
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารไมถึงผูรับ โปรดสงคืนที่ เลขที่ 

 
 

October 10 to 13, 2019,  
Dr.Sopon Pornchokchai, President, Thai Appraisal and 
Estate Agents Foundation was invited by the Indian 
Institution of Valuers to speak at the Global Valuation 
Summit in New Delhi, India. 
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คุณกิตติพงศ ผลประยูร, คุณชริณ รูปเทวิน, ดร.ธนพจน เอกโยคยะ,  
ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม, อ.พัลลภ กฤตยานวัช, อ.ศักด์ิชัย บุญมา,  
คุณสุรสีห สุวรรณานนท, คุณอนุสรณ โรจนสมสิทธิ์, คุณอภิชาต ปภาณภูวงศ,  
 

ประธานกรรมการอํานวยการ:  
รศ.นิพัทธ จิตรประสงค 
 

รองประธาน:  
ศ.พรเทพ ศรีนฤหลา 
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เสวนาวิชาการครั้งที่ 210: 
"การพัฒนาบานพักผูสูงวัย" 
วันจนัทรท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00-17:00 น.  
ณ หองประชุม โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย 
 
Monthly Forum 210:  
“Housing Development  for Senior Citizen” 
November 25, 2019, 13.00-16.00  
at Thai Real Estate Business School 

 

เสวนาวิชาการครั้งที่ 209: "เพิ่มมูลคาท่ีดิน-อสังหาฯ: 
มุมมองมืออาชีพ"

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00-17:00 น. 
ณ หองประชุม โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย

Monthly Forum No.209:  “How to Increase Property 
Value”

October 24, 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
 

 

 มูลนิธิประเมินคา-นายหนาแหงประเทศไทย
กท.1075 เปนองคกรไมแสวงหากําไร ทํากิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ
 สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินคาทรัพยสิน
การคนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการ
สํารวจ-วิจัยอสังหาริมทรัพย สนับสนุนศึกษา วิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลง
มูลคาทรัพยสิน การพัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง
เกี่ยวของ และเผยแพรความรูในรูปแบบการเสวนา รวมถึงเปนศูนยรวมการ
แลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็นสําหรับผูสนใจทั่วไป
 วัตถุประสงคสําคัญของมูลนิธิคือเพื่อ: 
1. สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา เชน 

การใหทุนการศึกษา 
2. คนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ ดาน

Becoming Members of
FIABCI
 

Thai Appraisal 
Fo
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 acti
now activated again with the 
cooperation between the Thai 
Appraisal Foundation and FIABCI 
International.
 
Let us become a member of FIABCI 
for the year 201
be able to have international 
cooperation in the near 
 

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 

 

Becoming A Member 
of TAF 
เชิญเปนสมาชิกมูลนิธิ
ประเมินคา-นายหนาแหง
ประเทศ 
    ผมในฐานะประธานกอตั้งมูลนิธิประเมินคา-
นายหนาแหงประเทศไทยซึ่งเปนชื่อใหมของ
มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย ขอ
เรียนเชิญทุกทานสมัครเปนสมาชิกมูลนิธิ  
 โดยที่สมาชิกมูลนิธิมีทั้งผูประเมินคาทรัพยสิน
และนายหนา และเพื่อใหสอดคลองกับสมาคมใน
กัมพูชา ฟลิปปนส และอีกหลายประเทศ มูลนิธิ
จึงเปนชื่อมูลนิธิใหมใหสอดคลองกับสมาชิก 
และเพื่อพัฒนาวิชาชีพทั้งสองใหเปนประโยชน
ตอสังคมไปในทางเดียวกัน 
 คาสมาชิกปละ 1,000 บาท ทานสามารถเขา
รวมเสวนาวิชาการรายเดือนไดฟรีทั้งป สามารถ
รับวารสารสงถึงบานทุกทานปละ 6 เลม และยัง
ไดสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อประโยชนตอ
การพัฒนาวิชาชีพและเพื่อประโยชนของสังคมใน
ฐานะผูบริโภคโดยตรง 
 ติดตอสมัครที่คุณนงลักษณ จตุ เทน โทร.
02.295.3905 ตอ 109 
 

ดวยความเคารพ 
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ 

Vol.18, No.6 Nov.- Dec. 2019 

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 

 
 

นายหนาแหงประเทศไทย เลขที่จดทะเบียน 
ทํากิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ 

สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา ดวย
ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการ และการ

วิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลง
ชุมชนเมือง และอื่น ๆ ที่

รวมถึงเปนศูนยรวมการ
แลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็นสําหรับผูสนใจทั่วไป 

สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา เชน 

คนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ ดาน 

 การประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา และการสํารวจ วิจัย
อสังหาริมทรัพยและการพัฒนา 

3. สนับสนุนศึกษา วิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสิน วิชาชีพ
นายหนา การพัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

4. เผยแพรความรูและวิทยาการใหมๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนแก
สาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา

5. สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐบาล เอกชน องคกร
การกุศล และอื่นๆ จากทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนา
การศึ กษาด านปร ะ เมิ นค าทรั พย สิ น  วิ ช า ชีพนายหน า  แล ะ
อสังหาริมทรัพย 

6. สงเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปญญาผูประเมินคาทรัพยสินไทย
7. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือ
8. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด

ประธานบริหารแถลง
FROM THE

Becoming Members of 
FIABCI-Thai 

Thai Appraisal and Estate Agents 
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 FOUNDATION

 
4 ตอนนี้มีที่อยูอาศัยในมือผูประกอบการ

เทาไหร 
6 ป 62 อสังหาฯ หดตัวแรง แลวปหนาเลา
8 สัญญาณอันตรายท่ีแทจริงอยูท่ีนี่
10 ประเมินคาหอคอยไมเดน อาเซอรไบจาน
12 การรุกรานของจีนในโลกปจจุบัน
14 ตองคุมเขมตางชาติซื้ออสังหาฯ ในไทย
16 ญี่ปุนบุกไทยถูกเรียก 

แลวจีนละ
18 แปลกไหม ใครๆ ก็อยากไปซื้อบานที่

สหรัฐอเมริกา

Sopon Pornchokchai, 

Wason Khongchantr,

Amporn Chantranukul, 

Nonglak Jatutane, 

Pornpak Boonthong, 

Atinach Chanbanyong, 
 

Tel. 66.2295.3171 Fax 66.2295.

Email   info@thaiappraisal.org

Address:  5/15

หน้า 3 

  

การประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา และการสํารวจ วิจัย

สนับสนุนศึกษา วิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสิน วิชาชีพ
นายหนา การพัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
เผยแพรความรูและวิทยาการใหมๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนแก
สาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา 

บหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐบาล เอกชน องคกร
การกุศล และอื่นๆ จากทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนา
การศึ กษาด านปร ะ เมิ นค าทรั พย สิ น  วิ ช า ชีพนายหน า  แล ะ

สงเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปญญาผูประเมินคาทรัพยสินไทย 
ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่นๆ 
ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด 

ประธานบริหารแถลง 
FROM THE PRESIDENT  

 
THE OFFICIAL QUARTERLY JOURNAL 

OF THAI APPRAISAL FOUNDATION 

ตอนนี้มีที่อยูอาศัยในมือผูประกอบการ

อสังหาฯ หดตัวแรง แลวปหนาเลา 
สัญญาณอันตรายท่ีแทจริงอยูท่ีนี ่
ประเมินคาหอคอยไมเดน อาเซอรไบจาน 
การรุกรานของจีนในโลกปจจุบัน 
ตองคุมเขมตางชาติซื้ออสังหาฯ ในไทย 
ญี่ปุนบุกไทยถูกเรียก ‘สัตวเศรษฐกิจ’ 
แลวจีนละ  
แปลกไหม ใครๆ ก็อยากไปซื้อบานที่
สหรัฐอเมริกา 

Contact Us 
 

Sopon Pornchokchai, PhD MRICS President 

Wason Khongchantr, Coordinator 

Amporn Chantranukul, Coordinator, Int’l Affairs  

Nonglak Jatutane, Coordinator, Education  

k Boonthong, Coordinator, Research  

Atinach Chanbanyong, Coordinator, Prof. Devt. 

66.2295.3171 Fax 66.2295.1154  

info@thaiappraisal.org 

5/15 Nonsi 5 Road, Bangkok 10120 
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 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
และประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียล
เอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) เปดเผยวา ณ กลางป 
2562 ยังมีที่อยูอาศัยในมือของผูประกอบการพัฒนาที่ดินอีก 
204,585 หนวย  ทั้งนี้เปนบานที่มีราคาไมเกิน 3 
สิทธิในการโอน-จดจํานอง ณ อัตรา 0.02% อยู 
และสวนใหญของที่อยูอาศัยกลุมนี้อยูในมือของบริษั
137,748 หนวย หรือ 67% ที่เหลืออีกเพียง 66
ของบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย  ถาพิจารณาในแงของมูลคาจะ
พบวามีมูลคารวมที่รอขายอยู 830,289 ลานบาท เปนของบริษัท
ในตลาดหลักทรัพย 593,076 ลานบาท (71
บริษัทนอกตลาดอยู 237,213 ลานบาท (29%)
 ที่อยูอาศัยกลุมที่ราคาประมาณไมเกิน 3 ลานบาทนั้น เปนเงิน
เฉลี่ยหนวยละ 2.004 ลานบาท จํานวน 107
มูลคารวมกัน 215,274 ลานบาท ในเวลา 1 
2563) นาจะระบายสินคาเหลานี้ไดประมาณ 60
129,435 ลานบาท  ถาตองเสียคาธรรมเนียมโอน
ก็จะเปนเงิน 3,883 ลานบาท  แตเมื่อเสียคาโอน
0.02% หรือเสียเพียง  25 ลานบาท ก็จะสามารถประหยัด
คาใชจายไปได 3,858 ลานบาทสําหรับบริษัทพัฒนาที่ดิน  ดังนั้น
มาตรการของรัฐที่ เอื้อประโยชนตอผูประกอบการนั้นเน
ผูประกอบการรายใหญในตลาดหลักทรัพยเปนสําคัญ  อันที่จริง
เงินภาษีที่สูญไป นาจะใหผูซื้อและผูขายรับผิดชอบกันตามปกติ
 ในจํานวนบานที่ยังรอขายอยู 204,585 หนวยนี้ ไมใชวาขาย
ไมออก แต ณ วันที่สํารวจกลางป 2562 ยังไมไดขายซึ่งอาจเปน
เพราะเปนหนวยขายใหมดวยก็ได  อาจกลาวไดวาที่อยูอาศัยกลุม
ใหญที่สุด 88,788 หนวยเปนหองชุด โดยมีสัดสวน 

ระดับราคา บานเดี่ยว บานแฝด
<0.500
0.501-1.000
1.001-2.000 209
2.001-3.000 1,381 1,968
3.001-5.000 13,155 9,995
5.001-10.000 14,114 1,869
10.001-20.000 4,005
> 20.000 1,673
รวม 34,537 14,803
สัดสวน 16.9%

ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก

จํานวนที่อยูอาศัยที่เหลือขายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ กลางป 

อสังหาริมทรัพยไทย 
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โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย

เอเจนซี่ ฟอร เรียล
เปดเผยวา ณ กลางป 

ยังมีที่อยูอาศัยในมือของผูประกอบการพัฒนาที่ดินอีก 
3 ลานบาทซึ่งจะได

อยู 107,646 หนวย 
และสวนใหญของที่อยูอาศัยกลุมนี้อยูในมือของบริษัทมหาชน 

66,837 หนวย เปน
ของบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย  ถาพิจารณาในแงของมูลคาจะ

ลานบาท เปนของบริษัท
71%) และเปนของ
%) 
ลานบาทนั้น เปนเงิน

107,646 หนวย ซึ่งมี
1 ปเศษ (ถึงสิ้นป 
60% หรือเปนเงิน 

าตองเสียคาธรรมเนียมโอน-จดจํานอง 3% 
ลานบาท  แตเมื่อเสียคาโอน-จดจํานองเพียง 

ลานบาท ก็จะสามารถประหยัด
ลานบาทสําหรับบริษัทพัฒนาที่ดิน  ดังนั้น

มาตรการของรัฐที่ เอื้อประโยชนตอผูประกอบการนั้นเนน
ผูประกอบการรายใหญในตลาดหลักทรัพยเปนสําคัญ  อันที่จริง
เงินภาษีที่สูญไป นาจะใหผูซื้อและผูขายรับผิดชอบกันตามปกติ 

หนวยนี้ ไมใชวาขาย
ยังไมไดขายซึ่งอาจเปน

ดวยก็ได  อาจกลาวไดวาที่อยูอาศัยกลุม
หนวยเปนหองชุด โดยมีสัดสวน 43% อยางไร

ก็ตามในปหนึ่งๆ หองชุดเปดตัวประมาณ 
ทั้งหมด แตเหลือขายในสัดสวนเพียง 
ชุดขายดีกวาสินคาอ่ืน  นอกจากนั้นยังมี
17% และบานแฝด 7% นอกนั้นเปนที่อยูอาศัยประเภทอ่ืนๆ
 อาจกลาวไดวาในตลาดที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ยังมีที่อยูอาศัยที่ขายในราคาไมเกิน 
หรือหนึ่งในสี่ของทั้งตลาด  แตโดยที่รัฐบาลตองการชวยเหลือ
ผูประกอบการพัฒนาที่ดิน จึงยกระดับราคาที่ใหไดประโยชนทาง
ภาษีสูงขึ้นเปนหนวยละ 3 ลานบาท โดยในขณะนี้มีบานที่ขายใน
ราคา 2-3 ลานบาท อยูถึง 58,502 
ซึ่งเปนกลุมท่ีมีการขายอยูมากท่ีสุด
 สินคาที่มีหนวยเสนอขายมากที่สุดในกรณีบานเดี่
เดี่ยวราคา 5-10 ลานบาทเปนสําคัญ คือมีขายถึง 
จากท้ังหมด 34,537 หนวย หรือราว 
สวนบานแฝด สวนใหญขายในราคา 
หนวยจากทั้งหมด 14,803 หนวย 
ที่สุดขายในราคา 2-3 ลานบาท  ี 
61,541 หนวย (47%)  สําหรับหองชุด 
หนวยจาก 88,788 หนวย ขายในราคา 
 อยางไรก็ตามหากพิจารณาจากราคาบานเฉลี่ยที่ 
บาท สําหรับบานทั้งหมด 204,585 
ลานบาท เงินภาษีที่ประหยัดได 
สูญเสียของทางราชการและสังคมโดยรวม นาจะใหผูซื้อและผูขาย
รับผิดชอบกันตามปกติ แลวนําเงินภาษีที่พึงไปมาพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะผูมีรายไดนอยจะเปนการกระตุนเศรษฐกิจมากกวาการ
ไปเอื้อตอผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการรายใหญ

บานแฝด ทาวนเฮาส ตึกแถว หองชุด ที่จัดสรร
531

529 6,508 25
747 16,377 76 24,047 95

1,968 28,988 988 24,680 497
9,995 13,870 2,117 15,279 96
1,869 1,608 817 12,443 22

157 165 152 3,423
67 4 7 1,877 24

14,803 61,541 4,157 88,788 759
7.2% 30.1% 2.0% 43.4% 0.4%

ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 
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ก็ตามในปหนึ่งๆ หองชุดเปดตัวประมาณ 60% ของสินคาเปดใหม
ทั้งหมด แตเหลือขายในสัดสวนเพียง 43% เทานั้น  แสดงวาหอง
ชุดขายดีกวาสินคาอ่ืน  นอกจากนั้นยังมทีาวนเฮาส 30% บานเดี่ยว 

นอกนั้นเปนที่อยูอาศัยประเภทอ่ืนๆ 
อาจกลาวไดวาในตลาดที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ยังมีที่อยูอาศัยที่ขายในราคาไมเกิน 2 ลานบาทถึง 23% 
หรือหนึ่งในสี่ของทั้งตลาด  แตโดยที่รัฐบาลตองการชวยเหลือ
ประกอบการพัฒนาที่ดิน จึงยกระดับราคาที่ใหไดประโยชนทาง

ลานบาท โดยในขณะนี้มีบานที่ขายใน
502 หนวย หรือ 29% ของทั้งหมด 

ซึ่งเปนกลุมท่ีมีการขายอยูมากท่ีสุด 
สินคาที่มีหนวยเสนอขายมากที่สุดในกรณีบานเดี่ยว คือบาน

ลานบาทเปนสําคัญ คือมีขายถึง 14,114 หนวย
หนวย หรือราว 41% ของบานเดี่ยวทั้งหมด  

สวนบานแฝด สวนใหญขายในราคา 3-5 ลานบาท มี 9,995 
หนวย (68%)  ทาวนเฮาส กลุมใหญ
บาท  ี 28,988 หนวยจากทั้งหมด 

สําหรับหองชุด 28% หรือ 24,680 
หนวย ขายในราคา 2-3 ลานบาท 

อยางไรก็ตามหากพิจารณาจากราคาบานเฉลี่ยที่ 2.004 ลาน
585 หนวย ก็เปนเงิน 409,992 

ดได 3,858 ลานบาทนี้ เปนความ
สูญเสียของทางราชการและสังคมโดยรวม นาจะใหผูซื้อและผูขาย
รับผิดชอบกันตามปกติ แลวนําเงินภาษีที่พึงไปมาพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะผูมีรายไดนอยจะเปนการกระตุนเศรษฐกิจมากกวาการ
ไปเอื้อตอผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการรายใหญ 

ที่จัดสรร รวม สัดสวน
531 0%

25 7,062 3%
95 41,551 20%

497 58,502 29%
96 54,512 27%
22 30,873 15%

7,902 4%
24 3,652 2%

759 204,585
0.4%

เอเจนซ่ี ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th)
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เพื่อการดูแลสิทธิทีช่อบธรรมของผูซื้อบานและที่อยูอาศัย 
สามารถ "ซื้อบานอยางรอบรู" / การแลกเปลี่ยนประสบการณกนั
ประโยชนของประชาชน /สรางความสัมพันธอั
02.295.3905 ตอ 109 หรือที:่ www.thaihomebuyers.org

 

  

      
Vol.18, No.6 Nov.- Dec. 2019 

 

การดูแลสิทธิทีช่อบธรรมของผูซื้อบานและที่อยูอาศัย / ใหความรูแกสมาชิกและประชาชนให
การแลกเปลี่ยนประสบการณกนั / สงเสริมการพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อ

สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูซ้ือบานและผูพัฒนาที่อยูอาศัย ฯลฯ ติดตอ 
www.thaihomebuyers.org  fb: http://bit.ly/2wgvnPd 
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สงเสริมการพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อ
ติดตอ คุณนงลักษณ โทร.
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 การคาดการณใหมออกแลว  ป 2562 ทั้งป มูลคาตลาดที่อยู
อาศัยเปดใหมจะหดตัวถึง 23% ในแงมูลคา และ 
จํานวนหนวย  ตลาดตองเรงปรับตัวดวน 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
อสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอเตท แอฟแฟรส ได
ประมวลผลการเปดตัวโครงการที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลในไตรมาสที่ 3/2562 แลว และไดทําการประมาณ
การการเปดตัวทั้งป 2562 เพื่อเทียบกับปอื่นๆ โดยแสดงทั้ง
จํานวนหนวยขาย และมูลคาการพัฒนาในรอบปนับตั้งแตป 
ที่เริ่มต้ังศูนยขอมูลฯ จนถึงป 2562 
 ในชวงเวลา 25 ปที่ผานมา ศูนยขอมูลฯ ไดสํารวจตลาด
อสังหาริมทรัพยเปดใหมทุกเดือน และสํารวจภาวการณขายของ
โครงการที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครรายครึ่งปทุกป เพื่อ
ติดตามสถานการณโดยใกลชิด และรายงานใหผูที่เกี่ยวของไดใช
ประกอบการวางแผน โดยเฉพาะตอนักพัฒนาที่ดิน
มากหรือนอยจนเกินไป ตอสถาบันการเงินที่อํานวยสินเชื่อ เพื่อให
สถานะของสถาบันเหลานี้มีความมั่นคง ตอสวนราชการที่เกี่ยวของ
ในการออกมาตรการและแผนในการจัดการพัฒนาเศรษฐกิจดาน
อสังหาริมทรัพย 
 ดร.โสภณคาดการณวาในป 2562 นี้ จะมีโครงการเปดใหม 
ผลติหนวยขายใหมๆ ออกมาอีก 109,336 หนวย ซึ่งนอยกวาการ
เปดตัวในป 2561 ที่ 125,118 หนวยอยูราว 13
ในแปด ทั้งนี้ เปนผลจากการสํารวจโครงการเปดใหมทั่วเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  หากพิจารณาในแงมูลคาจะพบวา
ในป 2562 นี้จะมีโครงการเปดใหม เปดตัวที่อยูอาศัยใหมในมูลคา
ประมาณ 438,373 ลานบาท หรือลดลงกวาป 2561 
ถือวาลดลงไปถึงราวหนึ่งในสี่เลยทีเดียว 
 ในแงหนึ่งการปรับตัวลดลงนี้แสดงวาตลาดอสังหาริมทรัพยหด
ตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําลงเมื่อเทียบกับปกอน  อาจกลาว
ไดวาอสังหาริมทรัพยมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะขึ้นลงทาง
เศรษฐกิจ  แตในอีกแงหนึ่ง การปรับตัวลดลงของโครงการใหมนี้
เปนการลดความเสี่ยงของการเกิดฟองสบู  เมื่อไมเกิดฟองสบู ก็
ยอมไมมีภาวะ “ฟองสบูแตก” ตามมาอยางที่วิตกกังวลไว  ดร
โสภณเคยเตือนเรื่องภาวะฟองสบูมาในป 2561 
ผูประกอบการชะลอการปดตัวโครงการตางๆ ลง ลดความสุมเสี่ยง
ของตลาดที่อยูอาศัย 
 จากการคาดการณของธนาคารแหงประเทศไทย อัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Gross Domestic Product 
ในป 2563 จะเปนประมาณ 3.3% มากกวาป 2562 
ไ ว ที่  2 . 9 %  แ ต ก็ ยั ง ต่ํ า ก ว า ป  2 5 6 1  
(https://bit.ly/2oYN2JB)  ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาตลาด
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ทั้งป มูลคาตลาดที่อยู
ในแงมูลคา และ 13% ในแง

โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอเตท แอฟแฟรส ได

รเปดตัวโครงการที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
แลว และไดทําการประมาณ

เพื่อเทียบกับปอื่นๆ โดยแสดงทั้ง
จํานวนหนวยขาย และมูลคาการพัฒนาในรอบปนับตั้งแตป 2537 

ปที่ผานมา ศูนยขอมูลฯ ไดสํารวจตลาด
อสังหาริมทรัพยเปดใหมทุกเดือน และสํารวจภาวการณขายของ
โครงการที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครรายครึ่งปทุกป เพื่อ
ติดตามสถานการณโดยใกลชิด และรายงานใหผูที่เกี่ยวของไดใช
ประกอบการวางแผน โดยเฉพาะตอนักพัฒนาที่ดินจะไดไมพัฒนา
มากหรือนอยจนเกินไป ตอสถาบันการเงินที่อํานวยสินเชื่อ เพื่อให
สถานะของสถาบันเหลานี้มีความมั่นคง ตอสวนราชการที่เกี่ยวของ
ในการออกมาตรการและแผนในการจัดการพัฒนาเศรษฐกิจดาน

นี้ จะมีโครงการเปดใหม 
หนวย ซึ่งนอยกวาการ

13% หรือลดลงหนึ่ง
ในแปด ทั้งนี้ เปนผลจากการสํารวจโครงการเปดใหมทั่วเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  หากพิจารณาในแงมูลคาจะพบวา

วที่อยูอาศัยใหมในมูลคา
2561 ถึง 23% ซึ่ง

ในแงหนึ่งการปรับตัวลดลงนี้แสดงวาตลาดอสังหาริมทรัพยหด
ตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําลงเมื่อเทียบกับปกอน  อาจกลาว

กจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะขึ้นลงทาง
เศรษฐกิจ  แตในอีกแงหนึ่ง การปรับตัวลดลงของโครงการใหมนี้
เปนการลดความเสี่ยงของการเกิดฟองสบู  เมื่อไมเกิดฟองสบู ก็

ตามมาอยางที่วิตกกังวลไว  ดร.
2561 ซึ่งสงผลให

ผูประกอบการชะลอการปดตัวโครงการตางๆ ลง ลดความสุมเสี่ยง

จากการคาดการณของธนาคารแหงประเทศไทย อัตราการ
Gross Domestic Product หรือ GDP) 

2562 ที่คาดการณ
2 5 6 1  ที่  4 . 1 % 

ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาตลาด

อสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะที่อยูอาศัย จะปรับตัวดีขึ้นในป 
หรือกลาวไดวาในปหนาตลาดอสังหาริมทรัพยจะดีขึ้น แตก็คง
เติบโตไมโดดเดนมากนัก 
 ผลการสํารวจภาคสนามของศูนยขอมูลฯ
ขนาดใหญหลายแหงกําลัง “ซุม
จัดเตรียมไวลวงหนาแลว  เพียงแตในจังหวะเวลาปจจุบันยังไม
เหมาะสมกับการเปดตัว จึงยังชะลอตัวอยู  จํานวนโครงการที่รอ
เปดตัวในป 2563 ยังมีอีกถึง 300 
จะทําใหการเปดตัวมีมากขึ้น  ถามีการเปดตัวกันอยางขนานใหญ
ตามที่วางแผนไว  บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ในฐานะแชมป
เปดตัวสูงสุดมานับสิบป (ยกเวนป 
แชมปคืนในเร็ววันนี้ 
 อยางไรก็ตามที่คาดวาป 2563 
ขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกวาป 
พิจารณาถึงภาวะ “รวยกระจุก จนกระจาย
ทางเศรษฐกิจจะดูดีขึ้น  แตความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจอาจยังมี
อยูมากและอาจมากขึ้น  ในปจจุบัน บานราคาต่ํากวา 
เกิดขึ้นนอยมาก และขายไดนอยมาก เพราะผู
ร าย ไดปานกลางคอนข า งน อยมีคว ามสามารถในการซื้ อ 
(Affordability) ลดลงนั่นเอง  สินคาราคาแพงกลับขายดีกวาสินคา
ราคาถูกเสียอีก 
 สําหรับสินคาที่นาจะไดรับความนิยมและมีการเปดตัวมากเปน
พิเศษในป 2563 นาจะเปนหองชุดพักอาศัย ไมใชที่อยูอาศัย
แนวราบ  ดร.โสภณคาดการณวาตลาดอาคารชุดจะมีขนาดประมาณ 
60% ของทั้งตลาดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และกลุม
ใหญที่สุดจะเปนหองชุดที่ขายในราคาประมาณ 
สําคัญ เพราะเปนกลุมท่ีมีผูมีกําลังซื้ออยูจริง ในขณะที่สินคาหองชุด
ที่ขายในราคาต่ํากวา 1 ลานบาทคงเกิดแทบไมได จะเปนสินคาหอง
ชุดในกลุม 1-2 ลานบาทเปนกลุมใหญอันดับที่สอง  สวน
ทาวนเฮาสและบานเดี่ยวก็ยังเปดตัวตามสมควรแตไมมากนัก
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อสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะที่อยูอาศัย จะปรับตัวดีขึ้นในป 2563 
หรือกลาวไดวาในปหนาตลาดอสังหาริมทรัพยจะดีขึ้น แตก็คง

ผลการสํารวจภาคสนามของศูนยขอมูลฯ พบวา บริษัทมหาชน
ซุม” จะเปดตัวโครงการตางๆ ที่

จัดเตรียมไวลวงหนาแลว  เพียงแตในจังหวะเวลาปจจุบันยังไม
เหมาะสมกับการเปดตัว จึงยังชะลอตัวอยู  จํานวนโครงการที่รอ

300 โครงการ  ถาเศรษฐกิจดีขึ้น ก็
หการเปดตัวมีมากขึ้น  ถามีการเปดตัวกันอยางขนานใหญ

พฤกษา เรียลเอสเตท ในฐานะแชมป
ยกเวนป 2562 นี้) ก็คงไดกลับมาทวง

2563 จะมีการเปดตัวโครงการมาก
จที่ดีขึ้นกวาป 2562 นั้น ผูเกี่ยวของพึง

รวยกระจุก จนกระจาย” ดวย เพราะแมตัวเลข
ทางเศรษฐกิจจะดูดีขึ้น  แตความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจอาจยังมี
อยูมากและอาจมากขึ้น  ในปจจุบัน บานราคาต่ํากวา 2 ลานบาท 
เกิดขึ้นนอยมาก และขายไดนอยมาก เพราะผูมีรายไดนอยหรือ
รายไดปานกลางคอนข า งน อยมีคว ามสามารถในการซื้ อ 

ลดลงนั่นเอง  สินคาราคาแพงกลับขายดีกวาสินคา

สําหรับสินคาที่นาจะไดรับความนิยมและมีการเปดตัวมากเปน
นาจะเปนหองชุดพักอาศัย ไมใชที่อยูอาศัย

โสภณคาดการณวาตลาดอาคารชุดจะมีขนาดประมาณ 
ของทั้งตลาดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และกลุม

ใหญที่สุดจะเปนหองชุดที่ขายในราคาประมาณ 3-5 ลานบาทเปน
สําคัญ เพราะเปนกลุมท่ีมีผูมีกําลังซื้ออยูจริง ในขณะที่สินคาหองชุด

านบาทคงเกิดแทบไมได จะเปนสินคาหอง
ลานบาทเปนกลุมใหญอันดับที่สอง  สวน

ทาวนเฮาสและบานเดี่ยวก็ยังเปดตัวตามสมควรแตไมมากนัก 
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เชิญสมัครสมาชิก 
เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชนงานแสดงอสังห
(MIPIM) มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง  ทําใหเราไดมีโอกาสทําธุรกิจรวมกับนัก

อสังหาริมทรัพยจากทั่วโลก  หรือในเอเซีย (APREC) 
นายหนา นักบริหารทรัพยสินหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ ได  เพื่อชวยใหเราสามารถขายทรัพยสินไดงาย  นาจะสะดวกกวาการ
ทํา Road Show เองเสียอีก (โปรดติดตอคุณนงลักษณ จตุเทน โทร 
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เชิญสมัครสมาชิก FIABCI-THAI สุดคุม 
เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชนงานแสดงอสังห

มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง  ทําใหเราไดมีโอกาสทําธุรกิจรวมกับนัก
(APREC) การซื้อบูธในงานนี้ ก็จะสามารถทําใหเราสามารถเชื่อมตอกับนักพัฒนาที่ดิน 

กบริหารทรัพยสินหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ ได  เพื่อชวยใหเราสามารถขายทรัพยสินไดงาย  นาจะสะดวกกวาการ
โปรดติดตอคุณนงลักษณ จตุเทน โทร 02.295.3905 ตอ 109) 
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เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชนงานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในโลก 
มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง  ทําใหเราไดมีโอกาสทําธุรกิจรวมกับนัก

การซื้อบูธในงานนี้ ก็จะสามารถทําใหเราสามารถเชื่อมตอกับนักพัฒนาที่ดิน 
กบริหารทรัพยสินหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ ได  เพื่อชวยใหเราสามารถขายทรัพยสินไดงาย  นาจะสะดวกกวาการ
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 หลายฝายมองวาราคาที ่อยู อาศัยจะตกต่ํา ฟองสบูจะแตก
ราคาที่ดินจะลดลง แตคงไมเปนความจริง  ในอีกดานหนึ่งเราก็จะ
ไดยินวาเศรษฐกิจไมไดไมดี แตเติบโตชาลง  ความจริงเป น
อยางไรแน  ส ัญญาณอันตรายที ่เป นด ัชน ีที ่แทจร ิงของตลาด
อสังหาริมทรัพยอยูที่ไหน 
 สัญญาณอันตรายท่ีแทที่ชี้ถึงเศรษฐกิจท่ีมีปญหาอยางรุนแรงไ
อยางเปนรูปธรรมที่สุดก็คือดานเศรษฐกิจ หากประชาชนอยูดีกินดี 
แสดงวารัฐบาลทํางานสําเร็จ  แตหากประชาชนอดอยากขนแคน
มากขึ้น ก็แสดงวาเศรษฐกิจแย  รัฐบาลไมประสบความสําเร็จใน
การบริหารประเทศ 
 ที่ผานมารัฐบาลนี้ที่สืบตอมาจาก ค.ส.ช. ที่มีอํานาจตั้งแตกลาง
ป 2557 - 2562 มักกลาววาไดบริหารประเทศประสบความสําเร็จ
ตางๆ นานา  แตสังคมกลับไมรับรูสึกไดถึงความสําเร็จดังอาง  ดร
โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิ จัยและประเมินค า
อสังหาริมทรัพยไทย (www.area.co.th) จึงใชประจักษหลักฐานที่
ชัดเจนที่สุดในการวัดความสําเร็จหรอืความลมเหลวของรัฐบาล โดย
พิจารณาจากรายไดตอครัวเรือนที่สํารวจทุก 2 ปโดยสํานักงานสถิติ
แหงชาติ ซึ่งเปนศูนยขอมูลของภาครัฐเอง 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรายได 
คาใชจาย ภาวะหนี้สิน และทรัพยสินของครัวเรือน ตลอดจน
ลักษณะที่อยู อาศัย โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลทุกเดือน 
(มกราคม - ธันวาคม) จากครัวเรือนตัวอยางในทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  ในเบื้องตน
สําหรับป 2562 สํานักงานสถิติแหงชาติไดจัดทําสรุปผลการสํารวจ
เบื้องตนเพื่อนําเสนอขอมูล ในระดับหนึ่งกอนที่รายงานฉบับ
สมบูรณจะแลวเสร็จ โดยใชขอมูลจากการสํารวจ 
(มกราคม - มิถุนายน 2562) จํานวนครัวเรือนตัวอยาง 
ครัวเรือน (https://bit.ly/2PRaKCi) 
 จากการเปรียบเทียบขอมูลป 2562 และปกอนหนาที่ทําการ
สํารวจทุกรอบ 2 ป โดยยอนกลับไปป 2556 พบวา ในตลอดระยะ 
6 ปที่ผานมา พบวาในระดับประเทศ รายไดตอครัวเรือนเปนเงิน 
25,194  บาทในป 2556 และเพิ่มเปน 26,602 
จะเห็นไดวา รายไดโดยรวมเพิ่มขึ้น 6% หรือเพิ่มขึ้นปละ 
เทานั้น  ถาหากนําตัวเลขเงินเฟอที่ราว 1% ตอปมาพิจารณาดวย 
อาจกลาวไดวาประชาชนไมไดมีรายไดเพิ่มขึ้นเลยในรอบ 
มา  ทั้งนี้โดยเฉพาะในรอบ 2 ปที่ผานมา (ป 2560
ครัวเรือนทั่วประเทศลดลงอยางเห็นไดชัดเจน (26
26,602 บาท หรือลดลง 1% ดวยซ้ําไป 
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หลายฝายมองวาราคาที ่อยู อาศัยจะตกต่ํา ฟองสบูจะแตก 
ราคาที่ดินจะลดลง แตคงไมเปนความจริง  ในอีกดานหนึ่งเราก็จะ
ไดยินวาเศรษฐกิจไมไดไมดี แตเติบโตชาลง  ความจริงเป น
อยางไรแน  ส ัญญาณอันตรายที ่เป นด ัชน ีที ่แทจร ิงของตลาด

สัญญาณอันตรายท่ีแทที่ชี้ถึงเศรษฐกิจท่ีมีปญหาอยางรุนแรงได
อยางเปนรูปธรรมที่สุดก็คือดานเศรษฐกิจ หากประชาชนอยูดีกินดี 
แสดงวารัฐบาลทํางานสําเร็จ  แตหากประชาชนอดอยากขนแคน
มากขึ้น ก็แสดงวาเศรษฐกิจแย  รัฐบาลไมประสบความสําเร็จใน

ที่มีอํานาจตั้งแตกลาง
มักกลาววาไดบริหารประเทศประสบความสําเร็จ

ตางๆ นานา  แตสังคมกลับไมรับรูสึกไดถึงความสําเร็จดังอาง  ดร.
โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิ จัยและประเมินค า

จึงใชประจักษหลักฐานที่
อความลมเหลวของรัฐบาล โดย

ปโดยสํานักงานสถิติ

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรายได 

สิน และทรัพยสินของครัวเรือน ตลอดจน
ลักษณะที่อยู อาศัย โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลทุกเดือน 

จากครัวเรือนตัวอยางในทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  ในเบื้องตน

สํานักงานสถิติแหงชาติไดจัดทําสรุปผลการสํารวจ
องตนเพื่อนําเสนอขอมูล ในระดับหนึ่งกอนที่รายงานฉบับ

สมบูรณจะแลวเสร็จ โดยใชขอมูลจากการสํารวจ 6 เดือนแรก 
จํานวนครัวเรือนตัวอยาง 27,927 

และปกอนหนาที่ทําการ
พบวา ในตลอดระยะ 

ปที่ผานมา พบวาในระดับประเทศ รายไดตอครัวเรือนเปนเงิน 
602 บาทในป 2562  

หรือเพิ่มขึ้นปละ 1% 
ตอปมาพิจารณาดวย 

อาจกลาวไดวาประชาชนไมไดมีรายไดเพิ่มขึ้นเลยในรอบ 6 ปที่ผาน
2560-62) รายไดตอ

26,946 บาท เปน 

 สําหรับรายเขตกรุงเทพมหานครและ 
(นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ
2556 เปนเงิน 43,058 บาทตอเดือน ลดลงเหลือเพียง 
บาทตอเดือนในป 2562 หรือลดลงอยางชัดเจนถึง 
ลดลงเฉลี่ยปละ 2% โดยเฉพาะใน 
พบวารายไดตอครัวเรือนตอเดือนลดลงจาก 
เพียง 38,234 บาท หรือลดลงถึง 
ก็เทากับรายไดลดลงไปถึง 10% ซึ่งเปนภาวะที่นากลัวเปนอยางมาก
 ปกติรายไดตอครัวเรือนมีแตจะเพิ่มขึ้นโดยตลอด ไมมากก็
นอย  แตในกรณีประเทศไทยในชว
กลับยากจนลงหรือไมก็ไมมีรายไดเพิ่มขึ้น  สวนตัวเลขทาง
เศรษฐกิจในดานอื่น ไมสามารถนํามาหักลางกับความเปนจริงขอนี้
ได  อยางไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับรายไดประชาชาติตอหัว 
รายไดกลับเพิ่มขึ้น 24% ในรอบ 
4% โดยเฉลี่ย  รายไดประชาชาติตอหัวหรือผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศตอหัวประชากร ตัวชี้วัดนี้ใชเปนสิ่งบงชี้ถึงมาตรฐาน
ความเปนอยู  หรือความกินดีอยูดี ของประชาชนโดยเฉลี่ ย 
(https://bit.ly/32p4sMM) ไดระดับหนึ่งเทานั้น  การท่ีตัวเลขรายได
ประชาชาติตอหัวเพิ่มแตรายไดจริงลด แสดงวารายไดสวนสําคัญคง
ไปสูกลุมทุนขนาดใหญภายในประเทศที่ไมใชประชาชนทั่วไป
 จะเห็นไดวาในรอบ 6 ปที่ผานมา สินทรัพยของอภิมหาเศรษฐี 
4 อันดับแรกซึ่งยังคงเปน 4 ตระกูลเดิมนั้น มีมูลคาเพิ่มขึ้น จาก 
1,342,300 ลานบาท เปน 2,684
เทาตัว  หรืออาจกลาวไดวาเพิ่มขึ้นถึงปละ 
ความมั่งคั่งของอภิมหาเศรษฐีไทย จึงทําใหรายไดตอครัวเรือนของ
ประชาชนทั่วประเทศแทบจะไมไดขึ้นเลย โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครและ 3 จังหวัดโดยรอบกลับลดลงปละ 
ซ้ําไป  นี่จึงเปนปรากฏการณ “
ชัดเจนในยุครัฐบาล ค.ส.ช. นี้ 
 รัฐบาลก็พยายามจะกระตุนเศรษฐกิจ แตแทจริงแลวเปนการ
เพิ่มรายไดใหกลุมทุนใหญมากกวา เชน การลดภาษีคาธรรมเนียม
โอนจาก 3% เหลือ 0.02% นั้น ก็ใหเฉพาะกรณีการซื้อบานกับ
บริษัทพัฒนาที่ดินเทานั้น ไมไดใหกับผูซื้อบานอันไพศาลเลย  และ
อุปทานในตลาดประมาณ 204,000 
และปริมณฑลนั้น สองในสามก็อยูในมือของบริษัทพัฒนาที่ดินใน
ตลาดหลักทรัพย แสดงวาตองการชวยนายทุนใหญมากกวานายทุน
ระดับ SMEs หรือประชาชนทั่วไป
 ยิ่งกวานั้นเมื่อเร็วๆ นี้  รัฐบาลยังลดดอกเบี้ยนโยบายอีก 
0.25% (https://bit.ly/2qwcyWI) 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

รายเขตกรุงเทพมหานครและ 3 จังหวัดโดยรอบ 
นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ) ปรากฏวา  รายไดในป 

บาทตอเดือน ลดลงเหลือเพียง 38,234 
หรือลดลงอยางชัดเจนถึง 11% หรือ

โดยเฉพาะใน 2 ปลาสุด (ป 2560-62) 
ารายไดตอครัวเรือนตอเดือนลดลงจาก 41,897 บาท เหลือ

บาท หรือลดลงถึง 9% ถาหากนับรวมเงินเฟอ 1% 
ซึ่งเปนภาวะที่นากลัวเปนอยางมาก 

ปกติรายไดตอครัวเรือนมีแตจะเพิ่มขึ้นโดยตลอด ไมมากก็
นอย  แตในกรณีประเทศไทยในชวง 5-6 ปที่ผานมา ประชาชน
กลับยากจนลงหรือไมก็ไมมีรายไดเพิ่มขึ้น  สวนตัวเลขทาง
เศรษฐกิจในดานอื่น ไมสามารถนํามาหักลางกับความเปนจริงขอนี้
ได  อยางไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับรายไดประชาชาติตอหัว 

ในรอบ 6 ปที่ผานมาหรือเพิ่มขึ้นถึงปละ 
โดยเฉลี่ย  รายไดประชาชาติตอหัวหรือผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศตอหัวประชากร ตัวชี้วัดนี้ใชเปนสิ่งบงชี้ถึงมาตรฐาน
ความเปนอยู  หรือความกินดีอยูดี ของประชาชนโดยเฉลี่ ย 

ไดระดับหนึ่งเทานั้น  การท่ีตัวเลขรายได
พิ่มแตรายไดจริงลด แสดงวารายไดสวนสําคัญคง

ไปสูกลุมทุนขนาดใหญภายในประเทศที่ไมใชประชาชนทั่วไป 
ปที่ผานมา สินทรัพยของอภิมหาเศรษฐี 

ตระกูลเดิมนั้น มีมูลคาเพิ่มขึ้น จาก 
684,600 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนถึง 1 

เทาตัว  หรืออาจกลาวไดวาเพิ่มขึ้นถึงปละ 12%  การสั่งสมทุนและ
ความมั่งคั่งของอภิมหาเศรษฐีไทย จึงทําใหรายไดตอครัวเรือนของ
ประชาชนทั่วประเทศแทบจะไมไดขึ้นเลย โดยเฉพาะในเขต

จังหวัดโดยรอบกลับลดลงปละ 2% ดวย
“รวยกระจุก จนกระจาย” อยาง

รัฐบาลก็พยายามจะกระตุนเศรษฐกิจ แตแทจริงแลวเปนการ
เพิ่มรายไดใหกลุมทุนใหญมากกวา เชน การลดภาษีคาธรรมเนียม

นั้น ก็ใหเฉพาะกรณีการซื้อบานกับ
าที่ดินเทานั้น ไมไดใหกับผูซื้อบานอันไพศาลเลย  และ

000 หนวยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลนั้น สองในสามก็อยูในมือของบริษัทพัฒนาที่ดินใน
ตลาดหลักทรัพย แสดงวาตองการชวยนายทุนใหญมากกวานายทุน

หรือประชาชนทั่วไป 
นเมื่อเร็วๆ นี้  รัฐบาลยังลดดอกเบี้ยนโยบายอีก 

qwcyWI) อยางไรก็ตามรัฐบาลไมเคยคิด



 

 

 

 

 

Knowledge Is Not Private Property 

หาทางลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูเลย  รัฐบาลไมเคยแตะตองสถาบัน
การเงินที่คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกูสูงถึง 4-6 เทาของอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก  การท่ีอัตราดอกเบี้ยเงินกูตางจากดอกเบี้ยเงินฝากมากมาย
ขนาดนี้เปนปลอยใหมีการคากําไรเกินควรหรือไม  ธนาคารตางๆ ก็
ไดคาธรรมเนียมจากกิจการตางๆ อยูแลว  หากสามารถลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูลงไดสัก 1-2% จะกระตุนเศรษฐกิจไดมหาศาล
 ในทางตรงกันขาม จะเห็นไดวารัฐบาลพยายามโอมอุม
ขาราชการ โดยไดมีการปรับเพิ่มเงินเดือน มีเงินโบนัส มีวันหยุด
พักผอนมากกวาเอกชน มีสวัสดิการมากมาย มีอภิสิทธิ์หลากหลาย 
แตสําหรับประชาชนทั่วไป กลับไดรับการดูแลใสใจนอยกวามากยิ่ง
 

การเปล่ียนแปลงรายไดของครัวเรือน รายไดประชาชาติและสินทรัพยอภิมหาเศรษฐี

ป

2556
2558
2560
2562
การเปลี่ยนแปลง 2556-62
อัตราการเปล่ียนแปลง/ป

* กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ขอมูลรายไดตอครัวเรือน ป 

ขอมูลรายไดตอครัวเรือน ป 
ขอมูลรายไดประชาชาติตอหัวโดย 

ขอมูลสินทรัพยของอภิมหาเศรษฐีไทย 
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หาทางลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูเลย  รัฐบาลไมเคยแตะตองสถาบัน
เทาของอัตราดอกเบี้ย

นกูตางจากดอกเบี้ยเงินฝากมากมาย
ขนาดนี้เปนปลอยใหมีการคากําไรเกินควรหรือไม  ธนาคารตางๆ ก็
ไดคาธรรมเนียมจากกิจการตางๆ อยูแลว  หากสามารถลดอัตรา

จะกระตุนเศรษฐกิจไดมหาศาล 
ในทางตรงกันขาม จะเห็นไดวารัฐบาลพยายามโอมอุม

าราชการ โดยไดมีการปรับเพิ่มเงินเดือน มีเงินโบนัส มีวันหยุด
พักผอนมากกวาเอกชน มีสวัสดิการมากมาย มีอภิสิทธิ์หลากหลาย 
แตสําหรับประชาชนทั่วไป กลับไดรับการดูแลใสใจนอยกวามากยิ่ง

โดยเฉพาะคารักษาพยาบาลเจาหนาที่ของภาครัฐได เชน ขาราชการ 
4.3 คน มีคารักษาพยาบาล 71
16,512 บาทตอป  ในขณะที่ประชาชนทั่วไป 
เงินกองทุน 30 บาท อยู  128
รักษาพยาบาลปละ 2,629 บาทเทานั้น 
 สัญณาณแบบนี้เองที่ทําให บมจ
อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดปานกลางคอนขางนอย เพราะกําลังซื้อ
หายไป  และยิ่งไทยใหตางชาติมาซื้อที่อยูอาศัยไดโดยไมมีการ
กําหนดราคาขั้นต่ํ า ก็ทําใหราคาที่อยูอาศัยพุงขึ้น ก็ยิ่ งทําให
ประชาชนผูมีรายไดนอยมีโอกาสการซื้อที่อยูอาศัยนอยลงนั่นเอง

การเปล่ียนแปลงรายไดของครัวเรือน รายไดประชาชาติและสินทรัพยอภิมหาเศรษฐี

รายได/ครัวเรือน (บาท) รายได สินทรัพยอภิ
ทั่ว กทม. ประชาชาติ มหาเศรษฐีไทย 

ประเทศ +3 จว.* ตอหัว (USD) รายแรก 
25,194   43,058   6,296      1,342,300      
26,915   41,002   5,968      
26,946   41,897   6,731      
26,602   38,234   7,792      2,684,600      

62 6% -11% 24%
1% -2% 4%

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ขอมูลรายไดตอครัวเรือน ป 2556-2560: https://bit.ly/33qE8TX

ขอมูลรายไดตอครัวเรือน ป 2562: https://bit.ly/2PRaKCi
ขอมูลรายไดประชาชาติตอหัวโดย IMF: https://bit.ly/2pEBYlf

ขอมูลสินทรัพยของอภิมหาเศรษฐีไทย 4 รายแรก: https://bit.ly/2QfXDN
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โดยเฉพาะคารักษาพยาบาลเจาหนาที่ของภาครัฐได เชน ขาราชการ 
71,000 บาท หรือไดถั่วเฉลี่ยคนละ 

บาทตอป  ในขณะที่ประชาชนทั่วไป 48.7 คน มี
128,020 ล านบาท หรือไดค า

บาทเทานั้น (https://bit.ly/2PTTMU4) 
สัญณาณแบบนี้เองที่ทําให บมจ.แอลพีเอ็น ลดทอนการสรางที่
ศัยสําหรับผูมีรายไดปานกลางคอนขางนอย เพราะกําลังซื้อ

หายไป  และยิ่งไทยใหตางชาติมาซื้อที่อยูอาศัยไดโดยไมมีการ
กําหนดราคาขั้นต่ํ า ก็ทําใหราคาที่อยูอาศัยพุงขึ้น ก็ยิ่ งทําให
ประชาชนผูมีรายไดนอยมีโอกาสการซื้อที่อยูอาศัยนอยลงนั่นเอง 

การเปล่ียนแปลงรายไดของครัวเรือน รายไดประชาชาติและสินทรัพยอภิมหาเศรษฐี

สินทรัพยอภิ-
มหาเศรษฐีไทย 4
รายแรก (ลาน บ)

1,342,300 

2,684,600 
100%
12%

QfXDN3
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 หอคอยไมเดน ในเขตเมืองเกาของกรุ งบาคู  ประเทศ
อาเซอรไบจาน ควรมีราคาเทาไหรในขณะนี้ 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกอตั้งมูลนิธิประเมินคา
นายหนาแหงประเทศไทย ไดไปเยือนประเทศอาเซอรไบจานเมื่อ
เร็วๆ นี้ จึงทดลองประเมินคาหอคอยไมเดน ในเขตเมืองเกาของ
กรุงบาคู ประเทศอาเซอรไบจาน วาควรมีราคาเทาไหรในขณะนี้
 หอคอยไมเดน (Maiden Tower) เปนสวนหนึ่งของเมืองเกาอี
เซรี เซแฮร (Iceri Sehir) ซึ่งเปนสัญลักษณของกรุงบาคูซึ่งไดรับการ
ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกเมื่อป 2544 เมืองนี้สรา
ศตวรรษที่  12 โดยกษัตริยแหงราชวงศชีวาน ปจจุบันเปน
พิพิธภัณฑกลางแจงขนาดใหญ ลอมรอบดวยกําแพงปอมปราการ 
ภายในมีสถาปตยกรรมแบบยุคกลางกวา 200 
นาสนใจอยูที่พระราชวังชีวานชาห (Shirvanshahs Palace)

วานขาน (Divankhane Mosque) มัสยิดโมฮัมหมัด อิบิน อาบู บา
เคีย (Mosque Muhammad ibn Abu Bakr) และหอขานละหมาดไม
เดน (Maiden Tower) สูง 8 ชั้น (https://bit.ly/2

 หอคอยไมเดน (Maiden Tower) สรางตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 
12 หรือเมื่อ 900 ปที่แลว เปนมรดกโลกของ UNESCO

2544 อาคารนี้สูง 29.5 เมตรหรือ 97 ฟุต มีเสนผาศูนยกลาง 
เมตรหรือ 54 ฟุต ถือเปนพิพิธภัณฑท่ีมีนักทองเที่ยวขึ้นไปชมวิวของ
เมืองบาคู หอคอยนี้เกิดขึ้นโดยพวกลัทธิบูชาไฟ 
กอนยุคที่ประเทศอาเซอรไบจานจะเปนประเทศอิสลาม
 
 มาประเมินคากันในเบื้องตน ดังนี ้
 1. มี นักทองเที่ยวมาเที่ยวชมในวันเสาร  อาทิตย และ
วันหยุดราชการ ประมาณ 120 วัน ประมาณ 800 
ละ 96,000 คน 
 2. ในวันธรรมดาที่เหลืออีก 245 วัน มีนักทองเที่ยวมาวันละ 
300 คน รวมปละ 73,500 คน 
 3. รวมทั้งป มีนักทองเที่ยว 169,500 คน 
 4. นักทองเที่ยวชาวตางชาติเสียคาเขาชม 6 
เทากับ 17.78 บาท) สําหรับเด็กและ 15 มานัตสําหรับผูใหญ จึง
ประมาณการไวที่เฉลี่ย 9 มานัตตอคน 
 5. สําหรับคนทองถิ่นเองเสียคาเขาชมเพียง 
เด็ก และ 2 มานัตสําหรับผูใหญ จึงสมมติวาเสียค
มานัตตอคน 
 6. ประมาณการวานักทองเที่ยวตางชาติมีราวหนึ่งในสามสวน
อีกสองในสามเปนนักทองเที่ยวทองถิ่นเอง ถาอยางนั้นคาเขาชมโดย
เฉลี่ยจึงตกเปนเงิน 3.93333 มานัตตอคน 

ประเมินคาทรัพยสิน 
VALUATION 
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

หอคอยไมเดน ในเขตเมืองเกาของกรุ งบาคู  ประเทศ

ประธานกอตั้งมูลนิธิประเมินคา-
ไดไปเยือนประเทศอาเซอรไบจานเมื่อ
คาหอคอยไมเดน ในเขตเมืองเกาของ

กรุงบาคู ประเทศอาเซอรไบจาน วาควรมีราคาเทาไหรในขณะนี้ 
เปนสวนหนึ่งของเมืองเกาอี

ซึ่งเปนสัญลักษณของกรุงบาคูซึ่งไดรับการ
เมืองนี้สรางขึ้นตั้งแต

โดยกษัตริยแหงราชวงศชีวาน ปจจุบันเปน
พิพิธภัณฑกลางแจงขนาดใหญ ลอมรอบดวยกําแพงปอมปราการ 

200 อาคาร โดยมีจุดที่
Shirvanshahs Palace) สุเหราดี
มัสยิดโมฮัมหมัด อิบิน อาบู บา

และหอขานละหมาดไม
2JzqsxY) 

สรางตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 
UNESCO ตั้งแตป 

ฟุต มีเสนผาศูนยกลาง 16.5 
ฟุต ถือเปนพิพิธภัณฑท่ีมีนักทองเที่ยวขึ้นไปชมวิวของ

เมืองบาคู หอคอยนี้เกิดขึ้นโดยพวกลัทธิบูชาไฟ (Zoroastrianism) 
กอนยุคที่ประเทศอาเซอรไบจานจะเปนประเทศอิสลาม 

มี นักทองเที่ยวมาเที่ยวชมในวันเสาร  อาทิตย และ
800 คนตอป รวมป

วัน มีนักทองเที่ยวมาวันละ 

6 มานัต (1 มานัต
มานัตสําหรับผูใหญ จึง

สําหรับคนทองถิ่นเองเสียคาเขาชมเพียง 1 มานัตสําหรับ
มานัตสําหรับผูใหญ จึงสมมติวาเสียคาใชจายเฉลี่ย 1.4 

ประมาณการวานักทองเที่ยวตางชาติมีราวหนึ่งในสามสวน
อีกสองในสามเปนนักทองเที่ยวทองถิ่นเอง ถาอยางนั้นคาเขาชมโดย

 7. จากนั้นจึงประมาณการคาเขาชมทั้งหมดเปนเงินประมาณ 
666,700 มานัตตอป 
 8. ในที่นี้สมมติใหรายไดสุทธิเปน 
ดังนั้นรายไดสุทธิจึงเปนเงิน 466
พื้นที่รานขายของที่ระลึกและบริการอื่น
 9. ในหลักการประเมินคาทรัพยสินนั้น มูลคาทรัพยสินเทากับ
รายไดสุทธิหารดวยอัตราผลตอบแ
 10. อัตราผลตอบแทน อาจใชอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล
ห รื อ ใ น ที่ นี้ ใ ช อั ต ร า ด อ ก เ บี้ ย เ งิ น ฝ า ก ที่  
(https://bit.ly/2BV9FBi)  
 11. ดังนั้นมูลคาของหอคอยไมเดน จึงเทากับ 
มานัต หารดวย 6.86% หรือเทากับ 
เงิน 120,958,429 บาท (1 มานัตเทากับ 
 12. อยางไรก็ตามหากรวมผลตอบแทนทางดานอื่น เชน คาเชา
พื้นที่รานขายของที่ระลึกและอื่นๆ อัตราเพิ่มของรายไดสุทธิที่จะได
เพิ่มขึ้นตอปเนื่องจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศนี้
เติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง รวมตั้งคาการดํารงอยู
สงผลตอปริมาณนักทองเที่ยวที่เขามาในเขตเมืองเกานี้ ก็จะเห็นได
วามูลคาทรัพยสินของหอคอยแหงนี้นาจะสูงกวานี้พอสมควร โดย
อาจสูงขึ้นอีกเทาตัว 
 
 มีขอนาสังเกตที่นาสนใจในการประเมินคาหอคอยแหงนี้บาง
ประการ 
 1. มูลคาที่ 121 ลานบาทนี้เพี
แหงนี้ขึ้นใหมแตยังไมคุมคาที่ดินที่ตั้งของหอคอย แตหากบวกรวม
รายไดทางอื่นของหอคอยแหงนี้ก็นาจะคุมคา
 2. สิ่งกอสรางในอดีตเชนหอคอยแหงนี้ รวมทั้งปราสาทราชวัง 
ที่กลายเปนแหลงทองเที่ยวที่มีเรื่องราวหรือประวัติศาสตรท่ีนาสน
ก็สามารถนํามารับใชประชาชนและสังคมในทุกวันนี้ ดวยการผลิต
รายไดมาทํานุบํารุงสังคมในวันนี้ 
 3. อยางวังขานในเมืองเกานี้ที่ตั้งอยูไมไกลจากหอคอยแหงนี้ 
แมจะสรางขึ้นมาเพื่อบําเรอความสุขของเจาผูครองนครในอดีต ใน
ที่สุดก็กลับมาเปนของสังคม สรางเม็ดเงินจากการทองเที่ยวใหกับ
ประเทศชาติเชนกัน 
 4. อยางไรก็ตามหากประเทศไมสงบสุข เกิดภาวะ 
ไมมี สามัคคีไมเกิด” ก็จะทําใหการทองเที่ยวถดถอยลง มูลคา
ทรัพยสินตางๆ ก็ถดถอยตามลงไปดวย
 เราตองเอาอดีตมารับใชปจจุบันเพื่
ไมใชให “คนตายขายคนเปน” 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

 
จากนั้นจึงประมาณการคาเขาชมทั้งหมดเปนเงินประมาณ 

ในที่นี้สมมติใหรายไดสุทธิเปน 70% ของรายไดเบื้องตน 
466,690 มานัต ทั้งนี้ยังไมรวมคา

พื้นที่รานขายของที่ระลึกและบริการอื่น 
ในหลักการประเมินคาทรัพยสินนั้น มูลคาทรัพยสินเทากับ

รายไดสุทธิหารดวยอัตราผลตอบแทน 
อัตราผลตอบแทน อาจใชอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล

ห รื อ ใ น ที่ นี้ ใ ช อั ต ร า ด อ ก เ บี้ ย เ งิ น ฝ า ก ที่  6 . 8 6 %  ต อ ป 

ดังนั้นมูลคาของหอคอยไมเดน จึงเทากับ 466,690 
หรือเทากับ 6,803,061 มานัต หรือเปน

มานัตเทากับ 17.78 บาท) 
อยางไรก็ตามหากรวมผลตอบแทนทางดานอื่น เชน คาเชา

พื้นที่รานขายของที่ระลึกและอื่นๆ อัตราเพิ่มของรายไดสุทธิที่จะได
เพิ่มขึ้นตอปเนื่องจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศนี้
เติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง รวมตั้งคาการดํารงอยูของหอคอยแหงนี้ที่
สงผลตอปริมาณนักทองเที่ยวที่เขามาในเขตเมืองเกานี้ ก็จะเห็นได
วามูลคาทรัพยสินของหอคอยแหงนี้นาจะสูงกวานี้พอสมควร โดย

มีขอนาสังเกตที่นาสนใจในการประเมินคาหอคอยแหงนี้บาง

ลานบาทนี้เพียงพอสําหรับการสรางหอคอย
แหงนี้ขึ้นใหมแตยังไมคุมคาที่ดินที่ตั้งของหอคอย แตหากบวกรวม
รายไดทางอื่นของหอคอยแหงนี้ก็นาจะคุมคา 

สิ่งกอสรางในอดีตเชนหอคอยแหงนี้ รวมทั้งปราสาทราชวัง 
ที่กลายเปนแหลงทองเที่ยวที่มีเรื่องราวหรือประวัติศาสตรท่ีนาสนใจ 
ก็สามารถนํามารับใชประชาชนและสังคมในทุกวันนี้ ดวยการผลิต

 
อยางวังขานในเมืองเกานี้ที่ตั้งอยูไมไกลจากหอคอยแหงนี้ 

แมจะสรางขึ้นมาเพื่อบําเรอความสุขของเจาผูครองนครในอดีต ใน
สุดก็กลับมาเปนของสังคม สรางเม็ดเงินจากการทองเที่ยวใหกับ

อยางไรก็ตามหากประเทศไมสงบสุข เกิดภาวะ “ยุติธรรม
ก็จะทําใหการทองเที่ยวถดถอยลง มูลคา

ทรัพยสินตางๆ ก็ถดถอยตามลงไปดวย 
เราตองเอาอดีตมารับใชปจจุบันเพื่อความยั่งยืนของสังคม 



 

 

 

 

 

Knowledge Is Not Private Property 

มูลนิธิประเมินคา-นายหนาแหงประเทศไทย

 
1. ไดรับวารสาร ThaiAppraisal มูลคาปละ 200

เปนเวลา 1 ป 
2. เขารวมงานประชุมประจําปของมูลนิธิโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ
3. เขาเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไมเสียคาใชจายตลอดอายุ

สมาชิก (1 ป) ยกเวนจัดนอกสถานที่ของมูลนิธิฯ ซึ่งจะเสีย

สนใจสมัครสมาชิก ติดตอคุณนงลักษณ โทร
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นายหนาแหงประเทศไทย  

 

200 บาท (6ฉบับ) 

เขารวมงานประชุมประจําปของมูลนิธิโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ 
ายเดือนโดยไมเสียคาใชจายตลอดอายุ

ยกเวนจัดนอกสถานที่ของมูลนิธิฯ ซึ่งจะเสีย

เฉพาะคาสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง ทั้งนี้เอกสาร
ประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไมคิดคาใชจาย

4. ไดรับสวนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
5. ไดรับใบรับรองการเปนสมาชิก และบัตรสมาชิก  
6. ทานสมาชิกสามารถนําโลโกไปใชทํานามบัตรได  

สนใจสมัครสมาชิก ติดตอคุณนงลักษณ โทร.0.2295.3171 ตอ 109 หรือสมัครออนไลนที ่ http://goo.gl/n3wSB8

 
 

หน้า 11 

 

เฉพาะคาสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง ทั้งนี้เอกสาร
ประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไมคิดคาใชจาย 

ในการซื้อหนังสือของมูลนิธ ิ
การเปนสมาชิก และบัตรสมาชิก   

ทานสมาชิกสามารถนําโลโกไปใชทํานามบัตรได   

http://goo.gl/n3wSB8 
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 ตอนนี้เราเห็นจีนเปนมหามิตร  แตทานทราบหรือไมวา จีน
กลายเปนมหาอํานาจที่รุกรานไปทั่วโลกก็วาได  ในแงหนึ่งเราก็ควร
คบจีน ในอีกแงหนึ่งเราก็พึงสังวร 
 เราเคยมีมหามิตรอ่ืนมากอน เชน ในสมัย ร
มหามิตรเพื่อปรามการลาเมืองขึ้นของประเทศตะวันตก  เมื่อ 
กอน เราก็มีญี่ปุนเปนมหามิตร เพื่อหวังปลดแอกจากประเทศ
ตะวันตก  เรายังเคยเห็นสหรัฐอเมริกาเปนมหามิตร เพราะชวยให
เราไมตกเปนฝายแพในสงครามโลกครั้งที่ 2 และยังชวยตอสูกับ
คอมมิวนิสตที่ในชวง 50-60 ปกอน ไทยมีโอกาสจะ 
โดมิโนกลายเปนคอมมิวนิสตได   แตตอนนี้ ไทยเราไม เห็น
สหรัฐอเมริกาเปนมหามิตรแลว เพราะเขาตั้งคําถามวาไทยเราไม
เปนประชาธิปไตย 
 ทุกวันนี้จีนก็มาลงทุนในไทยเปนอันมาก ทําใหเศรษฐกิจไทย
เติบโต เชน นักทองเที่ยวจีนมาไทยมากเปนอันดับหนึ่งดวยตัวเลข
นักทองเที่ยวที่สูงเดนกวานักทองเที่ยวชาติอื่นๆ  นักลงทุนจีนก็มา
ซื้ อหองชุ ดพักอาศั ยในกรุ ง เทพมหานครมากกว าชาติอื่ น  
โดยประมาณการในชวงคร่ึงแรกของป 2562 วา 
ในกรุงเทพมหานครซื้อขายโดยคนตางชาติ (https://bit.ly/

โดยเฉพาะจีนนั่นเอง 
 จีนเปนประเทศแสนยากจนในอดีต ในป 2529 
ตอที่มหาวิทยาลัยคาธอลิกลูแวง มีชาวจีนไปเรียนดวย ทราบวา
สถาปนิกจีนจบใหมมีรายไดแคเดือนละ 800 บาท ในขณะที่คนจบ
ปริญญาตรีธรรมดาของไทยมีรายไดเดือนละ 2,
ไทยมีเงินเดือนขั้นต่ําสําหรับปริญญาตรีที่ 15,000 
เกือบ 20,000 บาทแลว โดยเฉพาะในมหานครใหญๆ คงเกือบ 
เทาตัวของบัณฑิตจบใหมของไทย  จีนเปนมหาอํานาจไปแลว
 คนจีนนิยมซื้อหองชุดในไทยเปนอันดับ1 (https://bit.ly/

สาเหตุท่ีไทยขยับข้ึนมาเปนอันดับหนึ่งเพราะ 
 1. ไทยไมมีการจํากัดราคาขั้นต่ําในการซื้อ ตางจากมาเลเซียที่
ตองซื้อในราคาไมต่ํากวา 8-16 ลานบาท แลวแตบริเวณ  ราคา
บาน-ที่ดินและหองชุดในไทยราคาถูกกวามาก 
 2. สามารถไดกรรมสิทธิ์ ไมใชการเชาระยะยาวเชนในจีนหรือ
เวียดนาม 
 3. ไมมีการเก็บภาษีซื้อ อยางในสิงคโปร ตางชาติมาซื้อตอง
เสียภาษี 20% ฮองกงเก็บ 30% เปนตน แตในไทย โดยเฉพาะในอี
อีซี ยังไมตองเสียภาษีอีกตางหาก 
 4. ไมมีระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางและภาษีมรดก แตไทย
มีการตราพระราชบัญญัติของภาษีทั้งสองนี้ แตแทบไมมีผลบังคับใช
จริง 

อสังหาฯ ตางแดน 
ABROAD 
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นจีนเปนมหามิตร  แตทานทราบหรือไมวา จีน
กลายเปนมหาอํานาจที่รุกรานไปทั่วโลกก็วาได  ในแงหนึ่งเราก็ควร

เราเคยมีมหามิตรอ่ืนมากอน เชน ในสมัย ร.5 เรามีรัสเซียเปน
มหามิตรเพื่อปรามการลาเมืองขึ้นของประเทศตะวันตก  เมื่อ 80 ป
กอน เราก็มีญี่ปุนเปนมหามิตร เพื่อหวังปลดแอกจากประเทศ
ตะวันตก  เรายังเคยเห็นสหรัฐอเมริกาเปนมหามิตร เพราะชวยให

และยังชวยตอสูกับ
ปกอน ไทยมีโอกาสจะ “ลม” แบบ

ด   แตตอนนี้ ไทยเราไม เห็น
สหรัฐอเมริกาเปนมหามิตรแลว เพราะเขาตั้งคําถามวาไทยเราไม

ทุกวันนี้จีนก็มาลงทุนในไทยเปนอันมาก ทําใหเศรษฐกิจไทย
เติบโต เชน นักทองเที่ยวจีนมาไทยมากเปนอันดับหนึ่งดวยตัวเลข

ติอื่นๆ  นักลงทุนจีนก็มา
ซื้ อหองชุ ดพักอาศั ยในกรุ ง เทพมหานครมากกว าชาติอื่ น  

วา 19% ของหองชุด
https://bit.ly/2KpIiDa) 

2529 ผูเขียนไปเรียน
ตอที่มหาวิทยาลัยคาธอลิกลูแวง มีชาวจีนไปเรียนดวย ทราบวา

บาท ในขณะที่คนจบ
,500 บาท  เดี๋ยวนี้

000 บาท  แตจีนไป
ว โดยเฉพาะในมหานครใหญๆ คงเกือบ 2 

เทาตัวของบัณฑิตจบใหมของไทย  จีนเปนมหาอํานาจไปแลว 
https://bit.ly/2Hzv9cv) 

ไทยไมมีการจํากัดราคาขั้นต่ําในการซื้อ ตางจากมาเลเซียที่
ลานบาท แลวแตบริเวณ  ราคา

สามารถไดกรรมสิทธิ์ ไมใชการเชาระยะยาวเชนในจีนหรือ

ไมมีการเก็บภาษีซื้อ อยางในสิงคโปร ตางชาติมาซื้อตอง
ในไทย โดยเฉพาะในอี

ไมมีระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางและภาษีมรดก แตไทย
มีการตราพระราชบัญญัติของภาษีทั้งสองนี้ แตแทบไมมีผลบังคับใช

 5 ไมมีขอหามใหตางชาติซื้อไดแตบานมือหนึ่ ง เยี่ยงใน
ออสเตรเลีย เพราะหากจีนหรือตางชาติใดซื้อบานมือสองไดดวย ก็
อาจทําใหราคาบานขึ้นกระฉูด 
 6. ไมมีขอหามตางชาติซื้อบานเยี่ยงนิวซีแลนด ซึ่งแมคนจีนจะ
ชอบนิวซีแลนด แตปจจุบันนี้มีขอหามมากมาย ทําใหคนจีนไม
สามารถซื้อบานไดอีกตอไป (https://bit.ly/

 ในฐานะที่ผูเขียนเปนนายกสมาคมการคาอสังหาริมทรัพย
สากล (FIABCI) ประจําประเทศไทย และเปนหนึ่งในคณะกรรมการ
เครือขายพันธมิตรอสังหาริมทรัพยอาเซียน 
Network Alliance) ไดพบเห็นปรากฏการณหนึ่งวาจีนบุกตะลุยซื้อ
อสังหาริมทรัพยมากมายไมเฉพาะแตในไทย แตยังไปถึงขนาด 
“ยึด” แทบทุกเมืองใหญของกัมพูชา เมียนมา ลาว เวียดนาม  
แมแตมาเลเซีย สิงคโปร และอินโดนีเซีย ก็มีกระแสนักลงทุนจีนไป
ซื้ออสังหาริมทรัพยและไปพัฒนาอสังหาริมทรัพยกันยกใหญ  ใน
กรุงพนมเปญ นักพัฒนาที่ดินรายใหญอยางจีน สามารถยึดหัวหาด
ตลาดอาคารชุดไดเปนสวนใหญแ
 ขณะนี้จีนทุมลงไปซื้ออสังหาริมทรัพยและลงทุนในประเทศใน
มหาสมุทรแปซิฟกใต  มีการจัดทัวร ไปลงทุนซื้อเกาะตางๆ 
(https://bit.ly/2VDnLk1)   ประเทศเหลานี้ ไดแก  
Micronesia Nauru Samoa Solomon Islands 
เล็กๆ จํานวนมากมายนับแทบไมถวน แมมีพื้นที่นอยมาก แตพื้น
น้ํามหาศาล รวมแลวมีอาณาเขตใหญกวาทวีปออสเตรเลียทั้งทวีป 
จึ ง เ ป น จุ ดยุ ทธศ า สตร สํ า คั ญ ขอ งจี น ใ นก า ร ไป กว า น ซื้ อ
อสังหาริมทรัพยเพื่อเปนการชิงความไดเปรียบทางยุทธศาสตร
การทหารในภูมิภาค 
 ในภูมิภาคเอเชียใต จีนมีอินเดียเปนคูปรับสําคัญ  อินเดียก็ไม
คอยญาติดีกับเพื่อนบาน โดยเฉพาะปากีสถานและบังคลาเทศที่นับ
ถือศาสนาอิสลามเปนหลัก  อินเดียก็เคยหนุนกลุมกบฏพยัคฆทมิฬ
อีแลมทางเหนือของศรีลังกา  เนปาลในชวงเกิดวิกฤติแผนดินไหว 
ความชวยเหลือจากนานาชาติก็เขาไปลําบาก เพรา
สั่งสอนรัฐบาลเนปาลที่เอนเอียงไปทางจีน เปนตน  จีนจึงพยายาม
เจาะเขาประเทศเพื่อนบานของอินเดีย  อยางเชนการลงทุนใน
ทาเรือน้ําลึกของศรีลังกา จนกระทั่งโดนจีน 
“ทาสเงินกู” ของจีนไปซะแลว (https://nyti.ms/

 จีนทุมไปลงทนุมหาศาลในปากีสถานในแงหนึ่งเปนการหาทาง
ออกสูทะเลดานมหาสมุทรอินเดีย และในอีกดานหนึ่งเปนการขยาย
อิทธิพลทางการทหารในภูมิภาคเอเชียใต  นอกเหนือจากความ
พยายามในการเขาไปลงทุนในเนปาล บังคลาเทศและอื่นๆ 
โครงการสําคัญในปากีสถานมี 5 
บาท ไดแก: 
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ไมมีขอหามใหตางชาติซื้อไดแตบานมือหนึ่ ง เยี่ยงใน
อตางชาติใดซื้อบานมือสองไดดวย ก็

ไมมีขอหามตางชาติซื้อบานเยี่ยงนิวซีแลนด ซึ่งแมคนจีนจะ
ชอบนิวซีแลนด แตปจจุบันนี้มีขอหามมากมาย ทําใหคนจีนไม

https://bit.ly/2TjodSx) 
นายกสมาคมการคาอสังหาริมทรัพย

ประจําประเทศไทย และเปนหนึ่งในคณะกรรมการ
เครือขายพันธมิตรอสังหาริมทรัพยอาเซียน (ASEAN Real Estate 

ไดพบเห็นปรากฏการณหนึ่งวาจีนบุกตะลุยซื้อ
อสังหาริมทรัพยมากมายไมเฉพาะแตในไทย แตยังไปถึงขนาด 

แทบทุกเมืองใหญของกัมพูชา เมียนมา ลาว เวียดนาม  
แมแตมาเลเซีย สิงคโปร และอินโดนีเซีย ก็มีกระแสนักลงทุนจีนไป
ซื้ออสังหาริมทรัพยและไปพัฒนาอสังหาริมทรัพยกันยกใหญ  ใน
กรุงพนมเปญ นักพัฒนาที่ดินรายใหญอยางจีน สามารถยึดหัวหาด
ตลาดอาคารชุดไดเปนสวนใหญแทนนักพัฒนาที่ดินทองถิ่นแลว 

ขณะนี้จีนทุมลงไปซื้ออสังหาริมทรัพยและลงทุนในประเทศใน
มหาสมุทรแปซิฟกใต  มีการจัดทัวร ไปลงทุนซื้อเกาะตางๆ 

ประเทศเหลานี้ ไดแก  Fiji Kiribati 
Micronesia Nauru Samoa Solomon Islands และ Tonga เปนเกาะ
ล็กๆ จํานวนมากมายนับแทบไมถวน แมมีพื้นที่นอยมาก แตพื้น

น้ํามหาศาล รวมแลวมีอาณาเขตใหญกวาทวีปออสเตรเลียทั้งทวีป 
จึ ง เ ป น จุ ดยุ ทธศ า สตร สํ า คั ญ ขอ งจี น ใ นก า ร ไป กว า น ซื้ อ
อสังหาริมทรัพยเพื่อเปนการชิงความไดเปรียบทางยุทธศาสตร

นมีอินเดียเปนคูปรับสําคัญ  อินเดียก็ไม
คอยญาติดีกับเพื่อนบาน โดยเฉพาะปากีสถานและบังคลาเทศที่นับ
ถือศาสนาอิสลามเปนหลัก  อินเดียก็เคยหนุนกลุมกบฏพยัคฆทมิฬ
อีแลมทางเหนือของศรีลังกา  เนปาลในชวงเกิดวิกฤติแผนดินไหว 
ความชวยเหลือจากนานาชาติก็เขาไปลําบาก เพราะอินเดียตองการ
สั่งสอนรัฐบาลเนปาลที่เอนเอียงไปทางจีน เปนตน  จีนจึงพยายาม
เจาะเขาประเทศเพื่อนบานของอินเดีย  อยางเชนการลงทุนใน
ทาเรือน้ําลึกของศรีลังกา จนกระทั่งโดนจีน “ยึด” เพราะตกเปน 

https://nyti.ms/2AjsxHY) 
นมหาศาลในปากีสถานในแงหนึ่งเปนการหาทาง

ออกสูทะเลดานมหาสมุทรอินเดีย และในอีกดานหนึ่งเปนการขยาย
อิทธิพลทางการทหารในภูมิภาคเอเชียใต  นอกเหนือจากความ
พยายามในการเขาไปลงทุนในเนปาล บังคลาเทศและอื่นๆ 

5 โครงการ รวมมูลคา 1.8 ลานลาน



 

 

 

 

 

Knowledge Is Not Private Property 

 1. ทาเรือ Gwadar เพื่อเชื่อมทางลงสูมหาสมุทรอินเดีย โดยจีน
จะไดเขตเศรษฐกิจพิเศษ 43 ป  ในไทยจีนไดดีกวาคือ 
 2. สถานีไฟฟาพลังน้ํา Karot ที่ผลิตไฟฟาได 
โดยจะแลวเสร็จในป 2564 
 3. สายสงไฟฟาตรงจาก Lahore สู Matiari 
 4. รถไฟรอบเมืองการาจี (Karachi Circular Railway)

กิจการมาตั้งแตป 2512 และเลิกกิจการไปตั้งแตป 
ขึ้นมาใหม แตติดปญหาเรื่องชุมชนบุกรุก 
 5) ทางหลวง Karakoram ซึ่งเปนทางหลวงระยะทางถึง 
กิ โ ล เ มต ร เพื่ อ เ ชื่ อ ม เ ส น ท า ง ร ะ หว า ง จี น และ ป า กี ส ถ า น 
(https://bit.ly/2VEvaiV) 
 ผูเขียนเคยไปสอนหนังสือเรื่องการประเมินคาทรัพยสินถึง
ประเทศยูกันดาในป 2561 เปนเวลา 2 สัปดาห ปรากฏวา  จีนบุก
ยูกันดาและประเทศตางๆ ในทวีปอาฟริกาอยางหนักหนวง  ใน
ยูกันดามีคนจีนอยูอาศัยหลายหมื่นคน  บางก็พยายามแตงงานกับ
คนทองถิ่น  จีนไปอาฟริกาเพื่อก็เพื่อหวังซื้อวัตถุดิบ ในแงอีกหนึ่งก็
เปนตลาดการคา และในอีกแงหนึ่งก็เพื่อสยายปกทางการเมืองเขาสู

แผนที่ประเทศในภูมิภาคแปซิฟกใต
https://www.worldatlas.com/r/w
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เพื่อเชื่อมทางลงสูมหาสมุทรอินเดีย โดยจีน
ป  ในไทยจีนไดดีกวาคือ 99 ป 

ที่ผลิตไฟฟาได 720 เมกกาวัตต 

Karachi Circular Railway) ซึ่งเปด
และเลิกกิจการไปตั้งแตป 2542 จีนจะฟน

ซึ่งเปนทางหลวงระยะทางถึง 1,300 
กิ โ ล เ มต ร เพื่ อ เ ชื่ อ ม เ ส น ท า ง ร ะ หว า ง จี น และ ป า กี ส ถ า น 

ผูเขียนเคยไปสอนหนังสือเรื่องการประเมินคาทรัพยสินถึง
สัปดาห ปรากฏวา  จีนบุก

ยูกันดาและประเทศตางๆ ในทวีปอาฟริกาอยางหนักหนวง  ใน
ยูกันดามีคนจีนอยูอาศัยหลายหมื่นคน  บางก็พยายามแตงงานกับ

น  จีนไปอาฟริกาเพื่อก็เพื่อหวังซื้อวัตถุดิบ ในแงอีกหนึ่งก็
เปนตลาดการคา และในอีกแงหนึ่งก็เพื่อสยายปกทางการเมืองเขาสู

ภูมิภาคนี้ (https://bit.ly/2XFcLpI)  

อยางหนักวาจีนไดกลายเปนจักรวรรดินิยมไลลาเมืองขึ้น 
เศรษฐกิจ) ในอาฟริกากันใหญแลว 
 ในทวีปอเมริกาใตและอเมริกากลางซึ่งรวมเรียกวาลาติน
อเมริกาก็เปนเปาหมายใหญในการลงทุนของจีน  แตวาแตเดิม
ประเทศในอเมริกาใตเปนแหลงอพยพและแหลงลงทุนของญี่ปุนมา
นับรอยป แตขณะนี้กลายเปนเปาหมายของจีนไปแ
เหลานี้ตองการการ “ยกเครื่อง” 
(https://bit.ly/2kuuJJM) และจีนก็มีเทคโนโลยีและเงินที่จะชวยเหลือ
ได  และภาคเอกชนจีนก็แหเขาไปลงทุนซื้อทรัพยสินในประเทศ
เหลานี้เปนอันมาก 
 จ ะ เ ห็ น ไ ด ว า จี น ส ย า ย ป ก ไ ป ทั่ ว   ใ น แ ง ห นึ่ ง ต ล า ด
อสงัหาริมทรัพยไทยและประเทศอื่นๆ ที่จีนไปลงทุนก็เติบโตยิ่งขึ้น  
แตในอีกแงหนึ่งก็ถือเปนการสยายปกที่นากลัวของจีนที่ไทยพงึสงัวร
 

 

แผนที่ประเทศในภูมิภาคแปซิฟกใต 
https://www.worldatlas.com/r/w728-h425-c728x425/upload/9b/63/3b/island-countries
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XFcLpI)  ตอนนี้เปนที่วิพากษวิจารณกัน
อยางหนักวาจีนไดกลายเปนจักรวรรดินิยมไลลาเมืองขึ้น (ทาง

ในอาฟริกากันใหญแลว (https://bit.ly/2xIwq9B) 
ในทวีปอเมริกาใตและอเมริกากลางซึ่งรวมเรียกวาลาติน

อเมริกาก็เปนเปาหมายใหญในการลงทุนของจีน  แตวาแตเดิม
ประเทศในอเมริกาใตเปนแหลงอพยพและแหลงลงทุนของญี่ปุนมา
นับรอยป แตขณะนี้กลายเปนเปาหมายของจีนไปแลว  ประเทศ

” ของโครงการสาธารณูปโภคตางๆ 
และจีนก็มีเทคโนโลยีและเงินที่จะชวยเหลือ

ได  และภาคเอกชนจีนก็แหเขาไปลงทุนซื้อทรัพยสินในประเทศ

จ ะ เ ห็ น ไ ด ว า จี น ส ย า ย ป ก ไ ป ทั่ ว   ใ น แ ง ห นึ่ ง ต ล า ด
งหาริมทรัพยไทยและประเทศอื่นๆ ที่จีนไปลงทุนก็เติบโตยิ่งขึ้น  

แตในอีกแงหนึ่งก็ถือเปนการสยายปกที่นากลัวของจีนที่ไทยพงึสงัวร 
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 หลายคนกลัววาจีนจะไมมาซื้ออสังหาริมทรัพยในไทย  ทําให
เศรษฐกิจไทยจะแย   แทจริ งแล ว  เราตองควบคุมการซื้ อ
อสังหาริมทรัพยของชาวตางชาติ  ทั่วโลกทํากันทั้งนั้น มีแตไทยที่ 
“ขายชาต”ิ หรือไม ลองมาดูกัน 
 ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไ
เจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) 
การไววา ตลาดที่อยูอาศัยไทย มีผูซื้อเปนตางชาติ 
ในขณะนี้ประมาณ 15%-20% และเปนนักเก็งกําไรอีกราว 
20% อาจกลาวไดวาตลาดที่มีผูซื้อไปใชสอยอยูอาศัยจริงๆ มีแค
สองในสามจากปหนึ่งๆ ที่ผลิตที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 110,000 - 120,000 หนวย 
 ถาไมมีตางชาติมาซื้อ โดยเฉพาะชวงนี้ที่จีนมานอยลง และนัก
เก็งกําไรประเภท “ตีหัวเขาบาน” ถูกธนาคารแหงประเทศไทยคุม
ดวยมาตรการสินเชื่อ ก็เลยทําใหตลาดหดตัวลง  นักพัฒนาที่ดิน
บางคนอาจอางวาอสังหาริมทรัพยเปนปจจัยที่ 
ประชาชน  แตแทที่จริงแลว เปนขออางเพื่อหวังขายสินคามากกวา  
แตการขายสินคานี้ อาจสงผลรายตอประเทศชาติในระยะยาว  เรา
จึงไมควรเห็นแกประโยชนสวนตัวจนลืมประโยชนของชาติ
 ในมาตรการการจัดระเบียบโลกใหมวาดวยการคาเสรี ก็ไมมี
ระบุวาตองใหตางชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพยในตางประเทศเลย  
ไทยจึงไมจําเปนตองมีมาตรการสงเสริมใหตางชาติซื้อทรัพยในไทย  
บางคนอาจอางวาทีสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ และประเทศตะวันตก
ตางๆ ยังใหตางชาติซื้อทรัพยสินในประเทศของเขาไ
ระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ซึ่งตองเสียตามราคาตลาด ใน
อัตรา 1%-3% โดยแทบไมมีขอยกเวน  
 แตของไทยแทบไมตองเสีย แถมเสียตามราคาประเมินที่ถูก
มาก  ยิ่งกวานั้นเขายังมีภาษีมรดก ซึ่งไทยก็มีเหมือนกัน แตแทบจะ
เก็บไมไดสักบาท เพราะเศรษฐีใชชองโหวหลบหนีหมด  ดังนั้นขืน
ใหตางชาติมาซื้อบานสงเดชในประเทศไทย ก็เทากับเรา 
เห็นๆ  ชนชั้นสูงไมตองการเสียภาษี จึงทําใหตางชาติที่มาซื้อไมตอง
เสียภาษีดวย  ภาระภาษีจึงจะตกแกประชาชนจากภาษีทางออม
ตางๆ ซึ่งประชาชนหลีกเลี่ยงหรือโยนตอใหใครไมไดนั่
 การกีดกันไมใหตางชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพยนั้น ไมผิด และ
ทํากันทั่วไป อยางในสิงคโปรสมัยกอนก็กําหนดไววา ใหซื้อตั้งแตชั้น 
5 ขึ้นไป  กัมพูชาก็กําหนดใหซื้อหองชุดไดตั้งแตชั้น 
คงไมไดกลัววาตางชาติจะแบกเอาบานกลับประเทศเขา  แตเป
เหตุผลดานความมั่นคง  หลายที่กําหนดบริเวณจํากัดใหซื้อ ไมให
ใหตางชาติซื้อที่ไหนก็ได  นอกจากนี้การใหตางชาติซื้อนั้น ก็
พิจารณาเปนรายๆ ไป ไมใชซื้อไดตามใจชอบ 
 สําหรับประเทศนิวซีแลนด ประกาศชัดเลยวาตางชาติหามมา
ซื้ออสังหาริมทรัพย  จีนซึ่งอยากไปซื้อบานในนิวซีแลนดมาก ก็เลย

 

 

8, No.6 Nov.- Dec. 2019 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

 
หลายคนกลัววาจีนจะไมมาซื้ออสังหาริมทรัพยในไทย  ทําให

เศรษฐกิจไทยจะแย   แทจริ งแล ว  เราตองควบคุมการซื้ อ
อสังหาริมทรัพยของชาวตางชาติ  ทั่วโลกทํากันทั้งนั้น มีแตไทยที่ 

ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอ
www.area.co.th) ประมาณ

การไววา ตลาดที่อยูอาศัยไทย มีผูซื้อเปนตางชาติ (โดยเฉพาะจีน) 
และเปนนักเก็งกําไรอีกราว 15%-

อาจกลาวไดวาตลาดที่มีผูซื้อไปใชสอยอยูอาศัยจริงๆ มีแค
ปหนึ่งๆ ที่ผลิตที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร

ถาไมมีตางชาติมาซื้อ โดยเฉพาะชวงนี้ที่จีนมานอยลง และนัก
ถูกธนาคารแหงประเทศไทยคุม

ดวยมาตรการสินเชื่อ ก็เลยทําใหตลาดหดตัวลง  นักพัฒนาที่ดิน
งคนอาจอางวาอสังหาริมทรัพยเปนปจจัยที่ 4 ที่จําเปนของ

ประชาชน  แตแทที่จริงแลว เปนขออางเพื่อหวังขายสินคามากกวา  
แตการขายสินคานี้ อาจสงผลรายตอประเทศชาติในระยะยาว  เรา
จึงไมควรเห็นแกประโยชนสวนตัวจนลืมประโยชนของชาติ 

กใหมวาดวยการคาเสรี ก็ไมมี
ระบุวาตองใหตางชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพยในตางประเทศเลย  
ไทยจึงไมจําเปนตองมีมาตรการสงเสริมใหตางชาติซื้อทรัพยในไทย  
บางคนอาจอางวาทีสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ และประเทศตะวันตก
ตางๆ ยังใหตางชาติซื้อทรัพยสินในประเทศของเขาได  เขาทําไดมี
ระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ซึ่งตองเสียตามราคาตลาด ใน

แตของไทยแทบไมตองเสีย แถมเสียตามราคาประเมินที่ถูก
มาก  ยิ่งกวานั้นเขายังมีภาษีมรดก ซึ่งไทยก็มีเหมือนกัน แตแทบจะ

หวหลบหนีหมด  ดังนั้นขืน
ใหตางชาติมาซื้อบานสงเดชในประเทศไทย ก็เทากับเรา “ขายชาติ” 
เห็นๆ  ชนชั้นสูงไมตองการเสียภาษี จึงทําใหตางชาติที่มาซื้อไมตอง
เสียภาษีดวย  ภาระภาษีจึงจะตกแกประชาชนจากภาษีทางออม
ตางๆ ซึ่งประชาชนหลีกเลี่ยงหรือโยนตอใหใครไมไดนัน่เอง 

การกีดกันไมใหตางชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพยนั้น ไมผิด และ
ทํากันทั่วไป อยางในสิงคโปรสมัยกอนก็กําหนดไววา ใหซื้อตั้งแตชั้น 

ขึ้นไป  กัมพูชาก็กําหนดใหซื้อหองชุดไดตั้งแตชั้น 2 ขึ้นไป  เขา
คงไมไดกลัววาตางชาติจะแบกเอาบานกลับประเทศเขา  แตเปน
เหตุผลดานความมั่นคง  หลายที่กําหนดบริเวณจํากัดใหซื้อ ไมให
ใหตางชาติซื้อที่ไหนก็ได  นอกจากนี้การใหตางชาติซื้อนั้น ก็

สําหรับประเทศนิวซีแลนด ประกาศชัดเลยวาตางชาติหามมา
านในนิวซีแลนดมาก ก็เลย

อดซื้อ   เขากลัวการถูกครอบงํ า   เขารักชาติกระมัง   ส วน
ออสเตรเลียเปดกวางหนอย เพราะใหตางชาติมาซื้อบานได แตตอง
เปนบานมือหนึ่งโดยผูประกอบการเทานั้น จะซื้อขายบานมือสอง
ไมได เลย เพื่อปองกันไมใหประชาชนทั่วไปถูกคนตางชาติ
โดยเฉพาะคนจีนมาแยงซื้อบาน  เขารักและปกปองผลประโยชน
ของคนทองถิ่น 
 ในมาเลเซียมีมาตรการเด็ด ๆ อยู 
เล็งเห็นวาในทําเลใด สินคาชักจะลนตลาดแลว ก็จะสั่งใหนักพัฒนา
ที่ดินหยุดการพัฒนาในทําเลนั้นๆ  แตของเราปลอยใหพัฒนากันไป 
ซึ่งอาจทําใหเกิดการแขงขันกันจนพากันลงเหวได  อีกมาตรการ
หนึ่งก็คือ การกําหนดราคาขั้นต่ําที่ตางชาติจะสามารถซื้อบานได 
เชน 1 ลานริงกิต หรือราว 8 
สามารถขายใหตางชาติได  เพราะถาตางชาติซื้อบานราคาปานกลาง
หรือราคาถูกได ก็จะทําใหราคาบานและที่ดิ
ประชาชนในประเทศเดือดรอนนั่นเอง
 ในสิงคโปรและฮองกงก็ใชมาตรการดานภาษี บานในสอง
ประเทศนี้แพงอยูแลว จึงไมมีการกําหนดราคาขั้นต่ํ า แตใช
มาตรการดานการเก็บภาษีซื้อ เชน สิงคโปรคิดสูงสุด 
สวนฮองกงคิด 30% ในกรณีที่ตางชาติไปซื้
ทั้งสอง  แรกๆ ผูประกอบการพัฒนาที่ดินก็รองแรกแหกกระเชอกัน
เหมือนกันวา อยางนี้ เปนการทําลายธุรกิจพัฒนาที่ดิน  พวก
นายหนาที่ขายทรัพยสินใหตางชาติก็รองระงมเหมือนกัน  แต
รัฐบาลสิงคโปรเห็นแกชาติมากกวา 
 ไตหวันก็คุมการซื้อของตางชาติโดย มีนโยบาย 
จีนแผนดินใหญหรือชาวตางชาติที่มาซื้ออสังหาริมทรัพยวาจะตอง
ไมขายภายใน 3 ปหลังซื้อเพื่อปองกันการเก็งกําไร ไมใหเกิดอาการ 
“แรงลง” มาเที่ยวซื้อทรัพยสินไดตามอําเภอใจและมาขายตอปวน
ตลาด ตองอยูในไตหวันตอเนื่องกันไดไม
“รากงอก” และใหกูซื้อทรัพยสินไดไมเกิน 
 ประเทศไทยโดยขาราชการการเมืองและขาราชการประจํา 
“ขายชาต”ิ หรือไมก็ลองนึกดูวาถาเราไปอยูกรุงปกกิ่ง  ยามวางเรา
นึกอยากสนุกโดยตั้งแผงขายของจากประเทศไทยในยานชุมนุมชน 
หรือเปดรานอาหารไทย  เราตองมีใบอนุญาตใชไหม  แตคนจีน
หรือคนชาติอื่นมาทํามาหากินในแผนดินไทยโดยไมตองได
ใบอนุญาตหรือมีใบอนุญาตที่ ไดรบการตรวจสอบเพื่อดูแล
ผลประโยชนของคนในชาติไหม  พวกตางชาติมาชวยเหลือหรือชวย
เถือประเทศไทยกันแน 
 ในแงการเงิน การใหเชาที่ดิน 
ตองใหตางชาติซื้อที่ดินดวยซ้ําไป เชน หางเซ็นทรัลลาดพราว ทาง
ดวนขั้นที่  2 หรือดอนเมืองโทลเวย  ก็ เช าแค  
โดยเฉพาะเซ็นทรัล กําไรมหาศาล กําไรตั้งแตเวลายังไมถึงครึ่งแรก

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

อดซื้อ   เขากลัวการถูกครอบงํ า   เขารักชาติกระมัง   ส วน
ออสเตรเลียเปดกวางหนอย เพราะใหตางชาติมาซื้อบานได แตตอง
เปนบานมือหนึ่งโดยผูประกอบการเทานั้น จะซื้อขายบานมือสอง
ไมได เลย เพื่อปองกันไมใหประชาชนทั่วไปถูกคนตางชาติ

าะคนจีนมาแยงซื้อบาน  เขารักและปกปองผลประโยชน

ในมาเลเซียมีมาตรการเด็ด ๆ อยู 2 อยางก็คือ ถารัฐบาล
เล็งเห็นวาในทําเลใด สินคาชักจะลนตลาดแลว ก็จะสั่งใหนักพัฒนา
ที่ดินหยุดการพัฒนาในทําเลนั้นๆ  แตของเราปลอยใหพัฒนากันไป 

แขงขันกันจนพากันลงเหวได  อีกมาตรการ
หนึ่งก็คือ การกําหนดราคาขั้นต่ําที่ตางชาติจะสามารถซื้อบานได 

8 ลานบาท  บานราคาต่ํากวานี้ไม
สามารถขายใหตางชาติได  เพราะถาตางชาติซื้อบานราคาปานกลาง
หรือราคาถูกได ก็จะทําใหราคาบานและที่ดินสูงขึ้น เปนการทําให
ประชาชนในประเทศเดือดรอนนั่นเอง 

ในสิงคโปรและฮองกงก็ใชมาตรการดานภาษี บานในสอง
ประเทศนี้แพงอยูแลว จึงไมมีการกําหนดราคาขั้นต่ํ า แตใช
มาตรการดานการเก็บภาษีซื้อ เชน สิงคโปรคิดสูงสุด 20%-25%  

ในกรณีที่ตางชาติไปซื้อที่อยูอาศัยในประเทศ
ทั้งสอง  แรกๆ ผูประกอบการพัฒนาที่ดินก็รองแรกแหกกระเชอกัน
เหมือนกันวา อยางนี้ เปนการทําลายธุรกิจพัฒนาที่ดิน  พวก
นายหนาที่ขายทรัพยสินใหตางชาติก็รองระงมเหมือนกัน  แต
รัฐบาลสิงคโปรเห็นแกชาติมากกวา “นายทุน” 

งตางชาติโดย มีนโยบาย 3-4-5 ใหคน
จีนแผนดินใหญหรือชาวตางชาติที่มาซื้ออสังหาริมทรัพยวาจะตอง

ปหลังซื้อเพื่อปองกันการเก็งกําไร ไมใหเกิดอาการ 
มาเที่ยวซื้อทรัพยสินไดตามอําเภอใจและมาขายตอปวน

ตลาด ตองอยูในไตหวันตอเนื่องกันไดไมเกิน 4 เดือน เพื่อไมให 
และใหกูซื้อทรัพยสินไดไมเกิน 50% ของมูลคา 

ประเทศไทยโดยขาราชการการเมืองและขาราชการประจํา 
หรือไมก็ลองนึกดูวาถาเราไปอยูกรุงปกกิ่ง  ยามวางเรา

นึกอยากสนุกโดยตั้งแผงขายของจากประเทศไทยในยานชุมนุมชน 
ดรานอาหารไทย  เราตองมีใบอนุญาตใชไหม  แตคนจีน

หรือคนชาติอื่นมาทํามาหากินในแผนดินไทยโดยไมตองได
ใบอนุญาตหรือมีใบอนุญาตที่ ไดรบการตรวจสอบเพื่อดูแล
ผลประโยชนของคนในชาติไหม  พวกตางชาติมาชวยเหลือหรือชวย

ในแงการเงิน การใหเชาที่ดิน 30 ปก็คุมคาการลงทุนแลว ไม
ตองใหตางชาติซื้อที่ดินดวยซ้ําไป เชน หางเซ็นทรัลลาดพราว ทาง

หรือดอนเมืองโทลเวย  ก็ เช าแค  30 ป เทานั้น 
โดยเฉพาะเซ็นทรัล กําไรมหาศาล กําไรตั้งแตเวลายังไมถึงครึ่งแรก



 

 

 

 

 

Knowledge Is Not Private Property 

ของสัญญาแลว  โครงการหองชุดราคาแพงยานหลังสว
เชาที่ดินมากอสราง ก็มีระยะเวลาสัญญา 30 ป ก็มีผูนิยมซื้อ
ไมเปนอุปสรรคแตอยางใด  ดุสิตธานีก็เชาที่ 40 
ความจําเปนตองใหตางชาติมาซื้อท่ีดินแตอยางใด
 ยิ่งในกรณีโรงงาน ที่ดินเปนปจจัยการผลิตเล็กๆ ปจจัยใหญอยู
ทีเ่ครื่องจักร อาคารขนาดใหญ  โดยท่ัวไปดําเนินกิจการสัก  
คุมแลว  ไทยจึงไมตองใหซื้อท่ีดิน อาจอนุญาตใหใชที่ดินโดยไมเสีย
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ของสัญญาแลว  โครงการหองชุดราคาแพงยานหลังสวน/ราชดําริ ที่
ป ก็มีผูนิยมซื้อ-ขาย 

40 กวาป  ไทยจึงไมมี
ความจําเปนตองใหตางชาติมาซื้อท่ีดินแตอยางใด 

ยิ่งในกรณีโรงงาน ที่ดินเปนปจจัยการผลิตเล็กๆ ปจจัยใหญอยู
เครื่องจักร อาคารขนาดใหญ  โดยท่ัวไปดําเนินกิจการสัก  10 ปก็

คุมแลว  ไทยจึงไมตองใหซื้อท่ีดิน อาจอนุญาตใหใชที่ดินโดยไมเสีย

คาใชจายเลย จายแตคาดูแล บําบัดน้ําเสีย ฯลฯ ก็พอ  พอมีโรงงาน
มาตั้งในไทยมากมาย ก็ทําใหเศรษฐกิจเฟองขึ้น  แตเราจะตองขาย
ที่ดินเพื่อเห็นแกนายทุนนักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมนั่นเอง
 การใหตางชาติซื้ออสังหาริมทรัพยในไทยจึงไมใชทางออกของ
กับดักเศรษฐกิจ แตคือทางตันและเปนกับดักที่ทําใหเศรษฐกิจไทย
ชะลอตัว 

 
 

 

หน้า 15 

คาใชจายเลย จายแตคาดูแล บําบัดน้ําเสีย ฯลฯ ก็พอ  พอมีโรงงาน
มาตั้งในไทยมากมาย ก็ทําใหเศรษฐกิจเฟองขึ้น  แตเราจะตองขาย

นเพื่อเห็นแกนายทุนนักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมนั่นเอง 
การใหตางชาติซื้ออสังหาริมทรัพยในไทยจึงไมใชทางออกของ

กับดักเศรษฐกิจ แตคือทางตันและเปนกับดักที่ทําใหเศรษฐกิจไทย
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หน้า  16 

 
 ในชวงป 2515 ผูเขียนจําไดวาไดนายธีรยุทธ บุญมี สมัยเปน
นิสิตจุฬาฯ ไดออกมาเดินขบวนตอตานสินคาญี่ปุน สมัยนั้นผูเขียน
ยังเปนนักเรียนชั้น ม.ศ.1 อยูที่โรงเรียนเทพศิรินทร การตอตาน
สินคาญี่ปุนก็นับเปนปรากฏการณที่แปลกดี ไดยินคุณพอคุณแมคุย
กันวา ก็ยังมีคนไทยจํานวนมากเขาไปซื้อสินคาญี่ปุนโดยไมสนใจ
กลุมนิสิตนักศึกษาที่ยืนประทวงอยูหนาหางไทยไดมารู ถ
 อันที่จริงหลังจากญี่ปุนฟนจากพิษสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุน
ก็เริ่มผลิตสินคาออกขายทั่วโลกคงตั้งแตป 2510 
ในชวงหลังมานี้ ผูเขียนยังจําเพลงนี้ได “ดินสอดํามิตซูบิชิ ตราขวาน
ทองเหลางายไมออน เด็กนักเรียนขาราชการ ทุกคนใชกันทั่วบานทั่ว
เมือง” เพลงนี้กรอกหูชาวบานอยูทุกวันในรายการวิทยุโทรทัศนใน
สมัยนั้น 
 ญี่ปุนเริ่มสงสินคาเขามาขายในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ แม
สินคาญี่ปุนจะไมไดมีคุณภาพสูงเทาสินคาจากประเทศตะวันตก แต
ก็มีราคาถูกกวา จึงเปนที่นิยมของคนไทยที่ยากจนนักในสมัยนั้น 
ญี่ปุนมาตั้งโรงงานทอผาและโรงงานอื่นๆ อีกมากมายในประเทศ
ไทย คนไทยกลุมหนึ่งก็สู โดยชูสินคาไทย ผาฝายไทย แตโดยที่มัน
ยับยูย่ี และไมคงทน แถมมีราคาแพงกวาสินคาญี่ปุน สินคาไทยท่ีไม
ปรับตัวแบบนั้น ก็เลยสูไมได 
 มาถึงวันนี้ผูเขียนขออนุญาตเขียนประวัติศาสตรใหมวาอาจ
เปนไปไดที่นายธีรยุทธและพวก ถูกนายทุนขุนศึกศักดินา ชักจูงให
มาตอตานสินคาญี่ปุน เพราะกลุมทุนของตนสูญี่ปุนไมได สมัยนั้น
กลุมทุนในประเทศยังอาจไมไดประสานผลประโยชนกับกลุมทุน
จากตางประเทศ (เชน ญี่ปุน) ไดอยางแนบแนนเชนทุกวันนี้ พันธ
กิจรักชาติตอตานสินคาญี่ปุนจึงอาจเปนแคละครฉากหนึ่ง แตก็ยังมี
ผูไมรูอีโหนอีเหนเขารวมเปนจํานวนมากเชนกัน 
 ศักดินาไทยผูเชี่ยวชาญการสรางวาทกรรมจึงขนานนามญี่ปุนวา
เปน ‘สัตวเศรษฐกิจ’ คือเขาไปรุกรานเศรษฐกิจข
ออนแอกวา และมุงครอบงําประเทศเหลานั้น  แตกาลเวลาก็พิสูจน
ใหเห็นชัดเจนวา ญี่ปุนไมไดเปนอยางนั้น ไมไดเอาไทยเปนเมืองขึ้น
ทางเศรษฐกิจ  แตพฤติกรรมของจีนตอประเทศไทยและประเทศ
กําลังพัฒนาอื่นๆ ในโลกนี้ ดูคลายกับการเปน 
เปนอยางยิ่ง  แตวันนี้ไรเสียงตอตานจากนิสิตนักศึกษาผานการชัก
ใยของกลุมนายทุนขุนศึกศักดินา ซึ่งคงเปนเพราะพวกเขาได
ประสานผลประโยชนกับจีนกันเรียบรอยแลว 
 อาจกลาวไดวาเศรษฐกิจไทยขึ้นอยูกับเกษตรกรรมมาตั้งแตตน
จนถึงป 2519 ในระหวางป 2519 ถึง 2529 ภาคเกษต
ภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนในผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ
ใกลเคียงกันมาก  จนถึงป 2530 ภาคอุตสาหกรรมก็มีสัดสวนสูง
กวาภาคเกษตรกรรมอยางเดนชัดเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  ผลพวง
ทั้งหมดนี้เปนผลมาจากการลงทุนของนักลงทุนจากประเทศญี่ปุน
เปนอย า งมากโดยเฉพาะหลั งขอตกลงพลาซ าแอคคอรด 
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

 
ผูเขียนจําไดวาไดนายธีรยุทธ บุญมี สมัยเปน

ไดออกมาเดินขบวนตอตานสินคาญี่ปุน สมัยนั้นผูเขียน
อยูที่โรงเรียนเทพศิรินทร การตอตาน

สินคาญี่ปุนก็นับเปนปรากฏการณที่แปลกดี ไดยินคุณพอคุณแมคุย
กันวา ก็ยังมีคนไทยจํานวนมากเขาไปซื้อสินคาญี่ปุนโดยไมสนใจ

าที่ยืนประทวงอยูหนาหางไทยไดมารู ถ.ราชดําร ิ
อันที่จริงหลังจากญี่ปุนฟนจากพิษสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุน

2510 คลายกับจีน
ดินสอดํามิตซูบิชิ ตราขวาน

กเรียนขาราชการ ทุกคนใชกันทั่วบานทั่ว
เพลงนี้กรอกหูชาวบานอยูทุกวันในรายการวิทยุโทรทัศนใน

ญี่ปุนเริ่มสงสินคาเขามาขายในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ แม
สินคาญี่ปุนจะไมไดมีคุณภาพสูงเทาสินคาจากประเทศตะวันตก แต

นิยมของคนไทยที่ยากจนนักในสมัยนั้น 
ญี่ปุนมาตั้งโรงงานทอผาและโรงงานอื่นๆ อีกมากมายในประเทศ
ไทย คนไทยกลุมหนึ่งก็สู โดยชูสินคาไทย ผาฝายไทย แตโดยที่มัน
ยับยูย่ี และไมคงทน แถมมีราคาแพงกวาสินคาญี่ปุน สินคาไทยท่ีไม

วันนี้ผูเขียนขออนุญาตเขียนประวัติศาสตรใหมวาอาจ
เปนไปไดที่นายธีรยุทธและพวก ถูกนายทุนขุนศึกศักดินา ชักจูงให
มาตอตานสินคาญี่ปุน เพราะกลุมทุนของตนสูญี่ปุนไมได สมัยนั้น
กลุมทุนในประเทศยังอาจไมไดประสานผลประโยชนกับกลุมทุน

ไดอยางแนบแนนเชนทุกวันนี้ พันธ
กิจรักชาติตอตานสินคาญี่ปุนจึงอาจเปนแคละครฉากหนึ่ง แตก็ยังมี

 
ศักดินาไทยผูเชี่ยวชาญการสรางวาทกรรมจึงขนานนามญี่ปุนวา

คือเขาไปรุกรานเศรษฐกิจของประเทศที่
ออนแอกวา และมุงครอบงําประเทศเหลานั้น  แตกาลเวลาก็พิสูจน
ใหเห็นชัดเจนวา ญี่ปุนไมไดเปนอยางนั้น ไมไดเอาไทยเปนเมืองขึ้น
ทางเศรษฐกิจ  แตพฤติกรรมของจีนตอประเทศไทยและประเทศ
กําลังพัฒนาอื่นๆ ในโลกนี้ ดูคลายกับการเปน ‘สัตวเศรษฐกิจ’ 

างยิ่ง  แตวันนี้ไรเสียงตอตานจากนิสิตนักศึกษาผานการชัก
ใยของกลุมนายทุนขุนศึกศักดินา ซึ่งคงเปนเพราะพวกเขาได

อาจกลาวไดวาเศรษฐกิจไทยขึ้นอยูกับเกษตรกรรมมาตั้งแตตน
ภาคเกษตรกรรมและ

ภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนในผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ
ภาคอุตสาหกรรมก็มีสัดสวนสูง

กวาภาคเกษตรกรรมอยางเดนชัดเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  ผลพวง
ทั้งหมดนี้เปนผลมาจากการลงทุนของนักลงทุนจากประเทศญี่ปุน

พลาซ าแอคคอรด 

(https://bit.ly/2VAkWjv) เมื่อป 
ในญี่ปุนพาเหรดยายฐานมาประเทศไทยเปนจํานวนมาก 
อินโดจีนยังไมสงบ) 
 อันที่จริงเศรษฐกิจไทยที่เจริญอยางยิ่งยวดแบบกาวกระโดด
เปนเพราะการลงทุนของญี่ปุน ไมใชเพราะบุคคลสําคัญที่เปน
นักการเมืองใดในประเทศไทยแมแตนอย จนเมื่อพลเอกชาติชาย 
ชุณหะวัน เปนนายกรัฐมนตรี จึงยิ่งทําใหประเทศชาติกาวหนาขึ้นไป
ใหญ ทาทีของคนไทยตอญี่ปุนจึงควรเปนทาทีที่ขอบคุณมากกวา
การกนดา ในญี่ปุนจะเลี่ยงสงครามการคากับสหรัฐอเมริกาดวยกัน
มาผลิตสินคาสงออกจากไทย ก็ทําใหคนไทยมีงานทํา มีรายไดสูงขึ้น
จนถึงทุกวันนี้ 
 แตบัดนี้ญี่ปุนกําลัง ‘ถอนสมอ
รัฐประหารป 2549 เปนตนมา สวนหนึ่งเพราะประเทศเพื่อนบาน
กลับสูความสงบ  แตสําหรับประเทศไทย เพื่อฆาหนูตัวเดียว 
(ทักษิณ) ถึงกับยอมเผาบานตัวเอง ใน
ฟลิปปนส และเมียนมา หลังยุคที่ประเทศเปนประชาธิปไตยมากขึ้น 
กลับมีคนไปลงทุนกันมหาศาล สวนทางกับประเทศไทยพี่ดู 
วันเตี้ยลง’ แทบทุกวัน 
 ยอนมาดูวัฒนธรรมแบบญี่ปุน เขาสอนใหเราสูชีวิต ไมวาจะ
เปนภาพยนตร (เทาที่ผูเขียนเคยดูใน
ดํา ซันชีโร เคนโด ฯลฯ หรือภาพยนตรสรางจินตนาการ เชน หุน
อภินิหาร ยอดมนุษย ไอมดแดง ฯลฯ ญี่ปุนยังสอนใหมีระเบียบ
วินัย เชน 5 ส. ที่สําคัญญี่ปุนยังสอนใหเขาถึงความเรียบงาย ไม
ฟุงเฟอเหอเหิมแบบจีน เปนตน 
 ในขณะที่ญี่ปุนเขามาเปดโรงงาน สรางงานใหคนไทยจํานวน
มาก แตจีนกลับสงกองทัพมนุษยมาเปดรานคา กิจการเอสเอ็มอี จน
ดูคลายจะมายึดครองประเทศไทย ในทางตรงกันขามถาเราจะไป
คาขายเปดรานอาหารไทยในกรุงปกกิ่งของจีน ก็คงเปนเรื่องที่
เปนไปไดยากมาก  จีนมาซื้อหองชุดเก็งกําไรกันมหาศ
เมื่อ 30 ปกอนมาลงทุนสรางอาคารชุดเปนหลัก ญี่ปุนในสมัยนั้นซื้อ
ที่ดินสรางโรงงานกันมากมาย แตจีนในสมัยนี้มาสรางโรงงานสักกี่
มากนอยกัน 
 นักทองเที่ยวจีนที่เขามาในไทยจํานวนมหาศาล จนราชการไทย
นําไป ‘ปน’ ตัวเลขรายไดเขารัฐกันยกใหญ ปรากฏวาพวก
แบบทัวรศูนยเหรียญบาง ใชไกดจีน รถจีน รานอาหารจีน รานขาย
ของที่ระลึกจีน ฯลฯ ทุกอยางจึงแทบไมตกหลนในประเทศไทย แต
ตอนนี้นักทองเที่ยวจีนก็กําลังลดลง ในขณะที่ทัวรญี่ปุน เกาหลี 
ไตหวันมีคุณภาพมากกวา แตตอนนี้พวกเขาไปเที่ยวประเทศเพื่อน
บานแทนที่จะมาไทย  แปลกมากพี่จํานวนนักทองเที่ยวเกาหลี 
ไตหวัน เขาเวียดนามมากกวาเขามาในประเทศไทยเสียอีก
 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

เมื่อป 2528 ทําใหโรงงานใหญนอย
ในญี่ปุนพาเหรดยายฐานมาประเทศไทยเปนจํานวนมาก (ตอนนั้น

อันที่จริงเศรษฐกิจไทยที่เจริญอยางยิ่งยวดแบบกาวกระโดด
เปนเพราะการลงทุนของญี่ปุน ไมใชเพราะบุคคลสําคัญที่เปน
นักการเมืองใดในประเทศไทยแมแตนอย จนเมื่อพลเอกชาติชาย 
ชุณหะวัน เปนนายกรัฐมนตรี จึงยิ่งทําใหประเทศชาติกาวหนาขึ้นไป
ใหญ ทาทีของคนไทยตอญี่ปุนจึงควรเปนทาทีที่ขอบคุณมากกวา
การกนดา ในญี่ปุนจะเลี่ยงสงครามการคากับสหรัฐอเมริกาดวยกัน

ากไทย ก็ทําใหคนไทยมีงานทํา มีรายไดสูงขึ้น

ถอนสมอ’ จากประเทศไทยนับตั้งแต
เปนตนมา สวนหนึ่งเพราะประเทศเพื่อนบาน

กลับสูความสงบ  แตสําหรับประเทศไทย เพื่อฆาหนูตัวเดียว 
ถึงกับยอมเผาบานตัวเอง ในทางตรงกันขามอินโดนีเซีย 

ฟลิปปนส และเมียนมา หลังยุคที่ประเทศเปนประชาธิปไตยมากขึ้น 
กลับมีคนไปลงทุนกันมหาศาล สวนทางกับประเทศไทยพี่ดู ‘สาละ

ยอนมาดูวัฒนธรรมแบบญี่ปุน เขาสอนใหเราสูชีวิต ไมวาจะ
เทาที่ผูเขียนเคยดูในสมัยเปนเด็ก) เชน ยูโดสาย

ดํา ซันชีโร เคนโด ฯลฯ หรือภาพยนตรสรางจินตนาการ เชน หุน
อภินิหาร ยอดมนุษย ไอมดแดง ฯลฯ ญี่ปุนยังสอนใหมีระเบียบ

ที่สําคัญญี่ปุนยังสอนใหเขาถึงความเรียบงาย ไม

ามาเปดโรงงาน สรางงานใหคนไทยจํานวน
มาก แตจีนกลับสงกองทัพมนุษยมาเปดรานคา กิจการเอสเอ็มอี จน
ดูคลายจะมายึดครองประเทศไทย ในทางตรงกันขามถาเราจะไป
คาขายเปดรานอาหารไทยในกรุงปกกิ่งของจีน ก็คงเปนเรื่องที่
เปนไปไดยากมาก  จีนมาซื้อหองชุดเก็งกําไรกันมหาศาล แตญี่ปุน

ปกอนมาลงทุนสรางอาคารชุดเปนหลัก ญี่ปุนในสมัยนั้นซื้อ
ที่ดินสรางโรงงานกันมากมาย แตจีนในสมัยนี้มาสรางโรงงานสักกี่

นักทองเที่ยวจีนที่เขามาในไทยจํานวนมหาศาล จนราชการไทย
ตัวเลขรายไดเขารัฐกันยกใหญ ปรากฏวาพวกเขามา

แบบทัวรศูนยเหรียญบาง ใชไกดจีน รถจีน รานอาหารจีน รานขาย
ของที่ระลึกจีน ฯลฯ ทุกอยางจึงแทบไมตกหลนในประเทศไทย แต
ตอนนี้นักทองเที่ยวจีนก็กําลังลดลง ในขณะที่ทัวรญี่ปุน เกาหลี 
ไตหวันมีคุณภาพมากกวา แตตอนนี้พวกเขาไปเที่ยวประเทศเพื่อน

าไทย  แปลกมากพี่จํานวนนักทองเที่ยวเกาหลี 
ไตหวัน เขาเวียดนามมากกวาเขามาในประเทศไทยเสียอีก 
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 ทุกวันนี้จีนสงกองทัพมนุษยเขาไปกวานซื้อที่ดินไมใชเฉพาะใน
ประเทศไทย แตในลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา ฯลฯ กันอยาง
มหาศาลจนดูคลายกับจะไปยึดครองประเทศเหลานั้
ลงทุนแบบจีนเปนที่เข็ดขยาดในศรีลังกา กลุมประเทศแปซิฟก อาฟ
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ทุกวันนี้จีนสงกองทัพมนุษยเขาไปกวานซื้อที่ดินไมใชเฉพาะใน
ประเทศไทย แตในลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา ฯลฯ กันอยาง
มหาศาลจนดูคลายกับจะไปยึดครองประเทศเหลานั้นก็ไมปาน การ
ลงทุนแบบจีนเปนที่เข็ดขยาดในศรีลังกา กลุมประเทศแปซิฟก อาฟ

ริกา แตจีนก็ฉลาดที่สมคบกับกับผูบริหารประเทศตางๆ ไดอยาง
แนบแนน จึงไรแรงตอดานแบบจัดฉากเชนที่เคยเกิดขึ้นกับญี่ปุนใน
สมัยกอน 
 แลวอยางนี้ เราจะเรียกจีนยุคนี้วาอะไรดี
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ริกา แตจีนก็ฉลาดที่สมคบกับกับผูบริหารประเทศตางๆ ไดอยาง
แนบแนน จึงไรแรงตอดานแบบจัดฉากเชนที่เคยเกิดขึ้นกับญี่ปุนใน

แลวอยางนี้ เราจะเรียกจีนยุคนี้วาอะไรดี 
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 ตอนนี้ผูนําไทยไมชอบมหามิตรอเมริกา แตไปแนบชิดกับมหา
มิตรจีนแทน  แตทานรูไหม ใครๆ ก็อยากไปซื้อบานที่
กันทั้งนั้น แทบไมมีใครอยากไปซื้อบานหรือไปอยูในจีนเลย
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
และประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียล
เอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) เปดเผยผลการสํารวจความ
ตองการซื้อท่ีอยูอาศัยในตางประเทศผานความเห็นของนายหนา ผู
ประเมินคาทรัพยสินและที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยในประเทศตางๆ 
โดย ดร.โสภณ ทําการสํารวจเองดวยแบบสอบถาม ในประเทศ
ตางๆ ที่ ดร.โสภณไปเยือน  ผลการสํารวจพบวา ประเทศยอดฮิต
สําหรับการซื้อบานในตางประเทศก็คือสหรัฐอเมริกา แตในทาง
ตรงกันขาม แทบไมมีใครคิดจะไปซื้อไปอยูอาศัยในประเทศจีนเลย
 โดยรวมแลวสหรัฐอเมริกาเปนประเทศยอดนิยมที่สุดสําหรับ
เปาหมายในการไปเลือกซื้อบานหากมีโอกาสไปซื้อบานได ทั้งนี้
ประเทศที่นิยมไปซื้อบานในสหรัฐอเมริกามากที่สุดไดแก อินเดีย 
เวียดนาม และฟลิปปนส โดยถือเปนทางเลือกอันดับท่ี 
จะไปซื้อบานอยูอาศัยหรือซื้อบานเพื่อการลงทุนในประเทศจนีอยูใน
อันดับที่ต่ํามาก  ประเทศสําคัญที่มีประชากรมากเหล
สหรัฐอเมริกาเปนอยางมาก  คนอินเดียชอบไปอยูอเมริกา ไมแพไป
อังกฤษที่เปนเจาอาณานิคมเดิม เวียดนามก็มีชาวเวียดเกี่ยวหรือชาว
เวียดนามโพนทะเลอยูในสหรัฐอเมริกามากมาย  สวนฟลิปปนสก็
เปนอาณานิคมเดิมของสหรัฐอเมริกา และชาวฟลิปปนสนิยมไปอยู
ในสหรัฐอเมริกามาก 
 อยางไรก็ตามยังมีประเทศกัมพูชา ไทย มาเลเซีย เมียนมา และ
อินโดนีเซียที่ไมไดนิยมซื้อบานในสหรัฐอเมริกาเปนอันดับที่หนึ่ง 

ประเทศเปาหมายในการซื้อบานในตางประเทศ

ประเทศ ประเทศทีจ่ะไปซื้อ 
ทีต่อบ สหรฐั
กมัพูชา
ไทย
ฟลิปปนส
มาเลเซีย
เมยีนมา
เวียดนาม
อนิเดยี
อนิโดนีเซีย
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ตอนนี้ผูนําไทยไมชอบมหามิตรอเมริกา แตไปแนบชิดกับมหา

มิตรจีนแทน  แตทานรูไหม ใครๆ ก็อยากไปซื้อบานที่สหรัฐอเมริกา
กันทั้งนั้น แทบไมมีใครอยากไปซื้อบานหรือไปอยูในจีนเลย 

โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
เอเจนซี่ ฟอร เรียล

เปดเผยผลการสํารวจความ
ตองการซื้อท่ีอยูอาศัยในตางประเทศผานความเห็นของนายหนา ผู
ประเมินคาทรัพยสินและที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยในประเทศตางๆ 

โสภณ ทําการสํารวจเองดวยแบบสอบถาม ในประเทศ
โสภณไปเยือน  ผลการสํารวจพบวา ประเทศยอดฮิต

สําหรับการซื้อบานในตางประเทศก็คือสหรัฐอเมริกา แตในทาง
ตรงกันขาม แทบไมมีใครคิดจะไปซื้อไปอยูอาศัยในประเทศจีนเลย 

โดยรวมแลวสหรัฐอเมริกาเปนประเทศยอดนิยมที่สุดสําหรับ
ไปซื้อบานได ทั้งนี้

ประเทศที่นิยมไปซื้อบานในสหรัฐอเมริกามากที่สุดไดแก อินเดีย 
เวียดนาม และฟลิปปนส โดยถือเปนทางเลือกอันดับท่ี 1  สวนที่คิด
จะไปซื้อบานอยูอาศัยหรือซื้อบานเพื่อการลงทุนในประเทศจนีอยูใน
อันดับที่ต่ํามาก  ประเทศสําคัญที่มีประชากรมากเหลานี้นิยม
สหรัฐอเมริกาเปนอยางมาก  คนอินเดียชอบไปอยูอเมริกา ไมแพไป
อังกฤษที่เปนเจาอาณานิคมเดิม เวียดนามก็มีชาวเวียดเกี่ยวหรือชาว
เวียดนามโพนทะเลอยูในสหรัฐอเมริกามากมาย  สวนฟลิปปนสก็
เปนอาณานิคมเดิมของสหรัฐอเมริกา และชาวฟลิปปนสนิยมไปอยู

อยางไรก็ตามยังมีประเทศกัมพูชา ไทย มาเลเซีย เมียนมา และ
อินโดนีเซียที่ไมไดนิยมซื้อบานในสหรัฐอเมริกาเปนอันดับที่หนึ่ง 

โดยเลือกท่ีจะซื้อเพียงประมาณ 3
เหลานี้นิยมซื้อบานในประเทศเพื่อนบานดวยกันเองมากกวา หรือ
ประเทศในทวีปออสเตรเลียท่ีไมหางไกลเทาสหรัฐอเมริกา  อยางไร
ก็ตามสัดสวนของผูที่คิดจะซื้อบานในจีน ก็ถือวาต่ํามากหรือแทบไม
มีเลยเมื่อเทียบกับผูที่สนใจซื้อบานในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ในกรณี
มาเลเซียสนใจซื้อบานในอังกฤษมากกวาในสหรัฐอเมริกาเปนอยาง
มากเพราะเปนประเทศเจาอาณานิคมมากอน
 อาจกลาวไดวาสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่ประเทศโลกที่ 
สนใจยายไปซื้อที่อยูอาศัยมากท่ีสุดแหงหนึ่งในโลก  แมแตจีนเองก็
ยังเลือกซื้อบานในสหรัฐอเมริกาเปนอันดับหนึ่งมาโดยตลอด 
ยกเวนปลาสุดที่สนใจซื้อบานในไทยเปนอันดับหนึ่ง 
กําไร) และเปนสหรัฐอเมริกาเปนอันดับสอง ตามดวยออสเตรเลีย 
แคนาดาและนิวซีแลนดเพื่อไปอยูอาศัยจริงหรือเปนบานหลังที่สอง 
(https://bit.ly/2QfDUeI)  แตคงแทบไมมีคนสหรัฐอเมริกาคิดจะ
ไปซื้อบานในจีนเปนแน 
 อันที่จริงสหรัฐอเมริกาเปนประเทศแหงโอกาส  การไปคาขาย
หรือทําธุรกิจ มีโอกาสเจริญเติบโต มีการบังคับใชกฎหมายที่เปน
ธรรม มีความเทาเทียม และมีความโปรงใสสูง  สวนการทุจริตมีอยู
ในระดับต่ํามาก  แตนักลงทุนตางชาติคงหาสิ่งเหลานี้ไดยากในการ
ไปลงทุนในประเทศจีน  คนตางชาติจากทั่วโลกจึงนิยมไปตั้งรกราก
ในสหรัฐอเมริกา หรืออยางนอยก็สงลูกหลานไปเรียนตอที่นั่น
 ทามกลางกระแสตานสหรัฐอเมริกา และโปรจีน เราควรมอง
ความจริงใหชัดเจน อยาใหใครลวงเพราะ  บางทีผูนําไทยรักจีน
เพราะจีนไมตอตานระบอบเผด็จการ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาไม
สนับสนุนระบอบเผด็จการ 

 

ประเทศเปาหมายในการซื้อบานในตางประเทศ

ประเทศทีจ่ะไปซื้อ (%) วันที่ อางองิ
สหรฐั จีน สํารวจ

5% 0% 24 สค.61 https://bit.ly/2NIfsys
8% 4% 24 สค.61 https://bit.ly/2NIfsys

16% 1% 6 กย.62 https://bit.ly/2Ojdc3G
3% 0% 16 มคี.62 https://bit.ly/2L3X8Dh
5% 0% 26 มคี.62 https://bit.ly/2CY4661

19% 3% 29 มยิ.62 https://bit.ly/2KtlnHh
20% 1% 11 ตค.62 https://bit.ly/2rewbmJ
6% 3% 13 กย.62 https://bit.ly/2VtrMYh
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3% - 8% เทานั้น  เพราะประเทศ
เหลานี้นิยมซื้อบานในประเทศเพื่อนบานดวยกันเองมากกวา หรือ

ทวีปออสเตรเลียท่ีไมหางไกลเทาสหรัฐอเมริกา  อยางไร
ก็ตามสัดสวนของผูที่คิดจะซื้อบานในจีน ก็ถือวาต่ํามากหรือแทบไม
มีเลยเมื่อเทียบกับผูที่สนใจซื้อบานในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ในกรณี
มาเลเซียสนใจซื้อบานในอังกฤษมากกวาในสหรัฐอเมริกาเปนอยาง

จาอาณานิคมมากอน 
อาจกลาวไดวาสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่ประเทศโลกที่ 3 

สนใจยายไปซื้อที่อยูอาศัยมากท่ีสุดแหงหนึ่งในโลก  แมแตจีนเองก็
ยังเลือกซื้อบานในสหรัฐอเมริกาเปนอันดับหนึ่งมาโดยตลอด 
ยกเวนปลาสุดที่สนใจซื้อบานในไทยเปนอันดับหนึ่ง (เพื่อการเก็ง

และเปนสหรัฐอเมริกาเปนอันดับสอง ตามดวยออสเตรเลีย 
แคนาดาและนิวซีแลนดเพื่อไปอยูอาศัยจริงหรือเปนบานหลังที่สอง 

แตคงแทบไมมีคนสหรัฐอเมริกาคิดจะ

อันที่จริงสหรัฐอเมริกาเปนประเทศแหงโอกาส  การไปคาขาย
รือทําธุรกิจ มีโอกาสเจริญเติบโต มีการบังคับใชกฎหมายที่เปน

ธรรม มีความเทาเทียม และมีความโปรงใสสูง  สวนการทุจริตมีอยู
ในระดับต่ํามาก  แตนักลงทุนตางชาติคงหาสิ่งเหลานี้ไดยากในการ
ไปลงทุนในประเทศจีน  คนตางชาติจากทั่วโลกจึงนิยมไปตั้งรกราก

ออยางนอยก็สงลูกหลานไปเรียนตอที่นั่น 
ทามกลางกระแสตานสหรัฐอเมริกา และโปรจีน เราควรมอง

ความจริงใหชัดเจน อยาใหใครลวงเพราะ  บางทีผูนําไทยรักจีน
เพราะจีนไมตอตานระบอบเผด็จการ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาไม

https://bit.ly/2NIfsys
https://bit.ly/2NIfsys
https://bit.ly/2Ojdc3G
https://bit.ly/2L3X8Dh
https://bit.ly/2CY4661
https://bit.ly/2KtlnHh
https://bit.ly/2rewbmJ
https://bit.ly/2VtrMYh
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