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บทคัดย่อ 
  

การศึกษาครั งนี มีวตัถุประสงค์  เพื6อประเมินประสิทธิภาพการกาํจดัขยะตามแนวคิด “ผูก่้อมลพิษ เป็นผู้
จ่าย” โดยการเปรียบเทียบตน้ทุนในการกาํจดัขยะกบัค่าธรรมเนียมในการจดัการขยะที6เทศบาลนครภูเก็ตจดัเก็บได ้
และศึกษาปัจจยัที6มีผลต่อการเพิ6มขึนของปริมาณขยะ โดยทาํการพิจารณา ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ใช้
ขอ้มูลทุติยภูมิจากสาํนกังานสถิติแห่งชาติจงัหวดัภูเก็ต มาทาํการหาสหสัมพนัธ์ถดถอย (Regression) ผลการศึกษา
พบวา่ ปริมาณขยะในจงัหวดัภูเก็ตมีปริมาณเพิ6มขึนอยา่งต่อเนื6อง ส่งผลให้ตน้ทุนในการกาํจดัขยะสูงตามขึน แต่เมื6อ
พิจารณาค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะที6เก็บจากประชาชน พบว่าค่าธรรมเนียมที6จดัเก็บได้นันมีมูลค่าน้อยกว่า
ตน้ทุนในการกาํจดัขยะ แสดงให้เห็นว่า แนวคิด “ผูก่้อมลพิษ เป็นผูจ่้าย” ยงัไม่มีประสิทธิภาพในการจดัการขยะใน
พืนที6จงัหวดัภูเก็ต ในส่วนของการศึกษาปัจจยัที6มีอิทธิพลต่อการเพิ6มขึนของปริมาณขยะ พบว่า ปัจจยัที6มีผลมากที6สุด
ต่อการเพิ6มขึนของปริมาณขยะคือ ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (GPP: Gross Provincial Products) ซึ6 งผลการศึกษา
พบว่าเมื6อ GPP เพิ6มขึน 1 บาทจะทาํให้ปริมาณขยะเพิ6มขึน 0.394 กรัม ส่วนปัจจยัที6ส่งผลรองลงมาคือจาํนวน
นกัท่องเที6ยวไทยกล่าวคือ การที6นักท่องเที6ยวไทยเพิ6มขึน 1 คนจะทาํให้ปริมาณขยะเพิ6มขึน 0.039 ตนั/ปี ณ ระดบั
ความเชื6อมั6น 95% 
 
คาํสําคญั: ขยะ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภูเก็ต 
 

Abstract 

 
The aim of this study was to evaluate efficiency of garbage reduction follow to polluter pay principle 

(PPP) by using cost of garbage reduction to compare pollution management fee of garbage in Phuket municipality. 
It was, moreover, to look for the factors influencing of garbage increasing as focusing on economic and social 
aspects. Using secondary data was collected by department of national statistics at Phuket province. The results 
showed that rubbish was carry on to increase as affect on cost increasing of garbage management. Pollution 
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management fee of garbage, however, was lower than cost of garbage dropping. The results proved that “polluter 
pay principle” was not efficient in terms of rubbish management in Phuket province. Additionally, Gross 
Provincial Products (GPP) was main issue as garbage increasing. From the empirical analysis, the GPP increased 
one Bath as garbage raised 0.394 gram. The number of Thai tourist was secondly issue because of rubbish 
increasing. These estimates indicated that the Thai tourist raised a person affect on garbage increased 0.039 tonne 
per a year at the 95% confidence level. 
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คํานํา 
 
ปัจจุบนัอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเพิ6มขึนเป็นอย่างมาก และจาํนวนประชากร

ของประเทศที6เพิ6มขึนในอตัราสูงประกอบกบัวิทยาการสมยัใหม่มีความเจริญรุดหนา้อยา่งรวดเร็ว สภาพเหล่านี ส่งผล
ให้เกิดปัญหาเกี6ยวกบัการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและการสูญเสียสมดุลของสิ6งแวดลอ้ม ซึ6 งจะส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยูข่องมนุษยแ์ละการพฒันาสังคมในดา้นต่างๆ ก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพสิ6งแวดลอ้ม ที6ทวีความ
รุนแรงขึนเรื6อยๆ เช่น ปัญหามลพิษทางอากาศ นําเน่าเสีย ขยะมูลฝอย เป็นตน้ 

ปัญหาการเพิ6มขึนของประชากร การขยายตวัความเป็นชุมชนเมืองที6มากขึน มีส่วนสําคญัที6ทาํให้ปริมาณ
ขยะเพิ6มขึนมาก (สุเมธ,2548) สังเกตจากสถานการณ์ขยะที6มีแนวโน้มเพิ6มขึนจนเห็นไดช้ดัเจน โดยเฉพาะในเขตที6มี
ประชาชนหนาแน่น (ชื6นฤทยั, 2550)  เขตที6มีศูนยก์ารคา้ ตลาด ยา่นธุรกิจเมืองอุตสาหกรรม เมืองท่องเที6ยว  

การศึกษาครั งนี ได้คดัเลือกจังหวดัภูเก็ตเป็นกรณีศึกษา เนื6องจากจงัหวดัภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที6ยวที6มี
ชื6อเสียงของประเทศไทย  โดยขอ้มูลในปี 2550 แสดงให้เห็นว่ามีนกัท่องเที6ยวเดินทางประมาณ 5,005,653 คน (คน
ไทย 1,722,243 คน และเป็นคนต่างชาติ 3,283,410 คน3) เดินทางไปเที6ยวในจงัหวดัภูเก็ต ซึ6 งคิดเป็นอนัดบั 3 ของ
ประเทศ รองจาก ชลบุรีและกาญจนบุรี ในแง่ดีของการมีนักท่องเที6ยวเป็นจาํนวนมากย่อมก่อให้เกิดการขยายตัว
ทางการบริโภค (ดุสิต,2547) ทาํให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที6ดี นอกจากนันยงัส่งผลต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ของประเทศช่วยใหมี้เงินต่างประเทศไหลเขา้มากขึน แต่ในอีกดา้นหนึ6ง ผลที6เกิดขึนจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจก็
คือความเสื6อมโทรมของสิ6งแวดลอ้มจากปริมาณขยะที6เพิ6มปริมาณมากขึน (ดุสิต,2547)  

 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
 การศึกษาครั งนี มีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ 

1. เพื6อศึกษาประสิทธิภาพการกาํจดัขยะตามแนวคิด “ผูก่้อมลพิษ เป็นผูจ่้าย” โดยเปรียบเทียบตน้ทุนในการ
กาํจดัขยะกบัค่าธรรมเนียมในการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครภูเก็ต  

2. เพื6อศึกษาปัจจยัดา้นทางเศรษฐกิจและสงัคมที6มีผลต่อการเพิ6มขึนของปริมาณขยะในเขตเทศบาลภูเก็ต 
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แนวคดิและทฤษฎี 
 การศึกษาครั งนีไดอ้าศยัแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ 4 แนวความคิดหลกัเพื6อทาํการศึกษา
ประสิทธิภาพการกาํจดัขยะและปัจจยัที6มีผลต่อการเพิ6มขึนของปริมาณขยะในเขตเทศบาลภูเกต็   

 

1. แนวคดิทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สิLงแวดล้อม “หลกัการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” 
 หลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter Pay Principle: PPP) คือ การกาํหนดค่าธรรมเนียมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ6 งเป็นค่าธรรมเนียมที6ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสิ6งแวดลอ้ม โดยเนน้วา่ “ผู้ก่อมลพิษต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี�” วิธีการกาํหนดค่าธรรมเนียมจะยดึหลกัความเสียหายที6เกิดขึน โดยพิจารณาวา่ผูก่้อมลพิษ
จะตอ้งจ่ายค่าเสียหายที6เกิดขึน โดยคาํนวณว่าผูก่้อมลพษิจะตอ้งจ่ายค่าเสียหายเท่าไรสาํหรับความเสียหายที6มีต่อ
สิ6งแวดลอ้ม (Hassan, 2006) ในระดบัหนึ6ง ๆ หรือผูก่้อมลพษิตอ้งจ่ายเท่าไรในการคืนสภาพเดิมใหก้บัสิ6งแวดลอ้ม 
ในการศึกษาครั งนี จะใชค่้าการจดัการมลพิษ (Pollution management Fee: PMF) เป็นตวัแทนความรับผิดชอบที6ผูก่้อ
มลพิษเป็นผูจ่้าย 

  
2. แนวคดิทฤษฎีการบริโภคทีLสัมพนัธ์กบัรายได้สัมบูรณ์ (Absolute Income Theory of Consumption)  
ทฤษฎีการบริโภคตามแนวคิดของ John Maynard Keynes เชื6อว่าในระบบเศรษฐกิจที6ผูบ้ริโภคมีเสรีภาพใน

การเลือกบริโภคสินคา้และบริการ  ค่าใชจ่้ายเพื6อการบริโภคที6ตังใจไวข้องครัวเรือนในงวดเวลาหนึ6 งจะถูกกาํหนด
โดยระดบัรายไดส้ัมบรูณ์ในงวดเวลานัน (Keynes, 1936) ซึ6 งสามารถเขียนในรูปของสมการ แสดงความสัมพนัธ์
อยา่งง่าย ของการบริโภคได ้ดงันี  

C = Ca + bY      ; Ca>0 ; 0<b<1................................................ 1) 

กาํหนดให้ 
C   คือ ค่าใชจ่้ายเพื6อการบริโภค        
Ca  คือ ค่าใชจ่้ายเพื6อการบริโภคในขณะที6ยงัไม่มีรายได ้ แมว้่าบุคคลจะยงัไม่มีรายได ้(Y=0 แต่เพื6อ

ความอยู่รอดก็ตอ้งกินตอ้งใชอ้ยู)่    
b  คือ ค่า สมัประสิทธิ{ ของการบริโภค (Coefficient)  
Y  คือ ระดบัรายไดท้ี6สามารถนาํไปจบัจ่ายใชส้อยไดจ้ริง      

  
อยา่งไรก็ตามเราสามารถอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างรายได ้การบริโภค และสิ6งแวดลอ้ม (Tietenberg, 

1982) ไดด้งันี  
 
 
  

 

3. แนวคดิ Environmental Kuznets Curves (EKC) 
เป็นการแสดงความสัมพนัธ์ของระดบัรายไดต่้อหัวหรือรายไดป้ระชาชาติ กบัระดบัมลพิษที6เกิดขึน โดย

ปกติแลว้ถา้ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัมลพิษกบัรายไดมี้ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัไปตลอด (เป็นลกัษณะ

รายไดสู้งขึน การบริโภคสูงขึน ก่อใหเ้กิดของเสียซึ6งหลง เหลือหลงัจาก
การบริโภค (เช่น ขยะมูลฝอย) 



ของเส้นตรงทอดขึ น) ความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวนี มักจะพบได้ในประเทศที6กําลังพัฒนา ส่วนกรณีที6
ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัมลพิษกบัรายไดมี้ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในช่วงแรก แต่ในระยะเวลาต่อมา
ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัมลพิษกบัรายไดมี้ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม (เป็นลกัษณะตวั U คว ํ6า หรือ รูป
ระฆงัคว ํ6า) ความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงักล่าวนีมกัจะพบไดใ้นประเทศที6พฒันาแลว้ ซึ6 งเป็นการบ่งว่าเมื6อประชาชนมี
รายไดสู้งขึน (ความเป็นอยูดี่ขึน) ประชาชนจะคาํนึงถึงสิ6งแวดลอ้มมากขึน (Hanley, 2001)  
  

4. แนวคดิต้นทุนส่วนเพิLม (Marginal Cost) และผลประโยชน์ส่วนเพิLม (Marginal benefit) 

 แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสิค (Neoclassical theory) ไดมี้การกาํหนดถึงประเด็นของสิ6งแวดลอ้ม
ว่าการจดัการทรัพยากรธรรมรชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คือ ผลประโยชน์ทังหมดสุทธิที6สูงสุดจะถูกกาํหนดที6
ตน้ทุนส่วนเพิ6ม (Marginal cost) ของผูผ้ลิตเท่ากบัประโยชน์ส่วนเพิ6ม (Marginal benefit) ของผูบ้ริโภค โดยปกติแลว้
ตน้ทุนส่วนเพิ6ม (MC) เป็นเส้นที6มีความชนัเป็นบวก เพราะในการใชท้รัพยากรที6เพิ6มขึน ก่อใหเ้กิดตน้ทุนที6สูงขึนอนั
เนื6องมาจากความหายากมากขึนของทรัพยากร (More scarce) ส่วนมูลค่าของประโยชน์ส่วนเพิ6ม (Marginal benefit) 
เป็นเส้นที6มีความชนัเป็นลบ เพราะทรัพยากรหน่วยสุดทา้ยที6ถกูบริโภคเพิ6มขึน ก่อใหเ้กิดความพอใจสูงขึน 
(Pashigian, 1995) 

วธีิการศึกษา 

ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมจากสาํนกังานสถิติแห่งชาติ (สาํนกังานสถิติ
แห่งชาติ, 2552) และ กรมการปกครอง (กรมการปกครอง, 2552) โดยประเภทของขอ้มูลที6ผูศึ้กษานาํมาใชใ้นการ
อภิปรายผล ประกอบดว้ยขอ้มูล 2 ประเภทคือ  ขอ้มูลภาคตดัขวาง (Cross-section data) และ ขอ้มูลแบบอนุกรม
เวลา (Time-series data) 

1) ขอ้มูลภาคตดัขวาง (Cross-section data)4 ซึ6 งเป็นขอ้มูลของตวัแปรที6เก็บขึนโดยคาํนึงถึงหน่วย

พฤติกรรมในช่วงเวลาที6กาํหนด ปี 2550 ประกอบดว้ยขอ้มูลต่างๆ ดงัต่อไปนี  
- ปริมาณขยะ  

 2) ขอ้มูลแบบอนุกรมเวลา (Time-series data) เป็นขอ้มูล ตังแต่ พ.ศ.2541 – 25505 ประกอบดว้ยขอ้มูล
ต่างๆ ดงัต่อไปนี 
  -   รายไดม้วลรวมของประชาชนจงัหวดัภูเก็ต 
  -   มูลค่าการบริโภคและรายไดเ้ฉลี6ยต่อหวั 
  -   จาํนวนประชากรในจงัหวดัภูเก็ต  
  -   ปริมาณขยะ และมูลค่าในการกาํจดั 

                                                
4
 ซึ6 งเป็นขอ้มูลของตวัแปรที6เก็บขึนโดยคาํนึงถึงหน่วยพฤติกรรมในช่วงเวลา ปี 2550 

5
 เนื6องจาก ปี พ.ศ. 2547 เกิดภยัพิบติัธรรมชาติ (ซึนามิ) ขอ้มูลคอ่นขา้งมีความผนัผวน ดงันันการวิเคราะห์ในครั งนีจะไม่นาํขอ้มูล พ.ศ. 

2548 มาพิจารณา เพราะจากการสงัเกตเบืองตน้ขอ้มูลในปีดงักล่าวมีความผนัผวนมาก 
 



  -   ค่าธรรมเนียมที6จดัเก็บได ้
  -   นกัท่องเที6ยวไทยและนกัท่องเที6ยวต่างประเทศในจงัหวดัภูเก็ต 
    

ผลจากการศึกษาและอภิปรายผล 
 

1. ศึกษาประสิทธิภาพการกาํจัดขยะตามแนวคิด “ผู้ก่อมลพิษ เป็นผู้จ่าย” 
จากการศึกษา พบวา่ปริมาณขยะในจงัหวดัภูเก็ตนันเพิ6มสูงขึนอยา่งต่อเนื6องโดยเฉลี6ยในรอบ 10 ปีอยูที่6 

12.14 หมื6นตนั/ปี  ปริมาณขยะมากที6สุดคือปี 2550 (ในช่วงเวลา พ.ศ.2541-2550) มีปริมาณอยู่ที6 18.73 หมื6นตนั/ปี 
และปีที6มีปริมาณขยะนอ้ยที6สุดคือ ปี 2541  มีปริมาณ 8.59 หมื6นตนั/ปี และตังแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นตน้มานันปริมาณ
ขยะสูงมากขึนกว่า 250 ตนัต่อวนั (ตารางที6 1) แต่เมื6อพิจารณาถึงความสามารถในการกาํจดัขยะแลว้นัน พบว่าโรง
กาํจดัขยะมูลฝอยในเทศบาลนครภูเก็ต สามารถกาํจดัขยะไดเ้พียงวนัละ 250 ตนั/วนัเท่านันที6เหลือตอ้งใชว้ิธีการฝัง
กลบ ซึ6งวธีิการฝังกลบนันอาจส่งผลเสียต่อสิ6งแวดลอ้มถา้วธีิในการฝังกลบไม่ถกูตามสุขลกัษณะ 

  
ตารางที6 1 แสดงขอ้มูลปริมาณขยะโดยเฉลี6ยต่อวนั (หน่วย: ตนั) 

  
 การนาํหลกัแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์มาใชน้ันเป็นหนึ6งในวิธีการที6จะสามารถลดปริมาณขยะใหน้้อยลง
ได ้ซึ6 งในปัจจุบนัหลกัที6ไดรั้บความนิยมก็คือ หลกัการ “ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter Pay Principle: PPP)” ซึ6 ง
พบว่าตังแต่ปี พ.ศ. 2541 นัน เทศบาลนครภูเก็ต ไดมี้การจดัเก็บค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะ อยู่ที6 37 – 158 บาท/
ตนั (ตน้ทุนที6ประชาชนตอ้งแบกรับจากการที6เขาเป็นผูก่้อมลพิษอยู่ที6 –MC: Marginal Cost) ในขณะที6มูลค่าในการ
กาํจดัขยะอยูป่ระมาณ 180-190 บาท/ตนั6 (ผลประโยชน์ส่วนเพิ6มที6ประชาชนไดรั้บ- MB: Marginal Benefit) 

จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว้่า ตน้ทุนในการกาํจดัขยะนันมีมูลค่าสูงกว่าค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะที6
เทศบาลนครภูเก็ตจดัเก็บได้ ดงันันตน้ทุนส่วนที6เหลือจึงเป็นต้นทุนของเทศบาลนครภูเก็ตที6ตอ้งชดเชย ถึงแมว่้า
ค่าธรรมเนียมที6จดัเก็บไดเ้พิ6มขึนทุกปี แต่เมื6อเปรียบเทียบกบัตน้ทุนในการกาํจดั พบว่า ตน้ทุนในการกาํจดัยงัสูงกว่า
เนื6องจากปริมาณขยะที6เพิ6มขึนมากในทุก ๆ ปี การที6ผูก่้อมลพิษจ่ายค่าธรรมเนียมน้อยกว่าตน้ทุนในการบาํบดันัน ผู ้
ก่อมลพิษจะไม่เห็นความสาํคญัของเงินที6จ่ายไป และไม่ไดล้ดการสร้างมลพิษแต่อยา่งใด (Ma and Bennagen, 2001) 
ดงันันจึงสรุปไดว่้า ในปัจจุบนั “แนวคิดผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายยงัไม่มีประสิทธิภาพในการดาํเนินการในจงัหวดัภูเก็ต”  
ซึ6 งเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นความลม้เหลวของระบบตลาด (Market failures) อนันาํไปสู่การจดัสรรทรัพยากรที6ไม่เกิด
ประสิทธิภาพ (MB ไม่เท่ากบั MC) (Tietenberg, 1982)  
                                                
6
 มูลค่าในการกาํจดัขยะ 200 บาท/ตนั ยกเวน้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหลวงวิชิตที6มีมลูคา่ในการกาํจดัขยะ 100 บาท/ตนั  

 

ปี 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 

ปริมาณ

ขยะ 
235.38 247.99 257.41 281.78 309.58 333.94 364.03 375.72 419.90 513.23 



จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้รัฐบาลควรเร่งใหมี้การออกกฎหมายสิ6งแวดลอ้ม เพราะจะสามารถกาํหนดมูลค่า
ในการจดัเก็บไดย้ดืหยุ่นกว่าค่าธรรมเนียม เพื6อให้แนวคิด ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายมีความสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง
มากที6สุด  เพราะการออกกฎหมายสิ6งแวดลอ้ม ตามแนวคิดผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายจะทาํใหผู้ก่้อมลพิษหนัมาตระหนกั
ถึงปัญหาสิ6งแวดลอ้มที6เกิดขึนและเปรียบเทียบกบัผลประโยชน์ที6ไดรั้บ (ประพจน์, 2550)  สาเหตุที6ทาํให้ในปัจจุบนั
ปริมาณขยะจงัหวดัภูเก็ตยงัมีปริมาณเพิ6มขึนสูงขึนเรื6อย ๆ เนื6องมาจากประชาชนเห็นว่าประโยชน์ที6ไดรั้บยงัมากกว่า
ตน้ทุนที6จ่าย  

และจากแนวความคิด Environmental Kuznets Curves เป็นการยืนใหเ้ห็นว่าจงัหวดัภูเก็ตยงัเป็นเมืองที6อยู่
ในช่วงกาํลงัพฒันา เพราะเมื6อระดบัรายไดเ้พิ6มขึน จาํนวนมลพิษ (ปริมาณขยะ) ก็เพิ6มขึนดว้ย จะเห็นว่าปริมาณขยะ
ยงัมีความสมัพนัธ์กบัรายไดใ้นทิศทางเดียวกนั (Hanley, 2001) นันหมายความวา่ประชาชนภูเก็ตยงัใหค้วามสาํคญัใน
เรื6องของรายไดม้ากกว่าระดบัมลพิษ 
 

2. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณขยะกบัปัจจัยด้านเศรษฐกจิและสังคม     
   

การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจและสงัคมที6อิทธิพลต่อการปริมาณขยะ นันไดน้าํปัจจยัดา้นผลิตภณัฑม์วล
รวมจงัหวดั (GPP: Gross Provincial Products) 7 จาํนวนประชากรที6อาศยัในจงัหวดัภูเก็ต จาํนวนนกัทอ่งเที6ยว
ต่างชาติ และจาํนวนนกัท่องเที6ยวไทย มาทดสอบสมมติฐานดงัรายละเอียดขา้งล่าง 

      
H 0  :  ปัจจยันันไม่มีอิทธิพลต่อปริมาณขยะในจงัหวดัภูเก็ต 
H 1 :  ปัจจยันันมีอิทธิพลต่อปริมาณขยะในจงัหวดัภูเก็ต  

 
ผูศึ้กษาไดศึ้กษาความสัมพนัธใ์นรูปสมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) 8 โดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปทางสถิติ ดว้ยวิธี Stepwise ซึ6งเป็นสมการที6เหมาะสมที6สุด9 (สมการ 2) (Damodar, 1999; Johuston, 1991; 
Kenneth, 2005) 

G        =   GA +β1(GPP)+  β2(N. Thai tourists) ................................................ 2) 
  G        =   -18834+ 0.000003944GPP+ 0.039 N. Thai tourists 
  s.e      =   (9819.650)  (.000)  (.009)  
  t-test  =   (-12.102)      (10.723) (4.405) 
                         P – Value =   (0.000)  (0.000)     (0.012) 

                                                
7 จากการทดสอบเบืองตน้ พบวา่การบริโภค (consume: C)  มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง (ประมาณ 80%) กบัผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั 
(GPP: Gross Provincial Products)  ดงันันเพื6อป้องกนัการเกิดปัญหาพหุสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระดว้ยกนัเอง (Multicollinearity) ในการ
วิเคราะห์จึงใชผ้ลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั เป็นตวัแทนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจงัหวดัภเูกต็  
8  จากการคดัเลือกรูปแบบสมการดว้ยวิธี Box – Cox Test พบวา่รูปแบบ Log Linear และ Double log linear ไม่มีความแตกต่างกนั ณ 
ระดบันยัสาํคญั 0.05  
9 ทาํการทดสอบแลว้พบวา่ ไม่มีปัญหาพหุสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) และไม่มีปัญหาตวัคลาดเคลื6อนมี
ความสัมพนัธก์นัในช่วงเวลาที6ต่างกนั (Autocorrelation)   



R
2 = 0.999   R 2  = 0.997 

 
โดยกาํหนดให ้ 

   G       คือ ปริมาณขยะ (ตนั/ปี) 
                 GA   คือ ปริมาณขยะอิสระที6ไม่ไดขึ้นอยูก่บัปัจจยัที6นาํมาพิจารณา (ตนั/ปี) 
   GPP   คือ   ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (ลา้นบา้น/ปี) 

N. Thai tourists   คือ  จาํนวนนกัทอ่งเที6ยวไทยในจงัหวดัภูเก็ต (คน/ปี) 
  
 สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดด้งันี  หากผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัเพิ6มขึน 1 บาท จะทาํให้ปริมาณขยะ
เพิ6มขึน 0.394 กรัม (0.000000394 ตนั = 0.394 กรัม) ซึ6 งสอดคลอ้ง สุเมธ (2548) ที6กล่าวว่าการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
มีผลต่อการเพิ6มขึนของปริมาณขยะ เพราะการขยายตวัทางเศรษฐกิจที6ก่อใหเ้กิดการกระตุน้การบริโภค อนัเป็นปัญหา
สาํคญัทาํให้ปริมาณขยะเพิ6มขึนมากอย่างรวดเร็ว (Ma and Bennagen, 2001; Tietenberg, 1982) และหากจาํนวน
นกัท่องเที6ยวไทยเพิ6มขึน 1 คนจะทาํใหป้ริมาณขยะ เพิ6มขึน 0.039 ตนั/ปี ณ ระดบัความเชื6อมั6น 95% และเป็นสิ6งที6น่า
สงัเกตว่า จาํนวนประชากรที6อาศยัในจงัหวดัภูเก็ต และนกัท่องเที6ยวต่างชาติ ไม่มีอิทธิต่อการเพิ6มขึนของปริมาณขยะ 
อาจจะเป็นเพราะประชาชนที6อาศยัอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ตเองมีความตระหนกัเรื6องสิ6งแวดลอ้มโดยเฉพาะเรื6องขยะว่าเป็น
สิ6งสาํคญัต่อภาพพจน์ของเมืองท่องเที6ยว ในส่วนของนกัท่องเที6ยวชาวต่างประเทศนันก็มีความตระในเรื6องปริมาณ
ขยะ เพราะกลุ่มนกัท่องเที6ยวชาวต่างประเทศดงักล่าวเป็นผูที้6มีรายไดค่้อนขา้งสูง เป็นการยืนยนัว่ากลุ่มคนที6มีรายได้
สูงจะคาํนึงเรื6องคุณภาพสิ6งแวดลอ้มมากกว่ากลุ่มคนที6มีรายไดน้อ้ย (Pearce, 1996) 

 

ข้อเสนอแนะ 
 เศรษฐกิจกบัภาวะมลพิษอาจเป็นสิ6งที6ขดัแยง้กนั นันก็คือหากตอ้งการเศรษฐกิจที6เจริญเติบโตก็ต้องยอม
แลกกบัปัญหาขยะที6เพิ6มมากขึน แต่ในปัจจุบนัเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าอย่างมาก ดงันันไม่ใช้เรื6 องยากที6จะทาํให้
เศรษฐกิจเจริญเติบโตควบคู่กับการรักษาสภาพแวดลอ้ม ถึงแมว้่าทังผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตจะตอ้งแบกรับตน้ทุนทาง
การเงินสูงขึน แต่ก็คุ้มค่ากบัตน้ทุนทางเศรษฐกิจ เพราะหากไม่มีการกาํจดัขยะให้ถูกวิธีแลว้ สิ6งที6ตามมาก็คือ การ
เจ็บป่วยของประชาชน ประสิทธิภาพในการทาํงาน ความสวยงามของสถานที6ท่องเที6ยว โบราณสถานและ
โบราณวตัถุ ซึ6 งหากนาํมาคาํนวณจริง ๆ แลว้จะพบว่ามีตน้ทุนที6สูงมาก ดงันันรัฐบาลควรใหก้ารสนบัสนุน ให้มีการ
จดัเก็บภาษีสิ6งแวดลอ้มเพื6อสะทอ้นตน้ทุนในการกาํจดัขยะที6แทจ้ริง โดยวิธีการกาํจดัขยะนันตอ้งไม่ให้เกิดปัญหา
ผลกระทบต่อสิ6งแวดลอ้มเชิงซอ้นอีก โดยการนาํหลกัการ “ผูก่้อมลพิษเป็นจ่าย” ใหเ้กิดประสิทธิภาพ เพื6อจะทาํให้ผู ้
ก่อมลพิษเป็นผูรั้บผดิชอบอยา่งแทจ้ริง 
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