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แพทย, คุณสุทัศน วัฒนกุลชาติ, คุณสุรพงษ ตรีสุกล, อ.อติณัช ชาญบรรยง, 

คุณอนุสรณ โรจนสมสิทธิ์, คุณอภิชาติ ประสิทธิ์ นฤทธิ์, คุณเอกชัย เปลี่ยน
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เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 221: "วันนี้ราคาอสังหาฯ ลดหรือยัง จะประเมินคาอยางไร" 

วันเสารท่ี 22 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 - 17.00 น.  

ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหารมิทรัพยไทย 

 

Monthly Forum 221: "Property Prices after Covid-19: How to Value" 
August 22, 2020, 13:00-17:00 at Thai Real Estate Business School 

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 220: "อาชีพนายหนา: เติบโตสวนกระแสเศรษฐกจิตกต่ํา"

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:00 - 15.30 น.

ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหารมิทรัพยไทย

Monthly Forum No.220: 
The Bright Future of Real Estate Brokers

May 27, 2020, 08:30-12:00, At Thai Real Estate Business School
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 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 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 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 2018
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 Members
For 

 

Becoming A Member of 
TAF 
เชิญเปนสมาชิกมูลนิธิ
ประเมินคา-นายหนาแหง
ประเทศไทย 
    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.5 September 

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
ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการ และการ

วิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลง
ชุมชนเมือง และอื่น ๆ ที่

รวมถึงเปนศูนยรวมการ
แลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็นสําหรับผูสนใจทั่วไป 

สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา เชน 

คนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ ดาน 

 การประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา และการสํารวจ วิจัย
อสังหาริมทรัพยและการพัฒนา 

3. สนับสนุนศึกษา วิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสิน วิชาชีพ
นายหนา การพัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

4. เผยแพรความรูและวิทยาการใหมๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนแก
สาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา

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

6. สงเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปญญาผูประเมินคาทรัพยสินไทย
7. ดําเนินการเพือ่สาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่นๆ
8. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด

ประธานบริหารแถลง
FROM THE

Becoming Members of 
FIABCI-Thai 

Thai Appraisal and Estate Agents 
undation 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 ดร.โสภณคานลดภาษีโอนบานราคา 

ลานบาท 

6 อยาหลงเชื่อไปกูซื้อบาน 

8 หนวยรอขายมี 
293,319 หนวย

10 การประเมินคาตนไมยักษในเมือ
ทรัพยากรปาไม

12 ความลมเหลวของ 

15 ใครตั้ง FIABCI 

17 ตีมูลคาเครื่องบิน ธุรกิจทองเที่ยว และโควิด
19 

Sopon Pornchokchai, 

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
สาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา 
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 
อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่นๆ 

ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด 
 

ประธานบริหารแถลง 
FROM THE PRESIDENT  

THE OFFICIAL QUARTERLY JOURNAL 
OF THAI APPRAISAL FOUNDATION 

โสภณคานลดภาษีโอนบานราคา 3-5 
 

อยาหลงเชื่อไปกูซื้อบาน 70 ป 

หนวยรอขายมี 384,565 หนวย ไมใชแค 
หนวย 

การประเมินคาตนไมยักษในเมืองและ
ทรัพยากรปาไม 

ความลมเหลวของ “บานมัน่คง” 

FIABCI ในประเทศไทย 

ตีมูลคาเครื่องบิน ธุรกิจทองเที่ยว และโควิด-

Contact Us 
 

Sopon Pornchokchai, PhD MRICS President 

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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 ตามท่ีศูนยขอมูลธนาคารเสนอใหชวยผูซื้อบานราคา 
ดวยการลดภาษีและคาธรรมเนียมโอนนั้น ไมใชการชวยคนจน เปน
การชวยนักพัฒนาที่ดินและผูที่ไมไดเดือดรอน นี่ เปนหนึ่งใน
แนวคิดการใชเงินแบบไรประสิทธิภาพของรัฐบาล
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
อสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 
(www.area.co.th) กลาวถึงแนวคิดของศูนยขอมูลธนาคารที่เสนอ
วา “. . .ตองสงเสริมใหคนซื้อที่อยูอาศัย โดยเฉพาะตลาดที่อยู
อาศัยราคา 3-5 ลานบาท ซึ่งเปนกลุมตลาดยังมีอัตราการโอน
กรรมสิทธิ์สูง และไมไดรับผลกระทบจากการปฏิเสธสินเชื่อเทากับ
ตลาดท่ีอยูอาศัยราคาต่ํากวา3ลานบาท” 
 ดร.โสภณกลาววาในเมื่อกลุมนี้ไมไดรับผลกระทบ แลวจะไป
ชวยทําไม ชวยไปก็ผิดกลุมเปาหมาย ธนาคารโลกยังระบุวาทุกวันนี้
รัฐบาลทําการชวยเหลือผิดกลุมเปาหมายและใชจายเงินในการ
จัดการปญหาโควิดแบบผิดๆ ไปมากกวาประเทศอื่นๆ  การ
ชวยเหลือคนที่ไมเดือดรอนยังเปนเพียงการชวยผูประกอบการเปน
สําคัญ แทนที่เราจะเก็บภาษีมาชวยประชาชนที่ยากไร เรากลับเนน
การชวยคนที่ไมเดือดรอน 
 ที่ผานมารัฐบาลลดคาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และจด
จํานอง เหลือ 0.01% สําหรับที่อยูอาศัยราคาไมเกิน 
แตศูนยขอมูลธนาคารกลับพยายามเสนอใหขยับมาถึงราคา 
ลานบาท ซึ่งสรางเม็ดเงินกําไรใหกับผูประกอบการรายใหญ แตรัฐ
กลับสูญเสียรายไดมาจุนเจือคนยากไร  ยิ่งกวานั้นยิ่งกระตุนก็ยิ่งทํา
ใหผูประกอบการผลักดันโครงการออกมามากมายไมรูจบ การอุมก็
ยิ่งอุมไมรูจบไปอีก 

 
  

    

 สําหรับวัตถุประสงคในรายละเอียดของสมาคมนี้ไดแก

 1. เพ่ือพิทักษผลประโยชนที่ชอบธรรมของผูจะซื้อบาน ผูกําลังซื้อบานและผูที่ซื้อบานไปแลว

      2. เพื่อใหความรูแกประชาชนใหสามารถ 

      3. เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูซื้อบาน

      4. เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อประโยชนของประชาชนและสังคม

      5. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูซื้อบานและผู

ทานใดสนใจสมัครเปนสมาชิกสมาคมฯ สามารถขอรายละเอียดไดที่ คุณนงลักษณ โทร

Email: info@thaihomebuyers.org |

อสังหาริมทรัพยไทย 
THAI REAL ESTATE 
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.โสภณคานลดภาษีโอนบานราคา 

ามท่ีศูนยขอมูลธนาคารเสนอใหชวยผูซื้อบานราคา 3-5 ลาน
ดวยการลดภาษีและคาธรรมเนียมโอนนั้น ไมใชการชวยคนจน เปน
การชวยนักพัฒนาที่ดินและผูที่ไมไดเดือดรอน นี่ เปนหนึ่งใน
แนวคิดการใชเงินแบบไรประสิทธิภาพของรัฐบาล 

ภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 

กลาวถึงแนวคิดของศูนยขอมูลธนาคารที่เสนอ
ตองสงเสริมใหคนซื้อที่อยูอาศัย โดยเฉพาะตลาดที่อยู

นกลุมตลาดยังมีอัตราการโอน
กรรมสิทธิ์สูง และไมไดรับผลกระทบจากการปฏิเสธสินเชื่อเทากับ

โสภณกลาววาในเมื่อกลุมนี้ไมไดรับผลกระทบ แลวจะไป
ชวยทําไม ชวยไปก็ผิดกลุมเปาหมาย ธนาคารโลกยังระบุวาทุกวันนี้

เหลือผิดกลุมเปาหมายและใชจายเงินในการ
จัดการปญหาโควิดแบบผิดๆ ไปมากกวาประเทศอื่นๆ  การ
ชวยเหลือคนที่ไมเดือดรอนยังเปนเพียงการชวยผูประกอบการเปน
สําคัญ แทนที่เราจะเก็บภาษีมาชวยประชาชนที่ยากไร เรากลับเนน

ที่ผานมารัฐบาลลดคาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และจด
สําหรับที่อยูอาศัยราคาไมเกิน 3 ลานบาท 

แตศูนยขอมูลธนาคารกลับพยายามเสนอใหขยับมาถึงราคา 3-5 
ลานบาท ซึ่งสรางเม็ดเงินกําไรใหกับผูประกอบการรายใหญ แตรัฐ

ไร  ยิ่งกวานั้นยิ่งกระตุนก็ยิ่งทํา
ใหผูประกอบการผลักดันโครงการออกมามากมายไมรูจบ การอุมก็

 ที่อางวาตองการใหประชาชนทุกระดับซื้อบานไดงายขึ้น ทุก
วันนี้ ชาวบานผูมีรายไดนอยแทบไมสามารถซื้อบานไดอยูแลว 
เพราะหนี้สินลนพนตัว ตอใหไมเก็บภาษีใดๆ คนที่มีรายไดนอยก็
ซื้อไมได  ถาสงเสริมการสรางบานถูกๆ ออกมา ก็เพื่อชวยใหนักเก็ง
กําไรสามารถซื้อบานไปปลอยตอเปนสําคัญ  สวนคนที่ซื้อบานและ
อยูอาศัยเองจริงก็คือคนที่ไมเดือดรอน ศูนยขอมูลธนาคารก็ยัง
พยายามจะชวยเหลือพวกนี้ ทําใหรัฐสูญเสียรายไดจากภาษีไปอีก
 ยุทธศาสตรนี้คือการย่ิงทําใหคนจนยิ่งจนมากขึ้น เพื่อใหคนจน
ไมมีทางออก ตองยิ่งพึ่งรัฐมากขึ้น เพราะขาดอิสรภาพทางการเงิน 
ซึ่งเมื่อขาดอิสรภาพทางการเงินก็ขาดอิสรภาพทางความคิด วันๆ 
ไดแตหาทางเลี้ยงปากทองไปโดยไมมีโอกาสลืมตาอาปาก เสมือน
หนึ่ง “ทาสในเรือนเบี้ย” ของพวกศักดินาในสมัยกอน
 

 
 

สําหรับวัตถุประสงคในรายละเอียดของสมาคมนี้ไดแก 

เพ่ือพิทักษผลประโยชนที่ชอบธรรมของผูจะซื้อบาน ผูกําลังซื้อบานและผูที่ซื้อบานไปแลว 

เพื่อใหความรูแกประชาชนใหสามารถ "ซื้อบานอยางรอบรู" 

เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูซื้อบาน 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อประโยชนของประชาชนและสังคม 

เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูซื้อบานและผูพัฒนาที่อยูอาศัยในประเทศไทย 
 

ทานใดสนใจสมัครเปนสมาชิกสมาคมฯ สามารถขอรายละเอียดไดที่ คุณนงลักษณ โทร.02.295

Email: info@thaihomebuyers.org | www.thaihomebuyers.org |  www.facebook.com
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โสภณคานลดภาษีโอนบานราคา 3-5 ลานบาท 
 

ที่อางวาตองการใหประชาชนทุกระดับซื้อบานไดงายขึ้น ทุก
วันนี้ ชาวบานผูมีรายไดนอยแทบไมสามารถซื้อบานไดอยูแลว 

ว ตอใหไมเก็บภาษีใดๆ คนที่มีรายไดนอยก็
ซื้อไมได  ถาสงเสริมการสรางบานถูกๆ ออกมา ก็เพื่อชวยใหนักเก็ง
กําไรสามารถซื้อบานไปปลอยตอเปนสําคัญ  สวนคนที่ซื้อบานและ
อยูอาศัยเองจริงก็คือคนที่ไมเดือดรอน ศูนยขอมูลธนาคารก็ยัง

หรัฐสูญเสียรายไดจากภาษีไปอีก 
ยุทธศาสตรนี้คือการย่ิงทําใหคนจนยิ่งจนมากขึ้น เพื่อใหคนจน

ไมมีทางออก ตองยิ่งพึ่งรัฐมากขึ้น เพราะขาดอิสรภาพทางการเงิน 
ซึ่งเมื่อขาดอิสรภาพทางการเงินก็ขาดอิสรภาพทางความคิด วันๆ 
ไดแตหาทางเลี้ยงปากทองไปโดยไมมีโอกาสลืมตาอาปาก เสมือน

ของพวกศักดินาในสมัยกอน 
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อยาหลงเชื่อไปกูซื้อบาน 
 
 ตามที่มีขาววาจะมีการใหกูเงินซื้อบานโดยผอนนานถึง 
ประมาณ 2-3 ชั่วรุนนั้น ดร.โสภณ เตือนสติแรงๆ อยาทําแบบนี้
เด็ดขาด มีแตเสียกับเสีย 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
อสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 
(www.area.co.th) ใหความเห็นวาการผอนกูซื้อบานยาวนานถึง 
70 ปนั้น ดอกเบี้ยบานเบอะ คือการสูบเลือดเนื้อของประชาชนผูกู
โดยเฉพาะ ไมเปนประโยชนตอประชาชน เปนการเสียโอกาสใน
อนาคต เสี่ยงตอการถูกยึดไปในที่สุด ถือเปนมาตรการที่ชวยอุม
สถาบันการเงินมากกวาอุมประชาชน 
 ในการผอนนี้ ระยะ 2 ปแรกอาจไดดอกเบี้ยต่ํามากแบบ 
“หลอก” ใหใชบริการ คือประมาณ 2% แตโดยเฉลี่ยตลอดอายุการ
กูอาจจะมีดอกเบี้ยเฉลี่ยท่ี 6% จึงใชดอกเบี้ยเฉลี่ยนี้มาคิด  ปรากฏ
วาหากผอน 70 ป ในกรณีกูเงินซื้อบาน 1 ลาน บาท เงินผอนจะ
เปนเดือนละเพียง 5,077 บาท  ซึ่งถือวาต่ํามาก  แตคนผอนอาจ
ไมทราบวาเมื่อครบ 70 ปนั้น ก็เทากับเปนการผอนตน 
แตผอนดอกเบี้ยถึง 3.26 ลานบาทเลยทีเดียว หรือดอกเบี้ยเทากับ 
3.26 เทาของเงินตนที่ตองผอนชําระ 

การเปรียบเทียบการผ่อนชาํระ 

ระยะเวลาการผอ่นชําระ (ปี) 

ผอ่นตอ่เดือน 

ผอ่นลดลง, เมื�อเทียบกบั 20 ปี 

รวมผอ่นชําระทั �งหมด 1,719,435

เป็นดอกเบี �ย 

ดอกเบี �ยเป็นกี�เทา่ของเงินต้น 

ศนูย์ข้อมลูวจิยัและประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์ไทย
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อยาหลงเชื่อไปกูซื้อบาน 70 ป 

ตามที่มีขาววาจะมีการใหกูเงินซื้อบานโดยผอนนานถึง 70 ป
โสภณ เตือนสติแรงๆ อยาทําแบบนี้

โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 

ใหความเห็นวาการผอนกูซื้อบานยาวนานถึง 
ปนั้น ดอกเบี้ยบานเบอะ คือการสูบเลือดเนื้อของประชาชนผูกู

ตอประชาชน เปนการเสียโอกาสใน
อนาคต เสี่ยงตอการถูกยึดไปในที่สุด ถือเปนมาตรการที่ชวยอุม

ปแรกอาจไดดอกเบี้ยต่ํามากแบบ 
แตโดยเฉลี่ยตลอดอายุการ

จึงใชดอกเบี้ยเฉลี่ยนี้มาคิด  ปรากฏ
ลาน บาท เงินผอนจะ

บาท  ซึ่งถือวาต่ํามาก  แตคนผอนอาจ
ปนั้น ก็เทากับเปนการผอนตน 1 ลานบาท 

ยว หรือดอกเบี้ยเทากับ 

 ถาอัตราการผอนปกติคือ 20 
7,164 บาท ซึ่งการผอน 70 ปนั้น ทําใหอัตราการผอนชําระลดลง
เพียง 29% แตผอนยาวนานออกไปถึง 
เสียหาย  เปนการปอนอาหารระ
โดยตรง  เปนการสรางความมั่นคงใหกับสถาบันการเงิน  ทั้งนี้เงิน
ผอนที่คํานวณนี้ยังไมรวมเงินประกันสารพัดที่ตองรับผิดชอบ
เพิ่มเติมโดยผูผอน 
 ก า รผ อนย า ว แบบนี้ ทํ า ใ ห สู ญ เ สี ย โ อก าส ใน อน าคต 
(Opportunity Costs) ไปอยางนาเสียดายเพราะติดกับดักก
อันที่จริงถาเลี่ยงได คนเราไมควรกูเงิน ถากูก็ควรกูแตนอย และถา
ผอนอยูก็ไมควรผอนหลายอยาง หลายทาง ที่สําคัญที่สุดก็คือไม
ควรผอนนาน ตองพยายามเทและผอนใหจบเร็วที่สุดเพื่อจะไดมี
โอกาสไปลงทุนอยางอื่นในอนาคต  ในระหวางทางถาเกิดปญหา
ขึ้นมาผอนตอไมไหว บานก็คงถูกยึด หรือบานอาจจะพังไปกอน
ผอนหมดดวยซ้ําไป 
 อยาหลงไปกับมาตรการผอนยาวๆ ที่ชวยสถาบันการเงิน
มากกวาชวยประชาชน 
 

 

การเปรียบเทียบการผ่อนชาํระ 20, 30, 40, 50, 60 และ 70 ปี กรณีกู้ 1,000,000 

ณ อตัราดอกเบี �ยเฉลี�ยที� 

20 30 40 50 

7,164 5,996 5,502 5,264 

0% -16% -23% -27% 

1,719,435 2,158,382 2,641,025 3,158,429 3,702,066

719,435 1,158,382 1,641,025 2,158,429 2,702,066

0.72 1.16 1.64 2.16 

ศนูย์ข้อมลูวจิยัและประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี� ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)
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20 ป เงินผอนอาจมากหนอยคือ 
ปนั้น ทําใหอัตราการผอนชําระลดลง

แตผอนยาวนานออกไปถึง 50 ป อยางนี้ผูผอนมีแตจะ
เสียหาย  เปนการปอนอาหารระยะยาวใหกับสถาบันการเงิน
โดยตรง  เปนการสรางความมั่นคงใหกับสถาบันการเงิน  ทั้งนี้เงิน
ผอนที่คํานวณนี้ยังไมรวมเงินประกันสารพัดที่ตองรับผิดชอบ

กา รผ อนย า ว แบบนี้ ทํ า ใ ห สู ญ เ สี ย โ อก าส ใน อน าคต 
ไปอยางนาเสียดายเพราะติดกับดักการกูเงิน  

อันที่จริงถาเลี่ยงได คนเราไมควรกูเงิน ถากูก็ควรกูแตนอย และถา
ผอนอยูก็ไมควรผอนหลายอยาง หลายทาง ที่สําคัญที่สุดก็คือไม
ควรผอนนาน ตองพยายามเทและผอนใหจบเร็วที่สุดเพื่อจะไดมี
โอกาสไปลงทุนอยางอื่นในอนาคต  ในระหวางทางถาเกิดปญหา

มาผอนตอไมไหว บานก็คงถูกยึด หรือบานอาจจะพังไปกอน

อยาหลงไปกับมาตรการผอนยาวๆ ที่ชวยสถาบันการเงิน

1,000,000 บาท  

6% 

60 70 

5,142 5,077 

-28% -29% 

3,702,066 4,264,623 

2,702,066 3,264,623 

2.70 3.26 

www.area.co.th)  
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หนวยรอขายมี 384,565 
 
 ในประเทศไทย การคาดการณตัวเลขของศูนยขอมูล 
ไดจํานวนตัวเลขมากที่สุด และคาดการณอนาคตไดสอดคลองกับ
ความเปนจริงที่สุด เพราะดําเนินการอยางตอเนื่องยาวนานมา
ตั้งแตป 2537 และสํารวจทุกไตรมาส 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
อสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟ
แฟรส (www.area.co.th) เสนอวาในประเทศไทย การคาดการณ
ตัวเลขของศูนยขอมูล AREA ไดจํานวนตัวเลขมากที่สุด และ
คาดการณอนาคตไดสอดคลองกับความเปนจริงที่สุด เพราะ
ดําเนินการอยางตอเนื่องยาวนานมาตั้งแตป 2537 
ไตรมาส 

  เมื่อเร็วๆ นี้มีศูนยขอมูลของธนาคารเสนอวา ณ กลางป 
2563 มีหนวยขายรอการขายอยูทั่วประเทศ 
แตศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย 
พบวาแทจริงแลวมีถึง 384,565 หนวย  ศูนยขอมูลของธนาคาร
เก็บขอมูลไดนอยกวาถึง 24% ในขณะเดียวกันมูลคาหนวยรอ
การขาย ณ กลางป 2563 ก็มีถึง 1.418 ลานลานบาท ไมใช 
ลานลานบาทดังที่ศูนยขอมูลของธนาคารประมาณการไว
 สําหรับราคาเฉลี่ยตอหนวยของที่อยูอาศัยทั่วประเทศนั้น 
ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย 
ประมาณการไว ณ ราคา 3.688 ลานบาท ในขณะที่ตัวเลขของ
ศูนยขอมูลของธนาคารออกมาถึง 4.432 ลานบาท ซึ่งเปนไป
ไมได เพราะลําพังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ราคา
เฉลี่ยที่ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย 
(AREA) สํารวจไวอยูที่เพียง 4.098 ลานบาท  ราคาทั่วประเทศ
จะสูงกวาราคาของกรุงเทพมหานครไมได  ยิ่งกวานั้นที่อยูอาศัย
ในจังหวัดอื่นทั่วประเทศ (ยกเวนเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล) มีราคาเฉลี่ยตอหนวยต่ํากวาคือ 3.
ทําใหราคาเฉลี่ยรวมทั่วประเทศอยูที่เพียง 3.688 

รายการ ศนูย์ข้อมลู

AREA

จํานวนหนว่ยรอขาย 384,565     

มลูคา่หน่วยรอขาย (ล้านบาท) ณ กลางปี 2563 1,418,084  

ราคาขายโดยเฉลี�ย 3.688         

มลูคา่หน่วยรอขาย (ล้านบาท) ณ สิ �นปี 2563 1,300,000  

มลูคา่หน่วยรอขาย (ล้านบาท) ณ สิ �นปี 2564 1,200,000  

ศนูย์ข้อมลูวิจยัและประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ไทย

บจก.เอเจนซี� ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.

การเปรียบเทียบข้อค้นพบของศูนย์ข้อมูล AREA กับของธนาคาร
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565 หนวย ไมใชแค 293,319 หนวย

ในประเทศไทย การคาดการณตัวเลขของศูนยขอมูล AREA 
ไดจํานวนตัวเลขมากที่สุด และคาดการณอนาคตไดสอดคลองกับ

เพราะดําเนินการอยางตอเนื่องยาวนานมา

โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟ

เสนอวาในประเทศไทย การคาดการณ
จํานวนตัวเลขมากที่สุด และ

คาดการณอนาคตไดสอดคลองกับความเปนจริงที่สุด เพราะ
2537 และสํารวจทุก

 

เมื่อเร็วๆ นี้มีศูนยขอมูลของธนาคารเสนอวา ณ กลางป 
มีหนวยขายรอการขายอยูทั่วประเทศ 293,319 หนวย 
ขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย (AREA) 

หนวย  ศูนยขอมูลของธนาคาร
ในขณะเดียวกันมูลคาหนวยรอ

ลานลานบาท ไมใช 1.3  
ารประมาณการไว 

สําหรับราคาเฉลี่ยตอหนวยของที่อยูอาศัยทั่วประเทศนั้น 
ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย (AREA) 

ลานบาท ในขณะที่ตัวเลขของ
ลานบาท ซึ่งเปนไป

ทพมหานครและปริมณฑล ราคา
เฉลี่ยที่ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย 

ลานบาท  ราคาทั่วประเทศ
จะสูงกวาราคาของกรุงเทพมหานครไมได  ยิ่งกวานั้นที่อยูอาศัย

ยกเวนเขตกรุงเทพมหานครและ
.131 ลานบาท จึง

688 ลานบาท 

 ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทยยังให
ขอมูลแจกแจงในรายละเอียดอีกวา ในจํานวนที่อยูอาศัยที่เหลืออยู
ในขณะนี้  384,565 หนวยนั้น อยู ในเ
221,192 หนวย หรือ 58% ที่เหลืออีก 
70 จังหวัดทั่วประเทศ  สวนมูลคาของที่อยูอาศัยกลุมใหญที่สุดที่
ยังรอขายอยู  อยู ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึง 
906,531 ลานบาท ซึ่งมีสัดสวนถึง 
การขายทั้งหมดเลยทีเดียว ทั้งนี้เพราะที่อยูอาศัยในจังหวัดภูมิภาค
มักมีราคาที่ถูกกวา ยกเวนที่อยูอาศัยบางสวนในเมืองตากอากาศ 
เชน พัทยา หัวหิน ภูเก็ต และสมุย เปนตน
 ถาเรารูขอมูลผิดๆ ก็คงวางแผนการผิดๆ เชน
 1. การใหตัวเลขวาจํานวนหนวยรอการขายอยูทั่วประเทศวา
มีเพียง 293,319 หนวย แตแทจริงมีถึง 
การประมาณการปญหาต่ํากวาความเปนจริง  ทําใหไมตระหนักวา
การมุงชวยเรงการขาย ไมอาจแกไขปญหาได เพราะจะยิ่งทําให
เกิดการสรางอุปทานเพิ่มขึ้น ยิ่งชว
ระบบการพัฒนาที่ดิน 
 2. การประมาณการผิดๆ วาอุปทานรอการขายจะเพิ่มขึ้น
จาก 1.3 ลานลานบาท เปน 1.4 
บาทในชวงกลางป 2563, สิ้นป 
ทําใหมองปญหาในอนาคตเลวรายเกินความเปนจริง บาง
วาสถานการณขณะนี้เลวรายกวาวิกฤติเศรษฐกิจป 
สถานการณขณะนี้ยังมีการเปดตัวตอเนื่องไมเหมือนชวงป 
ที่แทบไมมีการเปดตัวเลย 
 กอนจะนําขอมูลไปใชเพื่อการวางแผนทางราชการ วางแผน
ธุรกิจ โปรดตรวจสอบขอมูลที่แทกับศูนยขอมูลวิจัยและประเมิ
คาอสังหาริมทรัพยไทย ที่ ดร.โสภณเปนประธานและทํามาตั้งแต
ป 2537 กอน  ศูนยนี้เปรียบเหมือนประภาคารความคิดที่เปน
อิสระทางวิชาการ ไมอยูใตอาณัติของผูมีสวนไดสวนเสียใด

ศนูย์ข้อมลู ศนูย์ข้อมลู เปรียบ

AREA ธนาคาร เทียบ

384,565 293,319     -24%

1,418,084 1,300,000  -8%

3.688 4.432         20%

1,300,000 1,400,000  8%

1,200,000 1,500,000  25%

ศนูย์ข้อมลูวิจยัและประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ไทย

.area.co.th)

กับของธนาคาร

พื �นที� จํานวนหน่วย

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล        

จงัหวดัอื�นทั�วประเทศ        

รวม        

ศนูย์ข้อมลูวิจยัและประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ไทย

บจก.เอเจนซี� ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 

ประมาณการจาํนวนหน่วยรอขายอยู่ ณ กลางปี 
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หนวย 

 

ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทยยังให
ขอมูลแจกแจงในรายละเอียดอีกวา ในจํานวนที่อยูอาศัยที่เหลืออยู

หนวยนั้น อยู ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่เหลืออีก 42% กระจายในอีกราว 

จังหวัดทั่วประเทศ  สวนมูลคาของที่อยูอาศัยกลุมใหญที่สุดที่
ยังรอขายอยู  อยู ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึง 

ลานบาท ซึ่งมีสัดสวนถึง 64% ของมูลคาที่อยูอาศัยรอ
ดเลยทีเดียว ทั้งนี้เพราะที่อยูอาศัยในจังหวัดภูมิภาค

มักมีราคาที่ถูกกวา ยกเวนที่อยูอาศัยบางสวนในเมืองตากอากาศ 
เชน พัทยา หัวหิน ภูเก็ต และสมุย เปนตน 

ถาเรารูขอมูลผิดๆ ก็คงวางแผนการผิดๆ เชน 
การใหตัวเลขวาจํานวนหนวยรอการขายอยูทั่วประเทศวา

หนวย แตแทจริงมีถึง 384,565 หนวย ทําให
การประมาณการปญหาต่ํากวาความเปนจริง  ทําใหไมตระหนักวา
การมุงชวยเรงการขาย ไมอาจแกไขปญหาได เพราะจะยิ่งทําให
เกิดการสรางอุปทานเพิ่มขึ้น ยิ่งชวยยิ่งจะพังทั้งระบบธนาคารและ

การประมาณการผิดๆ วาอุปทานรอการขายจะเพิ่มขึ้น
4 ลานลานบาท และ 1.5 ลานลาน

สิ้นป 2563 และสิ้นป 2564 นั้น จะ
ทําใหมองปญหาในอนาคตเลวรายเกินความเปนจริง บางก็บอก
วาสถานการณขณะนี้เลวรายกวาวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 ทั้งที่
สถานการณขณะนี้ยังมีการเปดตัวตอเนื่องไมเหมือนชวงป 2540 

กอนจะนําขอมูลไปใชเพื่อการวางแผนทางราชการ วางแผน
ธุรกิจ โปรดตรวจสอบขอมูลที่แทกับศูนยขอมูลวิจัยและประเมิน

โสภณเปนประธานและทํามาตั้งแต
กอน  ศูนยนี้เปรียบเหมือนประภาคารความคิดที่เปน

อิสระทางวิชาการ ไมอยูใตอาณัติของผูมีสวนไดสวนเสียใด 

จํานวนหน่วย มลูค่า ราคาขาย

เหลือขาย หน่วยเหลือขาย ต่อหน่วย

(ล้านบาท) (ล้านบาท)

221,192        906,531            4.098

163,373        511,553            3.131

384,565        1,418,084         3.688

ศนูย์ข้อมลูวิจยัและประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ไทย

เอเจนซี� ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)

ประมาณการจาํนวนหน่วยรอขายอยู่ ณ กลางปี 2563
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การประเมินคาตนไมยักษในเมืองและทรัพยากรปาไม
 
 ตนไมมีมูลคาทั้งตนไมยักษใจกลางเมือง และทรัพยากรปาไม
ทั้งปา โดยเฉพาะตนไมขนาดใหญที่อยูในเมืองมีคามากกวาที่คิด ปา
เขาจะประเมินคาอยางไร เปนสิ่งที่ผูเกี่ยวของตองทราบ
 ในกรุงเทพมหานคร มีตนไมขนาดใหญนับพันตน  และที่ผาน
มาเคยมีการจัดประกวดตนไมยักษ โดยกลุมโซเชียลมีเดีย 
(BigTrees Project) รวมกันหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นหลายแหง  
และปรากฏวามีตนไมที่ชนะการประกวด เชน ตนไมใหญที่สุดใน
กรุงเทพมหานคร (มีเสนรอบวงตั้งแต 2 เมตรขึ้นไป
ชนะเลิศ  คือตน “ไทรยอย” (ขนาดเสนรอบวง 
โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี ถนนจรัญสนิทวงศ เขตบางพลัด 
สวนรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ “ตนกราง” (
15.67 เมตร) ตั้งอยูในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ถนนเจริญกรุง 
ซอยเจริญกรุง 57 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ตนไทร 
บวง 13.77 เมตร) ขึ้นอยูบนเชิงสะพานบางขุนเทียน ถนนจอมทอง
 ประเภทที่ 2 ตนไมที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร ชนะเลิศ คือ 
“ตนยางนา” (สูง 33.24 เมตร) อยูในพื้นที่ของโรงเรียนทีปงกร
วิทยาพัฒน (วัดนอยใน) ในพระราชูปถัมภฯ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่ง
ชัน สวนรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก “ตนโพธิ”์ (
สถานที่ตั้งอยูในสุดซอยมังกร 2 ถนนมังกร  เขตปอมปราบศัตรู
พาย และรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ “ตนสมพง” (
อยูในโรงแรมสวิสโฮเต็ล ปารคนายเลิศ ถนนวิทยุ
 ประเภทที่ 3 ตนไมที่สมบูรณสุดในกรุงเทพมหานคร โดยวัด
จากโหวตในสังคมออนไลน ปรากฏวา “ตนประดู
สตรีศรีสุริโยทัย  ในซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง ควารางวัล
ชนะเลิศดวยผลโหวต 828 คะแนน และ “ตนมะฮอกกานี
หลัก หมูบานนวธานี ถนนเสรีไทย เขตบึงกุม ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศ   ดวยคะแนน 229 คะแนน และ “
บานเลขท่ี 212 ซอยรามอินทรา 46 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 สวน “ตนไทร” บริเวณปากซอยวิภาวดี 29 ริมทางคูขนานวิภาวดี
รังสิตควารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
 สําหรับประเภทท่ี 4 ตนไมทรงคุณคาที่สุดในกรุงเทพมหานคร 
ที่คัดเลือกโดยการโหวตเชนกันคือ “ตนไกร” 
พาณิชย สาขาตลาดนอย ถนนโยธา ไดรางวัลชนะเลิศ และ 
โพธิ์” บริเวณหนาธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานใหญ 
ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ขณะที่ตนไทรในสวนวชิรเบญจทัศ
หรือสวนรถไฟ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 
 ตนไมในเมืองเหลานี้ไมไดมีมูลคาจาการขายเนื้อไม หรือ
ผลิตผลจากไม (เชน ยางไม) เพราะมูลคาเหลานี้มีไมมากนัก เชน  
ถาตนยางนาสูง 33 เมตร เมื่อริดกิ่งแลวสมมติเหลือลําตนยาว 
เมตร มีขนาดเสนผาศูนยกลาง สมมติมีเสนผาศูนยกลาง 
จะไดปริมาณเนื้อไม 
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คาตนไมยักษในเมืองและทรัพยากรปาไม 

ตนไมมีมูลคาทั้งตนไมยักษใจกลางเมือง และทรัพยากรปาไม
ทั้งปา โดยเฉพาะตนไมขนาดใหญที่อยูในเมืองมีคามากกวาที่คิด ปา
เขาจะประเมินคาอยางไร เปนสิ่งที่ผูเกี่ยวของตองทราบ 

ในกรุงเทพมหานคร มีตนไมขนาดใหญนับพันตน  และที่ผาน
มาเคยมีการจัดประกวดตนไมยักษ โดยกลุมโซเชียลมีเดีย “บิ๊กทรี” 

รวมกันหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นหลายแหง  
และปรากฏวามีตนไมที่ชนะการประกวด เชน ตนไมใหญที่สุดใน

เมตรขึ้นไป) รางวัล
ขนาดเสนรอบวง 16.5 เมตร) ใน

โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี ถนนจรัญสนิทวงศ เขตบางพลัด 
” (ขนาดเสนรอบวง 

ตั้งอยูในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ถนนเจริญกรุง 
ตนไทร (ขนาดเสนรอ

ขึ้นอยูบนเชิงสะพานบางขุนเทียน ถนนจอมทอง 
ตนไมที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร ชนะเลิศ คือ 

อยูในพื้นที่ของโรงเรียนทีปงกร
ปถัมภฯ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่ง

” (สูง 30.18 เมตร) 
ถนนมังกร  เขตปอมปราบศัตรู

” (สูง 30.03 เมตร) 
อยูในโรงแรมสวิสโฮเต็ล ปารคนายเลิศ ถนนวิทยุ 

ตนไมที่สมบูรณสุดในกรุงเทพมหานคร โดยวัด
ตนประดู”   ในโรงเรียน
ถนนเจริญกรุง ควารางวัล

ตนมะฮอกกานี” ในถนน
ม ไดรับรางวัลรอง
“ตนจามจุรี” ใน

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
ริมทางคูขนานวิภาวดี

าที่สุดในกรุงเทพมหานคร 
” ในธนาคารไทย

พาณิชย สาขาตลาดนอย ถนนโยธา ไดรางวัลชนะเลิศ และ “ตน
บริเวณหนาธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานใหญ (รัชโยธิน) 

ขณะที่ตนไทรในสวนวชิรเบญจทัศ
ฟ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

ตนไมในเมืองเหลานี้ไมไดมีมูลคาจาการขายเนื้อไม หรือ
เพราะมูลคาเหลานี้มีไมมากนัก เชน  

งแลวสมมติเหลือลําตนยาว 25 
สมมติมีเสนผาศูนยกลาง 3 เมตร 

 = (22/7 * r ยกกําลัง 2) * 
 = (22/7 * 1.5 *1.5 * 25
 = 176.7857 ลบ.ม. 
 
 ถาราคาหนาโรงงาน สมมติเปนเงินตันละ 
ตนยางนายักษ ก็จะเปนเงิน 424
ไมประมาณ 30% กจ็ะเปนเงินสุทธิประมาณ 
 อยางไรก็ตามตนยางนายักษในเมืองมีมูลคามากกวานั้น เพราะ
ยังมีมูลคาจาก 
 1. การใหเขาชม ซึ่งเปนรายไดทางหนึ่ง
 2. การเชาใชสถานที่ เชน การถายทําละคร
 3. รายไดเกี่ยวเนื่อง เชน การวิจัย การขายสินคาและบริการใน
พื้นที่ 
 4. การใชประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย เชน การสราง
อาคารใหสอดรับกับตนไมนั้นๆ ซึ่งเปนการเพิ่มมูลคาของอาคารให
สูงกวาปกติ เปนตน 
 5. การมีสวนเกื้อหนุน (Contribution) 
สถานที่ท่ีครอบครอบตนไมนี้ 
 
 สําหรับปาผืนหนึ่งมีมูลคาเทาไห
อยางไรบาง การประเมินนี้มีไวเพื่อการวางแผนการจัดการปาไมเปน
สําคัญนั้น ในประเทศไทย และในตางประเทศมีการศึกษาเกี่ยวกับ
การประเมินมูลคาปาไมเพื่อการวางแผนการจัดการทรัพยากรปาไม 
เชนทางองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ หรือท
ราชการของญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา
 อาจกลาวไดวา มูลคาของทรัพยากรปาไมมาจากมูลคาของสิ่งที่
สามารถซื้อ-ขายไดโดยตรง อันไดแก
 1. ตนไม (เชน การขุดลอมตนไม
เชน เปนวัสดุกอสราง หรือใชเพื่อการเฟอรนิเจอร เปนตน 
 2. ของปาที่จะหาไดจากปาไมนั้นๆ
 3. สัตวปา 
 4. รายไดจากการทองเที่ยวที่เกี่ยวกับปาไม รวมทั้งที่พัก ที่
สันทนาการ ประชุมสัมมนาในพื้นที่เขตปาหรือเขตอุทยานแหงชาติ
 
 นอกจากนี้ยังมีมูลคาของทรัพยสินในกรณีของการดํารงอยูของ
ปาไม เชน ปาไมชวยปองกันพายุ โ
ปาไม การปองกันการพังทลายของดิน การดูดซับแกสพิษตางๆ  
การเปนแหลงตนน้ําของสายธารหรือแมน้ําลําคลองตางๆ   ถาขาด
ปาไมผืนนี้จะทําใหเกิดความเสียหายประการใดบาง ซึ่งสามารถตีคา
เปนจํานวนเงิน เพื่อการวัดคุณคาของปาไมนั้นๆ
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) * ความยาว 
25) 

ถาราคาหนาโรงงาน สมมติเปนเงินตันละ 2,400 บาท ราคา
424,286 บาท และเมื่อหักคาแรงทํา

จะเปนเงินสุทธิประมาณ 297,000 บาท 
อยางไรก็ตามตนยางนายักษในเมืองมีมูลคามากกวานั้น เพราะ

การใหเขาชม ซึ่งเปนรายไดทางหนึ่ง 
การเชาใชสถานที่ เชน การถายทําละคร 
รายไดเกี่ยวเนื่อง เชน การวิจัย การขายสินคาและบริการใน

การใชประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย เชน การสราง
อาคารใหสอดรับกับตนไมนั้นๆ ซึ่งเปนการเพิ่มมูลคาของอาคารให

Contribution) ตอ (วิสาหกิจ) เจาของ

สําหรับปาผืนหนึ่งมีมูลคาเทาไหร จะประเมินคาเปนตัวเงินได
อยางไรบาง การประเมินนี้มีไวเพื่อการวางแผนการจัดการปาไมเปน
สําคัญนั้น ในประเทศไทย และในตางประเทศมีการศึกษาเกี่ยวกับ
การประเมินมูลคาปาไมเพื่อการวางแผนการจัดการทรัพยากรปาไม 
เชนทางองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ หรือทาง
ราชการของญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา 

อาจกลาวไดวา มูลคาของทรัพยากรปาไมมาจากมูลคาของสิ่งที่
ขายไดโดยตรง อันไดแก 

เชน การขุดลอมตนไม) เนื้อไมที่ใชในเชิงพาณิชย 
เชน เปนวัสดุกอสราง หรือใชเพื่อการเฟอรนิเจอร เปนตน  

องปาที่จะหาไดจากปาไมนั้นๆ 

รายไดจากการทองเที่ยวที่เกี่ยวกับปาไม รวมทั้งที่พัก ที่
สันทนาการ ประชุมสัมมนาในพื้นที่เขตปาหรือเขตอุทยานแหงชาติ 

นอกจากนี้ยังมีมูลคาของทรัพยสินในกรณีของการดํารงอยูของ
ปาไม เชน ปาไมชวยปองกันพายุ โดยวัดจากความเสียหายหากไมมี
ปาไม การปองกันการพังทลายของดิน การดูดซับแกสพิษตางๆ  
การเปนแหลงตนน้ําของสายธารหรือแมน้ําลําคลองตางๆ   ถาขาด
ปาไมผืนนี้จะทําใหเกิดความเสียหายประการใดบาง ซึ่งสามารถตีคา
เปนจํานวนเงิน เพื่อการวัดคุณคาของปาไมนั้นๆ 
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 อยางไรก็ตามในการวัดคาจริงๆ บางครั้งอาจไมมีขอมูลราคา
ซื้อขายจริง ก็อาจสมมติเปนราคาซื้อขายสินคาที่เทียบเคียงกันได 
เชน ถาไมมีไม อาจตองใชพลาสติกแทน หรือวัสดุกอสรางอื่น หรือ
ถาไมมีขอมูลตลาดของการซื้อขาย ก็อาจใชตนทุนการกอรางสราง
ปา ลบดวยมูลคาที่พึงได หรืออาจพิจารณาถึงปจจัยอื่นๆ  ที่
เกี่ยวของ แลวแตกรณีของปาแตละพื้นที่และปาแตละประเภท  ผู
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ไรก็ตามในการวัดคาจริงๆ บางครั้งอาจไมมีขอมูลราคา
ซื้อขายจริง ก็อาจสมมติเปนราคาซื้อขายสินคาที่เทียบเคียงกันได 
เชน ถาไมมีไม อาจตองใชพลาสติกแทน หรือวัสดุกอสรางอื่น หรือ
ถาไมมีขอมูลตลาดของการซื้อขาย ก็อาจใชตนทุนการกอรางสราง

พึงได หรืออาจพิจารณาถึงปจจัยอื่นๆ  ที่
เกี่ยวของ แลวแตกรณีของปาแตละพื้นที่และปาแตละประเภท  ผู

ประเมินคาตนไมใหญหรือกระทั่งทรัพยากรปาไมจึงตองสํารวจ
ขอมูลใหชัดเจนจากแหลงตางๆ ใหครอบคลุมใหมากที่สุดและ
อาศัยเครื่องมือทางการเงินมาทําการวิเคราะห
 ตนไมและปาไมมีมูลคาอเนกอนันต สามารถตีคาเปนเงินได
เสมอ 
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ประเมินคาตนไมใหญหรือกระทั่งทรัพยากรปาไมจึงตองสํารวจ
ขอมูลใหชัดเจนจากแหลงตางๆ ใหครอบคลุมใหมากที่สุดและ
อาศัยเครื่องมือทางการเงินมาทําการวิเคราะหตอไป 

ตนไมและปาไมมีมูลคาอเนกอนันต สามารถตีคาเปนเงินได
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ความลมเหลวของ “บานมั่นคง
 บานมั่นคงไมใชทางออกของการแกไขปญหาชุมชนแออัด เปน
ความลมเหลว ทําไปรังแตจะกลายเปนการละลายงบแบบเบี้ยหัว
แตก ไมใชโครงการที่ย่ังยืน ถือเปนแบบอยางไมได
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
อสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 
ในฐานะที่มีประสบการณการสํารวจวิจัยชุมชนแออัดทั้ งใน
กรุงเทพมหานครและตางจังหวัดทั่วประเทศ ไดใหความเห็นตอ
โครงการบานมั่นคงที่ดําเนินการมาตั้งแตรัฐบาลทักษิณถึงรัฐบาล
ประยุทธ วาโครงการบานมั่นคงที่เดี๋ยวนี้อาจเปลี่ยนเปนบานประชา
รัฐหรืออะไรก็ตาม ก็ลวนแตเหลาเกาในขวดใหม เปนความลมเหลว
ของการดําเนินงาน 
 
การ "ชักดาบ" ของชาวบาน 
 ความลมเหลวประการหนึ่งของการแกไขปญหาชุมชนแออัดก็
คือการจัดหาที่ดินใหแกผูมีรายไดนอย ซึ่งพวกเขาไมสามารถซื้อได 
และหากใหซื้อในราคาถูกพิเศษ ก็เปนการเอาเปรียบผูมีรายไดนอย
อื่น ที่ผานมามีการจัดโครงการแบงปนที่ดิน (Land Sharing)
ไดรับการโฆษณาวาเปนโครงการประสบความสําเร็จ เปนตัวอยาง
ไปทั่วโลก แตปรากฏวา ผูที่ไดรับการจัดสรรที่ดินตางพากัน 
ดาบ" กับทางราชการ ไมยอมผอนชําระตอ แตกลับไดสิทธิในที่ดิน
ไป กรณีนี้จึงถือไดวาเปนความไมสําเร็จ 
 สิ่งที่พึงดําเนินการก็คือการใหอยูอาศัยแบบ 
Density) แตไมแออัด (Overcrowdedness) 
หลายชั้นใหอยูอาศัย แทนที่จะยายไปไกล ๆ ยกเวนบางทานที่
ตองการเงินคาชดเชยและหาที่อยูอาศัยเอง เพื่อใหเกิดความ
หนาแนนมากขึ้น ปกติในพื้นที่ 1 ไร หากมีบานอยู 
ถือวาแออัด แตหากสรางเปนอาคารชุดพักอาศัย สามารถอยูไดนับ
รอยครัวเรือนโดยยังมีพื้นที่สีเขียวไดอีก 
 การเครงครัดเรื่องผอนชําระเปนเรื่องสําคัญ หากไมสามารถ
ผอนตอได ก็ตองใหออกจากที่พัก หรือหากเปนผูสูงวัยไมสามารถ
ชวยตนเองได ก็ควรจัดหาที่อยูอาศัยในสถานสงเคราะหมากกวาจะ
ใหอยูอาศัยอยางโดดเดี่ยวในหองพักอาศัย และหากเปนกรณีผูเชา
หองชุด แฟลต หรืออะพารตเมนต กับการเคหะแหงชาติ ก็
ตองหามเชาชวง หากปรากฏพบ ก็ตองยึดคืนโดยเครงครัด หากมี
การผอนปรน ก็จะไมสามารถแกปญหาไดในที่สุด
 
บานอภิสิทธิ์ชน สาวไดสาวเอา 
 การจัดทําบานมั่นคงโดยกอสรางในแนวราบเทากับเปนการ
สรางอภิสิทธิ์ชนสวนนอยที่ไดเปรียบผูมีรายไดนอยอื่น บางรายบุก
รุกที่ดินมา 2-3 ชั่วรุน ยังไดที่ดินเชาระยะยาวไปอีกชั่วลูกชั่วหลาน
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บานมั่นคง” 

บานมั่นคงไมใชทางออกของการแกไขปญหาชุมชนแออัด เปน
ทําไปรังแตจะกลายเปนการละลายงบแบบเบี้ยหัว

แตก ไมใชโครงการที่ย่ังยืน ถือเปนแบบอยางไมได 
โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา

เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 
ในฐานะที่มีประสบการณการสํารวจวิจัยชุมชนแออัดทั้ งใน

งเทพมหานครและตางจังหวัดทั่วประเทศ ไดใหความเห็นตอ
โครงการบานมั่นคงที่ดําเนินการมาตั้งแตรัฐบาลทักษิณถึงรัฐบาล
ประยุทธ วาโครงการบานมั่นคงที่เดี๋ยวนี้อาจเปลี่ยนเปนบานประชา
รัฐหรืออะไรก็ตาม ก็ลวนแตเหลาเกาในขวดใหม เปนความลมเหลว

ความลมเหลวประการหนึ่งของการแกไขปญหาชุมชนแออัดก็
คือการจัดหาที่ดินใหแกผูมีรายไดนอย ซึ่งพวกเขาไมสามารถซื้อได 
และหากใหซื้อในราคาถูกพิเศษ ก็เปนการเอาเปรียบผูมีรายไดนอย

Land Sharing) ซึ่ง
ไดรับการโฆษณาวาเปนโครงการประสบความสําเร็จ เปนตัวอยาง
ไปทั่วโลก แตปรากฏวา ผูที่ไดรับการจัดสรรที่ดินตางพากัน "ชัก

กับทางราชการ ไมยอมผอนชําระตอ แตกลับไดสิทธิในที่ดิน

อาศัยแบบ "หนาแนน" (High 
คือการสรางแฟลต

หลายชั้นใหอยูอาศัย แทนที่จะยายไปไกล ๆ ยกเวนบางทานที่
ตองการเงินคาชดเชยและหาที่อยูอาศัยเอง เพื่อใหเกิดความ

ไร หากมีบานอยู 15 หลังคาเรือน
ถือวาแออัด แตหากสรางเปนอาคารชุดพักอาศัย สามารถอยูไดนับ

การเครงครัดเรื่องผอนชําระเปนเรื่องสําคัญ หากไมสามารถ
ผอนตอได ก็ตองใหออกจากที่พัก หรือหากเปนผูสูงวัยไมสามารถ

นสถานสงเคราะหมากกวาจะ
ใหอยูอาศัยอยางโดดเดี่ยวในหองพักอาศัย และหากเปนกรณีผูเชา
หองชุด แฟลต หรืออะพารตเมนต กับการเคหะแหงชาติ ก็
ตองหามเชาชวง หากปรากฏพบ ก็ตองยึดคืนโดยเครงครัด หากมี
การผอนปรน ก็จะไมสามารถแกปญหาไดในที่สุด 

การจัดทําบานมั่นคงโดยกอสรางในแนวราบเทากับเปนการ
สรางอภิสิทธิ์ชนสวนนอยที่ไดเปรียบผูมีรายไดนอยอื่น บางรายบุก

ชั่วรุน ยังไดที่ดินเชาระยะยาวไปอีกชั่วลูกชั่วหลาน

ในราคาถูก และสรางที่อยูอาศัยในแนวราบตอไป ในกรณีที่ดินบุก
รุกนั้น ควรตองคืนใหหนวยราชการไปใชเพื่อประโยชนตอสวนรวม 
แตอาจใหเชาบางสวนเพื่อสรางเปนอาคารสูง เพื่อใหผูมีรายไดนอย
เดิมและผูมีรายไดนอยอื่นไดเขามาอยูเพิ่มเติม รวมทั้งผูที่มีรายได
สูงขึ้นมาอยูดวยเพื่อเปนการนํากําไรสวนที่ไดไปพัฒนาชวยเหลื
รายไดนอยตอไป 
 การจัดหาที่อยูอาศัยนั้น หากเปนกรณีผูมีรายไดนอยที่สุด อาจ
ไมใชการจัดใหเขามีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัย อาจเปนที่อยูอาศัย
แบบใหอยูเปลาชั่วคราว เชน บานพักสําหรับคนเรรอน 
ในราคาถูกชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือผูที่ตกทุกขออกจากงาน 
หรือจัดเปนอะพารตเมนทใหเชาราคาต่ํากวาทองตลาดในระยะสั้น 
แตไมใชไปแขงทํา อะพารตเมนทกับภาคเอกชนซึ่งจัดทําในราคาถูก
อยูแลว หากจะตองจัดหาที่อยูอาศัยแบบเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง 
ก็ควรใหภาคเอกชนดําเนินการโดยมีการคุมครองผูบริโภคโดย
เครงครัด 
 กรณีความสําเร็จของบานมั่นคงบางโครงการจึงเปนเพียง
ขอยกเวนที่ "ทุมทุนสราง" ไมสามารถนําไปใชในพื้นที่อื่นไดจริง 
หากไมไดทุมเทงบประมาณชวยเหลือ อยางไรก็ตามนโยบายหลัก
ของที่อยูอาศัยแหงชาติก็คือการสงเสริมใหเอกชนดําเนินการโดยรัฐ
เปนเพียงผูสนับสนุน ผูอํานวยความสะดวก ผูใหอุปทานที่ดิน ผูวาง
ผัง ไมใชไปแขงขันกับภาคเอกชน ยกเวนในบางพื้นที่และบาง
กลุมเปาหมายเทานั้น 
 
ชาวชุมชนแออัดไมจน 
 ในประเทศไทยมีคนจน ประมาณ 
ในชนบท ดังนั้นสัดสวนของคนจนในกรุงเทพมหานครจึงนาจะมี
นอยกวา 10% หากประมาณการวาเปนแค 
เกิน 500,000 คนของประชากรทั้งหมดเกือบ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ถาประชากรในชุมชนแออัดมีนับ
ลานคน ก็แสดงวาคนในชุมชนแออัดสวนมากไมไดจน คนจนจริง ๆ 
ก็หาไดอยูเพียงในชุมชนแออัดไม พวกเขายังอาจเรรอนอยูทั่วไป 
บางอยูในหอพักคนงาน เปนคนใชตามบาน เปนแรงงานกอสราง 
ฯลฯ ดังนั้นอาจอนุมานไดวา คนชุมชนแออัดที่จนจริง ๆ นั้นมีเพียง
นอยนิด 
 ความจริงขางตนอาจดูนาฉงน ลองมาตรองดู คนชุมชนแออัด
สวนมากมีบานเปนของตนเองบนที่ดินเชา 
แสนถูก หรือไมก็บุกรุกที่ดินคนอื่นฟรี ๆ แลวสรางบาน 
นอย) การมีบานสะทอนฐานะที่ชัดเจน เพราะถาตองเชาบาน คาเชา
อยางนอยก็เปนเงิน 1,500 บาทตอหองเล็ก ๆ หองหนึ่ง ถาเชา
บานชุมชนแออัดทั้งหลังคงไมต่ํากวา 
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ในราคาถูก และสรางที่อยูอาศัยในแนวราบตอไป ในกรณีที่ดินบุก
รุกนั้น ควรตองคืนใหหนวยราชการไปใชเพื่อประโยชนตอสวนรวม 
แตอาจใหเชาบางสวนเพื่อสรางเปนอาคารสูง เพื่อใหผูมีรายไดนอย
เดิมและผูมีรายไดนอยอื่นไดเขามาอยูเพิ่มเติม รวมทั้งผูที่มีรายได
สูงขึ้นมาอยูดวยเพื่อเปนการนํากําไรสวนที่ไดไปพัฒนาชวยเหลือผูมี

การจัดหาที่อยูอาศัยนั้น หากเปนกรณีผูมีรายไดนอยที่สุด อาจ
ไมใชการจัดใหเขามีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัย อาจเปนที่อยูอาศัย
แบบใหอยูเปลาชั่วคราว เชน บานพักสําหรับคนเรรอน หรือใหเชา
ในราคาถูกชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือผูที่ตกทุกขออกจากงาน 
หรือจัดเปนอะพารตเมนทใหเชาราคาต่ํากวาทองตลาดในระยะสั้น 
แตไมใชไปแขงทํา อะพารตเมนทกับภาคเอกชนซึ่งจัดทําในราคาถูก
อยูแลว หากจะตองจัดหาที่อยูอาศัยแบบเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง 

หภาคเอกชนดําเนินการโดยมีการคุมครองผูบริโภคโดย

กรณีความสําเร็จของบานมั่นคงบางโครงการจึงเปนเพียง
ไมสามารถนําไปใชในพื้นที่อื่นไดจริง 

หากไมไดทุมเทงบประมาณชวยเหลือ อยางไรก็ตามนโยบายหลัก
ารสงเสริมใหเอกชนดําเนินการโดยรัฐ

เปนเพียงผูสนับสนุน ผูอํานวยความสะดวก ผูใหอุปทานที่ดิน ผูวาง
ผัง ไมใชไปแขงขันกับภาคเอกชน ยกเวนในบางพื้นที่และบาง

ในประเทศไทยมีคนจน ประมาณ 13% คนเหลานี้สวนใหญอยู
นั้นสัดสวนของคนจนในกรุงเทพมหานครจึงนาจะมี

หากประมาณการวาเปนแค 5% ก็คงมีประชากรไม
คนของประชากรทั้งหมดเกือบ 10 ลานคนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ถาประชากรในชุมชนแออัดมีนับ
ลานคน ก็แสดงวาคนในชุมชนแออัดสวนมากไมไดจน คนจนจริง ๆ 
หาไดอยูเพียงในชุมชนแออัดไม พวกเขายังอาจเรรอนอยูทั่วไป 

บางอยูในหอพักคนงาน เปนคนใชตามบาน เปนแรงงานกอสราง 
ฯลฯ ดังนั้นอาจอนุมานไดวา คนชุมชนแออัดที่จนจริง ๆ นั้นมีเพียง

ความจริงขางตนอาจดูนาฉงน ลองมาตรองดู คนชุมชนแออัด
นของตนเองบนที่ดินเชา (เปนสวนใหญ) ในราคา

แสนถูก หรือไมก็บุกรุกที่ดินคนอื่นฟรี ๆ แลวสรางบาน (เปนสวน
การมีบานสะทอนฐานะที่ชัดเจน เพราะถาตองเชาบาน คาเชา

บาทตอหองเล็ก ๆ หองหนึ่ง ถาเชา
ต่ํากวา 2,500 บาท ถาเราเอาคาเชา
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มาแปลงเปนมูลคา ณ อัตราผลตอบแทน 8% 
375,000 บาทตอหลัง (2,500 x 12 / 8%) 
ฐานะของชาวชุมชนแออัดโดยเฉลี่ย ดังนั้นที่อางกันอยางไมลืมหูลืม
ตาวาชาวชุมชนแออัดยากจนนั้นจึงเปนสิ่งที่ไมมีมูล 
“อยากจน” เพื่อผลประโยชนบางอยางมากกวา 
 
บานประชารัฐลาดพราว. . .ตัวอยางที่ไมด ี
 ชุมชนแออัดบุกรุกริมคลองลาดพราวอาศัยความเปน 
ไดเปรียบสังคม อยูมา 50 ป รวม 2 ชั่วรุน ยังจะไดสิทธิพิเศษอีก 
อยางนี้เทากับเอาสมบัติของแผนดินไปให "กฎหมู
ธรรมตอสังคมสวนรวมหรือไม ทั้งนี้มีการ "ประเคน
ฟรี คือ เชาตารางวาละ 2 บาทตอเดือน เชน ถาไดที่ดิน 
วา ก็เทากับเชาปละ 1,200 บาท ในขณะที่ท่ีดินใกลเคียง คงมีราคา
ตารางวาละ 50,000 บาท ถาที่ดิน 50 ตารางวา ก็เป
ลานบาท ถาตองเชาตามราคาตลาด ก็เทากับเปนเงินประมาณ 
ตอป เปนเงิน 25,000 บาทตอป เทากับใหชาวบาน 
เหลานี้เชาต่ํากวาคาเชาตลาดถึง 21 เทา  และยังมีการใหสินเชื่ออีก 
360,000 บาทตอครัวเรือน ใหผอนนาน 20 ป ดอกเบี้ยต่ําเพีย
4% ซึ่งต่ํากวาประชาชนที่ไมทําผิดกฎหมาย ไมใชกฎหมูหรืออาจต่ํา
กวาขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเสียอีก อยางนี้ถือวามีความ
เปนธรรมหรือไม 
 ที่ดินราคาแพงในเมือง ควรนํามาสรางหองชุดซึ่งในพื้นที่ 
หากจัดสรรที่ดิน อาจจัดสรรไดสุทธิ 80% หรือ 
หากแตละแปลงมีขนาด 50 ตารางวา ก็เทากับ 
แตท่ีดิน 1 ไร หากนํามาสรางที่สัดสวนอาคารตอที่ดินที่ 
สรางได 8,000 ตารางเมตร  หากพื้นที่ขาย/เชาสุทธิเปน 
เทากับ 5,600 ตารางเมตร หากแฟลตหองหนึ่งมีขนาด 
เมตร ก็สามารถใหอยูอาศัยไดถึง 112 ครัวเรือน แสดงวาในพื้นที่ 

ที่มา: https://web.codi.or.th/codi_gallery/20190514
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% ตอป ก็จะเปนเงิน 
%) นี่คือเครื่องแสดง

ฐานะของชาวชุมชนแออัดโดยเฉลี่ย ดังนั้นที่อางกันอยางไมลืมหูลืม
ตาวาชาวชุมชนแออัดยากจนนั้นจึงเปนสิ่งที่ไมมีมูล อาจถือเปนคน 

ชุมชนแออัดบุกรุกริมคลองลาดพราวอาศัยความเปน "กฎหมู" 
ชั่วรุน ยังจะไดสิทธิพิเศษอีก 

กฎหมู" อยางไมเปน
ประเคน" ที่ดินใหเกือบ

บาทตอเดือน เชน ถาไดที่ดิน 50 ตาราง
บาท ในขณะที่ท่ีดินใกลเคียง คงมีราคา

ตารางวา ก็เปนเงิน 2.5 
ลานบาท ถาตองเชาตามราคาตลาด ก็เทากับเปนเงินประมาณ 1% 

บาทตอป เทากับใหชาวบาน "อภิสิทธิ์ชน" 
เทา  และยังมีการใหสินเชื่ออีก 

ป ดอกเบี้ยต่ําเพียง 
ซึ่งต่ํากวาประชาชนที่ไมทําผิดกฎหมาย ไมใชกฎหมูหรืออาจต่ํา

กวาขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเสียอีก อยางนี้ถือวามีความ

ที่ดินราคาแพงในเมือง ควรนํามาสรางหองชุดซึ่งในพื้นที่ 1 ไร 
หรือ 320 ตารางวา 

ตารางวา ก็เทากับ 6.4 หนวยเทานั้น  
ไร หากนํามาสรางที่สัดสวนอาคารตอที่ดินที่ 5:1 ก็ควร

เชาสุทธิเปน 70% ก็
ตารางเมตร หากแฟลตหองหนึ่งมีขนาด 50 ตาราง

ครัวเรือน แสดงวาในพื้นที่ 

1 ไร ยังจัดใหคนจนอื่นเขาอยูไดอีกนับรอย ไมใชแค 
การใชประโยชนในที่ดินอยางไรประสิทธิภาพ และเอื้อ 
เปนสิ่งที่ไมสมควรเปนอยางยิ่ง 
 
แกอยางไรใหถูกจุด 
 การตะบี้ตะบันสรางแฟลต ปรั
บานเอื้ออาทร คงไมใชหนทางของการพัฒนาชุมชนแออัดและเรา
ถมเงินไปเทาไหรก็ไมแลว เพราะรัฐบาลก็คงไมมีเงินมากมายในการ
ทุม ที่ผานมาทุมไปทุมมาในการสรางแฟลต ก็เลยไพลไปปรับปรุง
ชุมชนแทนเพราะรัฐบาลก็บักโกรกเหมือนกัน ดังนั้นแนวทางสํา
ก็คงอยูท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจ ไมมีใครอยากอยูในชุมชนแออัด ตาง
อยากออกไปอยูในที่ๆ ดีกวานี้ แตที่อยู ก็อยูเพราะความจําเปน ถา
ประเทศชาติเจริญขึ้น เขาก็มีทางเลือก คนที่คิดจะเขามาอยูใหม ก็
ไมยายมา เพราะในตลาดมีหอพัก อะพารตเมนต หองชุดใหพักกัน
มากมาย ไมตองอยูอยางต่ํากวามาตรฐานการอยูอาศัยในชุมชน
แออัด 
 อีกอยางหนึ่งที่ควรทําก็คือการสงเสริมใหภาคเอกชนพัฒนาที่
อยูอาศัย โดยรัฐบาลแคสนับสนุนอยูหาง ๆ ไมตองลงไปแขงกับ
ภาคเอกชน ทานอาจไมเชื่อวาในระยะ 
แหงชาติพัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยนั้น หากไมนับรวมบานเอื้ออาทร
ที่สรางขึ้นมาตามนโยบายเรงดวนแลว กลับมีมูลคาการพัฒนาต่ํา
กวาการพัฒนาที่อยูอาศัยของ บมจ
เพียง 20 ปเสียอีก ภาคเอกชนสามารถจัดหาที่อยูอาศัยใหกับ
ประชาชนในราคาที่เปนธรรม แถมยังไดกําไร และรัฐบ
อุดหนุนเงินใหสักบาทเลยดวยซ้ําไป
 ดวยเหตุนี้เองบานประชารัฐ บานมั่นคงจึงเปนความลมเหลว 
ทําไดไมกี่มากนอย ก็ตองหยุด ทําแคเปนน้ําจิ้ม และทําโดยเอา
เปรียบสังคม เปนการซื้อเสียงอยางหนึ่ง

 

https://web.codi.or.th/codi_gallery/20190514-5613/ 

 

October 2020 13

ไร ยังจัดใหคนจนอื่นเขาอยูไดอีกนับรอย ไมใชแค 6.4 หนวย  
การใชประโยชนในที่ดินอยางไรประสิทธิภาพ และเอื้อ "กฎหมู" จึง

การตะบี้ตะบันสรางแฟลต ปรับปรุงสลัม ทําบานมั่นคง สราง
บานเอื้ออาทร คงไมใชหนทางของการพัฒนาชุมชนแออัดและเรา
ถมเงินไปเทาไหรก็ไมแลว เพราะรัฐบาลก็คงไมมีเงินมากมายในการ
ทุม ที่ผานมาทุมไปทุมมาในการสรางแฟลต ก็เลยไพลไปปรับปรุง
ชุมชนแทนเพราะรัฐบาลก็บักโกรกเหมือนกัน ดังนั้นแนวทางสําคัญ
ก็คงอยูท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจ ไมมีใครอยากอยูในชุมชนแออัด ตาง
อยากออกไปอยูในที่ๆ ดีกวานี้ แตที่อยู ก็อยูเพราะความจําเปน ถา
ประเทศชาติเจริญขึ้น เขาก็มีทางเลือก คนที่คิดจะเขามาอยูใหม ก็
ไมยายมา เพราะในตลาดมีหอพัก อะพารตเมนต หองชุดใหพักกัน

าย ไมตองอยูอยางต่ํากวามาตรฐานการอยูอาศัยในชุมชน

อีกอยางหนึ่งที่ควรทําก็คือการสงเสริมใหภาคเอกชนพัฒนาที่
อยูอาศัย โดยรัฐบาลแคสนับสนุนอยูหาง ๆ ไมตองลงไปแขงกับ
ภาคเอกชน ทานอาจไมเชื่อวาในระยะ 40 ปที่ผานมาที่การเคหะ

ยูอาศัยนั้น หากไมนับรวมบานเอื้ออาทร
ที่สรางขึ้นมาตามนโยบายเรงดวนแลว กลับมีมูลคาการพัฒนาต่ํา
กวาการพัฒนาที่อยูอาศัยของ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ที่ทํามา

ปเสียอีก ภาคเอกชนสามารถจัดหาที่อยูอาศัยใหกับ
ประชาชนในราคาที่เปนธรรม แถมยังไดกําไร และรัฐบาลไมตอง
อุดหนุนเงินใหสักบาทเลยดวยซ้ําไป 

ดวยเหตุนี้เองบานประชารัฐ บานมั่นคงจึงเปนความลมเหลว 
ทําไดไมกี่มากนอย ก็ตองหยุด ทําแคเปนน้ําจิ้ม และทําโดยเอา
เปรียบสังคม เปนการซื้อเสียงอยางหนึ่ง 
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Thai Appraisal and Estate Agents Foundation

Knowledge Is Not Private Property 

 สหพันธอสังหาริมทรัพยสากล หรือ FIABCI 

ไทยตั้งแตเมื่อไหร และจะมีบทบาทสรางสรรคอยางไรตอวงการ

อสังหาริมทรัพยไทยอยางไรบาง  

 FIABCI เปนชื่อยอตามภาษาฝรั่งเศส หรือแปลเ

International Real Estate Federation 

อสังหาริมทรัพยท่ีใหญที่สุดในโลก โดยมีสมาชิกถึง 

โลก และที่สําคัญเปนศูนยรวมของนักอสังหาริมทรัพยทุกประเภท 

เชน นักพัฒนาที่ดิน นายหนา ผูประเมินคาทรัพยสิน ผูบริหาร

ทรัพยสิน หรือนักวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่รวมกันเปนสหพันธ

หรือสมาคมที่มีขนาดใหญและมีกิจกรรมตอเนื่องเชื่อมตอในระดับ

โลก  และในประเทศไทย ก็มี FIABCI-Thai โดย ดร

โชคชัย เปนนายกสมาคมอยูในขณะนี้ 

 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 FIABCI-Thai 

เนอร FIABCI-Thai Prix D’Excellence Awards 

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา โดยมีนายจําเริญ โพธิยอด รอง

ป ลั ด ก ร ะ ทร ว ง ก า รคลั ง ใ น ฐ า น ะ ผู แ ทน รั ฐ มน ตรี ว า ก า ร

กระทรวงการคลังเปนประธานมอบรางวัล รวมกับ ดร

โชคชัย ายกสมาคม FIABCI-Thai และมีโครงการอสังหาริมทรัพย

หลากหลายประเภททั้งในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศที่ไดรับ

รางวัลมากมายราว 30 รางวัล 

 สิ่งที่นาสนใจก็คือ FIABCI ที่เกิดขึ้นมาราว 

มาในประเทศไทยอยางไร อันที่จริง FIABCI 

กอนแลว โดยมีหลักฐานอยางหนึ่งก็คือ คุณสุขุม ถิระวัฒน อ

นายกสมาคมผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินเคหะและ การกอสราง 

ที่กอตั้งตั้งแตกอนป 2520 เปนบุคคลหนึ่งที่กอตั้ง 

เปนคนแรก เพราะทานเปนผูหนึ่งที่ไดรับเหรียญเชิดชูเกียรติ 

Medal of Honor ในนามของ FIABCI-Thai ในป 

วัย 72 ป หรือราว 37 ปกอนหนานี้  คุณสุขุม ปจจุบันวายชนมไป

แลว แตถายังมีชีวิตอยู วันนี้ก็จะมีอายุถึง 109 

คนไทยอีกคนหนึ่งที่ไดรับเหรียญเชิดชูเกียรตินี้ ก็คือ ดร

โชคชัย ที่ไดในป 2549 

 อยางไรก็ตาม FIABCI-Thai ก็ขาดหายไประยะหนึ่ง ผูที่รวม

กอตั้งทานหนึ่งใหความเห็นวาสมาคมนี้เปนสมาคมใหญมาก ไป

ประชุมแตละทีมีคนไปนับพันคน ทําใหการจะไปเชื่อมตอกับใคร 

คงจะไมไดในรายละเอียดอะไรมากนัก ประกอบกับชวงนั้นมีสมาคม 

ASEAN Association of Planning and Housing (AAPH) 
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ใครต้ัง FIABCI 

FIABCI เขามาในประเทศ

ไทยตั้งแตเมื่อไหร และจะมีบทบาทสรางสรรคอยางไรตอวงการ

เปนชื่อยอตามภาษาฝรั่งเศส หรือแปลเปนอังกฤษวา 

International Real Estate Federation ซึ่งเปนสหพันธ

อสังหาริมทรัพยท่ีใหญที่สุดในโลก โดยมีสมาชิกถึง 70 ประเทศทั่ว

โลก และที่สําคัญเปนศูนยรวมของนักอสังหาริมทรัพยทุกประเภท 

เชน นักพัฒนาที่ดิน นายหนา ผูประเมินคาทรัพยสิน ผูบริหาร

รือนักวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่รวมกันเปนสหพันธ

หรือสมาคมที่มีขนาดใหญและมีกิจกรรมตอเนื่องเชื่อมตอในระดับ

โดย ดร.โสภณ พร

Thai ไดจัดงานกาลาดิน

Thai Prix D’Excellence Awards 2020 ณ 

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา โดยมีนายจําเริญ โพธิยอด รอง

ป ลั ด ก ร ะ ทร ว ง ก า รคลั ง ใ น ฐ า น ะ ผู แ ทน รั ฐ มน ตรี ว า ก า ร

กระทรวงการคลังเปนประธานมอบรางวัล รวมกับ ดร.โสภณ พร

และมีโครงการอสังหาริมทรัพย

กหลายประเภททั้งในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศที่ไดรับ

ที่เกิดขึ้นมาราว 70 ปกอนนั้น เขา

FIABCI เขามาตั้งแต 40 ป

กอนแลว โดยมีหลักฐานอยางหนึ่งก็คือ คุณสุขุม ถิระวัฒน อดีต

นายกสมาคมผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินเคหะและ การกอสราง 

เปนบุคคลหนึ่งที่กอตั้ง FIABCI ไทย

เปนคนแรก เพราะทานเปนผูหนึ่งที่ไดรับเหรียญเชิดชูเกียรติ 

ในป 2526 <1> ใน

ปกอนหนานี้  คุณสุขุม ปจจุบันวายชนมไป

109 ปเลยทีเดียว  และ

คนไทยอีกคนหนึ่งที่ไดรับเหรียญเชิดชูเกียรตินี้ ก็คือ ดร.โสภณ พร

ก็ขาดหายไประยะหนึ่ง ผูที่รวม

ตั้งทานหนึ่งใหความเห็นวาสมาคมนี้เปนสมาคมใหญมาก ไป

ประชุมแตละทีมีคนไปนับพันคน ทําใหการจะไปเชื่อมตอกับใคร 

คงจะไมไดในรายละเอียดอะไรมากนัก ประกอบกับชวงนั้นมีสมาคม 

ASEAN Association of Planning and Housing (AAPH) ซึ่ง

เชื่อมตอนักพัฒนาที่ดินในภูมิภาคเอเ

ประชุมนานาชาติทั่วประเทศในยุคนั้นคงเสียคาใชจายกันมาก

พอสมควร กิจกรรมของ FIABCI 

 ในป 2547 ก็มีความพยายามในการจัดตั้ง 

ขึ้นมาอีก ในคราวนั้น ดร.โสภณ พรโชคชัย และคุณประยูร ดํารงชิ

ตานนท ไดรวมกันกอตั้ง และไดไปประชุม 

นครฮูสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ดร

แตงตั้ง FIABCI-Thai และในปนั้นก็ไดมีการกอตั้ง 

ขึ้นมาใหม โดยเรียนเชิญ รศ.มานพ พงศทัต เปนนายกสมาคม 

และยังมีคุณสุพินท มีชูชีพ กรรมการผูจัดการ บริษั

ซาลล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทนายหนาขามชาติรายใหญ

ที่สุดรายหนึ่งเขารวมดวย  แตสมาชิกก็ยังมีนอย และไมคอยมี

กิจกรรมตางๆ มากนัก 

 หลังจากการกอตั้งและเชิญ รศ

แลว ดร.โสภณ ก็เคยเสนอใหตําแหนงนายกสมาคม 

นี้มีการเปลี่ยนแปลงเปนระยะๆ เพื่อใหสมาคมที่เกี่ยวของกับวงการ

อสังหาริมทรัพยไดมีสวนรวมในการนําสมาคม ใหสมาคมเปนของ

ทุกภาคสวน  ดร.โสภณ เองก็ปลอยให รศ

เปนผูบริหารสมาคมไป  อยางไรก็ตามสมาคมก็ยังมีสมาชิกจํานวน

จํากัด  และไมอาจที่จะจายคาสมาชิกแก 

 ในป 2560 FIABCI โลก จึงติดตอให ดร

FIABCI-Thai ขึ้นมาใหม โดยไปรับธงแตงตั้ง ณ ประเทศแอนดอ

รา <3> ซึ่งมีการจัดประชุม FIABCI World Congress 

มา ดร.โสภณ ก็สงทั้งเทียบเชิญ/อีเมลเชิญสมาชิกเกาใหมาร

สมาชิกของ FIABCI-Thai ใหมนี้  และ

กิจกรรมตางๆ เรื่อยมาอยางสม่ําเสมอ เชน พาคณะไปประชุม 

สัมมนา ดูงานในตางประเทศเปนระยะๆ เพื่อให 

เปนเสมือนหนาตางโลกสําหรับนักพัฒนาที่ดินและนักวิชาชีพดาน

อสังหาริมทรัพยท่ีสนใจที่จะขยายการดําเนินงานในตางประเทศ ซึ่ง

เปนสิ่งจําเปนเพราะการไปตางประเทศนั้น เปนการกระจายความ

เสี่ยง เปนการแสวงหาโอกาสใหมๆ และถือเปนการสรางแบรนด

สําหรับการเปนบริษัทขามชาติในอนาคต

 กิจกรรมสําคัญประการหนึ่งก็คือการจัดงานประกวด 

Thai Prix D’Excellence Award

และในป 2564 จะจัดเปนปที่ 3 

โครงการอสังหาริมทรัพย ซึ่งประกอบดวยอสังหาริมทรัพยเชิง
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FIABCI ในประเทศไทย 
 

เชื่อมตอนักพัฒนาที่ดินในภูมิภาคเอเชียอาคเนย  ยิ่งกวานั้นการไป

ประชุมนานาชาติทั่วประเทศในยุคนั้นคงเสียคาใชจายกันมาก

FIABCI จึงขาดตอนไป 

ก็มีความพยายามในการจัดตั้ง FIABCI-Thai 

โสภณ พรโชคชัย และคุณประยูร ดํารงชิ

ะไดไปประชุม FIABCI โลกรวมกันที่

นครฮูสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ดร.โสภณ เปนผูขึ้นไปรับธง

และในปนั้นก็ไดมีการกอตั้ง FIABCI-Thai 

มานพ พงศทัต เปนนายกสมาคม 

และยังมีคุณสุพินท มีชูชีพ กรรมการผูจัดการ บริษัท โจนส แลง ลา

จํากัด ซึ่งเปนบริษัทนายหนาขามชาติรายใหญ

ที่สุดรายหนึ่งเขารวมดวย  แตสมาชิกก็ยังมีนอย และไมคอยมี

หลังจากการกอตั้งและเชิญ รศ.มานพ มาเปนนายกสมาคม

โสภณ ก็เคยเสนอใหตําแหนงนายกสมาคม FIABCI-Thai 

นี้มีการเปลี่ยนแปลงเปนระยะๆ เพื่อใหสมาคมที่เกี่ยวของกับวงการ

อสังหาริมทรัพยไดมีสวนรวมในการนําสมาคม ใหสมาคมเปนของ

โสภณ เองก็ปลอยให รศ.มานพและคุณประยูร

เปนผูบริหารสมาคมไป  อยางไรก็ตามสมาคมก็ยังมีสมาชิกจํานวน

คาสมาชิกแก FIABCI โลกตอไป 

โลก จึงติดตอให ดร.โสภณ กลับมาฟนฟู 

ขึ้นมาใหม โดยไปรับธงแตงตั้ง ณ ประเทศแอนดอ

FIABCI World Congress หลังจากนั้น

อีเมลเชิญสมาชิกเกาใหมารวมเปน

ใหมนี้  และFIABCI-Thai ก็ไดมี

กิจกรรมตางๆ เรื่อยมาอยางสม่ําเสมอ เชน พาคณะไปประชุม 

สัมมนา ดูงานในตางประเทศเปนระยะๆ เพื่อให FIABCI-Thai 

เปนเสมือนหนาตางโลกสําหรับนักพัฒนาที่ดินและนักวิชาชีพดาน

ยการดําเนินงานในตางประเทศ ซึ่ง

เปนสิ่งจําเปนเพราะการไปตางประเทศนั้น เปนการกระจายความ

เสี่ยง เปนการแสวงหาโอกาสใหมๆ และถือเปนการสรางแบรนด

สําหรับการเปนบริษัทขามชาติในอนาคต 

กิจกรรมสําคัญประการหนึ่งก็คือการจัดงานประกวด FIABCI-

Thai Prix D’Excellence Awards ซึ่งจัดขึ้นมาเปนปที่ 2 แลว 

3 โดย FIABCI-Thai จัดประกวด

โครงการอสังหาริมทรัพย ซึ่งประกอบดวยอสังหาริมทรัพยเชิง
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พาณิชยทุกประเภท ที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย การอนุรักษ

สิ่งแวดลอม อาคารมรดกทางศิลปวัฒนธรรม แผนแมบทการ

พัฒนา โครงการ  โครงการสาธารณูป โภคภาครั ฐ  อาคาร

เฉพาะเจาะจง โครงการเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนตน  ที่สําคัญ

ก็คือโครงการที่ผานการประกวดเหลานี้ จะสามารถเขาไปประกวด

โครงการในระดับโลกเพื่อสรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทย

 ในขณะที่ประเทศในยุโรปและอเมริกา ไมสามารถที่

กิจกรรมตางๆ ได แต FIABCI-Thai ก็ยังสามารถจัดงาน 

Dinner เพื่อประกาศเกียรติคุณโครงการที่ชนะเลิศการประกวด 

FIABCI-Thai Prix D’Excellence Awards 

รางวัลไดโดยมีมาตรการดูแลอยางดี เชน การตรวจอุณหภูมิ การฉีด

ละอองฆาเชื้อ และอื่นๆ  การที่ประเทศไทยเปนประเทศเพียงไมกี่

แหงในโลกท่ีสามารถจัดาน Gala Dinner นี้ได ก็เปนการสรางความ

 
 
 

 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา
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พาณิชยทุกประเภท ที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย การอนุรักษ

สิ่งแวดลอม อาคารมรดกทางศิลปวัฒนธรรม แผนแมบทการ

นา โครงการ  โครงการสาธารณูป โภคภาครั ฐ  อาคาร

เฉพาะเจาะจง โครงการเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนตน  ที่สําคัญ

ก็คือโครงการที่ผานการประกวดเหลานี้ จะสามารถเขาไปประกวด

โครงการในระดับโลกเพื่อสรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทย 

ในขณะที่ประเทศในยุโรปและอเมริกา ไมสามารถที่จะจัด

ก็ยังสามารถจัดงาน Gala 

เพื่อประกาศเกียรติคุณโครงการที่ชนะเลิศการประกวด 

Thai Prix D’Excellence Awards 2020 ทั้ง 30 

รางวัลไดโดยมีมาตรการดูแลอยางดี เชน การตรวจอุณหภูมิ การฉีด

ประเทศไทยเปนประเทศเพียงไมกี่

นี้ได ก็เปนการสรางความ

มั่นใจใหกับประเทศอื่นตอการเขามาประกอบธุรกิจหรือทองเที่ยว

ในประเทศไทยได 

 ความดีของการดํารงอยูของ 

ใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกคน และตอไปนี้

เชื่อมตอไทยและเทศดานอสังหาริมทรัพยใหกวางขวางที่สุด เพื่อ

ประโยชนของทุกภาคสวน 

 
อางอิง 
<1> FIABCI Medal of Honor. https://fiabci.org/en/medal
<2> ภาพขาวการรวมงาน FIABCI World Congress, Houston. 
https://www.area.co.th/thai/corporate
ey=co_activ43.htm 
<3> ดร.โสภณ ไดรับแตงตั้งเปนประธาน 
AREA แถลง ฉบับที่ 216/2560
2560. https://bit.ly/2regQka 

 

 
 
 
 
 
 

 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา
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มั่นใจใหกับประเทศอื่นตอการเขามาประกอบธุรกิจหรือทองเที่ยว

ความดีของการดํารงอยูของ FIABCI-Thai ในวันนี้คงตองยก

ใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกคน และตอไปนี้ FIABCI จะพยายาม

เชื่อมตอไทยและเทศดานอสังหาริมทรัพยใหกวางขวางที่สุด เพื่อ

> FIABCI Medal of Honor. https://fiabci.org/en/medal 
FIABCI World Congress, Houston. 

https://www.area.co.th/thai/corporate/co_previews.php?strqu

โสภณ ไดรับแตงตั้งเปนประธาน FIABCI ประเทศไทย. 
2560: วันจันทรที่ 29 พฤษภาคม 
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Knowledge Is Not Private Property 

ตีมูลคาเครื่องบิน ธุรกิจทองเทีย่ว และโควิด
 
  ตั้งแตเกิดโควิด-19 เปนตนมา โลกก็พลิกโฉมไปเปน
อยางมาก การบินก็ลดหายไปมากครึ่งตอครึ่ง เครื่องบินหลายลําก็
ไมไดบินหรือบินนอยมาก แตตนทุนสูง ธุรกิจทองเที่ยวโรงแรม
ตางๆ ก็หดตัวลง  มาถึงวันนี้เราจําเปนตองตีราคาเครื่องบินเพื่อ
การใชหนี้ ปรับโครงสรางหนี้กันแลว เราจะตีราคาเครื่องบินกัน
อยางไร 
 ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 มีคนตายเพราะโควิด
932,961 รายแลว แต ณ หวงเวลาเดียวกัน ก็ยังนอยกวาจํานวน
คนตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต (956,361 ราย
(1,190,982 ราย) เพราะแอลกอฮอล (1,1771
เพราะบุหรี่ (3,541,664 ราย) และตายเพราะมะเร็ง 
ราย) ดงันั้นโควิด-19 จึงไมนับวารายแรง ทั้งนี้มีอัตราการตายแลว
รอด 96% แตโรคอื่นๆ โอกาสรอดคงนอยมาก <
 จากขอมูลของ Worldometer แมวาสหรัฐอเมริกาจะมีจํานวนผู
ติดเชื้อสูงสุด แตจํานวนผูติดเชื้อก็ลดลงตามลําดับ จํานวน
ผูเสียชีวิตก็ลดลงมา  รวมทั้งในทวีปยุโรป แมบางประเทศจะมีการ 
“ระบาดรอบ 2” แตในรอบ 2 นี้ แมมีผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นแตจํานวน
ผูเสียชีวิตนอยกวารอบแรกมาก  ที่นาหวงคือประเทศกําลังพัฒนา
หลายประเทศที่จํานวนผูติดเชื้อและจํานวนผูเสียชีวิตกําลังเพิ่มขึ้น
ตอเนื่อง โดยเฉพาะอินเดียที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาและนาจ
แพรเชื้อเขาไทย อยางไรก็ตามสัดสวนผูเสียชีวิตในอินเดียมีเพียง 
2% เทานั้น 
 ผลจากการสํารวจจากผู เชี่ยวชาญเกือบ 
ประเทศทั่วโลกของสมาคมการคาอสังหาริมทรัพยสากล 
Thai) พบวาโควิด-19 จะทําใหตลาดอสังหาริมทรัพยลดลง 
10.4% จากภาวะปกติ  โดยภาคที่จะลดลงสูงสุดก็คือ โรงแรม 
(22.3%) รีสอรต (19.8%) ศูนยการคา (17
สํานักงานใหเชา (16%) และคาดวาตลาดอสังหาริมทรัพยจะ
กลับมาฟนตัวในป 2565 หรืออีกราว 2 ปขางหนา 
เร็ววันนี้ ตลาดยังไมฟนอยางแนนอน 
 โควิด-19 ทําใหการเดินทางตางๆ มีอุปสรรค มีขอมูลวา
ผูโดยสารการบินในป 2563 แทนที่จะโตกวาป 
กลับลดลงเหลือเพียง 48% หายไป 52% และในป 
จะเพิ่มขึ้นกวาป 2563 ถึง 50% แตถาเทียบกับป 
เพียงแค 74% เทานั้น <3> ดังนั้นเครื่องบินจึงบินนอยลง 
เครื่องบินที่ใชต่ํากวาเกณฑ (Under Use) อยางนี้จะมีคาเทาไหร
 ณ เดือนกันยายน 2563 ปรากฏวามีสายการบินประมาณ 
แหงลมละลาย และมีอีก 70-80 สายการบินใหญนอยที่ปรับลด
การทํางานลง <4>  สิงคโปรแอรไลนไดตัดการบินลงถึง 
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เปนตนมา โลกก็พลิกโฉมไปเปน
การบินก็ลดหายไปมากครึ่งตอครึ่ง เครื่องบินหลายลําก็

ไมไดบินหรือบินนอยมาก แตตนทุนสูง ธุรกิจทองเที่ยวโรงแรม
ตางๆ ก็หดตัวลง  มาถึงวันนี้เราจําเปนตองตีราคาเครื่องบินเพื่อ
การใชหนี้ ปรับโครงสรางหนี้กันแลว เราจะตีราคาเครื่องบินกัน

มีคนตายเพราะโควิด-19 จํานวน 
รายแลว แต ณ หวงเวลาเดียวกัน ก็ยังนอยกวาจํานวน

ราย) เพราะเอดส 
1771,949 ราย) 

และตายเพราะมะเร็ง (5,818,607 
จึงไมนับวารายแรง ทั้งนี้มีอัตราการตายแลว

<1> 
แมวาสหรัฐอเมริกาจะมีจํานวนผู

ติดเชื้อสูงสุด แตจํานวนผูติดเชื้อก็ลดลงตามลําดับ จํานวน
างประเทศจะมีการ 

นี้ แมมีผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นแตจํานวน
ผูเสียชีวิตนอยกวารอบแรกมาก  ที่นาหวงคือประเทศกําลังพัฒนา
หลายประเทศที่จํานวนผูติดเชื้อและจํานวนผูเสียชีวิตกําลังเพิ่มขึ้น
ตอเนื่อง โดยเฉพาะอินเดียที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาและนาจะ
แพรเชื้อเขาไทย อยางไรก็ตามสัดสวนผูเสียชีวิตในอินเดียมีเพียง 

ผลจากการสํารวจจากผู เชี่ยวชาญเกือบ 200 คนใน 33 
ประเทศทั่วโลกของสมาคมการคาอสังหาริมทรัพยสากล (FIABCI-

จะทําใหตลาดอสังหาริมทรัพยลดลง 
ที่จะลดลงสูงสุดก็คือ โรงแรม 

17.8%) และพื้นที่
และคาดวาตลาดอสังหาริมทรัพยจะ

ปขางหนา <2> แสดงวาใน

ตางๆ มีอุปสรรค มีขอมูลวา
แทนที่จะโตกวาป 2562 ราว 4%  ก็

และในป 2564 ก็คาดวา
แตถาเทียบกับป 2562 ก็ยังเปน
ดังนั้นเครื่องบินจึงบินนอยลง  

อยางนี้จะมีคาเทาไหร 
ปรากฏวามีสายการบินประมาณ 25 

สายการบินใหญนอยที่ปรับลด
สิงคโปรแอรไลนไดตัดการบินลงถึง 96% 

รัฐบาลตองอัดฉีดเงินเขาไปถึง 43
แอรไลนและสายการบินดังๆ ก็ตางปรับลดเที่ยวบินลงประมาณ 
50%  ราคาหุนของสายการบินทั้งหลายตกต่ําระเนระนาดไปหมด  
กัปตันเคร่ืองบินและผูใหบริการบนเครื่องบินซึ่งเปนอาชีพยอดนิยม
ของคนหนุมสาวมาอยางยาวนานกลับกลายเปนอาชีพที่เปราะบาง
มากในขณะนี้ 
 ดังนั้นเครื่องบิน ซึ่งแตเดิมคือเครื่องมือทํามาหากินจึงกลับ
กลายเปนภาระ จะตองทําการขายออกไปบาง  แตในลักษณะนี้ ก็คง
หาผูซื้อไดยาก ยกเวนที่จะมีฐานะทางการเงินแข็งแกรงจริงๆ 
เทานั้น ซึ่งทอดสายตาไปแลว  สายการบินใหญๆ ตางก็ย่ําแยไป
หมด  และถึงแมไมไดขาย แตในระหวางปรับโครงสรางหนี้ สถาบัน
การเงินทั้ งหลายก็ตองการรู เหมือนกันวาสินทรัพยในฐานะ
หลักประกันคือตัวเคร่ืองบินเหลานี้จะมีมูลคาเทาไหร และจะคุมกับ
การอํานวยสินเชื่อมากนอยแคไหน ตองกันสํารองหนี้สินเพิ่มขึ้น
หรือไม เปนตน 
 การเดินทาง-ทองเที่ยวดวยการโดยสารเครื่องบินกลับซบเซา
ลงจากมาตรการจํากัดการเดินทาง ปดประเทศ ปดนานฟา จํากัด
การเดินทางเพื่อควบคุมการแพรระบาดใหอยูในวงที่จํากัด  สมาคม
ขนสงทางอากาศระหวางประเทศ 
ทางอากาศทั่วโลกจะฟนตัวสูระดับที่เทียบเทากับในชวงกอนเกิดโรค
โควิด-19 แพรระบาดไดในป 2567 
โลกมีแนวโนมหดตัวลง 55% 
คาดการณไวกอนหนานี้วาจะหดตัวเพียง 
 เครื่องบินโดยสารจํานวนมากตองจอดอยูตามสนามบินเปน
จํานวนมาก อยางไมมีกําหนดที่จะนํากลับมาบินใหมซึ่งอาจจะกิน
เวลานานนับปที่จะนํากลับมาบิน โดยเฉพาะเครื่องบินโดยสารขนาด
ใหญที่มี 4 เครื่องยนต (เชนเครื่องบินของการบินไทยที่เคยใชบิน
ขามทวีปไปถึงนิวยอรกและลอสแองเจลิส เปนตน
กับตนทุนที่ตองจายเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดท่ีรับ
 สายการบินไดเครื่องบินมาจากการเชา แตสวนมากขอสินเชื่อ
ซื้อเครื่องบินโดยสารจากทางสถาบันการเงิน รวมไปถึงการบันทึก
บัญชีทรัพยสิน ตองมีการประเมินมูลคา เครื่องบิน ซึ่ ง เปน
หลักประกัน  เครื่องบินที่ยังใชบินอยู หรือมีการบํารุงรักษาตามรอบ
อยางเครงครัด (โดยดูจากเอกสารประกอบการซอมบํารุง
ประเมินไดไมยากนัก เพราะมีสภาพที่ 
เครื่องบินที่ “จอดตาย” หรือจอดซอมเปนเวลายาวนาน อาจเปน
เรื่องยากที่จะประเมินคาทรัพยสินได  ตองใชค
เครื่องบิน (เกือบ 10 คน) มาทดสอบเครื่องยนตกลไกตางๆ ซึ่งใน
กรณีอยางนี้คาประเมินลําหนึ่งก็ตกเปนเงินนับสิบลานบาท ใชเวลา
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435,670 ลานบาท  แมแตยูไนเต็ต
แอรไลนและสายการบินดังๆ ก็ตางปรับลดเที่ยวบินลงประมาณ 

ราคาหุนของสายการบินทั้งหลายตกต่ําระเนระนาดไปหมด  
กัปตันเคร่ืองบินและผูใหบริการบนเครื่องบินซึ่งเปนอาชีพยอดนิยม
ของคนหนุมสาวมาอยางยาวนานกลับกลายเปนอาชีพที่เปราะบาง

ดังนั้นเครื่องบิน ซึ่งแตเดิมคือเครื่องมือทํามาหากินจึงกลับ
กลายเปนภาระ จะตองทําการขายออกไปบาง  แตในลักษณะนี้ ก็คง
หาผูซื้อไดยาก ยกเวนที่จะมีฐานะทางการเงินแข็งแกรงจริงๆ 
เทานั้น ซึ่งทอดสายตาไปแลว  สายการบินใหญๆ ตางก็ย่ําแยไป

ไมไดขาย แตในระหวางปรับโครงสรางหนี้ สถาบัน
การเงินทั้ งหลายก็ตองการรู เหมือนกันวาสินทรัพยในฐานะ
หลักประกันคือตัวเคร่ืองบินเหลานี้จะมีมูลคาเทาไหร และจะคุมกับ
การอํานวยสินเชื่อมากนอยแคไหน ตองกันสํารองหนี้สินเพิ่มขึ้น

เที่ยวดวยการโดยสารเครื่องบินกลับซบเซา
ลงจากมาตรการจํากัดการเดินทาง ปดประเทศ ปดนานฟา จํากัด
การเดินทางเพื่อควบคุมการแพรระบาดใหอยูในวงที่จํากัด  สมาคม
ขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA) เปดเผยวาการเดินทาง
ทางอากาศทั่วโลกจะฟนตัวสูระดับที่เทียบเทากับในชวงกอนเกิดโรค

2567 จํานวนผูโดยสารเครื่องบินทั่ว
% ในป  2563 เพิ่มขึ้นจากที่ได

คาดการณไวกอนหนานี้วาจะหดตัวเพียง 46% <5> 
ารจํานวนมากตองจอดอยูตามสนามบินเปน

จํานวนมาก อยางไมมีกําหนดที่จะนํากลับมาบินใหมซึ่งอาจจะกิน
เวลานานนับปที่จะนํากลับมาบิน โดยเฉพาะเครื่องบินโดยสารขนาด

เชนเครื่องบินของการบินไทยที่เคยใชบิน
ขามทวีปไปถึงนิวยอรกและลอสแองเจลิส เปนตน) เนื่องจากไมคุม
กับตนทุนที่ตองจายเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดท่ีรับ 

สายการบินไดเครื่องบินมาจากการเชา แตสวนมากขอสินเชื่อ
ซื้อเครื่องบินโดยสารจากทางสถาบันการเงิน รวมไปถึงการบันทึก
บัญชีทรัพยสิน ตองมีการประเมินมูลคา เครื่องบิน ซึ่ ง เปน

บินที่ยังใชบินอยู หรือมีการบํารุงรักษาตามรอบ
โดยดูจากเอกสารประกอบการซอมบํารุง) คง

ประเมินไดไมยากนัก เพราะมีสภาพที่ “(เกือบ) พรอมใช” แต
หรือจอดซอมเปนเวลายาวนาน อาจเปน

เรื่องยากที่จะประเมินคาทรัพยสินได  ตองใชคณะผูเชี่ยวชาญดาน
มาทดสอบเครื่องยนตกลไกตางๆ ซึ่งใน

กรณีอยางนี้คาประเมินลําหนึ่งก็ตกเปนเงินนับสิบลานบาท ใชเวลา
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ประเมินนับเดือนๆ เลยทีเดียว  แตก็คุมที่จะตรวจสอบใน
รายละเอียดเพราะเครื่องบินลําหนึ่งมีมูลคาหลายพันลานบาท
 อยางไรกต็ามในกรณีเครื่องบินที่ยังใชงานกันอยูทั่วไปที่ไมตอง
ตรวจสอบเครื่องยนตกลไกตางๆ อยางละเอียดเชนเครื่องบินที่หยุด
ใชงานไปแลว  เราก็สามารถหาขอมูลเปรียบเทียบตลาดไดจาก
ฐานขอมูลระหวางประเทศ ที่สามารถซื้อหรือหาไดทั่วไป ทําการ
วิเคราะหดวยการสรางแบบจําลองทางสถิติตามรุน อายุ การใชงาน 
ฯลฯ ได  นอกจากนี้เรายังตองตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด
ทั้งการจดทะเบียนและใบอนุญาตตางๆ รวมถึงเจาของ สายการบิน
ผูใชงาน ยี่หอ รุน  ใบทะเบียน ใบอนุญาตบิน ตัวเครื่องบิน 
เครื่องยนต ฐานลอ อายุใชงาน อายุคงเหลือ ฯลฯ ยิ่ง
เครื่องยนตยังสามารถถอดไปใชในเคร่ืองลําอื่นอีกก็ได
 วิธีการประเมินคาทรัพยสินก็เปนไปตามหลักสากล คือ วิธีการ
ตนทุนโดยหักคาเสื่อม  วิธีการเปรียบเทียบตลาด และวิธีการแปลง
รายไดเปนมูลคานั่นเอง  สิ่งที่พึงพิจารณาในที่นี้ก็คือ
 1. เราตองเรียกหาใบรบัรองการตรวจสภาพของเครื่องบินจาก
ผูเชี่ยวชาญ คลายการตรวจสภาพบานจากผูเชี่ยวชาย 
Inspector) เปนตน 
 2. ในโลกนี้มีฐานขอมูลการซื้อขายเครื่องบินทุกประเภทเปน
จํานวนมาก จนกระทั่งเราสามารถประเมินดวยวิธีการเปรียบเทียบ
ตลาดไดอยางมั่นใจ  อยางไรก็ตามขอมูลพวกนี้ตองซื้อ และซื้อใน
ราคาสูงเพื่อใชในการประเมินคาทรัพยสิน 
 3. เราตองศึกษาสถานการณโดยเฉพาะในปจจุบันนี้กระแส
รายไดคงจะสะดุดไปอีกระยะหนึ่ง ทําใหมูลคาของทรัพยสินที่
ประเมินไดต่ํากวาเมื่อปลายป 2562 เชน ราคาในป 
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ประเมินนับเดือนๆ เลยทีเดียว  แตก็คุมที่จะตรวจสอบใน
รายละเอียดเพราะเครื่องบินลําหนึ่งมีมูลคาหลายพันลานบาท 

ตามในกรณีเครื่องบินที่ยังใชงานกันอยูทั่วไปที่ไมตอง
ตรวจสอบเครื่องยนตกลไกตางๆ อยางละเอียดเชนเครื่องบินที่หยุด
ใชงานไปแลว  เราก็สามารถหาขอมูลเปรียบเทียบตลาดไดจาก
ฐานขอมูลระหวางประเทศ ที่สามารถซื้อหรือหาไดทั่วไป ทําการ

างสถิติตามรุน อายุ การใชงาน 
ฯลฯ ได  นอกจากนี้เรายังตองตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด
ทั้งการจดทะเบียนและใบอนุญาตตางๆ รวมถึงเจาของ สายการบิน
ผูใชงาน ยี่หอ รุน  ใบทะเบียน ใบอนุญาตบิน ตัวเครื่องบิน 
เครื่องยนต ฐานลอ อายุใชงาน อายุคงเหลือ ฯลฯ ยิ่งกวานั้น
เครื่องยนตยังสามารถถอดไปใชในเคร่ืองลําอื่นอีกก็ได 

วิธีการประเมินคาทรัพยสินก็เปนไปตามหลักสากล คือ วิธีการ
ตนทุนโดยหักคาเสื่อม  วิธีการเปรียบเทียบตลาด และวิธีการแปลง
รายไดเปนมูลคานั่นเอง  สิ่งที่พึงพิจารณาในที่นี้ก็คือ 

บรองการตรวจสภาพของเครื่องบินจาก
ผูเชี่ยวชาญ คลายการตรวจสภาพบานจากผูเชี่ยวชาย (House 

ในโลกนี้มีฐานขอมูลการซื้อขายเครื่องบินทุกประเภทเปน
จํานวนมาก จนกระทั่งเราสามารถประเมินดวยวิธีการเปรียบเทียบ

พวกนี้ตองซื้อ และซื้อใน

เราตองศึกษาสถานการณโดยเฉพาะในปจจุบันนี้กระแส
รายไดคงจะสะดุดไปอีกระยะหนึ่ง ทําใหมูลคาของทรัพยสินที่

เชน ราคาในป 2562 อาจเปน

เงิน 100 ในขณะนี้อาจไมสามารถสรางรายไดเปนระยะเวลา 
(ถึงป 2566) เปนอัตราผลตอบแทนที่ 
ไดอาจลดลงไปประมาณ 21% (1
 อยางไรก็ตามเชื่อวาธุรกิจการบิน โรงแรม อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวจะตองกลับมาอยางแนนอน  หากใครสามารถซื้อ
เครื่องบินหรือโรงแรมไดในราคาถูก ในอนาคตก็ยอมกําไรอยาง
แนนอน 
 
อางอิง 
<1> Worldometers. https://www.worldometers.info/
<2> World Properties After Covid
Experts. AREA Press Release No. 
2020. https://bit.ly/33XjrC7
<3> Number of scheduled passengers boarded by the global 
airline industry from 2004
https://www.statista.com/statistics/
passenger-traffic-globally/ 
<4> Wikipedia. Impact of the COVID
airlines. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_of_the_COVID
19_pandemic_on_airlines 
<5> IATA ชี้ ธุรกิจการบินไมฟนตัวเหมือนกอนโควิด จนถึงป 
ก รุ ง เ ท พ ธุ ร กิ จ  1 6  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/

 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

Thai Appraisal and Estate Agents Foundation

มารถสรางรายไดเปนระยะเวลา 3 ป 
เปนอัตราผลตอบแทนที่ 8% ดังนั้นมูลคาที่ประเมิน

1/1.08^3) เปนตน 
อยางไรก็ตามเชื่อวาธุรกิจการบิน โรงแรม อุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวจะตองกลับมาอยางแนนอน  หากใครสามารถซื้อ
งแรมไดในราคาถูก ในอนาคตก็ยอมกําไรอยาง

> Worldometers. https://www.worldometers.info/ 
> World Properties After Covid-19: Views of Almost 200 

Experts. AREA Press Release No. 479/2020: August 14, 
7. 

Number of scheduled passengers boarded by the global 
2004 to 2021(in millions) 

https://www.statista.com/statistics/564717/airline-industry-

> Wikipedia. Impact of the COVID-19 pandemic on 

//en.wikipedia.org/wiki/Impact_of_the_COVID-

ชี้ ธุรกิจการบินไมฟนตัวเหมือนกอนโควิด จนถึงป 67. 
1 6  สิ ง ห า ค ม  2 5 6 3 . 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/8 9 3 8 4 6

 



 

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย สถาบันการศึกษาอสังหาริมทรัพยระดับนานาชาติจุดประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรในวงการอสังหาฯ ใหเปนผู

การทําธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ รวมทั้งนักประเมินคาทรัพยสิน สถาบันการเงินและหน

ของอสังหาริมทรัพย 

 

Inhouse Training as your requirement

 

 

Chairman 
Prof. Niputh Jitprasonk 

 

 

Advisory, Chairman 
Prof. Asawin Bhichayayothin 

 

 

Prof. Dr. Kriengsak 
Chareonwongsak Mr.Om Rajbhandary

หลักสูตรดานอสังหาริมทรัพยจาก

หลักสตูร AP100 : ประเมินคาอสังหารมิทรัพย สมัฤทธิ์ผลใน 

หลักสตูร AP101 : การประเมินคาทรัพยสินมืออาชีพใน 

หลักสตูร AP124 : Global Fund Flow, Business Model & Valuation

หลักสตูร AP130 : เจาะลึก การประเมนิมูลคาดวยวิธรีายได

หลักสตูร AP140 : Fundamentals of the Valuation of Complex Properties

หลักสตูร RE100 : รวมขอกฎหมายอสังหาฯ 

หลักสตูร RE121 : ศึกษาความเปนไปไดทางการเงินโครงการอสงัหาฯ 

หลักสตูร RE125 : การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรพัย 

หลักสตูร RE131 : นายหนาอสังหาริมทรัพย 

 

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได 

 

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

ไดรับความไววางใจจากองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการระดมนักวิชาชีพ

ที่รูจริง-ทําจริงในทุกสาขาวิชาชีพดานอสังหาริมทรัพยมาอบรมใหกับทานโดยเฉพาะ

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

 

 

มูลนธิิประเมินคา-นายหนาแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

สนใจสมัครสมาชิก ตดิตอคุณนงลักษณ โทร

คาสมาชิก 

ปละ 1,000 

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย สถาบันการศึกษาอสังหาริมทรัพยระดับนานาชาติจุดประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรในวงการอสังหาฯ ใหเปนผู

การทําธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ รวมทั้งนักประเมินคาทรัพยสิน สถาบันการเงินและหนวยงานราชการที่ตองการเสริมสรางความรูและประสบการณเฉพาะดาน

Inhouse Training as your requirement 

 

 

Mr.Bertrand 
Wasels 

 

Prof.Dr.Chira 
Hongladarom 

Prof. H.D.
Kammeier

 

Mr.Om Rajbhandary 

 

Prof. Richrd Ward 

 

Dr.Visit Ongpipattanakul Ms.Pattama 
Chantranukul

หลักสูตรดานอสังหาริมทรัพยจากสถาบันการศึกษาอสังหาระดับนานาชาติ 

ประเมินคาอสังหารมิทรัพย สมัฤทธิ์ผลใน 4 วัน 

การประเมินคาทรัพยสินมืออาชีพใน 14 สัปดาห 

AP124 : Global Fund Flow, Business Model & Valuation 

เจาะลึก การประเมนิมูลคาดวยวิธรีายได 

the Valuation of Complex Properties 

ศึกษาความเปนไปไดทางการเงินโครงการอสงัหาฯ (CF) 

หลักสตูร RE132 : Super Sale เทคนิคขายอสังหาฯ มืออาชีพ

หลักสตูร RE134 : Super Marketing 

หลักสตูร RE142 : จัดตั้งนติิบุคคลบานจัดสรร

หลักสตูร RE151 : วางแผนภาษีและการจัดทําบัญชีอสังหาฯ

หลักสตูร RE162 : นักพัฒนาอสงัหาริมทรัพยมืออาชีพ

หลักสตูร RE163 : วิเคราะหการลงทุนอพารตเมน

หลักสตูร RE164 : โอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค 

หลักสตูร RE165 : การพัฒนาและบริหารคอมมูนิตีม้อลลมืออาชีพ

หลักสตูร RE171 : บริหารงานกอสราง 

 

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได 
 

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

ไดรับความไววางใจจากองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการระดมนักวิชาชีพ-นักวิชาการ

ทําจริงในทุกสาขาวิชาชีพดานอสังหาริมทรัพยมาอบรมใหกับทานโดยเฉพาะ

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

 ไดรับวารสาร ThaiAppraisal มูลคาปละ 200 บาท (6 ฉบับ) เปนเวลา 

 เขารวมงานประชุมประจําปของมูลนธิิโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ 

 เขาเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไมเสียคาใชจายตลอดอายุสมาชิก (1 

จะเสียเฉพาะคาสถานที่และเครื่องดืม่ เครื่องเคียง ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไมคิดคาใชจาย

. ไดรับสวนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนธิ ิ

. ไดรับใบรับรองการเปนสมาชิก และบัตรสมาชิก   

. ทานสมาชิกสามารถนําโลโกไปใชทํานามบัตรได   

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

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย สถาบันการศึกษาอสังหาริมทรัพยระดับนานาชาติจุดประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรในวงการอสังหาฯ ใหเปนผูเชี่ยวชาญ ใน

วยงานราชการที่ตองการเสริมสรางความรูและประสบการณเฉพาะดาน

 

Prof. H.D. 
Kammeier 

 

Prof. John 
Cooper 

 

Ms.Pattama 
Chantranukul 

 

 

Director: Sopon 
Pornchokchai, Ph.D. 

 

เทคนิคขายอสังหาฯ มืออาชีพ 

RE134 : Super Marketing กลยุทธการตลาดอสังหารมิทรัพย 

จัดตั้งนติิบุคคลบานจัดสรร/อาคารชุด 

วางแผนภาษีและการจัดทําบัญชีอสังหาฯ 

นักพัฒนาอสงัหาริมทรัพยมืออาชีพ 

วิเคราะหการลงทุนอพารตเมนต 

โอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค &โฮสเทล 

การพัฒนาและบริหารคอมมูนิตีม้อลลมืออาชีพ 

บริหารงานกอสราง (แนวราบ-แนวสูง)

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได 200% 

 

 

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

นักวิชาการ 

ทําจริงในทุกสาขาวิชาชีพดานอสังหาริมทรัพยมาอบรมใหกับทานโดยเฉพาะ 

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

เปนเวลา 1 ป 

1 ป) ยกเวนจัดนอกสถานที่ของมลูนธิิฯ ซึง่

จะเสียเฉพาะคาสถานที่และเครื่องดืม่ เครื่องเคียง ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไมคิดคาใชจาย 

http://goo.gl/n3wSB8 



 

 

 


