
 

   

• มูลนิธิประเมินคา
• Thai Appraisal and Estate Agents Foundation

วารสารรายสองเดือน
ISSN1685-845X

Vol.20, No 6, November -
December 2021

Knowledge Is Not Private Property

Your Contact for the Property and Appraisal Professions in Thailand

Thai Appraisal & Estate Agents Foundation: Accredited 

  

 

 

 
 
 
 

มูลนิธิประเมินคา-นายหนาแหงประเทศไทย
Thai Appraisal and Estate Agents Foundation

Knowledge Is Not Private Property 

Your Contact for the Property and Appraisal Professions in Thailand

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

 

 

Your Contact for the Property and Appraisal Professions in Thailand 

Organization for Public Benefits 



 

 

THE EXECUTIVE BOARD, 2020

 

ปรึกษา:  

คุณกิตติพงศ ผลประยูร, คุณดรุณี รุงเรืองผล, ดร.ธนกฤษฏ เอกโยคยะ

มาสเตอร ดร.นีนา โสภารัตน สนิทรัมย, อ.พัลลภ กฤตยานวัช

วิทย กุลธนวิภาส, คุณอภิชาต ปภาณภูวงศ, ดร.อรุณ ศิริจานุสรณ

 

ประธานกรรมการอํานวยการ:  

รศ.นิพัทธ จิตรประสงค 

 

รองประธาน: 

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม, ศ.พรเทพ ศรีนฤหลา 

 

กรรมการ:  

คุณจํานงค บัวไขย, คุณณัฐจิตา พุมเงิน, คุณทิวา นาครัตน

ประทุมมาลย, คุณธนินทร นนนท,ี คุณปริญญา เกษสุวรรณ

ศุภปติพร, คุณปทมา จันทรานุกูล, คุณรณิดา พูลเอี่ยม

พูนปาน, รศ.ดร.วิไลลักษณ สกุลภักดี, คุณสรินทรลดา ตันติสุข

โตะ สรี ดร.สัมพันธ รัฐแพทย, คุณสุทัศน วัฒนกุลชาติ

ตรีสุกล, อ.อติณัช ชาญบรรยง, คุณอนุสรณ โรจนสมสิทธิ์

ประสิทธิ์ นฤทธิ์, คุณเอกชัย เปลี่ยนโพธิ์, คุณเอรัน มทิตผาฮู มิโล

 

ประธานกอตั้ง/ประธานเจาหนาที่บริหาร  

ดร.โสภณ พรโชคชัย 

วัตถุประสงคสําคัญของมลูนธิิคือเพ่ือ: 
1. สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา เชน การใหทุนการศึกษา
2. คนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ 

อสังหาริมทรัพยและการพัฒนา 
3. สนับสนุนศึกษา วิจัยทางดานการเปลีย่นแปลงมลูคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา การพัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่
4. เผยแพรความรูและวิทยาการใหมๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนแกสาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา
5. สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐบาล เอกชน องคกรการกุศล และอื่น ๆ จากทั้งในและตางประเทศ เพ่ือการพัฒนาการศึกษาด

ประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา และอสังหาริมทรัพย
6. สงเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปญญาผูประเมินคาทรัพยสินไทย
7. ดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่น ๆ
8. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด 

THE EXECUTIVE BOARD, 2020-2022 

ธนกฤษฏ เอกโยคยะ, 

พัลลภ กฤตยานวัช, คุณ

อรุณ ศิริจานุสรณ 

คุณทิวา นาครัตน, คุณธนธัช 

คุณปริญญา เกษสุวรรณ, คุณปรีชา 

คุณรณิดา พูลเอี่ยม, คุณวรรณา 

คุณสรินทรลดา ตันติสุข, ศ.ดา

คุณสุทัศน วัฒนกุลชาติ, คุณสุรพงษ 

คุณอนุสรณ โรจนสมสิทธิ์, คุณอภิชาติ 

คุณเอรัน มทิตผาฮู มิโล 

  ADVISORS 

Mr. Apichart Paphanpuwong 

Mr. Ballobh Kritayanavaj 

Mr. Kittipong Polprayoon 

Dr. Tanapote Ekkayokkaya 

 

  CHAIRMAN 

Assoc.Prof. NiputhJitprasonk 
 
 

  VICE CHAIRS 

Dr. PrateepTangmatitham 
Prof.Pornthep Srinarula 

 

  BOARD MEMBERS 

Mr. Anusorn Rojanasomsith 
Mr. Atinuch Chanbanyong 
Mr. Ekachai Plianpoe 
Mrs. Natchita Phoomngoen 
Mrs. Pattama Pornchokchai 
Ms. Ranida Poonaeim 
H.R.M. Sri King Prof.Dato’ Seri
Mr. Surapong Treesugol 
Mr. Tanin Nonnatee 
Mr. Thiwa Nakkarat 
Dr. Wilailak Sakulpakdee 
 

  PRESIDENT 

Dr.Sopon  Pornchokchai 

สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา เชน การใหทุนการศึกษา 
คนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ ดานการประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา และการสํารวจ วิจัย

สนับสนุนศึกษา วิจัยทางดานการเปลีย่นแปลงมลูคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา การพัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่
ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนแกสาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา 

สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐบาล เอกชน องคกรการกุศล และอื่น ๆ จากทั้งในและตางประเทศ เพ่ือการพัฒนาการศึกษาด
ประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา และอสังหาริมทรัพย 

สริมงานวัฒนธรรม และภูมิปญญาผูประเมินคาทรัพยสินไทย 
ดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่น ๆ 

 

 

 Dr. Arun Sirijanusorn 

 Ms. Darunee Roongruangphol 

 Master Dr.Nina Soparat S. 

 Mr.Vit Kultanavipas 

 Mr. Apichart Prasitnarit 
 Mr. Chamnong Buakhai 

 Mr. Eran Milo 
 Mr. Parinya Ketsuwan 
 Mr. Precha Suphapetiporn 

 Ms. Sarinlada Tantisuk 
H.R.M. Sri King Prof.Dato’ Seri Dr.Sumphand Rathaphattaya 

 Mr. Sutasn Wattanakullachat 
 Mr. Tanatats Prathummarn 
 Mrs. Wanna Poonpan 

  

ดานการประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา และการสํารวจ วิจัย

สนับสนุนศึกษา วิจัยทางดานการเปลีย่นแปลงมลูคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา การพัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง และอื่น ๆ ที่เกีย่วของ 

สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐบาล เอกชน องคกรการกุศล และอื่น ๆ จากทั้งในและตางประเทศ เพ่ือการพัฒนาการศึกษาดาน



 

 

 
 

 

 

 

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. De
 
 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. 
 
 

December 2021  • ----- 3 -----•    

 

4

THE OFFICIAL QUARTERLY 
JOURNAL 

OF THAI APPRAISAL 
FOUNDATION 

รถไฟฟาสายสีเหลือง สายนีด้ ี

41 ป เมืองไทยรุงหรือรวงจาก
ฐานขอมูล IMF 

Crypto Currency กับธนาคาร 
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Contact Us  
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Nonsi 5 Road, Bangkok 10120 



 

 

 
 

• ----- 4 ----- •    Vol. 20, No.6 November - December 2021 

รถไฟฟาสายสีเหลือง สายนี้ด ี
 

 รถไฟฟาสายสีเหลืองกําลังจะเปด สายนี้ดีในแงที่ผานในบาง
ชวง ผานบริเวณที่มีประชากรหนาแนนดี จึงนาจะมีประโยชน 
แลวสถานการณตลาดอสังหาริมทรัพยเปนอยางไรบาง 
 โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว-สําโรง เปน
ระบบขนสงมวลชนประเภทรถไฟฟารางเดี่ยว (Straddle 
Monorail) มีลักษณะเปนโครงสรางยกระดับตลอดแนวเสนทาง 
มีระยะทางทั้งสิ้น 30.4 กิโลเมตรรวม 23 สถานี มีจุดประสงค
เพื่อเชื่อมตอการเดินทางระหวางสายสีน้ําเงินที่สถานีรัชดา 
(สถานีลาดพราวของสายสีน้ําเงิน) กับระบบขนสงมวลชน 4 สาย 
คือ สายสีเทาของกรุงเทพ สายสีสมบริเวณทางแยกลําสาลี รถไฟ
เชื่อมตอทาอากาศยาน (Airport Rail Link) บริเวณทางแยกตาง
ระดับพระราม 9 และสายสีเขียว ชวงแบริ่ง-สมุทรปราการ ที่
สถานีสําโรง รายละเอียดแนวเสนทาง <1> 
 เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน ที่ผานมา ไดทดสอบการใช
เสนทาง ศูนยซอมบํารุง (Depot) ผานไปยังสถานีศรีเอี่ยม สถานี
ศรีอุดม สถานีสวนหลวง ร.9 สถานีศรีนครินทร 38 และสถานี
ศรีนุช รวมระยะทางประมาณ 6 กม. จากระยะทางทั้งหมดของ
สายทาง 30.4 กม. . .รถไฟฟาสายสีเหลือง สามารถทําความเร็ว
ไดถึง 80 กม./ชั่วโมง. . .ตัวรถกวาง 3.16 เมตร น้ําหนัก 14,500 
– 15,000 กก./ตู โดยระยะแรกจะเปดใหบริการ 4 ตู/ขบวน 
รองรับผูโดยสารได 17,000 คน/ชั่วโมง/ทิศทาง และสามารถ
เพิ่มตูโดยสารไดสูงสุด 7 ตู/ขบวน จะรองรับผูโดยสารไดมากถึง 
28,000 คนตอขบวนตอทิศทาง จะมีทั้งหมด 30 ขบวน ปจจุบัน
เดินทางมาถึงประเทศไทยแลว 22 ขบวน คาดวาจะครบถวน
ประมาณไตรมาสแรกของป 2565 และจะพรอมเปดใหบริการ
ประมาณกลางป 25655 <2> 
 ตามแนวรถไฟฟาสายนี้ มีหนวยขายที่อยูอาศัยทุกประเภท
รวมกัน 62,867 หนวย ขายไปแลว 47,588 หนวย ยังรอผูมาซื้อ
อยู 15,279 หนวย รวมมูลคาหนวยขายที่รอคนมาซื้อเปนเงิน 
76,129 ลานบาท ทั้งนี้หนวยขายที่มีรอการขายมากที่สุดก็คือ
หองชุด จํานวน 7,544  หนวย หรือราวครึ่งหนึ่งของทั้งหมด และ
มีมูลคารวม 36,131 ลานบาท  รองลงมาเปนบานเดี่ยวที่มี
จํานวนเหลืออยูเพียง 1,525  หนวย แตมูลคารวมสูงถึง 17,936 
ลานบาท  ตามาดวยทาวนเฮาส จํานวนที่รอผูซื้อมีอยู 5,207 
หนวย แตมีมูลคารวม 16,081 ลานบาท 
 สําหรับตลาดอสังหาริมทรัพยพบวา  บริเวณลาดพราวชวง
ตน-ชวงกลาง พบวา เกือบทั้งหมดเปนอุปทานที่อยูอาศัยประเภท
หองชุด โดยมีรวมกันถึง 16,832 หนวย ยังเหลือขายอยู 4,264

หนวย รวมมูลคาที่ยังเหลือขายออยู 27,661 หนวย ประมาณการ
ขายไดเดือนละ 2.4% ของอุปทานทั้งหมด  ทั้งนี้สินคาที่ยังเหลือ
ขายอยูมากที่สุด ก็คือ หองชุดราคา 3-5 ลานบาท จํานวน 1,373 
หนวย รวมมูลคาที่ยังรอการขายอยู 5,142 ลานบาท รองลงมา
เปนหองชุดราคา 5-10 ลานบาท จํานวน 1,330 หนวย รวม
มูลคา 8,880 ลานบาท 
 บริเวณลาดพราวกลางจนถึงชวงถึงตลาดบางกะป  พบวา
สวนใหญก็เปนหองชุดเชนกัน โดยมีหองชุดนอยกวาชวงแรกของ
ลาดพราว คือมีเพียง 1,986 หนวย เหลือขายอยูเพียง 218 
หนวย มีมูลคาที่เหลือขายอยูเพียง 667 ลานบาท คาดวาจะ

อสงัหารมิทรพัยต์ามแนวรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง

ระดับราคา หน่วยรวม ขายแลว้ เหลอื มลูคา่รวม มูลคา่ขายแลว้ มูลคา่เหลอื

บา้นเดี�ยว

2.001-3.000 238        7           231       616         18                598         

3.001-5.000 827        778       49         3,838      3,616           221         

5.001-10.000 2,653     1,975     678       19,648     14,863         4,784      

10.001-20.000 1,334     1,017     317       17,511     13,172         4,339      

>20.000 511        261       250       16,304     8,310           7,994      

รวม 5,563     4,038     1,525     57,917     39,979         17,936    

บา้นแฝด

2.001-3.000 246        108       138       676         292              384         

3.001-5.000 1,549     1,392     157       6,040      5,387           653         

5.001-10.000 1,387     851       536       8,472      5,326           3,146      

10.001-20.000 8           7           1           159         139              20          

>20.000 98         50         48         3,484      2,297           1,187      

รวม 3,288     2,408     880       18,831     13,441         5,390      

ทาวนเ์ฮาส์

0.500-1.000 326        311       15         326         311              15          

1.001-2.000 2,792     2,130     662       4,691      3,477           1,214      

2.001-3.000 7,658     5,418     2,240     19,153     13,520         5,633      

3.001-5.000 5,597     3,600     1,997     20,886     13,376         7,510      

5.001-10.000 596        304       292       3,364      1,678           1,686      

>20.000 8           7           1           183         160              23          

รวม 16,977   11,770   5,207     48,603     32,522         16,081    

ตกึแถว

1.001-2.000 21         21         -        42           42                -         

2.001-3.000 59         9           50         135         20                115         

3.001-5.000 282        240       42         1,134      972              162         

5.001-10.000 92         77         15         686         588              98          

10.001-20.000 76         60         16         1,115      899              216         

>20.000 5           5           -        149         149              -         

รวม 535        412       123       3,261      2,670           591         

หอ้งชุดพกัอาศยั

< 0.500 2,700     2,224     476       975         808              167         

1.001-2.000 4,371     3,386     985       7,527      5,819           1,710      

2.001-3.000 10,807   8,419     2,388     27,309     21,149         6,158      

3.001-5.000 10,413   8,743     1,670     40,292     33,965         6,328      

5.001-10.000 7,333     5,641     1,692     47,887     36,666         11,221    

10.001-20.000 636        499       137       7,137      5,380           1,757      

>20.000 244        48         196       10,920     2,130           8,790      

รวม 36,504   28,960   7,544     142,047   105,917        36,131    

รวมทั �งหมด 62,867   47,588   15,279   270,659   194,529        76,129    

ศนูยข์อ้มลูวจิัยและประเมนิคา่อสงัหารมิทรัพยไ์ทย

บจก.เอเจนซี� ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ (www.area.co.th)



 

 

 
 

สามารถขายไดเดือนละ  2.8%  อยางไรก็ตามในชวงครึ่งหลังป 
2564 เปนตนมา ก็มีการพัฒนาหองชุดในพื้นที่ตามแนวถนน
ลาดพราวมากขึ้นตามลําดับ เพราะความคืบหนาในการกอสราง
รถไฟฟาสายนี้นั่นเอง 
 บริเวณถนนศรีนครินทรจากบางกะปถึงออนนุช มีการพัฒนา
ที่หลากหลาย แมวาสวนใหญจะเปนอาคารชุด แตก็มีสินคาอื่น
เชนกัน เชน มีบานเดี่ยวยังเหลืออยู 116 หนวย ทาวนเฮาส
เหลืออยู 258 หนวย และหองชุดเหลืออยู 1
หองชุดกลุมที่ยังเหลืออยูมากที่สุดก็คือหองชุดในระดับราคา 
ลานบาท จํานวน 809 หนวย  อยางไรก็ตามหองชุดในบริเวณนี้
ขายไดดีพอสมควร โดยเฉลี่ยขายไดเดือนละถึง 
จํานวนหนวยทั้งหมด 
 สําหรับชวงศรีนครินทรถึงบางนา-ตราดนั้นก็มีการพัฒนาที่
หลากหลาย โดยมีบานเดี่ยวรอขายอยู 750 หนวย  
ระดับราคาตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป สวนบานแฝดก็มีเ
358 หนวย เกือบทั้งหมดมีราคา 5-10 ลานบาท ทาวนเฮาสก็มี
เหลือขายอยู 874 หนวย ในระดับราคา 3-5 ลานบาทเปนสําคัญ  
สวนหองชุดมีเหลือขายอยูเพียง 538 หนวย  โดยรวมแลวที่อยู
อาศัยทุกประเภทในยานนี้มีเหลือขายอยู 2,
มูลคา 17,047 ลานบาท และมีอัตราการขายไดเดือนละ 
 สวนบริเวณถนนศรีนครินทรฝงดานใตก็พบวา มีหนวยขาย
หลากหลายเชนกัน โดยกลุมที่ยังเหลือขายสูงสุดกลับเปน
ทาวนเฮาสที่เหลือขายอยู 1,329 หนวย ทั้งนี้เปนทาวนเฮาสราคา 
3-5 ลานบาทเปนหลัก แตเดือนหนึ่งๆ ขายไดถึง 
เปนหวงนัก สวนหองชุดเหลือขายอยู 650 หนวย ทั้งนี้เปนหอง
ชุดราคาคอนขางถูก คือ ราคาไมเกิน 1-2 ลานบาทกลุมหนึ่งและ
ราคา 2-3 ลานบาทอีกกลุมหนึ่ง แตอัตราการขายชาคือ 
ตอเดือนเทานั้น   นอกจากนี้ยังมีบานเดี่ยวรอขายอยู 
บานแฝด 166 หนวย และตึกแถวอีก 10 หนวย
 ในชวงสุดทายคือบริเวณเทพารักษ กลับไมพบหองชุดเลย 

ทั้งนี้คงเปนเพราะที่ผานมาเปดไปคอนขางมาก สินคาหลักกลับ

เปนทาวนเฮาส ที่มีเหลืออยู 2,746 หนวย รวมมูลคา 

บาท ทั้งนี้ทาวนเฮาสกลุมใหญที่สุดขายในราคา 

อัตราการขายในกลุมทาวนเฮาสที่ 2.9% ตอเดือน  บานเดี่ยวก็มี

รอขายอยู 610 หนวย รวมมูลคา 2,841 ลานบาท และขายได

เดือนละ 2.3% สวนบานแฝดก็ยังรอขายอยู 

มูลคา 1,155 ลานบาท (ขายไดเดือนละ 2.4%)
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อยางไรก็ตามในชวงครึ่งหลังป 
เปนตนมา ก็มีการพัฒนาหองชุดในพื้นที่ตามแนวถนน

ลาดพราวมากขึ้นตามลําดับ เพราะความคืบหนาในการกอสราง

บริเวณถนนศรีนครินทรจากบางกะปถึงออนนุช มีการพัฒนา
มวาสวนใหญจะเปนอาคารชุด แตก็มีสินคาอื่น

หนวย ทาวนเฮาส
,874 หนวย ทั้งนี้

หองชุดกลุมที่ยังเหลืออยูมากที่สุดก็คือหองชุดในระดับราคา 2-3 
ไรก็ตามหองชุดในบริเวณนี้

ขายไดดีพอสมควร โดยเฉลี่ยขายไดเดือนละถึง 4.7% ของ

ตราดนั้นก็มีการพัฒนาที่
หนวย  สวนมากเปน

ลานบาทขึ้นไป สวนบานแฝดก็มีเหลือยู 
ลานบาท ทาวนเฮาสก็มี

ลานบาทเปนสําคัญ  
หนวย  โดยรวมแลวที่อยู

,536 หนวย รวม
อัตราการขายไดเดือนละ 2.5% 

สวนบริเวณถนนศรีนครินทรฝงดานใตก็พบวา มีหนวยขาย
หลากหลายเชนกัน โดยกลุมที่ยังเหลือขายสูงสุดกลับเปน

หนวย ทั้งนี้เปนทาวนเฮาสราคา 
ลานบาทเปนหลัก แตเดือนหนึ่งๆ ขายไดถึง 4.0% จึงไมนา

หนวย ทั้งนี้เปนหอง
ลานบาทกลุมหนึ่งและ

ลานบาทอีกกลุมหนึ่ง แตอัตราการขายชาคือ 2.9% 
ตอเดือนเทานั้น   นอกจากนี้ยังมีบานเดี่ยวรอขายอยู 66 หนวย 

หนวย 
ในชวงสุดทายคือบริเวณเทพารักษ กลับไมพบหองชุดเลย 

ทั้งนี้คงเปนเพราะที่ผานมาเปดไปคอนขางมาก สินคาหลักกลับ

หนวย รวมมูลคา 6,492 ลาน

บาท ทั้งนี้ทาวนเฮาสกลุมใหญที่สุดขายในราคา 2-3ลานบาท มี

ตอเดือน  บานเดี่ยวก็มี

ลานบาท และขายได

สวนบานแฝดก็ยังรอขายอยู 315 หนวย รวม

%) 

 ในขณะนี้มีโครงการรอเปดตัวอยูทั่ว

327 โครงการ แตเฉพาะในชวงลาดพราว ศรีนครินทร ตามแนว

รถไฟฟาสายสีเหลืองนาจะมีอยูประมาณ 

นอย โดยเปนโครงการอาคารชุดในชวงลาดพราว 

ชวงศรีนครินทร 6 โครงการ รวม 

ที่จะเปดคาดวาจะเปนทาวนเฮา

ในยานลาดพราว 3 โครงการ และตามแนวถนนศรีนครินทร 

โครงการ รวม 10 โครงการ 

 ในดานราคาที่ดิน ตามสถานีรถไฟฟา สวนมากจะมีราคาสูง
ในบริเวณจุดตัดที่กอใหเกิดการพัฒนาแบบ 
Development สถานีที่มีราคาสูงมากเปนดังนี้
 1. บริเวณจุดเริ่มตนโครงการถนนรัชดา ซึ่ง ณ ป 
ราคาตารางวาละ 550,000 บาท เปนบริเวณสําคัญที่เชื่อมตอกับ
รถไฟฟาสายสีน้ําเงิน มีโอกาสพัฒนาในเชิงพาณิชยสูง รวมทั้ง
โครงการอาคารชุดพักอาศัย 
 2. บริเวณสถานีบางกะป ซึ่ง ดร

ตารางวาละ 300,000 บาท สูงกวาบริเวณสถานีลําสาลีซึ่งเปน

จุดตัดกับรถไฟฟาสายสีสมเสียอีก เพราะบริเวณสถานีบางกะป มี

การพัฒนาเชิงพาณิชยอยางเขมขนมานาน

รัชดา บางกะปิ ลําสาลี

YL01 YL08 YL09

2563 550,000 300,000 280,000 280

เพ ิ�ม 16% 13% 14%

16%

13%
14%

-

100,000 

200,000 

300,000 

400,000 

500,000 

600,000 

การเปลี�ยนแปลงราคาที�ดนิตามสถานีหลักของสายสเีหลอืง
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ในขณะนี้มีโครงการรอเปดตัวอยูทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

โครงการ แตเฉพาะในชวงลาดพราว ศรีนครินทร ตามแนว

รถไฟฟาสายสีเหลืองนาจะมีอยูประมาณ 28 โครงการซึ่งนับวาไม

นอย โดยเปนโครงการอาคารชุดในชวงลาดพราว 12 โครงการ 

โครงการ รวม 18 โครงการ สวนบานแนวราบ

ที่จะเปดคาดวาจะเปนทาวนเฮาสเปนสําคัญ โดยจะมีทาวนเฮาส

โครงการ และตามแนวถนนศรีนครินทร 7 

 

ในดานราคาที่ดิน ตามสถานีรถไฟฟา สวนมากจะมีราคาสูง
ในบริเวณจุดตัดที่กอใหเกิดการพัฒนาแบบ Transit Oriented 

สถานีที่มีราคาสูงมากเปนดังนี:้ 
บริเวณจุดเริ่มตนโครงการถนนรัชดา ซึ่ง ณ ป 2564 มี

บาท เปนบริเวณสําคัญที่เชื่อมตอกับ
รถไฟฟาสายสีน้ําเงิน มีโอกาสพัฒนาในเชิงพาณิชยสูง รวมทั้ง

บริเวณสถานีบางกะป ซึ่ง ดร.โสภณ ประเมินไวเปนเงิน

บาท สูงกวาบริเวณสถานีลําสาลีซึ่งเปน

จุดตัดกับรถไฟฟาสายสีสมเสียอีก เพราะบริเวณสถานีบางกะป มี

การพัฒนาเชิงพาณิชยอยางเขมขนมานาน 

ศรีเอี�ยม ศรีเทพา ทพิวัลย์ สําโรง

YL17 YL21 YL22 YL23
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 3. บริเวณสถานีศรีเอี่ยม ซึ่งเปนจุดตัดกับถนนบางนา-ตราด

และในอนาคตจะมีรถไฟฟาเชื่อมกับสนามบินสุวรรณภูมิ โดยมี

ราคาตารางวาละ 280,000 บาท 

 4. บริเวณสุดทายก็คือบริเวณสถานีสําโรง ซึ่งเปนจุดที่มีการ

แขงขันในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยอยางขนานใหญและมีตลาด

รวมทั้งศูนยการคา จึงทําใหราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นเปน 400,000 

บาทตอตารางวา 

 

  เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน จะพบวา อัตรา
การเพิ่มขึ้นในสถานีหลักๆ คอนขางสูงมาก โดยสูงถึงประมาณ 
10-16%  ทั้งที่ราคาที่ดินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพิ่มขึ้น
เพียง 6-8% ตอปเทานั้น และหากพิจารณาเฉพาะที่ดินเปลาที่ไม
มีรถไฟฟาผาน ราคาที่ดินเพื่มขึ้นเพียง 3-5%เทานั้น แสดงวาการ
พัฒนารถไฟฟาสายสีเหลืองนี้ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาที่ดินอยางเดนชัดมาก ทั้งนี้สถานีรัชดา เพิ่มขี้นสูงสุดถึง 165 
สวนสถานีสําโรงเพิ่มขึ้น 10% ทั้งนี้เพราะเพิ่มขึ้นสูงมากในชวง 
2-3 ปที่ผานมาแลว 

ขอ้พจิารณาดา้นความหนาแนน่ของประชากร

ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

เขต ประชากรความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)

ตัวอย่างเขตที�มรีถไฟฟ้าและมผูีใ้ชบ้รกิารมาก

วัฒนา 87,225        6,942                   

พญาไท 69,382        7,227                   

คลองเตย 101,244      7,792                   

บางพลัด 90,869        7,999                   

สาทร 77,773        8,339                   

บางรัก 48,227        8,712                   

บางซื�อ 126,310      10,941                 

ธนบุรี 106,049      12,402                 

ดนิแดง 119,150      14,263                 

ตัวอย่างเขตในแนวรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง

บางนา 90,125        4,796                   

บางกะปิ 146,108      5,122                   

สวนหลวง 124,048      5,239                   

ลาดพรา้ว 118,574      5,352                   

วังทองหลาง 109,653      5,692                   

เมอืงสมุทรปราการ 544,119      2,855                     
  
 ในกรณีการกอสรางรถไฟฟาสายสีเหลืองในพื้นที่เขตวัง
ทองหลางและลาดพราวที่เปนชวงตนของรถไฟไฟฟาสายสีเหลือง
ตามแนวถนนลาดพราว ถือวามีความหนาแนนของประชากรมาก
พอสมควร คือประมาณ 5,352 – 5,692 คนตอตารางกิโลเมตร 
แตในชวงศรีนครินทร อาจมีความหนาแนนของประชากรนอย
กวา  โดยเฉพาะในสวนที่เปนสวนของจังหวัดสมุทรปราการ 
ปรากฏวามีความหนาแนนของประชากรเพียง 2,855 คนตอ
ตารางกิโลเมตรเทานั้น กรณีนี้อาจยังความหวงใยตอความสําเร็จ
ของรถไฟฟาสายนี้วาจะมีคนขึ้นมากนอยเพียงใด 

   

ตัวอยางที่นาหวงคือรถไฟฟาสายสีมวง เชน บริเวณที่ผาน

เทศบาลตําบลไทรมา ปรากฏวาเทศบางแหงนี้ มีขนาด 8.144 

ตร.กม. มีประชากร 23,742 คน หรือมีความหนาแนนที่ 2,915 

คนตอตารางกิโลเมตร ดวยความหนาแนนของประชากรที่ต่ํา

เชนนี้ ทําใหมีผูใชบริการรถไฟฟาสายสีมวงนอยมาก  ถานํามา

เทียบกับสายสีเหลืองสวนใตผานเทพารักษ ก็อาจเขาทํานอง

เดียวกันเพราะที่อําเภอเมืองสมุทรปราการมีความหนาแนนของ

ประชากรเพียง 2,855 คนเทานั้น อยางไรก็ตามบริเวณ

เทพารักษก็มีประชากรมากกวาคาเฉลี่ยนี้ จึงหวังวารถไฟฟา

สายนี้จะมีผูใชบริการตามสมควร 
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 ตั้งแตป 2523 เปนตนมา ไทยกาวหนา ถอยหลัง หรือซอย

เทาอยูกับที่อยางไรในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  แตที่แนๆ 

ในอีกไมกี่ปขางหนาหลายประเทศจะแซงหนาประเทศไทยแลว 

อนาคตไทยจะมีที่ยืนไหม 

 จากฐานขอมูลของ International Monetary Fund (IMF) 

หรือกองทุนการเงินระหวางประเทศ ตั้งแตป 2523 – ปจจุบัน 

และวิเคราะหไปจนถึงป 2569 และอาจพิจารณาไปจนถึงป 2575 

หรือครบ 100 ปการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร 

ประเทศไทยจะเปลี่ยนไปอยางไร ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน

ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย AREA นํา

ฐานขอมูลของ IMF (https://cutt.ly/2RUZJg1) มาวิเคราะห  

 ประเทศไทยของเรามีผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Gross 

Domestic  Products หรือ GDP) อยูที่เพียง  33.422 พันลาน

เหรียญสหรัฐในป 2523 มาเพิ่มเปน  452.948  พันลานเหรียญ

ในป 2563 หรือ 40 ปตอมา แสดงวาไทยเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้น

ถึง 14 เทา เปนรองเฉพาะสิงคโปรที่เติบโตถึง 29 เทา  สวน

มาเลเซียก็เติบโตไวถึง 15 เทาซึ่งก็ถือวาเร็วกวาไทย  หาก

พิจารณาเปนอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สิงคโปรเปน

อันดับ 1 ที่ 8.8% ตอป มาเลเซียเปนอันดับ 2 ที่ 7.1% และไทย

เปนอันดับที่ 3 ที่ 6.7% ตอป 

 ในรอบ 5 ปลาสุด (2558-2563) ในกลุมประเทศอาเซียน 

ปรากฏวาเวียดนามมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุด

เฉลี่ยปละ 7.3% อันดับที่ 2 คือเมียนมา 5.7% ตอป สวนอันดับที่ 

3 คือกัมพูชา 5.0% ตอป  สําหรับไทยมีอัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยูที่ 1.5% ถือวาแทบต่ําสุดเปนอันดับที่ 9 โดยมีอันดับ

สุดทายคือบรูไน ซึ่งเปนประเทศที่ร่ํารวยดวยน้ํามันในอาเซียน 

 ถาเทียบกับเวียดนามแลวไทยจะ “หนาว” ยังไง ในขณะนี้

รายไดประชาชาติตอหัว ณ ราคาคงที่ป 2558 เพิ่มขึ้นตามอัตรา

การเติบโตในแตละป จะพบวา ในป 2569 ขนาดของ GDP ของ

ไทยจะอยูที่ 551.758 พันลานเหรียญสหรัฐ แตของเวียดนามจะ

อยูที่ 488.425 พันลานเหรียญสหรัฐ หรือเพียง 86% ของไทย  

แตหากดูจากประมาณการคาเฉลี่ยของการเติบโตของ GDP 

ในชวงป 2564-2569 ที่ไทยตกอยูที่ 3.3% สวนของเวียดนามตก

อยูที่ 6.4% ก็จะพบวาภายในเวลา 4 ปตอมา คือป 2573 ขนาด

ของ GDP ไทยและเวียดนามจะเทากัน  และจะแซงไทยออกไป

เร่ือยๆ แสดงวาเวียดนามจะเปนประเทศลาสุดที่แซงไทยไป 

 อยางไรก็ตามโดยที่ประชากรของเวียดนามมีมากกวาไทย 

โดยคาดวาในป 2569 จะมีประชากรอยู  102.539 ลานคน 

ในขณะที่ไทยจะมีประชากรเพียง 70.372 ลานคนเทานั้น ดังนั้น

รายไดประชาชาติตอหัวของเวียดนาม ณ ป 2569 จึงอยูที่ 4,763 

เหรียญสหรัฐตอป ในขณะที่ไทยอยูที่ 7,841 เหรียญสหรัฐตอป 
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หรืออาจกลาวไดวาโดยเฉลี่ยคนไทยแตละคนยังรวยกวาเวียดนาม 

หรืออีกนัยหนึ่งคนเวียดนามมีฐานะเพียง 61% 

การเจริญเติบโตของไทยยังอยูที่ 3.3% และของเวียดนามก็ยังอยู

ที่ 6.4% จะปรากฏวาภายใน 17 ป นับแตป 2569 

(22 ปนับจากนี้ ประชาชนเวียดนามแตละคนจะมีฐานะทัดเทียม

คนไทย  ทั้งนี้มีโอกาสที่เวียดนามจะแซงไทยเร็วกวาที่คาดนี้

 อีกชาติหนึ่งที่นาจับตามองก็คืออินโดนีเซียที่ในป 

ขนาดเศรษฐกิจถึง 2.5 เทาของขนาดเศรษฐกิจไทย  แตโดยที่

อินโดนีเซียมีประชากรถึง 272.249 ลานคน ในขณะที่ไทยมีเพียง 

69.951 ลานคน (หรือ 4 เทาของคนไทย) ดังนั้นอินโดนีเซียจึงมี

รายไดประชาชาติตอหัวต่ํากวาไทยมาก  แต ณ ป 

คาดการณไว อินโดนีเซียจะมีรายไดประชาชาติตอหัวอยูที่ 

เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ไทยอยูที่ 7,841 เหรียญสหรัฐตอป หรือมี

รายไดเพียง 68% ของไทยเทานั้น  ถาอัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของไทยยังอยูที่ 3.3% และอินโดนีเซียยังอยูที่ 

รายไดประชาชาติตอหัวของอินโดนีเซียจะเทากับไทยในอีก 

ถัดไปหรือ ณ ป 2590 

 ที่นาทึ่งมากก็คือจีนที่รายไดประชาชาติตอหัวของจีนเทากับ

ไทยในป 2554 แต ณ ป 2564 คนจีนรวยกวาคนไทยถึง 

เขาไปแลว และ ณ ป 2569 คนจีนจะรวยถึง 

สหรัฐตอป ในขณะที่ไทยจะอยูที่ 7,841 เหรียญสหรัฐตอป หรือ

คนจีนรวยกวาคนไทยโดยเฉลี่ยอยูที่ 85% หรือเกือบ 

ทั้งที่เมื่อป 2523 คนจีนมีรายไดประชาชาติตอหัวเพียง 

เหรียญสหรัฐตอป ในขณะที่คนไทยมีรายไดเฉลี่ย 

สหรัฐตอป หรือถือวาคนจีนมีรายไดตอหัวเพียง 

เทานั้น (หรือคนไทยรวยกวาคนจีน 2 เทา)  

ตาลปตรไปใหญแลว  ขนาดเศรษฐกิจของจีนจะใหญกวา

สหรัฐอเมริกาในป 2572 หรืออีกแค 8 ปขางหนาเทานั้น

 อีกประเทศหนึ่งในทางตรงกันขามก็คือฟลิปปนส ณ ป 

ฟลิปปนสมีผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติอยูที่

เหรียญสหรัฐ สวนไทยอยูที่ 33.422 พันลานเหรียญสหรัฐ แสดง

วาเศรษฐกิจฟลิปปนสใหญกวาไทย 11%  อยางไรก็ตาม ณ สิ้นป 

2563 ขนาดเศรษฐกิจฟลิปปนสอยูที่ 369.132 

สหรัฐ ซึ่งถือวาเติบโตขึ้น 10 เทา ในขณะที่ไทยกลับมีขนาดใหญ
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หรืออาจกลาวไดวาโดยเฉลี่ยคนไทยแตละคนยังรวยกวาเวียดนาม 

% ของไทย  ถาอัตรา

และของเวียดนามก็ยังอยู

2569 หรือ ป 2586 

ปนับจากนี้ ประชาชนเวียดนามแตละคนจะมีฐานะทัดเทียม

คนไทย  ทั้งนี้มีโอกาสที่เวียดนามจะแซงไทยเร็วกวาที่คาดนี ้

องก็คืออินโดนีเซียที่ในป 2564 มี

เทาของขนาดเศรษฐกิจไทย  แตโดยที่

ลานคน ในขณะที่ไทยมีเพียง 

ดังนั้นอินโดนีเซียจึงมี

รายไดประชาชาติตอหัวต่ํากวาไทยมาก  แต ณ ป 2569 ที่

คาดการณไว อินโดนีเซียจะมีรายไดประชาชาติตอหัวอยูที่ 5,326 

เหรียญสหรัฐตอป หรือมี

ของไทยเทานั้น  ถาอัตราการเจริญเติบโตทาง

และอินโดนีเซียยังอยูที่ 5.3% 

อหัวของอินโดนีเซียจะเทากับไทยในอีก 21ป

ที่นาทึ่งมากก็คือจีนที่รายไดประชาชาติตอหัวของจีนเทากับ

คนจีนรวยกวาคนไทยถึง 52%  

คนจีนจะรวยถึง 14,527 เหรียญ

เหรียญสหรัฐตอป หรือ

หรือเกือบ 1 เทาตัว 

คนจีนมีรายไดประชาชาติตอหัวเพียง 307 

เหรียญสหรัฐตอป ในขณะที่คนไทยมีรายไดเฉลี่ย 705 เหรียญ

สหรัฐตอป หรือถือวาคนจีนมีรายไดตอหัวเพียง 44% ของคนไทย

)  แตเดี๋ยวนี้กลับ

ตาลปตรไปใหญแลว  ขนาดเศรษฐกิจของจีนจะใหญกวา

ปขางหนาเทานั้น 

อีกประเทศหนึ่งในทางตรงกันขามก็คือฟลิปปนส ณ ป 2523 

ฟลิปปนสมีผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติอยูที่ 37.082 พันลาน

พันลานเหรียญสหรัฐ แสดง

อยางไรก็ตาม ณ สิ้นป 

132 พันลานเหรียญ

เทา ในขณะที่ไทยกลับมีขนาดใหญ

กวาที่ 452.948  ขนาดเศรษฐกิจไทยกลับมาใหญกวาฟลิปปนส

ถึง 23%  ยิ่งเมื่อพิจารณาถึงรายไดประชาชาติตอหัว จะพบวาใน

ป 2563 ฟลิปปนสมีรายไดประชาชาติตอหัวเพียง 

สหรัฐตอป ในขณะที่ไทยสูงถึง 

ไทยรวยกวาฟลิปปนสถึง 91% 

รายไดเพียง 52% ของคนไทยเทานั้น

 ครั้งหนึ่งเมื่อป 2548-2549 

อินโดนีเซียก็เทากับราวครึ่งหนึ่งของไทยเชนกัน  แตเดี๋ยวนี้

อินโดนีเซียก็พัฒนาไปมากแลวเชนกัน  ในกรณีฟลิปปนส ถามี

อัตราการเจริญเติบโตอยูที่ 6% 

และไทยอยูที่ 3.3%  ณ ป 2569 

ฟลิปปนสอยูที่ 68% ของไทย ฟลิปปนสจะเทาเทียมไทยภายใน 

15 ป หรือ ณ ป 2584 ไทยจะถูกฟลิปปนสแซงแลว

โดยสรุปแลว  

 1. ชาติในอาเซียนที่นําหนาไทยในดานรายไดประชาชา

ตอหัวในขณะนี้แลวก็คือ สิงคโปร บรูไนและมาเลเซีย

 2. ชาติที่อาจจะแซงเราก็คือ ฟลิปปนสในป 

เวียดนาม 2586 และอินโดนีเซีย 

รายไดประชาชาติตอหัวที่ประเมิน ณ ป 

ใชอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยในชวงป 

2569 เปนฐาน 

 4. สําหรับประเทศที่ยังจะลาหลังไทยตอไปในอนาคตอีก

นานก็คือ ลาว กัมพูชา และเมียนมาเทานั้น

 ถาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยยังไม

กระเตื้องขึ้น ก็อาจถูกฟลิปปนส เวียดนามและอินโดนีเซียแซง

เร็วขึ้นไปอีก  และแมลาวกับกัมพูชาจะมีขนาดเล็กกวาไ

มาก แตการเติบโตทางเศรษฐกิจก็สูงกวาไทยมหาศาล  มี

ความเปนไปไดที่ไทยเราอาจมีสภาพทรุดโทรมทางเศรษฐกิจ

คลายเมียนมาในอนาคต และลดทอนความสําคัญลง ทั้งที่เปน

ประเทศที่มีขนาดคอนขางใหญและอยู ในจุดสําคัญทาง

ยุทธศาสตรก็ตาม 

 ไทยตองเขมแข็ง อยาถดถอย สามัคคีกันบนพื้นฐาน

เสมอภาค สรางสรรค ไมใชบนพื้นฐานความไมเทาเทียม
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ขนาดเศรษฐกิจไทยกลับมาใหญกวาฟลิปปนส

ยิ่งเมื่อพิจารณาถึงรายไดประชาชาติตอหัว จะพบวาใน

ฟลิปปนสมีรายไดประชาชาติตอหัวเพียง 3,393 เหรียญ

สหรัฐตอป ในขณะที่ไทยสูงถึง 6,489 เหรียญตอป  แสดงวาคน

% หรืออีกนัยหนึ่งคนฟลิปปนสมี

ของคนไทยเทานั้น 

2549 รายไดประชาชาติตอหัวของ

อินโดนีเซียก็เทากับราวครึ่งหนึ่งของไทยเชนกัน  แตเดี๋ยวนี้

อินโดนีเซียก็พัฒนาไปมากแลวเชนกัน  ในกรณีฟลิปปนส ถามี

% ตามคาเฉลี่ยลาสุด (2564-2569) 

2569 รายไดประชาชาติตอหัวของ

ของไทย ฟลิปปนสจะเทาเทียมไทยภายใน 

ไทยจะถูกฟลิปปนสแซงแลว 

ชาติในอาเซียนที่นําหนาไทยในดานรายไดประชาชาติ

ตอหัวในขณะนี้แลวก็คือ สิงคโปร บรูไนและมาเลเซีย 

ชาติที่อาจจะแซงเราก็คือ ฟลิปปนสในป 2584 

และอินโดนีเซีย 2590 ทั้งนี้พิจารณาจาก

รายไดประชาชาติตอหัวที่ประเมิน ณ ป 2569 โดย IMF และ

ใชอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยในชวงป 2564-

สําหรับประเทศที่ยังจะลาหลังไทยตอไปในอนาคตอีก

นานก็คือ ลาว กัมพูชา และเมียนมาเทานั้น 

ถาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยยังไม

กระเตื้องขึ้น ก็อาจถูกฟลิปปนส เวียดนามและอินโดนีเซียแซง

เร็วขึ้นไปอีก  และแมลาวกับกัมพูชาจะมีขนาดเล็กกวาไทย

มาก แตการเติบโตทางเศรษฐกิจก็สูงกวาไทยมหาศาล  มี

ความเปนไปไดที่ไทยเราอาจมีสภาพทรุดโทรมทางเศรษฐกิจ

คลายเมียนมาในอนาคต และลดทอนความสําคัญลง ทั้งที่เปน

ประเทศที่มีขนาดคอนขางใหญและอยู ในจุดสําคัญทาง

ไทยตองเขมแข็ง อยาถดถอย สามัคคีกันบนพื้นฐาน

เสมอภาค สรางสรรค ไมใชบนพื้นฐานความไมเทาเทียม 
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Crypto Currency 
 

 เมื่อเร็วๆ นี้ SCB ซื้อ Bitkub ที่เปนตัวกลางซื้อขาย 

และเงิน Crypto Currency อื่นๆ นัยวาจะทําใหธนาคารโตขึ้น 

จริงหรือ นี่คือทิศทางของธนาคารของโลกหรือไม อนาคตการเงิน

ไทยจะเปนอยางไร 

 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 “กลุมเอสซีบี เอกซ

ยุทธศาสตรยานแม ประกาศสง SCBS เขาเปนผูถือหุนใหญใน 

“บิทคับ ออนไลน” พรอมรวมเปนพันธมิตรวางรากฐานธุรกิจ

สินทรัพยดิจิทัล มุงสรางการเติบโตระยะยาว เตรียมพ

การเงินอนาคต . . . ในการรวมมือกันครั้งนี้ การที่ 

เอกซ” โดยบริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย จํากัด 

หุนทั้งหมด 51% ของบริษัท บิทคับ ออนไลน จํากัด ที่จํานวน 

17,850 ลานบาท ที่มูลคาบริษัททั้งหมด 35,000 

 เรื่องนี้นาสนใจในหลายแงมุมโดยเฉพาะดานมูลคาบริษัทที่

อางวาอยูที่ 35,000 ลานโดยดูจากกําไรสุทธิที่ 

ทั้งที่ป 2563 มีกําไรเพียง 80 ลานและป 2562 

บาท  รายไดบริษัท Crypto ของคนยุคใหมนี้เติบโตแบบกาว

กระโดดนี้ ก็คงพอๆ กับการปนราคาพระเครื่อง 

เกา) และถาเปนเชนนี้จริง อัตราเพิ่มของรายไดสุทธิ ก็ตองสูงถึง

เกือบ 10% ตอปจากฐานที่ 1,500 ลานบาทภายในเวลา 

(อายุขัยของบริษัทประเภทนี้อาจไมยืนยาว) ดวยอัตราเงินเฟอที่ 

3% จึงจะเกิดมูลคาถึง 35,000 ลานบาท  แตการที่รายไดผันผ

เร็วขนาดนี้ ฐานที่ 1,500 ลานบาทตอปจึงเปนสิ่งที่นาฉงนไมนอย

 การลงทุนในหุน 51% ที่ 17,850 ลานบาท กับการสราง

บริษัทคา Cryptocurrency ขึ้นมาใหมแทนที่จะซื้อนั้น จะคุมคา

กวาหรือไม ผูถือหุนของ SCB จึงพึงพิจารณาเปนพิเศษ  ทั้งนี้การ

สรางคูแขงใหมก็คงเกิดขึ้นแนนอนโดยสถาบันการเงินอื่นที่อาจจะ

เขามาคาขายแขงดวย  อยางไรก็ตามกิจการคา 

นี้จะยั่งยืนหรือไมก็ยังไมแนนอนนัก เพราะรัฐบาลแทบทั่วโลกก็ยัง

ไ ม ย อ ม รั บ  ( ย ก เ ว น ย อ ม รั บ ใ ห มี บ ริ ษั ท น า ย ห น า ข า ย 

Cryptocurrency) และราคาซื้อขายก็มีการแกว
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ที่เปนตัวกลางซื้อขาย Bitcoin 

อื่นๆ นัยวาจะทําใหธนาคารโตขึ้น 

หรือไม อนาคตการเงิน

กลุมเอสซีบี เอกซ” เดินหนา

เขาเปนผูถือหุนใหญใน 

พรอมรวมเปนพันธมิตรวางรากฐานธุรกิจ

สินทรัพยดิจิทัล มุงสรางการเติบโตระยะยาว เตรียมพรอมสูโลก

ในการรวมมือกันครั้งนี้ การที่ “กลุมเอสซีบี 

โดยบริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย จํากัด (SCBS) เขามาซื้อ

ของบริษัท บิทคับ ออนไลน จํากัด ที่จํานวน 

35,000 ลานบาท” 

าสนใจในหลายแงมุมโดยเฉพาะดานมูลคาบริษัทที่

ลานโดยดูจากกําไรสุทธิที่ 1,500 ลานบาท 

2562 ขาดทุน 15 ลาน

ของคนยุคใหมนี้เติบโตแบบกาว

อง (สินคาของคนยุค

และถาเปนเชนนี้จริง อัตราเพิ่มของรายไดสุทธิ ก็ตองสูงถึง

ลานบาทภายในเวลา 15 ป 

ดวยอัตราเงินเฟอที่ 

ลานบาท  แตการที่รายไดผันผวน

ลานบาทตอปจึงเปนสิ่งที่นาฉงนไมนอย 

ลานบาท กับการสราง

ขึ้นมาใหมแทนที่จะซื้อนั้น จะคุมคา

จึงพึงพิจารณาเปนพิเศษ  ทั้งนี้การ

มก็คงเกิดขึ้นแนนอนโดยสถาบันการเงินอื่นที่อาจจะ

เขามาคาขายแขงดวย  อยางไรก็ตามกิจการคา Cryptocurrency 

นี้จะยั่งยืนหรือไมก็ยังไมแนนอนนัก เพราะรัฐบาลแทบทั่วโลกก็ยัง

ย ก เ ว น ย อ ม รั บ ใ ห มี บ ริ ษั ท น า ย ห น า ข า ย 

และราคาซื้อขายก็มีการแกวงตัวสูงมาก 

 จากขอมูลของ Coindesk.com 

เหรียญมีคาเทากับ 324.47 เหรียญสหรัฐในวันที่ 

2557 แต ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 

ขึ้นเปน 66,500.24 เหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้นปละ 214% หรือราคาเพิ่มขึ้น 

อะไรที่จะมีราคาเพิ่มขึ้นสูงไดรวดเร็วปานนี้ เปนสิ่งที่นาพิศวงเปน

อยางยิ่ง  ในรอบ 1 ชั่วโมง 1 วัน 

แกวงหนัก  ราคาที่ขึ้นลงแบบนี้จะใชซื้อของทั่วไปไดจริงหรือไม

 บางทานอาจแยงวาฐานขอมูลลูกค

เปนเรื่องสําคัญ กรณีนี้ถือเปน Intangible Assets 

ไมใชสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย  อยางไรก็ตามแมบริษัท

นี้จะมีความโดดเดนและครองสวนแบงตลาดถึงประมาณ 

ของทั้งหมด แตใชวารายอื่นๆ จะไมสามารถเกิดได ที่สําคัญราย

เล็กๆ อื่นๆ ยอมมีราคาถูกกวามาก  สวนฐานขอมูลลูกคานั้นหาได

ไมยากเพราะมีผูสนใจซื้อขาย Cryptocurrency 

เปนการเปดชองทางในการลงทุน 

ก.ล.ต.ก็เปดโอกาสใหมีการจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจที่ไดรับ

ใบอนุญาตศูนยซื้อขายสินทรัพ

Exchange) ซึ่งประกอบดวย Cryptocurrency 

Digital และขณะนี้มีอยู 7 แหง (

 อันที่จริง Bitcoin แสดงถึงความไมโปรงใส เชน การถูก

พัฒนาโดย “ซาโตชิ นากาโมโตะ

อยางยิ่ง  แตก็มีคนหลงเชื่อกันมากมาย มีการสงตอกุญแจเตือน

เครือขายและการควบคุมที่เก็บ 

หนัง Sci-Fi  ที่วาขณะนี้ “นากาโมโตะ

ก็ดูลึกลับ ที่วามีการตั้งเปาหมายวาจะกระจายอํานาจการควบคุม

ซึ่งก็ไมมีหลักฐานใดๆ หรือการที่จ

หรือทําเหมือง ก็ขาดความโปรงใสเปนอยางยิ่ง  ยิ่งกวานั้นการทํา

เหมืองก็เปนการทําลายสิ่งแวดลอมทางหนึ่งเพราะใชไฟฟา

มหาศาล 
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Coindesk.com พบวาราคา Bitcoin 1 

เหรียญสหรัฐในวันที่ 4 พฤศจิกายน 

พฤศจิกายน 2564 หรือ 7 ปตอมา ราคา

เหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 205 เทา หรือ

เพิ่มขึ้น 3 เทาตัวในทุกป  ธุรกิจ

อะไรที่จะมีราคาเพิ่มขึ้นสูงไดรวดเร็วปานนี้ เปนสิ่งที่นาพิศวงเปน

วัน 1 สัปดาห 1 เดือน ราคาก็ยิ่ง

แกวงหนัก  ราคาที่ขึ้นลงแบบนี้จะใชซื้อของทั่วไปไดจริงหรือไม 

บางทานอาจแยงวาฐานขอมูลลูกคาและชื่อเสียงของบริษัท

Intangible Assets ของบริษัทที่

ไมใชสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย  อยางไรก็ตามแมบริษัท

นี้จะมีความโดดเดนและครองสวนแบงตลาดถึงประมาณ 90% 

ของทั้งหมด แตใชวารายอื่นๆ จะไมสามารถเกิดได ที่สําคัญราย

เล็กๆ อื่นๆ ยอมมีราคาถูกกวามาก  สวนฐานขอมูลลูกคานั้นหาได

Cryptocurrency มากมายอยู ถือ

เปนการเปดชองทางในการลงทุน (การพนัน)  และสํานักงาน 

ก็เปดโอกาสใหมีการจดทะเบียนผูประกอบธุรกิจที่ไดรับ

ใบอนุญาตศูนยซื้อขายสินทรัพยดิจิทัล (Digital Asset 

Cryptocurrency และ Token 

(ระงับการใหบริการไป 1 แหง) 

แสดงถึงความไมโปรงใส เชน การถูก

ซาโตชิ นากาโมโตะ” ซึ่งแสดงถึงความขมุกขมัว

คนหลงเชื่อกันมากมาย มีการสงตอกุญแจเตือน

 Bitcoin Core code ทําอยางกับ

นากาโมโตะ” เลิกยุงเกี่ยวกับ Bitcoin 

ที่วามีการตั้งเปาหมายวาจะกระจายอํานาจการควบคุม 

ซึ่งก็ไมมีหลักฐานใดๆ หรือการที่จะได Bitcoin ตองไดจากการขุด

หรือทําเหมือง ก็ขาดความโปรงใสเปนอยางยิ่ง  ยิ่งกวานั้นการทํา

เหมืองก็เปนการทําลายสิ่งแวดลอมทางหนึ่งเพราะใชไฟฟา
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รายช ื�อสถาบนัการเงนิขนาดใหญ่ท ี�สุด 10 อนัดบัแรกในอาเซยีน

ชื�อธนาคาร

สนิทรัพย์ 

(พันลา้น

เหรียญสหรัฐ)

สนิทรัพย์/

จํานวนพนักงาน

จํานวน

พนักงาน

10. Siam Commercial Bank  109.4          4,051,852     27,000 

9. Krung Thai Bank 111.3          3,837,931     29,000 

8. Public Bank Berhad 112.2          5,905,263     19,000 

7. Kasikornbank 122.1          6,105,000     20,000 

6. Bangkok Bank 127.6          4,701,201     27,142 

5. CIMB 149.7          3,742,500     40,000 

4. Maybank 213.0          4,953,488     43,000 

3. United Overseas Bank  326.7          13,145,294    24,853 

2. OCBC Bank 394.5          13,280,145    29,706 

1. DBS Bank  491.9          20,495,833    24,000 

https://fintechmagazine.com/top10/top-10-largest-banks-southeast-asia

https://en.wikipedia.org/wiki/OCBC_Bank

 Bitcoin จะมีคาแคไหนนั้น เราตองเขาใจวาการประเมินคา

ทรัพยสินจะกระทําไดก็ตอเมื่อมีตลาด การซื้อขาย Bitcoin ก็มี

ตลาดมาระยะหนึ่ง รวมเปนเวลาประมาณ 7 ป แตตลาดนี้ก็ไมได

มีการควบคุมใดๆ ทําใหขาดความมั่นคง โปรงใสเทาที่ควร  คลาย

กับตลาดพระเครื่อง ตลาดจตุคามรามเทพ ซึ่งก็มีผูซื้ออยูจํานวน

หนึ่ง  แตตลาดพระเครื่องก็ยังมีการซื้อขายกันมายาวนาน ทั้งนี้

ยกเวนราคาที่ผิดเพี้ยน (Outliers) ซึ่งเกิดจากการปน

ราคาและการฟอกเงิน 

 คุณลักษณะสําคัญของเงินที่แทก็คือการสามารถ

เก็บมูลคาได (Store of Value) แตในกรณี Bitcoin 

ไมมีพื้ นฐานที่ แท จริ งอยู  ต า งจากหุน ในตลาด

หลักทรัพยที่แมหลายคนมองวาเปนเกมการพนัน แต

ก็ยังมีปจจัยพื้นฐานใหวิเคราะหหุนไดในระดับหนึ่ง มี

กิจการที่แทจริงดําเนินการโดยบริษัทมหาชนนั้นๆ  

เมื่อนํามาเทียบกับเพชรนิลจินดา Bitcoin ก็ยังไม

สามารถนํามาใชเพื่อแสดงความมั่งคั่งได  หากนํามา

เที ยบกับทรั พย สิ นที่ จั บต อง ไม ไ ด  (Intangible 

Assets) เชน ชื่อเสียงกิจการ หรือแบรนด จะพบวา

แบรนดสามารถนํามาสรางรายไดใหเกิดขึ้นได เชน สินคาที่มีแบ

รนดเนม ก็มีราคาสูงกวา เปนตน 

 ดังนั้นการประเมินคา Bitcoin จึงไมนาจะทําได ความผัน

ผวนตางๆ ก็มีมาก กลายเปนเกมในการละเลนทางการเงิน 

กลายเปนแหลงฟอกเงิน เปนการพนันมากกวาที่จะสรางมูลคาที่

แทจริงได  บางคนอาจบอกวา มีบางประเทศที่ยอมรับ Bitcoin 

ดังขาววา “(เอลซัลวาดอรเปน) ประเทศแรกในโลกดัน Bitcoin 

เปนการชําระเงินถูกกฎหมาย” (6 มิถุนายน 2564)  แตประเทศ

นี้ตั้งอยูที่ไหน หลายคนก็ยังไมรูจักดวยซ้ําไป ที่สําคัญในไมกี่วัน

ตอมา (17 มิถุนายน 2564) “เวิลดแบงก ยืนกรานไมรับรอง 

เอลซัลวาดอร ใชเงินBitcoin ตามกฎหมายประเทศ” 

 วิกฤติสินเชื่อซับไพรม (subprime mortgage crisis) หรือ 

วิกฤติสินเชื่อดอยคุณภาพ ในชวงป พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 

ในสหรัฐอเมริกา เกิดจาก การกูยืมและการใหกูยืมที่มีความเสี่ยง

สูง และระดับหนี้สินของบริษัทและบุคคลที่สูงเกินไป วิกฤติครั้งนี้

มีผลหลายขั้นและคอย ๆ เผยใหเห็นความออนแอในระบบ

การเงินและระบบการควบคุมทั่วโลก แตอยางไรก็ตามในกรณี

สินคาแบบเสมือนจริง (Virtual) คือ Bitcoin อาจสรางความวิบัติ

ไดมากกวาที่ผานมาอีก 

 

 ยอนกลับมาดูธนาคารตางๆ จะเห็นไดวา SCB ติดอยูใน

อันดับที่ 10 โดยมี DBS เปนอันดับที่ 1 หากวิเคราะห

ความสัมพันธเชิงตัวแปรระหวางสินทรัพยกับจํานวนพนักงาน จะ

เห็นไดวาไมมีความสัมพันธเชิงตัวแปรเลย แสดงวาธนาคารที่มี

สินทรัพยขนาดใหญใชวาตองมีจํานวนพนักงานมากกวา  ในทาง

ตรงกันขามจะเห็นไดวาธนาคารที่มีมูลคาสูง มักจะมีจํานวน

สินทรัพยตอจํานวนพนักงานสูงตามไปดวย โดยคา Adjusted R 

sq. อยูที่ 91.4% ใน Regression Analysis และถาดูจากการ

กระจายของตัวเลขดวยคา Exponential คา Adjusted R Sq. 

จะอยูที่ 87.1% แสดงวาธนาคารยิ่งมีสินทรัพยมาก จํานวน

สินทรัพยตอพนักงานหนึ่งคนยอมมากตามไปดวย 



 

 

 
 

 การขยายตัวของธนาคารควรเปนไปในทิศทางใด ในกรณี 

DBS เขาก็ยังรักษาการเติบโตตามแบบธนาคารมาตรฐานทั่วไป

อยางตอเนื่อง ที่สําคัญมีการขยายสาขาไปตางประเทศอยางเปน
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การขยายตัวของธนาคารควรเปนไปในทิศทางใด ในกรณี 

เขาก็ยังรักษาการเติบโตตามแบบธนาคารมาตรฐานทั่วไป

อยางตอเนื่อง ที่สําคัญมีการขยายสาขาไปตางประเทศอยางเปน

ล่ําเปนสัน  แตธนาคารของไทย

ไปเปดสํานักงานติดตอเปนหลัก ไม

คอยไดบุกตลาดมากนัก นี่แสดงวา

ธนาคา รไทยยั ง ไ ม เ ป นมื ออาชี พ

เทาที่ควรหรือไม 

Digital 

คณ ะ ก ร ร ม ก า รข อ ง  

Hedera  

ทัน และ 

ใบ อนุ ญ า ต ข า ย  

เปนแหงแรกในเอเชีย

 SCB และธนาคารไทยจะเติบโตไปในทิศทางไหน ตอง

พิจารณาใหถวนถี ่
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ล่ําเปนสัน  แตธนาคารของไทยมีเพียง

ไปเปดสํานักงานติดตอเปนหลัก ไม

คอยไดบุกตลาดมากนัก นี่แสดงวา

ธนาคา รไทยยั ง ไ ม เ ป นมื ออาชี พ

เทาที่ควรหรือไม  ยิ่งกวานั้นในดาน 

Digital ทาง DBS ยังเขารวม

คณ ะ ก รร ม ก า รข อ ง  Blockchain 

Hedera  ซึ่งกรณีนี้ไทยคงยังตามไม

ทัน และ DBS ยังเปนธนาคารที่ไดรับ

ใบ อนุ ญ า ต ข า ย  Cryptocurrency 

เปนแหงแรกในเอเชีย 

และธนาคารไทยจะเติบโตไปในทิศทางไหน ตอง

 



 

 

 
 

• ----- 14 ----- •    Vol. 20, No.6 November - December 2021 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

ราคาที่ดินกรงุเทพฯ หลังโควิด 
 

 หลายคนมองวาหลังจากเปดเมือง อสังหาฯ เริ่มแขงขัน

เปดตัวคอนโดใหมตั้งแตไตรมาส 4/2564 จะมีผลทําใหราคาที่ดิน

ขยับตัวหลังจากเจอผลกระทบโควิด 2 ป (2563

แลวป 2565 จะเปนอยางไรตอไป 

 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา

อสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 

(www.area.co.th) ในฐานะที่สํารวจราคาที่ดินมาอยางตอเนื่อง

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใหความเห็นตอกรณีนี้ไววาการ 

“แขงเดือด” ของการเปดตัวโครงการอสังหาริมทรัพยยังไมไดเปน

เครื่องชี้วาราคาที่ดินจะขยับ ทั้งนี้เพราะในชวง 

ของป 2564 แทบจะไมคอยมีการเปดตัวเลย การเปดตัวในไตร

มาสที่ 4 จึงเปนเพียงการเปดชดเชยโครงการที่ควรจะเปดในชวง

กอนหนานี ้

 

 จะเห็นไดวาอสังหาริมทรัพยเปดใหมเดือนพฤศจิกายนทํา

สถิตินิวไฮ โดยเปดตัวถึง 49 โครงการ จํานวน 

มูลคาการพัฒนาโครงการรวม 54,071 ลานบาท แตคาดเดือน

ธันวาคม จะเปดตัวนอยลง โดยรวมแลวในป 2564 

วาจะมีการเปดตัวโครงการทั้งหมดประมาณ 60

มูลคาประมาณ 270,000 ลานบาท ตกเปนเงินหนวยละ 

บาท และเมื่อเทียบกับป 2563 ที่เปดตัวประมาณ 

การเปลีย่นแปลงราคาทีด่นิ
ในเขตกรงุเทพมหานครและ
ปรมิณฑล พ.ศ.2528-2564

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย
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อสังหาฯ เริ่มแขงขัน

จะมีผลทําใหราคาที่ดิน

2563-2564) หรือไม 

โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา

เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 

ในฐานะที่สํารวจราคาที่ดินมาอยางตอเนื่อง

และปริมณฑล ใหความเห็นตอกรณีนี้ไววาการ 

ของการเปดตัวโครงการอสังหาริมทรัพยยังไมไดเปน

เครื่องชี้วาราคาที่ดินจะขยับ ทั้งนี้เพราะในชวง 3 ไตรมาสแรก

แทบจะไมคอยมีการเปดตัวเลย การเปดตัวในไตร

จึงเปนเพียงการเปดชดเชยโครงการที่ควรจะเปดในชวง

จะเห็นไดวาอสังหาริมทรัพยเปดใหมเดือนพฤศจิกายนทํา

โครงการ จํานวน 11,051 หนวย 

ลานบาท แตคาดเดือน

2564 ดร.โสภณคาด

60,000 หนวย รวม

ลานบาท ตกเปนเงินหนวยละ 4.5 ลาน

ที่เปดตัวประมาณ 73,000 หนวย 

ยังถือวาเปดตัวลดลงไปถึง 18% 

คอยๆ ดีขึ้น แตโดยที่การทองเที่ยวจากตางประเทศยังจํากัด 

โอกาสที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนจํานวนมาก คงยังไมเกิดขึ้น

 สวนราคาที่ดินก็ยังขยับตัวมากสวนทางกับการหดตัวของ

ตลาดที่อยูอาศัย โดยราคาที่ดินในป 

กวาป 2563 ราว 4.7% แตก็ยังเพิ่มขึ้นนอยกวาชวงป 

2563 ที่เพิ่มขึ้น 6.5% ทั้งนี้ในป 

ผูประกอบการยอมลดลงไปประมาณ 

สินคาคงคางใหขายออกไป  ในป 

แตนอยกวา ทั้งนี้เพราะการระบาดของโควิด

ปจจุบันตลาดที่อยูอาศัยก็ยังไมไดดีขึ้น ซึ่งจะสงผลใหเศรษฐกิจ

ไทยยังไมฟนตัวในชวงนี้ ราคาที่ดินจึงยังเพิ่มขึ้นนอยไปดวย

 อยางไรก็ตามเชื่อวาในป 2565 

สูงขึ้นอีก เพราะการเปดใชงานจริ

รถไฟฟา ยอมสงผลใหมีการขยับตัวของ

ราคาที่ดินที่ชัดเจนกวาเดิม ยิ่งกวานั้น

สถาบั น ต า งๆ  ล วน คาดการณ ว า

เศรษฐกิจไทยจะคอยๆ ฟนตัว ดังนั้น

ราคาที่ดินในป 

มากกวาป 

ราคาที่ดินในป 

5%ทั้งนี้เป

หลัก แมเศรษฐกิจยังไมฟนตัวนักก็ตาม

 ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา

อสังหาริมทรัพยไทย บจก

เรียลเอสเตท แอฟแฟรส พบวาราคาที่ดินในเขต

ปริมณฑลเพิ่มขึ้นจาก 1 เปน 72.6

หรือเพิ่มขึ้น 72.6 เทาตัว เปนปรากฏการณที่อาจกลาวไดวาใน

ชาติหนึ่งจะไดเห็นสักรอบหนึ่งก็วาได หรือเทากับในหวงเวลา

ดังกลาว ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นปละ 

กวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู หรืออัตราดอกเบี้ย

พันธบัตร 

การเปลีย่นแปลงราคาทีด่นิ
ในเขตกรงุเทพมหานครและ

2564

โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย
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2565 

18%  ในป 2565 สถานการณนาจะ

คอยๆ ดีขึ้น แตโดยที่การทองเที่ยวจากตางประเทศยังจํากัด 

โอกาสที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนจํานวนมาก คงยังไมเกิดขึ้น 

สวนราคาที่ดินก็ยังขยับตัวมากสวนทางกับการหดตัวของ

โดยราคาที่ดินในป 2564 คาดวาขยับตัวสูงขึ้น

แตก็ยังเพิ่มขึ้นนอยกวาชวงป 2562-

ทั้งนี้ในป 2563 ราคาที่อยูอาศัยในมือของ

ผูประกอบการยอมลดลงไปประมาณ 7% เพื่อเปนการระบาย

ในป 2564 ราคาที่ดินก็ยังจะเพิ่มขึ้น

งนี้เพราะการระบาดของโควิด-19  ในสถานการณ

ปจจุบันตลาดที่อยูอาศัยก็ยังไมไดดีขึ้น ซึ่งจะสงผลใหเศรษฐกิจ

ไทยยังไมฟนตัวในชวงนี้ ราคาที่ดินจึงยังเพิ่มขึ้นนอยไปดวย 

2565 ราคาที่ดินก็คงจะขยับตัว

สูงขึ้นอีก เพราะการเปดใชงานจริงของ

รถไฟฟา ยอมสงผลใหมีการขยับตัวของ

ราคาที่ดินที่ชัดเจนกวาเดิม ยิ่งกวานั้น

สถาบั น ต า งๆ  ล วน คาดการณ ว า

เศรษฐกิจไทยจะคอยๆ ฟนตัว ดังนั้น

ราคาที่ดินในป 2565 นาจะเพิ่มขึ้น

มากกวาป 2564 โดย ดร.โสภณคาดวา

ราคาที่ดินในป 2565 นาจะเพิ่มขึ้นถึง 

ทั้งนี้เปนอานิสงสจากรถไฟฟาเปน

หลัก แมเศรษฐกิจยังไมฟนตัวนักก็ตาม 

ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา

อสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร 

เรียลเอสเตท แอฟแฟรส พบวาราคาที่ดินในเขตกรุงเทพฯ และ

72.6 ในระยะเวลา 36 ปที่ผานมา 

เทาตัว เปนปรากฏการณที่อาจกลาวไดวาใน

ชาติหนึ่งจะไดเห็นสักรอบหนึ่งก็วาได หรือเทากับในหวงเวลา

ดังกลาว ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นปละ 12.64% ซึ่งเปนเปอรเซ็นตที่สูง

กวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู หรืออัตราดอกเบี้ย
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 อยางไรก็ตามเคยมีสถิติวาราคาหุนที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 13 

ปคือ 2548-2562 นั้น ราคาหุนเพิ่มขึ้นถึง 7.04 - 27.5 เทา <1> 

หรืออาจกลาวไดวาราคาหุนมีผลตอบแทนปละ16.2% - 29.0%  

แตราคาที่ดินในหวงเวลาเดียวกัน เพิ่มขึ้นเพียง 1.98 เทา (จาก 

32.8 เปน 65.1) หรือเพิ่มขึ้น 1 เทาตัวในหวงเวลาเดียวกัน 

เทากับราคาที่ดินเพิ่มขึ้นปละ 5.4% หรือพอๆ กับอัตราดอกเบี้ย

เงินกูเทานั้น แสดงวาราคาหุนคุณภาพมีผลตอบแทนที่สูงกวามาก  

แตก็คงเปนหุนสวนนอยเทานั้น 

 ราคาที่ดินในชวงแรกของกรุงเทพฯ และปริมณฑล คือชวงป 

2528 – 2539 หรือเพียงระยะเวลา 11 ป ราคาที่ดินพุงขึ้นสูงถึง 

33.2 เทา ถือวาเพิ่มขึ้นสูงกวาราคาหุนที่อางถึงขางตน ที่เพิ่ม

สูงสุดเพียง 27.5 เทา  อยางไรก็ตามหวงเวลาดังกลาวนี้เปนหวง

เวลาที่ ไทยเปลี่ ยนจากประเทศเกษตรกรรมเปนประเทศ

อุตสาหกรรมอยางสมบูรณแบบ มีการลงทุนดานอุตสาหกรรมจาก

ประเทศญี่ปุนมากมาย 

  ที่เปนเชนนี้เกิดขึ้นจากขอตกลงพลาซา (Plaza Accord) 

<2> ที่บังคับใหญี่ปุนและเยอรมนีเพิ่มคาเงินของตัวเองเมื่อเทียบ

กับดอลลารสหรัฐ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2528 ผลคือ “ญี่ปุน

และเยอรมนีสามารถซื้อหาสินคาตางประเทศไดในราคาถูกลง

เกือบเทาตัว แตในทางตรงขาม สินคาที่ผลิตในญี่ปุนในสายตาของ

ชาวโลกกลับมีราคาแพงขึ้นเทาตัวดวยเชนกัน. . .เมื่อภาคการผลิต

ในญี่ปุนทําผลกําไรลดต่ําลง จึงเกิดการยายฐานการผลิตไปยัง

ประเทศที่มีตนทุนต่ํากวาและขนสงไดสะดวก ซึ่งก็คือกลุม

อาเซียนโดยเฉพาะไทย 

 การนี้ทําใหญี่ปุนยายการลงทุนภาคอุตสาหกรรมมาใน

ประเทศไทยรวมทั้งประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนเพื่อผลิตสินคาสงไป

ขายยังสหรัฐอเมริกาและยุโรปแทนการผลิตในญี่ปุน เงินเยนแข็ง

คาจนสามารถซื้ออสังหาริมทรัพยไดมากมาย นับแตนั้นมา

ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติในภาคอุตสาหกรรมของไทยก็แซง

ห น า ภ า ค เ ก ษ ต ร ก ร ร ม อ ย า ง เ ด น ชั ด  แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า

ภาคอุตสาหกรรมของไทยนับเปนผลพวงจากการลงทุนโดยตรง

ของตางประเทศ (Foreign Direct Investment หรือ FDI) 

โดยเฉพาะญี่ปุน โดยญี่ปุนถือเปนนักลงทุนตางชาติรายใหญที่สุด 

 เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 ราคาที่ดินในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลก็ตกต่ําลงในหวงป 2540-2542 จากที่เคยขึ้นสูงสุด

ในป 2539 ที่ 33.2 เหลือเพียง 25.9 ในป 2542 หรือเทากับ

ลดลงปละ -7.9% ในระยะเวลา 3 ปดังกลาว โดยในป 2540 

ราคาทีดินลดลง -12.6% ป 2541 ลดลงอีก -10.8% สวนในป 

2542 ราคาไมลด-คงที่ ในหวงเวลานี้เปนครั้งแรกที่ประเทศไทยมี

ประสบการณที่ราคาที่ดินก็ลดลงได หลังจากที่เชื่อมานานนับสิบๆ 

ปวาราคาที่ดินจะไมมีทางลด 

 หลังจากป 2544 เปนตนมา ราคาที่ดินก็เพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง ยังไมเคยลดลงอีกเลย เพียงแตวาในบางป ราคาที่ดินจะ

เพิ่มขึ้นเปนพิเศษ เนื่องจากเศรษฐกิจดี เชนในหวงป 2547-2549 

(ซึ่งตอมามีรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน 2549) หลังจากนั้น

ราคาที่ดินก็ขึ้นๆ ลงๆ ไมมากนัก ยกเวนหลังรัฐประหารป 2557 

ที่ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเพียง  3.0% เทานั้น ในปถัดมา (พ.ศ.2558)  

 ราคาที่ดินเพิ่มกระฉูดในป 2561-2562 ณ อัตรา 7.9% และ 

14.0% ซึ่งเปนปรากฏการณใหม เนื่องจากมีการเริ่มตนกอสราง

รถไฟฟาหลายสาย ทําใหราคาที่ดินทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล

กระเตื้องขึ้นอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะในป 2562 ที่การ

กอสรางรถไฟฟาสายตางๆ เปนรูปเปนรางมากขึ้น ทั้งที่ราคาที่อยู

อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ลดลง -1.5% ตามการ

สํารวจของศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย 

และยังพบภาวะลนตลาดของตลาดอาคารชุดอีกดวย 

 เมื่อเทียบกับคากอสรางในหวงเวลา 20 ปที่ผานมา ผล

สํารวจพบวาราคาที่ดินในหวงป 2543-2563 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยจาก

ดัชนี 100% เปน 256% แสดงวาเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 2.5 เทา  

ในขณะที่ราคาคากอสรางอาคารใหม เพิ่มจากดัชนี 100% เปน 

172% แสดงวาเพิ่มขึ้นจาก 1 เปน 1.72 เทาเทานั้น  จึงอาจ

อนุมานไดวา ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นสูงกวาคากอสรางอาคาร  สาเหตุที่

เปนเชนนี้ก็คือ อุปทานที่ดินมีจํากัด จึงทําใหการเพิ่มขึ้นของราคา

สูงขึ้นมาก  ในขณะเดียวกันในยามเศรษฐกิจตกต่ํา แมคากอสราง

จะยังเพิ่มขึ้น แตก็อาจไมไดมีการกอสรางอะไรมากนัก 

 อยางไรก็ตามหากนําผลการสํารวจในชวงป 2539-2543 มา

เทียบดวย กลับพบวา ราคาคากอสรางเพิ่มขึ้น 215% ในขณะที่

ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเพียง 202% ทั้งนี้เปนเพราะวาในหวงหนึ่งใน

ประเทศไทย ตั้งแตป 2540-2542 ราคาที่ดินกลับตกต่ําลงอยาง

หนัก เพราะพิษวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 ทําใหกลายเปนวาคา

กอสรางเพิ่มขึ้นมากกวาคาที่ดิน  แตปรากฏการณนั้นก็เปนเพียง



 

 

 
 

สิ่งชั่วคราวในระยะเวลาหนึ่งเทานั้น  ในอนาคตอาจมีความผัน

ผวนเก่ียวกับราคาที่ดินขึ้นอีกก็ได  แตในระยะปจจุบันนี้ราคาที่ดิน

เติบโตไวกวา 

 จะสังเกตไดวา ตั้งแตป 2557 เปนตนมาราคาที่ดินกลับ

เพิ่มขึ้นสูงกวาราคาคากอสรางซึ่งคอนขางจะคงที่หรือหดตัวลง

เล็กนอย ที่ราคาคากอสรางหดตัวลงบางก็เพราะเศรษฐกิจโลกไมดี 

ความตองการเหล็กและปูนซีเมนตมีจํากัด  ราคาเหล็กไมขึ้น ทํา

ใหคากอสรางโดยรวมไมขึ้นตามไปดวย  ประกอบกับเศรษฐกิจ

ไทยเองกลับตกต่ํากวาเศรษฐกิจโลกเสียอีก จึงทําใหราคาคา

กอสรางลดลงหรือคงที่ในขณะที่ราคาที่ดินกลับเพิ่มขึ้น ซึ่งสว

หนึ่งก็เพราะการพัฒนารถไฟฟา ทําใหเกิดศักยภาพใหมๆ ราคา

ที่ดินจึงเพิ่มขึ้นสูงกวา  อยางไรก็ตามในป 2564 

ราคาคากอสรางโดยเฉพาะเหล็กในหวงไตรมาสที่  

เพิ่มขึ้น 16% ทําใหราคาคากอสรางในหวงตอไปจะขึ้นราคา

 สําหรับการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟาสาย

ตางๆ สามารถสรุปไดดังนี:้ 

ลําดับ สถานะโครงการ ทําเล/รถไฟฟา 

1 เปดใชแลว BTS  

2 เปดใชแลว สวนตอขยาย : ออนนุช-

3 เปดใชแลว สวนตอขยาย : ตากสิน-บางหวา

4 เปดใชแลว สวนตอขยาย : แบริ่ง-สมุทรปราการ

5 เปดใชแลว MRT 

6 เปดใชแลว Airport Rail Link 

7 เปดใชแลว PL บางซ่ือ-บางใหญ 

8 เปดใชแลว RL บางซ่ือ-ตลิ่งชัน 

9 เปดใชแลว BL บางซ่ือ-ทาพระ 

10 เปดใชแลว BL หัวลําโพง-บางแค  

11 อยูระหวางกอสราง สวนตอขยาย : หมอชิต-คู

12 อยูระหวางกอสราง สายสีชมพู 

13 อยูระหวางกอสราง สายสีสม 

14 อยูระหวางกอสราง สายสีเหลือง 

 

 จะเห็นไดวารถไฟฟาสายที่เพิ่มมูลคาไดสูงสุดก็คือสายสี

เหลืองที่กําลังกอสรางผานยานชุมชนที่หนาแนนโดยเฉพาะตาม

ถนนลาดพราว และจุดตัดบางนา-ตราด และเทพารักษ  และ

รถไฟฟาสายสีชมพูที่การกอสรางคืบหนามาก จึงมีการเพิ่มขึ้นของ
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งเทานั้น  ในอนาคตอาจมีความผัน

ผวนเก่ียวกับราคาที่ดินขึ้นอีกก็ได  แตในระยะปจจุบันนี้ราคาที่ดิน

เปนตนมาราคาที่ดินกลับ

เพิ่มขึ้นสูงกวาราคาคากอสรางซึ่งคอนขางจะคงที่หรือหดตัวลง

วลงบางก็เพราะเศรษฐกิจโลกไมดี 

ความตองการเหล็กและปูนซีเมนตมีจํากัด  ราคาเหล็กไมขึ้น ทํา

ใหคากอสรางโดยรวมไมขึ้นตามไปดวย  ประกอบกับเศรษฐกิจ

ไทยเองกลับตกต่ํากวาเศรษฐกิจโลกเสียอีก จึงทําใหราคาคา

กอสรางลดลงหรือคงที่ในขณะที่ราคาที่ดินกลับเพิ่มขึ้น ซึ่งสวน

หนึ่งก็เพราะการพัฒนารถไฟฟา ทําใหเกิดศักยภาพใหมๆ ราคา

2564 กลับปรากฏวา

ราคาคากอสรางโดยเฉพาะเหล็กในหวงไตรมาสที่  1/2564 

ทําใหราคาคากอสรางในหวงตอไปจะขึ้นราคา 

มแนวรถไฟฟาสาย

 ป 63-64 

 7.3% 

แบริ่ง 6.3% 

บางหวา 7.2% 

สมุทรปราการ 6.0% 

 6.3% 

 4.4% 

 4.9% 

 6.7% 

 6.3% 

 7.3% 

คคูต 10.4% 

 11.7% 

 8.5% 

 13.7% 

จะเห็นไดวารถไฟฟาสายที่เพิ่มมูลคาไดสูงสุดก็คือสายสี

เหลืองที่กําลังกอสรางผานยานชุมชนที่หนาแนนโดยเฉพาะตาม

และเทพารักษ  และ

รถไฟฟาสายสีชมพูที่การกอสรางคืบหนามาก จึงมีการเพิ่มขึ้นของ

ราคาเฉลี่ย 11.7% อยางไรก็ตามเสนนี้ผานชุมชนที่ไมหนาแนน

นัก และราคาอาจไม “ไปตอ” มากนักในอนาคต  ในทางตรงกัน

ขาม จะเห็นไดวารถไฟฟาสายแอรพอรตเรลลิงค ที่ไมมี

ที่ดินโดยรอบพื้นที่ มีราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเพียง 

PL สายสีมวง บางซื่อ-บางใหญ

ในชวงปที่ผานมาเทานั้น 

 สําหรับทําเลที่ดินที่มีราคาสูงสุด ก็คือพื้นที่บริเวณสยามส

แควร ชิดลม เพลินจิต มีราคาตารางวาละ 

ตารางวา ถาปูดวยธนบัตรใบละ 

รองลงมาเปนถนนวิทยุ ซึ่งเปนแหลงสํานักงาน โรงแรมคุณภาพ 

จะเห็นไดวาสีลมที่เปนศูนยกลางทางการเงิน กลับมีราคาต่ํากวา

ยานสุขุมวิท-ไทมสแควรซึ่งเปนแหลงธุรกิจบันเทิงและที่อยูอาศัย

ราคาแพง นอกจากนี้เยาวราชซึ่งเคยเปนศูนยธุรกิจในอดีต ก็มี

ราคาไมคอยสูงมากนักเพราะที่ผานมายังไมมีรถไฟฟา สําหรับใน

รายละเอียดเปนดังนี้: 

 อันดับ ทําเล 

 1 สยาม-ชิดลม-เพลินจิต

 2 วิทยุ 

 3 สุขุมวิท-ไทมสแควร

 4 สุขุมวิท 21 อโศก 

 5 สีลม 

 6 สาทร 

 7 เยาวราช 

 8 สุขุมวิท-เอกมัย 

 9 พญาไท 

 10 พระรามสี่ (บอนไก)

 ราคาประเมินที่แพงที่สุดของกรมธนารักษเปนเงินตารางวา

ละ 1 ลานบาท อยูในยานสีลม เพลินจิต แตราคานี้ไมไดปรับมา

นานแลว  อันที่จริง ตามราคาตลาดของที่ดินใน

บริเวณสยามสแควร นาจะสูงกวาสีลม และมีราคาตารางวาละ 

ลานบาทตามราคาตลาดมาตั้งแตป 

ที่แพงที่สุดเพิ่มขึ้นถึงตารางวาละ 

รักษยังประเมินไวเพียง 1 ลานบาท ซึ่งเปนการเอื้อประโยชน

ใหกับเจาที่ดินรายใหญในเขตใจกลางเมืองนั่นเอง
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อยางไรก็ตามเสนนี้ผานชุมชนที่ไมหนาแนน

มากนักในอนาคต  ในทางตรงกัน

ขาม จะเห็นไดวารถไฟฟาสายแอรพอรตเรลลิงค ที่ไมมีการจัดรูป

ที่ดินโดยรอบพื้นที่ มีราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเพียง 4.4% สวนรถไฟฟา 

บางใหญ ราคาที่ดินก็เพิ่มขึ้นเพียง 4.7% 

สําหรับทําเลที่ดินที่มีราคาสูงสุด ก็คือพื้นที่บริเวณสยามส

แควร ชิดลม เพลินจิต มีราคาตารางวาละ 3,300,000 บาทตอ

ตารางวา ถาปูดวยธนบัตรใบละ 1,000 บาท ตองปูถึงราว 9 ชั้น  

รองลงมาเปนถนนวิทยุ ซึ่งเปนแหลงสํานักงาน โรงแรมคุณภาพ 

จะเห็นไดวาสีลมที่เปนศูนยกลางทางการเงิน กลับมีราคาต่ํากวา

ไทมสแควรซึ่งเปนแหลงธุรกิจบันเทิงและที่อยูอาศัย

พง นอกจากนี้เยาวราชซึ่งเคยเปนศูนยธุรกิจในอดีต ก็มี

ราคาไมคอยสูงมากนักเพราะที่ผานมายังไมมีรถไฟฟา สําหรับใน

 ราคาตอตารางวา 

เพลินจิต 3,300,000 บาท 

 2,750,000 บาท 

ไทมสแควร 2,730,000 บาท 

 2,500,000 บาท 

 2,500,000 บาท 

 2,200,000 บาท 

 1,750,000 บาท 

 1,700,000 บาท 

 1,550,000 บาท 

) 1,550,000 บาท 

ราคาประเมินที่แพงที่สุดของกรมธนารักษเปนเงินตารางวา

านบาท อยูในยานสีลม เพลินจิต แตราคานี้ไมไดปรับมา

นานแลว  อันที่จริง ตามราคาตลาดของที่ดินในกรุงเทพฯ ใน

บริเวณสยามสแควร นาจะสูงกวาสีลม และมีราคาตารางวาละ 1 

ลานบาทตามราคาตลาดมาตั้งแตป 2552 แลว  ขณะนี้ราคาที่ดิน

ที่แพงที่สุดเพิ่มขึ้นถึงตารางวาละ 3.3 ลานบาทแลว  แตกรมธนา

ลานบาท ซึ่งเปนการเอื้อประโยชน

ใหกับเจาที่ดินรายใหญในเขตใจกลางเมืองนั่นเอง 
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 ดร.โสภณ เสนอวารัฐบาลควรใหแตละทองถิ่น 

ประเมินราคาที่ดินเอง ถาประเมินไดนอยก็เก็บภาษีไดนอย 

ไมพอใชจาย แตถาประเมินสูงเกินจริง ประชาชนก็จะไม

ยอมรับ ทองถิ่นจะตองพยายามประเมินใหสอดคลองกับ

ความเปนจริงเพื่อใหเก็บภาษีไดพอเพียงกับคาใชจายใน

ทองถิ่นใหไดมากที่สุด  กระบวนการอุทธรณราคาประเมิน 

ตรวจสอบราคาเพื่อความโปรงใสก็จะเกิดขึ้น  ลําพังการสง

เจาหนาที่จากสวนกลาง หรือใชขาราชการสวนภูมิภาคไป

ประเมินอาจไดขอมูลที่ไมสอดคลองกับความเปนจริงได

 จะสังเกตไดวาราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นมากนั้นเกิดขึ้นจากการ

กอสรางรถไฟฟาเปนสําคัญ  ทั้งนี้เพราะราคาที่ดินทั่วไปในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑลเพิ่มขึ้นอยูที่ 4.7% เทานั้น  การเพิ่มขึ้น

ของราคาที่ดินจึงไมไดเกี่ยวของกับเศรษฐกิจของไทยที่อาจไม

แข็งแกรงนัก  แตเพราะการพัฒนาสาธารณูปโภคนั่นเอง ทั้งนี้ได

สรางการเก็งกําไรมากขึ้นดวย  อยางไรก็ตามราคาที่ดินที่พุง

กระฉูดในบางเสนก็อาจลดต่ําลงในอนาคตเชนเดียวกับกรณี

รถไฟฟาสายสีมวง ซึ่งมีการสรางโครงการอาคารชุดเพื่อการเก็ง

กําไรกันมากมาย 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ค่าสมาชิก 1,000 บาท/ปี เพื�อรบัสิทธิประโยชนด์งันี�

1. ไดร้ับวารสาร ThaiAppraisal
2. ดาวนโ์หลดเอกสารประกอบเสวนายอ้นหลงัได้
3. เขา้ร่วมงานประชมุประจาํปีของมลูนธิิโดยไมเ่สยีค่าใชจ้่ายใด ๆ
4. เขา้เสวนาวิชาการรายเดอืนโดยไมเ่สยีค่าใชจ้่ายตลอด 
5. ไดร้ับสว่นลดพิเศษ 50% ในการซื�อหนั
6. ไดร้ับใบรับรองการเป็นสมาชกิ และบตัรสมาชกิ  
7. ท่านสมาชกิสามารถนาํโลโกไ้ปใชท้าํนามบตัรได ้ 

November - December 2021 

โสภณ เสนอวารัฐบาลควรใหแตละทองถิ่น 

ประเมินราคาที่ดินเอง ถาประเมินไดนอยก็เก็บภาษีไดนอย 

กินจริง ประชาชนก็จะไม

ยอมรับ ทองถิ่นจะตองพยายามประเมินใหสอดคลองกับ

ความเปนจริงเพื่อใหเก็บภาษีไดพอเพียงกับคาใชจายใน

ทองถิ่นใหไดมากที่สุด  กระบวนการอุทธรณราคาประเมิน 

ตรวจสอบราคาเพื่อความโปรงใสก็จะเกิดขึ้น  ลําพังการสง

ชขาราชการสวนภูมิภาคไป

ประเมินอาจไดขอมูลที่ไมสอดคลองกับความเปนจริงได 

จะสังเกตไดวาราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นมากนั้นเกิดขึ้นจากการ

กอสรางรถไฟฟาเปนสําคัญ  ทั้งนี้เพราะราคาที่ดินทั่วไปในเขต

เทานั้น  การเพิ่มขึ้น

องราคาที่ดินจึงไมไดเกี่ยวของกับเศรษฐกิจของไทยที่อาจไม

แข็งแกรงนัก  แตเพราะการพัฒนาสาธารณูปโภคนั่นเอง ทั้งนี้ได

สรางการเก็งกําไรมากขึ้นดวย  อยางไรก็ตามราคาที่ดินที่พุง

กระฉูดในบางเสนก็อาจลดต่ําลงในอนาคตเชนเดียวกับกรณี

ครงการอาคารชุดเพื่อการเก็ง

 หากพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นมาก

ที่สุดในชวงที่ผานมาเปนดังนี้ 

 

อางอิง 

<1> เปดโผ 20 หุนราคาพุงสูงสดุรอบ 

https://bit.ly/3wyVEUR 

<2> Plaza Accord. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Plaza_Accord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สแกน QR Code เพื่อสมัครสมาชิก 

ปี เพื�อรบัสิทธิประโยชนด์งันี�  

ThaiAppraisal มลูค่าปีละ 200 บาท (6 ฉบบั) เป็นเวลา 1 ปี 
ดาวนโ์หลดเอกสารประกอบเสวนายอ้นหลงัได ้
เขา้ร่วมงานประชมุประจาํปีของมลูนธิิโดยไมเ่สยีค่าใชจ้่ายใด ๆ 
เขา้เสวนาวิชาการรายเดอืนโดยไมเ่สยีค่าใชจ้่ายตลอด 1 ปี ยกเวน้จดันอกสถานที� 

ในการซื�อหนงัสอืของมลูนธิ ิ
ไดร้ับใบรับรองการเป็นสมาชกิ และบตัรสมาชกิ   
ท่านสมาชกิสามารถนาํโลโกไ้ปใชท้าํนามบตัรได ้  
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10 อนัดับ อตัราการเพิ�มข ึ�นของราคาที�ดนิ

 

หากพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นมาก

หุนราคาพุงสูงสดุรอบ 13 ป – efinanceThai. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Plaza_Accord 

 มูลนิธิประเมินคา - 
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อสังหาฯ เปดใหม พ.ย.64 พุง 11,051 หนวย 54,071 ลาน 
 

 อสังหาริมทรัพยเปดใหมเดือนพฤศจิกายนทําสถิตินิวไฮ โดย

เปดตัวถึง 49 โครงการ จํานวน 11,051 หนวย มูลคาการพัฒนา

โครงการรวม 54,071 ลานบาท คาดเดือนธันวาคม จะเปดตัว

นอยลง 

 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา

อสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 

(www.area.co.th) กลาววาในเดือนพฤศจิกายน อสังหาริมทรัพย

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  มีการเปดตัวโครงการใหมคึกคัก

มากที่สุดในรอบป 11 เดือนที่ผานมา โดยมีจํานวนมากถึง 49 

โครงการ เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2564 จํานวน 21 โครงการ 

เปนประเภทที่อยูอาศัย 46 โครงการ และอสังหาริมทรัพยประเภท

อื่นๆ 3 โครงการ มีจํานวนหนวยขายรวม  11,051 หนวย มูลคา

การพัฒนาโครงการรวม 54,071 ลานบาท 

 จํานวนอสังหาริมทรัพยที่ เกิดขึ้นใหมในเดือนนี้มีทั้งหมด 

11,051 หนวย เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมาจํานวน 4,492 หนวย 

หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 68.5% (เดือนตุลาคม 2564 มีจํานวน 

6,559 หนวย) โดยประเภทที่มีจํานวนหนวยเปดขายใหมมากที่สุด

ในเดือนนี้ คือ อาคารชุด มีจํานวนหนวยเปดขายใหม 4,710 

หนวย (42.6%) รองลงมาคือ ทาวนเฮาส 3,598 หนวย (32.6%) 

สวนอันดับ 3 คือ บานเดี่ยว 1,880 หนวย (17.0%) ของจํานวน

หนวยขายที่เปดขายใหมทั้งหมด  

 มูลคารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยที่เกิดใหม

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้มีมูลคารวมทั้งสิ้น 54,071 ลานบาท 

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมามากถึง 32,096 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 

146.1% (เดือนตุลาคม 2564 มีมูลคา 21,975 ลานบาท) ซึ่งใน

เดือนนี้ลักษณะการพัฒนาที่อยูอาศัยจะใกลเคียงกับเดือนที่ผานมา 

โดยจะพบวาที่อยูอาศัยที่เขาสูตลาดในเดือนนี้สวนใหญจะเปน

ระดับราคาปานกลางเปนสําคัญ 

 ดร.โสภณกลาววาการพัฒนาที่อยูอาศัยแตละประเภทในเดือน

นี้มีมูลคาใกลเคียงกัน คือ อาคารชุด 19,243 ลานบาท (35.6%) 

รองลงมาคือ บานเดี่ยว 16,277 ลานบาท (30.1%) สวนอันดับ 3 

คือ ทาวนเฮาส 11,236  ลานบาท (20.8%) ของมูลคาการพัฒนา

ทั้งหมดตามลําดับ ภาพรวมของการพัฒนาอสังหาริมทรัพยใน

เดือนนี้สวนใหญหากเปนบานเดี่ยวจะเนนที่ระดับราคา 5-10 ลาน

บาท ทาวนเฮาสจะเนนราคา 2-3 ลานบาท สวนอาคารชุดจะเนน

ที่ราคา2-3 ลานบาท เชนกัน 

 เนื่องจากการพัฒนาในเดือนนี้มีการเปดตัวโครงการที่อยูอาศัย

ที่ระดับราคาเกิน 3 ลานบาทมากถึงประมาณ 51.0% ของหนวย

ขายทั้งตลาด จึงทําใหราคาขายเฉลี่ยตอหนวยโดยรวมของเดือนนี้

เพิ่มขึ้นเปนหนวยละ 4.893 ลานบาท (เพิ่มขึ้นประมาณ 46%) 

เดือนที่ผานมามีราคาขายเฉลี่ยที่หนวยละ 3.350 ลานบาท ซึ่ง

แสดงถึงแนวโนมการพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดปานกลาง

เปนสําคัญ  

 

 สัดสวนจํานวนหนวยและมูลคาการพัฒนาโครงการแบงตาม

ระดับราคาขาย 

ระดับราคา จํานวน

หนวย 

% มูลคาโครงการ 

(ลานบาท) 

% 

0.5-1.0 ลานบาท 35 0.3% 28 0.1% 

1-2 ลานบาท 2,228 20.2% 3,677 6.8% 

2-3 ลานบาท 3,156 28.6% 8,932 16.5% 

3-5 ลานบาท 3,065 27.7% 17,020 31.5% 

5 ลานบาทขึ้นไป 2,567 23.2% 24,414 45.2% 

รวมทั้งหมด 11,051 100.0% 54,071 100.0% 

 

  ผูประกอบการที่เปดตัวโครงการใหมในเดือนนี้จะพบวาเปน

บริษัทในตลาดหลักทรัพย (มหาชน) มีจํานวน 11 บริษัทคือ บริษัท 

เจาพระยามหานคร จํากัด (มหาชน) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 

จํากัด (มหาชน) บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)  บริษัท 

แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) บริษัท วังทองกรุป จํากัด 

(มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) บริษัท เสนาดีเวลลอป

เมนท จํากัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) บริษัท ออ

ริจิ้น พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) บริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน) บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



 

 

 
 

นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทในเครือและบริษัททั่วไปอีกจํานวนหนึ่ง 

หากเปรียบเทียบการพัฒนาระหวางบริษัทในตลาดหลักทรัพย 

บริษัทในเครือ และบริษัททั่วไป 

  ในดานทําเลที่ตั้ ง (โปรดดูแผนที่ ) จะพบวาในเดือนนี้มี

โครงการเปดตัวใหมและตั้งอยูในเขตกรุงเทพชั้นในจํานวน 

โครงการ สวนที่ตั้งอยูในเขตเมืองชั้นกลางและสวนตอขยายของ

เมือง (intermediate area) มีจํานวน 39 โครงการ เชน ถนน

พหลโยธิน ถนนวิภาวดี-รังสิต ถนนรามอินทรา ถนนออนนุช
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บริษัททั่วไปอีกจํานวนหนึ่ง 

หากเปรียบเทียบการพัฒนาระหวางบริษัทในตลาดหลักทรัพย 

จะพบวาในเดือนนี้มี

โครงการเปดตัวใหมและตั้งอยูในเขตกรุงเทพชั้นในจํานวน 2 

างและสวนตอขยายของ

โครงการ เชน ถนน

รังสิต ถนนรามอินทรา ถนนออนนุช-

ลาดกระบัง  ถนนเทพารักษ  ถนนศรีนครินทร ถนนสุขสวัสดิ์ ถนน

เพชรเกษม ถนนบางกรวย-ไทรนอย เปนตน นอกจากนี้ยังมีอีก 

โครงการที่อยูในพื้นที่รอบนอกซึ่งใกลแหลงงาน เชน ยานประตูน้ํา

พระอินทร รังสิต  ออมนอย และลาดกระบัง  เปนตน   

 ดร.โสภณกลาวทิ้งทายวายังมีโครงการที่โฆษณาแลวแตยังไม

เปดขายอีกจํานวน 359 โครงการ ซึ่งคงจะทยอยเปดตัวออกมา

ตามลําดับ แตคาดวานาจะนอยกวาเดือนพฤศจิกายน 
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ลาดกระบัง  ถนนเทพารักษ  ถนนศรีนครินทร ถนนสุขสวัสดิ์ ถนน

ไทรนอย เปนตน นอกจากนี้ยังมีอีก 8 

ที่รอบนอกซึ่งใกลแหลงงาน เชน ยานประตูน้ํา

พระอินทร รังสิต  ออมนอย และลาดกระบัง  เปนตน    

โสภณกลาวทิ้งทายวายังมีโครงการที่โฆษณาแลวแตยังไม

โครงการ ซึ่งคงจะทยอยเปดตัวออกมา

ตามลําดับ แตคาดวานาจะนอยกวาเดือนพฤศจิกายน 2564 
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สวนสาธารณะคลองชองนนทรี คิดผิดไปแลว 
 

 ตามที่กรุงเทพมหานครกําลังกอสรางสวนสาธารณะคลองชอง
นนทรี ดร.โสภณ “ฟนธง” วานี่คือการคิดผิดๆ อยางแนนอน ผิด
อยางไรมาดูกันใหชัดๆ 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา
อสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส 
(www.area.co.th) กลาวถึงโครงการสวนสาธารณะชองนนทรี ซึ่ง
กรุงเทพมหานครไดดําเนินการอยูในขณะนี้ และคาดวาจะแลวเสร็จใน
วันที่ 25 ธันวาคม 2564 วา “พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครไดโพสตเฟซบุก ผูวาฯ อัศวิน เรื่อง การพัฒนาคลอง
ระบายน้ําใหเปนสวนสาธารณะคลองใจกลางเมืองยานธุรกิจ ระบุวา 
กรุงเทพฯ เปนเมืองแหงคลอง ในสมัยกอนใชสัญจรและระบายน้ํา 
ชีวิตคนอยูกับคลอง  . . .เมื่อความเจริญของเมืองเขามา คลองจึงเปน
แคที่ระบายน้ํา กทม. ไดพัฒนาคลองใหไดใชประโยชนมากกวาที่
ระบายน้ําเพียงอยางเดียว โดยทําใหเปนสวนสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สี
เขียว ใหเปนเปนที่พักผอนของคนเมือง เปนพื้นที่ทํากิจกรรม ออก
กําลังกาย ใชคลองเชื่อมคน ใหทุกคนไดใชประโยชนรวมกัน” 
 ในขาวยังบอกวา “ตนมาตรวจดูความคืบหนาของการกอสราง
สวนสาธารณะคลองชองนนทรี ชวงที่ 2 ถนนสาทร ถึงซอยนราธิวาส
ราชนครินทร 7 ซึ่งคาดวาจะเสร็จกอน และเปดใหพี่นองประชาชน
และนักทองเที่ยวไดใชในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ซึ่งในสวนนี้ จะเปน
ทางเดินบนคลอง มีลานกิจกรรม ใชเปนที่พักผอนของคนเมืองไดเพิ่ม
อีก และมีน้ําตก ซึ่งเปนน้ําในคลองที่บําบัดแลว แยกจากน้ําทิ้ง ที่อยู
ด านลางในทอระบายน้ํ า ใตคลอง คลองชองนนทรีนี้  จะ เปน
สวนสาธารณะคลองแหงแรกของไทยที่เมื่อสรางเสร็จแลว จะมี
ระยะทางรวม 2 ฝง 9 กิโลเมตร แบงการกอสรางออกเปน 5 ชวง ซึ่ง
จะสรางเสร็จทั้งหมดในเดือนสิงหาคม 2565” <1> 
 ดร.โสภณ ขอตั้ งคําถามและใหความเห็นวาการกอสราง
สวนสาธารณะคลองชองนนทรีนี้เปนการคิดที่ไมสอดคลองกับความ
เปนจริงเปนอยางยิ่ง ดังน้ี: 
 1. ในโครงการนี้ กรุงเทพมหานครไดทําประชาพิจารณอะไรบาง
หรือไม วาประชาชนตองการหรือไม หรือมีขอดีขอเสียอะไรที่ควร
พิ จ า รณาหรื อ ไม  หรื อถื อ วิ ส าสะว าคลองนี้ อยู ใ นพื้ นที่ ขอ ง
กรุงเทพมหานคร จึงกอสรางสวนสาธารณะขึ้นมาสงเดชโดยไมมีการ
ปรึกษาหารือสาธารณะแบบนี ้
 2. ลําคลองนี้ควรพัฒนาใหลึกกวานี้ดวยซ้ําไป หรือมีอุโมงคสงน้ํา
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเปนการระบายน้ําจากศูนยกลางเมือง ยิ่งกวานั้น
พื้นสีลม-สุรวงศ-สาทรนี้ถือเปนศูนยกลางธุรกิจ (Central Business 
Disrict: CBD) ของไทย ที่ตองปองกันน้ําทวมไวใหดีที่สุด จะเห็นไดวา 

CBD ของไทย ถูกลอมรอบดวยแมน้ําเจาพระยาที่ไหลผานทั้งดาน
ตะวันออก ใตและตะวันตก โอกาสที่จะเกิดน้ําทวมมีมาก เราควรที่จะ
รักษาคลองนี้ไวเพื่อการระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม 
 3. ถาจะสรางจริงๆ ก็ควรที่จะสรางครอมบนคลองแทนที่จะ
วางตัวสวนบางสวนไวต่ํากวาระดับถนน เพียงเพื่อหวังความสวยงาม
ทางภูมิสถาปตยกรรม แตจะทําใหประสิทธิภาพในการระบายน้ําลดลง
หรือไม หรือไมไดเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําตามที่สมควร
ดําเนินการ 
 4. ยิ่งกวานั้นลําคลองนี้ควรที่จะนํามากอสรางรถไฟฟาสายชอง
นนทรี-พระราม 3-รัชดาภิเษก-ทาพระ เพื่อทดแทนรถโดยสารประจํา
ทางดวนพิเศษในกรุงเทพมหานคร (Bus Rapid Transit: BRT) ซึ่งเปน
ระบบที่ลาหลัง ขาดประสิทธิภาพ ขาดทุนมหาศาลมาโดยตลอด และ
เปนระบบที่กินพื้นที่ถนนไป 2 ชองทางจราจร  การกอสราง
สวนสาธารณะขวางไวเชนนี้ เมื่อวันหนาตองกอสรางรถไฟฟาครอม
คลองดังกลาว ก็จะตองรื้อท้ิง  สวน “กํามะลอ” แหงนี้จึงจะกลายเปน
ความสูญเปลาไปเสียอีก  
 5. กรุงเทพมหานคร “คุย” วาจะสรางตนไมเพิ่มขึ้น 5,000 ตน  
แต ก า ร ก อ ส ร า งนี้ ต อ ง รื้ อ ถอ นต น ไ ม ที่ มี อ ยู ทั้ ง หมดหรื อ ไ ม  
กรุงเทพมหานครอางวาจะกอสรางระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ทั้ง
ไปและกลับ  แตปจจุบันมีตนไมทุกระยะประมาณ 5 เมตร  ดังนั้นตอง
รื้อตนไมเดิมทิ้งจํานวน 1,800 ตนหรือไม 
 6. อันที่จริงกรุงเทพมหานครยังมีทางเลือกในการพัฒนาสวนริม
คลองในชวงอื่น เชน ชวงสาทร-สีลม โดยสามารถกอสรางสวนลอยฟา
ยกระดับจากพื้นดินและอยูใต Skywalk ปจจุบัน  นอกจากนี้ในชวงสี
ลม-สุรวงศบนคลองชองนนทรี ก็สามารถนํามากอสรางสวนสาธารณะ
ไดเชนกัน  โดยในชวงดังกลาวนี้ กรุงเทพมหานครไดทําเปนสวนไวแลว 
แตการออกแบบไมสวยงามเทาที่ควร และการใชสอยมีจํากัดมาก  
กรุงเทพมหานครจึงควรเลือกพัฒนาในบริเวณเหลานี้ใหดีกอนที่จะคิด
มาทําบนคลองชองนนทรีที่ทําอยูในขณะนี้ 
 เดินหนาก็เสียหาย ถอยหลังก็เสียหนา จะเอาไงดีครับทานผูวาฯ 
(ที่ คสช.แตงตั้ง) 
 
อางอิง 
<1> เปดภาพสวนสาธารณะ “คลองชองนนทรี” ใหบริการเฟสแรก 
25 ธ.ค.64. ประชาชาติธุรกิจ 16 ตุลาคม 2564. 
https://bit.ly/3CF1ZRC 
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หลักสูตรดานอสังหารมิทรัพยจากสถาบันการศึกษาอสังหา
 AP100 : ประเมินคาอสังหาริมทรัพย สัมฤทธิ์ผลใน 

 AP101 : การประเมินคาทรัพยสนิมืออาชีพใน 14 

 AP124 : Global Fund Flow, Business Model & Valuation
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คาใชจายในการฝกอบรมสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได 
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เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านของอสงัหาริมทรัพย์
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ระดับนานาชาติ 
เทคนิคขายอสังหาฯ มืออาชีพ 

RE134 : Super Marketing กลยุทธการตลาดอสังหาริมทรัพย 

จัดตั้งนิติบุคคลบานจัดสรร/อาคารชุด 

วางแผนภาษีและการจดัทําบัญชีอสังหาฯ 

นักพัฒนาอสังหาริมทรพัยมืออาชีพ 

วิเคราะหการลงทุนอะพารตเมนต 

โอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บตูิค &โฮสเทล 

การพัฒนาและบรหิารคอมมูนิตี้มอลลมืออาชีพ 

บริหารงานกอสราง (แนวราบ-แนวสูง) 

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได 200% 

 

 

ไดรับความไววางใจจากองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการระดมนักวิชาชีพ-นักวิชาการ 

ทําจริงในทุกสาขาวิชาชีพดานอสังหาริมทรัพยมาอบรมใหกับทานโดยเฉพาะ 

www.trebs.ac.th 

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

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านของอสงัหาริมทรัพย์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


