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EXECUTIVE COMMITTEES

ธอส. ได้้รางวััล  
ITA Awards 2021  
ผลประเมิินสูงสุด้ 
ที่่� 99.81 คะแนน 
เป็นอันดับ 1 ในประเภที่
หน่วัยงานรัฐวัิสาหกิิจ 
เป็นปีที่่� 5 ปี ติิด้ติ่อกิัน
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ประธานกิรรมิกิารด้�าเนินกิาร 
ศูนย์ข้อมิูลอสังหาริมิที่รัพย์
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ในคร่่งแรกของปี 2564 ภาพรวมตลาดสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเน่ือง แม้ว่าภาพรวมเศรษฐ์กิจูของประเทศ 
จูะได้รับผลกระทบจูากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ก็ตาม โดยตัวเลขสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยปล่อยใหม่ท้ังระบบ 
มีมูลค่า 294,959 ล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมข้่นจูากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.7 ท้ังน้ี เน่ืองจูากเป็นโอกาสของผู้ท่ีมีก�าลังซ้ืื้อและ 
ไม่ได้รับผลกระทบจูากวิกฤต สามารถเลือกซ้ืื้อท่ีอยูอ่าศัยไว้เพ่ืออยูอ่าศัยเองหรือลงทุนได้ในราคาถูก จูากการท่ีผู้ประกอบการจัูดสรร
ได้มีการจัูดโปรโมช่ันลด แลก แจูก แถมอย่างเต็มท่ี เพ่ือเร่งระบายสต็อกท่ีอยู่อาศัยท่ีมีอยูใ่นมือและน�าเงินมาหมุนเวียนสภาพคล่อง
ของบริษัทให้สามารถเดินหน้าฝ่าวิกฤตต่อไปได้

ผลการด�าเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในช่วงคร่่งแรกปี 2564 แม้ประเทศไทยจูะยังคงอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัส COVID-19 ท่ีส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐ์กิจูและรายได้ของประชาชน แต่ ธอส. ยังคงสามารถท�าหน้าท่ีตามพันธกิจู  
“ท�าให้คนไทยมีบ้าน” เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนได้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเองได้อย่างต่อเน่ือง โดยสามารถปล่อยสินเช่ือใหม่ได้  
106,231 ล้านบาท 69,705 บัญชี โดยเพ่ิมข้่น 5.20% จูากช่วงเดียวกันของปี 2563 คิดเป็นเกือบ 50% ของเป้าหมายปล่อย 
สินเช่ือใหม่ปี 2564 ท่ี 215,641 ล้านบาท ท้ังน้ี ปัจูจัูยหลักท่ีธนาคารยังคงปล่อยสินเช่ือใหม่ได้อย่างต่อเน่ือง คือ มาตรการต่างๆ 
ของรัฐ์บาล ผลิตภัณฑ์สินเช่ืออัตราดอกเบ้ียต�่าของธนาคาร และการจัูดโปรโมช่ันของผู้ประกอบการ ช่วยให้ประชาชนกลุ่มท่ีไม่ได้รับ 
ผลกระทบจูาก COVID-19 มีบ้านเป็นของตนเองและครอบครัวได้ง่ายข้่น 

ขณะเดียวกัน ธอส. ยังคงให้ความช่วยเหลือลูกค้าประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจูาก COVID-19 ผ่านโครงการ ธอส. รวมไทย 
สร้างชาติอย่างต่อเน่ือง โดยเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีสถานะ NPL หรือลูกหน้ีสถานะ NPL  
ท่ีอยู่ระหวา่งการใช้มาตรการชว่ยเหลอืของธนาคาร หรอือยูร่ะหวา่งปรับโครงสรา้งหน้ีท่ีได้รับผลกระทบดา้นรายไดจู้าก COVID-19 
ให้ผ่อนช�าระเงินงวดพร้อมลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ต�่าเป็นกรณีพิเศษ ระยะเวลา 1 ปี เร่ิมต้นเดือนท่ี 1-3 ผ่อนช�าระงวดละเพียง  
1,000 บาท ดอกเบ้ีย 0% ต่อปี (ตัดช�าระเงินต้นท้ังหมด) โดยเปิดให้ลงทะเบียนแจู้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Application :  
GHB ALL ต้ังแต่วันท่ี 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ธอส. ในฐ์านะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยมาต้ังแต่ปี 2549 จูนถ่งปัจูจุูบัน ได้ให้การสนับสนุน 
ปีละ 17 ล้านบาท รวมแล้วกว่า 260 ล้านบาท และมีความภูมิใจูท่ีได้เป็นส่วนหน่่งท่ีท�าให้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
พัฒนาวงการกีฬาเทควันโดให้โดดเด่น และสร้างช่ือเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีการแข่งขันระดับโลกมากกว่า 160 รายการ  
รวมถ่งการคว้าเหรียญทองจูากการแข่งขันเทควันโดในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020 มาได้ส�าเร็จู ซ่่ื้งเป็นเหรียญทอง
เหรียญเดียวท่ีได้ของทัพนักกีฬาไทย โดย ธอส. ได้มอบเงินรางวัลพิเศษรวม 4 ล้านบาท ให้แก่ “น้องเทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจู  
นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย เจู้าของเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020 จู�านวน 3 ล้านบาท “น้องจููเนียร์”  
และโค้ชเช ยอง ซื้อก อีกรายละ 500,000 บาท ท่ีมุ่งม่ันทุ่มเทฝึกซ้ื้อมอย่างหนักจูนน�ามาซ่่ื้งความส�าเร็จู สร้างความสุขและ 
ความภูมิใจูให้แก่คนไทยท้ังประเทศ

อน่่ง ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจูริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ์ (ITA) ประจู�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรากฏว่า ธอส. ได้รางวัล  
ITA Awards 2021 ผลประเมินสูงสุดท่ี 99.81 คะแนน อยู่ในระดับ AA และเป็นหน่วยงานท่ีได้รับคะแนนประเมินสูงท่ีสุด 
เป็นอันดับ 1 ในประเภทหน่วยงานรัฐ์วิสาหกิจูเป็นปีท่ี 5 ปี ติดต่อกัน จูากจู�านวนหน่วยงานรัฐ์วิสาหกิจูท่ีเข้าร่วมการประเมิน ITA  
รวมท้ังส้ิน 51 หน่วยงาน และยังเป็นการสร้างสถิติคะแนนประเมินสูงสุดใหม่ของธนาคารนับต้ังแต่เข้าร่วมประเมิน ITA เม่ือปี 2557 
ต่อเน่ืองจูนถ่งปัจูจุูบัน จูากเดิมท่ีเคยได้รับคะแนนประเมินสูงสุดในปี 2563 ท่ี 99.60 คะแนน เป็นผลจูากการท่ี ธอส. ด�าเนินงาน 
ภายใต้หลักการ “Good Result Come From Good Process” หรือ “ผลลัพธ์ท่ีดีเกิดจูากกระบวนการท่ีดี”

ความส�าเร็จูดังกล่าวเกดิข้่นจูากทกุคนและทกุระดบัใน ธอส. ท้ังคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดบัสูง พนกังาน และผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกคนท่ัวท้ังองค์กร สะท้อนความเป็น ธอส. หน่่งเดียว หรือ GHB 1 Team เพ่ือบรรลุพันธกิจู ท�าให้คนไทยมีบ้าน รวมถ่งการได้รับ
ความรว่มมือและความไว้วางใจูอยา่งดีจูากลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจู คู่ความรว่มมือ ผู้ให้บริการภายนอก สังคมและชุมชน ส่ือมวลชน
และหน่วยงานก�ากับ ท�าให้เกิดความเช่ือม่ันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังน้ี ธนาคารจูะยังคงยืนหยัดรักษามาตรฐ์านการบริหารจัูดการ
องค์กรท่ีดีมีธรรมาภิบาล คุณธรรม และความโปร่งใส เพ่ือคนไทยต่อไป
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แม้ว่าเราจูะผ่านปี 2564 มาถ่ง 3 ไตรมาสแล้ว แต่ประเทศไทยยังคงประสบกับการแพร่ระบาดของ COVID-19  
อยู่ซ่่ื้งได้ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐ์กิจูไทยในปี 2564 ให้มีการถดถอยอย่างต่อเน่่ือง และยังไม่มีความชัดเจูนถ่ง 
การฟ้ื้�นตัวภายในปี 2564 นอกจูากน้ียังพบว่ากระแสความกังวลต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีผลโดยตรง 
ต่อตลาดท่ีอยู่อาศัยให้มีภาวะถดถอย 

จูากผลการส�ารวจูภาคสนามล่าสุดของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ถ่งสภาวะของตลาดท่ีอยู่อาศัยใน 27 จัูงหวัดส�าคัญ  
โดยพบความเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญ โดยศูนย์ข้อมูลฯ พบว่า มีอุปทานท่ีอยู่อาศัยเข้าใหม่ท่ีเข้าสู่ตลาดฯ น้อยในช่วง 
คร่่งแรกของปี 2564 โดยจู�านวนหน่วยลดลงถ่งร้อยละ -32.0 และมูลค่าลดลงร้อยละ -37.3 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยโครงการอาคารชุดมีการชะลอตัวของอุปทานท่ีอยู่อาศัยเข้าใหม่มากกว่าโครงการบ้านจัูดสรร ซ่่ื้งเป็น
ภาพสะท้อนถ่งภาวะตลาดอาคารชุดท่ีชะลอตัวมากกว่าตลาดบ้านจัูดสรร

ส�าหรับก�าลังซ้ืื้อของผู้ท่ีต้องการจูะซ้ืื้อของผู้ท่ีต้องการท่ีอยู่อาศัยในภาพรวมของประเทศมีการชะลอตัวลงจูนเห็น 
ได้อย่างชัดเจูนจูากยอดขายท่ีอยู่อาศัยขายได้ใหม่ในภาพรวมตลาดท่ีอยู่อาศัยใน 27 จัูงหวัดส�าคัญ โดยพบว่า  
ในช่วงคร่่งแรกปี 2564 มีจู�านวนหน่วยและมูลค่าท่ีอยู่อาศัยขายได้ใหม่ลดลงร้อยละ -14.3 และ -14.7 ตามล�าดับ  
และอัตราดูดซัื้บลดลงต�่ากว่าช่วงเดียวกันของปี 2563 ซ่่ื้งยังถือว่าอยูใ่นระดับต�่า

ในช่วงคร่่งแรกของปี 2564 แม้ภาวะขายใหม่ลดลง แต่อุปทานใหม่ก็เข้าสู่ตลาดน้อยลงเช่นกัน ซ่่ื้งส่งผลให้ 
จู�านวนหน่วยเหลือขายลดลงตามไปด้วย โดยมหีน่วยและมูลค่าท่ีอยูอ่าศัยเหลือขายลดลงร้อยละ -4.1 และร้อยละ -4.9 
ซ่่ื้งเป็นผลจูากท่ีตลาดท่ีอยู่อาศัยมีการปรับสมดุลของอุปสงค์และอุปทานอย่างต่อเน่ือง โดยศูนย์ข้อมูลฯ ได้มีหน้าท่ี 
ตามท่ีได้รับมอบหมายจูาก ครม. ต้ังแต่ปี 2547 ให้เฝ้าติดตามสภาวการณ์และคาดการณ์เพ่ือช้ีทิศทางภาพรวมตลาด
ในอนาคต พร้อมกับท�าการส่งสัญญาณเตือนท้ังในด้านอุปสงค์และอุปทานในตลาดท่ีอยู่อาศัยให้แก่ผู้ประกอบการ 
และผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ทราบถ่งสถานการณ์ท่ีแท้จูริงและทิศทางในอนาคตของตลาดอย่างต่อเน่ือง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ยังคงมุ่งม่ันท่ีจูะติดตามสถานการณ์และการเปล่ียนแปลงของทิศทางการพัฒนาของตลาด 
ท่ีอยู่อาศัยอย่างต่อเน่ืองต่อไป พร้อมกับน�าเสนอมุมมองภาพของทิศทางในอนาคต เพ่ือให้ทุกท่านท่ีได้ใช้ข้อมูล 
ของศูนย์ข้อมูลฯ สามารถจูะ “Foreseen Real Estate” เพ่ือสามารถปรับตัวและและปรับกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม 
กับสถานการณ์ต่อไป ท้ังน้ี ศูนย์ข้อมูลฯ พร้อมเป็นเพ่ือนร่วมกับทุกหน่วยงานท้ังภาครัฐ์และเอกชนในการร่วมสร้าง 
ให้เกิดความม่ันคงและยัง่ยืนให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศต่อไป 
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กิารแพร่ระบาด้ของโรคติิด้เชื�อไวัรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID -19 
กิระจายไปที่ั�วัประเที่ศ รัฐบาลน�านโยบายให้ Lock Down พ่�นที่่�เส่�ยง  

เพ่�อควับคุมิขอบเขติของปัญหา ส่งผลกิระที่บให้เกิิด้กิารชะลอติัวั 
ของเศรษฐกิิจ และเกิิด้กิระแส New Normal หรือกิารใช้ช่วัิติวัิถี่ใหมิ ่
ข้�นในสังคมิไที่ย ภาคธุรกิิจอสังหาริมิที่รัพย์ได้้รับผลกิระที่บโด้ยติรง  

กิารลด้ลงของอุปสงค์ส่งผลให้เกิิด้กิารชะลอติัวัติ่อเนื�องในด้้านอุปที่าน 
วัารสาร GHB-REIC ขอน�าเสนอมิุมิมิองที่่�มิ่ติ่อสถีานกิารณ์์ที่่�เกิิด้ข้�น 

ปรับติัวัเพ่�อรับกิับควัามิเปล่�ยนแปลงด้ังกิล่าวั และข้อเสนอแนะ 
ของภาคอุติสาหกิรรมิที่่�อยู่อาศัย ผ่านมิุมิมิองของนายกิสมิาคมิ

อสังหาริมิที่รัพย์ไที่ย นายกิสมิาคมิอาคารชุด้ไที่ย  
และนายกิสมิาคมิธุรกิิจบ้านจัด้สรร

FORESEEN REALESTATE
ติลาด้อสังหาริมิที่รัพย์ปี 2564  

ภายใติ้สถีานกิารณ์์ของกิารระบาด้  
COVID-19
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ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และแนวทาง 
การปรับตัวของตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2565
ภายใติ้สถีานกิารณ์์ของกิารระบาด้ COVID-19

จูากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ซ่่ื้งส่งผลต่อชีวิต 
และระบบเศรษฐ์กิจูกับทุกประเทศในโลก และแทบทุกธุรกิจู 
ย่อมได้รับผลกระทบกับรายรับและความม่ันคงของกิจูการ  
ธุรกิจูการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบทางตรง 
จูากพฤติกรรมของลูกค้าเปล่ียนไป ตลาดส�านักงานก�าลังถูกกระทบ
จูากอุปทานท่ีก�าลังล้นตลาด การท�างานท่ีบ้าน และการประชุม
ออนไลน์ ตลาดค้าปลีกได้รับผลกระทบจูากการส่ังสินค้าออนไลน์ 
ตลาดโรงแรมหยุดชะงัก และรอการกลับมาของตลาดท่องเท่ียว 
ตลาดท่ีอยูอ่าศัยได้รับผลกระทบจูากก�าลังซ้ืื้อของลูกค้าหลายกลุ่ม
ลดลง และความเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือท้ังโครงการและ 
สินเช่ือรายย่อยก็ก�าลังเป็นปัญหาท่ีทวีความรุนแรงข้่น เน่ืองจูาก
สภาวะโรคระบาดสง่ผลเป็นเวลายาวนานและยงัไม่มีทีท่าจูะจูบลง
จูนเปน็ปกติได้ในเวลาอันส้ัน ซ่่ื้งจูะสง่ผลต่อการฟ้ื้�นตัวของเศรษฐ์กจิู
ของประเทศให้กลับมาดีข้่นได้ยากยิง่ข้่นเร่ือยๆ

การปรับตัวของบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายต่างๆ ก็มีความแตกต่าง
กันออกไปตามการคาดการณ์และการมองหาโอกาสในธุรกิจู 
ท่ีแตกต่างกันตามความพร้อม ก�าลังทุน และขนาดของบริษัท

ผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็กสภาพปัญหาก็แตกต่างกัน 
ในแต่ละพ้ืนท่ีโดยอาคารชุดจูะประสบปัญหามากกว่าแนวราบ 
ซ่่ื้งยังพอขยายตัวได้ แต่ก็จูะพบปัญหาเร่ืองสินเช่ือรายย่อยของ
ลูกค้าโครงการโดยเฉพาะกลุ่มราคาต�่ากว่าสองล้านบาทซ่่ื้ง 
อัตราการปฏิเสธสินเช่ือของสถาบันการเงินมีเพ่ิมข้่นอย่างมาก 

ผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 
ก็ยังมียอดโอนท่ีดีข้่นกว่าปี 2563 หลายรายก็เพ่ิมสินค้าแนวราบ
ข้่นหลายโครงการท้ังในปริมณฑลและในภูมิภาคต่างๆ ซ่่ื้งก็ต้อง 
ช่วงชิงตลาดจูากรายกลางและรายเล็กของท้องถ่ินน้ันๆ แต่ก็มี
หลายรายท่ีสามารถหาทุนได้จูากแหล่งต่างๆ และก�าลังขยายธุรกิจู
ไปในธุรกิจูอ่ืนๆ ท้ังท่ีเก่ียวเน่ืองกับอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจู 
ประเภทอ่ืนๆ เช่น ธุรกิจูการประมลูและขายอสงัหาริมทรัพย ์ธุรกิจู
พลังงาน โรงพยาบาล เฮลธ์แคร์ บ้านผู้สูงอาย ุ โรงเรียนนานาชาติ  
อุตสาหกรรม ธุรกิจูด้าน Proptech และนวัตกรรม ธุรกิจู 
ด้านอาหารและสุขภาพ เป็นต้น

ปัญหาจูากโรคระบาดใหญ่ในคร้ังน้ีย่อมท�าให้เกิดการปรับตัว 
ของธุรกิจูอสังหาริมทรัพย์ ท้ังภายในและภายนอกองค์กรคร้ังใหญ่  

นายพรนริศ ชวนไชยสิิทธิ์ิ�
นายกิสมิาคมิอสังหาริมิที่รัพย์ไที่ย

หลายบริษัทปรับลดพนักงานตามงานท่ีลดลง หันไปเน้นทางด้าน
ส่ือออนไลน์ และนวัตกรรมใหม่ในการขายและบริการลูกค้า 
โดยอาศัยแพลตฟื้อร์มใหม่ๆ ในอดีตธุรกิจูอสังหาริมทรัพย์ 
ได้ผ่านวิกฤตมาแล้วหลายคร้ังซ่่ื้งแต่ละคร้ังมีความแตกต่างกัน 
ท้ังสาเหตุของปัญหา ผลกระทบในวงกว้างของปัญหา และสภาพตลาด 
ในเวลาน้ันๆ ในวิกฤตคร้ังน้ีก็เช่นกันเราก็จูะผ่านไปได้ในไม่ช้า 
โดย ผู้ ท่ีป รับตัวไ ด้  และมองการณ์ ไกลย่อมฟ้ื้�น ตัวไ ด้ เร็ว 
ซ่่ื้งนับเป็นการท้าทายความสามารถและความแข็งแกร่ง 
ขององค์กรธุรกิจู

ท้ังน้ี เน่ืองจูากโลกปัจูจุูบันขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมข้อมูล 
ด้านต่างๆ มากมาย ต้องขอขอบคุณศูนยข้์อมูลอสังหาฯ ท่ีรวบรวม
ข้อมูลและบทวิเคราะห์ดีๆ ท้ังภาพกว้างและภาพล่กรายพ้ืนท่ี 
ครอบคลุมท้ังประเทศมาช่วยให้ผู้ประกอบการได้ใช้ในการตัดสินใจู
ในการด�าเนินธุรกิจูอย่างต่อเน่ืองตลอดมา



ตลาดบ้านจัดสรรปี 2564  
และแนวโน้มปี 2565
ภายใติ้สถีานกิารณ์์ของกิารระบาด้ COVID-19

นายวสิันต์์ เคีียงศิริ
นายกิสมิาคมิธุรกิิจบ้านจัด้สรร

เป็นท่ีชัดเจูนว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อเศรษฐ์กิจูไทยและภาคธุรกิจูอสังหาริมทรัพย์  
ต้ังแต่ต้นปี 2563 ส่งผลให้ GDP ลดลงถ่ง -6.1% ในปี 2563  
และคาดว่าอาจูจูะติดลบต่อเน่ืองในปี 2564 ส่วนตลาดแนวราบ 
ในเขตกทม. และปริมณฑลตามการคาดการณ์ของ REIC ส�าหรับ 
ปี 2564 จูะเห็นได้ชัดเจูนถ่งผลกระทบในด้านลบ ไม่ว่าจูะเป็น 
ด้าน Demand จูากการโอนกรรมสิทธิ�ท่ีลดลง -5.4% หรือ 
ด้าน Supply จูากการเปิดตัวใหม่ท่ีลดลง -34.7% และ 
การขออนุญาตจัูดสรรท่ีลดลง -31.0% แนวทางในการแก้ไขปัญหา
จูะต้องลดอุปสรรคในระยะส้ัน และปรับโครงสร้างเพ่ือส่งเสริม 
การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

ทราบกันโดยท่ัวไปว่าตลาดแนวราบเป็นตลาดท่ีมีความต้องการ 
ในการอยูอ่าศัยจูริงเกือบ 100% จูากผู้ซ้ืื้อในประเทศ ซ่่ื้งแตกต่าง
จูากตลาดแนวสูงท่ีความต้องการซ้ืื้อมีท้ังเพ่ืออยู่อาศัย เพ่ือการ
ลงทุน และเพ่ือการเก็งก�าไร ท้ังจูากผู้ ซ้ืื้อในประเทศและ 
ต่างประเทศ ดังน้ันในระยะส้ันหากสามารถลดอุปสรรคและ 
สร้างความม่ันใจูให้กับผู้ต้องการซ้ืื้อบ้านได้ ประกอบกับมีมาตรการ
กระตุ้นเพ่ือเร่งการตัดสินใจู เช่ือว่าความต้องการบ้านแนวราบ 
ท่ีถูกสะสมจูากการชะลอการตัดสินใจู จูะสามารถไหลกลับสู่ตลาด
ในปี 2565 ซ่่ื้งสอดคล้องกับ REIC ท่ีคาดการณ์ว่าการโอนกรรมสิทธิ�  
และการเปิดตัวบ้านใหม่มีแนวโน้มท่ีจูะเพ่ิมสูงข้่นในปี 2565

อุปสรรคท่ีส�าคญัในการซื้ือ้ท่ีอยูอ่าศัยในปัจูจุูบัน ได้แก่ การพจิูารณา 
สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยท่ีเข้มงวดในภาวะเศรษฐ์กิจูถดถอย ท�าให้อัตรา
การปฏิเสธสินเช่ือปัจูจุูบันสูงกว่า 45% ซ่่ื้งเกิดจูากท้ังคุณภาพของ 
ผู้ขอกู้ท่ีลดลงตามภาวะเศรษฐ์กิจู มาตรฐ์านทางบัญชีส�าหรับ 
สถาบันการเงินท่ีอาจูจูะสูงเกินไปส�าหรับสถานการณ์ขณะน้ี  
และการบงัคับใช้กฎระเบยีบท่ีไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจูจุูบัน  
เช่น มาตรการ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ีมวีตัถุประสงค์
ในการป้องกันการเก็งก�าไร และการเกิด Demand เทียม ท่ีจูะท�าให้
ราคาบ้านสูงเกินความเป็นจูริง ซ่่ื้งส่ิงเหล่าน้ีไม่เคยเกิดข้่นในตลาด
ท่ีอยู่อาศัยแนวราบ ดังน้ันการผ่อนคลายความเข้มงวดในการ
พิจูารณาสินเช่ือ จูะเป็นปัจูจัูยส�าคัญท่ีจูะช่วยฟ้ื้�นฟูื้ตลาด
อสังหาริมทรัพย์ให้กลับมาได้อย่างรวดเร็ว 

ด้านมาตรการกระตุ้นท่ีเคยใช้ได้ผลมาโดยตลอดคือการลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ�และการจูดจู�านอง แต่ต้องให้
ครอบคลุมทุกประเภท ทุกระดับราคา ท้ังบ้านมือหน่่ง และ 
บ้านมือสอง โครงการ “บ้านดีมดีาวน์” ท่ีภาครัฐ์สนับสนุนเงินดาวน์
ให้คนซ้ืื้อบ้านด้วยการให้ Cash Back เป็นเงิน 50,000 บาท ก็ควร
น�ากลับมาใช้อีกคร้ัง โดยเพ่ิมเงินข้่นเป็น 1 แสนบาท ซ่่ื้งภาครัฐ์ 
จูะมีค่าใช้จู่ายต่อเม่ือเกิดการซ้ืื้อขายข้่น และสามารถได้คืนผ่านภาษี
ต่างๆ และ Multiplier Effect ท่ีจูะเกิดข้่นจูากการขายน้ันๆ  
และเม่ืออุปสรรคของผู้บริโภคลดลง ประกอบกับมีมาตรการกระตุ้น
การซ้ืื้อจูากท้ังภาครัฐ์และผู้ประกอบการ เช่ือว่าความม่ันใจูในการ 
กล้าตัดสินใจูซ้ืื้อจูะตอ้งเพ่ิมสูงข้่น ซ่่ื้งจูะท�าใหต้ลาดอสงัหาริมทรัพย์
เคล่ือนไปในทางท่ีดีข้่น ส่วนระยะยาวในการปรับโครงสร้าง 
ภาคธุรกิจูอสังหาริมทรัพย์น้ัน ควรพิจูารณาท้ังด้านกฎหมาย  
ข้อก�าหนด รวมถ่งระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถ่งด้านภาษี 
ท่ีซื้�้าซ้ื้อน ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐ์กิจูและสังคมท่ีเปล่ียนไป 
ท�าให้การด�าเนินธุรกิจูเกิดความล่าช้าและเพ่ิมต้นทุน ค่าใช้จู่าย  
ซ่่ื้งจูะกลายเป็นภาระท่ีเพ่ิมข้่นของผู้ซ้ืื้อบ้าน ไม่ว่าจูะเป็นเร่ือง  
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มุมมองต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2564
ภายใติ้สถีานกิารณ์์ของกิารระบาด้ COVID-19

อาคารชุดท่ีเคยเป็น Product Champion ต่อเน่ืองมา 
อย่างยาวนาน แต่ต้องถูกลดลงในช่วง 2 ปีน้ี เพราะการระบาด 
ของโรคโควิด 19 เกิด Work from Home และการ Lock down 
ท�าให้เกิด New Normal จูากการท่ีถูกให้อยูกั่บบ้านอย่างต่อเน่ือง  
จู่งมีความต้องการพ้ืนท่ีท่ีกว้างขวางสะดวกสบายมากข้่น แต่ 
ในงบประมาณท่ีใกล้เคียงกับห้องชุดในเมืองท่ีเล็กกว่า จู่งเกิด 
ความต้องการบ้านแนวราบท่ีต้ังอยูร่อบรอยต่อเมืองหรือชานเมือง
เพ่ิมข้่นอย่างรวดเร็ว ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเหตเุป็นผลท่ีทราบกนัดีแล้วน้ัน  
จู่งไม่แปลกใจูท่ีสถิติการโอนกรรมสิทธิ�ของห้องชุดมีจู�านวนยูนิต 
ลดลงในคร่่งปีแรกของปี 2564 และอาจูเป็นเช่นน้ีต่อเน่ือง 
ไปจูนตลอดปี 2564 แต่ ณ ปัจูจุูบันก็พบว่ามีแสงสว่าง 
ท่ีปลายอุโมงค์ คือการท่ีรัฐ์จัูดหาวัคซีื้นนานาชนิดมาได้เกือบ 
145 ล้านโดส ซ่่ื้งมากเกินความคาดหมาย และจูากสถิติ 
การระดมฉีดสูงสุดได้ถ่งวันละกว่า 9 แสนโดส ก็เป็นความรู้ส่ก 
เชิงบวกและความม่ันใจูว่า การประกาศเปิดประเทศในเดือน
ตุลาคม 2564 ของนายกรัฐ์มนตรีท่ีเคยประกาศไว้เม่ือ 2 เดือน 
ท่ีแล้ว อาจูมีความเป็นไปได้ ซ่่ื้งจูะส่งผลให้การผลิต การก่อสร้าง
และกิจูกรรมทางเศรษฐ์กิจูกลับมาสู่ปกติ ประชาชนโดยรวม 
มีงานท�า มีรายได้ มีก�าลังซ้ืื้อ และมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมสูงข้่น  
ในมุมมองของผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พบว่า  
ปัจูจัูยจู�าเป็น 3 อย่างแรกของมนุษย์คือ อาหาร ยา และเคร่ืองนุ่งห่ม  
เม่ือคนมีเงินซ้ืื้อและได้รับการตอบสนองแล้ว ล�าดับถัดไปคือ  

ดร.อาภา อรรถบููรณ์์วงศ์ 
นายกิสมิาคมิอาคารชุด้ไที่ย

ท่ีอยู่อาศัย ก็จูะเกิดความต้องการตามมา เป็นความต้องการ 
ท่ีเคยถูกเก็บกักไว้ในช่วงท่ีเกิดวิกฤตการณ์ของบ้านเมือง ก็จูะ 
ได้รับความสนใจูซ้ืื้อสูงกว่าปกติ เช่นตัวอย่างท่ีเกิดข้่นในประเทศ
ตะวันตกท่ีราคาท่ีอยู่อาศัยหลังโควิดเพ่ิมข้่นมากจูนน่าแปลกใจู
น่ันเอง จู่งคาดการว่ายอดการขายและการโอนในไตรมาสท่ี 4  
ปีน้ี จูะเติบโตกว่า 3 ไตรมาสแรกพอสมควร

ผังเมืองรวมกทม. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง การน�าเข้าและบริหาร
แรงงานต่างด้าว การขออนุญาตจัูดสรรท่ีดิน การวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย หรือการบริหาร
นิติบุคคลหมู่บ้านจัูดสรร เป็นต้น

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มีแนวโน้มสูงและคงอยู่ 
กับเราไปอีกนาน เพราะปัจูจุูบันการกลายพันธ์ุเกิดข้่นเร็วกว่า  
การคิดค้น ผลิต และแจูกจู่ายวัคซีื้น ดังน้ันผู้ประกอบการจู่ง 
ไม่สามารถรอใหส้ถานการณ ์COVID-19 ดีข้่นหรอืหายไป แลว้ค่อย
กลับมาด�าเนินธุรกิจูเหมือนท่ีเคยท�า หากต้องการอยู่รอดจูะต้อง 
เร่งปรับตัว ท้ัง Front และ Back Office ให้สามารถด�าเนินการได้
ภายใต้สถานการณ์และข้อจู�ากัดในปัจูจุูบัน ไม่ว่าด้านการตลาดท่ี
ลูกค้าไม่สามารถเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้เหมือนเดิม เพราะ 
กังวลเร่ืองการติดเช้ือ การผลิตท่ีต้องมีมาตรการป้องกันการ 

แพร่ระบาดในชุมชน การให้บริการลูกค้าท่ีต้องสามารถ ให้บริการได้ 
โดยไม่ต้องให้ลูกค้าเข้ามาพบ รวมถ่งเร่ืองการบริหารการเงิน 
ท่ีต้องสอดคล้องกับลักษณะของการด�าเนินธุรกิจูท่ีเปล่ียนไป 
อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในปี 2565 น่าจูะดีข้่นจูากการมีวัคซีื้น 
ท่ีเพียงพอและหลากหลายมากข้่น ภาวะเศรษฐ์กิจูท่ีปรับตัวดีข้่น  
(ไ ม่ต�่ากว่า 3%) จูากตัวเลขการส่งออกท่ีเร่ิมเ พ่ิมสูง ข้่น 
และความต้องการบ้านสะสมท่ีจูะไหลกลับสู่ตลาด 

ดังน้ันท้ังบริษัทขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ท่ีต่างได้รับผลกระทบ
จูากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ไม่ต่างกัน 
ใครท่ีมีข้อจู�ากัดน้อยกว่าและสามารถปรบัตัวได้เร็วกว่า จูะมีความ
ได้เปรียบในการด�าเนิน ธุรกิจูให้ผ่านพ้นจูากภาวะยากล�าบากน้ี 
ไปได้
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ข้อเสันอแนะในฐานะภาคอุตสัาหกริริมท่�อย์่�อาศััย์ ท่�ริัฐจะชื่�วย์ให้ปีริะชื่าชื่นม่ท่�อย์่� 
เพ่�อความมั�นคงของมนุษย์์และการิสัริ้างคริอบคริัวใหม� จึงม่ความเห็นดังน่� ค่อ

1 การอัดฉีดเพ่ิมปริมาณเงินให้เข้าสู่ผู้ประกอบการค้า 
อย่างเพียงพอและรวดเร็ว ท้ังน้ี เพ่ือให้เกิดการจู้างงาน 
และการบริโภควัตถุดิบ และวัสดุอุปกรณ์การค้าหรือ 
การผลิตอย่างต่อเน่ืองครบวงจูรทางเศรษฐ์กิจูภายในปี 2564

2 การลดคา่ธรรมเนยีมการโอนกรรมสทิธิ�และการจูดจู�านอง
อสังหาริมทรัพย์ท้ังของใหม่และมือสองทุกระดับราคา  
โดยลดให้แก่วงเงินจู�านวน 3 ล้านบาทแรก 

3 ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์  
ปรับวิธีการค�านวณภาระหน้ีเดิมท่ีเป็นหน้ีระยะส้ัน 
ดอกเบ้ียสูง (สินเช่ือบัตรเครดิตและหรือสินเช่ือส่วนบุคคล)  
มิให้หักภาระการผ่อนช�าระออกจูากรายได้ไปก่อน  
แต่ขอให้น�าหน้ีเดิมท้ังจู�านวนรวมกับสินเช่ือท่ีอยู่ท่ีขอเข้า

มาใหม่ น�ามารวมกันแล้วค�านวณภาระการผ่อนช�าระรวม
แบบหน้ีระยะยาวดอกเบ้ียต�่า เทียบกับรายได้ในปัจูจุูบัน
และการคาดการณ์เ พ่ิมข้่นในอนาคต ซ่่ื้งจูะท�าให้ 
มีผู้ท่ีจูะได้รับสินเช่ือท่ีอยู่มากข้่น เป็นมาตรการจููงใจูและ
ให้สิทธิประโยชน์เฉพาะแก่ผู้ ท่ีจูะซ้ืื้อบ้านเพ่ือสร้าง 
ความม่ันคงในชีวิต

4 การผลักดันแนวทางของรองนายกรัฐ์มนตรีด้านเศรษฐ์กิจู  
นายพัฒนพงศ์ พันธ์มีเชาว์ ในการเพ่ิมกลุ่มผู้ซ้ืื้อท่ีพักอาศัย
ท่ีเป็นชาวต่างประเทศท่ีมีฐ์านะร�่ารวย หรือมีความสามารถ
เฉพาะทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อยุทธศาสตร์การเติบโต 
และการแข่งขันในอุตสาหกรรมของประเทศไทย ให้เป็น 
ผู้มีสิทธิพักอาศัยในระยะยาว (Long-term Visa &  
Permanence Residence Permits)

หากรัฐ์ได้พิจูารณาใช้แนวทางท้ัง 4 ข้างต้น เช่ือม่ันว่าจูะสามารถ
กระตุ้นและจููงใจูให้เกิดการซ้ืื้ออสังหาริมทรัพย์ในจัูงหวัดต่างๆ  
ท่ัวประเทศเพ่ิมข้่นอย่างแน่นอน อันจูะส่งผลดีต่อเศรษฐ์กิจูชุมชน
อย่างกว้างขวาง การปรับตัวของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
ท้ังด้านอุปสงค์และอุปทานในปี 2565 มีข้อเสนอแนะดังน้ี คือ

• ด้้านผู้้้ซ้ื้�อ ท่ีมีความต้องการใช้อยู่อาศัยเอง หรือนักลงทุน 
ท่ีต้องการถือทรัพย์สินท่ีมีคุณภาพดีผลตอบแทนสูง จูากการ 
ท่ีผู้ประกอบการได้ลดราคาลงแล้วเป็นจู�านวนมาก ถือเป็น 
ข้อได้เปรียบในการซ้ืื้อ อีกท้ังอัตราดอกเบ้ียท่ีอยู่ในระดับต�่าสุด 
ในรอบหลายสิบปี จู่งถือว่าเป็น “เวลาซื้ื้อ” แล้ว เพราะเม่ือ 
การระบาดของโรคโควิด 19 มีการควบคุมหรือการรองรับได้ดีข้่น 
ท�าให้เศรษฐ์กิจูกลับสู่ระดับเกือบปกติ “ของดี ราคาถูก” ท่ีระบาย
ออกมาระยะหน่่งย่อมหมดไป หรือผู้ขายไม่อาจูลดราคาจูน 
ไม่มีผลก�าไรอีกต่อไป เหมือนเช่นวิกฤติการณ์ “ต้มย�ากุ้งปี 2540” 
ผู้ซ้ืื้อจู่งต้องพิจูารณาตัดสินใจูซ้ืื้อต้ังแต่บัดน้ี

• ด้้านผู้้้ประกอบการอสังห์าริมทรัพย์์ ท่ีมีสต็อกสินค้าเพ่ือการขาย  
ในชว่งท่ีคาดการณว่์าการระบาดของโรคโควดิ 19 จูะมกีารควบคมุ
และหรือการรองรับได้ดีข้่น อันจูะท�าให้ประเทศกลับคืนสู่สภาพ
เกือบปกติ จู่งเป็นช่วงเวลาแห่งรุ่งอรุณของธุรกิจูท่ีจูะขายสต็อก 
ท่ีมีอยู่ ท้ังน้ี เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินในมือให้มีระดับท่ี 
สูงข้่น อันเป็นความปลอดภัยของกิจูการเหนือกว่าประเด็นการเติบโต 
ของธุรกิจู แต่ก็ต้องรับผิดชอบให้งบการเงินมีผลตอบแทนในระดับ
เฉล่ียหรือสูงกว่าค่าเฉล่ียในอุตสาหกรรม เพราะมีกรมสรรพากร
และธนาคารเจู้าหน้ีควบคุมตรวจูสอบอยู่น่ันเอง

จูากประสบการณ์ตลอด 2 ปี ท่ีพวกเราต้องท�างานแบบสลับผลัด 
การ Work from Home การติดตามงานหรือการประชุมพิจูารณา
อนุมัติผ่านระบบ Online จูนกลายเป็น New Normal ท่ีพบว่าได้
ช่วยลดเวลาและปริมาณเอกสาร  หากมีการปรับปรุงระบบงานให้
สอดรับกัน ก็จูะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพแต่ลดต้นทุนในการ
ท�างานลง อันถือเป็นส่ิงค้นพบใหม่ท่ีเปล่ียนระบบการท�างานของ
วงการราชการและธุรกิจูไทยไปเป็นอันมาก

แต่จูากการท่ีประชาชนกลุ่มรายได้ระดับกลางถ่งระดับล่าง 
ท่ีเป็นฐ์านประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นผู้ได้รับผลกระทบ
ท้ังทางอาชีพและรายได้ จูนมีระดับหน้ีสินครัวเรือนสูงข้่น 
ถ่งร้อยละ 90.5 แม้ว่าอัตราดอกเบ้ียจูะอยู่ในระดับต�่า แต่เม่ือ

ค�านวณรายได้ในปัจูจุูบันหักด้วยหน้ีเดิม จู�านวนรายได้คงเหลือ 
ก็ยงัไม่เพียงพอในการซ้ืื้อท่ีอยูใ่หม่ จูนมีการปฏิเสธการให้สินเช่ือบ้าน 
ถ่งร้อยละ 20-50 ในปัจูจุูบันน้ี



สถานการณ์เศรษฐกิจ 
และทิศทางธุรกิจอสังหาฯ ไทย

โด้ย ศูนย์ข้อมิูลอสังหาริมิที่รัพย์

ภาวะธุรกิจูอสังหาริมทรัพย์ของไทยได้เช่ือมโยงกับเศรษฐ์กิจูโลก
และเศรษฐ์กิจูของประเทศอย่างมาก ดังน้ันการท�าความเข้าใจู 
ในภาพรวมระดับมหภาคจู่งมีความจู�าเป็นไม่น้อยไปกว่าภาพ 
ในระดับจุูลภาค หรือระดับอุตสาหกรรม ศูนย์ข้อมูลฯ ได้ติดตาม
สถานการณ์ของเศรษฐ์กิจูโลกในคร่่งแรกของปี 2564 เร่ิมเห็น
สัญญาณการฟ้ื้�นตัวท่ีดี ข้่น โดยผลคาดการณ์การขยายตัว 
ของเศรษฐ์กิจูโลกโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)  
ได้รายงานตัวเลขของท้ังปี 2563 และปี 2564 โดยเศรษฐ์กิจูโลก
ในปี 2563 หดตัวลงเพียงร้อยละ -3.3 ซ่่ื้งถือว่าเป็นตัวเลขท่ีดีข้่น
กว่าเดิม จูากท่ีเคยถูกคาดการณ์ในเดือนมกราคม 2564 ว่าจูะมี
การหดตัวลงร้อยละ -3.5 เช่นเดียวกัน เศรษฐ์กิจูในปี 2564  

11

ถูกคาดการณ์ว่าจูะดีข้่นจูากเดิมท่ีคาดการณ์ว่าจูะขยายตัวเพียง
ร้อยละ 5.5 และได้มีการเพ่ิมประมาณการมาเป็นร้อยละ 6.0  
ซ่่ื้งเป็นผลมาจูากความสามารถของประเทศตา่งๆ ในโลกท่ีสามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ดีมากข้่น ท�าให้ 
จู�านวนผู้ติดเช้ือท่ีเพ่ิมข้่นรายสัปดาห์มีจู�านวนทรงตัวท่ีประมาณ  
4.5 ล้านคนต่อสัปดาห์ 

การท่ีสหรัฐ์อเมริกาได้เสนอมาตรการทางด้านการคลัง 1.9  
ล้านล้านเหรียญสหรัฐ์ฯในการอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐ์กิจู ธนาคารกลาง 
ของสหรัฐ์ฯได้วางแผนคงอัตราดอกเบ้ียในระดับ ร้อยละ 0.00-0.25 
ไปจูนถ่งปลายปี 2567 ในขณะท่ีรัฐ์สภายุโรปได้เสนอให้มี 



การอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐ์กิจูกว่า 6.725 แสนล้านเหรียญ
ยโูร แม้แต่ประเทศจีูนท่ีมีการควบคุมปัญหาการระบาดได้ในระดับ
ท่ีดี ได้มีนโยบายสนับสนุนทางการเงินโดยให้ธุรกิจูเข้าถ่งสินเช่ือ 
ได้ง่ายข้่น และมีมาตรการช่วยชะลอการใช้คืนหน้ี ซ่่ื้งจูะช่วยให้
ธุรกิจูมีสภาพคล่องและมีความเข้มแข็งในการด�าเนินธุรกิจูมากยิ่ง
ข้่น ซ่่ื้งส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นสัญญาณเชิงบวกท่ีสะท้อนว่าประเทศ
มหาอ�านาจูทางเศรษฐ์กิจูได้พยายามขับเคล่ือนเศรษฐ์กิจูของตน
ให้ฟ้ื้�นตัวและขยายตัวอย่างจูริงจัูง

เม่ือพิจูารณาเศรษฐ์กิจูของไทยพบว่าเศรษฐ์กิจูไทยปี 2563 หดตัว
ร้อยละ -6.1 หรือหดตัวอย่างรุนแรงท่ีสุดในรอบ 22 ปี อย่างไรก็ดี  
ในปี 2564 มุมมองทางด้านเศรษฐ์กิจูไทย พบว่าเศรษฐ์กิจูไทย 
มีแนวโน้มจูะขยายตัวช้าลงจูากเดิมท่ีทางสภาพัฒนาการเศรษฐ์กิจู
และสังคมแห่งชาติเคยประมาณการว่าจูะมีการฟ้ื้�นตัวร้อยละ  
2.0 ถูกปรับลดการประมาณการเหลือเพียงร้อยละ 1.0 เท่าน้ัน 
ภาพเศรษฐ์กิจูของไทยท่ีดูแย่ลง ซ่่ื้งเป็นผลมาจูากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ได้กลับมาแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางอีกคร้ัง
เป็นระลอกท่ีสาม 

อย่างไรก็ตาม พบว่าไตรมาส 2 ปี 2564 เศรษฐ์กิจูไทยขยายตัว 
ร้อยละ 7.5 ปรับตัวดีข้่นจูากการลดลงร้อยละ -2.6 ในไตรมาสแรก
ของปี 2564 และเป็นการกลับมาขยายตัวคร้ังแรกในรอบ  
6 ไตรมาส ส่วนหน่่งเป็นผลจูากฐ์านการขยายตัวท่ีต�่าผิดปกติ 
ในช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีได้รับผลกระทบจูากการระบาดระลอก
แรกในเดือนเมษายน 2563 ด้านการใช้จู่าย การส่งออกสินค้า และ
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเร่งข้่น การบริโภคภาคเอกชนกลับ
มาขยายตัว ขณะท่ีการใช้จู่ายและการลงทุนภาครัฐ์ชะลอลง และ

การสง่ออกบริการลดลง ด้านการผลติ สาขาการผลติอุตสาหกรรม
และสาขาเกษตรกรรมขยายตัวเร่งข้่นจูากไตรมาสก่อนหน้า สาขา
ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร สาขาการขนส่งและสถานท่ีเก็บ
สินค้า สาขาการขายส่งการขายปลีกและการซ่ื้อมแซื้มฯ และสาขา
ไฟื้ฟ้ื้าและก๊าซื้ฯ กลับมาขยายตัว ขณะท่ีสาขาการก่อสร้างชะลอลง 
จูากไตรมาสก่อนหน้า เม่ือปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐ์กิจูไทย 
ในไตรมาสท่ีสองของปี 2564 ขยายตัวจูากไตรมาสแรกของ 
ปี 2564 เพียงร้อยละ 0.4 รวมคร่่งแรกของปี 2564 เศรษฐ์กิจูไทย
ขยายตัวร้อยละ 2.0

ในสภาวะของธุรกิจูอสังหาริมทรัพย์ การแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ระลอก 3 และ 4 ท�าให้ผู้ประกอบการลดปริมาณอุปทาน
ดังจูะเห็นได้จูากข้อมูลการขอจัูดสรรลงอยา่งมาก คือในไตรมาส 2 
ของป ี2564 น้ีลงมาต�่ากว่าค่าเฉล่ียของช่วงก่อนเกิดไวรัสโควิด-19 
ระบาด ถ่งร้อยละ -41.6 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว  
หากพิจูารณาในแต่ละเดือนจูะพบว่าหน่วยจัูดสรรรายเดือน ลดลง
ร้อยละ -37 ถ่งร้อยละ -46 ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2564 
และเร่ิมกระเต้ืองข้่นบ้างในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564  
และคาดว่าไตรมาส 4 ปี 2564 จูะเร่ิมดีข้่นบ้าง แต่คาดว่า 
ทุกไตรมาสจูะยังคงต�่ากว่าค่าเฉล่ียฯ 

ขณะท่ีผู้ประกอบการ จูะให้ความส�าคัญกับการพัฒนาโครงการ 
บ้านจัูดสรรท่ีมีราคาสูง ซ่่ื้งเป็นกลุ่มท่ีมีก�าลังซ้ืื้อในปัจูจุูบัน และ 
ลดการจัูดสรรกลุ่มบ้านราคาต�่าให้ลดลง โดยการออกใบอนุญาต
จัูดสรรท่ีดินท่ัวประเทศลดลงต่อเน่ืองจูากปี 2563 โดยในช่วง 
คร่่งแรกปี 2564 มีการออกใบอนุญาตจัูดสรรประมาณ  
30,514 หน่วย ต�่ากว่าค่าเฉล่ีย 5 ปี ในทุกไตรมาส (ดูแผนภูมิท่ี 1)

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แผนภููมิที่ 1 จำำ�นวนหน่วยก�รออกใบอนุญ�ตจำัดสรรที่่�ดินที่ั�วประเที่ศ

Q1 Q2 Q3
2561

Q4 Q1 Q2 Q3
2562

Q4 Q1 Q2 Q3
2563

Q4 Q1 Q2 Q3
Base

2564 F

Q4

21,650 22,120 

18,708 

31,992 

18,580 

25,648
24,000 

35,060 

27,859 

17,319 

23,401 

19,190

15,331 15,183 14,993

22,850

8.0% 4.9%
-43.0%

24.3%
-14.2% 15.9%

28.3% 9.6% 49.9%
-32.5%

-2.5%
-45.3% -45.0%

-12.3%
-35.9% 19.1%

AGV.5Y (58-62)จัดสรร YoY

AGV. 5Y (58-62), 26,000 
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AVG. 5Y (58-62), 104,000

หนวยการออกใบอนุญาตจัดสรร เทียบกับ AVG.5Y (58-62)

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
F

2565
F

2566
F

2567
F

Base Case

2568
F

2569
F

2570
F

115,064 114,556

103,288

87,769

68,357

101,736

103,175

104,613

106,051

107,490

Scenarios

Worst Case
Base Case
Best Case

หน�วยจัดสรร ป� 2564F

61,521
68,357
75,193

YOY

-29.9%
-22.1%
-14.3%

ส�าหรับแนวโน้มภาพรวมการออกใบอนุญาตจัูดสรรท่ีดิน 
ท่ัวประเทศในปี 2564 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ คาดว่าจูะมี
จู�านวนประมาณ 68,357 หน่วย ลดลงร้อยละ -22.1 จูากปี 2563 
โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ประมาณ 61,521 ถ่ง 75,193 หน่วย  
มีการเปล่ียนแปลงระหว่างร้อยละ -29.9 ถ่ง -14.3 เม่ือเทียบ 
กับปี 2563 ซ่่ื้งมีจู�านวน 87,769 หน่วย 

นอกจูากน้ีศูนย์ข้อมูลฯ ยังคาดว่า การออกใบอนุญาตจัูดสรรท่ีดิน
ท่ัวประเทศจูะเร่ิมกลับมาฟ้ื้�นตัวดีข้่นหากประเทศไทยสามารถ
กระจูายวัคซีื้นและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ในระดับท่ีสูงกว่าปี 2564 
สถานการณ์การแพร่ระบาดเร่ิมคล่ีคลายลงมีทิศทางท่ีควบคุม 
การแพร่ระบาดได้อย่างชัดเจูน จูะท�าให้ภายในปี 2568 การออก
ใบอนุญาตจัูดสรรท่ีดินจูะกลับมาดีเท่ากับค่าเฉล่ีย 5 ปีก่อน 
เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีเคยอยู่ท่ีเฉล่ีย
ประมาณ 104,000 หน่วยต่อปี (ดูแผนท่ี 2) 

แผนภููมิที่ 2 จ�านวนหน่วยการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ ปี 2564F – 2570F

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ท้ังน้ีหากพิจูารณาอุปทานด้านใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร พบว่า 
ไตรมาส 2 ของปี 2564 มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย
ท่ัวประเทศจู�านวน  69,228 หน่วย ลดลงร้อยละ -14.4 เม่ือเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ภาพรวมคร่่งปีแรก 
ของปี 2564 มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจู�านวน  
153,809 หน่วย ลดลงร้อยละ -11.0 โดยลดลงมากในส่วนของ 
การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดมากถ่งร้อยละ -35.6 หรือ 
มีจู�านวน 28,032 หน่วย ขณะท่ีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
แนวราบลดลงเพียงร้อยละ -2.7 หรือมีจู�านวน 125,777 หน่วย  
(ดูแผนภูมิท่ี 3)

ส�าหรับแนวโน้มภาพรวมการออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย 
ท่ัวประเทศในปี 2564 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ คาดว่าจูะมี
จู�านวนประมาณ 297,644 หน่วย ลดลงร้อยละ -11.2 จูากปี 2563 
โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ประมาณ 267,879  ถ่ง 327,408 หน่วย  
มีการเปล่ียนแปลงระหว่างร้อยละ -20.1 ถ่ง -2.3 เม่ือเทียบ 
กับปี 2563 ซ่่ื้งมีจู�านวน 335,201 หน่วย 

นอกจูากน้ีศูนย์ข้อมูลฯ ยังคาดว่า การออกใบอนุญาตก่อสร้าง 
ท่ีอยู่อาศัยท่ัวประเทศจูะเร่ิมกลับมาฟ้ื้�นตัวดีข้่น หากสถานการณ์
การแพร่ระบาดเร่ิมคล่ีคลายลงมีทิศทางท่ีควบคุมการแพร่ระบาด
ได้อย่างชัดเจูน จูะท�าให้ภายในปี 2569 การออกใบอนุญาตก่อสร้าง 
ท่ีอยู่อาศัยจูะกลับมาดีเท่ากับค่าเฉล่ีย 5 ปีก่อนเกิดวิกฤต 
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีเคยอยู่ท่ีเฉล่ียประมาณ 
345,127 หน่วยต่อปี (ดูแผนภูมิท่ี 4)
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AVG. 5Y(58-62), 104,000

Q1 Q2

2562

Q3 Q4 Q1 Q2

2563E

Q3 Q4 Q1 E Q2 F

2564F

Q3 F Q4 F

Base Case

แนวราบ อาคารชุด YoY (ทุกประเภท)

 34,784  38,790 
30,602 34,012 30,629 

12,923 20,920 23,110 
15,054

12,978 
14,530 

15,243 

 63,157 53,932 56,208 60,150 65,487 63,846 59,909 58,376 66,348 59,429 54,697 59,364

97,941 92,722

86,810 
94,162 96,116 

76,769 80,829 81,486 81,402 

72,407 69,228 74,607 

10.2% 18.7% 9.9% 16.7% -4.2% -19.4% -9.0% -16.6% -15.3%
-5.7%

-14.4% -8.4%

AVG.5Y (58-62), 345,127

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
F

2565
F

2566
F

2567
F

2568
F

2569
F

2570
F

328,234 

308,603 

327,223 

310,881 318,592 

355,394 
372,441

360,883 
352,365 

314,071 
326,681 

371,635 
335,201 

297,644 
307,783 

318,355

327,449 

 334,883 

345,659 350,776 

Scenarios

Worst Case
Base Case
Best Case

ใบอนุญาตก�อสร�างอาคาร ป� 2564F

267,879
297,644
327,408

YOY

-20.1%
-11.2%
-2.3%

แผนภููมิที่ 3 จ�านวนหน่วยการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ

แผนภููมิที่ 4 จำำ�นวนหน่วยก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งที่่�อย่่อ�ศัยที่ั�วประเที่ศ ปี 2564F – 2570F

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เม่ือพิจูารณาทางด้านอุปสงค์ การชะลอตัวของเศรษฐ์กิจูโดยรวม
ส่งผลกระทบจูากยอดขายท่ีลดลงในปี 2562 - 2563 ได้สะท้อน
ผ่านการโอนกรรมสิทธิ�ในช่วงคร่่งแรกปี 2564 อย่างชัดเจูน  
โดยในช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 ภาวการณ์โอนกรรมสิทธิ�มีอัตรา 
การขยายตัวลดลงจูากช่วงเดียวกันของปี 2563 ท้ังจู�านวนหน่วย
และมูลค่า โดยในไตรมาส 2 ปี 2564 หน่วยและมูลค่าต�่ากว่า 
ค่าเฉล่ีย 5 ปี ถ่งร้อยละ -31.2 และร้อยละ -16.5 ตามล�าดับ ท้ังน้ี

การโอนกรรมสิทธิ�ท่ีอยู่อาศัยท่ัวประเทศสะสมคร่่งแรกปี 2564  
มีการโอนกรรมสิทธิ�จู�านวนท้ังส้ิน 120,023 หน่วย มูลค่า  
377,520 ล้านบาท ขณะท่ีช่วงเดียวกันของปี 2563 มีจู�านวน 
ท้ังส้ิน 168,625 หน่วย มูลค่า 422,870 ล้านบาท จู�านวนหน่วย
ปรับตัวลดลงร้อยละ -28.8 มูลค่าลดลงร้อยละ -10.7 ซ่่ื้งมีค่าเฉล่ีย
จู�านวนหน่วยต่อไตรมาส 90,233 หน่วย และจู�านวนมูลค่า 
ต่อไตรมาส 232,859 ล้านบาท (ดูแผนภูมิท่ี 5 และ 6)
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ส�าหรับแนวโน้มการโอนกรรมสิทธิ� ท่ัวประเทศในปี 2564  
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจูะมีจู�านวนหน่วยประมาณ 
270,151 หน่วย ลดลงจูากปี 2563 ร้อยละ -24.6 โดยมีช่วง 
คาดการณ์อยู่ประมาณ 243,136  ถ่ง 297,166 หน่วย  
มีการเปล่ียนแปลงระหว่างร้อยละ -32.2 ถ่ง -17.1 เม่ือเทียบกับ 
ปี 2563 ซ่่ื้งมีจู�านวน 358,496 หน่วย นอกจูากน้ีศูนย์ข้อมูลฯ  
ยังคาดว่า การโอนกรรมสิทธิ� ท่ีอยู่อาศัยท่ัวประเทศในด้าน 
ของหน่วยโอนกรรมสิทธิ�จูะเร่ิมกลับมาฟ้ื้�นตัวดีข้่น หากประเทศไทย

Q1 Q2 Q3
2561

Q4 Q1 Q2 Q3
2562

Q4 Q1 Q2 Q3
2563

Q4 Q1 Q2 Q3
2564

Q4

AGV.5Y (58-62)อาคารชุดแนวราบ YoY

หนวยโอนกรรมสิทธ�์ท่ีอยูอาศัย

32.0% 34.5% 34.3% 34.7% 32.1% 30.0% 34.7% 34.6% 31.6% 30.7% 31.8% 41.7% 37.2% 34.6% 31.2% 26.2%

68.0% 65.5% 65.7% 65.3% 67.9% 70.0% 65.3% 65.4% 68.4% 69.3% 68.2%
58.3%

62.8% 65.4% 68.8% 73.8%

87,264 

98,605 
102,860 105,032 

95,171 

84,794 

104,369 107,630 

89,026 

79,599 

96,042 94,080 

57,951
62,072 61,427 

88,700 

9.1% -14.0% 1.5% 2.5% -6.5% -6.1% -8.0% -12.6% -34.9% -22.0% -36.0%
-5.7%

AVG.5Y (58-62) = 90,233

Q1 Q2 Q3
2561

Q4 Q1 Q2 Q3
2562

Q4 Q1 Q2 Q3
2563

Q4 Q1P Q2P Q3F
2564

Q4F

AGV.3Yอาคารชุดแนวราบ YoY

มูลคาโอนกรรมสิทธ�ท่ี์อยูอาศัย

AVG.3Y = 232,859

66.1% 60.1% 63.1% 61.0% 65.1% 66.9% 65.2% 62.9% 68.7% 68.8% 67.3% 61.6% 65.5% 67.8% 68.7% 67.5%

33.9% 39.9% 36.9% 39.0% 34.9% 33.1% 34.8%

37.1%

31.3% 31.2%

32.7%
38.4%

34.5%
32.2% 31.3%

32.5%

16.8% -15.7% -0.9% 1.0% -7.3% 5.1% 9.0% -6.5% -12.9% -8.6% -24.7%
-6.2%

194,218 

239,922 236,179
264,971 

226,869 

202,304

 233,974 

267,604 

210,273 212,597

255,113 250,284

183,107 194,413 192,068 

234,653 

แผนภููมิที่ 5 จำำ�นวนหน่วยโอนกรรมสิที่ธิ์ิ�ที่ั�วประเที่ศ

แผนภููมิที่ 6 จำำ�นวนม่ลค่่� (ล้�นบ�ที่) โอนกรรมสิที่ธิ์ิ�ที่ั�วประเที่ศ

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สามารถกระจูายวัคซีื้นและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ในระดับท่ีสูงกว่า
ปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดเร่ิมคล่ีคลายลงมีทิศทาง 
ท่ีควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างชัดเจูน นักท่องเท่ียวเร่ิมกลับมาไทย  
เศรษฐ์กิจูมีทิศทางท่ีเป็นบวกต่อเน่ือง จูะท�าให้ภายในปี 2570 
หน่วยการโอนกรรมสิทธิ�ท่ีอยู่อาศัยจูะกลับมาสู่ภาวะปกติหรือ
เท่ากับค่าเฉล่ีย 5 ปีก่อนเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ท่ีประเทศไทยเคยมีการซื้ื้อขายและโอนกรรมสิทธิ� 
ท่ีอยูอ่าศัยเฉล่ียประมาณ 360,932 หน่วยต่อปี 
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หนวยโอนกรรมสิทธ�์ท่ัวประเทศเทียบกับ AVG.5Y (58-62)

375,035 

328,795 

315,103 

393,761 391,964 

358,747 

270,151 
318,431 321,411 

336,461 341,878 347,356 

363,425 

AVG.5Y (58-62), 360,932

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
F

2565
F

2566
F

2567
F

2568
F

2569
F

2570
F

Scenarios

Worst Case
Base Case
Best Case

ใบอนุญาตก�อสร�างอาคาร ป� 2564F

243,136
270,151
297,166

YOY

-32.2%
-24.6%
-17.1%

มูลคาโอนกรรมสิทธ�ท่ั์วประเทศเทียบกับ AVG.5Y (58-62)
AVG.5Y (58-62), 797,578

Scenarios

Worst Case
Base Case
Best Case

ใบอนุญาตก�อสร�างอาคาร ป� 2564F

723,817
804,241
884,665

YOY

-22.0%
-13.4%
-4.7%

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
F

2565
F

2566
F

2567
F

2568
F

2569
F

2570
F

 750,017
 697,718 

 674,114 

 935,290 

 930,751 

 928,268 

 804,241 

 850,924 
 904,615 

 952,159 

 975,931
 1,023,475 

 999,703 

แผนภููมิที่ 7 จ�านวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศ ปี 2564F – 2570F

แผนภููมิที่ 8 จำำ�นวนม่ลค่่� (ล้�นบ�ที่) โอนกรรมสิที่ธิ์ิ�ที่ั�วประเที่ศ ปี 2564F – 2570F

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ส�าหรับในด้านมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ�ท่ีอยู่อาศัย ศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์คาดว่าในปี 2564 จูะมีมูลค่าประมาณ  
542,240 ล้านบาท ลดลงจูากปี 2563 ร้อยละ -13.4 แต่ก็ยัง 
สูงกว่าค่าเฉล่ียของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ� 5 ปี ร้อยละ 0.8  
โดยมีช่วงคาดการณ์อยูป่ระมาณ 723,817 ถ่ง 884,665 ล้านบาท 
มีการเปล่ียนแปลงระหว่างร้อยละ -4.7 ถ่ง -22.0 เม่ือเทียบกับ 
ปี 2563 ซ่่ื้งมีมูลค่า 928,376 ล้านบาท และสังเกตเห็นได้ว่ามูลค่า
การโอนกรรมสิทธิ�สูงกว่าค่าเฉล่ีย 5 ปี ในทุกปีต้ังแต่ปี 2561 
เน่ืองจูากราคาท่ีอยู่อาศัยในปัจูจุูบันมีราคาท่ีสูงข้่นอย่างต่อเน่ือง 

และผู้ประกอบการให้ความส�าคัญกับการพัฒนาโครงการท่ีอยูอ่าศัย
ท่ีมีราคาสูง ซ่่ื้งเป็นกลุ่มหลักท่ีมีก�าลังซ้ืื้อท่ีอยู่อาศัยในปัจูจุูบัน 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังน้ัน 
ศูนย์ข้อมูลฯ จู่งคาดว่าในด้านของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ� 
ท่ีอยู่อาศัยจูะกลับเข้ามาสู่ภาวะท่ีเท่ากับปี 2561 ท่ีมีมูลค่า 
การโอนกรรมสิทธิ�ถ่ง 935,290 ล้านบาท ได้ภายใน 3 - 4 ปี  
หรือภายในปี 2567 ซ่่ื้งจูะใช้ระยะเวลาการฟ้ื้�นตัวได้เร็วกว่า 
ในด้านของจู�านวนหน่วยท่ีอาจูต้องใช้เวลานานถ่ง 5 - 6 ปี 
ต่อจูากน้ีไป (ดูแผนท่ี 7 และ 8) 
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โครงการสินเช่่อ 
เพ่่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ  
(โครงกิารบ้านล้านหลัง ระยะที่่� 2)

ท่ีประชุมคณะรัฐ์มนตรี (ครม.) เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2564 ได้มี 
มติเห็นชอบให้ ธอส. สานต่อ “โครงการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย 
แห่งรัฐ์ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะท่ี 2)” ภายใต้กรอบวงเงิน
รวม 20,000 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยท่ีไม่สามารถเข้าถ่งสินเช่ือ
ในระบบสถาบันการเงิน ผู้ท่ีเร่ิมต้นท�างานเพ่ือสร้างครอบครัว  
และ ผู้ สู งอายุ  ใ ห้ มี ท่ีอยู่ อา ศัย เ ป็นของตนเองไ ด้ ง่ าย ข้่น  
ด้วยผลิตภัณฑ์สินเช่ืออัตราดอกเบ้ียต�่าและผ่อนปรนเง่ือนไข 
ส�าหรับซ้ืื้อท่ีอยูอ่าศัยในระดับราคาซ้ืื้อ-ขายไม่เกิน 1,200,000 บาท  
อัตราดอกเบ้ียคงท่ี 4 ปีแรก เท่ากับ 1.99% ต่อปี ปีท่ี 5-7 เท่ากับ
 MRR -2% ต่อปี และปีท่ี 8 ถ่งตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้า 
รายย่อยท่ัวไป เท่ากับ MRR -0.75% ต่อปี กรณีลูกค้าสวัสดิการ 
เท่ากับ MRR -1% ต่อปี และกรณีกู้เพ่ือซ้ืื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับ MRR 
(ปัจูจุูบันอัตราดอกเบ้ีย MRR ของธนาคารอยู่ท่ี 6.150% ต่อปี) 

ผ่อนช�าระได้นานสูงสุด 40 ปี เงินงวดคงท่ี 84 งวดแรก (7 ปี)  
กรณีกู้ 1,200,000 บาท ผ่อนช�าระงวดละ 5,000 บาท ในช่วง  
84 งวดแรก ให้กู้เพ่ือซ้ืื้อบ้าน หรือห้องชุด ท้ังท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยใหม่
ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์บ้านมือสอง และทรัพย์ NPA 
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพ่ือปลูกสร้าง และซ้ืื้ออุปกรณ์ 
หรือส่ิงอ�านวยความสะดวกในการอยู่อาศัยพร้อมซ้ืื้อบ้านหรือ 
ห้องชุด พิเศษ!! ธอส. ช่วยลดภาระค่าใช้จู่ายในการมีบ้านให้กับ
ลูกค้าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ประเภท ประกอบด้วย

ค�าธรรมเนียมการยื่นกู� 
(0.1% ของวงเง�นกู�) 

ค�าจดทะเบียนส�ทธิและนิติกรรม 
(1,000 บาท ต�อราย)

ค�าจดทะเบียนนิติกรรมจํานอง 
(1% ของวงเง�นจํานอง)

ค�าประเมินราคาหลักประกัน 
(1,900-2,300 บาท) 
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สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี ธอส. ทุกสาขาท่ัวประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร.0-2645-9000  
หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ท่ี Mobile Application:  
GHB ALL และ www.ghbank.co.th

นอกจูากน้ี เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีบ้าน 
เป็นของตนเอง ธอส. จู่งได้ผ่อนปรนเง่ือนไขส�าหรับลูกค้า 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ เพ่ือช่วยให้ลูกค้ามีโอกาสได้รับวงเงิน 
สินเช่ือท่ีเหมาะสม รวมถ่งกลุ่มลูกค้าท่ีประกอบอาชีพประจู�า 
หรืออาชีพอิสระ ธนาคารยังเปิดให้น�าหลักฐ์านการช�าระ 
ค่าเช่าบ้าน หรือผ่อนช�าระเงินดาวน์บ้านไม่น้อยกว่า 12 เดือน 
มาใช้ประกอบการพิจูารณาสินเช่ือ และหากไม่สามารถแสดง 
หลักฐ์านท่ีมาของรายได้ให้ธนาคารพิจูารณาได้ ให้ลูกค้า 
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Financial Literacy และออม 
อย่างสม�่าเสมอไม่น้อยกว่าเงินงวดผ่อนช�าระเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 9 เดือน เพ่ือใช้เป็นหลักฐ์านการพิจูารณาสินเช่ือ 
กับธนาคารได้ต่อไป

ส�าหรับลูกค้าท่ีสนใจูสามารถรับรหัสเข้าร่วมโครงการบ้าน 
ล้านหลัง ระยะท่ี 2 ได้พร้อมกันท่ัวประเทศต้ังแต่ วันศุกร์ท่ี 10 
กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป เพียงดาวน์โหลด Mobile 
Application: GHB ALL และกดลงทะเบียนเพ่ือรับรหัสเข้าร่วม
โครงการ เม่ือท�าตามข้ันตอนครบถ้วนแล้วลูกค้าจูะได้รับรหัส 9 ตัว
ทาง GHB Buddy บน Application Line (ตัวอักษร 3 ตัว  
และตัวเลข 6 ตัว) เพ่ือน�ามาแสดงในการยืน่ขอสินเช่ือต้ังแต่วนัศุกร์
ท่ี 10 กันยายน 2564 เป็นต้นไป และท�านิติกรรมได้ภายในวันท่ี 
30 ธันวาคม 2566 หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินของโครงการ

นอกจูากน้ี ธอส. ยังได้น�าบ้านมือสองของธนาคาร หรือทรัพย์  
NPA ท่ัวประเทศ จู�านวนกว่า 1,500 รายการ ท่ีมีราคาขาย 

ไม่เกิน 1,200,000 บาท ลดราคาสูงสุดถ่ง 50% จูากราคาจู�าหน่าย
ปกติมาเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลัง ระยะท่ี 2 จูองซ้ืื้อก่อน 
ได้สิทธิ�ก่อน พิเศษ!! ธอส. ลดภาระค่าใช้จู่ายให้อีก 3 ต่อ ส�าหรับ
ลูกค้าท่ีซ้ืื้อทรัพย์ NPA

เลือกใชมาตรการผอนดาวน

ดอกเบี้ย 0% นานถึง 12 เดือน 
กอนยื่นกูโดยใชอัตราดอกเบี้ยของโครงการ
บานลานหลัง ระยะที่ 2

วางเง�นประกันการซื้อทรัพยเพ�ยง 5,000 บาท 
ทุกรายการ ดูขอมูลทรัพย NPA ที่เขารวม
โครงการบานลานหลังไดที่

1
ตอที่

2
ตอที่

3
ตอที่

Free คาประกันอัคคีภัย 3 ปแรก
สําหรับลูกคา 150 รายแรก 
ที่ซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 2 เดือน 
นับจากวันทําสัญญาจะซื้อจะขาย

MOBILE APPLICATION: GH BANK SMART NPA

WWW.GHBHOMECENTER.COM

@GHB NPA

ท้ังน้ี ธอส. ด�าเนินโครงการบ้านล้านหลัง ต้ังแต่วันท่ี 2 มกราคม 
2562 ภายใต้กรอบวงเงินสินเช่ือส�าหรับลูกค้ารายย่อย  
(Post Finance) รวม 50,000 ล้านบาท ให้กู้ซ้ืื้อท่ีอยู่อาศัย 
ราคาซ้ืื้อ-ขายไม่เกิน 1,000,000 บาท และเม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 
2563 ท่ีประชุม ครม. เห็นชอบให้ปรับราคาซ้ืื้อขายและวงเงินกู้ 
เป็นไม่เกิน 1,200,000 บาท กรณีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท  
อัตราดอกเบ้ียคงท่ี 5 ปีแรก 3.00% ต่อปี กรณีรายได้เกิน  
25,000 บาท อัตราดอกเบ้ียคงท่ี 3 ปีแรก 3.00% ต่อปี ล่าสุด  

ณ วันท่ี 5 กันยายน 2564 มีลูกค้าได้รับอนุมัติสินเช่ือแล้ว  
53,000 ราย วงเงินรวมกว่า 40,000 ล้านบาท ขณะท่ีสินเช่ือ 
เพ่ือพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัย (Pre Finance) ของโครงการ 
บ้านล้านหลัง ได้ท�าให้มีท่ีอยูอ่าศัยใหม่ในระดับราคาซ้ืื้อขายไม่เกิน  
1,200,000 บาท ให้กับประชาชนได้เลือกซ้ืื้อเพ่ิมข้่นกว่า  
3,500 หน่วย โดยมีผู้ประกอบการได้รับอนุมัติสินเช่ือแล้ว  
9 โครงการ วงเงินสินเช่ือกว่า 946 ล้านบาท และอยู่ระหว่าง 
การพิจูารณาอนุมัติอีก 3 โครงการ วงเงินสินเช่ือ 439 ล้านบาท
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สแกน QR Code
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วัต์ถุประสิงคี์การย่�นกู�

วงเงิน / ระยะเวลาผ่่อน

1. เพ่�อซื้่�อท่�ดินพริ้อมอาคาริหริือห้องชืุ่ด
2. เพ่�อปีล่กสัริ้างอาคาริ หริือซื้่�อท่�ดินพริ้อมปีล่กสัริ้างอาคาริ
3. เพ่�อซื้่�อท่�ดินเปีล�าท่�เปี็นทริัพย์์ NPA ของ ธุอสั.
4. เพ่�อต�อเติม หริือขย์าย์ หริือซื้�อมแซื้มอาคาริ
5. เพ่�อไถ�ถอนจำานองท่�ดินพริ้อมอาคาริ หริือห้องชืุ่ดจากสัถาบัน 

การิเงินอ่�น
6. เพ่�อไถ�ถอนจำานองท่�ดินเปีล�าจากสัถาบันการิเงินอ่�นพริ้อมปีล่กสัริ้าง

อาคาริ
หมายเหตุุ:
•	 นิิยามคำำาว่่า	“อาคำาร”	หมายถึึง	บ้้านิเดี่่�ยว่	บ้้านิแฝดี่ทาว่นิ์เฮ้้าส์์	และอาคำารพาณิิชย์เพ่�อท่�อย่่อาศััย	ยกเว่้นิแฟลตุและบ้้านิเช่า
•	 กรณิ่ก่้เพ่�อไถึ่ถึอนิจำำานิอง	ผู้่้ก่้ตุ้องม่ประว่ัตุิเป็นิล่กหนิ่�ท่�ดี่่จำากส์ถึาบ้ันิการเงินิเดี่ิมไม่นิ้อยกว่่า	12	เดี่ือนิ	และไม่คำ้างชำาระหนิ่�ตุามท่�ธนิาคำารกำาหนิดี่

(ใหผู้้่ก้่ส้์ำารองจำา่ยคำา่ประเมนิิราคำาหลกัประกนัิโดี่ยธนิาคำารจำะจำา่ยคำนืิหลงัจำากทำานิติุกิรรมแลว้่เส์รจ็ำ)

7. เพ่�อไถ�ถอนจำานองท่�ดินพริ้อมอาคาริจากสัถาบันการิเงินอ่�น  
และปีล่กสัริ้าง หริือต�อเติม / ขย์าย์ / ซื้�อมแซื้มอาคาริ

8. เพ่�อซื้่�อหริือจัดให้ม่อุปีกริณ์์หริือสัิ�งอำานวย์ความสัะดวกท่�เก่�ย์วเน่�อง
เพ่�อปีริะโย์ชื่น์ในการิอย์่�อาศััย์ พริ้อมกับวัตถุปีริะสังค์การิข้อก่้ 
ตามข้อ 1. และ 5. เท�านั�น

9. ก่้เพ่�มเพ่�อปีล่กสัริ้าง / ต�อเติม / ขย์าย์ / ซื้�อมแซื้มอาคาริ

 วงเงิน
• วงเงินให้ก่้ตามเกณ์ฑ์์หลักปีริะกัน และตามเกณ์ฑ์์ริาย์ได้  

เปี็นไปีตามริะเบ่ย์บปีฏิิบัติงานสัินเชื่่�อของธุนาคาริ

	 ระยะเวลาผ่่อน
• ไม�น้อย์กว�า 3 ปีี 6 เด่อน และไม�เกิน 40 ปีี โดย์อาย์ุผู้่้ก่้ริวมกับริะย์ะเวลาท่�ขอก่ ้

ต้องไม�เกิน 70 ปีี ย์กเว้น กริณ์่ข้าริาชื่การิตุลาการิ อัย์การิ หริืออ่�น ๆ ท่�ม่อาย์ุ
เกษ่ย์ณ์มากกว�า 60 ปีี ให้ใชื่้อาย์ุผู้่้ก่้เม่�อริวมกับริะย์ะเวลาท่�ขอก่้ต้องไม�เกิน 75 ปีี

		 ค่่าธรรมเนียม
• ย์กเว้นค�าธุริริมเน่ย์มย์่�นก่้ริ้อย์ละ 0.1 ของวงเงินนิติกริริม
• ย์กเว้นค�าจดทะเบ่ย์นสัิทธุิและนิติกริริม 1,000 บาท

• ย์กเว้นค�าปีริะเมินริาคาหลักปีริะกัน



สแกน QR Code

สถานการณ์์ 
ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยู่ 
ที่ั�วประเที่ศั
ไติรมิาส 2 ปี 2564  
และคร้�งแรกิของปี 2564

ในภาพรวมคร่่งแรกของปี 2564 ท่ีเศรษฐ์กิจูไทยได้รับผลกระทบ
จูากการแพร่ระบาดของ COVID-19  สองระลอก มีอัตราการ 
ขยายตัวร้อยละ 2.0 แต่เป็นการขยายตัวเพ่ิมข้่นจูากภาวะเศรษฐ์กิจู
ท่ีต�่าผิดปกติในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ท้ังอุปทาน 
และอุปสงค์ของตลาดท่ีอยู่อาศัยหดตัวลง โดยเฉพาะตลาด 
อาคารชุด ซ่่ื้งได้รับผลกระทบจูากก�าลังซ้ืื้อชาวต่างชาติท่ีไม่สามารถ
เดินทางเข้าประเทศได้ 

อย่างไรก็ตาม จูากการท่ีรัฐ์บาลได้ออกมาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจู
อสังหาริมทรัพย์โดยการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ� 
และการจูดจู�านองส�าหรับท่ีอยู่อาศัยสร้างใหม่ (ไม่นับรวมบ้าน 
มือสอง) ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ขยายระยะเวลาไปจูนถ่ง 
ส้ินปี 2564 รวมท้ังการท่ีผู้ประกอบการยังได้จัูดรายการส่งเสริม
การขาย เช่น การลดราคาขายของท่ีอยู่อาศัยลง การช่วยเงิน 
ค่าผ่อนบ้าน การให้อยูฟ่ื้รี 1 - 2 ปี นอกจูากน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ได้ผ่อนปรนมาตรการ LTV คร้ังท่ี 3 ยังมีการปรับเกณฑ์ของสัญญา
การกู้บ้านหลังท่ี 2 ท่ีสามารถขอกู้ได้ร้อยละ 90 จูากเดิมกู้ได้เพียง
ร้อยละ 80 ส�าหรับสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยท้ังบ้านใหม่และบ้านเก่า 
ท่ีราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท ฯลฯ นับเป็นปัจูจัูยท่ีมีส่วนช่วยกระตุ้น
ท�าให้ยอดโอนกรรมสิทธิ�ท่ีอยู่อาศัยท่ัวประเทศลดลงไม่รุนแรง 
ตามท่ีคาดการณ์กันไว้ต้ังแต่ต้นปี 

ท้ังน้ี ยอดโอนกรรมสิทธิ�ในคร่่งแรกของปี 2564 มีการหดตัวลง 
ร้อยละ -28.8 ของจู�านวนหน่วย ขณะท่ีมูลค่าหดตัวร้อยละ -10.7 
ซ่่ื้งมูลค่ามีการหดตัวน้อยกว่าจู�านวนหน่วย และพบว่าในช่วง 
ระดับราคาท่ีมากกว่า 5 ล้านบาทข้่นไป มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ�
เพ่ิมข้่นร้อยละ 12.0 และเป็นการเพ่ิมข้่นมากในท่ีอยูอ่าศัยแนวราบ
ท่ีระดับราคาท่ีอยู่อาศัยท่ีมากกว่า 10 ล้านบาทข้่นไป
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จากสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 ท่�ขยายตัวร้อยละ 7.5 

ซ่ึ่�งม่การขยายตัวด่ีข่�นจากการลดีลงร้อยละ -2.6  

ในไตรมาสแรกของปี 2564 และเป็นการกลับมา

ขยายตัวครั�งแรกในรอบ 6 ไตรมาส ส่วนหน่�ง

เป็นผลจากฐานการหดีตัวท่�ตำ�าอย่างมาก 

ในช่่วงเด่ียวกันของปีก่อนจากผลกระทบ 

จากการระบาดีของ COVID-19 ระลอกแรก 

ในเดืีอนเมษายน 2563 และยังม่การแพร่ระบาดี

อย่างต่อเนื�องเป็นระลอกท่� 2 และระลอกท่� 3 

จนถ่ึงไตรมาส 2 ปี 2564 ตั�งแต่ช่่วง 

เดืีอนเมษายน 2564 โดียม่การควบคุม 

การดีำาเนินธุุรกิจบางประเภท การจำากัดี 

การเดิีนทางเข้า - ออกบางจังหวัดีท่�เป็น 

พื�นท่�ควบคุมสูงสุดี ซ่ึ่�งส่งผลให้สถึานการณ์์

ตลาดีท่�อยู่อาศัยทั�วประเทศม่การช่ะลอตัว 

อย่างต่อเนื�องจนถ่ึงไตรมาส 2 ปี 2564  

ทั�งด้ีานอุปทานด้ีานการออกใบอนุญาต 

จัดีสรรท่�ดิีน การออกใบอนุญาตก่อสร้าง  

และอุปสงค์ด้ีานการโอนกรรมสิทธ์ุ�ท่�อยู่อาศัย 

ซ่ึ่�งเป็นผลมาจากกำาลังซ้ึ่�อและความมั�นใจ 

ในการซ้ึ่�อของท่�อยู่อาศัยของประช่าช่นมาก



ส่วนด้านอุปทานหน่วยท่ีอยู่อาศัยจูากการขอใบอนุญาตจัูดสรร
ท่ีดิน และการขอใบอนุญาตปลูกสร้างท่ีอยู่อาศัยหดตัวลง 
ในคร่่งแรกของปี 2564 ร้อยละ -32.5 และ -11.4 ตามล�าดับ  
โดยเฉพาะท่ีอยู่อาศัยอาคารชุดหดตัวลงมาก จูากข้อมูลการขอ 
ใบอนุญาตก่อสร้างมีการหดตัวลงมาของอาคารชดุถ่งร้อยละ -36.4 
ในขณะท่ีแนวราบมีการหดตัวเพียงร้อยละ -3.0 นับว่าเป็นการ 
ปรับตัวเพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาด
ท่ีอยู่อาศัย และเป็นการปรับตัวของผู้ประกอบการท่ีมีการ 
ปรับกลยทุธ์ทางธุรกิจูไปพัฒนาโครงการบา้นจัูดสรรเข้ามาสู่ตลาด
มากกว่าอาคารชุด อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 ยงัมีปัจูจัูยเส่ียงต่างๆ  
ท่ีจูะต้องติดตามและเฝา้ระวงั อาทิ ความไมแ่น่นอนของสถานการณ์
การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ความล่าช้าของการกระจูายวัคซีื้น  
ความล่าช้าของการฟ้ื้�นตัวทางเศรษฐ์กิจู ภาวะภัยแล้งท่ีอาจูจูะ
ท�าให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่ดีเท่าท่ีควร ฯลฯ ซ่่ื้งเป็นปัจูจัูยลบ
ต่อก�าลังซ้ืื้อท่ีอยู่อาศัยของประชาชน และต่อตลาดท่ีอยู่อาศัย 
ท่ัวประเทศ 

ในภาวะท่ีอัตราดอกเบ้ียในตลาดท่ีต�่ามาก และการท่ีรัฐ์บาล 
ได้ขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจูอสังหาริมทรัพย์ 
โดยการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ�และการจูดจู�านอง
ส�าหรับท่ีอยูอ่าศัยสร้างใหม่ (ไม่นับรวมบ้านมือสอง) ในราคาไม่เกิน  
3 ล้านบาท ไปจูนถ่งส้ินปี 2564 การเล่ือนการประกาศอัตราภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างใหม่ไปเป็นปี 2565 การลดอัตราภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างเหลือร้อยละ 10 ฯลฯ ซ่่ื้งเป็นมาตรการท่ีจูะช่วย

ลดภาระของผู้ซ้ืื้อและผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ
ทางธนาคารแห่งประเทศได้ผ่อนปรนมาตรการ LTV คร้ังท่ี 3  
โดยเป็นการปรับเกณฑ์ของสัญญาการกู้บ้านหลังท่ี 2 ท่ีสามารถ 
ขอกู้ได้ร้อยละ 90 นับเป็นปัจูจัูยบวกท่ีส�าคัญอีกอย่างหน่่ง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้คาดการณ์ว่า ตลาดท่ีอยู่อาศัย 
ในปี 2564 อาจูมีการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  
ได้ช้ากว่าแผน คาดว่ายอดการโอนกรรมสิทธิ�จูะมีจู�านวนหน่วย
ประมาณ 270,151 หน่วย ลดลงจูากปี 2563 ร้อยละ -24.6  
โดยมีช่วงคาดการณ์อยูป่ระมาณ 243,136  ถ่ง 297,166 หน่วย  
มีการเปล่ียนแปลงระหว่างร้อยละ -32.2 ถ่ง -17.1 เม่ือเทียบ 
กับปี 2563 ซ่่ื้งมีจู�านวน 358,496 หน่วย 

ในด้านอุปทานข้อมูลการออกใบอนุญาตจัูดสรรท่ีดินท่ัวประเทศ 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ คาดว่าจูะมีจู�านวนประมาณ  
68,357 หน่วย ลดลงร้อยละ -22.1 จูากปี 2563 โดยมีช่วง 
คาดการณ์อยู่ประมาณ 61,521 ถ่ง 75,193 หน่วย มีการ
เปล่ียนแปลงระหวา่งร้อยละ -29.9 ถ่ง -14.3 เม่ือเทียบกับปี 2563 
ซ่่ื้งมีจู�านวน 87,769 หน่วย และอุปทานการออกใบอนุญาตก่อสร้าง
ท่ีอยู่อาศัยท่ัวประเทศในปี 2564 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  
คาดการณ์ว่าจูะมีจู�านวนประมาณ 297,644 หน่วย ลดลงร้อยละ 
-11.2 จูากปี 2563 โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ประมาณ 267,879  
ถ่ง 327,408 หน่วย มีการเปล่ียนแปลงระหว่างร้อยละ -20.1  
ถ่ง -2.3 เม่ือเทียบกับปี 2563 ซ่่ื้งมีจู�านวน 335,201 หน่วย
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Q2/63 : 165 โครงการ 17,319 หนวย

Q2/64 : 137 โครงการ 15,183 หนวย

YoY : โครงการ - 17.0% หนวย - 12.3%

1. สถานการณ์ด้านอุปทานที่อยู่อาศัย

1.1 การิออกใบอนุญาตจัดสัริริท่�ดินทั�วปีริะเทศั
ในไตรมาส 2 ปี 2564 มีโครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีได้รับอนุญาตจัูดสรร
ท่ีดินท่ัวประเทศ รวมจู�านวน 137 โครงการ และ 15,183 หน่วย 
ซ่่ื้งลดลงร้อยละ -17.0 และร้อยละ -12.3 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ท่ีมีจู�านวน 165 โครงการ มีจู�านวน  
17,319 หน่วย และต�่ากว่าค่าเฉล่ีย 5 ปีก่อนเกิดวิกฤตการ 
แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ถ่งร้อยละ -41.6 และหาก 
เปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง พบว่า ไตรมาส 2 ปี 2564  
เป็นไตรมาสท่ีมีจู�านวนหน่วยท่ีได้ รับอนุญาตจูัดสรรท่ีดิน 
ท่ัวประเทศท่ีต�่าท่ีสุดในรอบ 12 ปี หรือในรอบ 46 ไตรมาส  
นับต้ังแต่ไตรมาส 1 ปี 2553 ซ่่ื้งมีจู�านวน 15,699 หน่วย  
(ดูแผนภูมิท่ี 1)

การออกใบอนุญาตจัูดสรรท่ีดินในไตรมาส 2 ปี 2564 น้ี  
จูะกระจูายตัวอยู่ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มากท่ีสุด 
จู�านวน 6,540 หน่วย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.1 ของ 
จู�านวนท้ังหมด ซ่่ื้งเป็นจู�านวนหน่วยท่ีลดลงร้อยละ -26.6  
รองลงมาคือ ภาคตะวันออก มีการออกใบอนุญาตจัูดสรรท่ีดิน 
จู�านวน 4,250 หน่วย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.0 ซ่่ื้งเป็น
จู�านวนหน่วยท่ีเพ่ิมข้่นร้อยละ 46.1 ภาคเหนือ มีจู�านวน  
1,501 หน่วย โดยมีสัดส่วนร้อยละ 9.9 ซ่่ื้งเป็นจู�านวนหน่วย 
ท่ีเพ่ิมข้่นร้อยละ 11.8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจู�านวน  
1,251 หน่วย โดยมีสัดส่วนร้อยละ 8.2 ซ่่ื้งเป็นจู�านวนหน่วย 
ท่ีลดลงร้อยละ -24.1 ภาคใต้ มีจู�านวน 819 หน่วย โดยมีสัดส่วน
ร้อยละ 5.4 ซ่่ื้งเป็นจู�านวนหน่วยท่ีลดลงร้อยละ -28.5  
ภาคตะวันตก มีจู�านวนเพียง 445 หน่วย โดยมีสัดส่วน 
ร้อยละ 3.8 แต่เป็นจู�านวนหน่วยท่ีเพ่ิมข้่นร้อยละ 57.2 และ 
ภาคกลาง มีจู�านวน 242 หน่วย โดยมีสัดส่วนน้อยท่ีสุดเพียง 
ร้อยละ 1.6 ซ่่ื้งเป็นจู�านวนหน่วยท่ีลดลงมากถ่งร้อยละ -75.8  
ตามล�าดับ ท้ังน้ีเม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563  
(ดูแผนภูมิท่ี 2)

แผนภููมิที่ 1 การิออกใบอนุญาตจัดสัริริท่�ดิน 
 เพ่�อท่�อย์่�อาศััย์ทั�วปีริะเทศัไตริมาสั 2 ปีี 2564

แผนภููมิที่ 2 สััดสั�วนจำานวนหน�วย์การิออกใบอนุญาต 
 จัดสัริริท่�ดินเพ่�อท่�อย์่�อาศััย์ทั�วปีริะเทศั  
 ไตริมาสั 2 ปีี 2564

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

จำนวนหน่วย YoY

2563 2564

49.9%

-32.5%
-2.5% -45.3% -45.0% -12.3%

AVG.5Y (58-62) = 26,000 27,859 

17,319 

23,401

19,190

15,331 15,183

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ตารางที่ 1 การิออกใบอนุญาตจัดสัริริท่�ดินเพ่�อท่�อย์่�อาศััย์เริีย์งลำาดับตามภาค ในคริ่�งแริกของปีี 2564

ในภาพรวมคร่่งปีแรกของปี 2564 การออกใบอนุญาตจัูดสรรท่ีดิน
เพ่ือท่ีอยู่อาศัยท่ัวประเทศมีจู�านวนรวม 267 โครงการ และ  
30,514 หน่วย ซ่่ื้งลดลงท้ังจู�านวนโครงการและจู�านวนหน่วยท่ี 
ร้อยละ -31.4 และ -32.5 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2563 ท่ีมีจู�านวน 389 โครงการ มีจู�านวน 45,178 หน่วย 
และหากเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง พบว่า คร่่งแรก 
ของปี 2564 ได้รับผลกระทบอย่างมากจูากการแพร่ระบาด 
ของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้มีจู�านวนหน่วยท่ีได้รับอนุญาตจัูดสรร
ท่ีดินท่ัวประเทศต�่าท่ีสุดในรอบ 12 ปี หรือในรอบ 23 รอบของ 
รายคร่่งปีนับต้ังแต่คร่่งแรกของปี 2553 ซ่่ื้งมีจู�านวน 31,060 หน่วย 

การออกใบอนญุาตจัูดสรรท่ีดนิท่ัวประเทศในคร่ง่แรกของป ี2564 
จูะกระจูายตัวอยู่ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มากท่ีสุด 
จู�านวน 87 โครงการ 14,863 หน่วย โดยมีจู�านวนหน่วย 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.7 ซ่่ื้งลดลงท้ังจู�านวนโครงการ 
และจู�านวนหน่วย ร้อยละ -40.7 และ -40.8 ตามล�าดับ รองลงมา  
ได้แก่ ภาคตะวันออก มีจู�านวน 81 โครงการ 7,705 หน่วย  
โดยมีจู�านวนหน่วยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.3 ซ่่ื้งลดลง 
ท้ังจู�านวนโครงการและจู�านวนหน่วย ร้อยละ -31.3 และ -33.3 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจู�านวน 30 โครงการ 2,385 หน่วย 
โดยมีจู�านวนหน่วยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.8 ซ่่ื้งลดลง 

ท้ังจู�านวนโครงการและจู�านวนหน่วย ร้อยละ -33.3 และ -30.4 
ภาคเหนือ มีจู�านวน 23 โครงการ 2,182 หน่วย โดยมจีู�านวนหน่วย
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.2  ซ่่ื้งลดลงท้ังจู�านวนโครงการและ 
จู�านวนหน่วยร้อยละ -18.2 ร้อยละ -11.3 ภาคใต้ มีจู�านวน  
25 โครงการ 1,593 หน่วย โดยมีจู�านวนหน่วยคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 5.2 ซ่่ื้งลดลงท้ังจู�านวนโครงการและจู�านวนหน่วย 
ร้อยละ -25.0 และ -29.7 ภาคกลาง  มีจู�านวน 11 โครงการ  
1,035 หน่วย โดยมีจู�านวนหน่วยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.4  
ซ่่ื้งลดลงท้ังจู�านวนโครงการและจู�านวนหน่วย ร้อยละ -24.2  
และ -20.0 และภาคตะวันตก มีจู�านวน 10 โครงการ 751 หน่วย 
โดยมีจู�านวนหน่วยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.5  ซ่่ื้งลดลงท้ังจู�านวน
โครงการและจู�านวนหน่วย ร้อยละ -41.0 และ -36.0 ตามล�าดับ 
จูะเห็นว่าทุกภาคมีจู�านวนหน่วยท่ีได้รับอนุญาตจัูดสรรท่ีดิน 
ลดลงทุกภาค ท้ังน้ีเม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563

ส�าหรับประเภทท่ีอยู่อาศัยท่ีได้รับอนุญาตจัูดสรรท่ีดินในคร่่งแรก
ของปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นทาวน์เฮ้าส์มีสัดส่วนมากสุดร้อยละ 53.2 
รองลงมาเป็นบ้านเด่ียว ร้อยละ 22.2 บ้านแฝด ร้อยละ 20.8  
อาคารพาณิชย์ ร้อยละ 2.6 และท่ีดินเปล่าจัูดสรร ร้อยละ 1.3  
ตามล�าดับ (ดูตารางท่ี 1) 

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ล�าดับ ภูาค จ�านวน 
โครงการ

จ�านวน 
หน่วย

สัดส่วน
จ�านวน
หน่วย

ที่ดิน
จัดสรร

บ้าน
เดี่ยว

บ้าน
แฝด

ทาวน์ 
เฮาส์

อาคาร
พาณิชย์

YoY  
โครงการ

YoY 
หน่วย

1 กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 87 14,863 48.7% 147 1,806 2,316 10,197 397 -40.8% -40.7%

2 ภาคตะวันออก 81 7,705 25.3% 30 1,805 1,804 3,924 142 -31.3% -33.3%

3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 2,385 7.8% - 1,161 452 675 97 -33.3% -30.4%

4 ภาคเหนือ 23 2,182 7.2% 64 1,012 930 139 37 -18.2% -11.3%

5 ภาคใต้ 25 1,593 5.2% 17 661 494 358 63 -25.0% -29.7%

6 ภาคกลาง 11 1,035 3.4% 90 161 173 568 43 -24.2% -20.0%

7 ภาคตะวันตก 10 751 2.5% 40 174 174 363 - -41.0% -36.0%

รวมทั�วประเทศ 267 30,514 100.0% 388 6,780 6,343 16,224 779 -31.4% -32.5%

สัด้ส่วน 1.3% 22.2% 20.8% 53.2% 2.6%
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ล�าดบั 
จงัหวดั

จังหวัด ภูาค จ�านวน 
โครงการ

จ�านวน 
หน่วย

ที่ดิน
จัดสรร

บ้าน
เดี่ยว

บ้าน
แฝด

ทาวน์
เฮ้าส์

อาคาร
พาณิชย์

YoY 
หน่วย

สัดส่วน 
จ�านวน
หน่วย

1 สมุทรปราการ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 24 5,413 - 366 682 4,338 27 -7.6% 17.7%

2 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 30 4,474 58 786 470 2,992 168 -27.0% 14.7%

3 ชลบุรี ภาคตะวันออก 28 3,704 22 624 950 2,092 16 9.2% 12.1%

4 ระยอง ภาคตะวันออก 32 2,782 6 863 504 1,409 - -7.3% 9.1%

5 ปทุมธานี กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 10 2,313 - 180 578 1,440 115 -48.5% 7.6%

6 นครปฐ์ม กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 11 1,082 2 238 212 588 - -7.7% 3.5%

7 นนทบุรี กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 7 1,047 - 182 286 579 - -81.5% 3.4%

8 นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 851 - 604 64 123 60 37.0% 2.8%

9 พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง 7 782 2 3 173 568 36 -14.3% 2.6%

10 พิษณุโลก ภาคเหนือ 5 755 9 275 418 53 - 92.1% 2.5%

จัังห์วัด้อ้�นๆ 103 7,311 289 2,659 2,006 2,042 315 -46.1% 24.0%

รวมทั�วประเทศ 267 30,514 388 6,780 6,343 16,224 737 -32.5% 100.0%
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จัูงหวัดท่ีได้ออกใบอนุญาตจัูดสรรท่ีดินสูงสุด 10 อันดับแรก  
ในคร่่งแรกของปี 2564 ซ่่ื้งคิดเป็นสัดส่วนรวมมากถ่งร้อยละ 76.0 
ของจู�านวนหน่วยท่ีอยูอ่าศัยท่ีได้รับใบอนุญาตจัูดสรรท่ีดนิท้ังหมด 
ดังน้ี

อันดับ 1  จัังห์วัด้สมุทรปราการ คิดเป็นร้อยละ 17.7 (ส่วนใหญ่ 
อยู่ในอ�าเภอบางพลี เมืองสมุทรปราการ และพระสมุทรเจูดีย์) 

อันดับ 2  กรุงเทพมห์านคร คิดเป็นร้อยละ 14.7 (ส่วนใหญ่ 
อยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ เขตประเวศ และเขตบางเขน) 

อันดับ 3  จัังห์วัด้ชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 12.1 (ส่วนใหญ่ 
อยู่ในอ�าเภอบ้านบ่ง พานทอง และศรีราชา) 

อันดับ 4  จัังห์วัด้ระย์อง คิดเป็นร้อยละ 9.1 (ส่วนใหญ่ 
อยู่ในอ�าเภอนิคมพัฒนา ปลวกแดง  และเมืองระยอง) 

อันดับ 5  จัังห์วัด้ปทุมธานี คิดเป็นร้อยละ 7.6 (ส่วนใหญ่ 
อยู่ในอ�าเภอล�าลูกกา คลองหลวง และเมืองปทุมธานี) 

อันดับ 6  จัังห์วัด้นครปฐม คิดเป็นร้อยละ 3.5 (ส่วนใหญ่ 
อยู่ในอ�าเภอสามพราน ก�าแพงแสน  และเมืองนครปฐ์ม) 

อันดับ 7  จัังห์วัด้นนทบุรี คิดเป็นร้อยละ 3.4 (ส่วนใหญ่ 
อยู่ในอ�าเภอบางกรวย และเมืองนนทบุรี) 

อันดับ 8  จัังห์วัด้นครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 2.8 (ส่วนใหญ่
อยู่ในอ�าเภอเมืองนครราชสีมา สูงเนิน และโชคชัย) 

อันดับ 9  จัังห์วัด้พระนครศรีอยุ์ธย์า คิดเป็นร้อยละ 2.6  
(ส่วนใหญ่อยูใ่นอ�าเภอพระนครศรีอยุธยา บางปะอิน และวังน้อย) 

อันดับ 10  จัังห์วัด้พิษณุุโลก คิดเป็นร้อยละ 2.5 เป็นการออก
ใบอนุญาตจัูดสรรท่ีดินในอ�าเภอเมืองพิษณุโลกท้ังหมด

ส�าหรับประเภทท่ีอยูอ่าศัยท่ีได้ใบอนุญาตจัูดสรรท่ีดินใน 10 อันดับ
แรก ส่วนใหญ่จูะเป็นทาวน์เฮ้าส์ ยกเว้นจัูงหวัดนครราชสีมา ท่ีสว่น
ใหญ่เป็นบ้านเด่ียว และจัูงหวัดพิษณุโลกท่ีส่วนใหญ่เป็นบ้านแฝด 
(ดูตารางท่ี 2) 

ตารางที่ 2 จังหวัดท่�ม่การิออกใบอนุญาตจัดสัริริท่�ดินเพ่�อท่�อย์่�อาศััย์มากท่�สัุด 10 อันดับแริก ในคริ่�งแริกของปีี 2564

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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1.2 การิออกใบอนุญาตก�อสัริ้างท่�อย์่�อาศััย์ทั�วปีริะเทศั

ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยูอ่าศัย
ท่ัวประเทศ ท้ังประเภทบ้านท่ีประชาชนสร้างเอง และบ้าน 
ในโครงการจูัดสรร มีจู�านวนประมาณ 68,930 หน่วย ลดลง 
ร้อยละ -10.2 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ท่ีมีจู�านวน  
76,769 หน่วย และต�่ากว่าค่าเฉล่ีย 5 ปีก่อนเกิดวิกฤตการ 
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  ร้อยละ -20.1 และหากเทียบกับ
ข้อมูลย้อนหลัง พบว่า ไตรมาส 2 ปี 2564 เป็นไตรมาสท่ีมีจู�านวน
หน่วยการออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ัวประเทศต�า่ท่ีสุดในรอบ 10 ปี  
หรือในรอบ 38 ไตรมาส นับต้ังแต่ไตรมาส 1 ปี 2555 ซ่่ื้งมีจู�านวน  
80,896 หน่วย (ดูแผนภูมิท่ี 5)

ในภาพรวมคร่่งปีแรกของปี 2564 มีการออกใบอนุญาตก่อสร้าง 
ท่ีอยู่อาศัยท่ัวประเทศ จู�านวนประมาณ 153,191 หน่วย ลดลง 
ร้อยละ -11.4 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563  
ท่ีมีจู�านวน 172,886 หน่วย และหากเปรียบเทียบกับข้อมูล 
ย้อนหลัง พบว่า คร่่งแรกของปี 2564 ได้รับผลกระทบอย่างมาก
จูากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้มีจู�านวนหน่วย
การออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ัวประเทศต�่าท่ีสุดในรอบ 10 ปี  
หรือในรอบ 19 รอบของรายคร่่งปีนับต้ังแต่คร่่งแรกของปี 2555 
ซ่่ื้งมีจู�านวน 155,257 หน่วย 

ท้ังน้ี สามารถแบ่งเป็นการออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย  
แนวราบประมาณ 59,129 หน่วย และอาคารชุด ประมาณ  
9,801 หน่วย ซ่่ื้งลดลงท้ังท่ีอยู่อาศัยประเภทแนวราบและ 
อาคารชุดร้อยละ -7.4 และ -24.2 ตามล�าดับ เม่ือเทียบกับ 
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 โดยพบว่า ท่ีอยู่อาศัยแนวราบ  
มีการขยายตัวลดลงอีกค ร้ัง  หลังจูากท่ีขยายตัวเ พ่ิม ข้่น 
ในไตรมาส 1 ปี 2564 แต่อาคารชุดมีการขยายตัวติดลบติดต่อกัน
เป็นไตรมาสท่ี 6 นับต้ังแต่ไตรมาส 1 ปี 2563 (ดูแผนภูมิท่ี 5 และ 6)

แผนภููมิที่ 5 การิออกใบอนุญาตจัดสัริริท่�ดิน 
 เพ่�อท่�อย์่�อาศััย์ทั�วปีริะเทศัไตริมาสั 2 ปีี 2564

แผนภููมิที่ 6 สััดสั�วนจำานวนหน�วย์การิออกใบอนุญาต 
 จัดสัริริท่�ดินเพ่�อท่�อย์่�อาศััย์ทั�วปีริะเทศั  
 ไตริมาสั 2 ปีี 2564

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2563 2564 E

อาคารชุดแนวราบ YoY (ทุกประเภท)

AVG.5Y (58-62) = 86,282 

-1.9% -17.2% -6.9% -13.5% -12.3% -10.2%

96,116

76,769
80,829

81,486 84,261

68,930

30,629

12,923 20,920 23,110
17,912

9,801

65,487 63,846 59,909 58,376 66,349 59,129

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2563 2564 E

YoY (อาคารชุด)YoY (แนวราบ)

3.7%

18.4%

6.6%

-2.9%
1.3%

-7.4%

-11.9%

-66.7%

-31.6% -32.1%

-41.5%ะ

-24.2%

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หมายเหตุ : E หมายถ่ง ตัวเลขประมาณการ

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หมายเหตุ : E หมายถ่ง ตัวเลขประมาณการ

ท้ังน้ี สามารถแบ่งเป็นการออกใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย
ประเภทแนวราบ ประมาณ 125,478 หน่วย และอาคารชุด 
ประมาณ 27,713 หน่วย ซ่่ื้งลดลงท้ังท่ีอยู่อาศัยประเภทแนวราบ
และอาคารชุด โดยแนวราบลดลงเพียงร้อยละ -3.0 ในขณะท่ี
อาคารชุดลดลงมากถ่งร้อยละ -36.4 ตามล�าดับเม่ือเทียบกับ 
ปี 2563 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจู 
ไปพัฒนาโครงการบ้านจัูดสรรเข้ามาสู่ตลาดเพ่ิมข้่น ซ่่ื้งได้สอดคล้อง
กับข้อมูลส�ารวจูโครงการท่ีอยู่อาศัยคร่่งแรกของปี 2564  
ใน 27 จัูงหวัดหลักของประเทศไทย ท่ีส่วนใหญ่แล้วมีการเปิดตัว
โครงการใหม่ ท่ีเป็นโครงการบ้านจัูดสรรมากกว่าโครงการ 
อาคารชุด (ดูตารางท่ี 3) 
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เม่ือจู�าแนกเป็นรายภาค พบว่า กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีการออก 
ใบอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยมากท่ีสุด ประมาณ 47,884 หน่วย  
โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.3 ของท้ังหมด ซ่่ื้งลดลงรอ้ยละ -29.6 
โดยแนวราบลดลงร้อยละ -8.0 ในขณะท่ีอาคารชุดลดลงมากถ่ง
ร้อยละ -47.8 รองลงมาเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจู�านวน
ประมาณ 27,059 หน่วย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.7 ซ่่ื้ง 
เพ่ิมข้่นร้อยละ 2.4 โดยเป็นการเพ่ิมข้่นของแนวราบร้อยละ 0.4 
และอาคารชุดเพ่ิมข้่นมากถ่งร้อยละ 72.1 ภาคใต้ มีจู�านวน
ประมาณ 22,159 หน่วย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.5  
ซ่่ื้งเพ่ิมข้่นร้อยละ 11.4 โดยเป็นการเพ่ิมข้่นของแนวราบ 
ร้อยละ 0.6 และอาคารชุดเพ่ิมข้่นมากถ่งร้อยละ 159.2  
ภาคตะวันออก มีจู�านวนประมาณ 21,000 หน่วย โดยคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 13.7 ซ่่ื้งเพ่ิมข้่นร้อยละ 6.3 โดยเป็นการเพ่ิมข้่น 
ของอาคารชุด ร้อยละ 69.6 แต่แนวราบลดลงร้อยละ -0.4  
ภาคเหนือ มีจู�านวนประมาณ 18,827 หน่วย โดยคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 12.3 ซ่่ื้งลดลงร้อยละ -3.8 โดยเป็นการลดลงท้ังแนวราบ
และอาคารชุด ร้อยละ -3.8% เท่ากัน ภาคตะวันตก มีจู�านวน
ประมาณ 10,283 หน่วย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.7 ซ่่ื้งลดลง
ร้อยละ -9.7 โดยเป็นการลดลงของอาคารชุดท้ังหมด ในขณะท่ี 
แนวราบเพ่ิมข้่นร้อยละ 6.5 และภาคกลาง มีจู�านวนประมาณ 
5,979 หนว่ย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.9 ซ่่ื้งลดลงรอ้ยละ -23.9 
โดยเป็นการลดลงท้ังแนวราบและอาคารชุด ร้อยละ -20.1 และ
ร้อยละ -71.3 ตามล�าดับ ท้ังน้ีเป็นการเทียบข้อมูลจูากช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2563 ในทุกภาค

โดยสรุปแล้ว ในคร่่งแรกของปี 2564 ภาพรวมใบอนุญาตก่อสร้าง
ท่ัวประเทศลดลงรอ้ยละ -11.4 พบวา่ การออกใบอนญุาตก่อสร้าง
แนวราบลดลงเพียงร้อยละ -3.0 โดยลดลงในภาคกลางมากท่ีสุด 
รองลงมาลดลงในกรุงเทพฯ-ปริมาณฑล ลดลงในภาคเหนือ  
และภาคตะวันออก ตามล�าดับ แต่ในภาคตะวันตกมีการเพ่ิมข้่น
ของแนวราบมากท่ีสุด รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และภาคใต้ ตามล�าดับ ส่วนการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุด
ลดลงร้อยละ -36.4 โดยลดลงมากท่ีสุดในภาคตะวันตก ภาคกลาง  
และในกรุงเทพฯ-ปริมาณฑล ตามล�าดับ ในขณะท่ีภาคใต้มีการ 
ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดเพ่ิมข้่นมากท่ีสุด รองลงมา 
เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ตามล�าดับ  
แต่เป็นการเพ่ิมข้่นจูากฐ์านท่ีต�่าผิดปกติในช่วงคร่่งแรกของปี 2563 
(ดูตารางท่ี 3)

ตารางที่ 3 การิออกใบอนุญาตก�อสัริ้างท่�อย์่�อาศััย์เริีย์งลำาดับตามภาค ในคริ่�งแริกของปีี 2564

ล�าดบั ภูาค
คร่่งแรกปี 2563 คร่่งแรกปี 2564 YOY สัดส่วน

แนว 
ราบ

อาคาร
ชุด

 รวม แนว 
ราบ

อาคาร
ชุด

 รวม แนว 
ราบ

อาคาร
ชุด

 รวม แนว 
ราบ

อาคาร
ชุด

 รวม 

1 กรุงเทพฯ-ปริมณฑล  31,137  36,871  68,008  28,645  19,239  47,884 -8.0% -47.8% -29.6% 22.8% 69.4% 31.3%

2 ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

 25,777  657  26,434  25,928  1,131  27,059 0.6% 72.1% 2.4% 20.7% 4.1% 17.7%

3 ภาคใต้  18,541  1,354  19,895  18,649  3,510  22,159 0.6% 159.2% 11.4% 14.9% 12.7% 14.5%

4 ภาคตะวันออก  17,854  1,896  19,750  17,784  3,216  21,000 -0.4% 69.6% 6.3% 14.2% 11.6% 13.7%

5 ภาคเหนือ  19,092  471  19,563  18,374  453  18,827 -3.8% -3.8% -3.8% 14.6% 1.6% 12.3%

6 ภาคตะวันตก  9,651  1,732  11,383  10,283  -    10,283 6.5% -100.0% -9.7% 8.2% 0.0% 6.7%

7 ภาคกลาง  7,281  571  7,852  5,815  164  5,979 -20.1% -71.3% -23.9% 4.6% 0.6% 3.9%

รวมทั�วประเทศ  129,333  43,553  172,886  125,478  27,713  153,191 -3.0% -36.4% -11.4% 100.0% 100.0% 100.0%

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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เม่ือพิจูารณารายจัูงหวัดท่ีมีการออกใบอนุญาตก่อสร้างสูงสุด  
10 อันดับแรก ในคร่่งแรกของ ปี 2564 คิดเป็นสัดส่วนรวมกันมากถ่ง 
ร้อยละ 52.0 ของจู�านวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างท้ังหมด พบว่า 

อันดับ 1 ก รุง เทพมห์านคร  มี สัด ส่วนจู�านวนหน่วย 
ร้อยละ 14.0 ลดลงร้อยละ -49.8 โดยมีใบอนุญาตก่อสร้างลดลง
ท้ังแนวราบและอาคารชุด ร้อยละ -10.8 และ -58.6 ตามล�าดับ

อันดับ 2  จัังห์วัด้ชลบุรี มีสัดส่วนร้อยละ 6.8 เพ่ิมข้่น 
ร้อยละ 25.2 โดยเพ่ิมข้่นท้ังแนวราบและอาคารชุด ร้อยละ 10.0 
และ 93.1 ตามล�าดับ

อันดับ 3  จัังห์วัด้สมุทรปราการ มีสัดส่วนร้อยละ 5.7 เพ่ิม
ข้่นร้อยละ 23.4 โดยเป็นการเพ่ิมข้่นของอาคารชุดมากถ่ง 
ร้อยละ 316.8 แต่เป็นการเพ่ิมข้่นจูากฐ์านท่ีต�่ามากในช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2563 ท่ีมีเพียง 798 หน่วย ในขณะท่ีแนวราบ 
ลดลงร้อยละ -14.0 

อันดับ 4  จัังห์วัด้ปทุมธานี มีสัดส่วนร้อยละ 5.0 ลดลง 
ร้อยละ -3.8 ลดลงท้ังแนวราบและอาคารชุด ร้อยละ –23.1 และ 
-65.9 ตามล�าดับ

อันดับ 5  จัังห์วัด้นครราชสีมา มีสัดส่วนร้อยละ 4.6 ลดลง 
ร้อยละ -14.1 โดยเป็นการลดลงของแนวราบร้อยละ -15.6  
ในขณะท่ีอาคารชุดเพ่ิมข้่นร้อยละ 59.8

ตารางที่ 4  จังหวัดท่�ม่การิออกใบอนุญาตก�อสัริ้างเพ่�อท่�อย์่�อาศััย์มากท่�สัุด 10 อันดับแริก ในคริ่�งแริกของปีี 2564

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อันดับ 6 จัังห์วัด้ขอนแก่น มีสัดส่วนร้อยละ 3.5 เพ่ิมข้่น 
ร้อยละ 28.2 โดยเพ่ิมข้่นท้ังแนวราบและอาคารชุด ร้อยละ 26.0 
และ 46.1 ตามล�าดับ

อันดับ 7  จัังห์วัด้นนทบุรี มีสัดส่วนร้อยละ 3.3 เพ่ิมข้่น 
ร้อยละ 10.2 โดยเป็นการเ พ่ิมข้่นของอาคารชุดมากถ่ง 
ร้อยละ 2,586.1 แต่เป็นการเพ่ิมข้่นจูากฐ์านท่ีต�่ามากในช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2563 ท่ีมีเพียง 46 หน่วย ในขณะท่ีแนวราบลดลง
ร้อยละ -15.6

อันดับ 8  จัังห์วัด้สงขลา มีสัดส่วนร้อยละ 3.2 เพ่ิมข้่น 
ร้อยละ 26.9 เป็นการเพ่ิมข้่นของแนวราบท้ังหมดร้อยละ 1.2  
ในขณะท่ีไม่พบการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดเลย 
ในคร่่งแรกของปี 2564

อันดับ 9  จัังห์วัด้เชีย์งให์ม่ มีสัดส่วนร้อยละ 3.2 ลดลง 
ร้อยละ -19.3 ลดลงท้ังแนวราบและอาคารชุด ร้อยละ –17.3  
และ -53.7 ตามล�าดับ

อันดับ 10 จัังห์วัด้นครศรีธรรมราช มีสัดส่วนร้อยละ 2.7  
ลดลงร้อยละ -4.1 ลดลงท้ังแนวราบและอาคารชุด ร้อยละ -2.9 
และ -24.2 ตามล�าดับ (ดูตารางท่ี 4)

ล�าดับ จังหวัด ภูาค แนวราบ อาคารชุด รวม
YoY

สัดส่วน 
ร้อยละแนวราบ อาคารชุด รวม

1 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ
- ปริมณฑล

 7,032  14,414  21,446  -10.8%  -58.6%  -49.8% 14.0%

2 ชลบุรี ภาคตะวันออก  7,451  2,938  10,389  10.0%  93.1%  25.2% 6.8%

3 สมุทรปราการ กรุงเทพฯ
- ปริมณฑล

 5,384  3,327  8,711  -14.0%  316.8%  23.4% 5.7%

4 ปทุมธานี กรุงเทพฯ
- ปริมณฑล

 7,419  224  7,643  8.1%  -79.2%  -3.8% 5.0%

5 นครราชสีมา ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

 6,857  266  7,123  -15.6%  59.8%  -14.1% 4.6%

6 ขอนแก่น ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

 4,651  679  5,330  26.0%  46.1%  28.2% 3.5%

7 นนทบุรี กรุงเทพฯ
- ปริมณฑล

 3,834  1,225  5,059  -15.6%  2,586.1%  10.2% 3.3%

8 สงขลา ภาคใต้  3,959  1,005  4,964  1.2% n.a.  26.9% 3.2%

9 เชียงใหม่ ภาคเหนือ  4,748  158  4,906  -17.3%  -53.7%  -19.3% 3.2%

10 นครศรีธรรมราช ภาคใต้  3,895  204  4,099  22.1% n.a.  28.5% 2.7%

จัูงหวัดอ่ืนๆ  70,248  3,272  73,520  -2.9%  -24.2%  -4.1% 48.0%

รวมทั�วประเทศ  125,478  27,713  153,191 -3.0% -36.4% -11.4% 100.0%
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2. ด้านอุปสงค์ที่อยู่อาศัย

2.1 การิโอนกริริมสัิทธุิ�ท่�อย์่�อาศััย์ทั�วปีริะเทศั 
ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 มีการโอนกรรมสิทธิ�ท่ีอยู่อาศัย  
ท่ัวประเทศ จู�านวน 62,072 หน่วย มูลค่า 194,413 ล้านบาท  
ลดลงท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่า ร้อยละ -22.0 และ -8.6  
ตามล�า ดับ เ ม่ือเ ทียบกับช่วงเวลาเ ดียวกันของปี 2563  
โดยในไตรมาส 2 ปี 2564 หน่วยและมูลค่าต�่ากว่าค่าเฉล่ีย 5 ปี
ก่อนเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ถ่งร้อยละ 
-31.2 และร้อยละ -16.5 ตามล�าดับ (ดูแผนภูมิท่ี 7 และ 8)

ในภาพรวมคร่ง่ปีแรกของป ี2564 มีการโอนกรรมสทิธิ�ท่ัวประเทศ
จู�านวน 120,023 หน่วย มูลค่า 377,520 ล้านบาท ลดลงท้ังจู�านวน
และมูลค่าร้อยละ -28.8 และ -10.7 ตามล�าดับ หากแยกตาม
ประเภทท่ีอยู่อาศัยพบว่า ท่ีอยู่อาศัยแนวราบ มีการโอนจู�านวน 
77,003 หน่วย ลดลงจูากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ -33.7 
มีมูลค่า 251,860 ล้านบาท ลดลงจูากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ -13.4 และอาคารชุด มีการโอนจู�านวน 43,020 หน่วย  
ลดลงจูากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ -18.1 และมีมูลค่า 
125,660 ล้านบาท ลดลงจูากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ -4.8 (ดูตารางท่ี 5)

หากพิจูารณาเป็นรายภาค พบว่า (ดูแผนภูมิท่ี 9 และ 10)
• กรุงเทพฯ-ปริมณุฑล มีจู�านวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ�มากท่ีสุด  

จู�านวน 79,442 หน่วย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.2 ซ่่ื้งลดลง
จูากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ -50.7 มีมูลค่าการโอน 
284,411 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.3 ซ่่ื้งลดลง 
ร้อยละ -25.0 รองลงมาเป็น 

• ภาคตะวันออก มีการโอนกรรมสิทธิ�ท่ีอยู่อาศัยจู�านวน  
16,925 หน่วย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.1 ซ่่ื้งลดลง 
ร้อยละ -57.7 แต่ในด้านมูลค่ามีจู�านวน 39,630 ล้านบาท  
โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.5 ซ่่ื้งเพ่ิมข้่นร้อยละ 112.6 

• ภาคตะวันออกเฉีีย์งเห์น้อ มีการโอนกรรมสิทธิ�ท่ีอยู่อาศัย
จู�านวน  9,611 หน่วย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.0 ซ่่ื้งลดลง 
ร้อยละ -60.8 แต่ในด้านมูลค่ามีจู�านวน 19,843 ล้านบาท  
โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.3 ซ่่ื้งเพ่ิมข้่นร้อยละ 81.2 

• ภาคเห์น้อ  มีการโอนกรรมสิท ธิ� ท่ีอยู่ อา ศัยจู�านวน  
5,421 หนว่ย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.5 ซ่่ื้งลดลงรอ้ยละ -76.5 
แต่ในด้านมูลค่ามีจู�านวน 11,766 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 3.1 ซ่่ื้งเพ่ิมข้่นร้อยละ 57.2 

• ภาคใต้ มีการโอนกรรมสิทธิ�ท่ีอยูอ่าศัยจู�านวน 5,214 หน่วย  
โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.3 ซ่่ื้งลดลงร้อยละ -79.1 แต่ในด้าน
มูลค่ามีจู�านวน 14,016 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.7 
ซ่่ื้งเพ่ิมข้่นร้อยละ 273.4 

• ภาคกลาง มีการโอนกรรมสิทธิ�ท่ีอยูอ่าศัยจู�านวน 1,839 หน่วย  
โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ซ่่ื้งลดลงร้อยละ -77.7 และในด้าน
มูลค่ามีจู�านวน 3,608 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.0  
ซ่่ื้งลดลงร้อยละ -88.4 และ

• ภาคตะวันตก มีการโอนกรรมสิทธิ� ท่ีอยู่อาศัยจู�านวน  
1,571 หน่วย ลดลงร้อยละ -82.4 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.3  
และในด้านมูลค่ามีจู�านวน  4,247 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 1.1 ซ่่ื้งลดลงร้อยละ -44.9 ท้ังน้ีเม่ือเทียบกับจู�านวนหน่วย
และมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ� ท้ังหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
ของปี 2563

แผนภููมิที่ 7 จำานวนหน�วย์การิโอนกริริมสัิทธุิ�ท่�อย์่�อาศััย์ 
 ทั�วปีริะเทศั ไตริมาสั 2 ปีี 2564

แผนภููมิที่ 8 ม่ลค�าการิโอนกริริมสัิทธุิ�ท่�อย์่�อาศััย์ 
 ทั�วปีริะเทศั ไตริมาสั 2 ปีี 2564 (หน�วย์ : ล้านบาท)

2563 2564

อาคารชุดแนวราบ YoY (ทุกประเภท)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 P Q2 P

AVG.5Y (58-62) = 90,233 89,026

79,599

96,042 94,080

57,951
62,072

28,111

24,398

30,562

39,273

21,534
21,48660,915 55,201 65,480 54,807

36,417 40,586

-6.5% -6.1% -8.0% -12.6%
-34.9%

-22.0%

2563 2564

อาคารชุดแนวราบ YoY (ทุกประเภท)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 P Q2 P

65,764 66,266
83,445

95,990 

63,104 62,557

210,273 212,597

255,113 250,284

183,107 194,413

144,510 146,331 171,668 154,294

120,004 131,856

-7.3% 5.1% 9.0% -6.5% -12.9% -8.6%

AVG.5Y (58-62) = 199,395

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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เม่ือพิจูารณารายจัูงหวัดท่ีมีการโอนกรรมสทิธิ�ท่ีอยูอ่าศยัสูงสุด  
10 อันดับแรก ในคร่่งแรกของปี 2564 ซ่่ื้งมีสัดส่วนหน่วยโดยรวม
ร้อยละ 84.8 ของจู�านวนการโอนกรรมสิทธิ�ท่ีอยู่อาศัยท้ังหมด  
และมีสัดส่วนมูลค่า โดยรวมร้อยละ 89.4 พบว่า 

อันดับ 1 ได้แก่ กรุงเทพมห์านคร จู�านวน 42,415 หน่วย  
ลดลงร้อยละ -8.7 แต่มีมูลค่า 181,833 ล้านบาท เพ่ิมข้่น 
ร้อยละ 7.5 โดยมีท่ีอยู่อาศัยแนวราบโอนมากในเขตคลองสามวา 
สายไหม และหนองจูอก ส่วนอาคารชุด้โอนมากในเขตจูัตุจัูกร 
วัฒนา และคลองเตย

อันดับ 2 จัังห์วัด้ชลบุรี จู�านวน 12,489 หน่วย มูลค่า 30,436 
ล้านบาท ลดลงท้ังจู�านวนและมูลค่าร้อยละ -5.3 และ ร้อยละ -3.6 
ตามล�าดับ โดยมีท่ีอยู่อาศัยแนวราบโอนมากในอ�าเภอศรีราชา  
เมืองชลบุรี และบางละมุง ส่วนอาคารชุด้โอนมากในอ�าเภอ
บางละมุง เมืองชลบุรี และศรีราชา 

แผนภููมิที่ 9 สััดสั�วนจำานวนหน�วย์การิโอนกริริมสัิทธุิ� 
 ท่�อย์่�อาศััย์ทั�วปีริะเทศั คริ่�งแริกของปีี 2564 

แผนภููมิที่ 10 สััดสั�วนม่ลค�าการิโอนกริริมสัิทธุิ�ท่�อย์่�อาศััย์ 
 ทั�วปีริะเทศั คร่ิ�งแริกปีี 2564 (หน�วย์ : ล้านบาท)

กรุงเทพฯ - ปร�มณฑล
79,442, 66.2%

ภาคกลาง
1,839, 1.5%

ภาคตะวันตก
1,571, 1.3%

ภาคตะวันออก
16,925, 14.1%

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

9,611, 8.0%

ภาคใต
5,214, 4.3%

ภาคเหนือ
5,421, 4.5%

1

45

3

2

7
6

ลำดับหนวยการโอนกรรมสิทธ�์

กรุงเทพฯ-ปร�มณฑล
YoY -50.7%

ภาคตะวันออก 
YoY -57.7%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
YoY -60.8%

ภาคเหนือ
YoY -76.5%

ภาคใต
YoY -79.1%

ภาคกลาง
YoY -77.7%

ภาคตะวันตก
YoY -82.4%

1

2

3

4

5

6

7

กรุงเทพฯ - ปร�มณฑล
 284,411, 75.3%

ภาคกลาง
 3,608, 1.0%

ภาคตะวันตก
 4,247, 1.1%

ภาคตะวันออก
 39,630, 10.5%

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

 19,843, 5.3%

ภาคใต
 14,016, 3.7%

ภาคเหนือ
11,766, 3.1%

1

4 5
3

2

7

6

ลำดับมูลคาการโอนกรรมสิทธ�์

กรุงเทพฯ-ปร�มณฑล
YoY -25.0%

ภาคตะวันออก 
YoY +112.6%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
YoY +81.2%

ภาคใต
YoY +273.4%

ภาคเหนือ
YoY +57.2%

ภาคตะวันตก
YoY -44.9%

ภาคกลาง
YoY -88.4%

1

2

3

4

5

6

7

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อันดับ 3 จัังห์วัด้ปทุมธานี จู�านวน 12,229 หน่วย มูลค่า  
28,255 ล้านบาท เพ่ิมข้่นท้ังจู�านวนและมูลค่าร้อยละ 0.7 และ 
ร้อยละ 19.7 ตามล�าดับ โดยมีท่ีอยู่อาศัยแนวราบโอนมาก 
ในอ�าเภอคลองหลวง ล�าลูกกา และเมืองปทุมธานี ส่วนอาคารชุด้
โอนมากในอ�าเภอคลองหลวง เมืองปทุมธานี และธัญบุรี 

อันดับ 4 จัังห์วัด้นนทบุรี จู�านวน 12,011 หน่วย มูลค่า  
39,600 ล้านบาท เพ่ิมข้่นท้ังจู�านวนและมูลค่าร้อยละ 7.6 และ 
ร้อยละ 20.0 ตามล�าดบั โดยมีท่ีอยูอ่าศัยแนวราบโอนมากในอ�าเภอ
บางบัวทอง บางใหญ่และบางกรวย ส่วนอาคารชุด้โอนมาก 
ในอ�าเภอเมืองนนทบุรี ปากเกร็ด และบางบัวทอง 

อันดับ 5 จัังห์วัด้สมุทรปราการ จู�านวน 9,747 หน่วย มูลค่า 
27,813 ล้านบาท ลดลงท้ังจู�านวนและมูลค่าร้อยละ -19.7 และ 
ร้อยละ -11.3 ตามล�าดับ โดยมีท่ีอยู่อาศัยแนวราบโอนมาก 
ในอ�าเภอเมืองสมุทรปราการ บางพลี และบางบ่อ ส่วนอาคารชุด้
โอนมากในอ�าเภอเมืองสมุทรปราการ บางพลี และบางเสาธง 
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อันดับ 6 จัังห์วัด้นครราชสีมา จู�านวน 2,865 หน่วย มูลค่า 
6,769 ล้านบาท ลดลงท้ังจู�านวนและมูลค่าร้อยละ -28.6 และ  
ร้อยละ -19.2 ตามล�าดับ โดยมีท่ีอยู่อาศัยแนวราบโอนมาก 
ในอ�าเภอเมืองนครราชสีมา โชคชัย และปากช่อง ส่วนอาคารชุด้
โอนมากในอ�าเภอเมืองนครราชสีมา ปากช่อง และสูงเนิน

อันดับ 7 จัังห์วัด้ระย์อง จู�านวน 2,794 หน่วย มูลค่า 5,874  
ล้านบาท ลดลงท้ังจู�านวนและมูลค่าร้อยละ -47.5 และร้อยละ 
-43.8 ตามล�าดบั โดยมีท่ีอยูอ่าศัยแนวราบโอนมากในอ�าเภอเมอืง
ระยอง นิคมพัฒนา และบ้านค่าย ส่วนอาคารชุด้โอนมากในอ�าเภอ
เมืองระยอง แกลง และปลวกแดง 

อันดับ 8 จัังห์วัด้สงขลา จู�านวน 2,656 หน่วย ลดลง 
ร้อยละ -1.6 แต่มีมูลค่า 6,294 ล้านบาท เพ่ิมข้่นร้อยละ 19.3  
โดยมีท่ีอยู่อาศัยแนวราบโอนมากในอ�าเภอหาดใหญ่ เมืองสงขลา 
และบางกล�่า ส่วนอาคารชุด้โอนมากในอ�าเภอหาดใหญ่ 

อันดับ 9 จัังห์วัด้ขอนแก่น จู�านวน 2,506 หน่วย ลดลง 
ร้อยละ -15.1 แต่มีมูลค่า 5,541 ล้านบาท เพ่ิมข้่นร้อยละ 4.1  

โดยมีท่ีอยู่อาศัยแนวราบโอนมากในอ�าเภอเมืองขอนแก่น 
หนองเรือ และบ้านไผ่ ส่วนอาคารชุด้โอนมากในอ�าเภอเมือง
ขอนแก่น

อันดับ 10 จัังห์วัด้สมุทรสาคร จู�านวน 2,118 หน่วย มูลค่า 
5,274 ล้านบาท ลดลงท้ังจู�านวนหน่วยและมูลค่า ร้อยละ -33.4 
และร้อยละ -25.5 ตามล�าดับ โดยมีท่ีอยู่อาศัยแนวราบโอนมาก 
ในอ�า เภอเมืองสมุทรสาคร กระทุ่มแบน และบ้านแพ้ว  
ส่วนอาคารชุด้โอนมากในอ�าเภอเมืองสมุทรสาคร และกระทุ่มแบน  
(ดูตารางท่ี 5)

ตารางที่ 5  จังหวัดท่�ม่การิโอนกริริมสัิทธุิ�ท่�อย์่�อาศััย์มากท่�สัุด 10 อันดับแริก ในคริ่�งแริกของปีี 2564

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ล�าดับ 
จังหวัด

จังหวัด ภูาค หน่วย สัดส่วน 
จ�านวน
หน่วย

YoY 
หน่วย

มูลค่า สัดส่วน 
มูลค่า

YoY 
มูลค่า

แนวราบ อาคาร
ชุด

รวม แนวราบ อาคาร
ชุด

รวม

1 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 17,844 24,571 42,415 35.3%  -8.7% 90,763 91,070 181,833 48.2%  7.5%

2 ชลบุรี ภาคตะวันออก 8,218 4,271 12,489 10.4%  -5.3% 20,859 9,578 30,436 8.1%  -3.6%

3 ปทุมธานี กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 9,444 2,785 12,229 10.2%  0.7% 24,600 3,655 28,255 7.5%  19.7%

4 นนทบุรี กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 8,775 3,236 12,011 10.0%  7.6% 33,699 5,900 39,600 10.5%  20.0%

5 สมุทรปราการ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 6,958 2,789 9,747 8.1%  -19.7% 23,906 3,907 27,813 7.4%  -11.3%

6 นครราชสีมา ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

2,388 477 2,865 2.4%  -28.6% 5,451 1,318 6,769 1.8%  -19.2%

7 ระยอง ภาคตะวันออก 2,243 551 2,794 2.3%  -47.5% 4,978 896 5,874 1.6%  -43.8%

8 สงขลา ภาคใต้ 2,251 405 2,656 2.2%  -1.6% 5,563 732 6,294 1.7%  19.3%

9 ขอนแก่น ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

2,279 227 2,506 2.1%  -15.1% 5,154 387 5,541 1.5%  4.1%

10 สมุทรสาคร กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 2,011 107 2,118 1.8%  -33.4% 5,226 48 5,274 1.4%  -25.5%

จัูงหวัดอ่ืนๆ 14,592 3,601 18,193 15.2%  -67.1% 31,662 8,169 39,832 10.6%  -59.2%

รวมทั�วประเทศ 77,003 43,020 120,023 100.0% -28.8% 251,860 125,660 377,520 100.0% -10.7%

YOY -33.7% -18.1% -28.8% -13.4% -4.8% -10.7%

การโอนกรรมสิทธิ�ท่ีอยูอ่าศัยแยกตามระดับราคาโดยพิจูารณาจูาก
มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ� ท่ีอยู่อาศัยในคร่่งแรกของปี 2564  
พบว่า ระดับราคาท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ�ท่ีอยูอ่าศัยสูงสุด 3 อันดับ  
คือ ระดับราคา 3.01 - 5.00 ล้านบาท มีมูลค่า 83,443 ล้านบาท 
โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.1 ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ� 
ท่ีอยูอ่าศัยท้ังหมด ซ่่ื้งลดลงร้อยละ -8.7 โดยมีมูลค่าแนวราบลดลง



ร้อยละ -6.1 และมูลค่าอาคารชุดลดลงร้อยละ -14.4 รองลงมา 
โอนในระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท มีมูลค่า 77,525 ล้านบาท  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.5 ซ่่ื้งเพ่ิมข้่นร้อยละ 16.0 โดยมีมูลค่า
แนวราบและมูลค่าอาคารชุดเพ่ิมข้่นร้อยละ 22.3 และร้อยละ 6.2 
ตามล�าดับ และอันดับ 3 โอนในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาท  
มีมูลค่า 74,461 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.7 ซ่่ื้งลดลง 
ร้อยละ -22.6 โดยมีมูลค่าแนวราบลดลงร้อยละ -28.3 และมูลค่า
อาคารชุดลดลงร้อยละ -7.6 ซ่่ื้งใน 3 อันดับแรกน้ีมีสัดส่วนรวมกัน
มากถ่งร้อยละ 62.4

การโอนกรรมสิทธิ� ท่ีอยู่อาศัยแนวราบแยกตามระดับราคา  
ซ่่ื้งพิจูารณาจูากมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ�ท่ีอยู่อาศัยในคร่่งแรก 
ของปี 2564 พบว่า ระดับราคาแนวราบท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ� 
ท่ีอยู่อาศัยสูงสุด 3 อันดับ คือ ระดับราคา 3.00 - 5.00 ล้านบาท 
มีมูลค่า 59,570 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.7  
ของมูลค่าการโอนกรรมสทิธิ�แนวราบท้ังหมด ซ่่ื้งลดลงรอ้ยละ -6.1 
รองลงมา โอนในระดับราคา 2.01 - 3.00 ล้านบาท มีมูลค่า  
50,132 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.9 ซ่่ื้งลดลง 

ตารางที่ 6  ม่ลค�าการิโอนกริริมสัิทธุิ�ท่�อย์่�อาศััย์แย์กตามริะดับริาคา ในคริ่�งแริกของปีี 2564

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ร้อยละ -28.3 และอันดับ 3 โอนในระดับราคามากกว่า 10.00  
ล้านบาท มีมูลค่า 49,985 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.8 
ซ่่ื้งเพ่ิมข้่นร้อยละ 22.3 ซ่่ื้งใน 3 อันดับแรกน้ีมีสัดส่วนร้อยละ 
รวมกันมากถ่งร้อยละ 63.4

ส่วนการโอนกรรมสิทธิ�อาคารชุดแยกตามระดับราคา ซ่่ื้งพิจูารณา
จูากมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ�ท่ีอยู่อาศัยในคร่่งแรกของปี 2564  
พบว่า ระดับราคาอาคารชุดท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ�ท่ีอยูอ่าศัยสูงสุด  
3 อันดับ คือ ระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท มีมูลค่า  
27,540 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.9 ของมูลค่า 
การโอนกรรมสิทธิ�อาคารชุดท้ังหมด ซ่่ื้งเพ่ิมข้่นร้อยละ 6.2  
รองลงมา โอนในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาท มีมูลค่า  
24,329 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.4 ซ่่ื้งลดลง 
ร้อยละ -7.6 และอันดับ 3 โอนในระดับราคา 3.01 – 5.00  
ล้านบาท มีมูลค่า 23,873 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 19.0 ซ่่ื้งลดลงร้อยละ -14.4 ซ่่ื้งใน 3 อันดับแรกน้ีมีสัดส่วน
รวมกันมากถ่งร้อยละ 60.3 (ดูตารางท่ี 6)

ระดับราคา
คร่่งแรกปี 2563 คร่่งแรกปี 2564 YOY สัดส่วน

แนว 
ราบ

อาคาร
ชุด

 รวม แนว 
ราบ

อาคาร
ชุด

 รวม แนว 
ราบ

อาคาร
ชุด

 รวม แนว 
ราบ

อาคาร
ชุด

 รวม 

≤ 1.00 ลบ. 20,107 9,044 29,151 7,585 5,298 12,883  -62.3%  -41.4%  -55.8% 3.0% 4.2% 3.4%

1.01 - 1.50 ลบ. 18,193 7,389 25,583 11,621 5,954 17,575  -36.1%  -19.4%  -31.3% 4.6% 4.7% 4.7%

1.51 - 2.00 ลบ. 30,324 11,214 41,538 20,841 12,680 33,521  -31.3%  13.1%  -19.3% 8.3% 10.1% 8.9%

2.01 - 3.00 ลบ. 69,888 26,330 96,219 50,132 24,329 74,461  -28.3%  -7.6%  -22.6% 19.9% 19.4% 19.7%

3.01 - 5.00 ลบ. 63,458 27,905 91,364 59,570 23,873 83,443  -6.1%  -14.4%  -8.7% 23.7% 19.0% 22.1%

5.01 - 7.50 ลบ. 32,217 15,976 48,193 35,887 16,516 52,403   11.4%  3.38%  8.7% 14.2% 13.1% 13.9%

7.51 - 10.00 ลบ. 15,772 8,232 24,004 16,239 9,471 25,709  3.0%  15.0%  7.1% 6.4% 7.5% 6.8%

> 10.00 ลบ. 40,881 25,939 66,819 49,985 27,540 77,525  22.3%  6.2%  16.0% 19.8% 21.9% 20.5%

ทั�วประเทศ 290,841 132,030 422,870 251,860 125,660 377,520 -13.4% -4.8% -10.7% 100.0% 100.0% 100.0%
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เม่องอัจฉริยะ 
(Smart City)

1. เม่องอัจฉริยะค่ออะไร
เมืองอัจูฉริยะตามค�านิยาม ของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐ์กิจูดิจิูทัล  
กระทรวงดิจิูทัลเพ่ือเศรษฐ์กิจูและสังคม (ฤทัยชนก เมืองรัตน์, 
2019) คือเมืองท่ีใช้ประโยชน์จูากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ท่ีทันสมัยและชาญฉลาด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการ
และการบริหารจัูดการเมือง ลดค่าใช้จู่ายและการใช้ทรัพยากร 
ของเมือง และประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบท่ีดี และ
การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจูและภาคประชาชน ในการพัฒนาเมือง  
ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ทันสมัย เพ่ือให้ประชาชน
ในเมืองมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุข ด้วยการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและจัูดการปัจูจัูยทางสังคม ส่ิงแวดล้อม 
เศรษฐ์กิจู และเทคโนโลยีให้เกิดความสมดุลและยัง่ยนื โดยแนวคิด
เมืองอัจูฉริยะมีองค์ประกอบหลักท้ังหมด 7 ส่วน ได้แก่ 

1) สิ�งแวด้ล้อมอัจัฉีริย์ะ (Smart Environment) 
คือการพัฒนาเมืองร่วมไปกับการพัฒนาส่ิงแวดล้อม โดยการน�าเอา
เทคโนโลยี หรือระบบการจัูดการต่างๆ เข้ามา 
2) เศรษฐกิจัอัจัฉีริย์ะ (Smart Economy) 
คือการพัฒนาระบบเศรษฐ์กิจูด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งข้่นและโปร่งใสมากยิ่งข้่น
3) ขนส่งอัจัฉีริย์ะ (Smart Mobility) 
คือการพัฒนาระบบการคมนาคมและการขนส่งทุกประเภทให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดผ่านการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยระบบ

โด้ย: รศ.รมิิด้า พัชราวันิช
 คณ์ะพาณ์ิชยศาสติร์และกิารบัญช่  
 มิหาวัิที่ยาลัยธรรมิศาสติร์

ขนส่งอัจูฉริยะจูะช่วยเพ่ิมความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง
และขนส่ง รวมถ่งเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
4) พลังงานอัจัฉีริย์ะ (Smart Energy) 
คือการพัฒนาระบบจูดัการและบรหิารพลังงานภายในเมอืงให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด โดยเทคโนโลยีท่ีน�ามาใช้อาจูจูะมาในรูปแบบ
การบริหาร หรือระบบโครงสร้างท่ีช่วยบริหารการใช้พลังงาน
ภายในเมือง โดยผลดีท่ีได้ยังส่งผลดีต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย
5) พลเม้องอัจัฉีริย์ะ (Smart People) 
คือการพัฒนาประชากรภายในเ มือง ท้ัง ในด้านความ รู้  
ความสามารถ นอกจูากน้ันยังพัฒนาประชาชนให้มีความคิดถ่ง 
ส่วนรวม ท้ังในด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม เพ่ือท�าให้ชุมชนในเมือง
น่าอยู่ยิ่งข้่น รวมถ่งการเรียนรู้ท่ีจูะใช้ชีวิตร่วมกับเทคโนโลยี
อัจูฉริยะต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6) การด้ำารงชีวิตอัจัฉีริย์ะ (Smart Living) 
คือการพัฒนาเมืองโดยค�าน่งถ่งผู้ใช้งานเป็นหลัก เช่น การน�าหลัก 
Universal Design มาใช้ในการออกแบบเมืองให้ประชาชนทุกคน
สามารถอยู่ ร่วมกันได้อย่างมีความสุข นอกจูากน้ันการให้ 
ความส�าคัญต่อสุขภาพ และความปลอดภัยยังเป็นปัจูจัูยส�าคัญ 
ในการด�ารงชีวิตอัจูฉริยะ
7) การบริห์ารภาครัฐอัจัฉีริย์ะ (Smart Governance) 
คือการพัฒนาระบบภาครัฐ์ให้มีความโปร่งใส ท�างานรวดเร็ว  
และเข้าถ่งได้สะดวกยิ่งข้่น ท้ังน้ีอาจูจูะมาจูากการน�าระบบ
เทคโนโลยีในการบริหารเข้ามาพัฒนาร่วมด้วย
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การพัฒนาเมืองอัจูฉริยะจูะสามารถช่วยลดปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้่น 
ในปัจูจุูบันและอนาคต เช่น ปัญหาความเหล่ือมล�้า ปัญหา 
ส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาคณุภาพชวิีตของประชาชน ส่ิงส�าคญัการพฒันา
เมืองอัจูฉริยะ คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกระบวนร่วมกัน 
สร้างนวัตกรรมเมืองจูากรากฐ์านจู่งจูะประสบความส�าเร็จู โดย 
ส่วนใหญ่แล้วแนวคิดเมืองอัจูฉริยะมักจูะมีเก่ียวข้องกับระบบ
เทคโนโลยี โดยใช้ประโยชน์จูากเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหาร ลดต้นทุน และ เวลาในการบริหารเมือง นอกจูากน้ัน 
ยังใช้วิธีการเก็บข้อมูลต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์และคาดการณ์อนาคต 
เพ่ือพัฒนาระบบและป้องกันปัญหาท่ีอาจูจูะเกิดข้่นในอนาคต  
ในด้านทรัพยากรมนุษย์ผลท่ีคาดว่าจูะได้รับคือการท่ีประชาชน 
มีความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ความสามารถ และจูิตใจูท่ีเป็น 
ส่วนรวม ส่งผลให้สังคมมีความน่าอยู่ยิ่งข้่น เม่ือประชากรได้รับ 
การพัฒนา ชุมชนของเมืองก็จูะดีตาม การท่ีชุมชนมีความสนใจู 
ร่วม กันพัฒนาและแก้ ไขปัญหา ร่วมกัน ส่ งผลใ ห้ ชุมชน 
มีความแข็งแรง และเมืองท่ีแข็งแรง ท้ังน้ีการพัฒนาเมืองอัจูฉริยะ
จูะประสบความส�าเร็จูไม่ได้ถ้าขาดความร่วมมือจูากภาคส่วนส�าคัญ
ต่างๆ เช่น ภาครัฐ์ ภาคเอกชนและ ภาคประชาชน (ฤทัยชนก  
เมืองรัตน์, 2019)

2. ประโยชน์ของการพัฒนาเม่องอัจฉริยะ

3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเม่องอัจฉริยะ
ผู้ท่ีมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาเมืองอัจูฉริยะมีด้วยกันท้ังหมด  
4 ส่วน (DEPA, 2019) แบ่งออกเป็น
 (1) ส่วนภาครัฐ ท่ีมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมพัฒนา 
และก�าหนดนโยบายต่างๆ ในการพัฒนา
 (2) ส่วนภาคเอกชน ท่ีมีบทบาทในกระบวนการพัฒนา 
กับเคร่ืองเศรษฐ์กิจูในฐ์านะผู้ลงทุน และพัฒนาเป็นธุรกิจู 
และบริการใหม่ๆ

 (3) ส่วนภาคการศึกษา ซ่่ื้งเป็นแหล่งทรัพยากรของ 
องค์ความรู้งานวิจัูยและผลักดันการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ 
และถ่ายทอดองค์ความรู้ออกสู่ภาคสังคม
 (4) ส่วนภาคประชาชน มีบทบาทส�าคัญในการแสดงออก 
ทางความคิดและมีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการเพ่ือให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จูริง 
โดยค�าน่งถ่งประโยชน์ส่วนรวม
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4. การจัดอันดับเม่องอัจฉริยะ 
ในการจัูดอันดับเมืองอัจูฉริยะน้ันแต่ละเมืองจูะมีดัชนีช้ีวัด 
เมืองอัจูฉริยะหรือ Cities in Motion Index (CIMI Index)  
ท่ีรายงานโดยมหาวิทยาลัยนาร์วาร่า (University of Navarra, 
2019) ประเทศสเปน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนและตัดสิน 
ท่ีเป็นมาตรฐ์านเดียวกันจูากการจัูดเก็บข้อมูลจูากการสัมภาษณ์ 
เชิงล่กต่อผู้เก่ียวข้องต้ังแต่ ผู้ประกอบการ นักวิชาการ นักการเมือง  
และประชาชน เพ่ือน�ามาให้คะแนนและจัูดอันดับเมืองอัจูฉริยะ 
เมืองอัจูฉริยะต้องผ่านเกณฑ์ดัชนีช้ีวัดท่ีส�าคัญท้ังหมด 9 ประเภท 
โดยจูะต้องมีความสมดุลกันท้ังด้านสังคม เศรษฐ์กิจู และส่ิงแวดล้อม  
โดยผลการจัูดอันดับพบว่าเมืองท่ีมีความสมดุลมากท่ีสุด ได้แก่  
เ มืองลอนดอน เ มือง นิวยอ ร์ก  เ มือง โซื้ล เ มืองปา รีส  

เมืองอัมสเตอร์ดัม โดยพบว่ากรุงเทพมหานครน้ันอยู่อันดับท่ี 84 
โดยมีค่าดัชนีช้ีวัดอยู่ท่ี 59.55 จัูดอยู่ในกลุ่มท่ีมีความอัจูฉริยะ 
ระดับปานกลาง เม่ือเทียบกบัเมืองอ่ืนๆ ในโลกแม้กรุงเทพมหานคร
จูะมีคะแนนด้านการเช่ือมต่อสู่สากล (International Outreach) 
ท่ีโดดเด่นกว่ามิติอ่ืนๆ แต่การท่ีกรุงเทพมหานครมีคะแนนในมิติ
การปกครอง (Governance) มิติส่ิงแวดล้อม (Environment)  
มิติทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) มิติระบบคมนาคม 
และการเช่ือมต่อ (Mobility and Transportation) และมิติ 
การอยู่ร่วมกันของสังคม (Social Cohesion) ต�่ากว่าค่าเฉล่ีย  
ท�าให้กรุงเทพมหานครขาดความสมดุลของมิติท้ังหมดและ 
จู�าเป็นจูะต้องพัฒนาในส่วนดังกล่าว

Ranking City Performance ICIM

1 London-UK A 100.00

2 New York-USA A 92.24

3 Seoul-South Korea RA 88.47

4 Paris-France RA 87.69

5 Amsterdam-Netherlands RA 85.05

6 Vienna-Austria RA 84.78

7 Tokyo-Japan RA 84.15

8 Geneva-Switzerland RA 83.85

9 Singapore-Asia Pacific RA 83.37

10 Munich-Germany RA 83.21

11 Boston-USA RA 81.67

12 Zurich-Switzerland RA 81.43

13 Helsinki-Finland RA 80.99

14 Oslo-Norway RA 80.64

15 Copenhagen-Denmark RA 80.48

16 Melboume-Australia RA 80.44

17 Hong Kong, China-Asia Pacific RA 80.40

18 Chicago-USA RA 80.24

19 Washington-USA RA 79.24

20 Liverpool-UK RA 79.23

21 San Francisco-USA RA 79.03

22 Dublin-Ireland RA 78.92

23 Birmingham-UK RA 78.36

24 Stockholm-Sweden RA 78.12

25 Berlin-Germany RA 78.06

26 Glasgow-UK RA 78.02

27 Sydney-Australia RA 77.69

28 Frankfurt-Germany RA 75.54

29 Basel-Switzerland RA 75.50

30 Dubai-Unted Arab Emirates RA 75.30

31 Manchester-UK RA 74.85

32 Tel Aviv-Israel RA 74.65

33 Brussels-Belgium RA 74.59

34 Barcelona-Spain RA 74.74

35 Madrid-Spain RA 73.73

36 Toronto-Canada RA 73.36

37 Hamburg-Germany RA 73.24

Ranking City Performance ICIM

38 Auckland-New Zealand RA 73.24

39 Lyon-France RA 73.23

40 Nottingham-UK RA 73.06

41 Dallas-USA RA 72.78

42 Los Angeles-USA RA 72.29

43 Houston-USA RA 72.28

44 Linz-Austria RA 72.07

45 Leeds-UK RA 71.72

46 Osaka-Japan RA 71.69

47 Eindhoven-Netherlands RA 71.32

48 Stuttgart-Germany RA 70.99

49 Ottawa-Canada RA 70.88

50 Lille-France RA 70.39

51 Cologne-Germany RA 69.39

52 Montreal-Canada RA 69.27

53 Vancouver-Canada RA 68.72

54 Gothenburg-Sweden RA 68.53

55 Abu Dhabi-Arab Emirates RA 68.41

56 Prague-Czech Republic RA 68.24

57 Haifa-Israel RA 68.20

58 Jerusalem-Israel RA 67.79

59 Philadelphia-USA RA 67.67

60 Margelle-France RA 67.62

61 Duisburg-Germany RA 67.24

62 Lisbon-Portugal RA 66.27

63 Florence-Italy RA 65.85

64 Phoenix-USA RA 65.13

65 Budapest-Hungary RA 63.86

62 Lisbon-Portugal RA 66.27

63 Florence-Italy RA 65.85

64 Phoenix-USA RA 65.13

65 Budapest-Hungary RA 63.86

66 Nice-France RA 63.77

67 Busan-South Korea RA 63.61

68 Rome-Italy RA 63.15

69 Daegu-South Korea RA 62.44

70 Miami-USA RA 62.14
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5. ตัวอย่างเม่องอัจฉริยะที่ประสบความส�าเร็จ
1) เม่องซองโด ประเทศเกาหลีใต้
 เมืองซื้องโดเป็นเมืองใหม่ท่ีอยู่ภายใต้เมืองการบินอินชอน  
ซ่่ื้งมีจุูดประสงค์เพ่ือกระตุ้นเศรษฐ์กิจูของประเทศ โดยใช้ศักยภาพ
ของพ้ืนท่ีท่ีอยู่ใกล้สนามบินนานาชาติในการด่งดูดนักลงทุนและ 
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติซ่่ื้งต้ังอยู่ในแนวสามเหล่ียมเศรษฐ์กิจู  
ท่ีสามารถเช่ือมถ่งกันได้สะดวก โดยออกแบบให้สามารถรองรับ
ประชากรมากกว่า 500,000 คน ส�าหรับเมืองซื้องโดมีพ้ืนท่ีถมทะเล
รวม 53.36 ตร.กม. ต้ังอยู่ระหว่างสนามบินนานาชาติซื้องโด  
กับกรุงโซื้ล เมืองซื้องโดน้ันได้รับการเช่ือมต่อระบบโครงสร้าง 
พ้ืนฐ์านต่างๆ ของเมืองไว้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Connected  
Community) เช่น ระบบประปา ไฟื้ฟ้ื้า จูราจูร การออกแบบระบบ
เก็บขยะแบบใช้ท่อรับขยะ ท่ีเช่ือมต่อระบบการเก็บขยะระหว่าง 
อาคาร บ้านเรือน เพ่ือส่งลงพ้ืนท่ีคัดแยกและจัูดการขยะซ่่ื้งอยูใ่ต้ดิน  
นอกจูากน้ันเมืองซื้องโดยังให้ความส�าคัญในการจัูดให้มีพ้ืนท่ี 
สีเขียวสูงกว่ามาตรฐ์าน โดยภายในเมืองได้จัูดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียว 
เกือบคร่่งหน่่งของพ้ืนท้ังหมด โดยมีสวนขนาดใหญ่กลางเมือง  
ท่ีมีพ้ืนท่ีกว่า 255 ไร่ นอกจูากน้ันอาคารท้ังหมดภายในเมือง 

ท่ีมา : DivercityMag, 2018

ยงัได้รับการออกแบบอาคารเพ่ือประหยัดพลังงาน ตามเง่ือนไขของ  
LEED พ้ืนท่ีอาคารภายในเมืองมีขนาดประมาณ 10 ล้าน ตร.ม.  
เพ่ือรองรับประชากร 61,500 คน 
 

Ranking City Performance ICIM

71 Milan-Italy RA 62.04

72 Warsaw-Poland RA 61.95

73 Valencia-Spain RA 61.75

74 Taipei-Taiwan RA 61.75

75 A Corua-Spain RA 61.75

76 Bilbao-Spain RA 61.08

77 Riga-Latvia RA 60.67

78 Turin-Italy RA 60.57

79 Seville-Spain RA 60.56

80 Malaga-Spain RA 60.49

81 Porto-Portugal RA 60.16

82 Istanbul-Turkey M 60.00

83 Shanghai-China M 59.80

84 Bangkok-Thailand M 59.55

85 Sofia-Bulgaria M 59.55

86 Santiago-Chile M 59.45

87 Ljubljana-Slovenia M 59.13

88 Kuala Lumpur-Malaysia M 58.84

89 Daejeon-South Korea M 58.18

90 Moscow-Russia M 57.69

91 Buenos Aires-Argentina M 57.51

92 Athens-Greece M 57.51

93 Monterrey-Mexico M 57.16

94 Wrodaw-Poland M 56.47

95 Mexico, DF-Mexico M 55.89

96 Naples-Italy M 55.11

Ranking City Performance ICIM

97 Bogot-Colombia M 55.03

98 Bursa-Turkey M 54.67

99 Beijing-China M 54.55

100 Doha-Qatar M 54.16

101 Taichung-Taiwan M 52.91

102 So Paulo-Brazill M 52.50

103 Lima-Peru M 52.13

104 Guangzhou-China M 51.92

105 Riyadh-Saudi Arabia M 51.91

106 Cordoba-Argentina M 51.88

107 Medelin-Colombia M 51.73

108 Ankara-Turkey M 51.57

109 Montevideo-Uruguay M 51.12

110 Cali-Colombia M 50.67

111 Curitiba-Brazil M 50.39

112 Brasilia-Brazil M 50.39

113 Guadalajara-Mexico M 50.19

114 Rosario-Argentina M 49.78

115 Saint-Petersburg-Russia M 49.35

116 Jeddah-Saudi Arabia M 49.29

117 Cape Town-South Africa M 49.11

118 Shenzhen-China M 48.55

119 Kaohsiung-Taiwan M 48.24

120 Sarajevo Bosnia and Herzegovina M 48.09

121 Quito-Ecuador M 47.66

122 Tainan-Taiwan M 46.81
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3) นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

นครเมลเบิร์นเป็นนครหลวงของรัฐ์วิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย  
ถูกจัูดอันดับให้เป็นเมืองท่ีมีความน่าอยู่ ท่ี สุดในโลก ช่วงปี  
พ.ศ. 2554-2560 โดยเป็นนครท่ีมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม
และส่ิงแวดล้อมและระบบโครงสร้างพ้ืนฐ์านท่ีมีคุณภาพ  
นครเมลเบิร์นมีความต้ังใจูท่ีจูะพัฒนาเมืองอัจูฉริยะท่ีมีความยัง่ยนื  
โดยการพัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีขนส่งมวลชนตามแนวคิด TOD  
เพ่ือรองรับประชากรท่ีเพ่ิมข้่นจูาก 4.5 ล้านคน เป็น 8 ล้านคน  
โดยมีเป้าหมายเพ่ือท่ีจูะพัฒนาเมอืงท่ีมีความสามารถในการแข่งขัน
ระดับโลก และสามารถด่งดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุน 
และเพ่ิมการจู้างงานให้กับประชาชนในเมือง เมืองเมลเบิร์น 
ยังให้ความส�าคัญกับระบบขนส่งมวลชนซ่่ื้งเป็นหัวใจูหลัก 
ของเมืองในการเคล่ือนย้ายคนภายในเมืองให้สามารถเข้าสู่ 
แหล่งงานและแหล่งเศรษฐ์กิจู นครเมลเบิร์นได้ให้ความส�าคัญ 
กับการออกแบบเมืองท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ท้ังด้านความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และด้านสุขภาพ 
นอกจูากน้ันนครเมลเบิร์นยังให้ความส�าคัญกับการรักษา 
ส่ิงแวดล้อมโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองท่ีมีการปล่อย
คาร์บอนต�่าเพ่ือลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนท�าลายช้ันบรรยากาศ
ของโลกอีกด้วย

2) กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ท่ีมา : Kieron Monks, 2014

กรุงอาบูดาบี เป็นเมืองหลวงของสหรัฐ์อาหรับเอมิเรตส์ มีขนาด
พ้ืนท่ี 972 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 2,000,000 คน มีเศรษฐ์กิจู
หลักคือการส่งออกน�้ามันและการค้า โดยกรุงอาบูดาบีน้ันมีเป้า 
การพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับแผนทางเศรษฐ์กิจูของ 
กรุงอาบูดาบีและมีส่วนร่วมกับเศรษฐ์กิจูโลกมากข้่น โดยเมือง 
อาบูดาบีน้ันวางแผนท่ีจูะรองรับจู�านวนประชากรท่ีจูะสูงข้่น 
อยา่งต่อเน่ือง โดยรัฐ์บาลได้วางแผนจัูดให้มีเขตศูนยก์ลางธุรกิจูใหม่
ท่ีจูะมีการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐ์กิจูใหม่ภายใต้ช่ือ Abu Dhabi 
Global Market (ADGM) โดยแบ่งเป็นย่านต่างๆ ได้แก่ ย่าน 
ศูนย์ราชการ ย่านมัสยิด ซ่่ื้งมีมัสยิดใหญ่ ศูนย์กีฬา และสนามบิน 
เป็นองค์ประกอบหลัก และย่านเกาะลูลู ซ่่ื้งถูกจัูดให้เป็นแหล่ง 
ท่องเท่ียวและแหล่งวัฒนธรรม นอกจูากเขตเมืองใหม่แล้ว  
นอกจูากน้ันกรุงอาบูดาบียงัมีความพยายามท่ีจูะพัฒนาเมืองท่ีเป็น
ศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ ท่ีมีขนาดพ้ืนท่ี 1.14 ตร.กม.  
โดยได้ลงทุนกับระบบส่ือสารและความปลอดภัยต่างๆ ในการ 
ท�าธุรกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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4) เม่องนูร์ ซุลตัน ประเทศคาซัคสถาน
เมืองนูร์ ซุื้ลตัน เป็นเมืองหลวงใหม่ของประเทศคาซัื้คสถาน  
เมืองนูร์ ซุื้ลตัน มีขนาดพ้ืนท่ี 722 ตร.กม. มีประชากร 
รวม 1,029,556 คน แต่เป็นเมืองท่ีมีการเพ่ิมข้่นของประชากรใน
อัตราท่ีสูงมาก จูาก 327,000 คน ในปี ค.ศ. 1998 เป็น มากกว่า 
1 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2018 โดยประเทศคาซัื้คสถานมีน�้ามันและ
แก๊สธรรมชาติเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ แต่เมืองนูร์ ซุื้ลตัน 
ต้องการพัฒนาเมืองให้รองรับกับเศรษฐ์กิจูใหม่ท่ีจูะขยายตัว 
ในอนาคต โดยมีการวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐ์านท่ีทันสมัย ได้แก่ 
ระบบไฟื้ฟ้ื้าใต้ดิน ระบบคมนาคมขนส่งหลากหลายรูปแบบท่ีเช่ือมโยง 
ท้ังในและระหว่างประเทศเพ่ือด่งดูด นอกจูากน้ี ยังมุ่งหวังในการ
พัฒนาให้เป็นเมืองอัจูฉริยะท่ีมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือสร้าง 
คุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้อยูอ่าศยั ผ่านการใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่และ
ระบบเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม แผนการ
พัฒนาเมืองท�าให้เมืองนูร์ ซุื้ลตัน เติบโตทางเศรษฐ์กิจูอย่างรวดเร็ว  
ปัจูจุูบันเมืองนูร์ ซุื้ลตัน พยายามผลักดันและพัฒนาเมืองให้เป็น
ศูนย์กลางทางการเงินนานาชาติเช่นเดียวกับกรุงอาบูดาบี 
ด้วยการพัฒนาโครงข่ายทางการเงิน โครงสร้างพ้ืนฐ์าน และ
เทคโนโลยมีารองรับการท�าธุรกรรมการเงินต่างๆ (UNECE, 2020)

ปัจูจุูบันการพัฒนาเมืองอัจูฉริยะได้ถูกระบุให้อยู่ในแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2565) โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันท่ีสูงข้่น ลดช่องว่างและ
ความเหล่ือมล�้าระหว่างพ้ืนท่ี และพัฒนาเมืองให้น่าอยู ่ โดยได้ท�า
แผนแม่บทส�าหรับจัูงหวัดน�าร่องได้แก่ จัูงหวัดกรุงเทพมหานคร 
จัูงหวัดเชียงใหม่ จัูงหวัดขอนแก่น จัูงหวัดภูเก็ต จัูงหวัดสงขลา และ
พ้ืนท่ี EEC โดยภายในแผนแม่บทน้ันจูะครอบคุมแนวทาง 
การพัฒนาระบบขนส่ง ระบบเศรษฐ์กิจูยุคดิจิูทัล ระบบเพ่ือ 
ส่ิงแวดล้อมและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐ์าน
เพ่ือความเป็นเลิศทางการศ่กษาและทางการแพทย์ โดยแต่ละภาค
ของประเทศไทยจูะมีเป้าหมายในการพัฒนาท่ีแตกต่างกัน โดย 
ภาคกลางและภาคตะวันออกจูะเน้นไปท่ีการส่งเสริมกิจูกรรม 
ทางเศรษฐ์กิจูและการค้า ภาคเหนือจูะเน้นไปท่ีการพัฒนาและ 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
และการเกษตรมูลค่าสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจูะเน้นไปท่ี 
การพัฒนาการค้าและกิจูกรรมทางเศรษฐ์กิจูใหม่และการเกษตร
มูลค่าสูง และภาคใต้ท่ีเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศและอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจูร โดยเร่ิมจูากการ
พัฒนาเมืองใน 3 กลุ่ม ได้แก่ เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐ์กิจู  

6. แนวทางในการพัฒนาเม่องอัจฉริยะในประเทศไทย

เมืองขนาดกลางท่ีมีความพร้อม และเมืองในพ้ืนท่ีพิเศษท่ีมี 
ความพร้อม นอกจูากน้ันในแผนแม่บทยังให้ความส�าคัญกับการ 
จัูดท�าฐ์านข้อมูลด้านการพัฒนาเมือง ซ่่ื้งแสดงให้เห็นถ่งการเล็งเห็น
ความส�าคัญของการน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ท่ีเป็นส่ิงส�าคัญในการ
พัฒนาเมืองอัจูฉริยะ รวมไปถ่งการพัฒนาระบบการจัูดการ 
และบรหิารเมอืงให้เกินประสทิธิภาพสูงสุด โดยปัจูจุูบันแผนแมบ่ท
ดังกล่าวได้รับความร่วมมือจูากท้ังภาครัฐ์ ภาคเอกชน และ  
ภาคประชาชนเป็นอย่างดี (นิภาพรรณ เจูนสันติกุล, 2020)
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ปัจูจุูบันในประเทศไทยน้ันรัฐ์บาลได้พยายามผลักดันให้เกิด 
เมืองอัจูฉริยะในหลายๆ พ้ืนท่ีรวมถ่งพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก หรือ EEC ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีใน 3 จัูงหวัด ได้แก่ 
จัูงหวัดชลบุรี จัูงหวัดระยอง และจัูงหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีมีแหล่ง 
นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือขนส่งสินค้า การเกษตร และการทอ่งเท่ียว
เป็นหัวใจูหลักของพ้ืนท่ี โดย EEC มีเป้าหมายท่ีจูะน�าเอาเทคโนโลยี
มาช่วยในการบริหารและจัูดการเมืองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้่น และเพ่ิมความยั่งยืน 
ให้กับเมือง โดยพ้ืนท่ี EEC น้ันได้รับความร่วมมือจูากท้ังภาครัฐ์ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน และได้รับการตอบรับอย่างดี 
จูากนักลงทุนท่ีปัจูจุูบันมีมากกว่า 20 ราย ท่ีต้องการจูะส่งเสริม 
การลงทุนในส่วนของเมืองอัจูฉริยะ EEC น้ันได้น�าแนวคิด 
การพัฒนาเมืองอัจูฉริยะตามหลักสากล ท่ีให้ความส�าคัญกับ
ประชาชน การบริหารเมือง การคมนาคม ส่ิงแวดล้อม และการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุนในการจัูดการ

ในการพัฒนาเมืองอัจูฉริยะ EEC ได้ให้ความส�าคัญกับการ 
วางระบบรากฐ์าน โดยเร่ิมต้ังแต่การวางผังและออกแบบเมือง 
ให้สอดคล้องกับความเหมาะสมในการพัฒนาในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีค�าน่ง
ถ่งการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเช่ือมแต่ละพ้ืนท่ี 
เข้าด้วยกันผ่านระบบคมนาคมท่ีหลากหลายสร้างทางเลือกให้กับ

ผู้ท่ีเดินทางหรือขนส่งสินค้าภายในพ้ืนท่ี นอกจูากน้ัน EEC  
ยังเช่ือมต่อกับเมืองขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครผ่านรถไฟื้
ความเร็วสูงและการสร้างถนนเพ่ือรองรับการเดินทางและ 
การขนส่งสินค้าท่ีจูะมีปริมาณเพ่ิมมากข้่นในอนาคต ในด้าน
เทคโนโลยีน้ัน EEC ได้ให้ความส�าคัญกับการจัูดเก็บข้อมูล และ 
ส่งผ่านข้อมูลระหว่างภาครัฐ์ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
ให้เป็นระบบเดียวกัน (All in one) เพ่ือให้ระบบต่างๆ เช่ือมถ่งกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถด่งข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ท้ังน้ี EEC ได้ให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในการวางระบบ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (5G) เพ่ือรองรับการส่งผ่าน
ข้อมูลท่ีจูะมีมากข้่นในอนาคตอันใกล้น้ี เม่ือระบบเช่ือมต่อถ่งกัน
อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนจูะมีโอกาสในการเข้าถ่งบริการ 
ของรัฐ์ได้สะดวกรวดเร็วข้่น นอกจูากน้ันเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงจูะเป็นรากฐ์านท่ีดีให้กับการพัฒนาเมืองอัจูฉริยะ 
ท่ีให้ความส�าคัญกับการน�าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัูดการ 
และบรหิาร เช่น การใช้ระบบอตัโนมติั (Automation) การควบคมุ
หุ่นยนต์ผลิต การแพทย์ การขนส่งสินค้า การบิน การเกษตร  
และการท่องเท่ียว EEC เช่ือว่าโครงสร้างพ้ืนฐ์านเหล่าน้ีจูะเป็น 
หัวใจูหลักท่ีท�าให้ EEC ประสบความส�าเร็จูในการด่งดูดนักลงทุน
ให้เข้ามาลงทุนในพ้ืนท่ี ช่วยกระตุ้นเศรษฐ์กิจูและสร้างแหล่งงาน
ให้กับประชาชน

7. ตัวอย่างในการพัฒนาเม่องอัจฉริยะในเม่องไทย: EEC Smart city

ท่ีมา : Thai Publica, 2021
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ในด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน EEC น่ันให้ความส�าคัญ 
กับคุณภาพชีวิตท่ีดีข้่นของประชาชนในเมือง โดยเร่ิมต้ังแต่ 
ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยโดย EEC ได้มีการวางระบบ 
เครือข่ายกล้องวงจูรปิดท่ัวท้ังเมืองโดยเช่ือมต่อกันผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เนต็ความเร็วสูง และเช่ือมต่อกบัสถานตี�ารวจูภายในเมอืง  
กล้องเหล่าน้ีนอกจูากจูะป้องกันปัญหาอาชญากรรมแล้วยังท�า
หน้าท่ีในการเก็บข้อมูลปริมาณรถเพ่ือน�าไปปรับใช้ในการวางระบบ
การจูราจูรให้มีประสิทธิภาพ ภายในท่ีดีข้่น การจูราจูรภายในเมือง
ยงัใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วยเพ่ือจัูดการปริมาณรถยนต์ท่ีปรับเปล่ียนไป 
ในแต่ละช่วงเวลาเพ่ือลดปัญหารถติดภายในเมือง ในด้านสุขภาพ
น้ัน EEC ได้ให้ความส�าคญัด้านสุขภาพของประชากรเป็นอย่างมาก 
ท้ังการวางแผนพัฒนาโรงพยาบาลเพ่ือรองรับจู�านวนประชากร 
ท่ีจูะเพ่ิมข้่น รวมท้ังผลักดันให้มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารโรงพยาบาล รวมไปถ่งการวางระบบท่ีรองรับการเจ็ูบป่วย
เล็กน้อยท่ีผู้ป่วยสามารถปร่กษาแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
ก่อนท่ีจูะเข้ารับการรักษาได้

โดยสรุปแล้ว EEC ไดใ้ช้แนวทางในการพฒันาเมอืงอัจูฉริยะท่ีได้รับ
การยอมรับจูากท่ัวโลกน�ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับพ้ืนท่ี 
และประชาชน โดย EEC ได้วางแผนอย่างจูริงจัูงท่ีจูะพัฒนาพ้ืนท่ี
เหล่าน้ีให้ประสบความส�าเร็จู ดังน้ันการวางรากฐ์านท่ีดี และ 
การได้รับความร่วมมือจูากทุกภาคส่วนจูะเป็นตัวแปรส�าคัญในการ
ผลักดัน EEC ให้ประสบความส�าเร็จู
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พ่ธุ่ลงนามบันทึกข้อตกลงความริ�วมม่อจัดทำา
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
บนที่ราชพัสดุ
คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จูัดการ ธอส. ร่วมพิธีลงนามบันท่กข้อตกลง 
ความรว่มมือจัูดท�าโครงการพฒันาท่ีอยูอ่าศยับนท่ีราชพสัดุระหว่างกรมธนารกัษ์  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และการเคหะแห่งชาติ โดยมีคุณยุทธนา หยิมการุณ  
อธิบดีกรมธนารักษ์ และประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนาม ซ่่ื้งจัูดท�าข้่นเพ่ือพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัย 
ประเภทเช่าแนวราบบนท่ีราชพัสดุ ส�าหรับประชาชนท่ีมีรายได้น้อย 
และกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถ่งได้ในราคาค่าเช่าท่ีเหมาะสม ซ่่ื้งธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ จูะเป็นผู้สนับสนุนสินเช่ือเพ่ือพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัย 
ให้กับการเคหะแห่งชาติต่อไป ท้ังน้ี พิธีลงนามบันท่กข้อตกลงดังกล่าวจัูดข้่น  
เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมช้ัน 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์



ธอส. อัดฉีดเงินรางวัลพิเศษรวม 4 ล้านบาท 
ฮี่โริ�โอลิมปีิกเทควันโดไทย์ 
คุณยทุธนา หยมิการุณ ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
ดร.กิริฎา เภาพิจิูตร ดร.กริชผกา บุญเฟ้ื้�อง กรรมการธนาคารและ
คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัูดการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง 
ของธนาคาร ร่วมมอบเงินรางวัลพิเศษรวม 4,000,000 บาท  
ให้แก่นักกีฬาเทควันโดและผู้ฝึกสอน ท่ีสามารถคว้าเหรียญทอง
โอลมิปิกเกมส ์โตเกยีว 2020 โดยมี ผศ.พมิล ศรวิีกรม์ นายกสมาคม
กีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ร่วมในพิธี

แบ่งออกเป็น 
1. มอบเงินรางวัลพิเศษ จู�านวน 3,000,000 บาท ให้แก่  
“น้องเทนนิส” เรืออากาศตรีหญิงพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจู นักกีฬา 
เทควันโดทีมชาติไทย รุ่นน�้าหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง 
2. มอบเงินรางวัลพิเศษ จู�านวน 500,000 บาท ให้แก่ “น้องจููเนียร์”  
นายรามณรงค ์เสวกวหิารี นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย รุ่นน�้าหนกั 
ไม่เกิน 58 กก. ชาย 3. มอบเงินรางวัลพิเศษ จู�านวน 500,000 
บาท ให้แก่ “โค้ชเช” ชเว ย็อง-ซ็ื้อก หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬา 
เทควันโดทีมชาติไทย นอกจูากน้ี ท้ัง 3 คนยังได้น�าเงินรางวัล 
ท่ีได้รับแบ่งไปเก็บออมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยการ 
ซ้ืื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเกล็ดดาว หน่วยละ 5,000 บาท  
โดยน้องเทนนิสซ้ืื้อสลากจู�านวน 200 หนว่ย มูลค่า 1,000,000 บาท  

ขณะท่ีโค้ชเช และน้องจููเนียร์ ซ้ืื้อสลากคนละจู�านวน 20 หน่วย  
มูลค่า 100,000 บาท ซ่่ื้งทุกหน่วยจูะได้สิทธิ�ลุ้นเงินรางวัลสูงสุด
มูลค่า 1,000,000 บาท/หมวด พร้อมด้วยรางวัลอ่ืนๆ รวมถ่ง
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว รางวัลเลขสลับเลขท้าย 2 ตัวและ  
3 ตัว ลุ้นรางวัลได้ต่อเน่ืองนาน 24 เดือน และยังได้รับผลตอบแทน
หน้าสลาก 0.40% ต่อปี นอกจูากน้ี ดอกเบ้ียและเงินรางวัล 
ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วย เม่ือวันท่ี 16 
สิงหาคม 2564 
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ธอส. มอบเงินสนับสนุนโครงการ อว.พารอด 
ให้แก�กริะทริวงการิอุดมศัึกษาวิทย์าศัาสัตริ์ วิจัย์และนวัตกริริม (อว.)
ดร.กิ ริฎา เภาพิจิูตร กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐ์านะ 
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจูการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 
และส่ิงแวดล้อม (CG&CSR) พร้อมด้วย ดร.กริชผกา บุญเฟ้ื้�อง กรรมการ
ธนาคาร คุณสุดจิูตตรา ค�าดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัูดการ สายงานส่ือสาร 
และภาพลักษณ์องค์กร และคุณสุภารัตน์ สอดส่อง ผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายกิจูกรรมเพ่ือสังคม ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการ “อว.พารอด” จู�านวน  
500,000 บาท โดยมี ศาสตราจูารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐ์มนตรี
ว่าการกระทรวงการอุดมศ่กษาวิทยาศาสตร์วิจัูยและนวัตกรรม เป็นผู้รับมอบ  
โดยโครงการดังกล่าวจัูดต้ังข้่นเพ่ือระดมจิูตอาสา รวมถ่งผู้ป่วยโควิด-19  
ท่ีหายดีแล้ว มาเสริมการท�างานของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยการโทรศัพท์
ให้ข้อมูลการปฏิบัติตัวส�าหรับผู้ป่วย COVID-19 ท่ีอยู่ใน Home Isolation  
และ Community Isolation 

รวมท้ังจูะมีการส่ง “กล่อง อว.พารอด” ท่ีมียาสมุนไพรและอุปกรณ์ 
ท่ีจู�าเป็นเพ่ิมเติมจูากท่ีโรงพยาบาลมีให้ กิจูกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่่ง
ของการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัยโควิด-19 ท่ี ธอส. ด�าเนินการ 
มาอย่างต่อเน่ือง มูลค่ารวมกว่า 6,000,000 บาท รวมถ่งสนับสนุนน�้าด่ืม
ธนาคารกว่า 200,000 ขวด และหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้อง ให้หน่วยงาน 
ส�าคัญต่างๆ อาทิ สถานพยาบาล สถานศ่กษา และสถานท่ีให้บริการฉีดวัคซีื้น  
เป็นต้น ซ่่ื้งสอดคล้องกับนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 

ร่่วมมอบเงิิน 
สนับสนุนโคร่งิการ่  
อว.พารอด  
จำำานวน 500,000 บูาท”
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ธอส. จัดงาน 8/8 GHBank NPA Double Sale 
ปีริะม่ลบ้านม่อสัองออนไลน์ ผู้�าน Application: G H Bank Smart NPA 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัูดงาน “8/8 GHBank NPA  
Double Sale” ประมูลบ้านมือสองออนไลน์ (Stay Home  
Online Auction) ผ่าน Application: G H Bank Smart NPA 
เพ่ือลดความเส่ียงจูากปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19  
โดยคัดทรัพย์ เด่นท่ัวประเทศมาเปิดประมูลระหว่างเวลา  
10.00-10.30 น. ปรากฏว่าสามารถขายได้ถ่ง 43 รายการ คิดเป็น
มูลค่ารวม 47 ล้านบาท แบ่งเป็นทรัพย์ท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ  
และปริมณฑล 8 รายการ และทรัพย์ในส่วนภูมิภาค 35 รายการ  

โดยทรัพย์ท่ีมีราคาประมูลต�่าสุดท่ีมีผู้ประมูลซ้ืื้อได้ในคร้ังน้ี  
คือ ทรัพย์ประเภทห้องชุด ช้ัน 5 ขนาดเน้ือท่ี 22.75 ตารางเมตร  
ในโครงการพรอนันต์ อ.คลองหลวง จู.ปทุมธานี ปิดประมูลขาย 
ได้ในราคาเพียง 65,000 บาทเท่าน้ัน ส่วนทรัพย์ท่ีประมูลขาย 
ได้ในราคาสูงท่ีสุด คือ ทรัพย์ประเภทบ้านเด่ียว 2 ช้ัน ขนาดเน้ือท่ี 
52 ตารางวา ในโครงการ Glory House อ.หัวหิน จู.ประจูวบคีรีขันธ์  
ปิดประมูลในราคา 2,920,000 บาท เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2564
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ธอส. สนับสนุนโครงการ  
Covid Home Care 
ให้แก�สัมาคมสัมาพันธุ์สัถานปีริะกอบการิ 
เพ่�อสัุขภาพและผู้่้สั่งอาย์ุ
คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัูดการ ธอส. พร้อมด้วยคุณกรุณา  
เหมือนเตย ผู้ช่วยกรรมการผู้จูัดการ สายงานบริหารทรัพยากร
บุคคล และคุณสุดจูิตตรา ค�าดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จูัดการ สายงาน
สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการ  
Covid Home Care จู�านวนเงิน 900,000 บาท ให้แก่สมาคม
สมาพันธ์สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและผู้สูงอายุ โดยมี 
นายแพทยฆ์นัท ครธุกลู นายกสมาคมสมาพนัธส์ถานประกอบการ 
เพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ เป็นผู้รับมอบ ซื้่่งโครงการดังกล่าว 
ทางสมาคมฯ ไดร้บัความร่วมมอืจูากสถานพยาบาล และกลุม่แพทย์
อาสา โดยท�าหนา้ทีด่�าเนนิการชว่ยเหลอืผูป้ว่ยโควดิ-19 กลุม่สเีขยีว 
ให้สามารถได้รับการรักษาขณะพักรักษาตัวที่บ้าน ณ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ส�านักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564



การออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. 
งวดวันท่� 16 กันย์าย์น 2564
พันต�ารวจูเอก บุญส่ง จูันทรีศรี อดีตผู้อ�านวยการส�านักงาน 
สลากกินแบ่งรัฐ์บาล ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการออกรางวัล
สลากออมทรัพย์ ธอส. งวดวันที่ 16 กันยายน 2564 พร้อม
ด้วยคณะกรรมการออกรางวัลจูากภาครัฐ์ และสื่อมวลชน โดยมี 
พันโท หนนุ ศนัสนาคม ผูอ้�านวยการส�านักงานสลากกนิแบง่รัฐ์บาล  
คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัูดการ ธอส. และคณะผู้บริหาร
ธนาคาร เข้าร่วมสังเกตการณ์การออกรางวัล รวมจู�านวน 4 ชุด  
ได้แก่ สลากชุดวิมานเมฆ หน่วยละ 1 ล้านบาท ครั้งที่  24  
จู�านวน 27 รางวลัๆ ละ 200,000 บาท ชดุพราวพมิาน รางวลัพเิศษ  
ครัง้ที ่2 จู�านวน 30 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท ชดุพิมานมาศ หนว่ย
ละ 50,000 บาท ครั้งที่ 19 จู�านวน 7 หมวด ๆ  ละ 10 รางวัลๆ ละ  
50,000 บาท รางวลัพเิศษ จู�านวน 14 รางวลัรางวลัละ 500,000 บาท  
และชุดเกล็ดดาว หน่วยละ 5,000 บาท ครั้งที่ 11 จู�านวน 8 หมวด  
รางวัลที่ 1 หมวดละ 1 รางวัล ๆ ละ 1,000,000 บาท (ใช้ผล 
การออกรางวัลร่วมกันทุกหมวด) ทั้งน้ี ธนาคารได้ประกาศ 
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ธอส. คว้ารางวัล  
ITA Awards 2021 
ท่� 99.81 คะแนน สั่งสัุดในปีริะเภทหน�วย์
งานริัฐวิสัาหกิจ 5 ปีีซื้้อน
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจูริต 
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ์ (ITA)  
ประจู�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ได้รับรางวัล ITA Awards 2021 ผลการประเมินที่ 99.81 คะแนน  
เป็นหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงที่สุดอันดับ 1 ในประเภทหน่วยงาน 
รัฐ์วิสาหกิจู เป็นปีที่  5 ติดต่อกัน และยังเป็นคะแนนสูงสุด 
ของ ธอส. นับตั้ งแต่ เข้าร่วมประเมิน ITA เมื่ อ ปี  2557  
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 

ผลรางวัล ทาง www.ghbank.co.th เว็บไซื้ต์ส�านักงานสลาก 
กินแบ่งรัฐ์บาล www.glo.or.th โดยสามารถตรวจูผลรางวัล  
ผ่าน Application : GHB ALL พิธีการออกรางวัลจูัดข่้น เมื่อวันที่ 
16 กันยายน 2564 ณ อาคารออกรางวัล ส�านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐ์บาล จูังหวัดนนทบุรี



ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ แถลงข่าวออนไลน ์
ดร.วชิยั วรัิตกพนัธ ์ผู้ตรวจูการธนาคาร และรกัษาการผูอ้�านวยการศนูยข์อ้มลู 
อสังหาริมทรัพย์ จูัดกิจูกรรมแถลงข่าว "รายงานข้อมูลภาวะอสังหาฯ 
คร่่งแรก ภายใต้สถานการณ์โควิด และทิศทางปี 2564" ผ่านระบบ Online 
โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าวกว่า 44 หน่วยงาน ณ ศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564
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Mini Real Estate Service Professional: 
DATA ANALYSIS WITH REIC
ดร.วชิยั วริตักพนัธ ์ผูต้รวจูการธนาคาร และรกัษาการผูอ้�านวยการศนูยข์อ้มลู
อสงัหาริมทรัพย ์บรรยายหลกัสตูร Mini Real Estate Service Professional:  
DATA ANALYSIS WITH REIC สร้างผู้ประกอบการธุรกิจูอสังหาริมทรัพย์ 
ใหเ้ปน็ “Game Changer” ด้วยการวเิคราะห์ขอ้มลูผา่นระบบออนไลน ์ZOOM  
แก่สมาชิก UPM Academy ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2564 
ณ หอ้งประชมุศูนยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ชัน้ 18 เมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2564 
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IEE / EIA

รายช่่อโครงการอาคารชุดและบ้านจัดสรรที่ได้รับอนุมัติ IEE และ EIA  
เด่อนเมษายน-กรกฎาคม 2564

รายช่่อโครงการโรงแรมและอพาร์ทเม้นท์ที่ได้รับอนุมัติ IEE และ EIA 
เด่อนเมษายน-กรกฎาคม 2564

ช่่อ เจ้าของ
วันที่ออกหนังส่อ 

เห็นชอบ
ต�าบล เขต/อ�าเภูอ จังหวัด

นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว  
(Nue Noble Ratchada - Latphrao)

บริษัท รัชดา อัลไลแอนซ์ื้ จู�ากัด 3 พ.ค. 2564 จูอมพล จูตุจัูกร กรุงเทพมหานคร

เดอะ วัน พลัส แกรนด์ หัวหมาก บริษัท ไนน์ต้ีไนน์ เอสเตท จู�ากัด 27 พ.ค. 2564 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

JEN BANGKOK THONGLOR  
by SHANGRI-LA

บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จู�ากัด (มหาชน) 2 เม.ย. 2564 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 

23 LUXURY SUITES บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จู�ากัด 5 พ.ค. 2564  คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 

อาร์ค39 มินิมัล พัทยา  
(Arch39 Minimal Pattaya)

บริษัท อาร์ค39 จู�ากัด 25 มิ.ย. 2564 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

เซื้นเรนนิที จูอมเทียน วิลล่าส์ บริษัท เซื้เรนนิที จูอมเทียน วิลล่าส์ จู�ากัด 30 เม.ย. 2564 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 

พรีม่า เพลส (Prima Place) บริษัท พี.เอ็ม.โกลด์ เพลส จู�ากัด 29 เม.ย. 2564 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 

เดอะ โมเมนต์ หัวหิน บริษัท เดอะ โมเมนต์ หัวหิน จู�ากัด 22 เม.ย. 2564 หัวหิน หัวหิน ประจูวบคีรีขันธ์ 

ช่่อ เจ้าของ
วันที่ออกหนังส่อ 

เห็นชอบ
ต�าบล เขต/อ�าเภูอ จังหวัด

23 LUXURY SUITES บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จู�ากัด 5 พ.ค. 2564 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร

JEN BANGKOK THONGLOR HOTEL 
by SHANGRI-LA

บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต้ล จู�ากัด (มหาชน) 2 เม.ย. 2564 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร

พรีม่า เพลส (Prima Place)  
(ดัดแปลงและเปล่ียนแปลงการใช้อาคาร)

บริษัท พี.เอ็ม.โกลด์ เพลส จู�ากัด 29 เม.ย. 2564 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

สันธิญา ภูเก็ต นาใต้ วิลเลจู 2 บริษัท สันธิญา ภูเก็ต นาใต้ รีสอร์ท แอนด์ 
สปา จู�ากัด

10 มิ.ย. 2564 โคกกลอย ตะก่ัวทุ่ง พังงา

ไทยไลฟ์ื้ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา บริษัท หมู่บ้านวิถีไทย จู�ากัด 2 มิ.ย. 2564 บางม่วง ตะก่ัวป่า พังงา

ปริ�นส์ เอ็ดวาร์ด (Prince Edouard 
Hotel) (ดัดแปลงและเปล่ียนการใช้อาคาร)

บริษัท สุวา อินเตอร์เนช่ันแนล จู�ากัด 14 พ.ค. 2564 ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต

168 โฮเทล นางสาวอรภัฏ แซ่ื้จิูว 14 พ.ค. 2564 ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต

APPROVED
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รายช่่อโครงการอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุมัติ IEE และ EIA  
เด่อนเมษายน-กรกฎาคม 2564

รายช่่อโครงการอาคารส�านักงานที่ได้รับอนุมัติ IEE และ EIA  
เด่อนเมษายน-กรกฎาคม 2564

รายช่่อโครงการอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุมัติ IEE และ EIA  
เด่อนเมษายน-กรกฎาคม 2564

ช่่อ เจ้าของ
วันที่ออกหนังส่อ 

เห็นชอบ
ต�าบล เขต/อ�าเภูอ จังหวัด

โรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี บริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล  
(ประเทศไทย) จู�ากัด

20 พ.ค. 2564 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 

ช่่อ เจ้าของ
วันที่ออกหนังส่อ 

เห็นชอบ
ต�าบล เขต/อ�าเภูอ จังหวัด

CENTRAL EMBASSY (ส่วนขยาย) บริษัท ซีื้พีเอ็น แอนด์ เอชเคแอล จู�ากัด 
และ บริษัท เตียง 

20 พ.ค. 2564 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 

ช่่อ เจ้าของ
วันที่ออกหนังส่อ 

เห็นชอบ
ต�าบล เขต/อ�าเภูอ จังหวัด

ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 5 ช้ัน  
จู�านวน 114 เตียง

โรงพยาบาลบางสะพาน 30 เม.ย. 2564 ก�าเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจูวบคีรีขันธ์ 

สแกน QR Code
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จํานวนโครงการ
ที่ไดรับใบอนุญาตจัดสรร

130 โครงการ รอยละ 23.5 QoQ 
จํานวนหนวย
ที่ไดรับอนุญาตจัดสรร 

15,331 หนวย รอยละ 20.1 QoQ

รอยละ 45.0 YoYรอยละ 42.0 YoY

การออกใบอนุญาตจัดสรร ทั่วประเทศ

จังหวัดที่มีจํานวนหน�วยที่ได�รับใบอนุญาตจัดสรรมากที่สุด 5 อันดับแรก ได�แก�

เมื่อพ�จารณาประเภทที่อยู�อาศัยที่ได�รับอนุญาตจัดสรรมากที่สุดในไตรมาสนี้ ได�แก�

ไตรมาส 1 ป 2564

03
ชลบุร�

04
ปทุมธานี 

05
ระยอง

บานเดี่ยว
3,014 

หนวย 

บานแฝด
2,979 

หนวย 

อาคารพาณิชย
388 
หนวย 

02
กรุงเทพมหานคร 

01
สมุทรปราการ

ที่ดินเปลา
210 
แปลง

ทาวนเฮาส
8,740 หนวย 

ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งเพื่่�อที่่�อย่่อ�ศัยประเภที่ 
แนวร�บ ที่ั�วประเที่ศ ในไตรมาส 1 ปี 2564 มีจู�านวน 66,348 
หน่วย เพ่ิมข้่นร้อยละ 13.7 จูากไตรมาสก่อน และเพ่ิมข้่นร้อยละ 1.3  
จูากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้าง 
8,403,890 ตารางเมตร เพ่ิมข้่นร้อยละ 7.1 จูากไตรมาสก่อน  
แต่ลดลงร้อยละ 2.4 จูากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จูะเห็นได้ว่า
จัูงหวัดท่ีมีจู�านวนหน่วยท่ีได้รับใบอนุญาตก่อสร้างประเภท 
แนวราบมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร  
ชลบุรี นครราชสีมา และขอนแก่น

ก�รออกใบอนุญ�ตก่อสร้�งเพื่่�อที่่�อย่่อ�ศัยประเภที่
อ�ค่�รชุุด ทัี่�วประเที่ศ ในไตรมาส 1 ปี 2564 มีการออก 
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุด 63 อาคาร ลดลงร้อยละ 45.7 จูาก
ไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 36.4 จูากไตรมาสเดียวกันของ 
ปีก่อน เป็นพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้าง 645,170 ตารางเมตร  
ลดลงร้อยละ 34.9 จูากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 50.9  
จูากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ท้ังน้ีจัูงหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาต
ก่อสร้างอาคารชุดมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  
สมุทรปราการ ชลบุรี ภูเก็ต และนนทบุรี

HIGHLIGHT DATA
สรุปข้อมิูลอสังหาริมิที่รัพย์ ไติรมิาส 1 ปี 2564
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บ้�นแฝด มีจู�านวน 897 หน่วย (ร้อยละ 4)  
เ พ่ิม ข้่นร้อยละ 60.2 จูากไตรมาสก่อน  
และเพ่ิมข้่นร้อยละ 27.8 จูากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน

ที่�วน์เฮ้้�ส์ มีจู�านวน 2,821 หน่วย (ร้อยละ 
12) ลดลงร้อยละ 26.7 จูากไตรมาสก่อน  
และลดลงร้อยละ 36.5 จูากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน

กรุงเทพฯ - ปร�มณฑล

รอยละ 4.0 QoQ

รอยละ 16.2 YoY

23,897 หนวย

ที่อยู�อาศัยสร�างเสร็จจดทะเบียนใหม� ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล 
ไตรมาส 1 ป 2564

กรุงเทพฯ

รอยละ 6.0 QoQ

รอยละ 37.3 YoY

12,353 หนวย

จังหวัดปร�มณฑล

11,544 หนวย รอยละ 17.3 QoQ

รอยละ 30.7 YoY

กรุงเทพฯ - ปร�มณฑล

รอยละ 4.0 QoQ

รอยละ 16.2 YoY

23,897 หนวย

ที่อยู�อาศัยสร�างเสร็จจดทะเบียนใหม� ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล 
ไตรมาส 1 ป 2564

กรุงเทพฯ

รอยละ 6.0 QoQ

รอยละ 37.3 YoY

12,353 หนวย

จังหวัดปร�มณฑล

11,544 หนวย รอยละ 17.3 QoQ

รอยละ 30.7 YoY

เม่�อพื่ิจำ�รณ�แยกต�มประเภที่ที่่�อย่่อ�ศัย ได้ดังน่�

บ้�นเด่�ยว มีจู�านวน 8,166 หน่วย (ร้อยละ 34) 
เ พ่ิม ข้่นร้อยละ 12.9 จูากไตรมาสก่อน  
และเพ่ิมข้่นร้อยละ 7.8 จูากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน

ห้องชุุด มีจู�านวน 11,372 หน่วย (ร้อยละ 48 
ของท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จูจูดทะเบียนใหม่ 
ทุกประเภทรวมกัน) เพ่ิมข้่นร้อยละ 8.0  
จูากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 25.1  
จูากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

อ�ค่�รพื่�ณิชุย์ มีจู�านวน 641 หน่วย  
(ร้อยละ 3) ลดลงร้อยละ 20.1 จูากไตรมาสก่อน  
แต่เพ่ิมข้่นร้อยละ 4.1 จูากไตรมาสเดียวกัน 
ของปีก่อน

พ�้นที่ซึ่งมีหน�วยที่อยู�อาศัยสร�างเสร็จจดทะเบียนใหม�ประเภทแนวราบมากที่สุด 5 อันดับแรก 

อําเภอลําลูกกา อําเภอเมืองสมุทรสาคร อําเภอบางพลี เขตคลองสามวา อําเภอคลองหลวง

เขตหวยขวาง อําเภอคลองหลวง เขตราชเทว� อําเภอเมืองสมุทรปราการ เขตยานนาวา

พ�้นที่ซึ่งมีหน�วยที่อยู�อาศัยสร�างเสร็จจดทะเบียนใหม�ประเภทห�องชุดมากที่สุด 5 อันดับแรก
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ทุกแหงรวมกัน
รอยละ 58.9

สถาบันการเง�นของรัฐ
รอยละ 39.3 

สถาบันอื่นๆ
รอยละ 1.7

ธนาคารพาณิชย
ทุกแหงรวมกัน
รอยละ 57.2

สถาบันการเง�นของรัฐ
รอยละ 40.0

สถาบันอื่นๆ
รอยละ 2.9

สินเชื่อที่อยู�อาศัยบุคคลทั่วไป
ปล�อยใหม� ทั่วประเทศ

ไตรมาส 1 ป 2564

ส�วนแบ�งตลาดสินเชื่อเพ�่อที่อยู�อาศัย
บุคคลทั่วไปปล�อยใหม�

ไตรมาส 1 ป 2564

การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู�อาศัย ในเขตกรุงเทพฯ - ปร�มณฑล
ไตรมาส 1 ป 2564

สินเชื่อที่อยู�อาศัยบุคคลทั่วไป
คงค�าง ทั่วประเทศ ส�วนแบ�งตลาดสินเชื่อที่อยู�อาศัย

บุคคลทั่วไปคงค�าง

มูลคารวม

รอยละ 19.1 QoQ

รอยละ 0.8 YoY

139,387 ลานบาท

มูลคารวม

รอยละ 1.3 QoQ

รอยละ 7.0 YoY

4,311,547 ลานบาท

จํานวนรวม

รอยละ 32.2 QoQ

รอยละ 15.2 YoY

38,723 หนวย

ณ สิ�นไตรมาส 1 ป 2564
ณ สิ�นไตรมาส 1 ป 2564
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ห้์องชุด้เป็นประเภทท่ีมีการโอนมากท่ีสุด จู�านวน 16,911 หน่วย 
ลดลงร้อยละ 46.0 จูากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 24.3  
จูากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้้าส์จู�านวน 
11,846 หน่วย ลดลงร้อยละ 17.6 จูากไตรมาสก่อน และลดลง 
ร้อยละ 13.6 จูากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน บ้านเดี้�ย์วจู�านวน 
6,404 หน่วย ลดลงร้อยละ 14.1 จูากไตรมาสก่อน แต่เพ่ิมข้่น 
ร้อยละ 4.2 จูากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน บ้านแฝด้จู�านวน  
1,882 หน่วย ลดลงร้อยละ 9.6 จูากไตรมาสก่อน แต่เพ่ิมข้่น 
ร้อยละ 8.1 จูากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อาคารพาณุิชย์์ 
จู�านวน 1,680 หน่วย ลดลงร้อยละ 12.2 จูากไตรมาสก่อน  
และลดลงร้อยละ 3.9 จูากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
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มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ� ท่ีอยู่อาศัยมีจู�านวนรวม 138,680  
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.2 จูากไตรมาสก่อน แต่เพ่ิมข้่นร้อยละ 
7 .2 จูากไตรมาสเ ดียวกันของปี ก่อน แบ่ง เ ป็น ห้์อง ชุด้ 
มากท่ีสุด มูลค่า 52,678 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34.2 จูาก 
ไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 0.1 จูากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  
รองลงมาเป็นบ้านเดี้�ย์วมูลค่า 42,997 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 8.0 จูากไตรมาสกอ่น แตเ่พ่ิมข้่นร้อยละ 32.5 จูากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน ทาวน์เฮ้้าส์มูลค่า 28,487 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 14.6 จูากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 5.6 จูากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน บ้านแฝด้มูลค่า 7,842 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 5.5 จูากไตรมาสกอ่น แตเ่พ่ิมข้่นร้อยละ 16.7 จูากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน อาคารพาณุิชย์์มูลค่า 6,676 ล้านบาท  
ลดลงร้อยละ 10.9 จูากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 8.3  
จูากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
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• ข้้อมููลอสัังหาริิมูทริัพย์์  
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