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บทคัดย่อ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจจากการผลิตก่อให้เกิดมลภาวะทางนํ? าและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ? น แต่ใน

ขณะเดียวกนัมลภาวะทางนํ?าทีCเกิดขึ?นนั?นกลบัยงัไม่ไดมี้การคิดในเชิงพานิชยแ์ละการประเมินเป็นตน้ทุนสิCงแวดลอ้มเป็น
เรืCองยาก ในการศึกษานี? มีจุดประสงคเ์พืCอประเมินผลประโยชน์จากการปรับปรุงคุณภาพนํ?าคลองสาํโรง จงัหวดัสงขลา 
โดยใชว้ิธีประเมินมูลค่าสมมติเหตุการณ์ (Contingent valuation method: CVM) ผลจากการศึกษา ยืนยนัว่าประชาชนทีC
อยู่ในพื?นทีC มีความเต็มใจจ่ายเพืCอการฟื? นฟูคลองสําโรงให้ดีขึ?น คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 95.40-180.80 บาทต่อปีต่อ
คน และเมืCอประเมินเป็นมูลค่ารวมทีCประชาชนในพื?นทีCจะจ่ายประมาณปีละ 8 แสนถึง 1.60 ลา้นบาท ผูว้ิจยัมีความ
คาดหวงัว่าผลจากการศึกษาการประเมินมูลค่าการปรับปรุงคุณภาพนํ?า คลองสาํโรง (ประเมินมูลค่าสิCงทีCไม่มีการซื?อขาย
ในตลาด) โดยใช้หลกัการของเศรษฐศาสตร์สิCงแวดลอ้มจะสามารถใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนนโยบายสิCงแวดลอ้ม
เฉพาะอยา่งยิCงการปรับปรุงคุณภาพนํ?าใหด้ียิCงขึ?น 

 
คาํสําคญั : คลองสาํโรง การประเมินมูลค่า การปรับปรุงคุณภาพนํ?า ความเตม็ใจจ่าย  

Abstract 
Water pollution is a by-product of economic growth and has become an increasingly critical issue. 

Unfortunately, water pollution impacts are not treated as a commercial item, and thus it is difficult to measure the 
environmental costs arising from water pollution. There is an imminent need to find a way to measure benefits of 
water quality improvements. Therefore, this study attempts to apply a contingent valuation method (CVM) to 
quantifying the water quality improvements of Samrong canal, Songkhla Province. Accounting to the results, the 
individuals’ annual willingness to pay of recovery Samrong canal is calculated as about 95.40 to 180.80 Baht and the 
total willingness to pay for the entire population of the study area is annually about 0.80 to 1.60 million Baht. We 
hope this non market valuation on estimating to enhance environmental economists ability to provide policy-makers 
with useful information for evaluating and planning environmental policies relating specifically to water quality 
improvements. 
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บทนํา 
นํ? าเป็นทรัพยากรธรรมชาติทีCมีความสําคญัและจาํเป็นอย่างยิCงสําหรับการดาํรงชีพของมนุษย ์ และสิCงมีชีวิต

อืCนๆ  นบัวนัความตอ้งการใชน้ํ?าของมนุษยมี์ปริมาณเพิCมขึ?นเรืCอยๆ  จนทาํใหท้รัพยากรทางนํ?าเกิดความเสืCอมโทรมลง นํ?า
ทีCดีมีคุณภาพจึงเกิดการขาดแคลน เป็นผลทาํใหเ้กิดการแยง่ชิงทรัพยากรนํ?าทีCมีคุณภาพ   และในปัจจุบนัพบว่ามนุษยข์าด
ความตระหนกัและขาดความรับผิดชอบต่อสิCงแวดลอ้ม   จึงส่งผลทาํให้ทรัพยากรทางนํ? าเกิดการปนเปื? อนของสารพิษ
ต่างๆ ซึCงเป็นปัญหานํ?าเสียในปัจจุบนั 

ปัญหานํ? าเสียเป็นปัญหาทีCสําคญัปัญหาหนึC งในพื?นทีCลุ่มนํ?าทะเลสาบสงขลา  อนัเนืCองมาจากคุณภาพนํ? าบริเวณ
ปากคลองต่างๆ ทีCไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาอยูใ่นเกณฑ์เสืCอมโทรมถึงเสืCอมโทรมมากทีCสุด  ซึC งคลองสําโรงก็เป็นคลอง
สาขาหนึCงทีCไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยคลองสาํโรงเป็นแหล่งนํ? าวิกฤติในพื?นทีCจงัหวดัสงขลา  และคลองสาํโรงก็ไดรั้บ
ผลกระทบจากการทาํกิจกรรมต่างๆ  ของมนุษย ์ ซึC งในอดีตคลองสาํโรงอุดมไปดว้ยพืชพนัธุ์ไมป่้าชายเลน  ระบบนิเวศน์
มีลกัษณะพิเศษคือ นํ? าจืด นํ?ากร่อย และนํ? าเค็ม หมุนเวียนผลดัเปลีCยนกนัไปตามฤดูกาล มีสัตวน์ํ? าชุกชุม อุดมสมบูรณ์  
และชาวบา้นบริเวณริมคลองสําโรงไดใ้ชน้ํ? าแหล่งนี? ในการบริโภคและอุปโภค การทาํเกษตรกรรมต่างๆ รวมทั?งการใช้
คลองสายนี? เป็นเส้นทางในการคมนาคม แต่ปัจจุบนักบัพบว่าเมืCอมีบา้นเรือนราษฎร โรงงานอุตสาหกรรม  และสถาน
ประกอบการดา้นประมงแบบครัวเรือน ก่อสร้างอยู่ริมตลอดแนวความยาวของคลอง  จากคลองทีCเคยกวา้งถึง 45 เมตร 
เหลือเพียง 7 เมตร   ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งทีCอาศยัอยู่ใกลริ้มคลองก็ไดป้ล่อยนํ?าเสียลงสู่คลองสาํโรง
โดยตรงโดยมิไดท้าํการบาํบดั  จนทาํใหค้ลองสาํโรงกลายเป็นแหล่งรองรับนํ?าเสียจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม  
ซึC งเป็นผลทาํให้นํ? าทีCเคยใสสะอาดกลายเป็นสีดาํ   มีขยะลอยฟ่อง  ส่งกลิCนเน่าเหม็น ลาํนํ? าตืCนเขิน  อีกทั?งยงัเป็นแหล่ง
เพาะพนัธุ์เชื?อโรคนานาชนิด จนทาํใหน้ํ? าในคลองสาํโรงไม่สามารถนาํมาใชใ้นการบริโภคและอุปโภคไดอี้กต่อไป  และ
หากยงัปล่อยไวเ้ช่นนี? อาจมีแนวโน้มทีCจะมีปัญหารุนแรงเกิดขึ?นในอนาคต  ซึC งอาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
บริเวณริมคลองสาํโรงได ้  ดงันั?นวิธีการหนึC งทีCจะแกไ้ขและบาํรุงรักษาลาํคลองให้อยู่ในสภาพทีCเหมาะสมจึงตอ้งมีการ
จัดการนํ? าเสียให้อยู่ในระดับทีCยอมรับได้  ทั? งนี? ก็ต้องขึ? นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนและการมีจิตสํานึกต่อ
สิCงแวดลอ้ม จากความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว  ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจทีCจะศึกษาการประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายใน
การฟื? นฟคูลองสาํโรง  โดยนาํเครืCองมือทางดา้นเศรษฐศาสตร์สิCงแวดลอ้ม (Contingent Valuation Method: CVM) มาใช้
ในการประเมินมูลค่า     
 

วธีิการวจิัย 
การศึกษาความเต็มใจจ่ายในการฟื? นฟูคลองสําโรง  จงัหวดัสงขลา  เป็นแบบการวิจยัเชิงสํารวจ  (Survey 

research) โดยการสัมภาษณ์  จากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน  400 คน ทีCอาศยัอยู่บริเวณคลองสาํโรง  โดยใชแ้นวคิดประเมิน
มูลค่าทางตรง (Direct Method) โดยการสมมติสถานการณ์  (Contingent Valuation Method: CVM ) (เต็มดวง  รัตน
ทศันีย,์ 2533 , อรชา   มุย้เสมา, 2548) ซึC งเป็นวิธีทีCมีความคล่องตวัสูงและสามารถนาํมาใช้กบัการประเมินมูลค่า
สิCงแวดลอ้มไดทุ้กประเภทไม่วา่จะเป็น  มูลค่าทีCเกิดจากการใช ้(Use Value)  มูลค่าจากการมิไดใ้ช ้(Non Use Value) และ
มูลค่าสาํหรับอนาคต (Option Value) ขึ?นอยู่กบัลกัษณะของการตั?งคาํถามทีCจะสัมภาษณ์ประชาชนเป้าหมาย   (Champ et 
al., 2004, Hanley et al., 1994) โดยการสมมติสถานการณ์บนพื?นฐานทีCจะเกิดขึ?นจริง (สมมติเหตุการณ์การปรับปรุง
คุณภาพนํ? าออกเป็น 4 สถานการณ์ ดงัตาราง 1) ซึC งในการวิจยัครั? งนี? เป็นการถามเพืCอหาความเต็มใจจ่าย (Willingness to 
Pay: WTP) โดยคาํถามแบบปิด (Close – Ended) วธีิ Bidding Game Question   



 ตาราง 1 การสมมติเหตุการณ์การปรับปรุงคุณภาพนํ?าเพืCอหาความเตม็ใจจ่าย 
 

 

ความเตม็ใจจ่าย 
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จากตารางการสมมติเหตุการณ์การปรับปรุงคุณภาพนํ? า ทั?ง  4 สถานการณ์  สามารถนาํไปใช้กาํหนดใน

แบบสอบถามไดด้งัตวัอยา่งการปรับปรุงคุณภาพนํ?าในสถานการณ์ทีC 1  
สถานการณ์ทีG 1  ถา้มีการปรับปรุงคุณภาพนํ?าของคลองสาํโรงจากปัญหา  ขยะในลาํคลอง  นํ?ามีสีดาํคลํ?า  นํ? ามีกลิCนเหม็น  
และมีวชัพืช  จนอยู่ในระดบัทีCไม่มีปัญหาเหล่านี?   คือ  ในลาํคลองปราศจากขยะ  นํ? าใสไม่มีกลิCน  และไม่มีวชัพืช  ท่าน
เตม็ใจทีCจะจ่ายเงินฟื? นฟคูลองสาํโรงหรือไม่ 
 

 

 

 

 
    ทีGราคา  60 บาท 

                                           � เตม็ใจ          � ไม่เตม็ใจ 
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เต็มใจจ่ายสูงสุดเท่าไรโปรดระบุจาํนวน………..บาท 

 

ผลการวจิัยและอภิปรายผลการวจิยั 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ  55.30  มีอายุเฉลีCยเท่ากบั  43.52  ปี   มี

การศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษาหรือตํCากว่า   โดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจา้ง   มีรายไดเ้ฉลีCยเท่ากบั  12,357.14   
บาทต่อเดือน  อาศยับริเวณรอบริมคลองสาํโรง เฉลีCยแลว้เป็นระยะเวลาเท่ากบั  26.97  ปี  โดยมีระยะห่างของทีCอยูอ่าศยั



กบัคลองสาํโรงเฉลีCยเท่ากบั 72.67  เมตร  ประชาชนใช้นํ? าประปาในการอุปโภค  มีการใช้นํ? าในปัจจุบนัเฉลีCยทีC 26.69  
หน่วย  และมีรายจ่ายค่านํ?าทีCใชโ้ดยเฉลีCยเท่ากบั 242.89  บาท           

ปัญหานํ?ามีกลิCนเหม็นรบกวน  และนํ?ามีสีดาํเป็นปัญหาทีCสาํคญัทีCสุดของคลองสาํโรง เพราะกลุ่มตวัอย่างทีCให้
ขอ้มูลส่วนใหญ่มีระยะห่างของบา้นกบัคลองนอ้ยกวา่ 10 เมตร  ทาํใหก้ารรับรู้ถึงปัญหาทางดา้นกลิCนและปัญหานํ?ามีสีดาํ
เป็นเรืCองทีCสําคญักว่าปัญหาด้านทศันียภาพ  ประกอบกับปัญหาทางดา้นกลิCนเป็นปัญหาทีCรับรู้ไดโ้ดยประสาทสัมผสั  
และเป็นปัญหาทีCส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตของผูที้Cอยู่อาศยับริเวณคลองสาํโรง รองลงมาคือ  ขยะ
ลอยฟ่องในลาํคลอง     ความเสืCอมโทรมดา้นทศันียภาพ  และผกัตบชวามากมาย  ตามลาํดบั 

ปัจจยัทีCมีผลต่อความเตม็ใจจ่ายในการฟื? นฟคูลองสาํโรง  ทั?ง 4 สถานการณ์ จากผลการศึกษา (ตาราง 2) พบวา่ 
สถานการณ์ทีG 1  ถา้มีการปรับปรุงคุณภาพนํ? าของคลองสําโรงให้ปราศจากขยะ  นํ? าใสไม่มีกลิCน  และไม่มี

วชัพืช  กลุ่มตวัอย่างบริเวณคลองสาํโรง  มีความเต็มใจจ่ายเฉลีCยเท่ากบั 95.40  บาทต่อคนต่อปี  โดยปัจจยัทีCมีผลต่อความ
เต็มใจจ่าย  ไดแ้ก่  ความรุนแรงของปัญหา   รายได้เฉลีCยต่อเดือน  รายจ่ายค่านํ?าทีCใช้ประโยชน์  ระดบัการศึกษา และ
ระยะเวลาทีCอยูอ่าศยับริเวณคลองสาํโรง ทีCระดบันยัสาํคญั  0.05  และมีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เท่ากบั 861,271.20 บาทต่อ
ปี              

สถานการณ์ทีG 2   ถา้มีเงืCอนไขของสถานการณ์ทีC 1 รวมทั?งมีการปรับปรุงภูมิทศัน์ริมฝัCงคลองสําโรง มีการ
ปรับปรุงตลอดริมฝัCงคลองใหส้วยงาม  เช่น  มีการปลกูไมด้อกไมป้ระดบับริเวณรอบริมคลอง  เพืCอให้สามารถเป็นแหล่ง
ท่องเทีCยวพกัผอ่นหยอ่นใจได ้   กลุ่มตวัอย่างบริเวณคลองสาํโรง  มีความเต็มใจจ่ายเฉลีCยเท่ากบั  115.60 บาทต่อคนต่อปี  
โดยปัจจยัทีCมีผลต่อความเต็มใจจ่าย  ไดแ้ก่   รายไดเ้ฉลีCยต่อเดือน  ความรุนแรงของปัญหา  ระดบัการศึกษา  ปริมาณการ
ใชน้ํ? า  รายจ่ายค่านํ? าทีCใชป้ระโยชน์  และระยะห่างของทีCอยูอ่าศยักบัคลองสาํโรง  ทีCระดบันยัสาํคญั  0.05  และมีมูลค่า
ทางเศรษฐศาสตร์เท่ากบั  1,043,636.80  บาทต่อปี   
 สถานการณ์ทีG 3    ถา้มีเงืCอนไขของสถานการณ์ทีC 1 และ 2 รวมทั?งมีการปรับปรุงคุณภาพนํ?าของคลองสาํโรง
จากระดบัคุณภาพนํ? าทีCไม่สามารถใช้ทาํอะไรไดเ้ลย  จนสามารถนาํมาใช้ในการเกษตรได้  จากการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งบริเวณคลองสาํโรง  มีความเต็มใจจ่ายเฉลีCยเท่ากบั 145.60  บาทต่อคนต่อปี  โดยปัจจยัทีCมีผลต่อความเต็มใจจ่าย  
ไดแ้ก่   รายไดเ้ฉลีCยต่อเดือน  ความรุนแรงของปัญหา  ระยะห่างของทีCอยู่อาศยั   รายจ่ายค่านํ? าทีCใชป้ระโยชน์   ระดบั
การศึกษา  และ ระยะเวลาทีCอาศยัอยู ่ทีCระดบันยัสาํคญั  0.05  และมีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เท่ากบั 1,314,476.80  บาทต่อ
ปี   
  สถานการณ์ทีG 4   ถา้มีเงืCอนไขของสถานการณ์ทีC 1 2 และ 3 รวมทั?งมีการปรับปรุงคุณภาพนํ?าของคลองสาํโรง
ให้อยู่ในระดบัคุณภาพทีCสามารถเป็นแหล่งทีCอยู่อาศยัและอนุบาลเพาะพนัธุ์สัตวน์ ํ? าได ้สามารถทาํการประมงได ้ และ
สามารถนาํมาใชใ้นการอุปโภค (ซักลา้งในครัวเรือนได)้   จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งบริเวณคลองสาํโรง  มีความ
เตม็ใจจ่ายเฉลีCยเท่ากบั 180.80 บาทต่อคนต่อปี  โดยปัจจยัทีCมีผลต่อความเต็มใจจ่าย  ไดแ้ก่   รายไดเ้ฉลีCยต่อเดือน  ความ
รุนแรงของปัญหา ระยะห่างของทีCอยู่อาศยักับคลองสําโรง  อาชีพแม่บ้าน  ระดบัการศึกษา  ปริมาณการใช้นํ? า และ
รายจ่ายค่านํ?าทีCใชป้ระโยชน ์ ทีCระดบันยัสาํคญั  0.05  และมีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เท่ากบั 1,632,262.40  บาทต่อปี   

การศึกษาพบวา่ปัจจยัทีCมีผลต่อความเต็มใจจ่ายในการฟื? นฟคูลองสาํโรง ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ   0.05 มีดงันี?  
ระดบัการศึกษา    เนืCองจากกลุ่มตวัอยา่งทีCมีระดบัการศึกษาสูง  จะมีความรู้ความเขา้ใจ  ตระหนกัถึงความสาํคญั

และความจาํเป็นในการอนุรักษสิ์Cงแวดลอ้ม  และตระหนกัถึงค่าใชจ่้ายทีCเกิดขึ?น  นอกจากนี? กลุ่มตวัอยา่งยงัเห็นประโยชน์ทีC
ตามมาจากการปรับปรุงคลองสําโรงและเห็นว่ามีความคุม้ค่ากบัเงินทีCเสียไป ซึC งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พงศ์นรินทร์



พนมวนั   (2547) ศึกษาเรืCอง “ความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมบาํบดันํ? าเสียของกลุ่มประชากรบา้นพกัอาศยั กรณีศึกษา 
โครงการบาํบดันํ?าเสียเทศบาลนครนครสวรรค”์ 

รายไดเ้ฉลีCยต่อเดือน   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พงศน์รินทร์  พนมวนั  (2547) ศึกษาเรืCอง  “ความเต็มใจจ่าย
ค่าธรรมเนียมบาํบดันํ?าเสียของกลุ่มประชากรบา้นพกัอาศยั กรณีศึกษา โครงการบาํบดันํ?าเสียเทศบาลนครนครสวรรค”์ ทีC
กล่าวว่ากลุ่มตวัอยา่งทีCมีรายไดม้ากกว่ายอ่มมีความสามารถทีCจะจ่ายเงินในการฟื? นฟูคลองสาํโรง  ไดม้ากกว่ากลุ่มตวัอย่างทีCมี
รายไดใ้นระดบัทีCต ํCากว่าซึC งเป็นไปตามทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค  นัCนคือเมืCอรายไดข้องผูบ้ริโภคเปลีCยนแปลงไปจากเดิมจะ
ทาํให้ความสามารถในการซื? อเปลีCยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน  กล่าวคือ  เมืCอผู ้บริโภคมีรายได้เพิCมขึ? นจะทาํให้
ความสามารถในการซื?อสินคา้ของผูบ้ริโภคเพิCมขึ?น   ในทางกลบักนั  หากรายไดข้องผูบ้ริโภคลดลงความสามารถในการซื?อ
สินคา้ก็จะลดลงไปดว้ย   

ระยะเวลาทีCอยูอ่าศยั   กลุ่มตวัอยา่งทีCอยูอ่าศยับริเวณคลองสาํโรงเป็นเวลานานพอสมควร  อาจไดร้ับรู้ถึงปัญหา  ใน
เรืCองนํ?ามีกลิCนเหม็น  นํ?ามีสีดาํ  และมีวชัพืช  หากไดป้ระสบเป็นเวลานานทาํให้ไม่สามารถทนต่อปัญหานั?นได ้ จึงกล่าวได้
ว่าผูที้CมีระยะเวลาทีCอยูอ่าศยับริเวณริมคลองสาํโรงเป็นเวลานานยอ่มมีความเตม็ใจจ่ายมากกว่าผูที้Cอยูอ่าศยับริเวณริมคลอง
ไม่นาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประวีพร ประสพเกียรติโภคา (2551) ศึกษาเรืCอง “การประเมินมูลค่าสิCงแวดลอ้มใน
การดูแลรักษาแม่นํ?ากวงอาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู”    

ความรุนแรงของปัญหา  หากระดบัความรุนแรงของปัญหาเพิCมขึ?น ผลเสียทีCจะเกิดกับกลุ่มตวัอย่างประชากรก็
เพิCมขึ?นด้วย  เช่น ประชากรทีCเคยประสบกับปัญหาเรืCองนํ? ามีกลิCนเหม็นเมืCอก่อนกลุ่มตัวอย่างสามารถทนรับกับปัญหา
ดงักล่าวได ้อาจเนืCองมาจากกลิCนยงัไม่มีความรุนแรงมากนกั ต่อมาเมืCอนํ? ามีกลิCนเหม็นขึ?นเรืCอยๆ จนกลุ่มตวัอย่างไม่สามารถ
ยอมรับกบัปัญหาดงักล่าวได ้เพราะหากกลิCนเหมน็ของนํ?าอยูใ่นระดบัทีCรุนแรงจะส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
ผูที้Cได้รับ เมืCอกลุ่มตวัอย่างไม่สามารถทีCจะยอมทนอยู่กับสภาพของปัญหาดงักล่าวได้ กลุ่มตวัอย่างจึงมีความเต็มใจทีCจะ
จ่ายเงินเพืCอใชใ้นการฟื? นฟูเพิCมขึ?นดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นงคราญ  ประมูล  (2551) ศึกษาเรืCอง “ความเต็มใจจ่าย
เพืCอใหไ้ดรั้บทรัพยากรนํ?าทีCดีขึ?นของเกษตรกรปลายนํ?าในลุ่มนํ?าแม่สา จงัหวดัเชียงใหม่”     

ระยะห่างของทีCอยู่อาศยักบัคลองสาํโรง   หากกลุ่มตวัอย่างมีบา้นเรือนทีCอยู่ไม่ห่างจากคลองสาํโรงมากนักย่อม
สามารถรับรู้ถึงปัญหาทีCเกิดขึ? นได้ดีกว่าผู้ทีCอยู่ห่างออกไป   เช่น กลุ่มตัวอย่างทีCมีบา้นเรือนอยู่ใกล้กับคลองจะได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาเรืCองนํ?ามีกลิCนเหม็น  ปัญหาดา้นความเสืCอมโทรมดา้นทศันียภาพ มากกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีCมีบา้นเรือนอยู่
ไกลออกไป  ดงันั?นจึงทาํให้กลุ่มตวัอย่างทีCอยู่ใกลค้ลองมีความเต็มใจจ่ายเพืCอทีCจะแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้มากกว่ากลุ่ม
ตวัอย่างทีCอยู่ไกลออกไป  เพืCอใหไ้ดม้าซึCงสภาพแวดลอ้มทีCสวยงาม  อนัจะส่งผลทาํให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีCอยูใ่กลดี้ขึ?นขึ?น   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนสั  กนัทะสุข (2546) ศึกษาเรืCอง “ความตอ้งการและความเต็มใจ
จะจ่ายในการปรับปรุงคุณภาพนํ?าของคลองแม่ข่าของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” 

ปริมาณการใช้นํ?าในปัจจุบนั  ถึงแมว่้ากลุ่มตวัอยา่งจะใชน้ํ? าประปาในการทาํกิจกรรมในครัวเรือนทั?งการอุปโภค
และบริโภคปริมาณมากก็ตาม  ต่อให้มีการฟื? นฟูคลองสาํโรงเกิดขึ?นกลุ่มตวัอย่างก็ไม่นิยมนาํนํ?าจากคลองมาใช้อยู่แลว้
เพราะนํ? าในคลองไม่สามารถนาํมาใช้ประโยชน์ไดม้ากเหมือนนํ?าประปา  ดงันั?นกลุ่มตวัอย่างจึงยอมทีCจะใช้นํ? าในการ
อุปโภคและบริโภค  ถึงแมจ้ะใช้ในปริมาณทีCสูงแต่ก็ยอมเพราะนํ? าประปาจะมีคุณภาพมากกว่านํ? าคลอง  ดงันั?นกลุ่ม
ตวัอยา่งจึงมีความเต็มใจจ่ายในการฟื? นฟูคลองสาํโรงน้อย  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญส่ง เลาะวิถี (2550) ศึกษาเรืCอง 
“ปัจจยัทีCมีผลต่อความเตม็ใจจ่ายค่าธรรมเนียมบาํบดันํ?าเสียของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่”   ทีCกล่าวว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งไม่ไดค้าํนึงถึงการนาํนํ?ามาใชป้ระโยชน์ในครัวเรือน แต่คาํนึงถึงดา้นสภาพแวดลอ้มมากกว่า  



รายจ่ายค่านํ?าทีCใชป้ระโยชน์  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญส่ง เลาะวิถี (2550) ศึกษาเรืCอง “ปัจจยัทีCมีผลต่อ
ความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมบาํบดันํ? าเสียของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่”   ทีCกล่าวว่ากลุ่มตวัอย่างทีCมี
รายจ่ายค่านํ?าน้อย จะมีความตระหนกัถึงความสาํคญั ความคุม้ค่าของทรัพยากรนํ?า และมีความรับผิดชอบต่อสิCงแวดลอ้ม จึง
เป็นผลทาํใหก้ลุ่มคนเหล่านี? มีความเตม็ใจจ่ายมากในการฟื? นฟคูลองสาํโรง 

อาชีพ   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พงศน์รินทร์  พนมวนั  (2547) ศึกษาเรืCอง “ความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียม
บาํบดันํ? าเสียของกลุ่มประชากรบา้นพกัอาศยั กรณีศึกษา โครงการบาํบดันํ? าเสียเทศบาลนครนครสวรรค์” ทีCกล่าวว่า 
อาชีพแม่บา้นมีความเตม็ใจจ่ายนอ้ยกว่าอาชีพประมง  เนืCองจาก อาชีพประมงจะไดรั้บผลประโยชน์จากการปรับปรุงคุณภาพ
นํ?ามากกว่าอาชีพแม่บา้นเพราะอาชีพประมงจะตอ้งประกอบอาชีพอยูใ่นแหล่งนํ?า 

แต่อยา่งไรก็ตามการศึกษาครั? งนี?   ณ  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  0.05 
เพศ ไม่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายในการฟื? นฟูคลองสาํโรง  เนืCองจากการเห็นความสาํคญัของนํ? าปัจจยัทางดา้น

เพศไม่ใช่ปัจจยัทีCสาํคญัเมืCอเทียบกบัปัจจยัในดา้นอืCน เช่น  ปัจจยัดา้นงรายได้และ อายุ ไม่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายในการ
ฟื? นฟคูลองสาํโรง  เนืCองจากไม่ว่ากลุ่มตวัอย่างจะมีอายุอยู่ในช่วงใดหากเห็นความสําคญัในการฟื? นฟูคลองสําโรง  กลุ่ม
ตวัอยา่งก็มีความเต็มใจทีCจะจ่าย  แต่หากกลุ่มตวัอยา่งไม่ไดเ้ห็นความสาํคญัในการฟื? นฟู  กลุ่มตวัอย่างก็ไม่มีความเต็มใจจ่าย  
ดงันั?นอายจึุงไม่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายในการฟื? นฟคูลองสาํโรง  หรือกล่าวไดว้่าไม่ว่าอายุจะอยู่ในช่วงใดก็ตามไม่มีผลทาํ
ใหค้วามเตม็ใจจ่ายเพิCมขึ?นหรือลดลง การเห็นคุณค่าของนํ? า  ไม่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายในการฟื? นฟูคลองสาํโรง  เนืCองจาก
ในการทีCกลุ่มตวัอยา่งมีความเตม็ใจจ่ายในการฟื? นฟคูลองสาํโรงหรือไม่นั?น  ปัจจยัดา้นการเห็นคุณค่าของนํ?าอาจไม่ใช่ปัจจยั
หลกัทีCกลุ่มตวัอย่างนํามาพิจารณาในการทีCจ่ายเงินเพืCอฟื? นฟู  กล่าวคือหากกลุ่มตัวอย่างมีการเห็นคุณค่าของนํ? าแต่กลุ่ม
ตวัอยา่งไม่มีกาํลงัในการทีCจะจ่ายเงินเพืCอฟื? นฟคูลองสาํโรง  กลุ่มตวัอย่างกลุ่มนี? ก็ไม่สามารถจ่ายในการฟื? นฟูคลองสาํโรงได ้ 
หรือถึงแมว่้ากลุ่มตวัอยา่งเห็นคุณค่าของนํ?าแต่ไม่เชืCอวา่เงินทีCจ่ายไปจะสามารถฟื? นฟูคลองไดจ้ริง  กลุ่มตวัอยา่งก็จะไม่เต็มใจ
จ่ายไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดก็ตาม  ดงันั?นปัจจยัการเห็นคุณค่าของนํ? าไม่ไดเ้ป็นปัจจยัทีCมีผลต่อความเต็มใจจ่าย   หรือ
กล่าวได้ว่าไม่ว่าจะเห็นคุณค่าของนํ? ามากหรือน้อยก็ไม่มีผลทาํให้ความเต็มใจจ่ายเพิCมขึ?นหรือลดลง และแหล่งทีCมาของ
ทรัพยากรนํ?าทีCใชป้ระโยชน ์   ไม่มีผลต่อความเตม็ใจจ่ายในการฟื? นฟคูลองสาํโรง กล่าวคือไม่ว่ากลุ่มตวัอยา่งจะมีแหล่งนํ?า
ทีCใช้ประโยชน์มากจากแหล่งใดก็ตาม  ไม่ว่าจะเป็นนํ? าประปา  นํ? าบาดาล  หรือนํ? าฝน  ต่อให้มีการฟื? นฟูคลองสําโรง
เกิดขึ?นกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวก็ยงัไม่เห็นประโยชน์ทีCไดรั้บจากการฟื? นฟูคลองสาํโรง  เพราะประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้
นํ? าประปา ดงันั?นแหล่งทีCมาของนํ?าทีCใชป้ระโยชน์จึงไม่มีผลต่อความเต็มใจจ่าย  หรือกล่าวไดว้่าไม่มีผลทาํให้ความเต็มใจ
จ่ายเพิCมขึ?นหรือลดลง 

จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการปรับปรุงคุณภาพนํ?าของคลองสาํโรงใหป้ราศจากขยะ  นํ? าใสไม่มีกลิCน  
และไม่มีวชัพืช  จะตอ้งจ่ายเงินในการฟื? นฟูคลองสาํโรงเท่ากบั 95.40 บาทต่อปี  หากกลุ่มตวัอย่างตอ้งการให้ภูมิทศัน์
รอบริมฝัCงคลองสวยงามจะตอ้งจ่ายเงินในการฟื? นฟคูลองสาํโรงเพิCมเท่ากบั  20.20  บาทต่อปี   หากกลุ่มตวัอย่างตอ้งการ
ใหน้ํ?าในคลองสามารถนาํมาใชใ้นการเกษตรไดด้ว้ยจะตอ้งจ่ายเงินในการฟื? นฟคูลองสาํโรงเพิCมขึ?นอีก 30  บาทต่อปี และ
หากตอ้งการให้นํ? าในคลองสามารถเป็นแหล่งทีCอยู่อาศยัอนุบาลเพาะพนัธุ์สัตว์นํ? า  สามารถทาํการประมงได ้ และ
สามารถนาํมาใชใ้นการอุปโภค  จะตอ้งจ่ายเงินในการฟื? นฟคูลองสาํโรงเพิCมขึ?นอีก 35.20  บาทต่อปี  

จากสถานการณ์การปรับปรุงคุณภาพนํ?าทั?ง 4 สถานการณ์  สาเหตุทีCทาํให้กลุ่มตวัอย่างมีความเต็มใจจ่ายทีCจะ
จ่ายในสถานการณ์ต่าง ๆ  เนืCองมาจาก 3 สาเหตุหลกั  คือ  ตอ้งการอนุรักษสิ์Cงแวดลอ้มไวใ้ห้เป็นมรดกแก่คนรุ่นหลงั  
ตอ้งการใหเ้กิดการพฒันาสิCงแวดลอ้มทีCย ัCงยนื  และตอ้งการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ ส่วนสาเหตุทีCทาํให้กลุ่ม



ตวัอยา่งไม่มีความเตม็ใจทีCจะจ่าย   เนืCองจาก กลุ่มตวัอยา่งไม่เชืCอว่าการจ่ายเงินให้แก่โครงการจะสามารถแก้ปัญหาได ้  มี
รายไดน้อ้ย   และ เชืCอมัCนว่าหากไม่มีเงินของประชาชนการฟื? นฟคูลองสาํโรงก็ตอ้งเกิดขึ?น 

   
ตาราง 2 สรุปปัจจยัทีCมีผลต่อความเต็มใจจ่ายในแต่ละสถานการณ์ 

ตวัแปร สถานการณ์ 1 สถานการณ์ 2 สถานการณ์ 3 สถานการณ์ 4 

เพศ     
อาย ุ     
จาํนวนปีการศึกษา 0.0251 

(0.008)2 
0.028 

(0.007) 
0.028 

(0.008) 
0.018 

(0.008) 
อาชีพ 

-รับจา้ง 
-คา้ขาย 
-แมบ่า้น 
 
-รับราชการ 
-ธุรกิจส่วนตวั 
-รัฐวิสาหกิจ 

    
 
 

-0.251 
(0.084) 

 
 
 

ระดบัรายไดต้่อเดือน 0.327 
(0.045)  

0.320 
(0.043) 

0.280 
(0.046) 

0.272 
(0.045) 

ระยะเวลาทีCอยูอ่าศยับริเวณริมคลองสาํโรง  
(ปี)   

0.006 
(0.002) 

 0.006 
(0.002) 

 

ความรุนแรงของปัญหา 0.798 
(0.174) 

0.112 
(0.021) 

0.932 
(0.189) 

1.029 
(0.178) 

ปริมาณการใชน้ํ?าในปัจจุบนั  -0.002 
(0.001) 

 -0.113 
(0.058) 

แหล่งทีCมาของทรัพยากรนํ? าทีCใชป้ระโยชน์ 
-นํ?าประปา 
-นํ?าฝน 

           -นํ?าบาดาล 

    

ระยะห่างของทีCอยูอ่าศยักบัคลองสาํโรง  - 0.053 
(0.012) 

-0.001 
(0.000) 

-0.001 
(0.000) 

การเห็นคุณคา่ของนํ?า     
รายจ่ายค่านํ?าทีCใชป้ระโยชน์ -31.529 

(7.921) 
- 26.915 
(7.843) 

-29.323 
(8.349) 

-51.371 
(11.006) 

R2 0.512 0.542 0.510 0.511 

F-test 68.936 62.344 52.663 47.261 

WTP 95.4  115.6  145.6  180.8  

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ 861,271.2 1,043,636.8 1,314,476.8 1,632,262.4 

                                                
1 ค่าสมัประสิทธิ~ ถดถอย 
2 ค่าความคลาดเคลืCอนมาตรฐาน    



สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาความเต็มใจจ่ายในการฟื? นฟูคลองสาํโรง  จงัหวดัสงขลา  สามารถสรุปขอ้เสนอแนะไดว้่า นํ? ามีกลิCน
เหมน็รบกวนและนํ?ามีสีดาํเป็นปัญหาทีCสาํคญัทีCสุดของคลองสาํโรง  ดงันั?นหน่วยงานทีCเกีCยวขอ้งควนจะให้ขอ้มูลเกีCยวกบั
ปัญหาและระดบัความรุนแรงของคลองสาํโรง  แก่ประชาชนทีCอยู่ใกลแ้ละไกลออกไปให้ไดรั้บรู้ขอ้มูลทีCแทจ้ริงเพืCอทาํ
ให้ประชาชนมีความเต็มใจจ่ายมากขึ?นในการอนุรักษท์พัยากรนํ? า โดยมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จะเป็นแนวทางในการ
พฒันาทีCเหมาะสมในการฟื? นฟคูลองสาํโรงแต่ละปีตามความตอ้งการของประชาชน หากมีความจาํเป็นทีCจะปรับขึ?นค่านํ?า  
หรือควบคุมปริมาณการใช้นํ? าเหตุผลเพืCอนาํไปฟื? นฟูบาํบดันํ? าเสีย  เพราะตน้ทุนในการบาํบดันํ?าเสียเพิCมขึ?น  จะเป็น
เหตุผลทีCทาํให้ประชาชนเห็นคุณค่าและลดปริมาณการใช้นํ? าลง  และมีความเต็มใจจ่ายเพืCอการฟื? นฟูมากขึ?นในการ
อนุรักษท์รัพยากร 
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