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นิกร น้อยพรม1

บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการนาเสนอเพียงความรู้เบื้องต้น ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นโดยจะมุ่งเน้นที่จะอรรถาธิบาย
เกี่ยวกับลักษณะของที่ดิน ตลาดที่ดินและการกาหนดราคาที่ดินในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อที่ผู้อ่านจะได้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับที่ดินดีขึ้น รวมไปถึงแนวคิดการกาหนดแบบแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างง่าย รูปแบบของการการใช้
ที่ดินและโครงสร้างของเมืองในแบบจาลองประเภทต่างๆ เพื่อนาไปสู่การประมวลปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดแบบแผนการ
ใช้ที่ดินในแบบต่างๆ ทั้งนี้การทาความเข้าใจกระบวนการกาหนดราคาที่ดินในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงแบบแผนการใช้
ที่ดิน จึงถือเป็นประโยชน์ต่อการคาดการณ์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในตลาดที่ดิน ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และการ
วางแผนเพื่อรองรับกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองและประเทศไปพร้อมกัน

คาสาคัญ: ตลาดที่ดิน รูปแบบการใช้ที่ดิน โครงสร้างของเมือง
Abstract
This article gives the basic knowledge which aims to give an explanation about the quality of the
land, land market and how to set the land’s price. The reader can be able to understand the land better,
including how to take the benefit from the land, the form of how to use the land and the urban area’s
structure in every kinds of the models. Therefore, it is lead to assessing the factors as the indicator of the
plan for using the land in each way. To understand the process of setting the land’s price in each forms
and land usage plan is considered to be a benefit for predict the changing direction of the land market,
assets market and the plan providing for the economics growth of the city and the country along the way.
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ความนา
ที่ดินถือเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความสาคัญเป็น
อย่างมากในกิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบต่างๆ ดั งนั้น
สัดส่วนการใช้ที่ดิน รวมไปถึงราคาของที่ดินจึงเป็นตัวแปร
สาคัญที่กาหนดความสามารถในการแสวงหาประโยชน์
ของที่เป็นเจ้าของที่ดินผืนนั้นๆ และพฤติกรรมการใช้ที่ดิน

ของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ มีบทบาทต่อการกาหนดแบบ
แผนโครงสร้ างของเมื องต่ อไป บทความนี้ จะน าเสนอ
ความรู้เบื้องต้นของลักษณะของที่ดิน ตลาดที่ดินและการ
กาหนดราคาที่ดินในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงแนวคิดการ
ก าหนดแบบแผนการใช้ ประโยชน์ จ ากที่ ดิ นอย่ างง่ า ย
รูปแบบของการการใช้ ที่ดิ นและโครงสร้างของเมื องใน
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แบบจาลองประเภทต่างๆ เพื่อนาไปสู่การประมวลปัจจัยที่
เป็นตัวกาหนดแบบแผนการใช้ที่ดินในแบบต่างๆ ทั้งนี้การ
ทาความเข้าใจในพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ที่ ดิ น ถื อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การคาดการณ์ ทิ ศ ทางการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ต ล า ด ที่ ดิ น ร ว ม ไ ป ถึ ง ต ล า ด
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้ในการประกอบการวางแผนการ
ลงทุนและการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับกับ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

จะใช้กี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดในเขตเมืองนั้นๆ ทั้งนี้
เพื่ อ เป็ น การควบคุ ม การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในความ
รับผิดชอบของตนสาหรับประเทศไทย (ไพบูลย์ ช่างเรือง,
2516) ซึ่ งความต้ องการที่ ดิ นของผู้ ประกอบการนั้ น
โดยทั่วไปมักจะใช้ข้อมูลส่วนเพิ่ม (Marginal product)
ของปัจจัยที่ดิน มาประกอบการตัดสินใจเพื่อซื้อ กล่าวคือ
ที่ ดิ น ผื น ใดที่ มี ผ ลผลิ ต ส่ ว นเพิ่ ม สู ง ก็ ย่ อ มจะสร้ า ง
ผลตอบแทนให้แก่เจ้าของที่ดินได้สูง อุปสงค์ของที่ดินและ
ผืนนั้นก็ย่อมจะสูงตามไปด้วย ดังนั้น ราคาของที่ดินแต่ละ
ผืนที่ผู้ประกอบการเต็มใจจ่าย จึงมักจะขึ้นอยู่กับรายรับ
ส่วนเพิ่มที่จะได้รั บจากการนาที่ดินผืนดั งกล่ าวยนั้นไป
ประกอบธุรกรมมทางเศรษฐกิจ
อุปทานที่ดิน (Supply of land)
อุปทานของที่ดิน (Supply of land) หมายถึง
ปริมาณของที่ดินที่มีการเสนอขายหรือให้เช่า ณ ระดั บ
อัตราราคา และค่าเช่าต่างๆ ที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มี
ลักษณะสาคัญ 4 ประการดังนี้
1. ปริ ม าณรวมคงที่ (Fixed supply) แต่
ปริมาณการใช้งานไม่คงที่ กล่าวคือ ที่ดินที่อยู่ในระบบ
เศรษฐกิจจะมีปริมาณคงที่ไม่สามารถสร้างเพิ่มเติมได้ แต่
ปริ ม าณความต้ อ งการใช้ ง านของที่ ดิ น สามารถที่ จ ะ
เปลี่ ยนแปลงได้ นั้ นคื อเมื่ อราคาของการใช้ ที่ ดิ น เพื่ อ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเพิ่มขึ้น
หรื อ ลดลงก็ ต ามก็ จ ะท าให้ เ กิ ด แรงจู ง ใจส าหรั บ
เปลี่ยนแปลงที่ดินเพื่อการใช้ประโยน์นั้ นๆ ทั้งนี้ (David
Ricardo, 1817) ได้ให้ความเห็นว่าความผันผวนของราคา
ที่ดินนั้นสามารถเกิดจากลักษณะของทรัพยากรที่อยู่ใน
ดินเช่น แร่ธาตุต่างๆ และ (Von Thunen, 1966) เห็นว่า
ความผันผวนของราคาที่ดินเกิดขึ้นเพราะความแตกต่าง
ของทาเลที่ตั้ง
2. ที่ ดิ น มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ห ล า ก ห ล า ย
(Heterogeneous product) คุ ณลักษณะของที่ ดิ นนั้ น

อุปสงค์ อุปทาน และตลาดที่ดิน
อุปสงค์ที่ดิน (Demand for land)
อุ ป สงค์ ที่ ดิ น (Demand) หมายถึ ง ความ
ต้ อ งการที่ จ ะน าที่ ดิ น เพื่ อ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ
ประกอบกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จในรู ปแบบต่ างๆ เช่ น
สร้างที่อยู่อาศัย โรงงาน โรงแรม สนามฟุตบอล โรงเรียน
ถนน หรื อสาธารณสถานะต่ างๆ เป็ นต้ น (Charles
Abrams, 1971) ทั้งนี้การใช้ประโยชน์จากที่ดินในเขต
เมืองจะแตกต่างจากการใช้ที่ดินในชนบทกล่าวคือ การใช้
ที่ดิ นในชนบทจะมุ่งใช้ ที่ดิ นเพื่ อผลิตผลทางการเกษตร
เช่น การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้โดยทั่วไป การ
ใช้ที่ดินในเขตเมืองจะแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ (นิพันธ์
วิเชียรน้อย, 2552)
1. การใช้ที่ดินเป็นถนน
2. การใช้ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย
3. การใช้ที่ดินเพื่อเป็นสถานที่ประกอบการค้า
หรือย่านการค้า
4. การใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
5. การใช้ที่ดินเป็นสาธารณสถาน เช่น สถาบัน
ทางการศึกษา ศาสนสถานการสาธารณูปโภค สถานที่
ราชการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น
การใช้ ที่ ดิ น ในเขตเมื อ งที่ ได้ แบ่ งประเภทดั ง
ข้างต้นนี้ ที่ดินแต่ละประเภทจะต้องมีการกาหนดลงไปว่า
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นอกจากการพิจารณาประมาณหรือขนาดแล้ว ยังหมาย
รวมถึงคุณสมบัติด้านอื่นๆ ในทางกายภาพ เช่น คุณภาพ
ของที่ ดิน ตลอดจนรูปทรงและความเรียบความชั้ นของ
ที่ ดิ น เป็ น ต้ น ซึ่ ง มั ก ส่ ง ผลให้ ก ารน าไปใช้ ป ระโยชน์
แตกต่ า งกั น และที่ ส าคั ญ คื อ ไม่ มี ที่ ดิ น ผื น ใดมี ค วาม
เหมือนกันในทุกประการและนามาใช้ทดแทนกันได้โดย
สมบูรณ์
3. ที่ ดิ นเคลื่ อนย้ ายไม่ ได้ (Immovable) ที่ ดิ น
เป็ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ คลื่ อ นย้ า ยไม่ ได้ ท าให้ ปั จ จั ย ที่
เกี่ยวกับ "ทาเลที่ตั้ง" ของที่ตั้งหนึ่งๆ มีนัยต่อการกาหนด
ราคาคือ (นิธินันท์ วิศเวศวร, 2552)
3.1 ทาเลต่างกัน บ่งชี้ระดับความสามารถใน
การเข้าถึงสถานที่ต่างๆ (Accessibility) ต่างกันไป
3.2 ท าเลต่ า งกั น แสดงว่ า สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
แวดล้อม (neighborhood) ต่างกัน นอกจากนั้นแล้วยัง
บ่งชี้ถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน เช่น คุณภาพน้า
อากาศ เป็นต้น
3.3 ท าเลต่ า งกั น บ่ ง ชี้ ค วามแตกต่ า งของ
สิ่ งอ านวยความสะดวก (Amenities) ที่ อยู่ ในบริ เวณที่
ที่ดินตั้งอยู่
3.4 ที่ดินมีความคงทนถาวร (Durable) ที่ดินมี
สภาพคงทนถาวรไม่มีวันเสื่อมสลายได้ ทาให้ผู้ที่ถือครอง
ที่ดินสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินผืนนั้นได้ตลอดอายุใน
การครอบครอง
ตลาดที่ดิน (Land market)
จากลักษณะของอุปสงค์และอุปทานของที่ดินที่
กล่าวข้างต้น ทาให้เราทราบว่าที่ดินแต่ละผืนมีลักษณะ
ผูกติ ดกั บท าเลที่ ตั้ ง และยั งมี ความแตกต่ างกั นในทาง
กายภาพ ดังนั้นแล้ว เจ้าของที่ดินบางรายมักจะมีอานาจ
ในการกาหนดราคาเหนือผู้บริโภคได้ ซึ่งสถานการดังกล่าว
มักจะส่งผลทาให้การปรับตัวของราคาที่ดินเข้าสู่ดุลภาพ
เกิดขึ้นได้ค่อนข้างล้าช้า ทาให้โดยรวมแล้วการทางานของ

ตลาดที่ ดิ น ในปั จ จุ บั น มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเกิ ด ความไร้
ประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรมากขึ้น

การกาหนดราคาที่ดิน
1. การกาหนดราคาที่ดินพิจารณาด้านอุปสงค์
(Demand - oriented approach)
อุ ป สงค์ ข องที่ ดิ น เป็ น ลั ก ษณะของอุ ป สงค์
สืบเนื่อง (Derived demand) กล่าวคือ ความต้องการ
ที่ดินมิได้เกิดขึ้นเพื่อการบริโภค หากแต่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
มี ความต้ องการเพื่ อน าไปใช้ ประโยชน์ ในกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ซึ่งในแง่ของความเต็มใจจ่าย
เพื่อที่จะครอบครองที่ดิน (Mills,1972) อธิบายไว้ว่า ผู้ที่
เสนอค่าเช่าหรือราคาที่สูงที่สุด (Highest bidder) ก็จะได้
ที่ดินผืนนั้นไปครอบครอง
1.1 การกาหนดราคาที่ดินโดยไม่คานึงถึงทาเล
ที่ตั้ง (Muth, 1969) การกาหนดราคาในลักษณะนี้จะให้
ความสาคัญกับประสิทธิผล (productivity) ที่เกิดจากการ
ใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้นเป็นปัจจัยการผลิต โดยจะไม่ได้
คานึงถึงว่าที่ดินผืนนั้นจะตั้งอยู่ที่ใด
1.2 การกาหนดราคาที่ดินที่คานึงถึงทาเลที่ตั้ง
การกาหนดราคาในลักษณะนี้จะพิจารณาให้ความสาคัญ
กั บที่ ตั้ งของผื นดิ นนั้ น โดยจะค านึ งถึ งต้ นทุ นของการ
เข้าถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
และสถานที่ ต่ างๆ ในระบบเศรษฐกิ จ เช่ น การเข้ าถึ ง
ปัจจัยการผลิตของหน่วยธุรกิจ การเข้าถึงสถานที่ทางาน
ห้ า งสรรพสิ นค้ า โรงเรี ยน โรงพยาบาล เป็ นต้ น (Von
Thunen, 1966) ซึ่ ง ที่ ดิ น ที่ มี ลั ก ษณะทางกายภาพ
เหมื อ นกั น แต่ มี ท าเลที่ ตั้ ง ที่ ต่ า งกั นก็ อ าจจะมี ร าคาที่
ต่างกันได้
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ตารางที่ 1 การคานวนราคาซื้อต่อหน่วยที่ดิน (บาท/หน่วย)
ค่าขนส่ง ความเต็ม
ระยะทาง ประโยชน์
จานวน
(500 บาท/ ใจซื้อ
(กม.)
รวม
ทีด่ ิน
กม.)
ที่ดิน
0
10,000
10,000 5
1
10,000
500
9,500
5
2
10,000 1,000 9,000
5
3
10,000 1,500 8,500
5
4
10,000 2,000 8,000
5
5
10,000 2,500 7,500
5

ลักษณะเฉพาะของที่ดินที่มีความหลากหลาย
ทางกายภาพและท าเลที่ ตั้ ง ท าให้ ผู้ ที่ ถื อ ครองที่ ดิ น
สามารถที่จะกาหนดมูลค่าหรือราคาของที่ดินแต่ละผืนนั้น
ได้สูงกว่า "ราคาตลาด" ทั้งนี้ ก็เพราะว่าเจ้าของที่ดิน
มั ก จะค านึ ง ถึ ง ต้ น ทุ น ค่ า เสี ย โอกาสที่ เ กิ ด จากการใช้
ประโยชน์ที่ดินในแต่ละผืนนั้นแตกต่างกัน นอกจากนั้ น
แล้ว การที่ที่ดินมีลักษณะที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ แสดงว่าผู้ที่
ครอบครองที่ดินอยู่เดิมสามารถที่จะมีประโยชน์ส่วนเกิน
อั น เกิ ด ขึ้ นจากการใช้ ที่ ดิ น ผื นนั้ น ได้ เช่ น การมี
ความคุ้นเคยกับเพื่อนบ้าน หรือการมีประวัติที่ผูกพันกับ
บรรพบุรุษของตระกูล เป็นต้น เมื่อมีการขายที่ดินเกิดขึ้น
(นิธินันท์ วิศเวศวร, 2552) ก็หมายความว่าต้องมีการย้าย
ออกของผู้ที่ครอบครองหรืออยู่อาศัยเดิมจากที่ดินผืนนั้น
ทาให้เขาจะต้องสูญเสียสิทธิในการครอบครองที่ดินผืนนั้น
รวมไปถึ ง จะต้ อ งมี ต้ น ทุ น ในการหาที่ อ ยู่ ใ หม่ ดั ง นั้ น
เจ้ าของที่ ดิ นจะยอมขายที่ ดิ นในแต่ ละผื นก็ ต่ อเมื่ อเขา
ได้รับผลตอบแทนเท่ากับต้นทุนค่าเสียโอกาสทั้งหมดที่เขา
พิจารณาแล้วบวกกับค่าชดเชยที่เป็นประโยชน์ส่วนเกิน
(Surplus) บางอย่ างที่ เขาจะต้ องสู ญเสี ยเมื่ อขายที่ ดิ น
ออกไปแล้ว
ทั้ ง นี้ จากลั ก ษณะของการก าหนดราคาใน
รูปแบบดังกล่าว (Evans, 1983) ได้แสดงให้เห็นว่าหาก
ราคาที่ ดิ นมี การเพิ่ มสู งขึ้ นมากพอที่ จะสร้ างแรงจู งใจ
ให้กับเจ้าของที่ดินยอมเสนอขายที่ดินที่ตนครอบครอง ก็
จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินจากภาค
เกษตรเป็ น เพื่ อ การพาณิ ช ย์ ห รื อ ในรู ป แบบอื่ น ๆ ได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อราคาที่ดินสูงขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าผู้
ที่เป็นเจ้าของที่ดินทุกคนจะยินดีขายที่ดินผืนนั้นเสมอไป
นั้นก็เป็นเพราะว่ามูลค่าประโยชน์ส่วนเกิน (Surplus) ที่
เขาจะได้รับไม่เท่ากับราคาขั้นต่าที่เขาได้กาหนดไว้ในใจ
ซึ่งราคาขั้นต่าที่ถูกกาหนดขึ้นนั้นแต่ละคนก็จะมีความ
แตกต่างกันออกไปเสมอ

ราคา
เสนอซื้อ
ที่ดิน
2,000
1,900
1,800
1,700
1,600
1,500

ที่มา : จากการคานวณ

จากตารางที่ 1 จะพบว่า ถ้าหน่วยผลิตหรือที่อยู่
อาศัยมี ทาเลที่ ตั้งอยู่ ไกลจากแหล่ งปั จจั ยการผลิ ตหรื อ
ศูนย์กลางเมือง หน่วยผลิตและผู้ที่อยู่อาศัยย่อมต้องเสีย
ค่ าใช้ จ่ ายในการขนส่ งไปยั งที่ หมายสู งขึ้ น ซึ่ งลั กษณะ
เช่นนี้จะทาให้ ต้นทุนรวม (Total cost) เพิ่มสูงขึ้นตาม
ระยะทางที่ห่างออกไป ดังนั้นแล้ว (Alonso, 1964) เมื่อ
ระยะทางเพิ่ มมากขึ้ นความเต็ มใจจ่ ายเพื่ อซื้ อที่ ดิ นไว้
ครอบครองก็จะลดลง
อย่างไรก็ตาม (Needham, 1981) การที่เราจะ
สรุปว่าต้นทุนการเดินทางเพียงอย่างเดียวเป็นตัวกาหนด
ราคาของที่ดินนั้นคงไม่เพียงพอ หากแต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่
มีความสาคัญต่อการกาหนดราคาของที่ดินในแต่ละผืน
ด้วย เช่น คุณลักษณะของที่ดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่ อ
การเกษตร ต้นทุนการถมและปรับดิน การใช้ประโยชน์
จากที่ดินรอบข้าง ความเจริญเติบโตของเมือง สภาวะทาง
เศรษฐกิ จ การคาดการณ์ ใ นอนาคต รวมไปถึ ง การมี
ประวัติที่ผูกพันกับที่ดิน เป็นต้น
2. การกาหนดราคาที่ดินในกรอบของอุปทาน
(Supply - oriented approach)
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แต่ละวงแหวนนั้นจะมีการใช้ประโยชน์ที่ ดินแตกต่างกัน
ดังนี้

การกาหนดแบบแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
การก าหนดแบบแผนการใช้ ที่ ดิ น อย่ า งง่ า ย
โดยทั่วไปมักจะใช้หลักการ "highest bidder is the
winner" นั้นคือผู้ที่เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะและได้
ที่ ดิ นไปครอบครองและน าไปใช้ ประโยชน์ ซึ่ งในแต่ ละ
พื้นที่มักจะมีความต้องการที่ดินไปเพื่อประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ กันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการ
สร้างอาคารสานักงาน สร้างโรงงานอุตสาหกรรม สร้างที่
อยู่อาศัย รวมไปถึงเพื่อการเกษตร ซึ่งแต่ละกิจการก็จะมี
ต้ นทุ นการผลิ ต และรายรั บที่ แตกต่ างกั น จึ งท าให้ ผู้ ที่
ประสงค์จะใช้ที่ดินเพื่อกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
นั้นแตกต่างกัน กระบวนการเสนอซื้อที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์
ในลักษณะเช่นนี้ทาให้การกาหนดการใช้ที่ดินเกิดขึ้นได้
พร้อมๆ กับการกาหนดราคาที่ดินผืนนั้นๆ
อย่างไรก็ตาม แบบแผนการใช้ที่ดินดังกล่าวก็
สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ กล่าวคือ หากเศรษฐกิ จมีการ
เจริญเติบโตมากขึ้นความต้องการพื้นที่เพื่อใช้ในการสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารสานักงานก็จะเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ก็จะส่งผลทาให้ มีการเสนอซื้อในพื้นที่ ที่เป็นที่ อยู่อาศั ย
หรือพื้นที่ของการเกษตรในราคาที่สูง จนเกิดแรงจูงใจเพื่อ
ขาย ซึ่งพื้นที่การเกษตรหรือที่อยู่อาศัยบางส่วนก็จะถูก
เปลี่ ยนประเภทการใช้ งานมาเป็ นโรงงานอุ ตสาหกรรม
ดังนั้น เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินก็จะ
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของเมืองไปโดย
ปริยาย

ภาพที่ 1 แบบจาลองการใช้ที่ดินแบบวงแหวน

โซน 1 คือ CBD (Central Business District)
หรือ ศูนย์กลางธุรกิจ/ศูนย์กลางเมือง ซึ่งจะเป็นที่ตั้งของ
กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จสาคั ญๆ เช่ น ธนาคาร โรงแรม
ศูนย์การค้า เป็นต้ น ราคาที่ดิ นในบริ เวณดั งกล่ าวจะมี
ราคาค่อนข้างสูง บริเวณพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นพื้นที่เพื่อ
การพาณิชย์ และไม่มีที่อยู่อาศัยอยู่เลย
โซน 2 คือ พื้นที่รอยต่อที่อยู่รอมรอบ CBD ซึ่ง
มักจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ค่อนข้างเสื่อมโทรม โดยมาก
จะเป็นบ้านพักของผู้ที่ทางานอยู่ใน CBD ที่มีรายได้ไม่
มากพอที่จะจ่ายค่าเดินทาง ที่อยู่อาศัยในแถบนี้ส่วนใหญ่
จะเป็นห้องเช่า หรือห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย เป็นต้น
โซน 3 คือ เป็นพื้นที่บ้านพักของแรงงานที่พอจะ
มีรายได้สาหรับค่าที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น รวมไปถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังมีข้อจากัดใน
เรื่องของรายได้ที่ยังมีไม่มากพอดังนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องมี
การพึ่งพาการใช้บริการขนส่งมวลชนเพื่อการเดินทางอยู่
โซน 4 คือ พื้นที่ของที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพดีขึ้น
สาหรับผู้ที่มีรายได้มากขึ้นกว่า โซน 3
โซน 5 คื อ พื้ นที่ ที่ อยู่ ไกลออกจากศู นย์ กลาง
เมืองมาก ซึ่งมักจะเป็นที่อยู่อาศัยสาหรับผู้ที่มีรายได้สูง
ประกอบกับมียานพาหนะส่วนตัวไว้ใช้ในการเดินทาง

รูปแบบของการใช้ที่ดินกับโครงสร้างเมือง
1. แบบจ าลองการใช้ ที่ ดิ น แบบวงแหวน
(Concentric ring model)
โครงสร้ า งเมื อ งวงแหวนในแบบจ าลอง
(Burgess, 1925) ได้อธิบายโดยใช้การสังเกตการณ์การ
ใช้ที่ดินของเมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วพบว่า

[5]

ทั้งนี้ อาจมีคาถามว่าทาไมคนที่มี รายได้สูงจึ ง
ต้องไปอยู่อาศัยในพื้นที่นอกเมือง (Burgess, 1925) ได้
อธิ บายเพิ่ มเติ มในกรณี นี้ ว่ า พฤติ กรรมการเลื อกที่ อยู่
อาศัยของผู้ที่ มีรายได้สูงนั้นจะใช้กระบวนการคั ดกรอง
(Filtering) นั้นคือ คนส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมที่จะสมาคม
กับคนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ใกล้เคียงกัน
นั้นเอง ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีการขยับเข้ามาพักอาศัยใน
บริเวณใกล้เคียงของผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ที่มีรายได้สูงก็จะ
ขยับออกไปยังพื้นที่อื่นมากขึ้น
2. แบบจ าลองการใช้ ที่ ดิ น แบบภาคส่ ว น
(Sectoral model)
การใช้ ประโยชน์ จากที่ ดิ นในแบบจ าลองนี้ มี
ความคล้ ายคลึ งกั บแบบจ าลองแบบวงแหวน ซึ่ งที่ อยู่
อาศัยที่ดีและมีราคาแพงจะตั้ง อยู่ในพื้นที่ชายขอบของ
เมือง เพราะว่าผู้อาศัยมีความสามารถที่จะรับภาระต้นทุน
การเดินทางรวมไปถึงต้นทุนที่อยู่อาศัยได้ (Hoyt, 1939)
ดังนั้น เมื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มมีมากขึ้น เมืองมีการ
เจริญเติบโตมากขึ้ น อาณาเขตของที่อยู่อาศั ยที่มีราคา
แพงก็จะขยับออกไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ การขยายตัวของเมือง
หรือการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยของผู้คนมักจะเกิดขึ้นตาม
เส้นทางการคมนาคมหลักๆ ซึ่งการตัดสิ นใจย้ายไปอยู่
อาศัยนอกเมืองในปริมาณที่มากขึ้นจะทาให้พื้นที่ภายใน
เมื องถู กละเลยและถู กเปลี่ ยนสภาพให้ เป็ นที่ อยู่ อาศั ย
สาหรับคนมีรายได้น้อย รูปแบบของที่พักอาศัยจึงมักเป็น
ห้องเช่าหรือแฟลต เป็นต้น

ภาพที่ 2 แบบจาลองการใช้ที่ดินแบบภาคส่วน

โซน 1 คือ ศูนย์กลางเมือง (วงกลมด้านในสุด)
โซน 2 คื อ สถานที่ ประกอบกิ จกรรมการผลิ ต
และการศูนย์ค้าส่งสินค้า
โซน 3 คือ บริเวณที่ พักอาศัยราคาถูก สาหรั บ
แรงงานที่มีรายได้น้อยและที่สามารถเดินทางได้สะดวก
โซน 4 คือ บริเวณที่พักอาศัยที่มีราคาปานกลาง
โซน 5 คือ บริเวณที่พักอาศัยที่มีราคาสูง
ทั้งนี้ กระบวนการการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยใน
รูปแบบดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ เพราะการย้าย
ถิ่นฐานที่อยู่อาศัยมีต้นทุนที่สูง รวมไปถึงมีความเฉื่อยที่
เกิ ดจากปั จจั ยต่ างๆ ทั้ งทางด้ านเศรษฐกิ จและสั งคม
ประกอบกั บผู้พั กอาศั ยต้องการคงสภาพทางเศรษฐกิ จ
และสังคมของกลุ่มไว้ (นิธินันท์ วิศเวศวร, 2552) จึงทาให้
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่เป็นไปอย่างล้าช้า
3. แบบจ าลองหลายศู น ย์ ก ลาง (Multiple
nuclei model)
แบบจาลองนี้อธิบายว่าเมืองต่างๆ สามารถที่
จะมี ศู นย์ กลางย่ อยอยู่ทั่ วไป โดยเฉพาะเมืองใหญ่ ๆ ก็
มั ก จะพบว่ ามี ศู นย์ กลางย่ อยๆ เยอะมาก ศู นย์ กลาง
เหล่ านี้ อาจเกิ ดจากการรวมตั วของชุ มชนหนึ่ งๆ นิ คม
อุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า แหล่งสันทนาการเพื่อความ
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บันเทิงต่างๆ ซึ่งดึงดูดให้มีความเจริญในพื้นที่บริเวณรอบ
ศูนย์กลางย่อยนั้นตามมา เช่น กรุงเทพฯ ก็จะมีศูนย์กลาง
ย่ อ ยๆ เกิ ด ขึ้ น มากมายตามความเจริ ญ ของเมื อ งที่
ขยายตัวออกไป ทั้งนี้ (Harris and Ullman, 1954) เห็นว่า
บทบาทสาคัญของคาว่าเมืองคือ เมืองเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการต่างๆ แก่พื้นทีใ่ กล้เคียง และยังทาหน้าที่เป็นจุด
เชื่อมต่อของภาคการคมนาคม นอกจากนั้นเมืองยังเป็น
แหล่งกระจุกตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาค
บริการในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย

ค่ า ที่ อ ยู่ อ าศั ย และค่ า ดิ น ทางได้ ซึ่ ง พื้ น ที่ บ ริ เ วณนี้ ใ น
อนาคตสามารถพัฒนาเป็นตัวเมืองย่อยต่อไปได้
โซน 9 คือ นิคมอุตสากรรม
4. แบบจ าลองเมื องแบบมณฑล (Peripheral
model)
ปัจจุบันการกระจายตัวทางด้านเศรษฐกิจและ
การพัฒนาของเมืองมีเงื่อนไขและข้อจากัดมากมายไม่ว่า
จะเป็นนโยบายของภาครัฐ ผังเมือง โครงสร้างของเมือง
เป็นต้น จนเมืองไม่อาจมีลักษณะที่เป็นแบบวงแหวน หรือ
แบบภาคส่ ว นได้ รู ป แบบโครงสร้ า งของเมื อ งแบบ
(Peripheral model) หรือแบบมณฑล จึงถูกพัฒนาขึ้นมา
เพื่อใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเมือง
ในปัจจุบัน

ภาพที่ 3 แบบจาลองหลายศูนย์กลาง

โซน 1 คือ CBD (Central Business District)
หรือ ศูนย์กลางธุรกิจ/ศูนย์กลางเมือง
โซน 2 คือ แหล่งผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเบา
โซน 3 คือ บริเวณที่พักอาศัยราคาถูก สาหรับ
แรงงานที่มีค่าแรงต่า
โซน 4 คือ บริเวณที่พักของผู้มีรายได้ปานกลาง
โซน 5 คือ บริเวณที่พักของผู้มีรายได้สูง
โซน 6 คือ แหล่งผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหนัก
โซน 7 คือ ศูนย์กลางย่อย ซึ่งอาจเป็นศูนย์กลาง
ย่อยทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์การค้า มหาวิทยาลัย
สานักงาน บริษัท ศูนย์การประชุม เป็นต้น
โซน 8 และ 10 คื อ โซนที่ พักอาศัยชานเมือง
สาหรับผู้ที่มีรายได้สูง และมีความสามารถในการจ่าย

ภาพที่ 4 แบบจาลองแบบมณฑล

โซน 1 คือ พื้นที่ศู นย์กลางเมือง มีลักษณะไม่
เป็ นวงกลม รวมถึ งมี ขนาดที่ ไม่ เท่ ากั น ทั้ งนี้ ขึ้ นอยู่ กั บ
ปั จ จั ย หลายอย่ า งที่ เ ป็ น ตั ว ก าหนดการใช้ ที่ ดิ น เช่ น
โครงสร้างของสาธารณูปโภค เส้นทางการคมนาคมขนส่ง
รวมทั้งศักยภาพของการรวมตัวกันของกลุ่มธุรกิจ ส่งผล
ทาให้การพัฒนาพื้นที่มีความเจริญที่ไม่เท่ากัน
โซน 2 คื อ พื้ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย บริ เ วณชานเมื อ ง
(Suburban residential area) ซึ่งมีการกระจายตัวอยู่ใกล้
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พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง นอกจากนั้นแล้วยังมีบางส่วนที่ตั้งอยู่ไกล
ออกไปนอกวงแหวน
โซน 3 คือ บริเวณที่พักของผู้มีรายได้ปานกลาง
โซน 4 คื อ เส้ นทางหลั กส าหรั บเข้ าออก
ศูนย์กลางเมือง (Radial highway)
โซน 5 คือ ศูนย์การค้าขนาดกลาง
โซน 6 คือ นิคมอุตสาหกรรม
โซน 7 คือ อุทยานวิทยาศาสตร์ หรือพิพิธภัณฑ์
และแหล่งเรียนรู้
โซน 8 คือ ถนนวงแหวนรอบเมือง
โซน 9 คื อ สนามบิ น ซึ่ ง สามารถดึ ง ดู ด ให้ มี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ เข้ามาเปิดในพื้นที่ใกล้เคียง
เช่น โรงงแรม ศูนย์การค้า ศูนย์การประชุม จนสามารถ
พัฒนาเป็น Airport complex ได้
โซน 10 คือ พื้นที่ส่วนราชการ หรือศูนย์การค้า
ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่ทางานของคนในบริเวณนั้น
โครงสร้ า งเมื องแบบมณฑล ( Peripheral
model) มี คุ ณ ลั กษณะส าคั ญ คื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กิ จกรรมต่ างๆ สามารถเดิ นทางจากที่ พั กมาสู่ สถานที่
ปลายทางที่ต้องการได้ โดยไม่ต้องเข้าสู่ศูนย์กลางเมือง
ทาให้ลดบทบาทความสาคัญของศูนย์กลางเมืองลง และ
เมืองมีแนวโน้มที่จะกระจายความเจริญไปสู่ภายนอกมาก
ขึ้น ซึ่งหากมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม จะทาให้การใช้
ที่ ดิ นเป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ (นิ ธิ นั นท์ วิ ศเวศวร,
2552)

ความสามารถในการเข้าถึงเมืองมีบทบาทต่ อ
การก าหนดต้ น ทุ น การเดิ น ทาง ความสะดวกสะบาย
ความสามารถในการหารายได้ และอรรถประโยชน์อื่นๆ
ได้โดยตรง ซึ่งส่งผลทาให้ทาเลที่ตั้งของที่ดินบางแห่งมี
ความได้เปรียบทาเลอื่นได้ในหลายมิติ แต่อย่างไรก็ตาม
ความสามารถมารถดังกล่าวก็มักจะถูกกาหนดโดยปัจจัย
ต่ างๆ เช่ น ระยะทาง เวลาการเดิ นทาง โครงข่ ายการ
คมนาคม ถนน นอกจากนั้ นแล้ ว บุ คคลแต่ ละคนก็ มี
กิจกรรมในทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันทาให้แบบแผนการ
เดินทางที่แตกต่างกัน
2. การประหยั ด จากการมี กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิ จ อยู่ ร วมในพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น (Agglomeration
economies)
การประหยัดในลักษณะนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับ
พื้นที่เฉพาะ (Location specific) โดยการใช้ทรัพยากร
หรือสาธารณูปโภคในพื้นที่นั้ นๆ ร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้
หน่วยธุรกิจ สามารถลดต้นทุนการดาเนินงานลงได้ และ
สามารถเพิ่ มความสามารถในการท าก าไรได้ เ พิ่ ม ขึ้ น
(Macann, 2001) แบ่ งประเภทของการประหยั ดอั น
เนื่องมาจากการอยู่รวมกันได้ 3 ระดับคือ
2.1 ระดับหน่วยผลิต (Firm specific) เป็นการ
ประหยัดที่เกิดขึ้นกับหน่วยผลิตขนาดใหญ่ที่มีการผลิต
สินค้าเพิ่มขึ้น แล้วต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยสินค้านั้นลดลง
(Economies of scale) ทาให้หน่วยผลิตสามารถพัฒนา
กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตได้ในอนาคต
2.2 ระดับอุ ตสาหกรรม (Industry specific)
เป็ นการประหยั ดที่ เกิ ดขึ้ นเมื่ อหน่ วยผลิ ตมี ต าแหน่ งที่
ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน (Economics of location) และ
ใช้ ท รั พ ยากรที่ เ ป็ น ปั จ จั ย การผลิ ต ร่ ว มกั น (Marshall,
1920) เช่ น สาธารณู ป โภคหรื อ บริ ก ารบางอย่ าง
(ห้างสรรพสินค้าใช้บริการ รปภ. ร่วมกัน นิคมอุตสาหกรรม
ใช้ ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา ร่ วมกั น เป็นต้ น) นอกจากนั้ น

ปัจจัยกาหนดการใช้ที่ดินและโครงสร้างเมือง
ปัจจัยกาหนดแนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
โครงสร้างของเมือง รวมไปถึงแบบแผนการพัฒนาเมืองใน
ปัจจุบันสามารถสรุปได้ดังนี้
1. ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร เ ข้ า ถึ ง เ มื อ ง
(Accessibility)
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ยั งมี การใช้ ความมี ชื่ อเสี่ ยงร่ วมกั น เช่ น ย่ านเยาวราช
ย่ านพั ฒน์ พงศ์ ถนนแฟชั่ นปารี ส เป็ นต้ น ทั้ งนี้ ปั จจั ย
ต่างๆ ข้างต้นนี้มีลักษณะเป็นปัจจัยคงที่ ที่มีต้นทุนในการ
สร้างค่อนข้างสูง ร่วมไปถึงต้องใช้ระยะเวลานานมากกว่า
จะสามารถจัดให้มีปัจจัยเหล่านี้ได้ ดังนั้น หากมีจานวน
บริษัทเข้ามาร่วมกันใช้บริการเหล่านี้มากขึ้น ต้นทุนที่แต่
ละบริษัทจะต้องแบกรับก็จะลดลง
2.3 ระดั บ เมื อ ง (City specific) เป็ น การ
ประหยั ดอั นเกิ ดจากความเป็ นเมื อง (Economics of
urbanization) ประโยชน์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกระจุกตัวคือ
ดึงดูดให้มีประชากรเข้ามาพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง
มากขึ้น ทาให้ดึงดูดหน่วยผลิตเข้ามาตั้งกิจการเพิ่มมาก
ขึ้นจนเกิดเป็นเมืองที่มีกิ จกรรมทางเศรษฐกิจในหลายๆ
รู ป แบบ เช่ น การค้ า ส่ ง ค้ า ปลี ก ธนาคา โรงเรี ย น
โรงพยาบาล ส านั กงานต่ างๆ ตลาด เป็ นต้ น ส่ งผลให้
หน่ ว ยผลิ ต รวมไปถึ ง ผู้ บ ริ โ ภคที่ อ าศั ย อยู่ ใ นบริ เ วณ
ใกล้เคียงได้รับประโยชน์จากการที่มีบริการต่างๆ ให้เลือก
มากมาย ทาให้สามารถลดต้นทุนการทาธุรกรรมต่างๆ ได้
อย่างไรก็ดี (นิธินันท์ วิศเวศวร, 2552) การกระจุกตัวมาก
เกินไปส่งผลให้เกิดความแออัด และสร้างต้นทุนเพิ่มขึ้นใน
หลายลั กษณะ เช่ น การแข่ งขั นการใช้ ทรั พยากรท าให้
ราคาปัจจัยการผลิตนั้นสูงขึ้น เกิดความแออัด เกิดมลพิษ
ต้นทุ นการเดิ นทางสู งจากการจราจรติ ดขัด เป็ นต้น ใน
ที่สุดประโยชน์จะได้รับจากการอยู่รวมกันดังกล่าวจะถูก
หั กล้ างด้ วยต้ นทุ น ที่ เกิ ดขึ้ นจนอาจไม่ มี แรงจู งใจที่ จ ะ
ดึงดูดให้หน่วยผลิตมีการเข้าตั้งกิจการเพิ่มขึ้น แต่อาจมี
การตัดสินใจไปตั้งกิจการกระจายตัวออกไปในพื้นที่อื่นๆ
แทน ซึ่งการถ่วงดุลระหว่างประโยชน์ที่จะได้รับกับต้นทุน
ที่ เกิ ดขึ้ นนั้ นจะเป็ นตั วก าหนดรู ปแบบการใช้ ที่ ดิ นและ
โครงสร้างของเมือง

3. ปัจจัยในเชิงภูมิศาสตร์ (Geography)
การใช้ประโยชน์จากที่ดินและการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างของเมืองในปัจจุบันมีข้อจากัดอยู่หลายประการ
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากประวัติศาสตร์ และข้อจากัดเชิง
พื้นที่ เช่น กรุงเทพฯ ซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างถาวรจานวนมาก
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเมืองจึงทาได้ยาก และมีต้นทุน
สูง หรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสิ่งปลูกสร้างที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมมากมาย ก็ไม่สามารถนาพื้นที่มาใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
4. การเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิจ (Economic
growth)
การเติบโตทางเศรษฐกิจทาให้ผู้บริโภคมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น มีกาลังซื้อมากขึ้นสามารถเลือกซื้อที่อยู่อาศัย
ที่ไกลออกไปได้ทาให้มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินกระจาย
ออกไปในพื้ น ที่ ต่ างๆ ท าให้ รู ป แบบการใช้ ที่ ดิ น
เปลี่ยนแปลงไปจนโครงสร้างของเมืองถูกพัฒนาให้เป็น
(Compact city) เล็กๆ อยู่ทั้วไป
5. นโยบายรัฐ (Government policy)
นโยบายของรั ฐ เป็ น อี ก หนึ่ ง ปั จ จั ย ที่ ก าหนด
รูปแบบการใช้ที่ดินและโครงสร้างของเมืองทั้งทางตรงและ
ทางอ้ อม เช่ น การกาหนดผั งเมื อง การกาหนดพื้ นที่ สี
เขี ย ว ภาษี อ ากร การควบคุ ม ค่ า เช่ า การลงทุ น สร้ า ง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นต้น ที่ทาให้ความสามารถใน
การพัฒนาที่ดิ นถูกจากัดไป และส่ งผลกระทบต่ อราคา
ที่ดินในบริเวณนั้นและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนั้นแล้ว ยัง
มีนโยบายอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบได้อีก เช่น การควบคุมดูแล
สิ่ ง แวดล้ อ ม การก าจั ด ขยะ การบริ ก ารสาธารณะใน
รูปแบบต่างๆ ที่มีผลให้พื้นที่นั้นๆ มีความน่าอยู่มากขึ้น
หรือน้อยลง ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นมักจะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และโครงสร้างของ
เมืองต่อไป
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ที่ดินประเภทต่าง ๆ กาหนดระบบการคมนาคมขนส่งและ
ระบบสาธารณู ป โภคให้ สอดคล้ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ การใช้
ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

บทสรุป
บทความนี้ ได้ พยายามชี้ ให้ เห็ นว่ าการศึ กษา
พฤติ ก รรมของตลาดที่ ดิ น รวมไปถึ งการก าหนดแบบ
แผนการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นมี ความส าคั ญ และเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงสร้างของเมืองหรือจังหวัด
เพื่อรองรับกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างไร
กล่ าวโดยสรุ ป ที่ ดิ นในฐานะที่ เป็ นปั จจั ยการ
ผลิตที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ และมีความคงทนถาวรรวมไปถึง
มีคุณลักษณะทีค่ ่อนข้างเฉพาะตัวทาให้การวิเคราะห์การ
กาหนดราคาที่ ดินที่เหมาะสมต้องกระท าในบริ บทของ
ความ สั มพั นธ์ กั บผั ง โครงสร้ างข องเ มื อง ซึ่ ง มี
ความสั มพั นธ์ กั บกิ จกรรมอื่ นๆ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งกั บ
ตลาดสินค้า ตลาดที่อยู่อาศัย รวมไปถึงการเดินทางและ
ภาคการขนส่ง ผนวกกับบริบทของความไม่แ น่นอนของ
สภาพเศรษฐกิจและโอกาสของการใช้ประโยชน์ที่สามารถ
เปลี่ ย นแปลงได้ ใ นอนาคต ท าให้ ร าคาที่ ดิ น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการทาความเข้าใจกลไก
การท างานของตลาดที่ดินที่กล่าวมาทั้ งหมดถือเป็นสิ่ ง
สาคัญและจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกทาเลที่ตั้ง
ของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ต่อไป
ในส่วนของแบบแผนการใช้ที่ดินและโครงสร้าง
ของเมืองในรูปแบบต่างๆ กันนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบวงแหวน
แบบภาคส่วน แบบหลายศูนย์กลาง แบบมณฑล จะเห็น
ได้ว่ามีปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดพัฒนาการของโครงสร้าง
เมือง ได้แก่ ความสามารถในการเข้าถึงเมือง การร่วมกัน
เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ข องทรั พ ยากรบางอย่ าง ปั จจั ย ทาง
ภูมิศาสตร์ การเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงนโยบาย
ของภาครั ฐ โดยแต่ ล ะปั จ จั ย นั้ น จะมี น้ าหนั ก และ
ความสาคัญที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่
คอยก าหนดทิ ศทางและรู ปแบบของการขยายเมื องไป
ในทางที่เหมาะสมกาหนดการแบ่งย่านการใช้ ประโยชน์
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