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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

ประจําสัปดาห วันที่ 24-31 พฤษภาคม 2553 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

 

ภายหลังจากรัฐบาลไดจัดแถลงขาว ตอคณะทูตานทุตูและภาคเอกชนของตางประเทศที่อยูใน

ประเทศไทย อีกทั้งไดประกาศยกเลิกเคอรฟวไปแลว ทาํใหรัฐบาลตางประเทศเร่ิมลดระดับการเตือนภัยตอ

พลเมืองของตนในการเดินทางมาประเทศไทย และมีแนวโนมที่นกัทองเทีย่วตางชาติจะเร่ิมเดินทางกลับเขา

มาในประเทศไทยหากไมมีเหตุรุนแรงทางการเมืองเกิดข้ึนอีก แตทัง้นี้อาจตองใชเวลาไปจนถึงชวง High 

Season ของการทองเทีย่วซ่ึงอยูระหวางเดือนพฤศจกิายน-กุมภาพนัธ จึงจะทราบวาภาคการทองเทีย่วจาก

ตางประเทศไดคืนสูสภาพปกติดีแลวหรือไม แตในชวงกอนจะถึงปลายปนี้ ความซบเซาของภาคการ

ทองเที่ยวนาจะมีผลกระทบตออัตราความเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสสอง แมวาในไตรมาสแรกที่ผาน

มาจะมีอัตราความเติบโตที่สูงมาก 

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยที่สูงมากถงึรอยละ 12 ในไตรมาสแรกเทียบปตอป ถือ

วาอยูในระดับตนๆของภูมิภาค โดยประเทศอ่ืนในภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตสูงเปนเลขสองหลักในไตรมาส

แรก ไดแก สิงคโปรเติบโตรอยละ  15.5 ไตหวันเติบโตรอยละ 13.3 จีนเติบโตรอยละ 11.9 และมาเลเซีย

เติบโตรอยละ 10.1 สวนประเทศอ่ืนๆ ลวนมีอัตราการเติบโตที่ตํ่ากวา เชน ฮองกงเติบโตรอยละ 8.2 เกาหลี

ใตเติบโตรอยละ 7.8 เวียดนามเติบโตรอยละ 5.8 อินโดนีเซียเติบโตรอยละ 5.7  

สะพานขามแมน้ําโขงแหงใหมทีเ่ชื่อมระหวางอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กับเมืองหวยทราย 

แขวงบอแกว สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ซึ่งจะเช่ือมตอกับตอนใตของสาธารณรัฐประชาชน

จีนดวยนัน้เร่ิมเปนรูปธรรม ขณะเดียวกนั สปป.ลาวกําลังวางแผนสงเสริมการลงทนุจากตางประเทศ ทัง้ใน

ดานสินคาเกษตร พลังงานไฟฟา พลังงานทดแทน โรงแรมและการทองเทีย่ว โลจิสติกสและบริการ เปนตน 

เพื่อที่จะเพิม่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของ สปป.ลาวใหไดมากกวารอยละ 8 ตอปทุกป

ตลอดชวงระยะเวลา 5 ปขางหนา ระหวาง พ.ศ. 2554-2558 หลังจากที่ไดเติบโตในอัตรารอยละ 7.6 มาใน

ปที่แลว อนึ่ง สนามบินแมฟาหลวงเชียงรายมีขนาดพืน้ที่ดินใหญกวาสนามบินเชียงใหมประมาณสองเทา 

และใหญกวาสนามบินภูเกต็ประมาณสองเทาคร่ึง ทําใหมีโอกาสในการพัฒนาสนามบิน ในอนาคตบริเวณ
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ดังกลาวจึงจะเปนพืน้ที่ๆนาสนใจและมีศักยภาพข้ึนมาก เพราะเช่ือมตอกับระบบเศรษฐกิจขนาดใหญของ

จีนและระบบเศรษฐกิจขนาดเล็กแตมีอัตราการเติบโตสงูของ สปป.ลาว ทาํใหในปจจุบันราคาท่ีดินใน

อําเภอเชียงของไดขยับเพิ่มข้ึนบางแลว 

 

ในรายงานสรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย ประจําสัปดาหวนัที่ 3-9 พฤษภาคม 

2553 และตอมา ประจําสัปดาหวนัที่ 10-16 พฤษภาคม 2553 ศูนยขอมูล อสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ไดนําเสนอสรุปขอมูลการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยในเขตพื้นทีก่รุงเทพฯ-ปริมณฑล สําหรับ

ไตรมาสแรกหรือรอบ 3 เดือนแรกของปไปแลว วามกีารจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยทกุ

ประเภท ทั้งทีอ่ยูอาศัย ที่ดินเปลา และอสังหาริมทรัพยประเภทอ่ืนๆ จํานวนรวมกนัประมาณ 79,800 หนวย 

เพิ่มข้ึนรอยละ 31 เมื่อเทียบกับไตรมาสสุดทายของป 2552 และเพ่ิมข้ึนรอยละ 51 เมื่อเทียบกับชวงเวลา

เดียวกนัของปกอนหรือไตรมาสแรกของป 2552 หากนับเฉพาะทีอ่ยูอาศัย มกีารโอนกรรมสิทธิ์จาํนวน 

61,200 แปลง เพิ่มข้ึนรอยละ 35 จากไตรมาสที่แลว และเพิ่มข้ึนรอยละ 59 จากไตรมาสเดียวกนัของปกอน  

จากที่อยูอาศัยที่โอนท้ังหมด เปนอาคารชุดมากที่สุดประมาณ 26,800 หอง รองลงมาเปน 

ทาวนเฮาสจาํนวน 16,800 หนวย และบานเด่ียวจํานวน 10,400 หนวย อาคารพาณิชยจํานวน 5,800 

หนวย และบานแฝดจํานวน 1,400 หนวย  

ในเดือนมนีาคม 2553 เดือนเดียว มียอดการโอนกรรมสิทธิท์ี่อยูอาศัยประมาณ 37,800 รายการ 

เกือบเทากับจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์ของไตรมาสแรกปที่แลวทั้งไตรมาส และเทียบกับเดือนมีนาคม 

2552 มีจํานวนหนวยการโอนเพียงประมาณ 18,000 หนวย มูลคาการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยในไตร

มาสแรกของป 2553 มีรวมประมาณ 276,000 ลานบาท เฉพาะประเภทท่ีอยูอาศัยมีการโอนรวม 149,200 

ลานบาท  

ในสัปดาหนี ้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย สามารถสรุปผลขอมูลการโอนกรรมสิทธ์ิในเดือนเมษายน 

2553 เสร็จส้ิน ซึ่งแสดงใหเห็นจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์ที่แผวลงมาก หลังจากผานพนความรอนแรง

ของตลาดในไตรมาสแรกไปแลว ดังนี ้

ในเดือนเมษายน ป 2553 มีการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายอสังหาริมทรัพยทุกประเภทใน กทม. และ

ปริมณฑล เพยีงประมาณ 10,400 แปลง ลดลงจากเดือนมีนาคมรอยละ 78 และลดลงจากเดือนเมษายนป

กอน (ซึ่งมีเหตุการณรุนแรงทางการเมืองเชนเดียวกนั) รอยละ 7 ทัง้นี้ เปนการโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะที่อยู

อาศัยประมาณ 7,700 หนวย ลดลงจากเดือนมีนาคมรอยละ 80 แตลดลงจากเดือนเมษายน 2552 เล็กนอย
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เพียงรอยละ 1 สําหรับที่ดินเปลามีการโอนจํานวน 2,550 แปลง ลดลงรอยละ 73 จากเดือนมีนาคมที่มีการ

โอนประมาณ 10,400 แปลง 

จากที่อยูอาศัยที่มีโอนกรรมสิทธิท์ั้งหมด แบงเปนอาคารชุดมากที่สุดประมาณ 3,000 หอง ลดลง

จากเดือนกอนรอยละ 83 รองลงมาเปนทาวนเฮาสประมาณ 2,600 แปลง ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 73 

เปนบานเด่ียวเพียงประมาณ 1,250 หนวย ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 80 อาคารพาณิชยประมาณ 700 

หนวย ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 79 และบานแฝดไมถงึ 200 หนวย ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 82  

มูลคาการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยในเดือนเมษายน ป 2553 รวมประมาณ 21,300 ลานบาท 

ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 89 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 13 สําหรับการโอนกรรมสิทธิ์

เฉพาะที่อยูอาศัยมีมูลคาประมาณ 12,900 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 87 และลดลงจากเดือน

เดียวกนัของปกอนรอยละ 8 เปนอาคารชดุมากที่สุด มลูคา 4,600 ลานบาท บานเดี่ยวมูลคา 3,600 ลาน

บาท ทาวนเฮาสมูลคา 2,800 ลานบาท อาคารพาณิชยมูลคา 1,500 ลานบาท และบานแฝดมูลคา

ประมาณ 300 ลานบาท สวนที่ดินเปลามมีูลคาการโอนประมาณ 7,600 ลานบาท  

เปรียบเทยีบจาํนวนหนวยและมูลคาการโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะที่อยูอาศัยในแตละเดือนของไตรมาส

แรกและไตรมาสที่สอง ในปที่แลวและปนี้ พบวา ในป 2552 มียอดการโอนเฉพาะทีอ่ยูอาศัยตามลําดับ คือ 

มกราคม 9,500 หนวย กมุภาพนัธ 11,000 หนวย มีนาคม 18,000 หนวย เมษายน 7,800 หนวย 

พฤษภาคม 10,400 หนวย และมิถนุายน 16,100 หนวย โดยตลาดที่อยูอาศัยฟนตัวจากภาวะเศรษฐกิจ

ในชวงประมาณกลางปที่แลวตอเนื่องมาถงึไตรมาสแรกปนี ้ สําหรับในปนี ้ 4 เดือนแรกมียอดการโอน

ตามลําดับ คือ มกราคม 9,900 หนวย กุมภาพันธ 13,400 มีนาคม 37,800 หนวย และเมษายนเพียง 7,700 

หนวย 

ยอดการโอนในเดือนมนีาคม อาจถือไดวาสูงมากทีสุ่ดเทาที่สามารถเก็บบันทึกไดในรอบหลายป 

สอดคลองกับยอดการปลอยสินเช่ือที่อยูอาศัยใหมของสถาบันการเงินที่มีสวนแบงการตลาดสูงสุด 2 แหง 

คือ ธนาคารอาคารสงเคราะหและธนาคารไทยพาณิชย ที่ปลอยสินเช่ือที่อยูอาศัยในเดือนดังกลาวไดรายละ

มากกวา 10,000 ลานบาท แตในเดือนเมษายนยอดการปลอยสินเช่ือนาจะตกลงมาประมาณคร่ึงตอคร่ึง

ของเดือนมนีาคม และภาพเชนนีน้าจะสะทอนไปถงึทัง้ระบบสถาบันการเงนิ 

 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห กําหนดจัดงานสัมมนา “สถานการณอสังหาริมทรัพย ใน

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล” ณ โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทร ในวันจันทรที่ 7 มิถุนายน 2553 (ทั้งวัน)  
 


