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บทคดัย่อ 

การศึกษาการประเมินมูลค่าท่ีดินท่ีใช้ในการเกษตรในอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ มี
วตัถุประสงคข์องการศึกษา 3 ประการ ไดแ้ก่ (1) เพื่อทราบสภาพทัว่ไปทางสังคมและเศรษฐกิจของ
เกษตรกรท่ีเป็นเจา้ของท่ีดินในเขตพื้นท่ีอ าเภอแม่แตง (2) เพื่อทราบมูลค่าท่ีดินท่ีเกิดจากผลิตภาพ
ทางการเกษตรในเขตพื้นท่ีอ าเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ (3) มูลค่าท่ีดินท่ีเกิดจากความไดเ้ปรียบของ
สถานท่ีตั้งและคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ของท่ีดินท่ีใชใ้นการเกษตรในอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ โดย
ใชแ้บบสอบถามในการสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีมีท่ีดินท ากินเป็นของตนเองและปลูกพืชหมุนเวียนใน
เขตพื้นท่ีราบของอ าเภอแม่แตงรายแปลงจ านวน 81 ราย รวม 100 แปลง ซ่ึงข้อมูลท่ีรวบรวม
ประกอบดว้ย ลกัษณะของพื้นท่ี ชนิดดิน ตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรั้บจากการปลูกพืช
ทุกชนิดบนท่ีดินแปลงนั้น ๆ ในปีเพาะปลูก 2554/2555 รวมทั้งราคาซ้ือขายท่ีดิน และคุณลกัษณะ
ต่าง ๆ ของท่ีดิน เช่น ท่ีตั้งของแปลง ประเภทเอกสารสิทธ์ิ และรูปแปลงของท่ีดิน แลว้วิเคราะห์หา
มูลค่าท่ีดินท่ีเกิดจากผลิตภาพทางการเกษตร โดยการน าผลตอบแทนสุทธิท่ีเกิดจากการใชท่ี้ดินมา
ค านวณหาเงินตน้ดว้ยวิธีการค านวณจากผลตอบแทนทางตรง (direct capitalization) และหามูลค่า
ท่ีดินท่ีเกิดจากสถานท่ีตั้ง และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ของท่ีดินดว้ยการหักราคาซ้ือขายท่ีดินดว้ยมูลค่า
ของท่ีดินท่ีเกิดจากผลิตภาพทางการเกษตร จากนั้นจึงน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์หามูลค่าท่ีดินท่ีเกิดจาก
ความไดเ้ปรียบของสถานท่ีตั้ง และคุณลกัษณะต่าง ๆ ของท่ีดินดว้ยแบบจ าลอง hedonic price 

การศึกษาสภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรพบว่า หัวหน้าครัวเรือน      
ส่วนใหญ่ร้อยละ 95 เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 50 – 59 ปี ร้อยละ 52 และจบการศึกษาท่ีระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 4 ร้อยละ 63 มีประสบการณ์ในการท าเกษตรมาแลว้ 30 – 39 ปี ร้อยละ 38 และ
หวัหนา้ครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ 64 มีต าแหน่งทางสังคมภายในชุมชน เช่น เป็นกรรมการกองทุน
หมู่บา้น อปพร. อสม.  ชรบ. เป็นตน้ หัวหน้าครัวเรือนร้อยละ 91 ยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพ
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หลกั และมีอาชีพรับจา้งเป็นอาชีพรอง (ร้อยละ 63) โดยเกษตรกรมีรายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนละ 227,941 
บาทต่อปี และมีรายจ่ายเฉล่ียครัวเรือนละ 91,166 บาทต่อปี ซ่ึงรายไดน้ี้ยงัไม่ไดห้กัตน้ทุนการผลิต 
นอกจากน้ียงัพบวา่เกษตรกรมีหน้ีสินเฉล่ีย 108,309 บาทต่อครัวเรือน ส าหรับแหล่งกูย้ืมเงินทุนหลกั
ท่ีใช้ในการเกษตรนั้นมาจากกองทุนหมู่บ้าน และมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรร้อยละ 40 และร้อยละ 33 ของผูกู้ย้มืเงินทุนทั้งหมด ตามล าดบั 

ผลการประเมินมูลค่าผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกพืชแต่ละชนิดบนพื้นท่ีเกษตร พบวา่พืช
ท่ีให้ผลตอบแทนสุทธิสูงท่ีสุดคือ กระเทียม รองลงมาได้แก่ มันฝร่ัง ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง       
ขา้วโพดหวาน ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และ ถัว่เหลือง โดยแต่ละพืชให้ผลตอบแทนสุทธิเท่ากบั 48,160  
11,771  4,223  4,060  2,605  2,158 และ 1,530 บาทต่อไร่ ตามล าดบั และเม่ือน าผลตอบแทนท่ี
เกษตรกรไดรั้บจากการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ในรอบปีการผลิตมารวมกนั พบวา่ ผลตอบแทนสุทธิราย
ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 15,093 บาทต่อไร่ต่อปี มีค่าสูงสุดเท่ากบั 63,861 บาทต่อไร่ต่อปี และมีค่าต ่าสุด
เท่ากบั 400 บาทต่อไร่ต่อปี และเม่ือน าผลตอบแทนสุทธิท่ีเกิดจากการใชท่ี้ดินมาหามูลค่าท่ีดินท่ีเกิด
จากผลิตภาพทางการเกษตร พบว่ามูลค่าท่ีดินท่ีเกิดจากผลิตภาพทางการเกษตรมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
212,572 บาทต่อไร่ มีค่าสูงสุดเท่ากบั 899,457 บาทต่อไร่ และมีค่าต ่าสุดเท่ากบั 5,630 บาทต่อไร่ ซ่ึง
ท่ีดินท่ีมีมูลค่าท่ีเกิดจากผลิตภาพทางการเกษตรสูงจะมีลักษณะเป็นท่ีลุ่มและมีชนิดดินเป็นดิน     
ร่วนปนทราย เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการปลูกพืชท่ีใหผ้ลตอบแทนสูง 

ผลการประเมินมูลค่าท่ีดินท่ีเกิดจากความไดเ้ปรียบของสถานท่ีตั้งและคุณลกัษณะอ่ืน ๆ 
ของท่ีดินท่ีใชใ้นการเกษตร พบวา่ คุณลกัษณะของท่ีดินท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
กบัมูลค่าท่ีดิน ไดแ้ก่ แปลงท่ีดินอยูติ่ดกบัถนนผิวคอนกรีตหรือลาดยาง แปลงท่ีดินเป็นรูปส่ีเหล่ียม
จตุรัส การมีเอกสารสิทธ์ิของท่ีดิน และระยะทางจากแปลงท่ีดินไปยงัถนนหลกั โดย hedonic price 
หรือมูลค่าแฝงส่วนเพิ่มของคุณลกัษณะต่าง ๆ มีมูลค่าดงัต่อไปน้ี ถ้าแปลงท่ีดินอยู่ติดกบัถนนผิว
คอนกรีตหรือลาดยาง จะมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีดินแปลงท่ีไม่ติดกบัถนนผิวคอนกรีตหรือลาดยางเท่ากบั 
132,688 บาทต่อไร่ คุณลกัษณะรูปแปลงท่ีดินท่ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุรัสมีมูลค่าสูงกว่าท่ีดินรูปทรง   
อ่ืน ๆ เท่ากบั 79,500 บาทต่อไร่ และคุณลกัษณะการมีเอกสารสิทธ์ิเป็นโฉนด หรือ นส.3ก. ของ
ท่ีดินมีมูลค่าสูงกว่าท่ีดินท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิใด ๆ เลยเท่ากบั 39,240 บาทต่อไร่ ส่วนคุณลกัษณะ
ระยะทางจากแปลงท่ีดินไปยงัถนนหลกัท่ีเพิ่มข้ึนทุก ๆ 1 เมตรจะท าให้ท่ีดินนั้นมีมูลค่าลดลงเท่ากบั 
14 บาทต่อไร่ การศึกษาน้ีช้ีให้เห็นวา่ มูลค่าของท่ีดินแปลงต่าง ๆ แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะ
ของท่ีดินแปลงนั้น ๆ การประเมินมูลค่าท่ีดินท่ีถูกต้องจะต้องประเมินแยกในระดับแปลงตาม
คุณลกัษณะของท่ีดินแปลงนั้น  
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ABSTRACT 

The objectives of this study were to find out the social and economic status of farmers 
owning land in Mae Taeng District of Chiang Mai Province, the land value resulted from 
agriculture productivity in the area, and the land value resulted from location and other land 
characteristics of farm lands in the district. Needed data were collected from farm surveys of 81 
farmers who own 100 land plots planted to annual crops and located in the low land areas. They 
included land characteristics, types of soil, cost and revenue of all crops produced in crop year 
2011/2012. Also, included data were land price, land locations, land title and shape of land plot. 
By direct capitalization method, the annual net returns on agricultural land were used to compute 
land value resulted from agricultural productivity. After that, the remaining land value was 
calculated by subtracting land value resulted from agricultural productivity from its observed 
price. Data on the remaining land value and land characteristics were used to derive hedonic 
prices or marginal implicit prices of land characteristics using hedonic price model. 

The study on social and economic status revealed that 95 per cent of household heads 
were males. There were 52 and 63 per cent of them laying between 50–59 years of age and 
having primary educational background, respectively. Thirty eight per cent of farm household 
heads have been working on their farms for 30–38 years and 64 per cent of them being volunteers 
for social works such as being committees for the Village Fund and being a member of Village 
Health Services and Civil Defense Clubs. The study also found that 91 per cent of household 
heads mainly worked as farmers and 51 per cent of them also worked as wage earnings to 
supplement their household income. The farm households had an average income of 227,941 bath 
per year, whereas their average household expenditures was 91,166 bath per year. In addition, 
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these farm households had average debt of 108,309 bath. Forty and 33 per cent of the farm 
households got loan from their Village Fund and Bank of Agriculture and Agricultural              
Co–operatives, respectively. 

This study found that the highest net return on crop production was from garlic, followed 
by potatoes, wet-season rice, dry-season rice, sweet corn, maize and soybeans with 48,1560, 
11,771, 4,223, 4,060, 2,605, 2,158 and 1,530 bath per rai, respectively. On the average, the annual 
net return resulted from every crop grown on a plot of land was 15,093 bath per rai per year. The 
highest annual net return was 63,861 bath per rai per year, while, the lowest annual net return was 
400 bath per rai per year. Hence, the computed land value resulted from agricultural productivity 
had an average value of 212,572 bath per rai with the highest and lowest values of 899,457 and 
5,630 bath per rai. It was also found that the high level of land value resulted from agricultural 
productivity was normally in lowland areas with a sandy loam soil type. 

The study on land value resulted from having better location and other land 
characteristics found that land plot adjoining to the concrete or macadamized road, being squared 
shape, having full or certificate land title and the distance to main road to main road were 
significantly associated with the land value. Each land characteristic had different level of 
hedonic prices or marginal implicit prices. It was found that if the land plot was adjoining to the 
road with concrete or macadamized surface, would be 132,688 bath per rai higher than the       
non-adjoining land plot. The square-shape land plots would also be 79,500 bath per rai higher 
than the other shape. Additionally, the land plot with land title whether it was full land title or 
land certificate (Nor Sor 3Kor) would be 39,240 bath per rai higher than the land without any land 
title. Moreover, it was found that each meter the land plot away from the main road, its price 
dropped by 14 bath per rai. The study suggested that each plot of land has different value 
depending on its detailed characteristics. The precise land valuation must be appraised at plot 
level and recognizing its characteristics. 


