
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารไมถึงผูรับ โปรดสงคืนที่ เลขที่ 
 
 

August 22-25, 2019, Dr.Sopon Pornchokchai,
of Thai Appraisal and Estate Agents Foundation
Director of ASEAN Real Estate Network Alliance
(ARENA) led a group 40 real estate brokers
ASEAN Real Estate Network Alliance (ARENA) 
convention in Yangon 
 
 
 

 
 
 

During September 6-8, 2019, Dr.Sopon Pornchokchai, 
President, FIABCI Thai was invited to speak a

Estate Innovation in ASEAN Countries at the Real 
Estate Expo Manila (http://realestateexpomanila.com/) 

at the SMX Convention Center, Mall of Asia, Manila, the 
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 มูลนิธิประเมินคา
 
 

 

เอกสารไมถึงผูรับ โปรดสงคืนที่ เลขที่ 5/15 ถ.นนทรี 5 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

, 2019, Dr.Sopon Pornchokchai, President 
Foundation as a 

Estate Network Alliance 
led a group 40 real estate brokers to join 

ASEAN Real Estate Network Alliance (ARENA) 

 
 
July 17-20, 2019 
FIABCI-Taiwan Real Estate Excellence Awards
Dr.Sopon Pornchokchai, President, Thai Appraisal 
Estate Agents Foundation and also President, FIABCI
Thai, was at the FIABCI-Taiwan
Awards 

8, 2019, Dr.Sopon Pornchokchai, 
President, FIABCI Thai was invited to speak about Real 

Estate Innovation in ASEAN Countries at the Real 
Estate Expo Manila (http://realestateexpomanila.com/) 

at the SMX Convention Center, Mall of Asia, Manila, the 
Philippines. 

 
 
 
During September 11-15
FIABCI-APREC 2019 
Dr.Sopon Pornchokchai
and Estate Agents Foundation and also President, 
FIABCI-Thai, was at 
Planning Congress in Jakarta/Bogor, Indonesia
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Real Estate Excellence Awards 
Pornchokchai, President, Thai Appraisal and 

Foundation and also President, FIABCI-
Taiwan Real Estate Excellence 

15, 2019 
 

Dr.Sopon Pornchokchai, President, Thai Appraisal 
Foundation and also President, 

 the 55th ISOCARP World 
Planning Congress in Jakarta/Bogor, Indonesia 
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ที่ปรึกษา:  
คุณกิตติพงศ ผลประยูร, คุณชริณ รูปเทวิน, ดร.ธนพจน เอกโยคยะ,  
ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม, อ.พัลลภ กฤตยานวัช, อ.ศักด์ิชัย บุญมา,  
คุณสุรสีห สุวรรณานนท, คุณอนุสรณ โรจนสมสิทธิ์, คุณอภิชาต ปภาณภูวงศ,  
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ชาต,ิ คุณสุรพงษ ตรีสุกล, อ.อติณัช ชาญบรรยง, คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์, 
คุณเอกชัย เปลี่ยนโพธิ์, คุณเอรัน มทิตผาฮู มิโล 
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เสวนาวิชาการครั้งที่ 204: 
"โอกาสการพัฒนาโรงแรมในเมืองรอง" 
วันพุธท่ี 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00-17:00 น.  
ณ หองประชุม โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย 
 
Monthly Forum 207:  
“Hotel development opportunities in  
secondary cities” 
28 June 2019, 13.00-16.00  
at Amber 1, Impact Muang Thong Thani 

เสวนาวิชาการครั้งที่ 205: "พ.ร.บ.ทรัพยอิงสิทธิ:์ มิติใหมอสังหาฯ 
และการประเมินคา"

ศุกรท่ี 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00-17:00 น. 
ณ หองประชุม โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย

Monthly Forum No.205:  “New Law on Leasehold 
Properties & Valuation”

Friday, July 12, 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 เลขที่จดทะเบียน
เปนองคกรที่ไมแสวงหากําไร ทํากิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ
 เปนมูลนิธิที่สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินคาทรัพยสิน
อสังหาริมทรัพย  ดวยการคนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทาง
วิทยาการใหมดานการประเมินคาทรัพยสิน 
อสังหาริมทรัพย สนับสนุนศึกษา วิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ทรัพยสิน การพัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง 
และเผยแพรความรูเพื่อประโยชนแกสาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและ
การสัมมนา รวมถึงเปนศูนยรวมการแลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็น
สําหรับผูสนใจทั่วไป 
 วัตถุประสงคสําคัญของมูลนิธิคือเพื่อ: 
1. สงเสริมการศึกษาวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน เชน

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.5 Sep.-Oct. 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 

 

เลขที่จดทะเบียน กท.1075 
ทํากิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ 

เปนมูลนิธิที่สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินคาทรัพยสิน และ
ความรูและความกาวหนาทาง

 และการสํารวจ-วิจัย
วิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคา

 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
ในรูปแบบการอบรมและ

รวมถึงเปนศูนยรวมการแลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็น

เชน การใหทุนการศึกษา  

2. คนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหน
การประเมินคาและการสํารวจ-วิจัยและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

3. สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสิน
พัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง

4. เผยแพรความรูและวิทยาการใหมๆ
     สาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา
5. สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอื่น

การกุศลและอื่น ๆ จากทั้งในและตางประเทศ
การศึกษาดานประเมินคาทรัพยสินและอสังหาริมทรัพย

6. สงเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปญญ
7. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่น
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 มีบานวาง 

7 คร่ึงแรกป 
19% 

8 ทิศทางตลาดที่อยูอาศัย กลางป 

12 ไทยจะแขงกับเวียดนามไหวไหม

14 ประเทศเพื่อนบานเขาแซงเราไปหมดแลว

16 ตองคุมเขมตางชาติซื้ออสังหาฯ ในไทย

18 เมียนมานาลงทุนอสังหาฯ ไหม
  

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 

  

ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ ดาน
วิจัยและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย  

สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสิน การ
ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

เผยแพรความรูและวิทยาการใหมๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนแก 
ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา  

สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐบาล เอกชน องคกร
จากทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนา

การศึกษาดานประเมินคาทรัพยสินและอสังหาริมทรัพย  
และภูมิปญญาผูประเมินคาทรัพยสินไทย  

ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่น ๆ  
ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด 

ประธานบริหารแถลง 
FROM THE PRESIDENT  

 
THE OFFICIAL QUARTERLY JOURNAL 

OF THAI APPRAISAL FOUNDATION 

มีบานวาง 525,889 หนวยใน กทม. 

คร่ึงแรกป 62 ตางชาติซื้อหองชดุมูลคา 

ทิศทางตลาดที่อยูอาศัย กลางป 2562 

ไทยจะแขงกับเวียดนามไหวไหม 

ประเทศเพื่อนบานเขาแซงเราไปหมดแลว 

ตองคุมเขมตางชาติซื้ออสังหาฯ ในไทย 

เมียนมานาลงทุนอสังหาฯ ไหม 

Contact Us 
 

Sopon Pornchokchai, PhD MRICS President 

Wason Khongchantr, Coordinator 

Amporn Chantranukul, Coordinator, Int’l Affairs  

Nonglak Jatutane, Coordinator, Education  

Pornpak 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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 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีบานที่ส
เกือบทั้งหมดขายแลว แตไมมีคนเขาอยูอาศัยถึง 
สงสัญญาณลางราย  ดร.โสภณ แนะใหรียูส (
กลับมาใชใหม เพื่อไมใหเปนความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
อสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 
(www.area.co.th) ในนามของประธานกอตั้งและประธาน
เจาหนาที่บริหาร มูลนิธิประเมินคา-นายหนาอสังหาริมทรัพยแหง
ประเทศไทย ไดรับความอนุเคราะหจากการไฟฟานครหลวง
ประมาณการจํานวนบานวาง  (บานทุกประเภท
ไฟฟาไมเกิน 15 หนวยตอเดือน  
 ตัวเลขบานวางมีความสําคัญตอการวางแผนทั้งภาครัฐที่
เกี่ยวของกับการวางนโยบายและแผนตอการพัฒนาเมืองและที่อยู
อาศัย  การไฟฟานครหลวงที่ติดตั้งมิเตอรแตมีผูใชนอยซึ่งอาจไม
คุมคา ภาคเอกชนโดยเฉพาะนักพัฒนาที่ดินที่จะตองระมัดระวังไม
พัฒนาในที่ๆ มีสินคาลนตลาด สินคาเหลานี้อาจมาขายแขง 
สถาบันการเงินที่อํานวยสินเชื่อ  นักลงทุน ตลอดจนผูซื้อบานที่พึงมี
ขอมูลการลงทุนซื้อบานอยางรอบรู 
 จากการสํารวจลาสุดพบวาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีบานวางทั้งหองชุดและบานแนวราบ เชน บานเดี่ยว 
บานแฝด ทาวนเฮาส ตึกแถว อยู 525,889 หนวย  ปหนึ่งๆ มีการ
ผลิตที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 
110,000-120,000 หนวย นี่เทากับวาถาไมผลิตที่อยูอาศัยใหม 
4 ปครึ่ง ยังมีบานเหลานี้เปนอุปทานขายไดในตลาด  จึงนับวาบาน
วางมีจํานวนมหาศาล แตก็ยังไมถึงกับเปนสัญญาณอันตราย
 บานวาง 525,889 หนวยนี้ คิดจากจํานวนที่อยูอาศัยทั้งหมด 
5,097,815 หนวยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือราว 
10.3% ของทั้งหมด  แสดงวาในบาน 10 หลัง จะมี 
อีก 9 หลังมีผูอยูอาศัย  สัดสวนนี้ลดลงเมื่อเทียบกับช
เมื่อ 20 ปกอน  โดยในป 2538 ดร.โสภณ พบบานวาง 
ของที่อยูอาศัยทั้งหมดในขณะนั้น  และตอมาในป 
วางประมาณ 12.0% ของที่อยูอาศัยทั้งหมด  สัดสวนของบานวาง
จึงลดลงตามลําดับ 
 อาจกลาวไดวา บานแนวราบมีสัดสวนของบานวาง 
บานวาง 1 หลังทุกบาน 11 หนวย) ในขณะที่หองชุดโดยรวมมี
สัดสวนวางถึง 13.9% (มีบานวางทุก 1 หนวยใน 
เพราะหองชุดมีไวเพื่อการลงทุน การปลอยเชาหรือขายตอ มากกวา
บานแนวราบที่มักไวใชเพื่อการอยูอาศัยโดยผูใชสอยจริง 
users)  จึงตองใหความระวังเปนพิเศษในการลงทุนในขณะนี้
 เมื่อเทียบกับในตางประเทศ เชน ญี่ปุน ปรากฏวา  ใน
กรุงโตเกียว มีสัดสวนบานวาง 11.3% แตในระดับทั่วประเทศกลับ

อสังหาริมทรัพยไทย 
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มีบานวาง 525,889 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีบานที่สรางเสร็จ และ
เกือบทั้งหมดขายแลว แตไมมีคนเขาอยูอาศัยถึง 525,889 หนวย  

(Reuse) หรือนํา
กลับมาใชใหม เพื่อไมใหเปนความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 

ในนามของประธานกอตั้งและประธาน
นายหนาอสังหาริมทรัพยแหง

ประเทศไทย ไดรับความอนุเคราะหจากการไฟฟานครหลวง
บานทุกประเภท) ที่ใชเกณฑใช

ตัวเลขบานวางมีความสําคัญตอการวางแผนทั้งภาครัฐที่
เกี่ยวของกับการวางนโยบายและแผนตอการพัฒนาเมืองและที่อยู
อาศัย  การไฟฟานครหลวงที่ติดตั้งมิเตอรแตมีผูใชนอยซึ่งอาจไม
คุมคา ภาคเอกชนโดยเฉพาะนักพัฒนาที่ดินที่จะตองระมัดระวังไม

ฒนาในที่ๆ มีสินคาลนตลาด สินคาเหลานี้อาจมาขายแขง 
สถาบันการเงินที่อํานวยสินเชื่อ  นักลงทุน ตลอดจนผูซื้อบานที่พึงมี

จากการสํารวจลาสุดพบวาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีบานวางทั้งหองชุดและบานแนวราบ เชน บานเดี่ยว 

หนวย  ปหนึ่งๆ มีการ
ผลิตที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 

หนวย นี่เทากับวาถาไมผลิตที่อยูอาศัยใหม 
ปครึ่ง ยังมีบานเหลานี้เปนอุปทานขายไดในตลาด  จึงนับวาบาน

ก็ยังไมถึงกับเปนสัญญาณอันตราย 
หนวยนี้ คิดจากจํานวนที่อยูอาศัยทั้งหมด 

หนวยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือราว 
หลัง จะมี 1 หลังที่วาง 

หลังมีผูอยูอาศัย  สัดสวนนี้ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเกิดวิกฤติ
โสภณ พบบานวาง 14.5% 

ของที่อยูอาศัยทั้งหมดในขณะนั้น  และตอมาในป 2541 พบบาน
ของที่อยูอาศัยทั้งหมด  สัดสวนของบานวาง

อาจกลาวไดวา บานแนวราบมีสัดสวนของบานวาง 9.2% (มี
ในขณะที่หองชุดโดยรวมมี

หนวยใน 7 หนวย) ทั้งนี้
เพราะหองชุดมีไวเพื่อการลงทุน การปลอยเชาหรือขายตอ มากกวา
บานแนวราบที่มักไวใชเพื่อการอยูอาศัยโดยผูใชสอยจริง (end 

ความระวังเปนพิเศษในการลงทุนในขณะนี้ 
เมื่อเทียบกับในตางประเทศ เชน ญี่ปุน ปรากฏวา  ใน

แตในระดับทั่วประเทศกลับ

พบบานวาง 14.0% ทั้งนี้ประชาชนในชนบทยายเขา เมือง
โดยเฉพาะคนหนุมสาว  ประเทศญี่ปุนเปนสังคมผูสูงวัยอยาง
สมบูรณแบบ ทําใหความตองการบานมีนอยลง  ยิ่งกวานั้น
คาใชจายในการซอมแซม-ปรับปรุงบานยังสูง เพราะคาแรงแพง จึง
นิยมสรางใหมมากกวาจะซอมบานเดิม
 ทําเลที่มีบานวางมากไดแก เขตจังหวัดนนทบุรี โดยมีถึง 
13.7% คือทุก 7 หลังจะมีบานวาง 
13.5% และบางใหญ 12.6%  ทั้ง 
และไปซื้อบานและหองชุดไวเก็งกําไรเปนจํานวนมาก  สวนทําเลที่มี
สัดสวนบานวางนอย คือ บางพล 
ลาดกระบัง 9% ทั้งนี้เพราะใน 
เมือง  การพัฒนาที่อยูอาศัยจึงมีนอยกวาเขตอ่ืน
 พื้นที่ที่ปลอดภัย มีบานวางนอย อันดับที่ 
มีหนวยที่อยูอาศัยทั้งหมด 198272 
หนวย หรือคิดเปน 8% ซึ่งเทากับวามีบานวาง 
12 หนวย  อันดับที่ 2 คือพื้นที่ มีนบุรี มี
226940 หนวย ไมมีผูอยูอาศัย 
ซึ่งเทากับวามีบานวาง 1 หนวยในทุกๆ  
คือพื้นที่ ลาดกระบัง มีหนวยที่อยูอาศัยทั้งหมด 
ไมมีผูอยูอาศัย 14009 หนวย หรือคิดเปน 
วาง 1 หนวยในทุกๆ  11 หนวย 
 สวนพื้นที่ๆ “อันตราย ที่มีสัดสวนบานวางมากเปนพิเศษ 
ไดแก อันดับที่ 1 คือพื้นที่ นนทบุรี มีหนวยที่อยูอาศัยทั้งหมด 
335421 หนวย ไมมีผูอยูอาศัย 
ซึ่งเทากับวามีบานวาง 1 หนวยในทุกๆ  
พื้นที่ บางนา มีหนวยที่อยูอาศัยท้ังหมด 
อาศัย 31289 หนวย หรือคิดเปน 
หนวยในทุกๆ  7 หนวย และอันดับท่ี 
ที่อยูอาศัยทั้งหมด 221492 หนวย
หรือคิดเปน 13% ซึ่งเทากับวามีบานวาง 
 ถาเจาะลึกลงไปตามประเภทที่อยูอาศัยในแตละพื้นที่จะพบวา
หองชุดในแทบทุกระดับราคาเฉพาะในพื้นที่บางใหญ บางพลี บาง
นา มีนบุรี บางกะป นนทบุรี บางเขน บางบัวทอง และค
ความนาหวงใยมาก เพราะมีสัดสวนหองชุดที่เปนบานวางมากถึง 
13.5% - 17.5% กลาวคือ ในหองชุดทุก 
อาศัย 5 หนวย และอีก 1 หนวยเปนบานวาง  สินคาหองชุดใน
พื้นที่นี้มีโอกาสที่จะมาขายแขงกับสินคาใหมๆ ของผูประกอบการ
ได  ทําใหราคาท่ีอยูอาศัยไมเพิ่มขึ้นเทาท่ีควร  การลงทุนจึงมีความ
เสี่ยงเปนพิเศษ 
 ดร.โสภณ เสนอใหทางราชการชวยสงเสริมการขายบานมือ
สองที่เปนบานวางเหลานี้โดย 
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889 หนวยใน กทม. 

ทั้งนี้ประชาชนในชนบทยายเขา เมือง
โดยเฉพาะคนหนุมสาว  ประเทศญี่ปุนเปนสังคมผูสูงวัยอยาง

บูรณแบบ ทําใหความตองการบานมีนอยลง  ยิ่งกวานั้น
ปรับปรุงบานยังสูง เพราะคาแรงแพง จึง

นิยมสรางใหมมากกวาจะซอมบานเดิม 
ทําเลที่มีบานวางมากไดแก เขตจังหวัดนนทบุรี โดยมีถึง 

หลังจะมีบานวาง 1 หลัง  รองลงมาเปนบางนา 
ทั้ง 3 ทําเลนี้มีผูนิยมอพยพไปอยู

และไปซื้อบานและหองชุดไวเก็งกําไรเปนจํานวนมาก  สวนทําเลที่มี
สัดสวนบานวางนอย คือ บางพล 8.4%  มีนบุรี 8.8% และ

ทั้งนี้เพราะใน 3 เขตนี้เปนเขตที่ตั้งอยูหางไกล
าศัยจึงมีนอยกวาเขตอ่ืน 

พื้นที่ที่ปลอดภัย มีบานวางนอย อันดับที่ 1 คือพื้นที่ บางพลี 
198272 หนวย ไมมีผูอยูอาศัย 16674 

ซึ่งเทากับวามีบานวาง 1 หนวยในทุกๆ  
คือพื้นที่ มีนบุรี มีหนวยที่อยูอาศัยทั้งหมด 

หนวย ไมมีผูอยูอาศัย 19976 หนวย หรือคิดเปน 9% 
หนวยในทุกๆ  11 หนวย และอันดับที่ 3 

คือพื้นที่ ลาดกระบัง มีหนวยที่อยูอาศัยทั้งหมด 156375 หนวย 
หนวย หรือคิดเปน 9% ซึ่งเทากับวามีบาน

 
อันตราย ที่มีสัดสวนบานวางมากเปนพิเศษ 
คือพื้นที่ นนทบุรี มีหนวยที่อยูอาศัยทั้งหมด 

หนวย ไมมีผูอยูอาศัย 45848 หนวย หรือคิดเปน 14% 
วยในทุกๆ  7 หนวย  อันดับที่ 2 คือ

พื้นที่ บางนา มีหนวยที่อยูอาศัยท้ังหมด 231192 หนวย ไมมีผูอยู
หนวย หรือคิดเปน 14% ซึ่งเทากับวามีบานวาง 1 

หนวย และอันดับท่ี 3 คือพื้นที่ บางใหญ มีหนวย
หนวย ไมมีผูอยูอาศัย 28016 หนวย 

ซึ่งเทากับวามีบานวาง 1 หนวยในทุกๆ  8 หนวย 
ถาเจาะลึกลงไปตามประเภทที่อยูอาศัยในแตละพื้นที่จะพบวา

หองชุดในแทบทุกระดับราคาเฉพาะในพื้นที่บางใหญ บางพลี บาง
นา มีนบุรี บางกะป นนทบุรี บางเขน บางบัวทอง และคลองเตย มี
ความนาหวงใยมาก เพราะมีสัดสวนหองชุดที่เปนบานวางมากถึง 

กลาวคือ ในหองชุดทุก 6 หนวย จะมีผูเขาอยู
หนวยเปนบานวาง  สินคาหองชุดใน

พื้นที่นี้มีโอกาสที่จะมาขายแขงกับสินคาใหมๆ ของผูประกอบการ
ราคาท่ีอยูอาศัยไมเพิ่มขึ้นเทาท่ีควร  การลงทุนจึงมีความ

โสภณ เสนอใหทางราชการชวยสงเสริมการขายบานมือ



 

 

 

 

 

Knowledge Is Not Private Property 

 1. จัดการประมูลขายบานโดยใหมีการประเมินคาทรัพยสินให
ไดราคาตลาดท่ีเหมาะสมเปนที่เชื่อถือตอทุกฝายก
 2. ใหมีกองทุนสนับสนุนการใหสินเชื่อเพื่อการซอมบานเพื่อ
จะสามารถขายไดราคาดีกวาการขายตามสภาพ 
 3. ใหมีกองทุนรับซื้อบานมือสองเพื่อนํามาปรับปรุงเพื่อการ
ขายใหม โดยใหซื้อในราคา 90% ของราคาตลาด เพื่อชวยใหผูที่
ครองครองบานวางสามารถมีเงินหมุนเวียนไปทํา
 ดร.โสภณยังเสนอแนะวาควรสงเสริมการใชใหม 
สําหรับบานวางเพื่อไมใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ  ทั้งนี้
เพราะการซอมแซมบานเกาก็ชวยกระตุนทางเศรษฐกิจไดเชนกัน 
แถมยังถูกกวาการสรางใหม ผูซื้อไดบานแนนอน  คาแรงไทยยังถูก 
การซอมแซมลานขึ้นใหมมีโอกาสมากกวาประเทศญี่ปุนที่คาแรง
แพง และมีสัดสวนประชากรผูสูงวัยมากกวาในไทย
 นอกจากนี้ ดร.โสภณ เสนอวาไทยควรแกกฎหมายใหมีการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ซื้อแลวไมอยู  ยึดมาขาย
ทอดตลาด เอาเงินมาใหนิติบุคคลบานจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคาร

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

 

ประเภทและพื�นที�ๆ  

ลํา

ดบั
เขตพื�นที� ประเภท ระดบัราคา รวม บา้นวา่ง

1 บางใหญ่ หอ้งชดุ 1.1-2.0 19,360 3,387

2 บางใหญ่ หอ้งชดุ <1.0 35,231 6,163

3 บางใหญ่ หอ้งชดุ 2.1-3.0 12,085 2,114

4 บางใหญ่ หอ้งชดุ 3.1-5.0 4,002

5 บางใหญ่ หอ้งชดุ 5.1-10.0 693

6 บางพลี หอ้งชดุ 1.1-2.0 12,563 2,087

7 บางพลี หอ้งชดุ <1.0 25,808 4,287

8 บางพลี หอ้งชดุ 2.1-3.0 3,426

9 บางพลี หอ้งชดุ 3.1-5.0 640

10 บางพลี หอ้งชดุ 5.1-10.0 755

11 บางนา หอ้งชดุ 3.1-5.0 12,877 2,076

12 บางนา หอ้งชดุ 2.1-3.0 15,222 2,454

13 บางนา หอ้งชดุ 5.1-10.0 3,331

14 บางนา หอ้งชดุ <1.0 65,228 10,514

15 บางนา หอ้งชดุ 1.1-2.0 34,067 5,491

16 มนีบรุี หอ้งชดุ <1.0 35,375 5,642

17 มนีบรุี หอ้งชดุ 1.1-2.0 5,167

18 มนีบรุี หอ้งชดุ 2.1-3.0 1,638

19 บางกะปิ หอ้งชดุ 2.1-3.0 16,607 2,640

20 บางกะปิ หอ้งชดุ <1.0 56,920 9,048

21 บางกะปิ หอ้งชดุ 1.1-2.0 42,559 6,765

  

      
Vol.18, No.5 Sep. – Oct. 2019 

จัดการประมูลขายบานโดยใหมีการประเมินคาทรัพยสินให
ไดราคาตลาดท่ีเหมาะสมเปนที่เชื่อถือตอทุกฝายกอน 

ใหมีกองทุนสนับสนุนการใหสินเชื่อเพื่อการซอมบานเพื่อ

ใหมีกองทุนรับซื้อบานมือสองเพื่อนํามาปรับปรุงเพื่อการ
ของราคาตลาด เพื่อชวยใหผูที่

ครองครองบานวางสามารถมีเงินหมุนเวียนไปทําธุรกิจได 
โสภณยังเสนอแนะวาควรสงเสริมการใชใหม (re-use) 

สําหรับบานวางเพื่อไมใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ  ทั้งนี้
เพราะการซอมแซมบานเกาก็ชวยกระตุนทางเศรษฐกิจไดเชนกัน 
แถมยังถูกกวาการสรางใหม ผูซื้อไดบานแนนอน  คาแรงไทยยังถูก 

านขึ้นใหมมีโอกาสมากกวาประเทศญี่ปุนที่คาแรง
แพง และมีสัดสวนประชากรผูสูงวัยมากกวาในไทย 

โสภณ เสนอวาไทยควรแกกฎหมายใหมีการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ซื้อแลวไมอยู  ยึดมาขาย
ทอดตลาด เอาเงินมาใหนิติบุคคลบานจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคาร

ชุดมาใชเพื่อการบํารุงรักษาอาคาร  และยังควรแกกฎหมายภาษี
มรดก ใหจัดกับกับบานทุกหลังโดยไมมีขอยกเวน อยูที่เสียมาก
หรือนอยตาม % ของมูลคาบาน 

 

 
 

สมาคมผูซื้อบาน 

การดูแลสิทธิทีช่อบธรรมของผูซื้อบานและที่อยูอาศัย / ใหความรูแกสมาชิกและประชาชนให
การแลกเปลี่ยนประสบการณกนั / สงเสริมการพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อ

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

ประเภทและพื�นที�ๆ  "อันตราย" ที�พงึระวังในการเพิ�มอปุทาน

บา้นวา่ง % วา่ง

วา่ง 1 

หน่วยใน

ทกุ__

หน่วย

อนั

ดับ

ที�

เขตพื�นที� ประเภท ระดับราคา รวม

3,387 17.5% 6 22 บางกะปิ หอ้งชดุ 3.1-5.0 11,861

6,163 17.5% 6 23 บางกะปิ หอ้งชดุ 5.1-10.0 3,846

2,114 17.5% 6 24 นนทบรุี หอ้งชดุ 3.1-5.0 5,060

700 17.5% 6 25 นนทบรุี หอ้งชดุ 2.1-3.0 19,663

121 17.5% 6 26 นนทบรุี หอ้งชดุ 1.1-2.0 61,338

2,087 16.6% 6 27 นนทบรุี หอ้งชดุ <1.0 111,793

4,287 16.6% 6 28 นนทบรุี หอ้งชดุ 5.1-10.0 1,288

569 16.6% 6 29 บางเขน หอ้งชดุ <1.0 76,838

106 16.6% 6 30 บางเขน หอ้งชดุ 1.1-2.0 38,171

125 16.6% 6 31 บางเขน หอ้งชดุ 3.1-5.0 18,516

2,076 16.1% 6 32 บางเขน หอ้งชดุ 2.1-3.0 19,347

2,454 16.1% 6 33 บางเขน หอ้งชดุ 5.1-10.0 4,277

537 16.1% 6 34 บางบัวทอง หอ้งชดุ 1.1-2.0 5,685

10,514 16.1% 6 35 บางบัวทอง หอ้งชดุ <1.0 14,266

5,491 16.1% 6 36 บางบัวทอง หอ้งชดุ 2.1-3.0 2,104

5,642 15.9% 6 37 คลองเตย หอ้งชดุ 2.1-3.0 8,891

824 15.9% 6 38 คลองเตย หอ้งชดุ >20.0 3,819

261 15.9% 6 39 คลองเตย หอ้งชดุ 3.1-5.0 23,480

2,640 15.9% 6 40 คลองเตย หอ้งชดุ 10.1-20.0 9,671

9,048 15.9% 6 41 คลองเตย หอ้งชดุ 1.1-2.0 9,243

6,765 15.9% 6 42 คลองเตย หอ้งชดุ 5.1-10.0 29,339

43 คลองเตย หอ้งชดุ <1.0 3,742

หน้า 5 

ชุดมาใชเพื่อการบํารุงรักษาอาคาร  และยังควรแกกฎหมายภาษี
มรดก ใหจัดกับกับบานทุกหลังโดยไมมีขอยกเวน อยูที่เสียมาก

 

สงเสริมการพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อ
ติดตอ 

http://bit.ly/2wgvnPd 

รวม บา้นวา่ง % วา่ง

วา่ง 1 

หน่วยใน

ทกุ__

หน่วย

11,861 1,885 15.9% 6

3,846 611 15.9% 6

5,060 794 15.7% 6

19,663 3,085 15.7% 6

61,338 9,623 15.7% 6

111,793 17,538 15.7% 6

1,288 202 15.7% 6

76,838 11,285 14.7% 7

38,171 5,606 14.7% 7

18,516 2,719 14.7% 7

19,347 2,841 14.7% 7

4,277 628 14.7% 7

5,685 809 14.2% 7

14,266 2,030 14.2% 7

2,104 299 14.2% 7

8,891 1,199 13.5% 7

3,819 515 13.5% 7

23,480 3,166 13.5% 7

9,671 1,304 13.5% 7

9,243 1,246 13.5% 7

29,339 3,955 13.5% 7

3,742 504 13.5% 7
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เชิญสมัครสมาชิก 
เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชนงานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญ
(MIPIM) มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง  ทําใหเราไดมีโอกาสทําธุรกิจรวมกับนัก

อสังหาริมทรัพยจากทั่วโลก  หรือในเอเซีย (APREC) 
นายหนา นักบริหารทรัพยสินหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ ได  เพื่อชวยใหเราสามารถขายทรัพยสินไดงาย  นาจะสะดวกกวาการ
ทํา Road Show เองเสียอีก (โปรดติดตอคุณนงลักษณ จตุเทน โทร 
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

 

เชิญสมัครสมาชิก FIABCI-THAI สุดคุม 
เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชนงานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญ

มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง  ทําใหเราไดมีโอกาสทําธุรกิจรวมกับนัก
(APREC) การซื้อบูธในงานนี้ ก็จะสามารถทําใหเราสามารถเชื่อมตอกับนักพัฒนาที่ดิน 

หรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ ได  เพื่อชวยใหเราสามารถขายทรัพยสินไดงาย  นาจะสะดวกกวาการ
โปรดติดตอคุณนงลักษณ จตุเทน โทร 02.295.3905 ตอ 109) 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

 

 

เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชนงานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในโลก 
มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง  ทําใหเราไดมีโอกาสทําธุรกิจรวมกับนัก

การซื้อบูธในงานนี้ ก็จะสามารถทําใหเราสามารถเชื่อมตอกับนักพัฒนาที่ดิน 
หรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ ได  เพื่อชวยใหเราสามารถขายทรัพยสินไดงาย  นาจะสะดวกกวาการ



 

 

 

 

 

Knowledge Is Not Private Property 

 
 ในรอบครึ่งแรกของป 2562 ชาวตางชาติซื้อหองชุดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปประมาณ 14% 
ทั้งหมด มีมูลคารวมถึง 19% ของทั้งหมด โดยในเขตใจกลางเมือง
ตางชาติซื้อทะลุถึง 56% 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
อสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟ
(www.area.co.th) เปดเผยวา จากผลการสํารวจตลาดที่อยูอาศัย
ทุกประเภท เชื่อวา มีเพียงหองชุดที่มีชาวตางประเทศสนใจซื้อเปน
พิเศษ สวนที่อยูอาศัยประเภทอื่น เชน บานเดี่ยว บานแฝด 
ทาวนเฮาส และตึกแถว ไมมีชาวตางชาติซื้อ หรือซื้อไดยากกวา เชน 
ตองนําเงินเขามาลงทุน 40 ลานบาท เปนตน 
 ในกรณีหองชุดตามกฎหมายไทยกําหนดใหตางชาติสามารถซื้อ
ไดถึง 49% ของพื้นที่หองชุดที่ขายไดทั้งหมดในอาคารชุดหนึ่งๆ 
ยกเวนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่ตางชาติสามารถซือ้ได
ถึง 100%  ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรั
สงคณะนักวิจัยออกสํารวจตลาดโครงการหองชุดและที่อยูอาศัย
ทั้งหมดเกือบ 2,400 โครงการที่ยังขายอยูในทองตลาดพบวา
 1. ในชวงครึ่งแรกของป 2562 มีหองชุดขายไดแลวประมาณ 
26,680 หนวย โดยตางชาติซื้อ 3,659 หนวย หรือประมาณ 
ของหนวยขายทั้งหมด โดยในเขตใจกลางเมือง และเขตรัชดา
ลาดพราวมีตางชาติซื้อแหงละ 25%   สวนบริเวณที่มีตางชาติซื้อ
นอยที่สุดคือนนทบุรี-บางบัวทอง ตางชาติซื้อเพียง 
ทั้งหมด รองลงมาคือแถวสุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ ซื้อเพียง 
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากจํานวนหนวยที่ตางชาติซื้อ ปร
ในเขตใจกลางเมือง ตางชาติซื้อมากที่สุด 1,231 
34% ของหนวยขายท่ีตางชาติซื้อไปทั้งหมด (3,659 

หอ้งชุดที�ซื�อโดยชาวตา่งชาตใินครึ�งแรกของปี

โซน ทําเล

รวม

A รังสติ-ปทมุธานี 8,766

B แจง้วฒันะ 4,441

C บางซื�อ-ตวิานนท์ 13,401

D พหลฯ-รามอนิทรา 6,910

E กท.ตะวนัออกเฉียงเหนอื 4,589

F รัชดา-ลาดพรา้ว 12,257

G ออ่นนุช-สวุรรณภมูิ 8,236

H บางนา-เทพารักษ์ 10,353

I ใจกลางเมอืง 21,563

J สขุสวสัดิ�-ประชาอทุศิ 1,222

K พระราม 2 - เพชรเกษม 6,048

L กรงุธน-บางพลดั 11,327

M ปิ�นเกลา้-พทุธมณฑล 3,351

N นนทบรุ-ีบางบวัทอง 3,004

รวม 115,468

ศนูยข์อ้มลูวจิัยและประเมนิคา่อสงัหารมิทรัพยไ์ทย
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ครึ่งแรกป 62 ตางชาติซื้อหองชุดมูลคา 

ชาติซื้อหองชุดในเขต
% ของจํานวนหนวย

ของทั้งหมด โดยในเขตใจกลางเมือง

โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 

เปดเผยวา จากผลการสํารวจตลาดที่อยูอาศัย
ทุกประเภท เชื่อวา มีเพียงหองชุดที่มีชาวตางประเทศสนใจซื้อเปน
พิเศษ สวนที่อยูอาศัยประเภทอื่น เชน บานเดี่ยว บานแฝด 
ทาวนเฮาส และตึกแถว ไมมีชาวตางชาติซื้อ หรือซื้อไดยากกวา เชน 

ในกรณีหองชุดตามกฎหมายไทยกําหนดใหตางชาติสามารถซื้อ
ของพื้นที่หองชุดที่ขายไดทั้งหมดในอาคารชุดหนึ่งๆ 

ยกเวนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่ตางชาติสามารถซือ้ได
ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย ได

สงคณะนักวิจัยออกสํารวจตลาดโครงการหองชุดและที่อยูอาศัย
โครงการที่ยังขายอยูในทองตลาดพบวา 

มีหองชุดขายไดแลวประมาณ 
หนวย หรือประมาณ 14% 

เขตใจกลางเมือง และเขตรัชดา-
สวนบริเวณที่มีตางชาติซื้อ

บางบัวทอง ตางชาติซื้อเพียง 2% ของ
ประชาอุทิศ ซื้อเพียง 3%  

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากจํานวนหนวยที่ตางชาติซื้อ ปรากฏวา
231 หนวย รวมเปน 

659 หนวย) 

 2. ในแงมูลคาพบวาในชวงครึ่งแรกของป 
ไดแลวประมาณ 93,648 ลานบาท โดยตางชาติซื้อ 
บาท หรือประมาณ 19% ของมูลคาของหนวยขายทั้งหมด โดยใน
เขตรัชดา-ลาดพราวมีตางชาติซื้อ 
ใจกลางเมือง มีตางชาติซื้อ 24%   
ที่สุดคือนนทบุร-ีบางบัวทอง ตางชาติซื้อในมูลคาเพียง 
ทั้งหมด รองลงมาคือแถวปนเกลา
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากจํานวนหนวยที่ตางชาติซื้อ ปรากฏวา
ในเขตใจกลางเมือง ตางชาติซื้อมากที่สุด 
55.6% ของมูลคาที่ตางชาติซื้อไปทั้งหมด 
 ในความเปนจริงประเทศไทยพึงกําหนดราคาหองชุดขั้นต่ําที่
ตางชาติจะสามารถซื้อได เพื่อปองกันการมาเก็งกําไร และทําให
ราคาบานเพิ่มข้ึนสูงจนเกินไป จนทําใหประชาชนไทยเองไมสามารถ
ที่จะมีบานได เพราะถูกชาวตางชาติแยงซื้อ  หรือไมก็อาจกําหนดให
ตางชาติซื้อไดแตบานมือหนึ่ง หามซื้อบานมือสอง   นอกจากนั้นยัง
อาจคิดภาษีสูงๆ เพื่อยับยั้งการซื้อขายหองชุดโดยคนตางชาติ
 การที่ตางชาติซื้อหองชุด 14
ลดลงกวาแตกอนที่ประมาณ 20
ลดลง  ในอนาคตอาจจะลดลงกวานี้อีก  ตลาดท่ีอยูอาศัยในทุกวันนี้ 
มีผูซื้ออยูเองจริง ประมาณ สองในสามเทานั้
และตางชาติมารวมซื้อดวย  ถาการเก็งกําไรและการซื้อโดยตางชาติ
ลดลง ตลาดคงตองสรางอุปทานลดลงกวานี้  การวางแผนการ
พัฒนาโครงการจึงตองสํารวจวิจัยใหถวนถี่
 รัฐพึงมีนโยบายที่ชัดเจนตอการซื้อทรัพยโดยชาวตางชาติ หา
ไมประเทศไทยจะประสบปญหาใน

หอ้งชุดที�ซื�อโดยชาวตา่งชาตใินครึ�งแรกของปี 2562 ในเขต กทม.และปรมิณฑล

อปุทาน ตา่งชาตซิื�อ มลูคา่การขาย

ขาย เหลอื หน่วยขาย %ตา่งชาติ %รวม รวม ตา่งชาติ %ตา่งชาติ

1,097 7,669 122 11% 3% 1,906 237

1,147 3,294 100 9% 3% 2,113 176

5,679 7,722 252 4% 7% 8,396 474

1,585 5,325 64 4% 2% 2,525 179

1,278 3,311 175 14% 5% 2,396 331

3,361 8,896 830 25% 23% 13,073 3,459

1,810 6,426 264 15% 7% 5,517 818

2,465 7,888 454 18% 12% 7,724 1,657

4,943 16,620 1,231 25% 34% 41,523 9,893

137 1,085 5 3% 0% 255 8

793 5,255 46 6% 1% 1,651 103

1,378 9,949 80 6% 2% 4,849 359

362 2,989 27 7% 1% 838 69

645 2,359 10 2% 0% 883 20

26,680 88,788 3,659 14% 100% 93,648 17,783

ศนูยข์อ้มลูวจิัยและประเมนิคา่อสงัหารมิทรัพยไ์ทย บจก. เอเจนซี� ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ (www.area
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ตางชาติซื้อหองชุดมูลคา 19% 

ในแงมูลคาพบวาในชวงครึ่งแรกของป 2562 มีหองชุดขาย
ลานบาท โดยตางชาติซื้อ 17,783 ลาน

ลคาของหนวยขายทั้งหมด โดยใน
ลาดพราวมีตางชาติซื้อ 26% ซึ่งถือวาสูงสุด สวนในเขต

%   สวนบริเวณที่มีตางชาติซื้อนอย
บางบัวทอง ตางชาติซื้อในมูลคาเพียง 0.1% ของ

ทั้งหมด รองลงมาคือแถวปนเกลา-พุทธมณฑล ซื้อเพียง 0.4%  
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากจํานวนหนวยที่ตางชาติซื้อ ปรากฏวา
ในเขตใจกลางเมือง ตางชาติซื้อมากที่สุด 9,893 ลานบาท รวมเปน 

ของมูลคาที่ตางชาติซื้อไปทั้งหมด (17,783 ลานบาท) 
ในความเปนจริงประเทศไทยพึงกําหนดราคาหองชุดขั้นต่ําที่

ะสามารถซื้อได เพื่อปองกันการมาเก็งกําไร และทําให
ราคาบานเพิ่มข้ึนสูงจนเกินไป จนทําใหประชาชนไทยเองไมสามารถ
ที่จะมีบานได เพราะถูกชาวตางชาติแยงซื้อ  หรือไมก็อาจกําหนดให
ตางชาติซื้อไดแตบานมือหนึ่ง หามซื้อบานมือสอง   นอกจากนั้นยัง

ยับยั้งการซื้อขายหองชุดโดยคนตางชาติ 
14% ของจํานวนทั้งหมดนี้นับวา

20% เพราะจีนเขามาซื้อในปริมาณที่
ลดลง  ในอนาคตอาจจะลดลงกวานี้อีก  ตลาดท่ีอยูอาศัยในทุกวันนี้ 
มีผูซื้ออยูเองจริง ประมาณ สองในสามเทานั้น เพราะมีนักเก็งกําไร
และตางชาติมารวมซื้อดวย  ถาการเก็งกําไรและการซื้อโดยตางชาติ
ลดลง ตลาดคงตองสรางอุปทานลดลงกวานี้  การวางแผนการ
พัฒนาโครงการจึงตองสํารวจวิจัยใหถวนถี ่

รัฐพึงมีนโยบายที่ชัดเจนตอการซื้อทรัพยโดยชาวตางชาติ หา
ไมประเทศไทยจะประสบปญหาในไมชา 

 

และปรมิณฑล

มลูคา่การขาย (ลา้นบาท)

ตา่งชาติ %รวม ลา้นบาท

12% 1.3% 1.948

8% 1.0% 1.757

6% 2.7% 1.881

7% 1.0% 2.812

14% 1.9% 1.889

26% 19.5% 4.167

15% 4.6% 3.101

21% 9.3% 3.650

24% 55.6% 8.035

3% 0.0% 1.745

6% 0.6% 2.261

7% 2.0% 4.482

8% 0.4% 2.571

2% 0.1% 1.977

19% 100% 4.860

area.co.th) 
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ทิศทางตลาดที่อยูอาศัย กลางป 
 
 การเปดตัวโครงการใหมในครึ่งปแรก 2562 
มิถุนายน 2562) มีจํานวนโครงการอสังหาริมทรัพยทั้งหมด 
โครงการ (เพิ่ม 22 โครงการ จากครึ่งปแรก 2561
อาศัยจํานวน 211 โครงการ และโครงการอสังหาริมทรั
จํานวน 8 โครงการ มีจํานวนหนวยขายทั้งหมด 
(เพิ่ม 18.6% จากคร่ึงปแรก 2561) มีมูลคาการพัฒนารวมจํานวน 
221,501 ลานบาท (เพิ่ม 15.4% จากครึ่งปแรก 
ขายเฉลี่ยตอหนวยท่ี 3.984 ลานบาท โดยจะพบวาในเดือนมีนาคม 
เปนเดือนที่มีจํานวนโครงการเปดมากที่สุด  แตเดือนมิถุนายนมี
จํานวนหนวยขาย และมูลคาเปดขายใหมมากที่สุด
 
โครงการอสังหาริมทรัพยท่ีเปดตัวใหมมกราคม-

   
กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงราคาและการครอบครองที่อยูอาศัย
กทม. และปริมณฑล พ.ศ. 2535 – กลางป 2562
 กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงราคาและการครอบครองที่อยู
อาศัย กทม.และปริมณฑล พ.ศ. 2535 - กลางป 
เปนการศึกษาเปรียบเทียบราคาและการครอบครองที่อยูอาศัยใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามแบบที่อยูอาศัยทั่วไป 
แบบ โดยศึกษาจากกรณีศึกษาโครงการทั้งหมด 
ความเปลี่ยนแปลงราคามาตั้งแต พ.ศ. 2535 และวิเคราะหขอมูล
ใหทันสมัยเปนระยะ ๆ โดยแบบที่อยูอาศัยแบงเปนดังนี้
 Type 1: อาคารชุดราคาถูก (0.25-0.40 
2562) | Low-priced Condo (Baht 0.25-0.4
2019 prices) 
 Type 2: อาคารชุดราคาปานกลาง (1.1-2
2562) | Medium-priced Condo (Baht 1.1
Mid 2019 prices) 
 Type 3: อาคารชุดราคาแพง (3 ลานขึ้นไป ณ กลางป 
| Luxury Condo (Baht 3.0 mil and over at Mid 
 Type 4: ทาวนเฮาสราคาถูก (ไมเกิน 0.8 ลานบาท ณ กลางป 
2562) | Low-priced Townhouses (<Baht 0.8
2019 prices) 

Month 
No. of 

Projects

Nuber of 

Units

invesment 

Value

Average 

Unit Price 

(mil.Baht)

No. of 

Projects

Nuber of 

Units

January 18 8,844 18,628 2.106 2 22

February 33 9,083 26,866 2.958 2 14

March 48 11,571 49,285 4.259 1 15

April 30 5,365 23,116 4.309 2 36

May 35 6,691 44,615 6.668 1 12

June 47 13,943 57,257 4.107

total 211 55,497 219,768 3.960 8 99

Total Residential
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

ทิศทางตลาดที่อยูอาศัย กลางป 2562 

2562 (มกราคม-
มีจํานวนโครงการอสังหาริมทรัพยทั้งหมด 219 

2561) โดยเปนที่อยู
โครงการ และโครงการอสังหาริมทรัพยอื่นๆ 

โครงการ มีจํานวนหนวยขายทั้งหมด 55,596 หนวย 
มีมูลคาการพัฒนารวมจํานวน 

จากครึ่งปแรก 2561)  มีราคา
ลานบาท โดยจะพบวาในเดือนมีนาคม 

งการเปดมากที่สุด  แตเดือนมิถุนายนมี
จํานวนหนวยขาย และมูลคาเปดขายใหมมากที่สุด 

-มิถุนายน 2562 

 

กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงราคาและการครอบครองที่อยูอาศัย 
2562 

ยนแปลงราคาและการครอบครองที่อยู
กลางป 2562 กรณีนี้

เปนการศึกษาเปรียบเทียบราคาและการครอบครองที่อยูอาศัยใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามแบบที่อยูอาศัยทั่วไป 7 
แบบ โดยศึกษาจากกรณีศึกษาโครงการทั้งหมด 31 แหง ติดตอ

และวิเคราะหขอมูล
ใหทันสมัยเปนระยะ ๆ โดยแบบที่อยูอาศัยแบงเปนดังนี:้ 

40 ลาน ณ กลางป 
4 mil/unit at Mid 

2.5 ลาน ณ กลางป 
1-2.5 mil/unit at 

ลานขึ้นไป ณ กลางป 2562) 
mil and over at Mid 2019 prices) 

ลานบาท ณ กลางป 
8 mil/unit at Mid 

 Type 5: ทาวนเฮาสราคาปานกลาง 
กลางป 2562) | Medium-priced townhouses (Baht 
mil at Mid 2019 prices) 
 Type 6: บานเดี่ยวราคาปานกลาง 
กลางป 2562) | Medium-priced detached houses (Baht 
3.0 mil/unit at Mid 2019) 
 Type 7: บานเดี่ยวราคาแพง 
2562) | Luxury detached houses (Baht 
Mid 2019 prices) 
 ในโครงการบานหลังเดิมหรือหนวยเดิม มีการเปลี่ยนแปลง
ราคาอยางไร ตลอดชวงที่ผานมา 
สูงสุดก็คือ บานเดี่ยวราคาปานกลาง 
เพิ่มขึ้น 70% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปลายป 
ทาวนเฮาสราคาปานกลาง (1.1-
เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจากรอบกอนเล็กนอย 
รองลงมาคือ อาคารชุดราคาปานกลาง 
เพิ่มขึ้น 67% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปลายป 
อาคารชุดราคาแพง (3.0 ลานบาทขึ้นไป
0.6%) และบานเดี่ยวราคาแพง 
34% (ไมมีการเปลี่ยนแปลงราคา
 แมในรอบนี้ราคาที่อยูอาศัยจะเพิ่มขึ้นแทบจะทุกประเภท แต
อยางไรก็ตามสินคาที่ราคาตกเพิ่มขึ้น แตเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไมสูง
มากนักเมื่อเทียบกับสินคาประเภทอื่น ก็คือ อาคารชุดราคาถูก ซึ่ง
ผานมา 27 ป ราคาเพิ่มขึ้น 77
เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนเล็กนอย 0.2
ขาดการดูแลและการบริหารหลังการขายที่ไมดี นิติบุคคลอาคารชุด
ไมไดดูแลเทาที่ควรจะเปน เนื่องจากกลุมคนที่พักอาศัยในอาคารชุด
ราคาถูก เปนกลุมคนรายไดนอย หาเชากิ
รวมมือกับสวนรวม เพื่อทําใหสภาพแวดลอมภายในโครงการนาอยู 
เพราะคิดวาตนเองไมไดใชประโยชนอะไรในพื้นที่ดังกลาวบาง 
กลับมาหองก็มืดแลว ไมมีเวลาไปใชสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทาง
โครงการจัดเตรียมให การจัดเก็บคาสวนกลางจึงทําไดยาก
 สําหรบัการเพิ่มขึ้นของราคาในชวง 
ทุกกลุม ทุกประเภทที่อยูอาศัย โดยเพิ่มขึ้นจากปลายป 
ประมาณไมเกิน 1% ที่ปรับเพิ่มสูงสุดในรอบนี้ คือ อาคารชุดราคา
ปานกลาง (1.1-2.5 ลานบาท) 
 
การเปดตัวโครงการใหม 
 การเปดตัวโครงการทีอยูอาศัยใหมตั้งแตมกราคม
2562 มีจํานวน 211 โครงการ มีมูลคาโครงการเปนเงินจํานวน 
219,768 ลานบาท รวมจํานวนหนวยขายทั้งหมด 
และมีราคาขายเฉลี่ยท่ี 3.960 ลานบาท ซึ่งมีขอสังเกตสําคัญก็คือ

Nuber of 

Units

invesment 

Value

Average 

Unit Price 

(mil.Baht)

22 295.8 13.445

14 434.216 31.015

15 119.85 7.990

36 595.6 16.544

12 288 24.000

99 1,733 17.510

Other R.E.

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

ทาวนเฮาสราคาปานกลาง (1.1-2.0 ลานบาท ณ 
priced townhouses (Baht 1.1-2.0 

บานเดี่ยวราคาปานกลาง (2.1-3.0 ลานบาท ณ 
priced detached houses (Baht 2.1-

บานเดี่ยวราคาแพง (5.1-7.0 ลานบาท ณ กลางป 
| Luxury detached houses (Baht 5.1-7.0 mil/unit at 

ในโครงการบานหลังเดิมหรือหนวยเดิม มีการเปลี่ยนแปลง
อยางไร ตลอดชวงที่ผานมา 27 ป พบวา บานที่มีราคาเพิ่มขึ้น

สูงสุดก็คือ บานเดี่ยวราคาปานกลาง (2.1-3.0 ลานบาท) โดย
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปลายป 2561 (เพิ่มขึ้น 0.3%) และ

-2.0 ลานบาท) โดยเพิ่มขึ้น 69% 
ลงจากรอบกอนเล็กนอย (ลดลง 0.21%) 

รองลงมาคือ อาคารชุดราคาปานกลาง (1.1-2.5 ลานบาท) โดย
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปลายป 2561 (เพิ่มขึ้น 1.3%) สวน

ลานบาทขึ้นไป) เพิ่มขึ้น 56% (เพิ่มขึ้น 
และบานเดี่ยวราคาแพง (5.1-7.0 ลานบาท) เพิ่มขึ้น 

ไมมีการเปลี่ยนแปลงราคา) จากปลายป 2561 
แมในรอบนี้ราคาที่อยูอาศัยจะเพิ่มขึ้นแทบจะทุกประเภท แต

อยางไรก็ตามสินคาที่ราคาตกเพิ่มขึ้น แตเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไมสูง
มากนักเมื่อเทียบกับสินคาประเภทอื่น ก็คือ อาคารชุดราคาถูก ซึ่ง

77% ของราคาตอนเริ่มตน (ราคา
2% จากปลายป 2561) เนื่องจาก

ขาดการดูแลและการบริหารหลังการขายที่ไมดี นิติบุคคลอาคารชุด
ไมไดดูแลเทาที่ควรจะเปน เนื่องจากกลุมคนที่พักอาศัยในอาคารชุด
ราคาถูก เปนกลุมคนรายไดนอย หาเชากินค่ํา ไมคอยจะใหความ
รวมมือกับสวนรวม เพื่อทําใหสภาพแวดลอมภายในโครงการนาอยู 
เพราะคิดวาตนเองไมไดใชประโยชนอะไรในพื้นที่ดังกลาวบาง 
กลับมาหองก็มืดแลว ไมมีเวลาไปใชสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทาง
โครงการจัดเตรียมให การจัดเก็บคาสวนกลางจึงทําไดยาก 

บการเพิ่มขึ้นของราคาในชวง 6 เดือนลาสุดพบวา มีการ
ทุกกลุม ทุกประเภทที่อยูอาศัย โดยเพิ่มขึ้นจากปลายป 2561 

ที่ปรับเพิ่มสูงสุดในรอบนี้ คือ อาคารชุดราคา
) เพิ่มข้ึนประมาณ 1.2%  

ารทีอยูอาศัยใหมตั้งแตมกราคม-มิถุนายน 
โครงการ มีมูลคาโครงการเปนเงินจํานวน 

ลานบาท รวมจํานวนหนวยขายทั้งหมด 55,497 หนวย 
ลานบาท ซึ่งมีขอสังเกตสําคัญก็คือ 



 

 

 

 

 

Knowledge Is Not Private Property 

 1. การเปดตัวใหมของที่อยูอาศัยกลางป 
หนวยขายเพิ่มข้ึน 8,691 หนวย เมื่อเปรียบเทียบกับกลางป 
หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 18.6% (กลางป 2561 
หนวย) ซึ่งจะพบวาจํานวนหนวยขายในกลางปนี้เพิ่มขึ้นจากกลางป 
2561 คอนขางมาก เนื่องจากมีจํานวนโครงการเปดขายเพิ่มขึ้น ซึ่ง
แสดงวาผูประกอบการมีการเตรียมการที่จะเปดตัวโครงการในชวง
กลางป แมวาสถานการณเศรษฐกิจของประเทศหลังการประกาศ
คณะรัฐมนตรีจะยังไมกระเตื้องขึ้นมากเทาใดนัก หรือเศรษฐกิจโลก
ก็ยังซบเซา แตก็เปดโครงการเพิ่มขึ้น และหนวยขายก็เพิ่มขึ้น มูลคา
การลงทุนก็เพิ่มขึ้น เพราะตนปเปนชวงหยุดยาว ปจจัยทางดาน
แรงงานเปนเหตุผลสําคัญที่กําลังแรงงานจะหยุดในชวงปลายปตอ
ชวงตนป และจะกลับมาทํางานชวงใกลไตรมาส 2 
กอสรางโครงกรก็จะเริ่มเปนกระบวนการ เปนไปตามแผนงานของ
บริษัทท่ีบริษัทผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยสวนใหญจะวางแผนงาน
เปดตัวโครงการไวชวงกลางป และปลายป  
 2. มูลคาของโครงการที่ เปดใหมกลางป  
โครงการรวมจํานวน 219,768 ลานบาท ซึ่งมีมูลคาเพิ่มขึ้นจาก
กลางป 2561 จํานวน 28,583 ลานบาท หรือเพิ่ม 
มูลคาโครงการที่เปดใหมกลางป 2561 (191,184 
ราคาขายเฉลี่ยตอหนวยกลับลดลง -13.0% โดย ณ สิ้นป 
ราคาขายเฉลี่ยตอหนวย 4.552 ลานบาท และกลางป 
เฉลี่ยตอหนวยอยูท่ี 3.960 ลานบาท เนื่องจากผูประกอบการมีการ
พัฒนาสินคาราคาถูกเขามาในตลาดจํานวนมากขึ้น ทําใหราคาเฉลี่ย
ของที่อยูอาศัยลดลง ซึ่งโครงการที่เปดขายราคาถูก และมีจํานวน
หนวยขายเยอะ ไดแก โครงการรีเจนท @บางซอน เปดขายที่ราคา
เริ่มตน 0.999 ลานบาท ที่มีจํานวนหนวยขายมากถึง 
 3. จํานวนหนวยท่ีเปดขายมีจํานวนเพิ่มขึ้น 
มูลคาการลงทุนก็เพิ่มขึ้น (15.0%) แตราคาขาย
(-13.0%) และยอดซื้อก็ลดลงจากครึ่งปแรกมากถึง 
สาเหตุที่ ยอดซื้ อลดลง เนื่องจากในปจจุบันการลงทุนจาก
ชาวตางชาติ (โดยเฉพาะนักลงทุน และผูซื้อตางชาติชาวจีน
บางสวนยอมทิ้งเงินดาวน นอกจากนี้ก็มีเหตุผลมาจากมาตรการ 
LTV ของภาครัฐ ที่ทําใหการลงทุนในอสังหาริมทรัพยของนักลงทุน
ภายในประเทศลดลง เพราะมาตรการนี้จะทําใหนักลงทุนที่มีการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหลายหนวย ตองใชเงินสดในการลงทุน
มากขึ้น การออกมาตรการ LTV ออกมานี้ก็เพื่อปองกันการเก็ง
กําไรจากนักลงทุน 
 
บริษัทมหาชนและบริษัททั่วไป 
 ประเด็นที่นาสนใจหนึ่งก็คือ การเปรียบเทียบระหวางบริษัท
มหาชน บริษัทในเครือมหาชน กับบริษัททั่วไป ตารางที่ 
ใหเห็นวา เฉพาะที่เปดใหมกลางป 2562 บริษัทมหาชนเปดตัว
โครงการใหมรวมกันมีมูลคา 107,054 ลานบาท หรือประมาณ 
49% ของทั้งหมด และบริษัทในเครืออีก 38,786 
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การเปดตัวใหมของที่อยูอาศัยกลางป 2562 นี้มีจํานวน
หนวย เมื่อเปรียบเทียบกับกลางป 2561 

2561 เปดใหม 46,806 
ซึ่งจะพบวาจํานวนหนวยขายในกลางปนี้เพิ่มขึ้นจากกลางป 

คอนขางมาก เนื่องจากมีจํานวนโครงการเปดขายเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ประกอบการมีการเตรียมการที่จะเปดตัวโครงการในชวง

กลางป แมวาสถานการณเศรษฐกิจของประเทศหลังการประกาศ
คณะรัฐมนตรีจะยังไมกระเตื้องขึ้นมากเทาใดนัก หรือเศรษฐกิจโลก
ก็ยังซบเซา แตก็เปดโครงการเพิ่มขึ้น และหนวยขายก็เพิ่มขึ้น มูลคา

เปนชวงหยุดยาว ปจจัยทางดาน
แรงงานเปนเหตุผลสําคัญที่กําลังแรงงานจะหยุดในชวงปลายปตอ

2 ซึ่งการดําเนินการ
กอสรางโครงกรก็จะเริ่มเปนกระบวนการ เปนไปตามแผนงานของ
บริษัทท่ีบริษัทผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยสวนใหญจะวางแผนงานการ

มูลคาของโครงการที่ เปดใหมกลางป  2562 มีมูลคา
ลานบาท ซึ่งมีมูลคาเพิ่มขึ้นจาก
ลานบาท หรือเพิ่ม 15.0% ของ

184 ลานบาท) แต
โดย ณ สิ้นป 2561 มี

ลานบาท และกลางป 2562 ราคา
ลานบาท เนื่องจากผูประกอบการมีการ

พัฒนาสินคาราคาถูกเขามาในตลาดจํานวนมากขึ้น ทําใหราคาเฉลี่ย
งโครงการที่เปดขายราคาถูก และมีจํานวน

บางซอน เปดขายที่ราคา
ลานบาท ที่มีจํานวนหนวยขายมากถึง 4,290 หนวย 

จํานวนหนวยท่ีเปดขายมีจํานวนเพิ่มขึ้น (18.6%) สัดสวน
แตราคาขายเฉลี่ยกลับลดลง 

และยอดซื้อก็ลดลงจากครึ่งปแรกมากถึง -14.2% 
สาเหตุที่ ยอดซื้ อลดลง เนื่องจากในปจจุบันการลงทุนจาก

โดยเฉพาะนักลงทุน และผูซื้อตางชาติชาวจีน) มี
บางสวนยอมทิ้งเงินดาวน นอกจากนี้ก็มีเหตุผลมาจากมาตรการ 

รลงทุนในอสังหาริมทรัพยของนักลงทุน
ภายในประเทศลดลง เพราะมาตรการนี้จะทําใหนักลงทุนที่มีการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหลายหนวย ตองใชเงินสดในการลงทุน

ออกมานี้ก็เพื่อปองกันการเก็ง

สนใจหนึ่งก็คือ การเปรียบเทียบระหวางบริษัท
มหาชน บริษัทในเครือมหาชน กับบริษัททั่วไป ตารางที่ 8.1 แสดง

บริษัทมหาชนเปดตัว
ลานบาท หรือประมาณ 

786 ลานบาท หรือ

ประมาณ 18% ของทั้งหมด ซึ่งแสดงวาบริษัทมหาชนรวมกับบริษัท
ในเครือมีมูลคามากถึง 145,840 
 หากพิจารณาในแงของจํานวนหนวย บริษัทมหาชนทั้งหมด
เปดตัวประมาณ 36% ของหนวยขายท้ังหมด และบริษัทในเครืออีก 
19% รวมจํานวน 30,461 หนวย 
ตัวเลขนี้ชี้ชัดวา บริษัทมหาชนเปดตัวโครงการตางๆ มากขึ้น และ
พัฒนาจํานวนหนวยตอโครงการมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนา
อาคารชุดและทาวนเฮาสซึ่งมีขนาดโครงการจํานวนมากขึ้น 
 สําหรับยอดขายของที่อยูอาศัยที่เปดใหม ณ กลางป 
ยอดขายเฉลี่ยท่ี 12.26% ตอเดือน 
โดยจะพบวา บริษัทในเครือมหาชนขายได 
บริษัทมหาชนได 9.75% สวนของบริษัทท่ัวไปขายไดสูงถึงประมาณ
เดือนละ 11.08% ตอเดือน ซึ่งถือวายอดขายของบริษัทมหาชน 
และบริษัทในเครือจะขายไดดีกวาบริษัทพัฒนาที่ดินทั่วไป
 
การเปรียบเทียบบริษัทในและนอกตลาดหลั
ม.ค.- ม.ิย. 2562) 

 
การเปรียบเทียบบริษัทในและนอกตลาดหลักทรัพย 
ทั้งหมด ณ กลางป 2562) 

 
 พิจารณาภาพรวมของที่อยูอาศัยที่ยังเปดขายอยูทั้งหมด ณ 
กลางป 2562 จะพบวาบริษัทมหาชนมีสัดสวนมูลคาสูงถึง 
และมีจํานวนหนวย 50% ของทั้งตลาด และบริษัทมหาชนสวนใหญ
สามารถผลิตที่อยูอาศัยที่มีระดับราคาสูงกวาบริษัทนอกตลาด ซึ่ง
เนนการผลิตจํานวนหนวยขายจํานวนมากแตมีแบรนด จึงสงผลใหมี
สัดสวนของมูลคาโครงการในตลาดสูงกวาบริษัททั่วไป โดยมีราคา
ขายเฉลี่ยที่ 4.259 ลานบาท ซึ่งสูงกวาราคาเฉลี่
บริษัทนอกตลาดหลักทรัพยท่ีมีราคาเฉลี่ย 
 
ยักษใหญในวงการ 
 ในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะจํานวนหนวยและมูลคาที่เปดขาย
สูงสุดของที่อยูอาศัยที่เปดตัวเฉพาะกลางป 

Value of the development (mil.Baht) 219,768 107,054

No. of Units 55,497

Average value of a unit (mil.Baht) 3.960

Units still left for offered in the market

     Amount of value (mil.Baht) 147,062

     No. of units 37,137

Compared to total amount of value 67%

Average sold per month 12.26%

Detail Overall

Value of the development (mil.Baht) 2,885,590

No. of Units 711,016

Average value of a unit (mil.Baht) 4.058

Units still left for offered in the market

     Amount of value (mil.Baht) 830,289

     No. of units 204,585

Compared to total amount of value 29%

Average sold per month 3.75%

Detail Overall
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ของทั้งหมด ซึ่งแสดงวาบริษัทมหาชนรวมกับบริษัท
840 ลานบาท (67%) 

หากพิจารณาในแงของจํานวนหนวย บริษัทมหาชนทั้งหมด
ของหนวยขายท้ังหมด และบริษัทในเครืออีก 

หนวย (55%) ของจํานวนทั้งหมด 
ตัวเลขนี้ชี้ชัดวา บริษัทมหาชนเปดตัวโครงการตางๆ มากขึ้น และ
พัฒนาจํานวนหนวยตอโครงการมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนา
อาคารชุดและทาวนเฮาสซึ่งมีขนาดโครงการจํานวนมากขึ้น  

สําหรับยอดขายของที่อยูอาศัยที่เปดใหม ณ กลางป 2562 มี
ตอเดือน  

โดยจะพบวา บริษัทในเครือมหาชนขายได 19.99% ตอเดือน 
สวนของบริษัทท่ัวไปขายไดสูงถึงประมาณ

ตอเดือน ซึ่งถือวายอดขายของบริษัทมหาชน 
และบริษัทในเครือจะขายไดดีกวาบริษัทพัฒนาที่ดินทั่วไป 

การเปรียบเทียบบริษัทในและนอกตลาดหลักทรัพย (เปดใหม 

 

การเปรียบเทียบบริษัทในและนอกตลาดหลักทรัพย (ที่เปดขายอยู

 

พิจารณาภาพรวมของที่อยูอาศัยที่ยังเปดขายอยูทั้งหมด ณ 
จะพบวาบริษัทมหาชนมีสัดสวนมูลคาสูงถึง 52% 

องทั้งตลาด และบริษัทมหาชนสวนใหญ
สามารถผลิตที่อยูอาศัยที่มีระดับราคาสูงกวาบริษัทนอกตลาด ซึ่ง
เนนการผลิตจํานวนหนวยขายจํานวนมากแตมีแบรนด จึงสงผลใหมี
สัดสวนของมูลคาโครงการในตลาดสูงกวาบริษัททั่วไป โดยมีราคา

ลานบาท ซึ่งสูงกวาราคาเฉลี่ยตอหนวยของ
บริษัทนอกตลาดหลักทรัพยท่ีมีราคาเฉลี่ย 3.549 ลานบาท  

ในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะจํานวนหนวยและมูลคาที่เปดขาย
สูงสุดของที่อยูอาศัยที่เปดตัวเฉพาะกลางป 2562  จะเห็นไดวา 

Plc. Sub Plc. Non-Plc. Plc. Sub Plc. Non-Plc.

107,054 38,786 73,927 49% 18% 34%

20,110 10,351 25,036 36% 19% 45%

5.323 3.747 2.953

85,244 21,242 45,636

16,013 5,669 15,455

80% 55% 62%

9.75% 19.99% 11.08%

Actual Number Percentage

Plc. Sub Plc. Non-Plc. Plc. Sub Plc. Non-Plc.

1,501,496 544,610 839,485 52% 19% 29%

352,519 121,964 236,533 50% 17% 33%

4.259 4.465 3.549

459,258 133,621 237,213

107,824 29,924 66,837

31% 25% 28%

3.25% 5.70% 3.49%

Actual Number Percentage
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ตามตารางที่ 8.3.1 พิจารณาจํานวนหนวยขายของบริษัทมหาชน จะ
พบวา บมจ.เอพี(ไทยแลนด) มีหนวยขายมากที่สุด คือ 
หนวย รองลงมาคือ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท  มีการเปดหนวย
ขายสูงถึง 3,755 หนวย และอันดับ 3 คือ บมจ
1,983 หนวย ถาเอาจํานวนหนวยรวมที่เปดใหมกลางป 
20,110 หนวย ก็จะพบวา 3 บริษัทนี้เปดตัวเปนสัดสวน 
18.7% และ 9.9% ตามลําดับ ซึ่งในรายละเอียดสวนนี้ยังไมไดรวม
จํานวนหนวยขายของบริษัทในเครือดวย  
 
10 อันดับแรกของบริษัทพัฒนาที่ดิน (บริษัทมหาชน
หนวยขายมากที่สุด 

 
 หากพิจารณาในสวนของบริษัท จํากัด หรือบริษัททั่วไปที่อยู
นอกตลาดหลักทรัพย จะพบวา อันดับ 1 คือ บจก
พาวเวอร  มีการเปดขายหนวยขาย 4,966 หนวย อันดับ 
บจก.อัสสกาญจน  จํานวน 1,377 หนวย และอันดับ 
ไซมิส แอสเสท  จํานวน 1,121 หนวย ถานับจํานวนหนวยรวมที่
เปดใหมครึ่งปแรก 2562 ก็จะพบวา 3 บริษัทนี้ เปดตัวเปนสัดสวน 
8.9%, 2.5% และ 2.0% ตามลําดับ 
 
10 อันดับแรกของบริษัทพัฒนาที่ดิน (บริษัทจํากัด
หนวยขายมากที่สุด 

 
 พิจารณาดานมูลคาของบริษัทมหาชน ในตลาดหลักทรัพย จะ
พบวา บมจ.เอพี (ไทยแลนด) มีมูลคามากที่สุด คือ 
บาท รองลงมาคือ บมจ.ศุภาลัย มีมูลคา 18,737 
อันดับ 3 คือ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท จํานวน 
ถาเทียบมูลคาที่เปดใหมทั้งหมดครึ่งปแรก 2562 
ลานบาท ก็จะพบวา 3 บริษัทนี้เปดตัวเปนสัดสวน 
และ 6.2% ตามลําดับ 
  

No Public Companies Projects Units Value

1 เอพี (ไทยแลนด) 10 5,135 27,275
2 พฤกษา เรียลเอสเตท 14 3,755 13,661
3 ศุภาลัย 6 1,983 18,767
4 ลลิล พร็อพเพอรตี้ 5 1,389 3,488
5 ชีวาทยั 5 1,303 5,267
6 แสนสิริ 5 1,211 7,767
7 แลนด แอนด เฮาส 5 1,156 11,720
8 พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค 6 992 5,698
9 ออลลอินสไปร ดีเวลลอปเมนท 2 688 3,859
10 เสนา ดีเวลลอปเมนท 2 407 866

No Non Public Companies Projects Units

1 รีเจนทกรีนเพาเวอร 2 4,966
2 อัสสกาญจน 1 1,377
3 ไซมิส แอสเสท 2 1,121
4 แอสเซทไวส 1 1,073
5 เอสเตทคิว 2 829
6 อัลติจูดครีทตลาดพลู 1 711
7 พีบีอาร 49 และไรสแลนด (ประเทศไทย) 1 661
8 คอนคอรด พร็อพเพอรตี้สกรุป (ประเทศไทย) 1 591
9 เกษมทรัพยภักดี 1 516
10 คอนเซปต 101 1 506
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พิจารณาจํานวนหนวยขายของบริษัทมหาชน จะ
มีหนวยขายมากที่สุด คือ 5,135 

พฤกษา เรียลเอสเตท  มีการเปดหนวย
บมจ.ศุภาลัย จํานวน 

หนวย ถาเอาจํานวนหนวยรวมที่เปดใหมกลางป 2562 คือ 
ดตัวเปนสัดสวน 25.5%, 

ตามลําดับ ซึ่งในรายละเอียดสวนนี้ยังไมไดรวม

บริษัทมหาชน) ที่มีจํานวน

 

หากพิจารณาในสวนของบริษัท จํากัด หรือบริษัททั่วไปที่อยู
บจก. รีเจนท กรีน

หนวย อันดับ 2 คือ 
หนวย และอันดับ 3 คือ บจก. 

หนวย ถานับจํานวนหนวยรวมที่
ริษัทนี้ เปดตัวเปนสัดสวน 

บริษัทจํากัด) ที่มีจํานวน

 

มูลคาของบริษัทมหาชน ในตลาดหลักทรัพย จะ
มีมูลคามากที่สุด คือ 27,275 ลาน

737 ลานบาท และ
พฤกษา เรียลเอสเตท จํานวน 13,661 ลานบาท 

2562 คือ 219,769 
บริษัทนี้เปดตัวเปนสัดสวน 12.4%, 8.5% 

10 อันดับแรกของบริษัทพัฒนาที่ดิน 
การพัฒนามากท่ีสุด 

 
 พิจารณาจํานวนมูลคาของบริษัทจํากัด จะพบวา 
แอสเสท มีมูลคามากท่ีสุด คือ 5,
รีเจนท กรีนพาวเวอร  มีมูลคา 5
บจก.พีบีอาร 49 และไรสแลนด 
ลานบาท ถาเอาจํานวนรวมมูลคาที่เปดใหมครึ่งปแรก 
219,739 ลานบาท ก็จะพบวา 
2.7%, 2.3% และ 1.5% ตามลําดับ
 
10 อันดับแรกของบริษัทพัฒนาที่ดิน 
พัฒนามากท่ีสุด 

 
 
บทสรุป 
 อาจกลาวไดว าจํานวนอุปทานเปดตัวใหมครึ ่งปแรก 
จํานวน 55,497 หนวย เพิ่ม (18
แรก 61 มูลคาการเปดตัว จํานวน 
(15.0%) จากครึ่งปแรก 61 ราคาขายเฉลี่ยตอหนวยลดลงจาก 
4.552 ลานบาท ณ สิ ้นป 61 
13.0%)  อ ุปทานคงเหล ือทั ้งตลาด เพิ ่มขึ ้น จากสิ ้นป  
ประมาณ 2.4% จาก 199,768 
4,817) 
  ทาวนเฮาส อุปทานคงเหลือ 
จากสิ้นป 61 มียอดขายครึ่งปแรก 
ลดลงจากครึ่งปแรก 61 จํานวน 
อุปทานเปดใหม 12,687 หนวย หากเทียบยอดขายอาจตองใช
เวลา 11 เดือน 
   บานเดี่ยว อุปทานคงเหลือ 
จากสิ้นป 61 มียอดขายไดครึ่งปแรก 

Value % Total of Unit

27,275 9.3%
13,661 6.8%
18,767 3.6%
3,488 2.5%
5,267 2.3%
7,767 2.2%
11,720 2.1%
5,698 1.8%
3,859 1.2%
866 0.7%

Units Value % Total of Unit

4,966 5,092 8.9%
1,377 2,688 2.5%
1,121 5,931 2.0%
1,073 1,961 1.9%
829 1,505 1.5%
711 2,148 1.3%
661 3,227 1.2%
591 2,208 1.1%
516 2,588 0.9%
506 1,364 0.9%

No Public Companies Projects
1 เอพี (ไทยแลนด)
2 ศภุาลยั
3 พฤกษา เรียลเอสเตท
4 แลนด แอนด เฮาส
5 แสนสริิ
6 พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค
7 ชีวาทัย
8 ออลลอินสไปร ดีเวลลอปเมนท
9 ลลลิ พร็อพเพอรตี้
10 อีสเทอรนสตาร เรียลเอสเตท

No Non Public Companies
1 ไซมิส แอสเสท
2 รเีจนทกรนีเพาเวอร
3 พบีีอาร 49 และไรสแลนด (ประเทศไทย)
4 แอสเซทไฟวและแคปสโตนแอสเสท
5 อัสสกาญจน
6 เกษมทรพัยภักดี
7 ท็อป พร็อพเพอรตี้
8 คอนคอรด พรอ็พเพอรตี้สกรุป (ประเทศไทย)
9 อัลตจิูดครทีตลาดพลู
10 แอสเซทไวส
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บริษัทพัฒนาที่ดิน (บริษัทมหาชน) ที่มีมูลคา

 

พิจารณาจํานวนมูลคาของบริษัทจํากัด จะพบวา บจก.ไซมิส 
,931 ลานบาท รองลงมาคือ บจก.
5,092 ลานบาท และอันดับ 3 คือ 

รสแลนด (ประเทศไทย) จํานวน 3,227 
ลานบาท ถาเอาจํานวนรวมมูลคาที่เปดใหมครึ่งปแรก 2562 คือ 

ลานบาท ก็จะพบวา 3 บริษัทนี้เปดตัวเปนสัดสวน 
ตามลําดับ 

อันดับแรกของบริษัทพัฒนาที่ดิน (บริษัทจํากัด) ที่มีมูลคาการ

 

อาจกลาวไดว าจํานวนอุปทานเปดตัวใหมครึ ่งปแรก 62 
18.6%) เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งป

มูลคาการเปดตัว จํานวน 219,768 ลานบาท เพิ ่ม 
ราคาขายเฉลี่ยตอหนวยลดลงจาก 

61 เปนราคา 3.960 ลานบาท (-
อุปทานคงเหล ือทั ้งตลาด เพิ ่มขึ ้น จากสิ ้นป  61 

768 หนวย เปน 204,585 หนวย (+

ทาวนเฮาส อุปทานคงเหลือ 61,541 หนวย ลดลง -2.7% 
มียอดขายครึ่งปแรก 62 จํานวน 14,368 หนวย 

จํานวน 2,802 หนวย (-16.3%) มี
หนวย หากเทียบยอดขายอาจตองใช

บานเดี่ยว อุปทานคงเหลือ 34,537 หนวย ลดลง -2.5% 
มียอดขายไดครึ่งปแรก 62 จํานวน 6,619 หนวย 

Projects Value Units % Total of Value
10 27,275 5,135 12.4%
6 18,767 1,983 8.5%
14 13,661 3,755 6.2%
5 11,720 1,156 5.3%
5 7,767 1,211 3.5%
6 5,698 992 2.6%
5 5,267 1,303 2.4%
2 3,859 688 1.8%
5 3,488 1,389 1.6%
2 2,198 306 1.0%

Projects Value Units % Total of Value
2 5,931 1,121 2.7%
2 5,092 4,966 2.3%
1 3,227 661 1.5%
1 2,924 80 1.3%
1 2,688 1,377 1.2%
1 2,588 516 1.2%
1 2,416 244 1.1%

) 1 2,208 591 1.0%
1 2,148 711 1.0%
1 1,961 1,073 0.9%



 

 

 

 

 

Knowledge Is Not Private Property 

เพิ่ม 0.6% จากครึ่งปแรก 61 มีอุปทานเปดใหม 
หากเทียบยอดขายแลวอาจตองใชเวลาประมาณ 
 คอนโดมิเนียม อุปทานคงเหลือมากที่สุด 
เพิ ่มขึ ้นจากสิ ้นป 61 (-8.5%) มียอดขายไดครึ ่งป แรก 
จํานวน 26,680 หนวย ลด 19.6% จากครึ่งปแรก 
เปดใหม 33,650 หนวย หากพิจารณายอดขายตอป ตองใชเวลา
ขายอีกประมาณ 5 เดือน 
 
การประมาณการทั้งป 
 ดานอุปทานใหม จํานวนโครงการเพิ ่มขึ ้น 
โครงการเล็กลง) จํานวนหนวยขาย มูลคาโครงการลดลง ราคาขาย
เฉลี่ยตอหนวยอาจจะลดลงเล็กนอย  ประมาณการหนวยขายเปด
ใหมทั ้งปถาเปดขายใกลเคียงครึ ่งปแรก จะลดลงประมาณ 
11.3% และมูลคาลดลงประมาณ -22.3% จากป 
คงเหลือทั้งตลาดมีแนวโนมปรับตัวลดลง ประมาณ 
เนื่องจากมีจํานวนอุปทานเปดใหมเขาสูตลาดนอยลง อุปทานเหลือ
สะสมจึงลดลงตาม 
 ดานอุปสงค/ยอดซื้อครึ่งป 62 มีจํานวน 50
ขายไดนอยกวาจํานวนหนวยที่เปดขายใหมประมาณ 
ที่ขายได เปนที่อยูอาศัยเปดใหม 36% และ 64
ขายมากอนป 62 สวนใหญ 53% เปนคอนโด รองลงมาคือทาวน
เฮาส 28% และอันดับ 3 คือบานเดี ่ยว 13% 
ประมาณ 6% จะเปนที่อยูอาศัยอื่นๆ (บานแฝด อาคารพาณิชย 
และที่ดินจัดสรร) 
 ประมาณการยอดขายทั ้งป  นาจะลดลงประมาณ 
เนื่องจากตลาดที่อยูอาศัยขะลอตัว 

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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มีอุปทานเปดใหม 5,724 หนวย 
หากเทียบยอดขายแลวอาจตองใชเวลาประมาณ 19 เดือน 

คอนโดมิเนียม อุปทานคงเหลือมากที่สุด 88,788 หนวย 
มียอดขายไดครึ ่งป แรก 62 
จากครึ่งปแรก 61 มีอุปทาน

หนวย หากพิจารณายอดขายตอป ตองใชเวลา

านอุปทานใหม จํานวนโครงการเพิ ่มขึ ้น (พัฒนาขนาด
จํานวนหนวยขาย มูลคาโครงการลดลง ราคาขาย

เฉลี่ยตอหนวยอาจจะลดลงเล็กนอย  ประมาณการหนวยขายเปด
ใหมทั ้งปถาเปดขายใกลเคียงครึ ่งปแรก จะลดลงประมาณ -

จากป 2561 อุปทาน
คงเหลือทั้งตลาดมีแนวโนมปรับตัวลดลง ประมาณ (7-10%) 
เนื่องจากมีจํานวนอุปทานเปดใหมเขาสูตลาดนอยลง อุปทานเหลือ

50,680 หนวย ซึ่ง
ขายไดนอยกวาจํานวนหนวยที่เปดขายใหมประมาณ 9% โดยยอด

64% เปนสินคาที่เปด
เปนคอนโด รองลงมาคือทาวน

% สวนที ่เหลืออีก
บานแฝด อาคารพาณิชย 

ดลงประมาณ -16% 

แนวโนมและขอเสนอแนะ 
 • ผูประกอบการรายใหญและบริษัทในเครือยังคงครองสวน
แบงการตลาดสินคาใหมเพิ่มมากขึ้น
 • ผู ประกอบการรายใหญมีการร วมทุนกับนักลงทุน
ชาวตางชาติมากขึ้น   
 • กลุมผูซื้อเพื่อเก็งกําไร-
มาตรการคุมเขมในการปลอยสินเชื่อที่อยูอาศัยใหมของแบงกชาติ 
(LTV) 
 • คอนโดมิเนียมยังคงมีการพัฒนามากเปน อันดับ 
การพัฒนาในลักษณะชะลอตัว โดยเนนพัฒนาเฉพาะเขตเมือง
ชั้นใน (ตามแนวรถไฟฟา) และยาน 
 • การตลาดมีการแขงขันสูง 
ขึ้นโดยเฉพาะโครงการที่เสร็จพรอมอยู
 • ปญหาหนี้ครัวเรือนยังคงสูงอยู สงผลใหสถาบันการเงิน
เขมงวดการปลอยสินเชื่อรายยอย
 • แนวโนมความตองการซื้อของชาวตางชาติมีแนวโนมลดลง 
โดยเฉพาะกลุมผูซื้อชาวจีนที่คาดวาอาจจะชะลอตัวเนื่องจากปญหา
ทางเศรษฐกิจของจีนเอง และบางสวนอาจมีการทิ้งดาวนได
 • ปริมาณจํานวนที่อยูอาศัยประเภทหลุดดาวน
แนวโนมเพิ่มขึ้น  
 • การพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค คาดวาจะมีการชะลอตัว แตภาค
ตะวันออกยังคงพัฒนาได เนื่องจากมีปจจัยจากการลงทุนในพื้นที่ 
EEC ตามประกาศ พ.ร.บ. อีอีซี 
 • เศรษฐกิจชะลอตัวทั้งภายใน
ซื้อลดลง 

 
 
 
 
 
 
 

นายหนาแหงประเทศไทย  

 

200 บาท (6ฉบับ) 

เขารวมงานประชุมประจําปของมูลนิธิโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ 
เขาเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไมเสียคาใชจายตลอดอายุ

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

ปละ 

หน้า 11 

ผูประกอบการรายใหญและบริษัทในเครือยังคงครองสวน
แบงการตลาดสินคาใหมเพิ่มมากขึ้น 

ผู ประกอบการรายใหญมีการร วมทุนกับนักลงทุน

-ลงทุน ลดลงหรือหายไป เพราะ
มาตรการคุมเขมในการปลอยสินเชื่อที่อยูอาศัยใหมของแบงกชาติ 

คอนโดมิเนียมยังคงมีการพัฒนามากเปน อันดับ 1 แตมี
การพัฒนาในลักษณะชะลอตัว โดยเนนพัฒนาเฉพาะเขตเมือง

และยาน CBD  
การตลาดมีการแขงขันสูง (มีการลด แลก แจก แถม มาก

ขึ้นโดยเฉพาะโครงการที่เสร็จพรอมอยู) 
ปญหาหนี้ครัวเรือนยังคงสูงอยู สงผลใหสถาบันการเงิน

เขมงวดการปลอยสินเชื่อรายยอย 
แนวโนมความตองการซื้อของชาวตางชาติมีแนวโนมลดลง 

โดยเฉพาะกลุมผูซื้อชาวจีนที่คาดวาอาจจะชะลอตัวเนื่องจากปญหา
งเศรษฐกิจของจีนเอง และบางสวนอาจมีการทิ้งดาวนได 

ปริมาณจํานวนที่อยูอาศัยประเภทหลุดดาวน/ไมโอน มี

การพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค คาดวาจะมีการชะลอตัว แตภาค
ตะวันออกยังคงพัฒนาได เนื่องจากมีปจจัยจากการลงทุนในพื้นที่ 

 
เศรษฐกิจชะลอตัวทั้งภายใน/ภายนอกประเทศ ทําใหกําลัง

เฉพาะคาสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง ทั้งนี้เอกสาร
ประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไมคิดคาใชจาย 

ในการซื้อหนังสือของมูลนิธ ิ
ไดรับใบรับรองการเปนสมาชิก และบัตรสมาชิก   
ทานสมาชิกสามารถนําโลโกไปใชทํานามบัตรได   

http://goo.gl/n3wSB8 

คาสมาชิก 
ปละ 1,000 บาท 
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หน้า  12 

ไทยจะแขงกับเวยีดนามไหวไ

 ในระหวางวันที่ 16-19 สิงหาคม 2562 ผมเดินทางไปที่นคร
ดานังและพื้นที่ใกลเคียง เห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายใน
เวียดนามแลวก็ตกใจกับความเจริญขึ้นอยางผิดหูผิดตา  จึงอยาก
เขียนใหสังคมไดรับทราบ และเตือนสติทางราชการในการกุม
บังเหียนพัฒนาประเทศ 
 มีคนกลาววา 
 สมัย ร.5 แขงกับ ญี่ปุน 
 ชวงป 2500 แขงกับ ไตหวัน 
 ชวงป 2510 แขงกับ ฮองกง 
 ชวงป 2520 แขงกับ สิงคโปร 
 ชวงป 2530 แขงกับ เกาหลีใต 
 ชวงป 2540 แขงกับ มาเลเซีย 
 ชวงป 2550 แขงกับ จีน 
 ชวงป 2560 แขงกับ เวียดนาม 
 ชวงป 2570 แขงกับ อินโดนีเซีย 
 ชวงป 2580 แขงกับ พมา 
 ชวงป 2590 แขงกับ ลาว 
 ชวงป 2600 ? 
 ดูประหนึ่งวา 100 ปนี้ แขงกับใคร ไทยแพหมด  ผมจําไดวาที่
โรงเรียนเทพศิรินทรที่ผมจบมา เคยมีนักเรียนเกาคนหนึ่งชื่อ ตนกู
อับดุลรามาน นายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซีย  แสดงวาในสมัย
รัชกาลที่ 5 ไทยเจริญกวามาเลเซียเปนไหนๆ  ผมไปเรียนที่
เบลเยียมป 2529 คนจบปริญญาตรีจีนยังมีรายไดเดือนละ 
บาท ขณะที่ไทยอยูที่  2,5000 บาท  บัดนี้มาตรฐานไทยอยูที่ 
15,000 บาท แตจีนไปไกลเกิน 25,000 บาทแลวกระมัง
 อยาไปดูถูกเวียดนาม ผมเคยเจออดีตรองปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศทานหนึ่ง ทานยังเคยไปเรียนปริญญาโทที่โฮจิมินหซิตี้
ในสมัยกอนสงครามกลางเมือง  เมียนมาในสมัยนายอูถั่นเปน
เลขาธิการสหประชาชาติ ก็เจริญไมนอยหนาไทย  กรุงพนมเปญก็
เคยไดรับการขนานนามวาเปน “ปารีสแหงตะวันออก
ก็มีคนทํานายวาตอไปจะเจริญมาก แทนที่จะเปน 
Country กลับกลายเปน Land Link Country 
พรอมกับการที่เปน Battery of Southeast Asia 
หูผิดตา 
 ถาเปนอยางนั้นแลวไทยเราจะไปอยูที่ไหน  ทานทราบหรือไม
ในรอบ 5 ปที่ผานมา (เทียบตัวเลขสิ้นป 2556
ในชวง ค.ส.ช.ที่ผานมา ประชาชนไทยจนลงถึงประมาณ 
(https://bit.ly/2WCX2n3) ทั้งนี้เปนผลการสํารวจดานเศรษฐกิจ
และสังคมของสํานักงานสถิติแหงชาติ ไมใชตัวเลขปลอมๆ  ทุก
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ไทยจะแขงกับเวยีดนามไหวไหม 

ผมเดินทางไปที่นคร
ดานังและพื้นที่ใกลเคียง เห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายใน
เวียดนามแลวก็ตกใจกับความเจริญขึ้นอยางผิดหูผิดตา  จึงอยาก
เขียนใหสังคมไดรับทราบ และเตือนสติทางราชการในการกุม

ปนี้ แขงกับใคร ไทยแพหมด  ผมจําไดวาที่
โรงเรียนเทพศิรินทรที่ผมจบมา เคยมีนักเรียนเกาคนหนึ่งชื่อ ตนกู
อับดุลรามาน นายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซีย  แสดงวาในสมัย

ไทยเจริญกวามาเลเซียเปนไหนๆ  ผมไปเรียนที่
คนจบปริญญาตรีจีนยังมีรายไดเดือนละ 400 

บาท  บัดนี้มาตรฐานไทยอยูที่ 
บาทแลวกระมัง 

อยาไปดูถูกเวียดนาม ผมเคยเจออดีตรองปลัดกระทรวงการ
างประเทศทานหนึ่ง ทานยังเคยไปเรียนปริญญาโทที่โฮจิมินหซิตี้

ในสมัยกอนสงครามกลางเมือง  เมียนมาในสมัยนายอูถั่นเปน
เลขาธิการสหประชาชาติ ก็เจริญไมนอยหนาไทย  กรุงพนมเปญก็

ปารีสแหงตะวันออก”  แมแตลาว
แทนที่จะเปน Land Lock 

Land Link Country ในภูมิภาคอาเซียน 
Battery of Southeast Asia และจะเจริญขึ้นผิด

ถาเปนอยางนั้นแลวไทยเราจะไปอยูที่ไหน  ทานทราบหรือไม
2556-2561) หรือ

ที่ผานมา ประชาชนไทยจนลงถึงประมาณ 10% 
ทั้งนี้เปนผลการสํารวจดานเศรษฐกิจ

และสังคมของสํานักงานสถิติแหงชาติ ไมใชตัวเลขปลอมๆ  ทุก

วันนี้คนไทยมีหนี้สินมากมาย ความยากจนแผไพศาลไปทั่ว เขาสู
ภาวะ “รวยกระจุก จนกระจาย”  
 ลองมาดูเวียดนามจากขอมูล 
วาประชากรของเวียดนามเติบโตอยางมากในรอบ 
(ป 2548-2561) รายไดประชาชาติก็เติบโตขึ้น ถาเทียบเปน
สัดสวน ก็จากระดับ 43% ของไทยเปน 
เวียดนามเจริญเติบโตแบบกาวกระโดดกวาไทย
คนจนของไทยและเวียดนามมีแทบจะเทากันคือ 
เดิมเมื่อ 13 ปกอนที่เวียดนามมีคนจนถึง 
 ผมไปเวียดนามพบวา แทบทุกเมืองของเวียดนาม กําลังเติบโต
อยางมาก มีคนสนใจไปลงทุน ไมไดกระจุกอยูในกรุงฮานอยหรือ
นครโฮจิมินหซิตี้แตอยางใด  ไล
อยูปลายสุด ตางเติบโตอยางกาวกระโดด  ในขณะที่ไทยเราความ
เจริญตางๆ กระจุกตัวอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและ
สวนตอขยายคือภูมิภาคตะวันออก  สวนเมืองอื่นๆ ของไทย มีการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ถดถอยลงเปนอยางมาก ยกเวนจังหวั
หลักๆ ในภูมิภาคไมกี่แหงที่ยังมีการเติบโต เชน ภูเก็ต และ
เชียงใหม 
 เวียดนามนํานวัตกรรมมาใชมากมาย เอาแคกระเชาไฟฟา ก็
ปรากฏวา 
 1. ป 2561 มีกระเชาไฟฟาลงทะเลไปเกาะฟุกวกท่ียาวที่สุดใน
โลกถึง 7.9 กิโลเมตร จากฝงแผนดินใหญขามไปเกาะฟุกวกเพื่อ
การทองเที่ยวโดยใช เวลาเดินทาง 
กิโลเมตรตอชั่วโมง (https://bit.ly/
 2. ป 2556 บนบานาฮิลล ซึ่งอยูสูงจากระดับน้ําทะเล 
เมตรใกลนครดานัง มีกระเชาไฟฟาที่สูงที่สุด และมีชวงที่ยาวที่สุด
ในโลกถึง 5.8 กิโลเมตร (https://bit.ly/
มีกระเชาไฟฟา 3 เสน ขณะนี้กําลังจะสรางเสนที่ 
ของไทย เรียกรองมาถึง 30 ป ไมไดสราง ทั้งที่ประชาชนในพื้นที่ถึง 
97% ตองการใหสราง (https://bit.ly/
 3. ป 2556 ในเขตทองเที่ยวซาปาทางดานเหนือของเวียดนาม
มี ก ร ะ เ ช า ไ ฟ ฟ า ข น า ด ใ ห ญ จุ ค น ไ ด  
(https://bit.ly/2Zi9TMl) แตกําลังจะสรางรถไฟฟาขนาดใหญที่จุ
คนไดคราวละมากๆ นับรอยคนโดยคาดวาจะทําสถิติโลกอีกเชนกัน
 ในกรณีการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ 
Investment) จะเห็นไดวา มีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง  นัก
“ยกทัพ” ไปลงทุนในดานตางๆ ทั้งอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม
ในเวียดนามกันอยางไมขาดสายท้ังจีน ญี่ปุน เกาหลี ฮองกง ไตหวัน 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

 
วันนี้คนไทยมีหนี้สินมากมาย ความยากจนแผไพศาลไปทั่ว เขาสู

 
ลองมาดูเวียดนามจากขอมูล CIA World Facebook จะเห็นได

วาประชากรของเวียดนามเติบโตอยางมากในรอบ 13 ปที่ผานมา 
รายไดประชาชาติก็เติบโตขึ้น ถาเทียบเปน

ของไทยเปน 55% ไปแลว  แสดงวา
เวียดนามเจริญเติบโตแบบกาวกระโดดกวาไทยมาก  เดี๋ยวนี้จํานวน
คนจนของไทยและเวียดนามมีแทบจะเทากันคือ 8% แลว จากแต

ปกอนที่เวียดนามมีคนจนถึง 29% 
ผมไปเวียดนามพบวา แทบทุกเมืองของเวียดนาม กําลังเติบโต

อยางมาก มีคนสนใจไปลงทุน ไมไดกระจุกอยูในกรุงฮานอยหรือ
นครโฮจิมินหซิตี้แตอยางใด  ไลตั้งแตเหนือสุดจนถึงเกาะฟุกวกที่
อยูปลายสุด ตางเติบโตอยางกาวกระโดด  ในขณะที่ไทยเราความ
เจริญตางๆ กระจุกตัวอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและ
สวนตอขยายคือภูมิภาคตะวันออก  สวนเมืองอื่นๆ ของไทย มีการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ถดถอยลงเปนอยางมาก ยกเวนจังหวัด
หลักๆ ในภูมิภาคไมกี่แหงที่ยังมีการเติบโต เชน ภูเก็ต และ

เวียดนามนํานวัตกรรมมาใชมากมาย เอาแคกระเชาไฟฟา ก็

มีกระเชาไฟฟาลงทะเลไปเกาะฟุกวกท่ียาวที่สุดใน
กิโลเมตร จากฝงแผนดินใหญขามไปเกาะฟุกวกเพื่อ
ยวโดยใช เวลาเดินทาง 15 นาที ใชความเร็ว 30 

https://bit.ly/2KWQOtI) 
บนบานาฮิลล ซึ่งอยูสูงจากระดับน้ําทะเล 1,500 

เมตรใกลนครดานัง มีกระเชาไฟฟาที่สูงที่สุด และมีชวงที่ยาวที่สุด
https://bit.ly/2z5mibJ) ที่บานาฮิลลนี้

เสน ขณะนี้กําลังจะสรางเสนที่ 4  แตภูกระดึง
ป ไมไดสราง ทั้งที่ประชาชนในพื้นที่ถึง 

https://bit.ly/1povC3l) 
ในเขตทองเที่ยวซาปาทางดานเหนือของเวียดนาม
ฟ า ข น า ด ใ ห ญ จุ ค น ไ ด  3 0 -3 5  ค น 

แตกําลังจะสรางรถไฟฟาขนาดใหญที่จุ
คนไดคราวละมากๆ นับรอยคนโดยคาดวาจะทําสถิติโลกอีกเชนกัน 

ในกรณีการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct 
จะเห็นไดวา มีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง  นักลงทุน 

ไปลงทุนในดานตางๆ ทั้งอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม
ในเวียดนามกันอยางไมขาดสายท้ังจีน ญี่ปุน เกาหลี ฮองกง ไตหวัน 



 

 

 

 

 

Knowledge Is Not Private Property 

ฯลฯ  แตในขณะที่ไทยมีปริมาณเม็ดเงินเขามาลงทุนนอยกวา
เวียดนามแลว (https://s.nikkei.com/2Gd6V6
 นาแปลกไหม เวียดนามมีคนแหไปลงทุนจํานวนมหาศาลโดย
ไมตอง “ขายชาต”ิ โดย 
 1. ใหเชาที่ดิน 99 ป  
 2. ใหใชสกุลเงินตราของตนองในภูมิภาคตะวันออก 
 3. ใหสิทธิไมตองเสียภาษีเขาทองถิ่น  
 4. ใหซื้ออสังหาริมทรัพยที่ดินและโดยเฉพาะหองชุดไดแทบ 
100% 
 5. ใหทํางานวิชาชีพโดยไมตองมีใบอนุญ
ทองถิ่น ฯลฯ 
 ขนาดไทยเรา “แกผา” จนลอนจอน ก็ยังดึงดูดนักลงทุนเขา
ประเทศไดไมมากเทาเวียดนาม เมื่อป 2561 ชาวเวียดนามประทวง
คร้ังใหญเพราะรัฐบาลตั้งใจจะใหนักลงทุนตางชาติเชาที่ดิน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษขนาดเล็กอันหนึ่ง (ไมไดคลุมถึง 
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ฯลฯ  แตในขณะที่ไทยมีปริมาณเม็ดเงินเขามาลงทุนนอยกวา
6y)  

ทุนจํานวนมหาศาลโดย

ใหใชสกุลเงินตราของตนองในภูมิภาคตะวันออก (EEC) 

ใหซื้ออสังหาริมทรัพยที่ดินและโดยเฉพาะหองชุดไดแทบ 

ใหทํางานวิชาชีพโดยไมตองมีใบอนุญาตจากองคกรใน

จนลอนจอน ก็ยังดึงดูดนักลงทุนเขา
ชาวเวียดนามประทวง

คร้ังใหญเพราะรัฐบาลตั้งใจจะใหนักลงทุนตางชาติเชาที่ดิน 99 ปใน
ไมไดคลุมถึง 3 จังหวัด

ตะวันออกเชนไทย) ทางดานเหนือใกลชายแดนจีน ซึ่งนักลงทุนที่จะ
มาเชาก็มีแตจีนนั่นเอง  ปรากฏวารัฐบาลของประชาชนเวียดนาม
ยอ มทํ า ต า ม  เ ลิ ก แ น ว คิ ด  
(https://s.nikkei.com/2P7gQzK)
 ผมไปเ วี ยดนามตั้ งแตป  
กระทรวงการคลังที่เวียดนามในป 
ปรึกษาบริษัทมหาชนในนครโฮจิมินหซิตี้ และยังไปสํารวจตลาด
อสังหาริมทรัพยในเวียดนามหลายเมือง เวียดนามเจริญขึ้นอยางผิด
หูผิดตาจริงๆ  ที่เขาลาหลังลงก็เพราะสงครามกลางเมือง  อยาลืม
วา “ยุติธรรมไมมี สามัคคีไมเกิด
อนาคตของประเทศชาติของเรา อาจจะถูกคนอื่นแซง  ที่ผานมาเรา
เห็นคนหนุมสาวเวียดนาม ลาว พมา กัมพูชามาทํางานในไทย  ใน
อนาคต เมื่อเขาเจริญขึ้น แลวเราจะเปนอยางไร  
 คนรุนปูเยี่ยงผม (61 ป) คงหมดอายุขัยไปกอน  แตลูกหลาน
เราจะอยูอยางไร  ไทยตองพฒันาใหเร็วกวานี้
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ทางดานเหนือใกลชายแดนจีน ซึ่งนักลงทุนที่จะ
มาเชาก็มีแตจีนนั่นเอง  ปรากฏวารัฐบาลของประชาชนเวียดนาม
ยอ มทํ า ต า ม  เ ลิ ก แ น ว คิ ด  “ข า ยช า ติ ” ไ ป แ ล ว 

gQzK) 
ผมไปเ วี ยดนามตั้ งแตป  2542 เคยไป เปนที่ ปรึ กษา

ยดนามในป 2548-2549 เคยไปเปนที่
ปรึกษาบริษัทมหาชนในนครโฮจิมินหซิตี้ และยังไปสํารวจตลาด
อสังหาริมทรัพยในเวียดนามหลายเมือง เวียดนามเจริญขึ้นอยางผิด
หูผิดตาจริงๆ  ที่เขาลาหลังลงก็เพราะสงครามกลางเมือง  อยาลืม

ยุติธรรมไมมี สามัคคีไมเกิด” ถาไทยเรายังเปนอยูอยางนี้ 
อนาคตของประเทศชาติของเรา อาจจะถูกคนอื่นแซง  ที่ผานมาเรา
เห็นคนหนุมสาวเวียดนาม ลาว พมา กัมพูชามาทํางานในไทย  ใน
อนาคต เมื่อเขาเจริญขึ้น แลวเราจะเปนอยางไร   

คงหมดอายุขัยไปกอน  แตลูกหลาน
ฒนาใหเร็วกวานี ้
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 ขณะที่ไทยเรากําลังเพลินๆ อยูกับการแตกแยกไมสิ้นสุดมา 
ปเขาแลว  ประเทศเพื่อนบานกําลังคึกคักใกลจะแซงเราไปหลายขุม
แลว  ลูกหลานไทยเราจะเปนอยางไรในวันหนา  นากลัวจริ
 ผมในฐานะประธานศู นย ข อมู ลวิ จั ยและประ เมินค า
อสังหาริมทรัพยไทย (www.area.co.th) เดินทางไปกรุงมะนิลาเพื่อ
บรรยายในงาน Real Estate Expo Manila (5-7
และไปยังกรุงจาการตาเพื่อประชุม the Asia Pacific Real Estate 
Congress (10 - 15 กันยายน)  ผมยังเคยเปนที่ปรึกษาและ
ชวยงานในกระทรวงการคลังในเวียดนาม บรูไน เมียนมา ลาว 
อินโดนีเซีย จึงพอเห็นทิศทางในอนาคตบาง 
 ชวง 10 วัน ใน 2 ประเทศนี้ ผมไดพบปะกับผูบริหารดาน
อสังหาริมทรัพยจากประเทศตางๆ ในอาเซียนและทั่วโลก  ดูๆ ไป
แลว ประเทศไทยของเรากําลังถูกแซงไปอยางนาใจหายจริงๆ  ถา
เมืองไทยเราถดถอยหรือเติบโตชากวาชาติอื่น อนาคตของคนไทย
โดยเฉพาะลูกหลานไทยคงตองเผชิญชะตากรรมที่นาหวงใยเปนแน
แท  ผมจึงตองขอเลาสูกันฟงเพื่อการเตรียมพรอม เตรียมใจ และ
เตรียมรับสถานการณในอนาคต 
 ประเทศไทยเมื่อ 60 ปกอนถือวามีความ
ตะวันตกต่ํากวาประเทศเพื่อนบานหลายประเทศ เชน ฟลิปปนสที่
เคยเปนอาณานิคมของสหรัฐอเมริกา  มีนักพัฒนาที่ดินรายใหญราย
หนึ่งที่เปนเชื้อสายจีนตองตัดสินใจวาจะไปลงทุนที่เมียนมาหรืออยู
ในไทยดี สุดทายก็เลือกเมียนมา  ในยุคนั้นกรุงพนมเปญถือเปน 
“ปารีสแหงตะวันออก” ก็วาได  สวนนครโฮจิมินหซิตี้ก็เติบโตเติบ
อยางมากมาย  ยังเคยมีคนไทยไปเรียนตอปริญญาโทในนครแหงนี้
 แตพอเกิดสงครามกลางเมืองขึ้น เกิดการทุจริตโกงกินของ
เผด็จการทรราชในประเทศเหลานี้ ก็เลยทําใหนครที่เคยเจริญ
ทัดเทียมหรือเจริญกวาไทยกลับถดถอยลงอยางนาเสียดาย กรุง
จาการตาที่เคยใหญโตโอโถงก็สูไทยไมได กรุงพนมเปญก็เคยเปน
เมืองรางในยุคเขมรแดง  อสังหาริมทรัพยในนครโฮจิมินหในชวง 
“สิ้นชาติ” ก็แทบไมมีราคาคางวดอะไรเลย  กรุงยางกุงที่ถูก 
ประเทศ” ก็ถดถอยลงมาโดยตลอด  ในขณะที่กรุงเทพมหานคร
ของเรามีทางดวนในสายแรกในป 2524 ในขณะที่ประเทศในอินโด
จีนยัง “เละเปนโจก” เรามีรถไฟฟาสายแรกในป 
ประเทศในอินโดจีนยังเพิ่ง “เปดประเทศ” หมาดๆ  และในป 
2547 ไทยก็มีรถไฟฟาใตดินแหงแรก 
 แนนอนวาประเทศในอินโดจีน เมียนมา ฟลิปปนส และ
อินโดนีเซียยังไมไดแซงไทย  แตก็ไมรูวาจะอีกนานแคไหนท่ีไทยเรา
ยังเปนผูนํา เพราะมาเลเซียก็แซงไทยไปไมเห็นฝุนแลวโดยมีรายได
ประชาชาติตอหัวสูงกวาไทยถึงเกือบเทาตัว  ประเทศอื่นขางตน ก็มี
รายไดประชาชาติตอหัวขยับเขาใกลไทยเขามาทุกที โดยเฉพาะ
อินโดนีเซียที่เปนประเทศที่ใหญที่สุดในอาเซียน แตเดิมมีรายได
ประชาชาติตอหัวเพียงครึ่งหนึ่งของไทย เดี๋ยวนี้ขยับมาเปน 

อสังหาฯ ตางแดน 
ABROAD 
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

ประเทศเพื่อนบานเขาแซงเราไปหมดแลว

ขณะที่ไทยเรากําลังเพลินๆ อยูกับการแตกแยกไมสิ้นสุดมา 15 
ปเขาแลว  ประเทศเพื่อนบานกําลังคึกคักใกลจะแซงเราไปหลายขุม
แลว  ลูกหลานไทยเราจะเปนอยางไรในวันหนา  นากลัวจริงๆ 

ผมในฐานะประธานศู นย ข อมู ลวิ จั ยและประ เมินค า
เดินทางไปกรุงมะนิลาเพื่อ

7 กันยายน 2562) 
the Asia Pacific Real Estate 

งเคยเปนที่ปรึกษาและ
ชวยงานในกระทรวงการคลังในเวียดนาม บรูไน เมียนมา ลาว 

ประเทศนี้ ผมไดพบปะกับผูบริหารดาน
อสังหาริมทรัพยจากประเทศตางๆ ในอาเซียนและทั่วโลก  ดูๆ ไป

างนาใจหายจริงๆ  ถา
เมืองไทยเราถดถอยหรือเติบโตชากวาชาติอื่น อนาคตของคนไทย
โดยเฉพาะลูกหลานไทยคงตองเผชิญชะตากรรมที่นาหวงใยเปนแน
แท  ผมจึงตองขอเลาสูกันฟงเพื่อการเตรียมพรอม เตรียมใจ และ

ปกอนถือวามีความเจริญแบบโลก
ตะวันตกต่ํากวาประเทศเพื่อนบานหลายประเทศ เชน ฟลิปปนสที่
เคยเปนอาณานิคมของสหรัฐอเมริกา  มีนักพัฒนาที่ดินรายใหญราย
หนึ่งที่เปนเชื้อสายจีนตองตัดสินใจวาจะไปลงทุนที่เมียนมาหรืออยู
ในไทยดี สุดทายก็เลือกเมียนมา  ในยุคนั้นกรุงพนมเปญถือเปน 

ก็วาได  สวนนครโฮจิมินหซิตี้ก็เติบโตเติบ
อยางมากมาย  ยังเคยมีคนไทยไปเรียนตอปริญญาโทในนครแหงนี้ 

แตพอเกิดสงครามกลางเมืองขึ้น เกิดการทุจริตโกงกินของ
เผด็จการทรราชในประเทศเหลานี้ ก็เลยทําใหนครที่เคยเจริญ

อยางนาเสียดาย กรุง
จาการตาที่เคยใหญโตโอโถงก็สูไทยไมได กรุงพนมเปญก็เคยเปน
เมืองรางในยุคเขมรแดง  อสังหาริมทรัพยในนครโฮจิมินหในชวง 

ก็แทบไมมีราคาคางวดอะไรเลย  กรุงยางกุงที่ถูก “ปด
ก็ถดถอยลงมาโดยตลอด  ในขณะที่กรุงเทพมหานคร

ในขณะที่ประเทศในอินโด
เรามีรถไฟฟาสายแรกในป 2542 ในขณะที่

หมาดๆ  และในป 

แนนอนวาประเทศในอินโดจีน เมียนมา ฟลิปปนส และ
มไดแซงไทย  แตก็ไมรูวาจะอีกนานแคไหนท่ีไทยเรา

ยังเปนผูนํา เพราะมาเลเซียก็แซงไทยไปไมเห็นฝุนแลวโดยมีรายได
ประชาชาติตอหัวสูงกวาไทยถึงเกือบเทาตัว  ประเทศอื่นขางตน ก็มี

เขาใกลไทยเขามาทุกที โดยเฉพาะ
ที่ใหญที่สุดในอาเซียน แตเดิมมีรายได

ประชาชาติตอหัวเพียงครึ่งหนึ่งของไทย เดี๋ยวนี้ขยับมาเปน 69% แลว 

 อยางไรก็ตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในรอบ 
ที่ผ านมาปรากฏว าไทยเติบโตชา  อันเปนผลจากการเมือง
ภายในประเทศ  ในขณะที่ประเทศเพื่อนบาน อันไดแก 
ฟลิปปนส เมียนมา ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย ตางเติบโตอยางกาว
กระโดดปละเฉลี่ย 7% กันยกใหญ  แสดงวาเศรษฐกิจของประเทศ
เหลานี้เติบโตราว 1 เทาตัวในรอบ 
เติบโตเพียง 34% ในรอบ 10 ป ณ อัตราเติบโตเฉลี่ยที่ 
คนบอกวาประเทศในอินโดจีนเติบโตเร็วเพราะเขาเพิ่งฟนและ
เศรษฐกิจมีขนาดเล็ก  แตอันที่จริงประเทศที่เจริญใกลเคียงกับไทย 
เชน ฟลิปปนสและอินโดนีเซียก็มีอัตราการเจริญเติบโตทางง
เศรษฐกิจที่สูงกวาไทย รวมทั้งมาเลเซียที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่
ดีกวาไทย ก็มีอัตราการเจริญเติบโตท่ี
 สิ่งละอันพันละนอยที่พบเห็นมาและเปนสิ่งที่นาสนใจตอการ
เติบโตของประเทศ “คูแขง” ของเราก็เชน
 1. ญี่ปุนให “วิศวกร” เขมรไปทํางานในญี่ปุนปละ 
โดยสามารถนําครอบครัวไปอยูไดดวย ขณะนี้ชาวเขมรนิยมเรียน
วิศวกรกันใหญ 
 2. เกาหลีใหสิทธิพิเศษแกคนงานชาวเวียดนามและกัมพูชาให
ไปทํางานในประเทศมากกวาที่ใหกับไทยดวยซ้ําไป ดูทาเขาปลื้ม
คนงาน 2 ประเทศนี้มากกวาไทย
 3. ญี่ปุนนิยมไปอยูบานผูสูงวัยในมาเลเซีย เพราะมาเลเซียพูด
ภาษาอังกฤษไดมากกวาไทย ประเทศสงบสุขกวา แมมาเลเซียจะ
เปนประเทศมุสลิมที่คอนขางเครงครัด และอาจรูสึกอึดอัดกวาการ
อยูในไทย 
 4. กระแสจีนโหมไปลงทุนในเวียดนาม กัมพูชา เมียนมา และ
ฟลิปปนสกันอยางมหาศาล อาจมากกวามาลงทุนในไทยดวยซ้ําไป
 5. การลงทุนจากตางประเทศ 
ไปลงทุนในเวียดนามมีมูลคาสูงกวาที่เข
 6. แมกัมพูชาและเวียดนามจะไมมีรถไฟฟา 
อีกนาน แตกรุงจาการตามีรถไฟใตดินแลว และกําลังสรางรถไฟฟา
มวลเบา และรถเมลแบบบีอารทีรุนใหมที่ยกระดับโดยไมกิน
ชองทางจราจรไปแบบบีอารทีบานเรา
 7. แมไทยจะเปนศูนยกลางการแพทยของโลก 
Hub) แหงหนึ่ง แตคารักษาพยาบาลของไทยแพงมากขึ้นเรื่อยๆ 
ในขณะที่มาเลเซียไดกาวเขามาเปน 
รัฐบาลเขามีการควบคุมอัตราคารักษาพยาบาล ไมปลอยให
โรงพยาบาลฆาตัวตายดวยการเรียกคารักษาพยาบาลตามอําเภอใจ
 8. ในขณะที่นายกฯ ไทยบนวาเ
พวกเอ็นจีโอมัวแตมาเตนเหยงๆ  แตมาเลเซีย เวียดนามไมมี
ปญหา เขาสามารถสรางรีสอรตล้ําเขาไปในทะเลเปนกิโล เพื่อนํา
ธรรมชาติมารับใชมนุษยชาติใหเปนที่พักผอนหยอนใจ  สราง
กระเชาลอยฟามากมายหลายแหง  เอาพื้นที่ปาดงดิบมาสราง

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

ประเทศเพื่อนบานเขาแซงเราไปหมดแลว 

อยางไรก็ตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในรอบ 10 ป
ที่ผ านมาปรากฏว าไทยเติบโตชา  อันเปนผลจากการเมือง
ภายในประเทศ  ในขณะที่ประเทศเพื่อนบาน อันไดแก กัมพูชา 
ฟลิปปนส เมียนมา ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย ตางเติบโตอยางกาว

กันยกใหญ  แสดงวาเศรษฐกิจของประเทศ
เทาตัวในรอบ 10 ปที่ผานมา ในขณะที่ไทย

ป ณ อัตราเติบโตเฉลี่ยที่ 3%  บาง
ศในอินโดจีนเติบโตเร็วเพราะเขาเพิ่งฟนและ

เศรษฐกิจมีขนาดเล็ก  แตอันที่จริงประเทศที่เจริญใกลเคียงกับไทย 
เชน ฟลิปปนสและอินโดนีเซียก็มีอัตราการเจริญเติบโตทางง
เศรษฐกิจที่สูงกวาไทย รวมทั้งมาเลเซียที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่
ดีกวาไทย ก็มีอัตราการเจริญเติบโตท่ีเร็วกวาเชนกัน 

สิ่งละอันพันละนอยที่พบเห็นมาและเปนสิ่งที่นาสนใจตอการ
ของเราก็เชน 
เขมรไปทํางานในญี่ปุนปละ 200 คน 

โดยสามารถนําครอบครัวไปอยูไดดวย ขณะนี้ชาวเขมรนิยมเรียน

เศษแกคนงานชาวเวียดนามและกัมพูชาให
ไปทํางานในประเทศมากกวาที่ใหกับไทยดวยซ้ําไป ดูทาเขาปลื้ม

ประเทศนี้มากกวาไทย 
ญี่ปุนนิยมไปอยูบานผูสูงวัยในมาเลเซีย เพราะมาเลเซียพูด

ภาษาอังกฤษไดมากกวาไทย ประเทศสงบสุขกวา แมมาเลเซียจะ
อนขางเครงครัด และอาจรูสึกอึดอัดกวาการ

กระแสจีนโหมไปลงทุนในเวียดนาม กัมพูชา เมียนมา และ
ฟลิปปนสกันอยางมหาศาล อาจมากกวามาลงทุนในไทยดวยซ้ําไป 

การลงทุนจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment) ที่
ไปลงทุนในเวียดนามมีมูลคาสูงกวาที่เขามาลงทุนไทยแลว 

แมกัมพูชาและเวียดนามจะไมมีรถไฟฟา (ใตดิน) และคง
อีกนาน แตกรุงจาการตามีรถไฟใตดินแลว และกําลังสรางรถไฟฟา
มวลเบา และรถเมลแบบบีอารทีรุนใหมที่ยกระดับโดยไมกิน
ชองทางจราจรไปแบบบีอารทีบานเรา 

แมไทยจะเปนศูนยกลางการแพทยของโลก (Medical 
แหงหนึ่ง แตคารักษาพยาบาลของไทยแพงมากขึ้นเรื่อยๆ 

ในขณะที่มาเลเซียไดกาวเขามาเปน Medical Hub แทนไทยเพราะ
รัฐบาลเขามีการควบคุมอัตราคารักษาพยาบาล ไมปลอยให
โรงพยาบาลฆาตัวตายดวยการเรียกคารักษาพยาบาลตามอําเภอใจ 

ในขณะที่นายกฯ ไทยบนวาเมืองไทยทําอะไรก็ยาก เพราะ
พวกเอ็นจีโอมัวแตมาเตนเหยงๆ  แตมาเลเซีย เวียดนามไมมี
ปญหา เขาสามารถสรางรีสอรตล้ําเขาไปในทะเลเปนกิโล เพื่อนํา
ธรรมชาติมารับใชมนุษยชาติใหเปนที่พักผอนหยอนใจ  สราง
กระเชาลอยฟามากมายหลายแหง  เอาพื้นที่ปาดงดิบมาสราง



 

 

 

 

 

Knowledge Is Not Private Property 

โรงแรมเชนดังๆ ของโลก โดยมีคาสัมปทานที่คุมคามาพัฒนา
ประเทศ พัฒนาทองถิ่น 
 9. เรื่องภาษาอังกฤษ นับวานาหนักใจมาก ผมเคยไปสํารวจ
ตลาดอสังหาริมทรัพยในนครตางๆ พบวา วัยรุนหรือชาวบานใน
พนมเปญ โฮจิมินหซิตี้ ยางกุง ตางสามารถพูดภาษาอังกฤษไดดี 
ดีกวาคนไทยดวยซ้ําไป  แบบนี้ตอไปไทยจะเปนอยางไร 
 10. ราคาหองชุดและพื้นที่สํานักงานในกรุงจาการตา พุงขึ้น
เกินเทาตัวในรอบ 5 ปที่ผานมา เชนเดียวกับในกรุงมะนิลา แตไทย
เติบโตชากวามาก 
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ดังๆ ของโลก โดยมีคาสัมปทานที่คุมคามาพัฒนา

เรื่องภาษาอังกฤษ นับวานาหนักใจมาก ผมเคยไปสํารวจ
ตลาดอสังหาริมทรัพยในนครตางๆ พบวา วัยรุนหรือชาวบานใน
พนมเปญ โฮจิมินหซิตี้ ยางกุง ตางสามารถพูดภาษาอังกฤษไดดี 

บบนี้ตอไปไทยจะเปนอยางไร  
ราคาหองชุดและพื้นที่สํานักงานในกรุงจาการตา พุงขึ้น

ปที่ผานมา เชนเดียวกับในกรุงมะนิลา แตไทย

 ขณะนี้เรามีดีกวาประเทศอื่นตรงที่มีรถไฟฟา ทางดวน มี
สาธารณูปโภคที่ดีกวาประเทศเพื่อนบาน ทํา
ทั้งกัมพูชา ลาว เมียนมา “อิจฉา
ไทยมากกวาไปซื้อประเทศอื่น  หลายคนอยากไปซื้อที่สิงคโปรและ
มาเลเซีย แตหองชุดในสิงคโปรก็มีราคาสุดแพง สวนที่มาเลเซียก็
กําหนดใหซื้อไดในราคาไมต่ํากวา 
ขอจํากัดราคาที่ซื้อ 
 เราตองกาวกระโดดบางแลว หาไมไทยจะมีปญหาใหญใน
อนาคต 

 
 

 

หน้า 15 

ขณะนี้เรามีดีกวาประเทศอื่นตรงที่มีรถไฟฟา ทางดวน มี
สาธารณูปโภคที่ดีกวาประเทศเพื่อนบาน ทําใหเพื่อนบานของไทย

อิจฉา” และอยากมาซื้อบานในประเทศ
ไทยมากกวาไปซื้อประเทศอื่น  หลายคนอยากไปซื้อที่สิงคโปรและ
มาเลเซีย แตหองชุดในสิงคโปรก็มีราคาสุดแพง สวนที่มาเลเซียก็
กําหนดใหซื้อไดในราคาไมต่ํากวา 8 ลานบาท ในขณะที่ไทยเราไมมี

เราตองกาวกระโดดบางแลว หาไมไทยจะมีปญหาใหญใน
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ตองคุมเขมตางชาติซื้ออสังหาฯ ในไทย
 
 หลายคนกลัววาจีนจะไมมาซื้ออสังหาริมทรัพยในไทย  ทําให
เศรษฐกิจไทยจะแย   แทจริ งแล ว  เราตองควบคุมการซื้ อ
อสังหาริมทรัพยของชาวตางชาติ  ทั่วโลกทํากันทั้งนั้น มีแตไทยที่ 
“ขายชาต”ิ หรือไม ลองมาดูกัน 
 ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก
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  
ไทยจึงไมจําเปนตองมีมาตรการสงเสริมใหตางชาติซื้อ
บางคนอาจอางวาทีสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ และประเทศตะวันตก
ตางๆ ยังใหตางชาติซื้อทรัพยสินในประเทศของเขาได  เขาทําไดมี
ระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ซึ่งตองเสียตามราคาตลาด ใน
อัตรา 1%-3% โดยแทบไมมีขอยกเวน  
 แตของไทยแทบไมตองเสีย แถมเสียตามร
มาก  ยิ่งกวานั้นเขายังมีภาษีมรดก ซึ่งไทยก็มีเหมือนกัน แตแทบจะ
เก็บไมไดสักบาท เพราะเศรษฐีใชชองโหวหลบหนีหมด  ดังนั้นขืน
ใหตางชาติมาซื้อบานสงเดชในประเทศไทย ก็เทากับเรา 
เห็นๆ  ชนชั้นสูงไมตองการเสียภาษี จึงทําใหตางชาติที่ม
เสียภาษีดวย  ภาระภาษีจึงจะตกแกประชาชนจากภาษีทางออม
ตางๆ ซึ่งประชาชนหลีกเลี่ยงหรือโยนตอใหใครไมไดนั่นเอง
 การกีดกันไมใหตางชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพยนั้น ไมผิด และ
ทํากันทั่วไป อยางในสิงคโปรสมัยกอนก็กําหนดไววา ใหซื้อตั้งแตชั้น 
5 ขึ้นไป  กัมพูชาก็กําหนดใหซื้อหองชุดไดตั้งแตชั้น 
คงไมไดกลัววาตางชาติจะแบกเอาบานกลับประเทศเขา  แตเปน
เหตุผลดานความมั่นคง  หลายที่กําหนดบริเวณจํากัดใหซื้อ ไมให
ใหตางชาติซื้อที่ไหนก็ได  นอกจากนี้การใหตางชาติซื้อนั้น ก็
พิจารณาเปนรายๆ ไป ไมใชซื้อไดตามใจชอบ 
 สําหรับประเทศนิวซีแลนด ประกาศชัดเลยวาตางชาติหามมา
ซื้ออสังหาริมทรัพย  จีนซึ่งอยากไปซื้อบานในนิวซีแลนดมาก ก็เลย
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ตองคุมเขมตางชาติซื้ออสังหาฯ ในไทย 

หลายคนกลัววาจีนจะไมมาซื้ออสังหาริมทรัพยในไทย  ทําให
เศรษฐกิจไทยจะแย   แทจริ งแล ว  เราตองควบคุมการซื้ อ

งชาติ  ทั่วโลกทํากันทั้งนั้น มีแตไทยที่ 

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

การไววา ตลาดที่อยูอาศัยไทย มีผูซื้อเปนตางชาติ (โดยเฉพาะจีน) 
และเปนนักเก็งกําไรอีกราว 15%-

อาจกลาวไดวาตลาดที่มีผูซื้อไปใชสอยอยูอาศัยจริงๆ มีแค
สองในสามจากปหนึ่งๆ ที่ผลิตที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร

ถาไมมีตางชาติมาซื้อ โดยเฉพาะชวงนี้ที่จีนมานอยลง และนัก
ถูกธนาคารแหงประเทศไทยคุม

ดวยมาตรการสินเชื่อ ก็เลยทําใหตลาดหดตัวลง  นักพัฒนาที่ดิน
บางคนอาจอางวาอสังหาริมทรัพยเปนปจจัยที่ 4 ที่จําเปนของ
ประชาชน  แตแทที่จริงแลว เปนขออางเพื่อหวังขายสินคามากกวา  

าจสงผลรายตอประเทศชาติในระยะยาว  เรา
จึงไมควรเห็นแกประโยชนสวนตัวจนลืมประโยชนของชาติ 

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

แตของไทยแทบไมตองเสีย แถมเสียตามราคาประเมินที่ถูก
มาก  ยิ่งกวานั้นเขายังมีภาษีมรดก ซึ่งไทยก็มีเหมือนกัน แตแทบจะ
เก็บไมไดสักบาท เพราะเศรษฐีใชชองโหวหลบหนีหมด  ดังนั้นขืน
ใหตางชาติมาซื้อบานสงเดชในประเทศไทย ก็เทากับเรา “ขายชาติ” 
เห็นๆ  ชนชั้นสูงไมตองการเสียภาษี จึงทําใหตางชาติที่มาซื้อไมตอง
เสียภาษีดวย  ภาระภาษีจึงจะตกแกประชาชนจากภาษีทางออม
ตางๆ ซึ่งประชาชนหลีกเลี่ยงหรือโยนตอใหใครไมไดนั่นเอง 

การกีดกันไมใหตางชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพยนั้น ไมผิด และ
ทํากันทั่วไป อยางในสิงคโปรสมัยกอนก็กําหนดไววา ใหซื้อตั้งแตชั้น 

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

สําหรับประเทศนิวซีแลนด ประกาศชัดเลยวาตางชาติหามมา
ซื้ออสังหาริมทรัพย  จีนซึ่งอยากไปซื้อบานในนิวซีแลนดมาก 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 ก็จะทําใหราคาบานและที่ดินสูงขึ้น เปนการทําให
ประชาชนในประเทศเดือดรอนนั่นเอง
 ในสิงคโปรและฮองกงก็ใชมาตรการดานภาษี บานในสอง
ประเทศนี้แพงอยูแลว จึงไมมีการกําหนดร
มาตรการดานการเก็บภาษีซื้อ เชน สิงคโปรคิดสูงสุด 
สวนฮองกงคิด 30% ในกรณีที่ตางชาติไปซื้อที่อยูอาศัยในประเทศ
ทั้งสอง  แรกๆ ผูประกอบการพัฒนาที่ดินก็รองแรกแหกกระเชอกัน
เหมือนกันวา อยางนี้ เปนการทําลายธุรกิจพัฒนาที่ดิน  พวก
นายหนาที่ขายทรัพยสินใหตางชาติก็รองระงมเหมือนกัน  แต
รัฐบาลสิงคโปรเห็นแกชาติมากกวา 
 ไตหวันก็คุมการซื้อของตางชาติโดย มีนโยบาย 
จีนแผนดินใหญหรือชาวตางชาติที่มาซื้ออสังหาริมทรัพยวาจะตอง
ไมขายภายใน 3 ปหลังซื้อเพื่อปองกันการเก็งกําไ
“แรงลง” มาเที่ยวซื้อทรัพยสินไดตามอําเภอใจและมาขายตอปวน
ตลาด ตองอยูในไตหวันตอเนื่องกันไดไมเกิน 
“รากงอก” และใหกูซื้อทรัพยสินไดไมเกิน 
 ประเทศไทยโดยขาราชการการเมืองและขาราชการประจํา 
“ขายชาต”ิ หรือไมก็ลองนึกดูวาถาเราไปอยูกรุงปกกิ่ง  ยามวางเรา
นึกอยากสนุกโดยตั้งแผงขายของจากประเทศไทยในยานชุมนุมชน 
หรือเปดรานอาหารไทย  เราตองมีใบอนุญาตใชไหม  แตคนจีน
หรือคนชาติอื่นมาทํามาหากินในแผนดินไทยโดยไมตองได
ใบอนุญาตหรือมีใบอนุญาตที่ ไดรบการตรวจสอบเพื่
ผลประโยชนของคนในชาติไหม  พวกตางชาติมาชวยเหลือหรือชวย
เถือประเทศไทยกันแน 
 ในแงการเงิน การใหเชาที่ดิน 
ตองใหตางชาติซื้อที่ดินดวยซ้ําไป เชน หางเซ็นทรัลลาดพราว ทาง
ดวนขั้นที่  2 หรือดอนเมืองโทลเวย  ก็ เช าแค  
โดยเฉพาะเซ็นทรัล กําไรมหาศาล กําไรตั้งแตเวลายังไมถึงครึ่งแรก
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อดซื้อ   เขากลัวการถูกครอบงํ า   เขารักชาติกระมัง   ส วน
ออสเตรเลียเปดกวางหนอย เพราะใหตางชาติมาซื้อบานได แตตอง

บานมือหนึ่งโดยผูประกอบการเทานั้น จะซื้อขายบานมือสอง
ไมได เลย เพื่อปองกันไมใหประชาชนทั่วไปถูกคนตางชาติ
โดยเฉพาะคนจีนมาแยงซื้อบาน  เขารักและปกปองผลประโยชน

ในมาเลเซียมีมาตรการเด็ด ๆ อยู 2 อยางก็คือ ถารัฐบาล
าชักจะลนตลาดแลว ก็จะสั่งใหนักพัฒนา

ที่ดินหยุดการพัฒนาในทําเลนั้นๆ  แตของเราปลอยใหพัฒนากันไป 
ซึ่งอาจทําใหเกิดการแขงขันกันจนพากันลงเหวได  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

าที่ขายทรัพยสินใหตางชาติก็รองระงมเหมือนกัน  แต
รัฐบาลสิงคโปรเห็นแกชาติมากกวา “นายทุน” 

ไตหวันก็คุมการซื้อของตางชาติโดย มีนโยบาย 3-4-5 ใหคน
จีนแผนดินใหญหรือชาวตางชาติที่มาซื้ออสังหาริมทรัพยวาจะตอง

ปหลังซื้อเพื่อปองกันการเก็งกําไร ไมใหเกิดอาการ 
มาเที่ยวซื้อทรัพยสินไดตามอําเภอใจและมาขายตอปวน

ตลาด ตองอยูในไตหวันตอเนื่องกันไดไมเกิน 4 เดือน เพื่อไมให 
และใหกูซื้อทรัพยสินไดไมเกิน 50% ของมูลคา 

ประเทศไทยโดยขาราชการการเมืองและขาราชการประจํา 
รือไมก็ลองนึกดูวาถาเราไปอยูกรุงปกกิ่ง  ยามวางเรา

นึกอยากสนุกโดยตั้งแผงขายของจากประเทศไทยในยานชุมนุมชน 
หรือเปดรานอาหารไทย  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  โครงการหองชุดราคาแพงยานหลังสวน
เชาที่ดินมากอสราง ก็มีระยะเวลาสัญญา 30 ป ก็มีผูนิยมซื้อ
ไมเปนอุปสรรคแตอยางใด  ดุสิตธานีก็เชาที่ 40 
ความจําเปนตองใหตางชาติมาซื้อท่ีดินแตอยางใด
 ยิ่งในกรณีโรงงาน ที่ดินเปนปจจัยการผลิตเล็กๆ ปจจัยใหญอยู
ที่เครื่องจักร อาคารขนาดใหญ  โดยทั่วไปดําเนินกิจการสัก  
คุมแลว  ไทยจึงไมตองใหซื้อท่ีดิน อาจอนุญาตใหใชที่ดินโดยไมเสีย
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ของสัญญาแลว  โครงการหองชุดราคาแพงยานหลังสวน/ราชดําริ ที่
ป ก็มีผูนิยมซื้อ-ขาย 

40 กวาป  ไทยจึงไมมี
ความจําเปนตองใหตางชาติมาซื้อท่ีดินแตอยางใด 

ยิ่งในกรณีโรงงาน ที่ดินเปนปจจัยการผลิตเล็กๆ ปจจัยใหญอยู
ที่เครื่องจักร อาคารขนาดใหญ  โดยทั่วไปดําเนินกิจการสัก  10 ปก็
คุมแลว  ไทยจึงไมตองใหซื้อท่ีดิน อาจอนุญาตใหใชที่ดินโดยไมเสีย

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

 
 

หน้า 17 

ย จายแตคาดูแล บําบัดน้ําเสีย ฯลฯ ก็พอ  พอมีโรงงาน
มาตั้งในไทยมากมาย ก็ทําใหเศรษฐกิจเฟองขึ้น  แตเราจะตองขาย
ที่ดินเพื่อเห็นแกนายทุนนักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมนั่นเอง 

การใหตางชาติซื้ออสังหาริมทรัพยในไทยจึงไมใชทางออกของ
กับดักเศรษฐกิจ แตคือทางตันและเปนกับดักที่ทําใหเศรษฐกิจไทย
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เมียนมานาลงทนุอสังหาฯ ไหม
 
 ในระหวางวันที่ 22-25 สิงหาคม 2562 ดร
ในฐานะผูแทนของ ASEAN Real Estate Network Alliance 
(ARENA) ซึ่งเปนองคกรของที่ปรึกษาดานอสังหาริมทรัพยใน
อาเซียน 8 ประเทศ (ยังขาดเฉพาะลาวและบรูไน
นายหน า  ผู ป ร ะ เ มิ นค า ทรั พย สิ นและผู สน ใจลงทุ นด า น
อสังหาริมทรัพยราว 40 คนไปประชุมประจําปที่นครยางกุง  ในงาน
นี้มีผูเขารวมประมาณ 700 คน เปนคนเมียนมา 
ตางประเทศที่ไปเยือน 300 คน แสดงวาตางชาติก็สนใจไปดูลูทาง
การลงทุนอสังหาริมทรัพยในเมียนมาไมนอย 
 ในวันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่กรุงเทพมหานครก็
ประชุมประจําปของสมาคมนักลงทุนไทย-เมียนมา ที่โรงแรมเซ็น
ทาราแกรนดที่เซ็นทรัลเวิรล ปรากฏวามีนักลงทุนไทยสนใจไปเขา
รวมสัมมนาถึงราว 500 คน  แสดงชัดวามีคนสนใจไปลงทุนใน
เมียนมาไมนอยเลยทีเดียว  การจัดสัมมนาไปลงทุนประเทศเพื่อน
บานอื่นคงไดรับความสนใจนอยกวานี้แนนอน  และทุกปที่จัดก็มีคน
เขารวมในจํานวนใกลเคียงกันนี้เสมอมา 4 ปแลว
 จากรายงานสถานการณเศรษฐกิจเมียนมา ประจําเดือน 
มีนาคม 2562 ของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ พบว
“ภาพรวมดานการลงทุนทางตรงของตางประเทศในเมียนมา 
ในชวง 5 เดือนแรกของปงบประมาณ 2018
(เดือนตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562) คณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนแหงเมียนมา (Myanmar Investment Commission: 
MIC) อนุมัติโครงการไปแลว คิดเปนมูลคา 
เหรียญสหรัฐ โดยพบวาสิงคโปรมีการลงทุนสูงสุดเปนอันดับที่ 
มูลคา 943.03 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ 
รองลงมาคือ จีน มีการลงทุนเปนอันดับ 2 มูลคา 
เหรียญสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.96 และฮองกงเปนอันดับที่ 
3 มูลคา 89.16 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ 
ขณะที่ไทยมีการลงทุนสูงเปนอันดับที่ 4 มูลคา 
เห รี ยญสหรั ฐ . . .สั ดส ว นร อยละ  
(https://bit.ly/324bBmg) 
 จากแหลงขอมูลเดียวกันพบวา “ในสวนของอุตสาหกรรมที่
ตางชาติใหความสนใจลงทุนในเมียนมามากที่สุดในเดือนตุลาคม 
2561 – กุมภาพันธ2562 สามอันดับแรกคือการคมนาคมและการ
สื่อสารเปนอันดับที่  1 มูลคา 680.563 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
รองลงมาคือการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตเปนอันดับที่ 
มูลคา 520.785 ลานเหรียญสหรัฐฯ และพลังงานเปนอันดับที่ 
มูลคา 93.280 ลานเหรียญสหรัฐฯ (อสังหาริมทรัพยมีการลงทุน 
54.133 ลานเหรียญสหรัฐ หรือรอยละ 3.18) . . .
ลงทุนจากตางประเทศสะสมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
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เมียนมานาลงทนุอสังหาฯ ไหม 

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ASEAN Real Estate Network Alliance 

ซึ่งเปนองคกรของที่ปรึกษาดานอสังหาริมทรัพยใน
ะลาวและบรูไน) ไดพาคณะ

นายหน า  ผู ป ร ะ เ มิ นค า ทรั พย สิ นและผู สน ใจลงทุ นด า น
คนไปประชุมประจําปที่นครยางกุง  ในงาน

คน เปนคนเมียนมา 400 คน เปนชาว
คน แสดงวาตางชาติก็สนใจไปดูลูทาง

ที่กรุงเทพมหานครก็มีการ
เมียนมา ที่โรงแรมเซ็น

ทาราแกรนดที่เซ็นทรัลเวิรล ปรากฏวามีนักลงทุนไทยสนใจไปเขา
คน  แสดงชัดวามีคนสนใจไปลงทุนใน

มาไมนอยเลยทีเดียว  การจัดสัมมนาไปลงทุนประเทศเพื่อน
บานอื่นคงไดรับความสนใจนอยกวานี้แนนอน  และทุกปที่จัดก็มีคน

ปแลว 
จากรายงานสถานการณเศรษฐกิจเมียนมา ประจําเดือน 

ของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ พบวา 
ภาพรวมดานการลงทุนทางตรงของตางประเทศในเมียนมา (FDI) 

2018-19 ของเมียนมา 
คณะกรรมการสงเสริม

Myanmar Investment Commission: 
 1,701.584 ลาน

เหรียญสหรัฐ โดยพบวาสิงคโปรมีการลงทุนสูงสุดเปนอันดับที่ 1 
ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ 64.54 

มูลคา 124.869 ลาน
และฮองกงเปนอันดับที่ 

ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.11 
มูลคา 23.974 ลาน

สั ดส ว นร อยละ  5 .70” 

ในสวนของอุตสาหกรรมที่
สุดในเดือนตุลาคม 

สามอันดับแรกคือการคมนาคมและการ
ลานเหรียญสหรัฐฯ 

รองลงมาคือการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตเปนอันดับที่ 2 มี
ลานเหรียญสหรัฐฯ และพลังงานเปนอันดับที่ 3 มี

อสังหาริมทรัพยมีการลงทุน 
) . . .สําหรับสาขาการ

ลงทุนจากตางประเทศสะสมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน (ป 1988-

2018) สามอันดับแรกไดแก กลุมน้ํามันและกาซธรรมชาติ
พลังงาน และอุตสาหกรรมการผลิต ตามลําดับ
 การลงทุนอสังหาริมทรัพยสําหรับคนไทยคงมีนอยมาก 
สวนมากเปนการคาขายทางอื่นมากกวา  ในระหวางเดินทาง ผมได
พบวิศวกรไปคุมงานกอสรางอาคารชุดในกรุงยางกุงเชนกัน  มี
สถาปนิกไทยไดไปออกแบบอาคารตางๆ โดยเฉพาะโรงแรมใน
เมียนมาเปนจํานวนมาก  แสดงวานักวิชาชีพวิศวกรและสถาป
ไทย ไดรับการตอนรับดี และเปนที่ตองการในเมียนมาในฐานะ
ผูเชี่ยวชาญ 
 อยางไรก็ตามคนที่สนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพยจริงๆ เชน 
ไปกอสรางโครงการอาคารชุดหรือสรางบานขาย คงไดแตจดๆ 
จองๆ  แตสําหรับนักวิชาชีพประเภทนายหนาก็อาจมีโอกาสอันดี 
โดยในระหวางที่ผมพาคณะไปดูงานอสังหาริมทรัพย ปรากฏวา
โครงการอาคารชุดขนาดใหญของจีนที่มาลงทุนในเมียนมา ใหคา
นายหนาแกนายหนาตางชาติถึง 7% 
วาโครงการอื่นๆ ก็คงมีการสงเสริมใหตางชาติไปลงทุนซื้อหองชุด
ในเมียนมาเชนกัน เพราะตามกฎหมายเมียนมา ต
หองชุดได 40% 
 การจะไปพัฒนาที่ดินในเมียนมานั้น ในแงหนึ่งอาจตองแขงขัน
กับโครงการขนาดใหญที่เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก  แตโครงการเหลานี้
มักอยูหางจากตัวเมืองพอสมควร  การเดินทางในนครยางกุง
ยากลําบากเพราะขาดระบบขนสงมวลชน ที่เห็นโฆษณากันวาเดิน
จากโครงการถึงเจดียชเวดากอง 20 
2 เทา  อยางไรก็ตามผมเห็นวาไทยเราควรไปลงทุนในโครงการขนาด
เล็ก ถึงแมขนาดจะสําคัญ (Size Does Matter) 
ความสวยงาม (Small Is Beautiful) 
แนะนําบริษัทมหาชนหลายแหงที่จะไปตางประเทศใหคิดถึงขอนี้  
การสรางโครงการขนาดใหญมีความเสี่ยงสูงมากวาจะ 
 ถาในแงของการลงทุนซื้อหองชุดเพื่อเก็งกําไรจะดีหรือไม  
พวกเราไปดูมา 3 โครงการที่กําลังขายกันอยูในเมียนมา พอขึ้นรถ
ได ก็มาถกกันวานาลงทุนหรือ  แตก็ปรากฏวาแทบทั้ง
หัว” เนื่องจากดูแลว  อัตราผลตอบแทนในการลงทุนมีไมสูงมากนัก  
หากปลอยเชา ก็คงใหเชาไมไดอัตราตาม 
ที่พยายามเสนอขาย  มีอุปนายกสมาคมนายหนากัมพูชา รวมคณะ
ไปดูงานกับพวกเราดวย  ทานบอกวาที่กรุงพนมเปญ ราคายังถูก
กวา อัตราผลตอบแทนจริงสูงกวา ซื้อขายขาดไดเลย ไมใชอยูไดแค 
70 ปเหมือนในเมียนมา และตั้งอยูใกลเมืองมากกวา
 อยางไรก็ตามลูทางการลงทุนยอมมี อยูที่กาลเทศะ หรือจังหวะ 
โอกาส ทําเลที่เหมาะสม  ไมใชวาไมพึงไปลงทุนเลย  อยาลืมคติ 
“ไมเขาถ้ําเสือ ยอมไมไดลูกเสือ”
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สามอันดับแรกไดแก กลุมน้ํามันและกาซธรรมชาติ กลุม
พลังงาน และอุตสาหกรรมการผลิต ตามลําดับ” 

งทุนอสังหาริมทรัพยสําหรับคนไทยคงมีนอยมาก 
สวนมากเปนการคาขายทางอื่นมากกวา  ในระหวางเดินทาง ผมได
พบวิศวกรไปคุมงานกอสรางอาคารชุดในกรุงยางกุงเชนกัน  มี
สถาปนิกไทยไดไปออกแบบอาคารตางๆ โดยเฉพาะโรงแรมใน
เมียนมาเปนจํานวนมาก  แสดงวานักวิชาชีพวิศวกรและสถาปนิก
ไทย ไดรับการตอนรับดี และเปนที่ตองการในเมียนมาในฐานะ

อยางไรก็ตามคนที่สนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพยจริงๆ เชน 
ไปกอสรางโครงการอาคารชุดหรือสรางบานขาย คงไดแตจดๆ 
จองๆ  แตสําหรับนักวิชาชีพประเภทนายหนาก็อาจมีโอกาสอันดี 

คณะไปดูงานอสังหาริมทรัพย ปรากฏวา
โครงการอาคารชุดขนาดใหญของจีนที่มาลงทุนในเมียนมา ใหคา

7% ซึ่งนับวาสูงมากเลยทีเดียว เชื่อ
วาโครงการอื่นๆ ก็คงมีการสงเสริมใหตางชาติไปลงทุนซื้อหองชุด
ในเมียนมาเชนกัน เพราะตามกฎหมายเมียนมา ตางชาติสามารถซื้อ

การจะไปพัฒนาที่ดินในเมียนมานั้น ในแงหนึ่งอาจตองแขงขัน
กับโครงการขนาดใหญที่เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก  แตโครงการเหลานี้
มักอยูหางจากตัวเมืองพอสมควร  การเดินทางในนครยางกุง
ยากลําบากเพราะขาดระบบขนสงมวลชน ที่เห็นโฆษณากันวาเดินทาง

20 นาที แตความจริงอาจเพิ่มเปน 
เทา  อยางไรก็ตามผมเห็นวาไทยเราควรไปลงทุนในโครงการขนาด

Size Does Matter) แตขนาดเล็กก็มี
Small Is Beautiful) อยาไดกลัวเรื่องขนาด  ผม

หงที่จะไปตางประเทศใหคิดถึงขอนี้  
การสรางโครงการขนาดใหญมีความเสี่ยงสูงมากวาจะ “เจง” 

ถาในแงของการลงทุนซื้อหองชุดเพื่อเก็งกําไรจะดีหรือไม  
โครงการที่กําลังขายกันอยูในเมียนมา พอขึ้นรถ

ได ก็มาถกกันวานาลงทุนหรือ  แตก็ปรากฏวาแทบทั้งหมดยัง “สาย
เนื่องจากดูแลว  อัตราผลตอบแทนในการลงทุนมีไมสูงมากนัก  

หากปลอยเชา ก็คงใหเชาไมไดอัตราตาม “ราคาคุย” ของโครงการ
ที่พยายามเสนอขาย  มีอุปนายกสมาคมนายหนากัมพูชา รวมคณะ
ไปดูงานกับพวกเราดวย  ทานบอกวาที่กรุงพนมเปญ ราคายังถูก

บแทนจริงสูงกวา ซื้อขายขาดไดเลย ไมใชอยูไดแค 
ปเหมือนในเมียนมา และตั้งอยูใกลเมืองมากกวา 
อยางไรก็ตามลูทางการลงทุนยอมมี อยูที่กาลเทศะ หรือจังหวะ 

โอกาส ทําเลที่เหมาะสม  ไมใชวาไมพึงไปลงทุนเลย  อยาลืมคติ 
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รางวัลเกียรติยศระดับโลก
สำหรับโครงการท�าน

PRIX D’EXCELLENCE
AWARDS 2020

• • • • •
FIABCI-Thai สมาคมการค�าอสังหาร�มทรัพย�สากล แหล�งเชื่อมโยงนักอสังหาร�มทรัพย�ที่มีความสนใจในการแลกเปลี่ยน

ความรู� ข�าวสาร และทำธุรกิจอสังหาร�มทรัพย�ระหว�างประเทศ ประกอบด�วยนักพัฒนาที่ดิน นายหน�า นักบร�หารทรัพย�สิน
ผู�ประเมินค�าทรัพย�สิน นักลงทุน ที่ปร�กษาอสังหาร�มทรัพย� สถาปนิก ว�ศวกร นักผังเมือง นักกฎหมายที่เกี่ยวข�อง

ดังนั้น หากโครงการใดได�รับรางวัลจ�งถือเป�นรางวัลอันทรงเกียรติในวงการอสังหาร�มทรัพย�ระดับนานาชาติ
• • • • •

ขอประกาศเชิญชวนทุกท�าน 
เสนอชื่อโครงการอสังหาร�มทรัพย�ชั้นนำในประเทศไทย

“เพ�่อรับรางวัล FIABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2020”
ท�านสามารถเสนอชื่อโครงการดีเด�นได�ตั้งแต�บัดนี้เป�นต�นไป หมดเขต 28 กุมภาพันธ� 2563

ผู�ได�รับรางวัลจะได�รับการเสนอชื่อให�ชิงรางวัลในระดับโลกต�อไป

ติดต�อ “สมาคมการค�าอสังหาร�มทรัพย�สากล” โทร. 02.295.3178 • Email: info@fiabci-thai.org




