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เอกสารไมถึงผูรับ โปรดสงคืนที่ เลขที่ 10 ถ.นนทรี 5 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
 
During January 24-25, 2019, Dr.Sopon 
Pornchokchai, President, Thai Appraisal 
Foundation went to Laos to meet leading 
figures.  He aimed at transfering valuation and 
real estate knowledge to Laos and expand 
valuation services into this great neighboring 
country.  He would like to thank very sincerely 
for all parties who generously welcome him.  
He has been believing that "Knowledge Is Not 
Private Property" 

 
 
 

March 6, 2019, Dr.Sopon Pornchokchai, 
President, Thai Appraisal Foundation  

visit Mr Karabet Hemengül,  
President, FIABCI Turkey in Istanbul. 

 
 

 
 
 
 
 
March 1, 2019, Ms.Pattama Chantranukul, 
Board member, Thai Appraisal Foundation and 
Executive Director, Agency for Real Estate 
Affairs, gave a lecture on real estate feasibility 
for developers in Laos at the Expo 2019: Laos' 
#1 Property Show held on March 1-2, 2019 
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เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 200:  
"อสังหาฯ ไทย เตรียมรับมือหรือยัง? ศึกการคา จีน - เมกา" 
วันอังคารที่ 26 กุมภาพนัธ 2562 เวลา 13:00-17:00 น.  
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย 

 

Monthly Forum 200:  

"Real Estate Thailand with US-China Trade War" 

February 26, 2019, 13:00-17:00,  

at Thai Real Estate Business School 

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 199: 
"นโยบายที่อยูอาศัยของรัฐบาลในอนาคต"

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13:00-17:00 น. 
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย

Monthly Forum No.199 :
“Government Housing Policy in the Future”

Thursday, January 31, 2019, 13:00-17:00, 
At Thai Real Estate Business School
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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 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 
now activated again with the 
cooperation between t
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 
www.facebook.com/fiabci.thai
  

Sincerely yours,

Sopon Pornchokchai, PhD TAF President

FIABCI Thai Member
For  int’l connection

 

FIABCI-Thai   
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 
 

ดวน!!! มาเปนสมาชิก 
FIABCI 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 และภูมิปญญาผูประเมินคาทรัพยสินไทย
๗. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่น
๘. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด

ประธานบริหารแถลง
FROM THE

Becoming Members of 
FIABCI-Thai 

Thai Appraisal Foundation is 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 is 
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 

4 ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย พ
2562 

8 การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน พ
2561 

10 การเปลี่ยนแปลงราคาที่อยูอาศัย พ
2535-

12 ธุรกิจไมขุดลอมและการประเมินคา
ทรัพยสิน

14 เอราวัณ ดุสิตธานี ฯลฯ ตองประเมินคา
ทรัพยสินใหชัดเจน

15 วิกฤติอสัง
สหรัฐอเมริกา

17 ประเทศไหนนาไปลงทุนอสังหาฯ ที่สุด

Sopon Pornchokchai, 

Wason Khongchantr,

Amporn Chantranukul, 

Nonglak Jatutane, 

Pornpak Boonthong, 

Atinach Chanbanyong, 
 

Tel. 66.2295.3171 Fax 66.2295.3994 

Email   info@thaiappraisal.org

Address:  10 Nonsi 5 Road, Bangkok 10120

หน้า 3

  

ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ ดาน
วิจัยและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย  

สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสิน การ
ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
การใหมๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนแก 

ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา  
สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐบาล เอกชน องคกร

จากทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนา
การศึกษาดานประเมินคาทรัพยสินและอสังหาริมทรัพย  

และภูมิปญญาผูประเมินคาทรัพยสินไทย  
ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่น ๆ  
ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด 

ประธานบริหารแถลง 
FROM THE PRESIDENT  

 
THE OFFICIAL QUARTERLY JOURNAL 

OF THAI APPRAISAL FOUNDATION 

ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย พ.ศ.

การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน พ.ศ.2537-

การเปลี่ยนแปลงราคาที่อยูอาศัย พ.ศ.
-2561 

ธุรกิจไมขุดลอมและการประเมินคา
ทรัพยสิน 
เอราวัณ ดุสิตธานี ฯลฯ ตองประเมินคา
ทรัพยสินใหชัดเจน 
วิกฤติอสังหาฯ 3 รอบใน 30 ปของ
สหรัฐอเมริกา 
ประเทศไหนนาไปลงทุนอสังหาฯ ที่สุด 

Contact Us 
 

Sopon Pornchokchai, PhD MRICS President 

Wason Khongchantr, Coordinator 

Amporn Chantranukul, Coordinator, Int’l Affairs  

Nonglak Jatutane, Coordinator, Education  

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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 ฟองสบูอสังหาริมทรัพยอาจแตกในป 2562 
นักพัฒนาที่ดินแบงโควตาการพัฒนาที่ดินเพื่อลดการแขงขัน และ
เรงระบายสต็อกโดยเร็ว รวมทั้งนํา พรบ.เอสโครวมาใชเพื่อดึงความ
มั่นใจโดยดวน 

อุปทาน ณ สิ้นป 2561 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
และประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียล
เอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) เปดเผย
เติบโตอยางผิดสังเกตเปนอยางมาก กลาวคือ มีการเปดตัวโครงการ
ที่อยูอาศัยใหมซึ่งประกอบดวยบานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส 
ตึกแถว  ห องชุ ดและที่ ดิ นจั ดสรรเพื่ อการอยู อ าศั ยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมกันถึง 125,118 
9.3% จากป 2560 ที่เปดอยู 114,477 หนวย 
2561 นี้นับวาสูงสุดในรอบ 5 ปที่ผานมา (ตั้งแตป 
 ยิ่งสําหรับมูลคาการพัฒนาปรากฏวาป 2561 
มูลคาสูงถึง 565,811 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึง 28.1% 
เปด 441,661 ลานบาท  ป 2561 นับวาเปนปที่มีมูลคาการพัฒนา
สูงสุดในรอบ 25 ปที่สํารวจมา (ตั้งแตป 2537)  
เฉลี่ยตอหนวยในป 2561 มีราคาสูงถึง 4.552 
รอบ 25 ปเชนกัน  จะสังเกตไดวาในป 2560 
เปดตัวโดยเฉลี่ยเปนเงิน 3.858 ลานบาท แสดงใหเห็นวาในป 
2561 ราคาเพิ่มขึ้นถึง 17.2% 
 การเพิ่มขึ้นของจํานวนหนวยขาย 9.3% 
เพิ่มขึ้น 28.1% และราคาเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 17.2% 
วา  ประเทศไทยไดเกิดฟองสบูอสังหาริมทรัพยแลวในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในป 2561 
ปกติแลว เมื่อเกิดฟองสบูขึ้น ก็จะเกิดขึ้นตอเนื่องประมาณ 
กอนที่ฟองสบูจะแตกในปถัดมา  หากเปนไปตามอาการปกติฟอง

อสังหาริมทรัพยไทย 
THAI REAL ESTATE 
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ 

ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย พ

 
2562 ดร.โสภณ แนะ

การพัฒนาที่ดินเพื่อลดการแขงขัน และ
เอสโครวมาใชเพื่อดึงความ

 

โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
เอเจนซี่ ฟอร เรียล

เปดเผยวาตลาดป 2561 
เติบโตอยางผิดสังเกตเปนอยางมาก กลาวคือ มีการเปดตัวโครงการ
ที่อยูอาศัยใหมซึ่งประกอบดวยบานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส 
ตึกแถว  ห องชุ ดและที่ ดิ นจั ดสรรเพื่ อการอยู อ าศั ยในเขต

,118 หนวย เพิ่มข้ึน 
 ตัวเลขเปดตัวในป 

ตั้งแตป 2557) 
2561 เปดตัวเปน

28.1% จากป 2560 ที่
นับวาเปนปที่มีมูลคาการพัฒนา

2537)  สําหรับราคา
4.552 บาท ซึ่งสูงสุดใน
2560 ราคาที่อยูอาศัยที่

ลานบาท แสดงใหเห็นวาในป 

9.3% มูลคาโครงการที่
17.2% แสดงนัยชัดเจน

วา  ประเทศไทยไดเกิดฟองสบูอสังหาริมทรัพยแลวในเขต
2561 อยางไมตองสงสัย  

ปกติแลว เมื่อเกิดฟองสบูขึ้น ก็จะเกิดขึ้นตอเนื่องประมาณ 2-3 ป 
กอนที่ฟองสบูจะแตกในปถัดมา  หากเปนไปตามอาการปกติฟอง

สบูอสังหาริมทรัพยที่เพิ่งเกิดก็คงจะเติบโตตอเนื่องในป 
2563 หรืออาจถึง 2564 และในป 
 
การเติบโตที่สูงสุดในรอบ 25 ป
 สิ่งที่นาหวงประการหนึ่งก็คือ อุปทานคงเหลือสะสม รวม ณ 
สิ้นป 2561 เพิ่มขึ้นจากกลางป 
180,635 หนวย ณ กลางป 25
(เพิ่ม 19,133 หนวย) และถาเปรียบเทียบกับเมื่อสิ้นป 
เพิ่มขึ้นเพียง 4,541 หนวย หรือ 
มีอุปทานคงเหลือหรือรอการขายท่ี 
 อุปทานที่เปดขายใหม  ทั้งป 
2560 เพิ่มข้ึนทุกอยาง ดังนี้  
 1. จํานวนโครงการเปดใหมป 
เพิ่ม 48 โครงการ (11.9%) จากป 
 2. จํานวนหนวยขายเปดใหมป 
หนวย เพิ่ม 10,641 หนวย (9.3
 3. มูลคาโครงการป 2561 
124,150 ลานบาท (28.1%) จากป 
ปที่ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก
ซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส ไดสํารวจไวตั้งแตป 
 4. ราคาขายเฉลี่ยตอหนวย 
จากราคา 3.858 ลานบาท ณ สิ้นป 
 5. ยอดซื้อ ป 2561 จํานวน 
จํานวน 16,998 หนวย หรือ (16
 
สถานการณแยกประเภท 
 การแยกประเภทในที่นี้แยกเปนกลุมหลักๆ คือ บานเดี่ยว 
ทาวนเฮาส และอาคารชุด โดยแจกแจงในรายละเอียดเกี่ยวกับ
อุปทานที่เกี่ยวของ 
 ในกรณีบานเดี่ยว หนวยขายเปดใหมทั้งป 
11,071 หนวย เพิ่ม 854 หนวย 
เหลือขาย 35,432 หนวย ลดลง 
ป 2560  สวนการขาย ขายไดป 
163 หนวย (1.3%) จากป 2560 
 ในกรณีทาวนเฮาส หนวยขายเปดใหมทั้งป 
ลดลง 3,745 หนวย  (-10.6%) 
63,222 หนวย เพิ่ม 651 หนวย 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2562 
 

สบูอสังหาริมทรัพยที่เพิ่งเกิดก็คงจะเติบโตตอเนื่องในป 2562, 
และในป 2564-5 ฟองสบูก็จะแตก 

ป 
สิ่งที่นาหวงประการหนึ่งก็คือ อุปทานคงเหลือสะสม รวม ณ 

เพิ่มขึ้นจากกลางป 2561 ประมาณ 10.6% จาก 
2561 เพิ่มเปน 199,768 หนวย 

และถาเปรียบเทียบกับเมื่อสิ้นป 2560 จะ
หนวย หรือ 2.3% เนื่องจาก ณ สิ้นป 2560 

มีอุปทานคงเหลือหรือรอการขายท่ี 195,227 หนวย 
อุปทานที่เปดขายใหม  ทั้งป 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับป 

จํานวนโครงการเปดใหมป 2561 จํานวน 450 โครงการ 
จากป 2560 

จํานวนหนวยขายเปดใหมป 2561 จํานวน 125,118 
3%) จากป 2560  

61 จํานวน 565,811 ลานบาท เพิ่ม 
จากป 2560 ถือวาสูงสุดในรอบ 25 

เมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจน
ซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส ไดสํารวจไวตั้งแตป 2537 

ราคาขายเฉลี่ยตอหนวย 4.522 ลานบาท เพิ่ม (17.2%) 
ลานบาท ณ สิ้นป 2560 

จํานวน 120,577 หนวย เพิ่ม จากป 60 
16.4%) 

การแยกประเภทในที่นี้แยกเปนกลุมหลักๆ คือ บานเดี่ยว 
ทาวนเฮาส และอาคารชุด โดยแจกแจงในรายละเอียดเกี่ยวกับ

ในกรณีบานเดี่ยว หนวยขายเปดใหมทั้งป 2561 จํานวน 
หนวย (8.4%) จากป 2560 อุปทาน

หนวย ลดลง 1,539 หนวย  (-4.2%) จากสิ้น
สวนการขาย ขายไดป 2561 จํานวน 12,610 หนวย ลด 

2560  
ในกรณีทาวนเฮาส หนวยขายเปดใหมทั้งป 31,717 หนวย 

%) จากป 2560  อุปทานเหลือขาย 
หนวย (1.0%) จากสิ้นป 2560  สวนที่



 

 

 

 

 

Knowledge Is Not Private Property 

ขายไดป 2561 จํานวน 31,066 หนวย เพิ่ม 
(12.8%) จากป 60 
 อาคารชุด: หนวยขายเปดใหม 74,380 หนวย เพิ่ม 
หนวย (16.9%) จากป 2560 อุปทานเหลือขาย 
เพิ่ม 5,028 หนวย (6.5%) จากสิ้นป 2560 ยิ่งกวานั้นหองชุดขาย
ไดป  2561 จํานวน 69,352 หนวย เพิ่ม 
(22.5%) จากป 2560 
 อาจกลาวไดวาอุปสงค ทั้งป 2561 โดยรวมเพิ่มขึ้น 
หนวย หรือ 16.4% จากป 2560  อุปสงคเหลานี้มาจากไหน  ทั้งนี้
อาจแยกเปน 3 กลุมหลกัคือ 
 1. กลุมขาราชการที่ไดรับการกระตุนใหซื้อ 
 2. กลุมคหบดีท่ีมีฐานะด ี
 3. กลุมนักเก็งกําไร 
 4. กลุมตางชาติโดยเฉพาะจีน 
 สําหรับประชาชนทั่วไป กําลังซื้ออาจมีไมมากนัก สังเกตไดวา
ตลาดระดับลางมีนอยมาก เพราะแมไทยจะมีอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แตในสถานการณนี้อยูในภาวะ 
จนกระจาย" ประชาชนทั่วไปยังไมมีกําลังซื้อมากนัก
 
โครงการที่ "เจง" ไมเลวราย 
 เครื่องชี้ภาวะตลาดสําคัญในปจจุบันคือจํานวนโครงการที่อยู
อาศัยที่หยุดการขาย ปรากฏวาโครงการที่เจงเหลานี้ เกิดขึ้นเพราะ
ไมผาน EIA 27% สถาบันการเงินไมอํานวยสินเชื่อ 
ออก 19% ทําเลที่ตั้ง 9% และอื่นๆ โปรดดูไดตามรายละเอียด
ตอไปนี้: 

 โครงการที่อยูอาศัยที่หยุดการขาย ณ ธันวาคม 
202 โครงการ 57,330 หนวย มูลคา 145,471 
เทียบกับ ณ กลางป 2561 มีจํานวน 197 โครงการ 
มูลคา 142,831 ลานบาท  แสดงวา: 
 1. จํานวนโครงการที่เจงเพิ่มเพียง 5 โครงการ 
 2. จํานวนหนวยขายที่เจงเพิ่มเพียง 1,374 
 3. มูลคาของโครงการท่ีเจงเพิ่มเพียง 2,640 

สาเหตุที�หยุดการขาย จํานวนโครงการ
1. ไม่ผ่าน EIA

2. สถาบนัการเงินไม่ปล่อยสินเชื�อ

3. ขายไม่ออก/ไม่มีคนซื� อ/รูปแบบสินคา้ไม่เหมาะ

4. ทําเลที�ตั�ง (ห่างไกลสิ�งอํานวยความสะดวก)

5. รอปรบัราคาขายใหม่

6. เปลี�ยนรูปแบบโครงการหรือรูปแบบอาคาร

7. ยกเลิกการขาย ที�เหลือนาํมาปล่อยเช่า

8.ผูป้ระกอบการถูกอายติัทรพัย์

9. กรรมสิทธิ� ที�ดิน และทางเขา้ออก โดนเวนคืน

10. ขาดผูร้บัเหมา และแรงงานก่อสรา้ง

รวม
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หนวย เพิ่ม 3,521 หนวย 

หนวย เพิ่ม 10,754 
อุปทานเหลือขาย 81,818 หนวย 

ยิ่งกวานั้นหองชุดขาย
หนวย เพิ่ม 12,718 หนวย 

โดยรวมเพิ่มขึ้น 16,998 
อุปสงคเหลานี้มาจากไหน  ทั้งนี้

สําหรับประชาชนทั่วไป กําลังซื้ออาจมีไมมากนัก สังเกตไดวา
ตลาดระดับลางมีนอยมาก เพราะแมไทยจะมีอัตราการเจริญเติบโต

ขึ้น แตในสถานการณนี้อยูในภาวะ "รวยกระจุก 
ประชาชนทั่วไปยังไมมีกําลังซื้อมากนัก 

เครื่องชี้ภาวะตลาดสําคัญในปจจุบันคือจํานวนโครงการที่อยู
อาศัยที่หยุดการขาย ปรากฏวาโครงการที่เจงเหลานี้ เกิดขึ้นเพราะ

สถาบันการเงินไมอํานวยสินเชื่อ 21% ขายไม
และอื่นๆ โปรดดูไดตามรายละเอียด

 

โครงการที่อยูอาศัยที่หยุดการขาย ณ ธันวาคม 2561 มีจํานวน 
471 ลานบาท เมื่อ

โครงการ 55,956 หนวย 

โครงการ (3%)  
374 หนวย (3%) 
640 ลานบาท (2%) 

 ดังนั้นสถานการณในปจจุบันจึ
เศรษฐกิจป 2540-2544 สถานการณเลวรายมาก มีโครงการที่
กําลังขายและมีโอกาสเจงถึงประมาณ 
ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทยในชวงกอน
 
บิ๊กเนมที่เปลี่ยนแปลง 
 บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท ยังเปนบริษัทหมา
จํานวนโครงการเปดใหมในป 2561 
15,574 หนวย  รวมมูลคา 47,007 
ดานมูลคาปรากฏวามี บมจ.แสนสิริ และ บมจ
แซงขึ้นมา โดย บมจ.แสนสิริเปดตัวโครงการ 
หนวย 10,571 หนวย (ราวสองในสามของ บมจ
เอสเตท) แตมีมูลคาสูงถึง 54,236 
(ไทยแลนด) มีเปดขาย 32 โครงการ รวม 
มูลคาโครงการรวมถึง 47,079 ลานบาท

 กรณีนี้แสดงวาบริษัทขนาดใหญที่สรางสินคาราคาแพงกลับ
กลายเปนบริษัทที่มีการเปดตัวมากกวาเนื่องจากในปจจุบัน
ประชาชนทั่วไปอาจมีกําลังซื้อท่ีจํากัด
 
ฟองสบูอสังหาริมทรัพยมาแลว 
 ฟองสบูอสังหาริมทรัพยในป 
แปลก ก็คือเกิดขึ้นเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต
ในจังหวัดภูมิภาคทั่วประเทศ สถานการณตลาดอสังหาริมทรัพยไมสู
ดีนัก ถดถอยกันทั่วประเทศ  ที่ตลาดอสังหาริมทรัพยบูมเฉพาะใน
กรุงเทพมหานครนั้น ก็เพราะมีกําลังซื้อเก็งกําไรสวนหนึ่งประมาณ 
15% ของทั้งตลาด และอีกสวนหนึ่งจากผูซื้อชาวตางปร
(https://bit.ly/2PlfwVR)  แตในจังหวัดภูมิภาคไมมี ยกเวนใน
จังหวัดสําคัญๆ บางแหง โดยเฉพาะ ชลบุรี ระยอง เชียงใหม และ
ภูเก็ตเทานั้น  สวนจังหวัดอื่นๆ ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคอื่นๆ ลวนอยูในภาวะถดถอยทั้งสิ้น 
 อยางไรก็ตาม ดร.โสภณ คาดวาฟองสบูอสังหาริมทรัพยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาจจะแตกเร็วกวานั้น เปนฟองสบู

จํานวนโครงการ %
55 27%

43 21%

39 19%

19 9%

15 7%

14 7%

6 3%

5 2%

4 2%

2 1%

202 100%

หน้า 5 

ดังนั้นสถานการณในปจจุบันจึงไมไดเลวรายอะไร ในชวงวิกฤติ
สถานการณเลวรายมาก มีโครงการที่

กําลังขายและมีโอกาสเจงถึงประมาณ 40% จากผลการสํารวจของ
ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทยในชวงกอน 

พฤกษาเรียลเอสเตท ยังเปนบริษัทหมายเลขหนึ่งที่มี
2561 มากที่สุดถึง 46 โครงการ รวม 
47,007 ลานบาท  อยางไรก็ตามใน

แสนสิริ และ บมจ.เอพี (ไทยแลนด) ที่
แสนสิริเปดตัวโครงการ 21 แหง จํานวน

ราวสองในสามของ บมจ.พฤกษาเรียล
54,236 ลานบาท  สวน บมจ.เอพี 
โครงการ รวม 10,206 หนวย แตมี

ลานบาท 

 
กรณีนี้แสดงวาบริษัทขนาดใหญที่สรางสินคาราคาแพงกลับ

กลายเปนบริษัทที่มีการเปดตัวมากกวาเนื่องจากในปจจุบัน
ประชาชนทั่วไปอาจมีกําลังซื้อท่ีจํากัด 

 
ฟองสบูอสังหาริมทรัพยในป 2561 นี้ เปนปรากฏการณที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต
ในจังหวัดภูมิภาคทั่วประเทศ สถานการณตลาดอสังหาริมทรัพยไมสู
ดีนัก ถดถอยกันทั่วประเทศ  ที่ตลาดอสังหาริมทรัพยบูมเฉพาะใน
กรุงเทพมหานครนั้น ก็เพราะมีกําลังซื้อเก็งกําไรสวนหนึ่งประมาณ 

ของทั้งตลาด และอีกสวนหนึ่งจากผูซื้อชาวตางประเทศ 
แตในจังหวัดภูมิภาคไมมี ยกเวนใน

จังหวัดสําคัญๆ บางแหง โดยเฉพาะ ชลบุรี ระยอง เชียงใหม และ
ภูเก็ตเทานั้น  สวนจังหวัดอื่นๆ ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคอื่นๆ ลวนอยูในภาวะถดถอยทั้งสิ้น (https://bit.ly/2AzHZSk) 

โสภณ คาดวาฟองสบูอสังหาริมทรัพยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาจจะแตกเร็วกวานั้น เปนฟองสบู



 

 
Vol.18, No.

 

หน้า  6 

เล็กๆ ของป 2561 ที่อาจแตกในป 2562 เพราะสงครามการคา
ระหวางจีนกับสหรัฐอเมริกาทําใหเกิดภาวะที่จะระเบิดเปนฟองสบู
แตกได เพราะ 
 1. สัดสวนการซื้อของตางชาติที ่20% โดยสวนใหญเปนจีนนั้น 
ปรากฏวาบริษัทมหาชนใหญๆ หลายแหง  อาจมีสัดสวนผูซื้อที่เปน
คนตางชาติโดยเฉพาะจีนสูงถึง 35%-40% ซึ่งยิ่งเสี่ยงเขาไปใหญ
 2. สินคาที่ยังหลงเหลือในมือของผูประกอบการจากการคืน ยัง
มีอีกมาก แตที่ผานมาอาจไดรับรายงานวามีผูจองซื้
เปดตัวกันขนานใหญ โดยที่ยังหลงเหลือสต็อกอยูอีกมาก
 3. ราคาเหล็กกลับลดลงพอสมควรในรอบ 1 
ทําใหคากอสรางโดยรวมลดลง ทั้งนี้คงเปนเพราะความตองการ
เหล็กในการกอสรางของจีนลดลง ทําใหราคาถูกลง อาจสะทอนถึง
ความออนไหวของเศรษฐกิจในระยะสั้นนี้ 
 4. หากกําลังซื้อของจีนลดต่ําลงเพราะสงครามการคา ก็อาจทํา
ให Cashflow ของบริษัทพัฒนาที่ดินสะดุดได 
 5. หากผูซื้อจีนไมไดมาโอนตามกําหนด คลายกรณีรัสเซียและ
ญี่ปุนในอดีตก็อาจทําใหเกิดปญหาใหญตามมาตอทั้งนักพัฒนา
ที่ดินและสถาบันการเงิน 
 6. หนวยขายที่ซื้อโดยนักลงทุนอาจถูกนําออกมาขายแขงกับ
นักพัฒนาที่ดิน ทําใหเกิดปญหาดานราคาที่อยูอาศัยลดต่ําลงได
 
ทางออกในกรณีฟองสบู 
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เพราะสงครามการคา
ระหวางจีนกับสหรัฐอเมริกาทําใหเกิดภาวะที่จะระเบิดเปนฟองสบู

โดยสวนใหญเปนจีนนั้น 
ปรากฏวาบริษัทมหาชนใหญๆ หลายแหง  อาจมีสัดสวนผูซื้อที่เปน

ซึ่งยิ่งเสี่ยงเขาไปใหญ 
สินคาที่ยังหลงเหลือในมือของผูประกอบการจากการคืน ยัง

มีอีกมาก แตที่ผานมาอาจไดรับรายงานวามีผูจองซื้อไปแลว เลย
เปดตัวกันขนานใหญ โดยที่ยังหลงเหลือสต็อกอยูอีกมาก 

1 ไตรมาสท่ีผานมา 
ทําใหคากอสรางโดยรวมลดลง ทั้งนี้คงเปนเพราะความตองการ
เหล็กในการกอสรางของจีนลดลง ทําใหราคาถูกลง อาจสะทอนถึง

หากกําลังซื้อของจีนลดต่ําลงเพราะสงครามการคา ก็อาจทํา

หากผูซื้อจีนไมไดมาโอนตามกําหนด คลายกรณีรัสเซียและ
ญี่ปุนในอดีตก็อาจทําใหเกิดปญหาใหญตามมาตอทั้งนักพัฒนา

หนวยขายที่ซื้อโดยนักลงทุนอาจถูกนําออกมาขายแขงกับ
นักพัฒนาที่ดิน ทําใหเกิดปญหาดานราคาที่อยูอาศัยลดต่ําลงได 

 จากการสํารวจลาสุด จํานวนหนวยขายที่ยังอยูในมือของ
ผูประกอบการทั้งหมด (โดยที่ยังไมไดขายออกไป
199,768 หนวย รวมมูลคาสูงถึง 
ประมาณ 27% ของงบประมาณแผนดินป 
จํานวนนี้ตองใชเวลาขายถึงอีก 25 
ดังนั้นหากมีการเปดตัวโครงการไมหยุดยั้ง ฟองสบูอสังหาริมทรัพย
จะยิ่งพองตัวและแตกไดโดยเร็วขึ้นไปอีก โดยนั
พัฒนาที่ดิน ควร 
 1. ประสานกันจัดการอุปทานเพื่อไมใหเกิดอุปทานสวนเกิน
มากจนเกินไป อาจตองมีการแบงโควตาการพัฒนาโครงการ เพื่อให
รอดพนจากการ "เจ็บตัว" กันทุกฝาย
 2. จัดมหกรรมขายทรัพยสินที่เปนสต็อกอยูโดยรวมมือกับ
สถาบันการเงิน โดยอาจลดราคาลงบางสวนเพื่อเปนการจูงใจเพื่อ
ลดสต็อกที่มีอยูจํานวนมหาศาลถึง 
 3. นํา พรบ.การดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ
ใชกับผูประกอบการทุกราย และผูซื้อทุกราย เพื่อรับประกันไดวาผู
ซื้อบานจะไดบานแนนอน และผูขายบานจะไมถูกผูซื้อ 
ทุกฝายตองเสียคาธรรมเนียมบาง แตก็จะทําใหทุกฝายมีความม่ันใจ
ในตลาดมากขึ้น 
 ดังนั้นผูประกอบการพัฒนาที่ดิน สถาบันการเงิน นักลงทุน 
และผูซื้อบานทั่วไปจึงตองติดตามสถานการณโดยใกลชิด เพราะใน
วิกฤติที่กําลังอาจจะมาถึงในไมชานี้ ก็ยังมีบางบริเวณ บา
อยูอาศัยและในบางระดับราคาที่ยังมีผลการขายที่ดีอยูและมีโอกาส
ที่จะ "ไปตอ" ไดอีก 

 
 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

จากการสํารวจลาสุด จํานวนหนวยขายที่ยังอยูในมือของ
โดยที่ยังไมไดขายออกไป) มีสูงถึง 

รวมมูลคาสูงถึง 814,331 ลานบาท หรือ
ของงบประมาณแผนดินป 2561 ซึ่งถือวาสูงมาก 

25 เดือนตามอัตราการขายปจจุบัน  
ดังนั้นหากมีการเปดตัวโครงการไมหยุดยั้ง ฟองสบูอสังหาริมทรัพย
จะยิ่งพองตัวและแตกไดโดยเร็วขึ้นไปอีก โดยนัยนี้ ผูประกอบการ

ประสานกันจัดการอุปทานเพื่อไมใหเกิดอุปทานสวนเกิน
มากจนเกินไป อาจตองมีการแบงโควตาการพัฒนาโครงการ เพื่อให

กันทุกฝาย 
จัดมหกรรมขายทรัพยสินที่เปนสต็อกอยูโดยรวมมือกับ

ราคาลงบางสวนเพื่อเปนการจูงใจเพื่อ
ลดสต็อกที่มีอยูจํานวนมหาศาลถึง 199,768 หนวยลงไป 

การดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ.2551 มา
ใชกับผูประกอบการทุกราย และผูซื้อทุกราย เพื่อรับประกันไดวาผู
ซื้อบานจะไดบานแนนอน และผูขายบานจะไมถูกผูซื้อ "เบี้ยว" แม
ทุกฝายตองเสียคาธรรมเนียมบาง แตก็จะทําใหทุกฝายมีความม่ันใจ

ดังนั้นผูประกอบการพัฒนาที่ดิน สถาบันการเงิน นักลงทุน 
และผูซื้อบานทั่วไปจึงตองติดตามสถานการณโดยใกลชิด เพราะใน
วิกฤติที่กําลังอาจจะมาถึงในไมชานี้ ก็ยังมีบางบริเวณ บางประเภทท่ี
อยูอาศัยและในบางระดับราคาที่ยังมีผลการขายที่ดีอยูและมีโอกาส
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การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน พ
 

 
 ป 2561 ราคาที่ดินกระโดดพรวดขึ้นถึง 7
ไมดี ทั้งนี้เพราะมีการกอสรางรถไฟฟาสายตางๆ เปนจํานวนมากใน
ขณะนี้ ประกอบกับอุปทานที่ดินมีจํากัด เนื่องจากความหยอนยาน
ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
อสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 
(www.area.co.th) ซึ่งเปนศูนยขอมูลเพียงแหงเดียวในประเทศไทย
ที่สํารวจการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลอยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2537 ไดเปดเผยผลการสํารวจ
ลาสุด ณ สิ้นป 2561 วาราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอยางมากในชวงป 
ที่ผานมา โดยมีรายละเอียดดังนี้: 
 1. ราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มขึ้นถึง 
7.9% ในชวงป 2560-2561 ที่ผานมา ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นในอัตรา
สูงสุดในรอบ 25 ปที่ผานมา ทั้งนี้สํารวจจากแปลงสําคัญ 
กระจายทั่วไป 
 2. โดยปรับตัวสูงสุดในชวงป 2546-2548 
ในอัตราที่ลดลงดังกลาว ปรับตัวในอัตราเพิ่มในป 
2561 -ปจจุบัน เริ่มมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 
 3. ในรอบ 19 ป (ป 2541-2561) ทําเลที่ปรับตัวเพิ่มสูง คือ 
ในเขตชั้นใน 266.2% เขตชั้นนอก 106.7% - 132
คาเฉลี่ยทั้งเมือง 158.2% หรือปละ 13.3%) 
ปรับตัวสูงสุด 266.2% (ปละ 13.3%) 
 4. ในรอบ 19 ป (ป 2541-2561) ทําเลที่ปรับตัวนอย คือ 
บริเวณเขตชั้นนอก โดยเฉพาะดานทิศตะวันออก ของเมืองเฉลี่ย 
90.8% เนื่องจากสวนใหญเปนบริเวณเขตพื้นที่สีเขียว
 5.  ในรอบ 5 ป (ป 2556-61) ทําเลที่ปรับตัวเพิ่มสูง คือ เขต
ชั้นใน 39.7% เขตชั้นกลาง 35.5-35.6% เขตชั้นนอก 
30.3% (เทียบกับคาเฉลี่ยทั้งเมือง 28.5%) 
(CBD) ปรับตัวสูงสุด 39.7% (เฉลี่ยปละ 7.9%)
 6. ปลาสุด 2561 ปรับเพิ่มเฉลี่ยทั้งกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 7.9% โดย       
 
กรุงเทพฯ ชั้นนอก ดานเหนือ +8.4% 
 ดานตะวันออก +9.9% 
 ดานตะวันตก +10.3% 
 ดานใต +8.9% 
กรุงเทพฯ ชั้นกลาง ฝงกรุงเทพฯ +13.5%  
 ฝงธนบุรี +12.5% 
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การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน พ.ศ.2537-2561 

7.9% ทั้งที่เศรษฐกิจ
ไมดี ทั้งนี้เพราะมีการกอสรางรถไฟฟาสายตางๆ เปนจํานวนมากใน
ขณะนี้ ประกอบกับอุปทานที่ดินมีจํากัด เนื่องจากความหยอนยาน

โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
รียลเอสเตท แอฟแฟรส 

ซึ่งเปนศูนยขอมูลเพียงแหงเดียวในประเทศไทย
ที่สํารวจการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและ

ไดเปดเผยผลการสํารวจ
วาราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอยางมากในชวงป 2561 

ราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มขึ้นถึง 
ที่ผานมา ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นในอัตรา

ปที่ผานมา ทั้งนี้สํารวจจากแปลงสําคัญ 324 แปลง

2548 จากนั้นคอยๆ เพิ่ม
ในอัตราที่ลดลงดังกลาว ปรับตัวในอัตราเพิ่มในป 2553-2561 ป 

ทําเลที่ปรับตัวเพิ่มสูง คือ 
132.9% (เทียบกับ

%) โดยในศูนยธุรกิจ

ทําเลที่ปรับตัวนอย คือ 
บริเวณเขตชั้นนอก โดยเฉพาะดานทิศตะวันออก ของเมืองเฉลี่ย 

เนื่องจากสวนใหญเปนบริเวณเขตพื้นที่สีเขียว 
ทําเลที่ปรับตัวเพิ่มสูง คือ เขต

เขตชั้นนอก 17.7-
%) โดยในศูนยธุรกิจ 

%) 
ปรับเพิ่มเฉลี่ยทั้งกรุงเทพมหานครและ

กรุงเทพฯ ชั้นใน ศูนยธุรกิจ (
+11.5% 

แนวรถไฟฟา  บีทีเอส โดยรวม 
 สวนตอขยาย ออนนุช
 สวนตอขยาย ตากสิน
 สวนตอขยาย หมอชิต
MRT  +9.1% 
แอรพอรต ลิงก +6.5% 
สายสีมวง  บางซื่อ-บางใหญ 
สายสีแดง  บางซื่อ-ตลิ่งชัน 
สายสีน้ําเงิน บางซื่อ-ทาพระ 
 หัวลําโพง-บางแค 
 
 7. สําหรับราคาที่ดินแปลงที่แพงที่สุดคือบริเวณสยามสแควร 
ซึ่งมีราคาตารางวาละ 2.5 ลานบาท ซึ่งหากนําธนบัตรใบละ 
บาท (ขนาด 7.2*16.2 เซ็นติเมตร
ตองวางธนบัตรดังกลาวถึง 7.29 
ราคานี้ แสดงใหเห็นวาที่ดินแปลงนี้มีราคาสูงมาก ถาเปนในกรณี
ทองคํา ที่ดินตารางวาละ 2.5 ลานบาท เทากับทองคําหนักถึง 
บาท หรือเทากับทองคํา 1.9 กิโลกรัมเลยทีเดียว
 8. อันที่จริงราคาที่ดินที่แพงที่สุดนั้น หากนับจากบริเวณรอบ
สถานีรถไฟฟา จะพบวา ที่ดินรอบสถานีรถไฟฟาสยามสแควร ชิด
ลม เพลินจิต และนานา มีราคาประมาณ 
เทากัน ทั้งนี้เพราะตามบริเวณรถไฟฟา 
เศรษฐกิจทั้งที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมอยางเขมขนที่สุด สูงกวา
บริเวณที่เคยมีราคาสูงสุดเดิม เชน สีลม ซึ่งมีรถไฟฟาเสนเดียวผาน
ชวงหนึ่งของถนน และเยาวราช (
รถไฟฟาผานเลย ทําใหราคาที่ดินที่แตเดิมเคยสูงสุดในประเทศไทย 
กลับไมติดอันดับตนๆ ในปจจุบัน
 9. แปลงที่ดินที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาสูงสุดก็คือ บริเวณ
หนามหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่ งปจจุบันมีราคาตารางวาละ 
280,000 บาทแลว ทั้งนี้เปนการเพิ่มขึ้นถึง 
เพียง 1 ป ทั้งนี้เพราะมีการกอสรางรถไฟฟาสายสีสม และมีกิจกรรม
การพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหมๆ เกิดขึ้น
 10. สําหรับที่ดินที่ราคาไมขึ้นเลยไดแก บริเวณถนนเลี
ระพีพัฒน ราคาตารางวาละ 8,000 
ตารางวาละ 38,000 บาท และถนนบางพูน
35,000 บาท โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงเพราะไมมีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจใหมๆ ใดๆ 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

(Central Business District CBD) 

โดยรวม +9.9% 
สวนตอขยาย ออนนุช-แบริ่ง +11.6% 
สวนตอขยาย ตากสิน-บางหวา +11.7% 
สวนตอขยาย หมอชิต-สะพานใหม +9.6% 

บางใหญ +10.1% 
ตลิ่งชัน +3.3% 
ทาพระ +16.2%  

บางแค +11.3% 

สําหรับราคาที่ดินแปลงที่แพงที่สุดคือบริเวณสยามสแควร 
ลานบาท ซึ่งหากนําธนบัตรใบละ 1,000 

เซ็นติเมตร) มาวางบนที่ดิน 1 ตารางวา ก็
29 ชั้น จึงจะเทากับคาของที่ดินใน

ราคานี้ แสดงใหเห็นวาที่ดินแปลงนี้มีราคาสูงมาก ถาเปนในกรณี
ลานบาท เทากับทองคําหนักถึง 125 

กิโลกรัมเลยทีเดียว 
อันที่จริงราคาที่ดินที่แพงที่สุดนั้น หากนับจากบริเวณรอบ

ฟฟา จะพบวา ที่ดินรอบสถานีรถไฟฟาสยามสแควร ชิด
ลม เพลินจิต และนานา มีราคาประมาณ 2.5 ลานบาทตอตารางวา
เทากัน ทั้งนี้เพราะตามบริเวณรถไฟฟา BTS ชวงนี้มีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทั้งที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมอยางเขมขนที่สุด สูงกวา

น สีลม ซึ่งมีรถไฟฟาเสนเดียวผาน
(China Town) ซึ่งที่ผานมาไมมี

รถไฟฟาผานเลย ทําใหราคาที่ดินที่แตเดิมเคยสูงสุดในประเทศไทย 
กลับไมติดอันดับตนๆ ในปจจุบัน 

แปลงที่ดินที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาสูงสุดก็คือ บริเวณ
ยาลัยรามคําแหง ซึ่ งปจจุบันมีราคาตารางวาละ 

บาทแลว ทั้งนี้เปนการเพิ่มขึ้นถึง 27.3% ในหวงเวลา
ป ทั้งนี้เพราะมีการกอสรางรถไฟฟาสายสีสม และมีกิจกรรม

การพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหมๆ เกิดขึ้น 
สําหรับที่ดินที่ราคาไมขึ้นเลยไดแก บริเวณถนนเลียบคลอง

000 บาท ถนนติวานนท-บางกระดี่ 
บาท และถนนบางพูน-ปทุมธานี ตารางวาละ 

บาท โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงเพราะไมมีกิจกรรมทาง



 

 

 

 

 

Knowledge Is Not Private Property 

            อาจกลาวไดวาราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเพราะการกอสราง
รถไฟฟา ทําใหศักยภาพของที่ดินเพิ่มมากขึ้น แตในกรณีที่ดินที่ไมมี
สถานีรถไฟฟา การเพิ่มขึ้นยอมนอยกวามาก ยิ่งกวานั้น ระบบภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่จะคอย "จี้กน" ใหเจาของที่ดินนําที่ดิน
ออกมาขายหรือนํามาพัฒนาก็ไมเปนจริง เพราะยังเอื้อตอการเก็บ
ที่ดินไวเก็งกําไร ทําใหตลาดที่ดินมีจํากัด และทําใหราคาเพิ่มขึ้นเร็ว
มาก เปนผลเสียตอสวนรวม 
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อาจกลาวไดวาราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเพราะการกอสราง
ใหศักยภาพของที่ดินเพิ่มมากขึ้น แตในกรณีที่ดินที่ไมมี

สถานีรถไฟฟา การเพิ่มขึ้นยอมนอยกวามาก ยิ่งกวานั้น ระบบภาษี
ใหเจาของที่ดินนําที่ดิน

ออกมาขายหรือนํามาพัฒนาก็ไมเปนจริง เพราะยังเอื้อตอการเก็บ
ร ทําใหตลาดที่ดินมีจํากัด และทําใหราคาเพิ่มขึ้นเร็ว
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การเปลี่ยนแปลงราคาที่อยูอาศัย พ
 
 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ถาเราจัดอันดับการ
เปลี่ยนแปลงราคาที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัยประเภทใดที่มีราคาเติบโตมาก
ที่สุดและนอยที่สุด เพราะอะไร 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
อสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 
(www.area.co.th) ซึ่งสํารวจราคาท่ีอยูอาศัยมาตั้งแตป 
ยอมขอมูลกลับไปยังมี 2535 ขณะการกอสรางนั้น พบวาราคาที่อยู
อาศัยแตละประเภทมีความแตกตางกัน โดยในที่นี้แบงเปน หองชุด
ราคาถูก ราคาปานกลาง และราคาแพง (ราคาไมเกิน 
ลานบาท และ 5 ลานบาทขึ้นไป) ทาวนเฮาสราคาถูก 
บาท) และราคาปานกลาง (2-3 ลานบาท) และบานเดี่ยวราคาปาน
กลาง (2-3 ลานบาท) และราคาแพง (ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป
 ผลการสํารวจในรอบ 26 ปที่ผานมา (พ.ศ.2535
บานเดี่ยวราคาปานกลาง มีการเพิ่มขึ้นของราคาสูงสุด 
อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาสูงสุดคือ 2.1% ตอป  รองลงมาคือ
ทาวนเฮาสราคาปานกลาง ราคาเพิ่มขึ้น 69% เพิ่มขึ้นปละ 
หองชุดราคาปานกลาง ราคาเพิ่มขึ้น 66% โดยทั้งสองเพิ่มราคาขึ้นปละ 
2.0% เชนกัน  แสดงวาสินคาเหลานี้เปนที่ตองการของตลาด ผูซื้อคือ
กลุมผูที่อยูอาศัยจริง (End Users) ไมใชนักเก็งกําไร

การเปลี่ยนแปลงราคาที่อยูอาศัยในเขต กทม

ประเภท ระดับราคา ดัชนีราคา

    2535

หองชุด ราคาถูก 1.00

  ราคาปานกลาง 1.00

  ราคาสูง 1.00

ทาวนเฮาส ราคาถูก 1.00

  ราคาปานกลาง 1.00

บานเดี่ยว ราคาปานกลาง 1.00

  ราคาสูง 1.00

ที่มา: ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย 

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

การเปลี่ยนแปลงราคาที่อยูอาศัย พ.ศ.2535-2561 

ถาเราจัดอันดับการ
เปลี่ยนแปลงราคาที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัยประเภทใดที่มีราคาเติบโตมาก

โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 

ซึ่งสํารวจราคาท่ีอยูอาศัยมาตั้งแตป 2537 และ
ขณะการกอสรางนั้น พบวาราคาที่อยู

อาศัยแตละประเภทมีความแตกตางกัน โดยในที่นี้แบงเปน หองชุด
ราคาไมเกิน 1 ลานบาท 2-3 

วนเฮาสราคาถูก (ไมเกิน 1 ลาน
และบานเดี่ยวราคาปาน

ลานบาทขึ้นไป) 
2535-2561) พบวา 

บานเดี่ยวราคาปานกลาง มีการเพิ่มขึ้นของราคาสูงสุด 70% โดยมี
ตอป  รองลงมาคือ

เพิ่มขึ้นปละ 2.0%  และ
โดยทั้งสองเพิ่มราคาขึ้นปละ 

เชนกัน  แสดงวาสินคาเหลานี้เปนที่ตองการของตลาด ผูซื้อคือ
ไมใชนักเก็งกําไร 

 สินคากลุมเดียวที่มีราคาลดลงในระหวางป 
หองชุดราคาถูก ตัวอยางที่มีใหเห็นก็เชน ปลาทองกะรัต ชางทอง เมือง
ทอง ฯลฯ  หองชุดเหลานี้ มีราคาสมมติ ณ 
ขึ้นถึง 1.23 หรือข้ึนไป 23% ในป 
2545 หรือเพียง 66% ของราคาขณะซื้อในป 
สิ้นป 2561 ราคาตกอยูท่ี 77% ของราคาเดิม ถาเทียบในระยะ 
ผานมา ปรากฏวาราคาลดลงปละ 
โทรมมาก การดูแลชุมชนไมมีคุณภาพเทา
ถูกจึงนับวาขาดทุนเปนอยางยิ่ง  มีภาษิตเนปาลบอกวา 
รองไหหลายหน ซื้อของแพง รองไหหนเดียว
 ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย จึงมี
ความเห็นวาการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทท่ีอยูอาศัยนี้ หาก
เปนสินคาใหม ยอมมีมูลคาสูงกวา  การถือครองอสังหาริมทรัพยอยาง
ยาวนาน และมีการดูแลดี ราคาก็ยังจะคงที่หรือเพิ่มขึ้น  แตหากการ
ดูแลไมดีเทาที่ควร ก็จะทําใหมูลคาของทรัพยสินที่ซื้อกลับลดลง
นั่นเอง 
 คาเสื่อมจึงเปนปจจัยสําคัญหนึ่งในการวิเคราะหการลงทุน

 

การเปลี่ยนแปลงราคาที่อยูอาศัยในเขต กทม.และปริมณฑล พ.ศ.2535-

ดัชนีราคา ป 2535-2561 หวงเวลาเปรียบเทียบ

2535 2539 2545 2561 2535-39 2539-45

1.00 1.23 0.66 0.77 5.3% -8.5%

1.00 1.47 0.76 1.66 10.1% -9.0%

1.00 1.26 0.97 1.55 5.9% -3.7%

1.00 1.36 0.97 1.50 8.0% -4.7%

1.00 1.58 0.94 1.69 12.1% -7.2%

1.00 1.50 1.00 1.70 10.7% -5.6%

1.00 1.19 0.98 1.34 4.4% -2.7%

ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย (www.area.co.th)
 
 

เชิญสมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินคาทรัพยสนิแหงประเทศไทย เพือ่รับสิทธิพิเศษดังนี้
บาท  โดยสมาชิกจะไดรับสิทธิพิเศษ:  1.ไดรับหนังสือของมูลนิธิ รวมมูลคา 

ป / 3.ไดรับขาวสารจากมูลนิธิโดยไมคิดมูลคา / 4.เขารวมงานประชุมประจําปโดยไมเสีย
เขาเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไมเสียคาใชจายตลอดอายุสมาชิก (1 ป) ยกเวนการจัดสถานที่ภายนอก 

ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ (สนใจสมัครสมาชิก ติดตอคุณนงลักษณ โทร.0.2295

 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

สินคากลุมเดียวที่มีราคาลดลงในระหวางป 2535-2561 ก็คือ
หองชุดราคาถูก ตัวอยางที่มีใหเห็นก็เชน ปลาทองกะรัต ชางทอง เมือง
ทอง ฯลฯ  หองชุดเหลานี้ มีราคาสมมติ ณ 1.0 ในป 2535 และเคย

ในป 2539 และเริ่มตกต่ําลงต่ําสุดในป 
ของราคาขณะซื้อในป 2535 และในปจจุบัน ณ 

ของราคาเดิม ถาเทียบในระยะ 26 ปที่
ผานมา ปรากฏวาราคาลดลงปละ 1%  ที่เปนเชนนี้เพราะสภาพทรุด
โทรมมาก การดูแลชุมชนไมมีคุณภาพเทาที่ควร  การซื้อหองชุดราคา
ถูกจึงนับวาขาดทุนเปนอยางยิ่ง  มีภาษิตเนปาลบอกวา "ซื้อของถูก 
รองไหหลายหน ซื้อของแพง รองไหหนเดียว" 

ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย จึงมี
ความเห็นวาการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทท่ีอยูอาศัยนี้ หาก

าใหม ยอมมีมูลคาสูงกวา  การถือครองอสังหาริมทรัพยอยาง
ยาวนาน และมีการดูแลดี ราคาก็ยังจะคงที่หรือเพิ่มขึ้น  แตหากการ
ดูแลไมดีเทาที่ควร ก็จะทําใหมูลคาของทรัพยสินที่ซื้อกลับลดลง

คาเสื่อมจึงเปนปจจัยสําคัญหนึ่งในการวิเคราะหการลงทุน 

-2561 

หวงเวลาเปรียบเทียบ 

45 2545-61 2535-61 

8.5% 1.0% -1.0% 

9.0% 5.0% 2.0% 

3.7% 3.0% 1.7% 

4.7% 2.8% 1.6% 

7.2% 3.7% 2.0% 

5.6% 3.4% 2.1% 

2.7% 2.0% 1.1% 

www.area.co.th) 

เชิญสมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินคาทรัพยสนิแหงประเทศไทย เพือ่รับสิทธิพิเศษดังนี ้
ไดรับหนังสือของมูลนิธิ รวมมูลคา 300 บาท / 2.ไดรับวารสาร 

เขารวมงานประชุมประจําปโดยไมเสีย
ยกเวนการจัดสถานที่ภายนอก / 6.ไดรับ

2295.3171 ตอ 109 หรือสมัคร



 

 

 

 

 

Knowledge Is Not Private Property 

 

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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แตเดิมตนไมมักมีมูลคาซื้อขายกันมากในกรณีไมดอก แตใน
ปจจุบันธุรกิจไมขุดลอมมีความเฟองฟูเพิ่มขึ้นในชวงที่ผานมา การ
ปลูกตนไมกลายเปนธุรกิจ และตนไมมีมูลคาท่ีชัดเจน
 เมื่อวันอาทิตยที่ 10 มีนาคม 2562 ดร.
ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก
เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) 
ของประธานกอตั้งและประธานเจาหนาที่บริหาร พาคณะกรรมการ
มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย เดินทางไปดูงานการ
ขุดลอมตนไม ณ ตําบลชะอม อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี โดย
ไดรับการแนะนําจาก อาจารยพัลลภ กฤตยานวัช อดีตรองประธาน
มูลนิธิและขณะนี้ยังเปนที่ปรึกษามูลนิธิ รวมทั้งเปนประธาน
คณะทํางานการศึกษาการประเมินคาตนไมของมูลนิธิในขณะนี้ดวย 
ซึ่งคณะทํางานจะไดทําการศึกษาและจัดพิมพบทความ บทวิจัยและ
ตําราดานการประเมินคาตนไมตอไป 
 ในการศึกษาครั้งนี้ไดรับความกรุณาจากคุณสายบัว พาศักด์ิ ซึ่ง
เปนปราชญชาวบานดานกิจการไมขุดลอม  คุณสมหมาย การสุข 
ประธานสภา อบต.ชะอม และคุณสมศักดิ์ สอนจันทร เลขานุการ
ชมรมไมขุดลอมของตําบลชะอม รวมทั้งเจาของรีสอรตที่ทางคณะ
พากันไปพัก ซึ่งเปนขาราชการระดับ 9 ในกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช พาชม "แผง" ขายไมขุดลอม ซึ่งอันที่จริงก็คือ
สวนหรือพื้นแสดงไมขุดลอมเพื่อการขายนั่นเอง 
 ในตําบลชะอม อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรีนี้ เริ่มปลูกไมขุด
ลอมโดยการริเริ่มของนายมีชัย วีระไวทยะ สมาคมพัฒนาประชากร
และชุมชนเมื่อราว 30 ปกอน โดยครั้งแรกมีผูเขารวมเพียง 
ครัวเรือนเทานั้น แตในปจจุบันในจํานวนครัวเรือน 
ครัวเรือนในตําบลนี้ 90% ทํางานที่เกี่ยวของกับไมขุดลอม ตั้งแต
เพาะปลูกเอง ขายอยางเดียว หรือรับจางปลูกหรืออื่นๆ ที่เ
กับไมขุดลอม  สําหรับครัวเรือนที่ทําไมขุดลอม เฉลี่ยครัวเรือนหนึ่ง
ประมาณ 10 ไร และมี "แผง" หรือรานขายเองประมาณ 
โดยในปที่ผานมาเพิ่มขึ้นประมาณ 10 แผง ที่ลมเลิกกิจการไปแทบ
ไมมี  สําหรับคาแรงขั้นต่ําในตําบลนี้อาจสูงถึง 
ธุรกิจนี้มีกําไรมากพอสมควร 
 ไมที่นิยมปลูกคาตนคูน อินทนิล เสลา ตะแบก เสม็ดแดง มั่งมี 
ฯลฯ ชนิดของไมที่ขายในตําบลนี้มีนับรอยชนิด  การทําไมขุดลอม 
จะปลูกตนกลา (โดยมากเพาะจากเมล็ด) ในชวงปลายฤดูรอน ใน
ราวเดือนพฤษภาคม และพอฝนเริ่มตน ไมก็จะ 
อยางรวดเร็ว อาจกลาวไดวาไมท่ีปลูกในพื้นที่ 1 
ตน (ซึ่งปลูกในระยะหาง 1 เมตรตอตน) เมื่อผานไป 
เหลานี้ ซึ่งมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว (วัดจากโคนขึ้นมา 
เซนติเมตร) ที่อาจเหลือราว 1,400 ตน (87

ประเมินคาทรัพยสิน 
PROPERTY VALUATION 
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ 

ธุรกิจไมขุดลอมและการประเมินคาทรัพยสิน

แตเดิมตนไมมักมีมูลคาซื้อขายกันมากในกรณีไมดอก แตใน
ปจจุบันธุรกิจไมขุดลอมมีความเฟองฟูเพิ่มขึ้นในชวงที่ผานมา การ
ปลูกตนไมกลายเปนธุรกิจ และตนไมมีมูลคาท่ีชัดเจน 

.โสภณ พรโชคชัย 
ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. 

www.area.co.th) ในนาม
ของประธานกอตั้งและประธานเจาหนาที่บริหาร พาคณะกรรมการ
มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย เดินทางไปดูงานการ

เภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี โดย
ไดรับการแนะนําจาก อาจารยพัลลภ กฤตยานวัช อดีตรองประธาน
มูลนิธิและขณะนี้ยังเปนที่ปรึกษามูลนิธิ รวมทั้งเปนประธาน
คณะทํางานการศึกษาการประเมินคาตนไมของมูลนิธิในขณะนี้ดวย 
ซึ่งคณะทํางานจะไดทําการศึกษาและจัดพิมพบทความ บทวิจัยและ

ในการศึกษาครั้งนี้ไดรับความกรุณาจากคุณสายบัว พาศักด์ิ ซึ่ง
เปนปราชญชาวบานดานกิจการไมขุดลอม  คุณสมหมาย การสุข 

ชะอม และคุณสมศักดิ์ สอนจันทร เลขานุการ
ชมรมไมขุดลอมของตําบลชะอม รวมทั้งเจาของรีสอรตที่ทางคณะ

ในกรมอุทยานแหงชาติ 
ขายไมขุดลอม ซึ่งอันที่จริงก็คือ

 
ในตําบลชะอม อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรีนี้ เริ่มปลูกไมขุด

ะไวทยะ สมาคมพัฒนาประชากร
ปกอน โดยครั้งแรกมีผูเขารวมเพียง 4-5 

ครัวเรือนเทานั้น แตในปจจุบันในจํานวนครัวเรือน 5,000 
ทํางานที่เกี่ยวของกับไมขุดลอม ตั้งแต

เพาะปลูกเอง ขายอยางเดียว หรือรับจางปลูกหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับไมขุดลอม  สําหรับครัวเรือนที่ทําไมขุดลอม เฉลี่ยครัวเรือนหนึ่ง

หรือรานขายเองประมาณ 400 แผง 
แผง ที่ลมเลิกกิจการไปแทบ

ไมมี  สําหรับคาแรงขั้นต่ําในตําบลนี้อาจสูงถึง 500 บาทเพราะ

ไมที่นิยมปลูกคาตนคูน อินทนิล เสลา ตะแบก เสม็ดแดง มั่งมี 
ฯลฯ ชนิดของไมที่ขายในตําบลนี้มีนับรอยชนิด  การทําไมขุดลอม 

ในชวงปลายฤดูรอน ใน
ราวเดือนพฤษภาคม และพอฝนเริ่มตน ไมก็จะ "พุง" คือเติบโตขึ้น

1 ไร จํานวน 1,600 
เมื่อผานไป 1 ป ตนไม

วัดจากโคนขึ้นมา 30 
87.5%) ก็จะมีราคา

ประมาณ 35,000 บาท (บางรายไดถึง 
ดีกวาการปลูกขาว มันสัมปะหลัง ขาวโพดที่มีรายไดไรละประมาณ 
8 ,500-10,000  บาท เสี ยอีก   ยิ่ ง ถ า เ ก็บ ไว  
เสนผาศูนยกลางก็จะเพิ่มขึ้นเปน 
ละ 55,000 บาท 
 สําหรับวิธีขุดลอม เชน สําหรับ
นิ้ว จะขุดหางจากรอบลําตนเพียงแคหนึ่งฝามือ และขุดลึกลงไปราว 
20 เซนติเมตร และนํามาตั้งไวรอขาย  กระบวนการนี้เรียกวา 
Earth-Balling ซึ่งเปนกระบวนการในการยายตนไมโดยขุดดิน
โดยรอบพรอมรากโดยไมใหกระทบระบบราก แตเก็บรักษาระบบ
รากแกวและราวฝอยใหครบถวน 
สังเกตจะพบวาการขุดดินจะไมลึกลงไปมากนัก  แมเปนตนไมขนาด
ใหญอายุ 50 ป ก็ขุดใหเหลือรากไวไมเกิน 
ตนเทานั้น 
 กําไรของการปลูกไมขุดลอมดีกวาธุรกิจการเกษตรอื่นมาก โดย
ไมขุดลอมมีตนทุนในปแรกประมาณ 
ได 35,000 บาท ก็ไดกําไรถึง 
250%  หากเก็บไมไวถึง 2 ป ก็จะไดเงิน 
เพิ่มข้ึนอีก 5,000 บาท รวมตนทุน 
ยังไดกําไรถึง 233%  สวนขาว ขาวโพดหรือ
ปละ 8,500 บาท จะมีตนทุนสูงถึงเกือบ 
ทําใหไมไดกําไรเทาท่ีควร 
 ปกติไมที่ขุดลอมขึ้นมาตั้งไวขาย จะสามารถขายไดในเวลา 
เดือน โดยตนหนึ่งอาจซื้อมาในราคา 
ยอด (รอดตายแนแลว) ก็อาจขายไดถึง 
คือหมูบ านจัดสรร โครงการอาคารชุด สนามกอลฟ นิคม
อุตสาหกรรม สถานีบริการน้ํามัน บานคหบดี หรือกระทั่งตลาดไม
ดอกซึ่งจะซื้อไมขุดลอมไปรวมขายดวย ฯลฯ  ลูกคาประจําสําหรับ
แตละรานจะมีประมาณ 40%-60
ยังมีบริการขายไปถึงตางประเทศอีกดวย
 สําหรับธุรกิจนี้ก็มีความเสี่ยงเชนเดียวกัน ไดแก 
 1. ปลูกไมอาจตายไปประมาณ 
1,600 ตน อาจตายไป 200 ตน รอด 
 2. ซื้อไมขุดลอมมาแลว อาจตายไดประมาณ 
คาท่ีจะขายอยูด ี
 3. อาจมีปญหาการลนตลาด เพราะตลาดที่อยูอาศัยและ
อสังหาริมทรัพยตางๆ อาจชะลอตัวลงไปตามวัฏจักร
 นอกจากการปลูกและขายไมขุดลอมแลว ยังมีการเรไปหาซื้อไม
ในพื้นที่อื่นโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะไม
บริเวณหัวไรปลายนา ซึ่งชาวบานไมตองการใหมีตนไมไว 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

ธุรกิจไมขุดลอมและการประเมินคาทรัพยสิน 

บางรายไดถึง 50,000 บาท) รายไดนี้
ดีกวาการปลูกขาว มันสัมปะหลัง ขาวโพดที่มีรายไดไรละประมาณ 

บาทเสี ยอีก   ยิ่ ง ถ า เ ก็บ ไว  2  ป  ขนาด
เสนผาศูนยกลางก็จะเพิ่มขึ้นเปน 2 นิ้ว ก็จะมีรายไดตกเปนเงินไร

สําหรับวิธีขุดลอม เชน สําหรับไมที่มีเสนผาศูนยกลางขนาด 3 
นิ้ว จะขุดหางจากรอบลําตนเพียงแคหนึ่งฝามือ และขุดลึกลงไปราว 

เซนติเมตร และนํามาตั้งไวรอขาย  กระบวนการนี้เรียกวา 
ซึ่งเปนกระบวนการในการยายตนไมโดยขุดดิน

โดยรอบพรอมรากโดยไมใหกระทบระบบราก แตเก็บรักษาระบบ
ากแกวและราวฝอยใหครบถวน (http://bit.do/balling) จากการ

สังเกตจะพบวาการขุดดินจะไมลึกลงไปมากนัก  แมเปนตนไมขนาด
ป ก็ขุดใหเหลือรากไวไมเกิน 60 เซนติเมตรจากโคน

กําไรของการปลูกไมขุดลอมดีกวาธุรกิจการเกษตรอื่นมาก โดย
นทุนในปแรกประมาณ 10,000 บาทตอไร หากขาย
บาท ก็ไดกําไรถึง 25,000 บาทตอไร หรือกําไร 

ป ก็จะไดเงิน 50,000 บาท แตตนทุน
บาท รวมตนทุน 2 ป เปนเงิน 15,000 บาท ก็

สวนขาว ขาวโพดหรือมันสัมปะหลัง มีรายได
บาท จะมีตนทุนสูงถึงเกือบ 8,000 บาทในบางกรณี 

ปกติไมที่ขุดลอมขึ้นมาตั้งไวขาย จะสามารถขายไดในเวลา 3 
เดือน โดยตนหนึ่งอาจซื้อมาในราคา 300 บาท แตเมื่อเลี้ยงจนแตก

ก็อาจขายไดถึง 1,500 บาท กลุมผูซื้อก็
คือหมูบ านจัดสรร โครงการอาคารชุด สนามกอลฟ นิคม
อุตสาหกรรม สถานีบริการน้ํามัน บานคหบดี หรือกระทั่งตลาดไม
ดอกซึ่งจะซื้อไมขุดลอมไปรวมขายดวย ฯลฯ  ลูกคาประจําสําหรับ

60% แลวแตแตละราน  ในปจจุบัน
ายไปถึงตางประเทศอีกดวย 

สําหรับธุรกิจนี้ก็มีความเสี่ยงเชนเดียวกัน ไดแก  
ปลูกไมอาจตายไปประมาณ 12.5% โดยไรหนึ่งปลูก 

ตน รอด 87.5% 
ซื้อไมขุดลอมมาแลว อาจตายไดประมาณ 10% แตก็ยังคุม

อาจมีปญหาการลนตลาด เพราะตลาดที่อยูอาศัยและ
อสังหาริมทรัพยตางๆ อาจชะลอตัวลงไปตามวัฏจักร 

นอกจากการปลูกและขายไมขุดลอมแลว ยังมีการเรไปหาซื้อไม
ในพื้นที่อื่นโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะไม
บริเวณหัวไรปลายนา ซึ่งชาวบานไมตองการใหมีตนไมไว เพื่อจะได
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ใชประโยชนในที่ดินเพื่อการทํานาใหไดมากที่สุด  โดยราคาตนไมที่
ซื้อและขุดมาจากแหลงอื่นเหลานี้ แรก ๆ อาจคิดเพียงแควาจะเผา
ถานไดก่ีกระสอบ เปนเงินเทาไหร  แตเมื่อมีตลาดซื้อขายไมตามหัว
ไรปลายนามากขึ้น ก็เริ่มมีราคาตลาดในที่สุด  ทั้งนี้ในการ
ขนสงไมเหลานี้ จําเปนตองมีสัญญาซื้อขาย โฉนดที่ดินแสดงที่ตั้ง
ของตนไม  เพื่อจะไมถูกเขาใจผิดวาเปนการไปแอบขุดไมจากในปา  
ซึ่งการขุดไมตามปาเขาทําไดยาก และตนทุนสูงเพราะอยูตามซอก
หินบาง หรืออยูในปาลึกบาง ทําใหไมคุมทุนในการทําผิดกฎหมาย
 ตวัอยางตนไมที่ขายจากการขุดลอมที่พบใน 
 1. ตนชุมแสง ซึ่งมีอายุ 50 ป มีเสนผาศูนยกลาง 
ในราคา 60,000 บาท แตถารวมคาขนสงและปลูกในพื้นที่ใหมดวย
จะเปนเงินประมาณ 80,000 เศษ  ตนนี้รับซื้อมาในราคาประมาณ 
8,000 บาท จากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเสียคา
ขนสงไป 15,000 บาท  หลังจากซื้อมาไดเก็บไวจนแจกใบเปนเวลา 
6 เดือนกอนจะขายได 
 2. ตนมั่งมี หรือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกวาตนมั่ง มี
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 40 นิ้ว ขายในราคา 80,000 
คาขนสง-ยกและนําไปปลูกใหใหมอีก 20,000 
ไวประมาณ 1 ปจึงมีผูมาซื้อ โดยมีคาดูแลประมาณ 
ในชวงที่ผานมา  ทั้งนี้ราคาตนที่ซื้อเปนเงิน 30,000 
ขนสง 15,000 บาท 
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ใชประโยชนในที่ดินเพื่อการทํานาใหไดมากที่สุด  โดยราคาตนไมที่
ซื้อและขุดมาจากแหลงอื่นเหลานี้ แรก ๆ อาจคิดเพียงแควาจะเผา
ถานไดก่ีกระสอบ เปนเงินเทาไหร  แตเมื่อมีตลาดซื้อขายไมตามหัว
ไรปลายนามากขึ้น ก็เริ่มมีราคาตลาดในที่สุด  ทั้งนี้ในการซื้อและ
ขนสงไมเหลานี้ จําเปนตองมีสัญญาซื้อขาย โฉนดที่ดินแสดงที่ตั้ง
ของตนไม  เพื่อจะไมถูกเขาใจผิดวาเปนการไปแอบขุดไมจากในปา  
ซึ่งการขุดไมตามปาเขาทําไดยาก และตนทุนสูงเพราะอยูตามซอก
หินบาง หรืออยูในปาลึกบาง ทําใหไมคุมทุนในการทําผิดกฎหมาย 

วอยางตนไมที่ขายจากการขุดลอมที่พบใน "แผง" ในพื้นที่คือ 
ป มีเสนผาศูนยกลาง 36 นิ้ว ขาย

บาท แตถารวมคาขนสงและปลูกในพื้นที่ใหมดวย
เศษ  ตนนี้รับซื้อมาในราคาประมาณ 

นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเสียคา
บาท  หลังจากซื้อมาไดเก็บไวจนแจกใบเปนเวลา 

ตนมั่งมี หรือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกวาตนมั่ง มี
000 บาท ทั้งนี้ยังมี

000 บาท โดยตนนี้เก็บ
ปจึงมีผูมาซื้อ โดยมีคาดูแลประมาณ 5,000 บาท

000 บาท และมีคา

 ในกรณี "แผง" รายหนึ่ง มีพื้นที่ 
ราว 4 ลานบาท มียอดขายได 8 ลานบาท โดยมีคาใชจาย ประมาณ 
1 ลาน มีคนทํางานรวมกันประมาณ 
นายหนาประมาณ 5% ในกรณีขายผานนายหนา  สําหรับสัญญาจะ
ซื้อจะขายมักจะทําไวในระยะเวลาประมาณ 
ลอมในตําบลชะอมนี้มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย จึงมีผูซื้อเข
มามากเปนพิเศษ อยางไรก็ตามเจาของ 
ปที่ผานมา ธุรกิจนี้ลดลงไปประมาณ 
 สําหรับการประเมินคาตนไมนั้น คงตองพิจารณาจากราคา
ตลาดเปนสําคัญทั้งในกรณีซื้อไมมาจากที่อื่น และกรณีขายไม
ออกไปจากพื้นที่ตําบลชะอม โดยมูลคาของไมขึ้นอยูกับ
 1. สกุลของไม  
 2. ขนาดของไม (วัดจากเสนผาศูนยกลาง
 3. รูปทรงสัณฐานของตนไมนั้นๆ 
 โดยราคาสูงสุดอาจถึงตนละ 
สําหรับไมที่ขายไดงายจะมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 
นิ้ว โดยมักขายในราคาประมาณ 
คาขนสง  อยางไรก็ตามมูลคาของตนไมและธุรกิจตนไมนี้ยังขึ้นอยู
กับตลาดในอนาคตดวย  ถาเศรษฐกิจ ตลาดเติบโต ก็ทําใหมูลคา
ของตนไมสูงขึ้นตามลําดับ 
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รายหนึ่ง มีพื้นที่ 13 ไร  ในแตละปลงทุนไป
ลานบาท โดยมีคาใชจาย ประมาณ 

ลาน มีคนทํางานรวมกันประมาณ 6 คน  ในการขายไม ยังมีคา
ในกรณีขายผานนายหนา  สําหรับสัญญาจะ

ซื้อจะขายมักจะทําไวในระยะเวลาประมาณ 3 เดือน  ตลาดไมขุด
ลอมในตําบลชะอมนี้มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย จึงมีผูซื้อเขา
มามากเปนพิเศษ อยางไรก็ตามเจาของ "แผง" กลาววาเมื่อเทียบกับ
ปที่ผานมา ธุรกิจนี้ลดลงไปประมาณ 20% 

สําหรับการประเมินคาตนไมนั้น คงตองพิจารณาจากราคา
ตลาดเปนสําคัญทั้งในกรณีซื้อไมมาจากที่อื่น และกรณีขายไม

โดยมูลคาของไมขึ้นอยูกับ 

วัดจากเสนผาศูนยกลาง) และ 
รูปทรงสัณฐานของตนไมนั้นๆ  

โดยราคาสูงสุดอาจถึงตนละ 300,000 - 500,000 บาท  
สําหรับไมที่ขายไดงายจะมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 10-15 
นิ้ว โดยมักขายในราคาประมาณ 12,000 บาทตอตน ทั้งนี้ไมรวม
คาขนสง  อยางไรก็ตามมูลคาของตนไมและธุรกิจตนไมนี้ยังขึ้นอยู
กับตลาดในอนาคตดวย  ถาเศรษฐกิจ ตลาดเติบโต ก็ทําใหมูลคา

https://bit.ly/2VHrZGP   
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 ในการประมูลทรัพยสิน สมบัติของแผนดิน มีการนําที่ดินไป
พัฒนาหลายตอหลายรายการ ควรมีการประเมินคาใหถวนถี่ 
เพื่อประโยชนของทุกฝาย 
 ที่ผานมา มีการลงทุนทําโครงการหลากหลาย 
ความเปนธรรม หรือใหเกิดความสงางามแกทุกฝาย ควรมีการ
ประเมินคาทรัพยสินใหถวนถี่ เชน 
 1. โรงแรมดุสิตธานี หลังจากที่กลุมดุสิตธานีเชาไปยาวนาน
ราว 40 ปเศษ เมื่อจะพัฒนาใหม ควรมีการประเมินคาใหชัดเจน
 2. โครงการ One Bangkok ที่เปนที่ดินโร
ทหารเดิม ก็ควรมีการประเมินคาทรัพยสินใหถูกตอง เพื่อดู
ความเหมาะสมตอการคืนทุนตอสวนรวม 
 3. โรงแรมไฮแอทเอราวัณ ก็ควรมีการประเมินคาทรัพยสิน
ใหถวนถี่เพื่อการตอสัญญาอีก 20 ป จากป 2564
 4. สถานีตํารวจน้ํา บริเวณขาง Icon Siam 
ประเมินคาที่ดินวาที่ตาบอดแปลงนี้เปนเงินเทาไหร ควรให
เอกชนดําเนินการโดยจายเงินเทาไหร 
 5. โรงภาษีรอยชักสาม ที่ครั้งหนึ่ง บมจ.เนเชอรัลพารค เคย
ประมูลได แตอาจมีการประมูลใหม ก็ควรมีการประเมินคา
ทรัพยสิน เปนตน 
 
 ถาถามแตละราย ก็คงบอกวาไดวาจางบริษัทประเมินคา
ทรัพยสินที่นาเชื่อถือประเมินไปเรียบรอยแลว  แตอันที่จริง ควร
ดําเนินการเพิ่มเติมคือ 
 1. ในการเลือกบริษัทประเมิน ไมควรเลือกกันเองตามแตวา
ไดติดตอกับบริษัทใด แมแตจะวาจางใคร ก็ควรมีการประมูล
เสนองานเชนกัน โดยเลือกบริษัทท่ีนาเชื่อถือที่สุด โดยมีการแจก
แจงเหตุผลในการเลือกใหชัดเจนตอสวนรวมเพื่อความโปรงใส
      2. ในการวาจาง อาจใชวิธีจับสลากจากรายชื่อบริษัท
ประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (กลต.) เพราะถือวาแตละบริษัทก็ไดรับการรับรอง
เชนกัน ควรมีศักดิ์และสิทธิ์เชนเดียวกัน หากจับไดใครแลวไม
สามารถหรือไมพรอมดําเนินการก็สามารถสละสิทธิ์
 3. บริษัทประเมินที่ไดรับจาง ตองทําการประกันทางวิชาชีพ 
(Indemnity Insurance) เพื่อหากเกิดความผิดพลาดตองมีสวน
รับผิดชอบไมมากก็นอย 
 4. ควรวาจางบริษัทประเมินมากกวา 2 บริ
แหงเพื่อใหเกิดการเปรียบเทียบ ทําใหเกิดความโปรงใสยิ่งขึ้น
 5. ในกรณีที่ราคาที่ประเมินออกมาไมตรงกันใหทุกบริษัท
ประชุมรวมกันและคัดเลือกขอมูลเปรียบเทียบและแนวทางการ
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ในการประมูลทรัพยสิน สมบัติของแผนดิน มีการนําที่ดินไป
พัฒนาหลายตอหลายรายการ ควรมีการประเมินคาใหถวนถี่ 

ที่ผานมา มีการลงทุนทําโครงการหลากหลาย ซึ่งหากใหเกิด
ความเปนธรรม หรือใหเกิดความสงางามแกทุกฝาย ควรมีการ

โรงแรมดุสิตธานี หลังจากที่กลุมดุสิตธานีเชาไปยาวนาน
ปเศษ เมื่อจะพัฒนาใหม ควรมีการประเมินคาใหชัดเจน 

ที่เปนที่ดินโรงเรียนเตรียม
ทหารเดิม ก็ควรมีการประเมินคาทรัพยสินใหถูกตอง เพื่อดู

โรงแรมไฮแอทเอราวัณ ก็ควรมีการประเมินคาทรัพยสิน
2564-2584   

Icon Siam ก็ควรมีการ
ประเมินคาที่ดินวาที่ตาบอดแปลงนี้เปนเงินเทาไหร ควรให

เนเชอรัลพารค เคย
ประมูลได แตอาจมีการประมูลใหม ก็ควรมีการประเมินคา

บริษัทประเมินคา
ทรัพยสินที่นาเชื่อถือประเมินไปเรียบรอยแลว  แตอันที่จริง ควร

ในการเลือกบริษัทประเมิน ไมควรเลือกกันเองตามแตวา
ไดติดตอกับบริษัทใด แมแตจะวาจางใคร ก็ควรมีการประมูล

สุด โดยมีการแจก
แจงเหตุผลในการเลือกใหชัดเจนตอสวนรวมเพื่อความโปรงใส 

ในการวาจาง อาจใชวิธีจับสลากจากรายชื่อบริษัท
ประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

เพราะถือวาแตละบริษัทก็ไดรับการรับรอง
สิทธิ์เชนเดียวกัน หากจับไดใครแลวไม

สามารถหรือไมพรอมดําเนินการก็สามารถสละสิทธิ ์
บริษัทประเมินที่ไดรับจาง ตองทําการประกันทางวิชาชีพ 

เพื่อหากเกิดความผิดพลาดตองมีสวน

บริษัท เชน 3-4 
แหงเพื่อใหเกิดการเปรียบเทียบ ทําใหเกิดความโปรงใสยิ่งขึ้น 

ในกรณีที่ราคาที่ประเมินออกมาไมตรงกันใหทุกบริษัท
ประชุมรวมกันและคัดเลือกขอมูลเปรียบเทียบและแนวทางการ

ประเมินที่ยอมรับไดรวมกัน และทบทวนผลการประเมินใหม ซึ่ง
เชื่อวาจะสามารถไดราคาที่ใกลเคียงกันเพราะใชฐานขอมูล
เดียวกัน 
 6. ผลการประเมินคาทรัพยสิน ควรเปดเผยตอสาธารณชน
ในฐานะเจาของประเทศ เพื่อใหทุกคนสามารถตรวจสอบได เปน
ระยะเวลาหนึ่งกอนที่จะใชทําสัญญาผูกพัน
 7. ผูมาทําสัญญากับทางราชการตองยึดถือราคาตลาดที่ได
ผานการประเมินอยางถวนถี่แลว  จะปฏิเสธ หรือใชตัวเลขอื่น
ไมได 
 8. อยางไรก็ตามหากมีขอพิสูจนไดวาราคาที่ประเมินไว
ผิดพลาด บริษัทประเมินนั้นตองรับผิดชอบ เชน จายคาทดแทน
จากการประกันวิชาชีพ หรืออาจถูกรอ
ออกจากบัญชีรายชื่อบริษัทประเมิน หรือในกรณีผิดพลาด
รายแรงเพราะการทุจริต ก็คงตองสงฟองศาลตอไป       
 การประเมินอยางโปรงใสเพื่อประโยชนของทางราชการนี้ 
ควรดําเนินการในกรณีอื่นๆ ดวย เชน
 1. การจัดซื้อ ขาย ใหเชา เชาที่ดินและอสังหาริ
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคการปกครองสวนทองถิ่น วัด
หลวง ฯลฯ โดยใหสํานักงานประเมินราคาทรัพยสิน สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง หรือจัดตั้งหนวยงานใหมขึ้นมากํากับการ
วาจางขางตน (ไมใชรับเหมาทําเอง
ศูนยใหเกิดความโปรงใส 
 2. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ควรประเมินคาใหชัดเจน 
และแยกบทบาทการสํารวจที่ดินและการประเมินคาทรัพยสิน
ออกจากกัน ที่ผานมา มีบริษัทสํารวจเพียงไมกี่แหงที่มักรับงาน
ประเมินคาเพื่อการเวนคืนจากทางราชการ ทําใหเกิดทางเลือก
จํากัด และ TOR ของงานก็มักผูกงานสํารวจ และงา
ทรัพยสินไวดวยกัน จึงควรทําใหเกิดความโปรงใสดวยการแยก
งานประเมินออกมาตางหาก 
 การประเมินคาทรัพยสินใหถวนถี่นี้ จะทําใหบริษัทที่มาซื้อ 
ประมูลทรัพยหรือรับสัมปทานกับทางรากชารมีความสงางาม
อยางแทจริงวาไมไดโกงชาติ สวนราชการตางๆ จะไดดําเนิ
ดวยความโปรงใสเปนบรรทัดฐานตอไป และผลประโยชนของ
ประชาชนจะไดรับการคุมครอง รวมทั้งเปนการพัฒนาวิชาชีพ
ประเมินคาทรัพยสินใหเปนประโยชนตอสวนรวมตอไป
 เราตองใชวิชาชีพประเมินคาทรัพยสินใหเกิดความโปรงใส 
ความเปนธรรมและรักษาผลประโยชนของชาติและประ
อยาใหใครโกงชาติได 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

เอราวัณ ดุสิตธานี ฯลฯ ตองประเมินคาทรัพยสินใหชัดเจน 

ประเมินที่ยอมรับไดรวมกัน และทบทวนผลการประเมินใหม ซึ่ง
าคาที่ใกลเคียงกันเพราะใชฐานขอมูล

ผลการประเมินคาทรัพยสิน ควรเปดเผยตอสาธารณชน
ในฐานะเจาของประเทศ เพื่อใหทุกคนสามารถตรวจสอบได เปน
ระยะเวลาหนึ่งกอนที่จะใชทําสัญญาผูกพัน 

ผูมาทําสัญญากับทางราชการตองยึดถือราคาตลาดที่ได
ผานการประเมินอยางถวนถี่แลว  จะปฏิเสธ หรือใชตัวเลขอื่น

อยางไรก็ตามหากมีขอพิสูจนไดวาราคาที่ประเมินไว
ผิดพลาด บริษัทประเมินนั้นตองรับผิดชอบ เชน จายคาทดแทน
จากการประกันวิชาชีพ หรืออาจถูกรองให กลต. ถอดถอนชื่อ
ออกจากบัญชีรายชื่อบริษัทประเมิน หรือในกรณีผิดพลาด
รายแรงเพราะการทุจริต ก็คงตองสงฟองศาลตอไป        

การประเมินอยางโปรงใสเพื่อประโยชนของทางราชการนี้ 
ควรดําเนินการในกรณีอื่นๆ ดวย เชน 

การจัดซื้อ ขาย ใหเชา เชาที่ดินและอสังหาริมทรัพยของ
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคการปกครองสวนทองถิ่น วัด
หลวง ฯลฯ โดยใหสํานักงานประเมินราคาทรัพยสิน สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง หรือจัดตั้งหนวยงานใหมขึ้นมากํากับการ

ไมใชรับเหมาทําเอง) โดยกรณีนี้เปนกรณีการรวม

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ควรประเมินคาใหชัดเจน 
และแยกบทบาทการสํารวจที่ดินและการประเมินคาทรัพยสิน
ออกจากกัน ที่ผานมา มีบริษัทสํารวจเพียงไมกี่แหงที่มักรับงาน
ประเมินคาเพื่อการเวนคืนจากทางราชการ ทําใหเกิดทางเลือก

ของงานก็มักผูกงานสํารวจ และงานประเมินคา
ทรัพยสินไวดวยกัน จึงควรทําใหเกิดความโปรงใสดวยการแยก

การประเมินคาทรัพยสินใหถวนถี่นี้ จะทําใหบริษัทที่มาซื้อ 
ประมูลทรัพยหรือรับสัมปทานกับทางรากชารมีความสงางาม
อยางแทจริงวาไมไดโกงชาติ สวนราชการตางๆ จะไดดําเนินงาน
ดวยความโปรงใสเปนบรรทัดฐานตอไป และผลประโยชนของ
ประชาชนจะไดรับการคุมครอง รวมทั้งเปนการพัฒนาวิชาชีพ
ประเมินคาทรัพยสินใหเปนประโยชนตอสวนรวมตอไป 

เราตองใชวิชาชีพประเมินคาทรัพยสินใหเกิดความโปรงใส 
ความเปนธรรมและรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน 
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วิกฤติอสังหาฯ 3 รอบใน 
 
 
 ในรอบ 30 ปที่ผานมา ไดเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและอสังหา
ริมทรัพยมาหลายรอบในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย
สหรัฐอเมริกากําลังเขาสูภาวะวิกฤติอสังหาริมทรัพยรอบที่ 
หรือไม  แลวไทยจะไดผลลัพธอยางไร  เราตองเรงศึกษาเรียนรูแลว
 ตอนที่ผมทําวิทยานิพนธสําหรับดุษฎีบัณฑิตดานที่ดินที่อยู
อาศัยที่ Asian Institute of Technology (AIT) 
อสังหาริมทรัพยของหลายประเทศทั่วโลก และครั้งที่ใหญที่สุดใน
สมัยนั้นเกิดเมื่อป 2531 ชื่อวิกฤติสินเชื่อ Savings and Loan 
Crisis (https://tinyurl.com/prbapl7) แตปรากฏวาวิกฤติสินเชื่อ
ซับไพรม (Subprime: https://tinyurl.com/y3tpl35b) 
2549 กลับยิ่งใหญกวาอยางเทียบไมติด  มาปนี้ 
การกอตัวของฟองสบูอสังหาริมทรัพยอยางใหญหลวง ซึ่งอาจ
นําไปสูวิกฤติที่ย่ิงใหญเขาไปอีก  นี่เปนสิ่งที่เราตองจับตามอง คลาด
สายตาไมได 
 มาทบทวนกันวาวิกฤติ 2 ครั้งใหญของสหรัฐอเมริกาเปน
อยางไร มาเริ่มตนที่วิกฤติสินเชื่อ Savings and Loan Crisis 
สําหรับปญหาในสหรัฐอเมริกานั้น มีรากฐานมาจากสถาบันการเงิน 
โดยเฉพาะกิจการดานเงินออมและการใหสินเชื่อ โดยในภาวะ
เศรษฐกิจปกติ อุตสาหกรรมการออมและการใหสินเชื่อก็ไมมีปญหา
อะไร แตเมื่อเกิดการ "บูม" ของเศรษฐกิจในชวงปลายทศวรร
1970 ถึง ตนทศวรรษ 1980 สถานการณก็เปลี่ยนแปลงเพราะ
ดอกเบี้ยเคลื่อนไหวมากในขณะที่สถาบันการเงินตาง ๆ ใชเงินกูยืม
ระยะส้ันมาใหสินเชื่อระยะยาว (https://tinyurl.com/y5plcvv4)
 จุดหลักที่ทําใหสถาบันการเงินประสบปญหาก็คือ การขาด
ระบบการควบคุม เปดชองใหเกิดความไมซื่อสัตยของเจาหนาที่ของ
รัฐ (รวมฉอฉลหรือ "เอาหูไปนา เอาตาไปไร") 
ผูบริหารสถาบันการเงิน จนทําใหเกิดความเสียหายมากมาย เชน 
ใหสินเชื่อแบบไมมีหลักประกัน ใหสินเชื่อแบบแอบแฝงหลายซับ
หลายซอน ทําใหในภายหลังเมื่อรัฐบาลกลางยื่นมือเขามาแก
กลับตองสูญเสียเงินเพื่อการนี้จํานวนมหาศาล ยิ่งกวานั้นนัก
อุตสาหกรรมทางการเงินเหลานี้ยังสามารถซื้อนักการเมืองในรัฐสภา
ไดอีกดวย ทําใหเกิดการ "ซื้อเวลา" จนการแกไขปญหาลาชาออกไป 
สรางความเสียหายเพิ่มข้ึน 
 และในที่สุดรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาจําเปนตองเข
แทรกแซงในชวงป 2532 ในครั้งนั้นนักการเมือง เจาหนาที่ของรัฐ 
เจาของและผูจัดการสถาบันการเงินถูกจับดําเนินคดีมากมาย 
เขาเอาจริง)  นอกจากนี้  รัฐบาลยังตั้ง  Resolution Trust 
Corporation (RTC) ซึ่งก็คือบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยท่ีเรากําลัง
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รอบใน 30 ปของสหรัฐอเมริกา 

ปที่ผานมา ไดเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและอสังหา-  
ริมทรัพยมาหลายรอบในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย  ขณะนี้
สหรัฐอเมริกากําลังเขาสูภาวะวิกฤติอสังหาริมทรัพยรอบที่ 3 
หรือไม  แลวไทยจะไดผลลัพธอยางไร  เราตองเรงศึกษาเรียนรูแลว 

ตอนที่ผมทําวิทยานิพนธสําหรับดุษฎีบัณฑิตดานที่ดินที่อยู
Asian Institute of Technology (AIT) ผมศึกษาถึงวิกฤติ
มทรัพยของหลายประเทศทั่วโลก และครั้งที่ใหญที่สุดใน

Savings and Loan 
แตปรากฏวาวิกฤติสินเชื่อ

Subprime: https://tinyurl.com/y3tpl35b) ในป 
เทียบไมติด  มาปนี้ 2562 คาดวาจะมี

การกอตัวของฟองสบูอสังหาริมทรัพยอยางใหญหลวง ซึ่งอาจ
นําไปสูวิกฤติที่ย่ิงใหญเขาไปอีก  นี่เปนสิ่งที่เราตองจับตามอง คลาด

ครั้งใหญของสหรัฐอเมริกาเปน
Savings and Loan Crisis กันกอน  

สําหรับปญหาในสหรัฐอเมริกานั้น มีรากฐานมาจากสถาบันการเงิน 
โดยเฉพาะกิจการดานเงินออมและการใหสินเชื่อ โดยในภาวะ
เศรษฐกิจปกติ อุตสาหกรรมการออมและการใหสินเชื่อก็ไมมีปญหา

ของเศรษฐกิจในชวงปลายทศวรรษ 
สถานการณก็เปลี่ยนแปลงเพราะ

ดอกเบี้ยเคลื่อนไหวมากในขณะที่สถาบันการเงินตาง ๆ ใชเงินกูยืม
https://tinyurl.com/y5plcvv4) 

จุดหลักที่ทําใหสถาบันการเงินประสบปญหาก็คือ การขาด
วามไมซื่อสัตยของเจาหนาที่ของ

") และเจาของหรือ
ผูบริหารสถาบันการเงิน จนทําใหเกิดความเสียหายมากมาย เชน 
ใหสินเชื่อแบบไมมีหลักประกัน ใหสินเชื่อแบบแอบแฝงหลายซับ
หลายซอน ทําใหในภายหลังเมื่อรัฐบาลกลางยื่นมือเขามาแกไข 
กลับตองสูญเสียเงินเพื่อการนี้จํานวนมหาศาล ยิ่งกวานั้นนัก
อุตสาหกรรมทางการเงินเหลานี้ยังสามารถซื้อนักการเมืองในรัฐสภา

จนการแกไขปญหาลาชาออกไป 

และในที่สุดรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาจําเปนตองเขามา
ในครั้งนั้นนักการเมือง เจาหนาที่ของรัฐ 

เจาของและผูจัดการสถาบันการเงินถูกจับดําเนินคดีมากมาย (ของ
Resolution Trust 

ซึ่งก็คือบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยท่ีเรากําลัง

จะตั้งขึ้น RTC นี้มีหนาที่สําคัญคือ การขายทรัพยสินใหไดมาก เร็ว
และไดราคาดีที่สุดโดยใหเกิดผลกระทบตอตลาดอสังหาริมทรัพย
และสถาบันการเงินนอยที่สุด และสงเสริมการใหมีที่อยูอาศัยแกผูมี
รายไดนอย (ในขณะที่มีอุปทานเหลืออยูมากมายในราคาถูก
 สวนในกรณีวิกฤติซับไพรม 
สินเชื่อท่ีมีความเสี่ยงสูงโดยพิจารณาจากหลักประกันและฐานะของ
ผูกูนั้นไดกอใหเกิดวิกฤติปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดในวงการ
สินเชื่อท่ีอยูอาศัยในสหรัฐอเมริกา และสงผลตอกิจกรรมอื่น ๆ ทาง
เศรษฐกิจ และเกิดความวิบัติในวงการที่อยูอาศั
ตั้งแตชวงป 2546-2548 ที่มีการอํานวยสินเชื่อชนเพดาน 
ของมูลคาบาน และในชวงเวลาเดียวกันนี้ก็มีการเคลื่อนยายทุนใน
ตลาดหลักทรัพยเขามาในตลาดอสังหาริมทรัพยสูงมาก ความ
เลวรายเห็นไดชัดเจนมากขึ้นในชวงป 
อํานวยสินเชื่อที่ใหผอนชําระแคดอกเบี้ยเทานั้น ซึ่งแสดงถึงการ
ปลอยสินเชื่ออยางประมาทและไรวินัยอยางที่สุด รวมถึงการประกัน
การจัดจําหนายเครื่องมือทางการเงินกันอยางขาดการวิเคราะหที่ดี
กันอยางกวางขวาง (http://bit.ly/1RQ84gg)
 แตในชวงเวลาเดียวกันนี้ การขยายตัวของต
คึกคักมาก มีการซื้อขายบานกันมากมายและราคาบานก็เพิ่มขึ้น แต
ในอัตราที่ช าลงแลว แสดงให เห็นอาการที่สอเคาถึงปญหา 
Subprime ที่กําลังกอตั้งอยูอยางจริงจัง  และดวยการขาดวินัยทาง
การเงินเชนนี้ จึงทําใหเกิดวิกฤติ 
ตนมา เกิดการหดตัวของสินเชื่อ และเกิดคําถามสําคัญขึ้นวาแลวผู
ควบคุม (Regulator) หายไปไหน ไมไดทําหนาที่อันควรหรือ
อยางไร  และผลจากวิกฤติ Subprime 
ตลาดลดลง การขายบานมือสองในตลาดก็ลดลงอยางเดนชัดไป
ดวย ทั้งนี้คงเปนเพราะความเขมงวดของสินเชื่อดวย
 โดยสรุปแลววงจรชีวิตธุรกิจอสังหาริมทรัพยสหรัฐอเมริกา เปน
ดังนี้: 
 1. สหรัฐอเมริกามีการเติบโตของราคาที่อยูอาศัยตั้งแตเดือน
มกราคม 2534 - เดือนมีนาคม 
ปอยางตอเนื่อง และตกต่ํามาจนถึงเดือนพฤษภาคม 
เวลาประมาณ 4 ป และขณะนี้ก็อยูในชวง 
จนถึงปจจุบัน และกวาราคาจะเทากับเดือนมีนาคม 
ไปถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 (ขอมูลลาสุด
 2. ในชวงขาขึ้น (มกราคม 2534 
บานเพิ่มขึ้นปละ 5.1% โดยประมาณ
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มีหนาที่สําคัญคือ การขายทรัพยสินใหไดมาก เร็ว
และไดราคาดีที่สุดโดยใหเกิดผลกระทบตอตลาดอสังหาริมทรัพย
และสถาบันการเงินนอยที่สุด และสงเสริมการใหมีที่อยูอาศัยแกผูมี

ในขณะที่มีอุปทานเหลืออยูมากมายในราคาถูก) 
สวนในกรณีวิกฤติซับไพรม (Subprime Lending) หรือการให

สินเชื่อท่ีมีความเสี่ยงสูงโดยพิจารณาจากหลักประกันและฐานะของ
ผูกูนั้นไดกอใหเกิดวิกฤติปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดในวงการ
สินเชื่อท่ีอยูอาศัยในสหรัฐอเมริกา และสงผลตอกิจกรรมอื่น ๆ ทาง
เศรษฐกิจ และเกิดความวิบัติในวงการที่อยูอาศัยสหรัฐอเมริกา

ที่มีการอํานวยสินเชื่อชนเพดาน 100% 
ของมูลคาบาน และในชวงเวลาเดียวกันนี้ก็มีการเคลื่อนยายทุนใน
ตลาดหลักทรัพยเขามาในตลาดอสังหาริมทรัพยสูงมาก ความ
เลวรายเห็นไดชัดเจนมากขึ้นในชวงป 2548-กลางป 2550 ที่มีการ

อที่ใหผอนชําระแคดอกเบี้ยเทานั้น ซึ่งแสดงถึงการ
ปลอยสินเชื่ออยางประมาทและไรวินัยอยางที่สุด รวมถึงการประกัน
การจัดจําหนายเครื่องมือทางการเงินกันอยางขาดการวิเคราะหที่ดี

http://bit.ly/1RQ84gg) 
แตในชวงเวลาเดียวกันนี้ การขยายตัวของตลาดที่อยูอาศัย

คึกคักมาก มีการซื้อขายบานกันมากมายและราคาบานก็เพิ่มขึ้น แต
ในอัตราที่ช าลงแลว แสดงให เห็นอาการที่สอเคาถึงปญหา 

ที่กําลังกอตั้งอยูอยางจริงจัง  และดวยการขาดวินัยทาง
การเงินเชนนี้ จึงทําใหเกิดวิกฤติ Subprime ขึ้นในชวงป 2550 เปน
ตนมา เกิดการหดตัวของสินเชื่อ และเกิดคําถามสําคัญขึ้นวาแลวผู

หายไปไหน ไมไดทําหนาที่อันควรหรือ
Subprime นี้ทําใหการขายบานใหมใน

ตลาดลดลง การขายบานมือสองในตลาดก็ลดลงอยางเดนชัดไป
งวดของสินเชื่อดวย 

โดยสรุปแลววงจรชีวิตธุรกิจอสังหาริมทรัพยสหรัฐอเมริกา เปน

สหรัฐอเมริกามีการเติบโตของราคาที่อยูอาศัยตั้งแตเดือน
เดือนมีนาคม 2550 เปนระยะเวลาประมาณ 16 

ปอยางตอเนื่อง และตกต่ํามาจนถึงเดือนพฤษภาคม 2554 เปน
ป และขณะนี้ก็อยูในชวง "ขาขึ้น" อีกครั้งหนึ่ง

จนถึงปจจุบัน และกวาราคาจะเทากับเดือนมีนาคม 2550 ก็ปาเขา
ขอมูลลาสุด) 
2534 - มีนาคม 2550) นั้น ราคา

โดยประมาณ 

ตางประเทศ 
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 3. ในชวงตกต่ําระหวางเดือนเมษายน 2550 
2554 ราคาบานตกต่ําลงปละ 5.9% โดยประมาณ
 4. ในชวงเติบโตใหมระหวางเดือนมกราคม 
พฤศจิกายน 2561 ราคาบานเพิ่มขึ้นปละ 6.1%
(https://bit.ly/2kjUGes) ซึ่งสูงกวาประเทศไทยทั้งประเทศที่
เพิ่มข้ึนเพียง 1-3% เปนสําคัญ 
 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่งเปนเดือนลาสุดที่สํารวจ
พบวาราคาบานในสหรัฐอเมริกายังเพิ่มขึ้น 0.4%
ลด บางภูมิภาคก็เพิ่ม   ภูมิภาคที่เคยขึ้นสูงๆ ก็จะลดลงหรือคงที่ 
ภูมิภาคที่ราคาไมคอยขึ้นมากอนหรือขึ้นนอย ก็จะเพิ่มมากเปน
พิเศษ  การที่ราคาบานเพิ่มขึ้นถึง 6.1% ตั้งแตเดือนมกราคม 
2555 หรือเปนเวลาประมาณ 82 เดือนตอเนื่อง 
ถือวาเพิ่มขึ้นมากทีเดียว (https://tinyurl.com/yydogoa9) 
เปนการเพิ่มข้ึนถึง 50% ตั้งแตเดือนมกราคม 2555 
 การ "บูม" ของตลาดที่อยูอาศัยจากปรากฏการณบานขึ้นราคา
อยางรวดเร็วในชวงไมกี่ปที่ผานมานี้ชี้วา ไดเกิด 

 

เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชนงานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในโลก 
(MIPIM) มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง  ทําใหเราไดมีโอกาสทําธุรกิจ
รวมกับนักอสังหาริมทรัพยจากท่ัวโลก  หรือในเอเซีย 

สามารถเชื่อมตอกับนักพัฒนาที่ดิน นายหนา นักบริหารทรัพยสินหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ ได  เพื่อชวยใหเราสามารถขาย
ทรัพยสินไดงาย  นาจะสะดวกกวาการทํา Road Show 
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2550 - พฤษภาคม 
โดยประมาณ 

ในชวงเติบโตใหมระหวางเดือนมกราคม 2555 - 
6.1% โดยประมาณ 

ซึ่งสูงกวาประเทศไทยทั้งประเทศที่

ซึ่งเปนเดือนลาสุดที่สํารวจ
0.4% แตบางภูมิภาคก็

ลด บางภูมิภาคก็เพิ่ม   ภูมิภาคที่เคยขึ้นสูงๆ ก็จะลดลงหรือคงที่ 
ภูมิภาคที่ราคาไมคอยขึ้นมากอนหรือขึ้นนอย ก็จะเพิ่มมากเปน

ตั้งแตเดือนมกราคม 
เดือนตอเนื่อง (เกือบ 7 ป) นั้น 

https://tinyurl.com/yydogoa9) คือ
2555  

รากฏการณบานขึ้นราคา
อยางรวดเร็วในชวงไมกี่ปที่ผานมานี้ชี้วา ไดเกิด "ฟองสบู" ขึ้นมา

เปนครั้งที่ 3 แลว และจะนําไปสูวิกฤติอสังหาริมทรัพยครั้งที่ 
เร็ววันนี้หรือไม เปนสิ่งที่ตองจับตาดูเปนพิเศษ  และตองศึกษาให
ชัดเจน (https://tinyurl.com/y4zztk
นั้น ไมอาจจะยั่งยืนตอไปไมสิ้นสุด และจะมีอันตอง 
เชน 2 ครั้งที่ผานมา ก็มีโอกาสเปนไปไดสูง  ประเด็นสําคัญที่จะชี้
ชัดก็คือ ในขณะที่ราคาบานเพิ่มขึ้น แตอัตราผลตอบแทนจากการ
ใหเชากลับไมเพิ่มตาม จนวันหนึ่งราคาที่เพิ่ม
สะทอนความเปนจริง กลายเปนราคาที่เกินจริงไป  เมื่อนั้นวิกฤติ
เศรษฐกิจก็จะเกิดขึ้น  และเมื่อเกิดความอลหมานขึ้น ก็ยิ่งเรงให
เกิดการพังทลายเร็วขึ้นไปอีก 
 การมีวินัยทางการเงินที่ดี การไมเห็นแกสมัครพรรคพวก การ
ไมเปดชองโหวใหเกิดการทุจริ
ทันสมัย จะทําใหทุกฝายรูตัวทั่วพรอมในปองกันไมใหเกิดวิกฤติ 
และในการรับมือกับวิกฤติอยางมีสติ

 
 

เชิญสมัครสมาชิก FIABCI-THAI สุดคุม
เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชนงานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในโลก 

มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง  ทําใหเราไดมีโอกาสทําธุรกิจ
รวมกับนักอสังหาริมทรัพยจากท่ัวโลก  หรือในเอเซีย (APREC) การซื้อบูธใน

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

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

แลว และจะนําไปสูวิกฤติอสังหาริมทรัพยครั้งที่ 3 ใน
เร็ววันนี้หรือไม เปนสิ่งที่ตองจับตาดูเปนพิเศษ  และตองศึกษาให

https://tinyurl.com/y4zztknh)  ธรรมชาติของการ "บูม"  
นั้น ไมอาจจะยั่งยืนตอไปไมสิ้นสุด และจะมีอันตอง "พังพาบ" ลง

ครั้งที่ผานมา ก็มีโอกาสเปนไปไดสูง  ประเด็นสําคัญที่จะชี้
ชัดก็คือ ในขณะที่ราคาบานเพิ่มขึ้น แตอัตราผลตอบแทนจากการ
ใหเชากลับไมเพิ่มตาม จนวันหนึ่งราคาที่เพิ่มขึ้น (สงเดช) ก็ไม
สะทอนความเปนจริง กลายเปนราคาที่เกินจริงไป  เมื่อนั้นวิกฤติ
เศรษฐกิจก็จะเกิดขึ้น  และเมื่อเกิดความอลหมานขึ้น ก็ยิ่งเรงให

การมีวินัยทางการเงินที่ดี การไมเห็นแกสมัครพรรคพวก การ
ไมเปดชองโหวใหเกิดการทุจริต และที่สําคัญ การมีขอมูลที่ดี 
ทันสมัย จะทําใหทุกฝายรูตัวทั่วพรอมในปองกันไมใหเกิดวิกฤติ 
และในการรับมือกับวิกฤติอยางมีสติ 

สุดคุม 
เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชนงานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในโลก 

มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง  ทําใหเราไดมีโอกาสทําธุรกิจ
การซื้อบูธในงานนี้ ก็จะสามารถทําใหเรา

สามารถเชื่อมตอกับนักพัฒนาที่ดิน นายหนา นักบริหารทรัพยสินหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ ได  เพื่อชวยใหเราสามารถขาย
โปรดติดตอคุณนงลักษณ จตุเทน โทร 02.295.3905 ตอ 109) 
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 ผมเห็นตางชาติมาลงทนุอสังหาฯ ไทยกันโครมๆ ทําใหนึก
เสียดายโอกาสท่ีไทยจะไปลงทุนในตางประเทศบาง  ในฐานะที่ผม
ไปตางประเทศถึง 122 วนัในป 2561 ผมฟนธงไปวาทีไ่หนกนัแน
ที่ไทยนาลงทนุ 
 ทุกวันนี้บริษัทพฒันาที่ดนิสิงคโปร มาเลเซีย มาลงทนุพัฒนา
ที่ดินในไทยกันอยางเปนล่ําเปนสนั ไมเทานัน้ แมแตนักลงทนุ
กัมพูชา เนปาล เมียนมา ลาว เวยีดนามก็ยังมาซื้อทรัพยสินในไทย
กันมากมาย  แตบริษัทไทยไปตางประเทศนอยมาก  ผมเคยพา
บริษัทมหาชนหลายแหงไปนอก  ผมเคยเรียนคุณทองมา วิจิตร
พงศพันธุ ประธาน บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท วา หากทานไป
ปกหลักปกฐานที่อินโดนีเซีย ผมเชื่อวาภายในเวลาสิบกวาป 
"พฤกษา" ที่นัน่อาจใหญกวา "พฤกษา" ในไทย เพราะตลาดที่นั่น
ใหญกวาไทยมาก ประชากรก็มากกวาไทย 3.5 เทา
 การไปลงทุนพฒันาที่ดนิในตางประเทศนั้น สงผลดีอยางนอย 
3 ประการคือ ประการแรกเปนการกระจายความเสี่ยง  ประการท่ี
สองเปนการแสวงหาโอกาสใหมๆ ทางธุรกิจที่ขยายตัวอยางไม
สิ้นสุด ไมจาํกัดเฉพาะในตลาดที่จํากัดในประเทศ และประการท่ี
สามเปนการสรางแบรนด วาเราไมใชแบรนดทองถิ่น เรายังเปน
รนดระดับภูมิภาคหรือระดับสากลไปแลว 
 ประเทศที่คนสนใจไปซื้ออสังหารมิทรัพยมากท่ีสุด ในสายตา
ชาวโลกก็คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา 
และยุโรปหลายประเทศ (ยกเวนชวงหลงัมาที่คนจนีมาซื้อ
อสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะประเภทหองชุดมากท่ีสุดในโลก
เพราะประเทศเหลานี้มีอนาคตท่ีดี มีความม่ันคงทางการเมือง และ
คนมักสงบุตรหลานไปศึกษาตอ แตโดยพื้นฐานแลว ประเทศเหลานี้
มีความเขมงวดดานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง และภาษีมรดกที่
หลีกเลี่ยงไมได  ดงันัน้คนไทยท่ีถูกนายหนาขามชาติแนะนําใหไป
ซื้อหองชุดในกรุงลอนดอนจงึเดอืนรอนใจมาก  แตถามองในระยะ
ยาวก็ยังคุม 
 แตในระยะหลัง ออสเตรเลีย นวิซีแลนด พยายามจํากัดไมให
คนไปซื้อเพื่อการเกง็กําไร ซื้อไดเฉพาะพวกท่ีมีถ่ินพํานักอยูใน
ประเทศของเขา (Permanent Residents) โดยเฉพาะออสเตรเลียให
ตางชาติซื้อไดเฉพาะบานมือหนึง่  หามซื้อบานมือสองเพราะจะทํา
ใหราคาบานแพงขึ้นจนคนทองถิ่นเดือดรอน  สวนนวิซีแลนดหาม
ขาดเลย ไมวาบานมือหนึ่งหรือสอง ยกเวนเฉพาะชาวออสเตรเลีย
และชาวสงิคโปร เปนตน 
 หลายประเทศนิยมไปซื้ออสงัหารมิทรัพยในประเทศสิงคโปร 
หรือคนจีนก็ชอบไปซื้อทั้งที่สงิคโปรและฮองกง แตราคาบานที่นั่น
แพงกวาในไทยมาก อยางนอยก็เกือบ 20 ลานบาทไทย หลายคนก็
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ผมเห็นตางชาติมาลงทนุอสังหาฯ ไทยกันโครมๆ ทําใหนึก
เสียดายโอกาสท่ีไทยจะไปลงทุนในตางประเทศบาง  ในฐานะที่ผม

ผมฟนธงไปวาทีไ่หนกนัแน

ทุกวันนี้บริษัทพฒันาที่ดนิสิงคโปร มาเลเซีย มาลงทนุพัฒนา
ที่ดินในไทยกันอยางเปนล่ําเปนสนั ไมเทานัน้ แมแตนักลงทนุ
กัมพูชา เนปาล เมียนมา ลาว เวยีดนามก็ยังมาซื้อทรัพยสินในไทย
กันมากมาย  แตบริษัทไทยไปตางประเทศนอยมาก  ผมเคยพา

ยเรียนคุณทองมา วิจิตร
พฤกษา เรียลเอสเตท วา หากทานไป

ปกหลักปกฐานที่อินโดนีเซีย ผมเชื่อวาภายในเวลาสิบกวาป 
ในไทย เพราะตลาดที่นั่น

เทา 
ตางประเทศนั้น สงผลดีอยางนอย 

ประการคือ ประการแรกเปนการกระจายความเสี่ยง  ประการท่ี
สองเปนการแสวงหาโอกาสใหมๆ ทางธุรกิจที่ขยายตัวอยางไม
สิ้นสุด ไมจาํกัดเฉพาะในตลาดที่จํากัดในประเทศ และประการท่ี
สามเปนการสรางแบรนด วาเราไมใชแบรนดทองถิ่น เรายังเปนแบ

ประเทศที่คนสนใจไปซื้ออสังหารมิทรัพยมากท่ีสุด ในสายตา
ชาวโลกก็คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา 

ยกเวนชวงหลงัมาที่คนจนีมาซื้อ
อสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะประเภทหองชุดมากท่ีสุดในโลก)  ทั้งนี้
เพราะประเทศเหลานี้มีอนาคตท่ีดี มีความม่ันคงทางการเมือง และ
คนมักสงบุตรหลานไปศึกษาตอ แตโดยพื้นฐานแลว ประเทศเหลานี้
มีความเขมงวดดานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง และภาษีมรดกที่
หลีกเลี่ยงไมได  ดงันัน้คนไทยท่ีถูกนายหนาขามชาติแนะนําใหไป

งลอนดอนจงึเดอืนรอนใจมาก  แตถามองในระยะ

แตในระยะหลัง ออสเตรเลีย นวิซีแลนด พยายามจํากัดไมให
คนไปซื้อเพื่อการเกง็กําไร ซื้อไดเฉพาะพวกท่ีมีถ่ินพํานักอยูใน

โดยเฉพาะออสเตรเลียให
หามซื้อบานมือสองเพราะจะทํา

ใหราคาบานแพงขึ้นจนคนทองถิ่นเดือดรอน  สวนนวิซีแลนดหาม
ขาดเลย ไมวาบานมือหนึ่งหรือสอง ยกเวนเฉพาะชาวออสเตรเลีย

หลายประเทศนิยมไปซื้ออสงัหารมิทรัพยในประเทศสิงคโปร 
และฮองกง แตราคาบานที่นั่น

ลานบาทไทย หลายคนก็

ซื้อไมไหว  ยิ่งกวานัน้ เขายังมีการตั้ง 
ภาษีซื้อที่ 20%-25%  สวนฮองกงคิดภาษีซื้อถึง 
สาเหตุท่ีทําใหคนจีนหนัมา "ยึดหัวหาด
ขึ้นจนกลายเปนอันดับหนึง่ไปเลย
 ประเทศพฒันาแลวที่คนไทยเราอาจมองขามไปบางก็เชน ญีปุ่น  
ผมไปเยี่ยมเยือนมาตัง้แตป 2529 
กรุงโตเกียวเฟองสุดขีด  แตในปจจุบัน ราคาบานวนันี้ยงัพอ ๆ กบั
เมื่อ 15 ปกอน  ทัง้นีเ้พราะเคยตกต่ํา
ประเทศอยางเกาหลีใต และไตหวัน ก็มีความสงบสุขแบบเดียวกบั
ญี่ปุน  แตคนไทยเราอาจกลัวสารพัด ทั้งนวิเคลียร สงคราม 
แผนดินไหว สนึามิ ฯลฯ  แตคนญี่ปุนนัน้คงไมมีความคิดท่ีจะยาย
ไปอยูประเทศอื่นเยี่ยงชาวยุโรป  เขามีความสุขเล็กๆ ใน
เล็กๆ ที่สงบสุขของพวกเขา 
 การซื้อทรัพยในประเทศที่มั่นคง พัฒนาแลวทั้งหลายนัน้ มี
ความเสี่ยงต่าํ ดงันัน้ผลตอบแทนก็ตํ่า 
ผิดกับในประเทศไทยท่ีความเสี่ยงสูงกวา ผลตอบแทนก็จะมากตาม
ไปดวย (Higher Risk, Higher Return)  
อสังหาริมทรัพย ก็ยังคุมคา  แมแตในญีปุ่นราคาบานก็ยังเพิ่มข้ึน
ตอเนื่องแมจะไมหวือหวาเชนไทย  ถาใครมีเงินเย็นๆ การซื้อบานไว
ในภูมิภาคเอเซียตะวนัออก ก็เปนการลงทุนทีน่าสนใจเชนกนั
 ประเทศที่ไทยเรานาจะไปลงทุนมากท่ีสุดควรเปนประเทศไทย  
ผมขอตอบจากประสบการณไปสาํรวจวจิัยตลาดที่อยูอาศัยในมหา
นครตางๆ ทั่วอาเซียน โดยผลสํารวจของผมมีความครอบคลุมมาก
ที่สุด ผมก็พบวาอันดับหนึ่งนาจะเปนอินโดนีเซีย เพราะฐาน
ประชากรใหญกวาเรา 3.5 เทา  ประเทศนี้แมจะจนกวาไทยคือมี
รายไดประชาชาติตอหัวแค 75% 
รวดเรว็  มเีมืองที่มีประชากรเกินลานประมาณ 
แบบไทยที่มีเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนหลัก
 อันที่จริงเราควรไปพฒันาทีป่ระเทศมาเลเซียดวยเพราะรายได
ตอหัวของเขาสงูกวาไทยถึง 70%  
แตโอกาสจํากัดเพราะประเทศนี้ไมคอยเปดมากนัก  เขาใหสิทธิ
พิเศษแกพวก "ภูมิบุตร" (คนมุสลิมท่ีเปนคนมาเลย
มาเลเซียเชื้อสายจีนและอินเดีย  เขายังมเีรื่องศาสนาเขามาเกี่ยวของ
ดวย  ดงันัน้โอกาสท่ีจะไปพฒันาที่ดินในประเทศนี้จงึขามไปเลย  
สวนสงิคโปรก็เปนประเทศเล็กๆ 
 ประเทศที่ควรไปเปนอันดับท่ีสองก็คือ ฟลิปปนส  แบบบาน
ของไทยสวยแบบ "กินขาด" บานทั้งแนวราบและแนวสูง  ฟลปิปนส
ก็คอนขางเปดเมื่อเทียบกับมาเลเซีย  เศรษฐกิจก็ดีวนัดีคืนเชนกัน  
และยังมีเมืองที่มปีระชากรเกินลานเกือบสิบเมือง  ความกลัวเรื่อง

หน้า 17 

ประเทศไหนนาไปลงทุนอสังหาฯ ที่สุด 
 

ซื้อไมไหว  ยิ่งกวานัน้ เขายังมีการตั้ง "กําแพงภาษี" โดยสิงคโปรคิด
สวนฮองกงคิดภาษีซื้อถึง 30% นี่คงเปน

ยึดหัวหาด" ซื้อบานในประเทศไทยมาก
ขึ้นจนกลายเปนอันดับหนึง่ไปเลย 

ประเทศพฒันาแลวที่คนไทยเราอาจมองขามไปบางก็เชน ญีปุ่น  
2529 ในสมัยท่ีราคาท่ีดินใน

กรุงโตเกียวเฟองสุดขีด  แตในปจจุบัน ราคาบานวนันี้ยงัพอ ๆ กบั
ปกอน  ทัง้นีเ้พราะเคยตกต่ํามากอนแตตอนนี้เริ่มฟนตวั  

ประเทศอยางเกาหลีใต และไตหวัน ก็มีความสงบสุขแบบเดียวกบั
ญี่ปุน  แตคนไทยเราอาจกลัวสารพัด ทั้งนวิเคลียร สงคราม 
แผนดินไหว สนึามิ ฯลฯ  แตคนญี่ปุนนัน้คงไมมีความคิดท่ีจะยาย
ไปอยูประเทศอื่นเยี่ยงชาวยุโรป  เขามีความสุขเล็กๆ ในประเทศ

การซื้อทรัพยในประเทศที่มั่นคง พัฒนาแลวทั้งหลายนัน้ มี
ความเสี่ยงต่าํ ดงันัน้ผลตอบแทนก็ตํ่า (Low Risk, Low Return) 
ผิดกับในประเทศไทยท่ีความเสี่ยงสูงกวา ผลตอบแทนก็จะมากตาม

Higher Risk, Higher Return)  แตในระยะยาว การซือ้
อสังหาริมทรัพย ก็ยังคุมคา  แมแตในญีปุ่นราคาบานก็ยังเพิ่มข้ึน
ตอเนื่องแมจะไมหวือหวาเชนไทย  ถาใครมีเงินเย็นๆ การซื้อบานไว
ในภูมิภาคเอเซียตะวนัออก ก็เปนการลงทุนทีน่าสนใจเชนกนั 

ประเทศที่ไทยเรานาจะไปลงทุนมากท่ีสุดควรเปนประเทศไทย  
ระสบการณไปสาํรวจวจิัยตลาดที่อยูอาศัยในมหา

นครตางๆ ทั่วอาเซียน โดยผลสํารวจของผมมีความครอบคลุมมาก
ที่สุด ผมก็พบวาอันดับหนึ่งนาจะเปนอินโดนีเซีย เพราะฐาน

เทา  ประเทศนี้แมจะจนกวาไทยคือมี
% ของไทย  แตก็เติบโดอยาง

รวดเรว็  มเีมืองที่มีประชากรเกินลานประมาณ 15 เมือง  ไมใช
แบบไทยที่มีเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนหลัก 

อันที่จริงเราควรไปพฒันาทีป่ระเทศมาเลเซียดวยเพราะรายได
%  กําลังซื้อดีกวาคนไทยเสียอีก  
ไมคอยเปดมากนัก  เขาใหสิทธิ

คนมุสลิมท่ีเปนคนมาเลย) เหนือคน
มาเลเซียเชื้อสายจีนและอินเดีย  เขายังมเีรื่องศาสนาเขามาเกี่ยวของ
ดวย  ดงันัน้โอกาสท่ีจะไปพฒันาที่ดินในประเทศนี้จงึขามไปเลย  

 
รไปเปนอันดับท่ีสองก็คือ ฟลิปปนส  แบบบาน

บานทั้งแนวราบและแนวสูง  ฟลปิปนส
ก็คอนขางเปดเมื่อเทียบกับมาเลเซีย  เศรษฐกิจก็ดีวนัดีคืนเชนกัน  
และยังมีเมืองที่มปีระชากรเกินลานเกือบสิบเมือง  ความกลัวเรื่อง
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แผนดินไหว ภเูขาไฟระเบิด กไ็มตองหวงเพราะเขาอยูกันจนคุนชนิ  
สวนเรื่องความไมสงบภายในประเทศ ก็คล่ีคลายไปมาก  ที่รุนแรง
กวาอยูท่ีประเทศไทยตางหาก! 
 ประเทศใกลๆ  แคปลายจมูกที่หลายคนมองขามก็คือกัมพูชา 
ซึ่งผมจัดอันดับไวเปนอนัดับท่ี 3 ประเทศนี้ใกลแคเอื้อม  เขานิยม
ชมชอบในประเทศไทยของเรามาก  คลายประเทศลาว ประชาชน
ลาวและกัมพูชาก็ชอบคนไทยและประเทศไทย  (
ขาราชการอาจเอาใจไปทางเวียดนามมากกวา)  ในการพัฒนาที่อยู
อาศัยสารพัดประเภท รวมท้ังพฒันาอสงัหาริมทรัพยในเชงิพาณชิย
มีโอกาสอีกมากในประเทศนี ้ แตเราไมควรไปลาวเพราะมีประชากร
นอยมาก  สวนที่เมียนมาก็เปดนอยกวากัมพูชา 
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ 

ไมตองหวงเพราะเขาอยูกันจนคุนชนิ  
สวนเรื่องความไมสงบภายในประเทศ ก็คล่ีคลายไปมาก  ที่รุนแรง

ประเทศใกลๆ  แคปลายจมูกที่หลายคนมองขามก็คือกัมพูชา 
ประเทศนี้ใกลแคเอื้อม  เขานิยม

ทยของเรามาก  คลายประเทศลาว ประชาชน
(แตระดับ
ในการพัฒนาที่อยู

อาศัยสารพัดประเภท รวมท้ังพฒันาอสงัหาริมทรัพยในเชงิพาณชิย
มีโอกาสอีกมากในประเทศนี ้ แตเราไมควรไปลาวเพราะมีประชากร

 ขอแถมอนุทวีปสักนิด  ปกติเราไมเคยทราบวาตลาดอาคารชุด
เปนที่อยูอาศัยระดับบนหรืออยางนอยก็ระดับปานกลางคอนขางสงู  
การสรางหองชุดราคาถูกยังมนีอยมาก โดยเฉพาะหองชุดขนาดเลก็
ประมาณ 30 ตารางเมตร ไมมีเลย  สวนมากมัก
ตารางเมตร  ถาเราสรางหองชุดขนาดเล็กสําหรับพนักงานราชการ
และเอกชนและนักศึกษาที่เขามาศึกษาในเมือง  รับรองวาขายได
กระฉูดแนนอน 
 ไวมีโอกาสจะมาแจกแจงไปถึงอาฟริกาและยุโรปตะวนัออกวา
จะไปเจาะประเทศไหนด ีแตขณะนี้พูดไดคําเดียววา เราไมไปนอก 
ไมไดแลว 

 

 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

ขอแถมอนุทวีปสักนิด  ปกติเราไมเคยทราบวาตลาดอาคารชุด
เปนที่อยูอาศัยระดับบนหรืออยางนอยก็ระดับปานกลางคอนขางสงู  
การสรางหองชุดราคาถูกยังมนีอยมาก โดยเฉพาะหองชุดขนาดเลก็

ตารางเมตร ไมมีเลย  สวนมากมักมีขนาด 100 
ตารางเมตร  ถาเราสรางหองชุดขนาดเล็กสําหรับพนักงานราชการ
และเอกชนและนักศึกษาที่เขามาศึกษาในเมือง  รับรองวาขายได

ไวมีโอกาสจะมาแจกแจงไปถึงอาฟริกาและยุโรปตะวนัออกวา
จะไปเจาะประเทศไหนด ีแตขณะนี้พูดไดคําเดียววา เราไมไปนอก 
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AP100: การประเมนิคา่อสงัหารมิทรัพย ์สมัฤทธิ�ผลใน 

AP101:การประเมนิคา่ทรัพยส์นิมอือาชพี

สัปดาห ์รุ่นที� 

สัมมนา: ดงึทนุตา่งชาตมิาซื�อทรัพย ์

RE131: นายหนา้อสงัหาฯ 

การสอบคณุวฒุวิชิาชพีนายหนา้ อสงัหารมิทรัพย์

RE151: การวางแผนภาษีและการจัดทําบัญชธีรุกจิอสงัหารมิทรัพย ์

รุ่นที� 43

RE142: การจัดตั �งนติบิคุคลบา้นจัดสรร

สัมมนา: เจาะตลาดลงทนุอสงัหารมิทรัพยต์า่งแดน รุ่นที� 

RE164: เจาะลกึโอกาสลงทนุโรงแรมขนาดเล็ก บตูคิ และ โฮสเทล 

รุ่นที� 6

RE162: นักพัฒนาอสงัหารมิทรัพยม์อือาชพี รุ่นที� 

สัมมนาเจาะลกึ

ความสําเร็จ รุ่นที� 

RE121: ศกึษาความเป็นไปไดท้างการเงนิโครงการอสงัหาฯ 

Flow รุ่นที� 

RE132: Super Sale

RE163: วเิคราะหก์ารลงทนุอะพารต์เมน้ต ์รุ่นที� 

สัมมนา: ทศิทางตลาดที�อยูอ่าศัย 

คา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรมสามารถหกัลดหยอ่นภาษีได ้
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ชื�อหลกัสตูร

การประเมนิคา่อสงัหารมิทรัพย ์สมัฤทธิ�ผลใน 4 วนั รุ่นที� 

การประเมนิคา่ทรัพยส์นิมอือาชพี|ประกาศนียบัตร|รูจ้รงิ 

สัปดาห ์รุ่นที� 30

ดงึทนุตา่งชาตมิาซื�อทรัพย ์- ร่วมทนุไทย

นายหนา้อสงัหาฯ (เพื�อสอบบัตรตัวแทนนายหนา้) รุ่นที� 

การสอบคณุวฒุวิชิาชพีนายหนา้ อสงัหารมิทรัพย์

การวางแผนภาษีและการจัดทําบัญชธีรุกจิอสงัหารมิทรัพย ์

การจัดตั �งนติบิคุคลบา้นจัดสรร/อาคารชดุ  รุ่นที� 29

เจาะตลาดลงทนุอสงัหารมิทรัพยต์า่งแดน รุ่นที� 2

เจาะลกึโอกาสลงทนุโรงแรมขนาดเล็ก บตูคิ และ โฮสเทล 

นักพัฒนาอสงัหารมิทรัพยม์อือาชพี รุ่นที� 24

สัมมนาเจาะลกึ: ตลาดนัด และตลาดสด ทําอย่างไรใหป้ระสบ

ความสําเร็จ รุ่นที� 2

ศกึษาความเป็นไปไดท้างการเงนิโครงการอสงัหาฯ Cash 

รุ่นที� 63

Super Saleเทคนคิขายอสังหาฯ รุ่นที� 29

วเิคราะหก์ารลงทนุอะพารต์เมน้ต ์รุ่นที� 24

ทศิทางตลาดที�อยูอ่าศัย VS เศรษฐกจิ กลางปี 62
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รูจ้รงิ 14 
27 ม.ีค.-23 ม.ิย. 62

18-เม.ย.-62

รุ่นที� 48 19-21 เม.ย. 62

21-เม.ย.-62

การวางแผนภาษีและการจัดทําบัญชธีรุกจิอสงัหารมิทรัพย ์
24-25 เม.ย. 62

26-27 เม.ย. 62

22766

เจาะลกึโอกาสลงทนุโรงแรมขนาดเล็ก บตูคิ และ โฮสเทล 
10-11 พ.ค. 62

14-15 พ.ค. 62

ตลาดนัด และตลาดสด ทําอย่างไรใหป้ระสบ
17-พ.ค.-62

Cash 
22-25 พ.ค. 62

27-28 พ.ค. 62

31 พ.ค.-1 ม.ิย. 62

23-ก.ค.-62
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ขอประกาศเชิญชวนทุกทานเสนอชื่อโครงการอสังหาริมทรัพยชั้นนําในประเทศไทย

เพื่อรับรางวัลเกียรติยศของโลก FIABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2019  

ทานสามารถเสนอชื่อโครงการดีเด นได ตั้งแต บัดนี้ เป นตนไป 

ผู  ได รับรางวัลจะได รับการเสนอชื่อให ชิงรางวัลในระดับโลกตอไป

                 สมาคมการคาอสังหาริมทรัพยสากลไดเชิญคณะกรรมการตัดสินซึ่งเปนบุคคลชั้นนํา

ในวงการอสังหาริมทรัพยท้ังในและตางประเทศเปนกรรมการรวมตัดสิน  ดังนั้นหากโครงการใดไดรับรางวัล

จึงถือเปนรางวัลอันทรงเกียรติในวงการอสังหาริมทรัพยนานาชาติ

 9. อาคารชุดพักอาศัย
10. ท่ีอยูอาศัยแนวราบ
11. รีสอรต อสังหาริมทรัพยเพ่ือการพักผอน
12. ศูนยการคา อสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชย
13. อสังหาริมทรัพยชนบท 
     เชน สวนเกษตร สวนปา
14. อสังหาริมทรัพยประเภทพิเศษ 
     เชน สนามบินนานาชาติ
15. อสังหาริมทรัพยอาคารเขียว-
     รักษสิ่งแวดลอม

1. โครงการอสังหาริมทรัพย
   ดานการรักษาสิ่งแวดลอม
2. โครงการอสังหาริมทรัพย
   ดานอนุรักษมรดกวัฒนธรรม
3. โครงการเมืองใหม เมืองชี้นํา
4. โรงแรม
5. ศูนยประชุม
6. นิคมอุตสาหกรรม
   หรืออสังหาฯประเภทอุตสาหกรรม
7. อาคารสํานักงาน
8. โครงสรางพื้นฐาน 
   เชน สะพาน ถนน ทางดวน รถไฟฟา

            

โปรดติดตอ คุณนงลักษณ จตุเทน ฝายเลขานุการ 
โทร. 02.295.3905 ตอ 109 Email:info@fiabci-thai.org

สนใจเสนอชื่อโครงการเข าร วม

www.�abci-thai.org


