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1. ยอ้นอดตีการเปลีย่นแปลงราคาทีด่นิในมหานครเรา  ชว่งปี 2532-
2539 ทีร่าคาทีด่นิเพิม่เป็นหลกั 100% ต่อปีแบบยคุทา่นพลเอกชาติ
ชายฯบา้นเราผา่นไปแลว้ แต่กําลงัเกดิขึน้ทีโ่ฮจมินิห ์ซติี ้??? 

 
การเปลีย่นแปลงราคาทีด่นิในชว่งกว่า 20 ปีทีผ่่านมาในมหานครเราแบ่งได้

เป็น 2 ช่วง คอืช่วงปี 2528-2539  ทีร่าคาทีด่นิเพิม่สงูมากกว่า 33 เท่า (นบัปี 2528 
เป็นปีฐาน =1) และเพิม่ขึน้มากในช่วงปี 2532-2539 เพราะความตอ้งการทีด่นิในการ
พฒันาเมอืง พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้อย่างมหาศาล ระดบัพลกิฟ้า พลกิแผ่นดนิ 
เน่ืองจากเหตุผลหลกัจากการเปลีย่นระบบเศรษฐกจิหลกัจากภาคเกษตรกรรมเป็น
ภาคอุตสาหกรรม การสง่ออก และภาคบรกิาร ทาํใหค้นไทยมรีายไดเ้พิม่ขึน้มากจากการ
เปลีย่นแปลงระบบเศรษฐกจิของประเทศ คนในภาคเกษตรต่างหลัง่ไหลยา้ยเขา้เมอืงมา
ทาํงานในภาคอตุสาหกรรม ภาคบรกิารในกรุงเทพฯจาํนวนมาก  สง่ผลต่อรายไดท้ีส่งูขึน้ 
จงึทาํใหม้คีวามตอ้งการอสงัหารมิทรพัย ์ โดยเฉพาะทีอ่ยู่อาศยัเพิม่ขึน้มหาศาล เทยีบ
จากในปี 2525 ทีก่รงุเทพฯเราสรา้งเมอืงมา 200 ปีมบีา้นแค ่ 1.0 ลา้นหลงั แต่บา้น
เพิม่ขึน้มหาศาลเป็น 3.02 ลา้นหลงัในปี 2539 (ปจัจุบนัในปี 2551 จาํนวน 4.32 ลา้น
หลงั) ทาํใหท้ีด่นิซึง่เป็นปจัจยัพืน้ฐานในการพฒันาอสงัหารมิทรพัยร์าคาปรบัตวัเพิม่กนั
แบบรายวนัอย่างกบัตลาดหุน้ จนทาํใหใ้นช่วง 10 ปีนัน้ ราคาทีด่นิในกรุงเทพฯและ
ปรมิณฑลเพิม่ขึน้ถงึ 33 เท่า เช่น หากราคาทีด่นิกรุงเทพฯ ในปี 2528 ตารางวาละ 
1,000 บาท กจ็ะเพิม่เป็น 33,000 บาทเลยทเีดยีว แสดงตามแผนภูม ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนภูมทิี ่1 การเปลีย่นแปลงราคาทีด่นิในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ปี 2528-2552 (1985-
2009) 
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2.  ยคุฟองสบูแ่ตกในปี 2540-2542 และฟ้ืนตวัในปี 2543 เป็นตน้มา 
หลงัจากราคาสงูสดุในปี 2539 (1996) แลว้กล็ดตํ่าลงตามวกิฤตเิศรษฐกจิในปี 

2540 โดยราคาทีด่นิลดลงตํ่าสดุในปี 2542-2543 (เน่ืองจากอสงัหารมิทรพัยเ์คลื่อนตวั
ชา้ ตอ้งใชเ้วลาในการก่อสรา้ง การดาํเนินการ การขาย ฯลฯ) โดยลดเหลอืเพยีง 26.3 
เท่า (ลดลงประมาณ 20%) แลว้ค่อยๆ ปรบัตวัเพิม่ขึน้เป็น 38.7 เท่าในปี 2552 หรอืเพิม่ 
47% (เฉลีย่ปีละ 4.7%) จะเหน็ว่าการเปลีย่นแปลงราคาทีด่นิในช่วงฟ้ืนตวัหลงัปี 2540 
นัน้ไม่ไดห้วอืหวาอกีแลว้ เน่ืองจากความตอ้งการทีด่นิในการพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์น
แต่ละปีน้อยกว่าแต่ก่อนมาก (แค่ 1 ใน 5 ของยคุนัน้ เทยีบเฉพาะการขายบา้น 50,000-
70,000 หน่วย กบัปีละ 300,000 กว่าหน่วย) เน่ืองจากผ่านชว่งการเตบิโตแบบพลกิฟ้า 
พลกิแผ่นดนิมาแลว้ความตอ้งการไม่ไดม้มีากเช่นก่อนหน้านี้ ผูค้นจาํนวนมากกม็ทีีอ่ยู่
อาศยัในยุคนัน้แลว้ ของเก่าทีย่งัขายไม่หมดกย็งัเหลอืขายเป็นทรพัยร์อการขาย NPA 
ของธนาคารฯ ต่างๆ ในยุคนี้ และขอ้มลูสาํคญัทีค่นทัว่ไปอาจไมท่ราบ คอื บางปี
ประชากรในเมอืงหลวงยา้ยออก (มากกว่ายา้ยเขา้) กลบัไปบา้นนอกหรอืกลบัไปภาค
เกษตร ทีเ่ริม่มแีววกลบัมารุ่งใหม่จากความตอ้งการอาหารของโลก ทัง้ ราคาขา้ว ราคา
ยางพารา สนิคา้เกษตรต่างๆ ทีม่รีาคาสงูขึน้ จากปญัหาโลกรอ้นทาํใหแ้หล่งผลติอาหาร
ต่างๆ ผลติไดน้้อยลง  

 
การเปลีย่นแปลงราคาทีด่นิในชว่งนบัจากปี 2542 เป็นตน้มาในรอบ 10 ปีหลงั  

พบว่าสถานการณ์การเพิม่ขึน้ของราคาทีด่นิไม่ไดป้รบัตวัสงูขึน้มากนกั โดยภาพรวมทัง้
เมอืงถงึปี 2552 ราคาทีด่นิเพิม่เพยีง 47% เฉลีย่ปีละ 4.7% เท่านัน้ดงักล่าว เน่ืองจากว่า
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ไดผ้่านช่วงเวลาทีม่กีารขยายตวัอย่างมหาศาลดงักล่าวไปแลว้ (เริม่ตน้ ขยายตวั 
(มหาศาล) เตบิโตเตม็ที ่ ชะลอตวั) ปจัจุบนัจะเหน็ว่าความตอ้งการในการซือ้
อสงัหารมิทรพัย ์ ซือ้ทีด่นิ ซือ้ทีอ่ยู่อาศยัในมหานครเราลดลงมาก เมื่อเทยีบกบัในยุคนัน้ 
อาจถงึจุดทีเ่รยีกว่าเตบิโตเตม็ท ี ต่อไปอาจไม่ไดเ้พิม่มากนกัดงักล่าว (ยกเวน้บางทาํเลที่
เรยีกดมีานดใ์หม้ากกระจุกตวัได ้เช่น ตามแนวรถไฟฟ้า) 

 
ในรายละเอยีด โดยหากพจิารณาการเปลีย่นแปลงตามทศิทางการขยายตวั

ของเมอืง ในแต่ละทศิทาง ตามแผนทีด่งันี้  
 
 

แผนทีท่ี ่1 แสดงการเปลีย่นแปลงราคาทีด่นิในรอบ 10 ปี (2542-2552) แยกเป็นทศิทางหลกั 
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จะเหน็ว่าในรอบ 10 ปีทีผ่่านมาในเขตเมอืงชัน้ในมกีารเปลีย่นแปลงโดยรวม

สงูสดุ 90% (ปีละ 9%) ในขณะทีพ่ืน้ทีโ่ดยรอบดา้นทศิเหนือราคาทีด่นิเพิม่สงูกว่าดา้น
อื่นๆ ที ่ 51% รองลงมาคอื ดา้นตะวนัออก 45% และดา้นทศิตะวนัตกตํ่าสดุเพยีง 42% 
เมื่อเทยีบกบัค่าเฉลีย่ของทัง้เมอืงที ่ 48% แสดงถงึราคาทีด่นิในเขตชัน้ในทีม่คีวาม
ตอ้งการจากการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์นสดัสว่นทีส่งูโดยเฉพาะจากช่วงปี 
2548 เป็นตน้มา รวมทัง้การมโีครงการรถไฟฟ้าบทีเีอสทีเ่ปิดในปี 2542 และรถไฟฟ้าใต้
ดนิทีเ่ปิดในปี 2547 เป็นปจัจยัหลกั ในขณะทีด่นินอกเมอืงมคีวามตอ้งการน้อยลงจาก
โครงการอสงัหาฯ เขา้เมอืง รวมทัง้มอีุปทานทีด่นิในตลาดมใีหเ้ลอืกมาก (ไม่มจีาํกดัเช่น
ในเขตชัน้ใน) ราคาทีด่นิจงึไม่ปรบัตวัสงูมากนกั แถมบางทาํเลทีไ่กลๆ ราคากลบัตกลง 
เช่น รงัสติ เลยคลองเจด็ไป ย่านปทุมธานี สามโคก หรอืลาดหลุมแกว้ ทีเ่ป็นทาํเลทีไ่กล
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จากเมอืงมาก เมื่อโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีแ่ต่เดมิเคยขยายตวัไปถงึ แต่ปจัจุบนั
โครงการสว่นใหญ่อยู่ในเขตชัน้ในชัน้กลางไปไม่ถงึแลว้ทาํใหค้วามตอ้งการลดลง ราคา
ทีด่นิกเ็ลยลดตาม  

 
นอกจากนี้ยงัมบีรเิวณฝ ัง่ตะวนัออก ย่านหนองจอก ลาดกระบงั หรอืบางพล ี

ทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีส่เีขยีวลาย และแนวเสน้เสยีงเครื่องบนิ แถมมปีญัหาเรื่องน้ําทว่ม ดนิ
ทรุด จงึเป็นอกีบรเิวณทีร่าคาทีด่นิลดลงเช่นกนั    

 

3.  อนาคต ภาพรวมคงไมเ่พิม่มากแลว้ ยกเวน้ทีด่นิในเมอืง ตาราง
วาละ 2.0 ลา้นบาทเป็นไปได ้ 

จากภาพรวมการเปลีย่นแปลงราคาทีด่นิในอดตี และภาวะราคาทีด่นิในปจัจุบนั
ในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑลทีว่่าไวใ้นสามตอนทีแ่ลว้ โดยในช่วง 10 ปีหลงัวกิฤตปีิ 
2540 ราคาทีด่นิในกรุงเทพฯและปรมิณฑลเพิม่เฉลีย่เพยีงปีละ 4.8% และคาดว่าราคา
ทีด่นิในภาพรวมทัง้มหานครของเราคงเพิม่แบบค่อยๆ เตบิโต เน่ืองจากความตอ้งการ
ทีด่นิในการพฒันาในดา้นต่างๆ โดยรวมลดลง เช่น กรณีการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
ประเภททีอ่ยู่อาศยัทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยส์ว่นใหญ่ ทีป่จัจุบนัน้ีมกีารพฒันาเพยีง 1 ใน 5 
ของยุคก่อนปี 2540 (ปจัจุบนัพฒันาปีละ 60,000-70,000 หน่วย เทยีบกบั 300,000 
หน่วย) เน่ืองจากปจัจุบนัน้ีกรุงเทพฯและปรมิณฑลเรามบีา้น (รวมคอนโดฯ) กว่า 4.32 
ลา้นหลงัเขา้ไปแลว้ (เทยีบกบัประชากรตามทะเบยีนบา้น 10.3 ลา้นคน เฉลีย่ประชากร 
2.38 คนต่อบา้น    1 หลงั ไมน่บัประชากรแฝงทีไ่ม่ไดย้า้ยทะเบยีนบา้นมา) ต่อไปอาจ
เป็นยุคของการซือ้ขายบา้นมอืสองมากขึน้ ซึง่ยิง่จะทาํใหค้วามตอ้งการทีด่นิในการ
พฒันาใหม่น้อยลง 

แต่กม็ขีอ้ยกเวน้สาํหรบัทีด่นิในบางทาํเล โดยเฉพาะในเขตชัน้ในของเมอืงที่
ยงัคงปรบัตวัในระดบัทีส่งูปีละ 10-20% (แต่เทยีบไม่ไดก้บัการปรบัตวัปีละเกนิ 100% 
ในช่วงปี 2532-2539) เน่ืองจากการจุตขิองคอนโดฯ กลางเมอืงตัง้แต่ปี 2548 เป็นตน้มา 
ทาํใหค้วามตอ้งการทีด่นิในเมอืงเพิม่มากขึน้ถงึ 3 เท่า (จากปี 2546-2547 ทีส่ดัสว่น
คอนโดฯต่อการพฒันาอสงัหารมิทรพัยโ์ดยรวมประมาณ 20% แต่ในช่วงปี 48 เป็นตน้
มาเพิม่เป็น 50-60% ในปจัจุบนั) ในการพฒันาทัง้ทีอ่ยู่อาศยัโดยเฉพาะคอนโดมเินียม
และอื่นๆ และดว้ยความจาํกดัของทีด่นิทีม่น้ีอย เป็นปจัจยัหลกัทีท่าํใหร้าคาทีด่นิในเมอืง
ซึง่หายากเพิม่ขึน้อย่างมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนภูมทิี ่2 แสดงการซือ้ทีอ่ยู่อาศยัแยกประเภท อาคารชุด ทาวน์เฮาส ์บา้นเดีย่ว และอื่นๆ 
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ตามขา่วล่าสดุ (นสพ.กรุงเทพธรุกจิ ฉบบัวนัที ่ 3 มถุินายน 2553) มกีารซือ้
ขายทีด่นิย่านเพลนิจติถงึราคาทีด่นิละ 1.5 ลา้นบาทกนัแลว้ ยิง่สะทอ้นถงึความตอ้งการ
ทีด่นิในเมอืงถงึกลา้ซือ้ไดถ้งึขนาดนัน้ เพราะยงัคุม้ทีจ่ะพฒันาทีด่นิโดยเฉพาะการพฒันา
อาคารชุดระดบัราคาแพงทีย่งัมศีกัยภาพหากเปรยีบเทยีบกบัราคาขายในภูมภิาค  

 
กรณีผลกระทบจากปญัหาทางการเมอืงต่อพืน้ทีร่าชประสงคห์รอืในเขตชัน้ใน

นัน้ ผมมองว่า หากพจิารณาเฉพาะในชว่งทีผ่่านมา น่าจะสง่ผลกระทบต่อราคาทีด่นิน้อย 
(แปลว่าต่อไปตอ้งไมม่แีลว้) เน่ืองจากว่าความเป็นศนูยก์ลางธุรกจิของมหานครเรา ไม่
อาจยา้ยหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้นเวลาอนัสัน้ กว่าจะเตบิโตมาไดข้นาดนี้ตอ้งใชเ้วลาหลาย
สบิปี การทีจ่ะแย่ลงจากผลกระทบสัน้ๆ นัน้ ออกจะเป็นการเอาอารมณ์เขา้ว่าเกนิไป 

ยุคบา้นเดีย่วเฟ่ืองฟู 
ยุคคอนโดฯ ครองเมอืง 

ยุคอุปทานลน้ตลาด 

ยุควกิฤตปี 2540 



 

หลงัจากการฟ้ืนฟู ก่อสรา้งใหม ่ คงกลบัมาคกึคกัเหมอืนเดมิ เผลอๆ อาจคกึคกักว่าเดมิ 
หากจากนี้ไปเศรษฐกจิฟ้ืนตวัหรอืเป็นขาขึน้ไดจ้รงิ  

 
อย่างไรกต็าม ผลกระทบระยะสัน้ต่ออสงัหารมิทรพัยบ์างประเภททีม่ดีมีานด์

จากต่างชาต ิเช่น โรงแรม เซอรว์สิ อะพารต์เมนต ์อาคารสาํนกังาน กค็งมบีา้ง แต่จะถงึ
ขนาดยา้ยออกไปนัน้คงจะเป็นไปไดน้้อย อาจมเีช่าพืน้ทีด่า้นนอกเป็นแผนสาํรองฉุกเฉิน
ซึง่เป็นเรื่องทีด่าํเนินการกนัอยู่แลว้ จะเหน็ไดว้่าในช่วงเมษายน พฤษภาคม ทีผ่่านมา
บรษิทัหา้งรา้นต่างๆ กย็งัทาํงานไดจ้ากออฟฟิศฉุกเฉิน แต่สาํหรบัราคาทีด่นิในเมอืงนัน้ 
หากจากนี้ไปเหตุการณ์สงบไม่ลุกลามบานปลายอกี กไ็ม่น่าจะกระทบ เตม็ทีก่อ็าจเพิม่
ในอตัราทีช่ะลอตวัลงจากปีละ 10-20% อาจน้อยกว่านี้ได ้แต่อยา่งทีท่ราบล่าสดุ กม็กีาร
ซือ้ขายกนัตารางวาละ 1.5 ลา้นบาท แสดงถงึความมอียู่อย่างจาํกดัของทีด่นิ และความ
ตอ้งการยงัมสีงูดงัว่าไวแ้ลว้ แต่ยุคต่อไปจะมปีจัจยัสาํคญัอื่นทีท่าํใหไ้ม่เพิม่มาก คอื 
รถไฟฟ้าทีข่ยายเสน้ทางไปยงัเขตชัน้กลาง ชัน้นอก ทีจ่ะกระจายความตอ้งการทีอ่ยู่
อาศยัจากในเมอืงออกไปดา้นนอกอกีครัง้กไ็ดซ้ึง่ตอ้งตดิตาม  

 
ในอนาคตบา้นเราจะเหน็ทีด่นิตารางวาละ 2.0 ลา้นบาทไดห้รอืไม่นัน้ 

ความเหน็ผมแลว้ไปถงึแน่ โดยเฉพาะหลงัจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในรอบนี้ ดว้ย
เหตุผลว่าหากพจิารณาจากศกัยภาพในการพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นอนาคตอนัจะสง่ผล
ต่อราคาทีด่นิในเมอืง ยกตวัอย่าง กรณีพฒันาคอนโดมเินียมขายตารางเมตรละ 
100,000 บาท ราคาทีด่นิทีส่ามารถซือ้ทีด่นิไดต้ารางวาละประมาณ 4-500,000 บาท 
หากขายไดต้ารางเมตรละ 200,000 บาท ทีด่นิกซ็ือ้ไดถ้งึตารางวาละกว่า 1.0 ลา้นบาท 
หากขายได ้ 300,000 บาท กซ็ือ้ได ้ 2.0 ลา้นบาท (ตามตารางที1่) ล่าสดุย่านสาทรมี
คอนโดมเินียมขาย (เซง้) ถงึตารางเมตรละ 300,000 บาทกนัแลว้ (ยนูิตแพงส  ด 220 
ลา้นบาท 700 กว่าตารางเมตร สนใจไปหาซือ้น่ะครบั ว่ากนัว่ามเีงนิอย่างเดยีวซือ้ไม่ได้
น่ะครบั อย่าคดิมากครบั คอืวา่ตอ้งเขา้ควิก่อน) และกาํลงัจะมโีครงการทีส่องแถวราช
ดาํรติามมาแสดงว่าน่าจะยงัมโีอกาสจากความตอ้งการทัง้ไทยทัง้เทศโดยเฉพาะทศิทาง
เศรษฐกจิทีท่าํว่าจะฟ้ืนตวั (หากจรงิ) แต่ไมว่่าจะอย่างไรกต็อ้งฟ้ืนตวัและเฟ่ืองฟูกนัอกี 
ชา้หรอืเรว็เท่านัน้ (แต่อาจไม่เฟ่ืองมาก และกต็กไมม่าก ต่างกบัยุคก่อนทีข่ ึน้แรง ย่อม
ตกแรง เพราะดมีานดม์หาศาลทัง้ของจรงิและของเทยีมจากหลอกเงนิแบงกม์าสรา้ง และ
การเกง็กาํไร)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางที ่1: การประมาณการราคาทีด่นิในกรณีการพฒันาคอนโดมเินียม 

ล าดบั รายละเอยีดการประมาณการ ราคาขายปัจจบุนั ราคาอนาคต 1 ราคาอนาคต 2 อธบิายเพิม่เตมิ

1 ราคาขายคอนโดมเินยีม 100,000.00    200,000.00    300,000.00   บาทต่อตารางเมตร 

ถนน (ซอย) ผา่นหน้าทีด่นิกวา้ง 10.00               10.00               10.00             สมมตฐิานซอย 10 เมตรเชน่กนั
2 ศกัยภาพการพฒันา คอนโดมเินยีม คอนโดมเินยีม คอนโดมเินยีม
3 เนื้อทีด่นิ (ไร)่ 2.0                  2.0                  2.0                ไร่ 

คดิเป็นตารางวา 800                 800                 800                1 ไร่ = 400 ตารางวา 
4 กอ่สรา้งไดส้งูสดุ (ตร.ม.) 32,000             32,000             32,000            ตาม FAR 10:1 
5 แต่สามารถกอ่สรา้งไดเ้พยีง (ตร.ม.) 29,999             29,999             29,999            เนื่องจากความกวา้งถนนผ่านหน้าทีด่นิ +++

จ านวนชัน้ประมาณ (ชัน้) 28                   28                   28                 ประมาณการ
6 สดัสว่นพืน้ทีข่าย 60% 50% 45% 45-60% ตามระดบัของโครงการ

พืน้ทีข่าย (ตารางเมตร) 17,999             15,000             13,500            พืน้ทีก่อ่สรา้ง x สดัสว่นพืน้ทีข่าย
7 ถา้ขายได ้ตรม.ละ (บาท) 100,000           200,000           300,000          เปรยีบเทยีบราคาซื้อขายคอนโดฯ ในยา่นนี้ 

8 มลูคา่ขายรวม (บาท) 1,799,940,000   2,999,900,000   4,049,865,000  พืน้ทีข่ายขอ้ 6 x ราคาขาย ขอ้ 7 
9 หกัก าไรโครงการ  30% 30% 30% ผลก าไรปจัจุบนั (ลงทุน 2 ปีละ 15%)

คงเหลอื 1,259,958,000   2,099,930,000   2,834,905,500  ขอ้ 8 หกัก าไร
10 หกัตน้ทุนคา่กอ่สรา้ง 29,999             29,999             29,999            พืน้ทีก่อ่สรา้งตามขอ้ 5

คา่กอ่สรา้ง ตร.ม.ละ 18,000             18,000             18,000            อา้งองิมาตรฐานสมาคมผูป้ระเมนิฯ ปี 52

บวกคา่ตกแต่ง (บาทต่อ ตร.ม.) 10,000             20,000             30,000            2 ตามระดบัของโครงการ 
คา่กอ่สรา้งเป็นเงนิ (บาท) 719,976,000      839,972,000      944,968,500    พืน้ทีก่่อสรา้ง x คา่ก่อสรา้งต่อตารางเมตร

11 หกัคา่บรหิาร การขาย ดอกเบี้ย ฯลฯ 179,994,000      299,990,000      269,991,000    ตร.ม.ละ 10,000-20,000 บาท (ระดบัโครงการ)xพื้นทีข่าย

12 คงเหลอืคา่ทีด่นิทีท่ ีซ่ื้อได ้(บาท) 359,988,000      959,968,000      1,619,946,000  ขอ้ 9-ขอ้ 10-ขอ้ 11
ต่อตารางวา (บาท) 449,985           1,199,960         2,024,933        ขอ้ 12 /หารเนื้อทีด่นิ -ตารางวา

12 ราคาทีด่นิเพิม่ขึน้ 0% 167% 350%

การประเมินมูลค่าท่ีดิน (เปล่า) ในกรณีสมมติฐานพฒันาคอนโดฯ  ปัจจุบนัและอนาคต 

 
ทีม่า : ฝา่ยวจิยัและฐานขอ้มลู AREA (www.area.co.th) 

 
ทีน่ี้มาดทูีเ่หตุผลครบัว่าจะมโีอกาสหรอืไม่ ทีค่อนโดมเินียมในเมอืง (โฟกสัที่

แค่สขุมุวทิ ไม่เกนิทองหล่อ เพลนิจติ ราชประสงค ์สยามสแควร ์สลีม สาทร)  และราคา
ทีด่นิจะเตบิโดไดข้นาดนัน้หรอืไม่จงึเป็นประเดน็ทีต่อ้งวเิคราะหก์นั โดยสว่นตวัผมเหน็
น่าจะมโีอกาสดว้ยเหตุผลว่า:- 

(1) คอนโดมเินียมเป็นทรพัยเ์พื่อการลงทุนทีม่หาชน (แปลว่าคนจาํนวน
มากจงึมดีมีานดม์าก) สามารถจะลงทุนไดเ้พราะราคาต่อหน่วยไม่สงู (เมื่อเทยีบกบัการ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์ื่นทีอ่าจตอ้งใชเ้งนิเป็นหลกัสบิ หลกัรอ้ย หลกัพนัลา้น) และได้
ผลตอบแทนแทนสงู (ขอ้มลูจากการสุม่โครงการคอนโดมเินียมในเมอืงระดบัราคาสงูใน 
prime areas ตดิรถไฟฟ้าในปี 2551-2552 จาํนวน 30 โครงการ พบว่าใหผ้ลตอบแทน
ระดบั 6.4-29.9% ต่อปี  (เฉลีย่ 18.5%ต่อปี รวมค่าเช่าและราคาเพิม่) ทาํใหม้อีุปสงค์
จากกลุ่มนกัลงทุนผสมโรงกบัการซือ้เพื่อการอยู่อาศยัจรงิ ยิง่หากในปี 2555 มคีงเหลอื
การคํ้าประกนัเงนิฝากแค่ลา้นเดยีว จะยิง่สง่เสรมิใหม้กีารลงทุนมากขึน้ หากดอกเบีย้เงนิ
ฝากยงัตํ่าอยู่เช่นนี้ (แต่กต็อ้งตดิตามว่าจะหมดยุคเมื่อใด ทุกอย่างมขีึน้ ย่อมมลีง และ
บุบสลาย การลงทุนตอ้งเขา้และออกไดถู้กเวลาเท่านัน้ ความฉิบหายของสว่นรวม ???) 

http://www.area.co.th)/


 

(2) ปญัหาจราจรยงัคงแกไ้ขไม่ไดใ้นเรว็วนั รถไฟฟ้าจะเสรจ็กอ็กีหลายปี 
บางสาย หากหลงไปซือ้ตามอาจเสรจ็ ดขูอ้ (5) 

(3) ปญัหาราคาน้ํามนั มแีต่ทรงกบัเพิม่ คงไมม่ใีครกลา้คดิว่าราคาจะลดลง
ลติรละ 15 บาทอกีแลว้  

(4) ความเป็นเมอืงยงักระจุกอยูใ่นเขตชัน้ใน สิง่อาํนวยความสะดวกต่างๆ ก็
มมีาก อนัจะทาํใหไ้ลฟ์สไตลค์นเมอืงน่าจะนิยมอาศยัอยูใ่นเมอืงมากกว่าเขตชัน้นอกมาก
ขึน้ (อยู่ในเมอืงมนักว่ากนัเยอะ)  

(5) โครงการรถไฟฟ้าขนคนไปนอกเมอืง ปญัหากค็อื ค่าบรกิารยงัไม่รู้
เท่าใดแน่ หากคาํนวณตามระยะทางและจาํนวนสถานี เทยีบกบัค่ารถไฟฟ้าในปจัจุบนั 
เทีย่วหนึ่งอาจเกอืบ 50-60 บาท รวมค่ารถไฟฟ้าปจัจบุนัอกี 40 บาท เทีย่วหน่ึงอาจเป็น 
100 บาท ไป-กลบั 200 บาท รวม         4-5,000 บาทต่อเดอืนเพราะคนสว่นใหญ่ตอ้ง
มาทาํงานในเมอืง คนเดนิทางใกล้ๆ คงมน้ีอย ถงึวนันัน้อาจชอ็กได(้ว่ามาซือ้ทาํไมแถวนี้) 
และอาจมคีนใชบ้รกิารน้อยเพราะจ่ายไม่ไหว (เจ๊งมาใครจะรบัผดิชอบ ผมมสีทิธิน่์ะครบั
เงนิภาษผีม) เพราะสว่นใหญ่คนทีอ่ยู่อาศยันอกเมอืงรายไดค้งไมม่ากนกั เกบ็เงนิค่า
เดนิทางไปซือ้คอนโดมเินียมในเมอืงดกีว่า ไม่ตอ้งเสยีเวลา แถมผลตอบแทนกด็กีว่า (จะ
ปล่อยเช่ากด็ ีหรอือยู่เอง ราคากเ็พิม่ขึน้มากกว่า)  

ผมไมไ่ดบ้อกว่าไม่ใหส้รา้งรถไฟฟ้านอกเมอืงน่ะครบัสรา้งไดถ้า้คา่รถถูกๆ แต่
กลวัว่าจะไม่ถูกน่ะซคิรบั ดกูรณีขึน้ค่าทางด่วนล่าสดุเป็นตวัอย่าง จะหวงัพึง่นกัการเมอืง
แถวนี้กเ็หน็ๆ กนัอยู่ ปากกบ็อกว่าทาํเพื่อ พ่อ แม่ พีน้่อง (จรงิๆ แลว้เป็นเราทีฟ่งัไม่รู้
เรื่องเอง เขาทาํเพื่อ พี ่น้อง พี ่น้องของเขาเองครบั ไมใ่ชพ่ีน้่องประชาชน ขาดแต่ไม่ได้
บอกว่าลกูเมยีดว้ยแค่นัน้เอง เดีย๋วจบัได ้ (อนัน้ีไม่ไดค้ดิเอง ตลกคาเฟ่ว่ามา)  รถไฟฟ้า
จรงิๆแลว้ควรสรา้งเฉพาะในเขตชัน้ในหรอืเตม็ทีแ่ค่ไปแค่เขตชัน้กลาง เช่น สายสน้ํีาเงนิ 
บางซื่อ-ท่าพระ หวัลาํโพง-บางแค เป็นตน้ ทีก่ารจราจรตดิหนกัจรงิๆ และค่าเดนิทางไม่
สงูมาก เพราะระยะทางไม่ไกล คนสามารถจ่ายไหว  

(6) คอนโดมเินียมในเมอืงเป็นความจาํเป็นในการอยู่อาศยัมากขึน้ทัง้ไทย
และความตอ้งการจากชาวต่างชาตสิงู (แมว้่าตอนนี้ต่างชาตแิย ่ แต่ (หลาย) เดีย๋วคง
กลบัมารอใหบ้า้นเขาฟ้ืนก่อน) เน่ืองจากเป็นอสงัหารมิทรพัยท์ีส่ามารถซือ้ไดโ้ดยตรง 
(49% ของพืน้ทีข่ายทัง้อาคาร หากในอนาคตมกีารแกไ้ขกฎหมายต่างชาตซิือ้ไดม้ากขึน้
กจ็ะยิง่เพิม่ศกัยภาพ) ทีส่าํคญัหากเปรยีบเทยีบราคาขายกบัในต่างประเทศในภมูภิาคนี้
ยงัตํ่ากว่าอยู่มาก เช่น ในฮ่องกงขายกนัถงึตารางเมตรละ 5-600,000 บาท ในสงิคโปร์
เกอืบ 1.0 ลา้นบาทไปแลว้ ทีโ่ฮจมินิหซ์ติีต้ารางเมตรละ   2-300,000 บาท แต่
คอนโดมเินียมบา้นเราแคต่ารางเมตรละ 100,000 กว่าบาทเท่านัน้ ปจัจบุนัเริม่มหีลาย
โครงการขายเปิดขายระดบัราคาตารางเมตรละ 300,000 บาทแลว้ดงัว่า แสดงว่า
ศกัยภาพดา้นราคายงัไปไดอ้ยู่ อย่างไรกต็ามเน่ืองจากอาคารชดุราคาแพงสว่นหนึ่งเป็น
ความตอ้งการต่างชาต ิ ซึง่อาจยงัระแวงจากปญัหาทางการเมอืงโดยเฉพาะย่านราช
ประสงค ์(แต่อาจดสีาํหรบัเขตชัน้ในย่านธุรกจิอื่นๆ ใกล้เคยีง เชน่ สขุมุวทิ) และอาจเป็น
ผลกระทบช่วงสัน้ๆ (ถา้ไมม่ยีดึรอบใหม่) รวมทัง้การพฒันาคอนโดฯ ในเมอืงย่านราช
ประสงคก์ไ็ม่ไดม้มีากนกั แต่ทีส่าํคญักค็อื อย่าเกง็กาํไรจนสรา้งปญัหาใหก้บัตลาด
โดยรวมมอีนัเป็นไปเสยีก่อนกแ็ลว้กนั  



 

 
4. เรือ่งรอ้น..ฟองสบู่คอนโดฯ...เรือ่งจรงิหรอืแคแ่ตะเบรก 

ทุกฝา่ยตอ้งทาํใหรู้แ้จง้ เพื่อป้องกนัความเสยีหาย  
ทัง้ผูป้ระกอบการ ชาวบา้นผูซ้ือ้ นกัลงทุนจะไดไ้ม่ตดิบว่ง สรา้งปญัหาใหช้าต ิ 

แต่เรื่องใหญ่กว่าทีต่อ้งระวงั กค็อืเงนินอกดอกเบีย้ตํ่า ทีไ่หลเขา้  
จนสรา้งฟองสบู่ในตลาดหุน้ ทองคาํ (พุ่งกระฉูดอยูทุ่กวนัน้ี) และหากเขา้มายงั

อสงัหารมิทรพัย ์อาจสง่ผลใหว้อดวายได ้หากเงนิไหลกลบั 
 

เรื่องทีพ่ดูกนัเป็นทอลค์ออฟเดอะทาวน์ ในขณะนี้ในแวดวงอสงัหารมิทรพัยก์็
คอื ภาวะการลน้ตลาดของคอนโดมเินียม (จรงิหรอื) จนเป็นเรือ่งราวใหญ่โต ธนาคาร
ชาตกิม็มีาตรการ LTV 90-95% มาจาํกดัการปล่อยสนิเชื่อออกมาสกดัการเกง็กาํไร (ผม
ว่าไปดดูอกเบีย้แมงเม่าดว้ยดมีัย้ครบั)  แต่ความจรงิเป็นอย่างไรนัน้ยงัไม่กระจ่างชดั(ใน
มุมชาวบา้น) จงึน่าจะมกีารทาํความจรงิใหก้ระจา่ง เพื่อทุกฝา่ยโดยเฉพาะชาวบา้น ผูซ้ือ้
บา้นซือ้คอนโดฯ เพื่อการอยูอ่าศยัจรงิๆจะไดท้ราบขอ้มลูที่แทจ้รงิเพื่อการดาํเนินการ
อย่างรอบคอบ จะไดไ้ม่สรา้งความหวาดวติกเกนิจาํเป็น ผมจงึเสนอว่าควรทาํขอ้มลูให้
ชดัเจน(เชื่อว่าน่าจะมแีลว้แต่ควรเผยแพร่เป็นสาธารณะ)ว่าสถานการณ์ ณ วนัน้ีเป็น
อย่างไรแน่ และทีส่าํคญัจะไดม้ขีอ้มลูไว ้“จบัตา” อนาคตไดอ้ย่างทนัท่วงท ีดงันี้ครบั 

 
1. สถานการณ์การขายคอนโดฯทีข่ยายตวัสงูแต่ละปี เทยีบอุปสงคก์บัอุปทานว่าสมดุล

หรอืไม่ (ขยายตวัแบบสมดุลหรอืเกนิดุล) และทีส่าํคญัตอ้งเทยีบว่าการขยายตวัของ
คอนโดฯเป็นการแยง่สว่นแบง่ตลาดจากบา้นแนวราบมา เน่ืองจากคนเปลีย่น
พฤตกิรรมจากซือ้บา้นแนวราบ (นอกเมอืง) มาซือ้คอนโดฯ ในเมอืงหรอืไม่  
(สถานการณ์ปี 2549-2552 มยีอดซือ้และยอดขายใกลเ้คยีงกนั ประมาณ 60,000-
70,000 หน่วยต่อปีซึง่ถอืเป็นระดบัปรกต ิ แต่ทีต่อ้งจบัตากค็อืในปี 2553 นี้ ทีอ่าจ
เป็นแสนหน่วย ทัง้ฝา่ยซือ้และฝา่ยขาย ดว้ยการกระตุน้ของมาตรการลดหย่อนภาษ ี
ค่าธรรมเนียมโอนฯ ทีห่มดอายไุปเมื่อเดอืนมนีาคมและมถุินายน หรอืสถานการณ์
การเกง็กาํไรพุ่งสงู จงึตอ้งจบัตาอย่างทีธ่นาคารชาตอิอกมาแตะเบรกไว)้  
 

2. ดา้นอุปสงคต์อ้งทราบถงึสว่นเกนิจากความตอ้งการจรงิ ว่าเป็นการเกง็กาํไร (กลุ่ม
ปญัหาเพราะซือ้ขายระยะสัน้ ประเภทขายดาวน์ แต่อาจไมไ่ปโอนฯ หรอืซือ้มาขาย
ต่อทาํกาํไรในช่วงสัน้ๆไม่เกนิ 1 ปี) หรอืกลุ่มทีเ่ป็นนกัลงทุน (ถอืยาวหลายปีไวเ้กบ็
ค่าเช่า รอราคาขึน้ และหากเป็นการลงทุนดว้ยเงนิเยน็กไ็ม่ตอ้งห่วงนกั แต่หากกู้
แบงกม์าอาจมเีรื่อง) โดยเฉพาะกลุ่มเกง็กาํไรมปีรมิาณมากพอจะสรา้งปญัหาหรอื
ยงั จงึตอ้งตรวจสอบปรมิาณการเกง็กาํไร มลูค่ารวมการเกง็กาํไรใหช้ดัเจน ทาง
หนึ่งทีค่วรทาํกค็อืการสาํรวจภาคสนามคอนโดฯ ทีม่กีารซือ้ไปกว่า 170,000 หน่วย
ตัง้แต่ปี 2548-ปจัจุบนันัน้ สรา้งเสรจ็ไปแลว้เท่าใด สรา้งไม่เสรจ็หรอืไมไ่ดส้รา้ง
เท่าใด และทีส่รา้งเสรจ็จะไดรู้ว้่ามกีารอยู่อาศยัจรงิเท่าใด ทิง้ว่างไวม้เีท่าใดแน่  

3. สถานการณ์ดา้นราคาขาย ราคาคอนโดฯ ในแต่ละปี จรงิๆ แลว้เพิม่ขึน้มากถงึระดบั
อนัตรายซึง่เป็นทีม่าของการเกง็กาํไรจรงิหรอืไม่  



 

4. สถติกิารขออนุญาตก่อสรา้งกบัการก่อสรา้งจรงิ อาจตอ้งขอความร่วมมอืกบั
หน่วยงานทอ้งถิน่ตรวจสอบว่ามกีารก่อสรา้งจรงิมากน้อยเพยีงใด มทีีไ่ม่สรา้งหรอื
สรา้งล่าชา้หรอืหยุดการก่อสรา้ง มากหรอืไม่  

5. สถติบิา้นแนวราบจดทะเบยีน อาคารชุดจดทะเบยีน เปรยีบเทยีบในทาํนองเดยีวกบั
ขอ้ 1  

6. ปรมิาณการใหส้นิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั เปรยีบเทยีบในทาํนองเดยีวกนักบัขอ้ 1  เพื่อมาดู
ว่ายอดสนิเชื่อโดยรวมเพิม่ขึน้มากจนอนัตรายหรอืยงั ทีส่าํคญั คอื สดัสว่น NPL 
ของสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยัอยูใ่นระดบัใดแลว้ มสีญัญาณทีไ่ม่ดหีรอืยงั  

7. ซึง่จะเกีย่วขอ้งกบัเรื่องสาํคญั คอื การโอนกรรมสทิธิ ์ เพราะหากจองซือ้กนัมากๆ 
แต่ไม่ไปโอน คงแย่แน่ๆ แต่กลุ่มทีซ่ือ้ในปี 2548-2550 วนัน้ีสรา้งเสรจ็โอนแลว้ สว่น
ใหญ่มกีารโอนกรรมสทิธิก์นัไป แต่กลุ่มทีซ่ือ้ในปี 2551-2552 รวมทัง้ปีนี้สว่นใหญ่
อาจยงัสรา้งไม่เสรจ็ จงึตอ้งจบัตาสถานการณ์ 

8. ขอ้พจิารณาต่อมา คอื หากคอนโดฯ ลน้ตลาดจรงิ มกีารเกง็กาํไรจรงิ แลว้ปรมิาณ
มากหรอืแค่นิดเดยีว ฟองสบู่เลก็ หรอืฟองใหญ่ (ตดิตามต่อครบั) 

9. อสงัหารมิทรพัยม์าตัง้หลายประเภท Sector อื่นๆ เช่น โรงแรม รสีอรท์ อาคาร
สาํนกังาน ศนูยก์ารคา้ เซอรว์สิ อะพารต์เมนต ์ อะพารต์เมนต ์ นิคมอุตสาหกรรม 
ฯลฯ สถานการณ์เป็นอย่างไร เชญิสมาคมเหล่านี้มาใหข้อ้มลูจะไดไ้ม่เหมารวมวา่
อสงัหารมิทรพัยแ์ย่แลว้ (อาจตอ้งทาํสถานการณเปรยีบเทยีบกบัปี 2540 ทีฟ่องสบู่
แตกเป็นวกิฤตทิุก Sector ทุกหย่อมหญา้)  

10. ปจัจยักระทบสาํคญัต่อธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นอย่างไร เช่น ความมัน่คงของ
สถาบนัการเงนิในฐานะผูใ้หส้นิเชื่อ ท่านกต็รวจสอบอยูทุ่กวนั อตัราดอกเบีย้ตํ่า 
(กาํลงัซือ้สงู) เงนิเฟ้อ และทีส่าํคญัทศิทางเศรษฐกจิ หากมแีนวโน้มฟ้ืนตวัทีด่ ีกาํลงั
ซือ้กเ็พิม่ขึน้ดว้ย การเพิม่ขึน้ของอุปสงคข์ณะนี้ เพราะเศรษฐกจิดขีึน้หรอืไม ่  

 
ผมเชื่อว่าปจัจุบนัท่านคงมตีวัเลขต่างๆ ขา้งตน้แลว้ (บางสว่นอาจไม่มกี็

ดาํเนินการเสยี โดยเฉพาะอตัราการเขา้อยู่อาศยั อยูจ่รงิ เช่า ว่าง สดัสว่นเท่าใด) และก็
เชื่อว่าวนัน้ีสถานการณ์ลน้ตลาด หรอืแมแ้ต่ฟองสบู่ (คนละระดบักนั) อาจยงัไมช่ดัเจน
นกั แต่การรวบรวมขอ้มลูเพื่อการ “จบัตา” สถานการณ์ในอนาคตน่าจะเป็นป้องกนัอย่าง
มขีอ้มลูทีถ่่องแท ้แต่อกีทางหน่ึงหากไม่จรงิกจ็ะไดไ้ม่สรา้งปญัหาใหก้บัตลาดจะดกีว่ามัย้
ครบั ทีส่าํคญัทีส่ดุจากว่ามากค็อื ตอ้งทาํความจรงิใหก้ระจ่าง และตอ้งเปิดเผยขอ้มลู
เผยแพร่ต่อสาธารณะ อย่าใหรู้ก้นัเพยีงไม่กีค่นจะเกดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ (ไม่ทาํ
ความจรงิใหป้ระจกัษ์กอ็าจเป็นการช่วยฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง) ไม่ดต่ีอชาวบา้น เดีย่วกลวัจดั 
เอามาแหข่ายในตลาด หรอืแมแ้ต่การทิง้เงนิดาวน์ จะยิง่เป็นการซํ้าเตมิดา้นอุปทานมาก
ขึน้ ทไีม่แย่กจ็ะแย่คราวนี้แหละ เพราะคนหมูม่ากไม่รูข้อ้มลู  

 
ธนาคารชาตใินฐานะคนจุดพลุ(และสัง่ได)้คงตอ้งเป็นแมง่าน ทาํความจรงิให้

กระจ่างครบั เชญิผูท้ีม่ขีอ้มลูและ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หลายมาชว่ยชาต ิ ทาํความจรงิให้
ประจกัษ์เถอะครบั เพื่อชาตแิละประชาชน เหน็ว่ากนัอย่างนี้ทัง้นัน้  

 



 

ในความเหน็ (จากขอ้มลู) ของผูเ้ขยีนในเรื่องนี้นัน้มาวเิคราะห ์(แปลว่าโปรดใช้
วจิารณญาณ) กนัครบั อุปทานคอนโดมเินียมจะลน้ตลาดหรอืไมน่ัน้ อาจตอ้งเพ่งเลง็ไปที่
คอนโดมเินียมระดบักลาง-ล่างไม่เกนิ 3.0 ลา้นบาททีเ่ป็นตลาดคนไทย เพราะอุปทาน
สว่นใหญ่ในตลาด โดยเฉพาะคอนโดมเินียมบโีอไอ (ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนยกเวน้
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 5 ปี) ราคาขายไม่เกนิ 1.0 ลา้นบาท จงึตอ้งตดิตามสถานการณ์
อย่างใกลช้ดิ โดยมจีุดในการพจิารณากค็อื  

6.1 เทยีบกบัความตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัโดยรวมในแต่ละปีในชว่ง 5 ปีทีผ่่านมา 
พบว่ามคีวามตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัโดยรวมทุกกลุ่มในเขตกรุงเทพฯปรมิณฑลประมาณ 
100,000-140,000 หน่วยต่อปี ในนัน้เป็นทีอ่ยู่อาศยัใหม่ (รวมคอนโดมเินียม) มกีารจด
ทะเบยีนในแต่ละปีประมาณ 50,000-70,000 หน่วย (ประมาณ 40-50% ของความ
ตอ้งการรวม) เป็นสดัสว่นทีค่่อนขา้งคงที ่ เพิม่ลดไม่เกนิ 10% แสดงถงึไม่ไดม้คีวาม
ตอ้งการโดยรวมทีม่ากขึน้จากการเกง็กาํไร (จนเป็นฟองสบู่เชน่ปี 40) แสดงถงึสว่น
ใหญ่เป็นความตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัจรงิ  

6.2 เพยีงแต่ในรายละเอยีด ความตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัไดเ้ปลีย่นจากบา้น
แนวราบ (บา้นเดีย่ว ทาวน์เฮาส)์มาเป็นคอนโดมเินียมแทน (แมว้่าคอนโดฯจะเตบิโต
มาก แต่บา้นแนวราบหดตวัลดลงไปมากดว้ย ทาํใหค้วามตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัรวมยงัทรง
ตวัดงักล่าวแลว้จากคนเปลีย่นพฤตกิรรมดงักล่าวแลว้) โดยสดัสว่นการซือ้ทีอ่ยู่อาศยั
คอนโดฯ จากเดมิประมาณ 20% (ประมาณ 10,000 กว่าหน่วย เพิม่เป็น 50-60% (หรอื
ประมาณ 25,000-40,000 หน่วยต่อปี) แต่หากยอดซือ้บา้นแนวราบยงัทรงตวัไม่ได้
ลดลง แต่ยอดซือ้คอนโดฯ เพิม่ดงัว่า ซึง่กจ็ะทาํใหย้อดซือ้ทีอ่ยู่อาศยัรวมตอ้งเพิม่ขึน้
ดว้ย ค่อยมาว่ากนั) และเรื่องสาํคญักค็อืในช่วงทีห่ลายปีทีผ่่านมาอุปทานทีนํ่าออกขาย
ในตลาดค่อนขา้งสมดุลกบัความตอ้งการ ไมไ่ดล้น้ตลาด 

6.3 สว่นการเกง็กาํไรหรอืการลงทุนอาจจะมอียู่บา้ง แต่กไ็มม่ากนกั โดย
พจิารณาจากก่อนมกีระแสคอนโดฯในเมอืงบมู ปกตมิคีนซือ้คอนโดฯ แค่ 10,000 กว่า
หน่วยแต่ตอนนี้อาจเป็น 25,000-40,000 หน่วย ซึง่ถา้หากจะพจิารณาการเกง็กาํไรหรอื
ลงทุนกต็อ้งนบัจากสว่นเกนิจากเดมิมา แต่กเ็ป็นความตอ้งการจรงิเป็นสว่นใหญ่ดงัว่า 
ดงันัน้หากจะประมาณการคร่าวๆ การเกง็กาํไรหรอืลงทุน  ในคอนโดฯบา้งอาจแคปี่ละ 
10,000-15,000 หน่วยเท่านัน้ เทยีบกบัสดัสว่นทีซ่ือ้รวม 20-30% ซึง่สว่นใหญ่เป็นการ
ซือ้หรอืลงทุนโดยคนระดบักลางและคนมเีงนิเยน็ ซึง่มคีวามเสยีดทานต่อความผนัผวน
ทางเศรษฐกจิ (การเมอืง) สงู จะเหน็ไดจ้ากชว่งวกิฤตใินปี 52 กย็งัซื้อกนัไดแ้บบชวิๆ 
เพราะดอกเบีย้เงนิฝากตํ่ามาก (ไม่ตอ้งห่วงกลุ่มทีซ่ือ้กนัคราวละหลายยนูิต บางคนเป็น
สบิยนูิต  เพราะคนกลุ่มนี้มเีงนิเยน็ ไมต่อ้งกลวัว่าจะกูเ้งนิแบงกม์า เพราะคงไมม่แีบงก์
ใหนใหกู้เ้ป็นสบิๆ ยนูติ ถา้จะหว่งไปห่วงคนซือ้ 1-2 ยนูิตดกีว่า เพราะกลุ่มนี้สว่นใหญ่
ตอ้งกูท้ ัง้นัน้ หากมปีญัหาจะกระทบมาก)  

6.4 ดงันัน้ขอ้พจิารณาการลน้ตลาดหรอืไม่นัน้ตอ้งตดิตามสถานการณ์ใน
อนาคต โดยตอ้งจบัตาถงึ 

6.4.1 อุปทานคอนโดมเินียม โดยเฉพาะระดบัระดบักลางล่างหรอื
คอนโดฯ บโีอไอ ทีอ่าจเพิม่ขึน้มาก โดยหากเพิม่เกนิความ
ตอ้งการไปมากๆ กต็อ้งระวงั (แต่กต็อ้งแยกแยะดว้ยว่าคนซือ้



 

คอนโดฯ เพิม่แทนบา้นแนวราบแบบทีผ่่านมาหรอืไม่) 
โดยเฉพาะในปี 2553 อาจเป็นแสนหน่วย  

6.4.2  ดา้นดมีานดค์วามตอ้งการคอนโดฯ ตามแนวรถไฟฟ้าฯ ทีม่กีาร
ก่อสรา้งเพิม่ขึน้หลายสายทัง้ในปจัจบุนัและในอนาคต อาจเป็น
การจุดกระแสการเกง็กาํไรครัง้ใหญ่ และเป็นวงกวา้งมากขึน้ 
และจะมปีรมิาณมากเพราะแนวรถไฟฟ้านอกเมอืงราคาจะถูกลง 
รวมกบัคอนโดบโีอไอ (แต่เดมิอาจจาํกดัวงแค่รถไฟฟ้า 2 สาย
ปจัจบุนั) อย่างแนวรถไฟฟ้าสายสมี่วง บางซื่อ-บางใหญ่ สายสี
น้ําเงนิ บางซื่อ-ท่าพระ หวัลาํโพง-บางแค สายอ่อนนุช-แบริง่ 
แบริง่-สมุทรปราการ เป็นตน้ หากกระแสจุดตดิทาํใหแ้ห่กนัไป
ซือ้มากๆ และสรา้งอุปทานออกมามาก และทีส่าํคญัเป็นการซือ้
หรอืเกง็กาํไรของคนระดบัล่าง (ซึง่อาจมแีรงเสยีดทานต่อความ
ผนัผวนทางเศรษฐกจิการเมอืงตํ่า) หากขายดจีะยิง่แห่นํา
คอนโดมเินียม ออกมาขาย กค็งตอ้งระวงัเพราะอาจเป็นดมีานด์
เทยีมจากการเกง็กาํไร เพราะหากเกดิอะไรขึน้อาจลม้ครนืได้
ง่าย นอกจากนี้คอนโดมเินียมบโีอไอ คงจะตอ้งอยู่ในเขตชัน้
กลางและชัน้นอก การซือ้เพื่อลงทุนอาจไม่ดอีย่างทีค่ดิ (ตอ้งคดิ
ดวู่าจะปล่อยเช่าจะมคีนเช่าหรอืไม่ เพราะสว่นใหญ่ผูซ้ือ้เป็นคน
ไทยกนัเอง ดอกเบีย้ตํ่าแบบนี้ คนเช่ากซ็ือ้ไดไ้ม่เหน็ตอ้งเช่า 
ราคาจะเพิม่ใหม้ ี Capital Gain หรอืไม่ยงัไม่แน่) ไม่อาจเทยีบ
ไดก้บัในเขตชัน้ในทีม่ผีลตอบแทนสงูจากตลาดต่างชาต ิ (ทีเ่ช่า
มากกว่าซือ้ เพราะมาทาํงานไมไ่ดอ้ยู่อาศยัยาว แต่ตอนนี้หาก
กลุ่มดมีานดเ์ป็นชาต ิอเมรกิา ยโุรป กอ็าจแย่)  

6.4.3 นอกจากนี้หากสถานการณ์เศรษฐกจิดขีึน้ ย่อมสง่ผลใหค้วาม
ตอ้งการซือ้เพื่ออยู่อาศยัจรงิเพิม่ไปดว้ย ดงันัน้หากตวัเลขการ
ซือ้ทีเ่พิม่สงูขึน้เพราะเศรษฐกจิดขีึน้ ทาํใหค้นมกีาํลงัซือ้มากขึน้
กไ็ม่น่าหว่ง 

 
(7) ทีส่าํคญัหากจากน้ีไปเศรษฐกจิฟ้ืนตวัไดจ้รงิ อสงัหารมิทรพัยก์ค็งจะฟ้ืนตวั

ตาม ความตอ้งการทีอ่ยู่อาศยักย็่อมสงูขึน้ดว้ย สาํหรบัทีอ่ยู่อาศยัในเมอืงหรอือาจ
กระจายออกไปยงัเขตชัน้กลางทีเ่ดนิทางไม่ไกลมากโดยรถไฟฟ้าสายใหม่ทีเ่กดิขึน้ หาก
ดอกเบีย้ยงัตํ่ากค็งยงัมคีนพรอ้มนําเงนิมาลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ สว่นทีอ่ยู่อาศยันอก
เมอืงไกลๆ ตามแนวรถไฟฟ้าคงบมูไดส้กัพกัจนกว่ารถไฟฟ้าสายบางใหญ่แลว้เสรจ็ในปี 
2557 แลว้กค่็อยรูว้่าค่ารถไฟฟ้าอาจแพงไป เพราะเสน้ทางไกลจา่ยไม่ไหวหรอืจ่ายไหวก็
เอาเงนิมาซือ้คอนโดมเินียมในเมอืงคุม้กว่า สิง่อาํนวยความสะดวก ไลฟ์สไตล ์ สาํหรบั
ชวีติมนัๆ กอ็ยู่ในเมอืง (ไม่เชื่อไปตามคนทีเ่ดมิอยูต่กึแถวในเมอืง ดว้ยอารมณ์อยากอยู่
บา้นเดีย่ว ไปซือ้กนันอกเมอืง แลว้สดุทา้ยกต็อ้งขาย เพราะอยู่ไม่ได้ ไลฟ์สไตลม์นัไมไ่ด)้ 
ภาพรวมแลว้อาศยัในเมอืงคุม้กว่า และทีส่าํคญัซือ้เพื่อการลงทุนไดผ้ลตอบแทนสงูกว่า
นอกเมอืงเพราะใหเ้ช่ากไ็ด ้(การลงทุนดดูมีานดผ์ูเ้ช่าใหด้วี่าเป็นกลุ่มใด สถานการณ์ของ



 

กลุ่มนัน้ ณ วนัน้ีหรอืวนัหน้าจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะกลุ่มอเมรกิา ยุโรป) แมซ้ือ้ไวอ้ยู่
เองราคากเ็พิม่ขึน้ หากจาํเป็นตอ้งขายกจ็ะมสีว่นต่างของราคามากกว่า 

 
(8) สถานการณ์เปรยีบเทยีบฟองสบู่ในชว่งปี 2538-2540 และปจัจุบนั เพื่อให้

เหน็ภาพว่าเป็นฟองเลก็หรอืฟองใหญ่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พอเหน็ภาพว่าสถานการณ์เริม่มแีนวโน้ม แต่ยงัเทยีบกบัไม่ไดก้บัยุคโน้น อาจ

เป็นเพยีงฟองเลก็ๆ ซึง่ควรบรหิารจดัการได ้ โดยสรุปแลว้ในตลาดคอนโดฯ เฉพาะใน
กรุงเทพฯ (ไมใ่ช่ทีอ่ยู่อาศยัทัง้หมด และยงัไม่อสงัหาฯประเภทอื่นๆ) ภาพรวมยงัเชื่อว่า 
(แมว้่าขอ้มลูบางอย่างยงัไมม่)ี ณ วนัน้ี เน้ือในยงัไม่ซเีรยีสแต่ตอ้งจบัตาเพื่อป้องกนัไว ้

 
แต่เรื่องสาํคญัทีอ่าจเป็นเหตุใหบ้านปลายและสรา้งปญัหาในภาคอสงัหารมิทรยั์

โดยรวมไดม้าก กค็อื เศรษฐกจิมหภาค การไหลเขา้-ออกของเงนิถูก (ดอกเบีย้ตํ่า) จาก
ยุโรป อเมรกิา ทีท่่าน อ.มานพ พงศทตั ท่านว่าไวท้ีป่จัจุบนัไหลเขา้สง่ผลต่อค่าเงนิบาท 
ภาคสง่ออก (เศรษฐกจิหลกัของประเทศ) ไหลเขา้ตลาดหุน้ (พุ่งกระฉูด) ตลาดทองคาํ 
(พุ่งกระฉูด) และหากต่อเนื่องเขา้ตลาดอสงัหารมิทรพัย ์ (ใหพุ้ง่กระฉูด) เป็นฟองสบู่ใน
ตลาดหุน้ ตลาดอสงัหารมิทรพัย ์ และหากมปีจัจยัใหไ้หลออก กอ็าจวายวอดไดอ้กีรอบ  
ดงันัน้ คนอสงัหารมิทรพัยจ์งึตอ้งจบัตาปจัจยัภายนอกไวด้ว้ย  

 
 

5. ศกัยภาพทีด่นิ เรื่องสาํคญั ทีด่นิใกล้ๆ  กนัอาจราคาต่างกนัมาก 
ขอ้พจิารณาสาํคญั 

ทีด่นิในเมอืงไม่ไดม้ศีกัยภาพทุกแปลง เช่น หากก่อสรา้งไดเ้พยีง 8 ชัน้ จาก
ซอยทีก่วา้งตํ่ากว่า 10 เมตร (เทยีบกบัแปลงอื่นก่อสรา้งไดต้ัง้ 30 ชัน้) คงจะซือ้ไดใ้น
ราคาตํ่ากว่ากนัเยอะ เพราะพืน้ทีข่ายน้อย โดยหากคาํนวณในรายละเอยีดแลว้ ราคา

No. สถานการณ์ ปี 2537-2540 ปี 2551-2553

1 อุปทานใหม่ (new launch) ปีละ200,000-300,000 หน่วย 60,000-70,000 (ปี 53= 100,000)

2 ยอดขาย ปีละ 200,000 หน่วย 60,000-70,000 (ปี 53= 100,000)

3 เก็งก าไร ปีละ 100,000 หน่วย ปีละ 10,000-15,000

4 ดอกเบีย้ 12-14% 2-4%

5 ความมั่นคงของสถาบันการเงนิ 56 สถาบันการเงนิลม้ ไม่มปัีญหา

6 ผูป้ระกอบการ กูเ้งนินอก "น่าจะ"ไม่มปัีญหา

7 ลน้ตลาด/ฟองสบู่ ทกุ Sector/ท่ัวประเทศ แคต่ลาดคอนโดฯ เทา่นัน้

8 Macro Economic GDP ตดิลบ GDP 7-8%

เงนิไหลเขา้ ปรมิาณมาก คลา้ยๆ กนั

เก็งก าไรตลาดหุน้ คลา้ยๆ กัน

สถานการณ์เปรยีบเทยีบฟองสบู ่ปี 2537-40 กบั 2551-2553



 

ทีด่นิอาจต่างกนัครึง่ต่อครึง่ไดเ้ลย เป็นตน้ จงึตอ้งพจิารณาในรายละเอยีดของทีด่นิว่าจะ
ก่อสรา้งไดม้ากน้อยเพยีงใด 

 
ปัจจยัส ำคญัท่ีท ำให้ท่ีดินแพง  
ขอ้พจิารณาว่าทีด่นิทีม่ลีกัษณะอย่างไรจงึจะราคาแพงไดน้ัน้ ตอ้งเป็นแปลงทีม่ี

ศกัยภาพในการพฒันาไดส้งูๆ (พรอ้มทัง้ดา้นกายภาพ ขอ้กฎหมาย ดา้นการตลาดและ
การเงนิเขา้ดว้ยกนั) โดยเฉพาะทีด่นิในเมอืงมกัจะมนียัสาํคญัจากขอ้กฎหมายทีท่ีด่นิ
ราคาจะแพงตอ้งสามารถก่อสรา้งไดส้งูและไดม้าก กล่าวคอื ตอ้งสามารถก่อสรา้งอาคาร
สงู (สงูตัง้แต่ 23 เมตรขึน้ไป หรอืประมาณ 8 ชัน้) หรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษ (เน้ือที่
อาคารรวมตัง้แต่ 10,000 ตารางเมตรขึน้ไป) โดยมขีอ้พจิารณาดงันี้  

 
1. ทาํเลทีต่ัง้ตอ้งใกลส้ถานีรถไฟฟ้า ทีส่ามารถเดนิเทา้ถงึได ้ (ระยะไม่เกนิ 

500 เมตร) หรอืตดิสถานีไดเ้ลยยิง่ด ี บางโครงการก่อสรา้งทางเชื่อมกบัสถานีรถไฟฟ้า
กนัเลย เน่ืองจากว่านอกจากศกัยภาพทางการตลาดสงูแลว้ ขอ้กฎหมายยงัเอือ้ให้
ก่อสรา้งไดม้ากกว่า ประมาณ 20% จากปรกต ิ(ตอ้งไปดขูอ้กาํหนดแต่ละสดีว้ย) 

 
2. ตอ้งเป็นทาํเลทีไ่ดร้บัความนิยมสงูและเป็นย่านทีไ่ดร้บัความนิยมในการ

อยู่อาศยัของชาวต่างชาต ิ(แปลความว่าปล่อยเช่าไดใ้นราคาสงู หรอืขายในราคาแพงได ้
เพราะกาํลงัซือ้สงู) เช่น ถา้เป็นสขุมุวทิ กต็อ้งถนนอโศก ทองหล่อ พรอ้มพงษ์ เป็นหลกั 
ซึง่เป็นทาํเลทีไ่ดร้บัความนิยมซือ้อสงัหารมิทรพัยจ์ากคนไทยและชาวต่างชาตสิงู 
เน่ืองจากมสีิง่อาํนวยความสะดวกครบถว้น เช่น แหล่งชอ็ปป้ิง รา้นอาหาร แหล่งบนัเทงิ 
ฯลฯ  สิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัการใชช้วีติของชาวต่างชาต ิ โดยเฉพาะชาวญีปุ่น่ 
จนเรยีกกนัว่า “มนิิโตเกยีว” สองขอ้แรกดงักล่าวจะเป็นศกัยภาพทางการตลาด 

 
3. ต่อมาจะเป็นศกัยภาพทางดา้นขอ้กฎหมาย คอื กฎหมายผงัเมอืง ทีด่นิที่

มศีกัยภาพตอ้งสามารถก่อสรา้งอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษไดต้ามขอ้กาํหนด
ผงัเมอืง เช่น ทีด่นิประเภทพาณชิยกรรม(สแีดง) ประเภท พ.3, พ.4, พ.5, ทีด่นิประเภท
ทีอ่ยู่อาศยัหนาแน่นมากประเภท ย.8, ย.9, ย.10 รวมทัง้ขอ้กาํหนด FAR (พืน้ทีก่่อสา้ง
อาคารไดเ้ทยีบกบัเนื้อทีด่นิทีม่)ี ทีก่าํหนดไวม้ากน้อยไม่เท่ากนั โดยผงัเมอืงทีว่่ามาสว่น
ใหญ่จะกาํหนดไว ้ 6-10 เท่า (ของเน้ือทีด่นิทีม่)ี แต่หากตัง้อยู่ในผงัเมอืงทีต่ํ่ากว่า
ประเภททีอ่ยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง ย.5-ย.7 จะม ีFAR เพยีง 4-5 เท่า เท่านัน้  

 
4. ขอ้กฎหมายลาํดบัต่อมา คอื ความกวา้งถนน เป็นปจัจยักาํหนดราคา

ทีด่นิสงูตํ่าอย่างมนียัสาํคญั กล่าวคอื หากทีด่นิทีม่ศีกัยภาพสงูถนนดา้นหน้าหรอืใชเ้ป็น
ทางเขา้ออกตลอดแนวตอ้งกวา้งไม่น้อยกว่า 10 เมตร จงึจะสามารถก่อสรา้งอาคารสงู
และอาคารขนาดใหญ่พเิศษได ้ เน่ืองจากการพฒันาสว่นใหญ่ตอ้งก่อสรา้งอาคารขนาด
ดงักล่าว อย่างไรกต็าม หากไมส่ามารถก่อสรา้งไดถ้งึ 10,000 ตารางเมตร อย่างน้อย
ความกวา้งของถนน(หรอืซอย)ตอ้งไม่น้อยกว่า 6 เมตร จงึจะกอ่สรา้งอาคารขนาดใหญ่
หรอือาคารทีม่พีืน้ที ่2,000-9,999 ตารางเมตรได ้ดงันัน้หากซอยใดกวา้งไมถ่งึ 6 เมตร



 

ศกัยภาพจะตํ่ามากเพราะจะก่อสรา้งไดไ้ม่เกนิ 2,000 ตารางเมตร (แต่บางทซีอยกวา้ง
ไม่ถงึกส็รา้งไดน้ัน้ กเ็ป็นเรื่องทีอ่าจเกดิขึน้ได)้ รวมทัง้ตอ้งไมต่ัง้อยู่ใกลก้บัสถานทีส่าํคญั
ทีม่กีฎหมายควบคมุพเิศษ เช่น รอบอนุสาวรยีช์ยัสมรภมู ิ ระยะ 200 เมตรเป็นวงกลม 
หา้มก่อสรา้งอาคารสงูเกนิ 16 เมตร (5 ชัน้) ระยะ 200-300 เมตร ก่อสรา้งได ้24 เมตร 
(8 ชัน้) เป็นตน้  

 
5. ขนาดแปลงทีด่นิทีเ่หมาะสมตามความตอ้งการในการพฒันาโครงการแต่

ละประเภท ยกตวัอย่างอาคารชดุกต็อ้งมพีืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 1-1.5 ไร่ ขนาดความกวา้ง
และลกึรปูร่างตอ้งเหมาะสมในการพฒันาอาคารขนาดใหญ่พเิศษ โดยสว่นใหญ่จะซือ้
ทีด่นิทีม่ขีนาดประมาณ 1.5-4 ไร่ ซึง่เหมาะสมในการก่อสรา้งอาคารขนาดใหญ่พเิศษ
ตามกฎหมายดงักล่าวแลว้ แต่หากเนื้อทีด่นิน้อยไม่เกนิ 1 ไร่ ซึง่ก่อสรา้งอาคารไดน้้อย
กว่าจงึมคีวามตอ้งการน้อย หรอืทีด่นิทีต่ัง้อยูใ่นซอยแคบตํ่ากวา่ 6 เมตร จะก่อสรา้ง
อาคารไดไ้ม่เกนิ 2,000 ตารางเมตร เป็นตน้ จงึมกัจะเป็นการประกาศขายแต่ขายไม่ได ้
แต่หากเป็นทีด่นิทีม่ศีกัยภาพในการก่อสรา้งอาคารไดม้าก จะมรีาคาขายทีส่งูแต่กม็กีาร
ซือ้ขาย  

 
แสดงตวัอย่างการซือ้ขายทีด่นิในย่านสขุมุวทิ พรอ้มขอ้จาํกดัทางกฎหมายแต่

ละแปลง ตามแผนทีด่งันี้  
 
แผนทีท่ี ่2 แสดงการซือ้ขายทีด่นิย่านสขุมุวทิ-ทองหล่อ ในปี 2552 



 

 

 
= ขอ้มลูตลาดทีด่นิ

3-1-64 ไร่ (48x102 ม.) ตดิทองหลอ่

บมจ.พฤกษาฯ ซือ้ปี 51 ตร.ว.ละ 440,000 บาท

 ผังเมอืง ย.9 (FAR 7) ถนนกวา้ง 24 ม.

3-1-55 ไร่ (70x80 ม.) 

ซือ้ปี 49 (3 ปี) ตร.ว.ละ 285,000 บาท 

ผังเมอืง ย.9 (FAR 7) ถนนกวา้ง 24 ม.

4-0-00 ไร่ (45x142 ม.) ตดิเอกมัย

เสนอขาย ตร.ว.ละ 300,000 บาท 

ผังเมอืง ย.9 (FAR 7) ถนนกวา้ง 20 ม.

1-3-73 ไร่ (50x62 ม.) ตดิทองหลอ่

ซือ้ปี 46 (6 ปี) ตร.ว.ละ 229,000 บาท

 ผังเมอืง ย.10 (FAR 8) ถนนกวา้ง 24 

ม.

3-0-67 ไร่ (60x80 ม.) ตดิทองหลอ่

ซือ้ปี 50 ตร.ว.ละ 400,000 บาท

 ผังเมอืง ย.10 (FAR 8) ถนนกวา้ง 24 ม.

4-2-07 ไร่ (52x130 ม.) ซอย 4

บมจ.แสนสริ ิซือ้ปี 51 ตร.ว.ละ 390,000 บาท

ผังเมอืง ย.10 (FAR 8) ถนนกวา้ง 12 ม.

0-3-79 ไร่ (40x40 ม.) ตดิเอกมัย

บมจ.โนเบลิฯ ซือ้ ธค. 50 

ตร.ว.ละ 379,000 บาท

ผังเมอืง ย.10 (FAR 8) ถนนกวา้ง 20 ม.

2-0-00 ไร่ (41x85 ม.) ตดิสขุมุวทิ

บจก.เอพฯี ซือ้ พ.ย.50 ตร.ว.ละ 600,000 บาท

 ผังเมอืง ย.10 (FAR 8) ถนนกวา้ง 30 ม.

ทีต่ัง้ทรัพยส์นิ

ทีด่นิ 1-2-75 ไร่ (47x52 ม.)

ซอยสขุมุวทิ 26 ผังเมอืง ย.9 (FAR 

7) ถนนกวา้ง 6 ม.
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ทีม่า : ฝา่ยวจิยัและฐานขอ้มลู AREA (www.area.co.th)  
 
ทาํใหค้วามตอ้งการทีด่นิตามแนวรถไฟฟ้าโดยเฉพาะในย่านถนนสขุมุวทิ 

เพลนิจติ สยามสแควร ์ สลีม สาทร พหลโยธนิชว่งตน้ ทัง้โครงการคอนโดมเินียม 
โรงแรม และอสงัหารมิทรพัยอ์ื่นๆ ซึง่หาทีด่นิไดย้าก ราคาจงึพุ่งสงูขึน้มาก  

 
ในความเหน็ผมแมท้ีด่นิในเมอืงมโีอกาสพุ่งสงูถงึตารางวาละ 2.0 ลา้นบาท 

และในเวลาไม่นานนกัโดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกจิ อสงัหาฯ บมูรอบใหม่นี้ แต่เฉพาะ
ทีด่นิในเมอืงดงัว่า แต่โดยรวมแลว้ทัง้กรุงเทพฯและปรมิณฑล ราคาทีด่นิคงค่อยๆ ปรบั
ตามภาวะไม่น่าจะมโีอกาสเพิม่แบบเป็น 100% (เช่นในปี 2532-2539 อกี) หากไมม่ี
อะไรทีจ่ะฉุดดมีานดร์ะดบัประเทศไดอ้กี แถมยงัมปีจัจยัเสีย่งจากปญัหาทางกายภาพ
ของมหานคร รวมทัง้คนเริม่ยา้ยออกกนัมากขึน้  

 

http://www.area.co.th)/


 

ขอ้ฝากสดุทา้ย คอื ปจัจยัเสีย่งในอนาคต น้ําท่วมโลก ดนิทรุด แผ่นดนิไหว 
มหานครเราจะรอดหรอืไม่  ปญัหาจากสภาพทางภูมศิาสตรข์องมหานครเราทีเ่ป็นราบ
ลุ่มแม่น้ํามคีวามสงูจากระดบัน้ําทะเลแค่ 0.5-2.0 เมตร (ขอ้มลูกรมแผนทีท่หาร) แถม
ทีด่นิกท็รุดตวัทุกวนั (ปี 2521-2551 ทรุดตวั 5-115 เซนตเิมตร) ทาํใหม้สีองเดง้ หากม ี
3 เดง้จากฝนตกหนกัดว้ย กเ็สรจ็แน่ๆ  

 
กรณีนี้ผลกระทบกค็อื เอาแค่น้ําท่วมแค่เขตเดยีวพอ ทัง้มหานครคงตระหนก

กนัใหญ่แน่  (บา้นเราต่อมความตื่นตระหนกสงูกว่าชาตอิื่นๆ เสยีดว้ย) คนเมอืงนนทอ์ย่า
คดิว่าไม่เดอืดรอ้น เพราะคนจะคดิไปไกลครบัว่าถา้ท่วมแถว (ละไวค้ดิเอง) ได ้ กท็่วม
เมอืงนนทไ์ดเ้ช่นกนั เพราะสงูกว่ากนัไม่เกนิ 1.5 เมตรเอง (ตํ่าสดุ 0.5 เมตร สงูสดุ 2.0 
เมตร) ผมว่าถา้ทว่มจรงิกค็งเดีย้งกนัทัง้เมอืงครบั  

 
กรณีแผ่นดนิไหวอาจเป็นเรื่องทีต่อ้งระวงัไว ้ เพราะบนโลกเราทุกวนัน้ีเอาแน่

เอานอนไม่ได ้ สนึามทิีไ่ม่เคยมกีม็ ี ตามขอ้มลูของกรมทรพัยากรธรณีรายงานว่า
กรุงเทพฯ เรามคีวามเสีย่งสงูสดุในระดบั 7 (ทุกคนตกใจ วิง่หนอีอกนอกอาคาร เสยีหาย
มากกบัอาคารทีอ่อกแบบไม่ด)ี กค็วรระวงัไวก้่อนเป็นการด ี หากใครต้องทาํงานหรอือยู่
อาศยั หรอืไปชอ็ปป้ิงอยูใ่นอาคารทีม่ปีญัหา แลว้จะดเูป็นหรอืไม่คงลาํบาก แต่ปจัจุบนั
หน่วยงานรฐับงัคบัใหอ้าคาร 9 ประเภททีม่คีนใชง้านหมูม่ากตอ้งทาํการตรวจสอบ
อาคารทุกปี จะชว่ยท่านได ้ แมก้ารตรวจดงักล่าวแมไ้มไ่ดท้าํการตรวจว่าอาคารหลงันี้จะ
รองรบัแผ่นดนิไหวไดใ้นระดบัใด แต่อย่างน้อยอาคารทีแ่ขง็แรง ออกแบบก่อสรา้ง
ถูกตอ้งกย็งัอุ่นใจเพราะบา้นเราความเสีย่งสงูสดุระดบั 7 อาคารทีอ่อกแบบไม่ดจีะ
เสยีหายมาก เรากม็สีทิธเิลอืกวา่จะอยู่ตกึนี้หรอืไม่  และหากสอบถามเจา้ของอาคารแลว้ 
ยกึยกั อาจตอ้งสณันิษฐานในแงร่า้ยไวก้่อน สงสยัไม่ไดต้รวจ หรอืตรวจแต่ไม่ผ่าน เราจะ
เอาไงด ีจากฝากชวีติไวด้หีรอืไมต่อ้งตดัสนิใจเอง 

  
ทีพ่ดูถงึเรื่องนี้เพื่อกระตุน้ใหร้ฐัไดค้ดิถงึเรื่องนี้ (ขออภยัอยา่งแรง หากท่าน

ดาํเนินการไปแลว้) แต่หากยงักจ็ะชว่ยกนักระตุน้รฐั หรอืทา่นผูแ้ทนทัง้หลายใหเ้ลกิทาํ
เพื่อ พ่อ แม่ พี ่ น้อง (ไม่รวมเจา้นาย) ของตนเองเสยีท ีหนัมาแกไ้ขปญัหาของประเทศ 
ปญัหาของมหานคร หรอืปญัหาของชาวบา้นบา้ง ปญัหาบางอยา่งรอไม่ได ้เช่น โลกรอ้น
น้ําท่วมโลก จะใหร้อวดัดวงคงไม่ไหว ถา้รฐับาลใดปล่อยใหน้ํ้าทะเลท่วมมหานครเราจรงิ 
พวกเราช่วยกนัจบัผูท้ีร่บัผดิชอบไปมดัไวใ้หน้ํ้าทะเลท่วมจะดมีัย้ครบั แต่ผมว่าคงหาคน
รบัผดิชอบไม่ได ้ เดีย๋วท่านกบ็อกว่ามนัตอ้งเป็นรฐับาลก่อนหน้าโน้นทาํถงึจะทนั ถงึ
รฐับาลท่านไม่ทนัแลว้ อย่าโทษท่านเลย กค็งโยนกนัไปโยนกนัมาตามเคย สวสัดี
ประเทศไทย   

 
 


