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ประธานบริหารแถลง
FROM THE PRESIDENT

Becoming A Member  

of TAF 
 

 เชิญเปนสมาชิกมูลนิธิประเมินคา-

นายหนาแหงประเทศไทย 

     ผมในฐานะประธานกอตั้งมูลนิธิ

ประเมินคา-นายหนาแหงประเทศไทย 

ขอเรียนเชิญทุกทานสมัครเปนสมาชิก

มูลนิธิ  

     โดยที่สมาชิกมูลนิธิมีทั้งผูประเมิน

คาทรัพยสินและนายหนา และเพื่อให

ส อดคล อ ง กั บ ส ม าคม ใ น กั มพู ช า 

ฟลิปปนส และอีกหลายประเทศ มูลนิธิ

จึ ง เปลี่ ยนชื่ อ ใหม ใหสอดคลองกับ

สมาชิก และเพื่อพัฒนาวิชาชีพทั้งสอง

ใหเปนประโยชนตอสังคมไปในทาง

เดียวกัน 

     คาสมาชิกปละ 1,000 บาท ทาน

สามารถเขารวมเสวนาวิชาการราย

เดือนไดฟรีทั้งป สามารถรับวารสารสง

ถึงบานทุกทานปละ 6 เลม และยังได

สิ ทธิพิ เ ศษอื่ นๆ อี กมากมาย เพื่ อ

ประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพและเพื่อ

ประโยชนของสังคมในฐานะผูบริโภค

โดยตรง 
 
ติดตอสมัครที่คุณนงลักษณ จตุเทน 

โทร. 02.295.3905 ตอ 109 
 
ดวยความเคารพ 
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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 2022-
2023 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. 
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 การประเมินคาทรัพยสินในหลายกรณีจําตองอาศัยรูปแบบการ

ประเมินพิเศษที่ซับซอนกวาปกติ เนื่องจากมีหลายปจจัยที่เกี่ยวของ 

และสงผลตอมูลคาของทรัพยสินนั้น ๆ ตัวอยางเชน 7 กรณีพิเศษใน

การประเมินคาทรัพยสินจากวารสาร The Appraisal Journal, 

Winter 2022 ไดแก พื้นที่ปนเปอนมลพิษ พื้นที่ที่ไมไดใชประโยชน

อยางเต็มที่ พื้นที่สวนเกิน การรวมแปลงที่ดินเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 

สิทธิการพัฒนาพื้นที่ พื้นที่พัฒนาที่ไดรับการสงเสริมจากเงินภาษี 

และพื้นท่ีอนุรักษระบบนิเวศ 

 

1. พื้นที่ปนเปอนมลพิษ (Contaminated Site) 

 ที่ดินที่ไดรับการปนเปอนทางสิ่งแวดลอมเปนกรณีพิเศษซึ่งมี 3 

ปจจัยหลักมีผลตอการประเมินราคาที่ดิน ไดแก ปจจัยดานคาใชจาย 

ดานความเสี่ยง และดานการใชประโยชน  

 1.1 ปจจัยดานคาใชจาย 

 มูลคาของที่ดินที่ไดรับการปนเปอนอาจเปลี่ยนไปหากเรา

สามารถฟนฟูที่ดินนี้ได ทําใหตองพิจารณาถึงมูลคาตามสภาพปจจุบัน 

คาใชจายในการฟนฟู กระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาในการฟนฟู 

รวมถึงมูลคาของทรัพยสินหากทรัพยสินนี้ไมถูกปนเปอน ซึ่งบางกรณี

ที่ดินปนเปอนที่ไดรับการฟนฟูแลวก็อาจจะไมไดมีมูลคาสูงเทามูลคา

ตามสมมุติฐานหากที่ดินไมไดรับการปนเปอนเลย เพราะอาจไดรับ

ผลกระทบจากปจจัยอื่น ๆ ไดอีก เชน ความเสี่ยงดานทําเลที่ตั้ง หรือ 

การใชประโยชนไดไมเต็มที ่

 1.2 ปจจัยดานความเสี่ยง 

 ผูประเมินตองพิจารณาถึงความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

ยกตัวอยางเชน ทําเลที่ดินที่อยูใกลพื้นที่น้ําทวมน้ําหลาก พื้นที่ดิน

ถลม โรงงานอุตสาหกรรมหนัก เปนตน ซึ่งอาจมีผลตอศักยภาพและ

ราคาของท่ีดิน 

 1.3 ปจจัยดานการใชประโยชน  

 การใชประโยชนสูงสุดและดีที่สุดของที่ดินอาจไดรับผลกระทบ

จากการปนเปอนหรือความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้บนพ้ืนที่ดิน 

 

 ตัวอยางเชน ท่ีดินปนเปอนแปลงหนึ่งหากไดรับการฟนฟูแลวจะ

มีมูลคาตลาดราว 1,000,000 ดอลลารสหรัฐ แตมีคาใชจายในการ

ฟนฟูทั้งสิ้นราว 900,000 ดอลลารสหรัฐ และใชเวลา 12 เดือน จาก

การศึกษาตลาดพบวานักลงทุนจะตองไดรับอัตราผลตอบแทน 13%  

จึงจะคุมคา กรณีนี้มีความเปนไปไดทางการเงินหรือไม? 

 เห็นไดชัดวาไม เพราะหากนักลงทุนตองการอัตราผลตอบแทน 

13% เทากับวามูลคาปจจุบันของที่ดิน (NPV) เหลือราว 885,000 

ดอลลารสหรัฐจาก 1,000,000 ดอลลารสหรัฐ ซึ่งหากเราตองจายคา

ฟนฟูที่ดิน 900,000 ดอลลารสหรัฐ เทากับวาที่ดินแปลงนี้มีมูลคา -

15,000 ดอลลารสหรัฐ จึงไมคุมคาในการลงทุน อยางไรก็ตามหาก

คาใชจายในการฟนฟูที่ดินลดลง เชน อาจไดรับการสงเสริมจาก

ภาครัฐคนละครึ่งก็อาจมีความเปนไปไดทางการเงิน 

 

2. พื้นที่ท่ีไมไดใชประโยชนอยางเต็มที ่

 ตามหลักการประเมินมูลคาทรัพยสินมักจะประเมินโดยตั้ง

สมมุติฐานในกรณีที่ไดใชประโยชนสูงสุดและดีที่สุด (highest and 

best use) แตในบางกรณีพื้นที่นั้นอาจไมสามารถพัฒนาตามการใช

ประโยชนสูงสุดและดีที่สุดในเวลานั้นได ยกตัวอยางเชน ที่ดินแปลง

หนึ่งมีศักยภาพในการใชประโยชนเปนพื้นที่ทําการเกษตร หรือ 

พัฒนาโครงการที่อยูอาศัย ซึ่งการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยควรจะได

ผลตอบแทนที่สูงกวา สงผลใหราคาที่ดินสูงไปดวย แตเนื่องจาก

ขณะนั้นเพิ่งจะมีการเปดตัวโครงการที่อยูอาศัยจํานวนมากจนทํา

อุปทานในตลาดสูงขึ้นอยางมาก และตองใชระยะเวลาราว 5 ปกวา

ตลาดจะดูดซับอุปทานหมด  

 หากนักพัฒนาอสังหาฯ จะซื้อที่ดินแปลงนี้ก็ควรเปรียบเทียบวา

จะใชประโยชนในการทําการเกษตร หรือ พัฒนาโครงการที่อยูอาศัย

ไปกอนดี โดยพิจารณาวาหากราคาที่ดินเพิ่มขึ้นราว 3% ตอป และ

ควรเลี่ยงการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยออกไป 5 ป เทากับวาที่ดิน

แปลงนี้มี อัตราคิดลด (discount rate) ราว 14% หากมูลคาปจจุบัน

สุทธิ (Net Present Value: NPV) ของการพัฒนาโครงการอสังหาฯ 

เมื่อใชอัตราคิดลดดังกลาว นอยกวามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ของ

การทําการเกษตร ก็อาจตองทําเกษตรไปกอนแลวคอยพิจารณา

ตลาดอีกทีใน 5 ปขางหนา  

 สําหรับการประเมินคาทรัพยสินนี้ตามสมมุติฐานการพัฒนา ควร

ตองระบุรูปแบบ การใชประโยชนสูงสุดและดีที่สุดของแตละชวงเวลา 

เชน 5 ปแรกควรใชประโยชนทางการเกษตร และ 5 ปตอมาพัฒนา

โครงการอสังหาริมทรัพย เปนตน หากผูซื้อที่ดินไมทราบการใช

แปลโดย คุณน้ําทิพย พรโชคชัย

กรรมการผูจัดการ บจก. Feasyonline.com
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ประโยชนสูงสุดและดีที่สุดของแตละชวงเวลาของทรัพยนั้นก็อาจซื้อ

ที่ดินนี้มาในราคาที่สูงเกินไป ไมคุมคาตอการลงทุน เพราะตองรออีก 

5 ปจึงจะสามารถนําที่ดินแปลงนีม้าพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยได 

 

3. พื้นที่สวนเกิน excess Land vs. surplus Land 

 คือ พื้นท่ีดินสวนเกินที่ยังไมถูกใชประโยชน ยกตัวอยางเชน พื้น

ที่ดินแปลงหนึ่งมีขนาด 5 ไร เจาของไดสรางอาคารไวบนพื้นที่ 3 ไร 

ยังเหลือพื้นที่สวนเกินที่ยังไมใชประโยชนอยูอีก 2 ไร โดยพื้นที่ดิน

สวนเกินนี้จะแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 

 3.1 Excess land คือ พื้นท่ีดินสวนเกินจากการใชประโยชนเดิม

ที่สามารถนําไปขายและใชประโยชนตางจากเดิม เชน มีพื้นที่เหลือ 2 

ไรที่แบงไวแลว ซึ่งมีทางเขาออกตามกฎหมาย สามารถขายเพื่อ

นําไปใชประโยชนอ่ืน ๆ ได 

 3.2 Surplus land คือ พื้นท่ีดินสามารถใชพัฒนาเพื่อขยายการ

ใชประโยชนของที่ดินเดิมได แตไมสามารถขายเพื่อนําไปพัฒนา

แยกกันได เชน พื้นที่ดินเดิมขนาด 5 ไร มีบริเวณที่ใชสรางอาคารอยู 

2 ไร ท่ีเหลืออีก 3 ไรเปนพื้นท่ีทําการเกษตร ซึ่งเปนแหลงรายไดหลัก

ของที่ดินแปลงนี้ เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพยในทําเลดังกลาวมี

อุปสงคดานที่อยูอาศัยต่ํา แตกิจกรรมทางการเกษตรนั้นทํารายไดไดดี 

ซึ่งการใชประโยชนสูงสุด และดีที่สุดของที่ดินแปลงนี้คือการทํา

การเกษตร หากขายที่ดินเฉพาะสวนที่ใชในการเกษตรก็จะไมคุมคา

ตอการลงทุน ดังนั้นที่ดินที่ใชทําการเกษตรนี้จึงถือเปนที่ดินสวนเกิน

ในรูปแบบ Surplus จากสวนท่ีสรางอาคาร ไมสามารถขายไดนั่นเอง 

 

4. การรวมแปลงที่ดินเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 

 การรวมแปลงที่ดินในทําเลเมืองที่แตเดิมเคยเปนที่อยูอาศัย

แนวราบ เชน ตึกแถว บานเดี่ยว บานแฝดที่ตางคนตางเปนเจาของ 

ซึ่งอาจเปนการใชประโยชนสูงสุดและดีที่สุดของที่ดินในเวลานั้น แต

เมื่อเวลาผานไปศักยภาพของทําเลสูงขึ้นทําใหมีคนตองการเขามาอยู

อาศัย มาทํางานในพื้นที่มากขึ้น หากจะขายบานหนึ่งหลังในทําเล

ดังกลาวอาจขายไดในราคาตลาดของทรัพยสินแบบเดียวกัน แตหาก

รวมแปลงกันแลวอาจนําไปพัฒนาเปนอาคารสูง อาคารขนาดใหญได 

เชน อาคารสํานักงาน หรือที่อยูอาศัยแนวสูง ซึ่งจะทําใหมูลคาที่ดินที่

จะนําไปพัฒนาโครงการดังกลาวสูงขึ้นอีกดวย 

 ยกตัวอยาง เชน หากเราจะซื้ออาคารพาณิชยเกาจํานวน 1 คูหา

จาก 20 คูหาที่ติดกันเราก็สามารถซื้อในราคาตลาดประมาณ 5 ลาน

บาทได แตหากเราสามารถซื้ออาคารพาณิชยรวมกันได 20 คูหาเพื่อ

มาทําอาคารพาณิชย อาจซื้อที่ดินในราคาสูงกวานั้นอีก (หากจะซื้อ

จริงควรประเมินราคาดวยวิธีการตั้งสมมุติฐานการพัฒนา เพื่อคํานวณ

ตนทุนราคาที่ดินที่สามารถซื้อได) เชน อาจคํานวณแลวสามารถซื้อ

ที่ดินไดในราคา 150,000,000 ลานบาท เทากับขายไดคูหาละ 7.5 

ลานบาท เปนตน  

 อีกทั้งในบางกรณี หากนักพัฒนาสามารถซื้ออาคารพาณิชยได

แลว 19 จาก 20 คูหา ในราคา 5 ลานบาท/คูหา เหลือเพียงคูหา

เดียวก็จะสามารถพัฒนาอาคารสํานักงานขนาดใหญได ก็อาจเสนอ

ราคาไดสูงถึง 55 ลานบาท! (คิดจากตนทุนราคาที่ดินรวม 150 ลาน

บาท – (5ลานบาท x 19 คูหา)) 

 

5. สิทธิการพัฒนาพ้ืนที่ (Development Right) 

 คือ สิทธิในการพัฒนาพื้นที่ตามขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 

และกฎหมายอาคาร สงผลใหที่ดินแตละแปลง แตละทําเล มี

ศักยภาพและราคาที่ตางกัน แมแตที่ดินที่มีรูปรางเหมือนกันทุกอยาง 

ตั้งอยูขางกันก็อาจพัฒนาอาคารไดขนาดไมเทากัน สงผลใหอาคาร

บางทําเลใชประโยชนไดไมเต็มที่ ในประเทศสหรัฐอเมริกามีเครื่องมือ

พิเศษที่เรียกวา การโอนสิทธิการพัฒนาพื้นที่ (Transfer of 

Development Rights: TDR) ซึ่งประเทศไทยก็กําลังศึกษาเพื่อ

นํามาใช ซึ่งจะชวยใหเจาของอสังหาฯ ที่ใชประโยชนที่ดินไดไมเต็มที่

สามารถโอนขายสิทธิ์ดังกลาวได เชน  

 ที่ดินในพื้นที่สงวนเพื่อการเกษตรในประเทศสหรัฐอเมริกาจะ

อนุญาตใหสรางอาคารได 1 หลังตอพื้นที่ 25 เอเคอร (63.25 ไร) 

ที่ดินในพื้นที่นี้สามารถโอนสิทธิ์การพัฒนาได 1 TDR/5 เอเคอร ไปยัง

พื้นท่ีอื่นท่ีอนุญาตใหรับสิทธ์ิการพัฒนาได วิธีนี้จะชวยใหเจาของที่ดิน

ในยานที่ควรจะหนาแนนนอย พื้นที่เกษตรยังคงสภาพเดิมไดโดยที่

เจาของมีรายไดชดเชยจากการที่ไมสามารถใชประโยชนพื้นที่ได 

 นอกจากสิทธิ์การใชประโยชนที่ดินทั่วไปที่ใชสรางอาคารบน

พื้นดินแลว ในสหรัฐอเมริกามีสิทธิเหนือพื้นดิน (Air right) และสิทธิ

ใตพื้นดิน (Subsurface right) อีกดวย 

 

- สิทธิเหนือพ้ืนดิน (Air right)   

 ตางจากสิทธิในการสรางอาคารบนพื้นที่ดินตรงที่เปนสิทธิ

ในการใชพ้ืนที่เหนือพื้นดิน ยกตัวอยางเชน ที่ดินแปลงหนึ่ง

มีอาคารสําคัญทางประวัติศาสตรสูง 2 ชั้นตั้งอยู แต
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ศักยภาพของที่ดินแปลงนี้สามารถพัฒนาอาคารสูงได 

เจาของอาจขายสิทธิเหนือพื้นดิน (Air right) นั้นใหกับผูอื่น 

เพื่อพัฒนาอาคารเหนืออาคาร 2 ชั้นนี้ หรือเลือกจะซื้อสิทธิ

เหนือพื้นดินเพื่อไมใหผูอื่นมาสรางอาคารบดบังวิวของ

อาคารขาง ๆ ก็ได เทากับวาเจาของที่ดินไมเสียประโยชน

ในการใชที่ดิน มีการซื้อขายสิทธิ์การใชประโยชนที่ชอบ

ธรรม 

 
ตัวอยางภาพการพัฒนาอาคารบนสิทธิเหนือพ้ืนดิน (air right)  

ของอาคาร 4 ชั้นบนเกาะแมนฮัตตัน สหรัฐอเมริกา 

ที่มาภาพ: Beyond My Ken, Wikipedia 

 

- สิทธิใตพื้นดิน (Subsurface right) 

 กรณีนีคือการขายสิทธิการใชประโยชนใตพื้นดิน เชน การ

ใชประโยชนเพื่อขุดน้ํามัน น้ําบาดาล และแก็ส นอกจากนี้

อาจเปนการขายสิทธิเพื่อทําทางเดินใตดิน ที่จอดรถใตดิน

ไดอีกดวย 

 การประเมินราคาทรัพยสินประเภทสิทธิเหนือพื้นดิน (Air 

right)   และ สิทธิใตพื้นดิน (Subsurface right) อาจฟงดู

ยุงยาก แตความจริงแลวมันก็คือการประเมินมูลคาสิทธิการ

พัฒนาพื้นที่นั่นเอง  

 

6. พื้นที่พัฒนาที่ ไดรับการระดมทุนจากสวนเพิ่มภาษี  Tax 

Increment Financial (TIF) districts 

 เปนเครื่องมือที่ชวยสงเสริมการพัฒนาเมืองดวยการสนับสนุน

ทางการเงินจากภาครัฐ เนื่องจากการพัฒนาฟนฟูเมืองที่เสื่อมโทรม 

หรือสรางที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย เปนโครงการที่อาจจะไมคุมคา

ทางการเงินหากใหภาคเอกชนเขามาประมูลเพื่อพัฒนาโครงการเอง 

จึงตองอาศัยแรงสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งเครื่องมือการระดมทุนจาก

สวนเพิ่มภาษี (Tax Increment Financing) ชวยใหรัฐสามารถ

สนับสนุนเงินลงทุนไดดวยรายไดของภาครัฐที่จะมากขึ้นหากพัฒนา

โครงการดังกลาวสําเร็จ โดยองคกรทองถิ่นจะกําหนดพื้นที่ที่ตองการ

พัฒนาและฟนฟูเพื่อประเมินมูลคา 

 รายไดจากการเก็บภาษีขั้นพื้นฐาน (base tax value) รวมทั้ง

กําหนดระยะเวลาในการพัฒนาโครงการ และประเมินมูลคารายไดที่

ภาครัฐจะไดรับเพิ่มขึ้นในอนาคตหากพัฒนาโครงการสําเร็จ ไมวาจะ

เปนรายไดจากการเก็บภาษีพื้นที่ หรือ ภาษีทองถิ่นที่มากขึ้น ซึ่งสวน

ตางของรายไดที่ภาครัฐจะไดรับในอนาคตเทียบกับรายไดจาก

ทรัพยสินในปจจุบัน (tax increment) จะถูกนํามาใชในการ

สนับสนุนการพัฒนาโครงการดังกลาว 

ที่มาภาพ: Special Issues in Land Valuation by, 2022 

 

7. พื้นที่อนุรักษระบบนิเวศ (ecological land) 

 เปนกรณีพิเศษที่ตองผูประเมินคาทรัพยสินตองหาความรู หรือ

ปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานระบบนิเวศ พื้นที่อนุรักษระบบนิเวศเพิ่มเติม 

เนื่องจากมูลคาของทรัพยสินไมสามารถประเมินดวยวิธีทั่วไปได 

 ในหลายกรณีทรัพยสินที่ตองการประเมินอาจตองไดรับการ

พิจารณา และขั้นตอนการประเมินพิเศษ เนื่องจากทรัพยสินเหลานั้น

ตางจากทรัพยสินทั่วไปในตลาด และมีปจจัยที่เกี่ยวของซึ่งสงผลให

มูลคาของทรัพยสินอาจเปลี่ยนไปไดอยางมาก ยกตัวอยางเชน หาก
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เราไมทราบวาที่ดินที่ทําการประเมินอยูเปนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย หรือ

ไดรับการปนเปอน มูลคาของทรัพยสินที่ประเมินออกมาก็อาจ

ผิดเพี้ยนไปจากมูลคาที่แทจริง หรือ หากเราซื้อที่ดินแปลงหนึ่งเพื่อ

พัฒนาอาคารสูง แตที่ดินแปลงนี้ไดขายสิทธิการพัฒนาไปแลว จน

คงเหลือสิทธิ์ใหพัฒนาอาคารไดเพียง 2 ชั้น จากสิทธิการใชประโยชน

จริง 20 ชั้น ก็อาจทําใหเราซื้อที่ดินในมูลคาสูงเกินจริงได นักประเมิน

คาทรัพยสินจึงตองตรวจสอบขอมูล และพิจารณาขอมูลอยางละเอียด 

 

ที่มา: The Appraisal Journal, WINTER 2022. Special Issues 
in Land Valuation by. XC (1), pp.64-74. 
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 อนาคตของอสังหาริมทรัพยไปทาง PropTech แนนอน มา

ศึกษาบริษัท PropTech ที่ดีที่สุดในโลก เขาทําธุรกิจอะไรกัน แลว

ไทยเราจะไปทางไหน 

 PropTech หรือ Property Technology หมายถึงนวัตกรรม

หรือเทคโนโลยีใหมๆ ที่เปน Digital Solution ในสวนที่เปน

ซอฟตแวร แอปพลิเคชัน แพลตฟอรมที่นํามาใชอํานวยความสะดวก

และเพิ่มประสิทธิภาพในงานดานอสังหาริมทรัพย ไมวาจะเปนที่อยู

อาศัยแนวราบ แนวสูง อาคารชุด หรืออสังหาริมทรัพยเพื่อการ

พาณิชย เชน สํานักงาน ศูนยการคา อสังหาริมทรัพยเพื่อการ

อุตสาหกรรม การพักผอน เชน รีสอรต โรงแรม โดยชวยตั้งแตการ

ออกแบบ  วางแผน การกอสราง การบริการหลังการขาย การซื้อขาย

เชา รวมถึงการบริหารจัดการอาคารและทรัพยสินทั้งหลาย 

 การใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับผูใชมากขึ้น ใชงายขึ้น จะชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพและใหประสิทธิผลที่ดีตอผูประกอบการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะที่กําลังนิยมในขณะนี้ก็คือการใช

แพลตฟอรมเพื่อการตลาดและการขายหรือใหเชาทรัพยสิน กอใหเกิด

สภาวะ Smart Home, Smart Building (Intelligent Building) 

และ Smart City ยิ่งในภาวะของการเขาสูสังคมผูสูงวัย การใช 

PropTech ยอมจําเปนสําหรับการบริการทางดานนี ้

 สําหรับการขายอสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะ หลายทานคงเห็น

การสรางมุมมอง 360 องศาสําหรับทรัพยสิน การเขาเยี่ยมชมบาน

แบบที่ไมตองไปถึงที่ตั้งเลย เปนแบบภาพเสมือนจริง  ชวยจับคูผูซื้อ 

ผูขาย ชวยอํานวยความสะดวกแกนายหนา ผูประเมินคาทรัพยสิน 

นักบริหารทรัพยสิน ยิ่งกวานั้น PropTech ยังสามารถศึกษา

พฤติกรรมผูบริโภคจากการเลือกซื้อ เลือกชมสินคาอสังหาริมทรัพย 

ยิ่งกวานั้นยังสามารถใชในการทําธุรกรรมทางการเงินในการจอง ซื้อ

ขายอสังหาริมทรัพย ไดอีกด วย  แตหลายคนก็มองวาตอไป 

PropTech อาจทําให เกิดการซื้อขายแบบ End-to-End 

Transaction โดยไมผานนายหนาก็ได 

 ในประเทศไทยมีบริษัท PropTech บางหรือยัง ตัวอยางที่

ชัด เจนก็ เชน บจก.ดีดีพร็อพเพอรตี้  ซึ่ งถูกซื้ อ ไปโดย บจก.

PropertyGuru ที่มีสํานักงานใหญอยูที่สิงคโปร และบริษัทนี้ซึ่งแต

แรกเปนบริษัทสื่อโฆษณาอสังหาริมทรัพยยังไดซื้อกิจการ ของ 

thinkofliving.com และ Prakard.com ในประเทศไทย และ 

iProperty.com.my และ Brickz.my ในมาเลเซียไปอีกดวย ในแง

หนึ่งก็เปนการกําจัดคูแขง แตในอีกดานหนึ่งก็เปนการสยายปกให

กวางขวางขึ้น และตอไปยังจะผนวกกับบริษัทนายหนาบางแหงอีก

ตางหากเพื่อใหบริการซื้อขายอสังหาริมทรัพยมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 จุดสําคัญของบริษัทเหลานี้ก็คือตองมีซอฟแวรที่กาวหนาล้ํายุค 

สามารถตอบสนองความตองการของผูซื้อ ผูขาย สถาบันการเงิน หรือ

ผูบริโภคโดยรวมไมวาจะเปนนักลงทุน นักพัฒนาท่ีดิน นายหนา ผูเชา 

ผูใหเชา ฯลฯ ไดอยางเต็มที่โดยพยายามหาชองทางตลาดใหมๆ แก

ผูเกี่ยวของ  เรามาดูวาในระดับโลก มีบริษัท PropTech ชั้นนํา

อะไรบาง ที่ประเทศไทยของเราควรศึกษาเปนเยี่ยงอยาง 

 Ascendix Technologies บริษัทนี้กอตั้งในป 2539 มี

สํานักงานใหญอยูที่นครดัลลัส มลรัฐเทคซัส บริษัทนี้ใหบริการ

ด านระบบการดูแลลู กค า  (Customer Relation 

Management: CRM) และสรางซอฟแวรดานการบริหาร

อสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชย รวมทั้งการจัดหาพื้นที่สํานักงาน

ใหกับผูสนใจอีกตางหาก บริษัทนายหนาระดับโลกใหญๆ ตางใช

บริการซอฟแวรของบริษัทนี ้

 Zumper บริษัทนี้เพิ่งกอตั้งในป 2555 เอง โดยมีสํานักงานใหญ

อยูที่นครซานฟรานซิสโก บริษัทนี้ใหบริการการคนหาบานหรือ

หองชุดเพื่อการอยูอาศัยและเพื่อการพักผอนอีกดวย  ทั้งนี้

บริษัทนี้เติบโตเพราะการซื้อขายบานในสมัยเดิมนั้นใชนายหนา

เปนหลัก แตในปจจุบันการซื้อขายลดนอยลง มีการเชามากขึ้น 

และเทคโนโลยีไดพัฒนาไปถึงขั้นที่แทบไมตองใชนายหนามาก

นักโดยเฉพาะการเชาบาน  Zumper เนนการเชาบานระยะ

ยาว ซึ่งแตกตางจากกรณี Airbnb หรือ Booking.com  ที่เนน

การเชาระยะสั้นสําหรับนักทองเที่ยว 

 OpenDoor บริษัทนี้เพิ่งตั้งในป 2557 นี้เอง มีสํานักงานใหญ

อยูที่นครซานฟรานซิสโก โดยคนอเมริกันเชื้อสายจีน ชื่อ Eric 

Wu โดยบริษัทนี้ทําแพลตฟอรมสําหรับการชวยการซื้อขายบาน

เพื่อประโยชนของท้ังผูซื้อและผูขาย ซึ่งปกติตองใชนายหนาและ

นักกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทนี้จะซื้อบานจากผูขายในราคาต่ํา เชน 

ประมาณ 80% ของราคาตลาด แลวนํามาขายตอใหผูสนใจซื้อ

โดยผูขายไมตองดําเนินการใดๆ เลย  ในแตละปในสหรัฐอเมริกา
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มีการซื้อขายบานถึง 5 ลานหนวยตอป บริษัทนี้จึงมีโอกาสที่จะ

เติบโตไดอีกมาก 

 Reonomy บริษัทนี้กอตั้งในป 2556 มีสํานักงานใหญอยูที่นคร

นิวยอรก โดยกลายมาเปนบริษัทซอฟแวรดานอสังหาริมทรัพย

และการเงินโดยอาศัย Big Data และปญญาประดิษฐ 

(Artificial Intelligence) โดยใหบริการแกนายหนาและนัก

วิชาชีพดานอสังหาริมทรัพย โดยทําการวิเคราะหความตองการ

ดานอสังหาริมทรัพย และมีระบบการเชาอสังหาริมทรัพยเชิง

พาณิชยที่กวางขวางที่สุดแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้บริษัท

นายหนาใหญๆ ระดับโลกลวนเปนลูกคารายสําคัญ 

 Guesty กอตั้งในป 2556 มีสํานักงานใหญอยูที่กรุงเทลอาวีฟ 

ประเทศอิสราเอล ซึ่งชวยใหบริษัทนายหนาระดับโลกทั้งหลาย

สามารถจัดการทรัพยสินไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัททําดาน

การ Call Centre สําหรับลูกคา การดําเนินการประสานงานได

อยางคลองตัว การบริหารจัดการลูกคา ทั้งนี้เนนการใหบริการ

การเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อการพักผอน คือ รีสอรตและโรงแรม

เปนสําคัญ 

 HoloBuilder เพิ่งกอตั้งเมื่อป 2558 นี้เอง และตั้งอยูที่นคร

ซานฟราสซิสโก เนนซอฟแวรที่ล้ําสมัยในการใหบริการจัดการ

กอสรางอาคารตามขั้นตอน ผูใชบริการสามารถติดตามผลได

ตอเนื่องมีภาพ คลิปแบบ 360 องศา พรอมระบบแจงเตือนงาน

ตามขั้นตอน  การประหยัดตนทุนคากอสราง การควบคุม

ระยะเวลาในการกอสราง ถือเปนปจจัยหลักที่ทําใหโปรแกรมนี้

สามารถขายไดทั่วไปในสหรัฐอเมริกา 

 Zillow กอตั้งในป 2547 โดยมีสํานักงานใหญอยูที่นครซีแอต

เติล มลรัฐวอชิงตัน เปนเว็บไซตที่มีผูเขาเยี่ยมชมเพื่อการซื้อบาน

มากที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทนี้พยายามที่จะปรับปรุง

และอํานวยความสะดวกในกระบวนการซื้อขายบาน รวมทั้ง

กระบวนการเชาบานอีกดวย ยิ่งกวานัน้บริษัทน้ียังใหขอมูลราคา

บานที่ผานการประเมินโดย Zillow เพื่อความมั่นใจของผูซื้อ

บานอีกดวย 

 ManageCasa บริษัทนี้เพิ่งกอตั้งเมื่อป 2559 นี้เอง มีสํานักงาน

ใหญอยูที่นครซานฟรานซิสโก โดยบริษัทนี้ใหบริการซอฟแวร

ดานการจัดการอาคาร สามารถออกรายงานแกผูมีสวนไดสวน

เสียอยางทันทวงที ใหบริการผานระบบมือถืออีกดวย  จะสังเกต

ไดอยางหนึ่งวาบริษัทเหลานี้มักตั้งอยูที่นครซานฟรานซิสโก และ

อาศัย Big Data ในการใหบริการขอมูลและจัดทํารายงานแกผูมี

สวนไดสวนเสีย 

 แมในอนาคต เราจะมีบริษัท PropTech มากขึ้น แตพึงสังวรวา

บริษัทเหลานี้อาจไมยั่งยืน  แม PropTech ที่เปนสตารทอัพจะ

นําหนาดานนวัตกรรม และมักเปนบริษัทที่ไมใหญนัก มีความ

คลองตัว รวดเร็ว และไมทํางานเชื่องชาแบบระบบราชการ แตบริษัท

เหลานี้ก็มักตั้งเปาหมายผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ระยะสั้น 

มีผลการศึกษาจาก Harvard Business Review วาตั้งแตป 2543 

ปรากฏวา 52% ของบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 ลมละลาย ถูก

ซื้อกิจการ หรือปดกิจการเนื่องจากความชะงักงันของระบบดิจิทัลเอง 

 การที่เราจะลงทุนในบริษัท PropTech อาจเปน “สินคา

แฟช่ัน” ที่พึงระวัง 

 

อางอิง 

- 8 Top PropTech Companies in 2022: Overview. 

https://ascendixtech.com/proptech-companies-

startups-overview (27 เมษายน 2565) 

- The Ugly Truth About Innovation in Large Real Estate 

Corporations! https://www.proptechlab.be/the-ugly-

truth-about-innovation-in-large-real-estate-

corporations (12 พฤษภาคม 2565) 
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 สลัมหรือชุมชนแออัดเปนท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอย และดวย

ความนาสงสาร เรามักไมคอยไปแตะตองสลัม แตอันที่จริงแลว การ

รื้อสลัมใจกลางเมือง จะเปนประโยชนตอทุกฝาย พึงรื้อดวน! 

 สลัมหรือมีชื่ออยางเปนทางการวา “ชุมชนแออัด” หรือชุมชน

ของผูมีรายไดนอย ก็ถือเปนอสังหาริมทรัพยประเภทหนึ่ง  แตเดิม

เรียก “แหลงเสื่อมโทรม” มักมีลักษณะเปนบานที่ไมไดมาตรฐานมี

ความแออัดยัดเยียด ถนนก็มักไมมี มีแตทางเดินเขาไปในชุมชน มัก

เกิดปญหาไฟไหม และการอยูรวมๆ กันในลักษณะนี้ ก็ทําใหเกิด

ปญหาสังคม เชน ปญหาเด็กและเยาวชน อาชญากรรมสารพัด 

รวมถึงปญหายาเสพติดใหโทษ เปนตน 

 อยางไรก็ตามในอีกแงหนึ่งสลัมก็เปนแหลงที่อยูอาศัยราคาถูก

และอยูในทําเลที่สะดวกตอการเดินทางไปทํางานเพราะมักอยูใกลใจ

กลางเมือง เหมาะสมสําหรับการเชาบานสําหรับผูมีรายไดนอย  แต

ในปจจุบัน โดยที่มีโครงการอาคารชุดราคาถูก และมีอะพารตเมนตให

เชาในราคาคอนขางถูกอยูเปนจํานวนมาก  ความตองการที่จะเชา

บานในสลัมก็ลดลงตามลําดับ 

 การที่จะรื้อสลัมทิ้งนี้ คงไมใชการรังแกคนจน เพราะการรื้อนี้ก็

เพื่อประโยชนตอทุกฝายโดยเฉพาะชาวสลัมเอง  การอยูอาศัยในสลัม

สําหรับชาวสลัมเองก็ยังอยากจะยายออก เพื่ออนาคตของลูกหลานที่

กําลังเติบโต เพื่อใหครอบครัวไดสภาพแวดลอมที่ดีกวานี้ มีคุณภาพ

ชีวิตสูงกวานี้ มีสวัสดิภาพที่ดีกวานี้ เปนตน  สลัมจึงไมใชสิ่งที่แตะ

ตองไมได  แตกระแสสังคมในปจจุบัน พวก NGOs มักทําใหสลัมเปน

เสมือน “เมืองลับแล” หรือ “สิ่งตองหาม” ไมพึงแตะตอง ดวยเกรง

จะกระทบตอการอยูอาศัยของคนจน 

 ดร.โสภณ ไดรับมอบหมายจากเทศบาลกรุงคัมพาลา ประเทศ

ยูกันดา ซึ่งจนกวาไทยมาก (คนไทยมีรายไดประชาชาติตอหัวสูงกวา 

9 เทา) ใหไปสอนเรื่องการประเมินคาทรัพยสินถึงครึ่งเดือน และได

ทํากรณีศึกษาการแปลงสภาพสลัมในกรุงกัมปาลามาพัฒนาใหม  

นอกจากนี้  ดร.โสภณ ยังเคยไปสํารวจการแปลงสลัมในกรุ ง

กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ซึ่งก็เปนประเทศยากจน มีรายได

ประชาชาติตอหัวเพียงหนึ่งในสี่ของไทยเทานั้น  แตก็ยังพบวามีความ

เปนไปไดที่จะแปลงสลัมเปนอยางอื่นเพื่อประโยชนสุขของทุกฝาย  

ยิ่งกวานั้นยังไปศึกษากรณีสลัมในนครอาเจะห ในอินโดนีเซีย นครทา

โคลบัน ในฟลิปปนส รวมทั้งเปนที่ปรึกษาของสหประชาชาติหลาย

หนวยงานดานสลัมอีกดวย 

 ในบทความนี้คงไมยกตัวอยางสลัมในประเทศอื่น แตยกตัวอยาง

ในกรณีประเทศไทย ซึ่งจะทําใหผูอานคนไทยเห็นภาพที่ชัดเจนกวา 

ตัวอยางสลัมในกรุงเทพมหานครที่หลายคนคงนึกภาพออก ก็เชน 

สลัมคลองเตย สลัมพระรามที่ 4 สลัมบอนไก สลัมริมคลองลาดพราว 

สลัมริมคลองเปรมประชากร ฯลฯ ซึ่งในกรุงเทพมหานครยังมีสลัม

หลายรอยแหง จากที่ผูเขียนเคยสํารวจไวประมาณ 1,020 แหงในป 

2528 หรือเมื่อ 37 ปกอน ทั้งนี้เพราะสลัมหลายแหงก็หมดสภาพไป

ตามกาลเวลา 

 ตามนิยามของการเคหะแหงชาติ หากในที่ดินแปลงหนึ่งขนาด 1 

ไร มีบานปลูกอยูตั้งแต 15 หลังคาเรือนขึ้นไป ก็ถือวาเปนชุมชน

แออัด เพราะแตละหลังมีขนาดที่ดินเพียง 27 ตารางวาเทานั้น ทั้งนี้

อาจแทบไมมีถนน มีเพียงทางเดินเทานั้น สมมติมีที่ดินขนาด 10 ไร มี

บานสลัมอยู 150 หลังคาเรือน ก็ถือเปนชุมชนแออัดขนาดยอมๆ 

แลว  ถาบานหลังหนึ่งสามารถแบงหองใหเชาไดสัก 3 หองๆ ละ 

3,000 บาทก็จะเปนเงินหลังละ 9,000 บาท รวม 150 หลัง ก็เปนเงิน 

1,350,000 บาทตอเดือน หรือปละ 16.2 ลานบาทบานเปนคาเชา 

 ถาคิดอัตราผลตอบแทนที่ 5% ก็แสดงวามูลคาของสลัมแหงนี้

เปนเงิน 324 ลานบาท ถาตัวบานที่เกาและไมไดมาตรฐานไมคิด คิด

แตราคาที่ดิน ก็เทากับวาที่ดิน 10 ไรนี้ มีมูลคาไรละ 32.4 ลานบาท 

หรือ ตารางวาละ 81,000 บาท  แตที่ดินในใจกลางเมือง เชน แถว

คลองเตย มีมูลคาตารางวาละ 800,000 บาทโดยประมาณ หรือ 10 

ไร ก็เปนเงินสูงถึง 3,200 ลานบาท แสดงวาที่ดินนั้นหากไมใชเปน

ที่ตั้งของสลัม นาจะขายไดมากกวาที่ดินสลัมถึง 10 เทา  แตโดยที่ 

“ถูกสาป” ใหเปนสลัม ก็เลยทําใหราคาหดต่ําเปนอยางมาก 

 ถาที่ดิน 10 ไรนั้นเปนที่ดินเอกชน และใหผู เชา ๆ บานจน

กลายเปนสลัมมาชานานแลว  เจาของที่ดินก็อาจใหคาขนยายแกบาน 

150 หลังนั้น หลังละ 3 ลานบาท รวมเปนเงิน 450 ลานบาท ก็ยังได

เงินกลับมามากมายถึง 2,750 ลานบาท  (3,200 ลานลบดวย 450 

ลานบาท) แตสวนมากเจาของที่ดินก็คงไม “ใจปา” พอที่จะจาย

มากมายเพียงนี้ จึงดึงเรื่องเสียเวลาไปมากมาย เชน ถาดอกเบี้ยปละ 

3% จากเงิน 2,750 ลานบาท ก็เทากับเสียโอกาสไปปละ 82.5 ลาน
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บาทแลว  ถาเสียโอกาสไปสัก 10 ปก็เปนเงินถึง 636 ลานบาทเขาไป

แลว 

 แตถาที่ดินแปลงนั้นเปนที่ของทางราชการ และมีผูบุกรุกอยู  

บางครั้งผูบุกรุกอาจไมยอมที่จะยายออกไป  เพราะคิดวาสมบัติของ

แผนดินก็เปนของตัวเองเชนกัน ในกรณีเชนนั้นก็อาจมีการแบงที่ดิน

บางสวนทางดานหลังที่ไมติดถนนใหญใหชาวสลัม โดยสรางเปนหอง

ชุดใหพวกเขาอยูและอาจมีคาขนยายบาง ซึ่งก็ยังคุมคาที่จะแบงปน

ที่ดินในลักษณะนี้ และเปนการผอนคลายแรงตอตานของชาวสลัม 

NGOs และสังคมภายนอก  และสรางความพึงพอใจแกชาวสลัมที่ได

ผลตอบแทนที่ดีแบบ “ถูกหวย” 

 ที่ดินใจกลางเมืองเหลานี้สามารถนํามาประมูลแกภาคเอกชนที่

ใหผลตอบแทนสูงสุดแกประเทศชาติ (ตองควบคุมไมใหมีการใชเสน

สาย) เพื่อใหเอกชนพัฒนาเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดสูง อาคาร

สํานักงาน ศูนยการคา สรางผลตอบแทนที่สูงขึ้นแกเมือง ทําให

สามารถจัดเก็บภาษีเพื่อมาบํารุงรักษาเมืองเพื่อทุกคนไดเต็มที่มากขึ้น 

ยิ่งกวานั้นยังทําใหเมืองไมขยายตัวออกสูรอบนอกอยางไรขีดจํากัด 

เพราะประชาชนจะนิยมอยูในเขตใจกลางเมืองมากกวา เปนการสราง

อุปทานทีด่ินใหมากขึ้น ราคาที่ดินก็จะไมขึ้นมากมายจนแทบจะสราง

ที่อยูอาศัยแกผูมีรายไดนอยหรือผูมีรายไดปานกลางไมไดในเขตเมือง 

 การรื้อสลัมในลักษณะนี้แตกตางอยางสิ้นเชิงกับการไลรื้อสลัม

ดวยกฎหมายอยางโหดราย ขนาดมนุษยสัมพันธ และขาดมนุษยธรรม 

แตการรื้อสลัมในมิติใหมนี้ จะทําใหทุกฝายไดประโยชนโดย “ไมทิ้ง

ใครไวขางหลัง” 

 กรุงเทพมหานครและใจกลางเมืองขนาดใหญในภูมิภาค ควรมา

เริ่มคิดรื้อสลัมกันเถอะ 
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 ราคาของนายหนา และราคาของผูประเมินคาทรัพยสินมีความ

เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร เราจะเขาใจราคาและมูลคาอยางไร 

 ปกติในตอนขาย นายหนามักอยากไดราคาสูงๆ เพื่อขายใหได

กําไรงามๆ จะไดคานายหนามากๆ  สวนผูประเมินคาทรัพยสินหลาย

รายก็พยายามประเมินต่ําๆ จะไดแบกรับภาระความเสี่ยงที่อาจ

ประเมินผิดๆ ไดนอยลง ความจริงเปนอยางไร  ความจริงก็คือ ราคา

เปนตัวเลขที่จับตองไดวามีการวากัน มีการซื้อขายกันจริงๆ แตราคา

อาจแตกตางจากมูลคาในแงที่เปนราคาของผูซื้อ ราคาของผูขาย 

ราคาตลาดที่แทจริงอยูที่ประโยชนใชสอยที่คุมคาที่สุดและมีราคา

ตลาดที่เปนประจักษพยานรองรับดวย 

 ปกติราคาของหองชุด ก็ขึ้นอยูกับความสูง เชน หองชุดช้ันสูงๆ ก็

มักมีราคาขายที่สูงกวาหองชุดที่อยูชั้นเตี้ยๆ ลงมา อันเนื่องมาจากวิว

ไมดี สูชั้นสูงๆ ไมได  แตก็มีนายหนาบางรายบอกวา บางครั้งหองชุด

ที่อยูชั้นสูงๆ กลับขายไดในราคาที่ต่ํากวาช้ันเตี้ยๆ หรือพอๆ กับราคา

หองชุดในชั้นเตี้ยๆ เสียอีก  นัยหนึ่งเปนการ “หักปากกาเซียน” วา

อยูช้ันสูงๆ ใชวาจะขายไดในราคาสูงกวาเสมอไป 

 กรณีขางตนก็เกิดขึ้นไดจริง โดยเฉพาะในกรณีของผูที่จําเปนตอง

ขาย รอนเงิน จึงยอมขายในราคาต่ํากวาความเปนจริง และการตั้ง

ราคาที่ต่ํากวาที่ควรจะเปนนี้จึงทําใหหองชุดนั้นๆ สามารถขายออกได  

แตราคาที่มีการซื้อขายจริงนั้น เปนราคาพิเศษ เปนราคาเฉพาะที่ 

“ผาเหลาผากอ” หรือเปน Outliers ซึ่งถือเปนคาผิดปกติที่เกิดขึ้นได 

และจึงทําใหหองชุดนั้นสามารถขายออกไดงายกวาท่ัวไป 

 ดังนั้นจึงไมใชวาราคาของนายหนาและราคาของผูประเมิน

แตกตางกัน แตเปนกลยุทธในการรีบขายบานที่ตองลดราคาใหผูซื้อ

ตัดสินใจซื้อทันที แลวทําไมผูซื้อตองตัดสินใจซื้อเชนนี้ สาเหตุสําคัญก็

คือผูซื้อจะรูสึกไดกําไรตั้งแตซื้อแลว เชน หองชุดราคา 1 ลานบาทลด

เหลือ 8 แสนบาท  ถาในอีก 3 ปขางหนาราคาไมขยับเลย ก็อยาง

นอยผูซื้อก็ไดกําไร 7.72% ตอปไปแลว ซึ่งถือวาไดกําไร ตามสูตร 

 = ((ราคาปกติ / ราคาลดพิเศษ)ถอดรูด 3) - 1 

 = ((1/0.8)^(1/3))-1 

 = 7.72% 

 ปกติการเพิ่มขึ้นของราคาหองชุดในแตละชั้น ผูประกอบการ

พัฒนาที่ดินอาจกําหนดใหเพิ่มขึ้นชั้นละ 500 บาทตอตารางเมตร ซึ่ง

ถือเปนการเพิ่มขึ้นแบบบัญญัติไตรยางศ หรือ Rule of Three แต

หลังจากการซื้อขายไปแลว ในทางปฏิบัติในตลาดอาจแตกตางกัน 

เชน ชั้นลางสุด ราคาอาจถูกสุดเพราะความปลอดภัย หรือวิวไมสวย  

แตบางโครงการอาจแพงเพราะไดที่ดินปลูกสวนหรือเขาออกงายกวา 

(โดยโครงการมีการรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยม)  

 ชั้นสูงขึ้นราคาก็อาจสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงชั้นที่ไมมีอาคารอื่นบัง 

ราคาก็อาจไมเพิ่มขึ้นมากนัก  ชั้น Penthouse อาจมีราคาตอตาราง

เมตรไมแตกตางจากชั้นบนๆ นัก เพราะมักมีขนาดใหญกวา ราคาตอ

ตารางเมตรจึงถูกกวา แตบางโครงการที่พื้นหลังคาไมดี ชั้นบนสุดอาจ

รอนก็ได  และยิ่งบางโครงการที่อยูใกลหรืออยูในช้ันที่ใกลสวนหรือสิ่ง

อํานวยความสะดวก (สระวายน้ํา) ราคาก็อาจสูงเปนพิเศษ (แตบาง

คนก็ไมชอบเสียงดังเจี๊ยวจาว เปนตน) 

 กรณีนี้ยังเกิดขึ้นไดกับบานทั่วไป เชน ในหมูบานหนึ่ง ปกติ

ทาวนเฮาสขายกันในราคาหองละ 3 ลานบาท แตถามีใครตั้งขายใน

ราคา 2.4 ลานบาท (ลดลง 20%) ก็นาที่จะขายไดรวดเร็วกวาทั่วไป

มาก เวนแตทาวนเฮาสหลังนั้นมีตําหนิพิเศษ เชน มีคนเสียชีวิตแบบ

ผิดปกติ เชน ฆาตกรรม หรือมีสภาพทรุดโทรมเปนพิเศษ  ในกรณีนั้น 

ราคาทาวนเฮาสก็อาจตองลดลงไปกวานี้อีกจึงจะทําใหทาวนเฮาสนั้น

ขายออกได 

 ในทางตรงกันขาม ในการขายหองชุดในโครงการอาคารชุดใหมๆ 

สักแหงหนึ่ง ผูประกอบการก็อาจตั้งราคาแตละหองชุดเทากันหมด ไม

สนใจวาอยูชั้นไหน มุมไหน ทิศไหน เพื่อจูงใจใหคนรีบมาจองชั้นที่ดี

ที่สุดกอน  และเมื่อคนแหมาจองซื้อกันมากแลว คนที่มาทีหลัง เมื่อ

เห็นมีคนซื้อมากประกอบกับราคาไมแพง ก็จะแหตามกันซื้อจนขาย 

(แทบ) หมดในเวลาอันสั้น  กลยุทธการขายแบบนี้จึงไมสนใจราคาที่

แตกตางตางกันตามชั้นเพราะถือเปนประเด็นปลีกยอยหยุมหยิมไป 

 อยางไรก็ตามการที่ราคาจะแตกตางกันไปในแตละชั้นมากนอย

เพียงใด ก็มักขึ้นอยูกับแตละตึกเอง เราจึงพึงวิเคราะหเปนรายตึกๆ 

ไป จะเหมารวมทั่วไปคงไมได  ยิ่งหองชุดท่ีหันไปในทิศทางที่แตกตาง

กัน แถมยังมีปจจัยดานขนาดและรูปรางของหองชุดในชั้นเดียวกัน ก็

ยิ่งตองวิเคราะหใหชัดเจนเปนพิเศษ ดังนั้นแมวาหองชุดที่อยูชั้นสูง 

แตหากมีขนาดใหญเกิน รูปรางไมดี ทิศไมสวย ราคาก็อาจแตกตาง

กันไปไดเชนกัน 

 ราคาบานหรือหองชุดที่เหมาะสมเปนเทาไหร ผูประเมินคา

ทรัพยสินมืออาชีพจึงตองวิเคราะหใหละเอียดตอไป 
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 มีเจาของบาน ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอื่นๆ ตั้งราคาขายมา

นานนม แตขายไมไดสักที บางคนก็ตั้งราคาถูกจนขายไปรองไหไป 

เราจะตั้งราคาขายเทาไหรจึงจะขายไดทันทีและไมเสียเปรียบ 

 ราคาอสังหาริมทรัพยมีหลากหลายราคา เชน 

 1. ราคาของคนจะซื้อ ยิ่งต่ํายิ่งด ี

 2. ราคาของคนจะขาย ยิ่งสูงยิ่งดี 

 3. ราคาเพื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม มักต่ํากวาราคาตลาด 

 4. ราคาขายฝาก ซึ่งมักต่ํากวาราคาตลาดเอามากๆ  

 5. ราคาตลาด คือราคาทีค่นทั่วไปซื้อขายกัน ก.ล.ต. เคยประกาศ

ไววา “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาซื้อขายทรัพยสินที่เกิดขึ้นในตลาด 

เปนขอเท็จจริงทันทีท่ีมีการซื้อขายเกิดขึ้น โดยเปนมูลคาของทรัพยสิน

ที่ตกลงกันระหวางผูซื้อและ/หรือผูขายใหกับทรัพยสินในสภาวการณ

นั้นๆ ซึ่งอาจจะเทากับ มากกวา หรือนอยกวามูลคาตลาดก็ได 

 6. มูลคาตลาด ก็คือ มูลคาเปนตัวเงินซึ่งประมาณวา เปนราคา

ของทรัพยสินที่ใชตกลงซื้อขายกันไดระหวางผูเต็มใจขายกับผูเต็มใจ

ซื้อ ณ วันที่ประเมิน ภายใตเงื่อนไขการซื้อขายปกติที่ผูซื้อผูขายไมมี

ผลประโยชนเกี่ยวเนื่องกัน โดยไดมีการเสนอขายทรัพยสินใน

ระยะเวลาพอสมควร และโดยที่ทั้งสองฝายไดตกลงซื้อขายดวยความ

รอบรู รอบคอบและปราศจากภาวะกดดัน ท้ังน้ี ใหถือดวยวาสามารถ

โอนสิทธิตามกฎหมายในทรัพยสินไดโดยทั่วไป 

 ราคาคือสิ่งที่จับตองได มีการซื้อขายจริง (Objective) แตกตาง

จากมูลคาที่คอนขางจะเปนเฉพาะทรัพยสินนั้นๆ (Subjective) แต

ราคาที่ซื้อขายกันบางกรณีอาจไมสะทอนมูลคา เพราะ 

 1. ไมใชราคาที่ “เต็มใจ” ซื้อหรือขายกัน อาจจําเปนตองซื้อหรือ

จําเปนตองขาย 

 2. ราคาทีซ่ื้อขายกันระหวางญาติหรือผูเกี่ยวของ ซึ่งอาจสูงหรือ

ต่ํากวาปกติ 

 3. ราคาที่เกิดจากการซื้อขายกันทันที จึงจําเปนตองขายลดเปน

พิเศษ หรือเปนราคาที่ซื้อขายมานานแลว ไมใชมูลคาในปจจุบัน 

 4. ราคาที่ซื้อขายอาจเกิดจากความไมรู เกิดภาวะกดดัน เปนตน 

 กอนจะซื้อหรือขายทรัพยสิน เชน บาน ที่ดิน อาคาร หรือ

อสังหาริมทรัพยอื่นใด ควรเริ่มตนที่การสํารวจราคาตลาดเพื่อ

ประเมินมูลคาของทรัพยสินใหชัดเจนวา มูลคาตลาดเปนเงินเทาไหร

สําหรับทรัพยสินนี้  เชน หองชุดของเรา ประเมินได เปนเงิน 

1,000,000 บาท นี่คือมูลคาตลาดที่พึงซื้อขายกันในตลาดเปด 

 อยางไรก็ตามในกรณีจํ า เปนตองขายดวน เพราะผู ขาย

จําเปนตองใชเงิน การขายตามราคาตลาด ผูซื้ออาจใชเวลาในการ

พิจารณานาน ไมทันการณที่จะใชเงินของผูขาย ดังนั้น จึงตองลด

ราคาลงมา เราจะลดราคาเทาไหร จึงจะจูงใจใหมีผูมาซื้อโดยดวน  

 กรณีหองชุดมีมูลคาตลาดอยูที่ 1,000,000 บาท ซึ่งมีการซื้อขาย

กันในราคานี้กันตามปกติ  ถาเราตั้งราคา 500,000 บาทก็คงมีคน 

“ตะครุบ” ซื้อในทันที ถาตั้งราคา 600,000 บาท หรือ 700,000 

บาท ก็คงมีคนซื้อแนนอน  แตถาเราตั้งราคา 800,000 บาท หรือ 

900,000 บาท หรือ 950,000 บาทละ จะมีผูซื้อหรือไม 

 หลักในการต้ังราคาที่จะจูงใจใหคนซ้ือมาจากไหน  

 1. มาจากการประมูลทรัพย ซึ่งตามสถิติที่เคยสํารวจไว ราคาที่

ขายไดโดยเฉลี่ยอยูที่ 80% ของมูลคาตลาดที่ประเมินไวอยางถูกตอง 

หมายความวาถาตองการขายใหไดโดยเร็ว ควรขายในราคาดังกลาว 

เชน ภายในเวลาไมเกิน 6 เดือน เปนตน 

 2. อยางไรก็ตามในกรณีที่ตองการขายดวนพิเศษ เชน ตั้งเปาที่

จะขายใหไดภายในเวลา 3 เดือน ราคาก็คงตองลดลงไปอีกหนอย 

เชน ลดเหลือประมาณ 70%  ทั้งนี้มาจากฐานของการขายฝาก ซึ่งมัก

ตั้งราคาขายฝากไวไมเกิน 70% ของมูลคาตลาด 

 3. แตถาตองการขายใหไดภายในเวลาไมเกิน 1 เดือน ก็คงตอง

คิดลดเหลือเพียง 60% เปนตน 

 อยางไรก็ตาม จะลดลงเทาไหรกันแน ก็ขึ้นอยูกับ 

 1. ประเภททรัพยสิน เชน ถาเปนที่อยูอาศัย ก็คงขายงายกวา

อสังหาริมทรัพยประเภทอ่ืน 

 2. มูลคาของทรัพยสิน เชน ทรัพยที่มีมูลคาสูง ยอมหาผูซื้อได

ยากกวาทรัพยที่มีมูลคาต่ํากวา 

 3. ภาวะตลาดของทรัพยสินนั้น เชน ณ กลางป 2565 ราคาขาย

ของโรงแรมก็ยังอาจจะต่ํา เพราะพิษของโรคระบาดโควิด-19 เปนตน 

 4.  อนาคตของธุรกิจนั้นๆ เชน ในกรณีสนามกอลฟก็คง

สรางใหมไดยากเพราะความตองการนอย และราคาที่ดินแพงขึ้น 

ในขณะที่คาสมาชิกก็อาจไมไดเพิ่มขึ้นตามสัดสวนนัก 

 อยางไรก็ตามกอนที่จะตั้งราคาใดๆ ควรใหผูประเมินคาทรัพยสิน

ไดประเมินคาใหชัดเจนกอนที่จะตั้งราคาขาย เพื่อจะไดไมเสียเปรียบ

และเปนธรรมตอทุกฝาย 
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 มูลนิธิประเมินคา-นายหนาแหงประเทศไทย (www.taeaf.org) 

ไดจัดทําราคากลางไมขุดลอมเพื่อใชสําหรับการประเมินคาทรัพยสิน

และเปนการสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานราคาแกผูคาและลูกคาของ

สินคาไมขุดลอม โดยราคาในป 2565 ไดจัดทําเสร็จแลว 

  เมื่อเชาวันจันทรที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดร.โสภณ พรโชคชัย 

ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอ

เจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) ในนามของ

ประธานเจาหนาที่บริหาร มูลนิธิประเมินคา-นายหนาแหงประเทศ

ไทย และคณะไดเดินทางไปพบกับผูรอบรูเรื่องราคากลางไมขุดลอม 

และไดจัดทําราคากลางไมขุดลอมไว 

 ที่ผานมาตั้งแตป 2562 มูลนิธิใชการทําแบบสอบถามกับผูคาไม

ขุดลอม ต.ชะอม อ.แกงคอย สระบุรี ซึ่งเปนแหลงไมขุดลอมที่ใหญ

ที่สุดในประเทศไทย  แตในครั้งนี้ ใชการสัมภาษณความเห็นของผูรูใน

พื้นที่  ซึ่งประกอบดวย นายสายบัว พาศักดิ์  ซึ่ งเปน “ปราชญ

ชาวบาน” ดานไมขุดลอมในพื้นที่ดังกลาว และนายประเสริฐ สุนา 

ผูคาไมขุดลอมที่มีประสบการณมานานในพื้นที่ เชนกัน โดยขอ

คําปรึกษาเรื่องราคา ณ บานไมสักรีสอรตในพื้นที่เชนกัน และ

ภายหลังยังไดมีโอกาสพบนายพยุง เชียงทอง นายกองคการบริหาร

สวนตําบล ชะอมดวย 

 

วาดวยไมขุดลอม 

 ไมขุดลอมมีความสําคัญสําหรับการตบแตงประดับประดาตางๆ 

ทั้งภายในบานเรือน โครงการบานจัดสรร สนามกอลฟ ถนนหนทาง 

ฯลฯ  ธุรกิจนี้ทําเงินไดดีกวาการทํานามากมายนัก  ที่สําคัญเมื่อมี

ตลาด ก็มีราคากลาง มาชมกิจการไมขุดลอมและราคากลางตนไมกัน  

ปกติตนไมแบบนี้จะไมมีการปลูกดวยเมล็ดในพื้นที่ แตขุดลอมจาก

ตําบลชะอมหรือแหลงอ่ืนที่ปลูกมาจนอายุ 1-3 ปแลว เปนตน 

 วากันวาที่ตําบลชะอม อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่

การผลิตไมขุดลอมกวา 5,000 ไร ชนิดของไมมีใหเลือกมากมาย 

สําหรับขนาดมีใหเลือกตั้งแตเทานิ้วมือ ไปจนถึง 2-3 คนโอบ  คนใน

พื้นที่บอกวา พื้นดินโลงแจง สามารถทําใหเปนปาใหญไดภายในวัน

เดียว ดวยไมขุดลอมของชาวตําบลชะอม. . .งานปลูกไมขุดลอมที่

ตําบลชะอม มีมานานแลว แรกเริ่มเดิมที มีหนวยงานของเอกชนเขา

ไปสงเสริมใหปลูก แตปรากฏวา มีขอขัดของบางประการ ชาวบานที่

ปลูกอยู จึงหาทางชวยเหลือตัวเอง โดยเฉพาะเรื่องการตลาด จน

ตอมาไมขุดลอมที่ตําบลนี้เปนที่ยอมรับของผูซื้อ 

 ชาวบานในพื้นที่ปลูกกลาเอง หรือเอากลามาจากที่อื่น เชน ที่

อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอภาชีมีเกษตรกรเพาะ

กลาไมจําหนายมืออาชีพ กลาละ 1.50-2 บาท  หรือที่เขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร ก็มีแหลงเพาะเมล็ดพันธุมะฮอกกานี เปนตน  สวน

สาเหตุที่ชาวชะอมบางสวนไมเพาะกลาไมเองนั้น  ะขึ้นอยูกับความ

ชํานาญ สถานที่ซึ่งอาจไมเหมาะสมกับการเพาะกลา น้ําอาจไม

เพียงพอ และยังถือเปนการ "แบงงานกันทํา" จากหลายๆ แหงน่ันเอง 

 สําหรับการปลูกนั้นพื้นท่ีดิน 1 ไร กวาง 40 เมตร ยาว 40 เมตร 

หรือ 1,600 ตารางเมตร สามารถปลูกตนไมลงไปได ทุกตารางเมตร 

นั่นหมายถึงพื้นท่ี 1 ไร ปลูกตนไมได 1,600 ตน เวลาผานไปราว 1 ป 

ตนไมบางชนิดจําหนายไดตนละ 50 บาท หากสามารถขายไดหมดก็

เปนเงิน 80,000 บาท  หากขายไมได เวลาผานไปเปนปที่ 2-3 

อาจจะขายไดตนละ 100 บาท  อยางไรก็ตามในบางกรณีก็อาจเหลือ

ตนละ 20-30 บาท ขึ้นอยูกับจังหวะและโอกาส 

 

สถานการณไมขุดลอมลาสุด 

 จากการสัมภาษณผูรูในพื้นที่ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 พบวา 

 ขณะนี้ตําบลชะอมถือเปนตลาดกลางในการซื้อขายไมขุดลอม

ของประเทศไทย เพราะผูซื้อและผูขายมาที่ตําบลนี้มากที่สุด และเปน

แหลงรวมในการหาสินคาซื้อขาย 

 ลูกคาหลักของไมขุดลอมไดแก ผูที่สนใจรายยอยมาซื้อตรงถึง

ราว 60% นอกนั้นเปนหนวยงานอื่น เชน แขวงการทางทั่วประเทศ 

โครงการอสังหาริมทรัพยตางๆ ยิ่งกวานั้นยังสามารถสงไปยัง

ตางประเทศไดอีกดวย 

 ตนไมตามริมถนนมักใชไมจากตําบลชะอม และเนนเปนไมดอก 

หรือใบสวย หรือตนสวยงาม ดูแลงาย แตมักมีอายุไมยืนยาวนัก  การ

ปลูกไมผลที่แมใหผลไมเปนที่นิยมเพราะดูแลยากกวา โตชา  

 ในขณะนี้มีผูซื้อจากตางประเทศเดินทางมารับซื้อไมขุดลอมถึง

ตําบลชะอมแลว เชน กัมพูชา ลาว เวียดนาม บรูไน สหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส รวมถึงประเทศในอาฟริกา จึงทําใหตลาดขยายตัวมากขึ้น 

 สําหรับรายชื่อประเทศหลักๆ ที่ซื้อไมขุดลอมจากตําบลชะอม

เปนประเทศในตะวันออกกลาง ไดแก ซาอุดิอารเบียโดยถือเปน

ประเทศหลักที่ตําบลชะอมสงออกไป รองลงมาไดแกกาตาร คูเวต 

บาหเรน โอมานและสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส ทั้งนี้ประเทศใน

เอเชียที่เปนลูกคาสําคัญไดแก จีน ไตหวันและญี่ปุน ไมขุดลอมที่
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สงออกมักเปนไมที่ทนความแลง อาทิเชน ตนหางนกยูง ตนชงโค ตน

สะเดา ตนปบ ชงโค.ฮอลแลนด เปนตน 

 ในส วนของเกษตรกรทํา ไมขุดลอม ตองมี เครื่ องมือที่ มี

ประสิทธิภาพ เชน มีเครนยกตนไมเอง หากไมมีทุน  ไมมีเครนเอง ก็

จะเปนอุปสรรคในการขายและการขนสง  

 ในดานแรงงานตําบลนี้คาแรงคอนขางสูง วันละ 500 บาท และ

ก็ยังมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบานมาทํางานดวย โดยเฉพาะจาก

กัมพูชาและเมียนมาร โดยคาดวามีอยูรวมกันประมาณ 1,000 คน 

 ที่ผานมามีสหกรณไมขุดลอมในตําบลชะอม แตกลับไมเปนผลดี

ตอธุรกิจไมขุดลอม และภายหลังสหกรณก็ไมไดมีบทบาทอะไร 
 
ราคากลางไมขุดลอม พ.ศ.2562-2565 

 ไ ม ขุ ด ล อ ม มี ร า ค า ต า มข น า ด  โ ด ย วั ด ต า ม ข นา ด ข อ ง

เสนผาศูนยกลางของลําตน โดยวัดจากโคนขึ้นมา 1 เมตร แลวใชสาย

วัดเสนรอบวงเปนนิ้ว แลวหารดวย 3.14 (22/7) เชน  หากวัดได 10 

นิ้ว หารดวย 3.14 กจ็ะไดเสนผาศูนยกลางประมาณ 3.18 นิ้ว เปนตน 

ขอสังเกตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตนไม 

 ราคาไมจะไมสูงมากนักสําหรับไมขนาดเสนผาศูนยกลาง  1 นิ้ว 

1.5 นิ้ว และ  2 นิ้ว  แตหากมีขนาด 3 นิ้วขึ้นไป จะมีราคาสูงขึ้นเปน

พิเศษ เนื่องจากความยากลําบากในการขุดลอม และการขนยาย 

 ราคาตนไมขึ้นอยูกับความหางายหรือยาก เชน ราชพฤกษ มี

ราคาสูงเพราะหาไดยากกวา สวนอินทนิลน้ํามีมาก ราคาจึงไมเพิ่ม

มากนัก 

 อายุของตนไมที่ขุดลอมนั้น อาจแตกตางกัน เขน ประดูกิ่งออน

อาจอยูได 60-70 ป หางนกยูงอายุ 50 ป ชมพูพันธทิพย อายุ 20 ป 

ตะเบเหลือง อายุ 20 ป 

 ไมบางประเภทอาจเปนที่นิยมในเฉพาะภูมิภาค เชน ตนพะยูง 

เปนที่นิยมที่กัมพูชา สามารถขายไดในราคาดี  

 สําหรับไมที่ ไมมีในตําบลชะอม แตอาจมีมากในบานดงบัง 

ปราจีนบุรี ราคาขายที่ตําบลชะอม ก็อาจจะสูงเปนพิเศษ เนื่องจาก

การขนยายตองขนยายทั้งตนและใบ 

ขนาดเสน้ 1 นิ�ว 1.5 นิ�ว 2 นิ�ว 3 นิ�ว

ผา่ศนูยก์ลาง ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65

กันเกรา 180 160 280 350 272 240 350 400 380 360 700 800 600   590 1,000 1,000 

กัลปพฤกษ์ 180 160 130 130 272 240 200 200 380 360 400 400 600   590 800   900   

แคแสด 70   100 150 180 90   150 180 180 165 230 250 250 280   410 450   480   

ชมพูพันธุ์ทิพย์ 70   100 110 120 90   150 150 150 165 230 230 270 280   410 450   450   

ชัยพฤกษ์ 270 180 180 180 450 260 260 260 720 440 440 440 1,070 810 1,000 1,000 

ตะเบเหลอืง 80   100 120 120 115 130 150 150 210 220 270 270 330   400 430   450   

ตะแบก 80   110 110 110 115 160 150 150 210 220 250 250 330   410 410   410   

ตนีเป็ด 70   100 150 150 91   150 180 180 165 230 250 250 282   410 410   410   

ทองหลางดา่ง 80   110 180 180 115 160 250 250 210 220 350 350 330   410 700   700   

บนุนาค 270 180 220 250 450 260 330 370 720 440 700 800 1,070 810 1,300 1,500 

ประดู่ 70   100 110 110 91   150 150 150 165 230 230 230 282   410 430   450   

ประดแูดง 270 180 180 180 450 260 260 260 720 440 440 440 1,070 810 850   880   

พะยอม 180 160 160 160 272 240 230 240 380 360 260 260 600   590 900   1,000 

พะยงู 270 180 180 180 450 260 270 270 720 440 450 450 1,070 810 850   900   

พิกุล 180 160 250 250 272 240 240 240 380 360 700 800 600   590 900   1,000 

มะฮอกกะนี 80   110 110 110 115 160 150 150 210 220 200 200 330   410 400   400   

ราชพฤกษ์ 80   110 110 110 115 160 160 160 210 220 250 250 330   410 1,000 1,000 

ลําดวน 270 180 180 180 450 260 260 260 720 440 550 550 1,070 810 1,200 1,200 

สละ 230 200 200 200 365 340 340 340 560 530 530 530 797   840 840   840   

สะเดา 70   100 100 120 90   150 150 150 165 230 230 230 280   410 430   430   

เสลา 80   110 110 130 115 160 180 180 210 220 350 350 330   410 550   550   

หางนกยงู 70   100 100 100 90   150 150 150 165 230 230 230 280   410 450   450   

หกูระจง 230 200 200 200 365 340 340 340 560 530 530 530 797   840 840   840   

อินทนิลนํ�า 80   110 110 110 115 160 150 150 210 220 220 220 330   410 410   410   

ราคากลางตน้ไมล้อ้ม ต.ชะอม อ.แกง่คอย จ.สระบรุี พ.ศ.2562-2565
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 รักจะเปนนายหนาอสังหาฯ ที่ประสบความสําเร็จจริงตองมีความรับผิดชอบตอ

สังคมและวิชาชีพ จึงจะมีความเจริญที่ยั่งยืนโดยแท 

 หนังสือ “ทํานายหนาอสังหาฯ ใหสําเรจ็และยั่งยืน” แตงโดย ดร.โสภณ พรโชค

ชัย ผูอํานวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย (www.trebs.ac.th) 268 หนา 

ราคาเพียง 250 บาทเทานั้น หนังสือเลมนี้ใหความรูของการเริ่มตนเปนนายหนาได

อยางมั่นใจ ตลอดจนการพัฒนาตนเองเปนนายหนาชั้นแนวหนาอยางแทจริงจาก

ประสบการณนานาชาติ  และยังใหความรู เกี่ยวกับเครือขายนายหนาและ

อสังหาริมทรัพยนานาชาติ เพ่ือท่ีจะกาวสูโลกกวางตอไป 

 หนั งสือนี้ จั ดพิมพ เพื่ อ เผยแพรความรู สู สั งคมตามหลักการที่ ว าด วย 

"Knowledge Is Not Private Property" โดยจัดสงไปตามหองสมุดตางๆ รายได

โดยไมหักคาใชจายใดๆ  ของการขายหนังสือนี้ มอบใหแกมูลนิธิประเมินคา-

นายหนาแหงประเทศไทย เพื่อใชจายในการพัฒนาวิชาชีพประเมินคาทรัพยสินและ

อสังหาริมทรัพยในประเทศไทย  สนใจสั่งซื้อตาม link นี:้  

https://bit.ly/38bZE6G  หรือแสกน qr code

 

 

 

 

 

ราคา 250 บาท 



 

 

 

 

 

Prof. Niputh Jitprasonk 
 

 

Prof. Asawin Bhichayayothin  
 

 

Mr.Bertrand Wasels 
 

Prof. Dr. Kriengsak Chareonwongsak

Mr.Om Rajbhandary

Ms.Pattama Chantranukul

หลักสูตรดานอสังหารมิท
 AP100 : ประเมินคาอสังหาริมทรัพย สัมฤทธิ์ผลใน 

 AP101 : การประเมินคาทรัพยสนิมืออาชีพใน 14 

 AP124 : Global Fund Flow, Business Model & Valuation

 AP130 : เจาะลึก การประเมินมลูคาดวยวิธรีายได 

 AP140 : Fundamentals of the Valuation of Complex Propert

 RE100 : รวมขอกฎหมายอสังหาฯ 

 RE121 : ศึกษาความเปนไปไดทางการเงินโครงการอสังหาฯ 

 RE125 : การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย 

 RE131 : นายหนาอสังหาริมทรัพย 

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได 

 

ไดรับความไววางใจจากองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการระดมนักวิชาชีพ

ที่รูจริง-ทําจริงในทุกสาขาวิชาชีพดานอสังหาริมทรัพยมาอบรมใหกับทานโดยเฉพาะ

Tel.: +662-295-2294 

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย สถาบันการศึกษาอสังหาริมทรัพยระดับนานาชาติ
จุดประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรในวงการอสังหาฯ ใหเปนผูเชี่ยวชาญ ในการทําธุรกิจพัฒนา
อสังหาฯ รวมทั้งนักประเมินคาทรัพยสิน สถาบันการเงินและหนวยงานราชการที่ตองการ
เสริมสรางความรูและประสบการณเฉพาะดานของอสังหาริมทรัพย

คณะกรรมการ 

 

Prof. Dr. Kriengsak Chareonwongsak 

 

 

Mr.Om Rajbhandary 
 

 

Ms.Pattama Chantranukul 
 

 

Dr. Prapat Chongsanguan 
 

 

Colonel Dr. Royboon Laohawilai 
 

 

Dr. Virachai Vannukul 
 

หลักสูตรดานอสังหารมิทรัพยจากสถาบันการศึกษาอสังหาฯ ระดับนานาชาติ
ประเมินคาอสังหาริมทรัพย สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน    RE132 : Super Sale เทคนิคขายอสังหาฯ มืออาชีพ

14 สัปดาห    RE134 : Super Marketing 

AP124 : Global Fund Flow, Business Model & Valuation    RE142 : จัดตั้งนิติบุคคลบานจัดสรร

เจาะลึก การประเมินมลูคาดวยวิธรีายได    RE151 : วางแผนภาษีและการจดัทําบัญชีอสังหาฯ

AP140 : Fundamentals of the Valuation of Complex Properties    RE162 : นักพัฒนาอสังหาริมทรพัยมืออาชีพ

   RE163 : วิเคราะหการลงทุนอะพารตเมนต

ศึกษาความเปนไปไดทางการเงินโครงการอสังหาฯ (CF)    RE164 : โอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บตูิค

   RE165 : การพัฒนาและบรหิารคอมมูนิตี้มอลลมืออาชีพ

   RE171 : บริหารงานกอสราง 

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได 

ามไววางใจจากองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการระดมนักวิชาชีพ

ทําจริงในทุกสาขาวิชาชีพดานอสังหาริมทรัพยมาอบรมใหกับทานโดยเฉพาะ

2294 --- Line ID: @trebs---website: www.trebs.ac.th

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย สถาบันการศึกษาอสังหาริมทรัพยระดับนานาชาติ
จุดประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรในวงการอสังหาฯ ใหเปนผูเชี่ยวชาญ ในการทําธุรกิจพัฒนา
อสังหาฯ รวมทั้งนักประเมินคาทรัพยสิน สถาบันการเงินและหนวยงานราชการที่ตองการ
เสริมสรางความรูและประสบการณเฉพาะดานของอสังหาริมทรัพย

 

 

Dr.Visit Ongpipattanakul 
 

 

Ph.D. Worsak Kanok-Nukulchai 
 

 

Director: Sopon Pornchokchai, Ph.D.

ระดับนานาชาติ 
เทคนิคขายอสังหาฯ มืออาชีพ 

RE134 : Super Marketing กลยุทธการตลาดอสังหาริมทรัพย 

จัดตั้งนิติบุคคลบานจัดสรร/อาคารชุด 

วางแผนภาษีและการจดัทําบัญชีอสังหาฯ 

นักพัฒนาอสังหาริมทรพัยมืออาชีพ 

วิเคราะหการลงทุนอะพารตเมนต 

โอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บตูิค &โฮสเทล 

การพัฒนาและบรหิารคอมมูนิตี้มอลลมืออาชีพ 

บริหารงานกอสราง (แนวราบ-แนวสูง) 

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได 200% 

 

 

ามไววางใจจากองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการระดมนักวิชาชีพ-นักวิชาการ 

ทําจริงในทุกสาขาวิชาชีพดานอสังหาริมทรัพยมาอบรมใหกับทานโดยเฉพาะ 

www.trebs.ac.th 

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย สถาบันการศึกษาอสังหาริมทรัพยระดับนานาชาติ
จุดประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรในวงการอสังหาฯ ใหเปนผูเชี่ยวชาญ ในการทําธุรกิจพัฒนา
อสังหาฯ รวมทั้งนักประเมินคาทรัพยสิน สถาบันการเงินและหนวยงานราชการที่ตองการ
เสริมสรางความรูและประสบการณเฉพาะดานของอสังหาริมทรัพย



 

ขอประกาศเชิญชวนทุกทาน
เสนอชื่อโครงการอสังหาริมทรัพยชั้นนําในประเทศไทย

“เพื่อรับรางวัล FIABCI
ทานสามารถเสนอชื่อโครงการดเีดนไดตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป ผูไดรับรางวัลจะไดรบัการเสนอชื่อใหชิงรางวัลในระดับโลกตอไป

 

FIABCI-Thai สมาคมการคาอสังหาริมทรัพยสากลไดเชิญคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเปนบุคคลช้ันนําในวงการ
อสังหาริมทรัพยท้ังในและตางประเทศเปนกรรมการรวมตัดสิน ดังนั้นหากโครงการใดไดรับรางวัลจึงถือเปน
รางวัลอันทรงเกียรติในวงการอสังหาฯนานาชาติ
 

 ทานใดสนใจเสนอช่ือโครงการเขารวมประกวดสามารถ ดาวนโหลดใบสมัคร
 

• รับสมัครถึง
• คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน 
• รับรางวัล
• สถานท่ีรับรางวัล

รายละเอียด
การสมัคร

ประกอบดวย

 

 

ขอประกาศเชิญชวนทุกทาน 
เสนอชื่อโครงการอสังหาริมทรัพยชั้นนําในประเทศไทย

FIABCI-THAI Prix D'Excellence Awards 2022
ทานสามารถเสนอชื่อโครงการดเีดนไดตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป ผูไดรับรางวัลจะไดรบัการเสนอชื่อใหชิงรางวัลในระดับโลกตอไป

 

สมาคมการคาอสังหาริมทรัพยสากลไดเชิญคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเปนบุคคลช้ันนําในวงการ
อสังหาริมทรัพยท้ังในและตางประเทศเปนกรรมการรวมตัดสิน ดังนั้นหากโครงการใดไดรับรางวัลจึงถือเปน
รางวัลอันทรงเกียรติในวงการอสังหาฯนานาชาติ 

การเขารวมประกวดสามารถ ดาวนโหลดใบสมัคร 

รับสมัครถึง วันศุกรที่ 9 กนัยายน 2565
คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน 19 - 30 กันยายน 2565
รับรางวัล : วันศุกรที่ 25 พฤศจิกายน 2565
สถานท่ีรับรางวัล : โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา

เสนอชื่อโครงการอสังหาริมทรัพยชั้นนําในประเทศไทย 

THAI Prix D'Excellence Awards 2022” 
ทานสามารถเสนอชื่อโครงการดเีดนไดตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป ผูไดรับรางวัลจะไดรบัการเสนอชื่อใหชิงรางวัลในระดับโลกตอไป 

 

 

สมาคมการคาอสังหาริมทรัพยสากลไดเชิญคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเปนบุคคลช้ันนําในวงการ
อสังหาริมทรัพยท้ังในและตางประเทศเปนกรรมการรวมตัดสิน ดังนั้นหากโครงการใดไดรับรางวัลจึงถือเปน

  

2565  

โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา


