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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

ประจําสัปดาห วันที่ 16-22 กุมภาพันธ 2554 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

เศรษฐกิจไทยป 2553 เติบโตรอยละ 7.8 ตามแถลงขาวของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ สวนในป 2554 คาดวาจะเติบโตรอยละ 4.4 ขณะที่คาดหมายอัตราเงินเฟอประมาณรอยละ 2.8-

3.8 กดดันใหมีแนวโนมปรับเพิ่มอัตราดอกเบ้ียนโยบายไดอีก ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน

รอบหนาในวันที่ 9 มีนาคม 2554 

ในป 2554 อาจเกิดการเคล่ือนยายเงินทุนไหลกลับจากภูมิภาคเอเชียกลับสูประเทศพัฒนาแลวซ่ึง

มีแนวโนมเศรษฐกิจดีข้ึน สังเกตจากการขายสุทธิจํานวนมากของนักลงทุนตางชาติในตลาดหุนไทยต้ังแต

ตนปถึงปจจุบัน ซึ่งอาจสงผลทางออม กดดันราคาที่อยูอาศัยระดับบนทั้งในกรุงเทพฯและเมืองทองเที่ยวอ่ืน 

ขณะที่ตลาดที่อยูอาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีแนวโนมชะลอการเติบโตลงในปนี้ ผูประกอบการ

จากสวนกลางบางรายเร่ิมใหความสนใจตลาดที่อยูอาศัยในจังหวัดยุทธศาสตรในภูมิภาคมากข้ึน และโดย

ที่เชียงใหมเปนจังหวัดสําคัญที่สุดในภาคเหนือ  ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห จึง

จัดสัมมนา “วิเคราะหสถานการณตลาดที่อยูอาศัยจังหวัดเชียงใหม ป 2554” ข้ึนที่จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 

22 กุมภาพันธนี้ 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห สํารวจพบวา ในจังหวัดเชียงใหมมีหนวยที่

อยูอาศัยระหวางการขายตามผังโครงการทั้งส้ินประมาณ 22,000 หนวย แบงเปนบานจัดสรรแนวราบ

ประมาณ 12,550 หนวย อาคารชุดประมาณ 1,550 หนวย บานเอ้ืออาทรแนวราบประมาณ 3,500 หนวย 

อาคารชุดเอ้ืออาทรประมาณ 4,300 หนวย และบานพักตากอากาศ (วิลลา)ไมถึง 100 หนวย 

ในสวนของบานจัดสรรที่อยูระหวางการขายประมาณ 12,550 หนวยนี้ มาจากประมาณ 150 

โครงการ มีมูลคาโครงการรวมกันทั้งส้ินประมาณ 34,000 ลานบาท สวนใหญจะอยูใน อําเภอสันทราย 

อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันกําแพง อําเภอหางดง และอําเภอเมือง รวมกัน 5 อําเภอประมาณเกือบรอยละ 

90 ของบานจัดสรรทั้งหมด โดยมียอดขายไดแลวประมาณ 8,150 หนวย หรือรอยละ 65 อนึ่ง บานจัดสรรที่

นิยมในเชียงใหมเปนบานเด่ียว มีมากกวารอยละ 90 ของบานจัดสรรทั้งหมด ที่เหลือเปนบานแฝดหรือ

อาคารพาณิชย สวนทาวนเฮาสไมไดรับความนิยม 
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บานเดี่ยว 2 ใน 3 เปนบาน 2 ชั้น ที่เหลือเปนบานเดี่ยวช้ันเดียว บานเดี่ยว 2 ชั้นที่ขายเฉลี่ยมี 3 

หองนอน 3 หองน้ํา พื้นที่ใชสอยเฉลี่ย 160-180 ตารางเมตร บนเนื้อที่ดินประมาณ 70–90 ตารางวา ราคา

ขาย 1–3 ลานบาท สวนบานแฝดรอยละ 80 เปนบาน 2 ชั้น ที่เหลือเปนบานแฝดชั้นเดียว เฉล่ียมี 3 

หองนอน 2 หองน้ํา พื้นที่ใชสอยเฉลี่ย 110-130 ตารางเมตร บนเนื้อที่ดินประมาณ 30–40 ตารางวา ราคา

ขาย 1–3 ลานบาทเชนกัน สําหรับสถานะของกอสรางของบานจัดสรร พบวาเปนหนวยที่ยังไมกอสราง

ประมาณ 5,100 หนวย อยูระหวางกอสรางประมาณ 650 หนวย และสรางเสร็จประมาณ 6,800 หนวย 

โดยหนวยที่สรางแลวนั้นยังมีเหลือขาย (เปนบานวาง)เกือบ 600 หนวย 

ในสวนของอาคารชุดที่อยูระหวางการขาย มีจํานวนประมาณ 1,550 หนวยจากประมาณ 13 

โครงการ มีมูลคาโครงการทั้งส้ินประมาณ 5,000 ลานบาท เกือบทั้งหมดอยูในอําเภอเมือง โดยเฉพาะยาน

ถนนเลียบคลองชลประทานและถนนนิมมานเหมินทร เปนอาคารสูงไมเกิน 8 ชั้น ประเภทหองชุดที่ไดรับ

ความนิยมเปนแบบ 1 หองนอน พื้นที่ใชสอย 35–100 ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ 40,000 บาทข้ึนไป 

โดยพบวา เปนหนวยที่ขายไดแลวประมาณ 1,050 หนวย เหลือขายประมาณ 500 หนวย สําหรับสถานะ

ของการกอสรางพบวา เปนหนวยที่ยังไมกอสรางนอยกวา 300 หนวย อยูระหวางกอสรางประมาณ 550 

หนวย และสรางเสร็จประมาณ 700 หนวย โดยหนวยที่สรางเสร็จแลวมีเหลือขายไมถึง 100 หนวย 

สําหรับบานพักตากอากาศ หรือวิลลา ในจังหวัดเชียงใหมมีจํานวน 3 โครงการ รวมประมาณ 90 

หนวย อยูในอําเภอแมริมและอําเภอเมือง ขายไดเพียงประมาณ 10 หนวย เหลือขายอีก 80 หนวย ใน

จํานวนนี้มีหนวยที่กอสรางเสร็จแลวเหลือขายประมาณ 30 หนวย 

ดานที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยซึ่งพัฒนาโดยการเคหะแหงชาติ พบวามีโครงการที่อยูระหวาง

การขายเปนบานเอื้ออาทรแนวราบ  3 โครงการ รวมประมาณ 2,600 หนวย อยูในอําเภอสันกําแพง อําเภอ

สันปาตอง และอําเภอสันทราย โดยมีหนวยเหลือขายในชวงที่สํารวจประมาณ 550 หนวย ทั้งหมดกอสราง

เสร็จแลว และสําหรับอาคารชุดเอ้ืออาทรที่ยังอยูระหวางการขายมีจํานวน 5 โครงการ รวมประมาณ 4,300 

หนวย อยูในอําเภอเมืองและอําเภอหางดง ในจํานวนนี้เหลือขายประมาณ 350 หนวย  

ในเชียงใหมขณะนี้ กําลังมีการกอสรางศูนยการประชุมนานาชาติ และจะมีโครงการสรรพสินคา

ขนาดใหญเกิดข้ึนอยางนอยอีก 2 โครงการ มีถนนวงแหวนถึง 3 รอบ และมีอุโมงคลอดถนนเกือบ 10 จุด 

ทําใหสามารถพัฒนาที่อยูอาศัยตอเนื่องไดตามเสนทางคมนาคม แตปจจุบันผังเมืองเดิมหมดอายุและกําลัง

รอฉบับใหม ดังนั้น ในป 2554 นี้คาดวาผูประกอบการทั้งในทองถิ่นและจากสวนกลางจะเรงพัฒนา

โครงการใหมกอนที่ผังเมืองฉบับใหม (ซึ่งมีความเขมงวดมากข้ึน) จะเร่ิมบังคับใชในอนาคต 


