
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝายประชาสัมพันธและบริการขอมูล  
ศูนยขอมูลอสงัหาริมทรพัย ธนาคารอาคารสงเคราะห ชั้น 18 อาคาร 2 เลขท่ี 63 ถ.พระราม 9 หวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศัพท  0-2645-9675-6 โทรสาร 0-2643-1252 Email : www.reic.or.th / www.clickthaihome.com 

1 

สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

ประจําสัปดาห วันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2553 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

 

ในสหรัฐอเมริกา ปญหาทอสงน้าํมนัของ BP ระเบิดและร่ัวไหลปริมาณมหาศาลในอาวเมก็ซิโก ซึ่ง

เร่ิมมาต้ังแตวนัที่ 20 เมษายน ไดสงผลกระทบตอตลาดอสังหาริมทรัพยในบริเวณที่คราบน้าํมนัหรือสาร

ระเหยจากน้ํามันกระจายหรือจะกระจายไปถึงอาคารบานเรือน โดยเฉพาะที่อยูอาศัยที่ต้ังอยูใกลริม

ชายหาดในมลรัฐใกลเคียงชายฝง เชน ใน Florida, Alabama, Louisiana ลาสุดคราบน้ํามันกําลังไหลเขาสู

แมน้ํา Mississippi ในกรณีเลวรายมากๆ อาจสงผลกระทบตอราคาอสังหาริมทรัพยในบริเวณดังกลาวให

ลดลงถึงรอยละ 10 ไปอยางนอย 3 ป และอาจเลวรายกวาผลกระทบจากพายุเฮอริเคนในอดีต อนึง่ ขณะนี ้

ฤดูเฮอริเคนในสหรัฐกาํลังคืบคลานเขามา และอาจทําใหการกระจายของคราบน้ํามนัรุนแรงยิง่ข้ึนไปอีก 

ใกลบานเรา เรามักไดยินแตปญหาฟองสบูอสังหาริมทรัพยในประเทศจีน แตเร่ิมมีความกังวลใหม

เกี่ยวกับภาวะฟองสบูอสังหาริมทรัพยในประเทศออสเตรเลียเกิดข้ึนบางแลว ทัง้นี ้ ตลาดอสังหาริมทรัพย

ออสเตรเลียไดรับผลกระทบคอนขางนอยจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในชวงป 2551-2552 สถาบันการเงนิใน

ออสเตรเลียไมไดลงทุนในตราสารทางการเงินที่สุมเสีย่ง และออสเตรเลียสามารถสงออกทรัพยากรไปยงั

เขตเศรษฐกิจใหมทัง้จนีและอินเดียไดมาก ผลจากการทีเ่ศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพยในจนีรอนแรงทาํใหมี

เม็ดเงนิจากนกัลงทุนชาวจีนและเงนิรอนไหลจากที่อ่ืนๆ เขาไปซือ้อสังหาริมทรัพยในออสเตรเลียมากข้ึน

ดวย โดยราคาอสังหาริมทรัพยในเมืองใหญของออสเตรเลียปรับเพิ่มข้ึนมากกวารอยละ 10 ปตอปในไตร

มาสสุดทายของปที่แลว  

อยางไรก็ตาม ในชวงต้ังแตตนปมานี ้ ราคาอสังหาริมทรัพยในออสเตรเลียเร่ิมปรับลดลง หลังจาก

ธนาคารกลางออสเตรเลียไดทยอยปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบาย และปรับข้ึนสะสมไปแลว 150 basis 

points ต้ังแตเดือนตุลาคม 2552 เปนตนมา (แต 2 คร้ังลาสุดคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไว ปจจุบนัอยูที่รอย

ละ 4.5) โดยในไตรมาสแรกราคาอสังหาริมทรัพยโดยเฉล่ียลดลงประมาณรอยละ 2.7 ยอดขายบานเร่ิม

ลดลง และเกดิอุปทานสวนเกินในเมืองใหญ เชน Melbourne และ Brisbane (ยกเวนใน Perth) จนเร่ิม
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กังวลกันวาราคาอาจลดลงมากกวานี้ในชวงครึ่งหลังของปนี ้ ความกงัวลดังกลาวยงัแผไปถึงตลาด

อสังหาริมทรัพยในประเทศนวิซีแลนดดวย 

ตลาดอ่ืนๆ ใน Asia-Pacific ยังเติบโตมากกวาสวนอ่ืนของโลก แตในหลายตลาดหลายประเทศ

ตางกาํลังจะเห็นทิศทางดอกเบ้ียขาข้ึน เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตที่สูงเรงใหอัตราเงินเฟอสูงข้ึนตามไป

ดวย นอกจากออสเตรเลียแลว ประเทศอ่ืนที่ไดปรับอัตราดอกเบ้ียนโยบายเพิ่มข้ึน ไดแก อินเดีย มาเลเซีย 

ไตหวัน ฯลฯ 

 

ในประเทศไทย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห เตรียมแถลงขอมลู

อสังหาริมทรัพยที่สําคัญบางรายการ ไดแก ขอมูลบานสรางเสร็จจดทะเบียนใหมในเขตกรุงเทพฯ-

ปริมณฑล 5 เดือนแรกของป ขอมูลโอนกรรมสิทธ์ิที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 เดือนแรกของป 

ดัชนีความเช่ือมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ดัชนีราคารับสรางบาน (ซึ่งจัดทาํรวมกับ

สมาคมธุรกิจรับสรางบาน) และ ดัชนีราคาหองชุด (ซึง่จัดทํารวมกับสมาคมอาคารชุดไทย) 

สําหรับขอมูลที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั่วกรุงเทพฯ และ 5 จังหวัดปริมณฑล (นนทบุรี 

ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม)  ในชวง 5 เดือนแรกของป 2553 มีจํานวนประมาณ 37,050 

หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 14 จากชวงเดียวกันของปกอน แบงเปนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมในเขต

กรุงเทพฯประมาณ 21,550 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 29 จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน และในเขตปริมณฑล

ประมาณ 15,500 หนวย ลดลงรอยละ 2 จากชวงเดียวกันของปกอน 

ในจํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนทั้งหมดในรอบ 5 เดือนแรกนั้น เปนอาคารชุดประมาณ 

20,400 หนวย (คิดเปนรอยละ 55 ของหนวยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งหมด) เพิ่มข้ึนรอยละ 39 จากชวง

เดียวกันของปกอน บานเด่ียวประมาณ 11,700 หนวย (รอยละ 32 ของทั้งหมด) ลดลงรอยละ 5 ทาวนเฮาส

ประมาณ 3,900 หนวย (รอยละ 11 ของท้ังหมด) ลดลงรอยละ 1 ที่เหลืออีกเล็กนอยเปนอาคารพาณิชย

ประมาณ 600 หนวย และบานแฝดประมาณ 450 หนวย ผลจากการที่มีหนวยหองชุดสรางเสร็จจทะเบียน

ใหมมากในรอบ 5 เดือนแรก ทําใหโดยภาพรวม 5 เดือนแรกของปนี้ มีที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนสูง

มากกวาชวงเวลาเดียวกันของปกอน  

เม่ือพิจารณาเฉพาะเดือนพฤษภาคมพบวา ที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมในเขตกรุงเทพฯ-

ปริมณฑล มีจํานวนประมาณ 6,000 หนวย เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 97 จากเดือนเมษายน แตลดลงรอยละ 44 
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จากเดือนพฤษภาคม 2552 โดยอาคารชุด มีจํานวนประมาณ 2,850 หนวย ทั้งนี้ เนื่องจากเดือนเมษายน 

2553 เปนเดือนที่มียอดการจดทะเบียนที่อยูอาศัยสรางเสร็จใหมตํ่าที่สุดในรอบ 6 ปเศษ 

สัดสวนของหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมยังเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่องเม่ือเทียบ

กับที่อยูอาศัยแนวราบ และยังคงมีแนวโนมจะสูงข้ึนอีกในอนาคต เพราะโครงการอาคารชุดเปดตัวใหมใน

ตลาดมีมากกวาโครงการแนวราบ โดยเฉพาะในป 2553 นี้ จะมีหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมเปดตัวใหมมาก

ถึงประมาณ 2 เทาของแนวราบ ยอนหลังกลับไปกอนหนานี้ เมื่อป 2551 บานเด่ียวเคยมีสัดสวนมากกวา

คร่ึงหนึ่งของหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งหมด  

เฉพาะในสวนของหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งหมดใน 5 เดือนแรก แบงเปน

หนวยที่สรางจากผูประกอบการในตลาดหลักทรัพย (Listed Developers) ประมาณรอยละ 28 เปนหนวย

จากผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพย (Non-Listed Developers) ประมาณรอยละ 38 และที่เหลือ

ประมาณรอยละ 34 เปนหนวยโครงการเอ้ืออาทรของการเคหะแหงชาติ  

สําหรับการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยทุกประเภทในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในชวง 5 เดือน

แรกของป 2553 มีจํานวนรวมประมาณ 109,100 หนวย เพิ่มข้ึนจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนรอยละ 39

แตหากนับเฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย มีประมาณ 83,700 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 48 จากชวง 5 

เดือนแรกของปที่แลว สวนการโอนอสังหาริมทรัพยประเภทอ่ืนๆ ซึ่งไมใชที่อยูอาศัย มีจํานวนประมาณ 

25,400 หนวย ในจาํนวนนี้เปนที่ดินเปลาจํานวน 23,400 หนวย 

จากที่อยูอาศัยที่มกีารโอนกรรมสิทธิ์ทัง้หมด แบงเปนอาคารชุดมากทีสุ่ดประมาณ 35,950 หนวย 

เพิ่มข้ึนรอยละ 90 จากชวงเดียวกนัของปกอน รองลงมาเปน ทาวนเฮาสจํานวน 23,850 หนวย เพิม่ข้ึนรอย

ละ 27 บานเด่ียวจํานวน 14,200 หนวย เพิม่ข้ึนรอยละ 23 อาคารพาณิชยจํานวน 7,700 หนวย เพิ่มข้ึนรอย

ละ 36 และบานแฝดจํานวน 2,000 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 20 

มูลคาการโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะที่อยูอาศัยเทากบั 191,900 ลานบาท โดยเปนอาคารชุดมากที่สุด 

มูลคา 86,000 ลานบาท รองลงมาเปน บานเด่ียวมูลคา 51,400 ลานบาท ทาวนเฮาสมูลคา 31,500 ลาน

บาท อาคารพาณิชยมูลคา 18,750 ลานบาท และบานแฝดมูลคา 4,250 ลานบาท  

เมื่อพิจารณาเดือนพฤษภาคมเพียงเดือนเดียว พบวามีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะที่อยู

อาศัย 14,805 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 92 จากเดือนเมษายน ทั้งนี้ เนื่องจากเดือนเมษายน 2553 เปนเดือนที่

มียอดการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยตํ่ามาก แตเพิ่มข้ึนรอยละ 43 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมปที่แลว 


