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ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษที่ 97/2545
ไปรษณียยานนาวา

เอกสารไม ถึ ง ผู รั บ โปรดส ง คื น ที่ เลขที่ 10 ถ.นนทรี 5 ยานนาวา กรุ ง เทพมหานคร 10120
July 5-10, 2018,
Dr.Sopon Pornchokchai, President, Thai
Appraisal Foundation as the President of
FIABCI Thailand went to speak for a master
class on valuation of complex properties
invited by the Association of Banking
Valuation Specialists of Ukraine and FIABCI
Ukraine in Kiev. He also participated at a
panel discussion on how to standardize
valuation practices in Ukraine.

Wednesday, June 27, 2018
Dr.Sopon Pornchokchai, President, Thai Appraisal
Foundation with an association to the Brihat
Investments Pvt Ltd. went to present a
comprehensive survey of housing market situation
in Kathmandu, Nepal to the Nepal Land and
Housing Association
at
the
Association's
Headquarters.

April 27 – May 2, 2018,
Dr.Sopon Pornchokchai, President, Thai Appraisal
Foundation as the President of FIABCI Thailand
went to attend the FIABCI World Congress at
Dubai World Trade Center, Dubai, United Arab
Emirates.

Your Contact for the Property and Appraisal Professions in Thailand
Thai Appraisal Foundation: Accredited Organization for Public Benefits

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 191:
"เจาะลึก EEC จะเปนคุณตอชาติแนหรือ"
วันจันทรที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00-17:00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย
Monthly Forum 191
91:
(EEC)"
"Eastern
Eastern Economic Corridor (EEC)
June 25,, 2018, 13:00
13:00-17:00,
at Thai Real Estate Business School

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 190:
"ขีขีดเสนทางรวยกับอาชีพนายหนาคุณวุฒวิ ิชาชีพอสังหาฯ
กับการตอยอดทางธุรกิจ"
วันศุกรที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:00
00-17:00 น.
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย
Monthly Forum 190:
Brokers
" Certificate of Real Estate Brokers"
May 25,, 2018, 13:00-17:00,
13:00
at Thai Real Estate Business School
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Sopon Pornchokchai, PhD D.FIABCI CRS RICS
President, Thai Appraisal Foundation
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Facebook: สําหรับคนไทย: http://www.facebook.com/dr.sopon4

ถึงเวลาไปสูสากลดวย
การเปนสมาชิก FIABCI
สมาคมอสังหาฯ สากล
สมาคมอสังหาริมทรัพยสากล (FIABCI) เปน
สมาคมอสังหาริ มทรัพยที่ใหญที่ สุดในโลก มีสา
มาชิกรวมกันถึง 1.5 ลานคน ทุกคนควรมีสวน
รวมในสมาคมนี้ดวย
สมาคมนี้เปนที่รวมของนักพัฒนาที่ดิน บริษัท
รั บสร างบ าน นั กลงทุ น ผู ประเมิ นค าทรั พยสิ น
นายหนา ที่ ปรึ กษาอสังหาริ มทรั พยอื่นๆ ไม ได
เปนของนั กวิชาชีพใดโดยเฉพาะ การเขาร วมจะ
ทําใหเรามีความสัมพันธที่ดีกับประเทศอื่น ๆ ใน
ระดับสากล เพื่อเราจะไดกาวไกลสูสากลนั่นเอง
มูลนิธิ ประเมินค าทรั พยสินแหงประเทศไทย
ไดรวมกอตั้ง FIABCI ประเทศไทยขึ้นครั้งหนึ่ง
เมื่ อ ป 2547 และในขณะนี้ เ ป น Principal
Member ในการกอตั้ง FIABCI ประเทศไทยขึ้น
อีกครั้งหนึ่ง ขอเชิญทุกทานสมัครเปนสมาชิก
ดวยความเคารพ
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ

มาเปนสมาชิก FIABCI
กับเถอะครับ ไดประโยชน
หลายสถานอยางแนนอน

Joining FIABCI Thai with
the Thai Appraisal Fndn
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
betw
the Thai
Appraisal Foundation and FIABCI
International.
Let us become a member of FIABCI
for the year 2017-2018
2017
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

THE OFFICIAL QUARTERLY JOURNAL
OF THAI APPRAISAL FOUNDATION

4 ราคาที่ดินพุง 5.3% แตเศรษฐกิจก็ยัง
ไมดี
7 14 แปลงที่ดินที่ราคาเพิ่มสูงสุด
8 ทําเลอันตราย ราคาที่ดนิ แทบไมขึ้น
10 ดวนราคาที่ดนิ สูงสุดที่ภเู ก็ต ไรละ 250
ลานบาทแลว
12 ทําธุรกิจบานพักผูสูงวัยอยางไรดี
15 ดูไบ: เมืองแหงความสุข?
16 จีน: สัตวเศรษฐกิจตัวใหม บุก EEC
18 นิราศกรุงเคียฟ ยูเครน
Contact Us
Sopon Pornchokchai, PhD MRICS President
Wason Khongchantr, Coordinator
Amporn Chantranukul, Coordinator, Int’l Affairs
Nonglak Jatutane, Coordinator, Education
Pornpak Boonthong, Coordinator, Research

Sincerely yours,
Sopon Pornchokchai, PhD TAF President

Atinach Chanbanyong, Coordinator, Prof. Devt.

Hurry up. Be our
FIABCI Thai Member.

Tel.

66.2295.3171 Fax 66.2295.3994

Email

info@thaiappraisal.org

มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย เลขที่จดทะเบียน กท.1075
เปนองคกรที่ไมแสวงหากําไร ทํากิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ
เปนมู ลนิธิที่ สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินค าทรัพ ยสิน และ
อสังหาริมทรัพย ดวยการคนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทาง
วิ ท ยาการใหม ด า นการประเมิ น ค า ทรั พ ย สิ น และการสํ า รวจ-วิ จั ย
อสังหาริมทรัพ ย สนับสนุ นศึกษา วิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลค า
ทรัพยสิน การพัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
และเผยแพรความรูเพื่อประโยชนแกสาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและ
การสัมมนา รวมถึงเปนศูนยรวมการแลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็น
สําหรับผูสนใจทั่วไป
วัตถุประสงคสําคัญของมูลนิธิคือเพื่อ:
๑. สงเสริมการศึกษาวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน เชน การใหทุนการศึกษา

Address: 10 Nonsi 5 Road, Bangkok 10120

๒. คนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ ดาน
การประเมินคาและการสํารวจ-วิวิจัยและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
๓. สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสิน การ
พัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๔. เผยแพรความรูและวิทยาการใหม
การใหมๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนแก
สาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา
๕. สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐบาล เอกชน องคกร
การกุศลและอื่น ๆ จากทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนา
การศึกษาดานประเมินคาทรัพยสินและอสังหาริมทรัพย
๖. สงเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปญญาผูประเมินคาทรัพยสินไทย
๗. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่น ๆ
๘. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด
หน้า 3
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

ราคาที่ดิน
LAND PRICE

ราคาที่ดินพุง 5.3% แตเศรษฐกิจก็ยังไมดี

ราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พุงกระฉูดถึง
5.3% แมแตรถไฟฟาสายสีมวงราคาก็พุงกระฉูด แตใชวาเศรษฐกิจ
ไทยจะดี ทําไมจึงเปนเชนนั้น
คงเปนสิ่งที่วิเศษมาก หากเราสามารถรูไดวาราคาที่ดินบางเขน
บางแค บางนา บางพลัด บางพลี บางโพธิ์ บางรัก ฯลฯ ไดในเวลา
เดี ย วกั น จะได เ ปรี ย บเที ยบเพื่อ การลงทุ น ดร.โสภณ
ดร
พรโชคชั ย
ประธานกรรมการบริ ห าร ศู น ย ข อ มู ล วิ จั ย และประเมิ น ค า
อสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี
เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส
(www.area.co.th)
จึ ง ได สํ า รวจตลาดราคาที่ ดิ น ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งในนครหลักๆ ทั่วประเทศ
เพื่อใหเปน Big Data สําหรับการพัฒนาประเทศและธุรกิจ ผลการ
สํารวจลาสุด ณ ป 2561 ออกมาแลว
การพัฒนาฐานขอมูลราคาที่ดิน
ดร.โสภณ
โสภณ และคณะ ไดพัฒนาฐานขอมูลแบบ Big Data มาใช
เพื่อการรับรูความจริงของราคาที่ดินในยานตาง ๆ มาตั้งแตป 2537
โดยออกสํารวจราคาที่ดินที่มีการซื้อขายจริงอยางตอเนื่อง เพื่อให
ก นได
วงการอสังหาริมทรัพยไดใชประกอบการวางแผน สถาบันการเงิ
ใชประกอบการอํานวยสินเชื่อแกบริษัทพัฒนาที่ดิน ตลอดจนสวน
ราชการที่เกี่ยวของกับการวางแผนการพัฒนาเมือง
การสํารวจราคาที่ดินตั้งแตป 2537 ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง
จนถึงป 2561 และจะไดดําเนินการตอไปเพื่อประโยชนตอสาธารณะ
ในทุกภาคสวน เพราะเปนการสํารวจที
จที่ใหราคาที่ดินตามราคาตลาดที่
แทจริง ไมใชราคาทุนทรัพยเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่
ดําเนินการโดยกรมธนารักษที่มักปรับปรุงใหมทุกรอบ 4 ป แตศูนย
ข อ มู ล ฯ ดํ า เนิ น การอย า งต อ เนื่ อ งทุ ก ป และในบางกรณี อ าจ
ดําเนินการไดรวดเร็วกวานี้อีก เชน ในรอบ 6 เดือน เปนตน
รายละเอียดการสํารวจ
1. การจัดทําแปลงตัวอยางเพื่อสํารวจราคาที่ดิน เชน บนถนนสี
ลม ใชที่ตั้งของธนาคารกรุงเทพ สํานักงานใหญ เปนตัวแทน โดย
สมมติวาหากเปนที่ดินเปลาและพัฒนาขึ้นเปนอาคารสํานักงาน เชน
ธนาคารกรุงเทพ จะมีมูลคาเทาไหร
2. ในแต ล ะถนนสายหลั ก ศู น ย ข อ มู ล ฯ ได กํ า หนดแปลง
ตั ว อย า งเพื่ อ ใช ป ระเมิ น ทั้ ง หมดประมาณ 200 บริ เ วณ เพื่ อ ให
ครอบคลุมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. ในซอยตาง ๆ ก็ไดดําเนินการสํารวจอีก 800 แหง แตขอมูล
เหลานี้ ไดหยุดสํา รวจในภายหลังเพราะเปน ขอมูลหน วยยอยที่ มี
ความสําคัญนอย
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4. ตามสถานี
สถานีรถไฟฟา ก็ไดสํารวจไวเชนกัน เพื่อพิจารณาวา
ราคาที่ดินรอบสถานีมีมูลคาเทาไหร โดยมีเบื้องตน 124 สถานี และ
มีสถานีเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่จะมีรถไฟฟาในอนาคต
5. ปรับแปลงที่ดินใหเปนสี่เหลี่ยมผืนผา เพราะบนถนน
เพราะบนถนนบางแหง
ไมมีที่ดินเปนสี่เหลี่ยมผืนผา เปนรูปหลายเหลี่ยมบาง หรือสี่เหลี่ยม
ขนมเปยกปูนบาง ฯลฯ จึงตองปรับใหเทากันเพื่อใหเทียบกันได
6. และเพื่อการเปรียบเทียบที่ชัดเจน จึงกําหนดขนาดที่ดินไว
โดยขนาดเล็กคือ 4 ไร (40 x 160 เมตร) 16 ไร และ 36 ไร
ตามลําดับ ในเขตใจกลางเมือง อาจไมมีที่ดินแปลงใหญ ใน
ในบริเวณ
ริมแมน้ํา อาจมีที่ดินแปลงเล็กกวา เชน 8 ไร หรือ 10 ไรเปนตน
การศึกษาเปรียบเทียบ
การกําหนดขนาดที่ดินเชนนี้ไว จึงทําใหสามารถเปรียบเทียบ
อยางชัดเจนไดทั่วเขตกรุงเทพมหานครและสามารถนําไปใชวางแผน
ไววาจะพัฒนาบริเวณไหนกอนหลังดี เพราะ
1. ตนทุนราคาที่ดินตางกัน
2. อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงราคาและแนวโน ม ของราคาที่ ดิ น
แตกตางกัน
3. ศักยภาพแตกตางกัน
ศู น ย ข อ มู ล ฯ จึ ง ภู มิ ใ จที่ เ ป น ศู น ย ข อ มู ล อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่
ใหบริการแกสังคมดวยความเปนกลางและมีขอมูลแบบ Big Data ที่
เปนประโยชนตอทุกฝาย
ผลสํารวจลาสุด: ราคาพุง 5.3%
%
ผลการสํารวจลาสุดของศูนยขอมูลฯ ดร
ดร.โสภณ แถลงวา ราคา
ที่ ดิ น พุ ง สู ง ขึ้ น เป น ประวั ติ ก ารณ ถึ ง 5.3% โดยเฉลี่ ย ทั่ ว เขต
กรุงเทพมหานครและปริม ณฑล ตางจากป ที่ต่ําสุ ดในป 2558 ที่
สูงขึ้นเพียง 3.2% เทานั้น สวนในป 2559 และ 2560 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ปละ 4% เพิ่งมาเพิ่มขึ้นอยางเดนชัดในป 2561 นี้ อยางไรก็ตาม
ราคาที่ ดิ น ก็ เ คยพุ ง สู ง ขึ้ น กว า นี้ ใ นช ว งก อ นเกิ ด วิ ก ฤติ ก ารณ ท าง
การเมืองในป 2557
อย า งไรก็ ต ามราคาที่ ดิ น ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น นั้ น ไม ใ ช เ ป น เพราะ
เศรษฐกิจดีแตอยางใด แตเนื่องจากการเกิดเพิ่มขึ้นของรถไฟฟาใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งตามสถานีรถไฟฟาเหลานี้
ราคาที่ดินพุงสูงขึ้นประมาณ 7-10
10% ทําใหราคาที่ดินโดยเฉลี่ยเพิ่ม
สูงขึ้นถึง 5.3% ในป 2561 อยางไรก็ตามเศรษฐกิจของประเทศไทย
ยังคงอยูในภาวะที่ชะลอตัว ทั้งที่การสงออกดี แสดงวาเงินไปไมถึง
ผูผลิตที่เปนนเกษตรกร
เกษตรกร นอกจากนั้นยังพบวา กลุมอาชีพตาง ๆ ใน
กรุงเทพมหานคร เห็นวาเศรษฐกิจไมดี (https://bit.ly/2Jlv6NB)
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ไมมีโครงการที่ดึงดูดการลงทุนตาง ๆ อันที่จริงราคาที่ดินแถวลําลูก
กานี้เคยสูงถึงไรละ 1.2 ลานบาท แตกลับตกต่ําลงมากหลังวิกฤฤติ
เศรษฐกิจป 2540 และเพิ่มขึ้นเล็กนอยในภายหลัง โดยในรอบสิบป
ที่ผานมา แทบไมไดเพิ่มขึ้นเลย ดังนั้นการลงทุนในที่ดินเปลาจึงไม
น า จะมี โ อกาสที่ ดี โดยเฉพาะในย า นชานเมื อ งที่ ไ ม มี โ อกาสการ
พัฒนา ยกเวนในอนาคต หากมีการสรางวงแหวนรอบนอกรอบที่ 3
ก็จะทําใหราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้น

แพงสุด: สยามสแควร 2.2 ลานบาท/ตรว.
ในป 2561 นี้ ดร.โสภณ
โสภณ คาดวาราคาที่ดินที่แพงที่สุดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะสูงถึง 2.2 ลานบาทตอตารางวา
หรือมีคาเทากับธนบัตรใบละ 1,000 บาทวางซอนกันถึง 6.4125
ชั้นเลยทีเดียว หรือโดยนัยนี้มีคาสูงมาก มูลคาที่ดิน 2.2 ลานบาท
ต อ ตารางวา แลกได ท องคํ า ณ ราคาบาทละ 19,000 บาท ถึ ง
115.7894737 บาท หรือ 1.7628 กิโลกรัม ซึ่งถือวามหาศาล
สาเหตุที่สยามสแควร
มสแควรมีราคาแพง ซึ่งรวมถึงรถไฟฟาสถานี ชิด
ลม เพลิ น จิ ต นานาและอโศกนั้ น เป น เพราะเป น ไปตามแนว
รถไฟฟา ซึ่งเปนเขตที่ผานยานความเจริญเปนอยางมาก ยิ่งกวานั้น
บริเวณสยามสแควรยังถือไดวามีรถไฟฟา 2 สายตัดผาน แตทั้งสอง
สายนี้เปนของ BTS รถไฟฟาทําใหราคาที่ดนบริ
นิ บริเวณนี้เพิ่มสูงขึ้นมาก
โดยในป 2537 จากการสํารวจครั้งแรก ดร.โสภณ
โสภณ พบวาราคาที่ดิน
ที่สยามสแควร ตกเปนเงินตารางวาละ 400,000
000 บาท ในขณะที่สี
ลมสูงกวาคือ 450,000 บาท และเยาวราชแพงที่สุดคือ 700,000
บาทตอตารางวา แตการมีรถไฟฟา ทําใหราคาที่ดินที่สยามสแควร
สูงกวาอยางเดนชัด
ต่ําสุด: ลําลูกกา เลียบคลอง 13
สํ า หรั บ ราคาที่ ดิ น ที่ แ พงที่ สุ ด ในขนาด 4 ไร ก็ คื อ แถวเลี ย บ
คลอง 13 ลําลูกกา โดยตกเปนเงินตารางวาละ 2,700
2
บาท หรือไร
ละเพียง 1,080,000 บาทเทานั้น หรือเพิ่มขึ้นเพียง 3.8% ตอป ต่ํา
กวาคาเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครที่ 5.3% จะสังเกตไดวาราคาที่ดิน
ยานชานเมื องไกลๆ ราคาแทบไมขึ้น แตร าคาที่ ดินใจกลางเมือ ง
ราคากลับเพิ่มขึ้น ปรากฏการณนี้แตกตางจากในตางจังหวัดอยาง
สิ้นเชิง เพราะในตางจังหวัด ใจกลางเมืองที่ผังเมืองควบคุมหนัก ไม
สามารถพัฒนาใด ๆ ได จึงไปพัฒนานอกเขตผังเมืองในยานชาน
นช
เมืองแทน
สาเหตุที่ราคาที่ดินชานเมืองไกล ๆ ไมเพิ่มขึ้นเลย ก็เพราะที่ดิน
ชานเมือง ไมมีสาธารณูปโภคใด ๆ เชน ไมมีทางดวน ไมมีรถไฟฟา

ที่ดินตามแนวรถไฟฟา BTS
สําหรับที่ดินตามแนวรถไฟฟาพุงขึ้นสูง โดยรถไฟฟา BTS เปน
ดังนี้:
1. รถไฟฟาบีที เอส ตร.ว.ละ
ละ 800,000-2,200,000 บาท
ตร.ว.ละ 2,200,000
สูงสุด สถานีสยามสแควร เพลินจิต ชิดลม ตร
บาท เพิ่ม 10.0%
2. ป 2560 เพิ่ ม ช ว ง 8.8--20.0% เฉลี ย 12.2% (เที ย บ
คาเฉลี่ยทั้งกรุงเทพฯ 5.3%)
3. ทําเลยานสีลม สาทร ตร..ว.ละ 1,650,000-1,850,000
บาท (เพิ่ม 8.8-10.0%)
4. ทําเลยานสุขุมวิท (นานา)) 2,200,000 บาท (เพิ่ม 12.8%)
เฉลีย 5ป 15.4%
สําหรั บส วนต อขยายของ BTS บางจาก-แบริ่ ง, แบริ่ ง สมุทรปราการ, ตากสิน-บางหว
บางหวา และหมอชิต-สะพานใหม-คูคต
เปนดังนี้:
1. ออนนุช-แบริ่งป 60 เพิ่ม 14.3-32.4% (เฉลี่ย 25.9%)
สูงสุดสถานีออนนุช 800,000 ต่ําสุดสถานีแบริ่ง 3580,000
2. แบริ่ ง -สมุ
สมุ ท รปราการ ป 60 เพิ่ ม 6.7-16.7% (เฉลี่ ย
11.1%) สูงสุดสถานีสําโรง 300
300,000 ต่ําสุด เคหะสมุทรปราการ
110,000
3. ตากสิน-บางหวา ป 60 เพิ่ม 10.0-17.6% (เฉลี่ย 15.5%)
สูงสุดสถานีกรุงธนบุรี 700,000 ต่ําสุด บางหวา 200,000
4. หมอชิ ต -สะพานใหม --คู ค ต ป 60 เพิ่ ม 6.3-25.0%
(เฉลี่ย 8.9%) สูงสุดสถานีลาดพราว 500,000 ต่ําสุดสถานีคูคต
65,000 บาท
ที่ดินตามสถานีรถไฟฟาสายสีมวง
สถานีนี้มีความนาหวงใยที่ที่ผานมา มีผูใชบริการนอย อยางไรก็
ตามราคาที่ดินก็ยังเพิ่มขึ้น ดังนี้:
1. ราคาที่ดิน 100,000-300
300,000 บาท สูงสุดสถานีเตาปูน
ตร.ว.ละ 300,000 บาท เพิ่ม 17
17.1% (เทียบคาเฉลี่ย 10.7%)
2. ป 60 เพิ่ม 6.7-20.0%
% เฉลี่ย 10.7% (ป 2559 เฉลี่ย
7.3%) เทียบคาเฉลี่ยทั้งกรุงเทพฯ 5.3%
3. ทําเลบางซอน วงศสวาง ติวานนท 200,000 บาท (เพิ่ม
11.1%)
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

4. ทํ า เลรั ต นาธิ เ บศร ศู น ย ร าชการนนทบุ รี 160,000220,000 บาท (เพิ่ม 6.7-15.8%)
5. ทําเลไทรมา ทาอิฐ บางพลู 110,000-145
145,000บาท (เพิ่ม
7.4-10.0%)
เพิ่ม 10.0-20.0%)
6. ทําเลบางใหญ 110,000-180,000 (เพิ
เชื่ อ ว าราคาที่ดิ น ในพื้น ที่ นี้ จ ะค อ ยๆ ปรั บ ตั วดี ขึ้ น ตามลํ า ดั บ
เนื่องจากตอไปจะมีผูไปอยูอาศัยมากขึ้น แตคาโดยสารถไฟฟา ก็
อาจตองปรับราคาลงบางเพราะคอนขางสูง (ยกเว
ยกเวนชวงลดราคา)
งลดราคา
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ขอมูลที่มีคา
คุณคาของขอมูลในรายละเอียดก็คือการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน
แตละแปลงในแตละป ซึ่งจะทําใหเห็นไดวาแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ที่ดินแปลงตัวอยางและพื้นที่ใกลเคียงเปนอยางไร ขอมูลนี้มีอยูใน
รายงานวิจัยอยางละเอียด พรอมแผนที่ ผูสนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือ
วิจัยฉบับนี้ไดที่ ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย
บจก.เอเจนซี
เอเจนซี่ ฟอร เรี ย ลเอสเตท แอฟแฟร ส (www.area.co.th)
ติดตอคุณสัญชัย แซลิ้ม โทร. 02.295
295.3905 ตอ 114
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14 แปลงที่ดินทีร่ าคาเพิ่มสูงสุด
มาตรวจสอบทําเลราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 1 ปที่ผาน
ดร
มา ปรากฏวาสูงสุดถึง 32% ใน 1 ป ทั้งนี้เปนเพราะรถไฟฟา ดร.
โสภณ แนะเก็บภาษีตามความรวยขึ้น

ขาย เพราะไมมีภาษีมา "รนกน" ตลาดเลยกลายเปนของผูขาย ขาย
ไดแลวก็แทบไมตองเสียภาษีอะไรมากนัก ทําใหเกิดความไมเปน
ธรรม เกิดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ผลการสํารวจพบวาบริเวณสถานีรถไฟฟา BTS อุดมสุข ในรัศมี
ไมเกิน 500 เมตร มีราคาที่ดินสูงสุดที่ 450,000 บาท แตปรากฏวา
ในรอบ 1 ปที่ผานมา ราคาเพิ่มขึ้นถึง 32% ทั้งนี้เปนผลจากอิทธิพล
ของรถไฟฟา BTS โดยตรง เนื่องจากตลาดมีความตองการสราง
โครงการอาคารชุดตามแนวรถไฟฟาสายนี้ เมื่อสรางแลวก็ปรากฏวา
ขายไดดีพอสมควร
วร จึงทําใหราคาที่ดินพุงขึ้นอยางเดนชัดที่สุด
อันดับรองลงมาเพิ่มขึ้น 29
29% คือบริเวณถนนลาดพราว ตรง
โรงเรียนปานะพันธ (เดิม) และสถานีรถไฟฟา MRT ลาดพราว
ราคาล า สุ ดเป นเงิ น ตารางวาละ 450,000 บาท เพิ่ มขึ้ น จากเดิ ม
29% ทั้งสองแปลง เพราะตั้งอยูใกลเคียงกัน ยานนี้มีโอกาสเติบโต
สูงมาก เพราะนอกจากมีรถไฟฟาใตดิน MRT แลว ขณะนี้รถไฟฟา
BTS ก็กําลังขยายเสนทางไปตามถนนพหลโย
ทางไปตามถนนพหลโยธินถึงคูคต ดังนั้น
ศักยภาพจึงเพิ่มขึ้นมาก
ที่เพิ่มขึ้น 25% มีอีก 11 บริเวณ ลวนแตเปนบริเวณที่ตั้งของ
สถานี ร ถไฟฟ า BTS และ MRT แทบทั้ ง สิ้ น ยกเวน แถวศรี
นครินทร-บางนา ที่มีผลจากรถไฟฟาสายสีเหลือง ถนนวิทยุที่มีผล
จากการขายสถานทูตอังกฤษที่ 2 ลานบาทตอตารางวา ถนนพระราม
ที่ 4 (กลวยน้ําไท) ที่มีการนิยมสรางหองชุดพักอาศัยมากขึ้น และ
ถนนเพชรเกษม-ภาษี
ภาษีเจริญ จากการมีรถไฟฟาสายสีน้ําเงินนั่นเอง
การที่ราคาทีที่ดินเพิ่มขึ้นสูงเชนนี้ หากมีการเก็บภาษีที่สมควร ก็
จะชวยพัฒนาประเทศไดมาก
1. ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ที่ควรเก็บตอปประมาณ 1-2% ของ
มูลคาโดยเฉพาะในกรณีที่ดินเปลา
2. ภาษีมรดก ที่ไมควรมีขั้นต่ํา 100 ลานบาท
3. ภาษีกําไรจากการขาย เชน ซื้อมา 100 ขายไป 200 ไดกําไร
100 สวนกําไร ควรเสียภาษี 20%
% เปนตน
การเสียภาษีที่สมควร จะทําใหชองวางทางชนชั้นลดลง สังคมมี
เงินมาพัฒนาทองถิ่นมากขึ้น ชุมชนมีความสุข เมืองนาอยูมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน 10 แปลงสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
ราคาปจจุบัน เพิ่มขึ้นใน
รหัส
แปลง
(บาท//ตรว) 1 ป (%)
BTS-26 สถานี BTS อุดมสุข
450
450,000
32%
F1-1
ปานะพันธ
450
450,000
29%
29%
MRT-14 สถานี MRT ลาดพราว
450
450,000
H3-1
ศรีนครินทร-บางนา
200
200,000
25%
I2-5
ถนนวิทยุ
000,000
25%
2,000
I3-3
พระรามที่ 4 กลวยน้ําไท 500,000
500
25%
25%
M2-3
เพชรเกษม - ภาษีเจริญ
200
200,000
25%
BTS-25 สถานี BTS ปุณณวิถี
450
450,000
BTS-27 สถานี BTS บางนา
400
400,000
25%
BTS-28 สถานี BTS แบริ่ง
350
350,000
25%
MRT-7
สถานี MRT สุขุมวิท
000,000
25%
2,000
MRT-13 สถานี MRT รัชดาภิเษก
750
750,000
25%
25%
MRT-15 สถานี MRT พหลโยธิน
500
500,000
25%
MC-SM-1 หาแยกลาดพราว
500
500,000
ที่มา: ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส
โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
ดร.โสภณ
และประเมิ น ค า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ไ ทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรี ย ล
เอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) แถลงวาเดิมราคาที่ดินไม
เคยขึ้ น ถึ ง ป ล ะ 30% (http://bit.ly/2rs84Pu)
Pu) แต ใ นป จ จุ บั น
ปรากฏวามีเพิ่มขึ้นเกิน 30% แลว ทั้งนี้เพราะอุปทานที่ดินมีจํากัด
ไมมีระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ผูขายก็ "หยิ
หยิ่ง" ไมจําเปนตอง

เชิญสมัครสมาชิก

สมาคมผูซื้อบาน

เพื่อการดูแลสิทธิที่ชอบธรรมของผูซื้อบานและที่อยูอาศัย / ใหความรูแกสมาชิกและประชาชน
ใหสามารถ "ซื้อบานอยางรอบรู" / การแลกเปลี่ยนประสบการณกัน / สงเสริมการพัฒนาที่อยู
อาศัยเพื่อประโยชนของประชาชน /สร
สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูซื้อบานและผูพัฒนาที่อยู
อาศัย ฯลฯ ติดตอ คุณนงลักษณ โทร.02.295.3905
02.295.3905 ตอ 109 หรือดูรายละเอียดที่:

www.thaihomebuyers.org fb: http://bit.ly/2wgvnPd
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ทําเลอันตราย ราคาที่ดินแทบไมขึ้น
ในกรุงเทพมหานครที่ราคาที่ดินขึ้นเฉลี่ย 5.3%
5 ยังมีที่ดิน 14
แปลงที่ราคาแทบไมขึ้นเลย คือขึ้นมาเพียง 1.4%
% - 2.4% ในรอบ 1
ปที่ผานมา ทําเลเหลานี้นาสนใจที่วาเราอาจยังไมนาไปลงทุนทันที
เพราะภาวะอาจยังไมสุกงอมในการพัฒนาที่ดิน
โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
ดร.โสภณ
และประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท
แอฟแฟรส (www.area.co.th) แถลงที่ตั้งของทําเลที่ราคาที่ดินแทบ
ไมขยับ คือเพิ่มขึ้นต่ํากวา 2.5% ตอป มีทั้งหมด 14 แหง ดังนี้:
อันดับที่ 1 ทําเล G4-3 ชื่อทําเล กาญจนาภิเษก (สวนหลวง)
ราคาตลาดลาสุดเปนเงินตารางวาละ 36,500 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ราคาเพี ย ง 1.4% ต อ ป ทั้ ง นี้ เ ป น เพราะ ยั ง มี พื้ น ที่ อื่ น ในบริ เ วณ
ใกลเคียงที่สามารถนํามาพัฒนาไดอีกมาก แตในอนาคตจะดีกวานี้
อันดับที่ 2 ทําเล G5-1 ชื่อทําเล ลาดกระบัง ราคาตลาดลาสุด
เป น เงิ นตารางวาละ 36,500 มีอั ต ราการเพิ่ ม ขึ้น ของราคาเพี ย ง
1.4% ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ ถือวาอยูหางไกลสาธารณูปโภคสําคัญ ๆ
และมีขอจํากัดดานผังเมืองเปนสีเขียวทแยง
อันดับที่ 3 ทําเล E1-2 ชื่อทําเล ซอยวัดคูบอน พระยาสุเรนทร
ราคาตลาดลาสุดเปนเงินตารางวาละ 32,500
500 มีอัตราการเพิ่มขึ้น
ของราคาเพียง 1.6% ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ มีขอจํากัดดานผังเมือง
เปนพื้นที่ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ทําใหไมอาจพัฒนาอาคารชุดได
อันดั บที่ 4 ทําเล E1-5 ชื่อทําเล กาญจนาภิเษก กม.34 (เสรี
ไทย) ราคาตลาดลาสุดเปนเงินตารางวาละ 32,500
500 มีอัตราการเพิ่มขึ้น
ของราคาเพียง 1.6% ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ ยังมีที่ดินที่ตั้งอยูใกลกวา
สามารถนําไปพัฒนาไดอีกมาก ราคาในชวงนี้เลยไมขยับมากนัก
อั น ดั บ ที่ 5 ทํ า เล E7-4 ชื่ อ ทํ า เล กาญจนาภิ เ ษก กม.34
กม
(สุขาภิบาล 3) ราคาตลาดล าสุดเปน เงินตารางวาละ 32,500 มี
อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเพียง 1.6% ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ ยังมี
ที่ดินที่ตั้งอยูใกลกวาสามารถนําไปพัฒนาไดอีกมาก ราคาในชวงนี้
เลยไมขยับมากนัก
เพชรเกษม อมนอย ราคา
อันดับที่ 6 ทําเล K4-2 ชื่อทําเล เพชรเกษม-อ
ตลาดลาสุดเปนเงินตารางวาละ 65,000 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคา
เพียง 1.6% ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ ราคาคอนขางสูงอยูแลว การพัฒนา
แบบที่อยูอาศัยก็ทําไดจํากัดเพราะรถไฟฟาอยูไกลจากที่ตั้ง
รา
อันดับที่ 7 ทําเล J2-4 ชื่อทําเล บางมด พุทธบูชา ราคาตลาด
ลาสุดเปนเงินตารางวาละ 56,000 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเพียง

1.8% ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ ราคาคอนขางขึ้นไปสูงในชวงกอนหนา
แตทําเลนี้ไมมีรถไฟฟา การพัฒนาจึงจํากัด ไปพัฒนาบริเวณกันมาก
อันดับที่ 8 ทําเล E5-1 ชื่อทําเล ฉลองกรุง ราคาตลาดลาสุด
เป น เงิ นตารางวาละ 27,500 มีอั ต ราการเพิ่ ม ขึ้น ของราคาเพี ย ง
1.9% ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ ยังถือวาอยูหางไกลสาธารณูปโภคสําคัญ
ๆ และมีขอจํากัดดานผังเมืองเปนสีเขียวทแยง
อันดับที่ 9 ทําเล H8-2 ชื่อทําเล กิ่งแกว ราคาตลาดลาสุดเปน
เงินตารางวาละ 51,000 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเพียง 2.0%
ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ แพงเกินกวาที่จะพัฒนาที่อยูอาศัย แตยังไมถึง
เวลาพัฒนาในเชิงพาณิชยประเภทพาณิชยกรรม
อันดับที่ 10 ทําเล M1-3 ชื่อทําเล พุทธมณฑล 2 - บางแวก
ราคาตลาดลาสุดเปนเงินตารางวาละ 50,000 มีอัตราการเพิ่มขึ้น
ของราคาเพียง 2.0% ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ ราคาที่ดินแตเดิมขึ้นไป
มากแลวในชวงกอน แตอนาคตนาจะขยับไดอีก
อันดับที่ 11 ทํา เล A4-1 ชื่อทํา เล พหลโยธิน กม
กม.33 ราคา
ตลาดลาสุดเป นเงินตารางวาละ 48,000 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ราคาเพียง 2.1% ตอป ทั้งนี้เเปปนเพราะ ราคาที่ดินแตเดิมขึ้นไปมาก
แลว แตในอนาคตหลังมีรถไฟฟาสายสีแดงนาจะดีขึ้น
อัน ดับ ที่ 12 ทํ าเล E2-2.22 ชื่ อ ทํา เล นิ มิต ใหม ฝง ตะวัน ตก
ราคาตลาดลาสุดเปนเงินตารางวาละ 22,500 มีอัตราการเพิ่มขึ้น
ของราคาเพี ยง 2.3% ต อป ทั้ง นี้เปน เพราะ พัฒนาที่อยูอ าศั ยได
จํากัดเพราะมีขอจํากัดดานผังเมือง
อันดับที่ 13 ทําเล E7-3 ชื่อทําเล ราษฎร พัฒนา ราคาตลาด
ลาสุดเปนเงินตารางวาละ 44,000
000 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเพียง
2.3% ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ ยังไมมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย
ประเภทพาณิชยกรรมเพราะมี
เพราะมีขอจํากัดดานผังเมือง
อัน ดับ ที่ 14 ทํ าเล E4-1 ชื่ อ ทํา เล สุวิ น ทวงศ กม
กม.42 ราคา
ตลาดลาสุดเป นเงินตารางวาละ 21,500 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ราคาเพี ย ง 2.4% ต อ ป ทั้ ง นี้ เ ป น เพราะ ห า งไกลโครงการ
สาธารณูปโภคตางๆ
ในพื้ น ที่ ทํ า เลทีที่ ร าคาแทบไม ขึ้ น เช น นี้ นั ก ลงทุ น พึ ง ใช ค วาม
ระมัดระวังเปนพิเศษในการลงทุน หากไมมั่นใจพึงปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
การลงทุน เชน ฝายสํารวจวิจัยหรือฝายประเมินคาทรัพยสินของศูนย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร
ขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก
เรียลเอสเตท แอฟแฟรส ดร.โสภณ
ภณ กลาวในที่สุด

เชิญสมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินคาทรัพยสนิ แหงประเทศไทย เพือ่ รับสิทธิพิเศษดังนี้
ศษ 1.ได
คาสมาชิกปละ 1,000 บาท โดยสมาชิกจะไดรับสิทธิพิเศษ:
ไดรับหนังสือของมูลนิธิ รวมมูลคา 300 บาท / 2.ไดรับวารสาร
ThaiAppraisal ราย 2 เดือน เปนเวลา 1 ป / 3.ไดรับขาวสารจากมูลนิธิโดยไมคิดมูลคา / 4.เข
เขารวมงานประชุมประจําปโดยไมเสีย
คาใชจายใด ๆ / 5.เข
เขาเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไมเสียคาใชจายตลอดอายุสมาชิก (1 ป) ยกเวนการจัดสถานที่ภายนอก / 6.ไดรับ
สวนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ (สนใจสมัครสมาชิก ติดตอคุณนงลักษณ โทร.0.2295
2295.3171 ตอ 109 หรือสมัคร
ออนไลนที่ http://goo.gl/n3wSB8)
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ดวนราคาที่ดินสูงสุดที่ภูเก็ต ไรละ 250 ลานบาทแลว
ราคาที่ ดิ น บนเกาะภู เ ก็ ต ยั ง ขึ้ น ไม ห ยุ ด แม ใ นบริ เ วณแหล ง
ท อ งเที่ ย วอื่ น จะค อ นข า งนิ่ ง โดยล า สุ ด ราคาบริ เ วณหาดป า ตอง
เพิ่มขึ้นเปนไรละ 250 ลานบาทแลว
โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
ดร.โสภณ
และประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท
แอฟแฟร ส (www.area.co.th) กล า วว า นายสั ญ ญา นาคบุ ต ร
ผูจัดการสํานักงานภาคใตของศูนยขอมูลฯ ไดรายงานมาวา จากผล
การสํารวจของคณะผูประเมินคาทรัพยสินของศูนยขอมูลฯ พบวา ณ
เดือนมิ ถุนายน 2561 ราคาที่ ดินบริ เวณหาดป าตอง อําเภอกระทู
จังหวั ดภูเก็ต เพิ่มขึ้นมาเป นไร ละ 250 ลานบาท หรือตกเป นเงิ น
ตารางวาละ 625,000 บาท หรือ ตารางเมตรละ 156,250 บาท
หรือตารางเมตรละ 5,040 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเทากับตารางฟุตละ 468
เหรียญสหรัฐ
อย างไรก็ ตามราคานี้ ไม ใช ราประเมิ นทุ นทรั พย ที่ จั ดทํ าโดย
กรมธนารักษที่ประเมินไวสูงุด 200,000 บาทตอตารางวา ณ ถนนทวี
วงศ ในอําเภอกระทู จังหวัดภูเก็ต แสดงใหเห็นวา ราคาตลาดใน
พื้นที่นี้สูงกวาราคาราชการประมาณ 3 เทาเศษ ยิ่งถาเทียบกับในเขต
อําเภอเมืองภูเก็ต ปรากฏวาราคาที่ดินตามราคาราชการที่แพงที่สุดอยู
บนถนนระนอง ถนนเยาวราช และถนนรั ษฎา สูงสุดที่ ตารางวาละ
เพียง 155,000 บาทเทานั้น
ราคาที่แพงที่สุดที่หาดปาตองนี้ เพิ่มจาก ไรละ 40 ลานบาท
เมื่ อกลางปป 2547 หรื อเพิ่ มขึ้ นป ละ 14% โดยประมาณ การนี้
แสดงใหเห็นวา ราคาที่ดินในภูเก็ตนี้เพิ่มสูงขึ้นมา ทั้งนี้เปนเพราะ
ภู เ ก็ ต เป นแหล ง ท อ งเที่ ย ว ยั ง มี ความต อ งการที่ ดิ น อย างต อ เนื่ อ ง
อยางไรก็ตามหากเทียบกับในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะยานใจ
กลางเมือง บริเวณสยาม-ชิดลม-เพลิ
เพลินจิต ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นมาเปน
ไรละ 880 ลานบาท (2.2 ลานบาทตอตารางวา)) แลว
สําหรับการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินหาดปาตองในรอบ 3 ปที่ผาน
มา (2558-2561) ราคาเพิ่มขึ้นจาก 180 ลานบาทตอไร เปน 250
ลานบาทตอไร หรือเทากับเพิ่มขึ้น 11.6% ตอป การที่ราคาเพิ่มขึ้น
ใน 3 ปหลังต่ํากวาชวงกอน ก็เพราะภาวะเศรษฐกิจของไทยอาจไมได
ดีมากนัก แมการทองเที่ยวจะมีเพิ่มขึ้น แตก็ยังไมเหมือนแตกอน
และการลงทุนกอสรางอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชยยังมีจํากัดในภูเก็ต
อย า งไรก็ ต ามภู เ ก็ ต นั บ ว า ยั ง ดี ก ว า เกาะอื่ น ๆ โดยเฉพาะสมุ ย ที่
ภาวะการทองเที่ยวอาจจะไมคึกคักเทาภูเก็ต ทั้งนี้เพราะการเดินทาง
ไปมาลําบากกวาภูเก็ตนั่นเอง
จะสังเกตไดวาสําหรับบริเวณฝงตะวันออกของเกาะภู
ออกข
เก็ตนั้น
ราคาที่ดินขยับตัวนอยกวามาก เพราะเปนบริเวณที่ทะเลไมไดสวยงาม
มีดินโคลนหรือไมมีชายหาดที่สวยงามเชนฝงตะวันตก ราคาที่ดินที่
ประเมินไวต่ําสุดอยูที่ 10 ลานบาทตอไรที่แถวบานสะปา หมูที่ 1-2

ตําบล เกาะแกว อําเภอ เมืองภูเก็ต ทั้งนี้ในบริเวณนี้ ราคาที่ดินเพิ่ม
จากไรละ 3 ลานบาทในป 2547 เปน 10 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 9%
ตอป ซึ่งก็เพิ่มขึ้นไมนอย แตในรอบ 3 ปลาสุดแทบไมไดเพิ่มขึ้น
เลย
โสภณ กลาววาศูนยขอมูลฯ ไดจัดทําราคาประเมินตามราคา
ดร.โสภณ
ตลาด ไมใชราคาประเมินทางราชการมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2547
คือเปนราคาชวงกลางป กอนเกิดสึนามิในเดือนธันวาคม 2547 และ
สํารวจตอเนื่องมาโดยตลอด หนวยงานใดที่สนใจใหศูนยขอมูลฯ ทํา
การวิเคราะหทําเลศึกษาเปรียบเทียบความเปนไปไดตางๆ ก็สามารถ
ติดตอศูนยขอมูลฯ ไดในเวลาราชการ โทร
โทร. 02.295.3905
อาจกลาวไดดวา ขณะนี้ราคาที่ดินบนเกาะภูเก็ตก็สูงมากแลว แต
ถาเศรษฐกิจเติบโตกวานี้ราคาที่ดินตามหาดบนเกาะภูเก็ตจะเพิ่มสูง
กวานี้อีกในอนาคต
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

ตางประเทศ

ทําธุรกิจบานพักผูสูงวัยอยางไรดี

ABROAD
ขณะนี้ ป ระเทศไทยเข า สู ยุ ค ผู สู ง วั ย เราจะรั บ มื อ กั บ ป ญ หานี้
อย า งไร โดยเฉพาะผู สู ง วั ย ที่ มี ร ายได น อ ย มาดู ป ระสบการณ ใ น
ตางประเทศที่ไทยพอจะปรับทําได
โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
ดร.โสภณ
และประเมิ น ค า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ไ ทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรี ย ล
เอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) ในฐานะประธานมูลนิธิ
อิสรชนที่ชวยเหลือคนเรรอนและผูดอยโอกาส ขอนําเสนอแนวคิด
การช ว ยเหลื อ ผู สู ง วั ย โดยเฉพาะกลุ ม ผู มี ร ายได น อ ย จาก
ประสบการณในประเทศเพื่อนบานที่นาสนใจ ดังตอไปนี้:
สถานการณผูสูงวัย
ประชากรวัยเด็กมีแนวโนมลดน
มลดนอยลง ขณะที่จํานวนประชากร
สู ง อายุ มี แ นวโน ม ที่ จ ะสู ง ขึ้ น แสดงว า โครงสร า งประชากรได
เปลี่ยนแปลงเขาไปสูสังคมสูงอายุ (Aging
Aging society) ทั้งนี้องคการ
สหประชาชาติไดใหนิยามผูสูงอายุหมายถึง ประชากรที่มีอายุมากกวา
60 ป ขึ้นไป โดยแบงเปน 3 ระดับ คือ
society)
(
1. ระดั บ การก า วเข า ส สั ง คมผู สู ูง อายุ (Aging
หมายถึ ง สั งคมที่มี ป ระชากรอายุ 60 ป ขึ้ นไป มากกว า 10% มี
ประชากรอายุตั้งแต 65 ปมากกวา 7%
2. ระดับสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged
Aged society) หมายถึง
สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ป ขึ้นไป มากกวา 20%
20 หรือมีประชากร
อายุตั้งแต 65 ป มากกวา 14%
Super-aged society)
3.ระดั บสั ง คมผูสู ง อายุอ ย า งเต็ ม ที่ (Super
หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 65 ป ขึ้นไป มากกวา 20%
สิงคโปรเปนประเทศที่เขาสูระดับสังคมผูสูงอายุอยางเต็มที่เร็ว
กวาประเทศอื่นๆ ตามมาดวยไทย บูรไน และเวียดนาม ตามลําดับ
(http://bit.ly/2F622eL)
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศอาเซียน
รายงานยังกลาววา "การเข
สวนหนึ่งมาจากการลดลงของภาวะเจริญพันธุ อยางรวดเร็ว ทําให
จํานวนเด็กเกิดใหมนอยลง สงผลใหสัดสวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยาง
มากในแต ล ะประเทศ การมี อ ายุ ยื น ยาวขึ้ น ก็ เ ป น อี ก ป จ จั ย หนึ่ ง ที่
สําคัญ ที่ทําใหประชากรสูงอายุมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น พิจารณาไดจาก
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด พบวาทุกประเทศมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรก
เกิดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ประชากรผู สู ง วั ย ของไทยมี ม ากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ เมื อ ป 2513
ประชากรสว นใหญใ นไทยเปนวั ยเด็ กเปนสํ าคัญ สมัยนั้ นหลายๆ
ทองที่ยังไมมีไฟฟาใชดวยซ้ําไป ตกค่ําก็คงนอน กิจกรรมเดียวที่มีก็
คงเปน "เรื่องบนเตียง" หรือ "เรื่องในมุง" ทําใหประชากรออกลูก
ออกหลานกั น มามากมาย แต พ อถึ ง ป 2533 สถานการณ ก็ เ ริ่ ม
เปลี่ยน ประชากรเด็ก ๆ เกิดนอยลง ยุค "เบบี
เบบี้บูม" ไดผานพนไป
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แลว ประชากรที่เปนเด็กหรือ "เบบี
เบบี้" ในยุคกอนก็เขาสูยุคผูใหญกัน
แลว ทําใหกําลังแรงงานของไทยเราเพิ่มมากขึ้น
ประชากรในป 2553 หรืออีก 20 ปตอมา เริ่มปรากฏชัดยิ่งขึ้นวา
ไทยจะเขาเขาสูยุคประชากรสูงวัยกันมากขึ้น เพราะเ
เพราะเหลา "เบบี้" เมื่อ
40 ปกอน เริ่มกลายเปนวัยกลางคนเขาไปแลว และปรากฏชัดวาในไม
ชาก็คงจะกลายเปนประชากรสูงวัย ดวยเหตุนี้ในอีก 20 ปถัดมาหรือป
2573 ก็จะมีประชากรสูงวัยเปนประชากรกลุมใหญที่สุดเขามาแทนที่
ประชากรสูงวัยเปนประชากรที่ผลิตนอยลง แตบริโภค
ภคมากขึ้น บํานาญ
ตาง ๆ ที่จะไดรับ จะเพียงพอตอประชากรกลุมนี้หรือไมก็เปนเรื่องที่
นาสนใจ แตโดยที่ประเทศไทยเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมแลว มี
รายไดมากขึ้นแลว ก็คงสามารถเลี้ยงดูประชากรกลุมนี้ที่ทําคุณตอชาติ
มามากนักในชวงหลายสิบปที่ผานมาได
สิงคโปร
รั ฐ บาลสิสิ งคโ ปร มี โ ปร แกร มช ว ยเห ลื อ ที่ น า ส นใจ มา ก
(http://bit.ly/2rlGtPl)
1. Medisave โดยประชาชนแตละคนตองจายเงินประมาณ
8%-10.5% ตอปเพื่อเตรียมพรอมเขาสูฐานะผูสูงวัย เพื่อจะไดมี
เงินไวรักษาตัว บวกกับการสนับสนุนของทางราชการ
2. Enhancement for Active Seniors (EASE) โดยรัฐออกเงิน
ให 95% ของคาใชจายในการปรับปรุงบานใหเหมาะสมกับผูสูงวัย
เชน ราวบันไดใหม ทําพื้นที่ไมลื่น ฯลฯ
3. ComCare Long Term Assistance ผูสูงวัยจะไดเงิน 1,180
สิง คโปรด อลลาร (28,000 บาทต อ เดื อนน) หากไม ส ามารถช ว ย
ตนเองได เจ็บปวย และอาจมีมีเงินสนับสนุนทางอื่นดวย
4. Silver Support Scheme รัฐบาลจายเงินเพิ่มใหอีกเดือนละ
300-750 เหรียญสิงคโปร (8,300
300-18,000 บาท) สําหรับคนแก
ที่มีรายไดต่ําสุด 20% แรกที่ไมไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว
5. Pioneer Generation Package ผูสูงวัยในฐานะผูบุกเบิก
สิงคโปร (เกิ ดก อน 31 ธั นวาคม 2492) หรือ ผูที่ เปลี่ยนมาเป น
สัญชาติสิงคโปรกอน 31 ธันวาคม 2529 จะไดรับเงินไมเกิน 800
สิงคโปรดอลลาร (19,000 บาท)) ตอปและอื่นๆ เปนการเพิ่มเติม
6. Lease Buyback Scheme โดยผูสูงวัยที่มีหองชุด 4 หองนอน
หรือนอยกวานี้สามารถใหทางราชการเซงหองชุดตอเพื่อนําเงินมาใช
จายได
7. Senior Citizen Concession Card ผูสูงวัยมีสิทธิพิเศษในการ
จายคารถราตาง ๆ ในอัตราต่ํากวาปกติ (ไมฟรี)
โ ป ร แ ก ร ม ก า ร ช ว ย เ ห ลื อ ผู สู ง วั ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ อื่ น ๆ
(http://bit.ly/2CMVlZu) ทีส่สรุรุปไว ดังนี้:

Knowledge Is Not Private Property

1. บรูไน รัฐบาลมีโปรแกรมสําหรับผูสูงวัย เชน ละเวนภาษี การ
ดูแลสุขภาพ การศึกษาและที่อยูอาศัย รวมทั้งเงินบํานาญเดือนละ
6,000 บาท
2. ฮองกง ยังมีศูนยรับเลี้ยงผูสูงวัยในเวลากลางวันใหกับผูสูงวัย
โดยมีทั้งอาหาร กิจกรรมตาง ๆ การใหคําปรึกษา และอื่น ๆ เสริม
ใหอีกดวย
3. ญี่ปุน เริ่มใชหุนยนตในการดูแลผูสูงวัย รวมทั้งการใหบริการ
โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ผานโทรศัพทมือถือเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินชีวิตของผูสูงวัย
4. ฟ ลิ ปป น ส โดยเฉพาะย า นมากาตี ทางราชการยัง ให บั ต ร
รักษาพยาบาล ไดบัตรดูหนัง เคกวั
กวันเกิด และเงินอีก 100,000 เป
โซ (60,000 บาท) เปนเงินบําเหน็จอีกดวย
5. ศรีลังกา มีเงินบําเหน็จใหประมาณ 20,000
000-50,000 บาท
นอกจากนี้รัฐยังใหดอกเบี้ยเงินในอัตราต่ําพิเศษแกผูสูงวัยอีกดวย
กา
6. ไตหวัน ทั้งนี้ผูสูงวัยที่มีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป จะไดรับการ
สนับสนุน เชน การสนับสนุนทางการเงินแกครอบครัวที่ดูแลผูสูงวัย
นอกจากนี้ ยั ง มี โ ปรแกรมให ผู สู ง วั ย ได รั บ การดู แ ลโดยชุ ม ชนเอง
นอกจากนี้ยังทําคลายในญี่ปุนที่ใหเทคโนโลยีมาชวยสนับสนุนการ
ดํารงชีวิตของผูสูงวัยอีกดวย
ตลาดที่อยูอาศัยผูสูงวัย
ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจน
บจก
ซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th)
www.area.co.th) ซึ่งทําการ
สํารวจตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยตั้งแตป 2537 พบวา
การสรางโครงการที่อยูอาศัยสําหรับประชากรสูงวัยนั้นยังมีนอยมาก
หรือแทบจะเรียกวาไมมีเลย แตก็เริ่มมีขึ้นบางแลว โดยเฉพาะที่เปน
ขาวใหญวา "หมอบุญ วนาสิน" จะสรางโครงการอาคารชุดสําหรับ
ประชากรสู ง วั ย แถวคลองหลวงจํ า นวนถึ ง ราว 2,000 หน ว ย ก็
นับเปนขาวฮือฮามากเชนกัน
สิ่ ง ที่ โ ครงการจั ด สรรทั้ ง หลายกํ า ลั ง ดํ า เนิ น การอยู ก็ คื อ การ
พยายามสรางหองในทาวนเฮาส หรือในบานเดี่ยวที่เหมาะสมสําหรับ
ผูสูงวัย เชน
1. ตั้งอยูชั้นลางเพื่อไมตองปนปาย
2. มีอุปกรณเสริมเพื่อการเดินเหิน การเคลื่อนยายผูสูงวัย
3. มีสิ่งอํานวยความสะดวกมาสนับสนุน
4. มีระบบอัจฉริยะ โปรแกรมคอมพิวเตอรในการดูแลผูสูงวัย
5. มีพยาบาลหรือหนวยฉุกเฉินประจําการในหมูบาน คอยดูแล
เปนตน
การทําสิ่งเหลานี้จะทําใหหนวยขายประเภททาวนเฮาสและบาน
เดี่ยวดึงดูดกลุมผูซื้อซึ่งเปนครอบครัวขยายไดในระดับหนึ่ง ทําให
ชีวิตการทํางานและการอยูอาศัยรวมกับผูสูงวัยงายขึ้น
ประเภทของที่อยูอาศัยของผูสูงวัย
สําหรับการสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงวัย ซึ่งอาจเปนหองชุด
หรือทาวนเฮาส หรือหองในบานเพื่อการอยูอาศัยรวมกันของผูสูงวัย

นั้น เป น ลู ท างการลงทุ นที่ สํ า คั ญ ในฐานะที่ เ ป น Market Niche
สํ า หรั บ ตลาดอสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ ช น กั น ในภาวะที่ บ า นจั ด สสรรและ
อาคารชุชุดขายไดยาก ขายชา การฉีกแนวมาสรางบานผูสูงวัยอาจเปน
ทางออกหนึ่งที่เปนไปได และอาจทําใหสามารถซื้องาย-ขายเร็วได
ดวยเชนกัน สินนคคาที่ควรดําเนินการไดแก:
1. บานพักผูสูงวัยที่ยังชวยตนเองไดดี
2. บานพักผูสูงวัยที่ชวยตนเองไดบางสวน
3. บานพักผูสงูงวัวัยที่ชวยตัวเองไมได (ติดเตียง)
4. บานพักสําหรับระยะสุดทายของชีวิต
นอกจากนี้ยังอาจพว งบานพักชั่วคราวสํ าหรับผูพักฟนไขจาก
โรงพยาบาล หรืออาจเปนที่พักใกลโรงพยาบาลเพื่อใหสามารถทํา
การรักษาไดทันทวงที เปนตน ในการวิเคราะหความเปนไปได สิ่ง
สําคัญในการดําเนินการก็คือ
1. โอกาสทางธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่แทนที่จะอยู
อาศัยแบบครอบครัวขยาย ก็มาเปนการอยูรวมกันระหวางกลุมผูสูงวัย
2. ทักษะของนักวิชาชีพหรือเจาหนาที่ๆ เกี่ยวของกับการดูแลผู
สูงวัย ซึ่งตองมีความเชี่ยวชาญและจํานวนนักวิชาชีพที่เพียงพอ
3. การวิ เ คราะห ค วามเป น ไปได ท างการเงิ น ที่ ส ามารถบ ง
ชี้ใหเห็นวาการพัฒ
ฒนาอสั
นาอสังหาริมทรัพยประเภทนี้ เปน Market Niche
ที่ใหผลตอบแทนที่ดีกวาการพัฒนาที่อยูอาศยทั่วๆ ไป ซึ่งกําลังลน
ตลาดอยูในเวลานี้
ยิ่งกวานั้นในสวนของผูลงทุนยังสามารถลงทุนปลอยเชาไดดวย
ไมจําเปนตองมาอยูอาศัยเองในชวงแรก ๆ ของการลงทุนนั่นเอง
บานพักผูสสููงวัย จึงถือเปนชองทางตลาดใหม สําหรับนักลงทุ น
และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ผูสูงวัยที่มีรายไดนอยทําอยางไรดี
บางครั้งผูสูงวัยจําเปนตองมีทางออกแปลกๆ เชน เคยมีขาววา
"ผูผู สู ง วั ย ญี่ ปุ น ตบเท า เข า คุ ก หนี ค า ครองชี พ สู ง บํ า นาญต่ํ า "
(http://bit.ly/2ougl2S) อยางในประเทศไทย
ในประเทศไทย ทางออกทางเปนไป
ไดก็ เชน การบวชเปนพระ หรือสําหรับสุภาพสตรี ก็บวชชี ซึ่งก็จะ
สามารถชวยสนั บสนุ นผูสู งวั ยให สามารถครองชี พตามอั ตภาพได
ระดับหนึ่ง หากเปนกรณีเจ็บปวย และมีบัตรทอง ก็ยังสามารถไดรับ
การรับการรักษาพยาบาลตามอัตภาพอีกเชนกัน
การที่ในประเทศไทยมี
เทศไทยมีประชากรสูงวัยประมาณ 10.5% หรือ
7.3 ลานคนนั้น หากเปนผูสูงวัยที่ยากไรขาดที่พึ่ง นาจะมีประมาณ
730,000 คน หรือราว 10% ของผูสูงวัยทั้งหมด ในจํานวนนี้หาก
ตองมีคาใชจายในการดูแลคนละประมาณ 500 บาทตอวัน ก็จะเปน
เงิ น ป ล ะ 79,935 ล า นบาท หรื อ เพี ย ง 2.8% ของงบประมาณ
แผนดินป 2561 เทานั้น แสดงวาไมเหลือบากวาแรงที่รัฐบาลจะให
การสนั บ สนุ น ยิ่ ง กว า นั้ น หากคิ ด ณ อั ต ราคื น ทุ น ที่ 10% เงิ น
79,935 ลานบาท ก็เปนเงิน 799
799,350 ลานบาท เงินสวนนี้อาจตอง
ระดมทุนจากกิจกรรมตาง ๆ ที่ตองมีการวางแผนในระยะยาว
จะเห็นไดวาการจัดสวัสดิการสังคมแกผูสูงวัย คงไมใชเรื่องยาก
ที่จะทําได หากรัฐบาลตั้งใจจะดําเนินการ
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ดูไบ: เมืองแหงความสุข?
ผมไปดูไบและเพิ่งกลับเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ที่ดูไบมี
การตั้งกระทรวงแหงความสุข พวกเขามีความสุขจริงหรือไม นาคิด
เหมือนกันครับ
ดูไบเปนเพียงบานชาวประมงในสมัยกอน แตกลับกลายเปน
ศูนยกลางธุรกิจคลายสิงคโปรไดอยางนาอัศจรรย นี่แสดงใหเห็นวา
เงิน ซื ้อ ไดเ กือ บทุก สิ ่ง เงิน บัน ดาลใหส ามารถสรา งสรรคอ าคาร
มหัศจรรย
รยรูปรางแบบใหมไดมากมายในดูไบ จากการคนพบน้ํามัน
เมื ่อ หลายสิบ ปกอ น ทํ า ใหด ูไ บร่ํา รวยเปน อยา งมาก และกอ นที่
น้ํามันจะหมด ผูบริหารก็มีวิสัยทัศนอันยิ่งใหญในการพัฒนาดูไบให
เปน ศูน ยก ลางธุร กิจ แหง หนึ ่ง ของโลก และดูเ หมือ นจะประสบ
ความสําเร็จไมนอย
ผูบริหารแหงสหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส (UAE)
UAE) ยังมีวิสัยทัศนอัน
ยิ ่ง ใหญ สามารถสรา งโรงไฟฟา นิว เคลีย รแ หง แรกจนประสบ
ความสําเร็จ ทั้งที่เปนประเทศที่มีน้ํามันมหาศาลในราคาที่ถือไดวา
ถูกกวาน้ําเปลาเสียอีก ขอนี้ควรเปนหลักฐานชัดเจนสําหรับประเทศ
สมอง ขนาด
ไทยวา อยา ไดก ลัว โรงไฟฟา นิว เคลีย รจ น “ขีขี้ขึ้น สมอง”
ประเทศอัน ร่ํ า รวยและมีน้ํ า มัน มหาศาล ยัง รู จ ัก ใชไ ฟฟา จาก
นิวเคลียร กรณีนี้เราควร “เอาเยี่ยงกา” ควรศึกษาและทําใหได
เยี่ยงประเทศ UAE นี้
ดูไบพยายามสรางสรรคเมืองสีเขียวเปนอยางมาก เพื่อหวังให
เมืองสามารถอยูไดอยางยั่งยืน แตจะเปนอยางนันั้นไดหรือไมเพราะ
อาคารสมัย ใหมที ่ส รา งกัน อยา งมหาศาลนั ้น กอ ใหเ กิด อุป ทาน
มากมายจนลนเกิน ดังนั้นนี่จึงเปนความสิ้นเปลืองและขาดความ
พอดีเปนอยางยิ่ง อีกประการหนึ่งอาคารสวนมากก็ไมไดเปนอาคาร
ประหยัดพลังงานที่เพิ่งสงเสริมกันในชวงหลัง ดังนั้นจึงไมอาจแนใจ
ไดวาเมืองนี้จะมีความยั่งยืนไดจริงหรือไม
อยางเชนสิงคโปร เขาอาศัยน้ําจากมาเลเซียผานทางทอ ดังนั้น
หาก ‘วันดีคืนราย’ มาเลเซียปดกอกน้ํา สิงคโปรคงลําบากแสน
สาหัส ดัง นั้น สิงคโปรจึงพยายามกัก เก็บน้ํา ไวใชเอง ใตส นามบิน
ชางกี ก็เปนแหลงเก็บน้ําขนาดใหญ มีการรีไซเคิลน้ํามาใชใหม สวน
อิส ราเอลก็ส ามารถสรา งเมือ งสีเขีย วในทะเลทรายไดอ ยา งยั่ง ยืน
รวมทั้งการใชเทคโนโลยีการกลั่นน้ําทะเลใหเปนน้ําจืดมาใชอีกดวย
แตสําหรับดูไบ ก็ไมแนใจวาหากขาดน้ําและ/หรื
หรือไฟสักสามวันจะ
เกิดจลาจลขึ้นหรือไม
ความกลาอันยิ่งใหญของดูไบยังมี
งมีปรากฏใหเห็นในการกอสราง
ที่อยูอาศัยริมทะเล เชน โครงการเดอะปาลม โครงการปาลมจีเบล
อาลี โครงการเดอะเวิล ด เกาะดาเรีย เปน ตน ถา เปน ในกรณี

ประเทศไทยคงถูกพวกเอ็นจีโอโวยวายกันใหญแลว แตนี่เขาเห็นแก
ผลประโยชนของประเทศชาติ จึงไมยี่หระตอพวกหวังรายตอชา
ชาติ
เหลานั้น อยางไรก็ตามอุปทานที่อยูอาศัยเหลานี้แทบหาคนอยูได
ยากมาก อุป ทานมากมายแตอ ุป สงคแ ทบไมม ี ใครไปอยู ใ น
โครงการเดอะเวิลด แนนอนวาตองสรางบานเองแตน้ําทุกหยด ไฟ
ทุกหนวย คนอยูตองจัดหามาเอง ตองปลูกตนไมทุกตนเอง เทากับ
เอาเงินมาเผากันชัดๆ แลวอยางนี้จะมีความยั่งยืนไดอยางไร
ในดูไบมีประชากรชาว UAE อยูกันเพียง 5% ที่เ หลือ เปน
คนงานจากตางประเทศแทบทั้งสิ้น ผูคนมากมายมาขายแรงงาน
กันที่นี่เพื่อแลกเงินสงกลับไปยังประเทศของตนเองที่ครอบครัวของ
พวกเขายากจนกวา ชาวดูไ บโดยตา งกัน ราวฟา กับ เหว ถา เปน นัก
วิชชาชี
าชีพ พวกเขาคงอยูสบายกันตามควร แตพวกมาขายแรงงานไร
ฝมือระดับลาง เชน คนงานกอสราง คนงานตามถนน หรือคนงาน
อื่นๆ พวกนี้มีความเปนอยูแสนอัตคัด หองที่พักของพวกเขายอม
ตองมีเครื่องปรับอากาศหาไมคงเสียชีวิต . แตพวกเขาอยูกันราวสี่
หาคน เรียกไดวาแออัดยัดทะนานก็
ะนานก็วาได
การที ่ค นงานระดับ ลา งอยู ก ัน อยา งต่ํา กวา มาตรฐานการอยู
อาศัยที่ควรจะเปน ก็เปนหลักฐานชี้วา ความสุขของนครดูไบแหงนี้
คงจํากัดเฉพาะคนทองถิ่นหรือลูกจางนักวิชาชีพที่พอมีฐานะ ทั้งนี้
ยกเวน คนงานระดับลา ง ประเด็น นี้เ ปนสิ่ง ที่ดูไ บควรปรับ ปรุง ให
ดีก วาานีนี ้ เพื่อ แสดงความหว งใยตอ ผู ด อ ยกวา ในสัง คม และเพื ่อ
ภาพพจนที่ดีกวาโดยไมถูกครหา
อันที่จริงคนงานระดับลางไดรับคาจางที่ไมสูงนัก สมมติวาบาน
หลังหนึ่งราคา 3 ลานบาทก็เปนคาตัวบาน 1 ลานบาท และเปนคา
ที่ดิน 2 ลานบาท ใน 1 ลา นบาทของคากอสรางเปนคา แรงเพีย ง
30% ถาเปนของคนงานกอสรางก็คงเหลือเพียงไมเกิน 20% หรือ
200,000 บาทตอราคาบาน 3 ลานบาท หรือแค 7% ของมูลคา
เทานั้น ถาเราจายคาที่พักใหพวกเขาเพิ่มสัก 2% ของมูลคาก็ไมทํา
ใหราคาบานโดยรวมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยยะแตอยางไร
ในกิจ การใดๆ ก็ต าม หากเราดู
กเราดูแ ลคนงานใหดี พวกเขาก็จ ะ
ตอบแทนดวยงานที่มีคุณภาพ ตนทุนในการหาคนใหมก็จะนอยลง
ความสูญ เสีย ก็จ ะลดลง การดูแ ลคนงานจึง เปน การลงทุน ที ่ไ ด
ผลตอบแทนสุดคุมคา นอกจากนี้ยังใหภาพพจนที่ดีตอนายจางได
เปนอยางดีอีกเชนกัน การดูแลคนงานเชนนี้จึงเปนสิ่งที่ไดคุมเสีย
อยางแนนอน
ความสุขสรางไดโดยเริ่มจากการแบงปนสูคนระดับลางกอน
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จีน: สัตวเศรษฐกิจตัวใหม บุก EEC
จี น เป น มหาอํ า นาจที่ ม าแรงจริ ง ๆ การขยายอํ า นาจทาง
เศรษฐกิจของจีนนั้น จะทําใหจีนเปน "สัสัตวเศรษฐกิจ" ตัวใหม แทน
ญี่ปุน หรือสหรัฐอเมริกาในอดีตหรือไม ไทยจะเปนประเทศราชของ
จีนโดยเริ่มตนที่ EEC ใชหรือไม
คํ า ว า "สั ต ว เ ศรษฐกิ จ " นั้ น ในสมั ย ก อ น ญี่ ปุ น นั บ ได ว า เป น
"สัตวเศรษฐกิจ" ตัวสําคัญของโลก เพราะ (มีมีการกลาวหาถึง) การ
เอาเปรียบคูคา เชน ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ มีการประทวง
สินคาญี่ปุนกันอยางออกหนาออกตา เชน ที่หางไดมารู ราชดําริ มี
กลุมนิสิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นําโดยอาจารยธีรยุทธ บุญมี
ในสมัยป 2515 ยืนและนั่งประทวงอยูหนาหางสรรพสินคาดังกลาว
(https://bit.ly/2FRVkoZ) ซึ่งเปนหางแหงแรกที่มีบันไดเลื่อนใน
ประเทศไทย (https://goo.gl/vtU1q5)
ในขณะนั้ น จี น แผ น ดิ น ใหญ ยั ง กํ า ลั ง กระเสื อ กกระสนกั บ การ
แกไขปญหาภายในประเทศ แถมยังถูก "ทอดทิ
ทอดทิ้ง" โดยสหภาพโซ
เวียต จนกระทั่งตองออกนโยบายระหวางประเทศใหมดวยการผูก
สั ม พั น ธ กั บ ต ะ วั น ต ก ด ว ย อ า ศั ย " ก า ร ทู ต ป ง ป อ ง "
(https://goo.gl/Y5G6Zx) หรือ Ping-pong
pong diplomacy คือการ
แข ง ขั น เทเบิ ล เทนนิ ส หรื อ ป ง ปอง ระหว า งสหรั ฐ อเมริ ก าและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในชวงตนป พ.ศ. 2513
13 เพื่อปูทางไปสูการ
เยือนประเทศจีนของนิกสัน
แตในปจจุบันจีนกลายเปนประเทศมหาอํานาจใหมที่ยงิ่ ใหญกวา
ญี่ปุนเปนอยางมาก โดยจีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญกวาญี่ปุนถึงราว 4
เทาแลว อิทธิพลของจีน สินคาของจีนก็กระจายไปทั่วโลก จีนไป
ลงทุ นทั่ วโลก โดยเฉพาะกรณีโ ครงสร
งสร างพื้น ฐาน เช น ทางรถไฟ
(ความเร็วสูง) จีนบุกเบิกไปทําทั่วโลก และเปาหมายสําคัญอันหนึ่ง
ของจีน ก็ คือ การเข ามาพัฒ นาทางรถไฟจากยูน าน เชื่ อมต อไปยั ง
สิงคโปร ผานประเทศไทย
เมื่อ 2 ปกอนมีขาว "จีจีนแผลงฤทธิ์ผลศึกษารวมลงทุนรถไฟไทย
บีบนําเขาวัสดุ-ขอคาแรงขั้นต่ําวันละ800-งบบานเกิ
งบบานเกิน 5 แสนลาน"
(https://goo.gl/awHs82). . .มังกรแผลงฤทธิ!์ เปดผลศึกษารถไฟ
ไทย-จีน ระยะทาง 873 กม. เม็ดเงินพุงทะลุ 5.3 แสนลานบาท
ตะลึงคิ ดคาแรงขั้นต่ํ า 800บาท/วัวันสูง กวาไทยเทา ตัว ล็อ กสเป ก
เหล็กบางตัวตองนําเขาจากจีน "อาคม" สั่ง ร.ฟ.ทท. เอกซเรยรายการ
กอสรางละเอียดยิบ"
ในการทํางานจริงในอนาคตของโครงการรถไฟ หากมีขาวคราว
การ "เอาเปรี ย บ" ไทย ก็ จ ะทํ า ให ภ าพพจน ข องจี น เสี ย หายแนว
ม แบบ
เดียวกับ "สัตวเศรษฐกิจ" แบบญี่ปุน หรือ "จัจักรวรรดินิยม"
สหรัฐอเมริกา เปนตน ในความเปนจริง จีนอาจไมไดมุงเอาเปรียบก็
ได ซึ่งถาไมไดเปนเชนนั้น ก็ควรมีการประชาสัมพันธที่ดี หาไมก็
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อาจเปนอุปสรรคตอการลงทุนของจีนเอง เชนที่เคยเกิดขึ้นกับนัก
ลงทุนญี่ปุนในอดีตนั่นเอง
ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern
Eastern Economic Corridor: EEC) ปรากฏวาจีนไมไดมาเพียง
ลงทุ น แต ม าตั้ ง บริ ษั ท นายหน า กั น มากมายอี ก ด ว ย "จากการ
ตรวจสอบขอ มูลการจดทะเบีย นบริ ษัทนิ ติบุค คล ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ชวง 6 เดือนที่ผานมา (พฤศจิกายน
2560-เมษายน 2561) พบวา ในพื้นที่ จจ.ชลบุรี มีผูประกอบการ
จดทะเบียนบริษัท โดยมีวัตถุประสงค
ะสงคเพื่อเปนหนานาย ตัวแทนซื้อ
ขายอสังหาริมทรัพย (68102) กวา 500 บริษัท หรือเฉลี่ยตอเดือน
มากกวา 80 บริษัท. . .นันักธุรกิจชาวจีน และญี่ปุน ที่จดทะเบียนตั้ง
บริษัทเพื่อทําธุรกิจเปนนายหนาซื้อขายอสังหาฯ เพิ่มขึ้นเปนจํานวน
มาก. . .ปจจุบัน. . .บริ
บริษัทของคนจีน นั้นคาดวาจะไมต่ํากวา 80100 บริษัท. . ." (https://bit.ly/
https://bit.ly/2I47VHi)
ถา พรบ. "ขายชาติ" หรื อ ““ราง พระราชบั ญญัติ เขตพั ฒนา
(https://goo.gl/y7cs38) ออกใช
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....”” (https://goo.gl/y
ไทยจะถูกจีนครอบงําเปนเสมือน "มณฑล" หนึ่ง และ EEC จะเปน
เสมือน "จังหวัด" หนึ่งงของจี
ของจีนอยางไร
1. จี นจ ะ เ ข ามา ทํ า ธุ ร กิ จ ใน อุ ต สา ห กร รมกา รบริ กา ร
อุตสาหกรรมทองเที่ยวและการจัดประชุม หรืออุตสาหกรรมอื่นใดได
พรบ.นี้ นี่เทากับใหตางชาติมา “ฆา”
ดวยตามมาตรา 39 ของราง พรบ
อุ ต สาหกรรมไทยโดยเฉพาะใช ห รื อ ไม นี่ แ สดงว า รั ฐ จะกํ า หนด
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ไดอีก ตอไปจีนคงเปนเจาของสวนทุเรียน ไมใช
เฉพาะมาเปน "ล ง " จี น จีน และตา งชาติอื่ นจะพาเหรดกั นมายึ ด
ประเทศไทยแลว
2. จะเกิ ด เขตเช า ต า งชาติ เพราะตามมาตรา 48 ต า งชาติ
สามารถมีสิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย มี
มาและอยูอาศัยในราชอาณาจักร มีสิทธิ
สิทธิในการนําคนตางดาวเขามาและอ
ในการที่ จะไดรั บยกเวน หรือ ลดหยอ นภาษีอากร มีสิ ทธิใ นการทํ า
ธุรกรรมทางการเงิน และอื่นๆ อยางนี้จีนและตางชาติไดเปรียบทุน
ไทยเห็นๆ
3. เชาที่ 99 ปหรือ 100 ปไดโดยไมตองรอใหหมดอายุสัญญา
าตตามประมวล
เพราะมาตรา 49 ระบุ ว า "ไม
ไม ต อ งได รั บ อนุ ญ าต
กฎหมายที่ ดิ น หรื อ ภายใต ก ารจํ า กั ด สิ ท ธิ ข องคนต า งด า วตาม
กฎหมายวาดวยอาคารชุด แลวแตกรณี. . ."
4. คนจีนไดเปรียบคนไทย เชน ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพยที่สํานักงานไดมาตามมาตรา
35 ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมทั้งปวง (มาตรา 36)
5. เอาเปรียบนักธุรกิจไทยอยางชัดเจนเพราะมาตรา 50 ระบุวา
"ให
ใหสิทธิพิเศษแกบุคคลดังกลาว รวมทั้งคูสมรสและบุพการีและบุตร
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ที่เขาอยูอาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน ออกและเขตสงเสริ ม
เศรษฐกิจพิเ ศษ ใหไดรับ การลดหยอ นภาษีแ ละสิท ธิอื่นเปนกรณี
พิเศษก็ไดและในกรณี
ะในกรณีที่เปนคนตางดาว ใหไดรับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับ
การเขาเมืองดวยก็ได. . ." นี่เปนการตั้งอาณานิคมชัดๆ
6. มาทําตัวเปน "แรงลง" เพราะมาตรา 52 ระบุวาสามารถ "เชา
เช า ช ว ง ให เ ช า หรื อ ให เ ช า ช ว งที่ ดิ น หรื อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ใ นเขต
สงเสริมเศรษฐกิจพิเศษ" คือถาพวกจีนหรือตางชาติใดทําธุรกิจแลว
ส
เจง ก็เซงตอที่ดินทํากําไรได ในขณะที่คนไทย ไดที่ดิน ส.ป.ก.4-01
มา ถาเลิกทําเกษตรกรรมแลว ตองคืนหลวงเพื่อนําไปใหเกษตรกร
อื่นใช (ซึ่งถูกตองแลว) แตกรณี EEC นี่เราใหพวกเขามาทํากําไรได
อีกตางหาก ลองนึกถึงสถานทูตอังกฤษที่ซืซ้ือที่มาราวตารางวาละ 4
บาท แลวป 2561 กลับสามารถขายไดในราคาตารางวาละ 2 ลาน
บาท ดูวาพวกเขาทํากําไรขนาดไหน
7. ตางชาติสามารถใชเงินตราสกุลของเขาเองได ตอไปคงเอาไป
ซื้อกวยเตี๋ยวได ไทยคงเหมือนกัมพูชาที่เดี๋ยวนี้ใชแตเงินดอลลาร
กลายเป น ประเทศราชทางการเงิ น ของมหาอํ า นาจ ทั้ง นี้ ดู ได ต าม
มาตรา 57
8. ที่สําคัญที่สุด ก็คือ เราถูกหลอกใหเขาใจวา EEC คือแค 3
จังหวัด แตตามมาตรา 6 ระบุวา "ให
ใหพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี
และระยองและพื้นที่อื่นใดที่อยูในภาคตะวันออกที่กําหนดเพิ่มเติม

โดยพระราชกฤษฎี
ราชกฤษฎีกาเปนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ออก. . ." คือ
พอได 3 จังหวัดนี้แลว ตอไปจีนก็บุกอีก 4 จังหวัด รวม 7 จังหวัด
และต อไปอาจขยายไปทั่ว ประเทศ ไทยจึง จะกลายเป น "มณฑล"
หนึ่งของจีนไปหรือไม
นี่ใชการขายชาติใหจีนและมหาอํานาจอื่นหรือเปลา ชาติอื่น เชน
สิงคโปร แคตางชาติมาซื้อหองชุดยังตองเสียภาษีซื้อ 15% ฮองกง
30% แตไทยเราจะไมเก็บคาธรรมเนียม แถมภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สรางที่รางกันอยูก็ต่ําจนแทบไมตองเสีย อยางนี้เราเสีย “สิทธิสภาพ
นอกอาณาเขต” ไหม นอกจากเรายกแผนดินใหตางชาติแลว ยังไม
ตองเสียคาธรรมเนียมโอน ที่แมแตคนไทยก็ตองเสีย
ไทยไม ไ ด โ ดดเดี่ ย วเพราะจี น บุ ก ไป "ย่ํ า ยี " แบบนี้ ไ ปทั่ ว โลก
สงสัยวาผูนําจีนคงลืมอุดมการณสังคมนิยมที่มุงสรางความเทาเทียม
ในหมู ช น แต ก ลั บ พาจี น ให ก ลายเป น สั ต ว เ ศรษฐกิ จ ตั ว ใหม แ บบ
"ดานไดอายอด" ไปแลวหรือไม แตถาจีนตองการอยูรอดในสังคม
โลกจริงๆ โดยไมถูกสาปแชงไปทั่วสารทิศ จีนตองสรางนโยบายแบบ
Win Win ตอทุกฝาย เติบโตไปดวยกัน ไมใชไปครอบงําชาติอื่น
แบบอภิมหาอํานาจอื่นๆ ที่เคยมีบทเรียนมาแลว
การสรางและดูแลภาพลักษณหรือแบรนดของจีนจึงเปนสิ่ง
สําคัญ
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

นิราศกรุงเคียฟ ยูเครน
ยูเครนเปนประเทศที่งดงาม ประชาชนรักสงบ อูอารยธรรมนับ
หมื่นป กรุงเคียฟที่ผมไมเคยคิดจะไปเที่ยวเลย กลับนาสนใจ และจะ
เสียดายหากไมไดไปเยือน
ผมไม เคยคิ ดจะไปกรุง เคี ยฟ! ผมไปเยื อนดว ยความบั งเอิ ญ
พอดีสมาคมอสังหาริมทรัพยนานาชาติ (FIABCI)
FIABCI) ประจําประเทศ
ยูเครน เชิญผมไปอภิปรายเรื่องวิชาชีพอสังหาริมทรัพยและบรรยาย
โดยจัดเปน Master Class วาดวยการประเมินคาทรัพยสิน ผมจึงได
เดินทางไปในระหวางวันที่ 5-10 กรกฎาคม 2561 ผมตอบรับคํา
เชิญ ไดตั๋วฟรี พักโรงแรมชั้นหนึ่ง มีพาเที่ยวกระทั่งโรงไฟฟาเชอรโน
บิลที่ระเบิดเมื่อ 32 ปกอน
แคเริ่มตนก็ไมประทับใจแลว! นั่งเครื่องของสายการบินยูเครน
ปรากฏววาเครื่องบินเกามากๆ แถมคนแนนมากๆ ผมนั่งชั้นประหยัด
เพราะสมาคมที่เชิญไมใชภาครัฐ มีเงินจํากัด ผมก็ยินดี แตโชคราย
นั่งเบียดกับฝรั่งตัวเขื่อง 2 คน ขยับตัวแทบไมได อันที่จริงก็มีมิตร
สหายบอกเชนกันวาสายการบินนี้เครื่องเกา. แตมาโชคดีที่ขากลับ
เครื่องใหมและใหญ แถมคนมีราว 60% ผมโชคดีได 3 ที่นั่ง เลยได
นอนยาวมาเลย สําหรับราคาคาตั๋วก็ถูกกวาสายการบินอื่น แถมบิน
ตรงเลย
ชาวยูเครนไมคอยยิ้ม! ก็คงคลายรัสเซียและประเทศในอดีต
สหภาพโซเวียตที่มีประวัติศาสตรอันขมขื่น แตเมื่อไดคุยดวย ก็พบ
เห็นน้ําใจอันดีงาม การเดินเหินในยานตางๆ แมในเวลากลางคืนก็
รูสึกปลอดภัย ในชวงป 2466 ชาวยูเครนอดตายไปถึง 10 ลานคน
เพราะรัสเซียยึดเอาธัญพืชตางๆ ไปหมด ในชวงสงครามโลกครั้งที่
สอง ทหารยู เ ครนก็ เ สี ย ชี วิ ต ไป 12 ล า นคน เมื่ อ หลายสิ บ ป ก อ น
ยูเครนเคยมีประชากรราว 55 ลานคน แตตอนนี้เหลือ 44 ลานคน
แทนที่จะเพิ่มเปนรอยลานคนแลว
สาวยู เครนสวยมาก! สวยจนกระทั่ง แทบไม มี อาชี พ ‘pretty’
เพราะต า งคนก็ ต า งสวย ที่ น า สั ง เกตอี ก อย า งก็ คื อ สาวๆ ยู เ คนมี
สวนผสมของพวกฝรั่งผิวขาวกับมองโกล โดยทั่วไปสวนผสมดูราวๆ
ครึ่งตอครึ่ง หรืออาจคอนไปทางใดทางหนึ่งเล็กนอย ที่ดูเปนฝรั่ง

แทๆ มีนอยราว 20% แตที่ดูเปนแบบมองโกลเปนหลักแทบไมมี
การมีสวนผสมแบบนี้ก็เลยทําใหสาวยูเครนสวยไปอีกแบบ กระทั่ง
เพื่อนใน FB บอกใหพามาไทยบาง สําหรับผมก็ชมตามความเปน
จริงครับ ไมมีไร แคเปนไปตามภาษิต ‘เจอไมงาม ยามขวานบิ่น’
ครับผม!
คาครองชีพถูกมาก! อาหารการกินตางๆ แบบฝรั่งแทๆ มีอยู
มื้อหนึ่ง ผมขอเลี้ ยงบ าง ผมสั่ง ซุบ 4 ถว ยสํ าหรั บ 4 คน สลั ดผั ก
อาหารจานหลั ก เครื่ องดื่ ม ราคาก็ ราว 1,400 บาท (รวม 4 คน
แลว ) เทานั้น อาหารค่ําคลายๆ กัน แตมีเบียรดวย ก็มีสนนราคา
ใกลเคียงกัน ขอทานในเมือง รวมทั้งคนเรรอน ก็มีใหพบเห็นเชนกัน
แตนอยกวานครนิวยอรกหรือกรุงปารีสอยางแนนอน วากันวาดินใน
ยูเครนดีมาก ปลูกพืชผัก-เลี
เลี้ยงสัตวไดอุดมสมบูรณนั่นเอง
ประธานาธิ บ ดี จ อมโกง นายวิ ก เตอร ยานู โ ควิ ช เคยเป น
ประธานาธิ บ ดี เ มื่ อ 4 ป ก อ น แต ถู ก ขั บ ไล ไ ปและขณะนี้ ‘ซบอก’
รั สสเซี
เซี ย อยู เขามี บ า นพั ก หรื อ คฤหาสน ใ หญ โ ตชื่ อ Mezhygirya
Residence อยูที่ Novi Petrivtsi, Kyivs'ka oblast ซึ่งตั้งอยูทางเหนือ
ของกรุงเคียฟ มีขนาดรวม 850 ไร รัฐบาลใหมเปดใหประชาชนเขา
ชมในฐานะทีที่ เ ป น อนุ ส รณ ส ถานแห ง การโกง อย า งไรก็ ต าม
ประธานาธิบดีคนใหมที่เปนนแกนนํ
แกนนําการขับไลคนเดิมนั้น ก็ไมไดดีไป
กวากันนัก สรางความอึดอัดหาวเรอแกประชาชนเปนอยางมาก
ความเหมื อ นที่ แ ตกต า งจากไทยก็ คื อ ในช ว งป 2557
ทพ’ (นายอารเซนี ยัตเซนยุค)
ประธานาธิบดีของเขาถูก ‘กํกํานันสุเทพ
ชุมนุมใหญขับไลสําเร็จเหมือนกัน แตตางกันตรงที่รัฐสภายูเครน ลง
มติขับไลประธานาธิบดี แตไทยมีคณะทหารนํากําลังเขายึดอํานาจ ที่
สําคัญ นายยัดเซนยุคไมใช ‘หุหุนเชิด’ ไมไดมีผูยิ่งใหญแอบแฝงหนุน
หลังใหทาย. เขาสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีคนใหมไดสําเร็จ
เพียงแตบริหารประเทศไมประทับใจประชาชน
พันละนอยที่ขอนํามาฝากจากยูเครน ผม
นี่แหละครับ สิ่งละอันนพั
วาประเทศอดีตสหภาพโซเวียต นาเที่ยวทั้งนั้น ลองไปดูนะครับ


เชิญสมัครสมาชิก FIABCI-THAI
THAI สุดคุม
เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชนงานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดใน
โลก (MIPIM) มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง ทําใหเราไดมีโอกาสทํา
ธุรกิจรวมกับนักอสังหาริมทรัพยจากทั่วโลก หรือในเอเซีย (APREC) การซื้อบูธในงานนี้ ก็จ ะ
สามารถทําใหเราสามารถเชื่อมตอกับนักพัฒนาที่ดิน นายหนา นักบริหารทรัพยสินหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ ได
เพื่อชวยใหเราสามารถขายทรัพยสินไดงาย นาจะสะดวกกวาการทํา Road Show เองเสียอีก (โปรดติ
โปรดติดตอคุณนงลักษณ จตุเทน
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รุ่นที 43, วันพฤหัสบดีท ี 9 - เสาร์ท ี 11 สิงหาคม 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.

ั
ั
มทร ัพย ์ สมฤทธิ
ผลใน 4 ว ัน
AP100: การประเมินค่าอสงหาริ
รุ่นที 135, วันพุธที 29 สิงหาคม - เสาร์ท ี 1 กันยายน 2561 เวลา 08:30 - 17:30 น.

ั
RE121: ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสงหาริ
มทร ัพย(์ CF)
รุ่นที 61, วันพุธที 24 - เสาร์ท ี 27 ตุลาคม 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.
Mr.Bertrand Wasels

ั
RE131: หล ักสูตรนายหน้าอสงหาฯ
(เพื
เพือสอบบ ัตรต ัวแทนนายหน้า)
รุ่นที 44, วันศุกร์ท ี 17 - อาทิตย์ท ี 19 สิงหาคม 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.

ั
RE132: Super Sale หล ักสูตรเทคนิคขายอสงหาฯ
Prof.Dr.Chira Hongladarom

รุ่นที 27, วันจันทร์ท ี 10 - อังคารที 11 กันยายน 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.

RE142: การจ ัดตงนิ
ั ตบ
ิ ค
ุ คลบ้านจ ัดสรร/อาคารชุ
ัดสรร
ด
รุ่นที 26, วันศุกร์ท ี 31 สิงหาคม - เสาร์ท ี 1 กันยายน 2561 เวลา 08:30-17:00 น.
Ms.Elizabeth Belenchia

ั
ุ กจ
ิ อสงหาริ
มทร ัพย ์
RE151: การวางแผนภาษีและการจ ัดทําบ ัญชีธร
รุ่นที 41, วันพุธที 19 - พฤหัสบดีท ี 20 กันยายน 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.

ั
RE162: น ักพ ัฒนาอสงหาริ
มทร ัพยม
์ อ
ื อาชีพ
รุ่นที 22, วันอังคารที 30 - พุธที 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.
Prof. H.D. Kammeier

RE163: วิเคราะห์การลงทุนอะพาร์ตเม้นต์
รุ่นที 22, วันศุกร์ท ี 14 - เสาร์ท ี 15 กันยายน 2561 เวลา 08:30-17:00 น

ิ และ โฮสเทล
RE164: เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูตค
Jeffhery Foo

วันศุกร์ท ี 26 - เสาร์ท ี 27 สิงหาคม 2559 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงแรมอโนมา ราชดําริ

RE171: การบริหารงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง)
รุ่นที 41, วันศุกร์ท ี 20 - อาทิตย์ท ี 22 เมษายน 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.
Prof. John Cooper

ั
RE181: วิชาการบริหารธุรกิจนายหน้าอสงหาริ
มทร ัพย์
รุ่นที 4, วันศุกร์ท ี 5 ตุลาคม - เสาร์ท ี 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 17.00น.

คาใชจา ยในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%
www.trebs.ac.th

Prof.Dr K.Chareonwongsak
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ถาทานจะเปนผูบริหารบริษัทนายหนาที่มีศักยภาพสูง ถาทานจะ
Go Inter อยางมั่นใจ มาเรียนที่นี่นะครับ เรารวมสุดยอดอาจารยที่
ทําสําเร็จมากับมือ และถือผูเรียนเปนศูนยกลาง เชิญนะครับ
ดร.โสภณ พรโชคชัย ผูอํานวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย ผูจัดหลักสูตรอบรมรายหนาจากสถาบันระดับโลก
หลายหลั ก สู ต ร และผู อํ า นวยโครงการออกข อ สอบนายหน า
สําหรับสถาบันคุณวุฒวิชาชีพ

