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บทคัดย่อ  

การวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบ และการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบ 
วิธีการจัดการ การวิเคราะห์ต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ
โรงสีข้าวในจังหวัดก าแพงเพชร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจโรงสีข้าว จ านวน 20 คน ผู้ประกอบการและ
พนักงานบัญชีของธุรกิจโรงสีข้าว จ านวน 4 คน  

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจโรงสีข้าวพบมากที่สุด คือ ปัญหา
เรื่องฝุุนละออง และเสียงรบกวน กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ อากาศเสีย น้ าเสีย และขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ส่งผลให้มี
ผลกระทบด้านสุขภาพ คือ ประชาชนเป็นโรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ และส่งผลให้มีผลกระทบด้าน
การด าเนินชีวิตในเรื่องเสียงดังรบกวนจากการเดินเครื่องจักร 

จากการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นสถานประกอบการ มีวิธีการจัดการคือการจัดการน้ าเสีย โดยการ
บ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีการใช้บ่อเกรอะ บ่อซึม ระบายน้ าทิ้งด้วยท่อระบายน้ า ก่อนปล่อยไหลซึมลงดิน การ
จัดการขยะมูลฝอย จะมีวิธีการจัดการแบ่งออกเป็นสองส่วน คือขยะที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้จะน าไป
ทิ้งแล้วท าการฝัง ส่วนขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะน ามาท าปุ๋ยหมักแล้วขายต่อไป จากผลการศึกษา
ดังกล่าววิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการยังไม่ครอบคลุมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
รวมทั้งยังไม่ได้มีวิธีการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือปัญหาเรื่องฝุุนละออง จึงท าให้ผลกระทบที่
เกิดขึ้นดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา ดังนั้นผู้วิจัยจ าเป็นต้องน าเสนอให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึง
ผลกระทบที่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจของตน รวมทั้งร่วมกันหาวิธีการจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่ยังไม่ครอบคลุม
เพ่ือให้สถานประกอบการมีวิธีการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจที่ตรงจุด และสามารถจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 



การวิเคราะห์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดก าแพงเพชร จากการศึกษาพบว่า ไม่มี
การวิเคราะห์ต้นทุนสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยจึงได้จัดท ารูปแบบการน าเสนอในส่วนของการรายงานที่เป็นตัวเงิน  คือ 
รายงานต้นทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ต้นทุนในการปูองกัน ต้นทุนการตรวจสอบ ต้นทุน
ความล้มเหลวภายใน และต้นทุนความล้มเหลวภายนอก ส่วนการงานที่ไม่เป็นตัวเงินควรน าเสนอในรายงาน
คณะกรรมการบริษัท โดยผู้วิจัยได้จัดท าคู่มือการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมส าหรับเป็นแนวปฏิบัติในการจัดท า
บัญชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงสีข้าวและการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน เป็นการเพ่ิมคุณค่า
ของธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจที่ส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม อย่างเช่นธุรกิจโรงสีข้าว 
ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นได้มีวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างยั่งยืน ต่อไป 
ค าส าคัญ : ผลกระทบ, วิธีการจัดการ, บัญชีสิ่งแวดล้อม 
 

Abstract 
This research aims at study the impact, management and the natural resource cost 

analysis in order to be a guideline for the environmental accounting for the rice-mill 
business in Kamphaengphet province, Thailand. The research tool used was in-depth interview of 
the sample group. The sample groups in this study were 20 people affected by the rice-mill business, 
and 4 entrepreneurs and accountants from the rice-mill business. The result revealed various 
problems of air pollution from dust and odors, noise pollution, water pollution and garbage filth. This 
has impacted on people’s physical heath such as skin and respiratory diseases, and their 
mental health as the level of noise from machines also affected their lives on a daily basis.  

The environmental management that the rice-mill business has been doing is on 
waste water and garbage management. The waste water would be rested in seepage ponds 
and septic tanks, and then drained to the sewer before seeped into the soil. The garbage 
management is divided into two sections: all non-recycled wastes are buried underground, 
while the recycled garbage would be used to produce fertilizer and sell later.   

The findings showed that such management procedures currently used by the rice-
mill business do not solve all environmental problems it has caused. There is no solution to 
the biggest on-going environmental pollution caused by dust. The researcher therefore, 
thought it was necessary to inform the entrepreneurs about the environmental impacts 
caused by their business. Then together seek ways to solve such problems effectively so it 
can lead to a sustainable environmental and natural resources management in the future.  

The study also founded that the rice-mill business did not have any natural resource 
cost analysis. The researcher, therefore, proposed two report presentations. One was the 



financial report or the natural resource cost analysis which is divided into 4 parts; Prevention 
cost, Inspection cost, Internal Failure cost and External Failure cost. Another report was a 
non-financial one presented to the company committee. The researcher also has created a 
manual for environment accounting as a guideline for the rice-mill business to create their 
own accounting. Company disclosure of environmental data to the public was encouraged 
as it helped creating more social value for the business itself. This can also raise awareness 
on environmental issues for other business organization, which impact the environment like 
the rice-mill business, and also lead to the sustainable natural resource management in the 
future.   
Keywords: impact, management, environment accounting  

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
ปัจจุบันความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในหลายประเทศ   

ทั่วโลกได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ และในประเทศไทยเองก็เป็นอีกประเทศที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลภาวะทางอากาศ ปัญหาคุณภาพน้ า ปัญหาขยะ 
และกากพิษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งหลายท่านอาจคิดว่าไม่ใช่ธุระของตน
เป็นเรื่องของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผู้ที่มองโลกในแง่ดีที่อยากจะให้โลกใบนี้เป็นสีเขียว ก็ยังไม่ทราบแนวทางแน่
ชัดว่าตนเองสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไรในการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากการรับผล
ของมลพิษ และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมจะเสียทั้งเวลาและงบประมาณเป็นจ านวนมาก จึงอาจเป็น
แนวทางส าหรับนักบัญชีที่จะได้น าวิชาชีพไปรับใช้สังคม ทั้งข่าวสารข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งข้อมูล
ทางด้านการเงิน (Financial Information) และทางด้านอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับด้านการเงิน (Non-Financial 
Information) ซึ่งนักบัญชีเป็นผู้มีบทบาทและหน้าที่โดยตรงกับระบบข่าวสารข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผลสูงสุด (ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร, 2557) 

การจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมเป็นการน าแนวคิดในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมา
ประยุกต์เข้ากับหลักการบัญชีที่สามารถช่วยปูองกันและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในสังคม โดยแสดงให้เห็นถึง
บทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่ควรมีต่อสิ่งแวดล้อมในการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรธุรกิจได้รับรู้ และสามารถตอบสนองในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และช่วย
กระตุ้นให้องค์กรธุรกิจค านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากข้ึน (อิสรีย์ โชว์วิวัฒนา, 2557) 

อาชีพในจังหวัดก าแพงเพชรส่วนใหญ่คืออาชีพเกษตรกรรม จึงมีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงสีข้าว
เป็นจ านวนมาก เพ่ือรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร การประกอบธุรกิจดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน เช่น ผลกระทบเรื่องฝุุนละออง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล น้ าเสีย เสียงดัง ท าให้ประชาชนได้รับ
ผลกระทบต่อสุขภาพบางคนเป็นผื่นแพ้คัน หายใจติดขัด ผลกระทบด้านการด าเนินชีวิตต้องปัดกวาดเช็ดถู
บ้านเรือนตลอด เสื้อผ้าที่ตากไว้ต้องน าไปซักใหม่ เพราะฝุุนละอองเกาะติด เกิดความร าคาญจากเสียงรบกวน



ด้านสิ่งแวดล้อมท าให้มีปลาตาย ส่งกลิ่นเหม็นเนื่องจากขยะที่ทิ้งไม่ถูกสุขลักษณะ เกิดจากการชะล้างของฝนที่
ตกลงมาแล้วไหลปนเปื้อนลงในแหล่งน้ าสาธารณะ  

ซึ่งผู้วิจัยได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการศึกษาผลกระทบ วิธีการ
จัดการการด าเนินธุรกิจโรงสีข้าว การศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมส าหรับน ามาจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้ธุรกิจโรงสีข้าวด าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อม การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือแสดง
ถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดก าแพงเพชร 
2. เพ่ือหาวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบที่เกิดขึ้นของการด าเนินธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัด

ก าแพงเพชร 
3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดก าแพงเพชร 
4. เพ่ือจัดท าคู่มือ ส าหรับเป็นแนวปฏิบัติในการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงสีข้าวและการ

เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษา ระยะที่สอง 
 - ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
 - ต้นทุนสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการ
ปูองกันสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการ 
- ระบบและวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
- วิเคราะห์ต้นทุนสิ่งแวดล้อม และการรับรู้รายการ 

ผลลัพธ์ 
จัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมส าหรับธุรกิจโรงสีข้าว  

และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 
หรือบุคคลภายนอกในประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

จากการด าเนินงานขององค์กร 

การศึกษา ระยะแรก 
- ข้อมูลพ้ืนฐาน  
- นโยบายขององค์กร  
- กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ต้องปฏิบัติ 
- ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

การถ่ายทอด 
น าเสนอต่อผู้บริหารและพนักงานใน

องค์กรถึงแนวปฏิบัติที่ดี การด าเนินธุรกิจ
ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผลการปฏิบัติตาม

กฎหมาย 

 
ผลการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

 

ผลกระทบ 
- ถูกร้องเรียน 
- เสียภาพลักษณ์ ขาดความน่าเชื่อถือจากผู้
ร่วมธุรกิจและบุคคลภายนอก 
- เสียค่าชดเชยผลเสียหายที่มีสาเหตุมาจาก
มลพิษทางสิ่งแวดล้อม หรือถ้าชุมชนได้รับ
ผลกระทบมากอาจจะต้องปิดกิจการ 
 

ประโยชน์ 
- แนวปฏิบัติในการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการรายงานความรับผิดชอบที่มี
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการเพ่ิมคุณค่าของธุรกิจ ด้านภาพลักษณ์ทาง
การตลาด ด้านความสามารถในการแข่งขัน การร่วมลงทุน 
- ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดี ประกอบกับองค์กรธุรกิจในชุมชนเกิด
ความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
 
 

 



ขอบเขตการวิจัย  
การวิจัยเรื่องนี้ได้ท าศึกษาผลกระทบ วิธีการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดท าบัญชี

สิ่งแวดล้อม เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัด
ก าแพงเพชร มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อ

สังคม ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม วิธีการจัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ต้นทุนสิ่งแวดล้อม และการเปิดเผย
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดก าแพงเพชร 

2. ขอบเขตแหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล 
2.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อ

สังคม ท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ ต ารา อินเทอร์เน็ต  
2.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จะศึกษาจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อมจากธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดก าแพงเพชร 
2.3 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ต้นทุนและสิ่งแวดล้อม และ

การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้ประกอบการ และพนักงานบัญชีของธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัด
ก าแพงเพชร  

3. ขอบเขตตัวแปร   
 ตัวแปรต้น คือ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินธุรกิจโรงสีข้าว 
 ตัวแปรตาม คือ วิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ การจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อม 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 
1.1 ผู้ประกอบการของธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 40 คน 
1.2 พนักงานบัญชีของธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 40 คน  
1.3 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 20 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ 
1. ผู้ประกอบการและพนักงานบัญชีของธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้ท าการ

คัดเลือกจากสถานประกอบการจ านวน 2 แห่ง คือ บริษัทจ ากัด ยั่งยืนธัญญกิจ และห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงสี
สิงห์โตทองไรซ์ โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง โดยท าการคัดเลือกจากโรงสีที่ใหญ่สามารถเป็นตัวแทนการด าเนิน



ธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 4 คน แบ่งเป็นผู้ประกอบการจ านวน 2 คน และพนักงานบัญชี
จ านวน 2 คน 

2. ประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัด
ก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้ศึกษาจากประชากรทั้งหมด โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวนทั้งหมด 20 ครัวเรือน 

 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี ้

แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่เก่ียวข้องคือ ผู้ประกอบการ พนักงานบัญชี และผู้
ที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยผลที่ได้จะเป็นการจดบันทึก สรุปสาระเนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
เนื้อหาการสัมภาษณ์จะครอบคลุมเนื้อหาสาระของการวิจัย ดังนี้ 

- การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจโรงสีข้าว จะเป็นการสัมภาษณ์ในเรื่องของความรู้ ความ-
เข้าใจเกี่ยวกับบัญชีสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์นโยบาย การวางแผน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิธีการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ 

- การสัมภาษณ์พนักงานบัญชี จะเป็นการสัมภาษณ์ในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อม รายการค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการ การเปิดเผยข้อมูลหรือน าเสนอให้แก่องค์กร 

- การสัมภาษณ์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจโรงสีข้าว จะเป็นการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับผลกระทบ วิธีการปูองกันและแก้ไขปัญหาจากผลกระทบที่ได้รับจากการด าเนินธุรกิจโรงสีข้าว 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงผลกระทบ วิธีการจัดการ การจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ
โรงสีข้าว 

คู่มือการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สถานประกอบการมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการ
จัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อม และการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชนในประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานขององค์กร 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยผ่านการตรวจสอบแบบสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้าน
สิ่งแวดล้อม ผู้รอบรู้เฉพาะเรื่องการวิเคราะห์ต้นทนุ และผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยว่าตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร นโยบายขององค์กร กฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อบังคับจากการ

จัดตั้งธุรกิจโรงสีข้าว จ านวน 2 แห่ง จากผู้บริหารขององค์กร โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
2. ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพและผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมส าหรับการจัดตั้ง

ธุรกิจโรงสีข้าว กับประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
3. ศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากผลกระทบที่เกิดขึ้นของการ

ด าเนินธุรกิจโรงสีข้าว และต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการปูองกันสิ่งแวดล้อม ปูองกันการเกิดมลพิษ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย



การติดตามด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือเฝูาระวังมิให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 
ISO 14000 รวมถึงค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ เป็นค่าใช้จ่ายในการบ าบัดมลพิษต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายใน
การบ าบัดอากาศเสีย น้ าเสีย กากของเสีย ตลอดจนค่าบ ารุงรักษาและค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์นั้น ๆ และน ามา
วิเคราะห์เพื่อค านวณหาต้นทุนสิ่งแวดล้อม โดยใช้การสัมภาษณ์กับพนักงานบัญชี 

4. น าข้อมูลที่ศึกษามาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการและพนักงานบัญชี ถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น และวิธีการจัดการผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจโรงสีข้าว 

5. จัดท าคู่มือบัญชีสิ่งแวดล้อม ส าหรับเป็นแนวปฏิบัติในการจัดท าบัญชีและการรายงานต้นทุนด้าน
สิ่งแวดล้อมส าหรับธุรกิจโรงสีข้าว เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนหรือบุคคลภายนอกในประเด็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานขององค์กร 

6. น าข้อมูลวิจัยเสนอต่อผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อม และการ
เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกิจการได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบ และการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดก าแพงเพชรเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลจะได้
จากการสัมภาษณ์ โดยผลที่ได้จะเป็นการจดบันทึก สรุปเนื้อหาสาระท่ีได้จากการสัมภาษณ์ น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์และเขียนเป็นความเรียงในลักษณะการพรรณา 
 

สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบ และการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อม เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้ท าศึกษาหาข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องคือผู้ประกอบการ พนักงานบัญชีของธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดก าแพงเพชร และ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของธุรกิจโรงสีข้าว สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ผลกระทบจากการด าเนินงานของธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดก าแพงเพชร  พบว่า ประชาชนได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจโรงสีข้าวจ านวน 3 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนได้รับผลกระทบ
เรื่องฝุุนละอองมากที่สุด รองลงมาคือ เสียงรบกวน และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ อากาศเสีย น้ าเสีย ขยะมูลฝอยสิ่ง
ปฏิกูลตามล าดับ 2. ด้านสุขภาพ ประชาชนได้รับผลกระทบจากฝุุนละอองท าให้เป็นโรคผิวหนังเกิดผดผื่นคัน 
และพบว่าบางรายได้รับผลกระทบมากจนท าให้เกิด โรคระบบทางเดินหายใจคือหลอดลมอักเสบ และ            
3. ด้านการด าเนินชีวิต ประชาชนได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเสียงดังรบกวนที่เกิดจากการเดินเครื่องจักร จาก
ผลกระทบที่ได้รับประชาชนบางส่วนจะปูองกันตนเองจากมลพิษด้วยการใส่หน้ากาก หรือถุงมือ และมีความ
ต้องการให้โรงสีข้าวมีแนวทางการปูองกัน และแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจโรงสีข้าว 
คือ การก าจัดของเสียที่เป็นฝุุนละออง การบ าบัดของเสียที่เป็นของเหลว การก าจัดของเสียที่เป็นของแข็ง การ



ควบคุมเทคโนโลยีการใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การควบคุมปริมาณการใช้ทรัพยากร
ให้พอดีสมเหตุสมผล การติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจโรงสีข้าวเป็นระยะ ๆ การแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการควรมีเครื่องกรองฝุุนละออง เครื่องมือวัดฝุุนละออง เพ่ือให้ทราบว่ามีฝุุน
ละอองมากน้อยเท่าไร เป็นสาเหตุท าให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านการด าเนินชีวิตหรือไม่ 
มีการบ าบัดน้ าเสียก่อนการปล่อยทิ้ง ของเสียที่เป็นของแข็ง ควรเลือกประเภทของเสียที่สามารถน ากลับมาใช้
ประโยชน์ได้ น ามาเข้าสู่กระบวนการ เช่น การท าปุ๋ยจากกากสารอินทรีย์  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม    
สถานประกอบการได้มีการชดเชยบางส่วนในรูปแบบของทุนการศึกษา 
 วิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบี่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า มีการจัดการน้ าเสีย ด้วยการบ าบัดน้ าเสียโดยใช้บ่อเกรอะ บ่อซึม ระบายน้ าทิ้งโดยใช้ท่อ
ระบายน้ าก่อนปล่อยน้ าทิ้งไหลซึมลงดิน การจัดการขยะมูลฝอยมีวิธีการจัดการแบ่งออกเป็นสองส่วนคือขยะที่
ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้จะน าไปทิ้งแล้วท าการฝัง ส่วนขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะน ามาท า
ปุ๋ยหมักแล้วขายต่อไป สถานประกอบการมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ปลูกปุา การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ า ปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ดูแล
สวัสดิการพนักงาน การบริจาคทุนการศึกษา และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนพนักงานบัญชี
มีประสบการณ์การท างานอยู่ในระหว่าง 4-5 ปี เคยได้รับการอบรมมาตรการเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม และการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม การ
รายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการบริหารสิ่งแวดล้อม แนวทางในการบริหารงานต่อทรัพยากรทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม มีความสนใจที่จะจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อม ซึ่งการปฏิบัติงานด้านการบัญชีจะจัดท า
เฉพาะรายงานทางการเงิน ไม่ได้จัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อม แต่จะมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องของนโยบาย
สิ่งแวดล้อมขององค์กร การออกแบบระบบสินค้าเพ่ือลดหรือก าจัดของเสีย ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดท า
บัญชีสิ่งแวดล้อมเป็นเพราะไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ผู้บริหารมีความเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลือง
งบประมาณ งบประมาณไม่เพียงพอ และพนักงานของสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท า
บัญชีสิ่งแวดล้อมน้อย แต่ก็เล็งเห็นประโยชน์ในการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมต่อองค์กรในเรื่องสร้างภาพลักษณ์  
ที่ดีให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือ สามารถลดหย่อนภาษี มีผลประโยชน์ทางธุรกรรมการเงิน บรรเทาผลกระทบ
จากมลภาวะต่าง ๆ เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และได้เปรียบทางการค้า 

ผลการศึกษาต้นทุนสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า การจัดท าบัญชี
สิ่งแวดล้อม สามารถน าเสนอรายงานด้านสิ่งแวดล้อมได้ จ านวน 2 ด้าน คือ 

1. ลักษณะของรายงานทางการเงิน โดยแสดงรายการเป็นรายการสินทรัพย์สิ่งแวดล้อม หนี้สิน
สิ่งแวดล้อม รายได้จากสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อม โดยแยกรายการต่างหากจากรายการอ่ืน ๆ อย่าง
ชัดเจน หรือน าไปแสดงแยกต่างหากเป็นรายงานทางการเงินเชิงนิเวศ แนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ต้นทุนสิ่งแวดล้อม และหนี้สินด้านสิ่งแวดล้อม สามารถเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมเป็นการอธิบายรายการที่มีอยู่ใน
งบดุลหรืองบก าไรขาดทุน หรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินควรเปิดเผยในเรื่องดังต่อไปนี้ นโยบาย
การบัญชีส าหรับการบันทึกหนี้สิน ประมาณการหนี้สินด้านสิ่งแวดล้อม และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่



อาจเกิดขึ้น จ านวนของหนี้สิน และประมาณการหนี้สินด้านสิ่งแวดล้อมที่กันไว้ระหว่างงวด จ านวนเงินของ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบด้านภาษีอากร และจ านวนเงินที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลในงวดนั้น  หรืออาจ
เปิดเผยไว้ในรายงานแยกต่างหากจากงบการเงิน จะต้องการเปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1.1 ประเภทของรายการที่เป็นต้นทุนสิ่งแวดล้อม  
1.2 รายการที่รวมอยู่ในต้นทุนสิ่งแวดล้อม  
1.3 จ านวนต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ในระหว่างงวด  
1.4 เปิดเผยต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการชดเชยผลเสียหายที่มีสาเหตุมาจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคคลที่สามเป็นรายการ
แยกต่างหาก  

1.5 ต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่บันทึกเป็นรายการพิเศษให้เปิดเผยเป็นรายการแยกต่างหาก  
2. ลักษณะของรายงานที่มิใช่รายงานทางการเงิน โดยการน าเสนอข้อมูลรายงานประเภทอ่ืนของ

กิจการ เช่น รายงานประจ าปี รายงานของคณะกรรมการบริษัท รายงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ รายงาน
เสนอผู้บริหาร ซึ่งข้อมูลที่ควรเปิดเผยมีดังนี้  

2.1  นโยบายสิ่งแวดล้อมที่ถือปฏิบัติ  
2.2  การปรับปรุงนโยบายสิ่งแวดล้อม  
2.3  การปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการ  
2.4  การสนองตอบข้อก าหนดของรัฐบาล  
2.5  ปัญหาต่าง ๆ ทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับกิจการ  
2.6  ผลกระทบของมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการลงทุนและก าไรของกิจการ 
2.7  ต้นทุนที่มีสาระส าคัญท่ีถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดปัจจุบัน 
2.8  ต้นทุนที่มีสาระส าคัญท่ีถือเป็นรายจ่ายฝุายทุนในงวดปัจจุบัน 

ผลการวิเคราะห์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ลักษณะของ
การวิเคราะห์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมมีอยู่ 2 ประเภท คือ การวิเคราะห์ต้นทุนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เพ่ือ
เป็นแนวทางการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อม ในส่วนของการวิเคราะห์ต้นทุนที่เป็นตัวเงินนั้นจะจัดท าในรูปแบบของ
รายงานต้นทุนสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ต้นทุนที่เป็นตัวเงินของธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดก าแพงเพชร สามารถน าเสนอ
รายงานด้านสิ่งแวดล้อมได้ โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 
 
 
 
 
 



โรงสีข้าว............................. 
รายงานต้นทุนสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25XX 
ต้นทุนในการป้องกัน 
 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี       xxx 
 อบรม/ฝึกปฏิบัติงานพนักงาน      xxx 
 การคัดสรรค์วัตถุดิบ       xxx 

สวัสดิการพนักงาน       xxx 
รวมต้นทุนในการป้องกัน       xxx 

ต้นทุนการตรวจสอบ 
 ค่าตรวจสอบน้ าเสีย       xxx 
 ค่าตรวจสอบอากาศ       xxx 
 ค่าตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักร     xxx 
 ค่าตรวจสอบสารเคมี       xxx 
 การทดสอบความชื้น       xxx 
 รวมต้นทุนการตรวจสอบ       xxx 
ต้นทุนความล้มเหลวภายใน 
 ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน       xxx 
 ค่ารักษาความสะอาด        xxx 
 ค่าบ ารุงรักษาเครื่องจักร       xxx 
 เครื่องบ าบัดน้ าเสีย       xxx 
 เครื่องกรองฝุุนละออง       xxx 
 หน้ากากอนามัย        xxx 

รวมต้นทุนความล้มเหลวภายใน      xxx 
ต้นทุนความล้มเหลวภายนอก 
 ค่ารักษาพยาบาล (ประชาชน)      xxx 
 ค่าชดเชยความเสียหาย        xxx 

รวมต้นทุนความล้มเหลวภายนอก      xxx 
รวมต้นทุนสิ่งแวดล้อม       xxx 

 

2. การรายงานต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่ตัวเงินของธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดก าแพงเพชร สามารถ
เปิดเผยในรายงานคณะกรรมการบริษัท โดยอาจแสดงจ านวน ปริมาณเป็นหน่วยวัด ในการวิเคราะห์ต้นทุนที่ไม่



เป็นตัวเงิน เช่น ปริมาณน้ าเสีย ปริมาณของเสียอันตราย ปริมาณก๊าชในอากาศ ซึ่งรายการเหล่านี้ไม่สามารถ
วัดเป็นตัวเงินได้ เพราะไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเป็นความรับผิดชอบของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใด 

การจัดท าคู่มือการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดก าแพงเพชร จากการศึกษา
ต้นทุนสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้น ามาจัดท าเป็นคู่มือในการจัดท าบัญชี
สิ่งแวดล้อมส าหรับเป็นแนวปฏิบัติในการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงสีข้าวและการเปิดเผยข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน ซึ่งในคู่มือมีข้อมูลที่ส าคัญ ดังนี้ ผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจโรงสีข้าว วิธีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบที่เกิดขึ้น การตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และหลักในการวิเคราะห์
ต้นทุนสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการน าเสนอในรูปแบบรายงานต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวเงิน และที่ไม่ใช่ตัวเงิน  
เพ่ือเป็นการรายงานความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการเพ่ิมคุณค่าของธุรกิจ ด้าน
ภาพลักษณ์ทางการตลาด ด้านความสามารถในการแข่งขัน การตัดสินใจในการร่วมลงทุนด้วย  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จากการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการ
ธุรกิจโรงสีข้าวทั้งสองแห่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมในด้านกฎหมาย ด้านการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ด้านการบันทึกบัญชีสิ่งแวดล้อม และด้านการวิเคราะห์ต้นทุน
สิ่งแวดล้อม จึงมีการก าหนดนโยบาย การวางแผน และก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม คือ
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน การผลิตสินค้าที่ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค รับผิดชอบทางด้านกฎหมาย ด้าน
ศีลธรรม การคืนก าไรสู่สังคมในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ผู้ประกอบการไม่ได้จัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อม 
และมีความสนใจที่จะท าบัญชีสิ่งแวดล้อม เพราะเห็นว่าจะช่วยให้กิจการมีรายได้เพ่ิมข้ึน และการเปิดเผยข้อมูล
ท าให้ผู้บริโภคทราบถึงความรับผิดชอบของสถานประกอบการ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของสถานประกอบการดีขึ้น 
ขายสินค้าได้มากยิ่งข้ึน และจากการจัดท าคู่มือการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงสีข้าวเสร็จแล้วได้มีการ
ถ่ายทอดข้อมูลความรู้ต่อผู้ประกอบการ และพนักงานงานบัญชี ให้กับโรงสีข้าวกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 2 แห่ง 
คือ บริษัทจ ากัด ยั่งยืนธัญญกิจ และห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงสีสิงโตทองไรซ์ ซึ่งเป็นตัวแทนในการศึกษาครั้งนี้ 
โดยจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้วิจัยให้สถานประกอบการว่าควรเพ่ิมวิธีการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น เพ่ือให้ตรงตามประเด็นของปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม คือ การจัดการฝุุนละออง ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สถานประกอบการจะต้องรีบจัดการ เพราะส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชน เมื่อได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าให้ทราบว่าพนักงานได้มีการจัดท าบัญชี
สิ่งแวดล้อมแล้วแต่แสดงรายละเอียดที่ไม่เป็นตัวเงิน และพร้อมที่จะเรียนรู้ในการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมทั้งที่
เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินต่อไป 
  

 
 
 



อภิปรายผลการวิจัย  
จากผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการและพนักงานของสถานประกอบการโรงสีข้าวยังไม่มีการจัดท า

บัญชีสิ่งแวดล้อม แต่มีความสนใจที่จะจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อม เพราะเล็งเห็นประโยชน์ในการจัดท าบัญชี
สิ่งแวดล้อมสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือ ช่วยท าให้รายได้เพ่ิมขึ้น สามารถน าไป
ลดหย่อนภาษี บรรเทาผลกระทบจากมลภาวะต่าง ๆ เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และได้เปรียบทางการค้าซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของจิรภัทร คงสังข์ (2551) เป็นบางประเด็น คือ การบัญชีและการรายงานเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมมีความส าคัญและมีความจ าเป็นเพ่ิมขึ้น เพราะการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ด้านภาษีท า
ให้ต้นทุนการด าเนินงานต่ า ประหยัดต้นทุนของเสียในการน ากลับมาใช้ใหม่ สร้างชื่อเสียงให้กิจการ เพ่ิมโอกาส
ในการแข่งขัน และเป็นขวัญก าลังใจของพนักงาน  

ผลกระทบของประชาชนที่ได้รับจากการด าเนินธุรกิจโรงสีข้าวด้านสิ่งแวดล้อม คือ ฝุุนละอองมากที่สุด
รองลงมา คือ เสียงดังรบกวน กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ อากาศเสีย น้ าเสีย และมูลฝอยสิ่งปฏิกูลตามล าดับ ส่งผล
ให้มีผลกระทบด้านสุขภาพคือเป็นโรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดผดผื่นคัน 
หลอดลมอักเสบ และมีผลกระทบด้านการด าเนินชีวิตในเรื่องของเสียงรบกวนขณะการเดินเครื่องจักร ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบบางส่วนมีการปูองกันตนเองคือการใส่หน้ากาก หรือถุงมือ และต้องการให้โรงสีข้าวมีแนวทาง
ปูองกันคือการปูองกันฝุุนละออง การบ าบัดและก าจัดของเสีย การควบคุมเทคโนโลยีการใช้และการแปรรูปให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด การควบคุมปริมาณการใช้ทรัพยากรให้พอดีสมเหตุสมผล การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นระยะ ๆ ผู้ได้รับผลกระทบเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ควรมีเครื่อง
กรองฝุุนละออง เครื่องมือวัดฝุุนละออง มีการบ าบัดของเสีย และเลือกประเภทของเสียที่สามารถน ากลับมาใช้
ประโยชน์ได้น ามาเข้าสู่กระบวนการ เช่น การท าปุ๋ยจากการสารอินทรีย์ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในบางประเด็นของผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจาก
โรงสีคือ 1. มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจะอยู่ในรูปของสิ่งเจือปนในข้าวเปลือก เช่นวัชพืช  หญ้า ฟาง มูลฝอยอ่ืน 
ได้แก่ พลาสติก กระดาษ เศษอาหาร ที่เกิดจากคนงานหรือพนักงานในโรงงาน น ามาซึ่งโรคต่าง ๆ รวมถึง
ปัญหาด้านกลิ่น และการปนเปื้อนของน้ าชะมูลฝอย 2. มลพิษทางอากาศ คือฝุุน ละออง ที่เกิดจากการสีข้าว
หรือการขนส่งผลิตภัณฑ์ ท าให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อบุตา และผิวหนัง และก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ใน
กรณีที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงหรือใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงดังกล่าวก่อนให้เกิดมลพิษในอากาศจะท าให้เกิด
การวิงเวียนศีรษะ หน้ามืดตาลาย แสบจมูก และอาจท าให้เกิดโรคปอดได้ 3.  น้ าเสียและกลิ่นเหม็นโรงสีข้าวที่
ใช้ไอน้ าในการนึ่งข้าวจะก่อให้เกิดน้ าเสีย และมีกลิ่นเหม็นหรือสามารถเกิดขึ้นได้อีกทางหนึ่งคือเกิดจากผงร า
ข้าวที่ตกลงตามพ้ืนและถูกชะล้างโดยน้ าฝนท าให้เกิดเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น เสียงดังเกิดจากกิจกรรมภายใน
โรงสีที่ก่อให้เกิดเสียงดังมาก  และเมื่อได้รับเสียงดังมาก ๆ เป็นเวลานานจะท าให้เกิดอาการหูตึงหรือหูหนวก
อันตรายต่อสุขภาพทั่วไปและจิตใจ 

วิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการคือการจัดการน้ าเสียโดยมีการบ าบัดน้ าเสียโดย
ใช้บ่อเกรอะ บ่อซึม ระบายน้ าทิ้งโดยท่อระบายน้ าก่อนปล่อยน้ าทิ้งให้ไหลซึมลงดิน การจัดการขยะมูลฝอยจะ



แบ่งออกเป็นขยะที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้จะน าไปทิ้งแล้วท าการฝัง ส่วนขยะที่สามารถน ากลับมาใช้
ใหม่ได้ก็จะน ามาท าปุ๋ยหมักแล้วขายต่อไป  

การวิเคราะห์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงสีข้าวในจังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้จัดท าแนวทางการ
วิเคราะห์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมจากรายการที่เกิดขึ้นกับสถานประกอบทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ในส่วนที่
เป็นตัวเงินจะจัดท ารายงานต้นทุนสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ต้นทุนในการปูองกัน ต้นทุนการ
ตรวจสอบ ต้นทุนความล้มเหลวภายใน และต้นทุนความล้มเหลวภายนอก และที่ไม่เป็นตัวเงินจะใช้วิธีการระบุ
ในรายงานทางการเงินในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับสมาคมนักบัญชีและผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยในเรื่องการจัดท ารายงานต้นทุนสิ่งแวดล้อมควรจัดเป็นประเภทของรายการที่
เป็นต้นทุนสิ่งแวดล้อม และหากเป็นต้นทุนที่ไม่เป็นตัวเงินให้แสดงในรายงานคณะกรรมการบริษัท 
 

ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

- รูปแบบ วิธีการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
- วิธีการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงสีข้าวไปประยุกต์ใช้กับสถานประกอบการ 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป  
 - ควรหาสถานที่ส าหรับการศึกษาต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้จัก สนิทสนมกัน เพ่ือที่จะสามารถ

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีสิ่งแวดล้อมได้ครอบคลุมเนื้อหาการบัญชีสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจ านวนเงินที่จะน ามา
จัดท ารายงานต้นทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้รายงานนั้นสมบูรณ์มากขึ้น 

- ควรมีการเผยแพร่ในเรื่องของการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับนัก
บัญชีในการจ าท าบัญชีสิ่งแวดล้อม และเป็นการรณรงค์ให้ทุกคนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
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