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ประธานบริหารแถลง
FROM THE PRESIDENT

Becoming A Member  

of TAF 
 

 เชิญเปนสมาชิกมูลนิธิประเมินคา-

นายหนาแหงประเทศไทย 

     ผมในฐานะประธานกอตั้ งมูลนิธิ

ประเมินคา-นายหนาแหงประเทศไทย 

ขอเรียนเชิญทุกทานสมัครเปนสมาชิก

มูลนิธิ  

     โดยที่สมาชิกมูลนิธิมีทั้งผูประเมินคา

ทรัพยสินและนายหนา  และเพื่ อ ให

ส อ ด ค ล อ ง กั บ ส ม า ค ม ใ น กั ม พู ช า 

ฟลิปปนส และอีกหลายประเทศ มูลนิธิ

จึงเปลี่ยนชื่อใหมใหสอดคลองกับสมาชิก 

และเพื่อพัฒนาวิชาชีพทั้งสองให เปน

ประโยชนตอสังคมไปในทางเดียวกัน 

     คาสมาชิกปละ 1,000 บาท ทาน

สามารถเขารวมเสวนาวิชาการรายเดือน

ไดฟรีทั้งป สามารถรับวารสารสงถึงบาน

ทุกทานปละ 6 เลม และยังไดสิทธิพิเศษ

อื่นๆ อีกมากมาย เพื่อประโยชนตอการ

พัฒนาวิชาชีพและเพื่อประโยชนของ

สังคมในฐานะผูบริโภคโดยตรง 
 
ติดตอสมัครที่คุณนงลักษณ จตุเทน 

โทร. 02.295.3905 ตอ 109 
 
ดวยความเคารพ 

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ 
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 Contact Us 

 Sopon Pornchokchai, PhD MRICS 
President
 Monthida Reabreang, Coordinator, 
Int’l Affairs 
 Nonglak Jatutane, Coordinator, 
Education 
 Pornpak Boonthong, Coordinator, 
Research 
 Atinach Chanbanyong, 
Coordinator, Prof. Devt
 
 Tel : 66
 Email : info@thaiappraisal.org
 5/15 Nonsi 
 

Becoming Members of  

FIABCI-Thai 
 
Thai Appraisal and Estate 
Agents Foundation is a 
principle member of FIABCI 
in 2004 and Dr.Sopon 
Pornchokchai was the FIABCI  
Representative in the Asia 
Pacific Region since 2006. He 
was also the organizing 
chairman of the FIABCI 
World Congress in Bangkok, 
Thailand in 2006. 
 
FIABCI was actively for a 
while and  
is now activated again with 
the cooperation between the 
Thai Appraisal Foundation 
and FIABCI International. 
 
Let us become a member of 
FIABCI for the year 2018-
2019 so that we will be able to 
have international cooperation 
in the near future. 
 
Please contact me directly for 
the application of membership 
and visit our facebook at 
www.facebook.com/fiabci.thai 
  
Sincerely yours, 
Sopon Pornchokchai, PhD 
TAF President 
 
FIABCI Thai Members for 
int’l connection. 
 
 

October 2021  • ----- 3 -----•    

 

4

THE OFFICIAL QUARTERLY 
JOURNAL 

OF THAI APPRAISAL 
FOUNDATION 

เชิญคนรวย 1 ลานคนเขาไทย ชาติ
ไทยเจริญ 

Mr.Gary Pittard ใหขอคิดอาชีพ
นายหนา 

รัชดาฯ–พระรามเกา เปน CBD ใหม
ไดไหม 

เปนนักพัฒนาท่ีดินนั้นไมยาก 

บานลานหลัง: เรื่องโฆษณาชวนเช่ือ
หรือไม 

ตางชาติซื้อบานไมสามารถชวย
กระตุนเศรษฐกิจ 

Contact Us  

Sopon Pornchokchai, PhD MRICS 
President 
Monthida Reabreang, Coordinator, 
Int’l Affairs  
Nonglak Jatutane, Coordinator, 
Education  
Pornpak Boonthong, Coordinator, 
Research  
Atinach Chanbanyong, 
Coordinator, Prof. Devt. 

66.2295.3171 Fax 66.2295.1154  
Email : info@thaiappraisal.org 

Nonsi 5 Road, Bangkok 10120 
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เชิญคนรวย 1 ลานคนเขาไทย ชาติไทยเจริญ 
 

 มาตรการใหตางชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพยในประเทศไทย 
รัฐบาลหวังจะใหตางชาติมาอยูในไทยถึง 1 ลานคนภายในเวลา 5 
ป เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ นอกจากนี้เราคงเคยไดยิน “เจาสัว” 
บอกวาถาเราดึงดูดคนรวย มีความรูความสามารถ 1 ลานคนมา
ซื้อบานและอยูในประเทศไทย ใหสัญชาติไทยไปเลย ประเทศไทย
ก็จะเจริญมั่งคั่งขึ้นมาทันที เรื่องนี้ไมใชเรื่องใหม เคยเกิดขึ้นแลว 
มีคนทําสําเร็จมาแลว พิสูจนแลววารวยทันที  มาดูหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรที่เคยเกิดขึ้นกันวามีที่ไหนบาง อยางไร!?! 
 รัฐบาลเตรียมการเพื่อเปนมาตรการกระตุนใหเกิดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบและสรางรายไดใหแก
ประชาชน แรงงาน และภาคธุรกิจ โดยออกวีซา long-term 
resident visa เปนการกําหนดวีซาประเภทใหม เพื่อรองรับ
ชาวตางชาติที่มีศักยภาพสูง และตองการเปนผูพํานักอาศัยใน
ระยะยาว แบงเปน 4 กลุม คือ 
 1. กลุมประชากรโลกผูมีความมั่งคั่งสูง (wealthy global 
citizen) ใหสิทธิทํางานพรอมวีซา, ใหคูสมรสและบุตรไดรับวี
ซาผูติดตามไปพรอมกันดวย, ยกเวนภาษีเงินไดสําหรับรายได
จากตางประเทศ (รวมทั้งรายไดที่นําเขามาในปภาษีเดียวกัน) 
โดยตองมาลงทุนขั้นต่ํา 5 แสนดอลลารสหรัฐ ในพันธบัตร
รัฐบาลไทย หรือลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI-foreign 
direct investment) หรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย มีรายได
เงินเดือนหรือเงินบํานาญขั้นต่ําปละ 8 หมื่นดอลลารสหรัฐ 
ในชวง 2 ปที่ผานมา มีทรัพยสินขั้นต่ํา 1 ลานดอลลารสหรัฐ 
 2. กลุ มผู เกษียณอายุจากต างประ เทศ (wealthy 
pensioner) นิยามลงทุนขั้นต่ํา 2.5 แสนดอลลารสหรัฐใน
ไทย, มีเงินบํานาญขั้นต่ํา ปละ 4 หมื่นดอลลารสหรัฐ, ถา
ไมไดลงทุนในไทย ตองมีเงินบํานาญขั้นต่ําปละ 8 หมื่น
ดอลลารสหรัฐ 
 3. กลุมที่ตองการทํางานจากประเทศไทย (Work-from-
Thailand professional) นิยามมีรายไดสวนบุคคลปละ 8 หมื่น
ดอลลารสหรัฐ ในชวง 2 ป หรือปละ 4 หมื่นดอลลารสหรัฐ หาก
สําเร็จการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป/ครอบครองทรัพยสินทาง
ปญญา/ไดรับเงินทุน series A1 และมีประสบการณทํางาน 5 ป 
 4. ก ลุ ม ผู มี ทั ก ษ ะ เ ชี่ ย ว ช า ญ พิ เ ศ ษ  ( high-skilled 
professional) ไดสิทธิประโยชนหลักเชนเดียวกับประเภทอื่นๆ แต
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากรายไดในประเทศไทย อัตรา EEC 
 การดึงตางชาติมั่งคั่ง 1 ลานคนนี้หวังที่จะเพิ่มปริมาณเงินใช
จายในระบบเศรษฐกิจ ตั้งแต 1-2.5 แสนลานบาท บนสมมติฐาน

การใชจายในประเทศเฉลี่ย 1 ลานบาท/คน/ป เพิ่มปริมาณเงิน
ลงทุนในระบบเศรษฐกิจ 7.5 หมื่นลานบาท/1.87 แสนลานบาท 
ประเมินจากเงินลงทุนชาวตางชาติมั่ งคั่ ง 1 หมื่นคน และ
ชาวตางชาติวัยเกษียณ 8 หมื่นคน เพิ่มรายไดทางภาษี 2.5-6.25 
หมื่นลานบาท ประเมินจากผูถือวีซาในกลุมผูมีทักษะเชี่ยวชาญ
พิเศษ จํานวน 4 แสนคน ทั้งนี้อายุมาตรการพิเศษที่กําหนดไว 5 
ป นับตั้งแตวันเริ่มบังคับใชมาตรการ โดยสามารถขยายเวลาได
ตามความเหมาะสม <1> (อาจใชไปตลอดเลยก็ได) 
 สิ่งที่ตองถกกันก็คือมีความเปนไปไดหรือไมที่จะยายพลเมือง
โลกที่มั่งคั่งมาอยูในไทยไดถึง 1 ลานคน อยางเชนโครงการ 
Malaysia My Second Home (MM2H) ซึ่งเปนโปรแกรมที่
รัฐบาลมาเลเซียสงเสริมใหมาเลเซียเปนสถานที่ใชชีวิตอยูสําหรับ
ชาวตางประเทศ โครงการ MM2H ใหวีซาหลายรายการทดแทน
สําหรับผูสมัครที่ประสบความสําเร็จจากทั่วโลก  เปนโครงการที่
ดําเนินการโดยกระทรวงการทองเที่ยวและวัฒนธรรม 

 
 สําหรับในชวงป 2545 – 2562 หรือ 17 ปที่ผานมา ปรากฏ
วาตางชาติมาซื้อบานและใชสอยรวมเปนมูลคาประมาณ 11.89 
พันลานริงกิต หรือ 96,000 ลานบาท ถาคิดเปนคาซื้อบานสัก
ครึ่งหนึ่ง และหนวยที่อยูอาศัยหนวยหนึ่งมีราคา 10 ลานบาท ก็มี
คนซื้อเพียง 4,800 หนวยเทานั้น หรือหากเฉลี่ยก็เปนจํานวนเพียง
ปละ 282 หลัง การที่ไทยจะหวังวาภายในเวลา 5 ปจะสามารถ
เชิญคนตางชาติมาอยูในไทยไดถึง 1 ลานคน ซื้อบานสัก 500,000 
หลัง จึงเปนสิ่งที่ (แทบ) เปนไปไมไดเลย  แมวาไทยนาจะมี
ศักยภาพในการดึงดูดชาวตางชาติไดดีกวามาเลเซียเพราะมีขนาด
ใหญกวา หลากหลายกวา แตก็มีจุดออนอยูมากมายเชนกัน 



 

 

 
 

 หันไปดูสหรัฐอเมริกา ประเทศที่ดึงดูดคนตางชาติไปซื้อบาน
มากที่สุด ปรากฏวาทางสมาคมนายหนาอเมริกัน 
Association of Realtors) ระบุวาในรอบ 1 
2563-มีนาคม 2564) มีการซื้อขายบานโดยชาวตางประเทศถึง 
54.4 พันลานเหรียญสหรัฐ หรือเปนเงินไทยที่ 
บาท ซึ่งเทากับ (2.8% ของ 1.96 ลานลานเหรียญสหรัฐของ
ยอดขายบานที่มีอยูทั่วประเทศ)  นี่แสดงวาชาวตางประ
ไดมาชวยกระตุนเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเลย จํานวนผูซื้อ
บานในชวงดังกลาวมี 107,000 หนวย หรือ 1.8%
บานที่มีอยู 5.79 ลานหนวย ซึ่งก็ถือวาไมมาก  
 ทั้ งนี้  58% ของผูซื้อตางชาติ เปนผูที่อาศัยอยู ใน
สหรัฐอเมริกานอยกวาสองป ณ เวลาที่ทําธุรกรรม หรือคือผูถือวี
ซาประเภท Non-immigrant (ประเภท 
ตางประเทศ 5 อันดับแรกไดแก  แคนาดา 
ตางประเทศ, $4.2 พันลานเหรียญ) เม็กซิโก 
ตางประเทศ, $2.9 พันลานเหรียญ) จีน 
ตางประเทศ, $4.5 พันลานเหรียญ) อินเดีย 
ตางประเทศ, $3.1 พันลานเหรียญ) และสหราชอาณาจักร 
ของผูซื้อตางประเทศ, $2.3 พันลานเหรียญ) <3>
 จะเห็นไดวาขนาดสหรัฐอเมริกายังมีผู ไปซื้อบานเพียง 
107,000 หนวยในเวลา 1 ป ประเทศไทยจะ “
ผูซื้อบานสักครึ่งลานหนวยใน 5 ป หรือปละ 100,000 
เปนสิ่งที่เปนไปไมไดเลย  ในแตละป ปริมาณการซื้อขายบานใน
ประเทศไทยคงมีเพียงไมเกิน 300,000 หนวยเทานั้น  ประเทศ
ไทยก็ ไมมีแรงดึ งดูด ใดๆ ที่ จะไปเทียบกับสหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด หรือประเทศในกลุมสแกนดิเนเวียได ตั
เลขที่ทางการอางมาจึงเปนไปไมไดเลย 
 ในความเปนจริงฝรั่งที่มีฐานะดีจะไมมาอยูประเทศไทยเปน
การถาวร นอกจากจะมาอยูชั่วคราวเพื่อหนีความหนาวเทานั้น  
สวนใหญฝรั่งที่มาอยูไทยถาวรนั้น มักเปนพวกที่หนีความกดดัน
ในประเทศของตนเองและพวกที่มาเกษียณอายุ ไมใชเพรา
แตเพราะเงินบํานาญไมพอใชในประเทศตนเอง พวกนี้เรียกวา 
Pension Refugees มาอยูไทยเพราะคาครองชีพที่ไทยถูกวา 
การที่จะมาซื้ออสังหาริมทรัพยในไทยคงนอยมากหรือแทบจะไมมี
เลยเพราะเงินไมพอ เอาเงินเก็บไวใชจายดีกวา เชาเอาถูกกวาซื้อ 
มีผูบอกวา “ฝรั่งที่ปากบอกวารักประเทศไทยนั้น เขาไมไดรัก
ประเทศไทยเชนที่เราเขาใจหรอก แตรักความสะดวกสบายที่เขา
สามารถซื้อไดในราคาที่ถูกกวาบานเขาตางหาก  อยาหลง
ประเด็นเวลาที่เขาบอกวารักเมืองไทย” 
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หันไปดูสหรัฐอเมริกา ประเทศที่ดึงดูดคนตางชาติไปซื้อบาน
มากที่สุด ปรากฏวาทางสมาคมนายหนาอเมริกัน (National 

1 ปลาสุด (เมษายน 
มีการซื้อขายบานโดยชาวตางประเทศถึง 

พันลานเหรียญสหรัฐ หรือเปนเงินไทยที่ 1.686 ลานลาน
ลานลานเหรียญสหรัฐของ

นี่แสดงวาชาวตางประเทศไม
ไดมาชวยกระตุนเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเลย จํานวนผูซื้อ

1.8% ของยอดขาย
 

ของผูซื้อตางชาติ เปนผูที่อาศัยอยู ใน
กรรม หรือคือผูถือวี

ประเภท B)  ทั้ งนี้ผูซื้อ
อันดับแรกไดแก  แคนาดา (8% ของผูซื้อ

เม็กซิโก (7% ของผูซื้อ
จีน (6% ของผูซื้อ

อินเดีย (4% ของผูซื้อ
และสหราชอาณาจักร (4% 

<3> 
จะเห็นไดวาขนาดสหรัฐอเมริกายังมีผู ไปซื้อบานเพียง 

ฝนหวาน” วาจะมี
100,000 หนวยคง

เปนสิ่งที่เปนไปไมไดเลย  ในแตละป ปริมาณการซื้อขายบานใน
หนวยเทานั้น  ประเทศ

ไทยก็ ไมมีแรงดึ งดูด ใดๆ ที่ จะไปเทียบกับสหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด หรือประเทศในกลุมสแกนดิเนเวียได ตัว

ในความเปนจริงฝรั่งที่มีฐานะดีจะไมมาอยูประเทศไทยเปน
การถาวร นอกจากจะมาอยูชั่วคราวเพื่อหนีความหนาวเทานั้น  
สวนใหญฝรั่งที่มาอยูไทยถาวรนั้น มักเปนพวกที่หนีความกดดัน
ในประเทศของตนเองและพวกที่มาเกษียณอายุ ไมใชเพราะรวย 
แตเพราะเงินบํานาญไมพอใชในประเทศตนเอง พวกนี้เรียกวา 

มาอยูไทยเพราะคาครองชีพที่ไทยถูกวา 
การที่จะมาซื้ออสังหาริมทรัพยในไทยคงนอยมากหรือแทบจะไมมี
เลยเพราะเงินไมพอ เอาเงินเก็บไวใชจายดีกวา เชาเอาถูกกวาซื้อ 

ปากบอกวารักประเทศไทยนั้น เขาไมไดรัก
ประเทศไทยเชนที่เราเขาใจหรอก แตรักความสะดวกสบายที่เขา
สามารถซื้อไดในราคาที่ถูกกวาบานเขาตางหาก  อยาหลง

 ในประวัติศาสตรที่ผานมา การนําคนรวยๆ มาในประเทศที่
ยากจนและทําใหเกิดความเจริ
นานาชาติในนครเซี่ยงไฮ ที่ตางชาติเชานครเซี่ยงไฮไปแทบทั้ง
เมืองในชื่อวา Shanghai International Settlement <4> 
จัดการบริหารใหเปนเทศบาลนานาชาติ ที่มีทั้งสหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ฝรั่งเศสและอื่นๆ ในการนี้ไดนําคนรวยเขามาอยูในเซี่
ไฮ ไดมีการกอสรางอาคารขนาดใหญมากมายจนกลายเปน
อนุสรณสถานรําลึกถึงการเปนอาณานิคมในเซี่ยงไฮ รวมทั้งอาณา
นิคมอื่นๆ เชน Kiautschou Bay Leased Territory
เยอรมนี และ Guangzhouwan <6> 
ฝรั่งเศส เปนตน 
 จะเห็นไดวานครยางกุง กรุงพนมเปญ นครโฮจิมินหซิตี้ กรุง
ฮานอย ที่ เคยเปนอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่ ง เศส มี
สถาปตยกรรมที่งดงาม มีการผังเมืองอยางดี มีคนรวยๆ จาก
ตางประเทศมาอยู และทําใหเมืองเหลานี้เจริญขึ้น  อาจกลาวได
วา เมื่อ 70 ปกอน นครตางๆ เหลานี้คงเจริญไมแพ
กรุงเทพมหานครหรืออาจจะเจริญมากกวาดวยซ้ําไป เพราะมีคน
รวยๆ จากตางชาติมาอยู  แตก็คงเปนความเจริญที่กระจุกใน
เมืองนั้นเปนสําคัญ 
 ในปจจุบันก็มีโอกาสที่จะมีการลงทุนมหาศาลในไทยโดย
ประเทศจีน ทั้งนี้มีการเปดชองใหตางชาติสามารถมาเชาที่ดินนับ
หมื่นๆ นับแสนๆ ไรจาก “เจาสัว
เปนลักษณะ “เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในรูปแบบใหม ที่คนจีนสามารถมาซื้อหองชุดได 
นาจะดึงดูดชาวจีนไดดี เพราะในประเทศจีน อนุญาตใหตางชาติ
ที่อยูมาครบปที่สามารถเชาหองชุดไดระยะยาว ไมเกิน 
เทานั้น และตางชาติสามารถเชาที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรมได 40-50 ปเทานั้น แตมาเชาในไทยไดเกือบรอยป
 แตที่นาเปนหวงก็คือ ในอีกเกือบ 
จะคืนที่ดินแกคนไทยหรือ จะยึดไปทั้งประเทศ
 

อางอิง 
<1> มติ ครม. ดึงตางชาติมั่งคั่งลานคน ซื้อที่พักอาศัย ทํางานในเมืองไทย
https://bit.ly/3kKFMuD 
<2> Malaysia My Second Home is back but it may not last, here’s 
why. https://bit.ly/2YhKZ50  
<3> National Association of Realtors. International Transactions in 
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<4> Shanghai International Settlement. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_International_Settlement
<5> Kiautschou Bay Leased Territory. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kiautschou_Bay_Leased_Territory
<6> Guangzhouwan. https://en.wikipedia.org/wiki/Guangzhouwan
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ในประวัติศาสตรที่ผานมา การนําคนรวยๆ มาในประเทศที่
ยากจนและทําใหเกิดความเจริญก็มีเชนกัน เชน  เขตเชา
นานาชาติในนครเซี่ยงไฮ ที่ตางชาติเชานครเซี่ยงไฮไปแทบทั้ง

Shanghai International Settlement <4> แลว
จัดการบริหารใหเปนเทศบาลนานาชาติ ที่มีทั้งสหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ฝรั่งเศสและอื่นๆ ในการนี้ไดนําคนรวยเขามาอยูในเซี่ยง
ไฮ ไดมีการกอสรางอาคารขนาดใหญมากมายจนกลายเปน
อนุสรณสถานรําลึกถึงการเปนอาณานิคมในเซี่ยงไฮ รวมทั้งอาณา

Kiautschou Bay Leased Territory <5> ใหแก
Guangzhouwan <6> ทางตอนใตของจีนใหแก

ง กรุงพนมเปญ นครโฮจิมินหซิตี้ กรุง
ฮานอย ที่ เคยเปนอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่ ง เศส มี
สถาปตยกรรมที่งดงาม มีการผังเมืองอยางดี มีคนรวยๆ จาก
ตางประเทศมาอยู และทําใหเมืองเหลานี้เจริญขึ้น  อาจกลาวได

ปกอน นครตางๆ เหลานี้คงเจริญไมแพ
รหรืออาจจะเจริญมากกวาดวยซ้ําไป เพราะมีคน

แตก็คงเปนความเจริญที่กระจุกใน

ในปจจุบันก็มีโอกาสที่จะมีการลงทุนมหาศาลในไทยโดย
ประเทศจีน ทั้งนี้มีการเปดชองใหตางชาติสามารถมาเชาที่ดินนับ

เจาสัว” หรือสวนราชการในไทย มาตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ” “เมืองใหม” หรืออาณานิคม

ในรูปแบบใหม ที่คนจีนสามารถมาซื้อหองชุดได 100% การนี้
นาจะดึงดูดชาวจีนไดดี เพราะในประเทศจีน อนุญาตใหตางชาติ
ที่อยูมาครบปที่สามารถเชาหองชุดไดระยะยาว ไมเกิน 70 ป

นั้น และตางชาติสามารถเชาที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมและ
ปเทานั้น แตมาเชาในไทยไดเกือบรอยป 

แตที่นาเปนหวงก็คือ ในอีกเกือบ 100 ปขางหนาพวกเขา
จะคืนที่ดินแกคนไทยหรือ จะยึดไปทั้งประเทศ! 

คน ซื้อที่พักอาศัย ทํางานในเมืองไทย 

<2> Malaysia My Second Home is back but it may not last, here’s 

ltors. International Transactions in 
https://bit.ly/3oe4CoR 

<4> Shanghai International Settlement. 
kipedia.org/wiki/Shanghai_International_Settlement 

<5> Kiautschou Bay Leased Territory. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kiautschou_Bay_Leased_Territory 

https://en.wikipedia.org/wiki/Guangzhouwan  
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Mr.Gary Pittard ใหขอคิดอาชีพนายหนา
 

 เคล็ดลับการเปนนายหนาที่ประสบความสําเร็จในอาชีพนั้น 

อยูที่ขอมูลเปนสําคัญ ไมวาเราจะเปนบริษัทใหญหรือเล็กก็ไม

ไดเปรียบ-เสียเปรียบกัน  แนวทางความกาวหนาของอาชีพ

นายหนาเปนอยางไรจึงมีรายไดดีกวาทั่วไปอาชีพอื่นนับเทาตัว

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 

สมาคม FIABCI-Thai และประธานเจาหนาที่บริหารมูลนิธิ

ประเมินคา-นายหนาแหงประเทศไทย ไดเชิญ 

นายหนาผูมากประสบการณและเปนผูแตงหนังสือนายหนามาให

ความรูเกี่ยวกับอาชีพนายหนาในออสเตรเลีย ทานเมตตามาพูดให

ฟรี ผมไดขอคิดที่นาสนใจสําหรับคนไทยเปนอยางมาก  ผมจึงขอ

สรุปมาใหโดยถือคติวา “Knowledge Is Not Private 

Property” 

 ในออสเตรเลียมีนายหนาที่ผานการจดทะเบียนอยู 

คน ถานับเปนบริษัทก็มีราว 6,000 แหง เรียกไดวาในแตละมุม

เมือง มี “หนาราน” ของบริษัทนายหนามากกวา 

อยูทั่วออสเตรเลียเพียง 700 แหงเทานั้น  ในขณะที่ออสเตรเลียมี

ประชากรเพียง 25.8 ลานคน ถือไดวามีนายหนาประมาณ 

ตอประชากร 1,032 คน  คนเขามาในวงการนายหนาใน

ออสเตรเลีย 100 คน ในเวลา 1 ปตอมา อาจเหลืออยูครึ่งหนึ่ง ที่

เหลืออาจ “ไมถูกโฉลก” กับงานนี้ หรือไดงานอื่นแทน

 ในขณะที่รายไดตอเดือนของคนทํางานในนครซิดนียอยูที่ 

145,200 บาทตอเดือน  รายไดของนายหนาที่มีประสบการณ 

ปนาจะอยูที่ประมาณ 250,000 บาท หรือมากกวากันเกือบ

เทาตัว  แสดงวาอาชีพนายหนาเปนอาชีพที่มีรายไดดี ยิ่งถาเปน

นายหนามืออาชีพ ก็ยิ่ งมีรายไดสูงกวานี้อีก  นายหนาของ

ออสเตรเลียมีรายไดประจําอยางนอยก็ตามคาแรงขั้นต่ํา คือเดือน

ละ 121,000 บาท และยังไดคานายหนาอีกประมาณ 

ของคานายหนาที่ได ซึ่งคานายหนาอาจอยูที่ประมาณ 

ราคาตลาด 

 สํ าหรับคนที่ เ ข ามา ในวงการนายหน า  จะขึ้ นอยู กั บ

กฎระเบียบของแตละรัฐในออสเตรเลีย เชนที่รัฐนิวเซาทเวลสที่

นาย Pittard อยู กําหนดใหนายหนาคนหนึ่งตองผานหลักสูตร
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ใหขอคิดอาชีพนายหนา 

เคล็ดลับการเปนนายหนาที่ประสบความสําเร็จในอาชีพนั้น 

อยูที่ขอมูลเปนสําคัญ ไมวาเราจะเปนบริษัทใหญหรือเล็กก็ไมได

เสียเปรียบกัน  แนวทางความกาวหนาของอาชีพ

นายหนาเปนอยางไรจึงมีรายไดดีกวาทั่วไปอาชีพอื่นนับเทาตัว 

2564 ผมในฐานะนายก

และประธานเจาหนาที่บริหารมูลนิธิ

นายหนาแหงประเทศไทย ไดเชิญ Mr.Gary Pittard 

นายหนาผูมากประสบการณและเปนผูแตงหนังสือนายหนามาให

ความรูเกี่ยวกับอาชีพนายหนาในออสเตรเลีย ทานเมตตามาพูดให

ฟรี ผมไดขอคิดที่นาสนใจสําหรับคนไทยเปนอยางมาก  ผมจึงขอ

“Knowledge Is Not Private 

ยมีนายหนาที่ผานการจดทะเบียนอยู 25,000 

แหง เรียกไดวาในแตละมุม

ของบริษัทนายหนามากกวา 7-Eleven ที่มี

แหงเทานั้น  ในขณะที่ออสเตรเลียมี

นายหนาประมาณ 1 คน

คน  คนเขามาในวงการนายหนาใน

ปตอมา อาจเหลืออยูครึ่งหนึ่ง ที่

กับงานนี้ หรือไดงานอื่นแทน 

ในขณะที่รายไดตอเดือนของคนทํางานในนครซิดนียอยูที่ 

องนายหนาที่มีประสบการณ 5 

บาท หรือมากกวากันเกือบ

เทาตัว  แสดงวาอาชีพนายหนาเปนอาชีพที่มีรายไดดี ยิ่งถาเปน

นายหนามืออาชีพ ก็ยิ่ งมีรายไดสูงกวานี้อีก  นายหนาของ

ออสเตรเลียมีรายไดประจําอยางนอยก็ตามคาแรงขั้นต่ํา คือเดือน

บาท และยังไดคานายหนาอีกประมาณ 40-85% 

ของคานายหนาที่ได ซึ่งคานายหนาอาจอยูที่ประมาณ 2-3% ของ

สํ าหรับคนที่ เ ข ามา ในวงการนายหน า  จะขึ้ นอยู กั บ

กฎระเบียบของแตละรัฐในออสเตรเลีย เชนที่รัฐนิวเซาทเวลสที่

นหนึ่งตองผานหลักสูตร

การเรียน 

6 วัน เสีย

ค า เ รี ย น 

2 9 , 0 5 2 

บ า ท  จ ะ

ไดรับใบอนุญาตเปน “นักขาย

นายหน าประมาณ 4 ป   หลั งจากนั้ นคอยยกระดับ เปน 

“นายหนา” สวนบริษัทนายหนา 

เชนกัน  นอกจากนั้นนายหนายังตองมีก

(Indemnity Assurance) ซึ่งเปนเงินถึงประมาณ 

ซึ่งถือวาแพงมาก เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภค

 บริษัทนายหนาหนึ่งๆ มีนายหนาอยู 

ใหญ การมี “แบรนด” มาใสไว ก็ไมไดหมายความวาจะทําใหขาย

ไดดีกวาบริษัทเล็กๆ ที่มีนายหนาอยูนอยคน เพราะการขายบาน

อยูที่ความชํานาญในแตละทองที่ ไมใชวานายหนาคนเดียวจะขาย

ไดทั่วประเทศไปเสียทั้งหมด  การเปนนายหนาที่เกงนั้นอยูที่การมี

ขอมูลผูซื้อ ผูขายที่มากพอ มีความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ชํานาญ

พื้นที่ ไมใชวาตองเปนคนที่เรียนมามากมาย  ในออสเตรเลียมี

บริษัทแบรนดดังๆ ทั้งของออสเตรเลียเองและที่มาจากยุโรปและ

สหรัฐอเมริกา  แตก็ไมไดมีอิทธิพลกวากันนัก

 คนทํางานนายหนานั้น บางคนอาจกาวไปทํากิจการอื่นใน

ดานที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย แตก็มีหลายคนที่ยึดอาชีพ

นายหนาตลอดไป  พวกเขามีความสุขกับการใหบริการจัดหาหรือ

ชวยขายที่อยูอาศัย มีความสุขกับการไดทํางานที่ ไดติดตอ

ประสานงานกับบุคคลตางๆ ไดชวยเหลือผูอื่น  คนที่ทําบริษัท

นายหนาจะสามารถขายบริษัทไดในยามเกษียณดวย  สาเหตุที่

ขายไดไมใชวาบริษัทดังกลาวจะมีชื่อเสียงกิจการมากขนาดนั้

อยูที่ฐานขอมูลลูกคาที่บริษัทดังกลาวมี ซึ่งผูซื้อบริษัทไปสามารถ

นําฐานขอมูลเหลานั้นไปใช “ตอยอด

 ระยะเวลาในการขายบานหลังหนึ่งๆ ได ใชเวลาเฉลี่ย

ประมาณ 33 วัน   ในขณะนี้ตลาดเปนของผูขาย เพราะภาวะ

เศรษฐกิจคอนขางดี มีการซื้อขายที่อยูอา
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นักขาย” และไปฝกงานอยูกับบริษัท

ป   หลั งจากนั้ นคอยยกระดับ เปน 

สวนบริษัทนายหนา (ไมใชบุคคล) ก็ตองมีใบอนุญาต

เชนกัน  นอกจากนั้นนายหนายังตองมีการประกันทางวิชาชีพ 

ซึ่งเปนเงินถึงประมาณ 24,210 บาท 

ซึ่งถือวาแพงมาก เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภค 

บริษัทนายหนาหนึ่งๆ มีนายหนาอยู 4-8 คน ไมใชบริษัท

มาใสไว ก็ไมไดหมายความวาจะทําใหขาย

มีนายหนาอยูนอยคน เพราะการขายบาน

อยูที่ความชํานาญในแตละทองที่ ไมใชวานายหนาคนเดียวจะขาย

ไดทั่วประเทศไปเสียทั้งหมด  การเปนนายหนาที่เกงนั้นอยูที่การมี

ขอมูลผูซื้อ ผูขายที่มากพอ มีความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ชํานาญ

ยนมามากมาย  ในออสเตรเลียมี

บริษัทแบรนดดังๆ ทั้งของออสเตรเลียเองและที่มาจากยุโรปและ

สหรัฐอเมริกา  แตก็ไมไดมีอิทธิพลกวากันนัก 

คนทํางานนายหนานั้น บางคนอาจกาวไปทํากิจการอื่นใน

ดานที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย แตก็มีหลายคนที่ยึดอาชีพ

ขามีความสุขกับการใหบริการจัดหาหรือ

ชวยขายที่อยูอาศัย มีความสุขกับการไดทํางานที่ ไดติดตอ

ประสานงานกับบุคคลตางๆ ไดชวยเหลือผูอื่น  คนที่ทําบริษัท

นายหนาจะสามารถขายบริษัทไดในยามเกษียณดวย  สาเหตุที่

ขายไดไมใชวาบริษัทดังกลาวจะมีชื่อเสียงกิจการมากขนาดนั้น แต

อยูที่ฐานขอมูลลูกคาที่บริษัทดังกลาวมี ซึ่งผูซื้อบริษัทไปสามารถ

ตอยอด” ไดเลย 

ระยะเวลาในการขายบานหลังหนึ่งๆ ได ใชเวลาเฉลี่ย

วัน   ในขณะนี้ตลาดเปนของผูขาย เพราะภาวะ

เศรษฐกิจคอนขางดี มีการซื้อขายที่อยูอาศัยมาก ราคาบานก็
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เพิ่มขึ้น  ในรอบไตรมาสลาสุด (ไตรมาสที่ 2/2564) ราคาที่อยู

อาศัยเพิ่มขึ้น 3.8% แมจะมีปญหาเรื่องโควิดและการหยุดอยูบาน

เพื่อปองกันการแพรเชื้อมาราว 12 สัปดาห ราคาบานก็ยังเพิ่มขึ้น  

โดยการนําชมบานผานระบบเสมือนจริง  การซื้อขายที่อยูอาศัย

จึงไมสะดุด 

 ปจจัยแหงความสําเร็จของนายหนาอยูที่วา 

 1. เราตองตั้งเปาหมายที่ชัดเจน วาเราจะทํารายไดมากนอย

เพียงใดใน 1 เดือนหรือ 1 ป 

 2. เราตองมีแผนการเพื่อการบรรลุเปาหมายที่ชัดเจน 

 3. ตองตองตรวจสอบความสามารถของเราวาเราจะทําได

มากนอยแคไหน โดยผานการศึกษาใหถองแท 

 4. เราตองมีการกระทําหรือ Action ที่สอดคลองกับความ

เปนจริง 

 ทรัพยสินจะขายไดหรือไมอยูที่ราคา ถาราคาเหมาะสมกับตัว

ทรัพยนั้นๆ ก็จะสามารถขายไดแนนอน และหากสูงเกินไป 

นายหนาก็ตองมีหนาที่ตอรองกับผูขาย ชี้ ให เห็นวาราคาที่

เหมาะสมควรเปนเทาไหร อาจตองคุยถึงเหตุผลในการขายบาน

กับผูขาย เราอาจพบวาสาเหตุที่ขายเพื่อตองการไปใชหนี้หรือไป

ลงทุนทางอื่น ซึ่งนายหนามืออาชีพตองชี้ใหผูขายเห็นวาถาเราตั้ง

ราคาสูงเกินจริง ก็อาจขายไมได เสียเวลากับทุกฝาย เปนตน 

 ไทยเราตองพัฒนาวิชาชีพนายหนาใหเจริญขึ้นดวยการผูกติด

กับการพิทักษผลประโยชนของประชาชน (ผูซื้อและผูขาย

อสังหาริมทรัพย) เปนที่ตั้ง 

หมายเหตุ คาเงินดอลลารออสเตรเลียในขณะเขียนบทความนี้อยู

ที่เหรียญละ 24.21 บาท 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

รัชดาฯ–
 

 หลายคนคาดการณวาบรเิวณพื้นที่ถนนรัชดาภิเษกและถนน

พระราม 9 หวยขวาง นาจะกลายเปน CBD 

กรุงเทพมหานคร เรื่องนี้เปนไปไดหรือ 

 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมิน

คาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟ

แฟรส (www.area.co.th) ใหคํานิยามของคํา

Central Business District หรือศูนยกลางธุรกิจของเมืองหรือ

นครหนึ่ง ๆ วาเปนศูนยธุรกิจที่สําคัญที่สุดและมักตั้งอยูใจกลาง

เมืองนั่นเอง  ศูนยธุรกิจมีทั้งสถาบันการเงิน การบริการคาปลีก 

และสํานักงานขนาดใหญอื่น ๆ เพื่อเปนศูนยรวมในการติดตอ

ธุรกิจของเมืองนั้นๆ โดยมากในเมืองหรือนครหนึ่งๆ ก็จะมี

ศูนยกลางอยูแหงเดียวในใจกลางเมือง เพราะเมืองในสมัยโบราณ

ของยุโรป มักจะเปนศูนยรวมของตลาดหรือแหลงการคา ศาลา

ประชาคมประจําเมืองซึ่งเปนศูนยรวมการบริหาร และโบสถ

คริสตซึ่งเปนศูนยรวมดานการศาสนา 

 เมื่อกอนไทยเราโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครก็พยายามสราง

ศูนยกลางของเมืองเพียงแหงเดียว โดยมีศูนยราชการในเกาะ

รัตนโกสินทรและราชดําเนินนอกและศูนยธุรกิจบนถนนราช

ดําเนินกลางโดยจําลองถนนสายนี้ใหเปน “อาฟวนูวเดช็องเซลีเซ 

(Avenue des Champs-Élysées)” ในกรุงปารีส แตสุดทายก็ทํา

ไมสําเร็จ  และกรุงเทพมหานครก็ยังมียานการคาแบบไทยๆ ที่

บางลําพู บางแขกและจีนที่พาหุรัด สําเพ็งและเยาวราช เปนตน
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–พระรามเกา เปน CBD ใหมไดไหม 

เวณพื้นที่ถนนรัชดาภิเษกและถนน

CBD แหงใหมของ

โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมิน

เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟ

คํานิยามของคําวา CBD หรือ 

หรือศูนยกลางธุรกิจของเมืองหรือ

ๆ วาเปนศูนยธุรกิจที่สําคัญที่สุดและมักตั้งอยูใจกลาง

เมืองนั่นเอง  ศูนยธุรกิจมีทั้งสถาบันการเงิน การบริการคาปลีก 

ๆ เพื่อเปนศูนยรวมในการติดตอ

องเมืองนั้นๆ โดยมากในเมืองหรือนครหนึ่งๆ ก็จะมี

ศูนยกลางอยูแหงเดียวในใจกลางเมือง เพราะเมืองในสมัยโบราณ

ของยุโรป มักจะเปนศูนยรวมของตลาดหรือแหลงการคา ศาลา

ประชาคมประจําเมืองซึ่งเปนศูนยรวมการบริหาร และโบสถ

ราโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครก็พยายามสราง

ศูนยกลางของเมืองเพียงแหงเดียว โดยมีศูนยราชการในเกาะ

รัตนโกสินทรและราชดําเนินนอกและศูนยธุรกิจบนถนนราช

อาฟวนูวเดช็องเซลีเซ 

ในกรุงปารีส แตสุดทายก็ทํา

เร็จ  และกรุงเทพมหานครก็ยังมียานการคาแบบไทยๆ ที่

บางลําพู บางแขกและจีนที่พาหุรัด สําเพ็งและเยาวราช เปนตน 

 อยางไรก็ตามในกรณีประเทศไทยศูนยกลางของเมือง

คอนขางกระจัดกระจาย เชน กรุงเทพมหานครมีศูนยกลางการ

บริหารอยูที่เกาะรัตนโกสินทร แตตอมาก็พยายามกระจา

ออกสูรอบนอกอยางไมเปนระบบ แตละกระทรวงก็ไปกันคนละ

ทิศละทาง  และภายหลังก็มีการสรางศูนยราชการที่ถนนแจง

วัฒนะ นนทบุรี แตก็มีเพียงสวนราชการจํานวนหนึ่งที่ไดไปใช

พื้นที่เทานั้น 

จะเห็นไดวาประเทศไทยยังตองสรางสวนราชการใน

พื้นที่อื่นๆ ตอไป  ทั้งนี้เพราะไทยมีราชการสวนกลางขนาดมหึมา

ถึงราวสองในสามของจํานวนขาราชการทั้งหมด จึงขยายตัวอยาง

ไมมีที่สิ้นสุด  กระทรวงทบวงกรมตางๆ ในกรุงปารีส กรุง

ลอนดอนไมไดขยายมากมาย ยังคงอยูรวมๆ กันในใจกลางเมือง

หลวงเหลานั้น  ขาราชการสวนใหญในประเทศตะวันตกหรือ

แมแตญี่ปุนกอ็ยูในสวนทองถิ่นเปนหลัก

 สวนศูนยกลางกลางทางธุรกิจก็กระจัดกระจายเชนกัน โดย

มีสีลม สุรวงศ สาทร เปนศูนยกลางทางการเงิน มีสถาบันการเงิน

อยูรวมกันมากที่สุดในพื้นที่ดังกลาวนี้   ถือเปน 

District  สวนกิจการคาปลีกก็กลับอยูที่ยานมาบุญครอง สยา

ชิดลม เพลินจิต ซึ่งถูกแยกจากสีลมเพราะที่ตั้งของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยนั่นเอง  สวนยานบันเทิงคงอยูในยานรัชดาภิเษก

และพระรามเกา เพราะมีกิจกรรมบันเทิง เชน อาบอบนวดและ

สถานบันเทิงอื่นอยูรวมกันมากเปนพิเศษ

 แลวยานรัชดาภิเษก จะเปน 

กรุงเทพมหานครได

ศักยภาพอยูพอสมควร เพราะมีรถไฟฟาสายสีน้ํา

เงินอยู ใตดินบนถนนรัชดาภิ เษก และยั งมี

รถไฟฟาสายสีสมที่แยกออกไปสูเขตมีนบุรี ทําให

ยานนี้มีศักยภาพในการพัฒนาดี  ทั้งนี้กอนที่จะมี

รถไฟฟาสายสีสม ราคาที่ดินแถวถนนรัชดาภิเษก 

ขึ้นเร็วกวาถนนพ

พระรามเกายังไมมีรถไฟฟานั่นอง

 การที่ถนนรัชดาภิเษกมีรถไฟฟา สวนถนน
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อยางไรก็ตามในกรณีประเทศไทยศูนยกลางของเมือง

คอนขางกระจัดกระจาย เชน กรุงเทพมหานครมีศูนยกลางการ

บริหารอยูที่เกาะรัตนโกสินทร แตตอมาก็พยายามกระจายตัว

ออกสูรอบนอกอยางไมเปนระบบ แตละกระทรวงก็ไปกันคนละ

ทิศละทาง  และภายหลังก็มีการสรางศูนยราชการที่ถนนแจง

วัฒนะ นนทบุรี แตก็มีเพียงสวนราชการจํานวนหนึ่งที่ไดไปใช

จะเห็นไดวาประเทศไทยยังตองสรางสวนราชการใน

ราะไทยมีราชการสวนกลางขนาดมหึมา

ถึงราวสองในสามของจํานวนขาราชการทั้งหมด จึงขยายตัวอยาง

ไมมีที่สิ้นสุด  กระทรวงทบวงกรมตางๆ ในกรุงปารีส กรุง

ลอนดอนไมไดขยายมากมาย ยังคงอยูรวมๆ กันในใจกลางเมือง

หลวงเหลานั้น  ขาราชการสวนใหญในประเทศตะวันตกหรือ

อยูในสวนทองถิ่นเปนหลัก 

สวนศูนยกลางกลางทางธุรกิจก็กระจัดกระจายเชนกัน โดย

สุรวงศ สาทร เปนศูนยกลางทางการเงิน มีสถาบันการเงิน

อยูรวมกันมากที่สุดในพื้นที่ดังกลาวนี้   ถือเปน Financial 

สวนกิจการคาปลีกก็กลับอยูที่ยานมาบุญครอง สยาม 

ชิดลม เพลินจิต ซึ่งถูกแยกจากสีลมเพราะที่ตั้งของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยนั่นเอง  สวนยานบันเทิงคงอยูในยานรัชดาภิเษก

เพราะมีกิจกรรมบันเทิง เชน อาบอบนวดและ

สถานบันเทิงอื่นอยูรวมกันมากเปนพิเศษ 

แลวยานรัชดาภิเษก จะเปน CBD ของ

กรุงเทพมหานครไดหรือไม  ในแงหนึ่งอาจเห็น

ศักยภาพอยูพอสมควร เพราะมีรถไฟฟาสายสีน้ํา

เงินอยู ใตดินบนถนนรัชดาภิ เษก และยั งมี

รถไฟฟาสายสีสมที่แยกออกไปสูเขตมีนบุรี ทําให

ยานนี้มีศักยภาพในการพัฒนาดี  ทั้งนี้กอนที่จะมี

รถไฟฟาสายสีสม ราคาที่ดินแถวถนนรัชดาภิเษก 

ขึ้นเร็วกวาถนนพระรามเกา มาก เพราะถนน

พระรามเกายังไมมีรถไฟฟานั่นอง 

การที่ถนนรัชดาภิเษกมีรถไฟฟา สวนถนน
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พระรามเกายังไมมีนั้น ทําใหราคาที่ดินขึ้นแตกตางกันมาก โดย

ราคาที่ดินในป 2537 ราคาที่ดินที่ดินของถนนทั้งสองสายมีราคา

ใกลเคียงกัน โดยในกรณีถนนรัชดาภิเษก มีราคา 200,000 บาท

ตอตารางวา สวนถนนพระรามเกามีราคา 165,000 บาทตอ

ตารางวา โดยตางกันเพียง 21% เทานั้น  แตเมื่อเวลาผานไป

จนถึงป 2564 หรือ 27 ปถัดมา ราคาที่ดินบนถนนรัชดาภิเษก

ขึ้นเปนตารางวาละ 1,000,000 บาท สวนที่ถนนพระรามเกาก็

ขึ้น แตขึ้นเปนเพียง 500,000 บาท เทากับวาที่ดินบนถนน

รัชดาภิเษกเพิ่มขึ้น 5 เทา หรือขึ้นปละ 6.1% สวนที่ดินบนถนน

พระรามเกา เพิ่มเพียง 3 เทาหรือเพิ่มขึ้นปละ 4.2%  แตใน

อนาคตราคาที่ดินบนถนนพระรามเกานาจะขึ้นเร็วกวานี ้

 การที่มีรถไฟฟาผานในบริเวณนี้ในเขตหวยขวางก็จะทําให

ราคาที่ดินเพิ่มขึน้ ทําใหมีธุรกิจโยกยายมาอยูในบริเวณนี้มากขึ้น 

เขน อาคารสํานักงาน ศูนยการคา โรงแรม เปนตน สวนสถาน

บันเทิงตางๆ ก็ยังคงอยู แตก็คอยๆ ถูกแทนที่โดยธุรกิจอื่นๆ มาก

ขึ้น พัฒนาการบนถนนรัชดาภิเษกและพระรามเกาก็ยังเติบโต

อยางตอเนื่อง  อยางไรก็ตามหากจะแทนที่ศูนยธุรกิจการเงินที่สี

ลมก็คงเปนไปไมได เพราะคงไมมีสถาบันการเงินยายมาอยู

รวมกันตรงนี้ หรือจะกลายเปนศูนยคาปลีก ก็เปนไปไมไดอีก

เชนกัน เพราะศูนยการคาคุณภาพขนาดใหญในยานสยามฯ ชิด

ลม เพลินจิต ก็ยังอยูที่เดิมนั่นเอง 

 ดังนั้นจึงประเมินไดวารัชดาภิเษก-พระรามเกาก็ยังคงเปน

ศูนยธุรกิจรองของเมือง เชนเดียวกับยานบางนาชวงตน ยาน

แจงวัฒนะ หรือยานปนเกลา ที่เปนศูนยธุรกิจรองนั่นเอง 


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

ค่าสมาชิก 1,000 บาท/ปี เพื�อรบัสิทธิประโยชนด์งันี�

1. ไดร้ับวารสาร ThaiAppraisal
2. ดาวนโ์หลดเอกสารประกอบเสวนายอ้นหลงัได้
3. เขา้ร่วมงานประชมุประจาํปีของมลูนธิิโดยไมเ่สยีค่าใชจ้่ายใด ๆ
4. เขา้เสวนาวิชาการรายเดอืนโดยไมเ่สยีค่าใชจ้่ายตลอด 
5. ไดร้ับสว่นลดพิเศษ 50% ในการซื�อหนงัสอืของมลูนธิิ
6. ไดร้ับใบรับรองการเป็นสมาชกิ และบตัรสมาชกิ
7. ท่านสมาชกิสามารถนาํโลโกไ้ปใชท้าํนามบตัรได ้ 
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สแกน QR Code เพื่อสมัครสมาชิก 

ปี เพื�อรบัสิทธิประโยชนด์งันี�  

ThaiAppraisal มลูค่าปีละ 200 บาท (6 ฉบบั) เป็นเวลา 1 ปี 
ะกอบเสวนายอ้นหลงัได ้

เขา้ร่วมงานประชมุประจาํปีของมลูนธิิโดยไมเ่สยีค่าใชจ้่ายใด ๆ 
เขา้เสวนาวิชาการรายเดอืนโดยไมเ่สยีค่าใชจ้่ายตลอด 1 ปี ยกเวน้จดันอกสถานที� 

ในการซื�อหนงัสอืของมลูนธิ ิ
ไดร้ับใบรับรองการเป็นสมาชกิ และบตัรสมาชกิ   
ท่านสมาชกิสามารถนาํโลโกไ้ปใชท้าํนามบตัรได ้  
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เปนนักพัฒนาท่ีดินนั้นไมยาก 
 

 หลายคนฝนอยากเปนนักพัฒนาที่ดิน สรางบานจัดสรรหรือ

อาคารชุดออกมาขาย นับเปนการสราง “อนุสรณสถาน” เปน

เกียรติประวัติใหกับตัวเราเองอีกตางหาก  แตหลายคนก็หวงวา

จะทําอาชีพนี้ไดหรือไม ดร.โสภณ ขอบอก เปนนักพัฒนาที่ดิน

นั้นไมยากอยางที่คิด 

 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมิน

คาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟ

แฟรส (www.area.co.th) ในฐานะในฐานะผูอํานวยการ

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย บอกวาการเปนนักพัฒนา

ที่ดินนั้น ประสบความสําเร็จไดไมยากอยางที่คิด  ในภาพยนตร

หรือละครโทรทัศนหลายเรื่อง พระเอกหรือคนรวยๆ ก็มักเปน

นักพัฒนาที่ดิน หลายคนจึงอยากเปนนักพัฒนาที่ดิน 

 เสนทางความกาวหนาในอาชีพหรือ Career Path ของคน

หลายคนก็อาจเริ่มตนจากการเปนนายหนาอิสระ หรือการ

ทํางานเปนลูกจางในบริษัทพัฒนาที่ดินหรือบริษัทที่เกี่ยวของกับ

อสังหาริมทรัพย จากนั้นก็คอยๆ ทํางานนายหนาอิสระ หรือ

ทํานายหนาอิสระไปในเวลาเดียวกับที่ทํางานประจํา แลวก็ขยับ

มาเปนนักลงทุน ซื้อมาขายไป หรือซื้อบานใหมมาปรับปรุงใหม 

หรือซื้อหองชุดปลอยเชา และคอยๆ ขยันมาทําตัวเปนนักพัฒนา

ที่ดินรายยอย คอยๆ เติบโตจากเล็กสูใหญเชนนักพัฒนาที่ดิน

หลายรายในตลาดหลักทรัพยในทุกวันนี ้

 อันที่จริงการประสบความสําเร็จในการเปนนักพัฒนาที่ดิน

นั้นไมยากเลย เพียงเราเลือกทําเลใหเหมาะสม และสรางสินคา 

ณ ระดับราคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคาในยานนั้น เรา

ก็ประสบความสําเร็จในการพัฒนาโครงการนั้นๆ แลว ที่ผานมาก็

ไมมีการแขงขันกันรุนแรงในระหวางนักพัฒนาที่ดิน ไมเคยมี

นักพัฒนาที่ดิน ทําบานจัดสรรหรืออาคารชุดแลวขัดผลประโยชน

กันจนฆากันตาย แตถาเปนนายหนาก็มีบาง หรือในอาชีพอื่น 

การแขงขันกันรุนแรงแบบ Red Ocean หรือตาตอตาฟนตอฟน 

มีมากมายเหลือเกิน 

  นักพัฒนาที่ดินที่ผันตัวเองมาจากอาชีพอื่นจึงรูสึกวาการ

พัฒนาที่ดินเปนธุรกิจ “หมูๆ” เราจึงเห็นคนขายจักรยานยนต 

คนขายเหล็ก ขายผา ขายสินคาสารพัด มาทํางานเปนนักพัฒนา

ที่ดิน  จนทําใหหลายคนรูสึกวาเปนธุรกิจที่งายมาก จนประมาท 

จนลืมไปวาที่สําเร็จเพราะการมีชัยไปแลวครึ่งหนึ่งที่เลือกทําเลดี

และสรางสินคา ณ ระดับราคาที่เหมาะสม แตหลงไปนึกวา

ตนเอง “เจง” จนประมาทเลินเลอและพังไปในที่สุด 

 เราจะเปนนักพัฒนาที่ดินไดนั้น เราตองมีเงิน ดังนั้นเราจึง

ตองคอยๆ สะสมจากการทํางานในอาชีพอื่น เชน เปนนายหนา

จนพอไดเงินมากพอ ก็คอยๆ ขยับมาซื้อทาวนเฮาส หรือหองชุด

มา “ใสตะกราลางน้ํา” แลวขายตอ  และพอสะสมเงินไดอีก

ระดับหนึ่ง และอาจบวกกับการไปหยิบยืมทุนจากบุพการี ญาติ

มิตร หรือไปรวมทุนกับเพื่อน ก็อาจทําโครงการจัดสรรเล็กๆ 

ฝกปรือฝมือไปกอน แลวคอยทําโครงการใหญๆ ตอไป  แตการ

ไป “ใชเงินคนอื่น” แบบ “เลนแรแปรธาตุ” เปนสิ่งที่ไมควร ไม

เปนมงคลและสงผลรายตอเราในภายหลังได 

 ดร.โสภณใหคําแนะนําแกบริษัทพัฒนาที่ดินมหาชนในตลาด

หลักทรัพยหลายแหงที่คิดจะไปลุยลงทุนในตางประเทศวา เรา

ควรเริ่มจากเล็กสูใหญเชนกัน ไมจําเปนตองเริ่มใหญแตแรก 

คอยๆ เรียนรูตลาด สะสมกําลัง รอคอยโอกาส สรางทีมงานไป

เรื่อยจนคอยๆ พัฒนาโครงการใหญในที่สุด  ประสบการณของ

นักพัฒนาที่ดินไทยที่ ไปรวมทุนกับบริษัทยักษ ใหญในกรุง

จาการตา กรุงมะนิลาหรือในจีนอื่นๆ แลวก็พังพาบไมเปนทาใน

ที่สุด เพราะความจริงตางคนก็ตางไมไดตองการ (Need) กันและ

กันจริงๆ สักเทาไหร 

 ความรูสําคัญที่เราตองมีในการเปนนักพัฒนาที่ดินที่ประสบ

ความสําเร็จมีหลากหลายทั้ง เรื่องชาง เรื่องวัสดุกอสราง เรื่อง

กฎหมาย แตที่สําคัญที่สุดก็คือความรูเรื่องการเงิน และการตลาด  

ความรูดานการเงินจะทําใหเราสามารถวางแผนไดอยางเปน

ขั้นตอน เราจะไดรูวาเราจะมีรายได รายจายอยางไร ทําอยางไร

เงินจะไดไมช็อต จะประคับประคองกันไปจนประสบความสําเร็จ

ไดอยางไร  สวนความรูดานการตลาด จะทําใหเราสามารถ

คาดการณอนาคตได วาแนวโนมทิศทางจะไปอยางไร สินคาที่เรา



 

 

 
 

นําเสนอสูตลาดจะไดรับความนิยมหรือไม เราจะไดเตรียมการ

ตางๆ ไดอยางเหมาะสม เปนตน 

 ยิ่ ง ก ว า นั้ น  ก า ร เป น นั กพัฒ น า ที่ ดิ น  ถื อ ไ ด ว า เ ป น 

“ผูประกอบการ” (Entrepreneur) ซึ่งตองมีความสามารถใน

การ “ประสานสิบทิศ” ทั้งชาง ผูรับเหมา ผูซื้อ ผูขาย นายหนา 

สวนราชการ ฯลฯ  เราจึงตองมีทักษะในการบริหารจัดการคนให

เปน ความสําเร็จจึงจะเกิดขึ้นได  ในการบริหารนั้น เราก็ตอง

หนักแนน เปนผูนํา ตามลักษณะที่ดีของผูนําทั้งหลาย เราจึงจะ

สามารถทําโครงการใหสําเร็จไดในที่สุด และเมื่อเราเปนผูนําที่

สามารถสรางทีมงานที่ดี ภายหนาเราก็เหนื่อยนอยลง

 มีบางคนบอกวาการเปนนักพัฒนาที่ดินนั้นตอง 

เร่ืองนี้คงไมจริง  เราไมไดไปเลนการพนันหรือสุมเสี่ยงจนตองถึง

ขนาด “ใจถึง” ปานนั้น  ในการพัฒนาที่ดิน ถาเราเตรียมการดี 

เราก็สามารถควาชัยชนะไดแนนอน ไมไดมีความไมแนนอน 

(Uncertainty) ที่สุมเสี่ยงจนเกินไป  เราตองมีทาทีตอความเสี่ยง 

(Risk) และความไมแนนอน ดังนี:้ 

 1. ถาเราศึกษาดูแลว เรายังไมแนใจวาจะเริ่มโครงการนี้ดี

ไหม เราก็ศึกษาใหมจนกวาจะมั่นใจไดสัก 80

ความผิดพลาดแทบจะไมมี ยกเวนพบกับความไมแนนอนที่ชวย

ไมไดจริงๆ  

 2. แตถาศึกษาจนครบ 100% ก็อาจเกิดปญหา 

งาก็ไหม” (ไมทันกิน) ไปเสียกอน เลยไมตองทําพอดี เพราะคน

 เราไมพึงไปหา “หมอพระ” “หมอดู” “ซินแส

พวก “โคช” มาชวยเราตัดสินใจหรือมาตัดสินใจแทนเราโดย

เด็ดขาด  นักพัฒนาที่ดินมีดี มือฉกาจหลายคนเจงเพราะไปเชื่อ 

“หมอพระ” “ทานครู” “ครูบา” บางคนที่บอกถึง

ตางๆ ใหเราฮึกเหิมหรือเกิดความใจถึงลุยไปจนพังไปในที่สุด  

พวก “โคช” ก็อยากลุนใหเราทําเพราะอยากไดผลงานวา 

ศิษย” ไดเริ่มโครงการตามที่ตนสอนแลว  ถือเปนผลงานของเขา

อยางหนึ่ง เราตองคิดอยางเปนวิทยาศาสตรวาคนเหลานี้ไมไดมี

ประสบการณจริงเชนเรา จะไปเชื่อไสยเวทยแทนวิทยาศาสตร

ไมไดเด็ดขาด 

 อยางไรก็ตามจุดดับของนักพัฒนาที่ดินมีอยู 

สําคัญก็คือ 
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นําเสนอสูตลาดจะไดรับความนิยมหรือไม เราจะไดเตรียมการ

ยิ่ ง ก ว า นั้ น  ก า ร เป น นั กพัฒ น า ที่ ดิ น  ถื อ ไ ด ว า เ ป น 

ซึ่งตองมีความสามารถใน

ทั้งชาง ผูรับเหมา ผูซื้อ ผูขาย นายหนา 

สวนราชการ ฯลฯ  เราจึงตองมีทักษะในการบริหารจัดการคนให

จะเกิดขึ้นได  ในการบริหารนั้น เราก็ตอง

หนักแนน เปนผูนํา ตามลักษณะที่ดีของผูนําทั้งหลาย เราจึงจะ

สามารถทําโครงการใหสําเร็จไดในที่สุด และเมื่อเราเปนผูนําที่

สามารถสรางทีมงานที่ดี ภายหนาเราก็เหนื่อยนอยลง 

มีบางคนบอกวาการเปนนักพัฒนาที่ดินนั้นตอง “ใจถึง” 

เร่ืองนี้คงไมจริง  เราไมไดไปเลนการพนันหรือสุมเสี่ยงจนตองถึง

ปานนั้น  ในการพัฒนาที่ดิน ถาเราเตรียมการดี 

เราก็สามารถควาชัยชนะไดแนนอน ไมไดมีความไมแนนอน 

ที่สุมเสี่ยงจนเกินไป  เราตองมีทาทีตอความเสี่ยง 

ถาเราศึกษาดูแลว เรายังไมแนใจวาจะเริ่มโครงการนี้ดี

80% ก็ลุยไดเลย 

ความผิดพลาดแทบจะไมมี ยกเวนพบกับความไมแนนอนที่ชวย

ก็อาจเกิดปญหา “กวาถ่ัวจะสุก 

ไปเสียกอน เลยไมตองทําพอดี เพราะคน 

ซินแส” หรือแมแต

มาชวยเราตัดสินใจหรือมาตัดสินใจแทนเราโดย

เด็ดขาด  นักพัฒนาที่ดินมีดี มือฉกาจหลายคนเจงเพราะไปเชื่อ 

บางคนที่บอกถึง “นิมิต” 

ตางๆ ใหเราฮึกเหิมหรือเกิดความใจถึงลุยไปจนพังไปในที่สุด  

ก็อยากลุนใหเราทําเพราะอยากไดผลงานวา “ลูก

ไดเริ่มโครงการตามที่ตนสอนแลว  ถือเปนผลงานของเขา

อยางหนึ่ง เราตองคิดอยางเปนวิทยาศาสตรวาคนเหลานี้ไมไดมี

นเรา จะไปเชื่อไสยเวทยแทนวิทยาศาสตร

อยางไรก็ตามจุดดับของนักพัฒนาที่ดินมีอยู 2 ประการ

 1. การลงทุนเกินตัว จนหมุนเงินไมทัน กลายเปน 

หาง” คือไมรูทุนหรือกําไรอยูไหน พัวพันกันไปหมด จนในที่สุดก็

เจงกันไป  เราจึงควรเริ่มทําทีละ

เติบโตใหเร็วเกินไปนัก เราเริ่มจากการเก็บขอมูล วินิจฉัยขอมูล 

วิเคราะหขอมูล พัฒนาโครงการ ติดตามผลโครงการระหวางการ

พัฒนา  และประเมินผลโครงการที่แลวเสร็จไปแลว และก็คอยๆ 

เริ่มโครงการใหม จะไดสรุปบทเรียน และพัฒนาใหดีขึ้นตอไป

ตามลําดับ 

 2. การขาดการศึกษาวิจัยใหดี กอนพัฒนาโครงการ ตองทํา

การสํารวจตลาด ศึกษาความเปนไปไดทางการตลาด ศึกษา

ความเปนไปไดทางการเงิน ตรวจสอบขอกฎหมาย ทดสอบ

สภาพดิน ฯลฯ เพื่อใหมั่นใจวาโครงการนี้จะประสบความสําเร็จ

ในการขาย จนสามารถคาดการณไดวาจะปดโครงการไดเมื่

จะกอสราง รับรูรายไดไดอยางไร จนจบโครงการ  การขาด

การศึกษาที่ดี ใชแตความมั่นใจหรือ 

ในที่สุด 

 จะเห็นไดวาความรูในการเปนนักพัฒนาที่ดินนั้น ไมใชความรู

สุดลึกซึ้งประเภทการสรางจรวดไปดวงจันทร เปนความรูทั่วไปที่

ตองอาศัยความละเอียดรอบคอบ คอยๆ ศึกษาไปทําไปและทําให

ดียิ่ งๆ ขึ้นตอไป  การเปนนักพัฒนาที่ ดินที่ดีและประสบ

ความสําเร็จจึงไมไดยากเย็นอะไรเลย  ความสําเร็จรอเราอยู

หมายเหต ุ

อยางไรก็ตาม ดร.โสภณ ไมคิดจะเปนนักพัฒนาที่ดินเอง มี

ความสุขกับอาชีพเปนที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย ศึกษาวิจัย

ความเปนไปไดในการพัฒนาที่ดินใหกับบริษัทพัฒนาที่ดินทั้ง

ในและนอกตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อความเปนกลางทาง

วิชาชีพอยางเครงครัด อยางไรก็ตาม ดร

เคยจัดสรรที่ดินโดยนําที่ดินที่ซื้อไวเพื่อการสรางโรงเรียนธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยไทยมาจัดสรร เพราะขายแปลงใหญ

ไดยากกวาและใชเวลาขายนานกวา  นอกจากนี้ยังสรางอาคาร

สํานักงานเพื่อใชเอง และใหเชา รวมทั้งกําลังกอสรางอาคาร

โรงแรมเพื่อไวเก็บกินในระยะยาวเทานั้
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การลงทุนเกินตัว จนหมุนเงินไมทัน กลายเปน “งูกิน

คือไมรูทุนหรือกําไรอยูไหน พัวพันกันไปหมด จนในที่สุดก็

เจงกันไป  เราจึงควรเริ่มทําทีละโครงการ คอยๆ ทําอยางหวัง

เติบโตใหเร็วเกินไปนัก เราเริ่มจากการเก็บขอมูล วินิจฉัยขอมูล 

วิเคราะหขอมูล พัฒนาโครงการ ติดตามผลโครงการระหวางการ

พัฒนา  และประเมินผลโครงการที่แลวเสร็จไปแลว และก็คอยๆ 

เริ่มโครงการใหม จะไดสรุปบทเรียน และพัฒนาใหดีขึ้นตอไป

การขาดการศึกษาวิจัยใหดี กอนพัฒนาโครงการ ตองทํา

การสํารวจตลาด ศึกษาความเปนไปไดทางการตลาด ศึกษา

ความเปนไปไดทางการเงิน ตรวจสอบขอกฎหมาย ทดสอบ

สภาพดิน ฯลฯ เพื่อใหมั่นใจวาโครงการนี้จะประสบความสําเร็จ

ในการขาย จนสามารถคาดการณไดวาจะปดโครงการไดเมื่อไหร 

จะกอสราง รับรูรายไดไดอยางไร จนจบโครงการ  การขาด

การศึกษาที่ดี ใชแตความมั่นใจหรือ “ใจถึง” ก็จะทําใหเราพังได

จะเห็นไดวาความรูในการเปนนักพัฒนาที่ดินนั้น ไมใชความรู

สุดลึกซึ้งประเภทการสรางจรวดไปดวงจันทร เปนความรูทั่วไปที่

อาศัยความละเอียดรอบคอบ คอยๆ ศึกษาไปทําไปและทําให

ดียิ่ งๆ ขึ้นตอไป  การเปนนักพัฒนาที่ ดินที่ดีและประสบ

ความสําเร็จจึงไมไดยากเย็นอะไรเลย  ความสําเร็จรอเราอยู 

โสภณ ไมคิดจะเปนนักพัฒนาที่ดินเอง มี

ความสุขกับอาชีพเปนที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย ศึกษาวิจัย

ดในการพัฒนาที่ดินใหกับบริษัทพัฒนาที่ดินทั้ง

ในและนอกตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อความเปนกลางทาง

วิชาชีพอยางเครงครัด อยางไรก็ตาม ดร.โสภณ โดยศรีภริยาก็

เคยจัดสรรที่ดินโดยนําที่ดินที่ซื้อไวเพื่อการสรางโรงเรียนธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยไทยมาจัดสรร เพราะขายแปลงใหญคงหาผูซื้อ

ไดยากกวาและใชเวลาขายนานกวา  นอกจากนี้ยังสรางอาคาร

สํานักงานเพื่อใชเอง และใหเชา รวมทั้งกําลังกอสรางอาคาร

เพื่อไวเก็บกินในระยะยาวเทานั้น 
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บานลานหลัง

 ที่ทางราชการประกาศโครงการ “บานลานหลัง
นั้น พรอมกับมีผูขอกู “34,926 ราย คิดเปนวงเงินสินเชื่อพุง 
41,911 ลานบาท” นั้น  โครงการนี้เปนตัวเลขลวงหรือไม
จริงตัวเลขเงินกูที่แทเปนเทาไหร ผอน 40 ปนี่เปนทาสเงินกูไหม
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมิน
คาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟ
แฟรส (www.area.co.th) กลาววา มีขาวจากหนังสือพิมพ ณ 
กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 12:21 น. วา “บานลานหลัง
แรง 3 วันลงทะเบียน 34,926 ราย คิดเปนวงเงินสินเชื่อพุง 
41,911 ลานบาท (https://bit.ly/3tAVvzm) 
ราคาบานเทากับ 1.2 ลานบาทพอดิบพอดีเลย 

 
 อยางไรก็ตามจากขอมูลการสํารวจตลาดที่อยูอาศัยทั่ว
ประเทศ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 หรือ ณ กลางป 
พบวา มีที่อยูอาศัยที่ยังรอขายอยูในมือผูประกอบการพัฒนา
ที่ดินที่มีราคาขายไมเกิน 1.2 ลานบาท จํานวน 
เทานั้น โดยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
หนวย อยูในจังหวัดภูมิภาค 70 จังหวัดอีก 12,560
หากนับเปนมูลคาการพัฒนาทั้งหมดก็พบวา มีมูลคาการพัฒนา
รวม 23,817 ลานบาท โดยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 11,343 ลานบาท และอยู ในจัง
จังหวัดอีก 12,474 ลานบาท ราคาเฉลี่ยตอหนวย ไมใช 
บาท แตเปน 974,509 บาท 
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กทม.และปริมณฑล จังหวัดภูมภิาค

จํานวนท่ีอยูอาศัยที่มีราคาขายไมเกิน 1.2 ลานบาทท่ัวประเทศ

จํานวนหน่วย

มูลค่า (ลา้นบาท)
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บานลานหลัง: เรื่องโฆษณาชวนเชื่อหรือไม 
 

บานลานหลัง” ระยะที่ 2 
ราย คิดเปนวงเงินสินเชื่อพุง 

นั้น  โครงการนี้เปนตัวเลขลวงหรือไม  ความ
ปนี่เปนทาสเงินกูไหม 

โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมิน
เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟ

กลาววา มีขาวจากหนังสือพิมพ ณ 3 
บานลานหลัง” มา

ราย คิดเปนวงเงินสินเชื่อพุง 
https://bit.ly/3tAVvzm) นั้น นาแปลกที่

 

อยางไรก็ตามจากขอมูลการสํารวจตลาดที่อยูอาศัยทั่ว
หรือ ณ กลางป 2564 

พบวา มีที่อยูอาศัยที่ยังรอขายอยูในมือผูประกอบการพัฒนา
ลานบาท จํานวน 24,440 หนวย

เทานั้น โดยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 11,880 
12,560 หนวย  และ

หากนับเปนมูลคาการพัฒนาทั้งหมดก็พบวา มีมูลคาการพัฒนา
ลานบาท โดยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและ

ลานบาท และอยู ในจังหวัดภูมิภาค 70 
ลานบาท ราคาเฉลี่ยตอหนวย ไมใช 1.2 ลาน

 โครงการบานลานหลังนี้จึงไมไดชวยอะไรกับธุรกิจพัฒนา
ที่ดินเลย เพราะปหนึ่งๆ มีหนวยขายอยูนับแสนๆ หนวย ในขณะ
ที่บานที่มีราคาไมเกิน 1.2 ลานบาทนั้น มีมูลค
จํานวนหนวยนอยมาก  การหวังจะใชโครงการนี้กระตุน
เศรษฐกิจจึงไมนาจะเปนไปได  สําหรับประชาชนทั่วไปที่กูเงินซื้อ
บานมือสองกันเองในราคาไมเกิน 
ถึง 34,926 รายในวงเงิน 41,911
จะซื้อบานแทบจะไมมีเลย จูๆ จะมีอุปสงคโผลขึ้นมามากมาย จะ
เปนอุปสงคเทียมหรือไม 
 สิ่งที่นาสงสัยก็คือ การกูเงินดอกเบี้ยต่ํานี้ ผูกูกูเพื่อนําเงินไป
ใชจายบริโภค หรือไปใชหนี้นอกระบบหรืออยางไร โอกาสที่จะ

เกิดหนี้ เสียในอนาคตจะมีมากจนสงผลกระทบตอ
สถาบันการเงินโดยเฉพาะสถาบั
ของรัฐที่ตองทําตามนโยบายของทางราชการหรือไม 
เรื่ องนี้ เปนสิ่ งที่พึ งมีองคกรอิสระหรือสํ านักงาน
ตรวจสอบของภาครัฐมาตรวจสอบใหชัดเจนวามีการกู
เงินซื้อบานจริงหรือไม หรือมีธุรกรรมทางการเงินแฝง
เพียงใด เพื่อไมใหสถาบันหลักทางการเงินคือธนาคาร
ของรัฐเสียหายในอนาคต
 สวนการออกรณรงค 
สูงสุด 1.2 ลานบาท ผอนนานสุด 
ปแรกเปนเพียง 1.99% 

คํานวณใหเห็น “จะๆ” วาหากเรากูเงิน 
ตามการรณรงคเรื่อง “บานลานหลัง
อื่นมาดูเงื่อนไขของโครงการนี้กันกอน
 1. กําหนดระยะเวลายื่นคําขอกูเงินตั้งแตวันที่ 
2564 และสิ้นสุดระยะเวลาทํานิติกรรมวันที่ 
หรือเมื่อธนาคารใหสินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการ 
เต็มแลว รอขยายวงเงิน) 
 2. วัตถุประสงคการยื่นกูเพื่อซื้อที่ดินพรอมอาคาร หรือหอง
ชุด เพื่อปลูกสรางอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพรอมปลูกสราง
อาคาร เพื่อซื้ออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง
เพื่อประโยชนในการอยูอาศัย พรอมกับวัตถุประสงคซื้อที่ดิน
พรอมอาคาร หรือหองชุด (“อา

12,474 

จังหวัดภูมภิาค

ลานบาทท่ัวประเทศ

ราคาเฉลี่ย (บ)

กทม.และปริมณฑล

954,798              

จังหวัดภูมิภาค

993,152              

เฉลี่ยทัง้ประเทศ

974,509              
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โครงการบานลานหลังนี้จึงไมไดชวยอะไรกับธุรกิจพัฒนา
ที่ดินเลย เพราะปหนึ่งๆ มีหนวยขายอยูนับแสนๆ หนวย ในขณะ

ลานบาทนั้น มีมูลคาการพัฒนาและ
จํานวนหนวยนอยมาก  การหวังจะใชโครงการนี้กระตุน
เศรษฐกิจจึงไมนาจะเปนไปได  สําหรับประชาชนทั่วไปที่กูเงินซื้อ
บานมือสองกันเองในราคาไมเกิน 1.2 ลานบาทนั้น ก็ไมนาจะมี

41,911 ลานบาท  ภาวะในขณะนี้การ
เลย จูๆ จะมีอุปสงคโผลขึ้นมามากมาย จะ

สิ่งที่นาสงสัยก็คือ การกูเงินดอกเบี้ยต่ํานี้ ผูกูกูเพื่อนําเงินไป
ใชจายบริโภค หรือไปใชหนี้นอกระบบหรืออยางไร โอกาสที่จะ

เกิดหนี้ เสียในอนาคตจะมีมากจนสงผลกระทบตอ
สถาบันการเงินโดยเฉพาะสถาบันการเงินในการกํากับ
ของรัฐที่ตองทําตามนโยบายของทางราชการหรือไม 
เรื่ องนี้ เปนสิ่ งที่พึ งมีองคกรอิสระหรือสํ านักงาน
ตรวจสอบของภาครัฐมาตรวจสอบใหชัดเจนวามีการกู
เงินซื้อบานจริงหรือไม หรือมีธุรกรรมทางการเงินแฝง
เพียงใด เพื่อไมใหสถาบันหลักทางการเงินคือธนาคาร

รัฐเสียหายในอนาคต 
สวนการออกรณรงค “บานลานหลัง” โดยใหกูได

ลานบาท ผอนนานสุด 40 ป โดยดอกเบี้ย 4 
1.99% แบบนี้คุมจริงหรือไม เรามา

วาหากเรากูเงิน 1.2 ลานบาทมาซื้อบาน 
บานลานหลัง” จะคุมจริงหรือไม  กอน

อื่นมาดูเงื่อนไขของโครงการนี้กันกอน 
กําหนดระยะเวลายื่นคําขอกูเงินตั้งแตวันที่ 10 กันยายน 

และสิ้นสุดระยะเวลาทํานิติกรรมวันที่ 30 ธันวาคม 2566 
หรือเมื่อธนาคารใหสินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการ (ตอนนี้

ตถุประสงคการยื่นกูเพื่อซื้อที่ดินพรอมอาคาร หรือหอง
เพื่อปลูกสรางอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพรอมปลูกสราง

เพื่อซื้ออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง
เพื่อประโยชนในการอยูอาศัย พรอมกับวัตถุประสงคซื้อที่ดิน

อาคาร” หมายถึง บานเดี่ยว บาน
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แฝด ทาวนเฮาส และอาคารพาณิชยเพื่อที่อยูอาศัย  ยกเวน 
บานเชาและแฟลต) 
 3. วงเงินใหกูสูงสุดไมเกิน 1,200,000 บาทตอราย/ตอ
หลักประกัน 
 4. อัตราดอกเบี้ย ปที่ 1 - ปที่ 4 = 1.99% ตอป  ปที่ 5 - ป
ที่ 7 = MRR-2.00% ตอป และปที่ 8 จนถึงตลอดอายุสัญญากู
เงิน (รายยอยทั่วไป = MRR-0.75% ตอป) 
 5. ใน 7 ปแรก ผอนเดือนละ 5,000 บาท หรือปละ 60,000 
บาท สําหรับผูที่กูในเต็ม 1.2 ลานบาท แตหากซื้อบานราคาต่ํา
กวา 1.2 ลานบาท จะผอนต่ํากวานี้ไดหรือไม ยังไมชัดเจน 
 ในกรณีนี้สมมติใหซื้อบานและกูเต็ม 1.2 ลานบาท ผอนยาว 
40 ป ตามอัตราดอกเบี้ย 4 ปแรก 1.99% ตอป สวนปที่ 5 ขึ้นไป 
ดอกเบี้ยเทากับ MRR -2% ตอปในชวงปที่ 5-7  สวนปที่ 8 ขึ้น
ไป อัตราดอกเบี้ยรายยอยอยูที่ MRR-0.75% ตอป ทั้งนี้สมมติ
ใหอัตราดอกเบี้ย MRR อยูที่ 7.5% ตลอดชวงสัญญา 40 ป 
 ประเด็นสําคัญก็คือ ถึงแมทางราชการจะคิดดอกเบี้ย
ในชวง 4 ปแรกที่ 1.99% แตใหผอนชําระที่ 5,000 บาทตอ
เดือนหรือ 60,000 บาทตอป ซึ่งไมไดเปนการลดภาระของ
ประชาชนในการผอนชําระเลย เพราะเงินผอนชําระปละ 
60,000 บาทนี้เทากับเปนการผอน ณ อัตราดอกเบี้ย 4% 
ตลอดทั้ง 40 ป อยางไรก็ตามธนาคารก็คงไมยอมที่จะคิดอัตรา
ดอกเบี้ยต่ําอยางนั้น  
 ในการนี้ธนาคารกําหนดใหดอกเบี้ยที่จะเก็บในปที่ 5-7และ
ปที่ 8 ขึ้นไป ณ อัตราดอกเบี้ยเงินกูที่ธนาคารพาณิชยเรียกเก็บ
จากลูกคารายยอยชั้นดี สําหรับเงินกูทุกประเภทที่มีกําหนด
ระยะเวลาแนนอน (Minimum Retail Rate หรือยอวา MRR) 
ลบดวยสวนลด  แตทั้งนี้อัตราดอกกเบี้ย MRR ก็แลวแต
ธนาคารเปนผูกําหนดเองวาจะเปนเทาไหรก็ไดเพียงแตไมสูง
เกินที่ธนาคารแหงประเทศไทยมีนโยบายไว ในที่นี้สมมติให
อัตราดอกเบี้ย MRR หลังจากปที่ 4 แลว อยูที่ 7.5% เมื่อลด 
2% สําหรับ 3 ปถัดมา (ปที่ 5-7) ก็จะเหลืออัตราดอกเบี้ย 
5.5% สวนตั้งแตปที่ 8 ที่ลดให 0.75% ก็จะเหลือดอกเบี้ย 
6.75%  
 เมื่อจายเงินผอนครบ 40 ปที่กูเงิน 1.2 ลานบาท ไป เรา
จะตองจายเงินรวมทั้งตนและทั้งดอกเปนเงิน 3,050,752 บาท 
โดยเปนเงินตน 1.2 ลานบาท และดอกเบี้ยอีก 1,850,752 บาท  
การที่ดอกเบี้ยสูงปานนี้  ก็ เพราะการผอนในระยะเวลาที่
ยาวนานถึง 40 ป  ทําใหสถาบันการเงินมีความมั่นคงเพราะได
คอยๆ เก็บเงินตนและดอกเบี้ยจากผูกูเร่ือยๆ  และหากคิดเฉลี่ย 

40 ปแลว อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงจะอยูที่ 5.65% ตลอด
ระยะเวลาในการผอน ซึ่งก็เทากับวาในชวงแรกที่ (แสรง) คิด
ดอกเบี้ยถูกๆ แค 1.99% นั้น ไมไดมีผลตอการชวยผอนชําระ
จริงจังอะไรเลย 
 ในภาวะขณะนี้ ความจําเปนที่จะซื้อบานมีนอยมาก เพราะ
ลําพังการหาเงินเลี้ยงชีพก็ยังยาก โดยเฉพาะผูมีรายไดนอย จะมี
ผูกูจริงหรือไม ผูกูที่มา มาผองถายเงินในภาคทางการไปใชหนี้ใน
ภาคธุรกิจเทาๆ หรือไม  อันนี้จะกระทบความมั่นคงของสถาบัน
การเงินหรือไม  หากเราจําเปนตองกูงินซื้อบานจริงๆ เราก็ไม
ควรกูนานเกินไป เพราะยิ่งนาน ยิ่งตองเสียดอกมหาศาลและยัง
มีตนทุนคาเสียโอกาสการลงทุนอื่นๆ อีกดวย 
 ดวยเหตุนี้เอง “บานลานหลัง” จึงเปนดั่ง “ปาหี่” และ
การโฆษณาชวนเชื่อที่ไมไดอะไรเปนชิ้นเปนอัน 

ปีที� เงนิตน้ ดอกเบี�ย ค่าดอกเบี�ย เงนิผ่อนต่อปี หักตน้ได ้

1 1,200,000 1.99% 23,880         60,000         36,120         

2 1,163,880 1.99% 23,161         60,000         36,839         

3 1,127,041 1.99% 22,428         60,000         37,572         

4 1,089,469 1.99% 21,680         60,000         38,320         

5 1,051,150 5.50% 57,813         60,000         2,187          

6 1,048,963 5.50% 57,693         60,000         2,307          

7 1,046,656 5.50% 57,566         60,000         2,434          

8 1,044,222 6.75% 70,485         79,720         9,235          

9 1,034,987 6.75% 69,862         79,720         9,858          

10 1,025,129 6.75% 69,196         79,720         10,524         

11 1,014,606 6.75% 68,486         79,720         11,234         

12 1,003,372 6.75% 67,728         79,720         11,992         

13 991,380    6.75% 66,918         79,720         12,802         

14 978,578    6.75% 66,054         79,720         13,666         

15 964,912    6.75% 65,132         79,720         14,588         

16 950,324    6.75% 64,147         79,720         15,573         

17 934,751    6.75% 63,096         79,720         16,624         

18 918,127    6.75% 61,974         79,720         17,746         

19 900,381    6.75% 60,776         79,720         18,944         

20 881,437    6.75% 59,497         79,720         20,223         

21 861,214    6.75% 58,132         79,720         21,588         

22 839,626    6.75% 56,675         79,720         23,045         

23 816,581    6.75% 55,119         79,720         24,601         

24 791,981    6.75% 53,459         79,720         26,261         

25 765,720    6.75% 51,686         79,720         28,034         

26 737,686    6.75% 49,794         79,720         29,926         

27 707,760    6.75% 47,774         79,720         31,946         

28 675,814    6.75% 45,617         79,720         34,102         

29 641,712    6.75% 43,316         79,720         36,404         

30 605,308    6.75% 40,858         79,720         38,861         

31 566,446    6.75% 38,235         79,720         41,485         

32 524,962    6.75% 35,435         79,720         44,285         

33 480,677    6.75% 32,446         79,720         47,274         

34 433,403    6.75% 29,255         79,720         50,465         

35 382,938    6.75% 25,848         79,720         53,871         

36 329,066    6.75% 22,212         79,720         57,508         

37 271,559    6.75% 18,330         79,720         61,390         

38 210,169    6.75% 14,186         79,720         65,533         

39 144,636    6.75% 9,763          79,720         69,957         

40 74,679      6.75% 5,041          79,720         74,679         

1,850,752 3,050,752 1,200,000 รวม

การผ่อนชําระสําหรับการกูเ้งนิซื�อบา้นราคา 1.2 ลา้นบาท 40 ปี
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การ เปรียบเทียบจํานวนท่ีอยูอาศั ยท่ีโอนและจองซ้ื อโดยช าวตางช าติ

ป 2561 2562 2563 2564

จํานวนที่อยูอาศยัท่ีโอนซ้ือโดยคนตางชาติ

จํานวนหนวย 13,569    12,798    8,285      8,716      

มูลคา (ลานบาท) 57,251    50,610    37,716    40,898    

ราคาเฉล่ีย (ลานบาท) 4.219 3.955 4.552 4.692

จํานวนที่อยูอาศยัท่ีจองซ้ือในโครงการโดยคนตางชาติ

จํานวนหนวย 12,334    9,016      1,398      1,815      

มูลคา (ลานบาท) 70,134    41,959    4,645      9,114      

ราคาเฉล่ีย (ลานบาท) 5.686 4.654 3.321 5.021

ป 2564 จากการประมาณการจากคร่ึงปแรก

ขอมูลโอน จาก ฐานเศรษฐกิจ www.thansettakij.com/property/496301

ขอมูลจองซื้อจากศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย (www.area.co.th)  

ตางชาติซื้อบานไมสามารถชวยกระตุนเศรษฐกิจ 
 

 บางคนบอกไทยควรเปดใจกวางใหตางชาติมาชวยพัฒนา

ประเทศ ดร.โสภณฟนธงวาตางชาติคงมา “ชวยเถือ” มากกวา 

“ชวยเหลือ” โดยเปดสถิติใหเห็นวาตางชาติซื้อที่อยูอาศัยนอย

มาก ไมพอกระตุนเศรษฐกิจ มูลคาการซื้อขายหากมีตางชาติมา

ซื้อมากมายจริงๆ ก็แค 0.8% ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ

เทานั้น 

 ดร.โสภณ พรโชคชยั ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมิน

คาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟ

แฟรส (www.area.co.th) ซึ่งไดสํารวจขอมูลตลาดที่แทจริงทั่ว

ประเทศ ใหขอมูลวา แมตางชาติจะซื้อที่อยูอาศัยในไทยนับหมืน่

ลาน แตเปนแค “กระผีกริ้น” ไมสามารถชวยกระตุนเศรษฐกิจ

ใดๆ ไดเลย  แตการใหตางชาตมิาซื้ออสังหาริมทรัพยรังแตจะ

เปนการชวยใหเกิดการเก็งกําไร ปนราคา ทําใหคนไทยซื้อบาน

ไดยากขึ้น ถือเปนการขายชาติชดัเจน 

 จากขอมูลการโอนอสังหาริมทรพัยที่มีการรวบรวมไว 

ปรากฏวา ในป 2561 มีตางชาติซื้อที่อยูอาศัยสูงสุดถึง 57,251 

ลานบาท จํานวน 13,569 หนวย แตหากดูจากยอดจองซื้อที่

ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทยรวบรวมจาก

โครงการจัดสรรทั่วประเทศ ประมาณการวาอยูที่ 70,134 ลาน

บาท จาํนวน 12,334 ลานบาทในปเดียวกัน ยิง่ในป 2563-4 

ปรากฏวาจาํนวนที่อยูอาศัยที่ตางชาติจองซื้อจริงมนีอยมากเพียง 

1,398 และ 1,815 หนวยเทานัน้ โอกาสที่จะกระตุนใหไดเทา

เดิมที่หางกันราว 9 เทาก็คงเปนไปไดยากมาก  

 จะสังเกตไดวาราคาที่อยูอาศัยทีต่างชาติโอนซื้อในชวงป 

2561-2564 เปนราคาประมาณ 3.955 – 4.692 ลานบาท  

ในขณะที่ราคาที่อยูอาศัยที่ตางชาติจองซื้อ (ยังไมไดโอน) เปนใน

ราคาประมาณ 3.321-5.686 ลานบาท ซึ่งไมตางจากราคาเฉลีย่

ที่คนไทยซื้อ  หากอนุญาตใหตางชาติมาซื้อได และมีมาตรการจงู

ใจตางๆ อาจทาํใหตางชาติมาแยงซื้อที่อยูอาศัยกับคนในชาติ 

เปนการสรางปญหา/เบียดเบียนใหกับคนในชาติ ถือเปนการทํา

รายคนชาติเดียวกันอยางไมนาใหอภัย 

 จํานวนและมลูคาการจองซื้อโครงการที่อยูอาศัยในแตละป 

เปนขอมูลที่นาเชื่อถือที่สุดเพราะการจองซื้อในแตละปสะทอน

ภาวะตลาดปจจุบนั ในขณะที่ขอมูลการโอนนั้น ผู

ซื้อคงจะจองซื้อมากอนหนานี้ แตเพิ่งโอน จึงไม

สะทอนภาวะตลาดลาสุด  ผลการวิเคราะหในที่นี้

พบวา จาํนวนหนวยที่อยูอาศัยที่จองซื้อโดยคน

ตางชาติ ในป 2561 ที่ 12,334 หนวยนั้น มี

สัดสวนเปนเพียง 7.2% ของจํานวนหนวยขายที่

อยูอาศัย ซึ่งถือวานอยมาก ไมมนีัยสําคัญเลย  แม

ในภาวะปกติที่มีคนตางชาติมาซือ้ที่อยูอาศัยกัน

มาก ก็มาเพียง 7.2% และหากคิดเปนมูลคาก็รวม 

9.6% เพราะคนตางชาติอาจซื้อในราคาเฉลี่ยที่สงู

กวาเล็กนอย 

 ยิ่งมาในป 2563 และ 2564 ที่มีคนตางชาติ

ซื้อขายที่อยูอาศัยเพียง 1.5%-3.3% ของจํานวน

หนวย และ 1.2%-3.7% ของมูลคานัน้ ก็ยิ่งนอยเขาไปอีก   การ

กระตุนใหมาซือ้ในทันทีทนัใดคงจะเปนไปไมได เพราะในขณะนี้

ราคาที่อยูอาศัยของไทย ไมขึ้นราคา และราคาตกต่าํลงดวยซ้ํา

ไป  คนไทยก็ยังไมซื้อ ชาวตางชาติก็มีความรอบรู จึงไมนาจะมา

ซื้อในขณะนี้ ยกเวนซื้อไดในราคาต่ํากวาทองตลาดเทานั้น ซึ่งใน



 

 

 
 

กรณีนั้น คนไทยก็ซื้อได  สวนคนตางชาตจิะซื้อ ก็ตอเมื่อเห็น

แนวโนมราคากําลังขึ้น เชนในชวงป 2560-2561 

อาศัยปรับตัวสงูขึ้น คนตางชาตกิ็เห็นวาหากซื้อไปแลวจะไดกําไร 

จึงซื้อ 

 ดวยเหตุนี้ การหวัง “ลอ” ใหคนตางชาติมาชวยกระตุน

เศรษฐกิจคงเปนไปไมได หากแมสมมติวาในอนาคตมีคน

มาซื้อที่อยูอาศัยถึง 2 เทาของป 2561 คือเพิ่มจาก 

หนวย เปน 24,668 หนวย และมูลคาเพิ่มจาก 

บาท เปน 140,268 ลานบาท ก็มีคาเพียงแค 0.8% 

ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติของไทยที่ประมาณ 

บาทเทานัน้   

 อยางไรก็ตามการซื้อทีอ่ยูอาศัยของชาวตางชาติ  จึงเปน

มาตรการที่ไรประสิทธผิล แตในทางตรงกันขามจะสรางปญหา

ไดสารพัด เชน 

 1. การกอใหเกิดการเก็งกําไร 

กอบโกยรายไดเขากระเปาโดย

ชาวตางชาต ิ

 2. การแยงซื้อที่อยูอาศัยกับคนไทย 

 3. การนําพาแกงคอาชญากรรม

ขามชาติเขามาในประเทศไทย ดังที่เคย

เกิดขึ้นในกรณีตํารวจลอมจับ “‘มังกร

จีน’ รัวยิง ร.ต.อ.-ด.ต.เจ็บ ขณะเขาคน

บาน ปดลอมระทึก กอนยอมจํานน. . .

โดยที่เกิดเหตุเปนบานหรูหลังใหญอยูใน

เนื้อที่กวา 1 ไร บริเวณบานพบรถหรู 3 

คันจอดอยู ประกอบดวยรถโรลสรอยซ. 

. .รถเปอรเช. . .และรถเบนซ” 

จํานวนหนวย

มูลคา 

จํานวนท่ีอยูอาศยัท้ังหมดท่ีขายได 

มูลคาท่ีอยูอาศยัท้ังหมดท่ีขายได 

ตามจํานวนหนวย

ตามมูลคาการพัฒนา
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างชาตจิะซื้อ ก็ตอเมื่อเห็น

2561 ที่ราคาที่อยู

อาศัยปรับตัวสงูขึ้น คนตางชาตกิ็เห็นวาหากซื้อไปแลวจะไดกําไร 

ใหคนตางชาติมาชวยกระตุน

เศรษฐกิจคงเปนไปไมได หากแมสมมติวาในอนาคตมีคนตางชาติ

คือเพิ่มจาก 12,334 

70,134 ลาน

0.8% ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติของไทยที่ประมาณ 17 ลานลาน

อยูอาศัยของชาวตางชาติ  จึงเปน

มาตรการที่ไรประสิทธผิล แตในทางตรงกันขามจะสรางปญหา

(https://bit.ly/3i0AhWX) เปนตน

 ที่สําคัญการเปดโอกาสใหตางชาติมาซื้อที่ดินนี้ คงได

ประโยชนกับอภิมหาเศรษฐีระดบั 

หมื่นๆ ไรในแตละราย ที่ดนิเหลานี้คงไดโอกาสผองถายขาย

ระยะยาวใหกับนักลงทนุขามชาติโดยเฉพาะ 

มหาอํานาจซีกโลกตะวนัออก” 

ประเทศไทยก็คงมีเขตเชา คลายกับที่เซี่ยงไฮในอดีตเมื่อ 

กอน เปนตน 

 ประเทศไทยควรพฒันาหรือหาทางดึงนักลงทนุมาลงทนุใน

ประเทศไทย เพื่อสรางงานจํานวนมากๆ แกคนไทย มากกวาง

คนใชในบานชาวตางชาติ และควรที่จะรักษาฐานการลงทุนของ

เกาหลี ญี่ปุน ไตหวันที่ทยอยยายออกจากประเทศไทยไป

เวียดนาม อินโดนีเซียและกัมพชูามากกวาจะเรงสงเสริมใหขาย

ที่ดินและบานแกคนตางชาต ิ

 

 

 
 
 
 

จํานวนท่ีอยูอาศั ยท่ีจองซ้ือในโค รงการโดยค นตางช าติ

ป 2561

จํานวนหนวย 12,334       

มูลคา (ลานบาท) 70,134     

จํานวนท่ีอยูอาศั ยทุกประเภทท่ีมีการ ซ้ื อข าย

จํานวนท่ีอยูอาศยัท้ังหมดท่ีขายได (หนวย) 172,253  

มูลคาท่ีอยูอาศยัท้ังหมดท่ีขายได (ลานบาท) 730,636  

สัดสวนท่ีอยูอาศั ยท่ีซ้ื อโดยค นตางช าติ

ตามจํานวนหนวย 7.2%

ตามมูลคาการพัฒนา 9.6%

ศนูยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย 
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เปนตน 

ที่สําคัญการเปดโอกาสใหตางชาติมาซื้อที่ดินนี้ คงได

ประโยชนกับอภิมหาเศรษฐีระดบั “เจาสัว” ที่ครองที่ดินนับ

หมื่นๆ ไรในแตละราย ที่ดนิเหลานี้คงไดโอกาสผองถายขาย/เชา

กลงทนุขามชาติโดยเฉพาะ “ประเภท

” ที่มีเชื้อสายเดียวกัน และตอไป

ประเทศไทยก็คงมีเขตเชา คลายกับที่เซี่ยงไฮในอดีตเมื่อ 100 ป

ประเทศไทยควรพฒันาหรือหาทางดึงนักลงทนุมาลงทนุใน

ประเทศไทย เพื่อสรางงานจํานวนมากๆ แกคนไทย มากกวางาน

คนใชในบานชาวตางชาติ และควรที่จะรักษาฐานการลงทุนของ

เกาหลี ญี่ปุน ไตหวันที่ทยอยยายออกจากประเทศไทยไป

เวียดนาม อินโดนีเซียและกัมพชูามากกวาจะเรงสงเสริมใหขาย

จํานวนท่ีอยูอาศั ยท่ีจองซ้ือในโค รงการโดยค นตางช าติ

2562 2563 2564

9,016     1,398     1,815     

41,959   4,645     9,114     

จํานวนท่ีอยูอาศั ยทุกประเภทท่ีมีการ ซ้ื อข าย

142,660 93,256   54,534   

575,866 376,501 243,656 

สัดสวนท่ีอยูอาศั ยท่ีซ้ื อโดยค นตางช าติ

6.3% 1.5% 3.3%

7.3% 1.2% 3.7%

ศนูยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย (www.area.co.th)
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 ตั้งแตที่รัฐบาลสั่งใหอยูบาน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ปรากฏวา ดร

โสภณ ไมเคยไดอยูเลยโดยเฉพาะในชวงเสาร-

เดินทางตะลอนทัวรตามลาโควิดมาโดยตลอด และเปนบทพิสูจน

อยางหนึ่งวาการล็อกดาวนไมไดผลอะไร แตทําใหเศรษฐกิจของ

ประชาชนย่ําแยตางหาก  ดร.โสภณ จึงจะพาทัวรในรอบ 

สัปดาหที่ผานมา 

 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมิน

คาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟ

แฟรส (www.area.co.th) ไดไปตางจังหวัดตลอด 

ผ า น ม า  เ พ ร า ะ ค ว า มจํ า เ ป น ต อ ง ไ ป สํ า ร ว จ วิ จั ย ด า น

อสังหาริมทรัพยสวนหนึ่ง และถือเปนการพักผอนทางหนึ่ง โดย

ตลอดชวงที่ผานไปนั้น แทบไมมีนักทองเที่ยวเลย นับวา 

คน” เปนอยางมาก แถมที่พักก็มีราคาถูกเปนพิเศษ

 ศุกร-เสารที่ 2-3 กรกฎาคม ผมเดินทางไปสํารวจศึกษา

เกี่ยวกับสวนทุเรียนที่จังหวัดระยอง โดยขับรถตระเวนเที่ยวไป

ตามจุดตางๆ ดวย  แตวัตถุประสงคหลักก็คือการสํารวจวิจัย

เบื้องตนเพื่อการประเมินคาสวนทุเรียน ซึ่งผมศึกษาเกี่ยวกับการ

ประเมินราคาตนไมมาโดยตลอด ปรากฏวาในคืนวันศุกรที่ 

กรกฎาคมนั้น ครั้งแรกกะจะไปพักที่โรงแรมสุดสวยชื่อระยองรี

สอรต แตราคาคางวดคอนขางสูงเกือบ 3,000 

แลว คงไมได “เสพสุข” กับสิ่งอํานวยความสะดวกเทาที่ควร ก็

เลยนอนโรงแรมบูติ กทั่ ว ไปชื่ อ  De'white hotel 

(https://cutt.ly/aWbGatz) สนนราคาเพียง 

คุมคาเปนอยางมากทีเดียว 

 สัปดาหถัดไป คือวันเสาร-อาทิตย 10-11 

ไปสํารวจประเมินคาที่ดินแถวอยุธยาจนเย็นย่ําแลว ก็นึกขึ้นมาได

วาถามีเคอรฟวก็คงจะกลับไมทัน เลยหาโรงแรมพักในตัวเมือง

อยุธยา และไดโรงแรมคุณภาพแหงหนึ่งอยูริมน้ําชื่อ 

Hotel (https://cutt.ly/KWbG77t) สนนราคาก็แพงกวาทั่วไป

คือประมาณ 3,000 บาทเศษ พรอมอาหารเชาอยางดี ที่สําคัญ

ยังไดมีโอกาสไปขี่จักรยานชมโบราณสถานในตัวเมืองอยุธยาอีก

ด วย  นับ เปนประสบการณที่ ดี ที่ ไ ม ได ตั ดสิ น ใจรีบกลับ
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ตะลอนทัวรตามลาโควิด 

บาน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ปรากฏวา ดร.

-อาทิตย ตองออก

เดินทางตะลอนทัวรตามลาโควิดมาโดยตลอด และเปนบทพิสูจน

อยางหนึ่งวาการล็อกดาวนไมไดผลอะไร แตทําใหเศรษฐกิจของ

โสภณ จึงจะพาทัวรในรอบ 8 

โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมิน

เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟ

ไดไปตางจังหวัดตลอด 8 สัปดาหที่

ผ า น ม า  เ พ ร า ะ ค ว า มจํ า เ ป น ต อ ง ไ ป สํ า ร ว จ วิ จั ย ด า น

รพักผอนทางหนึ่ง โดย

ตลอดชวงที่ผานไปนั้น แทบไมมีนักทองเที่ยวเลย นับวา “ปลอด

เปนอยางมาก แถมที่พักก็มีราคาถูกเปนพิเศษ 

กรกฎาคม ผมเดินทางไปสํารวจศึกษา

เกี่ยวกับสวนทุเรียนที่จังหวัดระยอง โดยขับรถตระเวนเที่ยวไป

ถุประสงคหลักก็คือการสํารวจวิจัย

เบื้องตนเพื่อการประเมินคาสวนทุเรียน ซึ่งผมศึกษาเกี่ยวกับการ

ประเมินราคาตนไมมาโดยตลอด ปรากฏวาในคืนวันศุกรที่ 2 

กรกฎาคมนั้น ครั้งแรกกะจะไปพักที่โรงแรมสุดสวยชื่อระยองรี

000 บาท และมืดค่ํา

กับสิ่งอํานวยความสะดวกเทาที่ควร ก็

De'white hotel 

สนนราคาเพียง 600 บาท นับวา

11 กรกฎาคม ผมได

ไปสํารวจประเมินคาที่ดินแถวอยุธยาจนเย็นย่ําแลว ก็นึกขึ้นมาได

วาถามีเคอรฟวก็คงจะกลับไมทัน เลยหาโรงแรมพักในตัวเมือง

อยุธยา และไดโรงแรมคุณภาพแหงหนึ่งอยูริมน้ําชื่อ iuDia 

สนนราคาก็แพงกวาทั่วไป

บาทเศษ พรอมอาหารเชาอยางดี ที่สําคัญ

ยังไดมีโอกาสไปขี่จักรยานชมโบราณสถานในตัวเมืองอยุธยาอีก

ด วย  นับ เปนประสบการณที่ ดี ที่ ไ ม ได ตั ดสิ น ใจรีบกลับ

กรุงเทพมหานคร แตนอนพักที่โรงแรมดังกลาว และแมในค่ําคืน

ดังกลาว ก็ปรากฏวาหองพักมีผูคนจองกันแทบเต็มเหมือนกัน

 เสาร-อาทิตย 17-18 กรกฎาคม ผมไดขาววาสถานการณ

โรงแรมในพัทยากําลังระส่ําอยางหนัก จึงไปสํารวจดูเรื่องโรงแรม 

ก็กําลังวางแผนจัดการสัมมนาเร่ืองการประเมินคาโรงแรมในหวง

วิกฤติ จึงไปสํารวจที่นั่น แตโดยที่ตองไปใชเวลาทั้ง

ไดมีโอกาสไปพักโรงแรมดีๆ Centara Grand Mirage Beach 

Resort Pattaya (https://bit.ly/3v3JWl8

ปกติราคาสูงมาก แตในชวงโควิด เขาลดราคาเหลือเพียง 

บาทเศษ แถมมีสวนน้ํ า -สระน้ํ า ให เลนเต็มที่ เสีย

บรรยากาศที่พัทยานั้นสุดเงียบเหงาจริงๆ

 เสาร-อาทิตย 24-25 กรกฎาคม หลังจากสัปดาหกอนไป

สํารวจธุรกิจโรงแรมแถวพัทยาแลว สัปดาหนี้จึงเดินทางไป

สํารวจที่ฝงตะวันตกของอาวไทยบาง คือชะอําและหัวหิน และ

โดยที่ขับรถไป จึงเลือกโรงแรมดีๆ สักแหงหนึ่งเปนที่พัก 

Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort and Spa 

(https://cutt.ly/4WbHIQK) 

ประมาณไมเกิน 2,500 บาท พรอมอาหารเชาอยางดีและมีสระ

วายน้ําขนาดใหญใหออกกําลังกายไดอีกตางหาก โรงแรมในชวง

โควิดนี้จึงถือวาถูกมาก แตก็ยังมีผูเขาพักนอยมาก

 เสาร-อาทิตย 31 กรกฎาคม 

ประเมินคาโรงแรมอีกพื้นที่หนึ่งที่ควรไปดูก็คือเขาแผงมาและเขา

ใหญ ผมจึงเดินทางไปดูโดยตรง โดยครั้งแรกจองโรงแรมสุดสวย

และโรแมนติกมาก แตปรากฏวาไปถึงมีผมพักอยูแ

เลยเปลี่ยนใจ และโดยที่ในชวงดังกลาวนี้คงไมคอยมีใครพัก 

ดังนั้นระหวางสํารวจก็สอบถามโรงแรมตางๆ ไป หลายแหงที่วิว

สุดสวยและนาพักมาก แตมีผมแคหองเดียว ก็เลยไมกลาพัก  แต

มาพบโรงแรมแหงหนึ่ง มีทั้งสระวายน้ํา อาหารเชาเสิรฟถึง

หองพักชื่อ “เวลาเวียน รีสอรท

คืนละ 2,000 บาท สวยมาก ที่สําคัญก็คือมีผูเขาพักแทบเต็มอยู

เพียงแหงเดียว แสดงวาโรงแรมที่มีการบริหารการขายการตลาด

ที่ดีก็ยังสามารถ “ไปตอ” ได 
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กรุงเทพมหานคร แตนอนพักที่โรงแรมดังกลาว และแมในค่ําคืน

ฏวาหองพักมีผูคนจองกันแทบเต็มเหมือนกัน 

กรกฎาคม ผมไดขาววาสถานการณ

โรงแรมในพัทยากําลังระส่ําอยางหนัก จึงไปสํารวจดูเรื่องโรงแรม 

ก็กําลังวางแผนจัดการสัมมนาเร่ืองการประเมินคาโรงแรมในหวง

วิกฤติ จึงไปสํารวจที่นั่น แตโดยที่ตองไปใชเวลาทั้งสองวัน ก็เลย

Centara Grand Mirage Beach 

https://bit.ly/3v3JWl8)  โรงแรมแหงนี้

ปกติราคาสูงมาก แตในชวงโควิด เขาลดราคาเหลือเพียง 3,000 

สระน้ํ า ให เลนเต็มที่ เสียดวย แต

บรรยากาศที่พัทยานั้นสุดเงียบเหงาจริงๆ 

กรกฎาคม หลังจากสัปดาหกอนไป

สํารวจธุรกิจโรงแรมแถวพัทยาแลว สัปดาหนี้จึงเดินทางไป

สํารวจที่ฝงตะวันตกของอาวไทยบาง คือชะอําและหัวหิน และ

โดยที่ขับรถไป จึงเลือกโรงแรมดีๆ สักแหงหนึ่งเปนที่พัก นั่นก็คือ 

Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort and Spa 

) สนนราคาก็คอนขางถูกคือ

บาท พรอมอาหารเชาอยางดีและมีสระ

วายน้ําขนาดใหญใหออกกําลังกายไดอีกตางหาก โรงแรมในชวง

นี้จึงถือวาถูกมาก แตก็ยังมีผูเขาพักนอยมาก 

กรกฎาคม – 1 สิงหาคม ในการศึกษาการ

ประเมินคาโรงแรมอีกพื้นที่หนึ่งที่ควรไปดูก็คือเขาแผงมาและเขา

ใหญ ผมจึงเดินทางไปดูโดยตรง โดยครั้งแรกจองโรงแรมสุดสวย

และโรแมนติกมาก แตปรากฏวาไปถึงมีผมพักอยูแคหองเดียว ก็

เลยเปลี่ยนใจ และโดยที่ในชวงดังกลาวนี้คงไมคอยมีใครพัก 

ดังนั้นระหวางสํารวจก็สอบถามโรงแรมตางๆ ไป หลายแหงที่วิว

สุดสวยและนาพักมาก แตมีผมแคหองเดียว ก็เลยไมกลาพัก  แต

มาพบโรงแรมแหงหนึ่ง มีทั้งสระวายน้ํา อาหารเชาเสิรฟถึง

ลาเวียน รีสอรท” (https://cutt.ly/YWbJ3ng) 

บาท สวยมาก ที่สําคัญก็คือมีผูเขาพักแทบเต็มอยู

เพียงแหงเดียว แสดงวาโรงแรมที่มีการบริหารการขายการตลาด
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 เสาร-อาทิตย 7-8 สิงหาคม ผมยอนกลับไปศึกษาตอเรื่อง

การประเมินคาตนไม โดยเดินทางไปสํารวจตนผึ้งขนาดยักษ ใน

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี  หลายทานอาจไมเชื่อวาขณะที่

ผมสํารวจอยูนั้น ไมมีนักทองเที่ยวสักราย ไมพบชาวบานหรือ

ผูคาบริเวณตนไมซึ่งกลายเปนแหลงทองเทียวสักรายเดียวเลย 

เนื่องจากอยูในชวงระบาดของโควิด-19  ในการไปสํารวจครั้งนี้ 

ผมพบโรงแรมที่สวยและทันสมัยที่สุดในพื้นที่นี้โดยสนนราคา

ประมาณ 2,500 บาทตอคืนเทานั้น แตผมพบวามีเพียงผมราย

เดียวที่นาจะพักที่นั่น ก็เลยเปลี่ยนใจ และคอยๆ หาที่พักระหวาง

การสํารวจจบพบบานสวน รีสอรท (https://cutt.ly/LWbKx7r) 

ในตัวเมืองอําเภอบานไรซึ่งสวยงามดี แตราคาถูกมากเพียงคืนละ 

500 บาทเทานั้น  และก็มีผูเขาพักไมกี่หองเทานั้น 
 

  
 เสาร-อาทิตย 14-15 สิงหาคม คราวนี้ผมไปสํารวจตลาด

การคาชายแดนกัมพูชา ทั้งนี้ในชวงที่ผานมามีการระบาดของโค

วิดตามแนวชายแดนมาก ทําใหตลาดการคาซบเซาลง แตลาสุด 

(3 กันยายน 2564) กัมพูชาฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มไปแลวถึง 52% 

ในขณะที่ไทยยังฉีดไดแค 11% เทานั้น  ในวันสํารวจตลาดโรง

เกลือไมไดเปดดําเนินการ แตที่นาสนใจที่สุดก็คือในเมืองปอย

เปตฝงกัมพูชา มีการพัฒนาที่คึกคักมาก มีอาคารสมัยใหมสูง

ใหญมากมาย แตในฝงไทยแทบไมไดพัฒนาเลย  เงินที่ใชพัฒนา

เหลานี้ก็มาจากเงินการพนันจากคนไทยทั้งนั้น แตการที่ไทยหาม

มีกาสิโน จึงทําใหเม็ดเงินไหลออกไปมากมายอยางนาเสียดาย  ที่

อรัญประเทศและวัฒนานครมีที่พักเหมือนกันแตเปนขนาดเล็กๆ 

ที่มีคุณภาพก็ปดไปในชวงโควิด ผมจึงกลับมาพักที่ตัวเมือง

ส ร ะ แ ก ว  โ ด ย พั ก ที่ โ ร ง แ ร ม โ ร ง แ ร ม ฮ็ อ ป อิ น น 

(https://cutt.ly/HWbKZBp) ซึ่งเปนโรงแรมมาตรฐานมีสาขา

ทั่วประเทศในสนนราคาเพียงคืนละ 600 บาทเทานั้น 

 สําหรับสุดสัปดาหที่ 8 สุดทายในรายการตะลอนทัวร คือ 

เสาร-อาทิตย 21-22 สิงหาคม ผมยอนกลับไปศึกษาเรื่องตนไม

อีกครั้งหนึ่งโดยเดินทางไปดูตนจามจุรียักษที่มีขนาดใหญ

ครอบคลุมพื้นที่ถึงประมาณ 2 ไร ในเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรี 

ปรากฏวาเมื่อไปถึงไมมีนักทองเที่ยวเลย ถายรูปอะไรไมมีใครบัง

วิวทั้งสิ้น เพราะอยูในชวงของการระบาดของโควิด-19 และใน

ครั้งนี้ผมไดพักที่โรงแรมสุดหรูชื่อ Cross River Kwai (formerly 

X2 River Kwai) (https://cutt.ly/kWnfq2N) ซึ่ง

ปกติหองที่ผมพักนาจะมีราคา 7,500 บาทแตไดลด

เหลือราว 4,500 บาท แตที่นาสังเกตก็คือโรงแรมแหง

นี้มีผูพักเต็มทุกหอง แสดงวาการบริหารจัดการที่ดีก็ยัง

สามารถธุรกิจรอดพนโควิดไปได 

 จะเห็นไดวาในหวงที่ทางราชการประกาศใหอยู

บาน แตโดยที่มีความจําเปนตองออกไปศึกษาเพื่อนํา

ขอมูลมาประกอบการบรรยายหรือการทํางาน ผมก็ยัง

เดินทางไปทุกสัปดาหตลอด 8 สัปดาหที่ผานมา ทั้งนี้

ไดปรึกษากับทางราชการแลววาหากไดรับการฉีด

วัคซีนอยางนอย 1 เข็มคือแอสตราเซเนกา หรือฉีดซี

โนแวคครบ 2 เข็มแลวก็สามารถเดินทางได แตระหวางการ

เดินทางก็กลับปรากฏวาไมมีการตรวจสอบใดๆ  หลายแหงมี

เตนทแตไมมีเจาหนาที่หรือมีเจาหนาที่แตไมมีการตรวจ (คาดวา

คงเนนตรวจในชวงเวลากลางคืน) 

 การล็อคดาวนเปนการซ้ําเติมใหประชาชนขาดรายได 

ยากจนลง รานคาตางๆ ก็แทบจะเปดไมได เปนความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจเปนอยางยิ่ง  หากไทยมีการฉีดวัคซีนกันครึ่งคอน

ประเทศเชนประเทศเพื่อนบาน ก็คงรอดพนปญหาแลว แตไทย

ยังฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มเพียง 11% แสดงวาหายนะจากโควิดยัง

อยูไมไกล 

 



 

 

 
 

เที่ยวไมกลัวโควิด

 เดี๋ยวนี้ผม “เที่ยว” ไมหยุดแทบทุกสัปดาห 

ทํางานดวยครับ) โดยไมเกรงกลัวโควิด แตทานทราบไหม ผม

กลัวรัฐบาลบริหารโควิดผิดๆ ทําไทยเสื่อมถอยมากกวา  

อนุญาตเลาการ “เที่ยว” ใหฟงกันครับ 

 ห ลั ง จ า ก  “ ต ะ ล อ น ทั ว ร ต า ม ล า โ ค วิ ด

(https://bit.ly/3tNZCbA) ตลอดชวงเดือนกันยายน

2564 เปนเวลา 8 สัปดาหตอเนื่องแลว ดร.โสภณ พรโชคชัย 

ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย 

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

ก็ยังเที่ยวไมหยุดโดยเที่ยวในเมืองและนอกเมืองบางโดยไมกลัว

โควิด เพราะถาเรารูจักปองกัน โอกาสติดเชื้อมีนอยมาก

 เสาร-อาทิตยที่ 4-5 กันยายน 2564 ผม 

Work from Home นะครับ แต Work from Hotel. 

ศรีภริยาไปพักที่โรงแรมคอนราด ถนนวิทยุ เพราะในขณะที่

การระบาดของ COVID-19 นี้ โรงแรมระดับ 4-

แทบไมมีรายไดเชนกัน ผมจึงไดโอกาสมาพักที่นี่

หนึ่งนอน หนึ่งหองรับแขก อาหารเชา 2 วัน อาหารค่ํา แถม

อาหารวางในคลับชวงบาย วายน้ําทั้งวัน เช็คอินตั้งแต 

เช็คเอาท 16:00 เพียง 4,900 บาท (ตอนจายเงินลดเหลือ 

3,900 บาทครับ) ไมตองเปลืองน้ํามันขับ ไมตองรถไปไกล 

ชาวกรุงหรือชาวตางจังหวัดที่มาไหวพระก็มาอุดหนุนโรงแรม
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เที่ยวไมกลัวโควิด กลัวรัฐบริหารโควิดผิดๆ มากกวา

ไมหยุดแทบทุกสัปดาห (อันที่จริงไป

แตทานทราบไหม ผม

รัฐบาลบริหารโควิดผิดๆ ทําไทยเสื่อมถอยมากกวา  ผมขอ

ต ะ ล อ น ทั ว ร ต า ม ล า โ ค วิ ด ” 

กันยายน-ตุลาคม 

โสภณ พรโชคชัย 

นคาอสังหาริมทรัพยไทย 

www.area.co.th) 

ก็ยังเที่ยวไมหยุดโดยเที่ยวในเมืองและนอกเมืองบางโดยไมกลัว

โควิด เพราะถาเรารูจักปองกัน โอกาสติดเชื้อมีนอยมาก 

WFH ครับ ไมได 

Work from Hotel. ผมและ

ศรีภริยาไปพักที่โรงแรมคอนราด ถนนวิทยุ เพราะในขณะที่มี

-5 ดาวทั้งหลายก็

แทบไมมีรายไดเชนกัน ผมจึงไดโอกาสมาพักที่นี่ หองพักแบบ

วัน อาหารค่ํา แถม

อาหารวางในคลับชวงบาย วายน้ําทั้งวัน เช็คอินตั้งแต 09:00 

ตอนจายเงินลดเหลือ 

ไมตองเปลืองน้ํามันขับ ไมตองรถไปไกล 

มาอุดหนุนโรงแรมดีๆ 

(ยิ่ งของไทยยิ่ งดี )  ใน

(https://bit.ly/3Fw2XkS

 สั ปดาห ถั ด ไป  คื อ วั น

กันยายน 2564 ภริยาพาผมไปพักโรงแรมแชงกรี

จาย 3,900 บ แถมคูปองอาหาร 

พัน วิวหลักลาน เช็คอิน

ไดถงึ 20:00 น.ของอีกวัน

และเช็คเอาทในบายวันรุงนี้เวลาประมาณ 

เปนรีสอรตในกรุงชัดๆ 

เวลาและน้ํามัน ไมเสี่ยง

ระดับ 5 ดาวจริงๆ นับวาเปนโรงแรมที่ดีที่สุดแหงหนึ่ง

จริงๆ (https://bit.ly/2YE1sjL

 อาทิตย-จันทร 19-20 กันยายน

เพราะติดมอบวุฒิบัตรหลักสูตรนายหนาอสังหาริมทรัพยของ

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย จึงมาวันอาทิตยกับจันทร

แทน โดยมาดูงานการกอสรางรถไฟความเร็วสูงที่โคราชวาจะมี

โอกาสแลวเสร็จในป 2568-9 

ณดล สตรีมไซด ไทย วิลลา โดยไมไดจองลวงหนา แตเห็นแลว

ชอบ โรงแรมนี้อนุรักษ ศิลปะ และ วัฒนธรรมอันล้ําคาของไทย

เอาไว โครงการนี้อยูริมคลองมวกเหล็กซึ่งเปนเสนแบงระหวาง

สระบุรีและนครราชสีมา ภูเขาและ

เพียง 2,100 บาท (https://bit.ly/

 เสาร-อาทิตย 25-26 กันยายน

กันยายน ผมตองพานักศึกษาไปดูงานและมอบวุฒิบัตรหลักสูตร

ประเมินคาอสังหาริมทรัพยที่บางกอกกอลฟ ปทุมธานี ในคืน

วันที่ 25 กันยายน ครั้งแรกตั้งใจจ

สาลิกา แตไดขาววาคนออกทองเที่ยวที่นั่นมากมาย  

ภริยาจึงหาโรงแรมริมแมน้ําเจาพระยาพักคางคืน ไดพบโรงแรม

ชื่อ Siri River Place (https://bit.ly/

เล็กๆ มีหองหันหนาไปทางแมน้ํา พรอมรานอาหารอรอยดวย  

คาที่พักถูกมากเพียง 1,300 บาทเทานั้น ดูจากเกาะเกร็ดและ

บริเวณใกลเคียงแลวคุมมาก 
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)  ในกรุง เทพมหานครบางครับ 

https://bit.ly/3Fw2XkS) 

สั ปดาห ถั ด ไป  คื อ วั น เส า ร -อ าทิ ตย  11-12 

ภริยาพาผมไปพักโรงแรมแชงกรี-ลา 

บ แถมคูปองอาหาร 2,500 บ จายหลัก

พัน วิวหลักลาน เช็คอินไดตั้งแต 06:00 น. เช็คเอาท

ของอีกวัน แตผมเช็คอินจริงราว 09:00 

และเช็คเอาทในบายวันรุงนี้เวลาประมาณ 15:00 น. นี่

ชัดๆ  ไมตองขับรถไปไกล ไมเปลือง

ไมเสี่ยงอุบัติเหตุระหวางทาง บริการ

จริงๆ นับวาเปนโรงแรมที่ดีที่สุดแหงหนึ่ง

https://bit.ly/2YE1sjL) 

กันยายน คราวนี้ไมไดไปวันเสาร

เพราะติดมอบวุฒิบัตรหลักสูตรนายหนาอสังหาริมทรัพยของ

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย จึงมาวันอาทิตยกับจันทร

แทน โดยมาดูงานการกอสรางรถไฟความเร็วสูงที่โคราชวาจะมี

9 จริงหรือไม สัปดาหนี้เลยไดพักที่ 

โดยไมไดจองลวงหนา แตเห็นแลว

อนุรักษ ศิลปะ และ วัฒนธรรมอันล้ําคาของไทย

โครงการนี้อยูริมคลองมวกเหล็กซึ่งเปนเสนแบงระหวาง

สระบุรีและนครราชสีมา ภูเขาและลําธารสวยงาม คาที่พักก็

https://bit.ly/3lr4VLs) 

กันยายน โดยที่ในวันเสารที่ 25 

กันยายน ผมตองพานักศึกษาไปดูงานและมอบวุฒิบัตรหลักสูตร

บางกอกกอลฟ ปทุมธานี ในคืน

ครั้งแรกตั้งใจจะไปแถววังตะไครหรือน้ําตก

สาลิกา แตไดขาววาคนออกทองเที่ยวที่นั่นมากมาย  ผมและ

ภริยาจึงหาโรงแรมริมแมน้ําเจาพระยาพักคางคืน ไดพบโรงแรม

https://bit.ly/3lr605Y) เปนโรงแรม

เล็กๆ มีหองหันหนาไปทางแมน้ํา พรอมรานอาหารอรอยดวย  

บาทเทานั้น ดูจากเกาะเกร็ดและ
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 ศุกร-เสาร-อาทิตย 1-3 ตุลาคม ในชวงเชาของวันศุกร ผม

ติดงานสําคัญ จึงเดินทางไปดูงานในบายวันศุกรที่ 1 ตุลาคม 

โดยไปพักที่ชะอํา ไมไดจองโรงแรม แตเดินทางไปถาม บังเอิญได

โ ร งแรม เล็ กๆ ชื่ อ  Magic House Hostel 

(https://bit.ly/3DvsoRE) เปนตึกแถวติดถนนหนาหาด แตโชค

ดีที่ไดหองที่หันหนาไปทะเลพอดี บรรยากาศดีมาก ราคาถูก

เพียง 900 บาทเทานั้น การบริการก็ดี  อยางไรก็ตามผมก็ใช

เพียงนอนพัก เพราะในวันรุงขึ้นก็เดินทางไปปาละอูและแกง

กระจานตอเพื่อดูการพัฒนาเมือง ในคืนวันเสารจึงไดมาพักที่

โรงแรมแจมจันทร (https://bit.ly/2WYRg4H) ที่แกงกระจาน 

ซึ่งเปนโรงแรมที่สวยงาม นาพักในสนนราคาประมาณ 2,000 

บาท นับวาคุมคาเชนกัน 

 เสาร-อาทิตย 9-10 ตุลาคม คราวนี้ผมออกตางจังหวัดบาง  

แตทราบวาในชวงสัปดาหกอนหนาผูคนออกตางจังหวัดกัน

มากมาย ผมก็เลยไปแคแถวริมน้ําแมกลอง ชื่อ Na Tree Tara 

ณ ทรีธารา เปนโรงแรมแบบรีสอรตติดริมแมน้ํา  บรรยากาศดี 

ตัวบานและตัวหองดี มีอางจากุซซี่ สระวายน้ํา ฯลฯ สนนราคา 

3,300 บาทตอคืน แต “ลุงตู” เอาภาษีของประชาชนมาจายให 

40% ภริยาของผมจึงจายเอง 1,980 บาท  กรณีนี้บางคนอาจ

หลงสรรเสริญ “ลุงตู” แตความจริงเปนการ “ทําลายชาติ” แทๆ 

แทนที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ กลับเอาเงินไปปรนเปรอ

ขาราชการหรือคนที่มีเงินเพื่อใหไปเที่ยว  ทั้งที่เขามีปญญาเที่ยว

เองอยูแลว 

 โครงการเราเที่ยวดวยกัน เฟส 3 และโครงการทัวรเที่ยว

ไทย จะมีเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจในไตรมาส 4 ป 2564 

เกี่ยวเนื่องถึงตนป 2565 จํานวน 27,500 ลานบาท โดยรัฐ

สนับสนุนคาโรงแรม 40% ใหคูปองอาหาร 600 บาทตอคืน 

และสนับสนุนคาตั๋วเครื่องบิน 40% จํานวน 2 ลานสิทธิ หรือ

หองพัก และโครงการทัวรเที่ยวไทย ที่รัฐสนับสนุนวงเงิน 5,000 

บาท ใหประชาชนเดินทางเที่ยวผานบริษัททัวร จํานวน 1 ลาน

สิทธิ สามารถจองหองพักไดในวันที่ 8 ตุลาคม เพื่อใหสามารถ

เ ข า พั ก ไ ด ใ น วั น ที่  1 5  ตุ ล า ค ม  เ ป น ต น ไ ป 

(https://bit.ly/3BzibDs)  อันที่จริงหลังการล็อคดาวน ผูที่พอมี

ฐานะก็อยากทองเที่ยวอยูแลว เงินจํานวน 25,000 ลานบาท 

ควรเอาไปชวยคนยากจนมากกวา 

 แกปญหาประเทศแบบผิดๆ รังแตจะทําใหประเทศชาติ

บอบช้ํา คนจนก็ยิ่งมากขึ้น ยิ่งจนมากขึ้น ทําใหศักยภาพของ

ไทยถดถอยลง เปนการทํารายลูกหลานไทยโดยแท 

 
 

 



 

 

 
 

โตศูนยขอมูล ธอส
 

 ดร.โสภณในฐานะที่เคยเปนที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนยขอมูล 

ธนาคารอาคารสงเคราะห โตศูนยขอมูล ธนาคารฯ นี้เรื่องการให

ตางชาติซื้ออสังหาริมทรัพยวาจะไมไดผลอยางแนนอน

 ตามที่มีขาว “ศูนยขอมูลอสังหาฯ หนุนดึงตางชาติฟน

เศรษฐกิจ” ในหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจในวันศุกรที่ 

2564 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมิน

คาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรี

แฟรส (www.area.co.th) ในฐานะที่เคยเปนหนึ่งในที่ปรึกษา

จัดตั้งศูนยขอมูล ธนาคารอาคารสงเคราะหดังกลาว ขอมาให

หลักฐานในอีกมุมหนึ่งวาการใหตางชาติซื้ออสังหาริมทรัพยวาจะ

ไมไดผลอยางแนนอน 

 1. ศูนยขอมูล ธนาคารอาคารสงเคราะหก็เปดเผยเองวา

ในชวงป 3 ป (พ.ศ.2561-2563) มีตางชาติซื้อเพียง 

หนวย เฉลี่ยแลวปละ 11,551 หนวยเทานั้น ดร

ว าตั ว เลขข า งตนก็ชี้ ชั ด ในตั ว เองว าต า งชาติ ไม ได สนใจ

อสังหาริมทรัพยไทยนัก 

 2. ศูนยขอมูล ธนาคารอาคารสงเคราะหบอกวา 

พื้นที่ . . .อาจมีความตองการถือครองกรรมสิทธิ์หองชุดใน

อัตราสวนที่สูงกวา 49%” ดร.โสภณชี้วาโครงการอาคารชุดใน

ไทยมีราว 8,000 โครงการ อาจมีโครงการที่ตางชาติอยากซื้อ

มากกวา 49% ไมกี่โครงการ  (ธนาคารฯ ระบุไดไหมวาโครงการ

ไหนบาง) การนําขอมูลนอยนิดมาอางเพื่อใหตางชาติซื้อได

100% ยอมขาดเหตุผล และอาจทําใหประชาชนเขาใจวามีวาระ

ซอนเรน ที่ผานมาตางชาติยังมีทางออกอื่น เชน การซื้อในรูป

บริษัท การเชาระยะยาว เปนตน จึงไมจําเปนตองแกใหตางชาติ

ซื้อได 100% 

 3. ศูนยขอมูล ธนาคารอาคารสงเคราะหบอกวา มูลคาการ

ซื้อขายของตางชาติในชวง 3 ป (2561-2563

ลานบาท ดร.โสภณระบุวาตัวเลขนี้เปนเพียง 0

ประชาชาติใน 3 ปดังกลาวที่ 48,965,077 ลานบาท 

วาการใหตางชาติซื้ออสังหาริมทรัพย ไมอาจชวยกระตุน

เศรษฐกิจเลย 
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อา้งอิง 

<1> รายไดป้ระชาชาติ 
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=
4&filename=qgdp_page
<2> National Association Of Realtors
https://bit.ly/3oe4cor 
<3> Malaysia My Second Home
may not last, here’s why

โตศูนยขอมูล ธอส. เรื่อง “ขายชาติ” 

โสภณในฐานะที่เคยเปนที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนยขอมูล 

ธนาคารอาคารสงเคราะห โตศูนยขอมูล ธนาคารฯ นี้เรื่องการให

ติซื้ออสังหาริมทรัพยวาจะไมไดผลอยางแนนอน 

ศูนยขอมูลอสังหาฯ หนุนดึงตางชาติฟน

ในหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจในวันศุกรที่ 8 ตุลาคม 

โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมิน

เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟ

ในฐานะที่เคยเปนหนึ่งในที่ปรึกษา

จัดตั้งศูนยขอมูล ธนาคารอาคารสงเคราะหดังกลาว ขอมาให

หลักฐานในอีกมุมหนึ่งวาการใหตางชาติซื้ออสังหาริมทรัพยวาจะ

ศูนยขอมูล ธนาคารอาคารสงเคราะหก็เปดเผยเองวา

มีตางชาติซื้อเพียง 34,653 

หนวยเทานั้น ดร.โสภณใหขอคิด

ว าตั ว เลขข า งตนก็ชี้ ชั ด ในตั ว เองว าต า งชาติ ไม ได สนใจ

ศูนยขอมูล ธนาคารอาคารสงเคราะหบอกวา “ในบาง

ามตองการถือครองกรรมสิทธิ์หองชุดใน

โสภณชี้วาโครงการอาคารชุดใน

โครงการ อาจมีโครงการที่ตางชาติอยากซื้อ

ธนาคารฯ ระบุไดไหมวาโครงการ

การนําขอมูลนอยนิดมาอางเพื่อใหตางชาติซื้อไดถึง 

ยอมขาดเหตุผล และอาจทําใหประชาชนเขาใจวามีวาระ

ซอนเรน ที่ผานมาตางชาติยังมีทางออกอื่น เชน การซื้อในรูป

บริษัท การเชาระยะยาว เปนตน จึงไมจําเปนตองแกใหตางชาติ

ศูนยขอมูล ธนาคารอาคารสงเคราะหบอกวา มูลคาการ

2563) รวม 145,598 

0.3% ของรายได

ลานบาท <1> แสดง

วาการใหตางชาติซื้ออสังหาริมทรัพย ไมอาจชวยกระตุน

 4.  ศูนยขอมูล ธนาคารอาคารสงเคราะหบอกว

ตางชาติเขามาซื้อหองชุด 10% 

ในเชิงมูลคา” ดร.โสภณเปดเผยวานี่เปนตัวเลขเฉพาะป 

ไมใชทั้ง 3 ป หลังป 2561 แมกอนโควิด

ชาวตางชาติก็ตกต่ําลง ในป 2564 

เทานั้น จึงไมมีเหตุผลใดที่จะเปดใหตางชาติซื้อได 

 

      ราชการไทยไมไดวิเคราะหขอมูลใหชัดเจน จึงไมทราบวา

      1. ขนาดสหรัฐอเมริกายังมีคนไปซื้อบานแค 

หนวยในปที่ผานมา <2> ประเทศไทยที่บางคนยังไมรูวาตั้งอยู

ตรงไหน จะดึงดูดใหคนตางชาติมาอยูในไทย 

ไดอยางไร 

      2. มาเลเซียที่มีโครงการ Malaysia My Second Home 

(MM2H) เปนเวลา 17 ปมาแลว สามารถสรางรายไดแค 

ลานริงกิตหรือ 96,000 ลานบาท สมมติใหซื้อบานครึ่งหนึ่งและ

บานหลังละ 10 ลานบาท ก็เทากับซื้อบานเพียง 

หรือซื้อกันเพียงปละ 282 หลังเทานั้น 

 3. ตั้งแตตั้งประเทศไทยมา มีแรงงานฝมือและผูชํานาญการ

ชาวตางประเทศมาพํานักและทํางานเพียง 

สมมติมีอัตราเพิ่มตามปกติ 5% 

31,174 คน รัฐจะเพิ่มใหเปน 1 

ฯลฯ ก็คงเปนไปไมไดเลย ดังนั้นจึงเปนตัวเลขยกขึ้นมาลอยๆ 

โดยไมมีที่มาที่ไป 

 ดร.โสภณหวังดีตอชาติ ประสงคใหรัฐบาลมีขอมูลที่ชัดเจน 

การตีความขอมูลผิด ใชขอมูลที่ไมชัดเจน อาจออกนโยบายผิดๆ 

นําประเทศไทยไปสูหายนะได 
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https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=517
&filename=qgdp_page 

National Association Of Realtors: 

Malaysia My Second Home is back but it 
may not last, here’s why?. https://bit.ly/2xrrckz 

 

ศูนยขอมูล ธนาคารอาคารสงเคราะหบอกวา “คน

% ในเชิงจํานวนหนวยและ 17% 

โสภณเปดเผยวานี่เปนตัวเลขเฉพาะป 2561 

แมกอนโควิด-19 การซื้อหองชุดของ

2564 ซื้อเพียง 3.7% ของมูลคา

ดที่จะเปดใหตางชาติซื้อได 100% 

ราชการไทยไมไดวิเคราะหขอมูลใหชัดเจน จึงไมทราบวา 

ขนาดสหรัฐอเมริกายังมีคนไปซื้อบานแค 107,000 

ประเทศไทยที่บางคนยังไมรูวาตั้งอยู

ตรงไหน จะดึงดูดใหคนตางชาติมาอยูในไทย 1 ลานคนใน 5 ป

Malaysia My Second Home 

ปมาแลว สามารถสรางรายไดแค 11,890 

ลานบาท สมมติใหซื้อบานครึ่งหนึ่งและ

ลานบาท ก็เทากับซื้อบานเพียง 4,800 หลัง 

หลังเทานั้น <3> 

ตั้งแตตั้งประเทศไทยมา มีแรงงานฝมือและผูชํานาญการ

ชาวตางประเทศมาพํานักและทํางานเพียง 112,834 คน <4> 

% ตอป ใน 5 ป ก็เพิ่มขึ้นอีกเพียง 

1 ลานคน แมรวมคนเกษียณอายุ 

คงเปนไปไมไดเลย ดังนั้นจึงเปนตัวเลขยกขึ้นมาลอยๆ 

โสภณหวังดีตอชาติ ประสงคใหรัฐบาลมีขอมูลที่ชัดเจน 

การตีความขอมูลผิด ใชขอมูลที่ไมชัดเจน อาจออกนโยบายผิดๆ 
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หลักสูตรดานอสังหารมิทรัพยจากสถาบันการศึกษาอสังหา
 AP100 : ประเมินคาอสังหาริมทรัพย สัมฤทธิ์ผลใน 

 AP101 : การประเมินคาทรัพยสนิมืออาชีพใน 14 

 AP124 : Global Fund Flow, Business Model & Valuation

 AP130 : เจาะลึก การประเมินมลูคาดวยวิธรีายได 

 AP140 : Fundamentals of the Valuation of Complex Properties

 RE100 : รวมขอกฎหมายอสังหาฯ 

 RE121 : ศึกษาความเปนไปไดทางการเงินโครงการอสังหาฯ 

 RE125 : การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย 

 RE131 : นายหนาอสังหาริมทรัพย 

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได 

 

ไดรับความไววางใจจากองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการระดมนักวิชาชีพ

ที่รูจริง-ทําจริงในทุกสาขาวิชาชีพดานอสังหาริมทรัพยมาอบรมใหกับทานโดยเฉพาะ
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โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย สถาบันการศึกษาอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติ
จุดประสงค์เพื�อพัฒนาบุคลากรในวงการอสงัหาฯ ให้เป็นผู้ เชี�ยวชาญ ในการทําธุรกิจพัฒนา
อสังหาฯ รวมทั �งนักประเมินค่าทรัพย์สิน สถาบันการเงินและหน่วยงานราชการที�ต้องการ

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านของอสงัหาริมทรัพย์
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RE134 : Super Marketing กลยุทธการตลาดอสังหาริมทรัพย 

จัดตั้งนิติบุคคลบานจัดสรร/อาคารชุด 
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นักพัฒนาอสังหาริมทรพัยมืออาชีพ 

วิเคราะหการลงทุนอะพารตเมนต 

โอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บตูิค &โฮสเทล 
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