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23 กนัยายน 2564 

 
สถานการณต์ลาดทีอ่ยู่อาศัยภายใต้สถานการณโ์ควิด – 19  

คอนโดฯซึมต่อเน่ืองอัตราดูดซับเร่ิมปรับตัวขึน้คร่ึงหลังปี 2565 
 

ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ เปิดเผยผลส ารวจภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยของภาค

ตะวนัตก พบว่า ภาพรวมตลาดในดา้นอปุทานของหน่วยเปิดขายใหม่ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มีจ านวนหน่วยเพิ่มขึน้

รอ้ยละ 49.2  แต่เป็นการเพิ่มขึน้จากฐานที่ต  ่ากว่าปกติในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ขณะที่มูลค่าลดลงรอ้ยละ -51.5  

โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของหน่วยบา้นจดัสรรและอาคารชุดเปิดขายใหม่ถึงรอ้ยละ 50.6 และรอ้ยละ 47.1 ตามล าดบั ขณะที่

มูลค่าลดลงรอ้ยละ -51.5 ซึ่งผูป้ระกอบการมีการพัฒนาโครงการใหม่เพิ่มขึน้ในพืน้ที่จังหวัดเพชรบุรี ส่วนในจังหวัด

ประจวบคีรีขนัธผ์ูป้ระกอบการมีการชะลอตวัในการพฒันาโครงการใหม่ลง  เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 ในส่วนของภาพรวมอปุสงคข์องหน่วยขายไดใ้หม่พบว่า จ านวนหน่วยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.1 หากพิจารณาอตัราดดู

ซบัอาคารชุดและบา้นจัดสรร พบว่า มีอตัราคงที่เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  หากมองภาพรวมทัง้ปี 2564 

คาดว่าจะมีหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่เขา้สู่ตลาดประมาณ 1,902 หน่วย มีหน่วยรอการขายสะสมประมาณ 5,188 

หน่วย และในปี 2565 คาดว่า หากมีการกระจายวคัซีนไดท้ั่วถึงจะท าใหส้ถานการณท์ี่อยู่อาศยัปรบัตวัดีขึน้ และจะส่งผล

ใหม้ีหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่เขา้สู่ตลาดเพิ่มขึน้เป็น 2,261 หน่วย และคาดว่าจะส่งผลใหม้ีหน่วยเหลือขายสะสม

เพิ่มขึน้โดยมีจ านวนหน่วยประมาณ 5,383 หน่วย หรือ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.8 เมื่อเทียบกบัปี 2564 

ดร.วิชยั วิรตักพนัธ ์ผูต้รวจการธนาคารอาคารสงเคราะห ์และรกัษาการผูอ้  านวยการศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์

(REIC) กล่าวว่า จากการที่ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรพัย์ไดจ้ัดเก็บขอ้มูลความเคลื่อนไหวที่เกิดขึน้กับการลงทุนพัฒนา

โครงการที่อยู่อาศยัในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ดว้ยการส ารวจภาคสนาม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยยงัคงประสบกับ

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก 3 และ 4 ไดพ้บความเปลี่ยนแปลงที่ชดัเจนของอปุทานที่อยู่อาศยัหน่วยเปิดขาย

ใหม่ที่เขา้สูต่ลาดในพืน้ที่ภาคตะวนัตก 

โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มีโครงการที่อยู่อาศยัใหม่เขา้สู่ตลาดเพิ่มขึน้ โดยมีเพียง 886 หน่วย หรือ เพิ่มขึน้ 

รอ้ยละ 49.2 และมีมูลค่ารวม 2,900 ลา้นบาท แต่มีมูลค่าลดลงรอ้ยละ -51.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

ส่งผลใหอ้ปุทานที่อยู่อาศยัทัง้หมดที่มีการขายในพืน้ที่ภาคตะวนัตก มีจ านวนรวม 5,737 หน่วย หรือ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.0 

และมีมลูค่ารวม  26,083  ลา้นบาท แต่มีมลูค่าลดลงรอ้ยละ -4.9  โดยมีหน่วยขายไดใ้หม่เพิ่มขึน้ 554 หน่วย หรือเพิ่มขึน้

รอ้ยละ 5.1 ขณะที่มูลค่าลดลง 2,301 ล้านบาท หรือลดลงรอ้ยละ -43.2 ส่งผลให้มีหน่วยเหลือขายอยู่ในตลาด

ประมาณ 5,183  หน่วย และมีมูลค่ารวมประมาณ 23,781 ล้านบาท เพิ่มขึ ้นทั้งจ านวนหน่วยและมลูค่า รอ้ย

ละ 3.9 และ 1.7 ตามล าดบั โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของหน่วยทัง้อาคารชดุและบา้นจดัสรร  
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 เมื่อพิจารณาลงรายละเอียด พบการชะลอตวัของการเปิดขายใหม่ในพืน้ที่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยมีจ านวน

หน่วยลดลงรอ้ยละ -69.2 ขณะที่จงัหวดัเพชรบรุีมีหน่วยเปิดขายใหม่เพิ่มขึน้ทัง้บา้นจดัสรรและอาคารชุด  

 อย่างไรก็ตามศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ประมาณการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่จะเข้าสู่ตลาดในปี 2564 

จ านวนประมาณ 1,902 หน่วย มลูค่ารวมประมาณ 8,710 ลา้นบาท ประกอบดว้ยโครงการบา้นจัดสรรประมาณ 1,356 

หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 5,768 ลา้นบาท โครงการอาคารชุดประมาณ 546 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ  2,942 ลา้น

บาท โดยในช่วงครึ่งหลงัปี 2564 อตัราการขยายตวัของหน่วยโครงการที่อยู่อาศยัเปิดขายใหม่จะเพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 

157.2 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ขณะที่มลูค่าเพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 142.0  เชื่อมั่นว่าสถานการณข์องหน่วย

เปิดขายใหมข่องพืน้ที่ภาคตะวนัตกจะปรบัตวัดีขึน้กว่าครึง่แรกของปี 2564 

 ส าหรบัแนวโน้มปี 2565 ศูนยข์อ้มูลฯ คาดว่าจะมีที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่จะเขา้สู่ตลาดภาคตะวันตกจ านวน

ประมาณ 2,261 หน่วย มลูค่ารวมประมาณ 10,584 ลา้นบาท ประกอบดว้ย โครงการบา้นจดัสรรประมาณ 1,388 หน่วย 

มลูค่ารวมประมาณ 6,221 ลา้นบาท และ โครงการอาคารชุดประมาณ 873 หน่วย มลูค่ารวมประมาณ 4,363 ลา้นบาท 

โดยคาดว่าในช่วงครึ่งแรกปี 2565 อตัราการขยายตัวของหน่วยโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่จะเพิ่มขึน้กว่าช่วงครึ่งปี

แรกของปี 2564  รอ้ยละ 21.8 และคาดว่าจะขยายตวัเพิ่มขึน้อีกรอ้ยละ 16.3 ในช่วงครึง่หลงัของปี 2565 ในขณะที่มลูค่า

ในครึง่แรกของปี 2565 จะเพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 87.2 แต่อาจจะชะลอตวัลงในช่วงครึง่หลงัของปี 2565 

 ในสว่นของหน่วยขายไดใ้หม่ ศนูยข์อ้มลูฯ คาดการณว์่า ในปี 2564  ตลาดที่อยู่อาศยัในภาคตะวนัตก จะมีหน่วย

ขายได้ใหม่จ านวนประมาณ 1,382 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ  6,817 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรร

ประมาณ  909 หน่วย มลูค่ารวมประมาณ  3,955 ลา้นบาท โครงการอาคารชดุประมาณ  473 หน่วย มลูค่ารวมประมาณ  

2,862 ลา้นบาท โดยคาดว่าในช่วงครึง่หลงัปี 2564 จะมีหน่วยขายไดใ้หม่มากกว่าครึง่ปีแรก อยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 110.7 

เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ขณะที่มลูค่าเพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 135.2 และในปี 2565 คาดการณว์่าจะมีหน่วย

ขายไดใ้หม่จ านวนประมาณ  2,022 มูลค่ารวม  8,988 ลา้นบาท ประกอบดว้ยโครงการบา้นจัดสรรประมาณ  1,042  

หน่วย มลูค่ารวมประมาณ 4,622 ลา้นบาท และโครงการอาคารชุดประมาณ 980 หน่วย มลูค่ารวมประมาณ 4,366 ลา้น

บาท โดยคาดว่าในช่วงครึง่แรกปี 2565 ตลาดที่อยู่อาศยัในภาคตะวนัตกจะมียอดขายท่ีดีขึน้กว่าครึง่แรกของปี 2564 รอ้ย

ละ 60.8 และคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึน้อีกรอ้ยละ 36.6 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ในขณะที่มูลค่าในครึ่งแรกของปี 

2565 จะเพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 83.0 และชะลอตัวลดลงรอ้ยละ 5.8 ในช่วงครึ่งหลงัปี 2565  โดยเป็นผลมาจากการ

คาดการณภ์ายใตส้ถานการณท์ี่ประเทศไทยสามารถกระจายวัคซีนไดท้ั่วถึง ท าให้เกิดภูมิคุม้กนัหมู่เกิดขึน้ในระดับที่สูง

กว่าปี 2564 และคาดการณเ์ศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะขยายตวัประมาณรอ้ยละ 4.0 
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 ทัง้นี ้หากพิจารณาในส่วนของหน่วยเหลือขาย ศูนยข์อ้มูลฯ คาดการณว์่า ในครึ่งหลงัปี 2564 จะมีหน่วยเหลือ

ขายในภาคตะวันตกจ านวนประมาณ 5,188 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 22,889 ลา้นบาท ประกอบดว้ยโครงการบา้น

จดัสรรประมาณ 2,553 หน่วย มลูค่ารวมประมาณ 11,761 ลา้นบาท โครงการอาคารชุดประมาณ  2,635 หน่วย มลูค่า

รวมประมาณ 11,128 ลา้นบาท และในปี 2565 คาดการณว์่าจะมีหน่วยเหลือขายในตลาดจ านวนประมาณ 5,383 หน่วย 

มูลค่ารวมประมาณ 22,298 ลา้นบาท ประกอบดว้ยโครงการบา้นจัดสรรประมาณ 2,478 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 

11,098 ลา้นบาท และโครงการอาคารชุดประมาณ 2,905 หน่วย มลูค่ารวมประมาณ 11,200 ลา้นบาท โดยอตัราดูดซบั

จะเริ่มปรบัตวัดีขึน้ตัง้แต่ช่วงครึง่หลงัปี 2565 เป็นตน้ไป  

 

------------------------------------------------------------------------ 


