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ปฐมบทของการลงทนุอสงัหารมิทรพัยจ์ะตอ้งเริม่ตน้ดว้ยการมองถงึภาพใหญ่ของภาวะเศรษฐกจิ
เป็นส าคญั เนื่องจากตลาดอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นตวัแปรตามภาวะเศรษฐกจิ  กล่าวคอื หากเศรษฐกจิดยีอ่มมี
ความตอ้งการสงู ตลาดอสงัหารมิทรพัยก์จ็ะเตบิโตเป็นชว่งขาขึน้จนกระทัง่ “บมู” แตห่ลงัจากเศรษฐกจิบู
มมากๆ แลว้ ยอ่มจะ “ชะลอตวั” เป็นขาลงต่อเนื่องไปจนถงึชว่ง “ตกต ่า” จากนัน้จะคอ่ยๆ “ฟ้ืนตวั” จนกลบัมา
บมูใหม ่ เป็นวฎัจกัรที ่ “มขีึน้ยอ่มมลีง” และ “มลีงยอ่มมขีึน้” (ชว่งบมู-ชะลอตวั-ตกต ่า-ฟ้ืนตวั หรอืเรยีกงา่ยๆ 
ว่า เฟ่ือง-ฝอ่-ฟุบ-ฟ้ืน) โดยมเีหตุผลรองรบัตามหลกัอปุสงคแ์ละอปุทานในตลาด เพยีงแต่ความส าคญัส าหรบั
นกัลงทนุกค็อื แต่ละชว่งจะมรีะยะเวลานานเทา่ใด เมือ่ใดจะลงสดุ และเมือ่ใดจะขึน้ เพราะเราตอ้งคาดการณ์
อนาคต  

 
ทนีี้นกัลงทนุจะใชป้ระโยชน์จากวฎัจกัรดงักล่าวอยา่งไร แน่นอนการลงทนุมหีลกัการงา่ยๆ ว่าตอ้ง

ซือ้มาแลว้ขายต่อใหไ้ดร้าคาทีส่งูกว่า หรอืคนมกัชอบพดูกนัว่า “ซือ้ใหถ้กูและขายใหแ้พง” แต่จรงิๆ ซือ้แพง
แลว้ขายแพงกว่ากไ็ด ้ไมไ่ดผ้ดิกฎขอ้ใดถา้ยงัสามารถท าก าไรได ้ซึง่เป็นหลกัการทีทุ่กคนทราบด ี แต่เมือ่ใดที่
ควรซือ้ไวแ้ละเมือ่ใดควรขายเพือ่ใหม้กี าไรเป็นเรือ่งส าคญักว่ามาก กล่าวคอื การซือ้ใหไ้ดร้าคาต ่าตอ้งเป็นชว่ง
เศรษฐกจิ “ตกต ่า” และเอาไวข้ายต่อในชว่งที ่ “ฟ้ืนตวั” และ “บมู” แต่ทีผ่า่นมามกัพบว่าสว่นใหญ่แลว้มกัซือ้
ในชว่งบมู เพราะเศรษฐกจิดมีเีงนิมาก เพือ่นกช็วน กระแสกพ็าไป แต่ถา้เป็นนกัลงทนุแลว้ในชว่งบมูตอ้ง 
“ขาย” เทา่นัน้ และจะไมซ่ือ้เพราะรูเ้สมอว่าหลงัจากชว่งเฟ่ืองฟูแลว้จะเป็นชว่งขาลง คอื ชะลอตวัและตกต ่า
ตามมา ดงันัน้หากซือ้ในชว่งบมูมกัจะ “ประสบเภทภยัมากกว่าวาสนา”  

 
“ไมม่สีิง่ใดไดม้าโดยงา่ย  

การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์... กไ็มง่า่ย  
แต่คงไมเ่กนิความสามารถคนทีใ่ฝรู่ ้

การลงทนุมคีวามเสีย่ง ส าหรบัคนทีผ่ลผีลาม ไมรู่จ้รงิ และโลภ เทา่นัน้  
 ตอ้งเตรยีมสรรพก าลงั เตรยีมความรูใ้หพ้รอ้ม” 

 

http://www.m-property.co.th/
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วสนัต ์คงจนัทร ์
 

ภาคแรก: หลกัคดิในการลงทนุ 

1. เมือ่ดอกเบีย้เงนิฝาก ต ่าตดิดนิ แถมในปี 2555 เป็นตน้ไป เงนิฝากทีร่ฐับาลจะค า้ประกนัจะเหลอืเพยีง 1 
ลา้นบาทต่อรายต่อ 
    สถาบนัการเงนิเทา่นัน้ 
2. คนทัว่ไปทีม่บีา้น ท าอยา่งไรใหม้กี าไรเป็นตวัเงนิ ไมใ่ชแ่คค่วามภาคภมูใิจ  
3. คนทีก่ าลงัจะซือ้บา้น ตอ้งคดิแบบนกัลงทนุ หาไมแ่ลว้การซือ้บา้นอาจเป็น “กบัดกัแหง่ชวีติ”  
4. มนุษยเ์งนิเดอืน คณุสามารถลงทนุดว้ย “มอืเปล่า” (จรงิร)ึ  
5. ผูถ้อืครองอสงัหารมิทรพัย ์ท าอยา่งไรใหท้รพัยเ์พิม่เทา่ทวคีณู  
6. นกัเรยีน นกัศกึษา ลกูหลานชาวบา้น กบั ”วถิ”ี แหง่อสงัหารมิทรพัย ์  
   “ความรู”้ คอื ชอ่งทางเดยีวของชนชัน้ชาวบา้นอยา่งเราทีจ่ะสรา้งฐานะในสงัคมนี้  
7. คดิจะลงทนุ ตอ้งตระเตรยีมสรรพก าลงั  
 
ภาคทีส่อง: ชว่งจงัหวะเวลาทีจ่ะลงทนุ 

8. 8 ขัน้ตอนการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ 
9. เรือ่งส าคญัล าดบัแรก ตอ้งจบัตา “วฎัจกัร” ของธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์เฟ่ือง ฝอ่ ฟุบ ฟ้ืน  
10. วกิฤตเิศรษฐกจิหรอื นี่คอื โอกาสทองของนกัลงทนุอสงัหารมิทรพัย ์มหาโอกาสแหง่การซือ้ แต่ควรซือ้
เมือ่ใด  
11. การท าก าไร คอื ตอ้งซือ้มาและขายต่อใหไ้ดร้าคาสงูขึน้ เพือ่ Capital Gain จะขายเมือ่ใดใหม้กี าไรสงูสดุ 
ระวงัซือ้ของถกูอาจขายไดถ้กูกว่า หรอืขายไมไ่ด ้กลายเป็นแมงเมา่  
12. เสน้ทางการลงทนุจากศนูยเ์ป็นลา้น  
13. ความเขา้ใจส าคญัต่อ ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์อสงัหารมิทรพัยเ์คลื่อนตวัชา้ “แตกต่างจากตลาดหุน้ 
ทองค า” ทีเ่ปลีย่นแปลงไดท้กุนาท ี 
14. แต่กส็ภาพคล่องต ่ากว่าทองค า หุน้ การขายกต็อ้งใชเ้วลา  
15. เป็นนกัลงทนุ ตอ้งตดิตาม  “ สถานการณ์ตลาดอสงัหารมิทรพัย ์” ไดจ้ากแหล่งใดไดบ้า้ง ใครควรเชือ่ 
ใครควรฟงัห.ู...ไวส้บิห ู 
 
ภาคทีส่าม: การเลอืกทรพัยแ์ละท าเลทีจ่ะลงทนุ 

16. เลอืกทรพัย ์และท าเล ทีจ่ะลงทนุ ประเภทใดด ีท าเลแถวไหนด ีทีแ่นวโน้มรุง่ (หรอื ริง่)  
17. หลกัการวเิคราะห ์ท าเลแหง่อนาคต จบัตากระแส เพราะคนชอบแหต่าม 
18. ท าไมในปี 45-47 ตลาดบา้นเดีย่วถงึเฟ่ือง ต่อมาในปี 48-51 ถงึยคุคอนโดบมู แลว้ต่อไปจะเป็นประเภท
ใด พงึใชว้จิารณญาณ  
19. ปญัหาจราจรของมหานครเรา แกไ้มไ่ดจ้รงิหรอื  
20. เมือ่คอนโดมเินียมกลางเมอืง แปลงร่างกลายเป็นทรพัยเ์พือ่การลงทนุ  



 

21. รถไฟฟ้ากบัการเปลีย่นแปลงทศิทางการลงทนุของอสงัหารมิทรพัยใ์นอนาคต รถไฟฟ้าชานเมอืง ควร
สรา้งจรงิหรอื  
22. สถติกิารเปลีย่นแปลงราคาบา้น ราคาทีด่นิในกรงุเทพฯ ปรมิณฑล ในรอบ 20 กว่าปีทีผ่า่นมา  
23. การเกง็ก าไรทีด่นิตามแหล่งทอ่งเทีย่วส าคญั พจิารณาอยา่งไร เลอืกซือ้อยา่งไร  
24. การลงทนุในบา้นพกัตากอากาศ ขายต่างชาต ิขอ้เปรยีบเทยีบในภมูภิาค 
25. เลอืกทรพัยจ์ากแหล่งใดไดบ้า้ง 
 
ภาคทีส่ ี:่ ตรวจสอบทรพัยท์ีจ่ะลงทนุ กอ่นจะเสยีใจทีซ่ือ้ 

26. ท าไมซือ้บา้นแลว้ไมไ่ดบ้า้น (คอนโดฯ) 
27. เขาซือ้ทีด่นิ มขีองแถมเป็น “คกุ” ไดอ้ยา่งไร  
28. กลโกงการซือ้ทีด่นิ ขายฝากทีด่นิ หลายคนเสยีทา่ เพราะไวใ้จญาตพิีน้่อง  
29. อยา่หลงเชือ่ แคก่ลวัคนอื่นตดัหน้า เสยีเงนิกนัมาเยอะแลว้ 
30. การตรวจสอบความถกูตอ้งของทรพัยท์ีจ่ะซือ้ ทรพัยธ์นาคารฯ พงึระวงั ของไมด่มีเียอะ  
31. สภาพทางกายภาพของพืน้ที ่..ตอ้งระวงัน ้าทะเลทว่มถงึ มหานครของเรา ต่อไปอาจเป็นเมอืงบาดาล 
ไมใ่ชเ่รือ่งเฟ้อฝนัเพราะโลกรอ้น  
32. แต่ทีด่นิเป็นบ่อลกึ 30 เมตร  ...อาจมคีา่ดัง่ทอง 
33. ตรวจสอบโฉนดทีด่นิ เนื้อทีด่นิครบถว้นหรอืไม ่อาณาเขตทีด่นิถกูตอ้งหรอืไม ่บา้นอยูใ่นทีด่นิหรอืไม ่
ครอ่มเขตทีด่นิหรอืไมซ่ื้อมาอาจไดแ้คท่ีด่นิ 
34. ซือ้ทีด่นิตามเกาะ ...(เสมด็) ท าไมตอ้งเสรจ็ทกุราย  
35. รูจ้กัเอกสารสทิธทิีด่นิ โฉนดทีด่นิ น.ส.3 น.ส.3ก และอืน่ๆ รูท้นักลโกง อยา่ประมาท ตอ้งตรวจสอบทีก่รม
ทีด่นิกอ่นจ่ายเงนิทกุกรณี เพราะเสยีทา่กนัมาเยอะ  
36. โฉนดทีด่นิแท้ๆ  แต่มปีญัหา ซือ้มาถกูเพกิถอน ซือ้ที(่ดนิ)ไมไ่ดท้ี ่เป็นไปไดอ้ยา่งไร  
37. ทีด่นิมโีฉนด ตอ้งแวะไปดอูยา่งน้อย 10 ปีหน  แต่ทีด่นิ น.ส.3, น.ส.3ก. แคปี่เดยีว ไมง่ ัน้อาจมคีนอืน่ 
ครอบครองปรปกัษ์  
38. ตรวจสอบอาคาร ใบอนุญาตกอ่สรา้ง ทรดุรา้ว พงั ค่าซอ่มแซม  
39. ตรวจสอบขอ้กฎหมาย ..ซือ้ทีด่นิอาจไมม่คีา่ เพราะกอ่สรา้งไมไ่ดต้ามกฎหมาย แนวเวนคนืมหีรอืไม ่
ตรวจสอบทีใ่ด 
40. ตรวจสอบการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ ทรพัยธ์นาคารฯ อาจมขีองแถมเป็นไมเ้ศรษฐกจิ ขายไมก้ค็ุม้แลว้  
 
ภาคทีห่า้: คาดการณ์ผลตอบแทนในการลงทนุ 

41. ผลตอบแทนการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ 
42. คา่เชา่ (Rental Yield) แคค่า่เชา่กส็งูกว่าดอกเบีย้แบงกแ์ลว้ แต่กต็อ้งดตูลาด ใครจะเชา่ มตีลาดหรอืไม ่ 
43. ท าไมเขาจงึกลา้ การนัต ีผลตอบแทน 
44. ก าไรจากการขาย (Capital Gain) เมือ่ใดควรขาย แต่ทีส่ าคญัยิง่กว่าคอืเมื่อใดควรซือ้  



 

45. บา้นจดัสรร (บา้นเดีย่ว ทาวน์เฮาส)์ อาจไมใ่ชท่รพัยเ์พือ่การลงทนุ เพราะ 10 ปีผา่นมาราคาตลาด
เพิม่ขึน้แค ่20% (ปีละ 2%) โอกาสทีร่าคาจะเพิม่ขึน้มากๆ แบบสมยัรฐับาลทา่นพลเอกชาตชิาย จะมอีกี
หรอืไม ่ 
46. แต่หากสามารถซือ้มาต ่ากว่าราคาตลาดมาก ๆ เชน่ แคค่รึง่เดยีว กล็งทนุได ้เพราะซือ้มาถกู  
47. ซือ้มาแลว้ จะขายใคร พจิารณากลุ่มผูซ้ือ้ไดอ้ยา่งไร มองตลาด ศกัยภาพในอนาคตใหด้ ีไมง่ ัน้อาจขายไม่
ออก  
48. ผลตอบแทนส าคญัทีส่ดุ คอื ประสบการณ์ทีส่ ัง่สม เพือ่โอกาสทีย่ ิง่ใหญ่กว่าในอนาคต  
 
ภาคทีห่ก: การตดัสนิใจลงทนุ เมือ่พจิารณาอยา่งรอบดา้นแลว้ 

49. ระยะสัน้ ดหีวัเขา้บา้น หรอืจะลงทนุระยะยาวด ี 
50. วธิกีารประมลูทรพัยก์รมบงัคบัคด ีปจัจุบนันี้ไมต่อ้งฟ้องขบัไล่แลว้  
51. หากตอ้งกูเ้งนิ การเตรยีมการในการกูเ้งนิ เงือ่นไขส าคญั การเลอืกดอกเบีย้  
52. คา่โอนกรรมสทิธิ ์คา่ภาษธีุรกจิเฉพาะ ภาษอีืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง มาตรการลดหยอ่นทีม่ ี ท าอยา่งไรใหจ้่ายภาษี
น้อย  
     และถกูตอ้งตาม กฎหมาย  
 
 
ภาคทีเ่จด็:  การบรหิารจดัการทรพัยส์นิ ใหม้มีลูคา่เพิม่ 

53.  การท าใหท้รพัยส์นิมมีลูคา่เพิม่ เมือ่ขาย  ชอ่งทางการหารายไดเ้พิม่ หาประโยชน์เพิม่  
54. แนวทางการเปลีย่นแปลงการใชส้อย ดดัแปลงการใชส้อย การขออนุญาตทีถ่กูตอ้ง อาจสรา้งมลูคา่เพิม่ 
55. แนวทางการคดินอกกรอบ ..อาจสรา้งรายไดม้หาศาล   
56. ดอกเบีย้ต ่า ตลาดเชา่แย ่เพราะหนัไปซือ้แทน (ผอ่นถกูกว่าเชา่) ตลาดคนไทยหากซือ้ไวห้วงัใหเ้ชา่

อาจเสรจ็ ว่างเป็นปี แต่หากดอกเบีย้สงู ตลาดเชา่ด ีเพราะคนซือ้ไมไ่หว แนวทางการวเิคราะหผ์ูเ้ชา่  
57. ตลาดหอพกั อะพารต์เมนต ์กลุ่มคนท างาน อาจจะแย ่มโีอกาสลดราคาลงอกี จากอตัราว่างทีส่งูขึน้ 

จากกลุ่มผูเ้ชา่หนัไปซือ้คอนโดฯ แทน  
 ตลาดบางกลุ่ม ต่อใหด้อกเบีย้ต ่าแคไ่หนกไ็มซ่ื้อ ตลาดใดบา้ง  
58. การบรหิารการขาย สามารถเรยีนรูจ้ากมอือาชพีได ้ 
 
ภาคทีแ่ปด:  เมือ่ถงึเวลาตอ้งตดัใจขายท าก าไร   

59.  ท าไมตอ้งเรยีกว่า ตดัใจขาย เพือ่ท าก าไร ไมใ่ชต่ดัใจขายเพราะขาดทนุ 
60.  ตดัใจขายท าก าไร เมือ่ใด  
61.  คาดการณ์อนาคต..ตอ้งใชว้จิารณญาณในการชม  
62.  ซือ้งา่ย แต่ขายยาก กอ่นซือ้ตอ้งศกึษาชอ่งทางการขายกอ่น 
 วธิกีารศกึษา “10 แนวทางการขายทรพัย ์อยา่งมชีัน้เชงิ” ขายใครด ี 
 ตอ้งวเิคราะหก์ลุ่มผูซ้ือ้ใหป้ระจกัษ์ ตอ้งคดิไวต้ัง้แต่ก่อนซือ้แลว้ ไมใ่ชแ่คป่ระกาศแลว้รอคนมาซือ้  



 

 ตอ้งขายเชงิรกุเขา้หาผูม้ศีกัยภาพในการซือ้ ใหข้อ้มลูส าคญั  
 หาดมีานดใ์หพ้บ หรอื สรา้งดมีานดใ์หไ้ด ้ตอ้งรูถ้งึชือ่ ทีอ่ยู ่โทรศพัทต์ดิต่อ แลว้สง่ใหถ้งึมอื แคน่ี้กข็าย

ไดแ้ลว้  
63.  ทกุการลงทนุมคีวามเสีย่ง แต่ป้องกนัไดด้ว้ยการเรยีนรูต้ลอดเวลา  
64.  หากมโีอกาสตอบแทนแผน่ดนิ ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นเงนิทอง ความรูส้ าคญักว่ามาก ใหเ้บด็ไวต้กปลา ที่

ส าคญักค็อื “ให”้ คอื “ให”้ ไมค่วรใหเ้พือ่หวงัได ้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


