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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

ประจําสัปดาห วันที่ 23 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2554 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

ยอดขายบานมือสองทั่วประเทศสหรัฐ ตามรายงานของสมาคมนายหนาอสังหาริมทรัพยแหงสหรัฐ 

ทั้งป 2553 อยูที่ 4,907,000 หนวย ลดลงเมื่อเทียบกับยอด 5,156,000 หนวยในป 2552 และ 4,913,000 

หนวยในป 2551 โดยมีอุปทานบานมือสองคางอยูประมาณ 3,560,000 หนวย ซึ่งตองใชเวลาขายอีก

ประมาณ 9 เดือนเศษ หากไมมีหนวยเพิ่มเขามาใหม สําหรับยอดขายในเดือนมกราคมปนี้ คํานวณกลับ

เปนรายป (Seasonally-Adjusted Annual Sales) ปรับดีข้ึนเปนประมาณ 5,360,000 หนวย อยางไรก็ตาม 

ยอดขายบานมือสองในชวงปที่ผานมา เปนบานที่ถูกยึดมาขายมากถึงรอยละ 26 

สวนยอดขายบานใหมในเดือนมกราคมปนี้ คํานวณกลับเปนรายปเทากับ 284,000 หนวย เทียบ

กับยอด 325,000 หนวยในเดือนธันวาคม 2553 เทากับลดลงมากถึงรอยละ 11 และหากเทียบกับจุดที่เคย

สูงสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2548 ซึ่งมียอดขายคํานวณเปนรายปเทากับ 1.4 ลานหนวย พบวาลดลงมากถึง

รอยละ 80 

วอเรน บัฟเฟต (Warren Buffet) เชื่อวาอุปทานของบานทั้งหมดในสหรัฐนาจะถูกขายไดหมดใน

เวลาประมาณ 1 ป ทั้งนี้ เขากลาววาวิธีการเดียวที่จะลดปริมาณอุปทานลนตลาดได คือ ผูประกอบการ

จะตองไมสรางอุปทานใหมเพิ่มข้ึนอีกมากมาย หลักการเดียวกันนี้ สามารถนํามาใชไดในประเทศไทย 

สําหรับในประเทศไทย พบวาบริษัทพัฒนาที่อยูอาศัยรายใหญที่สุด ซึ่งจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย 10 ราย ยังมีแผนเปดโครงการใหมในป 2554 นี้ รวมกันมากถึงประมาณ 208 โครงการ เปน

โครงการอาคารชุด 52 โครงการ เปนโครงการบานเด่ียว 79 โครงการ และโครงการทาวนเฮาส 77 โครงการ 

และหากรวมรายใหญรองลงมาที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอีก 4 ราย รวมเปน 14 ราย จะมีแผนเปด

โครงการใหมในป 2554 รวมกันประมาณ 230 โครงการ เปนโครงการอาคารชุดประมาณ 60 โครงการ เปน

โครงการบานเด่ียวประมาณ 90 โครงการ และโครงการทาวนเฮาสประมาณ 80 โครงการ แตในที่สุด เม่ือถึง

ส้ินป จํานวนโครงการมากมายเหลานี้อาจถูกลดทอนลงได หากสภาพตลาดไมเอ้ืออํานวย 

ในรอบ 2 เดือนแรกของป 2554 มีการเปดขายโครงการที่อยูอาศัยใหมในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 

ไปแลวรวมประมาณ 55 โครงการ จํานวนหนวยรวมกันประมาณ 14,000 หนวย โดยในจํานวนนี้เปนหนวย
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ของผูประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประมาณรอยละ 80 ที่เหลือเปนบริษัทนอกตลาด

หลักทรัพย  

จาก 55 โครงการดังกลาว แบงเปนโครงการจัดสรรแนวราบ 38 โครงการ จํานวนหนวยรวมกัน

ประมาณ 8,300 หนวย เทียบกับ 2 เดือนแรกปที่แลวมีหนวยบานจัดสรรเปดขายใหมประมาณ 7,700 

หนวย ดังนั้น จํานวนหนวยเปดขายใหมประเภทบานจัดสรรเพิ่มข้ึนเล็กนอย สวนโครงการอาคารชุดมี 17 

โครงการ จํานวนหนวยรวมกันประมาณ 5,700 หนวย เทียบกับ 2 เดือนแรกปที่แลวมีหนวยในโครงการ

อาคารชุดเปดขายใหมมากถึงประมาณ 10,000 หนวย จํานวนหนวยเปดขายใหมในโครงการอาคารชุดที่

ลดลงมาก และเปนไปตามความคาดหมายของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห วา

การเปดหนวยในโครงการอาคารชุดจะลดลงมาก แมจํานวนโครงการอาจลดลงไมมาก เพราะโครงการใหม

ในปนี้ สวนใหญจะมีจํานวนหนวยตอโครงการลดลง 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ประมวลผลขอมูลการออกใบอนุญาตจัดสรรทั่วประเทศ จนส้ินสุดเดือน

ธันวาคม 2553 แลว พบวา หากนับเฉพาะการจัดสรรที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัย (ไมรวมการจัดสรรที่ดินเปลา) 

มีจํานวนหนวยรวมกันทั่วประเทศประมาณ 67,200 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 22 จากป 2552 ซึ่งมีประมาณ 

55,300 หนวย แบงเปนประเภทบานเดี่ยวประมาณ 24,000 หนวย ทาวนเฮาสประมาณ 35,100 หนวย 

บานแฝดประมาณ 5,800 หนวย และอาคารพาณิชยประมาณ 2,300 หนวย อยางไรก็ตาม มีโครงการที่อยู

อาศัยในตางจังหวัดจํานวนมากที่ไมไดดําเนินการขออนุญาตจัดสรรอยางถูกตอง  

ในจํานวนนี้ เปนการออกใบอนุญาตโครงการจัดสรรที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล (ไมรวม

การจัดสรรที่ดินเปลา) ประมาณ 51,400 หนวย หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 21 จากป 2552 ซึ่งมีประมาณ 

42,600 หนวย แบงเปนประเภทบานเดี่ยวประมาณ 17,200 หนวย ทาวนเฮาสประมาณ 29,850 หนวย 

บานแฝดประมาณ 3,350 หนวย และอาคารพาณิชยประมาณ 1,000 หนวย  

อยางไรก็ตาม มีโครงการที่อยูอาศัยในตางจังหวัดจํานวนมากที่ไมไดดําเนินการขออนุญาตจัดสรร

อยางถูกตอง สําหรับในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลนั้น โครงการสวนใหญมีการขออนุญาตจัดสรรถูกตอง จึง

เห็นไดวา จากหนวยโครงการจัดสรรที่อยูอาศัยทั้งหมดทั่วประเทศท่ีดําเนินการขออนุญาตนั้น อยูในเขต

กรุงเทพฯ-ปริมณฑลมากถึงรอยละ 77 ที่เหลือนอกนั้นอยูในจังหวัดอ่ืนๆทั่วประเทศ 

โดยแยกเปนประเภทบานเด่ียว อยูในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลรอยละ 72 ประเภททาวนเฮาสอยูใน

เขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลมากที่สุดถึงรอยละ 85 ประเภทบานแฝดอยูในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล รอยละ 58 

สวนประเภทอาคารพาณิชยนั้นอยูในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลนอยมากเพียงรอยละ 43  


