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บทที่ 12
Travel Cost Method

การประเมินมูลคาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยวิธีตนทุนการเดินทาง (Travel Cost Methods: TCM) 
เปนวธิีที่ใชวัด Direct Use Value โดยมักนํ ามาใชกับการประเมินมูลคาเชิงนันทนาการของสถานที่ทองเทีย่ว 
หลกัการของวิธี TCM คือ การศึกษาคาใชจายในการเดินทางของประชาชนจากแหลงที่อยูอาศัยมายังสถานที่
ทองเทีย่วนั้นๆ โดยมีขอสมมติฐานวา ประชาชนที่อาศัยอยูใกลสถานที่ทองเที่ยวจะนิยมมาเขาชมบอย สวน
ประชาชนที่อาศัยอยูไกลกวายอมมาชมนอยครั้งกวา นอกจากนั้นแลวยังมีขอสมมติฐานวาถาสถานที่ทอง
เที่ยวใดสามารถดึงดูดผูเขาชมที่มีภูมิลํ าเนาไกลๆ ได ยอมหมายความวาสถานที่ทองเที่ยวนั้นมีมูลคาเชิง
นันทนาการสูง และในทํ านองกลับ ถาสถานที่ทองเที่ยวดึงดูดคนไดเพียงผูที่อาศัยอยูในพื้นที่ใกลเคียงเทานั้น 
ยอมหมายความวา สถานที่ทองเที่ยวนั้นมีมูลคาเชิงนันทนาการที่ตํ่ ากวา ดังนั้นการศึกษาถึงความสัมพันธ
ระหวางจํ านวนครั้งที่ประชาชนเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตอป กับคาใชจายการเดินทางจะเหมือนกับการศึกษา
ฟงกชั่นอุปสงค (Demand Function) ของสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ ซึ่งมูลคาของสถานที่ทองเที่ยวจะคํ านวณได
จากสวนเกินผูบริโภค (Consumer Surplus) หรือขนาดของพื้นที่ใตเสนฟงกชั่นอุปสงคนั่นเอง

วธิ ีTCM มขีอจํ ากัด คือ ใชไดเฉพาะการวัดมูลคาที่ใชประโยชน (Use Value) แตไมสามารถใชวัดมูล
คาที่มิไดใชประโยชน (Non-Use Value) ทั้งนี้เพราะ TCM มีขอสมมติเกี่ยวกับคุณสมบัติ Weak 
Complementarily ระหวางสถานที่ทองเที่ยวกับคาใชจายในการเดินทาง กลาวคือ สินคาเชิงนันทนาการและ
การเดินทางเปนสิ่งที่ตองใชประกอบกัน โดยหากคาใชจายในการเดินทางสูงเกินระดับหนึ่ง (Choke Price) 
ประชาชนก็จะไมเดินทางมาสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ

12.1 ประเภทของ TCM

แบบจํ าลอง Zonal Travel Cost Model

การวิเคราะหดวยแบบจํ าลอง Zonal TCM เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูที่เดินทางมาจากเขต
ตางๆ (zone h) เพื่อใชประโยชนจากสถานที่ทองเที่ยว วิธี Zonal TCM เปนวิธีที่ใชขอมูลนอยกวาวิธี 
Individual TCM เพราะไมตองสัมภาษณรายละเอียดเกี่ยวกับนักทองเที่ยวแตละคน แตจะสอบถามเพียงวา
นกัทองเที่ยวมาจากเขตใด สวนขอมูลรายไดของนักทองเที่ยวจะไดจากขอมูลทุติยภูมิ โดยให Vh แสดงจํ านวน
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ครั้งการเดินทางมาเที่ยวสถานที่แหงนั้นจากเขต h ในรอบระยะเวลาหนึ่ง (โดยปกติมักกํ าหนดใหเปนเวลา 1 ป 
เพื่อความสะดวกในการคํ านวณหามูลคาของแหลงทองเที่ยวเปนรายป)

ให Vh/Nh เปนอัตราหรือจํ านวนครั้งของการมาเที่ยวสถานที่นั้นตอครัวเรือนที่อาศัยอยูในเขต h ใน
ชวงเวลา 1 ป ในที่นี้ให Nh เปนจํ านวนครัวเรือนทั้งหมดที่อาศัยอยูในเขต h นบัเปนประชากรของการศึกษา

จํ านวนครั้งของการมาเที่ยวสถานที่นั้นตอครัวเรือนที่อาศัยอยูในเขต h (Vh/Nh) จะขึน้อยูกับ 1) ตน
ทุนหรือคาใชจายในการเดินทางมายังสถานที่นั้นๆ (Ph) โดยตนทุนหรือคาใชจายดังกลาวยังขึ้นอยูกับระยะ
ทางจากที่พักถึงสถานที่นั้นกับเวลาที่ใชไปในการมาเที่ยวในครั้งนี้ 2) ลักษณะของประชากรในเขต h (Sih) เชน 
อายุเฉลี่ย รายไดเฉลี่ย เปนตน และ 3) ตัวแปรซึ่งเปนตัวแทนของสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ (SUBh)

โดยความสัมพันธดังกลาว แสดงในสมการ (1) และมีชื่อเรียกวา Trip Generating Function (TGF)
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กลาวไดวา TGF เปนฟงกชันอุปสงคสํ าหรับสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ โดยในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัย
อาจเลือกรูปแบบสมการ TGF ที่เปนเชิงเสนตรง  ดังเชนในสมการที่ (38)
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ดังนั้นสวนเกินผูบริโภคจึงเปนพื้นที่ใตเสนอุปสงคทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 12.1

รูปที่ 12.1 สวนเกินผูบริโภค
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จํ านวนครั้งเขามาเที่ยว (คร้ัง/ป)

ปญหาในทางปฏิบัติของการประมาณคาที่สํ าคัญมี 2 ประการ คือ
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1) จะใชวิธีใดในการประมาณตนทุนคาเสียโอกาสในการเดินทางมาสถานที่ทองเที่ยว ควรจะเลือกรูป
แบบฟงกชันใดจึงจะเหมาะสม1

2) การเดินทางมาในแตละครั้งของผูถูกสัมภาษณแบบสอบถามอาจมีหลายวัตถุประสงค ซึ่งเปนเรื่อง
ปกติธรรมดาเพราะการทองเที่ยวไมไดเกิดขึ้นทุกวัน ดังนั้นผูทองเที่ยวจึงพยายามแสวงหาความพอใจสูงสุด
จากการเดินทาง บางคนมีวัตถุประสงคเดียวและชัดเจน แตบางคนมีหลายวัตถุประสงคจึงจํ าเปนที่ผูทํ าการ
วจิยัจะตองหาทางแยกคนทั้งสองกลุมออกจากกัน รายละเอียดดูจากงานหลายชิ้น เชน Hanley and Ruffell 
(1993)

แบบจํ าลอง Individual Travel Cost Model (One-Site Model)

แบบจํ าลองของ Individual TCM ตั้งอยูบนแนวคิดฟงกชันอรรถประโยชนของผูเดินทางแตละคน ซึ่ง
ขึ้นอยูกับอุปสงคของการเดินทางมาแหลงนันทนาการโดยวัดเปนจํ านวนครั้งที่เดินทางมาทองเที่ยว และคุณ
ภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหผูเดินทางไดอรรถประโยชนสูงสุดภายใตเงื่อนไขขอจํ ากัดดานรายไดและเวลา

Individual TCM เปนวิธีที่นิยมนํ ามาใชในการประเมินมูลคาแหลงนันทนาการ เพราะเปนวิธีการที่
งาย ไมซับซอน โดยอุปสงคของการมาทองเที่ยว (หรือท่ีเรียกวา Trip Generating Function: TGF) ทีใ่ชในการ
ประมาณคาสัมประสิทธิ์จะมีลักษณะดังนี้

Individual TGF เขียนไดเปน  ),,( iijrij QMPfV =   (3)
โดยที่     )( 21 ttPdPP wdr ++=    (4)

V = จํ านวนครั้งที่มาสถานที่ทองเที่ยวตอป
M = รายได
Q = คุณภาพของสถานที่ทองเที่ยว
Pd = คาใชจายในการเดินทางตอกิโลเมตร
d = ระยะทาง
t1 = เวลาเดินทาง
t2 = เวลาที่ใช ณ สถานที่ทองเที่ยว

                                                     
1 การศึกษาของ Hanley ป 1989 พบวา ตนทุนดังกลาวจะแปรเปลี่ยนไปหากเลือกฟงกชันที่ตางกันออกไป แมจะเปนการเดินทางไปยัง
สถานที่เดียวกันก็ตาม เชน ตนทุนเปน 0.32 ปอนดอังกฤษตอครั้งการทองเที่ยว ถาเปน Quadratic form  คิดเปน 0.56 ปอนดอังกฤษ
ตอครั้ง ถาเปน semi-log independent เพิ่มเปน 1.70 ปอนดอังกฤษตอครั้ง ถาเปน semi-log dependent เทาไหรและเพิ่มขึ้นมากถา
เลือกฟงกชัน log-log คิดเปนเงิน 15.13 ปอนดอังกฤษตอครั้ง เปนตน เพราะฉะนั้น ตองระมัดระวังในจุดนี้ (Hanley et al. ,1997, p.
406)
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นอกจากรูปแบบสมการขางตนแลว ผูประเมินยังสามารถเพิ่มรายละเอียดใหกับสมการอุปสงคโดย
การเพิ่มตัวแปรเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวทดแทน (Substitute Sites) (Caulkins, Bishop, and Couwes, 1986) 
หรือการทดสอบเกี่ยวกับมูลคาของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสถานที่ทองเที่ยว  (McConnell, 1986)

12.2 มาตรฐานและรูปแบบการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมดวยวิธี TCM

• กํ าหนดขนาดของผลกระทบในสถานการณปจจุบัน ซึ่งเปนผลกระทบที่ผูถามและผูตอบเขาใจ
ตรงกัน โดยควรมีความชัดเจนวาใครเปนผูไดรับผลกระทบ และจะวัดมูลคาประเภทใด และมูล
คาที่จะทํ าการประเมินจะตองวัดออกมาในเชิงปริมาณไดพรอมทั้งระบุระยะเวลาที่จะทํ าการ
ศึกษา

• สมการอุปสงคดวยวิธี TCM ควรประกอบดวยตัวแปร 3 กลุม คือ 1) ตนทุนหรือคาใชจายในการ
เดนิทางมาสถานที่ทองเที่ยว 2) ขอมูลเศรษฐกิจ-สังคม และ 3) ตัวแปรซึ่งเปนตัวแทนของสถาน
ที่ทองเที่ยวอื่น

• คาเสียโอกาสของเวลาในการเดินทางควรใชราคาเงาที่เหมาะสม การหาราคาเงาที่เหมาะสมของ
เวลาเปนประเด็นใหญและมีความสํ าคัญมากอีกทั้งยัง สรางความยุงยากใหกับผูทํ าการศึกษา
มาโดยตลอด เพราะยังเปนเรื่องที่ถกเถียงกันโดยยังไมมีขอสรุป แตเพื่อใหเขาใจไดงายขึ้น ใน
เอกสารนี้จะเสนอวิธีการหาราคาเงาที่อยูบนพื้นฐานของอัตราคาจาง ทั้งนี้เพราะไมสามารถใช
อัตราคาจางของผูเดินทางไดโดยตรง เหตุผลคือ ผูบริโภคยอมไดรับอรรถประโยชนจากการมา
ทองเที่ยวดวยเชนกัน ดังนั้นไมเปนการเหมาะสมที่จะเอาอัตราคาจางมาแทนราคาเงาของเวลาที่
ใชไปในการเดินทางมาแหลงนันทนาการนั้นๆ เพราะอรรถประโยชนของผูบริโภคไมไดลดลงมา
เปนศูนย แตยังคงเหลืออยู เนื่องจากไดรับอรรถประโยชนจากการเดินทางมาแหลงนันทนาการ
นัน้ จงึควรคํ านวณราคาเงาของเวลาดวยการปรับจากอัตราคาจาง คือ คิดเปนรอยละ 0.33 ของ
อัตราคาจาง (Cesario 1976)

• อกีทางเลือกหนึ่งคือ ใหเทากับรอยละ 0.60 ของอัตราคาจาง (McConnell and Strand 1981)
เพราะเวลานั้นนอกจากจะใชเพื่อทํ างานแลว ยังใชไปเพื่อพักผอนดวย ดังนั้นราคาเงาของเวลา
จงึนาจะสูงกวาขอเสนอแรกที่ใหเทากับรอยละ 0.33 ของอัตราคาจาง


