บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอ มูล
การศึ ก ษาการรั บ รู แ ละความเต็ ม ใจที่ จ ะจ า ยตามหลั ก การผู ส ร า งมลภาวะเป น ผู จา ยของ
ผูประกอบการไมแกะสลักบานถวาย จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบนําสัมภาษณ (Interview guides)
และแบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับกลุมตัวอยางซึ่งไดแก ผูนําชุมชน(อยางเปนทางการและ
ไม เป น ทางการ) ผูป ระกอบการจากครัว เรื อนที่มี ก ารทํ า กิ จกรรมเกี่ย วกั บ การผลิ ตไมแ กะสลั ก
จํานวนทั้งสิ้น 174 ครัวเรือน ผูศึกษาไดสํารวจและเก็บขอมูลภาคสนามดวยตนเองทั้งหมด และได
นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ มาวิ เ คราะห แ บบสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาและวิ เ คราะห ห าค า ทางสถิ ติ แ บบร อ ยละ
(Percentage) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลขอมูล การวิเคราะหขอมูลแบงเปน
3 สวน ดังจะไดเสนอตามลําดับดังนี้ คือ
4.1 บริบทชุมชน
4.1.1 แหลงผลิตไมแกะสลักบานถวาย จังหวัดเชียงใหม
4.1.2 ทรัพยากรที่ใชในการผลิตไมแกะสลัก
4.1.3 กระบวนการผลิตไมแกะสลักของหมูบานถวาย
4.1.4 ปญหามลพิษจากกระบวนการผลิตไมแกะสลักของหมูบานถวาย
4.2 การรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายของผูประกอบการไมแกะสลัก
4.3 ความเต็มใจที่จะจายตามหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายของผูประกอบการ
ไมแกะสลักบานถวาย
4.4 ความสัมพันธระหวางการรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายและความเต็มใจที่จะ
จายของผูประกอบการ
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4.1 บริบทชุมชน
4.1.1 แหลงผลิตไมแกะสลักบานถวาย ตําบลขุนคง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ประวัติความเปนมาของการเปนหมูบานไมแกะสลัก
จากการสั ม ภาษณ กํ า นั น ของตํ า บลขุ น คง/ผู ใ หญ บ า นของหมู บ า นถวาย คื อ
นายสุวรรณ โปธิ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2548 และขอมูลจากเอกสารฝายประชาสัมพันธและการ
ทองเที่ยวบานถวายที่ไดรับจากนายสุวรรณ โปธิ ไดขอมูลดังนี้ บานถวาย หมูบานหัตถกรรมไม
แกะสลักถือวาเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อที่สุดแหงหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม เปนที่
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รูจัก ของนัก ทองเที่ยวทั้ง ชาวไทยและชาวตา งประเทศ เปนแหลงกํา เนิดของงานแกะสลักไมใ น
จัง หวั ดเชี ย งใหม จนผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ม แ กะสลั ก ได รับ ความนิย มอย า งแพร ห ลายในป จ จุ บั น ทั้ง ดา น
คุณคา และคุณภาพของสินคา
บานถวายจุดรวมความหลากหลายของงานหัตถศิลปที่โดเดน เชน งานแกะสลักไม,
งานเดินเสน-แตงลาย, งานลงรัก-ปดทอง, แอนติค, เครื่องเงิน, เครื่องเขิน, ผาทอ, เครื่องจักรสาน,
และเครือ่ งปน ดินเผา เปนตน
กวาจะมาเปนหมูบานไมแกะสลัก บานถวายไดสืบสานงานไมแกะสลักจากรุนสู
รุน สืบเนื่องจากเมื่อป พ.ศ. 2500 ชาวบานถวายซึ่งในตอนนั้นประกอบอาชีพการเกษตรกรรม ได
ประสบภาวะฝนแลงทําใหไมสามารถประกอบอาชีพตามเดิมได ชาวบานสวนใหญเริ่มหางานนอก
หมูบาน ในจํานวนนี้ไดมีชาวบาน 3 ทาน คือ พอหนานแดง พันธุสา, พอใจมา อิ่นแกว และ พอ
เฮือน พันธุศาสตร ทีไ่ ดเดินทางไปทํางานเปนลูกจาง และเรียนแกะสลักไมที่รานนอมศิลป ถนนวัว
ลาย ประตูเชียงใหม แกะสลักไมจนเกิดความชํานาญ และเนื่องจากทั้งสามทานนี้เปนผูที่มีฝมือจึงมี
คนมาสัง่ ใหทํางานไมแกะสลักเปนจํานวนมากจนตองนํากลับมาทําที่บาน ชางทั้งสามไดฝกฝนการ
แกะสลักไมใหแกลูกหลานและเพื่อนบาน เพื่อมาชวยงานและเปนลูกมือ นั่นคือจุดเปลี่ยนจากการทํา
การเกษตรมาเปนการแกะสลักไมแทน นอกจากงานแกะสลักไมที่บานถวายจะหมายถึงการแกะไปที่
เนื้อไมเพื่อใหเห็นลวดลายและเพิ่มความสวยงามใหเนื้อไมแลว ยังหมายรวมถึงการตกแตงไมที่
ดัดแปลงไมใหเปนรูปรางตางๆแลวลงดวยสี ลงรัก หรือติดกระจกปดทับเพือ่ เลียนแบบของโบราณ
ดวยความตั้งใจและเพียรพยายามของชาวบานถวายที่ตองการพัฒนาตลาดงานไม
แกะสลักที่บานถวายใหเปนที่รูจักของชาวไทยและชาวตางประเทศจึงมีการตั้งศูนยหัตถกรรมไม
แกะสลักที่บานถวายขึ้นสองแหง ไดแกศูนยหัตถกรรมไมแกะสลักบานถวาย และศูนยหัตถกรรมไม
แกะสลักบานถวายสองฝงคลอง ปจจุบันสามารถกลาวไดวาชาวบานถวายทุกครัวเรือนที่บานถวาย
ลวนมีอาชีพที่เกี่ยวของกับงานไมแกะสลักทั้งสิ้น และดวยความสวยงามที่เปนเอกลักษณของงานไม
แกะสลักที่บานถวาย งานที่ผลิตขึ้นมาจึงไดรับความนิยมอยางกวางขวาง หมูบานถวายจึงกลายมา
เปนศูนยกลางการผลิตไมแกะสลักไม และเปนแหลงสงออกที่ใหญท่ีสุดแหงหนึ่งของภาคเหนือ
ตอนบน รวมทั้งเปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งไทยและตางประเทศที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศ
งานแกะสลักไมบานถวายมีลักษณะที่แตกตางจากผลิตภัณฑจากแหลงอื่นกลาวคือ
งานไม งานแกะสลักไม หรืองานประดิษฐจากไมของชาวบานถวาย ผลิตจากไมเกาที่ไมมีคาทาง
เศรษฐกิจ เชน รากไม ตอไม บานประตู หนาตาง ไมแผนหลังคา ครกตําขาว แครตีขาว รางน้ํา ราง
ขาวหมู รวมถึงไมเนื้อออน เชน ไมมะมวง ไมฉําฉา ไมกระทอน เปนตน นํามาออกแบบประดิษฐ
คิดคนทั้งแกะสลักเปนรูปเทวดา รูปคน พระพุทธเจา หรือสัตวในวรรณคดี รวมถึงการนําสวนตางๆ
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ของไมมาประกอบกันเปนเฟอรนเิ จอรตลอดจนการวาดภาพลงบนแผนไม การแตงเสนเดินสาย และ
การประดับตกแตงลวดลายลงบนไม ผลิตภัณฑดังกลาวเปนการผลิตจากมือของชาวบาน และนํา
ออกจํ า หน า ยในร า นค า บริ เ วณหมู บ า นถวายเท า นั้ น บ า นถวายยั ง เป น แหล ง ท อ งเที่ ย วทาง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดานศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพื้นบานลานนา เปนจุดหมายปลายทางของ
ผูคนที่มีโอกาสไดมาเที่ยว บานถวายยังเปนหมูบานตัวอยางชุมชนหัตถกรรม และชุมชนเขมแข็ง มี
การติดตอของศึกษาดูงานจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอยูเปนประจําและตอเนื่อง ยอมเปน
การรับประกันถึงความเปนเอกลักษณและความมีชื่อเสียงของงานไมไดเปนอยางดี
การพัฒนาพื้นที่ ในระยะแรกประมาณป พ.ศ. 2535 ยัง ไมมีง บประมาณจาก
หน วยงานใดเข ามาสนั บสนุนคื อต องเริ่ม ตน จากศูน ย ดังนั้ นจําเปนที่ชาวบ านจะต องร วมมือกัน
ชวยเหลือตัวเองเพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ ขยายจนเปนพื้นที่คาขายดังที่เปนเชนในปจจุบัน นอกจากการจัดตั้ง
พื้นที่ทําการคาแลว การพัฒนาหมูบานในสวนตางๆก็ยังคงมีการทําอยูอยางตอเนื่อง ทุกครั้งจะไดรับ
ความรวมมือจากชาวบานเปนอยางดี เชน การขยายพื้นที่ถนน การพัฒนาพื้นที่สวนอื่นๆในบริเวณ
หมูบาน การจัดหาไฟฟาแสงสวาง การพัฒนาวัด การจัดกิจกรรมตางๆ เปนตน ที่หมูบานถวายมีการ
จัดตั้งกรรมการานคา กรรมการตัวแทนชาวบานขึ้นมาบริหารจัดการกันเอง โดยการจัดเก็บเงินจาก
สมาชิกรานคาในศูนยหัตถกรรมบานถวายสองฝงคลอง เพือ่ ใชในการบริหารรานคาและหมูบ าน เงิน
กอนนี้สามารถนํามาใชในการพัฒนาซึ่งเปนเงินสํารองที่นํามาใชจายกับงานสาธารณะในหมูบานได
อยางทันทวงที ชวยใหงานพัฒนาหมูบานและการใหความชวยเหลือกันเองในกลุมของชาวบาน
เปนไปไดโดยสะดวกและรวดเร็วสรางความสามัคคีใหแกชุมชนไดดียิ่งขึ้น
รัฐบาลยุคนัน้ โดยอดีตทานนายกรัฐมนตรีชาติชาย ชุนหะวัณไดอนุมัติงบประมาณ
จํานวน 2 ลานบาทเพื่อมาสรางเปนศูนยฝกอาชีพใหชาวบานไดคาขายกันตรงนั้น ตอมาไดรับความ
นิยมเริ่มมีการขยายตัวมากขึ้น และไดรับความสนใจจากพอคาทั้งภายในและภายนอกหมูบาน มีผูมา
จับจองเปนเจาของรานคามากมาย ราคาจึงสูงขึ้นมาก ดังนั้นในป พ.ศ. 2535 ผูนําหมูบานเห็นความ
จําเปนที่จะตองมีการขยายตลาดมาที่บริเวณสองฝงคลอง เพื่อใหชาวบานอีกจํานวนหนึ่งไดมีโอกาส
เปนเจาของราน และในป พ.ศ. 2535 ชาวบานถวายจึงเริ่มใชพ้ืนที่บริเวณศูนยหัตถกรรมบานถวาย
สองฝงคลองที่ตั้งอยูบริเวณใจกลางหมูบานจัดงานประจําปขึ้น และจัดติดตอกันมาจนถึงปจจุบนั
การจัดงานศิลปหัตถกรรมไมแกะสลักบานถวายในแตละป กรรมการจัดงานได
เชิญผูบริหารระดับสูงมาเปนประธานในการเปดงานเปนประจําทุกป ตัวอยางเชน รัฐมนตรี ผูวา
ราชการจั ง หวัด และนั ก การเมื อ งที่ มี บ ทบาทเกี่ ย วข อง จนมาถึ ง การจั ด งานศิ ล ปหั ต ถกรรมไม
แกะสลักบานถวาย ครัง้ ที่ 12 ประจําป พ.ศ. 2544 ไดเชิญผูว า ราชการจังหวัดเชียงใหม ซึ่งในตอนนั้น
คือ นายประวิท ย ศรีโสภณ มาเปนประธานในการเป ดงาน ผูวาราชการมีแนวคิดวา ร า นค า ใน

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

All rights reserved

49

บริ เ วณศู น ย หั ต ถกรรมบ า นถวายสองฝ ง คลองที่ ใ ช เ ป น สถานที่ เ ป ด งานยั ง ไม ส ามารถดึ ง ดู ด
นักทองเที่ยวไดเทาที่ควร ดังนั้นจึงไดมอบหมายใหกรรมาธิการสถาปนิกลานนา สมาคมสถาปนิก
สยาม ในพระบรมราชูปถัมภออกแบบพัฒนาดานภูมิทัศนใหมีความเหมาะสม โดยเนนเอกลักษณ
ลานนาใหเขากับงานศิลปหัตถกรรมไมแกะสลักของชุมชนบานถวาย กรรมาธิการสถาปนิกลานนา
สมาคมสถาปนิ กสยาม ในพระบรมราชูปถัมภจึงไดจัดทําโครงการจัดทําแผนและแนวทางการ
พัฒนาดานกายภาพของชุมชนหมูบานหัตถกรรมบานถวายสองฝงคลอง อยูในความรับผิดชองของ
องคกรบริหารสวนตําบลขุนคง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ใชงบประมาณในการลงทุนประมาณ
26 ลานบาท ซึ่งโครงการดังกลาวองคกรบริหารสวนตําบลขุนคงไดนําเสนอใหกับหนวยงานราชการ
ทีเ่ กีย่ วของเพือ่ พิจารณาอนุมตั โิ ครงการดังกลาวตอไป
หัตถศิลปที่ขึ้นชื่อของบานถวาย
1. งานแกะสลักไม ถือวาเปนเอกลักษณของบานถวายและจังหวัดเชียงใหม
2. งานเทคนิคสีเนือ้ ไม เปนงานทีโ่ ชวใหเห็นถึงความสวยงามของเนือ้ ไมตามธรรมชาติ
3. งานเทคนิคสีแตกลายงา เปนงานที่ตั้งใจใหสีเกิดการแตกแยกตัวเพื่อใหดูคลายของเกา
หรือของโบราณ
4. งานแอนติ ค เป นงานที่ ทํา ขึ้ นโดยใชเ ทคนิ ค สี ต า งๆทํ า เลี ย นแบบของเก า หรื อของ
โบราณ
จากการสัมภาษณผูสูงอายุ และชาวบานที่อาศัยอยูในหมูบานถวาย สวนใหญกลาว
วา บานถวายเปนหมูบานดั้งเดิมของจังหวัดเชียงใหม ชาวบานสวนใหญมีอาชีพทํานาและหัตถกรรม
จนกระทั่งป พ.ศ. 2518 มีชาวบานจํานวน 7 คนในหมูบานเดินทางไปทํางานแกะสลักที่อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม เพราะรายไดจากการทํางานไมแนนอนเนื่องจากตองอาศัยสภาพดินฟาอากาศ
ตอมามีชาวบานจากหมูบานถวายเดินทางไปทํางานแกะสลักเพิ่มในเมืองอีกหลายคนเพราะชาวบาน
มักจะชวนกันไปหารายไดที่ดีกวาการทํานา ตอมาในป พ.ศ. 2521 ชาวบานบางคนในหมูบานไดนํา
งานไมแกะสลักกลับมาทําที่บานดวยและไดถายทอดความรูการผลิตใหกับคนในครอบครัวและ
เพื่อนบานจนอาชีพการทําไมแกะสลักกลายเปนอาชีพหลักแทนการทํานา รานที่ชาวบานสวนใหญ
ไปรับจางในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม คือรานนอมศิลป ถนนวัวลายในป พ.ศ. 2523 ศูนย
สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ไดเขาไปสงเสริมการผลิต การตลาด ใหคําปรึกษาดานการจัดการจน
ชาวบานสามารถขยายกิจการไดอยางรวดเร็ว มีการนําผลิตภัณฑไปหาตลาดในตางจังหวัด ตอมามี
การพัฒนาแหลงผลิตเปนศูนยหัตถกรรมไมแกะสลักบานถวายและศูนยหัตถกรรมสองฝงคลองบาน
ถวายในป พ.ศ. 2530 จนกลายเปนภูมปิ ญ
 ญาและอาชีพของชาวบานถวายในที่สุด อีกทั้งภาครัฐบาล
ไดเปดเปนตลาดเสรีและสงเสริมสนับสนุนใหท่ีแหงนี้กลายเปนแหลงผลิตไมแกะสลักที่ใหญท่ีสุด
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ในภาคเหนื อ จนเป น ที่ รู จั ก ทั้ ง ชาวไทยและชาวต า งประเทศ สั ง เกตได จ ากในทุ ก ๆวั น จะมี
นัก ทองเที่ย วมาเยี่ย มชมและจับ จา ยใชส อยสินคาเปนจํา นวนมาก โดยเฉพาะในวั นเสารและวัน
อาทิตยจะมีทั้งคนไทย ชาวยุโรป และชาวญี่ปุนมาสั่งซื้อและเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตสินคา เพราะ
แตละรานจะมีการนําสินคามานั่งทําหนารานของตนเอง โดยเฉพาะรานที่ตั้งอยูในบริเวณริมสองฝง
คลอง โดยบางรานก็จะมานั่งผลิตกันในบริเวณซุมเรือนไทยที่ทางราชการไดมาสรางไวให ในชวงป
พ.ศ. 2540 – 2541 ประเทศไทยประสบปญหาเศรษฐกิจตกต่ํารัฐบาลจึงชวยสงเสริมการสงออก
สินคาหัตถกรรมไมแกะสลักบานถวายใหมากขึ้นโดยหาตลาดนอกประเทศและจากโครงการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ(OTOP)ของทางรัฐบาลที่ใหผลิตภัณฑไมแกะสลักบานถวายไดเปนผลิตภัณฑ
OTOP ดีเดนของจังหวัดเชียงใหม อีกทั้งในปจจุบันแหลงผลิตแหงนี้ยังไดถูกสงเสริมใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกดวย ซึ่งลักษณะเดนของผลิตภัณฑไมแกะสลักของหมูบานถวาย คือ
การทําชิ้นงานใหมีลักษณะเปนแบบของโบราณหรือเปนลายไทย สวนผูท่ีมาเปนแรงงานสวนใหญ
จะมีทั้งวั นเด็ก วัยหนุมสาว ผูใหญ และผูสูงอายุ แตบ างคนก็ยังคงทํา อาชีพการเกษตรอยู โดย
อาจจะเปนเจาของกิจการเอง คือเปนทั้งเจาของรานและเปนทั้งแรงงานผูผลิต หรืออาจจะรับงานจาก
รานอื่นมาทําตอที่บานของตนเอง เปนทั้งอุตสาหกรรมในครอบครัวหรืออาจจะเปนกิจกรรมที่ทํา
เพือ่ การคาอยางจริงจัง โดยในชวงแรกๆสินคาจะผลิตเพียงไมกี่ชนิดโดยจะเริ่มจากการนําไมที่เหลือ
ใชมาปรับปรุง ดัดแปลง พัฒนารูปแบบการแกะสลักใหสวยงามและมีความหลากหลายมากขึ้น ใน
ปจจุบันชาวบานไดนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวยในการผลิตมากขึ้น จนสามารถขยายตัว
เปนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมไดเพียงพอที่จะสนองความตองการของตลาดทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ
หมูบานถวายไดรับการยอมรับวาเปนชุมชนเขมแข็ง ชาวบานใหความรวมมือกับ
การจัดกิจกรรมทุกๆดานของหมูบานเปนอยางดี ภายใตผูนําคือ กํานันสุวรรณ โปธิ ซึ่งไดรับการ
ยกยองจากลูกบานวาเปนผูที่มีความเสียสละ และกลาตัดสินใจในเรื่องที่เปนประโยชนแกชุมชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการทุมเทกําลังกายและใจใหกับงานพัฒนาตลาดสองฝงคลองใหเปนทําเลที่ตั้ง
ตลาดค า ไม แ กะสลั ก บ า นถวาย สามารถกล า วได ว า ศู น ย หั ต ถกรรมสองฝ ง คลองเกิ ด ขึ้ น จาก
น้ํา พั ก น้ํ าแรงของชาวบา นมาจากการร ว มแรงร ว มใจของชาวบ า นด ว ยกั นเองภายใต ก ารนํ า ของ
ผูใหญบาน (พอหลวงสุวรรณ โปธิ ในสมัยนั้น) โดยมิไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานใดๆทั้ง
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน เริ่มจากการตอสูเพื่อใหไดพื้นที่บริเวณศูนยหัตถกรรมบานถวายสองฝง
คลองมาจัดทําเปนแหลงทําเลการคา ซึ่งเปนพื้นที่ของกรมชลประทาน ในตอนนั้นกรมชลประทาน
ไมไดใหการสนับสนุนเนื่องจากเปนที่ดินของทางราชการ แตผูนําหมูบานกับชาวบานไดรวมมือกัน
เขาขอใชท่ีดินเพื่อจัดเปนที่คาขายของชาวบาน โดยตอรองวาจะยังคงดูแลใหความสะดวกแกผูที่
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สัญจรไปมาในบริเวณนี้รวมทั้งจะดูแลดานความสะอาด แตกรมชลประทานก็ยังคงไมอนุญาต และ
ดวยความแนวแนของชาวบานทีต่ องการที่ทํามาหากินและเพื่อพัฒนาตนเองใหไดอยูดีกินดีมีงานทํา
ในที่สุดทางกรมชลประทานไมสามารถตานทานความคิดของชาวบานไดจึงยอมใหใชพื้นที่ แตทั้งนี้
กรมชลประทานเองก็ยงั เปนเจาของทีด่ นิ นัน้ อยู
ลักษณะที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพ
หมูบานถวายเปนหมูบานขนาดกลางอยูในเขตการปกครองหมูที่ 2 ในตําบลขุนคง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม อยูหางจากอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมไปทางทิศใตตามถนนสาย
เชียงใหมหางดง ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร และแยกไปทางซายมือกอนถึงที่วาการอําเภอ
หางดงใกลๆหองสมุดประชาชนและไปตามถนนสายหางดง-สารภี ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร
ก็ จ ะถึ ง บ า นถวาย รวมระยะทางจากตั ว เมื อ งเชี ย งใหม ถึ ง หมู บ า นถวายระยะทางประมาณ 19
กิโลเมตร การเดินทางคอนขางสะดวกเพราะถนนลาดยางตลอดหมูบานถวายเปนพื้นที่ราบลุมเหมาะ
แกการเกษตรกรรม ดังนั้นประชาชนจึงมีอาชีพการเกษตร ทํานา ทําไร ปลูกถั่วเหลืองและขาวโพด
โดยอาศั ย น้ํา ฝนและน้ํา จากลํ า หวยธรรมชาติ คือน้ําแมตาชางซึ่งมีปริม าณน้ํานอย ชาวบานตอง
ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นไปขอแบงปนน้ําจากชาวบานที่อยูทางตนน้ําหวยแมตาชาง เพื่อใหมีนํ้าไหลลง
มาถึงหมูบานซึ่งเปนการแบงปนน้ําเพื่อการเกษตร ตอมาในป พ.ศ. 2512กรมชลประทานไดสราง
คลองสงน้ําเขามายังพื้นที่บานถวายทําใหเกษตรกรไดมีน้ําใชในการเกษตรมากขึ้นจนทํานาไดปละ 2
ครั้ง ทําใหชาวบานสามารถเพิ่มผลผลิตและมีรายไดมากขึ้น คลองสงนํามีลักษณะเปนคลองถาวร
ชลประทานแมแตงสงน้ําเขามายังหมูบานถวาย ภายในหมูบานการคมนาคมสามารถติดตอกันได
ทัง้ หมดเพราะมีถนนเชือ่ มโยงกันตลอด
4.1.2 ทรัพยากรที่ใชในการผลิตไมแกะสลัก
ไมที่ใชในการแกะสลัก
ปจจัยการผลิตไมแกะสลักที่สําคัญที่สุดคือ ไม ซึ่งหมูบานถวายจะมีการใชไมสัก
ทั้งไมเกาและไมใหม โดยกอนทีจ่ ะนํามาทําตองนํามาทดสอบกอนวาไมท่ีจะนํามาแกะสลักนั้นตอง
ไมมีตําหนิ และเหมาะกับประเภทหรือลักษณะของชิ้นงาน โดยเฉพาะถาหากตองการโชวลายเนื้อ
ไมก็จะใชไมสักโดยจะไมมีการทาสี อีกทั้งไมสักเปนไมที่ไมแข็งจนเกินไป ไมหดตัวมากนัก เมื่อ
แกะสลักจะไมทําใหเสียรูปรางสามารถแกะใหลายออนพริ้วไดโดยไมย าก ทนตอสภาพดินฟ า
อากาศและแมลงกินเนื้อไม สวนไมอื่นๆ ไดแก ไมมะมวง ไมฉําฉา ไมกระทอน ไมมะเกลือ
และไมประดู แตยังไมเปนที่นิยมของตลาดเทาที่ควรเพราะสวยงามสูไมสักไมได นอกจากนั้นไมท่ี
นํามาแกะสลักตองเปนไมสดเพราะหากใชไมแหงจะทําใหแตกราวไดงาย ไมท่ีบานถวายนํามาใช
จะมีความแตกตางจากแหลงผลิตที่อื่นคือ จะผลิตจากไมเกาที่ไมมีคาทางเศรษฐกิจ เชน รากไม ตอ
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ไม บานประตู หนาตาง ไมแผน หลังคา แครตขี า ว รางขาวหมู นํามาออกแบบประดิษฐคิดคน มี
ทั้งแกะสลักเปนรูปเทวดา รูปคน พระพุทธเจา หรือสัตวในวรรณคดี รวมถึงการนําสวนตางๆของ
ไมมาประกอบกันเปนเฟอรนิเจอร ตลอดจนการวาดภาพลงบนแผนไม การตกแตงเดินเสนสาย
และการประดับตกแตงลวดลายลงบนไม
ไมที่ใชเปนวัตถุดิบในการแกะสลักสวนใหญผูผลิตจะรับซื้อมาจากชาวบานที่นํามา
จําหนายในลักษณะกลึง แกะ หรือถากเปนรูปรางคราวๆที่เรียกวา “หุน” แลวนํามาตกแตงทาสีเอง
ให เรี ย บร อย ในบางครั้ ง อาจจะมี ก ารไปซื้อ ไม แ ปรรู ป จากโรงเลื่อ ยในจั ง หวั ด เชี ย งใหม และ
ตางจังหวัด เชน จังหวัดแพร จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน เปนตน ที่อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน
ก็เปนแหลงผลิตชิ้นงานเบื้องตน(ยังทําไมสําเร็จรูป) เพื่อสงไปทําตอที่หมูบานถวายอีกครั้งหนึ่งจน
สํ า เร็ จ เป น ชิ้ น งานพร อ มสํ า หรั บ วางขาย ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ด แ บ ง เป น หมวดไม แ กะสลั ก เช น
พระพุทธรูปไม ตุกตารูปคน ตุกตารูปสัตว หมวดเฟอรนิเจอร เชน ชุดรับแขก เตียง โตะ เกาอี้
ตู เปนตน หมวดไมกลึง เชน แจกัญ หมอ โอง ตลับไม ผอบ ขันโตก เปนตน
น้ําที่ใชในกระบวนการผลิตไมแกะสลัก
ในอดีตจะอาศัยน้ําจากลําหวยธรรมชาติ คือน้ําแมตาชาง แตปริมาณมีไมเพียงพอ
กับความตองการ ในปจจุบันชาวบานผูผลิตจะใชนํ้าจากน้ําประปาที่กรมชลประทานตอเขามาใน
หมูบานในป พ.ศ. 2512 เนื่องจากกรมชลประทานไดสรางคลองสงน้ําเขามายังพื้นที่ของหมูบาน
แตในบางครัวเรือนก็จะมีนํ้าบอไวใชสวนตัว ซึ่งในการผลิตไมแกะสลักน้ําจะถูกนํามาใชในบาง
ขัน้ ตอน เชน ใชในการทําความสะอาดเนื้อไม ทําความอุปกรณหรือเครื่องจักรที่ใชในการแกะสลัก
เปนสวนผสมของสารเคมีบางชนิดที่ใชในการตกแตงชิ้นงาน ทําความสะอาดบริเวณแหลงผลิต
และทําความสะอาดชิ้นงาน เปนตน
เครือ่ งมือ / เครื่องจักร
เครื่องมือสําคัญที่ชางไมแกะสลักในปจจุบันใชกันอยูไดแก สิ่ว และคอนไม นอก
จากนัน้ ก็จะเปนเครือ่ งมือประกอบอืน่ ๆ เชน ไมบรรทัด ดินสอ กระดาษทราย กระดาษลอกลาย
กระดาษแข็งทําแบบ เปนตน
1. สิ่ว สิ่วใชสําหรับสลักไมขนาดตางๆ เปนเหล็กยาวมีดามถือทําดวยไม
สวนมากจะทําจากไมตะโกปลายมีคม ซึ่งจะมีลักษณะรูปรางขนาดที่แตกตางกันไป มีทั้งสิ่วฉาก
สิ่วขุด สิ่วโคง สิ่วแบน สิ่วเล็บมือและสิ่วฮาย สวนมากจะใชสิ่วหนาฉากเปนหลักในการคัดตัวลาย
คือใหลายในสวนตางๆปรากฏเปนลายใหญๆกอนแลวจึงใชสิ่วขุดและสิ่วเล็บมือแกะลายตัวเล็กตาม
เมื่อถึงขั้นที่จะแตงลายใหออนพริ้วก็ใชสิ่วขมวดเก็บลายละเอียด
ขนาดหนากวางแคบของสิ่ว
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ดังกลาวมีหลายขนาดแลวแตจะคิดทําขึ้นใชใหเหมาะสมกับงาน และเหล็กที่มาตีเปนสิ่วใชงานมัก
นิยมใชเหล็กกลาเพราะมีคุณสมบัติแข็งและเหนียว
2. คอนหรือตะลุมพุก เปนคอนที่ทําจากไมเนื้อแข็ง เชน ไมแดง ไมชิงชัน ทํา
เปนหัวคอน ลักษณะคลายตะลุมพุกเล็กๆ เหตุทใ่ี ชไมทาํ เปนคอนเพราะมีนาํ้ หนักเบาไมกนิ แรง
เวลาแกะสลัก สามารถควบคุมน้ําหนักการแกะของสิ่วไดดี และยังชวยรักษาสิ่วใหมีอายุการใชงาน
ไดนานอีกดวย
3. เครื่องตัดกระจกหัวเพชร ซึ่งจะตองใชตัดกระจกสีเปนแผนเล็กๆเพื่อใช
ประดับชิ้นงาน
4. เครื่องขัดละเอียด เพื่อใชขัดชิ้นงานที่มีเสี้ยนไมใหมีความเรียนเนียนมากยิ่งขึ้น
5. กรรไกร ใชในการตัดกระดาษแข็ง กระดาษลอกลาย ตัดเสนสี และตัดตก
แตงลายและเอียดปลีกยอยของชิ้นงาน
6. กระดาษทราย ใชในการขัดขี้เลื่อยและเสี้ยนไม
7. เลือ่ ย ใชในการตัดชิ้นไมขนาดตางๆเพื่อจะนํามาแกะสลักในขั้นตอนตอไป
(ในทีน่ อ้ี าจจะใชอปุ กรณอ่ืนแทนไดอกี เชน สวาน ตะไบ มีดพับ และขวาน)
8. กบไสไม ใชไสหนาไมใหมคี วามเรียบแบนสม่ําเสมอ
9. มีด เปนอุปกรณชิ้นแรกที่จะตองใชกับงานแกะสลัก เชน ใชถาก ใชเหลา
10. หินลับมีดชนิดใชกับน้ํามัน เปนหินที่มีลักษณะพื้นผิวขรุขระ ใชลับคมเครื่อง
มือแกะสลักเพื่อใหเกิดความคมมากยิ่งขึ้น
11. เหล็กตอกลาย ใชสําหรับตอกลายลงบนพื้นผิวไมใหเปนลวดลายตามตองการ
ในการสรางงานใหสวยงาม หรือใชตอกสวนที่เปนพืน้ ภาพ
12. เครื่องเขียนตางๆ เปนอุปกรณที่สําคัญอีกอยางหนึ่งสําหรับสรางแบบวาดลวด
ลายกอนการลงมือแกะสลักจริง
สารเคมีที่ใชในงานแกะสลักไม
1. มุกหรือสมุก จะใชในการตกแตงลวดลายทําขึ้นจากปูนขาวผสมกับชันและสี
น้ํามัน เมื่อผสมเสร็จแลวจะมีลักษณะเปนกอนเหนียว ยืดหยุนได สีที่ออกมาก็จะไดมาจากสีนํามัน
ที่ผสมเขาไปเมื่อจะใชก็จะนํามารีดเปนเสนเล็กๆยาวๆแลวขมวดตรงปลายเสนนําไปติดกับสวนของ
ชิ้นงานแกะสลักที่ตองการจะตกแตงลวดลาย
2. แอลกอฮอล
3. ชแลก
4. น้าํ มันวานิช
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5. แวกซ
6. ทองคําเปลว
7. กาว
8. แกสหุงตม
9. ขี้ผึ้ง
10. น้ํามันเบนซิน
11. สีน้ํามัน
12. ทินเนอร
13. แลกเกอร
14. น้าํ ยากันมอด
4.1.3 กระบวนการผลิตไมแกะสลักของหมูบานถวาย
การจัดหาไม
ในอดีตผูผลิตจะหาไมที่เหลือใชหรือเปนไมเกาที่เปนสวนประกอบของบานหรือ
ในชุมชนของตนเอง เชน บานประตู หนาตาง รั้วบาน หรืออาจจะเปนของที่ใชในการประกอบ
อาชีพ เชน รางขาวหมู แครตีขาว หรือแมกระทั่งไม ตอไม ก็สามารถนํามาแกะสลักได ไมท่ีหา
มาไดจะตองเปนไมประเภทไมมะมวง ไมฉําฉา ไมกระทอน ไมมะเกลือ ไมประดู โดยเฉพาะไม
สักซึ่งใหลวดลายสวยงามและเนื้อไมที่ดี แตในปจจุบันไมท่ีหามาไดจากในหมูบานมีไมเพียงพอ
สํา หรับ การแกะสลัก เนื่ อ งจากตลาดสิน ค า ประเภทนี้ ข ยายตั ว เร็ วและผลจากการสนับ สนุน ของ
ภาครัฐบาลในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ดังนั้นผูผลิตมักจะตองไปหาซื้อหรือสั่งซื้อไมจาก
ตางจังหวัด เชน ลําพูน ลําปาง และแพร ซึ่งไมที่สั่งมาจะตองมีตําหนินอยที่สุดและเหมาะกับ
ประเภทหรือลักษณะของชิ้นงานที่ตองการจะแกะสลัก
ขั้นตอนการแกะสลัก
การแกะสลักจัดเปนศิลปะประเภทหนึ่งรวมอยูในสาขาประติมากรรม กรรมวิธี
ของการแกะสลักคือเปนการเฉือนสวนที่ไมตองการออกใหเหลือแตสวนที่เปนรูปลักษณที่ตองการ
อาจจะแกะลายโดยการใชมีด สิ่ว ซึ่งมีขั้นตอนการแกะสลักดังนี้ (รัตนา อุทยั ผล, 2523)
1. การขึน้ รูป ทําตามลําดับดังนี้
- ออกแบบรางภาพ
- วัดสวนยอ ขยาย แตตองถือเสนดิ่งและเสนระดับเปนหลัก
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- การใหความรูสึกของมวลโดยเฉพาะถาเปนภาพคน
ภาพสัตวตองถือ
กายวิภาคเปนสําคัญ ตองพิจารณาความสมดุลในกิริยาทาทางตางๆและ
ตองพิจารณาทัง้ ทางดานขางและดานตรง
- การใหความรูสึกของกลามเนื้อ
การแกะสลักของประเภทถาดหรือแกะสลักลงบนแผนไมควรรางเปนภาพ
หยาบๆลงบนกระดาษใหเขากับขนาดของแผนไม ขัดหนาไมดว ยกระดาษทรายเบอร2 เพื่อลบเสี้ยน
ไมออกกอน การแกะบนแผนไมมีส องขั้นตอนคือ การแกะบนหนา ไม แบนเพื่ อต องการทํา แค
บางสวนไมมีวิธีการแสดงเปนสิ่งของที่มีขอบนอก จากแผนไมส่ีเหลี่ยมแลวเลื่อยสวนที่ไมตองการ
ออก เมื่อไดรูปที่ตองการแลวใหแตงริมดวยตะไบหรือกระดาษทรายและเมื่อทําภาพรอบนอกเสร็จ
แลวกะดูจะใหสวนใดอยูลึกหรือตื้นเพียงใดแลวจึงลงมือขุดเนื้อไมตามตองการ
2. การจัดภาพ จะจัดตามทฤษฎีของการจัดภาพในวิชาการออกแบบ เขียนแบบ
และงานศิลป
ขั้นตอนการตกแตงและทําสี
เมื่อไดหุนแกะสลักไมแลวจะดําเนินการดังตอไปนี้
1. ซอมหุนเหลานี้ดวยการใชกาวผสมขี้เลื่อยอุดรอยราวที่มีอยูแลวขัดใหเรียบ
2. นําหุนที่ซอมแลวไปอบรมควันบนเตาที่ใชฟนเปนเชื้อเพลิงเพื่อไลความชื้น
ออกจากเนื้อไมไมใหเปนราหรือแตกราวรวมทั้งไลมอดที่อาจมีอยูในเนื้อไม ออกดวย
3. นําหุนไมไปเผาไฟโดยใชแกสเพื่อเกลาเสี้ยนที่มีอยูออกจนเปนสีดํา ซึง่ ตอง
ระมัดระวังไมใหหุนไมติดไฟจนลุกโชน
4. ซอมหุนหลังออกจากเตาอีกครั้งโดยใชกาวผสมขี้เลื่อยอุดตามรอยราวและขัด
ใหเรียบ
5. ใชสีน้ํามันทากอนติดลวดลายดวยเสนสีตามแบบที่กําหนด โดยกระบวนการ
ผลิตเสนสีเกิดจากการนําสีนาํ้ มันมาผสมกับปูนขาวและชันใหไดสัดสวนกันคลายกับกอนดินน้ํามัน
แลวแบงมาคลึงเปนเสนยาวๆไวสําหรับขดเปนลวดลายลงบนชื้นงานที่ตองการหรือนํามาตีทําเปน
แผนสําหรับหุม เศียรพระเพือ่ กดรอยใหเปนเสนเกศา
6. ทาสีทับเสนสีที่ติดลวดลายจะทําใหไดสีสันที่สวยงามทั้งยังทําใหเสนสีติดกับ
หุนไมแนนยิ่งขึ้น หลังจากนั้นก็นําหุนไมดังกลาวไปตากใหแหง
ขั้นตอนการติดกระจก
หุนแกะสลักไมหลายแบบตองใชกระจกสีตางๆหรือใชลูกแกวตกแตงแบบ
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โบราณตามแบบพมาและขอม ซึ่งกระจกที่ไดน้ันเกิดจากการตัดกระจกเปนรูปตางๆตามที่กําหนด
โดยใชเครื่องตัดกระจกหัวเพชรหรือกรรไกรตัดกระจก สําหรับการติดกระจกมีสองลักษณะไดแก
การติดกระจกแบบนูน และการติดกระจกแบบเรียบ การติดกระจกแบบนูนจะตองใชเสนสีปนเปน
กอนกลมเล็กๆวางเปนฐานกอนติดกระจกจะไดราบเสมอกับเนื้อไม
ขัน้ ตอนการลงรักปดทอง
1. ลงรักบริเวณหุนไมแกะสลักในสวนที่ตองการปดทอง พอรักหมาดจึงนําแผน
ทองคําเปลวมาปดทับ หรืออาจใชผงสีทองผสมกับตัวทําละลายทาแทนการปดทอง
2. ใชแปลงกดและปายปดทองที่ปดทับหุนไม ทองจะติดกับหุน เปนเนื้อเดียวกัน
3. ทาสีทองโดยใชแอลกอฮอลปนแชลกเพื่อใหสีทองไมสุกเปลงปลั่งจนเกินไป
แตดมู ีราคาเหมือนกับของเกาหรือของโบราณมากขึ้น
4. ทาน้ํามันวาณิชและลงแวกซทับเพื่อใหดูเกายิ่งขึ้น
4.1.4 ปญหามลพิษจากกระบวนการผลิตไมแกะสลักของหมูบานถวาย
ในประเด็นเกี่ยวกับประเภทของมลสารที่เกิดขึ้น แหลงกําเนิดมลสาร และผล
กระทบของมลสาร จากการสังเกตการทํางานไมแกะสลักสวนใหญเปนการทํางานอยูในบาน ดังนั้น
สถานที่ทํางานจึงเปนสวนใดสวนหนึ่งของบานซึ่งก็ขึ้นอยูกับพื้นที่ของแตละบาน เชน ใตถุนบาน
หนาบาน หลังบาน หากเปนบานที่มีบริเวณกวางก็จะใชตรงลานบาน บางบานก็สรางเปนหองเล็ก
หรือกั้นบางสวนสําหรับเปนที่ทํางาน ในขณะบางบานที่ไมมีบริเวณพื้นที่ทํางานตองอยูในบาน คือ
ใชพื้นที่รวมกับกิจกรรมอื่นๆของบานนับวาเปนการทํางานที่ไมถูกสุขลักษณะ และนาจะกอใหเกิด
ผลเสีย มากกวาผลดีตอสมาชิก ในครอบครัว สํา หรับ ปญหาที่เกิดขึ้น จากกระบวนการผลิต ไม
แกะสลัก ไดแก
1. ฝุน ในงานไมแกะสลักนั้นจะมีฝุนเกิดขึ้นมาก จะเกิดขึ้นตั้งแตกระบวนการ
เลื่อยไม การแกะสลักไม และการขัดไมซึ่งจะมีการขัดหลายครั้ง ฝุนที่เกิดขึ้นมีปริมาณมากและฟุง
กระจายไปทั่วบาน แมวาบางบานจะพยายามกั้นแบงเปนสวนโดยใชฉากหรือซาแลนแลวก็ตาม ซึ่ง
ผูผลิตคิดวากั้นฝุนได แตในความเปนจริงแลวซาแลนกันฝุนละอองไดนอยมากเพราะไมเพียงฝุน
ละอองไมท่ีสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาเทานั้น ยังมีฝุนละอองขนาดเล็กอีกจํานวนมากที่ไ ม
สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาที่ฟุงกระจาย ยิ่งบางบานใชพัดลมเปาชวยยิ่งทําใหฝุนฟุงกระจาย
มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีละอองสีที่เกิดจากการพนสี เนื่องจากผูผลิตบางคนจะใชเครื่องพนสีแทน
การใชแปรงทาสีเพราะทําใหทํางานไดเร็วขึ้นกวาเดิม ผลกระทบที่เกิดจากการหายใจเอาฝุนเขาไป
นัน้ ผูผลิตจะรูสึกระคายคอในขณะที่หายใจเอาฝุนเขาไปอาจจะรูสึกวาเขาตาเพราะมีอาการคันและ
ระคายเคืองตาจนบางคนตองซื้อนํายาลางตามาลางเปนประจําทุกวัน นอกจากนั้นยังมีผูผลิตบางคน
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ป ว ยเป น โรคปอดโดยมี อ าการหายใจไม ส ะดวก หอบและเหนื่ อ ยง า ย เคยไปรั บ การรั ก ษาที่
โรงพยาบาลและกลับมาดูแลตนเองตองกินยาอยางตอเนื่อง จากการสัมภาษณผูผลิตทั้งชายและหญิง
เกี่ยวกับปญหาสุขภาพ พบวาบางรายจะมีปญหาเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจหรือมีอาการหอบหืด
และจากการศึกษาของ สุสัณหา ยิ้มแยม และคณะ, 2547 พบวา ในสวนของขอมูลจากเจาหนาที่ฝาย
สาธารณสุขสถานีอนามัยตําบลขุนคง ไดรายงานวาแรงงานโดยเฉพาะบานถวายมีปญหาเกี่ยวกับ
โรคทางเดินหายใจและภูมิแพกันมาก และไดสรุปผลการปฏิบตั ิงานของสถานีอนามัยตําบลขุนคงวา
โรคระบบทางเดิ น หายใจเป น ป ญ หาสุ ข ภาพอั นดั บ แรกของตํ า บลขุ น คงที่ พ บมาก อยางไรก็ดีมี
แรงงานสวนหนึ่งที่มิไดมาใชบริการของสถานีอนามัย แตไปพบแพทยท่ีโรงพยาบาลหางดงหรือ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม รวมทั้งคลินิกเอกชนอีกหลายแหงในอําเภอหางดง จึงทําใหขาด
ขอมูลทางสุขภาพไปบางสวน
2. ควัน หุนไมที่แกะสลักแลวจะตองนําไปอบในเตาอบที่แรงงานสรางขึ้นเพื่อ
ปองกันพวกมอดหรือเชื้อราซึ่งใชเวลานาน 1-2 วัน ขึ้นอยูกับปริมาณของหุนไม หลังจากนั้นนํามา
เผาใหเสี้ยนไมไหมราว 15-20 นาที โดยใชแกสกอนที่จะนําไปขัดใหเรียบและทําการตกแตงใน
ขั้นตอนตอไป ซึ่งการทํางานในขั้นตอนนี้ทําใหมีควันไฟและกอใหเกิดมลภาวะทางอากาศทั้งใน
บานรวมทั้งในชุมชนอยางหลีกเลี่ยงไมได ควันไฟและมลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นก็อาจเปนสาเหตุ
หนึ่งที่เชื่อมโยงกับปญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคทางเกินหายใจเชนกัน
3. ความรอน การอบและเผาหุนไมกอใหเกิดความรอนอยางมากโดยเฉพาะหาก
เตาอบอยูบ ริเวณใกลเคียงตัวบาน ซึ่งอากาศถายเทไมสะดวก หากการทํางานนั้นอยูในชวงฤดูรอนที่
มีอากาศรอนแหงแลงความรอนก็จะยิ่งทวีมากขึ้นซึ่งผูผลิตบางรายกลาววาในชวงฤดูรอนที่ทํางาน
สวนใหญจะเกิดปญหาผดผื่นคันกันมากเนื่องจากมีเหงื่ออกมากประกอบกับการมีฝุนฟุงกระจายจึง
ทําใหเกิดอาการคัน ยิ่งเกามากก็ยิ่งคันมากจนอาจทําใหมีปญหาเกี่ยวกับผิวหนังตามมา ขอมูลที่ได
จากการสรุปผลการปฏิบัติงานของสถานีอนามัยตําบลขุนคงพบวา ผูที่มาใชบริการมีปญหาเกี่ยวกับ
โรคผิวหนังหลายราย โดยปญหานี้จะพบในเด็กและผูใหญ ซึ่งอาจกลาวไดวาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง
เปนปญหาสําคัญของแรงงานกลุม นี้
มลพิษทางความรอนมีผลกระทบทั้งโดยทางตรงและโดยทางออมตอชีวิตความ
เปนอยูของมนุษย โดยทางตรงความรอนในอากาศทําใหเรารูสึกอึดอัด อบอาว และหงุดหงิด โดย
ทางอ อมความร อ นในอากาศและในน้ํ าสามารถทํ าใหระบบนิเวศเสีย สมดุ ล ทางธรรมชาติ การ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของน้ํา และของอากาศอาจจํากัดความสามารถของสิ่งมีชีวิตบางชนิดในระบบ
นิเวศ
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4. เสียง เสียงดังเกิดจากการเลื่อยไมเพื่อทําหุน ซึ่งมิไดจํากัดอยูเฉพาะบานที่ทํา
เทานั้น แตเสียงดังไปทั่วละแวกบานใกลเรือนเคียงยิ่งมีการทํากันหลายบานเสียงก็จะยิ่งดังมากขึ้น
ปจจุบันงานแกะสลักไมสักซึ่งเป นไมมีราคาและหายากนั้นยังคงทํากันในหมูบาน เพราะฉะนั้ น
ปญหาเสียงดังที่เกิดจากการเลื่อยไมจึงยังคงมีอยู ดังนั้นงานที่ทําจึงเปนการเลื่อยไมทุกวัน แมวาการ
เลื่อยไมไมไดทําตลอดทั้งวันแตก็พบวาในปจจุบันมีผูท่ีทํางานนี้บางรายเริ่มมีอาการหูตึงเกิดขึ้น
ผลกระทบของมลพิษทางเสียงที่มีตอมนุษยอาจแบงพิจารณาไดเปน 2 ลักษณะคือ ผลกระทบที่เกิด
ขึ้ น กั บ ประสาทหู โดยตรง และผลกระทบที่ ไ ม ไ ด เกิ ดขึ้ นกั บ ประสาทหู โ ดยตรง ผลกระทบใน
ระยะแรกเกิดขึ้นเมื่อคนเราตองรับฟงเสียงดังมากๆและเปนเวลานานๆ อาการที่เกิดขึ้นกับประสาท
หูคอื หูหนวก หรือหูตงึ อาการเชนนี้อาจเกิดขึ้นเปนการชั่วคราวถาเสียงที่รับฟงไมดังมากจนเกินไป
และผูฟงก็ไมรับฟงนานเกินไป ถาผูฟงรับฟงเสียงดังมากและนานอาจทําใหเยื่อหูขาดและมีอาการ
หูหนวกถาวรได สําหรับผลกระทบในประการหลังคือ ผูท่ีรับฟงเสียงดังอาจมีอาการออนเพลียทั้ง
ทางร า งกายและจิ ต ใจ เกิดอาการปวดศีรษะ คลื่น ไส อาเจีย น และยิ่ง ไปกวา นั้น คื อ เกิดอารมณ
หงุดหงิดซึ่งอาจโยงไปถึงการเปนโรคประสาทได อาการอื่นๆที่มักพบเสมอๆสําหรับคนที่ไดรับฟง
เสียงที่มีมลพิษคือ การรูส ึกรําคาญ เสียขวัญ เสียสมาธิ โกรธ ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง และ
การสั่งงานของประสาทขาดประสิทธิภาพ
5. แสง เนื่องจากการทํางานนี้สวนใหญใชพื้นที่ในบริเวณบาน ซึ่งแรงงานมักใช
หลอดไฟฟาที่มีกําลังวัตตตํ่าเพื่อประหยัดไฟ จึ ง ทํ า ให แ รงงานต อ งใช ส ายตาเพ ง มองเป น พิ เ ศษ
โดยเฉพาะอยางยิ่งตอนกลางคืน แรงงานหญิงสวนใหญที่ทํางานตกแตงมักจะทํางานตอนกลางคืน
ดวยงานที่ตองใชสายตาเพงมาก ไดแก งานกรีด ตัดกระจก ติดกระจก และงานแตงสี เปนตน
สําหรับคนทํางานที่อายุยังนอยคงจะไมมีปญหาเกี่ยวกับสายตาในขณะนี้ แตในระยะยาวแลวปญหา
เกี่ยวกับสายตาคงจะเกิดตามมา
6. กลิ่น ในการทํางานโดยเฉพาะขัน้ ตอนการตกแตง จําเปนตองใชสีทั้งสีน้ําและสี
น้ํามัน กาว แวกซ ชแลก ทินเนอร แลกเกอร น้ํามันชักเงา แอลกอฮอล น้ํามันซักแหง น้ํายากัน
มอด สิ่งเหลานี้ลวนมีกลิ่นที่แรงมาก ซึ่งผูที่ทํางานบอกวาเมื่อเริ่มทํางานนี้ใหมก็รูสึกเหม็นจนหายใจ
ไมคอยได เวียนศีรษะ บางรายถึงกับอาเจียนออกมาแตพอทํางานไประยะหนึ่งก็เกิดความเคยชิน
ขณะนี้แทบไมรูสึก อยางไรก็ตามยังมีแรงงานบางรายที่ทนตอกลิ่นไมไดตองเลิกทํางานในขั้นตอนนี้
ไปแตอาจเลี่ยงไปทํางานดานการจําหนายแทน
7. ขยะ ในที่นี้หมายถึงขยะที่เกิดจากงานที่ทําอันมีผลตอบุคคลที่ทํางานและชุมชน
โดยรวม สําหรับขยะที่เกิดขึ้นไดแก เศษไม ฝุนจากไม ฝุนทองคําเปลว กระปองสี กาว ทินเนอร
แอลกอฮอล เศษกระจก เปนตน ดวยเหตุท่ีหมูบานมิไดมีระบบกําจัดขยะรวม คนในชุมชนตอง
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กําจัดขยะเอง การกําจัดขยะขึ้นอยูกับประเภทของขยะ ถาเปนกระปองสีจะมีผูมารับซื้อตามบาน
หากมีจํานวนนอยบางครั้งก็จะยกใหฟรีโดยไมรับคาตอบแทนใดๆ สําหรับเศษไมหรือขยะอื่นๆสวน
ใหญกําจัดโดยการเผาของแตละบาน ซึ่งเทากับเปนการเพิ่มปริมาณอากาศเสียใหกับชุมชนมากขึ้น
จากการสัมภาษณผูใหญบานกลาววาเคยมีชาวบานบางรายที่แอบเอาขยะไปทั้งในที่ดินวางเปลา ซึ่ง
ผลกระทบในระยะยาวแลวยอมจะมีปญหาดานสิ่งแวดลอมตามมา รวมทั้งปญหาขอขัดแยงของคน
ในชุมชนเกี่ยวกับการกําจัดขยะ
อันตรายที่กลาวมาขางตนนี้นอกจากจะมีผลกระทบโดยตรงตอแรงงานแลว อาจจะ
มีผลตอสมาชิกในครอบครัวด วย โดยเฉพาะในบานที่มีเด็ กเล็ก ทั้ง นี้เพราะบรรยากาศที่มีท้ังฝุ น
เสียงดัง และกลิ่นเหม็นนั้นไมนาจะเปนสภาพแวดลอมที่ดีตอการเลี้ยงดูเด็กโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็ก
เล็ก บริ เ วณบ า นที่ เป น แหล ง ผลิ ตจะมี ฝุ น ไม ฟุ ง กระจายและเสี ย งดั ง จากเครื่ อ งขั ด ดั ง นั้นบาง
ครอบครัวจึงเอาบุตรไปฝากเลี้ยงที่สถานรับเลี้ยงเด็กที่เกิดกิจการโดยในหมูบานเพราะคิดกวาดีกวา
การเลี้ยงดูอยูกับบาน นอกจากนี้ตนเองก็สามารถไปรับจางขายของหนารานที่ศูนยหัตถกรรมเปน
การเพิม่ รายไดใหกบั ครอบครัว
8. สารเคมี แมจะดูเหมือนวาการทํางานแกะสลักไมไมคอยมีการใชสารเคมีที่มีพิษ
รายแรงก็ตาม แตส ารเคมีที่ใ ชอยูบ างตั ว ได แก แอลกอฮอล ชแลค ขี้ ผึ้ง น้ํามันชักเงา น้ํามั น
เบนซิน สีน้ํ า มัน ทิ นเนอร กาว แลกเกอร น้ํา ยาชัก แหง น้ํายากันมอด และทองคํ าเปลวนั้ น
เนื่องจากสารบางตัวเปนสารที่ระเหยได และสารบางตัวก็สามารถซึมผานผิวหนังได สารเคมีหรือ
วัสดุบางอยางอาจจะเปนฝุนละอองเล็กๆที่อยูในบริเวณบาน เชน ทองคําเปลว สีน้ํามันที่พนตัว
ตุ ก ตา สิ่ ง ที่ ล อยอยู ใ นอากาศย อ มจะก อ ให เ กิ ด อั น ตรายต อ ทั้ ง ผู ที่ ทํ า งานและผู ที่ อ าศั ย ในบ า น
โดยเฉพาะเด็กเล็กๆที่ไมคอยระมัดระวังเรื่องสุขภาพ ซึ่งอันตรายจากการสูดดมหรือหายใจเอาสาร
เหลานี้ผานเขาสูปอดนั้นมีอันตรายมากกวาการรับประทานเขาไปเพราะสารเคมีที่ผานเขารางกาย
ทางปอดสามารถเขาสูก ระแสเลือดและผานเขาสูสมองได ยิ่งผูท่ีทํางานมานานนับเปน 10-20 ป ยิ่ง
มีโอกาสสะสมสารเคมีอยูในรางกาย หรือเด็กๆที่เติบโตมาในสภาพแวดลอมดังกลาวยิ่งมีความเสี่ยง
ตอปญหาสุขภาพ ซึ่งในระยะยาวแลวไมสามารถรับประกันไดวาจะไมมีปญหาเกิดขึ้น เพราะใน
ปจจุบันบานเรือนหนาแนนมากขึ้นกวาในอดีต ขณะเดียวกันที่โลงสําหรับระบายถายเทอากาศก็
ลดลงอยางมาก จนอาจทํา ใหม ลภาวะทางอากาศเพิ่มขึ้น และขอมูลเกี่ยวกับ การเปนโรคระบบ
ทางเดินหายใจหรือโรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนังรวมทั้งโรคอื่นๆที่อาจเกิดจากการไดสัมผัสกับ
สารเคมีดังกลาวขางตนของประชาชนในชุมชนแหงนี้
การผลิตไมแกะสลักบานถวายกอใหเกิดมลสารประเภทตางๆ ดังที่ไดกลาวมาในขางตน
สามารถแยกเปนประเด็นไดดังนี้
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1. ประเภทของมลสารที่เกิดขึ้น ไดแก ฝุน ควัน ความรอน เสียง แสง กลิ่น ขยะและ
สารเคมี
2. แหลงกําเนิดมลสาร ไดแก
2.1 ฝุน เกิดจากขัน้ ตอนการเลือ่ ยไม แกะสลักไม และขัดไม
2.2 ควัน เกิดจากการใชความรอนในการอบไมเพือ่ กันมอดและเชือ้ รา
2.3 ความรอน เกิดจากการใชความรอนในการอบและเผาหุน ไม
2.4 เสียง เกิดจากการใชเครื่องจักรที่มีเสียงดังเลื่อยไมเพื่อทําหุน
2.5 แสง เกิดจากการใชหลอดไฟที่มีแสงสวางไมเพียงพอ
2.6 กลิ่น เกิดจากสาเคมีชนิดตางในขัน้ ตอนการตกแตง
2.7 ขยะ เกิดจากเศษไม สารเคมี สิ่งที่นํามาใชในการตกแตง และบรรจุภัณฑ
ของสารเคมีที่เหลือหลังจากการใชงาน
2.8 สารเคมี เกิดจากการสัมผัส สูดดมในขณะตกแตงชิ้นงาน
3. ผลกระทบของมลสาร
3.1 ฝุน ผลกระทบจะเกิดกับบุคคลที่ทํางานในขั้นตอนที่เกี่ยวกับไมโดยตรงและ
ตอผูที่อยูใกลเคียง เนื่องจากฝุนไมมีขนาดเล็กมากกอใหเกิดการฟุงกระจาย ทําใหเกิดการระคายคอ
และดวงตา หายใจติดขัด หอบ หรืออาจเปนโรคปอดได
3.2 ควัน ผลกระทบจะเกิดกับผูผลิตที่ทําหนาที่อบหุนไม อาจนําไปสูป ญ
 หา
เกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ และมีอาการแสบตา
3.3 ความรอน ผลกระทบจะเกิดกับผูที่ทํานาที่อบและเผาหุนไมเปนสวนใหญ
และอาจเกิดไดกับผูที่อาศัยอยูในบริเวณแหลงผลิต ทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับผิวหนัง
3.4 เสียง ผลกระทบจะเกิดกับผูที่ทําหนาที่เลื่อยไมมากที่สุด และผูที่อาศัยอยูใน
บริเวณใกลเคียง ทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับประสาทหู หงุดหงิด ปวดศรีษะ เสียสมาธิ ฯลฯ
3.5 แสง ผลกระทบจะเกิดกับผูที่ตองใชสายตาในการตกแตงชิ้นงาน โดยเฉพาะ
ในเวลากลางคืน สงผลใหเกิดปญหาเกี่ยวกับสายตา
3.6 กลิ่น ผลกระทบจะเกิดกับผูที่ทําขั้นตอนการตกแตงมากที่สุด ทําใหมีอาการ
เวียนศรีษะ และอาเจียนได
3.7 ขยะ ผลกระทบจะเกิดกับผูผลิต เจาของกิจการและชุมชนโดยรวม เนือ่ ง
จากเศษขยะที่ไมไดรับการกําจัดจะทําใหเกิดปญหาตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอมตามมา
3.8 สารเคมี ผลกระทบจะเกิดกับผูที่ทําการผลิตในขั้นตอนตางๆ โดยเฉพาะ
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ขั้น ตอนการตกแต ง และกระทบต อผู ท่ี อาศัย ในบ า น อาจทํ า ให เ กิ ด โรคระบบทางเดิ น หายใจ
โรคผิวหนัง ฯลฯ
4.2 การรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายของผูประกอบการไมแกะสลัก
สรุปขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง
ผลการศึกษาจากตารางที่ 1 พบวาผูประกอบการไมแกะสลักบานถวายสวนใหญเปนเพศ
หญิง จํานวน 99 คน เพศชาย จํานวน 75 คน สวนใหญมีอายุอยูในชวง 31 – 40 ป รองลงมาคือ
ชวงอายุ 21 –30 ป 41 – 50 ป อายุต่ํากวา 21 ป และอายุมากกวา 50 ป ตามลําดับ
อายุ ก ารทํ า งานในการเป น ผู ป ระกอบการไม แ กะสลั ก ส ว นใหญ มี อ ายุ ก ารทํ า งาน
7 -8 ป รอยละ 43.70 รองลงมา คือ 5-6 ป รอยละ 23.50 และนอยที่สุด คือ 1-2 ป รอยละ 5.20
สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับอนุปริญญา รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษา
ระดับปริญญาตรี และระดับที่สูงกวาปริญญาตรี ตามลําดับ
คาใชจายตอเดือนที่เกิดจากการประกอบกิจการไมแกะสลักสวนใหญอยูในระดับที่ต่ํากวา
10,000 บาท รองลงมามีคาใชจายอยูในชวง 10,001 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท และ
ในชวง 30,001 – 40,000 บาท ตามลําดับ
รายไดตอเดือนที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑไมแกะสลักสวนใหญอยูในระดับ 20,001 –
40,000 บาท รองลงมาคือ 40,001 – 60,000 บาท ต่ํากวา 20,000 บาท 60,001 – 80,000 บาท และ
รายไดตอ เดือนมากกวา 80,000 บาท ตามลําดับ
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ํากวา 21 ป
21 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
มากกวา 50 ป

จํานวน
75
99
จํานวน
5
63
73
32
1

รอยละ
43.10
56.90
รอยละ
2.90
36.20
42.00
18.40
0.60
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง (ตอ)
อายุการทํางานในการเปนผูประกอบการไมแกะสลัก
1-2 ป
3-4 ป
5-6 ป
7-8 ป
9-10 ป
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
อืน่ ๆ
คาใชจายตอเดือนที่เกิดจากการประกอบกิจการไมแกะสลัก
ต่ํากวา 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
รายไดตอเดือนที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑไมแกะสลัก
ต่ํากวา 20,000 บาท
20,001 – 40,000 บาท
40,001 – 60,000 บาท
60,001 – 80,000 บาท
มากกวา 80,000 บาท

จํานวน
9
23
41
76
25
จํานวน
32
43
74
19
6
จํานวน
68
59
38
9
จํานวน
46
61
58
8
1

รอยละ
5.20
13.20
23.50
43.70
14.40
รอยละ
18.40
24.70
42.50
10.90
3.50
0.00
รอยละ
39.10
33.90
21.80
5.20
รอยละ
26.40
35.10
33.30
4.60
0.60
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ตารางที่ 2 การรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายของผูประกอบการไมแกะสลัก
เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย ไมเห็น ไมเห็น
การรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายของ
อยางยิง่
ปาน
ดวย
ดวย
ผูประกอบการไมแกะสลัก
กลาง

1. ผูผลิตทุกรายมีสวนในการกอใหเกิดมลพิษตอ
สิ่งแวดลอมไมทางตรงก็ทางออม
2. ผูที่สรางมลพิษจะตองมีการใชจายเงินจํานวน
หนึง่ เพือ่ ควบคุม/ปองกันการเกิดมลพิษ
3. การใชทรัพยากรแบบไดเปลาเปนสาเหตุสําคัญที่
ทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม
4. ราคาของสินคาและบริการควรสะทอนใหเห็นถึง
ตนทุนของการผลิตและตนทุนของทรัพยากรที่
ใชบริโภคอยางเต็มที่
5. ทรัพยากรสิง่ แวดลอมเปนปจจัยการผลิตเหมือน
กับปจจัยการผลิตอื่นๆ เชน แรงงาน วัสดุ เครือ่ ง
มือ เครือ่ งจักร ฯลฯ จึงจําเปนตองปรากฏอยูใ น
ระบบการทําบัญชีของสถานประกอบการ
6. ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับคาเสียหายหรือ
คาตอบแทนจากผูที่กอใหเกิดความเสียหาย
7. ผูกอมลภาวะอาจจะตองจายในรูปของคาปลอย
มลพิษ คาใชบริการในการบําบัด คาผลิตภัณฑ
คาบริหารจัดการ ภาษี ฯลฯ
8. ถาสถานประกอบการลงทุนทําระบบบําบัด
ใหมหรือแกไขใหดีขึ้น และสามารถบําบัดของเสีย
ใหไดมาตรฐานแลวสถานประกอบการนั้นไม
ตองจายคาธรรมเนียมการจัดการมลพิษอีกตอไป
9. ในการเก็บภาษีมลพิษ ถาประชากรมีจิตสํานึกและ
ใหความสําคัญตอสภาพแวดลอมมาก ประโยชน
จากการลดมลพิษที่คํานวณไดก็จะมีมูลคาสูง

70
(40.20)
66
(37.90)
68
(39.10)
58
(33.30)

อยางยิง่

11
(6.30)
10
(5.70)
7
(4.00)
6
(3.40)

66
(37.90)
69
(39.70)
73
(42.00)
79
(45.40)

26
(14.90)
29
(16.70)
23
(13.20)
26
(14.90)

1
(0.60)
(0.00)
3
(1.70)
5
(2.90)

14
(8.00)

66
56
30
8
(37.90) (32.20) (17.20) (4.60)

13
(7.50)
16
(9.20)

62
57
32
10
(35.60) (32.80) (18.40) (5.70)
62
58
22
16
(35.60) (33.30) (12.60) (9.20)
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23
15
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(6.30)

65
62
26
10
(37.40) (35.60) (14.90) (5.70)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

ตารางที่ 2 การรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายของผูประกอบการไมแกะสลัก (ตอ)
11
64
65
27
7
การเก็บภาษีมลพิษจะชวยเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคของประชาชนใหหันไปใชสินคาที่มีขั้น (6.30) (36.8) (37.40) (15.50) (4.00)
ตอนการผลิตที่ไมทําลายสภาพแวดลอม
10
66
68
20
10
เงินที่ไดจากการเก็บภาษีมลพิษรัฐจะนํามาจัดตั้ง
โรงงานบําบัดมลพิษรวม ซึ่งจะชวยใหตนทุนใน (5.70) (37.90) (39.10) (11.50) (5.70)
การกําจัด มลพิษตอหนวยลดลง
11
69
64
22
8
การให เ งิ น อุ ด หนุ น เป น การจู ง ใจให ผู ส ร า ง
มลภาวะเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต เพื่อควบคุม (6.30) (39.70) (36.80) (12.60) (4.60)
มลภาวะใหไดมาตรฐาน
11
69
58
32
4
หลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายเปนหลักการ
สํ า คั ญ ที่ สุ ด ข อ ห นึ่ ง ใ น ก า ร ว า ง น โ ย บ า ย (6.30) (39.70) (33.30) (18.40) (2.30)
สิ่ ง แวดล อ ม เมื่อ มีก ารกํา หนดมาตรฐานหรื อ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
9
68
63
29
5
หลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายจะชวยกระตุน
ใหผูกอมลภาวะมีความระมัดระวังไมใหปฏิบัติ (5.20) (39.10) (36.20) (16.70) (2.90)
การอันกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม
การใชหลักการผูส รางมลภาวะเปนผูจายสามารถ
9
70
58
28
9
ใชได กับโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาด
(5.20) (40.20) (33.30) (16.10) (5.20)
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ
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จากตารางที่ 2 แสดงคาสถิติของความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปน
ผูจายของผูประกอบการไมแกะสลัก พบวาผูประกอบการสวนใหญ รอยละ 69 เห็นดวยกับการที่
ผูส รา งมลพิ ษจะต องจา ยเงินในรูป ของค าปลอยมลพิ ษ ค าใชจายในการบํ าบั ด คา ผลิ ตภั ณฑ ค า
บริหารจัดการ ภาษี ฯลฯ เพื่อควบคุมหรือปองกันมลพิษ อาจเปนเพราะผูประกอบการมองเห็นถึง
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการผลิตทีท่ าํ ใหสุขภาพรางกายและจิตใจของคนในชุมชนแยลง แมจะ
เปนผลกระทบในระยะยาวก็ตาม และเนื่องจากปญหาดังกลาวเกิดจากแหลงผลิตที่มีระบบบําบัดที่
ไมไดมาตรฐานหรืออาจไมมเี ลย ดังนั้นผูท่ีกอใหเกิดปญหายอมตองแกไขหรือชดใชคาเสียหายทาง
สิ่ ง แวดล อ มให แ ก ค นในชุ ม ชนเช น กั น อี ก ทั้ ง ยั ง เป น การแสดงถึ ง การมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ
สิ่งแวดลอม และอาจนําไปสูการปรับปรุงระบบกําจัดที่ไดมาตรฐานยิ่งขึ้น เนื่องจากประชาชนทุก
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คนมีสิทธิ์ที่จะไดรับคาเสียหายจากผูกอมลพิษ นอกจากนี้ผูประกอบการมีความเห็นวาไมจําเปนที่
สถานประกอบการของตนจะตองจายคาธรรมเนียมใดๆใหกับรัฐบาลอีกหากสามารถปรับปรุงระบบ
บําบัดมลสารใหไดตามมาตรฐาน เพราะผูประกอบการอาจคิดวาหากมีจัดการมลพิษที่ดีปญหาตอ
สวนรวมยอมไมเกิดขึ้น และแหลงผลิตของตนเปนเพียงอุตสาหกรรมขนาดเล็กและทําการผลิตใน
ครัวเรือน มลสารจึงเกิดขึ้นนอยหรือแทบจะไมมีเลยจึงไมสรางปญหามาก ดังนั้นรัฐบาลไมควรเก็บ
เงินในสวนนีอ้ กี
จากการตอบแบบสอบถามยั ง แสดงให เ ห็ น ว า ผู ป ระกอบการเห็ น ด ว ยเกี่ ย วกั บ การใช
ทรัพยากรแบบไดเปลาเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งมีจํานวนมากถึงรอยละ
73 เนื่องมาจากการที่ทรัพยากรสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่มีอยูอยางมากมาย ไมมีผูใดเปนเจาของที่แทจริง
ดังนั้นทุกคนจึงสามารถที่จะนํามาใชไดอยางเต็มที่ ไมวาจะใชเปนวัตถุดิบในการผลิตหรืออาจจะใช
เปนแหลงรองรับของเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตของตน อีกทัง้ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมยังมีราคาที่
ไมชดั เจนเหมือนสินคาทัว่ ไป ทําใหขาดความตระหนักถึงคุณคาและขีดจํากัดของสิ่งแวดลอม
ในประเด็ น ของการมี จิ ต สํ า นึ ก หรื อ ให ค วามสํ า คั ญ ต อ สิ่ ง แวดล อ มนั้ น หากมี ม าก
ผูประกอบการก็เห็นวาประโยชนท่ีจะเกิดจากการลดมลพิษจะมีมูลคาสูงตามไปดวย เพราะเมื่อให
ความสําคัญตอสิ่งแวดลอมผูประกอบการก็ยอมเต็มใจที่จะจายเงินภาษีเพื่อใหรัฐบาลนําไปใชในการ
จั ด การมลพิ ษ หรื อ หากรั ฐ บาลให เ งิ น อุ ด หนุ น แก แ หล ง ผลิ ต ก็ ย อ มช ว ยสร า งแรงจู ง ใจให
ผูประกอบการในการเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตใหมีลักษณะเปนการผลิตที่ปราศจากมลพิษ หรือ
อาจจะมีการปรับปรุงระบบบําบัดมลสารใหไดมาตรฐาน
เกี่ยวกับหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย ผูป ระกอบการสวนใหญ รอยละ 69 เห็นดวยกับ
หลักการนี้ ซึ่งเปนหลักการสําคัญที่จะใชในการวางนโยบายเพื่อใหผูผลิตไดคํานึงถึงและรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอมของชุมชนใหมากที่สุด แมวาจะมีเรื่องของผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรเขามา
เกี่ยวของก็ตาม เพราะเปนการชวยกระตุนใหผูกอมลภาวะมีความระมัดระวังในกระบวนการผลิต
ของตนเอง ไมวาจะเปนการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใดก็ตาม และยังเปนหลักการที่ยุติธรรม
เพราะหากใครสรางมลพิษมากก็ยอมตองจายคาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการจัดการมลพิษมาก
ตามไปดวย
ในประเด็ น ของการที่ ผู ผ ลิ ต ทุ ก รายมี ส ว นก อให เ กิ ด มลพิ ษ ต อ สิ่ ง แวดล อ มไม ท างตรงก็
ทางออม และประเด็นการเก็บภาษีมลพิษจะชวยเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนนั้น
เพื่อใหหันไปใชสินคาที่มีขั้นตอนการผลิตที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม ผูประกอบการสวนใหญเห็นดวย
ในระดับปานกลางเทานั้น คือรอยละ 70 และ 65 ตามลําดับ อาจเนื่องมากจากผูประกอบการยังไม
เห็ น ถึ ง ป ญ หามลพิ ษ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากแหล ง ผลิ ต ของตนมากนั ก เพราะเป น การผลิ ต ขนาดเล็ ก ใน
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ครัวเรือนมลสารเกิดขึ้นมีนอย และอาจจะมองวาเรื่องปญหาสิ่งแวดลอมยังเปนเรื่องที่ไกลตัว โดย
สังเกตไดจากในขณะที่ผูผลิตบางรายนั่งทํางานอยู จะไมมีการใชอุปกรณหรือเครื่องปองกันตนเอง
จากมลสารเลย อาจเพราะคิดวาในบริเวณนั้นไมมีมลสารเกิดขึ้นหรือหากมีก็ในปริมาณนอยจนไม
สามารถทําอันตรายตอสุขภาพไดแมวาบางรายจะทํางานมานานหลายปก็ตาม สวนในเรื่องของเงินที่
รัฐบาลไดจากการเก็บภาษีมลพิษควรนํามาตั้งโรงงานบําบัดมลพิษรวมเพราะจะชวยใหตนทุนในการ
กําจัดมลพิษตอหนวยลดลง ผลการศึกษาพบวาผูประกอบการสวนใหญเห็นดวยในระดับปานกลาง
เชนกัน คือรอยละ 68 อาจเปนเพราะผูประกอบการคิดวาแหลงผลิตของตนมีขนาดเล็ก มลพิษไม
มาก การติดตั้งเครื่องบําบัดมลพิษเองจะทําใหเสียคาใชจายนอยกวาการจายใหกับรัฐบาล ดังนั้น
ตนทุนการผลิตยอมลดลง หรืออาจเนื่องจากผูประกอบการยังไมเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมที่มีสาเหตุจากกระบวนการผลิต จึงไมมีความจําเปนเทาที่ควรในการใชมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร เชน การเก็บภาษีมลพิษ แมวารัฐบาลจะนําเงินที่ไดมาตั้งโรงงานบําบัดมลพิษ
รวมก็ตาม
จากการตอบแบบสอบถามยังพบวา ผู ประกอบการสวนใหญ รอยละ 62 เห็นดวยใน
ประเด็นที่ใหผูกอมลภาวะตองจายเงินในรูป ของคาปลอยมลพิษ คาใชบ ริการในการบําบัด ค า
ผลิตภัณฑ คาบริหารจัดการ ภาษีมลพิษ ฯลฯ แกรัฐบาล อาจจะมีเหตุผลจากการที่ผูประกอบการ
เห็นวาการผลิตไมแกะสลักแมจะมีตนทุนที่สูงขึ้นในปจจุบันและมีกําไรไมมากเนื่องจากมีผูผลิต
หลายรายมีการขายตัดราคากันเอง แตยังคํานึงถึงสุขภาพของตนเองและสิ่งแวดลอมของชุมชนอยู
จากคํ า ถามเกี่ ย วกั บ การรั บ รู ห ลั ก การผู ส ร า งมลภาวะเป น ผู จ า ยของผู ป ระกอบการไม
แกะสลัก เปนคําถามเชิงบวกทั้งหมด 15 ขอ โดยการใหคะแนน คือ หากตอบเห็นดวยอยางยิ่งให
4 คะแนน ตอบเห็นดวยให 3 คะแนน ตอบเห็นดวยปานกลาง 2 คะแนน ตอบไมเห็นดวยให
1 คะแนน ตอบไมเห็นดวยอยางยิ่งให 0 คะแนน เมือ่ เปรียบเทียบเกณฑระดับคะแนน ไดดงั นี้
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ตารางที่ 3 ระดับการรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายของผูประกอบการไมแกะสลัก
คะแนนการรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย
ระดับการรับรู
รับรูใ นระดับคอนขางต่าํ มาก
0 – 12 คะแนน
รับรูใ นระดับคอนขางต่าํ
13 – 24 คะแนน
รับรูในระดับปานกลาง
25 – 36 คะแนน
รับรูในระดับคอนขางสูง
37 – 48 คะแนน
รับรูในระดับคอนขางสูงมาก
49 – 60 คะแนน
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ตารางที่ 4 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับรูหลักการผูสรางมลภาวะ
เปนผูจายของผูประกอบการไมแกะสลัก
การรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย
จํานวน
รอยละ
0.00
รับรูใ นระดับคอนขางต่าํ มาก
29.90
52
รับรูในระดับคอนขางต่ํา
12.60
22
รับรูในระดับปานกลาง
54.00
94
รับรูในระดับคอนขางสูง
3.50
6
รับรูในระดับคอนขางสูงมาก
รวม
174
100.00
ผลจากการแจกแจงขอมูลพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูหลักการผูสรางมลภาวะ
เปนผูจายในระดับคอนขางสูง คิดเปนรอยละ 54.00 คือมีการรับรูในนโยบายของรัฐบาลที่มีการ
เรียกเก็บคาธรรมเนียม ภาษีมลพิษ คาปรับ หรือการใหเงินอุดหนุน ซึ่งจะชวยใหมลพิษในแหลง
ผลิตของตนเองมีปริมาณลดลงจนอยูใ นระดับมาตรฐานและเปนประโยชนท้ังทางดานเศรษฐศาสตร
และดานสิ่งแวดลอม โดยผูตอบแบบสอบถามบางสวนมีความเห็นเพิ่มเติมวาหากแหงผลิตของตน
สรางมลพิษเกินมาตรฐานจริงก็ยินดีท่ีจะทําตามนโยบายของรัฐบาลทุกประการ เพราะจะเปนการ
ชวยสิ่งแวดลอมและสุขภาพของคนในชุมชนใหดีขึ้น มีการรับรูในระดับคอนขางต่ํา รอยละ 29.90
และในระดับคอนขางสูงมาก รอยละ 3.50 ตามลําดับ เพราะผูประกอบการบางสวนยังไมเขาใจวา
การเสียคาธรรมเนียม เสียภาษีมลพิษ จายคาปรับ หรือการไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะมีสวน
ชวยใหเกิดการลดมลพิษไดอยางไร
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4.3 ความเต็ ม ใจที่ จ ะจ า ยตามหลั ก การผู ส ร า งมลภาวะเป น ผู จ า ย (PPP) ของผู ป ระกอบการ
ไมแกะสลักบานถวาย
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ตารางที่ 5 แสดงความเต็มใจที่จะจายของผูประกอบการหากมีการนําหลักการผูสราง
มลภาวะเปนผูจายมาใชในการจัดการมลพิษของแหลงผลิต ผลการศึกษาพบวา สวนใหญหากตอง
ถูกเรียกเก็บคาบริการหรือคาธรรมเนียมในการบําบัดมลภาวะเมื่อมีการบังคับใชในอนาคต การตอง
ปรับปรุงหรือสรางระบบกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตหากหนวยงานทางราชการขอ
ความรวมมือ หรือหากรัฐบาลใหเงินอุดหนุนแกสถานประกอบการที่มีการบําบัดมลพิษไดตาม
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มาตรฐานเพือ่ ใหสง่ิ แวดลอมของชุมชนดีขน้ึ แมวาจะทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นก็ตาม แตถาแหลง
ผลิ ต ของตนก อ ให เ กิ ด มลภาวะในระดั บ ที่ เ ป น อั น ตรายต อ สิ่ ง แวดล อ มและคนในชุ ม ชน
ผูประกอบการมีความเต็มใจที่จะจายเงินในสวนนี้ อาจเปนเพราะมีความคิดวาไมวาการผลิตจะเปน
ขนาดเล็กหรือใหญก็ตามยอมมีการปลอยของเสียออกสูส่ิงแวดลอมตลอดเวลา จะมีปริมาณมาก
หรือนอยขึ้นอยูกับผูประกอบการแตละรายวามีการจัดการในสวนนี้มากนอยเพียงใด แตหากไมมี
การจัดการหรือมีระบบการจัดการมลพิษที่ไมไดมาตรฐานยอมจําเปนที่จะตองจายเงินใหกับรัฐบาล
เพือ่ เปนการฟน ฟูหรือรักษาสิง่ แวดลอม จะตองจายมากหรือนอยตางกันไปขึ้นอยูกับปริมาณมลสาร
ที่ปลอยออกมาและการกอความรุนแรงของปญหา หรือจากคาความเสียหายทางเศรษฐศาสตรท่ี
เกิดขึ้นจากมลพิษ ผูประกอบการอาจมีความเห็นวาแหลงผลิตของตนมีการจัดการที่ดี เกิดมลพิษไม
มาก และไมนํา ไปสูป ญหาสิ่ ง แวดลอม จึ ง มั่ นใจว า สถานประกอบการของตนเองไม ตอ งจ า ย
คาเสียหาย แตหากเกิดปญหามลพิษจากแหลงผลิตของตนก็เต็มใจที่จะปฏิบัติตามหลักการผูสราง
มลภาวะเปนผูจาย
นอกจากนั้นยังพบวา ผูประกอบการมีความเต็มใจเสนอราคาที่ตองจายในการจัดการมลพิษ
ที่ไมต่ําจนเกินไป อาจเนือ่ งมาจากผูป ระกอบการมีความเห็นวาเงินทีจ่ า ยไปนั้นจะนําไปสูการจัดการ
มลพิษที่ไดมาตรฐาน หากแหลงผลิตสรางมลพิษมากการจัดการปญหายิ่งจําเปนที่จะตองใชเงินใน
การดําเนินการมากเชนกัน แตการเสนอราคาเริ่มตนจะถูกขยับเพิ่มขึ้นถาผูตอบแบบสอบถามตอบวา
“เต็มใจจาย” และจะถูกลดลงเมื่อตอบวา “ไมเต็มใจจาย” ดังนั้นการตอบเต็มใจจายของ
ผูประกอบการอาจจะขึ้นอยูกับราคาเริ่มตน ความลําเอียงของราคาเริ่มตนจึงมีผลตอการตอบเต็มใจ
จายได
จากสถานการณปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ผูประกอบการมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติตาม
หลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายไมวาจะดวยวิธีการใดก็ตาม และเห็นวาผูประกอบการทุกคนควร
ให ค วามร ว มมื อหากมี ก ารนํ า หลั ก การนี้ ม าใช เนื่ องจากหลั ก การดั ง กล า วเป น ไปเพื่ อปรั บ ปรุ ง
คุณภาพสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น เปนหลักหรือกฎเกณฑที่จะทําใหผูสรางมลภาวะตอเสียคาใชจายเพื่อ
ควบคุ ม และหาทางป อ งกั น การเกิ ด มลพิ ษ เป น ภาระที่ ทํ า ให ต น ทุ น การผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ดั ง นั้ น
ผูประกอบการยอมมีความตองการที่จะลดตนทุนในสวนนี้ โดยการหันมาติดตั้งหรือปรับปรุงระบบ
บําบัดมลพิษใหไดมาตรฐาน
ในประเด็นเกี่ยวกับการเสียเงินจํานวนหนึ่งใหแกรัฐบาลหากผูประกอบการไมสามรถกําจัด
หรือลดปริมาณฝุน ไมทเ่ี กิดจากขัน้ ตอนการผลิตได เพือ่ รัฐบาลจะไดนําเงินในสวนนี้ไปติดตั้งระบบ
กําจัดมลสารรวมใหกับแหลงผลิต และการจายเงินมัดจําจากผลิตภัณฑท่ีมีแนวโนมการเกิดมลพิษ
แตหากผลิตภัณฑนั้นไมกอใหเกิดมลพิษจะมีการจายเงินคืน พบวาผูประกอบการสวนใหญมีความ
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เต็มใจที่จะจายปานกลาง อาจเปนเพราะการผลิตไมแกะสลักเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เปนการ
ผลิตในครัวเรือน ฝุนไมและมลสารตา งๆเกิดขึ้นจึงมีไมมากนัก และเมื่อไมมีแนวโนมการเกิด
มลพิ ษ การจ า ยเงิ น มั ด จํ า จึ ง ไม มีค วามจํ า เป น หรื อ การติ ด ตั้ ง ระบบกํ า จั ด มลพิ ษ อาจไม ใ ช ส่ิ ง ที่
ผูประกอบการใหความสําคัญมากนัก แมวาการจายเงินใหแกรัฐบาลเพื่อนําไปติดตั้งระบบกําจัด
มลสารรวมจะเป นการช วยลดต นทุนในการจัด การมลพิษ ก็ ตาม อีก ทั้ง อาจมีผ ลประโยชนท าง
เศรษฐศาสตรเขามาเกีย่ วของ ความตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมยอมลดลง
ผูประกอบการที่แสดงความไมเต็มใจจายอยางยิ่งจะมีเปนสวนนอยที่สุดของคาความเต็มใจ
จายในทุกประเด็นคําถาม อาจเนื่องมาจากผูประกอบการกลุมนี้ไมมีความพรอมที่จะถูกเรียกเก็บเงิน
มีคาใชจายในการผลิตสูง แต รายไดต่ํา จึงไมตองการจะนํา คา ใชจา ยในสวนนี้ม าบวกเพิ่มเปน
ตนทุนอีก หรืออาจเปนเพราะแหลงผลิตของตนเองไมไดกอใหเกิดปญหามลพิษในระดับที่เปน
อันตรายตอสิ่งแวดลอมและตอคนในชุมชน ดังนั้นการปรับปรุงระบบกําจัดของเสีย การจายคา
มัดจําผลิตภัณฑ คาธรรมเนียมในการจัดการมลพิษ ฯลฯ จึงเปนสิ่งที่ผูประกอบการกลุมนี้ไมเต็มใจ
อยางยิ่งหากมีการนําหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายมาใช
แสดงความเต็มใจที่จะจายของผูประกอบการหากมีการนําหลักการผูสราง
มลภาวะเปนผูจายมาใชในการจัดการมลพิษของแหลงผลิต
เต็มใจ
เต็มใจ ไมเต็ม ไมเต็ม
ความเต็มใจที่จะจายของผูประกอบการหากมีการ เต็มใจ
อยางยิง่
ปานกลาง
ใจ
ใจอยาง
นําหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายมาใช
ตารางที่ 5

ยิง่

1. ทานพรอมทีจ่ ะถูกเรียกเก็บคาบริการหรือคา
ธรรมเนียมการบําบัดมลภาวะหากมีการบังคับ
ใชในอนาคต
2. หากกิจกรรมการผลิตสินคาของทานกอใหเกิด
ม ล ภ า ว ะ ใ น ร ะ ดั บ ที่ เ ป น อั น ต ร า ย ต อ
สิ่งแวดลอมและคนในชุมชน ทานเต็มใจที่จะ
เสียคาธรรมเนียมในการจัดการมลพิษ
3. ทานเต็มใจทีจ่ ะปรับปรุงหรือสรางระบบกําจัด
ของเสี ย ที่ เ กิ ด จากกระบวนการผลิ ต หาก
หนวยงานทางราชการขอความรวมมือ

13
(7.50)

69
(39.70)

58
28
6
(33.30) (16.10) (3.40)
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(5.20)

69
(39.70)

59
33
4
(33.90) (19.00) (2.30)
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(4.60)

72
(41.40)

61
31
2
(35.10) (17.80) (1.10)
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ตารางที่ 5 แสดงความเต็ มใจที่จะจ ายของผูป ระกอบการหากมีการนํา หลักการผู ส รา ง
มลภาวะเปนผูจายมาใชในการจัดการมลพิษของแหลงผลิต (ตอ)
เต็มใจ
เต็มใจ ไมเต็ม ไมเต็ม
ความเต็มใจที่จะจายของผูประกอบการหากมี การ เต็มใจ
อยางยิง่
ปานกลาง
ใจ
ใจอยาง
นําหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายมาใช
ยิง่

4. หากรัฐบาลใหเงินอุดหนุนแกสถานประกอบ
การที่มีการบําบัดมลพิษไดตามมาตรฐาน
ทานเต็มใจที่จะปรับปรุงระบบบําบัดของทาน
ใหไดตามมาตรฐานเชนกัน
5. หากทานไมสามารถกําจัด/ลดปริมาณฝุนไมที่
เกิดจากขั้นตอนการผลิตได ทานเต็มใจที่จะ
เสียเงินจํานวนหนึ่งใหแกรัฐเพื่อที่รัฐจะไดนํา
เงิ น จํ า นวนนั้ น ไปติ ด ตั้ ง ระบบกํ า จั ด มลสาร
รวมใหกับแหลงผลิต
6. ทานเต็มใจทีจ่ ะจายเงินมัดจําจํานวนหนึง่ จาก
ราคาผลิตภัณฑที่มีแนวโนมการเกิดมลพิษ
แตหากผลิตภัณฑนั้นไมกอใหเกิดมลพิษก็จะ
มีการจายเงินมัดจําคืนให
7. เพื่อใหส่ิงแวดลอมในชุมชนดีข้ึน ทานเต็มใจ
ที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการมลพิษแมวา
จะทําใหตนทุนการผลิตของทานสูงขึ้นก็ตาม
8. หากมี ก ารถามผู ป ระกอบการเพื่ อ ให เ สนอ
ราคาที่ ท า น เต็ ม ใจที่ จ ะจ า ยในการจัด การ
มลพิษ ทา นจะเสนอราคาที่ไ มต่ํ าจนเกินไป
เพราะท า นคิ ด ว า ราคานั้ น เป น การช ว ยรั ก ษา
สิ่งแวดลอมใหดีขึ้น
9. จากสถานการณสิ่งแวดลอมที่ทานมีความเต็ม
ใจที่จะปฏิบัติตามหลักการผูสรางมลภาวะเปน
ผูจายไมวาจะดวยวิธีการใดๆก็ ตาม

5
(2.90)

67
(38.50)

71
26
5
(40.80) (14.90) (2.90)

8
(4.60)

59
(33.90)

75
26
6
(43.10) (14.90) (3.40)

6
(3.40)

66
(37.90)

67
30
5
(38.50) (17.20) (2.90)

4
(2.30)

73
(42.00)

70
26
1
(40.20) (14.90) (0.60)

2
(1.10)

78
(44.80)

69
24
1
(39.70) (13.80) (0.60)
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(1.10)

83
(47.70)

62
26
1
(35.60) (14.90) (0.60)
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ตารางที่ 5 แสดงความเต็ มใจที่จะจ ายของผูป ระกอบการหากมีการนํา หลักการผู ส รา ง
มลภาวะเปนผูจายมาใชในการจัดการมลพิษของแหลงผลิต (ตอ)
เต็มใจ
เต็มใจ ไมเต็ม ไมเต็ม
ความเต็มใจที่จะจายของผูประกอบการหากมี การ เต็มใจ
อยางยิง่
ปานกลาง
ใจ
ใจอยาง
นําหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายมาใช
ยิง่

10 การใชหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายเพื่อ
แกปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตเปนวิธีการที่ผู ประกอบการทุกคนควรให
ความรวมมือความรวมมือ
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ

2
(1.10)

85
(48.90)

59
26
2
(33.90) (14.90) (1.10)

จากคําถามเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะจายของผูประกอบการหากมีการนําหลักการผูสราง
มลภาวะเปนผูจายมาใชในการจัดการมลพิษของแหลงผลิต เปนคําถามในเชิงบวกทั้งหมด 10 ขอ
โดยการใหคะแนน คือ หากตอบเต็มใจอยางยิ่งให 4 คะแนน ตอบเต็มใจให 3 คะแนน ตอบไมเต็ม
ใจปานกลางให 2 คะแนน ตอบไมเต็มใจให 1 คะแนน ตอบไมเต็มใจอยางยิ่งให 0 คะแนน เมื่อ
เปรียบเทียบเกณฑระดับคะแนน ไดผลการศึกษา ดังนี้
ผลจากการแจกแจงขอมูลดังตารางที่ 6 และ 7 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเต็มใจที่
จะจายหากมีการนําหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายมาใชในการจัดการมลพิษของแหลงผลิต อยู
ในระดับคอนขางสูงคิดเปนรอยละ 47.70 ในระดับคอนขางต่ํา รอยละ 26.40 ในระดับปานกลาง
รอยละ 22.40 ในระดับคอนขางสูงมาก รอยละ 2.90 และในระดับคอนขางต่ํามาก รอยละ 0.60
ตามลําดับ
กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ มี ค วามเต็ ม ใจอย า งยิ่ ง ที่ จ ะจ า ยเงิ น ไม ว า จะเป น ค า บริ ก าร ค า
ธรรมเนี ย มในการบํ า บั ด มลพิ ษ ค า มั ด จํ า จากผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี แ นวโน ม การก อ ให เ กิ ด มลพิ ษ หรื อ
ปรับปรุงระบบบําบัดมลพิษของตนหากมีการจัดการที่ไมไดมาตรฐาน อาจเนื่องมาจากตองการ
ปฏิบัติใหถูกตามกฎเกณฑ และไมตองการถูกลงโทษหรือเสียคาปรับในภายหลัง อีกทั้งแหลงผลิต
ของชุ ม ชนได ข้ึ น ชื่ อ ว า เป น หมู บ า นแห ง การท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมจึ ง ต อ งการที่ จ ะรั ก ษา
สภาพแวดลอมที่ดีไว เพือ่ เปนการดึงดูดนักทองเทีย่ ว
แตในกลุมตัวอยางที่มีความเต็มใจที่จะจายอยูในระดับปานกลาง จนถึงระดับต่ํามาก อาจ
เนื่องมาจากความคิดเห็นที่ วาการผลิ ตไม แกะสลักของหมู บานถวายเปนอุ ตสาหกรรมขนาดเล็ ก
ระดับครัวเรือนจึงไมนาจะกอใหเกิดมลพิษมากจนถึงระดับที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม อีกทั้งเปน
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อาชีพที่ทํากันมานานและไมเห็นถึงผลกระทบในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นจึงไมจําเปนที่จะตองเสีย
คาใชจายใดๆใหกับรัฐบาล เพราะการจายเพิม่ เทากับเปนการเพิม่ ตนทุนนัน่ เอง
ระดับความเต็มใจที่จะจายของผูประกอบการหากมีการนําหลักการผูสราง
มลภาวะเปนผูจายมาใชในการจัดการมลพิษของแหลงผลิต
คะแนนความเต็มใจที่จะจาย
ระดับความเต็มใจที่จะจาย
ระดับคอนขางต่ํามาก
0 – 8 คะแนน
ระดับคอนขางต่ํา
9 – 16 คะแนน
ระดับปานกลาง
17 – 24 คะแนน
ระดับคอนขางสูง
25 – 32 คะแนน
ระดับคอนขางสูงมาก
33 – 40 คะแนน

ตารางที่ 6

ตารางที่ 7 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเต็มใจที่จะจายหากมีการนํา
หลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายมาใช
ความเต็มใจที่จะจายหากมีการนําหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายมาใช
จํานวน
รอยละ
0.60
1
ความเต็มใจที่จะจายในระดับคอนขางต่ํามาก
26.40
46
ความเต็มใจที่จะจายในระดับคอนขางต่ํา
22.40
39
ความเต็มใจที่จะจายในระดับปานกลาง
47.70
83
ความเต็มใจที่จะจายในระดับคอนขางสูง
2.90
5
ความเต็มใจที่จะจายในระดับคอนขางสูงมาก
รวม
174
100.00
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ในสวนของคําถามแบบปลายเปด จํานวน 5 ขอ ในประเด็นเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะจาย
ของผูประกอบการหากมีการนําหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายมาใชในการจัดการมลพิษของ
แหลงผลิต ผลของการวิจับพบวา
1. หากภาครัฐบาลมีการเรียกเก็บเงินจากผูประกอบการที่ไมสามารถบําบัดมลพิษที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตไดตามมาตรฐาน กลุมตัวอยางที่มีความเต็มใจจะจายเงินในสวนนี้มีเหตุผลคือ
เพื่อเปนการชวยรักษาสิ่งแวดลอมของชุมชน และของแหลงผลิต อีกทั้งยังเปนการรักษาสุขภาพ
อ น า มั ย ข อ ง ผู ผ ลิ ต แ ล ะ นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว ก็ จ ะ ไ ด เ ห็ น ห รื อ สั ม ผั ส กั บ บ ร ร ย า ก า ศ ห รื อ
สิ่งแวดลอมที่ดี หากออกเปนกฎหมายแลวผูป ระกอบการก็ควรปฏิบัติตามอยางจริงจัง ไมควร
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หลีกเลี่ยง เพราะอาจไมคุมคากับการเสียคาปรับในภายหลัง และเต็มใจจายเพราะเมื่อผูประกอบการ
ไมสามารถบําบัดมลพิษไดเอง เนื่องจากไมรูวิธีการที่ถูกตอง ขาดการศึกษาเกี่ยวกับดานผลกระทบ
ตอสิง่ แวดลอม หากจายเงินใหแกรัฐบาลเพื่อใหรัฐบาลจัดการใหคงจะมีประสิทธิภาพมากกวา
สวนเหตุผลของกลุมตัวอยางที่ไมเต็มใจจายเงินคือ การผลิตไมแกะสลักของหมูบานถวาย
เปนเพียงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน ใชเครื่องมือเครื่องจักรไมมาก มี
มลพิษนอยยอมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและตอสุขภาพของผูผลิตนอยเชนกัน จึงไมควร
ที่จะตองจายเงินคาบําบัดมลพิษอีก รัฐบาลควรจะไปเรียกเก็บจากโรงงานที่มีขนาดใหญมากกวา
อีกทั้ง การทําธุรกิจไมแกะสลักมีกําไรนอย หากมีการเรียกเก็บเงินจากรัฐบาลเพื่อไปบําบัดมลพิษก็
จะทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ทําใหกําไรลดลงจากเดิม หากจะใหขึ้นราคาขายสินคาคงเปนไปได
ยาก เพราะสินคาจะขายยากขึ้นอาจทําใหเสี ยลูก คาได และกอนที่รัฐบาลจะใหผูประกอบการ
จายเงินในกรณีท่ีผูประกอบการไมส ามารถบําบัดมลพิษไดตามมาตรฐาน รัฐบาลควรจะส ง
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับดานสิ่งแวดลอมมาใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการบําบัดหรือการจัดการมลสาร
ทีเ่ กิดจากขัน้ ตอนการผลิตกอน และเมื่อผูประกอบการไดรับคําแนะนําแลวหากยังไมมีการจัดการที่
ดีกค็ วรจะจายเงินใหแกรฐั บาล แตหากสามารถจัดการไดดีตามมาตรฐานแลวก็ไมควรจะจายอีก
2. เงินที่รัฐบาลเก็บจากผูประกอบการที่ไมสามารถบําบัดมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ไดตามมาตรฐาน กลุมตัวอยางมีความเห็นวารัฐบาลควรนําเงินที่เก็บไดไปติดตั้งเครื่องบําบัดมลพิษ
ให กั บ แหล ง ผลิ ต เพราะจะเป นการใชเ งิ นได ตรงประเด็นมากที่ สุ ด เนื่อ งจากเงิน ที่จา ยไปนั้ น
เกี่ ย วข องกั บ การจั ดการมลพิ ษ รั ฐ บาลควรนํ า เงิ นนั้ น มาจั ดเป นสวัส ดิ ก ารในลัก ษณะของค า
รักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพแกผูผลิตหรือแกผูที่อาศัยอยูในชุมชนที่มีการผลิตไมแกะสลัก
เชน คารักษาพยาบาลฟรีในกรณีท่ีเกิดการเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการไดรับมลสารจากการผลิตไม
แกะสลัก ควรนําเงินไปซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชในการปองกันมลสารที่เกิดจากการผลิตอัน
อาจจะสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยแจกจายแกกลุมผูผลิต เชน หนากากกันฝุนละออง ผาปด
ปากปดจมูก ถุง มื อ ฯลฯ รัฐบาลควรจะนํา เงินที่เรียกเก็บ ไปจางนัก วิชาการมาฝกอบรมใหแก
ผูประกอบการหรือกลุมผูผลิตเกี่ยวกับการปองกันสุขภาพของตนเองจากการทํางาน และวิธีการ
รักษาสิ่งแวดลอมเพื่อใหไดรับผลกระทบจากมลสารที่นอยที่สุด เจาหนาที่ควรมีการติดตามผลอยาง
จริ ง จัง เพราะหากผู ผลิ ต รูวิธี ก ารก็จะสามารถปฏิบัติหรือจัดการกับมลสารไดอ ยางถูก ตองตาม
มาตรฐานและจะไดไมตอ งจายเงินในสวนนีอ้ กี ตอไป
3. หากผูประกอบการยินดีท่ีจะจายเงินใหแกรัฐบาลหากไมสามารถบําบัดมลพิษที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตไดตามมาตราฐาน กลุมตัวอยางมีความเห็นวาจะไมนํารายจายสวนนี้เขาไปบวก
เปนตนทุนในการผลิต เหตุผลเพราะหากบวกเขาไปจะทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น และราคาขาย
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สินคาก็จะตองเพิ่มตามหากอยากไดกําไรเทาเดิม ยอมจะทําใหขายสินคาไดนอยลง เพราะลูกคา
สวนใหญคุนเคยกับการซื้อสินคาในราคาเดิม อาจทําใหหันไปซื้อสินคาชนิดเดียวกันจากรานอื่นได
และรายไดของรานก็จะลดลง แตบางสวนมีความเห็นวาจะตองนําเงินที่จายไปนั้นมาบวกเขาเปน
ตนทุนในการผลิตดวย เพราะเปนรายจายที่เพิ่มขึ้น หากตองการไดกําไรเทาเดิมราคาขายสินคาก็
ตองปรับตัวสูงขึ้นตาม เนื่องจากการขายไมแกะสลักมีกําไรไมมากหากไมบวกเขาไปอาจทําให
กิจการขาดทุนได
4. หากผูประกอบการตองเลือกระหวางการที่จะตองจายคาธรรมเนียมใหกับรัฐบาลเพื่อ
รัฐบาลจะไดนําเงินในสวนนี้ไปใชในการติดตั้งระบบบําบัดมลสารรวม กับการที่จะตองติดตั้งหรือ
ปรับปรุงระบบบําบัดมลสารของตนเองใหไดมาตรฐาน กลุมตัวอยางที่เลือกติดตั้งหรือปรับปรุง
ระบบบําบัดมลสารของตนเองใหไดมาตรฐานมีเหตุผลคือ การติดตั้งระบบบําบัดมลสารเองอาจจะ
ประหยั ด ค า ใช จ า ยได ม ากกว า การจ า ยเงิ น ให แ ก รัฐ บาล เพราะหมู บานถวายเปนแหลงผลิตไม
แกะสลักในลักษณะของอุตสาหกรรมในครัวเรือนเกิดมลสารนอยอาจจะไมตองใชเครื่องบําบัด
ขนาดใหญหรือมีประสิทธิภาพสูงหรือมีราคาแพงๆเหมือนกับที่ใชในโรงงานขนาดใหญ อีกทั้ง
ผูประกอบการยังทราบคาใชจายที่แนนอนถูกตองตามความเปนจริง ทําใหสามารถควบคุมหรือ
กําหนดคาใชจายไดเอง แตกลุมตัวอยางที่เลือกจะติดตั้งหรือปรับปรุงระบบบําบัดมลสารเองเพราะ
จะเห็นผลเร็วกวา เนื่องจากผูผลิตหรือกลุมผูผลิตจะรวมกันดําเนินการเองและอาจจะใชเวลาไมนาน
นัก มลสารที่ถูกปลอยออกมาในแตละวันก็จะไดรับการบําบัดเร็วขึ้น แตหากจายคาธรรมเนียม
ใหแกรัฐบาลรัฐบาลจะตองมีการดําเนินการตามขั้นตอนที่เปนระบบซึ่งจะทําใหใชเวลานาน ทําให
ผูป ระกอบการอาจเกิดความไมแนใจในเงินที่จายใหแกรัฐบาลไป และมลสารก็จะถูกปลอยออกมา
เรื่อยๆโดยไมมีก ารบํา บัด และอีก เหตุผลคื อ ผูประกอบการขาดความมั่นใจในการทํา งานของ
รัฐบาล เงินคาธรรมเนียมที่เก็บไปอาจเกิดการรั่วไหลหรือนําไปใชในทางอื่นที่ไมเกี่ยวกับการบําบัด
มลสาร อาจทําใหป ระโยชนตกไมถึงมือประชาชนหรืออาจมีการนํา เงินมาใชเกี่ยวกับ ทางดาน
สิ่งแวดลอมจริงแตเปนจํานวนเงินที่นอยกวาที่รัฐบาลเรียกเก็บไปจากผูประกอบการ
กลุมตัวอยางที่เลือกจายคาธรรมเนียมใหแกรัฐบาลมีเหตุผลคือ การที่ไมมีความรูเรื่องการ
บําบัดมลสารหรือการติดตั้งเครื่องบําบัดมลสารรวม หากตองจัดการเองอาจจะเสียเงินโดยเปลา
ประโยชนหรืออาจจะใชไดอยางไมมีประสิทธิภาพมากนัก แตหากจายคาธรรมเนียมใหแกรัฐบาล
การจัดการมลสารรวมจะมีประสิทธิภาพมากกวาและไดผลดีกวา เนื่องจากรัฐบาลมีผูเชี่ยวชาญที่มี
ความรูทางดานสิ่งแวดลอมโดยตรง และจะจายหากรัฐบาลเรียกเก็บเงินในราคาที่ไมสูงมากนัก
เพราะธุรกิจไมแกะสลักของบานถวายเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กมีกําไรนอย หากรัฐบาลเรียกเก็บ
ในราคาที่สูงมากก็จะทําใหผูประกอบการขาดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ และทําใหไมอยาก
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จายหรืออาจเกิดการหลบเลี่ยงการจายคาธรรมเนียมได หรืออาจเพราะการจายคาธรรมเนียมใหแก
รั ฐบาลเป น สิ่ ง ที่ ทํ า ได ง า ยหากมี ก ารออกเปนกฎหมายหรือ กฎระเบียบที่ ชัดเจน ซึ่ ง ดีก ว า การที่
ผูป ระกอบการจะตองยุง ยากในการติดตัง้ หรือปรับปรุงระบบบําบัดมลสารเองใหไดมาตรฐาน
5. การที่ภาครัฐบาลมีการนําหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายมาใชเพื่อชวยลดปญหา
มลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต กลุมตัวอยางที่มีความเห็นวาเปนสิ่งที่ผูประกอบการควรใหความ
รวมมือ มีเหตุผลคือ เพื่อเปนการรักษาสุขภาพของผูผลิตเอง หากไมอยากเกิดการเจ็บปวยก็ตองมี
การจัดการมลสารที่ดี หากจัดการเองไมไดก็ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางกฎหมาย เปนการ
กระตุนใหผูประกอบการจัดการมลพิษในแหลงผลิตของตนเองใหดีที่สุด เกิดมลสารนอยที่สุด เพื่อ
รั ก ษาสิ่ ง แวดล อ มของชุ ม ชนแม ว า จะเป น การผลิ ต ในระดั บ อุ ต สาหกรรมขนาดเล็ ก ก็ ต าม
นอกจากนั้ นยัง เปนการช วยรั กษาหรือเพิ่มรายไดใหแกผูป ระกอบการ เพราะหากแหลงผลิตไม
แกะสลั ก ซึ่ งเป นสถานที่ ท องเที่ ยวมี ม ลพิ ษ นั ก ท อ งเที่ ย วก็ จ ะไม อ ยากมาเที่ ย วชมและซื้ อ สิ น ค า
เนื่องจากปญหาทางดานมลสารและทัศนียภาพ แตหากมีการรวมมือกับรัฐบาลเพื่อการจัดการมลพิษ
ที่ดีนักทองเที่ยวก็จะเขามามากขึ้น และซื้อสินคามากขึ้น ทําใหเกิดรายไดตามมานัน่ เอง และเพราะ
เปนวิธีท่ียุติธรรมในการที่จะตองชวยกันลดปญหามลพิษ เนื่ องจากหากใครก อมลพิ ษมาก แต
จัดการไดนอ ย ยอมตองจายคาธรรมเนียมมาก หากใครจัดการมลสารไดตามมาตรฐานก็ไมตองจาย
ในสวนนี้ ซึ่งตองใชเปนมาตรการกับโรงงานทุกขนาด และเจาหนาที่ของรัฐบาลที่รับผิดชอบใน
สวนนี้ก็ตองมีความเขมงวด รัดกุมในการตรวจสอบและดําเนินการ
ส ว นกลุ ม ตั ว อย า งที่ มี ค วามเห็ น ว า ไม ค วรร ว มมื อ หากรั ฐ บาลมี ก ารนํ า หลั ก การผู ส ร า ง
มลภาวะเปนผูจายมาใช มีเหตุผลคือ การผลิตไมแกะสลักบานถวายเปนการผลิตในครัวเรือนหรือ
เปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มี ม ลสารเกิ ดขึ้ นนอย ซึ่งยอมจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพไมมากนัก จึงไมจําเปนตองจายเงินใดๆหรือดําเนินการอะไรใหกับรัฐบาล ธุรกิจประเภทนี้
มีรายไดหรือกําไรนอย หากตองจายเงินใดๆใหกับรัฐบาลอีกอาจทําใหธุรกิจขาดทุนและตองเลิก
กิจการไปในที่สุด และอีกเหตุผลคือ ผูประกอบการมีความไมมั่นใจในเกณฑการวัดมลพิษของ
รัฐบาลวาโรงงานใดสรางมลพิษมากหรือนอยจนกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และไมมั่นใจ
วาเงินที่จายไปนั้นจะถูกนํามาใชในการจัดการทางดานสิ่งแวดลอมหรือไม
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4.4 ความสัมพันธระหวางการรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย ตอความเต็มใจที่จะจายของ
ผูประกอบการ
ตารางที่ 8 รอยละของการรับรูของผูประกอบการตอผูผลิตมีสวนกอใหเกิดมลพิษตอ
สิ่งแวดลอม จําแนกตามความเต็มใจที่จะจายตามหลักการ PPP
ทานเต็มใจเสียคาใชจายตาม
การรับรู : ผูผลิตมีสวนกอใหเกิด
หลักการ PPP หรือไม
มลพิษตอสิ่งแวดลอม
เต็มใจจาย
ไมเต็มใจจาย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
1.4
ไมเห็นดวย
1.0
36.2
เห็นดวยปานกลาง
29.5
56.5
เห็นดวย
59.0
5.8
เห็นดวยอยางยิง่
10.5
รวม
100.0(105)
100.0(69)
จากผลการศึกษาพบวา ในจํานวนตัวอยางทั้งหมด 174 คน ผูท่ีมีความเต็มใจจายตาม
หลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย สวนใหญ(รอยละ 59.5) เห็นดวยกับการที่ผูผลิตทุกรายมีสวนใน
การกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมไมทางตรงก็ทางออม สวนผูประกอบการที่ไมเต็มใจจายสวน
ใหญ (รอยละ 56.5) เห็นดวยในระดับปานกลาง การเห็นดวยของผูประกอบการอาจเกิดจาก
ความคิดวามลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต ไมวาจะเปนการผลิตขนาดใดก็ตามยอมจะมีของเสีย
ออกสู สิ่ง แวดล อมตลอดเวลาทํา ให เกิ ดผลกระทบต อสิ่ ง แวดล อมและสุข ภาพ เพื่อเปนการชวย
ปองกันหรือแกไขปญหาดังกลาว ผูป ระกอบการจึงเต็มใจจายเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีข้ึนของชุมชน ผูที่
เห็นดวยในระดับปานกลางอาจมีความเห็นวาสถานประกอบการหรือแหลงผลิตแตละแหงมีการใช
ทรัพยากร วิธีการผลิต และวิธีการจัดการมลพิษที่แตกตางกัน ปญหามลพิ ษอาจไมเกิดขึ้นจาก
แหล ง ผลิ ตขนาดเล็ ก ที่ มี ลั ก ษณะเป น การผลิ ตในครั ว เรื อนอย า งการผลิ ตไม แกะสลั ก บ า นถวาย
ผูประกอบการกลุมนี้จึงไมเต็มใจที่จะเสียคาใชจายในการจัดการมลพิษ
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ตารางที่ 9 รอยละของการรับรูของผูประกอบการตอผูสรางมลพิษตองมีการใชจายเงิน
จํานวนหนึ่งเพื่อปองกันการเกิดมลพิษ จําแนกตามความเต็มใจทีจ่ ะจายตาม
หลักการ PPP
ทานเต็มใจเสียคาใชจายตาม
การรับรู : ผูสรางมลพิษตองมี
หลักการ PPP หรือไม
การใชจา ยเงินจํานวนหนึง่ เพื่อ
ปองกันการเกิดมลพิษ
เต็มใจจาย
ไมเต็มใจจาย
ไมเห็นดวย
1.0
40.6
เห็นดวยปานกลาง
28.6
52.2
เห็นดวย
61.0
7.2
เห็นดวยอยางยิง่
9.5
รวม
100.0(105)
100.0(69)
ผูประกอบการที่เห็นดวยกับการใหผูสรางมลพิษตองจายเงินจํานวนหนึ่งเพื่อควบคุมหรือ
ปองกันการเกิดมลพิษ พบวาสวนใหญ(รอยละ 61.0) มีความเต็มใจจาย ในขณะเดียวกันผูที่ไมเต็ม
ใจจายสวนใหญ(รอยละ 52.2) คือผูท เ่ี ห็นดวยในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะผูที่เต็มใจจายมีการ
คํา นึง ถึ งป ญหาสิ่ง แวดลอมมากกวา และตองการที่จะทํ า ตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากการ
ดําเนินการใดๆเพื่อปองกันมลพิษจําเปนต องใชเงิน ซึ่ งอาจนําไปติ ดตั้งเครื่องบํา บัดมลสารรวม
ใหกับแหลงผลิต แตตองเปนจํานวนเงินที่ไมมากจนเกินไปจนทําใหผูประกอบการขาดทุน เพราะ
หากเปนเชนนั้น แมผูประกอบการจะคํานึงถึงสิ่งแวดลอมมากเพียงใดก็ตาม ความเต็มใจจายยอม
ลดลง และเปนที่นาสังเกตวา ผูท่ีไมเห็นดวยกับการจายเงินของผูสรางมลพิษ จะมีความเต็มใจจาย
เชนกัน แมจะเปนสวนนอย (รอยละ 1.0) ก็ตาม พบวาผูประกอบการกลุมนี้ไมตองการที่จะปฏิบัติ
ขัดกับนโยบายของรัฐบาลหากมีการออกเปนกฎหมายบังคับใช เพราะอาจทําใหเสียคาปรับหรือเสีย
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจตามมาในภายหลังได และแมวาจะเห็นดวยในระดับปานกลางแตหาก
คา ใชจา ยในสว นนี้ มี ผ ลต อรายไดใ นอนาคต ย อ มทํ า ให ผู ป ระกอบการไม เ ต็ ม ใจจ า ยได เ ช น กั น
(ตารางที่ 9)
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ตารางที่ 10 รอยละของการรับรูของผูประกอบการตอการใชทรัพยากรแบบไดเปลาทําให
เกิดปญหาสิ่งแวดลอม จําแนกตามความเต็มใจที่จะจายตามหลักการ PPP
ทานเต็มใจเสียคาใชจายตาม
การรับรู : การใชทรัพยากร
หลักการ PPP หรือไม
แบบไดเปลาทําใหเกิดปญหา
สิ่งแวดลอม
เต็มใจจาย
ไมเต็มใจจาย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
4.3
ไมเห็นดวย
1.0
31.9
เห็นดวยปานกลาง
28.6
55.1
เห็นดวย
63.8
8.7
เห็นดวยอยางยิง่
6.7
รวม
100.0(105)
100.0(69)
การใชทรัพยากรแบบไดเปลาเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม เนื่องจาก
สิ่งแวดลอมเปนทรัพยากรธรรมชาตินํามาผลิตเปนสินคาหลายชนิด มีลักษณะเปนสินคาสาธารณะ
มีราคาไมชัดเจนเหมือนสินคาทั่วไป ผูผลิตไมแกะสลักสามารถไดมาโดยไมตองเสียคาใชจาย ทํา
ใหทั้งผูผลิตและผูบริโภคขาดความตระหนักถึงคุณคาและความจํากัดของสิ่งแวดลอม จึงเกิดการ
ผลิตที่มีการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย เกิดเปนมลพิษสิ่งแวดลอม ปญหาดังกลาวสามารถจัดการ
หรือแกไขไดโดยการใชมาตรการทางดานเศรษฐศาสตร เชน การจายคาธรรมเนียม คาปรับ หรือ
จายภาษีมลพิษที่เกิดจากการผลิตไมแกะสลัก ผลการศึกษาจากตารางที่ 10 พบวา ผูประกอบการ
สวนใหญ (รอยละ 63.8) ทีม่ สี าเหตุจากการใชทรัพยากรไดเปลา มีความเต็มใจที่จะจายเงินเพื่อการ
จัดการมลพิษตามหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย สวนผูที่ไมเต็มใจจายสวนใหญ (รอยละ 55.1)
คือผูที่เห็นดวยกับแนวคิดดังกลาวในระดับปานกลางเทานั้น
ผู ป ระกอบการอาจมี ค วามเห็ น ว า ควรมี ก ารวั ด มู ล ค า ของการใช ท รั พ ยากร
สิ่งแวดลอม และควรวัดอยางระมัดระวัง เพราะสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติมีลักษณะพิเศษ คือ หาก
ถูกทําลายหรือเสื่อมแลวจะไมสามารถฟนสูสภาพเดิมได ดังนั้นราคาของสินคาและบริการควร
สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ต น ทุ น ของการผลิ ต และต น ทุ น ของทรั พ ยากรที่ ใ ช บ ริ โ ภคอย า งเต็ ม ที่
ผูประกอบการที่เห็นดวยกับประเด็นนี้สวนใหญ (รอยละ 69.5) เต็มใจที่จะจาย แตผูที่ไมเต็มใจจาย
สวนใหญ (รอยละ 44.9) เห็นดวยในระดับปานกลาง ดังผลการศึกษาจากตารางที่ 11 อาจเนื่องจาก
ไมมีความเขาใจในประเด็นคําถามมากนัก หรืออาจคิดวาทรัพยากรและวัตถุดิบบางชนิดที่ไมมีราคา
หรือไดมาฟรีไมไดทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น จึงไมจําเปนมากนักที่จะตองนํามาคิดมูลคาใหกับ
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สิ่งนั้น เพื่อนํามาบวกเขาไปในราคาสินคา จะยิ่งมีผลใหราคาขายสินคาสูงขึ้น และทําใหปริมาณ
การขายสินคาลดลงได
ตารางที่ 11 รอยละของการรับรูของผูประกอบการตอราคาของสินคาและบริการสะทอน
ถึงตนทุนการผลิตและทรัพยากรที่ใชบริโภคอยางเต็มที่ จําแนกตามความเต็ม
ใจที่จะจายตามหลักการ PPP
ทานเต็มใจเสียคาใชจายตาม
การรับรู : ราคาของสินคาและบริการ
หลักการ PPP หรือไม
สะทอนถึงตนทุนการผลิตและ
ทรัพยากรที่ใชบริโภคอยางเต็มที่
เต็มใจจาย
ไมเต็มใจจาย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
7.2
ไมเห็นดวย
37.7
เห็นดวยปานกลาง
25.7
44.9
เห็นดวย
69.5
8.7
เห็นดวยอยางยิง่
4.8
1.4
รวม
100.0(105)
100.0(69)
ตารางที่ 12 รอยละของการรับรูข องผูป ระกอบการตอทรัพยากรสิง่ แวดลอมเปนปจจัยการ
ผลิตจึงตองปรากฏอยูในบัญชีของสถานประกอบการ จําแนกตามความเต็มใจ
ที่จะจายตามหลักการ PPP
ทานเต็มใจเสียคาใชจายตาม
การรับรู : ทรัพยากรสิ่งแวดลอมเปน
หลักการ PPP หรือไม
ปจจัยการผลิตจึงตองปรากฏอยูใน
บัญชีของสถานประกอบการ
เต็มใจจาย
ไมเต็มใจจาย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
11.6
ไมเห็นดวย
43.5
เห็นดวยปานกลาง
29.5
36.2
เห็นดวย
57.1
8.7
เห็นดวยอยางยิง่
13.3
รวม
100.0(105)
100.0(69)
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ในปจจุบันประชาชนมีการบริโภคสินคาเปนจํานวนมาก หัตถกรรมไมแกะสลักจากบาน
ถวายแมจะเปนเพียงเครื่องประดับตกแตงอาคารสถานที่ แตเนื่องจากมีความสวยงาม ประณีต และ
มีช่ือเสียงแหงหนึ่งของประเทศไทยจึงเปนที่นิยมของคนทั่วไป ปริมาณการผลิตจึงมีมากขึ้นเพื่อ
สนองความตองการของผูบ ริโภค มีการนําทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา อากาศ และวัตถุดิบตางๆ
มาใช ซึ่งถือวาเปนปจจัยการผลิตอยางหนึ่งแมวาบางอยางจะไดมาฟรีๆก็ตาม หากมีการใชอยาง
ฟุม เฟอยขาดการจัดการทีด่ ี คุณภาพสิ่งแวดลอมยอมถูกทําลาย แตหากมีการหามูลคาของผลไดหรือ
ประโยชนทางเศรษฐศาสตรท่ีจะสูญเสียไป เจาของสถานประกอบการอาจจะวัดไดจากตนทุนใน
การสรางสิ่งทดแทนในสินคาที่เกิดกับสิ่งแวดลอมที่ถูกทําลายไป ซึ่งจากผลการศึกษาในตารางที่ 12
พบวา สวนใหญ (รอยละ 57.1)
ของผูท่ีเต็มใจจายเงินเพื่อจัดการมลพิษตามหลักการผูกอ
มลภาวะเปนผูจาย คือผูประกอบการที่เห็นดวยกับการนําราคาของสิ่งแวดลอมบวกเขาไปในบัญชี
ของสถานประกอบการ เนื่องจากเปนปจจัยการผลิตอยางหนึ่ง และผูที่ไมเต็มใจจาย คือผูที่ไมเห็น
ดวยกับประเด็นดังกลาวเปนสวนใหญ (รอยละ 43.5) อาจเนื่องจากผูประกอบการเห็นวา ทุกสิ่งที่
ไดมาฟรี คือมองวาทรัพยากรสิ่งแวดลอมเปนสินคาสาธารณะใครจะใชประโยชนอยางไรก็ได คือ
เปนสิ่งที่ไมตองลงทุน ดังนั้นไมทําใหคาใชจายเพิ่มขึ้นจึงไมตองนํามาบวกในบัญชี หรือหากจะ
บวกก็ไมสามารถคิดมูลคาเปนตัวเลขไดเอง
ตารางที่ 13 รอยละของการรับรูข องผูป ระกอบการตอประชาชนทุกคนมีสทิ ธิไดรบั คาตอบ
แทนจากผูที่กอใหเกิดความเสียหาย จําแนกตามความเต็มใจที่จะจายตาม
หลักการ PPP
ทานเต็มใจเสียคาใชจายตาม
การรับรู : ประชาชนทุกคนมีสิทธิ
หลักการ PPP หรือไม
ไดรับคาตอบแทนจากผูที่กอใหเกิด
ความเสียหาย
เต็มใจจาย
ไมเต็มใจจาย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
14.5
ไมเห็นดวย
1.0
44.9
เห็นดวยปานกลาง
33.3
31.9
เห็นดวย
53.3
8.7
เห็นดวยอยางยิง่
12.4
รวม
100.0(105)
100.0(69)
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กระบวนการผลิตสินคาและบริการทุกชนิดไมวาจะเปนอุตสาหกรรมขนาดใดก็ตาม หากมี
การจัดการหรือการปองกันที่ดี มลสารยอมถูกปลอยออกมา และการผลิตไมแกะสลักก็เชนกัน
มลสารที่เกิดขึ้นอาจไดแก สารเคมี ฝุนไม กลิ่น ขยะ ควัน ฯลฯ มลสารจากแหลงผลิตแตมี
ผลกระทบหรือกระจายออกไปยังแหลงตางๆทําใหผูท่ีอยูอาศัยอยูในชุมชนไดรับผลกระทบตามไป
ดวยแมวาไมไดเปนผูผลิตเองก็ตาม จากผลการศึกษาในตารางที่ 13 พบวา ผูประกอบการสวนใหญ
รอยละ 53.3 ที่เห็นดวยกับการที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากผูกอมลพิษมีความ
เต็มใจที่จะจายเงิน เพราะผูกอความเสียหายจะไดมีสวนในการรับผิดชอบตอสุขภาพของผูอื่น และ
ตอสิง่ แวดลอมของชุมชน สวนผูที่ไมเต็มใจจายสวนใหญ รอยละ 44.9 คือผูที่ไมเห็นดวยกับประเด็น
ดังกลาว อาจเปนเพราะการผลิตไมแกะสลักกอใหเกิดมลสารเพียงเล็กนอยจนไมเห็นผลกระทบใน
ระยะสั้น เมื่อความเสียหายไมเกิดขึ้น การใหคาตอบแทนแกผูไดรับผลกระทบจึงไมจําเปนตองมี
ตารางที่ 14 รอยละของการรับรูของผูประกอบการตอผูกอมลภาวะตองจายเงินในรูปของ
คาใชจายตางๆในการจัดการมลพิษ จําแนกตามความเต็มใจที่จะจายตาม
หลักการ PPP
ทานเต็มใจเสียคาใชจายตาม
การรับรู : ผูกอมลภาวะตองจายเงินใน
หลักการ PPP หรือไม
รูปของคาใชจายตางๆในการจัดการ
มลพิษ
เต็มใจจาย
ไมเต็มใจจาย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
23.2
ไมเห็นดวย
1.0
30.4
เห็นดวยปานกลาง
30.5
37.7
เห็นดวย
54.3
7.2
เห็นดวยอยางยิง่
14.3
1.4
รวม
100.0(105)
100.0(69)
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ดังนั้นหากมีการจายเงินสวนหนึ่ง เพื่อปองกันหรือจัดการปญหาดังกลาวยอมเปนผลดีตอบุคคล
เหลานั้น แตผูที่ไมเต็มใจจายสวนใหญ (รอยละ 37.7) คือผูที่เห็นดวยกับประเด็นดังกลาวในระดับ
ปานกลาง เพราะอาจมีความเขาใจวาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญเทานั้นที่ควรจะเสียคาใชจาย
เพื่อจัดการมลพิษ เนื่องจากมลสารถูกปลอยออกมามากเห็นผลกระทบชัดเจน ไมเหมือนการผลิตไม
แกะสลักของหมูบานถวายที่เปนเพียงการผลิตในครัวเรือนเทานั้น
ตารางที่ 15 รอยละของการรับรูของผูประกอบการตอสถานประกอบการที่มีระบบบําบัด
ของเสียใหไดมาตรฐานไมจาํ เปนตองจายคาธรรมเนียมการจัดการมลพิษ
จําแนกตามความเต็มใจที่จะจายตามหลักการ PPP
ทานเต็มใจเสียคาใชจายตาม
การรับรู : สถานประกอบการที่มี
หลักการ PPP หรือไม
ระบบบําบัดของเสียใหไดมาตรฐาน
ไมจําเปนตองจายคาธรรมเนียมการ
เต็มใจจาย
ไมเต็มใจจาย
จัดการมลพิษ
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
21.7
ไมเห็นดวย
33.3
เห็นดวยปานกลาง
36.2
30.4
เห็นดวย
48.6
14.5
เห็นดวยอยางยิง่
15.2
รวม
100.0(105)
100.0(69)
ผูป ระกอบการไมแกะสลักมีความตระหนักถึงผลประโยชนท่ีจะไดจากสิ่งแวดลอม สนใจ
ปญหาสิ่ ง แวดล อมที่ เกิ ดขึ้น ในปจ จุบัน แมในสถานประกอบการหรือชุ มชนของตนจะไม เห็ น
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางชัดเจนจากกระบวนการผลิตก็ตาม จากที่ป ระภาเพ็ ญ สุวรรณ (2520)
กล าววา ความเต็ มใจที่ จะจ ายเป น พฤติก รรมเกี่ ย วกั บขั้ นตอนการรับ หรือ การให ความสนใจและ
ขั้นตอนการตอบสนองโดยมีสวนประกอบที่จะเกิดขึ้นตอเนื่องกัน สวนปจจัยที่มีตอความเต็มใจจาย
ประกอบด ว ยทั ศ นคติ ที่ มี ต อ สั ง คมและความดี ใ นการใช ท รั พ ยากร จากตารางที่ 15 พบว า
ผูป ระกอบการสวนใหญ (รอยละ 48.6) ทีเ่ ห็นดวยกับการไมตอ งจายคาธรรมเนียมการจัดการมลพิษ
หากสถานประกอบการนั้นมีระบบบําบัดของเสียไดมาตรฐาน มีความเต็มใจที่จะจายเงิน แสดงให
เห็นถึงการรับรูในหลักการ “ผูกอมลภาวะเปนผูจาย” วาหากตนเองสามารถปองกันหรือจัดการ
มลสารใหมีปริมาณลดลงจนไมกออันตรายยอมไมตองเสียเงินใหกับรัฐบาล แตหากไมสามารถ
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จัดการเองไดหรือไดไมตรงตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดไวจําเปนจะตองจายเงินเพื่อใหรัฐบาล
นําเงิ นในสวนนี้ มาดํ าเนิ นการแกไขตอไป ซึ่งอาจมาจากทัศนคติท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม
สวนรวม นอกจากนี้ยังพบวาผูตอบไมเต็มใจจายสวนใหญ (รอยละ 33.3) เปนผูไมเห็นดวยกับ
ประเด็นดังกลาว อาจเนือ่ งจากรายไดและผลกําไรจากการประกอบธุรกิจไมแกะสลักมีไมมาก หาก
ตองจายเงินเพิ่มในสวนนี้อาจทําใหกําไรลดลงหรือขาดทุนไดหรือหากจะใหปรับปรุงระบบบําบัด
ใหไดมาตรฐาน เงินทุนอาจไมเพียงพอ อีกทัง้ ผูป ระกอบการไมมคี วามรูท างดานนีโ้ ดยตรง
ตารางที่ 16 รอยละของการรับรูของผูประกอบการตอถาประชากรใหความสําคัญตอ
สิ่งแวดลอมมาก ประโยชนจากการลดมลพิษที่คํานวณไดจะมีมูลคาสูง
จําแนกตามความเต็มใจที่จะจายตามหลักการ PPP
ทานเต็มใจเสียคาใชจายตาม
การรับรู : ถาประชากรใหความสําคัญ
หลักการ PPP หรือไม
ตอสิ่งแวดลอมมาก ประโยชนจากการ
ลดมลพิษที่คํานวณไดจะมีมูลคาสูง
เต็มใจจาย
ไมเต็มใจจาย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ไมเห็นดวย
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวย
เห็นดวยอยางยิง่
รวม

1.0
34.3
54.3
10.5
100.0(105)

14.5
36.2
37.7
11.6
100.0(69)

ผลการศึกษาจากตารางที่ 16 พบวา ผูประกอบการสวนใหญ (รอยละ 54.3) เต็มใจที่จะ
จา ยเงิ น คื อ ผู ที่ เ ห็ น ด วยในประเด็ น ที่ ป ระโยชน จ ากการลดมลพิ ษ ที่ คํ านวณได มี มู ล ค า สู ง ขึ้ น ถ า
ประชาชนให ค วามสํ า คั ญ ต อ สิ่ ง แวดล อ มมาก แสดงถึ ง การมี ทั ศ นคติ ท่ี ดี ต อ ส ว นรวมและต อ
สิ่งแวดลอม เนื่องจากการที่ผูประกอบการยอมเสียคาใชจายมากขึ้นเพื่อการแกปญหาสิ่งแวดลอม
แมวาจะเสียผลประโยชนสวนตนในเรื่องการมีตนทุนเพิ่มขึ้นก็ตาม นั่นเทากับวาไดใหความสําคัญ
ตอสิ่งแวดลอมมากกวาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ แตผูท่ีเห็นดวยในระดับปานกลางจะไมเต็มใจ
จายเปนสวนใหญ (รอยละ 37.7) ซึ่งระดับการรับรูที่มีผลตอความเต็มใจจายแตกตางกันไมมากนัก
อาจ เนื่องจากผูที่เห็นดวยปานกลางมีความเห็นวา มูลคาของประโยชนจากการลดมลพิษที่คํานวณ
ไดไมไดขึ้นอยูกับการใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอมเพียงอยางเดียว แตอาจขึ้นอยูกับแรงจูงใจทาง
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เศรษฐกิจ เชน การใหเงินอุดหนุน หรือการถูกบังคับทางกฎหมายเพราะการไมทําตามกฎหมายยอม
ถูกลงโทษ ทําใหตองเสียคาปรับในภายหลังได (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2542)
ตารางที่ 17 รอยละของการรับรูของผูประกอบการตอการเก็บภาษีมลพิษชวยเปลี่ยนพฤติ
กรรมผูบริโภคใหหันไปใชสินคาที่มีขั้นตอนการผลิตที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม
จําแนกตามความเต็มใจที่จะจายตามหลักการ PPP
ทานเต็มใจเสียคาใชจายตาม
การรับรู : การเก็บภาษีมลพิษชวย
หลักการ PPP หรือไม
เปลีย่ นพฤติกรรมผูบ ริโภคใหหนั ไป
ใชสินคาที่มีขั้นตอนการผลิตที่ไม
เต็มใจจาย
ไมเต็มใจจาย
ทําลายสิ่งแวดลอม
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
10.1
ไมเห็นดวย
39.1
เห็นดวยปานกลาง
32.4
44.9
เห็นดวย
57.1
5.8
เห็นดวยอยางยิง่
10.5
รวม
100.0(105)
100.0(69)
ผูซ้ือสินคาไมแกะสลักจากบานถวายสวนใหญจะตัดสินใจเลือกสินคาโดยมีเหตุจูงใจจาก
รูปทรง ความละเอียดประณีต ประโยชนใชสอย สีสัน ความคงทน การออกแบบ และราคา แต
จะไมคอยคํานึงถึงหรือใหความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตวากอมลพิษหรือไม แมวา
สถานที่ขายสินคาจะอยูท่ีเดียวกับแหลงผลิตก็ตาม ผูบริโภคจะมีความสนใจเพียงวาไดเห็นขั้นตอน
การผลิต วัตถุดบิ ที่นํามาใช เทคนิคการทํา ซึ่งทําใหเกิดความตื่นตาตื่นใจเทานั้น กลายเปนจุดขาย
อยางหนึ่งของแหลงผลิตแหงนี้ แตหากราคาสินคาเพิ่มขึ้นผูบริโภคอาจหันไปซื้อสินคาจากรานอื่น
ที่ถู ก กว า หรื อ สิ น ค า อื่ น ที่ ใ ช แ ทนกั นได โดยราคาสิ นค า ที่ เพิ่ ม ขึ้น นั้ นอาจเกิ ด จากภาษี ม ลพิ ษ ที่
ผูป ระกอบการตองจายเนือ่ งจากขัน้ ตอนการผลิตของตนกอใหเกิดมลพิษ ดังผลการศึกษาจากตาราง
ที่ 17 พบวา ในเรื่องการเก็บภาษีมลพิษชวยเปลี่ยนพฤติกรรมผูบริโภคใหหันไปใชสินคาที่มีขั้นตอน
การผลิตที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม ผูป ระกอบการสวนใหญ (รอยละ 57.1) ที่เห็นดวยจะมีความเต็มใจ
จายเงินตามหลักการผูกอมลภาวะเปนผูจาย แตผูที่ไมเต็มใจจายสวนใหญ (รอยละ 44.9) คือผูที่เห็น
ดวยในระดับ ปานกลาง อาจเนื่องมาจากผูประกอบการเห็นวาผูบริโภคสวนใหญในปจจุบันจะ
คํานึงถึงสิ่งแวดลอมมากขึ้น ดังนั้นการเลือกซื้อสินคาแตละชนิดจึงมีปจจัยทางดานการอนุรักษ
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สิ่งแวดลอมเขามาดวย แตหากมองในอีกดานหนึ่งการไมซ้ือสินคาที่มีข้ันตอนการผลิตที่ทําลาย
สิ่งแวดลอมอาจเกิดจากการที่ผูบริโภคสนใจเฉพาะราคาสินคาเทานั้น เพราะเจาของธุรกิจมีการบวก
ตนทุนเพิ่มจากการเสียภาษีมลพิษทําใหสินคามีราคาสูงขึ้น
ตารางที่ 18 รอยละของการรับรูของผูประกอบการตอรายไดจากภาษีมลพิษที่รัฐนํามาตั้ง
โรงงานบําบัดมลพิษรวมชวยใหตนทุนการกําจัดมลพิษตอหนวยลดลง
จําแนกตามความเต็มใจที่จะจายตามหลักการ PPP
ทานเต็มใจเสียคาใชจายตาม
การรับรู : รายไดจากภาษีมลพิษที่รัฐ
หลักการ PPP หรือไม
นํามาตั้งโรงงานบําบัดมลพิษรวมชวย
ใหตนทุนการกําจัดมลพิษตอหนวย
เต็มใจจาย
ไมเต็มใจจาย
ลดลง
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
14.5
ไมเห็นดวย
1.0
27.5
เห็นดวยปานกลาง
34.3
46.4
เห็นดวย
55.2
11.6
เห็นดวยอยางยิง่
9.5
รวม
100.0(105)
100.0(69)
ในการกําจัดมลพิษใหมีประสิทธิภาพจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยเทคโนโลยีที่ดี ประหยัด
และเหมาะสมกับสภาพปญหาของทองถิ่น ตองอาศัยการศึ กษาค นคว าทางดานวิ ชาการ และมีผู
ชํานาญเฉพาะดาน แตมิใชปลอยใหเปนการทํางานของฝายใดฝายหนึ่งจําเปนตองมีการประสานงาน
ขอความร ว มมื อ จากทั้ ง ภาครั ฐ บาลและเอกชน ป ญ หามลพิ ษ ของหมู บ า นถวายที่ เ กิ ด จากการ
แกะสลักแมกอมลพิษเพียงเล็กนอยจนไมเห็นผลกระทบในระยะเวลาอันสั้นแตจะเกิดการสะสม
สารพิษในรางกายและสิ่งแวดลอม และสงผลกระทบในที่สุด แตเมื่อเปนเพียงการผลิตในลักษณะ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กผลิตในครัวเรือน ลงทุนต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน และรายได 20,00140,000 บาทตอเดือนเปนสวนใหญ ทําใหการมีระบบการจัดการมลพิษใหไดตามมาตรฐานเปนสิ่งที่
เปนไปไดยาก ดังนั้นหากมีการออกกฎหมายใหเสียภาษีมลพิษเพื่อรัฐบาลจะนําเงินมาติดตั้งโรงงาน
บําบัดมลพิษรวมใหกับชุมชนเพื่อใหตนทุนการกําจัดมลพิษตอหนวยลดลง ผูประกอบการสวนใหญ
(รอยละ 55.2) ทีเ่ ห็นดวย มีความเต็มใจเสียคาใชจายในสวนนี้ ซึ่งอาจเกิดจากความคิดที่วาหากตอง
ติ ด ตั้ ง ระบบกํ า จั ด เองอาจไม มี ป ระสิทธิภาพอาจเสียทั้งเงินและเวลา และเนื่อ งจากไม มี ค วามรู
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ทางดานนี้ การเสียภาษีใหกับรัฐบาลเปนวิธีการที่สะดวกกวา หรืออาจเกิดจากการมีจิตสํานึกถึง
สิ่งแวดลอมและสุขภาพของคนสวนรวม แมวาจะทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นก็ตาม สวนผูที่เห็น
ดวยในระดับปานกลาง รอยละ 46.4 ไมเต็มใจจายเงิน อาจมีความเห็นวาภาษีท่ีจายใหรัฐบาลอาจ
เปนเงินที่มากกวาประโยชนทางเศรษฐศาสตรที่ตนเองจะไดรับ อีกทั้งแหลงผลิตของตนก็ไมจําเปน
ทีจ่ ะตองมีโรงงานบําบัดมลสารรวมเนือ่ งจากมีมลสารนอย ดังที่กลาวมาแลวในขางตน
ตารางที่ 19 รอยละของการรับรูข องผูป ระกอบการตอการใหเงินอุดหนุนเปนการจูงใจใหผู
สรางมลภาวะเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต จําแนกตามความเต็มใจที่จะจายตาม
หลักการ PPP
ทานเต็มใจเสียคาใชจายตาม
การรับรู : การใหเงินอุดหนุนเปนการ
หลักการ PPP หรือไม
จูงใจใหผูสรางมลภาวะเปลี่ยน
พฤติกรรมการผลิต
เต็มใจจาย
ไมเต็มใจจาย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
11.6
ไมเห็นดวย
1.0
30.4
เห็นดวยปานกลาง
27.6
50.7
เห็นดวย
61.9
5.8
เห็นดวยอยางยิง่
9.5
1.4
รวม
100.0(105)
100.0(69)
สมพร อิศวิลานนท (2541) กลาววา เงินอุดหนุน คือ การอุดหนุนทางดานการเงินเพื่อจูงใจ
ใหผูกอมลพิษเปลี่ยนพฤติกรรม หรือใหกับผูประกอบการที่ประสบปญหาในการควบคุมมลพิษให
ไดมาตรฐาน ซึง่ เงินอุดหนุนมีหลายประเภท ไดแก เงินใหเปลา เงินกู สิทธิพิเศษทางภาษี ซึ่งเปน
แรงจูงใจมิใชดวยการบังคับตามกฎหมาย ดังนั้นหากผูประกอบการตองการไดรับเงินจํานวนนั้น
จําเปนตองหันมาปรับปรุงหรือติดตัง้ อุปกรณทท่ี าํ ใหเกิดฝุน ไม ควัน สารเคมี ความรอน ขยะ ฯลฯ
ที่เกิดจากกระบวนการผลิตไมแกะสลักลดลงหรือหมดไป โดยผูที่เห็นดวยกับประเด็นดังกลาวสวน
ใหญ รอยละ 61.9 มีความเต็มใจที่จะจาย อาจเนื่องจากการมีความเห็นวาการประกอบธุรกิจใดๆก็
ตามย อ มต อ งมี ก ารหวั ง ผลตอบแทนทางด า นเศรษฐศาสตร ไ ม ม ากก็นอ ย และเงิ นอุดหนุนจาก
รัฐบาลก็เช นกั น อาจเป นจํ านวนเงินที่ มากพอที่จะทํา ให ผูประกอบการยอมจัดการกับ มลสารที่
เกิดขึ้นแมตองเสียเงินบางก็ตาม สวนผูที่ไมเต็มใจจายสวนใหญ (รอยละ 50.7) คือผูท่ีเห็นดวยใน
ระดับปานกลาง เนื่องจากการเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตเปนสิ่งที่ทําไดยาก เพราะเปนพฤติกรรมที่
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ทํามานานจากความถนัดและความเคยชิน และยิ่งหากการเปลี่ยนนั้นทําใหตนทุนเพิ่มขึ้นยิ่งเปนไป
ไดยาก แมจะไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลก็ตาม
ผลการศึกษาจากตารางที่ 20 พบวา สวนใหญ (รอยละ 59.0) ของผูป ระกอบการทีเ่ ห็นดวย
ตอหลักการ “ผูกอมลภาวะเปนผูจาย” ในการเปนหลักการสําคัญที่สุดขอหนึ่งในการวางนโยบาย
สิ่งแวดลอม มีความเต็มใจที่จะจายเงินเพื่อใชในการจัดการมลพิษ อาจเนื่องมาจากผูประกอบการ
เห็นถึ งความสําคั ญและชื่อเสีย งของหมู บ านในการได เปนหมู บ านท องเที่ย วเชิงวั ฒนธรรมตาม
โครงการหนึง่ ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เปนแหลงผลิตไมแกะสลักแหลงใหญที่สุดในประเทศไทย เปน
ที่รูจักของนักทองเที่ยวของชาวไทยและชาวตางประเทศ หากการผลิตกอใหเกิดมลพิษอาจทําให
ผูบริโภคหรือนักทองเที่ยวเกิดความไมประทับใจ เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่สรางมลพิษแมจะมี
ความสวยงามหรือประณีตเพียงใดก็ตาม และรัฐบาลอาจจะไมใหการสงเสริมสนับสนุนอีกตอไป
ดังนัน้ หากรัฐบาลมีมาตรการหรือนโยบายที่ผูประกอบการสามารถทําไดยอมเปนสิ่งที่ควรใหความ
รวมมือ เพราะทําใหไดประโยชนถึงสองทางคือ 1. การักษาความมีชื่อเสียงของแหลงผลิตซึ่งจะ
สงผลถึงรายไดของหมูบาน 2. เปนการชวยรักษาสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของผูผลิตและผูที่
อาศัยอยูในชุมชน ผลการศึกษามีความสอดคลองกับผูท่ีไมเต็มใจจาย คือ สวนใหญ (รอยละ 44.9)
เปนผูที่ไมเห็นดวยกับประเด็นดังกลาว เพราะเมือ่ ไมเห็นถึงความจําเปนของนโยบาย ซึ่งอาจเกิดจาก
การไมเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอมหรือคิดวามลสารเพียงเล็กนอยที่ถูกปลอยออกมายอมไมกอ
มลพิษ ผูประกอบการในกลุมนี้จึงไมเต็มใจหากตองจายเงินเพื่อจัดการสิ่งแวดลอม
ตารางที่ 20 รอยละของการรับรูของผูประกอบการตอหลักการ PPP เปนหลักการหนึง่ ที่
สําคัญในการวางนโยบายสิ่งแวดลอม จําแนกตามความเต็มใจทีจ่ ะจายตาม
หลักการ PPP
ทานเต็มใจเสียคาใชจายตาม
การรับรู : หลักการ PPP เปนหลักการ
หลักการ PPP หรือไม
หนึ่งที่สําคัญในการวางนโยบาย
สิ่งแวดลอม
เต็มใจจาย
ไมเต็มใจจาย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
5.8
ไมเห็นดวย
1.0
44.9
เห็นดวยปานกลาง
29.5
39.1
เห็นดวย
59.0
10.1
เห็นดวยอยางยิง่
10.5
รวม
100.0(105)
100.0(69)
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ตารางที่ 21 รอยละของการรับรูของผูประกอบการตอหลักการ PPP ชวยใหผูกอมลภาวะ
ระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม จําแนกตามความเต็มใจทีจ่ ะ
จายตามหลักการ PPP
ทานเต็มใจเสียคาใชจายตาม
การรับรู : หลักการ PPP ชวยใหผูกอ
หลักการ PPP หรือไม
มลภาวะระมัดระวังไมใหเกิดความ
เสียหายตอสิ่งแวดลอม
เต็มใจจาย
ไมเต็มใจจาย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
7.2
ไมเห็นดวย
42.0
เห็นดวยปานกลาง
34.3
39.1
เห็นดวย
57.1
11.6
เห็นดวยอยางยิง่
8.6
รวม
100.0(105)
100.0(69)
หลั ก การผู ส ร า งมลภาวะเปน ผูจ า ย (PPP) ชว ยกระตุ น ใหผู ก อ มลภาวะมีค วาม
ระมัดระวังไมใหมีกระบวนการผลิตที่กอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม เปนวิธีการที่จะทําให
ทราบวาผูสรางมลภาวะเต็มใจที่จะจายคาปรับ คาธรรมเนียม คามัดจํา คาภาษี ฯลฯ หรือไม มากนอย
เพียงใด แตความเต็มใจที่จะจายในสวนนี้อาจจะขึ้นอยูกับการรับรูในหลักการดวยเชนกัน ซึ่งผูเต็มใจ
จายสวนใหญ (รอยละ 57.1) คือผูที่เห็นดวยกับหลักการดังกลาว ซึ่งหากเกิดการยอมรับหรือมีความ
เต็มใจจาย การลดและการบําบัดมลพิษยอมเกิดขึ้น อาจเนื่องมาจากผูประกอบการมีความตระหนัก
ถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นตอสุขภาพในระยะยาว หรืออาจเห็นถึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจ เชน การ
ตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นหากมีการจัดการที่ไมไดมาตรฐาน ซึ่งทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นนั่นเอง
สวนผูที่ไมเต็มใจจายสวนใหญ (รอยละ 42. ) คือผูที่ไมเห็นดวย สาเหตุของการไมเห็นดวยอาจเกิด
จากความไมเขาใจในรายละเอียดของหลักการ PPP โดยอาจมองวาเปนเรื่องไกลตัวเนื่องจากยังไมมี
การนํามาใชอยางเปนรูปธรรมในชุมชน หรือความระมัดระวังในการผลิตไมไดเกิดจากการการให
ความสํ า คั ญ ต อ หลั ก การ PPP
แต อ าจเกิ ด จากการที่ ม ลสารได ก อ ผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมหรือตอสุขภาพอยางชัดเจนจึงทําใหผูผลิตเริ่มตระหนักถึงปญหาที่จะเกิดขึ้นและเริ่มมี
ความรอบคอบในการผลิตมากขึน้
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ตารางที่ 22 รอยละของการรับรูของผูประกอบการตอการใชหลักการ PPP สามารถใชได
กับโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาด จําแนกตามความเต็มใจที่จะจายตามหลัก
การ PPP
ทานเต็มใจเสียคาใชจายตาม
การรับรู : การใชหลักการ PPP
หลักการ PPP หรือไม
สามารถใชได กับโรงงาน
อุตสาหกรรมทุกขนาด
เต็มใจจาย
ไมเต็มใจจาย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
13.0
ไมเห็นดวย
40.6
เห็นดวยปานกลาง
30.5
37.7
เห็นดวย
61.0
8.7
เห็นดวยอยางยิง่
8.6
รวม
100.0(105)
100.0(69)
ในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมผูท่ีกอใหเกิดมลพิษ (Polluters) ควรเปนผู
รับภาระโดยการออกคาใชจายเพื่อใชในการปองกันและควบคุมมลพิษ แตจุดดอยของหลักการ
ผู ส ร า งมลภาวะเป น ผู จ า ย(PPP)ในการบํ า บั ด และกํ า จั ด มลพิ ษ คื อ การขาดการยอมรั บ จากทั้ ง
ประชาชนและผูประกอบการไมวาจะเปนในอุตสาหกรรมขนาดใดก็ตาม และยิ่งในภาวะเศรษฐกิจ
ฝดเคืองเชนนี้คนทุกกลุมจะมีแนวความคิดในการเอาตัวรอดหรือหาผลประโยชนโดยไมคํานึงถึง
สิ่งแวดลอม ทุกกระบวนการผลิตไดอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนฐานหรือตักตวง
ใชประโยชนสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยูกับลักษณะการผลิตของอุตสาหกรรมแตละประเภท
เนือ่ งจากการผลิตและการบริโภคมีของเสียออกมาสูส่ิงแวดลอมตลอดเวลาหากมีการจัดการที่ไมได
มาตรฐาน ไป ดังผลการศึกษาจากตารางที่ 22 พบวา ผูที่เห็นดวยกับประเด็นดังกลาวสวนใหญ (รอย
ละ 61.0) มีความเต็มใจที่จะจาย แมวา หลักการ PPP เปนหลักการที่สงเสริมใหกลุมโรงงาน
อุตสาหกรรมทุกขนาดเห็นความสําคัญของสิง่ แวดลอม แตผูผลิตบางรายที่มีความรูเรื่องมลพิษ และ
มีความตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมยังมีความคิดเกี่ยวกับ “ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ” เขา
มาเกี่ยวของอยูเสมอ จนทําใหประเด็นดานสิ่งแวดลอมถูกมองขามไป อาจเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําให
ผูป ระกอบการสวนใหญ (รอยละ 40.6) ที่ไมเห็นดวยกับหลักการ PPP ตอบไมเต็มใจจาย
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ตารางที่ 23 คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation )ระหวางการรับรูหลักการ
ผูสรางมลภาวะเปนผูจายและความเต็มใจที่จะจายของผูประกอบการ
ความเต็มใจที่จาย
การรับรูหลักการ PPP ของผูประกอบการ
1. ผูผลิตมีสวนในการกอใหเกิดมลพิษตอ สิ่งแวดลอม
Pearson Correlation
-.664(**)
Sig. (2-tailed)
.000
N
174
2. ผูสรางมลพิษตองมีการใชจายเงินเพื่อควบคุม/ปองกันการ Pearson Correlation
-.670(**)
เกิดมลพิษ
Sig. (2-tailed)
.000
N
174
3. การใชทรัพยากรแบบไดเปลาเปนสาเหตุสําคัญที่ ทําใหเกิด Pearson Correlation
-.646(**)
ปญหาสิ่งแวดลอม
Sig. (2-tailed)
.000
N
174
4. ราคาของสินคาและบริการควรสะทอนตนทุนการผลิตและ Pearson Correlation
-.673(**)
ทรัพยากรที่ ใชบริโภคอยางเต็มที่
Sig. (2-tailed)
.000
N
174
5. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมเปนปจจัยการผลิตจึงตองปรากฏอยูใน Pearson Correlation
-.700(**)
บัญชีของสถานประกอบการ
Sig. (2-tailed)
.000
N
174
6. ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับคาเสียหายจากผูที่กอให Pearson Correlation
-.687(**)
เกิดความเสียหาย
Sig. (2-tailed)
.000
N
174
7. ผูกอมลภาวะอาจตองจายคาปลอย มลพิษ คาใชบริการใน Pearson Correlation
-.673(**)
การบําบัด คาผลิตภัณฑ คาบริหารจัดการ ภาษี ฯลฯ
Sig. (2-tailed)
.000
N
174
8. ถาสถานประกอบการสามารถบําบัดของเสีย ใหไดมาตรฐาน Pearson Correlation
-.647(**)
ก็ไม ตองจายคาธรรมเนียมการจัดการมลพิษอีกตอไป
Sig. (2-tailed)
.000
N
174
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ตารางที่ 23 คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation )ระหวางการรับรูหลักการ
ผูสรางมลภาวะเปนผูจายและความเต็มใจที่จะจายของผูประกอบการ (ตอ)
ความเต็มใจที่จาย
การรับรูหลักการ PPP ของผูประกอบการ
9. ในการเก็บภาษีมลพิษ ถาประชากรมีจิตสํานึกและให
Pearson Correlation
-.642(**)
ความสําคัญตอสภาพแวดลอมมาก ประโยชนจากการลดมลพิษ Sig. (2-tailed)
.000
ที่คํานวณไดจะมีมูลคาสูง
N
174
10.การเก็บภาษีมลพิษชวยเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคใหหัน Pearson Correlation
-.691(**)
ไปใชสินคาที่มีขั้นตอนการผลิตที่ไมทําลายสภาพแวดลอม
Sig. (2-tailed)
.000
N
174
11. เงินจากภาษีมลพิษรัฐจะนํามาจัดตั้งโรงงานบําบัดมลพิษ Pearson Correlation
-.615(**)
รวม ซึ่งชวยใหตนทุนการกําจัดมลพิษตอหนวยลดลง
Sig. (2-tailed)
.000
N
174
12. การใหเงินอุดหนุนเปนการจูงใจใหผูสรางมลภาวะเปลี่ยน Pearson Correlation
-.656(**)
พฤติกรรมการผลิต เพื่อควบคุมมลภาวะใหไดมาตรฐาน
Sig. (2-tailed)
.000
N
174
13. หลักการ PPP เปนหลักการสําคัญในการวางนโยบาย
Pearson Correlation
-.670(**)
สิ่งแวดลอม
Sig. (2-tailed)
.000
N
174
14. หลักการ PPP ชวยกระตุนใหผูกอมลภาวะระมัดระวังไมให Pearson Correlation
-.649(**)
ปฏิบัติการอันกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม
Sig. (2-tailed)
.000
N
174
15. การใชหลักการ PPP สามารถใชได กับโรงงาน
Pearson Correlation
-.694(**)
อุตสาหกรรมทุกขนาด
Sig. (2-tailed)
.000
N
174
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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จากผลการศึกษาในการหาความสัมพันธระหวางการรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย
และความเต็มใจที่จะจายของผูประกอบการ โดยวิธีการ Crosstabulation ในตารางที่ 8- 22 ที่กลาว
มาในขางตน พบวา ผูประกอบการที่ตอบเต็มใจจายมีการรับรูถึงหลักการ PPP ในสัดสวนที่สูงกวา
กลุมที่ไมเต็มใจจาย และเมื่อนําขอมูลที่ไดมาหาคาความสัมพันธดังตารางที่ 23 พบวาคา Pearson
Correlation ของความเต็ม ใจจ าย และการรั บ รูห ลัก การPPP ในแต ล ะประเด็ นทั้ ง 15 ขอ มี
ความสัมพันธระหวางตัวแปรทุกตัวแปร เพราะคา Sig < 0.01 และคา Pearson Correlation ที่มีคา
เปนลบ แสดงวาขอมูลของความเต็มใจจายของผูประกอบการนั้นมีลักษณะแปรผักผันหรือมีลักษณะ
ตรงขามกัน คือ ความเต็มใจจายของผูประกอบการจะมากขึ้นเมื่อมีระดับการรับรูหลักการผูสราง
มลภาวะเปนผูจาย(PPP)สูงขึ้น สวนความไมเต็มใจจายของผูประกอบการจะมากขึ้นเมื่อมีระดับการ
รับรูหลั กการผูส รา งมลภาวะเปนผูจาย(PPP) ต่ําลง ซึ่งสอดคล องกับการวิ เคราะหในลัก ษณะ
Crosstabulation ดังที่ไดกลาวสรุปไวแลวในขางตน
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