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 นํ้าเสียจากชุมชนเปนแหลงกําเนิดนํ้าเสียหลักในภาพรวมของประเทศ ในปจจุบันองคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) นครปฐมยังไมมีระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย สําหรับการบําบัดนํ้าเสียที่เกิด
จากกิจกรรมประจําวันและกิจกรรมท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตอบต. การ
วิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความเต็มใจและความสามารถในการจายคาบริการบําบัดนํ้าเสียของ
ประชาชนในเขต อบต.นครปฐม ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย อัตรา
คาบริการและรูปแบบการเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียที่เหมาะสม รวมท้ังศึกษาขอมูลทั่วไป สภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมการมีสวนรวมกับอบต . ของประชาชน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
แบบสอบถามสัมภาษณผูที่อยูในเขต อบต.นครปฐม จํานวน 368 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณา 
และการถดถอยโลจิสติค  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 41 ถึง 60 ป มีการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา มีรายไดครัวเรือนระหวาง 5,001 ถึง 10,000 บาทตอเดือน กลุมตัวอยางรอยละ 
56.52  มีความเต็มใจที่จะจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย โดยมูลคาความเต็มใจที่จะจายมีคาเฉลี่ยและคาฐาน
นิยมเทากับ 35 และ 20 บาทตอครัวเรือน-เดือน ตามลําดับ ความสามารถในการจายคาบริการระบบบําบัด
นํ้าเสียสูงท่ีสุดเทากับ 15 ถึง 3,750 บาทตอครัวเรือน-เดือน กลุมตัวอยางสวนใหญใหความเห็นวาควรคิด
เปนสัดสวนตามปริมาณนํ้าประปาท่ีใช  โดยเก็บแยกเฉพาะคาบริการบําบัดนํ้าเสีย ผลการประเมินจาก
แบบจําลองโลจิต พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความเต็มใจจายประกอบดวย อายุ ผลกระทบที่ไดรับจากแหลงนํ้า 
ความสําคัญของระบบบําบัดนํ้าเสีย และความตองการใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยท้ังส่ีปจจัยมีอิทธิพลใน
ทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 จากผลการศึกษาท่ีพบวา ประชาชนรอยละ 43.48 

ไมเต็มใจที่จะจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย ทําใหเห็นถึงความจําเปนของการใหขอมูลที่ถูกตองเก่ียวกับปญหา
มลพิษทางนํ้าและความสําคัญของระบบบําบัดนํ้าเสีย  เพื่อใหประชาชนเกิดความเขาใจ ยอมรับ และ
ตระหนักถึงความจําเปนในการจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสีย  
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 Domestic wastewater as a major source of wastewater discharge in Thailand. At present, 

Nakhon Pathom Subdistrict Administrative Organization (SAO) without collection system and 

wastewater treatment for correct wastewater resulting from daily activities and caused by the occupation 

of the residence. The study was conducted to attain the following objectives: (1) to study the willingness 

and ability to pay of wastewater treatment charge; (2) to study the factors which influence the 

willingness to pay of wastewater treatment charge; (3) to study the rate of wastewater treatment charge 

and the ways to keep the water treatment charge and (4) to study the socio-economic conditions of the 

residence. The data were collected by survey questionnaires from 368 samples. Descriptive statistics and 

logistic regression were used to analyze the data. Result of the socio-economic analysis revealed that the 

majority of the samples were Primary education graduates, with income between 5,001 to 10,000 

baht/month-family. The survey also showed that 56.52 percentage of samples would be willingness to 

pay (WTP) for water treatment charge. Estimated mean and mode WTP for water treatment charge were 

35 and 20 baht/month-family, respectively. The ability to pay of wastewater treatment charge was 15 to 
3,750 baht/month-family. The majority commented that the appropriate way to estimate water treatment 

charge is in accordance with water consumed, by monthly (separated bill).  Results of logit model have 

been confirmed that the positive correlated which statistically significant at 0.05 to the willingness to 

pay for wastewater treatment are the age, the impacts received from watercourse, the importance of 

wastewater treatment systems and the demand for wastewater treatment. The results showed that 43.48 

percentages of samples would be unwillingness to pay for wastewater treatment charge so public 

relation is critically important in dissemination of the critical conditions of water pollution and the 

importance of wastewater treatment systems. Transparent information should be regularly disseminated 

to the local community for understanding, accepting and support the wastewater treatment systems.   
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงได ผูเขียนขอขอบพระคุณ รศ .ดร.กนกพร สวางแจง       
ผูควบคุมวิทยานิพนธเปนอยางสูง ที่กรุณาใหคําปรึกษา ติดตาม แกไขขอบกพรอง รวมท้ังให
คําแนะนําตางๆ อยางดียิ่งมาโดยตลอด ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.กมลชนก พานิชการ ประธาน
กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ และ รศ.ดร.พงศศักดิ์ หนูพันธ กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ   
ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณยิ่งขึ้นของวิทยานิพนธ 
 ผูเขียนขอขอบพระคุณ นายประพัฒน  ร้ิวทองชุม นายกองคการบริหารสวนตําบลนครปฐม 
คณะผูบริหาร สมาชิกอบต. กํานัน ผูใหญบานทุกทาน ที่ใหการสนับสนุนและนําออกเก็บขอมูลดวย
ตนเอง ขอขอบพระคุณพนักงานอบต. ทุกทานท่ีไดใหคําแนะนําและใหขอมูลประกอบการทํา
วิทยานิพนธ อันเปนประโยชนอยางมาก ขอขอบพระคุณประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลนครปฐม ที่กรุณาสละเวลาใหสัมภาษณแบบสอบถาม ทําใหสามารถทําวิทยานิพนธฉบับนี้ได  
 ขอขอบพระคุณ นายเอกพันธุ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม คณะผูบริหาร
เทศบาลนครนครปฐม  และผูบังคับบัญชาทุกทาน ที่ใหโอกาสและคําแนะนําในการทําวิทยานิพนธ 
ขอขอบพระคุณเพื่อนรวมงานที่สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครนครปฐม ที่คอย
ใหการสนับสนุนชวยเหลือเสมอมา  ขอขอบพระคุณ เจาหนาท่ีภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหความเมตตาชวยเหลือดวยอัธยาศัยไมตรีอยางดียิ่ง  ขอขอบพระคุณบิดา 
มารดา และนองชาย ที่ใหการสนับสนุนในทุกๆ ดานมาโดยตลอด เปนแรงผลักดันใหผูเขียนทํา
วิทยานิพนธจนสําเร็จเปนรูปเลม แตหากวิทยานิพนธฉบับนี้ผิดพลาดประการใด ผูเขียน ขอนอมรับ
ไวแตเพียงผูเดียว 
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