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ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 26 พฤษภาคม 2554 

โทร. 02-202-1518 

 

ดัชนีราคาหองชุด 

(Condominium Price Index) 

ประจํางวดครึ่งแรก ป 2554 

 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห รวมกับสมาคมอาคารชุดไทย จัดทํา “ดัชนี

ราคาหองชุด” รายคร่ึงป มีวัตถุประสงคเพื่อเปนตัวช้ีวัดความเคล่ือนไหวของราคาหองชุดเฉพาะในเขต

กรุงเทพฯ โดยเร่ิมจากงวดคร่ึงปแรกป 2553 และใชราคาในคร่ึงหลังป 2552 เปนปฐาน  

นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยเปดเผยวา ดัชนีราคาหองชุดรวมทกุ

ระดับราคา สาํหรับคร่ึงแรกของป 2554 มีคาดัชนีเทากบั 108.57 ปรับเพิ่มข้ึน 2.98 จุด เมื่อเทยีบกับคร่ึง

หลัง ป 2553 และปรับตัวข้ึน 7.14 จุด เมือ่เทียบกบัคร่ึงแรก ป 2553 

 เมื่อแยกพิจารณาในแตละชวงระดับราคา พบวา 

• หองชุดที่มีระดับราคาตํ่ากวา 50,000 บาท/ตารางเมตร มีคาดัชนีเทากับ 113.14 ปรับเพิ่มข้ึน 

2.97 จุด เมื่อเทียบกับคร่ึงหลัง ป 2553 และปรับเพิ่มข้ึนถงึ 11.67 จุด เมื่อเทียบกบัคร่ึงแรก ป 

2553 

• หองชุดที่มีระดับราคา 50,000 – 79,999 บาท/ตารางเมตร มีคาดัชนีเทากับ 109.48 ปรับ

เพิ่มข้ึน 2.67 จุด เมื่อเทยีบกับคร่ึงหลัง ป 2553 และปรับเพิ่มข้ึน 6.06 จุด เมื่อเทียบกับคร่ึงแรก 

ป 2553 

• หองชุดที่มีระดับราคาต้ังแต 80,000 บาท/ตารางเมตรข้ึนไป มีคาดัชนีเทากับ 103.46 ปรับ

เพิ่มข้ึน 0.14 จุด เมื่อเทยีบกับคร่ึงหลัง ป 2553 และปรับเพิ่มข้ึน 3.75 จุด เมื่อเทียบกับคร่ึงแรก 

ป 2553 

ถึงแมราคาหองชุดคอนโดมิเนียมในชวงคร่ึงแรก ป 2554 โดยภาพรวมนั้น มีการปรับตัวข้ึนในทกุ

กลุมราคา แตก็ไมไดเพิ่มข้ึนหวือหวาดังเชนในป 2553 ซึ่งเปนปที่ตลาดคอนโดมิเนียมเฟองฟูสูงสุด 

ประกอบกับมาตรการ LTV ของธนาคารแหงประเทศไทย ที่มีผลบังคับใชต้ังแตตนป 2554 และความไม

แนนอนทางการเมือง จะทําใหตลาดคอนโดมิเนียมชะลอความรอนแรงลงในป 2554 นี้  
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หองชุดระดับราคาตํ่ากวา 50,000 บาท/ตารางเมตร มีการปรับราคาข้ึนสูงกวาระดับราคาอ่ืนๆ 

(ดัชนีเพิ่มข้ึน 11.67 จุด ในรอบป) ซึ่งเปนที่นาสังเกตวาราคาไดปรับตัวสูง เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเงนิเฟอ 

และการเพิม่ข้ึนของรายไดผูซื้อ 

หองชุดระดับราคา 50,000-79,999 บาท/ตารางเมตร มีการปรับราคาขึ้นในอัตราที่ใกลเคียงกับคร่ึง

หลังของปกอน เนื่องจากตลาดราคาระดับกลางเปนตลาดที่มกีารซื้อเพื่ออยูอาศัยจริงมากกวาการลงทุน จงึ

ทําใหราคามกีารปรับข้ึนตามกลไกของตลาด 

หองชุดราคาสูงกวา 80,000 บาท/ตารางเมตร ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากชวงคร่ึงปแรกเพียงเล็กนอย

เทานัน้ (ดัชนีเพิ่มข้ึนเพียง 0.14 จุดในรอบคร่ึงป และเพิม่ข้ึน 3.75 จุดในรอบป) โดยตลาดหองชุดราคาสูงมี

ความผันผวนคอนขางมาก เนื่องจากเปนตลาดที่มสัีดสวนผูซื้อเพื่อการลงทนุใหเชาสูงกวาการซื้อเพื่ออยู

อาศัยจริง และเปนตลาดทีอ่อนไหวงายตอเหตุการณทางเศรษฐกิจและการเมือง  

 

 

ดัชนีราคาหองชุดแยกตามระดับราคา 

ดัชนี 
ครึ่งหลัง 2552 

(H2/2009) 

ครึ่งแรก 2553 

(H1/2010) 

ครึ่งหลัง 2553 

(H2/2010) 

ครึ่งแรก 2554 

(H1/2011) 

 

  HoH* 

 

   YoY* 

< 50,000 บาท/ตารางเมตร       

< 50,000 Baht/Sq.m. 
100.00 101.47 110.17 113.14 2.70% 11.50% 

50,000 – 79,999 บาท/ตารางเมตร 

50,000 – 79,999 Baht/Sq.m. 
100.00 103.42 106.81 109.48 2.50% 5.86% 

≥ 80,000 บาท/ตารางเมตร      

≥ 80,000 Baht/Sq.m. 
100.00 99.71 103.32 103.46 0.14% 3.76% 

ดัชนีรวมทุกระดับราคา    
Composite index 

100.00 101.43 105.59 108.57 2.82% 7.04% 

*หมายเหตุ:      HoH หมายถึงผลตางของดัชนีงวดคร่ึงปแรก 2554 เทียบกับงวดงวดคร่ึงปหลัง 2553 

                       YoY หมายถึงผลตางของดัชนีงวดคร่ึงปแรก 2554 เทียบกับงวดครึ่งปแรก 2553 
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ขอบเขตและวิธีการจัดทําดัชนี 

คัดเลือกตัวอยางโครงการอาคารชุดในเขตกรุงเทพฯ ที่อยูระหวางการขาย มาจัดทําดัชนี โดยสุมตัวอยางดวยวิธี

สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ทั้งหมด 100 ตัวอยาง จาก 3 ชวงระดับราคา ตามสัดสวนของโครงการ

ทั้งหมดท่ีมีจริงในตลาด  

โดยแบงระดับราคาไดดังนี้ 

• ระดับราคาตํ่ากวา 50,000 บาท/ตารางเมตร 

• ระดับราคา 50,000 – 79,999 บาท/ตารางเมตร 

• ระดับราคาต้ังแต 80,000 บาท/ตารางเมตร  

หากมีโครงการอาคารชุดท่ีปดการขายไปในชวงที่ทําการสํารวจใหม หรือเหลือหนวยการขายไมเกิน 6 หนวย ก็จะ

นําโครงการใหมที่เปดขายอยู ณ ชวงเวลานั้น ซึ่งเปนระดับราคาเดียวกัน ทําเลใกลเคียงกัน เขามาทดแทน 

1. ราคาขายนี้เปนราคาที่ไมรวมเฟอรนิเจอรลอยตัว 

2. ใชราคาขายที่โครงการประกาศ ณ เดือนที่ 3 และ 4 ของชวงระยะเวลาที่จัดทําขอมูลมาคํานวณเปนดัชนี 

3. หาราคาเฉล่ียของแตละโครงการโดยการนําราคาของหองชุดตัวอยางชั้นลางสุด ชั้นบนสุด และช้ันกลาง มา

คํานวณหาราคาเฉล่ีย (ไมรวมพื้นที่เชาเพื่อการคาในโครงการ) 

4. ในกรณีที่หาราคาในขอ 3 ตามที่โครงการประกาศไมได จะใชราคาขายมือสองที่มีในทองตลาดมาทดแทน 

5. หาราคาเฉล่ียของทุกโครงการ โดยนําราคาเฉล่ียของแตละโครงการที่ไดในขอ 4 มาถวงน้ําหนักดวยพื้นที่ขายของ

โครงการนั้นๆ  

6. จัดทําดัชนีโดยใหคาเฉล่ียคร่ึงหลังป 2552 เปนปฐาน มีคาเทากับ 100 

7. การปรับกลุมตัวอยางจะดําเนินการทุกปเพ่ือใหมีสัดสวนตัวอยางของโครงการตามภาพรวมของตลาดท่ีแทจริง 

 

 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานฉบับน้ี ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดหรือจากการประมวลผลท่ีเชื่อถือได ศูนย

ขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหน่ึงแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปนจริง และไมอาจ

รับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 


