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On October 25, 2018, there was an 
International Panel Discussion organized 
by NAR India on real estate developments 
worldwide. Dr.Sopon Pornchokchai, 
President, Thai Appraisal Foundation who 
is the President, FIABCI Thailand also 
shared his view on ASEAN real estate 
markets. 
 
 

 

 
September 23-28, 2018 

Dr.Sopon Pornchokchai, President, Thai Appraisal 
Foundation went to present a paper on Valuing Complex 

Properties at the 84th Annual Conference of the 
International Association of Assessing Officers (IAAO) 

held in Minneapolis, Minnesota, United States of America.  
 
 

 
  
 
September 7 - 13, 2018 
Real Estate Study Visit to Japan 
Dr.Sopon Pornchokchai, President, Ms.Pattama 
Chantranukul Board Member Thai Appraisal 
Foundation led a group of 47 real estate 
developers, financiers, investors and 
professionals to explore real estate market in 
Tokyo, Japan. 
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ที่ปรึกษา: ดร.กวีพจน วรยิ่งยง, คุณกิตติพงศ ผลประยูร, อ.เกสรี ชํานาญ
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เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 195:  
"กาวสูนายหนาอันดับ 1 สรางรายได ไรขีดจํากัด" 
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13:00-17:30 น. 
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย 
 

Monthly Forum No.195 :  

“Professional Real Estate Brokers” 

October 30, 2018, 13:00-17:00, at Meeting 

Room, Thai Real Estate Business School 

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 194: 
"เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่แททําอยางไร"

วันพุธท่ี 12 กันยายน 2561 เวลา 13:00-17:00 น. 
ณ ศนูยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Monthly Forum 194: 
"Smart City"

September 12, 2018, 13:00-17:00, 

at IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center
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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 รวมถึงเปนศูนยรวมการแลกเปลี่ยนขาวสารและ
สําหรับผูสนใจทั่วไป 
 วัตถุประสงคสําคัญของมูลนิธิคือเพื่อ: 
๑. สงเสริมการศึกษาวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน เชน

 

Connecting Int’l Real 
Estate through FIABCI
 

Thai Appraisal Found
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 active
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 201
be able to have international 
cooperation in the ne
 

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

FIABCI Thai Member
F

 

FIABCI  
สมาคมอสังหาฯ สากล 
ที่ทุกทานควรเปนสมาชิก 
 

 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 เชื่อมโยงโลก
อสังหาริมทรพัยนานาชาต ิ
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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 

จดทะเบียน กท.1075 
ทํากิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ 

เปนมูลนิธิที่สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินคาทรัพยสิน และ
ความรูและความกาวหนาทาง

 และการสํารวจ-วิจัย
วิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคา

 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
ในรูปแบบการอบรมและ

รวมถึงเปนศูนยรวมการแลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็น

เชน การใหทุนการศึกษา  

๒. คนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ
การประเมินคาและการสํารวจ-วิจัยและการพัฒนาอสังหาริมท

๓. สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสิน
พัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง

๔. เผยแพรความรูและวิทยาการใหมๆ
     สาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา
๕. สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอื่น

การกุศลและอื่น ๆ จากทั้งในและตางประเทศ
การศึกษาดานประเมินคาทรัพยสินและอสังหาริมทรัพย

๖. สงเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปญญาผูประเมินคาทรัพยสินไทย
๗. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับอ
๘. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด

ประธานบริหารแถลง
FROM THE

Connecting Int’l Real 
Estate through FIABCI 

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 2018-2019 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 

FIABCI Thai Members 
For  int’l connection. 

THE OFFICIAL QUARTERLY JOURNAL
OF THAI APPRAISAL FOUNDATION

  
4 9 สิ่งที่ ธปท

อยูอาศัย
6 ธนาคารไทย
8 บานประชารัฐคลองลาดพราว

เพื่อกฎหมู
9 ซื้อคอนโดติดรถไฟฟาชมพู

บทเรียนสายสีมวง
10 ป 61 จะเกิดอสังหาฯ สูงสุดตั้งแตป 

2537 
12 อัศจรรยแหง 

ไทย 
14 ผังเมืองอีอีซี สุดวิตถาร
17 แถลงการณจากคนเรรอนที่ถูกเจาหนาท่ี

รังแก! 

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
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ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ ดาน
วิจัยและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย  

สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสิน การ
ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

เผยแพรความรูและวิทยาการใหมๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนแก 
ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา  

อกับหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐบาล เอกชน องคกร
จากทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนา

การศึกษาดานประเมินคาทรัพยสินและอสังหาริมทรัพย  
และภูมิปญญาผูประเมินคาทรัพยสินไทย  

ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่น ๆ  
ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด 

ประธานบริหารแถลง 
FROM THE PRESIDENT  

 
THE OFFICIAL QUARTERLY JOURNAL 

OF THAI APPRAISAL FOUNDATION 

สิ่งที่ ธปท. ควรทําในระบบสินเชื่อที่
อยูอาศัย 
ธนาคารไทย: ปลิงดูดเลือด 
บานประชารัฐคลองลาดพราว: ปลนชาติ
เพื่อกฎหมู 
ซื้อคอนโดติดรถไฟฟาชมพ-ูสม จงดู
บทเรียนสายสีมวง! 

จะเกิดอสังหาฯ สูงสุดตั้งแตป 

อัศจรรยแหง 10 อันดับอภิมหาเศรษฐี

ผังเมืองอีอีซี สุดวิตถาร 
แถลงการณจากคนเรรอนที่ถูกเจาหนาท่ี

Contact Us 
 

Sopon Pornchokchai, PhD MRICS President 

Wason Khongchantr, Coordinator 

Amporn Chantranukul, Coordinator, Int’l Affairs  

Nonglak Jatutane, Coordinator, Education  

pak 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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 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร 
ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก
ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) 
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ใหไปแสดงความเห็นในตอ 
แนวนโยบาย Macroprudential สําหรับสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย ดร
โสภณ จึงขอใหความเห็นในสิ่งที่ ธปท.ควรทําในระบบสินเชื่อที่อยู
อาศัยดังนี้: 
 1. ธปท. ควรกําหนดใหสถาบันการเงินอํานวยสินเชื่อในวงเงินที่ 
80% ของมูลคาตลาด เพราะการใหสินเชื่อแทบ 
กอใหเกิดความเสี่ยงตอสถาบันการเงิน และอาจทําใหมีผูหวังกูเพื่อ
นําเงินไปใชนอกระบบสถาบันการเงินก็เปนไปได  การใหเงินดาวนที่ 
20% ทําใหผูซื้อชั่งใจที่จะกอหนี้ และเสียดายเงินดาวนหากทิ้งไป  
แตการนี้อาจมีบางทานแยงวา การชะลอการซื้อจะทําใหราคาบาน
เพิ่มข้ึน  ขอนี้คงไมตองกังวล เพราะการซื้อที่นอยลง ทําใหราคาบาน
ไมเพิ่มขึ้นมากนัก และขณะนี้ราคาวัสดุกอสรางก็ไมไดเพิ่มขึ้นแต
อยางใด 
 2. สําหรับมาตรการการปองกันการเก็งกําไร การลงทุนซื้อเพื่อ
ปลอยเชา การผองถายเงินจากระบบสถาบันการเงินไปสูธุรกิจนอก
ระบบ ธปท. ควรดําเนินการโดย ประการแรก การเพิ่มสัดสวนเงิน
ดาวนใหสูงขึ้นอีก เชน เพิ่มเปนประมาณ 30-40
และประการที่สอง คือการตรวจสอบผูซื้ออยางละ
บุตรหลานที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือไมมีรายไดเพียงพอจริงมาซื้อ
แทนผูที่ตั้งใจซื้อบานหลังที่สอง  การนี้อาจทําใหการขายที่อยูอาศัย
ลดลง แตก็จะทําใหผูประกอบการไดผูซื้อที่เปนผูใชสอย 
Users) ไมใชนักเก็งกําไรที่อาจทําใหกระแสเงินสดขอ
เสียหายได 
 3. เมื่อใหมีเงินดาวนมากขึ้น ธปท.ก็ควรสงเสริมการใหระบบ
คุมครองเงินดาวนของคูสัญญา (Escrow Account) 
เปนภาคปฏิบัติ  ที่ผานมายังเปนแบบอาสาสมัคร จึงไมมีใครทําการ
คุมครองเงินดาวนเลย  การคุมครองเงินดาวนเชนนี้ จะทํา
ความมั่นใจมากขึ้น ยิ่งทําใหตลาดมีการซื้อขายมากขึ้นไปอีก 
(http://bit.ly/2czumVk) 
 4. ควรมีการจัดเก็บภาษีการซื้อบานหลังที่สอง เชน เก็บ 
10% ของมูลคาเพื่อยับยั้งการเก็งกําไร ซึ่งมาตรการดานภาษีนี้ จะ
เปนมาตรการที่ไดผลชะงัดท่ีสุดในการปองกันกา

สถาบันการเงิน 
FINANCE 
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9 สิ่งที่ ธปท. ควรทําในระบบสินเชื่อท่ีอยูอาศัย

โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร 
ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ 

www.area.co.th) ไดรับเชิญจาก
ใหไปแสดงความเห็นในตอ 

สําหรับสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย ดร.
ควรทําในระบบสินเชื่อที่อยู

หนดใหสถาบันการเงินอํานวยสินเชื่อในวงเงินที่ 
ของมูลคาตลาด เพราะการใหสินเชื่อแทบ 100% เชนทุกวันนี้

กอใหเกิดความเสี่ยงตอสถาบันการเงิน และอาจทําใหมีผูหวังกูเพื่อ
นําเงินไปใชนอกระบบสถาบันการเงินก็เปนไปได  การใหเงินดาวนที่ 

จะกอหนี้ และเสียดายเงินดาวนหากทิ้งไป  
แตการนี้อาจมีบางทานแยงวา การชะลอการซื้อจะทําใหราคาบาน
เพิ่มข้ึน  ขอนี้คงไมตองกังวล เพราะการซื้อที่นอยลง ทําใหราคาบาน
ไมเพิ่มขึ้นมากนัก และขณะนี้ราคาวัสดุกอสรางก็ไมไดเพิ่มขึ้นแต

ารปองกันการเก็งกําไร การลงทุนซื้อเพื่อ
ปลอยเชา การผองถายเงินจากระบบสถาบันการเงินไปสูธุรกิจนอก

ควรดําเนินการโดย ประการแรก การเพิ่มสัดสวนเงิน
40% ของมูลคาตลาด 

และประการที่สอง คือการตรวจสอบผูซื้ออยางละเอียด ไมใชการให
บุตรหลานที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือไมมีรายไดเพียงพอจริงมาซื้อ
แทนผูที่ตั้งใจซื้อบานหลังที่สอง  การนี้อาจทําใหการขายที่อยูอาศัย
ลดลง แตก็จะทําใหผูประกอบการไดผูซื้อที่เปนผูใชสอย (End 

ไมใชนักเก็งกําไรที่อาจทําใหกระแสเงินสดของผูประกอบการ

ก็ควรสงเสริมการใหระบบ
Escrow Account) มีผลบังคับใช

เปนภาคปฏิบัติ  ที่ผานมายังเปนแบบอาสาสมัคร จึงไมมีใครทําการ
คุมครองเงินดาวนเลย  การคุมครองเงินดาวนเชนนี้ จะทําใหผูซื้อมี
ความมั่นใจมากขึ้น ยิ่งทําใหตลาดมีการซื้อขายมากขึ้นไปอีก 

ควรมีการจัดเก็บภาษีการซื้อบานหลังที่สอง เชน เก็บ 5%-
ของมูลคาเพื่อยับยั้งการเก็งกําไร ซึ่งมาตรการดานภาษีนี้ จะ

เปนมาตรการที่ไดผลชะงัดท่ีสุดในการปองกันการเก็งกําไร 

 5. ธปท.ไมควรใหสถาบันการเงินประเมินคาทรัพยสินเอง ไมวา
จะเปนระดับราคาใด ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความโปรงใสมีธรรมาภิบาลใน
ระบบสถาบันการเงิน  อนึ่ง แม ดร
ทรัพยสิน แตไมไดพูดเพื่อประโยชนทางธุรกิจของตนเอง แตเพื่อ
ประโยชนของระบบสถาบันการเงิน ทั้งนี้เพราะคาจางผูประเมินอิสระ
ภายนอกจากบริษัทประเมิน มีตนทุนถูกกวาการที่สถาบันการเงิน
จัดตั้งฝายประเมินคาทรัพยสินของตนเอง  หลังวิกฤติเศรษฐกิจป 
2540 สถาบันการเงินหลายแหงก็เคยยุบเลิกฝายประเมินคา
ทรัพยสินของตนเองมาแลว  
 6. ธปท.ควรสงเสริมการใชระบบประกันภัยวิชาชีพ 
Insurance) สําหรับผูใหบริการทางวิชาชีพตาง ๆ เชน ผูประเมินคา
ทรัพยสิน นายหนา ผูบริหารทรัพยสิน เผื่อวาหากดําเนินการ
ผิดพลาด จะไดไมเกิดความเสียหายตอระบบสถาบันการเงิน
 7. เพิ่มประสิทธิภาพการขายบานมื
เอง หรือของสถาบันการเงินหรือของกรมบังคับคดี เพื่อใหประชาชน
มีทางเลือกในการซื้อบานมากขึ้น ทั้งนี้เพราะบานมือสองในทําเล
ใกลเคียงกัน แตสาธารณูปโภคดอย การออกแบบ ประโยชนใชสอย
และความทันสมัยดอยกวาบานมือหนึ่ง แตก็จะถูกกวาประมาณ 
40% ทําใหประชาชนไมสิ้นเปลืองเงินมากนัก และไมตองสรางใหม 
เนื่องจากมีอยูแลว เปนการนําทรัพยากรกลับมาใชใหม  แตก็ยังชวย
สงเสริมกิจการตอเนื่อง เชน การซอมแซม การตบแตงตอเติม 
เฟอรนิเจอร การอํานวยสินเชื่อ ฯลฯ ไมไดตัดตอนผลพวงของการ
ซื้อบานแตอยางใด 
 8. ธปท.ควรขอความรวมมือใหสถาบันการเงินลดดอกเบี้ยเงินกู
ลง ประมาณ 1% แตคงดอกเบี้ยเงินฝาก  ปจจุบันอัตราดอกเบี้ย
เงินกูและเงินฝากตางกันมาก  สถาบันการเงินก็ไดกําไรจากการ
อํานวยสินเชื่อและยังสามารถหารายไดทางอื่นๆ สูงมาก  จึงนาจะมี
ความเปนไปไดในการลดดอกเบี้
อยางแทจริง 
 9. ธปท.ควรเฝาระวังพื้นที่หรือภาคสวนที่อาจมีความเสี่ยงสูง
ห รื อ มี อุ ป ท า น ค ง เ ห ลื อ ม า ก เ ป น พิ เ ศ ษ  ใ น พื้ น ที่ เ ห ล า นี้ 
(http://bit.ly/2PfLYsl) ควรขอความรวมมือผูประกอบการ 
อยาไดผลิตเพิ่มที่อยูอาศัยมากจนเกินไป
 ลองพิจารณาดูเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
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ไมควรใหสถาบันการเงินประเมินคาทรัพยสินเอง ไมวา
จะเปนระดับราคาใด ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความโปรงใสมีธรรมาภิบาลใน
ระบบสถาบันการเงิน  อนึ่ง แม ดร.โสภณ จะทําธุรกิจประเมินคา
ทรัพยสิน แตไมไดพูดเพื่อประโยชนทางธุรกิจของตนเอง แตเพื่อ

ของระบบสถาบันการเงิน ทั้งนี้เพราะคาจางผูประเมินอิสระ
ภายนอกจากบริษัทประเมิน มีตนทุนถูกกวาการที่สถาบันการเงิน
จัดตั้งฝายประเมินคาทรัพยสินของตนเอง  หลังวิกฤติเศรษฐกิจป 

สถาบันการเงินหลายแหงก็เคยยุบเลิกฝายประเมินคา

ควรสงเสริมการใชระบบประกันภัยวิชาชีพ (Indemnity 
สําหรับผูใหบริการทางวิชาชีพตาง ๆ เชน ผูประเมินคา

ทรัพยสิน นายหนา ผูบริหารทรัพยสิน เผื่อวาหากดําเนินการ
ผิดพลาด จะไดไมเกิดความเสียหายตอระบบสถาบันการเงิน 

เพิ่มประสิทธิภาพการขายบานมือสองของประชาชนดวยกัน
เอง หรือของสถาบันการเงินหรือของกรมบังคับคดี เพื่อใหประชาชน
มีทางเลือกในการซื้อบานมากขึ้น ทั้งนี้เพราะบานมือสองในทําเล
ใกลเคียงกัน แตสาธารณูปโภคดอย การออกแบบ ประโยชนใชสอย
และความทันสมัยดอยกวาบานมือหนึ่ง แตก็จะถูกกวาประมาณ 30-

ทําใหประชาชนไมสิ้นเปลืองเงินมากนัก และไมตองสรางใหม 
เนื่องจากมีอยูแลว เปนการนําทรัพยากรกลับมาใชใหม  แตก็ยังชวย
สงเสริมกิจการตอเนื่อง เชน การซอมแซม การตบแตงตอเติม 
เฟอรนิเจอร การอํานวยสินเชื่อ ฯลฯ ไมไดตัดตอนผลพวงของการ

ควรขอความรวมมือใหสถาบันการเงินลดดอกเบี้ยเงินกู
แตคงดอกเบี้ยเงินฝาก  ปจจุบันอัตราดอกเบี้ย

เงินกูและเงินฝากตางกันมาก  สถาบันการเงินก็ไดกําไรจากการ
อํานวยสินเชื่อและยังสามารถหารายไดทางอื่นๆ สูงมาก  จึงนาจะมี
ความเปนไปไดในการลดดอกเบี้ย ซึ่งจะชวยกระตุนเศรษฐกิจได

ควรเฝาระวังพื้นที่หรือภาคสวนที่อาจมีความเสี่ยงสูง
ห รื อ มี อุ ป ท า น ค ง เ ห ลื อ ม า ก เ ป น พิ เ ศ ษ  ใ น พื้ น ที่ เ ห ล า นี้ 

ควรขอความรวมมือผูประกอบการ 
อยาไดผลิตเพิ่มที่อยูอาศัยมากจนเกินไป 

าดูเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
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ธนาคารไทย: ปลิงดูดเลือด
 
 ทานสังเกตไหม ทําไมอัตราดอกเบี้ยเงินกูกับอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากของไทยจึงตางกันลิบลับ แลวอยางนี้ เศรษฐกิจไทยจะฟนจริงๆ 
ไดอยางไร นี่เทากับธนาคารเปนเสมือน "เสือนอนกิน
เทียบกับประเทศอื่นกัน 
 ในระหวางวันที่ 22-26 ตุลาคม 2561 ผมเดินทางไปนครบัง
กะลอร อินเดียเพื่อประชุมและบรรยายในงานประชุมสมาคม 
Indiaนายหนาอสังหาริมทรัพยแหงประเทศอินเดีย ซึ่งนับเปนงาน
ใหญมาก มีนายหนามารวมงานนับพันคน  ที่อินเดีย นักพัฒนาที่ดิน
มักไมขายบานเอง แตใชระบบนายหนาแทน  จึงทําใหนายหนา
อินเดียเปนวิชาชีพที่เฟองฟูมาก  สมาคมนี้มีนายหนาในสังกัดถึง
ประมาณ 40,000 คน 
 ผมไดมีโอกาสคุยกับผูรูที่เปนทั้งนักพัฒนาที่ดิน นายหนาและ
นายธนาคารจากประเทศตางๆ จึงไดรูวาประเทศไทยของเรามี
ชองวางระหวางดอกเบี้ยเงินกูและเงินฝากที่ถางหางกันมากจริงๆ  นี่
คือสิ่งที่ควรแกไข  อันที่จริง "บิ๊กตู" และ ดร.สมคิด ที่หวังพัฒนา
เศรษฐกิจชาตินาจะใหความสําคัญกับเรื่องดอกเบี้ยเปนอยางยิ่ง

ความแตกตางระหวางอัตราดอกเบี้ยเงินกู-
ประเทศ 

  อัตราดอกเบี้ยรายป ความแตกตาง

  เงินฝาก เงินกูเพือ่ 

    ที่อยูอาศัย ที่ตาง

ไทย 1.50% 6.50% 333%

โปแลนด 2.50% 5.60% 124%

ไอรแลนด 2.00% 4.50% 125%

สิงคโปร 1.50% 3.00% 100%

สหรัฐอเมริกา 1.85% 3.38% 83%

เนปาล 9.00% 14.00% 56%

มาเลเซีย 3.50% 4.75% 36%

อินเดีย 7.50% 8.90% 19%
สอบถามจากผูแทนของแตละประเทศที่ไปรวมประชุม

 
 ผมไดพบผูรูจากท้ังอาเซียน เชน มาเลเซีย สิงคโปร ประเทศใน
อนุทวีป คือ อินเดีย เนปาล ตลอดจนประเทศในทวีปอื่น อันไดแก
สหรัฐอเมริกา โปแลนด ไอรแลนด  ปรากฏวาประเทศไทย  มี
ชองวางระหวางดอกเบี้ยเงินกูและเงินฝากสูงสุดถึงประมาณ 
หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกูสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากถึงราว 
เศษ (333%)  ในจํานวนเงิน 100 บาท ธนาคารไดกําไรประมาณ 
บาท หรือราว 1 ใน 20 ของตนทุนทางการเงิน ซึ่งถือวาสูงมาก สูง
กวาคานายหนาอสังหาริมทรัพยท่ี 3% เสียอีก 
 ในประเทศเนปาล ก็มีชองวางระหวางดอกเบี้ยเงินกูกับเงินฝาก
ที่ 5% เชนกัน  แตดอกเบี้ยเงินกูของเขาคือ 14

 

 

Vol.17, No.4 SEP - DEC 2018 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณด

ปลิงดูดเลือด 

ทานสังเกตไหม ทําไมอัตราดอกเบี้ยเงินกูกับอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากของไทยจึงตางกันลิบลับ แลวอยางนี้ เศรษฐกิจไทยจะฟนจริงๆ 

เสือนอนกิน" ไหม  เรามา

ผมเดินทางไปนครบัง
กะลอร อินเดียเพื่อประชุมและบรรยายในงานประชุมสมาคม NAR 

นายหนาอสังหาริมทรัพยแหงประเทศอินเดีย ซึ่งนับเปนงาน
ใหญมาก มีนายหนามารวมงานนับพันคน  ที่อินเดีย นักพัฒนาที่ดิน

ขายบานเอง แตใชระบบนายหนาแทน  จึงทําใหนายหนา
อินเดียเปนวิชาชีพที่เฟองฟูมาก  สมาคมนี้มีนายหนาในสังกัดถึง

ผมไดมีโอกาสคุยกับผูรูที่เปนทั้งนักพัฒนาที่ดิน นายหนาและ
นายธนาคารจากประเทศตางๆ จึงไดรูวาประเทศไทยของเรามี

งดอกเบี้ยเงินกูและเงินฝากที่ถางหางกันมากจริงๆ  นี่
สมคิด ที่หวังพัฒนา

เศรษฐกิจชาตินาจะใหความสําคัญกับเรื่องดอกเบี้ยเปนอยางยิ่ง 

-เงินฝากแตละ

ความแตกตาง 

% ตางกัน 
ที่ตาง กี่ % 

333% 5.00% 

124% 3.10% 

125% 2.50% 

100% 1.50% 

83% 1.53% 

56% 5.00% 

36% 1.25% 

19% 1.40% 
สอบถามจากผูแทนของแตละประเทศที่ไปรวมประชุม NAR-India 

ผมไดพบผูรูจากท้ังอาเซียน เชน มาเลเซีย สิงคโปร ประเทศใน
อนุทวีป คือ อินเดีย เนปาล ตลอดจนประเทศในทวีปอื่น อันไดแก 
สหรัฐอเมริกา โปแลนด ไอรแลนด  ปรากฏวาประเทศไทย  มี
ชองวางระหวางดอกเบี้ยเงินกูและเงินฝากสูงสุดถึงประมาณ 5% 
หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกูสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากถึงราว 3 เทา

บาท ธนาคารไดกําไรประมาณ 5 
นทุนทางการเงิน ซึ่งถือวาสูงมาก สูง

ในประเทศเนปาล ก็มีชองวางระหวางดอกเบี้ยเงินกูกับเงินฝาก
14% สวนดอกเบี้ยเงิน

ฝากคือ 9%  แสดงวาดอกเบี้ยเงินกูมีสวนล้ํากวาดอกเบี้
56% ในขณะที่ไทยอยูที่ 333%  
คาธรรมเนียมและอื่นๆ มหาศาลอยูแลว  การใหธนาคารคิดอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงลิ่วเชนนี้ ถือเปนการเอาเปรียบผูบริโภคหรือไม ขาด
จรรยาบรรณหรือไม ขาดความรับผิดชอบตอสังคม 
Social Responsibility: CSR) 
ธนาคารท้ังหลายก็ลวนแตเปนลูกคารายใหญของผมท้ังนั้น
 ประเทศที่มีชองวางระหวางอัตราดอกเบี้ยเงินกูและเงินฝาก
คอนขางสูงอีก 2 ประเทศก็คือ โปแลนด 
2.5%  แตก็ปรากฏวาความแตกตางระหวางดอกเ
ฝากก็ตางกันเพียง 1 เทาตัวเศษๆ 
ไมไดแตกตางกันมากมายอะไรนัก  จะเห็นไดวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู
ของโปแลนดและไอรแลนด ที่ 4.5
ที่ 6.5%  ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ 
2.0% และ 2.5% ในขณะที่ไทยกลับมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ํา
กวาคือราว 1.5% เทานั้น 
 ที่ น า ส น ใ จ มากก็ คื อ  ป ร ะ เทศที่ พัฒน ามากแล ว  เ ช น 
สหรัฐอเมริกา สิงคโปร มาเลเซีย รวมทั้งอินเดียที่แมจะเจริญชากวา
ไทย แตความแตกตางระหวางดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู
ตางกันเพียง 1.25% ในกรณีมาเลเซีย 
ราว 1.5% ในกรณีสิงคโปรและสหรัฐอเมริกา  นี่แสดงวาอันที่จริง
ชองวางระหวางอัตราดอกเบี้ยเงินกูและดอกเบี้ยเงินฝากไมนาจะเกิน
กวา 2% เทานั้น ก็เพียงพอที่จะทําใหธนาคารสามารถใหบริการ
สังคมอยางเปนธรรมไดแลว 
 ทําไมประเทศอื่นๆ จึงสามารถอํานวยสินเชื่อไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยที่ธนาคารมีรายไดจากดอกเบี้ยเพียงไมเกิน 
เทานั้น  ที่เปนเชนนี้เพราะในแตละประเทศ มีธนาคารและสถาบัน
การเงินที่อํานวยสินเชื่อใหกับประชาชนเปนจํานวนมาก  บาง
ประเทศมีเปนรอยแหงที่แขงกันอํานวยสินเชื่อ  ในตางประเทศจึงมี
การแขงขันที่คอนขางเสรี  แตกิจการธนาคารของไทยมีลักษณะกึ่ง
ผูกขาด  มีไมถึง 20 แหงอยาง ทําใหไมตองมีการแขงขันกันเอาใจ
ลูกคาที่ถือเสมือนเปน "พระเจา"  
เปน "หมูในอวย" มากกวา หรืออาจเปนเพียง
"จะบีบก็ตาย จะคลายก็รอด" 
 การที่ประเทศไทยมีชองวางระหวางอัตราดอกเบี้ยเงินกูและ
ดอก เ บี้ ย เ งิ น ฝ า กห า ง กั น ถึ ง  
อสังหาริมทรัพยที่ใชจะไดกันงายๆ ที่ 
เปนจริงเปนอยางมาก  ถาวาตามหลักแล
ไทยสามารถเจรจากับธนาคารสิบกวาแหงของไทยใหลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูลงมาสัก 1% ก็จะเปนอานิสงสอยางมากที่จะทําให
ภาระการผอนชําระลดลงเปนอยางมาก  เศรษฐกิจไทยก็จะฟนคืนได
อยางรวดเร็ว  ธนาคารก็ไมเจง เพราะลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูลงไปนิด

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

แสดงวาดอกเบี้ยเงินกูมีสวนล้ํากวาดอกเบี้ยเงินฝากราว 
%  ปกติธนาคารตางๆ ก็มีรายไดจาก

คาธรรมเนียมและอื่นๆ มหาศาลอยูแลว  การใหธนาคารคิดอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงลิ่วเชนนี้ ถือเปนการเอาเปรียบผูบริโภคหรือไม ขาด
จรรยาบรรณหรือไม ขาดความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate 

onsibility: CSR) หรือไม หรือไมพึงกลาวถึง เพราะ
ธนาคารท้ังหลายก็ลวนแตเปนลูกคารายใหญของผมท้ังนั้น 

ประเทศที่มีชองวางระหวางอัตราดอกเบี้ยเงินกูและเงินฝาก
ประเทศก็คือ โปแลนด 3.1% และไอรแลนด 

แตก็ปรากฏวาความแตกตางระหวางดอกเบี้ยเงินกูและเงิน
เทาตัวเศษๆ (124% และ 125%) เทานั้น  

ไมไดแตกตางกันมากมายอะไรนัก  จะเห็นไดวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู
5% และ 4.5% ยังต่ํากวาของไทย

ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ 2 ประเทศนี้ ก็สูงถึง 
ในขณะที่ไทยกลับมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ํา

ที่ น า ส น ใ จ มากก็ คื อ  ป ร ะ เทศที่ พัฒน ามากแล ว  เ ช น 
สหรัฐอเมริกา สิงคโปร มาเลเซีย รวมทั้งอินเดียที่แมจะเจริญชากวา
ไทย แตความแตกตางระหวางดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู

ในกรณีมาเลเซีย 1.4% ในกรณีอินเดีย และ
ในกรณีสิงคโปรและสหรัฐอเมริกา  นี่แสดงวาอันที่จริง

ชองวางระหวางอัตราดอกเบี้ยเงินกูและดอกเบี้ยเงินฝากไมนาจะเกิน
เทานั้น ก็เพียงพอที่จะทําใหธนาคารสามารถใหบริการ

ทําไมประเทศอื่นๆ จึงสามารถอํานวยสินเชื่อไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยที่ธนาคารมีรายไดจากดอกเบี้ยเพียงไมเกิน 2% 
เทานั้น  ที่เปนเชนนี้เพราะในแตละประเทศ มีธนาคารและสถาบัน
การเงินที่อํานวยสินเชื่อใหกับประชาชนเปนจํานวนมาก  บาง

นอํานวยสินเชื่อ  ในตางประเทศจึงมี
การแขงขันที่คอนขางเสรี  แตกิจการธนาคารของไทยมีลักษณะกึ่ง

แหงอยาง ทําใหไมตองมีการแขงขันกันเอาใจ
"  ลูกคาธนาคารไทยจึงถือเสมือน

มากกวา หรืออาจเปนเพียง "ลูกไกในกํามือ" ที่ 

การที่ประเทศไทยมีชองวางระหวางอัตราดอกเบี้ยเงินกูและ
ดอก เ บี้ ย เ งิ น ฝ า กห า ง กั น ถึ ง  5 %  ซึ่ ง สู ง ก ว า ค า น า ยห น า
อสังหาริมทรัพยที่ใชจะไดกันงายๆ ที่ 3% นั้น จึงถือวาสูงเกินความ
เปนจริงเปนอยางมาก  ถาวาตามหลักแลว หากธนาคารแหงประเทศ
ไทยสามารถเจรจากับธนาคารสิบกวาแหงของไทยใหลดอัตรา

ก็จะเปนอานิสงสอยางมากที่จะทําให
ภาระการผอนชําระลดลงเปนอยางมาก  เศรษฐกิจไทยก็จะฟนคืนได
อยางรวดเร็ว  ธนาคารก็ไมเจง เพราะลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูลงไปนิด
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เดียว  ในขณะนี้ธนาคารก็ไดกําไรมหาศาลในแตละปอยูแลว  และยิ่ง
จะทําใหมีคนมาขอกูเงินมากขึ้น เพราะดอกเบี้ยถูกลง  ธนาคารจะได
เลือกสรรและอํานวยสินเชื่อไดมากขึ้นกวาเดิมอีกมหาศาล  เรียกได
วามีแตไดกับไดตอสถาบันการเงินและสังคมโดยรวม
 จะเห็นไดวา ณ อัตราดอกเบีย้เงินกู 6.5% เงินผอนชําระ 
บาทในระยะเวลา 20 ป จะเปนเงินปละประมาณ 
เทากับ = 6.5% / [1-{1/(1+6.5%)^20}] 
ระยะเวลาเดียวกัน ณ อัตราดอกเบี้ยเงินกูที่ 5.5% (
เปนเงิน 83,679 บาท หรือลดลง 8% เลยทีเดียว  การลดภ
ผอนชําระนี้ได ก็จะทําใหเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่คลองตัว
ขึ้น  มีผูมาขอกูมากขึ้น  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญ 
 ถาธนาคารแหงประเทศไทยเจรจากับสถาบันการเงินโดยเฉพาะ
ธนาคารตาง ๆ ในการลดดอกเบี้ยเงินกูไมสําเร็จ ผมขอเสนอให

เชิญสมัครสมาชิก สมาคมผูซื้อบา
เพื่อการดูแลสิทธิที่ชอบธรรมของผูซื้อบานและที่อยูอาศัย 
ใหสามารถ "ซื้อบานอยางรอบรู" / การแลกเปลี่ยนประสบการณกัน
อาศัยเพื่อประโยชนของประชาชน /สรางความสัมพัน
อาศัย ฯลฯ ติดตอ คุณนงลักษณ โทร.02.295.3905 
www.thaihomebuyers.org  fb: http://bit.ly/2wgvnPd
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ยว  ในขณะนี้ธนาคารก็ไดกําไรมหาศาลในแตละปอยูแลว  และยิ่ง
จะทําใหมีคนมาขอกูเงินมากขึ้น เพราะดอกเบี้ยถูกลง  ธนาคารจะได
เลือกสรรและอํานวยสินเชื่อไดมากขึ้นกวาเดิมอีกมหาศาล  เรียกได
วามีแตไดกับไดตอสถาบันการเงินและสังคมโดยรวม 

เงินผอนชําระ 1 ลาน
ป จะเปนเงินปละประมาณ 90,756 บาท หรือ

}] แตถาผอนชําระใน
% (ลดลง 1%) ก็จะ

เลยทีเดียว  การลดภาระการ
ผอนชําระนี้ได ก็จะทําใหเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่คลองตัว
ขึ้น  มีผูมาขอกูมากขึ้น  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นอยาง

ถาธนาคารแหงประเทศไทยเจรจากับสถาบันการเงินโดยเฉพาะ
ธนาคารตาง ๆ ในการลดดอกเบี้ยเงินกูไมสําเร็จ ผมขอเสนอให

ธนาคารแหงประเทศไทย เปดใหธนาคารตางชาติเขามาใหบริการ
สินเชื่อมากขึ้น  ทําใหเกิดการแขงขันมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยเงินกูก็จะ
ลดลงทันตาเห็น ดีไมดีจะลดลงมากกวา 
จะเจริญ มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น
 ทางสุดทาย ผมขอเสนอให 
ทั้งหลายลดดอกเบี้ยเงินกูลง 1% 
แตอยางใด แตจะชวยใหระบบธนาคารม่ันคงแข็งแรง มีลูกคาเพิ่มขึ้น 
และหนี้เสียก็นาจะลดลงมากดวย  ถือวาเปนประโยชนตอทุกฝาย  
และ "บิ๊กตู" ก็จะไดใจประชาชน สามารถที่จะชน
วางแผนที่จะครองอํานาจ "อยูยาว
 ทางออกสวยๆ อยางนี้ ผมวาแมแต ดร
"บิ๊กตู" ไมไดเทาท่ีผมคิดใหนี้นะครับ แตอยาแตงตั้งผมเปนอะไรนะ
ครับ ผมไมเลนการเมืองครับ ยิ่งไมไดมาจากการเลือกตั้ง ผมยิ่งไม
เอาดวยครับ (ฮา) 

 
 

สมาคมผูซื้อบาน 

การดูแลสิทธิที่ชอบธรรมของผูซื้อบานและที่อยูอาศัย / ใหความรูแกสมาชิกและประชาชน
การแลกเปลี่ยนประสบการณกัน / สงเสริมการพัฒนาที่อยู
สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูซื้อบานและผูพัฒนาที่อยู

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

 
 

 

หน้า 7 

าคารแหงประเทศไทย เปดใหธนาคารตางชาติเขามาใหบริการ
สินเชื่อมากขึ้น  ทําใหเกิดการแขงขันมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยเงินกูก็จะ
ลดลงทันตาเห็น ดีไมดีจะลดลงมากกวา 1% ดวยซ้ําไป  ประเทศก็
จะเจริญ มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น 

ทางสุดทาย ผมขอเสนอให "บิ๊กตู" ใช ม.44 สั่งใหธนาคาร
% เพราะไมไดทําใหธนาคารขาดทุน

แตอยางใด แตจะชวยใหระบบธนาคารม่ันคงแข็งแรง มีลูกคาเพิ่มขึ้น 
และหนี้เสียก็นาจะลดลงมากดวย  ถือวาเปนประโยชนตอทุกฝาย  

ก็จะไดใจประชาชน สามารถที่จะชนะเลือกตั้งตามที่
อยูยาว"!!! 

ทางออกสวยๆ อยางนี้ ผมวาแมแต ดร.สมคิดก็ยังคงคิดให 
ไมไดเทาท่ีผมคิดใหนี้นะครับ แตอยาแตงตั้งผมเปนอะไรนะ

ครับ ผมไมเลนการเมืองครับ ยิ่งไมไดมาจากการเลือกตั้ง ผมยิ่งไม

ใหความรูแกสมาชิกและประชาชน
สงเสริมการพัฒนาที่อยู

ธอันดีระหวางผูซื้อบานและผูพัฒนาที่อยู
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 บานประชารัฐที่คุยวาเปนการแกปญหาอยางยั่งยืน แทจริงคือ
การปลนสมบัติของแผนดินไปให "กฎหมู" หรือไม ทําเพื่อผลงาน
แบบ "ลูบหนาปะจมูก" หรือ "ผักชีโรยหนา" หรือไม
 ที่ผานมามีขาวเรื่องการปรับปรุงคลองลาดพราวในแงบวกเกิน
จริง (https://bit.ly/2PFrlJL) โดยในขาวระบุวาคลองลาดพราวมี
ความยาวทั้งหมด 31.9 กิโลเมตร เริ่มจากบริเวณอุโมงคเขื่อน
พระราม 9 เชื่อมกับคลองแสนแสบ (เขตวังทองหลาง
ลาดพราว-วังหิน-บางบัว (เขตจุตจักร)-คลองถนน 
เมือง) -สะพานใหม และคลองสอง (เขตสายไหม
รวม 7,069 ครัวเรือน ประชากรเกือบ 30,000 
อาศัยบนที่ดินริมคลองซึ่งกรมธนารักษดูแลมานานไมต่ํากวา 
โดยไมไดเสียคาเชา และบางสวนที่มาอยูในภายหลัง เมื่อไมมีที่วาง
บนฝงจึงปลูกสรางบานเรือนรุกล้ําลงไปในลําคลอง แตที่ผานมา
หนวยงานที่เกี่ยวของไมไดเขามาจัดระเบียบ เนื่องจากเกรงวาจะเปน
ปญหามวลชน 
 ตามขาวยังบอกวา "หากชุมชนใดสามารถอยูในที่ดินเดิมได 
(หลังจากสํารวจและวัดแนวเขตวาพนจากแนวเขื่อนแลว
สัญญาเชาที่ดินจากกรมธนารักษ ระยะเวลาชวงแรก 
ตอสัญญาไดครั้งละ 30 ป) อัตราคาเชาไมเกิน 
เดือน) หลังจากนั้นจึงจะเริ่มปลูกสรางบาน. . .สนับสนุนเรื่องสินเชื่อ
ไมเกิน 360,000 บาท/ครัวเรือน ระยะเวลาผอน 
ร อยละ  4  บาทต อป  ร วมทั้ ง สนั บสนุ น งบ
สาธารณูปโภคครัวเรือนละ 75,000 บาท เงินอุดหนุนและชวยเหลือ
ผูไดรับผลกระทบครัวเรือนละ 72,000 บาท. . .
เสร็จไปแลว 34 ชุมชน รวม 1,190 ครัวเรือน อยูระหวางการ
กอสราง 1,231 ครัวเรือน โดยมีชุมชนที่อยูอาศัยในที่ดินเดิมไมได
จํานวน 958 ครัวเรือนรวมกันจัดซื้อที่ดินเพื่อสรางชุมชนใหม รวม 
6 โครงการ สวนที่เหลืออีก 16 โครงการขณะนี้อยูในระหวางการ
กอสราง 
 

 

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

บานประชารัฐ 
PUBLIC HOUSING 

 

 

Vol.17, No.4 SEP - DEC 2018 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณด

บานประชารัฐคลองลาดพราว: 
 

 
บานประชารัฐที่คุยวาเปนการแกปญหาอยางยั่งยืน แทจริงคือ

หรือไม ทําเพื่อผลงาน
หรือไม 

วเรื่องการปรับปรุงคลองลาดพราวในแงบวกเกิน
โดยในขาวระบุวาคลองลาดพราวมี

กิโลเมตร เริ่มจากบริเวณอุโมงคเขื่อน
เขตวังทองหลาง) มายังวัด

คลองถนน (เขตดอน
เขตสายไหม) มี 50 ชุมชน 

000 คน ชาวบานอยู
อาศัยบนที่ดินริมคลองซึ่งกรมธนารักษดูแลมานานไมต่ํากวา 50 ป 
โดยไมไดเสียคาเชา และบางสวนที่มาอยูในภายหลัง เมื่อไมมีที่วาง 

รางบานเรือนรุกล้ําลงไปในลําคลอง แตที่ผานมา
หนวยงานที่เกี่ยวของไมไดเขามาจัดระเบียบ เนื่องจากเกรงวาจะเปน

หากชุมชนใดสามารถอยูในที่ดินเดิมได 
หลังจากสํารวจและวัดแนวเขตวาพนจากแนวเขื่อนแลว) จะตองทํา

ารักษ ระยะเวลาชวงแรก 30 ป (สามารถ
อัตราคาเชาไมเกิน 2 บาท/ตารางวา/

สนับสนุนเรื่องสินเชื่อ
ครัวเรือน ระยะเวลาผอน 20 ป ดอกเบี้ย

บ าทต อป  ร วมทั้ ง สนั บสนุ น งบประมาณสร า ง
บาท เงินอุดหนุนและชวยเหลือ

. . .ขณะนี้สรางบาน
ครัวเรือน อยูระหวางการ

ครัวเรือน โดยมีชุมชนที่อยูอาศัยในที่ดินเดิมไมได
ครัวเรือนรวมกันจัดซื้อที่ดินเพื่อสรางชุมชนใหม รวม 

โครงการขณะนี้อยูในระหวางการ

 นี่คือการเอาเปรียบสังคมอยางชัดเจน
 1. ชุมชนเหลานี้อาศัยความเปน 
มา 50 ป รวม 2 ชั่วรุน ยังจะไดสิทธิพิเ
สมบัติของแผนดินไปให "กฎหมู
สวนรวมหรือไม 
 2. มีการ "ประเคน" ที่ดินใหเกือบฟรี คือ เชาตารางวาละ 
บาทตอเดือน เชน ถาไดที่ดิน 50 
บาท ในขณะที่ที่ดินใกลเคียง คงมีราคาตารา
ถาที่ดิน 50 ตารางวา ก็เปนเงิน 2
ตลาด ก็เทากับเปนเงินประมาณ 
ตอป เทากับใหชาวบาน "อภิสิทธิ์ชน
ถึง 21 เทา 
 3. ยังมีการใหสินเชื่ออีก 360
นาน 20 ป ดอกเบี้ยต่ําเพียง 4% 
กฎหมาย ไมใชกฎหมูหรืออาจต่ํากวาขาราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจเสียอีก อยางนี้ถือวามีความเปนธรรมหรือไม
 4. ที่ดินราคาแพงในเมือง ควรนํามาสรางหองชุดซึ่งในพื้นที่ 
ไร หากจัดสรรที่ดิน อาจจัดสรรไดสุทธิ 
หากแตละแปลงมีขนาด 50 ตารางวา ก็เทากับ 
แตที่ดิน 1 ไร หากนํามาสรางที่สัดสวนอาคารตอที่ดินที่ 
สรางได 8,000 ตารางเมตร  หากพื้นที่ขาย
เทากับ 5,600 ตารางเมตร หากแฟลตหองหนึ่งมีขนาด 
เมตร ก็สามารถใหอยูอาศัยไดถึง 112 
ไร ยังจัดใหคนจนอื่นเขาอยูไดอีกนับรอย ไมใชแค 
ใชประโยชนในที่ดินอยางไรประสิทธิภาพ และเอื้อ 
สิ่งที่ไมสมควรเปนอยางยิ่ง 
 การเอาใจ "กฎหมู" เพื่อสรางผลงานแบบ 
"ลูบหนาปะจมูก" ยอมไมไดใจคนสวนใหญ และเปนการทําลาย
ความยุติธรรมในสังคมเสียอีก  

 
 

 

เชิญสมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินคาทรัพยสนิแหงประเทศไทย เพือ่รับสิทธิพิเศษดังนี้
ชิกจะไดรับสิทธิพิเศษ:  1.ไดรับหนังสือของมูลนิธิ รวมมูลคา 

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

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

: ปลนชาติเพื่อกฎหมู 

นี่คือการเอาเปรียบสังคมอยางชัดเจน 
ชุมชนเหลานี้อาศัยความเปน "กฎหมู" ไดเปรียบสังคม อยู

ชั่วรุน ยังจะไดสิทธิพิเศษอีก อยางนี้เทากับเอา
กฎหมู" อยางไมเปนธรรมตอสังคม

ที่ดินใหเกือบฟรี คือ เชาตารางวาละ 2 
50 ตารางวา ก็เทากับเชาปละ 1,200 

บาท ในขณะที่ที่ดินใกลเคียง คงมีราคาตารางวาละ 50,000 บาท 
2.5 ลานบาท ถาตองเชาตามราคา

ตลาด ก็เทากับเปนเงินประมาณ 1% ตอป เปนเงิน 25,000 บาท
อภิสิทธิ์ชน" เหลานี้เชาต่ํากวาคาเชาตลาด

360,000 บาทตอครัวเรือน ใหผอน
% ซึ่งต่ํากวาประชาชนที่ไมทําผิด

กฎหมาย ไมใชกฎหมูหรืออาจต่ํากวาขาราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจเสียอีก อยางนี้ถือวามีความเปนธรรมหรือไม 

ที่ดินราคาแพงในเมือง ควรนํามาสรางหองชุดซึ่งในพื้นที่ 1 
รที่ดิน อาจจัดสรรไดสุทธิ 80% หรือ 320 ตารางวา 

ตารางวา ก็เทากับ 6.4 หนวยเทานั้น  
ไร หากนํามาสรางที่สัดสวนอาคารตอที่ดินที่ 5:1 ก็ควร

ตารางเมตร  หากพื้นที่ขาย/เชาสุทธิเปน 70% ก็
ากแฟลตหองหนึ่งมีขนาด 50 ตาราง

112 ครัวเรือน แสดงวาในพื้นที่ 1 
ไร ยังจัดใหคนจนอื่นเขาอยูไดอีกนับรอย ไมใชแค 6.4 หนวย  การ
ใชประโยชนในที่ดินอยางไรประสิทธิภาพ และเอื้อ "กฎหมู" จึงเปน

เพื่อสรางผลงานแบบ "ผักชีโรยหนา" หรือ 
ยอมไมไดใจคนสวนใหญ และเปนการทําลาย

เชิญสมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินคาทรัพยสนิแหงประเทศไทย เพือ่รับสิทธิพิเศษดังนี ้
ไดรับหนังสือของมูลนิธิ รวมมูลคา 300 บาท / 2.ไดรับวารสาร 

เขารวมงานประชุมประจําปโดยไมเสีย
ยกเวนการจัดสถานที่ภายนอก / 6.ไดรับ

2295.3171 ตอ 109 หรือสมัคร



 

 

 

 

 

Knowledge Is Not Private Property 

 
 ขณะนี้มีกระแสการขึ้นโครงการอาคารชุดตามแนวรถไฟฟาสาย
สีสม สีชมพูและสีเหลืองกันมากมาย  ดร.โสภณ เตือนใหทั้ง
นักพัฒนาที่ดินผูขายและผูซื้อ-นักลงทุน คิดใหรอบคอบ  จงดู
บทเรียนจากรถไฟฟาสายสีมวง 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
และประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียล
เอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) นําประสบการณจากการ
สํารวจที่อยูอาศัยในทําเล N4: บางบัวทอง ที่รถไฟฟาสายสีมวงวิ่ง
ผานมาใชเปนอุทธาหรณสําหรับนักพัฒนาที่ดินและผูซื้
หองชุดไดใชประกอบการวาางแผนการลงทุน  โดยในชวงที่รถไฟฟา
สายสีมวงกําลังสรางอยูนั้น มีการเกิดขึ้นของหองชุดตางๆ มากเปน
ดอกเห็ด และ ดร.โสภณ ก็เคยเตือนไวลวงหนาวาอาจเกิดภาวะ
อุปทานลนเกินได เนื่องจากสินคาทีส่รางอาจมีมากเกินความตองการ

การขายหองชุดคร่ึงป 2561 ทาํเล A4: 
ระดับราคา 
(ลานบาท) 

ขายไดใน 
คร่ึงแรกป 61 

เหลืออยูถึง
คร่ึงหลังป 61

0.500-1.000 49 3

1.001-2.000 111 442

2.001-3.000 59 410

Total 219 855
 
 จากการสํารวจโครงการอาคารชุดพักอาศัยในยาน 
ทองโดยศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก
เจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส พบวา ณ กลางป 
ชุดขายไดในยานบางบัวทองเพียง 219 หนวยในรอบ 
ของป 2561 ซึ่งถือวานอยมาก  ขณะนี้ยังมีเหลือ
855 หนวย ซึ่งตองใชเวลาในการขายอีกประมาณ 
ราว 2 ป หากไมมีการเปดโครงการใหมอีกและหากอัตราการขายยัง
เหมือนปจจุบัน  แสดงวาการขายคอนขางชา มีอุปทานมากกวาอุป
สงคมหาศาล 

การเปลี่ยนแปลงราคาหองชุดทาํเล N4: 

ระดับราคา ธนัวา 2560 มิถุนา 2561

1.001-2.000 1.712 1.694

2.001-3.000 2.081 2.150

3.001-5.000 3.582 3.582

Total 1.898 1.909
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ซื้อคอนโดติดรถไฟฟาชมพู-สม จงดูบทเรียนสายสีมวง

ขณะนี้มีกระแสการขึ้นโครงการอาคารชุดตามแนวรถไฟฟาสาย
โสภณ เตือนใหทั้ง

นักลงทุน คิดใหรอบคอบ  จงดู

ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
เอเจนซี่ ฟอร เรียล

นําประสบการณจากการ
บางบัวทอง ที่รถไฟฟาสายสีมวงวิ่ง

ผานมาใชเปนอุทธาหรณสําหรับนักพัฒนาที่ดินและผูซื้อ-นักลงทุน
หองชุดไดใชประกอบการวาางแผนการลงทุน  โดยในชวงที่รถไฟฟา
สายสีมวงกําลังสรางอยูนั้น มีการเกิดขึ้นของหองชุดตางๆ มากเปน

โสภณ ก็เคยเตือนไวลวงหนาวาอาจเกิดภาวะ
สรางอาจมีมากเกินความตองการ 

A4: บางบวัทอง 
เหลืออยูถึง 

61 
ตองใชเวลา 

ขายอีกกี่เดือน 

3 0.4 

442 23.9 

410 41.7 

855 23.4 

ารอาคารชุดพักอาศัยในยาน N4: บางบัว
ทองโดยศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอ
เจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส พบวา ณ กลางป 2561 มีหอง

หนวยในรอบ 6 เดือนแรก
ซึ่งถือวานอยมาก  ขณะนี้ยังมีเหลือขายอยูประมาณ 

หนวย ซึ่งตองใชเวลาในการขายอีกประมาณ 23.4 เดือนหรือ
ป หากไมมีการเปดโครงการใหมอีกและหากอัตราการขายยัง

เหมือนปจจุบัน  แสดงวาการขายคอนขางชา มีอุปทานมากกวาอุป

N4: บางบวัทอง 

2561 เปลี่ยน 

1.694 -1.0% 

2.150 3.3% 

3.582 0.0% 

1.909 0.6% 

  สําหรับการเปลี่ยนแปลงราคาที่อยูอาศัยประเภทหองชุดในบาง
บัวทอง ก็มีไมมากยกเวนหองชุดราคา 
พิเศษ ซึ่งอาจเปนเพราะการปรับราคาพรอมของแถมหรือการ
ตกแตงเพิ่มเติม  แตราคาขายหองชุดมือสองในยานนี้ ก็มีราคาที่
แทบไมเปลี่ยนแปลงเชนกัน  และโดยเฉพาะหองชุดราคา 
บาท ยังปรับตัวลดลงอีกตางหาก สวนหองชุดราคา 
ราคาก็ไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ  การนี้แสดงถึงอาการของการเฟอ
ของอุปทานในพื้นที่นั่นเอง 

การเปดตวัโครงการใหมในทําเล 

ราคา (ลาน บ) 
บาน
เดี่ยว 

บาน
แฝด

0.500-1.000    
1.001-2.000    
2.001-3.000    
3.001-5.000 184  114 

5.001-10.000 
 

รวม 184  114 
 
 โดยนัยนี้จึงทําใหการเปดตัวโครงการใหมๆ ในยานบางบัวทอง
นี้ แทบไมมีหองชุดเปดขายเลย โดยเปดขายเพียง 
ครึ่งแรกของป 2561 ทั้งนี้เปนหองชุด
หนวย และหองชุดราคา 1-2 ลานบาทอีก 
เทานั้น  แตการเปดตัวจํานวน 1,
เปดตัวทาวนเฮาสถึง 714 หนวย  บานเดี่ยวยังมีถึง 
มากกวาหองชุดเสียอีก  แสดงใหเห็นชัดวา ความตองการอา
จํากัด  สินคาที่มีอยูยังตองการเวลาในการดูดซับออกจากตลาด
 
 ดังนั้น การลงทุนซื้อหองชุดตามแนวรถไฟฟา ซึ่งมักมีขนาดเล็ก 
ๆ เชน 22 ตารางเมตร และมีราคาตอตารางเมตรที่คอนขางสูง จะ
ทําใหเปนการลงทุนที่ไมคุมคา  อัตราผลตอบแทนจากการใหเชา ก็
จะต่ําหลังจากการกอสรางเสร็จ  และสงผลใหราคาขายไมกระเตื้อง
หรืออาจลดลงไปไดบาง เพื่อรอใหอัตราผลตอบแทนจากการใหเชา
สูงขึ้น มีผูเขาอยูอาศัยมากขึ้น จึงจะมีผูมา 

กันตอไป   
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สม จงดูบทเรียนสายสีมวง! 

สําหรับการเปลี่ยนแปลงราคาที่อยูอาศัยประเภทหองชุดในบาง
บัวทอง ก็มีไมมากยกเวนหองชุดราคา 2-3 ลานบาท ที่เพิ่มมากเปน
พิเศษ ซึ่งอาจเปนเพราะการปรับราคาพรอมของแถมหรือการ
ตกแตงเพิ่มเติม  แตราคาขายหองชุดมือสองในยานนี้ ก็มีราคาที่
แทบไมเปลี่ยนแปลงเชนกัน  และโดยเฉพาะหองชุดราคา 1-2 ลาน
บาท ยังปรับตัวลดลงอีกตางหาก สวนหองชุดราคา 3-5 ลานบาท 

ลงใดๆ  การนี้แสดงถึงอาการของการเฟอ

การเปดตวัโครงการใหมในทําเล N4: บางบัวทอง 
บาน
แฝด 

ทาวน 
เฮาส 

ตึก 
แถว 

อาคาร
ชุด 

รวม 

     50  50  

  177  
 

24  201  

  444  10  
 

454  

114  93     
391  

  
10  

 
10  

114  714  20  74  1,106  

โดยนัยนี้จึงทําใหการเปดตัวโครงการใหมๆ ในยานบางบัวทอง
นี้ แทบไมมีหองชุดเปดขายเลย โดยเปดขายเพียง 74 หนวยในรอบ

ทั้งนี้เปนหองชุดราคาไมเกิน 1 ลานบาท 50 
ลานบาทอีก 24 หนวย รวม 74 หนวย

,106 หนวยนั้น สวนมากเปนการ
หนวย  บานเดี่ยวยังมีถึง 184 หนวย 

มากกวาหองชุดเสียอีก  แสดงใหเห็นชัดวา ความตองการอาคารชุดมี
จํากัด  สินคาที่มีอยูยังตองการเวลาในการดูดซับออกจากตลาด 

ดังนั้น การลงทุนซื้อหองชุดตามแนวรถไฟฟา ซึ่งมักมีขนาดเล็ก 
ตารางเมตร และมีราคาตอตารางเมตรที่คอนขางสูง จะ

ทําใหเปนการลงทุนที่ไมคุมคา  อัตราผลตอบแทนจากการใหเชา ก็
ากการกอสรางเสร็จ  และสงผลใหราคาขายไมกระเตื้อง

หรืออาจลดลงไปไดบาง เพื่อรอใหอัตราผลตอบแทนจากการใหเชา
สูงขึ้น มีผูเขาอยูอาศัยมากขึ้น จึงจะมีผูมา "ชอนซื้อ" สินคามือสอง
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ป 61 จะเกิดอสงัหาฯ สูงสุดตั้งแตป 
 

 จากการเปดตัวสุด "กระฉูด" ในชวงเดือนกันยายน 
วาในเดือนตุลาคมและทั้งไตรมาสที่ 4 ก็ยังคงเติบโตตอเนื่อง จึงมี
แนวโนมวาป 2561 จะมีโครงการเปดใหมมีมูลคาสุดสุดนับแต
สํารวจครั้งแรกเมื่อป 2537 ที่ผานมา นับเปนภาวะฟองสบูครั้งใหญ

 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร
และประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่  ฟอร เรียล
เอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) 
อสังหาริมทรัพยแหงแรกที่สํารวจมาตั้งแตป 2537 
ที่อยูอาศัยในป 2561 นาจะเกิดขึ้นมากเปนพิเศษ โดยใน 
มาสที่ผานมาของป 2561 เทียบกับป 2560 
อสังหาริมทรัพยที่เปดใหมรวม 319 โครงการ 
จํานวนหนวยขายรวม 86,694 หนวย (ลดลงประมาณ 
มูลคาโครงการรวม 386,706 ลานบาท (เพิ่ม 
ขายเฉลี่ยตอหนวยเพิ่มจาก 3.667 ลานบาทเปน 
(22%) โดยกลุมที่อยูอาศัยที่เปดขายมากสุด คืออาคารชุดจํานวน 
52,277 หนวย (60%) รองลงมา คือ ทาวนเฮาส 
(24%) และอันดับ 3 คือ บานเดี่ยว 8,587 หนวย 

 และเมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมที่อยูอาศัย พบโครงการเปดใหม 
302 แหง รวมมูลคา 84,455 หนวย รวมมูลคา 
หรือเฉลี่ยหนวยละ 4.41 ลานบาท  อยางไรก็ตามหากคาดการณจาก
การเปดตัวในชวง 9 เดือนแรก โดยใชคาเฉลี่ยของแตละเดือนจะ
พบวา ปนี้นาจะมีโครงการที่อยูอาศัยเปดใหม 403 
จํานวนหนวย 112,607 หนวย (ลด 2% เชนกัน
พัฒนากลับเพิ่มเปน 496,616 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นถึง 
ราคาเปน 4.41 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนถึง 14% 

 และหากพิจารณาเพิ่มเติมวาจํานวนที่สํารวจรายเดือนนี้ยังอาจ
นอยกวาที่ควรมีจริงราว 5% และจํานวนหนวยในชวงไตรมาสสุดทาย
ของป 2561 ยังเกิดขึ้นตอเนื่อง แตอาจลดลงกวาคาเฉลี่ย 

การเปลี�ยนแปลงตลาดที�อยูอ่าศยั กทม

ปี

พ.ศ.2560

9 เดอืนแรกของปี 2561

คาดการณ์ปี 2561 กรณี 

    การเปลี�ยนแปลง

คาดการณ์ปี 2561 กรณี 

    การเปลี�ยนแปลง

กรณีที� 2: 

บจก.

กรณีที� 1: ใชต้วัเลข 
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณด

จะเกิดอสงัหาฯ สูงสุดตั้งแตป 2537 

ในชวงเดือนกันยายน 2561 คาด
ก็ยังคงเติบโตตอเนื่อง จึงมี

จะมีโครงการเปดใหมมีมูลคาสุดสุดนับแต
ที่ผานมา นับเปนภาวะฟองสบูครั้งใหญ 

โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
เอเจนซี่  ฟอร เรียล

www.area.co.th) ซึ่งเปนศูนยขอมูล
2537 พบวา โครงการ

นาจะเกิดขึ้นมากเปนพิเศษ โดยใน 3 ไตร
2560 มี จํานวนโครงการ

โครงการ (ลดลง -1%) มี
ลดลงประมาณ -3%) แตมี

เพิ่ม 17%) และมีราคา
ลานบาทเปน 4.461 ลานบาท 

โดยกลุมที่อยูอาศัยที่เปดขายมากสุด คืออาคารชุดจํานวน 
รองลงมา คือ ทาวนเฮาส 21,100 หนวย 

หนวย (10%) 

และเมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมที่อยูอาศัย พบโครงการเปดใหม 
วย รวมมูลคา 372,462 ลานบาท 

ลานบาท  อยางไรก็ตามหากคาดการณจาก
เดือนแรก โดยใชคาเฉลี่ยของแตละเดือนจะ

403 แหง (ลด 2%) 
เชนกัน) แตมูลคาการ

ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นถึง 12%  สวน

และหากพิจารณาเพิ่มเติมวาจํานวนที่สํารวจรายเดือนนี้ยังอาจ
และจํานวนหนวยในชวงไตรมาสสุดทาย

แตอาจลดลงกวาคาเฉลี่ย 5% แต

มูลคาเฉลี่ยตอหนวยไมไดลดลง ก็จะคาดการณไดวา จํานวนหนวย
อาจเพิ่มเปน 116,759 (เพิ่มข้ึน 2
ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนถึง 18% สวนราคาขายเปน 

 การท่ีมูลคาเพิ่มขึ้นถึง 18% นี้จึงถือเปน 
ตลอดชวง 24 ปที่สํารวจมานั้น ป 
พัฒนาสูงที่สุด  แตจํานวนหนวยไมมากนัก เพราะขณะนี้เนนของที่มี
ราคาสูง  สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ 
ใหกับนักเก็งกําไรทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
20% ขายใหกับนักลงทุนตางชาติโดยเฉพาะจีน

 การเกิดภาวะ "ฟองสบู" ในกลุมสินคาราคาสูงนั้น มีความเสี่ยง
มาก หากไมมีการโอน ก็อาจทําใหกระแสเงินสดของโครงการสะดุด
ได  สถาบันการเงินและนักพัฒนาที่ดินจึงพึงติดตามสถานการณโดย
ใกลชิดและใหความระมัดระวังเปนพิเ
 
 

 
การเปลี�ยนแปลงตลาดที�อยูอ่าศยั กทม.และปรมิณฑล พ.ศ.2560-1

จํานวน จํานวน มูลคา่ เฉลี�ย/หน่วย จํานวนหน่วย

โครงการ หน่วย (ลา้น บ) (ลา้น บ) เฉลี�ย/โครงการ

410     114,477    441,661    3.858

2561 302     84,455      372,462    4.410

กรณี 1 403     112,607    496,616    4.410

-2% -2% 12% 14%

กรณี 2 412     116,759    521,447    4.466

1% 2% 18% 16%

: ใชต้วัเลข 9 เดอืนแรก คณู 5% เผื�อขาด แลว้ใน 3 เดอืนหลงั

ใหห้น่วยขายลด 5% แตม่ลูคา่ไมล่ด

ศนูยข์อ้มลูวจิัยและประเมนิคา่อสงัหารมิทรัพยไ์ทย

.เอเจนซี� ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ (www.area.co.th)

ใชต้วัเลข 9 เดอืนแรก หารดว้ย 9 เป็นคา่เฉลี�ยตอ่เดอืนแลว้คณูดว้ย 12

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

มูลคาเฉลี่ยตอหนวยไมไดลดลง ก็จะคาดการณไดวา จํานวนหนวย
2%) มูลคาจะกลายเปน 521,447 

สวนราคาขายเปน 4.466 ลานบาท 

นี้จึงถือเปน "ฟองสบู" อยางชัดเจน 
ปที่สํารวจมานั้น ป 2561 นี้จะเปนปที่มูลคาการ

พัฒนาสูงที่สุด  แตจํานวนหนวยไมมากนัก เพราะขณะนี้เนนของที่มี
ราคาสูง  สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ 20% ของหนวยขาย ๆ 
ใหกับนักเก็งกําไรทั้งระยะสั้นและระยะยาว (นักลงทุน) และอีกราว 

ขายใหกับนักลงทุนตางชาติโดยเฉพาะจีน 

ในกลุมสินคาราคาสูงนั้น มีความเสี่ยง
มาก หากไมมีการโอน ก็อาจทําใหกระแสเงินสดของโครงการสะดุด
ได  สถาบันการเงินและนักพัฒนาที่ดินจึงพึงติดตามสถานการณโดย
ใกลชิดและใหความระมัดระวังเปนพิเศษ 

จํานวนหน่วย

โครงการ

279

280

280

0%

283

1%
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วันอาทิตยท่ี 21 ตุลาคม 2561 
ประธานกอต้ังมูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 
ไดรับเชิญจากสมาคมนายหนาอสังหาริมทรัพยมาเลเซีย 
(Malaysian Institute of Estate Agents: MIEA) 
รวมงานกาลาดินเนอรเพื่อมอบรางวัลอสังหาริมทรัพยดีเดนป 
2561(National Real Estate Awards Gala Dinner 2018) 
โรงแรมมาริออตต กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
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2561 ดร.โสภณ พรโชคชัย ในฐานะ
ประธานกอต้ังมูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 
ไดรับเชิญจากสมาคมนายหนาอสังหาริมทรัพยมาเลเซีย 
Malaysian Institute of Estate Agents: MIEA) ใหไป

ดินเนอรเพื่อมอบรางวัลอสังหาริมทรัพยดีเดนป 
2561(National Real Estate Awards Gala Dinner 2018) ณ 
โรงแรมมาริออตต กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 
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 เปนเรื่องนาอัศจรรยยิ่งที่ 10 อันดับแรกของอภิ
มีสินทรัพยมากพอๆ กับงบประมาณแผนดินของประเทศไทย แต
เสีย "ภาษีสังคม" นอยกวาสามัญชน และหากมีการเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง จะไดเงินจากพวกนี้นับหมื่นลานตอปเลยทีเดียว
 ตามท่ีมีขาว "10 อันดับเศรษฐีไทยป 2561 
เบอร  1  ผู บริ ห า รแบรนด  SNAILWHITE 
( https://goo.gl/9 gpvn8 )  ด ร . โ ส ภณ  พ ร โ ชคชั ย  ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย 
บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) 
ขอนํามาวิเคราะหใหเห็นถึงความอัศจรรยของ 10 
มหาเศรษฐีไทย 
 1. ทรัพยสินของ 10 อันดับแรกของอภิมหาเศรษฐีไทยมีมูลคา
รวมกัน 3,534,462 ลานบาท มากกวางบประมาณแผนดินไทยป 
2562 ที่ 3,000,000 ลานบาทเสียอีก นี่แสดงใหเห็นถึงความ
เหลื่อมลํ้าเปนอยางมากระหวางประชากรของประเทศไทย เคยมีผล
ศึกษาระบุวา "ไทยติดอันดับ 3 ประเทศเหลื่อมล้ําที่สุดในโลก
ฐานะของคนรวยกับคนจนหางกันถึง 22 เทา คนรวย 
65,000 คน จากประชากร ทั้งประเทศ 65 
ธนาคารเทากับ 49.2% ของเงินฝากทั้งหมด. . .หรือ 
บาท ขณะที่ประชาชนอีก 64.93 ลานคน มีเงินฝาก รวมกันเ
5.69 ลานลานบาท" (https://bit.ly/2DaEWDb

 2. ถาสมมติใหรายไดตอปของอภิมหาเศรษฐีเหลานี้เปน 
ของมูลคาทรัพยสิน ก็จะเปนเงิน 353,446 ลานบาท และหากเทียบ
การทําการกุศลของประชาชนทั่วไปที่ 2.69% 
เศรษฐีเหลานี้คงตองบริจาคเงินเปนเงิน 9,508 
อยางนอยแค 1% ก็จะเปนเงินราว 3,534 ลานบาท อยางไรก็ตาม
เชื่อวาอภิมหาเศรษฐีเหลานี้คงไมไดบริจาคเงินมากมายถึงเพียงนี้ 
ในขณะที่ประชาชนทั่วไปบริจาคเงินปละประมาณ 
(ณ ป 2548 https://bit.ly/2yGmqPc) 
 3 .  สมมติ ใหทรัพยสินของอภิมหาเศรษฐี เหล านี้  เปน
อสังหาริมทรัพย 30% นอกนั้นอาจเปนสังหาริมทรัพย หุนหรืออื่น 
ๆ ก็ จ ะประมาณการได ว า อภิ มหา เศรษฐี เหล านี้ ถื อครอง
อสังหาริมทรัพยประมาณ 1,060,339 ลานบาท และถาตองเสียภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางเชนอารยประเทศ ประเทศก็นาจะไดภาษี
อภิมหาเศรษฐีเหลานี้ถึง 21,207 ลานบาท ภาษีที่พึงเสียนายัง
มากกวาเงินบริจาคที่ควรจะเปนเสียอีก แตทุกวันนี้ประเทศไทยไมมี

บทวิเคราะห 
ANALYSIS 
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณด

อัศจรรยแหง 10 อันดับอภิมหาเศรษฐีไทย

อันดับแรกของอภิมหาเศรษฐีไทย
มีสินทรัพยมากพอๆ กับงบประมาณแผนดินของประเทศไทย แต

นอยกวาสามัญชน และหากมีการเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง จะไดเงินจากพวกนี้นับหมื่นลานตอปเลยทีเดียว 

2561 เจียรวนนทยังครอง
 ติ ดด ว ย " 

โ ส ภณ  พ ร โ ชคชั ย  ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย 

www.area.co.th) จึง
10 อันดับแรกของอภิ

อันดับแรกของอภิมหาเศรษฐีไทยมีมูลคา
ลานบาท มากกวางบประมาณแผนดินไทยป 

ลานบาทเสียอีก นี่แสดงใหเห็นถึงความ
เหลื่อมลํ้าเปนอยางมากระหวางประชากรของประเทศไทย เคยมีผล

ประเทศเหลื่อมล้ําที่สุดในโลก" โดย
เทา คนรวย 0.1% หรือ 
65 ลานคน มีเงินฝาก

หรือ 5.51 ลานลาน
ลานคน มีเงินฝาก รวมกันเทากับ 

DaEWDb) 
ถาสมมติใหรายไดตอปของอภิมหาเศรษฐีเหลานี้เปน 10% 

ลานบาท และหากเทียบ
% ของรายได อภิมหา
508 ลานบาท หรือถา
ลานบาท อยางไรก็ตาม

เชื่อวาอภิมหาเศรษฐีเหลานี้คงไมไดบริจาคเงินมากมายถึงเพียงนี้ 
ในขณะที่ประชาชนทั่วไปบริจาคเงินปละประมาณ 96,361 ลานบาท 

สินของอภิมหาเศรษฐี เหล านี้  เปน
นอกนั้นอาจเปนสังหาริมทรัพย หุนหรืออื่น 

ๆ ก็ จ ะประมาณการได ว า อภิ มหา เศรษฐี เหล านี้ ถื อครอง
ลานบาท และถาตองเสียภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสรางเชนอารยประเทศ ประเทศก็นาจะไดภาษีจาก
ลานบาท ภาษีที่พึงเสียนายัง

มากกวาเงินบริจาคที่ควรจะเปนเสียอีก แตทุกวันนี้ประเทศไทยไมมี

ระบบภาษีนี้ ดังนั้นตลอดชั่วนาตาปที่ผานมาทานเหลานี้เลยไมเคย
เสียภาษีนี้เลย 
 4. ทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพย 
มีการเก็บภาษีมรดกที่ 20% ประเทศก็จะไดภาษีถึงประมาณ 
212,068 ลานบาท แตประเทศไทยก็ไมมีระบบภาษีมรดกเชน
อารยประเทศ จึงทําใหอภิมหาเศรษฐีไมตองเสียภาษี หรือแทบไม
เคยเสียภาษีมรดกนี้เลย ดังนั้นจึงยิ่งทําใหชองวางระหวางคนรวยและ
คนจนมีมากขึ้นนั่นเอง 
 จะสังเกตไดวามูลคาทรัพยสินของอภิมหาเศรษฐี 
แรกนี้สวนมากเพิ่มขึ้น มีรายงานขาววา 
อั น ดั บ แ ร ก ' ร ว ย พุ ง ก ว า  
(https://bit.ly/2qkNXkg) ในขณะที่ประชาชนทั่วไป กลับขยับ
รายไดนอยมาก โดยเฉพาะคาแรงขั้นต่ําแทบไมขยับเ
ครองชีพและเงินเฟอเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําก็จะมากย่ิงขึ้น ความไม
สงบสุขในประเทศก็จะเกิดขึ้น บานเมืองในอนาคตก็อาจขาด
เสถียรภาพหนักขอขึ้นได 
 ระบบภาษีที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อใหคน
รวยและคนจนอยูดวยกันได เปนสิ่งจําเปนยิ่งสํา
 

 
 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

อันดับอภิมหาเศรษฐีไทย 

ระบบภาษีนี้ ดังนั้นตลอดชั่วนาตาปที่ผานมาทานเหลานี้เลยไมเคย

ทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพย 1,060,339 ลานบาทนี้ ถา
ประเทศก็จะไดภาษีถึงประมาณ 

ลานบาท แตประเทศไทยก็ไมมีระบบภาษีมรดกเชน
อารยประเทศ จึงทําใหอภิมหาเศรษฐีไมตองเสียภาษี หรือแทบไม
เคยเสียภาษีมรดกนี้เลย ดังนั้นจึงยิ่งทําใหชองวางระหวางคนรวยและ

สังเกตไดวามูลคาทรัพยสินของอภิมหาเศรษฐี 10 อันดับ
แรกนี้สวนมากเพิ่มขึ้น มีรายงานขาววา "รอบ 4 ป 'เศรษฐีไทย 10 

ร ว ย พุ ง ก ว า  1 . 2  ล า น ล า น บ า ท " 
ในขณะที่ประชาชนทั่วไป กลับขยับ

รายไดนอยมาก โดยเฉพาะคาแรงขั้นต่ําแทบไมขยับเลย ในขณะที่คา
ครองชีพและเงินเฟอเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําก็จะมากย่ิงขึ้น ความไม
สงบสุขในประเทศก็จะเกิดขึ้น บานเมืองในอนาคตก็อาจขาด

ระบบภาษีที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อใหคน
รวยและคนจนอยูดวยกันได เปนสิ่งจําเปนยิ่งสําหรับประเทศไทย 
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ผังเมืองอีอซีี สุดวิตถาร 

 
 มาถกกันใหชัด ๆ วาการผังเมืองอีอีซี มีความไมชอบมาพากล
อยางไร ทําไมเขตเศรษฐกิจพิเศษใหญโตของชาติ กลับไมมีผังเมือง
อะไรเลย ไมไดกําหนดอะไรเปนชิ้นเปนอันออกมา หรือหวังจะเอื้อ
ประโยชนกับภาคเอกชนกันเสียกอน 
 วิตถาร แปลวา "นอกแบบ, นอกทาง, (เกินวิสัยปรกติ
ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 
ซีสุดวิตถารก็เพราะวาในการทําโครงการอะไรก็ตาม โดยเฉพาะเมือง
ใหม เขตเศรษฐกิจพิเศษ เราตองมีผังเมืองมาเปนจุดเริ่มตน วาอะไร
จะอยูตรงไหน ทําสิง่ใดบาง หรืออะไรกอนหลัง  อยางเชน เราวางผัง
เมือง แมเมืองมีมากอนผังเมือง เราก็พยายามที่จะวางผังเมืองให
เปนการนําการพัฒนา (Guided Development) 
เติบโตไปสงเดชโดยขาดการควบคุมเทาที่ควร ยกตัวอยางหนึ่งก็คือ
 1. ตอนที่เราสรางเมืองใหมบางพลี หรือเมืองชี้นําตางๆ เราก็จะ
มีผังเมืองกําหนดกอนวา ตรงไหนจะเปนเขตอุตสาหกรรม เปนเขต
พาณิชยกรรม เปนเขตที่อยูอาศัย เปนพื้นที่สีเขียว ฯลฯ ไมใชปลอย
ใหสรางกันเปะปะสับสนปนเปนั่นเอง 
 2. เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้งหลาย ซึ่งเดี๋ยวนี้คงเลิก 
ไ ป แ ล ว  เ ช น  เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษ ส ร ะ แ ก ว 
(https://bit.ly/2zVqAnh) ก็ยังมีการวางผังหรือกําหนดพื้นที่เขต
อุตสาหกรรมตางๆ ไวชัดเจน เขตเศรษฐกิจพิเศษตากก็มีการ
กําหนดการใชที่ดินไวชัดเจน (https://bit.ly/2Qz
 จะสังเกตไดวา "เขตเศรษฐกิจพิเศษ" ทั้งหลายนั้น มักกินพื้
ขนาดเทาโครงการขนาดใหญโครงการหนึ่ง หรือตําบล หรือบางสวน
ของอําเภอหนึ่ง เชน เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายที่มี 
เกี่ยวของ (https://bit.ly/2BYWCAa) ไมใชเลอะเปรอะเปอนลาม
ไปถึง 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
สามารถประกาศเปน 6-7 จังหวัด (สระแกว ปราจีนบุรี จันทบุรี 
ตราด หรืออาจรวมถึงนครนายกดวย) แค 3 
ภูมิภาคไปแลว ไมใชเขตเศรษฐกิจพิเศษอะไร 
 เราคงยังจําไดวาไมกี่เดือนมานี้มีการเดินขบวนของประชาชน
เวียดนามทั้งในฮานอย โฮจิมินหซิตี้และอื่นๆ ตอตานการที่รัฐบาล
เวียดนามจะใหประกาศใหมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

หนึ่งตั้งอยูใกลชายแดนจีน คือที่อําเภอวันโดน 

จังหวัดกวงนินห (Quảng Ninh) ในครานั้นชาวเวียดนามถูกตํารวจ
จับไปนับพันคน แตรัฐบาลก็ทานเสียงชาวบานไมไหว เลยเลื่อนการ
เปดเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ออกไป อยางไรก็ตามหากเราดูแผนที่ จะ
เห็นไดวาเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้เปนสวนหนึ่งของอําเภอหนึ่งเทานั้น
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณด

มาถกกันใหชัด ๆ วาการผังเมืองอีอีซี มีความไมชอบมาพากล
อยางไร ทําไมเขตเศรษฐกิจพิเศษใหญโตของชาติ กลับไมมีผังเมือง
อะไรเลย ไมไดกําหนดอะไรเปนชิ้นเปนอันออกมา หรือหวังจะเอื้อ

เกินวิสัยปรกติ)" ทั้งนี้
2554 ที่วาผังเมืองอีอี

ซีสุดวิตถารก็เพราะวาในการทําโครงการอะไรก็ตาม โดยเฉพาะเมือง
ใหม เขตเศรษฐกิจพิเศษ เราตองมีผังเมืองมาเปนจุดเริ่มตน วาอะไร

งใดบาง หรืออะไรกอนหลัง  อยางเชน เราวางผัง
เมือง แมเมืองมีมากอนผังเมือง เราก็พยายามที่จะวางผังเมืองให

Guided Development) ไมใชปลอยใหเมือง
เติบโตไปสงเดชโดยขาดการควบคุมเทาที่ควร ยกตัวอยางหนึ่งก็คือ 

งพลี หรือเมืองชี้นําตางๆ เราก็จะ
มีผังเมืองกําหนดกอนวา ตรงไหนจะเปนเขตอุตสาหกรรม เปนเขต
พาณิชยกรรม เปนเขตที่อยูอาศัย เปนพื้นที่สีเขียว ฯลฯ ไมใชปลอย

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้งหลาย ซึ่งเดี๋ยวนี้คงเลิก "ฮิต" 
น  เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษ ส ร ะ แ ก ว 

ก็ยังมีการวางผังหรือกําหนดพื้นที่เขต
อุตสาหกรรมตางๆ ไวชัดเจน เขตเศรษฐกิจพิเศษตากก็มีการ

Qz7Gbk) เปนตน 
ทั้งหลายนั้น มักกินพื้นที่

ขนาดเทาโครงการขนาดใหญโครงการหนึ่ง หรือตําบล หรือบางสวน
ของอําเภอหนึ่ง เชน เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายที่มี 3 อําเภอที่

ไมใชเลอะเปรอะเปอนลาม
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) แบบอีอีซีและ

สระแกว ปราจีนบุรี จันทบุรี 
3 จังหวัดก็ถือวาเปน

เราคงยังจําไดวาไมกี่เดือนมานี้มีการเดินขบวนของประชาชน
เวียดนามทั้งในฮานอย โฮจิมินหซิตี้และอื่นๆ ตอตานการที่รัฐบาล

ยดนามจะใหประกาศใหมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แหง โดยแหง

หนึ่งตั้งอยูใกลชายแดนจีน คือที่อําเภอวันโดน (Vân Đồn) 

ในครานั้นชาวเวียดนามถูกตํารวจ
จับไปนับพันคน แตรัฐบาลก็ทานเสียงชาวบานไมไหว เลยเลื่อนการ

างไรก็ตามหากเราดูแผนที่ จะ
เห็นไดวาเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้เปนสวนหนึ่งของอําเภอหนึ่งเทานั้น 

 คนเวียดนามเขาไมถูกมอมเมา มองออกและมองขาดวา ขืนใหมี
เขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ มหาอํานาจจีนคงเปนรายเดียวที่มาลงทุน 
เพราะติดชายแดนจีน คงไมมีชาติอื่นมาแหยมแนนอน และดวย
นี้ ชาวเวียดนามคงเห็นแลววาจีนคงมาครอบงําชาติแนนอน แต
รัฐบาลเวียดนามอาจเห็นแกตัวเลขความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพื่อความม่ันคงของเกาอ้ีของตัวเองหรืออยางไรก็ไมทราบ
 แตสําหรับในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
Economic Corridor: EEC) ปรากฏมีข
พ.ย. (2561) นี้ กรมโยธาฯ เรงเต็มสูบกอนประกาศใชปลายปหนา
ซึ่งก็แปลวา 
 1. เรามีเขตเศรษฐกิจพิเศษ แตไมมีผังเมือง
 2. ที่วาปลายปหนา ก็ไมแนวาจะได ทุกอยางก็เคยเลื่อนไปได
เรื่อยๆ 
 3. ผังอีอีซี จะรวมแค 3 จังหวัด หรือ 
ตะวันออก เพราะอีกสักพักอีอีซีก็คงมีประกาศเพิ่มเปน 
เขาไปแลว ผังนี้จะลาสมัยหรือไม 
 ในอีกดานหนึ่งก็มีขาว “‘ซีพี' 
'แปดริ้ว'” (http//bit.ly/2wRI5ml) 
'เจาสัวซีพี' ผุดสมารทซิตี ระหวางบานโพธิ์ไปแปลงยาว 
สถานีจอมเทียน เตรียมขึ้นเมืองมิกซยูส ดาน 
ระบุ ไรปญหามาก ปตท. วิ่งซบซีพี มั่นใจชนะประมูล
ประมาณ 10,000 ไร  เพื่ อพัฒนาเปน เมือง ใหมและนิคม
อุตสาหกรรม ทําเลตั้งอยูระหวาง
หางจากสถานีรถไฟความเร็วสูงประมาณ 
ที่ดินซึ่งเปนที่นาจากชาวบานแลวบางสวน ราคาเฉลี่ย 
ๆ ตอไร และแปลงดานในต่ํากวา 
ที่ดินสามารถเชื่อมระหวางเมืองอีอีซี ทั้
เขา อ.แปลงยาว เขตที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมไดสะดวก
 นี่คงใหคําตอบวาทําไมจึงไมมีการวางผังเมืองลวงหนา ทําไมจน
ปานนี้ผังเมืองยังไมเกิด ก็เพราะพวก 
เสร็จ ขืนออกผังเมืองออกมาใหเปนพื้นที่สงวนเพื่อเกษตรกรรม
เหลา ‘เจาสัว’ ก็เจงนั่นเอง ปกติแลวในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหลาย 
เขากําหนดเปนเขตเล็กๆ คลายกับเมืองใหมหรือนิคมอุตสาหกรรม 
แตนี่เรากําหนดทั้ง 3 จังหวัด และสามารถขยายไดทั้ง 
ในภาคตะวันออกโดยไมตองออกพระราชบัญญัติใหมและยังอาจลาม
ทั่วประเทศ 
 ถาคิดใหดี จะมีความตองการเมืองใหมหรือ ตามแผนคราวๆ 
ในอีอีซี ระบุวาจะมีเมืองใหมฉะเชิงเทรา พัทยา และระยอง ซึ่งเมือง
ใหมฉะเชิงเทราก็กําลังจะไดรับการปนโดยกลุมเจาสัว ที่นาตกใจไป

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

คนเวียดนามเขาไมถูกมอมเมา มองออกและมองขาดวา ขืนใหมี
เขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ มหาอํานาจจีนคงเปนรายเดียวที่มาลงทุน 
เพราะติดชายแดนจีน คงไมมีชาติอื่นมาแหยมแนนอน และดวยเหตุ
นี้ ชาวเวียดนามคงเห็นแลววาจีนคงมาครอบงําชาติแนนอน แต
รัฐบาลเวียดนามอาจเห็นแกตัวเลขความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพื่อความม่ันคงของเกาอ้ีของตัวเองหรืออยางไรก็ไมทราบ 

แตสําหรับในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
ปรากฏมีขาววา "ประชาพิจารณผังอีอีซี 

นี้ กรมโยธาฯ เรงเต็มสูบกอนประกาศใชปลายปหนา" 

เรามีเขตเศรษฐกิจพิเศษ แตไมมีผังเมือง 
ที่วาปลายปหนา ก็ไมแนวาจะได ทุกอยางก็เคยเลื่อนไปได

จังหวัด หรือ 7-8 จังหวัดในภาค
ตะวันออก เพราะอีกสักพักอีอีซีก็คงมีประกาศเพิ่มเปน 7-8 จังหวัด

' กวานที่นา 2 อําเภอ ขึ้นเมืองใหม 
ml) ระบุวา “ปดพิกัดที่ดินหมื่นไร 

ดสมารทซิตี ระหวางบานโพธิ์ไปแปลงยาว . . .อีกจุด
สถานีจอมเทียน เตรียมขึ้นเมืองมิกซยูส ดาน 'สุรพงษ' มือขวา 'คีรี' 

วิ่งซบซีพี มั่นใจชนะประมูล. . .เปาหมาย
ไร  เพื่ อพัฒนาเปน เมือง ใหมและนิคม

อุตสาหกรรม ทําเลตั้งอยูระหวาง อ.บานโพธิ์ ไปทาง อ.แปลงยาว 
หางจากสถานีรถไฟความเร็วสูงประมาณ 20 กิโลเมตร ลาสุด ไดซื้อ
ที่ดินซึ่งเปนที่นาจากชาวบานแลวบางสวน ราคาเฉลี่ย 1 ลานบาทตน 
ๆ ตอไร และแปลงดานในต่ํากวา 1 ลานบาทตอไร ซึ่งที่ต้ังของแปลง
ที่ดินสามารถเชื่อมระหวางเมืองอีอีซี ทัง้ไปทาง จ.ชลบุรี ระยอง และ

แปลงยาว เขตที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมไดสะดวก” 
นี่คงใหคําตอบวาทําไมจึงไมมีการวางผังเมืองลวงหนา ทําไมจน

ปานนี้ผังเมืองยังไมเกิด ก็เพราะพวก ‘เจาสัว’ ยังรวบรวมที่ดินไม
เสร็จ ขืนออกผังเมืองออกมาใหเปนพื้นที่สงวนเพื่อเกษตรกรรม 

ก็เจงนั่นเอง ปกติแลวในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหลาย 
เขากําหนดเปนเขตเล็กๆ คลายกับเมืองใหมหรือนิคมอุตสาหกรรม 

จังหวัด และสามารถขยายไดทั้ง 6-7 จังหวัด
ในภาคตะวันออกโดยไมตองออกพระราชบัญญัติใหมและยังอาจลาม

ดใหดี จะมีความตองการเมืองใหมหรือ ตามแผนคราวๆ 
ในอีอีซี ระบุวาจะมีเมืองใหมฉะเชิงเทรา พัทยา และระยอง ซึ่งเมือง
ใหมฉะเชิงเทราก็กําลังจะไดรับการปนโดยกลุมเจาสัว ที่นาตกใจไป



 

 

 

 

 

Knowledge Is Not Private Property 

กวานั้นคือในเมืองใหมเหลานี้ตอไปมหาอํานาจทั้งหลายโดยเฉพาะ
จีน จะสามารถมาซื้อไดทั้ง 100% ภาษีก็ไมตองเสีย 
พื้นที่อื่นทั่วประเทศตองเสียภาษี) ตอไปก็ใชเงินตราตางประเทศได
โดยใชเงินบาทแคเศษเงินทอนแบบในกัมพูชา ตอไปจึงถือวามีเขต
เชา อาณานิคมจีนบนแผนดินไทยแนนอน 
 ในนานาอารยประเทศ การวางผังเขตเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาล
ควรกําหนดไวเลยวาตรงไหนจะทําอะไร เพื่อใหเกิดการประสาน
สัมพันธกับแผนและผังอื่นๆ การจะเวนคืนที่นับหมื่นนับแสนไรก็
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กวานั้นคือในเมืองใหมเหลานี้ตอไปมหาอํานาจทั้งหลายโดยเฉพาะ
ภาษีก็ไมตองเสีย (แตคนไทยใน
ตอไปก็ใชเงินตราตางประเทศได

โดยใชเงินบาทแคเศษเงินทอนแบบในกัมพูชา ตอไปจึงถือวามีเขต

ในนานาอารยประเทศ การวางผังเขตเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาล
ไวเลยวาตรงไหนจะทําอะไร เพื่อใหเกิดการประสาน

สัมพันธกับแผนและผังอื่นๆ การจะเวนคืนที่นับหมื่นนับแสนไรก็

จะตองมีการจายคาทดแทนที่เปนธรรมตามมาตรฐานสากล ที่เวนคืน
ตรงไหนจะนํามาทําอะไร โดยในบริเวณนั้นๆ ก็จะตองจัดใหมีการ
ประมูล เพื่อใหเกิดความโปรงใส ไมใชปล
ตามชอบใจแลวคอยมาบรรจุลงไปในแผน อยางนี้จะเปนการเอื้อ
นายทุน เอื้อตางชาติ โดยคนไทยแทบไมไดอะไรหรือไม
 ฤาบางประเทศชอบแตทําโครงการใหญๆ ที่นายทุนใหญๆ ได
ประ โยชน  และมีบา งคนได เ งิ นทอน  เ จริญพวงแนพี่ น อ ง

 

 

   
 

หน้า 15 

จะตองมีการจายคาทดแทนที่เปนธรรมตามมาตรฐานสากล ที่เวนคืน
ตรงไหนจะนํามาทําอะไร โดยในบริเวณนั้นๆ ก็จะตองจัดใหมีการ
ประมูล เพื่อใหเกิดความโปรงใส ไมใชปลอยให ‘เจาสัว’ ไปกวานซื้อ
ตามชอบใจแลวคอยมาบรรจุลงไปในแผน อยางนี้จะเปนการเอื้อ
นายทุน เอื้อตางชาติ โดยคนไทยแทบไมไดอะไรหรือไม 

ฤาบางประเทศชอบแตทําโครงการใหญๆ ที่นายทุนใหญๆ ได
น ได เ งิ นทอน  เ จริญพวงแนพี่ น อ ง
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เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชนงานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในโลก 
(MIPIM) มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง  ทําใหเราไดมีโอกาสทําธุรกิจ
รวมกับนักอสังหาริมทรัพยจากท่ัวโลก  ห

สามารถเชื่อมตอกับนักพัฒนาที่ดิน นายหนา นักบริหารทรัพยสินหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ ได  เพื่อชวยใหเราสามารถขาย
ทรัพยสินไดงาย  นาจะสะดวกกวาการทํา Road Show 
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณด

เชิญสมัครสมาชิก FIABCI-THAI สุดคุม
เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชนงานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในโลก 

มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง  ทําใหเราไดมีโอกาสทําธุรกิจ
รวมกับนักอสังหาริมทรัพยจากท่ัวโลก  หรือในเอเซีย (APREC) การซื้อบูธในงานนี้ ก็จะสามารถทําใหเรา

สามารถเชื่อมตอกับนักพัฒนาที่ดิน นายหนา นักบริหารทรัพยสินหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ ได  เพื่อชวยใหเราสามารถขาย
Road Show เองเสียอีก (โปรดติดตอคุณนงลกัษณ จตุเทน โทร 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

 

 

สุดคุม 
เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชนงานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในโลก 

มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง  ทําใหเราไดมีโอกาสทําธุรกิจ
การซื้อบูธในงานนี้ ก็จะสามารถทําใหเรา

สามารถเชื่อมตอกับนักพัฒนาที่ดิน นายหนา นักบริหารทรัพยสินหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ ได  เพื่อชวยใหเราสามารถขาย
กษณ จตุเทน โทร 02.295.3905 ตอ 109) 



 

 

 

 

 

Knowledge Is Not Private Property 

 
 ภาพคนเรรอนที่ถูกจับอยางกับไมใชคนนั้น ดูแลวไมเปนอารยะ
เอาเสียเลย ดร.โสภณ ในฐานะประธานมูลนิธิอิสรชนที่ชวยเหลือคน
เรรอน ขอแถลงการณใหเขาใจคนเรรอนที่ไมใชขอทาน
นาสงสารมาหากิน พวกเขามีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและพัฒนาให
เขากับสังคมได 
 ตามที่มีภาพขาวจับคนเรรอนประหนึ่ งสัตว  
(https://bit.ly/2ALjySe) ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
กรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย 
บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th

ฐานะประธานมูลนิธิอิสรชน (www.issarachon.org

ชวยเหลือคนเรรอนโดยตรง เห็นวาเปนการกระทําท่ีเกินกวาเหตุ
 รายงานผลสํารวจลาสุดวามีผูใชชีวิตในที่สาธารณะในป 
จํานวน 3,455 คน แยกเปนชาย 2,112 คน 
1,374 คน (39%) บุคคลเหลานี้ยังสามารถแยกแยะเปน กลุมที่
เรรอนไปมามี 993 คน (29%) รองลงคือกลุมผูติดสุรา 
(25%) ผูนอนหลับชั่วคราว 853 คน (25%) คนเหลานี้บางก็เปนผู
เพิ่งพนโทษ ผูปวยขางถนน มีทั้งที่เปนครอบครัว และเปน
ชาวตะวันตกเปนเปนคนตางชาติเรรอนอยู 25 
เพื่อนบานตางชาติ 51 คน และยังพบผูใหบริการทางเพศอีก 
(http://bit.ly/2ojLGYo) 
 คนเรรอนก็เปนคนมีศักด์ิศรีเปนมนุษยเหมือนเราทาน แทบทุก
คนก็พยายามประกอบอาชีพหาของเกามาขายจากถังขยะ พว
ผลักออกจากสังคมปกติจนตองมานอนอยางหมาขางถนน เราทาน
คนปกติคงนอนอยูขางถนนแบบนี้ไมไดแมสักคืนหนึ่ง บางคนที่นอน
ขางถนนนานวันเขา ก็เลยเพี้ยนหรือบาไปบางแหละ บางก็นั่งพูด
พึมพํา บางก็อาจดูนากลัว จึงยิ่งถูกสังคมตั้งขอรังเกียจไปอีก คนเรา
มีความรักตอเพื่อนมนุษยและสรรพสัตวอยูแลว แตหลายคนไมเคย
สัมผัสเลย ไมเขาใจคนเรรอนวาเขาก็เหมือนอยางเราๆ ทานๆ นี่
แหละ เพียงแตมีวิถีชีวิตและความเปนอยูท่ีแตกตางจากคนสวนใหญ
ในสังคม ผมจึงขอเชิญชวนทานแบงปนความรักจากสัตวเลี้ยงมาสูคน
เรรอนบาง เชน การชวยแกไขปญหาเฉพาะหนาและระยะยาว
 คนเรรอนนั้นแตกตางจากขอทาน ขอทานเปนอาชีพหนึ่งที่ใช
ความนารักนาสงสารมาทําใหมีผูใหเงิน เขาทํานองการหลอกลวง
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แถลงการณจากคนเรรอนท่ีถูกเจาหนาที่รังแก

ภาพคนเรรอนที่ถูกจับอยางกับไมใชคนนั้น ดูแลวไมเปนอารยะ
โสภณ ในฐานะประธานมูลนิธิอิสรชนที่ชวยเหลือคน

เรรอน ขอแถลงการณใหเขาใจคนเรรอนที่ไมใชขอทานที่อาศัยความ
นาสงสารมาหากิน พวกเขามีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและพัฒนาให

ตามที่มีภาพขาวจับคนเรรอนประหนึ่ งสัตว  (ไมใชคน) 
โสภณ พรโชคชัย ประธาน

กรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย 
www.area.co.th) ใน

www.issarachon.org) ซึ่งเปนมูลนิธิที่
ชวยเหลือคนเรรอนโดยตรง เห็นวาเปนการกระทําท่ีเกินกวาเหต ุ

รายงานผลสํารวจลาสุดวามีผูใชชีวิตในที่สาธารณะในป 2559 
คน (61%) และหญิง 

บุคคลเหลานี้ยังสามารถแยกแยะเปน กลุมที่
รองลงคือกลุมผูติดสุรา 858 คน 

คนเหลานี้บางก็เปนผู
เพิ่งพนโทษ ผูปวยขางถนน มีทั้งที่เปนครอบครัว และเปนบุคคล มี

25 คน กลุมแรงงาน
คน และยังพบผูใหบริการทางเพศอีก 28 คน 

คนเรรอนก็เปนคนมีศักด์ิศรีเปนมนุษยเหมือนเราทาน แทบทุก
คนก็พยายามประกอบอาชีพหาของเกามาขายจากถังขยะ พวกเขาถูก
ผลักออกจากสังคมปกติจนตองมานอนอยางหมาขางถนน เราทาน
คนปกติคงนอนอยูขางถนนแบบนี้ไมไดแมสักคืนหนึ่ง บางคนที่นอน
ขางถนนนานวันเขา ก็เลยเพี้ยนหรือบาไปบางแหละ บางก็นั่งพูด
พึมพํา บางก็อาจดูนากลัว จึงยิ่งถูกสังคมตั้งขอรังเกียจไปอีก คนเรา

อเพื่อนมนุษยและสรรพสัตวอยูแลว แตหลายคนไมเคย
สัมผัสเลย ไมเขาใจคนเรรอนวาเขาก็เหมือนอยางเราๆ ทานๆ นี่
แหละ เพียงแตมีวิถีชีวิตและความเปนอยูท่ีแตกตางจากคนสวนใหญ
ในสังคม ผมจึงขอเชิญชวนทานแบงปนความรักจากสัตวเลี้ยงมาสูคน

วยแกไขปญหาเฉพาะหนาและระยะยาว 
คนเรรอนนั้นแตกตางจากขอทาน ขอทานเปนอาชีพหนึ่งที่ใช

ความนารักนาสงสารมาทําใหมีผูใหเงิน เขาทํานองการหลอกลวง

ประชาชน ขอทานจะมีรายไดสูงกวาคาแรงขั้นต่ําเสียอีก คาเฉลี่ยของ
รายไดของขอทานรายหนึ่งเปนเงินประมาณ 
ตอวัน รายไดต่ําสุดท่ีไดคือ 500 บาท ขอทานที่มีรายไดสูง จะทําตัว
ใหสกปรกที่สุด นาสงสารเวทนาเปนที่สุด หาก 
เหวอะหวะ (โดยใชถุงนอง) หรือแสรงทําแขนหรือขาดว
ยิ่งมีรายไดสูงขึ้น ดวยเหตุนี้ เราจึงพบขอทานเกลื่อนเมืองโดยเฉพาะ
ในเขตใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครนั่นเอง
 ที่ผานมามักมีขาวไมดีตอคนเรรอน แตในความเปนจริงในกรณี
ตาง ๆ กลับพบวา "คนเรรอนไมไดตีนิสิตเกษตรฯ หนา สตช
เปนคนปกติ (https://goo.gl/mcG

หลายคนเมิน คนบางสวนในสังคมกลับเห็นความสํา
ซึ่งเปนสัตวเดรัจฉานมากกวาคนหรือมนุษยดวยกันเอง ลองดูใน
กลองรับบริจาคชวยคนเรรอน ยังไดรับเงินบริจาคนอยกวากลองชวย
หมาแมวเสียอีก (https://goo.gl/4

 การแกไขปญหาคนเรรอนทําไดยากเพราะที่ผานมากระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ
ประมาณ 10,000 ลานบาท จากงบประมาณทั้งหมดราว 
ลานบาท หรือราว 0.37% เทานั้น จึงไมเพียงพอในการแกไขปญหา 
รัฐบาลควรจัดเก็บภาษีมากกวานี้โดยเฉพาะภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สรางเพื่อนํามาพัฒนาทองถิ่น และในขณะเดียวกันก็ควรที่จะแบงเงิน
มาพัฒนาสังคมมากกวานี้ 
 ในการแกไขปญหาคนเรรอนนั้น ในกรณีกรุงเทพมหานคร อาจ
มีคนเรรอนไมมากนัก สมมติ ณ ระดับที่ 
การแกไข คาใชจายในการแกไขอาจเปนเงินคนละ 
โดยแยกเปนคาใชจายดานอาหาร ที่พักชั่วคราว การประกอบอาชีพ
การพัฒนาอาชีพ การจัดหางาน ฯลฯ หรือเปนเงินปละ 
บาท หรือเปนมูลคาสําหรับการแกไขทั้งระบบ ณ อัตราคิดลด 
เปนเงิน 9,125 ลานบาท จะเห็นไดวางบประมาณปละ 
บาทนี้ยังมีเพียงสัดสวนเพียง 1
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นถากรุงเทพมหา
สังคมมากกวานี้ ปญหาคนเรรอนก็จะหมดไปไดอยางงายดาย
 ดร.โสภณในฐานะประธานมูลนิธิชวยคนเรรอน จึงขออนุญาต
แถลงแทนคนเรรอนดวย 
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ประชาชน ขอทานจะมีรายไดสูงกวาคาแรงขั้นต่ําเสียอีก คาเฉลี่ยของ
รายไดของขอทานรายหนึ่งเปนเงินประมาณ 2,000 - 5,000 บาท

บาท ขอทานที่มีรายไดสูง จะทําตัว
ใหสกปรกที่สุด นาสงสารเวทนาเปนที่สุด หาก (แสรง) ทําแผลให

หรือแสรงทําแขนหรือขาดวนดวยแลว 
ยิ่งมีรายไดสูงขึ้น ดวยเหตุนี้ เราจึงพบขอทานเกลื่อนเมืองโดยเฉพาะ

ใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครนั่นเอง 
ที่ผานมามักมีขาวไมดีตอคนเรรอน แตในความเปนจริงในกรณี

คนเรรอนไมไดตีนิสิตเกษตรฯ หนา สตช." แต
https://goo.gl/mcG9fC) “คนเรรอน” เปนบุคคลที่

หลายคนเมิน คนบางสวนในสังคมกลับเห็นความสําคัญของหมาแมว
ซึ่งเปนสัตวเดรัจฉานมากกวาคนหรือมนุษยดวยกันเอง ลองดูใน
กลองรับบริจาคชวยคนเรรอน ยังไดรับเงินบริจาคนอยกวากลองชวย

4Czf7B) 
การแกไขปญหาคนเรรอนทําไดยากเพราะที่ผานมากระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดรับงบประมาณเพียง
ลานบาท จากงบประมาณทั้งหมดราว 2.7 ลาน

เทานั้น จึงไมเพียงพอในการแกไขปญหา 
รัฐบาลควรจัดเก็บภาษีมากกวานี้โดยเฉพาะภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สรางเพื่อนํามาพัฒนาทองถิ่น และในขณะเดียวกันก็ควรที่จะแบงเงิน

ในการแกไขปญหาคนเรรอนนั้น ในกรณีกรุงเทพมหานคร อาจ
มีคนเรรอนไมมากนัก สมมติ ณ ระดับที่ 4,000 คน หากยังไมไดรับ
การแกไข คาใชจายในการแกไขอาจเปนเงินคนละ 500 บาทตอวัน 
โดยแยกเปนคาใชจายดานอาหาร ที่พักชั่วคราว การประกอบอาชีพ 
การพัฒนาอาชีพ การจัดหางาน ฯลฯ หรือเปนเงินปละ 730 ลาน
บาท หรือเปนมูลคาสําหรับการแกไขทั้งระบบ ณ อัตราคิดลด 8% 

ลานบาท จะเห็นไดวางบประมาณปละ 730 ลาน
1% ของงบประมาณแผนดินของ

กรุงเทพมหานคร ดังนั้นถากรุงเทพมหานคร "เจียด" เงินมาดูแล
สังคมมากกวานี้ ปญหาคนเรรอนก็จะหมดไปไดอยางงายดาย 

โสภณในฐานะประธานมูลนิธิชวยคนเรรอน จึงขออนุญาต
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