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53311307 : สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

คําสําคัญ : คาบริการบําบัดนํ้าเสีย / ความเต็มใจและความสามารถในการจาย  
 ณัฐวรรณ  เวชวงศวาน : ความเต็มใจและความสามารถในการจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย
ของประชาชน.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : รศ.ดร.กนกพร สวางแจง.  120 หนา.  
 

 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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53311307 : ENVIRONMENTAL SCIENCE  
KEYWORD : WASTEWATER TREATMENT CHARGE / THE WILLINGNESS AND ABILITY 

TO PAY  
 NUTTAVUN  VECHVONGVAN : THE WILLINGNESS AND ABILITY TO PAY 
OF RESIDENCE FOR WASTEWATER TREATMENT CHARGE.  THESIS ADVISORS : 
ASSOC. PROF. KANOKPORN SWANGJANG.  120 pp.   
 

 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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 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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บทท่ี 1 

บทนํา                                                                                                     
 

ความเปนมาของงานวิจัย  
 น้ําเสียจากชุมชน เปนแหลงกําเนิดนํ้าเสียหลักในภาพรวมของประเทศ คิดเปนรอยละ 
70 หรือประมาณ 14 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน และทําใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ํา ระบบบําบัด  

น้ําเสียรวมท่ีจัดสรางและสามารถดําเนินการไดมี 90 แหง โดยมีความสามารถในการบําบัดนํ้าเสีย 
เพียง 2.4 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนรอยละ 17.14 ของปริมาณนํ้าเสียที่เกิดข้ึน และองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) หลายแหง ยังไมสามารถบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนท่ี 
กอสรางเสร็จแลวไดอยางมีประสิทธิภาพ (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) 
 จากแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2555 – 2559 ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2555) 
ความคิดเห็นของหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอปญหาและแนวทางการจัดการปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ในระยะ 5 ปขางหนา (พ.ศ.2555 - 2559) ไดลําดับความเรงดวนของปญหามลพิษ
และคุณภาพสิ่งแวดลอมลําดับตนๆ  คือ ปญหานํ้าเสีย โดยไดเสนอแนวทางแกไขปญหานํ้าเสีย  เชน   
ผลลงทุนดานระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยคิดคาบําบัดรวมกับน้ําประปา และกําหนดมาตรฐานการจาย        
คาบําบัดนํ้าเสียที่เปนธรรม และมีมาตรการลงโทษกับผูกอมลพิษอยางเขมงวด และสงเสริมให   
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดการ และบําบัดน้ําเสียอยางมีประสิทธิภาพ 

 ในปจจุบัน ปญหาและอุปสรรคหนึ่งท่ีสําคัญสําหรับโครงการบําบัดนํ้าเสีย คือ การไมมี 
งบประมาณเพียงพอท่ีจะกอสรางขยายขอบเขตใหบริการใหครอบคลุมพ้ืนท่ี หรือเดินระบบไดอยาง
มีประสิทธิภาพ การจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจายยังไมสามารถทํา
ไดนในทุกพื้นท่ี จากการศึกษาเร่ืองการนํานโยบายผูกอมลพิษเปนผูจายของไทยไปปฏิบัติ : กรณี
มลพิษทางนํ้า (ศุภพร, 2552) พบวา หากตองการนํานโยบายดังกลาวไปปฏิบัติจริง ควรสราง
ชองทางใหเกิดการมีสวนรวมมากข้ึน เชน ประชาสัมพันธนโยบายผานเครือขายในทองถิ่น เรงสราง
การยอมรับใหกับ อทป. และผูรับบริการ และการหาวิธีการเก็บคาบําบัดนํ้าเสียใหยืดหยุนและ
สอดคลองกับ สภาพการณ 
 จากคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
จัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม (2554) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนชองทางหน่ึงในการสนับสนุนงบประมาณแก
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อปท. ในการดําเนินงานดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดกําหนดให
โครงการดานการจัดการน้ําเสียชุมชน ซึ่งอาจเปนโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ หรือโครงการ 
กอสรางะบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนใหม มีแหลงงบประมาณสนับสนุนสองแหลง ไดแก 
งบประมาณแผนดิน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) และ เงินกองทุนสิ่งแวดลอม ทั้งน้ี อปท. จะตองจัดใหมี
การรับฟงความเห็นตอการดําเนินโครงการของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูที่อยูที่บริเวณท่ีตั้ง
หรือใกลเคียงโครงการ รวมถึงเร่ืองการออกเทศบัญญัติเพื่อจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียตามหลักการ 
ผูกอมลพิษเปนผูจาย ซึ่งมีการกําหนดอัตราคาบริการดวยแลว เพื่อใหประชาชนเกิดความเขาใจ 
ยอมรับ และใหการสนับสนุนโครงการ 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนที่องคการบริหารสวนตําบลนครปฐม  
 
 องคการบริหารสวนตําบลนครปฐม (อบต. นครปฐม) เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบหนึ่ง มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 22.2 ตารางกิโลเมตร (องคการบริหารสวนตําบลนครปฐม, 
2555 ก) มีแหลงนํ้าสําคัญคือ คลองเจดียบูชา ซึ่งเปนคลองสาขาของแมน้ําทาจีน ซึ่งแมน้ําทาจีน 
ตอนลางน้ีมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก (กรมควบคุมมลพิษ, 2554 ก) ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ไดกําหนดใหทองท่ีเขตจังหวัดนครปฐม 
เปนเขตควบคุมมลพิษ ทั้งน้ี อบต .นครปฐมไดมีการจัดการในดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแตยังไมมีการจัดการดานนํ้าเสีย ดังน้ัน เพื่อที่จะ 
กอสรางระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียจําเปนตองขอรับเงินอุดหนุนในการกอสรางระบบดังกลาว 
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โดย อบต. ตองมีการประชาสัมพันธโครงการ รวมท้ัง การจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสีย เพื่อสราง 
ความรู ความเขาใจ ใหกับประชาชนในพื้นท่ี และในกรณีขอใชเงินกองทุนสิ่งแวดลอม จะตอง
นําเสนออัตราคาบริการ และอัตราการหักสงคาบริการคืนกองทุนสิ่งแวดลอม  
 ดังนั้น เพื่อใหสามารถดําเนินการตามหลักเกณฑดังกลาว และประชาชนยอมรับที่จะจาย
คาบริการบําบัดนํ้าเสีย  ตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย  จึงไดทําการศึกษาน้ีขึ้น  โดยมี 
วัตถุประสงคเพื่อประเมินความสามารถและความเต็มใจในการจายคาบริการบําบัดนํ้าเสียของ 
ประชาชน เพื่อที่จะเปนขอมูลประกอบการกําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียท่ีเหมาะสมตอไป 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 การศึกษาเร่ืองความเต็มใจและความสามารถในการจายคาบริการบําบัดนํ้าเสียของ 
ประชาชน ในเขตอบต.นครปฐม มีวัตถุประสงคหลัก 4 ประการ คือ 

1. เพื่อศึกษาขอมูลท่ัวไป สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การมีสวนรวมกับ อบต.ของ
ประชาชนในเขต อบต.นครปฐม 

2. เพื่อศึกษาความเต็มใจและความสามารถในการจายคาบริการบําบัดนํ้าเสียของ 
ประชาชน ในเขตอบต.นครปฐม 

3. เพื่อศึกษาอัตราคาบริการและรูปแบบการเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียที่เหมาะสม 
สําหรับ อบต.นครปฐม 

4. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจจายคาบริการบําบัดน้ําเสียของประชาชน 

 

สมมติฐานของการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจจาย
คาบริการบําบัดน้ําเสีย โดยกําหนดใหลักษณะของความสัมพันธของตัวแปรตางๆ แสดงไดดังนี้ 
 1. อายุของผูตอบแบบสอบถาม มีผลตอความเต็มใจจายคาบริการในการบําบัดน้ําเสียใน 
ทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ ผูที่มีอายุนอยกวานาจะมีความเต็มใจจายคาบริการมากกวา เนื่องจาก
เปนคนรุนใหมซึ่งไดรับขอมูลเก่ียวกับปญหาสิ่งแวดลอม และผลกระทบของสิ่งแวดลอมจากการ
เผยแพรโดยสื่อตางๆ 

 2. การศึกษา มีผลตอความเต็มใจจายคาบริการในการบําบัดนํ้าเสียในทิศทางเดียวกัน  
กลาวคือ ผูที่มีการศึกษาสูงกวายอมเต็มใจจายคาบริการมากกวา เนื่องจากมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดจากนํ้าเสีย 
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 3. รายได มีผลตอความเต็มใจจายคาบริการในการบําบัดนํ้าเสียในทิศทางเดียวกัน  
กลาวคือ ผูที่มีรายไดสูงกวายอมเต็มใจจายคาบริการมากกวา เน่ืองจากมีความสามารถในการจายเงิน
มากกวา 
 4. รายจายคาสาธารณูปโภค มีผลตอความเต็มใจจายคาบริการในการบําบัดนํ้าเสียใน
ทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ ผูที่มีรายจายคาสาธารณูปโภคสูงกวานาจะเต็มใจจายคาบริการนอยกวา 
 5. การมีสวนรวมกับอบต. มีผลตอความเต็มใจจายคาบริการในการบําบัดนํ้าเสียใน
ทิศทางเดียวกัน  กลาวคือ ผูที่มีสวนรวมในกิจกรรมของอบต .มากกวายอมมีความเต็มใจจาย
คาบริการมากกวา เน่ืองจากมีทัศนคติที่ดีตอหนวยงานและยินดีใหความรวมมือ 

 6. ความคิดเห็นตอการมีระบบบําบัดน้ําเสียของอบต. มีผลตอความเต็มใจจายคาบริการ
ในการบําบัดนํ้าเสียในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ผูที่มีความคิดเห็นทางบวกยอมมีความเต็มใจจาย
คาบริการมากกวา เน่ืองจากเห็นความสําคัญของระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

ขอบเขตการศึกษา  
ขอบเขตการศึกษานี้ ผูวิจัยจะทําการศึกษาประชาชนในเขต อบต .นครปฐม ที่อยูในขาย

สามารถจายคาบริการได จึงกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามตองมีอายุตั้งแต  20  ปขึ้นไป เพราะ ถือวา
ประชากรอายุต่ํากวา 20 ป เปนผูที่อยูในการศึกษาภาคบังคับ โดยสํารวจครัวเรือน/สถานประกอบการ
ละ 1 คน และเปนผูที่ เปนหลักในการหาเงินเลี้ยงครอบครัวหรือมีอํานาจในการตัดสินใจใน
ครอบครัว หรือเปนเจาของสถานประกอบการหรือมีอํานาจในการตัดสินใจในสถานประกอบการ
นั้น 

 

ขั้นตอนการศึกษา  
 1. การเก็บรวบรวมขอมูล ในการศึกษานี้ใชขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยขอมูล   
ปฐมภูมิ ไดจากการออกแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตอบต .
นครปฐม และขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลที่ เกี่ยวของกับวัตถุประสงคของ
การศึกษา  

2. การวิเคราะหขอมูล  
  2.1 โดยใชสถิติพรรณา (Descriptive Statistics) ในรูปของการแจกแจงความถี่และ
คารอยละ เพื่อวิเคราะหใหเห็นภาพรวมท่ัวไปของกลุมตัวอยาง และความเต็มใจในการจายคาบริการ
บําบัดน้ําเสีย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  2.2 โดยใชการถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression) วิเคราะหความสัมพันธของ
ตัวแปรอิสระ (ปจจัยท่ีคาดวามีผลตอความเต็มใจจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย) กับตัวแปรตาม (ความ
เต็มใจจาย) 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
1. ทราบขอมูลทั่วไป สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การมีสวนรวมกับอบต .ของ

ประชาชนในเขตอบต.นครปฐม 

2. ทราบถึงความเต็มใจจายและความสามารถในการจายคาบริการบําบัดนํ้าเสียของ 
ประชาชน รวมทั้งคาดการณรายรับจากการเก็บคาบริการเบ้ืองตนได 

3. ทราบถึงอัตราคาบริการและรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับการเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย 
ของ อบต.นครปฐม เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียที่มีความ 
เปนไปไดในทางปฏิบัติ 

4. ทราบปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจจายคาบริการบําบัดนํ้าเสียของประชาชน เพื่อให 
หนวยงานที่เกี่ยวของ นําปจจัยนั้นไปกําหนดแผนเพ่ือประชาสัมพันธหรือสรางการมีสวนรวมตอไป 

5. สามารถนําขอมูลทั่วไปและลักษณะการเปดรับขาวสาร ไปใชในการสรางรูปแบบ
การประชาสัมพันธที่สอดคลองกับการเขาถึงและเขาใจไดของประชาชน 

 

ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 

 เวลาท่ีใชในการวิจัย ประมาณ 10 เดือน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 

 

กิจกรรม เดือนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. สืบคนขอมูลและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ 

 

         

2. วางแผนการดําเนินการและเขียน
โครงรางการวิจัย 

 
 

        

3. ขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ   
 

       

4. ออกแบบสอบถามและทดสอบ
แบบสอบถาม 

    
 

     

5. สัมภาษณกลุมตัวอยาง     
 

     

6. วิเคราะหขอมูล และ เขียน
วิทยานิพนธ 

     
 

    

7. นําเสนอผลงานวิจัย       
 

   

8. สอบปองกันวิทยานิพนธ        
 

  

9. แกไขวิทยานิพนธและสง
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 
 การต้ังถิ่นฐานของประชากรโดยมากจะเร่ิมจากการอยูในพ้ืนที่ริมแมน้ําลําคลอง เพื่อ
อาศัยน้ําในการอุปโภค บริโภค การคมนาคม รวมท้ังกําจัดนํ้าที่ใชแลวลงในแมน้ําลําคลอง ในอดีตมี
จํานวนประชากรไมมากนัก แหลงนํ้าตางๆ จึงสามารถรองรับปริมาณนํ้าเสียท่ีปลอยท้ิงท่ีไมผาน  
การบําบัดไดโดยไมเกิดการเนาเสีย แตตอมาเม่ือมีประชากรมากข้ึน  ปริมาณการใชน้ํามากข้ึน มี  
การปลอยน้ําเสียมากขึ้น ทําใหแหลงนํ้าไมสามารถรองรับได เกิดการเนาเสีย ไมสามารถนํามาใช
ประโยชน กอใหเกิดผลกระทบอ่ืนๆ ตามมา รวมท้ัง ตองเสียคาใชจายมากข้ึนในการปรับปรุง
คุณภาพน้ําดิบท่ีจะนําไปผลิตนํ้าประปา ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีมาตรการและวิธีตางๆ ในการลด
มลพิษทางน้ํา 
 

ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

 ระบบบําบัดนํ้าเสียมีไวเพ่ือกําจัดมลสารท่ีอยูในนํ้าเสีย ใหมีคุณภาพดีขึ้นและไม
กอใหเกิดผลเสียหายตอแมน้ํา ลําคลอง แหลงนํ้าธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมโดยรอบ โดยน้ําเสียที่
ผานการบําบัดแลวจะถูกระบายลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ หรือบางสวนยังสามารถนํากลับมาใช
ประโยชนในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และอ่ืนๆ แมวานํ้าจะเปนแหลงทรัพยากรที่มีการใชซ้ํา
หลายคร้ังวนเวียนเปนวัฏจักร และมีกระบวนการทําใหสะอาดโดยตัวมันเอง (Self Purification) แต
กระบวนการนี้ก็มีขีดจํากัดในแตละแหลงนํ้า ดังน้ัน การบําบัดนํ้าเสียจึงเปนกลไกสําคัญอันหนึ่ง      
ที่จะลดภาระของแหลงนํ้าในการทําความสะอาดตัวเองตามธรรมชาติและชวยปองกันมิใหสาร
มลพิษปนเปอนลงสูแหลงน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา (กรมควบคุมมลพิษ, 2545)  

 หลักการจัดการนํ้าเสียที่สําคัญ ไดแก การนํานํ้าเสียที่เกิดข้ึนเขาสูกระบวนการบําบัดให
ไดมาตรฐานนํ้าท้ิง ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม และสุขภาพอนามัย โดยท่ัวไปการจัดการนํ้าเสียจะ
ประกอบดวย ระบบรวบรวมนํ้าเสีย และระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

 ระบบรวบรวมนํ้าเสีย 

 การรวบรวมนํ้าเสีย (Collection) ใชระบบทอระบายน้ําท่ีมีการเชื่อมโยงเปนเครือขายท่ี
ซับซอนทําหนาที่รวบรวมนํ้าเสียจากอาคารบานเรือน กิจกรรมอุตสาหกรรม และธุรกิจพาณิชยกรรม 
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ใหไหลไปตามทอระบายน้ําซึ่งวางอยูใตดินไปสูระบบบําบัดนํ้าเสียกอนที่จะปลอยออกสูสิ่งแวดลอม 
โดยปริมาณนํ้าเสียท่ีเกิดขึ้นจะใกลเคียงกับอัตราการใชน้ําในชุมชนนั้นๆ และการไหลของน้ําเสียเขา
ระบบบําบัดนํ้าเสีย จะแปรผันตามชวงการใชน้ําในแตละวัน และแปรผันตามฤดูกาลในแตละป 
ทั้งน้ี ระบบทอระบายนํ้าจะตองมีความสามารถในการรองรับนํ้าท่ีไหลเขาทอระบายนํ้าไดทั้งหมด 
โดยไมกอใหเกิดการร่ัวซึม หรือทําใหเกิดนํ้าทวมข้ึนภายในชุมชน ระบบรวบรวมน้ําเสียแบ งออก
ตามลักษณะของนํ้าที่จะระบายออกเปน 2 ประเภท (นระ,  2546 ; กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 
ม.ป.ป. ก) ไดแก  
 1. ระบบทอแบบแยก คือ การรวบรวมนํ้าเสียออกจากระบบระบายนํ้าฝน   งายตอการ
ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบทอจึงแบงออกเปน 2 ทอ คือ ทอระบายนํ้าฝน ซึ่งจะระบายลงสู
แหลงนํ้าสาธารณะตามปกติไมตองผานกระบวนการบําบัดกับทอน้ําเสีย ซึ่งรับและระบายนํ้าเสีย
โดยตรง ซึ่งออกแบบใหน้ําเสียไหลตามแรงโนมถวงจนเขาระบบบําบัดนํ้าเสีย สวนการระบาย
น้ําฝนอาศัยทอระบายน้ําฝนตางหากไมปะปนกับทอน้ําเสีย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขนาดของชุมชนและ
ปริมาณการไหลของนํ้าเสียและนํ้าโสโครก โดยระบบรวบรวมนํ้าเสียและนํ้าโสโครกชนิดน้ี แบงได
เปน 2 สวน คือ หนึ่ง สวนบุคคล ประกอบดวยทอระบายน้ําเสียและนํ้าโสโครกภายในบริเวณบาน 
(House Drains) และตอเชื่อมเขากับทอระบายน้ําสาธารณะนอกบาน และสอง สวนสาธารณะ ทอ
ระบายนํ้าสาธารณะจะเร่ิมตนดวยทอนํ้าเสียขางถนน (Street Sewers) รับนํ้าเสียและนํ้าโสโครก
เพื่อใหไหลเขาสูทอกิ่ง (Branch Sewers) ทอกิ่งนี้ขั้นแรกตอเช่ือมกับทอหลัก (Main Sewers) และทอ
ประธาน (Trunk Sewers) ในลําดับตอไป เพ่ือนํานํ้าเสียและน้ําโสโครกไปสูโรงบําบัดนํ้าเสีย 
(Treatment Plant) จากโรงบําบัดนํ้าเสีย น้ําท้ิงท่ีบําบัดแลว (Treated Water) จะเปนนํ้าสะอาดตาม
มาตรฐานหนึ่งๆ ที่กําหนดไว ซึ่งปลอยเปนนํ้าท้ิง (Effluent) โดยอาศัยทอขนาดใหญที่เรียกวา 
Outfall ออกสูแมน้ําหรือทะเล หรือพื้นท่ีเพาะปลูก  ระบบทอแยกเปนระบบท่ีนิยมมากในการ
ออกแบบในปจจุบัน แตทั้งน้ีคาใชจายในการเดินระบบทอรวบรวมนํ้าเสียแยกตางหาก ทําใหระบบ
ทอแยกมีคาการลงทุนตอหนวยสูงกวาระบบทอรวม  
 2. ระบบทอระบายนํ้าแบบรวม คือ ทอน้ําเสียที่รับนํ้าฝน น้ําชะลางถนนและน้ําผิวดิน
อ่ืนๆ ดวย เรียกวา Strom sewers ดังน้ัน เพื่อไมใหเปนภาระตอโรงบําบัดนํ้าเสียมากจนเกินไป จึงตองมี
ทอดัก (Intercepting Sewers) เพื่อรับเอาเฉพาะการไหลของน้ําเสียและน้ําฝนปริมาณหนึ่ง จากทอระบาย
น้ําเสียแบบรวมท้ังหมด เพิ่มข้ึนมาจากระบบทอน้ําเสียแยก โดยจะระบายนํ้าออกตามจุดท้ิงนํ้าในกรณีที่มี
ฝนตกมาก ทั้งน้ีเพื่อไมใหขนาดของระบบและโรงบําบัดใหญเกินความจําเปน น้ําท่ีระบายออกจากระบบ
จะมีความสกปรกของนํ้าเสียปนออกไปดวย แตจะถูก เจือจางโดยนํ้าฝน แตอยางไรก็ตาม ในชวงเวลาท่ี
ไมมีฝนหรือฝนไมมาก น้ําเสียในระบบจะถูกรวบรวมเขาสูโรงบําบัดไดทั้งหมด  
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 ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 การบําบัดนํ้าเสีย (Wastewater Treatment) โดยระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนใน
ประเทศไทย แบงออกเปน 5 ประเภทใหญๆ (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) โดยมีการทํางานของระบบ 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2545 ; กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, ม.ป.ป. ก) ดังนี ้
 1. ระบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ระบบน้ีประกอบดวยบอตื้นๆ ที่
บําบัดน้ําเสียโดยใชการทํางานรวมกันของแสงอาทิตย แบคทีเรีย สาหราย และออกซิเจน 

 2. ระบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ระบบน้ีจะคลายกับบอผ่ึง  แตจะ
ตางกันตรงท่ีระบบนี้จะตองมีการติดต้ังเคร่ืองเติมอากาศเพ่ือเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ําเสียไดอยาง
ทั่วถึง แทนการสังเคราะหแสงของสาหรายหรือพืชน้ําอ่ืนๆ  
 3. ระบบแอ็กทิเวเต็ดสลัดจ (Activated Sludge : AS) ระบบน้ีจะใหออกซิเจนกับน้ําเสีย
ดวยเคร่ืองเติมอากาศ มีการหมุนเวียนกากตะกอนเพื่อเพิ่มแบคทีเรียในน้ําเสียเพื่อเร งกระบวนการ
ยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย 

 4. ระบบบึงประดิษฐ (Constructed Wetland : CW) เปนระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีอาศัย
กระบวนการทางธรรมชาติ เมื่อนํ้าเสียไหลเขามาในบึงประดิษฐ สารอินทรียสวนหน่ึงจะตกตะกอน 
และถูกยอยสลายโดยจุลินทรีย สวนสารอินทรียที่ละลายนํ้าจะถูกกําจัดโดยจุลินทรียที่เกาะติดอยูกับ
พืชน้ําหรือชั้นหิน และจุลินทรียที่แขวนลอยอยูในนํ้า ระบบน้ีจะไดรับออกซิเจนจากการแทรกซึม
ของอากาศผานผิวน้ําหรือชั้นหินลงมา และบางสวนไดจากการสังเคราะหแสง โดยระบบน้ีสามารถ
ลดไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และกําจัดโลหะหนักไดบางสวน 

 5. ระบบแผนหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor : RBC) เปนระบบท่ี
ประกอบดวยอุปกรณที่มีลักษณะเปนแผนแบนและกลมขนาดใหญ พื้นผิวโดยรอบมีลักษณะโปรง
เปนซี่ เพื่อเพิ่มพ้ืนท่ีผิวใหจุลินทรียเกาะติดไดมากข้ึน โดยสวนหน่ึงของแผนจานจะจมอยูในนํ้าเสีย
ประมาณรอยละ 35 – 40 แลวหมุนชาๆ เพื่อผลัดเปลี่ยนใหสวนอ่ืนของแผนจานไดสัมผัสนํ้าเสีย ซึ่ง
จุลินทรียที่เกาะติดอยูที่แผนจานจะดึงอาหารซึ่งเปนสารอินทรียจากนํ้าเสียและเกิดการยอยสลายข้ึน 
และเม่ือมีการหมุนแผนจะทําใหจุลินทรียไดรับออกซิเจนในอากาศ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการยอย
สลายของสารอินทรีย รวมท้ังการหมุนของแผนจานจะเปนการชวยเพิ่มออกซิเจนใหกับนํ้าเสีย 

 

 คาใชจายระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย (นระ, 2546)  
  ในชวง 20 ปที่ผานมา รัฐบาลไดลงทุนกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียรวมของ
ชุมชนจนถึงป 2552 เปนเงินประมาณ 83,000 ลานบาท จํานวน 101 แหง (กรมควบคุมมลพิษ, 2553 ข) 
ประกอบดวยระบบบําบัดนํ้าเสีย และระบบทอรวบรวมนํ้าเสีย  โดยคาใชจายในการกอสราง 



10 
 

 

ประกอบดวยราคาหมวดงานเคร่ืองกลและไฟฟา ราคาหมวดงานโยธา และราคาหมวดที่ดิน 
นอกจากน้ี ในการเดินระบบจะตองมีคาใชจายในการเดินระบบและซอมบํารุง ซึ่งคิดจากคาใชจายท่ี
ควรจะเปน โดยประมาณจากงานซอมบํารุงที่จะตองทําในรอบหนึ่งป (นระ, 2546) ไดแก 

1. คากระแสไฟฟาสําหรับระบบสูบของเหลวและอื่นๆ 

2. คาแรงงาน ไดแก ผูบริหาร วิศวกร นักวิทยาศาสตร พนักงานหองปฏิบัติการ 
พนักงานบัญชี พนักงานบัญชีผูชวย ชาง และคนงาน 

3. คาบํารุงรักษา อาคารสถานที่ ทอและระบบ มอเตอรไฟฟา เคร่ืองสูบน้ํา และอุปกรณ
เคร่ืองกลอ่ืนๆ 

4. คาวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
5. คาใชจายในสํานักงาน 

  ตัวอยางการประเมินคาใชจายในการกอสราง กรณีศึกษาเมืองชลบุรี จากผลการ
ออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสียในขั้นรายงานความเหมาะสม  โครงการศึกษาความเหมาะสมของ
ระบบบําบัดน้ําเสียเมืองชลบุรีของกรมโยธาธิการ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย ป 2529 ไดออกแบบระบบทอรวบรวมนํ้าเสียสําหรับใหบริการประชาชนทั้งสิ้น
ประมาณ 132,730 คน ครอบคลุมพื้นที่ 13.24 ตารางกิโลเมตร มีคาใชจายในการกอสรางและเปลี่ยน
ทดแทนอุปกรณเปนเงินรวมท้ังสิ้น 482 ลานบาท แบงเปนระบบรวบรวมนํ้าเสียประมาณ 381 ลาน
บาท และโรงบําบัดนํ้าเสียประมาณ 101 ลานบาท (ประมาณ 93 ลานบาท หากไมรวมคาท่ีดิน ซึ่ง
เปนขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี) นอกจากคากอสรางแลว การดําเนินการและซอม
บํารุงรักษาจะเสียคาใชจายประมาณ 3.2 ลานบาทในปแรกที่เร่ิมใชงาน และเพ่ิมข้ึนเปนประมาณ 7.8 

ลานบาทตอป (นระ, 2546) 
 ตัวอยางการประเมินคาใชจายในการกอสราง กรณีศึกษาเทศบาลนครนครปฐม จาก

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย เทศบาล
นครนครปฐม (บริษัท คลีน เทคโนโลยี จํากัด, 2545) โดยออกแบบใหรองรับนํ้าเสียไดถึงป 2565 

ครอบคลุมพื้นที่ยานท่ีอยูอาศัยและยานพาณิชยกรรม สามารถรับน้ําเสียได 25,000 ลูกบาศกเมตรตอ
วัน ไดประเมินคาใชจายในการกอสรางโครงการทั้งสิ้นประมาณ 415.89 ลานบาท ประกอบดวย 
ระบบรวบรวมน้ําเสีย 117.33 ลานบาท (ประกอบดวยระบบทอดักนํ้าเสีย HDPE และทอสงนํ้าเสีย
แรงดัน) อาคารชลศาสตร 35.79 ลานบาท และระบบบําบัดนํ้าเสีย 262.77 ลานบาท โดยมีคาใชจาย
ในการดําเนินการและบํารุงรักษาประกอบดวย 

1. คาดูและระบบทอระบายนํ้าและทอรวบรวมนํ้าเสีย 1.63 ลานบาทตอป 
2.  คาดูแลเคร่ืองจักรและอุปกรณ 1.37 ลานบาทตอป 
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3.  คาไฟฟาซึ่งจะแปรผันตามปริมาณน้ําเสียท่ีเพิ่มข้ึนในแตละป โดยปแรกเทากับ 1.44 
ลานบาท  

4.  คาบุคลากร 0.92 ลานบาทตอป 
 ตนทุนรวมในการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย โดยรวมจากคาลงทุนกอสรางระบบ

รวบรวมนํ้าเสีย ระบบบําบัดนํ้าเสีย และคาใชจายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา มีคาใชจ ายรวม
ทางดานการเงินตลอดอายุโครงการท้ังสิ้น 494.26 ลานบาท 
 

บทบาทหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ประเทศไทยในปจจุบันมีการใชหลักการปกครอง  3 แบบ ผสมผสานกัน คือ การรวม
อํานาจการปกครองในราชการบริหารสวนกลาง การแบงอํานาจปกครองในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
และการกระจายอํานาจการปกครองในราชการบริหารสวนทองถิ่น 

 การกระจายอํานาจ (Decentralization) เปนวิธีการท่ีรัฐหรือราชการสวนกลาง โอน
อํานาจการปกครอง หรือ บริหารบางสวนบางเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะใหองคกรหรือ
นิติบุคคลอ่ืนรับไปดําเนินการแทน  ภายในอาณาเขตของแตละทองถิ่น ดวยงบประมาณและ
เจาหนาท่ีของทองถิ่นโดยมีอิสระพอสมควร ราชการสวนกลางเพียงกํากับดูแล (มิใชบังคับ
บัญชา) เปนหลักที่ถือเอาเสรีภาพของประชาชนท่ีจะปกครองตนเองเปนที่ต้ัง 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง   
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามมาตรา 4 “องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายความวา องคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดต้ัง” 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) มีจํานวนท้ังสิ้น 7,853 แหง แบงเปน 4 รูปแบบ 
(ขอมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2554 รวบรวมโดย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) ไดแก 

1. องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) มีจํานวนท้ังสิ้น 76 แหง 

2. เทศบาล มีจํานวนท้ังสิ้น 2,010 แหง โดยแบงเปน 3 ระดับ ไดแก เทศบาลนคร 27 

แหง เทศบาลเมือง 145 แหง และเทศบาลตําบล 1,838 แหง 

3. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีจํานวนท้ังสิ้น 5,765 แหง 

4. รูปแบบพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รวม 2 แหง 

 หลักการของ อปท. คือ เปนองคกรที่มีฐานะเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึน โดยกฎหมายมี
ขอบเขตการปกครองท่ีแนนอน มีอํานาจอิสระในการบริหารงาน มีงบประมาณและรายไดเปนของ
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ตนเอง และคณะผูบริหารองคกรไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนในทองถิ่นน้ันทั้งหมดหรือ
บางสวน 

 อปท. ทุกรูปแบบ จัดต้ังข้ึนเพื่อทําหนาท่ีในการจัดทํา บํารุงรักษา และใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน ซึ่งตอมาไดมีการถายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะจากสวนราชการ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานดําเนินการมากย่ิงข้ึน สืบเนื่องจาก พ .ร.บ. กําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ.2542 ซึ่งกําหนดให 
อปท. มีหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในเขตพื้นท่ีของตนเอง และให อปท. พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของตนเอง โดยในดานการ
บําบัดน้ําเสียไดถูกถายโอนภารกิจจากกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย 

 วิธีการไดมาซึ่งรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน จําแนกไดเปนหมวดใหญๆ  
4 หมวด (ดิเรก, 2553) ดังนี ้ 
 1. ภาษีที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง เชน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย  
 2. รายไดที่ไมใชภาษี เชน คาธรรมเนียมจากการใหบริการ รายไดจากทรัพยสิน กําไร
ของหนวยงานเชิงพาณิชยที่สังกัดทองถิ่น และรายไดเบ็ดเตล็ด 

 3. ภาษีฐานรวม หรือ ภาษีเสริม โดยภาษีฐานรวม หมายถึง การท่ีรัฐบาลและ อปท . 
จัดเก็บภาษีบนสินคาหรือกิจกรรมเดียวกัน สวนภาษีเสริม หมายถึง ใหอปท . จัดเก็บภาษีเพิ่มข้ึนใน
อัตราท่ีกําหนด สวนวิธีการจัดเก็บน้ัน อปท. อาจมอบหมายใหหนวยงานอ่ืนจัดเก็บ เชน อบจ . 
มอบหมายใหกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษียาสูบแทน  
 4. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือหนวยราชการสวนกลางใหทองถิ่น ซึ่งจําแนก เปน
ประเภทดังนี้ หนึ่ง เงินอุดหนุนทั่วไป และ สอง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

 ทั้งน้ี ในภารกิจดานตางๆ ที่อปท.ใหบริการแกประชาชนนั้น มีการประเมินการพัฒนา
ของเทศบาล โดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดข้ึนมาเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการประเมินเทศบาลนาอยูอยาง
ยั่งยืน ตั้งแตป พ.ศ.2547 โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยตัวชี้วัด
เทศบาลนาอยูอยางย่ังยืน ประจําป พ.ศ.2552 มีจํานวนท้ังสิ้น 5 องคประกอบ 60 ตัวชี้วัด โดย
องคประกอบที่ 3 สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน มีตัวชี้วัดในสวนที่เกี่ยวของกับน้ําเสีย เชน มีการจัดการนํ้าเสีย 
โดยมีการสงเสริมการประหยัดน้ําใชเพื่อลดปริมาณน้ําเสีย มีการสงเสริมการบําบัดนํ้าเสียขั้นตนจาก
ครัวเรือน มีการบําบัดนํ้าเสียรวมจากชุมชน และมีการนํานํ้าท่ีผานการบําบัดแลวหมุนเวียนมาใช
ใหม (มูลนิธิสิ่งแวดลอมไทย, 2552) 
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สถานการณน้ําและการจัดการนํ้าเสียชุมชนในประเทศไทย 

 จากรายงานประจําป พ.ศ.2553 ซึ่งจัดทําโดยสํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 
ที่ทําการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าในป พ.ศ.2553 ในแมน้ําสําคัญ 48 สาย และแหลงนํ้าน่ิง 4 

แหลง (กวานพะเยา บึงบอระเพ็ด หนองหาร และทะเลสาบสงขลา) พบวา มาตรฐานคุณภาพน้ําใน
แหลงน้ําผิวดิน (DO BOD TCB และ FCB) อยูในเกณฑเสื่อมโทรมรอยละ 39 พอใชรอยละ 39 และ
อยูในเกณฑดีเพียงรอยละ 22 เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพน้ําในชวง 3 ป คือตั้งแตป พ.ศ.2551 – 2553 

คุณภาพน้ําโดยรวมมีแนวโนมเสื่อมโทรมลง (ภาพที่ 2) โดยมีแหลงนํ้าอยูในเกณฑเสื่อมโทรม
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดยสาเหตุสวนใหญมาจากน้ําท้ิงชุมชน รวมทั้งกิจกรรมดานอุตสาหกรรม 
และเกษตรกรรม ที่ระบายน้ําใชแลวลงสูแหลงนํ้าโดยไมผานการบําบัด ทั้งน้ี การขยายตัวของ
เศรษฐกิจและการใชประโยชนที่ดินท่ีเพิ่มข้ึน รวมท้ังการพัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อการเกษตรที่ติดลํานํ้า และ
การไมบําบัดนํ้าเสียอยางมีประสิทธิภาพกอนระบายลงแหลงนํ้า เปนผลใหแหลงนํ้าตองรับภาระ
ความสกปรกอันเนื่องจากการพัฒนาดังกลาว 

  

 
 

ภาพท่ี 2  คุณภาพแหลงน้ําสําคัญที่ทําการตรวจวัดป พ.ศ.2551 – 2553 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2554 ข) 

 

 จากรายงานดังกลาว ยังพบวา แหลงนํ้าทะเลบริเวณพ้ืนท่ีอาวไทยตอนใน ซึ่งเปนแหลง
รองรับนํ้าที่ระบายจากแมน้ําสําคัญของประเทศไทย 4 สาย มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก 
มีปริมาณออกซิเจนละลายตํ่า มีปริมาณสารอาหารสูง และปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด
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สูงมาก และยังสงผลใหน้ําทะเลชายฝงในพ้ืนท่ีใกลเคียง ไดแก อาวชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปากคลอง
บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีคุณภาพเสื่อมโทรมมากอีกดวย และนอกจากน้ียังพบวา บางพื้นท่ีของ
ชายหาดที่มีกิจกรรมทองเที่ยวหนาแนน เชน ชายหาดปาตอง หาดหัวหิน หาดคลองพราว (เกาะชาง) 
มีคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑเสื่อมโทรม และพ้ืนท่ีปากแมน้ําอ่ืนๆ เชน ปากทะเลสาบสงขลา ปากแมน้ํา
ปราณบุรี มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม ดังน้ัน อาจกลาวไดวา น้ําท้ิงจากกิจกรรมตางๆ ที่
ระบายลงสูแมน้ํา เชน นํ้าทิ้งจากบานเรือน ชุมชน การทําการเกษตร การเลี้ยงสัตว และอุตสาหกรรม 
ไดสงผลกระทบตอคุณภาพของนํ้าจากแหลงน้ําสําคัญตางๆ และน้ําทะเลชายฝง  

 คุณภาพน้ํามีผลกระทบตอสุขภาพ กลาวคือ ถึงแมวาการเกิดโรคจากนํ้าเปนสื่อ จะเกิด
ไดจากหลายสาเหตุ ทั้งนํ้าและอาหารท่ีไมสะอาด พฤติกรรมอนามัยที่ไมถูกตอง การรับประทาน
อาหารที่ไมถูกสุขลักษณะ ภาชนะท่ีตักน้ําและมือที่สกปรก แตสาเหตุหน่ึงท่ีสําคัญคือ แหลงนํ้า
บริโภคและแหลงนํ้าผิวดินซึ่งในหลายพื้นท่ีของประเทศไทย มีการปนเปอนดวยแบคทีเรียกลุม      
ฟคอลโคลิฟอรม ซึ่งเปนดัชนีสําคัญของเช้ือโรคทําใหเกิดโรคระบบทางเดินอาหารท่ีสําคัญ ไดแก 
โรคอุจจาระรวง โรคอหิวาตกโรค โรคบิด และโรคพยาธิ  

 การจัดการหานํ้าเพ่ือการบริโภคของประชาชน ทั้งในเขตเมืองและชนบทมีความ
ครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน แตในดานความปลอดภัยของน้ําบริโภคประเภทตางๆ ไดแก น้ําประปา  น้ํา
บอบาดาล น้ําบอตื้น และนํ้าฝน จากการสุมตรวจสอบคุณภาพนํ้าบริโภค ในป พ .ศ.2544 – 2546 

พบวา น้ําประปาสวนใหญไมอยูในเกณฑมาตรฐาน ยกเวนนํ้าประปา ซึ่งบริการโดยการประปา   
นครหลวงและการประปาสวนภูมิภาค ที่รอยละ 70 อยูในเกณฑมาตรฐาน สวนพื้นท่ีชนบท คุณภาพ
น้ําประปาหมูบานอยูในเกณฑต่ํา เน่ืองจากระบบประปามีปญหาระบบโครงสรางท่ีไมสมบูรณ ไมมี
มาตรการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา มีการปนเปอนนํ้าเสียจากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
สวนน้ําฝน น้ําบอบาดาล และนํ้าบอตื้น พบวา สวนใหญคุณภาพน้ําไมอยูในเกณฑมาตรฐาน
เชนเดียวกัน โดยมีการปนเปอนแบคทีเรีย ปนเปอนสารเคมี และมีปญหาทางกายภาพไมเหมาะสม 
คือ ความขุน และสีเกินเกณฑมาตรฐาน (กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม, ม.ป.ป. อางถึงใน กรมอนามัย, 2547) 

 ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนท่ัวประเทศ มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 101 แหง (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2554) เปนระบบที่กอสรางแลวเสร็จจํานวน 90 แหง กําลังกอสราง 10 แหง และ
ชะลอโครงการ 1 แหง อยูในการดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ระดับเทศบาล
จํานวน 87 แหง องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 2 แหง 
กรุงเทพมหานคร 8 แหง และ จังหวัดสมุทรปราการจํานวน 1 แหง (ตารางท่ี 2) โดยหากดําเนินการ
ไดทุกแหง จะสามารถรองรับนํ้าเสียไดรวม 3.2 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน  
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 ความสามารถในการรองรับนํ้าเสียของระบบบําบัดน้ําเสีย แบงไดเปน หน่ึง ระบบขนาด
ใหญ รองรับน้ําเสียไดมากกวา 50,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน จํานวน 12 แหง สอง ระบบขนาดกลาง 
รองรับนํ้าเสียไดตั้งแต 10,000 - 50,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน จํานวน 47 แหง และ สาม ระบบขนาด
เล็ก รองรับนํ้าเสียไดไมเกิน 10,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน จํานวน 42 แหง 

  ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนในประเทศไทย แบงออกเปน 5 ประเภทใหญๆ ไดแก 
หนึ่ง ระบบบอปรับเสถียร คิดเปนรอยละ 45 ของระบบท้ังหมด สอง ระบบสระเติมอากาศ คิดเปน
รอยละ 16 ของระบบท้ังหมด สาม ระบบแอ็กทิเวเต็ดสลัดจ คิดเปนรอยละ 36 ของระบบท้ังหมด สี่ 
ระบบบึงประดิษฐ คิดเปนรอยละ 2 ของระบบท้ังหมด และ หา ระบบแผนหมุนชีวภาพ คิดเปน   

รอยละ 1 ทั้งน้ี ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนบางแหงใช รูปแบบในการบําบัดนํ้าเสียมากกวา
หนึ่งรูปแบบ ไดแก การใชระบบบอปรับเสถียรรวมกับระบบบึงประดิษฐ หรือ ระบบบอปรับเสถียร
รวมกับระบบแอ็กติเวเต็ดสลัดจ เชน ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครหาดใหญ จ.สงขลา และ 
ระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครนครราชสีมา เปนตน 
 

ตารางท่ี 2 จํานวนระบบบําบัดน้ําเสียรวม ป พ.ศ.2553  
 

 

องคกร
ปกครอง 

กอสรางแลวเสร็จ(แหง) กําลังกอสราง (แหง) ชะลอ
โครงการ 

(แหง) 

รวม 

(แหง) ดําเนิน 

การ 
ทดลอง
เดินระบบ 

ยังไมรับ
มอบ 

ปรับปรงุ
ซอมแซม 

ระหวาง
กอสราง 

ชะลอการ
กอสราง 

เทศบาล 62 1 2 13 7 2 - 87 
องคการบรหิาร
สวนจังหวัด 

1 - - - - - - 1 

องคการบรหิาร
สวนตําบล 

2 - - - - - - 2 

เมืองพัทยา 2 - - - - - - 2 
จังหวัด
สมุทรปราการ 

- - - - - - 1 1 

กรุงเทพ 

มหานคร 
7 - - - 1 - - 8 

รวม 74 1 2 13 8 2 1  
รวมท้ังส้ิน 86 13 1 101 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2554 ข) 
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 จากการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ 
ของสํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ รวมกับสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 – 16 ทั่ว
ประเทศ ปรากฎในรายงานประจําปดังกลาว  สํารวจและติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบ
บําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนท่ัวประเทศท้ังหมด จํานวน 92 แหง (ไมรวมกรุงเทพมหานคร 8 แหง 
และสมุทรปราการ 1 แหง) สรุปดังนี้ 
 1. สถานภาพการดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสีย  มีระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีกอสรางแลว
เสร็จสามารถใชงานไดเพียง 69 แหง โดยสามารถบําบัดนํ้าเสียไดตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง 
60 แหง และไมผานเกณฑ 4 แหง ปริมาณน้ําเขาระบบนอยและเทศบาลไมเดินระบบ 5 แหง 

 2. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 2.1 ดานการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ 

 2.1.1  ขาดการดูแลและซอมบํารุงระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

 2.1.2 ไมไดเดินระบบอยางตอเน่ือง เนื่องจากตองการลดคาใชจายในการ
ดําเนินงาน จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ และบุคลากรขาดความรูความเขาใจในการควบคุมระบบ
บําบัดน้ําเสีย 

 2.1.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงยังไมรับมอบระบบบําบัดนํ้าเสียที่
กอสรางแลวเสร็จจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ทําใหไมมีผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลระบบ 

 2.1.4 ปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบนอยกวาที่ออกแบบไว โดยพบวา บางแหงมีน้ํา
เสียเขาระบบนอยกวารอยละ 50 ของความสามารถที่ออกแบบไว ทั้งน้ีมีสาเหตุมาจากมีระบบทอ
รวบรวมนํ้าเสียไมครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งหมด ทําใหระยะเวลากักเก็บนานกวาท่ีออกแบบไว จนทําให
เกิดสาหรายปริมาณมากในระบบบําบัดนํ้าเสีย เปนผลใหคาความสกปรกในรูปบีโอดีและคา
ของแข็งแขวนลอยของนํ้าทิ้ง สูงกวาน้ําเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  

 2.1.5 ไมมีแผนการดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสียที่ชัดเจน เชน แผนการซอม
บํารุง และแผนงบประมาณ ทําใหไมมีการซอมบํารุงตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม และขาดคาใชจายใน
การเดินระบบ จึงสงผลใหไมสามารถเดินระบบไดอยางตอเน่ือง 

   2.1.6 ขาดการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลการดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสีย เชน 
ขอมูลการเชื่อมตอทอจากบานเรือน ขอมูลการซอมบํารุง คาใชจายในการเดินระบบ เปนตน ซึ่ง
ขอมูลดังกลาวสามารถนํามาใชประกอบการดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสีย การประเมินประสิทธิภาพ
ระบบบําบัดน้ําเสีย และการกําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสีย 

 2.2 ดานความพรอมในการบริหารจัดการ ไดแก ขาดงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจาย
ดานการจัดการระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย องคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดสมรรถนะและ
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ความพรอมในการจัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางทอรวบรวม
และ/หรือขยายระบบเพิ่มเติม และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญกับการดําเนินงาน
ระบบบําบัดน้ําเสียนอย 

 2.3 ดานองคความรูและการมีสวนรวมในการจัดการระบบ ทําใหขาดการบูรณาการ
และการมีสวนรวมในการดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสียจากทุกภาคสวน เนื่องจาก เจาหนาท่ีขาด
ทักษะและความรูดานเทคนิค ขาดความเขาใจในการรณรงคประชาสัมพันธ ในขณะท่ีประชาชน
ขาดความรู ความเขาใจ และความตระหนัก รวมท้ังไมไดรับขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึง  
    คาใชจายของระบบบําบัดนํ้าเสียรวม (ตารางท่ี 3) แสดงใหเห็นวา ในทุกปที่ 
อปท. เดินระบบ จะตองเสียคาใชจายต้ังแตประมาณ 90,000 - 12,470,000 บาทตอป (กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น, ม.ป.ป. ข อางจาก กรมควบคุมมลพิษ, 2543) ทั้งน้ี หากเมืองมีความเจริญขยาย
ใหญมากขึ้น มีประชากรหนาแนนมากข้ึน ยิ่งตองเสียคาใชจายมากข้ึน  
 

ตารางท่ี 3 คาใชจายของระบบบําบัดน้ําเสียรวม  
 

ลําดับที ่ อปท. 
คาใชจาย 

(ลานบาท/ป) 
คิดเปน 

(บาท/ลบ.ม) 
1 เทศบาลเมืองภูเก็ต 7.86 1.29 
2 เทศบาลเมืองศรีราชา 2.16 3.32 
3 เทศบาลตําบลแสนสุข (เหนือ) 3.36 0.66 
4 เทศบาลตําบลแสนสุข (ใต) 2.64 0.80 
5 เทศบาลนครเชียงใหม (ฝงตะวันตก) 12.47 1.51 
6 เทศบาลเมืองพิจิตร 1.20 1.06 
7 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ 0.48 0.20 
8 เทศบาลเมืองอุบลราชธานี 1.70 0.41 
9 เทศบาลเมืองอางทอง 0.65 1.48 

10 เทศบาลเมืองอุทัยธานี 0.63 0.78 
11 เทศบาลเมืองเพชรบุรี 0.75 0.45 
12 เทศบาลเมืองพนัสนิคม 0.09 0.31 
13 เทศบาลเมืองบานหมี่ 0.17 0.63 
14 เทศบาลเมืองนครปฐม 1.44 0.28 
15 เทศบาลเมืองสกลนคร 0.95 0.61 
16 เทศบาลเมืองชุมแสง 0.72 3.65 

ที่มา : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ม.ป.ป. ข) อางจาก กรมควบคุมมลพิษ (2543) 
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  ในการจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียนั้น ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีออก
เทศบัญญัติกําหนดอัตราคาบริการบําบัดนํ้าเสียและจัดเก็บคาบริการแลวเพียง 7 แหงใน 4  จังหวัด 
ไดแก เทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา เมืองพัทยา เทศบาลเมืองศรีราชา และเทศบาลเมือง
แสนสุข จังหวัดชลบุรี เทศบาลตําบลบานเพ จังหวัดระยอง เทศบาลเมืองปาตอง และเทศบาลตําบล
กะรน จังหวัดภูเก็ต (กรมควบคุมมลพิษ, 2553 ก)  ดังน้ันอาจกลาวไดวา งบประมาณสวนใหญที่ใช
เปนคาใชจายดานการจัดการระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ประเทศไทย จึงไมไดมาจากการจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียโดยตรง จําเปนตองไดรับการจัดสรร
จากงบประมาณในสวนอ่ืน และมักไมเพียงพอตอการบริหารจัดการใหไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ไมสามารถขยายการใหบริการระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียใหครอบคลุมพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละทองท่ีได  
 

นโยบายทางดานสิ่งแวดลอม 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) 

 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2554) ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมทุกภาคสวน ในทุกระดับเพื่อรวมกําหนดวิสัยทัศนและ    

ทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อมุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม 
และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” โดยในแผนพัฒนาฯ นี้ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอยางเปนธรรม ตั้งอยูบนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

 โดยยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน มีเปาหมาย
ในดานการจัดการคุณภาพน้ํา คือ การที่แหลงนํ้าหลักและแมน้ําสายสําคัญอยูในเกณฑตั้งแตพอใช     
ขึ้นไปไมนอยกวารอยละ 80 ฟนฟูคุณภาพน้ําทะเลชายฝงโดยเฉพาะบริเวณอาวไทยตอนในไมใหอยู
ในเกณฑเสื่อมโทรมมาก ยุทธศาสตรนี้มีแนวทางการพัฒนา เชน การผลักดันใหมีการจัดเก็บภาษี
สิ่งแวดลอม รวมถึงการปฏิรูปการบริหารจัดการงบประมาณของประเทศ เพ่ือสรางแรงจูงใจใน    
การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และลดการกอมลพิษ ตามแนวทางการปฏิรูประบบ
ภาษีเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอมใหเปนรูปธรรม เชน พิจารณาเก็บภาษีการปลอยมลพิษ ภาษีหรือ
คาธรรมเนียมในการใชสินคาท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ภาษีสารเคมี เปนตน และนํา



19 
 

 

รายไดจากภาษีและคาธรรมเนียมดังกลาวมาสนับสนุนการฟนฟูสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากมลพิษ และสงเสริมการผลิตที่ยั่งยืน  

 ทั้งน้ี ในการควบคุมและลดมลพิษทางนํ้า มีแนวทางที่สําคัญ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ   
การจัดการนํ้าเสียชุมชนนั้น โดยสนับสนุนการจัดต้ังระบบท่ีสอดคลองกับปญหาและศักยภาพของ
ทองถิ่น และสงเสริมใหเอกชนเขามารวมลงทุนในการดําเนินงาน สนับสนุนการลดปริมาณของเสีย 
ณ แหลงกําเนิด รวมท้ังใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรในการสรางแรงจูงใจเพ่ือลดปริมาณนํ้าเสีย 
เชน การเก็บภาษีการปลอยมลพิษ เรงรัดการลงทุนกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียรวมชุมชน ตลอดจน  
ออกกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของเพื่อใหมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใหบริการบําบัดนํ้าเสีย เพื่อให
ทองถิ่นมีรายไดเพียงพอในการบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

 

 แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2555 – 2559  
 แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2555 – 2559 ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2555)  

นั้น ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บนแนวทางของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และใช    

องคความรูทั้งทางวิชาการ และภูมิปญญาทองถิ่นประกอบการตัดสินใจ โดยคํานึงถึงความถูกตอง
และเปนธรรม ในการสรางภูมิคุมกันแกฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อสงผล
ใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมนี้ มีการพิจารณากรอบและทิศทางการพัฒนา
ในมิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับที ่11 (พ.ศ.2555 - 2559) โดยมีหลักการ ดังนี ้

 1. “การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ ” (Ecosystem Approach) เปนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงความสัมพันธเชิงระบบหรือองครวม 
(Holistic) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการดํารงอยูของระบบนิเวศอยางย่ังยืน และการตอบสนองตอ 
ความตองการของมนุษยในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

 2. “การระวังไวกอน” (Precautionary Principle) เปนหลักการจัดการเชิงรุกท่ีเนนการ  
ปองกันผลกระทบลวงหนา โดยการสรางระบบภูมิคุมกัน ใหกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางและพื้นที่เสี่ยง  

 3. “ผูกอมลพิษเปนผูจาย” (Polluters Pay Principle : PPP) และ “ผูไดรับผลประโยชน
เปนผูจาย” (Beneficiaries Pay Principle : BPP) เปนหลักการในการนําเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร
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มาใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสรางแรงจูงใจและภาระรับผิดชอบใน
การลดการกอมลพิษ สงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริม
การฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมถึง สรางความเปนธรรม 
ใหกับผูเสียประโยชน เพื่อลดความขัดแยงทางสังคมอันเกิดจากการนําทรัพยากรธรรมชาติไปใช       
ประโยชน และทําใหเกิดผลลัพธท่ีทุกสวนที่เก่ียวของไดรับประโยชนรวมกัน  

 4. “ความเปนหุนสวนของรัฐ–เอกชน” (Public– Private Partnership) เปนหลักการท่ีใช  
สรางการรวมรับผิดชอบ และควรนํามาใชควบคูกับหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย เพื่อสงเสริมให
ภาคเอกชน เขามาลงทุนและมีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดลอมมากขึ้น  

 5. “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) เปนหลักการท่ีมุงเนนใหเกิดความย่ังยืนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก การมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน การกระจายอํานาจ ที่ยึดหลักการพ้ืนที่- หนาท่ี-การมีสวนรวม (Area-Function-Participation : 

AFP) การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม ความโปรงใสในกระบวนการตัดสินใจ 
การเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ และการกําหนดภาระรับผิดชอบ (Accountability) ของทุกภาคสวนอยาง
จริงจัง  
 

ตารางท่ี 4 ยุทธศาสตรและตัวอยางมาตรการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  
 

ยุทธศาสตร ตัวอยางมาตรการ 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การปรับฐานการ
ผลิตและการบริโภค
ใหเปน มิตรตอสิ่ง
แวดลอม 

- กําหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร เพื่อใหเกิดการบริโภคที่ยั่งยืน 
รวมถึงผลักดันมาตรการทางภาษีที่สนับสนุนการพัฒนาหรือยกระดับ
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

- สรางแรงจูงใจในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและลดการกอ  
มลพิษ โดยการปรับเปลี่ยนมาตรการทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูปการ
บริหารจัดการงบประมาณของประเทศ  

ยุทธศาสตรที่ 2  
การอนุรักษและ
ฟนฟูแหลง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยางย่ังยืน 

- ปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดลอมใหมีการบริหารงานท่ีคลองตัว และมี           
ชองทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชนและ      

ภาคประชาชน สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
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ตารางท่ี 4  ยุทธศาสตรและตัวอยางมาตรการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม (ตอ) 
 

ยุทธศาสตร ตัวอยางมาตรการ 

ยุทธศาสตรที่ 3  
การเสริมสราง      
ธรรมาภิบาล         
สิ่งแวดลอม 

- เรงจัดทําแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานดานทรัพยากรนํ้าอยางเป
นระบบ เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนสามารถเขาถึงน้ําสะอาดไดอยาง
ทั่วถึง 

- ศึกษาและกําหนดใชมาตรการทางการคลังที่เหมาะสม เปนธรรม และ     
เปนไปตามหลักการผกูอมลพิษเปนผูจาย 

ยุทธศาสตรที่ 4  
การสรางคุณภาพ   
สิ่งแวดลอมที่ดีให
กับประชาชนในทุก
ระดับ 

- จัดทําเคร่ืองมือและกลไกทางเศรษฐศาสตรในการสรางแรงจูงใจเพื่อ
ลดการปลอยมลพิษ ณ แหลงกําเนิด เชน การเก็บภาษีในการปลอยมล
พิษ     การเก็บคาธรรมเนียมในการใชสินคาที่กอมลพิษสูง การเรียก
เก็บและคืนคามัดจํา (Deposit-Refund System) บรรจุภัณฑตางๆ  

- สงเสริมและเพิ่มศักยภาพของทองถิ่นใหสามารถบริหารจัดการส่ิง
แวดลอมในพ้ืนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน 

ยุทธศาสตรที่ 5  
การสรางภูมิคุมกัน   
ตอความเส่ียงจาก
การเปล่ียน แปลง
สภาพภูมิอากาศ และ
ภัยธรรมชาติ 

- พัฒนาเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรและหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่นําไป
สูการเปนสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน ภาษีสิ่งแวดลอม        
ภาษีคารบอน การวางเงินประกันความเสี่ยง และการซ้ือขายสิทธิการ       
ปลอยกาซเรือนกระจก 

- ศึกษาศักยภาพและความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในการลดการปลอย   
กาซเรือนกระจกเชิงภาพรวมและรายสาขาตามภาคเศรษฐกิจที่สําคัญ   
ไดแก   ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคคมนาคมขนสง ภาคการ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน และภาคของเสีย เปนตน 

ยุทธศาสตรที่ 6  
การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีสํานึก
รับผิดชอบตอ        
สิ่งแวดลอม 

- สนับสนุนใหมีการสํารวจพฤติกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

- ประชาสัมพันธเชิงรุกกับกลุมเปาหมายในภาพรวมและในระดับพื้นที่ 
โดยใชสื่อประชาสัมพันธท่ีกวางขวาง เชน สื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือ
พิมพ ระบบ Social network ตางๆ เพื่อสรางความตระหนักและสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนทุกระดับ  

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2555) 
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 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2555 - 2559 ประกอบดวยยุทธศาสตรในหก
ประเด็น โดยแตละประเด็นจะนําเสนอแนวทางและมาตรการเพ่ือการจัดการประเด็นสําคัญๆ ที่ควร
เรงดําเนินการในระยะของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2555-2559 ดังตาราง 4  

 

 นโยบายปองกันและขจัดมลพิษภายใตนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540 – 2559  

 นโยบายนี้จัดทําโดยกรมควบคุมมลพิษ (ม.ป.ป. ข) โดยมีเปาหมาย คือ คุณภาพแหลงนํ้า
ผิวดินท่ีเคยมีสภาพเสื่อมโทรมจะตองมีคุณภาพดขีึ้น คุณภาพน้ําทะเลชายฝงทั่วประเทศจะตองอยูใน
เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง 

 นโยบายการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ํา ประกอบดวยนโยบาย 4 ประการ คือ  
 1. เรงรัดฟนฟูคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสําคัญทั่วประเทศ  

 2.  ลดและควบคุมมลพิษทางนํ้า อันเน่ืองมาจากกิจกรรมของชุมชน เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม  

 3. ผูกอมลพิษทางน้ําตองมีสวนรับผิดชอบคาใชจายในการจัดการมลพิษทางน้ํา  
 4. สงเสริมและสนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวมลงทุนและจัดการปญหานํ้าเสีย 

 แนวทางดําเนินการตามนโยบาย เชน 
 1. กระจายอํานาจหนาที่รับผิดชอบและเสริมสรางสมรรถนะแกเจาหนาท่ีระดับจังหวัด
และทองถิ่น เพื่อใหการควบคุมนํ้าเสียจากแหลงกําเนิด รวมท้ังการควบคุมมลพิษทางน้ําในระดับ
จังหวัดและระดับทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. สงเสริมและสนับสนุนการลงทุนของสวนราชการทองถิ่น รัฐวิสาหกิจและเอกชน  

ในการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียรวม โดยการจัดสรรงบประมาณสมทบกองทุน
สิ่งแวดลอมเพิ่มมากข้ึนตามความตองการ 

 3. เรงรัดใหมีการนํามาตรการการจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียไปสูการปฏิบัติอยาง
จริงจังและตอเนื่อง โดยมอบหมายใหสวนราชการทองถิ่น หรือองคกรที่มีหนาท่ีโดยตรงเปน
ผูดําเนินการ 

 4. สนับสนุนและรวมมือกับภาคเอกชนและองคกรตางๆ  ในการรณรงคและ
ประชาสัมพันธใหประชาชนและผูประกอบกิจการ มีความรู มีความเขาใจ  และมีสวนรวม
รับผิดชอบในการจัดการคุณภาพน้ํา และการควบคุมน้ําเสียจากแหลงกําเนิด 

 5.  ใหมีการลดภาษีอากรสําหรับการนําเขาเคร่ืองจักร อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช  วัสดุ 
เพื่อการบําบัดน้ําเสียใหมากขึ้น เพื่อใหเกิดแรงจูงใจและความรวบมือในการจัดการนํ้าเสีย 
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 นโยบายและพื้นท่ีเปาหมายการจัดการนํ้าเสียชุมชน พ.ศ.2553 - 2584 

 นโยบายน้ีจัดทําโดย สํานักจัดการคุณภาพนํ้า (กรมควบคุมมลพิษ, 2553 ข) มีแนวทาง
การดําเนินนโยบายประกอบดวย การมีสวนรวมของทุกภาคสวน เร่ิมจากชุมชนที่สงเสริมใหลด
ปริมาณความสกปรกของนํ้าเสีย ณ แหลงกําเนิด โดยใหบานเรือน อาคาร และสถานที่ที่มีคนชุมนุม
มากและต้ังอยูริมนํ้า เชน วัด โรงเรียน สถานท่ีราชการ และรานอาหารมีการจัดการน้ําเสียเบื้องตน 
ติดต้ังบอดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสีย ณ แหลงกําเนิด สรางความรูความเขาใจและการมีสวนรวม
ในการจัดการนํ้าเสียใหกับประชาชน ในสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีการสงเสริมใหออก
ขอบัญญัติทองถิ่นเกี่ยวกับการบําบัดนํ้าเสียเบื้องตน สงเสริมใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียใหครอบคลุม
พื้นท่ี โดยใหมีการจัดสรรงบประมาณภายใตพ .ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 รวมท้ังจัดระบบใหทองถิ่นจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้า
เสียเพื่อใหมีรายไดเพียงพอในการดูแล บํารุงรักษา และขยายพ้ืนที่ใหบริการบําบัดนํ้าเสีย โดยให
กําหนดคาบริการบําบัดนํ้าเสียรวมไวกับคานํ้าประปาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บคาบริการ
น้ําเสีย 

 ในดานการบริหารจัดการมีนโยบายใหสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพโดยใชหลัก
การบูรณาการ เพื่อสรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจและดําเนินการ ผานการรณรงคประชาสัมพันธ
ใหความรูดานน้ําเสียชุมชน รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายและปรับปรุงกฎหมาย
ใหสอดคลองกับสถานการณ และใหมีการนําหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายมาใชใหเกิดผลเปน
รูปธรรม 

 การจัดการนํ้าเสียชุมชนซึ่งคิดเปนรอยละ 70 ของปริมาณน้ําเสียท้ังหมด ไดรับการบําบัด
ประมาณ 3 ลานลบ.ม.ตอวัน โดยท่ีอีก 11 ลานลบ.ม. ไมมีการบําบัดนํ้าเสีย ดังน้ัน การจัดการนํ้าเสีย
ในระยะเวลา 32 ป จึงไดทํากรอบแผนเพ่ือการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียดังแสดงในตารางท่ี 5 โดย
เมื่อแลวเสร็จจะสามารถบําบัดน้ําเสียได 9 ลานลบ.ม. 
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ตารางท่ี  5 แผนการสรางระบบบําบัดน้ําเสีย รวมระยะเวลา 32 ป  

อปท. แผนระยะเรงดวน 

(7 ป) 
พ.ศ. 2553 - 2559 

แผนระยะกลาง 

(15 ป) 
พ.ศ. 2560 - 2574 

แผนระยะยาว 

(10 ป) 
พ.ศ. 2575 - 2584 

กทม. 2 - - 

เทศบาลนคร 4 - - 

เทศบาลเมือง 66 - - 

เทศบาลตําบล 426 578 - 

อบต. 167 2,000 4,333 

รวมจํานวน (แหง) 665 2,578 4,333 

ปริมาณน้ําเสียที่
ไดรับการจัดการ 

3 ลานลบ.ม./วัน 2 ลานลบ.ม./วัน 4 ลานลบ.ม./วัน 

 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (ม.ป.ป. ข) 

 

 คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด  
 แผนปฏิบัติการฯ จัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2554) มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภาพรวมของจังหวัดและทองถิ่นท่ีสามารถ
นําไปสูการปฏิบัติได พรอมท้ังเปนชองทางหน่ึงในการสนับสนุนงบประมาณแก อปท . ในการ
ดําเนินงานดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามภารกิจท่ีไดรับการถาย
โอน  

 โครงการดานการจัดการนํ้าเสียชุมชน ซึ่งอาจเปนโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 
หรือโครงการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนใหม มีแหลงงบประมาณสนับสนุน
สองแหลง ไดแก งบประมาณแผนดิน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) และเงินกองทุนสิ่งแวดลอม 

 1.  แนวทางในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแผนดิน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  
  สืบเน่ืองจาก พ .ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 อปท. มีหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ีของตนเอง และให อปท. พึ่งตนเอง และตัดสินใจ
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ในกิจการของตนเอง โดยกําหนดการจัดสรรรายไดใหแกอปท . ใหเพ่ิมข้ึนตามแผนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ.2543 แตอยางไรก็ตามยังคงมีขอจํากัดดาน
งบประมาณของ อปท. ในการลงทุนกอสรางระบบการจัดการมลพิษ ซึ่งมีมูลคาการลงทุนสูงเกิน
ศักยภาพทางการเงินของ อปท. จึงตองจัดสรรเงินอุดหนุนใหแก อปท.  

  การขอรับสนับสนุนงบประมาณจะตองจัดสงขอเสนอโครงการพรอมรายละเอียด
ขอมูลของโครงการ โดยตองดําเนินกิจกรรมอ่ืนรวมดวย เชน การประชาสัมพันธ การรณรงคสราง
จิตสํานึก และการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสีย การศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่ง
ที่ดินเพื่อกอสรางระบบ  

  ในแผนการมีสวนรวมของประชาชน อปท.จะตองทําการประชาสัมพันธโครงการ 
รวมท้ัง การจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสีย ทั้งในระยะกอน-ระหวาง-หลังการกอสรางโครงการ เพื่อ
สรางความรู ความเขาใจ ใหกับประชาชนและองคกรที่เกี่ยวของในพ้ืนที่  

  ทั้งน้ี ในกรณีที่เปนโครงการใหม ตองศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตร รวมท้ัง
ศึกษารายไดที่เกิดจากอัตราคาบริการบําบัดนํ้าเสียที่เปนไปไดในการจัดเก็บจากประชาชน สถาน
ประกอบการ และองคกรตางๆ ที่ตั้งอยูในพ้ืนที่บริการ 

 2.  แนวทางในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเงินกองทุนสิ่งแวดลอม 

  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ .ศ.2535 ได
กําหนดใหกองทุนสิ่งแวดลอมเปนมาตรการทางการเงินท่ีใหการสนับสนุน ทั้งในลักษณะของเงิน
อุดหนุนและเงินกู โดยคณะกรรมการกองทุนฯ ไดกําหนดหลักการในการบริหารที่มุงการใชจายใน
ลักษณะท่ีสามารถมีเงินหมุนเวียนกลับเขากองทุนฯ ในสัดสวนท่ีเหมาะสม รวมท้ังใหในกรณีที่มี
ความจําเปนและไมสามารถหาเงินจากแหลงอ่ืนไดเทาน้ัน เพื่อใหกองทุนฯ มีความย่ังยืนและม่ันคง 
โดยสอดคลองกับนโยบายของรัฐ 

  กองทุนสิ่งแวดลอม มุงเนนในการสรางแรงจูงใจใหทุกภาคสวน ทั้งสวนราชการ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมเพ่ือการปองกันและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย 
(Polluter Pays Principle : PPP) 

  ขอบขายของกิจกรรมที่กองทุนสิ่งแวดลอมใหการสนับสนุน เชน การจัดใหมีระบบ
บําบัดนํ้าเสียรวม และระบบกําจัดของเสียรวมของสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รวมท้ังการจัดซื้อที่ดิน วัสดุอุปกรณเคร่ืองมือและเคร่ืองใชที่จําเปนในการดําเนินการและบํารุงรักษา
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ระบบ การจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย/อากาศเสีย ระบบกําจัดของเสียหรืออุปกรณ สําหรับใชเฉพาะ
ในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือของเอกชนท่ีมีหนาที่ตามกฎหมาย 

  อปท. ที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุน ตองดําเนินการจัดเก็บ
คาบริการบําบัดนํ้าเสีย เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามหลักการผูกอมลพิษ
เปนผูจาย โดยอัตราการสงเงินคาบริการท่ีจัดเก็บไดคืนกองทุน ในเบ้ืองตนคณะกรรมการกองทุนฯ 
กําหนดไวไมนอยกวารอยละ 3.5 ของคาบริการท่ีจัดเก็บได และอปท. จะตองดําเนินการจัดเก็บ
คาบริการและหักสงเงินคืนกองทุนภายในเดือนกุมภาพันธของปถัดไปนับจากเร่ิมเดินระบบ 

  ทั้งนี้ อปท. จะตองจัดใหมีการรับฟงความเห็นตอการดําเนินโครงการ จากประชาชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูที่อยูบริเวณท่ีตั้งหรือใกลเคียงโครงการ ตั้งแตเร่ิมตนโครงการ ซึ่ง
รวมถึงเร่ืองการออกเทศบัญญัติเพื่อจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย 
ซึ่งมีการกําหนดอัตราคาบริการดวยแลว เพื่อใหประชาชนเกิดความเขาใจ ยอมรับ และ ใหการ
สนับสนุนโครงการ 

 

เศรษฐศาสตรและส่ิงแวดลอม  

 

 การพัฒนาเศรษฐกิจและปญหาส่ิงแวดลอมในประเทศไทย 

 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ไดทําการ
ทบทวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 1 - 10 โดยจําแนกเปน 3 ระยะ 

 ระยะที่ 1 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504 – 2509) – 4 (พ.ศ.2520 – 2524) ภาครัฐเปน
กลไกหลักในการบริหารจัดการแผนสูการปฏิบัติ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ระยะแรก จัดทําโดยกลุม
นักวิชาการรวมกับผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ มีวัตถุประสงคเพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
การลงทุนในโครงสรางตางๆ รวมท้ังใชการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเคร่ืองมือในการสรางความเปน
ธรรมในสังคม โดยภาครัฐเปนกลไกในการพัฒนาเปนหลัก และการดําเนินงานเปนลักษณะการ    

สั่งการจากบนลงลาง การมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ยังนอยในชวงระยะของแผนพัฒนาฯ นี้ 
 ระยะที่ 2 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525 – 2529) – 7 (พ.ศ.2535 – 2539)  ภาคเอกชน

เร่ิมเขามามีบทบาทรวมในการขับเคลื่อน ซึ่งในระยะของแผนพัฒนาฯ นี้ การเมืองในประเทศมี
ความมั่นคง แตความยากจนยังเปนปญหาในชนบท การพัฒนาจึงเนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
รวมกับมุงแกปญหาความยากจน ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
เนนความสมดุลระหวางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได คุณภาพชีวิต และ
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สิ่งแวดลอม โดยอาศัยภาคสวนตางๆ ในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ในรูปแบบของ
คณะกรรมการตางๆ และในลักษณะหุนสวนการพัฒนา  

 ระยะท่ี 3 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 – 2544) – 10 (พ.ศ.2550 – 2554)  ภาคีการพัฒนา
ขยายสูภาคประชาสังคมและชุมชน ขณะที่การขับเคลื่อนใชกระบวนการมีสวนรวมหลากหลาย
รูปแบบ มีการปรับรูปแบบการวางแผนเปนแผนเชิงยุทธศาสตรที่มุงกําหนดทิศทางการทํางาน
รวมกัน เนนการพัฒนาแบบองครวมที่มีคนเปนศูนยกลางและพัฒนากระบวนการมีสวนรวม 
กระจายการวางแผนไปสูระดับลางมากขึ้น สงเสริมใหมีการจัดทําแผนพัฒนาระดับชุมชน แตจาก
ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแตป พ.ศ. 2540 ทําใหการบริหารประเทศตองมุงเนนไปที่การแกปญหา
เศรษฐกิจ นอกจากน้ี ในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ภาคการเมืองมีความเขมแข็ง การดําเนินงาน
ของภาครัฐจึงมุงตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยใชเปนกรอบในการจัดทําแผนงาน /โครงการผาน
แผนการบริหารราชการแผนดินมากกวาการใชแผนพัฒนาฯ แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
จึงไดกลับมาใชแผนพัฒนาฯ เปนกรอบการดําเนินงานดังเดิม ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 

การขับเคลื่อนแผนทําไดยาก เนื่องจากเปนกรอบการพัฒนาท่ีกวางแตขาดจุดเนนท่ีชัดเจน ประกอบ
กับบางประเด็นครอบคลุมภารกิจของหลายกระทรวงแตไมสามารถจัดสรรงบประมาณและประสานงาน
ระหวางกระทรวงได สวนในระดับพื้นที่มียุทธศาสตรหลายระดับทั้งกลุมจังหวัด จังหวัด ทองถิ่น และ
ชุมชน แตการทําแผนดังกลาวยังไมสามารถสะทอนผลการพัฒนาไดชัดเจน 

 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ยังไดมีการระบุไววา ภาพรวมของการพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1- 7 สรุปไดวา “เศรษฐกิจดี สังคมมีปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน” กลาวคือ 
การพัฒนาประเทศในระยะท่ีผานมาสะทอนปญหาเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการประเทศที่ไมเอ้ือตอการพัฒนาท่ียั่งยืนในระยะยาว ทั้งมีความ
เสี่ยงในหลายมิติที่อาจทําใหปญหาตางๆ รุนแรงมากขึ้น  

 ประเทศไทยยังตองเผชิญกับการเปลี่ ยนแปลงท่ีสํ า คัญท้ังในระดับโลก  และ
ภายในประเทศ ซึ่งมีผลกระทบท้ังท่ีเปนโอกาสและความเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศ โดยการ
เปลี่ยนแปลงภายในประเทศ  ในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวา ทุนทรัพยากร 
ธรรมชาติเสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะนํ้าทวมและภัยแลง สงผลซ้ําเติม
ใหปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรุนแรง กระทบตอผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ขณะท่ีมีความ
ขัดแยงทางนโยบายในการบูรณาการการอนุรักษสิ่งแวดลอมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  

 ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมของประเทศมีแนวโนมเสื่อมโทรมรุนแรง 
รูปแบบการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคที่ฟุมเฟอยทําใหทรัพยากรธรรมชาติถูกใชอยาง
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สิ้นเปลืองโดยไมคํานึงถึงขอจํากัด ประชาชนสวนใหญขาดจิตสํานึกสาธารณะและความตระหนัก
เกี่ยวกับการบริโภคที่ยั่งยืน กอใหเกิดนํ้าเสีย อากาศเสีย ขยะ และกากของเสียอันตรายเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่เมือง นําไปสูความเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ขณะท่ีภัย
พิบัติจะเกิดข้ึนบอยคร้ัง กระทบตอฐานการผลิตภาคเกษตร ความม่ันคงดานอาหาร พลังงาน สุข
ภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 เมื่อมองมิติทางสังคม อันเกิดจากผลการพัฒนาท่ีผานมา จากเอกสารประกอบการ
อภิปรายการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกลา เร่ือง  “พลวัตของระบบการจัดสรรผลประโยชน
กับการจัดการความขัดแยงในสังคมไทย” วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2552 ของ นายปรเมธี วิมลศิริ ซึ่ง
สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนาไดสรุปไวในวารสารเศรษฐกิจและสังคม ป 2552 ดังน้ี 

“ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะที่ผานมา สงผลใหคนไทยและสังคมไทย
ดําเนินชีวิตในลักษณะวัตถุนิยมมากข้ึน มีพฤติกรรมเลียนแบบ นิยมความหรูหราฟุมเฟอย และเปน
สังคมนักบริโภค ซึ่งการบริโภคเกินกวาฐานะ ทําใหตองหารายไดเพิ่มเติมเพ่ือสนองความตองการที่
เพิ่มข้ึนจนเกินความเพียงพอและเปนตนเหตุของการทุจริต คอรรัปชั่นในสังคมไทยท่ีมีมากขึ้น 
รวมท้ังพฤติกรรมการแสวงหารายไดโดยมิชอบอื่นๆ ในรูปแบบ ที่หลากหลาย ทั้งที่ผิดกฎหมายและ
ผิดจารีตประเพณี ทั้งในภาคราชการ การเมือง และภาคธุรกิจ เกิดปญหาดานพฤติกรรมของคนใน
สังคมท่ีละท้ิงศีลธรรม ขาดระเบียบวินัย มีการเอารัดเอาเปรียบ ยกยองคนท่ีมีอํานาจ มีเงิน มากกวา
เชิดชูคุณงามความดี ความซื่อสัตยสุจริต และนํามาซึ่งความขัดแยงบ่ันทอนความสงบสุข และความ
มั่นคงในสังคม 

 ทิศทางการพัฒนาประเทศที่ผานมา อาศัยทรัพยากรธรรมชาติเปนฐานการผลิตและทุน
ทางเศรษฐกิจในการพัฒนาประเทศ โดยภาครัฐเปนกลไกหลักในการจัดการทรัพยากร ทรัพยากร
ของสวนรวมไดถูกนําไปใชเพื่อประโยชนของคนสวนนอย ขณะที่ประชาชนสวนใหญมีขอจํากัด
ในการเขาถึงทรัพยากร และถูกปดก้ันสิทธิที่จะเขาถึง ทําใหมีการแยงชิงทรัพยากรข้ึนในหลายๆ 
พื้นที่และหลายรูปแบบ 

 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดวยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมรวมศูนย 
ทําใหผลของการพัฒนาประเทศกระจุกตัวอยูเฉพาะบางภาคการผลิตและบางพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพสูง 
ตอบสนองกําไรในระบบทุนนิยม ซึ่งนอกจากจะทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดของกลุม
คนในสังคมอยางมากแลว ยังทําใหพื้นฐานของสังคมเปลี่ยนแปลงจาก “การแบงปน/เอาใจเขามาใส
ใจเรา” ไปสูสังคม “แกงแยงแขงขัน” มุงใชทรัพยากรโดยไมมีการวางแผนศึกษาผลกระทบในระยะ
ยาว ไมไดมองผลท่ีจะเกิดขึ้นกับคนในสังคมในมิติอ่ืน เชน เร่ืองมลภาวะ รวมถึงเร่ืองสุขภาพอนามัย
ของคนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนา เปนตน 
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 ทั้งน้ี การปฏิรูปการเมืองท่ีผานมายังไมสามารถแกไขความขัดแยงในสังคมไทยได 
เพราะยังไมสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รากฐานของสังคม ไดแก โครงสรางทางอํานาจและ
โครงสรางทางเศรษฐกิจ ทําใหการพัฒนาตกอยูในสภาพของความไมสมดุล คือ โครงสรางทาง
การเมืองเปด แตโครงสรางดานอ่ืนๆ ยังปดและรวมศูนยอยู การปฏิรูปการเมืองท่ีเนนใหประชาคม
ภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมจึงไมกาวหนาเทาท่ีควร และสงผลตอเน่ืองไปถึงการเขามามีสวน
รวมในการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายหรือบริหารจัดการทรัพยากรดานเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศที่สอดคลองกับความตองการหรือชีวิตความเปนอยูของตนเองได” 

 ระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกัน โดยสิ่งแวดลอมใหบริการแกระบบ
เศรษฐกิจใน 4 สถานะ (โสมสกาว, 2553) คือ  

1. ในฐานะเปนแหลงปจจัยการผลิต  
2. ในฐานะแหลงรองรับของเสีย  

3. ในฐานะแหลงท่ีกอใหเกิดสุนทรียภาพ  

4. ในฐานะเปนแหลงรองรับชีวิต  
 จากฐานะท่ีหนึ่งและสองจะเห็นไดวา สิ่งแวดลอมเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการผลิต

ระบบเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนวัตถุดิบ พลังงานหรือแหลงกําจัดของเสีย ดังน้ัน ในการพัฒนาประเทศ
ไทยท่ีผานมา จึงอาจกลาวไดวา มีการใชตนทุนสิ่งแวดลอมไปเปนจํานวนมาก นอกจากน้ีผลของ
การพัฒนาประเทศยังสงผลตอสภาพสังคมและพฤติกรรมของประชาชนท่ีไมเอ้ือตอการอนุรักษ
ทรัพยากรอีกดวย  

 

 หลักเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม  
 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม เปนการประยุกตหลักเศรษฐศาสตรมาใชอธิบายผลกระทบ
ของระบบเศรษฐกิจที่มีตอสิ่งแวดลอม ความสําคัญของสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอระบบเศรษฐกิจและ
วิธีการที่เหมาะสมในการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางสิ่งแวดลอม 
เศรษฐกิจ และเปาหมายทางสังคมดานอ่ืนๆ รวมท้ังประยุกตแนวคิดทางเศรษฐศาสตรเพ่ือมาใช
อธิบายปญหาทางดานสิ่งแวดลอม 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในทางเศรษฐศาสตรเปนสินคาท่ีแตกตางไปจาก
สินคาทั่วไป (โสมสกาว, 2553) กลาวคือ  
 1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยทั่วไปมีลักษณะที่เรียกวาเปนสินคาบริการ
สาธารณะ (Public Goods/Services) ทุกคนในสังคมมีสิทธิที่จะใชประโยชน โดยที่การบริโภคของ
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คนหนึ่งไมสงผลใหความพอใจของอีกบุคคลลดลง รวมทั้งไมมีใครคนใดคนหน่ึงแสดงความเปน
เจาของไดโดยสมบูรณ รวมทั้งสามารถกีดกันผูอ่ืนไมใหเขาใชประโยชนได 
 2. ความพึงพอใจของคนในสังคมท่ีเกิดข้ึนไมไดคํานึงถึงการไดรับประโยชนแกตน
เพียง  ผูเดียว แตคํานึงถึงสวัสดิการท่ีจะเกิดกับบุคคลท่ีตนรักและหวงใยดวย โดยหวังใหคนเหลาน้ี
ไดรับสิ่งที่ดีเพื่อการดํารงชีวิต 

 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบางประเภทไมอาจหาส่ิงทดแทนได 
 ในทางเศรษฐศาสตร ปญหามลภาวะเปนเร่ืองตลาดลมเหลว (Market Failure) ซึ่งความ

ลมเหลวของตลาด คือ การที่ระบบตลาดไมสามารถจัดสรรการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
อยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก (โสมสกาว, 2553) 
 1. ลักษณะตลาดไมใชตลาดแขงขันสมบูรณ คือ ผูขายสินคาบริการมีอํานาจในตลาด
มากพอที่จะกําหนดราคาสินคาบริการสูงกวาตนทุนเพ่ิมในการผลิตสินคาบริการน้ัน ซึ่งทําใหการ
จัดสรรทรัพยากรไมมีประสิทธิภาพ 

 2. ลักษณะสินคาเปนสินคาสาธารณะ ซึ่งสินคาสาธารณะท่ีแทจริง มีลักษณะสําคัญ 2 

ประการคือ หนึ่ง เปนสินคาบริการท่ีไมแขงขันการบริโภค หมายความวา ประโยชนที่เกิดจากการ
บริโภคสินคาบริการไมสามารถแบงแยกไดโดยการบริโภคสินคาบริการของผูบริโภคคนใดคนหนึ่ง
ไมไดลดการบริโภคของผูบริโภคคนอ่ืนลง และตนทุนเพิ่มในการจัดหาสินคาบริหารใหแกผูบริโภค
มีคาเทากับศูนย และ สอง ไมสามารถกีดกันประโยชนที่ไดรับจากการบริโภค หมายความวา 
คุณลักษณะของสินคาบริการที่ไมอาจกีดกันประโยชนจากการบริโภคสินคาที่จะเกิดกับผูบริโภคอ่ืน 
ดังนั้น การที่มีคุณสมบัติขางตน ทําใหไมมีแรงจูงใจในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. การเกิดผลกระทบภายนอก หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึง (ผูผลิต
หรือผูบริโภค) ที่มีผลกระทบตอบุคคลอ่ืน (ผูผลิตหรือผูบริโภค) ที่ไมไดเกี่ยวของกับกิจกรรม
ดังกลาว โดยผลกระทบไมสามารถนํามาตกลงกันไดโดยกลไกตลาด โดยผลกระทบภายนอกมีทั้ง
เชิงบวกและเชิงลบ การเกิดผลกระทบภายนอกไมไดรวมอยูในระบบตลาด จึงทําใหเกิดความไมมี
ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตรขึ้น 

 4. ความไมชัดเจนในกรรมสิทธิ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลาวคือ เมื่อ
เกิดความไมชัดเจนข้ึน ทําใหเกิดการใชทรัพยากรไมมีประสิทธิภาพกอใหเกิดปญหามลภาวะ 

 5. ความไมสมบูรณของขอมูล เกิดข้ึนเมื่อผูซื้อหรือผูขายมีความรูไมเพียงพอเกี่ยวกับ
ตลาด ราคาสินคา ผลิตภัณฑ การปองกันอันตรายจากมลพิษ ความตระหนักดานสิ่งแวดลอม ซึ่งจะ
กอใหเกิดตนทุนเพิ่มของการบริโภคสินคาบริการตํ่าเกินความเปนจริง และทําใหซื้อสินคาบริการ
มากเกินไป 
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 การแกไขปญหาความลมเหลวของตลาดอันเน่ืองมาจากสาเหตุตางๆ ขางตน อาจใช
วิธีการตางๆ เชน การเจรจาตอรอง การใชกฎหมาย การเก็บภาษีหรือคาใชบริการ เปนตน แตในทาง
ปฏิบัติอาจมีแนวทางอ่ืนที่ใชในการบริหารจัดการและการแกปญหาสิ่งแวดลอม ไดแก แนวทางใน
การสั่งการและควบคุม การใชแรงจูงใจของระบบตลาด การใชเทคโนโลยี การบังคับใชกฎหมาย 
การพัฒนาดานขอมูลขาวสาร และการใชความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในทุกระดับ 

 

 แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร  
 แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร (Economic Incentives) หมายถึง ปจจัยทางเศรษฐกิจที่ทําให

มนุษยมีแนวทางชัดเจนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในดานการบริโภคและการผลิต และ
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ  

 แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตรสามารถแบงไดเปน 3 กลุม (โสมสกาว, 2553) คือ 

  1. การใชระบบราคา (Price Rationship) นิยมใชในการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม  แบงเปน 2 รูปแบบคือ การจัดเก็บคาปลอยมลพิษหรือคาธรรมเนียม และการใหเงิน
อุดหนุน 

  1.1 การจัดเก็บคาปลอยมลพิษหรือคาธรรมเนียม ไดแก  
  1.1.1 คาปลอยมลพิษ (Emission Charge) เปนการจัดเก็บคาธรรมเนียมจากการ

ปลอยมลพิษออกสูสิ่งแวดลอม  มีวัตถุประสงคเพ่ือลดปริมาณมลพิษหรือปรับปรุงคุณภาพ
สิ่งแวดลอมใหดีขึ้น โดยผูกอมลพิษตองเปนผูจายคาใชจายในการใชบริการจากสิ่งแวดลอม 

   1.1.2 คาผลิตภัณฑ (Product Charge) เปนคาธรรมเนียมหรือภาษีที่เก็บเพิ่มเขา
ไปในผลผลิตหรือปจจัยการผลิตท่ีมีแนวโนมท่ีจะกอใหเกิดมลพิษกับมนุษยหรือสิ่งแวดลอมเม่ือ
นํามาใชในกระบวนการผลิต การบริโภค  หรือเมื่อภาชนะบรรจุภัณฑกอใหเกิดมลพิษกับ
สิ่งแวดลอมในการกําจัด 

   1.1.3  คาใชบริการ/คาธรรมเนียมการใช (User Charge) หมายถึง คาใชจายใน
การใชบริการที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอม เชน คาเก็บและกําจัดขยะ คาบําบัดนํ้าเสีย คากําจัดการสาร
เปนพิษ โดยทั่วไปบริการเหลาน้ีเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยหลักการ
คาธรรมเนียมควรสะทอนตนทุนและความเสียหายตอสิ่งแวดลอม 

   1.1.4 คาบริหารจัดการ (Administrative Charge) เปนเงินหรือคาธรรมเนียมที่
จายสําหรับการรับบริการจากผูที่ไดรับมอบอํานาจในการควบคุมดูแลดานสิ่งแวดลอม เชน คาจด
ทะเบียนสารเคมีที่กําหนด เปนตน 
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   1.1.5 ภาษีที่แตกตาง (Tax Differentiation) เปนภาษีที่นําไปหักลบสําหรับ
ผลิตภัณฑที่ไมเปนปญหาตอสิ่งแวดลอม (Environmentally-friendly Products) โดยทําใหราคา
ผลิตภัณฑดังกลาวถูกลง หรืออาจทําใหราคาแพงข้ึนหากผลิตภัณฑนั้นทําลายสิ่งแวดลอม 

  1.2 การใหเงินอุดหนุน (Subsidies) เปนการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูผลิต 
เพื่อจูงใจใหเกิดการควบคุมมลพิษหรือชวยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยชวยใหธุรกิจ
สามารถจายตนทุนในการปฏิบัติตาม (Compliance Cost) ได โดยการอุดหนุนแบงเปนหลายประเภท 
ดังนี้  

  1.2.1 เงินใหเปลา (Grants) เปนการอุดหนุนทางการเงินท่ีไมตองจายคืน 
ภายใตเงื่อนไขท่ีผูกอมลพิษจะตองนํามาตรการที่นําไปสูการลดมลพษิในอนาคตมาใช 

  1.2.2 เงินกู (Soft Loans) เปนการใหเงินกูที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาอัตราใน
ตลาด เพื่อใหผูกอมลพิษนํามาตรการลดมลพิษท่ีกําหนดมาใช  

   1.2.3 สิทธิพิเศษทางภาษี (Tax Allowances) เปนการใหสิทธิประโยชนกับผูกอ
มลพิษ โดยชวยใหการหักคาเสื่อมราคาไดเร็วขึ้น (Accelerated Depreciation) หรือในรูปอ่ืน เชน 
การยกเวนภาษี หรือการคืนเงินยอนหลัง ถาผูกอมลพิษนํามาตรการลดมลพิษมาใช 
 2.  การใชระบบปริมาณ (Quantity Rationship) ทําไดโดยใชการปนสวนปริมาณความ
เสียหายผานการออกใบอนุญาตที่มีการซื้อสิทธิในการปลอยมลพิษหรือการทําความเสียหายตอ
สิ่งแวดลอม (Marketable Permits)  

 3. หลักความรับผิดชอบ (Liability Rules) ไดแก  
  3.1 คาปรับในการไมปฏิบัติตาม (Non-compliance Fee) เปนการใชหลักผสมผสาน

ระหวางการใหเงินอุดหนุนและการเก็บคาปรับแบบสุม กลาวคือ ถาความเขมขนของมลพิษเกินกวา
ระดับมาตรฐานที่กําหนดไว ผูที่ควบคุมกฎระเบียบจะสุมเลือกผูผลิตอยางนอยหนึ่งราย และเก็บ
คาปรับ โดยเงินคาปรับนี้เมื่อหักคาเสียหายท่ีเกิดกบัสังคมออกแลว จะคืนกลับไปใหผูผลิตรายอ่ืน 

  3.2 ระบบเงินมัดจําและการจายคืน (Deposit-Refund Systems) เปนระบบท่ีผูซื้อ
สินคาท่ีกอใหเกิดมลพิษตองจายเงินเพิ่ม และไดรับเงินจํานวนดังกลาวคืนเมื่อสงสินคาหรือบรรจุ
ภัณฑคืน 

  3.3 พันธบัตรการดําเนินการ (Performance Bonds) เปนเคร่ืองมือที่มีเปาหมายเพ่ือ
เปลี่ยนความรับผิดชอบในการควบคุมการใชทรัพยากร ไปใหกับผูผลิตและผูบริโภคใหมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย โดยการเก็บเงินคาเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมไวลวงหนา 
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หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย 

 หลักการผูกอมลพิษเปนผู จ าย  เปนหลักการท่ีมีการประยุกตใช เค ร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตรเพื่อใหเกิดการอนุรักษคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากร โดยเกิดจากแนวความคิดวา 
คาใชจายในการปองกันและควบคุมมลพิษ รวมทั้งคาชดเชยจากการกอความเสียหายใหกับ
สิ่งแวดลอม ควรไดจากผูที่เปนสาเหตุของมลพิษนั้น เชน ในการประกอบกิจการใดๆ ใหรวมตนทุน
ภายนอกทางลบ (negative externalities) กลับเขาไปเปนสวนหน่ึงของตนทุนท่ีตองจาย กลาวคือ 
ราคาของสินคาและการบริการ ไมใชแคคาแรงงานและวัตถุดิบ แตหมายรวมถึงคาใชจายจากการใช
ทรัพยากรทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการใชอากาศ น้ํา และดินในการปลดปลอยหรือกักเก็บของเสีย  (Mann, 

2009) 
 ภายใตหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย อาจกอใหเกิดความขัดแยงระหวางนโยบาย

ทางดานสิ่งแวดลอม และการคา ดังน้ัน นโยบายและกฎหมายสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวของควรให
ความสําคัญและมีการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรควบคูกันไป (Mann, 2009) ซึ่งนโยบายที่     
เอ้ือประโยชนแกทุกฝายจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศนในประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งเคย
คิดวาการอนุรักษสิ่งแวดลอมจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Kraemer and Choudhury, 

2001) นอกจากน้ี การใชหลักการนี้ ควรออกแบบวิธีการใชใหเหมาะสม โดยคํานึงถึงวิถีชีวิตด้ังเดิม 
ไมกอใหเกิดผลกระทบกับผูประกอบการทองถิ่นท่ีมีตนทุนทางการเงินไมสูงนัก (Coffey and 

Newcombe, 2001) 
 ในปจจุบัน หลักการนี้และหลักอ่ืนๆ เชน หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักการระวังไว

กอน ไดเขามามีอิทธิพลกับกฎหมายสิ่งแวดลอม  (Mann, 2009) เชน ในสหภาพยุโรปไดกําหนด
กรอบขอบังคับเกี่ยวกับการใชน้ําไวสําหรับเปนแนวทางในการออกกฎหมายในแตละประเทศ 
โดยรวมหลักการนี้ เขาไวเปนสวนหน่ึงของกฎหมาย (สหภาพยุโรป, 2009) มีขอเสนอใหนําหลักการน้ี
มาใชกับระบบเตือนภัยและตอบสนองกับสถานการณฉุกเฉินทางมลพิษ โดยนํามาบูรณาการเขากับ
เคร่ืองมือตางๆ เชน การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง โดยเม่ือเกิดความเสียหายข้ึน 
ผูกอมลพิษจะตองเปนผูรับผิดชอบในการจายคาทําความสะอาดและคาชดเชยความเสียหายที่เกิด
จากมลพิษน้ัน (ธนาคารโลก, 2007) และนอกจากนี้ยังมีความพยายามในการจูงใจโนมนาวใหนํา
หลักการนี้มาใชดวยวิธีการตางๆ เชน การเพิ่มสัดสวนของการใหทุนสําหรับการพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม ในประเทศท่ีมีการใชหลักการน้ี (สหภาพยุโรป, 1999) และการเปนเง่ือนไข
สวนหน่ึงในการขอใชเงินกองทุนสิ่งแวดลอมในประเทศไทย  (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2554) 
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 อยางไรก็ตาม ในกรณีของการใชน้ํา หากคานํ้ามีราคาตํ่ากวาตนทุน  เทากับวาเปนการ  
ไมสะทอนตนทุนท่ีแทจริงทําใหเกิดการใชน้ําอยางสิ้นเปลือง ผูผลิตไมมีแรงจูงใจที่จะแกปญหา
มลพิษท่ีเกิดขึ้น (Roth, 2001) ดังนั้น หลักการน้ีจะเปนสิ่งที่ทําใหผูเปนเจาของทรัพยากร ลดกิจกรรม
การกอมลพิษ และยังเปนการปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษไปพรอมๆ กับการสรางสินคาและการ
บริการท่ีเปนท่ียอมรับของสังคม (Cordato, 2001) ดวยการเลือกหาเทคโนโลยีที่ทําใหเกิดการปลอย
มลพิษนอยที่สุด และมีความคุมคากับการลงทุนในระยะยาว (Mann, 2009) ทั้งน้ี หากสามารถใช
หลักการน้ี รวมกับการกําหนดนโยบายราคาที่มีความเสมอภาค จะกอใหเกิดการกระจายทรัพยากร
น้ําอยางเทาเทียมและเพ่ิมความยั่งยืน (Rogers, 2002) 

 ในทางปฏิบัติ คาธรรมเนียมในการใชน้ําจากแหลงนํ้า จะเก็บจากทั้งสามภาคสวนคือ 
ครัวเรือน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม คาธรรมเนียมน้ีจะถูกสงเขาหนวยงานหรือกองทุนท่ีดูแล
เร่ืองสิ่งแวดลอม แตกตางกันไปในแตละประเทศ โดยคาใชจายสําหรับการระบายน้ํา และบําบัดนํ้าเสีย 
ในครัวเรือนมักจะสัมพันธกับปริมาณการใชน้ําสาธารณะทําใหสามารถจัดเก็บได ภาคอุตสาหกรรมใน
หลายประเทศ เชน ไอรแลนดและโปแลนด คิดคาบริการจัดการนํ้าเสียคํานวณจากปริมาณการใชน้ํา 

ดังน้ัน ผูประกอบการจึงไมสามารถหลีกเลี่ยงคาใชจายดังกลาวได (Roth, 2001) แตในภาค
เกษตรกรรม เปนไปไดยากท่ีจะใชหลักการน้ี 

 ตัวอยางของความสําเร็จของการใชหลักการนี้เปนเคร่ืองมือในการจัดการมลพิษทางน้ํา 
คือประเทศเนเธอรแลนด ที่สามารถรวมหลักการเขากับการจัดการทรัพยากรน้ําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (Andersen, 2001) โดยรอยละ 52 ของงบประมาณในการบริหารจัดการนํ้าไดจาก
หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (Huisman, 2002) แตในขณะเดียวกันในหลายประเทศพบวา ไมสามารถใช
หลักการน้ีไดเต็มท่ี อาจเน่ืองมาจากตัวหลักการเองไมไดถูกบังคับใชอยางเครงครัด (Fumikazu, 

1999) นโยบายทางการเมืองและการลมเหลวในการบังคับใชกฎหมาย (Kraemer and Choudhury, 

2001) ตัวผูกําหนดนโยบายมีความเขาใจและตระหนักถึงโอกาสและขอจํากัดของเคร่ืองมือนอยกวา
ที่ควร ความไมสอดคลองของเคร่ืองมือกับนโยบายและระบบราชการในประเทศนั้นๆ และการขาด
ประสบการณในการใชเคร่ืองมือ (Andersen, 2001) 

 ในประเทศไทยไดนําหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายมาใชเปนแนวทางการจัดเก็บคา
จัดการนํ้าเสีย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนํามาเปนคาใชจายใหกับ  อปท. ในการบริหารจัดการระบบ
บําบัดนํ้าเสียอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใชในการลงทุนกอสรางและขยายระบบในอนาคต (กรม
ควบคุมมลพิษ, ม.ป.ป. ข)  

 จากรายงานประจําปพ.ศ.2551 จัดทําโดยสํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 
(2553 ก) ระบุวา อปท. ที่ออกเทศบัญญัติและมีการจัดเก็บคาบริการตามหลักการผูกอมลพิษเปน     
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ผูจาย มีทั้งหมด 7  แหงโดยแบงเปน หน่ึง ที่ใชเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของราชการ
สวนทองถิ่นและเงินกองทุนสิ่งแวดลอม จํานวน 4 แหง ไดแก เทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เทศบาลตําบลกะรน จังหวัดภูเก็ต และเทศบาลเมืองปาตอง จังหวัดภูเก็ต 
และสอง ระบบบําบัดท่ีใชเงินงบประมาณแผนดินหรือรายไดของราชการสวนทองถิ่นจํานวน 3 

แหง ไดแก เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ เทศบาล
ตําบลบานแพ จังหวัดระยอง ทั้งน้ี ในป 2551 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเห็นชอบกับอัตรา
คาบริการบําบัดน้ําเสียเพิ่มอีก 1 แหง ไดแก เทศบาลตําบลทาแร จังหวัดสกลนคร โดยเทศบาลตําบล
ทาแร จะเปนพื้นท่ีแรกท่ีจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียรวมกับคานํ้าประปา ซึ่ง เทศบาลดําเนินการ
ผลิตนํ้าประปาเอง 

 

การเพ่ิมรายไดใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 จันทรจิรา (ม.ป.ป.) กลาววา ปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในไทย มีสาเหตุจากชองวาง
ทางนโยบาย ตั้งแตการตราและการบังคับใชกฎหมาย ประการสําคัญคือ พ .ร.บ. สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 ไมสามารถกํากับพฤติกรรมของภาคประชาชนและภาคเศรษฐกิจอ่ืน
ที่ไมใชโรงงานไดอยางครอบคลุม และไมสามารถนําไปสูการบังคับใชในระดับทองถิ่นได นอกจากนี้ 
ยังไมไดนําหลักผูกอมลพิษเปนผูจายมาใชอยางเต็มที่  กลาวคือ มีเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรที่จะใช
ดําเนินการตามหลักการน้ีนอยมาก ในสวนอปท. แมจะไดรับการถายโอนภารกิจดานสิ่งแวดลอมไป
ดูแลรับผิดชอบ แตอปท . ซึ่งขาดท้ังบุคลากรและทรัพยากรก็ทําใหไมสามารถบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ ขณะท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งเปน
หนวยงานหลักที่ดูแลดานสิ่งแวดลอมที่ไดงบประมาณราว 1 หมื่นลานบาทตอป แตงบประมาณกวา
รอยละ 70 ถูกนําไปใชในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะท่ีกรมควบคุมมลพิษไดรับ
งบประมาณเพียง 500 – 700 ลานบาท ทําใหไมเพียงพอตอการบริหารจัดการปญหามลพิษท่ีมีตนทุนสูง 

 ดิเรก (2553) ไดเสนอทางเลือกของประเภทภาษีสิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มรายไดที่อาจ
นํามาใชไดในประเทศไทย ดังตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 ทางเลือกของประเภทภาษีสิ่งแวดลอม  

 

ประเภทภาษี ฐานภาษี/อัตราภาษี ผลกระทบ/แรงจูงใจ หนวยจัดเก็บ 

ภาษีมลพิษ (โรงงาน) -ปริมาณของเสีย 

-อัตราภาษีสามารถ
กําหนดใหมีลักษณะ
กาวหนาตามปริมาณ
ของเสีย 

-จูงใจใหหนวยผลิตลด
ปริมาณของเสีย 

-จูงใจใหผูผลิต
เปลี่ยนแปลงเทคนิค
การผลิตเพื่อลดของ
เสีย 

-กรมโรงงาน รายรับ
กําหนดใหเขา
กองทุนเฉพาะดาน
สิ่งแวดลอม 

-กําหนดสูตรการ
กระจายรายไดไปให
ภูมิภาคและทองถิ่น 

ภาษีโภคภัณฑ 
(สรรพสามิต) 

-ปริมาณสินคาบริโภค 

-เปนภาษีที่เลือกเก็บ
จากสินคาที่มีผลเสีย
หายตอสิ่งแวดลอม 

-อัตราภาษีคงที่ทั่ว
ประเทศ 

-เก็บจากหนวยผลิต/
ผูขายสง 

-ราคาสินคาเพิ่มขึ้น  
-การบริโภคลดลง 

-อาจมีการทดแทน
ทางดานการบริโภค 

-กระทรวงการคลัง 

-มีขอจํากัดคือตอง
บังคับใชทั่วประเทศ
ในอัตราเดียวกัน 

คาธรรมเนียมการใช -คาบําบัดน้ําเสีย 

-คากําจัดขยะ 

-คากําจัดกากสารพิษ 

-ผูบริโภค/โรงแรม/
นักทองเที่ยว 

-จูงใจใหลดปริมาณ
การใชเพราะราคา
สินคาเพิ่มขึ้น 

-องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

-หนวยงานบําบัดนํ้า
เสีย/ของเสีย 

ภาษี input -เก็บจากปจจัยการผลิต 
เชน ปุย ยาฆาแมลง 
หรือจากนํ้ามันดิบตาม
ปริมาณของกํามะถัน 

-อัตราภาษี สามารถ
กําหนดใหเปนแบบ
กาวหนาได ตาม
ปริมาณของมลพิษ
หรือความรุนแรง 

เก็บจากหนวยผลิต/
ผูขายสง เพื่อจูงใจให
หันมาใชน้ํามันดิบที่มี
ปริมาณกํามะถันตํ่า 

-กระทรวงเกษตรฯ 
โดยมอบใหกรม
ศุลกากรจัดเก็บแทน 

-รายไดใหกระทรวง
เกษตรฯ และจัดแบง
ใหกับทองถิ่นที่
เกี่ยวของ 
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ตารางท่ี 6  ทางเลือกของประเภทภาษีสิ่งแวดลอม (ตอ) 
 

ประเภทภาษี ฐานภาษี/อัตราภาษี ผลกระทบ/แรงจูงใจ หนวยจัดเก็บ 

ภาษีการขายทั่วไป
หรือภาษีมูลคาเพิ่ม 

-จากสินคาบริโภคข้ัน
สุดทาย 

-อัตราภาษีคงที่ เทากัน
ทั่วประเทศ 

-จากผูบริโภค ทําให
เกิดการกระตุนใหลด
การใชสินคานั้น 

-รานคาจัดเก็บและ
สงมอบรายไดให
กระทรวงการคลัง 

-ขอดอย คือ อัตรา
ภาษีไมหลากหลาย 

คามัดจํา และการคืน
เงิน 

-เก็บจากคาน้ําบาดาล 

ขวด/ภาชนะบรรจุ 
แบตเตอรี ถานไฟฉาย 

-อัตราคามัดจําคํานึงถึง
มูลคาของผลิตภัณฑ
จากการรีไซเคิล และ
ผลเสียจากการ
ปนเปอนในระบบ
นิเวศ 

-จูงใจใหผูบริโภค/
นักทองเที่ยว มิใหทิ้ง
ขวาง และสงเสริมให
นํากลับมาใชใหม 

-อุทยานแหงชาติและ
สถานท่ีทองเที่ยว 

-องคการบริหารสวน
จังหวัด (อบจ.) 
รวมกับรานจําหนาย
แบตเตอร่ี  
-อบจ. รวบรวม
แบตเตอร่ีเกานําไป
จําหนายใหกับ
โรงงานเพ่ือนํา
กลับมาใชใหม 
-จัดระบบการคืนเงิน
ใหภายในเวลาที่
กําหนด (เชน 2 
สัปดาห) 

ที่มา: ดิเรก (2553) 
 

 อยางไรก็ดี แมวา อปท. จะมีอํานาจบังคับจัดเก็บภาษีตามท่ีกฎหมายกําหนด แตทวา
องคกรเหลาน้ีตางก็ประสบปญหาซึ่งนําไปสูการจัดเก็บรายไดที่ไมเต็มเม็ดเต็มหนวยดวยกันท้ังสิ้น 
เนื่องจากมีปญหาการบริหารจัดเก็บภาษีอากร และการยอมรับจากประชาชนในการเสียภาษีอากร 
ตัวอยางแนวทางท่ีใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดที่สําคัญ เชน 
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 1. การรวมการจัดเก็บรายไดคาบริการหรือภาษีอากรเปนชุด โดยจัดเก็บรายไดจากการ
ใหบริการสาธารณะหลายประเภทเขาดวยกัน เพื่อนําไปใชในการจัดชุดของบริการสาธารณะ 
(Service Package) ซึ่งมีหลักการพ้ืนฐาน คือ การนําคาบริการที่ประสบปญหาในการจัดเก็บหรือมี
ความยุงยากในการบริหารจัดเก็บ รวมเขากับคาบริการท่ีประชาชนเต็มใจจายใหหรือจัดเก็บได
สะดวก เพื่อเปนการจูงใจใหประชาชนมีความเต็มใจจายเงินคาบริการใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยรวมเพ่ิมข้ึน และ อปท. ยังสามารถประหยัดคาใชจายในการบริหารจัดเก็บรายได กรณี
ตัวอยาง ไดแก อบต. ทาชางคลอง จังหวัดเลย เดิมจัดเก็บคาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะอัตราเดือนละ 
5 บาทตอครัวเรือน สามารถจัดเก็บไดประมาณรอยละ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด จึงไดเก็บรวมกับ
สวัสดิการสงเคราะหเงินชวยเหลือคาทําศพ และปรับคาธรรมเนียมใหม  สําหรับที่เขารวมโครงการ
สวัสดกิารชวยเหลือคาทําศพเก็บครัวเรือนท่ัวไป 120 บาทตอป และรานคาหรือสถานประกอบการ 
180 บาทตอป  หากไมเขารวมโครงการ 60 หรือ 120 บาทตอปแลวแตกรณี ทั้งน้ี ผลการดําเนินงาน
ทําใหเก็บคาธรรมเนียมขยะไดเพิ่มข้ึน จากเดิมประมาณ 1,400 ครัวเรือน เปน 1,740 ครัวเรือน จาก
ทั้งหมดประมาณ 1,950 ครัวเรือน และเก็บคาธรรมเนียมจัดเก็บขยะไดจากเดิม 84,000 บาท เปน
ประมาณ 2.96 แสนบาทตอป (วีระศักดิ์, 2550) 

 2. การจัดเก็บรายไดจากคาบริการ เนื่องจากบริการสาธารณะบางประเภทของ อปท . 
เปนบริการที่ประโยชนจะตกอยูกับเฉพาะบุคคลที่บริโภคสินคาน้ัน ดังน้ัน การจัดเก็บภาษีจาก
ประชาชนท่ัวไปเพื่อนํามาใชจัดบริการใหประชาชนบางกลุมจึงไมเปนธรรม ทางเลือกหนึ่งในการ
จัดหารายไดเพื่อนํามาใชในการจัดบริการเหลาน้ี คือ การเก็บคาบริการจากประชาชนท่ีไดรับ
ประโยชนโดยตรง  ซึ่งนอกจากทําใหเพิ่มรายไดแลว ยังมีผลใหเกิดความย่ังยืนทางการเงินโดยไม
ตองพ่ึงพาทรัพยากรจากแหลงรายไดอ่ืน สงผลใหมีความตอเนื่องในการดําเนินงานสูง และชวยให
เกิดการใชทรัพยากรอยางประหยัด ซึ่งหากไมคิดคาบริการ อาจทําใหคนท่ัวไปเขาใจวาบริการ
ดังกลาวเปนของฟรี และทําใหบริโภคอยางสิ้นเปลือง กรณีตัวอยาง ไดแก เทศบาลนครพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก ที่ในอดีตประสบปญหาการใหบริการน้ําประปาท่ีไมเพียงพอตอความตองการและ
มีตะกอนขุน ทอสงนํ้าชํารุดทําใหเกิดความสูญเสีย ซึ่งการลงทุนแกไขปญหาดังกลาวตองใชเงิน
งบประมาณจํานวนมาก เทศบาลจึงตองปรับปรุงระบบการจัดเก็บคาบริการใหม โดยจากเดิมเก็บ
อัตราคงที่ 2 บาทตอลูกบาศกเมตร เปนอัตรากาวหนาตามปริมาณการใชน้ํา 2.75 – 10 บาทตอ
ลูกบาศกเมตร การคิดคาบริการใหมนี้มีผลโดยตรงตอการปรับปรุงการใหบริการอยางชัดเจนท้ังใน
ดานคุณภาพของน้ําประปาและขอบเขตการใหบริการท่ีขยายตัวเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 15 อีกทั้ง
ชวยใหมีผลตอบแทนจากการดําเนินงานมากเพียงพอท่ีจะชวยใหเทศบาลมีความสามารถในการ
ชําระหน้ีไดตามแผนการเงินและการลงทุน (วีระศักดิ์, 2550) 
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 3. การสรางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการวางแผนและจัดทํางบประมาณ
ของ อปท. เชน การต้ังคณะกรรมการชุมชน กรณีตัวอยาง ไดแก 1) อบต. หวยกะป ที่มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาภาษี เน่ืองจาก อบต. ประสบปญหาเร่ืองการจัดเก็บภาษีที่ลดลงอยางตอเนื่อง 
จึงไดจัดต้ังคณะกรรมการซ่ึงประกอบดวยตัวแทน 3 กลุม ไดแก หนึ่ง ตัวแทนของ อบต. สอง กํานัน
ผูใหญบาน และสาม ตัวแทนผูประกอบการในพื้นที่ เพื่อทําหนาที่กําหนดทิศทางและพัฒนารูปแบบ
การจัดเก็บภาษี เนื่องจากพิจารณาวา กลุมผูประกอบการเปนฐานภาษีสําคัญ ซึ่งหากแสวงหาความ
รวมมือจากกลุมเหลาน้ีได โอกาสท่ีจะจัดเก็บภาษีเน่ืองจากไดรับความยินยอมพรอมใจก็ยอมมีสูง
ดวย  2) อบจ. แพร ที่มีการจัดต้ังสภาท่ีปรึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประกอบดวยกลุม
ผูประกอบการธุรกิจและกลุมนักพัฒนาสังคม ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาทางเศรษฐกิจและสังคมและ
นําเสนอโครงการพัฒนาแกคณะผูบริหาร อบจ. แพร เน่ืองจากพิจารณาแลววากลุมดังกลาวจะสงผล
ดีในแงการสรางการยอมรับจากภาคธุรกิจในจังหวัดใหยินยอมเสียภาษีให อบจ . โดยผลการ
ดําเนินงานดังกลาว พบวา อบต. หวยกะป และ อบจ. แพร สามารถเก็บภาษีไดเพิ่มข้ึนรอยละ 35.67 
และ 9.02 ตามลําดับ (สมคิด, 2548) 
 

การจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสีย 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ที่ไดมีการกอสรางและดําเนินการระบบบําบัดนํ้า
เสียรวม มีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสีย คือ พระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 โดยมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัตินี้ ระบุวา “ในเขต
ควบคุมมลพิษหรือเขตทองท่ีใดซึ่งไดจัดใหมีการกอ สรางและดําเนินการระบบบําบัดนํ้าเสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการโดยเงินงบ  ประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของ
ราชการสวนทองถิ่น และเงินกองทุนซึ่งจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหคณะกรรมการสิ่ง
แวดลอมแหง ชาติโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ พิจารณากําหนดอัตราคาบริการท่ี
จะประกาศใชในแตละเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองท่ีที่เปนท่ีตั้งของระบบบําบัดนํ้าเสียรวม    
หรือระบบกําจัดของเสียรวมดังกลาว การกําหนดอัตราคาบริการตามวรรคหน่ึงใหประกาศใน     
ราชกิจจานุเบกษา”  

 ใน พ.ร.บ.ดังกลาวยังไดระบุถึงคาธรรมเนียม คาใบอนุญาตและคาปรับ ซึ่งอัตราคา
ธรรมเนียมและคาใบอนุญาตเปนไปตามขอกําหนดหรือขอ บัญญัติทองถิ่น ทั้งน้ีไมเกินอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ  
มูลฝอยและอัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ.2545 เชน คาธรรมเนียมการจัดเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่ง



40 
 

 

ปฏิกูล ลูกบาศกเมตรแรกไมเกิน 250 บาท ลูกบาศกเมตรตอๆ ไป ไมเกิน 150 บาท คาธรรมเนียม
เก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจําเดือน เดือนละไมเกิน 40 บาท 

 ในการจัดเก็บคาบําบัดนํ้าเสียน้ัน มติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
วันท่ี 4 ธันวาคม 2546 เร่ืองแนวทางการจัดเก็บคาจัดการนํ้าเสียตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย 
(กรมควบคุมมลพิษ, ม.ป.ป. ข) ไดใหหลักการคิดอัตราคาจัดการนํ้าเสียและกลยุทธในการกําหนด
อัตราคาจัดการนํ้าเสีย ดังนี ้
 1. คาจัดการนํ้าเสียจัดเก็บในรูปของ “คาบําบัดนํ้าเสีย” สําหรับผูไดรับประโยชนจาก
การใชบริการระบบ ซึ่งประชาชนท่ีอยูในเขตพื้นที่บริการตองมีสวนรับผิดชอบ โดยอัตราการจัดเก็บ
คาบําบัดน้ําเสียเบื้องตนใหคิดเฉพาะคาเดินระบบและบํารุงรักษาของระบบแตละประเภทดังนี้ 
  1.1  ระบบบอผึ่ง 2 – 4 บาทตอลูกบาศกเมตร 

  1.2 ระบบบอเติมอากาศ 3 – 5 บาทตอลูกบาศกเมตร 

  1.3 ระบบเอเอส 3 – 8 บาทตอลูกบาศกเมตร 

   1.4 ระบบแผนหมุนชีวภาพ, ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบกรองชีวภาพ และระบบแบบ
บึงประดิษฐ อัตราการจัดเก็บพิจารณาจากคาเดินระบบและคาบํารุงรักษาของแตละแหง 
 2. อัตราในการจัดเก็บ กําหนดเปนชวงโดยเร่ิมเก็บดวยอัตราตํ่าสุดกอน และคอยทยอย
ปรับขึ้นตามความเหมาะสมจนถึงอัตราสูงสุด และใหทบทวนหลักการวิธีการและอัตราในการ
จัดเก็บเปนระยะ 

 3. ใหอปท. เปนผูดําเนินการและพิจารณาในเร่ืองตอไปน้ี 

  3.1 อปท. มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียรวม โดยมีอํานาจ
จัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียรวมได 
  3.2 กําหนดอัตราคาบริการเบ้ืองตนที่ เหมาะสมตามอัตราท่ีกําหนด หรือตาม
คาใชจาย  ในการเดินระบบและบํารุงรักษาที่เกิดข้ึนจริง โดยอาจพิจารณาตามลักษณะกิจกรรม 
ประเภทผูใชน้ํา หรือวิธีการอ่ืนที่เห็นวาเหมาะสม 

  3.3 พิจารณาการยกเวนการจัดเก็บคาบําบัดกับบานเรือนที่อยูอาศัยซึ่งเปนผูใชรายยอย 

   3.4 พิจารณาการขอคืนหรือยกเวนเงินคาบําบัด สําหรับแหลงกําเนิดน้ําเสียที่มีระบบ
บําบัดของตนเอง และพิสูจนไดวามีน้ําทิ้งเปนไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

  3.5 พิจารณาการจัดเก็บคาบริการ หรือคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับระบบ
บําบัดน้ําเสีย เชน คาบริการน้ําทิ้ง หรือคาใบอนุญาตใหตอเชื่อมทอน้ําเสีย 

 ในคูมือการกําหนดอัตราคาบริการบําบัดนํ้าเสีย ที่จัดทําโดยสวนน้ําเสียชุมชน กรม
ควบคุมมลพิษ (ม.ป.ป. ข) ไดใหแนวคิดในการกําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสีย ดังนี้ 
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1. การคิดเปนอัตราคงที่ เชน คาบริการบําบัดน้ําเสียสําหรับบานพักอาศัย 50 บาท/หลัง-
เดือน วิธีนี้เหมาะสําหรับชุมชนชนาดเล็กซึ่งมีปริมาณน้ําเสียและลักษณะของนํ้าเสียใกลเคียงกัน 

2. การคิดแปรผันตามปริมาณน้ําใช เปนการคิดจากปริมาณการใชน้ําประปา/บาดาล 
เชน คาบริการบําบัดนํ้าเสียสําหรับบานพักอาศัย 2 บาท/หนวยน้ําใช วิธีนี้จะสะดวกหากประชาชน
สวนใหญใชน้ําประปา ซึ่งสามารถตรวจสอบการใชน้ําไดงาย อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหประชาชน
ลดการใชน้ําไดดวย 

3. การคิดตามปริมาณความสกปรก (ในรูป BOD Loading) เปนการคิดโดยวัดปริมาณ
ความสกปรกที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะเหมาะสําหรับชุมชนที่มีประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษแตกตางกัน 
มีการประกอบอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมท่ีหลากหลาย ทั้งน้ี ในกรณีบานพักอาศัยอาจยกเวน
คาบริการสวนความสกปรกได วิธีนี้จะใหความเปนธรรมกับผูใชบริการมากกวาวิธีอ่ืน แตก็มีความ
ยุงยากในการดําเนินงานสูง 

4. ความเต็มใจจายและความสามารถท่ีจะจายของผูใชบริการ ระดับรายได และการ
กระจายรายไดของกลุมผูใชบริการในแตละทองถิ่น จะใชวิเคราะหความสามารถและความเต็มใจใน
การจายเงินได โดยสวนใหญกลุมผูใชบริการประเภทอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมักจะมี
ความสามารถและความเต็มใจในการจายสูงกวากลุมอ่ืน จึงอาจพิจารณากําหนดอัตราคาบริการใน
กลุมนี้ใหสูงกวา เพื่อลดภาระการจายเงินคาบริการใหกับกลุมผูใชบริการประเภทบานเรือน 

 จากเอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นตอ (ราง) รายงานสถานการณมลพิษ
ของประเทศไทย ป พ.ศ.2554 (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) ไดระบุวา คณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติเห็นชอบและออกเปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดอัตราคาบริการบําบัดนํ้าเสีย
ใหกับ อปท.  จํานวน 12 พื้นท่ี โดยแบงเปน 1) การดําเนินการตามมาตรา 88 แหง พ.ร.บ. สงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 จํานวน 9 แหง (พื้นที่ 1 -9 ในตารางท่ี 7)  2) ไมเขา
ขายตองดําเนินการตามมาตรา 88 แตมีการจัดเก็บคาบริการ จํานวน 3 แหง (พื้นท่ี 10 – 12 ในตาราง
ที่ 7) 
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ตารางท่ี 7 การดําเนินงานจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

พื้นท่ี วันท่ีออกเทศ
บัญญํติ 

สถานภาพ
การจัดเก็บ 

อัตราการ
จัดเก็บ 

(ท่ีอยูอาศัย) 
(บาท/ลบ.ม.) 

วิธีการจัดเก็บ ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ 

(รอยละ) 

1. ทน.หาดใหญ  
จ.สงขลา 

3 พ.ย. 43 จัดเก็บแลว 2.00 รายเดือน    
เฉพาะน้ําเสีย 

97 

2. เมืองพัทยา 
จ.ชลบุร ี

5 ก.ค. 45 จัดเก็บแลว 2.75 รายเดือน    
เฉพาะน้ําเสีย 

40 

3. ทต.กะรน 

จ.ภูเก็ต 

15 ส.ค. 49 ยังไม
จัดเก็บ 

- - - 

4. ทต.ทาแร 
จ.สกลนคร 

23 ก.ย. 52 จัดเก็บแลว 1.00 – 2.50 รายเดือนรวม   
คาน้ําประปา 

98 

5. ทต.หัวขวาง  
จ.มหาสารคาม 

28 ม.ค. 54 จัดเก็บแลว 1.00 – 2.50 รายเดือน      
เฉพาะน้ําเสีย 

80 

6. ทม.แมสอด 

จ.ตาก 

ยังไมไดออก
เทศบัญญัติ 

- - - - 

7. ทม.มุกดาหาร ยังไมไดออก
เทศบัญญัติ 

- - - - 

8. ทม.หัวหิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ 
ยังไมไดออก
เทศบัญญัติ 

- - - - 

9. ทม.ปาตอง 

จ.ภูเก็ต 

ยังไมไดออก
เทศบัญญัติ 

จัดเก็บ
อัตราเกา 

ตาม
ขอบัญญัติ
สุขาภิบาล 

รายปเฉพาะ    
น้ําเสีย 

75 

10. ทม.แสนสุข 

จ.ชลบุร ี
5 เม.ย. 44 จัดเก็บแลว 2.00 รายเดือน    

เฉพาะน้ําเสีย 

86 

11. ทม.ศรีราชา 
จ.ชลบุร ี

8 มิ.ย. 49 จัดเก็บแลว 30-50 รายเดือน      
เฉพาะน้ําเสีย 

65 

12. ทต.บานเพ 

จ.ระยอง 
27 มี.ค. 50 จัดเก็บแลว 30 รายเดือน      

เฉพาะนํ้าเสีย 

95 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 2555 (ขอมูล ณ พฤศจิกายน 2554) 
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ความเต็มใจจายและความสามารถท่ีจะจายคาบริการ 

 ในข้ันตอนการกําหนดอัตราคาบริการบําบัดนํ้าเสีย ทั้งในกรณีใชเงินงบประมาณ
แผนดินหรือเงินรายไดของราชการสวนทองถิ่น และในกรณีใชเงินกองทุนสิ่งแวดลอม ตองศึกษา
ความเหมาะสมของการจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสีย โดยรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองสํารวจความสามารถและความเต็มใจในการจายคาบริการบําบัดนํ้า
เสียเน่ืองจากถึงแมประชาชนจะเห็นดวยกับโครงการสาธารณะตางๆ ที่หนวยงานของรัฐดําเนินการ 
แตเมื่อตองแสดงความเต็มใจจายคาสินคาสาธารณะเปนตัวเงิน ผูบริโภคจะไมเปดเผยความพึงพอใจ
ที่แทจริง ที่สะทอนในรูปของปริมาณเงินที่เต็มใจจาย แตจะเลือกจายในอัตราท่ีนอยที่สุดหาก
จําเปนตองมีการเฉลี่ยคาใชจายรวมกัน เนื่องจากเปนสินคาสาธารณะ ซึ่ งผูบริโภคสินคาประเภทนี้ 
ลวนตองการเปนผูรับประโยชนมากกวาเปนผูรับภาระ (จีรพรรณ และคณะ, 2546) 

  ดังน้ัน ในการกําหนดออกมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช สําหรับกรณีคาบริการ
บําบัดน้ําเสีย ซึ่งเปนการเพ่ิมภาระใหกับประชาชน จึงควรท่ีจะตองไดรับการประเมินคาความเต็มใจ
ที่จะจายกอน เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการพิจารณาหาอัตราที่เหมาะสมตอไป และหลีกเลี่ยงขอ
ขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  

 ความเต็มใจจาย คือ การท่ีบุคคลมีความเต็มใจจายออกมาในรูปตัวเงิน เพื่อแสดงถึงการ
ใหมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงระดับสวัสดิการ
ของแตละบุคคล หรือใหคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่เกิดจากผลประโยชนทั้ง
ทางตรงและทางออมของการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่สามารถวัดออกมาในรูปของตัวเงินจาก
บุคคลแตละคนในสังคม (ฤกษรัตน, 2548) 

 คาความเต็มใจที่จะจาย (Willingness to Pay : WTP) เปนการทําการสํารวจเพื่อใหทราบ
คาสิ่งท่ีไมอยูในระบบตลาด โดยอาศัยแนวคิดในเร่ืองความเต็มใจที่จะจายสําหรับสิ่งท่ีไมอยูใน
ระบบตลาดเปนพื้นฐาน ซึ่งทําไดโดยใชวิธีสมมติเหตุการณใหประเมินคา (Contigent valuation 

method : CVM)  
 โดยธรรมชาติแลว CVM เปนวิธีการตีคาท่ีตรงไปตรงมาท่ีสุด คือ การไปถามคาของสิ่ง

ที่ตองการตีคา ผานแนวคิดในเร่ืองความเต็มใจที่จะจายจากผูมีสวนไดเสียกับสิ่งน้ันโดยตรง อยางไร
ก็ดีมีขอจํากัดบางประการในวิธีการน้ีคือ 

 1. เปนการยากท่ีจะกําหนดผูมีสวนไดเสีย (Stake Holders) กับสิ่งของหรือทรัพยากร
นั้นไดอยางถูกตองสมบูรณ 
 2. หากกําหนดผูมีสวนไดเสียแลว และมีจํานวนมาก ก็จําเปนตองใชขนาดตัวอยางท่ี
ใหญ ทําใหคาใชจายในการสํารวจมีมาก 
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 3. หากคุณลักษณะของผูมีสวนไดเสียแตกตางกันมาก และสามารถแสดงความแตกตาง
นี้ไดชัดเจน ก็จําเปนตองใชวิธีการทางสถิติที่ซับซอนเพื่อใหการสํารวจสามารถครอบคลุมประชากร
ทุกประเภทได 
 4. การออกแบบสอบถาม และการเก็บขอมูลตัวอยางเพ่ือทราบความเต็มใจท่ีจะจายทํา
ไดยาก เพราะผูตอบมักไมเขาใจเร่ืองคาความเต็มใจที่จะจาย ไมรูสถานะภาพของตนเองในฐานะ
ผูตอบแบบสอบถาม ทําใหไมสามารถตอบคําถามที่ถูกตองได ดังน้ันผูสอบถามตองสามารถอธิบาย
ใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจไดวาแบบสอบถามตองการอะไรเปนคําตอบ 

 ในการกําหนดอัตราคาบริการ นอกจากสํารวจความเต็มใจที่จะจายแลว ยังตองสํารวจ
ความสามารถวาประชาชนมีความสามารถในการจายคาบริการเพียงใด โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุม
ครัวเรือนท่ีมีรายไดนอยและปานกลาง เพื่อไมใหเปนภาระแกประชาชนมากเกินไป ซึ่ง The Asian 

Development Bank (ADB) และ World Bank ไดตั้งเกณฑความสามารถในการจายคาบริการ
สาธารณูปโภคเปรียบเทียบกับรายไดตอเดือนดังตาราง 8 

 

ตารางท่ี 8 เกณฑความสามารถในการจายคาบริการสาธารณูปโภคเทียบกับรายได 
 

ระบบสาธารณูปโภค เกณฑสูงสุดคิดเปนรอยละของรายไดตอเดือน 

1. ระบบประปา 2.5 
2. ระบบบําบัดน้ําเสีย 2.5 
3. ระบบจัดการขยะ 1.0 

รวม 6.0 
 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (ม.ป.ป.ข.) 
 

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับมลพิษทางนํ้า 
 พรเพ็ญ (2552) ไดทําการสํารวจทัศนคติของประชาชนและการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พบวา ผลการสํารวจทัศนคติของประชาชนประมาณหน่ึงในสี่ของผูให
สัมภาษณจัดลําดับใหปญหาโลกรอนเปนปญหาที่วิกฤติที่สุด โดยลําดับรองลงมา คือ ปญหาขยะ 
(รอยละ 16.9) ปญหามลพิษทางอากาศ (รอยละ 15.8) ปญหาการปนเปอนของสารเคมีในอาหาร 
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(รอยละ 12.6) และปญหาน้ําเนาเสีย (รอยละ 7.7) ทั้งน้ี ประชาชนยังมีความเขาใจที่ไมถูกตอง
เกี่ยวกับแหลงกําเนิดน้ําเสีย โดยเขาใจวาโรงงานอุตสาหกรรมเปนผูกอใหเกิดมลพิษรายใหญ โดยมี
ผูเขาใจถูกตองเพียงรอยละ 15.6 ซึ่งความเขาใจท่ีไมถูกตองนี้ อาจสงผลใหประชาชนขาดจิตสํานึก
ในการควบคุมพฤติกรรมของตนและสมาชิกในชุมชน และนํามาซึ่งพฤติกรรมการใชน้ําท่ีกอใหเกิด
มลพิษตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน จากการสํารวจทัศคติของประชาชนเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในโครงการหรือมาตรการตางๆ เพื่อบรรเทาปญหาและลดภาระตอสิ่งแวดลอม พบวา 
โครงการหรือมาตรการท่ีประชาชนใหความรวมมือปฏิบัติตามมักเปนโครงการหรือกิจกรรมที่
สงผลใหเกิดการประหยัดคาใชจายของตนเอง และเห็นผลของการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมในรูป
ของตัวเงิน ทั้งน้ี จากคําถามที่วา หากเกิดปญหาสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่จะไปรองเรียนกับใคร พบวา 
สวนใหญตอบวา เทศบาล/อบต. (รอยละ 63.4) รองลงมาไดแก กํานัน/ผูใหญบาน (รอยละ 23.7) 
นายอําเภอ (รอยละ 6.1) และผูวาราชการจังหวัด (รอยละ 5.3) ซึ่งขอมูลดังกลาวสนับสนุนใหเห็นวา 
อปท. เปนหนวยงานหลักที่มีบทบาทสําคัญในการดูแลและบรรเทาปญหาสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ 

 ศุภพร (2552) ศึกษาการนํานโยบายผูกอมลพิษเปนผูจายของไทยไปปฏิบัติ : กรณีมลพิษ
ทางน้ําโดยสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม 35 คน และทําการวิจัยสํารวจจากกลุมตัวอยาง 337 

คนซึ่งจําแนกเปน 3 กลุม ไดแก หนึ่ง กลุมผูกําหนดนโยบาย ไดแก คณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ คณะกรรมการการกระจายอํานาจ และองคการจัดการนํ้าเสีย  สอง กลุมผูนํานโยบายไป
ปฏิบัติ ไดแก องคกรปกครองทองถิ่น และ สาม กลุมผูรับบริการ ไดแก โรงงาน โรงแรมและสถาน
บริการอ่ืน พบวา ในภาพรวมของประเทศ ผลลัพธของหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายลมเหลว
เนื่องจาก ไมสามารถเก็บคาบําบัดนํ้าเสียได เน่ืองจาก อปท .กลัวเสียคะแนนและไมมีแนวทางหรือ
มาตรการบังคับ จึงไมกอใหเกิดผลตอการปรับปรุงกระบวนการผลิตของผูประกอบการ ในขณะท่ี
ประชาชนและกลุมผูรับบริการเห็นวา คาบําบัดนํ้าเสียเปนคาใชจายท่ีไมจําเปน และตนควรไดรับ
บริการฟรีจากรัฐ 

 นอกจากนี้ ความขัดแยงในการกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียรวม ผูเช่ียวชาญใหความเห็นวา 
ที่ อปท. ไมยอมรับนโยบายเพราะคาดวาไมไดประโยชนและมีปญหาดานการปฏิบัติการ ไดแก 
ปญหาดานคาใชจาย บุคลากร เทคนิคและการประกอบการ โดยกลุมตัวอยางมีความเห็นสอดคลอง
กับผูเชี่ยวชาญคือเห็นวานโยบายมีความสําเร็จคอนขางตํ่าเพราะไมสามารถสรางระบบบําบัดนํ้าเสีย
ใหไดตามเปาหมาย มีคุณภาพและเปดใชบริการได 

 ในดานการมีสวนรวม ผูเช่ียวชาญและกลุมตัวอยางมีความเห็นสอดคลองกันวาประชาชน
สวนใหญไมรูหรือไมสนใจการกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียรวม เพราะขาดความเขาใจทางทฤษฎี
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และผลลัพธที่เกิดแกสวนรวม เนื่องจากเปนนโยบายจากบนลงลางท่ีรัฐเปนผูคิดฝายเดียว โดย
ประชาชนไมไดมีสวนรวม ไมไดรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกอนกําหนดนโยบาย 

 จีรพรรณ และคณะ (2546) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นและปจจัยที่มีตอความเต็มใจจาย
คาสินคาสาธารณะ: กรณีการจายคาบริการในการบําบัดนํ้าเสีย พื้นที่ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต โดยแบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม ตามรูปแบบของการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
ไดแก เขตเทศบาลตําบลเชิงทะเล จํานวน 96 ตัวอยางและองคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 
จํานวน 94 ตัวอยาง พบวา ประมาณรอยละ 80 ของกลุมตัวอยางท้ังสองกลุมเต็มจายคาบริการบําบัด
น้ําเสีย ทั้งน้ีกลุมตัวอยางท่ีไมเต็มใจจายคาบริการในเขตเทศบาลและอบต . เน่ืองจากยังไมทราบ
อัตราคาบริการที่แนชัด รอยละ 60 และ 43.75 ตามลําดับ เห็นวายังไมเกิดปญหานํ้าเสียในพื้นท่ี รอยละ 
55 และ 31.25 ตามลําดับ ปญหานํ้าเสียเปนเร่ืองไกลตัวยังมีปญหาอ่ืนท่ีสําคัญกวา รอยละ 45 และ 62.50 
ตามลําดับ ทั้งน้ีกลุมตัวอยางยังใหเหตุผลวาเปนความรับผิดชอบของหนวยงานสวนทองถิ่นรอยละ 35 

และ 50 ตามลําดับ  

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการจายและอัตราคาบริการ จากกลุมตัวอยางท่ียินดีจาย
คาบริการบําบัดนํ้าเสียในเขตเทศบาลจํานวน 76 คน และ อบต. 78 คน มีผูเห็นดวยใหเก็บคาบริการ
ตามปริมาณการใชน้ําประปารอยละ 71.05 และ 56.41 ตามลําดับโดยคิดคาบริการในอัตราตํ่าท่ีสุด
คือ นอยกวารอยละ 50 ของคานํ้าประปา และหากเก็บคาบริการแบบเหมาจายจะมีผูเห็นดวยรอยละ 
64.47 และ 74.36 ตามลําดับ โดยมากกวารอยละ 80 เห็นวาควรเก็บคาบริการในอัตราต่ําท่ีสุด คือ 
นอยกวา 100 บาทตอเดือน 

 ทั้งน้ีเมื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย พบวา ปจจัย
ตางๆ ที่กําหนดข้ึน ไดแก รายไดเฉลี่ยตอเดือน อายุ ระดับการศึกษา การมีสวนรวมในชุมชน และ
ความพึงพอใจในบริการจากหนวยงานของรัฐ ไมมีผลตอความเต็มใจจายคาบริการบําบัดนํ้าเสียของ
กลุมตัวอยาง 

 นอกจากน้ี ไดมีศึกษาถึงการใหความสําคัญเกี่ยวกับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ    

ที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเปรียบเทียบกิจการ 7 ประเภท โดยพบวา กลุมตัวอยาง
ใหความสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอยดังน้ี หน่ึง น้ําประปา สอง ไฟฟาสาธารณะในชุมชน สาม 
การจัดการขยะมูลฝอย สี่ ถนน/ซอยในชุมชน หา การจัดการทอระบายนํ้า หก การจัดการนํ้าเสีย 
และ เจ็ด โทรศัพทสาธารณะ 

 เรืองเดช และคณะ (2546) ไดทําการศึกษาประโยชนทางดานสุนทรียที่เกิดจากการมี
โครงการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียของราษฎรในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบล    
เชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยคาแหงความมีสุนทรียจะเทากับคาความเต็มใจท่ีจะจายเพ่ือ
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ลดความเนาเสียของน้ําในลํานํ้าใหกลับคืนสูสภาพเดิม (คาเปนตัวเงินที่บุคคลยินดีที่จะจายเพ่ือให
ไดรับคุณภาพของสิ่งแวดลอมท่ีดีขึ้น) และเทากับคาความเต็มใจที่จะรับเงินชดเชยจนความพอใจ
กลับคืนสูระดับเดิม (คาเปนตัวเงินที่บุคคลยอมรับเพื่อชดเชยความพอใจท่ีเสียไปจากการท่ีคุณภาพ
สิ่งแวดลอมเลวลง) ในทางทฤษฎีหากไมมีอคติใดๆ จํานวนเงินท่ีแสดงคาความเต็มใจจายจะเทากับ
จํานวนเงินที่แสดงคาเต็มใจที่จะรับเงินชดเชย เพราะกลาวถึงคุณภาพสิ่งแวดลอมเดียวกัน  

 ผลการสํารวจตัวอยางจํานวน 84 คน ที่อยูในเขต 30 เมตรจากลํานํ้าท่ีเนาเสียทั้งสองฝง 
พบวา รอยละ 97.62 ไดรับผลกระทบจากการเนาเสียของน้ําในลําคลอง โดยรอยละ 77.38 ไดรับ
ผลกระทบจากกลิ่นเหม็น โดยความเต็มใจที่จะจายเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 76.49 บาท และความเต็มใจ
ที่จะรับการชดเชยเฉล่ียตอคนตอเดือนเทากับ 899.17 บาท แตเพราะอคติที่เกิดข้ึนจากตัวบุคคลซึ่ง
เปนผูจายและผูรับ คาท่ีไดรับการประเมินจึงมีผลออกมาที่ไม เทากัน โดยคาความเต็มใจที่จะไดรับ
การชดเชย (เพราะอคติที่คิดวาจะไดรับ) มีคาสูงกวาคาความเต็มใจที่จะจาย (เพราะอคติที่คิดวาตน
ตองจาย) ดังน้ัน เพื่อตัดอคติดังกลาวออก จึงคิดคาแหงความมีสุนทรียเทากับคาเฉลี่ยระหวางความ
เต็มใจที่จะจายและเต็มใจที่จะรับการชดเชยเทากับ 488.33 บาทตอคนตอเดือน เมื่อคิดจากจํานวน
ประชากรทั้งหมด และชวงเวลาท่ีเกิดปญหานํ้าเนาเสีย 4 เดือน จะไดผลลัพธเปนคาแหงความมี
สุนทรียที่เกิดจากการแกไขปญหานํ้าเสียในพื้นที่เทากับ 269,555.16 บาทตอป 

 การศึกษาปจจัยตางๆ ที่คาดวามีสวนเกี่ยวของกับความเต็มใจจาย พบวา คาความเต็มใจ
จายแปรตามระดับรายได แตมีบางระดับของรายไดที่คาความเต็มใจเฉลี่ยผกผันกับรายได เน่ืองจาก
ความเต็มใจท่ีจะจายถูกกําหนดข้ึนจากหลายปจจัย ทั้งน้ี การศึกษาน้ีไดตั้งคําถามท่ีนาสนใจไววา 
ระบบการศึกษาท่ีใชกันมาจนปจจุบันน้ี เปนระบบที่ทําใหคนคิดถึงสวนรวมหรือไม จากผลการ
สํารวจท่ีพบวา ความเต็มใจจายมีคาต่ําลงในกลุมผูที่มีการศึกษาสูงขึ้น 

 พลินี (2544)ไดทําการศึกษาหาแนวทางการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดนํ้าเสียจาก
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวา การเก็บคาธรรมเนียมไดอยางมีประสิทธิผลจะขึ้นอยูกับการมี
รูปแบบการจัดเก็บที่เหมาะสม โดย หนึ่ง อัตราคาธรรมเนียมเหมาะสม สอดคลองกับคาใชจายใน
การเดินระบบและบํารุงรักษา สอง หนวยงานจัดเก็บมีประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บไดครอบคลุม
ครัวเรือนจํานวนมาก และสาม คาใชจายในการบริหารจัดการตํ่า ทั้งน้ี 1) อัตราคาธรรมเนียม 2 บาท
ตอน้ําเสีย 1 ลบ.ม. จากประชาชนในพื้นที่โรงบําบัดนํ้าเสียสี่พระยา กรุงรัตนโกสินทรและชอง
นนทรี ซึ่งมีตนทุนในการดําเนินงานและบํารุงรักษาระบบเฉลี่ย 1.97 บาท เปนอัตราท่ีเหมาะสม 2) 

การใหการประปานครหลวงจัดทําใบแจงหน้ีคานํ้าเสียรวมกับคานํ้าประปาเปนวิธีที่เหมาะสมมาก
ที่สุด เพราะสามารถจัดเก็บไดครอบคลุมผูใชน้ําถึงรอยละ 98.46 3) การประปานครหลวงมีคาใชจาย
ในการบริหารจัดการและการจัดเก็บคาธรรมเนียมตํ่ากวากรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี หากประชาชนท่ีอยู
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ในพ้ืนท่ีบําบัดนํ้าเสียแตอยูนอกพ้ืนที่ใหบริการของประปานครหลวงจะไมสามารถจัดเก็บ
คาธรรมเนียมพรอมใบแจงหน้ีคานํ้าประปาของการประปานครหลวงได ดังน้ัน กรุงเทพมหานคร
ควรจัดเก็บจากกลุมนี้เอง 

 อุทัยวรรณ (2539) ทําการศึกษาผูบริหารหรือเจาของสถานประกอบการท่ีประกอบธุรกิจ
ประเภทตางๆ ในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ในขอบเขตพ้ืนที่โครงการบําบัดนํ้าเสีย 6 โครงการ 
ไดแก โครงการบําบัดนํ้าเสียสี่พระยา โครงการบําบัดนํ้าเสียกรุงรัตนโกสินทร โครงการบําบัดนํ้า
เสียรวมระยะที่ 1 โครงการบําบัดนํ้าเสียยานนาวา  โครงการบําบัดนํ้าเสียหนองแขม-ภาษีเจริญ-
ราษฎรบูรณะ และโครงการบําบัดน้ําเสียรวมระยะที่ 4 จํานวน 410 ราย 

 กลุมตัวอยางมีความรูเร่ืองการแกไขปญหานํ้าเสียในโครงการบําบัดนํ้าเสีย อยูในระดับ
ต่ํามากที่สุดคือรอยละ 37.8 รองลงมาคือมีความรูปานกลางรอยละ 29.3 และนอยที่สุดคือมีความรูสูง
เพียงรอยละ 25.6 กลาวคือ มีกลุมตัวอยางรอยละ 61.2 ที่ตอบถูกวาท่ีตั้งธุรกิจของตนอยูในพ้ืนท่ี
โครงการบําบัดน้ําเสีย  

 กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติเชิงบวกในเร่ืองการแกไขปญหานํ้าเสียในโครงการ
บําบัดนํ้าเสียมากท่ีสุดคือรอยละ 56.0 รองลงมาเปนทัศนคติเชิงบวกมากรอยละ 37.8 และนอยที่สุด
คือทัศนคติเชิงลบรอยละ 0.2 กลาวคือ เห็นดวยอยางย่ิงท่ีแมน้ําสาธารณะจํานวนมากท่ีเนาเสีย
รัฐบาลและเอกชนตองเรงแกไข โดยเฉลี่ยสูงถึง 4.78 จากคะแนนเต็ม 5 แตเห็นดวยกับการท่ีรัฐจะ
ดําเนินการจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียพรอมกับคานํ้าประปา นอยที่สุดเฉลี่ย 3.41 โดยมีผูเห็นดวย
มากและเห็นดวย รวมรอยละ 48 ไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางย่ิง รวมรอยละ 20.5 ไมแนใจและ
ไมระบุ รวมรอยละ 31.4 

 ในประเด็นการมีสวนรวมในการแกไขปญหานํ้าเสียในโครงการบําบัดน้ําเสีย พบวา การ
มีสวนรวมในโครงการบําบัดน้ําเสียอยูในระดับนอย มีมากท่ีสุดคือรอยละ 48.6 มีสวนรวมในระดับ
ปานกลางรอยละ 14.8 และมีสวนรวมในระดับมากท่ีสุดรอยละ 0.7 โดยยินดีที่จะจายคาบริการ
บําบัดน้ําเสียตามแนวทางที่รัฐจะกําหนดขึ้นและประกาศใชตอไป คิดเปนคาเฉลี่ย 3.07 จากคะแนน
เต็ม 5 มีการติดต้ังถังดักไขมันในอาคารหรือมีบอบําบัดน้ําเสียในโรงงานแลว คิดเปนคาเฉลี่ย 2.51  

 พงศนรินทร (2546) ไดทําการศึกษาระดับความเต็มใจจายคาธรรมเนียมบําบัดนํ้าเสีย
และปจจัยท่ีมีผลตอความเต็มใจจายคาธรรมเนียม ของประชาชนท่ีอาศัยในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค จํานวน 399 คน พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 58.15 เต็มใจจะจายคาธรรมเนียมในอัตรา 
20 บาทตอเดือน สวนรอยละ 41.85 ไมเต็มใจจายเนื่องจากมีความเห็นวาเปนหนาท่ีในการบริหาร
จัดการของเทศบาลฯ และไดเสียคานํ้าประปารายเดือนไปแลว ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเต็ม
ใจจาย ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส สถานภาพในครัวเรือน ระดับการศึกษา รายได ลักษณะท่ี
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อยูอาศัย การใชประโยชนที่อยูอาศัย รายจายคานํ้าประปา การรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับปญหา
มลพิษและระบบบําบัดนํ้าเสีย และการใหคุณคาแกน้ําในแหลงนํ้า สวนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธ  
ไดแก จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และอาชีพ 

 การคิดอัตราคาบริการ กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาควรคิดคาบริการตามปริมาณการใช
น้ําในแตละเดือน รอยละ 64.66 รองลงมา คือ คิดตามประเภทของท่ีพักอาศัย (รอยละ 28.32) และคิด
ตามจํานวนผูพักอาศัยอยูจริง (รอยละ 25.31) ทั้งนี้ การรูปแบบการเก็บคาบริการ กลุมตัวอยางเห็นวา
ควรเก็บแยกเฉพาะคาบริการบําบัดนํ้าเสีย รอยละ 46.87 รองลงมาคือ เก็บพรอมคานํ้าประปารายเดือน
โดยแยกใบเสร็จ (รอยละ 27.82) เก็บรวมกับคาน้ําประปาในทุกเดือนไมแยกใบเสร็จ (รอยละ 13.28) 
เก็บรวมกับคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยรายเดือน (รอยละ 11.03) และ เก็บรวมกับภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินรายป (รอยละ 1.00) 

 จากการศึกษาการกําหนดอัตราการจัดเก็บคาธรรมเนียม หากคิดครอบคลุมคาใชจาย
ทั้งหมดของโครงการน้ัน ไมมีความเปนไปได เน่ืองจากมีคาสูงมาก เทากับ 80.44 บาทตอเดือน แต
หากคิดเฉพาะคาใชจายในการดําเนินการและบํารุงรักษาระดับ จะมีคาเทากับ 15.72 บาทตอเดือน 
ซึ่งมีความเปนไปได และสอดคลองกับผลการสํารวจท่ีประชาชนเต็มใจจะจายคาธรรมเนียม 20 บาท
ตอเดือน  

 กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 96.74 คิดวาระบบบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลสามารถ
แกปญหามลพิษทางน้ําได กลุมตัวอยางรอยละ 77.94 ไดรับทราบขอมูลขาสารเกี่ยวกับระบบบําบัด
น้ําเสียของเทศบาลนครนครสวรรค โดยรอยละ 33.58 รับทราบจากการสนทนากับผูอ่ืน รองลงมา
คือ หนังสือพิมพ (รอยละ 33.33) โทรทัศน (รอยละ 28.57) และเจาหนาท่ีของรัฐ (รอยละ 25.07) 
ทั้งนี้ ตองการใหรัฐเผยแพรความรูและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปญหามลพิษและการบําบัดนํ้าเสียผาน
ทางโทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ เอกสารของทางราชการ แผนพับหรือใบปลิว วารสารหรือนิตยสาร 
และจากแหลงอื่นๆ เชน หอกระจายขาว ปายประกาศ เปนตน มากท่ีสุดตามลําดับ 

 นอกจากน้ีในการศึกษา ไดใหขอเสนอแนะวา ควรเนนเร่ืองการประชาสัมพันธโครงการ 
เพื่อใหประชาชนไดรับขาวสารที่ถูกตอง และมีความรูความเขาใจในระบบบําบัดน้ําเสียรวมมากข้ึน  

 ณัฐพล (2545) ไดทําการศึกษาการคิดคาธรรมเนียมการบําบัดนํ้าเสียที่เหมาะสมในเชิง
เศรษฐกิจของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดเพชรบุรี โดยจากการสอบถามประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จํานวน 44 ตัวอยาง 
พบวา มีความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียจํานวน 31 ราย หรือคิดเปนรอยละ 70.40   
ไมเต็มใจจํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 29.50 โดยคิดเปนจํานวนเงินท่ีกลุมตัวอยางมีความเต็มใจจาย      
คาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย 1.183 บาทตอลูกบาศกเมตร ทั้งน้ีหากเทศบาลมีการออกเทศบัญญัติ       



50 
 

 

คาธรรมเนียมบําบัดนํ้าเสียกลุม ตัวอยางจํานวน 31 ราย หรือคิดเปนรอยละ 93.00 จะใหความรวมมือ
ในการจาย และไมใหความรวมมือจํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 6.80  

 โดยอัตราคาธรรมเนียมบําบัดนํ้าเสีย พบวา แหลงกําเนิดน้ําเสียประเภทครัวเรือน     
สวนใหญใหความเห็นวา ควรคิดคํานวณคาธรรมเนียม เปนสัดสวนตามปริมาณนํ้าประปาที่ใชเปน 
แบบอัตราคงที่ รอยละ 45.50 รองลงมาคือ คิดแบบเหมาจาย รอยละ 20.50 สวน  แหลงกําเนิดน้ําเสีย
ประเภทเขตพาณิชยกรรมนั้นสวนใหญใหความเห็นวา ควรคิดคํานวณคาธรรมเนียม เปนสัดสวน
ตามปริมาณน้ําประปาท่ีใชเปนแบบอัตราคงที่ รอยละ 50 รองลงมาคือการออกเทศบัญญัติเฉพาะ
ของแตละสถานประกอบการ รอยละ 36.40 ทั้งนี้  

 ในการคิดเปนสัดสวนตามปริมาณนํ้าประปาที่ใช มีขอดี คือ เปนวิธีที่มีความสะดวก
สามารถยืนยันปริมาณนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนได มีฐานขอมูลจากการประปาซ่ึงเปนของเทศบาลเมือง
เพชรบุรีเอง และประหยัดงบประมาณในการจางบุคลากรเพ่ือมาประเมินปริมาณน้ําเสีย แตมีขอเสีย
ที่อาจเกิดการลักลอบใชน้ําสาธารณะมากข้ึน ในการคิดแบบเหมาจาย มีขอดีคือ มีความสะดวกใน
การคิดคาธรรมเนียมท่ีเปนอัตราเดียวกันหมด ไมจําเปนตองใชฐานขอมูลมาก และสามารถใชใน
บริเวณท่ียังไมมีน้ําประปาได แตขอเสียคือ กอใหเกิดความไมเปนธรรมหรือผูที่กอใหเกิดนํ้าเสียใน
ปริมาณนอย และอาจทําใหเกิดการขาดทุนของโครงการเนื่องจากตนทุนท่ีเพิ่มข้ึน สวนการออก   
เทศบัญญัติเฉพาะของแตละสถานประกอบการ มีขอดีคือ มีการคิดคํานวณเฉพาะรูปแบบของในแตละ
สถานประกอบการที่กอใหเกิดนํ้าเสียที่มีปริมาณท่ีแตกตางกัน ทําใหประเมินปริมาณนํ้าเสียที่
ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด และกอใหเกิดความเปนธรรมในสังคม แตขอเสียคือ มีความ
ยุงยากในทางปฏิบัติ และฐานขอมูลยังไมชัดเจนเพียงพอ อาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการจําแนก
ประเภทสถานประกอบการ ทั้งยังลําบากในการบริหารงานจัดเก็บคาธรรมเนียมดวย 

 สําหรับรูปแบบการจัดเก็บคาธรรมเนียม พบวา กลุมท่ีอยูอาศัย  มีความเห็นวาควรเก็บ
รวมกับคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยรายเดือน รอยละ 65.9 รองลงมาคือแยกเก็บเฉพาะน้ําเสีย รอยละ 
18.20 กลุมพ้ืนที่พาณิชยกรรม มีความเห็นวาควรเก็บรวมกับคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยรายเดือน รอยละ 
34.50 รองลงมาคือแยกเก็บเฉพาะนํ้าเสีย รอยละ 27.30 สําหรับกลุมโรงงานอุตสาหกรรม มีความเห็นวา
ควรเก็บรวมกับคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยรายเดือน รอยละ 47.80 รองลงมาคือแยกเก็บเฉพาะนํ้าเสีย 
รอยละ 29.50  

 ในการเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียรวมกับคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยรายเดือน มีขอดีคือ 
ปจจุบันเทศบาลไดทําหนาท่ีจัดเก็บไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมจําเปนตองเสียคาใชจายเพ่ิม จัดเก็บ
เขาสูกองคลังของเทศบาลไดโดยตรง และประชาชนในพ้ืนท่ีใหการยอมรับ แตขอเสียคือ อาจมีการ
ปลอยปละละเลยในการจัดเก็บคาธรรมเนียม การเก็บรายเดือนเฉพาะคาบริการบําบัดนํ้าเสีย มีขอดี 
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คือ สามารถจัดเก็บไดอยางเต็มประสิทธิภาพ แตขอเสีย คือ สิ้นเปลืองคาใชจายเนื่องจากตองทําการ
จัดจางบุคคลเขามาดําเนินงาน และมีความยุงยากในการบริหารจัดการ 

 สําหรับหนวยงานจัดเก็บคาธรรมเนียมนั้น กลุมตัวอยางมีความตองการใหเทศบาล      
ทําการจัดเก็บเองทั้งหมดจํานวน 31 ราย คิดเปนรอยละ 70.50  

 หทัยรัตน (2548) ไดทําการศึกษาคาความเต็มใจที่จะจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย ของโรง
ควบคุมคุณภาพน้ํารัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับความเต็มใจ
ที่จะจาย คาบริการบําบัดนํ้าเสีย ไดแก ลักษณะความเปนเจาของท่ีอยูอาศัย ระยะเวลาที่อยูอาศัย 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และปริมาณการใชน้ําประปา สวนปจจัยที่ไมสามารถทราบทิศทางท่ี  
แนนอนได คือ เพศ และอาชีพ สวนการรับรูขาวสารเกี่ยวกับมลพิษท่ีเกิดจากน้ําเสียกลับมีอิทธิพล
ในทางตรงกันขามกับความเต็มใจที่จะจาย  

 ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 392 ราย มีผูมีความเต็มใจที่จะจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย       
มากกวาผูที่ไมเต็มใจท่ีจะจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย โดยผูที่มีความเต็มใจที่จะจายคาบริการบําบัด 
น้ําเสียมีจํานวน ทั้งสิ้น 258 รายคิดเปนรอยละ 65.80 และไมเต็มใจที่จะจายคาบริการบําบัดนํ้าเสียมี
จํานวน 134 ราย คิดเปนรอยละ 34.20 โดยมีคาความเต็มใจที่จะจายเฉลี่ยของทุกแขวงในเขตพระนคร
เทากับ 11.34 บาท/ ครัวเรือน/เดือน  

 ผูที่มีความเต็มใจที่จะจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย มีเหตุผลที่เต็มใจที่จะจายมากที่สุดคือ
การแกปญหานํ้าเสียสงผลดีตอสภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน จํานวน 180 ราย คิดเปนรอยละ 27.80  
เหตุผลรองลงมาคือ การแก ปญหาน้ําเสีย สงผลดีตอสภาพนํ้าในชุมชน จํานวน 134 ราย คิดเปนรอยละ 
20.70 ปญหานํ้าเสีย เปนเร่ืองดวนและเปนปญหาสําคัญ จํานวน 111 ราย คิดเปนรอยละ17.20 การ  
ชวยจายคาบริการเปนการลดภาระรายจายของกรุงเทพมหานคร จํานวน 88 ราย คิดเปนรอยละ 
13.60 การแกปญหานํ้าเสีย สงผลดีตอการทองเที่ยว จํานวน 84 ราย คิดเปนรอยละ13.00 เปนผูมี      
สวนในการกอใหเกิดน้ําเสีย ไมมากก็นอย จํานวน 46 ราย คิดเปนรอยละ 7.10 และการแกปญหานํ้า
เสีย เปนเร่ืองของทุกรายเพื่อที่จะชวยกันทําใหน้ําสะอาดมากข้ึน จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 0.60 
ตามลําดับ  

 ผูที่ไมเต็มใจที่จะจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย มีเหตุผลที่ไมเต็มใจท่ีจะจายมากท่ีสุดคือ มี
รายได นอยแตจะยินดีจายถามีรายไดมากกวาน้ี จํานวน 66 ราย คิดเปนรอยละ 38.60 เหตุผล
รองลงมา คือไมคิดวาการจายเงินจะแกปญหาได จํานวน 52 ราย คิดเปนรอยละ 30.40 เหตุผลอ่ืนเชน 
ไมไดรับผลกระทบ สภาพน้ํายังคงเหมือนเดิม กรุงเทพมหานครควรเปนผูออกคาใชจายและแกปญหา 
เชื่อวาการบําบัดนํ้าเสียก็ยังจะเกิดข้ึนไดโดยปราศจากเงินของผูตอบแบบสอบถาม คิดวาปญหานํ้าเนา 
เสียไมใชเร่ืองสําคัญ เปนตน  
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 ปาริชาติ (2543) ไดทําการศึกษาความเปนไปไดในการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดนํ้าเสีย 
ของโครงการบําบัดนํ้าเสียเทศบาลเมืองภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาอัตราการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมที่เหมาะสมตามหลักการ “ผูกอมลพิษเปนผูจาย” เพื่อหาตนทุนเฉลี่ยตอหนวย และหา
อัตราการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดนํ้าเสียท่ีเหมาะสมสําหรับผูใชบริการแตละประเภท พบวา 
ตนทุนในการบําบัดนํ้าเสียเฉลี่ยตอหนวยของครัวเรือน รานอาหาร และโรงแรม คิดเปนลูกบาศก
เมตรละ 16, 20.80 และ 8 บาทตามลําดับ ทั้งน้ี รูปแบบในการประเมินปริมาณน้ําเสียเพื่อการจัดเก็บ
คาธรรมเนียม การคิดตามปริมาณการใชน้ําจะมีความเหมาะสมท่ีสุด โดยปริมาณน้ําเสียที่เกิดข้ึนคิด
เปนรอยละ 80 ของปริมาณการใชน้ํา ดังน้ัน อัตราคาธรรมเนียมของครัวเรือน รานอาหาร และ
โรงแรม จะเทากับ 12.80, 16.64 และ 6.40 บาทตอลูกบาศกเมตรตอเดือน ตามลําดับ โดยวิธีการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมสําหรับครัวเรือน ควรเก็บเปนรายเดือนพรอมคานํ้าประปา สําหรับสถาน
ประกอบการ ควรจัดเก็บพรอมภาษีที่ดินและโรงเรือน 

 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางประเภทครัวเรือน จํานวน 190 ตัวอยาง สวนใหญ รอยละ 
90 มีความเต็มใจจายคาธรรมเนียมบําบัดนํ้าเสีย โดยอัตราความเต็มใจจายตํ่ากวา 30 บาทตอเดือน 
คิดเปนรอยละ 53 โดยอัตราความเต็มใจจายเฉลี่ยเทากับ 39 บาทตอเดือน กลุมรานอาหาร จํานวน 57 
ตัวอยาง สวนใหญ รอยละ 82 มีความเต็มใจจายคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย โดยอัตราความเต็มใจจาย
ต่ํากวา 30บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 47 แตอัตราจายเฉลี่ยเทากับ 41 บาทตอเดือน สวนกลุม
โรงแรม จํานวน 25 ตัวอยาง สวนใหญรอยละ 96 มีความเต็มใจจายคาธรรมเนียมบําบัดนํ้าเสีย โดย
อัตราความเต็มใจจายตํ่ากวา 500 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 64  ทั้งน้ีสามกลุมตัวอยางเห็นดวยวา
รัฐควรเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการกอสรางและดําเนินงาน โดยครัวเรือนเห็นดวยรอยละ  61 
กลุมรานอาหารเห็นดวยรอยละ 96 และกลุมโรงแรมเห็นดวยรอยละ 92 

 ในการจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสีย กลุมครัวเรือน เห็นวาควรเก็บเปนรายเดือนพรอม
คานํ้าประปามากท่ีสุด รอยละ 56 รองลงมา คือ เก็บเปนรายเดือนเฉพาะคานํ้าเสีย (รอยละ 17) เก็บ
พรอมคาขยะ (รอยละ 8.9) และเก็บเปนรายปพรอมภาษีที่ดิน (รอยละ 7.4) กลุมรานอาหาร เห็นวา
ควรเก็บเปนรายเดือนพรอมคานํ้าประปา รอยละ 56 รองลงมา คือ เก็บพรอมคาขยะ (รอยละ 28) 
และเก็บเปนรายเดือนเฉพาะคานํ้าเสีย (รอยละ 10.5) สวนกลุมโรงแรมเห็นวาควรเก็บรายปพรอม
ภาษีที่ดินและโรงเรือน รอยละ 40 รองลงมา คือ เก็บเปนรายเดือนพรอมคานํ้าประปา (รอยละ 32) 
และเก็บเปนรายเดือนเฉพาะคาน้ําเสีย (รอยละ 24) 

 สมหญิง (2551) ไดทําการศึกษาเพ่ือวิเคราะหอัตราคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียและวิธีการ
จัดเก็บท่ีเหมาะสมของเทศบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ในปจจุบัน
ระบบบําบัดมีความสามารถในการบําบัดรอยละ 32 อัตราคาธรรมเนียมบําบัดนํ้าเสียซึ่งครอบคลุม
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คาใชจายทั้งหมดของระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย โดยแบงเปนประเภทผูใชบริการตามคาความ
สกปรกในรูปบีโอดี เปน 3 ประเภท ไดแก ครัวเรือน รานอาหาร และโรงแรม จะเทากับ 25, 155 

และ 30 บาทตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ โดยเม่ือเปรียบเทียบรูปแบบการจัดเก็บคาธรรมเนียม 4 

รูปแบบ ไดแก หนึ่ง การเก็บเปนรายเดือนพรอมกับคานํ้าประปา สอง การเก็บเปนรายปพรอมภาษี
ที่ดินและโรงเรือน สาม การเก็บเปนรายเดือนเฉพาะคานํ้าเสีย และ สี่ การเก็บเปนรายเดือนพรอมคา
ขยะมูลฝอย พบวา เมื่อพิจารณาคาใชจายในการบริหารจัดการและความเปนไปไดในทางปฏิบัติ การ
จัดเก็บเปนรายเดือนโดย เก็บพรอมกับคานํ้าประปา มีคาใชจายตํ่าท่ีสุด รวมท้ังมีความเปนไปไดทั้ง
ในการบริหารจัดการ และในทางปฏิบัติ เนื่องจากกองการประปาอยูภายใตความรับผิดชอบของ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีฐานขอมูลและสามารถแสดงปริมาณนํ้าเสียไดอยางชัดเจนเปน
รูปธรรมจากใบเสร็จคานํ้าประปา และการใหบริการของกองการประปาครอบคลุมรอยละ 90 ของ
ประชากรในเขตเทศบาล นอกจากน้ีการผูกมัดรวมกับบริการนํ้าประปาท่ีสามารถควบคุมการจายนํ้า
ได จะมีผลในการยินยอมจายคาบริการสูง  

 การเก็บคาบริการในรูปแบบอ่ืน ไดแก การเก็บเปนรายปพรอมภาษีที่ดินและโรงเรือน 
ซึ่งกองคลังเทศบาลพระนครศรีอยุธยาเปนผูรับผิดชอบ มีเจาหนาท่ีจัดเก็บ 4 คน ทําการจัดเก็บ
เฉพาะสถานประกอบการคาหรือใหเชาจํานวน 3,800 รายเทาน้ัน ไมครอบคลุมผูใชบริการประเภท
ที่อยูอาศัย ประกอบกับตองทําการจัดจางเจาหนาท่ีเพิ่มเ ติมซึ่งเปนไปไดยาก ดังน้ัน วิธีการเก็บ
คาบริการในรูปแบบภาษีอาจไมเหมาะสมในทางปฏิบัติ 

 การเก็บเปนรายเดือนเฉพาะคานํ้าเสีย ซึ่งเทศบาลยังไมมีการจัดเก็บแตมีกองชาง
สุขาภิบาล เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยารับผิดชอบการดําเนินงานของระบบรวบรวมและบําบัด
น้ําเสีย หากตองใหกองชางสุขาภิบาลเปนผูจัดเก็บ จะเปนการเพิ่มตนทุนซึ่งประกอบดวย คา
ใบเสร็จรับเงิน และคาจางพนักงานจัดเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มข้ึน ประมาณ 46,400 บาทตอเดือน 
ดังนั้น วิธีการเก็บคาบริการเปนรายเดือนเฉพาะคาน้ําเสียอาจไมเหมาะสมในทางปฏิบัติ 

 การเก็บรายเดือนพรอมคาขยะมูลฝอย ซึ่งกองคลัง เปนผูรับผิดชอบ โดยมีเจาหนาท่ี
จัดเก็บ 1 คน จัดเก็บเฉพาะสถานประกอบการคาเทาน้ัน หากจะจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียรวม
ดวย โดยคํานวณปริมาณนํ้าเสียแตละครัวเรือนจากปริมาณนํ้าประปา จะมีตนทุนท่ีเพิ่มข้ึน ซึ่ง
ประกอบดวย คาใบเสร็จรับเงิน และคาจางพนักงานจัดเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มข้ึน ประมาณ 40,600 
บาทตอเดือน ดังนั้น วิธีการเก็บคาบริการพรอมคาขยะมูลฝอยอาจไมเหมาะสมในทางปฏิบัติ 

 ชัยวิรัตน (2552) ทําการศึกษาปจจัยท่ีกําหนดและขนาดของความเต็มใจที่จะจายเพ่ือ
บําบัดน้ําเสียในคลองแสนแสบ โดยใชวิธีสมมติเหตุการณใหประเมินคา (CVM) โดยใชคําถามแบบ
เสนอราคาแบบปดสองราคา (Double Bounded Close-Ended) กําหนดคาจํานวนเงินเร่ิมตน 4 คา คือ 
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20, 50, 90 และ 120 บาทตอเดือน และเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางครัวเรือนท่ีอาศัยอยูริมคลอง
แสนแสบจํานวน 376 ตัวอยาง พบวา คาเฉลี่ยของความเต็มใจที่จะจายเทากับ 163.68 บาทตอเดือน
ตอครัวเรือน และคามัธยฐานของความเต็มใจที่จะจายเทากับ 113.77 บาทตอเดือนตอครัวเรือน โดย
ปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจที่จะจาย คือ ความตระหนักรูเกี่ยวกับคุณภาพน้ําในคลองแสนแสบ 
รายไดตอเดือนหลังหักภาษีสูงสุด ความรูความเขาใจในการบําบัดนํ้าเสีย ระดับการศึกษา และ
จํานวนเงินราคาเสนอเร่ิมตน 
 

ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบขอดีและขอเสียของวิธีการตางๆ ในการคิดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสีย 
 

วิธีการคิดอัตรา
คาบริการ 

ในดานการบริหาร ในทางปฏิบัติ ความมี
ประสิทธิภาพ 

การยอมรับ
ของประชาชน 

1. ตามปริมาณ
น้ําใช 

(+) บริหารงานได
งาย ถามีการ
ประปาอยูภายใต
การบริหารของ
เทศบาล 

(-) อาจไมสะดวก
ถาสังกัดตาง
หนวยงาน และมี
คาใชจายในการ
บริหารจัดการเพ่ิม 

(+) มีความเปนไปได 
(+) ไมสิ้นเปลือง
คาใชจายหากมี
ฐานขอมูลการประปา 
 (-) มีขอจํากัดหากใช
น้ําจากแหลงอ่ืนๆ 

(+) มี
ประสิทธิภาพ 

(+) ประชาชน
ยอมรับ 

2. ตามขนาด
พื้นที่/จํานวน
หอง/ประเภท
อาคาร 

(+) เมื่อวางระบบ
แลวไมจําเปนตอง
ใชบุคลากรมาก 

 

(+) มีความเปนไปได 
เพราะมีขอมูลเดิมและ
มีการเปลี่ยนแปลง
นอย 

(-) อาจเกิด
ความขัดแยง
ในการ
กําหนดอัตรา
คาบริการ 

(-) ประชาชน
ไมยอมรับ 

3. จํานวน
สมาชิกใน
ครัวเรือน 

(+) มีอยูใน
ฐานขอมูลของ
เทศบาล 

(-) ตองปรับขอมูล
สมํ่าเสมอ  

(-) ขอมูลที่ได
อาจไมตรง
ความจริง 

(-) ประชาชน
ไมยอมรับ 

ที่มา :  บริษัท คลีน เทคโนโลยี จํากัด (2545), ปาริชาติ (2543)  
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ตารางท่ี 10  เปรียบเทียบขอดีและขอเสียของวิธีการตางๆ ในการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย 
 

วิธีการจัดเก็บ
คาบริการ 

ในดานการบริหาร ในทางปฏิบัติ ความมี
ประสิทธิภาพ 

การยอมรับของ
ประชาชน 

1. เก็บราย
เดือนพรอม
คาน้ําประปา 

(+) บริหารงานได
งาย ถามีการประปา
อยูภายใตการบริหาร
ของเทศบาล 

(+) การประสานงาน
งายไมซับซอน 

(+) มีความ
เปนไปได 
เน่ืองจากมี
ขอมูลอยูแลว 

(+) ไม
สิ้นเปลือง
คาใชจาย
เน่ืองจากมี
บุคลากร
ดําเนินการอยู
แลว 

(+) การจัดเก็บคา
น้ําประปาใน
ปจจุบันมี
ประสิทธิภาพ 

(+) ประชาชน
ยอมรับ 

2. เก็บราย
เดือนเฉพาะ
คาน้ําเสีย 

(-) ยุงยากในการ
บริหารงาน  

(-) อาจตอง
วาจางผูอ่ืน
ดําเนินการ 

(-) สิ้นเปลือง
คาใชจาย
เน่ืองจากตอง
สรางหนวย งาน
ใหม /จางผูอ่ืน 

(-) ประชาชนไม
ยอมรับ 

3. เก็บพรอม
คาขยะ 

(-) บริหารงานยุงยาก
หากเทศบาลไมได
เก็บคาขยะทุกเดือน 

(-) ตองเพิ่ม
อัตรากําลังคน  

(-) หากการ
จัดเก็บคาขยะยัง
ขาด
ประสิทธิภาพ 

(-) ประชาชนไม
ยอมรับ 

4. เก็บรายป
พรอมภาษี
ที่ดินและ
โรงเรือน 

(+) บริหารงานได
งาย เพราะเทศบาล
รับผิดชอบการ
จัดเก็บภาษี 

(+) มีความ
เปนไปได 
เน่ืองจากมี
ขอมูลอยูแลว 

(+) หากการ
จัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ 

(+) ประชาชน
ยอมรับ 

 

ที่มา :  ปาริชาติ (2543) 
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 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ปญจมา (2542) ไดทําการศึกษาความเต็มใจที่จะจาย และคาความเต็มใจที่จะจายคา
จัดการขยะมูลฝอย ของประชาชน ต.พระประโทน จ.นครปฐม โดยกลุมตัวอยางมีจํานวน 232 คน 
ซึ่งผลการศึกษาพบวา ประชาชนสวนใหญรอยละ 82.8 มีความเต็มใจที่จะจายคาจัดการขยะมูลฝอย 
โดยปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจที่จะจาย คือ การรับรูขาวสารเก่ียวกับมลพิษท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย 
ระดับการศึกษา  และการกําจัดขยะมูลฝอยโดยการจางรถขยะของเทศบาลหรือเอกชน  มี
ความสัมพันธในเดียวกันกับความเต็มใจที่จะจาย สวนระดับรายไดและลักษณะความเปนเจาของที่
อยูอาศัย มีความสัมพันธในทางตรงกันขาม โดยคาความเต็มใจท่ีจะจายเฉลี่ยเทากับ 42.86 บาทตอ
เดือน โดยปจจัยท่ีมีผลตอคาความเต็มใจที่จะจาย คือ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และปริมาณขยะมูลฝอย
ที่ทิ้งตอวัน สวนปจจัยท่ีมีผลในทางตรงขาม คือ ระยะเวลาการอยูอาศัย และการกําจัดขยะมูลฝอย โดย
การเผาหรือฝงกลบเอง ทั้งน้ี ปจจัย เพศ อายุ อาชีพ ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ทั้งน้ี สาเหตุของความไมเต็มใจที่จะจายมี 3 ประการ คือ พอใจท่ีจะทําการกําจัดขยะ
แบบเดิม (รอยละ 75.0) ไมมีเสนทางใหรถเก็บขนขยะผานหนาบานได (รอยละ 15.0) และไมเช่ือถือ
ในประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะ (รอยละ 10.0) 

 ทศพร และโสมสกาว (2548) ทําการศึกษา การประเมินคาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียม
กําจัดมูลฝอยอันตรายจากบานเรือนในกรุงเทพมหานคร เพื่อประเมินคาความเต็มใจที่จะจายและ
ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความเต็มใจที่จะจาย ดวยวิธีสมมติเหตุการณใหประมาณคา (CVM) จากกลุม
ตัวอยางจํานวน 416 คน ที่มีทะเบียนบานอยูในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบ
บังเอิญจากประชากรอายุตั้งแต  15 ปขึ้นไป  โดยผลการศึกษาความคิดเห็นตอปญหาของ
กรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญเปนอันดับหน่ึงกับดานการจราจร (รอยละ 
49.8) ดานเศรษฐกิจ (รอยละ 18.7) ดานสิ่งแวดลอม (รอยละ 15.4) ดานความปลอดภัย (รอยละ 
13.7) ดานคุณภาพชีวิต (รอยละ 1.4) และดานการศึกษา (รอยละ 1.0) และในปญหาดานสิ่งแวดลอม 
พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญเปนอันดับหน่ึงกับมลพิษทางอากาศ (รอยละ 68.8) มลพิษทางน้ํา 
(รอยละ12.2) การจัดการมูลฝอย (รอยละ10.6) การใชประโยชนที่ดิน (รอยละ2.6) และมลภาวะทาง
สายตา (รอยละ 5.8)  

 คาเฉลี่ยและคามัธยฐานของความเต็มใจที่ จะจายเทากับ 11.28 และ 9.87 บาทตอ
กิโลกรัมตอคน ตามลําดับ และคาธรรมเนียมกําจัดมูลฝอยอันตรายจากบานเรือนมีคาประมาณ 28 
บาทตอปตอหลังคาเรือน โดยปจจัยที่มีผลตอคาความเต็มใจที่จะจาย ไดแก คาธรรมเนียมเร่ิมตน 
รายได เพศ การใหความสําคัญของปญหาดานสิ่งแวดลอม การมีความรูและความเขาใจวาใน
บานเรือนนั้นมีมูลฝอยปะปนอยู   
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 สาเหตุที่เต็มใจที่จะจาย ไดแก เพื่อใหเปนตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย (รอยละ 38.3) 
ปองกันอันตรายตอสุขภาพของตนเอง (รอยละ 28.8) ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เสื่อมโทรมลง (รอยละ 15.2) ปองกันอันตรายตอสุขภาพจากการอุปโภคบริโภค (รอยละ 12.3) และ 
สนับสนุนการดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร (รอยละ 5.3) 

 สาเหตุที่ไมเต็มใจจายคาบริการ เชน รายไดนอย แตเต็มใจจายหากมีรายไดเพิ่มข้ึน (รอยละ 
54.9) คิดวาการแกไขปญหาเปนหนาท่ีของรัฐ (รอยละ 23.7) คิดวาการจายเงินของตนไมชวยแกไข
ปญหา (รอยละ 8.1) และไมอยากเสียเปรียบคนอื่นท่ีหลีกเลี่ยงการเสียคาธรรมเนียม (รอยละ 6.4) 

 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (2546) จัดทําแผนแมบททางดานเศรษฐศาสตร
สิ่งแวดลอมและการฟนฟูพื้นที่ทําเหมืองเพื่อพัฒนาทรัพยากรธรณีในเขตเศรษฐกิจ    แรตะก่ัว 
จังหวัดกาญจนบุรี ไดมีการประเมินความเสียหายดานสุขภาพที่เปนผลสืบเนื่องจากการทําเหมืองแร 
โดยการประเมินจากความเต็มใจที่จะจายเพื่อการรักษาพยาบาล เน่ืองจากความเสียหายดานสุขภาพ
ในบางสถานการณไมสามารถศึกษาไดจากคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง ดังน้ัน จึงใชวิธี CVM เปนการ
คํานวณมูลคาความเสียหายโดยการสัมภาษณผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจํานวน 380 ตัวอยาง วาจะ
มีทัศคติอยางไรหลังทราบวาเกิดปญหาตะก่ัวในสภาพแวดลอม โดยระดับความเต็มในท่ีจะจายจะ
สะทอนระดับความสําคัญของปญหาท่ีเกิดข้ึน เสมือนวาหากมีการใหบริการรักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาลเอกชนในพื้นที่จริง ประชาชนเหลาน้ันพรอมจะเสียคาใชจายมากที่สุดเทาไหร เพื่อ
ปองกันการเจ็บปวยในคร้ังน้ี ซึ่งมูลคาความเต็มใจที่จะจายน้ีจะนํามาใชในการศึกษาความเสียหาย
ดานสุขภาพได  

 ในการศึกษาความเต็มใจที่จะจายไดปรับคําถามจาก จํานวนเงิน ที่ประชาชนยินดีจะจาย
เพื่อปองกันปญหาความเจ็บปวยมาเปน จํานวนวันตอเดือน ที่ประชาชนยินดีจะมาชวยงานของ
โครงการปองกันปญหาแรตะก่ัวปนเปอนในสภาพแวดลอม เพ่ือปองกันการเกิดอคติในการให
ขอมูลหากรูปแบบของคําถามอยูในรูปของตัวเงิน โดยคํานวณผานตัวแปร จํานวนวันตอเดือนแลว
แปลงเปนมูลคาโดยใชอัตราคาจางรายวันเปนตัวคูณ โดยผลการศึกษา พบวา ปญหาการปนเปอน
ของตะก่ัวที่เกิดข้ึนประชาชนไดรับผลกระทบดานสุขภาพเปนเงินประมาณ 750 บาทตอเดือนตอ
ครัวเรือน 

 อรรถกร โสมสกาว และสุวรรณา (2548) การประเมินมูลคาความสูญเสียทางทัศนียภาพ
ของโบราณสถาน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม และศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอคา
ความเต็มใจจายเพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพโบราณสถาน โดยใชวิธีการสมมติเหตุการณประมาณคา 
(CVM) จากประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จํานวน 400 ตัวอยาง โดยสรางสถานการณ
สมมติ และใชสื่อรูปภาพประกอบการนําเสนอ เพื่อใหผูตอบสามารถเห็นภาพความเสียหายที่เกิด
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ขึ้นกับทัศนียภาพของโบราณสถานไดชัดเจนข้ึน โดยผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยของคาความเต็มใจ
จายเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพโบราณสถานเทากับ 316.89 บาทตอคนตอป และคามัธยฐานของความ
เต็มใจจายมีคาเทากับ 293.98 บาทตอป โดยปจจัยที่มีผลตอคาความเต็มใจจายในทิศทางเดียวกัน 
ไดแก รายได บริเวณที่อยูอาศัย จํานวนปที่ศึกษา อาชีพและระยะเวลาการอยูอาศัยในพื้นท่ี ปจจัยมี
ทิศทางตรงขาม ไดแก การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และการทองเที่ยว/พักผอนหยอนใจ 

 การประเมินมูลคาความเสียหายทางทัศนียภาพของโบราณสถาน ทําโดยนําคาเฉลี่ยของ
คาความเต็มใจที่จะจาย (316.89 บาทตอคนตอป) คูณกับจํานวนประชากรวัยแรงงานอายุระหวาง 15 
– 60 ปของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีประชากรเทากับ 862,664 คน ดังน้ัน จะไดมูลคาทางทัศนียภาพ
ของโบราณสถานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ประมาณ 273.37 ลานบาทตอป  
 อาทิตย (2552) ไดทําการประเมินมูลคาความเต็มใจที่จะจายในการลดมลภาวะทางเสียง
จากอากาศยานของชุมชนบริเวณโดยรอบทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดวยวิธีการสมมติเหตุการณให
ประมาณคา (Contingent Valuation Method: CVM) โดยใชรูปแบบคําถามปลายปดแบบเสนอสอง
ราคา (Closed-ended Double Bounded) ทําการสํารวจกลุมตัวอยางครัวเรือนท่ีอาศัยอยูบริเวณรอบ
ทาอากาศยานและอยูภายในแนวเสนระดับเสียง (Noise Exposure Forecast: NEF) 30 – 45 จํานวน 
631 ตัวอยาง โดยผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเต็มใจที่จะจายท่ีราคาเสนอเร่ิมตน 4 คา ไดแก  20 
บาท 50 บาท 80 บาท และ 100 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 56.9 (จาก 131 คน) 45.2 (จาก 127 คน) 
43.8 (จาก 125 คน) 28.8 (จาก 124 คน) 25.4 (จาก 124 คน) ตามลําดับ มีคาเฉลี่ยและคามัธยฐานของ
ความเต็มใจที่จะจายในการลดมลภาวะทางเสียงเทากับ 879.12 และ 796.20 บาทตอปตอครัวเรือน 
ตามลําดับ โดยปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจที่จะจาย ไดแก ระดับของการถูกรบกวนจากมลภาวะ 
ระดับรายไดรวมเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนที่อายุต่ํากวา 18 ป ความสามารถในการปรับตัวตอมลภาวะ และคาเสนอราคาเร่ิมตน ทั้งน้ี 
กลุมตัวอยางรอยละ 74.9 ตองการการชดเชยผลกระทบในรูปของการรับเงินชดเชย เพ่ือนําไป
ปรับปรุงอาคารท่ีอยูอาศัยที่สามารถลดผลกระทบทางเสียงได 
 เหตุผลที่กลุมตัวอยางเต็มใจที่จะจาย เชน เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของตนเอง 
(รอยละ 23.9) เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน (รอยละ 23.6) เพื่อปองกัน
อันตรายตอสุขภาพของทุกคนในชุมชน (รอยละ 18.5) สวนเหตุผลท่ีกลุมตัวอยางไมเต็มใจที่จะจาย 
เชน เปนหนาท่ีของรัฐท่ีตองจัดสรรงบประมาณในการแกไข (รอยละ 24.0) ผูกอมลภาวะทางเสียง
ควรเปนคนจาย (รอยละ 21.7) เกรงวาเงินดังกลาวจะไมไดถูกนําไปแกไขปญหา (รอยละ 13.2)  

 ณัฐดนัย (2552) ไดทําการศึกษามูลคาการใชประโยชนและความเต็มใจจายคาธรรมเนียม 
กรณีศึกษาปาประ กิ่งอําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยประเมินมูลคาของผลผลิตจากปา
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ประเภทที่ไมใชไม จะใชวิธีมูลคาตลาด (Market Value) ในขณะท่ีวิธีสมมติเหตุการณ (CVM) จะใช
ในการวิเคราะหหาคาความเต็มใจท่ีจะจายคาธรรมเนียมการเขาไปใชประโยชนจากปา โดยประยุกตใช 
Binary Logistic Model โดยทําการสุมตัวอยางครัวเรือน จํานวน 252 ครัวเรือน ซึ่งเปนกลุมผูใช
ประโยชนจากปาประ และใหหัวหนาครัวเรือนเปนผูตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา จากการ
คํานวณจากกลุมตัวอยาง 215 ครัวเรือน มูลคาจากการใชประโยชนจากปาประ ทั้งเพ่ือใชใน
ครัวเรือนและเพื่อการคา คํานวณโดยใชราคาขายผลผลิตคูณกับปริมาณผลผลิตจากปาท่ีเก็บไดแตละ
ชนิด มีทั้งสิ้น 1,593,581 บาทตอป โดยผลผลิตจากปาท่ีนิยมนํามาใชมากที่สุด ไดแก ลูกประ สวน
คาความเต็มใจท่ีจะจายคาธรรมเนียม เทากับ 26 บาทตอคนตอวัน โดยปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ความเต็มใจที่จะจาย ไดแก เพศ อัตราคาธรรมเนียมเร่ิมตน และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน  

 ทั้งนี้ การศึกษาความเต็มใจจายคาธรรมเนียม สมมติเหตุการณวาหากอุทยานทําการเก็บ
คาธรรมเนียมในการเขาไปใชประโยชนปาประเพื่อจัดต้ังกองทุนอนุรักษปาประ กลุมตัวอย างมี
ความเต็มใจที่จะจายหรือไม โดยมีคาเร่ิมตน 3 คา ไดแก 5 บาท 10 บาท และ 20 บาทตอคนตอวัน 
โดยแบงแบบสอบถามเปน 3 ชุด ชุดละ 84 ตัวอยางเทาๆ กัน รวม 252 ตัวอยาง โดยผลการศึกษา
พบวา สวนใหญมีความเต็มใจที่จะจาย คิดเปนรอยละ 94.84 โดยเหตุผลในการจายคาธรรมเนียมคือ 
เพื่อใหลูกหลานสามารถใชประโยชนในอนาคต (รอยละ 85.36) การอนุรักษเปนหนาท่ีของ
ประชาชนทุกคน (รอยละ 10.04) และเปนผูไดรับประโยชนโดยตรง (รอยละ 4.60) สวนเหตุผลที่ 
ไมเต็มใจจะจายคาธรรมเนียม คือ ไมเชื่อวาการต้ังกองทุนจะชวยรักษาอนุรักษปาได (รอยละ 61.54) 
และรัฐควรเปนผูดูแลรับผิดชอบในการอนุรักษปาประ (รอยละ 38.46)  
  นิดา (2552) ไดทําการประเมินมูลคาความเต็มใจที่จะจายเพ่ือปองกันนํ้าทวม ในเขต
ตําบลชางคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยสอบถามกลุมตัวอยาง 352 ตัวอยาง โดยวิธีสมมติ
เหตุการณ ใหประเมินคาดวยรูปแบบคําถามปลายปดแบบเสนอราคาสองคร้ัง และวิเคราะหหามูลคา
ความเต็มใจที่จะจายดวยการวิเคราะห  

 การสํารวจทําโดยสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) สอบถามคาความเต็ม
ใจที่จะจายเพื่อปองกันน้ําทวมโดยการสรางสถานการณสมมติขึ้นวา ถาหากรัฐบาลหรือหนวยงานท่ี
เกี่ยวของกับการแกไขปญหาน้ําทวม มีแผนการดําเนินโครงการที่สามารถชวยปองกันนํ้าทวมได 
กลุมตัวอยางมีความเต็มใจท่ีจะจายเทาไรสําหรับโครงการดังกลาว ผลการศึกษาพบวา มูลคาความ
เต็มใจที่จะจายเพ่ือปองกันนํ้าทวมมีคาเฉลี่ยและคามัธยฐานเทากับ 410.54 และ 347.96 บาทตอ
ครัวเรือนตอปตามลําดับ และชวงของมูลคาความเต็มใจที่จะจายของครัวเรือนทั้งหมด คือ 1,729,937.581  
– 2,027,324.499 บาทตอป โดยปจจัยที่กําหนดขนาดของคาความเต็มใจท่ีจะจาย ไดแก ราคาเสนอ
เร่ิมตน รายได และเพศ  
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 สาเหตุที่เต็มใจท่ีจะจาย เชน ปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพยสิน (รอยละ 
46.6) ควรมีสวนรวมเพราะเปนผูไดรับประโยชนโดยตรง (รอยละ 27.3) และ ปญหานํ้าทวมทวี
ความรุนแรงตองแกไขเรงดวน (รอยละ 22.5) สวนเหตุผลที่ไมเต็มใจท่ีจะจาย เชน คิดวาการ
แกปญหานํ้าทวมเปนหนาที่ของรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเทานั้น (รอยละ 50.5) มีรายไดนอย
แตยินดีบริจาคถามีรายไดมากกวาน้ี (รอยละ 11.1) ไมไดรับประโยชนใดๆ จากการบริจาคเพื่อ
ปองกันน้ําทวม (รอยละ 11.1) และคิดวาการบริจาคของตนไมสามารถชวยแกปญหาได (รอยละ 
10.1)  
 ฤกษรัตน (2548) ศึกษาความเต็มใจจายคาธรรมเนียมของนักทองเท่ียวที่ไปเยือนแหลง
นันทนาการทางธรรมชาติ วนอุทยานนํ้าตกเจ็ดสาวนอย จังหวัดสระบุรี ดวยวิธีสมมติเหตุการณให
ประเมินคา (CVM) โดยเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ที่เดินทางมา
เที่ยววนอุทยานน้ําตกเจ็ดสาวนอย จํานวน 600 ตัวอยาง โดยมีคาเร่ิมตน 5 คา ไดแก  10 บาท  20 
บาท 30 บาท 40 บาท  และ 50 บาทตอคนตอวัน โดยแบงแบบสอบถามเปน 5 ชุด ชุดละ 120 
ตัวอยางเทาๆ กัน โดยผลการศึกษาพบวา ผูมาเยือนสวนใหญมีความเต็มใจที่ จะจายท่ีอัตราเร่ิมตน  
คิดเปนรอยละ 92 73  พบวา ผูมาเยือนสวนใหญเต็มใจจายคาธรรมเนียมท่ีอัตราเร่ิมตน 10 บาท มาก
ที่สุด (รอยละ 92) รองลงมา คือ 20 บาท (รอยละ 73) 30 บาท (รอยละ 61) 40 บาท  (รอยละ 42) และ 
50 บาท (รอยละ 29) ตามลําดับ ทั้งน้ี เหตุผลในการเต็มใจจายคาธรรมเนียม เชน ไดทํานุบํารุง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (รอยละ 79.40) ตอบแทนบริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
(รอยละ 15.90) 

 โดยหากวิเคราะหคาความเต็มใจจายเฉลี่ยดวยวิธี Non – Parametric Model พบวา มีคา
เทากับ 34.70 บาทตอคนตอคร้ัง และมีมูลคาท่ีเกิดจากความเต็มใจจายคาธรรมเนียมเทากับ 
21,370,966.60 บาทตอป และหากวิเคราะหดวยวิธี Binary Logistic Model โดยเลือกรูปแบบฟงกชั่น
ความเต็มใจจายแบบ Linear WTP Function พบวา มีคาเทากับ 36.42 บาทตอคนตอคร้ัง และมีมูลคา
ที่เกิดจากความเต็มใจจายคาธรรมเนียมเทากับ 22,430,276.76 บาทตอป 
 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความเต็มใจจายจากการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค พบวา 
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธในทางบวก ไดแก การไดรับการฝกอบรมหรือไดรับความรูเกี่ยวกับการ
อนุรักษธรรมชาติลิ่งแวดลอม และระยะทางจากที่อยูอาศัยถึงแหลงทองเท่ียว สําหรับปจจัยที่มี
ความสัมพันธในทางลบ ไดแก อัตราคาธรรมเนียมเร่ิมตนท่ีกําหนดในการศึกษา ทั้งน้ี ในการศึกษา
คร้ังน้ี สามารถประมาณอัตราคาธรรมเนียม ที่ทําใหเกิดรายรับสูงสุด (maximize revenue) แกพื้นท่ี 
โดยอาศัยขอมูลจากคาความเต็มใจจายสูงสุด (maximum WTP) และมีขอกําหนดที่สําคัญ 2 ประการ 
ไดแก หนึ่ง ผูมาเยือนมีความเต็มใจจายคาธรรมเนียมสูงสุดที่คาใดคาหนึ่ง และ สอง ผูมาเยือนเต็มใจ
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จายคาธรรมเนียมในทุกอัตราที่ไมเกิดไปกวาความเต็มใจจายคาธรรมเนียมสูงสุดของตนเอง พบวา 
ราคาคาธรรมเนียมอัตรา 20 บาทตอคนตอคร้ัง จะเปนอัตราคาธรรมเนียมท่ีกอใหเกิดรายรับสูงสุด
แกวนอุทยานน้ําตกเจ็ดสาวนอย และจะทําใหไดรายรับรวมเทากับ 8,740 บาทตอวัน (จากกลุม
ตัวอยาง 600 ตัวอยาง) 
  รุงนภา (2549) ศึกษา ความเต็มใจจายของนักทองเที่ยวเพื่อการอนุรักษพะยูนในบริเวณ
อุทยานแหงชาติเจาไหมและเขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง จังหวัดตรัง โดยสํารวจกลุมตัวอยาง
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุระหวาง 15 – 60 ป จํานวนท้ังสิ้น 600 ตัวอยาง ประเมินมูลคาความเต็มใจ
จายและปจจัยที่มีผล โดยใชการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคแบบสองทางเลือก พบวา  ในการ
สํารวจมูลคาความเต็มใจจายเพื่อการอนุรักษพยูน รอยละ 55.3 ของกลุมตัวอยางยินดีบริจาคทุน
ทรัพย สวนท่ีเหลือรอยละ 44.7 ไมยินดีบริจาค โดยกลุมตัวอยางสวนใหญยินดีที่จะบริจาคเปนเงิน
สด (รอยละ75.2) รองลงมาคือ หักผานบัญชีธนาคาร (รอยละ 16.8) จายผานทางธนาณัติ (รอยละ 
7.1) และจายผานบัตรเครดิต (รอยละ 0.9)  ตามลําดับโดยคาความเต็มใจจายเฉลี่ยเทากับ 883 บาท
ตอคนตอป และมูลคาความเต็มใจจายทั้งหมดเทากับ 454,645,221 บาทตอป ปจจัยที่มีความสัมพันธ
ทางเดียวกัน ไดแก การรับรูขาวสารเก่ียวกับพะยูน รายไดเฉลี่ยตอเดือน และวัตถุประสงคในการ
เดินทางมาเท่ียว สวนปจจัยที่มีความสัมพันธในทางตรงกันขาม ไดแก จํานวนเงินเร่ิมตน และ
สถานภาพสมรส 

 ทั้งน้ี เหตุผลของการบริจาคทุนทรัพย พบวา สวนใหญตองการอนุรักษพะยูนไวให
ลูกหลานไดเห็น (รอยละ 50.6) รองลงมา คือ เห็นความสําคัญของพะยูนในแงของนิเวศวิทยาและ
การทองเที่ยว (รอยละ 18.0) ปญหาการลดจํานวนของพะยูนมีความสําคัญควรไดรับการแกไข (รอยละ 
13.1) เปนหนาที่ของทุกคนในการอนุรักษ (รอยละ 11.6) และไมตองจายเงินจริง (รอยละ 6.7) สวน
ที่ไมยินดีบริจาค เนื่องจากเห็นวา รัฐบาลควรเปนผูจายเงินสนับสนุนโครงการ (รอยละ 47.2) 
รองลงมา คือ ไมมีเงินเหลือเพียงพอสําหรับบริจาค (รอยละ 33.0) ตองการขอมูลและเวลาประกอบ 
การตัดสินใจ (รอยละ 17.8) การลดลงของพะยูนไมใชปญหาสําคัญท่ีตองแกไขตอนน้ี (รอยละ 1.2) 
และไมเห็นความสําคัญของพะยูน (รอยละ 0.8) 
 สุรพงษ (2553) ศึกษาความเต็มใจที่จะจายคาน้ําชลประทานอางเก็บน้ําหวยศาลา จังหวัด
ศรีสะเกษ ดวยวิธี CVM จากตัวอยางจํานวน 350 ตัวอยางและใชแบบจําลองการวิเคราะหการถดถอย
ของ Cameron ในการหาคาความเต็มใจที่จะจาย โดยผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยและคามัธยฐานของ
ความเต็มใจที่จะจายคานํ้าชลประทานในฤดูฝนมีคาเทากับ 15.98 และ 13.74 บาทตอไรตอฤดู สวน
ในฤดูแลงมีคาเทากับ 20.39 และ 18.77 บาทตอไรตอฤดู โดยปจจัยที่มีผลตอคาความเต็มใจที่จะจาย 
ในทิศทางเดียวกัน ไดแก พื้นท่ีทําการเกษตรทั้ งหมด การไดรับนํ้าอยางเพียงพอและคิดวานํ้า
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ชลประทานเปนสินคาชนิดหน่ึง สวนปจจัยที่ใหผลในทิศทางตรงขาม ไดแก คิดวาเปนหนาท่ีกรม
ชลประทาน และไมมั่นใจในการบริหารจัดการ  
 จากการศึกษาความเต็มใจที่จะจายคาน้ําชลประทาน พบวา เมื่อเสนอเงินเร่ิมตน 12 บาท 
และ 18 บาทตอไรตอฤดู สําหรับฤดูฝนและฤดูแลง (ตามลําดับ) กลุมตัวอยางสวนใหญไมเต็มใจจาย
คานํ้าดังกลาว คิดเปนรอยละ 70.86 และ 79.71 สําหรับฤดูฝนและฤดูแลง (ตามลําดับ) เน่ืองจาก    
คิดวาเปนหนาท่ีของกรมชลประทานท่ีตองจัดหานํ้าใหผูใชน้ํา (รอยละ 69.35 และ 61.65  สําหรับฤดูฝน
และฤดูแลง ตามลําดับ) มีรายไดไมเพียงพอ (รอยละ 52.42 และ 45.16 สําหรับฤดูฝนและฤดูแลง 
ตามลําดับ) ปจจุบันสามารถนําน้ําชลประทานมาใชไดโดยไมตองเสียคาใชน้ําอยูแลว  (รอยละ 32.26 
และ 26.39 สําหรับฤดูฝนและฤดูแลง ตามลําดับ) และไมมั่นใจในการบริหารจัดการนํ้า (รอยละ 31.85 
และ 29.39 สําหรับฤดูฝนและฤดูแลง ตามลําดับ) 
 ทั้งนี้ กลุมตัวอยางท่ีเต็มใจจายคาน้ํา คิดเปนรอยละ 29.14 และ 20.29 สําหรับฤดูฝนและ
ฤดูแลง (ตามลําดับ) ใหเหตุผลท่ีเต็มใจจายคาบริการอันดับแรก คือ คาดวาจะไดรับน้ําอยางเพียงพอ
และสมํ่าเสมอ (รอยละ 98.04 และ 98.59 สําหรับฤดูฝนและฤดูแลง ตามลําดับ) รองลงมา ไดแก เพื่อ
จะไดไมเกิดการแยงน้ํากันใช (รอยละ 27.45 และ 30.99 สําหรับฤดูฝนและฤดูแลง ตามลําดับ)  คิดวา
น้ําชลประทานเปนสินคาชนิดหน่ึงท่ีตองมีคาใชจาย (รอยละ 27.45 และ 28.17 สําหรับฤดูฝนและ 
ฤดูแลง ตามลําดับ) และเปนหนาที่ของผูใชน้ําชลประทานทุกคน (รอยละ 23.53 และ 15.49 สําหรับ
ฤดูฝนและฤดูแลง ตามลําดับ) 
 นอกจากน้ี เมื่อทําการสอบถามเก่ียวกับหนวยงานที่มีความเหมาะสมในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับเร่ืองน้ําชลประทาน พบวา หนวยงานท่ีกลุมตัวอยางเห็นวาเหมาะสมท่ีสุด คือ กรม
ชลประทาน (รอยละ 46.00) รองลงมา คือ อบต. (รอยละ 34.29) กลุมผูใชน้ํา (รอยละ 18.57) และ
บริษัทเอกชน (รอยละ 1.14) ตามลําดับ 

 

 สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 จากผลการศึกษาในเร่ืองความเต็มใจในการจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย พบวา ถึงแม
ประชาชนสวนใหญจะยินยอมจายคาบริการ แตก็เปนอัตราต่ําท่ีสุดในแตละการศึกษา ดังน้ัน จึงมี
ความเปนไปไดวา หากออกขอบัญญัติจริง อาจไมไดรับความรวมมือในการจายคาบริการหรือได
งบประมาณจากคาบริการมากเพียงพอที่จะใชในการเดินระบบบําบัดนํ้าเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ
อยางท่ีคาดหวังไว 
 นอกจากน้ี ยังพบวา ปจจัยที่มีผลกับความเต็มใจในการจายคาบริการ อัตราคาบริการท่ี
เต็มใจจาย ไมสอดคลองกันในแตละการศึกษา รวมท้ังวิธีการจัดเก็บคาบริการท่ีเหมาะสมของแตละ
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อปท. ก็มีความแตกตางกัน ทั้งน้ีเนื่องจากอปท. แตละแหงมีภารกิจที่แตกตางกัน เชน บางแหงมีการ
ประปาเปนของตนเอง บางแหงไมมี ดังนั้น หากอปท. ตองการใหการเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียเกิด
ประสิทธิภาพ ควรศึกษาวิธีการเก็บคาบริการที่เหมาะสมของแตละ อปท . และทําแบบสอบถาม
ประชาชนในพ้ืนที่ โดยแบงเปนประเด็นตางๆ  เชน 

 1. ขอมูลท่ัวไป และลักษณะการเปดรับขาวสาร เพื่อใหทราบถึง ความสามารถในการ
อานออกเขียนได ระดับความรู ความเชื่อด้ังเดิม และลักษณะของสื่อท่ีแตละบุคคลมีโอกาสเขาถึง
และพอใจ ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนเปนอุปสรรคของการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ (รุงรัตน, 2553)   

2. ลักษณะทางเศรษฐกิจ-สังคม และการมีสวนรวมกับอปท. เพื่อใชในการวิเคราะหหา
ปจจัยที่เกี่ยวของกับความเต็มใจและความสามารถในการจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย 

3. ลักษณะการใชน้ํา ความคิดเห็นเก่ียวกับน้ําเสียและระบบบําบัดนํ้าเสีย เพื่อจะได
ทราบขอมูลการใชน้ํา เชน ประชาชนใชน้ําจากแหลงน้ําใด ซึ่งหากใชน้ําประปาท่ีเปนหนวยงานของ 
อปท. การจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียจากปริมาณนํ้าประปาที่ใชก็มีความเปนไปไดมากข้ึน และ
เพื่อทราบระดับการใหความสําคัญของประชาชน ในดานการแกปญหานํ้าเสีย 

4. ความเต็มใจและความสามารถในการจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย และรูปแบบที่ใชใน
การเก็บคาบริการ เพื่อทราบอัตราคาบริการ และวิธีการเก็บคาบริการ ที่เปนท่ียอมรับของประชาชน 
รวมท้ังคาดการณปริมาณเงินที่อาจเก็บได  
 ทั้งน้ี เม่ือทําการสํารวจแลวจําเปนตองสรางรูปแบบการประชาสัมพันธที่ประชาชนใน
พื้นที่สามารถเขาถึงและทําความเขาใจได เพื่อสรางแนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
โดยเปลี่ยนแนวคิดที่วาเร่ืองมลพิษเปนเร่ืองของหนวยงานราชการ และเปนการสรางเสริมการมีสวน
รวมในโครงการบําบัดนํ้าเสีย เพื่อใหประชาชนเกิดการยอมรับ เห็นความสําคัญของโครงการ และ
ยินดีจายคาบริการบําบัดน้ําเสียในที่สุด 
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บทท่ี 3 

วิธีการวิจัย 

 

  ประชากรในการศึกษานี้ คือ ครัวเรือน / สถานประกอบการที่อาศัยอยูในเขต  อบต.
นครปฐม ที่อยูในขายท่ีสามารถจายคาบริการได จึงกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเปนตัวแทน
ครัวเรือน/ สถานประกอบการ โดยผูใหขอมูลสัมภาษณเปนผูที่มีอายุตั้งแต  20  ปขึ้นไป เพราะถือวา
ประชากรอายุต่ํากวา  20 ป  เปนผูที่อยูในการศึกษาภาคบังคับ  โดยสํารวจครัวเรือน /สถาน
ประกอบการละ 1 คน และเปนผูที่เปนหลักในการหาเงินเลี้ยงครอบครัวหรือมีอํานาจในการ
ตัดสินใจในครอบครัว หรือเปนเจาของสถานประกอบการหรือมีอํานาจในการตัดสินใจในสถาน
ประกอบการน้ัน โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังแสดงในภาพที่ 3 

 

ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ 
 

กําหนดกลุมประชากรท่ีใชในการวิจัย 

 

สรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 

เก็บรวบรวมขอมูล 

 

วิเคราะหและแปรผลขอมูล 

 

สรุปผลและเขียนวิทยานิพนธ 
 

ภาพท่ี 3 วิธีดําเนนิการวิจัย 
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การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ 
 การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ เปนการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบบําบัดนํ้าเสียจาก

หนวยงาน เชน กรมควบคุมมลพิษ รายงานของบริษัทท่ีปรึกษา ฯลฯ และเอกสารตางๆ วารสาร 
บทความ และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับความเต็มใจจายคาบริการจากสินคาบริการสาธารณะตางๆ 

 

กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษา 
 ในการวิจัยนี้ มีขั้นตอนการกําหนดกลุมประชากรท่ีใชในการศึกษา ดังนี้  
 1. การหาขอมูลจํานวนประชากรในพื้นท่ีเขตอบต. นครปฐม โดยจํานวนประชากรใน
เขตอบต. นครปฐม มีทั้งสิ้น 4,583 ครัวเรือน (ขอมูล ณ มีนาคม 2555) 
 2. การกําหนดจํานวนตัวอยาง โดยใชขนาดตัวอยางของ Taro Yamane (ทั้งน้ี กําหนด 
ระดับนัยสําคัญเทากับ 0.05 และใหมีคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางเทากับ ± รอยละ 5) ใช
สูตรการคํานวณ คือ 

 

n  =  N / (1 + N.e2) 

 

 โดย  n    = ขนาดของตัวอยาง 

 N = ขนาดของประชากร 

 e = คาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง 

 จํานวนประชากรในเขตอบต.นครปฐม ทั้งหมด 4,583 ครัวเรือน (ขอมูล ณ มีนาคม 
2555) แทนคา 

 

n  =  4,583 / [1 + 4,583(0.05) 2] 

 

 จะไดจํานวนตัวอยางเทากับ 368 ตัวอยาง 

 จํานวนตัวอยางท่ีไดทั้งหมด 368 ตัวอยาง นํามาสุมตัวอยางแบบกลุม แยกตามเขต      
การปกครอง ซึ่งอบต.นครปฐมมีพื้นที่จํานวน 8 หมูบาน ไดแก บานหุบชบา บานนาสราง บานปนเกลียว 
บานทาใหม บานนาขุม บานทุงเผาเตา บานทุงนอง และบานนาหุบ โดยเก็บตัวอยางจากทุกหมูบาน
เพื่อใหสามารถเปนตัวแทนของประชากรได ซึ่งการหาจํานวนตัวอยางในแตละตําบลใชวิธีการสุม
แบบแบงกลุมอยางเปนสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) ดังนี้ คือ 
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ni  =  nNi / N 

 

 เมื่อ   ni   หมายถึง  จํานวนตัวอยางในแตละกลุมยอย  

i = 1, 2, 3, …, 8 

    n หมายถึง  จํานวนตัวอยางท้ังหมด 368 ตัวอยาง 

    Ni หมายถึง  จํานวนประชากรในกลุมยอยที่ i 
    N หมายถึง  จํานวนประชากรท้ังหมด เทากับ 4,583 ครัวเรือน 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งทําการสัมภาษณกลุม
ตัวอยาง โดยแบบสอบถามคาความเต็มใจท่ีจะจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย ใชวิธีการประเมินคาดวย
วิธีสมมติเหตุการณใหประมาณคา  (CVM) โดยการสัมภาษณและตอบลงในแบบสอบถาม สําหรับ
คาความเต็มใจจายคาบริการใชคําถามแบบปลายเปด (Opened-end) โดยถามวา “ถาอบต.นครปฐม
จําเปนตองเก็บคาบําบัดนํ้าเสีย เพื่อใหมีคาใชจายในการเดินระบบและบํารุงรักษาของระบบบําบัด
น้ําเสีย ทานเต็มใจจายคาบริการบําบัดน้ําเสียไมเกินกี่บาทตอเดือน”  

 แบบสอบถามท่ีสรางเสร็จตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน 
พิจารณาตรวจสอบความตรงตามวัตถุประสงค ความครอบคลุมครบถวน ความถูกตองและชัดเจน
ของภาษา และความถูกตองสอดคลองกับกลุมตัวอยาง ดวยแบบประเมินท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ลักษณะ
คําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยหากผลการประเมินไดคาเฉลี่ย
มากกวาหรือเทากับ 3.51 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอยกวา 1.00 จะถือวาเกณฑตัดสินท่ีมีความ
เหมาะสม (บุญชม ศรีสะอาด, 2546) ซึ่งผลการประเมินไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 และมีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.43 แสดงวาแบบสอบถามมีความเหมาะสม สามารถนําไปใชได ทั้งน้ี ไดมีการ
ปรับปรุงแกไขตามท่ีผูทรงคุณวุฒิแนะนําแลวจึงไดนําไปสัมภาษณกลุมตัวอยาง 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การสุมตัวอยาง ใชการสัมภาษณกลุมตัวอยางท่ีทําการวิจัยจํานวน 368 ตัวอยาง จากผูที่
อาศัยอยูในครัวเรือนท่ีตั้งอยูในเขตอบต.นครปฐม ครัวเรือนหรือสถานประกอบการแหงละ 1 ราย 
ซึ่งเปนผูที่มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป ในกรณีที่เปนครัวเรือนตองเปนผูที่เปนหลักในการหาเงินเลี้ยง
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ครอบครัวหรือมีอํานาจในการตัดสินใจในครอบครัว ในกรณีที่เปนสถานประกอบการตองเปน
เจาของกิจการหรือมีอํานาจในการตัดสินใจในสถานประกอบการน้ัน 

 

การวิเคราะหและแปรผลขอมูล 

 การวิเคราะหและแปรผลขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล และ
ขอมูลทุติยภูมิ ทําไดดังนี้ 
 1. การศึกษาขอมูลท่ัวไป สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการมีสวนรวมกับอบต.ของ
ประชาชนในเขตอบต.นครปฐม ใชสถิติพรรณา (Descriptive Statistics) ไดแก คารอยละ (Percentage) 
และคาเฉลี่ย (Mean)  

 2. การศึกษาความเต็มใจจายคาบริการบําบัดน้ําเสียของประชาชนในเขตอบต.นครปฐม 
ใชสถิติพรรณา (Descriptive Statistics) ไดแก คารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) เพื่อหา
รอยละความเต็มใจจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย  ทั้งนี้ มูลคาความเต็มใจจาย ไดจากคาเฉลี่ยของคําถาม
ปลายเปด (Opened-ended)  และการศึกษาความสามารถในการจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย คํานวณ
จากเกณฑความสามารถในการจายคาบริการสาธารณูปโภคเทียบกับรายได (รอยละ 2.5 ของรายได) 
 3. ศึกษาอัตราคาบริการและรูปแบบการเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียที่เหมาะสม สําหรับ
อบต.นครปฐม ไดจากขอมูลทุตยภมูิและคําตอบจากแบบสอบถาม 

 4. การหาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความเต็มใจจายคาบริการ ใชการถดถอยโลจิสติค 
(Logistic Regression) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่กําหนดข้ึน โดยวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัว
แปรอิสระ ซึ่งไดแก  อายุ  การศึกษา รายได รายจายคาสาธารณูปโภค จํานวนกิจกรรมของอบต.ที่
กลุมตัวอยางมีสวนรวม และการเห็นถึงความสําคัญของระบบบําบัดนํ้าเสียโดยอยากใหอบต.
นครปฐมมีระบบบําบัดนํ้าเสีย กับตัวแปรตามในการวิจัยนี้ คือ ความเต็มใจจายคาบริการบําบัดนํ้า
เสียของประชาชนในเขตอบต.นครปฐม 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความเต็มใจและความสามารถในการจายคาบริการบําบัดนํ้า
เสียของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนครปฐม ซึ่งณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2555 มีจํานวน
ประชากร 11,112 คน เปนชาย 5,228 คน เปนหญิง 5,884 คน จํานวนครัวเรือนเทากับ 4,583 
ครัวเรือน จากขอจํากัดในเร่ืองงบประมาณและเวลาของการศึกษา จึงทําการสํารวจโดยการกําหนด
ขนาดตัวอยางจากจํานวนครัวเรือนโดยใชขนาดตัวอยางของ Taro Yamane (ทั้งน้ี กําหนดระดับ
นัยสําคัญเทากับ 0.05 และใหมีคาความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางเทากับ ± รอยละ 5) ได
จํานวนตัวอยาง 368 ตัวอยาง ดังแสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 11 จากน้ันจึงไดสุมเลือกตัวอยางจาก
ครัวเรือนที่ตั้งอยูในเขตอบต. ทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางดวยคําถามจากแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี 11 จํานวนกลุมตัวอยางในแตละหมูบานของอบต. นครปฐม  
 

หมูบาน 
จํานวนครัวเรือน* 

(ครัวเรือน) 
จํานวนตัวอยาง 

คน** รอยละ 
หมู 1 บานหุบชบา 
หมู 2 บานนาสราง 

หมู 3 บานปนเกลียว 

หมู 4 บานทาใหม 
หมู 5 บานนาขุม 

หมู 6 บานทุงเผาเตา 
หมู 9 บานทุงนอย 

หมู 10 บานนาหุบ 

425 

575 

739 

368 

959 

221 

645 

651 

34 

46 

59 

30 

77 

18 

52 

52 

9.24 

12.50 

16.03 

8.15 

20.93 

4.89 

14.13 

14.13 
รวม 4,583 368 100.00 

* ที่มา: อบต.นครปฐม, 2555 ก 

** 1 คนตอ 1 ครัวเรือน 



69 
 

 

ผลการศึกษา 
 ในการวิจัยครั้งนี้แบงผลการวิจัยเปน 3 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลดานประชากร ลักษณะทางเศรษฐกิจ - สังคม และการมีสวนรวม  
 ขอมูลดานประชากร ลักษณะทางเศรษฐกิจ-สังคม และการมีสวนรวม ผลการศึกษาเปน
ดังนี ้ 
 1.  เพศ ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 368 คน เปนเพศชาย จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 
30.43 เปนเพศหญิง จํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 69.57 (ตารางที่ 12) 
 

ตารางท่ี 12 เพศของกลุมตัวอยาง 
 

เพศ 
จํานวน 

คน รอยละ 
- ชาย 

- หญิง 
112 

256 
30.43 

69.57 
รวม 368 100.00 

 

 2.  อายุ ผูตอบแบบสอบถาม มีอายุระหวาง 21 ถึง 85 ป สวนใหญมีอายุระหวาง 41 ถึง 
60 ป (รอยละ 42.39) มีคาเฉลี่ยเทากับ 54.33 ป โดยมีอายุตั้งแต 21 ถึง 40 ป จํานวน 71 คน คิดเปน
รอยละ 19.29 อายุตั้งแต 41 ถึง 60 ป จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 42.39 อายุตั้งแต 61 ถึง 80 ป 
จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 36.68 อายุตั้งแต 81 ปขึ้นไป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.68 
(ตารางที่ 13) 
 

ตารางท่ี 13 อายุของกลุมตัวอยาง 
 

อายุ จํานวน 

คน รอยละ 
- 21 ถึง 40 ป 
- 41 ถึง 60 ป 
- 61 ถึง 80 ป 
- ตั้งแต 81 ปขึ้นไป 

                 71 

               156 

               135 

                   6 

          19.29 

          42.39 

          36.68 

            1.68   

รวม                368         100.00 
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 3. สถานภาพสมรส ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 368 คน สวนใหญจํานวน 234 คน  
คิดเปนรอยละ 63.59 มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน มีสถานภาพโสด จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 

12.77 เปนหมาย/หยา/แยกกันอยู จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 23.64 (ตารางที่ 14) 
 

ตารางท่ี 14 สถานภาพสมรสของกลุมตัวอยาง 
 

สถานภาพสมรส 
จํานวน 

คน รอยละ 
- โสด 

- สมรส/อยูดวยกัน 

- หมาย/หยา/แยกกันอยู 

47 

234 

87 

12.77 

63.59 

23.64 

รวม 368 100.00 

 

 4. ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 368 คน สวนใหญคือ กลุมผูที่มี
การศึกษาในระดับประถมศึกษา จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 57.61 รองลงมาคือ กลุมผูที่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือปวช. จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 17.93 กลุมผูที่ไมไดเรียนหรือ
เรียนไมจบประถมศึกษา จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 13.04 กลุมผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.52 กลุมผูที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปวส. จํานวน 15 คน 
คิดเปนรอยละ 4.08 และกลุมผูมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.82 

(ตารางท่ี 15) มีระดับการศึกษาสูงสุดคือระดับประถมศึกษา (รอยละ 57.61) ทั้งน้ี เมื่อวิเคราะห
ขอมูลระดับการศึกษาสูงสุดของผูที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา พบวา มีอายุเฉลี่ยเทากับ 56.78 ป  

 

ตารางท่ี 15 ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง 
 

ระดับการศึกษา จํานวน 

คน รอยละ 
- ไมไดเรียน/เรียนไมจบประถมศึกษา 
- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษา/ปวช. 
- อนุปริญญา/ปวส. 
- ปริญญาตรี 

- สูงกวาปริญญาตรี 

48 

212 

66 

15 

24 

3 

13.04 

57.61 

17.93 

4.08 

6.52 

0.82 

รวม 368 100.00 
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 5. อาชีพ ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 368 คน สวนใหญไมไดประกอบอาชีพโดยเปน
แมบานหรือพอบานท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีดูแลและมีอํานาจตัดสินใจเร่ืองคาใชจายใน
ครัวเรือน จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 37.50 รองลงมาคือ กลุมผูมีอาชีพรับจาง จํานวน 86 คน 
คิดเปนรอยละ 23.37 กลุมผูเปนเจาของกิจการ/คาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 
20.38 กลุมผูมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 5.16 กลุมผูมีอาชีพเปน
เกษตรกร จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 10.33 กลุมผูมีอาชีพเปนพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.17 (ตารางที่ 16) 

 

ตารางท่ี 16 อาชีพของกลุมตัวอยาง 
 

อาชีพ 
จํานวน 

คน รอยละ 
- แมบาน/พอบาน 

- พนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน 

- กําลังหางานทํา 
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

- เจาของกิจการ/คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

- รับจาง 

- เกษตรกร 

138 

8 

4 

19 

75 

86 

38 

37.50 

2.17 

1.09 

5.16 

20.38 

23.37 

10.33 
รวม            368        100.00 

 

 6. การใชประโยชนของท่ีพัก ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 368 คน ระบุวาท่ีพักใชเพื่อ
อยูอาศัยอยางเดียวจํานวน 301 คน คิดเปนรอยละ 81.79 ใชอยูอาศัยและเปนสถานประกอบการดวย
จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 18.21 (ตารางที่ 17) 
 

ตารางท่ี 17 การใชประโยชนที่พักของกลุมตัวอยาง 
 

การใชประโยชนที่พัก 
จํานวน 

คน รอยละ 
- อยูอาศัยอยางเดียว 

- อยูอาศัยและเปนสถานประกอบการดวย  
               301 

                 67 

          81.79 

          18.21 
รวม                368         100.00 
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 7.  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 368 คน สวนใหญมีสมาชิก
ในครัวเรือน/สถานประกอบการ 4 ถึง 6 คน จํานวน 168 ราย คิดเปนรอยละ 45.65 สมาชิกใน
ครัวเรือน/สถานประกอบการ 1 ถึง 3 คน จํานวน 139 ราย คิดเปนรอยละ 37.77 สมาชิกในครัวเรือน/
สถานประกอบการ 7 ถึง 9 คน จํานวน 50 ราย คิดเปนรอยละ 13.59 สมาชิกในครัวเรือน/สถาน
ประกอบการต้ังแต 10 คนขึ้นไป จํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 2.99 โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 18 

 

ตารางท่ี 18 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนของกลุมตัวอยาง 
 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
จํานวน 

คน รอยละ 
- 1 คน   

- 2 คน  
- 3 คน  
- 4 คน 

- 5 คน 

- 6 คน 

- 7 คน 

- 8 คน 

- 9 คน  
- 10 คน 

- 11 คน 

- 12 คน 

- 14 คน 

- 16 คน 

17 

44 

78 

74 

56 

38 

27 

20 

 3 

 5 

 2 

 1 

 2 

 1 

            4.62 

          11.96 

          21.20 

          20.11 

          15.22 

          10.33 

            7.34 

            5.43 

            0.82 

            1.36 

            0.54 

            0.27 

            0.54 

            0.27 
รวม              368         100.00 

 

 8. รายไดเฉลี่ยตอเดือน ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 368 คน พบวา กลุมตัวอยางมี
รายไดของครัวเรือนเฉลี่ยตอเดือนเปนชวงกวางตั้งแต 600 ถึง 150,000 บาทตอเดือน โดยสวนใหญมี
รายไดระหวาง 5,001 ถึง 10,000 บาท (รอยละ 40.22) ดังตารางท่ี 19 มีคาเฉลี่ยเทากับ 13,075.27 

บาท ซึ่งผูที่มีรายไดนอย คือ ผูสูงอายุที่อาศัยเพียงลําพัง และผูที่มีรายไดครัวเรือนมากต้ังแต 50,000 
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บาทขึ้นไป จะมีสมาชิกในครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และเปนเจาของ
กิจการหรือคาขายหรือประกอบธุรกิจสวนตัวอ่ืนๆ 
 

ตารางท่ี 19 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของกลุมตัวอยาง (ตอครัวเรือน) 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน (บาท) 
จํานวน 

คน รอยละ 
- ไมเกิน 5,000 บาท 

- 5,001 ถึง 10,000 บาท 

- 10,001 ถึง 15,000 บาท 

- 15,001 ถึง 20,000 บาท 

- มากกวา 20,000 บาท 

               91 

             148 

               44 

               33 

               52 

          24.73 

          40.22 

          11.96 

            8.97 

          14.13 
รวม              368         100.00 

 

 9. รายจายคาสาธารณูปโภคในครัวเรือนหรือสถานประกอบการตอเดือน ผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 368 คน มีรายจายต้ังแต 60 ถึง 20,750 บาท (ตารางท่ี 20) โดยมีรายจายคา
ไฟฟา ตั้งแต 40 ถึง 15,000 บาท (ตารางท่ี 21) ซึ่งครัวเรือนท่ีมีรายจายนอยคือผูสูงอายุที่อาศัยเพียง
ลําพัง ครัวเรือนท่ีมีรายจายสูงคือครัวเรือนที่มีรายไดสูงและมีสมาชิกในครัวเรือนมาก รายจายคา
น้ําประปา ตั้งแต 10 ถึง 3,400 บาท (ตารางที่ 22) ซึ่งครัวเรือนท่ีมีรายจายนอยคือครัวเรือนท่ีไมไดใช
น้ําประปาเปนแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคหลัก โดยใชจากแหลงอ่ืนเชน น้ําขวด/แกลลอน 
น้ําฝน แมน้ํา/ลําคลอง ครัวเรือนท่ีมีรายจายสูงคือครัวเรือนที่ใชที่อยูอาศัยเปนสถานประกอบการ 
เชน โรงงาน หองแถว คาขาย รายจายคาจัดเก็บขยะ ตั้งแต 0 ถึง 300 บาท (ตารางท่ี 23) ในบางรายท่ี
ไมมีรายจายคาจัดเก็บขยะ คือครัวเรือนขนาดเล็กท่ีแยกออกมาจากครอบครัวเดิม แตยังคงอยูภายใน
อาณาเขตเดียวกัน ครัวเรือนท่ีมีรายจายสูงคือครัวเรือนที่ใชเปนสถานประกอบการ รายจายคา
โทรศัพท ตั้งแต 0 ถึง 4,000 บาท (ตารางท่ี 24)  ครัวเรือนที่ไมมีคาโทรศัพท พบวา ใชโทรศัพทเคลื่อนที่
ในการติดตอสื่อสารหรือเปนผูสูงอายุที่ไมประสงคจะใชโทรศัพท รายจายอ่ืนๆ ที่กลุมตัวอยางตอบ
คือ คาอินเทอรเน็ต ตั้งแต 0 ถึง 2,000 บาท (ตารางท่ี 25) มีผูที่ไมมีรายจายคาอินเทอรเน็ตรอยละ 
96.47 เน่ืองจากกลุมตัวอยางสวนใหญระบุวายังไมมีความจําเปนจะตองใชอินเทอรเน็ต 

  ทั้งนี้ หากลําดับคาใชจายในกลุมสาธารณูปโภคน้ี เรียงจากมากไปนอย คือ  คาไฟฟา 
คาโทรศัพท คาน้ําประปา คาจัดเก็บขยะ และคาอินเทอรเน็ต  
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ตารางท่ี 20 รวมรายจายคาสาธารณูปโภคของกลุมตัวอยาง 
 

รายจายคาสาธารณูปโภครวม (บาท) จํานวน 

คน รอยละ 
- ไมเกิน 1,000 บาท 
- 1,001 ถึง 2,000  บาท 
- 2,001 ถึง 3,000 บาท 
- 3,001 ถึง 4,000 บาท 
- 4,001 ถึง 5,000 บาท 
- ตั้งแต 5,001 บาทขึ้นไป 

129 
134 
  63 
  18 
   7 
  17 

35.06 
36.41 
17.12 
  4.89 
  1.90 
  4.62 

รวม 368         100.00 

 

ตารางท่ี 21 รายจายคาไฟฟาของกลุมตัวอยาง 
 

คาไฟฟา (บาท) จํานวน 

คน รอยละ 
- ไมเกิน 1,000 บาท 

- 1,001 ถึง 2,000  บาท 

- 2,001 ถึง 3,000 บาท 

- 3,001 ถึง 4,000 บาท 

- 4,001 ถึง 5,000 บาท 

- ตั้งแต 5,001 บาทขึ้นไป 

112 

256 

 71 

156 

135 

   6 

30.43 

69.57 

19.29 

42.39 

36.68 

 1.68 
รวม 368         100.00 

 

ตารางท่ี 22 รายจายคานํ้าประปาของกลุมตัวอยาง 
 

คานํ้าประปา (บาท) จํานวน 

คน รอยละ 
- ไมเกิน 100 บาท 

- 101 ถึง 200  บาท 

- 201 ถึง 300 บาท 

- 301 ถึง 400 บาท 

- ตั้งแต 401 บาทขึ้นไป 

155 

128 

  43 

  21 

  21 

42.12 

34.78 

11.68 

  5.71 

  5.71 
รวม 368         100.00 
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ตารางท่ี 23 รายจายคาจัดเก็บขยะของกลุมตัวอยาง 
 

คาจัดเก็บขยะ (บาท) จํานวน 

คน รอยละ 
- ไมมีคาใชจาย 

- 20 บาท 

- 21 ถึง 100  บาท 

- ตั้งแต 101 บาทขึ้นไป 

  19 

312 

  33 

   4 

  5.16 

84.78 

  8.97 

  1.09 
รวม 368         100.00 

 

ตารางท่ี 24 รายจายคาโทรศัพทของกลุมตัวอยาง 
 

คาโทรศัพท (บาท) จํานวน 

คน รอยละ 
- ไมมีคาใชจาย 

- ไมเกิน 200  บาท 

- 201 ถึง 400 บาท 

- 401 ถึง 600 บาท 

- ตั้งแต 601 บาทขึ้นไป 

135 

  82 

  56 

  39 

  56 

36.68 

22.28 

15.22 

10.60 

15.22 
รวม 368         100.00 

 

ตารางท่ี 25 รายจายอื่นๆ ไดแก คาอินเทอรเน็ต ของกลุมตัวอยาง 
 

คาอินเทอรเน็ต (บาท) จํานวน 

คน รอยละ 
- ไมมีคาใชจาย 

- ไมเกิน 500 บาท 

- ตั้งแต 501 บาทขึ้นไป 

355 

  6 

  7 

96.47 

 1.63 

1.90 
รวม 368         100.00 

 

 10. การเขารวมกิจกรรมที่อบต.นครปฐมจัดข้ึนในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2555 (1 ตุลาคม 
2554 - 30 กันยายน 2555) ในรอบป กลุมตัวอยางมีจํานวนคร้ังท่ีเขารวมกิจกรรม 1 คร้ัง จํานวน 39 คน 
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คิดเปนรอยละ 10.60 เขารวมกิจกรรม 2 คร้ัง จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ13.86 เขารวมกิจกรรม 3 

คร้ัง จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 22.83 เขารวมกิจกรรม 4 คร้ัง จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 

18.21 เขารวมกิจกรรม 5 คร้ัง จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 17.66 เขารวมกิจกรรม 6 คร้ัง จํานวน 
43 คน คิดเปนรอยละ 11.68 และไมไดเขารวมกิจกรรมจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 5.16 

มีรายละเอียดดังตารางท่ี 26 และ 27 

 

ตารางท่ี 26 จํานวนคร้ังที่เขารวมกิจกรรมของกลุมตัวอยาง 
 

จํานวนกิจกรรม (คร้ัง) จํานวน 

คน รอยละ 
- ไมไดเขารวมกิจกรรม 
- 1 คร้ัง   
- 2 คร้ัง 
- 3 คร้ัง 
- 4 คร้ัง 
- 5 คร้ัง 
- 6 คร้ัง 

19 
39 
51 
84 
67 
65 
43 

5.16 
10.60 
13.86 
22.83 
18.21 
17.66 
11.68 

รวม              368         100.00 

   

ตารางท่ี 4.17 กิจกรรมท่ีกลุมตัวอยางเขารวมในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

กิจกรรม 
เขารวม ไมไดเขารวม 

คน รอยละ คน รอยละ
1. โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ เชน ชุมชนประสานใจ พาผู
สูงวัยรวมใสใจสุขภาพ 

220 59.78 148 40.22 

2. โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออกจากยุงลาย 237 64.40 131 35.60 
3. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น เชน การเพาะเห็ดและการทําปุย
หมักชีวภาพ 

111 30.16 257 69.84 

4. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและกิจกรรมปดภาค
เรียน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาสราง) 

121 32.88 247 67.12 

5. กิจกรรมวันสําคัญตางๆ เชน วันพอ วันแม วันเด็ก วันขึ้นปใหม 
วันสงกรานต วันลอยกระทง และวันสําคัญทางศาสนา 

304 82.61   64 17.39 

6. การประชุมทําแผนชุมชน 252 68.48 116 31.52 
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 11. เหตุผลท่ีเขารวมกิจกรรมที่อบต .จัดข้ึน กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 61.14 ให
เหตุผลวามีความสนใจในกิจกรรมที่อบต.จัดข้ึน รองลงมาไดแกการเปนอาสาสมัครตางๆ เชน เปน
กรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.) เปนสมาชิกกลุม/ชมรมที่อบต.ใหการสนับสนุน และเปนพนักงานของอบต. ตามลําดับ 
(ตารางที่ 28) 

 

ตารางท่ี 28 เหตุผลท่ีเขารวมกิจกรรมที่อบต.จัดข้ึน 
 

เหตุผล จํานวน 

คน รอยละ 
- เปนกรรมการชุมชน/อสม./อปพร. 
- เปนสมาชิกกลุม/ชมรมท่ีอบต.ใหการสนับสนุน 

- มีความสนใจในกิจกรรม 

- อ่ืนๆ ไดแก เปนพนักงานของอบต. 

  86 

  49 

225 

   8 

23.37 

13.32 

61.14 

  2.17 
รวม 368         100.00 

 
 สวนท่ี 2 ลักษณะการใชน้ํา ความคิดเห็นเกี่ยวกับน้ําเสีย 

 ลักษณะการใชน้ํา ความคิดเห็นเก่ียวกับน้ําเสีย ผลการศึกษาเปนดังนี้ 
 1. แหลงนํ้าด่ืม กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 64.40 ใชน้ําด่ืมจากนํ้าขวดหรือน้ํา

แกลลอน โดยมีบางสวนรอยละ 0.27 ที่อยูบริเวณติดตอกับเทศบาลนครนครปฐม มีการใชน้ําประปา
จากเทศบาล ทั้งนี้ ไมมีการนําน้ําจากแมน้ําหรือลําคลองมาทําน้ําด่ืม (ตารางท่ี 29) 
 

ตารางท่ี 29 แหลงน้ําดื่มของกลุมตัวอยาง 
 

แหลงน้ําดื่ม จํานวน 

คน รอยละ 
- น้ําประปาของอบต. 
- น้ําขวด/แกลลอน 
- น้ําฝน 
- แมน้ํา/ลําคลอง 
- อ่ืนๆ (น้ําประปาเทศบาล) 

             110 
            237 
               20 
                 0 
                 1            

          29.89 
          64.40 
            5.44 
            0.00 
            0.27 

รวม              368         100.00 
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 2.  แหลงน้ําใช กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 86.14 ใชน้ําจากนํ้าประปาของอบต. โดย
มีบางสวนรอยละ 5.16 ที่อยูบริเวณติดตอกับเทศบาลนครนครปฐม มีการใชน้ําประปาจากเทศบาล
นครนครปฐม ทั้งนี้ ไมมีการนําน้ําจากแมน้ําหรือลําคลองมาทําน้ําดื่ม (ตารางท่ี 30) 
 

ตารางท่ี 30 แหลงน้ําใชของกลุมตัวอยาง 
 

แหลงน้ําใช 
จํานวน 

คน รอยละ 
- น้ําประปาของอบต. 
- น้ําขวด/แกลลอน 

- น้ําฝน 

- แมน้ํา/ลําคลอง 

- อ่ืนๆ (น้ําประปาเทศบาล) 

             317 

              23 

                5 

                4 

               19 

          86.14 

            6.25 

            1.36 

            1.09 

            5.16 
รวม              368         100.00 

 

 3.  การจัดการนํ้าเสียในครัวเรือน กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 48.64 ปลอยน้ําเสียจาก
ครัวเรือนลงสูทอระบายน้ํา โดยมีการปลอยสูสิ่งแวดลอมโดยตรงทั้งพ้ืนดินรอบบานและแหลงนํ้า 
คิดเปนรอยละ 39.67 และ 4.62 ตามลําดับ (ตารางที่ 31) 

 

ตารางท่ี 31 การจัดการนํ้าเสียในครัวเรือนของกลุมตัวอยาง 
 

การจัดการน้ําเสีย จํานวน 

คน รอยละ 
- ปลอยลงสูพื้นดินรอบบาน 

- ปลอยลงสูแหลงน้ําโดยตรง 

- ปลอยลงสูทอระบายน้ํา 
- ผานระบบบําบัดข้ันตน (เชน บอเกรอะ บอซึม 
ถังดักไขมัน ถังบําบัดนํ้าเสีย กอนระบายลงทอ
ระบายน้ําหรือแหลงน้ําสาธารณะ) 

146 

 17 

179 

 26 

39.67 

 4.62 

48.64 

 7.07 

 

 
รวม 368        100.00 
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 4.  ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพคลองในเขตอบต. กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 72.55 
คิดวาสภาพคลองในเขตอบต.นครปฐมสวนใหญไมเนาเสีย (ตารางที่ 32) 

 

ตารางท่ี 32 ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพคลองของกลุมตัวอยาง 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพคลอง จํานวน 

คน รอยละ 
- สวนใหญไมเนาเสีย 

- สวนใหญเนาเสีย 
267 

101 
          72.55 

          27.45 
รวม 368         100.00 

 

 5.  ผลกระทบท่ีไดรับจากแหลงนํ้า กลุมตัวอยางจํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 48.37 

คิดวาสภาพนํ้าไมสงผลรบกวน ทั้งน้ี กลุมตัวอยางจํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 51.63 คิดวาไดรับ
ผลกระทบจากสภาพน้ําในหลายดาน (ดังตารางท่ี 33 และ 34)  
 

ตารางท่ี 33 การไดรับผลกระทบที่เกิดจากสภาพนํ้าในคลอง/แหลงน้ําของกลุมตัวอยาง 
 

การไดรับผลกระทบ 
จํานวน 

คน รอยละ 
- ไมไดรับผลกระทบ 

- ไดรับผลกระทบ 
178 

190 
          48.37  

          51.63  
รวม 368         100.00 

 

ตารางท่ี 34 ลักษณะผลกระทบจากสภาพน้ําที่รบกวนกลุมตัวอยาง (190 คน) 
 

ลักษณะผลกระทบ จํานวน 

คน รอยละ 
- มีกลิ่นเหม็น 

- คลองสกปรก ไมสวยงามนามอง 

- ทําใหสมาชิกในครัวเรือนเจ็บปวย 

103 

95 

31 

54.21 

50.00 

8.42 
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 6.  สาเหตุของนํ้าเสียในคลอง กลุมตัวอยางสวนใหญจํานวน  301 คน คิดเปนรอยละ 

81.79 เห็นดวยวาสาเหตุของนํ้าเสียในคลองในเขตอบต. เกิดจากการปลอยน้ําเสียจากครัวเรือนและ
สถานประกอบการลงคลองโดยไมมีการบําบัด สวนกลุมตัวอยางจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 
18.21 ไมเห็นดวย เพราะคิดวาไมไดเกิดจากภาคครัวเรือน (ตารางที่ 35)  

 

ตารางท่ี 35 สาเหตุของนํ้าเสียในคลอง 
 

คิดวาน้ําเสียในคลองเกิดจากการปลอยนํ้าจาก
ครัวเรือน/สถานประกอบการโดยไมมีการบําบัด 

จํานวน 

คน รอยละ 
- เห็นดวย 

- ไมเห็นดวย 
301 

67 
81.79 

18.21 
รวม 368 100.00 

 

 7.  ผูรับผิดชอบในการแกไขปญหานํ้าเสีย ในขอนี้ กลุมตัวอยางสามารถเลือกตอบได
มากกวาหนึ่งขอ โดยสวนใหญรอยละ 78.53 คิดวาอบต.นครปฐม ควรเปนผูรับผิดชอบในการแกไข
ปญหานํ้าเสีย (ตารางท่ี 36) และกลุมตัวอยางรอยละ 42.12 คิดวาตนไมมีสวนรับผิดชอบในการ
แกไขปญหา 
 

ตารางท่ี 36 ผูที่กลุมตัวอยางระบุวาควรเปนผูรับผิดชอบในการแกไขปญหานํ้าเสีย 
 

ผูรับผิดชอบในการแกไขปญหาน้ําเสีย 
จํานวน 

คน รอยละ 
- ประชาชน 

- อบต.นครปฐม 

- สวนกลาง 

213 

289 

131 

57.88 

78.53 

35.60 
 

 สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเต็มใจและความสามารถในการจายคาบริการบําบัด
น้ําเสีย   
 ความคิดเห็นเก่ียวกับความเต็มใจและความสามารถในการจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย ผล
การศึกษาเปน ดังนี ้
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 1. การมีระบบบําบัดนํ้าเสีย เพื่อใหไดขอมูลการรับรูขาวสารของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ
ระบบบําบัดนํ้าเสีย จึงตองทําการสอบถามถึงขอมูลเบ้ืองตน คือ การรับรูวาอบต .นครปฐม ที่กลุม
ตัวอยางอาศัยอยูนั้น ยังไมมีระบบบําบัดนํ้าเสีย พบวา กลุมตัวอยางตอบถูกวาอบต. ยังไมมีระบบ
บําบัดนํ้าเสียเพียง รอยละ 39.40 และจากการสอบถามพบวา กลุมตัวอยางจํานวน 306 คน คิดเปน
รอยละ 83.15 อยากใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 37 และ 38 

 

ตารางท่ี 37 การรับรูเก่ียวกับระบบบําบัดน้ําเสียของกลุมตัวอยาง 
 

การรับรูวาอบต.ไมมีระบบบําบัดนํ้าเสีย จํานวน 

คน รอยละ 
- ตอบถูก คิดวาอบต.ไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

- ตอบผิด คิดวาอบต.มีระบบบําบัดน้ําเสีย 

- ไมทราบวาอบต.มีหรือไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

145 

128 

  95 

39.40  
34.78  
25.82  

รวม 368       100.00 

 

ตารางท่ี 38 ความตองการมีระบบบําบัดน้ําเสียของกลุมตัวอยาง 
 

ความตองการใหอบต.มีระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 

คน รอยละ 
- อยากใหมี 
- ไมอยากใหมี 
- ไมแนใจ 

             306 

                 7 

               55 

          83.15 

            1.90 

          14.95 
รวม 368         100.00 

 

 2. ความสําคัญของระบบบําบัดนํ้าเสีย กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับระบบบําบัดนํ้า
เสียโดยคิดวาสามารถลดปญหาเหตุรําคาญจากกล่ินเหม็นของนํ้าในคลองไดมากท่ีสุด รอยละ 91.85 

(ตารางที่ 39) โดยความสําคัญของระบบบําบัดนํ้าเสียคิดจากจํานวนขอของปญหาท่ีกลุมตัวอยางคิด
วาระบบบําบัดนํ้าเสียจะสามารถชวยแกไขได พบวา การมีระบบบําบัดนํ้าเสียจะแกไขปญหาได
เฉลี่ย 11.43 ขอ จากท้ังหมด 13 ขอ (ตารางที่ 40)  
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ตารางท่ี 39 ความเห็นเกี่ยวกับความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

ปญหา ได (จํานวน) ไมได (จํานวน) 
คน รอยละ คน รอยละ 

ลดการปลอยน้ําเสียลงสูคลอง 335 91.03 33 8.97 

ลดเหตุรําคาญจากกลิ่นเหม็นของนํ้าในคลอง 338 91.85 30 8.15 
ลดเหตุรําคาญจากความไมสวยงามนามองของนํ้าในคลอง 319 86.68 49 13.32 
ลดแหลงเพาะพันธุของยุง แมลง และสัตวนําโรค 326 88.59 42 11.41 
ลดแหลงเพาะพันธุของจุลินทรียที่อาศัยสิ่งสกปรกในนํ้าเสีย
เปนอาหาร 

320 86.96 48 13.04 

ลดการเกิดโรคตางๆ ที่เกิดจากเชื้อโรคในน้ําท้ิงจากบานเรือน 333 90.49 35 9.51 
ลดการเสื่อมโทรมของแหลงน้ําสาธารณะ 328 89.13 40 10.87 
ลดผลกระทบที่เกิดจากการสะสมสารท่ีเปนพิษในพืชหรือ
สัตวที่เปนอาหารของมนุษย 

323 87.77 46 12.23 

ลดมลพิษทางอากาศ 316 85.87 52 14.13 
ลดมลพิษทางดิน 310 84.24 58 15.76 
ลดการขาดแคลนน้ํา โดยหลังบําบัดแลวสามารถนํานํ้าเสีย
กลับมาใชประโยชน 

312 84.78 56 15.22 

ลดคาใชจายในการปรับปรุงคุณภาพน้ําประปา 312 84.78 56 30.44 
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ้าเมื่อฝนตก 327 88.86 41 11.14 

 



83 
 

 

ตารางท่ี 40 จํานวนความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสียในความเห็นของกลุมตัวอยาง  
 

จํานวนความสามารถของระบบบําบัดนํ้าเสียใน
ความเห็นของกลุมตัวอยาง 

จํานวน 

คน รอยละ 
ไมสามารถแกไขไดเลย 
สามารถแกไขได (ขอ) 
       - 1  
       - 2  
       - 3  
       - 4  
       - 5 
       - 6  
       - 7  
       - 8  
       - 9  
       - 10  
       - 11  
       - 12  
       - 13  

5 
 

1 
0 
4 
1 
3 
2 
9 

15 
19 
36 
35 
30 

208 

1.36 
 

0.27 
0.00 
1.09 
0.27 
0.82 
0.54 
2.45 
4.08 
5.16 
9.78 
9.51 
8.15 

56.52 
รวม 368      100.00 

 

 3.  ความเต็มใจจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย กลุมตัวอยาง 208 คน คิดเปนรอยละ 56.52 มี
ความเต็มใจที่จะจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย (ตารางท่ี 41) ชวงของมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายเทากับ 
10 ถึง 100 บาทตอเดือน (ตารางท่ี 42) ในขณะท่ีรอยละ 43.48 ไมเต็มใจที่จะจายดวยเหตุผลตางๆ 
เชน เน่ืองจากคิดวาการแกไขปญหาเร่ืองนํ้าเสียเปนหนาที่ของอบต.นครปฐม (ตารางที่ 43) 
 

ตารางที่ 41 ความเต็มใจจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย 
 

ความเต็มใจท่ีจะจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย 
จํานวน 

คน รอยละ 
- เต็มใจ 

- ไมเต็มใจ 
208 

160 
56.52  

43.48 
รวม 368         100.00 
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ตารางท่ี 42 คาบริการบําบัดน้ําเสียท่ีเต็มใจจายตอครัวเรือน-เดือน (บาท) 
 

คาบริการบําบัดนํ้าเสีย 

(บาท) 
จํานวน 

คน รอยละ 
10 2 0.96 
20 108 51.92 
30 33 15.87 
40 11 5.29 
50 32 15.38 
60 2 0.96 
70 1 0.48 
80 1 0.48 

100 18 8.65 
รวม 208 100.00 

 

ตารางท่ี 43 สาเหตุที่กลุมตัวอยางไมเต็มใจจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย 
 

สาเหตุ 

จํานวน 

คน รอยละ 
(n=160) 

การแกไขปญหาเร่ืองน้ําเสียเปนหนาที่ของอบต.นครปฐม 93 58.13 
อบต.มีงบประมาณเพียงพออยูแลว 86 53.75 
ยังไมเกิดปญหาน้ําเสียในเขตอบต. 46 28.75 
ตองการทราบคาบริการที่แนนอน 43 26.88 
มีรายไดไมเพียงพอ 37 23.13 
ไมไดเปนผูกอใหเกิดน้ําเสีย 36 22.50 
มีปญหาอ่ืนๆ ที่สําคัญกวาเร่ืองน้ําเสีย 36 22.50 
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 4.  หลักเกณฑการคาบริการบําบัดนํ้าเสีย หากจําเปนจะตองจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย 
กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 48.10 ใหความเห็นวาควรคิดเปนสัดสวนตามปริมาณน้ําประปาท่ีใช 
รองลงมาคือ คิดเทากันทุกครัวเรือน คิดตามกิจกรรมและการใชประโยชน นอกจากน้ีรอยละ 11.41 

ยืนยันจะไมจายคาบริการ (ตารางที่ 44) 
 

ตารางท่ี 44 หลักเกณฑการคิดคาบริการบําบัดน้ําเสีย 
 

หลักเกณฑ จํานวน 

คน รอยละ 
คิดเปนสัดสวนตามปริมาณน้ําประปาท่ีใช            177 48.10 
คิดเทากันทุกครัวเรือน            80 21.74 
คิดตามกิจกรรมและการใชประโยชน            69 18.75 
ยืนยันไมจายคาบริการ            42 11.41 

รวม          368     100.00 
 

 5. วิธีการเรียกเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสีย  รูปแบบการเก็บคาบริการน้ันกลุมตัวอยาง
สวนใหญรอยละ 66.58 คิดวาการเก็บแยกเฉพาะคาบริการบําบัดนํ้าเสียมีความเหมาะสมท่ีสุด 
รองลงมา คือ เก็บรวมกับคานํ้าประปา เก็บรวมกับคาธรรมเนียมขยะมูลฝอย และเก็บรวมกับภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย ภาษีบํารุงทองท่ี นอกจากนี้รอยละ 11.41 ยืนยันจะไมจายคาบริการ 
(ตารางที่ 45) 
 

ตารางท่ี 45 วิธีการเรียกเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย 
 

วิธีการ 
จํานวน 

คน รอยละ 
เก็บแยกเฉพาะคาบริการบําบัดน้ําเสีย 245 66.58 
เก็บรวมกับคาน้ําประปา 39 10.60 
เก็บรวมกับคาธรรมเนียมขยะมูลฝอย 37 10.05 
เก็บรวมกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย ภาษีบํารุงทองท่ี   5  1.36 

ยืนยันไมจายคาบริการ 42 11.41 

รวม           368 100.00 
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 6.  สื่อประชาสัมพันธขาวสาร นอกจากวัตถุประสงคหลักแลว ผูวิจัยยังตองการทราบ
ลักษณะการเปดรับขาวสาร เพื่อที่จะคนหารูปแบบการประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจใหกับ
ประชาชนในพื้นท่ีไดอยางสอดคลองกับการเขาถึงและเขาใจไดของประชาชน  โดยตั้งคําถามวา 
“ทานตองการใหอบต. เผยแพรความรูขาวสารเก่ียวกับมลพิษทางนํ้าและการจัดการนํ้าเสีย โดยใช
สื่อประชาสัมพันธใดมากท่ีสุดเรียงลําดับความสําคัญ 5 ลําดับโดยมากที่สุดเทากับ 1 รองลงมาเปน 
2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ และทําการเปลี่ยนลําดับความสําคัญน้ันเปนคะแนนโดยความสําคัญอันดับ
ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 จะไดคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 
70.38 เลือกชองทางการประชาสัมพันธผานทางเสียงตามสายเปนอันดับที่หน่ึง รองลงมา คือ       
แผนพับหรือใบปลิว ปายไวนิล ปายประกาศหนาท่ีทําการอบต. และอินเทอรเน็ต ตามลําดับ (ตาราง
ที่ 46) 
 

ตารางท่ี 46 จํานวน (รอยละ) สื่อประชาสัมพันธจําแนกตามอันดับ 
 

สื่อประชาสัมพันธ 
อันดับ คะแนน

เฉล่ีย 1 2 3 4 5 

เสียงตามสาย 259 

(70.38%) 

75 

(20.38%) 

15 

(4.08%) 

14 

(3.80%) 
5 

(1.36%) 

4.55 

แผนพับ/ใบปลิว 61 

(16.58%) 

134 

(36.41%) 

102 

(27.72%) 

62 

(16.84%) 

9 

(2.45%) 

3.48 

ปายไวนิล 16 

(4.35%) 

101 

(27.45%) 

138 

(37.50%) 

99 

(26.90%) 

14 

(3.80%) 

3.01 

ปายประกาศหนาอบต. 24 

(6.52%) 

48 

(13.04%) 

91 

(24.73%) 

155 

(42.12%) 

50 

(13.59%) 

2.57 

อินเทอรเน็ต 8 

(2.17%) 

10 

(2.72%) 

22 

(59.78%) 

38 

(10.33%) 

290 

(78.80%) 

1.39 

รวม 
368 

(100%) 

368 

(100%) 

368 

(100%) 

368 

(100%) 

368 

(100%) 
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อภิปรายผลการศึกษา  

 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 4 ประการ และอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 
 

 ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไป สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการมีสวนรวมกับ อบต.ของ
ประชาชนในเขตอบต.นครปฐม 

 ผูตอบแบบสอบถามเพศชายรอยละ 30.43 และเพศหญิงรอยละ 69.57 สวนใหญมีอายุ
ระหวาง 41 ถึง 60 ป (รอยละ 42.39) กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 57.61 จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ประชากรกลุมนี้มีอายุเฉลี่ยเทากับ 56.78 ป เมื่อพิจารณาการประกอบอาชีพพบวา เปน
แมบาน/พอบาน (รอยละ 37.50) ประกอบอาชีพรับจาง (รอยละ 23.37) เปนเจาของกิจการ/คาขาย/
ธุรกิจสวนตัว (รอยละ 20.38) เปนเกษตรกร (รอยละ 10.33) กลุมตัวอยางมีรายไดครัวเรือนตอเดือน
ตั้งแต 600 ถึง 150,000 บาทตอเดือน โดยสวนใหญมีรายไดระหวาง 5,001 ถึง 10,000 บาท (รอยละ 
40.22) ซึ่งถือวามีรายไดไมมากนัก สอดคลองกับปญหาดานเศรษฐกิจและสั งคมท่ีปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2555 - 2557 ของอบต.นครปฐม ที่ระบุวาปญหาท่ีพบคือ การขาดแคลนทุน
ในการประกอบอาชีพ การไมมีที่ดินทํากิน เกษตรกรเผชิญภาวะราคาผลผลิตตกต่ํา และประชาชน
บางสวนในตําบลเปนผูมีรายไดนอยในวัยชรา  (องคการบริหารสวนตําบลนครปฐม, 2555 ข) 

 การมีสวนรวมกับอบต. ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2555 (1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 

กันยายน 2555) พบวา ในรอบป พบวา กลุมตัวอยางเขารวมกิจกรรมกับอบต.อยางนอย 1 คร้ัง 
จํานวน 349 คน คิดเปนรอยละ 94.84 และไมไดเขารวมกิจกรรมจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 5.16 
มีจํานวนคร้ัง เฉลี่ยเทากับ 3.38 คร้ัง โดยรอยละ 61.14 เขารวมกิจกรรมเนื่องจากมีความสนใจใน
กิจกรรมน้ันๆ ทั้งนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 82.61 ใหความสนใจเขารวมกิจกรรมประเภทวัน
สําคัญตางๆ เชน วันพอ วันแม วันเด็ก วันข้ึนปใหม วันสงกรานต วันลอยกระทง และวันสําคัญทาง
ศาสนา  ในดานการมีสวนรวมท่ีสําคัญกิจกรรมหนึ่งคือ การประชุมทําแผนชุมชน ซึ่งลักษณะการ
ประชุมเปนการนําเสนอปญหาที่เปนความเดือดรอนของประชาชน ความตองการในดานตางๆ 
รวมท้ังเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง พบวา กลุมตัวอยางใหความสนใจ
กิจกรรมน้ีมากถึงรอยละ 68.48 จากผลการศึกษาน้ี แสดงใหเห็นวาประชาชนใหความรวมมือกับ
อบต. ในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ซึ่งเปนโอกาสท่ีดีที่บุคลากรของอบต.จะสามารถนําเสนอขอมูล
หรือขอรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไดโดยตรง สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
บริหารจัดการท่ีมุงเนนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น (องคการ
บริหารสวนตําบลนครปฐม, 2555 ข) 



88 
 

 

 ผลการศึกษาความเต็มใจและความสามารถในการจายคาบริการบําบัดนํ้าเสียของ
ประชาชน ในเขตอบต.นครปฐม 

 กลุมตัวอยาง 208 คน คิดเปนรอยละ 56.52 มีความเต็มใจที่จะจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย 
ชวงของมูลคาความเต็มใจที่จะจายเทากับ 10 ถึง 100 บาทตอครัวเรือน-เดือน โดยมีคาเฉลี่ยและคา
ฐานนิยมเทากับ 35 และ 20 บาทตอครัวเรือน-เดือน ตามลําดับ ในขณะท่ีรอยละ 43.48 ไมเต็มใจที่
จะจายสอดคลองกับการศึกษาของกรุงเทพมหานคร (2553) ที่ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน เร่ืองความเต็มใจในการจายคาธรรมเนียมบําบัดนํ้าเสียในพื้นท่ีบริการบําบัดนํ้าเสีย
ครอบคลุม 20 เขตการปกครองในพ้ืนที่บริการบําบัดนํ้าเสียของกรุงเทพมหานคร 7 แหง ในชวง
เดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคม 2553 โดยพบวา จากจํานวนประชากร 2,300 คน มีจํานวน 1,290 คน 
มีความเต็มใจจะจายคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย คิดเปนรอยละ 56.09 

 สาเหตุที่กลุมตัวอยางไมเต็มใจจายเนื่องจากหลายเหตุผลเรียงลําดับดังน้ี การแกไข
ปญหาเร่ืองนํ้าเสียเปนหนาท่ีของอบต.นครปฐม (รอยละ25.27) อบต.มีงบประมาณเพียงพออยูแลว 
(รอยละ 23.37) ยังไมเกิดปญหานํ้าเสียในเขตอบต. (รอยละ 12.50)  ตองการทราบคาบริการท่ี
แนนอน (รอยละ 11.68) มีรายไดไมเพียงพอ (รอยละ 10.05) ไมไดเปนผูกอใหเกิดนํ้าเสีย (รอยละ 
9.78) มีปญหาอ่ืนๆ ที่สําคัญกวาเร่ืองนํ้าเสีย (รอยละ 9.78) สาเหตุที่ไมตองการจายคาบริการน้ี 
สอดคลองกับการศึกษาของ ปาริชาติ (2543), จีรพรรณ และคณะ (2546), พงศนรินทร (2546) และ 
หทัยรัตน (2548)  

 เมื่อพิจารณาสาเหตุที่กลุมตัวอยางระบุวาเปนเหตุผลที่ไมจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย
ไดแก  การคิดวาปญหาเร่ืองนํ้าเสียเปนหนาท่ีของอบต.นครปฐม และตนไมไดเปนผูกอใหเกิดนํ้า
เสีย สอดคลองกับผลการศึกษาน้ีที่กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 79.08 ยังคงใหความเห็นวาผูที่
รับผิดชอบในการแกไขปญหานํ้าเสียควรจะเปนอบต.นครปฐม โดยประชาชนรอยละ 42.12 คิดวา
ตนไมควรจะเปนผูรับผิดชอบในการแกไขปญหา และกลุมตัวอยางรอยละ 18.21 ไมเห็นดวยวา
สาเหตุของนํ้าเสียในคลองเกิดจากภาคครัวเรือนหรือสถานประกอบการปลอยน้ําเสียลงคลองโดยไม
มีการบําบัด 

 จากการสอบถามกลุมตัวอยางเพิ่มเติม ในรายท่ีตอบวามีปญหาอ่ืนๆ ที่สําคัญกวาเร่ืองน้ําเสีย 
พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปญหานํ้าทวมมากกวาเร่ืองน้ําเสีย สอดคลองกับแผนพัฒนา
สามป พ.ศ.2555 - 2557 ของอบต.นครปฐม ที่ระบุวาในพื้นท่ีตําบลนครปฐมยังไมมีการจัดผังเมือง
และไมไดมีการวางทอระบายน้ําอยางท่ัวถึง เมื่อฝนตกจะทําใหน้ําระบายไมทัน ทําใหเกิดนํ้าทวมขัง
ในชุมชน และจากการท่ีอบต.นครปฐมยังไมสามารถวางทอระบายน้ําไดอยางท่ัวถึงน้ีเอง ทําให
ประชาชนสวนหนึ่งไมสามารถที่จะทิ้งน้ําเสียจากการใชงานสูทอระบายน้ําได โดยจากแบบสอบถาม
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พบวา กลุมตัวอยางมากถึงรอยละ 39.67 ปลอยน้ําลงสูพื้นดินรอบบาน และรอยละ 4.62 ปลอยน้ําลง
สูแหลงน้ําโดยตรง   

 ความสามารถในการจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย คํานวณจากเกณฑความสามารถในการ
จายคาบริการสาธารณูปโภคเทียบกับรายได โดยเกณฑสูงสุดสําหรับคาบริการระบบบําบัดนํ้าเสียคิด
เปนรอยละ 2.5 ของรายได (กรมควบคุมมลพิษ , ม.ป.ป.) จากขอมูลรายไดเฉลี่ยตอเดือนของ
ครัวเรือนพบวา กลุมตัวอยางมีรายไดตั้งแต 600 ถึง 150,000 บาทตอเดือน ดังน้ัน ความสามารถใน
การจายคาบริการระบบบําบัดน้ําเสียสูงที่สุดเทากับ 15 ถึง 3,750 บาทตอครัวเรือน-เดือน  

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการจายคาบริการบําบัดนํ้าเสียกับความเต็มใจที่จะ
จายขางตนจะเห็นไดวามีตัวเลขท่ีแตกตางกันมาก คือถึงแมวาจะมีรายไดมากและมีความสามารถเสีย
คาบริการไดสูง แตมูลคาที่กลุมตัวอยางเต็มใจที่จะจายมากท่ีสุดเพียงแค 100 บาท และมีเพียงรอยละ 
8.65 เทาน้ันที่เสนอราคาน้ี ดังน้ัน ในการประมาณการจํานวนครัวเรือนที่ไมสามารถจายคาบริการ
บําบัดนํ้าเสียได จะกําหนดคาบริการจากคาเฉลี่ยของมูลคาความเต็มใจที่จะจายและจากคําแนะนํา
จากคูมือการกําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียเทานั้น  

 หากกําหนดคาบริการบําบัดน้ําเสียที่จากมูลคาความเต็มใจที่จะจายที่มีคาฐานนิยมเทากับ 
20 บาทตอครัวเรือน-เดือน คิดเปนอัตรารอยละ 2.5 ของรายได ดังน้ัน ตองมีรายไดครัวเรือนตั้งแต 
800 บาทตอเดือนข้ึนไป จากผลการศึกษาพบวา ครอบครัวท่ีมีรายไดนอยกวา 800 บาทตอเดือนมี
ทั้งสิ้น 5 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 1.36  

 หากกําหนดคาบริการบําบัดนํ้าเสียที่จากมูลคาความเต็มใจที่จะจายที่มีคาเฉลี่ย 35 บาท 
คิดเปนอัตรารอยละ 2.5 ของรายได ดังน้ัน ตองมีรายไดครัวเรือนต้ังแต 1,400 บาทตอเดือนข้ึนไป 
จากผลการศึกษาพบวา ครอบครัวที่มีรายไดนอยกวา 1,400 บาทตอเดือนมีทั้งสิ้น 14 ครัวเรือน      
คิดเปนรอยละ 3.80 

 หากกําหนดคาบริการบําบัดนํ้าเสีย 50 บาทตอครัวเรือนตอครัวเรือน-เดือน ตาม
คําแนะนําจากคูมือการกําหนดอัตราคาบริการบําบัดนํ้าเสีย (กรมควบคุมมลพิษ, ม.ป.ป.) คิดเปน
อัตรารอยละ 2.5 ของรายได จะตองมีรายไดครัวเรือนตั้งแต 2,000 บาทขึ้นไป พบวา ครัวเรือนท่ีมี
รายไดนอยกวา 2,000 บาท มีทั้งสิ้น 18 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 4.89   

 ดังน้ัน หากคิดจากจํานวนครัวเรือนท้ังหมดในเขตอบต.นครปฐม 4,583 ครัวเรือน โดย
กําหนดคาบริการบําบัดน้ําเสียในชวงราคา 20 ถึง 50 บาทตอครัวเรือน-เดือน จะมีจํานวนครัวเรือนท่ี
ไมสามารถจายไดคิดเปน 63 ถึง 224 ครัวเรือน (ตารางที่ 47) 
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ตารางท่ี 47 การประมาณการจํานวนครัวเรือนที่ไมสามารถจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย 
 

คาบริการบําบัดน้ําเสีย 

(บาท) 

จํานวนครัวเรือน 

จากกลุมตัวอยาง 368 ครัวเรือน 
จํานวนครัวเรือน 

จากท้ังหมด 4,583 ครัวเรือน 

ครัวเรือน รอยละ จายไมได จายได 
20 

35 

50 

5 

14 

18 

1.36 

3.80 

4.89 

63.33 

174.15 

224.11 

4,583 -   63 = 4,520 

4,583 - 174 = 4,409 

4,583 - 224 = 4,359 

   

 ผลการศึกษาอัตราคาบริการและรูปแบบการเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียท่ีเหมาะสม 
สําหรับอบต.นครปฐม 

 ผลการศึกษาอัตราคาบริการและรูปแบบการเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสีย พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญรอยละ 51.92 คิดวาควรเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียไมเกิน 20 บาทตอครัวเรือน-
เดือน ซึ่งถึงแมวาการศึกษาน้ีใชคําถามแบบปลายเปดใหกลุมตัวอยางแสดงความเห็นแตสวนใหญ
เสนอราคาที่ 20 บาทตอครัวเรือน-เดือน โดยอางอิงกับคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยที่อบต.นครปฐมได
มีการจัดเก็บอยูแลวในอัตรา 20 บาทตอครัวเรือนตอครัวเรือน-เดือน สอดคลองกับการศึกษาของ         

พงศนรินทร (2546) ที่กลุมตัวอยางของประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลนครนครสวรรค รอยละ 
58.15 เต็มใจจะจายคาธรรมเนียมในอัตรา 20 บาทตอครัวเรือน-เดือน  

 จากแบบสอบถามพบวา หากกลุมตัวอยางจําเปนจะตองจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย กลุม
ตัวอยางสวนใหญรอยละ 48.10 ใหความเห็นวาควรคิดเปนสัดสวนตามปริมาณน้ําประปาท่ีใช ทั้งน้ี
การจัดเก็บคาบริการดวยวิธีการน้ีจะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อประชาชนใชน้ําประปาของอบต .  จาก
แบบสอบถามพบวา มีกลุมตัวอยางรอยละ 5.16 ที่ไมไดใชน้ําประปาของอบต. โดยใชน้ําประปาของ
เทศบาลนครนครปฐมซึ่งมีอาณาเขตติดตอกัน ทั้งน้ี วิธีการคิดแปรผันตามปริมาณน้ําใช เปนวิธีที่จะ
สะดวกหากประชาชนสวนใหญใชน้ําประปา ซึ่งสามารถตรวจสอบการใชน้ําไดงาย และเปนการ
สงเสริมใหประชาชนลดการใชน้ําไดเพ่ือเปนการสรางความรูและปลูกจิตสํานึกดวยอีกทางหนึ่ง 
เน่ืองจากพบวาประชาชนขาดความรูและขาดการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติเปนจุดออน
หนึ่งที่ปรากฎในการวิเคราะหศักยภาพของอบต. (องคการบริหารสวนตําบลนครปฐม, 2555 ข) 
ดังนั้น หากจะใชวิธีนี้ ตองทําการสํารวจพ้ืนที่ใหบริการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียที่จะสรางใน
อนาคตวาประชาชนบริเวณนั้นใชน้ําจากอบต.ทั้งหมดหรือไม หรือหากมีบางครัวเรือนที่ใช
น้ําประปาของเทศบาลนครนครปฐมจะมีวิธีการแกปญหาอยางไร  
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 วิธีการคิดคาบริการบําบัดนํ้าเสีย ที่กลุมตัวอยางเลือกรองลงมา รอยละ 21.74 คือ คิด
เทากันทุกครัวเรือน หากใชวิธีนี้จะมีขอดีคือ เปนวิธีการท่ีไมยุงยากสามารถใชฐานขอมูลท่ีมีอยูของ
อบต. ได แตจะไมสามารถกระตุนใหเกิดการใชน้ําอยางประหยัดรวมท้ังไมสนับสนุนหลักการผูกอ
มลพิษเปนผูจาย และลําดับสุดทาย คือ คิดตามกิจกรรมและการใชประโยชน รอยละ 18.75 หาก
เลือกวิธีการน้ี ควรมีการอางอิงโดยวัดปริมาณความสกปรกที่เ กิดข้ึนจริง เพื่อแบงแยกประเภทของ
กิจกรรมหรือการใชประโยชน ซึ่งวิธีนี้มีขอดีคือจะใหความเปนธรรมกับผูใชบริการมากกวาวิธีอ่ืน 
แตก็มีความยุงยากในการดําเนินงานสูง 

 ในการศึกษารูปแบบการเก็บคาบริการพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 66.58 คิดวา
การเก็บแยกเฉพาะคาบริการบําบัดนํ้าเสียมีความเหมาะสมท่ีสุด รองลงมา คือ เก็บรวมกับคา
น้ําประปา เก็บรวมกับคาธรรมเนียมขยะมูลฝอย และเก็บรวมกับภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย 
ภาษีบํารุงทองท่ี นอกจากน้ีรอยละ 11.41 ยืนยันจะไมจายคาบริการ จากขอมูลนี้และการสัมภาษณ 
อาจสรุปไดวา หากเลือกวิธีการเก็บแยกเฉพาะคาบริการบําบัดนํ้าเสียจะมีความเหมาะสมและ
ประชาชนยอมรับไดมากท่ีสุด เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดไมมากนักและมักจายเงินคา
สาธารณูปโภคทีละอยางไมพรอมกัน สอดคลองกับการศึกษาของพงศนรินทร (2546) ซึ่งกลุม
ตัวอยางสวนใหญรอยละ 46.87 เห็นวาควรเก็บแยกเฉพาะคาบริการบําบัดน้ําเสีย  

 โดยวิธีการแยกเก็บเฉพาะคาบริการบําบัดนํ้าเสีย มีขอเสียคืออาจจะกอใหเกิดความ
ยุงยากในการจัดเก็บคาบริการและตองเสียคาใชจายในการพิมพใบเสร็จเพิ่มข้ึน แตทั้งน้ีการเก็บแยก
เฉพาะคาบริการบําบัดน้ําเสีย จะมีขอดีคือมีความเปนอิสระและมีความยืดหยุนสูง สามารถเรียกเก็บ
คาบริการกับทุกครัวเรือนไดโดยอาศัยฐานขอมูลครัวเรือนที่มีอยูแลว ประกอบกับขอมูลอัตรา
คาบริการ เชน หากคิดคิดตามปริมาณน้ําประปาก็จะไดจากการประสานขอมูลท้ังประปาอบต .และ
ประปาของเทศบาลนครนครปฐม แลวจึงออกใบเรียกเก็บคาบริการใหกับแตละครัวเรือน หรือหาก
คิดอัตราคงที่ทุกครัวเรือนก็ไมจําเปนตองใชขอมูลอ่ืนเพิ่มเติม 

 ในการเรียกเก็บคาบริการหากคิดรวมกับคานํ้าประปา มีขอดีคือ  ประหยัดคาใชจายใน
การออกใบเสร็จ และประชาชนจะเห็นคาบริการบําบัดนํ้าเสียที่สะทอนกับปริมาณนํ้าท่ีตนเองใช 
เกิดการกระตุนใหใชน้ําอยางประหยัด แตมีขอเสียคือ จะเกิดความไมสะดวกหากครัวเรือนน้ันไมได
ใชน้ําประปาของอบต. หรืออาจทําใหประชาชนกลุมที่มีการใชน้ําปริมาณมากตอตาน 

 การคาดการณรายรับ กําหนดคาบริการบําบัดนํ้าเสียที่ 15 ถึง 50 บาทตอครัวเรือน-เดือน 
โดยเก็บคาบริการครอบคลุมพ้ืนท่ีอบต.นครปฐม พิจารณาแยกเปนสองกลุม คือ หน่ึง คาดการณ
รายรับเต็มจํานวน เปนการคาดการณจากจํานวนครัวเรือนท้ังหมดท่ีมีความสามารถจายได และสอง 
คาดการณจากจํานวนครัวเรือนทั้งหมดท่ีมีความสามารถจายไดโดยหักรอยละ 11.41 ที่ยืนยันไมจาย
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คาบริการ เม่ือพิจารณาจากท้ังสองกรณีจะพบวา หากเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียในอัตราท่ีกําหนด 
คาดวาจะมีรายรับระหวาง 60,900 ถึง 217,950 บาทตอเดือน (ตารางที่ 48)  

 

ตารางท่ี 48 การคาดการณรายรับจากการเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย 
 

คาบริการบําบัด
น้ําเสีย 

(บาทตอเดือน) 

คาดการณรายรับเต็มจํานวน คาดการณรายรับหักรอยละ 11.41 

ครอบครัว 

ท่ีจายได บาท ครอบครัว 

ท่ีจายได บาท 

15 

20 

35 

50 

4,583 

4,520 

4,409 

4,359 

15 x 4,583 =   68,745 

20 x 4,520 =   90,400 

35 x 4,409 = 154,315 

50 x 4,359 = 217,950 

4,060 

4,004 

3,906 

3,862 

15 x 4,060 =   60,900 

20 x 4,004 =   80,080 

35 x 3,906 = 136,710 

50 x 3,862 = 193,100 
 

 ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความเต็มใจจายคาบริการบําบัดน้ําเสียของประชาชน 

 การหาปจจัยที่เก่ียวของกับความเต็มใจจายคาบริการ ใชการถดถอยโลจิสติค (Logistic 

Regression) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่กําหนดข้ึน โดยวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 
ซึ่งไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายได รายจายคาสาธารณูปโภค จํานวนกิจกรรมของอบต .ที่กลุม
ตัวอยางมีสวนรวม และการเห็นถึงความสําคัญของระบบบําบัดนํ้าเสียโดยอยากใหอบต .นครปฐม  

มีระบบบําบัดนํ้าเสีย กับตัวแปรตามในการวิจัยนี้ คือ ความเต็มใจจายคาบริการบําบัดนํ้าเสียของ
ประชาชนในเขตอบต.นครปฐม พบวา ตัวแปรท่ีไดตั้งสมมติฐานไว ไดแก ระดับการศึกษา รายได 
รายจายคาสาธารณูปโภค จํานวนกิจกรรมของอบต.ที่กลุมตัวอยางมีสวนรวม ไมมีความสัมพันธกับ
ความเต็มใจจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ดังน้ัน จึงไดทําการศึกษา
ความสัมพันธความเต็มใจจายคาบริการบําบัดน้ําเสียกับตัวแปรอ่ืนเพิ่มเติม 

 



93 
 

 

 

ตารางท่ี 49 ปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย  
 

ตัวแปรอิสระ คาสัมประสิทธิ์ (B) Sig. Exp(B) 

อายุ (ป) .031* .000 1.031 

ไดรับผลกระทบจากน้ําเสีย = 1  

ไมไดรับผลกระทบ = 0 

.500* .032 1.648 

 

ความสําคัญของระบบบําบัดนํ้าเสีย (พิจารณา
จากจํานวนขอของปญหาดานมลพิษท่ีกลุม
ตัวอยางคิดวาระบบบําบัดนํ้าเสียสามารถชวย
แกปญหาไดจากทั้งหมด 13 ขอ) 

.121* .021 1.128 

 

ความตองการใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย = 1  

ไมอยากใหมี = 0 
.987* .003 2.682 

 

Chi-Square (Omnibus Test of Model Coefficients) Model = 43.108, df = 4, Sig. = .000 

Chi-Square (Hosmer & Lemeshow test) Model = 5.487, df = 8, Sig. = .705 

-2 Log-likelihood = 460.769  
คาสัมประสิทธิ์คงที่ = - 3.908 

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 

 จากตารางท่ี 49 พบวา สถิติทดสอบ Model Chi-Square = 43.108 และคา Sig. = .000 
นั่นคือปฏิเสธ H0 หมายถึง โอกาสท่ีความเต็มใจจายคาบริการบําบัดนํ้าเสียขึ้นอยูกับตัวแปรอิสระ
อยางนอย 1 ตัว (H0 : โอกาสที่ความเต็มใจจายคาบริการบําบัดนํ้าเสียไมขึ้นกับตัวแปรอิสระทั้ง 4 

ตัว)  เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของโมเดล (Goodness of fit) พบวา คา -2 Log-likelihood ของ
โมเดลท่ีมีตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว ปรากฏวามีคา -2 Log-likelihood = 460.769 ซึ่งนอยกวาคา -2 Log-

likelihood ในโมเดลที่มีเฉพาะคาคงที่หรือไมมีตัวแปรอิสระเลย (-2 Log-likelihood = 503.877) และ
จากคาสถิติทดสอบ Chi-Square ไดคา Chi-Square เปน 5.487  และคา Significant = .705 ซึ่ง
มากกวา .05 จึงสรุปไดวา โมเดลมีความเหมาะสม (H0 : โมเดลเหมาะสม)   

 จากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย  โดยใช
แบบจําลองโลจิตในการประมาณคา ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหในตารางท่ี 49 โดยตรวจสอบตัวแปร
ใดบางท่ีมีอิทธิพลตอความเต็มใจจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย พิจารณาจากคา  Sig ที่มีคานอยกวา .05 



94 
 

 

พบวา ปจจัยท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติตอความเต็มใจจาย ไดแก อายุ  ผลกระทบท่ีไดรับจากแหลงนํ้า 
ความสําคัญของระบบบําบัดนํ้าเสีย และความตองการใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจในความเต็มใจที่จะจายในทิศทางเดียวกัน  

 ความหมายของ Exp(B) หรือ eB = e bi โดยท่ี i = 1, 2, 3, 4 อธิบายไดวา หากคา bi   
มากกวา 0 จะทําให ebi  มากกวา 1 ซึ่งจะทําใหคา Odds เพิ่มข้ึน หรือ โอกาสที่จะเต็มใจจายมากข้ึน  
หากตัวแปรมีคา Exp(B)  มาก แสดงวามีอิทธิพลกับความเต็มใจจายมาก ดังน้ัน สามารถเรียงลําดับ
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากไปนอยได ดังน้ี อันดับที่หน่ึง คือ ความตองการใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย 
รองลงมา คือ ผลกระทบท่ีไดรับจากแหลงนํ้า ความสําคัญของระบบบําบัดนํ้าเสีย  และอายุ 
ตามลําดับ 

 จากตารางท่ี 49 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่จะจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย ไดแก 
อายุ (AGE) ผลกระทบท่ีไดรับจากแหลงนํ้า (Impact; IMP) ความสําคัญของระบบบําบัดนํ้าเสีย 
(Importance; IMO) และความตองการใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย (Demand; DEM) สามารถเขียนเปน
สมการในการพยากรณโอกาสของความเต็มใจจายคาบริการบําบัดนํ้าเสียไดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ไดดังนี้ 

 

Prob (การจายคาบริการ) = 1 / (1+e-Z) 
 

 โดย  Z = - 3.908 + .031AGE + .500IMP + .121IMO + .987DEM 
 

 ทั้งน้ี หากตองการพยากรณโอกาสของการจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย โดยใชคาเฉลี่ยที่
ไดจากแบบสอบถาม คือ ผูที่มีอายุ 54 ป ซึ่งไดรับความเดือดรอนรําคาญจากนํ้าเสียในคลอง คิดวา
ระบบบําบัดนํ้าเสียสามารถชวยแกปญหาดานตางๆ ได 11 ขอ และอยากใหอบต.มีระบบบําบัดนํ้า
เสีย จะไดวา 
 

Z = - 3.908 + .031 (54) + .500(1) + .121(11) + 0.987(1) = 0.584 

 

 Prob (การจายคาบริการ) = 1 / [1+e-(0.584)] = 0.64 

 

 ดังนั้น โอกาสของความเต็มใจจายคาบริการบําบัดน้ําเสียของผูนี้เทากับ 0.64 
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ตารางท่ี 50 ตารางแสดงการตรวจสอบความเช่ือถือไดของโมเดล 
 

Observed 

Predicted 

ความเต็มใจจาย 
Percentage Correct 

ไมเต็มใจ เต็มใจ 
Step 1      ความเต็มใจจาย      ไมเต็มใจ 

                                                เต็มใจ 

                 Overall Percentage 

73 

36 
87 

172 
45.6 

82.7 

66.6 

a. The cut value is .500 

 

 จากตารางท่ี 50 หากเปรียบเทียบคาพยากรณกับคาจริง พบวา จากขอมูลจริงท่ีไมเต็มใจ
จายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย 160 คน แตเมื่อใชสมการจะสามารถพยากรณวาไมเต็มใจจายคาบริการ
บําบัดน้ําเสีย 73 คน นั่นคือ พยากรณถูกรอยละ 45.6 และจากขอมูลจริงที่มีความเต็มใจจายคาบริการ
บําบัดนํ้าเสีย 208 คน แตเมื่อใชสมการจะสามารถพยากรณวาเต็มใจจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย 172 

คน นั่นคือ พยากรณถูกรอยละ 82.7 ดังน้ัน หากใชโมเดลในการหาพยากรณความเต็มใจจาย
คาบริการบําบัดน้ําเสียจะมีรอยละของการพยากรณถูกตองเทากับ 66.6 

 เมื่อพิจารณาตัวแปรท่ีไดตั้งสมมติฐานไวที่ไมมีความสัมพันธกับความเต็มใจจาย
คาบริการบําบัดน้ําเสีย ไดแก ระดับการศึกษา รายได รายจายคาสาธารณูปโภค จํานวนกิจกรรมของ
อบต.ที่กลุมตัวอยางมีสวนรวม สามารถอธิบายไดจากแนวคิดเร่ืองสินคาสาธารณะท่ีลักษณะบริโภค
รวมกันและไมสามารถกีดกันได โดยผูบริโภคลวนตองการเปนผูรับประโยชนมากกวาผูรับภาระ 
และถึงแมวาจะมีสวนรวมกับกิจกรรมของอบต. แตจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางพบวา บุคคลท่ีมี
สวนรวมกับอบต. โดยการเขารวมกิจกรรมตางๆ มีทั้งท่ีเห็นดวยและพรอมจะสนับสนุนการทํางาน
ของอบต. ในทุกๆ ดานรวมทั้งในดานคาใชจายเทาท่ีอบต.เห็นสมควร และมีทั้งท่ีเขารวมกิจกรรม
เพราะสนใจในกิจกรรมน้ันๆ แตปฏิเสธการสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสีย  

 จากการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเต็มใจจาย ปจจัยที่มีอิทธิพลคือ  ความ
ตองการใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย ผลกระทบท่ีไดรับจากแหลงนํ้า และความสําคัญของระบบบําบัด 

น้ําเสีย  แสดงใหเห็นวา หากประชาชนเห็นถึงความสําคัญมีความเขาใจในประโยชนที่พึงจะไดรับ
จากการดําเนินการระบบบําบัดนํ้าเสียจนเกิดความตองการใหมีระบบเกิดข้ึน รวมทั้ง อาจมีความ
เดือดรอนจากปญหามลพิษทางนํ้า จะแสดงความเต็มใจที่จะจายคาสินคาสาธารณะน้ีเปนตัวเงิน
ออกมา เพื่อใหมีคาใชจายสําหรับการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสีย ทั้งน้ี อายุของ
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กลุมตัวอยางใหผลตรงกันขามกับที่ไดตั้งสมมติฐานไว โดยพบวาหากอายุมากข้ึนจะมีโอกาสที่จะ
ยอมจายคาบริการบําบัดนํ้าเสียสูงข้ึน ดังน้ัน อบต. นครปฐมจึงตองเรงประชาสัมพันธสรางความรู
ความเขาใจเก่ียวกับระบบบําบัดนํ้าเสียใหกับประชาชนโดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมคนรุนใหมให
ตระหนักถึงเหตุผลและความจําเปนของการมีระบบบําบัดนํ้าเสียจนกระท่ังอยากใหอบต.จัดใหมี
ระบบบําบัดน้ําเสียขึ้น 

 ปจจัยท่ีมีผลตอความเต็มใจที่จะจายคาบริการในการศึกษานี้ มีความสอดคลองและ
แตกตางกับการศึกษาอื่น เชน การศึกษาของจีรพรรณ และคณะ (2546) ที่พบวาปจจัยที่ไมมีอิทธิพล
ตอความเต็มใจจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายได และการมีสวนรวมใน
ชุมชน การศึกษาของพงศนรินทร (2546) ที่พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเต็มใจจาย ไดแก 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส สถานภาพในครัวเรือน ระดับการศึกษา รายได ลักษณะท่ีอยูอาศัย การใช
ประโยชนที่อยูอาศัย รายจายคานํ้าประปา การรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับปญหามลพิษและ
ระบบบําบัดน้ําเสีย และการใหคุณคาแกน้ําในแหลงน้ํา  
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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะหผลการศึกษา ไดตอบวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1.  ขอมูลท่ัวไป สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การมีสวนรวมกับอบต.ของประชาชน

ในเขตอบต.นครปฐม ความเต็มใจและความสามารถในการจายคาบริการบําบัดนํ้าเสียของ
ประชาชน ในเขตอบต.นครปฐม 

  ผลการศึกษาพบวา จากทั้งหมด 368 ตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง การศึกษาในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจาง/กิจการสวนตัว/เกษตรกร มีรายได
ครัวเรือนเฉลี่ยเทากับ 13,075.27 บาทตอเดือน สวนใหญเขารวมกิจกรรมกับอบต.อยางนอยปละ 1 

คร้ัง สวนใหญรอยละ 56.52 มีความเต็มใจที่จะจายคาบริการ โดยมูลคาความเต็มใจที่จะจายมี
คาเฉลี่ยและคาฐานนิยม เทากับ ราคา 35 และ 20 บาทตอครัวเรือน-เดือน ตามลําดับ  

  จากขอมูลรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนพบวา กลุมตัวอยางมีรายไดตั้งแต 600 

ถึง 150,000 บาทตอเดือน ดังน้ัน จะมีความสามารถในการจายคาบริการระบบบําบัดนํ้าเสียสูงท่ีสุด
เทากับ 15 ถึง 3,750 บาทตอครัวเรือน-เดือน หากกําหนดคาบริการบําบัดนํ้าเสียในชวงราคา 20 ถึง 
50 บาทตอครัวเรือน-เดือน จะมีจํานวนครัวเรือนที่ไมสามารถจายไดรอยละ 1.36 ถึง 4.89 หรือคิด
เปน 63 ถึง 224 ครัวเรือน จากจํานวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตอบต.นครปฐม 4,583 ครัวเรือน  

  2.  อัตราคาบริการและรูปแบบการเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียที่เหมาะสม สําหรับอบต .
นครปฐม 

  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 48.10 ใหความเห็นวาควรคิดเปน
สัดสวนตามปริมาณน้ําประปาท่ีใช รองลงมาคือ คิดเทากันทุกครัวเรือน และคิดตามกิจกรรมหรือ
การใชประโยชน ตามลําดับ สวนรูปแบบการเก็บคาบริการน้ันกลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 66.58 

คิดวาการเก็บแยกเฉพาะคาบริการบําบัดนํ้าเสียมีความเหมาะสมท่ีสุด รองลงมา คือ เก็บรวมกับคา
น้ําประปา เก็บรวมกับคาธรรมเนียมขยะมูลฝอย และเก็บรวมกับภาษี ตามลําดับ นอกจากนี้รอยละ 
11.41 ยืนยันจะไมจายคาบริการ  

  ทั้งน้ี การกําหนดอัตราคาบริการมีขอดีขอเสียแตกตางกัน โดยการคิดเปนสัดสวน
ตามปริมาณน้ําประปา จะเปนวิธีที่ดีที่สุด คือ มีหลักเกณฑแนนอนเปนธรรมสามารถตอบคําถามกับ
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ประชาชนได และกอใหเกิดการกระตุนจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร แตเนื่องจากมีบางพ้ืนที่
ไมไดใชน้ําประปาของอบต. ดังน้ัน หากจะใชวิธีนี้ควรที่จะตองสํารวจพ้ืนที่วาบริเวณใดใชน้ําจาก
แหลงใด และประสานงานเพื่อใหไดขอมูลการใชน้ําในแตละเดือน นอกจากน้ี ควรกําหนดสัดสวน
ตามปริมาณน้ําประปาท่ีใชใหเหมาะสม เมื่อคํานวณเปนคาบริการบําบัดนํ้าเสียแลวไมเปนภาระกับ
ประชาชนมากเกินความเต็มใจและความสามารถที่จะจายได 

  การคาดการณรายรับ หากกําหนดคาบริการบําบัดนํ้าเสียที่ 15 ถึง 50 บาทตอ
ครัวเรือน-เดือน พิจารณาแยกเปนสองกลุม คือ หนึ่ง คาดการณรายรับเต็มจํานวน เปนการคาดการณ
จากจํานวนครัวเรือนท้ังหมดที่มีความสามารถจายได และสอง คาดการณจากจํานวนครัวเรือน
ทั้งหมดท่ีมีความสามารถจายไดโดยหักรอยละ 11.41 ที่ยืนยันไมจายคาบริการ เมื่อพิจารณาจากท้ัง
สองกรณีจะพบวา หากเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียในอัตราที่กําหนด คาดวาจะมีรายรับระหวาง 
60,900 ถึง 217,950 บาทตอเดือน 

  3.  ปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจจายคาบริการบําบัดน้ําเสียของประชาชน 

  ผลการประเมินปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจจายจากแบบจําลองโลจิต พบวา ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจท่ีจะจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย ไดแก อายุ (AGE) ผลกระทบที่ไดรับจาก
แหลงนํ้า (Impact; IMP) ความสําคัญของระบบบําบัดนํ้าเสีย (Importance; IMO) และความตองการ
ใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย (Demand; DEM) สามารถเขียนเปนสมการในการพยากรณโอกาสของความ
เต็มใจจายคาบริการบําบัดน้ําเสียไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดดังนี ้

 

Prob (การจายคาบริการ) = 1 / (1+e-Z) 
 

  โดย  Z = - 3.908 + .031AGE + .500IMP + .121IMO + .987DEM 
   

  นอกจากน้ีหากเรียงลําดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจจายคาบริการบําบัดนํ้า
เสียจากมากไปนอย ไดแก ความตองการใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย รองลงมา คือ ผลกระทบที่ไดรับ
จากแหลงน้ํา ความสําคัญของระบบบําบดัน้ําเสีย  และอายุ ตามลําดับ 

 

ขอเสนอแนะ 

 ความสําเร็จของการเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียอาจไมไดอยูที่การกําหนดคาบริการท่ี
ประชาชนจายไดหรือรูปแบบการเก็บคาบริการท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนเทาน้ัน จาก
แบบสอบถามพบวา  ประชาชนรอยละ 43.48 ไมเต็มใจท่ีจะจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย และเมื่อ
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แบบสอบถามไดมีการถามยํ้าถึงรูปแบบการเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียพบวา มีผูที่ยืนยันจะไมจาย
คาบริการบําบัดนํ้าเสียมากถึงรอยละ11.41 ดังน้ัน หากตองการใหการเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสีย
เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรทําความเขาใจกับประชาชนเพื่อใหรับทราบถึงเหตุผลและ   

ความจําเปนของการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียอยางถูกตองและตอเน่ือง 

 จากแบบสอบถามพบวา กลุมตัวอยางจํานวนมากถึงรอยละ 96.47 ที่ไมมีรายจายคา
อินเทอรเน็ต และอินเทอรเน็ตเปนสื่อประชาสัมพันธขาวสารที่ไดรับความนิยมนอยที่สุดใน
การศึกษานี้ ดังน้ันอาจกลาวไดวา สื่อประชาสัมพันธที่เปนท่ีนิยมในปจจุบัน อาจจะยังไมใชสื่อ
ประชาสัมพันธหลักท่ีใชสื่อสารไดในเขตอบต.นครปฐมน้ี จึงยังตองใหความสําคัญกับสื่อ
ประชาสัมพันธรูปแบบอื่นๆ ดวย เชน เสียงตามสาย แผนพับหรือใบปลิว ปายไวนิล หรือแมกระท่ัง
ปายประกาศหนาที่ทําการอบต. 

 จากการศึกษา พบวา การเผยแพรความรูและขาวสารเกี่ยวกับมลพิษทางน้ําและการ
จัดการน้ําเสียโดยผานทางเสียงตามสาย เปนสื่อประชาสัมพันธที่ไดคะแนนสูงท่ีสุด ดังน้ัน จึงควร
ใหความสําคัญกับการซอมบํารุงเสียงตามสายใหอยูในสภาพดีและใชการไดครอบคลุมพ้ืนที่ 
เพื่อที่จะไดมีการใหขอมูลกับประชาชนไดอยางตอเน่ือง แตอยางไรก็ดี การประชาสัมพันธผานเสียง
ตามสายน้ันยังคงมีขอจํากัดในเร่ืองของบริเวณท่ีเสียงไปถึง และเวลาของการประชาสัมพันธ ดังน้ัน 
ผูที่ไมไดพักอาศัยหรืออยูในบริเวณท่ีสามารถไดยินชัดเจน หรือไมไดอยูในชวงเวลาท่ีมีการ
ประชาสัมพันธอาจจะเสียโอกาสในการไดรับขอมูล ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่จะตองสื่อสารดวย
ชองทางท่ีหลากหลาย เชน แผนพับหรือใบปลิว ปายไวนิล หรือแมกระทั่งปายประกาศหนาท่ีทําการ
อบต. เพื่อใหเขาถึงประชาชนไดอยางครอบคลุม และควรจะตองมีการใหความรูอยางตอเนื่อง
เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองและยอมรับที่จะจายคาบริการบําบัดนํ้าเสียตามหลักการผูกอมลพิษ
เปนผูจายในท่ีสุด 

 จากแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2555 - 2557  ของอบต.นครปฐม ในยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการพัฒนาเมืองและชุมชน แนวทางการพัฒนาสรางระบบการระบายนํ้าเพ่ือรองรับในการแกไข
ปญหานํ้าทวม ไดระบุถึงโครงการกอสรางทอระบายนํ้าเพ่ือระบายน้ําและปองกันนํ้าทวมจํานวน 43 

โครงการ สะทอนใหเห็นถึงความเดือดรอนของประชาชนจากการเกิดปญหานํ้าทวมขัง ดังน้ัน จึง
ควรใชโอกาสน้ีในการทําความเขาใจใหความรูกับประชาชนในเร่ืองการมีสวนรวมในการลดปญหา
มลพิษทางนํ้าโดยใชความเชื่อมโยงกับการทําใหเกิดปญหาทอระบายนํ้าอุดตันและนําไปสูการลด
ประสิทธิภาพการระบายน้ํา เชน การรณรงคไมทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในทอระบายน้ํา  การติดต้ัง
ถังดักไขมันในครัวเรือนและสถานประกอบการ การออกขอบัญญัติบังคับใหมีการติดต้ังระบบ
บําบัดน้ําเสียข้ันตนในอาคารที่กอสรางใหม รวมท้ังความสําคัญของระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย 
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ซึ่งหากมีการกอสรางเกิดขึ้น ระบบรวบรวมน้ําเสียจะชวยเพิ่มพ้ืนท่ีรองรับน้ําและชวยใหการระบาย
น้ําเปนไปไดรวดเร็วมากข้ึน ลดปญหาและความเดือดรอนที่เกิดจากนํ้าทวมขังได  

 ทั้งน้ี อบต.นครปฐมควรเตรียมการเบ้ืองตนสําหรับการวางแผนกอสรางระบบรวบรวม
และบําบัดนํ้าเสียในอนาคต โดยเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับการกอสรางสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ํา  การ
ออกแบบแนวทอระบายน้ําปจจุบันเพ่ือรองรับการเชื่อมตอกับแนวทอของระบบรวบรวมน้ําเสีย 
คํานึงถึงเร่ืองการเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียตั้งแตเร่ิมตนโครงการ โดยทําการสํารวจพ้ืนท่ีใหบริการ
ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียท่ีจะสรางข้ึนวาประชาชนบริเวณน้ันใชน้ําจากแหลงใด เปนแหลง
น้ําประปาของอบต.เอง หรือเปนนํ้าจากแหลงอ่ืน เพื่อเตรียมการประสานขอมูลและวิธีการจัดเก็บที่
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณางดเวนการจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียสําหรับครัวเรือนที่มี
รายไดนอยหรือมีปริมาณการใชน้ํานอย 
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เลขที่แบบสอบถาม................ 
 

แบบสอบถามโครงการวิจัย 

เร่ือง 

ความเต็มใจและความสามารถในการจายคาบริการบําบัดน้ําเสียของประชาชน 

 

บริเวณท่ีครัวเรือน/สถานประกอบการทานต้ังอยู 
(......) 1.  บานหุบชบา หมู 1  (......) 2.  บานนาสราง หมู 2  

(......) 3.  บานปนเกลียว หมู 3  (......) 4.  บานทาใหม หมู 4     
(......) 5.  บานนาขุม หมู 5    (......) 6.  บานทุงเผาเตา หมู 6 
(......) 7.  บานทุงนอย หมู 9    (......) 8.  บานนาหุบ หมู 10 

 

คําชี้แจง   1. แบบสอบถามชุดนี้มีทั้งหมด 3 สวน โปรดทําใหครบทุกสวน 

          2. โปรดใสเคร่ืองหมาย  ลงใน  (......)  และเติมขอความลงในชองวาง 

สวนท่ี 1  ขอมูลดานประชากร ลักษณะทางเศรษฐกิจ-สังคม และการมีสวนรวม 

1. เพศ 

(......) 1.  ชาย  (......) 2.  หญิง 

2. อายุ ..................................ป 
3. สถานภาพสมรส 

(......) 1.  โสด  (......) 2.  สมรส/ อยูดวยกัน (......) 3.  หมาย/หยา/แยกกันอยู 
4. ระดับการศึกษาสูงสุดของทาน 

(......) 1.  ไมไดเรียน/เรียนไมจบประถมศึกษา  (......) 2.  ประถมศึกษา 
(......) 3.  มัธยมศึกษา/ปวช.      (......) 4.  อนุปริญญา/ปวส.  
(......) 5.  ปริญญาตรี        (......) 6.  สูงกวาปริญญาตรี 

5. ปจจุบันทานประกอบอาชีพหลักใด 

(......) 1. ไมไดประกอบอาชีพ/แมบาน/พอบาน  (......) 2.  พนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน 

(......) 3.  กําลังหางานทํา       (......) 4.  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

(......) 5.  เจาของกิจการ/คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  (......) 6.  รับจาง 

(......) 7.  เกษตรกร        (......) 8.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................ 
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6. ที่อยูของทานใชประโยชนเพื่อ 

(......) 1. อยูอาศัยอยางเดียว   

(......) 2. อยูอาศัยและเปนสถานประกอบการดวย (โปรดระบุประเภท)....................................... 
7. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน/สถานประกอบการท่ีอาศัยอยูกับทานมีทั้งหมด.......................คน 

(รวมตัวทาน) 
8. รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนหรือกิจการท่ีทานเปนเจาของโดยประมาณ .................. บาท 

9. รายจายคาสาธารณูปโภคในครัวเรือน /สถานประกอบการที่ทานจายเปนประจําตอเดือน 
(ประมาณการโดยเฉล่ีย)  
9.1 คาไฟฟา        ................................................  บาท  

9.2  คาน้ําประปา   .............................................  บาท  

9.3 คาจัดเก็บขยะ   .............................................  บาท  

9.4  คาโทรศัพท      .............................................  บาท  

9.5 อ่ืนๆ (โปรดระบุ )    .........................................   บาท 

10. ทานมีสวนรวมกับกิจกรรมใดท่ีอบต.นครปฐมจัดข้ึน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ผานมา                   
(1 ต.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2555) 

กิจกรรม เขารวม ไมไดเขารวม 

1. โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ “ชุมชนประสานใจ พาผู
สูงวัยรวมใสใจสุขภาพ” 

  

2. โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออกจากยุงลาย   
3. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น (การเพาะเห็ดและการทําปุย
หมักชีวภาพ) 

  

4. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและกิจกรรมปด
ภาคเรียน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาสราง) 

  

5. กิจกรรมวันสําคัญตางๆ เชน วันพอ วันแม วันเด็ก วัน
ผูสูงอายุ วันข้ึนปใหม วันสงกรานต วันลอยกระทง และ
วันสําคัญทางศาสนา 

  

6. การประชุมทําแผนชุมชน   
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทานเขารวม (โปรดระบุ) 
-................................................................................................................................................. 
-................................................................................................................................................. 
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11. ทานมีสวนรวมกับกิจกรรมท่ีอบต.จัดขึ้นเนื่องจาก 

(......) 1.  เปนกรรมการชุมชน/ อสม. / อปพร.  

(......) 2.  เปนสมาชิกกลุม/ชมรมท่ีอบต.ใหการสนับสนุน 

(......) 3.  มีความสนใจในกิจกรรม  
(......) 4.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................ 

 

สวนท่ี 2  ขอมูลการใชน้ํา ความคิดเห็นเกี่ยวกับน้ําเสีย 

12. น้ําที่ทานดื่มมาจากแหลงใด 

(......) 1.  น้ําประปาอบต.  (......) 2. ซื้อน้ําขวด/แกลลอน  (......) 3. น้ําฝน   

(......) 4.  แมน้ํา/ลําคลอง  (......) 5.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................ 
13. น้ําที่ทานใชมาจากแหลงใด 

(......) 1.  น้ําประปาอบต.  (......) 2. ซื้อน้ําขวด/แกลลอน  (......) 3. น้ําฝน   

(......) 4.  แมน้ํา/ลําคลอง  (......) 5.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................... 
14. บานของทานมีการจัดการนํ้าที่ใชแลวอยางไร 

(......) 1. ปลอยลงสูพื้นดินรอบบาน  
(......) 2. ปลอยลงสูแหลงน้ําโดยตรง  
(......) 3. ปลอยลงสูทอระบายน้ํา 
(......) 4.  ผานระบบบําบัดขั้นตน เชน บอเกรอะ บอซึม ถังดักไขมัน ถังบําบัดน้ําเสีย กอนระบาย  

               ลงทอระบายน้ําหรือแหลงน้ําสาธารณะ 

(......) 5.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................. 
15. ทานคิดวาสภาพคลองในเขตอบต.เนาเสียเปนสวนใหญ 

(......) 1.  ใช     (......) 2.  ไมใช  
16. สภาพนํ้าในคลอง/แหลงน้ําในเขตอบต. รบกวนทานบางหรือไม 

(......) 1.  รบกวน     เน่ืองจาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

(......) 1.1 มีกลิ่นเหม็น  
(......) 1.2 ทําใหคลองสกปรก ไมสวยงามนามอง 
(......) 1.3 ทําใหสมาชิกในครัวเรือนเจ็บปวย 
(......) 1.4 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................. 

(......) 2. ไมรบกวน 
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17. ทานคิดวานํ้าเสียในคลองในเขตอบต.เกิดจากการปลอยนํ้าเสียจากครัวเรือน และสถาน
ประกอบการลงสูคลองโดยไมมีการบําบัด 

(......) 1.  ใช    (......) 2.  ไมใช เพราะ .......................................................... 
18. ทานคิดวาการแกไขปญหานํ้าเสีย ใครควรเปนผูรับผิดชอบ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(......) 1.  ประชาชน   (......) 2. อบต.นครปฐม  (......) 3. สวนกลาง 

(......) 4.  อ่ืนๆ ระบุ.................................................................. 
สวนท่ี 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเต็มใจและความสามารถในการจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย 

19. ทานคิดวาอบต.นครปฐมมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

(......) 1.  มี     (......) 2. ไมมี    (......) 3. ไมทราบ 

20. ทานอยากใหอบต.นครปฐมมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือไม 
(......) 1.  อยาก    (......) 2. ไมอยาก    (......) 3. ไมแนใจ 

21. ทานคิดวาถาอบต.มีระบบบําบัดน้ําเสียจะสามารถชวยแกปญหาตางๆ เหลานี้ไดหรือไม 
ปญหา ได ไมได 

1. ลดการปลอยน้ําเสียลงสูคลอง   
2. ลดเหตุรําคาญจากกลิ่นเหม็นของนํ้าในคลอง   
3. ลดเหตุรําคาญจากความไมสวยงามนามองของนํ้าในคลอง   
4. ลดแหลงเพาะพันธุของยุง แมลงและสัตวนําโรค   
5. ลดแหลงเพาะพันธุจุลินทรียที่อาศัยสิ่งสกปรกในนํ้าเสียเปนอาหาร   
6. ลดการเกิดโรคตางๆ ที่เกิดจากเชื้อโรคในนํ้าทิ้งจากบานเรือน   
7. ลดการเสื่อมโทรมของแหลงน้ําสาธารณะ   
8. ลดผลกระทบท่ีเกิดจากการสะสมสารที่เปนพิษในพืชหรือสัตวที่เปน
อาหารของมนุษย 

  

9. ลดมลพิษทางอากาศ   
10. ลดมลพิษทางดิน   
11. ลดการขาดแคลนนํ้า โดยหลังบําบัดแลวสามารถนํานํ้าเสียกลับมาใช
ประโยชน 

  

12. ลดคาใชจายในการปรับปรุงคุณภาพน้ําประปา   
13. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ้าเมื่อฝนตก   

รวม   
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22.   จากมติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ วันท่ี 4 ธันวาคม 2546 เร่ืองแนวทางการ
จัดเก็บคาจัดการนํ้าเสียตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย   กําหนดใหผูไดรับประโยชนจากการใช
บริการระบบบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งก็คือประชาชนที่อยูในเขตพื้นที่บริการตองมีสวนรับผิดชอบ ถาอบต .
นครปฐมจําเปนตองเก็บคาบําบัดนํ้าเสีย เพ่ือใหมีคาใชจายในการเดินระบบและบํารุงรักษาของ
ระบบบําบัดน้ําเสียทานเต็มใจจายหรือไม 
       (......) 1.  เต็มใจจาย ไมเกิน........................ บาทตอเดือน 

(......) 2.  ไมเต็มใจจาย เนื่องจาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
(......) 1. การแกไขปญหาเร่ืองนํ้าเสียเปนเร่ืองของอบต.นครปฐม 

(......) 2. คิดวาอบต.มีงบประมาณเพียงพออยูแลว 

(......) 3. ยังไมเกิดปญหาน้ําเสียในเขตอบต.  
(......) 4. ปญหานํ้าเสียเปนเร่ืองไกลตัว มีเร่ืองอื่นๆ ที่สําคัญกวา 
(......) 5. ไมไดเปนผูกอใหเกิดน้ําเสีย 

(......) 6. มีรายไดไมเพียงพอ 
(......) 7. อยากรูคาบริการที่แนนอน และคิดวาควรเก็บไมเกิน...... บาท/เดือน 
(......) 8. อ่ืนๆ ระบุ.......................................................................................... 

23.  ทานคิดวาการคิดคาบริการบําบัดน้ําเสีย ควรใชหลักเกณฑใด 

(......) 1.  คิดเปนสัดสวนตามปริมาณน้ําประปาท่ีใช   
(......) 2.  คิดเทากันทุกครัวเรือน 

(......) 3.  คิดตามกิจกรรมและการใชประโยชน 
(......) 4.  อ่ืนๆ ระบุ........................................................................... 

24.  ทานคิดวาวิธีการเรียกเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียรูปแบบใดเหมาะสมท่ีสุด 

(......) 1.  เก็บแยกเฉพาะคาบริการบําบัดน้ําเสีย  
(......) 2.  เก็บรวมกับคาน้ําประปา 
(......) 3.  เก็บรวมกับคาธรรมเนียมขยะมูลฝอย 
(......) 4.  เก็บรวมกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย ภาษีบํารุงทองท่ี  
(......) 5.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................... 
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25. ทานตองการใหอบต.เผยแพรความรูขาวสารเก่ียวกับมลพิษทางน้ําและการจัดการนํ้าเสียโดยใช
สื่อประชาสัมพันธใดมากท่ีสุด (เรียงลําดับความสําคัญ 6 ลําดับ โดยมากท่ีสุด = 1 รองลงมาเปน 2, 

3, 4, 5 และ 6 ตามลําดับ) 
(......) 1. เสียงตามสาย      (......) 2. แผนพับ/ใบปลิว      

(......) 3. ปายไวนิล      (......) 4.  อินเทอรเน็ต  

(......) 5. ปายประกาศหนาที่ทําการอบต. (......) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................. 
 

 

********************************** 
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การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติค 

 

 การหาปจจัยที่เกี่ยวของกับความเต็มใจจายคาบริการ ใชการถดถอยโลจิสติค แบบ 
Binary Logistic Regression เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีกําหนดข้ึน  
 

ตารางท่ี 51 Dependent Variable Encoding 
 

Original Value Internal Value 

ไมเต็มใจจาย 

เต็มใจจาย 
0 

1 

 

เปนการระบุคาของตัวแปรความเต็มใจจายเปนตัวแปรตาม โดยกําหนดให 
      0  ถาเปน ไมเต็มใจจาย 
ความเต็มใจจาย  =   

1 ถาเปน  เต็มใจจาย 

2  

ตารางท่ี 52 Classification Table a,b (Step 0)       

Observed 

Predicted 

ความเต็มใจจาย Percentage 

Correct ไมเต็มใจ เต็มใจ 
Step 0      ความเต็มใจจาย      ไมเต็มใจ 

                                                เต็มใจ 

                 Overall Percentage 

0 

0 
160 

208 
.0 

100.0 

56.5 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is .500 

 

ตารางท่ี 53 Variables in the Equation (Step 0)       
 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0     Constant .262 .105 6.225 1 .013 1.300 
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ตารางท่ี 54 Variables not in the Equation (Step 0)       
 

 Score df Sig. 

Step 0      Variables        อายุ 
                                       ผลกระทบ 

                                       ความสําคัญ 

                                       ความตองการ 

                Overall Statistics 

13.955 

  2.616 

15.986 

19.157 

41.051 

1 

1 

1 

1 

4 

.000 

.106 

.000 

.000 

.000 

  

 ตารางท่ี 52 – 54 แสดงรายละเอียดใน Block 0 หรือ Beginning Block หรือเรียกวา Step 

0 หมายถึง ยังไมไดมีการนําตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวท่ีปรากฎในตารางท่ี 4 เขาสมการ ดังน้ัน ใน
สมการจึงมีเฉพาะคาคงที่ โดยตารางท่ี 2 เปนการตรวจสอบความเช่ือถือไดในการพยากรณของ Step 

0 ที่พบวา จากขอมูลจริงไมเต็มใจจาย 160 คน และเม่ือใชสมการท่ีมีเฉพาะคาคงท่ีพยากรณ จะ
พยากรณวาเต็มใจจายท้ัง 160 คน หมายความวาพยากรณถูกรอยละ 0 ในขณะท่ีจากขอมูลจริงเต็มใจ
จาย 208 คน และเม่ือใชสมการท่ีมีเฉพาะคาคงท่ีพยากรณ จะพยากรณวาเต็มใจจายท้ัง 208 คน 
หมายความวาพยากรณถูกรอยละ 100 ดังนั้นจะไดวา 

 เปอรเซ็นตเฉลี่ยของการพยากรณถูกเทากับ (208/368) x 100 = 56.5% 

 

ตารางท่ี 55 Omnibus Tests of Model Coefficients 
 

 Chi-Sqare df Sig. 

Step  1                 Step 

                            Block 

                            Model 

43.108 

43.108 

43.108 

4 

4 

4 

.000 

.000 

.000 

 

ตารางท่ี 56 Model Summary 
 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 460.769a .111 .148 
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a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than 

.001. 

   

จากตารางท่ี 55 คา Model Chi-Sqare ใชทดสอบสมมติฐาน 

    H0:  โอกาสท่ีเต็มใจจายไมขึ้นกับตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว 

    H1:  โอกาสท่ีเต็มใจจายข้ึนกับตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว 

  คาสถิติทดสอบ Chi-Sqare เทากับ 43.108 และคา Sig. เทากับ .000 นั่นคือ ปฏิเสธ 
H0 ดังนั้น ความเต็มใจจายมีโอกาสที่จะขึ้นกับตัวแปรอิสระอยางนอย1 ตัว 

  คา Model Chi-Sqare = [-2LL(ที่มีเฉพาะคาคงที่)] - [-2LL(มีตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว)] 
  จากตารางท่ี 55 และ 56 

    -2LL(ที่มีเฉพาะคาคงที่)  =  43.108 + 460.769  =  503.877 

  ผลลัพธของ -2 Log likelihood  เปนการทดสอบความเหมาะสมของโมเดล 
(Goodness of fit) นั่นคือ -2 Log likelihood (-2LL) ที่มีตัวแปรอิสระ 4 ตัว เทากับ 460.769 ซึ่งนอย
กวา -2LL สําหรับโมเดลที่มีเฉพาะคาคงที่ ซึ่งเทากับ 503.877 
  คา Cox & Snell R2 และ Nagelkerke R2 หรือเรียกวาเปน Pseudo R2 เปนคาท่ีบอก
สัดสวนหรือรอยละที่สามารถอธิบายความผันแปรใน Logistic Regression Model  โดยในสมการนี้
สามารถใชตัวแปรอิสระในการอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามไดรอยละ 11.10 ถึง 14.80 หรือ 
อาจกลาวไดวารอยละ 11.10 ถึง 14.80 ของความผันแปรสามารถอธิบายไดดวยสมการโลจิสติค 

 
ตารางท่ี 57 Hosmer and Lemeshow Test 
 

Step Chi-Sqare df Sig. 

1 5.487 8 .705 

 

 ตารางท่ี 57 Hosmer and Lemeshow Test ใชทดสอบความเหมาะสมของโมเดล โดยท่ี
สมการ คือ 

Prob (การจายคาบริการ) = 1 / 1+e-Z      ........................ (1) 
 

 โดย   Z = β0+ β1AGE + β2IMP + β3IMO + β4DEM       .............................. (2) 
 สมมติฐานของการทดสอบคือ 

  H0 : โมเดล (สมการที่ 1) เหมาะสม 
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    H1  : โมเดล (สมการที่ 1) ไมเหมาะสม  

 คาสถิติทดสอบ Chi-Square = 5.487 และคา Significant = . 705 ซึ่งมากกวา .05 จึงสรุป
ไดวาโมเดล (สมการที่ 1) เหมาะสม  

 

ตารางท่ี 58 Variables in the Equation (Step 1)     
   

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a         อายุ                    
                    ผลกระทบ 

                    ความสําคัญ 

                    ความตองการ  

                    Constant 

.031 

.500 

.121 

.987 

-3.908 

.008 

.233 

.052 

.328 

.772 

14.283 

4.589 

5.337 

9.037 

25.609 

1 

1 

1 

1 

1 

.000 

.032 

.021 

.003 

.000 

1.031 

1.648 

1.128 

2.682 

.020 

 

a. Variable(s) entered on Step 1: อายุ, ผลกระทบ, ความสําคัญ, ความตองการ. 
 

 จากตารางท่ี 58 คา B หมายถึงสัมประสิทธิ์โลจิสติค จากสมการที่ (2) หรือ 
  Z = β0+ β1AGE + β2IMP + β3IMO + β4DEM    

 คาสถิติทดสอบ Wald และ คา Sig.ใชทดสอบสมมติฐาน 

   H0 : βi = 0  ; i = 0, 1, …, 4  
   H1  : βi ≠ 0 

 คา Sig. ของการทดสอบพบวานอยกวา .05 ดังนั้น β1 ≠ 0, β2 ≠ 0, β3 ≠ 0 และ β4 ≠ 0 

หมายถึง ตัวแปรอิสระท้ัง 4 ตัว มีอิทธิพลกับความเต็มใจจาย ดังน้ันสมการท่ี (2) แทนคาดวย
สัมประสิทธิ์โลจิตสิคและตัวแประอิสระไดสมการดังนี้ 

Z = - 3.908 + .031AGE + .500IMP + .121IMO + .987DEM        ................... (3) 

 ความหมายของ Exp(B) หรือ eB = ebi ; i = 1, 2, 3, 4 อธิบายไดวา หากคา bi   มากกวา 0 

จะทําให ebi  มากกวา 1 ซึ่งจะทําใหคา Odds เพิ่มขึ้น หรือ โอกาสท่ีจะเต็มใจจายมากข้ึน  หากตัวแปร
มีคา Exp(B)  มาก แสดงวามีอิทธิพลกับความเต็มใจจายมาก ดังน้ัน สามารถเรียงลําดับปจจัยที่มี
อิทธิพลมากไปนอยไดดังน้ี อันดับท่ีหนึ่ง คือ ความตองการใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย รองลงมา คือ  

ผลกระทบที่ไดรับจากแหลงน้ํา ความสําคัญของระบบบําบัดน้ําเสีย  และอายุ ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 59 Classification Table a (Step 1)     
 

Observed 

Predicted 

ความเต็มใจจาย Percentage 

Correct ไมเต็มใจ เต็มใจ 
Step 1      ความเต็มใจจาย      ไมเต็มใจ 

                                                เต็มใจ 

                 Overall Percentage 

73 

36 
87 

172 
45.6 

82.7 

66.6 

a. The cut value is .500 

 ผลลัพธในตารางท่ี 59 เปนการตรวจสอบความเช่ือถือไดของโมเดลในสมการที่ 1 โดย
การเปรียบเทียบคาพยากรณกับคาจริง ซึ่งกําหนดคา Cut value เทากับ .500 พบวา จากขอมูลจริงท่ี
ไมเต็มใจจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย 160 คน แตเมื่อใชสมการจะสามารถพยากรณวาไมเต็มใจจาย
คาบริการบําบัดน้ําเสีย 73 คน นั่นคือ พยากรณถูกรอยละ 45.6 และจากขอมูลจริงท่ีมีความเต็มใจจาย
คาบริการบําบัดน้ําเสีย 208 คน แตเมื่อใชสมการจะสามารถพยากรณวาเต็มใจจายคาบริการบําบัดนํ้า
เสีย 172 คน นั่นคือ พยากรณถูกรอยละ 82.7 ดังน้ัน หากใชสมการในการพยากรณความเต็มใจจาย
คาบริการบําบัดน้ําเสียจะมีรอยละของการพยากรณถูกตองเทากับ 66.6 
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