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19 พฤษภาคม 2558 

ผลสํารวจตลาดที่อยูอาศยั กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย จัดสัมมนารายงานผลสํารวจโครงการที่อยูอาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 

ณ โรงแรมแกรนดมิลเลนเนียม อโศก สุขุมวิท ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 โดยผูอํานวยการศูนยขอมูล
อสังหาริมทรัพยนําเสนอขอมูลผลสํารวจ นอกจากนี้ ยังไดเชิญผูทรงคุณวุฒิอ่ืนมารวมบรรยายและเสวนา  
 ขอมูลที่นาํเสนอมาจากการสํารวจภาคสนามของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยเมื่อส้ินป 2557 โดยเปนขอมูล
ของโครงการทีอ่ยูระหวางการขาย และนับเฉพาะโครงการที่มีหนวยเหลือขายไมตํ่ากวา 6 หนวย 

โครงการบานจัดสรร ที่อยูในระหวางการขายในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มี 1,022 โครงการ มหีนวยใน
ผังของทกุโครงการรวมกนัประมาณ 202,200 หนวย มหีนวยเหลือขายหรือเปนอุปทานในตลาดประมาณ 78,500 
หนวย คิดเปนมูลคาหนวยเหลือขายประมาณ 332,900 ลานบาท  

โครงการบานจัดสรรขนาดเล็กซึ่งมีจาํนวนหนวยในผังไมเกิน 100 หนวยมี 324 โครงการ สวนโครงการ
ขนาดใหญที่มจีํานวนหนวยในผังเกิน 250 หนวยมี 296 โครงการ 

จากหนวยในผังโครงการทัง้หมด พบวารอยละ 47 เปนทาวนเฮาส รอยละ 40 เปนบานเด่ียว รอยละ 10 
เปนบานแฝด ที่เหลือเปนอาคารพาณิชยและที่ดินเปลา 

แยกตามระดับราคาของหนวยบานจัดสรรในผังโครงการ พบวารอยละ 21 อยูในชวงราคาไมเกนิ 2 ลาน
บาท รอยละ 23 อยูในชวงราคา 2.01-3 ลานบาท รอยละ 33 อยูในชวงราคา 3.01-5 ลานบาท และรอยละ 23 อยู
ในชวงราคาเกนิกวา 5 ลานบาท  

จากหนวยในผังโครงการทัง้หมดประมาณ 202,200 หนวยดังกลาว แยกตามสถานะของการกอสราง 
พบวาเปนหนวยที่สรางเสร็จแลวประมาณ 129,600 หนวย อยูระหวางการกอสรางประมาณ 36,900 หนวย และยัง
ไมไดเร่ิมสรางประมาณ 35,700 หนวย  

จากหนวยในผังของโครงการทั้งหมด 1,022 โครงการ อยูในกรุงเทพฯมากที่สุด 447 โครงการ รวม
ประมาณ 77,200 หนวย เหลือขายประมาณ 21,400 หนวย อยูในนนทบุรี 199 โครงการ รวมประมาณ 40,300 
หนวย เหลือขายประมาณ 19,700 หนวย อยูในปทุมธาน ี 179 โครงการ รวมประมาณ 42,700 หนวย เหลือขาย
ประมาณ 16,700 หนวย อยูในสมทุรปราการ 110 โครงการ รวมประมาณ 26,300 หนวย เหลือขายประมาณ 
13,900 หนวย อยูในสมทุรสาคร 51 โครงการ รวมประมาณ 10,300 หนวย เหลือขายประมาณ 4,800 หนวย และ
อยูในนครปฐม 36 โครงการ รวมประมาณ 5,400 หนวย เหลือขายประมาณ 2,000 หนวย 

พื้นที่ซึ่งมีหนวยบานจัดสรรในผังโครงการมากที่สุด ไดแก อําเภอลําลูกกา เขตคลองสามวา เขตสายไหม 
อําเภอบางบัวทอง อําเภอธญับุรี อําเภอคลองหลวง อําเภอบางพลี สวนพื้นที่ซึง่มหีนวยบานจัดสรรเหลือขายมาก
ที่สุด ไดแก อําเภอบางพลี อําเภอบางบัวทอง อําเภอลําลูกกา อําเภอบางกรวย และอําเภอคลองหลวง 
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เขตหรืออําเภอที่มีหนวยบานเด่ียวเหลือขายมากที่สุด ไดแก อําเภอบางบัวทอง อําเภอคลองหลวง อําเภอ

บางกรวย  อําเภอบางพลี อําเภอเมืองปทมุธานี และอําเภอธัญบุรี 
สวนเขตหรืออําเภอที่มหีนวยทาวนเฮาสเหลือขายมากที่สุด ไดแก อําเภอบางพลี อําเภอลําลูกกา อําเภอ

บางบัวทอง อําเภอเมืองสมทุรสาคร และอําเภอบางบอ 
จากโครงการบานจัดสรร 911 โครงการ ซึ่งสํารวจพบ ณ ส้ินป 2557 ดังกลาว ศูนยขอมูลฯ คาดวามี

ประมาณ 113 โครงการซึ่งขายไดหมดแลวในชวงระหวางเดือนมกราคม-เมษายน 2558 ทําใหหนวยในผังโครงการ
ลดลงไปประมาณ 10,700 หนวย และหนวยเหลือขายลดลงประมาณ 810 หนวย ขณะเดียวกัน ในชวงเวลา
ดังกลาวก็มโีครงการบานจัดสรรเปดขายใหมอีกไมตํ่ากวา 60 โครงการ ดวยจํานวนหนวยใหมรวมกนัประมาณ 
11,300 หนวย โดยพืน้ที่ซึ่งมหีนวยบานจัดสรรเปดขายใหมมากที่สุดในชวง 4 เดือนแรกของป 2558 ไดแก พื้นที่มีน
บุรี-หนองจอก-คลองสามวา-ลาดกระบัง พื้นที่บางกรวย-บางใหญ-บางบัวทอง-ไทรนอย พืน้ทีบ่างเขน-สายไหม-
ดอนเมือง-หลักส่ี และพ้ืนทีลํ่าลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ 

 
โครงการอาคารชุด ซึ่งอยูในระหวางการขายในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีประมาณ 400 โครงการ มหีนวย

หองชุดในผังของทุกโครงการรวมกันประมาณ 206,000 หนวย มีหนวยหองชุดเหลือขายหรือเปนอุปทานในตลาด
ประมาณ 57,300 หนวย คิดเปนมูลคาหนวยเหลือขายประมาณ 148,400 ลานบาท (เทยีบกับ ณ กลางป 2557 มี
โครงการอาคารชุดประมาณ 393 โครงการ มีหนวยหองชุดในผังของทกุโครงการรวมกันประมาณ 195,800 หนวย 
และมีหนวยเหลือขายประมาณ 54,100 หนวย)  

มีโครงการอาคารชุดขนาดความสูงไมเกนิ 8 ชัน้ 244 โครงการ และโครงการอาคารชุดขนาดความสงู 30 
ชั้นข้ึนไป 84 โครงการ  

รอยละ 29 ของหนวยหองชดุทั้งหมดมีขนาดหองไมเกิน 25 ตารางเมตร และรอยละ 39 อยูระหวาง 26-30 
ตารางเมตร สวนหองชุดที่มขีนาดหองมากกวา 60 ตารางเมตรมีรอยละ 4 ของหนวยหองชุดทัง้หมด 

จากหนวยในผังโครงการทัง้หมด พบวารอยละ 18 เปนหองแบบสตูดิโอ อีกรอยละ 68 เปนแบบหนึ่ง
หองนอน และรอยละ 13 เปนแบบสองหองนอน ที่เหลือเปนแบบสามหองนอนข้ึนไป 

แยกตามระดับราคาของหนวยในผังโครงการ พบวารอยละ 48 เปนหนวยหองชุดในชวงราคาไมเกนิ 2 
ลานบาท อีกรอยละ 24 อยูในชวงราคา 2.01-3 ลานบาท และรอยละ 15 ในชวงราคา 3.01-5 ลานบาท ที่เหลืออยู
ในชวงราคาเกนิกวา 5 ลานบาท  

จากหนวยในผังโครงการทัง้หมดประมาณ 206,000 หนวยดังกลาว แยกตามสถานะของการกอสราง 
พบวาเปนหนวยที่สรางเสร็จแลวประมาณ 59,600 หนวย อยูระหวางการกอสรางประมาณ 94,600 หนวย และยัง
ไมไดเร่ิมสรางประมาณ 51,900 หนวย  

จากหนวยในผังของโครงการทั้งหมด 400 โครงการ อยูในกรุงเทพฯมากที่สุด 297 โครงการ รวมประมาณ 
144,400 หนวย เหลือขายประมาณ 33,100 หนวย อยูในนนทบุรี 44 โครงการ รวมประมาณ 24,800 หนวย เหลือ 
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ขายประมาณ 9,100 หนวย อยูในปทุมธานี 19 โครงการ รวมประมาณ 16,600 หนวย เหลือขายประมาณ 8,500 
หนวย อยูในสมุทรปราการ 31 โครงการ รวมประมาณ 17,600 หนวย เหลือขายประมาณ 5,900 หนวย และอยูใน
นครปฐม 8 โครงการ รวมประมาณ 2,000 หนวย เหลือขายประมาณ 350 หนวย 

เขตหรืออําเภอที่มีหนวยหองชุดในผังโครงการมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองนนทบุรี เขตบางซือ่ อําเภอ
ธัญบุรี เขตหวยขวาง เขตบางนา และอําเภอเมืองสมทุรปราการ 

สวนเขตหรืออําเภอที่มหีนวยหองชุดเหลือขายมากที่สุด ไดแก อําเภอธัญบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี เขตบาง
ซื่อ อําเภอเมืองสมุทรปราการ เขตหวยขวาง และเขตจตุจกัร 

จากโครงการอาคารชุด 400 โครงการ ซึ่งสํารวจพบ ณ ส้ินป 2557 ดังกลาว ศูนยขอมูลฯ คาดวามี
ประมาณ 40 โครงการ ซึง่ขายไดหมดแลวในชวงระหวางเดือนมกราคม-เมษายน 2558 ทาํใหหนวยในผังโครงการ
ลดลงไปประมาณ 18,300 หนวย และหนวยเหลือขายลดลงประมาณ 260 หนวย ขณะเดียวกัน ในชวงเวลา
ดังกลาวก็มโีครงการอาคารชุดเปดขายใหมอีกประมาณ 42 โครงการ ดวยจํานวนหนวยใหมรวมกนัประมาณ 
16,100 หนวย โดยพื้นที่ซึง่มหีนวยหองชุดเปดขายใหมมากที่สุดในชวง 4 เดือนแรกของป 2558 ไดแก พื้นที่จังหวดั
นนทบุรี พืน้ทีก่รุงเทพฯฝงธนบุรี พืน้ที่จงัหวัดสมทุรปราการ พื้นที่สีลม-สาทร-บางรัก และพ้ืนที่หวยขวาง-จตุจักร-
ดินแดง 

โดยสรุป ผูประกอบการยังมีการเปดขายโครงการที่อยูอาศัยทัง้ประเภทบานจัดสรรและอาคารชุดในพื้นที่
กรุงเทพฯ-ปริมณฑลอยางตอเนื่อง ทาํใหมีจํานวนหนวยในผังโครงการเพิ่มข้ึน หนวยบานจัดสรรใหมราคาตํ่ากวา 1 
ลานบาทหาไดยาก แตหองชุดใหมราคาตํ่ากวา 1 ลานบาทยังหาซ้ือไดในพืน้ที่ปทุมธานีเปนหลัก  

มีหนวยบานจัดสรรเปดขายมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญในนนทบุรี ทําใหมีโครงการบานจัดสรรที่อยูใน
ระหวางการขายในนทบุรีเพิ่มข้ึนจาก 143 โครงการ 32,400 หนวยเมื่อชวงหนึ่งปกอนหนา เปน 199 โครงการ 
40,300 หนวย เชนเดียวกับปทุมธานี เพิ่มจาก 122 โครงการ 28,100 หนวย เปน 179 โครงการ 42,700 หนวย 

มีหนวยหองชุดเปดขายมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญในปทุมธานี ทําใหมีโครงการอาคารชุดที่อยูในระหวาง
การขายในปทุมธานีเพิ่มข้ึนจาก 13 โครงการ 12,200 หนวยเม่ือชวงหน่ึงปกอนหนา เปน 19 โครงการ 16,600 
หนวย เชนเดียวกับสมุทรปราการ เพิ่มจาก 27 โครงการ 10,600 หนวย เปน 31 โครงการ 17,600 หนวย 
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