11 กันยายน 2541
จะสรางมาตรฐาน
การประเมินคาทรัพยสิน
ในไทยไดอยางไร
เมื่อป 2541 ทาง กลต. ไดวาจางผูเชี่ยวชาญจาก
ตางประเทศทําการศึกษาการสรางมาตรฐาน ผมจึง
จัดทําแนวทางการสรางมาตรฐานใหฟรี เสนอตอ
กลต. เปนภาษาอังกฤษ และสวนตอไปนี้เปนฉบับ
แปลยอภาษาไทย
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ผมเพียงตองการที่จะชี้ใหเห็นวา
ในการหาลูทางการพัฒนาวิชาชีพที่ดีนั้น
ไมตองไปจางใครจากตางประเทศมาทําก็ได
คนไทยเองก็คิดออก
และคิดไดดีไมนอยหนาตางชาติ
ผมจึงไดจัดทําขอเสนอดังกลาวเสนอตอ กลต.
และนอกเหนือจากการคิดแลว ยังอยูที่การทําดวย
ลองตรองดูตั้งแตป 2541 – 2547 แลว
เราไดทําอะไรเพื่อพัฒนาวิชาชีพเพียงพอหรือไม

ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย

11

าตรฐานวิชาชีพเปนสิ่งที่บรรลุได การประเมินคาทรัพยสิน
ตามมาตรฐานสากลนั้นจําเปนในทุกภาวะไมเฉพาะในภาวะ
ตกต่ําเชนปจจุบัน และมูลคาที่ประเมินอยางเปนธรรมยอม
สะทอนความเชื่อมั่นของผูเกี่ยวของทุกฝายในสังคมและโลกเดียวกันนี้
สิ่งที่ตองจําใหมั่นก็คือมาตรฐานวิชาชีพที่ดีเปนสิ่งที่สามารถบรรลุไดไม
ยากเมื่อทุกฝายรวมใจกันสรางขึ้น
ใชวานักประเมินไทยสวนใหญไรมาตรฐาน แพทยอาจรักษาคน
ไขที่ไหนก็ไดทั่วโลกเพราะสรีระคนยอมเหมือนกัน ทวานักประเมินถึง
จะเกงแตไมเคยอยูในประเทศใดไมสามารถไปประเมินในประเทศนั้นได
ดี ในทางสากลเราจึงยอมรับกันเชนนี้ ไมมีทางนําเขานักประเมินจากที่
ไหนมาทํางานได เวนแตตองพัฒนานักประเมินของเราเอง ปจจุบนั ไทย
มีนกั ประเมินทีม่ ชี อื่ เสียง มีความสามารถ และไดรบั การศึกษาระดับสากล
หลายทาน ภารกิจของเราก็คอื การสรางคนเหลานีเ้ พิม่ ขึน้
กรณีนักประเมินกระทําผิด/ถูกจับเพราะฉอโกงเกิดขึ้นไดทั่ว
โลก แมในประเทศที่ถือวามีมาตรฐานดีที่สุด นี่เปนเรื่องของบุคคลซึ่งมี
ไดในทุกวงการ แมในวงการที่มีการควบคุมแนนอน เชน แพทย วิศวกร
และสถาปนิก ฯลฯ การฉอโกงอาจกระทําผูเดียว ทํารวมกับลูกคา หรือ
กระทํารวมกันทุกฝายทั้งพนักงานสถาบันการเงิน/เจาหนาที่รัฐ ถือเปน
ความโชครายที่ผูถูกจับเปนเพื่อนรวมวิชาชีพของผม แตนับเปนความ
โชคดีที่บริษัทที่ถูกจับเปนบริษัทที่ไดชื่อวาเปนบริษัทขามชาติ ไมเชน
นั้นบริษัทไทย ๆ และวงการประเมินไทยคง "ปนป" ไปกวานี้
เมื่อประเมินผิดพลาดไป นักประเมินไมอาจปฏิเสธความรับผิด
ชอบและการลงโทษได การลงโทษตองพิจารณาตามฐานานุรูปวาเปน "
ตัวการ" หรือ "ผูสนับสนุน" ดวย ใชวานักประเมินจะตองเปน "แพะรับ
บาป" แตเพียงฝายเดียว
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ระดับวิจารณญาณการใชงานประเมินคาทรัพยสินในสังคมยง
ต่ํา เราตองยอมรับวาผูใชงานประเมินสวนมาก แทบไมเคยคํานึงถึงงาน
ประเมินในฐานะงานวิจยั มูลคาเพือ่ ประกอบการตัดสินใจ แตมกั ใชเพียงตัว
เลขมูลคา (ทีต่ นคาดหวัง) เพือ่ เปนทางผานในธุรกิจทีค่ ดิ ไวลว งหนาเทา
นัน้
แนวทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เกี่ยวของกับ 4 ประเด็น
ดังนี้คอื การจัดการศึกษา การควบคุมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
องคกรควบคุมทางวิชาชีพ และฐานขอมูลเพื่อการประเมินคาทรัพยสิน
การจัดการศึกษา
(ณ พ.ศ.2541) เราเพิ่งมีการศึกษาการประเมินคาทรัพยสินใน
สถาบันการศึกษาเมื่อไมนานมานี้
ที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เทคนิคกรุงเทพ มีสอนเพียงระดับ ปวส. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มี
สอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สวนระดับปริญญาตรี-โท ทั้ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกําลัง (จะ)เปดในเร็ว
วัน (ณ พ.ศ.2549)
ในสหรัฐอเมริกา การสอนประเมินคาทรัพยสนิ ในมหาวิทยาลัยไม
ไดแพรหลายและเพิง่ มีมาเมือ่ 50 กวาปมานีเ้ อง ในปจจุบนั การสอนสวน
ใหญยังจัดในระดับประกาศนียบัตรโดยสมาคมวิชาชีพไมใชมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจตองทบทวนแนวทางการผลิตบัณฑิต
วิธที ดี่ ที สี่ ดุ ในการเรียนการสอนการประเมินคาทรัพยสนิ
คือการ
ศึกษาตอเนือ่ งชัว่ ชีวติ (continuing professional development program CPD) โดยกําหนดใหนกั ประเมินตองผานการอบรมและทดสอบเพือ่ เพิม่ พูน
ความรูท กุ ปตามจํานวนชัง่ โมงทีแ่ นนอน โดยแบงนักประเมินเปนระดับดังนี:้
¾ นักประเมินฝกหัด จบการศึกษาระดับ ปวส.-อายุงาน <2 ป/ปริญญา
ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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ตรีที่เกี่ยวของ-อายุงาน <1 ป ปริญญาตรีสาขาอื่น-อายุงาน <2 ป
กลุมนี้ไมตองอบรม
¾ นักประเมินที่อยูอาศัย มีประสบการณมากกวากลุมแรกแลว ตองเขา
อบรม CPD ปละ 18 ชั่วโมง
¾ นักประเมินทั่วไป กลุมนี้ตองมีประสบการณไมนอยกวา 3 ป และให
ผานการอบรม CPD ปละ 24 ชั่วโมง
¾ นักประเมินอาวุโส กลุมนี้มีอายุการทํางาน 5 ป และตองเขาอบรม
CPD ปละ 30 ชั่วโมง

http://brandautopsy.typepad.com/photos/uncategorized/see_hear_speak_1.jpg

สาระในการอบรมแบงเปนวิชาตาง ๆ ตามที่เสนอไว 43 วิชาๆ
ละ 3 ชั่วโมง แยกเปน
¾ สถานการณตลาดอสังหาริมทรัพย 5 วิชา
¾ วิชาชีพที่เกี่ยวของอื่น เชน การพัฒนาอสังหาริมทรัพยตาง ๆ การ
14
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จัดการชุมชน นายหนา 8 วิชา
¾ ความรูพื้นฐาน เชน ภาษาไทย คอมพิวเตอร 6 วิชา
¾ ความรูประกอบการประเมิน เชน การวิจัย การสํารวจตลาด การเงิน
กอสราง การอานผัง-แผน 14 วิชา
¾ มาตรฐานการประเมินคาทรัพยสิน 10 วิชา
แตละวิชา อาจกําหนดใหเปนวิชาเลือกและวิชาบังคับสําหรับ
นักประเมินแตละระดับ นอกจากนีย้ งั กําหนดใหนกั ประเมินจัดสงตัวอยาง
รายงานใหองคกรควบคุมวิชาชีพตรวจสอบมาตรฐานปละ 3-5 รายการ
สําหรับคาใชจายเพื่อการนี้ อาจคิดจากรายรับจากคาประเมิน
รอยละ 2 ของนักประเมิน นอกจากนี้สถาบันที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนก็ลวนยินดีสนับสนุนทั้งสถานที่และการเงิน
นอากจากนี้ในกรณีจําเปน อาจจัดทดสอบพนักงานประเมินใน
ปจจุบัน โดยใชขอสอบของสถาบันนานาชาติที่เกี่ยวของเพื่อแสดงให
เห็นชัดเจนวา นักประเมินไทยไมไดต่ํากวามาตรฐาน
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
สาระสําคัญของจรรยาบรรณประกอบดวย
¾ การดําเนินงานเชิงวิชาชีพ (ความเปนอิสระ ความรอบรู การพัฒนา
ความรู และการใชวิจารณญาณ)
¾ จรรยาบรรณ (การแบงปนความรู การรักษาความลับลูกคา การไม
ทําผิดกฎ กติกา มรรยาท กฎหมายและระเบียบสังคม)
¾ กฎการดําเนินวิชาชีพ (การพิทักษประโยชนของสังคมเปนอันดับ
หนึ่ง พิทักษวิชาชีพเปนอันดับสอง และพิทักษประโยชนของลูกคา
เปนอันดับสาม
ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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สาระสําคัญแหงมาตรฐานวิชาชีพไดแก
¾ การรูซึ้งและปรับใชความรูการประเมินคาทรัพยสิน
¾ การดําเนินการประเมินคาทรัพยสนิ ตามกระบวนการทีค่ รบถวน ถูกตอง
¾ การแสดงวิธีการประเมินคาทรัพยสินที่เขาใจได
¾ การจัดทํารายงานที่มีวัตถุประสงคชัดเจน ประเภทรายงานและนํา
ความรู กระบวนการและวิธีการมาแสดงอยางชัดเจน ถูกตอง
ในการสรางและจัดทํามาตรฐาน ควรจะจัดแบงนักประเมินตาม
ระดับที่แสดงไวในการจัดการศึกษาตามขอ 1 และควบคุมการปฏิบัติ
งานอยางเขมงวด ใกลชิด และจริงจังโดยองคกรควบคุมวิชาชีพ
สิ่งที่ควรเนนใหเห็นความสําคัญก็คือ
นักประเมินในฐานะ
ปจเจกบุคคล
ที่ไมใชเนนที่ตัวบริษัทประเมินหรือหนวยงานของนัก
ประเมิน มุงพัฒนานักประเมินรายบุคคล และทําใหเขาแสดงความเห็น
ทางวิชาชีพอยางอิสระ และเปนกลางในองคกรเพื่อปองกันการครอบงํา
องคกรควบคุมทางวิชาชีพ
แนวคิดขององคกรควบคุมก็คือการมีตัวแทนของนักประเมิน
จากทุกสวน ทุกคนเปนอิสระและเสนอความเห็นที่เปนกลาง ทั้งนี้สวน
หนึ่งอาจมีภาคราชการกํากับหรือมีกฎหมายกํากับ และแมจะยังไมมี
การกํากับก็สามารถควบคุมกันเองอยางโปรงใสไดถารวมใจกัน
ตอโครงสรางองคกร ควรมีคณะกรรมการบริหาร ที่ประกอบ
ดวยตัวแทนจากทุกฝาย ทั้งภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และบริษัทเอก
ชนที่รอบรูดานการประเมินคาทรัพยสิน
นอกจากนี้ยังควรมีคณะที่
ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ ถัดจากคณะกรรมการบริหาร ก็ควรตั้งคณะ
อนุกรรมการฝายตาง ๆ เชน ฝายวิชาการ-ฝกอบรม เผยแพร สมาชิก
16

วิ ชาชี พประเมิ นค าทรั พย สิ น

มาตรฐานวิชาชีพ รับเรื่องราวรองทุกข และควบคุมการปฏิบัติงาน
เปนตน นอกจากนี้ยังควรจัดตั้งกลุมตัวแทนตามที่มาของนักประเมิน
เชน กลุมนักประเมินจากบริษัทประเมิน สถาบันการเงิน กรมที่ดิน และ
สถาบันการศึกษา เปนตน
การควบคุมภายในของแตละองคกรตองมีการกําหนดมาตร
การที่ชัดเจน ตั้งแตการคัดเลือกพนักงาน การอบรมภายใน การสุม
ตรวจสอบงานทุกรอยละ 5-10 โดยมุงหวังใหนักประเมินมีความเปน
อิสระทางวิชาชีพ และเปนกลางทางวิชาการโดยเครงครัด
องค ก รควบคุ ม ต อ งได รั บ มอบอํานาจจากภาคราชการและนั ก
ประเมินทั้งหลายใหสามารถรับสมาชิกที่มีคุณภาพ มีการลงโทษตาม
ควรแกความผิดแตละกรณี
ฐานขอมูลเพื่อการประเมินคาทรัพยสิน
¾ ขอมูลภาคราชการ เชน ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ผังเมืองและขอ
กําหนดตามกฎหมาย การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เปนตน
¾ รายงานประเมิน โดยอาจสรุปยอบางสวนรวมกันของรายงานทั้ง
หลาย ในลักษณะ pool database เพื่อประโยชนในการประเมินและ
การตรวจสอบเบื้องตน
¾ โครงการวิจัยตอเนื่องเพื่อทราบสถานการณตลาดและการเปลี่ยน
แปลงมูลคาทรัพยสิน เชน โครงการอสังหาริมทรัพยทั่วประเทศมีอยู
ราว 8,000 แหง ถาสํารวจแหงละ 1,000 บาท ก็เปนเงิน 8 ลานบาท
ตอครั้ง ปละ 2 ครั้งก็เปนเงิน 16 ลานบาท เมื่อเทียบกับมูลคาใน
ตลาดอสังหาริมทรัพยแลวถือวาต่ํามาก
นอกจากนี้ควรกําหนดใหมีการประเมินคาทรัพยสินอยางถูก
ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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ตองทุกครั้งที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งอาจเริ่มจากทรัพย
สินที่มีมูลคา 1 ลานบาทขึ้นไปกอน เพื่อใหมีจํานวนไมมากเกินไปนัก
การนี้จะทําใหมีฐานขอมูลที่ถูกตอง และตอเนื่อง โดยคาใชจายมาจาก
รัฐบาล ดวยรัฐบาลจะไดภาษีมากขึ้นนั่นเอง
สิ่งจําเปนเรงดวน
1. การรวมนักประเมินจากทุกฝายเขาดวยกัน ทั้งภาครัฐบาล ภาค
สถาบันการเงินและภาคบริษัทประเมินเพื่อรวมพัฒนาวิชาชีพ โดย
¾ กําหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ละเอียดชัดเจนใหเปนที่
ยอมรับและใชกันทั้งวงการ
¾ จั ด ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ แก ข อ ขั ด แย ง ทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
ประเมิน
¾ จัดตั้งคณะอนุกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข
สําหรับกรณีการ
ประเมินที่ไมถูกตอง เปนตน
2. การกําหนดคาจางและบริการ คาจางในบางกรณีมีความแตกตางกัน
อยางมาก การเลือกใชบริการก็อาจขึ้นกับความพึงพอใจเฉพาะ จนอาจ
เกิดกรณีการฉอฉลได ขอควรดําเนินการไดแก
¾ กรณี NPL ที่สถาบันการเงินตองเสียงบประมาณมากเพื่อการนี้ ควร
มีการกําหนดคาจางที่แนชัดและเปนธรรมแกทุกฝาย เชน 0.01%
ของมูลคาที่ประเมินได
¾ กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ควรกําหนดคาจางประเมิน 0.05%
ของมูลคา 80% ของคาจางนี้แบงใหบริษัทประเมิน 2 แหงเทากัน
อีก 20% แบงใหคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดแกผูทรงคุณวุฒิที่ได
รับแตงตั้งเปนครั้ง ๆ ไปในแตละงาน
18
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¾ การวาจาง ควรใหเกิดความเปนธรรม กรณีที่มีการประกาศรายชื่อ
บริษัทที่ไดรับการรับรองแลว จะมีศักดิ์และสิทธิเทาเทียมกัน จะ
เลือกที่รักมักที่ชังไมได การเลือกอาจใชวิธีจับฉลาก ยกเวนเมื่อ
บริษทั ใดไมประสงค/ไมพรอมจะรับงานก็สามารถผานไปรายอืน่ ๆ ได
¾ ถาสงงานลาชาอาจมีการปรับ ความผิดพลาดจากการประเมินอาจ
คิดเปน 5-10 เทาตัวของคาจางที่จายไป และจะไมไดรับงานตาม
ระยะเวลาที่กําหนด สวนในกรณีฉอฉล ควรมีการลงโทษสถานหนัก
3. Keymen ตองรวมใจกัน
การพัฒนาวิชาชีพใหไดมาตรฐานในระยะยาว อาจตองใชเวลานาน โดย
เฉพาะการบมเพาะนักประเมินใหมๆ แตการแกไขขั้นรากฐาน เราเริ่ม
ไดแตวันนี้ บุคคลสําคัญในสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศ
ไทย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ในสถาบันการเงินชั้นนําทั้ง
หลาย ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิสําคัญในวงการประเมิน ซึ่งมีอยูไมมากนัก
เมื่อมารวมใจกันแกไขปญหาและวางรากฐานการพัฒนาวิชาชีพรวมกัน
ความสําเร็จยอมบรรลุไปกวาครึ่งแลว
ความสําเร็จสําคัญที่การเริ่มตน
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