บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยเรื่องการรับรูและความเต็มใจที่จะจายตามหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย
ของผูประกอบการไมแกะสลักบานถวาย จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานในการวิจัยดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับมูลคาสิ่งแวดลอม
2.2 แนวคิดมลพิษสิ่งแวดลอม
2.3 แนวคิดมลพิษอุตสาหกรรม
2.4 แนวคิดการจัดการมลพิษ
2.5 แนวคิดเศรษฐศาสตรสง่ิ แวดลอม
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะจายตามหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย
( PPP : Polluter - Pays - Principle)
2.7 ทฤษฎีการรับรู
2.8 ทฤษฎีการจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับมูลคาของสิ่งแวดลอม
สมพร อิศวิลานนท (2541) กลาววา สิ่งแวดลอมเปนทั้งปจจัยการผลิตและสรางอรรถ
ประโยชนโดยตรงใหกับ มนุษย ในการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงควรตระหนักถึง
มูลคาของสิ่งเหลานี้ที่มีตอสังคม ทั้งในปจจุบันและในอนาคต
สาเหตุที่ตองมีการคิดมูลคาใหกับสิ่งแวดลอม เพราะสิ่งแวดลอมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่
เปนที่ม าของสินคา สาธารณะหลากหลายชนิดที่สัง คมไดใ ชป ระโยชนรวมกัน ทํา ใหเป นเสมื อน
ทรัพยสินที่มีคาของสังคม การมีลักษณะเปน “ สินคาสาธารณะ (Common property) ” ของ
สิ่งแวดลอมทําใหสินคา บริการที่เกิดจากสิ่งแวดลอมธรรมชาติไมปรากฏราคาหรือตลาดที่ชัดเจน
เหมือนสินคาเอกชนโดยทั่วไป สินคาและบริการที่เกิดจากสิ่งแวดลอมดูเสมือนไมมีมูลคา การหา
มูลคาใหกับสิ่งแวดลอมจะทําใหสังคมไดตระหนักถึงคุณคาและความจํากัดของสิ่งแวดลอม และเพื่อ
สะทอนใหเห็นวากิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจใดๆถาหากมีผลกระทบเกิดขึ้นและทําใหสภาพแวดลอม
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เสื่อมโทรมลงแลวยอมหมายถึงวา กิจกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นไดทําใหเกิดตนทุนทางสังคม
ตอสวนรวม และเปนการพัฒนาเศรษฐกิจที่อาจนําไปสูความไมยั่งยืนในการพัฒนาขึ้นได
มูลคาทางเศรษฐศาสตรอันเกิดจากสิ่งแวดลอม (Total economic value) ประกอบดวย
1. มูลคาจากการใชโดยทางตรง ซึ่งไดแกสินคาและบริการที่เกิดจากสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และใชในการบริโภคโดยตรง
2. มูลคาจากการใชโดยทางออม เปนมูลคาทีเ่ กิดจากหนาทีห่ รือกิจกรรมทีเ่ กิดจาสิง่ แวดลอม
3 มูลคาเผื่อจะใช เปนมูลคาที่บุคคลในสังคมใหกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ แมวา จะ
ยังไมเคยไดใชบริการที่เกิดกับสิ่งแวดลอมนั้น แตยินดีท่ีจะจายเผื่อในอนาคต เปนมูลคาอันเกิดจาก
ความตองการที่จะใชในอนาคตทั้งทางตรงและทางออม
มูลคาของสิ่งแวดลอมอีกดานหนึ่งเปนมูลคาจากดานอื่น แบงไดเปน
1. มูลคาของการคงอยู เปนมูลคาของความรูสึกที่คิดวาสิ่งของหรือสถานที่นั้นยังคงมีอยูและอยูใน
สภาพเดิม แตถาพื้นที่หรือสิ่งแวดลอมนั้นถูกทําลายและไมมีโอกาสที่จะฟนสภาพกลับคืนมาอีกมูลคา
สวนนี้จะขาดหายไป
2 มูลคาเพื่อลูกหลานในวันขางหนา เปนมูลคาที่บุคคลในรุนปจจุบันตองอนุรักษไวใหลูกหลาน
ไดเห็นไดใชประโยชน เพราะถาหากปลอยใหสิ่งแวดลอมและทรัพยากรดังกลาวถูกทําลายจนสูญสิ้น
ไปแลว จะไมสามารถทําใหสภาพแวดลอมหรือทรัพยากรดังกลาวกลับคืนสภาพมาได
ดังนั้นการพิจารณาถึงมูลคาทางเศรษฐศาสตรของสิ่งแวดลอมธรรมชาติจึงตองระมัดระวัง
เพราะสินค าที่ เ ปนสิ่ งแวดล อ มธรรมชาติ เ หล า นี้มี ลัก ษณะไมเ หมือ นกับ สิ นค า ที่แ ข งขั น กันในการ
บริโภค และในการหามูลคาของสิ่งแวดลอมจึงไมควรที่จะใชประโยชนโดยตรงในปจจุบันมาใชแต
เพียงอยางเดียว แตควรจะตองคํานึงถึงประโยชนทางออม และประโยชนท่ีมิไดมาจากการใชสอยมา
พิ จารณาร วมด ว ย ทั้ ง นี้ เพราะสิน ค า และบริก ารที่เ ป น สิ่ ง แวดล อ มทางธรรมชาติมี ลัก ษณะพิ เ ศษ
กลาวคือ เมื่อถูกทําลายแลวไมอาจจะฟนคืนสภาพเดิม ได เปนสินคาที่ไมอาจจะผลิตเพิ่มไดไมวา
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะมีมากนอยเพียงใด และมีลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นที่ นั่นคือถาใชพื้นที่นี้
ไปเพื่อประโยชนอ่ืนแทนที่จะอนุรักษไว จะไมสามารถหาพื้นที่อ่ืนที่มีลักษณะเหมือนกันมาแทนได
นอกจากนี้อรรถประโยชนที่ไดจากการบริโภคหรือสัมผัสสิ่งแวดลอมตามธรรมชาตินับวันจะมีมาก
ขึ้น ทั้งนี้เพราะธรรมชาติเหลานี้มีจํากัด
การวัดมูลคาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอม กิจกรรมการผลิตทางเศรษฐกิจใดๆ
เมื่อเกิดขึ้นในระดับหนึ่งแลวยอมจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทั้งนี้เพราะของเหลือใชที่เกิดจากการ
ผลิตจะไมสูญหายไปไหน แตจะถูกถายเทหรือระบายลงสูสภาพแวดลอมในรูปของมลภาวะ และเมื่อมี
ปริมาณสะสมเกิดขึ้นมากเกินความสามารถของธรรมชาติที่จะรองรับไดแลวจะเกิดเปนผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม
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แนวคิดในการแปลงมูลคาผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดลอมใหเปนหนวยทางการเงินก็เพื่อใช
เปนหลักในการวัดผลไดและผลเสียในอรรถประโยชนหรือความสุขของสังคม โดยปกติแลวบุคคลใน
สังคมสะทอนในความชอบสินคาและบริการตางๆออกมาในรูปของความเต็มใจที่จะจาย
การประเมินมูลคาผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยใชขอมูลจากดานอุปสงค
มีวิธีการดังนี้ คือ
1. การใชมูลคาตลาด หรือผลิตภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอมในที่นี้เปนเสมือนปจจัยในการผลิต การ
เปลี่ยนแปลงในคุณภาพของสิ่งแวดลอมนําไปสูการเปลี่ยนแปลงผลผลิตภาพและตนทุนการผลิต และ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในราคาและระดับของผลผลิต
2. การใชขอมูลจากดานตนทุน การหาตนทุนทางการเงินนัน้ แตกตางจากตนทุนทางเศรษฐกิจ ทั้ง
นี้เพราะตนทุนทางเศรษฐกิจจะสะทอนใหเห็นถึงคาเสียโอกาสที่เกิดขึ้นกับปจจัยตางๆที่จัดนําไปใช
กับการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม แทนที่จะเปนการคํานึงถึงการใชเพื่อสิ่งอื่น
ดังนั้นการหามูลคาของผลไดหรือประโยชนทางเศรษฐกิจที่จะสูญเสียไป เนื่องจากการปลอย
ใหคุณภาพของสิ่งแวดลอมถูกทําลาย อาจวัดไดจากตนทุนในการสรางสิ่งทดแทนในสินคา บริการที่
เกิดกับสิ่งแวดลอมที่ถูกทําลายไปนั้น แตมูลคาที่เกิดขึ้นในกรณีเหลานี้จัดไดวาเปนมูลคาต่ําสุดที่พึงจะ
ประเมินขึน้ ได
คุณภาพของสิ่งแวดลอมในรูปสินคาสาธารณะ สินคาสาธารณะบริสุทธิ์ อาจกลาวไดวามีอยู
อยางจํากัด หมายความวา คนอื่นๆจะบริโภคไดเทาๆกัน คุณภาพของสิ่งแวดลอมเปนสินคาที่คอนขาง
ไปทางสาธารณะมากๆ ทีเ่ ปนเชนนีเ้ พราะ แตละคนจะไดรับสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพเดียวกันเหมือนคน
อื่นในสังคม และคนคนนั้นจะถูกกีดกันไมใหไดรับสิ่งแวดลอมดังกลาวก็ตอเมื่อไดถูกแยกใหไปอยูใน
เขตอืน่ ฉะนั้นความเปนสาธารณะยอมจะแตกตางกันไปตามชุมชนตางๆในโลก โดยขึ้นอยูกับคุณภาพ
ของสิ่งแวดลอมนั้น
จากคําจํากัดความของสินคาสาธารณะบริสุทธิ์วาเปนกรณีท่ีมีผลกระทบภายนอก และได
สังเกตเห็นวาคุณภาพสิ่งแวดลอมมีลักษณะเขากับคําจํากัดความนี้อยางดี ในกรณีของอากาศบริสุทธิ์
เปนตัวอยางที่ดีของสินคาสาธารณะ กลาวคือ เมื่อไดจัดหาคุณภาพอากาศที่ดีใหแกบุคคลใดบุคคล
หนึง่ คนอื่นๆก็จะไดรับอากาศที่มีคุณภาพโดยอัตโนมัติโดยมิตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น

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

All rights reserved
2.2 แนวคิดมลพิษสิ่งแวดลอม
นิรนั ดร วิทติ อนันต (2539) ไดใหความหมายของมลพิษสิ่งแวดลอมไววา สิ่งแวดลอมที่ทํา
ใหสุขภาพรางกายจิตใจและสังคมเลวลง เกิดการเจ็บปวยไมมเี รีย่ วแรง เกิดความไมพึงพอใจ สิ้นหวัง
และเกิดความหวาดหวั่นวิตกกังวลหรือไมมีความมั่นคงปลอดภัย สิ่งที่ทําใหเกิดผลกระทบเหลานี้อาจ
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เกิดขึน้ ทางตรงตอมนุษยหรือโดยทางออม เชน ผานทางน้ําดื่มน้ําใช ผลผลิตทางการเกษตร หรือทาง
สภาวะแวดลอมทัง้ ทางธรรมชาติและเทคโนโลยีอน่ื ๆ เปนตน
แหลงที่ทําใหเกิดปญหามลพิษสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะสวนที่เกิดจากระบบการผลิตในภาค
อุตสาหกรรม โดยมีสาเหตุสําคัญ 2 ประการ คือ 1. เกิดจากการเผาไหมเมื่อใชพลังงานในการผลิต
โรงงานอุตสาหกรรมทุกแหงจะตองใชเชื้อเพลิงเพื่อเปนพลังงานในการผลิต เชน น้ํามัน ถานหิน
กาซธรรมชาติ ฯลฯ ซึ่งจะกอใหเกิดสารพิษเจือปนในอากาศถาการเผาไหมไมสมบูรณ 2. เกิดจาก
ขัน้ ตอนการผลิต เปนขัน้ ตอนทีโ่ รงงานอุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดบิ และสวนประกอบตางๆเพื่อใหได
สิ น ค า และบริ ก ารตามที่ ต อ งการ สภาพแวดล อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น จะขึ้ น อยู กั บ ลั ก ษณะการผลิ ต ของ
อุตสาหกรรมแตละประเภทจะมีกาซ ฝุน และไอควันที่เปนพิษตามลักษณะของวัตถุดิบ โดยเฉพาะ
พนักงานในโรงงานตางๆตองสัมผัสกับสภาพแวดลอมที่เปนพิษทุกขั้นตอนและทุกชนิด จนกอใหเกิด
สภาพแวดล อมที่ เปนพิ ษ ปญหาทั้งหมดที่ดํารงอยูจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องไปถึงการวางแผนงาน
นโยบาย กลไกการควบคุม ของรัฐ รวมไปถึง ภาคธุร กิ จ ทั้ ง นี้ ม าตรการการจั ด การความเสี่ ย งต อ
สารพิษไดอยางครบวงจร ไดแก
1. การประเมินความเสี่ยง
2. การเฝาควบคุมสารพิษ
3. การเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพ ทั้งผูปฏิบัติงานและผูแวดลอม
4. มาตรการและวิธีการปองกันแกไข
5. การประเมินความเสี่ยงใหม
6. การกํากับควบคุม
อยางไรก็ตามแมจะมีการเสนอแนวทางการแกไขปญหาจากฝายตางๆ แตผคู วบคุม
นโยบายหลักของประเทศยังไมใหความสําคัญกับการแกปญหาการเขามาลงทุนของอุตสาหกรรมที่กอ
มลพิษขึน้ ในประเทศ ซึ่งหมายรวมไปถึงการมีมาตรการที่เขมงวดจริงจังโดยคํานึงผลเสียที่ประชากร
ไดรับเปนหลัก การแกปญหาที่เปนรูปธรรมอาจตองใชเวลาอีกยาวนานเพราะความเปนจริงอยางที่
ดํารงอยูคูปญหาตางๆที่ไมเคยไดรับการแกไขก็คือ “ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ” ที่อาจมีความหมาย
มากกวาชีวิตคนไทยทั้งประเทศ
ปญหามลพิษในสิ่งแวดลอมนั้นมีความแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ จากการพัฒนา
ประเทศในปจจุบันที่ไดเริ่มพัฒนาและสงเสริมทางดานอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ทําใหลักษณะและ
ระดับของปญหามลพิษในประเทศไทยเปลี่ยนไปจากเดิมเปนมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งไดแก
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1. มลพิษทางดิน
ปญหามลพิษทางดินกอใหเกิดผลกระทบมากมายหลายประการ โดยเฉพาะผลกระทบตอ
สุ ข ภาพอนามั ย เศรษฐกิ จ และสั ง คม อย า งไรก็ ต ามการควบคุ ม และแก ไ ขป ญ หามลพิ ษ ทางดิ น
จําเปนตองใชมาตรการหลายอยางควบคูกันไป โดยเฉพาะการสํารวจตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพดิน
การควบคุมการใชที่ดินใหมีความเหมาะสม การควบคุมกําจัดของเสียจากแลงตางๆ และการควบคุม
กิจการทีท่ าํ ใหเกิดความเสือ่ มโทรมของดิน
2. มลพิษทางน้ํา
มลพิษทางน้ํากอใหเกิดผลกระทบที่สําคัญหลายประการโดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบตอการ
ดํารงชีวิต การสาธารณสุข การอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การประมง การปศุสัตว และนันทนาการ
ซึ่งการควบคุมและแกไขปญหามลพิษทางน้ํา ควรศึกษาจากเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น แลวพิจารณา
ดําเนินการโดยใชมาตรการตางๆ ทัง้ ดานการสํารวจ ตรวจสอบ เฝาระวัง การศึกษาคนควาวิจัย
การใชเทคโนโลยีบําบัดน้ําเสีย และการใชมาตรการทางกฎหมาย
3. มลพิษทางอากาศ
ปญหามลพิษทางอากาศเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่สวนใหญจะเกิดเฉพาะในชุมชนเมืองใหญ
และเขตอุตสาหกรรมบางประเภท มลพิษทางอากาศกอใหเกิดผลกระทบตางๆ มากมายทั้งตอมนุษย
สัตว พืช วัสดุสิ่งของและทรัพยสิน การควบคุมและแกไขปญหามลพิษทางอากาศทําไดหลายวิธีซึ่ง
วิธีที่สําคัญ ไดแก มาตรการทางกฎหมาย การกําหนดเขตการใชที่ดิน การเปลีย่ นแปลงกระบวนการ
ผลิตและเชื้อเพลิง และการใหความรูแกประชาชน
4. มลพิษทางแสง
ในการมองเห็น หากแสงในการมองเห็นไมเหมาะสม (ซึ่งอาจจาเกินไปหรือนอยเกินไป)
แลวจะทําใหการมองเห็นเปนไปไดไมดีเทาที่ควร สงผลใหเกิดความไมสบายดวงตา และกลามเนื้อ
ตาลา ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ การทํางานอาจมีประสิทธิภาพนอยลง ความผิดพลาดและอุบัติเหตุมีมาก
ขึ้นกวาที่ควร
5. มลพิษทางเสียง
เสียงที่ดังรบกวนและเกิดขึ้นตอเนื่องกันหรือเกิดขึ้นบอยๆยอมเปนอันตรายตอสุขภาพและ
อนามัยของมนุษย โดยกอใหเกิดผลเสียทั้งทางรางกายและจิตใจ เชน หูตงึ หูหนวก ความดันโลหิตสูง
ปวดศีรษะ อารมณเครียด หงุดหงิด สาเหตุของปญหาเกี่ยวกับเสียงในชุมชนมีหลายประการดวยกัน
โดยทั่วไปแลวเกิดจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษย
6. มลพิษทางรังสี
ผลกระทบของมลพิษทางรังสีแบงออกเปน 2 ลักษณะใหญ คือลักษณะของรังสีที่มีผลตอ
อวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย และลักษณะรังสีที่มีผลตอกรรมพันธุ ทั้งนี้การควบคุมและแกไข
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ปญหามลพิษทางรังสีทําไดหลายวิธี ซึ่งวิธีที่สําคัญ ไดแก การกําหนดขนาด หรือระดับรังสีที่รางกาย
จะไดรับใหอยูในระดับที่ปลอดภัย ควบคุมการใชของกัมมันตภาพรังสีอยางรัดกุมเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัย และมีการกําจัดกากกัมมันตรังสีโดยถูกวิธี
โยธิน สุรยิ พงศ (2542) กลาววา มนุษยกับสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกันอยางกลมกลืนและ
สมดุล มนุษยอาศัยสิ่งแวดลอมหลากหลายประเภทที่อยูรอบๆ ตัว จากความเจริญกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่ขยายตัวมากขึ้น ไดกอใหเกิดความเสื่อมโทรมในดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้นจนเกิดเปนวิกฤติการณปญหาสิ่งแวดลอมขึ้น
1. ประเภทของปญหาสิ่งแวดลอม
ปญหาสิ่งแวดลอมโดยทั่วไป อาจแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ดังนี้
1.1 ปญหาทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลนหรือถูกทําลายจนรอยหรอ (resource depletion)
สืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร ทําใหความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นตามไป
ดวย ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดใชแลวหมดสิ้นไปไมสามารถเกิดทดแทนได หรือตองใชระยะเวลา
นานในการเกิดทดแทน การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางขาดประสิทธิภาพไดกอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมอยางมาก
1.2 ปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอม(environmental pollution) จากการใชเทคโนโลยีอยาง
ขาดประสิทธิภาพโดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงทําใหเกิดปญหาตอสิง่ แวดลอมโดยเฉพาะ
กับทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ใชไมหมดสิ้น ไดแก ดิน น้าํ อากาศ คือกอใหเกิดภาวะมลพิษขึ้น
ในสวนของทรัพยากรนั้น
1.3 ปญหาสังคม (social problem) การเพิม่ ขึน้ ของประชากรอยางรวดเร็ว รวมถึงการ
อพยพของประชากรในเขตชนบทเขาสูเ มืองใหญ เชน กรุงเทพมหานครฯ ไดทาํ ใหเกิดการแออัดของ
ประชากร ตัวเมืองขยายไมทัน สาธารณูปโภคและสวนประกอบตางๆ ทีจ่ าํ เปนในการดํารงชีวติ ไม
สามารถรองรับกับความตองการของประชาชนได จึงทําใหเกิดปญหาและสงผลกระทบตอชีวิตและ
ทรัพยสินของบุคคลในสังคม
2. สาเหตุของปญหาสิง่ แวดลอม
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางประชากร การพัฒนา และทรัพยากรธรรมชาติที่กอใหเกิด
ปญหาสิ่งแวดลอม อาจสรุปสาเหตุหลักทีก่ อ ใหเกิดปญหาสิง่ แวดลอม 2 ประการ คือ
2.1 การเพิม่ ของประชากร (population growth) การที่ประชากรเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว
ทําใหการบริโภคทรัพยากรตองเพิม่ ขึน้ เปนเงาตามตัว จึงมีการทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพิ่ม
มากขึ้น
2.2 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี จากความ
เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ ทําใหมาตรฐานการดํารงชีวิตของประชาชนสูงขึ้นตามไปดวย มีการ
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บริโภคทรัพยากรจนเกินกวาความจําเปนขั้นพื้นฐานของชีวิต จึงทําใหมีความจําเปนตองใชพลังงาน
มากขึ้นตามไปดวย และในขณะเดียวกันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีไดชวยเสริมใหมีวิธีการ
นํ า เอาทรั พ ยากรธรรมชาติ ม าใช ไ ด ง า ยและมากขึ้ น จึ ง เป น ตั ว การสํ า คั ญ ที่ สุ ด ในการทํ า ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พัฒน สุจํานงค (2539) ใหความหมายวา มลภาวะ คือ สภาวะทางสิ่งแวดลอมที่มีอยูตาม
ธรรมชาติถูกปนเปอนดวยสารหรือวัตถุหรือสิ่งแปลกปลอมตางๆ ที่ทําใหสภาพสิ่งแวดลอมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมโทรมลง จนไมสามารถนํามาใชประโยชนตอไปได หรืออาจเปนอันตราย
ตอสิ่งมีชีวิตและทรัพยสินของมนุษย
อูแกว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร (2531) ใหความหมายวา มลพิษ หมายถึง สภาวะ
แวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางกายภาพ เคมี หรือ
ชีวะในดิน หรืออากาศ อันจะยังผลใหเกิดอันตรายตอสิง่ มีชวี ติ หรือทรัพยสิน อีกทั้งสิ่งมีชีวิตที่มนุษย
พึงประสงคไมวา การเปลีย่ นแปลงนีจ้ ะมีผลโดยตรงหรือโดยออม
2.3 แนวคิดมลพิษอุตสาหกรรม
คูมือกฎหมายสิ่งแวดลอมสําหรับประชาชน (2542) กลาวถึงคําวา “ มลพิษ ” ทีถ่ กู บัญญัติ
ไวในมาตรา 4 แหง พ.ร.บ. สิ่งแวดลอม 2535 ดังนี้ “ มลพิษ ” หมายความวา ของเสีย วัตถุอันตราย
และมลสารอื่นๆ รวมทั้งกากตะกอน หรือสิ่งตกคางจากสิ่งเหลานั้นที่ถูกปลอยจากแหลงกําเนิดมลพิษ
หรื อ ที่ มี อ ยู ใ นสิ่ ง แวดล อมตามธรรมชาติ ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด หรื อ อาจก อให เกิ ด ผลกระทบต อ คุณ ภาพ
สิ่งแวดลอมหรือภาวะที่เปนพิษภัยอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได และไดหมายรวมถึง
รังสี ความรอน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุราํ คาญอืน่ ๆทีเ่ กิดหรือถูกปลอยออกจาก
แหลงกําเนิดมลพิษดวย
สํ า นั ก งานนโยบายและแผนสิ่ ง แวดล อม(2540) กล า วว า ประเภทของมลพิ ษ ที่เ กิ ดจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ไดแก 1. มลพิษทางอากาศ 2. มลพิษทางน้ํา 3. กากของเสีย 4. ของเสีย
อันตราย 5. อุบตั ภิ ยั
มนัส สุวรรณ (2539) กลาววาสารมลพิษ (Pollutants) คือตัวมลพิษหรือสารวัตถุอ่ืนใดก็
ตามที่สรางอันตราย หรือความเปลี่ยนแปลงอันไมนาพึงพอใจใหกับสิ่งมีชีวิตรายตัวตอประชากร
ชุมชนหรือระบบนิเวศเกินกวาสภาพทางธรรมชาติท่ีส่ิงดังกลาวจะรับได พิสัยหรือชวงของความ
อดทนตออันตรายอันอาจเกิดจากสารพิษแตกตางกันไปตามความแตกตางในประเภทของสิ่งมีชีวิต
และชนิดของสารมลพิษนอกจากนี้ยังเปนการลําบากในการกําหนดอันตรายจากสารมลพิษแตละชนิด
เนื่องจากอันตรายจากสารมลพิษบางอยางอาจกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยและความเปนอยู
ของคนกลุมหนึ่ง แตอาจเปนที่ประสงคของคนอีกกลุมก็ได
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โดยทั่วไปสารพิษถูกแบงเปน 2 ประเภท คือ 1. สารมลพิษที่ไมมีขีดจํากัดการทําอันตรายตอ
สิ่งมีชีวิต สารพิษประเภทนี้สามารถกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตไดโดยไมคํานึงวาปริมาณจะมาก
หรือนอยเพียงไร และ 2. สารมลพิษที่มีขีดจํากัดการทําอันตรายตอสิ่งมีชีวิต สารมลพิษประเภทนี้จะ
มีผลกระทบกระเทือนหรือเปนอั นตรายตอสิ่งมีชี วิตก็ตอเมื่อมีปริ มาณมากกวาหรื อนอยกวาระดั บ
จํากัดเทานั้น และกลาวถึงการจัดกลุมชั้นของอันตรายจากสารมลพิษไดตามลําดับความเขมขนไว
กวางๆเปน 6 ระดับขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 รบกวนและ/หรือทําลายความสวยงามตามธรรมชาติ
ขั้นที่ 2 ทําลายทรัพยสิน
ขั้นที่ 3 ทําลายชีวิตพืชและสัตว
ขั้นที่ 4 ทําลายสุขภาพอนามัยของมนุษย
ขั้นที่ 5 ทําลายลักษณะทางพันธุกรรมและ/หรือการขยายพันธุของมนุษย
ขั้นที่ 6 ทําลายระบบนิเวศที่สําคัญของทองถิ่น ของภูมิภาค หรือของโลก
กิตติภูมิ มีประดิษฐ (2540) กลาววา ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม กากของเสีย
นับเปนสิ่งที่สําคัญและผูผลิตไมสามารถหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในสิ่งตางๆที่เปนผลมาจากกากของ
เสีย คําวา “กากของเสียอุตสาหกรรม” มีความหมายกวางมาก เพราะจะกินความรวมตั้งแตมูลฝอย เศษ
ผลิตภัณฑ สารเคมี น้ําเสีย และอากาศเสีย กากของเสียบางชนิดสามารถนํากลับมาใชประโยชนได
ใหม แตถากากของเสียนั้นมีการปนเปอนมากเกินไป หรือปริมาณกากของเสียมีนอยเกินไป ไม
คุมคาในเชิงธุรกิจจําเปนจะตองนําไปผานการบําบัดหรือผานการจัดการที่ถูกวิธี
กากของเสียอุตสาหกรรม สามารถจําแนกตามกระบวนการผลิตไดดังนี้
1. วัตถุดิบที่ใชในการผลิต แตไมไดมาตรฐานหรือเกิดการชํารุดเสียหาย
2. ผลิตภัณฑทเ่ี กิดขึน้ แลวไมไดมาตรฐานหรือเกิดการชํารุดเสียหาย
3. กากของเสียจากการปรับแตงและบรรจุภัณฑทุกชนิด
4. ผลพลอยไดจากกระบวนการผลิต
5. กากของเสียจากหนวยงานเสริมเพิ่มเติมการผลิต เชน สํานักงานหรืออาคารคลังสินคา
สําหรับคําวา “กากของเสียอันตราย” หมายถึงของเหลือทิ้งจากการผลิตหรือสิ่งของที่เสื่อม
สภาพจนใชการไมไดแลว หรือกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมไมตองการใชอีกตอไป ซึ่งกาก
ของเสียดังกลาวยังมีคุณสมบัติหรือความเขมขนในระดับที่สามารรถกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม อันตรายที่เกิดขึ้นอาจอยูในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือประกอบขึ้นจาก
หลายๆลักษณะรวมกัน เชน เปนสารพิษ สามารถติดไฟไดงาย มีความเปนกรดหรือเบสที่รุนแรง
เปนกาซพิษหรือสามารถระเบิดได เปนกัมมันตรังสีหรือเปนของทีม่ เี ชือ้ โรคปนอยู
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2.4 แนวคิดการจัดการมลพิษ
นิรนั ดร วิทิตอนันต (2539) กลาววาวิธีการดําเนินการจัดการ ควบคุม แกไขปญหามลพิษ
ควรพิจารณาจากปจจัยหรือตนเหตุที่ทําใหเกิดปญหาขึ้นและหาทางควบคุมแกไขใหสอดคลองกับ
สาเหตุนน้ั ซึ่งมีแนวทางที่สําคัญดังนี้
1. การดําเนินการดานประชากร เนือ่ งจากการเพิม่ ประชากรเปนสาเหตุพน้ื ฐานทีท่ าํ ใหเกิด
ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม จึงจําเปนตองสนับสนุนใหมีการลดอัตราการเพิ่มประชากรอยางเรงรัด การ
วางแผนครอบครัวเพื่อลดอัตราการเกิดใหต่ําลงเพื่อใหจํานวนประชากรสมดุลกับพื้นที่ทํามาหากิน
และทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู การกําหนดนโยบายในการกระจายความเจริญจากเมืองออกสูชนบท
กระจายสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ พัฒนาดานอาชีพ การตลาดและสภาพแวดลอม
2. การจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ ดําเนินการวางแผนและควบคุมการใช
ทรัพยากรธรรมชาติใหสมดุลกับจํานวนประชากร กําหนดนโยบายและแนวทางการใชทรัพยากรให
เหมาะสม ไมวาจะเปน ดิน น้าํ อากาศ ปาไม แรธาตุ และแหลงพลังงาน ควรพิจารณาใชใหดีที่สุด
และเกิดประโยชนสูงสุดถาเปนทรัพยากรที่ทดแทนได สวนทรัพยากรที่ใชแลวหมดไปจะตองใชดวย
ความระมัดระวังและใชอยางประหยัดเพื่อใหมีไวใชใหไดนานที่สุด และจะตองพิจารณาถึงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นดวย ควรศึกษาวิเคราะหผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับ
สภาวะแวดลอม เพื่อหาทางปองกันแกไขและสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น
3. การดําเนินการดานกฎหมาย เนื่องจากมนุษยเปนตัวการสําคัญในสิ่งแวดลอม ดังนั้นเพื่อ
ควบคุมความประพฤติใหเหมาะสมจึงจําเปนตองออกกฎหมายควบคุมการดําเนินกิจกรรมตางๆที่จะมี
ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ รั ก ษาสภาวะแวดล อ มไว มิ ใ ห ถู ก มนุ ษ ย ท่ี ข าดความสํ า นึ ก ความ
รับผิดชอบทําลาย เมื่อมีกฎหมายควบคุมแลวรัฐจะตองจัดใหมีหนวยงาน มีพนักงานเจาหนาที่คอยเฝา
ระวังติดตามตรวจสอบเพือ่ ปฏิบตั ใิ หเปนไปตามทีก่ ฎหมายกําหนดไวอยางเครงครัด
4 การดําเนินการดานวิชาการและเทคโนโลยี การศึกษาคนควาทางดานวิชาการและ
เทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อนํามาใชในการควบคุม ปองกัน และแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอมนับวามี
ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เทคโนโลยีที่นํามาใชจะตองมีประสิทธิภาพ ประหยัด และเหมาะสม
กับสภาพของทองถิ่น ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเปนเทคโนโลยีที่เหมาะสม สําหรับเทคนิค
ในการควบคุมและกําจัดของเสียเพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มีดงั นี้
4.1 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต ไดแก การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
กระบวนการและเทคนิควิธีในการผลิต เพื่อลดปริมาณและความเขมขนของของเสียที่เกิดจากการผลิต
นั้นจะเปนการชวยลดคาใชจายในการกําจัดของเสียและปริมาณของเสียที่ปลอยออกสูสิ่งแวดลอมได
4.2 การเปลี่ยนแปลงผลผลิต ไดแก การปรังปรุงเปลีย่ นแปลงผลผลิตทดแทนของ
เดิมทีอ่ าจเปนพิษเปนภัยอันตรายตอสภาวะแวดลอมได
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4.3 การนําของเสียกลับมาใชใหม ไดแก การกระทําอยางใดอยางหนึง่ เพือ่ นําของ
เสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตกลับมาใชใหเกิดประโยชนอีกแทนที่จะทิ้งไปและเกิดเปนปญหาการ
ทําลายสภาวะแวดลอม
4.4 การกําจัดของเสียใหหมดไป ไดแก เทคนิควิธีการกําจัดของเสียใหหมดไป มิ
ใหมขี องเสียทีเ่ ปนอันตรายหรือเปนพิษตอสิง่ แวดลอม
4.5 การแยกแยะและกักเก็บไวใหปลอดภัย ไดแก การแยกของเสียที่กําจัดไดยาก
นําไปเก็บไวไมใหเกิดอันตรายตอสิง่ แวดลอม
4.6 การปรับปรุงคุณภาพของเสียกอนปลอยสูสิ่งแวดลอมเปนการนํากระบวนการ
ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพมาแกไขปรับปรุงของเสียใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไวกอนที่
จะปลอยออกสูสิ่งแวดลอม
มันทนี ยมจินดา (2541) กลาววา ความพยายามที่จะจัดการสิ่งแวดลอมใหควบคู
และกลมกลืนกับการพัฒนาทางดานตางๆเพื่อใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ถือ
เปนเทคโนโลยีที่เรียกวา Clean Technology ซึ่งรวมถึงความพยายามลดและไมทิ้งของเสียดวย
กระบวนการรีไซเคิล (นําของเสียกลับไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสิ่งอื่นใหม)
การใชเทคโนโลยีของมนุษยมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตทั้งในทางบวกและทางลบ
ในทางบวกคื อ การทํ า ให ค วามเป น อยู ข องมนุ ษ ย ดี ขึ้ น ในทางลบคื อ การทํ า ให คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมเลวลงจนกอใหเกิดผลกระทบตอโลก การใชเทคโนโลยีในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ตองคํานึงถึงคุณคาทางสังคมและทางนิเวศวิทยาดวย แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในปจจุบันจะตองควบคู ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดลอมเพื่อความอยูรอดของมนุษยดวยการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีตา งๆเพื่อใชในการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม การกํา จัดของเสียและการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ในชวงที่ผานมาในประเทศที่พัฒนาแลวและ
ประเทศอุตสาหกรรมใหมมักจะนําเทคโนโลยีมาบําบัดมลพิษหลังจากที่ไดเกิดขึ้นแลวเพื่อลดหรือขจัด
ความเขมขน ปริมาณหรือความรุนแรงกอนระบายออกสูธ รรมชาติ
เทคโนโลยีการแกที่ปลายเหตุคงตองมีอยูและใชกันตอไป แตใ นอนาคตวิธีการนี้
อยางเดียวคงไมเพียงพอปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวาเทคโนโลยีการแกที่ปลายเหตุควรใชสําหรับขจัด
บําบัดของเสียที่ยังเหลืออยู อยางไรก็ดี การแกปญหาที่เกิดขึ้นแลวยอมสิ้นเปลืองกวาการปองกันปญหา
มิใหเกิดขึ้น ดังนั้นสิ่งจําเปนกอนอื่นใดก็คือการคิดคนและการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ตั้งแต
เรือ่ งของการเลือกใชวตั ถุดบิ เชือ้ เพลิง และควรจะหันมาใช Low Waste Technology หรือที่เรียกวา
Clean Technology
Clean Technology คือ การนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมไรภาวะมลพิษสะอาดทุก
ขั้นตอนการผลิตเพื่อใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพสูงโดยปราศจากมลสารที่ทําลายสิ่งแวดลอม ในเชิง
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วิศวกรรม Clean Technology คือ ความพยายามลดการทิ้งของเสียโดยผลิตใหพอดีกับผูบริโภคหรือ
พยายามใหมีของเสียนอยที่สุด กระบวนการอุตสาหกรรมตางๆวัตถุดิบและพลังงานที่เขาสูระบบการ
ผลิตจะไมมีกระบวนการใดในโลกที่จะมีประสิทธิภาพถึง 100% ดังนั้นวัตถุดิบและพลังงานที่เหลือ
ซึ่งอาจเปลี่ยนรูปไปจากเดิมจะออกจากระบบการผลิตในรูปของของเสีย น้ําเสีย กากของเสีย ขยะ
มูลฝอย เสียง ความสั่นสะเทือน และความรอน ภาวะมลพิษเหลานี้จะเขาสูระบบสิ่งแวดลอมและมี
ผลกระทบตอ สิ่ ง มีชี วิ ตและระบบนิเ วศในที่ สุด การเปลี่ ย นหรื อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต ให มี
ประสิทธิภาพ เชน การผลิตพลังงานดวยระบบ Cogeneration และกรรมวิธีการผลิตแบบตอเนื่อง
สามารถนําของเหลือจากกระบวนการผลิตหนึ่งไปเปนวัตถุดิบของอีกกระบวนการหนึ่ง กรรมวิธีการ
ผลิตแบบตอเนื่องในบางครั้งกอใหเกิดการนําของเสียมากักเก็บไว
เทคโนโลยีการหมุนเวียนของเสีย (Recycle Technology) เปนกระบวนการที่
เลียนแบบธรรมชาติอันจะเปนการรักษาสมดุลตางๆไวได การหมุนเวียนนํากลับมาใชอาจแยกออกเปน
สองลักษณะ คือการหมุนเวียนซึ่งเปนการนําเอากลับมาใชในรูปที่ไมแตกตางไปจากเดิมและใชเพื่อ
วัตถุประสงคเดิม อีกลักษณะหนึ่งเปนการนํากลับมาใชประโยชนซึ่งอาจจะอยูในรูปและวัตถุประสงค
ที่ผิดแผกไปจากเดิม แนวคิดการหมุนเวียนและการนํากลับมาใชตองควบคูไปกับการลดปริมาณของ
เสียซึ่งเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของระบบการผลิตและการใช นับตั้งแตไดมาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต และ
การบริโภคตลอดจนกระทัง่ ขัน้ ตอนของการบําบัด ควรมีการจัดการวัสดุและผลิตภัณฑ การออกแบบ
ผลิตภัณฑใหมที่สามารถนํากลับมาใชเปนวัตถุดิบไดมากที่สุด ของเสียมีนอยที่สุด เปนการออกแบบที่
คํานึงถึงสิง่ แวดลอมหรือการออกแบบเชิงนิเวศ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2546) กลาววา ทางดานวิชาการและเทคโนโลยี
นั้นควรตองสงเสริมและชวยเหลือโรงงานรีไซเคิลทั้งดานการเพิ่มจํานวนโรงงานและการใหความ
ช ว ยเหลื อ ด า นเงิ น ทุ น และเทคโนโลยี เ พื่ อ จู ง ใจให มี ก ารใช ซํ้ า หรื อ แปรรู ป ใช ใ หม ส ว น
สถาบันการศึกษาควรสนับสนุนดานความรูทางวิชาการแกชุมชน และจัดบุคลากรที่มีความรูตลอดจน
อุปกรณท่ีทันสมัยในการตรวจสอบภาวะมลพิษ ควรใชเทคโนโลยีที่สะอาดในกระบวนการผลิตเพื่อ
ลดของเสี ย จากการผลิ ต และมี ร ะบบการกํ า จั ด ของเสี ย ที่ ไ ด ม าตรฐานเป น บทบาทของโรงงาน
อุตสาหกรรมและภาคธุรกิจเอกชน
กิตติภูมิ มีประดิษฐ (2540) กลาววา การใชเทคโนโลยีการผลิตจะตองเปนไปใน
ลักษณะของ Low Waste Technology ตั้งแตเรื่องการเลือกใชวัตถุดิบที่ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม
การใชเชื้อเพลิงที่ประหยัดพลังงานเกิดมลพิษนอยที่สุด และกระบวนการผลิตที่ถูกหลักวิชาการตรง
ตามมาตรฐานสากล ความหมายของคํา วา Clean Technology, Green Technology, Friendly
Technology และ Low-Waste Technology นั้นเหมือนกันโดยมุมมองทางดานวิศวกรรมศาสตรจะ
มองเทคโนโลยีสีเขียววาเป นเรื่ องของการประยุก ตทัก ษะทางเทคนิ คที่แตกตา งกันใหไ ดผลที่เป น
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ประโยชนในดานสิ่งแวดลอมมากที่สุด สวนมุมมองทางดานเศรษฐศาสตรนั้นจะหมายถึงการพยายาม
ลดการทิ้ ง ของเสี ย โดยให พ อเหมาะพอดี กั บ ผู บ ริ โ ภค สรุ ป ได ว า เทคโนโลยี สี เ ขี ย วคื อ การนํ า
เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมไร ม ลพิ ษ เพื่ อ สร า งผลิ ตภั ณ ฑ ที่ อํ า นวยประโยชน ต อ มนุ ษ ย ม ากที่ สุ ด และ
ปลอดภั ย ที่สุ ด เปนเทคโนโลยีที่ สะอาดทุกขั้นตอนการผลิตเพื่ อคุณภาพสูงสุดของผลิตภั ณฑโดย
ปราศจากสารมลพิษที่มาทําลายสิ่งแวดลอมตรงตามเจตนารมณในการสรางสรรคภาพพจนทางดาน
สิง่ แวดลอมพรอมไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2544) กลาววา ควรมี
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอมและควบคุมมลพิษควบคูกับการสงเสริมกระบวนการ
การผลิตที่สะอาด ลดการใชวัสดุและสงเสริมการแปรรูปของเสียเพื่อนํากลับมาใชใหม โดยใหมีการ
ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอม กระตุน ใหภาคเอกชนเขารวมพัฒนาเทคโนโลยีดาน
สิง่ แวดลอมอยางจริงจังและกวางขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนดานการเงินแกสถานประกอบการเพื่อ
ปรับสูกระบวนการผลิตที่สะอาด เพือ่ ประสิทธิภาพการจัดการมลพิษใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับเงื่อนไขและมาตรการทางการคาและสิ่งแวดลอม ควบคูกับการปรับปรุงมาตรฐาน ระเบียบ
วิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการจัดการมลพิษ
มนัส สุวรรณ (2539) กลาววา การใชเทคโนโลยีสมัยใหมควบคุมมลพิษทางอากาศ
หลักการของวิธีนี้คือจากการที่เราทราบวาเทคโนโลยีคือตัวการที่ทําใหเกิดมลพิษตอสภาพ
สิ่งแวดลอม วิธีการควบคุมสามารถทําไดดวยการควบคุมเทคโนโลยีนั้น เชน การกําหนดขนาดของ
เครื่องจักรกล ทั้งนี้รวมทั้งจํานวนเครื่องจักรที่กิจกรรมตางๆจะสามารถใชได ปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนสงในเมืองที่ไมกอใหเกิดภาวะมลพิษโดยคนควาวิจัย และจํากัดการเพิ่มของประชากร
และโรงงานอุตสาหกรรม อีกทางคือที่ไหนที่สามารถจะนําเอาสารมลพิษหรือสิ่งแวดลอมที่เปนพิษ
ไปกอใหเกิดประโยชนก็ใหเลือกทํา เชน การนําน้าํ เสียไปรดตนไม หรือเปนแหลงบริการน้าํ ในไรนา
เปนตน ควรเพิ่มระบุการควบคุมมลพิษใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขีดจํากัดการอนุญาตการปลอย
สารมลพิษในสิ่งแวดลอมลงไปอีก ใหมีการนําเอาธาตุอาหารและสารวัตถุที่มีประโยชนกลับไปใชอีก
หาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้นเพื่อควบคุมมลพิษ พัฒนาแหลงทรัพยากรเชื้อเพลิงอยางอื่นที่จะ
สรางสารมลพิษใหสภาพสิ่งแวดลอมไดนอย พัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมในการควบคุมมลพิษใหถึง
ขั้นตอนที่สมบูรณ
5. การใหการศึกษาและประชาสัมพันธ เพื่อใหประชนมีความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับปญหา
สิ่งแวดลอม เขาใจและรูแ นวทางทีป่ ระชาชนจะสามารถควบคุมและปองกันปญหามลพิษสิ่งแวดลอม
ได เปนการขจัดความรูเทาไมถึงการณ และใหประชาชนตระหนักถึงภัยพิบัติและผลกระทบจาก
ปญหาสิ่งแวดลอมหันมารวมมือกันปองกันแกไขปญหาตอไป การใหการศึกษาสามารถทําไดทั้ง
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การศึกษาในโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อใหมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและตอ
สวนรวม
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2546) กลาววา ในการใหการศึกษาและ
ประชาสัมพันธนั้นควรเสริมความรูความเขาใจของประชาชนในทองถิ่นในดานตางๆ เชน ปญหา
สิ่ ง แวดล อ ม การแก ไ ขผลกระทบจากภาวะมลพิ ษ ในเบื้ อ งต น ความรู เ รื่ อ งกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง
หนวยงานในการจัดการมลพิษและชองทางในการสื่อสาร ควรใหการศึกษาและประชาสัมพันธแก
ประชาชน บุ ค ลากรของรั ฐ และผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมภาคเอกชนให มีค วามรู เ รื่ องมลพิ ษ
อุตสาหกรรมและตระหนักถึงผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมเพื่อชวยกันติดตามตรวจสอบและ
ปองกันผลกระทบดังกลาว
สถาบันการศึกษาในทองถิ่นควรสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความ
รูดานการจัดการมลพิษ เพื่อนํามาใชแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ควรผลักดันใหมีหลักสูตร
การเรียนการสอนดานทัศนคติท่ีดีตอความปลอดภัยไวในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน
ตั้ง แต ระดั บ ประถมศึ ก ษา ควรบู รณาการความรูด า นสิ่ง แวดลอ มของท อ งถิ่ นเข า ไปในหลั ก สู ต ร
การศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาจิตสํานึกของเยาวชนใหเห็นคุณคาของทองถิ่น สนับสนุนความรู
ดานวิชาการและองคความรูใหมท่ีเกิดขึ้นจากการวิจัยเพื่อชุมชนไดใชประโยชนในการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น
ควรมีการจัดการอบรมเจาหนาทีข่ ององคการปกครองสวนทองถิน่ ใหมคี วามรูท ว่ั
ไปเกี่ยวกับ ภาวะมลพิษ จากอุตสาหกรรมและการจัดการเบื้องตนเมื่อเกิดปญหา ใหความรูใ นการ
ปองกันเบื้องตนแกประชากรในทองถิ่น จัดทําคูมือการขนสงสารอันตรายใหกับผูประกอบการและผู
ขับรถบรรทุกสารอันตราย จัดทําแผนที่แสดงเสนทางขนสงของวัตถุอันตรายหรือจุดเสี่ยงภัยจากวัตถุ
อันตรายเผยแพรแกประชาชนทั่วไปและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมมาตรการปองกันอุบัติภัยที่
อาจเกิดขึน้ หรือมีมาตรการลดความเสี่ยงจากเสนทางและจุดเสี่ยงภัยเหลานั้น
โรงงานอุตสาหกรรมควรเผยแพรผลการปฏิบัติการของระบบควบคุมมลพิษและ
ระบบการจัดการของเสีย ที่เกิดจากขั้นตอนการผลิตของโรงงานใหชุม ชนในทองถิ่นไดรับ รูอยา ง
สม่ํา เสมอ โดยประสานงานกับสถานีอนามัยและผานชองทางการสื่อสารตางๆ เชน การประชุ ม
หมูบาน จดหมายขาว เสียงตามสาย หนังสือพิมพ หรือสถานีวิทยุของทองถิ่น เปนตน นอกจากนั้น
โรงงานอุ ตสาหกรรมควรมีก ารเปดโรงงานให ป ระชาชนเยี่ ยมชมระบบการดู แ ลมลพิษ และความ
ปลอดภัยของโรงงาน ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับวัตถุอันตรายตองทําขอมูลรายละเอียดของวัตถุ
อันตรายในดานปริมาณการนําเขา การนําไปใช แหลงกักเก็บ การขนสงออก และขอปฏิบัติเมื่อเกิด
อุบัติภัยเผยแพรแกประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งติดไวกับพาหนะที่ขนสงในกรณีที่มี
การขนสง
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องคกรพัฒนาเอกชนที่มีความรูและเปนกลางควรเปนสื่อกลางในการศึกษา รวบรวม
สังเคราะหและใหขอเท็จจริงของสถานการณมลพิษแกประชาชนในทองถิ่น และเปนที่ปรึกษาในการ
ดํ าเนิ นการในเบื้ อ งต นเพื่อลดภาวะมลพิ ษ ควรมี บ ทบาทในการพัฒ นาเยาวชนและประชาชนใน
ทองถิ่นใหมีความรูเรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และเปนที่ปรึกษาในการจัดการทองเที่ยวในทองถิ่น
ของตนเองได
สื่อมวลชนควรมีบทบาทในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่ทันเหตุการณตรงกับความ
เปนจริง และทั่วถึงดานมลพิษใหประชาชนและผูป ระกอบการ เพื่อ สรางสํา นึก และใหป ระชาชน
รวมทั้งผูประกอบการตระหนักถึงอันตรายของมลพิษ ควรประชาสัมพันธใหโรงงานอุตสาหกรรมที่
เปนตนแบบดานการจัดการมลพิษที่ดีท่ีเปนที่รูจักอยางแพรหลายเพื่อเปนตัวอยางและสรางแรงจูงใจ
ให แ ก โ รงงานอื่ น ๆ และควรมี บ ทบาทในการเผยแพร ผ ลการจั ด การสิ่ ง แวดล อ มของภาคธุ ร กิ จ
เอกชนใหไปสูก ารรับรูข องสาธารณะเพือ่ ใหสว นอืน่ ของสังคมรวมติดตามตรวจสอบดวย
สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2542) กลาววา ควรมีการ
สรางจิตสํานึกที่จะนําไปสูการปองกันสิ่งแวดลอม จากความเขาใจที่วาทรัพยากรธรรมชาติมีไมจํากัด
ไดนําไปสูการใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองความตองการดานตางๆโดยขาดความเอาใจใส
และเปนตัวการที่ทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมา ดังนั้นตองทําใหประชาชนเลิกคิดวามนุษยอยู
เหนื อ ธรรมชาติ มี อํ า นาจและความสามารถควบคุ ม ธรรมชาติ ไ ว ใ นกํ า มื อ แล ว หั น มาอยู ร ว มกั บ
ธรรมชาติ อ ย า งเป น มิ ต ร ซึ่ ง ในส ว นนี้ รั ฐ และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งจะต อ งมี ก ารรณรงค เ ผยแพร
ประชาสัมพันธใหประชาชนทุกกลุมในสังคมไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ถูกตองมากขึ้น และใหตระหนักถึงความรับผิดชอบรวมกันในการจัดการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม ควรเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนใหมีความรักตอทองถิ่น
ทั้งนี้มนุษยเปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมและตองพึ่งพาสิ่งแวดลอม ตองพัฒนาคนใหมีความรักความ
ผู ก พั น ต อ ผู ค น ชุ ม ชน และสั ง คม เพื่ อ ให มี จิ ต สํ า นึ ก ต อ ส ว นรวม และเกิ ด ความหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและภูมิปญญาของทองถิ่น สนับสนุนใหมีการ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการลดและควบคุมปญหามลพิษ เนื่องจาก
ทรัพยากรธรรมชาติมีอยูอยางจํากัด ดังนั้นรัฐบาลจะตองสนับสนุนใหมีการคนควาในเรื่องการนํา
กลับมาใชประโยชนใหม และการใชเทคโนโลยีสะอาด
6. สงเสริมความรวมมือและประสานงานระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ในการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะถาปราศจากความรวมมือจากทุกฝายแลว การปองกัน
และแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอมก็ยากที่จะบรรลุผลได ภาคเอกชนสามารถใหความรวมมือกับ
ภาครัฐไดต้ังแตเรื่องงายๆ เชน การงดเวนไมทิ้งสิ่งปฏิกูลออกสูสิ่งแวดลอม หากพบเห็นผูฝาฝน
กฎหมายทําลายสภาวะแวดลอมก็แจงใหเจาหนาที่บานเมืองทราบเพื่อดําเนินการใหถูกตองตอไป ผู
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เปนเจาของกิจการที่มีของเสียปลอยออกมาจากสถานประกอบการจะตองจัดใหมีระบบกําจัดของเสีย
อยางมีประสิทธิภาพ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2546) กลาววา ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
เฝาระวัง อาจทําไดโดยการจัดทีมงานเฉพาะกิจของชุมชนเพื่อรวมกันเฝาระวังการลักลอบทิ้งของเสีย
อันตรายหรือการปลอยน้าํ ทิง้ จากโรงงานอุตสาหกรรมและแจงตอหนวยงานรับผิดชอบและประชาชน
โดยขอความสนับสนุนดานงบประมาณและองคความรูจากหนวยงานภาครัฐและสถาบันวิชาการใหมี
การพัฒนาระบบการรองเรียนของชุมชนเพื่อสื่อสารถึงภาวะมลพิษอุตสาหกรรมใหไปสูการรับรูของ
หนวยงานที่รับผิดชอบและประชาชน ตั้งคณะกรรมการของชุมชนเพื่อติดตามผลการจัดการภาวะ
มลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมและติดตามการดําเนินงานของเจาหนาทีร่ ฐั ดวย ควรติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อดูแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเพื่อสามารถปรับตัวไดทันกับเหตุการณ
การพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนอาจทําไดโดย สรางเครือขายความรวมมือระหวาง
ชุ ม ชนในท องถิ่ นและจั ง หวั ด ใกล เ คี ย งรวมถึ ง ประชาสั ง คมต า งๆในการแก ไ ขป ญ หาด า นมลพิ ษ
อุตสาหกรรม มีกลไกการประสานงานระหวางชุมชนเพื่อสรางพลังในการประสานหรือกดดันและขอ
ความรวมมือจากภาคอุตสาหกรรมในการลดหรือขจัดมลพิษ จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดลอมระดับชุมชน
โดยการสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อเปน
กองทุนในการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชน ตองสงเสริมสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดการมลพิษ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนทองถิ่นโดยการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การจั ด ทํ า แผนแม บ ทของชุ ม ชนเพื่ อ เป น แนวทางในการจั ด การสิ่ ง แวดล อ มชุ ม ชนและควบคุ ม
กิจกรรมตางๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาโครงการ
ต า งๆของรั ฐ เช น การปรึ ก ษาหารื อ การจั ด ประชาพิ จ ารณ และการเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ
ขอเท็จจริงของโครงการใหประชาชนรับรู
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2544) กลาววา ควรมี
การฟนฟูโครงการบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนที่เสร็จแลวใหใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพโดยให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบและรับภาระคาใชจาย และใหประชาชนมีสวนรวมรับภาระ
คาบริก ารและคาธรรมเนีย ม สนับ สนุนสง เสริ ม ให ชุม ชนและภาคเอกชนเข า มามีส วนร วมในการ
บริ ห ารและจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยทุ ก ฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งจะต อ งสนั บ สนุ น ให ชุ ม ชนและ
ประชาชนมีสวนรวมรับรูและตัดสินใจ ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ
พัฒนาที่อาจเกิดผลเสียหายตอประชาชน สนับสนุนใหองคกรทองถิ่นมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากนั้นรัฐจะตองสรางแรงจูงใจใหภาคธุรกิจ
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เอกชนไดเขามามีสว นรวมและรับผิดชอบตอการจัดการสิ่งแวดลอม โดยใช “หลักการผูกอมลพิษเปน
ผูจ า ย” และแยกเขตพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมออกจากพื้นที่ชุมชน
7. การใชหลักผูกอมลภาวะเปนผูจายกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2546) กลาววา การ
ใชหลักการผูกอมลภาวะเปนผูจายเปนแนวทางหนึ่งที่ภาครัฐบาลสามารถใชในการกํากับและควบคุม
มลพิษได โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการใหและ/หรือตอใบอนุญาตใน
การประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอยางเครงครัด โดยไมใหและ/หรือตอใบอนุญาตใหแกโรงงาน
ที่ ไ ม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการลดผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจั งหวัด การนิ ค มอุ ตสาหกรรมแห งประเทศไทยต องเคร งครั ดในการ
ตรวจสอบวาโรงงานตางๆไดปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องการจัดการของเสียอุตสาหกรรมทั้งที่เปนและ
ไมเปนวัตถุอันตรายและดําเนินการทันทีกับโรงงานที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนั้นควรใหการ
สนับสนุนแกอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑที่กอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมต่ําหรือ
อยูในเกณฑที่สิ่งแวดลอมรับได เมื่อประเมินโดยใชหลักวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ เชน เงินกูดอกเบี้ยต่ํา
การลดภาษี เปนตน ตองมีการนําหลักการ “ผูกอมลพิษเปนผูจาย” และมาตรการดานกฎหมายรวมทั้ง
มาตรการด า นเศรษฐศาสตร เชน การลดภาษีมาใชใ นการจัด การดานสิ่งแวดล อมอยาจริงจังโดย
ออกเปนขอบัญญัตขิ องทองถิน่
แนวทางสํ าหรับ ภาครัฐบาล เปนแนวทางที่เสนอตอระดับนโยบายที่จะชวยเสริม
บทบาทและหนาที่ตามกฎหมายของรัฐสวนกลางและรัฐทองถิ่นใหเขมงวดมากยิ่งขึ้น ซึ่งบางแนวทาง
ไดมีกฎหมายกําหนดไวแลว แตในระดับปฏิบัติยังไมเครงครัดมากพอ ดังนั้นแนวทางหลักที่สําคัญ
และเสริมบทบาทในการกํากับควบคุม ติดตามตรวจสอบ สนับสนุนและสงเสริม ไดแก การใช
มาตรการทางเศรษฐศาสตร เชน การลดภาษีและนําหลักการของ “ผูกอมลพิษเปนผูจาย” มาใชใน
การจัดการสิง่ แวดลอมอยางจริงจัง โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถออกขอบัญญัติทองถิ่นมา
บังคับใชได
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2544) ไดกลาวถึง
แนวทางในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมชุมชนในดานเศรษฐศาสตรไวดังนี้ คือควรสนับสนุนการลด
ปริ ม าณขยะและของเสีย และการนํา ของเสี ย กลั บ มาใช ป ระโยชน ใ หม โดยใช มาตรการทางดาน
เศรษฐศาสตรรวมทั้งมาตรการผูกอมลพิษเปนผูจายและใหมีระบบเรียกคืนซากของเสียอันตราย ซาก
บรรจุภัณฑ วัสดุเหลือใช ตลอดจนสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่รองรับการนําของเสียกลับมาใช
ใหม ควรมีการกํากับ ควบคุม และจํากัดเขตอุตสาหกรรมที่กอมลพิษสูงใหอยูในพื้นที่ที่กําหนดเพื่อลด
ผลกระทบต อ ชุ ม ชนและสามารถควบคุ ม มลพิษ ไดอ ย า งเปน ระบบ โดยรั ฐ บาลกํ า หนดมาตรการ
สนับสนุนและจูงใจทั้งทางบวกและทางลบใหเกิดผลในการปฏิบัติอยางจริงจัง

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

All rights reserved

24

การกําหนดใหผูสรางมลพิษตองเสียภาษีหรือคาธรรมเนียมเปนหนทางหนึ่งซึ่งอาจ
เป น สิ่ง กระตุ น ทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ ให คนลดการสร า งมลพิ ษ การเสี ยภาษีหรือคาธรรมเนียมการทิ้ง
สิ่ง ปฏิ กู ล ตามจํ า นวนหรื อปริ ม าณหรื อปริ ม าตรของสิ่งปฏิ กู ล นั้นจะช วยลดผลกระทบอันอาจเกิ ด
จากมลพิษ อยางนอยที่สุดก็เปนการบังคับโดยทางออมใหคนลดหรือละเวนการสรางสารมลพิษ
ในเชิงกฎหมายและระเบีย บข อบัง คับ รั ฐบาลสามารถออกกฎหมายหรือ ระเบี ย บ
ขอบังคับพรอมทั้งบทลงโทษแกผูที่สรางสารมลพิษใหกับสภาพสิ่งแวดลอม ขั้นแรกทีเดียวรัฐบาลอาจ
กําหนดมาตรฐานของสิ่งแวดลอม เชน อากาศและน้ําเสียกอนวา ควรมีคาความสะอาดหรือความ
บริสุทธิ์ที่ระดับใด โดยพิจารณาจากประโยชนตามประสงค จากนั้นก็ตามมาดวยกฎหมายวาดวยการ
หามปลอยหรือทิ้งสิ่งปฏิกูลสูสิ่งแวดลอม ผูฝาฝนจะมีโทษในสถานตางๆแลวแตกรณี
หากกฎหมายและระเบียบขอบังคับไมสามารถควบคุมการสรางมลพิษไดสําเร็จอาจ
ต อ งแนะนํ า ให ถื อ หลั ก การมี สิ ท ธิ์ ก ารสร า งมลพิ ษ เหมื อ นกั บ การมี สิ ท ธิ ห รื อ กรรมสิ ท ธิ์ ใ น
ทรัพยสิน วิธีการนี้เปนเพียงการเสนอแนะ จะสามารถนําไปปฏิบัติจริงๆไดผลมากนอยแคไหนคง
ขึ้นอยูกับผูบริหารประเทศ และประชากรในประเทศเปนสําคัญ หลักการโดยทั่วๆไปคือ กําหนดให
ทุกคนมีก รรมสิท ธิ์ในทรัพ ยสินของตน แลวประเมินดูวามูลคา ของทรัพยสินของคนแตละคนนั้น
สมควรทีจ่ ะสรางสารมลพิษหรือปลอยทั้งขยะมูลฝอยสูสภาพสิ่งแวดลอมไดมากนอยแคไหนอาจตอง
มีการลงโทษหรือเสียคาปรับแลวแตจะพิจารณาเห็นสมควร อาศัยกลไกทางเศรษฐกิจดวยการกําหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศ การเก็ บภาษีหรือคา ธรรมเนีย มการสรา งมลพิ ษ การออกกฎหมายและ
ระเบียบออกมาควบคุมการารสรางสารมลพิษในอากาศรวมทั้งกําหนดระวางโทษในการสรางมลพิษ
ดวย
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2.5 แนวคิดเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
ปรีชา เปยมพงศสานต (2541) กลาววา เศรษฐศาสตรสมัยใหมมองวา ระบบเศรษฐกิจที่
ดํารงอยูเ ปน “ระบบเปด” (open system) ในที่นี้มีความหมายวา เพื่อที่จะทําหนาที่ในการสนองความ
ตองการของมนุษย เศรษฐกิจจะประกอบดวย 3 กระบวนการ คือ
1. การนําเอาทรัพยากรธรรมชาติออกมาจากสิง่ แวดลอม
2. การแปรรูปทรัพยากรใหกลายเปนสินคาอุปโภคบริโภค
3. การนําของเสียกลับคืนสูสิ่งแวดลอม
ถามีของเสียหรือมลพิษหลั่งไหลออกจากระบบผลิตมากเกินไปจนกอใหเกิดการสะสมที่เปน
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อันตรายตอสิ่ง มีชีวิต ชุ ม ชน และธรรมชาติ เราก็จะมีส่ิง ที่เราเรีย กวา “มลภาวะ ” (pollution)
เศรษฐศาสตร สิ่ ง แวดล อ มสมั ย ใหม ใ ห ค วามสนใจสู ง ต อปรากฏการณ นี้ การที่ เ รามองว า ระบบ
เศรษฐกิจเปนระบบเปดนั้น นับวาเปนการเตือนเราใหนึกถึงอยูเสมอวาทุกกระบวนการของการผลิต
และการบริโภคจะมี ของเสี ย หรื อมลพิษ หลั่ งไหลออกมาจากระบบตลอดเวลา ภารกิจของเราคื อ
จะตองลดปริมาณมลพิษนี้ใหนอยที่สุดใหได แบบจําลองเศรษฐกิจแบบใหมจึงตองเปนแบบจําลองที่
สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม ซึ่ง แตกต างจากแบบจํ า ลอง
เศรษฐกิจบริสุทธิ์แบบเกาๆ
เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมไมไดทําการวิเคราะหปญหาแตอยางเดียว เมือ่ มีปญ
 หาเกิดขึน้ เชน
มลภาวะ หรือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติก็ตองใหรัฐบาลเขามาควบคุมหรือแทรกแซง
โดยมีเปาหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภค และผูผลิต เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอมจึงมี
ภารกิจที่สําคัญในการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการวางนโยบาย และมาตรการทางสิ่งแวดลอมดวย โดยมี
ความหวังวาการใชแนวทางแบบ command and control regulations และ market-based incentives
คงจะนํา เราไปสู คุณ ภาพสิ่ง แวดล อมที่ดีขึ้น ได เพื่อที่จะใหมีประสิ ทธิภาพสูงในการวางนโยบาย
สิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตรสิ่ งแวดลอมมี บทบาทสําคัญในการกระตุนให ผูวางนโยบายได รูจักกั บ
แนวคิดที่เราเรียกวา cost-benefit thinking การประเมินประโยชน คือการประเมินคาเปนตัวเงิน
เกี่ยวกับประโยชนทางสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการดําเนินนโยบายสิ่งแวดลอม (ซึ่งรวมการประเมิน
คาเสียหาย damage cost assessmentไวดว ย) มีวัตถุประสงค 2 ดาน คือ ดานที่หนึ่ง ตองการที่จะนําเอา
หนาที่ของสิ่งแวดลอมที่มีคามาก (แตไมเคยตีราคา) มาไวในการวิเคราะหตนทุน-ประโยชนของ
โครงการ และดานที่สอง ตองการแสดงใหเห็นถึงรูปแบบของความเสียหายทางเศรษฐกิจอันเกิด
จากมลภาวะและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ สรุปแลวในเรื่องดังกลาวนี้ เศรษฐศาสตร
สิ่งแวดลอมไดใหหลักการสําคัญๆแกผูวางนโยบายในการเลือกสรรโครงการที่เหมาะสมเพื่อคุมครอง
สิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ
กรมควบคุ ม มลพิ ษ (2540)
กล า วว า การนํ า หลั ก การทางเศรษฐศาสตร (Economic
Instruments) มาใชในการควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ และ
ลดปญหามลพิษ เชน การสรางสิ่งจูงใจทางเศรษฐศาสตร (Economic Incentives) การปรับปรุงราคา
สินคาใหสอดคลองกับราคาตนทุนจริงทางสิ่งแวดลอม การปรับโครงสรางของการเก็บภาษีสินคาวัสดุ
ที่กอใหเกิดมลพิษ เพื่อใหประชาชนลดการใชทรัพยากรที่ฟุมเฟอยและกอใหเกิดปญหาในการกําจัด
หันมานิยมใช Clean Product
กรมควบคุมมลพิษ (2542) กลาววา วิธีวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร มีรูปแบตางๆที่นิยมใช
อยางแพรหลาย ไดแก
1. การวิเคราะหผลประโยชน–ตนทุน (Benefit – Cost Analysis) เพือ่ หาโครงการทีเ่ ปนประโยชน
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มากที่สุดในราคาต่ําสุด ไดแก การหาสัดสวนผลประโยชนตอหนวยตนทุน (R/C Ratio) โครงการที่
มี (R/C Ratio) มากกวา 1 คือโครงการที่มีผลประโยชนมากกวาเงินลงทุนที่ตองใช โครงการที่มี
(R/C Ratio) สูงที่สุดจะเปนโครงการที่ใหผลประโยชนสูงสุด
2. การวิเคราะหตนทุนต่ําสุด (Cost Effective Analysis) เพื่อหาโครงการที่มีตนทุนต่ําที่สุดที่ทําให
ไดผลประโยชนตามกําหนด เชน การหาตนทุนตอหนวยของเสียที่กําจัดได และเลือกโครงการที่มี
ตนทุนต่าํ สุดตอหนวยของเสีย
3. การวิเคราะหผลตอบแทนดานการเงิน (Financial Effects Analysis) เพือ่ หาโครงการทีม่ ผี ลตอบ
แทนดานการเงินตอบริษัทสูงที่สุด เชน การหาคาผลตอบแทนการลงทุน โครงการที่มีคาผลตอบแทน
การลงทุนสูงที่สุดเปนโครงการที่ใหผลตอบแทนตอจํานวนเงินลงทุนสูง ทําใหคุมคาในแงการลงทุน
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย (2543) กลาววา การนําหลักการทางเศรษฐศาสตรมาใชจะเปนการ
ชวยแกปญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพราะหลักการนี้
จะมีความยืดหยุนในการบําบัดของเสียแกผูประกอบการ เปนการเพิ่มรายไดใหแกรัฐในการจัดการ
สิ่งแวดลอม ผูที่บําบัดไมไดหรือไมคุมทุนก็จายคาธรรมเนียมแกรัฐ สวนที่บําบัดไดถูกกวาและได
ตามมาตรฐานกําหนดก็จะบําบัดเอง ดังนั้นผูประกอบการจะตัดสินใจบําบัด ณ ระดับทีเ่ หมาะสม จะมี
การปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันรายไดจากการเก็บคาธรรมเนียม
มลพิษสวนเกินจะนําเขากองทุนสิ่งแวดลอม/ทองถิ่น เพื่อประโยชนในการรักษาสิ่งแวดลอมตอไป
การประยุกตใชหลักการทางเศรษฐศาสตรในการจัดการมลพิษโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อ
แกปญหามลพิษ มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. สงเสริมและสนับสนุนใหกลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดมลพิษเห็นความสําคัญใน
การลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม โดยนําหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย(PPP : Polluter Pays - Principle)มาใชในการผลักดันใหผูกอมลพิษคํานึงถึงความเสื่อมโทรมทางดานสิ่งแวดลอม
เปนตนทุนในการผลิตสวนหนึ่งที่ตองรวมกับราคาสินคา ผลที่คาดเมื่อนําหลักการนี้มาใชจะทําใหผู
กอมลพิษหันมาปรับปรุงกระบวนการผลิตและกิจกรรมเพื่อลดมลพิษใหเกิดขึ้นนอยที่สุด โดยมีการ
นําเทคโนโลยีที่สะอาด การหมุนเวียนของเสียกลับมาใชใหมเพื่อลดคาธรรมเนียมที่ตองเสียใหกับ
รัฐบาล
2. ประเมินความเปนไปไดในระดับนโยบายในการนําหลักทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชจะ
สําเร็จหรือไมนั้นขึ้นกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยูและความยอมรับของกลุมคนที่เกี่ยวของ
3. สรุปแนวนโยบายที่เหมาะสม และแผนปฏิบัติเพื่อนําหลักการทางเศรษฐศาสตรมาใชใน
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ
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2.6 แนวคิดเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะจายตามหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย
( PPP : Polluter - Pays - Principle)
Siebert and Antal (1979) ไดกลาววา ความยินดีที่จะจายเพื่อนํามาใชในการปรับปรุง
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับตางๆทําใหทราบถึงมูลคารวมทั้งหมดที่ใชไปเพื่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
ปาริชาติ สวนใจ (2533) ไดกลาวถึงความเต็มใจที่จะจายวาเปนไปเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
สิง่ แวดลอมและเปนความพยายามทีจ่ ะใหแตละบุคคลตอบวาเต็มใจที่จะจายเปนเงินเทาใดสําหรับการ
ปรับปรุงสิ่งแวดลอมในระดับตางๆ เมื่อแตละบุคคลไดตอบคําถามแลวก็นํามารวมกัน ซึ่งจะทําใหเรา
ทราบถึงมูลคารวมของมูลคาสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้นของสังคม
กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (2540) ระบุถึงความเต็มใจที่จะจาย หมายถึง วิธีการวัด
คุณคาของการใชและไมใชของทรัพยากร เพื่อตระหนักถึงผลประโยชนที่จะไดจากสิ่งแวดลอม
เรืองเดช ศรีวรรธนะ (2531) กลาวถึงความยินดีที่จะจายสินคาสาธารณะวาเปนสินคาที่ไม
สามารถกีดกันผูใดผูหนึ่งไมใหเขาไปใชหรือรับบริการได ผูบริโภคจะซอนเรนความรูสึกที่ตองการ
สินคานี้ไวโดยไมเปดเผยและไมรวมเสียคาใชจายในการจัดสรางหรือจัดหาบริการนี้ เพราะทราบวา
อยางไรเสียตนก็จะไดรับประโยชนจากสินคานี้เชนกัน
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520) ไดกลาวถึงเรื่องแนวความคิดเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะจายหลัก
ทางจิตวิทยาพฤติกรรมทางดานทัศนคติวา เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับขั้นตอนการรับหรือการใหความ
สนใจและขั้นตอนการตอบสนอง โดยมีสวนประกอบที่จะเกิดขึ้นตอเนื่องกัน คือ ความตระหนัก
ความยิ น ดี ห รื อ ความเต็ ม ใจที่ จ ะรั บ การเลือกรับหรือเลือกใหความสนใจ ต อจากนั้นจึ งเกิ ดเป น
ขั้นตอนการตอบสนอง สวนปจจัยที่มีตอความเต็มใจที่จะจาย ประกอบดวยทัศนคติท่ีมีตอสังคม
และความดีในการใชทรัพยากร
นุศราพร เกษสมบูรณ (2541) ไดกลาวถึงวิธีวัดความเต็มใจจายไววา วัดไดโดยการถามความ
เต็มใจจายมีหลายลักษณะ ไดแก
1. การใชคําถามปลายเปด เปนการถามโดยใหผูถูกถามบอกราคาที่เต็มใจจายเอง
2. การใชคําถามปลายปด เปนการถามโดยมีการกําหนดราคาไวกอน แลวใหผูถูกถามตอบ
เพียงแควา “เต็มใจจาย” หรือ “ไมเต็มใจจาย” ในราคาที่เสนอไวให ซึ่งวิธีนี้จะสามารถใชเพื่อหา
ความเต็มใจจายสูงสุดไดดีกวาแบบคําถามปลายเปด โดยอาจมีการถามได 2 ลักษณะ คือ
2.1 วิธี Binary Approach (take-it-or-leave-it) เปนการถามโดยการกําหนดราคา
เสนอเพียงราคาเดียวสําหรับผูถูกถาม 1 คน แตจะสุมราคาใหมีความสูงต่ําตางกันไปในแตละคนที่ถูก
ถาม
2.2 วิธี Bidding games เปนการกําหนดราคาเสนอหลายคาสําหรับผูถูกถามแตละ
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คน โดยราคาเสนอเริ่มตนจะถูกขยับเพิ่มขึ้นถาผูถูกถามตอบวา “เต็มใจจาย” และจะถูกลดลงเมื่อผูถูก
ถามตอบวา “ไมเต็มใจจาย” ปญหาของวิธีการนี้ คือ ราคาเริ่มตนจะมีอิทธิพลตอคําตอบ มูลคาความ
เต็มใจจายจึงมีความลําเอียงของราคาเสนอเริ่มตน แตก็สามารถแกไขปญหานี้ไดโดยการสุมราคา
เสนอเริ่มตนที่ตางกันไประหวางผูถูกถามแตละราย
2.3 คําถามหลายตัวเลือก เปนการใหผูถูกถามเลือกราคาเสนอระดับตางๆที่ตั้งไวใน
แบบสอบถาม วิธีน้ีพบวามีอัตราการตอบแบบสอบถามกลับที่สูงกวาและไดคาความเต็มใจจายที่
สมจริงในตลาดมากกวาวิธีอื่น
อุรารัตน วรรธนะจิตติกุล(2543) กลาววา หลักการผูสรางมลภาวะควรเปนผูรับภาระในการ
บําบัดและกําจัดมลพิษ เปนกฎเกณฑใชกับผูท่ีกอใหเกิดมลพิษที่จะตองเสียคาใชจาย เพื่อใชควบคุม
และหามาตรการปองกันการเกิดมลพิษ เชน การเก็บคาธรรมเนียมจากการที่บุคคลทําใหเกิดมลพิษแผ
ขยายมากขึ้นหรือเปนระเบียบขอบังคับที่ใชเพื่อลดมลพิษโดยตรง หลักการนี้กํ าหนดวาผูที่กอให
เกิดมลพิษ (Polluters) ควรจะเปนผูรับภาระโดยการออกคาใชจายเพื่อใชในการปองกันและควบคุม
มลพิษ ทั้งนี้เพื่อจะไดเปนหลักประกันวาสภาพแวดลอมนั้นๆจะคงอยูในสภาพแวดลอมที่ยอมรับได
ซึ่งผูที่มีอํานาจหนาที่ในรัฐบาลเปนผูกําหนดเพื่อใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้นในสังคม
เครื่องมือที่นํามาประยุกตใชกับหลักการนี้ ไดแก ระเบียบขอบังคับ ขอหาม และการเก็บ
คาธรรมเนียมชนิดตางๆ ซึ่งเครื่องมือเหลานี้จะใชรวมกันมากกวาหนึ่งอยางก็ได การเลือกเครื่องมือ
จะตองสอดคลองกับนโยบายที่มีประสิทธิภาพ อํานาจหนาที่ในการเลือกเครื่องมือจะเปนหนาที่ของ
ภาครั ฐ บาล โดยมี ป จ จั ย ประกอบการเลื อก เช น ปริ ม าณของข อ มู ล ข า วสาร ค า ใช จ า ยในการ
บริ ห ารงาน เปนต น ระเบียบขอบังคับมักจะใช เปนเครื่องมือในการแกปญหาที่เกี่ยวของกับการ
สาธารณสุ ข และป ญ หาความเดื อ ดร อ นรํ า คาญ เนื่ อ งจากเป น เครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ในการ
แกปญหาที่มีองคประกอบใหญ เครื่องมืออีกประเภทหนึ่งคือ การเก็บคาธรรมเนียม ซึ่งเมื่อนํามาใช
จะตองตั้งอยูบนนโยบายที่ทุกคนมีความเขาใจรวมกันอยางกวางขวาง และนโยบายดังกลาวจะตอง
แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงวัตถุประสงคที่นําเครื่องมือมาใช
เนื่องจากการแกปญหาหรือการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีข้ึน จะทําไดตราบเทาที่ผูตองจายคาธรรมเนียมเห็นวาสิ่งที่จายไปคุมกับ
การทําใหส่ิงแวดลอมดีข้ึน จุดเดนของหลักการผูสรางมลภาวะควรเปนผูรับภาระในการบําบัดและ
กําจัดมลพิษ คือ การทําใหเกิดการยอมรับจากประชาชนในยุคที่มีการเนนการพัฒนาเศรษฐกิจเชน
ปจจุบัน เนื่องจากทําใหเห็นคุณคาที่เปนตัวเงินไดชัดเจนจากคาใชจายในการบําบัดมลพิษที่เกิดขึ้น
จุดดอยของหลักการผูสรางมลภาวะควรเปนผูรับภาระในการบําบัดและกําจัดมลพิษคือ การขาดการ
ยอมรับ ถาไมมีการรณรงคเพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใน
ภาวะเศรษฐกิจฝดเคือง คนทุกกลุมจะมีแนวความคิดในการเอาตัวรอด โดยไมคํานึงถึงสิ่งแวดลอมที่
สูญเสียไปจากมลพิษที่เกิดขึ้น
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สถาบันสิ่งแวดลอมไทย (2542) กลาววา เครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตรภายใตแนวทางแรงจูงใจ
ทางเศรษฐศาสตร ประกอบดวย
1. ราคามลพิษ (Charges) คือ ราคาของมลพิษที่ผูกอมลพิษจําตองจายในการใชบริการจาก
สิ่ง แวดลอม ราคานี้ จ ะต อ งถู ก บวกเข า ไปในการคํ า นวณต น ทุ น และผลประโยชน ข องผู ก อ มลพิ ษ
ผลกระทบดานแรงจูงใจจะขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของตนทุนและราคาที่เกิดจากการใช Chargesใน
กรณีสวนใหญ Charges จะมีผลกระทบหนักไปทางดานการกระจาย เนื่องจาก Charges มักจะต่ํามาก
จนไมเกิดผลทางดานจูงใจ รายไดที่จัดเก็บไดสามารถนําไปใชในการจัดการแหลงบําบัดหรือกําจัด
มลพิษรวม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษ หรือการอุดหนุนการลงทุนใหมๆใน
การควบคุมมลพิษ Charges มีหลายประเภท ไดแก คาปลอยมลพิษ คาใชบริการ คาผลิตภัณฑ
คาบริหารจัดการ และภาษีที่แตกตาง
2. เงินอุดหนุน (Subsidies) คือ การอุดหนุนทางดานการเงินเพื่อจูงใจใหผูกอมลพิษเปลี่ยน
พฤติกรรม หรือใหกับผูประกอบการผลิตที่ประสบปญหาในการควบคุมมลพิษใหไดมาตรฐาน เงิน
อุดหนุนมีหลายประเภท ไดแก เงินใหเปลา เงินกู และสิทธิพิเศษทางภาษี
3. ระบบเงินมัดจําและการจายคืน (Deposit-refund systems) คือ การเก็บเงินมัดจําจํานวน
หนึ่งจากราคาผลิตภัณฑที่มีแนวโนมการเกิดมลพิษ เมื่อผลิตภัณฑนี้ไมไดกอใหเกิดมลพิษ โดยการ
นําตัวผลิตภัณฑ หรือสวนที่เหลือจากผลิตภัณฑมาคืนสูระบบรวบรวมของเสียก็จะมีการจายคืนเงินที่
เก็บมัดจําไว
4. การสรางตลาด (Market creation) คือ ตลาดจําลองซึ่งสามารถสรางขึ้นโดยผูกอมลพิษ
ซื้อ “สิทธิ” ในการกอมลพิษ หรือ ขาย “สิทธิ” ในการกอมลพิษ หรือของเสียจากกระบวนการผลิต
หรือบริโภค ประเภทตางๆของเครื่องมือนี้ ไดแก การซื้อขายสิทธิในการปลอยมลพิษ การเขาไปยุง
เกี่ยวกับตลาด และการประกันความเสียหาย
5. แรงจูงใจโดยการบังคับทางกฎหมาย ((Financial) Enforcement Incentives) เครือ่ งมือ
ทางเศรษฐศาสตรประเภทนี้เปนทางดานกฎหมายมากกวาทางเศรษฐศาสตร กลาวคือ การไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายจะถูกลงโทษไมวาจะเปนกอนกระทํา (โดยการกําหนดใหจายเงินคืนเมื่อมีการทําตาม
กฎหมาย) หรือหลังกระทํา (โดยการคิดคาปรับเมื่อไมทําตามกฎหมาย) แรงจูงใจโดยการบังคับทาง
กฎหมายเปนเหตุผลทางเศรษฐศาสตรท่ีทําใหเกิดการทําตามกฎหมาย เพราะเมื่อผูกอมลพิษเลือกที่จะ
ไมทําตามกฎหมายก็มีตนทุนหรือคาใชจายเกิดขึ้น เครื่องมือมีหลายประเภท ไดแก คาปรับ และ
พันธบัตรการปฏิบัติงาน
กรมควบคุมมลพิษ (2540) กลาววา การนําหลัก PPP มาพิจารณาใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
สํ า หรั บ การพิ จ ารณาความเหมาะสมในการจั ด เก็ บ ค า บํ า บั ด และกํ า จั ด มลพิ ษ ในลั ก ษณะของ
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คาธรรมเนียม (Fee) หรือคาบริการ (Charge) ตลอดจนพิจารณาการชดใชคาเสียหายสําหรับบุคคลที่ทํา
ใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
สมพร อิสวิลานนท และเรือไร โตกฤษณะ (2537) ไดกลาวในเรื่องความจําเปนที่ตองใช
แรงจูงใจในทางเศรษฐกิจไววา จากนโยบายที่ลมเหลว เชน มีความไมชัดเจนในเรื่องกรรมสิทธิ์ทํา
ใหระบบตลาดไมทํางานมีผลทําใหสิ่งแวดลอมรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติอยูนอกระบบตลาด ไมมี
ราคา ไมมีการซื้อขาย ไมมีเจาของ ขณะที่ทรัพยสินในระบบเศรษฐกิจนับวันจะมีมูลคาเพิ่มขึ้นทุกป
กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ขยายตัวทุกป การขยายตัวดังกลาวสวนใหญก็ไดอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมเปนฐานหรือตักตวงใชประโยชนจากสิ่งแวดลอม แตทรัพยากรและสิ่งแวดลอมกลับ
ไมมีใครใสใจ และไมมีใครหวงแหน ไมมีใครเก็บบันทึกขอมูลวาแตละปมีเหลือเทาใด เสื่อมสภาพ
ไปแลวเทาใด คาเสื่อมมีมูลคาปละเทาใด
แรงจูงใจทางเศรษฐกิจจึงเปนทางออกที่จะนําทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเขามาใน
ระบบตลาด และกําหนดราคาที่พอจะสะทอนถึงภาวการณขาดแคลน และคาเสียโอกาสในการใช ผู
ที่ไดประโยชนจะตองมีคาใชจายจะเรียกวาเปนคาใชประโยชนก็ได เมื่อมีคาใชจายก็เทากับเปนการ
บังคับใหใชอยางประหยัด ราคาอาจจะกําหนดขึ้นโดยรัฐหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ ผูประกอบการ
สามารถรับภาระในตนทุนสวนนี้ได โดยคิดรวมเขาไปในตนทุนการผลิตและผลักภาระสวนหนึ่งไป
ใหผูซื้อ นั่นก็คือ ราคาสินคาที่ผลิตจะแพงขึ้น แตถาไมกําหนดโดยรัฐก็ใหระบบตลาดกําหนด คือ
โรงงานจะปล อ ยน้ํ า เสี ย ทิ้ ง ได ก็ ต อ งมี ใ บอนุ ญ าต และยอมให ผู ท่ี มี ใ บอนุ ญ าตสามารถซื้ อ ขาย
แลกเปลี่ยนกันได ราคาซื้อขายก็ข้ึนกับความตองการของตลาด ผูที่ขายก็เทากับวาเขาสามารถบําบัด
น้ํา เสี ย ได โ ดยเสี ย ค า ใช จ า ยต่ํ า กว า จึ งควรจะบํ าบัดเองแล ว ขายใบอนุญาตเพื่ อเอากํ า ไร คนซื้ อ ก็
พิจารณาแลวเห็นวาถาจะบําบัดน้ําเสียเองตนทุนจะสูงกวา ดังนั้นถาจะซื้อใบอนุญาตที่ราคานี้ก็จะ
ประหยัด ค า ใช จ า ย แสดงให เห็ นว า ตลาด หรื อระบบราคาเกิ ดขึ้ นได เ อง ถ า รั ฐจะสร า งกลไกที่
เหมาะสม (โดยการใหสิทธิในการปลอยน้ําเสีย)
โดยหลักการแลวการกําหนดราคาในการทํากิจกรรมหรือใชทรัพยากร หรือใชประโยชนจาก
สภาพแวดลอม ควรจะยึดหลักความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งเปนวิธีการที่เขาใจงายแตเปนวิธีการยากที่สุด
เพราะความเสียหายกระจายไปทั่วและบางชนิดกวาจะเห็นผลก็ใ ชเวลานาน ยากที่จะประมาณค า
ออกมาเปนตัวเงินได ทางเลือกอีกวิธีหนึ่งคือ การกําหนดคาธรรมเนียมโดยพิจารณาคามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ หรือคุณภาพน้ําในแมน้ํา เชน พิจารณาถึงคุณภาพน้ําที่จะระบายทิ้ง
จะตองมีคุณภาพเทากับมาตรฐาน ถาต่ํากวาจะเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนด คาธรรมเนียมใน
แตละบริเวณที่ตั้งจะตางกัน
การเก็บคาธรรมเนียมในการระบายน้ําทิ้ง เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง ทําใหไม
ตองเสียคาใชจายมากเทาวิธีการควบคุมและติดตาม เพราะภาระทั้งหมดผลักไปใหเจาของโรงงานที่จะ
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บําบัด (ถาบําบัดแลวจะเสียคาใชจายนอยกวาเสียคาธรรมเนียม) ทีจ่ ะเลือกวิธีการบําบัดที่จะเสียตนทุน
ต่ําสุด หรือเลือกวิธีการผลิตที่จะปลอยน้ําเสียนอยกวา สิ่งตางๆ เหลานี้เกิดขึ้นไดดวยแรงจูงใจมิใช
ดวยการบังคับตามกฎหมาย
สมพร อิศวิลานนท (2541) กลาวเกี่ยวกับ วิธีการทางภาษี ไววา เมื่อมีมลภาวะเกิดขึ้นใน
จํานวนหนึง่ แลว ยอมสงผลกระทบตอบุคคลทั่วไปในวงกวาง เชน มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน้ํา
เปนตน การที่จะแกไขพฤติกรรมของผูกอมลภาวะจึงตองกระทําโดยอาศัยอํานาจของรัฐเขามาจัดการ
นักเศรษฐศาสตรไดเสนอแนะวิธีการแกไขพฤติกรรมของผูผลิตที่กอใหเกิดมลภาวะ โดยใชวิธีการ
จัดเก็บภาษี ซึ่งเรียกวาภาษี พิกกู (Pigovian tax) หลักการนี้เรียกกันทั่วไปวา คาการแกไขมลภาวะ
(Pollution charge) ซึ่งวิธีการดังกลาวไมคอยเปนที่นิยมในทางปฏิบัติ เพราะภาษีที่เรียกเก็บจะขึ้นอยู
กับระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับมลภาวะ การเก็บภาษีทําใหพฤติกรรมของผูผลิตเปลี่ยนแปลงจาก
การแสวงหาผลตอบแทนสุทธิสูงสุด เปนการแสวงหาผลตอบแทนสุทธิหลังหักภาษีสูงสุด
การใหเงินอุดหนุนเพื่อลดมลภาวะ สมพร อิศวิลานนท (2541) ก็ไดกลาวไววา การใหการ
อุดหนุนทางการเงินเปนอีกแนวทางหนึ่งที่ไดมีการนํามาใชเพื่อแกปญหามลภาวะ วิธีการดังกลาว
สนับสนุนใหผกู อ มลภาวะหันมาปรับปรุงหรือติดตั้งอุปกรณท่ีทําใหเกิดมลภาวะลดลง ทั้งนี้โดยอาจ
กําหนดวาหนวยการผลิตใดก็ตามที่กอใหเกิดมลภาวะนอยกวาระดับมาตรฐานที่กําหนดจะไดรับเงิน
อุดหนุน ในระยะยาวแลวการใชนโยบายภาษี จะทําใหระดับของผลผลิตในธุรกิจรวมลดลงและมีผล
ตอการลดลงของมลภาวะ แตสําหรับนโยบายการอุดหนุนกลับพบวาผลผลิตของธุรกิจรวมมีมากขึ้น
ไปพรอมๆกับการเพิ่มขึ้นของมลภาวะ
การใช ร ะบบใบอนุ ญ าตที่ ย อมให เ ปลี่ ย นมื อ ได แ ละสร า งระบบตลาดใบอนุญ าตมลภาวะ
แนวคิ ด นี้ เกิ ด จากประเด็ น ที่ วา หน ว ยธุ รกิ จ ต า งๆมี ค วามแตกต า งกั นในระดั บ ของมลภาวะที่ ทํ า ให
เกิดขึ้น บางรายก อ ให เ กิ ด ระดั บ ของมลภาวะมาก บางรายก อให เกิดน อย ดัง นั้น หากมีก ารออก
ใบอนุญาตเพื่อยอมใหหนวยธุรกิจกอมลภาวะไดในระดับที่กําหนด แตในขณะเดียวกันยอมใหมีการ
ซื้อขายใบอนุญาตระหวางหนวยธุรกิจ ซึ่งวิธีการนี้เปนการจัดการมลภาวะอีกแบบหนึ่งและจะทําให
อยูในระดับที่เหมาะสมได การยอมใหมีการซื้อขายใบอนุญาตกันไดนั้น เนื่องจากการจัดการดังกลาว
จะมีขอ ไดเปรียบดังนี้ คือ
1. เปนวิธีการที่นําไปสูตนทุนต่ําสุด ซึ่งผูกอใหเกิดมลพิษมากกวาจะซื้อใบอนุญาตใน
จํานวนที่มากกวา ลักษณะดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของใบอนุญาตที่นําไปสูการจัดการ
ใหเกิดตนทุนต่าํ สุดของหนวยธุรกิจ หนวยธุรกิจที่กอมลภาวะนอยจะมีตนทุนในการกําจัดมลภาวะต่ํา
และจะติดตั้งอุปกรณเพื่อลดมลภาวะขึ้นเอง เพื่อไมตองไปซื้อใบอนุญาต ซึ่งจะเสียคาใชจายที่สูงกวา
สําหรับหนวยธุรกิจที่กอมลภาวะมากจะยอมจายเงินซื้อใบอนุญาต เพราะการที่กอใหเกิดมลภาวะมาก
ยอมจะตองเสียคาใชจายในการบําบัดที่แพงกวาการซื้อใบอนุญาต เนื่องจากหนวยธุรกิจทั้งสองมี
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ตนทุนในการบําบัดของเสียแตกตางกันดังนั้นตลาดซื้อขายใบอนุญาตจะเกิดขึ้นไดอยางอัตโนมัติ
(รายที่กอใหเกิดมลภาวะนอยจะขายใบอนุญาตออกไป ในขณะที่รายที่กอใหเกิดมลภาวะมากจะหาซื้อ
ใบอนุญาต) โดยสรางระบบตลาดเพื่อใหผูกอมลภาวะไดใชเปนที่ซื้อขายแลกเปลี่ยน ตนทุนการกําจัด
มลภาวะจะปรับตัวลดลง
2. การเขามาของผูป ระกอบการรายใหม เมื่อมีผูประกอบการหนาใหมเขามาทําธุรกิจจะมี
ผลทําใหความตองการซื้อใบอนุญาตสูงขึ้น แสดงใหเห็นวาถาหากเจา หนา ที่ตองการจะคงระดับ
มลภาวะรวมไวในระดับหนึ่ง จะมีผลทําใหราคาของใบอนุญาตสูงขึ้น ถาหากผูประกอบการนั้นอยู
ในประเภทที่มีตนทุนในการกําจัดมลภาวะสูง เพราะมิฉะนั้นแลวเขาคงหันไปใชวิธีติดตั้งอุปกรณ
บําบัดมลภาวะแทน และในทางกลับกันถาหากเจาหนาที่เห็นวาระดับมลภาวะที่เกิดขึ้นตามใบอนุญาต
ที่ออกใหนั้นมีมากเกินไป เจาหนาที่อาจใชวิธีการเขาไปซื้อใบอนุญาตจากตลาดเขามาเก็บไว จึงสรุป
ไดวาวิธีการนี้ทําใหระดับมาตรฐานของมลภาวะสามารเปลี่ยนแปลงไปไดตามภาวะที่ตองการ ทั้งนี้
โดยเจาหนาที่เพียงแตใชกลไกตลาดเขามาจัดการ
3. เปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปเขามารวมจัดการมลภาวะเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพราะถา
หากบุ ค คลทั่ ว ไปมีค วามชื่ น ชมสิ่ ง แวดล อมที่ป ราศจากมลภาวะ กลุม บุค คลเหลา นี้อาจเขา มาซื้ อ
ใบอนุญาตไปเก็บไว ทั้งนี้เพื่อดูแลสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น
4. ไมมีผลกระทบจากเงินเฟอ เพราะวิธกี ารดังกลาวนีเ้ กิดจากการกําหนดคามาตรฐานพรอม
กับการออกใบอนุญาตใหแลกเปลี่ยนกันได ซึ่งเมื่อเกิดภาวะเงินเฟอกลไกตลาดจะเปนตัวคอยดูแล
และสวนกรณีของการใชนโยบายภาษีเมื่อมีเงินเฟอคาภาษีที่แทจริงจะลดลง ทําใหระดับภาษีท่ีเรียก
เก็บไมสะทอนถึงระดับของการควบคุมมลภาวะที่เหมาะสมใหเกิดขึ้นได
2.7 ทฤษฎีการรับรู
Kast and Rosenzweig (1985) กลาวถึงการรับรูวาเปนการตอบสนองของรางกายของแตละ
คนตอสิ่งเราซึ่งการรับรูจะแตกตางกันไปในแตละบุคคล รูปแบบของการเกิดการรับรูและสาเหตุจาก
สิ่งกระทบจากภายนอกจะทําใหบุคคลมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน ประสบการณของแตละบุคคลเปน
ตัวแปลความหมายของสิ่งเราที่เขามาเกี่ยวของโดยตรง โดยกลไกของรางกายจะทําการเลือกการแปล
ความหมาย รวมทั้งประมวลการรับรูในการเลือกรับรูสิ่งเราจากภายนอกของบุคคลมีความสําคัญเพราะ
แตละบุคคลจะเลือกรับรูเฉพาะขอมูลที่ตรงกับความตองการและความพอใจ การแปลความหมายของ
สิ่งเราจะแตกตางกันในแตละบุคคล และขึ้นอยูกับประสบการณเดิม
จําเนียร ชวงโชติและคณะ (2515) ไดกลาววา การรับรูคือการสัมผัสที่มีความหมาย การรับรู
เปนการแปลหรือตีความแหงการสัมผัสทีไ่ ดรบั ออกเปนสิ่งหนึ่ง สิ่งใดที่มีความหมายหรือที่รูจักเขาใจ
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ซึ่งในการแปลหรือตีความนี้ จํ าเปนที่อินทรี ยจะต องใช ประสบการณ เดิม หรื อความรูเดิม ถา ไมมี
ความรูเ ดิมหรือลืมเรือ่ งนัน้ ๆแลวก็จะไมมกี ารรับรูส ง่ิ เรานัน้ ๆ มีแตเพียงการสัมผัสกับสิ่งเราเทานั้น
ลออ หุตรางกูร (2529) ไดกลาววา การรับรูเปนการแปลความหมายสิ่งกระตุนมีผลทําใหเรา
มีปฏิกิริยาตอบสนองและการตอบสนองนั้น คือ พฤติกรรมของบุคคล บุคคลจะมีพฤติกรรมไปตามที่
ไดรบั การรับรู พฤติกรรมจึงเปนภาคปฏิบตั ขิ องการรับรู จะถูกสัง่ การและควบคุมโดยการรับรู
สุชา จันทรเอม (2522) กลาววาการรับรูเปนกระบวนการที่เกิดแทรกอยูระหวางสิ่งเราและ
การตอบสนองตอสิง่ เรา
สมัย จิตหมวด (2521) กลาววากระบวนการรับรูประกอบดวย 1. อาการสัมผัส หมายถึง การ
ที่อวัย วะสัม ผัสกับ สิ่งเราที่ผานเข ามากระทบ อวั ยวะจะรับ สัมผัส เพื่อใหคนเรารั บรูภาวะแวดลอม
รอบตัวแลวเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง 2. การแปลความหมายจากอาการสัมผัส สิ่งสําคัญที่ชวยแปล
ความหมายไดดีคือ สติปญ
 ญา การสังเกตพิจารณา ความสนใจ ความตั้งใจ และคุณภาพของจิตขณะนั้น
3. ความรูห รือประสบการณเดิม ไดแก ความคิด ความรู ความเขาใจ และการกระทําของผูรับรูในอดีต
ที่จะตองประกอบดวยความถูกตอง แนนอนและชัดเจนรวมทัง้ ปริมาณมากพอหรือรูห ลายๆอยาง
นวลศิริ เปาโรหิตย และอุบลรัตน เพ็งสถิตย (2528) กลาววา การรับรูคือกระบวนการแปล
ความหมายของสิ่งเราที่มากระทบกับประสาทสัมผัสตางๆของเรา และการแปลความหมายอยางไรนั้น
ขึ้นอยูกับประสบการณในอดีตของเรา และสภาพจิตใจในปจจุบันเปนการสรางความหมายเกี่ยวกับ
โลกภายนอกใหกับเราเอง
2.8 ทฤษฎีการจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
มนัส สุวรรณ (2546) กลาววา มีหลักการที่สําคัญ 2 หลักการที่สามารถนําไปใชบังเกิดผล
ในทางปฏิบัติ เพือ่ ใหแตละสังคมมีสภาพเปนสังคมที่ย่ังยืนได หลักการแรก คือ หลักการแกปญหาที่
ตนเหตุ ซึ่งบางครั้งก็เรียกวา วิธีการปองกัน (Preventive Approach) สําหรับกรณีของหลักการที่สอง
คือหลักการแกปญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งในบางครั้งก็เรียกวา วิธีการรักษา (End-of-the-pipe or Clean-up
Approach)
พิจารณาดวยวิธีการปฏิบัติแลว หลักการแรกคอนขางมีประสิทธิภาพในการจัดการใหบังเกิด
ผลไดมากกวาเมื่อเทียบกับหลักการหลัง เปนความจริงที่วาการปองกันไมใหเกิดปญหาใดๆ เลยยอม
ดีกวาปลอยใหเกิดปญหาแลวจึงคนหาวิธีที่จะแกไข กรณีของสิง่ แวดลอม ถาสามารถปองกันไมใหเกิด
ปญหาได ยอมหมายถึง สภาพสังคมมนุษย และสภาพสิ่งแวดลอมเองจะปลอดจากผลกระทบ จึงไม
จําเปนตองเสียเวลาและคาใชจายในการบําบัดรักษา ตรงกันขาม เมื่อปญหาสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นแลวคง
ไมมีวิธีการอยางอื่นนอกจากการรักษา นอกเหนือจากผลกระทบที่อาจมีตอสังคมและสิ่งแวดลอมแลว
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ในสภาพการณเชนนี้จําเปนตองเสียเวลาและคาใชจายในการบําบัดรักษา ซึ่งก็ไมแนใจวาจะสามารถ
บรรเทาหรือแกปญ
 หาสิง่ แวดลอมไดทง้ั หมดหรือไม

วิกฤติการณสง่ิ แวดลอม
(Environmental Crisis)
การแกปญ
 หาทีต่ น เหตุ
(Input oriented)

การแกปญหาทีป่ ลายเหตุ
(Output oriented)

การจัดการมนุษย
(Man Management)
∏
∏
∏
∏

การจัดการสิง่ แวดลอม
(Environmental Management)

สรางความตระหนัก/จิตสํานึก
สรางทัศนคติ/ทักษะ
สรางเสริมการมีสว นรวม
ยึดหลักบูรณาการ

∏ การดูแลรักษา
∏ การพัฒนาสรางเสริม
∏ การอนุรกั ษโดยยึดหลัก 5 Rs

สังคมที่ยั่งยืน
(Sustainable Society)
แผนภูมิที่ 1 แสดงหลักการและแนวทางในการจัดการมนุษยและสิง่ แวดลอม

จากหลักการในการแกไขวิกฤติการณสิ่งแวดลอมทั้ง 2 หลักการ หากพิจารณาใหลึกซึ้งลงไป
อีกจะทําใหพบว า การจัดการป ญหาที่ตนเหตุนั้นจําเปนตองเนนที่การจัดการมนุ ษยในฐานะที่เป น
ตัวการสํ าคัญที่สุ ดที่กอใหเกิดวิ ก ฤติ กรณีข องการแก ปญหาที่ป ลายเหตุจะมุง เนนการจัดการ
สิ่งแวดลอมเปนสําคัญ
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การบรรเทาปญหาจราจรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา มีความเปนไปไดคอนขางสูง
มากในการนําหลักการ PPP มาใชในการจัดการจราจรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม คือ ปจจัยทางกายภาพ
จะสนับสนุนใหมีการจัดพื้นที่สงบและพื้นที่สีเขียวซึ่งเปนไปตามหลักการ PPP ปจจัยดานองคกร
กฎระเบียบ และโครงสรางการบริหารมีความยืดหยุนพอที่จะนําหลักการ PPP มาใช ปจจัยทางดาน
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จิตวิทยา พบวากวา 3 ใน 4 ของกลุมเปาหมายที่ทําการศึกษาเห็นดวยกับการนําหลักการ PPP มาใชใน
การจราจรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในเรือ่ งของระบบการจัดการจราจรในมหาวิทยาลัย ตามความเห็น
ของประชากรกลุมเปาหมาย ควรใหบุคคลากรในมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการจัดการ มีมาตรการใน
การใชพ้ื นที่เพื่อประโยชนในการจัดการจราจร ควรจะไดมี การปรั บเปลี่ย นรูปแบบของหนวยงาย
จัดระบบการจราจรในมหาวิทยาลัย สวนกรอบการดําเนินตามหลักการ PPP ที่กลุมประชากรเปาหมาย
ใหขอเสนอเพิ่มคือ จัดพื้นที่สําหรับคนใหมากกวาพื้นที่จราจร จัดการจราจรที่มีผลกระทบตออากาศ
เสียง และทัศนอุดจาดใหนอยที่สุด ลดจํานวนยายพาหนะในบริเวณมหาวิทยาลัย สงเสริมสนับสนุน
การเดินเทาเมื่อตองมีการเดินทางในระยะสั้นๆ ใหใชหลักการ PPP และ UPP (ผูใชเปนผูรับผิดชอบ
:User Pays Principle) ในเรื่องของแนวปฏิบัติ แมจะมีขอโตแยงใดๆการจัดการจราจรตองคํานึงถึง
ความสะดวกสบายของผูใชกอน มาตรการตองพิจารราผูใชทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน ตองใหเวลาแก
ผูใชสําหรับเตรียมตัวรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมมากที่สุด และ
เลือกวิธีการขนสงที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
บันฑิต วิญญรัตน (2540) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยอาศัย
หลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายของผูบริหารโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดลําปาง ผลการศึกษา
พบวาผูบริหารสวนใหญเห็นดวยกับหลักการดังกลาวขางตน โดยเฉพาะแนวคิดพื้นฐานที่สําคัญของ
หลักการที่วาผูกอมลพิษตองรับผิดชอบมากที่สุด และไดสรุปวาผูบริหารอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
ส ว นใหญ มี ก ระแสตื่ น ตั วในเรื่ อ งการอนุ รัก ษ สิ่ ง แวดล อ มจากการรณรงค ข องสื่ อ ต า งๆ ทํ า ให เกิ ด
ความรูสึกเห็นดวยตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยอาศัยหลักการผูกอมลภาวะเปนผูจาย
ปาริชาติ สวนใจ (2533) ไดศึกษาเรื่องความเต็มใจที่จะจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย ศึกษา
เฉพาะกรณีชุมชนหาดจอมเทียน พบวา รอยละ 41.7 ของประชาชนมีความเต็มใจที่จะจายคาบริการ
บําบัดน้ําเสีย ประชาชนรอยละ 31.3 เต็มใจที่จะจายคาบริการบําบัดน้ําเสียตอเดือนตอครอบครัวใน
อัตรา 20 บาท และต่ํากวารอยละ 82.7 เห็นวาควรเก็บเปนรายเดือน โดยแยกเก็บโดยเฉพาะและเก็บ
ตามปริมาณสัดสวนปริมาณน้ําที่ใช
ศุภสิทธิ์ เตชะสุขสันติ์ (2543) ไดทําการศึกษาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย ของเทศบาลจังหวัดเชียงใหม : กรณีศึกษาแขวงกาวีละ พบวา อายุ และเพศ ที่
แตกตางกันมีความสัมพันธกับความเต็มใจที่จะจายอยางมีนัยสัมพันธ กลาวคือ ประชากรที่มีอายุนอย
มีความเต็มใจที่จะจายมากกวาประชากรที่มีอายุมาก และเพศชายมีความเต็มใจที่จะจายมากกวาเพศ
หญิง สวนตัวแปรอื่นๆ เชน ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือนไมมีความสัมพันธตอความ
เต็มใจทีจ่ ะจาย
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สัญชัย สูติพันธวิหาร (2539) ไดทําการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนตอปญหา
มลพิษทางน้ําจากชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลเมืองภูเก็ต พบวาประชาชนสวนใหญมีความเต็มใจที่จะ
จายคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย
ธงชาติ กิติบุตร (2543) ไดทําการศึกษาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยของทางเทศบาล จังหวัดเชียงใหม เมื่อมีการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บใหม พบวา ประชากรมี
ความยินดีที่จะจายคาธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอยเฉลี่ย 32.38 บาท และยังพบอีกวาประชากร
มีความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในราคาที่เพิ่มขึ้นหากเทศบาลมีการ
บริการทีด่ ขี น้ึ
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมดขางตน สามารถสรุปไดดังนี้
1. จากปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในปจจุบันเราควรแกปญหาที่ตนเหตุ คือ ตองเนนทีก่ าร
จัดการมนุษยในฐานะที่เปนตัวการสําคัญที่สุดที่กอใหเกิดวิกฤติ วิธีการแกปญหา เชน การสราง
จิตสํานึก การสรางทัศนคติ การมีสว นรวม หรือใชหลักบูรณาการ แตการแกปญหาที่ปลายเหตุก็
สามารถใชแกปญหาสิ่งแวดลอมไดโดยจะเนนที่การจัดการสิ่งแวดลอม และจากการที่ผูผลิตคิดวา
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติไมมีราคาที่ชัดเจนเหมือนสินคาทั่วไป ทําใหผูผลิตขาดความตระหนักถึง
คุณคาและความจํากัดของสิ่งแวดลอม จึงทําใหเกิดการผลิตที่ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอย
ขั้นตอนการผลิตที่ไมไดมาตรฐาน เกิดการปลอยมลสารออกสูสิ่งแวดลอมจนกลายเปนมลพิษ ดังนัน้
จึงควรมีการวัด
มูลคาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกระบวนการผลิตไมวาจะเปนการผลิตขนาด
เล็ก กลาง หรือขนาดใหญกต็ าม และหากผูผลิตทุกรายมีความคิดวาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติไมใช
สินคาสาธารณอีกตอไป การผลิตที่สะอาดปราศจากมลพิษยอมจะเกิดขึ้น และทําใหเกิดการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน
2. การผลิตในระบบอุตสาหกรรมเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหามลพิษ แมวาผูผลิตบาง
รายจะมีความรูเรื่องมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมก็ตาม แตเนื่องจากการมี “ผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจ” เขามาเกี่ยวของอยูเสมอ จนทําใหประเด็นดังกลาวถูกมองขามไป โดยสังเกตไดจากใน
ปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนยากที่จะแกไขได เพราะในแตละประเทศ
มักจะเนนที่ความกาวหนาทางเศรษฐกิจ โดยการสงเสริมการลงทุนการผลิตมากขึ้นทั้งภาครัฐบาลและ
เอกชนที่มุงเนนมูลคาทางการเงินมากกวาคุณภาพชีวิตของประชากรและสิ่งแวดลอมที่จะเกิดตามมา
จึงทําใหมาตรการการแกปญหาสิ่งแวดลอมตางๆที่ถูกกําหนดเปนนโยบายมักใชไมไดผลเทาที่ควร
3. ในการแกปญหาหรือการจัดการมลพิษมีหลายวิธี ทั้งการแกท่ีตนเหตุ และที่ปลายเหตุ
ไดแก 1.การลดการเพิ่มจํานวนประชากร เพราะประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ เปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดการใช
ทรัพยากรที่มากขึ้น นําไปสูการผลิต การบริโภคที่ปลอยของเสียออกสูสิ่งแวดลอม 2. การวางแผนหรือ

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

All rights reserved

37

ควบคุมการใชทรัพยากร เชน การกําหนดปริมาณการใช การใชสิ่งอื่นทดแทน การสงเสริมทั้งปริมาณ
และคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 3. การใชกฎหมายควบคุมกิจกรรมการผลิตซึ่งเปนนโยบายที่ใช
กันโดยทั่วไป 4. การใชความรูทางเทคโนโลยีสรางสิ่งประดิษฐท่ีชวยปองกันและการจัดการมลพิษ
5. และเนื่องจากปญหามลพิษสวนหนึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษยจึงควรแกไขที่ตนเหตุ คือการให
การศึกษาและประชาสัมพันธใหประชาชนมีวามรูพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในประเด็นสาเหตุของ
ปญหา และแนวทางแกไข ควรปลูกฝงการใหความรวมมือแกภาครัฐบาลในนโยบายตางๆ ไมวาจะ
เปนการเก็บภาษีมลพิษ การใหตดิ ตัง้ เครือ่ งบําบัดมลพิษ เปนตน
4. เนื่องจากการผลิตและการบริโภคมีของเสียออกมาสูสิ่งแวดลอมตลอดเวลา ดังนั้นจึง
จําเปนที่จะตองมีมาตรการการลดของเสียเหลานั้น ไมวาจะเปนนโยบายจากภาครัฐบาลหรือเอกชนก็
ตาม และแนวทางเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมก็มีบทบาทสําคัญในการกําหนดเปนนโยบายเพื่อประเมิน
ผลประโยชนทางสิ่งแวดลอมใหมีคาเปนตัวเงิน ในลักษณะของตนทุนหรือผลประโยชนของกิจการ
ความเสียหายทางเศรษฐศาสตรที่เกิดจากมลพิษ และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง
หลักการดังกลาวชวยแกปญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมไดคอนขางมีประสิทธิภาพ เพราะเปน
การสงเสริมกลุมโรงงานอุตสาหกรรมใหเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอม แตความสําเร็จของการนํา
หลักการนี้มาใชจะมากหรือนอยเพียงใดนั้นยอมขึ้นอยูกับความเขมงวดของเจาหนาที่ กฎหมาย การ
ยอมรับและการใหความรวมมือของผูที่เกี่ยวของ
5. แนวคิดความเต็มใจที่จะจายตามหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายเปนแนวคิดที่นํามาใช
เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมได เนื่องจากเปนวิธีการวัดมูลคาของการใชและไมใชทรัพยากรเพื่อ
ตระหนักถึงผลประโยชนท่ีจะไดจากสิ่งแวดลอม ทําใหเราทราบวาผูสรางมลภาวะเต็มใจที่จะจาย
คาปรับ คาธรรมเนียม คามัดจํา คาภาษี ฯลฯ หรือไม มากนอยเพียงใด แตความเต็มใจทีจ่ ะจายในสวนนี้
อาจจะขึ้นอยูกับการรับรูในหลักการผูกอมลภาวะเปนผูจายดวยเชนกัน ซึ่งการรับรูในการศึกษาครั้งนี้
หมายถึงการรับรูในนโยบายของรัฐบาล ที่มีการใชหลักการทางดานเศรษฐศาสตร เชน การเรียกเก็บ
คาธรรมเนียม ภาษีมลพิษ คาปรับ การใหเงินอุดหนุน ฯลฯ ซึ่งจะชวยใหมลพิษในแหลงผลิตมีปริมาณ
ลดลงจนอยูในระดับมาตรฐาน เพราะการรับรูเกิดจากการมีส่ิงมากระทบจากภายนอกทําใหบุคคลมี
การประมวลผลหรื อ การแสดงออกที่ ต า งกั น และประสบการณ เ ดิ ม ของแต ล ะคนก็ เ ป น ตั ว แปล
ความหมายของสิง่ เราทีม่ าเกีย่ วของโดยตรง ในแตละคนจะมีการแปลความหมายที่ตางกันเนื่องจากแต
ละคนจะเลือกรับรูเฉพาะขอมูลที่ตนเองตองการและพอใจเทานั้น แต หลักการผูสรางมลภาวะเปนผู
จายสามารถใชเปนหลักประกันไดวาสิ่งแวดลอมนั้นๆจะยังคงมีสภาพที่ยอมรับไดอยูตลอดไป ซึ่งหาก
เกิดการยอมรับหรือมีความเต็มใจที่จะจายจากผูกอมลพิษ การลดและการบําบัดมลพิษยอมเกิดขึ้น
เพราะคาใชจายในสวนนี้รัฐบาลจะนํามาจัดการทางดานสิ่งแวดลอมนั่นเอง แตความสําเร็จของการ
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จัดการจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยการรณรงคเพื่อสรางจิตสํานึกทางดานสิ่งแวดลอมแกผูกอมลภาวะเปน
สําคัญ
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