สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย
ประจําสัปดาห วันที่ 14-27 กันยายน 2554
โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
***********************

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห วิเคราะหขอมูลการออกใบอนุญาตกอสราง
ที่อยูอาศัยแนวราบ

พบวาจํานวนหนวยที่อยูอาศัยแนวราบที่ไดรับใบอนุญาตกอสรางทัว่ ประเทศเพิ่มขึน้

ประมาณรอยละ 10 เมื่อเทียบครึ่งแรกของป 2554 กับครึ่งแรกของป 2553 ทั้งนี้ จํานวนหนวยที่อยูอาศัย
แนวราบทั่วประเทศที่ไดรับใบอนุญาตในรอบครึ่งแรกของปนี้มปี ระมาณ 111,600 หนวย เพิ่มขึ้นจากชวง
ครึ่งแรกของปที่แลวซึง่ มีประมาณ 101,500 หนวย
จากจํานวนหนวยที่อยูอาศัยแนวราบที่ไดรับใบอนุญาตกอสรางทั่วประเทศ สวนใหญยังเปนบาน
เดี่ยวมีประมาณ 82,500 หนวย เพิ่มขึ้นรอยละ 7 จากชวงเวลาเดียวกันของปที่แลว ทาวนเฮาสประมาณ
20,700 หนวย เพิ่มขึ้นมากถึงรอยละ 34 ตึกแถวพักอาศัยประมาณ 6,300 หนวย ใกลเคียงยอดเดิม และ
บานแฝดประมาณ 2,000 หนวย ลดลงรอยละ 27
ดังนัน้ หากคํานวณตามสัดสวน บานเดี่ยวมีสัดสวนประมาณรอยละ 74 ของที่อยูอ าศัยที่ไดรับใบ
ใบอนุญาตกอสรางแนวราบทั่วประเทศ ทาวนเฮาสประมาณรอยละ 19 ตึกแถวพักอาศัยประมาณรอยละ 6
และที่เหลือเปนบานแฝด
หากแบงตามพื้นที่รายจังหวัด เฉพาะจังหวัดสําคัญทางเศรษฐกิจ พบวา กรุงเทพมหานคร มีการ
ออกใบอนุญาตกอสรางที่อยูอ าศัยแนวราบประมาณ 13,500 หนวย เพิ่มขึ้นรอยละ 7 ปริมณฑล 5 จังหวัด
รวมกันมีประมาณ 24,700 หนวย เพิ่มขึน้ รอยละ 26 นครราชสีมาประมาณ 10,900 หนวย เพิม่ ขึ้นรอยละ
25 ชลบุรีประมาณ 7,300 หนวย เพิ่มขึ้นรอยละ 16 เชียงใหมประมาณ 4,500 หนวย ลดลงรอยละ 9 ภูเก็ต
ประมาณ 3,600 หนวย ลดลงรอยละ 2
จากจํานวน 13,500 หนวยในกรุงเทพมหานคร 50 เขต เปนบานเดี่ยวประมาณ 8,600 หนวย หรือ
ประมาณรอยละ 64 ของหนวยที่อยูอาศัยซึ่งไดรับใบอนุญาตกอสรางแนวราบทัง้ หมด ทาวนเฮาสประมาณ
4,200 หนวย หรือประมาณรอยละ 31 ที่เหลือเปนบานแฝดและตึกแถวพักอาศัย
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จากจํานวน 24,700 หนวยใน 5 จังหวัดปริมณฑล เปนบานเดี่ยวประมาณ 13,900 หนวย หรือ
ประมาณรอยละ 56 ของหนวยที่อยูอาศัยซึ่งไดรับใบอนุญาตกอรางแนวราบทั้งหมด ทาวนเฮาสประมาณ
9,100 หนวย หรือประมาณรอยละ 37 ที่เหลือเปนบานแฝดและตึกแถวพักอาศัย
จากจํานวน 10,900 หนวยในนครราชสีมา เกือบทั้งหมดคือประมาณ 10,200 หนวยเปนบานเดี่ยว
จากจํานวน 7,300 หนวยในชลบุรี สวนใหญเปนบานเดีย่ ว มีประมาณ 5,500 หนวย หรือประมาณ
รอยละ 75 ของหนวยที่อยูอาศัยซึง่ ไดรับใบอนุญาตกอสรางแนวราบทั้งหมด ทาวนเฮาสประมาณ 900
หนวย หรือประมาณรอยละ 12 ตึกแถวพักอาศัยประมาณ 700 หนวย หรือประมาณรอยละ 10 ที่เหลือเปน
บานแฝด
จากจํานวน 4,500 หนวยในเชียงใหม เกือบทั้งหมดคือประมาณ 4,300 หนวยเปนบานเดี่ยว
จากจํานวน 3,600 หนวยในภูเก็ต เปนบานเดี่ยวและทาวนเฮาสจาํ นวนใกลเคียงกัน คืออยางละ
ประมาณ 1,300-1,400 หนวย
อนึ่ง ในป 2553 ทั้งป มีจํานวนหนวยการออกใบอนุญาตกอสรางที่อยูอาศัยแนวราบทั่วประเทศ
รวมกันประมาณ 205,400 หนวย เพิ่มขึ้นจากป 2552 ทั้งป ซึ่งมีประมาณ 180,600 หนวย และยังเพิ่ม
ตอ เนื่ อ งในครึ่ ง แรกของป นี้ แสดงให เ ห็ น ว า ยั ง มี ความต อ งการที่ อ ยูอ าศั ย แนวราบทั่ ว ประเทศอี ก มาก
โดยเฉพาะในจังหวัดปริมณฑลรอบๆกรุงเทพฯ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชลบุรี
ในจังหวัดภูมิภาค ประชาชนไมนิยมปลูกสรางทาวนเฮาสเลย แตจะปลูกสรางบานเดี่ยวเกือบทั้งสิ้น
เพราะราคาที่ดินยังไมแพงมาก เชน เชียงใหม และนครราชสีมา
สําหรับในกรุงเทพมหานครนั้น ตลาดที่อยูอาศัยแนวราบยังมีบทบาทสําคัญในเขตรอบนอก เชน
เขตตอเมืองทั้งดานตะวันออกและตะวันตก และเขตชานเมืองดานตะวันออกและตะวันตก โดยยิ่งหาง
ออกไปจํานวนหนวยบานเดี่ยวจะยิ่งมาก แตสําหรับเขตกรุงเทพฯชั้นใน ที่อยูอาศัยแนวราบสวนใหญเปน
ประเภททาวนเฮาสหรือทาวนโฮม
อนึ่ง ในแตละป จํานวนหนวยการออกใบอนุญาตกอสรางที่อยูอาศัยแนวราบจะมากกวาจํานวน
หนวยการออกใบอนุญาตจัดสรร เพราะการปลูกสรางที่อยูอาศัยทุกประเภทตองไดรับใบอนุญาตกอสราง
กอน โดยไมจํากัดวาจะเปนโครงการจัดสรรหรือไม ดังนั้น หนวยที่อยูนอกโครงการจัดสรร หนวยที่ประชาชน
ปลูกสรางเอง หรือหนวยที่สั่งสรางโดยมีผูรับเหมาหรือบริษัทรับสรางบานสรางให ตางตองมีใบอนุญาต
กอสรางดวย
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