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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

ประจําสัปดาห วันที่ 14–20 กันยายน 2553 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

 ในขณะที่ราคาที่อยูอาศัยพุงข้ึนสูจุดสูงสุดในฮองกง สิงคโปร และไตหวนั แตในเกาหลีใตราคาที่อยู

อาศัยกลับสวนทางลดลงมากถงึรอยละ 10-20 แมรัฐบาลเกาหลีใตจะพยายามผอนปรนไมใหสถาบัน

การเงนิเขมงวดในการปลอยสินเช่ือที่อยูอาศัยแกผูบริโภคจนเกนิไป สาเหตุเปนเพราะทัง้ภาครัฐและ

ภาคเอกชนมกีารกอสรางมากเกนิไปในระยะเวลากอนหนานี ้ และที่ผานมาผูบริโภคชาวเกาหลีใตอาจติด

วัตถุนยิมมากเกินไปจนสัดสวนหนี้สูงกวารายไดมากถึง 1.4 เทา และทําใหความสามารถในการซ้ือที่อยู

อาศัยดอยลง อีกทัง้พยากรณความเติบโตของเศรษฐกจิเกาหลีใตในปหนาสอเคาวาอาจถดถอยลงจากปนี้ 

กลาวคือปนี้คาดวาจะเติบโตประมาณรอยละ 5.5-6 แตปหนาอาจเติบโตลดเหลือประมาณรอยละ 3-4 

 ขามทวีปไปทางยโุรป สถานการณก็ไมตางกนัในประเทศสเปนแชมปฟุตบอลโลก เพราะในอดีตชวง

เฟองฟูเมื่อไมนานมานี ้ มีการกอสรางที่อยูอาศัยใหมจํานวนมาก สเปนเปนประเทศที่นกัทองเทีย่วจากชาติ

ยุโรปอ่ืนๆรอบขางนยิมเดินทางไปทองเที่ยว ทาํใหมกีารซ้ือที่อยูอาศัยโดยชาวตางชาติจากประเทศใกลเคียง

มากในอดีต มีเงนิทนุไหลเขาจากตางประเทศจํานวนมาก และมีสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าจากตางประเทศจํานวน

มากดวยเชนกนั จงึผลักใหราคาที่อยูอาศัยเพิ่มสูงข้ึนประมาณเกือบ 3 เทาตัวในชวงระหวางป 1996-2007 

ในหลายปพบวามกีารกอสรางที่อยูอาศัยมากกวาคร่ึงลานหนวยตอป ซึ่งมากเกนิความตองการที่แทจริง 

 คร้ันเมื่อฟองสบูเศรษฐกิจและที่อยูอาศัยในสเปนแตกตามสหรัฐในชวง 2-3 ปมานี้ เศรษฐกิจของ

สเปนย่าํแยจนกลายเปนคนปวยตัวใหญของกลุมประเทศที่ใชเงนิสกุลยูโร (Euro Zone) เพราะเศรษฐกิจ

ของสเปนมีขนาดใหญกวาคนปวยอ่ืนๆ เชน ไอรแลนด กรีซ โปรตุเกส กลาวคือสเปนมีขนาดของ GDP 

ประมาณ 40 ลานลานบาท (หรือสูงประมาณ 4 เทาของ GDP ประเทศไทย) นกัลงทุนจากตางชาติที่เคย

เขาไปซื้อที่อยูอาศัยในสเปนหายไปจากตลาด ราคาที่อยูอาศัยด่ิงวูบลง ประมาณวามีที่อยูอาศัยเหลือขาย

ในสเปนมากกวา 1 ลานหนวย จนผูประกอบการธุรกิจพฒันาที่อยูอาศัยรายใหญในสเปนตองยืน่ลมละลาย

ไปแลว ในภาวะเศรษฐกจิที่ไมดีและสายปานทีย่าวไมพอทาํใหโครงการที่อยูอาศัยขนาดใหญทีส่รางเสร็จ

ใหมๆอาจมีคุณภาพของการกอสรางไมดีเทาที่เคยอวดอางสรรพคุณไว 
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 ผูประกอบการในประเทศไทย จึงควรพิจารณาใหจงหนกัวาไมควรเรงกอสรางหนวยออกมามากมาย

เกินไปในแตละป แตควรทยอยออกโครงการใหเหมาะสมเพื่อเสถยีรภาพระยะยาวของตลาด เพือ่ใหมีพืน้ที่

ถอยไวบาง โดยเฉพาะในยามทีท่ิศทางดอกเบ้ียเปนขาข้ึนและในยามที่สภาพคลองในตลาดมีทีม่าจากเงิน

รอนจากตางประเทศในปริมาณสูง 

 ในสัปดาหที่แลว รายงานนีไ้ดนําเสนอวา ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห ได

ปรับปรุงขอมูล (revise) สถิติที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ยอนหลังไปถึงป 

2542 จนถงึป 2552 เนื่องจากไดรับขอมูลปรับปรุงเพิม่เติมจากหนวยงานเจาของขอมูลตนทาง โดยในป

ลาสุดคือป 2552 มีหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนทั้งส้ิน 94,977 หนวย (ปรับปรุงจากตัวเลขเดิม 

90,971 หนวย) ในจาํนวนนี้เปนหองชุดคอนโดมิเนยีม 53,725 หนวย (ปรับปรุงจากตัวเลขเดิม 46,452 

หนวย) หรือสูงมากถงึประมาณรอยละ 57 (ปรับปรุงจากตัวเลขเดิมรอยละ 51) 

 สําหรับในรอบ 12 เดือนยอนหลัง ระหวางเดือนกรกฎาคม 2552 – มิถุนายน 2553 พบวาสัดสวน

จํานวนหนวยของหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมมีสูงมากเกินกวารอยละ 50 อยูหลาย

เดือน เมื่อเทียบกบัจํานวนหนวยที่อยูอาศัยทุกประเภทสรางเสร็จจดทะเบยีนใหมในเขตกรุงเทพฯ-

ปริมณฑล ดังนี ้

 เดือนกรกฎาคม 2552 มหีนวยหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งส้ิน 3,916 หนวย 

คือเปนรอยละ 56 ของที่อยูอาศัยทกุประเภทที่สรางเสร็จจดทะเบียนใหมจํานวนรวม 7,002 หนวย 

 เดือนสิงหาคม 2552 มีหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทัง้ส้ิน 6,713 หนวย 

คือเปนรอยละ 70 ของที่อยูอาศัยทกุประเภทที่สรางเสร็จจดทะเบียนใหมจํานวนรวม 9,609 หนวย 

 เดือนกันยายน 2552 มหีนวยหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งส้ิน 2,958 หนวย 

คือเปนรอยละ 47 ของที่อยูอาศัยทกุประเภทที่สรางเสร็จจดทะเบียนใหมจํานวนรวม 6,251 หนวย 

 เดือนตุลาคม 2552 มีหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งส้ิน 4,033 หนวย คือ

เปนรอยละ 52 ของที่อยูอาศัยทุกประเภทที่สรางเสร็จจดทะเบียนใหมจํานวนรวม 7,780 หนวย 

 เดือนพฤศจกิายน 2552 มีหนวยหองชุดคอนโดมิเนยีมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทัง้ส้ิน 8,075 หนวย 

คือเปนรอยละ 70 ของที่อยูอาศัยทกุประเภทที่สรางเสร็จจดทะเบียนใหมจํานวนรวม 11,462 หนวย 
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 เดือนธันวาคม 2552 มีหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบยีนใหมทัง้ส้ิน 7,248 หนวย คือ

เปนรอยละ 69 ของที่อยูอาศัยทุกประเภทที่สรางเสร็จจดทะเบียนใหมจํานวนรวม 10,567 หนวย 

 เดือนมกราคม 2553 มีหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบยีนใหมทัง้ส้ิน 3,514 หนวย คือ

เปนรอยละ 44 ของที่อยูอาศัยทุกประเภทที่สรางเสร็จจดทะเบียนใหมจํานวนรวม 8,008 หนวย 

 เดือนกุมภาพนัธ 2553 มีหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งส้ิน 6,852 หนวย 

คือเปนรอยละ 67 ของที่อยูอาศัยทกุประเภทที่สรางเสร็จจดทะเบียนใหมจํานวนรวม 10,181 หนวย 

 เดือนมีนาคม 2553 มีหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งส้ิน 8,875 หนวย คือ

เปนรอยละ 68 ของที่อยูอาศัยทุกประเภทที่สรางเสร็จจดทะเบียนใหมจํานวนรวม 13,025 หนวย 

 เดือนเมษายน 2553 มีหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบยีนใหมทัง้ส้ิน 206 หนวย คือ

เปนรอยละ 7 ของที่อยูอาศัยทุกประเภททีส่รางเสร็จจดทะเบียนใหมจาํนวนรวม 2,910 หนวย  

 เดือนพฤษภาคม 2553 มีหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งส้ิน 5,689 หนวย 

คือเปนรอยละ 63 ของที่อยูอาศัยทกุประเภทที่สรางเสร็จจดทะเบียนใหมจํานวนรวม 9,043 หนวย 

 เดือนมิถนุายน 2553 มหีนวยหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทัง้ส้ิน 762 หนวย คือ

เปนรอยละ 14 ของที่อยูอาศัยทุกประเภทที่สรางเสร็จจดทะเบียนใหมจํานวนรวม 5,600 หนวย  

 เห็นไดวาในรอบ 12 เดือนลาสุด มีถึง 8 เดือนที่สัดสวนจํานวนหนวยหองชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จ

จดทะเบียนใหมมีสูงเกินกวาคร่ึงของจํานวนหนวยที่อยูอาศัยทกุประเภทสรางเสร็จจดทะเบียนใหม คือ ใน

เดือนกรกฎาคม สิงหาคม ตุลาคม พฤศจกิายน และธันวาคม 2552 และในเดือนกมุภาพนัธ มีนาคม และ

พฤษภาคม 2553 โดยเฉพาะอยางยิง่ในเดือนสิงหาคม พฤศจกิายน ธันวาคม กุมภาพันธ และมีนาคม  มี

สัดสวนจํานวนหนวยหองชดุคอนโดมิเนยีมสรางเสร็จจดทะเบียนใหมสูงมากเกนิกวา 2 ใน 3 (เกนิกวารอย

ละ 66) เมื่อเทยีบกับจํานวนหนวยที่อยูอาศัยทุกประเภทสรางเสร็จจดทะเบียนใหม  

 อนึ่ง ขอมูลเดือนเมษายนตํ่ามาก เพราะเปนชวงการชมุนุมทางการเมือง และขอมูลเดือนมิถนุายน

คอนขางตํ่า เพราะเปนเดือนสุดทายของการส้ินสุดมาตรการกระตุนการซ้ือขายที่อยูอาศัยซึง่ผูประกอบการ

ไดเรงกอสรางเสร็จไปกอนหนานั้นแลวเพื่อใหทนัการซ้ือขายในชวงกอนกลางเดือนมถินุายน และเพื่อให

สามารถโอนกรรมสิทธิ์ไดทัน อยางไรก็ตาม จะมีการตรวจสอบตัวเลขรายเดือนดังกลาวอีกคร้ัง 


