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December 5-9, 2018 
Affordable Housing for Indonesia and Countries 

Dr. Sopon Pornchokchai, President, Thai 
Appraisal Foundation and President, FIABCI 
Thai joined a panel discussion on affordable 

housing for Indonesia and countries 
 

 
 
December 21-23, 2018 
Dr.Sopon Pornchokchai, President, Thai Appraisal 
Foundation as a director of Thai Real Estate 
Business School associate with Lao Property 
Valuation Sole Co., Ltd training AP100: Practical 
Property Valuation for Investment  
 

 
  
 
 
 
 
 
 

December 24-29, 2018 
Dr.Sopon Pornchokchai, President,  

Thai Appraisal Foundation to explore real estate 
market in Beijing and Shanghai. 
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เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 197:  
"ระดมสมอง: อัตราผลตอบแทนอสังหาฯ คร้ังที่ 10" 
วันศุกรท่ี 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00-17:00 น.  
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย 
 

Monthly Forum No.197 :  

“Return on Investment of Real Estate No.10” 

December 14, 2018, 13:00-17:00,  

at Thai Real Estate Business School 

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 196: 
"ขายบานและอาคารชุดในปจจุบนั จําเปนตองมนีวัตกรรม 

Smart Community Living"
วันพุธท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:00-17:30 น. 

ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย

Monthly Forum 196: 
"Smart Community Living"

November 28, 2018, 13:00-17:00, 
at Thai Real Estate Business School
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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

  

Becoming Members of
FIABCI
 

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 201
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 Member
For  int’l connection

 

FIABCI  
สมาคมอสังหาฯ สากล 
รับสมัครสมาชิกดวน 
 

 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 

 

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 และภูมิปญญาผูประเมินคาทรัพย
๗. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่น
๘. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด

ประธานบริหารแถลง
FROM THE

Becoming Members of 
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. 
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4 สแกนใหชัดที่สุด ตลาดที่อยูอาศัยทั่ว

ประเทศไทย

6 วัฏจักรอสังหาริมทรัพย

8 ทําไมฟองสบูอสังหาฯ จงึอาจแตกในป 
2562 

10 "บานลานหลัง

12 จีนเมินเที่ยวไทย เสียหาย 
บาท 

14 บึงธาตุหลวง ดูไบแหงลาว จะรอดไหม

16 ไปซื้อบานและท่ีดินอินโดฯ กัน

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  

เผยแพรความรูและวิทยาการใหมๆ 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 

สแกนใหชัดที่สุด ตลาดที่อยูอาศัยทั่ว
ประเทศไทย 

วัฏจักรอสังหาริมทรัพย 

ทําไมฟองสบูอสังหาฯ จงึอาจแตกในป 

บานลานหลัง" แคคิดก็เจงแลว 

จีนเมินเที่ยวไทย เสียหาย 51,365 ลาน

บึงธาตุหลวง ดูไบแหงลาว จะรอดไหม 

ไปซื้อบานและท่ีดินอินโดฯ กัน 
Contact Us 

 

Sopon Pornchokchai, PhD MRICS President 

Wason Khongchantr, Coordinator 

Amporn Chantranukul, Coordinator, Int’l Affairs  

Nonglak Jatutane, Coordinator, Education  

Pornpak Boonthong, Coordinator, Research  

Chanbanyong, Coordinator, Prof. Devt. 

66.2295.3171 Fax 66.2295.3994  

info@thaiappraisal.org 

10 Nonsi 5 Road, Bangkok 10120 
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 ในป 2562 ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย
พบวาจะมีที่อยูอาศัยรอขายในประเทศไทย 454,814
มูลคา 1,344,356 ลานบาท โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสุด
ยิ่งใหญ มีหนวยขายถึง 40% ของทั้งตลาด แตมีมูลคารวมกันถึง 
55% ข อ ง ทั้ ง ต ล า ด   จั ง ห วั ด ที่ น า เ ป น ห ว ง ไ ด แ ก  ต า ก 
นครศรีธรรมราช ปราจีนบุรี สุราษฎรธานี และอุบลราชธานี ซึ่งแม
เปนเมืองใหญ แตการขายชาและเหลืออยูมาก 
 จากการประเมินของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูล
วิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. 
เอสเตท แอฟแฟรส ซึ่งเปนศูนยขอมูลที่ใหญและมีฐานขอมูลมาก
และยาวนานที่สุดตั้งแตป 2537  พบวา ณ สิ้นป 
ที่อยูอาศัยทั่วประเทศทุกประเภททั้งบานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส 
ตึกแถว อาคารชุดและที่ดินจัดสรร ที่จะเขามาขายในป 
จํานวนรวมกันถึง 454,814 หนวย หรือประมาณ 
ขายที่มีอยูทั้งหมด ทั้งนี้รวมมูลคารวมกันถึง 1,344,356
หรือประมาณ 45% ของงบประมาณแผนดินไทยในปจจุบัน  หน
ขายท่ีอยูอาศัยหนวยหนึ่งมีราคาราว 2.956 ลานบาท ในแตละเดือน
แตละโครงการควรขายไดประมาณ 3.2% ของหนวยขายท้ังหมด
 เมืองที่ยังมีหนวยรอขายอยูมากที่สุดไดแก กรุงเทพมหานคร มี
อยู 91,600 หนวยที่ยังรอขายในป 2562 รองลงมาคือ ชลบุรี มีจํา
รนวน 34,400 หนวยเปนอันดับสอง ตามดวย อันดับสาม นนทบุรี 
32,700 หนวย สวนอันดับสี่คือ สมุทรปราการ มีจํานวน 
หนวย  และปทุมธานี เปนอันดับหา มีจํานวน 22,600
กลาวไดวา 5 อันดับแรกนี้มีสัดสวนเปน 20%, 8%, 7%, 6%
5% ตามลําดับ เมืองใหญ 5 อันดับแรกนี้ครองสวนแบงตลาดถึง 
45% ของตลาดที่อยูอาศัยในมือของผูประกอบการในประเทศไทย  
ในขณะที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก็มีขนาดใหญเปน 
40% ของทั้งประเทศเชนกัน 
 มู ลค าหน ว ยข ายทั้ ง หมด  454,814 หน ว ย  ร วมมู ลค า 
1,344,356 ลานบาทนั้นปรากฏวาใน 5 อันดับแรกไดแก อันดับที่
หนึ่ง กรุงเทพมหานคร รวมมูลคา 454,230 
34% ของทั้งตลาดทั่วประเทศ อันดับที่สองคือ นนทบุรี มีมูลคา 
107,730 ลานบาทหรือราว 8%  อันดับที่สามคือ ชลบุรี รวม 
94,700 ลานบาท หรือมีสัดสวน 7% ของทั้งหมด อันดับที่ 
สมุทรปราการ มีมูลคา 82,260 ลานบาท หรือ 
คือ ปทุมธานี ที่มีรวมกัน 62,640 ลานบาท หรือมีสัดสวนอยู 
สวนเชียงใหมนับเปนอันดับที่ 6 ยังมีบานรอขายอยู 
บาท มีสัดสวน 4% เทานั้น 

อสังหาริมทรัพยไทย 
THAI REAL ESTATE 
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

สแกนใหชัดที่สดุ ตลาดที่อยูอาศัยทัว่ประเทศไทย

ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย
454,814 หนวย รวม

ลานบาท โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสุด
ของทั้งตลาด แตมีมูลคารวมกันถึง 

ข อ ง ทั้ ง ต ล า ด   จั ง ห วั ด ที่ น า เ ป น ห ว ง ไ ด แ ก  ต า ก 
นครศรีธรรมราช ปราจีนบุรี สุราษฎรธานี และอุบลราชธานี ซึ่งแม

โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูล
. เอเจนซี่ ฟอร เรียล

เอสเตท แอฟแฟรส ซึ่งเปนศูนยขอมูลที่ใหญและมีฐานขอมูลมาก
พบวา ณ สิ้นป 2561 มีหนวยขาย

ททั้งบานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส 
ตึกแถว อาคารชุดและที่ดินจัดสรร ที่จะเขามาขายในป 2562 

หนวย หรือประมาณ 30% ของหนวย
1,344,356 ลานบาท 

ของงบประมาณแผนดินไทยในปจจุบัน  หนวย
ลานบาท ในแตละเดือน

ของหนวยขายท้ังหมด 
เมืองที่ยังมีหนวยรอขายอยูมากที่สุดไดแก กรุงเทพมหานคร มี

รองลงมาคือ ชลบุรี มีจํา
หนวยเปนอันดับสอง ตามดวย อันดับสาม นนทบุรี 

หนวย สวนอันดับสี่คือ สมุทรปราการ มีจํานวน 25,300 
22,600 หนวย  อาจ

20%, 8%, 7%, 6% และ 
ครองสวนแบงตลาดถึง 

ของตลาดที่อยูอาศัยในมือของผูประกอบการในประเทศไทย  
ในขณะที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก็มีขนาดใหญเปน 

หน ว ย  ร วมมู ลค า 
อันดับแรกไดแก อันดับที่

 ลานบาท หรือราว 
ของทั้งตลาดทั่วประเทศ อันดับที่สองคือ นนทบุรี มีมูลคา 

อันดับที่สามคือ ชลบุรี รวม 
ของทั้งหมด อันดับที่ 4 คือ 

ลานบาท หรือ 6% และอันดับที่ 6 
ลานบาท หรือมีสัดสวนอยู 5%  

ยังมีบานรอขายอยู 54,100 ลาน

 ดร.โสภณกลาววา โดยเฉพาะ 
นี้ (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี
มีมูลคาที่อยูอาศัยรอการขายในป 
ทั้งหมดในตลาดทั่วประเทศ  สวนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
และนครปฐม) มีสัดสวนอยูรวมกัน 
(Primate City)  จะสังเกตไดวาขนาดของกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเมื่อ 10 ปกอนที่ศูนยขอมูลฯ สํารวจไว มีขนาดราว 
แตขณะนี้มีขนาดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับทั่วปร
 ยิ่งกวานั้นยังมีขอสังเกตวา มหานครที่มีขนาดใหญรองจาก กทม
และปริมณฑล เปนจังหวัดชลบุรี ซึ่งศูนยขอมูลแบงยอยเปนเมืองยอย 
8 เมื อง  แตหลั งจากชลบุ รี  ก็ เป น เชี ยงใหม  อย างไรก็ตาม 
ประจวบคีรีขันธ ระยอง เพชรบุรี ก็เติบโตอยางรวดเร็วมาก เพราะเปน
ทั้งเมืองอุตสาหกรรม และยังเปนเมืองตากอากาศอีกดวย  เมืองหลัก
ในจังหวัดภูมิภาคทั้งหลาย ที่ไมใชเปนเมืองชายแดน ไมใชเมืองตาก
อากาศ หรือไมใชเมืองอุตสาหกรรม กลับมีขนาดของตลาดที่อยูอาศัย
ไมใหญมากนัก  แสดงใหเห็นวาตลาดท่ีอยูอาศัยภูมิภาคหดตัวลงใน
รอบ 10 ปที่ผานมาตามภาวะเศรษฐกิจไทยที่ถดถอยลงกวาแตกอน
 ราคาที่อยูอาศัยที่พัฒนาโดยนักพัฒนาที่ดินภาคเอกชนใน
ประเทศไทยเปนเงินหนวยละ 2.956
ราคาในกรุงเทพมหานคร มีราคาสูงสุดโดยเฉลี่ยหนวยละ 
ลานบาท อันดับที่ 2 คือ ภูเก็ต มีราคาเฉลี่ยหนวยละ 
บาท   อันดับสามคือ เชียงใหม มีราคา 
อันดับสี่คือ ประจวบคีรีขันธ ราคา 
ดวยอันดับที่ 5 เพชรบุรี ราคาเฉลี่ย 
เมืองตากอากาศที่มีนักทองเที่ยวมากที่สุด มักจะมีราคาที่อยูอาศัยที่
สูงกวา สวนเมืองหลักในภูมิภาคมีราคาไมเกิน 
เมือง  เสนมัธยฐานอยูท่ี 2.7 ลานบาทเทานั้น
 จังหวัดที่มีสัดสวนการขายสูงสุดไมใชกรุงเทพมหานคร แตเปน
ภูเก็ต โดยในแตละเดือนขายไดประมาณ  
ทั้งหมด แสดงวาโครงการหนึ่งๆ เฉลี่ยจะขายได
เดือน  สวนกรุงเทพมหานครเปนอันดับท่ีสองดวยสัดสวน 
เดือน  สําหรับอันดับที่ 3 รวมมี 
ปทุมธานี  และระยอง ขายไดเดือนละ 
หนึ่งๆ จะขายหมดในเวลา 22 เดือนนับแตการเปดตัว
 จังหวัดที่นาหวงใยในกรณีการขายที่อยูอาศัยที่พึงสังวรเปน
พิเศษ มี 5 จังหวัด ไดแก อันดับหนึ่ง ตาก แมมีหนวยขายเหลือ
เพียง 480 หนวย ซึ่งเหลืออยูถึง 
ขายตอเพียง 2.1%  อันดับสอง นครศรีธรรมราช เหลือขายอยู 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

ที่อยูอาศัยทัว่ประเทศไทย 

โสภณกลาววา โดยเฉพาะ 5 มหานครแรกของประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี) 

มีมูลคาที่อยูอาศัยรอการขายในป 2562 ในสัดสวน 59% ของ
ทั้งหมดในตลาดทั่วประเทศ  สวนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 

มีสัดสวนอยูรวมกัน 55% ซึ่งถือวาเปนอภิมหานคร 
จะสังเกตไดวาขนาดของกรุงเทพมหานครและ
ปกอนที่ศูนยขอมูลฯ สํารวจไว มีขนาดราว 50% 

แตขณะนี้มีขนาดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับทั่วประเทศ 
ยิ่งกวานั้นยังมีขอสังเกตวา มหานครที่มีขนาดใหญรองจาก กทม.

และปริมณฑล เปนจังหวัดชลบุรี ซึ่งศูนยขอมูลแบงยอยเปนเมืองยอย 
เมื อง  แตหลั งจากชลบุ รี  ก็ เป น เชี ยงใหม  อย างไรก็ตาม 

ประจวบคีรีขันธ ระยอง เพชรบุรี ก็เติบโตอยางรวดเร็วมาก เพราะเปน
สาหกรรม และยังเปนเมืองตากอากาศอีกดวย  เมืองหลัก

ในจังหวัดภูมิภาคทั้งหลาย ที่ไมใชเปนเมืองชายแดน ไมใชเมืองตาก
อากาศ หรือไมใชเมืองอุตสาหกรรม กลับมีขนาดของตลาดที่อยูอาศัย
ไมใหญมากนัก  แสดงใหเห็นวาตลาดท่ีอยูอาศัยภูมิภาคหดตัวลงใน

ภาวะเศรษฐกิจไทยที่ถดถอยลงกวาแตกอน 
ราคาที่อยูอาศัยที่พัฒนาโดยนักพัฒนาที่ดินภาคเอกชนใน

2.956 ลานบาท  ดร.โสภณกลาววา 
ราคาในกรุงเทพมหานคร มีราคาสูงสุดโดยเฉลี่ยหนวยละ 4.959 

คือ ภูเก็ต มีราคาเฉลี่ยหนวยละ 4.615 ลาน
บาท   อันดับสามคือ เชียงใหม มีราคา 4.434 ลานบาทตอหนวย 
อันดับสี่คือ ประจวบคีรีขันธ ราคา 3.902 ลานบาทตอหนวย ตาม

เพชรบุรี ราคาเฉลี่ย 3.351 ลานบาท จะเห็นไดวา
เมืองตากอากาศที่มีนักทองเที่ยวมากที่สุด มักจะมีราคาที่อยูอาศัยที่

า สวนเมืองหลักในภูมิภาคมีราคาไมเกิน 3 ลานบาท และหลาย
ลานบาทเทานั้น 

จังหวัดที่มีสัดสวนการขายสูงสุดไมใชกรุงเทพมหานคร แตเปน
ภูเก็ต โดยในแตละเดือนขายไดประมาณ  6.9% ของหนวยขาย
ทั้งหมด แสดงวาโครงการหนึ่งๆ เฉลี่ยจะขายไดหมดภายในเวลา 15 
เดือน  สวนกรุงเทพมหานครเปนอันดับท่ีสองดวยสัดสวน 5.2% ตอ

รวมมี 3 จังหวัดคือ ประจวบคีรีขันธ 
และระยอง ขายไดเดือนละ 4.5% โดยคาดวาโครงการ

เดือนนับแตการเปดตัว 
ใยในกรณีการขายที่อยูอาศัยที่พึงสังวรเปน

จังหวัด ไดแก อันดับหนึ่ง ตาก แมมีหนวยขายเหลือ
หนวย ซึ่งเหลืออยูถึง 40% ของทั้งหมดและมีอัตราการ

อันดับสอง นครศรีธรรมราช เหลือขายอยู 
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2,100 หนวย ซึ่งเหลืออยูถึง 38% ของทั้งหมดและมีอัตราการขาย
ตอเพียง 2.3%  อันดับสาม ปราจีนบุรี เหลือขายอยู 
ซึ่งเหลืออยูถึง 55% ของทั้งหมดและมีอัตราการขายตอเพียง 
อันดับสี่ สุราษฎรธานี เหลือขายอยู 3,100 หนวย ซึ่งเหลืออยูถึง 
36% ของทั้งหมดและมีอัตราการขายตอเพียง 
อุบลราชธานี เหลือขายอยู 2,200 หนวย ซึ่งเหลืออยูถึง 
ทั้งหมดและมีอัตราการขายตอเพียง 2.9% เทานั้น
 นอกจากที่อยูอาศัยใน 30 จังหวัดที่สํารวจประจําแลว ดร
ยังประมาณการอีก 47 จังหวัดที่มีขนาดเล็ก คาดวาจะมีหนวยขาย
เหลือเขามาขายในป 2562 จํานวน 114,331
ประมาณ 30% ของหนวยขายที่เคยเปดตัวทั้งหมด มีมูลคาหนวย
เหลือขายหรือที่รอผูซื้ออยูรวมกันเปนเงิน 217,229
ราคาเฉลี่ยตอหนวยของที่อยูอาศัยในจังหวัดเล็ก มีคาเพียง 
บาทตอหนวย และมีอัตราการขายไดราว 3.0% ตอเดือน  อาจกลาว
ไดวาใน 47 จังหวัดนี้เฉลี่ยแลวจังหวัดหนึ่งๆ มีจํานวนหนวยเหลือ
 

หนวยและมลูคาของที่อยูอาศัยทัว่ประเทศทีเ่หลือเขามาขายในป 
ภาค เลข จังหวัด

ที่

กทม-ปริมณฑล 1 กรุงเทพมหานคร
2 นครปฐม
3 นนทบุรี
4 ปทุมธานี
5 สมุทรปราการ
6 สมุทรสาคร

ตะวันออก 7 จันทบุรี
8 ฉะเชิงเทรา
9 ชลบุรี

10 ปราจีนบุรี
11 ระยอง

กลาง 12 กาญจนบุรี
13 ประจวบคีรีขันธ
14 พระนครศรีอยุธยา
15 เพชรบุรี
16 สระบุรี

เหนือ 17 เชียงราย
18 เชียงใหม
19 ตาก
20 นครสวรรค
21 พิษณุโลก

อีสาน 22 ขอนแกน
23 นครราชสีมา
24 มหาสารคาม
25 อุดรธานี
26 อุบลราชธานี

ใต 27 นครศรีธรรมราช
28 ภูเก็ต
29 สงขลา 
30 สุราษฎรธานี

อื่นๆ อีก 47 จังหวัด
รวมทั้งหมด
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หมดและมีอัตราการขาย
อันดับสาม ปราจีนบุรี เหลือขายอยู 2,700 หนวย 

ของทั้งหมดและมีอัตราการขายตอเพียง 2.7%  
หนวย ซึ่งเหลืออยูถึง 

ของทั้งหมดและมีอัตราการขายตอเพียง 2.6%  อันดับหา 
หนวย ซึ่งเหลืออยูถึง 34% ของ

เทานั้น 
จังหวัดที่สํารวจประจําแลว ดร.โสภณ 

จังหวัดที่มีขนาดเล็ก คาดวาจะมีหนวยขาย
114,331 หนวย ซึ่งถือเปน

ของหนวยขายที่เคยเปดตัวทั้งหมด มีมูลคาหนวย
217,229 ลานบาท ทําให

ราคาเฉลี่ยตอหนวยของที่อยูอาศัยในจังหวัดเล็ก มีคาเพียง 1.9 ลาน
ตอเดือน  อาจกลาว

จังหวัดนี้เฉลี่ยแลวจังหวัดหนึ่งๆ มีจํานวนหนวยเหลือ

ขาย 2,433 หนวย เปนเงิน 4,622
ที่มีขนาดอสังหาริมทรัพยขนาดเล็ก ทั้ง 
หนวยรอขายมากกวากรุงเทพมหานครเล็กนอย แตมูลค
มาก เพราะราคาเฉลี่ยถูกมาก 
 ราคาที่อยูอาศัยในประเทศไทยที่คาเฉลี่ยที่ 
นับวาถูกมากเมื่อเทียบกับในกรุงกัวลาลัมเปอร กรุงพนมเปญ สิงคโปร 
กรุงฮานอย นครโฮจิมินหซิตี้  ซึ่งแตละแหงมีราคาเฉลี่ยเกินกวา
ประมาณ 4.5 ลานบาทข้ึนไป  ราคาที่
ไดแกที่กรุงจาการตา และกรุงมะนิลา ที่ขายราคาเฉลี่ยไมเกิน 
บาท  ทั้งนี้เพราะตลาดท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ของไทยมีขนาดใหญกวาประเทศทั่วอาเซียน  ประเทศไทยไมเคยมี
ปญหาการขาดแคลนที่อยูอาศัย ไมมีประชาชนออกมาเรี
แพง ไมสามารถซื้อบานได   จํานวนประชากรขางถนน 
Dwellers) ก็มีเพียงไมเกิน 5,000
มูลนิธิอิสรชนซึ่ง ดร.โสภณ เปนประธานมูลนิธินี้เชนกัน

หนวยและมลูคาของที่อยูอาศัยทัว่ประเทศทีเ่หลือเขามาขายในป 2562
จังหวัด ราคาเฉล่ีย

จํานวน % จาก มูลคา (ลานบาท)
หนวย ทั้งหมด (ลานบาท) เดอืน 

กรุงเทพมหานคร 91,600 27% 454,230 4.959
นครปฐม 4,800 32% 13,770 2.869
นนทบุรี 32,700 34% 107,730 3.294
ปทุมธานี 22,600 41% 62,640 2.772
สมุทรปราการ 25,300 32% 82,260 3.251
สมุทรสาคร 6,500 36% 19,530 3.005
จันทบุรี 3,100 55% 6,510 2.100
ฉะเชิงเทรา 5,500 41% 13,500 2.455
ชลบุรี 34,400 18% 94,700 2.753
ปราจีนบุรี 2,700 55% 4,400 1.630
ระยอง 12,400 26% 30,200 2.435
กาญจนบุรี 500 25% 1,000 2.000
ประจวบคีรีขันธ 8,200 26% 32,000 3.902
พระนครศรีอยุธยา 5,400 25% 13,200 2.444
เพชรบุรี 7,100 27% 23,792 3.351
สระบุรี 1,800 43% 4,200 2.333
เชียงราย 2,000 25% 5,300 2.650
เชียงใหม 12,200 38% 54,100 4.434
ตาก 480 40% 1,200 2.500
นครสวรรค 1,200 24% 3,000 2.500
พิษณุโลก 2,500 33% 7,000 2.800
ขอนแกน 3,600 17% 12,000 3.333
นครราชสีมา 5,300 23% 15,100 2.849
มหาสารคาม 1,400 29% 2,700 1.929
อุดรธานี 2,600 27% 7,000 2.692
อุบลราชธานี 2,200 34% 6,000 2.727
นครศรีธรรมราช 2,100 38% 5,900 2.810
ภูเก็ต 6,500 15% 30,000 4.615
สงขลา (หาดใหญ) 3,400 19% 10,100 2.971
สุราษฎรธานี 3,100 36% 8,600 2.774

จังหวัด 111,944 30% 212,693 1.900
รวมทั้งหมด 454,814 30% 1,344,356 2.956

หนวยที่เหลือขายอยู
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4,622 ลานบาท นับวาเปนเพียงจังหวัด
ที่มีขนาดอสังหาริมทรัพยขนาดเล็ก ทั้ง 47 จังหวัดนี้รวมกันมีจํานวน
หนวยรอขายมากกวากรุงเทพมหานครเล็กนอย แตมูลคานอยกวา

ราคาที่อยูอาศัยในประเทศไทยที่คาเฉลี่ยที่ 2.956 ลานบาทนี้ 
นับวาถูกมากเมื่อเทียบกับในกรุงกัวลาลัมเปอร กรุงพนมเปญ สิงคโปร 
กรุงฮานอย นครโฮจิมินหซิตี้  ซึ่งแตละแหงมีราคาเฉลี่ยเกินกวา

ลานบาทข้ึนไป  ราคาที่อยูอาศัยที่ถูกกวาประเทศไทย
ไดแกที่กรุงจาการตา และกรุงมะนิลา ที่ขายราคาเฉลี่ยไมเกิน 3 ลาน
บาท  ทั้งนี้เพราะตลาดท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ของไทยมีขนาดใหญกวาประเทศทั่วอาเซียน  ประเทศไทยไมเคยมี
ปญหาการขาดแคลนที่อยูอาศัย ไมมีประชาชนออกมาเรียกรองวาบาน
แพง ไมสามารถซื้อบานได   จํานวนประชากรขางถนน (Street 

5,000 คน ทั้งนี้เปนผลการสํารวจของ
โสภณ เปนประธานมูลนิธินี้เชนกัน 

 

อัตรา
การขาย/

เดอืน (%)
5.2%
2.6%
3.6%
4.5%
3.7%
2.9%
3.2%
3.9%
4.1%
2.7%
4.5%
2.8%
4.5%
3.5%
4.0%
3.5%
3.1%
3.6%
2.1%
3.4%
3.2%
3.5%
3.8%
2.8%
2.7%
2.9%
2.3%
6.9%
3.9%
2.6%
3.0%
3.2%
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วัฏจักรอสังหาริมทรัพย 
 
 วัฏจักรอสังหาริมทรัพยที่มีขึ้น ๆ ลง ๆ เกิดขึ้นและหายไปได
อยางไรในแตละประเทศนั้น ผูเขียนไดรวบรวมจากประสบการณจาก
หลายประเทศ เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนและเปนประโยชนในการ
วิเคราะหเปรียบเทียบและเตรียมรับมือฟองสบูอสังหาริมทรัพย
จะมาถึง แสดงใหเห็นถึงในกรณีประเทศชั้นนําตาง ๆ โดยเฉพาะ
ประเทศตะวันตก ซึ่งเปนประเทศหลักของระบบทุนนิยมโลก
 ออสเตรเลีย มีประสบการณของวัฏจักรอสังหาริมทรัพยมา
หลายครั้ง โดยในชวงระหวางป 2511-2517 
ขนานใหญของการซื้ออสังหาริมทรัพย (คงเนื่องมาจากการเติบโต
ขนานใหญของเศรษฐกิจของประเทศและการลงทุนจากตางประเทศ
การเติบโตในครั้งนั้นเปนปรากฏการณที่คึกคักที่สุด แตก็อยูไดมา
จนถึงการตกตํ่าสุดขีดในป 2523 และในอีกครั้งหนึ่งในหวงป 
การเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอยางสูงทั้งนี้สังเกตไดจา
ขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ และสถานการณก็กลับ
ตกต่ําลงอีกไมก่ีปตอมา ตั้งแตป 2559 ก็มีการบูมกันอีก จนเขาหาม
ตางชาติซื้ออสังหาริมทรัพย ยกเวนสินคาใหม 
 ญี่ ปุ น  ใ น ช ว ง ต น ท ศ ว ร ร ษ ที่  1 9 6 0  
อสังหาริมทรัพยในญี่ปุนเติบโตอยางโดดเดน โด
อสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้น 20% ทําใหผูประกอบธุรกิจอื่น ๆ ตางหัน
มาลงทุนในอสังหาริมทรัพยกันขนานใหญ การเก็งกําไรในที่ดิน
แพรหลายเปนอยางมาก แตอสังหาริมทรัพยก็ตกต่ําลงในระยะหนึ่ง 
และกลับมาเติบโตอีกคร้ังในชวงป 2515-2516 
ต า งประเทศเข ามาในญี่ปุ น เปนอย างมาก การเติบโตของ
อสังหาริมทรัพยญี่ปุนมาสิ้นสุดในชวงป 2533 ชวงหลังสงครามอาว
เปอรเซีย ทําใหอสังหาริมทรัพยญี่ปุน “ซึม” ยาวไปอีกราว 
และเริ่มตื่นตัวอีกครั้งกอน พ.ศ.2550 อยางไรก็ตามแมถึงป 
ตลาดอสังหาริมทรัพยญี่ปุน ก็ยังซึมๆ 
 สิงคโปร ไดเกิดปรากฏการณเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ใน  2 ชวงสําคัญคือ ชวง พ.ศ.2523-2526 
อสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้น 3 เทาตัวในระยะเวลา 
2 5 3 6 -2 5 3 9  ซึ่ ง มี ก า ร ข ย า ยตั ว ค รั้ ง ใ ห ญ   ดู เ ห มื อน ว า
อสังหาริมทรัพยและเศรษฐกิจโดยรวมของสิงคโปร ขึ้นอยูกับภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย 
และอื่น ๆ ดวย  พอเศรษฐกิจฟนก็มีตางชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพย
จนสิงคโปรออกกําแพงภาษีคุม ลาสุดป 2561 ตางชาติตองเสียภาษี
ถึง 20% ในการซื้ออสังหาริมทรัพย 
 สวีเดน ในชวงหลังของทศวรรษ 1980 หรือ ชวง พ
2532 ปรากฏการณเติบโตของสวีเดนนี้เกิดขึ้นเนื่องจากตลาด
การเงินไดรับการผอนผันใหสามารถนําเงินมาลงทุนในภาคธุรกิจอื่น 
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

วัฏจักรอสังหาริมทรัพยที่มีขึ้น ๆ ลง ๆ เกิดขึ้นและหายไปได
อยางไรในแตละประเทศนั้น ผูเขียนไดรวบรวมจากประสบการณจาก
หลายประเทศ เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนและเปนประโยชนในการ
วิเคราะหเปรียบเทียบและเตรียมรับมือฟองสบูอสังหาริมทรัพยที่กําลัง

แสดงใหเห็นถึงในกรณีประเทศชั้นนําตาง ๆ โดยเฉพาะ
ประเทศตะวันตก ซึ่งเปนประเทศหลักของระบบทุนนิยมโลก 

จักรอสังหาริมทรัพยมา
2517 โดยเกิดการระบาด
คงเนื่องมาจากการเติบโต

ขนานใหญของเศรษฐกิจของประเทศและการลงทุนจากตางประเทศ) 
การเติบโตในครั้งนั้นเปนปรากฏการณที่คึกคักที่สุด แตก็อยูไดมา

และในอีกครั้งหนึ่งในหวงป 2533 
การเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอยางสูงทั้งนี้สังเกตไดจากการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ และสถานการณก็กลับ

ก็มีการบูมกันอีก จนเขาหาม

1 9 6 0  ( พ . ศ . 2 5 0 3 ) 
อสังหาริมทรัพยในญี่ปุนเติบโตอยางโดดเดน โดยในบางปราคา

ทําใหผูประกอบธุรกิจอื่น ๆ ตางหัน
มาลงทุนในอสังหาริมทรัพยกันขนานใหญ การเก็งกําไรในที่ดิน
แพรหลายเปนอยางมาก แตอสังหาริมทรัพยก็ตกต่ําลงในระยะหนึ่ง 

2516 ซึ่งมีการลงทุนจาก
เทศเข ามาในญี่ปุ น เปนอย างมาก การเติบโตของ

ชวงหลังสงครามอาว
ยาวไปอีกราว 15 ป  

อยางไรก็ตามแมถึงป 2561 

ไดเกิดปรากฏการณเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
2526 ซึ่งในชวงนั้นราคา

เทาตัวในระยะเวลา 3 ป และชวงป 
ซึ่ ง มี ก า ร ข ย า ยตั ว ค รั้ ง ใ ห ญ   ดู เ ห มื อน ว า

ฐกิจโดยรวมของสิงคโปร ขึ้นอยูกับภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย 
และอื่น ๆ ดวย  พอเศรษฐกิจฟนก็มีตางชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพย

ตางชาติตองเสียภาษี

หรือ ชวง พ.ศ.2523-
ปรากฏการณเติบโตของสวีเดนนี้เกิดขึ้นเนื่องจากตลาด

การเงินไดรับการผอนผันใหสามารถนําเงินมาลงทุนในภาคธุรกิจอื่น 

นอกจากนี้ยังมีการผอนปรนมาตรการดานดอกเบี้ย และมาตรการจูง
ใจดานภาษี ทําใหเกิดการลงทุนดานอสังห
ดวยการเติบโตของตลาดอยางขนานใหญ ทําใหตลาดเกิดอาการ
รอนแรงเกินไป คาของเงินสกุลโครนาของสวีเดนจึงออนตัวลงอยาง
รวดเร็ว ทําใหตลาดหลักทรัพยเกิดอาการ 
เสียหายตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นในชวง พ
ที่ขยายตัวอยางขนานใหญดานอสังหาริมทรัพย จึงกลายเปนการ
ลงทุนเกินตัว และราคาอสังหาริมทรัพยเริ่มตกต่ําลง สามสิบปหลังก็
ยอนรอยวัฏจักรอีก แตมีการควบคุมท่ีดีขึ้น
 อังกฤษ ประเทศนี้มีประสบการณอันยาวนานโดยเฉพาะชวงป 
2464-2540 จากปรากฏการณเกือบรอยปชี้ใหเห็นว
อสังหาริมทรัพยไมได “ราบรื่น” อยางเสมอตนเสมอปลาย บางหวง
เวลาอาจสั้น บางหวงก็อาจยาวนานมากพอสมควร แตมีขอสรุป
สําคัญก็คือ มีปรากฏการณของวัฏจักรอยางแนชัดและจริง ระยะเวลา
ในแตละหวงของวัฏจักร อาจกินเวลา 
ป การ “บูม” จะเปนในชวง 2-7 
9 ป ประสบการณของอังกฤษ ไดขอสรุปวา วัฏจักรอสังหาริมทรัพย 
และวั ฏจั กร เศ รษฐกิ จนั้ นมีค ว ามสัมพันธ กั น  โดยวั ฏจั ก ร
อสังหาริมทรัพยจะตามหลังวัฏจักรเศรษฐกิจ เพราะอสังหาริมทรัพย
เปนตัวแปรตาม ขณะที่เศรษฐกิจเปนตัวแปรอิสระ
 สหรัฐอเมริกา อาจกลาวไดวาประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกาชี้วา 
วัฏจักรอสังหาริมทรัพยเกิดทุกรอบ 
20-30 ปหลังควรจะไดรับการศึกษาเปนพิเศษ อาจกลาวไดวา 
ในชวงป 2525 สหรัฐอเมริกาไดผานพนวิกฤติเศรษฐกิจ
การที่มีมาตรการทางการเงินที่ เขมงวด อยางไรก็ตามวิกฤติ
อสังหาริมทรัพยครั้งใหญในชวงป 
ผอนปรนมาตรการทางการเงิน ทําใหเกิดการกูเงินกันอยางมหาศาล
แตขาดวินัยทางการเงิน หลังการฟนตัว ก็ตกต่ําอีกครั้งในป 
เนื่องการขาดวินัยทางการเงินอีกครั้งหนึ่ง แตขณะนี้ ณ ป 
ที่อยูอาศัยก็ปรับตัวสูงขึ้นกวาชวงสูงสุดเมื่อป 
 การตกต่ําของทรัพยสินในอังกฤษ
ชัดเจนจากการขาดวินัยทางการเงิน ที่ปลอยใหมีการอํานวยสินเชื่อ 
100% ของหลักประกัน เรื่อยไปจนถึง 
อํานวยสินเชื่อที่ใหผอนชําระเพียงเฉพาะดอกเบี้ย ทรัพยสินจึงถูก
นําไปอํานวยสินเชื่อซ้ํ าตามความคาดหวังวามูลคาจะเพิ่มขึ้น
ตลอดเวลาโดยไมนํ าพาตอความจริงที่ว า
ธรรมชาติเปนวัฏจักร 
 สําหรับประเทศไทย จะเห็นไดวา นับ
สถานการณอสังหาริมทรัพยก็ฟนขึ้น ราคาที่ดินยังเพิ่มขึ้นตอเนื่อง 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

นอกจากนี้ยังมีการผอนปรนมาตรการดานดอกเบี้ย และมาตรการจูง
ใจดานภาษี ทําใหเกิดการลงทุนดานอสังหาริมทรัพยอยางขนานใหญ  
ดวยการเติบโตของตลาดอยางขนานใหญ ทําใหตลาดเกิดอาการ
รอนแรงเกินไป คาของเงินสกุลโครนาของสวีเดนจึงออนตัวลงอยาง
รวดเร็ว ทําใหตลาดหลักทรัพยเกิดอาการ “ช็อค” ตามมาดวยความ
เสียหายตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นในชวง พ.ศ.2532-2534 ภาวะการลงทุน

ยายตัวอยางขนานใหญดานอสังหาริมทรัพย จึงกลายเปนการ
ลงทุนเกินตัว และราคาอสังหาริมทรัพยเริ่มตกต่ําลง สามสิบปหลังก็
ยอนรอยวัฏจักรอีก แตมีการควบคุมท่ีดีขึ้น 

ประเทศนี้มีประสบการณอันยาวนานโดยเฉพาะชวงป 
จากปรากฏการณเกือบรอยปชี้ใหเห็นวา วัฏจักร

อยางเสมอตนเสมอปลาย บางหวง
เวลาอาจสั้น บางหวงก็อาจยาวนานมากพอสมควร แตมีขอสรุป
สําคัญก็คือ มีปรากฏการณของวัฏจักรอยางแนชัดและจริง ระยะเวลา
ในแตละหวงของวัฏจักร อาจกินเวลา 4 - 12 ป โดยมีคาเฉลี่ยที่ 8 

7 ป และการตกต่ําจะเปนในชวง 2-
ป ประสบการณของอังกฤษ ไดขอสรุปวา วัฏจักรอสังหาริมทรัพย 

และวั ฏจั กร เศ รษฐกิ จนั้ นมีค ว ามสัมพันธ กั น  โดยวั ฏจั ก ร
อสังหาริมทรัพยจะตามหลังวัฏจักรเศรษฐกิจ เพราะอสังหาริมทรัพย

ขณะที่เศรษฐกิจเปนตัวแปรอิสระ 
สหรัฐอเมริกา อาจกลาวไดวาประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกาชี้วา 

วัฏจักรอสังหาริมทรัพยเกิดทุกรอบ 18 ป  แตประสบการณในระยะ 
ปหลังควรจะไดรับการศึกษาเปนพิเศษ อาจกลาวไดวา 

สหรัฐอเมริกาไดผานพนวิกฤติเศรษฐกิจมาไดเพราะ
การที่มีมาตรการทางการเงินที่ เขมงวด อยางไรก็ตามวิกฤติ
อสังหาริมทรัพยครั้งใหญในชวงป 2531-2534 เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ผอนปรนมาตรการทางการเงิน ทําใหเกิดการกูเงินกันอยางมหาศาล
แตขาดวินัยทางการเงิน หลังการฟนตัว ก็ตกต่ําอีกครั้งในป 2550 อัน

การขาดวินัยทางการเงินอีกครั้งหนึ่ง แตขณะนี้ ณ ป 2561 ราคา
ที่อยูอาศัยก็ปรับตัวสูงขึ้นกวาชวงสูงสุดเมื่อป 2550 แลว 

ในอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเห็นได
ชัดเจนจากการขาดวินัยทางการเงิน ที่ปลอยใหมีการอํานวยสินเชื่อ 

เรื่อยไปจนถึง 120% และสุดทายคือการ
อํานวยสินเชื่อที่ใหผอนชําระเพียงเฉพาะดอกเบี้ย ทรัพยสินจึงถูก
นําไปอํานวยสินเชื่อซ้ํ าตามความคาดหวังวามูลคาจะเพิ่มขึ้น
ตลอดเวลาโดยไมนํ าพาตอความจริงที่ว า อสังหาริมทรัพยมี

สําหรับประเทศไทย จะเห็นไดวา นับแตป 2542 เปนตนมา 
สถานการณอสังหาริมทรัพยก็ฟนขึ้น ราคาที่ดินยังเพิ่มขึ้นตอเนื่อง 



 

 

 

 

 

Knowledge Is Not Private Property 

แมในปหลัง ๆ มานี้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะสูงมาก แตก็มี
อาการ "รวยกระจุก จนกระจาย" ทําใหกําลังซื้อของประชาชนมีจํากัด 
ดังนั้นจึงทําใหราคาบานสูงขึ้นเฉพาะกลุมลูกคาผู
ขาราชการ สวนประชาชนทั่วไปจะมีกําลังซื้อจํากัด ยิ่งปลอยให
ตางชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพยในไทยโดยไมมีขอจํากัดดานราคา ไม
มีกําแพงภาษี ยิ่งทําใหตลาดบานปรับราคาสูงขึ้นในอนาคต จนคาด
วาตอไปคนจะออกมาเดินขบวนวาบานแพงมาก ไมมีปญญาซื้อ เชน
ในไตหวันในอดีตท่ีผานมา 
 จากการศึกษาเรื่องวัฎจักรอสังหาริมทรัพยขางตน อาจกลาวไดวา 
ในแงหนึ่ง ประเทศไทยพึงระวังถึงภาวะวิกฤติที่อาจไดรับผลกระทบ
จากประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลก ซึ่งอาจทําใหเศรษฐกิจ
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แมในปหลัง ๆ มานี้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะสูงมาก แตก็มี
ทําใหกําลังซื้อของประชาชนมีจํากัด 

ดังนั้นจึงทําใหราคาบานสูงขึ้นเฉพาะกลุมลูกคาผูมีรายไดสูงหรือ
ขาราชการ สวนประชาชนทั่วไปจะมีกําลังซื้อจํากัด ยิ่งปลอยให
ตางชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพยในไทยโดยไมมีขอจํากัดดานราคา ไม
มีกําแพงภาษี ยิ่งทําใหตลาดบานปรับราคาสูงขึ้นในอนาคต จนคาด
วาตอไปคนจะออกมาเดินขบวนวาบานแพงมาก ไมมีปญญาซื้อ เชน

จากการศึกษาเรื่องวัฎจักรอสังหาริมทรัพยขางตน อาจกลาวไดวา 
ในแงหนึ่ง ประเทศไทยพึงระวังถึงภาวะวิกฤติที่อาจไดรับผลกระทบ
จากประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลก ซึ่งอาจทําใหเศรษฐกิจ

ประเทศไทยตกต่ําไปดวย แมขณะนี้ราคาขาวจะปรับตัวสูงขึ้นมาก แต
ปรากฏวาชาวนากลับไมคอยมีขาวขายเพราะฝนแลงและมาตรการ
หามปลูกขาวในปกอน และยังสงผลตอกําลังการทองเที่ยวของ
ประเทศเหลานี้ จะเห็นไดวานักทองเที่
แมมามาก แตมีรายจายนอย ทําใหตอไปอาจสงผลกระทบรายแรงตอ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการพักผอนในประเทศไทย
 ขอพึงสังวรก็คือ ในภาวะขณะนี้ จําเปนอยางยิ่งที่ตองติดตาม
สถานการณโดยใกลชิด จึงจะสามารถตัดสินใจลงทุนหรือหยุดการ
ลงทุนไดทันการ ผูเปน “ลูกผูบริหาร หลานพอคาวานิช
พนวัฏจักรไปไดดวยสติและประสบความความสําเร็จสืบตอธุรกิจได
อยางยั่งยืนดวย 
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ประเทศไทยตกต่ําไปดวย แมขณะนี้ราคาขาวจะปรับตัวสูงขึ้นมาก แต
รากฏวาชาวนากลับไมคอยมีขาวขายเพราะฝนแลงและมาตรการ

หามปลูกขาวในปกอน และยังสงผลตอกําลังการทองเที่ยวของ
ประเทศเหลานี้ จะเห็นไดวานักทองเที่ยวที่มาเปนนักทองเที่ยวจีนซื่ง
แมมามาก แตมีรายจายนอย ทําใหตอไปอาจสงผลกระทบรายแรงตอ

อการพักผอนในประเทศไทย 
ขอพึงสังวรก็คือ ในภาวะขณะนี้ จําเปนอยางยิ่งที่ตองติดตาม

สถานการณโดยใกลชิด จึงจะสามารถตัดสินใจลงทุนหรือหยุดการ
ลูกผูบริหาร หลานพอคาวานิช” จะไดขาม

จักรไปไดดวยสติและประสบความความสําเร็จสืบตอธุรกิจได
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ทําไมฟองสบูอสงัหาฯ จึงอาจแตกในป 
 

 ฟองสบูอสังหาริมทรัพยเกิดแน แตจะแตกเมื่อไหร เปนเรื่องที่
ตองจับตามอง อาจทอดยาวถึง 3 ป หรืออาจไมนานภายในป 
2562 ก็เปนได อยาประมาท มาดูเหตุผลที่ชัดเจนกัน
 

 
 เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.โสภณ ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูล
วิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียล
เอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) ไดจัดงานสัมมนาสําหรับ
ผูบริหารเรื่อง ฟองสบูอสังหาริมทรัพย: จุดเริ่มตนของจุดจบ ได
เสนอใหเห็นวา ในชวง 10 เดือนแรกของป 2561
อาศัยเกิดขึ้น 339 โครงการ รวมจํานวนหนวยสูงถึง 
หนวย รวมมูลคา 429,955 ลานบาท หรือตกเปนเงินหนวยละ 
ลานบาท ซึ่งนับวาสูงสุดเปนประวัติการ เนื่องจากแตเดิมราคาที่อยู
อาศัยที่ขายเฉลี่ยในแตละป เปนเงินไมเกิน 4
โดยนัยนี้สินคาราคาแพง เปดขายมากกวาสินคาราคาถูก เพราะผูมี
รายไดนอย ไมมีเงินซื้อบานมากนัก 
 อยางไรก็ตาม หากประมาณการวาทั้งป 2561
อยูอาศัยเปดใหมถึง 410 โครงการ หรือเทาๆ กับป 
จํานวนหนวยมากกวาคือจะเปด 121,974 หนวย หรือเพิ่มขึ้น 
ซึ่งถือวาเปนการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ  และที่สําคัญที่สุดก็คือ 
มูลคาการพัฒนาในป 2561 นาจะสูงถึง 524,760
สูงกวาปที่แลวถึง 19% ซึ่งนับวาเปนการพัฒนาที่มีมูลคาสูงสุด
ตั้งแตตั้งศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย มา
สํารวจเมื่อ 24 ปกอน (ตั้งแตการสํารวจครั้งแรกในป พ
ดังนั้นจึงถือเปนการยืนยันไดวาไดเกิดฟองสบูขึ้นแลวในวงการ
อสังหาริมทรัพยของไทย  อยางไรก็ตามไมไดหมายความวาฟองสบู
แตก เพิ่มเกิดข้ึนเทานั้น จึงยังไมแตก 
 ฟองสบูอสังหาริมทรัพยมักจะแตกหลังจากการสะสมของฟอง
สบูเปนระยะเวลาหนึ่ง เชน ป 2561 เกิดฟองสบู และอาจเกิด
ตอเนื่องในป 2562 และ 2663 ดังนั้นในป 2564
ฟองสบูแตกเพราะการสะสมของสินคาที่ลนเกิน  อยางไรก็ตามจาก
การสํารวจของศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

ทําไมฟองสบูอสงัหาฯ จึงอาจแตกในป 2562 

ฟองสบูอสังหาริมทรัพยเกิดแน แตจะแตกเมื่อไหร เปนเรื่องที่
ป หรืออาจไมนานภายในป 

ก็เปนได อยาประมาท มาดูเหตุผลที่ชัดเจนกัน 

 

โสภณ ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูล
เอเจนซี่ ฟอร เรียล

ไดจัดงานสัมมนาสําหรับ
จุดเริ่มตนของจุดจบ ได

2561 มีโครงการที่อยู
โครงการ รวมจํานวนหนวยสูงถึง 99,938 

ลานบาท หรือตกเปนเงินหนวยละ 4.3 
ลานบาท ซึ่งนับวาสูงสุดเปนประวัติการ เนื่องจากแตเดิมราคาที่อยู

4 ลานบาทเทานั้น  
โดยนัยนี้สินคาราคาแพง เปดขายมากกวาสินคาราคาถูก เพราะผูมี

2561 จะมีโครงการที่
โครงการ หรือเทาๆ กับป 2560 แตมี

หนวย หรือเพิ่มขึ้น 7% 
ซึ่งถือวาเปนการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ  และที่สําคัญที่สุดก็คือ 

524,760 ลานบาท หรือ
ซึ่งนับวาเปนการพัฒนาที่มีมูลคาสูงสุด

อสังหาริมทรัพยไทย มา
ตั้งแตการสํารวจครั้งแรกในป พ.ศ.2537)  

ดังนั้นจึงถือเปนการยืนยันไดวาไดเกิดฟองสบูขึ้นแลวในวงการ
อสังหาริมทรัพยของไทย  อยางไรก็ตามไมไดหมายความวาฟองสบู

ฟองสบูอสังหาริมทรัพยมักจะแตกหลังจากการสะสมของฟอง
เกิดฟองสบู และอาจเกิด

2564 นาจะเกิดภาวะ
ฟองสบูแตกเพราะการสะสมของสินคาที่ลนเกิน  อยางไรก็ตามจาก

เมินคาอสังหาริมทรัพยไทย

พบวาในป 2560 สินคาที่อยูอาศัยไดรับการซื้อโดยชาวตางชาติ
ประมาณ 20% โดยตลาดที่อยูอาศัยที่ซื้อขายในป 
การขายโดยรวม 576,396 ลานบาท ในจํานวนนี้ 
บาท และสวนใหญเปนการซื้อขายในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (https://goo.gl/fpbv6m
 

  
 เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารแหงประเทศไทยยังเผยวา 
ชาวตางชาติตออาคารชุดไทยในป 
ประเมินจากมูลคาการซื้อเงินบาทของชาวตางชาติเพื่อชําระคา
อาคารชุด และการถอนเงินจากบัญชีเงิ
ซื้ออาคารชุด ซึ่งพบวาในป 2560
จากป 2559 อยูที่ 53,259 ลานบาท ขยายตัวที่ 
การโอนกรรมสิทธิ์ของชาวตางชาติป 
มูลคาการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดทั่วประเทศ จากป 
21%" (https://bit.ly/2us1b1q)
 หากเกิดสงครามทางการคาระหวางจีนกับสหรัฐอเมริกา อาจ
ทําใหนักซื้ ออสั งหาริมทรัพยจากจีนหดหายลงก็ เปนไปได  
นักทองเที่ยวจีนอาจหดหายตามไปดวย  ถาเศรษฐกิจป 
ปริมาณการเก็งกําไรของนักลงทุนภายในประเทศเองอีกราว 
(https://bit.ly/2PlfwVR) ก็อาจหดหายไปอีก  ดังนั้นอุปทานที่
เกิดขึ้นมามากมายในป 2561 
เปนได  ฟองสบูอสังหาริมทรัพยที่เกิดขึ้นเล็ก ๆ ก็อาจแตกเร็วกวา
ที่คิดก็เปนไปไดไปคือฟองสบูเล็กๆ ที่เพิ่งเกิดขึ้น ก็แตกภายในป 
2562 ที่เศรษฐกิจอาจฝดเคืองลง ทุกฝายจึงพึงสังวร
 มาตรการปองกันเชนการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครอง
ผลประโยชนของคูสัญญา ก็ควรจะนํามาใชเพื่อสรางความมั่นคงให
เกิดกับตลาด รวมทั้งการควบคุมสินเชื่อที่เขมงวดขึ้น  การซื้อโดย
เปนอุปสงคเทียมก็จะหมดไป จะมีแตผูซื้อที่เป
Real Demand เปน End Users ตางหาก

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

สินคาที่อยูอาศัยไดรับการซื้อโดยชาวตางชาติ
โดยตลาดที่อยูอาศัยที่ซื้อขายในป 2560 มีมูลคา

ลานบาท ในจํานวนนี้ 113,280 ลาน
บาท และสวนใหญเปนการซื้อขายในเขตกรุงเทพมหานครและ

https://goo.gl/fpbv6m) 

 

เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารแหงประเทศไทยยังเผยวา "อุปสงค
ชาวตางชาติตออาคารชุดไทยในป 2560 เรงตัวขึ้นมาก โดย
ประเมินจากมูลคาการซื้อเงินบาทของชาวตางชาติเพื่อชําระคา
อาคารชุด และการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของชาวตางชาติเพื่อ

2560 อยูที่ 70,758 ลานบาท เพิ่มขึ้น
ลานบาท ขยายตัวที่ 33% ทั้งนี้ สัดสวน

การโอนกรรมสิทธิ์ของชาวตางชาติป 2560 คิดเปน 27% ของ
มูลคาการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดทั่วประเทศ จากป 2559 อยูที่ 
21%" (https://bit.ly/2us1b1q) 

หากเกิดสงครามทางการคาระหวางจีนกับสหรัฐอเมริกา อาจ
ทําใหนักซื้ ออสั งหาริมทรัพยจากจีนหดหายลงก็ เปนไปได  
นักทองเที่ยวจีนอาจหดหายตามไปดวย  ถาเศรษฐกิจป 2562 ไมดี 
ปริมาณการเก็งกําไรของนักลงทุนภายในประเทศเองอีกราว 15% 

ก็อาจหดหายไปอีก  ดังนั้นอุปทานที่
 ก็อาจ "สะดุดขาตัวเองหกลม" ก็

เปนได  ฟองสบูอสังหาริมทรัพยที่เกิดขึ้นเล็ก ๆ ก็อาจแตกเร็วกวา
ที่คิดก็เปนไปไดไปคือฟองสบูเล็กๆ ที่เพิ่งเกิดขึ้น ก็แตกภายในป 

ฐกิจอาจฝดเคืองลง ทุกฝายจึงพึงสังวร 
มาตรการปองกันเชนการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครอง

ผลประโยชนของคูสัญญา ก็ควรจะนํามาใชเพื่อสรางความมั่นคงให
เกิดกับตลาด รวมทั้งการควบคุมสินเชื่อที่เขมงวดขึ้น  การซื้อโดย
เปนอุปสงคเทียมก็จะหมดไป จะมีแตผูซื้อที่เปนผูใชสอยจริง เปน 

ตางหาก 
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เชิญสมัครสมาชิก สมาคมผูซื้อบา
เพื่อการดูแลสิทธิทีช่อบธรรมของผูซื้อบานและที่อยูอาศัย 
สามารถ "ซื้อบานอยางรอบรู" / การแลกเปลี่ยนประสบการณกนั
ประโยชนของประชาชน /สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูซ้ือบานและผูพัฒนาที่อยูอาศัย
คุณนงลักษณ โทร.02.295.3905 ตอ 109
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สมาคมผูซื้อบาน 

การดูแลสิทธิทีช่อบธรรมของผูซื้อบานและที่อยูอาศัย / ใหความรูแกสมาชิกและประชาชนให
การแลกเปลี่ยนประสบการณกนั / สงเสริมการพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อ

สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูซ้ือบานและผูพัฒนาที่อยูอาศัย ฯลฯ ติดตอ 
109 หรือที่: www.thaihomebuyers.org  fb: http://bit.ly/2wgvnPd
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สงเสริมการพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อ
ติดตอ 

http://bit.ly/2wgvnPd 
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"บานลานหลัง" แคคิดก็เจงแลว

 

 รัฐบาลทานหวังดีคิดจะทําโครงการ "บานลานหลัง
ยากและ โอกาสลม เหลวมีมาก  และยั งส งผลร ายตอธุ รกิ จ
อสังหาริมทรัพยในลักษณะที่ "สื่อชะเลียร" และ 
กลาบอกทาน 
 ตามโครงการ "บานลานหลัง" ทรัพยสินที่มีราคาซื้อ
1 ลานบาทที่ เขารวมโครงการจะแบงเปนทรัพยในกรุงเทพฯ 
14,000 หนวย และทรัพยในภูมิภาค 16,000 หน
ทรัพยมือหนึ่งจากผูประกอบการและการเคหะแหงชาติ จํานวนกวา 
27,000 หนวย ทรัพยมือสองของ ธอส. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐ (SFIs) บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด
(BAM) และ บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด
กวา 3,000 หนวย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดท่ีชัดเจนหรือสามารถ
สอบถามเพิ่มเติมไดที่ โทร. 0-2645-9000 
และ เฟซบุก ธนาคารอาคารสงเคราะห (https://bit.ly/
 ยิ่ งกว านั้ นยั งมี รายละเอียดเพิ่ ม เติมว า  
คณะรัฐมนตรีไฟเขียวธนาคารอาคารสงเคราะห จัดทํา 
บานลานหลัง” มุงกลุมผูมีรายไดนอย กลุมคนวัยทํางาน หรือ กําลัง
เริ่มสรางครอบครัว ภายใตวงเงินรวม 6 หมื่นลานบาท ดวยการอัด
เงินกอนใหญ 5 หมื่นลานบาท ปลอยสินเชื่อใหประชาชนกูซื้อที่อยู
อาศัย วงเงินไมเกิน 1 ลานบาทตอราย ผอนดวยดอกเบี้ยต่ํานานถึง 
40 ป พรอมพยุงผูประกอบการ ดวยสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู
อาศัยอีก 1 หมื่นลานบาท นําไปจัดทําที่อยูตามกําหนดไมเกิน 
ลานบาทตอหนวย" 
 มีผูประกอบจะสรางบานหลังใหมดวย โดยลาสุด 
สิน ผูกอตั้งและประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลทแครกรุปฯ 
เปดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” วา บริษัทสนใจเขารวมโครงการบานลาน
หลังของธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) โดยมีเปาหมายจะพัฒนา
ที่อยูอาศัยทั้งแนวราบและแนวสูง จํานวน 1 แสนหนวย บนที่ดิน 
แปลง 25 จังหวัดทั่วประเทศ มูลคา 5-8 หมื่นลานบาท ราคาข
ตอหนวยไมเกิน 7 แสนบาท เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลใหผูมี
รายไดนอยมีบานเปนของตนเอง" 
 ทั้งนี้ "รูปแบบโครงการที่อยูอาศัยที่จะพัฒนา แนวราบจะเปน
ทาวนเฮาสและบานแฝดชั้นเดียว สวนแนวสูงจะสรางไมเกิน 
ขึ้นกับความเหมาะสมของที่ดิน เชน ถาเปนที่ดิน
หัวเมืองหลัก จะสรางโครงการแนวสูง เชน ที่นครราชสีมา หรือ 
ขอนแกน ในเบื้องตน เสนอ ธอส. อนุมัติ 3 โครงการนํารอง ใน 
จังหวัด มีอุตรดิตถ, อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี และ จ
3,000 หนวย ทั้งนี้ ราคาขายตอหนวยไมเกิน 7 
งวดไมเกิน 3,900 บาท คาดวาจะมีบานและคอนโดมิเนียมเขารวม
โครงการไดในเฟส 2-5 สําหรับเฟสแรกนี้ไมสามารถสรางไดทัน
การ" (https://bit.ly/2PSCnwj) 
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แคคิดก็เจงแลว 
 

บานลานหลัง" แตทําได
และยั งส งผลร ายตอธุ รกิ จ

และ "ขุนพลอยพยัก" ไม

ทรัพยสินที่มีราคาซื้อ-ขายไมเกิน 
ลานบาทที่ เขารวมโครงการจะแบงเปนทรัพยในกรุงเทพฯ 

หนวย ประกอบดวย 
ทรัพยมือหนึ่งจากผูประกอบการและการเคหะแหงชาติ จํานวนกวา 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด

และ บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด(SAM) รวม
หนวย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดท่ีชัดเจนหรือสามารถ

9000 หรือ ghbank.co.th 
https://bit.ly/2PTk4XG) 

ยิ่ งกว านั้ นยั งมี รายละเอียดเพิ่ ม เติมว า  " .  .  .ที่ ประชุม
าคารอาคารสงเคราะห จัดทํา “โครงการ

มุงกลุมผูมีรายไดนอย กลุมคนวัยทํางาน หรือ กําลัง
หมื่นลานบาท ดวยการอัด

หมื่นลานบาท ปลอยสินเชื่อใหประชาชนกูซื้อที่อยู
าย ผอนดวยดอกเบี้ยต่ํานานถึง 

ป พรอมพยุงผูประกอบการ ดวยสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู
หมื่นลานบาท นําไปจัดทําที่อยูตามกําหนดไมเกิน 1 

มีผูประกอบจะสรางบานหลังใหมดวย โดยลาสุด "น.พ.บุญ วนา
ท ธนบุรี เฮลทแครกรุปฯ 

วา บริษัทสนใจเขารวมโครงการบานลาน
โดยมีเปาหมายจะพัฒนา
แสนหนวย บนที่ดิน 37 
หมื่นลานบาท ราคาขาย

แสนบาท เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลใหผูมี

รูปแบบโครงการที่อยูอาศัยที่จะพัฒนา แนวราบจะเปน
ทาวนเฮาสและบานแฝดชั้นเดียว สวนแนวสูงจะสรางไมเกิน 7 ชั้น 
ขึ้นกับความเหมาะสมของที่ดิน เชน ถาเปนที่ดินในอําเภอเมือง ใน
หัวเมืองหลัก จะสรางโครงการแนวสูง เชน ที่นครราชสีมา หรือ 

โครงการนํารอง ใน 3 
ปราจีนบุรี และ จ.ราชบุรี รวม 

7 แสนบาท ผอนตอ
บาท คาดวาจะมีบานและคอนโดมิเนียมเขารวม

สําหรับเฟสแรกนี้ไมสามารถสรางไดทัน

 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหารศูนยขอมูลวิจัย
และประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย 
ผูเชี่ยวชาญดานที่อยูอาศัย การประเมินคาทรัพยสินและการพัฒนา
เมือง ใหความเห็นวา "บานลานหลัง
ดําเนินการ เพราะ ณ กลางป 2561 
ปริมณฑลมีบานรอขายซึ่งเปนทั้งบานแนวราวและหองชุดที่อยูในมือ
ของผูประกอบการถึง 180,635 
ลานบาท เฉลี่ยหนวยละ 4.199 
ออก เพียงแต ณ วันสํารวจ ยังไมพบกับผูซื้อเทานั้น
 หากบานเหลานี้มีผูอยูอาศัยประมาณ 
สามารถรองรับประชาชนไดถึง 
ประชากรไทยเลยทีเดียว ดร.โสภณ คาดวา จํานวนบานรอขายทั่ว
ประเทศโดยเมื่อรวมกับตางจังหวัดดวยนาจะมีจํานวนประมาณ 
343,207 หนวย รวมมูลคาประมาณ 
หนวยละ 3.059 ลานบาท รองรับประชากรเฉลี่ยครัวเรือนละ 
ไดประมาณ 1,098,262 คนหรือ 
 ในจํานวน 180,635 หนวยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ยังมีหองชุดราคาไมเกิน 
อยู สวนราคา 0.51-1.0 ลานบาท มี 
เปนหองชุดถึง 3,649 หนวย ยิ่งกวานั้นยังมีบานราคา 
ลานบาทจํานวน 10,166 หนวย ทั้งนี้เปนหองชุด 
เปนทาวนเฮาส 2,793 หนวย นอกนั้นเปนอื่นๆ
 โดยรวมแลว สําหรับบานราคาไมเกิน 
15,114 หนวย โดยแยกเปนบานแฝด 
3,505 หนวย เปนตึกแถว 16 หนวย สวนใหญเปนหองชุด 
หนวย และยังมีที่ดินจัดสรรอีก 75 
คาดวาแตละหนวยของที่อยูอาศัยท่ีมีราคาไมเกิน 
อยูอาศัยเฉลี่ย 3.5 คน ดังนั้นจึงสามารถรองรับประชาชนไดถึง  
52,899 คนโดยไมตองไปเปดโครงการใหมเลยทีเดียว
 โดยนัยนี้รัฐบาลจึงไมควรสรางบานประชารัฐ เพราะในตลาด
ปจจุบันภาคเอกชนก็สามารถสรางบานใหประชาชนผูมีรายไดนอย 
หรือรายไดปานกลางคอนขางนอยไดอยูแลว ควรนํางบประมาณไป
พัฒนาประเทศในทางอื่นมากกวานั่นเอง การทําโครงการ 
หลัง" จึงเพียงชวยผูประกอบการเปนหลัก ไมใชชวยผู
ผอนระยะยาว 40 ป ก็เพื่อชวยสถาบันการเงินใหได 
นานขึ้น กลับกลายเปนเสมือน 
(Opportunity costs) ในการไปลงทุนทางอื่นของประชาชนมากกวา
จะเปนผลดีตอประชาชน 
 ตองชวยกันคิดเพ่ือสวนรวมนะครับ

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหารศูนยขอมูลวิจัย
และประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย (www.area.co.th) ในฐานะ

ชี่ยวชาญดานที่อยูอาศัย การประเมินคาทรัพยสินและการพัฒนา
บานลานหลัง" เปนแนวคิดที่ผิด ไมควร

2561 ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีบานรอขายซึ่งเปนทั้งบานแนวราวและหองชุดที่อยูในมือ

 หนวย รวมมูลคาสูงถึง 768,454 
199 ลานบาท บานเหลานี้ไมใชขายไม

ออก เพียงแต ณ วันสํารวจ ยังไมพบกับผูซื้อเทานั้น 
หากบานเหลานี้มีผูอยูอาศัยประมาณ 3 คนตอหนวย ก็เทากับ

สามารถรองรับประชาชนไดถึง 541,905 คน หรือ 0.8% ของ
โสภณ คาดวา จํานวนบานรอขายทั่ว

ประเทศโดยเมื่อรวมกับตางจังหวัดดวยนาจะมีจํานวนประมาณ 
หนวย รวมมูลคาประมาณ 1.05 ลานลานบาท หรือเฉลี่ย

ลานบาท รองรับประชากรเฉลี่ยครัวเรือนละ 3.2 คน 
คนหรือ 1.6% ของจํานวนประชากรไทย 

หนวยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ยังมีหองชุดราคาไมเกิน 0.5 ลานบาท 555 หนวยรอขาย

ลานบาท มี 4,393 หนวย โดยสวนมาก
หนวย ยิ่งกวานั้นยังมีบานราคา 1.01-1.5 

วย ทั้งนี้เปนหองชุด 7,248 หนวย 
หนวย นอกนั้นเปนอื่นๆ 

โดยรวมแลว สําหรับบานราคาไมเกิน 1.5 ลานบาทนั้น มี 
หนวย โดยแยกเปนบานแฝด 66 หนวย เปนทาวนเฮาส 

หนวย สวนใหญเปนหองชุด 11,452 
75 แปลง ดังนั้นจากจํานวนเทานี้ ซึ่ง

คาดวาแตละหนวยของที่อยูอาศัยท่ีมีราคาไมเกิน 1.5 ลานบาทนี้ มีผู
คน ดังนั้นจึงสามารถรองรับประชาชนไดถึง  

คนโดยไมตองไปเปดโครงการใหมเลยทีเดียว 
ควรสรางบานประชารัฐ เพราะในตลาด

ปจจุบันภาคเอกชนก็สามารถสรางบานใหประชาชนผูมีรายไดนอย 
หรือรายไดปานกลางคอนขางนอยไดอยูแลว ควรนํางบประมาณไป
พัฒนาประเทศในทางอื่นมากกวานั่นเอง การทําโครงการ "บานลาน

จึงเพียงชวยผูประกอบการเปนหลัก ไมใชชวยผูซื้อบาน การให
ป ก็เพื่อชวยสถาบันการเงินใหได "ดูดเลือด" ได

นานขึ้น กลับกลายเปนเสมือน "กับดัก" เปนการสูญเสียโอกาส 
ในการไปลงทุนทางอื่นของประชาชนมากกวา

ตองชวยกันคิดเพ่ือสวนรวมนะครับ 
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จีนเมินเที่ยวไทย เสียหาย 51

 ที่นักทองเที่ยวจีนหดหายไปในทุกวันนี้ก็เพราะเขาไมพอใจไทย
กรณีเรือจมที่ภูเก็ต ผมพาคณะไปดูงานอสังหาริมทรัพยที่พัทยาเมื่อ
สัปดาหกอน ปรากฏวานักทองเที่ยวจีนหดหายไปจากโรงแรมที่เคย
พักเกือบเต็ม เหลือ 20% แตบางคนก็บอกวานักทองเที่ยวชวงนี้ลด
ในทุกประเทศ จีนกําลัง "รัดเข็มขัด" ความจริงเปนยังไงกันแน 
 หลายทานยังคงจําไดวาคณะนักทองเที่ยวจีนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 
กรกฎาคม 2561 โดยเรือ “ฟนิกซ พีซีไดวิ่ง” อับปางในทะเลอันดา
มัน จ.ภูเก็ต ระหวางเกาะเฮกับชายฝง ทั้งนี้ตัวเลขผูโดยสารเรือ
ม ร ณ ะ มี  8 9  ร า ย  เ สี ย ชี วิ ต  4 7  ศ พ  ร อ ด ต า ย  
(https://bit.ly/2DNg97J) จากเหตุการณนี้ปรากฏวาจีนไมพอใจ
มาก และนักทองเที่ยวจีนก็ลดลงตอเนื่องแตนั้นมา
 เมื่อเร็วๆ นี้ ผมพาคณะนักอสังหาริมทรัพยไป
อีอีซีโดยเฉพาะฉะเชิงเทราและชลบุรี ไดทราบจากผูเกี่ยวของ เชน 
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทบริหารการขายอสังหาริมทรัพย 
นายหนา ผูจัดการโรงแรม แท็กซี่สนามบิน และอื่นๆ  บอกวา ขณะนี้
พัทยากําลังอยูในภาวะแยอยางมากมาย เพราะนักทองเที่ยวจีนแทบ
ไมไดมาเลย นักทองเที่ยวอื่นก็นอยตามปกติอยูแลว 
 ในขณะนี้โรงแรมที่เปดใหนักทองเที่ยวจีนที่มาเปนหมูคณะพัก 
มีอัตราการเขาพักเพียง 20% ลดจากเดิมประมาณ 
เพราะจีนยังคงโกรธอยู แพ็กเกจทองเที่ยวไทยถูกตัดออก พวกเขา
หันไปทองเที่ยวยังประเทศอื่นแทน นักทองเที่ยวจีนเขาไทยลดลง
เปนอยางชัดเจน ในขณะที่ประเทศอื่นโดยรอบไดอานิสงสจากการ 
"เบนเข็ม" ไปจากประเทศไทยในชวงนี้ กระทั่ง ดร
พิทักษ รองนายกฯ ตองออกไปเชิญชวนใหนักทองเที่ยวจีนกลับมา
ผานเว็บไซตอาลีบาบา ตามขาวเมื่อวันที่  9 
(https://bit.ly/2zpimmq) แสดงวาทานรองนายกฯ พยายามเต็มที่ 
หลังจากนักทองเที่ยวจีนยังเมินประเทศไทยมา 4 
 

เดือน ป 2561 ป 2560
พฤษภาคม 869,235   762,180   
มิถุนายน 900,665   762,500   
กรกฎาคม 929,771   937,903   
สิงหาคม 867,461   983,212   
กันยายน 647,664   760,999   
ตุลาคม 646,143   805,616   

จํานวนนักทองเที่ยวจีน พ.ศ.2560-2561

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา https://bit.ly/

 
 จากตัวเลขขางตนปรากฏวานักทองเที่ยวลดลงไปชัดเจนคือ 
12% -15% และ -20% ในชวงเดือนสิงหาคม-
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

51,365 ลานบาท 

 
ที่นักทองเที่ยวจีนหดหายไปในทุกวันนี้ก็เพราะเขาไมพอใจไทย

กรณีเรือจมที่ภูเก็ต ผมพาคณะไปดูงานอสังหาริมทรัพยที่พัทยาเมื่อ
สัปดาหกอน ปรากฏวานักทองเที่ยวจีนหดหายไปจากโรงแรมที่เคย

แตบางคนก็บอกวานักทองเที่ยวชวงนี้ลด
ความจริงเปนยังไงกันแน  

หลายทานยังคงจําไดวาคณะนักทองเที่ยวจีนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 5 
อับปางในทะเลอันดา

ทั้งนี้ตัวเลขผูโดยสารเรือ
ศ พ  ร อ ด ต า ย  4 2 ค น 

จากเหตุการณนี้ปรากฏวาจีนไมพอใจ
มาก และนักทองเที่ยวจีนก็ลดลงตอเนื่องแตนั้นมา 

ผมพาคณะนักอสังหาริมทรัพยไปดูงานการพัฒนา
ละชลบุรี ไดทราบจากผูเกี่ยวของ เชน 

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทบริหารการขายอสังหาริมทรัพย 
นายหนา ผูจัดการโรงแรม แท็กซี่สนามบิน และอื่นๆ  บอกวา ขณะนี้
พัทยากําลังอยูในภาวะแยอยางมากมาย เพราะนักทองเที่ยวจีนแทบ

กติอยูแลว  
ในขณะนี้โรงแรมที่เปดใหนักทองเที่ยวจีนที่มาเปนหมูคณะพัก 

ลดจากเดิมประมาณ 80%-90% ทั้งนี้
เพราะจีนยังคงโกรธอยู แพ็กเกจทองเที่ยวไทยถูกตัดออก พวกเขา
หันไปทองเที่ยวยังประเทศอื่นแทน นักทองเที่ยวจีนเขาไทยลดลง

างชัดเจน ในขณะที่ประเทศอื่นโดยรอบไดอานิสงสจากการ 
ไปจากประเทศไทยในชวงนี้ กระทั่ง ดร.สมคิด จาตุศรี

พิทักษ รองนายกฯ ตองออกไปเชิญชวนใหนักทองเที่ยวจีนกลับมา
9 พฤศจิกายน 

องนายกฯ พยายามเต็มที่ 
4 เดือนแลว 

2560 เปล่ียนแปลง
14%
18%
-1%

-12%
-15%
-20%

2561

/2Hq9Mds  

จากตัวเลขขางตนปรากฏวานักทองเที่ยวลดลงไปชัดเจนคือ -
-ตุลาคม 2561  แต

ในความเปนจริง ผูประกอบการในพื้นที่พัทยาและเมืองทองเที่ยวอื่น
ซึ่งปกติมีนักทองเที่ยวจีนเดินทางไปทองเที่ยวเปนอยางมาก ตางโอด
โอยวาจํานวนคนเขาพักในโรงแรมลดต่ําลงเกินกวาครึ่งตอครึ่งกัน
ทั้งนั้น  จากสถิติ 3 เดือน (สิงหาคม
ลดลง -12%-15% -20% หรือลดลงกวาปที่แลว 
หากอนุมานเดือนพฤศจิกายน ณ อัตราเดียวกันก็เทากับนักทองเที่ยว
จีนหายไป 518,079 คน ในชวงเดือนสิงหาคม 
2561 อันที่จริงจํานวนนักทองเที่ยวนาจะเพิ่มขึ้นเดือนละ 
เฉลี่ย มากกวาจะลดลง ดังนั้นก็เทากับ
ดังกลาว หายไปราว 1,028,044 
 เมื่อปที่แลว (2560) นักทองเที่ยวจีนเขามา 
สร า งรายได เ ข าประ เทศประมาณ
(https://bit.ly/2PzdzZX) ถานักทองเที่ยวในชวงเดือนสิงหาคม
พฤศจิกายน 2561 หายไป 1,028,044 
หายไปประมาณ 51,365 ลานบาท  เงินจํานวนนี้มีคาสูงถึงประมาณ 
2% ของงบประมาณแผนดินไทยที่ 
 

นักทองเที่ยวจีนป 2561 เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
ประเทศ กรกฎาคม
ฟลิปปนส 31%
มาเลเซีย 33%
สิงคโปร 3%

ไทย -1%
แหลงขอมูล

ฟลิปปนส กรกฎาคม 2560-

ฟลิปปนส สิงหาคม 2560-

ฟลิปปนส กันยายน 2560-

มาเลเซีย กรกฎาคม 2560-

มาเลเซีย สิงหาคม 2560-

มาเลเซีย กันยายน 2560-

สิงคโปร 2561: https

สิงคโปร 2560: https

 
  อยางไรก็ตาม อาจมีบางทานบอกวานักทองเที่ยวจีนเขามานอย
ก็เพราะตอนนี้กําลังทําสงครามเศรษฐกิจกับสหรัฐอเมริกาอยู คนจีน
ตอง "รัดเข็มขัด" ไมคอยไปเที่ยวไหนแลว  แตนี่ไมใชความจริง จาก
สถิติของประเทศฟลิปปนส มาเลเซียและสิงคโปร ซึ่งเปนประเทศที่
นํา เสนอสถิติ ไดวองไวกว าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน พบวา 
นักทองเที่ยวจีนไปเที่ยวประเทศเหลานี้ไมขาดสาย ที่สําคัญเพิ่มขึ้น
มหาศาลดวยโดยเฉพาะฟลิปปนสและมาเลเซีย  ยิ่งประเทศเหลานี้

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

ในความเปนจริง ผูประกอบการในพื้นที่พัทยาและเมืองทองเที่ยวอื่น
ซึ่งปกติมีนักทองเที่ยวจีนเดินทางไปทองเที่ยวเปนอยางมาก ตางโอด
โอยวาจํานวนคนเขาพักในโรงแรมลดต่ําลงเกินกวาครึ่งตอครึ่งกัน

สิงหาคม-ตุลาคม) จํานวนนักทองเที่ยว
หรือลดลงกวาปที่แลว 388,559 คน 

หากอนุมานเดือนพฤศจิกายน ณ อัตราเดียวกันก็เทากับนักทองเที่ยว
คน ในชวงเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 

อันที่จริงจํานวนนักทองเที่ยวนาจะเพิ่มขึ้นเดือนละ 15% โดย
มากกวาจะลดลง ดังนั้นก็เทากับจํานวนนักทองเที่ยวในชวง

1,028,044 คน 
นักทองเที่ยวจีนเขามา 9,846,818 คน 

สร า งรายได เ ข าประ เทศประมาณ520,722.39 ล านบาท 
ถานักทองเที่ยวในชวงเดือนสิงหาคม-
1,028,044 คน ก็เทากับทําเงินหลน

ลานบาท  เงินจํานวนนี้มีคาสูงถึงประมาณ 
ของงบประมาณแผนดินไทยที่ 3 ลานลานบาท 

เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
สิงหาคม กันยายน

11% 29%
36% 24%
6% 6%

-12% -15%
แหลงขอมูล

-1: https://bit.ly/2S6jwKK

-1: https://bit.ly/2BvvLuV

-1: https://bit.ly/2DHoUzX

-1: https://bit.ly/2PTW6vg

-1: https://bit.ly/2P3u23s

-1: https://bit.ly/2Shjos3

https://bit.ly/2DO5vPx

https://bit.ly/2PPMOjW

อาจมีบางทานบอกวานักทองเที่ยวจีนเขามานอย
ก็เพราะตอนนี้กําลังทําสงครามเศรษฐกิจกับสหรัฐอเมริกาอยู คนจีน

ไมคอยไปเที่ยวไหนแลว  แตนี่ไมใชความจริง จาก
สถิติของประเทศฟลิปปนส มาเลเซียและสิงคโปร ซึ่งเปนประเทศที่

ระเทศอื่นๆ ในอาเซียน พบวา 
นักทองเที่ยวจีนไปเที่ยวประเทศเหลานี้ไมขาดสาย ที่สําคัญเพิ่มขึ้น
มหาศาลดวยโดยเฉพาะฟลิปปนสและมาเลเซีย  ยิ่งประเทศเหลานี้
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พัฒนาการทองเที่ยวมาก ก็ยิ่งทําใหอสังหาริมทรัพยในตางแดน
เหลานี้เติบโตมากย่ิงขึ้นไปอีก 
 นี่อาจเปนบทเรียนของไทยเรา ที่อยูดีๆ เม็ดเงินก็หายไปถึงราว 
51,365 ลานบาท  นี่ยังไมนับรวมผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เกิดจากอาการขาดเงินของประชาชน จนทําใหเกิดอาชญากรรมเพิ่ม 
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ลานบาท  นี่ยังไมนับรวมผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคมที่

เกิดจากอาการขาดเงินของประชาชน จนทําใหเกิดอาชญากรรมเพิ่ม 

หรืออาจทําใหถึงขั้นฆาตัวตาย บานแตกสาแหรกขาดอีกตางหาก  
บานเรากําลังจะเติบโตตามคําของทานรองนายกฯ 
เจอเหตุการณไมคาดฝนก็ทําใหเกิดความเสียหายข้ึน
 มาพัฒนาการทองเที่ยวไทยขึ้นมาใหม เพื่อแผนดินไทยอยูรอด
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 โครงการสุดอลังการ “บึงธาตุหลวง” ที่หวังปนใหเปนศูนยกลาง
เศรษฐกิจของลาวและภูมิภาคนี้ ประหนึ่งเปน "
ลาว คงไปไมรอดเสียแลว สรางไดนอยมาก แตนี่คือฉากแรกเทานั้น 
ยังมีมหากาพยอีกยาว 
 เมื่อวันที่ 20-23 ธันวาคม 2561 ผมไปจัดอบรมการ
คาทรัพยสิน ณ กรุงเวียงจันทน ไดกลับไปเยี่ยม 
เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษของลาว และขอย้ํายืนยันวาโครงการนี้คงไม
อาจประสบความสําเร็จดังหวัง  ที่กลาวเชนนี้ไมได 
พึงสังวรใหหนัก โครงการใหญ มีความเสี่ยงสูง ตองเตรียมทางหนี
ไล จะไดไม "เสียคาโง" ดังที่เคยเกิดขึ้นในโครงการหลายแหงในไทย 
 โครงการบึงธาตุหลวง (http://bit.ly/2
รายละเอียดท่ีนาสนใจ ดังนี้: 
 1. โครงการนี้เปนเสมือนเมือง "ดูไบ" แหงแรกในอาเซียน เขต
เศรษฐกิจพิเศษนี้มีมูลคาการลงทุน 1,600 ลานเหรียญสหรัฐ 
ราว 54,000 ลานบาท (เฉพาะสาธารณูปโภค) พื้นที่แหงนี้ เคยเปน
บึงน้ํา  แตปจจุบัน ไดปรับพื้นที่เพื่อเตรียมพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยทางการลาวเปดใหสัมปทานแกบริษัท เซี่ยงไฮ วั่นเฟง 
ของประเทศจีน เปนผูพัฒนา พวงดวยสัญญาสัมปทานนาน 
 2. แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงธาตุหลวง จะเปนเมืองใหม
ใจกลางกรุงเวียงจันทน ประกอบดวย โรงเรียนนานาชาติระดับอนุบาล
ถึงมหาวิทยาลัย  โรงพยาบาล สถาบันการเงิน ศูนยวัฒนธรรม 
โรงแรมระดับ 3-5 ดาวขึ้นไป หอประชุมนานาชาติ ศูนยการคา ที่อยู
อาศัยทั้งในรูปแบบบานจัดสรรและอาคารชุด สนามกอลฟ นอกจากนี้ 
ยัง มีหอคอยแฝด 2 หอคอย ขนาดใหญสูง 150 
ทองเที่ยว สถานทูต วัฒนธรรมและธุรกิจการเงินนั้น จะเชื่อมตอกัน
ดวยถนนและคลอง (คลายคลองเวนิสในอิตาลี) 
ธรรมชาติของแหลงน้ําและสวนสาธารณะขนาดใหญ
 3. ยิ่งกวานั้นยังจะพัฒนาเขตศูนยการคาปลอดภาษี เขตนิคม
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเพื่อการสงออก ภายใตขอตกลงวาดวย
เขตการคาเสรีอาเซียน เขตศูนยกลางการบริการทางธุรกิจการเงิน
และการลงทุน รวมถึงทาเรือขนสงสินคา ทั้งนี้บริษัทจีนที่เปนผูรับ
สัมปทาน จะรับผิดชอบการพัฒนาระบบโครงสร
สาธารณูปโภค จะเปดใหเอกชนที่สนใจ รวมถึงนักธุรกิจไทยเขามา
ลงทุนตามแผนพัฒนาที่วางไว ซึ่งจีนตกลงแบงรายไดใหลาว รอยละ 
50 ของรายไดคาเชา 
 4. ทางการลาว คาดหวังวาโครงการนี้จะชวยกระตุนจีดีพี ของ
ประเทศใหขยายตัวไดถึง 10 เทาในอนาคต  ความไดเป
อยูที่การเปนเชื่อมตอทางบก (Land link) โดยเชื่อมตอจีน ไทย 
เวียดนาม และกัมพูชา ชวยอํานวยความสะดวกดานการขนสง 

อสังหาฯ ตางแดน 
PUBLIC HOUSING 
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บึงธาตุหลวง ดูไบแหงลาว 

ที่หวังปนใหเปนศูนยกลาง
"ดูไบ" แหงประเทศ

ลาว คงไปไมรอดเสียแลว สรางไดนอยมาก แตนี่คือฉากแรกเทานั้น 

ผมไปจัดอบรมการประเมิน
คาทรัพยสิน ณ กรุงเวียงจันทน ไดกลับไปเยี่ยม “บึงธาตุหลวง” ซึ่ง
เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษของลาว และขอย้ํายืนยันวาโครงการนี้คงไม
อาจประสบความสําเร็จดังหวัง  ที่กลาวเชนนี้ไมได "แชง" แตทุกฝาย
พึงสังวรใหหนัก โครงการใหญ มีความเสี่ยงสูง ตองเตรียมทางหนีที

ดังที่เคยเกิดขึ้นในโครงการหลายแหงในไทย 
2yC7Edx) มี

แหงแรกในอาเซียน เขต
ลานเหรียญสหรัฐ หรือ

พื้นที่แหงนี้ เคยเปน
บึงน้ํา  แตปจจุบัน ไดปรับพื้นที่เพื่อเตรียมพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยทางการลาวเปดใหสัมปทานแกบริษัท เซี่ยงไฮ วั่นเฟง 
ของประเทศจีน เปนผูพัฒนา พวงดวยสัญญาสัมปทานนาน 99 ป 

นาเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงธาตุหลวง จะเปนเมืองใหม
ใจกลางกรุงเวียงจันทน ประกอบดวย โรงเรียนนานาชาติระดับอนุบาล
ถึงมหาวิทยาลัย  โรงพยาบาล สถาบันการเงิน ศูนยวัฒนธรรม 

ดาวขึ้นไป หอประชุมนานาชาติ ศูนยการคา ที่อยู
ชุด สนามกอลฟ นอกจากนี้ 

150 เมตร พื้นที่ในเขต
ทองเที่ยว สถานทูต วัฒนธรรมและธุรกิจการเงินนั้น จะเชื่อมตอกัน

) และแวดลอมดวย
ธรรมชาติของแหลงน้ําและสวนสาธารณะขนาดใหญ 

จะพัฒนาเขตศูนยการคาปลอดภาษี เขตนิคม
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเพื่อการสงออก ภายใตขอตกลงวาดวย
เขตการคาเสรีอาเซียน เขตศูนยกลางการบริการทางธุรกิจการเงิน
และการลงทุน รวมถึงทาเรือขนสงสินคา ทั้งนี้บริษัทจีนที่เปนผูรับ
สัมปทาน จะรับผิดชอบการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค จะเปดใหเอกชนที่สนใจ รวมถึงนักธุรกิจไทยเขามา
ลงทุนตามแผนพัฒนาที่วางไว ซึ่งจีนตกลงแบงรายไดใหลาว รอยละ 

ทางการลาว คาดหวังวาโครงการนี้จะชวยกระตุนจีดีพี ของ
เทาในอนาคต  ความไดเปรียบของลาว 

โดยเชื่อมตอจีน ไทย 
เวียดนาม และกัมพูชา ชวยอํานวยความสะดวกดานการขนสง 

รวมถึงปจจัยคาแรงที่คอนขางต่ําจึงดึงดูดนักธุรกิจใหเขาไปแสวงหา
การลงทุน แตดวยจํานวนประชากรทั้งประเทศไมถึง 
ทําใหเกิดคําถามวา ลาว พรอมหรือยังสําหรับการรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจท่ีจะตามมาในเร็วๆ นี้
 อยางไรก็ตาม โครงการนี้เคยลมเลิกไปครั้งหนึ่งแลว ตามขาว
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2553: (
กลาววา "สอเคางอนแงนมาตั้งแตปแรก ในที่สุดทางการลาวก็
ยืนยันชัดเจนวา โครงการกอสราง 
ลมไปแลว หลังจากนักลงทุนจากจีน ไมสามารถที่จะจายเงินชดเชย
ใหแกราษฎรท่ีไดรับผลกระทบและตองอพยพออกจากพื้นที่เปนเงิน
หลายรอยลานดอลลาร" 
 เมื่อราว 2 ปกอนโครงการถูกปลุกขึ้นมาอีก แตขณะนี้
คืบหนามีนอยมาก  มีตึกอาคารชุดที่สรางเสร็จและมีผูเขาอยูแลว 
ตึก 544 หนวยแตมีผู เขาอยูราว 
กฎหมายอาคารชุดรองรับ  ผมตระเวนดูพบ 
เดินเลนอยูคนเดียว อาคารอื่นก็อยูระหวางกอสราง แตอยูในสภาพ
คลายหยุดกอสราง ในโครงการยังมีตลาดกลางคืน 
แตก็รางไปแลว  ซูเปอรมารเกตที่สรางเสร็จก็ไมเคยเปด  ถนนตางๆ 
(ยกเวนถนนสายหลัก) ก็ยังสรางไมแลวเสร็จ  ตรงกลางของบึงน้ํา มี
รานอาหารแตกิจการไมคอยดี  สภาพโดยรวมยังเปนที่วางเปลาเวิ้ง
วางสุดเงียบเหงา   
 จากประสบการณของผมในการวางแผนพัฒนาเมืองใหม เมือง
ชี้นํา และการดูงานการพัฒนาเมืองทั่วโลก ผมขอใหขอคิดวา 
โครงการนี้อาจเปนไปไดยาก การพัฒนาโครงการขนาดใหญมาก ๆ 
จะมีความเสี่ยงสูงมาก โอกาสประสบความสําเร็จจึงมีนอยมาก ภาพ
ที่วาดฝนไวนั้น ขาดความเปนจ
โครงการขนาดใหญตาง ๆ ไมสําเร็จมีมากมายเหลือเกิน เชน
 1. เมืองทองธานีของไทย ก็ใชเวลารวม 
ชัดเจน ยกเวนพื้นที่แสดงสินคา 
 2. โครงการตึกสูงที่สุดในโลกที่จะสรางในกรุงพนมเปญ 
(http://bit.ly/2i0MDSR) ก็ไมสําเร็จ 
อีก http://bit.ly/2y6JPdu และ http://bit.ly/
 3. โครงการเมืองเกาหลี Camka City 
ประสบความสําเร็จ จนเวลาผานไป 
ออนมาใชพื้นที่ ทําใหคึกคักขึ้นมาบาง
 4. โครงการ Iskandar Development Region 
(http://bit.ly/2yCsQQO) มาเลเซียที่มีขนาดถึง 
กิโลเมตร และเริ่มในป 2549 ก็ใชวาจะประสบความสําเร็จ ทาเรือก็

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

ดูไบแหงลาว จะรอดไหม 

รวมถึงปจจัยคาแรงที่คอนขางต่ําจึงดึงดูดนักธุรกิจใหเขาไปแสวงหา
การลงทุน แตดวยจํานวนประชากรทั้งประเทศไมถึง 7 ลานคน อาจ

ถามวา ลาว พรอมหรือยังสําหรับการรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจท่ีจะตามมาในเร็วๆ นี้ 

อยางไรก็ตาม โครงการนี้เคยลมเลิกไปครั้งหนึ่งแลว ตามขาว
: (http://bit.ly/2i0OTcI) ในขาว

สอเคางอนแงนมาตั้งแตปแรก ในที่สุดทางการลาวก็ได
ยืนยันชัดเจนวา โครงการกอสราง "เมืองใหมบึงธาตุหลวง" ไดเลิก
ลมไปแลว หลังจากนักลงทุนจากจีน ไมสามารถที่จะจายเงินชดเชย
ใหแกราษฎรท่ีไดรับผลกระทบและตองอพยพออกจากพื้นที่เปนเงิน

ปกอนโครงการถูกปลุกขึ้นมาอีก แตขณะนี้ความ
คืบหนามีนอยมาก  มีตึกอาคารชุดที่สรางเสร็จและมีผูเขาอยูแลว 4 

หนวยแตมีผู เขาอยูราว 20 หนวย  ทั้งที่ลาวยังไมมี
กฎหมายอาคารชุดรองรับ  ผมตระเวนดูพบ “อามา” จีนเลี้ยงหลาน
เดินเลนอยูคนเดียว อาคารอื่นก็อยูระหวางกอสราง แตอยูในสภาพ

ยหยุดกอสราง ในโครงการยังมีตลาดกลางคืน (Night Market) 
แตก็รางไปแลว  ซูเปอรมารเกตที่สรางเสร็จก็ไมเคยเปด  ถนนตางๆ 

ก็ยังสรางไมแลวเสร็จ  ตรงกลางของบึงน้ํา มี
รานอาหารแตกิจการไมคอยดี  สภาพโดยรวมยังเปนที่วางเปลาเวิ้ง

จากประสบการณของผมในการวางแผนพัฒนาเมืองใหม เมือง
ชี้นํา และการดูงานการพัฒนาเมืองทั่วโลก ผมขอใหขอคิดวา 
โครงการนี้อาจเปนไปไดยาก การพัฒนาโครงการขนาดใหญมาก ๆ 
จะมีความเสี่ยงสูงมาก โอกาสประสบความสําเร็จจึงมีนอยมาก ภาพ
ที่วาดฝนไวนั้น ขาดความเปนจริงเปนอยางยิ่ง จะสังเกตไดวา
โครงการขนาดใหญตาง ๆ ไมสําเร็จมีมากมายเหลือเกิน เชน 

เมืองทองธานีของไทย ก็ใชเวลารวม 30 ป ก็ยังไมสําเร็จ

โครงการตึกสูงที่สุดในโลกที่จะสรางในกรุงพนมเปญ 
ก็ไมสําเร็จ (แตนี่กําลัง "ปลุกผี" ขึ้นมา

http://bit.ly/2zbgXOM) 
Camka City ในกรุงพนมเปญก็ไม

ประสบความสําเร็จ จนเวลาผานไป 20 ป ก็เพิ่งมีศูนยการคาอี
ออนมาใชพื้นที่ ทําใหคึกคักขึ้นมาบาง 

dar Development Region ที่รัฐยะฮอร 
มาเลเซียที่มีขนาดถึง 2,217 ตาราง
ก็ใชวาจะประสบความสําเร็จ ทาเรือก็



 

 

 

 

 

Knowledge Is Not Private Property 

ยังสูสิงคโปรไมได  อาคารชุดที่หวังใหจีนมาซื้อก็ยังลนเหลือ 
(https://bloom.bg/2j1jEO0) 
 สิ่งที่ควรดําเนินการเพื่อประกันความสําเร็จก็คือ
 1. รัฐบาลตองทําสัญญาใหรัดกุม หากเอกชนที่รับสัมปทานใด 
ไมสามารถดําเนินการตอได ตองใหรายใหมเขาทําตอไดทันที ไมเสีย
คาโงเชน กรณีทางดวน กรณีเหมืองทองคํา ฯลฯ
 2. การลงทุน อาจเปนการรวมลงทุนระหวางเจาของโครงการ 
สถาบันการเงิน และผูเกี่ยวของอื่นตามแนวคิดแบบการแบงสรร
ผลประโยชนแทนที่จะเสี่ยงเฉพาะผูประกอบการเพียงฝายเดียว
 3. การลงทุนในโครงการตองมีระบบการประกันเงินดาวนแกผู
ลงทุน หากโครงการลมเหลว เงินดาวนสําหรับการลงทุนเชาหรือซื้อ
อสังหาริมทรัพยก็ยังไดรับคืน จะทําใหผูซื้อมั่นใจมากขึ้น
 4. การรายงานขาวการพัฒนาอยางตอเนื่อง เปนจริง ครอบคลุม 
ไมบิดเบือน เพื่อประโยชนตอทุกฝาย 
 5. รัฐบาลตองควบคุมการสั่งจายเงินในโครงการโดยเฉพาะใน
วงเงินที่กําหนดไว เชน ตั้งแต 100 ลานขึ้นไป โดยมีการตรวจสอบที่ดี 

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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ยังสูสิงคโปรไมได  อาคารชุดที่หวังใหจีนมาซื้อก็ยังลนเหลือ 

เนินการเพื่อประกันความสําเร็จก็คือ 
รัฐบาลตองทําสัญญาใหรัดกุม หากเอกชนที่รับสัมปทานใด 

ไมสามารถดําเนินการตอได ตองใหรายใหมเขาทําตอไดทันที ไมเสีย
 

การลงทุน อาจเปนการรวมลงทุนระหวางเจาของโครงการ 
สถาบันการเงิน และผูเกี่ยวของอื่นตามแนวคิดแบบการแบงสรร
ผลประโยชนแทนที่จะเสี่ยงเฉพาะผูประกอบการเพียงฝายเดียว 

การลงทุนในโครงการตองมีระบบการประกันเงินดาวนแกผู
ลงทุน หากโครงการลมเหลว เงินดาวนสําหรับการลงทุนเชาหรือซื้อ

จะทําใหผูซื้อมั่นใจมากขึ้น 
การรายงานขาวการพัฒนาอยางตอเนื่อง เปนจริง ครอบคลุม 

รัฐบาลตองควบคุมการสั่งจายเงินในโครงการโดยเฉพาะใน
ลานขึ้นไป โดยมีการตรวจสอบที่ดี 

เพื่อปองกันการฟอกเงิน หรือ ปองกันการทุจริตในโครงการเอง เปน
ตน  การลงทุนขนาดใหญมีความเสี่ยงสูง จึงตองมีหลักประกันที่ดี
 อยางไรก็ตามโครงการนี้จีนไดสัมปทานไปพัฒนาถึง 
สมมติ ได ในป  2549  ใน  30  
กระเตาะกระแตะไปกอน แลวเมื่อสถานการณสุกงอมคอ
จริงจังในป 2579 ก็ยังไมสาย ยังมีเวลาเก็บกินอีกเกือบ 

คือขอบงชี้วาการใหเชา 99 ปนั้นเสียเปรียบตางชาติมาก

 
 

เชิญสมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินคาทรัพยสนิแหงประเทศไทย เพือ่รับสิทธิพิเศษดังนี้
บาท  โดยสมาชิกจะไดรับสิทธิพิเศษ:  1.ไดรับหนังสือของมูลนิธิ รวมมูลคา 

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

หน้า 15 

ารฟอกเงิน หรือ ปองกันการทุจริตในโครงการเอง เปน
ตน  การลงทุนขนาดใหญมีความเสี่ยงสูง จึงตองมีหลักประกันที่ดี 

อยางไรก็ตามโครงการนี้จีนไดสัมปทานไปพัฒนาถึง 99 ป 
30  ป แรกอาจพัฒนาที่ ดินแบบ

กระเตาะกระแตะไปกอน แลวเมื่อสถานการณสุกงอมคอยพัฒนา
ก็ยังไมสาย ยังมีเวลาเก็บกินอีกเกือบ 70 ป!  นี่

ปนั้นเสียเปรียบตางชาติมาก   

 

เชิญสมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินคาทรัพยสนิแหงประเทศไทย เพือ่รับสิทธิพิเศษดังนี ้
ไดรับหนังสือของมูลนิธิ รวมมูลคา 300 บาท / 2.ไดรับวารสาร 

เขารวมงานประชุมประจําปโดยไมเสีย
ยกเวนการจัดสถานที่ภายนอก / 6.ไดรับ

2295.3171 ตอ 109 หรือสมัคร
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ไปซื้อบานและท่ีดินอินโดฯ กัน
 
 บาหลีและนครอื่นๆ ในอินโดนีเซียกําลังเนื้อหอม ถาเราจะ
ลงทุน เรานาจะไปซื้ออสังหาริมทรัพยที่นั่นเปนอยางมาก เพราะ
ราคาจะขึ้นกระฉูดอยางแนนอน 
 เมื่อวันที่ 5-9 ธันวาคม 2561 ผมไปเกาะบาหลี
อินโดนีเซียเพื่อรวมงานประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพยนานาชาติ 
(ซึ่งมีชื่อยอตามภาษาฝรั่งเศสวา FIABCI) โดยมีผูเขารวมงาน
รวมถึง 1,600 คน  ผมในฐานะนายกสมาคม 
ประเทศไทย (สมาคมนานาชาตินี้มีสมาคมยอยในแตละประเทศ
ก็ไดรับเชิญไปบรรยายดวยโดยเนื้อหาหลักของงานนี้ก็คือการ
ทอง เที่ ยว  ที่ อยู อ าศั ยสํ าหรับผู มี ร าย ไดน อย  และการซื้ อ
อสังหาริมทรัพยในอินโดนีเซีย ซึ่งนับวานาสนใจเปนอยางมาก  ผม
จึงขออนุญาตเลาใหฟง 
 ต อ น นี้ อิ น โ ด นี เ ซี ย กํ า ลั ง ส ง เ ส ริ ม ใ ห ต า ง ช า ติ ไ ป ซื้ อ
อสังหาริมทรัพยในประเทศของเขาอยางเปนล่ําเปนสัน  ผมเห็นวา
คนไทยที่มีทุนพอ ก็ควรไปซื้อเชนกัน ประเทศนี้มีความมั่นคง
ทางการเมือง ประธานาธิบดีก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรง และ
ขณะนี้มีคนจากตางประเทศไปลงทุน (Foreign Direct Investment 
หรือ FDI) มากมาย โดยในป 2553 อินโดนีเซียมีมูลคา 
13.8 พันลานเหรียญสหรัฐ นอยกวาไทยที่ 14
สหรัฐ  แตนับจากไทยมีความไมสงบในป 2553 
ป 2557 FDI ของไทยก็ตกเหลือแค 9.1 พันลานเหรียญสหรัฐ  
ในขณะที่ FDI ของอินโดนีเซียเพิ่มเปน 23.1 พันลานเหรียญสหรัฐ
ห รื อ ม า ก ก ว า ไ ท ย ถึ ง  2  เ ท า ตั ว ก ว า ๆ  แ ล ว  
https://bit.ly/2EnOpr1 หนา 5) 
 อยางไรก็ตามการซื้อบานในอินโดนีเซียนั้น เขาไมได 
เขาทําอยางชาญฉลาดและทําเพื่อประชาชนเจาของแผนดินเปน
สําคัญ กลาวคือ 
 1. เขาเนนขายอสังหาริมทรัพยใหกับชาวตางประเทศที่มาอยู
อาศัยในอินโดนีเซีย หรือเรียกวา Permanent Residents 
"แรงลง" สักแตมาซื้อเก็งกําไรเทานั้น  การไมเปดโอกาสให 
ลง" ก็เพื่อปองกันไมใหที่อยูอาศัยในทองถิ่นของอินโดนีเซีย มีราคา
ถีบตัวสูงขึ้นจนประชาชนไมสามารถหาซื้อได หรืออาจตองชอกช้ําใจ
ซื้อสินคาราคาแพงตอจากชาวตางชาติอีกตอหนึ่งในอนาคตได  โดย 
Permanent Resident ตองไมออกไปนอกประเทศอินโดนีเซียเกิน
กวา 365 วัน 
 2. ที่วาตางชาติจะสามารถซื้ออสังหาริมทรัพยไดนั้น หมาย
เฉพาะถึงสิทธิใชสอย หรือ Right to Use ไมใชการเปนเจาของซื้อ
ขายขาดแบบชั่วกัลปาวสาน ไมวาจะเปนบานแนวราบหรืออาคารชุด
ก็ตามที   อยางไรก็ตามในกรณีที่ชาวตางชาติขายตอใหคน
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

ไปซื้อบานและท่ีดินอินโดฯ กัน 

บาหลีและนครอื่นๆ ในอินโดนีเซียกําลังเนื้อหอม ถาเราจะ
ลงทุน เรานาจะไปซื้ออสังหาริมทรัพยที่นั่นเปนอยางมาก เพราะ

ผมไปเกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซียเพื่อรวมงานประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพยนานาชาติ 

โดยมีผูเขารวมงาน
คน  ผมในฐานะนายกสมาคม FIABCI แหง

สมาคมนานาชาตินี้มีสมาคมยอยในแตละประเทศ) 
ปบรรยายดวยโดยเนื้อหาหลักของงานนี้ก็คือการ

ทอง เที่ ยว  ที่ อยู อ าศั ยสํ าหรับผู มี ร าย ไดน อย  และการซื้ อ
อสังหาริมทรัพยในอินโดนีเซีย ซึ่งนับวานาสนใจเปนอยางมาก  ผม

ต อ น นี้ อิ น โ ด นี เ ซี ย กํ า ลั ง ส ง เ ส ริ ม ใ ห ต า ง ช า ติ ไ ป ซื้ อ
ขาอยางเปนล่ําเปนสัน  ผมเห็นวา

คนไทยที่มีทุนพอ ก็ควรไปซื้อเชนกัน ประเทศนี้มีความมั่นคง
ทางการเมือง ประธานาธิบดีก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรง และ

Foreign Direct Investment 
อินโดนีเซียมีมูลคา FDI เพียง 

14.7 พันลานเหรียญ
2553 และรัฐประหารใน

พันลานเหรียญสหรัฐ  
พันลานเหรียญสหรัฐ

ว ก ว า ๆ  แ ล ว  ( UNTAD 

อยางไรก็ตามการซื้อบานในอินโดนีเซียนั้น เขาไมได "ขายชาต"ิ 
เขาทําอยางชาญฉลาดและทําเพื่อประชาชนเจาของแผนดินเปน

เขาเนนขายอสังหาริมทรัพยใหกับชาวตางประเทศที่มาอยู
Permanent Residents ไมใชแค 

สักแตมาซื้อเก็งกําไรเทานั้น  การไมเปดโอกาสให "แรง
ก็เพื่อปองกันไมใหที่อยูอาศัยในทองถิ่นของอินโดนีเซีย มีราคา

ถีบตัวสูงขึ้นจนประชาชนไมสามารถหาซื้อได หรืออาจตองชอกช้ําใจ
าวตางชาติอีกตอหนึ่งในอนาคตได  โดย 

ตองไมออกไปนอกประเทศอินโดนีเซียเกิน

ที่วาตางชาติจะสามารถซื้ออสังหาริมทรัพยไดนั้น หมาย
ไมใชการเปนเจาของซื้อ

ปนบานแนวราบหรืออาคารชุด
ก็ตามที   อยางไรก็ตามในกรณีที่ชาวตางชาติขายตอใหคน

อินโดนีเซีย คนอินโดนีเซียนั้นก็จะไดสิทธิเปนเจาของ แตเขาไมให
ตางชาติถือครองเปนเจาของแทๆ เทานั้น
 3. เขามีการกําหนดราคาขั้นต่ําที่ตางชาติจะซื้อได เชน ในกรุง
จาการตา ตางชาติ (ที่เปนผูอยูอาศัยจริง
กวา 667,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 
แนวราบ สวนหองชุดพักอาศัย ตองมีราคาไมนอยกวา 
เหรียญสหรัฐ หรือ 6,600,000 
ซึ่งจะทําใหประชาชนเดือดรอนแสนสา
ตางชาติมาลงทุนซื้อทรัพยแลวปลอยของขายตอใหคนไทย เพื่อทํา
กําไรในภายหลัง 
 4. ยังมีการจํากัดวาขนาดบานแนวราบที่จะซื้อนั้นตองมีขนาด
ที่ดินไมเกิน 2,000 ตารางเมตร หรือ หรือ 
คนๆ หนึ่งหรือครอบครัวหนึ่งๆ  
มี "ศรีธนญชัย" ที่มาตีความวาคนหนึ่งซื้อได 
คนซื้อ 1 หลัง ภริยาอีก 1 คนซื้ออีก 
ซื้อได 4 หลังติดตอกันกลายเปน 
ของอินโดนีเซียคงไม (แกลง) โง และค
 5. สําหรับภาษีนั้น ผูซื้อชาวตางประเทศ ตองเสียภาษีสินคาหรู 
(Super Luxury Tax) 5%-20% 
ยังตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 10% และจายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
อยางตอเนื่อง  กรณีนี้แตกตางจากไทยเรา คือ กรณีพื้นที่
ตางชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพยโดยไมตองเสียภาษีสักบาท
ภาษีมูลคาเพิ่มก็ไมมี ภาษีสินคาหรูก็ไมมี  สวนภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางของไทย ก็กําหนดไวสูงถึง 
ประเมินราชการที่มักต่ํากวาราคาตลาด
อสังหาริมทรัพยไทยโดยไทยเสียเปรียบเปนอยางมาก
 เราคงทราบกันดีวาในอินโดนีเซียนั้น ตางชาติไปเยี่ยมเยียน
เกาะบาหลีมากกวากรุงจาการตา คลายๆ กับกัมพูชาที่คนไปเสียม
เรียบมากวาไปกรุงพนมเปญนั่นเอง  และตอนนี้อินโดนีเซียกําลัง
สร า งบาหลีอี ก  10  แห ง  เพื่ อจู ง ใ จใหคนไป เที่ ย ว  ไปซื้ อ
อสังหาริมทรัพยตามกฎเกณฑขางตน  ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาการ
ทองเที่ยวของอินโดนีเซียคงจะเติบโตอีกมากในอนาคตเปนแนแท 
และคงจะเปนคูแขงสําคัญของไทยเรา
 ผมเคยไปประเมินคาทรัพยสินที่เกาะลอมบอก ซึ่งไดรับการ
หมายมั่นปนมือใหเปน "บาหลี 2
เสียอีก   ที่เมืองหมะทารัม (Mataram) 
ลอมบอก ก็มีชาวตางชาติไปเที่ยวกันมาก โดยเฉพาะรีสอรตตาม
ชายหาด  นักลงทุนมากหลายตองการไปซื้อที่ดินเพื่อการสราง

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

อินโดนีเซีย คนอินโดนีเซียนั้นก็จะไดสิทธิเปนเจาของ แตเขาไมให
ตางชาติถือครองเปนเจาของแทๆ เทานั้น 

เขามีการกําหนดราคาขั้นต่ําที่ตางชาติจะซื้อได เชน ในกรุง
ที่เปนผูอยูอาศัยจริง) จะซื้อไดตองมีราคาไมต่ํา

เหรียญสหรัฐ หรือ 22 ลานบาทสําหรับบาน
แนวราบ สวนหองชุดพักอาศัย ตองมีราคาไมนอยกวา 200,000 

000 บาท ไมใชที่ใหซื้อไดโดยไมจํากัด 
ซึ่งจะทําใหประชาชนเดือดรอนแสนสาหัสในอนาคต เพราะ "แรง" 
ตางชาติมาลงทุนซื้อทรัพยแลวปลอยของขายตอใหคนไทย เพื่อทํา

ยังมีการจํากัดวาขนาดบานแนวราบที่จะซื้อนั้นตองมีขนาด
ตารางเมตร หรือ หรือ 500 ตารางวา สําหรับ

คนๆ หนึ่งหรือครอบครัวหนึ่งๆ  และเชื่อแนวาที่อินโดนีเซีย คงไม
ที่มาตีความวาคนหนึ่งซื้อได 1 หลัง เลยใหลูก 2 

คนซื้ออีก 1 หลัง ตนเอง อีก 1 หลัง รวม
หลังติดตอกันกลายเปน "อาณาจักร" ไปเลย  เจาหนาที่

โง และคงไมยอมอยางแนนอน 
สําหรับภาษีนั้น ผูซื้อชาวตางประเทศ ตองเสียภาษีสินคาหรู 

% จากมูลคาที่เกินปกติ  นอกจากนี้
และจายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

อยางตอเนื่อง  กรณีนี้แตกตางจากไทยเรา คือ กรณีพื้นที่ EEC 
ตางชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพยโดยไมตองเสียภาษีสักบาท! 
ภาษีมูลคาเพิ่มก็ไมมี ภาษีสินคาหรูก็ไมมี  สวนภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางของไทย ก็กําหนดไวสูงถึง 50 ลานบาท (ตามราคา
ประเมินราชการที่มักต่ํากวาราคาตลาด) จึงเทากับตางชาติมาซื้อ

ยโดยไทยเสียเปรียบเปนอยางมาก 
เราคงทราบกันดีวาในอินโดนีเซียนั้น ตางชาติไปเยี่ยมเยียน

เกาะบาหลีมากกวากรุงจาการตา คลายๆ กับกัมพูชาที่คนไปเสียม
เรียบมากวาไปกรุงพนมเปญนั่นเอง  และตอนนี้อินโดนีเซียกําลัง

แห ง  เพื่ อจู ง ใ จใหคนไป เที่ ย ว  ไปซื้ อ
งหาริมทรัพยตามกฎเกณฑขางตน  ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาการ

ทองเที่ยวของอินโดนีเซียคงจะเติบโตอีกมากในอนาคตเปนแนแท 
และคงจะเปนคูแขงสําคัญของไทยเรา 

ผมเคยไปประเมินคาทรัพยสินที่เกาะลอมบอก ซึ่งไดรับการ
2" มากอนยุทธศาสตร "10 บาหลี" 

Mataram) ซึ่งเปนเมืองหลวงของเกาะ
ลอมบอก ก็มีชาวตางชาติไปเที่ยวกันมาก โดยเฉพาะรีสอรตตาม
ชายหาด  นักลงทุนมากหลายตองการไปซื้อที่ดินเพื่อการสราง      



 

 

 

 

 

Knowledge Is Not Private Property 

รีสอรต  และถึงแมวาจะมีขาววาเกาะนี้มีแผนดินไหวหลายหนในปนี้ 
แตก็ยังมีคนไปทองเที่ยวอยูเสมอ 
 อีกพื้นที่หนึ่งที่จะมีการลงทุนกันมากก็คือบริเวณเกาะทางทิศ
เหนือของกรุงจาการตาซึ่งเรียกวา the Thousand Islands 
เกาะเล็ก ๆ นับจํานวนมาก (แตไมถึง 1,000 
อยูในทะเลทางทิศเหนือของกรุงจาการตา  ผมก็เคยไปสํา
อสังหาริมทรัพยท่ีนั่น ผลปรากฏวาแตเดิมบนเกาะแหงหนึ่งเคยเปด
เปนกาสิโน ไมแนวาในอนาคตอาจมีการพิจารณาเปดกาสิโนขึ้นมา
อีก ทั้งนี้การเดินทางอาจใชเรือยอรช หรือเครื่องบินเล็กก็ได ใชเวลา
เดินทางโดยเรือไมเกิน 1 ชั่วโมง 
 ในการประชุมครั้งนี้ ผมยังไดไปบรรยายเรื่องการพัฒนาเมือง
โดยใชชุมชนแออัดกลางเมือง ซึ่ งมีอยูมากมายใจกลางกรุง  

 

เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชนงานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในโลก 
(MIPIM) มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง  
รวมกับนักอสังหาริมทรัพยจากท่ัวโลก  หรือในเอเซีย 

สามารถเชื่อมตอกับนักพัฒนาที่ดิน นายหนา นักบริหารทรัพยสินหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ ได  เพื่อชวยใหเราสามารถขาย
ทรัพยสินไดงาย  นาจะสะดวกกวาการทํา Road Show 
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รีสอรต  และถึงแมวาจะมีขาววาเกาะนี้มีแผนดินไหวหลายหนในปนี้ 

อีกพื้นที่หนึ่งที่จะมีการลงทุนกันมากก็คือบริเวณเกาะทางทิศ
the Thousand Islands คือมีหมู

000 เกาะตามชื่อเรียก) 
อยูในทะเลทางทิศเหนือของกรุงจาการตา  ผมก็เคยไปสํารวจ
อสังหาริมทรัพยท่ีนั่น ผลปรากฏวาแตเดิมบนเกาะแหงหนึ่งเคยเปด
เปนกาสิโน ไมแนวาในอนาคตอาจมีการพิจารณาเปดกาสิโนขึ้นมา
อีก ทั้งนี้การเดินทางอาจใชเรือยอรช หรือเครื่องบินเล็กก็ได ใชเวลา

รยายเรื่องการพัฒนาเมือง
โดยใชชุมชนแออัดกลางเมือง ซึ่ งมีอยูมากมายใจกลางกรุง  

แนวทางที่ผมเสนอและเคยเสนอใหกับธนาคารโลกในคราวที่ผม
ไดรับเชิญใหไปเปนที่ปรึกษาที่นั่น ก็คือ การทําใหชุมชนแออัดมี
ความหนาแนน (High Density) 
(Overcrowdedness) โดยสราง
เพื่อใหประชาชนไดมีท่ีอยูอาศัยท่ีมีคุณภาพ และเปดโอกาสใหนํามา
พัฒนาในเชิงพาณิชยหรือเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 
รายไดปานกลางไดอีกจํานวนมหาศาล ทานใดสนใจดูไดที่ศูนย
ขอมูลธนาคารโลกตาม link นี้https://bit.ly/
 อินโดนีเซียและหลายชาติกําลังขับเคลื่อนไปขางหนา และอาจ
แซงหนาเราในไทยชา เมื่อ 10 ปกอน คนอินโดนีเซียมีรายไดแค 
50% ของไทย เดี๋ยวนี้ประมาณ 
อาจเทาไทยแลว เราตองไมอยูนิ่ง

 
 
 

 
 

เชิญสมัครสมาชิก FIABCI-THAI สุดคุม
เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชนงานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในโลก 

มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง  
รวมกับนักอสังหาริมทรัพยจากท่ัวโลก  หรือในเอเซีย (APREC) การซื้อบูธในงานนี้ ก็จะสามารถทําใหเรา

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

หน้า 17 

แนวทางที่ผมเสนอและเคยเสนอใหกับธนาคารโลกในคราวที่ผม
ไดรับเชิญใหไปเปนที่ปรึกษาที่นั่น ก็คือ การทําใหชุมชนแออัดมี

High Density) แต เลิกแออัด 
โดยสรางเปนอาคารชุดความสูงปานกลาง 

เพื่อใหประชาชนไดมีท่ีอยูอาศัยท่ีมีคุณภาพ และเปดโอกาสใหนํามา
พัฒนาในเชิงพาณิชยหรือเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 
รายไดปานกลางไดอีกจํานวนมหาศาล ทานใดสนใจดูไดที่ศูนย

https://bit.ly/2QHnLiH 
นโดนีเซียและหลายชาติกําลังขับเคลื่อนไปขางหนา และอาจ

10 ปกอน คนอินโดนีเซียมีรายไดแค 
ของไทย เดี๋ยวนี้ประมาณ 70% ของไทย ในอนาคตอันใกล

อาจเทาไทยแลว เราตองไมอยูนิ่ง 
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เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชนงานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในโลก 

มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง  ทําใหเราไดมีโอกาสทําธุรกิจ
การซื้อบูธในงานนี้ ก็จะสามารถทําใหเรา
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 Flow รุน่ที� 
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AP100: การประเมนิคา่อสงัหารมิทรัพย ์สมัฤทธิ�ผลใน 

AP101: การประเมนิคา่ทรัพยส์นิมอือาชพี 

สปัดาห ์รุน่ที� 

RE142: การจัดตั �งนติบิคุคลบา้นจัดสรร
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