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March 29-31, 2017 
Dr.Sopon Pornchokchai, 
President, Thai Appraial 

Foundation was invited to speak 
at the 2017 KO-REAL EXPO in 

Busan, Korea. 
 
 

 

 

March 2-4, 2017 
Dr.Sopon Pornchokchai, 
President, Thai Appraisal 
Foundation as a board member 
of the ARENA (ASEAN Real 
Estate Network Alliance) went 
to have an ARENA meeting and 
attend the convention of the 
Malaysian Institute of Estate 
Agents in Kuala Lumpur. 
  

March 26-27, 2017. 
Dr.Sopon Pornchokchai, President, 

Thai Appraisal Foundation was invited 
to speak at the Annual Conference of 

the Myanmar Real Estate Services 
Association (MRESA) in Yangon. 
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ที่ปรึกษา: คุณกิตติพงศ ผลประยูร, คุณแคลว ทองสม, นพ.บุญเทียม เขมาภิรัตน, 
คุณประเสริฐ แตดุลยสาธิต, ศ.พรเทพ ศรีนฤหลา, คุณอภิชาต ปภาณภูวงศ,  

ประธานกรรมการอํานวยการ: ร.ศ.นิพัทธ จิตรประสงค 

รองประธาน: ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม, อ.พลัลภ กฤตยานวชั 

กรรมการ: อ.เกสรี ชํานาญเดชากุล, ดร.กวีพจน วรยิ่งยง, คุณจาํนงค บัวไขย, 
คุณณฐพนธ คงศิลา, คุณธวชั มปีระเสรฐิสกลุ, คุณเนรมิต สรางเอี่ยม, ดร.
เบญจรงค สุวรรณครี,ี คุณปทมา จันทรานุกูล, คุณวรรณา พูนปาน, อ.วสันต คง
จันทร, รศ.ดร.วิไลลักษณ สกุลภกัดี, คุณสุนทร สถาพร, อ.อติณัช ชาญบรรยง,
คุณอนุสรณ โรจนสมสิทธิ,์ คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ,์ คุณอัสนี ทรัพยวณชิ, 
คุณเอกชัย เปลี่ยนโพธิ ์

ประธานกอตั้ง/ประธานเจาหนาที่บรหิาร ดร.โสภณ พรโชคชยั 
 

Monthly Forum 176: 
" Real Estate and Urban Policy 

in Thailand" 
March 20, 2017, 13:00-17:00, 
at Thai Appraisal Foundation 

 
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 176 

เรื่อง  "นโยบายที่อยูอาศัย อสังหาฯ 
และการพัฒนาเมืองของไทย" 

วันจันทรที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 13:00-17:00 น. 

ณ  มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 

THE EXECUTIVE BOARD, 2016-2017 

ADVISORS Mr.Apichart Paphanpuwong  
 Dr.Boontiam Khemapiratana 
 Mr.Kittipong  Polprayoon 
 Mr.Klayo Thongsom 
 Prof.Pornthep  Srinarula 
 Mr.Prasert  Taedullayasatit 
  

CHAIRMAN Assoc.Prof. Niputh Jitprasonk 

VICE CHAIRS Dr.Prateep Tangmatitham 
 Mr.Ballobh Kritayanavaj 

BOARD MEMBERS Mr.Anusorn  Rojanasomsith 
 Mr.Apichart Prasitnarit  
 Mr.Assanee  Subvanich 
 Mr.Atinuch Chanbanyong 
 Dr.Benjarong Suwankiri  
 Mr.Chamnong  Buakhai 
 Mr.Ekachai  Plianpoe 
 Ms.Kasaree Chumnandechakul 
 Dr.Kaweepoj  Worayingyong 
 Mr.Nathapon Kongsila 
 Mr. Neramit Srangiam 
 Ms.Pattama  Jantranukul 
 Mr.Soonthorn Sathaporn  
 Mr.Tawat  Meeprasertskul  
 Ms.Wanna  Poonpan  
 Mr.Wason  Kongchantr  
 Dr. Wilailak Sakulpakdee 

PRESIDENT Dr.Sopon  Pornchokchai 
 

Monthly Forum 175: 
" Donald Trump’s Real Estate Investing 

Strategies" 
February 27, 2017, 13:00-17:00, 

at  Thai Appraisal Foundation 

 
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 175 

เรื่อง "ปธน.ทรัมป: แนวคิดการลงทุนอสังหาริมทรัพย" 
วันจันทรที่ 27 กุมภาพันธ 2560 เวลา 13:00-17:00 น. 

ณ  มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 
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Sopon Pornchokchai, PhD D.FIABCI CRS RICS 
President, Thai Appraisal Foundation 
Email: sopon@thaiappraisal.org Line ID Dr.Sopon  
Facebook: non-thai: http://wwwfacebook.com/sopon.pornchokchai 

Facebook: สําหรับคนไทย: http://www.facebook.com/dr.sopon4 

 

 

 
 

 

มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินไทย เลขที่จดทะเบียน กท.1075 เปนองคกรที่ไม
แสวงหากําไร ทํากิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ 

 เปนมูลนิธิที่สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินคาทรัพยสิน และ
อสังหาริมทรัพย  ดวยการคนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทาง
วิทยาการใหมดานการประเมินคาทรัพยสิน และการสํารวจ-วิจัย
อสังหาริมทรัพย สนับสนุนศึกษา วิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ทรัพยสิน การพัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
และเผยแพรความรูเพื่อประโยชนแกสาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและ
การสัมมนา รวมถึงเปนศูนยรวมการแลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็น
สําหรับผูสนใจทั่วไป 
 วัตถุประสงคสําคัญของมูลนิธิคือเพื่อ: 
๑. สงเสริมการศึกษาวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน เชน การใหทุนการศึกษา  

๒. คนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ ดาน
การประเมินคาและการสํารวจ-วิจัยและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย  

๓. สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสิน การ
พัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

๔. เผยแพรความรูและวิทยาการใหมๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนแก 
     สาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา  
๕. สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐบาล เอกชน องคกร

การกุศลและอื่น ๆ จากทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนา
การศึกษาดานประเมินคาทรัพยสินและอสังหาริมทรัพย  

๖. สงเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปญญาผูประเมินคาทรัพยสินไทย  
๗. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่น ๆ  
๘. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด 

ประธานบริหารแถลง 
FROM THE PRESIDENT  

FIABCI and Thai 
Appraisal Foundation. 

 

Thai Appraisal Foundation was a 
principle member of FIABCI in 2004 
and Dr.Sopon Pornchokchai was the 
FIABCI Representative in the Asia 
Pacific Region since 2006.  He was 
also the organizing chairman of the 
FIABCI World Congress in Bangkok, 
Thailand in 2006. 
 
FIABCI was actively for a while and 
will be now activated again with the 
cooperation between the Thai 
Appraisal Foundation and FIABCI 
International. 
 
Let us become a member of FIABCI 
for the year 2017-2018 so that we will 
be able to have international 
cooperation in the near future. 
 

Please contact me directly for 
the application of membership 
and visit our facebook at 
www.facebook.com/fiabci.thai 
  

Sincerely yours, 

Sopon Pornchokchai, PhD TAF President 

Hurry up. Be our 
FIABCI Thai Member. 

 
THE OFFICIAL QUARTERLY JOURNAL 

OF THAI APPRAISAL FOUNDATION 
  

4 สรุปตลาดท่ีอยูอาศัย 2 เดือนแรกของป 
2560 

6 ดร.โสภณเสนอทางเลือกที่ไมตองขึ้น 
VAT 8% 

9 ขายบาน5แสน ล/ป คานายหนาหมื่น 
ล/ป! 

10 ปฏิวัติการพฒันาเมืองของประเทศไทย 
12 จาการตา: ที่อยูอาศัยนาลงทุน 
15 หองชุดสุดหรูในนวิยอรกแพงกวา 98 

Wireless 5 เทา! 
16 อสังหาฯ สหรัฐฯ หลงั ปธน.ทรัมปรับ

ตําแหนง 
 

Contact Us 
 

Sopon Pornchokchai, PhD MRICS President 

Wason Khongchantr, Coordinator 

Amporn Chantranukul, Coordinator, Int’l Affairs  

Nonglak Jatutane, Coordinator, Education  

Pornpak Boonthong, Coordinator, Research  

Atinach Chanbanyong, Coordinator, Prof. Devt. 
 

 

Tel. 66.2295.3171 Fax 66.2295.3994  

Email   info@thaiappraisal.org 

Address:  10 Nonsi 5 Road, Bangkok 10120 

 

มูลนิธิกบั FIABCI 
ขอเชิญทุกทานสมัครเปน
สมาชิกดวน 
 

 สมาคมอสังหาริมทรัพยสากล (FIABCI) เปน
สมาคมอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในโลก มีสา
มาชิกรวมกันถึง 1.5 ลานคน ทุกคนควรมีสวน
รวมในสมาคมนี้ 
 สมาคมนี้เปนที่รวมของนักพัฒนาที่ดิน บริษัท
รับสรางบาน นักลงทุน ผูประเมินคาทรัพยสิน 
นายหนา ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอื่นๆ ไมได
เปนของนักวิชาชีพใดโดยเฉพาะ การเขารวมจะ
ทําใหเรามีความสัมพันธที่ดีกับประเทศอื่น ๆ ใน
ระดับสากล เพื่อเราจะไดกาวไกลสูสากลนั่นเอง  
 มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
ไดรวมกอตั้ง FIABCI ประเทศไทยข้ึนครั้งหนึ่ง
เมื่อป 2547 และในขณะนี้กําลังกอตั้ง FIABCI 
ประเทศไทยขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ขอเชิญทุกทานสมัคร
เปนสมาชิก 
 

ดวยความเคารพ 
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ 

มาเปนสมาชิก FIABCI 
กับเถอะครับ ไดประโยชน
หลายสถานอยางแนนอน 
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สรุปตลาดที่อยูอาศัย 2 เดือนแรกของป 2560 

 

 เดือนกุมภาพันธ 2560 เปดตัวแรง 8,386 หนวย รวม
มูลคา 22,212 ลานบาท แตรวมทั้ง 2 เดือนแรกแลว ยังถือวา
นอยกวาปกอน ทั้งปนาจะมีการเปดตัวใหม 91,123 หนวย 
รวมมูลคาประมาณ 318,560 ลานบาท คาดทั้งป 2560 การ
เปดตัวโครงการใหมอาจจะลดลงจากป 2559 ถึง 18% สวน
มูลคาจะลดจากปกอนประมาณ 17% 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูล
วิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร 
เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) แถลงผลการ
สํารวจวาในเดือนกุมภาพันธ ภาพรวมของอสังหาริมทรัพยใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการเปดตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน
เทาตัวก็จริง แตจํานวนหนวยขายนอยเพียง 8,386 หนวย และ
มีมูลคาการพัฒนาโครงการรวม 22,212 ลานบาท และ
อสังหาริมทรัพยประเภทอื่น (โฮมออฟฟศ) จํานวน 3 โครงการ 
โครงการตาง ๆ มีการพัฒนาจํานวนนอยลง เพื่อลดความเสี่ยง 
 เปนเรื่องนาแปลกที่จํานวนหนวยเปดขายใหมมากที่สุดใน
เดือนนี้เปนทาวนเฮาส โดยมีจํานวนหนวยเปดขาย 5,088 
หนวย (60.2%) รองลงมา คือ อาคารชุด 2,034 หนวย 
(24.0%) สวนอันดับ 3 คือ บานเดี่ยว 709 หนวย (8.4%) 
ของจํานวนหนวยขายที่เปดขายใหมทั้งหมด ทําเลที่มีการเปด
ขายใหมสวนใหญในเดือนนี้ สําหรับทาวนเฮาสจะตั้งอยูใน
บริเวณยานบริเวณกรุงเทพรอบนอก และเขตชานเมือง เชน 
ยานรังสิต-นครนายก บางบัวทอง กิ่งแกว ลาดกระบัง เปนตน 
สวนอาคารชุดที่มีการเปดใหมสวนใหญจะตั้งอยูในเขตพื้นที่
กรุงเทพชั้นกลาง เชน บริเวณถนนโชคชัย 4 ถนนรัชดา-ราม
อินทรา ถนนสรงประภา เปนตน 
 ดร.โสภณ กลาววามูลคารวมของการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพยที่เกิดใหมในเดือนกุมภาพันธ 2560 นี้มีมูลคา

รวมทั้งสิ้น 23,401 ลานบาท ที่อยูอาศัยประเภทที่มีมูลคาการ
พัฒนาสูงสุด คือ ทาวนเฮาส 11,220 ลานบาท (47.9%) 
รองลงมา คือ บานเดี่ยว 4,494 ลานบาท (19.2%) สวน
อันดับ 3 คือ อาคารชุด 3,471 ลานบาท (14.8%) ของมูลคา
การพัฒนาทั้งหมดตามลําดับ ดังนั้นภาพรวมของการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยในเดือนนี้สวนใหญหากเปนบานเดี่ยวจะเนน
บานราคาปานกลางที่ระดับราคา 3-5 ลานบาท ทาวนเฮาสจะ
เนนราคา 1-2 ลานบาท และอาคารชุดก็จะเนนผลิตที่ระดับ
ราคา 1-2 ลานบาทเปนสําคัญ 
 อาจกลาวไดวาในชวง 2 เดือนที่ผานมามีการเปดตัว
โครงการตาง ๆ จํานวน 12,656 หนวย รวมมูลคา 40,841 
ลานบาท อยางไรก็ตามทั้งป 2560 นาจะมีการเปดตัวมากกวา
คาเฉลี่ยนี้ที่บังเอิญยังบเปดนอยอยู ดร.โสภณ คาดการณวาป 
2560 ทั้งปนาจะมีการเปดตัวใหม 91,123 หนวย รวมมูลคา
ประมาณ 318,560 ลานบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับทั้งป จํานวน
หนวยที่เปดขายในป 2560 อาจจะลดลงจากป 2559 ถึง 18% 
สวนมูลคาจะลดจากปกอนประมาณ 17% นั่นเอง 
 อยางไรก็ตามรัฐบาลคาดการณวาเศรษฐกิจจะเติบโต 
3.6% ในป 2560 ดังนั้นการคาดการณเบื้องตนนี้อาจผิดพลาด
เพราะจํานวนหนวยและมูลคาเปดขายใหมในป 2560 นาจะ
มากกวาป 2559 ตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แตหากในทาง
ตรงกันขามการคาดการณของรัฐบาลที่วาเศรษฐกิจจะเติบโต 
3.6% ผิดพลาด และมีจํานวนหนวยเปดขายใหมนอยลงตาม
คาดขางตน ก็แสดงวาเศรษฐกิจไทยในป 2560 อาจไม
กระเตื้องดังที่รัฐบาลพยายามกระตุนอยูในขณะนี ้
 นักลงทุนจึงพึงสังวร  

 
 

 
 

เชิญสมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินคาทรัพยสนิแหงประเทศไทย เพือ่รับสิทธิพิเศษดังนี ้
คาสมาชิกปละ 1,000 บาท  โดยสมาชิกจะไดรับสิทธิพิเศษ:  1.ไดรับหนังสือของมูลนิธิ รวมมูลคา 300 บาท / 2.ไดรับวารสาร 
ThaiAppraisal  ราย 2 เดือน เปนเวลา 1 ป / 3.ไดรับขาวสารจากมูลนิธิโดยไมคิดมูลคา / 4.เขารวมงานประชุมประจําปโดยไมเสีย
คาใชจายใด ๆ / 5.เขาเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไมเสียคาใชจายตลอดอายุสมาชิก (1 ป) ยกเวนการจัดสถานที่ภายนอกมูลนิธิ ซึ่งจะ
เสียเฉพาะคาสถานที่และเครื่องดื่ม เคร่ืองเคียง  ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ  ไมคิดคาใชจาย / 6.ไดรับสวนลดพิเศษ 50% 
ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ (สนใจสมัครสมาชิก ติดตอคุณนงลักษณ โทร.0.2295.3171 ตอ 109 หรือสมัครออนไลนที ่ 
http://goo.gl/n3wSB8) 

อสังหาริมทรัพยไทย 
THAILAND REAL ESTATE 
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 ดร.โสภณเสนอทางเลือกทีไ่มตองขึ้น VAT 8% 
 

 ในภาวะปจจุบันที่ดูคลายรัฐบาลจะ "ถังแตก" และประคอง
เศรษฐกิจไทยไปไดลําบาก แนวทางหนึ่งในการหาเงินเขารัฐโดยไม
เดือดรอนตอประชาชนทั่วไป ก็คือการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูล
วิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียล
เอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) จึงใหขอคิดเกี่ยวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง เปนภาษีที่ยิ่งเสีย ยิ่งได 
 ทั้งนี้ AREA แถลงฉบับนี้ เปนฉบับเดียวกับ AREA แถลง 
ฉบับที่  149/2558: วันพฤหัสบดีที่  11 มิถุนายน 2558 
(http://bit.ly/1RQV8Xy) ที่ ดร.โสภณ เคยเสนอกอนหนานี้
แลว เพราะรัฐบาลในชวงกลางป 2558 ก็ทําทาวาจะขึ้นภาษี 
VAT โดยไมเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง อาจเปนเพราะ
เกรงใจคนรวย ที่นั่งอยูในสภาในขณะนี้ก็เปนไปได จึงมีความ
พยายามจะขึ้นภาษี VAT เปนระยะ ๆ 
 สําหรับแนวทางที่เสนอเกี่ยวกับการใชภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สรางแทนภาษี VAT ก็คือ 
 1. ภาษีนี้ดีจริงๆ "ยิ่ งเสีย ยิ่ งได"  เพราะไมตองนําสง
สวนกลาง จึงตัดวงจรการโกง เอามาพัฒนาทองถิ่นโดยตรง ยิ่ง
ทองถิ่นมีการพัฒนา มูลคาทรัพยสินก็ยิ่งเพิ่มขึ้น พวกเราจะกลัว
อะไรกันนักกันหนากับภาษีนี้ เพราะถึงแมจะเสียปละ 1% ของ
มูลคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง แตมูลคาของที่ดินและสิ่งปลูกสราง
กลับเพิ่มขึ้นถึงปละ 4-5% มีแตไดกับได จะไปกลัวอะไรกันครับ 
 2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเก็บจากการครองครอบทรัพย 
เชนหากเราครอบครองรถจักยานยนตเกา ๆ ไวคันหนึ่งมูลคา
เพียง 30,000 บาท ก็ตองเสียภาษีประจําปอยางนอย 100 บาท 
เปนตน (0.33%) ทุกวันนี้เราก็เสีย "คาสวนกลาง" ในนิติบุคคล
อาคารชุด หรือนิติบุคคลบานจัดสรร จากการครองครอง
ทรัพยสินอยูแลว หากไมเสีย เวลาโอนทรัพยใหใครจะโอนไมได 
ตองหักจายคาสวนกลางกอน เราจะมาบนหรือโอดครวญวา เรา
ไมไดอยู ไมตองเสียภาษีไมได 
 3. อยาตระหนก เก็บนอยมาก ความจริงควรเก็บราว 1-3% 
เชนในยุโรปและอเมริกา แตรัฐบาลจะจัดเก็บเพียง 0.1% สําหรับ
ที่อยูอาศัย หากไมมีขอยกเวนบานราคา 1 ลานบาท ก็เสียภาษี
เพียง 1,000 บาท หรือ เดือนละ 83 บาท ถูกกวาคายามเสียอีก 
เราควรสงเสริมการเสียภาษีนี้ เพื่อความภาคภูมิใจของเราใน
ฐานะเจาของประเทศที่จะจายเพื่อนํามาจัดสวัสดิภาพและ
สวัสดิการในทองถิ่นของเราเอง 

 4. ภาษีนี้ชวยแกใชแกปญหาการใชที่ดินที่ไรประสิทธิภาพ 
เชน กรณีที่ดินเปลามากมายในเมืองที่เจาที่ดินเก็บใหลูกหลาน
โดยไมตองเสียภาษีมาชานาน อาจถือเปนอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ ที่ดินของเรามีสาธารณูปโภคพรอมแตกลับทิ้งไว การ
พัฒนาเมืองจึงตองขยายออกไปนอกเมือง ทําลายพื้นที่ชนบท
อยางไมที่ที่สิ้นสุด สาธารณูปโภคก็ตองตามออกไปไมสิ้นสุด หาก
มีภาษีนี้ ก็จะทําใหเจาของที่ดินถูก "ไฟลนกน" ตองคายที่ดิน
ออกมา เมื่ออุปทานที่ดินมีมากขึ้น ราคาที่อยูอาศัยก็จะไมแพงจน
เกินกําลังประชาชน 
 5. เมื่อมีภาษีนี้จะงดหรือลดภาษีอื่น รัฐบาลพึงทําความ
เขาใจประชาชนวาภาษีนี้ใชแทนภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงทองที่ 
และเมื่อมีการเก็บภาษีนี้แลว เวลาโอนขายทรัพยสินที่ตองเสีย
ภาษีและคาธรรมเนียมโอนประมาณ 3% ก็อาจลดเหลือเพียงแค
คาเขียนคํารอง ประชาชนก็จะไดแจงราคาจริงเพราะไมตองเลี่ยง
ภาษีอีกตอไป ทางราชการหรือสาธารณชนก็จะมีฐานขอมูลการซื้อ
ขายจริงเพื่อการตั้งราคาซื้อขาย ประเมินคาทรัพยสิน และจัดเก็บ
ภาษีอยางโปรงใสและเปนธรรมตามราคาจริงในทองตลาด 
 6. ภาษีที่ใชอยูในปจจุบันขาดความเปนจริง ปจจุบันเรา
จัดเก็บภาษีเฉพาะอสังหาริมทรัพยที่ใหเชา ทําใหเกิดความลักลั่น
ได เพราะมีคนจํานวนมากที่ใหเชาโดยไมไดแจงวามีการเชา และ
อัตราภาษีโรงเรือนที่ 12.5% สูงเกินไป จึงมีการเลี่ยง กอใหเกิด
ทุจริต ในกรณีนี้ฮองกงจึงกําหนดอัตราภาษีไว 5% ของคาเชา
ตลาด โดยเก็บกับบานทุกหนวยไมวาจะปลอยเชาหรือไม เพื่อ
ความเทาเทียมในการเสียภาษีมาพัฒนาทองถิ่น 
 7. เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเพื่อเตรียมตัวเขาสูอาเซียน 
ในภูมิภาคนี้ 10 ประเทศ มีเพียงไทย บรูไนและเมียนมารที่ไมมี
ภาษีนี้ ผมไปเปนที่ปรึกษาในโครงการของกระทรวงการคลัง
กัมพูชา เวียดนาม และอินโดนีเซีย รวมทั้งทํางานธนาคารโลก
และสหประชาชาติในดานนี้ ปรากฏวาเดี๋ยวนี้ประเทศทั้งหลายมี
ระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางแลว บรูไนเปนประเทศร่ํารวย 
รัฐบาลแทบจะแจกเงินใหประชาชนโดยแทบไมตองเสียภาษีแลว 
สวนเมียนมารก็ยังลาหลังไทยมาก ไทยเราจะไปเทียบดวยคง
ไมได 
 8. การไมมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเทากับเรายกที่ดินให
ตางชาติฟรีๆ หากเราไปซื้อบานในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีราคาเฉลี่ย
ประมาณ 10 ลานบาท ก็ตองเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ประมาณ 1-3% หรือราว 200,000 บาทตอป แตทุกวันนี้คน
ตางชาติมาซื้อที่ดินบนเขา บนเกาะแกงของไทย ไมตองเสียภาษี
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ที่ดินและสิ่งปลูกสรางเลย เทากับเรายกประเทศใหพวกเขาฟรีๆ 
นี่เปนผลเสียจากการที่ชนชั้นนําของประเทศไทยไมยอมเสียภาษี 
จึงชักศึกเขาบาน ยอมทําลายผลประโยชนของชาติเพื่อวงศ
ตระกูลของตนเองโดยแท 
 9. มีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ไมทําใหบานแพงขึ้น ไมตอง
กลัววาผูประกอบการพัฒนาที่ดินจะฉวยโอกาสขึ้นราคาบาน 
เพราะภาษีที่จะจัดเก็บนี้ต่ํามาก ๆ และยิ่งหากมีการลดหรืองด
เวนภาษีและคาธรรมเนียมโอนเพราะมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางแลว ยิ่งจะทําใหราคาบานปรับตัวลดลงอีกตางหาก 
และทุกวันนี้คากอสรางอาคารก็ไมไดปรับเพิ่มเลยตลอด 1 ปที่
ผานมาดวยซ้ําไป 
 10. อยากลัวการโกงภาษี ระบบภาษีนี้จะทําใหบานเมือง
โปรงใสตางหาก ที่ผานรายไดสวนใหญถึง 90% สงมาจาก
สวนกลาง ชาวบานไมรูสึกเปนเจาของภาษี จึงเกิดอาการ "วัด
ครึ่งหนึ่ง กรรมการครึ่งหนึ่ง" ในหมูผูบริหารทองถิ่น แตเมื่อมี
การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง แรกๆ อาจยังมีการโกง (ตาม
ความเคยชิน) แตพอสักพักประชาชนเจาของเงินจะเริ่มตื่นตัว 
ตรวจสอบมากขึ้น มาชวยทํางานการเมืองมากขึ้น ความโปรงใสก็
จะเกิดขึ้น 
 11. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางชวยสรางประชาธิปไตยที่
แทจริง ที่เปนเชนนี้เพราะในเมื่อทองถิ่นเก็บภาษีมาใชเองโดยไม
ตองพึ่งภาษีทางออมจากสวนกลาง สวนกลางก็ไมอาจมาควบคุม
หรือมามีอิทธิพลเหนือสวนทองถิ่น ประชาชนก็จะมีความเปนไท
ยิ่งขึ้น อีกประการหนึ่ง ประชาธิปไตยนอกจากหมายถึงการยกมือ
แลว ยังหมายถึงการเสียภาษีใหสวนรวมดวย ซึ่งปจจุบันน้ี เราเสีย
ผานภาษีมูลคาเพิ่ม แตการเสียทางตรงนี้ ทําใหเรามีความภูมิใจ
ในศักดิ์ความเปนคนของเราเองเพิ่มขึ้น 
 12. อยาอางเรื่องการเมือง บางคิดไปไกลถึงขนาดวารัฐบาล
นี้ไมชอบธรรม ไมควรเสียภาษีให แตความจริงภาษีนี้ใชใน
ทองถิ่น เมื่อกลางปที่แลวผมยังเคยเขียนลงในเฟสบุกวา หาก
ทานนายกฯ สามารถออกกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางและ
ภ า ษี ม ร ด ก ไ ด  ผ ม จ ะ ก ร า บ แ ท บ เ ท า เ ล ย 
(http://goo.gl/ZbW4zM) แตดูทาจะอดกราบทานเสียแลว 
ทานสั่งถอยหรือมียกเวนโนนนี่ บิดเบ้ียวไปมา 
 13. ภาษีนี้ไมควรมีขอยกเวนใดๆ เพื่อไมใหเกิดความลักลั่น 
การยกเวนโนนนี่กอใหเกิดการทุจริตดวยการใชดุลยพินิจ การ
ยกเวนโดยอางชาวบานเดือดรอนเปนหมกเม็ดชวยคนรวย จะเห็น
ไดวาตอคนจน รัฐบาลบอกวาจะยกเวนใหจาก 0.1% เหลือ 
0.05% แตตอคนรวย รัฐบาลกลับจะลดเพดานที่ดินเปลาใหจาก 
4% เปน 2% เปน 0.5% เปนตน ยิ่งกวานั้นการลดใหที่ดิน

เกษตรกรรม ก็อาจเกิด "ดรามา" โดยมหาเศรษฐีแสรงปลูกขาว 
ทําสวนในใจกลางเมือง เพื่อจะไดไมตองเสียภาษีในฐานที่ดิน
เปลา เปนตน 
 14. คนไมมีเงินจายภาษีจะถูกขับไลไหม ที่ดินราคาแพงใน
ทําเลทองซึ่งแตเดิมเปนยานพักอาศัย เชน หลังสวนลุมพินี 
สุขุมวิท สาทร ราชครู ฯลฯ แตเดี๋ยวนี้ราคาแพงขึ้น หากไมมีเงิน
จายภาษีจะทําอยางไร ขอนี้ เปนประเด็นที่ควรชวยเหลือใน
รายละเอียด แตทําเลเหลานี้ในปจจุบันมักมีบรรยากาศวุนวาย 
จราจรติดขัด ก็ถือเปนโอกาสที่ดีที่เจาของบานจะขยับขยาย
ออกไปอยูที่อื่นพรอมเงินกอนใหญจากการขายทรัพยสินไดกําไร
งาม คหบดีหรือผูดีเกาไมอาจอางความเคยชินมาครอบครอง
ทรัพยราคาแพงโดยไมเสียภาษี 
 15. นี่อาจเปนกลยุทธการขึ้นภาษีมูลคาเพิ่ม ขณะนี้รัฐบาล
กําลังขาดเงิน จะขึ้นภาษีมูลคาเพิ่มมาแบบโตง ๆ ก็คงมีเสียง
ตอตานหนัก ดังนั้นจึงอาจเข็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางมา
เพื่อใหชาวบานตาน การทําใหการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ไมสามารถทําได ก็จะทําใหรัฐบาลนํามาอางไดวา หมดทางเลือก
อื่น จําเปนตองขึ้นภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งกระทบตอทุกหยอมหญา 
ภาษีมูลคาเพิ่มเปนภาษีที่เก็บเขาสวนกลางและทําใหสวนกลาง
ควบคุมสวนทองถิ่น โดยการจัดสรรงบประมาณและทําใหเกิดการ
ทุจริตในระหวางทางได 
 16. ภาษีนี้ดีแมในยามวิกฤติ ลาสุดทานนายกฯ สั่งถอย บอก
วาชวงนี้มีปญหาเศรษฐกิจ ซึ่งก็มีมานานพอ ๆ กับการออกขาวจะ
เข็นภาษีนี้ แสดงวารัฐบาลคงหาขออางถอยมากกวา ในความเปน
จริง ไมวาจะมีวิกฤติใด ๆ ก็ควรเสียภาษีนี้ เพราะยิ่งพัฒนา
ทองถิ่นใหเจริญ มูลคาทรัพยสินของเราเองยิ่งงอกเงย ยิ่งไมเสีย
ภาษีมาพัฒนาทองถิ่น ทองถิ่นทรุดโทรม เศรษฐกิจของตัวเราเอง
ยิ่งถดถอย ภาษีที่เสียเขาสวนกลางยิ่งถูกโกง 
 รัฐบาลควรเรงทําความเขาใจกับประชาชนวาภาษีนี้ดีจริง 
ตอนที่รัฐบาลจะเริ่มเก็บภาษีมูลคาเพิ่มเมื่อวันที่ 1 มกราคม 
2535 นั้น รัฐบาลใชทุกองคาพยพ เพื่อใหการศึกษาแกประชาชน
วาภาษีนี้ดีกวาระบบภาษีเดิมอยางไร แตมาคราวนี้ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางที่เปนคุณโดยตรงตอประชาชนอันไพศาล (ยกเวน
พวกคหบดีใหญโต) ทางราชการกลับดูคลาย "เตะถวง" ใหหมด
สมัยรัฐบาลนี้ 
 รณรงคใหมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางดีกวา ในอาเซียน
เหลือไทย เมยีนมารและบรูไนที่ไมมีภาษีนี้ ถาใหตางชาติมาซื้อที่
ในไทย โดยเราไมเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ก็เทากับเรา
กําลังขายชาติอยูทุกวัน 
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A B C D
2 การประมาณการจํานวนบานมือสองในตลาดประเทศไทย พ.ศ.2559
3 รายการ ตัวเลข ที่มา:
4 จํานวนที่อยูอาศัยในประเทศไทย 24,000,000    http://bit.ly/2mmfWQN
5 จํานวนที่อยูอาศัยในสหรัฐอเมรกิา 135,000,000  http://bit.ly/2lop5Eh
6 จํานวนที่อยูอาศัยมือสองในสหรัฐฯ ที่ขายในแตละป 5,490,000      http://bit.ly/2mk5XeH
7 สดัสวนการขายบานมือสอง 4.07% =C6/C5
8 อนุมานสัดสวนการซื้อขายบานมือสองของไทย 2.50% (ประมาณการ)
9 จํานวนบานมือสองที่ขายในทองตลาด 600,000         =C4*C8
10 จํานวนบานมือหน่ึงเปดใหมในตลาด กทม.และปริมณฑล 110,557         http://bit.ly/2kheydT
11 % บานมือหนึ่งในตลาดภูมิภาค/กทม. 75% (ประมาณการ)
12 จํานวนบานมือหน่ึงทั่วประเทศ 193,475         =C10+(C10*C11)
13 สดัสวนจํานวนบานมือหนึ่งตอบานมือสองในไทย = 1: 3.1                 =C9/C12
14 ปริมาณการขายบานมือหนึ่งในสหรฐัอเมริกา 1,226,000      http://bit.ly/2mk5XeH
15 สดัสวนบานมือหนึ่งตอบานมือสองในสหรัฐ = 1: 4.5                 =C6/C14
16 มูลคาตลาดบานมือหน่ึงใน กทม.และปริมณฑล (ลานบาท) 382,110         http://bit.ly/2kheydT
17 ราคาเฉลี่ยของบานมือหนึ่งในเขต กทม.และปริมณฑล (ลาน) 3.456             =C16/C10
18 % ราคาเฉลี่ยของบานมือหนึ่งในภูมิภาค ตอ กทม. 60% (ประมาณการ)
19 ราคาเฉลี่ยของบานมือหนึ่งในภูมิภาค (ลานบาท) 2.074             =C17*C18
20 มูลคาของตลาดมือหนึ่งในภูมิภาค (ลานบาท) 171,950         =(C12-C10)*C19
21 มูลคาของตลาดมือหนึ่งทั่วประเทศ (ลานบาท) 554,060         =C16+C20
22 สดัสวนของบานมือหนึ่งที่ขายผานนายหนา 15% (ประมาณการ)
23 มูลคาของบานมือหนึ่งที่ขายผานนายหนา 83,109           =c21*c22
24 ถาคานายหนาในการขายบานมือหนึ่งเปน % ของมูลคา 3% (ประมาณการ)
25 คานายหนาบานมือหนึ่งตอป (ลานบาท) 2,493             =C23*C24
26 ราคาเฉลี่ยของบานมือหนึ่งทั่วประเทศ (ลานบาท) 2.864             =C21/C12
27 % ของราคาบานมือสองตอบานมือหน่ึง 70% (ประมาณการ)
28 ราคาของบานมือสอง (ลานบาท) 2.005             =C26*C27
29 มูลคาของตลาดบานมือสองในประเทศไทย (ลานบาท) 1,202,767      =C9*C28
30 สดัสวนมูลคาบานมือหน่ึงตอบานมือสองในไทย = 1: 2.2                 =C29/C21
31 สดัสวนบานมือสองที่ขายผานนายหนา 33% (ประมาณการ)
32 มูลคาบานมือสองที่ขายผานนายหนา 400,922         =C29*C31
33 ถาคานายหนาในการขายบานมือสองเปน % ของมูลคา 2% (ประมาณการ)
34 คานายหนาบานมือสองตอป (ลานบาท) 8,018             =C32*C33
35 รวมคานายหนาทั้งมือหนึ่งและมือสองตอป 10,512           =C25+C34
36 สดัสวนคานายหนาบานมือหน่ึงตอบานมือสองในไทย = 1: 3.2                 =C34/C25
37 ประมาณการโดยศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหารมิทรพัยไทย www.area.co.th

ขายบาน5แสน ล/ป คานายหนาหมื่น ล/ป! 

 
 ทานทราบหรือไม บานในประเทศไทยมี 24 ลานหนวย
โดยประมาณ รวมมูลคา 48 ลานลานบาท อุตสาหกรรมที่อยูอาศัย
มีมูลคา 554,060 ลานบาทตอป  ธุรกิจนายหนามีวงเงินปละ 
10,512 ลานบาท 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
และประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียล
เอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) ไดวิเคราะหตัวเลขที่อยู
อาศัยทั่วประเทศและขนาดของธุรกิจที่อยูอาศัยไวดังนี:้ 
 1. มูลคาของที่อยูอาศัยทั่วประเทศมีมูลคาประมาณ 48 ลาน
ลานบาท ทั้งนี้พิจารณาจากตัวเลขที่อยูอาศัยประมาณ 24 ลาน
หนวย ๆ ละประมาณ 2.005 ลานบาท 
 2. ในแตละปมีการซื้อขายบานกันประมาณ 793,475 หนวย 
โดย 3 สวนเปนบานมือสอง (600,000 หนวย) อีกหนึ่งสวนเปน
บานมือหนึ่ง (193,475 หนวย)  จะเห็นไดวาธุรกิจการ
ขายบานมือสองมีขนาดใหญกวาการขายบานมือหนึ่ง
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะตลอดชวงที่ผานมามีการผลิตที่
อยูอาศัยมากมาย จนการผลิตที่อยูอาศัยมือหนึ่งปละ 
100,000 หนวย มีสัดสวนในตลาดลดลงตามลําดับ 
 3. มูลคาตลาดบานมือหนึ่งทั่วประเทศเปนเงิน 
382,110 ล านบาท และในจั งหวัดภูมิภาคอี ก 
171,950 ลานบาท รวมเปนเงิน 554,060 ลานบาท  
การที่ธุรกิจที่อยูอาศัยมีขนาดใหญอยางนี้ รัฐบาลจึงควร
ใหบริการขอมูลที่ดี รวดเร็ว ทันสมัยใหกับประชาชน
เปนสําคัญ ไมใชเนนตอเฉพาะผูประกอบการพัฒนา
ที่ดิน เพราะผูบริโภคเปนผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ
ที่สุด 
 4. มูลคาของบานมือหนึ่งตอบานมือสองของไทย
เท ากับ 1: 2.2 คื อขายขายมือหนึ่ ง  1 ส วนคื อ 
554,060 ลานบาท แตขายบานมือสอง 1,202,767 
ลานบาท  ในอนาคตตลาดบานมือสองก็จะเพิ่มขึ้นทั้ง
จํานวนและมูลคา เพราะการสรางบานมือหนึ่งจะไม
สามารถสรางไดมากมายเชนแตกอน เนื่องจากมีอุปทาน
มือสองเพิ่มขึ้นตามลําดับ  และบานมือสองก็มักมีราคา
ถูกกวา ทําใหดึงดูดความตองการของลูกคาไดมาก 
 5. สําหรับคานายหนา ที่ไดจากการขายบานมือ
หนึ่งมีเพียง 2,493 ลานบาท เพราะบานมือหนึ่งสวน
ใหญขายโดยผูประกอบการพัฒนาที่ดินเอง  สวนคา

นายหนาบานมือสองเปนเงินประมาณ 8,018 ลานบาท  แสดงวา
คานายหนาจากการขายบานมือหนึ่ง ถาสมมติใหเปน 1 คานายหนา
จากการขายบานมือสองจะมีขนาดใหญกวาคือ 3.2 เทานั่นเอง 
 6. ในแตละป ธุรกิจนายหนาที่อยูอาศัยทั้งบานและหองชุดมือ
หนึ่งและมือสองรวมเปนเงิน 10,512 ลานบาท ถือวาเปนกิจการ
ขนาดใหญพอสมควร แตปรากฏวาประเทศไทยยังไมมีการควบคุม
วิชาชีพนายหนาเพื่อประโยชนของผูบริโภคเลย 
 จะเห็นไดวาวิชาชีพสําคัญในอนาคตจะเปนวิชาชีพนายหนา 
ไมใชธุรกิจพัฒนาที่ดินเชนแตกอน  บริษัทนายหนาที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และขยายตัวไดเร็วอาจมีขนาดใหญกวาบริษัทพัฒนา
ที่ดินในตลาดหลักทรัพยบางแหงเสียอีก  เพราะการขายบานผาน
นายหนาจะมีเพิ่มขึ้นตามลําดับ 
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ปฏิวัติการพัฒนาเมืองของประเทศไทย 
 

 หลายคนเห็นปญหาการจราจร ความแออัด สิ่งแวดลอมเปน
พิษในกรุงบเทพมหานครแลว ไดแตเบือนหนาหนี เพราะหา
ทางออกไมเจอ  บางคนบอกวาเราตองยายเมืองหลวงแลว เพราะ 
"เนาใน" เหลือเกิน  แตจริงๆ เรามีทางเยียวยากรุงเทพมหานคร
และเมืองตางๆ ไดทั่วประเทศ งายเหมือนคลิกเทานั้น อยูที่วา
รัฐบาลจะกลาหรือไมเทานั้น 
 ในงานดังกลาวมีผูรวมงานเกือบรอยคนจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน มาเพื่อชวยรวมกันระดมสมองหาแนวทางการพัฒนา
เมือง ตั้งแตชุมชนแออัด บานจัดสรร-อาคารชุด การจัดการ
สิ่งแวดลอมและอื่น ๆ โดยแบงเปนกลุมยอยๆ เพื่อใหเกิดการ
ถกเถียงกันอยางละเอียด และนําเสนอใหกลุมใหญไดพิจารณา 
รวมทั้งถือเปนแนวทางการนําเสนอของผูหวงใยตอสังคมเมืองของ
ประเทศไทย เผื่อทางราชการจะไดนําความคิดตาง ๆ ไปปรับใช
ตามสมควรดวย 
 ในสวนของผมเอง ผมไดเสนอแนวคิดปฏิวัติเมืองแบบใหม 
ยอนแยงกับแนวคิดแบบท่ัวไปหรือ Conventional Approach  

สําหรับนโยบายใหมที่ถือเปนการปฏิวัติเมือง ควรเปนดังนี้: 
 1. รื้อชุมชนแออัด ปกติชุมชนแออัดไมมีใครกลาไปแตะตอง  
แตผมขอเสนอใหรื้อชุมชนแออัดในใจกลางเมืองเพราะการที่มี
ชุมชนแออัดอยูนี้  ทําใหราคาที่ดินจํากัด สภาพแวดลอมไม
เหมาะสม แตหากสามารถนํามาพัฒนาในเชิงพาณิชยได ก็จะทําให
มูลคาที่ดินพุงขึ้นทันที สามารถนําเงินมาพัฒนาที่ดินสวนหนึ่งของ
พื้นที่ชุมชนแออัดเพื่อใหประชาชนอยูอาศัยในแนวดิ่ง และเหลือ
ที่ดินมาใชเพื่อการพัฒนา  สามารถเพิ่มจํานวนผูมีรายไดนอย
ไดมากข้ึนดวย แตท้ังนี้ตองควบคุมการเซงสิทธ์ิโดยเครงครัด 
 ในเขตใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร ยังมีชุมชนแออัดอยู
มากมาย ไมใชวาคนในชุมชนตองการอยูในสภาพเชนนี้ แตเพราะ
การมีฐานะจํากัด  ทุกคนก็อยากใหบุตรหลานมีที่อยูอาศัยที่ดีขึ้น  
ดังนั้นการปรับปรุงชุมชนแออัดใหมดวยการรื้อยาย ใครที่ตองการ
เงินชดเชยไปอยูที่อ่ืนก็ไดคุมคา คนที่ตองการอยูในบริเวณใกลเคียง
ก็จัดสรางที่อยูอาศัยใหมใหเพื่อไมใหกระทบตอวิถีชีวิตเดิม  แตที่
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สวนใหญสามารถนํามาพัฒนาใหเกิดประโยชน นํากําไรที่ไดมา
พัฒนาประเทศชาติตอไป 
 2. การนําสวนราชการเขาเมือง เชน พื้นที่ราชพัสดุที่เปนเขต
ทหารที่อาจไมไดมีความจําเปนตองใชแลวในขณะนี้เพราะสามารถ
เคลื่อนกําลังไดรวดเร็ว แถวเกียกกาย สนามเปา ฯลฯ ควรนํามา
พัฒนาเปนศูนยราชการใหม ควบศูนยธุรกิจใหม ใหการติดตอ
ราชการรวมศูนย และกระจายออกดวยระบบขนสงมวลชนที่ดี  
ไมใชกระจายศูนยราชการออกไปหลาย ๆ ศูนย ซึ่งทําใหการ
เดินทางไปติดตอราชการของประชาชนยากลําบาก 
 ยิ่งในขณะนี้เมืองขยายออกไปอยางไรขอบเขต จึงจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาศูนยราชการอยูใจกลางเมืองเพื่อใหสะดวก
ตอทุกฝายในการเดินทางเขาเมือง  และเสริมดวยระบบขนสง
มวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหเมืองมีศักยภาพที่ดีในการระบาย
ประชากรกลางวันและประชากรกลางคืน  การสรางศูนยราชการ
ออกสูรอบนอกเปนการทําใหเมืองลามออกไปอยางขาดการควบคุม
และไรประสิทธิภาพ 
 3. นํา "หัวลําโพง" + "หมอชิต" มาอยูที่เดียวกัน เพื่อความ
สะดวกในการเดินทางและตอรถโดยสารของประชาชนที่เขามา
ติดตอในเมือง   โดย "หัวลําโพง" ใหมอาจอยูที่ "บางซื่อ-จตุจักร" 
แต "บขส." ก็ควรอยูที่เดียวกันดวย  สวนบริเวณ "หัวลําโพง" เดิม 
ควรนํามาพัฒนาในเชิงพาณิชย เปนศูนยธุรกิจหรือศูนยราชการ 
ไมใชแคนํามาทําพิพิธภัณฑที่ไรชีวิต 
 

 การเดินทางตอรถจากตางจังหวัดที่อาศัยทั้งทางรถไฟและ
รถยนตจึงควรอยูคูกัน และเชื่อมตอดวยระบบขนสงมวลชนทองถิ่น 
ทั้งรถไฟฟาและรถประจําทาง หรือยังอาจรวมไปถึงกระเชาไฟฟา
ดวยก็ได 
 4. ทําพื้นที่ใจกลางเมืองใหกอสรางหนาแนน โดยเพิ่ม FAR 
เปน 20:1 และเก็บภาษีสวนที่สรางไดเพิ่มขึ้นเพื่อนํามาพัฒนา
ประเทศ  การนี้จะทําใหเมืองไมขยายตัวออกสูรอบนอกอยางไร
ขอบเขต ทําใหเมืองมีการหนาที่ที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มความ
หนาแนน (High Density) นี้ไมใชการเพิ่มความแออัด 
(Overcrowdedness) จึงยังสามารถสรางอาคารเขียว สรางพื้นที่สี
เขียวใจกลางเมืองไดอีกดวย 
 5. สรางเมืองใหม หรือ Bed City หรือเมืองบริวาร ที่เชื่อมตอ
ดวยระบบรถไฟฟาและทางดวนในทิศทางตาง ๆ โดยอาจเปนใน
ทิศทางรอบ ๆ เพื่อใหประชาชนเดินทางไปอยูอาศัยโดยรอบของ
เมืองได  แต "หามขาด" สําหรับจัดสรรที่ดินนอกพื้นที่อืน่ เพื่อระงับ
การเติบโตอยางไรระเบียบของกรุงเทพมหานคร  ใครจะจัดสรร 
ตองจัดสรรเฉพาะในพื้นที่เมืองใหมหรือเมืองชี้นําการพัฒนาที่จัด
ขึ้นในพื้นที่ท่ีกําหนดตามสี่มุมเมืองเทานั้น 
 หากดําเนินการตามนี้จะทําใหเมืองมีการพัฒนาอยางยั่งยืน
นั่นเอง  ประชาชนก็จะมีความผาสุกกวาที่เปนอยูนี้ สามารถควบคุม
การเจริญเติบโตไดเปนอยางดี 
 เมืองก็จะมีความยั่งยืนน่ันเอง 

ตัวอยางพื้นที่สําหรับการพัฒนาเมืองบริวารของกรุงเทพมหานคร 

 



 

 

 

 
Vol.16, No.2, March – April 2017 

 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

หน้า  12 

จาการตา: ที่อยูอาศัยนาลงทุน 

 
 
 ดร.โสภณเชียรใหนักลงทุนไทยไปลงทุนอสังหาริมทรัพยในกรุง
จาการตาเสมอมา จนถึงวันนี้ก็ยังเชียรวากรุงจาการตาจะเปนแหลง
ลงทุนอันดับแรกของไทยนอกประเทศ มาดูไดจากผลการสํารวจ
ตลาดท่ีอยูอาศัยลาสุดของ ดร.โสภณ 
 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร 
ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ 
ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) ไดไปกรุง
จาการตานําเสนอผลการสํารวจตลาดที่อยูอาศัยของกรุงจาการตา 
ซึ่งเปนผลการสํารวจที่กวางขวางที่สุดเทาที่เคยมีการสํารวจกันมา
และลาสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2559 นี้เอง การสํารวจนี้ดําเนินการ
โดยศูนยขอมูล AREA (www.area.co.th) ซึ่งไดเคยสํารวจตอเนื่อง
ทั้งที่กรุงกาฏมาณฑุ พนมเปญ มะนิลา ฮานอย โฮจิมินซิตี้ อีกดวย 
 การสํารวจครั้งนี้ครอบคลุมโครงการที่อยูอาศัยทั้งหมด 411 
โครงการในเขตกรุ งจาการตาและ  ปริมณฑล ซึ่ ง เ รี ยกว า 
Jadebotabek ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด Jakarta Depok Bogor 
Tangerang และ Bekasi (เดี๋ยวนี้ยังรวม Cianjur Regency เขาไป
อีกดวย) คลายกับเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมจํานวน
หนวยขายทั้งหมด 221,905 หนวย รวมมูลคาการพัฒนาประมาณ 
687,154 ลานบาท หรือเฉลี่ยหนวยละ 3.095 ลานบาท ราคานี้ถูก
กวาคาเฉลี่ยของที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่
ราคา 3.5 ลานบาท 
 ผลการสํารวจเบื้องตนพบวาในจํานวนที่อยูอาศัยทั้งหมดใน
ตลาด 221,905 หนวย เปนหองชุดถึง 63% เมื่อ 10 ปกอนศูนย
ขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร 
เรียลเอสเตท แอฟแฟรส พบวาหองชุดมีเสนอขายในตลาดไมถึง
ครึ่งหนึ่ง นี่แสดงใหเห็นวาการใชที่ดินในกรุงจาการตามีความ
เขมขนขึ้นเปนอยางมากโดยเฉพาะหลังจากการนําแนวคิดการ
พัฒนาที่อยูอาศัยผูมีรายไดปานกลางคอนขางนอยแบบ "บานเอื้อ
อาทร" ที่ศึกษามาจากประเทศไทยมาใช สวนทาวนเฮาสมีสวนแบง
อยูในตลาดประมาณ 33% บานแฝดมีอีกเกือบ 3% ในกรุง
จาการตาแทบไมมีบานเดียวเลย 
 เมื่อเจาะลงไปในรายละเอียดจะพบวา ที่อยูอาศัยสวนใหญเนน
ไปทางตลาดลาง โดยหองชุดที่มีการนําเสนอขายมากที่สุดเปนหอง
ชุดในราคา 1-2 ลานบาทจํานวน 60,922 หนวย ซึ่งมีสวนแบง
เกือบครึ่งหนึ่งของตลาดหองชุด หรือเกือบ 27% ของตลาดที่อยู
อาศัยท้ังหมดในกรุงจาการตา หองชุดกลุมใหญอันดับที่สองมีราคา
ประมาณ 0.5-1.0 ลานบาท สวนทาวนเฮาสนั้นยังมีการเสนอขาย
ในราคาต่ํากวา 500,000 บาทถึง 10,380 หนวย ทั้งนี้ราคาเฉลี่ย
อยูที่ 400,000 บาท ทาวนเฮาสกลุมใหญที่สุดขายกันอยูในราคา 
1-2 ลาน และกลุม 0.5 - 1.0 ลานบาท ทาวนเฮาสสวนใหญ 
(66%) มีจํานวน 48,675 หนวย ขาย ในราคาไมเกิน 2 ลานบาท 
โดยรวมแลวที่อยูอาศัยถึง 62% ก็ขายในราคาไมเกินนี้ 
 

 ที่อยูอาศัยสวนใหญถึง 64% หรือ 141,043 หนวยนั้น ขายไป
เรียบรอยแลว ปริมาณคงเหลือของทั้งตลาดมีเพียง 80,862 หนวย
เทานั้น อยางไรก็ตามอัตราการขายไดตอเดือนในขณะนี้คอนขางต่ํา
คือเพียง 2% ตอเดือน โดยหองชุดขายไดเฉลี่ยสูงกวาคือ 3% ตอ
เดือน และโดยเฉพาะหองชุดราคาถูกไมเกินหนึ่งลานบาทขายได
โดยเฉลี่ยประมาณ 4% ตอเดือน การที่อัตราการขายคอนขางชาคง
เปนเพราะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจาก 7% เหลือ 5% แตก็ยังถือ
วาเปนอัตราการเจริญเติบโตที่สูงกวาอัตราของประเทศไทยใน
ขณะนี้ การที่คาเฉลี่ยอัตราการขายตอเดือนคอนขางต่ํานั้นไมพึง
กังวลนักเพราะสวนใหญเปนหนวยขายเดิมที่เปดมากอนหนานี้แลว 
สินคาใหมท่ีเปดในป 2559 ขายไดดีกวา 
 เมื่อพิจารณาแยกตามทําเลจะพบวาในทําเลใจกลางกรุง
จาการตามี 36 โครงการประกอบดวยที่อยูอาศัย 34,134 หนวย
หรือ 15% ของทั้งหมด มีราคาขายเฉลี่ย 4.8 ลานบาทตอหนวย 
ทําเลที่อยูอาศัยที่มีราคาเฉลี่ยสูงสุดก็คือกรุงจาการตาตะวันตก โดย
มีราคาเฉลี่ย 6.6 ลานบาทตอหนวย ในทําเลทั้งสองแหงขางตนนี้แม
ใหมีสวนแบงจํานวนหนวยเพียง 28% แตมีมูลคาการพัฒนา
โดยรวมสูงถึง 51% ของทั้งตลาด ในทางตรงกันขามทําเลที่มีราคา
ขายเฉลี่ยตอหนวยต่ําสุดก็คือ Bekasi ซึ่งตั้งอยูทางตะวันออกของ
กรุงจาการตา และเปนยานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ราคาเฉลี่ยเปนเงิน 
1.5 ลานตอหนวย 
 สําหรับการเปลี่ยนแปลงราคาท่ีอยูอาศัยในรอบหนึ่งปที่ผานมา
พบวาราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.2% ซึ่งก็ใกลเคียงกับกรณีของเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ในเขตทําเล Depok ทางใต
ของกรุงจาการตาและเปนเขตที่อยูอาศัยที่เดินทางเขาเมืองได
คอนขางสะดวก มีการเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 6.2% ที่อยูอาศัยในยานใจ
กลางเมืองก็เพิ่มขึ้นมากเปนพิเศษประมาณ 5.5% สวนในเขตรอบ
นอกไกลออกไปเพิ่มเพียง 2% - 3% เทานั้น จะสังเกตไดวาสินคา
ราคาถูกโดยเฉพาะที่ไมเกิน 500,000 บาทราคาเพิ่มขึ้นไมมากนัก 
ทั้งนี้คงเปนเพราะมีการเก็งกําไรนอยนั่นเอง หองชุดโดยรวมมีราคา
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5.1% แสดงถึงความตองการสินคาประเภทนี้ในตลาด 
 สําหรับอัตราผลตอบแทนในการลงทุนดานการใหเชา ศูนย
ขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร 
เรียลเอสเตท แอฟแฟรส คํานวณโดยใชคาเชา 10 เดือนหารดวย
ราคาขาย โดยถือวาเปนอัตราผลตอบแทนสุทธิตอป จากการ
วิเคราะหพบวาอัตราคอนขางสูงถึง 6.3% นี่อาจแสดงวากลุมผูมี
รายไดนอยท่ียังไมสามารถซื้อที่อยูอาศัยเปนของตนเองได ยังอาศัย
การเชา ยังมีอีกมากพอสมควร จะเห็นไดวาที่อยูอาศัยในราคาไม
เกินหนึ่ งล านบาทสามารถมีอัตราผลตอบแทนสูงถึง  7.2% 
โดยเฉพาะกลุมหองชุดท่ีขายราคาดังกลาวนี้ ก็มีอัตราผลตอบแทนที่ 
7.2% เชนกัน 
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 สําหรับขอเสนอแนะนั้น ดร.โสภณขอเสนอใหนักลงทุนที่สนใจ
ในตลาดที่อยูอาศัยของกรุงจาการตา ลงทุนซื้อหองชุดพักอาศัย
เพราะราคาเพิ่มขึ้นสูงพอสมควรทีเดียว ในกรณีการพัฒนาที่อยู
อาศัยควรพัฒนาในแนวราบและในสินคาราคาปานกลางคอนขางถูก
ไปกอน เพื่อศึกษาและรวบรวมและจัดระเบียบกําลังพลใหดีกอนที่
จะขยายตัวไปสูสวนอื่นๆ สวนในเชิงนโยบายสําหรับรัฐบาล
อินโดนีเซียซึ่ง ดร.โสภณเคยไปทํางานในโครงการที่ปรึกษา ดร.
โสภณวาเราควรสงเสริมใหมีการกอสรางอะพารตเมนตสําหรับผูมี
รายไดนอยหรือปานกลางคอนขางนอยเพราะมีอัตราผลตอบแทนที่
ดีจนเมื่อเขาพรอมแลวคอยไปหาซื้อที่อยูอาศัยในตลาดเปดตอไป 

การลงทุนในที่อยูอาศัยประเภทเชานาจะเปนภาระนอยกวาการ
กอสรางใหม 
 อันที่จริง ดร.โสภณยังมีขอมูลเจาะลึกในรายละเอียดแยกตาม
ทําเล 9 ทําเล แตละทําเล แยกตามที่อยูอาศัยอีก 5 ประเภท และ
แตละประเภทยังแยกเปนอีก 7 ระดับราคา วิเคราะหใหเห็นถึงอุป
สงค อุปทาน อัตราการขายได ระยะเวลาที่ตองใชในการขายใหหมด 
การเปลี่ยนแปลงราคา การเชา ฯลฯ แตเสียดายหนากระดาษอาจ
จํากัด ทานใดสนใจลงทุนตองศึกษาขอมูลใหดีจะวิเคราะหดวย
ลูกแกวหรือลางสังหรณไมไดอยางเด็ดขาด 
 มีขอมูลดี มีชัยไปกวาครึ่ง 
  

 

 

 
 

หัวใจสําคัญของหนังสือเลมนี้ก็คือการ
วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ
อสังหาฯ ซึ่งแยกเปนระดับมหภาคและ
ระดับจุลภาค  รวมทั้งการแยกประเภท
ของการศึกษาความเปนไปไดในแงมุม
ตาง ๆ  ตลอดจนการวิเคราะหผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม  นอกจากนี้ยังใหความรู
เกี่ยวกับการวิเคราะหความเปนไปได
ทางการเงิน สินเชื่อ  ตลอดจนกรณีศึกษา
การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน 

ราคาเลมละ 300 บาท 
สั่งซื้อออนไลนที่  https://goo.gl/T8ZNZ8  หรือโทร.0.2295.3905 ตอ 109  

แบงปนประสบการณการทําธุรกิจ
อยางไรใหเจริญและมีคุณคา  คือเจริญ
ขึ้น เติบใหญขึ้นโดยไมตกต่ําลง  ไมเคย
ติดหนี้ใคร ไมเคยติดคางพนักงาน ไม
เคยจายเงินเดือนชา ไมเคยไมจายโบนัส 
ไมเคยไปเอาเปรียบใคร  และที่สําคัญ
เติบโตอยางมีคุณคาในการสรางสรรค
ประโยชนตอสวนรวม 
 
ราคาเลมละ 80 บาท  

 
สั่งซื้อออนไลนที่  http://bit.ly/2lVSUvv   หรือโทร.0.2295.3905 ตอ 109  
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หองชุดสุดหรูในนิวยอรกแพงกวา 98 Wireless 5 เทา! 

 

 ในกรุงเทพมหานครมี 98 Wireless แพงสุด มาดูที่สุดของที่สุด
ที่นครนิวยอรก วาท่ีนั่นแพงขนาดไหน มา “แหงนคอตั้งบากัน” 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
และประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียล
เอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) ไดรวบรวมขอมูลหองชุด
สุดหรูบนเกาะแมนฮัตตัน มหานครนิวยอรกมาเปรียบเทียบใหเห็น
ถึงความสุดหรูหราอลังการวาเปนอยางไรบาง 
 หองชุดท่ีแพงที่สุดในมหานครนิวยอรก ตั้งอยูเลขที่ 834 Fifth 
Avenue, 7/8A มีราคาสูงถึง 96 ลานเหรียญสหรัฐหรือ 3,370 
ลานบาท  แตเดิมเคยเสนอขายสูงถึง 120 ลานเหรียญมาแลว  
ราคาก็มีขึ้นๆ ลงๆ ตามปกติ  ในการนี้ราคาตอตารางเมตรสูงถึง 
3.02 ลานบาทเลยทีเดียว  หองชุดสุดหรูทั้งหลายตั้งอยูในทําดีที่ดี
ที่สุดแหงหนึ่งก็วาได  ที่สําคัญมีการประดับตกแตงหรูหราสุด ๆ จน
ยากที่คนทั่วไปจะจินตนาการออก 
 สวนหองชุดที่มีราคาตอตารางเมตรสูงที่สุดก็คือ 432 Park 
Avenue #PH มีราคาตารางเมตรละ 3.75 ลานบาท โดยมีราคา
ทั้งหมดอยูที่ 82.0 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ 2,878 ลานบาท มี
ขนาด 767 ตารางเมตร  อาจกลาวไดวาสินคาราคาแพงเหลานี้มี
ราคาประมาณ 2.13-3.75 ลานบาทตอตารางเมตร ซึ่งนับวาสูง
มาก เมื่อเทียบกับหองชุดในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สําหรับหองชุดในเขตกรุงเทพมหานคร กอนการเปดตัวของ
โครงการ 98 Residence ก็คือโครงการ Four Seasons Private 
Residence มีสนนราคาอยูที่ 315 ลานบาท หรือตกเปนเงินตาราง
เมตรละ 300,000 บาท  พอมาถึงโครงการ 98 Wireless หอง 
Super penthouse ที่มีอยูหองเดียวนั้นมีราคาประมาณ  650 ลาน
บาท หรือตกเปนเงินตารางเมตรละ 650,000 บาทนั่นเอง 

 ถาคิดเทียบใหเห็นภาพโดยนําธนบัตรใบละ 1,000 บาทมาวาง
บนพื้นที่ 1 ตารางเมตร ตามราคาขางตน ปรากฏวา วางธนบัตรชั้น
เดียว ยังมีมูลคาไมถึงราคาดังกลาว  อยางกรณีโครงการ Four 
Seasons Private Residence ตองวางถึง 3.5 ชั้นจึงจะมีมูลคาเทากับ 
300,000 บาท  ในกรณี 98 Wireless ตองวางถึง 7 ชั้น  ยิ่ง
โครงการสุดหรูในนิวยอรก คือโครงการ 432 Park Avenue 
#PH95 ตองวางถึง 43.8 ชั้นเลยทีเดียว เรียกวานั่งบนกองเงินกอง
ทอง  คนธรรมดาคง “แหงนจนคอตั้งบา” ก็ยังนึกไมออกถึง
ความอลังการแบบนี้ 
 ในกรุงเทพมหานคร ก็เคยมีโครงการสุดหรูในอดีต คือ 
โครงการสมคิดการเดน โดยในป 2534 ขายในราคา 100,000 
บาทตอตารางเมตร ในขณะที่หองชุดในยานสุขุมวิทขายเพียงตาราง
เมตรละ 30,000 บาท  และหองชุดของกลุม LPN แบบราคา
ประหยัดแถวยานนาวา ขายในราคาตารางเมตรละ 15,000 บาท  
ขณะนี้เวลาผานไป 26 ป ราคาเพิ่มขึ้นเปน 180,000 บาท หรือ
เพิ่มข้ึนเพียงปละ 2.3%  ทั้งนี้คงเปนเพราะเปนอาคารเกา สูอาคาร
ใหมๆ ไมได 
 อยางไรก็ตาม หากมีการตกแตงสุดอลังการดั่งปราสาท-ราชวัง
ในจิตนาการ ก็จะคงคุณคาที่หาที่เปรียบไดยาก  มีคนอยากไดเปน
เจาของเพราะเปนดั่งของสะสมที่มีอยูอยางจํากัดนั่นเอง  สวนเรื่อง
ของการดูแลรักษานั้น ก็คงจะสูงจนสุดจินตนาการสําหรับคนทั่วไป
อยางแนนอน  แตก็เปนสิทธิทางความสุขจากการนิยมวัตถุของคน
รวย  เขาทํานอง  คนรวยทําอะไรยอมไมนาเกลียด 
 แตถาทรัพยเหลานี้มีการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่เปน
ธรรม (ไมใชแสรงยกเวนเพราะถือวาเปนที่อยูอาศัย) คนรวยก็จะได
มีโอกาสทําเพื่อชาติบางนะครับ 
 

ชื่อโครงการ ขนาด ราคา/ตรม. ชั้นของ

USD บาท (ตรม) (บาท) ธนบัตร*

834 Fifth Avenue, 7/8A 96.0 3,370    1,115  3.02         35.3

8 East 62nd Street 84.5 2,966    1,394  2.13         24.8

432 Park Avenue #PH95 82.0 2,878    767     3.75         43.8

212 Fifth Avenue, Penthouse 68.5 2,404    929     2.59         30.2

One Beacon Court, PH5152W 67.5 2,369    836     2.83         33.1

กทม: Four Seasons Private Residence 315       1,050  0.30         3.5

กทม: 98 Wireless, Superpenthouse 650       1,000  0.65         7.6

*หมายถึงตองใชธนบัตรใบละ 1,000 บาทวางซอนกันกี่ชั้น จึงมีราคาตอตารางเมตรเทานั้น

ที่มา: CURBED, New York: http://goo.gl/8VgzEv

รวบรวมโดย ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย www.area.co.th

ราคาตอหนวย (ลาน)

ตัวอยางหองชุดสุดหรูในมหานครนิวยอรก
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อสังหาฯ สหรัฐฯ หลัง ปธน.ทรัมปรับตําแหนง 
 

 หลายทานคงสนใจวาหลังจากนายดอนัลด ทรัมป รับตําแหนง
ประธานาธิบดี สถานการณอสังหาริมทรัพย เปนอยางไรบาง 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
และประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียล
เอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) ไดประมวลการเปลี่ยนแปลง
ดานตลาดอสังหาริมทรัพยในยุคของนายดอนัลด ทรัมป ที่ชนะการ
เลือกตั้งตําแหนงประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 และ
เริ่มรับตําแหนงเมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2560 

การเปลี่ยนแปลงราคาที่อยูอาศัย 
 ราคาที่อยูอาศัยหลัง ปธน.ทรัมปชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2559 ปรากฏวาราคาที่อยูอาศัยทั่วสหรัฐอเมริกา
เพิ่มข้ึน 0.7%  พอถึงเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นอีก 0.4%  ทําใหทั้งป 
2559 ราคาที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น 6.2% ซึ่งนาจะเพิ่มขึ้นสูงกวาอัตรา
เฉลี่ยของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ประมาณ 5% ทั้งนี้เปน
ขอมูลจากองคกรการเงินเคหะการแหงสหรัฐอเมริกา (Federal 
Housing Finance Agency) 
 การเพิ่มขึ้นของราคาที่อยูอาศัยนี้อาจไมไดเกี่ยวของกับการรับ
ตําแหนงของ ปธน.ทรัมป เพราะเปนหวงของการฟนตัวหลังจาก
ภาวะตกต่ํา  อาจกลาวไดวาราคาบานในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องนับแตป 2534 และขึ้นสูงสุดในเดือนมีนาคม 2550 
จากนั้นก็ตกต่ําลงมาตามลําดับจึงถึงเดือนเมษายน 2554 หรือกิน
เวลา 49 เดือน จึงคอย ๆ กระเตื้องขึ้น อาจกลาวไดวานับแตเดือน
มกราคม 2534 จนถึงปจจุบัน ราคาบานเพิ่มขึ้นปละ 3.5% นี่อาจ
ถือเปนอัตรามาตรฐานสําหรับการเปลี่ยนแปลงราคาบานใน
สหรัฐอเมริกา ก็เปนได อยางไรก็ตามหลังชวงฟนตัว ตั้งแตมกราคม 
2555 จนถึงธันวาคม 2559 ราคาบานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ 6.2% 

การสรางบานใหม (Housing Starts) 
 ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2559 - มกราคม 2560 มีการ
กอสรางบานใหมทุกประเภทในสหรัฐอเมริกาจํานวน 91,300, 
91,400 และ 86,800 หนวย โดยดูแลวอาจจะนอยกวาชวงไตร
มาสท่ี 2 และ 3 ของป 2559 แตท้ังนี้เพราะเขาสูฤดูหนาว จึงอาจมี
การกอสรางนอยกวาปกติบาง  ดังนั้นการที่มีการกอสรางบานใหม

นอยในยุคที่ นายทรัมปไดรับการเลือกตั้งในวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2559 จึงไมไดเกี่ยวกับการการเมืองแตอยางใด 
 อาจกลาวไดวาการขายบานในป 2559 นั้น เปนการขายบาน
มือสอง 5.49 ลานหนวย ขายบานมือหนึ่งเพียง 1.226 ลานหนวย
เทานั้น  กรณีนี้อาจตางจากประเทศไทยที่ชวงหนึ่งการซื้อขายบาน
มือหนึ่งอาจมากกวาบานมือสอง  แตในอนาคต ไทยก็คงคลาย
สหรัฐอเมริกาที่มีการซื้อบานมือสองมากกวาบานมือหนึ่ง  ราคาบาน
มือสองในสหรัฐอเมริกาเปนเงินหนวยละ 232,200 เหรียญสหรัฐ 
หรือราว 8.127 ลานบาท (http://bit.ly/2mk5XeH) ในขณะที่
ราคาบานเฉลี่ยในประเทศไทยท่ัวประเทศก็คงประมาณ 2 ลานบาท 
(3 ลานบาทในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล)  การขายบานป
ละ 5.49 ลานหนวย ถือเปน 4.07% ของบานทั้งหมดราว 135 
ลานหนวย (http://bit.ly/2lop5Eh) 

แนวโนมในป 2560 
 อาจกลาวไดวา ปธน.ทรัมป ไมไดมีนโยบายดานที่อยูอาศัยหรือ
อสังหาริมทรัพยโดยตรง  แตนโยบายที่เกี่ยวของอาจทําใหเกิดผล
กระทบตอตลาดอสังหาริมทรัพยบาง (http://bit.ly/2l0MHTl) 
 1. เชื่อวาการกอสรางจะมีเพิ่มขึ้น เพราะรัฐบาลพรรครีพับบลิ
กันเนนการลงทุนของภาคนายทุนเอกชนมากกวารัฐบาลที่แลว โดย 
ปธน.เนนการกอสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ใจกลางเมืองที่รางเพราะเศรษฐกิจไมดี ใหมี
ชีวิตชีวาขึ้นมาใหม 
 2. การลงทุนอสังหาริมทรัพยจากตางประเทศจะนอยลง 
เนื่องจากนโยบายการกีดกันชาวตางชาติโดยเฉพาะผูนับถือศาสนา
อิสลาม ทําใหอาจมีผูเขามาซื้อที่อยูอาศยหรือลงทุนทางดานอื่น
นอยลงไปดวย 
 3. การสรางบานใหมจะมีเพิ่มขึ้น เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีบาน
เปนของตนเองตามแนวคิด "American Dream" ที่สวนหนึ่งอยูที่การมี
บานเปนเจาของนั่นเอง  แตในอีกแงหนึ่งโดยที่มีการกระตุนเศรษฐกิจ
มากขึ้น อาจมีการยายถิ่นมากขึ้น คาเชาบานก็อาจเพิ่มขึน้ดวย 
 โดยสรุปแลว ถา ปธน.ทรัมปสามารถกระตุนเศรษฐกิจให
กระเตื้องขึ้นไดจริง อสังหาริมทรัพยก็จะเฟองฟูแนนอน เพราะ
อสังหาริมทรัพยเปนตัวแปรตามเศรษฐกิจนั่นเอง 

 

Free Download of Papers and Clip 
 

Real Estate Investment for Investors in 
Myanmar: http://bit.ly/2obX9pc 

 

Korean Investors Penetrating into ASEAN: 
http://bit.ly/2oETH5G 
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Bangkok Bnk 

 Industrial Fin. Corp. 

Thai SME Bnk 

แมเนจเมนท 




สมัมนา:  วเิคราะหทํ์าเลทองและการเปลี�ยนแปลงราคาที�ดนิ ปี 

AP100:  การประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัย ์สมัฤทธ ิ�ผลใน 

AP101:  การประเมนิค่าทรพัยส์นิมอือาชีพ

RE171:  การบรหิารงานกอ่สรา้ง 

RE134:  การวางแผนการตลาดอสงัหาฯ รุน่ที� 

สมัมนา:  เตือนภยัอสงัหารมิทรพัย ์

RE142:  การจดัต ั�งนติบุิคคลบ้านจดัสรร

RE162:  นกัพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์อือาชีพ รุน่ที� 

RE151:  การวางแผนภาษีและการจดัทําบญัชีธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์รุน่ที� 

AP130:  เจาะลกึ การประเมนิมูลค่าด้วยวธิรีายได้ รุน่ที� 

RE121:  ศกึษาความเป็นไปได้ทางการเงนิโครงการอสงัหารมิทรพัย ์

สมัมนา:  ทศิทางตลาดที�อยูอ่าศยั 
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IN-HOUSE TRAINING

Bangkok Bnk Bkk Com Assset Mngt Bangkok Metro Bank Agri.&Agri.Coop. 

BankThai Central Pattana  Elec. Generation Auth. 

Industrial Fin. Corp. N’tl Finance Plc.  N’tl Hsg Autho Provincial Elec Autho  

Thai SME Bnk      IEAT UOB Bnk 

Supalai, Plc. Ananda Plc.   Srisawat Power 1979 Plc.
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โทร. 0.2295.2294 หรือ www.trebs.ac.th

ตารางอบรม-สัมมนา
วเิคราะหทํ์าเลทองและการเปลี�ยนแปลงราคาที�ดนิ ปี 60

การประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัย ์สมัฤทธ ิ�ผลใน 4 วนั รุน่ที� 131

การประเมนิค่าทรพัยส์นิมอือาชีพ(ประกาศนียบตัร) รูจ้รงิใน 

การบรหิารงานกอ่สรา้ง (แนวราบ-แนวสูง) รุน่ที� 20

การวางแผนการตลาดอสงัหาฯ รุน่ที� 5

เตือนภยัอสงัหารมิทรพัย ์60 

การจดัต ั�งนติบุิคคลบ้านจดัสรร/อาคารชุด รุน่ที� 22

นกัพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์อือาชีพ รุน่ที� 17

การวางแผนภาษีและการจดัทําบญัชีธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์รุน่ที� 

เจาะลกึ การประเมนิมูลค่าด้วยวธิรีายได้ รุน่ที� 28

ศกึษาความเป็นไปได้ทางการเงนิโครงการอสงัหารมิทรพัย(์

ทศิทางตลาดที�อยูอ่าศยั VS เศรษฐกจิ คร ึ�งปี 60

วันพุธท ี� 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:45 

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 
www.trebs.ac.th     Tel. 0-2295-2294

วันพุธท ี� 19 - เสารท์ ี� 22 

วันพฤหัสบดที ี� 22 - ศุกรท์ ี� 23 

วันเสารท์ ี� 24 - อาทติย์ท ี� 25 

วันอังคารที� 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00-17

วันพุธที� 17 - วันเสารท์ ี� 20 พฤษภาคม 

วันพุธที� 17 พฤษภาคม - เสารท์ ี� 

วันพุธท ี� 17 - ศุกรท์ ี� 19 

วันจันทรท์ ี� 22 - อังคารที� 23 พฤษภาคม 

วันเสารท์ ี� 3 มถิุนายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมสวสิโฮเทล เลอคองคอรด์ รัชดาภเิษก กทม

วันศุกรท์ ี� 9 - เสารท์ ี� 10 

วันพฤหัสบดที ี� 15 - ศุกรท์ ี� 16 

 

HOUSE TRAINING 

Bank Agri.&Agri.Coop. Bank of Thailand  

Govt Saving Bnk Kasikorn Bank 

Provincial Elec Autho   Siam City Bnk  

UOB Bnk  เรียล พร็อพเพอรตี้ 

Srisawat Power 1979 Plc. 

- 
 

www.trebs.ac.th 

สัมมนา

131

รูจ้รงิใน 14 สปัดาห ์รุน่ที� 26

การวางแผนภาษีและการจดัทําบญัชีธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์รุน่ที� 37

ศกึษาความเป็นไปได้ทางการเงนิโครงการอสงัหารมิทรพัย(์CF) รุน่ที� 57

45 -17:00 น. ณ.โรงแรมอโนมา ถ.ราชดําริ

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%
www.trebs.ac.th     Tel. 0-2295-2294

22 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น.

23 มถิุนายน 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น.

25 มถิุนายน 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น.

17:00 น.ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิริกิติ ิ�

พฤษภาคม 2560 เวลา 08:30 - 17:30 น.

เสารท์ ี� 5 สงิหาคม 2560 เวลา 08:30-17:00 น.

19 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:30-17:00 น.

พฤษภาคม 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น.

ณ โรงแรมสวสิโฮเทล เลอคองคอรด์ รัชดาภเิษก กทม.

10 มถิุนายน 2560 เวลา 08:30-17:00 น.

16 มถิุนายน 2560 เวลา 08:30-17:00 น.



เรียนเพื่อติดอาวุธทักษะการวิเคราะหเพื่อการลงทุน 
 

 


