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หมวด 1
กลุมคําศัพทดานการประเมินมูลคาทรัพยสินตามหลักสากล
การประมูล/การขายทอดตลาด (AUCTION)
เปนวิธีการทางหนึ่งทางการตลาดเพื่อขายทรัพยสินใหแกผูที่เสนอราคาสูงสุด
การประเมินราคาทรัพยสนิ (APPRAISAL/VALUATION)
การออกความเห็นหรือการประมาณการมูลคาอสังหาริมทรัพยโดยผูที่มอี าชีพประเมินราคาทรัพยสิน
และยังหมายความถึงกระบวนการประเมินมูลคาทรัพยสินดวย
ตัวอยาง เจาของอสังหาริมทรัพยตองการทราบราคาประเมินของทรัพยสินเพื่อใชเปนราคาเสนอขาย
ขณะทีภ่ าครัฐนําไปใชเปนฐานในการเก็บภาษี บริษัทตองการใชเปนขอมูลในการประกันภัยทรัพยสิน
นั้นๆ
กระแสรายไดสุทธิในอนาคต (DISCOUNTED CASH FLOW)
วิธีคํานวณกระแสรายไดสุทธิในอนาคตทําไดโดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับใน
อนาคตแลวปรับคาดวยอัตราสวนคิดลดที่เหมาะสมเพื่อหามูลคาปจจุบัน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ECONOMIC GROWTH)
ภาวะเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโต มีการขยายตัวของกําลังการผลิตในระยะยาว เกิดผลผลิตที่แทจริง
ของประเทศ
การเชา (GROSS LEASE)
การเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งผูเชารับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดที่เกีย่ วของ เชน ภาษี คาประกัน คาน้ําคา
ไฟ คาซอมแซม
การเชาซื้อ (HIRE PURCHASE)
เปนวิธีหนึ่งในการไดมาซึ่งทรัพยสินโดยไมจําเปนตองกูย ืมเงินลงทุนจํานวนสูงหรือจายเงิน
จํานวนมากเพียงครั้งเดียวผูทาํ สัญญาเชาซื้อสามารถผอนชําระราคาทรัพยสินไดในระยะเวลานาน เมือ่
ผูเชาซื้อผอนชําระเปนงวดๆ จนครบกําหนดตามสัญญาผูเชาซื้อก็จะไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นไป
แตขอเสียก็คือ ผูเชาซื้อจะตองซื้อสินคาดังกลาวในราคาที่สูงกวาซื้อดวยเงินสด เนื่องจากผูใหเชาซื้อได
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คิดดอกเบีย้ ตามเวลาผอนชําระรวมเขาไปกับราคาขาย การทําสัญญาเชาซื้อ ผูใหเชาตองเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ในทรัพยที่ใหเชานั้น
การบังคับขาย (FORCED SALE)
เปนการเสนอขายและทําการโอนทรัพยสินภายใตภาวการณบังคับ และภายในระยะเวลา สถานที่ที่
ระบุไวอยางชัดเจน เชน การบังคับใหทําการประมูลโดยคําสั่งศาล
การประเมินราคาคราวละมากแปลง (MASS APPRAISAL)
เปนวิธีการประเมินราคาทรัพยสินจํานวนมากแปลงในครั้งเดียวกัน โดยใชวิธีการตามมาตรฐาน และ
พิจารณาตามกระบวนการประเมินราคา ซึ่งจะไดความเทาเทียมกันของการประเมินราคาทรัพยสิน
ทั้งหมด
การเขาถึงได (ACCESSIBILITY)
เปนปจจัยดานความสะดวกสบายในการเดินทางเขาออกสถานที่ ซึ่งจะชวยสงเสริมใหอสังหาริมทรัพย
เกิดผลตอบแทนสูงสุดที่นาจะเปนไปได
กฎ 4-3-2-1 (FOUR-THREE-TWO-ONE RULE)
สําหรับพื้นที่เพื่อพาณิชยกรรมซึ่งมีระยะลึกเทาๆกัน(uniform dept) มักกําหนดใหมูลคาที่ดินตอหนวย
ระยะความลึกเปน 40% , 30% , 20%, 10% ตามลําดับ ตัวอยางที่ดินแปลงหนึ่งประกาศขายที่ราคา
100,000 บาท มูลคาที่ดินตามระยะความลึกมีสัดสวนตามกฏ 4-3-2-1 ดังรูปขางลาง
แปลงติดกัน

ถนน

฿40,000

฿30,000

แปลงติดกัน

฿20,000

฿10,000
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กระบวนการประเมินมูลคาทรัพยสิน (VALUATION PROCESS) มีขั้นตอนตางๆ ไดแก
- ระบุลักษณะปญหา
- วิเคราะหเบื้องตน
- สํารวจและรวบรวมขอมูลตางๆที่จําเปนในการประเมินราคา เชน ขอมูลราคาซื้อขายยอนหลัง
สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพทางกายภาพของเมือง ขอกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ ตลอดจน
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน แนวโนมการพัฒนาเมือง
- ทําการวิเคราะหหาราคาตามหลักการใชประโยชนสูงสุดและดีที่สุด (HIGHEST AND BEST
USE)
- ประมาณการมูลคาของที่ดิน
- นําวิธีการประเมินคาตางๆที่เหมาะสมมาใช คือ วิธีตนทุน วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด หรือวิธี
รายได
- สรุปผลและจัดทํารายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน
เขตศูนยกลางธุรกิจ (CBD: CENTRAL BUSINESS DISTRICT)
เปนบริเวณซึ่งมีการประกอบการคาและธุรกิจตางๆอยางหนาแนน เชน อาคารศูนยการคา อาคาร
สํานักงาน โรงแรม โรงภาพยนตร
เขตสํานักงาน (OFFICE PARK)
อสังหาริมทรัพยซึ่งไดรับการออกแบบและพัฒนาเพื่อใชเปนเขตพื้นทีส่ ํานักงานธุรกิจตางๆ
ตัวอยางเชน เขตสํานักงานวิจัย (Research Park) เขตสํานักงานบริการทางการแพทย (Medical services
park) เหลานี้พฒ
ั นาขึ้นเพื่อดึงดูดบริษัทลูกคาเฉพาะกลุม
เขตนิคมอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL PARK)
พื้นที่ซึ่งพัฒนาเพื่อการอุตสาหกรรม สวนใหญมีความพรอมทางดานระบบสาธารณูปโภค และอยูใ กล
เสนทางการคมนาคมขนสงที่สะดวก ไมวา จะเปนทางดวน ทางรถไฟ หรือสนามบิน หรือ ทาเรือ
ความลาสมัย (OBSOLESCENCE)
เปนคาเสื่อมราคาอยางหนึ่ง เนื่องจากมูลคาหรือประโยชนใชสอยของทรัพยสินอาจลดลงจาก
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีหรือความเสือ่ มสภาพตามกาลเวลาของทรัพยสินนั้น ตัวอยางเชน บาน
หลังเกาอาจลาสมัยไปเนื่องจากมีหองขนาดที่ไมพอเหมาะพอดี ปลองไฟบนหลังคาหมดความจําเปน
เมื่อนําเครื่องครัวระบบไฟฟามาใช การมีระบบทําความรอนและประปารุนโบราณ หรือทําเลที่ตั้งไม
นาดึงดูด
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ความลาสมัยในแงประโยชนใชสอย (FUNCTIONAL OBSOLESCENCE)
การสูญเสียมูลคาของทรัพยสินถาวรจากสาเหตุตางๆซึ่งมีผลมาจากตัวทรัพยสินนั้นเอง อันทําให
ประสิทธิภาพหรือประโยชนใชสอยลดนอยลง ทั้งนี้ไมรวมถึงการสูญเสียที่เกิดจากสภาพทางกายภาพ
เชน การออกแบบแปลนที่ไมดี หรือมีอุปกรณประปาที่ลาสมัย
คาเสื่อมราคาสะสม (ACCUMULATED DEPRECIATION)
ในทางบัญชีหมายถึงคาใชจายที่เปนคาเสื่อมราคาสะสมทั้งหมดตั้งแตเริม่ ตนรอบบัญชีจนถึงระยะเวลา
หนึ่ง
เชน ซื้อตึกหลังหนึ่งมูลคา 100,000 บาท คาเสื่อมราคาตอป(คิดแบบเสนตรง) เทากับ 2,500 บาท คา
เสื่อมราคาสะสมในระยะเวลา 3 ปเทากับ 7,500 บาท
คาเสื่อมราคา (DEPRECIATION)
คาใชจายที่เกิดขึ้นเมื่อทรัพยสินคงทนถาวร เชน โรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ ตองมีการผลิตใหม
เพื่อทดแทนหรือซอมแซมของเดิมที่ทรุดโทรมหรือลาสมัยไป ความเสื่อมสภาพอาจเปนสภาพทาง
กายภาพ หรือในแงประโยชนใชสอย หรือ ทางเศรษฐศาสตร ตัวอยางเชน ความลาสมัยเนื่องจากสภาพ
ทรุดโทรมจากการใชงานมานาน หรือมีการผุกรอนเสียหายคิดเปนมูลคา 100,000 บาท ความลาสมัย
ในประโยชนใชสอยจากการไมมีเครื่องปรับอากาศและมีเพดานที่สูงทําใหมีคาใชจายสูงคิดเปน
100,000 บาท และตั้งอยูใ นทําเลที่ไมคอยเจริญนับเปนความลาสมัยทางเศรษฐศาสตร
โครงสรางพื้นฐาน (INFRASTRUCTURE)
เปนสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการที่เกีย่ วของกับปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของคนในสังคมอัน
ไดแก น้ําประปา พลังงาน โทรคมนาคม ระบบขนสง การรักษาคุณภาพมาตรฐานสิ่งแวดลอม (บําบัด
น้ําเสีย กําจัดขยะ หรือสิ่งปฏิกูล)
จํานอง (MORTGAGE)
การกูยืมโดยใชอสังหาริมทรัพยเชน ที่ดนิ บาน เปนหลักประกันความเสี่ยงใหแกผูใหกู ผูจํานองเอา
ทรัพยสินไปทําหนังสือจดทะเบียนตอเจาพนักงาน เพื่อเปนประกัน การชําระหนี้ของลูกหนี้ โดยไม
ตองสงมอบทรัพยที่จํานองใหเจาหนี้ ผูจํานองอาจเปนตัวลูกหนีเ้ องหรือจะเปนบุคคลภายนอกก็ได
เชน นายหนึ่งกูเงินนายสอง ๑๐๐,๐๐๐ บาท เอาที่ดินของตนเองจํานองหรือนายแสนซึ่งเปนบุคคล
ภายนอกเอาทีด่ ินจํานอง จดทะเบียนที่สํานักงานทีด่ ินเปนประกันหนี้ของนายหนึง่ ก็ทําไดเชนเดียวกัน
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เมื่อจํานองแลวถาลูกหนี้ไมชําระหนี้เจาหนี้ก็มีอํานาจยึดทรัพยที่จํานองออกขายทอดตลาดเอาเงินชําระ
หนี้ได และมีสทิ ธิพิเศษไดรับชําระหนีก้ อนเจาหนี้ธรรมดาทั่วไป
โซนนิ่ง (ZONING)
หนวยงานรัฐกําหนดขอบเขตการใชประโยชนในทีด่ ินในเขตตางๆ โดยพิจารณาจากปจจัยเชน ความ
สูง พื้นที่ ความหนาแนนของประชากร การกําหนดเขตใชที่ดินเฉพาะ เปนตน
การจัดการใชประโยชนของพื้นที่ ของเมือง หรือชุมชนใหเปนสัดสวน เพื่อความเปนระเบียบ
ปลอดภัย
ดอกเบี้ยทบตน (COMPOUND INTEREST)
ดอกเบี้ยทีไ่ มไดคํานวณจากเงินตนเทานัน้ แตคํานวณจากเงินตนและดอกเบี้ยที่เกิดขึน้ ในชวงเวลากอน
ทั้งนี้ไมมีการสงมอบดอกเบีย้ ที่เกิดขึ้นในแตละงวด ทําใหเงินตนมีจํานวนเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ
ดัชนีราคาผูบริโภค (CONSUMER PRICE INDEX)
คือดัชนีที่ใชวดั การเปลี่ยนแปลงระดับราคาโดยเฉลี่ยของกลุมสินคาและบริการที่ผูบริโภคไดจายเพือ่
ซื้อสินคาหรือบริการจํานวนหนึ่ง ณ เวลาหนึ่งเทียบกับราคาในปฐาน ซึง่ เปนปที่กําหนดใหตัวเลขดัชนี
มีคาเทากับ 100 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคเปนเครือ่ งวัดอัตราเงินเฟอ
ตนทุนทดแทน (REPLACEMENT COST)
คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินใหมเปนการทดแทนทรัพยสินเดิมที่อาจเสื่อมสภาพ หรือหมดอายุ
การใชงาน หรือเพื่อการพัฒนาทรัพยสินเดิมใหมีสภาพการดําเนินงานที่ใหผลดีที่สุด
ตนทุนกอสรางใหม (REPRODUCTION COST)
เปนตนทุนของการผลิตหรือจัดหาทรัพยสิน โดยใชหลักของราคาปจจุบันของวัสดุที่เหมือนหรือ
คลายคลึงกันที่สุด
ที่ดินที่พัฒนาแลว (IMPROVED LAND)
ที่ดินบางสวนหรือทั้งหมดทีไ่ ดรับการพัฒนาแลว ตัวอยางเชน การถมที่ ปรับหนาดิน การติดตั้ง
สาธารณูปโภค การสรางถนน และ การกอสรางอาคาร
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บริเวณใกลเคียง (NEIGHBOURHOOD)
ที่อยูอาศัย พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่แสดงออกถึงการอยูรวมกันเปนกลุม ซึ่งมีลักษณะความ
เหมือนของสภาพทางกายภาพ ลักษณะพิเศษของประชากร รายได
แบบแปลน (FLOOR PLAN)
แบบแปลนพืน้ ที่ซึ่งแสดงขนาดและตําแหนงของหองตางๆรวมทั้งอุปกรณที่อยูใ นตึกหรืออาคาร เปน
ตนวา กําแพง หนาตาง ประตู ระบบทําความเย็น/รอน ระบบประปา

แปลงดานใน (INSIDE LOT)
แปลงที่ดินซึ่งไมไดอยูตรงมุมของถนนสองเสนซึ่งตัดกัน

แปลงดานใน
แปลงหัวมุม

พื้นที่ (AREA)
พื้นที่ซึ่งแสดงเปน 2 มิติ คือ กวางคูณยาว เชน ที่ดินรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 50 x 100 เมตร คิด
เปนพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร
พื้นที่ทั้งหมด (GROSS AREA)
พื้นที่ทั้งหมดในอาคารโดยทัว่ ไปจะวัดพื้นที่จากขอบผนังดานนอกดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง
ตัวอยาง พืน้ ทีท่ ั้งหมด (gross area) ของอาคารสํานักงาน 2 ชั้นครอบคลุมพื้นที่ 100 เมตร *100 เมตร
เทากับ 20,000 เมตร (10,000 ตารางเมตรในแตละชัน้ ) สวนผนังดานนอก และเนื้อทีภ่ ายในทางเดิน
บันได หองควบคุมระบบไฟฟา รวมมีพื้นทีเ่ ทากับ 4,000 ตารางเมตร ดังนั้น พื้นทีใ่ หเชาสุทธิ(net lease
area) เทากับ 1,600 ตารางเมตร

.
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100 เมตร

หอง
เครื่อง
หอง
โถง

100 เมตร

บันได

พื้นที่ใชสอยทัง้ หมด (GROSS LEASABLE AREA)
พื้นที่ใชประโยชนของผูเชาอาคารสํานักงาน มักวัดจากระยะกึ่งกลางของผนังที่ใชรวมกันไปถึงขอบ
ผนังดานนอก ตัวอยาง พืน้ ที่เชาทั้งชั้นทั้งหมดเทากับ 20,000 ตารางเมตร ประมาณ 25% เปนพืน้ ที่ใช
สอย

ทางเขา
หองน้ํา
หองโถง
ลิฟต

200 เมตร

.
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ภาวะเงินเฟอ (INFLATION)
ภาวการณที่มปี ริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเปนจํานวนมาก ระดับราคาสินคาและบริการ
เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องยาวนาน ทําใหอํานาจซื้อของเงินในมือลดลง กลาวคือ เงินจํานวนเทาเดิมใช
จับจายซื้อของไดในปริมาณนอยลง ภาวะเงินเฟออาจเกิดจากอุปสงครวมเพิ่มขึ้น และสูงกวาอุปทาน
รวม หรือตนทุนการผลิตสูงขึ้น
มูลคา (VALUE)
มูลคาของสิทธิความเปนเจาของของสิ่งหนึ่ง หรือมูลคาของสิ่งนั้นที่จะไดรับตอบแทนในการ
แลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่น เชน ที่ดนิ ผืนหนึ่งสามารถแปลงเปนทุนในรูปเงินสดได
มูลคาที่เกิดจากประโยชนในการใชสอย (VALUE IN USE)
มูลคาที่เกิดจากประโยชนใชสอยของทรัพยสินหนึ่ง อาจมีมูลคามากหรือนอยกวาราคาตลาด แตกตาง
จากราคาจากการใชประโยชนสูงสุดและดีที่สุด ตัวอยางที่ดินแปลงหนึง่ ซึ่งใชประโยชนเปนฟารมปลูก
ฝาย แตพื้นทีด่ งั กลาวอยูใ นเสนทางซึ่งกําลังไดรับการพัฒนาใหเปนเมือง มูลคาที่เกิดจากประโยชนใช
สอยของที่ดินแปลงนั้นเทากับ 200,000 บาทตอไร แตราคาตลาดอาจสูงถึง 600,000 บาทตอไร
มูลคาคาเชา (RENTAL VALUE)
เปนจํานวนเงินที่คาดการณสําหรับสิทธิในการใชประโยชนของอสังหาริมทรัพยตามที่ตกลงกัน
มูลคาตลาด (MARKET VALUE)
เปนราคาประมาณการที่เปนไปไดมากที่สดุ ในตลาดเสรีซึ่งมีการนําทรัพยสินนัน้ ออกจําหนาย
มูลคาปจจุบัน (PRESENT VALUE)
มูลคาคิดลดปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตตามอัตราดอกเบี้ยที่กําหนด
มูลคาที่เกิดจากการใชประโยชนสงู สุดและดีที่สุด (HIGHEST AND BEST USE)
หมายถึงมูลคาประเมินของทรัพยสินที่ใหผลตอบแทนสูงสุดในชวงระยะเวลาหนึ่ง ณ วันที่ทําการ
ประเมินราคา ซึ่งอาจจะนําไปใชไดกบั ทรัพยสินที่วาง (vacant)หรือมีการพัฒนาแลว (improved)
ราคาเสนอขาย (ASKING PRICE)
ราคาซึ่งเจาของทรัพยสินตองการจะไดรับจากการขายหรือแลกเปลี่ยนทรัพยสินนั้น
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ราคา (PRICE)
เปนปริมาณของสิ่งหนึ่งซึ่งแลกเปลี่ยนสําหรับสิ่งอื่นๆ ก็คือจํานวนเงินทีจ่ าย ถามถึง หรือวาเสนอจาย
ในการแลกเปลี่ยนสําหรับสินคาหรือบริการตางๆ
รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน (APPRAISAL REPORT)
รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินที่จัดทําขึ้นโดยบุคคลหรือหนวยงานประเมินมูลคาทรัพยสิน
ในรายงานประกอบดวยสาระสําคัญ เชน วัตถุประสงคในการประเมิน รายละเอียดทรัพยสิน ขอบเขต
และเงื่อนไขในการประเมินมูลคา เชน อัตราคิดลดและอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม หลักเกณฑและ
วิธีการประเมินมูลคา เปนตน
รายไดรวม (GROSS INCOME)
รายไดทั้งหมดจากการถืออสังหาริมทรัพยไวกอนหักคาใชจาย
ราคาบังคับ (FORCED PRICE)
เปนราคาที่บังคับซื้อขาย ซึ่งการขายนั้นไมยอมใหมีระยะเวลาที่พอสมควรในการหาผูซ ื้อ หรือวาผูซื้อ
ถูกบังคับใหซอื้
ราคาซาก (SCRAP VALUE หรือ SALVAGE VALUE)
หมายถึง มูลคาที่คาดวาจะขายทรัพยสินถาวรนั้นไดเมื่อหมดอายุการใชงาน หักดวยคารื้อถอนและ
คาใชจายในการจําหนายสินทรัพยนั้น (ถามี)
ราคาตลาด (MARKET VALUE)
ราคาที่ทั้งผูซื้อและผูขายสวนมากยินดีตกลงซื้อขายกันโดยสมัครใจ ทั้งนีไ้ มใชราคาจากตลาดผูกขาด
โดยผูซื้อหรือผูขาย หรือราคาขายทอดตลาด หรือราคาในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ํา หรือเงินเฟอ
วัฏจักรธุรกิจ (BUSINESS CYCLES)
การขยายตัวและหดตัวของธุรกิจหมุนเวียนเปนชวงๆ วัฏจักรธุรกิจหนึ่งๆจะประกอบดวยชวงที่
ขยายตัวจนถึงจุดสูงสุด และวกกลับเปนชวงถดถอยจนถึงจุดต่ําสุด และพรอมที่จะกลับมาขยายตัวอัก
ครั้ง วัฏจักรธุรกิจมักวัดจากความผันผวนของผลิตภัณฑประชาชาติ ดัชนีการผลิตสินคาอุตสาหกรรม
การจางงาน อัตราเงินเฟอและรายได
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วิธีสํารวจปริมาณ (QUANTITY SURVEY METHOD)
เปนวิธีการหาตนทุนการกอสราง หรือการประมาณการตนทุนการกอสรางในการเสนอประมูลงาน
ของผูรับเหมา ทําใหทราบคาวัสดุ คาแรงงาน คาโสหุยตางๆเปนตน
วิธีการคิดคาเสื่อมราคาแบบเสนตรง (STRAIGHT-LINE METHOD) เปนวิธีคิดคาเสื่อมราคาโดย
เฉลี่ยมูลคาเสื่อมราคาของทรัพยสินใหเปนคาเสื่อมราคาในแตละปเทา ๆ กัน ตลอดอายุการใชงานของ
สิ่งนั้น
วิธีตารางเมตร (SQUARE METER METHOD)
เปนวิธีหนึ่งในการประมาณราคาการกอสราง หรือ ราคาทดแทนของอาคารโดยใชการคูณของพื้นที่
เปนตารางเมตร กับตัวเลขราคาคากอสรางตอตารางเมตร
วิธีการประเมินมูลคาทรัพยสิน (APPRASIAL APPROACH )
วิธีการประเมินมูลคาทรัพยสิน มีอยู 3 วิธี คือ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) วิธีรายได
(Income Approach) วิธีตนทุน (cost Approach)
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (MARKET COMPARISON APPROACH)
เปนวิธีหนึ่งในการประเมินมูลคาทรัพยสิน โดยเปรียบเทียบราคาซื้อขายของทรัพยสนิ ที่มีลักษณะ
เหมือนกันหรือคลายคลึงกันกับทรัพยสินทีจ่ ะประเมินคา
วิธีรายได (INCOME APPROACH)
เปนวิธีหนึ่งในการหามูลคาทรัพยสิน ซึ่งเปนการคาดคะเนรายไดหรือผลประโยชนทจี่ ะไดรับใน
อนาคตจากทรัพยสินนัน้ ในอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมซึ่งเปนไปตามตลาดของการลงทุนในชนิด
ของอสังหาริมทรัพยนั้นๆ
มูลคาทรัพยสิน = รายไดสุทธิตอป
อัตราผลตอบแทน
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วิธีตนทุน (COST APPROACH)
คือวิธีหนึ่งในการประเมินมูลคาทรัพยสินโดยบวกราคาตนทุนของอสังหาริมทรัพยกบั ตนทุนของการ
พัฒนา ทุกประเภท เชนการปรับปรุงสภาพอาคาร การซื้ออุปกรณที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ แลว
หักคาเสื่อมราคาออก
ตัวอยาง
ตนทุนทดแทนใหม (ตนทุนในการพัฒนาทรัพยสิน)
หัก: ความเสื่อมสภาพทางภายนอก
25,000
ความลาสมัยในแงประโยชนใชสอย
10,000
ความลาสมัยทางเศรษฐกิจ
5,000
รวม คาเสื่อมสะสมทั้งหมด
40,000
มูลคาของการพัฒนาทรัพยสนิ
ที่หักคาเสื่อมราคาแลว
บวก มูลคาที่ดิน
มูลคาทรัพยสินจากวิธีตนทุน

100,000

- 40,000
60,000
200,000
260,000

เศรษฐกิจฟองสบู (BUBBLE ECONOMY)
เปนภาวะเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตของระดับราคาในระดับสูง แตขาดการพัฒนาความแข็งแกรง
ในดานการผลิต เกิดการลงทุนแบบเก็งกําไร ขณะที่ปริมาณผลผลิต การจางงาน และรายไดทแี่ ทจริง
ไมไดเพิ่มขึน้ ตาม หรือเพิ่มเพียงเล็กนอย ดังนั้นอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจึงอยูไดไมนาน สุดทาย
เมื่อ ”ฟองสบู” แตก ปญหาตางๆ จะปรากฏขึ้นกระทบระบบเศรษฐกิจทัง้ ตลาดเงิน ตลาดทุน และ
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย
หนากวาง (FRONTAGE)
ระยะพื้นที่ของที่ดินในสวนที่ติดกับถนน ถนนทางดวน หรือแมน้ํา
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อัตราผลตอบแทนการลงทุน (CAPITALIZATION RATE)
คือ อัตราผลตอบแทนเปนรอยละที่คาดวาจะไดรับจากทรัพยสิน ใชในการคํานวณหามูลคาของ
ทรัพยสินจากการลงทุน อัตราการแปลงนีแ้ ตกตางกันในแตละตลาด ประเภทของทรัพยสิน และ
สภาวะทางเศรษฐกิจ
มูลคาทรัพยสิน (Value) =

รายไดตอป
อัตราการแปลงรายไดเปนมูลคา

อุปสงค (DEMAND)
ปริมาณของสินคาหรือบริการที่ถูกซื้อไป ณ ระดับราคาหนึ่ง จะแสดงถึงความตองการสินคาหรือ
บริการของผูบริโภคภายในระยะเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคาตางๆของสินคาชนิดนั้น
100,000 บาท คาเสื่อมราคารวมทั้งสิ้นมูลคา 300,000 บาท การหักคาเสือ่ มคิดเปนรอยละตอป ตาม
ประเภทของทรัพยสินนั้นๆ
อํานาจซื้อ (PURCHASING POWER)
มูลคาของเงินซึ่งแสดงในรูปของสินคาและบริการซึ่งเงินจํานวนหนึ่งสามารถซื้อได ในภาวะเงินเฟอมี
ผลกระทบตออํานาจซื้อ เชน สถานการณทรี่ าคาสินคาสูงขึ้น แตรายไดเทาเดิม อํานาจในการซื้อจะ
ลดลง แตก็ไมไดหมายความวาภาวะเงินเฟอจะทําใหอํานาจซื้อลดลงเสมอไป หากรายไดของบุคคล
นั้นเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวาอัตราเงินเฟอ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชยกรรม (COMMERCIAL PROPERTY)
อสังหาริมทรัพยที่สรางขึ้นเพื่อการทําธุรกิจการคาประเภทตางๆ เชน ธุรกิจขายปลีก ธุรกิจขายสง
สํานักงาน โรงแรม เปนตน
อัตราดอกเบี้ยที่ระบุ (NOMINAL INTEREST RATE)
อัตราดอกเบี้ยที่กําหนดไวตามหนาตัว๋ หรือในสัญญา แตยังไมไดพิจารณาอิทธิพลของภาวะเงินเฟอตอ
มูลคาของเงิน
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อัตราผลตอบแทนภายใน (INTERNAL RATE OF RETURN:IRR)
หมายถึงอัตราลดคา (discount rate) ที่ทําใหมูลคาปจจุบนั ของกระแสเงินสด ที่คาดวาจะตองจายใน
การลงทุน เทากับมูลคาปจจุบัน ของกระแส เงินสด ที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ
อัตราคิดลด (DISCOUNT RATE)
อัตราดอกเบี้ยที่นําไปใชในการปรับลดเงินที่คาดวาจะไดรับอนาคตเพือ่ หามูลคาปจจุบัน เชน
กําหนดใหอตั ราสวนคิดลดเทากับ 10% เงินจํานวน 100,000 บาทที่คาดวาจะไดรับจากการขายหรือ
ลงทุนในทรัพยสินหนึ่งอีก 1 ปขางหนาจะมีมูลคาปจจุบันเทากับ 90,900 บาท (คาปจจุบันของเงิน 1
บาทในเวลา 1 ปเทากับ 0.909)
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (EFFECTIVE INTEREST RATE)
คืออัตราผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยทีไ่ ดรับหรือจายจริงๆ ซึ่งมักจะสูงกวาอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว
ในสัญญา (nominal interest rate) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกูที่เสนอกันทั่วไปสวน
ใหญเปน nominal interest rate ซึ่งบางครั้งในระยะเวลาการลงทุนที่เทากัน แตระยะเวลาการจาย
ดอกเบี้ยไมเทากัน ทําใหจําเปนตองคํานวณเปรียบเทียบหาอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง = (1 + (i/n)) n-1
i = ดอกเบี้ยที่ระบุ (Nominal interest rate)
n = จํานวนทบตนตอป
ตัวอยาง อัตราดอกเบี้ยตอป 6 % จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเทากับ = ( 1 + .06 / 2
)2 - 1 = .0609 หรือ 6.09%
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หมวด2
กลุมคําศัพทการประเมินมูลคาทรัพยสินของ สํานักประเมินราคาทรัพยสิน
การวิเคราะหราคาซื้อขายเบือ้ งตน (PRELIMINARY SALE ANALYSIS)
หมายถึงการวิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูลราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพยเพื่อหักราคาซื้อขายสิ่งปลูก
สรางออกจากราคาซื้อขายรวมใหเหลือเฉพาะราคาที่ดิน
ขอมูลจํานวนแปลงที่ดนิ
บางครั้งขอมูลทะเบียนและขอมูลแผนที่ไมตรงกัน ตามหลักการใหยึดจํานวนแปลงทีป่ รากฏในแผนที่
เปนหลัก หากจํานวนแปลงในแผนที่นอยกวาในทะเบียนจะตองตรวจสอบรายการแบงแยกทีด่ ิน
ยอนหลัง
ขอมูลทะเบียนที่ดิน
เปนขอมูลที่ไดจากระบบศูนยกําเนิดเปนระบบพิกัด UTM (Universal Transverse Mecator) หากขอมูล
ทะเบียนที่ดินนอยกวาจํานวนแปลงในแผนที่แสดงวาสํานักงานทีด่ ินยังปรับปรุงขอมูลไมครบถวน
ขอมูลราคาซื้อขายที่ดนิ
เจาหนาทีฐ่ านขอมูลจะวิเคราะหเบื้องตนเพื่อหักราคาสิ่งปลูกสรางใหเหลือราคาที่ดินแลวเปรียบเทียบ
อัตราสวนระหวางราคาประเมินกับราคาซื้อขาย โดยจัดทําเปนรายงานสงมอบใหเจาหนาที่ประเมิน
ราคา เพื่อดําเนินการกําหนดที่ตั้งแปลงซื้อขายในแผนทีท่ ุกแปลง
เขต หมายความวา บริเวณที่ดินที่ประกอบดวยเขตยอยไมเกิน 26 เขต
เขตยอย หมายความวา กลุม ยอยของที่ดนิ ในเขตหนึ่งๆ
คาเสื่อม หมายความวา การเสื่อมคาอันเนือ่ งมาจากอายุการกอสรางของโรงเรือน
โดยคิดหักเปนรอยละตอป ตามประเภทของโรงเรือนสิ่งปลูกสรางนั้นๆ

สิ่งปลูกสราง

ความลึกมาตรฐาน (STANDARD DEPT)
ความลึกเฉลี่ยหรือความลึกสวนใหญของที่ดินในแตละถนนที่สะทอนการใชประโยชนสูงสุดและดี
ที่สุด
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ตนทุนราคาคากอสรางใหม หมายความวา การประเมินราคาคากอสรางที่สมมุติวาสรางขึ้นใหม
ทดแทนของเดิม ณ วันที่ทําการประเมินราคาโดยใหมีขนาด รูปราง ลักษณะ วัสดุกอสรางและ
ประโยชนใชสอยเหมือนกัน
ตารางมูลคาทีด่ ินตอหนวยตามระยะความลึก (DEPT TABLE)
ตารางแสดงสัดสวนมูลคาทีด่ ินในแตระยะความลึก
บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย หมายถึง บัญชีแสดงจํานวนทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพย
หนึ่งๆ เพื่อใหเจาพนักงานทีด่ ินใชเปนฐานในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งจะมีอยู 3 ประเภท คือ
1. บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยทดี่ นิ
2. บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยโรงเรือนสิ่งปลูกสราง
3. บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด
การกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยและการจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุน
ทรัพยไดมกี ารระบุขั้นตอนการดําเนินการไวในมาตรา 105 ถึง 105 อัฏฐ แหงประมวลกฎหมายทีด่ นิ
และระเบียบของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการ
กําหนดราคาประเมิน ทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพย เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม พ.ศ. 2535
บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดนิ หมายถึง บัญชีแสดงจํานวนทุนทรัพย ของที่ดิน เพือ่ ให
เจาพนักงานทีด่ ินใชเปนฐานในการคํานวณสําหรับการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ปจจุบันบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน มี 2
ประเภท คือ
1. บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยทดี่ นิ แบบรายแปลง คือ บัญชีที่แสดง
จํานวนทุนทรัพยของที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่ง ซึ่งจะระบุราคาตอตารางวาของที่ดินแปลงนั้นเปนการ
เฉพาะเจาะจง
2. บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยทดี่ นิ แบบรายบล็อก (Block) คือ
บัญชีที่แสดงจํานวนทุนทรัพยของที่ดินแบบกลุมที่ดิน ซึ่งไมเฉพาะเจาะจงสําหรับทีด่ ินแปลงหนึ่ง
แปลงใด การระบุจํานวนทุนทรัพยจะมีรายละเอียดของหนวยราคาและแผนที่ประกอบบัญชีเปน
ตัวกําหนดขอบเขตและเงื่อนไขของที่ดินที่อยูในกลุมที่ดินนั้น ซึ่งทีด่ ินในกลุมเดียวกันจะมีการ
กําหนดราคาไวเทากัน
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บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยโรงเรือนสิ่งปลูกสราง หมายถึง บัญชีแสดง จํานวนทุนทรัพย
ของโรงเรือนสิ่งปลูกสราง เพื่อใหเจาพนักงานที่ดนิ ใชเปนฐานในการคํานวณสําหรับการ เรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยจัดทําเปน ราคาตอ
ตารางเมตรของสิ่งปลูกสรางแตละประเภทตามแบบมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งเจาพนักงานที่ดินจะตอง
เทียบเคียงสิ่งปลูกสรางที่ขอจดทะเบียนกับแบบมาตรฐานที่ใกลเคียงทีส่ ุดวาเปนประเภทใด แลวเรียก
เก็บคาธรรมเนียมไปตามประเภทนัน้ โดยหักคาเสื่อมราคาตามอายุการกอสรางของโรงเรือนสิ่งปลูก
สรางที่ขอจดทะเบียนดวย ปจจุบันมีการกําหนดประเภทและแบบมาตรฐานสําหรับเทียบเคียงไว 61
แบบ
บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด หมายถึง บัญชีแสดงจํานวนทุนทรัพยของหองชุด
เพื่อใหเจาพนักงานที่ดนิ ใชเปนฐานในการคํานวณสําหรับเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ
และนิตกิ รรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ โดยจัดทําเปนราคาตอตารางเมตรตามชื่อของอาคารชุดที่ได
มีการจดทะเบียนเปนอาคารชุดแลว ซึ่งอาจจําแนกราคาตามระดับชั้นของอาคาร หรือเปนรายหองชุดก็
ได
พื้นที่ใชสอย หมายความวา พื้นที่ของโรงเรือนสิ่งปลูกสรางอันประกอบดวยพื้นหองตางๆ และให
รวมถึงเฉลียง ระเบียง และสวนโลงหลังคาคลุม
มูลคาถนน (STREET VALUE)
คือราคาที่ดินตอตารางวาของที่ดินแปลงมาตรฐาน ที่ดินแปลงมาตรฐานกําหนดใหเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาที่มีความลึกมาตรฐาน หนากวางนอยกวาความลึก เปนแปลงที่กําหนดขึ้นในแตละถนน
ระยะความลึก (DEPT)
วัดจากระยะหางระหวางขอบถนน (curb) กับขอบดานหลังของอสังหาริมทรัพย หรือวัดจากระยะหาง
ระหวางผนังดานหนาและผนังดานหลัง
ราคาประเมินทุนทรัพย หมายความวา ราคาตลาดที่คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย
เห็นชอบใหใชเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับอสังหาริมทรัพย
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ราคาตลาด หมายความวา
1. ราคาที่ทั้งผูซื้อและผูขายสวนมายินดีตกลงซื้อขายกัน
2. ราคาที่ผูซื้อและผูขายทั้งสองฝาย ทราบขอมูลในทรัพยสินที่จะซื้อขายนั้น
พอสมควร
3. ราคาที่ผูซื้อหรือผูขายมิไดถูกบังคับหรือมีแรงจูงใจใหซื้อขายกัน
4. ราคาของตลาดการคาเสรีที่มีการแขงขัน ไมใชราคาจากตลาดผูกขาย โดยผู
ซื้อหรือผูขาย หรือราคาขายทอดตลาด หรือราคาในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ํา หรือเงินเฟอ
วิธีตนทุนทดแทน หมายความวา เปนวิธกี ารคิดหามูลคาของโรงเรือน สิ่งปลูกสรางที่ จะทําการ
ประเมินราคาโดยการประมาณราคาตนทุนราคาคากอสรางใหมในลักษณะทดแทนของเกาหักดวยคา
เสื่อมตามอายุการกอสราง
เสนแบงแปลงที่ดินที่ติดถนนทั้งดานหนาและหลัง (MERGE LINE)
เสนแบงความลึกเพื่อคํานวณหามูลคาที่ดนิ ทั้งแปลงที่สูงที่สุดจากมูลคาถนนแตละเสน
หนวยที่ดิน หมายความวา ที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงในบริเวณเดียวกัน หรือตางบริเวณกัน
ซึ่งประกอบดวยปจจัยตางๆ ที่มีผลทําใหราคาที่ดินนั้นแตกตางกันนอยที่สุด
อัตราสวนระหวางราคาประเมินกับราคาซือ้ ขาย (A/S RATIO )
โดยที่ราคาประเมินคือราคาที่ดินตอตารางวาที่เจาหนาทีป่ ระเมินเปนรายแปลง สวนราคาซื้อขายคือ
ราคาซื้อขายจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ผานการคัดกรองวาเปนราคาตลาดและผานกระบวนการ
วิเคราะหหักราคาสิ่งปลูกสรางออกแลว เปนเทคนิคที่นํามาใชพิจารณาวาราคาซื้อขายสูงกวา เทากับ
หรือต่ํากวาราคาประเมิน เพือ่ ใชจัดประเภทขอมูลราคาซื้อขายเบื้องตน เชน A/S ratio เทากับ 0.39
หมายความวา ราคาซื้อขายสูงกวาราคาประเมิน นั่นคือ ราคาซื้อขายตารางวาละ 100 บาท แตราคา
ประเมินกําหนดไวเพียงตารางวาละ 39 บาท
อัตราสวนมูลคาที่ดินตามระยะความลึก(Decrease Ratio by Dept: DRbD)
อัตราสวนที่ใชปรับราคาที่ดินสําหรับแปลงที่ดินที่มีความลึกมาตรฐาน โดยการประเมินราคาที่ดิน
แปลงปกติรูปสี่เหลี่ยมผืนผาตั้งฉากกับถนนนั้นจะเทากับมูลคาถนนคูณดวย DRbD
ตาราง DRbD จะแสดงอัตราสวนมูลคาที่ดนิ ทั้งแปลงที่ความลึกมาตรฐานกับมูลคาที่ดินแปลงอื่นๆที่
กําหนดใหความลึกเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 เมตร อัตราสวนมูลคาที่ดินทั้งแปลงตอมูลคาที่ดินที่ความลึก
มาตรฐานจะเพิ่มในอัตราทีล่ ดลง
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อัตราปรับแก (MODIFICATION RATIO)
อัตราสวนที่ใชปรับราคาที่ดินสําหรับแปลงที่ดินที่ไมปกติ ไดแก ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน รูป
สามเหลี่ยม หรือรูปแปลงไมปกติอื่นๆ เชน อัตราปรับแกสําหรับแปลงที่ดินไมตั้งฉากกับถนน (Angle
Modification Ratio) อัตราปรับแกสําหรับแปลงที่ดินสามเหลี่ยม (Triangular Modification Ratio)

.
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หมวด 3
กลุมคําศัพทดานรังวัดและทําแผนที่
การรังวัด คือ การรังวัดปกเขตและทําเขตจดหรือคํานวณการรังวัดเพื่อใหทราบทีต่ ั้งแนวของที่ดิน
หรือทราบที่ตั้งและเนื้อที่ของที่ดิน ซึ่งความหมายดังกลาวปรากฏอยูในประมวลกฎหมายที่ดิน
อยางไรก็ตามอาจสรุปความหมายในทางวิชาการอยางงายๆ จะหมายถึง การหา
ตําแหนงทีต่ ั้งของจุดใดๆ ในทางวิชาการสํารวจ ซึ่งจะกําหนดดวยพิกัด
การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชนั้ หนึ่ง หมายถึง การรังวัดโดยใชกลองรังวัดมุม ประกอบเครื่องวัดระยะ
อิเลคทรอนิกส หรือใชกลองสํารวจแบบประมวลผล ทําการรังวัดมุมและระยะไปยังมุมเขต ที่มีการ
ปกหลักเขตทีด่ ิน โดยอางอิงออกจากหมุดหลักฐานแผนที่ของกรมที่ดินแลวคํานวณคาพิกัดฉากจาก
หลักเขตที่ดิน สืบเนื่องจากหมุดหลักฐานแผนที่และคํานวณเนื้อที่จากคาพิกัดฉากหลักเขตที่ดินแตละ
แปลง
การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชนั้ สอง หมายถึง การรังวัดโดยการวัดระยะสกัดเปนรูปสามเหลี่ยมออกจาก
เสนโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ของกรมที่ดิน คํานวณเนื้อที่ทางคณิตศาสตรหรือทําการรังวัดดวย
กลองรังวัดมุมเปนแผนที่รูปลอย คํานวณเนื้อที่ทางพิกัดฉาก แตมิไดอางอิงคาพิกัดฉาก สืบเนื่องจาก
หมุดหลักฐานแผนที่ของกรมที่ดินหรือใชวิธีจากแผนที่รูปถายทางอากาศ
การสอบเขต หมายถึง การรังวัดตรวจสอบแนวเขตโฉนดที่ดินหรือการรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ตาม
หนังสือรับรองการทําประโยชน เพื่อใหทราบที่ตั้งแนวเขตที่ดนิ และจํานวนเนื้อที่ของที่ดินตามทีไ่ ด
ครอบครองอยูจริง
การแบงแยก หมายถึง การรังวัดแบงแยกที่ดินและขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิ เปนอีกแปลง
หนึ่งหรือหลายแปลงตางหาก
การรวมโฉนด หรือการรวมหนังสือรับรองการทําประโยชน หมายถึง การรังวัดรวมที่ดินจํานวน
ตั้งแตสองแปลงขึ้นไปโดยใหมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิ เปนแปลงเดียวกัน
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ยู ที เอ็ม (UTM) ยอมาจาก Universal Transverse Mercator หมายถึง ระบบการฉายแผนที่ (Map
Projection) เพื่อถายทอดตําแหนงจากผิวโลก ซึ่งมีลักษณะเปนพืน้ ผิวโคงทรงรี (Ellipsoid) ลงบน
พื้นผิวทรงกระบอก
ระบบพิกัด (Coordinates System) หมายถึง การกําหนดตําแหนงของจุดที่ตองการ โดยพิกดั อาจ
กําหนดเปนระยะทางและมุม โดยการอางอิงจากจุดจากแนวหรือระนาบใดๆที่ยอมรับในสากล ระบบ
พิกัดจําแนกเปนประเภทใหญๆ ได 2 ประเภท คือ ระบบพิกัดภูมิศาสตร (Geographic Coordinates)
และระบบพิกดั ฉาก (Rectangular Coordinates)
ระบบพิกัดภูมศิ าสตร หมายถึง การกําหนดพิกัดตําแหนงของจุดใดๆ บนพื้นผิวพิภพ เปนเสนรุง
เสนแวง และความสูงเหนือระดับน้ําทะเล
ระบบพิกัดฉาก หมายถึง การกําหนดตําแหนงของจุดใดๆ เปนระยะทางตั้งฉากจากแกนสมมุติ ทั้ง
แกนราบและแกนตั้ง จุดตัดของแกนสมมุตทิ ั้งสองแกน เรียกวาศูนยกําเนิด (Origin) และทุกศูนย
กําเนิดในระบบพิกัดฉากจะมีคาพิกัดภูมิศาสตรเสมอ ทั้งนี้เพื่อหาความสัมพันธระหวางพิกดั ทั้งสอง
ระบบ (กรมที่ดินไดจัดทําตารางใชในการเปลี่ยนพิกดั ภูมิศาสตรเปนพิกัดฉาก และพิกัดฉากเปน
พิกัดภูมิศาสตร เมื่อ พ.ศ. 2510)
ระบบพิกัดฉากที่กรมที่ดินใชมี 2 ชนิด คือ ระบบพิกัดฉาก 29 ศูนยกาํ เนิด และ
ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม (ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม เริ่มนํามาใชประมาณ พ.ศ. 2528)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS:GIS)
คือกระบวนการทํางานเกี่ยวกับขอมูลในเชิงพื้นที่ดว ยระบบคอมพิวเตอร ที่ใชกําหนดขอมูลและ
สารสนเทศ ที่มีความสัมพันธกับตําแหนงในเชิงพื้นที่ ใน GIS ทั้งขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิงบรรยาย
สามารถอางอิงถึงตําแหนงทีม่ ีอยูจริงบนพืน้ โลกไดโดยอาศัยระบบพิกดั ทางภูมิศาสตร
ระวางแผนที่ หมายถึง แผนที่ระวางทีใ่ ชสําหรับการลงที่หมายรูปแปลงที่ดิน และรายละเอียดตางๆ
มีขนาด 50 × 50 เซ็นติเมตร ใชในการออกโฉนดที่ดนิ มี 2 ประเภท คือ ระวางแผนที่ภาคพื้นดินและ
ระวางแผนที่รูปถายทางอากาศ
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ระวางแผนที่คาบเกี่ยว หมายถึง ระวางแผนที่ที่สรางขึ้นเพื่อลงที่หมายรูปแปลงที่ดิน เพียงบางสวน
ซึ่งเปนสวนนอยที่อยูคาบเกีย่ วระวางแผนที่ใหมีรูปแผนที่เต็มแปลง เนื่องจากไมสามารถ สรางระวาง
แผนที่ตามหลักเกณฑได
รูปแผนที่ รูปแผนที่เปนการจําลองยอสวนรูปจากที่ดนิ จริงๆ มาลงบนแผนกระดาษ โดยใชมาตรา
สวนตางๆ กัน เชน 1: 4000, 1: 2000, 1: 1000, 1: 500 เปนตน
1: 4000 หมายความวา วัดบนแผนที่ได 1 มิลลิเมตร จะเทากับวัดบน
พื้นดินจริงได 4 เมตร หรือ 1 เซ็นติเมตร วัดบนแผนทีก่ ็จะเทากับ 40 เมตร บนพื้นดิน
1: 2000 หมายความวา วัดบนแผนที่ได 1 มิลลิเมตร จะเทากับวัดบน
พื้นดิน จริงได 2 เมตร หรือ 1 เซ็นติเมตร วัดบนแผนที่จะเทากับ 20 เมตร บนพื้นดิน
1: 1000 หมายความวา วัดบนแผนที่ได 1 มิลลิเมตร จะเทากับวัดบน
พื้นดินจริงได 1 เมตร หรือ 1 เซ็นติเมตร วัดบนแผนทีจ่ ะเทากับ 10 เมตร บนพื้นดิน
1: 500 หมายความวา วัดบนแผนที่ได 1 มิลลิเมตร จะเทากับวัดบน
พื้นดินจริงได 0.5 เมตร หรือ 1 เซ็นติเมตร วัดบนแผนที่จะเทากับ 5 เมตร บนพื้นดิน
ร.ว.ม. หรือ รังวัดใหม หมายถึง การหมายเหตุในระวางแผนที่เดิม ซึ่งไดมีการสราง ระวางแผนที่
ใหมแทนระวางแผนที่เดิมแลว เพื่อใหทราบวารูปแผนทีแ่ ปลงใดที่มีการรังวัดใหมและได ลงที่
หมายรูปแปลงในระวางใหมแลว โดยปกติจะหมายเหตุในระวางเดิมวา “ร.ว.ม. ดูระวางใหม”
เลขโฉนดที่ดนิ หมายถึง ตัวเลขที่ระบุแปลงที่ดินแตละแปลงในเขตอําเภอหนึ่งๆ โดยเรียงลําดับ
จากนอยไปหามากตามลําดับการออกเอกสารสิทธิ ดังนั้นในอําเภอหนึง่ ๆจึงไมมีเลขโฉนดซ้ํากันทุก
สํานักงานที่ดนิ จะมีบัญชีตอเลขโฉนดที่ดนิ แยกไว 1 เลมตอ 1 อําเภอ ถามีการตั้งอําเภอใหมก็จะมี
บัญชี ตอเลขใหม สําหรับอําเภอนั้นโดยเริม่ ตั้งแต 1 เปนตนไป ตามลําดับการออกเอกสารสิทธิใน
อําเภอนั้น
เลขที่ดิน หมายถึง ตัวเลขที่ระบุแปลงทีด่ ินแตละแปลงในระวางแผนที่หนึ่งๆ คือในระวางหนึ่งๆ
จะมีเลขที่ดินกํากับแปลงที่ดนิ เรียงตามลําดับการลงรูปแปลงในระวางแผนที่ จากนอยไป หามาก จาก
ซายไปขวา และจากบนลงลาง ในระวางหนึ่งๆ เลขที่ดินจะไมซ้ํากันพอขึ้นระวางใหมเลขที่ดิน ก็เริม่
จาก 1 เปนตนไป ตามลําดับการลงรูปแปลงในระวางแผนที่
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เลขหนาสํารวจ หมายถึง ตัวเลขระบุแปลงที่ดินแตละแปลงในเขตตําบลหนึ่งๆ โดยเรียงลําดับจาก
นอยไปหามากตามลําดับการออกเอกสารสิทธิ ดังนั้นในตําบลหนึ่งๆจึงไมมีเลขหนาสํารวจซ้ํากัน ทุก
สํานักงานที่ดนิ จะมีบัญชีตอเลขหนาสํารวจแยกไว 1 เลมตอ 1 ตําบล ถามีการตั้งตําบลใหมก็จะมีบญ
ั ชี
ตอเลขใหมสําหรับตําบลนั้นโดยเริ่มตั้งแต 1 เปนตนไป ตามลําดับการออกเอกสารสิทธิในตําบลนัน้
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หมวด 4
กลุมคําศัพทดานการทะเบียนที่ดิน
กรรมสิทธิ์รวม หมายถึง นิติกรรมซื้อขายหรือให ฯลฯ แตเปนการขายบางสวน หรือใหบางสวน
ฯลฯ กลาวคือ หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมีชื่อเจาของคนเดียวหรือหลายคน คนเดียวหรือหลายคนขาย
บางสวน หรือใหบางสวนไมหมดแปลง โดยไมมีการรังวัดแบงแยกแตสามารถทราบสวนได โดยการ
บรรยายสวนเรียกวา กรรมสิทธิ์รวม เชน 1 สวนใน 4 สวน หรือ 100 สวนใน 1,000 สวน เปนตน
แตทั้งนี้จะทราบเขตและเนื้อที่แนนอนไมไดหากคูก รณีทราบเขตและเนือ้ ที่แนนอนแลว จะตองใหขอ
รังวัดแบงแยกเสียกอน ความจริงแลวหนังสือรับรองการทําประโยชน(น.ส. 3 หรือ น.ส. 3 ก) ไมใช
หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์นาจะเปนเรื่องใหเดิมชื่อไมใชกรรมสิทธิ์ แตทางปฏิบัติไดใชประเภท
กรรมสิทธิ์รวมกันตลอดมา ดังนั้น แมการขายบางสวนหรือใหบางสวน ฯลฯ ในหนังสือรับรองการ
ทําประโยชนกใ็ ชประเภทกรรมสิทธิ์รวม ตัวอยางรายการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวมแตละประเภท
เชน
1. กรรมสิทธิ์รวม หมายถึง หนังสือแสดงสิทธิมีชื่อเจาของคนเดียวใหบุคคล
อื่นถือกรรมสิทธิ์รวม หรือมีชื่อเจาของหลายคน ทุกคนใหบุคคลอื่นถือกรรมสิทธิ์รวม
2. กรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน หมายถึง หนังสือแสดงสิทธิมีชื่อเจาของหลาย
คนโดยมีบุคคลคนเดียวหรือหลายคน แตไมทั้งหมดใหบคุ คลอื่นที่ยังไมมีชื่อในหนังสือแสดงสิทธินั้น
หรือมีชี่อในหนังสือแสดงสิทธิอยูแลว แตเขาถือกรรมสิทธิ์รวมโดยเพิม่ สวนของตนใหมากขึน้
3. กรรมสิทธิ์รวม (ปลอดจํานอง) กรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน(ปลอดจํานอง)
หมายถึง ที่ดนิ ที่มีการจํานองครอบติดอยูและมีชื่อคนเดียวหรือหลายคน คนเดียวหรือหลายคน
(ทั้งหมด) หรือแตบางคนไมทั้งหมดแลวแตกรณี ยอมใหบุคคลอื่นเขาถือกรรมสิทธิ์รวมและในสวน
ของบุคคลที่เขา ถือกรรมสิทธิ์รวมใหมนพี้ น จากการจํานองโดยสวนที่เหลือยังคงจํานองอยูตามเดิมใน
วงเงินจํานองเดิม
การเวนคืน การเวนคืนมี 2 กรณี คือ การเวนคืนตามมาตรา 5 แหงประมวลกฎหมายที่ดินและการ
เวนคืน ตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530
“เวนคืน” (มาตรา 5 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน) หมายถึง การเวนคืนดวย
ความสมัครใจของเจาของที่ดิน โดยการมอบที่ดินกลับคืนใหรัฐ
“เวนคืน” (ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530) หมายถึง กรณีที่รัฐมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย
เพื่อกิจการใดๆ อันจําเปนเพือ่ การอันเปนสาธารณูปโภค หรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศ

.

32

หรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อการผังเมือง หรือเพื่อการพัฒนาการเกษตร หรือการ
อุตสาหกรรมหรือเพื่อ การปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น ถามิไดตกลงในเรือ่ ง
การโอนไวเปนอยางอื่น รัฐดําเนินการบังคับเวนคืน
การจัดสรรที่ดิน หมายความวา การจําหนายที่ดนิ ที่ไดแบงเปนแปลงยอยรวมกันตั้งแตสิบแปลงขึ้น
ไป ไมวาจะเปนการแบงจากที่ดินแปลงเดียวหรือแบงจากที่ดินหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดตอกัน โดย
ไดรับทรัพยสนิ หรือประโยชนเปนคาตอบแทน และใหหมายความรวมถึงการดําเนินการดังกลาว ที่
ได มีการแบงที่ดินเปนแปลงยอยไวไมถึงสิบแปลง และตอมาไดแบงที่ดินแปลงเดิมเพิ่มเติมภายใน
สามป เมื่อรวมกันแลวมีจํานวนตั้งแตสิบแปลงขึ้นไปดวย (มาตรา 4 พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543)
การผังเมือง หมายความวา การวาง จัดทําและดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวมและผังเมือง
เฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณทีเ่ กีย่ วของหรือชนบท เพื่อสรางหรือพัฒนาเมืองหรือสวนของ
เมืองขึ้นใหม หรือแทนเมืองหรือสวนของเมืองที่ไดรับความเสียหายเพือ่ ใหมีหรือทําใหดีขึ้นซึ่ง
สุขลักษณะความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสิน
ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจสังคมและ
สภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม
สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี หรือเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่
งดงาม หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ
โฉนดที่ดนิ หมายความวา หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินและใหหมายรวมถึงโฉนดแผนที่
โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราวา “ไดทาํ ประโยชนแลว”
ทรัพยสวนบุคคล หมายความวา หองชุดและหมายรวมถึงสิ่งปลูกสรางหรือที่ดินที่จดั ไวใหเปนของ
เจาของหองชุดแตละราย
ทรัพยสวนกลาง หมายความวา สวนของอาคารชุดที่มิใชหองชุดที่ดินที่ตั้งอาคารชุด และที่ดินหรือ
ทรัพยอื่นที่มีไวเพื่อประโยชนรวมกันสําหรับเจาของรวม
ที่สาธารณประโยชน หมายถึง ที่ดินที่ประชาชนโดยทัว่ ไปสามารถใชประโยชนรวมกันไดอนั เปนสา
ธารณสมบัติของแผนดินประเภทหนึ่ง ตามที่บัญญัติไวใน ป.พ.พ. มาตรา 1304 วรรคสอง ซึ่งมี
ที่มาหรือบอเกิดแหงที่สาธารณประโยชนได 3 ประการ คือ
1. เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เชน แมน้ํา ลําคลอง เปนตน
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2. เกิดขึ้นโดยสภาพการใช เชน ที่เลี้ยงสัตวสาธารณะ หนองน้ําสาธารณะ
ปาชาสาธารณะ เปนตน
3. เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย เชน การสงวนหวงหามตามกฎหมาย การ
อุทิศใหเปนทีส่ าธารณะ ไมวาจะเปนโดยตรงหรือโดยปริยาย การยกใหหรือซื้อขายตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย เปนตน
ใบจอง หมายความวา หนังสือแสดงการยอมใหเขาครอบครองที่ดินชั่วคราว
ผังเมืองรวม หมายความวา แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทในดานการใช
ประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และ
สภาพแวดลอม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง
ผังเมืองเฉพาะ หมายความวา แผนผังและโครงการดําเนินการ เพื่อพัฒนาหรือดํารงรักษาบริเวณ
เฉพาะแหงหรือกิจการที่เกี่ยวของ ในเมือง และบริเวณทีเ่ กี่ยวของหรือชนบทเพื่อประโยชนแกการผัง
เมือง
ภาระจํายอม หมายถึง ทรัพยสิทธิอยางหนึ่งซึ่งเมื่อกอใหเกิดภาระจํายอมในอสังหาริมทรัพยใดจะ
เปนเหตุใหเจาของอสังหาริมทรัพยนั้นตองยอมรับกรรมบางอยางซึ่งกระทบกระเทือนถึงการใชสิทธิ
ในทรัพยสินของตน หรือตองงดเวนการใชสิทธิบางอยางอันมีอยูในกรรมสิทธิ์ทรัพยสินนั้นเพื่อ
ประโยชนแกอสังหาริมทรัพยอื่น
รายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หมายถึง รายการที่ไดทําการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม
ที่เกิดขึ้นแกทดี่ ินที่มีเอกสารสิทธิตางๆ ทั้งโฉนดที่ดิน และ น.ส. 3 โดยระบุไวดานหลัง เอกสารสิทธิ
เพื่อใหทราบวาที่ดินแปลงดังกลาวมีการซือ้ ขาย จํานอง ขายฝาก หรือมีภาระติดพันอยางไร ตลอดจน
ระบุรายละเอียดการแบงแยกและจํานวนเนือ้ ที่คงเหลือครั้งหลังสุดของที่ดินนั้นๆ
รายการจดทะเบียนขาย หมายถึง รายการที่ไดมีการบันทึกไวในเอกสารสิทธิ เพื่อทราบขอมูลโดย
สรุปของการทําสัญญาซื้อขายที่ดินแปลงนัน้ ๆวาเปนประเภทใด เชน
1. ขาย หมายถึง การจดทะเบียนขายทีด่ ินทั้งแปลง หรือขายอสังหาริมทรัพย
ใดทั้งหมดไมวาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นจะมีผูถือกรรมสิทธิ์คนเดียวหรือหลายคน
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2. ขายเฉพาะสวน หมายถึง กรณีเจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยมหี ลายคน
แตเจาของที่ดนิ หรืออสังหาริมทรัพยบางคนมาขอจดทะเบียนขายทีด่ ินหรืออสังหาริมทรัพยเฉพาะ
สวนทั้งหมดของตน เชน ก. และ ข. มีชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินรวมกัน ก. มาขอจดทะเบียนขาย
เฉพาะสวนของตนแก ค. เทานั้น สวนของ ข. ยังคงมีอยูตามเดิม
3. ขาย (ระหวางจํานอง หรือทรัพยสิทธิอยางอื่นและการเชา) หรือ ขายเฉพาะ
สวน(ระหวางจํานอง หรือทรัพยสิทธิอยางอื่นและการเชา) หมายถึง กรณีที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่
มีผูมาขอ จดทะเบียนขายมีการจดทะเบียนทรัพยสิทธิและการเชาผูกพันอยู เชน จํานองสิทธิเก็บกิน
ภาระจํายอม การเชา เจาของมาขอจดทะเบียนขายหรือขายเฉพาะสวน โดยผูซื้อจะตองรับเอาภาระ
ผูกพันนั้นดวยเชน ก. และ ข. ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินขายทีด่ ินทั้งแปลงทีจ่ ดทะเบียนจํานองไวกับ
ธนาคาร เอ แก ค. โดย ค. รับภาระการจํานองไปดวย หรือ ก. ขายทีด่ ินแปลงดังกลาวเฉพาะสวนของ
ตนแก ค.
4. แบงขาย หมายถึง กรณีที่ดนิ มีเจาของคนเดียวหรือหลายคน และเจาของ
ที่ดินทุกคนขอจดทะเบียนแบงขายที่ดินบางสวนโดยมีการรังวัดแบงแยกที่ดิน และออกหนังสือแสดง
สิทธิที่ดินแปลงใหมใหแกผูซื้อ เชน ก. และ ข. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงหนึ่งจํานวน 5 ไร ตอมา
ไดแบงขายที่ดนิ แปลงดังกลาวใหแก ค. จํานวน 1 ไร คงเหลือที่ดินเปนของ ก. และ ข. จํานวน 4 ไร
5. ขายตามคําสั่งศาลหรือขายเฉพาะสวนตามคําสั่งศาล หมายถึง กรณีที่ศาลมี
คําสั่งหรือคําพิพากษาใหขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย เมื่อมีผูนําคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลมาขอ
จดทะเบียนขายไปตามผลของคําสั่งหรือคําพิพากษาดังกลาว เชน ศาลขายทอดตลาดที่ดินที่มีชื่อ ก.
และ ข. เปนผูถ ือกรรมสิทธิ์และ ค. เปนผูซ ื้อทอดตลาดได
รายการจดทะเบียนขายฝาก หมายถึง รายการที่ไดมกี ารบันทึกไวในเอกสารสิทธิ์เพื่อทราบขอมูล
โดยสรุปของการทําสัญญาขายฝากที่ดินแปลงนั้นๆ วาเปนประเภทใด เชน
1. ขายฝาก มีกําหนด.....ป หมายถึง การจดทะเบียนขายฝากทัง้ แปลงไมวาใน
หนังสือแสดงสิทธิจะมีชื่อคนเดียวหรือชื่อหลายคน ทุกคนขายพรอมกัน
2. ขายฝากเฉพาะสวน มีกําหนด.....ป หมายถึง หนังสือแสดงสิทธิมีชื่อหลาย
คนบางคนหรือหลายคนแตไมทั้งหมดขายเฉพาะสวนของตนไป สวนของคนอื่นบางคนไมไดขาย
3. ไถถอนจากขายฝากและไถถอนจากขายฝากเฉพาะสวน หมายถึง ผูขาย
ฝากไดขอใชสทิ ธิไถถอนจากขายฝากภายในกําหนดอายุเวลาในสัญญาขายฝาก หรือภายใน
กําหนดเวลาทีก่ ฎหมายกําหนดไว คือ สิบป
4. แบงไถจากขายฝาก หมายถึง ผูข ายฝากไดขายฝากที่ดินรวมกันหลายแปลง
ในสัญญาขายฝากฉบับเดียวกัน หรือขายฝากไวแปลงเดียวตอมามีการแบงแยกทีด่ ินแปลงที่ขายฝาก
ออกไปอีกหลายแปลงภายในอายุสัญญาขายฝาก ผูขายฝากและผูรับซื้อฝากตกลงใหไถถอนขายฝาก
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ที่ดินไปบางแปลง และบางแปลงยังคงขายฝากอยูตามเดิม โดยลดจํานวนเงินที่ขายฝากลงตามแต
ผูขายฝากและผูรับซื้อฝากจะตกลงกัน
รายการจดทะเบียนให หมายถึง รายการทีไ่ ดมีการบันทึกไวดานหลังเอกสารสิทธิ เพื่อทราบขอมูล
โดยสรุปของการทําสัญญาใหที่ดินแปลงนัน้ ๆ วาเปนประเภทใด เชน
1. ให หมายถึง การจดทะเบียนใหที่ดนิ ทัง้ แปลงหรือใหอสังหาริมทรัพยใด
ทั้งหมด ไมวาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนนั้ จะมีผูถือกรรมสิทธิ์คนเดียวหรือหลายคนทุกคนใหพรอม
กัน
2. ใหเฉพาะสวน หมายถึง กรณีเจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยมีหลายคน
แตเจาของที่ดนิ หรืออสังหาริมทรัพยนั้นบางคนมาขอจดทะเบียนใหเฉพาะสวนของตน
3. ใหหรือใหเฉพาะสวน (ระหวางจํานอง หรือระหวางทรัพยสิทธิอยางอื่น
หรือระหวางเชา) หมายถึง กรณีที่ดนิ หรืออสังหาริมทรัพยที่ขอจดทะเบียนใหมีการจดทะเบียน
ทรัพยสิทธิอยางอื่นหรือการเชาผูกพัน เชน จํานอง สิทธิเก็บกิน ภารจํายอม การเชา ฯลฯ เจาของ
ที่ดินไดขอจดทะเบียนให หรือใหเฉพาะสวนโดยผูรับใหจะตองรับเอาภาระผูกพันนั้นดวย
4. แบงให หมายถึง กรณีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมีชื่อเจาของคนเดียวหรือ
หลายคนเจาของทุกคนขอแบงใหที่ดนิ บางสวน โดยมีการรังวัดแบงแยกออกเปนหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดนิ แปลงใหมใหแกผูรับให
รายการจดทะเบียนจํานอง หมายถึง รายการที่ไดมีการบันทึกไวในเอกสารสิทธิ เพื่อทราบขอมูล
โดยสรุปของการทําสัญญาจํานองที่ดินแปลงนั้นวาเปนประเภทใด เชน
1. จํานอง หมายถึง การจดทะเบียนจํานองที่ดินทั้งแปลงหรือสิ่งปลูกสรางทั้ง
หลังหรือที่ดินทั้งแปลงพรอมสิ่งปลูกสราง ไมวาที่ดนิ หรือสิ่งปลูกสรางมีเจาของคนเดียวหรือหลาย
คนผูที่เปน เจาของทุกคนนัน้ จํานองพรอมกัน
2. จํานองเฉพาะสวน หมายถึง การจํานองอสังหาริมทรัพยที่มีเจาของรวมกัน
หลายคนโดยผูเปนเจาของคนหนึ่งหรือหลายคนไมใชเจาของทั้งหมด จํานองเฉพาะสวนของตนสวน
ของผูเปนเจาของคนอื่นไมไดจํานองดวย
จํานองเฉพาะสวน ผูจํานองสามารถจํานองไดโดยไมตองใหเจาของรวม
คนอื่น ที่ไมไดจํานองดวยยินยอมหรือใหถอยคําแตอยางใด
3. จํานองเพิ่มหลักทรัพย หมายถึง การจํานองอสังหาริมทรัพยเพื่อเปน
ประกันหนี้ซึ่งไดจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยอื่นเปนประกันไวแลว แตผูรับจํานองเห็นวาทรัพยสนิ ที่
จํานองไวเดิมราคาไมคุมกับหนี้ที่จํานองหรือดวยเหตุผลอื่น จึงใหนําทรัพยสินอื่นมาจํานองเพิ่ม
เพื่อใหคุมกับจํานวนหนี้
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ที่จํานองเปนประกัน โดยใหถือจํานวนเงินที่จํานองและเงื่อนไขขอตกลงอื่นตามสัญญาจํานองเดิม
4. ไถถอนจากจํานอง หมายถึง กรณีที่ไดชําระหนี้ทจี่ ํานองเปนประกันโดย
สิ้นเชิงแลวการจํานองจึงระงับสิ้นไปโดยผลของกฎหมาย แมไมจดทะเบียนก็สามารถใชบังคับใน
ระหวางกันเองได แตถาจะใหยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอกได ตองจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาที่
รายการจดทะเบียนเชา หมายถึง รายการทีไ่ ดมีการบันทึกไวในเอกสารสิทธิ เพื่อทราบขอมูลโดย
สรุปของการทําสัญญาเชาที่ดินแปลงนั้นๆ วาเปนประเภทใด เชน
1. เชา หมายถึง การจดทะเบียนเชาทีด่ ินทั้งแปลงหรือสิ่งปลูกสรางทั้งหลัง
เชาที่ดินทั้งแปลงพรอมสิ่งปลูกสราง ไมวาที่ดินและสิ่งปลูกสรางนั้นมีเจาของคนเดียวหรือหลายคน
ผูเปนเจาของ ทุกคนนั้นใหเชาพรอมกัน
2. แบงเชา หมายถึง การจดทะเบียนเชาทีด่ ินหรือสิ่งปลูกสราง ซึ่งเจาของ
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางทุกคนใหเชาอสังหาริมทรัพยนั้นเพียงบางสวน
3. เชาเฉพาะสวน หมายถึง การจดทะเบียนเชาอสังหาริมทรัพยที่มีเจาของ
รวมกันหลายคน โดยผูเปนเจาของคนหนึง่ หรือหลายคน แตไมใชเจาของทั้งหมดใหเชา
อสังหาริมทรัพยเฉพาะสวนของตนทั้งหมด สวนของผูเปนเจาของคนอื่นไมไดใหเชาดวย
4. แบงเชาเฉพาะสวน หมายถึง การจดทะเบียนเชาอสังหาริมทรัพยที่มี
เจาของรวมกันหลายคน โดยผูเปนเจาของคนหนึ่งหรือหลายคนแตไมใชเจาของทั้งหมดใหเชา
อสังหาริมทรัพยเฉพาะสวนของตนเพียงบางสวน สวนของผูเปนเจาของคนอื่นไมไดใหเชาดวย
5. เชาชวง หมายถึง การจดทะเบียนเชาอสังหาริมทรัพยในกรณีที่ไดมีการ
จดทะเบียนเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวไวแลว และการจดทะเบียนครัง้ นี้ผูเชาใหผูอนื่ เชา
อสังหาริมทรัพย ที่ตนมีสทิ ธิเชาตามที่ไดจดทะเบียนเชาไวแลวทั้งหมดตอไปอีกทอดหนึ่ง
รายการจดทะเบียนภาระจํายอม หมายถึง รายการที่ไดมีการบันทึกไวในเอกสารสิทธิ เพื่อทราบ
ขอมูลโดยสรุปของการทําสัญญาเกี่ยวกับภาระจํายอมทีด่ ินแปลงนัน้ วาเปนประเภทใด เชน
1. ภาระจํายอม หมายถึง กรณีอสังหาริมทรัพยตองตกอยูในภาระจํายอมกรณี
หนึ่งและกรณีเจาของอสังหาริมทรัพยกอใหเกิดภาระจํายอมแตเพียงบางสวน โดยกําหนดกรรมหรือ
การงดเวน ไวใหชัดเจนในบันทึกขอตกลงเพื่อใหทราบวาอสังหาริมทรัพยดังกลาวตกอยูในภาระจํา
ยอมบางสวนอีก กรณีหนึ่ง
2. ภาระจํายอมเฉพาะสวน หมายถึง กรณีที่เจาของคนรวมคนหนึ่งหรือหลาย
คน ในอสังหาริมทรัพย แตไมใชทุกคนกอใหเกิดภาระจํายอมผูกพันในอสังหาริมทรัพยดังกลาว
เฉพาะสวนของตน
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3. ภาระจํายอมบางสวน หมายถึง กรณีที่ดนิ แปลงภารยทรัพยมีชื่อเจาของคน
เดียว จดทะเบียนใหที่ดินของตนบางสวน (ไมหมดทั้งแปลง) ตกเปนภาระจํายอมของที่ดินแปลงอื่น
รายการจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน หมายถึง รายการที่ไดมีการบันทึกไวในเอกสารสิทธิ เพื่อทราบ
ขอมูลโดยสรุปของการทํานิติกรรมเกี่ยวกับสิทธิเก็บกินในที่ดนิ แปลงนั้น ๆ เชน
1. สิทธิเก็บกิน หมายถึง กรณีอสังหาริมทรัพยหนึ่งตองตกอยูในบังคับสิทธิ
เก็บกินทั้งหมด
2. สิทธิเก็บกินเฉพาะสวน หมายถึง กรณีที่เจาของรวมคนใดคนหนึ่งใน
อสังหาริมทรัพยแตไมใชทกุ คนกอใหเกิดสิทธิเก็บกินในอสังหาริมทรัพยดังกลาวเฉพาะสวนของตน
ทั้งหมด
รายการจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดิน หมายถึง รายการที่ไดมีการบันทึกไวใน เอกสารสิทธิ เพื่อ
ทราบขอมูลโดยสรุปของการทํานิติกรรมเกี่ยวกับสิทธิเหนือพื้นดินในที่ดินแปลงนัน้ ๆ เชน
1. สิทธิเหนือพื้นดิน หมายถึง กรณีเจาของที่ดินกอใหเกิดสิทธิเหนือพื้นดิน
ในที่ดนิ ของตนทั้งหมด
2. สิทธิเหนือพื้นดินเฉพาะสวน หมายถึง กรณีเจารวมคนใดคนหนึ่งหรือ
หลายคนในทีด่ ิน แตไมใชทุกคนกอใหเกิดสิทธิเหนือพืน้ ดินในที่ดนิ เฉพาะสวนของตน
3. แบงกอตั้งสิทธิเหนือพื้นดิน หมายถึง กรณีเจาของที่ดินกอใหเกิดสิทธิ
เหนือพืน้ ดินบางสวนไมเต็มแปลง
รายการจดทะเบียนสิทธิอาศัย หมายถึง รายการที่ไดมกี ารบันทึกไวในเอกสารสิทธิ เพื่อทราบขอมูล
โดยสรุปของการทํานิติกรรมเกี่ยวกับสิทธิเก็บกินในที่ดนิ แปลงนั้นๆ เชน
1. สิทธิอาศัย หมายถึง กรณีเจาของโรงเรือนกอใหเกิดสิทธิอาศัยในโรงเรือน
ของตน
2. เลิกสิทธิอาศัย หมายถึง กรณีที่ไดจดทะเบียนสิทธิอาศัยในโรงเรือนไว
แลวตอมาเจาของและผูอาศัยตกลงใหเลิกสิทธิอาศัยในโรงเรือนดังกลาว
สัญญาซื้อขาย หมายถึง สัญญาซึ่งบุคคลฝายหนึ่งเรียกวา ผูขาย โอนกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินให
บุคคลอีกฝายหนึ่งเรียกวา ผูซ้อื และผูซื้อตกลงวาจะใชราคาทรัพยสินนั้นใหแกผูขาย (ป.พ.พ. มาตรา
453)
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สัญญาขายฝาก คือ สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตกไปยังผูซื้อ โดยมีขอตกลงกันวา
ผูขายอาจไถทรัพยนั้นคืนได (ป.พ.พ. มาตรา 491)
สัญญาให คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาผูใหโอนทรัพยสินของตนใหโดยเสนหาแกบุคคลอีกคน
หนึ่ง เรียกวา ผูรับ และผูรับยอมรับเอาทรัพยสินนัน้ (ป.พ.พ. มาตรา 521)
สัญญาจํานอง หมายถึง สัญญาซื้อบุคคลหนึ่งเรียกวา ผูจ ํานองเอาทรัพยสินตราไวแกบุคคลอีกคน
หนึ่ง เรียกวา ผูรับจํานอง เปนประกันการชําระหนี้โดยไมสงมอบทรัพยสินนั้นใหแกผูรับจํานอง
(ป.พ.พ. มาตรา 702)
สัญญาเชา หมายถึง สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกวา ผูใหเชา ตกลงใหบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวา
ผูเชา ไดใชหรือไดรับประโยชนในทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่ง ชั่วระยะเวลาอันมีจํากัดและ ผูเชาตก
ลงจะใหคาเชาเพื่อการนั้น
สิทธิเก็บกิน หมายถึง ทรัพยสิทธิอยางหนึ่ง ซึ่งผูทรงสิทธิเก็บกินในอสังหาริมทรัพย มีสิทธิ
ครอบครองใชและถือเอาประโยชนแหงทรัพยสินนั้น (อาจเปนกรณีเจาของอสังหาริมทรัพยกับผูทรง
สิทธิตกลงกันเองหรือผูทรงสิทธิไดสิทธิเก็บกินมาโดยทางพินัยกรรรม)
สิทธิเหนือพื้นดิน หมายถึง ทรัพยสิทธิอยางหนึ่งซึ่งเจาของที่ดินอาจกอใหเกิดสิทธิเหนือพื้นดินเปน
คนเก็บบุคคลอื่น โดยใหผทู รงสิทธิมีสิทธิเปนเจาของโรงเรือนสิ่งปลูกสรางหรือ
สิ่ง
เพาะปลูกบนดินหรือใตดนิ
สิทธิอาศัย หมายถึง ทรัพยสิทธิอยางหนึง่ ซึ่งผูทรงสิทธิมีสิทธิที่จะอยูอ าศัยในโรงเรือนของผูอื่นโดย
ไมตองเสียคาเชา
สิทธิในที่ดิน มีความหมายตามประมวลกฎหมายที่ดนิ หมายความวา กรรมสิทธิ์และใหหมายความ
รวมถึงสิทธิครอบครองดวย
เนื่องจากทีด่ ินเปนทรัพยสินที่มีคาและสามารถหาประโยชนจากทีด่ ินได การที่
บุคคลจะมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง โดยชอบตองอาศัยบทบัญญัติที่กฎหมายรับรองสิทธิ
ดังกลาวไว กลาวคือ มีกรรมสิทธิ์ก็ตอเมื่อทางราชการไดออกหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ใหตาม
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายที่ดนิ หรือกฎหมายอืน่ หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ไดแก โฉนด โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราวา “ไดทํา
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ประโยชนแลว” สําหรับหนังสือแสดงสิทธิที่ทางราชการออกใหแกผคู รอบครองทําประโยชนใน
ที่ดิน ไดแก หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. 3, น.ส. 3 ก หรือ น.ส. 3 ข) หรือใบจอง ซึ่งออก
ใหแกผูไดรับการจัดสรรที่ดนิ ตามโครงการของรัฐตางๆ เปนตน
สาระสําคัญของโฉนดที่ดินจะบอกถึงตําแหนงที่ดนิ จํานวนเนื้อที่ รูปรางของที่ดนิ
และชื่อผูเปนเจาของที่ดิน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้ ระวาง, เลขที่ดิน, หนาสํารวจ, โฉนดเลขที่, ตําบล,
อําเภอ,จังหวัด, รูปแผนที่ของที่ดิน และรายการจดทะเบียน
หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. 3, น.ส.3ก และ น.ส. 3 ข) หมายความวา หนังสือคํารับรอง
จากพนักงานเจาหนาทีว่ าไดทําประโยชนที่ดินแลว
หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด หมายความวา หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย สวนบุคคลและ
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง
หองชุด หมายความวา สวนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกไดเปนสวนเฉพาะของแตละ
บุคคล และตามกฎหมายอาคารชุด (พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2522) ไดกําหนดใหกรรมสิทธิ์ในหองชุด
จะแบงแยกมิได
อาคารชุด หมายความวา อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกเปนสวนๆ โดยแตละ
สวนประกอบดวยกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนบุคคลและกรรมสิทธิ์รวมในทรัพยสวนกลาง
ความหมายดังกลาวเปนความหมายตามมาตรา 4 พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2522 ซึ่งมี
เหตุผลในการออกกฎหมายดังกลาวคือ ปญหาดานที่อยูอ าศัยภายในเมืองไดเพิ่มทวีมากขึ้น และ
ระบบกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมอาจตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ซึ่งตองอยูอาศัยในอาคารเดียวกันโดยรวมกันมีกรรมสิทธิ์หองชุดในอาคารนั้น
แยกจากกันเปนสัดสวนไดสมควรวางระบบกรรมสิทธิ์หองชุดขึ้น เพื่อใหผูที่อยูในอาคารเดียวกัน
สามารถถือกรรมสิทธิ์ หองชุดในอาคารสวนที่เปนของตนแยกจากกันเปนสัดสวน และสามารถ
จัดระบบคาใชจายในการบํารุงรักษาอาคารรวมกันได นอกจากนัน้ สมควรวางมาตรการควบคุมการ
จัดตั้งอาคารชุดใหเหมาะสม เพื่อเปนหลักประกันใหแกผูมาซื้อหองชุดเพื่ออยูอาศัย
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หมวด 5
กลุมคําศัพทดานสถิติ

การวิเคราะหขอมูลขั้นตน (Basic Data Analysis) หมายถึง การนําขอมูลขั้นตนมาวิเคราะหโดย
วิธีการของสถิติเชิงพรรณนาคือ การนําเสนอขอมูลการแจกแจงความถี่ การวัดแนวโนมเขาสู
สวนกลาง การวัดการกระจายของขอมูล ซึ่งเปนการบรรยายลักษณะขอมูลตางๆ ไปโดยอาจจะมี
การสรางกราฟหรือชารทประกอบ ซึ่งงานวิจยั ทั่วๆ ไปจะมีการวิเคราะหขอมูลขั้นตนนี้เสมอ
การวิเคราะหขอมูลขั้นสูง หมายถึง การนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชวิธีการของสถิติ เชิงอนุมาน คือ
การสรุปถึงลักษณะของประชากรโดยใชขอ มูลตัวอยาง การวิเคราะหในชั้นนี้ ไดแก การประมาณ
คา (Estimation) การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความ
ถดถอย และสหสัมพันธ การวิเคราะหอนุกรมเวลา เปนตน
การวิเคราะหอนุกรมเวลา คือ การศึกษาหารูปแบบการการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร ที่เปลี่ยนไป
ตามเวลาในอดีตจนถึงปจจุบัน แลวนํารูปแบบนั้นมาวิเคราะหเพื่อพยากรณคาของตัวแปรนัน้ ใน
อนาคต ทุกองคกรจะตองมีการพยากรณเพือ่ นําคาที่พยากรณไปชวยในการตัดสินใจหรือวางแผนการ
ดําเนินงาน เชน การพยากรณยอดขายปหนาของบริษัท A เพื่อทําใหทางบริษัทสามารถวางแผนดาน
การผลิต แรงงาน วัตถุดิบ ฯลฯ โดยการพยากรณอาจศึกษาจากรูปแบบของยอดขายใน 10 ปที่ผานมา
การพยากรณราคาหุนธนาคาร B ในสัปดาหหนา เพื่อตัดสินใจวาจะซื้อหุนธนาคาร B หรือไมใน
สัปดาหนี้โดยอาจศึกษาและวิเคราะหราคาหุนของธนาคาร B ใน 20 วันที่ผานมา
องคประกอบของอนุกรมเวลาจะประกอบดวย 4 สวน กลาวคือ
1. แนวโนม (Trend : T) หมายถึง ขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาที่
นานพอที่จะเห็นแนวโนมของขอมูลวาในอนาคตจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ระยะเวลาที่จะทําใหสามารถ
เห็นแนวโนมจะตองนานกวา 1 ป
2. ความแปรผันตามวัฎจักร (Cyclical Variation : C) หมายถึง การ
เคลื่อนไหวของขอมูลที่เกิดขึ้นซ้ํา ๆ กันในระยะเวลายาวมากกวา 1 ป เชน วัฏจักรทางธุรกิจซึ่งอาจจะ
เปนชวงเศรษฐกิจรุงเรือง 3 ป เศรษฐกิจตกต่ํา 4 ป และระยะฟนฟู 2 ป เปนเชนนีไ้ ปเรื่อยๆ แตละ
รอบของวัฏจักรอาจจะเทากัน หรือไมเทากันก็ได เชนถาเปนวัฏจักรทางธุรกิจในชวงป 2520- 2528
ซึ่งถือเปนวัฏจักรหนึ่งที่มีระยะเวลา 9 ป วัฏจักรในรอบถัดมาอาจยาวเพียง 6 ป (ป 2529-2534) คือ
ระยะรุงเรือง 2 ป ระยะตกต่ํา 1 ป และระยะฟนฟู 3 ป เปนตน
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3. ความผันแปรตามฤดูกาล (Seasonal Variation : S) หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงของขอมูลที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของฤดูกาล ซึ่งจะเกิดขึ้นซ้ํา ๆ กันในชวงเวลา
เดียวกันของแตละป ฤดูกาลหนึ่งๆ จะสั้นกวา 1 ป เชน อาจเปน 1 เดือน 3 เดือน 4 เดือน หรือ 6 เดือน
หรืออาจเปน 1 สัปดาห หรือแมกระทั่ง 1 วันก็ได ถา 1 ฤดูกาลมี 3 เดือนใน 1ปจะมี 4 ฤดูกาล เชน
ยอดขายรม 1 ฤดูกาลจะเปน 4 เดือน ยอดขายรมในฤดูฝนจะสูงกวาฤดูรอนและฤดูหนาวของทุกๆ ป
ยอดขายของขวัญ หรือ ส.ค.ส. จะสูงในเดือนธันวาคม และมกราคมของทุกป ในกรณีนี้ 1 ฤดูกาล = 1
เดือน
4. ความผันแปรที่ไมแนนอน (Irregular Variation : I) ความผันแปรที่ไม
แนนอนหรือความผันแปรอยางสุม (Random Variable) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของขอมูลที่ไมมี
รูปแบบที่แนนอน ดังนั้นจึงไมสามารถคาดคะเนหรือพยากรณความผันแปรที่ไมแนนอนโดยใชขอมูล
จากอดีตได ความผันแปรทีไ่ มแนนอนอาจมีอิทธิพลจากภาวะผิดปกติ เชน น้ําทวม เกิดสงคราม
ปฏิวัติรัฐประหาร การเลือกตั้ง ซึ่งจะทําใหตัวแปรตางๆ ผิดปกติไป เชน ยอดขายสินคาฟุมเฟอย
ในชวงภาวะน้าํ ทวม หรือเกิดสงคราม จะต่ํากวาเวลาปกติ หรือราคาสินคาอุปโภคบริโภคในชวง
สงครามจะสูงกวาราคาในภาวะปกติเปนอยางมาก
การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย (Simple Linear Regression Analysis)
การวิเคราะหการถดถอย เปนวิธีหนึ่งทีจ่ ะศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ประเภท โดย
สามารถนําผลที่ไดจากการวิเคราะหนี้ไปใชพยากรณคาตัวแปรตัวหนึ่ง เมื่อคาตัวแปรอีกตัวหนึ่ง
เปลี่ยนไป ตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลงคาแลวมีผลกระทบตอตัวแปรอีกประเภทหนึ่งจะเรียกตัวแปร
ประเภทนี้วา ตัวแปรอิสระ (Independent Variable : นิยมใชสัญลักษณ X) หรือตัวแปรพยากรณ
สวนตัวแปรทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงไปตามคาของตัวแปรอิสระจะเรียกวา ตัวแปรตาม (Dependent
Variable) หรือตัวแปรที่จะถูกพยากรณ เชน จะใชงบโฆษณาพยากรณยอดขาย
งบโฆษณา จะเรียกวา ตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรพยากรณ
ยอดขาย จะเรียกวา ตัวแปรตาม หรือตัวแปรที่ถูกพยากรณ
การวิเคราะหการถดถอยจะแตกตางจากการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) เพราะการ
วิเคราะหสหสัมพันธเปนการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยสนใจแตเพียงวาตัวแปรที่
กําหนดมีความสัมพันธกันหรือไม และถามีความสัมพันธจะมีความสัมพันธกันขนาดไหน และไป
ในทิศทางใด โดยไมจําเปนตองทราบวาตัวแปรใดเปนตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม เพราะการ
วิเคราะหสหสัมพันธ จะไมมีการพยากรณซึ่งตางจากการวิเคราะหการถดถอย เพราะเปนการศึกษา
ความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยมุงเนนที่จะพยากรณตัวแปรตามดวยคาความสัมพันธ ระหวางตัว
แปรตามและตัวแปรอิสระ ซึง่ จะเรียกวา คาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient)
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การหาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยจะทําไดหลังจากที่ไดสราง หรือกําหนดรูปแบบของความสัมพันธ
(Model) ระหวางตัวแปรอสิระและตัวแปรตามแลว ซึ่งรูปแบบของความสัมพันธอาจจะเปนแบบ
เสนตรง แบบเสนโคง ฯลฯ
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเชิงเสน (Multiple Linear Regression Analysis)
การวิเคราะหการถดถอยเพื่อศึกษาหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระนั้น
จุดประสงคก็เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามดวยตัวแปรอิสระและนําไปสูการพยากรณ
หรือการประมาณคาตัวแปรตามนั้น อาจจะตองใชตัวแปรอิสระมากกวา 1 ตัว ซึ่งจะชวยในการ
พยากรณมีความถูกตองมากขึ้น เพราะในความเปนจริงนัน้ การศึกษาเรื่องตางๆ ในทางเศรษฐศาสตร
หรือธุรกิจมักจะมีตวั แปรที่เกี่ยวของกันมากกวา 1 ตัว การใชตัวแปรเพียงตัวเดียวมาอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามนั้นอาจจะไมพอเพียง เชนการพยากรณราคาสินคา อาจจะขึ้นอยูกับ
รายไดประชาชาติ ตนทุนราคา สินคาคาขนสง งบประมาณในการโฆษณา ฯลฯ ลักษณะการ
ู
วิเคราะหการถดถอย โดยใชตัวแปรอิสระมากกวา 1 ตัว นี้เรียกวา การวิเคราะหการถดถอยพหุคณ
(Multiple Regression Analysis)
การประมาณคา (Estimation) หมายถึง การนําคาสถิติ (Statistics) ที่ไดจากตัวอยาง (Sample) ไป
ประมาณคาพารามิเตอร (Parameter) ของประชากร ผลจากการประมาณคาจะไดคาทีเ่ รียกวา ตัว
ประมาณคา (Estimation) ซึ่งมีวิธีการประมาณคา 2 วิธี คือ การประมาณคาแบบจุด (Point
Estimation) และการประมาณคาแบบชวง (Interval Estimation)
การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ (Testing Hypothesis) หมายถึง การทดสอบขอสมมุติหรือ
สมมติฐานทางการวิจยั ที่ผูวจิ ัยเดาหรือคาดคะเนไววา เปนไปไดหรือไม โดยอาศัยขอมูลตัวอยางที่
ไดมาซึ่งโดยทัว่ ๆ ไปแลวสมมติฐานทางการวิจัยไมสามารถนํามาทดสอบได ผูวิจยั จะตองเปลี่ยนมา
เปนสมมติฐานทางสถิติแลวจึงดําเนินการทดสอบสมมติฐานตามขั้นตอน กลาวคือ
ขั้นที่ 1 กําหนดสมมติฐานทางสถิติ
ขั้นที่ 2 กําหนดความคลาดเคลื่อน (α) ในการทดสอบ
ขั้นที่ 3 เลือกตัวสถิติที่เหมาะสม
ขั้นที่ 4 สรางขอบเขตการปฏิเสธสมมติฐาน
ขั้นที่ 5 คํานวณตัวสถิติ จากขอมูลตัวอยาง
ขั้นที่ 6 ตัดสินใจปฏิเสธ/ ยอมรับสมมติฐาน
ขั้นที่ 7 สรุปผล
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การวัดแนวโนมสูสวนกลาง (Central Tendency) การวัดแนวโนมสูสวนกลาง เปนการคํานวณคา
กลางของขอมูลวาอยูที่ใด ซึ่งเราสามารถใชคากลางบอกลักษณะของขอมูล ทําใหผูใชสามารถทราบ
ถึงการแจกแจงของขอมูลวาเปนอยางไร สําหรับการวัดแนวโนมสูสวนกลางสามารถทําไดหลายวิธี
ดังนี้
1. คาเฉลี่ย (Mean)
2. มัธยฐาน (Median)
3. ฐานนิยม (Mode)
การวัดการกระจายขอมูล (Measures of Dispersion) เนื่องจากในการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง
เพื่อจะไดตวั แทนของขอมูลชุดหนึ่งๆ นัน้ ไมพอเพียงที่จะบรรยายลักษณะของขอมูลไดดี เพราะ
เราเพียงแตไดตัวแทนของขอมูลชุดนั้นๆ แตเราไมทราบวาขอมูลแตละตัวในชุดนัน้ ๆ มีลักษณะ
แตกตางกันอยางไร เชน สมมติวา เราไดคาเฉลี่ยของรายไดประชากรไทยตอวันตอคน เปน 500 บาท
แตเราไมทราบวาประชากรแตละคนมีรายไดแตกตาง หรือใกลเคียงกันอยางไร ดังนั้น การจัดการ
กระจายของขอมูลจึงเปนวิธกี ารทางสถิติวิธีหนึ่งที่จะหาคาที่สามารถบรรยายลักษณะของขอมูลได
ชัดเจนขึ้น การวัดการกระจายมีวิธีการทีแ่ ตกตางกัน 4 วิธี ดังนี้ คือ
1. พิสัย (Range)
2. สวนเบี่ยงเบนคอวไทล (Quartile Deviation or Semi - interquartile range)
3. สวนเบี่ยงเบนเฉลี่ย (Average Deviation or Mean Deviation)
4. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ไมวาจะใชวิธใี ดทั้ง 4 วิธี ถาคาคํานวณออกมาไดสูง ถือวาคาขอมูลชุดนั้นมีการ
กระจายของขอมูลมาก กลาวคือ คาของขอมูลมีความแตกตางกันมาก แตถาคาการกระจายที่คํานวณ
ไดมีคาต่ํา แสดงวาคาของขอมูลไมมีความแตกตางกันมากนัก หรือถาคาการวัดการกระจายต่ํามากๆ
จนเปนศูนยกแ็ สดงวา ขอมูลชุดนั้นๆ ไมมีความแตกตางกันเลย เชน
นักเรียนหอง ก. มีคาที่ไดจากการวัดการกระจายของคะแนนเปน 10
นักเรียนหอง ข. มีคาที่ไดจากการวัดการกระจายของคะแนนเปน 50
สรุปไดวา นักเรียนหอง ก. ไดคะแนนไลเลี่ยกัน เมื่อเทียบกับนักเรียนหอง ข. จะได
คะแนนแตกตางกันมาก คือ คนไดคะแนนสูงก็สูงมากๆ คนไดคะแนนต่ํากันต่ํามากๆ
การหาความสัมพันธ (Correlation) หมายถึง การศึกษารูปแบบของความสัมพันธ จากขอมูลของ
ตัวอยาง เพื่อคํานวณหาคาที่จะเปนตัววัดระดับความสัมพันธ ซึ่งมีวิธีการทางสถิติหลายวิธี ที่จะวัด
คาระดับความสัมพันธ เชน X2 Spearman Pearson โดยแตละวิธีจะแตกตางกันไปตามระดับของ
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ขอมูล การหาความสัมพันธจากขอมูลตัวอยางจะนําไปสูการอธิบายลักษณะความสัมพันธของขอมูล
ประชากร
การพยากรณ (Prediction) หมายถึง การศึกษารูปแบบของความสัมพันธจากขอมูลตัวอยางอีกวิธหี นึ่ง
เมื่อไดรูปแบบความสัมพันธที่แนนอนแลวจะนําไปสรางตัวแบบ(Model) เพื่อนําไป พยากรณโดยอาจ
สรางในรูปสมการตางๆ การพยากรณอาจจะอาศัยขอมูลจากอดีต เพื่อไปพยากรณหรือทํานายขอมูล
ในอนาคต หรืออาจจะนําความสัมพันธของขอมูลไปพยากรณขอมูลประชากร การพยากรณดวย
วิธีการทางสถิติหลายวิธี เชน การพยากรณโดยใชขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series) การพยากรณ
โดยใชการวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis)
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ผูใชหรือหนวยงานที่ใชเปนผูทําการเก็บรวบรวมเอง ซึ่ง
อาจจะไดโดยการสัมภาษณ ทดลอง หรือสังเกตุการณ ขอมูลปฐมภูมิจะเปนขอมูลที่มีรายละเอียด
ตรงตามที่ผูใชตองการ แตจะเสียเวลาและคาใชจายมากและเปนขอมูลที่ยังไมไดทําการวิเคราะห
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ผูใชไมไดทําการเก็บเองแตมีผูอื่นหรือหนวยงานอืน่ ๆ
ทําการเก็บขอมูล ผูใชเปนเพียงเปนผูนําขอมูลมาใชเทานั้นจึงเปนการประหยัดทั้งเวลา และ
คาใชจาย ดังนั้นขอมูลทุติยภูมิจึงเปนขอมูลที่ไดทําการวิเคราะหขั้นตนมาแลว การนําขอมูลทุติยภูมิ
มาใชบางครั้งจะไมตองกับความตองการหรืออาจไมมีรายละเอียดเพียงพอ นอกจากนั้นผูใชมักจะไม
ทราบถึงขอผิดพลาดของขอมูล ซึ่งมีผลทําใหการสรุปอาจจะผิดพลาดไดผูที่นําขอมูลทุติยภูมิมาใช
ควรจะตองใชดวยความระมัดระวัง
โดยทั่วไปการวิเคราะหขอมูลเพื่อใชชวยในการตัดสินใจนั้นมักจะใชทั้งขอมูล
ปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ
ขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) คือ ขอมูลที่เกิดขึ้นในเวลาทีม่ ีระยะหางเทาๆ กัน และ
ตอเนื่องกันดังนั้นขอมูลอนุกรมเวลาจึงเปนคาที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งที่
เปลี่ยนไปตามเวลา โดยทีห่ นวยของเวลาอาจเปนป เดือน สัปดาห วันที่ ชั่วโมง เชน ยอดขายราย
เดือนของหางสรรพสินคา ก. โดยที่ตัวแปรคือ ยอดขาย ยอดขายแตละเดือนอาจไมเทากัน หรือราคา
หุนของบริษัทพัฒนาที่ดินแหงหนึ่งทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปในแตละวัน หรือรายไดตอปขององคกรหนึ่งๆ
ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในแตละป
คาเฉลี่ย (Mean) เปนคาทีค่ ํานวณไดจากการหาผลรวมของคาขอมูลทุกจํานวนที่เก็บรวบรวมมาได
แลวหารดวยจํานวนขอมูลทัง้ หมด
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ควอไทล (Quartiles) คือ การหาตัวแทนของขอมูลที่มีคาตรงกับตําแหนงที่ตองการหลังจาก
เรียงลําดับขอมูลตามคาที่กําหนดไวแลว โดยแบงขอมูลออกเปน 4 สวน เทาๆ กัน โดยจะมีคา
ของควอไทล 3 คา ดวยกัน คือ
ควอไทลที่ 1 (Q1) หมายถึง 1/4 ของขอมูลจะมีคาต่ํากวา Q1
ควอไทลที่ 2 (Q2) หมายถึง 2/4 ของขอมูลจะมีคาต่ํากวา Q2
ควอไทลที่ 3 (Q3) หมายถึง 3/4 ของขอมูลจะมีคาต่ํากวา Q3
ฐานนิยม (Mode) เปนคาที่ไดจากการหาคาขอมูลซึ่งเปนคาที่ซ้ํากันมากที่สุด ขอมูล ชุดหนึ่งๆ
อาจจะมีคาฐานนิยมไดมากกวา 1 คํา ดังนั้นคาฐานนิยมจึงเหมาะสมที่จะใชเปนตัวแทนของขอมูล
กรณีที่ตองการหาขอมูลที่มีคาซ้ํากันมากทีส่ ุด เชน ขอมูล 2, 5, 7, 9, 7, 3, 1, 9,7 ,4 ,3 ,5 ,10 , 7 ฐาน
นิยมคือ 7
พิสัย (Range) เปนคาที่ไดจากผลตางของคาที่มากที่สุดกับคาที่นอยทีส่ ุดของขอมูล คาพิสัย เปน
วิธีการกระจายที่คํานวณไดงายที่สุด ซึ่งวิธกี ารเชนนี้เราจะใชก็ตอเมื่อตองการคาที่วัดการกระจายอยาง
รวดเร็วไมคํานึงถึงความละเอียดถูกตองมากนักเพราะจะเห็นวามีการใชคาของขอมูลเพียง 2 คา
เทานั้น คือ คาสูงสุดและคาต่ําสุด คาอื่นๆ ของขอมูลไมไดนํามาพิจารณาเลย ดังนั้นคาพิสัยจึงถือวา
เปนการกระจายอยางหยาบๆ เทานั้น และถือวาไมสามารถบอกการกระจายของขอมูลไดดี เพราะ
ไมไดบอกลักษณะการกระจายของขอมูลสวนที่เหลือ
มัธยฐาน (Median) เปนคาที่ใชจากคาของขอมูล ซึ่งเปนคาที่อยูตรงกลางของขอมูล ทั้งชุดและได
เรียงลําดับแลว จากนอยไปมาก หรือจากมากไปนอย ถาขอมูลทั้งหมดมีจํานวนเปนเลขคี่ มัธยฐาน
คือ คาของขอมูลที่อยูตรงกลาง แตถาขอมูลทั้งหมดมีจํานวนเปนเลขคู มัธยฐาน คือ คาเฉลี่ย ของ
ขอมูลสองคาที่อยูตรงกลางของขอมูลทั้งหมด กรณีนมี้ ัธยฐานจะเปนคาที่ไมปรากฏอยูในขอมูลชุด
นั้น
คามัธยฐานเหมาะสมที่ใชเปนตัวแทนขอมูลกรณีที่ตองการหาคาของขอมูลที่อยูตรง
กลางนั้นเอง แตขอจํากัดของมัธยฐานคือใชไดกับขอมูลเชิงปริมาณเทานั้น
วิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) การพยากรณโดยใชความสัมพันธ (Causal Method)
เปนการพยากรณที่ตั้งอยูบนสมมติฐานที่วา ขอมูลเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งๆ จะมีความสัมพันธกับขอมูล
เรื่องอื่นๆ เชน ยอดขายนาจะมีความสัมพันธกับงบโฆษณาหรือปริมาณการผลิตนาจะมีความสัมพันธ
กับโบนัสพนักงาน เมื่อทราบวาขอมูลชุดใดสัมพันธกนั ก็จะใชขอมูลนั้นมาเปนตัวพยากรณ วิธีการ
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ทางสถิติที่นิยมใชหลักการพยากรณนี้ คือ วิธี วิเคราะหการถดถอย ซึ่งจะมีทั้งใชขอมูลชุดเดียวหรือตัว
แปรเดียวมาพยากรณหรือใชขอมูลหลายๆ ชุด หรือหลายๆ ตัวแปรมาพยากรณ
สถิติ หมายถึง ศาสตรที่วาดวยการเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ในทางปฏิบัตแิ ลวคําวา สถิติ จะหมายถึงการวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวม
ขอมูล การนําเสนอขอมูลเบื้องตน การวิเคราะหขอมูล และนําผลจากการวิเคราะหมาสรุปเกีย่ วกับ
ลักษณะของสิ่งที่สนใจ และสามารถนําผลสรุปนั้นมาชวยในการตัดสินใจได สถิติที่เปนศาสตร
สามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมาน
(Inference Statistics)
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ สถิติที่เกี่ยวกับระเบียบวิธที ี่ใชในการอธิบาย หรือ
บรรยายลักษณะของขอมูล โดยเปนการบรรยายลักษณะเฉพาะกลุมที่เก็บรวบรวมขอมูลมา ไม
สามารถนําผลไปอางอิง หรือพยากรณคาของกลุมอื่นๆ ได สถิติประเภทนี้สวนใหญจะเปนการ
บรรยายลักษณะของขอมูลแบบงายๆ และอาจจะมีการคํานวณเล็กนอย การบรรยายลักษณะของ
สถิติพรรณนาอาจดําเนินการดวยการแจกแจงความถี่ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการ
กระจาย เปนตน
สถิติอนุมาน (Inference Statistics) คือ สถิติที่เกี่ยวกับการนําขอมูลที่ไดจากตัวอยาง(Sample) ซึ่ง
เปนการศึกษาจากขอมูลเพียงบางกลุม หรือบางสวนของประชากร แลวนําขอเท็จจริงที่ไดนี้ไป
อธิบาย หรือสรุปผลลักษณะของประชากร(Population) ทั้งกลุม การสรุปผลดังกลาวจะใชหลักของ
ความนาจะเปน (Probability) มาทําการทดสอบสมมติฐาน ตามที่ผูวจิ ัยกําหนดไวสถิติอนุมาน
หรือการอนุมานทางสถิติจะถูกตองเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับวิธีการเลือกขอมูลซึ่งจะเรียกวา การสุม
ตัวอยาง (Random Sampling) ผูวิจยั สามารถสรุปผลลักษณะของประชากรไดถูกตองถาขอมูล
ตัวอยางที่ไดมาบางสวนนี้มวี ธิ ีการสุมตัวอยางที่ดี กลาวคือไดขอมูลที่เปนตัวแทนของประชากร
ดังนั้นการเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยางนั้น ผูวิจยั ควรจะไดศึกษาถึงทฤษฏีการสุม
ตัวอยาง(Sampling Theory) เพื่อจะไดตวั อยางขอมูลที่เปนตัวแทนของประชากรและจะนําไปสูการ
สรุปผล และอธิบายลักษณะของประชากรไดถูกตอง
สถิติพยากรณ หมายถึง การพยากรณขอมูลในอนาคตดวยวิธีการทางสถิติ เปนการนําขอมูลที่มี
อยูในปจจุบันมาใชพยากรณหรือคาดคะเนขอมูลที่จะเกิดขึ้นในชวงหรืออนาคตตอไป เชน นํา
ขอมูลงบโฆษณามาพยากรณ ยอดขาย หรือนําขอมูลยอดขายยอนหลังไป 10 ป มาพยากรณยอดขาย

.

47

ในอนาคตตอไปอีก 2 ป วิธีการทางสถิติที่ใชพยากรณขอมูลนั้นมีอยูด วยกันหลายวิธี แตสามารถจัด
ประเภทและหลักการที่ใชพยากรณได 2 ประเภทใหญๆ ดังนี้ คือ
ใชความสัมพันธ (Causal Method)
ใชขอมูลในอดีตตามชวงเวลา (Time Series Data Method)
สัมประสิทธิ์ของการกระจาย (Coefficient of Dispersion) เปนคาที่ใชในการเปรียบเทียบการ
กระจายของขอมูลตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป ในกรณีท่ขี อมูลที่นํามาเปรียบเทียบมีหนวยแตกตางกัน หรือ
มีจํานวนเต็มแตกตางกันซึ่งคาสัมประสิทธิ์แหงการกระจายนี้หาไดจากการแปลงมาตราที่ใชวัดการ
กระจายทั้งหลาย เชน พิสยั MD, SD มาอยูในรูปอัตราสวน หรือ รอยละ ดังนี้
ถาวัดการกระจายดวยพิสัย
สัมประสิทธิ์ของการกระจาย = คาสูงสุด – คาต่ําสุด × 100%
คาสูงสุด + คาต่ําสุด
ถาวัดการกระจายดวยสวนเบี่ยงเบนควอไทล
สัมประสิทธิ์ของการกระจาย = Q3 – Q1
Q3 + Q1

× 100%

ถาวัดการกระจายดวยสวนเบี่ยงเบนเฉลี่ย
สัมประสิทธิ์ของการกระจาย = MD
µ
ถาวัดการกระจายดวยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมประสิทธิ์ของการกระจาย = σ หรือ S
µ
X
เนื่องจากการจัดการกระจายของขอมูล นิยมใชคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ดังนั้น
สัมประสิทธิ์ของการกระจายของขอมูลจึงนิยมใชสัมประสิทธิ์ของการกระจายที่ไดจากสวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน ซึ่งจะเรียกคาสัมประสิทธิ์นี้วา “สัมประสิทธิ์ความแปรผัน” (Coefficient of Variation)
สัมประสิทธิ์ความแปรผัน (COEFFICIENT of VARIATION: CoV)
คาที่ใชวัดการกระจายของขอมูลที่ไมมีหนวย เนื่องจากหนวยของคาเบีย่ งเบนมาตรฐานและคาเฉลีย่
ของขอมูลชุดหนึ่งจะเปนหนวยเดียวกันจึงทําให CoV ไมมีหนวย ในการเปรียบเทียบการกระจายของ
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ขอมูลตั้งแต 2 ชุดขึ้นไป ที่มหี นวยตางกัน เชน ขอมูลชุดหนึ่งมีหนวยเปนบาท อีกชุดเปนกิโลเมตร
หรือแมวาเมื่อตองการเปรียบเทียบขอมูล 2 ชุดที่มีหนวยเดียวกันแต ขนาดตางกันเชน เซนติเมตรและ
เมตร จึงทําใหเปรียบเทียบกันไดยาก CoV สามารถใชในการเปรียบเทียบขอมูลหลายๆชุด ขอมูลชุดใด
ที่มีคา CoV มากจะมีการกระจายมากกวาขอมูลที่มีคา CoV นอย เนื่องจาก CoV ไมมีหนวยทําให
สามารถเปรียบเทียบการกระจายขอมูลตั้งแต 2 ชุดไดชัดเจน
สวนเบี่ยงเบนควอไทล ( Quartile Deviation : Q.D ) เปนคาที่ไดจากผลตางระหวาง ควอไทลที่ 3
(Q3) กับควอไทลที่ 1 (Q1) แลวหารดวย 2 ดังสูตรตอไปนี้
Q.D = Q3 - Q1
2

Q1 คือ คาของขอมูลที่ตรงกับควอไทลที่ 1
Q2 คือ คาของขอมูลที่ตรงกับควอไทลที่ 3
สวนคาเบี่ยงเบนควอไทลที่มลี ักษณะคลายๆ กับคาพิสัย กลาวคือ มีการนําขอมูลเพียง
2 คา เทานั้น ที่นํามาคํานวณ แตดีกวาพิสัยตรงที่มีการเรียงลําดับขอมูลกอนแลวจึงหาคาควอไทลที่ 1
(Q1) และควอไทลที่ 3 (Q3) อยางไรก็ดี คาสวนเบี่ยงเบนควอไทล (Quartile Deviation) ยังไมถือ
วาเปนตัวที่บอกการกระจายของขอมูลที่ดีเพราะเปนการวัดการกระจายที่เบี่ยงเบนไปจากมัธยฐานจึงมี
ผูนิยมใชกนั นอยมาก
สวนเบี่ยงเบนเฉลี่ย (Average Deviation or Mean Deviation :M.D) เปนคาที่คํานวณ เพื่อวัด
การกระจายของขอมูลโดยใชที่มีอยูทุกจํานวนมาพิจารณา โดยการรวมผลตางระหวางคา ของขอมูล
กับตัวกลางเลขคณิต ของขอมูลชุดนั้นๆ แลวหารดวยจํานวนทั้งหมด โดยไมคิดเครือ่ งหมายทาง
คณิตศาสตร
คาสวนเบีย่ งเบนเฉลี่ย เปนคาที่ไดจากการวัดการกระจายของขอมูลรอบๆ คาเฉลี่ย
โดยถือหลักวา ถาขอมูลมีการกระจายนอยควรจะอยูรอบคาเฉลี่ยๆ (แตกตางจากคาเฉลี่ยนอย) และถา
ขอมูลมีการกระจายมาก ควรจะอยูห างจากคาเฉลี่ยมาก (แตกตางจากคาเฉลี่ยมาก) โดยหลักการเชนนี้
อาจจะใชสวนเบี่ยงเบนเฉลี่ยที่วัดจากคามัธยฐาน หรือ ฐานนิยมก็ไดเชนกัน
ถึงแมวาจะใชขอมูลทุกตัวมาทําการคํานวณก็ตาม แตไดมีการนําเฉพาะขนาด
ของความแตกตางระหวางขอมูลและคาเฉลี่ยโดยไมคิดเครื่องหมาย ทําใหคาที่ไดขาดความสมบูรณ
ไป ถือวาเปนการคํานวณไมถูกตองตามหลักทางคณิตศาสตร สวนเบี่ยงเบนเฉลี่ยจึงไมเปนที่นยิ มใช
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : σ) เปนคาที่คํานวณ โดยใชหลักการคลาย ๆ กับ
สวนเบี่ยงเบนเฉลี่ย คือ หาจากขอมูลทุกคาที่มีการกระจายรอบๆ คาเฉลี่ย ซึ่งไมตองคํานึงถึง
เครื่องหมาย แตใชวิธียกกําลังสองของคาผลตางระหวางคาของขอมูลกับตัวกลางเลขคณิตของขอมูล
ชุดนั้นกอนแลวจึงนํามาหาผลรวม และถอดสแควรูท ซึง่ การกระทําเชนนี้คาผลตางที่เปนลบ เมื่อ
นํามายกกําลังสองก็จะกลายเปนบวกซึ่งถือวาถูกตองกวาการไมคิดเครือ่ งหมาย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนคาที่ใชวดั การกระจายทีด่ ีทสี่ ุด และนิยมใชกัน
มากที่สุดในทางสถิติ นอกจากนี้อาจจะมีการนําคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมายกกําลังสองและเรียกวา
ความแปรปรวน (Variance : σ2) ซึ่งเปนคาสถิติอีกคาหนึ่งที่นิยมใชวดั การกระจายของขอมูล
สําหรับกรณีขอ มูลที่นํามาพิจารณาเปนการเก็บรวบรวมมาจากตัวอยางคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะ
ใชสัญลักษณ S แทน σ
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