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สถานการณ์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัย ไตรมาส 2/2565
จากการแถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุ
ชัดเจนถึงเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2565 ที่มีการขยายตัวร้อยละ 2.5 ปรับตัวดีขนึ ้ ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อย
ละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า (%YoY) รวมครึ่งแรกของปี 2565 เศรษฐกิจไทย ขยายตัวร้อยละ 2.4 ขณะที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยมีความเห็นในทิศทางที่สอดคล้องกันคือ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 เศรษฐกิจไทยปรับดีขึน้ ต่อเนื่องจากไตรมาส
ก่อน โดยการบริ โภคภาคเอกชนปรับเพิ่ม ขึน้ จากหมวดบริการเป็ นส าคัญ ขณะที่จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึน้
ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 และมาตรการจากัดการเดินทางระหว่างประเทศ
ส่งผลให้ภาคการค้าและภาคบริการฟื ้ นตัว และการลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึน้ ตามการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจ สอดคล้องกับ
การประเมินภาพรวมด้านการลงทุนในภาคพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย
ศูน ย์ข้อ มูล อสัง หาริม ทรัพ ย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) ประเมิ น ว่ า กลุ่ม ผู้ซื อ้ ที่อ ยู่อ าศัย ที่ ทางานใน
ภาคอุตสาหกรรมและการส่ง ออกฟื ้ นตัวต่อเนื่องจากปี 2564 ทาให้เกิดกาลังซื อ้ ใหม่ ๆ ผูป้ ระกอบการยัง คงมี การออก
โปรโมชั่น การลดราคาขาย การให้ของแถมต่างๆ ต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างกลุม่ ลูกค้าที่ตอ้ งการซือ้ ที่อยู่อาศัยเพื่อการลงทุน
แต่ทัง้ นี ้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ตอ้ งระมัดระวัง จากการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ในช่วงครึ่งปี หลัง สภาวะการจ้างงานและการมี
รายได้ของประชาชนในภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการยังคงอยู่ในภาวะการฟื ้ นตัวช้า ภาวะหนีค้ รัวเรือนอยู่ในระดับที่สงู
ถึงประมาณ 90% ของ GDP ทาให้กลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ยถึงปานกลางในกลุ่มอาชีพอิสระจะเข้าถึงสินเชื่อได้ยากเช่นเดียวกับ
ช่วงปี ท่ีผ่านมา ภาวะการเพิ่มขึน้ ของ NPL ของสถาบันการเงิน อาจจะส่งผลให้สถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อย
สินเชื่อต่อไป ต้นทุนค่าก่อสร้างสูงขึน้ ทาให้ราคาที่อยู่อาศัยโครงการใหม่อาจจะมีการปรับราคาขึน้ ในช่วงครึง่ ปี หลัง
ด้วยองค์ประกอบและปั จจัยแวดล้อมดังที่กล่าวมา REIC ได้จัดทา “ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่
อาศัย)” โดยใช้ขอ้ มูลทัง้ ด้านอุปสงค์และด้านอุปทานในพืน้ ที่กรุ งเทพฯ-ปริมณฑล เพื่อประเมินความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ
พบว่าดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ในไตรมาส 2 ปี 2565 มีค่าดัชนีเท่ากับ 86.0 ปรับตัวลดลงเพียง
ร้อยละ -0.92 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าซึ่งมีค่าดัชนี 86.8 แต่เพิ่มขึน้ ร้อยละ 13.3 เมื่อเที่ยบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ซึ่งมีค่าดัชนี 75.9
โดย REIC คาดว่าปี 2565 จะมีดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) อยู่ท่ี 81.2 จุด เพิ่มขึน้ จากปี
2564 ร้อยละ 9.1 ในกรณีปรับตัวย่ อลงเป็ น Worst Case จะอยู่ท่ี 77.0 จุด ขยายตัวร้อยละ 3.4 หรือ อาจปรับตัวดีขึน้ กว่า
ที่คาดไว้เป็ นกรณี Best Case จะอยู่ท่ี 85.4 จุด ขยายตัวร้อยละ 14.7
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ดร. วิ ชั ย วิ รั ต กพั น ธ์ ผู้ ต รวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรั ก ษาการผู้ อ านวยการศู น ย์ข้ อ มู ล
อสังหาริมทรัพย์ เปิ ดเผยว่าเมื่อเข้าสู่ไตรมาส 2 ปี 2565 ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยงั คงต้องเผชิญกับทัง้ ปั จจัยลบซึ่งเป็ น
ผลกระทบจากราคานา้ มันที่เพิ่มสูงขึน้ ต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาพรวมทัง้ ประเทศมีการขออนุญาตจัดสรรลดลง
การออกใบอนุญาตจัดสรรทีด่ ิน ทั่วประเทศ ไตรมาส 2/2565

•

สถานการณ์อุปทานทีอ่ ยู่อาศัยปี ไตรมาส 2 ปี 2565

REIC พบการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ ณ ไตรมาส 2/2565 มีจานวน
ทัง้ สิน้ 156 โครงการ รวม 15,999 หน่วย จานวนโครงการลดลงร้อยละ -1.3 และจานวนหน่วยลดลงร้อยละ -5.5 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี 2564 ในจานวนดังกล่าวประกอบด้วย บ้านเดียว 7,162 หน่วย ทาวน์เฮ้าส์ 5,358 หน่วย บ้านแฝด
3,054 หน่วย ที่ดินจัดสรร 240 หน่วย และอาคารพาณิ ช ย์ 158 หน่วย หากพิจ ารณารายพืน้ ที่พ บว่า พืน้ ที่กรุ ง เทพฯ ปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 3 พืน้ ที่นมี ้ ีจานวนการออกใบอนุญาตจัดสรรเพิ่มขึน้
โดยพืน้ ที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในไตรมาส 2 ปี 2565 มีการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินจานวน 9,069 หน่วย คิดเป็ น
ร้อยละ 56.9 ของทัง้ ประเทศ เพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี 2564 ร้อยละ 30.9 ประกอบด้วยบ้านเดี่ยว 4,223 หน่วย ทาวน์
เฮ้าส์ 3,737 หน่วย บ้านแฝด 1,012 หน่วย ขณะที่ภาคตะวันออก ยังคงพบการชะลอตัวของการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
อย่างต่อเนื่อง โดยมีจานวน 3,807 หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 23.8 ของทัง้ ประเทศ โดยบ้านแฝดมีการขออนุญาตจัดสรรมาก
ที่สดุ จานวน 1,435 หน่วย ทาวน์เฮ้าส์ 1,331 หน่วย และบ้านเดี่ยว 951 หน่วย
ด้านอุปทานโครงการที่อยู่อาศัยเปิ ดตัวใหม่ ในพืน้ ที่กรุ งเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2565 มีโครงการเปิ ดขาย
ใหม่จานวน 23,766 หน่วย เป็ นโครงการอาคารชุด 14,932 หน่วย และเป็ นโครงการบ้านจัดสรร 8,834 หน่วย แม้จะลดลง
จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีจานวน 9,102 หน่วย เพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 161.1 โดยมีมลู ค่า 143,399 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 245.0 เป็ นมูลค่าโครงการบ้านจัดสรร 81,158 ล้านบาท เพิ่มขึน้
ร้อยละ 136.5 และโครงการอาคารชุด 62,241 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 758.9
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“เป็ นที่น่าสัง เกตว่าการเปิ ดตัวโครงการใหม่ในพืน้ ที่กรุ งเทพฯ-ปริม ณฑลในช่ วง 6 เดือนของปี 2565 การเปิ ด
โครงการใหม่ประเภทอาคารชุดกลับขึน้ มามีสดั ส่วนเกินกว่าครึ่งของโครงการที่อยู่อาศัยเปิ ดตัวใหม่ทงั้ หมด โดยมีสดั ส่วน
ร้อยละ 63.3 ขณะที่โครงการบ้านจัดสรรลดลงมาอยู่ท่ีรอ้ ยละ 36.7 ซึ่ง ถื อว่าเป็ นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับช่ วงก่อ นเกิ ด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2561 และมูลค่าการเปิ ดตัวโครงการใหม่สงู กว่าค่าเฉลี่ยก่อนเกิดการแพร่
ระบาดของ COVID-19”
โดยพืน้ ที่ท่ีมีการเปิ ดขายโครงการใหม่สงู สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย อันดับ 1.เขตธนบุรี จานวน 3,098 หน่วย
เป็ นโครงการอาคารชุดทัง้ หมด มีมลู ค่าโครงการ 3,718 ล้านบาท อันดับ 2.อาเภอปากเกร็ด จานวน 2,739 หน่วย แบ่งเป็ น
อาคารชุด 2,380 หน่วย บ้านจัดสรร 359 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 9,749 ล้านบาท อันดับ 3. อาเภอบางพลี จานวน
1,763 หน่วย เป็ นบ้านจัดสรรทัง้ จานวน มูลค่าโครงการรวม 32,436 ล้านบาท อันดับ 4.เขตลาดพร้าว จานวน 1,250 หน่วย
เป็ นโครงการอาคารชุดทัง้ จานวน มูลค่าโครงการ 4,669 ล้านบาท อันดับ 5.เขตจตุจักร จานวน 1,209 หน่วย แบ่งเป็ น
อาคารชุด1,199 หน่วย บ้านจัดสรร 10 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 3,515 ล้านบาท
• คาดการณ์อุปทานทีอ่ ยู่อาศัย ปี 2565
ในปี 2565 คาดการณ์อุปทานการเปิ ดตัวโครงการใหม่ ทัง้ ประเภทโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด มีจานวน
ประมาณ 77,728 หน่วย เพิ่มขึน้ ร้อยละ 50.8 จากปี 2564 ซึ่งมีจานวน 51,531 หน่วย หรือเพิ่มขึน้ อยู่ในช่วงร้อยละ 35.8
ถึง 65.9 ด้านมูลค่าโครงการรวม 401,360 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 83.3 เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีมลู ค่า 218,950 ล้าน
บาท หรือเพิ่ม ขึน้ อยู่ในช่ วงร้อยละ 65.0 ถึง 101.6 ทั้ง นี ้ ปี 2564 เป็ นปี ท่ีมี ท่ีอยู่อาศัยเปิ ดตัวใหม่ ต่ าสุดในรอบ 11 ปี
นับตัง้ แต่ปี 2554 และต่ากว่าปี 2554 ซึ่งเป็ นปี ท่เี กิดเหตุการณ์นา้ ท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานครที่มีจานวน 82,595 หน่วย
นอกจากนีค้ าดว่า ในปี 2565 จะมีการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินประมาณ 42,308 หน่วย เพิ่มขึน้ ร้อยละ 32.5
จากปี 2564 ซึ่งมีจานวน 31,927 หน่วย หรือเพิ่มขึน้ อยู่ในช่วงร้อยละ 19.3 ถึง 45.8 ทัง้ นี ้ การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินใน
ปี 2564 ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ -32.7 เนื่องจากเป็ นปี ท่มี ีการออกใบอนุญาตจัดสรรต่าสุดในรอบ 16 ปี นับตัง้ แต่ปี 2549
และต่ากว่าปี 2549 ซึ่งเป็ นปี ท่เี กิดรัฐประหารมีการออกใบอนุญาตจัดสรรจานวน 34,123 หน่วย
• สถานการณ์อุปสงค์ทอี่ ยู่อาศัย ไตรมาส 2 ปี 2565
ด้านสถานการณ์อปุ สงค์ท่ีอยู่อาศัย จากข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยไตรมาส 2 ปี 2565 มีการโอนกรรมสิทธิ์
ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ จานวน 95,316 หน่วย เพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี 2564 ร้อยละ 9.0 ซึ่งมีจานวน 87,485 หน่วย
ประกอบด้วยโอนกรรมสิทธิ์โครงการแนวราบ 70,426 หน่วย โครงการอาคารชุด 24,890 หน่วย คิดเป็ นมูลค่า 257,009
ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีมลู ค่า 240,048 ล้านบาท ในจานวนดังกล่าวเป็ น
มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์โครงการแนวราบ 192,392 ล้านบาท และโครงการอาคารชุด 64,617 ล้านบาท ทัง้ นี ้ หน่วยและ
มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ท่อี ยู่อาศัยของทุกภาคเป็ นไปในทิศทางที่ดีขนึ ้
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หน่วย และมูลค่า (ลบ.) การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ

• คาดการณ์อุปสงค์ทอี่ ยู่อาศัย ปี 2565
สาหรับปี 2565 คาดว่าสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์จะทรงๆ ตัว แต่ดีขึน้ กว่าปี 2564 เล็กน้อย เนื่องจากปั ญหา
เงินเฟ้อ ค่าครองชีพที่สงู ขึน้ และอัตราดอกเบีย้ ขาขึน้ ประกอบกับมีบา้ นที่ทยอยสร้างเสร็จเข้ามาสู่ตลาดเพิ่มขึน้ โดยคาดว่า
ปี 2565 จะมีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 349,253 เพิ่มขึน้ จากปี 2564 ร้อยละ 1.6 หรืออยู่ในช่วงร้อยละ -9.9 ถึง 10.5
แนวราบจะเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.8 หรืออยู่ในช่วงร้อยละ -8.4 ถึง 12.0 อาคารชุดจะเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.1 หรืออยู่ในช่วงร้อยละ 14.1 ถึง 6.1 ด้านมูลค่าคาดว่าปี 2565 จะมีมลู ค่าโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 948,471 ล้านบาท จะเพิ่มขึน้ จากปี 2564 ร้อย
ละ 0.4 หรืออยู่ในช่วงร้อยละ -10.4 ถึง 9.9 แนวราบจะเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.4 หรืออยู่ในช่วงร้อยละ -9.7 ถึง 10.4 อาคารชุดจะ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.6 หรืออยู่ในช่วงร้อยละ -12.5 ถึง 8.6
• สถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ทอ่ี ยู่อาศัยของคนต่างชาติไตรมาส 2 ปี 2565 และคาดดารณ์ ปี 2565
ด้า นอุป สงค์ใ นตลาดที่ อ ยู่อ าศัย ของของคนต่ า งชาติ โดย REIC ประมวลผลจากข้อ มูล การจดทะเบี ย นโอน
กรรมสิทธิ์ของกรมที่ดิน พบว่าหน่วยโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดของคนต่ างชาติท่ ัวประเทศในปี 2564 มีจานวน 8,198
หน่วย จากจานวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดทั้งสิน้ 89,836 หน่วย มูลค่า 36,610 ล้านบาท จากมูลค่าการโอน
กรรมสิทธิ์หอ้ งชุดทัง้ สิน้ 253,907 ล้านบาท
สาหรับสถานการณ์หน่วยโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดของคนต่างชาติ ใน 6 เดือนแรกของปี 2565 มีจานวน 4,433
หน่วย เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีจานวน 4,370 หน่วยมีมลู ค่าการโอนกรรมสิทธิ์
อาคารชุดคนต่างชาติ จานวน 22,331 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีจานวน
20,472 ล้านบาท
โดยผูซ้ ือ้ สัญชาติจีนยังคงมีการโอนกรรสิทธิ์สูงสุด ทั้งจานวนหน่วยและมูลค่า โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์จานวน
1,124 หน่วย มูลค่า 5,931 ล้านบาท โดยลาดับ 2 ทัง้ จานวนหน่วยและมูลค่าจะมีความแตกต่างกั น โดยสัญชาติท่ีมีการ
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โอนกรรมสิทธิ์จานวนหน่วยสูงสุดเป็ นลาดับ 2 คือรัสเซีย จานวน 129 หน่วย มูลค่า 415 ล้านบาท ลาดับ 3 สหรัฐอเมริกา
จานวน 116 หน่วย มูลค่า 643 ล้านบาท ลาดับ 4 เยอรมัน จานวน 80 หน่วย มูลค่า 266 ล้านบาท ลาดับ 5 อินเดีย
จานวน 79 หน่วย มูลค่า 353 ล้านบาท
ทัง้ นี ้ จากการประเมินสถานการณ์โดยภาพรวม โดยคาดการณ์ว่าในปี 2565 จะมีการเปิ ดตัวโครงการใหม่ๆ
เพิ่ม ขึน้ มากกว่าปี 2564 บ้านแนวราบน่า จะได้ร บั การตอบรับจากผูซ้ ื อ้ มากกว่า ในขณะที่อาคารชุดจะค่อยๆ ฟื ้ นตัว
เนื่องจากสต๊อกที่ลดลง และราคาที่ดินที่แพงขึน้ ทาให้ผูป้ ระกอบการจาเป็ นต้องสร้างอาคารชุดเพื่อให้สอดคล้องกาลังซือ้
ผูป้ ระกอบการฯ บ้านใหม่จะยังคงมีโปรโมชั่นส่วนลดและของแถมเพื่อจูงใจให้ เกิดการจัดสินใจซือ้ แต่ไม่ลดราคามาก
เท่ากับปี 2564 เนื่องจากมีตน้ ทุนของการก่อสร้างที่สงู ขึน้ ตลาดยัง เป็ นของผูซ้ ือ้
จะมีการขยายตัวขึน้ ในกลุ่มของการโอนกรรมสิทธิ์บา้ นมือสอง แต่ยังมีสิ่งที่ตอ้ งระมัดระวังประกอบด้วย อัตรา
ดอกเบีย้ มีแนวโน้มที่จะปรับขึน้ ในช่วงครึ่งปี หลัง การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังคงมีผลในการฉุดรัง้ การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอยู่ แม้ว่าความรุนแรงจะลดลง ผลกระทบจากสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย และยูเครน ภาวะเงินเฟ้อที่
เพิ่มขึน้ และภาวะดอกเบีย้ ขาขึน้ รวมถึงภาวะหนีค้ รัวเรือนอยู่ในระดับที่สงู ถึงประมาณ 90% ของ GDP ทาให้กลุม่ ผูม้ ีรายได้
น้อยถึงปานกลางในกลุ่มอาชีพอิสระจะเข้าถึงสินเชื่อได้ยากเช่นเดียวกั นกับช่วงปี ท่ีผ่านมา ภาวะการเพิ่มขึน้ ของ NPL ของ
สถาบัน การเงิ น อาจจะส่ง ผลให้ส ถาบันการเงิ น ระมัด ระวัง ในการปล่อ ยสิ น เชื่ อ และอาจจะมี ก ารขยายตัว ของการ
Refinance เพิ่มขึน้ ประกอบกับต้นทุนค่าก่อสร้างเพิ่มสูงขึน้ ต่อเนื่อง ทาให้ราคาที่อยู่อาศัยโครงการใหม่อาจจะมีการปรับ
ราคาขึน้ ในช่วงครึง่ ปี หลัง อาจทาให้รายได้ไม่สมดุลกับความสามารถในการซือ้ ที่อยู่อาศัย ดร.วิชยั กล่าวในตอนท้าย
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