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สถานการณ์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัยภายใต้สถานการณ์โควิด – 19
คอนโดฯซึมต่อเนื่องอัตราดูดซับเริ่มปรับตัวขึน้ ครึ่งหลังปี 2565
ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริม ทรัพ ย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิ ดเผยผลสารวจภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยของภาค
ตะวันตก พบว่า ภาพรวมตลาดในด้านอุปทานของหน่วยเปิ ดขายใหม่ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มีจานวนหน่วยเพิ่มขึน้
ร้อยละ 49.2 แต่เป็ นการเพิ่มขึน้ จากฐานที่ต่ากว่าปกติในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ขณะที่มูลค่าลดลงร้อยละ -51.5
โดยเป็ นการเพิ่มขึน้ ของหน่วยบ้านจัดสรรและอาคารชุดเปิ ดขายใหม่ถึงร้อยละ 50.6 และร้อยละ 47.1 ตามลาดับ ขณะที่
มูลค่าลดลงร้อยละ -51.5 ซึ่งผูป้ ระกอบการมีการพัฒ นาโครงการใหม่ เพิ่ม ขึน้ ในพืน้ ที่จังหวัดเพชรบุรี ส่วนในจัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ผปู้ ระกอบการมีการชะลอตัวในการพัฒนาโครงการใหม่ลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ในส่วนของภาพรวมอุปสงค์ของหน่วยขายได้ใหม่พบว่า จานวนหน่วยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.1 หากพิจารณาอัตราดูด
ซับอาคารชุดและบ้านจัดสรร พบว่า มีอตั ราคงที่เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน หากมองภาพรวมทัง้ ปี 2564
คาดว่าจะมีหน่วยที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่เข้าสู่ตลาดประมาณ 1,902 หน่วย มีหน่วยรอการขายสะสมประมาณ 5,188
หน่วย และในปี 2565 คาดว่า หากมีการกระจายวัคซีนได้ท่วั ถึงจะทาให้สถานการณ์ท่ีอยู่อาศัยปรับตัวดีขึน้ และจะส่งผล
ให้มีหน่วยที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึน้ เป็ น 2,261 หน่วย และคาดว่าจะส่งผลให้มี หน่วยเหลือขายสะสม
เพิ่มขึน้ โดยมีจานวนหน่วยประมาณ 5,383 หน่วย หรือ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับปี 2564
ดร.วิชยั วิรตั กพันธ์ ผูต้ รวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผูอ้ านวยการศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์
(REIC) กล่าวว่า จากการที่ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ได้จัดเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวที่เกิดขึน้ กับการลงทุนพัฒ นา
โครงการที่อยู่อาศัยในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ด้วยการสารวจภาคสนาม ซึ่ง เป็ นช่วงเวลาที่ประเทศไทยยังคงประสบกับ
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก 3 และ 4 ได้พบความเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนของอุปทานที่อยู่อาศัย หน่วยเปิ ดขาย
ใหม่ท่ีเข้าสูต่ ลาดในพืน้ ที่ภาคตะวันตก
โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มีโครงการที่อยู่อาศัยใหม่เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึน้ โดยมีเพียง 886 หน่วย หรือ เพิ่มขึน้
ร้อยละ 49.2 และมีมูลค่ารวม 2,900 ล้านบาท แต่มีมูลค่าลดลงร้อยละ -51.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ส่งผลให้อปุ ทานที่อยู่อาศัยทัง้ หมดที่มีการขายในพืน้ ที่ภาคตะวันตก มีจานวนรวม 5,737 หน่วย หรือ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.0
และมีมลู ค่ารวม 26,083 ล้านบาท แต่มีมลู ค่าลดลงร้อยละ -4.9 โดยมีหน่วยขายได้ใหม่เพิ่มขึน้ 554 หน่วย หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 5.1 ขณะที่มูล ค่าลดลง 2,301 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ -43.2 ส่ง ผลให้มี หน่วยเหลื อ ขายอยู่ ใ น ตลา ด
ประมาณ 5,183 หน่ ว ย และมี มู ล ค่ า รวมประมาณ 23,781 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ ้น ทั้ง จานวนหน่ ว ยและมูลค่า ร้อย
ละ 3.9 และ 1.7 ตามลาดับ โดยเป็ นการเพิ่มขึน้ ของหน่วยทัง้ อาคารชุดและบ้านจัดสรร
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เมื่อพิจารณาลงรายละเอียด พบการชะลอตัวของการเปิ ดขายใหม่ในพืน้ ที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยมีจานวน
หน่วยลดลงร้อยละ -69.2 ขณะที่จงั หวัดเพชรบุรีมีหน่วยเปิ ดขายใหม่เพิ่มขึน้ ทัง้ บ้านจัดสรรและอาคารชุด
อย่างไรก็ตามศูนย์ข้อมูล อสัง หาริม ทรัพ ย์ ได้ประมาณการที่อยู่อาศัยเปิ ด ขายใหม่ จ ะเข้าสู่ตลาดในปี 2564
จานวนประมาณ 1,902 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 8,710 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรรประมาณ 1,356
หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 5,768 ล้านบาท โครงการอาคารชุด ประมาณ 546 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 2,942 ล้าน
บาท โดยในช่วงครึ่งหลังปี 2564 อัตราการขยายตัวของหน่วยโครงการที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่จะเพิ่มขึน้ ประมาณร้อยละ
157.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ขณะที่มลู ค่าเพิ่มขึน้ ประมาณร้อยละ 142.0 เชื่อมั่นว่าสถานการณ์ของหน่วย
เปิ ดขายใหม่ของพืน้ ที่ภาคตะวันตกจะปรับตัวดีขนึ ้ กว่าครึง่ แรกของปี 2564
สาหรับแนวโน้มปี 2565 ศูนย์ขอ้ มูลฯ คาดว่าจะมี ท่ีอยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่จะเข้าสู่ตลาดภาคตะวันตกจานวน
ประมาณ 2,261 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 10,584 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการบ้านจัดสรรประมาณ 1,388 หน่วย
มูลค่ารวมประมาณ 6,221 ล้านบาท และ โครงการอาคารชุดประมาณ 873 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 4,363 ล้านบาท
โดยคาดว่าในช่วงครึ่งแรกปี 2565 อัตราการขยายตัวของหน่วยโครงการที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่จะเพิ่มขึน้ กว่าช่วงครึ่งปี
แรกของปี 2564 ร้อยละ 21.8 และคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึน้ อีกร้อยละ 16.3 ในช่วงครึง่ หลังของปี 2565 ในขณะที่มลู ค่า
ในครึง่ แรกของปี 2565 จะเพิ่มขึน้ ประมาณร้อยละ 87.2 แต่อาจจะชะลอตัวลงในช่วงครึง่ หลังของปี 2565
ในส่วนของหน่วยขายได้ใหม่ ศูนย์ขอ้ มูลฯ คาดการณ์ว่า ในปี 2564 ตลาดที่อยู่อาศัยในภาคตะวันตก จะมีหน่วย
ขายได้ใหม่ จ านวนประมาณ 1,382 หน่วย มูล ค่ารวมประมาณ 6,817 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรร
ประมาณ 909 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 3,955 ล้านบาท โครงการอาคารชุดประมาณ 473 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ
2,862 ล้านบาท โดยคาดว่าในช่วงครึง่ หลังปี 2564 จะมีหน่วยขายได้ใหม่มากกว่าครึง่ ปี แรก อยู่ท่ปี ระมาณร้อยละ 110.7
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ขณะที่มลู ค่าเพิ่มขึน้ ประมาณร้อยละ 135.2 และในปี 2565 คาดการณ์ว่าจะมีหน่วย
ขายได้ใหม่จานวนประมาณ 2,022 มูลค่ารวม 8,988 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรรประมาณ 1,042
หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 4,622 ล้านบาท และโครงการอาคารชุดประมาณ 980 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 4,366 ล้าน
บาท โดยคาดว่าในช่วงครึง่ แรกปี 2565 ตลาดที่อยู่อาศัยในภาคตะวันตกจะมียอดขายที่ดีขนึ ้ กว่าครึง่ แรกของปี 2564 ร้อย
ละ 60.8 และคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึน้ อีกร้อยละ 36.6 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ในขณะที่มูลค่าในครึ่งแรกของปี
2565 จะเพิ่มขึน้ ประมาณร้อยละ 83.0 และชะลอตัวลดลงร้อยละ 5.8 ในช่วงครึ่งหลังปี 2565 โดยเป็ นผลมาจากการ
คาดการณ์ภายใต้สถานการณ์ท่ีประเทศไทยสามารถกระจายวัคซีนได้ท่ วั ถึง ทาให้ เกิดภูมิคมุ้ กันหมู่เกิดขึน้ ในระดับที่สูง
กว่าปี 2564 และคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะขยายตัวประมาณร้อยละ 4.0
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ทัง้ นี ้ หากพิจารณาในส่วนของหน่วยเหลือขาย ศูนย์ขอ้ มูลฯ คาดการณ์ว่า ในครึ่งหลังปี 2564 จะมีหน่วยเหลือ
ขายในภาคตะวันตกจานวนประมาณ 5,188 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 22,889 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการบ้าน
จัดสรรประมาณ 2,553 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 11,761 ล้านบาท โครงการอาคารชุดประมาณ 2,635 หน่วย มูลค่า
รวมประมาณ 11,128 ล้านบาท และในปี 2565 คาดการณ์ว่าจะมีหน่วยเหลือขายในตลาดจานวนประมาณ 5,383 หน่วย
มูลค่ารวมประมาณ 22,298 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรรประมาณ 2,478 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ
11,098 ล้านบาท และโครงการอาคารชุดประมาณ 2,905 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 11,200 ล้านบาท โดยอัตราดูดซับ
จะเริ่มปรับตัวดีขนึ ้ ตัง้ แต่ช่วงครึง่ หลังปี 2565 เป็ นต้นไป
------------------------------------------------------------------------
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