3 พฤษภาคม 2543
โตขาว
“แฉผูประเมินราคาไทย
‘คอรรัปชั่น’”
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2543
มีขาวชิ้นหนึ่งที่เผยแพรโดยที่ปรึกษาตางชาติ
เกี่ยวกับวงการประเมินคาทรัพยสินไทยในแงลบ
2 วันตอมา (3 พฤษภาคม) ผมจึงทําหนังสือโตแยง
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ในหวงเวลานั้น
สมาคมของผูประเมินคาทรัพยสิน
มีความคึกคัก จัดงานใหความรูแกสมาชิกบอย ๆ
เปนความหวังสําคัญในการยกระดับวิชาชีพ
เสียดายที่ในระยะหลังนี้
กิจกรรมตาง ๆ มีจํากัด
ถาเราเปดโอกาสใหผูประกอบวิชาชีพ
ทั้งที่เปนบุคคลและองคกรไดบริหารสมาคมยิ่งขึ้น
วงการของเราจะพัฒนามากกวานี้อีก
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เปนหนังสือที่ผมไดจัดทําขึ้นนําเสนอตอ กลต. เพื่อโตแยงกรณีที่
ปรึกษาของ กลต. ในขณะนั้น คือ RICS (Royal Institution of
Chartered Surveyors) ไดสรุปในบางประเด็นที่อาจไมสอดคลอง
กับความเปนจริงเกี่ยวกับผูประเมินคาทรัพยสินในประเทศไทย

นี่

ภาพผูประเมินคาทรัพยสินในสหรัฐอเมริกาสมัยเกิดวิกฤติอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2532
ในขณะนั้นผูประเมิน ประเมินผิดพลาดเพราะอาศัยแตขอมูลในชวงบูม โดยไมได
วิเคราะหถึงโอกาสในการตกต่ําของราคาจากวิกฤติที่กําลังจะมาถึง ทําใหความนาเชื่อ
ถือตกต่ํา งานลดนอยลงมาก จนมีการตูนใน www.appraisaltoday.com ออกมาลอ
เลียนวา “ฉันจะชวยประเมินมูลคาบานของทานเพื่อแลกกับอาหาร”
ด ร. โ ส ภ ณ พ ร โ ช ค ชั ย
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55/40-42 ถ.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 295.3905 E-mail: area@area.co.th
3 พฤษภาคม 2543
เรื่อง ขอทําความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพประเมินคาทรัพยสิน
เรียน ทานเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (กลต.)
สําเนาเรียน กรรมการสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
และผูเกี่ยวของ
อางถึง ขาว “แฉผูประเมินราคาไทย ‘คอรรัปชั่น’” ในหนังสือพิมพ
มติชน 1 พฤษภาคม 2543 หนา 9
สิ่งที่สงมาดวย ขาวที่อางถึง
กระผมคิดวาขาวขางตนอาจยังความเขาใจผิดและทํารายวิชา
ชีพประเมินคาทรัพยสินไทยได
ในฐานะนักประเมินคาทรัพยสินคน
หนึ่ง กระผมจึงทําหนังสือโตแยงนี้มายังทานในฐานะผูวาจางสถาบัน
RICS ใหทําการศึกษานี้
1.

สาระสรุปที่วา “ปญหาคอรรัปชั่นเปนอุปสรรคหลักที่ทําให
นักลงทุน-เจาหนี้ขยาด ไมมั่นใจตอการประเมินราคา”
ขอนี้เปนการปายสี กลาวคลายวิชาชีพนี้เปนซองโจร ซึ่งความ
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จริงวิชาชีพนี้ยังรับใชสังคมและธุรกิจเปนอยางดีเชนเดียวกับวิชาชีพอื่น
ทั้งหลาย ปญหาขางตนหากมี ก็เปนปญหาของบุคคลผูบกพรองสวน
นอย ซึ่งเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดในทุกวิชาชีพ เชน หมอลืม
กรรไกรในทองคนไข ขายไต วิศวกรประมาททําตึกถลม ฯลฯ การกลาว
สรุปลอย ๆ เชนนี้ นอกจากไมใชการหาทางแกปญหาแลว ยังเปนการ
ทํารายวิชาชีพที่นักวิชาชีพสวนใหญพยายามจรรโลงไว
2.

ขาดมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ขอนี้เปนเท็จ วิชาชีพนี้เปนระบบสหศาสตร (interdisciplinary
approach) เทคนิคการประเมินใหม ๆ ก็เพิ่งเริ่มพรอมกันทั่วโลก เราไม
ไดลาหลังไปกวาใคร<1> ตางชาติก็ไมไดมีมาตรฐานดีกวาไทย กลาว
กันวานักประเมินในอังกฤษมีความนาเชื่อถือสูงกวาเซลลขายรถมือสอง
นิดเดียว<2> สําหรับในฝรั่งเศสนั้น เขาเลิกใชนักประเมินกันแลว<3>
ยิ่งกวานั้น กรณีธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ผูประเมินที่ถูกจับกุมจน
เปนขาวใหญโตเมื่อสามปกอน
ก็เปนบริษัทประเมินใหญจากตาง
ประเทศ<4>
รายงานประเมินของบริษัทตางชาติบางแหง จะพบวาไมได
แสดงวิธีการประเมิน มักสรุปตัวเลขมูลคาลอย ๆ<5> กระผมเองเคย
ทําประเมินรวมกับบริษัทประเมินเครื่องจักรตางชาติ เขามาเดินดูขอมูล
ภาคสนามเพียง 2 วัน ก็กลับไปสรุปประเมินเครื่องจักรมูลคาหลายรอย
ลานได กระผมวากรณีเชนนี้ตองมีโอกาสผิดพลาดสูง<6>
3.

ขาดการศึกษาที่เพียงพอ
ขอนี้สอนัยวาไมรูจริง นับแตป 2539 เปนตนมา เรามีการผลิต
นักประเมินในระดับตาง ๆ แลวถึงราว 500 คน และภายใน 5 ปนับจาก
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นี้ปริมาณที่ผลิตไดจะเพิ่มขึ้นอีกเทาตัว ปริมาณนักประเมินที่ผลิตในแต
ละประเทศอาจไมเทากันขึ้นอยูกับอุปสงคของตลาด การทําขอสรุปใด
โดยเพียงการเปรียบเทียบเชิงตัวเลขจึงถือวาไมรอบคอบได
4.

ขาดขอมูล
เปนความเท็จ ก็คือการกลาวอางวาขอมูลซื้อ-ขายที่แจง ณ
สํานักงานที่ดินตาง ๆ นั้นสวนใหญแจงต่ํากวาความเปนจริง แสดงนัย
วาการศึกษานี้ไมลึกซึ้ง
ความจริงก็คือ
ในปจจุบันการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยสวนใหญแจงจดทะเบียนตามราคาจริง
มีเพียงสวน
นอยที่แจงต่ํากวาปกติ <7>
สิ่งสําคัญที่ควรทราบก็คือ ขอมูลนั้นมีประโยชนก็จริงแตสิ่งชี้
ขาดขึ้นอยูกับการวินิจฉัย <8> การอางวาเราขาดขอมูลซื้อขายจริง จึง
เปนการไมรูจริงอยางยิ่ง <9>
5.

ขาดองคกรวิชาชีพที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
ขอนี้เปนการ discredit องคกรกลางของนักประเมินและปฏิเสธ
แนวโนมเชิงบวก สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย เปน
ศูนยรวมนักประเมินจากทั้งบริษัทประเมิน หนวยรัฐบาล สถาบันการ
เงินและถาบันการศึกษา เฉพาะบริษัทประเมิน ซึ่งประเทศไทยมีอยู
ประมาณ 55 แหงนั้น มีเพียงราว 5 แหงที่ไมไดเปนสมาชิกสมาคม
5.1 สมาคมมีการกําหนดมาตรฐานมาตั้งแตป 2536
5.2 มีการจัดพัฒนาความรูแบบ continuing professional
development (CPD) program ทุกเดือนอยางตอเนื่อง
5.3 ไดกําหนดราคาคากอสรางมาตรฐานใหมทุกปสําหรับการ
ใชในวงการประเมินใหมีมาตรฐานเดียวกัน
26
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เอาหูไปนา เอาตาไปไร | ทองไมรูรอน | ชั่วชางชี ดีชางสงฆ
To turn a blind eye. To turn a deaf ear.

5.4 มีคณะกรรมการกลั่นกรองบริษัทประเมิน ที่มีผูแทนจาก
ตลาดหลักทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทย กรมการประกันภัย สมาคม
ธนาคารไทย เขารวม
การดําเนินการตาง ๆ ยอมตองใชเวลาบาง แตหากพิจารณา
อยางเปนธรรม จะพบวาสมาคมไดพัฒนาวงการประเมินอยางตอเนื่อง
และที่สําคัญมีแนวโนมดีขึ้นตามลําดับอันจะชวยพัฒนาวิชาชีพใหมีคุณ
ภาพยิ่งขึ้นในอนาคต
6.

แกปญหาดวยการออกกฎหมาย มีบทลงโทษ
ทางออกขางตนถือเปนการเสนอแบบครอบจักรวาลของทุก
ปญหาในโลก แตอยาคิดวาการที่ยังไมมีบทลงโทษ จะทําใหวิชาชีพนี้
ดอยกวาวิชาชีพอื่น เชน ภายในปเดียวผูตรวจบัญชีในบางประเทศลง
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นามในบัญชีของบริษัทนับพันแหง เปนการโกงครั้งเดียวแลวยอมใหถูก
ถอนชื่อไปเลยก็มี
ขางตนเปนขอโตแยง สวนขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาวิชา
ชีพประเมินคาทรัพยสิน กระผมเขียนเปนบทความชื่อ How to
Standardize Real Estate Valuation Practices in Thailand ซึ่งทาน
สามารถดูขอเสนอไดที่ http://www.area.co.th/head6.html ขอเสนอ
ของกระผมนี้ ไดเสนอไวตั้งแต 11 กันยายน 2541 โดยไดเสนอตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของตาง ๆ รวมทั้ง กลต. ดวย
อนึ่ง กระผมขอแสดงความชื่นชมที่ทาง กลต. ใหความสนใจ
พัฒนาวงการประเมินคาทรัพยสิน และหากมีสิ่งใดที่กระผมสามารถ
สนับสนุนไดในกรณีนี้ กระผมยินดีดําเนินการโดยไมคิดมูลคาใด ๆ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นายโสภณ พรโชคชัย)

หมายเหตุ:
<1> วิชาชีพประเมินในอังกฤษมีมาประมาณ 200 ป แตตลอด 180 ปที่ผาน
มา ก็มักประเมินดวยวิธีการเปรียบเทียบตลาด โดยการเดินทอม ๆ หาขอมูลภาค
สนามเหมือนนักประเมินไทย และทุกวันนี้ก็ยังดําเนินการเชนนี้อยู ลุจนถึงเมื่อ 20 ปที่
แลว จึงมีใชความรูทางสถิติและสูตรทางการเงินมากขึ้น สําหรับกรณีประเทศไทย
กระผมไดัจัดทําแบบจําลองทางสถิติแบบ CAMA (computer-assisted mass
appraisal) มาตั้งแตป 2533 ในขณะนั้นหลายประเทศชั้นนําในอาเซียนยังไมไดเริ่ม
ดําเนินการ
<2> ไมอาจอางที่มาได เพราะคอนขาง sensitive แตทานสามารถถามนัก
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ประเมินที่รักความเปนธรรมในอังกฤษดูได
<3> ที่เลิกใชเพื่อการซื้อ-ขายก็เพราะ มักประเมินเขาขางคนจาง ไมวาจะ
เปนคนซื้อหรือคนขายที่จาง ดูใน VAT News ฉบับที่ 2/2000 เมษายน-มิถุนายน
2543 หนา 4 ขอเขียนของ Prof. Dr. Alister McFarquhar, Cambridge University,
สหราชอาณาจักร
<4> ไมอาจเอยชื่อบริษัทนี้ซ้ําในที่นี้ได แตทานคงทราบดี ทานลองคิดดูนะ
ครับ ถาบริษัทแรกที่ถูกจับเปนบริษัทไทยแท ปานนี้ชื่อเสียงบริษัทไทยไมแยไปกวานี้
หรือ กรณีนี้เปนสาขาบริษัทใหญจากตางประเทศ ก็แสดงวาขนาดบริษัทเขาขั้น “อิน
เตอร” ก็ยังไมอาจควบคุมคนโกงได แสดงวา การ “โกง” นั้นเปนเรื่องบุคคล โปรดดูใน
ไทยรัฐฉบับวันที่ 27 พฤษศจิกายน 2548 หนา 19 มีขาววา “หนุมแบงคเสียบอลล ลัก
45 ลานใชหนี้” ขาวเชนนี้มีใหเห็นอยูบอยครั้ง ซึ่งแสดงวา ในระบบที่ดีที่สุดระบบหนึ่ง
(ระบบธนาคาร) ยังมีชองวางใหเกิดการโกงไดเสมอ หากมีคนประสงคจะโกง
การโกงในวงการประเมินนั้น ที่สําคัญคือ การใชนักประเมินบางคนเปน
เครื่องมือเปนสําคัญ นักประเมินไมใชตัวการโกงโดยตรง ตัวการที่แทก็คือพนักงาน
สถาบันการเงินนั้น ๆ รวมกับลูกคาโดยอาศัย “ตรายาง” ของนักประเมินที่ตกเปน
เครื่องมือ
<5> นี่ไมใชการกลาวใหรายบริษัทจากตางประเทศ การไมแสดงวิธีการ
ประเมินที่ชัดเจนลวนไมถูกตองไมวาจะเปนบริษัทไทยหรือเทศ แตที่ยกมานี้เพียงเพื่อ
ใหเห็นวา ใชวาบริษัทประเมินตางประเทศจะมีมาตรฐานสูงกวาเสมอไป
<6> ขอนี้กระผมไมอาจแสดงชื่อบริษัทตางประเทศนั้นได แตเปนประสบ
การณของกระผมเองโดยตรง
<7> นี่เปนผลการศึกษาของ Mr. John M. Cooper อดีตที่ปรึกษาของกรม
ที่ดิน ระหวาง พ.ศ.2539-2543
<8> ในอเมริกามีดัชนีการลงทุนคือ Housing Start แตตลาด
อสังหาริมทรัพยยาม “ขาลง” ก็ยัง “พัง” ได ในออสเตรเลียก็มี “ระบบเตือนภัย” ก็ไม
วายเสียหายอยางมาก ในสิงคโปร รัฐบาลเปนถึงกระทั่งผูบันดาลอุปทานที่ดิน ก็ยังไม
อาจหามภาวะตกต่ําของตลาดได นี่ไมใชการดูแคลนความสําคัญของขอมูล เพียงแต
สิ่งที่อยูเหนือขอมูล ก็คือการวินิจฉัยที่เ ปนจริงและรอบคอบโดยปราศจากอคติหรือ
ความโลภ หากมีความโลภในการเก็งกําไรตาม ๆ กันไป ก็ยอมตองประสบกับปญหา
การตกต่ําของตลาดอยางหลีกเลี่ยงไมได
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<9> ขอมูลที่แทหาใชตองไปเอาจากการจดทะเบียนอยางหมดจดเชนใน
ประเทศตะวันตก ซึ่งแมมีมากก็ยัง “พัง” ไดตามเชิงอรรถขอ 8 สิ่งสําคัญของงานวิจัยก็
คือการหาขอมูลภาคสนาม การประเมินก็เปนสาขาหนึ่งของการวิจัย เราก็สามารถสอบ
ถามหรือสัมภาษณผูอยูละแวกใกลเคียงเพื่อการหาขอมูลได เมื่อไดขอมูลมาเราก็ตอง
วินิจฉัย ทําความสะอาดและวิเคราะหหามูลคาที่แทจริงตอไป สัจจธรรมของความถูก
ตองของขอมูลก็คือการทําซ้ํา คือ หาขอมูลบอย ๆ ตอเนื่องเพื่อดูความเปลี่ยนแปลง
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