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มูลนิธิประเมินคา-นายหนาแหงประเทศไทย เลขที่จดทะเบียน กท.1075 เปน

องคกรไมแสวงหากําไร ทํากิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ สงเสริมการศึกษา

วิชาชีพการประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา ดวยการคนควา ศึกษา วิจัย 

ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการ และการสํารวจ-วิจัยอสังหาริมทรัพย 

สนับสนุนศึกษา วิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสิน การพัฒนาที่ดิน ที่

อยูอาศัย ชุมชนเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และเผยแพรความรูในรูปแบบการ

เสวนา รวมถึงเปนศูนยรวมการแลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็นสําหรับ

ผูสนใจท่ัวไป 

----------------------------------------- 

วัตถุประสงคสําคัญของมูลนิธิคือเพื่อ: 

1. สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา เชน การ

ใหทุนการศึกษา 

2. คนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ ดานการ

ประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา และการสํารวจ วิจัยอสังหาริมทรัพย

และการพัฒนา 

3. สนับสนุนศึกษา วิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสิน วิชาชีพ

นายหนา การพัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

4. เผยแพรความรูและวิทยาการใหมๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อประโยชนแกสาธารณชน 

ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา 

5. สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐบาล เอกชน องคกรการ

กุศล และอื่น ๆ จากทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษาดาน

ประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา และอสังหาริมทรัพย 

6. สงเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปญญาผูประเมินคาทรัพยสินไทย 

7. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่น ๆ 

8. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด 

ประธานบริหารแถลง 
FROM THE PRESIDENT  

Becoming A Member  

of TAF 
เชิญเปนสมาชิกมูลนิธิประเมินคา-นายหนา

แหงประเทศไทย 

     ผมในฐานะประธานกอตั้งมูลนิธิประเมินคา-

นายหนาแหงประเทศไทยซึ่งเปนชื่อใหมของมูลนิธิ

ประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย ขอเรียนเชิญ

ทุกทานสมัครเปนสมาชิกมูลนิธิ  

     โดยที่สมาชิกมูลนิธิมีทั้งผูประเมินคาทรัพยสิน

และนายหนา และเพื่อใหสอดคลองกับสมาคมใน

กัมพูชา ฟลิปปนส และอีกหลายประเทศ มูลนิธิจึง

เปนชื่อมูลนิธิใหมใหสอดคลองกับสมาชิก และเพื่อ

พัฒนาวิชาชีพทั้งสองใหเปนประโยชนตอสังคมไป

ในทางเดียวกัน 

     คาสมาชิกปละ 1,000 บาท ทานสามารถเขา

รวมเสวนาวิชาการรายเดือนไดฟรีทั้งป สามารถรับ

วารสารสงถึงบานทุกทานปละ 6 เลม และยังไดสิทธิ

พิเศษอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อประโยชนตอการพัฒนา

วิชาชีพและเพื่อประโยชนของสังคมในฐานะผูบริโภค

โดยตรง 

 

ติดตอสมัครที่คุณนงลักษณ จตุเทน 

โทร. 02.295.3905 ตอ 109 

 

ดวยความเคารพ 

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ 

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 ทิศทางตลาดที่อยูอาศัย พ.ศ.2564-5 

 7 การประเมินคาซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

 8 บานจะข้ึนราคากันทั่วโลก ยกเวนไทยอาจตกหนัก 

 11 แหลงขอมลูเพื่อการประเมินคาเครื่องบนิ 

 12 ราคาท่ีดินที่แพงที่สุดในประเทศไทยจาก กทม. 

 14 เทคโนโลยีกับอสังหาริมทรัพยในโลกยุคใหม 

 16 มาแลว ราคาคากอสรางอาคารสําหรับไตรมาส 

1/2564 

   

 Contact Us  

 Sopon Pornchokchai, PhD MRICS President 

 Monthida Reabreang, Coordinator, Int’l Affairs  

 Nonglak Jatutane, Coordinator, Education  

 Pornpak Boonthong, Coordinator, Research  

 Atinach Chanbanyong, Coordinator, Prof. Devt. 

 

 Tel. 66.2295.3171 Fax 66.2295.1154  

 Email info@thaiappraisal.org 

 Address: 5/15 Nonsi 5 Road, Bangkok 10120 
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ทิศทางตลาดที่อยูอาศัย พ

 

 ตลาดที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในป 

ในป 2564 ถือเปนปแหงการแกวงไกว มีโอกาส +10% 

ขึ้นอยูกับฝมือการแกปญหาโควิด-19 การดึงดูดนักลงทุนและนักทอง

เทียวเขามาในประเทศไทย 

 ในป 2563 ตลาดหดตัวลงเกือบ 40% ราคาลดลงประมาณ 

โดยเฉลี่ย สถานการณป 2564 อาจแกวงตัวสูง โดยจะมีโอกาสติดลบ

กวาป 2563 10% หรือถาในแงดีก็อาจจะฟนตัวขึ้น 

อาจฟนตัวไดไมรวดเร็วนัก สถานการณในป 2565 

เพราะประเทศไทยยังมีระเบิดเวลาดานการเมืองที่ไมเปนประชาธิปไตย

เทาที่ควร  ความขัดแยงทางการเมืองจะสงผลตอการดึงดูดนักลงทุน 

นักทองเที่ยวตลอดจนไปถึงการฟนตัวของตลาดที่อยูอาศัย

 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา

อสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 

(www.area.co.th) ไดเปดเผยผลการสํารวจตลาดอสังหาริมทรัพย

โดยรวมและที่อยูอาศัยลาสุด ดังนี้ 

 

  

ผลการศึกษาที่สําคัญยิ่งก็คือ 

 1. ในแงอุปทานโครงการเปดใหมป 2563 มีจํานวน 

ลดลง 141 โครงการ (-30.3%) เทียบกับป 2562  

เปดใหม 73,043 หนวย ลด 45,932 หนวย (-38.6%)

2563 จํานวน 287,261 ลานบาท ลด 189,650 ลานบาท 

 2. โดยนัยนี้แสดงผลอยางชัดเจนวาโควิด-

เศรษฐกิจไทยที่ย่ําแยอยูแลวกอนมีโควิด-19 และตลาดอสังหาริมทรัพย

อยางชัดเจน  อยางไรก็ตามแมการลดลงถึงเกือบ 
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 Feb.2021 

ทิศทางตลาดที่อยูอาศัย พ.ศ.2564-5 

ตลาดที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในป 2563 

+10% หรือไมก็ -10% 

การดึงดูดนักลงทุนและนักทอง

ราคาลดลงประมาณ 7% 

อาจแกวงตัวสูง โดยจะมีโอกาสติดลบ

หรือถาในแงดีก็อาจจะฟนตัวขึ้น 10% เชนกัน แต

2565 อาจจะเลวรายลง

ระเทศไทยยังมีระเบิดเวลาดานการเมืองที่ไมเปนประชาธิปไตย

เทาที่ควร  ความขัดแยงทางการเมืองจะสงผลตอการดึงดูดนักลงทุน 

นักทองเที่ยวตลอดจนไปถึงการฟนตัวของตลาดที่อยูอาศัย 

โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา

ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 

ผลการสํารวจตลาดอสังหาริมทรัพย

 

มีจํานวน 324 โครงการ 

2562  จํานวนหนวยขาย

38.6%) มูลคาโครงการป 

ลานบาท (-39.8%) 

-19 สงผลรายตอ

และตลาดอสังหาริมทรัพย

อยางไรก็ตามแมการลดลงถึงเกือบ 40% นี้จะชัดเจน

มาก แต ดร.โสภณก็ชี้วาสถานการณตลาดไมไดย่ําแยเทากับตอนเกิด

วิกฤติเศรษฐกิจ “ตมยํากุง” ในชวงป 

เปดตัวโครงการใหมๆ ใดๆ เลยในป 

 3. เมื่อพิจารณาถึงทําเลที่ตั้งจะพบวาโครงการในป 

เปดตัวแบบกระจัดกระจาย ไมไดกระจุกตัวในเขตใจกลางเมือง

เชนเดียวกับในปกอนๆ เพราะอุปทานดานหองชุดใจกลางเมืองลดลง

อยางตอเนื่อง  การพัฒนาที่อยูอาศัยแนวราบมาแทนที่ ดร

ความเห็นวากรณีนี้คงไมไดเปนเพราะโควิด

แพรกระจายของเชื้อในอาคารชุดตางๆ เลย 

แตคงเปนเพราะวาความตองการแนวราบในราคาปานกลางมีมากข้ึน

 4. การที่จํานวนโครงการเปดใหมลดลงไมมาก แมจํานวนหนวย

และมูลคาการพัฒนาลดลงอยางมากนั้น แสดงวาผู

ที่ดินก็พยายามปรับตัวโดยพัฒนาโครงการขนาดเล็กลงเพื่อลดความ

เสี่ยงในการขาย ในทํานองเดียวกันราคาขายเฉลี่ยตอหนวย 

บาท ลด (-1.9%) จากราคา 4.008

ความพยายามในการสรางสินคาที่มีราคาไมแพงจนเกินไปนัก

 5. ยอดซื้อที่มีผูจองซื้อจริง ทั้งป 

และเมื่อเทียบกับป 2562 ที่แลว ยอดซื้อมี 

34,583 หนวย หรือ -34.6%)  ในขณะที่ยอดเปดใหมลดลงถึงเกือบ 

40% แตยอดจองลดลงในสัดสวนที่นอยกวา แสดงวามีการดูดซับ

อุปทานไปพอสมควร  ยอดผูจองซื้

73,000 หนวย หรือเพิ่มข้ึน 12% หรือ 

 6. สิ่งที่นาหวงก็คืออุปทานคงเหลือสะสม รวม ณ สิ้นป 

เพิ่มขึ้นจากกลางป 2563 ประมาณ 

กลางป 2563 เพิ่มเปน 226,645 หนวย 

โสภณใหขอสังเกตวานี่เปนผลจากการที่บริษัทพัฒนาที่ดินตางๆ ก็ยัง

พยายามเติมอุปทานเขามาในตลาดอยางตอเนื่อง

 7. อุปทานคงเหลือสะสม 226,645 

36.9 เดือน หรือ 3 ปจึงจะขายหมด หากไมมีการเปดตัวโคร

เลย  แตหากยังมีการเติมหนวยขายเขามาอีกเรื่อยๆ การขายก็จะยิ่งชา

ลงไปอีก และอาจทําใหสินคาที่มีอยูในตลาดในขณะนี้ ลมหายตายจาก

ไปไดเปนจํานวนมาก แสดงวา “ระเบิดเวลา

ตลาดที่อยูอาศัยในป 2565 ทรุดลง แตกตางจากที่บางฝายคาดวา

ตลาดที่อยูอาศัยจะดีข้ึนในป 2564 

 8. ณ สิ้นป 2563 มีโครงการที่หยุดการขายไปแลว 

จํานวน 2,402 หนวย รวมมูลคาเพิ่ม 

ของป 2563  อยางไรก็ตามโครงการที่หยุดขายยังถือวามีไมมากนัก  

แตดร.โสภณคาดวาในอนาคต จํานวนโครงการที่หยุดการขายไป จะ

Knowledge Is Not Private Property 

โสภณก็ชี้วาสถานการณตลาดไมไดย่ําแยเทากับตอนเกิด

ในชวงป 2540 ซึ่งสงผลใหแทบไมมีการ

เปดตัวโครงการใหมๆ ใดๆ เลยในป 2541-2542 

เมื่อพิจารณาถึงทําเลที่ตั้งจะพบวาโครงการในป 2563 นั้น

เปดตัวแบบกระจัดกระจาย ไมไดกระจุกตัวในเขตใจกลางเมือง

เชนเดียวกับในปกอนๆ เพราะอุปทานดานหองชุดใจกลางเมืองลดลง

อยางตอเนื่อง  การพัฒนาที่อยูอาศัยแนวราบมาแทนที่ ดร.โสภณให

เปนเพราะโควิด-19 เพราะไมปรากฏมีการ

แพรกระจายของเชื้อในอาคารชุดตางๆ เลย (แมมีผูติดเชื้อบางก็ตาม) 

แตคงเปนเพราะวาความตองการแนวราบในราคาปานกลางมีมากข้ึน 

การที่จํานวนโครงการเปดใหมลดลงไมมาก แมจํานวนหนวย

และมูลคาการพัฒนาลดลงอยางมากนั้น แสดงวาผูประกอบการพัฒนา

ที่ดินก็พยายามปรับตัวโดยพัฒนาโครงการขนาดเล็กลงเพื่อลดความ

ในทํานองเดียวกันราคาขายเฉลี่ยตอหนวย 3.933 ลาน

4.008 ลานบาท ณ สิ้นป 2562 ก็เปน

ความพยายามในการสรางสินคาที่มีราคาไมแพงจนเกินไปนัก 

ที่มีผูจองซื้อจริง ทั้งป 2563 มีจํานวน 65,279 หนวย 

ที่แลว ยอดซื้อมี 99,862 หนวย (ลดลง 

ในขณะที่ยอดเปดใหมลดลงถึงเกือบ 

แตยอดจองลดลงในสัดสวนที่นอยกวา แสดงวามีการดูดซับ

อุปทานไปพอสมควร  ยอดผูจองซื้อในป 2564 นาจะมีเพิ่มขึ้นเปน 

หรือ 285,000 ลานบาท 

สิ่งที่นาหวงก็คืออุปทานคงเหลือสะสม รวม ณ สิ้นป 2563 

ประมาณ 2.5% คือจาก 221,192 หนวย ณ 

หนวย (เพิ่ม 5,453 หนวย)  ดร.

โสภณใหขอสังเกตวานี่เปนผลจากการที่บริษัทพัฒนาที่ดินตางๆ ก็ยัง

พยายามเติมอุปทานเขามาในตลาดอยางตอเนื่อง 

226,645 หนวยนี้ ตองใชเวลาอีกถึง 

ปจึงจะขายหมด หากไมมีการเปดตัวโครงการใหม

มหนวยขายเขามาอีกเรื่อยๆ การขายก็จะยิ่งชา

ลงไปอีก และอาจทําใหสินคาที่มีอยูในตลาดในขณะนี้ ลมหายตายจาก

ระเบิดเวลา” ที่รออยูอาจจะสงผลให

ทรุดลง แตกตางจากที่บางฝายคาดวา

 และ 2565 

มีโครงการที่หยุดการขายไปแลว 7 โครงการ 

หนวย รวมมูลคาเพิ่ม 9,033 ลานบาทเฉพาะในครึ่งหลัง

อยางไรก็ตามโครงการที่หยุดขายยังถือวามีไมมากนัก  

โสภณคาดวาในอนาคต จํานวนโครงการที่หยุดการขายไป จะ



 Knowledge Is Not Private Property 

 

 

 

Vol. 20, No.1 Jan. - Feb.2021  • ---------5---------       

เพิ่มขึ้นมากกวานี้  ทั้งผูซื้อบานและผูประกอบการขายพึงระวัง  แตก็

จะทําใหอุปทานในตลาดลดลงอยางชัดเจน เปนการปูทางในการเปด

โครงการใหมในอนาคต 

 9. บมจ.เอพี (ไทยแลนด) นับเปน “แชมป” เปดตัวโครงการมาก

ที่สุด  แทนที่ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ในป 2563 ทั้งที่ตลอดเกือบ 

10 ปที่ผานมา บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท รักษาแชมปมาโดยตลอด 

โดย บมจ.เอพี (ไทยแลนด) เปดตัวโครงการมากที่สุดถึง 38 โครงการ 

มีจํานวนหนวยรวมกันมากที่สุด 8,476 หนวย หรือ 12% ของทั้งตลาด 

และมีมูลคาการพัฒนาสูงสุดถึง 40,003 ลานบาท หรือ 14% ของทั้ง

ตลาดรวมกัน  ทั้งนี้ราคาขายที่อยูอาศัยของ บมจ.เอพี (ไทยแลนด) 

อยูที่ 4.72 ลานบาทตอหนวย  ดร.โสภณ กลาววา บมจ.เอพี (ไทย

แลนด) มีการเติบโตสวนกระแส และเนนการทําบานในระดับราคาที่

หลากหลาย มีการสงเสริมการขายที่ดี Sales สามารถตัดสินใจได มี

กิจกรรมสงเสริมการขายที่จูงใจมาก 

 10. สิ่งที่นาเปนหวงก็คืออุปทานที่อยูในมือของผูประกอบการ

โดยรวมนั้นราคาลดลง 3.5% ในครึ่งหลังของป 2563 เทากับชวงครึ่ง

แรกของป 2563 แสดงวาทั้งปที่ผานมา ผูประกอบการตองยอมลด

ราคาลงประมาณ 7% อยางไรก็ตามก็ยังมีบางโครงการที่ยอมลดราคา

ลงถึง 30-40% แตเปนสวนนอยมาก ในกรณีมีปญหาในการขายจริงๆ 

ดร.โสภณใหทางออกวาควรจะหยุดขายและปรับรูปแบบโครงการ หรือ

เปลี่ยนสินคาไปเลย เชน จากบานเดี่ยว เปนบานแฝด เปนตน 

 11. สินคาที่จะมีอนาคตประกอบดวย บานเดี่ยวราคา 5-10 ลาน

บาท บานแฝดราคา 3-5 ลานบาท ทาวนเฮาสราคา 2-3 ลานบาท 

และหองชุดราคา 2-3 ลานบาทเชนกัน  บานเดี่ยวราคาต่ํากวา 5 ลาน

คงทําไดยาก  ทาวนเฮาสราคาแพงๆ เชน เกินกวา 10 ลานบาท ก็

อาจไมเหมาะสม  สวนหองชุดราคาแพงๆ ในขณะนี้ก็ยังมีอุปทาน

สวนเกินอยูมาก  จะสังเกตไดวาในปนี้อุปทานในสวนนี้เปดไมมากนัก 

 12. ในขณะนี้มีการสงเสริมการขายกันอยาง “สุดฤทธิ์” กระทั่ง

การฟรีคาจดจํานอง ฟรีภาษีและคาธรรมเนียมโอน การตั้งราคาขายให

สามารถกูไดแทบ 100% ฯลฯ เพื่อเรงสงเสริมใหมีการโอนเพื่อระบาย

สินคาใหไดเร็วที่สุดนั่นเอง 

 13. ป 2564 ดร.โสภณคาดวาจํานวนโครงการอาจมีเพิ่มขึ้น 360 

โครงการ (8%) จํานวนหนวยเปดใหมในป 2564 นาจะเปน 82,000 

หนวย (12%) มูลคาในป 2564 นาจะเพิ่มเปน 310,000 ลานบาท 

(เพิ่ม 8%) อยางไรก็ตามในกรณีที่เลวราย จํานวนหนวยอาจจะลดลงไป

อีกประมาณ -10% จากป 2563 สวนมูลคาลดลงอาจประมาณ -15% 

จากป 2563  อุปทานคงเหลือทั้งตลาดมีแนวโนมลดลง (5%) เนื่องจาก

มีจํานวนอุปทานเปดใหมเขาสูตลาดนอยลง เนื่องจากผูประกอบการ

ชะลอการเปดตัว  สวนดานอุปสงค/ยอดซื้อป 64 ลดลงประมาณ 10% 

เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว คนวางงานเพิ่มขึ้น ดังนั้นโดยรวมจึงอาจ

กลาวไดวาป 2564 มีโอกาสแกวงตัวอยูระหวาง +10% ถึง -10% 

 14. ในกรณีที่ดีที่โควิด-19 คลี่คลายมากขึ้น มีโอกาสเปนไปไดที่ป 

2564 จํานวนโครงการอาจมีเพิ่มขึ้นเปน 360 โครงการ  จํานวนหนวย

เปดใหมในป 2564 นาจะเปน 82,000 หนวย แทนที่จะลด สวนมูลคา

ในป 2564 นาจะเพิ่มเปน 310,000 ลานบาท ประเด็นสําคัญก็คือหลัง

โควิด-19 หากไทยไมสามารถสงออกไดเทาที่คาดหวัง เศรษฐกิจไมฟน

คืน การลงทุนจากตางประเทศจํากัด แรงงานตางชาติขาดแคลนเพราะ

โควิด=19 ในชวงกอน ก็อาจไมเปนไปตามการคาดหวังนี้ 

 15. ในอนาคตจะมีการพัฒนาที่อยูอาศัยแนวราบแทนที่อาคารชุด

เพิ่มมากขึ้น โครงการในเขตใจกลางเมือง ก็จะลดลงตามภาวะการลน

ตลาดของหองชุดใจกลางเมือง และมีความเปนไปไดวาหลายคนอาจ

คาดหวังวาการอยูในเขตชานเมืองก็เขาสูเมืองไดงายเพราะการใช

รถไฟฟา  แตอาจลืมไปวาตนทุนคาใชรถไฟฟาอาจสูงเกินจริง  ทําใหมี

ตนทุนสูงขึ้นกลายเปนความไมสะดวกกับการเดินทาง 

 16. ดร.โสภณคาดการณวาตลาดที่อยูอาศัย จะเริ่มดีขึ้นประมาณ

กลางป 2565 ซึ่งอาศัยเวลาในการคลี่คลายเพราะกําลังซื้อตางชาติ

กลับมา เศรษฐกิจจะกลับมาอยางมั่นคง  อยางไรก็ตามหากประเทศ

ไทยยังมีปญหาวิกฤติทางการเมือง โอกาสที่ไทยจะเติบโตก็อาจเปนการ

ตรงกันขาม  อยางไรก็ตามวิกฤติการเมืองคงหลีกเลี่ยงไดยาก เพราะ

ประเทศไทยยังไมเปนประชาธิปไตยในแงที่ยังมี สว.จากการแตงตั้ง 

(เมื่อกอนเคยมีจากการเลือกตั้ง ) และยังมีรัฐธรรมนูญที่ไมเปน

ประชาธิปไตย มีทีมเศรษฐกิจที่ไมดีพอ (แยกวาสมัย ดร.สมคิด ที่วา

แยเสียอีก) ดังนั้นทิศทางตลาดที่อยูอาศัยไทยในภาวะการเมืองเชนนี้จึง

อาจมีปญหาในระยะยาวได 

 การลงทุนอสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะตลาดที่อยูอาศัยในขณะนี้มี

ความเสี่ยงสูง ตองศึกษาใหดีกอนการลงทุน 
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การประเมินคาซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

 

 ซอฟตแวรคอมพิวเตอรเปนทรัพยสินทางปญญาชนิดหนึ่งที่

จําเปนตองมีการประเมินคาเพิ่มข้ึนในเงื่อนไขที่สังคมธุรกิจมีการพัฒนา

ดานการใช IT มากยิ่งๆ ข้ึน 

 ซอฟตแวร (Software) หมายถึงสวนที่ทําหนาที่เปนคําสั่งที่ใช

ควบคุมการทํ างานของเครื่ องคอมพิว เตอร  หรืออาจ เรียกว า 

“โปรแกรม” (Program) ก็ได ซึ่งเปนชุดคําสั่ง สามารถใชเพื่อสั่งให

คอมพิวเตอรทํางาน เราตองการใหเครื่องคอมพิวเตอรในดานใดก็

สามารถเขียนคําสั่งที่จะตองสั่งเปนขั้นตอน และแตละขั้นตอนตองทํา

อยางละเอียดและครบถวน  นักพัฒนาซอฟตแวรเรียกวานักเขียน

โปรแกรม (Programmer) ซอฟตแวรที่ใชกันบอยๆ ก็เชน โปรแกรม

การประเมินคาทรัพยสิน การสรางแบบจําลองทางสถิติ สินคาคงคลัง 

การคํานวณภาษี การวิเคราะหความเปนไปไดในการพัฒนาโครงการ 

เปนตน 

 ซอฟตแวรที่ เราพูดกันถึงมักไมใชซอฟตแวรระบบ (System 

Software) แตหมายถึงซอฟตแวรประยุกต (Application Softwaer) 

ซึ่งก็คือโปรแกรมที่ผูใชคอมพิวเตอรเปนผูเขียนมาใชงานเอง เพื่อสั่งให

คอมพิวเตอรทํางานอยางใดอยางหนึ่งตามที่ตองการ เราจึงมักเรียกวา

เปน User Program คือ โปรแกรมที่ผูใชเขียนมาใชเอง โดยใช

ภาษาระดับตาง ๆ ทางคอมพิวเตอร เชน ภาษา Assembly Basic C 

Cobal Fortran Palcal เปนตน ซึ่งการที่จะเลือกใชภาษาใดนั้นก็ขึ้นอยู

กับความเหมาะสมของงานเหลานั้นดวย 

 ในการประเมินคาซอฟตแวรนั้นเรามักเริ่มตนที่วิธีตนทุนคือการหา

มูลคาจากตนทุนโดยคิดถึงตนทุนในการพัฒนาซอฟตแวรนั้นๆ วาเปน

เงินเทาไหร  บางครั้งโปรแกรมเดียวกันตามคําสั่งงานอาจมีคาจาง

ตั้งแต 1 ลาน 3 ลาน หรือ 5 ลานบาท ซึ่งเปนราคาที่เรียกเผื่อตอบาง  

เราตองมีผู รูมาวิ เคราะหดูวางานแตละงานที่ตองการนั้นตองใช

ผูเชี่ยวชาญในดานใดเปนระยะเวลาเทาไหร คาจางตลาดควรเปน

เทาไหร รวมคาดําเนินการและกําไรแลวควรเปนเงินเทาไหรจึงจะ

เหมาะสม เปนตน 

 นอกจากนี้ยังมีคาบํารุงรักษาในระยะยาวอีกดวย เพราะการ

พัฒนาโปรแกรมตางๆ นั้น ไมใชทําเพียงครั้งเดียว ยังตองมีการ

ปรับปรุงระบบตางๆ อยางตอเนื่อง คาใชจายเหลานี้ก็เปนสวนหนึ่งของ

ตนทุนในคิดเพื่อการประเมินคาซอฟตแวรทั้งหลายดวย  มีโปรแกรมใน

การคํานวณคาจางในการสรางซอฟตแวรตางๆ ใหใชไดอยางแพรหลาย

หรืออาจปรึกษาหนวยงานที่เกียวของกับการประเมินคาโปรแกรมที่เรา

สรางขึ้นดวย 

 อยางไรก็ตามโปรแกรมหรือสิ่งที่เราสรางขึ้นนี้ อาจมีแตตนทุน ไม

มีมูลคาก็ได คือในหลายๆ กรณี เราอาจเสียตนทุนในการพัฒนา

ซอฟตแวรไปเปนจํานวนมาก แตไมสามารถขายได ไมสามารถใชงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไมมีประสิทธิผลจริงเทาที่ควร ก็จะทําให

มูลคาของทรัพยสินทางปญญานี้มีคาเทากับศูนยหรือมีคานอยมาก แต

มีตนทุนที่เสียหายไปมากเปนพิเศษ  ตนทุนยอมไมใชมูลคาในกรณีนี้   

แตถาซอฟตแวรนั้นใชไดดี  เปนที่นิยม ประสบความสําเร็จ มูลคาของ

ซอฟตแวรนั้นยอมมากกวาตนทุนที่ใชสรางเปนอยางมาก 

 ยิ่งกวานั้นสิ่งที่พึงพิจารณาก็คือความเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจหรือ 

Economic Obsolescence ซึ่งไมไดเกี่ยวของกับความสามารถของ

โปรแกรมในการประมวลผลหรือในกิจกรรมของโปรแกรมเอง แต

เกี่ยวเนื่องกับปจจัยภายนอก เชน โปรแกรมการคํานวณภาษีโรงเรือน 

คงไมไดใชแลวเพราะปจจุบันจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางแทนแลว  

การสรางโปรแกรมที่อิงกับขอกําหนดการใชที่ดินตามผังเมืองรวม หรือ 

มาตรฐานทางบัญชีที่ยกเลิกหรือเปลี่ยนไปแลว ก็เปนในทํานองเดียวกัน 

 มูลนิธิประเมินคา-นายหนาแหงประเทศไทยกําลังจะจัดทํา

มาตรฐานการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญาเพื่อประโยชนของผู

ประเมินคาทรัพยสิน ผูเปนเจาของลิขสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา สวน

ราชการ นักลงทุน ตลอดจนผูสนใจอื่นๆ  ที่ผานมามีผูพยายามจัดทํา

อยูบางแลว  มูลนิธิจึงเนนการแสวงหาความรวมมือในการจัดทํา

มาตรฐานในลักษณะของการรวบรวมและเปนการเสนอแนวทาง

ประเมินในเบื้องตน 

 ผูประเมินคาทรัพยสินจะเปนผูประเมินมูลคาของโปรแกรมหรือ

ซอฟตแวรโดยอาศัยผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของดวยตามกระบวนการทํางาน

แบบสหศาสตร (Interdisciplinary Approach). 
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บานจะขึ้นราคากันทัว่โลก ยกเวนไทยอาจตกหนัก 

 

 โควิด-19 ไมไดทําใหราคาบานทั่วโลกตกต่ําลงเลย แตในกรณี

ประเทศไทย ทานเชื่อหรือไม ราคาบานอาจตกต่ําลงอยางไมเคย

ปรากฏมากอน อาจเปนประเทศเดียวที่ระบบที่อยูอาศัยพังทลาย นา

กลัวจริงๆ 

 สิ่งที่นาแปลกก็คือหลายประเทศในโลกนี้ติดเชื้อมาก แตกลับไม

สงผลกระทบตอราคาบาน  มาดูกันในรายละเอียดกัน <1> 

 1. สหรัฐอเมริกา: จากขอมูลของ Federal Housing Finance 

Agency ราคาบานเพิ่มขึ้นประมาณ 1% ในรอบเดือน และในรอบ 1 

ปเพิ่มข้ึน 10.2% สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีผูติดเชื้อมากที่สุดถึง 26 

ลานคนแลว แตราคาบานก็ยังไมตกต่ําลง 

 2. อังกฤษ: ณ เดือนตุลาคม 2563 ราคาบานในอังกฤษเฉลี่ยมี

ราคา 245,443 ปอนด (9.94 ลานบาท) ราคาบานเพิ่มขึ้น 0.7% ใน

รอบ 1 เอือนที่ผานมา ทําใหราคาทั้งปเพิ่มขึ้น 5.4% ที่เปนเชนนี้เปน

เพราะอังกฤษมีมาตรการกระตุนการซื้อบานอยูในขณะนี้ จึงทําใหราคา

บานเพิ่มข้ึน แตในขณะนี้มียอดผูติดเชื้อราว 4 ลานคน 

 3. เยอรมนี: ราคาบานตั้งแตเดือนมกราคม ถึง ตุลาคม 2563 

เพิ่มขึ้นแลว 7.1% จากดัชนี  171.87 เปน 185.2266  เศรษฐกิจ

เยอรมนียังเดินหนาตอไปแมจะเผชิญกับการคุกคามของโควิดก็ตาม 

ในขณะนี้มียอดผูติดเช้ือสูงบถึง 2.1 ลานคน 

 4. อิตาลี: อาจถือไดวาประเทศนี้เปนศูนยกลางของโควิดก็วาได 

แตราคาบานก็ยังเพิ่มขึ้นจากดัชนี 98.6 ในเดือนมกราคม 2563 เปน 

99.8 ในเดือนตุลาคม 2563 หรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ซึ่งนับวาไมเลว

เลยทีเดียวถาเทียบกับผูติดเชื้อถึงราว 2.5 ลานคน 

 5. สิงคโปร: ราคาบานก็เพิ่มขึ้น 0.8% ในรอบไตรมาสที่ 2-3 ของป 

2563 ถึงแมวาโควิดจะติดกันงอมแงมในสิงคโปร แตสวนมากติดในหมู

คนงาน ไมใชชาวสิงคโปรเอง โดยสิงคโปรมีผูติดเชื้อราว 60,000 คน 

 อยางไรก็ตามในกรณีประเทศไทย ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา

อสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 

(www.area.co.th) รายงานวาเมื่อกลางป 2563 ราคาที่อยูอาศัยลดลง 

3.5% และในชวงครึ่งปหลังอีก 1% โดยประมาณ ทําใหราคาที่อยูอาศัย

ที่เสนอขายโดยผูประกอบการพัฒนาที่ดินลดลง 4.5% ในรอบ 1 ปที่

ผานมา  อยางไรก็ตามในกรณีบานมือสองที่เพิ่งเสร็จๆ ในเวลา 1-3 ป 

ราคาแทบไมเปลี่ยนแปลง  และราคาที่อยูอาศัยมือสองที่มีอายุ 20-30 

ป ราคายังไมเปลี่ยนแปลงเนื่องจากราคาคอนขางถูกอยูแลว 

 ยอนกลับมาเจาะรายละเอียดเกี่ยวกับบานในสหรัฐอเมริกา ที่มี

บางกระแสวาจะ “ลมละลาย” เพราะโควิดนั้น ราคาบานใน

สหรัฐอเมริกากลับเพิ่มสูงข้ึนอยางไมนาเชื่อ โดยทั่วประเทศในรอบ 1 ป

ลาสุด ตุลาคม 2562-ตุลาคม 2563 ราคาบานเพิ่มขึ้น 10.2% ในขณะ

ที่ในชวงป 2561-62 ราคาบานเพิ่มขึ้นเพียง 5.5% เทานั้น  ยิ่งกวานั้น 

โดยเฉพาะในภูมิภาคนิวอิงแลนด ราคาบานเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 12.5% ใน

ป 2563 ในขณะที่ป 2562 เพิ่มขึ้นเพียง 3.6%  อีกภูมิภาคหนึ่งที่ราคา

บานเพิ่มขึ้น  12.5% ในป  2563 ก็คื อภูมิภาคภู เขา (ซึ่ งอยูทาง

ตอนกลางคอนไปทางตะวันตกของประเทศ) <2> 

 สวนราคาบานในเดือนลาสุดคือเดือนตุลาคมก็ปรากฏวาในเดือน

เดียวราคาบานก็เพิ่มเฉลี่ยถึง 1.5% โดยกลุมภูมิภาคนิวอิงแลนด บานมี

ราคาเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 2.1% ภายในเวลาเดือนเดียวเทานั้น  หากนับ

จากสิ้นป 2562 จนถึงปจจุบัน จะพบวาราคาบานในป 2563 ในรอบ 

10 เดือนลาสุด ราคาเพิ่มขึ้น 8.8% โดยประมาณ (แตถานับครบ 12 

เดือนก็จะเปน 10.2% 

 จากตัวเลขขางตนแสดงวาโควิดทําอะไรเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา

ไมไดมากนัก เศรษฐกิจยังเติบโตตอเนื่อง รัฐบาลก็ยังสงเสริมใหผูมี

รายไดนอยซื้อบานเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันสําหรับผูมี

รายไดสูง ก็มีการเก็งกําไรในที่อยูอาศัยเชนเดียวกัน จึงทําใหราคาบาน

ไมตกต่ําลงอยางที่หลายคนเขาใจ  เศรษฐกิจยังพยายามเดินหนาตอไป

ทามกลางวิกฤติโควิด-19 ที่กําลังเปนปญหาใหญในขณะนี้  ปจจัย

สําคัญที่สนับสนุนการซื้ อบานก็คือ อัตราดอกเบี้ ยต่ํ ามาก ใน

ขณะเดียวกันโควิด-19 ก็ทําใหมีความตองการบานแนวราบมากขึ้น 

 ยิ่งกวานั้นในกรณีสเปนที่ถูกโควิด-19 เลนงานหนักจนมีผูติดเช้ือถึง 

2.3 ลานคน แตจากขอมูลพบวากอนการระบาดของโควิด สถานการณ

ทางการเงินของครัวเรือนและวิสาหกิจตางๆ ในสเปนอยูในภาวะที่

เขมแข็ง มี “สุขภาพดี” ขึ้นกวาปวิกฤติ 2551 จํานวนอสังหาริมทรัพย

ใหมที่สรางขึ้นนั้นไมมากเกินไปเมื่อเทียบกับแนวโนมการเติบโตของ

ประชากร (แตในไทยอัตราการเพิ่มขึ้นของบานสูงกวาประชากรมากมาก

วา 20 ปแลว ทําใหบานคอนขางเฟอ  และธนาคารสเปนยังมีสภาพ

คลองที่ดีกวา จึงสามารถรับมือกับวิกฤตในปจจุบัน <3> 

 อยางไรก็ตามผลกระทบทางเศรษฐกิจของโควิดจะสงผลอยางมี

นัยสําคัญตอตลาดแรงงาน และสงผลใหความตองการที่อยูอาศัย

ยอดขายบานลดลง 39.2% ในรอบ 1 ปที่ผานมา และจะคอยๆ ฟนตัว

ในป 2564 รายไดของครัวเรือนกําลังหดตัวลงตามโอกาสในการจาง

งานที่ลดลงในอนาคต ซึ่งอาจนําไปสูการประหยัดจากภาคครัวเรือน

และการเลื่อนการตัดสินใจซื้อบาน 

 สวนตลาดบานสําหรับชาวตางชาติซึ่งคิดเปน 15% ของทั้งหมดใน

ป 2563 จะไดรับผลกระทบโดยตรง เพราะคงมีความตองการนอยมาก 

และ ใบอนุญาตก อส ร า ง ใหม อาจลดลง 40% ภาย ในป  2563  

อสังหาริมทรัพยที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดก็คือโรงแรมเพราะการ

ทองเที่ยวคงไมเกิดขึ้นในเวลาอันสั้น แตทั้งนี้ก็เปนไปทั่วโลก เปนสิ่งที่

ไมสามารถหลีกเลี่ยงได  สวนภาคที่ไดรับผลกระทบนอยที่สุดก็คงเปน

บานเชา 

 ในกรณีประเทศไทย “จุดตาย” ก็คือ เราใชจายเงินมากเกินไปกับ

โควิด-19 โดยไทยใชงบเยียวยาสูงสุดในภูมิภาค แตยังไมตรงจุดมาก

นัก นางเบอรกิท ฮานสล ผจก. ธ.โลกในไทยกลาว . . .ที่ผานมาถือวา

ไทยจัดสรรงบประมาณมากถึง 13% ของจีดีพีของปนี้ ถือวามีสัดสวน
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สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก  การใชเงินอยางขาดประสิทธิภาพ

และไมตรงกลุมเปาหมาย ทําใหเศรษฐกิจไมไดรับการแกไข และอาจ

เสื่อมทรุดลงในอนาคตได <4> 

 ยิ่งกวานั้นวินัยทางการเงินเคหะการก็ปรากฏวาหยอนยานมาก  

เราอํานวยสินเชื่อ 95%-120% ยิ่งกวานั้นสถาบันการเงินหลายแหงก็

ประเมินคาทรัพยสินเอง ทําใหอาจขาดความเปนกลาง และนาจะมี

ตนทุนสูงกวาการวาจางบริษัทประเมิน  ปจจัยเหลานี้อาจทําใหระบบ

สินเชื่อของไทยไดรับความเสียหาย กลายเปน NPLs และ NPAs กัน

อยางมหาศาล  สถาบันการเงินที่วาเขมแข็งกวาในชวงป 2540 ก็อาจ

พังทลายลงไดเพราะหนี้เสียอาจจะพุงขึ้นมหาศาลได 

 เมื่อหนี้ เสียเพิ่มราคาบานก็คงตองลดลง  ในปรากฏการณป 

2540-2543 ราคาบานลดลงประมาณ 20% แตในป 2564 นี้ราคาบาน

คงไมไดลดลงถึงขนาดนั้น อาจจะไมเกิน 10% ทั่วทั้งตลาด  คนที่ซื้อ

เก็งกําไรหวังใหคนมาเชา (ตามที่พวกโคชสอนไวบอยๆ) ก็ถึงคราว

จะตอง “เจ็บตัว” เพราะหาคนเชาไดยาก หรือตองลดคาเชาลงมากๆ 

จึงจะหาคาเชาได อยางนี้ราคาก็ลด คาเชาก็ลด 

 วิกฤติอาจเกิดขึ้นกับตลาดที่อยูอาศัยได โปรดสังวร 
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แหลงขอมลูเพื่อการประเมนิคาเครื่องบนิ 

 

 ในการประเมินคาเครื่องบินนั้น วิธีพื้นฐานวิธีหนึ่งก็คือการ

เปรียบเทียบตลาด แตปญหาสําคัญของเราก็คือ แวเราจะเอาขอมูลที่

ไหนมาเปรียบเทียบการซื้อขายเครื่องบินได 

 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา

อสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 

(www.area.co.th) ใหความเห็นตอการหาขอมูลตลาดของการซื้อขาย

เครื่องบินพาณิชยวามีแหลงขอมูลที่นาสนใจหลายแหลงที่สามารถจะใช

ประกอบการหาขอมูลเพื่อใชในการประเมินคาเครื่องบินพาณิชยโดยวิธี

เปรียบเทียบตลาดได เชน 

 1. ขอมูลจาก Internet ทั่วไป โดยคนหาจาก google หรือ 

search engine ตางๆ ขอมูลเหลานี้เปนขอมูลที่หาไดงายที่สุด  แต

อาจจะมีความนาเชื่อถือไมมากนัก เพราะยังไมมีการตรวจสอบขอมูลที่

นาชัดเทาที่ควร 

 2. ขอมูลจากบทความวิชาการตางๆ ในวารสารการประเมินคา

ทรัพยสินและอสังหาริมทรัพยระดับนานาชาติจากสถาบันการศึกษา

ตางๆ หรือสมาคมวิชาการอสังหาริมทรัพย เชน Asian Real Estate 

Society, Pacific Rim Real Estate Society หรือ European Real 

Estate Society เปนตน  บทความหลายบทในกลุมนี้จะเปน peer 

review article ที่นาเชื่อถือมาก 

 3. ขอมูลจากวารสารของสมาคมวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน โดย

ตองเปนสมาชิกของสมาคมประเมินคาทรัพยสินระดับโลก เชน the 

Appraisal Institute, International Association of Assessing 

Officers หรือ American Society of Appraisers เปนตน โดยใน

บทความวิชาการเหลานี้จะมีบทวิเคราะหที่นาสนใจ 

 4. ขอมูลจากแหลงอางอิงสําคัญที่ตองซื้อขอมูลบันทึกการซื้อขาย

เครื่องบินตามประเภทและรุนตางๆ ในอดีตที่ผานมา ซึ่งขอมูลสวนนี้

เปนขอมูลที่สําคัญมากที่สุดอันหนึ่ง ทั้งนี้มีแหลงซื้อขายขอมูลที่

นาเชื่อถือไดหลายแหงซึ่งควรที่จะซื้อไวประกอบการวิเคราะหมูลคาตาม

วิธีเปรียบเทียบตลาดเปนอยางยิ่ง 

 5. ขอมูลจากผูประเมินคาทรัพยสินในประเทศอื่น ทั้งนี้ ดร.โสภณ 

ในฐานะที่เปนประธานมูลนิธิประเมินคา-นายหนาแหงประเทศไทย 

และประธานสมาคม FIABCI-Thai ซึ่ง FIABCI เปนสมาคม

อสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในโลกและมีสมาชิกอยูทั่วโลก จึงทําใหรูจัก

ผูประเมินคาทรัพยสินจากภาคเอกชน และภาครัฐเปนจํานวนมากที่จะ

สามารถขอขอมูลมาใชเปรียบเทียบในการประเมินคาเครื่องบินแตละลํา

ที่ไดรับมอบหมายได 

 ถาไมมีขอมูลที่ เพียงพอ การประเมินคาทรัพยสินประเภท

เครื่องบินก็จะไมสามารถทําได  ยิ่งกวานั้น เรายังตองการขอมูลตลาด

การบิน แนวโนมในอนาคตของอุตสาหกรรมการบิน และสายการบินที่

เราไดรับการวาจางใหประเมินดวย ขอมูลเหลานี้ก็มีความสําคัญไมแพ

กัน  อยางเชนทุกวันนี้เราอาจพอรูอยูวาธุรกิจการบินกําลังแย แตจะดี

ขึ้นเมื่อไหร  และถึงแมธุรกิจการบินกําลังแย แตใชวาทุกสายการบินจะ

อยูในสถานะเดียวกัน 

 มีขอมูลเพียงพอ ประเมินคาเครื่องบินไดแนนอน 
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ราคาที่ดินที่แพงที่สุดในประเทศไทยจาก กทม. 

 

 ราคาที่ดินที่แพงที่สุดในประเทศไทย ก็ตองที่กรุงเทพมหานคร แต

จะเปนทําเลไหน เรามาคุยกับ ดร.โสภณ ผูคร่ําหวอดในขอมูลราคา

ที่ดินกันดีกวา 

 สัมภาษณพิเศษในวันนี้ มาพบกับ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน

ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพย บจก.เอเจนซี่ ฟอร 

เรียลเอสเตทท แอฟแฟรส (www.area.th) ซึ่งไดสํารวจการ

เปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาตั้งแตป 

2528 แตในวันนี้ขอเจาะลึกถึงความเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินที่แพงที่สุด

ในประเทศไทยจากกรณีศึกษากรุงเทพมหานครเฉพาะในชวงป 2553-

2563 หรือ 10 ปลาสุดนั่นเอง 

 อันดับหนึ่งตลอดกาลคือ ทําเล I2-4 พระรามที่ 1 (สยามเซ็น

เตอร) โดยราคาที่ดินลาสุด ณ สิ้นป 2563 เปนเงินตารางวาละ  

3,300,000   บาท หรือเพิ่มเปน  2.8 เทาจากราคาที่ดินตารางวาละ  

1,200,000  บาท ณ ป 2553 หรือเทากับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ 11% ใน

ตลอดชวง 10 ปที่ผานมา ที่เปนเชนนี้เพราะบริเวณนี้มีรถไฟฟาบีทีเอส 

2 สายตัดกัน ทําใหเปนศูนยกลางการคมนาคม  จะสังเกตไดวาในป 

2537 ที่ดินบริเวณนี้ตกเปนเงินตารางวาละ 400,000 บาท ต่ํากวาทําเล

เยาวราชและสีลมเพราะยังไมมีรถไฟฟานั่นเอง 

 อันดับที่สองที่มาพุงแรงมากก็คือ ทําเล I2-5 วิทยุ โดยราคาที่ดิน

ลาสุด ณ สิ้นป 2563 เปนเงินตารางวาละ  2,750,000   บาท หรือ

เพิ่มเปน  2.9 เทาจากราคาที่ดินตารางวาละ  950,000  บาท ณ ป 

2553 หรือเทากับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ 11% ในตลอดชวง 10 ปที่ผานมา 

แมในบริเวณนี้ไมมีรถไฟฟาผานโดยตรง แตก็เปนผลจากการมีรถไฟฟา

อยูในบริเวณใกลเคียง จึงทําใหราคาเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วเชนกัน 

 อันดับที่สามคือ ทําเล I3-1 สุขุมวิทขวงตน (ไทมสแควร) โดย

ราคาที่ดินลาสุด ณ สิ้นป 2563 เปนเงินตารางวาละ  2,730,000   

บาท หรือเพิ่มเปน  3.0 เทาจากราคาที่ดินตารางวาละ  900,000  

บาท ณ ป 2553 หรือเทากับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ 12% ในตลอดชวง 10 

ปที่ผานมา จะสังเกตไดวาทําเลนี้เติบโตอยางรวดเร็วเพราะความเจริญ

จากสยามฯ ชิดลม เพลินจิต  ขยายตัวมาตามแนวรถไฟฟาบีทีเอสนี้ 

 อันดับที่สี่คือ ทําเล I4-2 สีลม โดยราคาที่ดินลาสุด ณ สิ้นป 

2563 เปนเงินตารางวาละ  2,500,000   บาท หรือเพิ่มเปน  2.5 เทา

จากราคาที่ดินตารางวาละ  1,000,000  บาท ณ ป 2553 หรือเทากับ

เพิ่มข้ึนเฉลี่ยปละ 10% ในตลอดชวง 10 ปที่ผานมา โดยมีสถานะเปน

ศูนยกลางธุรกิจการเงินที่เคยมีราคาที่ดินตอตารางวาสูงกวาสยามส

แควร แตโดยที่มีรถไฟฟาผานเพียงสายเดียว ราคาที่ดินจึงไมไดพุงแรง

มากนัก และกลายเปนทําเลอันดับที่สี่ไป 

 อันดับที่หาคือ ทําเล I3-2 สุขุมวิท 21 อโศก โดยราคาที่ดินลาสุด 

ณ สิ้นป 2563 เปนเงินตารางวาละ  2,420,000   บาท หรือเพิ่มเปน  

4.0 เทาจากราคาที่ดินตารางวาละ  600,000  บาท ณ ป 2553 หรือ

เทากับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ 15% ในตลอดชวง 10 ปที่ผานมา ตลอด 10 

ปที่ผานมานี้ราคาที่ดินเพิ่มข้ึนเปน 4 เทาของราคาเดิม ทําเลนี้นาสนใจ

มากตรงที่ทําเลนี้เติบโตอยางรวดเร็วเพราะเปนจุดตัดของรถไฟฟา 2 

สาย คือบีทีเอส และรถไฟฟาเอ็มอารที 

 อันดับที่หกคือ ทําเล I4-3 สาธร โดยราคาที่ดินลาสุด ณ สิ้นป 

2563 เปนเงินตารางวาละ  2,150,000   บาท หรือเพิ่มเปน  2.4 เทา

จากราคาที่ดินตารางวาละ  900,000  บาท ณ ป 2553 หรือเทากับ

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ 9% ในตลอดชวง 10 ปที่ผานมา ทําเลนี้มีอัตราการ

เติบโตสูงแตก็ต่ํากวาทําเลอื่นๆ เพราะแมจะตั้งอยูในเขตศูนยกลาง

ธุรกิจการเงิน แตก็มีรถไฟฟาผานเพียงเสนเดียว ราคาที่ดินจึงขึ้นชา

กวาบริเวณ 10 อันดับแรกอ่ืน 

 อันดับที่เจ็ดคือ ทําเล I2-2 เยาวราช โดยราคาที่ดินลาสุด ณ สิ้น

ป 2563 เปนเงินตารางวาละ  1,750,000   บาท หรือเพิ่มเปน  2.2 

เทาจากราคาที่ดินตารางวาละ  800,000  บาท ณ ป 2553 หรือ

เทากับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ 8% ในตลอดชวง 10 ปที่ผานมา สิ่งที่

นาสนใจที่สุดก็คือ ทําเลเยาวราชนี้เคยเปนทําเลที่มีราคาแพงที่สุด ณ ป 

2537 คือตารางวาละ 700,000 บาท แตโดยที่ไมมีรถไฟฟามานาน 

และเพิ่มมีรถไฟฟาสายสีน้ําเงินผานถนนเยาวราชไมนานมานี้ จึงทําให

ราคาที่ดินเพิ่มข้ึนชาที่สุดในกลุมนี้ คือเพิ่มขึ้นเพียงปละ 8%  อยางไรก็

ตามคาดวาในอนาคต ราคาที่ดินคงจะถีบตัวสูงขึ้นมากจากการมี

รถไฟฟานี่เอง 

 อันดับที่แปดคือ ทําเล I3-4 สุขุมวิท ใกลเอกมัย (ทองฟาจําลอง) 

โดยราคาที่ดินลาสุด ณ สิ้นป 2563 เปนเงินตารางวาละ  1,650,000   

บาท หรือเพิ่มเปน  2.8 เทาจากราคาที่ดินตารางวาละ  600,000  

บาท ณ ป 2553 หรือเทากับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ 11% ในตลอดชวง 10 

ปที่ผานมา อันที่จริงตลอดแนวรถไฟฟาบีทีเอสของสุขุมวิทนี้ ราคาที่ดิน

ก็เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยที่ทําเลเอกมัยนี้ เปนเสมือนศูนยธุรกิจยอย 

มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชยมากมาย ราคาที่ดินจึงเพิ่ม

สูงขึ้นมากเปนพิเศษ 

 อันดับที่เกาคือ ทําเล I2-3 พญาไท (กรมปศุสัตว) โดยราคาที่ดิน

ลาสุด ณ สิ้นป 2563 เปนเงินตารางวาละ  1,430,000   บาท หรือ

เพิ่มเปน  2.4 เทาจากราคาที่ดินตารางวาละ  600,000  บาท ณ ป 

2553 หรือเทากับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ 9% ในตลอดชวง 10 ปที่ผานมา 

ทั้งนี้จะเห็นไดวาทําเลนี้อาศัยอิทธิพลของรถไฟฟาบีทีเอส จึงทําใหมี

การพัฒนาตามแนวรถไฟฟาใหเปนในรูปแบบที่อยูอาศัยประเภทอาคาร

ชุดเปนจํานวนมาก เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูอยูอาศัยในใจกลาง

เมือง เมื่อมีความตองการสรางอาคารชุดใจกลางเมืองมาก ราคาที่ดิน

จึงถบีตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 

 อันดับสุดทายหรืออันดับที่สิบก็คือ ทําเล I1-1 พหลโยธินชวงตน 

โดยราคาที่ดินลาสุด ณ สิ้นป 2563 เปนเงินตารางวาละ  1,350,000   
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บาท หรือเพิ่มเปน  2.7 เทาจากราคาที่ดินตารางวาละ  

บาท ณ ป 2553 หรือเทากับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ 10

ปที่ผานมา ทําเลนี้ก็มีการพัฒนาเปนอาคารสํานักงาน และอาคารชุด

พักอาศัยคุณภาพระดับสูงตามแนวรถไฟฟาบีทีเอสเชนกัน ทําให

ที่ดินเพิ่มข้ึนอยางมากในตลอด 10 ที่ผานมา 

 การเติบโตของราคาที่ดินในป 2564 ก็ยังนาจะรักษาแชมปสิบ

อันดับนี้ตอไป เพราะแมในเขตใจกลางเมืองจะไมมีการพัฒนารถไฟฟา

ใหมๆ  มากนัก  แตการที่รถไฟฟาขยายตัวออกไปสูรอบนอก ก็ยอม

ทําใหการเขาเมืองมาจับจายใชสอยงายขึ้น ราคาที่ดินใจกลางเมืองจึง

ยิ่งเติบโตตอเนื่อง  แมทําเลรอบนอกจากมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงกวาบาง 

แตโอกาสที่จะแซงสิบอันดับนี้คงเปนไปไมได เพราะในเขตใจกลางเมือง

ราคาเพิ่มข้ึนสูงมาแลว 

 อาจมีคําถามวาราคาที่ดินใจกลางเมืองเพิ่มขึ้นสูงเกินกวาที่จะ

สรางอาคารชุดคุมคาแลวหรือไม  จากการคํานวณทางการเงินพบวา

ราคาที่ดิน ณ 3.3 ลานบาทตอตารางวานี้ สามารถใชสรางหองชุดขาย

 

10 ทําเลที่ราคาแพงที่สุดในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ทําเล ชื่อทําเล 

    

I2-4 พระรามที่ 1 (สยามเซ็นเตอร

I2-5 วิทย ุ

I3-1 สุขุมวิทขวงตน (ไทมสแควร

I4-2 สีลม 

I3-2 สุขุมวิท 21 อโศก 

I4-3 สาธร 

I2-2 เยาวราช 

I3-4 สุขุมวิท ใกลเอกมัย (

I2-3 พญาไท (กรมปศุสัตว

I1-1 พหลโยธินชวงตน 

ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย

เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชน งานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในโลก 

(MIPIM) มีโครงการอสังหาริมทรัพ

อสังหาริมทรัพยจากทั่วโลก หรือในเอเชีย 

นักพัฒนาที่ดิน นายหนา นักบริหารทรัพยสินหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ ได เพื่อชวยใหสาม

ทรัพยสินไดงาย นาจะสะดวกกวาการทํา 

02.295-3905 ตอ 109

www.fiabci-thai.org 
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เทาจากราคาที่ดินตารางวาละ  500,000  

10% ในตลอดชวง 10 

ปที่ผานมา ทําเลนี้ก็มีการพัฒนาเปนอาคารสํานักงาน และอาคารชุด

พักอาศัยคุณภาพระดับสูงตามแนวรถไฟฟาบีทีเอสเชนกัน ทําใหมูลคา

ก็ยังนาจะรักษาแชมปสิบ

อันดับนี้ตอไป เพราะแมในเขตใจกลางเมืองจะไมมีการพัฒนารถไฟฟา

ใหมๆ  มากนัก  แตการที่รถไฟฟาขยายตัวออกไปสูรอบนอก ก็ยอม

ยงายขึ้น ราคาที่ดินใจกลางเมืองจึง

ยิ่งเติบโตตอเนื่อง  แมทําเลรอบนอกจากมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงกวาบาง 

แตโอกาสที่จะแซงสิบอันดับนี้คงเปนไปไมได เพราะในเขตใจกลางเมือง

อาจมีคําถามวาราคาที่ดินใจกลางเมืองเพิ่มขึ้นสูงเกินกวาที่จะ

คารชุดคุมคาแลวหรือไม  จากการคํานวณทางการเงินพบวา

ลานบาทตอตารางวานี้ สามารถใชสรางหองชุดขาย

ในราคาประมาณ 800,000 บาท ในขณะที่มีหองชุดสุดหรูในหลาย

โครงการ ขายราคาตารางเมตรละ 

สร า งในราคาไม เ กิน 1 .5ล านบาทแ

ผูประกอบการ “ฟนกําไรเละ” และในอีกดานหนึ่งสะทอนวา ในเขตใจ

กลางเมืองยังสรางอาคารชุดหรูๆ แพงๆ ไดอีกมาก

 อยางไรก็ตามหากมีการแกไขผังเมืองกรุงเทพมหานคร ให

สามารถสรางไดถึง 20 เทาของขนาดที่ดิน หรือ 

(FAR) ไดถึง 20:1 (ปจจุบันประมาณ 

เมืองเทานั้น) ก็จะมีอุปทานหองชุดในราคายอมเยามากขึ้น เพราะ

สามารถใชที่ดินราคาแพงไดอยางคุมคากวานี้  ดร

การวา ณ FAR 20:1 ก็อาจสามารถสรางหองชุดไดในราคาตารางเมตร

ละ 500,000 บาท แทนที่จะเปน  

ราคาปานกลาง ก็นาจะสามารถสรางมากขึ้น ความสามารถในการซื้อ

หองชุดก็จะมากขึ้น  ประชาชนจะไดไมตองออกไปนอกเมืองเชนทุก

วันนี้ 

ทําเลที่ราคาแพงที่สุดในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

ราคาที่ดิน/ตรว. ณ พ.ศ. ราคาที่ดินเพิ่มข้ึ

2553  2563  เปนกี่เทา

สยามเซ็นเตอร) 1,200,000 3,300,000 2.8

950,000 2,750,000 2.9

ไทมสแควร) 900,000 2,730,000 3.0

1,000,000 2,500,000 2.5

600,000 2,420,000 4.0

900,000 2,150,000 2.4

800,000 1,750,000 2.2

(ทองฟาจําลอง) 600,000 1,650,000 2.8

กรมปศุสัตว) 600,000 1,430,000 2.4

500,000 1,350,000 2.7

ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th)

 

เชิญสมัครสมาชิก FIABCI-Thai สุดคุม

เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชน งานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในโลก 

มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง ทําใหมีโอกาสทําธุรกิจรวมกับนัก

อสังหาริมทรัพยจากทั่วโลก หรือในเอเชีย (APREC) การซื้อบูธในงานนี้ ก็จะสามารถทําใหสามารถเชื่อมตอกับ

นักพัฒนาที่ดิน นายหนา นักบริหารทรัพยสินหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ ได เพื่อชวยใหสาม

ทรัพยสินไดงาย นาจะสะดวกกวาการทํา Road Show เองเสียอีก (โปรดติดตอคุณนงลักษณ จตุเทน โทร 

109) 
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บาท ในขณะที่มีหองชุดสุดหรูในหลาย

โครงการ ขายราคาตารางเมตรละ 700,000 บาท ตั้งแตซื้อที่ดินมา

ล านบาทแล ว   แสดงว า ในแง หนึ่ ง

และในอีกดานหนึ่งสะทอนวา ในเขตใจ

กลางเมืองยังสรางอาคารชุดหรูๆ แพงๆ ไดอีกมาก 

อยางไรก็ตามหากมีการแกไขผังเมืองกรุงเทพมหานคร ให

เทาของขนาดที่ดิน หรือ Floor Area Ratio 

ปจจุบันประมาณ 5-10 เทาของที่ดินในเขตใจกลาง

ก็จะมีอุปทานหองชุดในราคายอมเยามากขึ้น เพราะ

สามารถใชที่ดินราคาแพงไดอยางคุมคากวานี้  ดร.โสภณ ประมาณ

ก็อาจสามารถสรางหองชุดไดในราคาตารางเมตร

บาท แทนที่จะเปน  800,000 บาท และสําหรับหองชุด

ราคาปานกลาง ก็นาจะสามารถสรางมากขึ้น ความสามารถในการซื้อ

หองชุดก็จะมากขึ้น  ประชาชนจะไดไมตองออกไปนอกเมืองเชนทุก

ราคาที่ดินเพิ่มข้ึน 

เปนกี่เทา % ตอป 

2.8 11% 

2.9 11% 

3.0 12% 

2.5 10% 

4.0 15% 

2.4 9% 

2.2 8% 

2.8 11% 

2.4 9% 

2.7 10% 

www.area.co.th) 

 

สุดคุม 

เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชน งานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในโลก 

ยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง ทําใหมีโอกาสทําธุรกิจรวมกับนัก

การซื้อบูธในงานนี้ ก็จะสามารถทําใหสามารถเชื่อมตอกับ

นักพัฒนาที่ดิน นายหนา นักบริหารทรัพยสินหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ ได เพื่อชวยใหสามารถขาย

โปรดติดตอคุณนงลักษณ จตุเทน โทร 
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เทคโนโลยีกับอสังหาริมทรพัยในโลกยุคใหม 

 

 ในยุค PropTech ตลาดอสังหาริมทรัพยจะเปลี่ยนไปเปนอยาง

มาก จะเปลี่ยนถึงขั้นรากฐานหรือไม และจะกระทบกับมูลคาทรัพยสิน

ของเราอยางไร มาดูกัน 

 ผมในฐานะประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพย 

บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตทท แอฟแฟรส (www.area.th) ไดรับ

เชิญจากสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินเคนยาที่จะจัดงานประชุม

อสั งหาริมทรัพย ภาคพื้ นอาฟริ กา  ใหพู ด เ รื่ อ ง เทค โน โลยี กั บ

อสังหาริมทรัพยหรือ Property Technology (PropTech) แตปนี้ไป

บรรยายจริงไมไดเพราะอาจโดนโควิด-19 “รับประทาน” ไป จึงเปน

การประชุมทางออนไลน ผมจึงขอนําเสนอผลการคนความาเปน

ภาษาไทยใหทุกทานไดทราบ เพื่อการเตรียมรับสถานการณในอนาคต 

 Property Technology  (PropTech) คือ เทคโนโลยีที่นํามาใชใน

วงการอสังหาริมทรัพย ทั้งการใชเทคโนโลยีชวยใหบริการอํานวยความ

สะดวกภายในบาน คอนโด สํานักงาน หรือการใชเทคโนโลยีนํามาชวย

การขาย การโฆษณา รวมถึงการทําธุรกรรมทางการเงิน   การจอง

หอง  การจองใชงานพื้นที่สวนกลาง หรือการติดตอบริการหลังการขาย 

ที่ชวยใหไมตองไปยืนตอคิวเหมือนสมัยกอนและสามารถสั่งงานที่ไหนก็

ไดที่มีอินเตอรเน็ตรองรับ <1> 

 

ฐานขอมูลยักษ 

 Big Data หรือขอมูลขนาดยักษที่รวบรวมมาเพื่อใชในการ

วิเคราะห พยากรณและวางแผนการพัฒนาโครงการหรือจัดการ

อสังหาริมทรัพยใหสอดคลองกับความเปนจริงและความตองการของ

ตลาดได  ในสหรัฐอเมริกามีเว็บไซตดังๆ เชน Zillow Trulia หรือ 

Redfin โดยเว็บไซตเหลานี้สามารถประเมินราคาบานนับลานๆ หลังได

ในคราวเดียว   เว็บไซตเหลานี้เขาถึงขอมูลการจราจร การซื้อขายบาน 

ขอมูลประชากร ผลของการสํารวจความตองการของผูบริโภคและนํา

ขอมูลเหลานี้มาวิเคราะหถึงแนวโนมของราคาบาน ศักยภาพในอนาคต 

การตั้งราคาขายบานและที่ดิน เปนตน 

 การวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้นฉันพลันทันทีและขอมูลการเปลี่ยนแปลง

ในอดีตเปนสวนหนึ่งของ Big Data  หากเราสามารถใสขอมูลการ

ติดตั้งระบบประกอบอาคารตางๆ เชน ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบ

ระบายน้ํา ระบบไฟฟา-ประปา ฯลฯ ลงในขอมูล  คอมพิวเตอรก็จะ

สามารถประมวลและแจงเตือนเราลวงหนาถึงการเปลี่ยนระบบ การ

ซอมแซมไดทันทวงทีโดยอาจเชื่อมตอกับเจาของหองชุด นิติบุคคล

อาคารชุด ชาง และหนวยงานขออนุญาตตางๆ เปนตน 

 

ปญญาประดิษฐ 

 Artificial Intelligence (AI) หรือปญญาประดิษฐจะชวยในการ

จดจํา วิเคราะห ประมวลขอมูลตางๆ ไดอยางรวดเร็วและใกลเคียง

ความเปนจริงโดยลดทอนความผิดพลาดของมนุษย (Human Errors) 

ลงไปไดตามสมควร ตัวอยางเชน ปกติเราหาบานหรือหองชุด เราจะ

หาตามทําเลและขนาดเรียงตามลําดับมา  แตในอนาคต AI จะ

สามารถชวยเราหาบานตามความพึงพอใจของเรา และเหมาะสมกับ

ราคาที่เราสามารถจายได หรือกระทั่งอุปนิสัย เชน ถาเราชอบฟุตซอล 

ก็จะสามารถหาบานที่ใกลสนามฟุตซอลหรือสถานที่ออกกําลังกายได

ดวย 

 Chatbot เปนตัวอยางหนึ่งของ AI คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร

ชนิดหนึ่ง ที่มีไวสื่อสารโดยการสนทนากับมนุษย เพื่อประโยชนไมทาง

ใดก็ทางหนึ่ง “ระบบชวยตอบคําถามอัตโนมัติใหกับผูสนทนา หรือ

ลูกคา จึงเปนอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากซึ่งถือ

เปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับธุรกิจในยุคดิจิทัล เนื่องจากมันจะชวยคัด

กรองลูกคา ใหไดขอมูลที่ตองการไปกอนที่จะถึงมือของเจาหนาที่ เพื่อ

แบงเบาการทํางานของเจาหนาที่ หรือคนใหนอยลง” <2>  กรณีนี้จะ

ชวยใหนายหนาสามารถขายบานไดมากข้ึนผานระบบ Chatbot แทนที่

จะอธิบายคําถามพื้นๆ ดวยตนเองในแตละราย 

 AI ยังสามารถชวยวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงราคาไดรัดกุมและ

ใกลเคียงความเปนจริงไดมากขึ้น  การ  “บอกผาน” เรื่องราคาจะ

นอยลง  ความนาเชื่อถือของราคาที่ผูซื้อและผูขายซื้อกันจะสอดคลอง

กับความเปนจริงมากข้ึน การหลอกลวงกันก็จะลดนอยลงไปเชนกัน  ดี

ไมดีในอนาคต การซื้อขายอสังหาริมทรัพยจะกระทํากันไดระหวางผูซื้อ

และผูขายโ.ดยไมตองผานนายหนาดวยซ้ําไป 

 

ภาวะเสมือนจริง 

 หรือ Virtual reality (VR) และ Augmented Reality (AR)  

โดย “AR  คือ การนําเทคโนโลยีมาผสานระหวางโลกแหงความเปน

จริงและความเสมือนจริงเขาดวยกัน ดวยการใชระบบซอฟตแวรและ

อุปกรณเชื่อมตอตางๆ เชน เว็บแคมคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่นที่

เกี่ยวของ โดยวัตถุเสมือนที่วานั้น อาจจะเปน ภาพ วีดิโอ เสียง ขอมูล

ตางๆที่ประมวลผลมาจากคอมพิวเตอร มือถือ หรืออุปกรณสวมใส

ขนาดเล็กตางๆ และทําใหเราสามารถตอบสนองกับสิ่งที่จําลองนั้นได  

สวน VR คือ การจําลองภาพใหเสมือนจริง แบบ 360 องศา ซึ่ง

เทคโนโลยีนี้จะตองใชควบคูไปกับอุปกรณสําคัญ นั่นก็คือแวนตา VR 

โดยผานการรับรูของเราไมวาจะเปนการมองเห็น เสียง การสัมผัส หรือ

แมกระทั้งกลิ่น และทําใหเราสามารถตอบสนองกับสิ่งที่จําลองนั้นได” 

<3> 

 การใช VR และ AR ทําใหการคนหาบานไมนาเบื่อ นายหนาก็

สามารถสราง VR เพื่อดึงดูดความนาสนใจ ทําใหขายบานไดงายและ

มากขึ้นได  อยางไรก็ตามคาใชจายในการนี้อาจจะยังสูงอยูพอสมควร 

เกินกวาที่จะจัดทําสําหรับทรัพยสินขนาดเล็กๆ  และบางทีขอมูลที่ใส
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ลงไปอาจไมสอดคลองกับความเปนจริงได เขาขายหลอกลวง หากไม

สามารถควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพนายหนาใหดี

เทาที่ควร 

 

การเชื่อมโยงทุกสิ่งดวยอินเตอรเน็ต 

 หรือ Internet of Things (IoT) คือ “การที่อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ตางๆ สามารถเชื่อมโยงหรือสงขอมูลถึงกันไดดวยอินเทอรเน็ต โดยไม

ตองปอนขอมูล การเชื่อมโยงนี้งายจนทําใหเราสามารถสั่งการควบคุม

การใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต

ได ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ผาน

ทางเครือขายอินเตอรเน็ตเขากับการใชงานอื่นๆ จนเกิดเปนบรรดา 

Smart ตางๆ ไดแก Smart Device, Smart Grid, Smart Home, 

Smart Network, Smart Intelligent Transportation ทั้งหลายที่เรา

เคยไดยินนั่นเอง ซึ่งแตกตางจากในอดีตที่อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปน

เพียงสื่อกลางในการสงและแสดงขอมูลเทานั้น” 

 การทําใหบานเทๆ (Smart) ก็คือสามารถสั่งเปดปดไฟ โทรทัศน 

แอร จากทางไกลได        รวมทั้งระบบระบายน้ํา ระบบประปา 

รวมทั้งการจายคาบริการสาธารณูปโภคตางๆ ของบาน  เทคโนโลยีนี้

จะชวยในการประหยัดพลังงาน  ขอมูลตางๆ ก็ใสไวในระบบกอนเมฆ 

(Cloud) เพื่อใหบริการตางๆ เสถียร ไมไดขึ้นอยูกับระบบคอมพิวเตอร

ทั่วไป  ยิ่งกวานั้นระบบนี้ไมใชใชเฉพาะภายในตัวบานเทานั้น ยังใชใน

การสรางเมืองหรือชุมชนแบบ Smart City อีกดวย 

 

เทคโนโลยี 5G 

 5G คือ  “Generation ใหมของเทคโนโลยีเครือขายไรสาย. . .

คุณสมบัติหลักเดนชัดของ 5G ที่เห็นไดชัดเลยคงเปนเรื่องของคุณภาพ

การรับชมวีดีโอ หรือการเลนเกมสออนไลน ที่ชวยใหผูใชบริการได

สัมผัสกับคุณภาพความคมชัด และความรวดเร็วเทียบเทากับการใช

งานผานโครงขายใยแกวนําแสง (Fiber Optic) หรือการที่สามารถ

ทํางานและเขาถึงขอมูลทุกอยางที่อยูบน Cloud ไมวาจะรูปแบบภาพ 

หรือวิดีโอ ไดแบบทันทีที่ตองการ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหมี

ความเร็วในการดาวนโหลดและอัพโหลด. . .(และ) ยังถูกออกแบบมา

เพื่อรองรับการเชื่อมตอจํานวนมากๆ ผานอินเตอรเน็ต” <4> 

 ดวยเทคโนโลยีนี้ เราก็จะสามารถทํางานผานทางไกลไดงายยิ่งขึ้น 

ไมจําเปนตองนั่งติดสถานที่ทํางานอีกตอไป ซ้ํายังมีราคาถูกลงเปน

อยางมากในอนาคต  ขอมูลตางๆ ก็แมนยําขึ้นเพราะสามารถสงภาพ 

เชน แปลนอาคาร ผังบาน ภาพจําลองการออกแบบที่มีความคมชัดได

มากเปนพิเศษ  และแนนอนวาอาคารสํานักงานอาจไดรับผลกระทบ

โดยตรง การทํางานที่ตองนั่งรวมกันอาจมีความจําเปนนอยลง แตก็

ไมใชวาทุกวงการจะตองใชการทํางานทางไกลเปนหลัก อาจเหมาะกับ

ผูประกอบอาชีพอิสระ เชน นายหนา หรือผูประเมินคาทรัพยสิน

มากกวานักพัฒนาที่ดิน 

 โดรน (Drones) 

 โดรน “หมายถึงยานปลอดมนุษยโดยสาร แตถูกบังคับโดยมนุษย

ทางวิทยุหรือโดยระบบอัตโนมัติก็ได โดรนมีหลายประเภท ทั้งโดรนบ

นบก โดรนใตน้ํา และโดรนอากาศ ถาเปนโดรนอากาศมักถูกเรียกวา 

อากาศยานไรคนขับ (อังกฤษ: Unmanned Aerial Vehicle, UAV)” 

<5> ซึ่งมักนํากลองมาติดเพื่อถายรูปจากมุมสูง ใชในการขนสงสินคา 

ใช ในการเกษตร ใชตรวจสภาพจราจร ใชชวยเหลือผูประสบภัย 

ตลอดจนใชเพื่อการสงคราม  ในวงการอสังหาริมทรัพย มักใชโดรน

เพื่อการถายภาพ ในเบื้องแรก เพราะการถายภาพสวยๆ ทางอากาศ

เปนจุดดึงดูดสําคัญสําหรับการขายสินคา  นอกจากนี้ยังสามารถใชโด

รนเพื่อการขนสงและอื่นๆ 

 แมจะมีเทคโนโลยีมากมาย แตก็ใชงายที่คนซื้อและคนขายบานจะ

ไดพบกันโดยตรง โครงสรางทางการเมืองเปนอุปสรรคสําคัญ อยางใน

สหรัฐอเมริกาที่ เทคโนโลยี เจริญเปนที่สุด ก็ปรากฏวา National 

Association of Realtors (NAR) หรือสมาคมนายหนาแหงชาติก็

พยายามกันทาไมใหเทคโนโลยีนี้เขาถึงประชาชนโดยตรง เพราะถาผูซื้อ 

ผูขายพบกัน ก็จะทําใหบทบาทนายหนาหมดไป  ทุกวันนี้ NAR เปน

องคกรที่บริจาคเงินทางการเมืองสูงสุด 5 อันดับแรกๆ เพราะปกปอง

ผลประโยชนของนายหนาที่มีนับลานคนในสหรัฐอเมริกา 

 อนาคตของอสังหาริมทรัพยไทยใตเงื้อมมือเทคโนโลยีกําลังจะ

เปลี่ยนไป 
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มาแลว ราคาคากอสรางอาคารสําหรับไตรมาส 1/2564 

 

 ดวนราคาคากอสรางใหมสําหรับใชในไตรมาสที่ 1/2564 มาแลว 

เปนการสรุปราคาคากอสราง ณ ธันวาคม 2563 มูลนิธิประเมินคา-

นายหนาแหงประเทศไทย จัดทําข้ึนทุกไตรมาส 

 มูลนิธิประเมินคา-นายหนาแหงประเทศไทย ไดจัดทําราคาคา

กอสรางอาคารมาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เปนการดําริของ ดร.โสภณ พร

โชคชัย ตั้งแตสมัยที่เปนกรรมการสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหง

ประเทศไทย โดยดําเนินการครั้งแรกในป 2543  มูลนิธิจึงจัดทําใหม

โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาเปนรายไตรมาส โดยมี อ.สุรพงษ ตรีสุกล 

เปนประธานคณะทํางาน เพื่อใหเปนขอมูลประกอบการประเมินคา

ทรัพยสิน และสําหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปไดใชตอไป 

 ในการดําเนินการของมูลนิธิฯ ไดดําเนินการศึกษาขอมูลจากทาง

ราชการและภาคสนามมาดําเนินการจัดทําราคาคากอสราง และ

ตอไปนี้เปนรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาคากอสรางลาสุด (ธันวาคม 

2563)  

 

 ไมและผลิตภัณฑไม 7.19% 

 ซิเมนต 12.46% 

 ผลิตภัณฑคอนกรีต 16.09% 

 เหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก 21.17% 

 กระเบื้อง 7.00% 

 วัสดุฉาบผิว 3.61% 

 สุขภัณฑ 2.08% 

 อุปกรณไฟฟาและประปา 12.74% 

 วัสดุกอสรางอื่น ๆ 17.65% 

 รวม 100.00% 

 

 สําหรับการเปลี่ยนแปลงลาสุดต้ังแตเดือนกันยายน 2563-ธันวาคม 

2563 (ไตรมาสที่ 3 ป 63-ไตรมาสที่ 4 ป 63) สรุปวามีการเพิ่มขึ้น

ของวัสดุตางๆ เฉลี่ย +1.29% โดยปจจัยสําคัญก็คือ ไมเพิ่มขึ้น + 0.1% 

ผลิตภัณฑคอนกรีตเพิ่มขึ้น +0.20% เหล็กเพิ่มขึ้น +7.4% กระเบื้อง

เพิ่มขึ้น +0.3% อุปกรณไฟฟาเพิ่มขึ้น +0.4% สวนวัสดุที่มีราคาคงที่ 

ไดแก สุขภัณฑ และสวนวัสดุที่ราคาปรับลดลง ไดแก ซีเมนต ลดลง -

1.9% วัสดุฉาบผิว ลดลง -0.1% วัสดุกอสรางอื่นๆ ลดลง -0.9% โดยมี

รายละเอียดเปนดังนี้:  

 

 ดัชนีรวม +1.29% 

 ไม + 0.10% 

 ซีเมนต - 1.90% 

 ผลิตภัณฑคอนกรีต + 0.20% 

 เหล็ก + 7.40% 

 กระเบื้อง + 0.30% 

 วัสดุฉาบผิว - 0.10% 

 สุขภัณฑ 0.00% 

 อุปกรณไฟฟา + 0.40% 

 วัสดุกอสรางอื่นๆ - 0.90%  

 

 คาวัสดุขางตนเปนสวนหนึ่ง แตราคาคากอสรางยังประกอบดวย

คาแรง และภาษีและคาดําเนินการตาง ๆ ดังนั้นคากอสรางที่แทจริง 

เพิ่มข้ึน +0.78% ในไตรมาสที่ 4/2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้: 

 

 1. คาวัสด ุ 60% +1.28% 60.78% 

 2. คาแรง 20% 0.00% 20.00% 

 3. กําไร ภาษีและคาดําเนินการ 20% 0.00% 20.00% 

   100.00%  100.78% 

 สรุป +0.78% 

 

 โดยสรุปแลวการปรับราคาคากอสราง โดยใชดัชนีราคาวัสดุ

กอสรางของทางราชการของเดือนธันวาคม 2563 มีผลออกมาดังนี้: 

 

 สรุปการปรับราคาคากอสราง โดยใชดัชนีราคาวัสดุกอสราง ของ

เดือนธันวาคม 2563       

 1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือนกันยายน 2563 (กันยายน-

ธันวาคม 2563) 

 2. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุกอสราง เดือนกันยายน-ธันวาคม 

2563 ปรากฏราคาวัสดุกอสรางเมื่อวิเคราะหแลว ปรับเพิ่มขึ้น +1.28% 

โดยราคาวัสดุที่ปรับราคาเพิ่มขึ้น ไดแก ไม ผลิตภัณฑคอนกรีต เหล็ก 

กระเบื้อง อุปกรณไฟฟาสวนวัสดุกอสรางที่ปรับลดลง ไดแก ซีเมนต 

วัสดุฉาบผิว วัสดุกอสรางอื่นๆ กลุมวัสดุที่ราคาคงที่ ไดแก สุขภัณฑ 

เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุม ภาพรวมราคาคาวัสดุปรับเพิ่มขึ้น 

+1.28% (ผลจากการปรับเพิ่มข้ึนของกลุมซีเมนต เหล็ก และวัสดุอ่ืนๆ) 

 3. คาแรงงาน พิจารณาเทาเดิม ไมมีการปรับเพิ่ม 

 4. กําไรภาษี คาดําเนินการ พิจารณาเทาเดิม ไมมีการปรับเพิ่ม 

 5. เมื่อวิเคราะหทั้งคาวัสดุ และคาแรงงาน กําไรภาษี คา

ดําเนินการ ทําใหภาพรวมราคาคากอสรางอาคารปรับเพิ่มขึ้น +0.78% 

ทั้งนี้เมื่อทําการนํามาปรับราคาคากอสรางอาคารแลว โดยรวมราคาคา

กอสรางเพิ่มข้ึนเล็กนอย หรือแทบไมเปลี่ยนแปลง 
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โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย สถาบันการศึกษาอสังหาริมทรัพยระดับนานาชาติจุดประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรในวงการอสังหาฯ ใหเปนผู

การทําธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ รวมทั้งนักประเมินคาทรัพยสิน สถาบันการเงินและหนวยงานราชการที่ตองการเสริมสรางความรูและประ

ของอสังหาริมทรัพย 

 

Inhouse Training as your requirement

 

 

Chairman 
Prof. Niputh Jitprasonk 

 

 

Advisory, Chairman 
Prof. Asawin Bhichayayothin 

 

 

Mr.Om Rajbhandary Prof. Richrd Ward

หลักสูตรดานอสังหาริมทรัพยจาก

หลักสตูร AP100 : ประเมินคาอสังหารมิทรัพย สมัฤทธิ์ผ

หลักสตูร AP101 : การประเมินคาทรัพยสินมืออาชีพใน 

หลักสตูร AP124 : Global Fund Flow, Business Model & Valuation

หลักสตูร AP130 : เจาะลึก การประเมนิมูลคาดวยวิธรีายได

หลักสตูร AP140 : Fundamentals of the Valuation of Complex Propertie

หลักสตูร RE100 : รวมขอกฎหมายอสังหาฯ 

หลักสตูร RE121 : ศึกษาความเปนไปไดทางการเงินโครงการอสงัหาฯ 

หลักสตูร RE125 : การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรพัย 

หลักสตูร RE131 : นายหนาอสังหาริมทรัพย 

 

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไดรับความไววางใจจากองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการระดมนักวิชาชีพ

ที่รูจริง-ทําจริงในทุกสา

-------------------------------------Tel.: +662-295

 

 

มูลนธิิประเมินคา-นายหนาแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

สนใจสมัครสมาชิก ตดิตอคุณนงลักษณ โทร

คาสมาชิก 

ปละ 1,000 

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย สถาบันการศึกษาอสังหาริมทรัพยระดับนานาชาติจุดประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรในวงการอสังหาฯ ใหเปนผู

การทําธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ รวมทั้งนักประเมินคาทรัพยสิน สถาบันการเงินและหนวยงานราชการที่ตองการเสริมสรางความรูและประ

Inhouse Training as your requirement 

 

 

Mr.Bertrand 
Wasels 

 

Prof. H.D. 
Kammeier 

Prof. John

 

Prof. Richrd Ward 

 

Dr.Visit Ongpipattanakul 

 

Ms.Pattama 
Chantranukul 

Director: Sopon 
Pornchokchai, Ph.D.

หลักสูตรดานอสังหาริมทรัพยจากสถาบันการศึกษาอสังหาระดับนานาชาติ 

ประเมินคาอสังหารมิทรัพย สมัฤทธิ์ผลใน 4 วัน 

การประเมินคาทรัพยสินมืออาชีพใน 14 สัปดาห 

AP124 : Global Fund Flow, Business Model & Valuation 

เจาะลึก การประเมนิมูลคาดวยวิธรีายได 

AP140 : Fundamentals of the Valuation of Complex Properties 

ศึกษาความเปนไปไดทางการเงินโครงการอสงัหาฯ (CF) 

หลักสตูร RE132 : Super Sale เทคนิคขายอสังหาฯ มืออาชีพ

หลักสตูร RE134 : Super Marketing 

หลักสตูร RE142 : จัดตั้งนติิบุคคลบานจัดสรร

หลักสตูร RE151 : วางแผนภาษีและการจัดทําบัญชีอสังหาฯ

หลักสตูร RE162 : นักพัฒนาอสงัหาริมทรัพยมืออาชีพ

หลักสตูร RE163 : วิเคราะหการลงทุนอ

หลักสตูร RE164 : โอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค 

หลักสตูร RE165 : การพัฒนาและบริหารคอมมูนิตีม้อลลมืออาชีพ

หลักสตูร RE171 : บริหารงานกอสราง 

 

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไดรับความไววางใจจากองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการระดมนักวิชาชีพ-นักวิชาการ

ทําจริงในทุกสาขาวิชาชีพดานอสังหาริมทรัพยมาอบรมใหกับทานโดยเฉพาะ

295-2294 --- Line ID:@trebs---Website:www.trebs.ac.th------------------------------------

 ไดรับวารสาร ThaiAppraisal มูลคาปละ 200 บาท (6 ฉบับ) เปนเวลา 

 เขารวมงานประชุมประจําปของมูลนธิิโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ 

 เขาเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไมเสียคาใชจายตลอดอายุสมาชิก (1 

จะเสียเฉพาะคาสถานที่และเครื่องดืม่ เครื่องเคียง ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไมคิดคาใชจาย

. ไดรับสวนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนธิ ิ

. ไดรับใบรับรองการเปนสมาชิก และบัตรสมาชิก   

. ทานสมาชิกสามารถนําโลโกไปใชทํานามบัตรได   

สนใจสมัครสมาชิก ตดิตอคุณนงลักษณ โทร.0.2295.3171 ตอ 109 หรือสมัครออนไลนที่  http://goo.gl/n

 

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย สถาบันการศึกษาอสังหาริมทรัพยระดับนานาชาติจุดประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรในวงการอสังหาฯ ใหเปนผูเชี่ยวชาญ ใน

การทําธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ รวมทั้งนักประเมินคาทรัพยสิน สถาบันการเงินและหนวยงานราชการที่ตองการเสริมสรางความรูและประสบการณเฉพาะดาน

 

Prof. John 
Cooper 

 

Prof. Dr. Kriengsak 
Chareonwongsak 

 

Director: Sopon 
Pornchokchai, Ph.D. 

 

เทคนิคขายอสังหาฯ มืออาชีพ 

RE134 : Super Marketing กลยุทธการตลาดอสังหารมิทรัพย 

จัดตั้งนติิบุคคลบานจัดสรร/อาคารชุด 

วางแผนภาษีและการจัดทําบัญชีอสังหาฯ 

นักพัฒนาอสงัหาริมทรัพยมืออาชีพ 

วิเคราะหการลงทุนอะพารตเมนต 

โอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค &โฮสเทล 

การพัฒนาและบริหารคอมมูนิตีม้อลลมืออาชีพ 

บริหารงานกอสราง (แนวราบ-แนวสูง)

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได 200% 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

นักวิชาการ 

ขาวิชาชีพดานอสังหาริมทรัพยมาอบรมใหกับทานโดยเฉพาะ 

------------------------------------- 

เปนเวลา 1 ป 

1 ป) ยกเวนจัดนอกสถานที่ของมลูนธิิฯ ซึง่

ม เครื่องเคียง ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไมคิดคาใชจาย 

http://goo.gl/n3wSB8 


