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ทิศทางการขับเคลื่อนศูนย์ ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ แห่ งชาติ
ศูนย์ ข้อมูลอสังหาริ มทรั พย์ วิเคราะห์ แนวโน้ มภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2563 จะมีภาวะ
ค่ อนข้ างทรงตัวต่ อเนื่องจากปี 2562 แต่ มีโอกาสที่จะขยายตัวได้ สูงถึง 5 - 7% หากเศรษฐกิจภาพรวมของ
ประเทศมีการขยายตัวดีขนึ ้ ด้ านโครงสร้ างองค์ กรพร้ อมขับเคลื่อนสู่ “ศูนย์ ข้อมูลอสังหาริมทรั พย์

แห่ งชาติ”
นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการศูนย์ ข้อมูลอสังหาริ มทรั พย์ (ศขอ.) เปิ ดเผยว่า การ
เข้ ามาก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานของศู น ย์ ข้ อมู ล อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นฐานะประธานกรรมกา รศู น ย์ ข้ อมู ล
อสังหาริ มทรัพย์ ถือว่ามีความสาคัญ อย่างยิ่ง เนื่องจากหน่วยงานแห่งนีไ้ ด้ รับการจัดตัง้ ขึน้ ตามแนวคิดของ ดร.
สมคิด จาตุศรี พิทักษ์ รองนายกรัฐ มนตรี ตัง้ แต่ปี 2547 ซึ่งเห็นว่าในช่วงปี 2539 - 2542 เกิดปั ญ หาวิกฤติทาง
เศรษฐกิจและความตกต่าอย่างรุนแรงของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพราะประเทศไทยขาดระบบข้ อมูลที่อยู่อาศัย
และข้ อมูลอสังหาริ มทรัพย์ในขณะนัน้ และเพื่อเป็ นการป้องกันมิให้ เกิดวิกฤตหรื อลดความเสี่ยงที่จะเกิดปั ญหา
ลักษณะเดียวกันในอนาคต จึงได้ จัดตัง้ “ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ ม ทรัพย์ ” ขึน้ และมาถึงวันนีค้ ุณ อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ได้ สานต่อนโยบายสนับสนุนให้ หน่วยงานแห่งนี ้ดาเนินภารกิจให้ ครบถ้ วนตามที่
ได้ รับมอบหมาย
ขณะนี ้ ศขอ.มีอายุครบ 15 ปี บริ บูรณ์ และย่างเข้ าสู่ปีที่ 16 แล้ ว โดยในช่วง 12 ปี แรก ศขอ.มุ่งในเรื่ อง
การรวบรวมและสร้ างฐานข้ อมูลทังด้
้ านสถิติและการสารวจโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อใช้ รายงานสถานการณ์ในแต่ละ
ด้ าน และในช่วง 3 ปี หลังคือ ปี 2560 – 2562 ศขอ. ได้ ม่งุ เน้ นการพัฒนาด้ านการวิเคราะห์อย่างบูรณาการจากชุด
ข้ อมูลต่างๆ และได้ พฒ
ั นาแบบจาลองเพื่อการคาดการณ์ทิศทางของอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัย
ในฐานะประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ (ศขอ.) เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ศขอ.ในการทา
หน้ าที่จัดทาและเผยแพร่ ข้อมูล และบทวิเคราะห์ ที่ เป็ นประโยชน์ ซึ่งท ามาได้ ในระดับ หนึ่งแล้ ว แต่ ยังคงเห็ นว่า
จาเป็ นต้ องยกระดับบทบาทของ ศขอ. ให้ เป็ น “ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์แห่งชาติ ” ซึ่งการที่จะมีบทบาทการเป็ น
“แห่งชาติ” นัน้ ศขอ. จาเป็ นต้ องพัฒนาเพิ่มเติมในด้ าน “การสร้ างความเชื่อมโยงข้ อมูลให้ เป็ น “บิ๊กดาต้ า” ซึ่งจะเป็ น
ข้ อมูลที่สามารถนามาใช้ วิเคราะห์ได้ หลากหลายมิติ และต้ องทาหน้ าที่เป็ นหน่วยงานที่เป็ น Benefits Center โดย
ต้ องเอื ้อประโยชน์ต่อทุกหน่วยงาน และประชาชนทัว่ ไปให้ ได้ รับประโยชน์จากข้ อมูลและการวิเคราะห์ของ ศขอ.
“การสร้ างรายได้ ไม่ใช่สิ่งสาคัญเท่ากับการทาให้ ผ้ มู ีส่วนเกี่ยวข้ องเห็นถึงความสาคัญของข้ อมูลที่ ศขอ.
พัฒนาขึ ้นมา ซึง่ ถือว่าเป็ นการแสดงถึงคุณภาพของหน่วยงาน เพราะการมีผ้ ใู ช้ บริ การข้ อมูลเป็ นจานวนมากก็จะเป็ น
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เครื่ องชี ้วัดคุณภาพของข้ อมูลและระดับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ว่ามีมากหรื อน้ อยเพียงใด และสิ่งนี ้จะเป็ น
indicator สาคัญในการแสดงถึงการเป็ น “ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์แห่งชาติ” ได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยข้ อมูลที่
พั ฒ นาต้ องพร้ อมใช้ งานและเป็ นที่ ต้ องการของหน่ วยงานต่ างๆ เช่ น สภาพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานอื่นๆ และบริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์ เป้าหมาย
คือการให้ หน่วยงานที่กล่าวมานี ้เข้ ามาใช้ ข้อมูลของ ศขอ.เป็ นหลักในการดาเนินงานของหน่วยงานแต่ละแห่ง และ
สามารถนาเสนอข้ อมูล และงานวิเคราะห์ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อหน่วยงานได้ แบบ Beyond Expectation หรื อเหนือ
ความคาดหวัง อีกด้ วย”
การแสดงบทบาทของ “ศู น ย์ ข้ อมู ล อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ห่ ง ชาติ ” เพื่ อ สร้ างความยั่ ง ยื น ให้ แก่ ภ าค
อสังหาริ ม ทรัพ ย์ ศขอ.ต้ องมี กระบวนการท างานที่ Pro-active และ Beyond Expectation พร้ อมที่จ ะสนับ สนุน
ข้ อมูลใน 3 ระดับ ประกอบด้ วย ระดับการวางแผนและการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดย ศขอ. จะต้ องนาเสนอข้ อมูลที่
เป็ นประโยชน์สาหรับใช้ ในการวางแผนและการตัดสินใจในเชิงนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ คนไทยทุกคนได้ มีที่
อยู่อาศัยที่มนั่ คงและยัง่ ยืน สนับสนุนการออกมาตรการและนโยบายทางการเงินและการคลังในการสนับสนุนและ
ส่งเสริ มให้ เกิดการสร้ างที่อยู่อาศัยที่สอดคล้ องกับความต้ องการของประชาชนที่ต้องการซื ้อที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะ
บ้ านผู้มีรายได้ น้อย และสนับสนุนให้ เกิดการกระตุ้นกาลังซื ้อของประชาชนที่ต้องการซื ้อที่อยู่อาศัยในทุกระดับ ซึง่ จะ
เป็ นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอสังหาฯและภาพรวมของประเทศให้ มีการขยายตัวได้ อย่างเหมาะสม
ในระดั บ ภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ศขอ.จะต้ อ งน าเสนอข้ อ มู ล ที่ เป็ นประโยชน์ ใ ห้ กั บ ผู้ ประกอบการ
อสังหาริ มทรัพย์ทัง้ รายเล็ก รายกลาง รายใหญ่ อย่างเท่าเทียม เพื่อประโยชน์ ในการวางแผนการลงทุนได้ อย่าง
เหมาะสม และไม่เกิดการลงทุนที่ผิดพลาดจนภาวะ Over-supply ซึ่งหมายความว่า ผู้ประกอบการฯทุกกลุ่มจะต้ อง
รับทราบข้ อมูล เช่น สถานการณ์การตลาด การก่อสร้ าง และการโอนกรรมสิทธิ์ ทังในระดั
้
บภาพรวมและระดับย่าน
เพื่อจะได้ ใช้ ตดั สินใจที่จะลงทุน
ส่วนระดับสังคมและสาธารณะ ศขอ. จะต้ องนาเสนอข้ อมูลและบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อสร้ างความเข้ าใจ
ที่ถูกต้ องของสถานการณ์อสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งจะช่วยให้ ประชาชนเข้ าใจในสถานการณ์ที่แท้ จริ ง และไม่ถกู ทาให้ เกิด
ความเข้ าใจผิดจากข้ อมูลและข่าวสารที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ และทาให้ เกิดความมั่นใจในการซื ้อที่อยู่อาศัย ซึ่งจะ
ช่วยให้ ภาคอสังหาฯจะมีความมัน่ คงและยัง่ ยืน
ในช่วงที่ผ่านมา ศขอ. ได้ นาข้ อมูลที่ได้ จดั ทาขึ ้นใช้ เพื่อสนับสนุนใน 3 ระดับอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นจาก
ที่ม าตรการต่าง ๆ ของรัฐ บาลที่ได้ ออกมาตรการในการกระตุ้นตลาดอสังหาฯ ในปี 2562 และให้ ผลลัพ ธ์ ที่ดีขึน้
ดังเช่นยอดมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ ในปี 2562 สามารถปรับตัวจากการขยายตัวติดลบถึง -8.4% กลับมาเป็ น บวก
ถึง +2.7% และในปี 2561ที่ ศขอ. ได้ นาเสนอข้ อมูลสู่สงั คมและสาธารณชน รวมถึงผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
ให้ เกิดความเข้ าใจที่ถูกต้ องว่ายังไม่มีสถานการณ์ของฟองสบู่อสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยในขณะนันแต่
้ อย่างไร
และทิศทางในปี 2562 ก็จะไม่มีภาวะฟองสบู่เช่นกัน
สาหรับปี 2563 นี ้ ศขอ. จะยังทาหน้ าที่ในการให้ ข้อมูลทัง้ 3 ระดับ คือระดับนโยบาย/ภาคอสังหาฯ และ
สังคม อย่างต่อเนื่อง และการให้ ข้อมูลและผลการวิเคราะห์จะตรงกับความต้ องการของผู้ใช้ ข้อมูลยิ่งขึน้ ในฐานะ
ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ขอเรี ยนยืนยันว่า ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะเป็ นหน่วยงานกลาง

2

สาคัญหลักด้ านข้ อมูลอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ และจะช่วยสร้ างความมัน่ คง และยัง่ ยืนของภาคอสังหาริมทรัพย์
ตลอดจนอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องส่วนอื่นต่อไป
สถานการณ์ ภาพรวมธุรกิจที่อยู่อาศัยปี 2562 และทิศทางปี 2563
ด้ านนายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรั กษาการผู้อานวยการศูนย์
ข้ อมูลอสังหาริ มทรั พย์ เปิ ดเผยว่าศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (ศขอ.) ได้ รับนโยบายการพัฒนาข้ อมูลเพื่อไปสู่การ
เป็ น “ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์แห่งชาติ ” จากท่านประธานกรรมการ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ศขอ.ได้ รายงาน
ข้ อมูลซึ่งเป็ นข้ อเท็จจริ งออกมาเผยแพร่ และใช้ ฐานข้ อมูลที่จดั เก็บและรวบรวมมากว่า 15 ปี พัฒนาแบบจาลองใน
การประเมินทิศทางและแนวโน้ มธุรกิจที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องในช่วงปี ที่ผ่านมา
สาหรับสถานการณ์ ในปี 2562 ที่รัฐบาลได้ ออก 3 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบด้ วยมาตรการ
ลดหย่อนภาษี เงินได้ จากการซื ้อบ้ านและห้ องชุด (บ้ านหลังแรก) ไม่เกิน 200,000 บาท มาตรการ ลดค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนการโอนและลดค่าจดทะเบียนการจานองอสังหาริ มทรัพย์เหลือประเภทละ 0.01% สาหรับการซื ้อบ้ าน
จัดสรรและห้ องชุดราคาไม่เกิน 1 ลบ. (รวมบ้ านสร้ างใหม่ และบ้ านมื อสอง) และมาตรการลดค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนการโอน และลดค่าจดทะเบียนการจานองอสังหาริ มทรัพย์เหลือประเภทละ 0.01% สาหรับการซือ้ บ้ าน
จัดสรรและห้ องชุดราคาไม่ เกิน 3 ล้ านบาทที่ซื อ้ จากผู้ป ระกอบการ ส่งผลให้ ส ถานการณ์ การโอนกรรมสิ ท ธิ์ ทั่ว
ประเทศในปี 2562 ปรับตัวดีขึน้ จากปี 2561 ได้ โดยมียอดจานวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ ถึง 373,365 หน่วย และ
มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ถึง 875,189 ล้ านบาท ซึ่งมีการขยายตัวจากปี 2561 ถึง 2.7% (จานวนหน่วย) และ 4.3%
(จานวนมูลค่า) ทังที
้ ่คาดการณ์ว่าจะต้ องติดลบถึง -8.4% และ -8.2%
จานวนหน่วยที่ได้ รับในอนุญาตจัดสรรทัว่ ประเทศ มีการขยายตัวในไตรมาส 2 และ 3 และในไตรมาส 4
ปี 2562 มีจานวนหน่วยการขออนุญาตจัดสรรใกล้ เคียงกับปี 2561 ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า ผู้ประกอบการฯ ได้ ปรับแนว
การผลิตที่อยู่อาศัยมาสู่แนวราบมากยิ่งขึ ้น สาหรับผู้ประกอบการฯในพื ้นที่กรุงเทพฯและปริ มณฑล เห็นได้ ว่าเริ่ มมี
การปรับตัวมาอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2559 และ 2560 แล้ ว โดยจานวนหน่วยที่ได้ รับใบอนุญาตก่อสร้ างทัว่ ประเทศปี
2562 มีจานวนลดลงถึงประมาณ -9.0% โดยจานวนหน่วยที่ได้ รับใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารชุดลดลง -24.0% และ
หากพิจารณาจานวนและสัดส่วนของใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารชุดได้ ลดลงอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2559 – 2562 ซึ่ง
เป็ นสัญญาณว่า ปริมาณของอาคารชุดเกิดใหม่ในช่วง 1 – 2 ปี ข้างหน้ านี ้น่าจะมีปริมาณลดลง
ในส่วนของจ านวนหน่ วยที่ อยู่อาศัยเปิ ดตัวใหม่ ในกรุ งเทพฯและปริ มณฑลปี 2562 มี จ านวนลดลงถึ ง
ประมาณ -32.1% โดยจานวนหน่วยเปิ ดตัวใหม่ของอาคารชุดลดลง -34.3% และ บ้ านจัดสรรลดลง -29.0% ซึ่งทาให้
ภาวะที่มีหน่วยเหลือขายมากจากการเพิ่มขึ ้นอย่างมากของที่อยู่อาศัยเปิ ดตัวใหม่ในปี 2561 จะทยอยถูกดูดซับไป
สาหรับทิศทางการตลาดที่อยู่อาศัยปี 2563 ศขอ. ได้ ประมาณการตัวเลขที่สาคัญ ดังนี ้ จากปั จจัยบวก
อัตราดอกเบี ้ยต่าและเป็ นขาลง มาตรการกระตุ้นอสังหาฯของรัฐบาล การผ่อนปรนเกณฑ์ LTV ของ ธปท. และปั จจัย
ลบ ภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงชะลอตัวในหลายกิจกรรมเศรษฐกิจที่สาคัญ การระบาดของไวรัสโคโรนา สงคราม
การค้ าระหว่างสหรัฐฯ และ จีน ส่งผลให้ คาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวในภาคธุรกิจที่อยู่อาศัยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่
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อาศัยทุกประเภททัว่ ประเทศจะอยู่ที่ ประมาณ 372,500 –400,660 หน่วย ขยายตัวระหว่าง -0.2% ถึง 7.3% และมี
มูลค่าถึง 853,100 – 917,100 ล้ านบาท ขยายตัวระหว่าง -2.5% ถึง 4.8% โดยจะมีการโอนกรรมสิทธิ์จะอยู่ใน
พื ้นที่กรุงเทพฯและปริ มณฑลประมาณ 197,500 – 214,300 หน่วย ขยายตัวระหว่าง -0.2% ถึง 8.3% และมีมลู ค่า
ถึง 571,200 – 614,000 ล้ านบาท ขยายตัวระหว่าง -0.2% ถึง 7.3% ซึ่งจะมีสดั ส่วนหน่วย 53% และ มูลค่า 67%
ของการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทัว่ ประเทศ
โดยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั่วประเทศ จะอยู่ที่ประมาณ 117,400 – 126,780 หน่วย เป็ นมูลค่าถึง
ประมาณ 284,360 –305,700 ล้ านบาท โดยกรุ งเทพฯและปริ มณฑลจะมีสดั ส่วนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ 73.6%
และ มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ 78.1% ซึ่งในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2563 คาดว่าจะมีการชะลอการโอนของคนจีนบ้ าง
เนื่องจากสาเหตุการระบาดไวรัสโคโรนาบ้ าง แต่มีผลกระทบไม่มากเนื่องจาก ผู้ซื ้อห้ องชุดคนจีนมีสดั ส่วนพียง 6%
ของผู้ซื ้อทังหมดเท่
้
านัน้
หน่วยที่อยู่อาศัยจากการเปิ ดตัวโครงการใหม่ในกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ในปี 2563 จะอยู่ประมาณ
114,400- 122,600 หน่วย โดยเป็ นห้ องชุดประมาณ 55% หรื อประมาณ 62,900 ถึง 67,400 หน่วย โดยการขอ
ใบอนุญาตจัดสรรทัว่ ประเทศจะอยู่ในระดับใกล้ เคียงกับปี 2562 ประมาณ 97,500 ถึง 100,400 หน่วย และจะอยู่ใน
กรุ งเทพฯและปริ มณฑลประมาณ 58.4% การออกใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารทั่วประเทศประมาณการว่าจะอยู่ใน
ระดับใกล้ เคียงกับปี 2562 ประมาณ 292,100 ถึง 300,900 หน่วย โดยมีใบอนุญ าตก่อสร้ างอาคารชุดประมาณ
27.4% หรื อประมาณ 80,000 ถึง 82,400 หน่วย และใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารในกรุงเทพฯและปริ มณฑลก็จะอยู่
ในระดับใกล้ เคียงกับปี 2562 แต่อาจมากกว่าเล็กน้ อยประมาณ 129,000 ถึง 132,900 หน่วย โดยมีใบอนุญ าต
ก่อสร้ างอาคารชุดประมาณ 51.1% หรื อประมาณ 65,900 ถึง 67,900 หน่วย ซึ่งหมายความว่า 82% ของอาคารชุด
ที่ได้ รับใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารทัว่ ประเทศจะกระจายตัวอยู่ในพื ้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
จากการคาดการณ์ตัวเลขในเครื่ องชี ้หลักต่างๆ ที่ได้ กล่าวมาแล้ ว อาจสรุ ปได้ ว่า ตลาดอสังหาริ มทรัพย์
ในปี 2563 น่ าจะมี ภ าวะที่ ค่ อ นข้ า งทรงตัวต่ อ เนื่ อ งจากปี 2562 แต่ มี โอกาสที่ จ ะขยายตัวได้ สูง ถึ ง 5-7% หาก
เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศมีการขยายตัวดีขึ ้น ซึ่งจะทาให้ เกิดการจ้ างงานและความมัน่ ใจของผู้ที่ต้องการซื ้อที่
อยู่อาศัยในการตัดสินใจที่จะซื ้อที่อยู่อาศัยมากขึ ้น
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