
                            
 
 
 
 
 
 

เอกสารไมถึงผูรับ โปรดสงคืนที่ เลขที่ 

 
Visit of ARENA Leaders 

ARENA leaders visited our 
Thai Appraisal & Estate Agents 
Foundation.  ARENA stands for 

ASEAN Real Estate Network 
Alliance. Our foundation 

organized the  first ARENA 
Convention in Bangkok in 

2016. 
 

 
 
 
 

FIABCI Asia Real Estate Forum
January 31, 2020, Bangkok, Thailand

Dr.Sopon Pornchokchai, President, FIABCI 
Thai organized this Forum to raise 

transnational real estate investment. Thai 
Appraisal & Estate Agents Foundation is a 

Principle Member of FIABCI.

 
 
 

เผยแพรความรูการประเมินคาทรัพยสิน อสังหาริมทรัพย การพัฒนาที่ดินและเมืองเพื่อประโยชนสาธารณะ 

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน 

ใบอนุญาตพิเศษที่ 97/2545 

ไปรษณียยานนาวา 

มูลนิธิประเมินคา-นายหนาแหงประเทศไทย

Your Contact for the Property and Appraisal Professions in Thailand
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เอกสารไมถึงผูรับ โปรดสงคืนที่ เลขที่ 5/15 ถ.นนทรี 5 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 

 
 
 
 
 

FIABCI December Business Forum
December 4-7, 2019, Ghent, Belgium
Dr.Sopon Pornchokchai, President, FIABCI Thai 
went to this Business Forum where our Tha
Appraisal & Estate Agents Foundation is a 
Principle Member of FIABCI.
 
 

FIABCI Asia Real Estate Forum 
January 31, 2020, Bangkok, Thailand 

Dr.Sopon Pornchokchai, President, FIABCI 
Thai organized this Forum to raise 

t. Thai 
Appraisal & Estate Agents Foundation is a 

Principle Member of FIABCI. 
 

  

รูการประเมินคาทรัพยสิน อสังหาริมทรัพย การพัฒนาที่ดินและเมืองเพื่อประโยชนสาธารณะ  

 

นายหนาแหงประเทศไทย

Your Contact for the Property and Appraisal Professions in Thailand

Thai Appraisal & Estate Agents Foundation: Accredited Organization for Public Benefits

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

FIABCI December Business Forum 
7, 2019, Ghent, Belgium 

Dr.Sopon Pornchokchai, President, FIABCI Thai 
went to this Business Forum where our Thai 
Appraisal & Estate Agents Foundation is a 
Principle Member of FIABCI. 
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BOARD MEETTING 

 
 
 

ที่ปรึกษา:  

คุณกิตติพงศ ผลประยูร, คุณชริณ รูปเทวิน, ดร.ธนพจน เอกโยคยะ,  

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม, อ.พัลลภ กฤตยานวัช, อ.ศักดิช์ัย บุญมา,  

คุณสุรสีห สุวรรณานนท, คุณอนุสรณ โรจนสมสิทธิ์, คุณอภิชาต ปภาณภูวงศ  

 

ประธานกรรมการอํานวยการ:  

รศ.นิพัทธ จิตรประสงค 

 

รองประธาน:  

ศ.พรเทพ ศรีนฤหลา 

 

กรรมการ:  

คุณจํานงค บัวไขย, คุณณัฐจิตา พุมเงิน, คุณดรุณี รุงเรืองผล, คุณทิวา นาค

รัตน, คุณธนินทร นนนที, คุณปทมา จันทรานุกูล, คุณรณิดา พูลเอี่ยม, คุณ

วรรณา พูนปาน, รศ.ดร.วิไลลักษณ สกุลภักดี, คุณสรินทรลดา ตันติสุข, ศ.ดา

โตะ สรี ดร.สัมพันธ รัฐแพทย, ผศ.ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ, คุณสุทัศน วัฒ

นกุลชาติ, คุณสุรพงษ ตรีสุกล, อ.อติณัช ชาญบรรยง, คุณอภิชาติ ประสิทธิ์ 

นฤทธิ์, คุณเอกชัย เปลี่ยนโพธิ์, คุณเอรัน มทิตผาฮู มิโล 

 

ประธานกอตั้ง/ประธานเจาหนาที่บริหาร  

ดร.โสภณ พรโชคชัย 

89
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เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 213:  

"ระดมสมอง: อัตราผลตอบแทนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย" 

20 มกราคม 2563 เวลา 08:30-12:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย 

Monthly Forum No.214:   
Return on Investment of Real Estate  
January 20, 2020, 08:30-12:00,  
At Thai Real Estate Business School 
 

เสวนาวิชาการครั้งที่ 214: "โอกาสการลงทุนอสังหาฯ ในภูมิภาคอีอีซี"

20 มกราคม 2563 เวลา 13:00-17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย

Monthly Forum No.214:  
Real estate investment opportunities In EEC 

January 20, 2020, 08:30-12:00,
At Thai Real Estate Business School



 

 

Thai Appraisal and Estate Agents Foundation

Knowledge Is Not Private Property 

 
 
 

 
 
 

Sopon Pornchokchai, 
President, Thai Appraisal 
Email: sopon@thaiappraisal.org

Facebook: สําหรับคนไทย: 

 

 

 

 
 
 

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

การใหทุนการศึกษา 
2. คนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ ดาน

Becoming Members of 
FIABCI
 

Thai Appraisal and Estate Agents 
Foundation
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
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
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 c

 

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 

Thai Appraisal and Estate Agents Foundation Vol.19, No.1 Jan.

Sopon Pornchokchai, PhD D.FIABCI CRS RICS 
President, Thai Appraisal & Estate Agents Foundation 

sopon@thaiappraisal.org Line ID Dr.Sopon 

: http://www.facebook.com/dr.sopon4 

นายหนาแหงประเทศไทย เลขที่จดทะเบียน 
ทํากิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ 

สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา ดวย
วหนาทางวิทยาการ และการ
วิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลง

ชุมชนเมือง และอื่น ๆ ที่
รวมถึงเปนศูนยรวมการ

หรับผูสนใจทั่วไป 

สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา เชน 

คนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ ดาน 

 การประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา และการ
อสังหาริมทรัพยและการพัฒนา 

3. สนับสนุนศึกษา วิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสิน วิชาชีพ
นายหนา การพัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

4. เผยแพรความรูและวิทยาการใหมๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนแก
สาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา

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

6. สงเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปญญาผูประเมินคาทรัพยสิน
7. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่นๆ
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 
OF THAI APPRAISAL FOUNDATION

 
 
4 ทิศทางตลาดที่อยูอาศัย 

7 มีนบุรี ทําเลนาหวงใย

8 จดหมายถึงนายกฯ จากสมาคมผูซื้อบาน

12 ราคาที่ดนิภูเก็ตวันนี้ ลงราคาแลว

14 LTV 110% 

16 อาคารเขียวดีอยางไร มีมูลคามากกวาอยางไร

17 ภาษีทีด่นิฯ ไทยบิดเบือนจากหลักสากล
ตรงไหน 

 

Sopon Pornchokchai, 

Wason Khongchantr,

Amporn Chantranukul, 

Nonglak Jatutane, 

Pornpak Boonthong, 

Atinach Chanbanyong, 
 

Tel. 66.2295.3171 Fax 66.2295.1154 

Email   info@thaiappraisal.org

Address:  5/15 Nonsi 5 Road, Bangkok 10120
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การประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา และการสํารวจ วิจัย

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

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

สงเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปญญาผูประเมินคาทรัพยสินไทย 
ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่นๆ 
ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด 

ประธานบริหารแถลง 
FROM THE PRESIDENT  

THE OFFICIAL QUARTERLY JOURNAL 
OF THAI APPRAISAL FOUNDATION 

ทิศทางตลาดที่อยูอาศัย 2563 

มีนบุรี ทําเลนาหวงใย 

จดหมายถึงนายกฯ จากสมาคมผูซื้อบาน 

ราคาที่ดนิภูเก็ตวันนี้ ลงราคาแลว 

% ทาํลายระบบสถาบนัการเงิน 

อาคารเขียวดีอยางไร มีมูลคามากกวาอยางไร 

ดนิฯ ไทยบิดเบือนจากหลักสากล

Contact Us 
 

Sopon Pornchokchai, PhD MRICS President 

Wason Khongchantr, Coordinator 

Amporn Chantranukul, Coordinator, Int’l Affairs  

Nonglak Jatutane, Coordinator, Education  

Pornpak Boonthong, Coordinator, Research  

ch Chanbanyong, Coordinator, Prof. Devt. 

66.2295.3171 Fax 66.2295.1154  

info@thaiappraisal.org 

5/15 Nonsi 5 Road, Bangkok 10120 
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 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
อสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 
(www.area.co.th) ไดสรุปภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยป 
และทิศทางตลาดที่อยูอาศัย พ.ศ.2563 ซึ่งเปนการสํารวจลาสุด
และเปนการสํารวจครั้งใหญที่สุดโดยครอบคลุมโครงการที่อยูอาศัย
ถึง 2,359 แหงที่ยังขายอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ณ สิ้นป 2562 
 

  
ภาพรวมลดลง 
 ป 2562 มีโครงการอสังหาริมทรัพยทุกประเภทเปดตัวใหม
ใหม 480 โครงการ เพิ่มขึ้นจากป 2561 ที่เปดตัว 
อยางไรก็ตามจํานวนหนวยที่อยูอาศัยที่เปดตัวใหมกลับมีนอยกวา 
โดยในป 2562 เปดตัว 118,975 หนวยในขณะที่ป 
ถึง 125,118 หนวย หรือลดลง 5%  ยิ่งพิจารณาจากมูลคา
โครงการที่อยูอาศัยที่เปดใหมในป 2562 ซึ่งมีอยู 
บาทนั้น ลดลงจากป 2561 ที่เปดตัวสูงสุดถึง 565
ถึง 16% 
 อาจกลาวไดวาอันที่จริงโครงการที่เปดตัวในป 
ลดลงมากกวาที่สํารวจได แตเนื่องจากในไตรมาสที่ 
รัฐบาลมีมาตรการกระตุนตลาดอสังหาริมทรัพยจึงมีการเปดตัว
ในชวงปลายปโดยเฉพาะเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนอยางคึกคัก
มากเปนพิเศษ  ดังนั้นมาตรการกระตุนเหลานี้จึงเปนการชวย
ระบายสินคาใหผูประกอบการและเปนการชวยใหผูประกอบการ
สามารถสรางสินคาเขามาในตลาดไดอยางตอเนื่องอีก  อุปทานก็
ไม ไดถู กดูดซับใหลดลงอย า งมีนั ยสํ าคัญ   อย า ง ไรก็ตาม
ผูประกอบการก็พยายามปรับตัวโดยทําโครงการที่มีขนาดเล็กลง
เพื่อลดความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการ  ยิ่งกวานั้นในการลด
ความเสี่ยง โครงการในป 2562 ยังปรับลดราค
ลานบาทตอหนวยในขณะที่โครงการในป 2561 
4.6 ลานบาทตอหนวย 

อสังหาริมทรัพยไทย 
THAI REAL ESTATE 
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โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา

ลเอสเตท แอฟแฟรส 
ไดสรุปภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยป 2562 

ซึ่งเปนการสํารวจลาสุด
และเปนการสํารวจครั้งใหญที่สุดโดยครอบคลุมโครงการที่อยูอาศัย

แหงที่ยังขายอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

มีโครงการอสังหาริมทรัพยทุกประเภทเปดตัวใหม
ที่เปดตัว 457 โครงการ 

อยางไรก็ตามจํานวนหนวยที่อยูอาศัยที่เปดตัวใหมกลับมีนอยกวา 
หนวยในขณะที่ป 2561 เปดตัว

ยิ่งพิจารณาจากมูลคา
ซึ่งมีอยู 476,911 ลาน

565,811 โดยลดลง

อาจกลาวไดวาอันที่จริงโครงการที่เปดตัวในป 2562 นาจะ
แตเนื่องจากในไตรมาสที่ 4/2562 

รัฐบาลมีมาตรการกระตุนตลาดอสังหาริมทรัพยจึงมีการเปดตัว
ในชวงปลายปโดยเฉพาะเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนอยางคึกคัก
มากเปนพิเศษ  ดังนั้นมาตรการกระตุนเหลานี้จึงเปนการชวย
ระบายสินคาใหผูประกอบการและเปนการชวยใหผูประกอบการ

ารถสรางสินคาเขามาในตลาดไดอยางตอเนื่องอีก  อุปทานก็
ไม ไดถู กดูดซับใหลดลงอย า งมีนั ยสํ าคัญ   อย า ง ไรก็ตาม
ผูประกอบการก็พยายามปรับตัวโดยทําโครงการที่มีขนาดเล็กลง
เพื่อลดความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการ  ยิ่งกวานั้นในการลด

ยังปรับลดราคาลงเหลือเฉลี่ย 4 
2561 มีราคาเฉลี่ยถึง 

 แม ก า ร เ ป ดตั ว ข อง จํ า น ว น ห น ว ยที่ อ ยู อ า ศั ย ใ น เ ขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในป 
เพียง 5% ก็ตาม แตสิ่งที่นาวิตกก็คือ จํานวนหนวยขายที่ขายได
รวมทั้งหมดเฉพาะในป 2562 กลับมีเพียง 
เทียบกับหนวยขายที่ขายไดในป 2561 
ถือวาลดลงไปถึง 17% เลยทีเดียว  ปรากฏการณนี้แสดงใหเห็นวา
การซื้อของผูบริโภคอาจยังมีจํากัด แมผูประกอบการและรัฐบาลจะ
พยายามมีมาตรการกระตุนใหเกิดกา
 ตัวเลขที่นาหวงใยในขณะนี้ก็คือยังมีหนวยขายที่รอการขาย
และยังอยูในมือของผูประกอบการพัฒนาที่ดินทั้งหมดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึง 
ในป 2563 ในขณะที่กอนหนานี้ 
ผูประกอบการเพียง 199,768 หนวยที่เขามาขายในป 
เทากับเพิ่มขึ้น 19,113 หนวย หรือเพิ่มขึ้น 
หนึ่งมีการดูดซับอุปทานที่อยูอาศัยประมาณ 
อุปทานที่ยังเหลืออยู 218,881 
ราว 2 ปโดยไมตองสรางสินคาใหม  ดังนั้นห
การซื้อตอไป ก็อาจทําใหอุปทานเพิ่มมากขึ้นจนถึงระดับที่อันตราย
กวานี้ 
 

  
โครงการหยุดขาย 
 ในการสํารวจ ณ สิ้นป 2562 
ไปเชนกัน โดย ณ กลางป 2562 
57,913 หนวย รวมมูลคา 147,
62 มีจํานวน 213 โครงการ รวม 
177,176 ลานบาท  ทั้งนี้ในรอบ 
ที่หยุดขายเพิ่ม 8 โครงการ (4%) 
ขายเพิ่มขึ้น 29,713 ลานบาท  อยางไรก็ตามจํานวนโครงการที่
หยุดขายนี้ยังไมถึงขีดอันตราย  แมวาบริษัทมหาชนก็ยังมีโครงการ
ที่หยุดขายเพราะตองการปรับกลยุทธการขายใหมดวยก็ตาม

 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา
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แม ก า ร เ ป ดตั ว ข อง จํ า น ว น ห น ว ยที่ อ ยู อ า ศั ย ใ น เ ขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในป 2562 จะลดลงไมมาก คือ
ก็ตาม แตสิ่งที่นาวิตกก็คือ จํานวนหนวยขายที่ขายได

กลับมีเพียง 99,862 หนวย เมื่อ
2561 ที่มีถึง 120,577 หนวยนั้น 

เลยทีเดียว  ปรากฏการณนี้แสดงใหเห็นวา
การซื้อของผูบริโภคอาจยังมีจํากัด แมผูประกอบการและรัฐบาลจะ
พยายามมีมาตรการกระตุนใหเกิดการซื้อก็ตาม 

ตัวเลขที่นาหวงใยในขณะนี้ก็คือยังมีหนวยขายที่รอการขาย
และยังอยูในมือของผูประกอบการพัฒนาที่ดินทั้งหมดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึง 218,881 หนวยที่จะเขามาขาย

ในขณะที่กอนหนานี้ 1 ปยังมีหนวยขายที่อยูในมือ
หนวยที่เขามาขายในป 2562 หรือ

หนวย หรือเพิ่มขึ้น 10% หากเฉลี่ยวาป
หนึ่งมีการดูดซับอุปทานที่อยูอาศัยประมาณ 110,000 หนวย  

881 หนวยนี้ คงตองใชเวลาดูดซับอีก
ปโดยไมตองสรางสินคาใหม  ดังนั้นหากรัฐบาลยังกระตุน

การซื้อตอไป ก็อาจทําใหอุปทานเพิ่มมากขึ้นจนถึงระดับที่อันตราย

 

2562 พบวา มีโครงการที่หยุดการขาย
2562 มีจํานวน 205 โครงการ รวม 

,462 ลานบาท  ในขณะที่ ณ สิ้นป 
โครงการ รวม 57,711 หนวย มีมูลคาทั้งหมด 

ลานบาท  ทั้งนี้ในรอบ 6 เดือนลาสุดพบจํานวนโครงการ
%) และมีมูลคาของโครงการที่หยุด

ลานบาท  อยางไรก็ตามจํานวนโครงการที่
ไมถึงขีดอันตราย  แมวาบริษัทมหาชนก็ยังมีโครงการ

ที่หยุดขายเพราะตองการปรับกลยุทธการขายใหมดวยก็ตาม 
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 สําหรับสาเหตุของการหยุดขายนั้น เหตุผลสําคัญก็คือโครงการ
ไมผานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ที่มีถึง 
เปดขายไปกอน และเมื่อไมผานการพิจารณา กต็องลมเลิกโครงการ
ไป  เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือสถาบันการเงินไมปลอย
สินเชื่อ (22%) ซึ่ งก็คงเปนเพราะโครงการขายไมไดดีตาม
เปาหมาย นอกจากนี้ยังพบวามีอีก 19% ที่เห็นไดชัดเจนวาสินคา
ขายไมออก หรือรูปแบบไมเหมาะสมนั่นเอง  สําหรับเหตุผลอื่นก็
เชน ทําเลที่ตั้งไมเหมาะสม เปลี่ยนรูปแบบโครงการใหม รอปรับ
ราคา เปนตน 
 

  
สถานการณการเปดตัวรายประเภท 
 สําหรับที่อยูอาศัยประเภทสําคัญที่พึงพิจารณาก็คือ
 1. บานเดี่ยว : หนวยขายเปดใหม ครึ่งหลังของป 
จํานวน 7,360 หนวย เพิ่ม 1,636 หนวย (28.6
ของป 2562 อุปทานเหลือขาย 37,506 หนวย เพิ่ม 
(8.6%) จากกลางป 2562 ครึ่งหลังของป 2562 
4,391 หนวย ลดลง 2,228 หนวย (-33.7%) 
ของป 2562 
  2. ทาวนเฮาส: หนวยขายเปดใหม ครึ่งหลังของป 
จํานวน 19,300 หนวย เพิ่ม 6,613 หนวย  (52
แรกของป 2562  อุปทานเหลือขาย 65,510 หนวย เพิ่ม 
หนวย (8.1%) จากกลางป 2562 ครึ่งหลังของป 
จํานวน 14,331 หนวย ลดลง 37 หนวย (-0.3
แรกของป 2562  
 3. หองชุด: หนวยขายเปดใหม ครึ่งหลังของป 
32,717 หนวย ลดลง 933 หนวย (-2.85%) จากป คร่ึงแรกของ
ป 2562 อุปทานเหลือขาย 93,882 หนวย เพิ่ม 
(5.7%) จากกลางป 62 ครึ่งหลังของป 2562 
27,623 หนวย เพิ่ม 943 หนวย (3.5%) เทียบกับ คร่ึงแรกของป 
2562 
 การเปดเพิ่มเหลานี้เกิดจากมาตรการกระตุนของทางราชการ 
ไมใชเพราะเศรษฐกิจดี จึงมีคนซื้อที่อยูอาศัยเพิ่ม  นอกจากนี้โดยที่
ดอกเบี้ยเงินฝากต่ํามาก นักลงทุนจึงพยายามซื้อสินคาที่อยูอาศัยไว
เก็งกําไรกันเปนจํานวนมาก จึงกลายเปนอุปทาน 

สาเหตุที�หยดุการขาย จํานวนโครงการ
1. ไม่ผ่าน EIA

2. สถาบนัการเงินไม่ปล่อยสินเชื�อ

3. ขายไม่ออก/ไม่มีคนซื� อ/รูปแบบสินคา้ไม่เหมาะ

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

5. เปลี�ยนรูปแบบโครงการหรือรูปแบบอาคาร

6. รอปรบัราคาขายใหม่

7. ยกเลิกการขาย ที�เหลือนํามาปล่อยเช่า

8.ผูป้ระกอบการถูกอายติัทรพัย์

9. กรรมสิทธิ� ที�ดิน และทางเขา้ออก โดนเวนคืน

10. ขาดผูร้บัเหมา และแรงงานก่อสรา้ง

รวม
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สําหรับสาเหตุของการหยุดขายนั้น เหตุผลสําคัญก็คือโครงการ
ที่มีถึง 29% แตได

ตองลมเลิกโครงการ
ไป  เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือสถาบันการเงินไมปลอย

ซึ่งก็คงเปนเพราะโครงการขายไมไดดีตาม
ที่เห็นไดชัดเจนวาสินคา

ขายไมออก หรือรูปแบบไมเหมาะสมนั่นเอง  สําหรับเหตุผลอื่นก็
ตั้งไมเหมาะสม เปลี่ยนรูปแบบโครงการใหม รอปรับ

 

สําหรับที่อยูอาศัยประเภทสําคัญที่พึงพิจารณาก็คือ 
หนวยขายเปดใหม ครึ่งหลังของป 2562 

6%) จาก ครึ่งแรก
หนวย เพิ่ม 2,969 หนวย  

2562 ขายไดจํานวน 
%) เทียบกับครึ่งแรก

หนวยขายเปดใหม ครึ่งหลังของป 2562 
52.1%) จาก ครึ่ง
หนวย เพิ่ม 4,969 

ครึ่งหลังของป 2562 ขายได
3%) เทียบกับครึ่ง

หนวยขายเปดใหม ครึ่งหลังของป 2562 จํานวน 
จากป คร่ึงแรกของ

หนวย เพิ่ม 5,094 หนวย 
2562 ขายไดจํานวน 

เทียบกับ คร่ึงแรกของป 

ากมาตรการกระตุนของทางราชการ 
ไมใชเพราะเศรษฐกิจดี จึงมีคนซื้อที่อยูอาศัยเพิ่ม  นอกจากนี้โดยที่
ดอกเบี้ยเงินฝากต่ํามาก นักลงทุนจึงพยายามซื้อสินคาที่อยูอาศัยไว
เก็งกําไรกันเปนจํานวนมาก จึงกลายเปนอุปทาน “เทียม” ไป

จํานวนหนึ่ง  คาดวาทั้งตลาดมีผูซื้อเพื่ออยู
นอกนั้นเปนนักลงทุน นักเก็งกําไรทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
 
แชมปป 2562 
 ในสวนของบริษัทมหาชนและบริษัทในเครือรวมกัน  บมจ
พฤกษา เรียลเอสเตท เปนแชมปเปดตัวโครงการสูงสุดถึง 
โครงการ รวม 10,150 หนวย รวมมูลคา 
ราคาขายเฉลี่ย 3.761 ลานบาทตอหนวย  ครองสวนแบงถึง 
ของทั้งตลาด หรือ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท เปดขายทุก 
จํานวน 12 หนวยในตลาดเลยทีเดียว  รองลงมาในดานจํานวน
หนวยที่เปดขายก็คือ บมจ.เอพี 
หนวย เฉลี่ยหนวยละ 5.233 ลานบาท อยางไรก็ตา
จากดานมูลคาเปนหลัก จะพบวา บมจ
การเปดตัวสูงสุดถึง 48,542 ลานบาทเลยทีเดียว อันดับที่ 
บมจ.ศุภาลัย 5,235 หนวย เฉลี่ยหนวยละ 
อันดับที่ 4 คือ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ 
หนวยละ 3.891 ลานบาท 

 

 
 สําหรับบริษัทนอกตลาดที่นาสนใจก็คือ บจก
เพาเวอรที่เปดขาย 3 โครงการในป 

จํานวนโครงการ %
62 29%

46 22%

41 19%

20 9%

14 7%

13 6%

6 3%

5 2%

4 2%

2 1%

213 100%
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จํานวนหนึ่ง  คาดวาทั้งตลาดมีผูซื้อเพื่ออยูอาศัยจริงประมาณ 60% 
นอกนั้นเปนนักลงทุน นักเก็งกําไรทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 

ในสวนของบริษัทมหาชนและบริษัทในเครือรวมกัน  บมจ.
พฤกษา เรียลเอสเตท เปนแชมปเปดตัวโครงการสูงสุดถึง 34 

หนวย รวมมูลคา 38,174 ลานบาท โดยมี
ลานบาทตอหนวย  ครองสวนแบงถึง 8.5% 

พฤกษา เรียลเอสเตท เปดขายทุก 1 ใน
หนวยในตลาดเลยทีเดียว  รองลงมาในดานจํานวน

เอพี (ไทยแลนด) เปดตัว 9,276 
ลานบาท อยางไรก็ตามหากพิจารณา

จากดานมูลคาเปนหลัก จะพบวา บมจ.เอพี (ไทยแลนด) มีมูลคา
ลานบาทเลยทีเดียว อันดับที่ 3 ก็คือ 

หนวย เฉลี่ยหนวยละ 5.408 ลานบาท และ
ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ 4,643 หนวย เฉลี่ย

 

 

สําหรับบริษัทนอกตลาดที่นาสนใจก็คือ บจก.รีเจนทกรีน
โครงการในป 2562 มี 5,249  หนวย รวม
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มูลคา 5,902 ลานบาท หรือเฉลี่ยหนวยละเพียง 
บริษัทนี้ครองสวนแบงตลาด 4.4% ในแงจํานวนหนวย พอๆ กับ 
บมจ.ศุภาลัย แตมีมูลคาการพัฒนานอยกวา  บมจ
รองลงมาเปน บจก.ริสแลนด (ประเทศไทย) บจก
อปเมนทกรุป  จะเห็นไดวามีบริษัทพัฒนาที่ดินของจีนเขามาใน
ตลาดไทยเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 
  สํ า ห รั บ ใ น ป  2 5 6 3  ค า ด ว า จ า ก ม า ต ร ก า ร ก ร ะ ตุ น
อสังหาริมทรัพยลาสุดเรื่อง LTV และมาตรการอื่นๆ ที่ยังใชอยู จะ
ทําใหอุปทานที่อยูอาศัยยังคงเพิ่มขึ้นตอเนื่อง  การเปดใหมในป 

 

 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแท
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ลานบาท หรือเฉลี่ยหนวยละเพียง 1.124 ลานบาท 
ในแงจํานวนหนวย พอๆ กับ 

มีมูลคาการพัฒนานอยกวา  บมจ.ศุภาลัย  
บจก.ไฮไชนดีเวลล

อปเมนทกรุป  จะเห็นไดวามีบริษัทพัฒนาที่ดินของจีนเขามาใน

ค า ด ว า จ า ก ม า ต ร ก า ร ก ร ะ ตุ น
ละมาตรการอื่นๆ ที่ยังใชอยู จะ

ทําใหอุปทานที่อยูอาศัยยังคงเพิ่มขึ้นตอเนื่อง  การเปดใหมในป 

2563 อาจไมนอยกวาป 2562 
ยังมีแรงซื้อจากการการหวังเก็งกําไรเนื่องจากการลงทุนในธุรกิจอื่น
มีจํากัด  หรือการผันเงินจากเงินกูซื้อบานไป
หวงก็คืออุปทานรอการขายจะมีมากขึ้น บานวางหรือบานที่สราง
เสร็จและขายไปแลวแตไมมีผูเขาอยูอาศัยจะเพิ่มขึ้นจากที่พบในป 
2562 จํานวน525,000 หนวย  สัดสวนนักเก็งกําไรอาจเกิน 
หนี้เสียอาจมีมากขึ้น ที่สําคัญ NPL 
สินเชื่อท่ีไมเกิดกําไรกับผูปลอยกูนาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นกวาที่กําลังกอ
ตัวในป 2562  การลงทุนจึงพึงศึกษาขอมูลใหดีและตอเนื่อง

 

 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

Thai Appraisal and Estate Agents Foundation  

2562 แมเศรษฐกิจจะไมดีก็ตาม เพราะ
ยังมีแรงซื้อจากการการหวังเก็งกําไรเนื่องจากการลงทุนในธุรกิจอื่น
มีจํากัด  หรือการผันเงินจากเงินกูซื้อบานไปทําธุรกิจอื่น  สิ่งที่นา
หวงก็คืออุปทานรอการขายจะมีมากขึ้น บานวางหรือบานที่สราง
เสร็จและขายไปแลวแตไมมีผูเขาอยูอาศัยจะเพิ่มขึ้นจากที่พบในป 

หนวย  สัดสวนนักเก็งกําไรอาจเกิน 40% 
NPL หรือสินเชื่อดอยคุณภาพหรือ

สินเชื่อท่ีไมเกิดกําไรกับผูปลอยกูนาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นกวาที่กําลังกอ
การลงทุนจึงพึงศึกษาขอมูลใหดีและตอเนื่อง 
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Knowledge Is Not Private Property 

 
 หลายคนคาดหวังวาทําเลแถวมีนบุรีจะมีอนาคตสดใสเพราะมี
รถไฟฟาสายสีชมพูและสายสีสมไปบรรจบกัน ขอนี้ตองคิดใหถวน
อยาเชื่อใครท่ีทําการโฆษณาชวนเชื่อใหมากนัก 
 ในบริเวณทองที่เขตมีนบุรีท่ีมีตลาดมีนบุรีและพื้นที่โดยรอบนัน้ 
จะมีรถไฟฟา 2 สายวิ่งมาบรรจบ สิ้นสุดท่ีนี่ คือรถไฟฟา
 1. โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย
อยางไมเปนทางการวา รถไฟฟาบีทีเอส สายแคราย
เปนโครงการระบบขนสงมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนแมบทระบบขนสงมวลชนทาง
ราง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดําเนินการโดย บริษัท นอร
ทเทิรน บางกอกโมโนเรล จํากัด ภายใตสัญญารวมลงทุนโครงการ
และสัญญาสัมปทานกับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
ซึ่งไดรับการกําหนดใหใชระบบรถไฟฟารางเดี่ยว 
ระบบหลัก และเปนหนึ่งในโครงการกอสรางเสนทางรถไฟฟาใน
ระบบรถไฟฟามหานคร ทั้งนี้บี 26 สถานีและคาดวาจะแลวเสร็จใน
ป 2564 ( https://bit.ly/39GffHA) 
 2. โครงการรถไฟฟามหานครสายสีสม เสนทางตะวันออกชวง
ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย - แยกสุวินทวงศ โดยปจจุบันอยู
ในระหวางการกอสรางเสนทางชวงตะวันออกเปนอันดับแรก คาดวา
จะเปดใชงานไดอยางเปนทางการใน พ.ศ. 2566 
ตะวันตก อยูในระหวางการพิจารณารางสัญญาใหเอกชนรวมล
โครงการโดยคณะรัฐมนตรี (https://bit.ly/2QGQvWX)
 ในแงหนึ่ง มีนบุรีนาจะเปนไปตามแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบ
สถานีขนสงมวลชน (Transit-Oriented Development 
หมายถึงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนสงมวลชน เพื่อใหมีการ
ใชประโยชนที่ดินแบบผสมผสาน มีความหนาแนนสูง และสงเสริม
การใชระบบขนสงมวลชน แนวคิด TOD 
หลากหลายในพื้นที่โดยรอบสถานีขนสงมวลชน โดยมีที่พักอาศัย 
อาคารพาณิชย สํานักงาน และการใชประโยชนประเภทอื่น ๆ 
พรอมกับออกแบบเพื่อรองรับผูใชระบบขนสงมวลชนเปนหลัก 
รวมทั้งสภาพแวดลอมที่เอือ้ตอการเดินเทาและใชจักรยาน เพื่อใหมี
ทางเลือกในการเดินทางหลากหลาย ลดการพึ่งพาการใชรถยนต
สวนบุคคล (https://bit.ly/2tll4cD) 

 

เชิญสมัครสมาชิก 
เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชนงานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในโลก 
(MIPIM) มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง  ทําใหเราไดมีโอกาสทําธุรกิจรวมกับนัก

อสังหาริมทรัพยจากทั่วโลก  หรือในเอเซีย (APREC)
นายหนา นักบริหารทรัพยสินหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ ได  เพื่อชวยใหเราสามารถขายทรัพยสินไดงาย  นาจะสะดวกกวาการ
ทํา Road Show เองเสียอีก (โปรดติดตอคุณนงลักษณ จตุเทน โทร 
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หลายคนคาดหวังวาทําเลแถวมีนบุรีจะมีอนาคตสดใสเพราะมี
รถไฟฟาสายสีชมพูและสายสีสมไปบรรจบกัน ขอนี้ตองคิดใหถวนถี่ 

ในบริเวณทองที่เขตมีนบุรีท่ีมีตลาดมีนบุรีและพื้นที่โดยรอบนัน้ 
สายวิ่งมาบรรจบ สิ้นสุดท่ีนี่ คือรถไฟฟา 

โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย-มีนบุรี หรือชื่อ
ายแคราย-รามอินทรา 

เปนโครงการระบบขนสงมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนแมบทระบบขนสงมวลชนทาง
ราง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดําเนินการโดย บริษัท นอร
ทเทิรน บางกอกโมโนเรล จํากัด ภายใตสัญญารวมลงทุนโครงการ

าขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
ซึ่งไดรับการกําหนดใหใชระบบรถไฟฟารางเดี่ยว (monorail) เปน
ระบบหลัก และเปนหนึ่งในโครงการกอสรางเสนทางรถไฟฟาใน

สถานีและคาดวาจะแลวเสร็จใน

สายสีสม เสนทางตะวันออกชวง
แยกสุวินทวงศ โดยปจจุบันอยู

ในระหวางการกอสรางเสนทางชวงตะวันออกเปนอันดับแรก คาดวา
2566 สวนโครงการชวง

ตะวันตก อยูในระหวางการพิจารณารางสัญญาใหเอกชนรวมลงทุน
QGQvWX) 

ในแงหนึ่ง มีนบุรีนาจะเปนไปตามแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบ
Oriented Development หรือ TOD) 

หมายถึงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนสงมวลชน เพื่อใหมีการ
นาแนนสูง และสงเสริม

TOD มุงสรางกิจกรรม
หลากหลายในพื้นที่โดยรอบสถานีขนสงมวลชน โดยมีที่พักอาศัย 
อาคารพาณิชย สํานักงาน และการใชประโยชนประเภทอื่น ๆ 
พรอมกับออกแบบเพื่อรองรับผูใชระบบขนสงมวลชนเปนหลัก 

อตอการเดินเทาและใชจักรยาน เพื่อใหมี
ทางเลือกในการเดินทางหลากหลาย ลดการพึ่งพาการใชรถยนต

 อยางไรก็ตามในแงของการวางแผนพัฒนาเมือง การพัฒนา
แบบนี้นาจะเปนความคิดที่ผิดพลาดเปนอยางยิ่งเพราะยิ่งจะทําให
เมืองขยายตัวไปทางทิศตะวันออกอยางไมมีที่สิ้นสุดแทนที่จะทําให
เมืองมีความหนาแนน High Density) 
(Overcrowdedness) การผังเมืองไมไดวางแผนไว ปลอยใหการ
ขยายเมืองเปนไปตามกลไกตลาด และการผูกขาดการเดินรถไฟฟา
ของภาคเอกชน 
 แถวมีนบุรีมีโครงการอาคารชุดไปเปดขายและบางแหงก็
ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก เชน โครงการของ บมจ
พร็อพเพอรตี้ ที่ขายของชุดในราคาไมถึงสองลานบาท ทั้งที่ในยาน
นั้นยังมีทาวนเฮาสในราคาที่ใกลเคียงกันนี้ดวยเชนกัน แตบริษัทนี้
สามารถประสบความสําเร็จเพราะความเปนมืออาชีพในการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย แตถารายอื่นไดไปพัฒนากันเปนจํานวนมากตาม
แนวโนมนี้ ก็อาจประสบปญหาทั้งนักพัฒนาที่ดินและผูซื้อ
 ชะตากรรมของโครงการอาคารชุดตามแนวรถไฟฟาสายสีชมพู
และสายสีเหลืองสม โดยเฉพาะชวงที่ไปทางมีนบุรี อาจคลายกับ
กรณีโครงการอาคารชุดตามแนวรถไฟฟาสายสีมวง ซึ่งชวงแรกก็มี
คนซื้อเพื่อเก็งกําไรเปนหลัก แตปรากฏวาราคาแทบไมขยับในชวง
หลัง ขายตอก็ยาก ขายไมออก หรือตองปลอยใหเชาในราคาที่ต่ํา
กวาที่คาดหมาย จนทําใหในชวงสองปหลังมานี้ 
แตไมมีโครงการอาคารชุดใหมๆ เกิดขึ้นเลย
 ประชากรตามเสนทางรถไฟฟาสายสีมวงมีเฉลี่
3,500 คนตอตารางกิโลเมตร ยังไมเพียงพอตอการใชบริการ
รถไฟฟาสายสีมวงและสายสีชมพูอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ถารถไฟฟาสายสีสมหรือสายสีชมพูก็คงโหดไมแพกัน  
หากนั่งรถตูจากบางบัวทองถึงสีลมยังเปนเงินเพียง 
แตตองออกเชาหนอยรถถึงจะไมติด บางทีรถไฟฟาที่คาโดยสาร
แพงอาจยังสูระบบขนสงมวลชนทางเลือกอื่นไมได การพัฒนา
โครงการอาคารชุดไปทางมีนบุรีจึงตองระมัดระวังเปนพิเศษ
 นักพัฒนาที่ดิน นักลงทุน และผูซื้อบานจึงควรไตรตรองใหถวน
ถี่ในการลงทุนในยานมีนบุรี 

 

เชิญสมัครสมาชิก FIABCI-THAI สุดคุม
เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชนงานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในโลก 

มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง  ทําใหเราไดมีโอกาสทําธุรกิจรวมกับนัก
(APREC) การซื้อบูธในงานนี้ ก็จะสามารถทําใหเราสามารถเชื่อมตอกับนักพัฒนาที่ดิน 

นายหนา นักบริหารทรัพยสินหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ ได  เพื่อชวยใหเราสามารถขายทรัพยสินไดงาย  นาจะสะดวกกวาการ
โปรดติดตอคุณนงลักษณ จตุเทน โทร 02.295.3905 ตอ 109) 
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อยางไรก็ตามในแงของการวางแผนพัฒนาเมือง การพัฒนา
แบบนี้นาจะเปนความคิดที่ผิดพลาดเปนอยางยิ่งเพราะยิ่งจะทําให

ตะวันออกอยางไมมีที่สิ้นสุดแทนที่จะทําให
High Density) แตไมแออัด 

การผังเมืองไมไดวางแผนไว ปลอยใหการ
ขยายเมืองเปนไปตามกลไกตลาด และการผูกขาดการเดินรถไฟฟา

แถวมีนบุรีมีโครงการอาคารชุดไปเปดขายและบางแหงก็
ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก เชน โครงการของ บมจ.ออริจิ้น 
พร็อพเพอรตี้ ที่ขายของชุดในราคาไมถึงสองลานบาท ทั้งที่ในยาน
นั้นยังมีทาวนเฮาสในราคาที่ใกลเคียงกันนี้ดวยเชนกัน แตบริษัทนี้
สามารถประสบความสําเร็จเพราะความเปนมืออาชีพในการพัฒนา

ถารายอื่นไดไปพัฒนากันเปนจํานวนมากตาม
แนวโนมนี้ ก็อาจประสบปญหาทั้งนักพัฒนาที่ดินและผูซื้อ 

ชะตากรรมของโครงการอาคารชุดตามแนวรถไฟฟาสายสีชมพู
และสายสีเหลืองสม โดยเฉพาะชวงที่ไปทางมีนบุรี อาจคลายกับ
กรณีโครงการอาคารชุดตามแนวรถไฟฟาสายสีมวง ซึ่งชวงแรกก็มี
คนซื้อเพื่อเก็งกําไรเปนหลัก แตปรากฏวาราคาแทบไมขยับในชวง
หลัง ขายตอก็ยาก ขายไมออก หรือตองปลอยใหเชาในราคาที่ต่ํา
กวาที่คาดหมาย จนทําใหในชวงสองปหลังมานี้ (2561-2562) 
แตไมมีโครงการอาคารชุดใหมๆ เกิดขึ้นเลย 

ประชากรตามเสนทางรถไฟฟาสายสีมวงมีเฉลี่ยประมาณ 
คนตอตารางกิโลเมตร ยังไมเพียงพอตอการใชบริการ

รถไฟฟาสายสีมวงและสายสีชมพูอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ถารถไฟฟาสายสีสมหรือสายสีชมพูก็คงโหดไมแพกัน  
หากนั่งรถตูจากบางบัวทองถึงสีลมยังเปนเงินเพียง 50 บาทเทานั้น 

งจะไมติด บางทีรถไฟฟาที่คาโดยสาร
แพงอาจยังสูระบบขนสงมวลชนทางเลือกอื่นไมได การพัฒนา
โครงการอาคารชุดไปทางมีนบุรีจึงตองระมัดระวังเปนพิเศษ 

นักพัฒนาที่ดิน นักลงทุน และผูซื้อบานจึงควรไตรตรองใหถวน

สุดคุม 
เพื่อโอกาสในการสรางพันธมิตรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชนงานแสดงอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในโลก 

มีโครงการอสังหาริมทรัพยจากทั่วทุกมุมโลกมาเปดการแสดง  ทําใหเราไดมีโอกาสทําธุรกิจรวมกับนัก
การซื้อบูธในงานนี้ ก็จะสามารถทําใหเราสามารถเชื่อมตอกับนักพัฒนาที่ดิน 

นายหนา นักบริหารทรัพยสินหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ ได  เพื่อชวยใหเราสามารถขายทรัพยสินไดงาย  นาจะสะดวกกวาการ
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 ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน 
ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก
ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) 
สมาคมผูซื้อบาน (www.thaihomebuyers.org) พรอมคณะไดไปยื่น
หนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ณ ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี       

-------- 
เรื่อง ขอใหผูซื้อบานในระหวางประชาชนกันเองไดรับ

สวนลดภาษี สวนลดดอกเบี้ยเงินกู  และใหการ
คุมครองเงินดาวนเปนมาตรการภาคบังคับเพื่อ
คุมครองผูบริโภค 

  
กราบเรียน      พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 
                    นายกรัฐมนตรี 
  
 ตามที่ทางราชการไดประกาศลดคาธรรมเนียมโอนและคาจด
จํานองลง แตใหสิทธิเฉพาะผูซื้อที่อยูอาศัยในโครงการจัดสรรหรือ
โครงการอาคารชุดของผูประกอบการนั้น  สมาคมผูซื้อบานใครขอ
เสนอนายกฯ โปรดพิจารณาใหสิทธิประโยชนแกการซื้อบานใน
ระหวางประชาชนกันเองดวย 
 
เรื่องเดิม 
 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่ อง  การเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพยท่ีเปนที่ดินพรอมอาคารตามหลักเกณฑที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย
วาดวยอาคารชุด กรณีหองชุด ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด {1} ระบุวาใหเรียกเก็บคาจดทะเบียนการโอน และคาจด
ทะเบียนการจดจํานองในคราวเดียวกัน ณ อัตรา 
กรณีการโอนกรรมสิทธ์ิจากผูประกอบการจัดสรรบานและที่ดินหรือ
อาคารชุดโดยราคาซื้อขายไมเกิน 3 ลานบาทและวงเงินจํานองไม
เกิน 3 ลานบาท ไดมีการ “คาดวาจะทําใหรัฐสูญเสียรายได
ประมาณ 2,652.20 ลานบาท จากการปรับลดคาธรรมเนียมจด
ทะเบียนการโอนและคาจดทะเบียนการจํานอง” {
 นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดออกโครงการ 
สนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผอนดาวน (Cash Back) 
กลุมเปาหมายคือประชาชนทั่วไปที่มีความตองการมีที่อยูอาศัยเปน
ของตนเองโดยมุงเนนผูที่มีรายไดไมเกิน 100,000 
สําหรับที่อยูอาศัยที่สรางเสร็จแลว ทั้งนี้ ไมรวมที่อยูอาศัยมือสอง
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โสภณ พรโชคชัย ประธาน 
ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ 

www.area.co.th) ในฐานะนายก
พรอมคณะไดไปยื่น

งนายกรัฐมนตรี ณ ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล 

ขอใหผูซื้อบานในระหวางประชาชนกันเองไดรับ
สวนลดดอกเบี้ยเงินกู  และใหการ

คุมครองเงินดาวนเปนมาตรการภาคบังคับเพื่อ

ตามที่ทางราชการไดประกาศลดคาธรรมเนียมโอนและคาจด
จํานองลง แตใหสิทธิเฉพาะผูซื้อที่อยูอาศัยในโครงการจัดสรรหรือ
โครงการอาคารชุดของผูประกอบการนั้น  สมาคมผูซื้อบานใครขอ

จารณาใหสิทธิประโยชนแกการซื้อบานใน

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่ อง  การเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพยท่ีเปนที่ดินพรอมอาคารตามหลักเกณฑที่

ะกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย
วาดวยอาคารชุด กรณีหองชุด ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรี

ระบุวาใหเรียกเก็บคาจดทะเบียนการโอน และคาจด
ทะเบียนการจดจํานองในคราวเดียวกัน ณ อัตรา 0.01% สําหรับ

กรรมสิทธ์ิจากผูประกอบการจัดสรรบานและที่ดินหรือ
ลานบาทและวงเงินจํานองไม

คาดวาจะทําใหรัฐสูญเสียรายได
ลานบาท จากการปรับลดคาธรรมเนียมจด

” {2} 
กนี้ รัฐบาลยังไดออกโครงการ “บานดีมีดาวน” 

Cash Back) โดย
กลุมเปาหมายคือประชาชนทั่วไปที่มีความตองการมีที่อยูอาศัยเปน

000 บาทตอเดือน 
งนี้ ไมรวมที่อยูอาศัยมือสอง

และทรัพยสินรอการขาย โดยธนาคารอาคารสงเคราะหจะโอนเงิน 
จํานวน 50,000 บาท เขาบัญชีของผูไดรับสิทธิ 
 
ตลาดที่อยูอาศัยในมือผูประกอบการ
 จากผลการสํารวจของศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหา
ริมทรัพยไทย (www.area.co.th) 
อาศัยที่ยังเหลือขายในมือของผูประกอบการพัฒนาที่ดินอยู 
204,585 หนวย รวมมูลคา 885
4.328 ลานบาท โดยในแงจํานวนหนวยสวนใหญ 
บริษัทมหาชน แตในแงมูลคาปรากฏวาเปนของบริษัทมหาชนถึง 
71% 
 สําหรับเฉพาะที่อยูอาศัยที่มีราคาขายไมเกิน 
ทั้งสิ้น 107,646 หนวย หรือ 53
ทั้งหมด  ในจํานวนนี้ เปนหองชุดมากที่สุดถึง 
(52%) รองลงมาคือทาวนเฮาส 45
2,715 หนวย (3%) บานเดี่ยว 
1,064 หนวย (1%)  ที่อยูอาศัยที่มีราคาไมเกิน 
มูลคารวม 223,221 ลานบาท หรือเทากับมีมูลคาเฉลี่ยหนวยละ 
2.074 ลานบาทนั่นเอง 
 ในแตละปสามารถขายที่อยูอาศัยได 
4 ปลาสุด) หากประมาณการวาเปนห
ลานบาท 53% ก็จะเปนจํานวนประมาณ 
ราคาเฉลี่ยตอหนวยเปนเงิน 2.
ขางตน มูลคาการขายของที่อยูอาศัยราคาไมเกิน 
จะเปนในป 2563 จึงควรเปนมูลคา 
 ในที่นี้สมมติใหมาตรการกระตุนนี้สามารถทําใหเกิดการซื้อ
เพิ่มอีก 10% ก็อาจประมาณการมูลคาการซื้อเพิ่มเปน 
ลานบาทในป 2563  มูลคาการซื้อขายที่อยูอาศัยราคาไมเกิน 
ลานบาทตามกําหนดการกระตุนของทางราชการ ก็จะเปนมูลคาราว 
149,531 ลานบาท  ในขอบเขตทั่วประเทศ นาจะ
เทาตัว ดังนั้นมูลคารวมจึงควรเปน 
 หากปกติเสียภาษีและคาธรรมเนียมเปน 
ผูประกอบการ ก็จะเปนเงินภาษีและคาธรรมเนียมประมาณ 
ลานบาท  แตหากลดเหลือเพียง 
หายไปประมาณ 8,912 ลานบา
ประเมินไวที่ 2,652.2 ลานบาทขางตน  อันที่จริง ภาษีเพียง 
ภาษีเหลานี้ควรนํามาใชเพื่อตอทุนพัฒนาประเทศหากทางราชการมี
โครงการที่มีประสิทธิผลในการกระตุนเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
 ยิ่งกวานั้นโดยที่สินคาที่อยูอาศัยที่เหลือขา
เปนของบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย ประโยชนที่จะไดจากการ
ลดหยอนภาษีและคาธรรมเนียมจึงตกแกบริษัทมหาชนเปนหลัก  

 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา
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และทรัพยสินรอการขาย โดยธนาคารอาคารสงเคราะหจะโอนเงิน 
บาท เขาบัญชีของผูไดรับสิทธิ {3} 

ตลาดที่อยูอาศัยในมือผูประกอบการ 
จากผลการสํารวจของศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหา-

www.area.co.th) พบวา ณ กลางป 2562 มีที่อยู
อาศัยที่ยังเหลือขายในมือของผูประกอบการพัฒนาที่ดินอยู 

885,414 ลานบาท หรือเฉลี่ยหนวยละ 
ลานบาท โดยในแงจํานวนหนวยสวนใหญ 67% เปนของ

บริษัทมหาชน แตในแงมูลคาปรากฏวาเปนของบริษัทมหาชนถึง 

ฉพาะที่อยูอาศัยที่มีราคาขายไมเกิน 3 ลานบาทนั้น มี
53% ของที่อยูอาศัยที่ยังเหลืออยู

ทั้งหมด  ในจํานวนนี้ เปนหองชุดมากที่สุดถึง 55,766 หนวย 
45,894 หนวย (43%) บานแฝด  

บานเดี่ยว 1,590 หนวย (1%) และตึกแถว 
ที่อยูอาศัยที่มีราคาไมเกิน 3 ลานบาทนี้ มี

ลานบาท หรือเทากับมีมูลคาเฉลี่ยหนวยละ 

ในแตละปสามารถขายที่อยูอาศัยได 106,000 หนวย (เฉลี่ย 
หากประมาณการวาเปนหนวยขายที่มีราคาไมเกิน 3 

ก็จะเปนจํานวนประมาณ 56,180 หนวย  และหาก
.074 ลานบาทตามประมาณการ

ขางตน มูลคาการขายของที่อยูอาศัยราคาไมเกิน 3 ลานบาทที่ควร
จึงควรเปนมูลคา 116,517 ลานบาท 
หมาตรการกระตุนนี้สามารถทําใหเกิดการซื้อ

ก็อาจประมาณการมูลคาการซื้อเพิ่มเปน 128,169 
มูลคาการซื้อขายที่อยูอาศัยราคาไมเกิน 3 

ลานบาทตามกําหนดการกระตุนของทางราชการ ก็จะเปนมูลคาราว 
ลานบาท  ในขอบเขตทั่วประเทศ นาจะมีมูลคาอีกราว 1 

เทาตัว ดังนั้นมูลคารวมจึงควรเปน 299,062 ลานบาท 
หากปกติเสียภาษีและคาธรรมเนียมเปน 3% ของราคาขายของ

ผูประกอบการ ก็จะเปนเงินภาษีและคาธรรมเนียมประมาณ 8,972 
ลานบาท  แตหากลดเหลือเพียง 0.02% ก็จะทําใหรายไดของรัฐ

ลานบาท ซึ่งนาจะมากกวาที่ทางราชการ
ลานบาทขางตน  อันที่จริง ภาษีเพียง 3% นี้ 

ภาษีเหลานี้ควรนํามาใชเพื่อตอทุนพัฒนาประเทศหากทางราชการมี
โครงการที่มีประสิทธิผลในการกระตุนเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

ยิ่งกวานั้นโดยที่สินคาที่อยูอาศัยที่เหลือขายนี้สวนใหญ 67% 
เปนของบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย ประโยชนที่จะไดจากการ
ลดหยอนภาษีและคาธรรมเนียมจึงตกแกบริษัทมหาชนเปนหลัก  
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ในขณะที่บริษัทพัฒนาที่ดินที่เปน SMEs อาจไดรับประโยชนนอย
กวาเพราะมีหนวยขายนอยกวา  ตามหลักการบริหารประเทศ 
รัฐบาลควรสนับสนุนบริษัท SMEs เปนสําคัญเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน {4} 
 
ตลาดที่อยูอาศัยในมือของประชาชน 
 จากขอมูลของการไฟฟานครหลวงที่วิ เคราะหโดยมูลนิธิ
ป ร ะ เ มิ น ค า -น า ย ห น า แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย พ บ ว า  ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีบานวางทั้งหองชุดและบาน
แนวราบ เชน บานเดี่ยว บานแฝด ทาวน เฮาส ตึกแถว อยู 
525 ,889 หน วย   ปหนึ่ งๆ  มีการผลิตที่ อยู อ าศั ยใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 106
เทากับวาถาไมผลิตที่อยูอาศัยใหม บานวางเหลานี้เปนประมาณ  
10.3% ของจํานวนที่อยูอาศัยทั้งหมด 5,097,
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 บานวางเหลานี้มีโอกาสที่จะนําเสนอขายในทองตลาดเปน
จํานวนมาก  หากท่ีอยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมี
จํานวนหนวยที่รอการขายอยูประมาณ 5% ของทั้งหมด ก็จะมีหนวย
ขายราว 254,891 หนวย  โดยที่อยูอาศัยในมือของเจาของรายยอย
มีราคาต่ํากวาบานในมือของผูประกอบการ ก็อาจประมาณการไดวา 
บานที่มีราคาไมเกิน 3 ลานบาท นาจะมีสูงถึง 
ทั้งหมด  ดังนั้นบานรอขายของประชาชนทั่วไปที่มีราคาไมเกิน 
ลานบาท จึงควรมีราว 165,679 หนวย หากประมาณการทั่วประเทศ
ควรมีเพิ่มอีกนับเทาตัวเชนกัน จึงควรมีราว 331,
 อยางไรก็ตามศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพย
ไทย ประมาณการวาราคาตอหนวยคงต่ํากวาราคาบานในมือ
ผูประกอบการที่ 2.074 ลานบาทประมาณ 20
หนวยคงเปนเพียง 1.659 ลานบาท  และจากอุปทาน 
หนวย จึงมีมูลคาการขายประมาณ 549,789 ลานบาท ซึ่งมากกวา
มูลคาการขายที่อยูอาศัยในมือผูประกอบการที่ 299
เสียอีก  ดังนั้นหากลดภาษีและคาธรรมเนียมใหกับประชาชนผูซื้อ
ขายบานกันเอง ก็จะไดอานิสงสที่ลดไป 2.98% 
บาทเลยทีเดียว {5} 
 
ขอเสนอแนะ 
 สม าคมผู ซื้ อบ า น จึ ง ข อ เ สน อใ ห รั ฐ บ า ลล ดภา ษี แ ล ะ
คาธรรมเนียมใหกับการซื้อบานของภาคประชาชนกันเอง เพื่อ
กระตุนใหมีการซื้อขาย เพื่อนําเงินไปใชหนี้ หรือประกอบธุรกิจอื่น
ใด อันจะเปนการกระตุนเศรษฐกิจอยางแทจริงและเห็นผลได
ชัดเจนกวาการกระตุนโดยใหซื้อบานกับผูประกอบการเ
นอกจากนี้มาตรการการชวยเหลือประชาชนนี้ ยังแสดงถึงความใส
ใจของรัฐบาลตอการแกไขปญหาเศรษฐกิจของชาติโดยเอา
ประชาชนเปนที่ตั้งอีกดวย 
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อาจไดรับประโยชนนอย
กวาเพราะมีหนวยขายนอยกวา  ตามหลักการบริหารประเทศ 

เปนสําคัญเพื่อเพิ่มขีด

จากขอมูลของการไฟฟานครหลวงที่วิ เคราะหโดยมูลนิธิ
น า ย ห น า แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย พ บ ว า  ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีบานวางทั้งหองชุดและบาน
ยว บานแฝด ทาวน เฮาส ตึกแถว อยู 

หน วย   ปหนึ่ งๆ  มีการผลิตที่ อยู อ าศั ยใน เขต
106,000 หนวย นี่

เทากับวาถาไมผลิตที่อยูอาศัยใหม บานวางเหลานี้เปนประมาณ  
,815 หนวยในเขต

บานวางเหลานี้มีโอกาสที่จะนําเสนอขายในทองตลาดเปน
จํานวนมาก  หากท่ีอยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมี

ของทั้งหมด ก็จะมีหนวย
หนวย  โดยที่อยูอาศัยในมือของเจาของรายยอย

บานในมือของผูประกอบการ ก็อาจประมาณการไดวา 
ลานบาท นาจะมีสูงถึง 65% ของบานวาง

ทั้งหมด  ดังนั้นบานรอขายของประชาชนทั่วไปที่มีราคาไมเกิน 3 
หนวย หากประมาณการทั่วประเทศ

,358 หนวย 
อยางไรก็ตามศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพย

ไทย ประมาณการวาราคาตอหนวยคงต่ํากวาราคาบานในมือ
20% ดังนั้นราคาตอ

ลานบาท  และจากอุปทาน 331,358 
ลานบาท ซึ่งมากกวา
299,062 ลานบาท

เสียอีก  ดังนั้นหากลดภาษีและคาธรรมเนียมใหกับประชาชนผูซื้อ
% ที่ 16,384 ลาน

อบ าน จึ ง ข อ เ สน อใ ห รั ฐ บ า ลล ดภา ษี แ ล ะ
คาธรรมเนียมใหกับการซื้อบานของภาคประชาชนกันเอง เพื่อ
กระตุนใหมีการซื้อขาย เพื่อนําเงินไปใชหนี้ หรือประกอบธุรกิจอื่น
ใด อันจะเปนการกระตุนเศรษฐกิจอยางแทจริงและเห็นผลได
ชัดเจนกวาการกระตุนโดยใหซื้อบานกับผูประกอบการเทานั้น  
นอกจากนี้มาตรการการชวยเหลือประชาชนนี้ ยังแสดงถึงความใส
ใจของรัฐบาลตอการแกไขปญหาเศรษฐกิจของชาติโดยเอา

 สําหรับโครงการ “บานดีมีดาวน
การผอนดาวนไมมีความจําเปนตองดําเนินการเพราะไมใชกลุมผูมี
รายไดนอยและเปนเพียงการชวยเรงการขายใหกับผูประกอบการ
รายใหญมากวาการใหประโยชนตอประชาชนทั่วไป
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 1. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูลง อัตราดอกเบี้ยเงินกู 
ธนาคารพาณิชย ลดลงมาอยูที่ 6
ยืนอยูที่ 6.025% ในทางตรงกันขาม อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ํามาก 
คืออัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1-2 ปก็เพียง 
คิดเฉลี่ยท่ี 1.5%  สวนตางระหวางดอกเบี้ยเงินกู 
จึงอยูที่ 4.525% - 5.245% ซึ่งก็ยังสูงมากอยูดี  หากคิดจากคา
นายหนาตางๆ  ประเทศไทยเก็บเปนเงิ
ของประชาชนไปปลอยกู ก็ควรไดกําไรไมเกิน 
 ดังนั้นสมาคมผูซื้อบานจึงเห็นวา อัตราดอกเบี้ยเงินกูที่วาลด
แลวก็ยังสูงมากอยูดี  ในตางประเทศตางก็มีสวนตางระหวาง
ดอกเบี้ยเงินกูและเงินฝากนอยมาก  รัฐบาลจึงควรเจรจากับสถาบัน
การเงินเพื่อลดดอกเบี้ยลงสัก 2
มากมายจากกิจการที่ไมใชการฝาก
โอกาสใหธนาคารตางชาติมาแขงขันซึ่งจะทําใหดอกเบี้ยลดลงอยาง
ชัดเจน  หากลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูได เศรษฐกิจก็จะฟนคืนได 
 2 .  กา รคุ มครอง เ งิ นดาวน ของผู ซื้ อบ า น  ในป จจุ บั น
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ
(กฎหมายเอสโครว: Escrow Account) 
ใช แตใหใชตามความสมัครใจ จึงไมมีผูใดปฏิบัติตาม  การบังคับ
ใชกฎหมายนี้ จะทําใหผูบริโภคไดรับความคุมครองตา
ทําใหวงการพัฒนาที่ดินมีหลักประกัน เปนการสรางยี่หอที่ดีใหกับ
ผูประกอบการเอง สมาคมผูซื้อบานจึงมีความเห็นวารัฐบาลควรเรง
สรางความมั่นคงใหกับระบบตลาดที่อยูอาศัย โดยรัฐบาลควรมี
นโยบายขอใหทุกฝายปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ แทนที่จะเปน
แบบสมัครใจเชนในปจจุบัน ผลดีที่จะตามมาก็คือผูบริโภคเกิด
ความมั่นใจในการคุมครองของตลาดอสังหาริมทรัพยและมาซื้อ
อสังหาริมทรัพยมากขึ้น เปนการกระตุนอสังหาริมทรัพยเพื่อ
ประโยชนตอทุกฝายทางหนึ่ง ที่ผานมาเห็นมีการพยายามแก
กฎหมายนี้อยูนาน แตก็ดําเนินการดวยความลาชา
คํานึงถึงประโยชนของประชาชนและผูประกอบการที่จะใหไดรับการ
ยอมรับจากตลาดเทาที่ควร {7} 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ
(ดร.โสภณ พรโชคชัย
นายกสมาคมผูซื้อบาน
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บานดีมีดาวน” สนับสนุนเงินเพื่อลดภาระ
การผอนดาวนไมมีความจําเปนตองดําเนินการเพราะไมใชกลุมผูมี

ยไดนอยและเปนเพียงการชวยเรงการขายใหกับผูประกอบการ
รายใหญมากวาการใหประโยชนตอประชาชนทั่วไป 

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูลง อัตราดอกเบี้ยเงินกู MOR ของ
6.745% และ อัตราดอกเบี้ย MLR 

งตรงกันขาม อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ํามาก 
ปก็เพียง 1.4%-2.0% เทานั้น หาก

สวนตางระหวางดอกเบี้ยเงินกู MOR และ MLR 
ซึ่งก็ยังสูงมากอยูดี  หากคิดจากคา

นายหนาตางๆ  ประเทศไทยเก็บเปนเงิน 3% ตอป  กรณีเอาเงิน
ของประชาชนไปปลอยกู ก็ควรไดกําไรไมเกิน 3% ตอป  

ดังนั้นสมาคมผูซื้อบานจึงเห็นวา อัตราดอกเบี้ยเงินกูที่วาลด
แลวก็ยังสูงมากอยูดี  ในตางประเทศตางก็มีสวนตางระหวาง
ดอกเบี้ยเงินกูและเงินฝากนอยมาก  รัฐบาลจึงควรเจรจากับสถาบัน

2% เพราะปกติธนาคารก็มีรายได
มากมายจากกิจการที่ไมใชการฝาก-กูยืมเงินอยูแลว  หรือไมก็เปด
โอกาสใหธนาคารตางชาติมาแขงขันซึ่งจะทําใหดอกเบี้ยลดลงอยาง
ชัดเจน  หากลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูได เศรษฐกิจก็จะฟนคืนได {6} 

อง เ งิ นดาวน ของผู ซื้ อบ า น  ในป จจุ บั น
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ.2551 

Escrow Account) เปนกฎหมายที่ไมไดบังคับ
ใช แตใหใชตามความสมัครใจ จึงไมมีผูใดปฏิบัติตาม  การบังคับ
ใชกฎหมายนี้ จะทําใหผูบริโภคไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 
ทําใหวงการพัฒนาที่ดินมีหลักประกัน เปนการสรางยี่หอที่ดีใหกับ
ผูประกอบการเอง สมาคมผูซื้อบานจึงมีความเห็นวารัฐบาลควรเรง
สรางความมั่นคงใหกับระบบตลาดที่อยูอาศัย โดยรัฐบาลควรมี
นโยบายขอใหทุกฝายปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ แทนที่จะเปน

ชนในปจจุบัน ผลดีที่จะตามมาก็คือผูบริโภคเกิด
ความมั่นใจในการคุมครองของตลาดอสังหาริมทรัพยและมาซื้อ
อสังหาริมทรัพยมากขึ้น เปนการกระตุนอสังหาริมทรัพยเพื่อ
ประโยชนตอทุกฝายทางหนึ่ง ที่ผานมาเห็นมีการพยายามแก
กฎหมายนี้อยูนาน แตก็ดําเนินการดวยความลาชามาก ไมได
คํานึงถึงประโยชนของประชาชนและผูประกอบการที่จะใหไดรับการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ 

ขอแสดงความนับถือ 
โสภณ พรโชคชัย) 

นายกสมาคมผูซื้อบาน 
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อางอิง 
{1}  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 136 ตอนพิเศษ 
พ ฤ ศ จ ิก า ย น  2 5 6 2  ห น า  2 8  แ ล ะ  2 9  
https://bit.ly/2DdjUSo และ https://bit.ly/37v8jf
{2}  สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี 22 ตุลาคม 
ม า ต ร ก า ร ก ร ะ ตุ น เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ  ป  2 5 6 2  ร ะ ย ะ ที ่ 
https://bit.ly/37wJOhG 
{3} ตามมติคณะรัฐมนตรี 26 พฤศจิกายน 2562 ขอที่ 
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/
{4}  AREA แถลง ฉบับที่ 604/2562: วันจันทรที่ 
2562ลดคาธรรมเนียมโอน-จดจํานองทํารัฐสูญเสีย 
https://bit.ly/2DdZ6du 
{5}  AREA แถลง ฉบับที่ 467/2562: วันพุธที่ 11 
บานวาง 525,889 หนวยใน กทม https://bit.ly/2ZXbaMS
{6}  AREA แถลง ฉบับที่ 413/2562: วันพฤหัสบดีที่ 
2562. ดอกเบี้ยเงินกูควรเหลือ 4-5% เทานั้น. https://bit.ly/
{7}  AREA แถลง ฉบับที่ 412/2561: วันพฤหัสบดีที่ 
2561. กฎหมายคุมครองผูบริโภคและสรางแบรนด. 
https://bit.ly/2MHWbzU 
 

ระดบัราคา บานเดีย่ว บานแฝด

<0.500

0.501-1.000

1.001-2.000 209

2.001-3.000 1,381 1,968

3.001-5.000 13,155 9,995

5.001-10.000 14,114 1,869

10.001-20.000 4,005

> 20.000 1,673

รวม 34,537 14,803

สัดสวน 16.9%

ศนูยขอมลูวิจัยและประเมนิคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก

จํานวนท่ีอยูอาศัยท่ีเหลือขายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ กลางป 

 

 

    

  
 
เพื่อการดูแลสิทธิทีช่อบธรรมของผูซื้อบานและที่อยูอาศัย 
การแลกเปลี่ยนประสบการณกนั / สงเสริมการพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อประโยชนของประชาชน 
ผูซ้ือบานและผูพัฒนาที่อยูอาศัย ฯลฯ ติดตอ 
หรือที:่ www.thaihomebuyers.org  fb: 
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ตอนพิเศษ 271ง ลว.1 
2 9  โ ป ร ด ด ูต า ม 
jf7 

ตุลาคม 2562 เรื่องที่ 9 
ร ะ ย ะ ที ่ 2  โ ป ร ด ดู 

ขอที่ 15 มาตรการที่ 4 
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/24831 

วันจันทรที่ 25 พฤศจิกายน 
จดจํานองทํารัฐสูญเสีย 8,972 ลานบาท 

11 กันยายน 2562. มี
ZXbaMS 

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 
https://bit.ly/2z3q0SU 

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 
. 

 

บานแฝด ทาวนเฮาส ตกึแถว หองชุด ทีจ่ัดสรร

531

529 6,508 25

747 16,377 76 24,047 95

1,968 28,988 988 24,680 497

9,995 13,870 2,117 15,279 96

1,869 1,608 817 12,443 22

157 165 152 3,423

67 4 7 1,877 24

14,803 61,541 4,157 88,788 759

7.2% 30.1% 2.0% 43.4% 0.4%

ศนูยขอมลูวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 

จํานวนท่ีอยูอาศัยท่ีเหลือขายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ กลางป 

 

 
 

การดูแลสิทธิทีช่อบธรรมของผูซื้อบานและที่อยูอาศัย / ใหความรูแกสมาชิกและประชาชนใหสามารถ 
สงเสริมการพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อประโยชนของประชาชน /สรางความสัมพันธอันดรีะหวาง

ติดตอ คุณนงลักษณ โทร.02.295.3905 ตอ 109  
fb: http://bit.ly/2wgvnPd 
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รวม สัดสวน

531 0%

7,062 3%

41,551 20%

58,502 29%

54,512 27%

30,873 15%

7,902 4%

3,652 2%

204,585

เอเจนซ่ี ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th)

จํานวนท่ีอยูอาศัยท่ีเหลือขายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ กลางป 2562

 

ามารถ "ซื้อบานอยางรอบรู" / 
สรางความสัมพันธอันดรีะหวาง 



 

 

Thai Appraisal and Estate Agents Foundation

Knowledge Is Not Private Property 

มูลนิธิประเมินคา-นายหนาแหงประเทศไทย

 
1. ไดรับวารสาร ThaiAppraisal มูลคาปละ 200

เปนเวลา 1 ป 
2. เขารวมงานประชุมประจําปของมูลนิธิโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ
3. เขาเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไมเสียคาใชจายตลอดอายุ

สมาชิก (1 ป) ยกเวนจัดนอกสถานที่ของมูลนิธิฯ ซึ่งจะเสีย

สนใจสมัครสมาชิก ติดตอคุณนงลักษณ โทร

Thai Appraisal and Estate Agents Foundation Vol.19, No.1 Jan.

 

 
 
 

นายหนาแหงประเทศไทย  

 

200 บาท (6ฉบับ) 

ประจําปของมูลนิธิโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ 
เขาเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไมเสียคาใชจายตลอดอายุ

ยกเวนจัดนอกสถานที่ของมูลนิธิฯ ซึ่งจะเสีย

เฉพาะคาสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง ทั้งนี้ เอกสาร
ประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไมคิดคาใชจาย

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

สนใจสมัครสมาชิก ติดตอคุณนงลักษณ โทร.0.2295.3171 ตอ 109 หรือสมัครออนไลนที ่ http

 

Jan.- Feb. 2020 11

 

 

เฉพาะคาสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง ทั้งนี้ เอกสาร
ประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไมคิดคาใชจาย 

ในการซื้อหนังสือของมูลนิธ ิ
ไดรับใบรับรองการเปนสมาชิก และบัตรสมาชิก   
ทานสมาชิกสามารถนําโลโกไปใชทํานามบัตรได   

http://goo.gl/n3wSB8 

คาสมาชิก 
ปละ 1,000 บาท 
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 ปรากฏการณใหมที่ตองคิดก็คือราคาที่ดินภูเก็ตบางหาดลดลง 
แตที่เพิ่มขึ้นก็มี  อยางไรก็ตาม ในรอบ 1 ปที่ผานมา 
ราคาที่ดินริมหาดสวนใหญของภูเก็ตคงที่ ไมเพิ่มขึ้น  ป 
ราคาที่ดินอาจเพิ่มขึ้นหากกระแสการทองเที่ยวดี ทั้งนี้
การเมืองภายในประเทศดวย 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
อสังหาริมทรัพยไทย (www.area.co.th) เปดเผยถึงผลการสํารวจ
ราคาที่ดินในภูเก็ตที่จัดทําโดยนายสัญญา นาคบุตร ผูจัดการสาขา
ภาคใตของศูนยและคณะพบวา ราคาที่ดินในภูเก็ตเริ่มมีกระ
บาง ทั้งที่ตลอด 16 ปที่สํารวจ ราคาที่ดินไมเคยลดลงเลย แมแต
หลังปที่เกิดสึนามิ ราคาที่ดินก็เพียงคงที่ ไมไดลดลงแตอยางใด
 สําหรับที่ดินที่มีราคาแพงที่สุดในภูเก็ตตามหาดตางๆ อันดับที่ 
1 หาดปาตอง ที่ดินติดหาดมีราคาตลาดไรละประมาณ 
บาทตอไร หรือตารางวาละ 625,000 บาท สูงถึงประมาณหนึ่งในสี่
ของราคาตลาดที่แพงที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครที่ยานสยามส
แควร-ชิดลม-เพลินจิต  อันดับที่ 2 หาดกะรน ที่ดินติดหาดมีราคา
ตลาดไรละประมาณ 56 ลานบาทตอไร หรือตารางวาละ 
บาท จะเห็นไดวาอันดับสองตางจากอันดับแรกมาก เพราะไมใช
แหลงทองเที่ยวบวกแหลงการคาตามลักษณะของหาดปาตอง
 สวนอันดับที่ 3 หาดกมลา ที่ดินติดหาดมีราคาตลาดไรละ
ประมาณ 50 ลานบาทตอไร หรือตารางวาละ 
อันดับที่ 4 หาดกะตะ ที่ดินติดหาดมีราคาตลาดไรละประมาณ 
ลานบาทตอไร หรือตารางวาละ 125,000 บาท  และอันดับที่ 
หาดราไวย ที่ดินติดหาดมีราคาตลาดไรละประมาณ 
ไร หรือตารางวาละ 117,500 บาท  จะเห็นไดวาราคาที่ดินตาม
หาดอันดับที่สองถึงหา คอนขางใกลเคียงกันคือไรละ 
บาทโดยประมาณ 
 ภูเก็ตก็มีบริเวณที่ราคาที่ดินถูกเชนกัน โดยราคาที่ดินที่ถูกที่สุด 
อันดับหนึ่งก็คือ เกาะมะพราว เปนเงิน 6 ลานบาทตอไร หรือตาราง
วาละ 15,000 บาท รองลงมาคือเกาะโหลน 
อันดับที่ 3 คืออาวสะปา 8 ลานบาทตอไร อันดับที่ 
มะพราว 10 ลานบาทตอไร และอันดับที 5 คือ หาดแหลมทราย
อาวกุง 17 ลานบาทตอไร หรือเปนเงินตารางวาละ 
ทั้งนี้เปนบริเวณที่ไมนิยมทําโรงแรมหรือสถานตากอากาศ เนื่องจาก
อยูไกล หรือสภาพทะเลไมสวยมากนัก 
 ในดานการเพิ่มขึ้นของราคาเทียบป 2561-
อันดับแรก เปนดังนี้: 
 อันดับที่ 1 อาวปอ มีอัตราการเพิ่มขึ้น 11.8
ระหวางป 2561-2562 โดยในขณะนี้มีราคาไรละประมาณ 
ลานบาท หรือตารางวาละ 47,500 บาท  บริเวณนี้มีการพัฒนา
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ปรากฏการณใหมที่ตองคิดก็คือราคาที่ดินภูเก็ตบางหาดลดลง 

ปที่ผานมา (2561-2) 
ราคาที่ดินริมหาดสวนใหญของภูเก็ตคงที่ ไมเพิ่มขึ้น  ป 2563 
ราคาที่ดินอาจเพิ่มขึ้นหากกระแสการทองเที่ยวดี ทั้งนี้ยังมีผลจาก

โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
เปดเผยถึงผลการสํารวจ

ราคาที่ดินในภูเก็ตที่จัดทําโดยนายสัญญา นาคบุตร ผูจัดการสาขา
ภาคใตของศูนยและคณะพบวา ราคาที่ดินในภูเก็ตเริ่มมีกระแสลดลง

ปที่สํารวจ ราคาที่ดินไมเคยลดลงเลย แมแต
หลังปที่เกิดสึนามิ ราคาที่ดินก็เพียงคงที่ ไมไดลดลงแตอยางใด 

สําหรับที่ดินที่มีราคาแพงที่สุดในภูเก็ตตามหาดตางๆ อันดับที่ 
หาดปาตอง ที่ดินติดหาดมีราคาตลาดไรละประมาณ 250 ลาน

บาท สูงถึงประมาณหนึ่งในสี่
ของราคาตลาดที่แพงที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครที่ยานสยามส

หาดกะรน ที่ดินติดหาดมีราคา
ลานบาทตอไร หรือตารางวาละ 140,000 

กมาก เพราะไมใช
แหลงทองเที่ยวบวกแหลงการคาตามลักษณะของหาดปาตอง 

หาดกมลา ที่ดินติดหาดมีราคาตลาดไรละ
ลานบาทตอไร หรือตารางวาละ 125,000 บาท  

หาดกะตะ ที่ดินติดหาดมีราคาตลาดไรละประมาณ 50 
บาท  และอันดับที่ 5 

หาดราไวย ที่ดินติดหาดมีราคาตลาดไรละประมาณ 47 ลานบาทตอ
บาท  จะเห็นไดวาราคาที่ดินตาม

หาดอันดับที่สองถึงหา คอนขางใกลเคียงกันคือไรละ 47-56 ลาน

ดยราคาที่ดินที่ถูกที่สุด 
ลานบาทตอไร หรือตาราง

บาท รองลงมาคือเกาะโหลน 7 ลานบาทตอไร 
ลานบาทตอไร อันดับที่ 4 คืออาว

คือ หาดแหลมทราย-
ลานบาทตอไร หรือเปนเงินตารางวาละ 42,500 บาท 

ทั้งนี้เปนบริเวณที่ไมนิยมทําโรงแรมหรือสถานตากอากาศ เนื่องจาก

-2562 ปรากฏวา 5 

8% ตอปเมื่อเทียบ
โดยในขณะนี้มีราคาไรละประมาณ 19 

บาท  บริเวณนี้มีการพัฒนา

ใหมๆ อยูหลายประการ จึงมีการเพิ่มข้ึนของราคาที่ดินที่คอนขางสูง
กวาบริเวณอื่น 
 อันดับที่ 2 อาวมะขาม-แหลมพันวา มีอัตร
ตอปเมื่อเทียบระหวางป 2561-
ประมาณ 27 ลานบาท หรือตารางวาละ 
 อันดับที่ 3 หาดในยาง มีอัตราการเพิ่มขึ้น 
เทียบระหวางป 2561-2562 โดยในขณะนี้มีราคาไรละประมาณ 
32 ลานบาท หรือตารางวาละ 80
 อันดับที่ 4 ถนนเทพกษัตรี มีอัตราการเพิ่มข้ึน 
เทียบระหวางป 2561-2562 โดยในขณะนี้มีราคาไรละประมาณ 
18 ลานบาท หรือตารางวาละ 45
 อันดับที่ 5 หาดในหาน มีอัตราการเพิ่มขึ้น 
เทียบระหวางป 2561-2562 โดยในขณะนี้มี
19 ลานบาท หรือตารางวาละ 47
 อยางไรก็ตามในบางหาด ราคาที่ดินกลับลดต่ําลงในชวง 
ผานมา อันไดัแก: 
 อันดับที่ 1 เกาะมะพราว ราคาที่ดินติดหาดมีอัตราการลดลง 
14.3% ตอปเมื่อเทียบระหวางป 
ราคาไรละประมาณ 6 ลานบาท หรือตารางวาละ 
ในขณะที่เมื่อป 2561 ราคาท่ีดินตกไรละ 
 อันดับที่ 2 เกาะโหลน ราคาที่ดินติดหาดมีอัตราการลดลง 
12.5% ตอปเมื่อเทียบระหวางป 
ราคาไรละประมาณ 7 ลานบาท หรือตารางวาละ 
ในขณะที่เมื่อป 2561 ราคาท่ีดินตกไรละ 
 อันดับที่ 3 อาวสะปา ราคาที่ดินติดหาดมีอัตราการลดลง 
11.1% ตอปเมื่อเทียบระหวางป 
ราคาไรละประมาณ 8 ลานบาท หรือตารางวาละ 
ในขณะที่เมื่อป 2561 ราคาท่ีดินตกไรละ 
 อันดับที่ 4 เกาะสิเหร ราคาที่ดินติดหาดมีอัตราการลดลง 
10.0% ตอปเมื่อเทียบระหวางป 
ราคาไรละประมาณ 18 ลานบาท หรือตารางวาละ 
ในขณะที่เมื่อป 2561 ราคาท่ีดินตกไรละ 
 อันดับที่ 5 หาดกะรน ราคาที่ดินติดหาดมีอัตราการลดลง 
6.7% ตอปเมื่อเทียบระหวางป 2561
ไรละประมาณ 56 ลานบาท หรือตารางวาละ 
ในขณะที่เมื่อป 2561 ราคาท่ีดินตกไรละ 
 การลดลงของราคาที่ดินแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่ลดนอยถอยลงในบริเวณตาง ๆ แมแตหาดกะรนที่มีราคาแพงกว
หลายๆ หาด แตก็มีภาวะถดถอยของราคาลงเชนกัน  จะสังเกตได
วาขนาดเกิดสึนามิมีผู เสียชีวิตเปนจํานวนมาก ก็ยังไมเคยมี
ปรากฏการณที่ราคาที่ดินลดลงแตอยางใด  การลดลงครั้งนี้จึงเปน
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ใหมๆ อยูหลายประการ จึงมีการเพิ่มข้ึนของราคาที่ดินที่คอนขางสูง

แหลมพันวา มีอัตราการเพิ่มขึ้น 8.0% 
-2562 โดยในขณะนี้มีราคาไรละ

ลานบาท หรือตารางวาละ 67,500 บาท 
หาดในยาง มีอัตราการเพิ่มขึ้น 6.7% ตอปเมื่อ

โดยในขณะนี้มีราคาไรละประมาณ 
0,000 บาท 

ถนนเทพกษัตรี มีอัตราการเพิ่มข้ึน 5.9% ตอปเมื่อ
โดยในขณะนี้มีราคาไรละประมาณ 

45,000 บาท 
หาดในหาน มีอัตราการเพิ่มขึ้น 5.6% ตอปเมื่อ

โดยในขณะนี้มีราคาไรละประมาณ 
47,500 บาท 

อยางไรก็ตามในบางหาด ราคาที่ดินกลับลดต่ําลงในชวง 1 ปที่

เกาะมะพราว ราคาที่ดินติดหาดมีอัตราการลดลง -
ตอปเมื่อเทียบระหวางป 2561-2562 โดยในขณะนี้มี

ลานบาท หรือตารางวาละ 15,000 บาท
ราคาท่ีดินตกไรละ 7 ลานบาท 

เกาะโหลน ราคาที่ดินติดหาดมีอัตราการลดลง -
ตอปเมื่อเทียบระหวางป 2561-2562 โดยในขณะนี้มี

ลานบาท หรือตารางวาละ 17,500 บาท
ราคาท่ีดินตกไรละ 8 ลานบาท 

อาวสะปา ราคาที่ดินติดหาดมีอัตราการลดลง -
ตอปเมื่อเทียบระหวางป 2561-2562 โดยในขณะนี้มี

ลานบาท หรือตารางวาละ 20,000 บาท
ราคาท่ีดินตกไรละ 9 ลานบาท 
สิเหร ราคาที่ดินติดหาดมีอัตราการลดลง -

ตอปเมื่อเทียบระหวางป 2561-2562 โดยในขณะนี้มี
ลานบาท หรือตารางวาละ 45,000 บาท

ราคาท่ีดินตกไรละ 20 ลานบาท 
หาดกะรน ราคาที่ดินติดหาดมีอัตราการลดลง -

2561-2562 โดยในขณะนี้มีราคา
ลานบาท หรือตารางวาละ 140,000 บาท

ราคาท่ีดินตกไรละ 60 ลานบาท 
การลดลงของราคาที่ดินแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ที่ลดนอยถอยลงในบริเวณตาง ๆ แมแตหาดกะรนที่มีราคาแพงกวา
หลายๆ หาด แตก็มีภาวะถดถอยของราคาลงเชนกัน  จะสังเกตได
วาขนาดเกิดสึนามิมีผู เสียชีวิตเปนจํานวนมาก ก็ยังไมเคยมี
ปรากฏการณที่ราคาที่ดินลดลงแตอยางใด  การลดลงครั้งนี้จึงเปน



 

 

Thai Appraisal and Estate Agents Foundation

Knowledge Is Not Private Property 

สิ่งที่ทุกฝายตองใสใจตอภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยในภูเก็ตใน
อนาคตอันใกล 
 อนาคตของราคาที่ดินในภูเก็ตขึ้นอยูกับการทองเที่ยวเปน
สําคัญ โอกาสที่ราคาที่ดินในภูเก็ตจะรอนแรงอีกครั้งหนึ่งก็คงขึ้นอยู
กับภาวะทางการทองเที่ยว ซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับบรรยากาศทางการ
เมืองภายในประเทศดวยเชนกัน รวมถึงทาที่ของผูบริหารประเทศ 
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สิ่งที่ทุกฝายตองใสใจตอภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยในภูเก็ตใน

าคาที่ดินในภูเก็ตขึ้นอยูกับการทองเที่ยวเปน
สําคัญ โอกาสที่ราคาที่ดินในภูเก็ตจะรอนแรงอีกครั้งหนึ่งก็คงขึ้นอยู
กับภาวะทางการทองเที่ยว ซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับบรรยากาศทางการ
เมืองภายในประเทศดวยเชนกัน รวมถึงทาที่ของผูบริหารประเทศ 

อยางกรณีที่รองนายกฯ ทานหนึ่
ตอนไปเที่ยวเกาะเฮ ภูเก็ตในเดือนกรกฎาคม 
คนจีนทําคนจีนเอง ก็ทําใหนักทองเที่ยวจีนประทวงไมมาเที่ยว จน
จํ า น ว น นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว จี น ล ด ล ง ไ ป อ ย า ง ม า ก 
(https://bit.ly/2MJai64) 
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อยางกรณีที่รองนายกฯ ทานหนึ่งเคยบอกวาเรือของคนจีนที่ลม
ตอนไปเที่ยวเกาะเฮ ภูเก็ตในเดือนกรกฎาคม 2561นั้น เปนเพราะ
คนจีนทําคนจีนเอง ก็ทําใหนักทองเที่ยวจีนประทวงไมมาเที่ยว จน
จํ า น ว น นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว จี น ล ด ล ง ไ ป อ ย า ง ม า ก 
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 การใหมีสัดสวนเงินกูสูงถึง 110% 
ผูประกอบการและสรางความเสี่ยงใหเกิดแกระบบสถาบันการเงิน
ในระยะยาว เปนอันตรายตอชาติ 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
อสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 
(www.area.co.th) กลาวถึงกรณีธนาคารแหงประเท
มาตรมาตรการ “อัตราสวนสินเชื่อตอมูลคาหลักประกัน
Value: LTV) วาเปนการสรางความเสี่ยงใหกับระบบสถาบัน
การเงินในระยะยาว และเปนอันตรายตอชาติในอนาคต ทําใหเกิด
ภาวะฟองสบูในอนาคตได และอาจกอใหเกิดวิกฤติสถาบันการเงิน
เชนที่เคยเกิดขึ้นเชนกัน 
 เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกมาตรการ 
เพิ่มเติมวา “โดยจะชวยลดภาระคาใชจายที่จําเปนในการเขาอยูอาศัย 
ดวยการใหผูกูซื้อบานหลังแรกที่มีราคาต่ํากวา 10 
100% อยูแลว สามารถกูเพิ่มไดอีก 10% ของมูลคาบาน เพื่อใช
การตกแตง ซอมแซม หรือตอเติม เพราะที่ผานมามีการกูยืมสินเชื่อ
สวนบุคคลที่มีดอกเบี้ยแพงมาใชในสวนนี้ ทําใหคาดวาคาใชจายโดย
เฉลี่ยจะปรับลดลงประมาณ 2,000 บาทตอเดือน สําหรับการกูบาน
หลังแรกที่มีราคาตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป กําหนดใหวางดาวน
นอยลงจาก 20% เปน 10% ของราคาบาน” <1>
 
Table: The contemporaneous usage of explixit LTV 
and DSTI limits in different countries 

 
 
 ขออางของธนาคารแหงประเทศไทยหลายอยางไมเปนจริง เชน
 1. อางวาบานมีราคาสูง ทําใหผูซื้อๆ ไดยาก กรณีบานราคาสูง
เพราะการทํากําไรอยางมากของผูประกอบการ จะเห็นไดวาสัดสวน

 
 

 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแท

Feb. 2020  Thai Appraisal and Estate Agents Foundation

 

 นับเปนการชวย
ผูประกอบการและสรางความเสี่ยงใหเกิดแกระบบสถาบันการเงิน

โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 

กลาวถึงกรณีธนาคารแหงประเทศไทยออก
อัตราสวนสินเชื่อตอมูลคาหลักประกัน” (Loan to 
วาเปนการสรางความเสี่ยงใหกับระบบสถาบัน

การเงินในระยะยาว และเปนอันตรายตอชาติในอนาคต ทําใหเกิด
ภาวะฟองสบูในอนาคตได และอาจกอใหเกิดวิกฤติสถาบันการเงิน

เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกมาตรการ LTV ไว
โดยจะชวยลดภาระคาใชจายที่จําเปนในการเขาอยูอาศัย 

10 ลานบาท ซึ่งกูได 
ของมูลคาบาน เพื่อใชใน

การตกแตง ซอมแซม หรือตอเติม เพราะที่ผานมามีการกูยืมสินเชื่อ
สวนบุคคลที่มีดอกเบี้ยแพงมาใชในสวนนี้ ทําใหคาดวาคาใชจายโดย

บาทตอเดือน สําหรับการกูบาน
ลานบาทขึ้นไป กําหนดใหวางดาวน

 

Table: The contemporaneous usage of explixit LTV 

 

ขออางของธนาคารแหงประเทศไทยหลายอยางไมเปนจริง เชน 
อางวาบานมีราคาสูง ทําใหผูซื้อๆ ไดยาก กรณีบานราคาสูง

มากของผูประกอบการ จะเห็นไดวาสัดสวน

กําไรของผูประกอบการในตลาดหลักทรัพยสูงมาก  การคืนกําไรมี
จํากัดมาก  นอกจากนั้นราคาท่ีดินก็ถีบตัวสูงขึ้นมากเพราะมาตรการ
ดานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางไมไดผลในการทําใหเกิดการคาย
ที่ดินใจกลางเมืองออกมา ตนทุนราคาที่ดินของผู
สูงขึ้นมาก 
 2. อางวาการไปกูซื้อเฟอรนิเจอรหรือตกแตงนอกเหนือจาก
การกูซื้อบานทั่วไปในฐานะที่เปนการกูเงินสินเชื่อสวนบุคคลนั้น อัน
ที่จริงสถาบันการเงินไมควรใหกูถาผูซื้อบานไมพรอมจริงๆ จนตอง
กูทุกอยางเพื่อการมีบาน หาไมจะเกิดปญหาห
รายไดในระยะยาว 
 3. อางวาการเก็งกําไรลดลง ทั้งที่การลดลงของการเก็งกําไรนั้น
เกิดจาก ภาวะเศรษฐกิจไมดี จึงไมมีการเก็งกําไร รวมถึงมาตรการ
การควบคุมการนําเงินออกนอกประเทศของจีนเองตางหาก ไมได
เกี่ยวกับมาตรการของธนาคารแหงประเทศไทยเลย
 หากศึกษาดูจากตางประเทศจะพบวา ทั่วโลกคงระดับ 
ที่ 50%-80% ไมใชปลอยกูถึง 
ประเทศไทย ไมวาจะเปนประเทศเพื่อนบาน เชน จีน เกาหลี 
ฮองกง สิงคโปร ที่อยูในทวีปเอเซียดวยกันกับไทย 
ในสัดสวนสูงกวาปกตินี้ จึงเปนการสราง
ยามเกิดวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 
รถ เพราะอยางนอยยังสามารถนําไป 
เปนเครื่องมือประกอบอาชีพได ยิ่งหากไมมีเงินดาวนเลย ก็ยิ่งทิ้ง
บานไดงาย  อีกอยางยังเปนการทําใหเกิดชองทุจริตด
ซื้อบานไปอยางอื่นก็อาจเปนไปได
 เราไมควรชวยการขายบานจนทําใหวินัยทางการเงินของ
ชาติเสียหาย 
 
อางอิง 
<1> ธนาคารแหงประเทศไทย. 
เขาถึงสินเชื่ออยางมีวินัย. https://bit.ly/3aAxO0a
<2> Anna Grodecka 
Sveriges Riksbank. On the effectiveness of loan
regulation in a multiconstraint framework. July 10, 2018, 
Central Bank of Ireland, Dublin. https://bit.ly/37n0O9v
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กําไรของผูประกอบการในตลาดหลักทรัพยสูงมาก  การคืนกําไรมี
จํากัดมาก  นอกจากนั้นราคาท่ีดินก็ถีบตัวสูงขึ้นมากเพราะมาตรการ
ดานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางไมไดผลในการทําใหเกิดการคาย
ที่ดินใจกลางเมืองออกมา ตนทุนราคาที่ดินของผูประกอบการจึง

อางวาการไปกูซื้อเฟอรนิเจอรหรือตกแตงนอกเหนือจาก
การกูซื้อบานทั่วไปในฐานะที่เปนการกูเงินสินเชื่อสวนบุคคลนั้น อัน
ที่จริงสถาบันการเงินไมควรใหกูถาผูซื้อบานไมพรอมจริงๆ จนตอง
กูทุกอยางเพื่อการมีบาน หาไมจะเกิดปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิด

อางวาการเก็งกําไรลดลง ทั้งที่การลดลงของการเก็งกําไรนั้น
เกิดจาก ภาวะเศรษฐกิจไมดี จึงไมมีการเก็งกําไร รวมถึงมาตรการ
การควบคุมการนําเงินออกนอกประเทศของจีนเองตางหาก ไมได
เกี่ยวกับมาตรการของธนาคารแหงประเทศไทยเลย 

าดูจากตางประเทศจะพบวา ทั่วโลกคงระดับ LTV ไว
ไมใชปลอยกูถึง 100% หรือ 110% อยางใน

ประเทศไทย ไมวาจะเปนประเทศเพื่อนบาน เชน จีน เกาหลี 
ฮองกง สิงคโปร ที่อยูในทวีปเอเซียดวยกันกับไทย <2> การปลอยกู
ในสัดสวนสูงกวาปกตินี้ จึงเปนการสรางความเสี่ยงเปนอยางยิ่ง ใน

2540 หลายคนเลือกทิ้งบานและไมทิ้ง
รถ เพราะอยางนอยยังสามารถนําไป “เปดทายขายของ” หรือนําไป
เปนเครื่องมือประกอบอาชีพได ยิ่งหากไมมีเงินดาวนเลย ก็ยิ่งทิ้ง
บานไดงาย  อีกอยางยังเปนการทําใหเกิดชองทุจริตดวยการนําเงินกู
ซื้อบานไปอยางอื่นก็อาจเปนไปได 

เราไมควรชวยการขายบานจนทําใหวินัยทางการเงินของ

. ปลดล็อก 'แอลทีวี 'รอบสองชวย
. https://bit.ly/3aAxO0a 

nk. On the effectiveness of loan-to-value 
regulation in a multiconstraint framework. July 10, 2018, 
Central Bank of Ireland, Dublin. https://bit.ly/37n0O9v 
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 ผมไปประชุม FIABCI World Congress 
อสังหารมิทรัพยสากลที่ผมเปนประธานในประเทศไทย ณ ประเทศ
เบลเยียม  ในระดับโลกตอนนี้กําลัง “คลั่ง” อาคารเขียวซึ่งเปน
อาคารที่สงเสริมสิ่งแวดลอม มีมูลคาทางเศรษฐกิจและโดยที่
อุปทานมีจํากัด เปน Market Niche หรือชองทางตลาดใหมๆ ทําให
มีโอกาสการพัฒนาใหเกิดความคุมคาตอการลงทุน
 สถาบันอาคารเขียวไทย ไดจัดทําเกณฑการประเมินความยั่งยืน
ทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทยสําหรับการกอสรางและปรับปรุง
โครงการใหม ซึ่งเปนทิศทางใหมของ CSR ดานสิ่งแวดลอม  ในที่นี้
จึงสรุปบางสวนใหเห็นความสัมพันธกับ CSR  
ความยั่งยืนทางพลังงานทางสิ่งแวดลอมไทย หรือ 
Rating of Energy and Environmental Sustainability) 
แบงเปนหมวดหลัก 8 หมวดหลักดังนี้ 
 สําหรับลักษณะตองหามสําหรับการประเมินความยั่งยืนทาง
พลังงานทางสิ่งแวดลอมไทยของอาคาร ไดมีการกําหนดไวเชนกัน 
โดยอาคารที่ถูกตองตามหลักตองมีคุณสมบัติดังนี้
 1. ตองเปนอาคารที่ถูกตองตามกฎหมาย 
 2. ตองเปนอาคารถาวรที่ไมมีวัตถุประสงคเพื่อการเคลื่อนยาย
ไปยังสถานที่ใหม 
 3. มีพื้นที่ขอบเขตของโครงการที่มีความเหมาะสม โครงการ
ตองมีบริเวณขอบเขตที่ชัดเจนซึ่งจําเปนตอการดําเนินกิจกรรม
ตางๆของโครงการ ในกรณีที่โครงการประเภทกลุมอาคาร อาทิเชน 
นิคมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ที่ไมมีขอบเขตชัดเจน ตองมีการ
แบงพื้นที่ของโครงการที่จะเขาประเมินใหเหมาะสม
 4. มีพื้นที่ใชสอยภายในอาคารไมนอยกวา 
หากอาคารมีขนาดเล็กมากจนเกินไปจะสงผลตอเ
ของเกณฑการประเมินนี้ 
 5. ตองมีผูใชอาคารประจําอยางนอย 1 คน เพื่อใหอาคารตอง
ถูกออกแบบระบบตางๆที่คํานึงถึงผูใชอาคารตามเจตนารมณของ
เกณฑ 
 6. ขนาดของพื้นที่ใชสอยภายในอาคารตองไมนอยกวารอยละ 
5 ของพื้นที่ดินโครงการ เพื่อหลีกเลี่ยงการทําคะแนนที่ไมเปนธรรม
สําหรับการพัฒนาโครงการบนพื้นที่ดินขนาดใหญ เปนตน
 7. เกณฑการประเมินอาคารเขียวนี้ไมไดถูกออกแบบโดยตรง
สําหรับบานพักอาศัย หรือ อาคารพักอาศัยที่มีขนาดนอยกวา 
 ทําไมอาคารเขียวถึงมีมูลคา มีบทความในวงการอาคารเขียว
เรื่อง “Does Sustainability Affect Real Estate Market Values? 
Empirical Evidence from the Office Buildings Market in 
Milan” (https://bit.ly/2PttBlm) ระบุชัดในเรื่องนี้  อยางไรก็ตาม
อาจกลาวไดวา เปนเพราะอาคารเขียวที่ “ดูดี” 
รักษาสิ่งแวดลอม ใครอยูในอาคารเขียวก็ “ดูดี
อาคารเขียวประเภทอาคารสํานักงานก็จึงมีมูลคาคอนขางสูง เพราะ
สะทอนจากคาเชาที่สูง  บริษัทหางรานใหญๆ โดยเฉพาะที่เปน

อสังหาฯ ตางแดน 
ABROAD 
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FIABCI World Congress ซึ่งเปนสมาคม
มทรัพยสากลที่ผมเปนประธานในประเทศไทย ณ ประเทศ

อาคารเขียวซึ่งเปน
อาคารที่สงเสริมสิ่งแวดลอม มีมูลคาทางเศรษฐกิจและโดยที่

หรือชองทางตลาดใหมๆ ทําให
ารลงทุน 

สถาบันอาคารเขียวไทย ไดจัดทําเกณฑการประเมินความยั่งยืน
ทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทยสําหรับการกอสรางและปรับปรุง

ดานสิ่งแวดลอม  ในที่นี้
CSR  เกณฑการประเมิน

งานทางสิ่งแวดลอมไทย หรือ TREES (Thai’s 
Rating of Energy and Environmental Sustainability) สามารถ

สําหรับลักษณะตองหามสําหรับการประเมินความยั่งยืนทาง
พลังงานทางสิ่งแวดลอมไทยของอาคาร ไดมีการกําหนดไวเชนกัน 

งตามหลักตองมีคุณสมบัติดังนี:้ 

ตองเปนอาคารถาวรที่ไมมีวัตถุประสงคเพื่อการเคลื่อนยาย

มีพื้นที่ขอบเขตของโครงการที่มีความเหมาะสม โครงการ
ตองมีบริเวณขอบเขตที่ชัดเจนซึ่งจําเปนตอการดําเนินกิจกรรม
างๆของโครงการ ในกรณีที่โครงการประเภทกลุมอาคาร อาทิเชน 

นิคมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ที่ไมมีขอบเขตชัดเจน ตองมีการ
แบงพื้นที่ของโครงการที่จะเขาประเมินใหเหมาะสม 

มีพื้นที่ใชสอยภายในอาคารไมนอยกวา 100 ตารางเมตร 
หากอาคารมีขนาดเล็กมากจนเกินไปจะสงผลตอเจตนารมณพื้นฐาน

คน เพื่อใหอาคารตอง
ถูกออกแบบระบบตางๆที่คํานึงถึงผูใชอาคารตามเจตนารมณของ

ขนาดของพื้นที่ใชสอยภายในอาคารตองไมนอยกวารอยละ 
ะแนนที่ไมเปนธรรม

สําหรับการพัฒนาโครงการบนพื้นที่ดินขนาดใหญ เปนตน 
เกณฑการประเมินอาคารเขียวนี้ไมไดถูกออกแบบโดยตรง

สําหรับบานพักอาศัย หรือ อาคารพักอาศัยที่มีขนาดนอยกวา 3 ชั้น 
ทําไมอาคารเขียวถึงมีมูลคา มีบทความในวงการอาคารเขียว

bility Affect Real Estate Market Values? 
Empirical Evidence from the Office Buildings Market in 

ระบุชัดในเรื่องนี้  อยางไรก็ตาม
” ประหยัดพลังงาน 
ดูดี” ไปดวย ดังนั้น

อาคารเขียวประเภทอาคารสํานักงานก็จึงมีมูลคาคอนขางสูง เพราะ
สะทอนจากคาเชาที่สูง  บริษัทหางรานใหญๆ โดยเฉพาะที่เปน

บริษัทมหาชน บริษัทขามชาติ (ที่ในแงหนึ่งมาขูดรีดแรงงานหรือซื้อ
วัตถุดิบในราคาถูก) ก็นิยม “สรางภาพ
เพื่อใหตน “ดูด”ี 
 โดยที่อาคารเขียวโดยเฉพาะอาคารสํานักงานมีจํานวนจํากัด ยัง
มีคนทําไมมากนัก อาคารที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะเปน 
หรือ Niche market ซึ่งหมายถึง 
แบบเฉพาะเจาะจง ไมไดทําตลาดกับกลุมเปาหมายแบบทั่วไป หรื
Mass market ตัวอยางการทําตลาดแบบนิช เชน
จําหนายอาหารกระปองแบบมีระบบอุนในตัวเพื่อนักเดินทาง
เปนตน” (https://bit.ly/2LGjwQJ)  
อุปทานมีจํากัด มูลคาทรัพยสินก็เกิดขึ้น กรณีศึกษานี้เห็นไดใน
อังกฤษเชนกัน (https://bit.ly/2
 
 ในเชิงสากลสําหรับวิธีการประเมินคาอาคารเขียว สามารถ
ดําเนินการไดดังนี้: 
 1. วิธีวิเคราะหมูลคาจากตนทุน
 วิธีวิเคราะหมูลคาจากตนทุน
สําคัญคือ มูลคาของสิ่งหนึ่ง = ตนทุนในการหาสิ่งอื่นที่เทียบเคียง
ไดมาทดแทน วิธีการก็คือ เราเริ่มที่การประมาณการตนทุนในการ
สรางอาคารทดแทนตามราคาปจจุบัน แลวหักลบดวยคาเสื่อม 
ม)ี บวกดวยมูลคาตลาดของที่ดิน ก็จะไดมูลคาของทรัพยสินนั้น
 ในกรณีการกอสรางและปรับปรุงอาคารเขียว ใหอยูในเกณฑที่
สมควรนั้น ตองใชเงินเพิ่มเติมเ
เพิ่มระบบใหมเปนเงินที่สมควรจัดหาไดในทองตลาดในราคาใด 
เปนสิ่งที่พึงพิจารณา 
 2. วิธีเปรียบเทียบตลาด 
 วิธีเปรียบเทียบตลาด (Market Comparison Approach) 
วิธีที่ดีท่ีสุด ชัดเจนที่สุด หลักก็คือ มูลคาของทรัพยสินของเรา มักจะ
เทากับ ราคาของทรัพยสินเทียบเคียงที่คนอื่นขายได แนวทางการ
วิเคราะหก็คือ  การเริ่มตนที่การหาทรัพยสินเทียบเคียงที่มีการซื้อ
ขาย/เรียกขาย มาดูวามีลักษณะคลาย
อยางไรบาง เมื่อไดขอมูลมาเพียงพอแลว ก็ตรวจสอบเพื่อคัดเลือก
นําทรัพยสินที่เทียบเคียงไดจริงเทานั้นมาทําการวิเคราะห โดยระบุ
ถึงเงื่อนไขในการเปรียบเทียบ ของทั้งทรัพยสินที่ประเมินกับแปลง
เปรียบเทียบ  เชน คุณภาพอาคาร ขนาดที่ดิน
หามูลคาที่สมควรโดยวิเคราะหเปรียบเทียบ
 ในกรณีอาคารเขียว คงตองพิจารณาเบื้องตนวาราคา
คาเชาอาคารเขียว รับรูไดสูงกวาอาคารทั่วไปเพียงใด สวนตางหรือ 
Premium ของอาคารเขียวนี้ คือมูลคาและ 
อยางไรเมื่อเทียบกับตนทุนในการปรับปรุง คุมคาในเชิงตัวเงิน 
ชื่อเสียงกิจการ และอื่น ๆ หรือไมเพียงใด
 3. วิธีแปลงรายไดเปนมูลคา  โดยมูลคาวันนี้ 
รายไดสุทธิที่จะไดในอนาคตจนสิ้นอายุขัย ทรัพยสินมีคาเพราะมัน
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ที่ในแงหนึ่งมาขูดรีดแรงงานหรือซื้อ
สรางภาพ” เขาใชสอยในอาคารเขียว 

โดยที่อาคารเขียวโดยเฉพาะอาคารสํานักงานมีจํานวนจํากัด ยัง
มีคนทําไมมากนัก อาคารที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะเปน Market Niche 

ซึ่งหมายถึง “การทําตลาดไปยังกลุมเปาหมาย
แบบเฉพาะเจาะจง ไมไดทําตลาดกับกลุมเปาหมายแบบทั่วไป หรือ 

ตัวอยางการทําตลาดแบบนิช เชน. . .การผลิตและ
จําหนายอาหารกระปองแบบมีระบบอุนในตัวเพื่อนักเดินทาง. . .

LGjwQJ)  ในกรณีนี้โดยที่อุปสงคมีแต
อุปทานมีจํากัด มูลคาทรัพยสินก็เกิดขึ้น กรณีศึกษานี้เห็นไดใน

2sYqz0B) 

ในเชิงสากลสําหรับวิธีการประเมินคาอาคารเขียว สามารถ

วิธีวิเคราะหมูลคาจากตนทุน 
วิธีวิเคราะหมูลคาจากตนทุน(Cost Approach to Value) หลัก

ตนทุนในการหาสิ่งอื่นที่เทียบเคียง
น วิธีการก็คือ เราเริ่มที่การประมาณการตนทุนในการ

สรางอาคารทดแทนตามราคาปจจุบัน แลวหักลบดวยคาเสื่อม (ถา
บวกดวยมูลคาตลาดของที่ดิน ก็จะไดมูลคาของทรัพยสินนั้น 
ในกรณีการกอสรางและปรับปรุงอาคารเขียว ใหอยูในเกณฑที่

สมควรนั้น ตองใชเงินเพิ่มเติมเพื่อการรื้อระบบเดิมตลอดจนการ
เพิ่มระบบใหมเปนเงินที่สมควรจัดหาไดในทองตลาดในราคาใด 

Market Comparison Approach) เปน
วิธีที่ดีท่ีสุด ชัดเจนที่สุด หลักก็คือ มูลคาของทรัพยสินของเรา มักจะ

ากับ ราคาของทรัพยสินเทียบเคียงที่คนอื่นขายได แนวทางการ
วิเคราะหก็คือ  การเริ่มตนที่การหาทรัพยสินเทียบเคียงที่มีการซื้อ

เรียกขาย มาดูวามีลักษณะคลาย/ตางจากทรัพยสินที่ประเมิน
อยางไรบาง เมื่อไดขอมูลมาเพียงพอแลว ก็ตรวจสอบเพื่อคัดเลือก

เทียบเคียงไดจริงเทานั้นมาทําการวิเคราะห โดยระบุ
ถึงเงื่อนไขในการเปรียบเทียบ ของทั้งทรัพยสินที่ประเมินกับแปลง
เปรียบเทียบ  เชน คุณภาพอาคาร ขนาดที่ดิน-อาคาร และจึงสรุป
หามูลคาที่สมควรโดยวิเคราะหเปรียบเทียบ 

ในกรณีอาคารเขียว คงตองพิจารณาเบื้องตนวาราคาขายหรือ
คาเชาอาคารเขียว รับรูไดสูงกวาอาคารทั่วไปเพียงใด สวนตางหรือ 

ของอาคารเขียวนี้ คือมูลคาและ Premium ในสวนนี้ เปน
อยางไรเมื่อเทียบกับตนทุนในการปรับปรุง คุมคาในเชิงตัวเงิน 
ชื่อเสียงกิจการ และอื่น ๆ หรือไมเพียงใด 

นมูลคา  โดยมูลคาวันนี้ = ผลรวมของ
รายไดสุทธิที่จะไดในอนาคตจนสิ้นอายุขัย ทรัพยสินมีคาเพราะมัน
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สรางรายได ทรัพยที่สรางรายไดสูงกวามักมีมูลคาสูงกวา 
คุณภาพดีกวา เปนตน) ขั้นตอนคือ การประมาณรายไดของ
ทรัพยสินจากทุกแหลง โดยพิจารณาจากการเปรียบเ
และรายไดจริงของทรัพยที่ประเมินโดยตรง ลบดวยการไมไดใช
ประโยชนหรือหนี้สูญจากขอเท็จจริง และจากการเปรียบเทียบหรือ
แนวโนมในตลาด ก็จะไดรายไดที่ เปนจริง จากนั้นก็หักดวย
คาใชจายตาง ๆ เชน คาดําเนินการ ภาษี ประกัน จัดการ คา
บํารุงรักษา เปนตน กจ็ะไดรายไดสุทธิ แลวนํารายไดสุทธิมาเขาสูตร 
V = I / R  โดยที่ V คือ มูลคาทรัพยสิน  I คือ รายไดสุทธิ  และ 
คืออัตราผลตอบแทน 
 สําหรับในกรณีการประเมินอาคารเขียวก็คือ การพิจารณาดูวา
คาเชาตลาด อัตราผลตอบแทน อัตราการครอบครอง คาใชจายใน
การดําเนินการ สงผลตอมูลคาเพิ่มของอาคารเขียวมากนอยเพียงใด  
หากสงผลดีสวนตางระหวางอาคารทั่วไปกับอาคารเขียวนั้นแตกตาง
กันเพียงใด  หากแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ก็แสดงวามีมูลคาจริง
ตามท่ีไดลงทุนเปนอาคารเขียวไวนั่นเอง 

 
 ตั้งแตมีขาวฮือฮาที่ดิน 20 ไรแถวรัชดาภิเษก หวยขวาง มูลคา 
6,000 ลานบาทไมตองเสียภาษีสักบาท แตชาวบานตองเสียภาษี
แลว ทําใหชาวบานฮือฮากันใหญวาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางของ
ไทย ชวยเหลือคนรวย ในหลักสากล ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเขา
ทํากันอยางไร 
 ผูเขียนในฐานะที่เคยพารัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี ฯลฯ 
ในสวนราชการที่เกี่ยวของไปดูงานภาษีทรัพยสินทั้งในแคนาดา 
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สรางรายได ทรัพยที่สรางรายไดสูงกวามักมีมูลคาสูงกวา (ทําเล-
ขั้นตอนคือ การประมาณรายไดของ

ทรัพยสินจากทุกแหลง โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบตลาด 
และรายไดจริงของทรัพยที่ประเมินโดยตรง ลบดวยการไมไดใช
ประโยชนหรือหนี้สูญจากขอเท็จจริง และจากการเปรียบเทียบหรือ
แนวโนมในตลาด ก็จะไดรายไดที่ เปนจริง จากนั้นก็หักดวย
คาใชจายตาง ๆ เชน คาดําเนินการ ภาษี ประกัน จัดการ คา

จะไดรายไดสุทธิ แลวนํารายไดสุทธิมาเขาสูตร 
คือ รายไดสุทธิ  และ R 

สําหรับในกรณีการประเมินอาคารเขียวก็คือ การพิจารณาดูวา
คาเชาตลาด อัตราผลตอบแทน อัตราการครอบครอง คาใชจายใน

ตอมูลคาเพิ่มของอาคารเขียวมากนอยเพียงใด  
หากสงผลดีสวนตางระหวางอาคารทั่วไปกับอาคารเขียวนั้นแตกตาง
กันเพียงใด  หากแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ก็แสดงวามีมูลคาจริง

 สิ่งที่พึงประเมินสําคัญก็คือผลตอบแทนจากชื่อเสียงกิจการห
Goodwill ของการเปนอาคารเขียวนอกเหนือจากผลของรายไดที่
เพิ่มสูงขึ้นจากการพัฒนาหรือปรับปรุงอาคารเขียวนี้  และการเปน 
Market Niche ที่มีกลุมผูเชาที่มีฐานะดี มีภาพพจนดีมาเชาเพื่อ
เสริมภาพพจน  และโดยที่ตลาดอาคารเขียวมีจํากัด มีอุปทานนอย 
นาจะทําใหคาเชาที่ควรไดสูงขึ้น มูลคาเพิ่มขึ้นตามลําดับ
 ในอีกแงหนึ่งที่ตองระมัดระวังเปนพิเศษก็คือ การลงทุนใน
อาคารเขียวบางครั้งอาจลงทุนมากไป ทําใหมีตนทุนสูงกวามูลคา  
รายไดที่ควรไดก็เลยหดหายไป กลายเปน 
(https://bit.ly/2LCgddd) กลายเปนการลงทุน
อยางกรณีอาคารสํานักงานของบริษัทยักษใหญขามชาติหรือสถาบัน
การเงินขนาดใหญบางแหง อาจ 
เกินความจําเปน  มูลคาที่ประเมินไดก็อาจไมมากนัก
 อาคารเขียวเปนแนวโนมสําคัญของการลงทุนในอนาคตที่
มุงเนนความพอดี นาลงทุน 

 
 

 
 

ไรแถวรัชดาภิเษก หวยขวาง มูลคา 
ลานบาทไมตองเสียภาษีสักบาท แตชาวบานตองเสียภาษี

แลว ทําใหชาวบานฮือฮากันใหญวาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางของ
ไทย ชวยเหลือคนรวย ในหลักสากล ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเขา

ผูเขียนในฐานะที่เคยพารัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี ฯลฯ 
ในสวนราชการที่เกี่ยวของไปดูงานภาษีทรัพยสินทั้งในแคนาดา 

นิวซีแลนด มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและอื่นๆ ไดเห็น
กันชัดเจนวาภาษีทรัพยสินเขาจัดเก็บกันอยางไร แตหลังจากพาไปดู
งานแทบทุกปผานมาสิบป นับสิบๆ หน กลับปรากฏวาภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางของไทย กลับบิดเบือนผิดรูปไปจากหลักสากล
ทั่วไป  กลายเปนการเอื้อคนรวย คนซวยคือประชาชน
 อยางกรณีที่ดินเปลาที่ทิ้งรกรางไวแถวถนนรัชดาภิเษก หวย
ขวาง ไมเสียภาษีมาหลายสิบป พอมีภาษีที่ดินและสิ่งปลู
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สิ่งที่พึงประเมินสําคัญก็คือผลตอบแทนจากชื่อเสียงกิจการหรอื 
ของการเปนอาคารเขียวนอกเหนือจากผลของรายไดที่

เพิ่มสูงขึ้นจากการพัฒนาหรือปรับปรุงอาคารเขียวนี้  และการเปน 
ที่มีกลุมผูเชาที่มีฐานะดี มีภาพพจนดีมาเชาเพื่อ

เสริมภาพพจน  และโดยที่ตลาดอาคารเขียวมีจํากัด มีอุปทานนอย 
าที่ควรไดสูงขึ้น มูลคาเพิ่มขึ้นตามลําดับ 

ในอีกแงหนึ่งที่ตองระมัดระวังเปนพิเศษก็คือ การลงทุนใน
อาคารเขียวบางครั้งอาจลงทุนมากไป ทําใหมีตนทุนสูงกวามูลคา  
รายไดที่ควรไดก็เลยหดหายไป กลายเปน Diminishing Return 

กลายเปนการลงทุนที่ไดไมคุมเสียไป  
อยางกรณีอาคารสํานักงานของบริษัทยักษใหญขามชาติหรือสถาบัน
การเงินขนาดใหญบางแหง อาจ “เขียวเวอร” หรือดูดีอลังการจน
เกินความจําเปน  มูลคาที่ประเมินไดก็อาจไมมากนัก 

อาคารเขียวเปนแนวโนมสําคัญของการลงทุนในอนาคตที่

 

 
นิวซีแลนด มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและอื่นๆ ไดเห็น
กันชัดเจนวาภาษีทรัพยสินเขาจัดเก็บกันอยางไร แตหลังจากพาไปดู

ปผานมาสิบป นับสิบๆ หน กลับปรากฏวาภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางของไทย กลับบิดเบือนผิดรูปไปจากหลักสากล
ทั่วไป  กลายเปนการเอื้อคนรวย คนซวยคือประชาชน 

อยางกรณีที่ดินเปลาที่ทิ้งรกรางไวแถวถนนรัชดาภิเษก หวย
ขวาง ไมเสียภาษีมาหลายสิบป พอมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ก็
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เริ่มปลูกมะนาว คนรางกฎหมาย ก็รางวาถาทําการเกษตรก็เสียภาษี
รอยละ 0.01%-0.1% แตใน 3 ปแรกไมตองเสีย  ตกลงที่ดินราคา 
6,000 ลานบาท ไมเสียภาษีแมสักบาทเดียว  แตชาวบานที่มีบาน
หลังที่ 2 ตองเสียภาษีลานละ 200 บาท โดยในตอนแรกกําหนดให
บานหลังที่ 2 ที่ปลอยเชาตองเสียภาษีในเชิงพาณิชยที่ 
ลานละ 2,000 บาท  ซึ่งไมเปนธรรมเปนอยางยิ่งในสังคม  พอ
ผูเขียนและหลายทานชวยกัน “โวย” ปลัดกระทรวงการคลังก็เลย
ออกมาประกาศใหมวาบานหลังที่ 2 ที่ปลอยเชาก็เก็บในอัตรา
เดียวกัน <1> 
 ในเมืองนอกเขาไมปลอยใหมีการรางกฎหมายเอาใจคนรวย
แบบนี้  นี่ถาเปนในยุคประชาธิปไตย มี ส.ส.
ความผิดไปในเชิงวา ส.ส.ทําเพื่อตัวเอง  แตนี่กฎหมายนี้เกิดในยุค
นี้ เราก็กลับทําเพื่อคนรวย  ผูเขียนไดพบกับผูประเมินคาทรัพยสิน
ชาวฝรั่งเศส ชาวญี่ปุน เขาบอกวา การเลนเลหประเภทแสรงปลูก
ตนไมเพื่อเลี่ยงภาษีนั้นทําไมได อยางในอังกฤษ ชาวบานโวยวา
พระราชวังบักกิงแฮมกลับเสียภาษี Council Tax
รอบขาง <2> 
 ตามหลักกฎหมายภาษีทรัพยสินนั้น ผูที่มีทรัพยสินราคาสูง ก็
ตองเสียภาษีสูง ผูมีทรัพยสินมูลคาต่ํากวาก็เสีย
เสียภาษีก็เพื่อนํามาดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินของเรา อันที่จริง เราก็
มีการเก็บสิ่งที่คลายภาษีนี้ เชนการเก็บคาสวนกลาง เพื่อมา
บํารุงรักษา ในชุมชนใดมีการดูแลรักษาดี มูลคาทรัพยสินก็เพิ่ม ใน
ชุมชนใดดูแลไมดี มูลคาทรัพยสินก็ตกหรือไมเพิ่มข้ึน  
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางจึงเปนความจําเปนๆ อยางยิ่ง
 ในสหรัฐอเมริกาจัดเก็บภาษีในอัตราประมาณ 
มูลคาตามราคาที่ใกลเคียงกับราคาตลาด  แตของไทยจัดเก็บใน
อัตราที่ตํ่ามากๆ  เราควรใหการศึกษากับประชาชนใหชัดเจนวาภาษี
นี้ “ยิ่งให ยิ่งได” อยาไปกลวักับการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางป
ละ 0.5% เปนอยางสูง เพราะในแตละป มูลคาของทรัพยสินของเรา
ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 3-5% อยูแลว  ยิ่งในหลายๆ ทําเลที่อยูในใจ
กลางเมือง หรือมีรถไฟฟาวิ่งผาน ราคาที่ดินก็อาจเพิ่มสูงถึง 
ตอปเลยทีเดียว  การเสียภาษีแค 0.5% จึงไมพึงเสียดาย ทุกวันนี้ผู
ที่มีจักรยานยนตเกาๆ สักคัน ก็เสียภาษีและคาประกันตางๆ 
รวมกันเกือบ 500 บาท หรือราว 1% ของมูลคาจักรยานอยูแลว
 เรากลับพยายามหาชองทางในการเลี่ยงภาษีกันอยางสุดชีวิต  
อาชีพนักกฎหมายภาษีทรัพยสินก็เลย “รวย รวย รวย
เพราะเจาของทรัพยแตละคนตางถูกทําใหกลัวกันจนลนลาน 
พยายามที่จะหาชองทางเลี่ยงกฎหมายอยางสุดชีวิต  การแสรงทํา
การเกษตรเปนทางออกหนึ่ง  การใหราชการใชที่ดินของเราเปนที่
จอดรถ สนามกีฬา สวนพักผอนในขณะที่เรายังไมไดใชประโยชน ก็
เปนการเลี่ยงกฎหมายขั้นเทพอีกทางหนึ่ง 
 การมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ดี จะใหมีการใชที่ดินที่มี
ประสิทธิภาพ  ไมใชปลอยที่ดินไวใจกลางเมืองที่มีรถไฟฟา ทาง
ดวนผานเพียงรอวันยกใหทายาทโดยไมเสียภาษี แตขณะเดียวกัน
ชาวบานตองเสีย ชาวคอนโดนตองเสียคาสวนกลาง  อยางนี้เปน
อาชญากรรมชัดๆ  ถามีการเก็บภาษี พวกเจาของที่ดินก็จะคายที่ดิน
ออกมาในราคาตลาด  เมืองก็จะมีการพัฒนาอยางหนาแนน 
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เริ่มปลูกมะนาว คนรางกฎหมาย ก็รางวาถาทําการเกษตรก็เสียภาษี
ปแรกไมตองเสีย  ตกลงที่ดินราคา 

ลานบาท ไมเสียภาษีแมสักบาทเดียว  แตชาวบานที่มีบาน
บาท โดยในตอนแรกกําหนดให

ที่ปลอยเชาตองเสียภาษีในเชิงพาณิชยที่ 0.2% หรือ
บาท  ซึ่งไมเปนธรรมเปนอยางยิ่งในสังคม  พอ

ปลัดกระทรวงการคลังก็เลย
ที่ปลอยเชาก็เก็บในอัตรา

อยใหมีการรางกฎหมายเอาใจคนรวย
.มาราง ก็อาจโยน

ทําเพื่อตัวเอง  แตนี่กฎหมายนี้เกิดในยุค
นี้ เราก็กลับทําเพื่อคนรวย  ผูเขียนไดพบกับผูประเมินคาทรัพยสิน

หประเภทแสรงปลูก
ตนไมเพื่อเลี่ยงภาษีนั้นทําไมได อยางในอังกฤษ ชาวบานโวยวา

Council Tax ต่ํากวาชาวบาน

ตามหลักกฎหมายภาษีทรัพยสินนั้น ผูที่มีทรัพยสินราคาสูง ก็
ภาษีนอยกวา  การ

เสียภาษีก็เพื่อนํามาดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินของเรา อันที่จริง เราก็
มีการเก็บสิ่งที่คลายภาษีนี้ เชนการเก็บคาสวนกลาง เพื่อมา
บํารุงรักษา ในชุมชนใดมีการดูแลรักษาดี มูลคาทรัพยสินก็เพิ่ม ใน
ชุมชนใดดูแลไมดี มูลคาทรัพยสินก็ตกหรือไมเพิ่มข้ึน  การเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางจึงเปนความจําเปนๆ อยางยิ่ง 

ในสหรัฐอเมริกาจัดเก็บภาษีในอัตราประมาณ 1-3% ของ
มูลคาตามราคาที่ใกลเคียงกับราคาตลาด  แตของไทยจัดเก็บใน
อัตราที่ตํ่ามากๆ  เราควรใหการศึกษากับประชาชนใหชัดเจนวาภาษี

วกับการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางป
เปนอยางสูง เพราะในแตละป มูลคาของทรัพยสินของเรา

อยูแลว  ยิ่งในหลายๆ ทําเลที่อยูในใจ
กลางเมือง หรือมีรถไฟฟาวิ่งผาน ราคาที่ดินก็อาจเพิ่มสูงถึง 10% 

จึงไมพึงเสียดาย ทุกวันนี้ผู
ที่มีจักรยานยนตเกาๆ สักคัน ก็เสียภาษีและคาประกันตางๆ 

ของมูลคาจักรยานอยูแลว 
เรากลับพยายามหาชองทางในการเลี่ยงภาษีกันอยางสุดชีวิต  

รวย รวย รวย” กันใหญ 
เพราะเจาของทรัพยแตละคนตางถูกทําใหกลัวกันจนลนลาน 
พยายามที่จะหาชองทางเลี่ยงกฎหมายอยางสุดชีวิต  การแสรงทํา
การเกษตรเปนทางออกหนึ่ง  การใหราชการใชที่ดินของเราเปนที่
จอดรถ สนามกีฬา สวนพักผอนในขณะที่เรายังไมไดใชประโยชน ก็

การมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ดี จะใหมีการใชที่ดินที่มี
ประสิทธิภาพ  ไมใชปลอยที่ดินไวใจกลางเมืองที่มีรถไฟฟา ทาง
ดวนผานเพียงรอวันยกใหทายาทโดยไมเสียภาษี แตขณะเดียวกัน
ชาวบานตองเสีย ชาวคอนโดนตองเสียคาสวนกลาง  อยางนี้เปน

มชัดๆ  ถามีการเก็บภาษี พวกเจาของที่ดินก็จะคายที่ดิน
ออกมาในราคาตลาด  เมืองก็จะมีการพัฒนาอยางหนาแนน (High 

Density) แตทุกวันนี้ที่ดินเปลาใจกลางเมืองมีมาก ไมยอมขาย การ
พัฒนาที่ดินก็จําเปนตองใชที่ดิน จึงตองพัฒนาออกไปนอกเมืองไป
เรื่อยๆ ทําใหไฟฟา ประปา และสาธารณูปโภคอื่นตองตามออกไป
ไมสิ้นสุด ทําใหผลประโยชนของสวนรวมเสียหาย
 ปกติในประเทศไทย ทองถิ่นจัดเก็บภาษีไดเพียง
สวนกลางอุดหนุนสงมาให พอสวนกลางสงมา ชาวบานก็ไมรูสึกเปน
เจาของ ผูบริหารทองถิ่นก็อาจเกิดอาการ 
ครึ่งหนึ่ง” แตถาภาษีทองถิ่นเก็บไดมากตามหลักสากล ก็จะทําให
ชาวบานรูสึกวาเปนเจาของภาษี ทําใหคอย 
ภาษีก็จะไดรับการใชสอยอยางมีประสิทธิภาพ  อีกอยางหนึ่ง การที่
ภาษีถูกสงมาจากรัฐบาลสวนกลาง ก็จะทําใหสวนกลางควบคุม สั่ง 
“ซายหัน-ขวาหัน” ทองถิ่นก็จะถูกครอบงํา ระบอบประชาธิปไตยก็
จะไมหยั่งรากลึก  ในสหรัฐอเมริกาเขาจัดเก็บภาษีไดถึง
งบประมาณรายจายของเทศบาล 
 เลหกลอีกอยางหนึ่งในประเทศไทยก็คือ การประเมินคา
ทรัพยสิน  อยางราคาที่ดินที่แพงที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแถวสยาม ชิดลม เพลินจิต นานา มีราคาสูงถึง 
บาทตอตารางวา แตราคาประเมินราชการก็ยังประเมินแค 
บาทตอตารางวา ทําใหมหาเศรษฐีในยานนั้นเสียภาษีนอยมาก 
เพราะราคาประเมินต่ํา  แตในนานาอารยประเทศ มีระบบการ
ประเมินคาทรัพยสินที่มีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถประเมินคาให
ใกล เคียงราคาตลาดและมีการปรับปรุ ง ใหทันสมัยโดยใช
งบประมาณไมมาก ซึ่งตางจากกรณีประเทศไทย
 ตอไปพอไทยเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางไดนอย ก็เปน
ขออางในการขอขึ้นภาษี VAT ซึ่งชาวบานทุกคนคือผูบริโภคที่ไป
เบิกอะไรกับใครไมได ก็เดือดรอนในขณะที่ผูมีทรัพยสิ
กลับเล็ดรอดไปไดเพราะ พ.ร.บ. 
เพื่อเปดชองทาง (ไมใชชองโหวเพราะจงใจเปดให
กฎหมายใหสามารถ “ดรามา” ปลูกมะนาวแลวไมเสียภาษีได
 เราควรมีองคกรควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ใครอางวาไมมี
ปญญาเสียภาษี ก็ตองนํามาขายตามราคาตลาดแลวนําเงินมาเสีย
ภาษีและเก็บเงินที่ไดจาการขายไปใชสอยทางอื่น รัฐก็จะไดที่ดินมา
ขายตอในภายหลังตามกลไกตลาด เปนหนทางในการหาเงินเขารัฐ
ไดอีกทางหนึ่ง ถือเปนทางออกท่ี 
 เราควรจับคนที่มีสวนเกี่ยวของกับการออกกฎหมายที่ไ
ธรรมนี้มาลงโทษ 
 
อางอิง 
<1> รัฐควรขอโทษประชาชนเรื่องภาษีที่ดิน
660/2562 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 
<2> The Queen's £1,375 council tax bill (that's 
her neighbours in the next borough). The
https://dailym.ai/37FUuK1 
<3> ประเมินเพื่อการจัดเก็บภาษีทรัพยสินในอเมริกา แบบอยาง อปท
ไทย. ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่  
https://bit.ly/2rZNokr 
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แตทุกวันนี้ที่ดินเปลาใจกลางเมืองมีมาก ไมยอมขาย การ
พัฒนาที่ดินก็จําเปนตองใชที่ดิน จึงตองพัฒนาออกไปนอกเมืองไป

ละสาธารณูปโภคอื่นตองตามออกไป
ไมสิ้นสุด ทําใหผลประโยชนของสวนรวมเสียหาย 

ปกติในประเทศไทย ทองถิ่นจัดเก็บภาษีไดเพียง10% ที่เหลือ
สวนกลางอุดหนุนสงมาให พอสวนกลางสงมา ชาวบานก็ไมรูสึกเปน
เจาของ ผูบริหารทองถิ่นก็อาจเกิดอาการ “วัดครึ่งหนึ่ง กรรมการ

แตถาภาษีทองถิ่นเก็บไดมากตามหลักสากล ก็จะทําให
ชาวบานรูสึกวาเปนเจาของภาษี ทําใหคอย “จอง” ไมใหใครโกง  
ภาษีก็จะไดรับการใชสอยอยางมีประสิทธิภาพ  อีกอยางหนึ่ง การที่
ภาษีถูกสงมาจากรัฐบาลสวนกลาง ก็จะทําใหสวนกลางควบคุม สั่ง 

ทองถิ่นก็จะถูกครอบงํา ระบอบประชาธิปไตยก็
จะไมหยั่งรากลึก  ในสหรัฐอเมริกาเขาจัดเก็บภาษีไดถึง 68% ของ

 
เลหกลอีกอยางหนึ่งในประเทศไทยก็คือ การประเมินคา

ทรัพยสิน  อยางราคาที่ดินที่แพงที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครและ
ลม เพลินจิต นานา มีราคาสูงถึง 3 ลาน

บาทตอตารางวา แตราคาประเมินราชการก็ยังประเมินแค 1 ลาน
บาทตอตารางวา ทําใหมหาเศรษฐีในยานนั้นเสียภาษีนอยมาก 
เพราะราคาประเมินต่ํา  แตในนานาอารยประเทศ มีระบบการ
ประเมินคาทรัพยสินที่มีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถประเมินคาให
ใกล เคียงราคาตลาดและมีการปรับปรุ ง ใหทันสมัยโดยใช
งบประมาณไมมาก ซึ่งตางจากกรณีประเทศไทย 

ตอไปพอไทยเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางไดนอย ก็เปน
ซึ่งชาวบานทุกคนคือผูบริโภคที่ไป

เบิกอะไรกับใครไมได ก็เดือดรอนในขณะที่ผูมีทรัพยสินมากมาย
. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางนี้จัดทํา

ไมใชชองโหวเพราะจงใจเปดให) ที่ถูกตองตาม
ปลูกมะนาวแลวไมเสียภาษีได 

เราควรมีองคกรควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ใครอางวาไมมี
ตองนํามาขายตามราคาตลาดแลวนําเงินมาเสีย

ภาษีและเก็บเงินที่ไดจาการขายไปใชสอยทางอื่น รัฐก็จะไดที่ดินมา
ขายตอในภายหลังตามกลไกตลาด เปนหนทางในการหาเงินเขารัฐ
ไดอีกทางหนึ่ง ถือเปนทางออกท่ี win win ตอทุกฝาย 

เราควรจับคนที่มีสวนเกี่ยวของกับการออกกฎหมายที่ไมเปน

รัฐควรขอโทษประชาชนเรื่องภาษีที่ดิน AREA แถลง ฉบับที่ 
ธันวาคม 2562 https://bit.ly/2t7jlYb 

1,375 council tax bill (that's £400 cheaper than 
her neighbours in the next borough). The MailOnline. July 6, 2009. 

ประเมินเพื่อการจัดเก็บภาษีทรัพยสินในอเมริกา แบบอยาง อปท. 
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่  29 กันยายน 2548 หนา 32 
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