27 เมษายน 2561

สถานการณที่อยูอาศัยภาคตะวันออก ป 2560 แนวโนม ป 2561
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห ดําเนินการสํารวจโครงการที่อยูอาศัยที่อยูระหวางการขาย
เฉพาะโครงการที่มีหนวยเหลือขายไมต่ํากวา 6 หนวย ลาสุด ณ ไตรมาส 3 ป 2560 โดยดําเนินการเฉพาะในพื้นที่จังหวัด
สําคัญ ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา พบวา 3 จังหวัดดังกลาวมีสัดสวน Housing Stock รวมกันคิด
เปนรอยละ 67.4% ของ 8 จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งมีจํานวน Housing Stock ป 2560 ประมาณ 2.6 ลานหลัง
(คิดเปน สัดสวนรอยละ 10.0 ของประเทศ) และมีจํานวนหนวยการโอนกรรมสิท ธิ์ 47,256 หนวย มูลคารวม
84,054 ลานบาท
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ รักษาการผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย เปดเผยวาศูนยขอมูลฯได
ดําเนินการสํารวจเฉพาะในบางอําเภอที่มีความเคลื่อนไหวดานการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยทั้งประเภทโครงการ
บ า นจั ด สรร และโครงการอาคารชุ ด โดยข อ มู ล ผลสํ า รวจล า สุ ด ในพื้ น ที่ 7 อํ า เภอหลั ง ของจั ง หวั ด ชลบุ รี
ประกอบดวย อําเภอเมืองชลบุรี บางละมุง ศรีราชา สัตหีบ พานทอง บานบึงและ พนัสนิคม พบวามีจํานวน
โครงการที่อยูอาศัยอยูระหวางการขายจํานวน 708 โครงการ มีจํานวนหนวยในผังทั้งหมด 151,246 หนวย มีมูลคา
โครงการรวม 428,772 ลานบาท ในจํานวนดังกลาวมีหนวยเหลือขาย 35,811 หนวย ประกอบดวยโครงการบาน
จัดสรรรวม 66,569 หนวย ซึ่งลดลงจากป 2559 ที่มีจํานวน 73,533 หนวย และเปนอาคารชุดรวม 84,677 หนวย
ลดลงจากป 2559 ที่มี 101,451 หนวย โดยมีจํานวนหนวยอยูในอําเภอบางละมุงมากที่สุดรอยละ 42.6 ในจํานวน
ดังกลาวเปนโครงการเปดขายใหมในป 2560 จํานวน 59 โครงการ รวม 7,698 หนวยมีมูลคาโครงการรวม 20,657
ลานบาท เปนบานจัดสรร 52 โครงการ จํานวน 5,601 หนวย มีมูลคาโครงการ 14,450 ลานบาท เปนอาคารชุด 7
โครงการ จํานวน 2,097 หนวย มีมูลคาโครงการ 6,207 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
จังหวัดชลบุรี มีหนวยที่อยูอาศัยในผังโครงการของผูประกอบการซึ่งอยูในระหวางการขายประเภทบาน
จัดสรร จํานวน 498 โครงการ มีหนวยในผังรวมกันประมาณ 66,569 หนวย โดยมีจํานวนหนวยมากเปนที่สองรอง
จากกรุงเทพฯ ดานระดับราคาสวนใหญอยูในระดับราคา 2.01 – 3.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 31.4 รองลงมาอยู
ในระดับราคา 1.51 – 2.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23 โดยในพื้นที่อําเภอบางละมุง ศรีราชา พานทอง และบาน
บึง สวนใหญอยูในระดับราคา 2.01 – 3.00 ลานบาท สวนอําเภอเมืองชลบุรี และพนัสนิคม สวนใหญอยูในระดับ
ราคา 1.51 – 2.00 ลานบาท ในขณะที่อําเภอสัตหีบสวนใหญอยูในระดับราคา 3.01 – 5.00 ลานบาท โดยจังหวัด
ชลบุรีมีราคาที่อยูอาศัยเสนอขายเฉลี่ย 2.83 ลานบาทตอหนวย และอําเภอสัตหีบมีราคาเฉลี่ยสูงสุด อยูที่ 4.02
ลานบาทตอหนวย
เมื่อแบงตามพื้นที่พบวารอยละ 36 ของหนวยบานจัดสรรอยูในอําเภอศรีราชา รอยละ 20 อยูในอําเภอบาง
ละมุง อีกรอยละ 19 อยูในอําเภอเมืองชลบุรี รอยละ 10 อยูในอําเภอพานทอง รอยละ 7 อยูในอําเภอบานบึง
เทากับในอําเภอสัตหีบ โดยอยูในอําเภอพนัสนิคมเพียงเล็กนอย ซึ่งรอยละ 47 ของหนวยโครงการบานจัดสรรเปน
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การพัฒนาในรูปแบบของทาวนเฮาส รอยละ 29 เปนบานเดี่ยว รอยละ 18 เปนบานแฝด และรอยละ 6 เปนอาคาร
พาณิชยพักอาศัย ทั้งนี้ มีบานเดี่ยวชั้นเดียวมากถึงรอยละ 56 ของหนวยบานเดี่ยวทั้งหมด โดยในอําเภอศรีราชา
เมืองชลบุรี พานทอง และพนัสนิคม มีสัดสวนทาวนเฮาสสูงกวาบานเดี่ยวมาก แตในอําเภอบางละมุง สัตหีบ และ
บานบึง มีบานเดี่ยวมากกวาทาวนเฮาส ทั้งนี้ ในชวงปที่ผานมามีความเติบโตของตลาดทาวนเฮาสมากจนจํานวน
หนวยในผังโครงการเริ่มมีมากกวาจํานวนหนวยบานเดี่ยว โดยมีจํานวนทาวนเฮาส 31,120 หนวย และมีบานเดี่ยว
19,315 หนวย
ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยูระหวางการขาย 210 โครงการ มีหนวยในผังรวมกันมากถึง
84,677 หนวย จํานวนหนวยมากเปนที่สองรองจากกรุงเทพฯ มูลคาโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 238,023 ลานบาท
เหลือขายประมาณ 12,296 หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 39,536 ลานบาท
แบงตามพื้นที่ พบวาจากหนวยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด อยูในอําเภอบางละมุงมากถึงรอยละ 61
อีกรอยละ 17 อยูในอําเภอเมืองชลบุรี อยูในอําเภอศรีราชามีรอยละ 15 และในอําเภอสัตหีบรอยละ 6
จากโครงการอาคารชุดทั้งหมด 210 โครงการ โดยมีโครงการที่สูงไมเกิน 8 ชั้น 151 โครงการ สวนโครงการ
ที่สูงมากตั้งแต 30 ชั้นขึ้นไปมี 29 โครงการ หนวยหองชุดที่มีขนาดไมเกิน 30 ตารางเมตรมีรอยละ 47 ของหนวย
ทั้งหมดในผังโครงการ เพิ่มขึ้นจาก ป 2559 ที่มีสัดสวนรอยละ 45 เล็กนอย
จากจํานวนหนวยในผังโครงการทั้งหมด เปนหองชุดแบบหนึ่งหองนอนมากถึงรอยละ 69 เปนหองชุดแบบ
สตูดิโอรอยละ 22 เปนแบบสองหองนอนรอยละ 9 และที่เหลือเปนแบบสามหองนอนขึ้นไป
ในประเภทบานพักตากอากาศหรือวิลลา นับเฉพาะที่อยูอาศัยแนวราบริมทะเลหรือเชิงเขาที่มีหนวยใน
ผังโครงการเกินกวาครึ่งอยูในระดับราคา 15 ลานบาทขึ้นไป โครงการที่มีหนวยเหลือขายอยางนอย 1 หนวย
มีจํานวนทั้งสิ้น 16 โครงการ รวมประมาณ 552 หนวย มีหนวยเหลือขายประมาณ 115 หนวย อยูในอําเภอบางละ
มุง 10 โครงการ และในอําเภอสัตหีบ 6 โครงการ โดยสวนใหญประมาณรอยละ 70 เปนประเภทบานเดี่ยว และที่
เหลือเปนทาวนเฮาสและบานแฝด
“โดยภาพรวมจะเห็นวาการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยจะหนาแนนกระจายทุกประเภท ในทุกอําเภอที่
สํารวจยกเวนอําเภอพนัสนิคมจะไมมีการพัฒนาโครงการอาคารชุด ซึ่งในป 2561โครงการขายไดมีสัดสวนรอยละ
76.3 มีมูลคาโครงการขายไดรวม 321,829 ลานบาท และอาคารชุดมีสัดสวนขายไดมากที่สุดรอยละ 85.5 (ตอ
หนวยทั้งหมด 84,677 หนวย) สําหรับหนวยเหลือขายประมาณรอยละ 23.7 มีมูลคาเหลือขาย 106,944 ลานบาท
ซึ่งที่ดินเปลาเหลือขายมากที่สุดประมาณรอยละ 70.7 (ตอหนวยทั้งหมด 181 แปลง) ดานอัตราการดูดซับ
(Absorption Rate) โดยเฉลี่ยรอยละ 4.3 ซึ่งอาคารชุดมีอัตราดูดซับสูงสุดรอยละ 5.6 ตอเดือน”
จังหวัดระยอง มีโครงการที่อยูอาศัยอยูระหวางการขายจํานวน 221 โครงการ มีจํานวนหนวยทั้งหมด
30,953 หนวย มีมูลคาโครงการรวม 76,273 ลานบาท เปนบานจัดสรร 26,943 หนวย (เพิ่มขึ้นจากป 2559 ที่มี
21,839 หนวย) เปนอาคารชุด 4,007 หนวย (ลดลงจากป 2559 ที่มี 5,187 หนวย) โดยจํานวนหนวยอยูในอําเภอ
ปลวกแดงมากที่สุดรอยละ 45 รองลงมาอยูในอําเภอเมืองระยองรอยละ 34.4 โดยมีโครงการเปดขายใหมในป
2560 จํา นวน 25 โครงการ จํ า นวน 2,557 หนว ยมีมู ลคาโครงการรวม 6,024 ลา นบาท เป น บ านจั ดสรร 24
โครงการ จํานวน 2,479 หนวย มีมูลคาโครงการ 5,545 ลานบาท เปนอาคารชุดเพียง 1โครงการ จํานวน 78 หนวย
มีมูลคาโครงการ 479 ลานบาท
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โดยภาพรวมจังหวัดระยองโครงการที่อยูระหวางการขายเปนบานเดี่ยวมากที่สุดรอยละ 36 อยูในอําเภอ
เมืองระยองมากที่สุด รองลงมาเปนทาวนเฮาส รอยละ 30.7 อยูในอําเภอปลวกแดงมากที่สุด อันดับสามเปนบาน
แฝดรอยละ 15.3 อยูในอําเภอปลวกแดงมากที่สุด สวนภาพรวมดานการขายมีโครงการขายได 20,748 หนวย หรือ
รอยละ 67 (ตอหนวยทั้งหมด 30,953 หนวย) มีมูลคาโครงการขายไดรวม 49,698 ลานบาท อําเภอปลวกแดงมี
สัดสวนขายไดมากที่สุดรอยละ 68.6 (ตอหนวยทั้งหมด 13,951 หนวย) อาคารชุดมีสัดสวนขายไดมากที่สุดรอยละ
84.9 (ตอหนวยทั้งหมด 4,007 หนวย)
ในประเภทบานจัดสรร มีโครงการบานจัดสรรซึ่งอยูระหวางการขาย 199 โครงการ มีหนวยในผังรวมกัน
ประมาณ 26,946 หนวย มีมูลคาโครงการการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 68,321 ลานบาท เหลือขายประมาณ 9,599
หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 25,143 ลานบาท
หนวยในผังโครงการจัดสรรทั้งหมดแบงตามพื้นที่ พบวารอยละ 49 อยูในอําเภอปลวกแดง รอยละ 28 อยู
ในอําเภอเมืองระยอง รอยละ 10 อยูในอําเภอบานฉาง รอยละ 9 อยูในอําเภอนิคมพัฒนา ที่เหลืออยูในอําเภอบาน
คายและอําเภอแกลง
แบงตามประเภทพบวาสวนใหญหรือรอยละ 41 ของหนวยบานจัดสรรเปนบานเดี่ยว รอยละ 35 เปนทาวน
เฮาส รอยละ 18 เปนบานแฝด และรอยละ 6 เปนอาคารพาณิชยพักอาศัย ทั้งนี้ มีบานเดี่ยวชั้นเดียวมากถึงรอยละ
63 ของหนวยบานเดี่ยวทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีทาวนเฮาสสองชั้นมากถึงรอยละ 63 ของทาวนเฮาสทั้งหมด
ดานราคาขายสวนใหญอยูในระดับราคา 2.01 – 3.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 39.6 รองลงมาอยูในระดับ
ราคา 1.51 – 2.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 25.9 โดยจังหวัดระยองมีราคาเฉลี่ยอยูที่ 2.46 ลานบาทตอหนวย
อําเภอบานฉางมีราคาเฉลี่ยสูงสุดอยูที่ 2.98 ลานบาทตอหนวย
ในประเภทอาคารชุด มีหองชุดซึ่งอยูระหวางการขายทั้งสิ้น 33 โครงการ รวมประมาณ 5,187 หนวย มี
มูลคาโครงการการรวมทั้งสิ้นประมาณ 9,367 ลานบาท เหลือขายประมาณ 1,257 หนวย มูลคาเหลือขายรวมกัน
ประมาณ 2,339 ลานบาท
จากหนวยหองชุดทั้งหมด 5,187 หนวย สวนใหญหรือรอยละ 78 อยูในอําเภอเมืองระยอง รอยละ 16 อยู
ในอําเภอปลวกแดง และอีกรอยละ 5 อยูในอําเภอแกลง จากโครงการอาคารชุดทั้งหมด 33 โครงการ โดยเกือบ
ทั้งหมดเปนโครงการที่สูงไมเกิน 8 ชั้น มี 31 โครงการ และหนวยหองชุดที่มีขนาดไมเกิน 30 ตารางเมตรรอยละ 49
ของหนวยทั้งหมดในผังโครงการ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 41 ในปกอนหนา
“ภาพโดยรวมสัดสวนหนวยที่ขายไดสะสมในพื้นที่ระยองอยูในอัตรารอยละ 67 โดยคอนโดมิเนียมมีอัตรา
ขายไดสะสมสูงสุดถึงรอยละ 84.9 ขณะที่มีอัตราการดูดซับ (Absorption Rate) โดยเฉลี่ยรอยละ 2.9 ซึ่งอาคารชุด
มีอัตราดูดซับสูงสุดรอยละ 6.6 ตอเดือน”
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีโครงการที่อยูอาศัยอยูระหวางการขายจํานวน 46 โครงการ มีจํานวนหนวยทั้งหมด
11,039 หนวย มีมูลคาโครงการรวม 32,911 ลานบาท เปนบานจัดสรร 10,432 หนวย (ลดลงเล็กนอยจากป 2559
ที่มี 10,457 หนวย) เปนอาคารชุด 607หนวย (ลดลงจากป 2559 ที่มี 1,308 หนวย) ในจํานวนดังกลาวมีจํานวน
หนวยอยูในอําเภอเมืองฉะเชิงเทรามากที่สุดรอยละ 60 โดยมีโครงการเปดขายใหมในป 2560 มีเพียง 1 โครงการ
เปนบานจัดสรร โดยมีจํานวน 80 หนวยมีมูลคาโครงการรวม 182 ลานบาท มีหนวยที่อยูอาศัยในผังของโครงการ
ของผูประกอบการซึ่งอยูในระหวางการขายทั้งสิ้นประมาณ 11,039 หนวย แบงเปนหนวยบานจัดสรรประมาณ
10,432 หนวย อาคารชุดประมาณ 1,308 หนวย
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จากจํานวนหนวยในผังโครงการทั้งหมด เปนประเภททาวนเฮาสมากที่สุดรอยละ 36.6 รองลงมาเปนบาน
เดี่ยวรอยละ 33.8 อันดับสามเปนบานแฝดรอยละ 21.4 ซึ่งทั้งหมดอยูในอําเภอเมืองฉะเชิงเทรามากที่สุด โดย
สวนใหญอยูในระดับราคา 2.01– 3.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.3 รองลงมาอยูในระดับราคา 3.01 – 5.00 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 28.4 โดยอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา และอําเภอบางปะกง ที่อยูอาศัยเสนอขายเกาะกลุมอยูใน
ระดับราคา 2.01 – 5.00 ลานบาท สวนอําเภอบานโพธิ์สวนใหญอยูในระดับราคา 3.01 – 5.00 ลานบาท และ
อําเภอแปลงยาวสวนใหญอยูในระดับราคา 1.01 – 1.50 ลานบาท ที่อยูอาศัยในจังหวัดฉะเชิงเทรามีราคาเฉลี่ยอยู
ที่ 2.98 ลานบาทตอหนวย และอําเภอบางปะกงมีราคาเฉลี่ยสูงสุดอยูที่ 4.37ลานบาทตอหนวย
สําหรับภาพรวมดานการขายมีโครงการขายได 7,314 หนวย หรือรอยละ 66.3 (ตอหนวยทั้งหมด 11,039
หนวย) มีมูลคาโครงการขายไดรวม 22,464 ลานบาท อําเภอบางปะกง และเมืองฉะเชิงเทรามีสัดสวนขายไดมาก
ที่สุดรอยละ 69.8 และรอยละ 69.2 ตามลําดับ (ตอหนวยทั้งหมด 2,412 และ 6,639 หนวย) อาคารชุดมีสัดสวน
ขายไดมากที่สุดรอยละ 73.6 (ตอหนวยทั้งหมด 607 หนวย)
ในประเภทบานจัดสรร มีโครงการบานจัดสรรซึ่งอยูระหวางการขาย 45 โครงการ มีหนวยในผังรวมกัน
ประมาณ 10,457 หนวย มีมูลคาโครงการการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 31,045 ลานบาท เหลือขายประมาณ 3,453
หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 9,358 ลานบาท
หนวยในผังโครงการจัดสรรทั้งหมดแบงตามพื้นที่ พบวารอยละ 58 อยูในอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา รอยละ
23 อยูในอําเภอบางปะกง รอยละ 11 อยูในอําเภอบานโพธิ์ และรอยละ 9 อยูในอําเภอแปลงยาว
แบงตามประเภท พบวาสวนใหญหรือรอยละ 42 ของหนวยโครงการบานจัดสรรเปนทาวนเฮาส รอยละ 36
เปนบานเดี่ยว รอยละ 20 เปนบานแฝด และรอยละ 2 เปนอาคารพาณิชยพักอาศัย โดยมีบานเดี่ยวสองชั้นมากถึง
รอยละ 67 ของหนวยบานเดี่ยวทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีทาวนเฮาสสองชั้นมากถึงรอยละ 84 ของทาวนเฮาสทั้งหมด
ในประเภทอาคารชุด มีหองชุดซึ่งอยูระหวางการขายทั้งสิ้น 4 โครงการ รวมประมาณ 1,308 หนวยอยูใน
อําเภอเมืองฉะเชิงเทราทั้งสิ้น มีเหลือขายประมาณ 412 หนวย
“ภาพโดยรวมสัดสวนหนวยที่ขายไดสะสมในพื้นที่ฉะเชิงเทราอยูในอัตรารอยละ 66.3 โดยคอนโดมิเนียมมี
อัตราขายไดสะสมสูงสุดถึงรอยละ 73.6 ขณะที่มีอัตราการดูดซับ (Absorption Rate) โดยเฉลี่ยรอยละ 4.6 ซึ่ง
อาคารชุดมีอัตราดูดซับสูงสุดรอยละ 5.4 ตอเดือน การที่อัตราดูดซับโดยเฉลี่ยสูงกวาของจังหวัดชลบุรีปจจัยสําคัญ
เกิดจากสินคาใหมหรือโครงการใหมเขามาสูตลาดนอยกวาจังหวัดชลบุรีจนกลับขึ้นไปอยูในระดับใกลเคียงกับ
ความตองการซื้อ ซึ่งหากรัฐบาลสนับสนุนใหพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเปนทําเลเพื่อการอยูอาศัยรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ธุรกิจที่อยูอาศัยในพื้นที่นี้จะมีศักยภาพกลับขึ้นมาขยายตัวไดดีกวาชวงที่ผานมา”
.........................................
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