในโรงงานคอืมหีน้าทีป่ ัน่ใยสา ผสมส ีจะมอียู่ 3-4 คน ทีเ่หลอืจะ
เป็นคนงานสําหรบัขึ้นรูปซึ่งคุณธนกรจะทําการส่งใยสาที่ผสมสีเสรจ็แล้วไปตามบ้านคนงาน
ต่างๆ ( โดยจะส่งใหห้มู่บา้นดนิเปา ต.ป่าดง อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม่) ใหท้ําการแตะหรอืชอ้น
เป็นกระดาษสาตามขนาดทีต่อ้งการโดยจะไดค้่าแรงแผ่นละ 1 บาท 

สาํหรบัตลาดขายกระดาษสาของคุณธนกรนัน้จะส่งไปขายรา้นของแมฟ่องคาํ 
ซึง่เป็นโรงงานแปรรปูกระดาษสาเพื่อขายหน้ารา้นและส่งออกต่างประเทศ โดยโรงงานนัน้ก็
ตัง้อยูท่ีห่มูบ่า้นต้นเปา 

ในการผลติกระดาษสาของคุณธนกรนัน้จะใชน้ํ้าวนัละ 6 ลบ.ม. ในการผลติซึง่
เป็นน้ําบาดาลทัง้หมด  
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สาํหรบัแนวคดิในการแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มนัน้ คุณธนกรยนิดแีกไ้ขปญัหา
สิง่แวดลอ้ม ซึง่ในขณะนี้ไดม้กีารเตรยีมตดิตัง้เครือ่งตอีากาศทีบ่่อพกัน้ําเสยีเพื่อลดกลิน่ โดย
ในขณะนี้อยูใ่นการศกึษาซึง่มบีรษิทัเอกชนเป็นผูค้ดิ 

 
2.7)คุณสรอ้ย แสงถา   
คุณสรอ้ยทาํการผลติกระดาษสาเพยีงอยา่งเดยีวโดยไม่ทาํการแปรรปูกระดาษ

สาทีไ่ดเ้ป็นผลติภณัฑอ์ื่นๆมกีําลงัการผลติประมาณวนัละ 200-500 แผ่น (แต่ในช่วงทีม่กีาร
สัง่ซือ้มากกจ็ะทาํการผลติเพิม่ได้) โดยจะทํามกีารผลติกระดาษสาทัง้จากขัน้ตอนแรกคอืตม้ปอ
สาและไปซือ้ปอสาตม้จากโรงงานอื่นในตน้เปาในราคากโิลกรมัละ 40 บาทแลว้ทําการผสมสเีอง 
ซึง่กระดาษสาทีคุ่ณสรอ้ยผลตินัน้จะมทีุกสทีัง้สจีากธรรมชาตแิละสวีทิยาศาสตรต์ามความ
ตอ้งการ โดยคุณสรอ้ยนัน้ไดป้ระกอบอาชพีทํากระดาษสามาแลว้ 3-4 ปีโดยตอนแรกเขา้ไป
ทาํงานรบัจา้งทีร่า้นของคุณอนิถา และไดเ้ปิดโรงงานของตวัเองเมือ่ประมาณ 2 ปีก่อนโดยให้
เพื่อนออกทุนให ้และแบ่งผลกําไรเป็นอตัราส่วน 70/30 ซึง่ขณะนี้ไดค้นืทุนใหเ้พื่อนหมดแลว้ 

สาํหรบัตลาดขายกระดาษสาของคุณสรอ้ยนัน้จะขายใหก้บัรา้นทีต่น้เปาไมไ่ป
ขายใหท้ีอ่ื่น โดยไมม่คีวามคดิทีจ่ะแปรรปูกระดาษสาเป็นผลติภณัฑอ์ื่นเนื่องจากต้นทุนทีใ่ชม้คี่า
สงู  
  สาํหรบัแนวคดิในการแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มนัน้ คุณสรอ้ยยนิดแีกไ้ขปญัหา
สิง่แวดลอ้มเพราะกลวัน้ําเสยีและน้ําเน่า  
 

2.8)คุณสุพธั   
คุณสุพธัทาํการผลติกระดาษสาเพยีงอยา่งเดยีวโดยไม่ทาํการแปรรปูกระดาษ

สาทีไ่ดเ้ป็นผลติภณัฑอ์ื่นๆมกีําลงัการผลติประมาณวนัละ 500-600 แผ่น (แต่ในช่วงทีม่กีาร
สัง่ซือ้มากกจ็ะทาํการผลติเพิม่ได้) โดยจะทํามกีารผลติกระดาษสาจากขัน้ตอนแรกคอืตม้ปอสา
(โดยซือ้ตน้ปอสาแหง้จากพ่อหลวงวจิติรประมาณวนัละ 25 กโิลกรมั) แลว้ทาํการผสมสเีอง ซึง่
กระดาษสาทีคุ่ณสุพธัผลตินัน้จะมทีุกสทีัง้สจีากธรรมชาตแิละสวีทิยาศาสตรต์ามความตอ้งการ
(แต่จะทําสธีรรมชาตมิากกว่า) โดยคุณสุพธันัน้ไดป้ระกอบอาชพีทาํกระดาษสามาแลว้ 10 กว่าปี
โดยตอนแรกเขา้ไปทํางานรบัจา้งและเรยีนรูท้ีร่า้นเชยีงทอง ปจัจบุนัทีโ่รงงานของคุณสุพธัมี
คนงาน 5 คน และน้ําเสยีทีเ่หลอืจากการผลตินัน้จะปล่อยทิง้ลงในทีน่าของญาตขิา้งหลงัลงงาน 
แต่ในปจัจบุนัไม่มปีญัหากลิน่เน่ืองจากทีน่ามเีน้ือทีม่าก 

สาํหรบัตลาดขายกระดาษสาของคุณสุพธันัน้จะขายใหก้บัรา้นทีต่น้เปาไมไ่ป
ขายใหท้ีอ่ื่น โดยจะส่งขายใหร้า้นประกายรุง่เรอืง,บวัจนัทรก์ระดาษสา,ละเอยีดกระดาษสาและ 
รา้นตน้สา 
  สาํหรบัแนวคดิในการแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มนัน้ คุณสุพธัยนิดแีกไ้ขปญัหา
สิง่แวดลอ้มและอยากทําแต่ตดิปญัหาทีต่อ้งมกีารวจิยั โดยเหน็ดว้ยกบัแนวคดิของพ่อหลวงวจิติร
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ทีจ่ะทาํการตัง้กลุ่ม และเหน็ดว้ยกบัแนวคดิของเทศบาล สาํหรบัในการป้องกนัอนัตรายจากการ
ยอ้มสนีัน้คุณสุพธัจะใหค้นงานตอ้งใส่ผา้ปิดปากและจมกูขณะยอ้มสทีาํงานทุกครัง้ 

 

3.2 ผลการศึกษาของการศึกษาข้อมลู ณ บ้านศรีบุญเรือง อ.นาน้อย จ.น่าน 

 3.2.1 ข้อมลูการประกอบอาชีพผลิตกระดาษสา บ้านศรีบญุเรือง 

การประกอบอาชพีกระดาษสา ของบ้านศรบีุญเรอืง เป็นการทําในลกัษณะของอาชพี
เสรมิจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเน้นหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง เช่น การนําน้ําจาก
การเลี้ยงปลา มาใช้ผลติกระดาษสา ในปจัจุบนั บ้านศรบุีญเรอืง มผีู้ประกอบธุรกจิกระดาษสา
รายใหญ่ จาํนวน 3 ราย การจําหน่ายกระดาษสาจะแบ่งเป็นเกรด ตัง้แต่เกรด 0,1, 2,3,4,5,6,7 
(0=ขนาดใหญ่สุด) โดยราคาจะเริม่ตัง้แต่ประมาณ 3 บาทขึน้ไป  

 ทีม่าของการประกอบอาชพีทาํกระดาษสา เกดิเนื่องจาก การพาชาวบา้นไปศกึษาดูการ
ทาํกระดาษสาทีจ่งัหวดัลาํปาง แลว้มาหดัทําและสอนกนัเองภายในชุมชน 

 การผลติกระดาษสา จะผลติในโรงงานทีท่าํเป็นระบบรวม มกีารจดัการระบบน้ําเสยี โดย
การขดุบ่อกวา้ง และลกึประมาณ 6 เมตร เป็นระบบบ่อผึง่  

 ปอสาที่นํามาผลติกระดาษสา ส่วนหนึ่งมแีหล่งอยู่บา้นศรบีุญเรอืง และอกีส่วนหนึ่งรบั
ซือ้จากอุตรดติถ์ ในด้านของราคาพบว่า ปอสา 1 กโิลกรมัราคาประมาณ 53 บาท ซึ่งจะมรีาคา
แพงในช่วงฤดแูลง้ 

 กระบวนการผลติ  คอื 

นําเปลอืกปอสาทีต่ากแหง้ นํามาแช่น้ํา จากนัน้นําไปต้ม  โดยใส่โซดาไฟในสดัส่วนปอ
สา 10 ส่วนต่อ โซดาไฟ 1 ส่วน ( โดยไม่มคีวามรูใ้นเรื่องการนําขึเ้ถ้ามาใช้แทน แต่อย่างไรก็
ตามมแีนวคดิทีจ่ะนําโซดาไฟทีเ่หลอืมาทดลองใชซ้ํ้า) โดยเมื่อต้มแลว้ ปอสาจะเป็นสน้ํีาตาล จะ
เขา้สู่กระบวนการฟอกใหเ้ป็นสขีาว โดยใช้ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด์  จากนัน้จะนําปอสามาป ัน่ 
(และมกีารใส่กาว/เยื่อสนให้สามคีวามเหนียว)   เพื่อทําให้ยุ่ย พรอ้มสําหรบัทําเป็นกระดาษสา    
ขัน้ตอนสุดทา้ยคอืการใชต้ะแกรงรอ่นขึน้มาเป็นแผ่น นําไปตากแหง้ จะไดก้ระดาษสา   

  กระดาษสาทีผ่ลติ จะเป็นกระดาษสขีาว ไม่มกีารใส่ส ี ซึง่จะผลติเพื่อนําส่งไปขายที่
จงัหวดัเชยีงใหม่ 

3.2.2 ข้อมลูแผนชุมชน 

  แนวคดิของการจดัทําแผนชุมชนเริม่ต้นขึน้จาก ปญัหาทางดา้นเศรษฐกจิของชุมชน ซึง่
ทาํใหผู้นํ้าชุมชน เหน็ปญัหาและตอ้งการใหช้าวบา้นเกดิจติสาํนึก โดยนําขอ้มลูประสบการณ์การ
ดาํรงชพีของรุ่นพ่อแม ่ทีอ่ยู่อยา่งพอมพีอกนิมาเป็นแนวทางการปฏบิตั ิทัง้นี้กํานันเกษตร ทรพัย์
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บุญเรอืง ซึง่เป็นกํานันคนปจัจบุนั ไดร้เิริม่แนวคดินี้โดยการนํามาปฏบิตัจิากครอบครวัของ
ตนเองก่อน เพื่อนําเอาประสบการณ์ทีไ่ดม้าใชแ้ละขยายผลต่อไปสู่ชุมชน  

 ซึง่ผลการทาํงานในระยะแรกประสบปญัหา คอื หน่วยงานภาครฐัไมเ่หน็ดว้ย เพราะเป็น
แนวคดินอกกรอบทีเ่คยม ี ทาํใหถู้กมองภาพว่าเป็นกลุ่มคอมมวินิสต ์ ซึง่กไ็ดพ้ยายามใหเ้หน็ถงึ
ความตัง้ใจจรงิ โดยต่อมากไ็ดร้บัการยอมรบัจากภาครฐั ทัง้นี้กํานนัเกษตรไดช้ีแ้จงว่า สิง่ทีย่าก
ในการทาํงาน คอื   การพฒันาผูนํ้าทีส่ามารถทํางานได ้ และจะตอ้งทําอยา่งไรใหต้ําบลมคีวาม
แคบในทางจดัการ โดยมแีนวคดิเรือ่งการกระจายอํานาจ ซึง่นําชาวบา้นมาแบ่งกนัใหม้คีวาม
รบัผดิชอบ แบบคดิเอง ทําเอง มกีารแบ่งโซน เป็นคุม้ หรอืกลุ่ม ทีเ่ขา้มาจดัทําแนวทาง กตกิา 
ขอ้ตกลงต่างๆของตําบล ทีม่ที ัง้ขอ้บงัคบั และบทลงโทษ เพื่อใหส้ามารถปกครองตนเองได้ 

 โดยแนวทางการพฒันาผูนํ้านัน้เป็นการพยายามใหโ้อกาสแก่ชาวบา้นในชุมชน เพื่อใหม้ี
บทบาททางการเมอืง เช่น การออกมาพดูต่อทีป่ระชุม  และใหช้าวบา้นไดแ้สดงขอ้คดิเหน็ต่างๆ 

 ตวัอยา่งของขอ้ตกลง เช่น การหา้มเลีย้งไก่และปล่อยใหไ้ปกนิพชืผลของเพื่อนบา้น ซึง่
หากมไีก่ของใครเขา้ไปในบา้นเพื่อนบา้น นัน้ สามารถจบักนิไดท้นัท ีโดยไม่มสีทิธิโ์ตแ้ยง้ 

 การจดัการทางดา้นการเมอืง  

 มกีารจดัเวทชีาวบ้าน เพื่อให้ชุมชนจะมกีารประชุมกนัทุกเดอืน และชาวบ้านในชุมชน
ทุกคนต้องเขา้ร่วมการประชุม หากไม่เขา้ร่วมการประชุมจะต้องมกีารแจง้ล่วงหน้า ซึ่งหากแจง้
ล่วงหน้านัน้จะมบีทลงโทษ คอืการเสยีค่าปรบั  การจดัเวทนีี้มวีตัถุประสงค์เพื่อต้องการทราบ
ความตอ้งการของชาวบา้น  และทุกคนจะต้องมสี่วนร่วมในการชีแ้จง จะไม่มกีารใชร้ะบบการยก
มอืหรอืโหวตออกเสยีง ซึง่จะมกีารทําแผนและเสนอไปยงั อบต. นอกจากนี้จะมหีน่วยงานรฐัเขา้
มาใหค้วามรูต้ลอดเวลา อาทเิช่น กจิกรรม อบต.พบประชาชน 

 วธิกีารเสรมิสรา้งใหช้าวบา้นเป็นผูนํ้าและมคีวามรูส้กึภาคภูมใิจ จะมกีารดําเนินการโดย
วธิใีห้โอกาส ยกย่องฐานะ เช่น มรีางวลั คนทําบุญดเีด่น , เลี้ยงววัดเีด่น ทัง้นี้รางวลัจะให้เป็น
ประกาศนียบตัร หรอืปีใหม่ก็จะให้เป็นของขวัญ  เพราะกํานันเกษตรรู้ถึงจติวทิยาของคนว่า 
หากไดร้บัการยอมรบักส็ามารถทีจ่ะเป็นคนดไีด ้แต่เมือ่ใดทีผ่ลกัไส จะเกดิปญัหาต่อสงัคมทนัท ี

 นอกจากนี้ ภายในชุมชน ยงัไดม้กีารจดัทาํโครงการทีเ่ป็นประโยชน์ ต่างๆ เช่น สหกรณ์
ออมทรพัย ์ทีช่าวบา้นสามารถมากูไ้ด ้มดีอกเบีย้ไม่แพง  มสีวสัดกิารในการจดัการงานศพ  

 ภาระหน้ีสินของชุมชน ปจัจุบนัชาวศรบุีญเรอืง มหีน้ีในลกัษณะของหน้ีที่ก่อให้เกิด
รายได ้โดยเป็นหน้ีของ ธกส., หนี้กองทุนหมูบ่า้น และหน้ีสหกรณ์ 

 วธิกีารทาํงานของกํานนัเกษตร จะอยูใ่นพืน้ทีต่ลอด เพื่อทีจ่ะไดร้บัทราบและแกไ้ข
ปญัหาไดท้นัท ี
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บทท่ี 4 

การศึกษามิติด้านสงัคมของชมุชนบา้นต้นเปา 

 

4.1 กระบวนการผลิตกระดาษสา ท่ีก่อให้เกิดปัญหาน ้าเสีย 

บา้นต้นเปามกีารผลติกระดาษสาแบบชอ้นและแบบแตะเท่านัน้ ลกัษณะของกระดาษสา 
มดีว้ยกนั 6 รปูแบบ ดงันี้ คอื  กระดาษสาสธีรรมชาต(ิสน้ํีาตาล) กระดาษสาสขีาว  กระดาษสาสี
อ่อน  กระดาษสาสเีขม้   กระดาษสาตกแต่งลวดลายดว้ยวสัดุจากธรรมชาต ิ  เช่น ดอกกุหลาบ  
ดอกเฟ่ืองฟ้า  ฟางขา้ว  แตงกวา เป็นตน้  และกระดาสาแบบบาตรกิ  โดยมขีัน้ตอนการผลติ
กระดาษสาดงัต่อไปนี้ 

ขัน้ตอนแรก  นําปอสาแหง้มาแช่น้ํา  การแช่น้ํา  ผูผ้ลติจะแช่ปอสาทิง้ไวป้ระมาณหนึ่ง
คนื  โดยมกัแช่ไวใ้นตอนเยน็  แลว้นําปอสามาต้มดว้ยโซดาไฟในเชา้วนัรุง่ขึน้  เพื่อใหป้อมคีวาม
นุ่ม  ซึง่การแช่ปอสาทาํใหเ้กดิของเสยีในรปูของน้ําเสยีมสีน้ํีาตาลถงึดาํ  เศษเปลอืกปอสาและสิง่
สกปรก 

จากนัน้นําปอสามาตม้ดว้ยโซดาไฟขัน้ตอนน้ีของเสยีทีเ่กดิขึน้  ไดแ้ก่  กลิน่เหมน็ของ
สารเคมปีนออกมากบัไอน้ํา   ในสมยัก่อนขัน้ตอนการยอ้มต้มเยือ่จะใชข้ีเ้ถา  ปจัจุบนัไมพ่บ
ผูผ้ลติรายใดใชข้ีเ้ถาแต่ผูผ้ลติปรบัเปลีย่นมาใชโ้ซดาไฟเนื่องจากสามารถยอ่ยใหเ้ยือ่เป่ือยเรว็ขึน้   
น้ําทิง้จากการตม้ปอสาจะมสีน้ํีาตาลถงึดํา กลิน่เหมน็   จากนัน้นําปอสาทีผ่่านการตม้ดว้ย
โซดาไฟมาลา้งใหส้ะอาดหมดกลิน่  หากไมม่กีารยอ้มส ี  ขัน้ตอนน้ีมกีารใชน้ํ้าปรมิาณมากเพื่อ
ลา้งเยือ่ใหส้ะอาด   ดงันัน้น้ําเสยีทีเ่กดิขึน้ในขัน้ตอนน้ีจะมปีรมิาณทีม่ากเช่นกนั 

หลงัจากนัน้นําปอสาทีล่า้งสะอาดแลว้มาตดีว้ยเครือ่งตเียือ่หรอืเครือ่งโม่  ทาํการคดัแยก
สิง่สกปรกทีต่ดิมากบัเยือ่ออก  ในสมยัก่อนการตเียือ่จะใชค้อ้นไมทุ้บเยือ่  ซึง่มขีอ้เสยีคอืใช้
เวลานานและปวดเมือ่ยขอ้มอื  จงึปรบัเปลีย่นมาใชเ้ครือ่งตเียือ่แทนเพราะสะดวก  รวดเรว็ และ
ประหยดัเวลาหลงัจากการตเียือ่แลว้กนํ็าไปผลติในลกัษณะต่างๆ ดงัแสดงในตารางขัน้ตอนการ
ผลติกระดาษสาของบา้นตน้เปา ไดแ้ก่ 
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ตาราง  ขัน้ตอนการผลิตกระดาษสาของบ้านต้นเปา     

  ชนิดกระดาษสา      
กระดาษสาสี
ธรรมชาติ 

กระดาษสาสี
ขาว 

กระดาษสาสี
อ่อน 

กระดาษสาสี
เข้ม 

กระดาษสา
ตกแต่ง
ลวดลาย 

กระดาษสา
แบบบาติก 

ลกัษณะน ้าเสียท่ีเกิดขึน้ 
ขัน้ตอนการผลิต 

การแช่ปอสา       น้ําเสยีสน้ํีาตาลดาํ และเศษสิง่สกปรก 

การตม้ดว้ยโซดาไฟ       
น้ําเสยีสน้ํีาตาลดาํ เศษเยื่อสา มกีลิน่เหมน็ และ

ไอของสารเคม ีรวมทัง้น้ําลา้งสารเคม ี

การฟอกขาว  
 

    
น้ําเสยีทีม่สีว่นผสมของคลอลนี ไฮโดรเจน และ

ซลิเิกต  รวมทัง้น้ําลา้งสารเคม ี

การยอ้มสเีคม ี     
  น้ําเสยีจากสเีคมยีอ้มผา้ 

การเขา้เครื่องตเียื่อ       
น้ําเสยีเช่นเดยีวกบัขัน้ตอนการฟอก และยอ้ม 

คอืคลอรนี ไฮโดรเจน ซลิเิกต และสเีคมยีอ้มผา้ 

นําเขา้บ่อแตะ       มน้ํีาเสยีในขัน้ตอนนี้น้อย 

นําเขา้บ่อชอ้น       
น้ําทีเ่ตมิคลอรนี และน้ําเสยีทีจ่ากสารเคมทีีท่ิง้

ไวห้ลายวนั 

นําไปตากแดดและลอก
เป็นแผ่นกระดาษ       ขัน้ตอนน้ีไมม่น้ํีาเสยี 

การพมิพล์ายและยอ้มสี
บาตกิ       

ฝุน่ ผง ไอ หรอืโลหะทีใ่ชพ้มิพล์วดลาย และน้ํา
เสยีจากสบีาตกิ 

หมายเหตุ    หมายถงึ ตอ้งผ่านขัน้ตอนนี้  หมายถงึ   ไมต่อ้งผ่านขัน้ตอนน้ี 
ท าในขัน้ตอนเดียวกนั 

ท าในขัน้ตอนเดียวกนั 

ท าในขัน้ตอนเดียวกนั 
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รปูแบบท่ี 1 กระดาษสาสธีรรมชาต ิ

การผลติกระดาษสาสธีรรมชาต ิ เมือ่ตเียือ่แลว้จะไดเ้ยื่อทีม่สีธีรรมชาตคิอื สน้ํีาตาล 
จากนัน้ถ้าทาํแบบชอ้นกนํ็าเยือ่ไปกระจายในบ่อชอ้น  โดยนําเยือ่ทีไ่ดใ้ส่ในถงัพลาสตกิและใชไ้ม้
ตเียือ่ใหก้ระจายในบ่อแลว้จงึใชไ้มพ้ายกวนน้ําในบ่อ  เพื่อใหเ้ยือ่กระจายอย่างสมํ่าเสมอ  แลว้จงึ
นําตะแกรงมาชอ้นเยือ่ ถา้ทาํแบบแตะกจ็ะนําไปใส่ในบ่อแตะจาํเป็นตอ้งมกีารป ัน้เป็นกอ้นกลม
ใหม้ขีนาดและน้ําหนกัเท่าๆกนั มากระจายบนตะแกรงแตะแลว้จงึนําออกมาตากแดด  น้ําเสยี
จากขัน้ตอนการชอ้นและแตะ มไีม่มาก  เนื่องจากน้ําทีใ่ชใ้นบ่อชอ้นและบ่อแตะจะใชจ้นกว่าน้ํา
ในบ่อจะแหง้จงึเตมิน้ําใหม่ หลงัจากนัน้จงึปล่อยระบายน้ําทิง้ไป แต่ปรมิาณน้ําเสยีทีเ่กดิจากบ่อ
ชอ้นจะมมีากกว่าบ่อแตะ  โดยการใชน้ํ้าในบ่อชอ้น และบ่อแตะจะใชเ้วลาไมเ่หมอืนกนั บ่อชอ้น
จะใชเ้วลานานเป็นเดอืนๆถงึจะมกีารถ่ายเทน้ํา ส่วนในบ่อแตะใชเ้วลาประมาณ 3–4 วนั จงึมกีาร
เปลีย่นถ่ายน้ํา หากน้ําในบ่อชอ้นและบ่อแตะเริม่มสีดีําจะทําการเตมิคลอรนีในบ่อเพื่อทาํใหน้ํ้าใส
ขึน้ ในช่วงฤดฝูนหากไมไ่ดม้กีารผลติน้ําในบ่อจะปล่อยทิง้ไว้ น้ําจะมสีดีําและมกีลิน่เหมน็ จะมี
การเปลีย่นถ่ายน้ําบ่อยครัง้กว่าฤดแูลง้ เน่ืองจากปญัหาการผลติในฤดฝูนจะผลติไดน้้อยกว่าฤดู
แลง้ เพราะไมส่ามารถนํากระดาสาออกตากแดดใหแ้หง้ได้ ขัน้ตอนสุดทา้ยคอืการลอกกระดาษ
สาออกจากตะแกรงหลงัจากทีก่ระดาษสาแหง้แลว้ ในขัน้ตอนน้ีจะมฝีุน่จากเยือ่สาเกดิขึน้ 

รปูแบบท่ี 2  กระดาษสาสขีาว 

การผลติกระดาษสาสขีาว   ขัน้ตอนการลา้งน้ําหลงัตม้ดว้ยโซดาไฟ  หากตอ้งการ
กระดาษสาสขีาว  สามารถทาํได ้ 2 วธิ ี วธิแีรก คอื นําปอสาทีล่า้งน้ําสะอาดจากการตม้แลว้มา
ฟอกขาวโดย แช่ปอสาในภาชนะบรรจน้ํุาทีผ่สมดว้ยผงคลอรนี  จนกระทัง่ปอสาเปลีย่นเป็นสี
ขาวจากนัน้นํามาลา้งน้ําใหส้ะอาดจนหมดกลิน่   

ขัน้ตอนน้ีของเสยีทีเ่กดิขึน้ ไดแ้ก่ น้ําเสยีทีม่คีลอรนีเจอืปนและภาชนะบรรจผุงคลอรนี  
จากนัน้นําเยือ่สาทีฟ่อกแลว้เขา้เครือ่งตเียือ่  บางครัง้ผูผ้ลติบางรายตอ้งการรน่ระยะเวลา  ไดม้ี
การนําปอสาทีล่า้งน้ําสะอาดหลงัจากการตม้แลว้เขา้เครื่องตเียือ่แลว้จงึทาํการเตมิคลอรนีเขา้
ระหว่างการตเียือ่  วธิทีีส่อง คอื การนําเยือ่ปอสาทีล่อกมาตม้ฟอกขาวโดยใชส้าร 
ไฮโดรเจนเพอรอ์อกไซด ์ 

ของเสยีทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนน้ีไดแ้ก่ ภาชนะบรรจสุารไฮโดรเจนเพอรอ์อกไซด์  กลิน่เหมน็  
ไอสารเคม ี และน้ําเสยี  หลงัจากทีม่กีารฟอกเยือ่ปอสาทัง้สองวธิจีะตอ้งนําเยื่อมาลา้งน้ําให้
สะอาด  ของเสยีทีเ่กดิขึน้ในขัน้ตอนนี้ไดแ้ก่ น้ําเสยี  ทีม่สีารไฮโดรเจนเพอรอ์อกไซดเ์จอืปน   
จากนัน้นําเขา้เครือ่งตเียือ่  หากทาํการผลติกระดาษสาดว้ยการแตะในบ่อแตะตอ้งป ัน้เยือ่บน
ตะแกรงใหเ้รยีบและหยบิสิง่สกปรกทีต่ดิมาออกใหเ้หลอืแต่เยือ่สาอยา่งเดยีว  หากใชบ้่อชอ้นจะ
ทาํการตเียือ่ใหก้ระจายในบ่อแลว้จงึนําตะแกรงมาชอ้นเยือ่  จากนัน้จงึนําไปตากแดด  เมือ่แหง้
แลว้ลอกกระดาษสาออกจากตะแกรงไดก้ระดาษสขีาว 
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รปูแบบท่ี 3 กระดาษสาสเีขม้ 

การผลติกระดาษสาสเีขม้ เช่น สแีดง  สบีานเยน็  สเีขยีว  สมีว่งเขม้ สดีาํ ฯลฯ เยือ่สาที่
จะนํามายอ้มไมต่อ้งฟอกขาว เพราะสามารถใชเ้ยือ่สธีรรมชาตมิายอ้มไดท้นัท ี  สทีีใ่ชย้อ้ม
ประมาณ 36 ซอง หากใชเ้ครือ่งตเียือ่ขนาดบรรจเุยือ่  10  กโิลกรมั  และสยีอ้มประมาร 18 ซอง  
หากใชเ้ครือ่งตเียือ่ ขนาดบรรจเุยือ่ 5 กโิลกรมั  เมือ่ยอ้มสแีลว้นําเยือ่มาลา้งน้ําใหส้ะอาด  ผูผ้ลติ
บางรายใชว้ธิกีารนําสยีอ้มมาตพีรอ้มเยือ่ในเครือ่งตเียือ่  แลว้จงึนําเยือ่มาลา้งน้ําใหส้ะอาด  

ของเสยีในขัน้ตอนนี้ ไดแ้ก่ น้ําเสยีทีม่สียีอ้มเจอืปนในปรมิาณมาก และภาชนะบรรจสุี
ยอ้ม  จากนัน้จงึนํามากระจายเยือ่บนตะแกรงในบ่อแตะ  ใชม้อืกระจายเยื่อบนตะแกรงใหเ้รยีบ  
หยบิสิง่สกปรกทีต่ดิออกใหเ้หลอืแต่เยือ่สาอยา่งเดยีว   หากใชบ้่อชอ้นจะทาํการตเียื่อใหก้ระจาย
ในบ่อแลว้จงึนําตะแกรงมาชอ้นเยือ่  ของเสยีในขัน้ตอนนี้ ไดแ้ก่ น้ําเสยีมสียีอ้มเจอืปน  จากนัน้
จงึนําไปตากใหแ้หง้แลว้ลอกออกจากตะแกรง จะไดก้ระดาษสาสเีขม้ 

รปูแบบท่ี 4 กระดาษสาสอ่ีอน 

การผลติกระดาษสาสอ่ีอน  เช่น สชีมพู สเีหลอืง สฟ้ีา ฯลฯ จะทาํหลงัขากขัน้ตอนการ
ลา้งเยือ่หลงัฟอกขาวแลว้ สยีอ้มเยือ่สาจะใชส้ยีอ้มผา้ประเภทสยีอ้มเยน็ โดยใชใ้นปรมิาณ
ครึง่หนึ่งของซองหรอืภาชนะบรรจสุ ี  จงึนําเยือ่ทีย่อ้มสแีลว้นํามาเขา้เครือ่งตเียือ่ในผูผ้ลติบาง
รายใชว้ธิกีารนําสยีอ้มมาตพีรอ้มเยือ่ในเครือ่งตเียือ่แลว้จงึนําเยือ่มาลา้งน้ําสะอาด  

ในขัน้ตอนนี้ของเสยีทีเ่กดิขึน้เช่นเดยีวกบัการผลติกระดาษสาสขีาว หากแต่มขีอ้
แตกต่างตรงทีม่ภีาชนะบรรจุ สยีอ้ม และน้ําเสยีจากสยีอ้มเพิม่มากขึน้จากนัน้จงึนํามากระจาย
บนตะแกรงในบ่อแตะ ลบูหน้าเยือ่บนตะแกรงใหเ้รยีบ หยบิสิง่สกปรกทีต่ดิมาออกใหเ้หลอืแต่
เยือ่สาอยา่งเดยีว หากใชบ้่อชอ้นจะทาํการตเียือ่ใหก้ระจายในบ่อแลว้จงึนําตะแกรงมาชอ้นเยือ่  
มขีองเหลอืเป็นน้ําเสยีทีม่สียีอ้มเจอืปน จากนัน้จงึนําไปตาก เมือ่แหง้แลว้ลอกกระดาษออกจาก
ตะแกรงจะไดก้ระดาษสอ่ีอน 

รปูแบบท่ี 5 กระดาษสาตกแต่งลวดลาย 

การผลติกระดาษสาตกแต่งลวดลาย ดว้ยวสัดุจากธรรมชาต ิ ทาํเช่นเดยีวกบัการผลติ
กระดาษสาสธีรรมชาต ิสขีาว และสต่ีางๆ เพยีงเพิม่การตกแต่งวสัดุจากธรรมชาตเิขา้มาตกแต่ง
เพิม่เตมิ หากแต่การผลติกระดาษสาวธินีี้ นิยมใชก้บัการผลติกระดาษสาแบบแตะ แลว้จงึตกแต่ง
เศษวสัดุจากธรรมชาตใินขัน้ตอนการแตะเท่านัน้ ในขัน้ตอนน้ีของเสยีทีเ่กดิขึน้เช่นเดยีวกบัการ
ผลติกระดาษสาแบบอื่นๆ  
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รปูแบบท่ี 6 กระดาษสาแบบบาตกิ 

การผลติกระดาษสาแบบบาตกิ จะทาํการผลติแบบเดยีวกบัการผลติกระดาษสาสขีาว 
โดยการนํากระดาษสาทีแ่หง้แลว้มายอ้มสดีว้ยสยีอ้มผา้บาตกิ และตกแต่งลวดลายดว้ยการพมิพ์
ลวดลายดว้ยผงคลา้ยผงอลูมเินียมสเีงนิผสมกบัเทยีนไข โดยขัน้แรกทาํการตม้เทยีนไข จากนัน้
จงึเทผงสเีงนิ หรอืสทีอง ตามตอ้งการ ของเสยีในขัน้ตอนนี้จะมภีาชนะบรรจุผงโลหะเกดิขึน้ 
จากนัน้ใชแ้มพ่มิพเ์หลก็พมิพล์งบนกระดาษสาสขีาว ตากแหง้จากนัน้จงึนํากระดาษมายอ้มสี
บาตกิจนทัว่แผ่น ขัน้ตอนนี้จะเหลอืน้ําเสยีจากสยีอ้ม นํากระดาษสาทีไ่ดม้าตากตามราว ตากที่
เตรยีมไว ้ รอจนกระดาษสาแหง้ หลงัจากนัน้จงึนํากระดาษสาไปแปรรปูเป็นผลติภณัฑต์าม
ตอ้งการ 
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4.2 การเปล่ียนแปลงลกัษณะการผลิตกระดาษสา 

4.2.1 ลกัษณะการผลิตกระดาษสาในยคุแรกเร่ิม 

ระยะแรกมกีารเริม่ผลติกระดาษสาในช่วงฤดแูลง้หลงัการเกบ็เกีย่วหรอืช่วงทีว่่างจาก
การทํานา ซึง่ยงัไมท่ราบชดัเจนว่าเผยแพร่จากทีใ่ด แต่คาดว่าคงไมเ่กนิ 150 ปี บางส่วนบอกว่า
เผยแพรม่าจากพมา่พรอ้มๆกบัการทาํรม่บ่อสรา้ง จากคาํบอกเล่าของชาวบา้นเล่าว่าการ
เผยแพรก่ารผลติกระดาษสามาจากพระภกิษุชื่อ พระอนิถา ทีธุ่ดงคไ์ปทีป่ระเทศพมา่และเหน็
กระบวนการทาํรม่จงึนํามาเผยแพร่ โดยใหบ้า้นบ่อสรา้งทําร่ม ส่วนบา้นตน้เปาทาํกระดาษสา
และมกีารเผยแพรก่นัเรือ่ยมาจากพ่อแมสู่่ลกูหลานสบืทอดกนัมา  

ในขัน้ตอนของการผลติกระดาษสานัน้จะใชว้ตัถุดบิทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ในบางส่วน แต่จาก
คาํบอกเล่าของผูส้งูอายุทีเ่คยทาํกระดาษสากล่าวว่า “จะตอ้งไปห่ามเปลอืกสาในเวยีงมาทํา
กระดาษ”  โดยจะนําเปลอืกสาไปแช่น้ําทิง้ไวป้ระมาณ 1 วนั หลงัจากนัน้นํามาต้มโดยใชไ้มเ้ป็น
เชือ้เพลงิ การต้มจะใชข้ีเ้ถาใส่ลงไปดว้ยขณะทีต่้มเปลอืกสา ใชร้ะยะเวลาในการต้มประมาณ 1 
คนื พอรุง่เชา้จะนํามาลา้งน้ําและใชค้อ้นไมทุ้บ กลุ่มคนเก่าแก่ทีเ่คยทาํบางคนบอกว่าในอดตี
กจิวตัรประจาํวนัก่อนทีจ่ะไปโรงเรยีนนัน้กต็อ้งทุบเยือ่สาเสยีก่อน ปจัจบุนักลุ่มคนเหล่าน้ีทีม่อีายุ
มากกว่า 70 ปีขึน้ไป  เยือ่สาทีทุ่บละเอยีดดแีลว้จะถูกแบ่งเป็นกอ้นๆตามแต่ความตอ้งการหรอื
ลกัษณะเฉพาะของคนผลติ ลกัษณะการผลติเป็นกระดาษสาแบบแตะ ทีนํ่าเยือ่สามาฉีกแตะให้
กระจายบนตะแกรงในน้ํา (ซึง่ต่อมาไดพ้ฒันาเป็นรปูแบบการชอ้น) โดยใชต้ะแกรงทีท่ํากรอบ
เป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้ทาํดว้ยไมไ้ผ่แล้วขงึดว้ยผา้มงุ มหีลายขนาด จะมถีงัน้ําทีท่าํจากไมเ้ป็นถงั
สีเ่หลีย่ม เปิดปิดได ้ สงูประมาณ 1 เมตร กวา้งยาวแลว้แต่สะดวกหรอืผูผ้ลติตอ้งการ ถงัไมปิ้ด
ปิดไดด้า้นบน ใชเ้ยือ่สาทีทุ่บจนละเอยีดแลว้ใส่ลงในถงัทีม่น้ํีาใส่อยูเ่กอืบเตม็ถงั กวนใหเ้ยือ่สา
กระจายอยา่งสมํ่าเสมอ  ส่วนตะแกรงจะถูกยดึตดิกบัไมบ้รเิวณดา้นขอบ มคีนัไมย้ดึคลา้ยเบด็ตก
ปลาจากนัน้หยอ่นตะแกรงลงไปในถงัทีม่เียือ่สาลอยอยูแ่ลว้ยกขึน้(คลา้ยลอบดกัปลา)เยือ่สากจ็ะ
ตดิกบัตะแกรงผา้มุง้ บางครัง้เยือ่สาอาจไมย่ดึตดิกนั แต่ละบา้นกจ็ะมเีทคนิคในการทํา
แผ่นกระดาษสาต่างกนัไป เช่น อาจจะใชย้างกระเจีย๊บใส่ลงไปผสมกบัเยือ่สาช่วยใหก้ระดาษสา
ไมเ่ป็นรยูดึตดิกนัมากขึน้  

การผลติกระดาษสาแบบโบราณ มกีารทําอยูก่นัหลายครวัเรอืนในบา้นต้นเปา เพราะ
นอกเหนือจากการทาํนาแลว้แรงงานในครวัเรอืนกจ็ะมาช่วยกนัทํากระดาษสาทุกคนกอ็าจจะมี
หน้าทีแ่ตกต่างกนัไปในครวัเรอืน ผูช้ายจะเป็นคนทุบเยื่อกระดาษาสา ในส่วนของผูห้ญงิจะเป็น
คนตกัเยือ่สา ซึง่คนในบา้นตอ้งช่วยเหลอืกนัทาํใหเ้กดิความสมัพนัธใ์นครวัเรอืนเป็นไปอยา่ง
เหนี่ยวแน่น รวมทัง้การเกือ้กูลกนัระหว่างบา้นใกลเ้รอืนเคยีงกอ็ยูใ่นรปูแบบชนบทดัง่เดมิ  
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4.2.2 การส่งเสริมจากหน่วยงานของรฐักบัการเปล่ียนแปลงลกัษณะการผลิต 

ช่วงปี 2524 ถงึ 2530 ถอืไดว้่าเป็นการเปลีย่นรุน่การผลติกระดาษสาอย่างมาก 
เนื่องจากการผลติกระดาษสาในช่วงนี้ไดร้บัการส่งเสรมิจากหน่วยงานของทางราชการไดแ้ก่ 
ศูนยส์่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคเหนือ กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม  เขา้มาตรวจสอบและแนะนํา
วธิกีารผลติแบบใหมโ่ดยการใชบ้่อซเีมนต์ แทนถงัไมเ้ดมิ ส่งเสรมิวธิกีารชอ้นโดยใชต้ะแกรงทีบุ่
ดว้ยตาขา่ยไนลอน แทนผา้มุง้ แนะนําในเรือ่งของการใชส้เีคมผีสมเพื่อใหก้ระดาษสามสีสีนั  
ชาวบา้นส่วนใหญ่ทําการดดัแปลงตามคําแนะนําเพื่อผลติสนิคา้ใหไ้ดต้ามทีต่ลาดสัง่เขา้มาใน
ปรมิาณทีม่ากขึน้ ทัง้ในและต่างประเทศ  ต่อมามกีารดดัแปลงใชเ้ครือ่งตเียือ่กระดาษาสาใช้
มอเตอรไ์ฟฟ้ากําลงัสงูมาแทนแรงงานคนใชค้อ้นทุบทาํใหเ้ยือ่สาละเอยีดเท่ากนัและไดป้รมิาณ
เยือ่มากขึน้เพื่อรองรบัความตอ้งการของตลาด การผลติแบบใหมใ่นระยะแรกจะเป็นกระดาษสา
แบบแผ่นสธีรรมชาต ิและสแีดง ทีไ่ดจ้าก วตัถุดบิธรรมชาตแิละสเีคม ี 

บา้นต้นเปาในระยะนี้เริม่ทีจ่ะไมไ่ดพ้ึง่พาตลาดทีบ่า้นบ่อสรา้งเพยีงทีเ่ดยีว เพราะหลาย
กลุ่มการผลติไดร้บัการสัง่ออรเ์ดอรจ์ากลกูคา้หลายแห่งทัง้ต่างอําเภอ ต่างจงัหวดัและ
ต่างประเทศ ในรปูแบบต่างๆ มกีารใชก้ระดาษสาทาํเป็นของทีร่ะลกึ ผลติภณัฑใ์ดทีเ่ป็นทีน่ิยม
มากกจ็ะมกีารผลติออกมาตามกนัจาํนวนมาก  เช่น สมดุกรอบรปู กระดาษเขยีนจดหมาย  
กระดาษห่อของขวญั กล่อง เชอืกผกูของขวญั  เป็นตน้ 

ความสมัพนัธข์องคนในพืน้ทีเ่ริม่มกีารแบ่งผลประโยชน์กนัมากขึน้ การเกือ้หนุนเป็นใน
ลกัษณะผูผ้ลติกบัคนกลางทีเ่ป็นคนขายปลกีดว้ยมากขึน้  เกดิมลีกัษณะการคา้แบบผกูขาดโดย
การอาศยัอํานาจในทอ้งถิน่ อยา่งเช่น การมนีโยบายบางส่วนเพื่อมุง่ผลประโยชน์ตนเองเริม่
เด่นชดัมากขึน้ ทาํใหผู้ผ้ลติรายยอ่ยทีไ่มเ่ป็นทีรู่จ้กัมคีวามจาํเป็นตอ้งอาศยัพ่อคา้คนกลางมาก
ขึน้ในการส่งสนิคา้ไปขายรา้นคา้ปลกีหรอืส่งออก 

4.2.3 ลกัษณะการผลิตกระดาษสาในปัจจบุนั 

ในช่วงหลงัปี 2540 การขายหน้ารา้นมเีพิม่มากขึน้แต่กย็งัคงมบีางรา้นทีผ่กูขาดการขาย
อยู ่ อยา่งไรกด็รีา้นทีเ่กดิใหมม่ากขึน้ในช่วงปี 2542 ถงึ 2544 ตามแนวถนนเสน้กลางหมูบ่า้น 
กลุ่มทีผ่ลติกระดาษสาเป็นคนทีอ่ยูใ่นช่วงอายตุํ่ากว่า 50 ปี การผลติกระดาษสามลีกัษณะเป็น
การผลติแบบอุตสาหกรรม โดยชาวบา้นยงัใชเ้ทคโนโลยตีามทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิจากหน่วยงาน
ราชการ เช่น ยงัคงเป็นการใชต้ะแกรงไนลอน กบับ่อปนูซเีมนต์ และใชเ้ครือ่งตเียือ่สาขนาดใหญ่
ขึน้ทีต่ไีดท้ีล่ะหลายๆกโิล(ผลติโดยคนในหมูบ่า้นเท่าทีท่ราบคอื นาย อนิสอน สมเครือ่ง)  ส่วน
ตะแกรงไนลอนกจ็ะมคีนรบัทาํโดยเฉพาะ(เช่น ลุงทน รา้นบวัจนัทรก์ระดาษสา) การแบ่ง
สายการผลติเด่นชดัมากขึน้เป็นกลุ่มผลติทีม่กีารตม้ ฟอก ยอ้ม ทาํแผ่นกระดาษ และแปรรปู
ผลติภณัฑ ์รวมทัง้กลุ่มพ่อคา้คนกลางกบัพ่อคา้ปลกี จะเหลอืเพยีงไมก่ีก่ลุ่มทีท่าํการผลติครบทุก
ขัน้ตอน (เท่าทีท่ราบม ี 3 ราย คอื บา้นอนุรกัษ์กระดาษสา บา้นหตัถกรรมกระดาษสา รา้นสุดา
รตัน์ ) 
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ในส่วนของกระบวนการผลติจะมกีารใชส้ารเคมมีากขึน้ทัง้ในขัน้ตอนการตม้ทีต่อ้งใช้
โซดาไฟ การฟอกใชค้ลอรนี หรอืไฮโดรเจนผสมกบัซลิเิกต การยอ้มใชส้เีคม ี และยงัมกีระดาษ
สาแบบบาตกิซึง่จะตอ้งมขี ัน้ตอนเพิม่มาอกีคอืการป ัม๊ลายดว้ยไขผสมกบัสารสเีงนิหรอืทองบาง
ชนิด(คาดว่าจะเป็นอะลมูเินียม) เมือ่ไดล้ายทีต่อ้งการแลว้กจ็ะนําไปชุบ หรอืยอ้มดว้ยสบีาตกิ จะ
ไดก้ระดาษสาทีม่สีสีนัมากกว่ากระดาษสาทัว่ไป เช่น กลุ่มผลติของคุณเวศกบัประนอม รา้นบวั
จนัทรก์ระดาษสา  

ลกัษณะการผลติแบบใหมท่ําใหเ้กดิการแบ่งออกเป็น ผูท้ีต่ม้ ฟอก ยอ้ม ผูท้ีท่าํเป็น
กระดาษสา(ชอ้น/แตะ) ผูท้ีด่ดัแปลงทาํเป็นผลติภณัฑ ์และกลุ่มพ่อคา้คนกลาง รวมทัง้พ่อคา้ปลกี
ดว้ย คนกลุ่มใดมรีปูแบบดงักล่าวมากทีสุ่ดกจ็ะเป็นทีรู่จ้กัและมบีทบาทสาํคญัในส่วนของ
เศรษฐกจิในหมูบ่า้น ผลทีเ่กดิตามมาคอื เกดิลกัษณะของการผกูขาดกบักลุ่มพ่อคา้บางรายทําให้
เกดิการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองทัง้ในเรือ่งของอํานาจในทอ้งถิน่ รวมทัง้เรือ่งของการขายสนิคา้ และ
การลดตน้ทุนการผลติ ไดเ้กดิการรวมกลุ่มของบรรดาผูผ้ลติกระดาษสาชื่อว่า “กลุ่มผูผ้ลติ
กระดาษสาบา้นตน้เปา” และไดท้าํการจดทะเบยีนเป็นกลุ่มอาชพีกบัทางอําเภอสนักําแพง แม้
เป็นการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการแต่ยงัไมเ่ขม้แขง็ เพราะคนส่วนหนึ่งเขา้มาเป็นสมาชกิของ
กลุ่มเพื่อผลประโยชน์ในดา้นการหาเงนิมาเป็นทุนในการผลติกระดาษสาของสมาชกิกลุ่ม 
มากกว่าจะเป็นการรวมกลุ่มเพื่อทาํประโยชน์รว่มกนั 

ในช่วงปี 2544 การส่งเสรมิในเรือ่งสนิคา้หนึ่งตําบลหนึ่งผลติภณัฑ์ (OTOP) และการ
ประชาสมัพนัธท์างสื่อในดา้นต่างๆ ส่งผลใหส้นิคา้บา้นตน้เปาเป็นทีรู่จ้กัของตลาดมากขึน้รวมทัง้
การเขา้มาศกึษาหาความรูท้ ัง้ในเรือ่งของกระบวนการผลติ การจดัการธุรกจิ ตลอดทัง้การจดัการ
ปญัหาน้ําเสยีทีเ่กดิจากการผลติกระดาษสาของกลุ่มนกัวชิาการ และหน่วยงานของรฐั การเขา้
มาของกลุ่มเหล่านี้ไดท้าํใหช้าวบา้นเริม่คุน้เคยกบัคนแปลกหน้าและเกดิความเคยชนิกบังานวจิยั 
ขณะเดยีวกนักม็ทีศันะในเชงิลบต่องานวจิยัเพราะไมส่ามารถแกป้ญัหาใหเ้ขาได ้

 ในปจัจบุนัผูค้า้รายใหญ่บางรายเริม่เน้นไปทีก่ระบวนการผลติโดยใชเ้ครือ่งจกัรในการทาํ
กระดาษสา ทาํใหไ้ดป้รมิาณมากและไม่มคีวามจาํเป็นทีต่อ้งสัง่วตัถุดบิมาแปรรปู ทาํให้
ความสมัพนัธท์ีเ่คยมกีบัผูผ้ลติกระดาษสาในบา้นตน้เปาลดน้อยลงไป ผูผ้ลติกระดาษสาจงึตอ้ง
หนัไปหารา้นคา้ปลกีทีเ่กดิขึน้ใหม่ๆ  ปจัจบุนัสถานการณ์ของกลุ่มผูผ้ลติรา้ยยอ่ยทีไ่มเ่ป็นทีรู่จ้กั
ของตลาดเริม่มปีญัหา จาํเป็นตอ้งหนัมาทําฝากสนิคา้กบัพ่อคา้คนกลาง หรอืรา้นคา้ปลกีทําให้
รายไดท้ีไ่ดล้ดลงไป  
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จากการเปลีย่นแปลงลกัษณะการผลติทีม่ตีลาดเขา้มาเป็นตวักลไลสาํคญัส่งผลใหเ้กดิมี
การรวมกลุ่มผูผ้ลติในลกัษณะ ป๊อกบา้นขึน้ไดแ้ก่  ป๊อกเหนือ ป๊อกกลาง ป๊อกตะวนัตก โดยแต่
ละป๊อกจะมกีลุ่มทีผ่ลติประมาณ 15 กลุ่ม ดงัแสดงใน ภาพท่ี 22 กลุ่มการผลิตกระดาษสาตาม
ป๊อกบ้าน เป็นกลุ่มทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัน้ําเสยีโดยตรง (เป็นผูต้ม้เยือ่สา โดยทีย่งัไม่ไดร้วมกบั
บา้นทีร่บัชอ้นและแตะอกีหลายบา้น ซึง่ในบางส่วนเป็นบา้นทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงกบักลุ่มทีผ่ลติ) คอื 

บา้นป๊อกเหนือ มอียู่ประมาณ 5 ราย ไดแ้ก่ คุณจาํลอง คุณสบืศกัดิ ์ ป้าพชัณี ป้าวไิล 
และบา้นทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงอกี 1-2 หลงั กลุ่มนี้จะอยู่บรเิวณแถบดา้นหลงัซอย 9 และบา้นอกีหลงั
บรเิวณซอย 6 ทีอ่ยูต่รงขา้มคอืบา้นป้าสรอ้ย 

บา้นป๊อกกลาง จะมรีายใหญ่ทีผ่ลติกระดาษสาอยู่ประมาณ 3 รายไดแ้ก่ บา้นอนุรกัษ์
กระดาษสา  รา้นโฟครแ์ฮนดกิราฟ และบา้นป้าศรพีลอยทีอ่ยูต่รงขา้มโรงเรยีนรา้งในซอย 4  

บา้นป๊อกตะวนัตก มปีระมาณ 4 กลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ บ้านสุพฒัน์(อ้ายรนิ)กบับ้าน
ใกลเ้คยีง รา้นต้นเปากระดาษสา บา้นพีเ่วศ/ประนอมกบับา้นทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง และบา้นของป้าสุ
พชัน์กบับา้นใกลเ้คยีง ในส่วนของป๊อกตะวนัตกน่าจะเป็นบรเิวณทีม่กีารตัง้ถิน่ฐานในช่วงแรกๆ
ของหมู่บ้าน เพราะนอกเหนือจากกลุ่มผลติดงักล่าวแล้ว ยงัพบกลุ่มผลติกระดาษสาทีไ่ม่ไดเ้ป็น
สมาชกิกลุ่มผู้ผลติกระดาษสาบ้านต้นเปาอกี 1-2 ราย ทีม่อีายุมากกว่า 70 ปี ผลติกระดาษสาสี
ธรรมชาตมิาตัง้แต่ อายยุงัน้อยจากการสาํรวจในเบือ้งต้นจงึคาดว่าผูผ้ลติในกลุ่มนี้น่าจะเป็นคนที่
ผลติกระดาษสามาตัง้แต่ยคุแรกเริม่ 

นอกเหนือจากกลุ่มบา้นดงักล่าวแลว้ยงัมอีกี 3 กลุ่มทีอ่ยู่บรเิวณทางเขา้ของบา้นต้นเปา 
ไดแ้ก่ คุณมงคลกบับา้นใกลเ้คยีง อยู่ถดัจากซอย 3  รา้นสุดารตัน์  และบา้นหตัถกรรมกระดาษ
สาทีโ่รงงานทาํกระดาษส่วนหน่ึงอยูฝ่ ัง่ตรงขา้ม 
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ภาพที ่22 กลุ่มการผลติกระดาษสาตามป๊อกบา้น 

 

4.3 สายการผลิตกระดาษสาในหมู่บ้านต้นเปา 

4.3.1 ในเชิงพื้นท่ี 

จากการสํารวจในเบือ้งตน้ สามารถระบุกลุ่มผูผ้ลติกระดาษสา   โดยทีก่ลุ่มผูผ้ลติ
กระดาษสา ในทีน่ี้จะแบ่งตามลกัษณะของการผลติทีเ่กีย่วของกบักระดาษสา แบ่งไดเ้ป็น 6 กลุ่ม
ดงันี้ คอื 

1) ผูผ้ลิตท่ีสัง่เย่ือสามาย้อม ท าเป็นกระดาษสา(ช้อน/แตะ) และดดัแปลงเป็น
ผลิตภณัฑข์าย ในส่วนน้ีโดยมากจะมหีน้ารา้น ทาํการตเียือ่สาอยูห่ลงัรา้น และมทีี่
ว่างส่วนหน่ึงไวต้ากกระดาษ ในบา้นต้นเปาจะมลีกัษณะเช่นนี้อยู่หลายรา้น เช่น  

- ยายสา(ตน้เปากระดาษสา) 

- คุณยไุพ(รา้นฝ้ายคาํ) 

- คุณพศิมยั(รา้นโฟคร ์แฮนดกิราฟ) 
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2) ผูผ้ลิตท่ีต้ม ฟอก ย้อม และส่งเย่ือไปให้คนท่ีอ่ืนท าเป็นกระดาษสา(ช้อน/แตะ)
และรบักลบัมาขาย โดยจะส่งไปตามหมูบ่า้นรอบขา้ง และไปรบัสนิคา้ทีแ่ปรรปู
แลว้กลบัมาขายต่อใหก้บัรา้นคา้ใหญ่ในบา้นต้นเปา 

- คุณจาํลอง ส่งเยือ่สาไปชอ้น และแตะในบา้นบา้นแมป่คูา  อ.สนักําแพง เป็น
ส่วนมาก โดยไมท่ําเป็นแผ่นกระดาษเอง และไปเอากระดาษตามกําหนด 

3) ผูผ้ลิตท่ีต้ม ฟอก ย้อม และท าเป็นกระดาษสา(ช้อน/แตะ)ส่งขาย ไมม่หีน้ารา้น
เป็นของตวัเอง เป็นกลุ่มทีท่ํากระดาษสาในปรมิาณสงูและใชส้ผีสมมาก ส่วนใหญ่จะ
กระจกุตวัอยูบ่รเิวณทางเหนือของหมูบ่า้นและมปีญัหาในเรือ่งน้ําเสยีค่อนขา้ง
มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ไดแ้ก่ 

- คุณมงคล 

- ป้าสุพชั 

- คุณสบืศกัดิ ์

- ป้าพชันี 

- ป้าสรอ้ยแสงหา 

- ป้าศรพีลอย/จนัทรพ์ลอย 

- และกลุ่มทางป๊อกตะวนัตกตดิกบัหมูบ่า้นจดัสรรจรรยาลกัษณ์อกี 1-2 รายโดย
ในกลุ่มนี้จะไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิกลุ่มผูผ้ลติกระดาษสาบา้นตน้เปา 

4) ผูผ้ลิตท่ีต้ม ฟอก ย้อม ท าเป็นกระดาษสา(ช้อน/แตะ)และดดัแปลงท าเป็น
ผลิตภณัฑ ์โดยผูผ้ลติกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มทีท่ําครบทุกขัน้ตอน เป็นผูผ้ลติรายใหญ่
ของบา้นต้นเปา มรีา้นคา้และตลาดเป็นของตนเอง เป็นกลุ่มทีม่คีวามสามารถในการ
หาวตัถุดบิเอง มคีนงานหลายคนทีท่ําในรา้นและสัง่ออรเ์ดอรจ์ากผูผ้ลติรายยอ่ยใน
หมูบ่า้นอกีดว้ย ไดแ้ก่  

- คุณสุดารตัน์ 

- คุณวฒันา(ป๋าทอง) 

- ป้าฟองคาํ โดยทีร่า้น บา้นอนุรกัษ์กระดาษ ไมไ่ดเ้ขา้เป็นสมาชกิกลุ่มผูผ้ลติ
กระดาษสาบา้นตน้เปา 

5) ผูผ้ลิตท่ีสัง่เย่ือสามาย้อม และท าเป็นกระดาษสา(ช้อน/แตะ)ส่งขาย ไมม่หีน้า
รา้น เป็นกลุ่มทีพ่บเหน็ไดท้ัว่ไปมกัจะทํากนัเป็นครวัเรอืน มอีอรเ์ดอรจ์ากรา้นใหญ่ๆ 
ในอดตีเคยตม้เยือ่เอง แต่เมือ่สูร้าคาวตัถุดบิไมไ่ดจ้งึหนัมาสัง่ซือ้วตัถุดบิทีต่ม้แลว้มา
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ดาํเนินงานต่อ (ในกลุ่มนี้มคีวามจาํเป็นตอ้งใชเ้วลาในการสาํรวจอกีระยะหนึ่งถงึจะ
ไดข้อ้มลูทัง้หมดในบา้นต้นเปา) เท่าทีท่ราบในขณะนี้ไดแ้ก่ 

- คุณสุพฒัน์ และครวัเรอืนรอบขา้ง 

- ป้าวไิล และครวัเรอืนทีอ่ยู่รอบขา้ง 

- ประนอม/อา้ยเวศ และครวัเรอืนทีอ่ยู่รอบขา้ง 

6) ผูผ้ลิตท่ีรบัซ้ือกระดาษสามาดดัแปลงท าเป็นผลิตภณัฑ ์เป็นกลุ่มทีม่หีน้ารา้น 
และกลุ่มทีเ่ป็นพ่อคา้กลาง จะพบเหน็ไดต้ลอดแนวของถนนเสน้กลางบา้นตน้เปา 
คนกลุ่มน้ีไมไ่ดท้ําใหเ้กดิปญัหาน้ําเสยี ตวัอยา่งเช่น  

- รา้นฟารม์กระดาษสา  

- รา้นบวัจนัทรก์ระดาษสา(พีโ่ป้ง) รบักระดาษสามาทําแบบบาตกิ 

- ละเอยีดกระดาษสา 

- ฝ้ายคาํ 

- PRS กระดาษสา 

- บา้นกระดาษสา 

- ประกายรุง่เรอืงกระดาษสา  
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4.3.2 การเข้าสู่ตลาด 

จากการสํารวจขอ้มลูเบือ้งต้นทางดา้นการผลติ และการส่งกระดาษสานัน้ มรีปูแบบ
หลายรปูแบบ ดงัต่อไปนี้ 

1) จาํหน่ายโดยตรง ผูผ้ลติตดิต่อกบัลกูคา้โดยตรง  ผูข้ายจะไดก้ําไรทัง้หมด และกําหนด
ราคาขายไดเ้อง 

- ผูผ้ลติ  ลกูคา้ 

2) การจดัจาํหน่ายมกีารส่งผ่านสนิคา้จากผูผ้ลติไปยงัคนกลาง แลว้จงึถงึผูบ้รโิภค ม ี2
รปูแบบ คอื พ่อคา้ปลกี  นายหน้า 

- ผูผ้ลติ  พ่อคา้ส่ง ลกูคา้(พ่อคา้ปลกีซือ้สนิคา้เป็นของตวัเอง
แลว้) 

- ผูผ้ลติ  พ่อคา้ปลกี  ลกูคา้(นายหน้าเป็นคนเชื่อมโยงใหผู้ผ้ลติซือ้
ขายกบัลกูคา้) 

3) การจดัจาํหน่ายสองระดบั  เป็นสนิคา้ทีไ่มเ่ป็นทีรู่จ้กั จงึไมส่ามารถวางขายตอ้งอาศยั
ตวัแทนจาํหน่ายเพื่อขายสนิคา้ใหก้บัรา้นคา้ปลกี 

- ผูผ้ลติ  พ่อคา้ส่ง พ่อคา้ปลกี ลกูคา้ 

โดยลกัษณะทีม่พี่อคา้คนกลาง และพ่อคา้ปลกีเหน็ไดช้ดัเจนในกลุ่มผูผ้ลติกระดาษสา
บา้นต้นเปา ทีม่พี่อหลวงวจิติรเป็นประธาน  รา้นฝ้ายคาํ รา้นบา้นหตัถกรรม และรา้นสุดารตัน์ 
เป็นตน้ ซึง่ในประเดน็เกี่ยวกบัการตลาดยงัไมม่ขีอ้มลูทีช่ดัเจนจงึไมส่ามารถทีจ่ะระบุ กลุ่มพ่อคา้
คนกลาง และกลุ่มพ่อคา้ปลกี ซึง่เป็นบุคคลทีส่ําคญัในกลไกการผลติไดอ้ยา่งชดัเจน 
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4.4 กลุ่มท่ีมีส่วนได้เสียกบัปัญหาน ้าเสีย 

4.4.1 ผูผ้ลิตกลุ่มใหญ่ 

 จากการสํารวจและการประชุมรบัฝงัความคดิเหน็ชาวบา้นหลายคนเหน็พอ้งตอ้งกนัว่า
กลุ่มผูผ้ลติทีต่ม้วตัถุดบินัน้เป็นกลุ่มหลกัๆทีเ่ป็นตน้ต่อของน้ําเสยี และจะเป็นกลุ่มทีต่อ้งเขา้มามี
ส่วนไดส้่วนเสยีกบัการจดัการน้ําเสยี โดยวตัถุดบิในทีน่ี้จะหมายถงึปอสาทีย่งัไมไ่ดต้้ม โดยที่
ผูผ้ลตินําปอสามาต้ม  ฟอก ยอ้ม ทาํแผ่นกระดาษ และทําผลติภณัฑ ์(ไมไ่ดร้วมกบักลุ่มทีส่ ัง่เยือ่
มาชอ้น/แตะแลว้ส่งขาย)ม ี10 ราย แบ่งได ้2 ส่วน คอื  

1) กลุ่มท่ีท าสินค้าครบวงจร  ในกลุ่มนี้จะดาํเนินการหาวตัถุดบิเอง เพื่อนํามาทําเป็น
กระดาษสา และนําไปสู่การแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์ และขายหน้ารา้นของตวัเอง กลุ่มนี้
ประกอบดว้ย 

- ร้านสดุารตัน์(คณุสดุารตัน์) 

ปจัจบุนัรบัปอสามาจาก จงัหวดัทัง้ทางภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง (เชยีงราย 
แพร ่น่าน สุโขทยั อุทยัธานี) ลกัษณะของรา้นนี้คอืการซือ้จากพ่อคา้เรไ่มไ่ดเ้ขา้หา
แหล่งเอง 

- บ้านหตัถกรรมกระดาษสา(ป๋าทอง) 

เป็นกลุ่มทีเ่ขา้หาแหล่งวตัถุดบิเอง  ปจัจบุนัไปรบัซือ้ที ่อําเภอสนัป่าตอง เขต
จงัหวดัลาํพนู และส่วนหนึ่งคอืซือ้กบัพ่อคา้เรท่ีนํ่ามาขายใหก้บัรา้น 

- บ้านอนุรกัษ์กระดาษสา(ป้าฟองค า) 

สัง่วตัถุดบิทัง้ที ่น่าน แพร ่และจากทางฝ ัง่ลาว ในปรมิาณมาก ปจัจบุนัสรา้งโรงงาน
ขึน้มาใหม ่มกีารใชเ้ครือ่งจกัรมลูค่าประมาณ 1,500,000 บาท เขา้มาแทน
แรงงานคน อยา่งไรกต็ามแรงงานทีม่อียูใ่นโรงงานเป็นแรงงานต่างพืน้ที ่เช่น 
แรงงานต่างชาต ิ

2) กลุ่มท่ีมีลกูค้าดัง้เดิม เป็นกลุ่มทีม่คีวามเป็นอสิระสงู ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิกลุ่มผูผ้ลติ
กระดาษสาบา้นตน้เปา จดัหาวตัถุดบิเอง และกระดาษทีแ่ผ่นไมไ่ด้ส่งใหก้บัรา้นคา้ใน
บา้นต้นเปา จะมลีกูคา้ประจาํมารบั เป็นกระดาษทีใ่ชเ้ฉพาะ เช่น ใชท้ําร่ม เป็นตน้ 

3) กลุ่มท่ีท าสินค้าไม่ครบวงจร ในกลุ่มนี้จะเป็นเพยีงผูท้ีต่ม้เยือ่สา ทาํเป็นกระดาษสา
ตามความตอ้งการของผูท้ีส่ ัง่ออรเ์ดอร ์ดงัแสดงในแผนผงั ซึง่ประกอบไปดว้ย 



 53 

 

ผูผ้ลิต สถานท่ีรบัวตัถดิุบ สถานท่ีส่งสินค้า 

คณุสืบศกัด์ิ 

 

พ่อหลวงวจิติร 

- ฟารม์กระดาษสา 

- บา้นต้นโชค อ.สารภ ี

- กิง่ อ. บา้นธ ิจ.ลาํพนู 

- ต.สนักลาง อ.สนักําแพง 

ป้าสร้อยแสงหา 

 

- บา้นอนุรกัษ์กระดาษสา 

คณุจ าลอง 

 

- บา้นอนุรกัษ์กระดาษสา 

ป้าพชันี 

 

- ฟารม์กระดาษสา 

- รา้นประกายรุง่เรอืง 

- บา้นกระดาษสา 

ป้าศรีพลอย 

 

- สมบรูณ์กระดาษสา 

- โฟรค์แฮนดกิราฟ 

- ส.ทรพัยเ์จรญิ 

- บวัจนัทรก์ระดาษสา 

ป้าสพุชัร ์

 

- ฟารม์กระดาษสา 

- บวัจนัทรก์ระดาษสา 

คณุมงคล 

 

- คุณน้อย(น้องของพ่อหลวง
เจรญิ) เช่ารา้นอยูบ่รเิวณ
ทางเขา้บา้นตน้เปา 

- พ่อคา้เร ่

- ตลาดตน้ลาํใย  

- ไนซบ์ารซ์า 

- รา้นคา้ในเมอืงเชยีงใหม่ 

กลุ่มท่ีมีลกูค้า
ดัง้เดิม 

- ซือ้สนิคา้จากการโทรสัง่จาก
จงัหวดัแพร ่หรอืพ่อคา้เร่ 

- รา้นทาํร่มบ่อสรา้ง 

 

พอ่หลวงวิจิตร 

ลงุมลู/พอ่ค้าเร่ขายเย่ือ 
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4.4.2 ชาวบ้านในพ้ืนท่ี 

ชาวบา้นเชื่อว่าการผลติกระดาษสาส่งผลต่อสิง่แวดลอ้ม เนื่องจากการเปลีย่นแปลงใน
เรือ่งของการผลติทัง้อุปกรณ์ และสารเคม ีทัง้สยีอ้มผา้ สยีอ้มบาตกิ คลอรนี โซดาไฟ  

การรอ้งเรยีนจะเกดิขึน้เมือ่มปีญัหาในเรือ่งกลิน่เหมน็จากน้ําเสยีทีเ่กดิจากน้ําตม้
กระดาษ และน้ําทิง้จากการชอ้น/แตะ บา้นทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นไดแ้ก่ บา้นทีอ่ยูใ่กลแ้หล่งผลติ 
และบา้นทีอ่ยูใ่กลท้่อระบายน้ําสาธารณะ 

ชาวบา้นส่วนใหญ่ยงัไมท่ราบถงึผลกระทบจากการผลติกระดาษสากบัสุขภาพ เพราะยงั
ไมม่กีารตรวจสุขภาพ แต่มชีาวบา้นบางส่วนเล่าใหฟ้งัว่ามคีนในหมู่บา้นตายไปหลายคนแลว้ 
โดยเฉพาะคนทีท่ํางานเกีย่วกบัการต้มเยือ่สาซึง่ชาวบา้นเชื่อว่าเป็นผลมาจาก สารเคมทีีนํ่ามาใช้
ในการต้มเยือ่สาไดแ้ก่ โซดาไฟ และคลอรนี 

4.4.3 คนในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

คนในบา้นตน้เปาไมเ่คยรอ้งเรยีน หรอืต่อว่าผูผ้ลติทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัน้ําเสยีทีท่าํให้
เกดิกลิน่เหมน็ เนื่องจากมญีาตพิีน้่อง และคนใกลช้ดิทําการผลติกระดาษ เพราะเหตุว่าส่วนใหญ่
ในบา้นตน้เปาส่วนใหญ่จะมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการผลติกระดาษสา ดงันัน้การรอ้งเรยีนจงึเกดิ
ขึน้กบัคนในหมูบ่า้นจดัสรรจรรยาลกัษณ์ และบา้นหนองโคง้ทาํการรอ้งเรยีนกบัเทศบาลตน้เปา  

ลกัษณะการไหลของทางน้ําโดยรวมของพืน้ทีเ่ทศบาลต้นเปาจะไหลจากทางดา้นทศิ
เหนือลงสู่แมน้ํ่ากวงไหลผ่านอยูท่างดา้นทศิตะวนัตก ดงันัน้พืน้ทีท่ีอ่ยู่ทางตอนใตข้องบา้นตน้เปา
มกัจะไดร้บัผลกระทบเสมอจาการไหลของน้ําจากบา้นต้นเปาทีอ่ยูท่างเหนือ เนื่องจากขอ้มลูจาก
การสาํรวจยงัไมแ่น่ชดั จงึยงัไมส่ามารถระบุไดช้ดัเจนว่าในพืน้ทีร่อบๆบา้นตน้เปาจดุใดบา้งที่
ไดร้บัผลกระทบ 
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4.5  การจดัการน ้าเสีย 

4.5.1 สถานการณ์น ้าเสีย 

น้ําเสยีในหมู่บา้นตน้เปาเท่าทีป่ระมวลไดจ้ากการประชุมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ นัน้
พบว่ามทีีม่าจาก 

1) จากการทํากระดาษสา ทาํใหเ้กดิน้ําจากการต้ม ฝอก ยอ้มส ี

2) จากการฆ่าหม ู

3) จากบา้นเรอืน 

น้ําจาก 3 แหล่งไดถู้กปล่อยลงยงัแหล่งน้ําสาธารณะของชุมชน ซึง่เดมิเป็นลาํเหมอืงเก่า 
แต่ต่อมาทางเทศบาลไดไ้ปดดัแปลงใหเ้ป็นทางระบายของหมูบ่า้นโดยทาํเป็นคูน้ําคอนกรตี เพื่อ
แกป้ญัหาน้ําท่วมในฤดฝูน แต่เน่ืองจากการก่อสรา้งคน้ํูา เป็นการดาํเนินทีม่ไิดก้ระทําอยา่ง
ต่อเนื่อง เพราะตดิขอ้จาํกดัทางดา้นงบประมาณ เป็นผลใหเ้กดิผลเสยีทางดา้นเทคนิค  ทาํใหน้ํ้า
เสยีไมส่ามารถไหลอยา่งต่อเนื่อง เกดิตกคา้งในท่อน้ําเป็นช่วงๆ ส่งผลใหก้ลิน่เหมน็ของน้ําเสยี
กระจายไปทัว่หมูบ่า้น โดยบรเิวณทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืมปีญัหาในเรือ่งน้ําเสยี   

4.5.2 การแก้ปัญหาน ้าเสีย 

การดําเนินงานทีผ่่านมานัน้ปรากฎว่ามหีลายลกัษณะ 

1) มหีน่วยงานราชการเขา้มาทําการศกึษาทดลองเพื่อแกป้ญัหาน้ําเสยีแต่ขณะน้ี
ชาวบา้นยงัไมไ่ดร้บัคาํตอบในการแกป้ญัหา 

2) เทศบาลไดท้าํการช่วยเหลอืโดยส่งรถมาดดูน้ําเสยีไปทิง้ใหเ้ป็นบางครัง้บางคราวทีม่ ี
การรอ้งเรยีนมากๆ 

3) ชาวบา้นทีเ่ป็นเจา้ของกจิการทีท่ําการตม้เยือ่และยอ้มสบีางคนไดล้งทุนแก้ปญัหาน้ํา
เสยีของตนเองโดยการขดุบ่อ 3 บ่อ เพือ่เกบ็กกัน้ําเสยีไว ้แลว้ทาํตามคําแนะนําของ
วทิยาการบางรายทีนํ่าผลติภณัฑเ์คมเีขา้มาขายโดยอา้งว่าสามารถแก้ปญัหาน้ําเสยี 
แต่โดยตามความเป็นจรงิแลว้คอื การใหช้าวบา้นนําจุลทรยี ์ E.M.นําไปส่เพื่อดบั
กลิน่เหมน็เท่านัน้ หากไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาน้ําเสยีไดอ้ยา่งแทจ้รงิ จงึไมส่ามารถ
แกป้ญัหาน้ําเสยีไดอ้ย่างแทจ้รงิ ดงันัน้น้ําเสยีจงึยงัคงมอียู ่ขณะน้ีมชีาวบา้นบางราย
ทีแ่กป้ญัหากลิน่เหมน็ของน้ําโดยการใส่คลอรนี 
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4.5.3 แนวคิดและวิธีการของเทศบาล 

การแกไ้ขของทางหน่วยงานราชการทาํไดเ้พยีงการน้ํารถดดูสว้มมาสบูน้ําออกไปทิง้ที่
อื่น เคยจดัประชุม ผลทีไ่ดค้อืเทศบาลกําลงัทีจ่ะจดัทําบ่อบาํบดัรวมใหซ้ึง่อยู่ระหว่างการดําเนิน
การศกึษา 

เทศบาลจาํเป็นตอ้งจดัทําแผนในงบประมาณปี 2549 เพื่อดาํเนินการหากทีอ่ื่นไม่มทีุน
ในการช่วยเหลอื และจะเริม่ใชก้ารกดีกนัจากผูท้ีม่าแสวงหาผลประโยชน์จากหมูบ่า้นทัง้
นกัวชิาการ องคก์รเอกชนทีไ่มรู่ท้ ีม่า แผนของเทศบาลในตอนน้ีกค็อืการหาสถานทีเ่หมาะสมใน
การจดัตัง้โรงบาํบดั 

 

4.5.4 เสียงสะท้อนจากชาวบ้านเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดล้อมของบ้านต้นเปา 

จากการพดูคุยแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัชาวบา้น 2 กลุ่ม กบัทัง้ผูท้ีไ่ดร้บัความ
เดอืดรอ้น ไดร้บัเสยีงสะทอ้นกลบัมาในประเดน็ต่างๆต่อไปนี้ 

- ปญัหาเรือ่งน้ําเสยีส่งกลิน่เหมน็ไดร้บัการรอ้งเรยีนจากหมู ่ 2 และหมู ่ 8 ทีอ่ยู่
ทางดา้นทศิใต ้ และทศิตะวนัตก เพราะน้ําเสยีจากหมู่บา้นต้นเปาไหลผ่านเพื่อลงสู่
ทุ่งนาทีอ่ยูต่ดิกบัหมูบ่า้น  

- ในอดตีเคยมกีารใชน้ํ้าปุ๋ ยชวีภาพทีท่าํจากเศษผกัผลไมใ้นการจดัการน้ําเสยี แต่กไ็ม่
ไดผ้ลจดัการไดเ้พยีงกลิน่เหมน็ 

- จากการดงูานของชาวบา้นหลายคนทําใหเ้หน็ว่าการทีจ่ะมเีครือ่งบาํบดัน้ําเสยีตอ้ง
ใชเ้งนิในหลกัลา้น 

- ยงัมรีา้นคา้บางแห่งทีท่าํใหเ้กดิน้ําเสยีเช่นกนัแต่เจา้ของรา้นไมเ่คยมาประชุมหรอื
ปรกึษารว่มกนัเลยทาํใหเ้หน็ว่ามรีา้นกระดาษสาบางแห่งยงัไมใ่หค้วามรว่มมอื 

- ไมม่กีารใชบ้่อน้ําตื่นเพราะยงัไมแ่น่ใจในสารเคมตีกคา้ง ชาวบา้นตอ้งซือ้น้ํากนิ และ
ยงัมคีวามมัน่ใจในการใชน้ํ้าบาดาลในการอุปโภคเท่านัน้ 

- การแกไ้ขของทางหน่วยงานราชการทาํไดเ้พยีงการน้ํารถดดูสว้มมาสบูน้ําออกไปทิง้
ทีอ่ื่น เคยจดัประชุม ผลทีไ่ดค้อืเทศบาลกําลงัทีจ่ะจดัทําบ่อบําบดัรวมใหซ้ึง่อยู่
ระหว่างการดําเนินการโดยจะใชส้ถานทีโ่รงเรยีนเก่าในซอย 4  

- ประชาชนมคีวามคดิเหน็ว่าหน่วยงานราชการหรอืเทศบาลควรทีจ่ะเขา้มาจดัการ
ปญัหา เคยมกีารรอ้งเรยีนจากชาวบา้นในเรือ่งของกลิน่และน้ําเสยี แต่ในแผนปฏบิตัิ
การหรอืแผนพฒันาฯ ยงัไม่ไดร้ะบุชดัเจนถงึการจดัการปญัหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจาก
การทําอุตสาหกรรมกระดาษสาอยา่งชดัเจน 
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- ปญัหาเรือ่งการตตีลาดของคนในพืน้ทีอ่ื่นๆทาํใหร้าคาทีข่ายตอ้งถูกลง รวมทัง้ตอ้ง
เพิม่การผลติมากขึน้ 

- ปญัหาของชาวบา้นเคยถูกนํามาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการทํามาหากนิของนกัวชิาการ
หลายๆคนดงันัน้ต่อไปจะมกีารตรวจสอบและระมดัระวงักบัคนทีเ่ขา้มาในหมูบ่า้น 

- การทีน่กัวจิยัหรอืนกัวชิาการเขา้มา น่าจะเป็นการลงมอืปฏบิตัทิํางานไปพรอ้มกบั
ชาวบา้น 
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4.6 บทสรปุในเบือ้งต้น 

4.6.1 ความส าคญัของกระดาษสาต่อชุมชนบ้านต้นเปา 

ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาในเบือ้งตน้ทาํใหพ้อจะอนุมาณไดว้่า กระดาษสามคีวามสาํคญัต่อ
ชวีติผูค้นในหมูบ่า้นต้นเปาอยา่งยิง่จนแทบจะกล่าวไดว้่า  การทํากระดาษสาเป็นส่วนหน่ึงของ
ชวีติผูค้นทีน่ี่ ทัง้นี้เพราะคนส่วนใหญ่ในหมูบ่า้นต่างมสี่วนเกีย่วขอ้งกบังานกระดาษสาไมอ่ย่างใด
กอ็ยา่งหนึ่ง นบัตัง้แต่ งานต้ม - ฟอก – ยอ้ม การทําแผ่น ไปจนกระทัง้การฟ ัน่เชอืก ซึง่ชาวบา้น
ทาํกนัทัง้เดก็ผูใ้หญ่ ไปจนกระทัง่ผูส้งูอาย ุ(พบว่าผูส้งูอายรุายหน่ึงปจัจบุนั อาย ุ82 ปี เล่าใหฟ้งั
ว่าตนนัน้ช่วยพ่อแม่ทาํกระดาษสามาตัง้แต่เดก็ๆ จนกระทัง่แต่งงานมลีกู 8 คน และรายไดจ้าก
การทํากระดาษสากช็่วยใหเ้ธอสามารถเลีย้งลกูได)้ ปรากฎการณ์ดงักล่าวมตีัง้แต่อดตีจนกระทัง่
ปจัจบุนั อย่างไรกต็ามการทาํกระดาษสากม็ภีาวะขึน้-ลงเป็นช่วงๆ ขึน้อยูก่บัความนิยมบรโิภค
ของตลาด ดงัเช่นปจัจบุนัความนิยมการใชก้ระดาษสามมีากขึน้ กท็ําใหก้จิการของกระดาษสามี
การขยายตวัเพิม่มากขึน้ทัง้ในหมูบ่้านตน้เปาเอง หมู่บา้นใกลเ้คยีง รวมตลอดไปถงึหมูบ่า้น 
อําเภอ และจงัหวดัทีอ่ยูห่่างไกลออกไป ทาํใหก้ารทาํกระดาษมคีวามสาํคญัต่อเศรษฐกจิ และ
ชวีติผูค้นในชนบททีย่งัไมส่ามารถระบุพืน้ทีไ่ดช้ดัเจนในขณะน้ี 

อยา่งไรกด็กีารขยายพืน้ทีท่ํางานเกีย่วกบักระดาษสาออกไปกวา้งขวางมากขึ้นกเ็ท่ากบั
เป็นการขยายโอกาสทางเศรษฐกจิใหก้บัพืน้ทีอ่ื่นๆ ขณะเดยีวกนักเ็ป็นการขยายปญัหาความ
เสีย่งทางเศรษฐกจิ และปญัหาน้ําเสยีออกไปสู่พืน้ทีอ่ื่นๆเช่นเดยีวกนั ในแงข่องเศรษฐกจิดงันัน้
ชาวบา้นส่วนใหญ่ในหมูบ่า้นตน้เปามคีวามเหน็รว่มกนัว่า คนส่วนใหญ่ของหมู่บา้นดาํรงชวีติอยู่
ดว้ยรายไดจ้ากการทํากระดาษสา แมใ้นอดตีทีผ่่านมาจะมคีําอธบิายว่าการทาํกระดาษสาเป็น
เพยีงการหารายไดเ้สรมิของชาวบา้นในเวลาทีว่่างเวน้จากการทํานา หากในความเป็นจรงิแลว้ 
รายไดจ้าการทํากระดาษสาคอืเงนิสดทีนํ่ามาใชจ้่ายในชวีติประจาํวนั ผูส้งูอายุท่านหนึ่ง(อาย ุ 70 
ปี) เล่าใหฝ้งัว่ารายไดจ้าการทาํกระดาษสาคอื เงนิค่ากบัขา้ว และค่าใชจ้่ายจปิาถะในครวัเรอืน 
ปจัจบุนันางมรีายไดจ้ากการทาํกระดาษสาวนัละ 60 บาท ซึง่นํามาเป็นค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบั
ค่าอาหาร ทาํบุญ และค่าหยกยา โดยทีน่างไมต่อ้งรบกวนลกู แต่การทีเ่ครอืขา่ยการทาํกระดาษ
สาขยายตวัออกไปอยา่งกวา้งขวางนัน้ ทาํใหช้าวบา้นบางคนรูส้กึว่าตนเองมคีู่แขง่มากขึน้ 
โดยเฉพาะกลุ่มคนทีเ่ป็นแรงงาน เพราะไมส่ามารถต่อรองขอขึน้ค่าแรงได ้  หรอืผูผ้ลติรายยอ่ยก็
ไมส่ามารถขายของใหม้รีาคาสงูขึน้ได ้ ชาวบา้นเล่าใหฝ้งัว่า  “บา้นอนุรกัษ์กระดาษสาไดส้รา้ง
โรงงานขึน้มาใหม ่ โดยมกีารสัง่เครือ่งจกัรใหญ่เขา้มาในการผลติ เพื่อจะไดใ้ชแ้รงงานน้อยลง 
สาํหรบัคนงานในโรงงานกจ็า้งแรงงานต่างชาต ิ ทีม่คี่าจา้งถูกกว่าเขา้มาทาํ ทีส่าํคญัยิง่กว่านัน้ 
คอืโรงงานใหมน่ี้เจา้ของจะไมอ่นุญาตใหค้นในหมู่บา้นเขา้ไปเยีย่มชม”  ดงันัน้ระบบการผลติที่
ทนัสมยั และการมโีรงงานขนาดใหญ่ จงึกลายเป็นสิง่ทีแ่บ่งแยกไปจากชุมชน ในทํานองเดยีวกนั
ระบบทุนนิยมทีเ่ขา้มามบีทบาทสําคญัในการทํากระดาษสา  อาจส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติความ
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เป็นอยูแ่ละความเขม้แขง็ของชุมชนทัง้ทางบวกและทางลบได(้แต่ในขณะน้ียงัไมม่ขีอ้มลูที่
ชดัเจน) 

 

4.6.2 การเปล่ียนแปลงกรรมวิธีการผลิตกระดาษสาส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ชุมชน 

นบัตัง้แต่ศูนยส์่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไดเ้ขา้มาส่งเสรมิทางดา้นเทคโนโลย ี
รวมทัง้นําความรูใ้หม่ๆ  เขา้มาอบรมใหก้บัชาวบา้นนัน้ กล่าวไดว้่าทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
เกีย่วกบักระบวนการผลติกระดาษสา ขณะเดยีวกนัก็ส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธข์องผูค้นใน
ชุมชนดว้ย สิง่ทีเ่หน็ไดช้ดัเจน คอื การผลติแบบใหม่ทาํไดง้า่ยและเรว็ขึน้(แบบชอ้น) เพราะมกีาร
นําเครือ่งจกัร และสารเคมมีาใช ้เช่น เครือ่งตเียือ่สา โซดาไฟ และส ีเป็นตน้ เป็นผลใหก้ารผลติ
กระดาษสาสามารถทําไดง้า่ยและรวดเรว็ขึน้ เมื่อปรมิาณการผลติมมีากขึน้ย่อมจาํเป็นตอ้ง
แสวงหาตลาดเพื่อระบายสนิคา้ ขณะเดยีวกนัในการแขง่ขนัเฃงิธุรกจิการคา้กเ็กดิมากขึน้ 
ปรากฎว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มอีายอุยูใ่นช่วง 40 – 50 ปี ซึง่เป็นคนรุ่นลกู คนเหล่านี้ส่วน
ใหญ่เป็นญาตพิีน้่องกนับา้ง เป็นเครอืญาตกินับา้ง และบา้งกด็องกนัทางดา้นเขยหรอืสะใภ ้ แต่
เมือ่เขา้มาทําธุรกจิเดยีวกนั กห็นีไมพ่น้ทีจ่ะตอ้งแขง่ขนั  ไมว่่าจะเป็นเรือ่งของการเสาะหา 
วตัถุดบิราคาถูก แรงงาน การสรา้งรปูแบบผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ตลาด ลกูคา้ ผลทีเ่กดิขึน้ตามมาคอื 
มกีารแบ่งค่ายตามเครอืข่ายทีแ่ต่ละคนสงักดั  ซึง่ค่ายใหญ่ๆคอื กลุ่มบา้นอนุรกัษ์กระดาษสา(พ่อ
หลวงเจรญิ/แมห่ลวงฟองคาํ) กลุ่มกระดาษสาบา้นตน้เปา (นําโดยพ่อหลวงวจิติรและสมาชกิ) 
กลุ่มคุณสุดารตัน์และคุณวเิศษ(คุณทอง) เป็นตน้ นอกจากนี้ยงัมผีูผ้ลติกระดาษสาบางส่วนทีม่ ี
ลกูคา้ของตนเอง ซึง่ตดิต่อกนัมาแต่ดัง้เดมิ คนเหล่านี้ทาํงานค่อนขา้งจะเป็นอสิระ เพราะมลีกูคา้
เป็นของตนเอง  บางรายทาํกระดาษทีม่ลีกัษณะเฉพาะ (เช่น ทาํกระดาษสาํหรบัทาํรม่) 
เพราะฉะนัน้จงึไมต่อ้งพึง่พงิค่ายใหญ่ ๆ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาขณะน้ี ทาํใหพ้อทีจ่ะสะทอ้น
ภาพความสมัพนัธ ์ ของผูค้นในหมูบ่า้น ตน้เปาไดว้่ามลีกัษณะเป็นความสมัพนัธใ์นเชงิธุรกจิเป็น
สาํคญั สิง่ทีเ่กดิขึน้ขณะนี้คอื คนในชุมชนไมค่่อยจะไวว้างใจคนทีอ่ยูใ่นชุมชนดว้ยกนัเอง 
โดยเฉพาะคนแปลกหน้า ดงันัน้การทํางานเกีย่วกบัส่วนรวม จงึอาจจะเป็นสิง่ทีต่อ้งใชเ้วลา และ
อาจไมง่่ายนกั 

อยา่งไรกต็ามกรรมวธิแีบบใหมใ่นการผลติกระดาษสา แมจ้ะก่อใหเ้กดิผลดต่ีอการผลติ 
ในแงท่ีผ่ลติไดง้า่ยมปีรมิาณมากและใชเ้วลาน้อย แต่ในขณะเดยีวกนักเ็กดิผลเสยีต่อสิง่แวดลอ้ม
ของชุมชนตรงทีก่่อใหเ้กดิน้ําเสยีทีม่ปีรมิาณเพิม่มากขึน้ เมือ่ประกอบกบัการขาดแคลน
โครงสรา้งทีด่ทีางดา้นสาธารณูปโภค ทาํใหน้ํ้าเสยีกลายเป็นประเดน็ปญัหาทีส่าํคญัของชุมชน
บา้นต้นเปา และชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงทีก่ลิน่เหมน็ของน้ําเสยีก่อใหเ้กดิความราํคาญ รวมทัง้อาจมี
ผลต่อสุขภาพ ของผูค้นในระยะยาวได ้ ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในขณะนี้ คอื การพยายามหา
จาํเลยทีต่อ้งรบัผดิชอบกบัปญัหาน้ําเสยีทีเ่กดิขึน้ ทัง้ๆทีค่นส่วนใหญ่ต่างกม็สี่วนรบัผดิชอบ แต่
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สิง่ทีไ่ดจ้ากกรพดูคุยกบัชาวบา้นทัง้ในลกัษณะปจัเจก และการจดัประชุมกลุ่มยอ่ย สองครัง้ กไ็ด้
ผลสรปุเหมอืนกนัคอื ต่างฝา่ยต่างกล่าวหากนัว่าเป็นคนทาํน้ําเสยี (สาํหรบัผูท้ีผ่ลติในปรมิาณ
มากบางรายกไ็ดพ้ยายามแกไ้ขปญัหาน้ําเสยีบา้งเหมอืนกนั แต่เน่ืองจากการแกไ้ขทีไ่มไ่ดผ้ล 
รวมทัง้ตอ้งเสยีเงนิเสยีทองไปเป็นจาํนวนไมน้่อย จงึทําใหไ้มอ่ยากลงทุนอกี ) เท่าทีไ่ดท้กีีพ่ดูคุย
แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัชาวบา้น 2 กลุ่ม (ไดม้กีารเชญิชาวบา้นทีเ่ป็นผูผ้ลติรวมทัง้ผูท้ีไ่ดร้บั
ความเดอืดรอ้นมาพูดคุยแลกเปลีย่นความคดิเหน็ เกีย่วกบัน้ําเสยีรวมทงัการแกไ้ข 2 ครัง้ โดย
แบ่งเวทเีป็นผูผ้ลติรายยอ่ย กบัเวทกีลุ่มกระดาษสาต้นเปา ซึง่เป็นผูผ้ลติรายใหญ่)ปรากฏว่า
ไดผ้ลไมค่่อยจะแตกต่างกนัมากนกั คอื ยงัขาดสาํนึกรบัผดิชอบต่อส่วนรว่ม เพราะฉะนัน้จงึไม่
เกดิความคดิรเิริม่ทีจ่ะเปลีย่นแปลงใดๆ ส่วนใหญ่ยงัคงคอยความช่วยเหลอืจากภายนอก 
โดยเฉพาะเทศบาลซึง่ชาวบา้นส่วนใหญ่ มคีวามคดิเหน็ตรงกนัว่าตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบและเขา้
มาแกไ้ขปญัหา  ดงันัน้เมือ่เทศบาลใหข้อ้มลูกบัชาวบา้นว่ากําลงัวางแผนงานศกึษาเพื่อแกไ้ข
ปญัหาการจดัระบบน้ําเสยีทิง้ชุมชน จงึอาจเป็นผลใหช้าวบา้นตัง้ตารอโดยทีไ่มพ่ยายามหาทาง
แกไ้ขในขณะนี้ 

ประเดน็ทีน่่าสงัเกต คอื หมูบ่า้นตน้เปายงัขาดผูนํ้าทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากชาวบา้นส่วน
ใหญ่  แมก้ระทัง้ผูใ้หญ่บา้น ซึง่เป็นผูนํ้าทีเ่ป็นทางการซึง่โดยปกตแิลว้จะมอีทิธพิลต่อความ
คดิเหน็ของชาวบา้นค่อนขา้งมาก แต่สาํหรบัหมูบ่า้นต้นเปา ยงัไมค่่อยชดัเจนในเรือ่งนี้ ส่วนหน่ึง
อาจเป็นเพราะหมูบ่า้นตน้เปายงัไมค่่อยชดัเจนในเรือ่งนี้  ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะว่าหมูบ่า้นตน้
เปาเป็นหมู่บา้นทีอ่ยูใ่กลเ้มอืง จงึทาํใหเ้กดิมลีกัษณะกึง่เมอืงกึง่ชนบท หากยงัไมม่ขีอ้มลูที่
ชดัเจนในขณะน้ีจงึยากทีจ่ะลงความเหน็ได้ 

 

4.6.3 ความสมัพนัธท์างสงัคมและกิจกรรมทางสงัคม 

ผลทีเ่กดิจากการศกึษาและสงัเกตพบว่า สาํหรบักจิกรรมทางสงัคม เช่น งานแต่งงาน 
งานปอย งานศพ และอื่นๆ นัน้ ชาวบา้นยงัคงทาํรว่มกนัอยู ่ เช่นวนัทีเ่ขา้ไปในหมูบ่า้นพบว่ามี
งานแต่งงาน เพราะฉะนัน้คนทีอ่ยูใ่นหมูบ่า้นทีอ่ยูใ่นละแวกใกลเ้คยีงต่างหยดุงานไปช่วยงาน
แต่งงาน ซึง่ในช่วงเชา้กจ็ะเป็นการตระเตรยีมงาน คนทีไ่ปช่วยงานส่วนใหญ่กม็กัจะเป็นผูห้ญงิ 
แต่ละบา้นกจ็ะแบ่งกนัไปคอื ไมถ่งึกบัปิดบา้นกนัทุกคน ส่วนคนทีไ่มไ่ปช่วงเชา้ กท็าํงาน และจะ
ไปรว่มงานในช่วงเยน็ ชาวบา้นเล่าใหฟ้งัว่าเวลามกีารมงีานในหมูบ่า้นกจ็ะหยดุงานไปรว่มงาน 
ซึง่อาจจะหยดุงานไปสกั 2-3 ชัว่โมง แลว้กลบัมาทํางานต่อได ้ เพราะเป็นการทํางานอยูใ่นบา้น
ของตนเอง ทาํใหส้ามารถหยดุงานตามความพอใจ กลบัจากบา้นงานถา้ขยนักส็ามารถทํางานต่อ
ได ้ ดงันัน้การทํากระดาษสาโดยตวัของมนัเองนัน้ มไิดม้ผีลต่อการเขา้ร่วมกจิกรรมทางสงัคม 
รวมทัง้ความสมัพนัธท์างสงัคม แต่การแขง่ขนัในทางธุรกจิรวมทัง้ขอ้ขดัแยง้ในผลประโยชน์
ต่างหากทีน่่าจะมผีลต่อความสมัพนัธท์างสงัคม อยา่งไรกต็ามความเป็นเครอืญาตริวมทัง้ความ
เป็นคนในชุมชนเดยีวกนั ยงัคงมสี่วนผกูโยงคนในชุมชนต้นเปาไวด้ว้ยกนัแมจ้ะไมแ่นบแน่นก็
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ตาม และชาวบา้นมกัจะใชว้ธิหีลกีเลีย่งทีจ่ะเผชญิหน้ากนั(แต่เท่าทีไ่ดป้ระสบมาคอื คนส่วนหน่ึง
มกัจะใชว้ธิกีารกล่าวหาคนอื่นมากกว่าจะต่อว่ากนัตรงๆ) จงึทาํใหไ้มเ่หน็ความขดัแยง้อย่าง
ชดัเจนในขณะน้ี อย่างไรกด็ชี่วงระยะเวลาเพยีงสองเดอืนทีเ่ขา้ไปศกึษาคงเป็นการยากทีจ่ะได้
ขอ้มลูอยา่งละเอยีดและแม่นยาํได้ 
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บทท่ี 5 
การจดัประชมุ International Seminar on  

“Environmental Management for APEC Micro Enterprises: 
Toward Sustainable Development” 

วนัท่ี 17 มิถนุายน 2548     ณ โรงแรมรอยลัริเวอร ์
 

5.1 บทน า 
สถาบนัธรรมรฐัเพื่อการพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และสาํนกังานส่งเสรมิวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ไดด้าํเนินการจดัประชุม International Seminar on “Environmental 
Management for APEC Micro Enterprises: Toward Sustainable Development”เพื่อระดม
ขอ้คดิเหน็ และแลกเปลีย่นประสบการณ์ในส่วนของหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน องคก์รพฒันา
เอกชน และหน่วยงานจากต่างประเทศ เพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มใหส้ามารถประกอบธุรกจิควบคู่กบัการรกัษาสิง่แวดลอ้ม ภายใตห้ลกัการของการ
พฒันาอยา่งยัง่ยนื การจดังานในครัง้นี้ มจีาํนวนผูเ้ขา้รว่มการประชุมทัง้สิน้ 95 คน ประกอบดว้ย 

1) องคป์าฐก  จาํนวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ Professor Muhammad Yunus Managing 
Director,  Grameen Bank,  Dhaka,  Bangladesh และ Professor Apichai 
Puntasen Director of Rural and Social Management Institute (RASMI), 
Thailand   

2) ตวัแทนนกัวชิาการจากกลุ่มประเทศสมาชกิเอเปค จาํนวน 12 ท่าน และนอกกลุ่ม
สมาชกิประเทศเอเปค จาํนวน 1 ท่าน 

3) ตวัแทนหน่วยงานภาครฐั เอกชน องคก์รพฒันาเอกชน ทัง้ภายในและต่างประเทศ
จาํนวน 70 ท่าน 

4) ตวัแทนผูป้ระกอบการผลติ ผูค้า้กระดาษสา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตําบลตน้
เปา อ.สนักําแพง จ.เชยีงใหม ่จาํนวน 10 ท่าน 

 
5.2 สรปุการประชุมภาคเช้า  
วิทยากรบรรยาย :  

- Professor Muhammad Yunus, Managing Director, Grameen Bank, Dhaka,  
Bangladesh,  

- ศ.ดร.อภชิยั  พนัธเสน Director of Rural and Social Management Institute 
(RASMI), Thailand   

- Mr. Hideaki Shimizu, International Business Advisor, Organization for Small & 
Medium Enterprises (SMRJ) Japan 
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 ด าเนินรายการ โดย   ดร.วชิยั  ตุรงพนัธุ ์ คณะพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบริ
หารศาสตร ์

  
5.2.1 Professor Muhammad Yunus  

บรรยายถงึประสบการณ์และแนวทางในการจดัการสิง่แวดลอ้ม โดยการจดัตัง้ธนาคาร
เพื่อปล่อยสนิเชื่อใหก้บัคนยากจนในประเทศบงัคลาเทศ ซึง่เป็นประสบการณ์จากการปฏบิตัจิรงิ
ของท่านทีไ่ดด้ําเนินการจดัตัง้ธนาคารกรามนี (Grameen Bank) เพื่อใหส้นิเชื่อกบัคนยากจน  
เริม่ตน้จากการทีไ่ดร้บัทราบปญัหาของประชาชนทีย่ากจน และประสบการณ์ทีพ่บว่าคนยากจน
มแีนวโน้มจะใชห้นี้คนืใหส้งูมาก ทาํใหเ้กดิแนวคดิในการช่วยเหลอืคนเหล่านัน้ อนัจะเป็น
ประโยชน์ทัง้ต่อสภาพสงัคม  และสิง่แวดลอ้ม  โดยเน้นการสรา้งรายไดใ้หก้บัคนยากจน เป็นผล
ใหเ้กดิการสรา้งงาน สรา้งอาชพี เกดิการมกีารลงทุนสงูขึน้  และส่งผลใหค้นยากจนเหล่านัน้ไดม้ี
โอกาสไดร้บัความเท่าเทยีมในสงัคมดา้นต่างๆ เช่น การศกึษา   นอกจากนี้ท่านยงัพบว่า
โครงการฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม เช่น การปลกูตน้ไม ้ สามารถทาํไดผ้ลดถีา้ยงัประโยชน์กบัคนเหล่านี้
โดยตรงดว้ย 
 
5.2.3 ศ.ดร.อภิชยั  พนัธเสน  

บรรยายถงึแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง ทีไ่ดร้บัการพระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั รชักาลที ่9 เป็นปรชัญาทีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของทางสายกลาง โดยประกอบดว้ยแนวคดิ 
คอื สมถะ สมเหตุสมผล และ การมภีมูคิุม้กนัตนเอง   การนําเสนอไดป้ระยกุตป์รชัญานี้ให้
สามารถใชก้บัการประกอบการของ SMEs ดงันี้ คอื 1) เทคโนโลยทีีม่ตี้นทุนตํ่าทีสุ่ด 2) ใช้
วตัถุดบิและทรพัยากรอย่างมปีระโยชน์สงูสุดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ 3)ไมใ่ชเ้ทคโนโลยเีพิม่  แทนการ
จา้งคน  4) ขนาดทีเ่หมาะสมกบัการบรหิาร  5) ไมค่ดิแต่กําไรส่วนเกนิ   6) เน้นความซื่อสตัย ์ 
ไมเ่อาเปรยีบคนอื่น  7) หลกีเลีย่งความเสีย่งของตลาด  ในการเปลีย่นผลติภณัฑใ์หม้ี
หลากหลาย      8)ใชท้รพัยากรภายในองคก์รของตนเอง และไมเ่ป็นหน้ีสนิ และ 9)ใชท้รพัยากร
ทอ้งถิน่  และสรา้งตลาดทอ้งถิน่ดว้ย  

นอกจากนัน้ยงัมกีฎทีเ่พิม่เตมิอกีคอื 1) ทุนทีเ่ป็นมนุษย ์ทุกคนทาํงานรว่มกนัหมดสรา้ง
ความชํานาญมปีระสบการณ์มาก 2) ทุนทางสงัคม ความไวเ้นื้อเชื่อใจกนั 3) ทุนทางสิง่แวดลอ้ม  
ใชท้รพัยากรของทอ้งถิน่แทนการนําเขา้ และ 4) ตน้ทุนทางกายภาพ   

และไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า กฎของความพอเพยีง นัน้ลํ้าลกึกว่าธรรมาภบิาล  ทีว่่าความสงบใจดี 
กว่าความพอใจทางวตัถุซึง่ไมไ่ดเ้ป็นสิง่ทีส่อดคล้องกบัความยัง่ยนื 
 
5.2.4 Mr. Hideaki Shimizu  

นําเสนอกรณศีกึษาของ SMEs ทีป่ระสบความสําเรจ็ เรือ่งกรณกีารทาํกระดาษที่
ประเทศญี่ปุน่และความสมัพนัธก์บัประเทศไทย ในดา้นอุตสาหกรรมการทาํกระดาษสา  สรปุได้
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ดงัน้ี อุตสาหกรรมกระดาษสาในญีปุ่่น ทัง้ทีม่ขีบวนการทาํดว้ยมอืหรอืเครือ่งจกัรต่างกท็าํใหเ้กดิ
ปญัหามลพษิทางน้ําและส่งกลิน่เหมน็เช่นเดยีวกบัในประเทศไทย แต่ในญีปุ่น่ไดม้กีารทําการ
ควบคุมน้ําเสยีมากว่า 40 ปีแลว้ โดยมทีัง้กฎหมายระดบัชาต ิ และในระดบัจงัหวดัทีก่ําหนด
มาตรฐานเอาไว ้ ปญัหาคอืผูผ้ลติขนาดเลก็ขาดความรู,้ การจดัการ, เงนิทุนทีจ่ะสรา้งระบบ
ควบคุมน้ําเสยี ซึง่รฐับาลกไ็ดพ้ยายามแก้ปญัหาโดยการใหค้าํปรกึษา, การใหค้วามรูเ้รือ่ง
กฎหมาย, สนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ , ใหเ้งนิกูร้ะยะยาวดอกเบีย้ตํ่า เป็นตน้ ซึง่ผล
ของนโยบายกส็ามารถจงูใจใหผู้ผ้ลติขนาดเลก็กว่ารอ้ยละ 80 สามารถตดิตัง้ระบบบาํบดัน้ําเสีย
ของตนเองได ้ซึง่ผูผ้ลติในประเทศไทย กค็วรมกีารตดิตัง้ระบบบาํบดัน้ําเสยีในทุกโรงงานเช่นกนั 
ซึง่จะใชร้ะบบแบบใด,ราคาเท่าใด, และจะส่งเสรมิอยา่งไร กเ็ป็นหน้าทีข่องรฐับาลทีจ่ะตอ้งเป็น
ผูใ้หค้าํปรกึษา,แนะนําเทคโนโลยใีหม ่,ช่วยเหลอืทางการเงนิ,และใหแ้รงจงูใจทางภาษต่ีอไป  
 
5.3 สรปุการประชุมภาคบ่าย 
A : Environments Session 

วิทยากรบรรยาย :  

-  Dr. Khajornsak Sapajaree, Faculty of Engineering, Chiang Mai University, 
Thailand 

- Dr. Soo - Tae Choo Team Leader Plant Engineering Center, Institute for 
Advanced Engineering (IAE), Korea 

- Dr.Rakmi Abd. Rahman Professor of Department of Chemical and Process 
Engineering, University Kebangsaan, Malaysia  

- Mr.Qiu Jin, Department of Human Resources and Institutional Affairs SEPA, 
China 

 ด าเนินรายการโดย ดร.ไชยยศ  บุญญากจิ รองประธานสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย 

  

5.3.1 รศ.ดร.ขจรศกัด์ิ  โสภาจารีย ์ 

บรรยายในส่วนของประเทศไทย นําเสนอในประเดน็การศกึษาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการผลติ
กระดาษสาของชุมชนตน้เปา อ.สนักําแพง  จ.เชยีงใหม ่  สรปุผลการบรรยาย คอื การผลติ
กระดาษสานัน้ไดส้่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะปญัหาน้ําเสยี ซึง่แนวทางการแกไ้ข
ปญัหานัน้ไดม้กีารเสนอในทีป่ระชุมว่าการแกไ้ขตอ้งขึน้อยูก่บัความรว่มมอืของชุมชน รวมทัง้
การใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีะอาด (CT) มาปรบัปรงุกระบวนการผลติ และเป็นกระบวนการที่
ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจต่อชุมชน   
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5.3.2 Dr.Soo Tae Choo  

ผูแ้ทนจากประเทศเกาหล ี ไดม้กีารนําเสนอในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประยกุตใ์ชก้าร
ผลติทีส่ะอาด (Clean Production) ในการผลติในอุตสาหกรรมชุบโลหะ โดยการใชส้ารเคมี
ทางเลอืกต่างๆ   ทัง้นี้แนวทางการใช้ Clean Production ทีป่ระเทศเกาหลนีัน้ เกดิขึน้จาก
หน่วยงานภาครฐั ซึง่เป็นหน่วยงานระดบัประเทศไดใ้หค้วามสาํคญักบัการใชเ้ทคโนโลย ี Clean 
Production โดยไดม้กีารทาํวจิยัและพฒันามาอยา่งต่อเนื่อง  ซึง่ในเชงิเทคนิคนัน้ มแีนวคดิของ
กระบวนการผลติทีส่ะอาด ทีนํ่ามาประยกุตใ์ชก้บักระบวนการผลติ การชุบโลหะ เพื่อทีจ่ะทําการ
สลายสารทีแ่ปลกปลอมหรอืสารทีไ่มบ่รสิุทธิใ์หอ้อกไปจากน้ํา 

 

5.3.3 Dr.Rakmi Abdul-Rahman  

การบรรยายของตวัแทนประเทศมาเลเซยี โดย นําเสนอในประเดน็ของการผลติบาตกิ
และอุตสาหกรรมฟอกหนงันัน้ Dr.Rakmi ไดช้ีใ้หเ้หน็ประเดน็ว่า การดาํเนินการของวสิาหกจินัน้
ไดก่้อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม อนัไดแ้ก่ ปญัหาน้ําเสยี ตลอดจนการจดัการแกไ้ขปญัหา
น้ําเสยีนัน้ จะมคี่าใชจ้า่ยทีสู่ง นอกจากนัน้ ยงัส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนใกลเ้คยีงคอื 
การเกดิโรคมะเรง็ โดย แนวทางแกไ้ข คอืการใช้ Clean Production และการควบคุมคุณภาพน้ํา
ตลอดระยะเวลาของการใชง้าน 

 

5.3.4 Mr. Qiu Jin  

การบรรยายในส่วนของผูแ้ทนจากประเทศจนี โดย สรปุไดด้งันี้ ประเทศจนีเป็นประเทศ
ทีก่ําลงัพฒันาทางดา้นอุตสาหกรรม  ซึง่เศรษฐกจิของประเทศจนีนัน้มกีารพฒันาอยา่งรวดเรว็ 
ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบั SMEs ภายในประเทศนัน้ รฐับาลจนีไดใ้หค้วามสาํคญัและมกีารใช ้Clean 
Production และใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรเ์ขา้ไปใหค้วามช่วยเหลอืในกระบวนการผลติของ
กลุ่ม SMEs นอกจากนี้ ยงัมกีารใชม้าตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมและส่งเสรมิการใช้ Clean 
Production ในกลุ่ม SMEs รว่มดว้ย  อนัเป็นการส่งเสรมิใหเ้กดิกระบวนการผลติทีส่ะอาดและ
ส่งผลใหส้นิคา้ของผูป้ระกอบการ SMEs ในจนีสามารถส่งออกไปจาํหน่วยยงัต่างประเทศได ้
รวมทัง้ไดก่้อใหผ้ลดต่ีอสิง่แวดลอ้มของประเทศ 

 

5.3.5 ข้อสรปุ Environments Session 

ผลจากการบรรยายดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปภาพรวมไดด้งันี้ ในการดาํเนินการดา้น
สิง่แวดลอ้ม แนวทางสาํคญัทีแ่ต่ละประเทศไดใ้ชใ้นการพฒันากระบวนการผลติ และป้องกนั
ปญัหามลภาวะดา้นสิง่แวดลอ้มนัน้ คอืการใช ้Clean Production นอกจากนี้ยงัพบว่าการดาํเนิน
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ธุรกจิของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มนัน้ จะพบว่ามปีญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มต่างๆ เช่น 
มลพษิทางอากาศ ปญัหาน้ําเสยี   โดยจะตอ้งไดร้บัการช่วยเหลอืและการสนบัสนุนจากรฐับาล
ของแต่ละประเทศ  

 
5.4 สรปุการประชุมภาคบ่าย:  
B: Economic& Social Session 

วิทยากรบรรยาย :  

- Dr. Udomsak Seenprachawong National Institute of Development 
Administration (NIDA),  

- Dr.Soparatana Jarusombat, Thammasat University. Thailand 

- Mr. Quach Huy Thong , Project Manager, Hoalac Project Management Unit, 
Vietnam National University, Hanoi, Vietnam  

- Mr. Abraham Varampath, Regional Manager (South), Network for Preventive 
Environmental Management, India 

- Dr. Ren – Yow Huang, Director of the Division of Management Consulting, 
Small and Medium Enterprise Administration, Ministry of Economic Affairs, 
Chinese Taipei  

ด าเนินรายการโดย ดร.วชิยั ตุรงพนัธุ ์

  

5.4.1 รศ.ดร.อดุมศกัด์ิ ศีลประชาวงศ ์และ ผศ.ดร.โสภารตัน์ จารสุมบติั 

 ตัวแทนประเทศไทย โดยสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้  ในส่วนการศึกษาในด้าน
เศรษฐกจิและสงัคม ในกรณีศกึษา บา้นต้นเปา อ.สนักําแพง จ.เชยีงใหม่ ทัง้นี้ วธิกีารศกึษาคอื 
การเขา้ไปศกึษาพืน้ที่ ร่วมจดัประชุมระดมขอ้คดิเหน็   ในส่วนงานดา้นเศรษฐกจิ ไดม้ขีอ้เสนอ
สาํหรบัชุมชนตน้เปา คอื ควรเน้นการประกอบอาชพีทีอ่ยู่ในหลักการของการสรา้งความสมดุลย์
ระหว่างการผลติกระดาษสาและการรกัษาสิง่แวดล้อมควบคู่กนั นอกจากนี้ยงัเสนอมาตรการ
สนบัสนุนผูป้ระกอบการทีร่กัษาสิง่แวดลอ้ม อาท ิอาจดําเนินการใหม้กีารจดัทําการยกย่องผูผ้ลติ
กระดาษสาทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เช่น การใหฉ้ลากผลติภณัฑส์เีขยีว (green label) สําหรบั
ในภาคส่วนด้านสงัคม พบว่า การประกอบธุรกจิกระดาษสา ของชุมชนต้นเปานัน้ ไม่เพยีงแต่
ส่งผลกระทบต่อผู้ผลติและคนในชุมชน แต่ยงัได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อชุมชนขา้งเคยีง
ด้วย ทัง้น้ีปญัหาในเชิงสังคมจากการผลิตกระดาษสา คือการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
วฒันธรรมทางสงัคมจากชุมชนเป็นสงัคมเมอืง ที่ขาดการพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั โดยได้มี
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ขอ้เสนอคอื ต้องใหทุ้กภาคส่วนของชุมชนต้นเปาไดม้สี่วนร่วมในการแก้ไขปญัหา และวางแผน
การจดัการปญัหารว่มกนั 

  

5.4.2 Mr.Quach Huy Thong 

ตวัแทนจากประเทศเวยีดนาม ไดนํ้าเสนอในประเดน็ของการใชเ้ทคโนโลยสีะอาดในการ
ลดปญัหาสิง่แวดลอ้ม สาํหรบักรณศีกึษาของอุตสาหกรรมเซรามกิส ์ ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ คอื 
ปญัหามลพษิทางอากาศ โดยเฉพาะซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เป็นปญัหาสาํคญัทีเ่กดิจากการเผาไหม้
ในกระบวนการผลติเซรามกิส ์ ที ่ Bat Trang ประเทศเวยีดนาม สาํหรบัแนวทางในการจดัการ 
คอืการใชม้าตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้มทีต่อ้งใชเ้ทคโนโลยทีีส่งู และการใหชุ้มชนตระหนกัใน
เรือ่งสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การใชว้ถิชีวีติแบบทอ้งถิน่ทีไ่มส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม   

 

5.4.3 Mr.Abraham Warampath 

ตวัแทนจากประเทศอนิเดยี นําเสนอเรือ่งของการนํานโยบาย REACH มาใชใ้นการ
ประยกุตเ์พื่อควบคุมการนําเขา้สารเคม ี ทัง้นี้สบืเนื่องจากผลกระทบของสารคม ี อนัเป็นประเดน็
ทีส่าํคญัต่อเรือ่งสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม โดยการใชน้โยบาย REACH จะเป็นผลดใีนการควบคุม
การนําเขา้สารเคม ี และทราบต้นทาง และปลายทางการเดนิทางของสารเคมทีีจ่ะนํามาใชใ้น
โรงงานอุตสาหกรรม อนัจะเป็นการส่งเสรมิใหเ้กดิกระบวนการผลติทีส่ะอาด ทัง้น้ีเพราะปจัจบุนั
การนําเขา้และส่งออกสนิคา้ของหลายประเทศ เช่น  สหภาพยุโรป จะใหค้วามสาํคญัดา้น
กระบวนการผลติสนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีะอาด แต่
อยา่งไรกด็ ี นโยบายนี้ ไดส้่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ SMEs ทีม่คีวามจาํเป็นต้องใชส้ารเคมี
ในอุตสาหกรรม เนื่องจากตอ้งมกีารจดัทําเอกสารการจดัเกบ็ขอ้มลูของสารเคม ี ทีต่อ้งอาศยั
กระบวนการทดสอบต่างๆ ดงันัน้ แนวทางหนึ่งในการส่งเสรมินโยบายนี้ หน่วยงานภาครฐัจงึ
เป็นหน่วยงานสาํคญัทีจ่ะช่วยผลกัดนัและช่วยเหลอืการดาํเนินงานของ SMEs ใหส้ามารถ
ดาํเนินไดต้ามนโยบายของ REACH 

 

5.4.4 Dr.  Ren – Yow Huang 

ตวัแทนจากไตห้วนั ไดนํ้าเสนอในประเดน็ประสบการณ์ในการรกัษาสิง่แวดลอ้มของ
อุตสาหกรรมทอ้งถิน่ในไตห้วนัอยา่งยัง่ยนื โดยไดก้ล่าวว่า SMEs ในไตห้วนั มคีวามสาํคญัมาก 
คอื คดิเป็นสดัส่วนถงึรอ้ยละ 97.83 แต่อยา่งไรกต็าม SMEs กไ็ดก่้อใหเ้กดิปญัหาสิง่แวดลอ้ม
อยา่งมากเช่นเดยีวกนั ซึง่ไตห้วนักไ็ดม้แีนวทางในการป้องกนั เช่น การลดของเสยีลง โดยการ
สรา้งสรรคร์ะบบการผลติใหม ่ หรอืการออกแบบผลติภณัฑห์รอืหบีห่อใหม,่ การนําของเสยีมาใช้
ใหม ่ (recycle) หรอืการเพิม่มลูค่าของของเสยี เช่น การนําไมไ้ผ่ใชแ้ลว้มาทาํเป็นชาม เป็นตน้ 
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นอกจากนัน้ ไตห้วนัยงัไดม้กีารส่งเสรมิการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มในชุมชนดว้ย เช่น การให้
การศกึษาดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและแนะนําวธิกีารนําของเสยีกลบัมาใชใ้หม,่ การตัง้พืน้ที่
อนุรกัษ์สาํหรบัชาวพืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นต้น 

 

5.4.5 ข้อสรปุ Economic& Social Session 

ทัง้นี้ จากการบรรยายในภาคเศรษฐกจิและสงัคม สามารถสรปุภาพรวมไดว้่า สิง่ทีเ่รา
ควรจะใหค้วามสาํคญัและนําไปปฏบิตัเิพื่อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนนัน้ สามารถสรุป
เป็นแผนได ้ 6 ประการ คอื สวสัดกิารสงัคมและการดแูลสุขภาพ, ความมัน่คงของชุมชน, การ
ปกป้องสิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศ, ทศันียภาพทางสิง่แวดลอ้มและการท่องเทีย่ว, การศกึษา
เพื่อความเป็นมนุษย,์ และการพฒันาอุตสาหกรรมทอ้งถิน่ นัน่เอง 

 

5.4.6 สรุปการอภิปรายและตอบข้อซักถาม    

ได้มีตัวแทนของชาวบ้านจากชุมชนต้นเปา และชุมชนศรีบุญเรืองจากจังหวัดน่าน ที่ให้
ความสนใจและซักถามถึงประเด็นเรื่องการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม ในการด าเนินธุรกิจการท า
กระดาษสา ในเร่ืองของเทคนิค และแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยให้การประกอบธุรกิจ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นไปได้ในแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
5.5 สรปุผลการประชุม 

สรปุผลของการจดัประชุมสามารถนําไปเป็นขอ้เสนอต่อทีป่ระชุมกลุ่มประเทศสมาชกิ
เอเปค ในเรือ่งการสรา้งเครอืข่ายเพื่อสรา้งความเขา้ใจร่วมกนัทางดา้นสิง่แวดลอ้ม ทีจ่ะทาํใหก้าร
ประกอบธุรกจิ SMEs ยัง่ยนื ในกลุ่มประเทศสมาชกิเอเปค อนัจะเป็นการส่งเสรมิให ้SMEs ใน
แต่ละประเทศ สามารถประกอบธุรกจิของตนควบคู่กบัการรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิ และ
สิง่แวดลอ้ม ภายใตห้ลกัการของการพฒันาอยา่งยัง่ยนื นัน่คอืการนําเสนอวาระเรือ่งของการ
จดัการสิง่แวดลอ้มสาํหรบั SMEs โดยถอืเป็นวาระทีส่าํคญัสาํหรบัการประชุมเอเปคระดบั
รฐัมนตร ีในเดอืนสงิหาคม พ.ศ.2548 นี้   
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5.6 เอกสารประกอบการน าเสนอต่อที่ประชุมของการจัดประชุม International  Seminar 
on “Environmental Management for APEC Micro Enterprises:Toward Sustainable 
Development” วนัท่ี 17 มิถนุายน 2548  ณ  โรงแรมรอยลัรเิวอร ์

 ในสว่นของนกัวิจยัของสถาบนัธรรมรัฐเพื่อการพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อม  
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A Micro-Enterprise Environmental Solution: SAA-Mulberry Paper Production at Ban 

Ton Pao, San Kham Paeng District, Chiang Mai 
by Boonyong Lohwongwatana*  and Khajornsak Sopajaree**3 

 
Introduction 
 
SAA-paper is a traditional paper in northern part of Thailand. SAA paper can be used 
as a raw material for handicraft such as umbrella, note book, souvenir, etc. The 
utilization of SAA bark and chemicals as raw materials for the pulp and paper in a 
Micro-Enterprises is considered as one of the major potential of pollution source to the 
environment including air, surface water, and groundwater and also  may harmful their 
workers. 
 
One of the famous communities, Ton Poa Community, produces the products of SAA 
for export. This small community, with a population of 1,573, locates about 9 kilometers 
north of Chiang Mai. A great numbers of the community members do their business on 
pulping and papermaking which utilizing SAA bark, caustic soda (NaOH), and others 
chemicals as raw materials. Since, the wastewater from the pulping processes 
containing lots of pollutant substances such as lignin, organic, inorganic and residue 
chemicals, the appropriate treatment techniques and management strategies must be 
adopted.  
 
Recently, the community is facing with not only developing appropriate technology on 
wastewater treatment but also improving production efficiency, as well as management 
strategies.  And after surveying for the need of the community at Ban Ton Pao 
concerning wastewater abatement, the villagers express their need for a “Working 
Together” or “Learning by Doing” approach. 
 
 

                                                   
* Retired professor, GSEI, Bangkok  
** Assoc. Professor, Environmental Engineering Department, Faculty of Engineering, Chiangmai University,  
Chiangmai 
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Description of Pulping and Papermaking Processes from the selected Saa paper 
Micro-Enterprise 

 
Figure 1&2 illustrates an overview of the pulp and papermaking processes at the 
selected Saa paper micro-enterprise at Ton Poa Community.  
The paper is produced from the saa bark, which is brought to the micro-enterprise by 
truck from all over the region. The production of the paper starts with pulping and the 
first process is soaking, where the bark is put in tubs and water is added. The soaking 
process normally takes around 24 hours. After the soaking the bark is to be cooked to 
remove lignin and organics. The cooking process takes approx. 3 – 3.5 hours and takes 
place in large boilers with the adding of 10% by weight of NaOH. The pulp is cleaned 
with water for 3-4 times before beaching. Hydrogen peroxide and Sodium silicate 
(Na2SiO3) is utilized for bleaching for 2-4 hours while boiling.   
After the bleaching the pulp is washed with clean water 3-4 times and trimmed for not-
suitable pieces. Then the pulp goes either directly to the beating process (20 minutes) 
or is stored for a period of time.  Most of the pulp is dyed while beating.  
The papermaking process is a hand made paper.  
The handmade process also makes use of a small-scale beater. After the pulp has 
been beaten, it is again dewatering by gravity then weighed into a ball that is suitable 
for one sheet of handmade paper. The papermaking itself is done in a small soaking 
sink filled with water, which can be reused several times. After the sheet is finished it is 
put in the sun for drying for 6-12 hours. The paper then peels off from the screen-frame 
and ready for sale or further handicraft making. 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1  The pulping process at the selected Micro-Enterprise 
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Figure 2  The handmade paper process at the selected i Micro-Enterprise. 

Wastewater Characteristics from Micro-Enterprises 

The average amount and characteristics of wastewater from Micro-Enterprise is shown 
in Table 1. The existed data is from the investigated of 9 Micro-Enterprises.  
 
Table 1 Average amount and characteristics of wastewater from Micro-Enterprise 
 
Amount of wastewater from pulping and papermaking 
processes 

23.6 m3/week 

Amount of wastewater from toilets 4.24 m3/week 
Chemical Oxygen Demand (COD) from pulping and 
papermaking processes 

2151 mg/L 

Chemical Oxygen Demand (COD) from toilets 400 mg/L 
Chemical Oxygen Demand (COD) from pulping and 
papermaking processes and toilets 

2433 mg/L 

 
The apparent problems in the SAA paper Micro-Enterprises are wastewater and 
production efficiency. Wastewater from the pulping process contains high pH, high total 
organic carbon (TOC), BOD, Nitrogen which is higher than the industrial effluent 
standard due to large amount of chemicals utilized for reducing the cooking period. In 
addition, the other main problem is the nuisance odour from wastewater and fume 
during cooking process. This problem has to be mitigated by adopting an appropriate 
treatment facility.  
 

Weighing Papermaking Drying 

Water Water 

Pulp Pulp Paper 

Water Water Water 
Pulp 

Hand made Process 
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Wastewater Treatment 
In general, wastewater treatment for Micro-Enterprises can be established for On-Site or 
Central Treatment Plant. On-Site treatment is typically adopted for each enterprise 
whereas Central Treatment Plant is developed for whole community which requires the 
collection system. Thus, the Central Treatment Plant requires high capital cost.  On-Site 
treatment requires available area, self-operational, and higher operational costs. 
However, the construction of a Central Treatment Facility needs not only high 
investment cost, but also needs more time for realization. So, in order to mitigating the 
existing  water pollution problem, construction of a small demonstration-On-site 
wastewater treatment  plant seems to be a good alternative. And the demonstration 
plant should be developed in such a way that people in the community have a chance 
to exercise or explore for the best solution by themselves. 
 
Process Improvement 
In order to teach the villagers how to improve their production processes,  dissemination 
by workshop or training onsite for the workers and owners on suitable techniques of 
each process would be conducted. In addition, the demonstration on utilization of 
chemicals and raw materials as well as operational control on each process would be 
introduced. Especially, demonstration on facility improvement should be conducted for 
the workers and owners, such as a better pulping machine, a beater, etc.  
 
Management Strategies 
In order to develop appropriate technology to reduce environmental impact from 
wastewater as well as improving production efficiency, Project Case Work-PCW for an 
effective training method will be introduced. It is a rational problem solving by 
participants’ group work starting from assessing the SITUATION by the group 
themselves, to develop SOLUTION, identify OPTIONS, and then SELECT what must be 
done, respectively. It is a “Learning by Doing” principle. 
 
And in order to demonstrate the effectiveness of the selected options, an On-site pilot 
plant should be set up. And basic data should be collected and assessed, both before 
and after the pilot plant put into operation.  This pilot plant can as well serve as a 
demonstration plant where other Micro-Enterprises may copy or modify to suit their 
needs. 
 
Moreover, cleaner technology-CT which utilizes good housekeeping, process 
improvement, waste minimization, resources management, etc., for reducing raw 
materials, water, energy consumption, and manpower, should be put into practice in 
order to achieve sustainable development of Thai SAA-paper Micro-Enterprise. 
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Sufficiency Economy and SMEs Environmental Management: 
 A case Study of the Mulberry Paper Industry at Ban Ton Pao, Chiangmai 

 
Udomsak Seenprachawong4 

 

1. Introduction 

 
Small and Medium Enterprises (SMEs) are the backbone of Thai economy. It was 
estimated that over 40 percent of Thai’s GDP was produced by SMEs (Office of SMEs 
Promotion, 2000). There were 524,960 registered enterprises classified under the 
medium and small enterprises. Recently, Thai government has put much effort to 
promote SMEs as evidenced by series of law enactment and institutional reform in favor 
of SMEs. One important policy development is the so-called “One Tumbon One Product 
(OTOP)” by the present government that aims to promote skill development and 
capability of new entrepreneurs. It is conceived that SMEs could be instrumental to 
increase productivity of Thai economy and to be a source of revenue from export. 
 
However, there is a criticism that SMEs may have performed poorly in terms of 
environmental protection as a growing number of enterprises do not use resources 
wisely. In several cases, SMEs have created environmental problems from discharging 
waste waster or disposing refuse without proper treatment. This is a particular concern 
for the mulberry paper production at Ban Ton Pao in Chiangmai Province. 
 
This paper explores ways to apply the sufficiency economy concept in achieving a 
sustainable SMEs development. The paper is divided into 5 sections. The first section is 
an introduction. The second section presents a profile of the mulberry paper industry at 
Ban Ton Pao. Section three deals with the socio-economics impacts of the mulberry 
paper industry. The concept of Sufficiency Economy was introduced in section four. 
Section five proposed a framework for Ban Ton Pao to become a healthy community. 
The conclusions of this paper are presented in section six. 

                                                   
4 School of Development Economics, National Institute Of Development Administration, Thailand 
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2. Profile of the Mulberry Paper Industry at Ban Tonpao 
 
Ban Tonpao is a small village with a population of 1,571. It is located to the north of 
Chiangmai City. Residents of Ban Tonpao receive their incomes mainly from the 
mulberry paper production. The mulberry paper products produced here are for both 
domestic and foreign markets. In the process of mulberry paper making, caustic soda 
(NaOH) is used as active reagents. These chemical substances are harmful to human 
and polluting the environment. The community is now experiencing severely water 
pollution problem.  This is a very pressing problem that the community needs to tackle. 
 
There are currently 25 producers of mulberry paper at Ban Ton Pao (Figure 1). Out of 
25 producers, 13 produce thin-type of mulberry paper whereas 12 produce thick-type of 
mulberry paper. The cost of production composes of costs relating to raw materials 
(mainly dry mulberry fibers), labor, and operating expenditures. The costs vary 
according to the type of paper to be made. For instance, the costs per each volume of 
1,000 pieces of bleached thin-type mulberry paper range from 400 baht to 700 baht. 
The selling prices range from 0.50 baht to 1.13 baht. 
 

3. Socio-economic Impacts 

The methodology for the socio-economic impact study consisted of field observations, 
household surveys, and discussions with some relevant authorities. The field work was 
carried out in March 2005 at Ban Ton Pao. A total of 17 produces were interviewed 
from the field. 
 
The following conclusions are based on interviews with local residents during the field 
visits. 
 
1) The problem of wastewater from the paper production is severe in the dry season 
when there is not much rain to flush away the wastewater into the river nearby. The 
wastewater is trapped inside the dike around residential areas.  The smell of the 
wastewater is unbearable. 
 
2) The paper production had made a significant contribution to increasing the income, 
education and standard of living of those in these businesses. 
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3) The local politics is a main problem causing a social tension in the area. There are at 
least four groups as identified by the people we interviewed at the site. The first group 
is composed of 4 largest producers in the village. This group is in favor of having a 
central wastewater treatment. The second group is mainly small-scale producers. 
Members in the second group propose to have such a wastewater treatment facility at 
the household level. The third group is mainly producers those involve in coloring 
mulberry paper. The process of coloring is highly intoxicated to human since it uses 
chemical substances, which contain heavy metals like lead. The fourth group is  local 
politicians including the village head and local administration officers. They have been 
trying to solve the wastewater problems at Ban Ton Pao but never been succeeded so 
far.  
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Figure 1 Map of Ban Ton Pao 
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4. Applying the Concept of “Sufficiency Economy” in Building a Healthy  
    Community 
 
A shift from traditional agricultural economy of Ban Ton Pao to manufacturing  economy 
may raise the local people’s income but at the same time increase their dependency on 
financial sources and inputs. While some are better off, others end up with huge debts. 
In addition, Ban Ton Pao has been subject to a variety of pressures on the natural 
environment closely related to its mulberry paper industry. 
 
The mulberry paper industry development shows that a development process which 
aims at boosting local economy create an imbalance in many dimensions and resulting 
in environmental degradation. Wastewater from the paper production is a major concern 
especially for the paddy fields. Since the expansion of paper production on the late 80s 
some agricultural land has been abandoned. There are also impacts on their health 
arising from the overuse of chemicals in the boiling and coloring processes. 
 
Mulberry paper industry has a significant impact on Ban Ton Pao residents. On the 
positive side, it increases income and employment opportunities in the community. 
However, it can make local residents heavily dependent on this industry for their 
economic security. 
 
The concept of “Sufficiency Economy (SE)” is about moderation and contentment 
(Tantivejkul, 1998; Wong Cha-um, 2001). As an economic framework, SE is complete. It 
governs from motivation (utility) to criteria (objective), and from behavior (production, 
consumption) to system (collectivity). SE aims to achieve a sustainable economic 
development. The working definition of SE encompasses three elements: moderation, 
reasonableness, and self-immunity from the unexpected events (Figure 2). Knowledge 
and morality are the two necessary conditions to achieve SE. Knowledge condition 
makes an individual do careful planning whereas morality condition make people be 
honesty in their daily lives.  
 
SE suggests that production of mulberry paper at ban Ton Pao should be moderate and 
reasonable, in balance with nature in a sustainable way. For example, paper producers 
should take orders within their production capacity and should not over-invested by 
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borrowing too much from the financial institutions. To create a self-immune system, a 
particular producer should employ only local workers and utilize local inputs.     
 
During the site visit, most local residents of Ban Ton Pao addressed the overall picture 
and collective efforts in responding to the community’s needs and practices. Villagers  
identified the potential of community and means of strengthening them. They like the 
idea of having the Community Learning and Development Center to study development 
alternatives. The like to see the paper production industry shift towards sustainable 
production and diversification to reduce risk. The chemical-fee production process was 
also addressed. Villagers realized the harm caused by using chemical substances in 
paper production. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 The Working definition of SE 
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Villagers advocated the idea of creating a Community Development Master Plan for Ban 
Ton Pao that not only promote community enterprises but also health and welfare of 
community. A community fund can be created from a public and private partnership 
scheme to help support several programs. One of the programs is environmental 
management of mulberry paper production.  
 
Alternatively, state financial institutions such as SME bank may give micro credits to 
each individual  producer to help finance the installation of a small-scale wastewater 
treatment unit at the household level. The Office of SME Promotion can play a facilitator 
role to make the system run effectively. The Office may involve in several activities such 
as public acknowledgement of environmental friendly paper producers, the certification 
program, etc. The Office may grant a green labeling to any paper producer whose 
production processes are environmental friendly.       
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5. A Proposal for Ban Ton Pao to Be a Healthy Community 

 
The environmental problems from the mulberry paper production at Ban Ton Pao can 
be alleviated through developing its own Community Development Master Plan. Ban 
Ton Pao Community Development Master Plan to achieve environmentally sound and 
sustainable mulberry paper production can be summarized into two strategies: product 
strategy (green labeling) and process strategy (clean technology). 
 
The former strategy can be adopted by the initiative of producers those are voluntarily 
changing the inputs of production towards environmentally friendly i.e. using natural 
color in the dyeing process or using less water and energy in their production. The 
Office of SME Promotion can play a role as promoters of these producers by giving   
certificates or green dots to these environmental friendly producers. Furthermore, the 
Office of SME Promotion may help these producers to export their products to the 
upscale markets (high- income countries) such as EU countries where people have high 
environmental awareness.  
 
The latter strategy can be done through granting credit (soft loans) to paper producers 
(Figure 3). The SME banks can play this important role. The loans are to be invested in 
implementing the clean technology (CT) in the mulberry paper production. CT focuses 
on good housekeeping, process improvement through reducing inputs (water, energy, 
labor, etc.). Ban Ton Pao community can experiment with the CT through a small-scale 
pilot project. This pilot project can be used to demonstrate the effectiveness of the 
selected options in CT. This demonstration project can be scaled up to other SMEs.        
 
 
                                                      Credit 
 
 
Soft loan + partial subsidies 
 

Figure 3 Micro-credit to mulberry paper producers 
 
 

SME Bank 
Mulberry paper 
producers at Ban 
Ton Pao 



 82 

6. Conclusions 
 
SMEs are the backbone of Thai economy measurable in terms of the value added and 
employment. There is a criticism that SMEs have done poorly I terms of environmental 
management. This is in particular the mulberry paper production at Ban Ton Pao. 
Environmental degradation has been a pressing problem as wastewater from the paper 
production is not properly treated. There is an urgent need to solve this water pollution 
problem. This paper has proposed a direction, which Ban Ton Pao can become a 
healthy community. The framework is based on the concept of SE. Two strategies are 
proposed for Ban Ton Pao. It is hoped that the proposed scheme will help this 
community to be a healthier community. 
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PUBIC PARTICIPATION IN ENHANCING SMEs ENVIRONMENTAL MANAGEMENT:  
A CASE STUDY OF THE MULBERRY PAPER INDUSTRY AT BAN TON PAO, 
CHIANGMAI 

  Soparatana Jarusombat5 and Benja Jirapatpimon6 
Background 
 
Paper mulberry which is generally called Pa-saa in Thai grows in natural stands in most 
villages, and the local people have long been engaged in the collection, cleaning, sun 
drying and marketing for bark-fiber that is used for making high-strength paper. The 
paper making usually starts in the dry season after harvesting. During the rainy season 
(June to October) sourcing the raw material is low and so too is handmade paper-
making itself, since the paper has been dried in the sun. 

Traditionally the paper mulberry making 
process used local materials and each 
family employ different techniques. 
Since 1981 the making process at Ban 
Ton Pao has been changed due to the 
promotion of government’s officials. 
Chemicals are widely used in the 
production processes which causing 

wastewater problems for the communities.  The paper making process has changed 
little over the centuries. The men begin the process when the bark is first boiled in big 
open cauldrons over a naked flame to soften the fiber. This is hot and dirty work. It is 

then left to cool and soak overnight 
before the water is changed and the 
fiber washed many times. Dies are 
added if necessary and the fiber is 
beaten to a pulp. Depending on the final 
thickness of the paper required, the 

                                                   
5  Faculty of Political Science, Thammasat University Thailand. 
6  Faculty of Social Science, Chiangmai University Thailand. 
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pulp is then either placed in large vats to dissipate, or rolled into balls for manual 
spreading onto a bamboo frame with a cotton screen. The former method is used for 
tissue and thin paper, whereby the frame is “washed” in the vats and small fibers are 
captured on the screen. Thicker paper is literally spread onto the same screen by hand. 
This final part of the process requires considerable skill and dexterity and is invariably 
undertaken by the women in the family. The paper itself forms naturally on the frames, 
which are placed in the sun to dry, before being peeled from the screens in sheets. 

At present, there is also some development in the processing of making and converting 
for modern and international market. Many local families adopted these techniques in 
order to compete in the market. It is accepted that in Ban Ton Pao, paper mulberry was 
significant side job to make additional income to the families. However, paper mulberry 
industry is considered a profitable business and safe to the environment when it is run 
carefully and it has a positive social-cultural impact. In order to achieve this goal, action 
programs on the environmental management with the participation of the communities 
should be organized to make local people be aware of the relationship between 
environmental quality and their lives. This paper demonstrates that in the case of Ban 
Ton Pao, Chiangmai public participation is crucial for achieving sustainability. 
 
Social Aspects of Paper Mulberry Industry in Ban Ton Pao 

At present, paper mulberry can be side-career for the local communities. It is a 
significant side job to make additional income to the family. It also attracts the 
emergence of business people to be involved in the related activities: processing, 
collecting, and selling different kinds of products. The number of people involved in 
such activities is quite high. It is expected that the raise of people income because of 
the business will result in the developed and varied people’s need as well as services. 
Such a condition is expected to improve the people’s welfare. 

However, the present practice of paper mulberry industry in Ban Ton Pao not only 
causing wastewater pollution in the area (see Figure 1) but also have some negative 
impacts to community’s social and cultural conditions.  
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Figure 1 : Affected Area from Wastewater Problem 

 

Local conditions, with a closed relations and kindness among local people have been 
changed to competitiveness in order to meet the market demand. There are several 
groups as producer groups which is informally formed due to the geographically 
condition. This is normally called as “Pok” in the northern language. There are Northern 
Pok, Central Pok, and Western Pok (see Figure 2). In each group/Pok there is about 15 
groups of producers. The major role of this Pok is to handle the marketing arrangements 
among the communities but it do not deal with environmental impact issues. 

Due to the need to compete with market demand, there are some producers employs 
foreign labour forces from neighboring countries. This also has some positive and 
negative social-cultural impact for local communities of Ban Ton Pao. Moreover, there is 
a problem of market monopoly for selling the paper mulberry products. The small family 
which is not connect to the brokers facing the difficulties to sell their products. 
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Figure 2 : Group of Local Community - Pok 

 
 
Attempts to Deal with Wastewater Problems 

During the past few years, local people at Ban Ton Pao have been suffering from 
wastewater problems which mainly released by mulberry industry. Many attempts 
initiated by several groups of people and organization were introduced but it is not 
successful. Considering in terms of social aspects, it is very complex to solve this 
problems because of several social and political factors. The changes from rural to 
urban community also make it difficult to engage local people to concern about their 
community. Many stakeholders have tried to involve by using different approaches. Key 
major actors and their responds to the problems can be summarized as follows: 
 

 Producer  responds 
Some producers of paper mulberry tried to adopted technology recommended by 
many persons who come into the community. But many people said that it was not 
successful. Some said that they spent so a lot of money to try to solve the problems 
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that they confused how to do with it. According to the informal interviewed with some 
producers it found that they are willing to adopt new technology if it works. But at 
present they are not sure about the technology and they did not want to waste 
money.  

 Local community responds 
Although facing with the wastewater pollution, many local people think that it is the 
responsibility of the local government authority according to the Thai law. They need 
not to participate. Some people think that the present problem causing from the 
improper construction of drainage system by the local government authority. 
However, the present new approach to solve the problem which the local 
government authority planned to use has not been accepted among the local 
communities. Some do not trust that whether this plan will work or not while some 
people think that it related to the interest among local politicians. Moreover among 
the local people their do not accept someone to be a leader to move for solving the 
problem. This is because of the political conflict among each group of people in the 
community. 

 Local government authority responds 
According to the Thai law, local government authority is the major organization to 
responsible to the problem. At present, the organization plan to construct a central 
wastewater treatment facility in Ban Ton Pao. This plan, however, is opposed by 
many local people. 

Public Participation as a Key Success Factor 
Local community’s participation represent an effective way of solving current 
wastewater  and social problems facing Ban Ton Pao being simply too complex to 
dealt with by one government or institution. Toward this end, people in different 
sectors needs to make a habit of interacting with one another, to build up trust and 
an atmosphere of cooperation. 
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ภาคผนวก  

 

ข้อมลูน ้าเสียของผูผ้ลิตเย่ือกระดาษ  

และรายช่ือผูป้ระกอบการเก่ียวกบักระดาษสาในหมู่บ้านต้นเปา 
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แบบสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการผลติกระดาษสา ทีบ่า้นตน้เปา อ.สนักําแพง จ.เชยีงใหม่ 
โครงการ “การประยกุตป์รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อสรา้งศกัยภาพในการแกไ้ขปญัหา
สิง่แวดลอ้มของวสิาหกจิชุมชน“ (สาขาการผลติกระดาษสา ณ บา้นตน้เปา อ.สนักําแพง  
จ.เชยีงใหม)่ 
 
สถานผลติรายที ่ 1 
ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูผ้ลติ 
ชื่อสถานประกอบการ นายสบืศกัดิ ์ไชยนันท.์  จาํนวนคนงานทีไ่มไ่ดพ้กัอยูใ่นสถานทีท่าํงาน    
5    คน 
จาํนวนคนทีพ่กัอาศยัในสถานประกอบการ    ไมม่ ี      คน (รวมคนในครวัเรอืนและคนงานที่
พกัอาศยัอยูด่ว้ย) 
ขอ้มลูเกีย่วกบัการผลติ 
- การใชว้ดัถุดบิ(ปอสา)120      ก.ก./ครัง้  และ เศษกระดาษสา 68.5 กก/ครัง้ (ผสมเวลาทีป่ ัน่
เยือ่สา) 
- จาํนวนครัง้ทีผ่ลติใน 1 สปัดาห ์           7ครัง้ 
- ปรมิาณน้ําเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการทาํกระดาษ:   
ขัน้ตอน     ตม้สาแหง้ดว้ยโซดาไฟ ปรมิาณน้ํา            0.40 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ลา้งสาครัง้ที ่1  ปรมิาณน้ํา           2.10 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ตม้ฟอกส ี ปรมิาณน้ํา            0.60 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ลา้งสาครัง้ที ่2 ปรมิาณน้ํา        0.45     ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     โม(่ป ัน่)สา และยอ้มส ี ปรมิาณน้ํา     5.64 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน      แตะแผ่น ปรมิาณน้ํา 0.14 ลบ.ม./วนั 
   
- ปรมิาณน้ําเสยีจากผูใ้ชน้ํ้า เนื่องจากผูท้าํงานไมไ่ดพ้ํานักอยูก่บัสถานประกอบการ จงึคดิ
ค่าเฉลีย่การใชน้ํ้า 70 ลติร/คน/วนั  ไดค้่าเฉลีย่รวม     350    ลติร/วนั 
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สถานผลติรายที ่ 2 
ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูผ้ลติ 
ชื่อสถานประกอบการ นายธนากร  คุณยศยิง่     จาํนวนคนงานทีไ่มไ่ดพ้กัอยูใ่นสถานทีท่ํางาน    
2    คน 
จาํนวนคนทีพ่กัอาศยัในสถานประกอบการ    4       คน (รวมคนในครวัเรอืนและคนงานทีพ่กั
อาศยัอยูด่ว้ย) 
ขอ้มลูเกีย่วกบัการผลติ 
- การใชว้ดัถุดบิ(ปอสา) 130      ก.ก./ครัง้ 
- จาํนวนครัง้ทีผ่ลติใน 1 สปัดาห ์           4ครัง้ 
- ปรมิาณน้ําเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการทาํกระดาษ:   
ขัน้ตอน     แช่ปอสาแหง้ก่อนตม้ ปรมิาณน้ํา            1.00 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ตม้สาแหง้ดว้ยโซดาไฟ ปรมิาณน้ํา            0.90 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ลา้งสาก่อนฟอกส ี ปรมิาณน้ํา            0.50 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ตม้ฟอกส ี ปรมิาณน้ํา            0.70 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     โม(่ป ัน่)สา และยอ้มส ี ปรมิาณน้ํา          3.90 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน      แตะแผ่น ปรมิาณน้ํา ไมไ่ดท้ํา ลบ.ม./วนั 
   
- ปรมิาณน้ําเสยีจากผูใ้ชน้ํ้า เนื่องจากผู้ทาํงานไมไ่ดพ้ํานักอยูก่บัสถานประกอบการ จงึคดิ
ค่าเฉลีย่การใชน้ํ้า 70 ลติร/คน/วนั  คดิเป็น 2x70 ลติร =  140 ลติร/วนั  ส่วนผูท้ีพ่าํนักเป็น
ประจาํ คดิเฉลีย่การใชน้ํ้า 150 ลติร/วนั คดิเป็น 4x150 = 600 ลติร/วนั  ไดค้่าเฉลีย่รวม 
     740    ลติร/วนั  หรอื 0.74 ลบ.ม./วนั 
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สถานผลติรายที ่ 3 
ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูผ้ลติ 
ชื่อสถานประกอบการ นางสรอ้ย  ลา้นแปง.  จาํนวนคนงานทีไ่มไ่ดพ้กัอยูใ่นสถานทีท่าํงาน 
    1    คน 
จาํนวนคนทีพ่กัอาศยัในสถานประกอบการ    4       คน (รวมคนในครวัเรอืนและคนงานทีพ่กั
อาศยัอยูด่ว้ย) 
ขอ้มลูเกีย่วกบัการผลติ 
- การใชว้ดัถุดบิ(ปอสา)120      ก.ก./ครัง้  ผสมเยือ่กระดาษเทยีม 40 ก.ก. ไดผ้ลผลติ 200 
แผ่น/วนั (กระดาษหนาหน้าเรยีบ) 
- จาํนวนครัง้ทีผ่ลติใน 1 สปัดาห ์           1ครัง้ 
- ปรมิาณน้ําเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการทาํกระดาษ:   
ขัน้ตอน     แช่ปอสาแหง้ ปรมิาณน้ํา            1.00 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ตม้สาแหง้ดว้ยโซดาไฟ ปรมิาณน้ํา            0.76 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ลา้งสาครัง้ที ่1  ปรมิาณน้ํา           0.50 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ตม้ฟอกส ี ปรมิาณน้ํา            0.66 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     โม(่ป ัน่)สา และยอ้มส ี ปรมิาณน้ํา          2.28 ลบ.ม./วนั  
ขัน้ตอน      แตะแผ่น ปรมิาณน้ํา      0.80 ลบ.ม./วนั 
   
- ปรมิาณน้ําเสยีจากผูใ้ชน้ํ้า เนื่องจากผูท้าํงานไมไ่ดพ้ํานักอยูก่บัสถานประกอบการ จงึคดิ
ค่าเฉลีย่การใชน้ํ้า 70 ลติร/คน/วนั  ไดค้่าเฉลีย่รวม    70    ลติร/วนั  ส่วนผูท้ีพ่าํนกัเป็นประจาํ 
คดิเฉลีย่การใชน้ํ้า 150 ลติร/วนั คดิเป็น 4x150 = 600 ลติร/วนั  ไดค้่าเฉลีย่รวม     670    ลติร/
วนั หรอื 0.67 ลบ.ม./วนั 
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สถานผลติรายที ่ 4 
ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูผ้ลติ 
ชื่อสถานประกอบการ นายอนิถา ไชยนนัท ์  .  จาํนวนคนงานทีไ่มไ่ดพ้กัอยูใ่นสถานทีท่าํงาน    
ไมม่ ี   คน 
จาํนวนคนทีพ่กัอาศยัในสถานประกอบการ    6       คน (รวมคนในครวัเรอืนและคนงานทีพ่กั
อาศยัอยูด่ว้ย) 
ขอ้มลูเกีย่วกบัการผลติ 
- การใชว้ดัถุดบิ(ปอสา) ไมม่ ี     ก.ก./ครัง้  มเีพยีงการผลติแผ่นกระดาษสาชนิดชอ้นบาง 
ผลผลติทีไ่ด ้400 แผ่น/วนั 
- จาํนวนครัง้ทีผ่ลติใน 1 สปัดาห ์           7ครัง้ 
- ปรมิาณน้ําเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการทาํกระดาษ:   
ขัน้ตอน     น้ําในการชอ้นแผ่น ปรมิาณน้ํา            0.78 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ไมม่ ี ปรมิาณน้ํา             ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ไมม่ ี ปรมิาณน้ํา            ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ไมม่ ี ปรมิาณน้ํา             ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ไมม่ ี ปรมิาณน้ํา              ลบ.ม./วนั  
ขัน้ตอน      ไมม่ ี ปรมิาณน้ํา   ลบ.ม./วนั 
   
- ปรมิาณน้ําเสยีจากผูใ้ชน้ํ้า  ผูท้ีพ่าํนกัเป็นประจาํ คดิเฉลีย่การใชน้ํ้า 150 ลติร/วนั คดิเป็น 
6x150 = 900 ลติร/วนั  หรอื 0.9 ลบ.ม./วนั 
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สถานผลติรายที ่ 5 
ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูผ้ลติ 
ชื่อสถานประกอบการ นายสมยั   จาํนวนคนงานทีไ่มไ่ดพ้กัอยูใ่นสถานทีท่าํงาน    2    คน 
จาํนวนคนทีพ่กัอาศยัในสถานประกอบการ    4       คน (รวมคนในครวัเรอืนและคนงานทีพ่กั
อาศยัอยูด่ว้ย) 
ขอ้มลูเกีย่วกบัการผลติ 
- การใชว้ดัถุดบิ(ปอสา)  25     ก.ก./ครัง้   
- จาํนวนครัง้ทีผ่ลติใน 1 สปัดาห ์           2ครัง้ 
- ปรมิาณน้ําเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการทาํกระดาษ:   
ขัน้ตอน     แช่ปอสาแหง้ ปรมิาณน้ํา            0.20 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ตม้สาแหง้ดว้ยโซดาไฟ ปรมิาณน้ํา            0.20 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ลา้งสาครัง้ที ่1  ปรมิาณน้ํา           0.60 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ตม้ฟอกส ี ปรมิาณน้ํา            0.20 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     โม(่ป ัน่)สา และยอ้มส ี ปรมิาณน้ํา          0.36 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน      แตะแผ่น ปรมิาณน้ํา      0.95 ลบ.ม./วนั 
   
- ปรมิาณน้ําเสยีจากผูใ้ชน้ํ้า  เนื่องจากมผีูท้าํงานไมไ่ดพ้ํานกัอยูก่บัสถานประกอบการ จงึคดิ
ค่าเฉลีย่การใชน้ํ้า 70 ลติร/คน/วนั  ไดค้่าเฉลีย่รวม    2x70=140    ลติร/วนั ผูท้ีพ่าํนักเป็น
ประจาํ คดิเฉลีย่การใชน้ํ้า 150 ลติร/วนั คดิเป็น 4x150 = 600 ลติร/วนั รวมเฉลีย่ 740 ลติร/วนั 
หรอื 0.74 ลบ.ม./วนั 
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สถานผลติรายที ่ 6 
ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูผ้ลติ 
ชื่อสถานประกอบการ นางจนัทรพ์ลอย  ยะสม   จาํนวนคนงานทีไ่มไ่ดพ้กัอยูใ่นสถานทีท่ํางาน    
1    คน 
จาํนวนคนทีพ่กัอาศยัในสถานประกอบการ    3       คน (รวมคนในครวัเรอืนและคนงานทีพ่กั
อาศยัอยูด่ว้ย) 
ขอ้มลูเกีย่วกบัการผลติ 
- การใชว้ดัถุดบิ(ปอสา) 30     ก.ก./ครัง้  ผลผลติ 200 แผ่น/วนั 
- จาํนวนครัง้ทีผ่ลติใน 1 สปัดาห ์           2ครัง้ 
- ปรมิาณน้ําเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการทาํกระดาษ:   
ขัน้ตอน     แช่ปอสาแหง้ ปรมิาณน้ํา            0.15 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ตม้สาแหง้ดว้ยโซดาไฟ ปรมิาณน้ํา            0.11 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ลา้งสาครัง้ที ่1  ปรมิาณน้ํา           0.15 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ตม้ฟอกส ี ปรมิาณน้ํา            0.10 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ลา้งสาครัง้ที ่2  ปรมิาณน้ํา           0.15 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     โม(่ป ัน่)สา และยอ้มส ี ปรมิาณน้ํา          1.92 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน      แตะ-ชอ้นแผ่น ปรมิาณน้ํา      1.01 ลบ.ม./วนั 
   
- ปรมิาณน้ําเสยีจากผูใ้ชน้ํ้า  เนื่องจากมผีูท้าํงานไมไ่ดพ้ํานกัอยูก่บัสถานประกอบการ จงึคดิ
ค่าเฉลีย่การใชน้ํ้า 70 ลติร/คน/วนั  ไดค้่าเฉลีย่รวม    1x70=70    ลติร/วนั ผูท้ีพ่าํนกัเป็นประจาํ 
คดิเฉลีย่การใชน้ํ้า 150 ลติร/วนั คดิเป็น 3x150 = 450 ลติร/วนั รวมเฉลีย่ 520 ลติร/วนั หรอื 
0.52 ลบ.ม./วนั 
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สถานผลติรายที ่ 7 
ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูผ้ลติ 
ชื่อสถานประกอบการ นางประนอม  วงศเ์ป็ง   จาํนวนคนงานทีไ่มไ่ดพ้กัอยูใ่นสถานทีท่าํงาน    
5    คน 
จาํนวนคนทีพ่กัอาศยัในสถานประกอบการ    4       คน (รวมคนในครวัเรอืนและคนงานทีพ่กั
อาศยัอยูด่ว้ย) 
ขอ้มลูเกีย่วกบัการผลติ 
- การใชว้ดัถุดบิ(ปอสา)             ก.ก./ครัง้   
- จาํนวนครัง้ทีผ่ลติใน 1 สปัดาห ์           7ครัง้ 
- ปรมิาณน้ําเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการทาํกระดาษ:  (ขอ้มลูจากการสํารวจของ ภาควชิา
วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม คณะวศิวกรรมศาสตร ์ม.ช.) 
ขัน้ตอน     ตม้สาแหง้ดว้ยโซดาไฟ ปรมิาณน้ํา            0.34 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ลา้งสาครัง้ที ่1  ปรมิาณน้ํา           1.17 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ตม้ฟอกส ี ปรมิาณน้ํา            0.44 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ลา้งสาครัง้ที ่2  ปรมิาณน้ํา           0.13 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     โม(่ป ัน่)สา และยอ้มส ี ปรมิาณน้ํา           3.64 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน      แตะแผ่น ปรมิาณน้ํา       0.78 ลบ.ม./วนั 
   
- ปรมิาณน้ําเสยีจากผูใ้ชน้ํ้า  เนื่องจากมผีูท้าํงานไมไ่ดพ้ํานกัอยูก่บัสถานประกอบการ จงึคดิ
ค่าเฉลีย่การใชน้ํ้า 70 ลติร/คน/วนั  ไดค้่าเฉลีย่รวม    5x70=350    ลติร/วนั ผูท้ีพ่าํนักเป็น
ประจาํ คดิเฉลีย่การใชน้ํ้า 150 ลติร/วนั คดิเป็น 4x150 = 600 ลติร/วนั รวมเฉลีย่ 950 ลติร/วนั 
หรอื 0.95 ลบ.ม./วนั  
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สถานผลติรายที ่ 8 
ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูผ้ลติ 
ชื่อสถานประกอบการ นางสุพฒัน์  ขตัคิุณ   จาํนวนคนงานทีไ่มไ่ดพ้กัอยูใ่นสถานทีท่ํางาน    3    
คน 
จาํนวนคนทีพ่กัอาศยัในสถานประกอบการ    3       คน (รวมคนในครวัเรอืนและคนงานทีพ่กั
อาศยัอยูด่ว้ย) 
ขอ้มลูเกีย่วกบัการผลติ 
- การใชว้ดัถุดบิ(ปอสา) 50     ก.ก./ครัง้  ผลผลติ ณ ทีผ่ลติเยือ่ 300 แผ่น/วนั (ส่วนทีเ่หลอืส่งไป
ทาํแผ่นทีอ่ื่น) 
- จาํนวนครัง้ทีผ่ลติใน 1 สปัดาห ์           7ครัง้ 
- ปรมิาณน้ําเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการทาํกระดาษ:   
ขัน้ตอน     แช่ปอสาแหง้ ปรมิาณน้ํา            0.2 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ตม้สาแหง้ดว้ยโซดาไฟ ปรมิาณน้ํา            0.2 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ลา้งสาครัง้ที ่1  ปรมิาณน้ํา           0.4 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ตม้ฟอกส ี ปรมิาณน้ํา            0.2 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ลา้งสาครัง้ที ่2  ปรมิาณน้ํา           0.39 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     โม(่ป ัน่)สา และยอ้มส ี ปรมิาณน้ํา          2.50 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน      แตะแผ่น ปรมิาณน้ํา          0.30 ลบ.ม./วนั 
   
- ปรมิาณน้ําเสยีจากผูใ้ชน้ํ้า  เนื่องจากมผีูท้าํงานไมไ่ดพ้ํานกัอยูก่บัสถานประกอบการ จงึคดิ
ค่าเฉลีย่การใชน้ํ้า 70 ลติร/คน/วนั  ไดค้่าเฉลีย่รวม    3x70=210    ลติร/วนั ผูท้ีพ่าํนักเป็น
ประจาํ คดิเฉลีย่การใชน้ํ้า 150 ลติร/วนั คดิเป็น 3x150 = 450 ลติร/วนั รวมเฉลีย่ 660 ลติร/วนั 
หรอื 0.66 ลบ.ม./วนั 
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สถานผลติรายที ่ 9 
ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูผ้ลติ 
ชื่อสถานประกอบการ นายจงกล  อนิวรรณ   จาํนวนคนงานทีไ่มไ่ดพ้กัอยูใ่นสถานทีท่าํงาน    3    
คน 
จาํนวนคนทีพ่กัอาศยัในสถานประกอบการ    3       คน (รวมคนในครวัเรอืนและคนงานทีพ่กั
อาศยัอยูด่ว้ย) 
ขอ้มลูเกีย่วกบัการผลติ 
- การใชว้ดัถุดบิ(ปอสา) 15     ก.ก./ครัง้ (ตม้เดอืนละครัง้)  ผลผลติแบบชอ้นบาง 700 แผ่น/วนั  
ถา้แบบหนาไดว้นัละ 60 แผ่น 
- จาํนวนครัง้ทีผ่ลติใน 1 สปัดาห ์           1       ครัง้  
- ปรมิาณน้ําเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการทาํกระดาษ:   
ขัน้ตอน     แช่ปอสาแหง้ ปรมิาณน้ํา            0.05 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ตม้สาแหง้ดว้ยโซดาไฟ ปรมิาณน้ํา            0.1 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ลา้งสาครัง้ที ่1  ปรมิาณน้ํา           0.1 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ตม้ฟอกส ี ปรมิาณน้ํา            0.1 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     ลา้งสาครัง้ที ่2  ปรมิาณน้ํา           0.2 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน     โม(่ป ัน่)สา และยอ้มส ี ปรมิาณน้ํา         1.00 ลบ.ม./วนั 
ขัน้ตอน      แตะ-ชอ้นแผ่น ปรมิาณน้ํา     0.85 ลบ.ม./วนั 
   
- ปรมิาณน้ําเสยีจากผูใ้ชน้ํ้า  เนื่องจากมผีูท้าํงานไมไ่ดพ้ํานกัอยูก่บัสถานประกอบการ จงึคดิ
ค่าเฉลีย่การใชน้ํ้า 70 ลติร/คน/วนั  ไดค้่าเฉลีย่รวม    3x70=210    ลติร/วนั ผูท้ีพ่าํนักเป็น
ประจาํ คดิเฉลีย่การใชน้ํ้า 150 ลติร/วนั คดิเป็น 3x150 = 450 ลติร/วนั รวมเฉลีย่ 660 ลติร/วนั 
หรอื 0.66 ลบ.ม./วนั 
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  สภาพพืน้ทีผ่ลติของ ผูผ้ลติทีร่ายที ่1 และ 2  ทีแ่สดงความสนใจทีจ่ะทําระบบ
บาํบดัน้ําเสยี  แต่สภาพพืน้ทีจ่าํกดั ซึง่อาจจะไมเ่หมาะกบัการทาํระบบสาธติ 
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สภาพพืน้ทีข่องผูผ้ลติรายที ่3 ทีแ่สดงความสนใจทีจ่ะทาํระบบบาํบดัน้ําเสยี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถนนในหมู่บ้าน 
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