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บทคัดยอ 
 

การศึกษาเร่ือง  การรับรูและความเต็มใจที่จะจายตามหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายของ 
ผูประกอบการไมแกะสลักบานถวาย  จังหวัดเชียงใหม  มีวัตถุประสงค 3 ประการคือ  (1) เพื่อศึกษา
บริบทของปญหามลพิษที่เกิดจากการผลิตไมแกะสลักของหมูบานถวาย  (2) เพื่อศึกษาการรับรูและ
ความเต็มใจที่จะจายตามหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายของผูประกอบการในการจัดการมลพิษ
ของแหลงผลิตไมแกะสลักของหมูบานถวาย   (3)  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูหลักการ
ผูสรางมลภาวะเปนผูจายและความเต็มใจที่จะจายของผูประกอบการ  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  
คือผูนําชุมชนจํานวน 11 คน  และผูประกอบการไมแกะสลักของหมูบานถวาย  จํานวน 174 คน  
พื้นที่ศึกษาคือ  เขตพื้นที่หมูบานถวาย  ตําบลขุนคง  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม  เคร่ืองมือที่ใช
ในการศึกษาประกอบดวยแบบนําสัมภาษณ  และแบบสอบถาม 
 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS  โดยใชสถติิเชิงพรรณนา  ประกอบดวยการแจกแจง
ความถี ่ คารอยละ  และการทําตารางไขว (Crosstabulation) สรุปผลการศึกษาไดดังนี ้

1. ทรัพยากรที่ใชในการผลิตคือ  ไม  นํ้า  เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร  และสารเคม ี มลสารที่เกิด 
ขึ้นจากกระบวนการผลิตไดแก  ฝุน  ควัน  ความรอน  เสียง  แสง  กลิ่น  ขยะ  และสารเคมี  สวน
แนวทางการจัดการปญหามลพิษที่ผูประกอบการสามารถนําไปปรับใชไดแก  การดําเนินการดาน 
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วิชาการและเทคโนโลยี  การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย  การใหการศึกษาและประชาสัมพันธ  
และการใชหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย 

2. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  พบวา  สวนใหญเปนเพศหญิง  อายุระหวาง 31- 
40 ป ระยะเวลาการทํางานในการเปนผูประกอบการไมแกะสลัก คือ 7 ป  ศึกษาในระดับอนุปริญญา
เปนสวนใหญ  คาใชจายตอเดือนที่เกิดจากการประกอบกิจการไมแกะสลักอยูในระดับตํ่ากวา 
10,000 บาทตอเดือน  สวนรายไดที่เกิดจากการประกอบกิจการไมแกะสลักสวนใหญอยูในระดับ  
20,001-40,000 บาทตอเดือน 
 3.    ผูประกอบการสวนใหญมีการรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายในระดับคอนขาง
สูง  และไมมีผูประกอบการคนใดที่มีการรับรูอยูในระดับต่ํามากเลย  สวนใหญมีความเต็มใจที่จะ
จายอยูในระดับคอนขางสูงหากมีการนําหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายมาใช 
 4. ผูประกอบการสวนใหญเต็มใจที่จะจายเงินใหรัฐบาลหากมีการบําบัดมลพิษไมได 
มาตรฐาน  เหตุผลสวนใหญคือเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมของชุมชน และสุขภาพ  สวนใหญมีความเห็น
วาเงินที่รัฐบาลเก็บไปควรนําไปติดต้ังเคร่ืองบําบัดมลพิษใหแหลงผลิต  และหากจะตองจายเงินใน
สวนนี้  ผูประกอบการสวนใหญจะไมบวกเขาไปในตนทุน  เพราะจะทําใหขายสินคาไดนอยลง  
และยังพบวาสวนใหญเลือกที่จะติดต้ังหรือปรับปรุงระบบบําบัดมลสารของตนเองแทนการจาย
คาธรรมเนียม  เพราะประหยัดคาใชจายไดมากกวา  และหากรัฐบาลมีการนําหลักการผูสราง
มลภาวะเปนผูจายมาใชเพื่อชวยลดปญหามลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต  สวนใหญมีความเห็นวา
ควรใหความรวมมือเพราะเปนการรักษาสุขภาพของผูผลิต 

5.  ผูประกอบการที่เต็มใจจายเงินเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม  คือผูที่มีการับรูในหลักการผู
กอมลภาวะเปนผูจายในลักษณะของการตอบเห็นดวยเปนสวนใหญ  และผูที่ไมเต็มใจจายสวนใหญ
คือผูไมเห็นดวยหรือเห็นดวยปานกลางกับหลักการดังกลาว 
 จากผลการศึกษาสามารถนํามาใชประโยชนในการสงเสริมใหความรูแกผูประกอบการ
เกี่ยวกับหลักการผูกอมลภาวะเปนผูจายวามีสาระสําคัญ วิธีการ และสามารถใหความรวมมือได
อยางไร  เพราะหากผูประกอบการมีการรับรู  การใหความรวมมือในลักษณะของความเต็มใจที่จะ
จายเงินเพ่ือจัดการส่ิงแวดลอมอาจมีมากข้ึน   
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Abstracts 
 

The  main  objectives  of  this  research, namely,  Perception  and  Willingness  to  Pay 
under  the  Polluter – Pays – Principle (PPP)  by  the  manufacturers  of  wood - carving  at   Ban  
Tawai  village,  Chiang  Mai Province,  were  to  study : 1) The problematic  content  of  pollution  
problems  caused  by  wood – carving  production  at  Ban  Tawai;  2) The  perception  and   
willingness  to  pay  under  the  PPP  of  manufacturers  in  managing wood -carving  pollution;  
3) The correlation  between  the PPP perception and willingness  to pay  of  the  manufacturers  in  
managing wood –carving. The  samples  were  11  community  leaders  and  174  wood – carving  
manufactures  in  Ban  Tawai,  Khun Kong  sub-district, Hang  Dong  district,  Chiang  Mai.   
Interviews  and  a  set  of  questionnaires  were  employed  in  data  collecting. 
 The  collected  data  was  analyzed,  by  using  frequency  distribution,  percentages  and  
crosstabulation  through  the  SPSS  program  for  Windows.  The results were as  follows. 
 1.  Wood,  water,   tools/machines,  and  mass  chemical   substances  used  for   wood-
carving  production  caused  pollution  such  as  dust, smoke,  heat,  noise,  light, smell,  waste  
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and  chemical  substances. The  research  findings  also  indicated  that  a  number  of  ways  for  
the  manufacturers  to  solve  the  problems  was  such  as  technological  and  academic  
exercises,  stakeholder’s  participation,  education,  publicity,  and  the  PPP  application. 

2.  The  majority  of  manufacturers  were  females  between  the  ages  of  31-40 years  
old,  with  diplomas  and  seven  years  of  work  experiences.  Most  of  the  income  of  the  
manufacturers  was  ranged from 20,001 – 40,000  baht, while  the  expenditures  were  less  than  
10,000  bahts  per  month.  

3.  Most  of  the manufacturers  has  accepted    the Polluter – Pays – Principle  (PPP)   
concept  at  high  level  with  none  has  perception  at  low  level.  Most  of  them  are  willingly  
to  pay  for  application  of  the  concept  at  high  level. 

4.  Most  of  the  manufacturers  were  willing to  pay  the  if  the  pollution  treatment    
was  under level  of  standard; in  order to  preserve  the  environment  and  health  of  the  
community.  They   are  agree  that  the  collected  fee  should  be spent  for installation  of  
equipments to  use  for  pollution  management  system.  If  surcharges  occurred  and  needed  to  
be  paid, most  manufacturers would  not  included  in  the  cost  because  if  would  be  resulted  
in  selling  less  products.  The  study  also  found  that  the  manufactures  preferred  to  install  
the  pollution  treatment  system  themselves  rather  than    pay  the  fees,  which  kept  the  cost  
down.  If  it  is  a  must  for  them  to  pay  for  the  government,  they  will  comply  to  help  
preserve  the environment  caused  by  the  production  process. 

5.  The  manufacturers   agreed  to  pay  tax  to  help  manage  the environment.  Those  
who  understanded  the  terms  and  conditions  of  the  polluter  accepted  the agreement. The  rest  
were  those who  disagreed  with  the  terms and  conditions.    

The  results  of  this  study  can  be  used  to  promote  and  encourage  the manufacturers  
on  the  principle  of  the  Polluter - Pays – Principle (PPP)  as  for  details,  methods  as  well  as    
cooperation  in  term  of   willingness   to  pay   for    environmental   management. 
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