2 มกราคม 2548
ใสใจนักวิชาชีพ
คือความรับผิดชอบ
ตอประชาชน
รณรงคเพื่อพัฒนา
วงวิชาชีพดานอสังหาริมทรัพย
(รวมทั้งวงการประเมินคาทรัพยสิน)
โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง
(ไมใชเอาผูใหบริการเปนศูนยกลาง)
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การไมใสใจควบคุม-พัฒนา-ตรวจสอบ
คือปากวาตาขยิบ
/เปดชองเพื่อการโกงกิน
ตอนกอนเกิดวิกฤติเมื่อตลาดอสังหาริมทรัพยโต
เราก็ควรพัฒนานักวิชาชีพไปในเวลาเดียวกัน
แตเราก็ไมไดทํา
พอเกิดวิกฤติ
แทนที่เราจะ “วัวหายลอมคอก”
เราก็กลับ “เอามือซุกหีบ”
การนิ่งเฉยเชนนี้เปนบาปอยางหนึ่ง
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หลือเชื่อจริง ๆ ขึ้นปที่ 8 ของวิกฤติเศรษฐกิจ-อสังหาริมทรัพย
พ.ศ. 2540 เรายังไมได “ลอมคอก” ดวยการมีสภาวิชาชีพดาน
อสังหาริมทรัพยดวยซ้ํา นี่แสดงชัดวา ตลอดระยะเวลาที่ผานมา
ทุ ก รั ฐ บาลยั ง ไม ต ระหนั ก รู แ ละไม ใ ส ใ จเพี ย งพอต อ การพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพยของประเทศโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง
บทเรียนจากวิกฤติ
ผมจําไดวา ในยามที่เศรษฐกิจญี่ปุนกําลังบูม เขาเดินทางไป
ซื้อหองชุดและบานพักตากอากาศที่โกลดโคสต ออสเตรเลียกันมากมาย
พวกนายหนาที่นั่นบางสวนประพฤติตนไมเหมาะสมดวยการโกงราคา
กันแพง ๆ ทําใหไดรับการรองเรียน และพอเกิดวิกฤติการณ
อสังหาริมทรัพยในชวงตนทศวรรษ 1990 พวกผูประเมินคาทรัพยสินก็
ถูกตรวจสอบเพราะประเมินไวสูงกวาความเปนจริงมากมาย ทําใหนัก
ลงทุนหลงลงทุนไป พฤติกรรมดังกลาวนําไปสูการบังคับใหผูประเมินคา
ทรัพยสินตองทําประกันภัยกรณีประเมินผิดพลาดจากความเปนจริง
ในสหรัฐอเมริกา ก็ควบคุมนักวิชาชีพโดยมีจดั ตัง้ The Appraisal
Foundation (www.appraisalfoundation.org) และตัง้ คณะกรรมการควบ
คุม และจัดสอบผูป ระเมินคาทรัพยสนิ และนายหนาในแตละรัฐ เพือ่ ใหนกั
วิชาชีพนาเชือ่ ถือและเปนทีว่ างใจแกประชาชน อันเปนกระบวนการหนึง่
ในการฟน ฟูตลาดอสังหาริมทรัพยในสหรัฐอเมริกา
สิ่งที่ควรยึดถือใหแนวแนก็คือ การฟนฟูตลาดอสังหาริมทรัพย
อยางยั่งยืนนั้นก็คือ การสรางสรรคความเชื่อถือใหเกิดขึ้นกับประชาชน
ผูบริโภคหรือนักลงทุน เพื่อใหัพวกเขากลับมาซื้อสินคาอสังหาริมทรัพย
ถาผูซื้อมั่นใจวาซื้อแลวไดทรัพยสินแนนอน หากมีกติกาแนนอนที่ตนจะ
ไมถูกโกง ไมตองสุมเสี่ยงในการซื้อแลว พวกเขาก็จะกลับมาลงทุน และ
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การมีสภาวิชาชีพซึ่งถือเปนหนึ่งในมาตรการคุมครองผูซื้อ จึงชวยฟนฟู
ตลาดอสังหาริมทรัพยอยางแทจริง
บทบาทนักวิชาชีพ
ขอยกตัวอยางสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง (ไมใชวาเราเห็นเขาดีกวา
เราไปทุกเรื่อง… เราควรเอา “เยี่ยงกา” ไมใช “เอาอยางกา” (อยางมืด
บอด)” ที่นั่น กอนจะซื้อบาน ตองผานนักวิชาชีพหลายคน
1. ผูตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ เพื่อใหแนใจวาซื้อแลวไดกรรมสิทธิ์แนนอน
2. นักสํารวจสภาพทางกายภาพของอาคาร วามีความทรุด
โทรมหรือไมเพียงใด มีมอดแมลงแทะกินมากไหม มีตนทุนในการซอม
แซมสูงเกินไปไหม
3. นายหนา เพื่ออํานวยความสะดวกแกคนซื้อและคนขาย
4. ผูป ระเมินคาทรัพยสนิ เพือ่ ใหแนใจวาซือ้ ไดถกู ตองตามราคา
5. นักกฎหมาย เพื่ออํานวยความสะดวกในขั้นตอนการโอน
กรรมสิทธิ์และจดจํานอง
การใชบริการวิชาชีพเหลานี้ตองมีคาใชจาย คาใชจายเหลานี้ผู
ซื้อและหรือผูขายตองจาย “ของฟรีไมมีในโลก” ทั้งนี้เพื่อประกันวา
ทรัพยสินที่ซื้อไมถูกยอมแมว หรืออยูในสภาพที่ดีพอ
นักวิชาชีพเขมแข็ง ประชาชนปลอดภัย
ถานักวิชาชีพเขมแข็ง โอกาสทีป่ ระชาชนจะถูกโกงก็จะนอยลง
เชน
1. โอกาสที่นักพัฒนาที่ดินจะขายทรัพยสินเกินราคาคงจะนอย
ลงหากผูประเมินคาทรัพยสินมีความนาเชื่อถือ ไมรับอามิสสินจางของ
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ใคร และโดยเฉพาะผูประเมินจะถูกลงโทษอยางหนักหากทําการหรือ
เขารวมในการฉอฉลผูบริโภค
2. การมีนายหนามืออาชีพและนาเชื่อถือ ก็จะชวยใหการซื้อ
ขายทรัพยสินมีความเปนธรรม มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เปนการเชื่อมผูซื้อ
และผูขายไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งเปนการประหยัดคาใชจายแกทุกฝาย
หากมีระบบนายหนาที่ดีพอ
3. โอกาสที่ผูอยูอาศัยในอาคารชุดหรือโครงการจัดสรรจะไดรับ
มอบสาธารณูปโภคดอยคุณภาพก็จะนอยลงหากมีนักบริหารทรัพยสินที่
เชื่อถือได ไมเชนนั้นผูอยูอาศัยในโครงการจัดสรรตาง ๆ ก็จะมีแตความ
ทุกขใจและเสียทรัพยเพิม่ ขึน้ หากโครงการทีต่ นอยูม รี ะบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ต่ํากวามาตรฐานโดยขาดการตรวจสอบแตแรก
มวลชนควรไดเรียนรู
รัฐบาลและสังคมควรไดรับการศึกษาใหเห็นชัดวา การมีนัก
วิชาชีพดานอสังหาริมทรัพยทดี่ นี นั้ ไมใชภาระแตเปนหลักประกันของตน
1. การที่กอนซื้อบานควรจางนักประเมินไปตีคาเสียกอนนั้น จะ
ทําใหเราซื้อ/ลงทุนอยางรอบรู คาใชจายเพียง 2,000 บาท ตอบานหลัง
ละ 1.5 ลานบาท (ราคาเฉลี่ยของที่อยูอาศัยทุกประเภทในเขต กทม.
และปริมณฑล) นั้นต่ํามาก เปนเพียง 0.13% ของมูลคา การเสียดาย จะ
เปนการ “เสียนอยเสียยาก เสียมากเสียงาย”
2. การเสียคานายหนา 1-3% นั้น ทําใหไมตองปวดหัวกับการ
ตอบรับโทรศัพท หรือพาผูสนใจซื้อ (และผูสนใจดูเฉย ๆ) ไปเที่ยวเปด
บานใหชมอยูตลอดเวลา
3.
การเสียคาสวนกลางอยางเหมาะสมเพื่อจางนักบริหาร
ทรัพยสินดูแลชุมชนของตนนั้น
ทําใหบานของตนมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น
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อยางตอเนื่อง ไมดอยคา
อยาละเลยประชาชน
โดยสรุปแลวสภาวิชาชีพที่หมายถึงองคกรในการควบคุมนัก
วิชาชีพอันไดแก ผูประเมินคาทรัพยสิน นายหนา นักบริหารทรัพยสิน
นั้นจะมีหนาที่ควบคุม อันไดแกการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ การจัด
สอบนักวิชาชีพ การสงเสริมและลงโทษนักวิชาชีพที่ปฏิบัติมิชอบ การมี
สภาวิ ช าชี พ จะเป น การช ว ยตรวจสอบกิ จ กรรมลงทุ น และพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพยตาง ๆ ไมใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบผูบริโภคอีกดวย
ในทางตรงกันขาม ในขณะนี้กลับมีความพยายามในการตั้ง
“สภาอสังหาริมทรัพย” โดยเอาสมาคมผูป ระกอบการดานอสังหาริมทรัพย
ทั้ง 3 สมาคมเปนศูนยกลาง ทั้งที่สมาคมก็ไมไดเปนผูแทนของนัก
พัฒนาที่ดินสวนใหญและสมาคมวิชาชีพดานอสังหาริมทรัพยอื่นก็แทบ
ไมมีสวนรวมดวยมากนัก ดังนั้นจึงอาจเปนประเด็น “คาใจ” วาความ
พยายามเหลานี้จะชวยเหลือหรือ “ชวยเถือ” ผูบริโภคกันแน
มาชวยยกระดับวงการอสังหาริมทรัพยดวยการทําใหวิชาชีพที่
เกี่ยวของเขมแข็ง
ตีพิมพครั้งแรก
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