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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

ประจําสัปดาห วันที่ 1-7 มิถุนายน 2553 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห จดัสัมมนา “สถานการณอสังหาริมทรัพย ใน

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล” ณ โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทร ในวันที่ 7 มิถนุายน 2553 สรุปสาระสําคัญได ดังนี ้

กรุงเทพมหานครบวก 5 จงัหวัดปริมณฑล คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมทุรปราการ สมุทรสาคร และ

นครปฐม มพีืน้ที่รวมกันประมาณ 7,800 ตารางกิโลเมตร  

มีโครงการที่อยูอาศัยแนวราบทั้งที่เพิ่งเปดใหมและเปดมานานแลวแตยังอยูระหวางการขายในป 

2552 รวม 1,037 โครงการ จํานวนหนวยที่อยูในผังโครงการรวมทัง้ส้ินประมาณ 200,000 หนวย มูลคาของ

โครงการทั้งหมดหากมีการสรางครบทุกหนวยตามผังจะเทากับประมาณ 640,000 ลานบาท 

ในจํานวนนี ้มทีั้งที่กอสรางแลวเสร็จประมาณ 133,600 หนวย (ขายไดแลวประมาณรอยละ 91) ที่

อยูระหวางการกอสรางประมาณ 30,500 หนวย (ขายไดแลวประมาณรอยละ 32) และท่ียงัไมไดเร่ิม

กอสรางประมาณ 35,800 หนวย (ขายไดแลวประมาณรอยละ 21) ดังนัน้ จากหนวยในผังทัง้หมดนั้นขาย

ไดแลวประมาณ 138,000 หนวย มูลคาที่ขายไดแลวรวมกนัประมาณ 437,000 ลานบาท เหลือขาย

ประมาณ 62,000 หนวย มลูคาที่เหลือขายรวมกันประมาณ 203,000 ลานบาท  

จากจํานวนหนวยในผังทัง้หมด แบงตามพื้นที่ เปนหนวยที่อยูในกรุงเทพฯประมาณ 66,600 หนวย 

ในปทุมธานีประมาณ 50,400 หนวย ในนนทบุรีประมาณ 38,600 หนวย ในสมุทรปราการประมาณ 

23,200 หนวย ในสมทุรสาครประมาณ 14,200 หนวย และในนครปฐมประมาณ 6,900 หนวย 

หากแบงตามประเภทบาน เปนบานเด่ียวประมาณ 86,400 หนวย ทาวนเฮาสประมาณ 85,900 

หนวย บานแฝดประมาณ 16,400 หนวย อาคารพาณิชยประมาณ 7,200 หนวย และเปนที่ดินเปลาใน

โครงการจัดสรรประมาณ 4,000 แปลง 

เฉพาะในป 2552 มียอดขายบานแนวราบใหมประมาณ 45,900 หนวย แบงเปนทาวนเฮาส

ประมาณ 21,900 หนวย บานเด่ียวประมาณ 17,400 หนวย บานแฝดประมาณ 4,000 หนวย อาคาร

พาณิชยประมาณ 2,200 หนวย และทีดิ่นเปลาในโครงการจัดสรรเกือบ 500 แปลง มูลคาทีข่ายไดในป 
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2552 รวมกนัประมาณ 145,000 ลานบาท โดยประมาณสองในสามของมูลคาขายมาจากการขายบาน

แนวราบในระดับราคาตํ่ากวา 5 ลานบาท 

มีบานแนวราบในโครงการจัดสรรที่เร่ิมกอสรางใหม (Housing Starts) ในระหวางป 2552 รวมกนั

ประมาณ 35,800 หนวย แบงเปนทาวนเฮาสประมาณ 17,600 หนวย บานเด่ียวประมาณ 13,500 หนวย 

บานแฝดประมาณ 3,100 หนวย และอาคารพาณิชยประมาณ 1,600 หนวย 

มีบานแนวราบในโครงการจัดสรรที่กอสรางเสร็จใหม (Housing Completion) ในระหวางป 2552 

รวมกันประมาณ 40,100 หนวย แบงเปนทาวนเฮาสประมาณ 19,000 หนวย บานเด่ียวประมาณ 15,300 

หนวย บานแฝดประมาณ 4,000 หนวย และอาคารพาณิชยประมาณ 1,900 หนวย 

สําหรับโครงการอาคารชุด ทัง้ที่เปดใหมและที่เปดขายมานานแลวแตยังอยูระหวางการขายในป 

2552 มีรวม 294 โครงการ จํานวนหนวยที่อยูในผังโครงการทัง้หมดประมาณ 126,000 หนวย โดยมูลคา

ของโครงการทัง้หมดหากมีการสรางครบทกุหนวยตามผังจะเทากับประมาณ 380,000 ลานบาท 

โดยในจํานวนนี้มีทัง้ที่กอสรางแลวเสร็จประมาณ 58,600 หนวย (ขายแลวประมาณรอยละ 89) ที่

อยูระหวางการกอสรางประมาณ 52,900 หนวย (ขายแลวประมาณรอยละ 78) และที่ยงัไมไดเร่ิมกอสราง

ประมาณ 14,400 หนวย (ขายแลวประมาณรอยละ 46) ดังนั้น จากหนวยในผังทั้งหมดนัน้ขายไดแลว

ประมาณ 100,000 หนวย มลูคาที่ขายไดรวมกนัประมาณ 300,000 ลานบาท เหลือขายประมาณ 26,000 

หนวย มูลคาทีเ่หลือขายรวมกันประมาณ 80,000 ลานบาท  

จากจํานวนหนวยในผังทัง้หมด แบงตามพื้นที ่ ไดเปนหนวยที่อยูในกรุงเทพฯประมาณ 98,800 

หนวย ในนนทบุรีประมาณ 19,800 หนวย ในสมทุรปราการประมาณ 4,000 หนวย ในปทมุธานีประมาณ 

2,200 หนวย ในนครปฐมประมาณ 1,100 หนวย สวนในสมุทรสาครไมมีหนวยคอนโดมิเนียมเปดใหมเลย 

หากแบงตามประเภทหองชดุ เปนหองชุดแบบสตูดิโอประมาณ 44,400 หนวย แบบหนึง่หองนอน

ประมาณ 58,000 หนวย แบบสองหองนอนประมาณ 18,500 หนวย และแบบสามหองนอนข้ึนไปประมาณ 

3,500 หนวย  

เฉพาะในป 2552 มียอดขายหองชุดใหมประมาณ 42,400 หนวย หองชุดแบบสตูดิโอประมาณ 

15,000 หนวย แบบหนึ่งหองนอนประมาณ 20,500 หนวย แบบสองหองนอนประมาณ 6,000 หนวย และ

แบบสามหองนอนข้ึนไปประมาณ 800 หนวย มูลคาที่ขายไดในป 2552 รวมกันประมาณ 110,000 ลาน

บาท โดยประมาณรอยละ 70 ของมูลคามาจากการขายหองชุดระดับราคาตํ่ากวา 5 ลานบาท 



 

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

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

3 

มีหองชุดที่เร่ิมกอสรางใหม (Housing Starts) ในระหวางป 2552 รวมกันประมาณ 28,100 หนวย 

แบงเปนหองชดุแบบสตูดิโอประมาณ 10,100 หนวย แบบหนึง่หองนอนประมาณ 14,800 หนวย แบบสอง

หองนอนประมาณ 3,000 หนวย และแบบสามหองนอนข้ึนไปประมาณ 100 กวาหนวย 

มีหองชุดที่กอสรางเสร็จใหม (Housing Completion) ในระหวางป 2552 รวมกันประมาณ 27,700 

หนวย แบงเปนหองชุดแบบสตูดิโอประมาณ 9,800 หนวย แบบหนึง่หองนอนประมาณ 13,800 หนวย แบบ

สองหองนอนประมาณ 3,300 หนวย และแบบสามหองนอนข้ึนไปประมาณ 700 กวาหนวย 

เมื่อรวมโครงการที่อยูอาศัยทั้งประเภทแนวราบและแนวสูง จงึมีจํานวนโครงการทีอ่ยูระหวางการ

ขาย (มหีนวยเหลือขายอยางนอย 6 หนวย) ในกรุงเทพฯและปริมณฑลรวมทัง้ส้ินประมาณ 1,330 โครงการ 

จํานวนหนวยในผังโครงการรวมกันทัง้ส้ินประมาณ 326,000 หนวย มูลคาโครงการหากมีการกอสรางทกุ

หนวยแลวเสร็จทั้งหมดประมาณ 1 ลานลานบาท หรือมากกวารอยละ 10 ของ GDP โดยมียอดขายไดแลว

รวมมูลคาประมาณ 730 ลานบาท และยอดหนวยเหลือขายมูลคารวมกนัประมาณ 290 ลานบาท 

จํานวนหนวยที่ขายไดใหมทัง้แนวราบและแนวสูงรวมกันในป 2552 ประมาณ 88,300 หนวย มูล

คาที่ขายไดใหมในปที่แลวรวมกันประมาณ 250,000 ลานบาท 

อนึ่ง ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ไดรวบรวมขอมูลการเปดตัวโครงการที่อยูอาศัยใหมในป 2553 

ต้ังแตตนปจนถึงปจจุบนั พบวามีผูประกอบการประกาศเปดโครงการใหมในปนี้จาํนวนมาก โดยเฉพาะ

โครงการคอนโดมิเนียม โดยพบวาผูประกอบการทัง้หมดมีแผนเปดโครงการคอนโดมิเนียมรวมกันประมาณ

63,000 หนวย และโครงการจัดสรรแนวราบรวมกนัประมาณ 37,000 หนวย หรือรวมกันทุกประเภทมากถึง

ประมาณ 100,000 หนวย 

โดยรอยละ 92 ของจํานวนหนวยคอนโดมิเนียมที่จะเปดใหมอยูในกรุงเทพฯ  อีกรอยละ 6 อยูใน

นนทบุรี สวนที่เหลือยังไมทราบแนชดั เขตหรืออําเภอที่มีหนวยโครงการคอนโดมิเนียมเปดใหมในปนีม้าก

ที่สุด ไดแก อําเภอบางใหญ เขตหนองแขม อําเภอธัญบุรี เขตลาดกระบัง อําเภอเมืองนนทบุรี เขตมีนบุรี 

เขตคันนายาว เขตบางขุนเทยีน เขตสายไหม และเขตประเวศ 

สําหรับโครงการแนวราบน้ันรอยละ 62 อยูในกรุงเทพฯ   รอยละ 17 อยูในนนทบุรี  รอยละ 10 อยู

ในปทุมธานี  รอยละ 4 อยูในสมุทรปราการ  รอยละ 3 อยูในสมทุรสาคร ที่เหลืออยูในนครปฐม เขตหรือ

อําเภอที่มหีนวยโครงการแนวราบเปดใหมในปนีม้ากทีสุ่ด ไดแก เขตจตุจักร เขตหลักส่ี เขตดินแดง เขต

คลองเตย เขตหวยขวาง เขตพระโขนง เขตบางกะป เขตบางคอแหลม เขตพญาไท และเขตวัฒนา 

 

 


