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24 ธันวาคม 2547

ทําไมจึงมี
มูลนิธิประเมินคาทรัพย
สินแหงประเทศไทย

มูลนิธินี้ก็เหมือนมูลนิธิทั่วไป
ที่มุงใหความรูเพื่อประโยชนสาธารณะ
ถือเปนงานอาสาสมัคร งานสาธารณกุศล

มูลนิธิไมใชผูแทนของใคร ไมใชกลุมผลประโยชน
แตเปนกลุมบําเพ็ญประโยชน
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ใครมีจิตศรัทธา
คิดจะทําประโยชนตอสวนรวม

ก็โปรดมารวมกับมูลนิธิของเราได

หรือถาอยากตั้งมูลนิธิเอง
ก็ยอมได

เพียงสละทุนทรัพยไมกี่แสน
และทําประโยชนอยางตอเนื่องจริงจัง

เชนมูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
ก็ยอมไดรับการตอบรับจากสังคม

“ย่ิงให ย่ิงได  ย่ิงเก็บงํา ย่ิงไมเหลือ”
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มอยากเรียนดวยความภูมิใจวา มูลนิธิประเมินคาทรัพยสิน
แหงประเทศไทย เปนองคกรวิชาชีพดานอสังหาริมทรัพยที่
มีกิจกรรมคึกคักที่สุดในประเทศไทย และอยากจะนําเสนอ

เพื่อหวังใจใหนักวิชาชีพที่ตระหนักถึงภารกิจอันมีเกียรติในการทํานุ
บํารุงวิชาชีพไดรวมกันสนับสนุนมูลนิธินี้ หรืออาจมาตั้งองคกรอื่นขึ้นมา
พัฒนาวิชาชีพของเรา

มูลนิธิตางกับองคกรอื่นอยางไร
ในวงการประเมินคาทรัพยสิน มีสมาคมผูประเมินคาทรัพยสิน

แหงประเทศไทยเปนองคกรหลักและเปนตัวแทนของผูประเมินคา
ทรัพยสิน 2,000 รายจากบริษัทประเมิน 70 แหงทั่วประเทศโดยตรง มี
คุณบัญญัติ จันทนเสนะ เปนนายกสมาคม (เปนประเพณีที่อธิบดีกรมที่
ดินรับตําแหนงนี้เสมอ) นอกจากนี้ยังมีสมาคมนักประเมินราคาอิสระ
ไทยที่มีสมาชิกสมาคม 20 บริษัท และมีคุณฉงค จงยศยิ่ง เปนนายกคน
ปจจุบัน

สมาคมเปนผูแทนของนักวิชาชีพแตมูลนิธิไมไดเปนผูแทนใคร 
ต้ังขึ้นมาเพื่อประโยชนในการใหความรูแกนักวิชาชีพและประชาชนทาง
ดานการประเมินคาทรัพยสินและอสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะถือเปน 
NGO แหงหนึ่ง จดทะเบียนกับทางราชการเลขที่ กท.1075 โดยมีวัตถุ
ประสงคสําคัญคือ

1. สงเสริมการศึกษาวิชาชีพ ประเมินคาทรัพยสิน เชน การให
ทุนการศึกษา

2. คนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการ
ใหม ๆ ดานการประเมินคาทรัพยสินและการสํารวจ วิจัยอสังหาริม-
ทรัพยและการพัฒนา
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3. เผยแพรความรูและวิทยาการใหม ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ
ประโยชนแกสาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา และ

4. สงเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปญญาผูประเมินคาทรัพย
สินไทย

คุณูปการของมูลนิธิ
ที่ผานมามูลนิธิไดจัดพิมพวารสาร ThaiAppraisal (ราย 2

เดือน) จํานวนพิมพถึง 5,000 เลม เผยแพรแกผูประเมินทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน ภาคสถาบันการเงินทั่วประเทศ รวมทั้งหองสมุดและหนวย
ราชการอื่น นอกจากนี้ยังสงไปยังสมาคมประเมินและสมาคม
อสังหาริมทรัพยทั่วโลกถึง 300 แหง (พิมพสองภาษา) วารสารนี้มุงให
ความรูอยางไดผลแกสวนรวมโดยใชงบประมาณปละ 600,000 บาท
เพื่อการนี้

ในแตละเดือนมูลนิธิยังจัดการเสวนารายเดือนใหความรูแกนัก
วิชาชีพโดยถือเปนการศึกษาตอเนื่อง (CPD หรือ Continuing
Professional Development Program) ใหแกนักวิชาชีพ โดยผูเขารวม
งานจะไดรับการประกาศชื่อในเว็บไซตของมูลนิธิเพื่อแสดงใหเห็นวา
เปนนักวิชาชีพที่ใสใจการพัฒนาตัวเองเพื่อใหสามารถใหบริการไดอยาง
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยไดรับความกรุณาจากวิทยากรตั้งแตระดับรัฐ
มนตรีจนถึงผูรูทุกวงการ มูลนิธิเก็บคาใชจายเพื่อใหครอบคลุมตนทุน
(แตมักขาดทุน) เราเชื่อมั่นวา สิ่งที่จัดตองมีมูลคา (commercial value)
เพียงพอที่ผูสนใจยินดีจายในราคาขั้นตํ่าเพื่อการพัฒนาตนเองและเพื่อ
ใหมูลนิธิสามารถจัดกิจกรรมไดตอเนื่อง และที่ผานมามูลนิธิจัดเสวนา
ตอเนื่องมาถึง 27 ครั้ง (เดือน) แลว

เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2546 มูลนิธิไดจัดประกวดเรียงความใน
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เรื่อง “ทําไมจึงตองรูมูลคาที่แทจริงของบานและที่ดินของเราเอง”  เพื่อ
สงเสริมใหสังคมตระหนักถึงความสําคัญของวิชาชีพประเมินคาทรัพย
สิน โดยผูชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษาและประชาชนไดรับเงิน
รางวัล 10,000, 15,000 และ 20,000 บาท พรอมโลเกียรติยศจาก รมว.
กระทรวงศึกษาธิการ, ทบวงมหาวิทยาลัย และกระทรวงมหาดไทย
เรียงความที่ชนะเลิศและไดรับรางวัลชมเชยยังไดรับการเผยแพรใน
เว็บไซตและพิมพรวมเลมเพื่อแจกจายทั่วไปอีกดวย

ในป 2548 ยังไดจัดประกวดเรียงความเรื่อง “ประเมินมูลคา
บานใหถวนถี่ กอนมีการซื้อ-ขาย โดยเพิ่มเงินรางวัลแกผูชนะเลิศระดับ
มัธยมศึกษา อุดมศึกษาและประชาชนไดรับเงินรางวัล 15,000, 20,000
และ 25,000 บาท พรอมโลเกียรติยศจาก พล.อ.เปรม ติณสูลานนท
ฯพณฯ ประธานองคมนตรี (ขอความในยอหนานี้เขียนใหมพรอมกับเลมนี้ ไมมีในบทความเดิม)

หนาตางติดตอกับสากล
มูลนิธิสงผูแทนเดินทางไปสัมมนา-ดูงานทั่วโลก (ไมไดใชเงิน

มูลนิธิ กรรมการทุกคนตองใชเงินสวนตัวเพื่อไมเปนการเอาเปรียบสวน
รวม) ทําใหมูลนิธิไดรับความเชื่อถือจากนานาชาติ กลายเปนสะพาน
เชื่อมผูประเมินคาทรัพยสินไทยกับตางประเทศ มูลนิธิยังสมัครเขาเปน
สมาชิกของ FIABCI (คํายอภาษาฝรั่งเศสที่หมายถึง International
Federation of Real Estate) และ International Association of
Assessing Officers นอกจากนี้เรายังเขารวมประชุมกับ World
Association of Valuation Organizations (WAVO) อีกดวย ทําใหผู
ประเมินคาทรัพยสินไทยไดมีโอกาสชวยเกื้อหนุนตอพัฒนาการของวง
การในระดับสากล รวมทั้งการดึงเอาทรัพยากรจากนานาชาติมาพัฒนา
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วงการประเมินในไทย
เว็บไซตของเรา www.thaiappraisal.org ถือวาเปนหนาตาง

สําคัญ ที่ประการแรกมีขอมูล-ความรูดานอสังหาริมทรัพยที่กวางขวางที่
สุด ประการที่สองมีการเชื่อมโยงเว็บไซตอสังหาริมทรัพยทั่วโลกที่มาก
ที่สุด และประการที่สามมีการปรับปรุงใหทันสมัยที่สุดแทบทุกวัน ถา
พิจารณาจากสถิติของ www.truehits.net จะพบวา
www.thaiappraisal.org มีผูเขามาใชบริการเปนจํานวนมากในแตละวัน

ต้ังขึ้นมาดวยความมุงมั่น
ผมเคยเปนกรรมการสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศ

ไทย (พ.ศ.2542-6) และเคยเปนสมาชิกสมาคมนักประเมินราคาอิสระ
ไทย หลายครั้งในการทํางานเพื่อประโยชนตอสวนรวม ผมก็ใช
ทรัพยากรสวนตัว ผมเห็นวาการเปนกรรมการหรือเปนตัวแทนผูคน สม
ควรหมุนเวียนเพื่อไมใหผูกขาด ผมจึงเวนวรรคไมสมัครเปนกรรมการ
อีก แตโดยที่ยังอยากทํางานเพื่อสวนรวมจึงต้ังมูลนิธินี้ขึ้น

ผมไมไดทํามูลนิธินี้มาโดยมี “วาระซอนเรน” ดังจะเห็นไดวา
ผม “รับหนาเสื่อ” เปนประธานมูลนิธิเอง โดยไมมีการรบกวนเชิญผูมีชื่อ
เสียงมาเปนกรรมการ คาใชจายตาง ๆ ของมูลนิธิก็ไดจากการจัดงานที่
เก็บเงินในระดับตนทุนทางตรง สวนที่เหลือผมบริจาคเองแทบทั้งหมด
ผมถือวา ถาเราหาเลี้ยงชีพดวยวิชาชีพนี้ เราก็ควรชวยกันจรรโลงและ
พัฒนาวิชาชีพนี้ดวย

ผมยังอยากใหสังคมไดเห็นวา ถาเราตั้งใจทําเพื่อสวนรวม เรา
สามารถทําได ขนาดผมทําเอง (กับเพื่อนรวมอุดมคติอีกสวนหนึ่ง) ยัง
ทําไดมากมายเชนนี้ ถาทุกคนในวงการรวมมือกัน วิชาชีพประเมินคา
ทรัพยสินตองรุงเรืองและเกื้อกูลประโยชนตอสังคมเปนแนแท
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เราตองชวยกันต้ังอีกหลายองคกร
ในอนาคตเราอาจเห็นสมาคมศิษยเกาผูประเมินที่จบจากธรรม

ศาสตร จากจุฬาฯ และที่อื่น ๆ เราอาจไดเห็นสหภาพแรงงานผูประเมิน
คาทรัพยสินเพื่อรักษาประโยชนของผูประเมินระดับ “พนักงาน” ไมให
ถูกนายจางเอาเปรียบหรือ “สั่งซายหันขวาหัน” (ถามี) โดยสมาชิก
สหภาพไมจําเปนตองอยูในสถานประกอบการเดียวกัน แตเปนสหภาพ
ในวิชาชีพเดียวกัน

เมื่อวงการมีการพัฒนามากขึ้น เราอาจไดเห็นสมาคมผูประเมิน
ระดับบุคคล (ที่ไมเอา/ไมใชเจาของกิจการ) สมาคมผูประเมินเครื่องจักร
สมาคมผูประเมินธุรกิจ ฯลฯ เพราะในอนาคตวงการเราจะมีพัฒนาการที่
สลับซับซอนยิ่งขึ้น ยิ่งกวานั้นยังอาจมีชมรม หรือสมาคมในระดับ
จังหวัด ระดับภาค หรือสมาคมผูประเมินในสถาบันการเงิน หรือในภาค
ราชการเปนตน

อยางไรก็ตามสมาคมทั้งหลายก็ต้ังขึ้นมาเพื่อรักษาประโยชน
ของสมาชิก สวนการบําเพ็ญประโยชนก็ต้ังบนพื้นฐานของการ “อาสา
สมัคร” (อาจเปนการ “เอาหนา” ดวย) ไมใช “หนาที่” ดังนั้นในอนาคต
เราควรมีสภาวิชาชีพที่มีการควบคุมจากภาครัฐเพื่ออํานวยประโยชนใน
การคุมครองผูบริโภคเปนสําคัญ

ผมยังอยากเห็นมูลนิธิเกิดขึ้นอีกมากมาย ใครก็ตามที่คิดจะทํา
ประโยชนตอสวนรวม ก็สามารถตั้งมูลนิธิขึ้นมาไดทั้งนั้น ผมไมถือเปนคู
แขงกัน ถือเปนการมารวมกันทําดี และอยากใหทุกคนทําดีใหตลอดและ
รวมกันสละกําลังทรัพย กําลังแรงงานและปญญามาชวยกันสรางสรรค
วิชาชีพนี้

วิชาชีพนี้รุงเรืองก็แสดงวาสังคมไทยมีความเปนอารยะมากขึ้น 
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ถาเราปลอยใหวิชาชีพนี้ไปตามยถากรรม ก็จะรังแตเปนเครื่องมือ
ประกอบการคอรรัปชั่นเทานั้น

และนับต้ังแตวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 มูลนิธิประเมินคา
ทรัพยสินแหงประเทศไทย ซึ่งแตเดิมชื่อ “มูลนิธิประเมินคาทรัพยสิน
ไทย” ไดรับการยกฐานะเปน “มูลนิธิแหงประเทศไทย” แลว ซึ่งถือเปน
”national institution” ทั้งนี้เปนผลจากการสรางสรรคอยางตอเนื่องเปน
เวลาหลายป  (ขอความในยอหนานี้เขียนใหมพรอมกับเลมที่พิมพนี้ ไมมีในบทความเดิม)

ประชาชาติธุรกิจ 5 ธันวาคม 2548 หนา 1
http://www.matichon.co.th/prachachart/prachachart_detail.php?

s_tag=02p0101051248&day=2005/12/05




