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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. 
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เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 
"เจาะลึก EEC จะเปนคุณตอชาตแินหรือ
วันจนัทรท่ี 25 มิถุนายน 
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย
 

Monthly Forum 191

"Eastern Economic Corridor (EEC)

June 25, 2018, 13:00

at Thai Real Estate Business School

 

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 190:
ขีดเสนทางรวยกับอาชีพนายหนาคุณวุฒวิิชาชพีอสังหาฯ 

กับการตอยอดทางธุรกิจ"
00-17:00 น. 

อสังหาริมทรัพยไทย

Monthly Forum 190: 
Certificate of Real Estate Brokers"

, 2018, 13:00-17:00, 

at Thai Real Estate Business School
 
 

  

 

กิตติพงศ ผลประยูร, อ.เกสรี ชํานาญเด
พัลลภ กฤตยานวัช 

นิพัทธ จิตรประสงค 

.พรเทพ ศรีนฤหลา 

คุณณฐพนธ คงศิลา, คุณธนินทร นนนที, คณุ
บีบี ซาฟยา เบญจมสรุทิน, คุณปทมา จันทรานุกูล, 

วิไลลักษณ สกุลภักดี, คุณวิวธัน ศรีเจรญิวงศ, คุณ
ดร.สัมพันธ รัฐแพทย, อ.อติณัช 

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ,์ คุณอัสนี 

ประธานเจาหนาที่บรหิาร ดร.โสภณ พรโชคชยั 

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 191:  
จะเปนคุณตอชาตแินหรือ" 
มิถุนายน 2561 เวลา 13:00-17:00 น.  

ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย 

91:  

Eastern Economic Corridor (EEC)" 

, 2018, 13:00-17:00,  

at Thai Real Estate Business School 



 

 
 

 

Knowledge Is Not Private Property 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Sopon Pornchokchai, 
President, Thai Appraisal Foundation
Email: sopon@thaiappraisal.org
Facebook: non-thai: http://wwwfacebook.com/sopon.pornchokchai

Facebook: สําหรับคนไทย
 

 

 
 

 

มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย เลขที่จดทะเบียน
เปนองคกรที่ไมแสวงหากําไร ทํากิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ

 เปนมูลนิธิที่สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินคาทรัพยสิน
อสังหาริมทรัพย  ดวยการคนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทาง
วิทยาการใหมดานการประเมินคาทรัพยสิน 
อสังหาริมทรัพย สนับสนุนศึกษา วิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ทรัพยสิน การพัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง 
และเผยแพรความรูเพื่อประโยชนแกสาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและ
การสัมมนา รวมถึงเปนศูนยรวมการแลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็น
สําหรับผูสนใจทั่วไป 
 วัตถุประสงคสําคัญของมูลนิธิคือเพื่อ: 
๑. สงเสริมการศึกษาวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน เชน

 

Joining 
the Thai 
 

Thai Appraisal Foundation 
principle member of FIABCI in 2004 
and Dr.Sopon Pornchokchai
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 betw
Appraisal Foundation and FIABCI 
International.
 
Let us become a member of FIABCI 
for the year 2017
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.

 

ถึงเวลาไปสูสากลดวย 
การเปนสมาชิก FIABCI  
สมาคมอสังหาฯ สากล 
 

 สมาคมอสังหาริมทรัพยสากล (FIABCI) เปน
สมาคมอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในโลก มีสา
มาชิกรวมกันถึง 1.5 ลานคน ทุกคนควรมีสวน
รวมในสมาคมนี้ดวย 
 สมาคมนี้เปนที่รวมของนักพัฒนาที่ดิน บริษัท
รับสรางบาน นักลงทุน ผูประเมินคาทรัพยสิน 
นายหนา ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอื่นๆ ไมได
เปนของนักวิชาชีพใดโดยเฉพาะ การเขารวมจะ
ทําใหเรามีความสัมพันธที่ดีกับประเทศอื่น ๆ ใน
ระดับสากล เพื่อเราจะไดกาวไกลสูสากลนั่นเอง  
 มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
ไดรวมกอตั้ง FIABCI ประเทศไทยข้ึนครั้งหนึ่ง
เมื่อป  2547 และในขณะนี้ เปน Principal 
Member ในการกอตั้ง FIABCI ประเทศไทยขึ้น
อีกครั้งหนึ่ง ขอเชิญทุกทานสมัครเปนสมาชิก 
 

ดวยความเคารพ 
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ 

มาเปนสมาชิก FIABCI 
กับเถอะครับ ไดประโยชน
หลายสถานอยางแนนอน 
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Sopon Pornchokchai, PhD D.FIABCI CRS RICS 
President, Thai Appraisal Foundation 

sopon@thaiappraisal.org Line ID Dr.Sopon 
http://wwwfacebook.com/sopon.pornchokchai 

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

เลขที่จดทะเบียน กท.1075 
ทํากิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ 

เปนมูลนิธิที่สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินคาทรัพยสิน และ
ความรูและความกาวหนาทาง

 และการสํารวจ-วิจัย
วิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคา

 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
ในรูปแบบการอบรมและ

รวมถึงเปนศูนยรวมการแลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็น

เชน การใหทุนการศึกษา  

๒. คนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ
การประเมินคาและการสํารวจ-วิจัยและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

๓. สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสิน
พัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง

๔. เผยแพรความรูและวิทยาการใหมๆ
     สาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา
๕. สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอื่น

การกุศลและอื่น ๆ จากทั้งในและตางประเทศ
การศึกษาดานประเมินคาทรัพยสินและอสังหาริมทรัพย

๖. สงเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปญญาผูประเมินคาทรัพยสินไทย
๗. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่น
๘. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด

ประธานบริหารแถลง
FROM THE

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 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. 
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4 ราคาที่ดินพุง 
ไมด ี

7 14 แปลงที่ดินที่ราคาเพิ่มสูงสุด

8 ทําเลอันตราย ราคาท่ีดนิแทบไมขึ้น

10 ดวนราคาท่ีดนิสูงสุดท่ีภเูก็ต ไรละ 
ลานบาทแลว

12 ทําธุรกิจบานพักผูสูงวัยอยางไรดี

15 ดูไบ: เมืองแหงความสุข

16 จีน: สัตวเศรษฐกิจตัวใหม บุก 

18 นิราศกรุงเคียฟ ยูเครน
  

Sopon Pornchokchai, 

Wason Khongchantr,

Amporn Chantranukul, 

Nonglak Jatutane, 

Pornpak Boonthong, 

Atinach Chanbanyong, 
 

 

Tel. 66.2295.3171 Fax 66.2295.3994 

Email   info@thaiappraisal.org

Address:  10 Nonsi 5 Road, Bangkok 10120

หน้า 3

  

ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ ดาน
วิจัยและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย  

สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสิน การ
ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
การใหมๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนแก 

ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา  
สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐบาล เอกชน องคกร

จากทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนา
การศึกษาดานประเมินคาทรัพยสินและอสังหาริมทรัพย  

และภูมิปญญาผูประเมินคาทรัพยสินไทย  
ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่น ๆ  
ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด 

ประธานบริหารแถลง 
FROM THE PRESIDENT  

 
THE OFFICIAL QUARTERLY JOURNAL 

OF THAI APPRAISAL FOUNDATION 

ราคาที่ดินพุง 5.3% แตเศรษฐกิจก็ยัง

แปลงที่ดินที่ราคาเพิ่มสูงสุด 

ทําเลอันตราย ราคาท่ีดนิแทบไมขึ้น 

ดวนราคาท่ีดนิสูงสุดท่ีภเูก็ต ไรละ 250 
ลานบาทแลว 

ทําธุรกิจบานพักผูสูงวัยอยางไรด ี

เมืองแหงความสุข? 

สัตวเศรษฐกิจตัวใหม บุก EEC 

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  

Atinach Chanbanyong, Coordinator, Prof. Devt. 

66.2295.3171 Fax 66.2295.3994  

info@thaiappraisal.org 

10 Nonsi 5 Road, Bangkok 10120 
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 ราคาท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พุงกระฉูดถึง 
5.3% แมแตรถไฟฟาสายสีมวงราคาก็พุงกระฉูด แตใชวาเศรษฐกิจ
ไทยจะดี ทําไมจึงเปนเชนนั้น 
 คงเปนสิ่งที่วิเศษมาก หากเราสามารถรูไดวาราคาที่ดินบางเขน 
บางแค บางนา บางพลัด บางพลี บางโพธิ์ บางรัก ฯลฯ ไดในเวลา
เดียวกัน จะไดเปรียบเทียบเพื่อการลงทุน ดร
ประธานกรรมการบริหาร ศูนยข อมูลวิ จั ยและประ เมินค า
อสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 
(www.area.co.th) จึง ไดสํ ารวจตลาดราคาที่ดินในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งในนครหลักๆ ทั่วประเทศ 
เพื่อใหเปน Big Data สําหรับการพัฒนาประเทศและธุรกิจ ผลการ
สํารวจลาสุด ณ ป 2561 ออกมาแลว 

การพัฒนาฐานขอมูลราคาที่ดิน 
 ดร.โสภณ และคณะ ไดพัฒนาฐานขอมูลแบบ 
เพื่อการรับรูความจริงของราคาที่ดินในยานตาง ๆ มาตั้งแตป 
โดยออกสํารวจราคาที่ดินที่มีการซื้อขายจริงอยางตอเนื่อง เพื่อให
วงการอสังหาริมทรัพยไดใชประกอบการวางแผน สถาบันก
ใชประกอบการอํานวยสินเชื่อแกบริษัทพัฒนาที่ดิน ตลอดจนสวน
ราชการท่ีเกี่ยวของกับการวางแผนการพัฒนาเมือง
 การสํารวจราคาที่ดินตั้งแตป 2537 ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง
จนถึงป 2561 และจะไดดําเนินการตอไปเพื่อประโยชนตอสาธารณะ
ในทุกภาคสวน เพราะเปนการสํารวจที่ใหราคาท่ีดินตามราคาตลาดที่
แทจริง ไมใชราคาทุนทรัพยเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่
ดําเนินการโดยกรมธนารักษที่มักปรับปรุงใหมทุกรอบ 
ขอมูลฯ ดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป  และในบางกรณีอาจ
ดําเนินการไดรวดเร็วกวานี้อีก เชน ในรอบ 6 เดือน 

รายละเอียดการสํารวจ 
 1. การจัดทําแปลงตัวอยางเพื่อสํารวจราคาท่ีดิน เชน บนถนนสี
ลม ใชที่ตั้งของธนาคารกรุงเทพ สํานักงานใหญ เปนตัวแทน โดย
สมมติวาหากเปนที่ดินเปลาและพัฒนาขึ้นเปนอาคารสํานักงาน เชน 
ธนาคารกรุงเทพ จะมีมูลคาเทาไหร 
 2. ในแตละถนนสายหลัก ศูนยขอมูลฯ ไดกําหนดแปลง
ตัวอยางเพื่อใชประเมินทั้งหมดประมาณ 200 
ครอบคลุมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 3. ในซอยตาง ๆ ก็ไดดําเนินการสํารวจอีก 
เหลานี้ ไดหยุดสํารวจในภายหลังเพราะเปนขอมูลหนวยยอยที่มี
ความสําคัญนอย 

ราคาที่ดิน 
LAND PRICE 
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ราคาท่ีดินพุง 5.3% แตเศรษฐกจิก็ยังไมดี
 
 

ราคาท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พุงกระฉูดถึง 
แมแตรถไฟฟาสายสีมวงราคาก็พุงกระฉูด แตใชวาเศรษฐกิจ

คงเปนสิ่งที่วิเศษมาก หากเราสามารถรูไดวาราคาที่ดินบางเขน 
บางแค บางนา บางพลัด บางพลี บางโพธิ์ บางรัก ฯลฯ ไดในเวลา
เดียวกัน จะไดเปรียบเทียบเพื่อการลงทุน ดร.โสภณ พรโชคชัย 
ประธานกรรมการบริหาร ศูนยข อมูลวิ จั ยและประ เมินค า

เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 
จึง ไดสํ ารวจตลาดราคาที่ดินในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งในนครหลักๆ ทั่วประเทศ 
สําหรับการพัฒนาประเทศและธุรกิจ ผลการ

โสภณ และคณะ ไดพัฒนาฐานขอมูลแบบ Big Data มาใช
เพื่อการรับรูความจริงของราคาที่ดินในยานตาง ๆ มาตั้งแตป 2537 
โดยออกสํารวจราคาที่ดินที่มีการซื้อขายจริงอยางตอเนื่อง เพื่อให
วงการอสังหาริมทรัพยไดใชประกอบการวางแผน สถาบันการเงินได
ใชประกอบการอํานวยสินเชื่อแกบริษัทพัฒนาที่ดิน ตลอดจนสวน
ราชการท่ีเกี่ยวของกับการวางแผนการพัฒนาเมือง 

ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง
และจะไดดําเนินการตอไปเพื่อประโยชนตอสาธารณะ

จที่ใหราคาท่ีดินตามราคาตลาดที่
แทจริง ไมใชราคาทุนทรัพยเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่
ดําเนินการโดยกรมธนารักษที่มักปรับปรุงใหมทุกรอบ 4 ป แตศูนย
ขอมูลฯ ดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป  และในบางกรณีอาจ

เดือน เปนตน 

การจัดทําแปลงตัวอยางเพื่อสํารวจราคาท่ีดิน เชน บนถนนสี
ลม ใชที่ตั้งของธนาคารกรุงเทพ สํานักงานใหญ เปนตัวแทน โดย
สมมติวาหากเปนที่ดินเปลาและพัฒนาขึ้นเปนอาคารสํานักงาน เชน 

ศูนยขอมูลฯ ไดกําหนดแปลง
200 บริเวณ เพื่อให

ครอบคลุมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ในซอยตาง ๆ ก็ไดดําเนินการสํารวจอีก 800 แหง แตขอมูล

เหลานี้ ไดหยุดสํารวจในภายหลังเพราะเปนขอมูลหนวยยอยที่มี

 4. ตามสถานีรถไฟฟา ก็ไดสํารวจไวเชนกัน เพื่อพิจารณาวา
ราคาท่ีดินรอบสถานีมีมูลคาเทาไหร โดยมีเบื้องตน 
มีสถานีเพิ่มเติมอ่ืนๆ ตามท่ีจะมีรถไฟฟาในอนาคต
 5. ปรับแปลงที่ดินใหเปนสี่เหลี่ยมผืนผา เพราะบนถนน
ไมมีที่ดินเปนสี่เหลี่ยมผืนผา เปนรู
ขนมเปยกปูนบาง ฯลฯ จึงตองปรับใหเทากั
 6. และเพื่อการเปรียบเทียบที่ชัดเจน จึงกําหนดขนาดที่ดินไว 
โดยขนาดเล็กคือ 4 ไร (40 x 
ตามลําดับ ในเขตใจกลางเมือง อาจไมมีที่ดินแปลงใหญ ใน
ริมแมน้ํา อาจมีท่ีดินแปลงเล็กกวา เชน 

การศึกษาเปรียบเทียบ 
 การกําหนดขนาดที่ดินเชนนี้ไว จึงทําใหสามารถเปรียบเทียบ
อยางชัดเจนไดทั่วเขตกรุงเทพมหานครและสามารถนําไปใชวางแผน
ไววาจะพัฒนาบริเวณไหนกอนหลังดี เพราะ
 1. ตนทุนราคาที่ดินตางกัน 
 2. อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาและแนวโนมของราคาที่ดิน
แตกตางกัน 
 3. ศักยภาพแตกตางกัน 
 ศูนยขอมูลฯ จึงภูมิใจที่ เปนศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยที่
ใหบริการแกสังคมดวยความเปนกลางและมีขอมูลแบบ 
เปนประโยชนตอทุกฝาย  

ผลสํารวจลาสุด: ราคาพุง 5.3%
 ผลการสํารวจลาสุดของศูนยขอมูลฯ ดร
ที่ดินพุ งสูงขึ้น เปนประวัติการณถึง  
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตางจากปที่ต่ําสุดในป 
สูงขึ้นเพียง 3.2% เทานั้น สวนในป 
ปละ 4% เพิ่งมาเพิ่มขึ้นอยางเดนชัดในป 
ราคาที่ดินก็เคยพุงสูงขึ้นกวานี้ในชวงกอนเกิดวิกฤติการณทาง
การเมืองในป 2557 
 อยางไรก็ตามราคาที่ดินที่ เพิ่มสูงขึ้นนั้น ไมใช เปนเพราะ
เศรษฐกิจดีแตอยางใด แตเนื่องจากการเกิดเพิ่มขึ้นของรถไฟฟ
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งตามสถานีรถไฟฟาเหลานี้ 
ราคาท่ีดินพุงสูงขึ้นประมาณ 7-10
สูงขึ้นถึง 5.3% ในป 2561 อยางไรก็ตามเศรษฐกิจของประเทศไทย
ยังคงอยูในภาวะที่ชะลอตัว ทั้งที่การสงออกดี แสดงวาเงินไปไมถึง
ผูผลิตที่เปนเกษตรกร นอกจากนั้นยังพบวา กลุมอาชีพตาง ๆ ใน
กรุงเทพมหานคร เห็นวาเศรษฐกิจไมดี 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

แตเศรษฐกจิก็ยังไมด ี

สถานีรถไฟฟา ก็ไดสํารวจไวเชนกัน เพื่อพิจารณาวา
ราคาท่ีดินรอบสถานีมีมูลคาเทาไหร โดยมีเบื้องตน 124 สถานี และ
มีสถานีเพิ่มเติมอ่ืนๆ ตามท่ีจะมีรถไฟฟาในอนาคต 

ปรับแปลงที่ดินใหเปนสี่เหลี่ยมผืนผา เพราะบนถนนบางแหง 
ไมมีที่ดินเปนสี่เหลี่ยมผืนผา เปนรูปหลายเหลี่ยมบาง หรือสี่เหลี่ยม
ขนมเปยกปูนบาง ฯลฯ จึงตองปรับใหเทากนัเพื่อใหเทียบกนัได 

และเพื่อการเปรียบเทียบที่ชัดเจน จึงกําหนดขนาดที่ดินไว 
x 160 เมตร) 16 ไร และ 36 ไร

ตามลําดับ ในเขตใจกลางเมือง อาจไมมีที่ดินแปลงใหญ ในบริเวณ
ริมแมน้ํา อาจมีท่ีดินแปลงเล็กกวา เชน 8 ไร หรือ 10 ไรเปนตน 

การกําหนดขนาดที่ดินเชนนี้ไว จึงทําใหสามารถเปรียบเทียบ
อยางชัดเจนไดทั่วเขตกรุงเทพมหานครและสามารถนําไปใชวางแผน
ไววาจะพัฒนาบริเวณไหนกอนหลังดี เพราะ 

อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาและแนวโนมของราคาที่ดิน

ศูนยขอมูลฯ จึงภูมิใจที่ เปนศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยที่
ใหบริการแกสังคมดวยความเปนกลางและมีขอมูลแบบ Big Data ที่

% 
ผลการสํารวจลาสุดของศูนยขอมูลฯ ดร.โสภณ แถลงวา ราคา

ที่ดินพุ งสูงขึ้น เปนประวัติการณถึง  5.3% โดยเฉลี่ยทั่ ว เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตางจากปที่ต่ําสุดในป 2558 ที่

เทานั้น สวนในป 2559 และ 2560 เพิ่มข้ึนเฉลี่ย
เพิ่งมาเพิ่มขึ้นอยางเดนชัดในป 2561 นี้ อยางไรก็ตาม 

ราคาที่ดินก็เคยพุงสูงขึ้นกวานี้ในชวงกอนเกิดวิกฤติการณทาง

อยางไรก็ตามราคาที่ดินที่ เพิ่มสูงขึ้นนั้น ไมใช เปนเพราะ
เศรษฐกิจดีแตอยางใด แตเนื่องจากการเกิดเพิ่มขึ้นของรถไฟฟาใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งตามสถานีรถไฟฟาเหลานี้ 

10% ทําใหราคาที่ดินโดยเฉลี่ยเพิ่ม
อยางไรก็ตามเศรษฐกิจของประเทศไทย

ยังคงอยูในภาวะที่ชะลอตัว ทั้งที่การสงออกดี แสดงวาเงินไปไมถึง
นเกษตรกร นอกจากนั้นยังพบวา กลุมอาชีพตาง ๆ ใน

กรุงเทพมหานคร เห็นวาเศรษฐกิจไมดี (https://bit.ly/2Jlv6NB) 
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แพงสุด: สยามสแควร 2.2 ลานบาท/ตรว. 
 ในป 2561 นี้ ดร.โสภณ คาดวาราคาที่ดินที่แพงที่สุดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะสูงถึง 2.2 ลานบาทตอตารางวา
หรือมีคาเทากับธนบัตรใบละ 1,000 บาทวางซอนกันถึง 
ชั้นเลยทีเดียว หรือโดยนัยนี้มีคาสูงมาก  มูลคาที่ดิน 
ตอตารางวา แลกไดทองคํา ณ ราคาบาทละ 
115.7894737 บาท หรือ 1.7628 กิโลกรัม ซึ่งถือวามหาศาล
 สาเหตุที่สยามสแควรมีราคาแพง ซึ่งรวมถึงรถไฟฟาสถานี ชิด
ลม เพลินจิต นานาและอโศกนั้น เปนเพราะเปนไปตามแนว
รถไฟฟา ซึ่งเปนเขตที่ผานยานความเจริญเปนอยางมาก ยิ่งกวานั้น
บริเวณสยามสแควรยังถือไดวามีรถไฟฟา 2 สายตัดผาน แตทั้งสอง
สายนี้เปนของ BTS รถไฟฟาทําใหราคาที่ดินบริเวณนี้เพิ่มสูงขึ้นมาก 
โดยในป 2537 จากการสํารวจครั้งแรก ดร.โสภณ พบวาราคาที่ดิน
ที่สยามสแควร ตกเปนเงินตารางวาละ 400,000 
ลมสูงกวาคือ 450,000 บาท และเยาวราชแพงที่สุดคือ 
บาทตอตารางวา แตการมีรถไฟฟา ทําใหราคาที่ดินที่สยามสแควร
สูงกวาอยางเดนชัด 

ต่ําสุด: ลําลูกกา เลียบคลอง 13 
 สําหรับราคาที่ดินที่แพงที่สุดในขนาด 4 
คลอง 13 ลําลูกกา โดยตกเปนเงินตารางวาละ 2
ละเพียง 1,080,000 บาทเทานั้น หรือเพิ่มข้ึนเพียง 
กวาคาเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครที่ 5.3% จะสังเกตไดวาราคาที่ดิน
ยานชานเมืองไกลๆ ราคาแทบไมขึ้น แตราคาที่ดินใจกลางเมือง 
ราคากลับเพิ่มขึ้น ปรากฏการณนี้แตกตางจากในตางจังหวัดอยาง
สิ้นเชิง เพราะในตางจังหวัด ใจกลางเมืองที่ผังเมืองควบคุมหนัก ไม
สามารถพัฒนาใด ๆ ได จึงไปพัฒนานอกเขตผังเมืองในยานช
เมืองแทน 
 สาเหตุท่ีราคาท่ีดินชานเมืองไกล ๆ ไมเพิ่มขึ้นเลย ก็เพราะที่ดิน
ชานเมือง ไมมีสาธารณูปโภคใด ๆ เชน ไมมีทางดวน ไมมีรถไฟฟา 
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โสภณ คาดวาราคาที่ดินที่แพงที่สุดในเขต
ลานบาทตอตารางวา

บาทวางซอนกันถึง 6.4125 
ชั้นเลยทีเดียว หรือโดยนัยนี้มีคาสูงมาก  มูลคาที่ดิน 2.2 ลานบาท
ตอตารางวา แลกไดทองคํา ณ ราคาบาทละ 19,000 บาท ถึง 

กิโลกรัม ซึ่งถือวามหาศาล 
มสแควรมีราคาแพง ซึ่งรวมถึงรถไฟฟาสถานี ชิด

ลม เพลินจิต นานาและอโศกนั้น เปนเพราะเปนไปตามแนว
รถไฟฟา ซึ่งเปนเขตที่ผานยานความเจริญเปนอยางมาก ยิ่งกวานั้น

สายตัดผาน แตทั้งสอง
นบริเวณนี้เพิ่มสูงขึ้นมาก 
โสภณ พบวาราคาที่ดิน
000 บาท ในขณะที่สี

บาท และเยาวราชแพงที่สุดคือ 700,000 
บาทตอตารางวา แตการมีรถไฟฟา ทําใหราคาที่ดินที่สยามสแควร

4 ไร ก็คือแถวเลียบ
2,700 บาท หรือไร

บาทเทานั้น หรือเพิ่มข้ึนเพียง 3.8% ตอป ต่ํา
จะสังเกตไดวาราคาที่ดิน

ยานชานเมืองไกลๆ ราคาแทบไมขึ้น แตราคาที่ดินใจกลางเมือง 
ราคากลับเพิ่มขึ้น ปรากฏการณนี้แตกตางจากในตางจังหวัดอยาง
สิ้นเชิง เพราะในตางจังหวัด ใจกลางเมืองที่ผังเมืองควบคุมหนัก ไม
สามารถพัฒนาใด ๆ ได จึงไปพัฒนานอกเขตผังเมืองในยานชาน

สาเหตุท่ีราคาท่ีดินชานเมืองไกล ๆ ไมเพิ่มขึ้นเลย ก็เพราะที่ดิน
ชานเมือง ไมมีสาธารณูปโภคใด ๆ เชน ไมมีทางดวน ไมมีรถไฟฟา 

ไมมีโครงการท่ีดึงดูดการลงทุนตาง ๆ อันที่จริงราคาที่ดินแถวลําลูก
กานี้เคยสูงถึงไรละ 1.2 ลานบาท แตกลับตกต่ําลงมากหลังวิกฤ
เศรษฐกิจป 2540 และเพิ่มขึ้นเล็กนอยในภายหลัง โดยในรอบสิบป
ที่ผานมา แทบไมไดเพิ่มขึ้นเลย ดังนั้นการลงทุนในที่ดินเปลาจึงไม
นาจะมีโอกาสที่ดี โดยเฉพาะในยานชานเมืองที่ไมมีโอกาสการ
พัฒนา ยกเวนในอนาคต หากมีการสรางวงแหวนรอบนอกรอบที่ 
ก็จะทําใหราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้น 

ที่ดินตามแนวรถไฟฟา BTS 
 สําหรับที่ดินตามแนวรถไฟฟาพุงขึ้นสูง โดยรถไฟฟา 
ดังนี้: 
 1. รถไฟฟาบีที เอส ตร.ว.ละ 
สูงสุด สถานีสยามสแควร เพลินจิต ชิดลม ตร
บาท เพิ่ม 10.0% 
 2. ป 2560 เพิ่มชวง 8.8-
คาเฉลี่ยท้ังกรุงเทพฯ 5.3%) 
 3. ทําเลยานสีลม สาทร ตร.
บาท (เพิ่ม 8.8-10.0%) 
 4. ทําเลยานสุขุมวิท (นานา) 
เฉลีย 5ป 15.4% 

 สําหรับสวนตอขยายของ BTS 
สมุทรปราการ, ตากสิน-บางหวา และหมอชิต
เปนดังนี้: 
 1. ออนนุช-แบริ่งป 60 เพิ่ม 
สูงสุดสถานีออนนุช 800,000 ต่ําสุดสถานีแบริ่ง 
 2. แบริ่ง-สมุทรปราการ ป 
11.1%) สูงสุดสถานีสําโรง 300
110,000 
 3. ตากสิน-บางหวา ป 60 เพิ่ม 
สูงสุดสถานีกรุงธนบุรี 700,000 ต่ําสุด บางหวา 
 4. หมอชิต-สะพานใหม-
(เฉลี่ย 8.9%) สูงสุดสถานีลาดพราว 
65,000 บาท 

ที่ดินตามสถานีรถไฟฟาสายสีมวง
 สถานีนี้มีความนาหวงใยที่ท่ีผานมา มีผูใชบริการนอย อยางไรก็
ตามราคาที่ดินก็ยังเพิ่มขึ้น ดังนี้: 
 1. ราคาที่ดิน 100,000-300
ตร.ว.ละ 300,000 บาท เพิ่ม 17
 2. ป 60 เพิ่ม 6.7-20.0% 
7.3%) เทียบคาเฉลี่ยท้ังกรุงเทพฯ 
 3. ทําเลบางซอน วงศสวาง ติวานนท 
11.1%) 

หน้า 5 

ไมมีโครงการท่ีดึงดูดการลงทุนตาง ๆ อันที่จริงราคาที่ดินแถวลําลูก
ลานบาท แตกลับตกต่ําลงมากหลังวิกฤติ

และเพิ่มขึ้นเล็กนอยในภายหลัง โดยในรอบสิบป
ที่ผานมา แทบไมไดเพิ่มขึ้นเลย ดังนั้นการลงทุนในที่ดินเปลาจึงไม
นาจะมีโอกาสที่ดี โดยเฉพาะในยานชานเมืองที่ไมมีโอกาสการ
พัฒนา ยกเวนในอนาคต หากมีการสรางวงแหวนรอบนอกรอบที่ 3 

สําหรับที่ดินตามแนวรถไฟฟาพุงขึ้นสูง โดยรถไฟฟา BTS เปน

ละ 800,000-2,200,000 บาท 
สูงสุด สถานีสยามสแควร เพลินจิต ชิดลม ตร.ว.ละ 2,200,000 

-20.0% เฉลีย 12.2% (เทียบ

.ว.ละ 1,650,000-1,850,000 

) 2,200,000 บาท (เพิ่ม 12.8%) 

BTS บางจาก-แบริ่ง, แบริ่ง-
บางหวา และหมอชิต-สะพานใหม-คูคต 

เพิ่ม 14.3-32.4% (เฉลี่ย 25.9%) 
ต่ําสุดสถานีแบริ่ง 3580,000 

สมุทรปราการ ป 60 เพิ่ม 6.7-16.7% (เฉลี่ย 
300,000 ต่ําสุด เคหะสมุทรปราการ 

เพิ่ม 10.0-17.6% (เฉลี่ย 15.5%) 
ต่ําสุด บางหวา 200,000 
-คูคต ป 60 เพิ่ม 6.3-25.0% 

สูงสุดสถานีลาดพราว 500,000 ต่ําสุดสถานีคูคต 

ที่ดินตามสถานีรถไฟฟาสายสีมวง 
สถานีนี้มีความนาหวงใยที่ท่ีผานมา มีผูใชบริการนอย อยางไรก็

300,000 บาท สูงสุดสถานีเตาปูน 
17.1% (เทียบคาเฉลี่ย 10.7%) 
% เฉลี่ย 10.7% (ป 2559 เฉลี่ย 

เทียบคาเฉลี่ยท้ังกรุงเทพฯ 5.3% 
ทําเลบางซอน วงศสวาง ติวานนท 200,000 บาท (เพิ่ม 
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 4. ทําเลรัตนาธิเบศร ศูนยราชการนนทบุรี  
220,000 บาท (เพิ่ม 6.7-15.8%) 
 5. ทําเลไทรมา ทาอิฐ บางพลู 110,000-145
7.4-10.0%) 
 6. ทําเลบางใหญ 110,000-180,000 (เพิ่ม 
 เชื่อวาราคาที่ดินในพื้นที่นี้จะคอยๆ ปรับตัวดีขึ้นตามลําดับ 
เนื่องจากตอไปจะมีผูไปอยูอาศัยมากขึ้น แตคาโดยสารถไฟฟา ก็
อาจตองปรับราคาลงบางเพราะคอนขางสูง (ยกเวนชวงลดราคา
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

ทําเลรัตนาธิเบศร ศูนยราชการนนทบุรี  160,000-

145,000บาท (เพิ่ม 

เพิ่ม 10.0-20.0%) 
เชื่อวาราคาที่ดินในพื้นที่นี้จะคอยๆ ปรับตัวดีขึ้นตามลําดับ 

เนื่องจากตอไปจะมีผูไปอยูอาศัยมากขึ้น แตคาโดยสารถไฟฟา ก็
ยกเวนชวงลดราคา) 

ขอมูลที่มีคา 
 คุณคาของขอมูลในรายละเอียดก็คือการเปลี่ยนแปลงราคาท่ีดิน
แตละแปลงในแตละป ซึ่งจะทําใหเห็นไดวาแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ที่ดินแปลงตัวอยางและพื้นที่ใกลเคียงเปนอยางไร ขอมูลนี้มีอยูใน
รายงานวิจัยอยางละเอียด พรอมแผนที่ ผู
วิจัยฉบับนี้ไดที่ ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย 
บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 
ติดตอคุณสัญชัย แซลิ้ม โทร. 02.295
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คุณคาของขอมูลในรายละเอียดก็คือการเปลี่ยนแปลงราคาท่ีดิน
แตละแปลงในแตละป ซึ่งจะทําใหเห็นไดวาแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ที่ดินแปลงตัวอยางและพื้นที่ใกลเคียงเปนอยางไร ขอมูลนี้มีอยูใน
รายงานวิจัยอยางละเอียด พรอมแผนที่ ผูสนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือ
วิจัยฉบับนี้ไดที่ ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย 

เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) 
295.3905 ตอ 114  

 

 



 

 

 

 

 

Knowledge Is Not Private Property 

 มาตรวจสอบทําเลราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 
มา  ปรากฏวาสูงสุดถึง 32% ใน 1 ป ทั้งนี้เปนเพราะรถไฟฟา  ดร
โสภณ แนะเก็บภาษีตามความรวยขึ้น 
 
การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน 10 แปลงสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
รหัส แปลง ราคาปจจุบัน
  (บาท/
BTS-26 สถานี BTS อุดมสุข 450
F1-1  ปานะพนัธ  450
MRT-14 สถานี MRT ลาดพราว  450
H3-1 ศรีนครินทร-บางนา  200
I2-5  ถนนวิทยุ  2,000
I3-3  พระรามที่ 4 กลวยน้ําไท  500
M2-3 เพชรเกษม - ภาษีเจริญ  200
BTS-25 สถานี BTS ปุณณวิถี  450
BTS-27 สถานี BTS บางนา  400
BTS-28 สถานี BTS แบริ่ง  350
MRT-7 สถานี MRT สุขุมวิท  2,000
MRT-13 สถานี MRT รัชดาภิเษก  750
MRT-15 สถานี MRT พหลโยธิน  500
MC-SM-1 หาแยกลาดพราว  500
ที่มา: ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย 
 บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส
 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศู
และประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียล
เอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) แถลงวาเดิมราคาที่ดินไม
เคยขึ้นถึงปละ 30% (http://bit.ly/2rs84Pu) 
ปรากฏวามีเพิ่มขึ้นเกิน 30% แลว ทั้งนี้เพราะอุปทานที่ดินมีจํากัด 
ไมมีระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ผูขายก็ "หยิ่ง

เชิญสมัครสมาชิก สมาคมผูซื้อบา
เพื่อการดูแลสิทธิที่ชอบธรรมของผูซื้อบานและที่อยูอาศัย 
ใหสามารถ "ซื้อบานอยางรอบรู" / การแลกเปลี่ยนประสบการณกัน
อาศัยเพื่อประโยชนของประชาชน /สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูซื้อบานและผูพัฒนาที่อยู
อาศัย ฯลฯ ติดตอ คุณนงลักษณ โทร.02.295.3905 
www.thaihomebuyers.org  fb: http://bit.ly/2wgvnPd

  

      
Vol.17, No.3 May - June 2018 

14 แปลงที่ดินทีร่าคาเพิ่มสูงสุด

มาตรวจสอบทําเลราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 1 ปที่ผาน
ป ทั้งนี้เปนเพราะรถไฟฟา  ดร.

แปลงสูงสุดในกรุงเทพมหานคร

ราคาปจจุบัน เพิ่มข้ึนใน  
/ตรว)  1 ป (%) 

450,000 32% 
450,000  29% 
450,000  29% 
200,000  25% 
000,000  25% 
500,000  25% 
200,000  25% 
450,000  25% 
400,000  25% 
350,000  25% 
000,000  25% 
750,000  25% 
500,000  25% 
500,000  25% 

ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย  
เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 

โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
เอเจนซี่ ฟอร เรียล

แถลงวาเดิมราคาที่ดินไม
Pu) แตในปจจุบัน

แลว ทั้งนี้เพราะอุปทานที่ดินมีจํากัด 
หยิ่ง" ไมจําเปนตอง

ขาย เพราะไมมีภาษีมา "รนกน" ตลาดเลยกลายเปนของผูขาย  ขาย
ไดแลวก็แทบไมตองเสียภาษีอะไรมากนัก  ทําใหเกิดความไมเปน
ธรรม เกิดความเหลื่อมล้ําในสังคม
 ผลการสํารวจพบวาบริเวณสถานีรถไฟฟา 
ไมเกิน 500 เมตร มีราคาที่ดินสูงสุดท่ี 
ในรอบ 1 ปที่ผานมา ราคาเพิ่มขึ้นถึง 
ของรถไฟฟา BTS โดยตรง เนื่องจากตลาดมีความตองการสราง
โครงการอาคารชุดตามแนวรถไฟฟาสายนี้  เมื่อสรางแลวก็ปรากฏวา
ขายไดดีพอสมควร จึงทําใหราคาท่ีดินพุงขึ้นอยางเดนชัดที่สุด
 อันดับรองลงมาเพิ่มขึ้น 29
โรงเรียนปานะพันธ (เดิม) และสถานีรถไฟฟา 
ราคาลาสุดเปนเงินตารางวาละ 
29% ทั้งสองแปลง เพราะตั้งอยูใกลเคียงกัน  ย
สูงมาก เพราะนอกจากมีรถไฟฟาใตดิน 
BTS ก็กําลังขยายเสนทางไปตามถนนพหลโย
ศักยภาพจึงเพิ่มข้ึนมาก 
 ที่เพิ่มขึ้น 25% มีอีก 11 บริเวณ ลวนแตเปนบริเวณที่ตั้งของ
สถานีรถไฟฟา BTS และ MRT 
นครินทร-บางนา ที่มีผลจากรถไฟฟาสายสีเหลือง ถนนวิทยุที่มีผล
จากการขายสถานทูตอังกฤษที่ 2 ลานบาทตอตารางวา ถนนพระราม
ที่ 4 (กลวยน้ําไท) ที่มีการนิยมสรางหองชุดพักอาศัยมากขึ้น และ
ถนนเพชรเกษม-ภาษีเจริญ จากการมีรถไฟฟาสายสีน้ําเงินนั่นเอง
 การที่ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นสูงเชนนี้ หากมีการเก็บภาษีที่สมควร ก็
จะชวยพัฒนาประเทศไดมาก 
 1. ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ที่ควรเก็บตอปประมาณ 
มูลคาโดยเฉพาะในกรณีที่ดินเปลา
 2. ภาษีมรดก ที่ไมควรมีขั้นต่ํา 
 3. ภาษีกําไรจากการขาย เชน ซื้อมา 
100 สวนกําไร ควรเสียภาษี 20% 
 การเสียภาษีที่สมควร จะทําใหชองวางทางชนชั้นลดลง สังคมมี
เงินมาพัฒนาทองถิ่นมากขึ้น  ชุมชนมีความสุข เมืองนาอยูมากขึ้น

 

สมาคมผูซื้อบาน 

การดูแลสิทธิที่ชอบธรรมของผูซื้อบานและที่อยูอาศัย / ใหความรูแกสมาชิกและประชาชน
การแลกเปลี่ยนประสบการณกัน / สงเสริมการพัฒนาที่อยู
สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูซื้อบานและผูพัฒนาที่อยู

02.295.3905 ตอ 109 หรือดูรายละเอียดที่:  
http://bit.ly/2wgvnPd 
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แปลงที่ดินทีร่าคาเพิ่มสูงสุด 
 

ตลาดเลยกลายเปนของผูขาย  ขาย
ไดแลวก็แทบไมตองเสียภาษีอะไรมากนัก  ทําใหเกิดความไมเปน
ธรรม เกิดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

ผลการสํารวจพบวาบริเวณสถานีรถไฟฟา BTS อุดมสุข ในรัศมี
เมตร มีราคาที่ดินสูงสุดท่ี 450,000 บาท แตปรากฏวา

ปที่ผานมา ราคาเพิ่มขึ้นถึง 32% ทั้งนี้เปนผลจากอิทธิพล
โดยตรง เนื่องจากตลาดมีความตองการสราง

โครงการอาคารชุดตามแนวรถไฟฟาสายนี้  เมื่อสรางแลวก็ปรากฏวา
วร จึงทําใหราคาท่ีดินพุงขึ้นอยางเดนชัดที่สุด 

29% คือบริเวณถนนลาดพราว ตรง
และสถานีรถไฟฟา MRT ลาดพราว 

ราคาลาสุดเปนเงินตารางวาละ 450,000 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 
ทั้งสองแปลง เพราะตั้งอยูใกลเคียงกัน  ยานนี้มีโอกาสเติบโต

สูงมาก เพราะนอกจากมีรถไฟฟาใตดิน MRT แลว ขณะนี้รถไฟฟา 
ก็กําลังขยายเสนทางไปตามถนนพหลโยธินถึงคูคต ดังนั้น

บริเวณ ลวนแตเปนบริเวณที่ตั้งของ
MRT แทบทั้งสิ้น ยกเวนแถวศรี

บางนา ที่มีผลจากรถไฟฟาสายสีเหลือง ถนนวิทยุที่มีผล
ลานบาทตอตารางวา ถนนพระราม

ที่มีการนิยมสรางหองชุดพักอาศัยมากขึ้น และ
ภาษีเจริญ จากการมีรถไฟฟาสายสีน้ําเงินนั่นเอง 

ที่ดินเพิ่มขึ้นสูงเชนนี้ หากมีการเก็บภาษีที่สมควร ก็

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ที่ควรเก็บตอปประมาณ 1-2% ของ
มูลคาโดยเฉพาะในกรณีที่ดินเปลา 

ภาษีมรดก ที่ไมควรมีขั้นต่ํา 100 ลานบาท 
ภาษีกําไรจากการขาย เชน ซื้อมา 100 ขายไป 200 ไดกําไร 

% เปนตน 
การเสียภาษีที่สมควร จะทําใหชองวางทางชนชั้นลดลง สังคมมี

เงินมาพัฒนาทองถิ่นมากขึ้น  ชุมชนมีความสุข เมืองนาอยูมากขึ้น 

ใหความรูแกสมาชิกและประชาชน
สงเสริมการพัฒนาที่อยู

สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูซื้อบานและผูพัฒนาที่อยู



 

 
Vol.17, No.

 

หน้า  8 

ทําเลอันตราย ราคาท่ีดินแทบไมขึ้น
 
 ในกรุงเทพมหานครที่ราคาที่ดินขึ้นเฉลี่ย 5
แปลงที่ราคาแทบไมข้ึนเลย คือขึ้นมาเพียง 1.4% 
ปที่ผานมา ทําเลเหลานี้นาสนใจที่วาเราอาจยังไมนาไปลงทุนทันที 
เพราะภาวะอาจยังไมสุกงอมในการพัฒนาที่ดิน 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
และประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท 
แอฟแฟรส (www.area.co.th) แถลงที่ตั้งของทําเลที่ราคาที่ดินแทบ
ไมขยับ คือเพิ่มขึ้นต่ํากวา 2.5% ตอป มีทั้งหมด 14 
 อันดับที่ 1 ทําเล G4-3 ชื่อทําเล กาญจนาภิเษก 
ราคาตลาดลาสุดเปนเงินตารางวาละ 36,500 มีอัตราการเพิ่มข้ึนของ
ราคาเพียง 1.4% ตอป ทั้งนี้ เปนเพราะ ยังมีพื้นที่อื่นในบริเวณ
ใกลเคียงที่สามารถนํามาพัฒนาไดอีกมาก แตในอนาคตจะดีกวานี้
 อันดับที่ 2 ทําเล G5-1 ชื่อทําเล ลาดกระบัง ราคาตลาดลาสุด
เปนเงินตารางวาละ 36,500 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเพียง 
1.4% ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ ถือวาอยูหางไกลสาธารณูปโภคสําคัญ ๆ 
และมีขอจํากัดดานผังเมืองเปนสีเขียวทแยง 
 อันดับที่ 3 ทําเล E1-2 ชื่อทําเล ซอยวัดคูบอน พระยาสุเรนทร 
ราคาตลาดลาสุดเปนเงินตารางวาละ 32,500 
ของราคาเพียง 1.6% ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ มีขอจํากัดดานผังเมือง
เปนพื้นที่ท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย ทําใหไมอาจพัฒนาอาคารชุดได
 อันดับที่ 4 ทําเล E1-5 ชื่อทําเล กาญจนาภิเษก
ไทย) ราคาตลาดลาสุดเปนเงินตารางวาละ 32,500 
ของราคาเพียง 1.6% ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ ยังมีที่ดินที่ตั้งอยูใกลกวา
สามารถนําไปพัฒนาไดอีกมาก ราคาในชวงนี้เลยไมขยับมากนัก
 อันดับที่  5 ทําเล E7-4 ชื่อทําเล กาญจนาภิเษก กม
(สุขาภิบาล 3) ราคาตลาดลาสุดเปนเงินตารางวาละ 
อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเพียง 1.6% ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ ยังมี
ที่ดินที่ตั้งอยูใกลกวาสามารถนําไปพัฒนาไดอีกมาก ราคาในชวงนี้
เลยไมขยับมากนัก 
 อันดับที่ 6 ทําเล K4-2 ชื่อทําเล เพชรเกษม
ตลาดลาสุดเปนเงินตารางวาละ 65,000 มีอัตราการเพิ่มข้ึนของราคา
เพียง 1.6% ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ ราคาคอนขางสูงอยูแลว การพัฒนา
แบบที่อยูอาศัยก็ทําไดจํากัดเพราะรถไฟฟาอยูไกลจากที่ต้ัง
 อันดับที่ 7 ทําเล J2-4 ชื่อทําเล บางมด พุทธบูชา รา
ลาสุดเปนเงินตารางวาละ 56,000 มีอัตราการเพิ่มข้ึนของราคาเพียง 
 

เชิญสมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินคาทรัพยสนิแหงประเทศไทย เพือ่รับสิทธิพิเศษดังนี้
คาสมาชิกปละ 1,000 บาท  โดยสมาชิกจะไดรับสิทธิพิเศษ
ThaiAppraisal  ราย 2 เดือน เปนเวลา 1 ป 
คาใชจายใด ๆ / 5.เขาเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไมเสียคาใชจายตลอดอายุสมาชิก 
สวนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ 
ออนไลนที่  http://goo.gl/n3wSB8) 
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

ทําเลอันตราย ราคาท่ีดินแทบไมขึ้น 

5.3% ยังมีที่ดิน 14 
% - 2.4% ในรอบ 1 

ปที่ผานมา ทําเลเหลานี้นาสนใจที่วาเราอาจยังไมนาไปลงทุนทันที 

โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท 

แถลงที่ตั้งของทําเลที่ราคาที่ดินแทบ
14 แหง ดังนี้: 

ชื่อทําเล กาญจนาภิเษก (สวนหลวง) 
มีอัตราการเพิ่มข้ึนของ

ตอป ทั้งนี้ เปนเพราะ ยังมีพื้นที่อื่นในบริเวณ
ใกลเคียงที่สามารถนํามาพัฒนาไดอีกมาก แตในอนาคตจะดีกวานี้ 

ลาดกระบัง ราคาตลาดลาสุด
มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเพียง 

ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ ถือวาอยูหางไกลสาธารณูปโภคสําคัญ ๆ 

ชื่อทําเล ซอยวัดคูบอน พระยาสุเรนทร 
500 มีอัตราการเพิ่มขึ้น

ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ มีขอจํากัดดานผังเมือง
เปนพื้นที่ท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย ทําใหไมอาจพัฒนาอาคารชุดได 

ชื่อทําเล กาญจนาภิเษก กม.34 (เสรี
500 มีอัตราการเพิ่มขึ้น

ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ ยังมีที่ดินที่ตั้งอยูใกลกวา
สามารถนําไปพัฒนาไดอีกมาก ราคาในชวงนี้เลยไมขยับมากนัก 

ชื่อทําเล กาญจนาภิเษก กม.34 
ราคาตลาดลาสุดเปนเงินตารางวาละ 32,500 มี

ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ ยังมี
ที่ดินที่ตั้งอยูใกลกวาสามารถนําไปพัฒนาไดอีกมาก ราคาในชวงนี้

เพชรเกษม-ออมนอย ราคา
มีอัตราการเพิ่มข้ึนของราคา

ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ ราคาคอนขางสูงอยูแลว การพัฒนา
แบบที่อยูอาศัยก็ทําไดจํากัดเพราะรถไฟฟาอยูไกลจากที่ต้ัง 

ชื่อทําเล บางมด พุทธบูชา ราคาตลาด
มีอัตราการเพิ่มข้ึนของราคาเพียง 

1.8% ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ ราคาคอนขางขึ้นไปสูงในชวงกอนหนา 
แตทําเลนี้ไมมีรถไฟฟา การพัฒนาจึงจํากัด ไปพัฒนาบริเวณกันมาก
 อันดับที่ 8 ทําเล E5-1 ชื่อทําเล
เปนเงินตารางวาละ 27,500 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเพียง 
1.9% ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ ยังถือวาอยูหางไกลสาธารณูปโภคสําคัญ 
ๆ และมีขอจํากัดดานผังเมืองเปนสีเขียวทแยง
 อันดับที่ 9 ทําเล H8-2 ชื่อทําเล กิ่งแกว ราคาตลาดลาสุดเปน
เงินตารางวาละ 51,000 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเพียง 
ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ แพงเกินกวาที่จะพัฒนาที่อยูอาศัย แตยังไมถึง
เวลาพัฒนาในเชิงพาณิชยประเภทพาณิชยกรรม
 อันดับที่ 10 ทําเล M1-3 ชื่อทําเล พุทธมณฑล 
ราคาตลาดลาสุดเปนเงินตารางวาละ 
ของราคาเพียง 2.0% ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ ราคาที่ดินแตเดิมขึ้นไป
มากแลวในชวงกอน แตอนาคตนาจะขยับไดอีก
 อันดับที่ 11 ทําเล A4-1 ชื่อทําเล พหลโยธิน กม
ตลาดลาสุดเปนเงินตารางวาละ 
ราคาเพียง 2.1% ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ ราคาที่ดินแตเดิมขึ้นไปมาก
แลว แตในอนาคตหลังมีรถไฟฟาสายสีแดงนาจะดีขึ้น
 อันดับที่ 12 ทําเล E2-2.2
ราคาตลาดลาสุดเปนเงินตารางวาละ 
ของราคาเพียง 2.3% ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ พัฒนาที่อยูอาศั
จํากัดเพราะมีขอจํากัดดานผังเมือง
 อันดับที่ 13 ทําเล E7-3 ชื่อทําเล ราษฎรพัฒนา ราคาตลาด
ลาสุดเปนเงินตารางวาละ 44,000 
2.3% ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ ยังไมมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย
ประเภทพาณิชยกรรมเพราะมีขอจํากัดดานผังเมือง
 อันดับที่ 14 ทําเล E4-1 ชื่อทําเล สุวินทวงศ กม
ตลาดลาสุดเปนเงินตารางวาละ 
ราคาเพียง 2.4% ตอป  ทั้ งนี้ เปน เพราะ ห างไกลโครงการ
สาธารณูปโภคตางๆ 
 ในพื้นที่ทําเลที่ราคาแทบไมขึ้นเชนนี้ นักลงทุนพึงใชความ
ระมัดระวังเปนพิเศษในการลงทุน หากไมม่ันใจพึงปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
การลงทุน เชน ฝายสํารวจวิจัยหรือฝายประเมินคาทรัพยสินของศูนย
ขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก
เรียลเอสเตท แอฟแฟรส ดร.โสภณ กลาวในที่สุด

 

เชิญสมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินคาทรัพยสนิแหงประเทศไทย เพือ่รับสิทธิพิเศษดังนี้
บาท  โดยสมาชิกจะไดรับสิทธิพิเศษ:  1.ไดรับหนังสือของมูลนิธิ รวมมูลคา 

ป / 3.ไดรับขาวสารจากมูลนิธิโดยไมคิดมูลคา / 4.เขารวมงานประชุมประจําปโดยไมเสีย
เขาเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไมเสียคาใชจายตลอดอายุสมาชิก (1 ป) ยกเวนการจัดสถานที่ภายนอก 
ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ (สนใจสมัครสมาชิก ติดตอคุณนงลักษณ โทร.0.2295

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ ราคาคอนขางขึ้นไปสูงในชวงกอนหนา 
แตทําเลนี้ไมมีรถไฟฟา การพัฒนาจึงจํากัด ไปพัฒนาบริเวณกันมาก 

ชื่อทําเล ฉลองกรุง ราคาตลาดลาสุด
มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเพียง 

ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ ยังถือวาอยูหางไกลสาธารณูปโภคสําคัญ 
ๆ และมีขอจํากัดดานผังเมืองเปนสีเขียวทแยง 

ชื่อทําเล กิ่งแกว ราคาตลาดลาสุดเปน
มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเพียง 2.0% 

ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ แพงเกินกวาที่จะพัฒนาที่อยูอาศัย แตยังไมถึง
เวลาพัฒนาในเชิงพาณิชยประเภทพาณิชยกรรม 

ชื่อทําเล พุทธมณฑล 2 - บางแวก 
ราคาตลาดลาสุดเปนเงินตารางวาละ 50,000 มีอัตราการเพิ่มขึ้น

ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ ราคาที่ดินแตเดิมขึ้นไป
มากแลวในชวงกอน แตอนาคตนาจะขยับไดอีก 

ชื่อทําเล พหลโยธิน กม.33 ราคา
ตลาดลาสุดเปนเงินตารางวาละ 48,000 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของ

เปนเพราะ ราคาที่ดินแตเดิมขึ้นไปมาก
แลว แตในอนาคตหลังมีรถไฟฟาสายสีแดงนาจะดีขึ้น 

2 ชื่อทําเล นิมิตใหม ฝงตะวันตก 
ราคาตลาดลาสุดเปนเงินตารางวาละ 22,500 มีอัตราการเพิ่มขึ้น

ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ พัฒนาที่อยูอาศัยได
จํากัดเพราะมีขอจํากัดดานผังเมือง 

ชื่อทําเล ราษฎรพัฒนา ราคาตลาด
000 มีอัตราการเพิ่มข้ึนของราคาเพียง 

ตอป ทั้งนี้เปนเพราะ ยังไมมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย
เพราะมีขอจํากัดดานผังเมือง 

ชื่อทําเล สุวินทวงศ กม.42 ราคา
ตลาดลาสุดเปนเงินตารางวาละ 21,500 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของ

ตอป  ทั้ งนี้ เปน เพราะ ห างไกลโครงการ

ที่ราคาแทบไมขึ้นเชนนี้ นักลงทุนพึงใชความ
ระมัดระวังเปนพิเศษในการลงทุน หากไมม่ันใจพึงปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
การลงทุน เชน ฝายสํารวจวิจัยหรือฝายประเมินคาทรัพยสินของศูนย
ขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร 

ภณ กลาวในที่สุด 

เชิญสมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินคาทรัพยสนิแหงประเทศไทย เพือ่รับสิทธิพิเศษดังนี ้
ไดรับหนังสือของมูลนิธิ รวมมูลคา 300 บาท / 2.ไดรับวารสาร 

เขารวมงานประชุมประจําปโดยไมเสีย
ยกเวนการจัดสถานที่ภายนอก / 6.ไดรับ

2295.3171 ตอ 109 หรือสมัคร
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ดวนราคาที่ดินสูงสุดที่ภูเก็ต ไรละ 
 
 ราคาที่ดินบนเกาะภูเก็ตยังขึ้นไมหยุด แมในบริเวณแหลง
ทองเที่ยวอื่น จะคอนขางนิ่ง โดยลาสุดราคาบริเวณหาดปาตอง 
เพิ่มขึ้นเปนไรละ 250 ลานบาทแลว 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
และประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรีย
แอฟแฟรส (www.area.co.th) กลาววา นายสัญญา นาคบุตร 
ผูจัดการสํานักงานภาคใตของศูนยขอมูลฯ ไดรายงานมาวา จากผล
การสํารวจของคณะผูประเมินคาทรัพยสินของศูนยขอมูลฯ พบวา ณ 
เดือนมิถุนายน 2561 ราคาที่ดินบริเวณหาดปาตอง อําเภอกระทู 
จังหวัดภูเก็ต เพิ่มขึ้นมาเปนไรละ 250 ลานบาท หรือตกเปนเงิน
ตารางวาละ 625,000 บาท หรือ ตารางเมตรละ 
หรือตารางเมตรละ 5,040 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเทากับตารางฟุตละ 
เหรียญสหรัฐ 
 อยางไรก็ตามราคานี้ ไมใชราประเมินทุนทรัพยที่จัดทําโดย
กรมธนารักษที่ประเมินไวสูงุด 200,000 บาทตอตารางวา ณ ถนนทวี
วงศ ในอําเภอกระทู จังหวัดภูเก็ต  แสดงใหเห็นวา ราคาตลาดใน
พื้นที่นี้สูงกวาราคาราชการประมาณ 3 เทาเศษ  ยิ่งถาเทียบกับในเขต
อําเภอเมืองภูเก็ต ปรากฏวาราคาที่ดินตามราคาราชการท่ีแพงที่สุดอยู
บนถนนระนอง ถนนเยาวราช และถนนรัษฎา สูงสุดที่
เพียง 155,000 บาทเทานั้น  
 ราคาที่แพงที่สุดที่หาดปาตองนี้ เพิ่มจาก ไรละ 
เมื่อกลางปป 2547 หรือเพิ่มขึ้นปละ 14% โดยประมาณ  การนี้
แสดงใหเห็นวา ราคาที่ดินในภูเก็ตนี้เพิ่มสูงขึ้นมา ทั้งนี้เปนเพราะ
ภูเก็ตเปนแหลงทองเที่ยว ยังมีความตองการที่ดินอยางตอเนื่อง  
อยางไรก็ตามหากเทียบกับในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะยานใจ
กลางเมือง บริเวณสยาม-ชิดลม-เพลินจิต ราคาท่ีดินเพิ่มข้ึนมาเปน
ไรละ 880 ลานบาท (2.2 ลานบาทตอตารางวา) 
 สําหรับการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินหาดปาตองในรอบ 
มา (2558-2561) ราคาเพิ่มข้ึนจาก 180 ลานบาทตอไร เปน 
ลานบาทตอไร หรือเทากับเพิ่มข้ึน 11.6% ตอป  การที่ราคาเพิ่มข้ึน
ใน 3 ปหลังต่ํากวาชวงกอน ก็เพราะภาวะเศรษฐกิจของไทยอาจไมได
ดีมากนัก  แมการทองเที่ยวจะมีเพิ่มขึ้น  แตก็ยังไมเหมือนแตกอน
และการลงทุนกอสรางอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชยยังมีจํากัดในภูเก็ต  
อยางไรก็ตามภูเก็ตนับวายังดีกวาเกาะอื่นๆ โดยเฉพาะสมุยที่
ภาวะการทองเที่ยวอาจจะไมคึกคักเทาภูเก็ต ทั้งนี้เพราะการเดินทาง
ไปมาลําบากกวาภูเก็ตนั่นเอง 
 จะสังเกตไดวาสําหรับบริเวณฝงตะวันออกข
ราคาที่ดินขยับตัวนอยกวามาก เพราะเปนบริเวณที่ทะเลไมไดสวยงาม 
มีดินโคลนหรือไมมีชายหาดท่ีสวยงามเชนฝงตะวันตก  ราคาที่ดินที่
ประเมินไวต่ําสุดอยูที่ 10 ลานบาทตอไรที่แถวบานสะปา หมูที่ 
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ดวนราคาที่ดินสูงสุดที่ภูเก็ต ไรละ 250 ลานบาทแลว 

ราคาที่ดินบนเกาะภูเก็ตยังขึ้นไมหยุด แมในบริเวณแหลง
ทองเที่ยวอื่น จะคอนขางนิ่ง โดยลาสุดราคาบริเวณหาดปาตอง 

โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท 

กลาววา นายสัญญา นาคบุตร 
ผูจัดการสํานักงานภาคใตของศูนยขอมูลฯ ไดรายงานมาวา จากผล
การสํารวจของคณะผูประเมินคาทรัพยสินของศูนยขอมูลฯ พบวา ณ 

ราคาที่ดินบริเวณหาดปาตอง อําเภอกระทู 
ลานบาท หรือตกเปนเงิน

บาท หรือ ตารางเมตรละ 156,250 บาท  
เหรียญสหรัฐ ซึ่งเทากับตารางฟุตละ 468 

อยางไรก็ตามราคานี้ ไมใชราประเมินทุนทรัพยที่จัดทําโดย
บาทตอตารางวา ณ ถนนทวี

วงศ ในอําเภอกระทู จังหวัดภูเก็ต  แสดงใหเห็นวา ราคาตลาดใน
เทาเศษ  ยิ่งถาเทียบกับในเขต

อําเภอเมืองภูเก็ต ปรากฏวาราคาที่ดินตามราคาราชการท่ีแพงที่สุดอยู
บนถนนระนอง ถนนเยาวราช และถนนรัษฎา สูงสุดที่ตารางวาละ

ราคาที่แพงที่สุดที่หาดปาตองนี้ เพิ่มจาก ไรละ 40 ลานบาท 
โดยประมาณ  การนี้

แสดงใหเห็นวา ราคาที่ดินในภูเก็ตนี้เพิ่มสูงขึ้นมา ทั้งนี้เปนเพราะ
ยังมีความตองการที่ดินอยางตอเนื่อง  

อยางไรก็ตามหากเทียบกับในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะยานใจ
เพลินจิต ราคาท่ีดินเพิ่มข้ึนมาเปน

) แลว 
สําหรับการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินหาดปาตองในรอบ 3 ปที่ผาน

ลานบาทตอไร เปน 250 
ตอป  การที่ราคาเพิ่มข้ึน

ปหลังต่ํากวาชวงกอน ก็เพราะภาวะเศรษฐกิจของไทยอาจไมได
ดีมากนัก  แมการทองเที่ยวจะมีเพิ่มขึ้น  แตก็ยังไมเหมือนแตกอน  
และการลงทุนกอสรางอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชยยังมีจํากัดในภูเก็ต  
อยางไรก็ตามภูเก็ตนับวายังดีกวาเกาะอื่นๆ โดยเฉพาะสมุยที่
ภาวะการทองเที่ยวอาจจะไมคึกคักเทาภูเก็ต ทั้งนี้เพราะการเดินทาง

จะสังเกตไดวาสําหรับบริเวณฝงตะวันออกของเกาะภูเก็ตนั้น 
ราคาที่ดินขยับตัวนอยกวามาก เพราะเปนบริเวณที่ทะเลไมไดสวยงาม 
มีดินโคลนหรือไมมีชายหาดท่ีสวยงามเชนฝงตะวันตก  ราคาที่ดินที่

ลานบาทตอไรที่แถวบานสะปา หมูที่ 1-2 

ตําบล เกาะแกว อําเภอ เมืองภูเก็ต ทั้งนี้ในบริเ
จากไรละ 3 ลานบาทในป 2547 เปน 
ตอป  ซึ่งก็เพิ่มขึ้นไมนอย  แตในรอบ 
เลย 
 ดร.โสภณ กลาววาศูนยขอมูลฯ ไดจัดทําราคาประเมินตามราคา
ตลาด ไมใชราคาประเมินทางราชการมาอยางตอเนื่อ
คือเปนราคาชวงกลางป กอนเกิดสึนามิในเดือนธันวาคม 
สํารวจตอเนื่องมาโดยตลอด  หนวยงานใดที่สนใจใหศูนยขอมูลฯ ทํา
การวิเคราะหทําเลศึกษาเปรียบเทียบความเปนไปไดตางๆ ก็สามารถ
ติดตอศูนยขอมูลฯ ไดในเวลาราชการ โทร
 อาจกลาวไดวา ขณะนี้ราคาท่ีดินบนเกาะภูเก็ตก็สูงมากแลว แต
ถาเศรษฐกิจเติบโตกวานี้ราคาที่ดินตามหาดบนเกาะภูเก็ตจะเพิ่มสูง
กวานี้อีกในอนาคต 

 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

ตําบล เกาะแกว อําเภอ เมืองภูเก็ต ทั้งนี้ในบริเวณนี้ ราคาที่ดินเพิ่ม
เปน 10 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 9% 

ตอป  ซึ่งก็เพิ่มขึ้นไมนอย  แตในรอบ 3 ปลาสุดแทบไมไดเพิ่มขึ้น

โสภณ กลาววาศูนยขอมูลฯ ไดจัดทําราคาประเมินตามราคา
ตลาด ไมใชราคาประเมินทางราชการมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2547 
คือเปนราคาชวงกลางป กอนเกิดสึนามิในเดือนธันวาคม 2547 และ
สํารวจตอเนื่องมาโดยตลอด  หนวยงานใดที่สนใจใหศูนยขอมูลฯ ทํา
การวิเคราะหทําเลศึกษาเปรียบเทียบความเปนไปไดตางๆ ก็สามารถ
ติดตอศูนยขอมูลฯ ไดในเวลาราชการ โทร. 02.295.3905 

ดวา ขณะนี้ราคาท่ีดินบนเกาะภูเก็ตก็สูงมากแลว แต
ถาเศรษฐกิจเติบโตกวานี้ราคาที่ดินตามหาดบนเกาะภูเก็ตจะเพิ่มสูง
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 ขณะนี้ประเทศไทยเขาสูยุคผูสูงวัย เราจะรับมือกับปญหานี้
อยางไร โดยเฉพาะผูสูงวัยที่มีรายไดนอย มาดูประสบการณใน
ตางประเทศที่ไทยพอจะปรับทําได 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
และประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียล
เอสเตท แอฟแฟรส  (www.area.co.th) ในฐานะประธานมูลนิธิ
อิสรชนที่ชวยเหลือคนเรรอนและผูดอยโอกาส ขอนําเสนอแนวคิด
การช วย เหลือผู สู งวั ย  โดยเฉพาะกลุมผูมี รายไดน อย  จาก
ประสบการณในประเทศเพื่อนบานที่นาสนใจ ดังตอไปนี้

สถานการณผูสูงวัย 
 ประชากรวัยเด็กมีแนวโนมลดนอยลง ขณะที่จํานวนประชากร
สูงอายุมีแนวโนมที่จะสูงขึ้น แสดงวาโครงสรางประชากรได
เปลี่ยนแปลงเขาไปสูสังคมสูงอายุ (Aging society) 
สหประชาชาติไดใหนิยามผูสูงอายุหมายถึง ประชากรท่ีมีอายุมากกวา 
60 ป ขึ้นไป โดยแบงเปน 3 ระดับ คือ 
 1. ระดับการกาวเขาสสังคมผูสู  ูงอายุ (
หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ป ขึ้นไป มากกวา 
ประชากรอายุตั้งแต 65 ปมากกวา 7% 
 2. ระดับสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged society) 
สังคมท่ีมีประชากรอายุ 60 ป ขึ้นไป มากกวา 20
อายุตั้งแต 65 ป มากกวา 14% 
 3.ระดับสังคมผูสูงอายุอยางเต็มที่ (Super
หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 65 ป ขึ้นไป มากกวา 
 สิงคโปรเปนประเทศที่เขาสูระดับสังคมผูสูงอายุอยางเต็มที่เร็ว
กวาประเทศอื่นๆ ตามมาดวยไทย บูรไน และเวียดนาม 
(http://bit.ly/2F622eL) 
 รายงานยังกลาววา "การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศอาเซียน 
สวนหนึ่งมาจากการลดลงของภาวะเจริญพันธุ อยางรวดเร็ว ทําให
จํานวนเด็กเกิดใหมนอยลง สงผลใหสัดสวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยาง
มากในแตละประเทศ การมีอายุยืนยาวขึ้นก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่
สําคัญ ที่ทําใหประชากรสูงอายุมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น พิจารณาไดจาก
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด พบวาทุกประเทศมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรก
เกิดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
 ประชากรผูสูงวัยของไทยมีมากขึ้นเรื่อย ๆ เมือป  
ประชากรสวนใหญในไทยเปนวัยเด็กเปนสําคัญ สมัยนั้นหลายๆ 
ทองที่ยังไมมีไฟฟาใชดวยซ้ําไป ตกค่ําก็คงนอน กิจกรรมเดียวที่มีก็
คงเปน "เรื่องบนเตียง" หรือ "เรื่องในมุง" ทําใหประชากรออกลูก
ออกหลานกันมามากมาย แตพอถึงป 2533 
เปลี่ยน ประชากรเด็ก ๆ เกิดนอยลง ยุค "เบบี้บูม

ตางประเทศ 
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

ทําธุรกิจบานพักผูสูงวยัอยางไรดี

ขณะนี้ประเทศไทยเขาสูยุคผูสูงวัย เราจะรับมือกับปญหานี้
อยางไร โดยเฉพาะผูสูงวัยที่มีรายไดนอย มาดูประสบการณใน

โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
เอเจนซี่ ฟอร เรียล

ในฐานะประธานมูลนิธิ
อิสรชนที่ชวยเหลือคนเรรอนและผูดอยโอกาส ขอนําเสนอแนวคิด
การช วย เหลือผู สู งวั ย  โดยเฉพาะกลุมผูมี รายไดน อย  จาก
ประสบการณในประเทศเพื่อนบานที่นาสนใจ ดังตอไปนี้: 

มลดนอยลง ขณะที่จํานวนประชากร
สูงอายุมีแนวโนมที่จะสูงขึ้น แสดงวาโครงสรางประชากรได

Aging society) ทั้งนี้องคการ
สหประชาชาติไดใหนิยามผูสูงอายุหมายถึง ประชากรท่ีมีอายุมากกวา 

(Aging society) 
ป ขึ้นไป มากกวา 10% มี

Aged society) หมายถึง 
20% หรือมีประชากร

Super-aged society) 
ป ขึ้นไป มากกวา 20% 

สิงคโปรเปนประเทศที่เขาสูระดับสังคมผูสูงอายุอยางเต็มที่เร็ว
กวาประเทศอื่นๆ ตามมาดวยไทย บูรไน และเวียดนาม ตามลําดับ 

การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศอาเซียน 
สวนหนึ่งมาจากการลดลงของภาวะเจริญพันธุ อยางรวดเร็ว ทําให
จํานวนเด็กเกิดใหมนอยลง สงผลใหสัดสวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยาง

การมีอายุยืนยาวขึ้นก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่
สําคัญ ที่ทําใหประชากรสูงอายุมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น พิจารณาไดจาก
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด พบวาทุกประเทศมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรก

ประชากรผูสูงวัยของไทยมีมากขึ้นเรื่อย ๆ เมือป  2513 
ประชากรสวนใหญในไทยเปนวัยเด็กเปนสําคัญ สมัยนั้นหลายๆ 
ทองที่ยังไมมีไฟฟาใชดวยซ้ําไป ตกค่ําก็คงนอน กิจกรรมเดียวที่มีก็

ทําใหประชากรออกลูก
2533 สถานการณก็เริ่ม

เบบี้บูม" ไดผานพนไป

แลว ประชากรที่เปนเด็กหรือ "เบบี้
แลว ทําใหกําลังแรงงานของไทยเราเพิ่มมากขึ้น
 ประชากรในป 2553 หรืออีก 
ไทยจะเขาเขาสูยุคประชากรสูงวัยกันมากขึ้น เพราะเ
40 ปกอน เริ่มกลายเปนวัยกลางคนเขาไปแลว และปรากฏชัดวาในไม
ชาก็คงจะกลายเปนประชากรสูงวัย ดวยเหตุนี้ในอีก 
2573 ก็จะมีประชากรสูงวัยเปนประชากรกลุมใหญที่สุดเขามาแทนที่ 
ประชากรสูงวัยเปนประชากรที่ผลิตนอยลง แตบริโภค
ตาง ๆ ที่จะไดรับ จะเพียงพอตอประชากรกลุมนี้หรือไมก็เปนเรื่องที่
นาสนใจ แตโดยที่ประเทศไทยเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมแลว มี
รายไดมากขึ้นแลว ก็คงสามารถเลี้ยงดูประชากรกลุมนี้ที่ทําคุณตอชาติ
มามากนักในชวงหลายสิบปที่ผานมาได

สิงคโปร 
 รั ฐบ าลสิ งค โปรมี โปรแกรมช ว ย เหลื อที่ น า สนใจมาก 
(http://bit.ly/2rlGtPl) 
 1. Medisave โดยประชาชนแตละคนตองจายเงินประมาณ 
8%-10.5% ตอปเพื่อเตรียมพรอมเขาสูฐานะผูสูงวัย เพื่อจะไดมี
เงินไวรักษาตัว บวกกับการสนับสนุนของทางราชการ
 2. Enhancement for Active Seniors
ให 95% ของคาใชจายในการปรับปรุงบานใหเหมาะสมกับผูสูงวัย 
เชน ราวบันไดใหม ทําพื้นที่ไมลื่น ฯลฯ
 3. ComCare Long Term Assistance 
สิงคโปรดอลลาร (28,000 บาทตอเดือน
ตนเองได เจ็บปวย และอาจมีเงินสนับสนุนทางอื่นดวย
 4. Silver Support Scheme 
300-750 เหรียญสิงคโปร (8,300
ที่มีรายไดต่ําสุด 20% แรกที่ไมไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว
 5. Pioneer Generation Package 
สิงคโปร (เกิดกอน 31 ธันวาคม 
สัญชาติสิงคโปรกอน 31 ธันวาคม 
สิงคโปรดอลลาร (19,000 บาท) 
 6. Lease Buyback Scheme โดยผูสูงวัยท่ีมีหองชุด 
หรือนอยกวานี้สามารถใหทางราชการเซงหองชุดตอเพื่อนําเงินมาใช
จายได 
 7. Senior Citizen Concession Card 
จายคารถราตาง ๆ ในอัตราต่ํากวาปกติ 
 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) ทีส่รุปไว ดังนี้

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

ทําธุรกิจบานพักผูสูงวยัอยางไรด ี
 

เบบี้" ในยุคกอนก็เขาสูยุคผูใหญกัน
แลว ทําใหกําลังแรงงานของไทยเราเพิ่มมากขึ้น 

หรืออีก 20 ปตอมา เริ่มปรากฏชัดยิ่งขึ้นวา
ไทยจะเขาเขาสูยุคประชากรสูงวัยกันมากขึ้น เพราะเหลา "เบบี้" เมื่อ 

ปกอน เริ่มกลายเปนวัยกลางคนเขาไปแลว และปรากฏชัดวาในไม
ชาก็คงจะกลายเปนประชากรสูงวัย ดวยเหตุนี้ในอีก 20 ปถัดมาหรือป 

ก็จะมีประชากรสูงวัยเปนประชากรกลุมใหญที่สุดเขามาแทนที่ 
ประชากรสูงวัยเปนประชากรที่ผลิตนอยลง แตบริโภคมากขึ้น บํานาญ
ตาง ๆ ที่จะไดรับ จะเพียงพอตอประชากรกลุมนี้หรือไมก็เปนเรื่องที่
นาสนใจ แตโดยที่ประเทศไทยเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมแลว มี
รายไดมากขึ้นแลว ก็คงสามารถเลี้ยงดูประชากรกลุมนี้ที่ทําคุณตอชาติ
มามากนักในชวงหลายสิบปที่ผานมาได 

สิ งค โปร มี โปรแกรมช ว ย เหลื อที่ น า สนใจมาก 

โดยประชาชนแตละคนตองจายเงินประมาณ 
ตอปเพื่อเตรียมพรอมเขาสูฐานะผูสูงวัย เพื่อจะไดมี

เงินไวรักษาตัว บวกกับการสนับสนุนของทางราชการ 
Enhancement for Active Seniors (EASE) โดยรัฐออกเงิน

ของคาใชจายในการปรับปรุงบานใหเหมาะสมกับผูสูงวัย 
เชน ราวบันไดใหม ทําพื้นที่ไมลื่น ฯลฯ 

ComCare Long Term Assistance ผูสูงวัยจะไดเงิน 1,180 
บาทตอเดือน) หากไมสามารถชวย

มีเงินสนับสนุนทางอื่นดวย 
Silver Support Scheme รัฐบาลจายเงินเพิ่มใหอีกเดือนละ 

300-18,000 บาท) สําหรับคนแก
แรกที่ไมไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว 

Pioneer Generation Package ผูสูงวัยในฐานะผูบุกเบิก
ธันวาคม 2492) หรือผูที่เปลี่ยนมาเปน
ธันวาคม 2529 จะไดรับเงินไมเกิน 800 

) ตอปและอื่นๆ เปนการเพิ่มเติม 
Lease Buyback Scheme โดยผูสูงวัยท่ีมีหองชุด 4 หองนอน

หรือนอยกวานี้สามารถใหทางราชการเซงหองชุดตอเพื่อนําเงินมาใช

Senior Citizen Concession Card ผูสูงวัยมีสิทธิพิเศษในการ
จายคารถราตาง ๆ ในอัตราต่ํากวาปกติ (ไมฟร)ี 

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 
สรุปไว ดังนี:้ 



 

 

 

 

 

Knowledge Is Not Private Property 

 1. บรูไน รัฐบาลมีโปรแกรมสําหรับผูสูงวัย เชน ละเวนภาษี การ
ดูแลสุขภาพ การศึกษาและที่อยูอาศัย รวมทั้งเงินบํานาญเดือนละ 
6,000 บาท 
 2. ฮองกง ยังมีศูนยรับเลี้ยงผูสูงวัยในเวลากลางวันใหกับผูสูงวัย
โดยมีทั้งอาหาร กิจกรรมตาง ๆ การใหคําปรึกษา 
ใหอีกดวย 
 3. ญี่ปุน เริ่มใชหุนยนตในการดูแลผูสูงวัย รวมทั้งการใหบริการ
โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ  ผานโทรศัพทมือถือเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินชีวิตของผูสูงวัย 
 4. ฟลิปปนส โดยเฉพาะยานมากาตี ทางราชการยังใหบัตร
รักษาพยาบาล ไดบัตรดูหนัง เคกวันเกิด และเงินอีก 
โซ (60,000 บาท) เปนเงินบําเหน็จอีกดวย 
 5. ศรีลังกา มีเงินบําเหน็จใหประมาณ 20,000
นอกจากนี้รัฐยังใหดอกเบี้ยเงินในอัตราต่ําพิเศษแกผูสูงวัยอีกดวย
 6. ไตหวัน ทั้งนี้ผูสูงวัยที่มีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป จะไดรับกา
สนับสนุน เชน การสนับสนุนทางการเงินแกครอบครัวที่ดูแลผูสูงวัย 
นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมใหผูสูงวัยไดรับการดูแลโดยชุมชนเอง 
นอกจากนี้ยังทําคลายในญี่ปุนที่ใหเทคโนโลยีมาชวยสนับสนุนการ
ดํารงชีวิตของผูสูงวัยอีกดวย 

ตลาดที่อยูอาศัยผูสูงวัย 
 ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก
ซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) 
สํารวจตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยตั้งแตป 
การสรางโครงการที่อยูอาศัยสําหรับประชากรสูงวัยนั้นยังมีนอยมาก
หรือแทบจะเรียกวาไมมีเลย แตก็เริ่มมีขึ้นบางแลว โดยเฉพาะที่เปน
ขาวใหญวา "หมอบุญ วนาสิน" จะสรางโครงการอาคารชุดสําหรับ
ประชากรสูงวัยแถวคลองหลวงจํานวนถึงราว 
นับเปนขาวฮือฮามากเชนกัน 
 สิ่งที่โครงการจัดสรรทั้งหลายกําลังดําเนินการอยูก็คือ 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
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บรูไน รัฐบาลมีโปรแกรมสําหรับผูสูงวัย เชน ละเวนภาษี การ
ดูแลสุขภาพ การศึกษาและที่อยูอาศัย รวมทั้งเงินบํานาญเดือนละ 

ฮองกง ยังมีศูนยรับเลี้ยงผูสูงวัยในเวลากลางวันใหกับผูสูงวัย
โดยมีทั้งอาหาร กิจกรรมตาง ๆ การใหคําปรึกษา และอื่น ๆ เสริม

ญี่ปุน เริ่มใชหุนยนตในการดูแลผูสูงวัย รวมทั้งการใหบริการ
โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ  ผานโทรศัพทมือถือเพื่อสนับสนุนการ

ฟลิปปนส โดยเฉพาะยานมากาตี ทางราชการยังใหบัตร
กวันเกิด และเงินอีก 100,000 เป

000-50,000 บาท 
นอกจากนี้รัฐยังใหดอกเบี้ยเงินในอัตราต่ําพิเศษแกผูสูงวัยอีกดวย 

ปขึ้นไป จะไดรับการ
สนับสนุน เชน การสนับสนุนทางการเงินแกครอบครัวที่ดูแลผูสูงวัย 
นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมใหผูสูงวัยไดรับการดูแลโดยชุมชนเอง 
นอกจากนี้ยังทําคลายในญี่ปุนที่ใหเทคโนโลยีมาชวยสนับสนุนการ

ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจน
www.area.co.th) ซึ่งทําการ

สํารวจตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยตั้งแตป 2537 พบวา
การสรางโครงการที่อยูอาศัยสําหรับประชากรสูงวัยนั้นยังมีนอยมาก

แตก็เริ่มมีขึ้นบางแลว โดยเฉพาะที่เปน
จะสรางโครงการอาคารชุดสําหรับ

ประชากรสูงวัยแถวคลองหลวงจํานวนถึงราว 2,000 หนวย ก็

สิ่งที่โครงการจัดสรรทั้งหลายกําลังดําเนินการอยูก็คือ การ
หรือในบานเดี่ยวที่เหมาะสมสําหรับ

มีอุปกรณเสริมเพื่อการเดินเหิน การเคลื่อนยายผูสูงวัย 

มีระบบอัจฉริยะ โปรแกรมคอมพิวเตอรในการดูแลผูสูงวัย 
มีพยาบาลหรือหนวยฉุกเฉินประจําการในหมูบาน คอยดูแล 

การทําสิ่งเหลานี้จะทําใหหนวยขายประเภททาวนเฮาสและบาน
เดี่ยวดึงดูดกลุมผูซื้อซึ่งเปนครอบครัวขยายไดในระดับหนึ่ง ทําให
ชีวิตการทํางานและการอยูอาศัยรวมกับผูสูงวัยงายขึ้น 

สําหรับการสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงวัย ซึ่งอาจเปนหองชุด 
หรือทาวนเฮาส หรือหองในบานเพื่อการอยูอาศัยรวมกันของผูสูงวัย

นั้น เปนลูทางการลงทุนที่สําคัญในฐานะที่เปน 
สําหรับตลาดอสังหาริมทรัพยเชนกัน ในภาวะที่บานจัดส
อาคารชุดขายไดยาก ขายชา การฉีกแนวมาสรางบานผูสูงวัยอาจเปน
ทางออกหนึ่งที่เปนไปได และอาจทําใหสามารถซื้
ดวยเชนกัน สินคาที่ควรดําเนินการไดแก
 1. บานพักผูสูงวัยท่ียังชวยตนเองไดดี
 2. บานพักผูสูงวัยท่ีชวยตนเองไดบางสวน
 3. บานพักผูสูงวัยท่ีชวยตัวเองไมได 
 4. บานพักสําหรับระยะสุดทายของชีวิต
 นอกจากนี้ยังอาจพวงบานพักชั่วคราวสําหรับผูพักฟนไขจาก
โรงพยาบาล หรืออาจเปนที่พักใกลโรงพยาบาลเพื่อใหสามารถทํา
การรักษาไดทันทวงที เปนตน ในการวิเคราะหความเปนไปได สิ่ง
สําคัญในการดําเนินการก็คือ  
 1. โอกาสทางธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่แทนที่จะอยู
อาศัยแบบครอบครัวขยาย ก็มาเปนการอยูรวมกันระหวางกลุมผูสูงวัย
 2. ทักษะของนักวิชาชีพหรือเจาหนาที่ๆ เกี่ยวของกับการดูแลผู
สูงวัย ซึ่งตองมีความเชี่ยวชาญและจํานวนนักวิชาชีพที่เพียงพอ
 3. การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน ที่สามารถบง
ชี้ใหเห็นวาการพฒันาอสังหาริมทรัพยประเภทนี้ เปน 
ที่ใหผลตอบแทนที่ดีกวาการพัฒนาที่อยูอาศยทั่วๆ ไป ซึ่งกําลังลน
ตลาดอยูในเวลานี้ 
 ยิ่งกวานั้นในสวนของผูลงทุนยังสามารถลงทุนปลอยเชาไดดวย 
ไมจําเปนตองมาอยูอาศัยเองในชวงแรก ๆ ของการลงทุนนั่นเอง
 บานพักผูสูงวัยจึงถือเปนชองทางตลาดใหมสําหรับนักลงทุน
และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ผูสูงวัยที่มีรายไดนอยทําอยางไรดี
 บางครั้งผูสูงวัยจําเปนตองมีทางออกแปลกๆ เชน เคยมีขาววา 
"ผู สู งวั ยญี่ปุ นตบเท า เข าคุก หนีค าครองชีพสู งบํ านาญต่ํ า
(http://bit.ly/2ougl2S) อยางในประเทศไทย ทางออกทางเปนไป
ไดก็ เชน การบวชเปนพระ หรือสําหรับสุภาพสตรี ก็บวชชี ซึ่งก็จะ
สามารถชวยสนับสนุนผูสูงวัยใหสามารถครองชีพตามอัตภาพได
ระดับหนึ่ง หากเปนกรณีเจ็บปวย และมีบัตรทอง ก็ยังสามารถไดรับ
การรับการรักษาพยาบาลตามอัตภาพอีกเชนกัน
 การที่ในประเทศไทยมีประชากรสูงวัยประมาณ 
7.3 ลานคนนั้น หากเปนผูสูงวัยที่ยากไรขาดที่พึ่ง นาจะมีประมาณ 
730,000 คน หรือราว 10% ของผูสูงวัยทั้งหมด ในจํานวนนี้หาก
ตองมีคาใชจายในการดูแลคนละประมาณ 
เงินปละ 79,935 ลานบาท หรือเพียง 
แผนดินป 2561 เทานั้น แสดงวาไมเหลือบากวาแรงที่รัฐบาลจะให
การสนับสนุน ยิ่งกวานั้นหากคิด ณ อัตราคืนทุนที่  
79,935 ลานบาท ก็เปนเงิน 799
ระดมทุนจากกิจกรรมตาง ๆ ที่ตองมีการวางแผนในระยะยาว
 จะเห็นไดวาการจัดสวัสดิการสังคมแกผูสูงวัย คงไมใชเรื่องยาก
ที่จะทําได หากรัฐบาลตั้งใจจะดําเนินการ

หน้า 13 

นั้น เปนลูทางการลงทุนที่สําคัญในฐานะที่เปน Market Niche 
สําหรับตลาดอสังหาริมทรัพยเชนกัน ในภาวะที่บานจัดสรรและ

ชุดขายไดยาก ขายชา การฉีกแนวมาสรางบานผูสูงวัยอาจเปน
ทางออกหนึ่งที่เปนไปได และอาจทําใหสามารถซื้องาย-ขายเร็วได

นคาที่ควรดําเนินการไดแก: 
บานพักผูสูงวัยท่ียังชวยตนเองไดด ี
บานพักผูสูงวัยท่ีชวยตนเองไดบางสวน 

งวัยท่ีชวยตัวเองไมได (ติดเตียง) 
บานพักสําหรับระยะสุดทายของชีวิต 

นอกจากนี้ยังอาจพวงบานพักชั่วคราวสําหรับผูพักฟนไขจาก
โรงพยาบาล หรืออาจเปนที่พักใกลโรงพยาบาลเพื่อใหสามารถทํา
การรักษาไดทันทวงที เปนตน ในการวิเคราะหความเปนไปได สิ่ง

โอกาสทางธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่แทนที่จะอยู
อาศัยแบบครอบครัวขยาย ก็มาเปนการอยูรวมกันระหวางกลุมผูสูงวัย 

ทักษะของนักวิชาชีพหรือเจาหนาที่ๆ เกี่ยวของกับการดูแลผู
สูงวัย ซึ่งตองมีความเชี่ยวชาญและจํานวนนักวิชาชีพที่เพียงพอ 

การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน ที่สามารถบง
ฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทนี้ เปน Market Niche 

ที่ใหผลตอบแทนที่ดีกวาการพัฒนาที่อยูอาศยทั่วๆ ไป ซึ่งกําลังลน

ยิ่งกวานั้นในสวนของผูลงทุนยังสามารถลงทุนปลอยเชาไดดวย 
ไมจําเปนตองมาอยูอาศัยเองในชวงแรก ๆ ของการลงทุนนั่นเอง 

สูงวัยจึงถือเปนชองทางตลาดใหมสําหรับนักลงทุน

ผูสูงวัยที่มีรายไดนอยทําอยางไรด ี
บางครั้งผูสูงวัยจําเปนตองมีทางออกแปลกๆ เชน เคยมีขาววา 

ผู สู งวั ยญี่ปุ นตบเท า เข าคุก หนีค าครองชีพสู งบํ านาญต่ํ า " 
ในประเทศไทย ทางออกทางเปนไป

ไดก็ เชน การบวชเปนพระ หรือสําหรับสุภาพสตรี ก็บวชชี ซึ่งก็จะ
สามารถชวยสนับสนุนผูสูงวัยใหสามารถครองชีพตามอัตภาพได
ระดับหนึ่ง หากเปนกรณีเจ็บปวย และมีบัตรทอง ก็ยังสามารถไดรับ
การรับการรักษาพยาบาลตามอัตภาพอีกเชนกัน 

เทศไทยมีประชากรสูงวัยประมาณ 10.5% หรือ 
ลานคนนั้น หากเปนผูสูงวัยที่ยากไรขาดที่พึ่ง นาจะมีประมาณ 

ของผูสูงวัยทั้งหมด ในจํานวนนี้หาก
ตองมีคาใชจายในการดูแลคนละประมาณ 500 บาทตอวัน ก็จะเปน

ลานบาท หรือเพียง 2.8% ของงบประมาณ
เทานั้น แสดงวาไมเหลือบากวาแรงที่รัฐบาลจะให

การสนับสนุน ยิ่งกวานั้นหากคิด ณ อัตราคืนทุนที่  10% เงิน 
799,350 ลานบาท เงินสวนนี้อาจตอง

ระดมทุนจากกิจกรรมตาง ๆ ที่ตองมีการวางแผนในระยะยาว 
จะเห็นไดวาการจัดสวัสดิการสังคมแกผูสูงวัย คงไมใชเรื่องยาก

ที่จะทําได หากรัฐบาลตั้งใจจะดําเนินการ 
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Knowledge Is Not Private Property 

 
 ผมไปดูไบและเพิ่งกลับเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 
การตั้งกระทรวงแหงความสุข พวกเขามีความสุขจริงหรือไม นาคิด
เหมือนกันครับ 
 ดูไบเปนเพียงบานชาวประมงในสมัยกอน แตกลับกลายเปน
ศูนยกลางธุรกิจคลายสิงคโปรไดอยางนาอัศจรรย นี่แสดงใหเห็นวา
เงินซื ้อไดเกือบทุกสิ ่ง เงินบันดาลใหสามารถสรางสรรคอาคาร
มหัศจรรยรูปรางแบบใหมไดมากมายในดูไบ จากการคนพบน้ํามัน
เมื ่อหลายสิบปกอน ทําใหดูไบร่ํารวยเปนอยางมาก และกอนที่
น้ํามันจะหมด ผูบริหารก็มีวิสัยทัศนอันยิ่งใหญในการพัฒนาดูไบให
เปนศูนยกลางธุรกิจแหงหนึ ่งของโลก และดูเหมือนจะประสบ
ความสําเร็จไมนอย 
 ผูบริหารแหงสหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส (UAE) 
ยิ ่งใหญ สามารถสรางโรงไฟฟานิวเคลียร แหงแรกจนประสบ
ความสําเร็จ ทั้งที่เปนประเทศที่มีน้ํามันมหาศาลในราคาที่ถือไดวา
ถูกกวาน้ําเปลาเสียอีก ขอนี้ควรเปนหลักฐานชัดเจนสําหรับประเทศ
ไทยวาอยาไดกลัวโรงไฟฟานิวเคลียรจน “ขี้ขึ ้นสมอง
ประเทศอันร่ํารวยและมีน้ําม ันมหาศาล ยังรู จ ักใช ไฟฟาจาก
นิวเคลียร กรณีนี้เราควร “เอาเยี่ยงกา” ควรศึกษาและทําใหได
เยี่ยงประเทศ UAE นี้ 
 ดูไบพยายามสรางสรรคเมืองสีเขียวเปนอยางมาก เพื่อหวังให
เมืองสามารถอยูไดอยางยั่งยืน แตจะเปนอยางนั้นไดหรือไมเพราะ
อาคารสมัยใหมที ่สรางกันอยางมหาศาลนั ้นกอใหเกิดอุปทาน
มากมายจนลนเกิน ดังนั้นนี ่จึงเปนความสิ้นเปลืองและขาดความ
พอดีเปนอยางยิ่ง อีกประการหนึ่งอาคารสวนมากก็ไมไดเปนอาคาร
ประหยัดพลังงานที่เพิ่งสงเสริมกันในชวงหลัง ดังนั้นจึงไมอาจแนใ
ไดวาเมืองนี้จะมีความยั่งยืนไดจริงหรือไม 
 อยางเชนสิงคโปร เขาอาศัยน้ําจากมาเลเซียผานทางทอ ดังนั้น
หาก ‘วันดีคืนราย’ มาเลเซียปดกอกน้ํา สิงคโปรคงลําบากแสน
สาหัส ดังนั้นสิงคโปรจึงพยายามกักเก็บน้ําไวใชเอง ใตสนามบิน
ชางกี ก็เปนแหลงเก็บน้ําขนาดใหญ มีการรีไซเคิลน้ํามาใชใหม สวน
อิสราเอลก็สามารถสรางเมืองสีเขียวในทะเลทรายไดอยางยั่งยืน 
รวมทั้งการใชเทคโนโลยีการกลั่นน้ําทะเลใหเปนน้ําจืดมาใชอีกดวย 
แตสําหรับดูไบ ก็ไมแนใจวาหากขาดน้ําและ/หรือไฟสักสามวันจะ
เกิดจลาจลขึ้นหรือไม 
 ความกลาอันยิ่งใหญของดูไบยังมีปรากฏใหเห็นในการกอสราง
ที่อยูอาศัยริมทะเล เชน โครงการเดอะปาลม โครงการปาลมจีเบล
อาลี โครงการเดอะเวิลด เกาะดาเรีย เปนตน ถาเปนในกรณี
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ดูไบ: เมืองแหงความสุข

พฤษภาคม 2561 ที่ดูไบมี
การตั้งกระทรวงแหงความสุข พวกเขามีความสุขจริงหรือไม นาคิด

ดูไบเปนเพียงบานชาวประมงในสมัยกอน แตกลับกลายเปน
ศูนยกลางธุรกิจคลายสิงคโปรไดอยางนาอัศจรรย นี่แสดงใหเห็นวา
เงินซื ้อไดเกือบทุกสิ ่ง เงินบันดาลใหสามารถสรางสรรคอาคาร

รยรูปรางแบบใหมไดมากมายในดูไบ จากการคนพบน้ํามัน
เมื ่อหลายสิบปกอน ทําใหดูไบร่ํารวยเปนอยางมาก และกอนที่
น้ํามันจะหมด ผูบริหารก็มีวิสัยทัศนอันยิ่งใหญในการพัฒนาดูไบให
เปนศูนยกลางธุรกิจแหงหนึ ่งของโลก และดูเหมือนจะประสบ

UAE) ยังมีวิสัยทัศนอัน
ยิ ่งใหญ สามารถสรางโรงไฟฟานิวเคลียร แหงแรกจนประสบ
ความสําเร็จ ทั้งที่เปนประเทศที่มีน้ํามันมหาศาลในราคาที่ถือไดวา
ถูกกวาน้ําเปลาเสียอีก ขอนี้ควรเปนหลักฐานชัดเจนสําหรับประเทศ

ขี้ขึ ้นสมอง” ขนาด
ประเทศอันร่ํารวยและมีน้ําม ันมหาศาล ยังรู จ ักใช ไฟฟาจาก

ควรศึกษาและทําใหได

ดูไบพยายามสรางสรรคเมืองสีเขียวเปนอยางมาก เพื่อหวังให
นั้นไดหรือไมเพราะ

อาคารสมัยใหมที ่สรางกันอยางมหาศาลนั ้นกอใหเกิดอุปทาน
มากมายจนลนเกิน ดังนั้นนี ่จึงเปนความสิ้นเปลืองและขาดความ
พอดีเปนอยางยิ่ง อีกประการหนึ่งอาคารสวนมากก็ไมไดเปนอาคาร
ประหยัดพลังงานที่เพิ่งสงเสริมกันในชวงหลัง ดังนั้นจึงไมอาจแนใจ

อยางเชนสิงคโปร เขาอาศัยน้ําจากมาเลเซียผานทางทอ ดังนั้น
มาเลเซียปดกอกน้ํา สิงคโปรคงลําบากแสน

สาหัส ดังนั้นสิงคโปรจึงพยายามกักเก็บน้ําไวใชเอง ใตสนามบิน
ารรีไซเคิลน้ํามาใชใหม สวน

อิสราเอลก็สามารถสรางเมืองสีเขียวในทะเลทรายไดอยางยั่งยืน 
รวมทั้งการใชเทคโนโลยีการกลั่นน้ําทะเลใหเปนน้ําจืดมาใชอีกดวย 

หรือไฟสักสามวันจะ

งมีปรากฏใหเห็นในการกอสราง
ที่อยูอาศัยริมทะเล เชน โครงการเดอะปาลม โครงการปาลมจีเบล
อาลี โครงการเดอะเวิลด เกาะดาเรีย เปนตน ถาเปนในกรณี

ประเทศไทยคงถูกพวกเอ็นจีโอโวยวายกันใหญแลว แตนี่เขาเห็นแก
ผลประโยชนของประเทศชาติ จึงไมยี่หระตอพวกหวังรายตอชา
เหลานั้น อยางไรก็ตามอุปทานที่อยูอาศัยเหลานี้แทบหาคนอยูได
ยากมาก อุปทานมากมายแตอ ุปสงค แทบไมม ี ใครไปอยู ใน
โครงการเดอะเวิลด แนนอนวาตองสรางบานเองแตน้ําทุกหยด ไฟ
ทุกหนวย คนอยูตองจัดหามาเอง ตองปลูกตนไมทุกตนเอง เทากับ
เอาเงินมาเผากันชัดๆ แลวอยางนี้จะมีความยั่งยืนไดอยางไร
 ในดูไบมีประชากรชาว UAE 
คนงานจากตางประเทศแทบทั้งสิ้น  ผูคนมากมายมาขายแรงงาน
กันที่นี่เพื่อแลกเงินสงกลับไปยังประเทศของตนเองที่ครอบครัวของ
พวกเขายากจนกวาชาวดูไบโดยตางกันราวฟากับเหว ถาเปนนัก
วิชาชีพ พวกเขาคงอยูสบายกันตามควร แตพวกมาขายแรงงานไร
ฝมือระดับลาง เชน คนงานกอสราง คนงานตามถนน หรือคนงาน
อื่นๆ  พวกนี้มีความเปนอยูแสนอัตคัด หองที่พักของพวกเขายอม
ตองมีเครื่องปรับอากาศหาไมคงเสียชีวิต
หาคน เรียกไดวาแออัดยัดทะนานก็วาได
 การที ่คนงานระดับลางอยู กันอยางต่ํากวามาตรฐานการอยู
อาศัยที่ควรจะเปน ก็เปนหลักฐานชี้วา ความสุขของนครดูไบแหงนี้
คงจํากัดเฉพาะคนทองถิ่นหรือลูกจางนักวิชาชีพที่พอมีฐานะ ทั้งนี้
ยกเวนคนงานระดับลาง ประเด็นนี้เปนสิ่งที่ดูไบควรปรับปรุงให
ดีกวานี ้ เพื ่อแสดงความหวงใยตอผู ดอยกวาในสังคม และเพื ่อ
ภาพพจนที่ดีกวาโดยไมถูกครหา 
 อันที่จริงคนงานระดับลางไดรับคาจางที่ไมสูงนัก สมมติวาบาน
หลังหนึ่งราคา 3 ลานบาทก็เปนคาตัวบาน 
ที่ดิน 2 ลานบาท ใน 1 ลานบาทของคากอสรางเปนค
30% ถาเปนของคนงานกอสรางก็คงเหลือเพียงไมเกิน 
200,000 บาทตอราคาบาน 3 ลานบาท หรือแค 
เทานั้น ถาเราจายคาที่พักใหพวกเขาเพิ่มสัก 
ใหราคาบานโดยรวมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยยะแตอยางไร
 ในกิจการใดๆ ก็ตาม หากเราดูแลคนงานใหดี พวกเขาก็จะ
ตอบแทนดวยงานที่มีคุณภาพ ตนทุนในการหาคนใหมก็จะนอยลง 
ความสูญเสียก็จะลดลง การดูแลคนงานจึงเปนการลงทุนที ่ได
ผลตอบแทนสุดคุมคา นอกจากนี้ยังใหภาพพจนที่ดีตอนายจางได
เปนอยางดีอีกเชนกัน การดูแลคนงานเชนนี้จึงเปนสิ่งที่ไดคุ
อยางแนนอน 
 ความสุขสรางไดโดยเริ่มจากการแบงปนสูคนระดับลางกอน
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เมืองแหงความสุข? 

ประเทศไทยคงถูกพวกเอ็นจีโอโวยวายกันใหญแลว แตนี่เขาเห็นแก
ผลประโยชนของประเทศชาติ จึงไมยี่หระตอพวกหวังรายตอชาติ
เหลานั้น อยางไรก็ตามอุปทานที่อยูอาศัยเหลานี้แทบหาคนอยูได
ยากมาก อุปทานมากมายแตอ ุปสงค แทบไมม ี ใครไปอยู ใน
โครงการเดอะเวิลด แนนอนวาตองสรางบานเองแตน้ําทุกหยด ไฟ
ทุกหนวย คนอยูตองจัดหามาเอง ตองปลูกตนไมทุกตนเอง เทากับ

อยางนี้จะมีความยั่งยืนไดอยางไร 
UAE อยูกันเพียง 5% ที่เหลือเปน

คนงานจากตางประเทศแทบทั้งสิ้น  ผูคนมากมายมาขายแรงงาน
กันที่นี่เพื่อแลกเงินสงกลับไปยังประเทศของตนเองที่ครอบครัวของ
พวกเขายากจนกวาชาวดูไบโดยตางกันราวฟากับเหว ถาเปนนัก
ชาชีพ พวกเขาคงอยูสบายกันตามควร แตพวกมาขายแรงงานไร

ฝมือระดับลาง เชน คนงานกอสราง คนงานตามถนน หรือคนงาน
อื่นๆ  พวกนี้มีความเปนอยูแสนอัตคัด หองที่พักของพวกเขายอม
ตองมีเครื่องปรับอากาศหาไมคงเสียชีวิต. แตพวกเขาอยูกันราวสี่

ะนานก็วาได 
การที ่คนงานระดับลางอยู กันอยางต่ํากวามาตรฐานการอยู

อาศัยที่ควรจะเปน ก็เปนหลักฐานชี้วา ความสุขของนครดูไบแหงนี้
คงจํากัดเฉพาะคนทองถิ่นหรือลูกจางนักวิชาชีพที่พอมีฐานะ ทั้งนี้
ยกเวนคนงานระดับลาง ประเด็นนี้เปนสิ่งที่ดูไบควรปรับปรุงให

านี ้ เพื ่อแสดงความหวงใยตอผู ดอยกวาในสังคม และเพื ่อ
 

อันที่จริงคนงานระดับลางไดรับคาจางที่ไมสูงนัก สมมติวาบาน
ลานบาทก็เปนคาตัวบาน 1 ลานบาท และเปนคา

ลานบาทของคากอสรางเปนคาแรงเพียง 
ถาเปนของคนงานกอสรางก็คงเหลือเพียงไมเกิน 20% หรือ 

ลานบาท หรือแค 7% ของมูลคา
เทานั้น ถาเราจายคาที่พักใหพวกเขาเพิ่มสัก 2% ของมูลคาก็ไมทํา
ใหราคาบานโดยรวมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยยะแตอยางไร 

กเราดูแลคนงานใหดี พวกเขาก็จะ
ตอบแทนดวยงานที่มีคุณภาพ ตนทุนในการหาคนใหมก็จะนอยลง 
ความสูญเสียก็จะลดลง การดูแลคนงานจึงเปนการลงทุนที ่ได
ผลตอบแทนสุดคุมคา นอกจากนี้ยังใหภาพพจนที่ดีตอนายจางได
เปนอยางดีอีกเชนกัน การดูแลคนงานเชนนี้จึงเปนสิ่งที่ไดคุมเสีย

ความสุขสรางไดโดยเริ่มจากการแบงปนสูคนระดับลางกอน 
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จีน: สัตวเศรษฐกิจตัวใหม บุก 
 

 จีนเปนมหาอํานาจที่มาแรงจริงๆ  การขยายอํานาจทาง
เศรษฐกิจของจีนนั้น จะทําใหจีนเปน "สัตวเศรษฐกิจ
ญี่ปุน หรือสหรัฐอเมริกาในอดีตหรือไม  ไทยจะเปนประเทศราชของ
จีนโดยเริ่มตนที่ EEC ใชหรือไม 
 คําวา "สัตวเศรษฐกิจ" นั้น ในสมัยกอน 
"สัตวเศรษฐกิจ" ตัวสําคัญของโลก เพราะ (มีการกลาวหาถึง
เอาเปรียบคูคา เชน ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ  มีการประทวง
สินคาญี่ปุนกันอยางออกหนาออกตา เชน ที่หางไดมารู ราชดําริ มี
กลุมนิสิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นําโดยอาจารยธีรยุทธ บุ
ในสมัยป 2515  ยืนและนั่งประทวงอยูหนาหางสรรพสินคาดังกลาว 
(https://bit.ly/2FRVkoZ) ซึ่งเปนหางแหงแรกที่มีบันไดเลื่อนใน
ประเทศไทย (https://goo.gl/vtU1q5) 
 ในขณะนั้นจีนแผนดินใหญยังกําลังกระเสือกกระสนกับการ
แกไขปญหาภายในประเทศ แถมยังถูก "ทอดทิ้ง
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 diplomacy 
แขงขันเทเบิลเทนนิส หรือปงปอง ระหวางสหรัฐอเมริกาและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในชวงตนป พ.ศ. 2513 
เยือนประเทศจีนของนิกสัน 
 แตในปจจุบันจีนกลายเปนประเทศมหาอํานาจใหมท่ียิง่ใหญกวา
ญี่ปุนเปนอยางมาก โดยจีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญกวาญี่ปุนถึงราว 
เทาแลว  อิทธิพลของจีน สินคาของจีนก็กระจายไปทั่วโลก  จีนไป
ลงทุนทั่วโลก  โดยเฉพาะกรณีโครงสรางพื้นฐาน เชน ทางรถไฟ 
(ความเร็วสูง) จีนบุกเบิกไปทําทั่วโลก  และเปาหมายสําคัญอันหนึ่ง
ของจีนก็คือการเขามาพัฒนาทางรถไฟจากยูนาน เชื่อมตอไปยัง
สิงคโปร ผานประเทศไทย 
 เมื่อ 2 ปกอนมีขาว "จีนแผลงฤทธ์ิผลศึกษารวมลงทุนรถไฟไทย 
บีบนําเขาวัสดุ-ขอคาแรงขั้นต่ําวันละ800-งบบานเกิน 
(https://goo.gl/awHs82). . .มังกรแผลงฤทธิ!์ 
ไทย-จีน ระยะทาง 873 กม. เม็ดเงินพุงทะลุ 
ตะลึงคิดคาแรงขั้นต่ํา 800บาท/วันสูงกวาไทยเทาตัว ล็อกสเปก
เหล็กบางตัวตองนําเขาจากจีน "อาคม" สั่ง ร.ฟ.ท
กอสรางละเอียดยิบ" 
 ในการทํางานจริงในอนาคตของโครงการรถไฟ หากมีขาวคราว
การ "เอาเปรียบ" ไทย ก็จะทําใหภาพพจนของจีนเสียหายแนว
เดียวกับ "สัตวเศรษฐกิจ" แบบญี่ปุน หรือ "จักรวรรดินิยม
สหรัฐอเมริกา เปนตน  ในความเปนจริง จีนอาจไมไดมุงเอาเปรียบก็
ได  ซึ่งถาไมไดเปนเชนนั้น ก็ควรมีการประชาสัมพันธที่ดี  หาไมก็
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

สัตวเศรษฐกิจตัวใหม บุก EEC 

จีนเปนมหาอํานาจที่มาแรงจริงๆ  การขยายอํานาจทาง
สัตวเศรษฐกิจ" ตัวใหม แทน

ญี่ปุน หรือสหรัฐอเมริกาในอดีตหรือไม  ไทยจะเปนประเทศราชของ

นั้น ในสมัยกอน ญี่ปุนนับไดวาเปน 
มีการกลาวหาถึง) การ

เอาเปรียบคูคา เชน ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ  มีการประทวง
สินคาญี่ปุนกันอยางออกหนาออกตา เชน ที่หางไดมารู ราชดําริ มี
กลุมนิสิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นําโดยอาจารยธีรยุทธ บุญมี 

ยืนและนั่งประทวงอยูหนาหางสรรพสินคาดังกลาว 
ซึ่งเปนหางแหงแรกที่มีบันไดเลื่อนใน

ในขณะนั้นจีนแผนดินใหญยังกําลังกระเสือกกระสนกับการ
ทอดทิ้ง" โดยสหภาพโซ

เวียต จนกระทั่งตองออกนโยบายระหวางประเทศใหมดวยการผูก
ก า ร ทู ต ป ง ป อ ง " 

pong diplomacy คือการ
แขงขันเทเบิลเทนนิส หรือปงปอง ระหวางสหรัฐอเมริกาและ

13 เพื่อปูทางไปสูการ

แตในปจจุบันจีนกลายเปนประเทศมหาอํานาจใหมท่ียิง่ใหญกวา
ญี่ปุนเปนอยางมาก โดยจีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญกวาญี่ปุนถึงราว 4 
เทาแลว  อิทธิพลของจีน สินคาของจีนก็กระจายไปทั่วโลก  จีนไป

งสรางพื้นฐาน เชน ทางรถไฟ 
จีนบุกเบิกไปทําทั่วโลก  และเปาหมายสําคัญอันหนึ่ง

ของจีนก็คือการเขามาพัฒนาทางรถไฟจากยูนาน เชื่อมตอไปยัง

จีนแผลงฤทธ์ิผลศึกษารวมลงทุนรถไฟไทย 
งบบานเกิน 5 แสนลาน" 

! เปดผลศึกษารถไฟ
เม็ดเงินพุงทะลุ 5.3 แสนลานบาท 

วันสูงกวาไทยเทาตัว ล็อกสเปก
ท. เอกซเรยรายการ

ในการทํางานจริงในอนาคตของโครงการรถไฟ หากมีขาวคราว
ไทย ก็จะทําใหภาพพจนของจีนเสียหายแนว

จักรวรรดินิยม" แบบ
สหรัฐอเมริกา เปนตน  ในความเปนจริง จีนอาจไมไดมุงเอาเปรียบก็

ซึ่งถาไมไดเปนเชนนั้น ก็ควรมีการประชาสัมพันธที่ดี  หาไมก็

อาจเปนอุปสรรคตอการลงทุนของจีนเอง เชนที่เคยเกิดขึ้นกับนัก
ลงทุนญี่ปุนในอดีตนั่นเอง 
 ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) 
ลงทุน แตมาตั้งบริษัทนายหนากันมากมายอีกดวย 
ตรวจสอบขอมูลการจดทะเบียนบริษัทนิติบุคคล ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ชวง 
2560-เมษายน 2561) พบวา ในพื้นที่ จ
จดทะเบียนบริษัท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนหนานาย ตัวแทนซื้อ
ขายอสังหาริมทรัพย (68102) กวา 
มากกวา 80 บริษัท. . .นักธุรกิจชาวจีน และญี่ปุน ที่จดทะเบียนตั้ง
บริษัทเพื่อทําธุรกิจเปนนายหนาซื้อขายอสังหาฯ
มาก. . .ปจจุบัน. . .บริษัทของคนจีน
100 บริษัท. . ." (https://bit.ly/
 ถา พรบ. "ขายชาติ" หรือ “
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....” (https://goo.gl/y
ไทยจะถูกจีนครอบงําเปนเสมือน 
เสมือน "จังหวัด" หนึ่งของจีนอยางไร
 1 .  จี นจ ะ เ ข าม าทํ า ธุ ร กิ จ ในอุ ตสาหกรรมกา รบริ ก า ร 
อุตสาหกรรมทองเที่ยวและการจัดประชุม หรืออุตสาหกรรมอื่นใดได
ดวยตามมาตรา 39 ของราง พรบ
อุตสาหกรรมไทยโดยเฉพาะใชหรือไม นี่แสดงวารัฐจะกําหนด
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ไดอีก  ตอไปจีนคงเปนเจาของสวนทุเรียน ไมใช
เฉพาะมาเปน "ลง" จีน  จีนและตางชาติอื่นจะพาเหรดกันมายึด
ประเทศไทยแลว 
 2. จะเกิดเขตเชาตางชาติ เพราะตามมาตรา 
สามารถมีสิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย มี
สิทธิในการนําคนตางดาวเขามาและอ
ในการที่จะไดรับยกเวนหรือลดหยอนภาษีอากร มีสิทธิในการทํา
ธุรกรรมทางการเงิน และอื่นๆ อยางนี้จีนและตางชาติไดเปรียบทุน
ไทยเห็นๆ 
 3. เชาที่ 99 ปหรือ 100 ปไดโดยไมตองรอใหหมดอายุสัญญา 
เพราะมาตรา 49 ระบุวา "ไมตองไดรับอนุญาต
กฎหมายที่ดิน หรือภายใตการจํากัดสิทธิของคนตางดาวตาม
กฎหมายวาดวยอาคารชุด แลวแตกรณี
 4. คนจีนไดเปรียบคนไทย เชน ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพยที่สํานักงานไดมาตามมาตรา 
35 ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมทั้งปวง 
 5. เอาเปรียบนักธุรกิจไทยอยางชัดเจนเพราะมาตรา 
"ใหสิทธิพิเศษแกบุคคลดังกลาว รวมทั้งคูสมรสและบุพการีและบุตร
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อาจเปนอุปสรรคตอการลงทุนของจีนเอง เชนที่เคยเกิดขึ้นกับนัก

ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
Eastern Economic Corridor: EEC) ปรากฏวาจีนไมไดมาเพียง

ลงทุน แตมาตั้งบริษัทนายหนากันมากมายอีกดวย "จากการ
ตรวจสอบขอมูลการจดทะเบียนบริษัทนิติบุคคล ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ชวง 6 เดือนที่ผานมา (พฤศจิกายน 

พบวา ในพื้นที่ จ.ชลบุรี มีผูประกอบการ
ะสงคเพื่อเปนหนานาย ตัวแทนซื้อ

กวา 500 บริษัท หรือเฉลี่ยตอเดือน
นักธุรกิจชาวจีน และญี่ปุน ที่จดทะเบียนตั้ง

บริษัทเพื่อทําธุรกิจเปนนายหนาซื้อขายอสังหาฯ เพิ่มขึ้นเปนจํานวน
บริษัทของคนจีนนั้นคาดวาจะไมต่ํากวา 80-

https://bit.ly/2I47VHi) 
“ราง พระราชบัญญัติ เขตพัฒนา

” (https://goo.gl/y7cs38) ออกใช 
ไทยจะถูกจีนครอบงําเปนเสมือน "มณฑล" หนึ่ง และ EEC จะเปน

งของจีนอยางไร 
จี นจ ะ เ ข าม าทํ า ธุ ร กิ จ ในอุ ตสาหกรรมกา รบริ ก า ร 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวและการจัดประชุม หรืออุตสาหกรรมอื่นใดได
ของราง พรบ.นี้  นี่เทากับใหตางชาติมา “ฆา” 

อุตสาหกรรมไทยโดยเฉพาะใชหรือไม นี่แสดงวารัฐจะกําหนด
ก  ตอไปจีนคงเปนเจาของสวนทุเรียน ไมใช

จีน  จีนและตางชาติอื่นจะพาเหรดกันมายึด

จะเกิดเขตเชาตางชาติ เพราะตามมาตรา 48 ตางชาติ
สามารถมีสิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย มี
สิทธิในการนําคนตางดาวเขามาและอยูอาศัยในราชอาณาจักร มีสิทธิ
ในการที่จะไดรับยกเวนหรือลดหยอนภาษีอากร มีสิทธิในการทํา
ธุรกรรมทางการเงิน และอื่นๆ อยางนี้จีนและตางชาติไดเปรียบทุน

ปไดโดยไมตองรอใหหมดอายุสัญญา 
ไมตองไดรับอนุญาตตามประมวล

กฎหมายที่ดิน หรือภายใตการจํากัดสิทธิของคนตางดาวตาม
กฎหมายวาดวยอาคารชุด แลวแตกรณ.ี . ." 

คนจีนไดเปรียบคนไทย เชน ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพยที่สํานักงานไดมาตามมาตรา 

ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมทั้งปวง (มาตรา 36) 
เอาเปรียบนักธุรกิจไทยอยางชัดเจนเพราะมาตรา 50 ระบุวา 

ใหสิทธิพิเศษแกบุคคลดังกลาว รวมทั้งคูสมรสและบุพการีและบุตร
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ที่เขาอยูอาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตสงเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ ใหไดรับการลดหยอนภาษีและสิทธิอื่นเปนกรณี
พิเศษก็ไดและในกรณีที่เปนคนตางดาว ใหไดรับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับ
การเขาเมืองดวยก็ได. . ."  นี่เปนการต้ังอาณานิคมชัดๆ
 6. มาทําตัวเปน "แรงลง" เพราะมาตรา 52 
เชาชวง ใหเชา หรือใหเชาชวงที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยในเขต
สงเสริมเศรษฐกิจพิเศษ" คือถาพวกจีนหรือตางชาติใดทําธุรกิจแลว
เจง ก็เซงตอที่ดินทํากําไรได ในขณะที่คนไทย ไดที่ดิน ส
มา ถาเลิกทําเกษตรกรรมแลว ตองคืนหลวงเพื่อนําไปใหเกษตรกร
อื่นใช (ซึ่งถูกตองแลว) แตกรณี EEC นี่เราใหพวกเขามาทํากําไรได
อีกตางหาก  ลองนึกถึงสถานทูตอังกฤษที่ซื้อที่มาราวตารางวาละ 
บาท แลวป 2561 กลับสามารถขายไดในราคาตารางวาละ 
บาท ดูวาพวกเขาทํากําไรขนาดไหน 
 7. ตางชาติสามารถใชเงินตราสกุลของเขาเองได ตอไปคงเอาไป
ซื้อกวยเตี๋ยวได ไทยคงเหมือนกัมพูชาที่เดี๋ยวนี้ใชแตเงินดอลลาร 
กลายเปนประเทศราชทางการเงินของมหาอํานาจ ทั้งนี้ดูไดตาม
มาตรา 57 
 8. ที่สําคัญที่สุด ก็คือ เราถูกหลอกใหเขาใจวา 
จังหวัด แตตามมาตรา 6 ระบุวา "ใหพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี
และระยองและพื้นที่อื่นใดที่อยูในภาคตะวันออกที่กําหนดเพิ่มเติม
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ที่เขาอยูอาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตสงเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ ใหไดรับการลดหยอนภาษีและสิทธิอื่นเปนกรณี

ะในกรณีที่เปนคนตางดาว ใหไดรับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับ
นี่เปนการต้ังอาณานิคมชัดๆ 

52 ระบุวาสามารถ "เชา 
เชาชวง ใหเชา หรือใหเชาชวงที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยในเขต

ถาพวกจีนหรือตางชาติใดทําธุรกิจแลว
เจง ก็เซงตอที่ดินทํากําไรได ในขณะที่คนไทย ไดที่ดิน ส.ป.ก.4-01 
มา ถาเลิกทําเกษตรกรรมแลว ตองคืนหลวงเพื่อนําไปใหเกษตรกร

นี่เราใหพวกเขามาทํากําไรได
ซื้อที่มาราวตารางวาละ 4 

กลับสามารถขายไดในราคาตารางวาละ 2 ลาน

ตางชาติสามารถใชเงินตราสกุลของเขาเองได ตอไปคงเอาไป
ซื้อกวยเตี๋ยวได ไทยคงเหมือนกัมพูชาที่เดี๋ยวนี้ใชแตเงินดอลลาร 
กลายเปนประเทศราชทางการเงินของมหาอํานาจ ทั้งนี้ดูไดตาม

ที่สําคัญที่สุด ก็คือ เราถูกหลอกใหเขาใจวา EEC คือแค 3 
ใหพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี

และระยองและพื้นที่อื่นใดที่อยูในภาคตะวันออกที่กําหนดเพิ่มเติม

โดยพระราชกฤษฎีกาเปนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พอได 3 จังหวัดนี้แลว ตอไปจีนก็บุกอีก 
และตอไปอาจขยายไปทั่วประเทศ ไทยจึงจะกลายเปน 
หนึ่งของจีนไปหรือไม 
 นี่ใชการขายชาติใหจีนและมหาอํานาจอื่นหรือเปลา ชาติอื่น เชน 
สิงคโปร แคตางชาติมาซื้อหองชุดยังตองเสียภาษีซื้อ 
30% แตไทยเราจะไมเก็บคาธรรมเนียม แถมภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สรางที่รางกันอยูก็ต่ําจนแทบไมตองเสีย อยางนี้เราเสีย 
นอกอาณาเขต” ไหม นอกจากเรายกแผนดินใหตางชาติแลว ยังไม
ตองเสียคาธรรมเนียมโอน ที่แมแตคนไทยก็ตองเสีย
 ไทยไมไดโดดเดี่ยวเพราะจีนบุกไป 
สงสัยวาผูนําจีนคงลืมอุดมการณสังคมนิยมที่มุงสรางความเทาเทียม
ในหมูชน แตกลับพาจีนใหกลายเปนสัตวเศรษฐกิจตัวใหมแบบ 
"ดานไดอายอด" ไปแลวหรือไม  แตถาจีนตองการอยู
โลกจริงๆ โดยไมถูกสาปแชงไปทั่วสารทิศ จีนตองสรางนโยบายแบบ 
Win Win ตอทุกฝาย  เติบโตไปดวยกัน ไมใชไปครอบงําชาติอื่น
แบบอภิมหาอํานาจอื่นๆ ที่เคยมีบทเรียนมาแลว
 การสรางและดูแลภาพลักษณหรือแบรนดของจีนจึงเปนสิ่ง
สําคัญ 
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ราชกฤษฎีกาเปนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก. . ." คือ
จังหวัดนี้แลว ตอไปจีนก็บุกอีก 4 จังหวัด รวม 7 จังหวัด 

และตอไปอาจขยายไปทั่วประเทศ ไทยจึงจะกลายเปน "มณฑล" 

นี่ใชการขายชาติใหจีนและมหาอํานาจอื่นหรือเปลา ชาติอื่น เชน 
แคตางชาติมาซื้อหองชุดยังตองเสียภาษีซื้อ 15% ฮองกง 

แตไทยเราจะไมเก็บคาธรรมเนียม แถมภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สรางที่รางกันอยูก็ต่ําจนแทบไมตองเสีย อยางนี้เราเสีย “สิทธิสภาพ

ไหม นอกจากเรายกแผนดินใหตางชาติแลว ยังไม
มโอน ที่แมแตคนไทยก็ตองเสีย 

ไทยไมไดโดดเดี่ยวเพราะจีนบุกไป "ย่ํายี" แบบนี้ไปทั่วโลก  
สงสัยวาผูนําจีนคงลืมอุดมการณสังคมนิยมที่มุงสรางความเทาเทียม
ในหมูชน แตกลับพาจีนใหกลายเปนสัตวเศรษฐกิจตัวใหมแบบ 

ไปแลวหรือไม  แตถาจีนตองการอยูรอดในสังคม
โลกจริงๆ โดยไมถูกสาปแชงไปทั่วสารทิศ จีนตองสรางนโยบายแบบ 

ตอทุกฝาย  เติบโตไปดวยกัน ไมใชไปครอบงําชาติอื่น
แบบอภิมหาอํานาจอื่นๆ ที่เคยมีบทเรียนมาแลว 

การสรางและดูแลภาพลักษณหรือแบรนดของจีนจึงเปนสิ่ง
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นิราศกรุงเคียฟ ยูเครน 

 
 ยูเครนเปนประเทศที่งดงาม ประชาชนรักสงบ อูอารยธรรมนับ
หมื่นป กรุงเคียฟที่ผมไมเคยคิดจะไปเที่ยวเลย กลับนาสนใจ และจะ
เสียดายหากไมไดไปเยือน 
 ผมไมเคยคิดจะไปกรุงเคียฟ! ผมไปเยือนดวยความบังเอิญ 
พอดีสมาคมอสังหาริมทรัพยนานาชาติ (FIABCI) 
ยูเครน เชิญผมไปอภิปรายเรื่องวิชาชีพอสังหาริมทรัพยและบรรยาย
โดยจัดเปน Master Class วาดวยการประเมินคาทรัพยสิน ผมจึงได
เดินทางไปในระหวางวันที่ 5-10 กรกฎาคม 2561 
เชิญ ไดตั๋วฟรี พักโรงแรมชั้นหนึ่ง มีพาเที่ยวกระทั่งโรงไฟฟาเชอรโน
บิลที่ระเบิดเมื่อ 32 ปกอน 
 แคเริ่มตนก็ไมประทับใจแลว! นั่งเครื่องของสายการบินยูเครน 
ปรากฏวาเครื่องบินเกามากๆ แถมคนแนนมากๆ ผมนั่งชั้นประหยัด
เพราะสมาคมที่เชิญไมใชภาครัฐ มีเงินจํากัด ผมก็ยินดี แตโชคราย
นั่งเบียดกับฝรั่งตัวเขื่อง 2 คน ขยับตัวแทบไมได อันที่จริงก็มีมิตร
สหายบอกเชนกันวาสายการบินนี้เครื่องเกา. แตมาโชคดีที่ขากลับ 
เครื่องใหมและใหญ แถมคนมีราว 60% ผมโชคดีได 
นอนยาวมาเลย สําหรับราคาคาตั๋วก็ถูกกวาสายการบินอื่น แถมบิน
ตรงเลย 
 ชาวยูเครนไมคอยยิ้ม! ก็คงคลายรัสเซียและประเทศในอดีต
สหภาพโซเวียตที่มีประวัติศาสตรอันขมขื่น แตเมื่อไดคุยดวย ก็พบ
เห็นน้ําใจอันดีงาม การเดินเหินในยานตางๆ แมในเวลากลางคืนก็
รูสึกปลอดภัย ในชวงป 2466 ชาวยูเครนอดตายไปถึง 
เพราะรัสเซียยึดเอาธัญพืชตางๆ ไปหมด ในชวงสงครามโลกครั้งที่
สอง ทหารยูเครนก็เสียชีวิตไป 12 ลานคน เมื่อหลายสิบปกอน
ยูเครนเคยมีประชากรราว 55 ลานคน แตตอนนี้เหลือ 
แทนที่จะเพิ่มเปนรอยลานคนแลว 
 สาวยูเครนสวยมาก! สวยจนกระทั่งแทบไมมีอาชีพ 
เพราะตางคนก็ตางสวย ที่นาสังเกตอีกอยางก็คือสาวๆ ยูเคนมี
สวนผสมของพวกฝรั่งผิวขาวกับมองโกล โดยทั่วไปสวนผสมดูราวๆ 
ครึ่งตอครึ่ง หรืออาจคอนไปทางใดทางหนึ่งเล็กนอย 

 

เชิญสมัครสมาชิก 
เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชนงานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดใน
โลก (MIPIM) มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง  ทําใหเราไดมีโอกาสทํา
ธุรกิจรวมกับนักอสังหาริมทรัพยจากทั่วโลก  หรือในเอเซีย 

สามารถทําใหเราสามารถเชื่อมตอกับนักพัฒนาที่ดิน นายหนา นักบริหารทรัพยสินหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ ได  
เพื่อชวยใหเราสามารถขายทรัพยสินไดงาย  นาจะสะดวกกวาการทํา 
โทร 02.295.3905 ตอ 109) 
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

ยูเครนเปนประเทศที่งดงาม ประชาชนรักสงบ อูอารยธรรมนับ
หมื่นป กรุงเคียฟที่ผมไมเคยคิดจะไปเที่ยวเลย กลับนาสนใจ และจะ

ผมไปเยือนดวยความบังเอิญ 
FIABCI) ประจําประเทศ

ยูเครน เชิญผมไปอภิปรายเรื่องวิชาชีพอสังหาริมทรัพยและบรรยาย
วาดวยการประเมินคาทรัพยสิน ผมจึงได

2561 ผมตอบรับคํา
เชิญ ไดตั๋วฟรี พักโรงแรมชั้นหนึ่ง มีพาเที่ยวกระทั่งโรงไฟฟาเชอรโน

นั่งเครื่องของสายการบินยูเครน 
วาเครื่องบินเกามากๆ แถมคนแนนมากๆ ผมนั่งชั้นประหยัด

เพราะสมาคมที่เชิญไมใชภาครัฐ มีเงินจํากัด ผมก็ยินดี แตโชคราย
คน ขยับตัวแทบไมได อันที่จริงก็มีมิตร

แตมาโชคดีที่ขากลับ 
ผมโชคดีได 3 ที่นั่ง เลยได

นอนยาวมาเลย สําหรับราคาคาตั๋วก็ถูกกวาสายการบินอื่น แถมบิน

ก็คงคลายรัสเซียและประเทศในอดีต
สหภาพโซเวียตที่มีประวัติศาสตรอันขมขื่น แตเมื่อไดคุยดวย ก็พบ

เหินในยานตางๆ แมในเวลากลางคืนก็
ชาวยูเครนอดตายไปถึง 10 ลานคน

เพราะรัสเซียยึดเอาธัญพืชตางๆ ไปหมด ในชวงสงครามโลกครั้งที่
ลานคน เมื่อหลายสิบปกอน

ลานคน แตตอนนี้เหลือ 44 ลานคน 

สวยจนกระทั่งแทบไมมีอาชีพ ‘pretty’ 
เพราะตางคนก็ตางสวย ที่นาสังเกตอีกอยางก็คือสาวๆ ยูเคนมี
สวนผสมของพวกฝรั่งผิวขาวกับมองโกล โดยทั่วไปสวนผสมดูราวๆ 
ครึ่งตอครึ่ง หรืออาจคอนไปทางใดทางหนึ่งเล็กนอย  ที่ดูเปนฝรั่ง

แทๆ มีนอยราว 20% แตที่ดูเปนแบบมองโกลเปนหลักแทบไมมี 
การมีสวนผสมแบบนี้ก็เลยทําใหสาวยูเครนสวยไปอีกแบบ กระทั่ง
เพื่อนใน FB บอกใหพามาไทยบาง สําหรับผมก็ชมตามความเปน
จริงครับ ไมมีไร แคเปนไปตามภาษิต 
ครับผม! 
 คาครองชีพถูกมาก! อาหารการกินตางๆ แบบฝรั่งแทๆ มีอยู
มื้อหนึ่ง ผมขอเลี้ยงบาง ผมสั่งซุบ 
อาหารจานหลัก เครื่องดื่ม ราคาก็ราว 
แลว) เทานั้น อาหารค่ําคลายๆ กัน แตมีเบียรดวย ก็มีสนนราคา
ใกลเคียงกัน ขอทานในเมือง รวมทั้ง
แตนอยกวานครนิวยอรกหรือกรุงปารีสอยางแนนอน วากันวาดินใน
ยูเครนดีมาก ปลูกพืชผัก-เลี้ยงสัตวไดอุดมสมบูรณนั่นเอง
 ประธานาธิบดีจอมโกง นายวิกเตอร  ยานูโควิชเคยเปน
ประธานาธิบดีเมื่อ 4 ปกอน แตถูกขับไลไปและขณะนี้ 
รัสเซียอยู  เขามีบานพักหรือคฤหาสนใหญโตชื่อ 
Residence อยูที่ Novi Petrivtsi, Kyivs'ka oblast 
ของกรุงเคียฟ มีขนาดรวม 850 ไร รัฐบาลใหมเปดใหประชาชนเขา
ชมในฐานะที่ เปนอนุสรณสถานแหงการโกง อยา
ประธานาธิบดีคนใหมท่ีเปนแกนนําการขับไลคนเดิมนั้น ก็ไมไดดีไป
กวากันนัก สรางความอึดอัดหาวเรอแกประชาชนเปนอยางมาก
 คว าม เหมือนที่ แตกต า ง จ ากไทยก็คือ ในช ว งป  
ประธานาธิบดีของเขาถูก ‘กํานันสุเทพ
ชุมนุมใหญขับไลสําเร็จเหมือนกัน  แตตางกันตรงที่รัฐสภายู
มติขับไลประธานาธิบดี แตไทยมีคณะทหารนํากําลังเขายึดอํานาจ ที่
สําคัญ นายยัดเซนยุคไมใช ‘หุนเชิด
หลังใหทาย. เขาสมัครรับเลือกต้ังเปนประธานาธิบดีคนใหมไดสําเร็จ 
เพียงแตบริหารประเทศไมประทับใจประชาชน
 นี่แหละครับ สิ่งละอันพันละนอยที่ขอนํามาฝากจากยูเครน ผม
วาประเทศอดีตสหภาพโซเวียต นาเที่ยวทั้งนั้น ลองไปดูนะครับ

 

เชิญสมัครสมาชิก FIABCI-THAI 
เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชนงานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดใน

มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง  ทําใหเราไดมีโอกาสทํา
ธุรกิจรวมกับนักอสังหาริมทรัพยจากทั่วโลก  หรือในเอเซีย (APREC) 

สามารถทําใหเราสามารถเชื่อมตอกับนักพัฒนาที่ดิน นายหนา นักบริหารทรัพยสินหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ ได  
เพื่อชวยใหเราสามารถขายทรัพยสินไดงาย  นาจะสะดวกกวาการทํา Road Show เองเสียอีก (โปรดติดตอคุณนงลักษณ จตุเทน 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

แตที่ดูเปนแบบมองโกลเปนหลักแทบไมมี 
การมีสวนผสมแบบนี้ก็เลยทําใหสาวยูเครนสวยไปอีกแบบ กระทั่ง

บอกใหพามาไทยบาง สําหรับผมก็ชมตามความเปน
จริงครับ ไมมีไร แคเปนไปตามภาษิต ‘เจอไมงาม ยามขวานบิ่น’ 

อาหารการกินตางๆ แบบฝรั่งแทๆ มีอยู
มื้อหนึ่ง ผมขอเลี้ยงบาง ผมสั่งซุบ 4 ถวยสําหรับ 4 คน สลัดผัก 
อาหารจานหลัก เครื่องดื่ม ราคาก็ราว 1,400 บาท (รวม 4 คน

เทานั้น อาหารค่ําคลายๆ กัน แตมีเบียรดวย ก็มีสนนราคา
ใกลเคียงกัน ขอทานในเมือง รวมทั้งคนเรรอน ก็มีใหพบเห็นเชนกัน 
แตนอยกวานครนิวยอรกหรือกรุงปารีสอยางแนนอน วากันวาดินใน

เลี้ยงสัตวไดอุดมสมบูรณนั่นเอง 
ประธานาธิบดีจอมโกง นายวิกเตอร  ยานูโควิชเคยเปน

ปกอน แตถูกขับไลไปและขณะนี้ ‘ซบอก’ 
สเซียอยู  เขามีบานพักหรือคฤหาสนใหญโตชื่อ Mezhygirya 

Novi Petrivtsi, Kyivs'ka oblast ซึ่งตั้งอยูทางเหนือ
ไร รัฐบาลใหมเปดใหประชาชนเขา

ที่ เปนอนุสรณสถานแหงการโกง อยางไรก็ตาม
นแกนนําการขับไลคนเดิมนั้น ก็ไมไดดีไป

กวากันนัก สรางความอึดอัดหาวเรอแกประชาชนเปนอยางมาก 
คว าม เหมือนที่ แตกต า ง จ ากไทยก็คือ ในช ว งป  2557 

กํานันสุเทพ’ (นายอารเซนี ยัตเซนยุค) 
ชุมนุมใหญขับไลสําเร็จเหมือนกัน  แตตางกันตรงที่รัฐสภายเูครน ลง
มติขับไลประธานาธิบดี แตไทยมีคณะทหารนํากําลังเขายึดอํานาจ ที่

หุนเชิด’ ไมไดมีผูยิ่งใหญแอบแฝงหนุน
เขาสมัครรับเลือกต้ังเปนประธานาธิบดีคนใหมไดสําเร็จ 

เพียงแตบริหารประเทศไมประทับใจประชาชน 
นพันละนอยที่ขอนํามาฝากจากยูเครน ผม

วาประเทศอดีตสหภาพโซเวียต นาเที่ยวทั้งนั้น ลองไปดูนะครับ 

THAI สุดคุม 
เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชนงานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดใน

มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง  ทําใหเราไดมีโอกาสทํา
(APREC) การซื้อบูธในงานนี้ ก็จะ

สามารถทําใหเราสามารถเชื่อมตอกับนักพัฒนาที่ดิน นายหนา นักบริหารทรัพยสินหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ ได  
โปรดติดตอคุณนงลักษณ จตุเทน 



 
 

 

Bangkok Bnk 

 Industrial Fin. Corp. 

Thai SME Bnk 




หลกัสตูร: 

AP100: การประเมนิคา่อสงัหารมิทรพัย ์สมัฤทธิ�ผลใน 

RE121: ศกึษาความเป็นไปไดท้างการเงนิโครงการอสงัหารมิทรพัย ์

RE131: หลกัสตูรนายหนา้อสงัหาฯ 

RE132: Super Sale 

RE142: การจดัต ั�งนติบิคุคลบา้นจดัสรร

RE151: การวางแผนภาษแีละการจดัทาํบญัชธีรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์

RE162: นกัพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์อือาชพี

RE163: วเิคราะหก์ารลงทนุอะพารต์เมน้ต ์

RE164: เจาะลกึโอกาสลงทนุโรงแรมขนาดเล็ก บตูคิ และ โฮสเทล

RE171: การบรหิารงานกอ่สรา้ง 

RE181: วชิาการบรหิารธรุกจินายหนา้อสงัหารมิทรพัย ์
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IN-HOUSE TRAINING

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

โทร. 0.2295.2294 หรือ www.trebs.ac.th

ตารางอบรม-สมัมนา
: ถอดรหสัลบันายหนา้ EEC 4.0

การประเมนิคา่อสงัหารมิทรพัย ์สมัฤทธิ�ผลใน 4 วนั

ศกึษาความเป็นไปไดท้างการเงนิโครงการอสงัหารมิทรพัย ์

หลกัสตูรนายหนา้อสงัหาฯ (เพื�อสอบบตัรตวัแทนนายหนา้

Super Sale หลกัสตูรเทคนคิขายอสงัหาฯ

การจดัต ั�งนติบิคุคลบา้นจดัสรร/อาคารชดุ

การวางแผนภาษแีละการจดัทาํบญัชธีรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์

นกัพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์อือาชพี

วเิคราะหก์ารลงทนุอะพารต์เมน้ต ์

เจาะลกึโอกาสลงทนุโรงแรมขนาดเล็ก บตูคิ และ โฮสเทล

การบรหิารงานกอ่สรา้ง (แนวราบ-แนวสงู)

วชิาการบรหิารธรุกจินายหนา้อสงัหารมิทรพัย ์

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

รุ่นที� 44, วันศกุรท์ี� 17 - อาทติยท์ี� 19 สงิหาคม 

รุ่นที� 43, วันพฤหัสบดทีี� 9 - เสารท์ี� 11 สงิหาคม 

รุ่นที� 26, วันศกุรท์ี� 31 สงิหาคม - เสารท์ี� 1 กนัยายน 

รุ่นที� 22, วนัศกุรท์ี� 14 - เสารท์ี� 15 

รุ่นที� 135, วนัพุธที� 29 สงิหาคม - เสารท์ี� 1 กนัยายน 

รุ่นที� 41, วันศกุรท์ี� 20 - อาทติยท์ี� 22 เมษายน 

รุ่นที� 27, วนัจันทรท์ี� 10 - องัคารที� 11 กนัยายน 

รุ่นที� 41, วันพุธที� 19 - พฤหัสบดทีี� 20 กนัยายน 

รุ่นที� 22, วนัองัคารที� 30 - พุธที� 31 ตลุาคม 

รุ่นที� 61, วันพุธที� 24 - เสารท์ี� 27 ตลุาคม 

วันศกุรท์ี� 26 - เสารท์ี� 27 สงิหาคม 2559 เวลา 08:30 - 

รุ่นที� 4, วนัศกุรท์ี� 5 ตลุาคม - เสารท์ี� 24 พฤศจกิายน 

Real Estate Education Institution in Thailand 

 

HOUSE TRAINING 

Bank Agri.&Agri.Coop. Bank of Thailand  

Govt Saving Bnk Kasikorn Bank 

Provincial Elec Autho   Siam City Bnk  

 เรียล พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท 

Srisawat Power 1979 Plc. 

- 
 

www.trebs.ac.th 

สมัมนา

วนั

ศกึษาความเป็นไปไดท้างการเงนิโครงการอสงัหารมิทรพัย(์CF)

เพื�อสอบบตัรตวัแทนนายหนา้)

การวางแผนภาษแีละการจดัทาํบญัชธีรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์

เจาะลกึโอกาสลงทนุโรงแรมขนาดเล็ก บตูคิ และ โฮสเทล 

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

สงิหาคม 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.

สงิหาคม 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.

กนัยายน 2561 เวลา 08:30-17:00 น.

15 กนัยายน 2561 เวลา 08:30-17:00 น

กนัยายน 2561 เวลา 08:30 - 17:30 น.

เมษายน 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.

กนัยายน 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.

กนัยายน 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.

ตลุาคม 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.

ตลุาคม 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.

- 17:00 น. ณ โรงแรมอโนมา ราชดาํริ

พฤศจกิายน 2561 เวลา 08.30 - 17.00น.



 
   ถาทานจะเปนผูบริหารบริษัทนายหนาที่มีศักยภาพสูง ถาทานจะ 
Go Inter อยางมั่นใจ มาเรียนที่นี่นะครับ เรารวมสุดยอดอาจารยที่
ทําสําเร็จมากับมือ และถือผูเรียนเปนศูนยกลาง เชิญนะครับ 
   ดร.โสภณ พรโชคชัย ผูอํานวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริม-
ทรัพยไทย ผูจัดหลักสูตรอบรมรายหนาจากสถาบันระดับโลก
หลายหลักสูตร และผูอํานวยโครงการออกขอสอบนายหนา
สําหรับสถาบันคุณวุฒวิชาชีพ 

 

 


