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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

ประจําสัปดาห วันที่ 9-15 มีนาคม 2554 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

แผนดินไหว-สึนามิ-เตาปฏิกรณนิวเคลียรร่ัว-อาฟเตอรช็อค ถาโถมกอโศกนาฏกรรม ทําลายลาง

ชีวิตและทรัพยสินอยางรุนแรงตอประเทศญ่ีปุน เปนปจจัยที่จะสงผลกระทบตอทั้งเศรษฐกิจของญ่ีปุนเอง

และของภูมิภาคอ่ืนๆ รวมทั้งประเทศไทย ในระยะประมาณ 1-2 ไตรมาสขางหนา โดยในเบ้ืองตน การใช

จายเพื่อการอุปโภคบริโภคในสินคาที่ไมจําเปนตอชีวิตของชาวญ่ีปุนจะลดลง ในขณะที่สินคาหมวดอาหาร

และสินคาที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจําวันเปนส่ิงจําเปนเฉพาะหนา 

เมือง Sendai ที่ถูกผลกระทบโดยตรงหนักที่สุด อยูในจังหวัด Miyagi ซึ่งเปนหนึ่งใน 6 จังหวัดของ

เขต Tohoku และเปนเมืองหลวงของเขต มีประชากรประมาณ 1 ลานคน แตแผนดินไหวและคล่ืนยักษได

ทําใหทั้งเขต Tohoku ไดรับผลกระทบหนักไปดวย เพราะนอกจากจะเปนพื้นที่การเกษตรแลว ยังเปนพื้น

ที่ต้ังของอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกส Semiconductor สําหรับเคร่ืองยนตในรถยนต 

คอมพิวเตอร กลองถายรูป และมีโรงงานเหล็ก อุตสาหกรรมตางๆ เหลานี้ตองหยุดการผลิตเพราะโรงงาน

บางสวนจมน้ํา จึงกระทบตออุตสาหกรรมตนน้ําและปลายนํ้าที่มาจากภาคสวนอ่ืนๆของประเทศและจาก

ตางประเทศ รวมทั้งประเทศไทย 

เศรษฐกิจของเขต Tohoku คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 6.4 ของขนาดเศรษฐกิจของญ่ีปุน (ซึ่ง

ใหญเปนอันดับ 3 ของโลก รองจากสหรัฐและจีน) นักเศรษฐศาสตรจึงคาดวาภัยพิบัติคร้ังนี้นาจะทําให

เศรษฐกิจญ่ีปุนหดตัวลงประมาณรอยละ 0.25-0.50 ในไตรมาสแรก และประมาณรอยละ 0.50-1.00 ใน

ไตรมาสที่สอง เวนเสียแตวาธนาคารกลางของญ่ีปุนจะประสบความสําเร็จในการอัดฉีดเม็ดเงินมหาศาล 

เพื่อใหภาคธุรกิจและประชาชนมีแหลงเงินในการนําไปฟนฟูธุรกิจและความเปนอยูใหบรรเทาจากความ

เสียหายได 

ในดานที่อยูอาศัยใน Sendai นั้น สวนใหญเปนที่อยูอาศัยแนวราบ มีอาคารสูงจํานวนไมมากซ่ึง

สวนใหญเปนอาคารสาธารณะ แมที่อยูอาศัยสวนใหญในญ่ีปุนจะไดถูกออกแบบมาใหสามารถทาน

แรงส่ันสะเทือนจากแผนดินไหว แตก็ไมสามารถทานกระแสน้ําจากคล่ืนขนาดยักษได คาดวาภายหลัง

เหตุการณนี้ อาจมีประชาชนอพยพเคล่ือนยายไปอยูเมืองอ่ืนที่ปลอดภัยกวา และสําหรับในพื้นที่ภัยพิบัติ
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นั้น นาจะมีการสรางที่พักพิงชั่วคราวใหประชาชนอยูรวมกันแทนการสรางบานเปนหลังๆ เพื่อใหสามารถ

บริการสาธารณูปโภคที่จําเปนตอคนสวนใหญไดงาย โดยญ่ีปุนมีเทคโนโลยีการกอสรางที่ทันสมัยและ

สามารถสรางไดรวดเร็วอยูแลว 

ที่อยูอาศัยของคนญ่ีปุนในอดีตเปนบานแนวราบซ่ึงสรางดวยไม ไมไผ และกระดาษ หลังเหตุการณ

แผนดินไหวคร้ังใหญที่ Kanto ในป 1923 (2466) กอนสงครามโลกครั้งแรก ทางการญ่ีปุนไดสรางที่พักพิง

ประมาณ 12,000 หนวยระหวางป 1926-1941 โดยในจํานวนนี้เปนอาคารสูง 3 ชั้นเพื่อเปนอพารตเมนต 

นับเปนจุดเร่ิมตนของการอยูอาศัยในรูปแบบแนวสูงของคนญ่ีปุน  

ตอมาระหวางสงครามโลกคร้ังที่สอง อาคารบานเรือนจํานวนมากถูกทําลายดวยแรงระเบิด ทําให

เกิดการขาดแคลนที่อยูอาศัยขนานใหญ และที่ดินมีราคาแพงข้ึน ทางการจึงจัดต้ัง Japan Housing 

Corporation (ปจจุบันคือ Urban Renaissance Agency) และเรงกอสรางที่อยูอาศัยแนวสูงในเมืองใหญ 

เรียกรูปแบบอพารตเมนตนี้วา danchi  

ในทศวรรษ 1960 เปนตนมา มีผูประกอบการภาคเอกชนเขามารวมกอสรางที่อยูอาศัยแนวสูงเปน

คอนโดมิเนียมสําหรับผูที่มีรายไดสูงข้ึน และรัฐบาลจัดต้ัง Government Housing Loan Corporation 

(ปจจุบันคือ Japan Housing Finance Agency) เร่ิมใหสินเช่ือซื้อคอนโดมิเนียมต้ังแตป 1970 จนการให

สินเช่ือคอนโดมิเนียมมีปริมาณสูงกวาสินเชื่อบานแนวราบ 2 เทาตัว อนึ่ง มีการออกกฎหมาย Sectional 

Ownership Law หรือกฎหมายอาคารชุดในป 1962 เพื่อใหมีขอบังคับการใชพื้นที่สวนกลางรวมกัน 

กฎหมายดังกลาวมีการปรับปรุงแกไขกันมาในภายหลัง 

ต้ังแตป 1981 เปนตนมา จํานวนหนวยขายของคอนโดมิเนียมแซงทะลุหนวยขายบานแนวราบ ใน

ปจจุบัน มีจํานวนหนวยคอนโดมิเนียมในญ่ีปุนสะสมรวมกันประมาณ 5.3 ลานหนวย เฉพาะในกรุงโตเกียว

มีคอนโดมิเนียมเปดขายใหมประมาณปละ 40,000-50,000 หนวย ราคาเฉล่ียหนวยละประมาณ 48 ลาน

เยน หรือประมาณ 13 ลานบาท สวนคอนโดมิเนียมหรูราคาแพงที่เรียกวา “100 million yen condo” หรือ

คอนโดมิเนียมราคาหนวยละประมาณ 37 ลานบาทข้ึนไปนั้น เร่ิมมีมากข้ึนต้ังแตทศวรรษ 1970 เปนตนมา 

ภาคอสังหาริมทรัพยคิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 10 ของ GDP ของประเทศญ่ีปุน อยางไรก็ตาม 

ภาคอสังหาริมทรัพยในญ่ีปุนประสบปญหาฟองสบูแตกในชวงใกลเคียงกับวิกฤตตมยํากุง และถูกซํ้าเติม

ดวยวิกฤตแฮมเบอเกอรในชวง 2-3 ปที่ผานมา 
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มองในมุมกลับ สําหรับประเทศไทย นอกจากผลกระทบเชิงเศรษฐกิจการคาขายและสงออกแลว 

นาจะมีผลกระทบตอการเดินทางมาทองเที่ยวโดยชาวญ่ีปุน แตผูบริหารหรือชาวญ่ีปุนที่อาศัยอยูในประเทศ

ไทยอยูแลว จะยังไมเดินทางกลับประเทศ และในอนาคตยังมีความเปนไปไดที่จะมีการยายฐานการผลิตมา

ประเทศไทยเพิ่มเติม 

ชาวญ่ีปุนที่อยูอาศัยในประเทศไทย ไมวาโดยอาชีพหรือโดยถาวร มีจํานวนมากที่สุดในเขต

กรุงเทพฯ ชลบุรี-ระยอง และเชียงใหม โดยนอกจากจะมีสถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุนประจําประเทศไทยที่

กรุงเทพฯ แลว ยังมีสถานกงสุลใหญของญ่ีปุนในเชียงใหม  

โดยที่ญ่ีปุนเปนประเทศติดทะเลรอบดานอยูแลว การเดินทางมาอยูอาศัยในประเทศไทยจึงไมเนน

เมืองชายทะเลเปนหลัก แตหากอยูใกลไดก็ดี โดยจะกระจุกตัวอยูในยานที่เดินทางสูนิคมอุตสาหกรรมได

สะดวก จึงมีที่อยูอาศัยประเภทเซอรวิสอพารตเมนตจํานวนมากที่ใหบริการชาวญ่ีปุน อยูในอําเภอศรีราชา

และอําเภออ่ืนๆของชลบุรีและระยอง ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญรวมกันใน 2 จังหวัดนี้ประมาณ 12 

นิคม และมีโรงงานของชาวญ่ีปุนในนิคมอุตสาหกรรมจํานวนมาก 

สวนชาวญ่ีปุนในเชียงใหม-ลําพูน ใหความสนใจดานวัฒนธรรมลานนาและยอดดอย และสภาพ

อากาศเย็นสบาย และมีนิคมอุตสาหกรรมในลําพูน โครงการคอนโดมิเนียมซ่ึงมีจํานวนไมมากนักใน

เชียงใหมจึงมีลูกคาสวนหนึ่งเปนชาวญ่ีปุน ในอดีตเคยมีโครงการคอนโดมิเนียมในเชียงใหมซึ่งเปนโครงการ

รวมทุนระหวางบริษัทไทยและชาวญ่ีปุน แตหลังจากปดการขายในโครงการแรกไดแลว โครงการรวมทุน

ดังกลาวไดเลิกราไปเพราะปญหาขอพิพาททางธุรกิจ  

สําหรับในกรุงเทพฯนั้น มีชาวญ่ีปุนจํานวนมากอาศัยอยูในยานสุขุมวิท บริเวณประมาณซอย 30 

ตนๆ ไปถึงซอยทองหลอ-เอกมัย ชาวญ่ีปุนในกรุงเทพฯสวนหน่ึงเปนลูกคาโครงการคอนโดมิเนียมระดับ

ราคาแพง และอีกสวนหนึ่งอยูอาศัยในเซอรวิสอพารตเมนตระดับคุณภาพดี 


