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ในปััจ จุุบััน ได้้มีกี ารเวนคืืน เพื่อ�่ ก่่อ สร้้า งระบบ
โครงสร้้างพื้้�นฐานและระบบคมนาคมขนส่่งในพื้้�นที่่ต่� า่ ง ๆ
อย่่างต่่อเนื่่�องจึึงมีีความจำำ�เป็็นที่นั�่ กั ประเมิินราคาทรััพย์สิ์ นิ
จะต้้อ งมีีค วามรู้้�ค วามเข้้าใจเกี่่ย� วกัับการประเมิินราคา
ทรััพย์สิ์ นิ เพื่อ่� การเวนคืืนที่ถู�่ กู ต้้องเป็็นไปตามมาตรฐานสากล
บทความฉบัับนี้้จึ� งึ มีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่อ�่ นำำ�เสนอหลัักเกณฑ์์
และแนวความคิิดเกี่่ย� วกัับการประเมิินราคาทรััพย์สิ์ ิน
เพื่อ�่ การเวนคืืนอัันจะเป็็นประโยชน์์สำำ�หรัับนำำ�ไปใช้้เป็็น

Currently, it has been expropriated
for the constructions of the infrastructure
and transportation systems in various areas
continuously. Therefore, it is important that
the property appraiser should have proper
knowledge and understanding about the
expropriation valuation in accordance with
international standards. This article aims to

ขอขอบคุณ คุณภารดี เอกชน ผู้อำ�นวยการกองมาตรฐานการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน และคุณเอกลักษณ์ เฉลิมชีพ ผู้อำ�นวยการ
ส่วนวิจัยและพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน กรม
ธนารักษ์ ที่กรุณาให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา
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แนวทางในการพััฒนาวิิธีกี ารประเมิินราคาทรััพย์สิ์ นิ ต่่อไป  present the principle and concept of the
property valuation for the expropriation
คำำ�จำำ�กัดั ความ
การเวนคืืนคืือ การได้้มาซึ่ง�่ สิิทธิิหรืือทรััพย์สิ์ ิน abroad as a guideline for the development
ของบุุคค ลโดยรััฐ บาลเพื่อ�่ นำำ�ไปใช้้ก่อ่ สร้้า งสาธารณะ of this type of property valuation method.
Definition
ประโยชน์์แ ละต้้อ งจ่่า ยค่่า ชดเชยหรืื อ ค่่า ตอบแทน
Expropriation is the taking of private
ตามที่่� กำำ� หนดไว้้ ในกฎหมายการเวนคืื น รวมถึึง
มููลค่่าตลาด  ผลกระทบ ความเสีียหาย  และสิิทธิ์์อื่่� น� ๆ property or rights, by government for public
ทั้้�งนี้้� ตามพระราชบััญญััติว่ิ า่ ด้้วยการเวนคืืนและการได้้มา purposes, and is subject to compensations as
ซึ่ง่� อสัังหาริิมทรัพย์
ั พ์ .ศ. ๒๕๖๒ ได้้กำำ�หนดไว้้ว่า่ “เวนคืืน” described by the expropriation law, including
หมายความว่่า การให้้ ได้้มาซึ่ง่� ที่ดิ่� นิ หรืืออสัังหาริิมทรัพย์
ั ์ market value, injurious affection, disturbance
อย่่างอื่่�นที่มิ�่ ใิ ช่่ของรััฐ บทความฉบัับนี้้�จะมุ่่�งไปที่ห่� ลัักเกณฑ์์และ damages and other entitlements (MacNair G E).
แนวความคิิดเกี่่�ยวกัับการเวนคืืนทรััพย์์สิินบางส่่วนในต่่างประเทศ impact, damage, interference, and other rights.
In accordance with the Expropriation and
วิิธีกี ารประเมิินราคา
Acquisition of Immovable Property Act, BE 2562
วิิธีกี ารประเมิินราคาทรััพย์สิ์ ินเพื่อ่� การเวนคืืน States that “Expropriation” means the
เฉพาะส่่วนจะเป็็นไปตามที่่ร� ะบุุไว้้ ในกฎหมายการเวนคืืนของ acquisition of land or other immovable
แต่่ละประเทศ แต่่โดยทั่่�วไปวิิธีกี ารประเมิินราคาทรััพย์สิ์ นิ property other than the state.
เพื่อ�่ การเวนคืืนเป็็นที่ย�่ อมรัับกันั อย่่างกว้้างขวางมีี 2 วิิธีี ได้้แก่่ The article focuses particularly on the principle
and concept for partial taking valuation
วิิธีี Before & After และวิิธีี Summation
in relation to an overseas expropriation.
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วิิธีี Before & After เป็็นวิิธีปี ระเมิินราคาทรััพย์สิ์ นิ
ที่่ง่� า่ ย  โดยจะพิิจารณาเปรีียบเทีียบความแตกต่่างของราคา
ทรััพย์สิ์ นิ ตามสภาพก่่อนและหลัังการเวนคืืน อย่่างไรก็็ตาม 
เนื่่�องจากราคาประเมิินทรััพย์์สิินส่่วนที่เ่� หลืือหลัังจากการเวนคืืนใน
บางกรณีีสููงกว่่าทรััพย์สิ์ นิ ก่่อนการเวนคืืน หน่่วยงานที่่เ� วนคืืน
จึึงได้้รับั ผลประโยชน์์ ไ ม่่ต้อ้ งเสีียค่า่ ชดเชยในการเวนคืืน
ทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งกัับเจ้้าของที่ดิ�่ นิ ที่ถู่� กู เวนคืืน จึึงทำำ�ให้้การ

Valuation Method
The method of valuation of property
for partial expropriation basically follows
the expropriation laws of each country.
However in general, there are two widely
recognized and accepted methods: the Before
& After method and the Summation method.

ประเมิินราคาทรััพย์สิ์ นิ โดยวิิธีนี้้ี � ไม่่เป็็นที่นิ�่ ยมนำ
ิ �ำ ไปใช้้เพื่่อ� การ
กำำ�หนดค่่าชดเชยการเวนคืืนในบางประเทศ

The Before & After method is a
simple valuation method that considers the
difference in property prices based on the
conditions before and after the expropriation.
However, because the appraised value of the
remainder after the expropriation, in some
cases, is higher than the value prior to the
expropriation. The expropriated agency will
receive benefits because no compensation
required for expropriation. Notwithstanding

วิิ ธีี Summation เป็็น การประเมิิ น ราคา
ทรััพย์สิ์ นิ เฉพาะส่่วนที่ถู่� กู เวนคืืนและผลกระทบจากความ
เสีียหายที่เ่� กิิดขึ้้น� รวมทั้้�งคำำ�นึงึ ถึึงประโยชน์์ที่ทรั
�่ พย์
ั สิ์ นิ ส่่วน
ที่เ่� หลืือได้้รับั จากการเวนคืืน (Special Benefits) วิิธีนี้้ี �
เป็็นที่่นิ� ยม
ิ ในหลายประเทศ และเป็็นที่่พ� อใจของเจ้้าของ
ทรััพย์สิ์ ินที่ถู่� กู เวนคืืน เนื่่�องจากจะได้้รัับค่า่ ชดเชยจาก
ผลกระทบและความเสีียหายต่่าง ๆ จากการเวนคืืน
นอกเหนืือจากราคาประเมิินทรััพย์สิ์ นิ ในส่่วนที่ถู�่ กู เวนคืืน
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การกำำ�หนดค่่าชดเชยหรืือค่่าตอบแทนการเวนคืืน
เพื่่อ� นำำ�ไปใช้้ประกอบการประเมิินราคา มีีองค์์ประกอบที่่�
สำำ�คัญั  ดัังนี้้�
Injurious Affection
แนวคิิดของ Injurious Affection เกิิดจาก
มููลค่่าที่ล่� ดลงของทรััพย์สิ์ ินส่่วนที่เ่� หลืือจากการเวนคืืน
หรืื อ กล่่ า วอีี ก อย่่ า งหนึ่่�ง เป็็น การสููญเสีี ยมููลค่่ า ของ
ทรััพย์สิ์ ินส่่วนที่เ่� หลืืออัันเป็็น ผลมาจากการเวนคืืนเช่่น
ทำำ�ให้้ ไม่่มีที างเข้้าออก รููปแปลงที่ดิ�่ นิ ที่เ่� ปลี่่�ยนไปโดยปกติิแล้้ว
กฎหมายการเวนคืืนจะกำำ�หนดให้้หน่่วยงานเวนคืืนพิิจารณา
จ่่ายค่่าชดเชยให้้กับั เจ้้าของที่ดิ�่ ินสำำ�หรัับการสููญเสีียหรืือ
ความเสีียหายที่เ่� กิิดจาก Injurious Affection แต่่ให้้พิจิ ารณา
ถึึงประโยชน์์ที่เ่� จ้้าของที่ดิ�่ นิ ได้้รับั จากการเวนคืืนเช่่นเดีียวกััน
Disturbance Damages
นอกจากค่่าชดเชยจาก Injurious Affection แล้้ว
ความเสีียหายจาก Disturbance Damages ได้้ถูกู
นำำ�มาพิิจารณาและกำำ�หนดไว้้ ในกฎหมายการเวนคืืน
ด้้วยเช่่นกััน Disturbance Damages คืือการสููญเสีีย
ทางเศรษฐกิิจต่่าง ๆ ที่เ่� กิิดขึ้้น� กัับเจ้้าของที่ดิ�่ นิ เช่่น การสููญเสีีย
ธุุรกิิจหรืือรายได้้ ต้น้ ทุุนค่่าใช้้จ่า่ ยในการขนย้้าย รื้้�อถอน ฯลฯ
Cost to Cure
การชดเชยหรืือ เยีีย วยาแปลงที่ดิ่� ิน ที่่�ส่่ว นที่่�เหลืือ จาก
การเวนคืืนประการหนึ่่�งได้้แก่่ Cost to Cure ซึ่ง่� หมายถึึง
ค่่าใช้้จ่า่ ยในการฟื้้นฟูู
� หรืือปรัับปรุงุ แก้้ ไขทรััพย์สิ์ นิ ส่่วนที่่เ� หลืือ
ที่เ่� กิิดจากการเสื่่อ� มราคาทางกายภาพหรืือการใช้้งานให้้มีี
สภาพใกล้้เคีียงกัับของเดิิม  เช่่น การสร้้างหรืือปรัับปรุงุ ทาง
เข้้าออกให้้ ใหม่่
Special Benefits
ทรััพย์สิ์ นิ ส่่วนที่เ�่ หลืืออาจจะได้้รับป
ั ระโยชน์์จาก
การเวนคืืนซึ่ง�่ จะชดเชยกัับการสููญเสีียหรืือความเสีียหาย
ต่่าง ๆ เช่่น ทำำ�ให้้มีรี ะบบสาธารณููปโภคที่ดี่� ขึ้้ี น� มีีทางเข้้าออก
ใหม่่หรืือกว้้างกว่่าเดิิม

it creates a conflict with the owner of the
expropriated property. Therefore, this valuation
method is not commonly used for determining
expropriation compensation in some countries.
Summation method is estimating
the value of the property that have been
expropriated and the impact of the damage
that has occurred. It also takes into account
the special benefits that the remainder
property receives from the expropriation.
This method is popular and is used in many
countries because it guarantees that the
landowners of the expropriated property will
certainly receive some compensation for any
impact and damage from the expropriation
in addition to the appraised value of the
property in the expropriated portion.
The important types of compensation
usually stated by laws for expropriation taken
into consideration for valuation are as follows:
Injurious Affection
The concept of injurious affection
comes from the value reduction of the
remainder property from expropriation.
In other words, it is a loss of value of
the remainder property caused by the
expropriation, such as there is no entrance
and exit and change of land parcel shape.
Usually, the expropriation law requires the expropriation authority to pay compensation to
the landowner for the loss or damage arising
from injurious affection; at the same time,
taking into account the special benefits that
landowner obtains from the expropriation.
4

กล่่าวโดยสรุุป  การประเมิินราคาทรััพย์สิ์ ิน
เพื่่อ� การเวนคืืนนั้้�นมีีความจำำ�เป็็นที่จ่� ะต้้องมีีความรู้้�
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับหลัักเกณฑ์์และกฎหมายที่เ่� กี่่�ยวข้้อง
เพื่่อ� ให้้สามารถเลืือกใช้้วิธีิ กี ารประเมิินราคาได้้อย่่าง
ถููกต้้องและเหมาะสมกัับแต่่ละพื้้�นที่�่ นอกจากนี้้�จะต้้อง
ทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับหลัักเกณฑ์์และแนวทางชดเชย
การสููญเสีียหรืือความเสีียหายต่่าง ๆ ตลอดจนกรณีี
ศึึกษาที่เ่� กี่่�ยวข้้องเพื่อ่� ให้้การประเมิินราคาทรััพย์สิ์ นิ
เป็็นไปอย่่า งมีีป ระสิิทธิภิ าพและถูกู ต้้อ ง สำำ� หรัับ
ในประเทศไทยนั้้�นกำำ�ลังั พััฒนาและปรัับปรุงุ แก้้ ไข
กฎหมายที่่� เ กี่่�ย วข้้อ งกัั บ การกำำ� หนดค่่า ชดเชย
การสููญเสีียและความเสีียหายจากการเวนคืืนต่่าง ๆ

Disturbance Damages
In addition to injurious affection, disturbance
damages are also stated in the expropriation
law. The disturbance damages are economic
losses encountered by landowner of the
expropriated property such as loss of business
or income, costs of removing, demolition, etc.
Cost to Cure
Loss or damage is offset by cost to restore the
worse condition of the remainder property caused
by the physical and functional depreciations
as the result of expropriation such as building
the new road or improving the existing access.

ตารางแสดงการเปรีียบเทีียบค่่าชดเชยและค่่าตอบแทนการเวนคืืนในประเทศต่่าง ๆ ดัังนี้้�
ประเภท
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มาเลเซีย
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ชื่อพระราชบัญญัติ

แคนาดา
Acquisition Act,
1985

ประเทศไทย

มูลค่าของแปลงที่ดิน
คงเหลือลดลง กลายเป็นที่ดิน
ตาบอด, ทางแคบลง

Disturbance Damages
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
การตั้งถิ่นฐานใหม่

Cost to Cure
ปรับปรุงทางเข้าออกใหม่
ให้กับแปลงที่ดินส่วนที่เหลือ
จากเวนคืน
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Special Benefits
The remainder property may benefit
from expropriation, which will compensate
for any loss or damage, such as improved
infrastructure, the new or wider access.
In summary, the valuer needs to
understand the expropriation laws and
relevant legislation in order to select the correct and appropriate valuation method for
each area. It is also important to understand
the compensation concepts of any loss or
damage as well as the relevant case studies
in order to estimate the value efficiently and
accurately. In Thailand, there are developing
and amending the law and legislation
connection with the determination of compensation for losses and damages from expropriation.
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