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บทวิจารณหนังสือ (Book Review)

เศรษฐศาสตรการประเมินมูลคาสถานที่ทองเที่ยว
อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ. 2555. เศรษฐศาสตรการประเมินมูลคาสถานที่ทองเที่ยว. เชียงใหม:
ลอคอินดีไซนเวิรค. 216 หนา. ISBN: 978-974-672-673-3. ราคา 380 บาท.
เปนที่นายินดีที่ กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดสนับสนุนการจัดพิมพหนังสือนี้
หนังสือมีเนื้อหาวาดวยการประยุกตวิชาเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและตัวอยางงานวิจัยเพื่อวัดมูลคา
ของสถานทองเที่ยว ประกอบดวย 7 บท เริ่มดวยการทบทวนทฤษฎีเศรษฐศาสตรและเทคนิคการวัด
มูลคาสิ่งที่ไมไดซื้อขายในตลาด และกรณีศึกษาแหลงทองเที่ยวสำ�คัญของไทย เชน แหลงปะการังใน
จังหวัดกระบี่และพังงา วัดโบราณในภาคกลาง อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา อาวคุงกระเบน รวม
ทั้งตัวอยางกรณีศึกษาในตางประเทศ
เหตุ ใ ดจึ ง ต อ งทำ � วิ จั ย วั ด มู ล ค า ของสถานที่ ท  อ งเที่ ย วตามธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ มและ
วัฒนธรรม คำ�ตอบคือ สาธารณสมบัติของชาติ (หรือของโลก) ที่มีคุณคามหาศาลและหลายมิติ
นอกเหนือจากเปนแหลงพักผอนหยอนใจแลว ยังเปนแหลงศึกษาหาความรูและทำ�วิจัยที่มีคุณคา
ในดานประวัตศิ าสตรและวัฒนธรรม แตสถานทองเทีย่ วหรือสาธารณสมบัตเิ หลานีก้ �ำ ลังเผชิญปญหา
หลายประการที่เสี่ยงตอความไมยั่งยืน อาทิเชน การขาดการดูแลเพราะงบประมาณของสวนราชการ
ไมพอ การบุกรุกของชุมชน ถูกรบกวนจากขยะและมลพิษ หรือธุรกิจการทองเทีย่ ว ฯลฯ หากพิจารณา
จากคาธรรมเนียมหรือรายไดที่จัดเก็บจากผูเขาชม หรือเงินบริจาค ก็จะเปนตัวเลขมูลคาที่นอยมาก
(ต่ำ�กวาความเปนจริง) อยางที่พบเชน วัดเปดใหประชาชนเยี่ยมชมโดยไมเก็บคาใชจาย การเก็บคา
ธรรมเนียมในการเขาชมอุทยานฯ รายหัวหรือรายคันรถตามระเบียบอุทยานฯ ที่มีอัตราต่ำ�มาก หรือ
ฟรีสำ�หรับนักเรียน นักศึกษา หรือมีเหตุผลสนับสนุนจูงใจใหประชาชนมาใชชื่นชม โดยไมไดคิดใน
เชิงธุรกิจ รายไดเปนตัวเงินที่จัดเก็บไดจึงคิดเปนเพียงเศษเสี้ยวของตนทุนและคาบริหารจัดการ หาก
มองในสายตานักธุรกิจแลว กิจการเชนนี้คงจะขาดทุนและคงตองปดตัวลงไปในไมชา
นักเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมไดสนับสนุนการอนุรักษและการจัดการสิ่งแวดลอมโดยทำ�งาน
รวมกับผูเ ชีย่ วชาญในศาสตรสาขาอืน่ ๆ เริม่ จากดานความรูแ ละการวิจยั เพือ่ วัดมูลคา “สิง่ ทีไ่ มมตี ลาด”
ไมเพียงแตชว ยขยายพรมแดนความรูเ ทานัน้ ยังนำ�มาเปนขอมูลประกอบการกำ�หนดนโยบายสาธารณะ
การวัดมูลคาความงดงามของทองทะเล ปาไมและทิวทัศนตามธรรมชาติ การดำ�รงอยูของพันธุพืช
และพันธุสัตวที่หายากและเสี่ยงตอการสูญพันธุ ซึ่งมีความสำ�คัญตอผูบริหารดานการจัดสรรงบ
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ประมาณเพือ่ อนุรกั ษสง่ิ แวดลอมและสาธารณสมบัตขิ องแผนดิน แตงบประมาณมีจ�ำ กัด จึงตองเลือก
และจัดลำ�ดับความสำ�คัญกอนหลัง
การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของสาธารณสมบัติของแผนดิน จะใหขอมูลสนเทศที่มี
ประโยชนตอ ผูบ ริหารรวมทัง้ ประชาชนทัว่ ไป ถาคิดแคบเพียงในแงมมุ กำ�ไร-ขาดทุนในเชิงธุรกิจ สาธารณ
สมบัติของชาติจำ�นวนมากอาจจะถูกนักธุรกิจประมูลนำ�ไปสรางโรงแรมหรือพัฒนาเปนแหลงทอง
เที่ยวเชิงธุรกิจ หรือนักการเมืองอาจจะรวมมือขายสาธารณสมบัติของชาติดวยเหตุผลวา “ไดเงินเขา
คลังแผนดิน” ของดีและมรดกที่บรรพบุรุษรักษามาก็จะทยอยกันสูญหายไปในที่สุด ซึ่งจะกลายเปน
ความหลงผิดอยางใหญหลวง
เนื้อหาบทที่ 1 ทบทวนทฤษฎีเศรษฐศาสตรการประเมินมูลคา อธิบายมโนทัศนของ
มูลคาการใช (use value) ซึ่งนับรวมมูลคาทางตรง เชน ชาวบานเก็บเห็ดและของปา เศษไมโกงกาง
ชายทะเล จับกุง หอย ปู ปลามาเปนอาหาร มูลคาทางออมจากพื้นที่ชุมน้ำ�และปาชายเลน ซึ่ง
ใหประโยชนมากมายแตคนสวนใหญไมตระหนัก เชน เปนตัวกลางระหวางน้ำ�จืดน้ำ�เค็ม ปาไมและ
ตนน้ำ�เปนแหลงอาศัยของพืชสัตวหลายชนิด หากเสื่อมโทรมลงไปพืชสัตวหลายชนิดคงจะสูญพันธุ
ในไมชา มูลคาเผื่อจะใช (option value) หมายถึง เรายังไมไดใชประโยชนในขณะนี้ แตอาจจะนำ�
มาใชประโยชนในวันขางหนา นอกจากนี้ยังมี มูลคาที่ไมไดใช (nonuse value) ซึ่งนับรวม มูลคา
เพื่อเปนมรดกใหลูกหลาน (bequest value) หมายถึง คนในรุนนี้ปรารถนาใหสิ่งแวดลอมตกทอด
เปนมรดกใหลูกหลานเห็นและใชไดเชนเดียวกับที่คนรุนของเราไดใช ไมปลอยใหทุนสิ่งแวดลอม
เสื่อมโทรมไปในรุนของเรา สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development)
มูลคาที่ไมไดใชยังรวมถึง มูลคาการดำ�รงอยู (existence value) หมายถึง มนุษยปรารถนาใหพืช
สัตวและสภาพสิ่งแวดลอมในฐานะ “เพื่อนรวมโลก” ดำ�รงอยูตลอดไป และยังรวมมูลคาเผื่อจะใช
ดังกลาวขางตนไวดวย
ผูเขียนตั้งคำ�ถามทายบท เพื่อเชิญชวนใหผูอานตระหนักถึงปญหาความเปลี่ยนแปลงดาน
สิ่งแวดลอมที่เปนอันตรายหรือเสี่ยงตอการสูญพันธุของสภาพแวดลอม เชน แหลงปะการังใหความ
งดงามตามธรรมชาติแตวามีคุณสมบัติเปราะบาง หากถูกนักทองเที่ยวจำ�นวนมากเหยียบย่ำ�หรือถูก
น้ำ�เสียจากโรงแรม/โรงงานรบกวนคงจะอยูไมได และเมื่อปะการังเสื่อมโทรมจะเกิดผลกระทบอื่นๆ
ตามมา ปลาโลมา พยูน เตาทะเลและสัตวทะเลหลายชนิดดำ�รงอยูไดเพราะอาศัยหญาทะเลหรือสิ่ง
มีชีวิตอื่นในทองทะเล
บทที่ 2 อธิบายเทคนิคการประเมินมูลคาสถานที่ทองเที่ยว โดยอิงกับหลักเศรษฐศาสตร
วาดวย ความเต็มใจที่จะจาย (willingness to pay, WTP) ซึ่งเกี่ยวของกับความตองการสินคาหรือ
บริการ (อุปสงค) เชน ประชาชนยินดีจายเพื่อใหธรรมชาติและสาธารณสมบัติของชาติดำ�รงอยูตอไป
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โดยยินดีบริจาคหรือเต็มใจจายภาษีใหรัฐบาล/เทศบาลเพื่อนำ�ไปบำ�รุงสาธารณสมบัติเหลานั้น และ
หลักวาดวย ความเต็มใจที่จะรับ (willingness to accept, WTA) เชนวาเราไดรับที่ดินจากบรรพบุรุษ
วันนี้มีคนมาขอซื้อโดยเสนอ “ราคา” หนึ่ง ซึ่งเราอาจจะไมเต็มใจ แตถาหากราคาเสนอเพิ่มขึ้นก็อาจ
จะยอมรับขอเสนอ ที่ดินผืนนี้หากมองจากมุมรายไดจากคาเชาอยางเดียว ยอมไมใชของจริง ที่ดิน
ผืนนี้ยังมีคุณคาทางจิตใจทางประวัติศาสตรและทางวัฒนธรรมสูงดวย
นักเศรษฐศาสตรใชมโน
ทัศนวาดวย WTP และ WTA เปนเครื่องมือประเมินมูลคา
ทายบทนี้ขยายความคำ�ศัพทสำ�คัญวาดวย สวนเกินของผูบริโภค (consumer surplus)
และมาตรการชดเชย ที่มีคำ�ศัพทเฉพาะเรียกวา compensating variations (CV) และ equivalent
variations (EV) ซึ่งใชในวิชาเศรษฐศาสตรสวัสดิการเพื่อวัดผลเปลี่ยนแปลงสวัสดิการจากราคา
หรือรายไดที่เปลี่ยนแปลงไป สมมติวาจัดเก็บภาษี ราคาแพงขึ้น ผูบริโภคลดการบริโภค (ลดความ
พึงพอใจลง) หากจะตองชดเชยใหเหมือนสภาพเดิม จะตองจายเงินอุดหนุนใหแกบุคคลผูนี้เทาใด
สำ�หรับผูอานทั่วไปที่ไมมีพื้นฐานเศรษฐศาสตรมากนัก จะรูสึกวาเขาใจยาก เพราะมีศัพทเทคนิค
ชื่อของบุคคล คือ มารแชล (Alfred Marshall) และ ฮิกส (Sir John Hicks) ทั้งสองทานเปน
ปรมาจารยเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษที่บุกเบิกการวัดสวัสดิการจากเสนอุปสงค แตวิธีคิดแตกตางกัน
เกี่ยวกับ “รายได” ซึ่งเปนตัวแปรสำ�คัญในการกำ�หนดปริมาณอุปสงค ตามหลักการของอุปสงคนั้น
ตัวแปรรายไดควรจะคงที่ แตเมื่อราคาสินคาลดลง ทำ�ใหรายไดที่แทจริง (real income) ของผูบริโภค
เพิ่มขึ้นตามไปดวย การวิเคราะหตามแบบมารแชล จะตองปรับใหรายไดคงที่ (เทาเดิม) วิธีการนี้
เรียกวา compensated demand curve แตวิธีการของฮิกส กำ�หนดใหรายไดที่เปนตัวเงิน (money
income) คงที่ เรียกวิธีนี้วา uncompensated demand curve
บทที่ 3 วาดวยการประเมินมูลคาของสิ่งแวดลอมทางออมที่แฝงในราคาบานหรือที่ดิน
บานที่ที่ตั้งบนทำ�เลที่ดี ติดริมแมน้ำ�หรือชายทะเล ยอมมีราคาสูง ในทางตรงกันขาม บานหรือที่ดิน
ใกลแหลงโรงงานหรือกองขยะ ราคายอมจะดอยลง นัน่ คือ “สภาพแวดลอม” (ambient) มีผลตอมูลคา
และคุณคาตอมนุษย ที่สะทอนไปราคาบาน ที่ดิน และทำ�เลที่ตั้ง ทั้งหมดนี้เกี่ยวของกับอุปสงคตอ
คุณลักษณะ โดยผูซื้อมิไดตองการแคบานหรือที่ดินเทานั้น บานสองหลังที่มีจำ�นวนหองนอนและ
วัสดุกอสรางเชนเดียวกัน แตวาทำ�เลที่ตั้งแตกตางกัน จะมีราคาแตกตางกัน นักเศรษฐศาสตรอาศัย
หลักความจริงขอนี้ในการวัดมูลคาของสภาวะแวดลอม ซึ่งแฝงอยูในราคาบานและที่ดิน เทคนิคนี้
เรียกวา hedonic pricing การวัดมีสองขั้นตอน สมการแรก วัดราคาบาน (หรือคาเชา) ที่แปรผันตาม
คุณลักษณะของบานหรือที่ดิน เชน พื้นที่ใชสอย จำ�นวนหองนอน ทำ�เล (ใกลหรือไกลจากตัวเมือง)
ทิวทัศนรอบบาน มีปญหามลพิษหรือไม? สมการที่สอง พิจารณาการตัดสินใจเลือก (ซื้อหรือไมซื้อ)
ของผูบริโภค
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ทายบทผูเ ขียนตัง้ โจทยใหผอู า นไตรตรองเกีย่ วกับคุณลักษณะของดอนหอยหลอด ซึง่ เปนพืน้ ที่
ชุมน้ำ� และตลาดคลองสวน ไดชื่อวาเปน “ตลาดรอยป” เพราะสืบทอดมาหลายชั่วคน สะทอนถึงวิถี
ชีวิตของคนไทยสมัยกอน รานคาโรงเรือนไม ลำ�คลอง สวนหนึ่งยังคงใชเรือสัญจรในชีวิตประจำ�วัน
มีอาหารและขนมสมัยคุณปูคุณยา ทั้งสองพื้นที่ดึงดูดใหผูคนจำ�นวนมากที่ถวิลหาอดีตมาเที่ยวชม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในวันหยุด เพื่อชื่นชมวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ชิมอาหารและขนมไทย-จีน หรืออาหาร
ทะเลสด แตนักทองเที่ยวเหลานี้คงไมประสงคจะซื้อบานและที่ดิน ผูวิจารณมองวาสองตัวอยางนี้จึง
ไมสอดคลองกับการใชเทคนิค hedonic pricing นัก แตอาจจะมีบางคนที่สนใจอยากซื้อบาน ที่ดิน
หรือตองการมาอยูอาศัยจริงๆ ก็ได แตเชื่อวาเจาของบานหรือที่ดินบริเวณตลาดคลองสวนหรือ
ดอนหอยหลอด คงจะหวงแหน ไมยอมขายงายๆ ถาจะตั้งคำ�ถามวา อยากจะขายราคาที่ดินราคา
เทาใด คงจะพบคำ�ตอบวา แพงลิบลิ่วหรือ “ราคาเทาใดก็ไมขาย” นอกจากนี้ดอนหอยหลอด ตลาด
คลองสวน รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ ที่คนรูจัก ไดกลายเปน “สาธารณสมบัติ” ของคนไทยไปแลว หากถูกแปร
เปลี่ยนเปนอื่น เชน ทำ�คอนโดหรือหางสรรพสินคา คงจะมีผูคนออกมาประทวง ดวยความรูสึกผูกพัน
ตองการอนุรักษวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมใหไดชื่นชมไปถึงลูกหลาน
บทที่ 4 การประเมินดวยเทคนิคตนทุนการเดินทาง (travel cost model, TCM) ใชกับสถาน
ที่ทองเที่ยวเชนอุทยานแหงชาติ แนวคิดนี้เริ่มจากนักเศรษฐศาสตรชาวอเมริกัน Harold Hotelling ตั้ง
ขอสังเกตวา การที่นักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวตองเสียเงินคาเดินทาง คาเวลา และอื่นๆ
เชนจายเงินไป x บาท เรานาจะอนุมานไดวา อรรถประโยชนที่ไดจากการทองเที่ยวครั้งนี้คุมคา (เกิน
กวา x บาท) คาใชจายเดินทาง (travel cost) จึงเปนวิธีการประเมินมูลคา (ขั้นต่ำ�) ของการทองเที่ยว
ทั้งนี้ไดมีการพัฒนาแบบจำ�ลองสองประเภท อยางแรก คือ จัดเก็บขอมูลนักทองเที่ยวซึ่งมาจากทั้ง
ใกลไกล สมมติวาทั้งปมีนักทองเที่ยวคนไทยและตางชาติรวมกัน 1 ลานคน คนที่อยูใกลเสียคาเดิน
ทางนอย จึงมาเที่ยวชมบอยครั้ง แตวานักทองเที่ยวที่อยูหางไกลคาใชจายเดินทางและคาเสียเวลาสูง
จำ�นวนครั้งที่มาเที่ยวชมยอมจะนอยกวาเปนธรรมดา สอดคลองหลักอุปสงค ราคาแพงซื้อนอย ราคา
ถูกคนซื้อมาก วิธีการ zonal travel cost model จำ�แนกนักทองเที่ยวตามโซน คำ�นวณหาตนทุนการ
เดินทางของแตละโซน ตอจากนั้นพล็อตหรือใชแบบจำ�ลองเศรษฐมิติคำ�นวณเสนอุปสงคการทองเที่ยว
คาประมาณการที่ไดสะทอนถึงคุณคาการใช หรือ use value แบบจำ�ลองที่สอง ตองใชขอมูลสนเทศ
รายบุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ เพื่อไดขอมูลสวนบุคคล เชน อายุ เพศ รายได การศึกษา เปนตน
และสอบถามขอมูลเพิ่มเติมวา นักทองเที่ยวนิยมชมชอบอะไรเปนพิเศษ เชน ชมนก ชมธรรมชาติ ชม
สัตวปา ชมน้ำ�ตก ทิวทัศน เปนตน รวมทั้งสอบถามขอมูลวา มาเที่ยวกับครอบครัวหรือกลุมเพื่อน
ขอมูลคาใชจายการเดินทางและพักแรม คาเสียเวลา และจำ�นวนความถี่ของการเที่ยวในรอบหาป

เศรษฐศาสตรการประเมินมูลคาสถานที่ทองเที่ยว

91

จากนั้นนำ�ขอมูลไปคำ�นวณเสนอุปสงคตอการทองเที่ยว คาใชจายการเที่ยวแตละครั้ง และจำ�นวนครั้ง
แตเทคนิค TCM มีจุดออน ประการสำ�คัญคือ นักทองเที่ยวบางคนเดินทางมาเที่ยวชมแหลงทองเที่ยว
หลายแหง (multiple sites) ในขณะที่จำ�นวนหนึ่งมีจุดมุงหมายเที่ยวแหงเดียว (single site trip)
นักวิจัยจึงตองสอบถามขอมูลลักษณะของการทองเที่ยวประกอบดวย
บทที่ 5 การประเมินมูลคาดวยเทคนิคสมมติเหตุการณ (contingent valuation model,
CVM) เพื่ออนุมานความเต็มใจที่จะจายเพื่อการอนุรักษสภาพสิ่งแวดลอม โดยตั้งสถานการณสมมติ
วา แหลงทองเที่ยวที่ศึกษานี้กำ�ลังเผชิญความเสี่ยงตอความเสื่อมโทรม ถูกบุกรุก หรือรับมลพิษจาก
น้ำ�เสีย งบประมาณของสวนราชการที่จัดสรรไมพอเพียง หากจะมีการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดลอมเพื่อ
นำ�เงินมาบำ�รุงรักษาสภาพสิ่งแวดลอมใหคงเดิม จึงขอความรวมมือใหนักทองเที่ยวและประชาชนจาย
เพื่อการอนุรักษ จะเต็มใจหรือไมเต็มใจจาย หากเต็มใจจายจะจายเทาใด และเพื่อใหสมจริงนักวิจัย
สมมติวิธีการจาย (payment methods) เชนวาจะเก็บเงินในรูปภาษีประจำ�ป เงินบริจาคครั้งเดียว
เปนตน เมื่อเปรียบเหมือนกับการเลนเกม “รวมมือ” หรือวา “ไมรวมมือ” จายมากหรือจายนอย เปน
หัวขอที่นาสนใจ เพราะขึ้นอยูกับแตละบุคคลและมีปจจัยเกี่ยวของ เชน รายได รสนิยม (ชอบมากหรือ
ชอบนอย) เปนคนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ ชาวไทยหรือชาวตางประเทศ อายุและพื้นความรูของบุคคล
เกี่ยวกับคุณคาสิ่งแวดลอมนั้นๆ ซึ่งอาจมีผลตอ WTP มีเทคนิคการสอบถามทั้งแบบปลายเปด และ
แบบปลายปด รวมทั้งเทคนิคเศรษฐมิติที่นำ�มาประยุกตหลายวิธีการ คลายคลึงกับการตอรองราคาใน
การซื้อสินคา นักวิจัยอาจจะตั้งราคาเริ่มจากราคาต่ำ� A ไลไปราคาปานกลาง B และ ราคาสูง C หรือ
อาจเริ่มจากราคาสูงกอนก็ได นอกจากนี้ยังมีเทคนิคใหผูตอบแบบสอบถามกรอกเอง “ปลายเปด” วา
เต็มใจจายเทาใด (open bidding) แตวิธีนี้อาจจะยากสำ�หรับผูตอบคำ�ถาม เพราะวาไตรตรองไวกอน
และไมมีประสบการณวาการบริจาคจำ�นวนเทาใดจึงจะเหมาะสม นักวิจัยใชขอมูลสนเทศจากอัตรา
การรวมมือจาย WTP (คาเฉลี่ยหรือคามัธยฐาน) และจำ�นวนนักทองเที่ยว ในการประเมินมูลคาของ
สถานทองเที่ยวและสาธารณสมบัติ
บทที่ 6 บทนีว้ า ดวยการประเมินมูลคาสิง่ แวดลอมโดยเทคนิคการทดลอง โดยดูพฤติกรรมการ
เลือกของนักทองเที่ยว เนื่องจากนักทองเที่ยวแตละคนมีรสนิยมและความชอบเกี่ยวกับ “คุณลักษณะ”
ของแหลงทองเที่ยวแตกตางกัน บางคนมาเที่ยวเกาะเพราะตองการความเปนสวนตัว ตองการชื่นชม
ธรรมชาติ ไมชอบความแออัดหรือพลุกพลาน แตนักทองเที่ยวอีกกลุมหนึ่งอาจจะชอบความคึกคัก เห็น
ผูคนขวักไขวเดินเที่ยวซื้อของที่ระลึกหรือสินคาพื้นบาน ฯลฯ นักวิจัยใชแบบจำ�ลองที่เรียกวา random
utility model ในความเปนจริง ผูบริโภคยอมรูวาตัวเขาชอบหรือไมชอบอะไร แตสำ�หรับนักวิจัย ซึ่งเฝา
สังเกตพฤติกรรมการเลือกของนักทองเที่ยวจำ�นวนนับรอยนับพันคน ยอมไมทราบแนนอนถึงขอมูล
ดังกลาว หรือมีลักษณะเปน random นักวิจัยจึงใชแบบจำ�ลองเศรษฐมิติตางๆ ตามที่พิจารณาวา
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เหมาะสม เชนวาใช multinomial logit ในกรณีมีทางเลือกหลายแบบ ชอบดูนก เลนน้ำ�ตก ขี่จักรยาน
หรือเดินชมพื้นที่ดูพันธุไม ผีเสื้อ แมลง ชมสัตวปา ฯลฯ หรือใช conditional logit model ในกรณี
utility tree เชน ถาชอบผจญภัย จะมีสองทางเลือกยอยเกิดขึ้น เชน ปนเขา ลองแกง ถารักเที่ยวแบบ
สบายๆ มีทางเลือกยอยเชน อาบแดด ดูผูคนตามชายหาด หรือซื้อตั๋วเขาชมพิพิธภัณฑสัตวทะเล
ถารักประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น มีทางเลือกยอยวา อยากจะชมวัด เที่ยวไปยังชุมชน
อนุรักษเครื่องปนดินเผา ฯลฯ
บทสุดทาย เปนการสรุปบทเรียนจากขอคนพบสำ�คัญ พรอมขอเสนอแนะการนำ�ผลงานวิจัย
เปนขอมูลสำ�หรับการกำ�หนดนโยบาย เชน การเก็บภาษี การจัดเก็บคาธรรมเนียม กองทุนอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนขอเสนอหนวยงานที่จะทำ�หนาที่อนุรักษ ทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น
ตัวอยางขอสรุปปรากฏในหนา 189-192 พบวา 1) ผลการวิจัยหลายชิ้นโดยนักวิจัยหลายคน (ตารางที่
7.1 หนา 191) ใหผลลัพธแตกตางกัน เปนปญหากับผูอานวาจะเชื่อถือผลงานชิ้นใด จะใหน้ำ�หนักผล
การศึกษาของใครมากกวากัน 2) มูลคาการใชประโยชน มักจะสูงกวามูลคาที่ไมไดใช ซึ่งผูอานเขาใจ
ตามไดไมยาก และ 3) ผูตอบแบบสอบถามจำ�นวนหนึ่งไมนิยมที่จะใหเก็บในรูปภาษี แตมีความเต็มใจ
ในรูปเงินบริจาคมากกวา นี่ก็เขาใจไดไมยาก เพราะวาภาษีเปนมาตรการบังคับ (เราตองจายทุกป)
แตการบริจาคไมบังคับทั้งบงบอกถึงความหวังดี พฤติกรรมการให และไมมีผลผูกมัดระยะยาว
ทายบทผูเขียนไดแสดงความเห็นเชิงเสนอแนะไวหลายประการ อาทิเชน จัดตั้งองคกร คือ กองอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและศิลปกรรม และการทำ�งานรวมกับภาคสวนอื่นรับเงินบริจาคจากประชาชน ขอควร
ระวังในสวนของผูบริหารแหลงทองเที่ยว คือ ควรจำ�กัดปริมาณนักทองเที่ยวใหอยูในกรอบที่เหมาะสม
ตามความสามารถการรองรับ (carrying capacity)
ผูวิจารณพบวามีบางตอนหรือการวิเคราะหที่คลาดเคลื่อนหรือกำ�กวมและนาสงสัย ขอตั้ง
เปนขอสังเกตบางประการดังนี้ หนา 192 กรณีศึกษาวัดโบราณในภาคกลางและการประมาณการ
WTP พบวามีความไมสมจริง ขออางขอความดังนี้ “สมมติวาหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ดูแลวัดโบราณ
เหลานี้ ตองการระดมเงินเขากองทุนอนุรักษโบราณ โดยใหประชาชนผูเสียภาษีเงินไดจายเปนเงินภาษี
เพิ่มขึ้นเพียงครั้งเดียว ก็สามารถประมาณการรายรับ โดยการนำ�จำ�นวนคนที่เสียภาษีเงินไดทั้งหมดที่
อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครในปภาษีหนึ่งๆ คูณดวยคาเฉลี่ยความเต็มใจจะจายตอคน ในปภาษี
2547 มีจ�ำ นวนผูย น่ื เสียภาษีเงินไดทง้ั สิน้ 6,652,069 คน ในจำ�นวนนีม้ จี �ำ นวนคนทีไ่ ดรบั การยกเวนภาษี
จำ�นวน 1,208,058 คน เพราะมีรายไดสุทธิต่ำ�กวา 80,000 บาทตอคนตอป ดังนั้นจึงมีจำ�นวนคนที่
ตองเสียภาษีทั้งสิ้น 5,444,011 คน เมื่อนำ�ไปคูณความเต็มใจที่จะจายเฉลี่ยสำ�หรับโครงการดูแลวัด
10 แหง เทากับ 214 บาทตอคน จะไดรายรับรวมทั้งสิ้น 1,165 ลานบาท ซึ่งสูงกวาคาใชจายโครงการ
ปฏิสังขรณวัดสิบแหง (ประมาณ 2.5 ลานบาท) ดังนั้นจึงมีความคุมคาที่จะดำ�เนินการตอไป” ตั้งขอ
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สังเกตวา จำ�นวนผูเสียภาษีควรจะเปนผูเสียภาษีทั่วประเทศมากกวาเฉพาะในเขต กทม. นอกจากนี้
การประเมินรายไดภาษี มีขอควรระวังอยางมาก เพราะการตอบแบบสอบถามอยางหนึ่ง การรวมมือ
เสียภาษีเปนอีกอยางหนึ่ง ในแบบสอบถามมีคนไมเห็นดวยหรือไมรวมมือ แตเมื่ออนุมานเปนการ
จัดเก็บภาษี กลายเปนบังคับ แมวาจะจัดเก็บแบบพิเศษ (เฉพาะการ เปนการเก็บครั้งเดียว ตรงกับ
คำ�ศัพทภาษี เรียกวา levy เชนภาษีน้ำ�ทวม) ประมาณรายรับจึงอาจจะไมสมจริง
หนา 166 คำ�ถามทายบท “ทานคิดวาเพราะเหตุใดนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว
เกาะเสม็ด จึงไมมีความเต็มใจจะจายเพื่อใหลดจำ�นวนนักทองเที่ยวบริเวณชายหาด” ความจริงผูเขียน
ตองการใหผูอานใครครวญและไตรตรองเหตุผล แตวิธีเขียนคลายกับบังคับวา เปนขอความจริงทุก
ประการ (คือนักทองเที่ยวไมเต็มใจจายเพื่อลดจำ�นวนนักทองเที่ยว เพื่อความเปนสวนตัวหรือไมรูสึก
แออัด) ความจริงอาจเปนไดทั้งสองทาง และคำ�ตอบที่ผูอานจะตอบเปนไดมากมาย เชน คนทองเที่ยว
ชายหาดของเกาะเสม็ดมีจำ�นวนไมมากอยูแลว จึงไมรูสึกแออัด หรืออาจจะเปนวานักทองเที่ยวชอบ
บรรยากาศทีค่ กึ คัก เห็นผูค นจำ�นวนมาก จึงไมรสู กึ เดือดรอน และไมเต็มใจทีจ่ ะใหจ�ำ นวนนักทองเทีย่ วลดลง
หนา 72 การประเมินมูลคานันทนาการของหาดนพรัตนธาราและหมูเกาะพีพี ระบุวา เกิด
จากชาวไทยเพียง 69.9 ลานบาท และนักทองเที่ยวตางชาติ 8,146 ลานบาท มูลคาแตกตางกันมาก
นาจะมีการอภิปรายเหตุผล เชน จำ�นวนนักทองเที่ยว ผลของการคำ�นวณครั้งนี้สวนสำ�คัญมาจาก
คาเดินทาง (ตางชาติเดินทางไกลยอมมีคาใชจายสูงกวา) แตปญหา คือ นักทองเที่ยวตางชาติอาจ
จะมาเที่ยวชมหลายสถานที่ การอางวาคาเดินทางเพื่อมาเที่ยวเกาะพีพีหรือหาดนพรัตนธารา อาจ
จะไมสมจริงและประมาณการคลาดเคลื่อน นอกจากนี้ควรคำ�นึงถึงความถี่ (frequency) ของความ
ตองการ นักทองเทีย่ วคนไทยอาจจะมาใชบริการหลายครัง้ ขณะทีน่ กั ทองเทีย่ วตางชาติมโี อกาสนอยกวา
เชน ครั้งเดียวในชีวิต และมีเหตุผลความไมแนนอน เชน ปที่ศึกษาเปนปทองมีนักทองเที่ยวมาก
แตปอื่นๆ ตัวเลขลดลง การอภิปรายขยายความวา ขอสรุปมีโอกาสถูก/ผิด หรือความคลาดเคลื่อน
ไมไดทำ�ใหงานวิจัยดอยคุณคาลงแตประการใด แตกลับเตือนใหผูอานสุขุมรอบคอบ คำ�นึงถึงความ
เสี่ยงและผันแปรที่เกิดขึ้นได
กลาวโดยรวม หนังสือเลมนี้กลั่นกรองมาจากผลงานวิจัยอันยาวนานของผูเขียน จากการ
คนควาทฤษฎีและงานวิจัยเชิงประจักษโดยใชกรณีศึกษาสถานทองเที่ยวหลายแหลงในบานเมืองของ
เรา ผูอานไดรับความรูมากมายจากการทบทวนมโนทัศน ขอมูลสนเทศสถานทองเที่ยววามีของดีอะไร
มรดกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของวัด ปะการัง ปาชายเลน ทิวทัศนและแหลงนันนาการ และ
มีรูปภาพประกอบดวย เปนหนังสือที่จัดรูปเลมสวยงามนาอาน สวนหนึ่งของการนำ�เสนอเนื้อหาที่นา
สนใจ คือ สอนวิธีการทำ�วิจัยแบบ how to ที่ประโยชนแกนักศึกษา เชน แนะนำ�เทคนิคเศรษฐมิติโดย
ใชซอฟแวร LIMDEP command ระบุวิธีการอานผล การนำ�คาพารามิเตอรไปคำ�นวณตอ เพื่อไดคา
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ความยืดหยุนหรือสวนเกินผูบริโภค เปนตน อีกสวนหนึ่งนำ�เสนอการทบทวนวรรณกรรม ผลงานวิจัย
ประเมินคุณคาของแหลงทองเที่ยว เนนการวิจัยในระยะหลังป พ.ศ. 2544 เปนตนมา ชวยใหผูอาน
ทราบวาใครทำ�วิจัย เรื่องอะไร และอยางไร รวมทั้งขอสังเกตและเสนอแนะเชิงนโยบาย
ถือวาเปนขาวดีสำ�หรับวงการเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมที่เรามีหนังสือและตำ�ราที่มีเนื้อหา
ทันสมัยใหนักศึกษาและนักวิจัยไดเรียนรู เปนสวนหนึ่งของพรมแดนความรูเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
ควรจะเผยแพรและวิจารณ จึงถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณตอผูเขียน และ สกว. ที่ชวยสนับสนุน
ใหมีหนังสือและตำ�ราดีๆ ขอใหเรามีกิจกรรมดีๆ เชนนี้ตอไปอยางไมสิ้นสุด เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยน
ความรูรวมกันทั้งนักวิจัยรุนเกา รุนกลาง รุนใหม นักศึกษา ฝายนโยบายและนักปฏิบัติการ รวมทั้ง
ผูอานทั่วไป
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