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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพือ่ ศึกษาผลกระทบ วิธีการจัดการผลกระทบ และจัดทํารูปแบบการจัดทําบัญชี
เพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงานน้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ
ประชาชนบริเวณใกลเคียงกับโรงงานในระยะทาง 5 กิโลเมตร จํานวน 3 แหงๆ ละ 20 คน รวม 60 คน และ
ผูบริหารของโรงงานน้ําตาล พนักงานบัญชี เจาหนาที่ดานสิ่งแวดลอมของโรงงาน จํานวน 3 แหงๆ ละ 5 คน
รวม 15 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสัมภาษณ การสนทนากลุม และสังเกต การวิเคราะห จากการลงพื้นทีจ่ าก
การศึกษาพบวา ผลกระทบที่เกิดขึน้ คือ มลพิษทางอากาศจากฝุนละออง ควันพิษ มลพิษทางเสียงจากการเดิน
เครื่องจักร และมลพิษทางกลิ่นจากน้ําเสียและกองกากออย วิธีการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อปองกันมลพิษ
ทางอากาศโดยการติดตั้งระบบการกําจัดฝุน แบบ Wet Scrubber การตรวจสอบวัดคาฝุนละออง การติดตั้ง
โครงสรางตาขายขนาดสูง การปลูกตนไมเปนรั้วรอบโรงงาน การจัดการพรมน้ําบริเวณกากออย และการปรับ
ระดับการถมกากออยใหมีปริมาณที่ไมสูงมากนัก เพื่อปองกันฝุนฟุงกระจาย สวนทางสัญจรที่เกิดปญหาจากการ
ขนสงออยก็ไดใชมาตรการในเรื่องความปลอดภัยเกีย่ วกับการบรรทุกที่ไมเกินขนาดและการขนสงที่คํานึงถึงความ
ปลอดภัย และกฎหมายกําหนด การปองกันเศษออยที่หลนบนพื้นถนนในการบรรทุก จะมีรถที่ทําความสะอาด
ปดกวาดฝุน และพรมน้ําพื้นถนน การปลอยควันพิษจากโรงงานก็จะมีการตรวจสอบควันพิษกอนปลอยไปสู
ภายนอก การปองกันมลพิษทางน้าํ โดยน้ําเสียมีการขุดบอพักน้ําเสียเพื่อบําบัดน้ําเสียกอนปลอยสูภายนอก
การติดตั้งเครื่องเติมอากาศ ตลอดจนการตรวจสอบวิเคราะหมลพิษทางน้ํา มลพิษทางกลิ่น การปองกันกลิ่นโดย
จะใหพนักงานใชหนากากอนามัย การจัดการน้ําเนาเสียโดยการเติมสารจุลินทรียและปูนขาวลงในบอบําบัดเสีย
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เพื่อปองกันน้ําเนาเสียและมีกลิ่นเหม็น มลพิษทางเสียงปองกันโดยใหพนักงานใสอุปกรณปองกันเสียงเมื่อเขาไป
ในหองปฏิบัติการที่มีเสียงดัง และการใชการดครอบเครื่องจักรเพื่อลดอัตราการเกิดเสียงดังจากการเดิน
เครื่องจักร รูปแบบการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงานน้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชร
ผูวิจัยไดนําแนวคิดจากกระทรวงสิง่ แวดลอมของประเทศญี่ปุนมาปรับใชกับโรงงาน ซึ่งแสดงตนทุนทีป่ ระกอบไป
ดวย 7 ประเภท ไดแก 1) ตนทุนที่เกี่ยวของกับธุรกิจ 2) ตนทุนของกิจกรรมตนน้ํา/ปลายน้ํา 3) ตนทุนการ
บริหาร 4) ตนทุนการวิจยั และพัฒนา 5) ตนทุนกิจกรรมเพื่อสังคม 6) ตนทุนการแกไขปรับปรุงสิ่งแวดลอม และ
7) ตนทุนอื่น ทั้งเพื่อใหโรงงานน้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชรไดนําไปปรับใชเพื่อเปนการรายงานตนทุน
สิ่งแวดลอมใหกับบุคคลภายนอกไดรับทราบ อีกทั้งเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร และการจัดการ
ปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางถูกวิธี
คําสําคัญ : การจัดการสิ่งแวดลอม / ตนทุนสิ่งแวดลอม / รูปแบบการจัดทําบัญชี
ABSTRACT
The study of Accounting Formats for environmental management of sugar mills in Kamphaeng
Phet province aimed to study the effect management methods and to generate the
Accounting Formats for environmental management of sugar mills in Kamphaeng Phet
Province. The sample groups consisted of the people who settled close to the sugar mill in
the distance of 5 kilometers for three villages, 20 people of each, amount to 60 people, and
the board managers of sugar mills, accountant, and environmental staff of sugar mills, for
three mills, 5 people of each, amount to 15 people through these instruments; interview
form, focus group discussion, observation form, analysis form, and fieldwork. The findings
shown that the effects were; air pollution from dust and toxic fume, noise pollution from
running the machines, and odor pollution from sewage and bagasse. The management
methods to prevent from the air pollution was a dust removal system known as Wet
Scrubber, and dust checking and measurement. In addition, there were a high netting
installation, the cost of planting the trees as a fence around the mills, watering bagasse as
well as lower a pile of a bagasse to prevent from dust spread. Meanwhile, the traffic problems
caused by sugarcane transportation have been applied to safety action on overloading, safety
first and legality. Moreover, there was a protection of the debris sugar-cane falling on the road
during transportation. Also, the debris of dust, dirt, stone, and mud on the road were cleaned
by sweeping and watering. In addition, toxic fume from the mills will be cracked before going
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outside. Additionally, water pollution was prevented by providing a wastewater pond to treat
them with an Oxygen filler as well as checking and analyze them before discharge. In addition,
to prevent odor pollution, employees must put on a mask. The wastewater management was
treated by adding Coagulant Aid (CoA) and Calcium oxide (CaO) in the wastewater pond to
prevent the water spoilage and foul odor. Furthermore, to prevent noise pollution, employees
must put the noise protection device while they are working a noisy laboratory as well as use
the machine cover cards to reduce the rate of noise from the machine. Additionally,
Accounting Formats for environmental management of Sugar Mills in Kamphaeng Phet
Province, a researcher has been chosen the concept from the Ministry of Environment of
Japan to adapt to the sugar mills. There consisted of six cost, namely; 1) Business Area Costs,
2) Upstream/Downstream, 3) Administration Cost, 4) Research and Development Cost, 5) Social
Activity Cost, 6) Environmental Remediation Cost, 7) Other Costs. This is imputable to the
sugar mills in Kamphaeng Phet will be used as a report on environmental costs for the
acknowledgement of the outsiders as well as to make a good image for the organization and
to handle environmental problems appropriately.
Keywords : Environmental Management / Environmental Cost / Accounting Formats
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทย ผลิตน้ําตาลสวนใหญเพื่อการสงออกตางประเทศประมาณรอยละ 70 ของผลผลิตทั้งหมด
สวนที่เหลือใชในประเทศ โดยประเทศที่ปลูกออยและผลิตน้ําตาลไดมากกวาปริมาณความตองการ
ภายในประเทศมีเพียงไมกี่ประเทศ เชน ประเทศบราซิล อินเดีย ไทย ออสเตรเลีย กัวเตมาลา คิวบา เปนตน ซึ่ง
ประเทศไทยเปนผูสงออกน้ําตาลเปนอันดับสองของโลก รองจากประเทศบราซิล ประเทศไทยมีมลู คาการผลิต
น้ําตาลมากกวา 1.9 แสนลานบาท และมีรายไดจากการสงออกมากกวา 1.2 แสนลานบาท ประเทศไทยมี
แนวโนมการผลิตออยและน้าํ ตาลสูงขึ้น และออยจัดเปนสินคาที่อยูภายใตภาษีขอตกลง WTO ทําใหประเทศไทย
จําเปนตองเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตออยและน้ําตาล และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส ตลอดจนการ
แปรรูปเปนเอทานอลและผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง เพื่อใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
ตอไป ประเทศไทยมีการขยายพื้นที่การปลูกออย มากกวา 8 ลานไร มีผลผลิตมากกวา 10 ลานตัน สามารถ
สงออกน้ําตาลไดเปนอันดับสองของโลก มีสวนแบงการตลาดในตลาดโลกมากกวารอยละ 13 โดยมีคแู ขงที่สําคัญ
คือ บราซิล อินเดีย และออสเตรเลีย และมีคูคาทีส่ ําคัญ คือ อินโดนีเซีย ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี กัมพูชา สําหรับ
ประเทศไทยนั้นมีโรงงานน้ําตาลทั้งประเทศในปจจุบันมีจํานวนทั้งสิน้ 50 โรงงาน โดยจําแนกเปนภาคเหนือ
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จํานวน 9 โรงงาน ภาคกลาง จํานวน 18 โรงาน ภาคตะวันออก จํานวน 4 โรงงาน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 19 โรงงาน (Office of Agricultural Economics, 2017 และ Office of Cane and Sugar Board,
2014) ในดานอุตสาหกรรมน้ําตาลในตลาดโลกนั้น เกิดการปรับตัวในโครงสรางการผลิตและการคาน้ําตาลใน
ตลาดอยางตอเนื่อง ประเทศไทยเกิดปญหาในการผลิตออย เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานและประสิทธิภาพ
แรงงานต่ําขาดการวางแผนการจัดการชาวไร ราคาวัตถุดิบออยมีแนวโนมที่สูงขึ้น ในขณะที่มีคณ
ุ ภาพต่ําลง
เนื่องจากใชวิธีการเก็บเกี่ยวที่ไมเหมาะสม สําหรับปญหาดานการผลิตน้ําตาล ไดแก เทคโนโลยีไมเหมาะสม ทําให
มีมีการสูญเสียน้ําตาลในกระบวนการผลิต ปญหาดานขนสงและขนถายที่ไมมีประสิทธิภาพและที่สําคัญขาดการ
วิจัยและการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนอยางตอเนื่อง ทั้งเกษตรกรและโรงงานยังขาดวิสัยทัศนที่จะให
ความสนใจกับผลตอบแทนในระยะยาวมากกวาระยะสั้น จึงไมอยากลงทุนในการวิจัยและพัฒนาซึ่งยังไมเห็น
ผลตอบแทนในทันที หากประเทศไทยตองการความเปนผูนําในตลาดน้ําตาลโลกตอไป อาวุธที่สําคัญในการตอสู
คูแขงขันในตลาดโลกยุโลกาภิวัฒนคือความมีประสิทธิภาพในดานตนทุน (Cost Efficiency) ตองมีการลดการ
สูญเสียที่ไมจําเปนทุกดานในกระบวนการผลิตการตลาด ตลอดจนตองมีการพัฒนาคุณภาพของออยซึ่งใชเปน
วัตถุดิบใหมีผลผลิตและความหวานปริมาณสูง พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการตลาดใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ควรมีการวิจยั และพัฒนาสินคาใหมตอเนื่องจากน้ําตาลใหไดผลิตภัณฑที่มีมลู คาเพิม่ สูงขึ้น ทั้งนี้จะตองคํานึงถึง
คุณภาพของสิ่งแวดลอมดวย เพราะคงไมมีประโยชนใดหากผลตอบแทนของอุตสาหกรรมน้ําตาลจะไดมาจาก
ตนทุนของสังคมที่เกิดจากการทําลายสภาพแวดลอมโดยอุตสาหกรรมน้ําตาลเปนตนเหตุ การพัฒนาทางดาน
อุตสาหกรรมสงผลใหเกิดความเจริญทางสังคมและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันการดําเนินงานใน
ภาคอุตสาหกรรมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและปญหาดานสิ่งแวดลอมทั้งมลภาวะทางน้ํา มลภาวะทาง
อากาศ มลภาวะทางขยะและของเสีย และมลภาวะทางเสียง ในปจจุบันทั่วโลกมีปญ
 หาสิ่งแวดลอมดังกลาวจึงมี
การรณรงคเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบตอการดําเนินงาน
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมแกสาธารณะ โดยกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอมออกพระราชบัญญัตสิ ิ่งแวดลอม พ.ศ.
2535 ซึ่งกําหนดใหธุรกิจมีการจัดการเกี่ยวกับมลภาวะทั้ง 4 ดาน และมีการจัดตั้งหนวยงานกํากับดูแลพรอมทั้ง
กําหนดบทลงโทษผูไ มปฏิบัตติ ามตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกระตุนใหบริษัทจดทะเบียนมีการรายงาน
ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในรายงานความยั่งยืน เพื่อสงเสริมบรรษัท-ภิบาลในดานความรับผิดชอบตอสังคม
กระตุนใหธุรกิจตองเปดเผยขอมูลตอสังคมเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดลอม วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม เพื่อแสดง
ถึงความเอาใจใสและตระหนักในปญหาดังกลาว (Pimpalai, 2012)
จากการศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลไทย มีผลกระทบตอสภาวะแวดลอมและผูที่
เกี่ยวของ ไดแก มลภาวะทางอากาศ ไดแก มลพิษที่เกิดจากการเผาออย โดยทั่วไปพิษจากการเผาไหม
ประกอบดวย กาซคารบอนมอนนอกไซด สารประกอบอินทรียที่ระเหยได อนุภาคของแข็งขนาดเล็กและฝุน
ละออง ซึ่งกระจายในอากาศทําใหสภาพการมองเห็นลดลง เกิดการระคายตอจมูกและลําคอ ถาประสบกับ
สภาวะนี้นาน ๆ จะเปนผลเสียตอการหายใจ เมื่อเกิดการเผาไหมจะเกิดกาซคารบอนมอนนอกไซด ซึ่งจะทําให
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ความสามารถในการขนถายออกซิเจนของเลือดลดลง นอกจากนีส้ ารประกอบอินทรียที่ระเหยได ซึ่งมีคารบอน
เปนองคประกอบ เชน เบนซิน โทลูอีน เมทิลลีนคลอไรด และเมทิลคลอโรฟอรม จะมีผลกระทบตอพืชและมนุษย
อีกดวย ในการเผาออยจะเกิดความรอนสูงมาก ทําใหเกิดการเผาไหมอยางรวดเร็ว และเกิดฝุนละอองลอยตัว
กระจายในอากาศสูงกวา 2,250 เมตร และลอยไปไดไกลถึง 16 กิโลเมตร หรือมากกวา กอใหเกิดมลภาวะทาง
อากาศโดยทั่วไป และกอใหเกิดความรําคาญแกประชาชนในบริเวณดังกลาว รวมไปถึงผลกระทบทางดานสุขภาพ
ระหวางการเผาไหมสารประกอบซิลิกา (Silica Fiber) ในออย จะถูกปลอยออกจากลําตนออย ซึ่งเปนสาเหตุให
เกิดมะเร็งปอดได นอกจากนี้ยังมีการศึกษาจากประชากรในบราซิล พบวา มีประชากรในเขตการปลูกออยเปน
โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเรื้อรัง โดยที่ระดับของการปวยจะแตกตางกันในแตละพื้นที่ ขึ้นอยูกับอุณหภูมิและ
ปจจัยสิ่งแวดลอมในบริเวณนั้น ๆ นอกจากนี้พบวา เถาที่เกิดจากการเผาออยจะเปนอันตรายตอสายตาของ
ประชากรที่อาศัยในบริเวณไรออยดวย (Office of the Cane and Sugar Board, 2016)
ดังนั้นการแกไขปญหาการจัดการสิ่งแวดลอมและนําเสนอใหบุคคลภายนอกไดรับทราบจากการทําธุรกิจ
คือการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม เปนการบัญชีที่ใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอม เปนวิวัฒนาการทางการบัญชีที่นักบัญชีสมัยใหมไดพัฒนาขึ้นมา เพื่อรายงานเกี่ยวกับตนทุน และ
ผลประโยชนอันเกิดจากกิจกรรมขององคกรที่สงผลกระทบตอชุมชนทั้งที่เปนขอมูลดานการเงิน และขอมูลที่ไม
เกี่ยวกับการเงิน เนื่องจากผลกระทบของปญหาสิ่งแวดลอมเปนประเด็นสําคัญตอภาพลักษณองคกรทีจ่ ําเปน
อยางยิ่งตอการนํามาตรวจสอบและควบคุมอยางจริงจัง หากบัญชีสิ่งแวดลอมมีมาตรฐาน มีการกําหนดระบบที่
ชัดเจน เหมาะสม จะมีบทบาทสําคัญที่จะชวยในการปรับปรุงระบบบัญชีได เนื่องจากระบบบัญชีที่มีอยูสามารถ
รองรับไดเพียงตนทุนที่เกิดขึ้นจริง หรือรายการที่มีความเปนเปนไดคอนขางแนนอนในการที่กิจการจะไดรับหรือ
เสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจเทานั้น หากองคกรสามารถบริหารจัดทํา และนําเสนอตอสาธารณชนไดจะทําให
ผูบริหาร ผูที่มสี วนเกี่ยวของ สามารถวางแผน วิเคราะห และตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ประกอบกับองคกร
สามารถสะทองถึงจิตสํานึก ความรับผิดชอบที่มตี อสภาพแวดลอมในสังคม ซึ่งเปนปจจัยสําคัญหนึ่งที่มีผลตอการ
ดําเนินธุรกิจ และการดํารงอยูอยางยั่งยืนธุรกิจตอไป (Nilsuwankul, 1997, pp.328-329) ซึ่งสอดคลองกับ
Tanaanuntakul. (2009) ทําวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการพัฒนาการบัญชีสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบ
ตอสังคม และภาพลักษณองคกร โดยศึกษาขอมูลจากผูบริหารฝายธุรกิจกระดาษในประเทศไทย พบวา การ
พัฒนาการบัญชีสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธ และผลกระทบเชิงบวกกับความรับผิดชอบตอสังคม ภาพลักษณของ
องคกรของธุรกิจกระดาษในประเทศไทย ผูบริหารธุรกิจกระดาษจึงควรใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูล และ
รายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมตอบุคคลภายนอกใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคมทุกดาน ซึ่งนํามาสู
ภาพลักษณทดี่ ีขององคกร และทําใหองคกรธุรกิจเจริญเติบโตอยางยัง่ ยืนยาวนาน
ในเขตภาคเหนือกําลังใหความสนใจเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายออยโรงงาน ซึ่งจากการศึกษา มี
จํานวน 10 โรงงาน ไดแก จังหวัดลําปาง 1 โรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ มีจํานวน 2 โรงงาน จังหวัดกําแพงเพชร มี
จํานวน 3 โรงงาน จังหวัดนครสวรรค มีจํานวน 2 โรงงาน จังหวัดพิษณุโลก มีจํานวน 1 โรงงาน และจังหวัด
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เพชรบูรณ จํานวน 1 โรงงาน ประกอบนโยบายภาครัฐทีผ่ านมามีการสงเสริมการขยายพื้นที่ปลูกออยโรงงาน
จํานวนมากขึ้น สงผลใหเกษตรกรผูปลูกออยนั้นมีเปนจํานวนมาก ซึง่ ในการปลูกออยนั้นกอนการตัดออยเพื่อ
จําหนายจะมีการเผาออย จึงทําใหเกิดหมอกควัน ขี้เถา มลพิษที่จะทําลายสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัย ชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนในชุมชน ซึ่งทําใหประชาชนไดรับความเดือนรอน ประกอบกับการทําธุรกิจโรงงาน
น้ําตาลนอกจากจะตองมีการจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นแลวยังตองมีสวนในความ
รับผิดชอบดังกลาวที่เกิดขึ้นดวย จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา การจัดทําบัญชีเพื่อ
การจัดการสิ่งแวดลอมนาจะมีสวนสําคัญในการเขามาชวยในการแกปญหาการจัดการกับธุรกิจที่ดําเนินงานแลว
สงผลกระทบตอชุมชนวาไดมีการจัดการ ปองกัน เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและสงผลกระทบ
ตอความเปนอยูของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จากสถิติพบวาในจังหวัดกําแพงเพชร มี
อาชีพเกษตรกรรมผูปลูกออยจํานวนมาก และมีโรงงานผลิตน้ําตาลทราย จํานวน 3 แหง ซึ่งในชวงฤดูกาลของหีบ
ออย ชวงประมาณเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกป ประชาชนในเขตพื้นที่บริเวณโรงงานและ
พื้นที่ใกลเคียงกับเกษตรกรผูปลูกออยจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจดังกลาว ดังนั้นผูวิจัยเห็นวาควรจะ
มีการนําหลักการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมมาใชในการจัดการ ปองกันผลกระทบจากการดําเนินงาน
ที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการรายงานความรับผิดชอบทีม่ ีตอสังคม จึงสรางรูปแบบการจัดทําบัญชี
เพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงานน้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชร เพื่อเปนแบบอยางและแนวทางการบริหาร
จัดการผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม ตลอดจนการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอมอยางมีระบบและประสิทธิภาพ
ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของโรงงานน้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจโรงงานน้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชร
3. เพื่อสรางรูปแบบการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงานน้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชร
วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย มีรายละเอียดของการดําเนินการศึกษาวิจัยดังนี้
1. การศึกษาผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของโรงงานน้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชร โดยใชวิธีการ
สนทนากลุม จากผูบริหารของโรงงานน้ําตาล พนักงานบัญชี เจาหนาที่ดานสิ่งแวดลอมของโรงงาน จํานวน 3
แหงๆ ละ 5 คน รวมทั้งหมด 15 คน
2. การศึกษาผลกระทบตอสุขภาพและผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมสําหรับการจัดตั้ง
ธุรกิจโรงงานน้ําตาลกับประชาชนในชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ โดยการสัมภาษณจาก
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ประชาชนบริเวณใกลเคียงกับโรงงาน ระยะ 5 กิโลเมตร จํานวน 3 แหงๆ ละ 20 คน รวมทั้งหมด 60 คน โดย
สุมศึกษาจากประชาชนที่อาศัยอยูใ กลบริเวณโรงงานระยะทาง 5 กิโลเมตร
3. การศึกษาวิธีการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจโรงงานน้ําตาลในจังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน 3 แหง โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกจากผูที่เกีย่ วของ คือ ผูบริหารโรงงาน เจาหนาที่ดาน
สิ่งแวดลอม และการสังเกต ตรวจสอบจากการลงพื้นที่ศึกษาจริง
4. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําบัญชีเพื่อวิเคราะหประเภทตนทุนดานสิ่งแวดลอมของโรงงาน
น้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชรสําหรับนํามาจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม
5. การตรวจสอบรูปแบบการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน
6. การทดลองนํารูปแบบการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมไปใชในโรงงานน้ําตาล
7. การประเมินผลการนํารูปแบบการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมไปใชในโรงงานน้ําตาล
จังหวัดกําแพงเพชร
8. การสรางรูปแบบการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมและจัดสงใหกับโรงงานในการนําไปใช
ประโยชน วิเคราะหผลการนําไปใช
สรุปผลการวิจัย
1. ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของโรงงานน้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชร จากการศึกษาพบวา โรงงาน
น้ําตาลผลิตน้ําตาลทรายดิบและน้าํ ตาลทรายขาว กระบวนการผลิตและการดําเนินงานมีผลกระทบทั้งภายในและ
ภายนอกโรงงาน ดังนี้
1.1 ผลกระทบภายในโรงงาน จากการสนทนากลุมจากพนักงานที่เกีย่ วของ เจาหนาที่สิ่งแวดลอม และ
ผูบริหารภายในโรงงาน พบวา การดําเนินธุรกิจมีผลกระทบที่เกิดขึน้ คือ มลพิษทางอากาศจากฝุนละอองที่ฟุง
กระจายในกระบวนการผลิต และการขนสงออยเขาสูกระบวนการผลิต มลพิษทางน้ําจากการปลอยน้าํ เสียภายใน
โรงงาน มลพิษทางเสียงจากการเดินเครื่องจักรภายในโรงงาน และมลพิษทางกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต
การเกิดน้ําเสีย และกากออยที่เหลือจากกระบวนการผลิต
1.2 ผลกระทบภายนอกโรงงาน จากการสัมภาษณประชาชนบริเวณรอบโรงงาน พบวา การดําเนิน
ธุรกิจมีผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ มลพิษทางอากาศจากฝุนละอองที่ฟุงกระจายจากรถขนสงออยที่รับผลผลิตไปสง
ยังโรงงาน ฝุนละอองจากปลองเครื่องกลโรงงานในกระบวนการผลิต การปลอยควัน อากาศเสีย ที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตภายในโรงงานไปสูอากาศภายนอกโรงงาน ทําใหประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณรอบโรงงาน
และที่อยูเสนทางสัญจรจากไรออยไปสูโรงงาน พบปญหาเรื่องฝุนละอองฟุงกระจายเขาบานเรือน ทําใหเกิดความ
รําคาญใจ และเกิดความกังวลใจเรือ่ งสุขภาพที่อาจจะทําใหมีปญ
 หาเรื่องสุขภาพตามมาเนื่องจากการสูดดมเขา
รางกายเปนระยะเวลานานๆ
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2. วิธีการจัดการผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการดําเนินธุรกิจโรงงานน้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชร จากการ
สัมภาษณพนักงาน และผูบริหารภายในโรงงาน มีวิธีการจัดการผลกระทบจากมลพิษที่เกิดขึ้น ดังนี้
2.1 มลพิษทางอากาศ วิธกี ารปองกันฝุนภายในโรงงานจะมีการติดตัง้ ระบบการกําจัดฝุน แบบ Wet
Scrubber พรอมทั้งการตรวจสอบวัดคาฝุนละออง สวนการปองกันฝุนภายนอกโรงงาน จะมีการติดตัง้ โครงสราง
ตาขายขนาดสูง และการปลูกตนทุนไมเปนรั้วรอบโรงงาน การจัดการพรมน้ําบริเวณกากออย และการปรับระดับ
การถมกากออยใหมีปริมาณที่ไมสงู มากนัก เพื่อปองกันฝุนฟุงกระจาย สวนทางสัญจรที่เกิดปญหาจากการขนสง
ออยก็ไดใชมาตรการในเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการบรรทุกทีไ่ มเกินขนาดและการขนสงที่คํานึงถึงความ
ปลอดภัย และกฎหมายกําหนด การปองกันเศษออยที่หลนบนพื้นถนนในการบรรทุก ซึ่งจะประสานกับทาง
สมาคมชาวไรออยเกีย่ วกับการปองกันดังกลาว สวนเศษฝุน เศษดิน เศษหิน และโคลนที่เกิดขึ้นบนพื้นถนนก็จะมี
รถที่ทําความสะอาดปดกวาดฝุน และรถพรมน้ําพื้นถนน การปลอยควันพิษจากโรงงานก็จะมีการตรวจสอบ
ควันพิษกอนปลอยไปสูภ ายนอก
2.2 มลพิษทางน้ํา การปองกันน้ําเสียกอนปลอยออกสูภายนอก ซึ่งเดิมสวนใหญไมผานมาตรฐาน ทาง
โรงงานจึงดําเนินการอยางจริงจัง เริ่มประมาณป 2558 มีการขุดบอพักน้ําเสียเพื่อบําบัดน้ําเสียกอนปลอยสู
ภายนอก การติดตั้งเครื่องเติมอากาศ ตลอดจนการตรวจสอบวิเคราะหมลพิษทางน้ํา ก็ผานมาตรฐานที่กาํ หนด
กอนที่จะปลอยน้ําเสียออกสูภ ายนอก
2.3 มลพิษทางกลิ่น การปองกันกลิ่นสําหรับพนักงานในโรงงานจะก็ใหพนักงานใชหนากากอนามัยปด
ปากและจมูก ประกอบกับการแตงกายที่รัดกุม แวนครอบตานิรภัย และสวมรองเทาเพื่อปองกันความปลอดภัย
และการเติมสารจุลินทรีย ปูนขาวลงในบอบําบัดเสียเพื่อปองกันน้ําเนาเสียและมีกลิ่นเหม็น
2.4 มลพิษทางเสียง การปองกันโดยใหพนักงานใสอุปกรณปองกันเสียงเมื่อเขาไปในหองปฏิบัตกิ ารทีม่ ี
เสียงดัง และการใชการดครอบเครื่องจักรเพื่อลดอัตราการเกิดเสียงดังจากการเดินเครื่องจักร
จากการศึกษาปจจัยสําคัญที่ผลักดันและสนับสนุนใหโรงงานน้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชรมีการจัดการ
สิ่งแวดลอม สิ่งสําคัญอันดับแรกมากจากการใหความสําคัญเรื่องสิ่งแวดลอมของผูบริหาร ซึ่งทั้ง 3 กิจการไดให
คําตอบที่ตรงกัน เพราะวา ผูบริหารเปนผูกําหนดนโยบายเกีย่ วกับการดําเนินงานตางๆ ในองคกร ถาหากผูนํา
องคกรมีความใสใจตอสิ่งแวดลอมแลวนั้น ก็จะมีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี รองลงมาจะเปนเรื่องขอบังคับ
ทางดานกฎหมาย เปนปจจัยทีผ่ ลักดันใหองคกรมีการจัดการดานสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
และการไดรับการยอมรับทางสังคม โดยถามีการจัดการสิ่งแวดลอม และเปดเผยใหประชาชนไดรับทราบ มีความ
เชื่อวาจะไดรับการยอมรับจากประชาชน สังคม
3. รูปแบบการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงานน้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชร จาก
การศึกษาพบวา ทั้งสามองคกรมีการประเมินผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอม และ
การเปดเผยขอมูลทางดานสิ่งแวดลอมยังไมคอยปฏิบตั ิเทาไหรนัก จะมีบางสวนที่เปดใหนิสิต นักศึกษา
บุคคลภายนอกเขามาเรียนรูกระบวนการทํางานในองคกร และระบบการจัดการสิ่งแวดลอมได สวนการจัด
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กิจกรรมทีส่ รางความสัมพันธในชุมชน การจัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม ไดมีการจัดทําทั้งสามองคกร เรื่องการ
จัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมจะยังไมมีการจัดทํา ถามีการเกิดขึ้นไมวาจะเปนตนทุนที่เกิดขึ้นจากการ
ปองกันมลพิษตาง ๆ หรือการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจะถูกบันทึกรวมไวกับบัญชีการดําเนินกิจการ ไมไดแยก
บันทึก จากการศึกษาและวิเคราะหการจัดการดานสิ่งแวดลอม ผูวิจยั ไดนําแนวคิดจากกระทรวงสิ่งแวดลอมของ
ประเทศญี่ปุน (Ministry of the Environment, 2005) มาปรับใชกับโรงงาน ซึ่งตนทุนประกอบไปดวย
7 ประเภท โดยมีการวิเคราะหเพือ่ นํามาจัดทํารูปแบบการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม ดังนี้
ตารางที่ 1 การวแคราะหตนทุนสิง่ แวดลอม สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 (หนวย:บาท)
ประเภทของตนทุน
สิ่งแวดลอม
1. ตนทุนที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
(Business Area Costs)
1.1 ตนทุนปองกันมลพิษ
(Pollution Prevention
Cost)

รายละเอียดกิจกรรมหลัก

เงินจายลงทุน

ตนทุนปองกันมลพิษทาง
อากาศ ไดแก
- ตนทุนเกี่ยวกับการติดตั้ง
ระบบกําจัดฝุน
- ตนทุนการติดโครงสรางตา
ขาย
- ตนทุนการปลูกตนไมเปนรั้ว
รอบโรงงาน
ตนทุนปองกันมลพิษทางน้ํา
ไดแก
- ตนทุนการขุดบอพักน้ําเสีย
- การติดตั้งเครื่องเติมอากาศ
สําหรับการบําบัดน้ําเสีย
ตนทุนปองกันมลพิษทางกลิ่น
ไดแก
- อุปกรณปองกันความ
ปลอดภัยสวนบุคคลในการ
ทํางาน เชน หนากากอนามัย
ตนทุนมลพิษทางเสียง ไดแก
- อุปกรณปองกันเสียง

xxx

ตนทุนสะสมเงินจาย
ลงทุน
xxx
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ประเภทของตนทุน
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดกิจกรรมหลัก

- การดครอบเครื่องจักร
1.2 ตนทุนอนุรักษสิ่งแวดลอม - การปรับปรุงปลองอากาศ
โลก (Global
โดยติดตั้ง Wet Scrubber
Environmental)
- การจัดทํามาตรฐาน
Environmental Impact
Assessment Report (EIA)
1.3 ตนทุนหมุนเวียนการใช
- การนําชานออยไปใชเปน
ทรัพยากร (Resource
เชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ําเพื่อ
Circulation Cost)
ขับเคลื่อนลูกหีบรวมทั้งใชผลิต
กระแสไฟฟาและใชสําหรับตม
เคี่ยวน้ําตาลของกระบวนการ
ผลิตน้าํ ตาล
- โมลาสที่ไดจากการปนแยก
จากกระบวนการผลิตน้ําตาล
สามารถนําไปกลั่นเปน
เชื้อเพลิงและการทําปุย
ชีวภาพ
- ขีเ้ ถาที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตไอน้ําสามารถนําไปทําปุย
ชีวภาพ เพื่อปรับสภาพพื้นดิน
- การนําน้ําเสียทีผ่ านการ
บําบัดแลวไปใชในการรดน้ํา
ตนไมภายในโรงงานและการ
พรมพื้นถนนเพื่อลดฝุนละออง

เงินจายลงทุน

ตนทุนสะสมเงินจาย
ลงทุน

xxx

xxx

xxx

xxx

99

100

The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)
Vol.27 No.3 July - September 2021

ISSN 2408-0845 (Print) ISSN 2651-1487 (Online)

ตารางที่ 1 (ตอ)
ประเภทของตนทุน
สิ่งแวดลอม
2. ตนทุนของกิจกรรมตนน้ํา/
ปลายน้ํา
(Upstream/Downstream)

3. ตนทุนการบริหาร
(Administration Cost)

4. ตนทุนการวิจัยและพัฒนา
(Research and
Development Cost)

รายละเอียดกิจกรรมหลัก

เงินจายลงทุน

กิจกรรมตนน้ํา ไดแก
- การซื้อรถตัดออยเพื่อลด
ปญหาการเผาออย ที่จะทําให
เกิดมลพิษทางอากาศ
- โครงการสงเสริมการปลูก
ออยเปนระบบ เพื่อสามารถใช
รถตัดออยได
กิจกรรมปลายน้ํา ไดแก
- กิจกรรมสงเสริมการซื้อออย
สดที่ไมผานการเผา
- ตนทุนการตรวจสอบติดตาม
ปริมาณฝุนละออง ระดับเสียง
จากบริเวณภายในและ
ภายนอกโรงงาน
- ตนทุนการอบรมดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน และ
การจัดการสิ่งแวดลอม
- ตนทุนการวิจัยและ
พัฒนาการผลิตเชื้อเพลิง
ทดแทนจากโมลาส
- ตนทุนการสํารวจวิจัย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
บุคคลภายนอกโรงงาน

xxx

ตนทุนสะสมเงินจาย
ลงทุน
xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ประเภทของตนทุน
สิ่งแวดลอม
5. ตนทุนกิจกรรมเพื่อสังคม
(Social Activity Cost)

รายละเอียดกิจกรรมหลัก

- การขุดลอกคูคลองเพื่อชวย
ระบายน้ํา
- การปลูกตนไมภายในชุมชน
- การบริจาคถังขยะใหกับ
ชุมชน
- การชวยผูสูงอายุและผูปวย
ติดเตียง
- สนับสนุนกิจกรรมกีฬา
ภายในและภายนอกโรงงาน
- สนับสนุนกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา เชน ทอดกฐิน ผาปา
รวมสรางวัด โบสถ เปนตน
- สนับสนุนกิจกรรม ประเพณี
ของทองถิ่น
6. ตนทุนการแกไขปรับปรุง
- การปรับปรุงดินใหกับชาวไร
สิ่งแวดลอม (Environmental ออยโดยใชขี้เถาแกลบโรยและ
Remediation Cost)
การไถหมัก
- การแกไขน้ําเสียที่ปลอยออก
สูภายนอกโดยใชระบบบําบัด
น้ําเสียแบบคลองวนเวียน
- การบําบัดน้ําเสียโดยใชสาร
จุลินทรียและปูนขาว

xxx

ตนทุนสะสมเงินจาย
ลงทุน
xxx

xxx

xxx

เงินจายลงทุน
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ประเภทของตนทุน
สิ่งแวดลอม
7.ตนทุนอื่น (Other Costs)

รายละเอียดกิจกรรมหลัก

เงินจายลงทุน

- คาจัดทํารายงานตัวเลขน้ํา
เสีย ควัน และฝุน
- คาใชจายในการพบปะชุมชน
เพื่อสอบถามความพึงพอใจ
เรื่องการจัดการน้ําเสีย กลิ่น
และฝุนละออง เปนตน
- การสรางภาพลักษณองคกร
เชน เปดใหบุคคลภายนอกได
เขาศึกษาดูงาน

xxx

ตนทุนสะสมเงินจาย
ลงทุน
xxx

จากการวิเคราะหสามารถนํามาจัดทํารูปแบบการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงาน
น้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชร ดังนี้
บริษัท...................
รายงานตนทุนเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1
(หนวย:บาท)
เงินจายลงทุน
ตนทุนสะสม
ตนทุนที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ตนทุนปองกันมลพิษ :
การติดตั้งระบบกําจัดฝุน
xxx
xxx
การติดโครงสรางตาขาย
xxx
xxx
การปลูกตนไม
xxx
xxx
การจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
xxx
xxx
การปองกันความปลอดภัยสวนบุคคลในการทํางาน
xxx
xxx
การติดตั้งอุปกรณปองกันเสียง การครอบเครื่องจักร
xxx
xxx
รวมตนทุนปองกันมลพิษ
xxx
xxx
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ตนทุนอนุรักษสิ่งแวดลอมโลก :
การปรับปรุงปลองอากาศโดยติดตัง้ Wet Scrubber
การจัดทํามาตรฐาน Environmental Impact
Assessment Report (EIA)
รวมตนทุนอนุรักษสิ่งแวดลอมโลก
ตนทุนหมุนเวียนการใชทรัพยากร :
การนําชานออยไปใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ํา
การนําโมลาสไปกลั่นเปนเชื้อเพลิงและการทําปุย ชีวภาพ
การนําขี้เถาไปทําปุยชีวภาพ
การนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวไปใชประโยชน
รวมตนทุนหมุนเวียนการใชทรัพยากร
รวมตนทุนที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ตนทุนของกิจกรรมตนน้ํา/ปลายน้าํ
กิจกรรมตนน้ํา :
การซื้อรถตัดออยเพื่อลดปญหาการเผาออย
โครงการสงเสริมการปลูกออยเปนระบบ
รวมกิจกรรมตนน้ํา
กิจกรรมปลายน้ํา :
การสงเสริมการซื้อออยสดที่ไมผานการเผา
รวมกิจกรรมปลายน้ํา
รวมตนทุนของกิจกรรมตนน้ํา/ปลายน้ํา
ตนทุนการบริหาร
การตรวจสอบติดตามปริมาณฝุนละออง ระดับเสียง
การอบรมดานความปลอดภัย
รวมตนทุนการบริหาร
ตนทุนการวิจัยและพัฒนา
ตนทุนการวิจัยและการพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิง
ตนทุนการสํารวจวิจัยผลกระทบทีเ่ กิดจากการผลิต
รวมตนทุนการวิจัยและพัฒนา
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ตนทุนกิจกรรมเพื่อสังคม
การขุดลอกคูคลองเพื่อชวยการระบายน้ํา
การปลูกตนไมภายในชุมชน
การบริจาคถังขยะใหชุมชน
การสนับสนุนกิจกรรมกีฬา
การสนุบสนุนกิจกรรมตางๆ ในชุมชน
รวมตนทุนกิจกรรมเพื่อสังคม
ตนทุนการแกไขปรับปรุงสิ่งแวดลอม
การปรับปรุงดินใหกับชาวไรออยโดยใชขี้เถาแกลบโรยและการไถหมัก
การแกไขน้ําเสียที่ปลอยออกสูภายนอก
รวมตนทุนการแกไขปรับปรุงสิ่งแวดลอม
ตนทุนอื่น
การจัดทํารายงานตัวเลขน้ําเสีย ควัน และฝุน
คาใชจายในการพบปะประชาชน ชุมชน
กิจกรรมการสรางภาพลักษณใหกบั องคกร
รวมตนทุนอื่น
รวมตนทุนเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม
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*หมายเหตุ : รายการนําเสนอตนทุนสิ่งแวดลอม สามารถปรับไดแลวแตเหตุการณทเี่ กิดขึ้นในองคกร
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของโรงงานน้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชร จากการศึกษาพบวา
ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ มลพิษทางอากาศจากฝุนละออง ควันพิษ มลพิษทางเสียงจากการเดินเครื่องจักร และ
มลพิษทางกลิ่นจากน้ําเสียและกองกากออย ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นหากไมมีการจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
มลพิษและของเสียที่เกิดขึ้นทั้งอันตรายและไมอันตรายจะถูกปลอยออกจากกระบวนการผลิตจนเกิดปญหา
สิ่งแวดลอมอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของคนในชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณรอบโรงงานและระบบนิเวศไดทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวเพราะสารพิษบางตัวตกคางอยูในสิ่งแวดลอมไดหลายป นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและทําใหเกิดภาวะโลกรอนที่กําลังเปนปญหาระดับโลกอีกดวย (Setthasakko, 2017,
p.63)
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2. วิธีการจัดการผลกระทบที่เกิดขึน้ จากการดําเนินธุรกิจโรงงานน้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชร วิธีการ
จัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อปองกันมลพิษทางอากาศโดยการติดตั้งระบบการกําจัดฝุน แบบ Wet Scrubber
และการตรวจสอบวัดคาฝุนละออง การติดตั้งโครงสรางตาขายขนาดสูง การปลูกตนทุนไมเปนรั้วรอบโรงงาน การ
จัดการพรมน้ําบริเวณกากออย และการปรับระดับการถมกากออยใหมีปริมาณที่ไมสูงมากนัก เพื่อปองกันฝุนฟุง
กระจาย สวนทางสัญจรที่เกิดปญหาจากการขนสงออยก็ไดใชมาตรการในเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการบรรทุก
ที่ไมเกินขนาดและการขนสงที่คํานึงถึงความปลอดภัย และกฎหมายกําหนด การปองกันเศษออยที่หลนบนพื้น
ถนนในการบรรทุก สวนเศษฝุน เศษดิน เศษหิน และโคลนที่เกิดขึ้นบนพื้นถนนก็จะมีรถที่ทําความสะอาดปด
กวาดฝุน และรถพรมน้ําพื้นถนน การปลอยควันพิษจากโรงงานก็จะมีการตรวจสอบควันพิษกอนปลอยไปสู
ภายนอก การปองกันมลพิษทางน้าํ โดยน้ําเสียมีการขุดบอพักน้ําเสียเพื่อบําบัดน้ําเสียกอนปลอยสูภายนอก การ
ติดตั้งเครื่องเติมอากาศ ตลอดจนการตรวจสอบวิเคราะหมลพิษทางน้ํา มลพิษทางกลิ่น การปองกันกลิน่ โดยจะให
พนักงานใชหนากากอนามัยปดปากและจมูก และจัดการน้ําเนาเสียโดยการเติมสารจุลินทรียและปูนขาวลงในบอ
บําบัดเสียเพื่อปองกันน้ําเนาเสียและมีกลิ่นเหม็น มลพิษทางเสียงปองกันโดยใหพนักงานใสอุปกรณปอ งกันเสียง
เมื่อเขาไปในหองปฏิบตั ิการทีม่ ีเสียงดัง และการใชการดครอบเครื่องจักรเพื่อลดอัตราการเกิดเสียงดังจากการเดิน
เครื่องจักร ทั้งสามโรงงานใหความสําคัญเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอม การเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอม ซึ่งจะ
เห็นวาโรงงานกลุม ตัวอยางที่นํามาศึกษาจะมีวิธีการจัดการกับปญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น แมวาปญหา
สิ่งแวดลอม เชน ฝุนละออง ควันพิษ บางสวนยังคงแกปญหาไมทั้งหมด 100 % แรงจูงใจในการปกปองรักษา
สิ่งแวดลอมนาจะมาจากทัศนคติทดี่ ีของผูบริหารในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม คํานึงถึงผลกระทบดานลบที่จะ
เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Mongkolrudre. (2010) ที่ไดศึกษาการจัดการ
สิ่งแวดลอมกับผลการดําเนินงานธุรกิจ กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรงในประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษา พบวา ปจจัย
สําคัญที่จะผลักดันใหโรงแรมมีการจัดการสิ่งแวดลอม คือ การใหความสําคัญ การสนับสนุนดานสิ่งแวดลอมของ
ผูบริหาร เนื่องจากผูบริหารเปนผูม ีอํานาจในการกําหนดทิศทางของธุรกิจวาจะใหดาํ เนินไปในทิศทางใด จึงเปน
ปจจัยสําคัญที่จะผลักดันใหเกิดนโยบายและการจัดการสิ่งแวดลอม
3. รูปแบบการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงานน้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งใน
รายงานจะแสดงรายการตนทุนการจัดการสิ่งแวดลอม 7 ประเภท ไดแก 1) ตนทุนที่เกี่ยวของกับธุรกิจ 2) ตนทุน
ของกิจกรรมตนน้ํา/ปลายน้ํา 3) ตนทุนการบริหาร 4) ตนทุนการวิจยั และพัฒนา 5) ตนทุนกิจกรรมเพือ่ สังคม
6) ตนทุนการแกไขปรับปรุงสิ่งแวดลอม และ 7) ตนทุนอื่น ซึ่งจากงานวิจัยในอดีตการประยุกตใชตนทุน
สิ่งแวดลอมไมใชเรื่องงาย สวนใหญจะนําตัวเลขไปรวมกับตนทุนการผลิต พรอมกับไมมมี าตรฐานการบัญชี
โดยทั่วไปรับรอง มีเพียงแตใหเปดขอมูลทางดานสิ่งแวดลอมใหบุคคลภายนอกรับทราบและการดําเนินการการ
จัดการสิ่งแวดลอมตามขอกฎหมายเทานั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาและสรางรูปแบบการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดลอมใหกับโรงงานน้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชร เพื่อเปนการเริ่มการบันทึกตนทุนสิ่งแวดลอม การจัดการ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางถูกวิธี และการรายงานตนทุนสิ่งแวดลอมใหกับบุคคลภายนอกไดรับทราบ เปนการสราง

105

106

The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)
Vol.27 No.3 July - September 2021

ISSN 2408-0845 (Print) ISSN 2651-1487 (Online)

ภาพลักษณทดี่ ีใหกับองคกร และการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางถูกวิธี ซึ่งสอดคลองแนวคิดของวัชนีพร
เศรษฐสักโก ที่ไดกลาวถึงประโยชนของการนําบัญชีเพื่อความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมเขามาใชใน
องคกรจะสามารถทําใหกิจการมีขอ มูลในการตัดสินใจและวางแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการสิง่ แวดลอม
อยางถูกวิธี เปดเผยใหเห็นถึงโอกาสของการเพิ่มรายไดที่ไดรับจากการผลิตและขายสินคาที่มิตรตอสิ่งแวดลอม
รวมไปถึงเกิดการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน สงผลใหเกิดการลดความเสี่ยงในดานการทําลายสิ่งแวดลอม
และสังคมทําใหเกิดผลดีตอคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน (Sethasakko, 2017, p.16)
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ควรมีการนําเสนอรูปแบบการจัดทําบัญชีสิ่งแวดลอมสําหรับโรงงานน้ําตาลในพื้นที่อื่นๆ หรือโรงงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีในอนาคตตอไป
2. การประยุกตใชการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม ผูบริหารควรตระหนักใหความสําคัญ
ประกอบกับผูที่จะดําเนินงานจัดทําควรที่จะมีประสบการทางดานบัญชีที่จะมีความรูความสามารถในการ
ประยุกตใชได
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. แนวทางการนําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม ควรศึกษาถึงปจจัยและความพรอมในการจัดทํา
เพื่อที่จะนําแนวทางการนําไปใชประโยชนไดจริง
2. ควรจัดทําแนวทางการจัดทําบัญชีสิ่งแวดลอมใหกับหนวยงานหรือธุรกิจตางๆ ที่สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม เพื่อเปนแนวปฏิบัติทดี่ ีตอไป
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