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ยคุ “คอนโดฯครองเมอืง” ในทุกวนัน้ีมจีุดเริม่ตน้จากปี 2548 เป็นตน้มา โดยมเีหตุจากดมีานดเ์ปลีย่น
พฤตกิรรมการอยู่อาศยัจากทีเ่คยซือ้บา้นแนวราบ บา้นเดีย่ว ทาวน์เฮาส ์ จากเขตชัน้นอกของเมอืงยา้ยมาอยู่
อาศยัในเมอืง เน่ืองจากเหตุผลส าคญั 3 ประการ คอื ปญัหาเศรษฐกจิตกต ่า ปญัหาการจราจร และส าคญัทีส่ดุ
คอื ปญัหาราคาน ้ามนัแพงจากลติรละ 12-15 บาท ปรบัพรวดเดยีวเป็นลติรละ 23-26 บาทในปี 2548 และสงู
ต่อเน่ืองจนถงึปจัจุบนัและไม่มใีครเชื่อว่าจะถูกลงอกี (ก่อนหน้าน้ีกม็ปีญัหาจราจร แต่น ้ามนัยงัไม่แพง จงึยงัซือ้
บา้นนอกเมอืงและเดนิทางเขา้มาได)้ ท าใหม้กีระแสความตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัในเมอืงมาทดแทน เพราะไม่
อยากอยู่นอกเมอืงเน่ืองจากค่าใชจ้่ายการเดนิทางสงู สามารถน าเงนิค่าเดนิทางมาซือ้คอนโดฯไดเ้ลย แถมยงัมี
เวลาเหลอืเฟือทีจ่ะใชช้วีติมนัๆ ในเมอืงทีเ่พยีบพรอ้มดว้ยสิง่ล่อใจไดอ้กีต่างหาก  

 
เหตุหนึ่งทีผู่ค้นจ าเป็นตอ้งซือ้คอนโดฯ เน่ืองจากจากเศรษฐกจิชะลอตวัและตกต ่า ท าใหม้เีงนิน้อย 

จ าเป็นตอ้งซือ้ทีอ่ยู่อาศยัราคาต ่าซึง่มทีางเลอืก 2 ทาง คอื ทาวน์เฮาสก์บัคอนโดฯ แต่หวยกต็อ้งออกทีค่อนโด
ฯ เน่ืองจากเป็นทีอ่ยู่อาศยัในเมอืงทีร่าคายงัพอซือ้ได ้ (1-3 ลา้นบาท) แต่หากซือ้ทาวน์เฮาสใ์นเมอืงอาจแพง
กว่า 2 เท่า ยิง่ไม่ตอ้งพดูถงึบา้นเดีย่ว ต่างจากยุคก่อนหน้านี้ในปี 45-47 ทีเ่ศรษฐกจิดเีงนิมาก แถมดอกเบีย้
ต ่า ก าลงัซือ้จงึสงู บา้นเดีย่วจงึขายด ี

 
หลงัจากตลาดจุดตดิแลว้การลงทุนและการเกง็ก าไรกย็่อมตามมาอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้ โดยความ

ตอ้งการทีส่งูขึน้มากเทยีบกบัในช่วงปี 2546-2547 ทีม่กีารซือ้คอนโดฯ แค่ 12,000-15,000 หน่วยต่อปีเท่านัน้ 
(ก่อนหน้านี้ไม่ถงึหมื่นหน่วยดว้ยซ ้า) แต่ในปี 2548 มยีอดซือ้พุ่งขึน้เกอืบ 2 เท่าเป็น 29,000 หน่วย ต่อเนื่อง
ในปี 2549 จ านวน 31,000 หน่วย สงูสดุในปี 2550 ถงึ 40,000 หน่วย ชะลอตวัลงตามภาวะเศรษฐกจิในปี 
2551 แต่กย็งัสงูถงึ 29,000 หน่วย ในปี 2552 อกี 28,000 หน่วย และล่าสดุในปี 53 แค่ครึง่ปีซือ้ไปแลว้ถงึ
20,000 หน่วย (สดัสว่นการซือ้คอนโดฯต่อการซือ้ทีอ่ยู่อาศยัทกุประเภทจาก 26% ในปี 47 พุ่งเป็น 55%, 
60%, 61% ในปี 2548-2550 ตามล าดบั แมล้ดลงบา้งในปี 51-53 ที ่ 45%, 47%, 46% แต่กย็งัเป็นสดัสว่นที่
สงูอยู่ด ีสว่นสถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรตอ้งตดิตามต่อครบั  

 
เหตุทีม่กีารลงทุนกนัมาก เพราะคอนโดฯในเมอืงสามารถปล่อยเช่าไดผ้ลตอบแทนทีส่งู (แต่กต็อ้ง

วเิคราะหต์ลาดหรอืส ารวจใหด้วีา่จะมคีนเช่าหรอืไม่ ผูเ้ช่าเป็นใคร หากเป็นตลาดคนไทยจะเช่าหรอืไม่ เพราะ
ดอกเบีย้ต ่าแบบนี้ผ่อนจะถูกกว่าเช่า จงึอาจไม่เป็นอย่างทีค่ดิ....ตอ้งตดิตามต่อ)  นอกจากผลตอบแทนค่าเชา่
แลว้ยงัมผีลตอบแทนจากสว่นต่างของราคาขายทีป่รบัตวัสงูขึน้ (Capital Gain) ยิง่ท าใหม้กีารซือ้เพื่อการ
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ลงทุนหรอืเกง็ก าไรกนัมากขึน้ โดยเฉพาะในยามทีด่อกเบีย้เงนิฝากต ่ามากๆ แบบนี้ยิง่จะท าใหค้นมเีงนิเยน็หนั
มาลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ (ทองค า หุน้) แทนฝากเงนิไว ้ โดยจากผลการส ารวจคอนโดฯตามแนวรถไฟฟ้า
เมื่อปี 2550-2552 ของ AREA (ศนูยข์อ้มลูดา้นอสงัหารมิทรพัย ์ www.area.co.th ทีก่ระผมเป็นทีป่รกึษาอยู่
นัน้) พบว่าผลตอบแทนจากค่าเช่า (สทุธ)ิ อยู่ในช่วง 3.3-8.3% (เฉลีย่ 5.5%) บวกกบัราคาขายเพิม่ขึน้กว่า 
3.1-21.6% ต่อปี (เฉลีย่ 12.1% ต่อปี) ท าใหร้วมแลว้ไดร้บัผลตอบแทนถงึ 6.4-29.9% ต่อปี (เฉลีย่ 18.5%ต่อ
ปี) กนัเลยทเีดยีว  

 
ความแตกต่างระหว่างการลงทุนกบัการเกง็ก าไรกค็อืว่าการลงทนุ จะซือ้ไวใ้หเ้ช่าและไวข้ายต่อเมื่อ

ราคาสงูขึน้ซึง่สว่นใหญ่การลงทนุจะถอืครองนบักนัเป็นปี แต่หากเกง็ก าไรจะซือ้มาและหวงัขายต่อท าก าไร
ระยะสัน้ บางคนขายดาวน์กนัเลย จากขอ้มลูล่าสดุของ AREA นัน้ จากปี 2548 จนถงึกลางปี 53 มคีนซือ้
คอนโดมเินียมไปแลว้ประมาณ 170,000 หน่วย โดยประมาณว่าเป็นการซือ้เพื่อลงทุนประมาณ 1 ใน 3 
(รายละเอยีดผมจะอธบิายในภายหน้า) จนถงึวนัน้ีคนทีค่ดิจะซือ้คงจะคดิระแวงวา่ตลาดยงัน่าซือ้อยู่หรอืไม ่
ประเดน็พจิารณากค็อื ตลาดคอนโดฯ หรอือาจรวมทัง้อสงัหารมิทรพัยโ์ดยรวม อุปทานจะลน้ตลาดหรอืยงั หรอื
การเกง็ก าไรจะสรา้งปญัหาหรอืยงั รวมทัง้จะหมด “ยุคคอนโดฯ ครองเมอืง” หรอืยงั จะลงทุนอย่างไรด ีวธิกีาร
รายละเอยีดเชงิลกึตอ้งท าอย่างไร รวมทัง้ในยุคต่อไปอสงัหาฯ ประเภทใดจะบมูเผื่อจะไปดกัหน้าไวก้่อนได ้
ตอ้งตดิตามต่อฉบบัหน้าแลว้ครบั  

 
ก่อนจากกนัไปในฉบบันี้ มขีอ้คดิส าคญัส าหรบัคนจะซือ้บา้น (หรอืแมแ้ต่ซือ้ไปแลว้) กค็อืว่า การซือ้

บา้นถอืเป็น “ทศันคตหิลกั” ของวถิชีวีติคนไทยเราทีส่ ัง่สอนกนัมาว่าพอมงีานมกีารทีม่ ัน่คงท าแลว้ สิง่ทีต่อ้งท า
ล าดบัแรกกค็อืซือ้บา้นเพื่อไวอ้ยูอ่าศยัเพื่อความมัน่คงของชวีติ ...แต่อกีดา้นหนึ่งทศันคตนิี้อาจเป็น “กบัดกั
แห่งชวีติ” เลยทเีดยีว ต่างจากคนจนีมกัสอนลกูหลานว่าใหล้งทุนคา้ขายหรอืยุคนี้เรยีกว่าท าธรุกจิก่อนใหร้วย
ก่อน มเีงนิแลว้บา้นค่อยซือ้ทหีลงักย็งัได ้ในขณะทีค่นไทยเรามกัสอนลกูหลานใหซ้ือ้บา้นก่อนเพราะเหน็ว่าเป็น
การสรา้งความมัน่คงใหก้บัชวีติดงัว่า แต่ปญัหากค็อืว่าการซือ้บา้นสว่นใหญ่กไ็มม่เีงนิตอ้งกูธ้นาคารอนัท าให้
ตอ้งทุ่มสรรพก าลงัทัง้หมดกบัการผ่อนบา้น (แถมผ่อนรถ ผ่อนบตัรเครดติ ผ่อนภรรยากม็)ี ซึง่ใชเ้วลานาน 10, 
20, 30 ปี กว่าจะผ่อนทุกอย่างหมดอายุกม็ากแลว้ หมดไฟทีจ่ะคดิไปท าธุรกจิหรอืการลงทุนเสยีแลว้ ผมถงึ
อยากทุกท่านทีค่ดิจะซือ้บา้นตอ้งเป็นนกัลงทุนไปในตวัดว้ย เพราะแทจ้รงิแลว้นี่คอืการลงทุนครัง้ส าคญัทีส่ดุใน
ชวีติ เพราะหากท่านตอ้งกูเ้งนิกว่าจะผ่อนบา้นหมดอาจตอ้งใชเ้วลากว่าครึง่ค่อนชวีติเลยทเีดยีว ...การท าตวั
เป็นนกัลงทุนวธิกีารจะท าอย่างไร หรอืท่านทีต่ดิกบัดกัไปแลว้ กม็ทีางออกจะท าอย่างไร ตอ้งตดิตามกนัต่อ
ครบั (อกีแลว้) 

 
กรณีการซือ้บา้นเพื่อการลงทุนกบัซือ้ไวอ้ยู่อาศยั ผมมกีรณีศกึษาไวใ้หค้ดิครบั กค็อืผมมเีพื่อน

ร่วมงานสองคน คนหนึ่งไปซือ้บา้นทาวน์เฮาสม์อืสองมาหลงัหนึ่งแถวลาดพรา้วในชว่งหลงัวกิฤตจิากกรม
บงัคบัคดไีดใ้นราคาถูกเพยีง 800,000 บาท (60% ของเทยีบราคาตลาด ณ ตอนนัน้ที ่ 1,200,000 บาท แต่ก็
เป็นราคาทีต่กลงมาจากช่วงบมูสงูถงึ 1,500,000 บาท) หลงัจากซือ้แลว้ กม็ทีางเลอืกสองทาง คอื เอาไวข้าย
ต่อซึง่ไดก้ าไรแน่ๆ 400,000 บาท ณ ตอนนัน้ หรอืจะเอาไวอ้ยู่เอง สดุทา้ยตอ้งเลอืกเอาไวอ้ยู่เอง เพราะขดัต่อ
ทศันคตคินในครอบครวัไม่ได ้แต่ซือ้มาถูกกจ็รงิแต่การซือ้กต็อ้งกูเ้งนิธนาคารตอ้งผ่อนอกี 20 ปี ทุ่มสรรพก าลงั
กบัการผ่อนบา้นอกีนาน แต่เพือ่นร่วมงานอกีคนหนึ่งซือ้มาแบบเดยีวกนัแต่เอาไวข้ายต่อ 3-4 เดอืนกข็ายได้
แลว้ และไปซือ้ใหม่อกีหลายครัง้ จนสามารถมเีงนิสดไปซือ้บา้น ซือ้รถไดเ้องเลย แถมมเีงนิเหลอืจากการท า
ก าไรอกีโข จนเดยีวนี้เป็นนกัลงทุนเตม็ตวัไปแลว้..ท่านผูอ้่านละครบั เอาไงด ี
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การลงทุนซือ้บา้น & คอนโดฯ (ตอนที ่2) 

 

ฟองสบู่คอนโดฯ...เรือ่งจรงิหรอืแคแ่ตะเบรก 
ทุกฝา่ยตอ้งท าใหรู้แ้จง้ เพื่อป้องกนัความเสยีหาย  

ทัง้ผูป้ระกอบการ ชาวบา้นผูซ้ือ้ นกัลงทุนจะไดไ้ม่ตดิบว่ง สรา้งปญัหาใหช้าต ิ 
นายวสนัต ์คงจนัทร ์
กรรมการผูจ้ดัการ  
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เรื่องทีพ่ดูกนัเป็นทอลค์ออฟเดอะทาวน์ ในขณะนี้ในแวดวงอสงัหารมิทรพัยก์ค็อื ภาวะการลน้ตลาด

ของคอนโดมเินียม (จรงิหรอื) จนเป็นเรื่องราวใหญ่โต ธนาคารชาตกิม็มีาตรการ LTV 90-95% มาจ ากดัการ
ปล่อยสนิเชื่อออกมาสกดัการเกง็ก าไร (ผมว่าไปดดูอกเบีย้แมงเม่าดว้ยดมีัย้ครบั)  แต่ความจรงิเป็นอย่างไรนัน้
ยงัไม่กระจ่างชดั(ในมมุชาวบา้น) จงึน่าจะมกีารท าความจรงิใหก้ระจ่าง เพื่อทุกฝา่ยโดยเฉพาะชาวบา้น ผูซ้ือ้
บา้นซือ้คอนโดฯ เพื่อการอยู่อาศยัจรงิๆจะไดท้ราบขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิเพื่อการด าเนินการอย่างรอบคอบ จะไดไ้ม่
สรา้งความหวาดวติกเกนิจ าเป็น ผมจงึเสนอว่าควรท าขอ้มลูใหช้ดัเจน(เชื่อว่าน่าจะมแีลว้แต่ควรเผยแพร่เป็น
สาธารณะ)ว่าสถานการณ์ ณ วนัน้ีเป็นอย่างไรแน่ และทีส่ าคญัจะไดม้ขีอ้มลูไว ้ “จบัตา” อนาคตไดอ้ย่าง
ทนัท่วงท ีดงันี้ครบั 

 
1. สถานการณ์การขายคอนโดฯทีข่ยายตวัสงูแต่ละปี เทยีบอุปสงคก์บัอุปทานว่าสมดุลหรอืไม่ (ขยายตวั

แบบสมดุลหรอืเกนิดุล) และทีส่ าคญัตอ้งเทยีบว่าการขยายตวัของคอนโดฯเป็นการแย่งสว่นแบ่งตลาด
จากบา้นแนวราบมา  เน่ืองจากคนเปลีย่นพฤตกิรรมจากซือ้บา้นแนวราบ (นอกเมอืง) มาซือ้คอนโดฯ ใน
เมอืงหรอืไม่  

2. ดา้นอุปสงคต์อ้งทราบถงึสว่นเกนิจากความตอ้งการจรงิ เป็นการเกง็ก าไร หรอืการลงทุน มปีรมิาณมาก
พอจะสรา้งปญัหาหรอืยงั ผูล้งทุนเป็นใคร ลงทุนดว้ยเงนิเยน็หรอืกูม้า จงึตอ้งตรวจสอบปรมิาณการเกง็
ก าไร มลูค่ารวมการเกง็ก าไรใหช้ดัเจน ทางหนึ่งคอืการส ารวจภาคสนามคอนโดฯ ทีม่กีารซือ้ไปกว่า 
170,000 หน่วยตัง้แต่ปี 2548-ปจัจุบนันัน้ สรา้งเสรจ็ไปแลว้เท่าใด สรา้งไม่เสรจ็หรอืไม่ไดส้รา้งเท่าใด 
และทีส่รา้งเสรจ็จะไดรู้ว้่ามกีารอยู่อาศยัจรงิเท่าใด ทิง้ว่างไวเ้พราะเกง็ก าไร เท่าใดแน่  

3. สถานการณ์ดา้นราคาขาย ราคาคอนโดฯ ในแต่ละปี จรงิๆ แลว้เพิม่ขึน้มากถงึระดบัอนัตรายจรงิหรอืไม่  
4. สถติกิารขออนุญาตก่อสรา้งกบัการก่อสรา้งจรงิ อาจตอ้งขอความร่วมมอืกบัหน่วยงานทอ้งถิน่ตรวจสอบ

ว่ามกีารก่อสรา้งจรงิมากน้อยเพยีงใด มทีีไ่ม่สรา้งหรอืสรา้งล่าชา้หรอืหยุดการก่อสรา้ง มากหรอืไม่  
5. สถติบิา้นแนวราบจดทะเบยีน อาคารชุดจดทะเบยีน เปรยีบเทยีบในท านองเดยีวกบัขอ้ 1  
6. ปรมิาณการใหส้นิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั เปรยีบเทยีบในท านองเดยีวกนักบัขอ้ 1  เพื่อมาดวู่ายอดสนิเชือ่โดยรวม

เพิม่ขึน้มากจนอนัตรายหรอืยงั ทีส่ าคญั คอื สดัสว่น NPL ของสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยัอยู่ในระดบัใดแลว้ มี
สญัญาณทีไ่ม่ดหีรอืยงั  

7. ขอ้พจิารณาต่อมา คอื หากคอนโดฯ ลน้ตลาดจรงิ มกีารเกง็ก าไรจรงิ แลว้ปรมิาณมากหรอืแค่นิดเดยีว  
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8. อสงัหารมิทรพัยม์าตัง้หลายประเภท Sector อื่นๆ เช่น โรงแรม รสีอรท์ อาคารส านกังาน ศูนยก์ารคา้ 
เซอรว์สิ อะพารต์เมนต ์ อะพารต์เมนต ์ นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ สถานการณ์เป็นอย่างไร เชญิสมาคม
เหล่าน้ีมาใหข้อ้มลูจะไดไ้ม่เหมารวมว่าอสงัหารมิทรพัยแ์ยแ่ลว้ (อาจตอ้งท าสถานการณเปรยีบเทยีบกบัปี 
2540 ทีฟ่องสบูแ่ตกเป็นวกิฤตทิกุ Sector ทุกหย่อมหญา้)  

9. ปจัจยักระทบส าคญัต่อธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นอย่างไร เช่น ความมัน่คงของสถาบนัการเงนิในฐานะ
ผูใ้หส้นิเชื่อ ท่านกต็รวจสอบอยู่ทุกวนั อตัราดอกเบีย้ต ่า (ก าลงัซือ้สงู) เงนิเฟ้อ และทีส่ าคญัทศิทาง
เศรษฐกจิ หากมแีนวโน้มฟ้ืนตวัทีด่ ี ก าลงัซือ้กเ็พิม่ขึ้นดว้ย การเพิม่ขึน้ของอุปสงคข์ณะนัน้ เพราะ
เศรษฐกจิดขีึน้หรอืไม่   

 
ผมเชื่อว่าปจัจุบนัท่านคงมตีวัเลขต่างๆ ขา้งตน้แลว้ (บางสว่นอาจไมม่กีด็ าเนินการเสยี) และกเ็ชื่อว่าวนัน้ี
สถานการณ์ลน้ตลาด หรอืแมแ้ต่ฟองสบู่ (คนละระดบักนั)อาจยงัไมช่ดัเจนนกั แต่การรวบรวมขอ้มลูเพื่อการ 
“จบัตา” สถานการณ์ในอนาคตน่าจะเป็นป้องกนัอย่างมขีอ้มลูทีถ่่องแท ้ แต่อกีทางหน่ึงหากไม่จรงิกจ็ะไดไ้ม่
สรา้งปญัหาใหก้บัตลาดจะดกีว่ามัย้ครบั ทีส่ าคญัทีส่ดุจากว่ามากค็อื ตอ้งท าความจรงิใหก้ระจ่าง และตอ้ง
เปิดเผยขอ้มลูเผยแพร่ต่อสาธารณะ อย่าใหรู้ก้นัเพยีงไม่กีค่นจะเกดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ (ไม่ท าความจรงิ
ใหป้ระจกัษ์กอ็าจเป็นการชว่ยฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง) ไม่ดต่ีอชาวบา้น เดีย่วกลวัจดั เอามาแหข่ายในตลาด หรอื
แมแ้ต่การทิง้เงนิดาวน์ จะยิง่เป็นการซ ้าเตมิดา้นอุปทานมากขึน้ ทไีมแ่ย่กจ็ะแย่คราวนี้แหละ เพราะคนหมูม่าก
ไม่รูข้อ้มลู  
 
ธนาคารชาตใินฐานะคนจุดพลุ(และสัง่ได)้คงตอ้งเป็นแมง่าน ท าความจรงิใหก้ระจ่างครบั เชญิผูท้ีม่ขีอ้มลูและ 
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หลายมาชว่ยชาต ิ ท าความจรงิใหป้ระจกัษ์เถอะครบั เพื่อชาตแิละประชาชน เหน็ว่ากนัอย่างนี้
ทัง้นัน้ สดุทา้ยตอ้งขออภยัท่านผูอ้่านเรื่องทีส่ญัญาไวจ้ากฉบบัทีแ่ลว้ คงตอ้งไวฉ้บบัหน้าครบั  
 

 
วธิคีดิ กลยุทธ ์และขอ้มลู  

การลงทุนซือ้บา้น & คอนโดฯ (ตอนที ่3) 
นายวสนัต ์คงจนัทร ์
กรรมการผูจ้ดัการ  

บจก.โมเดอรน์ พรอ็พเพอรต์ี ้คอนซลัแตนท ์(www.M-property.co.th)  
 

ปฐมบทของการลงทุนอสงัหารมิทรพัยจ์ะตอ้งเริม่ตน้ดว้ยการมองถงึภาพใหญ่ของภาวะเศรษฐกจิเป็น
ส าคญั เน่ืองจากตลาดอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นตวัแปรตามภาวะเศรษฐกจิ การวเิคราะหถ์งึปจัจยัส าคญัต่อการ
กระตุน้ดมีานดใ์นอสงัหารมิทรพัย ์ หลกัคดิในการลงทุน การเตรยีมความพรอ้ม แนวทางการลงทุนจากศนูย์
เป็นลา้น การเลอืกทรพัยแ์ละท าเล (ระดบัประเทศ ระดบัเมอืง และระดบัท าเล) การตรวจสอบทรพัยท์ีจ่ะลงทุน 
(ก่อนเสยีดายทีซ่ือ้) การส ารวจตลาดและวเิคราะหผ์ลตอบแทน วธิกีารซือ้ การท าสญัญา การประมลู แนวคดิ
ในการสรา้งมลูค่าเพิม่ และทีส่ าคญัซือ้นัน้ง่ายแต่ขายนัน้ยาก จงึตอ้งรู ้10 ช่องทางการขายทรพัยอ์ย่างมชีัน้เชงิ 
วธิกีารเจาะลกึตอ้งใหรู้ถ้งึชื่อ สถานทีต่ดิต่อของกลุ่มเป้าหมาย ส ารวจ วเิคราะห ์หาขอ้มลู หากคดิไม่ออกกไ็ม่
ควรซือ้แต่แรก  
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หลกัการลงทุนมหีลกัการง่ายๆ ว่าตอ้งซือ้มาแลว้ขายต่อใหไ้ดร้าคาทีส่งูกว่า หรอืคนมกัชอบพดูกนัว่า 
“ซือ้ใหถู้กและขายใหแ้พง” แต่จรงิๆ ซือ้แพงแลว้ขายแพงกว่ากไ็ด ้ ไม่ไดผ้ดิกฎขอ้ใดถา้ยงัสามารถท าก าไรได ้
ซึง่เป็นหลกัการทีทุ่กคนทราบด ี แต่เมื่อใดทีค่วรซือ้ไวแ้ละเมื่อใดควรขายเพื่อใหม้กี าไรเป็นเรื่องส าคญักว่ามาก 
กล่าวคอื การซือ้ใหไ้ดร้าคาต ่าตอ้งเป็นช่วงเศรษฐกจิ “ตกต ่า” และเอาไวข้ายต่อในชว่งที ่ “ฟ้ืนตวั” และ “บมู” 
แต่ทีผ่่านมามกัพบว่าสว่นใหญ่แลว้มกัซือ้ในช่วงบมู เพราะเศรษฐกจิดมีเีงนิมาก เพื่อนกช็วน กระแสกพ็าไป 
แต่ถา้เป็นนกัลงทุนแลว้ในช่วงบมูตอ้ง “ขาย” เท่านัน้ และจะไมซ่ือ้เพราะระมดัระวงัเสมอว่าหลงัจากชว่งเฟ่ือง
ฟูมากๆแลว้ถดัจากนัน้มกัจะเป็นช่วงขาลง คอื ชะลอตวั ตกต ่าตามมา ดงันัน้หากซือ้ในช่วงบมูมกัจะ “ประสบ
เภทภยัมากกว่าวาสนา”  
 
 ในคราวนี้ผมจงึจะกล่าวถงึภาพรวมของวธิคีดิ กลยุทธการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ เพื่อใหเ้หน็ภาพ
โดยรวมก่อน จากนัน้จะค่อยๆ ลงรายละเอยีดทีล่ะเรื่องในล าดบัต่อไป โดยเป็นการรวมรวมจากประสบการณ์
ตรงในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์สรุปไว ้8 ขัน้ตอนในการลงทุน โดยมสีาระหลกัๆ แต่ละขัน้ตอน ดงันี้ครบั  
 

ขัน้ตอนที ่1: หลกัคดิในการลงทนุ อย่างมชีัน้เชงิ  
เมื่อดอกเบีย้เงนิฝาก ต ่าตดิดนิ ทางเลอืกในการลงทุนอสงัหารมิทรพัยอ์ย่างมชีัน้เชงิ - คนทัว่ไปทีม่ี

บา้น ท าอย่างไรใหม้กี าไรเป็นตวัเงนิ ไม่ใชแ่ค่ความภาคภมูใิจ - คนทีก่ าลงัจะซือ้บา้น ตอ้งคดิแบบนกัลงทุน 
หาไมแ่ลว้การซือ้บา้นอาจเป็น “กบัดกัแห่งชวีติ” - มนุษยเ์งนิเดอืน คุณสามารถลงทุนได ้ - ผูถ้อืครอง
อสงัหารมิทรพัย ์ ท าอย่างไรใหท้รพัยเ์พิม่เท่าทวคีณู - คดิจะลงทุน ตอ้งตระเตรยีมสรรพก าลงั ความรู ้ ขอ้มลู 
เงนิทุน และทีส่ าคญัตอ้งเรยีนรูต้ลอดเวลา - การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ เรื่องส าคญั คอื การวเิคราะหแ์ละ
ส ารวจดมีานด ์ หรอืก าลงัซือ้ หรอืกลุ่มผูซ้ือ้ใหรู้แ้จง้ ตอ้งรูส้ถานการณ์อสงัหารมิทรพัย์ของเมอืงว่าอยูใ่นยุคใด 
เริม่ตน้ ขยายตวั โตเตม็ที ่ถดถอย - 8 ขัน้ตอนในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
 

ขัน้ตอนที ่2: ชว่งจงัหวะเวลาทีจ่ะลงทุน  
เรื่องส าคญัล าดบัแรก ตอ้งจบัตา “วฎัจกัร” ของธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ เฟ่ือง ฝอ่ ฟุบ ฟ้ืน - กระแส

ของดมีานด ์ ปจัจยักระชากดมีานดม์หีรอืไม่ หรอืมแีต่กระแสไล่ดมีานด ์ - วกิฤตเิศรษฐกจิคอื โอกาสทองของ
นกัลงทุนอสงัหารมิทรพัย ์มหาโอกาสแห่งการซือ้ แต่ควรซือ้เมื่อใด - การท าก าไร คอื ตอ้งซือ้มาและขายต่อให้
ไดร้าคาสงูขึน้ เพื่อ Capital Gain จะขายเมื่อใดใหม้กี าไรสงูสดุ ระวงัซือ้ของถูกอาจขายไดถู้กกว่า หรอืขาย
ไม่ได ้กลายเป็นแมงเม่า - เสน้ทางการลงทุนจากศนูยเ์ป็นลา้น - ความเขา้ใจส าคญัต่อ ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์
อสงัหารมิทรพัยเ์คลื่อนตวัชา้ “แตกต่างจากตลาดหุน้ ทองค า” ทีเ่ปลีย่นแปลงไดทุ้กนาท ี แต่กส็ภาพคล่องต ่า
กว่าทองค า หุน้ การขายกต็อ้งใชเ้วลา - นกัลงทุน ตอ้งตดิตาม  “ สถานการณ์ตลาดอสงัหารมิทรพัย ์” ไดจ้าก
แหล่งใดไดบ้า้ง ใครควรเชื่อ ใครควรฟงัห ูไวส้บิห ู 
 

ขัน้ตอนที ่3: การเลอืกทรพัยแ์ละท าเลทีจ่ะลงทุน  
การเลอืกทรพัย ์ และท าเล ทีจ่ะลงทุน ประเภทใดด ี ท าเลแถวไหนด ี ทีแ่นวโน้มรุ่ง (หรอื ริง่) - 

หลกัการวเิคราะห ์ท าเลแหง่อนาคต จบัตากระแส เพราะคนชอบแหต่าม - ท าไมในปี 45-47 ตลาดบา้นเดีย่ว
ถงึเฟ่ือง ต่อมาในปี 48-53 ถงึยุคคอนโดบมู แลว้ต่อไปจะเป็นประเภทใด พงึใชว้จิารณญาณ - ปญัหาจราจร
ของมหานครเรา แกไ้มไ่ดจ้รงิหรอื - เมื่อคอนโดมเินียมกลางเมอืง แปลงร่างกลายเป็นทรพัยเ์พือ่การลงทุน - 
รถไฟฟ้าชานเมอืงกบัการเปลีย่นแปลงทศิทางการลงทุนของอสงัหารมิทรพัยใ์นอนาคต รถไฟฟ้าชานเมอืง 
ควรสรา้งจรงิหรอื -สถติกิารเปลีย่นแปลงราคาบา้น ราคาทีด่นิในกรุงเทพฯและปรมิณฑล ในรอบ 20 กว่าปีที่



ผ่านมา - การเกง็ก าไรทีด่นิตามแหล่งท่องเทีย่วส าคญั พจิารณาอย่างไร เลอืกซือ้อย่างไร  - การลงทุนใน
บา้นพกัตากอากาศ ขายต่างชาต ิขอ้เปรยีบเทยีบในภูมภิาค -  เลอืกทรพัยจ์ากแหล่งใดไดบ้า้ง 
 

ขัน้ตอนที ่4: ตรวจสอบทรพัยท์ีจ่ะลงทุน ก่อนจะเสยีใจทีซ่ือ้  
ท าไมซือ้บา้นแลว้ไมไ่ดบ้า้น (คอนโดฯ) - เขาซือ้ทีด่นิ (เขาใหญ่) มขีองแถมเป็น “คุก” ไดอ้ย่างไร- 

กลโกงการซือ้ทีด่นิ ขายฝากทีด่นิ หลายคนเสยีท่า เพราะไวใ้จญาตพิีน้่อง - อย่าหลงเชื่อ แคก่ลวัคนอื่นตดั
หน้า เสยีเงนิกนัมาเยอะแลว้ - การตรวจสอบความถกูตอ้งของทรพัยท์ีจ่ะซือ้ ทรพัยธ์นาคารฯ พงึระวงั ของไม่
ดมีเียอะ - สภาพทางกายภาพของพืน้ที ่  ตอ้งระวงัน ้าทะเลท่วมถงึ มหานครของเรา ต่อไปอาจเป็นเมอืง
บาดาล ไม่ใช่เรื่องเฟ้อฝนัเพราะเจอ 5 เดง้ คอื ทีต่ ่า ดนิทรุด น ้าเหนือ ฝนตก และล่าสดุน ้าทะเลท่วมจากโลก
รอ้น - ทีด่นิเป็นบ่อลกึ 30 เมตร อาจมคี่าดัง่ทอง - ตรวจสอบโฉนดทีด่นิ เน้ือทีด่นิครบถว้นหรอืไม่ อาณาเขต
ทีด่นิถูกตอ้งหรอืไม่ บา้นอยู่ในทีด่นิหรอืไม่ คร่อมเขตทีด่นิหรอืไม่ซือ้มาอาจไดแ้คท่ีด่นิ -  ซือ้ทีด่นิตาม
เกาะ ...(เสมด็) ท าไมตอ้งเสรจ็ทกุราย - รูจ้กัเอกสารสทิธทิีด่นิ โฉนดทีด่นิ น.ส.3 น.ส.3ก และอื่นๆ รูท้นักลโกง 
อย่าประมาท ตอ้งตรวจสอบก่อนจ่ายเงนิทุกกรณี เพราะเสยีท่ากนัมาเยอะ - โฉนดทีด่นิแท้ๆ  แต่มปีญัหา ซือ้
มาถูกเพกิถอน ซือ้ที(่ดนิ)ไม่ไดท้ี ่ เป็นไปไดอ้ย่างไร - ทีด่นิมโีฉนด ตอ้งแวะไปดอูย่างน้อย 10 ปีหน  แต่ทีด่นิ 
น.ส.3, น.ส.3ก. แค่ปีเดยีว ไม่งัน้อาจมคีนอื่น ครอบครองปรปกัษ์ มนัเป็นไปแลว้ - การตรวจสอบอาคาร 
ใบอนุญาตก่อสรา้ง ทรุดรา้ว พงั ค่าซ่อมแซม ไดอ้ย่างไร เราออกไปลุยดกูนั - การตรวจสอบขอ้กฎหมาย ซือ้
ทีด่นิอาจไมม่คี่า เพราะก่อสรา้งไม่ไดต้ามกฎหมาย แนวเวนคนืมหีรอืไม่ ตรวจสอบทีใ่ด - ตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ในทีด่นิ ทรพัยธ์นาคารฯ อาจมขีองแถมมลูค่ามหาศาล หรอือาจแถมคุกได ้
 

ขัน้ตอนที ่5: คาดการณ์ผลตอบแทนในการลงทุน  
ผลตอบแทนการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ - ค่าเช่า (Rental Yield) แค่ค่าเช่ากส็งูกว่าดอกเบีย้แบงก์

แลว้ แต่กต็อ้งดตูลาด ใครจะเช่า มตีลาดหรอืไม ่- ท าไมเขาจงึกลา้ การนัต ีผลตอบแทน -  ก าไรจากการขาย 
(Capital Gain) เมื่อใดควรขาย แต่ทีส่ าคญัยิง่กว่าคอืเมื่อใดควรซือ้ - บา้นจดัสรร (บา้นเดีย่ว ทาวน์เฮาส)์ อาจ
ไม่ใช่ทรพัยเ์พื่อการลงทุน เพราะ 10 ปีผ่านมาราคาตลาดเพิม่ขึน้แค่ 20% (ปีละ 2%) โอกาสทีร่าคาจะเพิม่ขึน้
มากๆ แบบสมยัรฐับาลท่านพลเอกชาตชิาย จะมอีกีหรอืไม่ -แต่หากสามารถซือ้มาต ่ากว่าราคาตลาดมาก ๆ 
เช่น แค่ครึง่เดยีว กล็งทุนได ้เพราะซือ้มาถูก - ซือ้มาแลว้ จะขายใคร พจิารณากลุ่มผูซ้ือ้ไดอ้ย่างไร มองตลาด 
ศกัยภาพในอนาคตใหด้ ีไม่งัน้อาจขายไม่ออก  - ผลตอบแทนส าคญัทีส่ดุ คอื ประสบการณ์ทีส่ ัง่สม เพื่อโอกาส
ทีย่ิง่ใหญ่กว่าในอนาคต  
 

ขัน้ตอนที ่6: การตดัสนิใจลงทุน เมื่อพจิารณาอย่างรอบดา้นแลว้  
วธิกีารลงทุนระยะสัน้ ดหีวัเขา้บา้น หรอืจะลงทุนระยะยาวด ี แนวทางเปรยีบเทยีบเพื่อการตดัสนิใจ 

ไม่มอีะไรดทีีส่ดุ แต่ทางใดจะเหมาะสมกบัขอ้จ ากดัของเราเป็นส าคญั - วธิกีารประมลูทรพัยก์รมบงัคบัคด ี ท า
อย่างไร  - หากตอ้งกูเ้งนิ การเตรยีมการในการกูเ้งนิ เงื่อนไขส าคญั การเลอืกดอกเบีย้ แนวทางการหา
ดอกเบีย้ถูกๆ ค่าธรรมเนียมฟร ี - ค่าโอนกรรมสทิธิ ์ ค่าภาษธีุรกจิเฉพาะ ภาษอีื่นทีเ่กีย่วขอ้ง มาตรการ
ลดหย่อนทีม่ ี ท าอย่างไรใหจ้่ายภาษน้ีอย และถูกตอ้งตามกฎหมาย  
 

ขัน้ตอนที ่7:  การบรหิารจดัการทรพัยส์นิ ใหม้มีลูค่าเพิม่  
การท าใหท้รพัยส์นิมมีลูค่าเพิม่ เมื่อขาย - ช่องทางการหารายไดเ้พิม่ หาประโยชน์เพิม่ - แนว

ทางการเปลีย่นแปลงการใชส้อย ดดัแปลงการใชส้อย การขออนุญาตทีถู่กตอ้ง อาจสรา้งมลูคา่เพิม่ - แนว



ทางการคดินอกกรอบ อาจสรา้งรายไดม้หาศาล - ดอกเบีย้ต ่า ตลาดเช่าแย่ เพราะหนัไปซือ้แทน (ผ่อนถูกกว่า
เช่า) ตลาดคนไทยหากซือ้ไวห้วงัใหเ้ช่าอาจเสรจ็ ว่างเป็นปี แต่หากดอกเบีย้สงู ตลาดเช่าด ี เพราะคนซือ้ไม่
ไหว แนวทางการวเิคราะหผ์ูเ้ช่า - ตลาดหอพกั อะพารต์เมนต ์กลุ่มคนท างาน อาจจะแย่ มโีอกาสลดราคาลง
อกี จากอตัราว่างทีส่งูขึน้ จากกลุ่มผูเ้ช่าหนัไปซือ้คอนโดฯ แทน - ตลาดบางกลุ่ม ต่อใหด้อกเบีย้ต ่าแค่ไหนกไ็ม่
ซือ้ ตลาดใดบา้ง - การบรหิารการขาย การเรยีนรูจ้ากมอือาชพี  
 

ขัน้ตอนที ่8:  เรื่องส าคญั ซือ้ง่าย ขายยาก ตอ้งเจาะลกึ “10 ช่องทางการขายอย่างมชีัน้เชงิ” 
ท าไมตอ้งเรยีกว่า ตดัใจขาย เพือ่ท าก าไร ไม่ใช่ตดัใจขายเพราะขาดทุน - ตดัใจขายท าก าไร เมือ่ใด-

คาดการณ์อนาคต..ตอ้งใชว้จิารณญาณในการชม - ซือ้ง่าย แต่ขายยาก ก่อนซือ้ตอ้งศกึษาชอ่งทางการขาย
ก่อน - การศกึษา “10 แนวทางการขายทรพัย ์ อย่างมชีัน้เชงิ” ขายใครด ี ตอ้งวเิคราะหก์ลุ่มผูซ้ือ้ใหป้ระจกัษ ์
ตอ้งคดิไวต้ัง้แต่ก่อนซือ้ ไม่ใชแ่ค่ประกาศแลว้รอคนมาซือ้ ตอ้งขายเชงิรุกเขา้หาผูม้ศีกัยภาพในการซือ้ ให้
ขอ้มลูส าคญั หาดมีานดใ์หพ้บ หรอื สรา้งดมีานดใ์หไ้ด ้ตอ้งรูถ้งึชื่อ ทีอ่ยู่ โทรศพัทต์ดิต่อ แลว้สง่ใหถ้งึมอื แค่นี้
กข็ายไดแ้ลว้ .. สดุทา้ย ทุกการลงทุนมคีวามเสีย่ง แต่กป้็องกนัไดด้ว้ยการเรยีนรูต้ลอดเวลา  
 

ทีว่่ามาขา้งตน้ ผมจะไดค้่อยๆ ทยอยเล่าเป็นล าดบั แต่หากใครรบีรอ้น มาอบรมกบัผมโดยตรง 3 วนั 
ช่วงวนัที ่ 11-13 มนีาคม 2553 เป็นการอบรม 2 วนั และพาไปมทีวัรภ์าคสนาม ดทูรพัยจ์รงิเพือ่การลงทุนอกี 
1 วนั ครบั การสมัมนาน้ีจะใหห้ลกัคดิ ขอ้มลู วธิกีารลงทุน ลงมอืท าจรงิในภาคสนาม ใหเ้หน็แจง้ และน าไปใช้
ไดจ้รงิ รวม 8 ขัน้ตอน ตัง้แต่ตน้จนลงมอืไดจ้รงิ 

ส าหรบั:- ผูส้นใจลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์... ฝากเงนิไว ้ดอกเบีย้กต็ ่าตดิดนิ 
คนทัว่ไปทีม่บีา้น  ... ท าอย่างไรใหม้กี าไรเป็นตวัเงนิ ไมใ่ชแ่ค่ความภาคภมูใิจ 
คนทีก่ าลงัจะซือ้บา้น ... ตอ้งซือ้แบบนกัลงทุน หาไม่แลว้การซือ้บา้นอาจเป็น “กบัดกัแห่งชวีติ” 
สามญัชน มนุษยเ์งนิเดอืน ... คุณสามารถลงทุนได ้..อย่างไร 
ผูถ้อืครองอสงัหารมิทรพัย ์...ท าอย่างไรใหท้รพัยเ์พิม่เท่าทวคีณู 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซด ์ 
 

วธิคีดิ กลยุทธ ์และขอ้มลู  
การลงทุนซือ้บา้น & คอนโดฯ (ตอนที ่4) 

นายวสนัต ์คงจนัทร ์
กรรมการผูจ้ดัการ  

บจก.โมเดอรน์ พรอ็พเพอรต์ี ้คอนซลัแตนท ์(www.M-property.co.th)  
 
 
 

จากคราวทีแ่ลว้ทีว่่าไวถ้งึภาพรวมของวธิคีดิ กลยทุธการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์  เพื่อให้
เหน็ภาพโดยรวมของการลงทุน มาคราวนี้จะเริม่ตน้รายละเอยีดในการลงทุนอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทซือ้มา
ขายไปกนัก่อนส าหรบัทรพัยส์นิขนาดเลก็ บา้น คอนโดฯกนัก่อน ยงัไม่ถงึขนาดเป็นผูป้ระกอบการหรอื

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


นกัพฒันาทีด่นิ เราจะมาลงทุนซือ้จากทีเ่ขาพฒันาไวแ้ลว้เอาไวข้ายต่อในลกัษณะชุบมอืเปิบค าเลก็ๆ เริม่ตน้
ดว้ยขัน้ตอนแรกคอื การเตรยีมความพรอ้ม ทัง้วธิคีดิ ความรู ้และทุนทัง้เงนิทุนและประสบการณ์   

 
เรื่องส าคญัทีข่อยอ้นกล่าวถงึเลก็น้อยกนัลมืกค็อืว่า ปฐมบทของการลงทุนอสงัหารมิทรพัย์

จะตอ้งเริม่ตน้ดว้ยการมองถงึภาพใหญ่ของภาวะเศรษฐกจิและตลาดอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นส าคญักอ่น คอื การ
จบักระแสวฎัจกัรของอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่รยีกตามยุคว่า “ฝอ่ เฟ่ือง ฟุบ ฟ้ืน” โดยการเลอืกลงทนุใหเ้หมาะสม
โดยทัว่ไปมกัตอ้งซือ้ในยามฟุบเพราะจะไดข้องถูกแลว้เอาไวข้ายต่อในช่วงเฟ่ืองเพราะไดร้าคาด ี และตอ้งใช้
เวลาในการลงทุน แต่กไ็ม่จ าเป็นเสมอไปการซือ้มาขายไปในช่วงเวลาสัน้ๆ กท็ าได ้ (ตดิตามกนัต่อไป)  และที่
ส าคญัอกีเรื่องคอืการวเิคราะหถ์งึเหตุของการเพิม่ขึน้หรอืเปลีย่นแปลงของดมีานด ์ (ในระดบัประเทศ ระดบั
เมอืง และระดบัท าเล) หรอืก าลงัซือ้ใหรู้แ้จง้ ตอ้งรูส้ถานการณ์อสงัหารมิทรพัยข์องเมอืงว่าอยูใ่นยุคใด เริม่ตน้ 
ขยายตวั โตเตม็ที ่หรอืถดถอยแลว้ เช่น ประเทศไทยและมหานครของเราช่วงทีเ่ตบิโตอย่างมหาศาลในช่วงปี 
2533-2538 เน่ืองจากประเทศเราเปลีย่นถ่ายระบบเศรษฐกจิทีพ่ึง่พาภาคเกษตรเป็นภาคอุตสาหกรรมและภาค
บรกิาร ท าใหผู้ค้นมงีานท า มรีายไดเ้พิม่ขึน้มาก มหานครเราคนชนบทหลัง่ไหลเขา้มาท างานในเมอืงและ
จปิาถะ จากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากปรมิาณประชากรทีเ่พิม่ขึน้ท าใหม้คีวามตอ้งการอสงัหารมิทรพัยโ์ดยเฉพาะที่
อยู่อาศยัท าใหด้มีานดเ์พิม่อย่างมหาศาล โดยเทยีบในปี 2530 ทีก่รุงเทพฯเราสรา้งเมอืงมา 200 กว่าปีมบีา้น
แค่ 1.52 ลา้นหลงั เพิม่เป็น 2 เท่าภายในเวลาแค่ 10 ปี เป็น 3.19 ลา้นหลงัในปี 2540 ไม่รวมทีส่รา้งไม่เสรจ็
ทิง้ไปอกีหลายแสนหลงั (ในปี 2550 มบีา้น 4.18 ลา้นหลงั) ท าใหท้ีด่นิซึง่เป็นปจัจยัพืน้ฐานในการพฒันา
อสงัหารมิทรพัยร์าคาปรบัตวัเพิม่กนัแบบรายวนัอย่างกบัตลาดหุน้จนท าใหใ้นชว่ง 10 ปีนัน้ ราคาทีด่นิใน
กรุงเทพฯและปรมิณฑลเพิม่ขึน้ถงึ 33 เท่า เช่น หากราคาทีด่นิกรุงเทพฯในปี 2528 ตารางวาละ 1,000 บาท 
กจ็ะเพิม่เป็น 33,000 บาทเลยทเีดยีว แต่วนัน้ีพเีรยีดแบบนี้อาจผ่านบา้นเราไปแลว้ แต่ก าลงัเกดิขึน้ที่เมอืงจนี 
เวยีดนาม แมแ้ต่กมัพชูา เพราะประเทศเหล่านี้ก าลงัอยูใ่นพเีรยีดอย่างประเทศไทยในอดตี เลยอาจเป็น
ทางเลอืกว่าเราไปโฮจมินิตซ์ติี ้ไปเกาะกงกนัดมีัย้ ต าแหน่งทีป่รกึษาใหญ่ว่างพอด ี

  
จนถงึยคุปจัจุบนัทีค่อนโดฯในเมอืงโตมากเพราะน ้ามนัแพงเป็นตวักระตุน้ดมีานดด์งัเคยว่า

ไวแ้ลว้ในฉบบัก่อนหน้านี้ แต่นยัส าคญัเป็นลกัษณะการถ่ายแท(ดดู)ดมีานดม์ากกว่าการเพิม่ขึน้ของดมีานด์
เช่นในยุคนัน้ โดยคนเปลีย่นจากซือ้บา้นนอกเมอืงมาซือ้ในเมอืงแทน (ความตอ้งการโดยรวมยงัทรงๆ ยกเวน้
ในปี 53) และในยุคปจัจบุนัและยุคต่อไป โครงการรถไฟฟ้าเป็นตวัดดูดมีานด ์ (จากทีอ่ื่นๆ) มากระจุกตวัตาม
แนวรถไฟฟ้า ทีผ่่านมาสว่นใหญ่เป็นรถไฟฟ้า 2 สายทีใ่ชอ้ยู่ในเขตชัน้ใน แต่ในอนาคตน่าจะถงึเกาะไปตาม
รถไฟฟ้าทีอ่อกไปยงัเขตชัน้กลางและชัน้นอกของเมอืง ตามโครงการรถไฟฟ้าทีก่ าลงัก่อสรา้ง ก าลงัประมลู 
กนัหลายโครงการ โดยกระแสความตอ้งการคอนโดฯในเมอืงคงลดลงจากกระแสลน้ตลาด และราคาในเมอืง
แพง (มทีางเลอืกซือ้ของถูกกว่าแลว้ในเขตชัน้กลาง ชัน้นอก) ท าใหโ้อกาสของบา้นแนวราบกลบัมาไดอ้กี  

 
ทีน่ี้มาถงึหลกัคดิในการลงทุน กรณีแรกคนทัว่ไปทีม่บีา้น ท าอย่างไรใหม้กี าไรเป็นตวัเงนิ 

ไม่ใช่แคค่วามภาคภมูใิจ ขอ้น้ีคงตอ้งโทษทศันคตหิลกัของคนในบา้นเราตวัอย่างเช่น ซือ้ทีด่นิมาเมื่อกว่าสบิปี
ก่อนตารางวาละ 1,000 บาท แต่วนัน้ีเพิม่ขึน้เป็นตารางวาละ 30,000 บาทแลว้ แต่กไ็ม่เคยขายท าก าไรเลยได้
แต่ความภาคภูมใิจ หรอืซือ้บา้นมาหลงัหนึ่งแค่ 500,000 บาท แต่วนัน้ีราคา 1,000,000 บาท กไ็ม่เคยขาย
เพื่อใหไ้ดต้วัเงนิมา เน่ืองจากสว่นใหญ่อาจคดิว่าต่อไปราคาจะสงูขึน้อกีหรอืเกบ็ไวใ้หล้กูหลาน แต่หากลอง
ส ารวจดดูีๆ  ชว่งหลงัปี 2540 เป็นตน้มา ราคาบางแห่งอาจไม่เพิม่มากแลว้ บางแห่งลดลงกม็ ี เพราะดมีานด์
ไม่ไดเ้พิม่ขึน้ บางท าเลออกแนวทรงๆ ทรุดๆ ดงันัน้การเลอืกขายเมื่อคาดว่าในท าเลนี้แนวโน้มไมโ่สภานกั 



(เช่น น ้าท่วม) แลว้น าเงนิไปซือ้ในท าเลใหม่ทีแ่นวโน้มสดใสกว่าน่าจะดกีว่า เช่น ฝรัง่มกัจะมกีารเปลีย่นมอืใน
ทีอ่ยู่อาศยักนัสงูกว่าคนไทยมาก แค่ 5-6 ปีกข็ายแลว้ เพราะอาจซือ้มาในช่วงราคาต ่าๆ พอราคาดกีข็ายท า
ก าไร เกบ็เงนิซือ้ใหม่เมื่อราคาต ่าอกี อาจตอ้งยา้ยบา้นบ่อยๆ (รวมทัง้ยา้ยมาซือ้ในบา้นเรากม็าก) แต่คนไทย
เราคงยาก ดงันัน้นกัลงทุนจงึตอ้งท าใจฝา่ด่านน้ีก่อน อาจท าใหม้ลูค่าโดยรวมเพิม่ไดม้ากกว่า  

 
ด่านต่อมาคอืทศันคตคิวามมัน่คงของชวีติทีเ่มื่อมงีานท าแลว้ตอ้งซือ้บา้นก่อน แต่เรื่อง

ส าคญัทีม่กัคดิไปไม่ถงึคอื ตอ้งผ่อนอกีนานท าใหต้อ้งตดิ “กบัดกัแห่งชวีติ” ดงักล่าวไวแ้ลว้ในฉบบัแรกๆ ทาง
แกก้ค็อื กต็อ้งออกจากกบัดกัมาโดยตอ้งขายไปเสยี แต่ตอ้งดชูว่งเวลาทีเ่หมาะสม ช่วงทีอ่สงัหาฯบมูจะขายได้
ราคาดมีกี าไรมาก ไปอยู่หอพกั บา้นเช่าก่อนกไ็ด ้ แลว้น าเงนิไปลงทุน แต่ขอ้ส าคญักก็ลบัมาทีจ่ะท าใจไดห้รอื
เปล่า ด่านแรกว่ายากแลว้ด่านน้ียิง่ยากกว่า แต่ถา้คดิจะลงทุนตอ้งมเีงนิทุน ทีส่ าคญัตอ้งมเีครดติ หากเรากูไ้ว้
เตม็วงเงนิแลว้ คงไปกูใ้หม่ไม่ไดแ้ลว้ แต่ส าหรบัคนยงัไม่ไดต้ดิกบัดกัก็อย่าเพิง่ซือ้เพื่ออยู่แต่ตอ้งซือ้เพื่อลงทุน
ก่อน ลงทุนแลว้มเีงนิไวซ้ือ้เพื่ออยู่ทหีลงักย็งัได ้ เช่นคนจนีสอนลกูสอนหลาน ไวว้่าตอ้งคา้ขายกอ่น บา้นไวซ้ือ้
มเีงนิแลว้ซือ้ทหีลงักย็งัไม่สาย ไม่งัน้อาจตอ้งผ่อนบา้นยาวนานเกอืบตลอดชวีติ ถงึตอนนัน้คดิจะลงทุนคงหมด
ไฟไปแลว้  

 
กรณีต่อมา มนุษยเ์งนิเดอืนกส็ามารถลงทุนไดเ้ช่นกนัเพราะท่านมเีครดติ แบงกใ์หกู้ ้

เมื่อก่อนกูไ้ดท้ัง้แท่งครบับางแหง่ยงัแถมใหอ้กี 10% ไวซ้ือ้เฟอรน์ิเจอรอ์กี แถมดอกเบีย้ก ็0% แหล่มจรงิๆ แต่
ตอนนี้อาจไมไ่ดท้ัง้ 100% เสยีแลว้เพราะแบงกช์าตสิกดัฟองสบู่คอนโดฯ ให ้ 90% (มผีลปีนี้แลว้) บา้น 95% 
(มผีลปี 55) ท าใหเ้ราตอ้งควกัเงนิหรอืมเีงนิสะสม 5-10% แต่กด็แีลว้จะไดส้รา้งนิสยัการออมไวก้่อน แต่จรงิๆ
แลว้กไ็มถ่งึขนาดตอ้งเกบ็เงนิเพราะว่า 5-10% กผ็่อนดาวน์รายเดอืนเอา ยกเวน้บา้นมอืสองทีต่อ้งสะสมเงนิไว ้ 
และดว้ยดอกเบีย้ต ่าๆ บางคนอาจไมท่ราบว่าค่าเช่าหอพกั อะพารต์เมนต์ อาจสงูกว่าเงนิผ่อนคอนโดฯหรอื
บา้นเสยีอกี (เราผ่อนบา้นใหเ้ขา แถมเงนิใหด้ว้ยครบั) เหตุหนึ่งทีค่อนโดฯ ขายดกีค็อื ไปเรยีกดมีานดจ์ากคน
อยู่หอพกั อะพารต์เมนตม์าซือ้คอนโด (หอพกั อะพารต์เมนต ์ตลาดคนท างานเลยแยใ่นวนัน้ี)  

 
สว่นทีผู่ถ้อืครองอสงัหารมิทรพัยอ์ยู่แลว้จะท าอย่างไรใหท้รพัยเ์พิม่เท่าทวคีณู หรอืเราจะรู้

ไดอ้ย่างไรว่าทรพัยเ์ราก าลงัจะแย่ เช่น หอพกั อะพารต์เมนตใ์นยุคนี้ทีต่ลาดคอนโดฯ มาแย่งลกูคา้ไปซือ้
คอนโดฯ อยูแ่ทน จะไดช้ิง่เสยีก่อน (จะท าใจชิง่อกีไดม้ัย้ครบั) หรอืจะหาทางแกล้ าไวก้่อน เชน่ น าอะพารต์
เมนตเ์ราไปจดทะเบยีนเป็นอาคารชุดขายคนเช่าเสยีเลยดมีัย้ หรอืเปลีย่นแปลงการใชส้อยไปเป็นโรงแรมดมีัย้ 
หรอืไปอพัเกรด ไปจบัตลาดอกีกลุ่มดหีรอืไม่ หรอืจะหารายไดเ้พิม่จากทางใดทางหน่ึง เช่น ป้ายโฆษณา เป็น
ตน้ ทัง้นี้กต็อ้งท าการวจิยัส ารวจตลาดใหถ่้องแทเ้สยีก่อน (www.m-property.co.th ครบั) 

 
สว่นนกัเรยีน นกัศกึษา กบัวถิแีหง่อสงัหารมิทรพัย ์ เสน้ทางเดนิทีน่่าสนใจยิง่ส าหรบัลกู

ชาวบา้น ความรูเ้ป็นช่องทางเดยีวในการสรา้งฐานะทางการเงนิในสงัคมยคุนี้ (ยกเวน้บางคนอาจมเีสน้ทางลดั
ไปหลอกฝรัง่ทีพ่ทัยาได ้สเปคคอื ล ่าๆ ด าๆ ครบั ฝรัง่ชอบ ทีพ่ดูถงึนี่ผูช้ายน่ะครบั) ความส าคญักค็อืว่า อาชพี
ใฝฝ่นัของเดก็ในบา้นเรากค็อื นายแพทย ์วศิวกร สถาปนิก หรอือื่นๆ แต่น้อยคนทีจ่ะสนใจในอสงัหารมิทรพัย ์
ความจรงิในวนัน้ีกค็อื อาชพีเหล่านัน้ยงัตอ้งมาสนใจลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์ลยครบั ตวัอย่างทีย่ิง่ใหญ่คอื 
ท่านทองมา วจิติรพงษ์พนัธ ์ เจา้ของพฤกษาเรยีลเอสเตท (เศรษฐหีุน้อนัดบัหนึ่งของประเทศ) อาจไมม่วีนัน้ี
หากท่านยงัท าอาชพีเป็นวศิวกรอยู่ จงึฝากไปยงัน้องๆ นกัเรยีน นกัศกึษา หากบงัเอญิ พลดัหลงมาอ่านเขา้ 
ลองเกบ็ไวค้ดิด ู หรอืมน้ีองมนุ่ีง มลีกูมเีต้า ลองน าไปฝากใหค้ดิเผื่อเป็นทางเลอืกไว ้ เพราะว่าอสงัหารมิทรพัย์

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


ตอ้งเรยีนรูก้ารเปลีย่นแปลงสถานการณ์ตลอดเวลา จบัตาก่อนยอ่มไดเ้ปรยีบ ยกตวัอย่าง นกัเรยีน นกัศกึษาที่
เช่าหอพกัอยู ่ หากตัง้ใจจรงิ สนใจ ตดิตาม ย่อมสามารถเป็นเจา้ของหอพกัไดใ้นอนาคต ไดแ้น่ (ตดิตาม
เสน้ทางกนัต่อ) หากสนใจเสน้ทางน้ี เป้าหมายทางการศกึษาดา้นอสงัหารมิทรพัยใ์นปจัจุบนัมตีัง้แต่ระดบั
ปรญิญาตรใีนมหาวทิยาลยัหลายแหง่ และทีส่ าคญัมงีานสมัมนา เอกสาร งานวจิยัต่างๆ จ านวนมากใหศ้กึษา  

 
สดุทา้ยก่อนจากส าหรบัฉบบันี้กค็อื เมื่อคดิจะลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ ตอ้งตระเตรยีม

สรรพก าลงั ทัง้ทุนความรู ้ขอ้มลู เงนิทุน (ค่อยสะสมไว)้ และทีส่ าคญัตอ้งเรยีนรูต้ลอดเวลา ถงึตรงนี้คงตอ้งต่อ
ฉบบัหน้าแลว้ครบั  

 
 

 
 


