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ที่ปรึกษา: คุณกิตติพงศ ผลประยรู, คุณแคลว ทองสม, นพ.บุญเทียม เขมาภิรัตน, 
คุณประเสริฐ แตดลุยสาธิต, ศ.พรเทพ ศรีนฤหลา, คุณอภิชาต ปภาณภวูงศ,  

ประธานกรรมการอํานวยการ: ร.ศ.นิพัทธ จิตรประสงค 

รองประธาน: ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม, อ.พัลลภ กฤตยานวัช 

กรรมการ: อ.เกสรี ชํานาญเดชากุล, ดร.กวีพจน วรย ิ่งยง, คุณจํานงค บัวไขย , 
คุณณฐพนธ คงศิลา, คุณธวัช มีประเสริฐสกุล, คุณเนรมิต สรางเอี่ยม, ดร.
เบญจรงค สุวรรณคีรี, คุณปทมา จันทรานุกูล, คุณวรรณา พูนปาน, อ.วสันต คง
จันทร, รศ.ดร.วิไลลักษณ สกุลภักด,ี คุณสุนทร สถาพร, อ.อติณัช ชาญบรรยง,
คุณอนุสรณ โรจนสมสิทธิ,์ คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ , คุณอัสนี ทรัพยวณิช, 
คุณเอกชัย เปลี่ยนโพธิ ์

ประธานกอตั้ง/ประธานเจาหนาที่บริหาร ดร.โสภณ พรโชคชัย

Monthly Forum 178: 
" Real Tech 2017"

May 19, 2017, 13:00-17:00, 
at Bangkok University

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 178
เรื่อง  "Real Tech 2017 เทคโนโลยีนวัตกรรม

เพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย"
วันศุกรที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:30-16:10 น. 

ณ โรงละคร อาคาร ดร.เจริญ คนัธวงศ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กลวยน้ําไท

THE EXECUTIVE BOARD, 2016-2017 

ADVISORS Mr.Apichart Paphanpuwong  
Dr.Boontiam Khemapiratana 
Mr.Kit tipong  Polpray oon 
Mr.Klay o Thongsom 
Prof.Pornthep  Srinarula 
Mr.Prasert  Taedullay asatit 

CHAIRMAN Assoc.Prof.  Niputh J itprasonk 

VICE CHAIRS Dr.Prateep Tangmatitham 
Mr.Ballobh Kritay anavaj 

BOARD MEMBERS Mr.Anusorn  Rojanasomsith 
Mr.Apichart  Prasitnarit  
Mr.Assanee  Subv anich 
Mr.Atinuch Chanbany ong 
Dr.Benjarong Suwankiri  
Mr.Chamnong  Buakhai 
Mr.Ekachai  Plianpoe 
Ms.Kasaree Chumnandechakul 
Dr.Kaweepoj  Woray ingyong 
Mr.Nathapon Kongsila 
Mr. Neramit Srangiam 
Ms.Pattama  Jantranukul 
Mr.Soonthorn Sathaporn  
Mr.Tawat  Meeprasertskul  
Ms.Wanna  Poonpan  
Mr.Wason  Kongchantr  
Dr. Wilailak Sakulpakdee 

PRESIDENT Dr.Sopon  Pornchokchai 

Monthly Forum 177: 
" Professional Qualification Standards
(Brokers, Valuers, Property Managers"

April 28, 2017, 13:00-17:00, 
at  Thai Appraisal  Foundation

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 177
เรื่อง "การยกระดับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

(นายหนา ประเมิน บริหารทรัพยสิน)"
วันศุกรที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13:00-17:00 น. 

ณ  มูลนิธปิระเมนิคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
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Sopon Pornchokchai, PhD D.FIABCI CRS RICS 
President, Thai Appraisal Foundation 
Email: sopon@thaiappraisal.org Line ID Dr.Sopon  
Facebook: non-thai: http://wwwfacebook.com/sopon.pornchokchai 

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

 

 

 
 

 

มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินไทย เลขที่จดทะเบียน กท.1075 เปนองคกรที่ไม
แสวงหากําไร ทํากิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ 

 เปนมูลนิธิที่สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินคาทรัพยสิน และ
อสังหาริมทรัพย  ดวยการคนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทาง
วิทยาการใหมดานการประเมินคาทรัพยสิน และการสํารวจ-วิจัย
อสังหาริมทรัพย สนับสนุนศึกษา วิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ทรัพยสิน การพัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
และเผยแพรความรูเพื่อประโยชนแกสาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและ
การสัมมนา รวมถึงเปนศูนยรวมการแลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็น
สําหรับผูสนใจทั่วไป 
 วัตถุประสงคสําคัญของมูลนิธิคือเพื่อ: 
๑. สงเสริมการศึกษาวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน เชน การใหทุนการศึกษา  

๒. คนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ ดาน
การประเมินคาและการสํารวจ-วิจัยและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย  

๓. สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสิน การ
พัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

๔. เผยแพรความรูและวิทยาการใหมๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนแก 
     สาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา  
๕. สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐบาล เอกชน องคกร

การกุศลและอื่น ๆ จากทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนา
การศึกษาดานประเมินคาทรัพยสินและอสังหาริมทรัพย  

๖. สงเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปญญาผูประเมินคาทรัพยสินไทย  
๗. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่น ๆ  
๘. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด 

ประธานบริหารแถลง 
FROM THE PRESIDENT  

FIABCI and Thai 
Appraisal Foundation. 

 

Thai Appraisal Foundation was 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 
will be now activated again with the 
cooperation between the Thai 
Appraisal Foundation and FIABCI 
International. 
 
Let us become a member of FIABCI 
for the year 2017-2018 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 

Hurry up. Be our 
FIABCI Thai Member. 

 
THE OFFICIAL QUARTERLY JOURNAL 

OF THAI APPRAISAL FOUNDATION 
  

4 ราคาที่ดินป 60 จะขึ้น 4% แพงสุดอยูที่ 2.13 
ลาน/ตรว. 

7 เทียบชัด ๆ รถไฟฟาสายไหน ราคาที่ดินขึ้น
เร็วที่สุด 

9 12 ทําเลที่โดดเดนที่สุดในกรุงเทพมหานคร 
10 ถาเก็บภาษี "ลาภลอย" ปานนี้สรางรถไฟฟา

ไดอีกหลายสาย 
13 ดร.โสภณ รับประกันไมมีฟองสบูอสังหาริมทรัพย 
14 การตรวจสอบตําแหนงที่ดิน 
16 บานผูสูงอายุไตหวัน: ไทยจะทํารอดไหม 
18 ลงทุนอสังหาฯ ในอาเซียน พึงจางดร.โสภณ

ไปประเมิน/วิจัยกอน 
 

Contact Us 
 

Sopon Pornchokchai, PhD MRICS President 

Wason Khongchantr, Coordinator 

Amporn Chantranukul, Coordinator, Int’l Affairs  

Nonglak Jatutane, Coordinator, Education  

Pornpak Boonthong, Coordinator, Research  

Atinach Chanbanyong, Coordinator, Prof. Devt. 
 

 

Tel. 66.2295.3171 Fax 66.2295.3994  

Email   info@thaiappraisal.org 

Address:  10 Nonsi 5 Road, Bangkok 10120 

 

ดวนที่สุดมลูนธิิกับ 
FIABCI ขอเชญิทุกทาน
สมัครเปนสมาชิก 
 

 สมาคมอสังหาริมทรัพยสากล (FIABCI) เปน
สมาคมอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดในโลก มีสา
มาชิกรวมกันถึง 1.5 ลานคน ทุกคนควรมีสวน
รวมในสมาคมนี้ 
 สมาคมนี้เปนที่รวมของนักพัฒนาที่ดิน บริษัท
รับสรางบาน นักลงทุน ผูประเมินคาทรัพยสิน 
นายหนา ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพยอื่นๆ ไมได
เปนของนักวิชาชีพใดโดยเฉพาะ การเขารวมจะ
ทําใหเรามีความสัมพันธที่ดีกับประเทศอื่น ๆ ใน
ระดับสากล เพื่อเราจะไดกาวไกลสูสากลนั่นเอง  
 มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
ไดรวมกอตั้ง FIABCI ประเทศไทยข้ึนครั้งหนึ่ง
เมื่อป 2547 และในขณะนี้กําลังกอตั้ง FIABCI 
ประเทศไทยขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ขอเชิญทุกทานสมัคร
เปนสมาชิก 
 

ดวยความเคารพ 
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ 

มาเปนสมาชิก FIABCI 
กับเถอะครับ ไดประโยชน
หลายสถานอยางแนนอน 
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เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา
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ราคาทีด่นิป 60 จะขึน้ 4%  
แพงสดุอยูที ่2.13 ลาน/ตรว. 

 
 ราคาที่ดินในกรุงเทพมหานครกระเตื้องขึ้นในป  2560 
ประมาณ 4% พอๆ กับป 2559  ราคาที่แพงที่สุดในขณะนี้คือ
บริเวณสยามสแควร โดยราคาตลาด ณ สิ้นป 2560 อยูที่ 2.13 
ลานบาทตอตารางวา  ตองใชธนบัตรในละ 1,000 บาท วางซอนกัน
ถึง 6.2 ชั้น สวนที่ถูกสุดอยูที่ 2,300 บาทตอตารางวา ณ บริเวณลํา
ลูกกา คลอง 13 ตางกันถึง 926 เทา  ราคาที่ดินใกลรถไฟฟา พุง
กระฉุดกวาทําเลอื่น ๆ  
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
และประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียล
เอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) เปดเผยผลการสํารวจราคา
ที่ดินทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเปนศูนยขอมูลเพียง
แหงเดียวที่ทําการสํารวจราคาที่ดินตั้งแตป 2537 หรือ 23 ป
ตอเนื่องกันมาจนถึงปจจุบัน  โดยในชวงแรก ๆ จัดทําราคาประเมิน
ตามราคาตลาดเฉพาะบนถนนสายหลัก 200 แหง  และตามถนน
สายรองอีกเกือบ 1,000 แหง  แตปจจุบันเนนถนนสายหลัก และ
สถานี รถไฟฟ าอีก  124  สถานี   ร วม 324 แปลงทั่ ว เ ขต
กรุ ง เทพมหานครและปริมณฑล  ทํ า ใหสามารถเห็นการ
เปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในทุก "บาง" ในเวลาเดียวกัน เพื่อประเมิน
ศักยภาพที่สูง-ต่ําแตกตางกันไปในแตละทําเล 
 ราคาที่ดินที่ศูนยขอมูลฯ ประเมินไวนี้เปนราคาตลาดที่คาดวา
จะสามารถขายได ณ ปจจุบัน  ไมใชราคาประเมินเพื่อการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  หรืออีกนัยหนึ่ งราคาประเมินทาง
ราชการมีไว เพื่ อการเสียภาษี  ไมอาจสะทอนมูลค าตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา แมแตรายงานการประเมินคาทรัพยสิน
ของผูประเมินคาทรัพยสินอิสระ ก็ยังตองใหมีการทบทวนใหมทุก
รอบ 6 เดือน แตราคาทางราชการใชในรอบ 4 ป และสํารวจและ
จัดทําลวงหนา 1-2 ป จึงยิ่งไมสะทอนมูลคาตลาดที่แทจริง  ไม
สามารถใชอางอิงไดในตลาด  ราคาราชการนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหผูมี
ทรัพยมากไดสวนลดมาก ๆ ในการเสียภาษี  แตสําหรับประชาชน
ทั่วไป แมราคาตลาดจะตางจากราคาราชการถึงครึ่งตอครึ่ง ก็ไมได
ทําใหภาระภาษีมากนัก เพราะทรัพยสินของผูมีรายไดนอย มีราคา
คอนขางถูก 
 
การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน พ.ศ.2528-2560 
 นับแตป 2528 ถึงปจจุบันหรือ 32 ป ราคาที่ดินในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มขึ้น 51.6 เทา ถือเปนการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงฐานเศรษฐกิจ

ของประเทศจากเกษตรกรรมเปนอุตสาหกรรม ซึ่งเริ่มเดนชัดในชวง
หลังเกิดการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกในป 2525 แต
ปรากฏวาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติในสวนของภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมเริ่มเทากันตั้งแตชวงป 2519-2529 และ
หลังจากนั้น การกาวกระโดดของราคาที่ดินก็เกิดขึ้น  โดยในป 
2528-2539 ราคาท่ีดินเพิ่มขึ้นถึง 33.2 เทา 
 อยางไรก็ตามภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 ทําใหราคา
ที่ดินตกต่ําลงในหวงป 2540-2543 ราคาลดลงถึง 22% และ
คอยๆ เติบโตตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  อยางไรก็ตามการเติบโตใน
หวงหลัง ๆ อาจจะมากบางนอยบาง ก็ไมเคยติดลบอีกเลย  และ
คาดวาจะยังไมมีโอกาสติดลบในอนาคตอันใกล เพราะเศรษฐกิจ
ไทยยังไมได "เขาตาจน" เชนในป 2540  ประเทศไทยจึงเคยผาน
ภาวะที่ราคาที่ดินตกต่ําลงมาครั้งหนึ่งในป 2540 ซึ่งเปนชวงที่เกิด
ความผันผวนของตลาดอสังหาริมทรัพยเปนอยางยิ่ง 
 

 
 
 ในชวงปลาสุด พ.ศ.2559 ราคาที่ดินปรับเพิ่มเฉลี่ยทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยูที่ระดับ 4.0% ทั้งนี้พิจารณาจาก
ที่ดินแปลงมาตรฐานขนาด 4 ไร 16 ไร และ 36 ไร จํานวน 200 
จุด  โดยที่ดินขนาดที่ดิน 4 ไร ปรับเพิ่มเฉลี่ยทั้งกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 5.4%  สวนที่ดินแปลงใหญซึ่งไมมีในเขตใจกลาง
เมือง แตมักอยูเขตตอเมืองหรือนอกเมือง ขนาด ที่ดิน 16 ไร และ
ที่ดิน 36 ไร ปรับเพิ่มเฉลี่ยทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล 3.3%  คาดวา
ในป 2560 ราคาท่ีดินก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4% เทากัน 
 
 

อสังหาริมทรัพยไทย 
THAILAND REAL ESTATE 
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ทําเลกับราคาที่ดิน  
 ราคาท่ีดินในแตละบริเวณปรับตัวเพิ่มขึ้นไมเทากัน 

1. กรุงเทพฯ ชั้นนอก ดานเหนือ  +4.0% 
  ดานตะวันออก  +4.1% 
  ดานตะวันตก  +2.6% 
  ดานใต  +3.5% 
 2. กรุงเทพฯ ชั้นกลาง ฝงกรุงเทพฯ +4.3%  
 3. ฝงธนบุรี +4.3%  
 4. กรุงเทพฯ ชั้นใน CBD +6.4% 
 5. แนวรถไฟฟา บีทีเอส +6.5% 
  สวนตอขยาย ออนนุช-แบริ่ง  +6.7% 
  สวนตอขยาย ตากสนิ-บางหวา  +8.9% 
  สวนตอขยาย หมอชิต-สะพานใหม +8.0% 
 6. MRT +8.9% 
 7. แอรพอรต ลิงก +6.8% 
 8. สายสีมวง บางซื่อ-บางใหญ +7.3% 
 9. สายสีแดง บางซื่อ-ตลิ่งชัน +1.4% 
 10. สายสีน้ําเงนิ บางซื่อ-ทาพระ +6.6% 
  หัวลําโพง-บางแค +7.1% 

 
  
ราคาที่ดินที่แพง-ถูกที่สุด 
 ราคาที่ดินที่แพงที่สุดในปจจุบัน ขนาด 4 ไร ณ สิ้นป 2559 
บริเวณสยามสแควร ราคา 2.0 ลานบาทตอตารางวาหรือ ไรละ 800 
ลานบาท  แตคาดวา ณ สิ้นป 2560 จะมีราคาตารางวาละ 2.13 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 6.5% ที่เปนเชนนี้ก็เพราะที่ดินใจ
กลางเมืองมีสาธารณูปโภคโดยเฉพาะรถไฟฟาออกนอกเมือง ทําให
เขาเมืองไดสะดวก เหมาะเปนแหลงจับจายและสํานักงาน  จึงมีราคา
สูงขึ้นตลอดเวลา แมไมมีการพัฒนาอะไรใหมมากนัก 
 สวนราคาที่ดินที่ถูกที่สุด ขนาด 4 ไร มีราคาตารางวาละ 
2,300 บาทตอคารางวา หรือไรละ 0.92 ลานบาท ตั้งอยูถนนเลียบ
คลอง 13 กม.5 ที่เปนเชนนี้ก็เพราะบริเวณลําลูกกาดังกลาว ไมมี

โครงการสาธารณูปโภคใด ๆ จึงยังไมมีการพัฒนาอะไรมากนัก  แต
ในอนาคต อาจมีถนนวงแหวนรอบนอก (สุด) และอาจมีโครงการ
สาธารณูปโภคอ่ืน แตก็คงใชเวลาอีกนานพอสมควร 
 ราคาที่ดินที่แพงสุดและถูกสุดนั้น หางกันถึง 926 เทาทั้งที่
ระยะทางหางกันเพียง 50 กิโลเมตรเทานั้น  การนี้ชี้ถึงความลักลั่น
ของการพัฒนาเมือง  และหากไมมีการเก็บภาษีที่ดี ก็จะทําใหใน
เมืองไดรับการยกเวนภาษีมากเปนพิเศษ  ทําใหผูมีรายไดสูง เสีย
ภาษีนอย  อีกประการหนึ่งก็คือภาวการณเชนนี้ทําใหเกิดความ
เปนไปไดในการรวบรวมที่ดินรอบนอกเพื่อสรางเปนเมืองใหมใน
อนาคตได เพราะราคาที่ดินยังถูก หากสามารถเชื่อมตอดวยระบบ
รถไฟฟาหรือทางดวน ก็จะสามารถสรางเมืองบริเวณ เมืองพักอาศัย 
(Bed City) สนับสนุนการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครได 

 
 
ราคาประเมินตลาดกับราคาราชการ 
 ราคาของทางราชการจะปรับตัวชากวา และไมไดสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงราคาที่อยูอาศัย ในป 2559 ราคาประเมินของทาง
ราชการเพิ่มขึ้น 25% โดยราคาสูงสุดตารางวาละ 1 ลานบาทนั้น ขอ
นี้อาจทําใหประชาชนเขาใจผิดวาราคาที่ดินปรับสูงขึ้นมาก อาจ
สงผลตอราคาที่อยูอาศัยจนสรางความเดือดรอนแกประชาชน ดร.
โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัยและ
ประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย เห็นวา ราคาดังกลาวของทาง
ราชการ ยังถูกกวาราคาตลาด ไมไดสงผลตอราคาที่อยูอาศัยแต
อยางใด และในสัปดาหสุดท ายของป  2558 จะมีการโอน
อสังหาริมทรัพยมากเปนพิเศษ ก็เปนเพราะการปรับราคาประเมินนี้ 
เพื่อจะไดไมเสียภาษีในอัตราใหมเทานั้น 
 อยางในกรณีแรก ราคาประเมินของทางราชการใหสีลมมีราคา
แพงที่สุดท่ี 1,000,000 บาทตอตารางวา ทั้งนี้คงเปนเพราะวาสีลม
ถือเปนศูนยกลางทางการเงินของประเทศ มีอาคารสํานักงานอยู
มากมาย แตในความเปนจริง ราคาท่ีดินที่แพงที่สุดตามราคาตลาดก็
คือพื้นที่ตามแนวรถไฟฟาแถวสยาม ชิดลม เพลินจิต ซึ่งทางราชการ
ประเมินไวเพียง 900,000 บาทตอตารางวา แต ดร.โสภณ พรโชค



 

 

 

 
Vol.16, No.3, May – June 2017 

 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

หน้า  6 

ชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย 
บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) 
ประเมินไวเปนเงินตารางวาละ 1.9 ลานบาท ณ สิ้นป 2558 หรือสูง
กวาราคาที่ทางราชการประเมินไวถึง 111% และ ณ ป 2560 เปน
เงิน 2.13 ลานบาทตอตารางวาหรือเพิ่มขึ้น 137% 
 สา เหตุที่ ร าคาตลาดที่ ศู นย ข อมูลวิ จั ยและประ เมินค า
อสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 
ประเมินไวใหพื้นที่สยาม-ชิดลม-เพลินจิต มีคาสูงกวาบริเวณสีลมก็
เพราะเปนทําเลดานการคา มีศูนยการคาที่ประสบความสําเร็จ และ
ที่สําคัญมีคาเชาสูงตอตารางเมตรสูงกวาพื้นที่สํานักงานเปนอยาง
มาก เชนสํานักงานที่สีลม มีคาเชาตารางเมตรละ 700 - 1,000 
บาท ในขณะที่พื้นที่เชาชวงในศูนยการคาสูงถึง 2,500 - 5,000 
บาท แมศูนยการคาจะมีพื้นที่ใชสอยสุทธิตอพื้นที่กอสรางนอยกวา

อาคารสํานักงาน แตก็ยังสรางรายไดไดมากกวาอยูดี ยิ่งกวานั้น 
ทําเลสยาม ชิดลม เพลินจิต ยังถือวามีรถไฟฟา BTS 2 สาย
เชื่อมตอกัน ทําใหมีความคึกคักมากกวายานสีลม 
 จะเห็นไดวาแมราคาประเมินของทางราชการจะดูปรับเพิ่มขึ้น
มากในรอบ 4 ปที่ผานมาก (พ.ศ.2555-2559) แตก็ยังปรับ
เพิ่มขึ้นตอปในอัตราที่ต่ํากวาการปรับเพิ่มขึ้นของราคาตลาดเปน
อยางมาก จะสังเกตไดวาในพื้นที่ใจกลางเมือง แมไมมีโครงการ
สาธารณูปโภคใหมๆ ใด ๆ เกิดขึ้นมากนัก แตราคาที่ดินก็ขยับ
สูงขึ้นปละประมาณ 10% เพราะการเชื่อมตอรถไฟฟาออกนอก
เมืองหรือไปสูพื้นที่อื่นมากขึ้น ยอมสงผลใหการเขาถึงศูนยการคา
และอาคารธุรกิจใจกลางเมืองดีขึ้น ราคาที่ดินในใจกลางเมืองจึงยิ่ง
ขยับตัวเพิ่มขึ้น 

 
 

ติดตามขาววิพากษสําคัญ ๆ ไดที่นี่ทุกวัน http://bit.ly/1IgSi8y 

อานสรุปขาวอสังหาฯ จาก นสพ.ทุกฉบับที่  http://bit.ly/2bUOnV3 

ดรูายการ “เดด็อสงัหาฯ” และรายการวทิยทุี ่www.housingyellow.com 
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เทยีบชดั ๆ รถไฟฟาสายไหน ราคาทีด่นิขึน้เรว็ทีส่ดุ 
 

 อยากทราบไหม รถไฟฟาสายไหน ราคาที่ดินรอบสถานี
รถไฟฟานั้น ๆ พุงขึ้นสูงสุด และในทางตรงกันขามรถไฟฟาสาย
ไหนที่ราคาเพิ่มนอยที่สุด 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูล
วิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียล
เอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) ไดเปดเผยผลการสํารวจ
ราคาที่ดินตามสายทางรถไฟฟาสายตาง ๆ ทั้งที่สรางเสร็จแลว 
และที่ยังกําลังกอสราง รวมถึงที่สรางเสร็จแตยังไมไดเปดใชดวย 
วาราคาที่ดินสายไหนขึ้นมากที่สุด และมีปจจัยการเพิ่มขึ้นของ
ราคาที่ดินอยางไรบาง 
 ในระหวางป 2558-2559 อันดับหนึ่งก็คือ รถไฟฟา MRT 
ตลอดทั้งเสน ราคาพุงสูงสุด 8.9% อันดับที่สองก็คือ รถไฟฟา 
BTS สวนตอขยายตากสิน-บางหวา สองเสนนี้มีศักยภาพสูงเพราะ
เสนหนึ่งคือ MRT มีการใชงานชัดเจนแลว สวนอีกเสนหนึ่งเปน
คือเสน BTS ตากสิน-บางหวา เปนการเปดทําเลใหมที่มีศักยภาพ
สู งมาก ราคาที่ ดิ นจึ งพุ งกระฉูดในขณะที่ ร าคา เฉลี่ ยทั่ ว
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มเพียง 4% ในปที่ผานมา 
แสดงวาตามสถานีรถไฟฟาสองสายนี้ ราคาที่ดินเพิ่มสูงกวา 2 
เทาตัว 
 ยิ่งกวานั้น การเริ่มตนกอสรางสถานีรถไฟฟาหมอชิต-คูคต ก็
ทําใหราคาที่ดินพุงกระฉูดเปนอันดับสามถึง 8.0% ตอป ในขณะที่
ปกอนหนานี้ ราคาเพิ่มขึ้นเพียงปละ 1.7%-4.5% เทานั้น เพราะ
ยังไมมีการกอสรางที่ชัดเจน คาดวาในป 2560 และ 2561 ราคา
ที่ดินตามรถไฟฟาสายนี้ยังพุงกระฉูดปละ 7-10% ไมหยุด ถือได
วาเปนรถไฟฟาสายทางที่มีอนาคตเปนอยางยิ่ง 
 อยางไรก็ตามเมื่อนําคาเฉลี่ย 5 ปมาพิจารณาจะพบวา 
รถไฟฟาสายสีน้ําเงิน BL หัวลําโพง-บางแค ราคาพุงสูงสุดที่ 
10.3% ตอป เพราะกําลังกอสร างกันอยางขะมักเขมนใน
ตลอดเวลาที่ผานมา ดังนั้นในสวนของรถไฟฟาสายใดที่กําลังเริ่ม
กอสราง ราคาก็จะพุงกระฉูดเชนกัน สวนอันดับที่สองก็คือ

รถไฟฟา BTS สวนขยายตากสิน-บางหวา ที่ป 2559 ราคาพุง
สูงสุด แตเฉลี่ย 5 ปอยูที่ 9.7% ซึ่งถือวาสูงมากเชนกัน 
 สําหรับรถไฟฟาสายสีมวงบางซื่อ-บางใหญ ปรากฏวาราคา
ขึ้นเปนอันดับ 3 ในรอบ 5 ปที่ผานมา คือ 9.4% เพราะตลอดชวง
ที่ผานมา มีการกอสรางอยางขะมักเขมนเชนกัน อยางไรก็ตาม
สําหรับการเพิ่มขึ้นในป 2559 ตกมาเปนอันดับที่ 4 ได 7.3% ซึ่ง
เปนการเพิ่มขึ้นที่ต่ําที่สุดในชวงที่ผานมา เพราะประชาชนเริ่ม
ตระหนักแลววา คาโดยสารรถมีราคาสูงหากตองเดินทางเขาเมือง
ผานรถไฟฟาสายนี ้
 รถไฟฟาสายที่ราคาแทบไมขึ้นเลยก็คือ สายสีแดง บางซื่อ-
ตลิ่งชัน ราคาโดยเฉลี่ย 5 ปเพิ่มขึ้น 2.5% และในป 2559 ราคา
เพิ่มขึ้น 1.4% เทานั้น ทั้งที่รถไฟฟาสายนี้สรางเสร็จแลว แตไมมี
รถวิ่ง จึงยังไมไดเปดใชบริการ ทําใหราคาที่ดินแทบไมมีการ
เพิ่มขึ้นแตอยางใด 
 โดยสรุปแลว ในรอบปที่ผานมา รถไฟฟาที่สรางเสร็จแลวและ
เปดใชแลว ราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7.5% สายที่กําลังกอสราง ราคา
เพิ่มขึ้น 5.7% โดยเฉลี่ยทั้งหมดราคาของที่ดินตามสายรถไฟฟา 
เพิ่มขึ้น 6.8% ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยรวมทั่วทั้งกรุงเทพมหานครที่
เพิ่มขึ้น 4% 

เปรยีบราคาที�ดนิตามแนวรถไฟฟ้า 10 สาย กรงุเทพฯและปรมิณฑลฯ

ราคาที�ดนิ 1-5 ไร ่ตดิถนน ยา่นสถาน ี

ลําดับ สถานะโครงการ ทําเล/รถไฟฟ้า ปี58-59 เฉลี�ย 5ปี

1 เปิดใชแ้ลว้ BTS 6.5% 8.8%

2 เปิดใชแ้ลว้ สว่นตอ่ขยาย : ออ่นนุช-แบริ�ง 6.7% 8.9%

3 เปิดใชแ้ลว้ สว่นตอ่ขยาย : ตากสนิ-บางหวา้ 8.9% 9.7%

4 เปิดใชแ้ลว้ MRT 8.9% 8.5%

5 เปิดใชแ้ลว้ Airport Rail Link 6.8% 6.0%

6 กําลังจะเปิดใช ้ PL บางซื�อ-บางใหญ่ 7.3% 9.4%

7 เสร็จแลว้ ยังไมไ่ดเ้ปิดใช ้ RL บางซื�อ-ตลิ�งชนั 1.4% 2.5%

8 อยูร่ะหว่างกอ่สรา้ง BL บางซื�อ-ทา่พระ 6.6% 9.0%

9 อยูร่ะหว่างกอ่สรา้ง BL หัวลําโพง-บางแค 7.1% 10.3%

10 อยูร่ะหว่างกอ่สรา้ง สว่นตอ่ขยาย : หมอชติ-คคูต 8.0% 5.8%

11 อยูร่ะหว่างกอ่สรา้ง สว่นตอ่ขยาย : แบริ�ง-สมทุรปราการ

Total mass transit 6.8% 7.9%

เฉพาะที�เปิดใช ้(1-6) 7.5% 8.5%

เสร็จแลว้ ยังไมไ่ดเ้ปิดใช ้(7) 1.4% 2.5%

กําลังกอ่สรา้ง (8-10) 5.7% 6.9%  
 
 
 
 

เชิญสมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินคาทรัพยสนิแหงประเทศไทย เพือ่รับสิทธิพิเศษดังนี ้
คาสมาชิกปละ 1,000 บาท  โดยสมาชิกจะไดรับสิทธิพิเศษ:  1.ไดรับหนังสือของมูลนิธิ รวมมูลคา 300 บาท / 2.ไดรับวารสาร 
ThaiAppraisal  ราย 2 เดือน เปนเวลา 1 ป / 3.ไดรับขาวสารจากมูลนิธิโดยไมคิดมูลคา / 4.เขารวมงานประชุมประจําปโดยไมเสีย
คาใชจายใด ๆ / 5.เขาเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไมเสียคาใชจายตลอดอายุสมาชิก (1 ป) ยกเวนการจัดสถานที่ภายนอกมูลนิธิ ซึ่งจะ
เสียเฉพาะคาสถานที่และเคร่ืองดื่ม เครื่องเคียง  ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ  ไมคิดคาใชจาย / 6.ไดรับสวนลดพิเศษ 50% 
ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ (สนใจสมัครสมาชิก ติดตอคุณนงลักษณ โทร.0.2295.3171 ตอ 109 หรือสมัครออนไลนที ่ 
http://goo.gl/n3wSB8) 
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12 ทาํเลทีโ่ดดเดนทีส่ดุในกรงุเทพมหานคร 
 
 

 ดร.โสภณ ชี้ทําเลเดนสุดในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลที่ปที่แลว ราคาขึ้นเร็ว และในรอบ 6 ปที่ผานมา ราคา
ขึ้นเร็วที่สุด เพื่อเปน "ลายแทง" การลงทุน 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูล
วิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร 
เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) ไดจัดอันดับทําเล
ที่ดินท่ีมีราคาเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 1 ปที่ผานมา และทําเลที่ราคา
ที่ดินเพิ่มมากที่สุดในรอบ 6 ป (2555-2560) เพื่อเปนการ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงราคาในชวง 5 ปตอเนื่องกัน ดังนี:้ 

ทําเล ชื่อทําเล ราคา บาท/ตรว เพิ่มใน 1 ป เพิ่มตอปใน 6 ป

I3-2 ถนนสุขุมวิท 21 1,400,000 27.3% 15.2%

K6-1 ถนนรัชดาภิเษก-เดอะมอลล 300,000    25.0% 13.5%

K2-3 ถนนพระราม 2 กม.13.5 แสมดํา 45,000      12.5% 12.7%

L1-1 ถนนกรุงธนบุรี 600,000    9.1% 11.0%

F5-1 ถนนรัชดาภิเษก-หวยขวาง 650,000    8.3% 10.9%

I1-3 ถนนอโศก-ดนิแดง 450,000    12.5% 10.3%

I3-6 ถนนเพชบุรีตัดใหม 450,000    12.5% 10.3%

H2-1 สําโรง-สุขุมวิท 107 250,000    8.7% 10.1%

I2-1 ถนนเจริญกรุง ซอย 1 650,000    8.3% 9.8%

I3-5 ถนนสุขุมวิท 71 350,000    16.7% 9.8%

I3-3 ถนนพระราม 4 กลวยนํ้าไท 400,000    14.3% 8.9%

H3-1 ศรีนครินทร-บางนา 160,000    10.3% 8.1%

12 ทําเลโดดเดนที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย www.area.co.th  
  อันดับที่  1 ทําเล I3-2 ถนนสุขุมวิท 21 ราคาปจจุบัน 
ตารางวาละ  1,400,000   บาท ในรอบ 1 ป เพิ่มราคาถึง  
27.3% ในรอบ 6 ป นับแตป 2555 ราคาเพิ่มขึ้นปละ 15.2% 
เพราะเปนการขยายแนวความเจริญตามรถไฟฟามาจากสยามส
แควร ชิดลม เพลินจิต นานา 
  อันดับท่ี 2 ทําเล K6-1 ถนนรัชดาภิเษก-เดอะมอลล ราคา
ปจจุบัน ตารางวาละ  300,000   บาท ในรอบ 1 ป เพิ่มราคา
ถึง  25.0% ในรอบ 6 ป นับแตป 2555 ราคาเพิ่มขึ้นปละ 
13.5% เพราะอิทธิพลของรถไฟฟาหลายสายในบริเวณใกลเคียง 
  อันดับท่ี 3 ทําเล K2-3 ถนนพระราม 2 กม.13.5 แสมดํา 
ราคาปจจุบัน ตารางวาละ  45,000   บาท ในรอบ 1 ป เพิ่ม
ราคาถึง  12.5% ในรอบ 6 ป นับแตป 2555 ราคาเพิ่มขึ้นป
ละ 12.7% เพราะอยูในแนวการเติบโตของกรุงเทพมหานครสู
ภาคตะวันตก-ใต 
  อันดับท่ี 4 ทําเล L1-1 ถนนกรุงธนบุรี ราคาปจจุบัน ตาราง
วาละ  600,000   บาท ในรอบ 1 ป เพิ่มราคาถึง  9.1% ใน
รอบ 6 ป นับแตป 2555 ราคาเพิ่มขึ้นปละ 11.0% เพราะ

อิทธิพลของรถไฟฟาหลายสายในบริเวณใกลเคียง และการ
ขยายตัวของศูนยกลางเมืองจากสีลม 
  อันดับที่ 5 ทําเล F5-1 ถนนรัชดาภิเษก-หวยขวาง ราคา
ปจจุบัน ตารางวาละ  650,000   บาท ในรอบ 1 ป เพิ่มราคา
ถึง  8.3% ในรอบ 6 ป นับแตป 2555 ราคาเพิ่มขึ้นปละ 
10.9% เพราะมีรถไฟฟามหานครและการทองเที่ยว 
  อันดับที่ 6 ทําเล I1-3 ถนนอโศก-ดินแดง ราคาปจจุบัน 
ตารางวาละ  450,000   บาท ในรอบ 1 ป เพิ่มราคาถึง  
12.5% ในรอบ 6 ป นับแตป 2555 ราคาเพิ่มขึ้นปละ 10.3% 
เพราะการขยายตัวของเขต CBD ในเมือง 
  อันดับที่ 7 ทําเล I3-6 ถนนเพชบุรีตัดใหม ราคาปจจุบัน 
ตารางวาละ  450,000   บาท ในรอบ 1 ป เพิ่มราคาถึง  
12.5% ในรอบ 6 ป นับแตป 2555 ราคาเพิ่มขึ้นปละ 10.3% 
เพราะการขยายตัวของเขต CBD ในเมืองโดยเฉพาะการอิ่มตัว
ของถนนสุขุมวิท 
  อันดับท่ี 8 ทําเล H2-1 สําโรง-สุขุมวิท 107 ราคาปจจุบัน 
ตารางวาละ  250,000   บาท ในรอบ 1 ป เพิ่มราคาถึง  
8.7% ในรอบ 6 ป นับแตป 2555 ราคาเพิ่มขึ้นปละ 10.1% 
เพราะการขยายตัวของรถไฟฟา BTS สวนขยาย 
  อันดับท่ี 9 ทําเล I2-1 ถนนเจริญกรุง ซอย 1 ราคาปจจุบัน 
ตารางวาละ  650,000   บาท ในรอบ 1 ป เพิ่มราคาถึง  
8.3% ในรอบ 6 ป นับแตป 2555 ราคาเพิ่มขึ้นปละ 9.8% 
เพราะการกอสรางรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน 
  อันดับที่ 10 ทําเล I3-5 ถนนสุขุมวิท 71 ราคาปจจุบัน 
ตารางวาละ  350,000   บาท ในรอบ 1 ป เพิ่มราคาถึง  
16.7% ในรอบ 6 ป นับแตป 2555 ราคาเพิ่มขึ้นปละ 9.8% 
เพราะการขยายตัวของเขตที่อยูอาศัยใจกลางเมืองยานสุขุมวิท 
  อันดับท่ี 11 ทําเล I3-3 ถนนพระราม 4 กลวยน้ําไท ราคา
ปจจุบัน ตารางวาละ  400,000 บาท ในรอบ 1 ป เพิ่มราคาถึง  
14.3% ในรอบ 6 ป นับแตป 2555 ราคาเพิ่มขึ้นปละ 8.9% 
เพราะการขยายตัวของเขตที่อยูอาศัยใจกลางเมืองยานสุขุมวิท 
  อันดับที่  12 ทําเล H3-1 ศรีนครินทร-บางนา ราคา
ปจจุบัน ตารางวาละ  160,000   บาท ในรอบ 1 ป เพิ่มราคา
ถึง  10.3% ในรอบ 6 ป นับแตป 2555 ราคาเพิ่มขึ้นปละ 
8.1% เพราะการเติบโตของเขตตอเมืองโดเฉพาะในยานนี ้
 ที่ดินที่ราคาขึ้นมาก ๆ แสดงถึงศักยภาพดีอยางตอเนื่องใน
รอบ 10 ปขางหนา ก็ยังมีโอกาสเติบโตในอนาคต เปนทําเลที่ถือ
วานาลงทุนที่สุดก็วาได 

 



 

 

 

 
Vol.16, No.3, May – June 2017 

 

เลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ ตองแทนคุณดวยการพัฒนา

หน้า  10 

ถาเกบ็ภาษ ี"ลาภลอย" 
ปานนีส้รางรถไฟฟาไดอกีหลายสาย 
 

 ทานทราบไหม ถามีการเก็บภาษีกับคนรวยๆ ที่มีที่ดินติด
รถไฟฟาซึ่งทําใหราคาที่ดินแพงขึ้นมหาศาลตางจากพื้นที่อื่น ก็
จะทําใหประเทศชาติมีรถไฟฟาอีกหลายสาย คนรวยก็ได
ประโยชน คนจนก็ไดดวย แตพวกนี้ไมยอมเสียภาษี! จึงไมมี
กฎหมายเก็บภาษีคนรวย!!! 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูล
วิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย (www.area.co.th) 
ชี้ ให เห็นวา ราคาที่ดินในกรุงเทพมหานครเติบโตเพราะ
ร ถ ไ ฟ ฟ า ห รื อ ร ะ บ บ ข น ส ง ม ว ล ช น นั่ น เ อ ง 
(http://bit.ly/2qv71Ob) ถามีการเก็บภาษีจากการเพิ่มขึ้น
ของมูลคาจากรถไฟฟา ก็จะทําใหรัฐมีรายไดมาสรางรถไฟฟา
หรือสาธารณูปโภคอื่นไดอีกมากมาย นครตาง ๆ ก็จะเติบโต
อยางมีระเบียบแบบแผนที่ดี 

พ.ศ. สวนตาง เสียภาษ*ี*

บาท/ตรว. เพ่ิม 12 ด* เพ่ิม (บาท) 25%
2541 380,000     6.00% 380,000  0 0
2542 380,000     0.0% 4.00% 402,800  -22,800 -5,700
2543 390,000     2.6% 3.50% 418,912  -28,912 -7,228
2544 400,000     2.6% 2.75% 433,574  -33,574 -8,393
2545 425,000     6.3% 2.00% 445,497  -20,497 -5,124
2546 450,000     5.9% 1.00% 454,407  -4,407 -1,102
2547 500,000     11.1% 1.00% 458,951  41,049 10,262
2548 550,000     10.0% 2.50% 463,541  86,459 21,615
2549 640,000     16.4% 4.00% 475,129  164,871 41,218
2550 700,000     9.4% 2.25% 494,134  205,866 51,466
2551 800,000     14.3% 1.75% 505,252  294,748 73,687
2552 1,000,000  25.0% 0.65% 514,094  485,906 121,476
2553 1,200,000  20.0% 1.40% 517,436  682,564 170,641
2554 1,400,000  16.7% 2.70% 524,680  875,320 218,830
2555 1,500,000  7.1% 2.35% 538,846  961,154 240,288
2556 1,600,000  6.7% 2.15% 551,509  1,048,491 262,123
2557 1,750,000  9.4% 1.70% 563,367  1,186,633 296,658
2558 1,900,000  8.6% 1.30% 572,944  1,327,056 331,764
2559 2,000,000  5.3% 1.30% 580,392  1,419,608 354,902
2560 2,130,000  6.5% 1.30% 587,937  1,542,063 385,516

โดยรวม 9.5% 2.32%
* ตามสถิติของ ธ.แหงประเทศไทย https://goo.gl/ZSUkPi

** กรณีติดลบ ไมตองเสียภาษี
ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส

ราคาตลาดของที่ดิน อัตรา ดบ.เงินฝาก

การเปลี่ยนแปลงราคาท่ีดินและการเสียภาษีท่ีควรจะเปน

 
 ตามตารางนี้ ราคาที่ดินแถวสยามสแควร ชิดลม เพลินจิต 
นานาที่ ณ สิ้นป 2560 จะมีราคาตารางวาละ 2.13 ลานบาท
นั้น ปรากฏวาตามสถิติการสํารวจของศูนยขอมูลวิจัยและ
ประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย พบวา ราคาที่ดินในบริเวณ

ดังกลาว ณ สิ้นป 2541 หรือเริ่มมีรถไฟฟานั้น ตกเปนเงิน
ตารางวาละ 380,000 บาท ปนั้นเปนปที่ เพิ่งเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจในประเทศไทย ณ ป 2540 มาหมาด ๆ ราคาที่ดิน
นิ่งหรือลดต่ําลงกวาแตกอนดวยซ้ําไป แตหลังจากนั้น ราคา
ที่ดินก็เพิ่มขึ้นโดยตลอดมาจนถึงสิ้นป 2560 ณ ราคา 2.13 
ลานบาทตอตารางวา หรือเทากับเพิ่มขึ้นปละ 9.5% โดยเฉลี่ย 
หรือเพิ่มขึ้น 5.6 เทาเลยทีเดียว 
 อยางไรก็ตามหากเรามีเงิน 380,000 บาท ณ สิ้นป 2541 
แลวนําเงินไปฝากธนาคาร ณ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 
เดือน ซึ่งขึ้น ๆ ลง ๆ ในระยะเวลา 19 ปที่ผานมา ก็จะพบวา
มูลคา 380,000 บาท เพิ่มขึ้นเปนเพียง 587,937 บาท หรือ
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปละ 2.32% เทานั้น ทั้งนี้เพราะอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากในชวงปหลัง ๆ มาคอนขางต่ํา เชนในรอบ 3 ปหลังต่ํา
เพียง 1.3% เทานั้น 
 การนี้แสดงใหเห็นวาราคาที่ดินที่ 2.13 ลานบาท มากกวา 
587,937 บาทอยูถึง 1,542,063 บาท เงินจํานวนที่เกินนี้
ไดมาจากการมีรถไฟฟานั่นเอง นี่แสดงวาตัวทรัพยสินเอง มี
การเพิ่มมูลคาเองนอยกวาผลกระทบที่ไดจากการมีรถไฟฟาที่
รัฐบาล "ประเคน" ใหเสียอีก ย่ิงถาหากคิดวาเรามีที่ดินตารางวา
ละ 380,000 บาท หากขายไป แลกมาเปนเงินสดไปฝาก
ธนาคาร อาจไดเงินไมถึง 380,000 บาท เพราะการแปลง
สภาพที่ดินเปนเงินสด อาจตองคิดลดเพราะไมสามารถขายได
ในทันที ในกรณีเชนนี้ อาจเหลือเพียง 300,000 บาท หรือแค 
80% เทานั้น จึงย่ิงทําใหมูลคาในวันนี้นอยกวา 587,937 บาท 
 มูลคาสวนที่เพิ่มขึ้น 1,542,063 บาทนี้ ถือเปน "ลาภ
ลอย" ที่รัฐควรมีสวนแบงบาง เชน เมื่อมีการซื้อขาย ก็ควรแบง
เขาหลวงในรูปภาษีสัก 1/4 หรือ 25% ในกรณีนี้ เมื่อมีการ
เปลี่ยนมือ ก็คือเสียภาษี 385,516 บาท เพราะกําไรที่ได 
1,542,063 บาท ไมใชไดมาเพราะตนเอง แตเพราะรถไฟฟา
ทานใหมา จึงเปนการสมควรที่จะแบงใหหลวงที่สรางรถไฟฟา
จากภาษีอากรของประชาชนบาง 
     เราลองมาคํานวณมูลคาภาษีที่ควรไดกัน 
 1. หากเราสมมติวาราคาที่ดินที่เพิ่มเพราะรถไฟฟา ไมได
สูงถึง 2.13 ลานบาทตอตารางวา เพราะนี่เปนแปลงที่แพงที่สุด
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ในกรุงเทพมหานคร หากสมมติใหราคาเฉล่ียที่ดินรอบรถไฟฟา
เปนเงินเพียง 30% ของเงินจํานวนนี้ คือ 639,000 บาท 
 2. ในกรณีสยามสแควร มูลคาที่เพิ่มขึ้นมาจากอิทธิพลของ
รถไฟฟาถึง 72.4% (1,542,063/2,130,000) แตถาเปน
สายอื่นสัดสวนของมูลคาที่ไดจากรถไฟฟาอาจไมถึง โดยในที่นี้
สมมติใหเปนแค 50% ก็แสดงวา มูลคาเพิ่มจากรถไฟฟาเปน
เงิน 319,500 บาทตอตารางวา (639,000 * 50%) 
 3. หากสมมติใหเงินตามขอ 2 ควรเสียภาษี "ลาภลอย" 25% 
ก็จะเปนเงิน 79,875 บาทตอตารางวา (319,500 * 25%) 
 4. หากที่ดินรอบรถไฟฟา ระยะ 500 เมตร ลึก 100 
เมตร มีพื้นที่ (กวาง 500 เมตร * ลึก 100 เมตร * 4 ดาน) มี
พื้นที่ 50,000 ตารางวา (1 ตารางวา มี 4 ตารางเมตร) และ

สมมติวาที่ดินเหลานี้มีการเปลี่ยนมือ 30% หรือ 15,000 
ตารางวา 
 5 .  โ ด ย นั ย นี้  ก็ แ ส ด ง ว า จ ะ ส าม า ร ถ เ ก็ บ ภ าษี ไ ด 
1,198,125,000 บาทตอสถานี (79,875 * 15,000 หรือขอ 
3 คูณขอ 4) 
 6. หากมีสถานีที่เกี่ยวของเฉพาะในชวงแรกนี้อยู 112 
สถานี ก็จะเปนเงินสูงถึง 134,190 ลานบาท สามารถนํามา
สรางรถไฟฟาไดสบายๆ นั่นเอง ในกรณีนี้เปนการคํานวณ ณ 
วันนี้ แตบางคน อาจมีการเปลี่ยนมือกอนหนานี้ ก็จะไดเงิน
ภาษีมาใชไดเร็วกวาน้ีดวย 
 การเก็บภาษี "ลาภลอย" จึงเปนสิ่งที่สมควรเปนอยางยิ่ง 

คนรวยๆ ทีไ่ดประโยชนจากโครงการของรัฐ ควรเสียภาษี 
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ดร.โสภณ รบัประกนัไมมฟีองสบูอสงัหารมิทรพัย 
 
 อยาไดกลัวไป อยาไดบาจี้ตามนักวิชาการที่บอกวาจะมีฟอง
สบูอสังหาริมทรัพย ฟองสบูแตก  ภาวะที่ขายฝดขนาดนี้ สถาบัน
การเงินก็ไมคอยอํานวยสินเชื่อ จะเอาฟองสบูมาจากไหน!      
ดร.โสภณ ยืนยัน 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัย
และประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียล
เอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) กลาววาที่ผานมามี
นักวิชาการบางทานออกมาระบุวาจะมีฟองสบูอสังหาริมทรัพย เชน 
 1. "'ศุภชัย'หวงเศรษฐกิจไมดี  เตือนฟองสบูอสังหาฯ" 
(หนังสือพิมพโพสตทูเดย 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:59 น. 
https://goo.gl/Vyt7SF) โดยระบุวา ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ กลาว
วา "การลงทุนสวนใหญอยูในภาคอสังหาริมทรัพยอยางเดียวเปน
เรื่องผิดปกติ ซึ่งอาจจะทําใหเกิดภาวะฟองสบูจากที่มีการกอสราง
โครงการจํานวนมาก ซึ่งเปนเรื่องที่ตองการใหรัฐบาลดูแลใหดี 
แมวาตอนนีไ้มมีสัญญาณฟองสบู แตในอนาคตก็ไมแน" 
 2. "นักเศรษฐศาสตรประเมินเศรษฐกิจ 3 ปหลัง คสช. ยึด
อํานาจ เอกชนลงทุนเติบโตต่ํา (ประชาไท 21 พฤษภาคม 2560 
https://goo.gl/W89hWY) โดย ดร.อนุสรณ ธรรมใจ ระบุวา 
"การลงทุนภาคเอกชนเติบโตต่ําแมนกระเตื้องขึ้นและมีสัญญาณ
ฟองสบูในธุรกิจอสังหาริมทรัพยบางสวน" 
 การพูดถึงฟองสบูแบบนี้อาจทําใหเกิดขอปริวิตกในวงการ
อสังหาริมทรัพย ทําใหทั้งผูซื้อและผูขายเกิดความกังวล อาจเปน
ผลกระทบตอการลงทุนอสังหาริมทรัพย  ดร.โสภณ พรโชคชัย 
ซึ่งเปนผูสํารวจตลาดอสังหาริมทรัพยมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 
2537 มั่นใจวาในปนี้ไมเกิดภาวะฟองสบูอยางแนนอน เพราะ
การเปดตัวโครงการใหมจะนอยกวาป 2559   ยิ่งกวานั้นการขาย
ก็คอนขางฝด  จึงไมนาจะเกิดฟองสบูขึ้นมาได 
 ดร.โสภณ ไดนําขอมูลการเปดตัวในชวง 4 เดือนแรกของป 
2560 คูณดวย 3 โดยมีสมมติฐานวาในอีก 8 เดือนสุดทายของป 
2356 จะเปดตัวพอๆ กับไตรมาสแรก ก็จะพบวาการเปดตัวในป 
2560 นาจะนอยกวาป 2559 อยางมากพอสมควร โดยจํานวน
หนวย จะลดลง 20% เหลือ 88,824 หนวย จาก 110,557 
หนวยในป 2559  และมูลคาจะลดลงถึง 27% คือลดจาก 
382,110 ลานบาท เหลือ 280,323 ลานบาทน่ันเอง 

 ถาจะใหการเปดตัวของโครงการที่อยูอาศัยในป 2560 มี
ขนาดพอ ๆ กับป 2559 จํานวนหนวยการเปดตัวใหมในอีก 8 
เดือนที่เหลือ แตละเดือนใน 8 เดือนสุดทายนี้ ตองมีการเปดตัว
เพิ่มขึ้น 37% ในดานจํานวนหนวย จึงจะทําใหการเปดตัวเทากับ
ป 2559  สวนในแงมูลคา มูลคาการเปดตัวในอีก 8 เดือนที่
เหลือตองเพิ่มขึ้นถึง 54% ของการเปดตัวในชวง 4 เดือนแรก จึง
จะไดมูลคาของทั้งปเทากับป 2559 ซึ่งการนี้คงเปนไปไมได  
ดังนั้นการเปดตัวโครงการใหมในป 2560 จึงนาจะนอยกวาป 
2559 อยางแนนอนแลว 
 อยางไรก็ตามเชื่อวาการเปดตัวในแตละเดือนของ 8 เดือน
หลังของป 2560 นาจะมีเพิ่มขึ้นเดือนละ 18% ในแงจํานวน
หนวย และ 25% ในแงมูลคา แมจะไมถึง 37% และ 54% 
ตามลําดับที่คาดไวก็ตาม  ในกรณีนี้ ก็จะทําใหอุปทานในป 2560 
ต่ํากวาป 2559 ถึง 10% ในแงจํานวนหนวยและ 14% ในแงของ
มูลคา  แสดงวายังไงป 2560 ก็จะมีอุปทานนอยกวาป 2559 อยู
ดี  ยิ่งกวานั้นในชวงนี้สถาบันการเงินตาง ๆ อํานวยสินเชื่ออยาง
คอนขางจํากัด ยิ่งทําใหฟองสบูอสังหาริมทรัพยเกิดแทบไมไดเลย 
 ภาวะในขณะนี้ทุกฝายตองไมเรงผลิตที่อยูอาศัยออมามาก
จนเกินไป และดูแลยอดขายใหดี เพื่อใหสมดุลกับความตองการ
ในตลาด  ปญหาฟองสบูจะก็ไมมีวันเกิดขึ้นใน 1-2 ปน้ี 
 

การคาดการณการเปดตวัโครงการใหม พ.ศ.2560 จากขอมูล 4 เดอืนแรก

รายการ

มูลคา 

(ลานบาท) จํานวนหนวย

ป 2559 382,110 110,557 

4 เดือนแรกป 2560 93,441   29,608   

เฉลี่ยเดือนละ 23,360   7,402     

ตลอดป 2560* 280,323 88,824   

เปลี่ยนแปลง -27% -20%

ถาจะเทาป 2560 8 เดือนตอไปตองเพิ่มเดือนละ** 54% 37%

ที่นาจะเปน 8 เดือนตอมาแตละเดือน>4 เดือนแรก (%) 25% 18%

ดังนัน้อุปทานป 60 นาจะลดกวาป 2559 อยู (%) -14% -10%

*เอาขอมูล 4 เดือนแรก คูณดวย 12 หารดวย 4

**ตัวเลขเปดตัวป 2560 จะเทากับป 2559 ไดก็ตอเมื่อใน 8 เดือนตอมา แตละเดือน 

จะตองมีโครงการใหมเพิ่มข้ึนเปนกี่ % ของ 4 เดือนแรก

ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย www.area.co.th  
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การตรวจสอบตาํแหนงทีด่นิ  

 
อาจารยเอกชัย เปลี่ยนโพธิ ์

กรรมการผูจัดการ บริษัท สยามอิมพีเรยีล แอฟเพรสซัล จํากัด 
 

 ขอผิดพลาดสําคัญที่มักพบในการประเมินมูลคาทรัพยสิน คือ 
การประเมินทรัพยสินไมถูกตองตามตําแหนงที่ดิน ซึ่งเปนเรื่อง
สําคัญมากที่ตองตรวจสอบ เพราะตําแหนงที่ดินตางกัน มูลคาอาจ
ตางกันได เชนที่ดินที่เราตองการประเมินมูลคาสภาพจริงเปนบอน้ํา
ลึกประมาณ 10.00 เมตร แตเราไปประเมินที่ดินผิดแปลงเปน
ที่ดินที่ถมแลวเสมอระดับถนน โดยการตรวจสอบตําแหนงที่ดินของ
ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิเปนโฉนดที่ดิน สามารถตรวจสอบไดหลาย
วิธีการดวยกันคือ 
 1. ยื่นรังวัดสอบเขตท่ีสํานักงานที่ดินที่ทรัพยสินตั้งอยู วิธีการนี้
เปนวิธีการที่ดีที่สุดและถูกตองที่สุด แตก็มีขอเสีย เชน  ตอง
เสียเวลา และเสียคาใชจาย  
 2. ตรวจสอบจากหมุดหลักเขตที่ดิน ซึ่งหมายเลขหมุดหลักเขต
ที่ปกไวในที่ดินกับในโฉนดที่ดินตองตรงกัน หากไมตรงกันอาจมี
การทํารังวัดจากแปลงขางเคียง และหากหลักเขตเกาหายไปแลวมี
การปกใหม ตอง มีการตรวจสอบหลักฐานจากสํานักงานที่ดินวา
หลักเขตมีการเปลี่ยนแปลงเพราะสาเหตุใด อยางไรก็ตาม จาก
ประสบการณที่ผานมาบางครั้งก็พบวามีการถอนหลักเขตจากที่ดิน
จริงที่ตั้งอยูไกลมากๆ มาปกบน ที่ดินแปลงอื่นซึ่งตั้งอยูติดถนน 
หรือใกลถนน ซึ่งราคาสูงกวามาก ทําใหประเมินผิดไปจากแปลง
ที่ดินจริงๆ ก็มี หรือในกรณีในหมูบานจัดสรร อาจมีการปกหลักเขต
ผิดพลาดโดยไมเจตนาไมตรงกับเอกสารก็มี ดังนั้นการใชวิธีการ
ตรวจสอบจากหมุดหลักเขตที่ดิน จึงไมอาจมั่นใจได วาจะถูกตอง
สมบูรณเสมอไป ควรใชหลักฐานอื่นๆ มาประกอบดวย 
 3. ตรวจสอบจากแปลงคงเหลือ (หรือแปลงแม) ซึ่งเปน
เอกสารของสํานักงานที่ดิน คือ แผนผังการแบงแยกที่ดิน โดย
วิธีการตรวจสอบจะตองสามารถนับแปลง หรือจับระยะทาง จาก
จุดอางอิงที่สําคัญที่สามารถโยงยึดได เชนจากทางแยก คลอง หมุด
หลักเขตในแปลงคงเหลือ ฯลฯ ที่สามารถตรวจสอบและวัดไดใน
พื้นที่จริง (ตองวัดระยะหรือนับแปลงในแปลงคงเหลือไปเทียบกับ
พื้นที่จริงใหตรงกัน) 
 4. ตรวจสอบจากระวางแผนที่ หรือ ระวางระบบ U.T.M. ซึ่ง
เปนเอกสารที่ฝายรังวัด ณ สํานักงานที่ดิน เชนกัน ระวางแผนที่จะ
ทําใหเราสามารถทราบถึงตําแหนงที่ตั้ งที่ดินได  โดยวิธีการ
ตรวจสอบก็คลายกับ แปลงคงเหลือแตพื้นที่กวางกวา บางครั้งอาจ
ตองใชหลายแผนตอเนื่องกัน 
 5. แผนที่ตนราง (ผังสํารวจกอนลงระวาง) มีวิธีการตรวจสอบ
คลายกับระวาง และแปลงคงเหลือ แตพื้นที่จะแคบกวา  

 6. ตรวจสอบจากโฉนดที่ดินแปลงขางเคียง (ติดกัน) หรือแปลง
ใกลเคียง (ไมติดกันแตใกลกัน) วาเลขที่ดิน ที่ตอเนื่องกันตรงกันตาม
รูปแผนที่หรือไม ตองนําโฉนดมาเทียบเลขที่ดินกัน รวมทั้งขอบเขต
ที่ดินขางเคียงมีการแสดงขอบเขตตรงกับรูปแผนที่ เลขท่ีโฉนด เลข
หนาสํารวจจะอยูตอเนื่องกันหรือใกลเคียงกัน และหมายเลขกํากับ
หมุดหลักเขตที่ดินที่ปกอยูมุมหลักเขตที่ดินที่อยูติดกัน ก็จะเปน
หมายเลขเดียวกัน เวนแตจะมีการรังวัดปกหลักเขตใหม  
 7. รูปรางที่ดิน โดยวิธีการนี้จะตรวจสอบจากรูปรางของที่ดินที่
มีเอกลักษณเฉพาะตัว เชน รูปรางที่ดิน เปนรูปหาเหลี่ยม หรือ 
สามเหลี่ยมชายธง ติดกับลําราง คลอง เปนตน โดยตรวจสอบกับ
สภาพรูปรางใน สภาพที่ดินจริง  
 8. ระบบคนหารูปแปลงที่ดิน ผานทางเว็บไซตชื่อ 
http://dolwms.dol.go.th โดยมีขอมูลรูปประมาณ 34 ลานแปลง  
ซึ่งผูใชบริการสามารถคนหาตําแหนงที่ตั้งของโฉนดที่ดินได และ
เมื่อไดตําแหนงที่ตั้งของแปลงที่ดินแลว สามารถคนหาเสนทางการ
เดินทาง จากท่ีตั้งที่ดินไปยังสถานที่ท่ีตองการไดรวมทั้งการแสดงผล
ในมุมมอง Street View  
 โดยสรุปแลวการตรวจสอบตําแหนงที่ดินควรตรวจสอบจาก
เอกสารหลายทาง โดยเอกสารท่ีจะมั่นใจไดมากที่สุดคือ ระวางแผน
ที่ (แตจะตองเปนเอกสารของสํานักงานที่ดินเทานั้น) สวนหมุด
หลักเขตที่ดินนั้น จากประสบการณทีเคยพบมาเกิดปญหาคอนขาง
เยอะ (ปกหมุดหลักเขตสลับแปลง)  เพราะหมุดหลักเขตที่ดิน
สามารถเคลื่อนยายไดนั่นเอง 
 
ประวัติผูเขียน  
 อ .  เ อ ก ชั ย  เ ป ลี่ ย น โ พ ธิ์  จ บ ก า ร ศึ ก ษ า นิ ติ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และประกาศนียบัตรการประเมินมูลคา
ทรัพยสิน สถาบันนโยบายลินคอลน เปนกรรมการผูจัดการบริษัท สยาม
อิมพีเรียล แอฟเพรสซัล จํากัด ตั้งอยูเลขที่ 116/45 ถนนนนทรี ยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 02-294-1361 โทรสาร 02-294-1362 
email: ekachai@siamimp.com 
 นอกจากนั้นยังเปนกรรมการของมูลนิธิประเมินมูลคาทรัพยสินแหง
ประเทศไทย คณะทํางานการจัดทําคากอสรางอาคารมูลนิธิประเมินมูลคา
ทรัพยสินแหงประเทศไทย อาจารยสอนดานการประเมินมูลคาทรัพยสิน 
กฎหมายอสังหาริมทรัพย ที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย และเปนผู
ประเมินหลักที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนผูประเมินลักชั้นวุฒิซึ่งเปนขั้นสูงสุด
ของสมาคมนักประเมินราคาทรัพยสินแหงประเทศไทย และสมาคมผู
ประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 
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 ปจจุบันไตหวันมีประชากรเพียง 24 ลานคนหรือ 34% ของ
ประชากรไทย ขณะที่มีพื้นที่เพียง 35,980 ตารางกิโลเมตรหรือแค 
7% ของขนาดประเทศไทย ทําใหความหนาแนนของประชากรสูงถึง 
652 คนตอตารางกิโลเมตร ในขณะที่ไทยมีความหนาแนนเพียง 
133 คนตอตารางกิโลเมตร ชาวไตหวันอยูกันอยางหนาแนนแตไม
แออัดเพราะอาคารขึ้นแนวดิ่ง อาคารสวนใหญไมสูงมากนักเพราะ
อยูในแนวแผนดินไหว ในเขตเมืองไมมีระยะรนใหเปลืองพื้นที่ เชน
ในกรุงเทพมหานคร ไตหวันจึงใชพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพสูง 
 ขนาดเศรษฐกิจของไตหวันมีมูลคาถึง 1.125 ลานลานเหรียญ
สหรัฐ หรือพอๆ กับประเทศไทย แตโดยท่ีมีประชากรเพียงราวหนึ่ง
ในสามของประเทศไทย จึงทําใหรายไดประชาชาติตอหัวของไตหวัน
สูงกวาไทยเกือบสามเทา นี่จึงเปนความมหัศจรรยทางเศรษฐกิจของ
ไตหวันซึ่งเปนประเทศเกิดใหมในป 2492 หรือเมื่อ 65 ปกอน 
และจึงทําใหเปนหนึ่งในประเทศ NICs (Newly Industrialized 
Countries) รวมกับเกาหลีใต ฮองกง และสิงคโปร พัฒนาการทาง
เศรษฐกิจเชนนี้จึงทําใหระบบโครงสรางพื้นฐานไมวาจะเปนการ
คมนาคมขนสงและสาธารณูปโภคอื่นๆ มีความทันสมัยใกลเคียงกับ
ประเทศตะวันตก 
 อยางไรก็ตามในชวงหลายปที่ผานมา เศรษฐกิจไตหวันชะลอ
ตัว ทั้งนี้คงเปนเพราะความเขมขนของการแขงขันทางเศรษฐกิจใน
ระดับนานาชาติ แนวทางการแขงขันทางเศรษฐกิจอยางหนึ่งของ
ไตหวันก็คือการสงเสริมการทองเที่ยวโดยไตหวันมุงเจาะกลุมตลาด
เอเชียตะวันออกเฉียงใตที่นิยมไปเที่ยวเกาหลีและญี่ปุนใหหันมา
ทองเที่ยวในไตหวันบาง ลาสุดเมื่อป 2559 ไตหวันจึงยกยกเลิกการ
ทําวีซาเขาเมืองของนักทองเที่ยวโดยเฉพาะในภาคพื้นเอเชีย รวมทั้ง
ไทย การนี้ถือเปนการเลียนแบบญี่ปุนเพื่อหวังดึงดูดนักทองเที่ยวให
นําเงินตราตางประเทศเขามาใหไดมากท่ีสุด สิ่งที่นาสนใจอยางหนึ่ง
ก็คือราคาอาหารแบบบานๆ ในกรุงไทเปมีราคาพอๆ กับขาวแกงใน
กรุงเทพมหานครแถมยังอาจมีราคาต่ํากวาดวยเล็กนอย 
 เรื่องที่อยูอาศัยของผูสูงอายุในไตหวันกําลังมาแรงแรงในป 
2560 นี้คาดวาอัตราเกิดและอัตราการตายของประชากรจะเทากัน
พอดี ทําใหอัตราการเจริญเติบโตของประชากร จะเทากับศูนย จึงมี
การมุงพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับประชากรกลุมนี้มากขึ้น บุคลากรใน
ธุรกิจดานนี้ก็ยังมีคอนขางจํากัดและไมเพียงพอจึงมีความพยายาม
ในการเรงรัดและพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางดานนี้ คาดวาใน
อนาคตผูประกอบวิชาชีพดานการบริการผูสูงอายุนี้  จะเปนที่
ตองการของตลาดมากข้ึนเรื่อยๆ 
 โครงการแรกที่เดินทางไปดูก็คือ Taipei City Chao-Ju Senior 
Home ตั้ง อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของกรุงไทเปหางออกไป
ประมาณ 25 กิโลเมตรใชเวลาเดินทางจากใจกลางเมืองประมาณ 1 
ชั่วโมง โครงการนี้ดําเนินการโดยมูลนิธิภาคเอกชนมีผูใชบริการราว 
2,500 คน มีเตียงคนไขถึง 1,120 เตียง และยังบริการดูแลผูสูงวัย
ถึงบานพักอาศัยอีกราว 2000 ราย ปรัชญาในการดําเนินงานก็คือ
ความปลอดภัย ความเคารพ ความพอใจ และความสุข 
 เฉพาะในโครงการที่ไปดูนี้มีอยู 189 เตียงที่ผูสูงอายุชวยตนเอง
ได 132 เตียงที่ชวยตัวเองไดลางสวน 132 เตียงที่ชวยตนเองไมได 
(อยูติดเตียง) และอีก 20 รายที่ไปกลับ โครงการนี้เปดเมื่อเดือน

มีนาคม 2545 ผูเขาใชบริการตองเปนคนไทเปมาแลว 1 ป มีอายุ 
65 ป มีอัตราคาบริการ 20,000 บาทสําหรับหองเดี่ยว 27,500 
บาทสําหรับหองคู และ 4,200 บาทสําหรับคาอาหาร สําหรับการ
นอนหองละ 4 เตียง รวมคาอาหารแลว สําหรับผูที่ชวยตนเองไดบาง 
จายเดือนละ 25,000 บาท สวนที่ชวยตนเองไมไดเดือนละ 29,000 
บาท โดยรายไดจากการบริการยังมีกําไร 8% 
 อีกโครงการหนึ่งที่นาสนใจคือคือ Suang Lian Elderly Home 
ซึ่งดําเนินการโดยมูลนิธิโปรเตสแตนทแหงหนึ่ง ตั้งอยูในทางดาน
เหนือของกรุงไทเปออกไป 30 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1 ชั่วโมงเชนกัน แตขณะนี้กําลังสรางทางดวน ซึ่งจะทําใหเดินทางได
สะดวกย่ิงขึ้นอยู โดยมีบริการไปดูถึงบาน มีบรกิารอาบน้ําใหผูสูงวัย
นอกสถานที่ และดูแลในสถานที่นี้ โครงการนี้ไดรับเกรด A มา 6 ป
ซอน โครงการมีพนักงาน 200 คน เปนพยาบาล 20 คน ซึ่งถือวา
สูงกวามาตรฐานเพราะสําหรับการดูแลผูสูงอายุ 1,200 คนตองมี
พนักงาน 150 คนเทานั้น มีเตียง ผูสูงอายุ 432 เตียง 
 โครงการนี้มีคาใชจาย 28,000 บาท/คน รวมทุกอยางทั้ง
คาอาหาร ซักผา กิจกรรม ฯลฯ สําหรับผูที่ชวยตนเองไดบางสวน 
เสียคาใชจายเดือนละ 34,000-41,000 บาท แตถาชวยตัวเอง
ไมไดเลย จะเสียเงิน 56,000 บาท/เดือน ผูสูงวัยที่เดินทางไปเชา
เย็นกลับ จะเสียคาใชจายวันละ 500 บาท หรือเดือนละ 15,000 
บาท ผูเขาชมตองมีเงินมัดจํา 150,000-200,000 อายุ 60 ขึ้นไป 
ไมมีโรคติดตอ เปนชาวตางชาติก็สามารถอยูได ในโครงการนี้ยังมี
หองพักสําหรับญาติผูสูงอายุดวย โดยมีคาใชจายวันละ 1,500 - 
2,200 บาท ถาพักคูคืนละ 1,100 บาทตอคน ผูสูงอายุสามารถ
ลองทําดูกอนได สําหรับการดําเนินงานยังมีกําไรปละประมาณ 2% 
 ภายในโครงการ ยังมีการใหคําปรึกษาผานอินเตอรเน็ต มี
กิจกรรมหลายอยางเชนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอกจําลอง 
มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสําหรับผูสูงวัย รวมกับสถาบันอุดมศึกษา
ประมาณ 30 แหงฝกอบรมนักวิชาชีพที่เกี่ยวของจัดการดูแลผูสูงวัย 
เปาหมายสําคัญมันตองไมทําใหผูสูงวัยตองรอ 'สามไม' คือไมใช 
รอกิน รอนอน และรอตาย ตองใหผูสูงวัยยิ้มแยมแจมใส ที่สําคัญ
ตองพัฒนาใหมีสังคมคุณภาพในการปะทะสังสรรค (interaction) 
กันเองระหวางผูสูงวัย ขณะนี้มีผูรอเขาพักอีกราว 100 รายซึ่งอาจ
ตองใชเวลาอีกหลายปกวาจะไดเขาพัก 
 ประเด็นสําคัญสําหรับการพัฒนาโครงการประเภทนี้ก็คือความ
เปนไปไดทางการเงิน อยางโครงการนี้มีคากอสราง 1,200 ลาน
บาทสรางบนที่ดินขนาด 23 ไรโดยประมาณ ดําเนินการโดย
ภาคเอกชนลวนลวนอาจไมคุมคาหรือไมคุมทุนนัก เวนแตจะเก็บ
คาใชจายสูงขึ้นหากใหมากราวหนึ่งเทาตัวซึ่งทําใหความเปนไปได
ทางการเงินลดลง แนวทางการพัฒนา อาจเปนแบบผสมผสานคือ
ใหผูสูงวัยไดดูแลเด็กเล็ก จะสรางฐานมีชีวิตชีวาและเปนการทํางาน
ของผูสูงวัยดวย หรืออาจสรางหอพักนักศึกษาอยูใกลบานพักผูสูง
วัยเพื่อใหมีแรงงานในการบริการผูสูงวัยดวย 
 ไทยเรามีจิตใจบริการดี นาจะทําไดดีกวาหลายประเทศ แต
ประเด็นคือความเปนไปไดที่ตองคิดใหรอบคอบ หากจําเปนอาจ
ตองเนนบริการผูสูงวัยชาวตางชาติที่มีรายไดสูงหรือผูสูงวัยระดับ
เศรษฐีของไทย 
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ลงทนุอสงัหาฯ ในอาเซยีน พงึจาง ดร.โสภณไปประเมนิ/วจิยักอน 
 

 กอนที่จะลงทุนในอาเซียนทุกประเทศ เพื่อความมั่นใจในราคาที่
ซื้อและอนาคตในการลงทุนที่มั่นคง  พึงจาง ดร.โสภณ ผูเชี่ยวชาญ
การประเมินคาทรัพยสินในอาเซียนไปประเมินใหถวนถี่กอน 
 สืบเนื่องจากในขณะนี้มีนักลงทุนในไทยสนใจไปซื้อ รวมทุนทํา
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยกับนักธุรกิจประเทศตางๆ ในอาเซียน  ดร.
โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนยขอมูลวิจัยและ
ประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท 
แอฟแฟรส (www.area.co.th) และคณะเปนผูเชี่ยวชาญตลาด
อสังหาริมทรัพยในอาเซียนโดยเฉพาะ จึงสามารถชวยสนับสนุนเพื่อ
ความมั่นใจของนักลงทุน และเพื่อประกันความสําเร็จกันตั้งแตแรก 
 กัมพูชา ดร.โสภณ และคณะไดไปสํารวจประเมินคาทรัพยสิน
บอยครั้งที่สุดแหงหนึ่ง ไมวาจะเปนในกรุงพนมเปญ เสียมราฐ     
สีหนุวิลล โดยเปนโครงการเกี่ยวกับโรงงาน ศูนยการคา ตลาดสด 
การพัฒนาที่อยูอาศัย โดยเฉพาะโครงการที่อยูอาศัย ดร.โสภณ 
และคณะไดไปสํารวจมาอยางตอเนื่อง จึงทราบสถานการณไดดี 
และผลการสํารวจก็สํารวจไดกวางขวางและเจาะลึกกวาการสํารวจ
ของบริษัททองถิ่นอีกดวย  นอกจากนี้ ดร.โสภณ ยังไดรับเชิญไป
รวมในโครงการใหการศึกษาของกระทรวงการคลังกัมพูชา รวมทั้ง
มีความสัมพันธอันดีกับบริษัทประเมินตางๆ ในฐานะที่เปนลูกศิษย
ที่ผานการอบรมจาก ดร.โสภณ 
 บรูไน แมเปนประเทศเล็ก ๆ แตก็มีผูสนใจไปลงทุนเชนกัน 
แตน อยกว าประ เทศอื่ น  เพราะมีขนาดเพีย ง  3 เท า ของ
กรุงเทพมหานคร  ดร.โสภณ เคยไปชวยงานกระทรวงการพัฒนา
ประเทศของบรูไนรวมทั้งกระทรวงทรัพยากรที่ดินในดานการ
ประเมินคาทรัพยสิน  หากมีผูสนใจไปลงทุนในบรูไน  คณะของ 
ดร.โสภณ ก็จะสามารถสนับสนุนการ "จับคูธุรกิจ" รวมทั้งการ
ประเมินคาทรัพยสินและสํารวจวิจัยตลาดไดเปนอยางด ี
 ฟลิปปนส  ประเทศนี้ตอไปจะทวีความสําคัญยิ่งขึ้นในภูมิภาค
นี้ และจะมีผูไปลงทุนมาก ทั้งรีสอรต และที่อยูอาศัยสําหรับ
ประชาชนที่จะมีรายไดเพิ่มขึ้น เริ่มจะซื้อบานในตลาดเปดไดมากขึ้น  
ดร.โสภณและคณะไปสํารวจตลาดที่อยูอาศัยในกรุงมะนิลาและ
ปริมณฑลมาอยางตอเนื่องและสํารวจไดมากและลึกกวาบริษัท
ทองถิ่นเปนอยางมาก  และยังเคยไปเมืองอื่นที่สําคัญ เชน นคร  
ดาเวา  รวมทั้งมีความสัมพันธอันดีกับสมาคมอสังหาริมทรัพย
ทองถิ่น โดยไดรับเชิญไปรวมงานและไปบรรยายหลายครั้งแลว 
 เมียนมา ดร.โสภณ และคณะไปประเมินคาทรัพยสินทั้งใน
กรุงยางกุง ทวายและอื่นๆ รวมทั้งไปรวมจาริกแสวงบุญในแหลง
ทองเที่ยวตาง ๆ ของเมียนมาอีกดวย  ไดเห็นและวิเคราะหการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทโรงแรมในพื้นที่ตาง ๆ ที่ยังเปน
โอกาสอันดีในการลงทุน  อยางไรก็ตามการลงทุนในประเทศนี้ยังมี
ขอจํากัดดานขอกฎหมายเปนอยางมาก  ในการลงทุนจําเปนตองมี
พันธมิตรธุรกิจทองถิ่นที่เชื่อถือได  ดร.โสภณ ยังไดรับเชิญจาก
สมาคมอสังหาริมทรัพยในพมาไปบรรยายเปนระยะ ๆ เชนกัน 

 ลาว ดร.โสภณ ไดไปทําโครงการทดลองประเมินคาที่ดินทั่ว
กรุงเวียงจันทน และมีความสัมพันธที่ดีกับกรมที่ดินของทางราชการ
ลาวเนื่องจากเคยไปจัดสัมมนา และดูงานในนครหลายแหงในลาว
ทั้งเวียงจันทน หลวงพระบาง จําปาสัก ปากเซ และสํารวจประเมิน
คาทรัพยสินอยูเปนระยะ ๆ รวมทั้งการประเมินคาที่ดินทํากาสิโน 
และกา รทํ า ไ ร ต น กฤษณาอี กด ว ย   อย า ง ไ รก็ ต ามตลาด
อสังหาริมทรัพยที่ที่ลาวคอนขางเล็ก  การลงทุนตาง ๆ จึงยังจํากัด  
สวนมากจะลงทุนในโครงการขนาดเล็ก  การลงทุนในศูนยการคา
อาจมีความเสี่ยงสูงมาก 
 เวียดนาม ดร.โสภณ เคยเปนที่ปรึกษากระทรวงการคลัง 
ประจํา ณ กรุงฮานอย ในดานการประเมินคาทรัพยสิน  คณะ
นักวิจัยจาก AREA ไดไปสํารวจตลาดที่อยูอาศัยมาอยางตอเนื่อง 
ทั้งในนครโฮจิมินหซิตี้ และกรุงฮานอย  นอกจากนี้ยังไปประเมินคา
ทรัพยสิน ในจังหวัดตางๆ ทางตอนเหนือ เชน ไฮฟอง ดานัง กวี
เญิน ญาจาง เกิ่นเทอ เปนตน  ทรัพยสินที่ไปประเมินมีหลากหลาย
ที่สุด ตั้งแต โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม โรงแรม ที่อยูอาศัย ฯลฯ  
เวียดนามมีการพัฒนาที่ตอเนื่องและรวดเร็วเปนอยางมาก  มี
สมาคมนักธุรกิจไทยที่เขมแข็งดวยเชนกัน  นอกจากนี้ ดร.โสภณ 
ยังเคยไปจัดการศึกษาดานประเมินคาทรัพยสินรวมกับสมาคม 
สถาบันการศึกษาในเวียดนามอีกดวย 
 อินโดนีเซีย ซึ่งเปนเสมือนยักษที่เพิ่งตื่นจากหลับนี้ มีพื้นที่
และประชากรมากกวาไทยถึงเกือบ 4 เทา และมีการพัฒนาที่
รวดเร็วมากในปจจุบันในระดับ "หายใจรดตนคอ" กับไทย  ดร.
โสภณ เคยไปชวยงานกระทรวงการคลังที่นั่นในดานตาง ๆ เชน 
การประเมินคาทรัพยสินและการสอน เคยไปประเมินเขื่อนใน    
บันดุง  ไปประเมินเกาะที่เกาะบาหลี และลอมบอกใหกับนักลงทุน
จากตะวันออกกลาง  รวมทั้งไปสํารวจตลาดที่อยูอาศัยในกรุง
จาการตามาตั้งแตป 2548  โดยสํารวจไดมากที่สุดและถือไดวา
ตลาดอสั งหาริ มทรัพย ในกรุ งจาการตามีขนาดรอง เพีย ง
กรุงเทพมหานครเทานั้น  และถอืวาเปนประเทศที่นาลงทุนมากเปน
อันดับหนึ่ง 
 นอกจากนี้ ดร.โสภณ ยังมีความคุนเคยกับการสํารวจ ศึกษา
และประสานงานกับประเทศและนครอื่นๆ ในฐานะประธานสมาคม 
FIABCI ในประเทศไทย ซึ่งสมาคมนี้มีในแทบทุกประเทศใน
อาเซียน  และยังเคยไปบรรยายใหกับสมาคมอสังหาริมทรัพยอื่น 
ๆ ทั้งในกรุงกัวลาลัมเปอร นครปนัง นครโกตาบารู ในมาเลเซีย
รวมทั้งเมืองชายแดนกับไทย และในประเทศสิงคโปรอีกดวย  
นอกจากนี้ยังไปประเมินไดทั้งในอินเดีย เนปาล ศรีลังกา ประเทศ
ในอาฟริกาหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในอเมริกากลาง โดย
อาศัยเครือข ายอสั งหาริมทรัพยนานาชาติที่  ดร.โสภณ มี
ความสัมพันธอันดันดี 
 คิดจะไปลงทุนตางประเทศ อยาลืมปรึกษา ดร.โสภณ กอน
นะครับ 
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RE100:  รวมขอ้กฎหมายอสงัหารมิทรพัย ์รุน่ที� 
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RE142:  การจดัต ั�งนติบิคุคลบา้นจดัสรร

สมัมนา:  เจาะลกึโอกาสลงทนุโรงแรมขนาดเล็ก บตูคิ 
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ตารางอบรม-สัมมนา
Super Sale หลกัสตูรเทคนคิขายอสงัหาฯ รุน่ที� 22

การประเมนิคา่ทรพัยส์นิสําหรบันายหนา้อสงัหารมิทรพัย์

รวมขอ้กฎหมายอสงัหารมิทรพัย ์รุน่ที� 64

ทศิทางตลาดที�อยูอ่าศยั VS เศรษฐกจิ ครึ�งปี 60

ศกึษาความเป็นไปไดท้างการเงนิโครงการอสงัหารมิทรพัย์

การจดัต ั�งนติบิคุคลบา้นจดัสรร/อาคารชุด รุน่ที� 23 

เจาะลกึโอกาสลงทนุโรงแรมขนาดเล็ก บตูคิ & โฮสเทล รุน่ที� 

การประเมนิคา่ทรพัยส์นิมอือาชพี(ประกาศนยีบตัร) รูจ้รงิใน 

วเิคราะหก์ารลงทนุอะพารต์เมน้ต ์รุน่ที� 20

ดงูานอสงัหารมิทรพัย ์ณ กรงุโตเกยีว ประเทศญี�ปุ่ น

การบรหิารงานกอ่สรา้ง (แนวราบ-แนวสงู) รุน่ที� 22

การประเมนิคา่อสงัหารมิทรพัย ์สมัฤทธิ�ผลใน 4 วนั รุน่ที� 
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วนัพธุที� 1 - เสารท์ี� 4 

วนัเสารท์ี� 2 - จันทรท์ี� 4 ธันวาคม 

วนัพธุที� 30 สงิหาคม - เสารท์ี� 

วนัศกุรท์ี� 15 - เสารท์ี� 16 กนัยายน 2560 เวลา 09:00-17:00 น. ณ หอ้งสโรชา โรงแรมสวสิโซเทล เลอ คองคอรด์ รัชดา

วันจันทรท์ี� 25 - ศกุรท์ี� 

วนัจันทรท์ี� 17 - อังคารที� 18 

วนัที� 22, 23, 29, 30 กรกฎาคม และ 5

วนัพธุที� 28 มถิุนายน - เสารท์ี� 

วนัพฤหสับดทีี� 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:45 -17:00 น. ณ

วนัพธุที� 2 - เสารท์ี� 

วนัพฤหสับดทีี� 24 - เสารท์ี� 

วนัศกุรท์ี� 18 - เสารท์ี� 19 สงิหาคม 2560 เวลา 09:00-17:00 น

วนัพธุที� 1 พฤศจกิายน 2560 - เสารท์ี� 
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สัมมนา

การประเมนิคา่ทรพัยส์นิสําหรบันายหนา้อสงัหารมิทรพัย์

ศกึษาความเป็นไปไดท้างการเงนิโครงการอสงัหารมิทรพัย(์CF) รุน่ที� 57

โฮสเทล รุน่ที� 2

รูจ้รงิใน 14 สปัดาห ์รุน่ที� 27

วนั รุน่ที� 132

USA

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%
www.trebs.ac.th     Tel. 0-2295-2294

วันเสารท์ี� 4 - เสารท์ี� 11 พฤศจกิายน 2560

4 พฤศจกิายน 2560 เวลา 08:30 - 17:30 น.

ธันวาคม 2560 ณ ศนูยป์ระชมุแหง่ชาตสิริกิติติ�

เสารท์ี� 2 กนัยายน 2560 เวลา 08:30-17:00 น.

ณ หอ้งสโรชา โรงแรมสวสิโซเทล เลอ คองคอรด์ รัชดา

ศกุรท์ี� 29 กนัยายน 2560 ณ โรงแรมในชนิจูกุ

18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น.

5, 6 สงิหาคม 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น.

เสารท์ี� 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:30 - 17:30 น.

ณ.โรงแรมอโนมา ถ.ราชดําร ิหอ้งอโนมา 2-3

เสารท์ี� 5 สงิหาคม 2560 เวลา 08:30 - 17:00 น.

เสารท์ี� 26 สงิหาคม 2560 เวลา 08:30-17:00 น.

น. ณ โรงแรมโนโวเทลกรงุเทพ สยามสแควร์

เสารท์ี� 10 กมุภาพันธ ์2561เวลา 08:30-17:00 น.


