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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ (1) จาแนกพืน้ ทีเ่ มืองจากภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat-7 ETM,
Landsat-8 OLI และ Sentinel 2 ในช่วงปี พ.ศ. 2555, 2559 และ 2562 โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ การใช้
ที่ดิน ประเภทเมือ ง และการใช้ท่ีดิน ที่ไ ม่ ใ ช่ เ มือ ง ด้ ว ยเทคนิ ค การจ าแนกแบบก ากับ ดู แ ล ( supervised
classification) พบว่ า พื้น ที่ท่ีมีลัก ษณะการใช้ท่ีดิน ประเภทเมือ งมากที่สุ ด คือ พื้น ที่ใ นเขตอ าเภอเมือ ง
สุพรรณบุรี ซึ่งพบลักษณะการใช้ท่ดี นิ ประเภทเมืองมากทีส่ ุด จานวน 88.07 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ
9.74 ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมดในจังหวัดสุพรรณบุรี (2) วิเคราะห์พน้ื ทีเ่ มืองด้วยหลักการประเมินการใช้ประโยชน์สูง
ที่สุดและดีทส่ี ุด (highest and best use, HBU) ร่วมกับหลักการวิเคราะห์ตดั สินใจแบบพหุเกณฑ์ดว้ ยวิธกี าร
ถ่วงน้าหนักอย่างง่าย (simple additive weighting, SAW) จากปั จจัยทีใ่ ช้ในการประเมินราคาทีด่ นิ พบว่าพืน้ ที่
ส่วนใหญ่ของอาเภอเมืองสุพรรณบุรมี คี ่าการประเมินการใช้ประโยชน์สูงทีส่ ุดและดีทส่ี ุดในระดับการประโยชน์
ปานกลาง มีพน้ื ที่ 263.810 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 48.77 รองลงมา คือ ระดับการประโยชน์ต่า มีพน้ื ที่
191.256 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 35.36 และมีพ้นื ที่เพียง 85.768 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ
15.87 ทีม่ รี ะดับการใช้ประโยชน์สงู ทีส่ ุดและดีทส่ี ุด ซึง่ ส่วนใหญ่อยู่ในตาบลท่าพีเ่ ลีย้ ง ตาบลสนามชัย ตาบลท่า
ระหัด ตาบลรัว้ ใหญ่ และตาบลโพธิพระยา
์
(3) วิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่อการกาหนดราคามูลค่าทีด่ นิ ด้วย
หลัก การวิเ คราะห์ถ ดถอยพหุ (multiple regression analysis) ที่นั ย สาคัญ ทางสถิติ 0.05 พบว่ า ปั จ จัยที่มี
อิทธิพลต่อการกาหนดราคามูลค่าที่ดนิ มากที่สุด คือ แปลงที่ดนิ ที่มที างออกติดอยู่ใกล้กบั เส้นทางคมนาคม
ประเภทถนนสายรอง รองลงมา คือ ต าแหน่ งของแปลงที่ดิน ที่ตงั ้ อยู่ภายในพื้น ให้บ ริก ารของปั จจัยด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการจากระยะห่างจากระบบขนส่งมวลชน ระยะห่างจากสถานทีร่ าชการ ระยะห่าง
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จากย่านธุรกิจ ระยะห่างจากพืน้ ทีส่ วนสาธารณะ ระยะห่างจากบริการของสถานีบริการต่าง ๆ และระยะห่าง
จากศาสนสถาน ตามลาดับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการประเมินราคาทีด่ นิ โดยสานักประเมินราคาทรัพย์สนิ
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ในรอบบัญชีปี พ.ศ. 2559-2562 ทีพ่ บว่าแปลงทีด่ นิ ทีต่ งั ้ อยู่ในพืน้ ทีท่ ม่ี คี ่าการ
ประเมินการใช้ประโยชน์สงู ทีส่ ุดหรือมีคุณค่าทางทีด่ นิ สูงสุดมีมลู ค่าการประเมินราคาทีด่ นิ สูงถึง 1,050-30,000
บาทต่อตารางวา ซึ่งเป็ นแปลงทีด่ นิ ทีม่ ที างออกติดอยู่ใกล้กบั เส้นทางคมนาคมสายรอง โดยเฉพาะแปลงทีด่ นิ
ที่ตงั ้ ติดกับถนนพระพันวษา ถนนมาลัยแมน และถนนหมื่นหาญ ตาแหน่ งแปลงที่ดนิ ทีม่ ตี าแหน่ งที่ตงั ้ อยู่ใน
พื้นที่ท่ใี ช้ประโยชน์ปานกลางมีมูลค่าการประเมินราคาทีด่ นิ อยู่ท่ี 210-8,000 บาทต่อตารางวา และตาแหน่ ง
แปลงทีด่ นิ ทีม่ ตี าแหน่ งทีต่ งั ้ อยู่ในพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ประโยชน์ต่ามีมูลค่าการประเมินราคาทีด่ นิ อยู่ท่ี 150-500 บาทต่อ
ตารางวา
คาสาคัญ : ความเป็ นเมือง; การประเมินมูลค่าทีด่ นิ ; เทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ; สุพรรณบุรี

Abstract
This study aims to (1) classify urban areas from satellite images from Landsat-7 ETM, Landsa8 OLI, and Sentinel 2 during 2012, 2016, and 2019, divided into two types of land use which are urban
land use and non- urban land use. Utilizing supervised classification technique, urban land use was
found 88.07 m2 in Muang Suphanburi district, which was the largest urban land use as 9.74 % of the
whole area of Suphanburi province; ( 2) to analyze urban land using measurement of HBU ( highest
and best use) combined with multiple- criteria decision making by applying SAW ( simple additive
weighting) . According to land appraisal factors, the most area in Muang Suphanburi district was the
highest and the best in land use, as 263. 810 m2 or 48. 77 % of the whole province was in medium
utilization level, 191.256 m2 or 35.36 % was in low utilization level. There was 85.768 m2 or 15.87 %
in the best and highest level mostly located in Tha Phi Liang subdistrict, Sanamchai subdistrict, Tha
Rahat subdistrict, Rua Yai subdistrict, and Pho Phraya subdistrict; ( 3) to analyze the factors which
influence land pricing by using multiple regression analysis at statistical significance 0. 05. The most
influential factors of land pricing were the land with the connecting exit to the main road or the exit
near all types of transportation or minor road. Secondly, the land had to be in a service area of public
utility and public assistance such as distance from public transportation, government facility, business
area, and public park area and distance from service sectors or religious places orderly. These factors
were aligned with land appraisal measurement from the Property Valuation Division of the Treasury
Department, Ministry of Finance in 2016- 2019, and it is found out that the plot of land which located
in the area of highest utility level or highest land price, was assessed as high as 1,050- 30,000 Baht
per square two-meters. Also, the land linked to the minor road, especially land plots connected to Phra
Phan Wasa road, Malaiman road, Muenhan road, and land plots located in the lowest utility level or
low-value lands, were appraised at 150-500 Baht per square two-meters.
Keywords: urbanization; land appraisal; geo-information technology; Suphanburi
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1. คานา

และมีพน้ื ทีเ่ มืองเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 72 การพัฒนาจะ
อยู่ในรูปแบบของการกระจายความเจริญไปสู่ต่าง
จังหวัดมากขึน้ (สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย, 2560)
และแน่ นอนว่าสิง่ ที่จะตามมาด้วย คือ การเพิม่ ขึ้น
ของมู ล ค่ า ที่ดิน และอสัง หาริม ทรัพ ย์ ทัง้ นี้ เ มื่อ น า
ข้อ มู ล ราคาประเมิน ที่ดิน ทัว่ ประเทศรอบบัญ ชีปี
พ.ศ. 2559-2562 ของสานักประเมินราคาทรัพย์สนิ
มาพิ จ ารณาร่ ว มด้ ว ย จะพบได้ อ ย่ า งชัด เจนว่ า
จังหวัดทีม่ รี าคาทีด่ นิ เปลี่ยนแปลงสูงทีส่ ุด ไม่ใช่เมือง
โตเดี่ยวอย่างกรุงเทพมหานคร แต่ในทางตรงข้าม
กลับเป็ นจังหวัดต่าง ๆ และเมืองท่องเทีย่ ว
จังหวัดสุพรรณบุรเี ป็ นเมืองท่องเที่ยวเมือง
หนึ่งในโครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาด Plus และ
เป็ นอี ก หนึ่ ง ตัว แทนที่จ ะแสดงให้เ ห็ น ความเป็ น
ชนบทหรือความเป็ นบ้านนอกได้เป็ นอย่างดี ซึ่งใน
ความเป็ นบ้านนอกของสุพรรณบุรไี ด้สร้างจุดเด่นให้
ประชากรในจัง หวัด สุ พ รรณบุ รีมีเ อกลัก ษณ์ ท่ีไ ม่
เหมือนใคร ดูได้จากในวรรณกรรมหรือบทเพลง จะ
เห็น ได้ว่ า ประชากรในจัง หวัด สุ พ รรณบุ รีมีค วาม
ภู มิใ จในความเป็ น บ้ า นนอกค่ อ นข้า งมาก ซึ่ง ไม่
เหมือนกับจังหวัดอื่น ๆ และในความเป็ นบ้านนอก
ดังกล่าว ได้เป็ นปั จจัยหนุ นให้เกิดเอกลักษณ์ทโ่ี ดด
เด่นขึ้นมา ส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและการ
เกิ ด ความเป็ นเมือ งที่ม ากกว่ า หลาย ๆ จัง หวั ด
เนื่ อ งจากจัง หวัด สุ พ รรณบุ รีเ ป็ นจัง หวัด หนึ่ ง ที่มี
ศัก ยภาพทางพื้น ที่แ ละมีโ ครงสร้ า งพื้น ฐานทาง
สังคม มีสงิ่ อานวยความสะดวก และการมีส่วนร่วม
ของการอนุ รกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม ประเพณี สาเนียง
ภาษาที่โดดเด่น มีแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ
จานวนมาก รวมทัง้ มีระบบเศรษฐกิจทีก่ าลังเติบโต
อย่างรวดเร็ว ทาให้มปี ระชากรเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
(ส่ ว นบริห ารและพัฒ นาเทคโนโลยีก ารทะเบีย น,
2562) อีกทัง้ ยังมีศกั ยภาพทัง้ ด้านการบริการและ
โครงสร้างสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน นอกจากนี้ชุมชน
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังมีการขยายตัวมากขึน้

การขยายตัวของสังคมเมือง (urbanization)
นั น้ นั ก วิช าการหลายท่ า นให้คาจ ากัด ความไว้ว่า
หมายถึง ปรากฏการณ์ การเปลี่ยนแปลงของเมือง
จากความเป็ นชนบทสู่ ค วามเป็ นเมือ ง (สมาคม
อสังหาริมทรัพย์ไทย, 2560) ซึ่งเมืองทุกเมืองมีวิถี
และรูปแบบความเป็ นเมืองที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ น
ถนน ผูค้ น วัฒนธรรม ความหนาแน่ นของประชากร
วิถชี วี ติ รถติด ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลาด
ศู น ย์ก ารค้า โรงงาน สวนสาธารณะ การเลือ กตัง้
ท้องถิน่ และอื่น ๆ (โตมร, 2562) การขยายตัวของ
สัง คมเมือ งเป็ น หนึ่ ง ในเมกะเทรนด์ (megatrend)
ส าคัญ ของโลก ที่ เ กิ ด จากการรวมตั ว ของผู้ ค น
จานวนมากจนกลายเป็ นชุม ชนเมืองขนาดใหญ่หรือ
เกิดจากการกระจายความเจริญของเมืองจากเมือง
ศูนย์กลางออกไปยังเมืองอื่น ๆ ซึ่งได้เข้ามาเปลี่ยน
วิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ของผูค้ น ตลอดจนรูปแบบและ
การพัฒ นาทางเศรษฐกิจ และสัง คมอย่ า งสิ้น เชิง
ส่งผลให้เกิดปั ญหาอื่น ๆ ตามมา ได้แก่ การจราจร
ติดขัด ชุมชนแออัด ความเหลื่อมล้าด้านรายได้ เป็ น
ต้ น โดยแนวโน้ ม ของประเทศไทยพบว่ า มีก าร
ขยายตัวของความเป็ นเมืองมาตัง้ แต่ คริสต์ทศวรรษ
1960 ถึงแม้ประเทศไทยจะประสบความสาเร็จ ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจในรอบ 4 ทศวรรษทีผ่ ่านมา แต่
การพัฒนาแบบเดิมเริม่ มาถึงทางตันด้วยข้อจากัด
หลายประการ อาทิ ผลิต ผลทางการเกษตรต่ าลง
การเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่
รุ น แรงในตลาดโลก (ส านั ก งานสภาพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561)
ข้ อ มู ล การวิ จ ั ย ของ World Urbanization
Prospect 2014 พบว่าในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทย
มีสดั ส่วนความเป็ นพืน้ ทีเ่ มืองและพื้นที่ชนบทเกือบ
เท่ า กัน คือ มีพ้ืน ที่เ มือ งร้อ ยละ 49 ขณะที่มีพ้ืน ที่
ชนบทร้อยละ 51 และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2593
ประเทศไทยจะมีพ้นื ที่ชนบทเหลือเพียงร้อยละ 28
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ท าให้เ กิด เป็ น ชุ ม ชนเมือ งขนาดใหญ่ ส าหรับ การ
ท่องเที่ยว ศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัยที่หนาแน่ น การ
คมนาคมขนส่ ง การเปิ ด ตัว คอนโดมิเ นี ย มระดับ
ไฮเอนด์ จ านวนมาก จนท าให้มีมู ล ค่ า ตลาดรวม
สู ง สุ ด เป็ นประวัติ ก ารณ์ (ส านั ก งานบริห ารและ
พัฒนาองค์ความรู,้ 2558)
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาความเป็ น
เมืองจากการประเมินคุณค่าและมูลค่าของทีด่ นิ โดย
การนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (geoinformation
technology) มาใช้ศึก ษาและวิเ คราะห์การเปลี่ยน
แปลงเชิง พื้น ที่ ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจากเทคโนโลยี น้ี เ ป็ น
เทคโนโลยีท่ีมีค วามส าคัญ ต่ อ การวางแผนการ
จัดการพืน้ ทีใ่ นด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ นัน่
คือ เทคโนโลยีด้านการรับรู้จากระยะไกล (remote
sensing, RS) ซึ่งใช้เป็ นเครื่องมือหลักในการศึกษา
ปรากฏการณ์ เชิงพื้นที่ต่าง ๆ กันอย่างแพร่หลาย
โดยใช้ขอ้ มูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและเทคโนโลยี
ระบบน าทางด้ ว ยดาวเที ย ม (global navigation
satellite system, GNSS) เป็ นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลจากการลงสารวจภาคสนาม เพื่อจัดเก็บข้อมูล
เชิง พื้น ที่ (spatial data) และข้อ มู ล อรรถาธิบ าย
(attribute data) ปั จ จัย ด้ า นเศรษฐกิ จ ที่ส่ ง ผลต่ อ
มูลค่าราคาทีด่ นิ และใช้ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
( geographic information system, GIS) เ ป็ น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ประเมินคุณค่าของที่ดนิ
ด้วยหลักการประเมินใช้ประโยชน์สูงทีส่ ุดและดีทส่ี ุด
หรือ highest and best use (HBU) เท่าทีจ่ ะเป็ นไป
ได้ของทีด่ นิ ภายใต้เงือ่ นไขข้อกาหนดทางกฎหมาย
ความเหมาะสมทางกายภาพ ความเป็ นไปได้ทาง
การตลาดและทางการเงินของพื้นที่ (จิต ตาภรณ์ ,
2563) ด้ ว ยหลัก การวิเ คราะห์ ตัด สิ น ใจแบบพหุ
เกณฑ์ ด้ว ยวิธีก ารถ่ ว งน้ า หนั ก อย่ า งง่ า ย (simple
additive weighting, SAW) และการศึก ษาเปรีย บ
เที ย บมู ล ค่ า การประเมิ น ราคาที่ดิ น พื้ น ที่ก ารใช้
ประโยชน์ สู ง ที่ สุ ด และดี ท่ี สุ ด และสั ม ประสิ ท ธิ ์

ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย ที่มี อิ ท ธิพ ลต่ อ การ
กาหนดราคามูลค่าที่ดิน ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
ถดถอยพหุ (multiple regression analysis) (สุวทิ ย์,
2561) พร้อมทัง้ จัดทาแผนที่ท่ชี ่วยในการตัดสินใจ
ในการซื้ อ ขายที่ ดิ น ในเขตพื้ น ที่ อ าเภอเมื อ ง
สุพรรณบุรี

2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 จ าแนกพื้ น ที่ เ มื อ งจากภาพถ่ า ยจาก
ดาวเที ย ม Landsat-7 ETM, Landsat-8 OLI และ
Sentinel 2 ในช่วงปี พ.ศ. 2555, 2559 และ 2562
2.2 วิเ คราะห์พ้ืน ที่ท่ีมีค วามเป็ น เมือ งมาก
ทีส่ ุดในจังหวัดสุพรรณบุรดี ว้ ยหลักการประเมินการ
ใช้ประโยชน์สงู ทีส่ ุดและดีทส่ี ุด
2.3 ศึ ก ษาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ค์ วามสั ม พั น ธ์
ระหว่างปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการกาหนดราคามูลค่า
ทีด่ นิ ในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเป็ นเมืองมากทีส่ ุด

3. อุปกรณ์และวิ ธีการ
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและขอบเขต
การศึกษา
3.1.1 ข้อ มูลปฐมภู มิ ผู้วิจ ัย ดาเนิ น การ
เก็บข้อมูลตาแหน่ งของแปลงที่ดนิ แบบเจาะจงจาก
เลขทีเ่ อกสารสิทธิ ์ 42 แปลง ในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอเมือง
สุ พ รรณบุ รี ด้ ว ยเทคโนโลยี ร ะบบน าทางด้ ว ย
ดาวเทีย ม (GNSS) และข้อ มูลจากการสัม ภาษณ์
เจ้าของแปลงทีด่ นิ แบบเฉพาะเจาะจง
3.1.2 ข้อ มูลทุ ติย ภู มิ เป็ น การรวบรวม
ข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยจากดาวเที ย ม Landsat-7 ETM,
Landsat-8 OLI และ Sentinel 2 ในช่ ว งปี พ.ศ.
2555, 2559 และ 2562 และข้ อ มู ล ที่ บ ั น ทึ ก ใน
รู ป แบบดิจิท ัล และก าหนดพิกัด อ้ า งอิ ง ในระบบ
UTM (universal transverse mercator) WGS 1984
zone 47 ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยขอบเขตการปกครอง
ระดับอาเภอและตาบล ข้อมูลเส้นทางคมนาคมสาย
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หลัก-สายรอง พืน้ ทีย่ ่านการค้า ตาแหน่งสถานศึกษา
ตาแหน่งสาธารณสุข ตาแหน่งสถานทีร่ าชการ พืน้ ที่
สาธารณะ ต าแหน่ ง สถานี บ ริ ก ารต่ า ง ๆ และ
ต าแหน่ ง ให้บ ริก ารขนส่ ง มวลชน ในพื้น ที่อ าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี
3.1.3 การวิจยั จะเลือกหลักการวิเคราะห์
ประเมิน คุ ณค่ า ของที่ดิน ด้ว ยหลัก การประเมิน ใช้
ประโยชน์สูงทีส่ ุดและดีทส่ี ุด (HBU) เท่าทีจ่ ะเป็ นไป
ได้ของทีด่ นิ ด้วยหลักการวิเคราะห์ตดั สินใจแบบพหุ
เกณฑ์ดว้ ยวิธกี ารถ่วงน้าหนักอย่างง่าย (SAW) และ
หลักการวิเคราะห์การถดถอยพหุ ในการวิเคราะห์
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งราคาการประเมิน ที่ดิน ราย
แปลงในรอบบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพ ย์
ทีด่ นิ รอบบัญชีปี พ.ศ. 2559-2562 เพื่อศึกษาปั จจัย
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการกาหนดราคามูลค่าทีด่ นิ
3.2 วิ ธีการศึกษา
3.2.1 รวบรวมข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยจาก
ดาวเที ย ม Landsat-7 ETM, Landsat-8 OLI และ
Sentinel 2 ในช่ ว งปี พ.ศ. 2555, 2559 และ 2562
พร้อ มทัง้ ดาเนิ น การปรับ แก้เ ชิง รัง สี (radiometric
correction) และปรับแก้เชิงเรขาคณิต (geometric
correction)
3.2.2 ด าเนิ น การจ าแนกพื้ น ที่ ด้ ว ย
เทคนิ ค การจ าแนกแบบก ากับ ดู แ ล (supervised
classification) เพื่อจาแนกลักษณะการใช้ท่ดี นิ เป็ น
2 ประเภท คือ การใช้ทด่ี นิ ประเภทเมืองและการใช้
ที่ดนิ ที่ไม่ใช่เมือง (อธิวชั ร และอริศรา, 2561) โดย
ก าหนดให้พ้ืน ที่ชุ ม ชนและสิ่ง ปลู ก สร้า ง ประกอบ
ด้วยลักษณะการใช้ทด่ี นิ เพื่อเป็ นที่อยู่อาศัย การใช้
ที่ดนิ เพื่ออุตสาหกรรม การใช้ท่ดี นิ เพื่อการค้า การ
ใช้ท่ดี ินเพื่อเส้นทางคมนาคม การใช้ท่ดี ินเพื่อการ
สาธารณะ และลักษณะทีด่ นิ เป็ นทีว่ ่างเปล่าเป็ นการ
ใช้ทด่ี นิ ประเภทเมือง ขณะทีก่ ารใช้ทด่ี นิ ทีไ่ ม่ใช่เมือง
ประกอบด้วยการใช้ท่ดี นิ เพื่อเกษตรกรรม พื้นที่ป่า
ไม้ และพืน้ ทีแ่ หล่งน้ า (วิชยั , 2548) เพื่อศึกษาพืน้ ที่

ที่มีค วามเป็ น เมือ งมากที่สุด ในจัง หวัด สุ พ รรณบุรี
พร้อมทัง้ ตรวจสอบความถูกต้องด้วยการลงสารวจ
ภาคสนาม
3.2.3 จัด เก็ บ ต าแหน่ ง ของแปลงที่ดิน
แบบเจาะจงจากเลขที่เอกสารสิทธิใ์ นพื้นที่อ าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี 42 แปลง โดยใช้เทคโนโลยีระบบ
นาทางด้วยดาวเทียม (GNSS) พร้อมทัง้ เก็บข้อมูล
จากการสนทนา สัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์เชิง
ลึกแบบเฉพาะเจาะจงแสดงมูลค่าราคาทีด่ นิ ในพืน้ ที่
เขตเมืองและลักษณะของกิจกรรมการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ประเภทเมือง
3.2.4 ดาเนินการวิเคราะห์และประเมิน
คุณค่าของทีด่ นิ ด้วยหลักการประเมินใช้ประโยชน์สงู
ที่ สุ ด และดี ท่ี สุ ด (HBU) ด้ ว ยหลัก การวิ เ คราะห์
ตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ดว้ ยวิธกี ารถ่วงน้าหนักอย่าง
ง่าย (SAW) (ณัฐพล และคณะ, 2557) จากปั จจัยเชิง
พืน้ ที่ 4 ปั จจัยหลัก คือ ปั จจัยแปลงทีด่ นิ ปั จจัยด้าน
สาธารณู ปโภค ปั จจัยทางด้านสาธารณู ปการ และ
ปั จ จัย ทางด้า นพระราชบัญ ญัติ โดยแบ่ ง เป็ น 11
ปั จจัยรอง คือ ตาแหน่งทีต่ งั ้ ของแปลงทีด่ นิ ติดถนน
สายหลักสายรอง ระยะห่างจากเส้นทางน้า ระยะห่าง
จากห้ า งสรรพสิ น ค้ า และตลาด ระยะห่ า งจาก
สถานศึกษา ระยะห่างจากการบริการสาธารณสุข
ระยะห่างจากสถานที่ราชการ ระยะห่างจากศาสน
สถาน ระยะห่างจากพื้นที่สาธารณะ ระยะห่างจาก
ระบบขนส่ ง มวลชน ระยะห่ า งจากสถานี บ ริก าร
ต่าง ๆ และพระราชบัญญัติผงั เมือง ดังสมการที่ 1
(ณัฐพล และคณะ, 2557)
Ai = ∑ Wj Xij
(1)
โดย Ai แทนระดับจากการประเมินใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ HBU; Xij แทนคะแนนล าดั บ
ความสาคัญของแต่ละปั จจัยจากปั จจัยที่ i ถึงปั จจัย
ที่ j; Wj แทนค่ า น้ า หนั ก ปั จ จัย ตามมาตรฐานการ
ประเมินราคาทีด่ นิ จากสานักประเมินราคาทรัพย์สิน
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2549)
777

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที ่ 9 • ฉบับที ่ 6 • พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

3.2.5 นาค่าคะแนนทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์
ด้วยวิธกี ารถ่วงน้ าหนักอย่างง่ายของแต่ละปั จจัยมา
รวมกัน ตามกระบวนการประเมิน ด้ ว ยหลัก การ
ประเมินใช้ประโยชน์สงู ทีส่ ุดและดีทส่ี ุด (HBU)
3.2.6 จ าแนกระดั บ การประเมิ น ใช้
ประโยชน์สูงทีส่ ุดและดีทส่ี ุดเป็ น 3 ช่วง ด้วยเทคนิค
การแบ่งช่วงชัน้ แบบ natural break คือ พื้นที่ท่ใี ช้
ประโยชน์สูงทีส่ ุดหรือมีคุณค่าทีด่ นิ ดีทส่ี ุด พืน้ ทีท่ ใ่ี ช้
ประโยชน์ปานกลางหรือมีคุณค่าทีด่ นิ ปานกลาง และ
พืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ประโยชน์ต่าสุดหรือมีคุณค่าทีด่ นิ ต่าทีส่ ุด
3.2.7 เปรียบเทียบและตรวจสอบมูลค่า
ที่ดิน หรือ คุ ณค่ า ของที่ดิน ของแปลงที่ดิน ที่ได้จาก
การเจาะจงจากเลขทีเ่ อกสารสิทธิ ์ ทัง้ 42 แปลง โดย
ส านั ก ประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น กรมธนารั ก ษ์
กระทรวงการคลัง เพื่ออ้างอิงราคาประเมิน มูลค่ า
ที่ ดิ น จากเว็ บ ไซต์ ก รมธนารั ก ษ์ http://www.
property.treasury.go.th (กรมธนารัก ษ์ กระทรวง
การคลัง, 2562)
3.2.8 น าข้อ มูลการประเมิน ราคาที่ดิน
ของแปลงที่ดิน แบบเจาะจงจากเลขที่เอกสารสิทธิ ์
42 แปลง มาศึก ษาอิท ธิพ ลต่ อ การก าหนดราคา
มูลค่าทีด่ นิ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุ เพื่อ
หาความสัมพันธ์ระหว่างราคาการประเมินทีด่ นิ ราย
แปลงในรอบบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพ ย์
ที่ดิน รอบบัญ ชีปี พ.ศ. 2559-2562 จากปั จ จัย ที่มี
อิทธิพลต่อการกาหนดราคามูลค่าทีด่ นิ ทัง้ 11 ปั จจัย
ที่นั ย สาคัญ ทางสถิติ 0.05 ดัง สมการที่ 2 (สุ วิท ย์,
2561)
Y = a + b1X1 + b2X2 + … + bkXk (2)
โดย Y แทนมู ล ค่ า ราคาที่ดิน รายแปลง (ตัว แปร
ตาม); X แทนคะแนนของตัวแปรอิสระตัวที่ 1-k; a
แทนค่าคงทีข่ องสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนน
ดิบ; b แทนค่าน้ าหนักคะแนนหรือสัมประสิทธิก์ าร
ถดถอยของตัวแปรอิสระ (ตัวพยากรณ์) ตัวที่ 1-k; k
แทนจานวนตัวแปรอิสระ

3.2.9 จัดทาแผนทีแ่ สดงระดับความเป็ น
เมืองจากการประเมินคุณค่าและมูลค่าทีด่ นิ ในพื้นที่
เมืองสุพรรณบุรดี ว้ ยเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ เพื่อ
เปรียบเทียบมูลค่าการประเมินราคาที่ดนิ พื้นทีก่ าร
ใช้ประโยชน์สงู ทีส่ ุดและดีทส่ี ุดทีม่ ผี ลต่อราคาการซื้อ
ขายทีด่ นิ ในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองสุพรรณบุรี

4. ผลการศึกษา
4.1 ผลการจาแนกพื้นที่เมือง
การจ าแนกพื้น ที่เ มือ งพบว่ า พื้น ที่ ท่ี มี
ลักษณะการใช้ทด่ี นิ ประเภทเมืองมีแนวโน้มสูงขึน้ ใน
ทุกช่วงปี ซึ่งมีพ้นื ที่เมืองคิดเป็ นร้อยละ 9.74 ของ
พื้น ที่ท งั ้ หมดในจัง หวัด สุ พ รรณบุ รี โดยเฉพาะใน
พื้น ที่อ าเภอเมือ งสุ พ รรณบุ รีท่ีพ บลัก ษณะการใช้
ที่ดนิ ประเภทเมืองมากที่สุด จานวน 88.07 ตาราง
กิโลเมตร ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 16.28 ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมด
ของอ าเภอเมือ งสุ พ รรณบุ รี รองลงมาเป็ น อ าเภอ
อู่ ท อง อ าเภอสองพี่น้ อ ง อ าเภอเดิม บางนางบวช
อาเภอด่านช้าง อาเภอศรีประจันต์ อาเภอบางปลา
ม้า อ าเภอสามชุ ก อ าเภอดอนเจดีย์ และอ าเภอ
หนองหญ้าไซ จานวน 63.85, 62.86, 59.40, 49.22,
45.80, 41.31, 39.03, 37.56 และ 35.01 ตาราง
กิโลเมตร ตามลาดับ แสดงได้ดงั ตารางที่ 1 ซึ่งเห็น
ได้ว่าทุกอาเภอจะมีการขยายตัวของเมืองเพิม่ ขึน้ ใน
ทุ ก ช่ ว งปี โดยเฉพาะพื้น ที่ท่ีมีค วามเป็ น เมือ งจะ
กระจุ ก อย่ า งหนาแน่ น ในพื้ น ที่ เ ขตอ าเภอเมือ ง
สุพรรณบุรี และบริเวณตามเส้นทางคมนาคมทาง
หลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 340 ทัง้ นี้ เ นื่ อ งมาจาก
เส้นทางการคมนาคมสายดังกล่าว เป็ นเส้นทางสาย
หลักในการเดินทางทัง้ ภายในและภายนอกจังหวัด
สุ พ รรณบุ รี และยัง เป็ น ที่ตัง้ ของตัว เมือ งและย่ า น
ศู น ย์ก ารค้า หมู่บ้า น สถานที่ร าชการและสถาบัน
ต่าง ๆ พืน้ ทีท่ ย่ี งั ไม่มคี วามเป็ นเมืองจะเป็ นพืน้ ทีใ่ น
บริเวณกว้าง เนื่องจากลักษณะการใช้ทด่ี นิ ส่วนใหญ่
เป็ นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่า และพื้นที่แหล่งน้ า
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ซึ่ง พบมากทางทิศ เหนื อ และทิศตะวันตกของของ
จังหวัด ส่วนทางด้านทิศตะวันออกและทางทิศใต้
เป็ น พื้น ที่ท่ีมีอ าณาเขตติด ต่ อกับจังหวัดข้างเคียง
และกรุงเทพเทพมหานคร จึงทาให้บริเวณดังกล่าว

เป็ น พื้น ที่ท่ีมีค วามเป็ น เมือ งสู ง กว่ า บริเ วณอื่น ๆ
แสดงได้ดงั รูปที่ 1 และรายละเอียดพืน้ ทีเ่ มืองแต่ละ
อาเภอแสดงได้ดงั ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การจาแนกพื้นที่เมืองจากภาพถ่ายจากดาวเทียมในช่วงเวลาต่าง ๆ ของแต่ละอาเภอในจังหวัด
สุพรรณบุรี
อาเภอ
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
อาเภอเดิมบางนางบวช
อาเภอด่านช้าง
อาเภอบางปลาม้า
อาเภอศรีประจันต์
อาเภอดอนเจดีย์
อาเภอสองพีน่ ้อง
อาเภอสามชุก
อาเภออู่ทอง
อาเภอหนองหญ้าไซ
รวม

พืน้ ทีเ่ มืองจากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม (ตารางกิโลเมตร)
ปี พ.ศ. ปี พ.ศ.
การ
ปี พ.ศ. ปี พ.ศ.
การ
2555
2559
เปลีย่ นแปลง
2559
2562
เปลีย่ นแปลง
86.50 88.05
+ 1.55
88.05
88.07
+ 0.01
47.93 47.45
- 0.48
47.45
59.40
+11.96
43.66 44.25
+ 0.58
44.25
49.22
+ 4.98
39.57 39.11
- 0.46
39.11
41.31
+ 2.20
29.13 29.08
- 0.05
29.08
45.80
+ 16.73
24.36 25.47
+ 1.11
25.47
37.56
+ 12.09
57.40 55.53
- 1.87
55.53
62.86
+ 7.33
28.98 29.91
+ 0.93
29.91
39.03
+ 9.12
60.70 60.61
- 0.10
60.61
63.85
+ 3.24
25.11 25.01
- 0.10
25.01
35.01
+ 9.99
443.34 444.47
+1.11
444.47 522.11
+77.65

รูปที่ 1 ลักษณะการใช้ทด่ี นิ ประเภทเมืองและไม่ใช่เมืองในจังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2555, 2559 และ 2562
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4.2 ผลการวิ เ คราะห์ พื้ น ที่ ที่ มีค วามเป็ น
เมืองมากที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรี
การวิเ คราะห์ปั จ จัย ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ การ
กาหนดมูลค่าราคาทีด่ นิ จากปั จจัยเชิงพืน้ ที่ 4 ปั จจัย
หลัก คือ ปั จจัยแปลงทีด่ นิ ปั จจัยด้านสาธารณูปโภค
ปั จ จัย ด้า นสาธารณู ป การ และปั จ จัยด้านพระราช
บัญญัติ โดยแบ่งเป็ นความลึกของแปลงที่ดนิ ระยะ
ห่ า งจากถนนสายหลั ก สายรอง ระยะห่ า งจาก
เส้นทางน้ า ระยะห่างจากห้างสรรพสินค้าและตลาด
ระยะห่างจากสถานศึกษา ระยะห่างจากการบริการ
สาธารณสุข ระยะห่างจากสถานราชการ ระยะห่าง
จากศาสนสถาน ระยะห่างจากพื้นที่สวนสาธารณะ
ระยะห่างจากระบบขนส่งมวลชน และระยะห่างจาก
บริ ก ารของสถานี บ ริ ก ารต่ า ง ๆ ด้ ว ยหลั ก การ
ประเมิ น คุ ณ ค่ า ที่ ดิ น จากหลั ก การประเมิ น ใช้
ประโยชน์สูงที่สุดและดีท่สี ุด (HBU) ของที่ดนิ และ
ความเหมาะสมทางกายภาพที่ดนิ ร่วมกับหลักการ
วิเ คราะห์ตัด สิน ใจแบบพหุ เ กณฑ์ด้ว ยวิธีก ารถ่ ว ง
น้ า หนั ก อย่ า งง่ า ย (SAW) จากปั จ จัย ที่ใ ช้ใ นการ
ประเมินราคาที่ดนิ ตามมาตรฐานการประเมินราคา
ทีด่ นิ จากสานักประเมินราคาทรัพย์สนิ กรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2549) พบว่าความเป็ นเป็ น
เมืองในพื้นที่อาเภอเมืองสุพรรณบุรเี กิดจากการมี
เส้นทางคมนาคมทีส่ ะดวก และทุก ๆ พืน้ ทีใ่ นอาเภอ
เมือ งสุ พ รรณบุ รีอ ยู่ภ ายใต้ก ารให้บ ริก ารเส้น ทาง
คมนาคม ทัง้ ถนนสายหลักสายรอง มีการให้บริการ
ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการทีค่ รบถ้วนทัง้
ไฟฟ้ า ระบบน้ าประปา และน้ าใช้สอยทางธรรมชาติ
โดยมีแ ม่ น้ า ท่ า จีน ไหลผ่ า นพื้น ที่ มีส ถานศึก ษา
สถานี ใ ห้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ เ พี ย งพอ มี ก าร
ให้บริการด้านระบบการขนส่งมวลชนที่สะดวก ทัง้
ภายในและภายนอกจัง หวัด มีส วนสาธารณะที่
ให้บริการประชากรในพื้นที่ และมีพระราชบัญญัติ
ครอบคลุ ม พื้น ที่ท งั ้ จัง หวัด ตามหลัก การประเมิน
มูลค่าทีด่ นิ เมื่อพิจารณาพืน้ ทีต่ ามหลักการประเมิน

ใช้ป ระโยชน์ สู ง ที่สุ ด และดีท่ีสุ ด (HBU) ของที่ดิน
สามารถแบ่งช่วงชัน้ ด้วยเทคนิคแบบ natural break
เป็ น 3 ช่วงระดับ พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของอาเภอ
เมืองสุพรรณบุรมี คี ่าการประเมินการใช้ประโยชน์สงู
ที่สุดและดีท่สี ุดในระดับการประโยชน์ปานกลาง มี
พื้ น ที่ 263.810 ตารางกิ โ ลเมตร คิ ด เป็ นร้ อ ยละ
48.77 รองลงมา คือ ระดับการประโยชน์ต่า มีพน้ื ที่
191.256 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 35.36 และ
มีพน้ื ทีเ่ พียง 85.768 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ
15.87 ที่มรี ะดับการใช้ประโยชน์สูงที่สุดและดีท่สี ุด
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในตาบลท่าพี่เลี้ยง ตาบลสนามชัย
ตาบลท่าระหัด ตาบลรัว้ ใหญ่ และตาบลโพธิพระยา
์
ตามลาดับ แสดงได้ดงั รูป 2

รูปที่ 2 แผนทีแ่ สดงระดับการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ตาม
หลักการประเมินใช้ประโยชน์สูงที่สุดและดี
ทีส่ ุด HBU
การเปรียบเทียบและการตรวจสอบมูลค่า
ที่ดินหรือคุณค่าของที่ดินของแปลงที่ดินที่ได้ แบบ
เจาะจงจากเลขที่เ อกสารสิท ธิท์ งั ้ 42 แปลง โดย
ส านั ก ประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น กรมธนารั ก ษ์
กระทรวงการคลัง เพื่ออ้างอิงราคาประเมิน มูลค่ า
ที่ ดิ น จากเว็ บ ไซต์ ก รมธนารั ก ษ์ (http://www.
property.treasury.go.th) พบว่าตาแหน่ งแปลงทีด่ นิ
ที่มีตาแหน่ งที่ตงั ้ อยู่ในพื้นที่ท่ใี ช้ประโยชน์ สูงที่สุด
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4.3 ผลการศึ ก ษาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จจั ย ที่ มี อิ ทธิ พลต่ อการ
กาหนดราคามูลค่าที่ ดินในพื้นที่ ที่มีความเป็ น
เมืองมากที่สุด
การวิเ คราะห์ค วามสัมพัน ธ์ท่มี ีอิทธิพล
ต่ อ การก าหนดราคามู ล ค่ า ที่ ดิ น ด้ ว ยหลั ก การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุท่นี ัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ใน
พื้ น ที่ ท่ี มี ค วามเป็ นเมื อ งมากที่ สุ ด ของจั ง หวั ด
สุ พ รรณบุ รี พบว่ า ปั จ จัย ที่มีอิท ธิพ ลมากที่สุด คือ
ต าแหน่ ง ของแปลงที่ ดิน ที่มีท างออกติ ด อยู่ ใ กล้
กับเส้นทางคมนาคมประเภทถนนสายรอง โดยมีคา่

และดีท่ีสุด มี 8 แปลง อยู่ใ นพื้น ที่ต าบลท่ า พี่เ ลี้ยง
ตาบลท่าระหัด ตาบลสนามชัย ตาบลรัว้ ใหญ่ และ
ตาบลดอนมะสังข์ ซึ่งมีมูลค่าการประเมินราคาทีด่ นิ
สู ง ที่ สุ ด อยู่ ท่ี 1,050-30,000 บาทต่ อ ตารางวา
ตาแหน่ งแปลงทีด่ นิ ทีม่ ตี าแหน่ งทีต่ งั ้ อยู่ในพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้
ประโยชน์ ป านกลาง 29 แปลง ซึ่ ง มี มู ล ค่ า การ
ประเมินราคาที่ดินอยู่ท่ี 210-8,000 บาทต่อตาราง
วา และตาแหน่ งแปลงที่ดินที่มตี าแหน่ งที่ตงั ้ อยู่ใน
พืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ประโยชน์ต่า 5 แปลง มีมูลค่าการประเมิน
ราคาทีด่ นิ อยู่ท่ี 150-500 บาทต่อตารางวา แสดงได้
ดังรูปที่ 3 รูปที่ 4 และตารางที่ 2

รูปที่ 3 แผนที่แสดงตาแหน่ งที่ตงั ้ แปลงทีด่ นิ ในพื้นทีก่ ารให้บริการของปั จจัยตามมาตรฐานการประเมินราคา
ทีด่ นิ จากสานักประเมินราคาทรัพย์สนิ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2549)
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ตารางที่ 2 จานวนแปลงทีด่ นิ ทีบ่ นพืน้ ทีใ่ ห้บริการของปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการกาหนดมูลค่าราคาทีด่ ิน
ลาดับที่ ปั จจัยมีอทิ ธิพลต่อการกาหนดมูลค่าราคาทีด่ นิ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ระยะห่างจากถนนสายหลัก
ระยะห่างจากถนนสายรอง
ระยะห่างจากเส้นทางน้า
ระยะห่างจากห้างสรรพสินค้าและตลาด
ระยะห่างจากสถานศึกษา
ระยะห่างจากการบริการสาธารณสุข
ระยะห่างจากสถานทีร่ าชการ
ระยะห่างจากศาสนสถาน
ระยะห่างจากบริการสถานีบริการต่าง ๆ
ระยะห่างจากพืน้ ทีส่ วนสาธารณะ
ระยะห่างจากระบบขนส่งมวลชน
รวม

จานวนแปลงทีด่ นิ ในพืน้ ทีใ่ ห้บริการ (แปลง)
ภายใน
ภายนอก
9
33
42
0
41
1
4
38
35
7
22
20
3
39
12
30
7
35
4
38
3
39
42

จากย่านธุรกิจห้างสรรพสินค้าและตลาดและระยะ
ห่างจากพืน้ ทีส่ วนสาธารณะมีค่าสัมประสิทธิถดถอย
์
ของการพยากรณ์เท่ากัน คือ 0.813 ระยะห่างจาก
บริก ารของสถานี บ ริก ารต่ า ง ๆ มีค่ า สัม ประสิท ธิ ์
ถดถอยของการพยากรณ์ 0.649 ระยะห่ า งจาก
เส้นทางคมนาคม ถนนสายหลัก มีค่าสัมประสิทธิ ์
ถดถอยของการพยากรณ์ 0.574 ระยะห่ า งจาก
ศาสนสถานมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ถ์ ดถอยของการ
พยากรณ์ 0.466 ระยะห่างจากการบริการสารธารณ
สุขมีค่าสัมประสิทธิถดถอยของการพยากรณ์
์
0.271
ระยะห่างจากสถานศึกษามีค่าสัมประสิทธิถดถอย
์
ของการพยากรณ์ 0.134 และปั จจัยระยะห่างจาก
เส้น ทางน้ า มีอิ ท ธิพ ลน้ อ ยที่สุ ด มีค่ า สัม ประสิท ธิ ์
ถดถอยของการพยากรณ์ 0.029
เมื่อ พิจารณาปั จจัยที่ใช้ในการประเมิน
ราคาทีด่ นิ ตามมาตรฐานการประเมิน ราคาทีด่ นิ จาก
ส านั ก ประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น กรมธนารั ก ษ์
กระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2549) (กรมธนารัก ษ์ ,

รูปที่ 4 แผนทีแ่ สดงตาแหน่งทีต่ งั ้ แปลงทีด่ นิ บนพืน้ ที่
ระดับการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ตามหลักการประเมินใช้
ประโยชน์สงู ทีส่ ุดและดีทส่ี ุด (HBU)
สัมประสิทธิถดถอยของการพยากรณ์
์
1.000 ระยะ
ห่ า งจากระบบขนส่ ง มวลชนและระยะห่ า งจาก
สถานที่ร าชการมีค่ า สัม ประสิท ธิถ์ ดถอยของการ
พยากรณ์เท่ากัน คือ 0.849 รองลงมา คือ ระยะห่าง
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2562) ทัง้ 11 ปั จ จัย อธิ บ ายอิ ท ธิ พ ลที่มีต่ อ การ
ก าหนดราคามู ล ค่ า ที่ดิน ได้ร้อ ยละ 80.4 ซึ่ง สร้า ง
สมการถดถอยได้เป็ น Y (ราคาการประเมินทีด่ นิ ) =
4,020.936 + 0.574(X1) + 1.00(X2) + 0.813(X4) +
0.271(X6) + 0.849 (X7) + 0.466(X8) + 0.813(X9)
+ 0.849 (X10) + 0.649(X11) และแสดงรายละเอียด
ได้ดงั ตารางที่ 3
การเปรี ย บเที ย บพื้ น ที่ ท่ี มี มู ล ค่ า การ
ประเมินราคาที่ดนิ สูงกับสัมประสิทธิค์ วามสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการกาหนดราคามูลค่า
ทีด่ นิ ในตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุทน่ี ัยสาคัญทางสถิติ 0.05 จาก
มู ล ค่ า การประเมิน ราคาที่ดิน โดยส านั ก ประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ใน
รอบบัญชีปี พ.ศ. 2559-2562 จานวน 42 แปลง ที่
ครอบคลุมเขตพื้นที่ท่มี คี วามเป็ นเมืองมากที่สุดใน

จังหวัดสุพรรณบุรี มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
หลักหลักการประเมินใช้ประโยชน์สงู ทีส่ ุดและดีท่สี ุด
(HBU) โดยพบว่าแปลงทีด่ นิ ทีม่ ที างออกอยู่ใกล้กบั
เส้นทางคมนาคมประเภทถนนสายหลักสายรองมี
อิทธิพลต่อการกาหนดราคามูลค่าทีด่ นิ ทาให้มูลค่า
การประเมินราคาทีด่ นิ สูงทีส่ ุด โดยเฉพาะทีด่ นิ ทีต่ ัง้
ติดกับถนนพระพันวษา ทีด่ นิ ติดกับถนนมาลัยแมน
ที่ดินติดถนนหมื่นหาญ ที่ดินติดถนนพลายชุมพล
ที่ดินติดถนนประชาธิป ไตย ที่ดินติดถนนขุน แผน
และทีด่ นิ ติดถนนนางบัวคลี่ เป็ นต้น และแปลงทีด่ นิ
ทีต่ งั ้ อยู่ตาแหน่ งภายในพืน้ ให้บริการของปั จจัยด้าน
สาธารณู ป โภค-สาธารณู ป การ เช่ น ภายในพื้นที่
ให้บริการของสถานศึกษา สถานที่ราชการ ระบบ
การบริก ารขนส่ ง มวลชน ย่ า นการค้า บริก ารสาร
ธารณสุ ข เละเส้น ทางน้ า จะมีมูลค่ า การประเมิน
ราคาทีด่ นิ สูงกว่าพืน้ ทีน่ อกเขตบริการ

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์และอิทธิพลต่อการกาหนดราคามูลค่า
ทีด่ นิ
ปั จจัยต่อการกาหนดราคามูลค่าทีด่ นิ
B
S.E.
ค่าคงที่
2,633.604 4,020.936
ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลัก (X1) 6,258.167 1,572.404
ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม ถนนสายรอง (X2)
7,648.389 2,375.316
ระยะห่างจากเส้นทางน้า (X3)
-2,810.740 3,844.587
ระยะห่างจากย่านธุรกิจ (X4)
-4,276.202 1,408.379
ระยะห่างจากสถานศึกษา (X5)
536.958
1,253.201
ระยะห่างจากการบริการสารธารณสุข (X6)
378.391
1,146.077
ระยะห่างจากสถานทีร่ าชการ(X7)
3,581.258 1,374.881
ระยะห่างจากศาสนสถาน (X8)
-1,297.427 1,619.499
ระยะห่างจากพืน้ ทีส่ วนสาธารณะ (X9)
3,380.963 3,747.666
ระยะห่างจากระบบขนส่งมวลชน (X10)
17,005.092 3,697.507
ระยะห่างจากบริการของสถานีบริการต่าง ๆ (X11) -1,998.952 2,435.731
R2 = 0.804; SEE = 2,823.638; F = 22.029; Sig. = 0.000
** มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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Beta

Sig.

0.574
1.000
0.029
0.813
0.134
0.271
0.849
0.466
0.813
0.849
0.649

0.000
0.000
0.428
0.000
0.199
0.042
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
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5. สรุปและอภิ ปรายผล

การประโยชน์ต่ า มีพ้นื ที่ 191.256 ตารางกิโลเมตร
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 35.36 และมี พ้ื น ที่ เ พี ย ง 85.768
ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 15.87 ทีม่ รี ะดับการ
ใช้ประโยชน์ สูงที่สุดและดีท่สี ุด ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน
ต าบลท่ า พี่เ ลี้ย ง ต าบลสนามชัย ต าบลท่ า ระหัด
ต าบลรัว้ ใหญ่ และต าบลโพธิพ์ ระยา เนื่ อ งพื้น ที่
ดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การให้บริการเส้น ทาง
คมนาคม ทัง้ ถนนสายหลักสายรอง มีการให้บริการ
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทีค่ รบถ้วนทัง้
ไฟฟ้ า และระบบน าประปา และน้ า ใช้ ส อยทาง
ธรรมชาติ โดยมีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านพื้นที่ และมี
สถานศึกษา สถานีให้บริการสาธารณสุขทีเ่ พียงพอ
มีการให้บริการด้านระบบการขนส่งมวลชนทีส่ ะดวก
ทัง้ ภายในและภายนอกจังหวัด มีสวนสาธารณะที่
ให้บริการประชากรในพื้นที่ และมีพระราชบัญญัติ
ครอบคลุ ม พื้น ที่ท ัง้ จัง หวัด ตามหลัก การประเมิน
มูลค่ า ที่ดิน ซึ่ง มีค วามสอดคล้อ งกับ การวิเ คราะห์
ปั จ จัย ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ การก าหนดราคามูลค่ า ที่ดิน
ด้วยหลักการวิเคราะห์ถดถอยพหุท่นี ัยสาคัญ ทาง
สถิติ 0.05 ร่วมกับการประเมินราคาทีด่ นิ โดยสานัก
ประเมินราคาทรัพย์สนิ กรมธนารักษ์ กระทรวงการ
คลัง ในรอบบัญชีปี 2559-2562 โดยพบว่าปั จจัยทีม่ ี
อิท ธิพ ลต่ อ การก าหนดราคามูล ค่ า ที่ดิน มากที่สุด
แปลงที่ ดิ น ที่ มี ท างออกติ ด อยู่ ใ กล้ กั บ เส้ น ทาง
คมนาคมประเภทถนนสายรอง รองลงมา คื อ
ตาแหน่ งของแปลงทีด่ นิ ทีต่ งั ้ อยู่ภายในพืน้ ให้บริการ
ของปั จจัยทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
จากระยะห่างจากระบบขนส่งมวลชนและระยะห่าง
จากสถานที่ร าชการ ระยะห่ า งจากย่ านธุร กิจและ
ระยะห่ า งจากพื้น ที่ส วนสาธารณะ ระยะห่ า งจาก
บริการของสถานีบริการต่าง ๆ และระยะห่ างจาก
ศาสนสถาน ตามล าดับ ซึ่ง มีค วามสอดคล้อ งกับ
การศึกษาของ นิวฒ
ั น์ (2559) ทีศ่ กึ ษาปั จจัยทีส่ ่งผล
กระทบต่อค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงาน
อุ ต สาหกรรมในเขตอ าเภอบางพลีจ ัง หวัด สมุ ท ร

การศึ ก ษาความเป็ นเมื อ งที่ ไ ด้ จ ากการ
ประเมิ น คุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ เ มื อ ง
สุพรรณบุรีด้วยเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ โดยการ
จาแนกพื้นที่เมืองจากภาพถ่ายจากดาวเทียมและ
การลงสารวจภาคสนามเพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่
จริง ทางภู มิศ าสตร์ พบว่ า โดยภาพรวมแนวโน้ ม
พืน้ ทีเ่ มืองเมืองในจังหวัดสุพรรณบุรที แ่ี สดงเป็ นราย
อ าเภอจะมีก ารขยายตัว ของเมือ งเพีย งเล็ก น้ อ ย
พื้น ที่ท่ีมีค วามเป็ น เมือ งจะกระจุ ก อย่ า งหนาแน่ น
เฉพาะพื้ น ที่ ใ นเขตอ าเภอเมื อ งสุ พ รรณบุ รี แ ละ
บริเ วณตามเส้น ทางคมนาคมทางหลวงแผ่ น ดิน
หมายเลข 340 ซึ่ง เป็ น ที่ตัง้ ของตัว เมือ งและย่ า น
ศู น ย์ก ารค้า หมู่บ้ า น สถานที่ร าชการและสถาบัน
ต่าง ๆ ทางทิศตะวันออกและทางทิศใต้ของจังหวัด
สุพรรณบุรี และพืน้ ทีท่ ม่ี อี าณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ข้างเคียงและกรุงเทพมหานคร ส่วนทางทิศเหนือ
และทิศตะวันตกของของจังหวัด ส่วนใหญ่ยงั คงเป็ น
พื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรกรรม เนื่องจากเป็ นพื้นที่
ราบลุ่ม ดินเป็ นดินเหนียว มีการระบายน้ าเลว จึง
เหมาะสมสาหรับการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทา
นาข้าว หรืออาจกล่าวได้ว่าการเปลีย่ นเป็ นเมืองของ
จังหวัดสุพรรณบุรแี สดงออกด้วยการขยายตัวจาก
กิจกรรมนอกภาคการเกษตร ในรูปแบบของอาคาร
สิง่ ปลูกสร้าง และการคมนาคม และขณะเดียวกันก็
ดาเนิน กิจกรรมภาคการเกษตรควบคู่ไปด้วย เมื่อ
วิเคราะห์พน้ื ทีท่ ม่ี คี วามเป็ นเมืองมากทีส่ ุดในจังหวัด
สุพรรณบุรดี ว้ ยหลักการประเมินการใช้ประโยชน์สงู
ที่สุ ด และดีท่ีสุ ด โดยใช้ ปั จ จัย ตามมาตรฐานการ
ประเมินราคาทีด่ นิ จากสานักประเมินราคาทรัพย์สนิ
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2549) พบว่า
พื้นที่ส่วนใหญ่ของอาเภอเมืองสุพรรณบุรมี คี ่า การ
ประเมินการใช้ประโยชน์สูงที่สุดและดีทส่ี ุดในระดับ
การประโยชน์ ป านกลาง มีพ้ืน ที่ 263.810 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 48.77 รองลงมา คือ ระดับ
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ปราการ ซึ่งพบว่าแปลงที่ดนิ ที่ตงั ้ อยู่ในพื้นที่ท่มี คี ่า
การประเมินการใช้ประโยชน์ สูง ที่สุด หรือมีคุณค่า
ทางทีด่ นิ สูงสุด มีมูลค่าการประเมินราคาทีด่ นิ สูงถึง
1,050-30,000 บาทต่อตารางวา ตาแหน่งแปลงทีด่ นิ
ทีม่ ตี าแหน่งทีต่ งั ้ อยู่ในพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ประโยชน์ปานกลาง
จานวน 29 แปลง ซึ่งมีมูลค่าการประเมินราคาทีด่ นิ
อยู่ ท่ี 210-8,000 บาทต่ อ ตารางวา และต าแหน่ ง
แปลงทีด่ นิ ทีม่ ตี าแหน่งทีต่ งั ้ อยู่ในพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ประโยชน์
ต่ า จานวน 5 แปลง มีมูลค่าการประเมินราคาทีด่ นิ
อยู่ท่ี 150-500 บาทต่อตารางวา
ดั ง นั ้น จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า หลั ก การประเมิ น ใช้
ประโยชน์ สู ง ที่สุ ด และดีท่ีสุ ด (HBU) ของที่ดิน มี
อิทธิพลและความสอดคล้องกับมูลค่าการประเมิน
ราคาที่ดิน ดังจะเห็นได้ว่าพื้นที่ท่มี คี ่าการประเมิน
การใช้ประโยชน์สูงทีส่ ุดหรือมีคุณค่าทางทีด่ นิ สูงสุด
จะมีมู ล ค่ า การประเมิน ราคาที่ดิน สู ง ตามไปด้ ว ย
ขณะที่พ้นื ที่ท่มี คี ่าการประเมินการใช้ประโยชน์ต่ า
ที่สุ ด หรือ มีคุ ณ ค่ า ทางที่ดิน ต่ า สุ ด จะมีมู ล ค่ า การ
ประเมินราคาที่ดนิ ต่ าตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
ความสัม พัน ธ์ ข องพื้น ที่ใ นเขตการให้บ ริก ารของ
ปั จ จัย ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ การก าหนดราคามูลค่ า ที่ดิน
และสามารถนาไปเป็ นต้นแบบให้กบั หน่ วยงานหรือ
ผู้ท่สี นใจเพื่อนาไปศึกษา ปรับปรุง แก้ไข และเป็ น
แนวทางในการวางแผนการขยายตัว ของเมืองใน
อนาคต รวมทัง้ เป็ นแนวทางในการซื้อ-ขายที่ดินได้
สะดวกรวดเร็วและมีความถูกต้องใกล้เคียงกับความ
เป็ นจริงมากทีส่ ุด

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่พิจารณาประเมินให้
งานวิจ ัย ฉบับ นี้ ผ่ า นการพิจ ารณาและรับ รองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน มหาวิทยาลัย
มหาสารคามในรูปแบบ แบบยกเว้น ตามเลขทีก่ าร
รับ รอง 189/2562 ขอขอบคุ ณภาควิชาภูมิศาสตร์
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ให้การสนับสนุ นและอานวยความ
สะดวกในการท าวิจ ัย ในครัง้ นี้ เ ป็ น อย่ า งดีม าโดย
ตลอด และท้ า ยสุ ด ขอขอบคุ ณ คณะกรรมการ
พิจ ารณาทุ น อุ ด หนุ น การวิจ ัย งบประมาณรายได้
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ทีส่ นับสนุ นเงินทุนวิจยั ปี งบประมาณ
2563 เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ต่ อ การวิ จ ั ย และน า
ผลงานวิจยั ไปตีพมิ พ์ เผยแพร่ เพื่อเป็ นประโยชน์แก่
สังคมต่อไป
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