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สรุปและวิเคราะหสถานการณอสังหาริมทรัพย 

ประจําสัปดาห วันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2554 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห วเิคราะหขอมูลการออกใบอนญุาตกอสราง

ที่อยูอาศัยอาคารสูงเฉพาะประเภทอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม พบวาในรอบคร่ึงแรกของปนี้ ทั่วประเทศ

มีการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารชุด 293 อาคาร พื้นที่กอสรางรวมประมาณ 2.72 ลานตารางเมตร 

เฉล่ียประมาณ 18,600 ตารางเมตรตออาคาร เทียบกบัคร่ึงแรกของปที่แลวมี 195 อาคาร พื้นทีก่อสรางรวม

ประมาณ 2.67 ลานตารางเมตร เฉล่ียประมาณ 26,700 ตารางเมตรตออาคาร สําหรับในป 2553 ทัง้ปมี 

433 อาคาร พืน้ทีก่อสรางประมาณ 5.22 ลานตารางเมตร เฉล่ียประมาณ 12,100 ตารางเมตรตออาคาร 

เฉพาะในกรงุเทพมหานครจังหวัดเดียว มีการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารชดุ 106 อาคาร 

พื้นที่กอสรางรวมประมาณ 2.01 ลานตารางเมตร เฉล่ียประมาณ 38,200 ตารางเมตรตออาคาร เทียบกับ

คร่ึงแรกของปที่แลวมีเพียง 60 อาคาร พืน้ทีก่อสรางรวมประมาณ 1.66 ลานตารางเมตร เฉล่ียประมาณ 

55,900 ตารางเมตรตออาคาร อาคารชุดที่รับใบอนุญาตกอสรางในคร่ึงแรกของปนีจ้ึงเปนอาคารขนาดเล็ก

กวาในปที่แลว แตก็ยังเปนขนาดอาคารท่ีใหญมากกวาในจังหวัดอ่ืนๆ  

ยอนหลังไปในป 2551 มีพืน้ที่กอสรางอาคารชุดในกรุงเทพฯ ประมาณ 3.90 ลานตารางเมตร พืน้ที่

เฉล่ีย 13,000 ตารางเมตรตออาคาร ตอมาในป 2552 มีประมาณ 3.85 ลานตารางเมตร พื้นที่เฉล่ีย 21,500 

ตารางเมตรตออาคาร และในป 2553 มีประมาณ 3.70 ลานตารางเมตร พื้นที่เฉล่ีย 24,200 ตารางเมตรตอ

อาคาร จงึเหน็วาอาคารชุดในกรุงเทพฯนั้นมีขนาดพืน้ที่เฉลี่ยตออาคารสูงข้ึนทุกป 

ในปริมณฑลรอบกรุงเทพฯ 5 จังหวดัรวมกัน มกีารออกใบอนญุาตกอสรางอาคารชุด 30 

อาคาร พืน้ที่กอสรางรวมประมาณ 87,000 ตารางเมตร เฉล่ียประมาณ 5,000 ตารางเมตรตออาคาร เทยีบ

กับคร่ึงแรกของปที่แลวมี 45 อาคาร พืน้ทีก่อสรางรวมประมาณ 337,000 ตารางเมตร เฉล่ียประมาณ 

12,000 ตารางเมตรตออาคาร ดังนัน้ อาคารชุดที่รับใบอนุญาตกอสรางในครึง่แรกของปนี้จงึเปนอาคารที่มี

ขนาดเล็กลงมากกวาในปที่แลว ในป 2553 ทัง้ป มีการออกใบอนุญาตรวม 81 โครงการ พืน้ที่กอสรางรวม

ประมาณ 513,000 ตารางเมตร เฉล่ียประมาณ 6,300 ตารางเมตรตออาคาร 
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ในจังหวัดชลบุรี มกีารออกใบอนุญาตกอสรางอาคารชุด 46 อาคาร พืน้ทีก่อสรางรวมประมาณ 

235,000 ตารางเมตร เฉล่ียประมาณ 10,000 ตารางเมตรตออาคาร เทียบกบัคร่ึงแรกของปที่แลวมี 45 

อาคาร พื้นที่กอสรางรวมประมาณ 390,000 ตารางเมตร เฉล่ียประมาณ 17,800 ตารางเมตรตออาคาร ใน

ป 2553 ทัง้ป มีการออกใบอนุญาตรวม 78 โครงการ พื้นที่กอสรางรวมประมาณ 530,000 ตารางเมตร 

เฉล่ียประมาณ 6,800 ตารางเมตรตออาคาร 

ในจังหวัดภูเก็ต มกีารออกใบอนุญาตกอสรางอาคารชุด 19 อาคาร พืน้ทีก่อสรางรวมประมาณ 

207,000 ตารางเมตร เฉล่ียประมาณ 19,100 ตารางเมตรตออาคาร เทียบกบัคร่ึงแรกของปที่แลวมี 13

อาคาร พื้นที่กอสรางรวมประมาณ 194,000 ตารางเมตร เฉล่ียประมาณ 22,800 ตารางเมตรตออาคาร ใน

ป 2553 ทั้งป มีการออกใบอนุญาตรวม 34 โครงการ พืน้ที่กอสรางรวมประมาณ 24,300 ตารางเมตร เฉล่ีย

ประมาณ 7,200 ตารางเมตรตออาคาร 

สําหรับในจังหวัดอ่ืนๆนอกเหนือจากนี ้ มกีารออกใบอนญุาตกอสรางอาคารชุดนอยมาก เพราะ

ความนิยมที่อยูอาศัยประเภทแนวราบยงัมอียูสูง 

นอกจากโครงการอาคารชุดแลว การออกใบอนุญาตกอสรางที่อยูอาศัยประเภทอาคารสูงยงัอาจ

นับรวมหอพกัและอพารตเมนตดวย อยางไรก็ตาม ต้ังแตป 2551 เปนตนมา ไดมีการแยกแยะพืน้ทีก่อสราง

อาคารชุด ออกจากพืน้ที่กอสรางหอพักและอพารตเมนตแลว รายงานฉบับนี้กลาวถงึเฉพาะโครงการอาคาร

ชุดและไมไดรวมใบอนุญาตกอสรางอาคารสูงประเภทหอพักและอพารตเมนต 

อนึ่ง พึงแยกแยะวาสถติิการออกใบอนุญาตกอสรางนัน้ยงัไมนับเปนการกอสรางจริง สวน

ผูประกอบการจะสรางจริงหรือไม หรือจะสรางใหเสร็จส้ินไดตามกําหนดเวลาจริงหรือไมนั้นเปนอีกประเด็น

หนึง่ เพราะอุปสรรคขางหนาทัง้สภาพเศรษฐกิจ ทั้งสภาพการแขงขันในตลาดที่อยูอาศัย และทัง้การจัดทาํ

รายงานผลกระทบสิง่แวดลอม ฯลฯ ยงัเปนอุปสรรคสําคัญที่อาจทาํใหการกอสรางไมสําเร็จลุลวง 

หากเปรยีบเทียบกับพื้นทีก่อสรางที่อยูอาศัยประเภทอาคารสูงจากท่ัวประเทศในแตละปที่

ผานมา พบวาเฉพาะกรุงเทพมหานครจังหวัดเดียวโดยไมรวมจังหวัดปรมิณฑลดวยน้ัน มีสัดสวน

พื้นที่กอสรางสูงถึงประมาณรอยละ 70 ของทั้งประเทศ จงัหวัดชลบุรีประมาณรอยละ 10-15 

จังหวัดปรมิณฑลประมาณรอยละ 10 และจังหวัดภูเก็ตประมาณรอยละ 5 

อนึ่ง โดยทั่วไป จากพื้นที่กอสรางอาคารชุดในแตละอาคาร เมื่อหักสวนท่ีเปนพืน้ที่

สวนกลาง อาคารจอดรถและพื้นที่อ่ืนๆซ่ึงไมสามารถใชเพื่อการขายไดแลว จะเหลือพืน้ท่ีเพื่อการ

ขายประมาณรอยละ 55-60 ในแตละอาคาร และขนาดหองชุดเฉลี่ยตออาคาร (รวมหองชุดทุก

ประเภท) ในปจจุบันอยูทีป่ระมาณ 40 ตารางเมตรตอหอง 


