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เขาใหญ่ วงัน ้าเขยีว ท าเลทีเ่ดนิทางจากกรงุเทพฯ แคช่ัว่โมงกว่า อากาศกด็มีาก เป็นเมอืงพกั

อากาศประเภทภเูขาทีใ่กลก้รงุเทพฯทีส่ดุ สว่นใหญ่ก าลงัซือ้เขาใหญ่คนกรงุเทพฯแหไ่ปซือ้กนัมา 4-5 ปีแลว้ 
จากทีด่นิไรล่ะไมก่ีห่มืน่บาทเพิม่เป็นไรล่ะหลายลา้นบาทแลว้  

ขอ้พจิารณาส าคญัของเมอืงท่องเทีย่วทีย่งักา้วไมพ่นั “เมอืงธุรกจิวนัเสาร”์ กล่าวคอืมคีนมาแคว่นั
เสารแ์ลว้กลบัวนัอาทติย ์ ปีหนึ่งมอีตัราการใชบ้รกิารเพยีง 52 วนั หรอืประมาณ 14% (52/365) เหตุเพราะ
ผูค้นทีม่าหรอืก าลงัซือ้เป็นแคค่นไทยจงึมาแคว่นัเสาร์ (แทบไมม่ทีีย่นื แต่ลองไปวนัธรรมดาดบูา้ง) ไมไ่ด้
เตบิโตเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่กี าลงัซือ้มากนัทกุวนั ก าลงัซือ้ทีม่าไดท้กุวนัและปรมิาณมากพอมกัเป็น
ชาวต่างชาตทิีเ่ป็นนกัทอ่งเทีย่ว ชาวต่างชาตทิีม่าทอ่งเทีย่วบา้นเราเกอืบทัง้หมดไปมุง่ไปทีท่ะเล (พทัยา หวั
หนิ สมยุ ภเูกต็ ฯลฯ) มน้ีอยมากทีไ่ปเทีย่วภเูขา โอกาสไปเขาใหญ่ทีจ่ะมกีลุ่มนกัทอ่งเทีย่วมาทกุวนัทีเ่ป็น
นกัทอ่งเทีย่วต่างชาตจิงึน้อย  

ดงันัน้หากพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ประเภททีต่อ้งอาศยัคนมาทกุวนั เชน่ โรงแรม มอลล ์รา้นอาหาร 
ฯลฯ อาจประสบเภทภยัมากกว่าวาสนา เพราะว่าอตัราการเขา้พกัอาจต ่ามาก ลองเขา้เวบ็โรงแรมดงัๆ ทีเ่คย
ตัง้ราคาเป็นหมืน่บาท อาจเหลอืไมก่ีพ่นับาท โดยการลงทนุทีท่ าไดด้ใีนเมอืงแบบนี้คอืการซือ้ทีด่นิไวข้ายต่อ
ท าก าไร แต่ความส าคญักค็อืว่าตอ้งเขา้ตลาดในยามเชา้ หากเขา้เทีย่งหรอืบ่ายคลอ้ยแลว้ กอ็าจตดิดอยได้
เชน่วนันี้  

มตีวัอยา่งเมอืงแบบนี้ในอดตี (จงัหวดัหนึ่งแถวภาคตะวนัตก) เพราะอสงัหาฯบมูมากในยคุฟองสบู่
แต่กข็า่ยเดยีวกนัคอืเมอืงธุรกจิวนัเสาร ์ เนื่องจากดมีานดเ์ป็นคนไทย เมือ่กอ่นมกีารพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
กนัมาก ทัง้โรงแรม รสีอรท์ สวนเกษตร สนามกอลฟ์ฯ เพราะทีด่นิถกูด ี เลยซือ้กนัใหญ่ (แมพ้ฒันาแลว้ราคา
ขายสงูกว่าทีด่นิดบิเกอืบ 10 เทา่ เพราะทีด่นิถกูตารางวาละ 1,000-2,000 บาท แต่บวกคา่พฒันา 3,000-
5,000 บาท คา่ด าเนินการ 15% ก าไร 30% กต็อ้งขายเป็น 7,000-8,000 หรอืเป็น 10,000 บาทต่อตารางวา) 
แต่หลงัจากซือ้กนัแลว้ แรกๆ กไ็ปกนับ่อยๆ แทบทกุสปัดาห ์สกัพกักเ็ดอืนละครัง้ นานๆ เขา้ปีละครัง้ หลาย
ปีครัง้ เพราะเป็นตลาดคนไทย ไมไ่ดม้าทกุวนั โครงการต่างๆ เริม่รกรา้ง เพราะไมไ่ป กไ็มด่แูล ไมจ่่ายคา่
ดแูล ผา่นไปหลายปีจ านวนมากกท็ิง้ใหแ้บงกย์ดึ รา้งทัง้โครงการ ถนนรกรา้ง ไฟฟ้ามแีต่เสา กลบัไปสูส่ภาพ
เดมิตารางวาละ 1,000 บาทกไ็มม่ใีครเอา เพราะว่าไมอ่าจไปท าสาธารณูปโภคใหมโ่ดยตวัคนเดยีวไดม้ี
ตวัอยา่งใหด้เูพยีบ จะหวงัว่าเจา้ของโครงการดแูลให ้ 10-20 ปี จะมหีรอืครบั เพราะอยา่งไรกแ็ลว้แต่ ตอ้ง
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ควกัจ่ายกนัเอง ไมม่ใีครไป ไมม่ใีครจ่าย หรอืจ่ายบางคน กม็ว้ยครบั จงึตอ้งพจิารณาหรอืตรวจสอบดมีานด์
ใหด้วี่า วนันี้กา้วขา้วธุรกจิวนัเสารไ์ปไดแ้ลว้หรอืยงั เป็นแหลง่ทีม่กีารท่องเทีย่วมาทกุวนัหรอืยงั  

 
ขอ้ส าคญัอกีเรือ่ง แถวการซือ้ทีด่นิเขาใหญ่ วงัน ้าเขยีว ตอ้งตรวจสอบใหด้อีาจแถม “คกุ” มาใหด้ว้ยก็

ได ้ เพราะเอกสารสทิธิอ์าจไดม้าโดยมชิอบบา้ง บุกรกุปา่สงวน เขตอทุยาน บา้ง อยา่งทีเ่ป็นขา่วกนัตลอด
ในชว่ง 1-2 ปีทีผ่า่นมา ผมแนะน าการตรวจสอบเรือ่งการไดม้าของทีด่นิโดยมชิอบตอ้งตรวจสอบ 6 แหง่ครบั 
ถา้ผา่นด่านทัง้หกไดก้ซ็ือ้ได ้คอื 

1. ไปส านกังานทีด่นิ (น าโฉนดทีด่นิหรอืเอกสารสทิธิ ์ หรอืไมม่เีอกสารสทิธิ)์ ตรวจสอบ
การไดม้า ณ ส านกังานทีด่นิ ว่าออกมาโดยชอบหรอืไม ่ อนันี้ตอ้งใหผ้เีหน็ผชีว่ยตรวจ
ครบั อนันี้ตรวจสอบซบัซอ้นครบั เนื่องจากทีด่นิหลายประเภทไมอ่าจออกเอกสารสทิธิ ์
ได ้ 

2. ไปกรมปา่ไม ้ กรมอทุยานฯ เพือ่ตรวจสอบวา่ทีด่นิตัง้อยูใ่นปา่สงวนฯ ปา่ไมถ้าวรฯ ปา่
จปิาถะ หรอืไม ่ หากอยูอ่ยา่เพิม่ตกใจ ตอ้งพสิจูน์อกีว่าใครบุกรกุใคร คนบุกปา่สงวน
หรอืปา่สงวนฯ บุกรกุเรา ถา้ปา่บุกรกุเรากร็อดได ้ เชน่ ทีด่นิเราม ี สค.1 ไดม้าตัง้แต่ปี 
2597 แต่ปา่สงวนฯ ประกาศปี 2500 แสดงว่าปา่บุกรกุเรา ตอ้งใหก้รมปา่ไมก้นัทีด่นิเรา
ออกจากเขตปา่ฯ (แต่สว่นใหญ่ว่ากพ็บว่าการไดม้าในปี 2497 นัน้มกัไมจ่รงิ) 

3. ไปทีว่่าการอ าเภอ ตรวจสอบการออกเอกสารสทิธิ ์ หรอืทีต่ ัง้ (ทีด่นิมอืเปล่าไมม่เีอกสาร
สทิธิ)์ ว่าตัง้อยูท่บัซอ้นกบัทีด่นิสาธารณประโยชน์หรอืไม ่ เนื่องจากทีอ่ าเภอจะมี
ทะเบยีนทีส่าธารณะฯ เชน่ รอบกวา้นพะเยา  

4. ไปส านกังานปฎริปูทีด่นิเพือ่การเกษตรกรรม (สปก.) เพือ่ตรวจสอบว่าทีด่นิแถวนี้เป็น
เขต สปก.หรอืไม ่เพราะมกัมกีารน าที ่สปก. (หา้มโอน) มาออก น.ส.3 แลว้มซีือ้ขายกนั 

5. ไปเขตทหาร (ถา้ม)ี ยา่นนัน้ อาจมกีารออกเอกสารสทิธิท์บัทีท่างราชการทหาร เชน่ 
แถวสตัหบี เป็นตน้ ตอ้งไปตรวจสอบกบัหน่วยงานทหารทีร่บัผดิชอบยา่นนัน้ 

6. ไปตรวจสอบยงัทีด่นิทีด่นิ ตรวจสอบกบัผูป้กครองทอ้งที ่ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ชาวบา้น
ทีด่นิขา้งเคยีง ว่าทีด่นิแปลงนี้ไดม้ปีระวตัคิวามเป็นมาอยา่งไร ทบัซอ้นกบัทีด่นิใคร
รอบๆ บา้งหรอืไม ่เป็นเจา้ของเดมิไดถ้อืครองมาปีนัน้ ปีนี้ จรงิหรอืไม ่ 

หากผา่นด่านทัง้หกได ้ กจ็ะมคีวามปลอดภยัในการซือ้ทีด่นิไดค้รบั แมแ้ต่โฉนดทีด่นิกอ็าจมปีญัหา
ได ้หากออกเอกสารสทิธิม์าโดยมชิอบ ขอใหโ้ชคดคีรบั ใครมไีวแ้ลว้กล็องตรวจสอบดเูพือ่ความสบายใจครบั  

 
 
 
 
 
 
 


