บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สถานการณปญหาสิ่ง แวดลอมของไทยตั้งแตในอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบัน เกิดจากการ
พัฒนาตางๆ เชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือแมแตกระบวนการผลิตจากสถานประกอบการตางๆ
สวนใหญไมไดคํานึงถึงปญหามลพิษ แตจะคํานึงถึงเฉพาะผลผลิตและรายไดจากการพัฒนานั้นเปน
สําคัญ เหลานี้ยอมสงผลกระทบตอการดํารงชีวิต ตอสุขภาพอนามัย ทรัพยสินของมนุษย ตอเศรษฐกิจ
และสังคม และที่สําคัญที่สุด คือสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศอยางหลีกเลี่ยง
ไม ไ ด สาเหตุ ข องการเกิ ด มลพิ ษ อุ ต สาหกรรมนั้ น สาเหตุ ห นึ่ ง เกิ ด จากการที่ รั ฐ เองไม มี ก ารให
ความสําคัญตอปญหาอยางจริงจัง สืบเนื่องไปจนถึงปญหาชองวางทางกฎหมายที่ภาคธุรกิจใชในการ
ฉกฉวยโอกาสที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบ (รวีวรรณ ชินะตระกูล, 2540)
การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในรอบ 30 ปที่ผานมาทําใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ
เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก จากเศรษฐกิจที่พึ่งพาภาคการเกษตรมาเปนเศรษฐกิจที่ภาคอุตสาหกรรมได
มีบทบาทสําคัญในการผลิตสินคาประเภทตางๆเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการสงออก รัฐบาล
มีการกําหนดนโยบายและมาตรการตางๆในการสงเสริมการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง
ผลกระทบจากการพัฒนาตอสิ่งแวดลอมในลักษณะของปญหาที่เกี่ยวของกับความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดลอม การหมดสิน้ ไปของทรัพยากรธรรมชาติ และมลพิษจากชุมชนและภาคอุตสาหกรรมจึงทวี
ความรุนแรงมากขึน้ รัฐบาลไดตระหนักถึงผลกระทบของการพัฒนาอยางรวดเร็วตอสิ่งแวดลอม และ
ขอผูกพันระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม ตลอดจนแรงผลักดันจากมาตรการการกีดกันทางการคา
ระหวางประเทศที่ใชการจัดการสิ่งแวดลอมเปนเครื่องมือ ในป พ.ศ. 2535 รัฐบาลไดเริ่มกําหนด
นโยบายและมาตรการในการจั ด การสิ่ ง แวดลอ มอย า งจริ ง จั ง ถึ ง แม จ ะมี ก ารปรั บ ปรุ ง และจั ด ตั้ ง
หน วยงานมารองรับ นโยบาย รวมไปถึงการกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่ง แวดลอมเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดลอมในลัก ษณะของการสั่งการและควบคุม แตหนวยงานของรัฐทั้งในสวนกลางและสวน
ทองถิ่นก็ไมสามารถที่จะดําเนินการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปญหามลพิษที่มีการสะสม
และการขยายตัวไปตามการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศได ถึงแมวารัฐบาลจะไดใชงบประมาณ
เพื่อการจัดการแกปญหามลพิษเปนจํานวนเพิ่มขึ้นทุกปก็ตาม ในปจจุบันรัฐบาลจึงไดใหความสนใจ
วิธีการแกปญหามลพิษ โดยใชแนวทางในการจูงใจทางเศรษฐศาสตรในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม

ÅÔ ¢ÊÔ · ¸Ô ì Á ËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â àªÕ Â §ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University

All rights reserved

2

โดยใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรนอกเหนือจากแนวทางการควบคุมและสั่งการโดยรัฐ (สถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย, 2542)
การจัดการสิ่งแวดลอมในประเทศไทยใชวิธีกําหนดมาตรฐาน และควบคุมการบําบัดให
เปนไปตามมาตรฐานปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นคือการควบคุมการจัดการสิ่งแวดลอมในปจจุบันยังไมมี
ประสิทธิภาพ จากการศึกษาของสถาบันตางๆในหลายโครงการ พบวากฎหมายมีอยูเพียงพอแตปญหา
ใหญอยูที่การควบคุมใหเปนไปตามกฎหมาย การควบคุมในปจจุบันไมอาจกระทําไดอยางทั่วถึงทําให
มีการหลีกเลี่ยงอยูตลอดเวลา นอกจากนี้การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะดานอุตสาหกรรม ทําให
ปริมาณของเสียเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ในขณะที่บุคลากรและงบประมาณของภาครัฐเพิ่มขึ้นชากวามาก
(สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2543)
การจัดการสิ่งแวดลอมที่ไมทันกับปญหาสิ่งแวดลอมที่เพิ่มพูนขึ้นอยางรวดเร็ว การควบคุม
ไมมีประสิทธิภาพ ผูกอมลพิษยังไมไดเปนผูรับภาระอยางเพียงพอและปญหาที่ทับถมกําลังอยูในขั้น
วิกฤต จึงจําเปนตองเปลี่ยนวิธีการจัดการเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาที่เปนอยู ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่7 ก็ไดเสนอการปรับปรุงกลไกพัฒนาและบริหารการจัดการ
สิ่งแวดลอมในแนวคิดของ Polluter - Pays – Principle (PPP) วา “ใหนําหลักการผูสรางปญหามลพิษ
จะตองเปนผูรับภาระในการบําบัดและกําจัดมลพิษ”ซึ่งพระราชบัญญัติสงเสริม และรักษาคุณภาพ
สิ่ง แวดลอม พ.ศ. 2535ไดกําหนดไวอยางชัดเจนที่จะเอื้ออํานวยตอการนํา แนวความคิดนี้ม าใช
(สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2543)
การผลิตงานไมแกะสลักก็เปนอีกหนึ่งผลิตภัณฑที่กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม และยิ่งใน
ปจจุบันงานประเภทนี้ไดพัฒนามาเปนการผลิตเพื่อการคามากขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการสงเสริมของ
ภาครัฐบาลเพื่อการพัฒนาอาชีพและการทองเที่ยว ดังนั้นจากที่เคยเปนเพียงแคการผลิตเชิงหัตถกรรม
จึงกลายเปนเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น การผลิตไมแกะสลักนั้นมีทั้งการใชเครื่องจักรและสารเคมี ที่
สําคัญคือ งานสวนใหญท่ีสงกระจายไปผลิตตามบานมากกวาการผลิตในโรงงาน ดังนั้นผูท่ีรับงาน
แกะสลักมาทําในบานจึงมีลักษณะการทํางานอุตสาหกรรมอยูกับบาน (Industrial home-based work)
จึงกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของคนทํางานรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวและผูท่ีอยูอาศัยอยูใน
ละแวกใกลเคียงกันได (สุสัณหา ยิ้มแยม และคณะ,2547)
จัง หวัด เชี ย งใหมเ ป น จัง หวั ด หนึ่ ง ที่ ข้ึน ชื่อ ในเรื่ องของงานหั ต ถกรรมไมแ กะสลัก ของ
ภาคเหนื อ เพราะเป น สิ น ค า ส ง ออกสํ า คั ญ ของท อ งถิ่ น มี ต ลาดทั้ ง ในและต า งประเทศ (แน ง น อ ย
ปญจพรรค และคณะ,2537) และที่สําคัญในปจจุบันจากการที่หมูบานถวาย ตําบลขุนคง อําเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม ไดถกู เลือกใหเปนหมูบ า นแหงการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมตามโครงการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑน้ัน เนื่องจากเปนหมูบานที่มีการประกอบอาชีพทําไมแกะสลักแหลงใหญที่สุด
ในประเทศไทย อี กทั้งยั งเปนหมูบา นที่มีก ารประกอบอาชีพหั ตถกรรมมาชานาน ถือวาเป นแหล ง
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ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ข้ึนชื่อที่สุดแหงหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม เปนที่รูจักของนักทองเที่ยวของ
ชาวไทยและชาวตา งประเทศ เปนจุดรวมความหลากหลายของงานหัตถศิล ปท่ี โดดเดน เชน งาน
แกะสลักไม งานเดินเสน-แตงลาย งานลงรัก-ปดทอง แอนติค เครื่องเงิน เครื่องเขิน ผาทอ เครื่องจักร
สาน และเครื่องปนดินเผา เปนตน (ฝายประชาสัมพันธ และการทองเที่ยวบานถวาย, 2547) และเมื่อมี
การสงเสริมจากภาครัฐบาลและการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจึงยิ่งเปนการสงเสริมใหผูผลิตทําการ
ผลิตอยางเขมขนจนมีลักษณะเปนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น
อีกทั้งยังไดรับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลที่ใหแตละตําบลมีผลิตภัณฑเขารวม
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ โดยมุงใหความสําคัญกับการนําภูมิปญญาชาวบานมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และนําทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นมาพัฒนาสรางมูลคาของผลิตภัณฑใหสูงขึ้น มี
คุณภาพ จุดเดน และเอกลักษณ ดังนั้นยอมสงผลใหมีการใชวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติตางๆมาก
ขึ้น และเมื่อมีการสงเสริมใหเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑและมุงสรางรายไดเพื่อแกปญหาความยากจน
อาจทําใหประชาชนหันมาผลิตสินคามากขึ้น และลืมใหความสําคัญกับกระบวนการผลิตที่สะอาด
ปราศจากการกอมลพิษ สิ่งที่ตามมาอยางแนนอนหากไมมีการจัดการที่ดีก็คือ มลสารที่เกิดจากการ
ผลิตอันไดแก ฝุน(จากไมและละอองสี) ควันไฟ(จากการอบไม) ความรอน(จากการอบและเผาไม)
เสียงดัง(จากการเลื่อยไม) แสง(จากการทํางานในแสงไฟที่มีกําลังวัตตตํ่า) กลิ่น(จากสีและสารระเหย
ตางๆ) และขยะ(จากการผลิตไมแกะสลัก) ซึง่ อาจจะทําใหเกิดการในดิน อากาศ และน้ําได ซึ่งหมูบาน
ถวายมีคลองชลประทาน และแหลงน้ําตามธรรมชาติ คือ น้ําแมตาชาง
หากมีการนําหลักการทางเศรษฐศาสตรในการจัดการสิ่ง แวดลอมมาใช ซึ่ง ในที่น้ีไดแก
“หลักการผูสรางมลภาวะจะตองเปนผูรับภาระในการบําบัด และกําจัดมลพิษ (PPP : Polluter - Pays Principle) ” จะเปนการชวยลดปญหามลพิษจากการผลิตไมแกะสลักไดอีกวิธีหนึ่ง เนื่องจากเปน
หลักการที่ผูสรางปญหามลพิษตองเปนผูรับภาระในการบําบัดและกําจัดมลพิษที่ตนเองกอขึ้น โดย
ตองเสียคาใชจายเพื่อใชควบคุมและหามาตรการปองกันการเกิดมลพิษ เพื่อจะไดเปนหลักประกันวา
สภาพแวดลอมนั้นๆจะคงอยูในสภาพที่ยอมรับได เปนการรักษาสิ่งแวดลอมของชุมชนใหเปนที่ดึงดูด
ใจนักทองเที่ยวไดตลอดไป ที่สําคัญคือเพื่อเปนการกระตุนใหผูกอมลภาวะมีความระมัดระวังไมให
ปฏิบัติการอันกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมและชุมชน หรืออยางนอยก็ตองใชความพยายาม
ทําทุกอยางเพื่อใหมีความเสียหายนอยที่สุด และไมกอใหเกิดผลเสียทางเศรษฐกิจตามมาในภายหลัง
และอีกทั้งยังเปนการเพิ่มรายไดใหแกรัฐ เพื่อนําไปใชในการจัดการสิ่งแวดลอมตอไป
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจจะทําการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับ การรับรูและความเต็มใจที่จะจายตาม
หลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย (PPP : Polluter - Pays - Principle) ของผูประกอบการในการ
จัดการมลพิษ : กรณีศึกษา แหลงผลิตไมแกะสลักของหมูบานถวาย ตําบลขุนคง อําเภอหางดง
จั ง หวั ด เชี ย งใหม เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน ท่ี จ ะนํ า ไปสู ก ารวางแนวนโยบายที่ เ หมาะสม และเป น
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แผนปฏิบตั เิ พือ่ นําหลักการทางเศรษฐศาสตรน้ีมาใชในการแกปญหามลพิษจากอุตสาหกรรมตางๆได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้
1.2.1 เพื่อศึกษาบริบทของปญหามลพิษที่เกิดจากการผลิตไมแกะสลักของหมูบานถวาย
ตําบลขุนคง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
1.2.2 เพื่อศึกษาการรับรูและความเต็มใจที่จะจายตามหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย
ของผู ประกอบการในการจั ดการมลพิ ษของแหล งผลิตไมแกะสลั กของหมูบ านถวาย ตําบลขุนคง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายและ
ความเต็มใจที่จะจายของผูประกอบการ
1.3 ขอบเขตการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตดานพืน้ ที่ การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยทําการศึกษาในเขตพื้นที่หมูบานถวาย
ตํ า บลขุ น คง อํ า เภอหางดง จั ง หวั ด เชี ย งใหม ซึ่ ง เป น ชุ ม ชนที่ อ ยู ห า งจากอํ า เภอหางดงประมาณ
4 กิโลเมตร และหางจากตัวอําเภอเมืองเชียงใหมประมาณ 19 กิโลเมตร บานถวายเปนแหลงทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมที่ข้ึนชื่อที่สุดแหงหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนแหลงผลิตไมแกะสลักแหลงใหญ
ที่สุดของจังหวัดเชียงใหมและของประเทศไทย (ฝายประชาสัมพันธ และการทองเที่ยวบานถวาย,
2547)
1.3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ดังนี้
1. บริบทชุมชน
1.1 แหลงผลิตไมแกะสลักบานถวาย ตําบลขุนคง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ในเรื่องเกีย่ วกับ
1.1.1 ประวัติความเปนมาของการเปนหมูบานไมแกะสลัก
1.1.2 ลักษณะที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพ
1.2 การใชทรัพยากรในการผลิต
1.2.1 ไม
1.2.2 น้าํ
1.2.3 เครื่องมือ/เครือ่ งจักร
1.2.4 สารเคมี
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1.3 กระบวนการผลิตไมแกะสลัก
1.3.1 การจัดหาไม
1.3.2 ขั้นตอนการแกะสลัก
1.3.3 ขั้นตอนการตกแตงและทําสี
1.3.4 ขัน้ ตอนการติดกระจก
1.3.5 ขัน้ ตอนการลงรักปดทอง
1.4 ปญหามลพิษจากกระบวนการผลิตไมแกะสลักบานถวาย
1.4.1 ประเภทของมลสารที่เกิดขึ้น
1.4.2 แหลงกําเนิดมลสาร
1.4.3 ผลกระทบของมลสาร
2. การรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายของผูประกอบการ
2.1 ราคามลพิษ
2.2 เงินอุดหนุน
2.3 การสรางแรงจูงใจโดยการบังคับทางกฎหมาย
3. ความเต็มใจที่จะจายตามหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายของผูประกอบการ
4. ความสัมพันธระหวางการรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย และความเต็มใจ
ที่จะจายของผูประกอบการ
1.3.3 ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่กําหนดเพื่อศึกษาคือ ผูประกอบการไมแกะสลัก
จํานวน 314 คน และผูนําชุมชนของหมูบานถวาย ซึ่งแบงเปนผูนําชุมชนอยางเปนทางการจํานวน
1 คน และผูนําชุมชนอยางไมเปนทางการจํานวน 10 คน
1.4 นิยามศัพทในการวิจยั
การผลิ ต ไม แ กะสลั ก คื อ ขั้ น ตอนหรื อ วิ ธี ก ารในการทํ า ไม แ กะสลั ก โดยเริ่ ม จาก
1 การจัดหาวัตถุดิบ (ซึ่งไดแก ไม สี ทินเนอร แลกเกอร รัก ทองคําเปลว ปูนขาว ชัน กระจก
แอลกอฮอล ชแลก แกสหุงตม กระแสไฟฟา และน้ํา) 2 การแกะสลักไม 3การตกแตงและทําสี
4 การติดกระจก และ 5 การลงรักปดทอง
มลสารจากการผลิตไมแกะสลัก คือ สารที่กอใหเกิดมลพิษซึ่งเกิดจากการผลิตไมแกะสลัก
ซึ่งไดแก ฝุน(จากไมและละอองสี) ควันไฟ(จากการอบไม) ความรอน(จากการอบและเผาไม) เสียง
ดัง(จากการเลื่อยไม) แสง(จากการทํางานในแสงไฟที่มีกําลังวัตตตํ่า) กลิ่น(จากสีและสารระเหย
ตางๆ) และขยะ
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แหลงกําเนิดมลสารจากการผลิตไมแกะสลัก คือ สถานที่ที่กอใหเกิดมลสารจากขั้นตอน
การผลิตไมแกะสลักของหมูบานถวาย ตําบลขุนคง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
แหลงผลิตไมแกะสลักบานถวาย คือ บริเวณพื้นที่ที่มีการผลิต จําหนายงานไม งาน
แกะสลักไม หรืองานประดิษฐจากไมในบริเวณหมูบ า นถวาย หมู 2 ตําบลขุนคง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม
หลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย (PPP : Polluter - Pays - Principle) คือ แนวความคิดที่
จะใหผูประกอบการที่สรางมลพิษที่เกิดจากการผลิตไมแกะสลักของแหลงผลิตในหมูบานถวาย เปนผู
รับภาระโดยการออกคาใชจายเพื่อใชในการปองกันและกําจัดมลสารที่เกิดขึ้น
การจัดการมลพิษในแหลงผลิตไมแกะสลักบานถวาย คือ การควบคุม แกไข หรือปองกัน
ไมใหเกิดมลสารจากกระบวนการผลิตไมแกะสลัก หรือกอใหเกิดมลสารนอยที่สุดของผูประกอบการ
ผูประกอบการ คือ ผูที่เปนเจาของกิจการไมแกะสลักบานถวายโดยอาจจะมีหนาที่ในการ
ผลิตดวยไดเชนกัน
การรับรูของผูประกอบการ คือ ความเขาใจหรือเห็นดวยเกี่ยวกับการใหผูประกอบการที่
สรางมลพิษเปนผูรับภาระโดยการออกคาใชจายเพื่อใชในการปองกันและกําจัดมลสารที่เกิดขึ้น
ความเต็มใจที่จะจายของผูประกอบการ คือ ความยินดีที่จะจายของผูประกอบการเพื่อที่จะ
นํามาใชในการจัดการปญหามลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตไมแกะสลักบานถวาย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาถึงประเด็นบริบทของปญหามลพิษที่เกิดจากการผลิตไม
แกะสลัก ซึ่งประกอบดวย มลสารที่เกิดขึ้น แหลงกําเนิดมลสาร ผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมและตอ
สุ ข ภาพ แนวทางแก ไ ขป ญ หามลพิ ษ โดยจะเน น เฉพาะหลั ก การผู ส ร า งมลภาวะเป น ผู จ า ย
(PPP : Polluter - Pays - Principle) ซึ่งเปนการอาศัยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรตางๆ ทั้งนี้ผูวิจัยได
เสนอกรอบแนวคิดในการศึกษาตามแผนผัง ดังตอไปนี้
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การผลิตไมแกะสลักบานถวาย
-

ประวัตคิ วามเปนมาของการเปนหมูบ า นไมแกะสลัก
ลักษณะทีต่ ง้ั และลักษณะทางกายภาพ

การใชทรัพยากรในการผลิต

กระบวนการผลิต

- ไม
- น้ํา
- เครื่องมือ/เครื่องจักร
- สารเคมี

1.
2.
3.
4.
5.

การจัดหาไม
ขัน้ ตอนการแกะสลัก
ขัน้ ตอนการตกแตงและทําสี
ขั้นตอนการติดกระจก
ขั้นตอนการลงรักปดทอง

ปญหามลพิษจากกระบวนการผลิต
-

ประเภทของมลสารทีเ่ กิดขึน้
แหลงกําเนิดมลสาร
ผลกระทบของมลสาร

การจัดการ
แนวทางการจัดการปญหามลพิษ
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1. การดําเนินการดานวิชาการและ
เทคโนโลยี
2. การมีสว นรวม
3. การใหการศึกษาและประชาสัมพันธ
4. การใชหลักการผูก อ มลภาวะเปนผูจ า ย

หลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย
(PPP : Polluter - Pays - Principle)
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ของผูประกอบการ

ความเต็มใจที่จะจาย

