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ตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นหวัเมอืงใหญ่หรอืหวัเมอืงรองในต่างจงัหวดั ทีม่ปีจัจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิดแีละดี

ต่อเนื่องมาหลายปี (แปลว่าก าลงัซือ้มเีงนิมากสะสมมาจนไดท้ี)่ บางเมอืงเศรษฐกจิจงัหวดั (GPP: Gross Provincial 
Product) ขยายตวัเฉลีย่ระดบั 6-8% ในรอบ 8 ปีทีผ่่านมา เช่นเมอืงศนูยก์ลางของภาคทีค่นสว่นใหญ่มรีายไดส้งูจาก
สนิคา้เกษตรราคาด ี(ในอนาคต 3-4 ปีขา้งหน้าจะเกดิภาคอื่นกอ็าจตามมา) เมอืงทีม่นีกัท่องเทีย่วมามาก (และต่อไป
คาดว่าจะมากเป็น 2 เท่า) เมอืงศนูยร์าชการทีก่ าลงัซือ้จะเพิม่ขึน้จากเงนิเดอืน 15,000 บาท ปจัจยัเสรมิจาก
กรุงเทพฯน ้าทว่ม คนทีม่าอาศยัเมอืงกรุงอยู่ค่อนชวีติจงึเริม่คดิถงึการเกษยีณในบา้นเกดิทีม่คีวามเจรญิสงูมสีิง่อ านวย
ความสะดวกในการใชช้วีติเช่นเมอืงกรุง ประกอบกบัอตัราดอกเบีย้ต ่าจงึมกีารน าเงนิมาลงทุนมากขึน้ จะลงทุนในหุน้
ในทองค ากไ็ม่ถนดั (เช่นคนกรุง) จงึเลอืกลงทุนในอสงัหารมิทรพัยม์ากกว่า จงึสง่ผลท าใหอ้สงัหารมิทรพัยใ์นหลาย
เมอืงจงึเตบิโตมากในช่วงปี 2554 เป็นตน้มา   

 
ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบเศรษฐกจิจงัหวดั ประชากร จ านวนบา้น ของเมอืงส าคญัในปี 2553 

ล า จงัหวดั GPP ประชากร จ านวนบา้น ประชากร
ดบั ปี 53 เฉลีย่ ปี 53 เพิม่ ปี 53 เฉลีย่ ปี 53 เพิม่ ปี 53 เฉลีย่ ปี 53 เพิม่ ต่อ

(ลา้นบาท) 8 ปี ปี 53 (คน) 10ปี % ปี 53 (หลงั) 10ปี % ปี 53 ครวั
เรอืน

2 กรงุเทพมหานคร 2,514,251 5.43% 7.56% 176,718 5,701,394 -0.04% -0.02% 1,141- 2,400,540 2.46% 2.85% 66,520 2.4
3 ระยอง 635,096    11.06% 16.19% 88,511  626,402     1.75% 2.34% 14,307   323,056   5.63% 4.23% 13,097   1.9
4 ชลบุรี 532,965    9.83% 11.99% 57,065  1,316,293   1.98% 2.07% 26,703   706,277   5.27% 4.09% 27,769   1.9
5 สงขลา 174,301    6.19% 13.91% 21,279  1,357,023   0.93% 0.97% 13,069   434,137   3.40% 3.08% 12,960   3.1
6 นครราชสมีา 172,359    6.52% 8.02% 12,802  2,582,089   0.07% 0.42% 10,797   802,134   2.69% 2.52% 19,685   3.2
7 ภเูกต็ 155,469    9.42% 8.11% 11,663  345,067     3.14% 2.73% 9,154     180,677   7.42% 6.46% 10,959   1.9
8 สุราษฎรธ์านี 139,410    9.92% 12.93% 15,962  1,000,383   1.09% 0.62% 6,164     394,041   4.45% 3.10% 11,848   2.5
9 เชยีงใหม่ 138,112    6.43% 9.19% 11,626  1,640,479   0.28% 0.49% 7,931     663,240   2.60% 1.93% 12,573   2.5
10 นครสวรรค์ 92,912      8.59% 14.10% 11,484  1,073,495   -0.55% 0.06% 627       362,499   1.83% 1.65% 5,872    3.0
11 อุดรธานี 84,704      8.54% 7.29% 5,755    1,544,786   0.13% 0.38% 5,846     431,506   2.21% 2.23% 9,397    3.6
12 อุบลราชธานี 84,044      7.54% 6.15% 4,867    1,813,088   0.21% 0.52% 9,334     493,499   2.82% 3.15% 15,079   3.7
13 ขอนแก่น 78,964      8.86% 12.49% 8,767    1,767,601   0.07% 0.30% 5,359     521,559   2.36% 2.22% 11,340   3.4
14 เชยีงราย 78,914      11.42% 19.61% 12,941  1,198,218   -0.57% 0.27% 3,285     464,101   2.44% 2.04% 9,261    2.6
15 พษิณุโลก 70,327      8.59% 14.05% 8,666    849,692     -0.25% 0.49% 4,131     296,807   2.34% 2.32% 6,733    2.9  

ทีม่า: กรมการปกครอง ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิ
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ขอ้พจิารณาเมอืงหรอืท าเลในต่างจงัหวดั วเิคราะหถ์งึ 
1. ปจัจยั “เหตุของการเพิม่ขึน้” (หรอืลดลง) ของดมีานด ์ ว่ามปีจัจยัอะไรทีส่ง่ผลต่อการเพิม่ขึน้ (หรอื

ลดลง) ของก าลงัซือ้ในระดบัมหาศาล (20-30% หรอืเป็นเท่า) โดยเฉพาะปจัจยัดา้นปรมิาณ เช่น การเพิม่ขึน้ของ
ประชากร (มกัเป็นการยา้ยถิน่มากกว่าการเกดิ)  การเปลีย่นพฤตกิรรม (ประชากรอาจไม่เพิม่เช่นในกรุงเทพฯ แต่
อาจเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมซือ้บา้นสองหลงั ความตอ้งการกจ็ะเพิม่ 2 เทา่) ปจัจยัดา้นการเพิม่ขึน้ของรายไดข้องคน
สว่นใหญ่ 

เช่น จากราคาสนิคา้เกษตร (ยางพารา ฯลฯ) สงูต่อเนื่องหลายปีย่อมเป็นรายไดข้องคนสว่นใหญ่ ปจัจบุนั
คนใตส้ว่นใหญ่มรีายไดส้งูมาหลายปีจากราคายาง ฯลฯ แต่ในอนาคตอนัใกล ้ 3-4 ปีขา้งหน้า พีน้่องในภาคอสีาน 
ภาคเหนือทีก่ าลงัปลกูอยูจ่ะเป็นกลุ่มคนทีม่รีายไดส้งูไดเ้ช่นกนั แต่ทีส่ าคญั...ฝากภาครฐัช่วยใหข้อ้มลูดา้นดมีานดว์่า
ปีๆ หนึ่งตลาดโลกตอ้งการเท่าใด เราควรผลติเท่าใด ไม่งัน้กล็น้ตลาด ราคาตกซวยชาวบา้นอกี กว่าจะปลกูไดต้ัง้   
6-7 ปี พอดรีาคาตกความหวงักด็บั จรงิๆแลว้อยากแกป้ญัหาคนจนในบา้นเรากต็อ้งท าใหส้นิคา้เกษตรราคาด ี (ครวั
โลก) การทีจ่ะท าใหส้นิคา้เกษตรราคาด ีผูผ้ลติกต็อ้งก าหนดทศิทางตลาดใหไ้ดแ้บบพวกเศรษฐนี ้ามนั ของเรากน็ ้ามนั
บนดนิอย่างทีท่่านเจา้สวัใหญ่ท่านว่าไว ้....ตอ้งฮัว้กนัครบัผูผ้ลติกม็กีนัไม่กีป่ระเทศเอง เรื่องขา้ว สนิคา้เกษตรอื่นดว้ย 
ถา้ฮัว้กนัไดช้าวบา้นรวยไดแ้น่ ไม่ใช่เราจะขายขา้วเวยีดนามกต็ดัราคา อย่างนี้ไม่ควรเกดิขึน้ ....ไม่ใช่รอจนชาวสวน 
ชาวนา ชาวไร ่ ขายทีด่นิจนหมดประเทศก่อน แลว้ต่างชาตกิม็ายดึเอาบา้นเราเป็นแหล่งผลติ แลว้ใหเ้ขามาตัง้กนัที
หลงั ถงึตอนนัน้คนไทยกแ็ค่ลกูจา้งแลว้ .......เขา้ใจมัย้ครา้บท่าน อย่ามวัแต่แยง่อ านาจกนั ถา้แค่นี้ท าไม่ไดอ้ย่าขนั
อาสามาท างาน เสยีดายเงนิภาษ ี(ทุกรฐับาลครบั เพราะยงัไมม่ใีครท าส าเรจ็) 

แต่เรากอ็าจดขูอ้มลูแลว้ตอ้งแยกแยะดว้ย เช่น บางเมอืงเศรษฐกจิกโ็ตมากแต่เป็นรายไดเ้ป็นของคนสว่น
น้อย เจา้ของกจิการ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเท่านัน้ แต่คนสว่นใหญ่ซึง่ใชแ้รงงานกไ็ดแ้ค่ 2-300 บาทเท่านัน้   

เมอืงศนูยก์ลางดา้นการท่องเทีย่ว ขอ้น้ีคงไม่ตอ้งสาธยายมาก เหน็ภาพกนัอยู่ พทัยา หวัหนิ ภูเกต็ เมอืง
เหล่าน้ีโตมากเป็น 4 เท่า 3 เท่า และ 2 เท่า ตามล าดบัหากเปรยีบเทยีบอสงัหาฯ ในปี 2009 กบัปี 2011 ในอนาคต
เมอืงเหล่าน้ียงัจะโตอกีมากจากการคาดการณ์นกัท่องเทีย่วทีจ่ะเพิม่แบบ double ใน 6-8 ปีขา้งหน้า เช่น พทัยาจาก 
7.0 ลา้นคนเป็น 14.0 ลา้นคน ภูเกต็จาก 6.0 ลา้นคนเป็น 12.0 ลา้นคน จงึไดม้กีารเตรยีมการรองรบัเช่นการขยาย
สนามบนิ โดยเฉพาะหลงัการเปิด AEC ในปี 2558  

 
เมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ ศนูยก์ลางดา้นการศกึษา ศนูยก์ลางทางการแพทย ์ ทีส่ามารถดงึดดูคน

ในภูมภิาคหรอืจงัหวดัโดยรอบมาทีเ่มอืงนี้ได ้ เช่น ชลบุร ี ภูเกต็ สงขลา เชยีงใหม่ พษิณุโลก ขอนแก่น เป็นตน้ 
โดยเฉพาะเมอืงทีม่ ี Magnet ระดบัภาคเป็นมหาวทิยาลยัชื่อดงั เช่น มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยันเรศวร 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ เป็นตน้ ลกัษณะเมอืงเหล่าน้ีจะส าคญัต่อตลาดเกดิใหมข่อง
คอนโดมเีนียมในต่างจงัหวดัสงูมาก เน่ืองจากเป็นทีร่วมของคนหนุ่มสาว คนโสด หรอืครอบครวัเลก็ (Generation x, 
y) ซึง่เป็นตลาดหลกัทีส่ าคญัของคอนโดมเินียมในยุคใหม่ (เพราะซือ้บา้นจดัสรรไม่ได ้ เมอืงโตจนบา้นจดัสรรราคา
แพง ตอ้งอยู่อาศยัในอะพารต์เมนต ์ บา้นเช่า เมอืงโตจนรถตดิ สิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัชวีติวยัมนั ไลฟ์สไตล์
ลว้นอยู่ในเมอืง กระแสการลงทนุ รปูแบบสนิคา้ทีต่อ้งใจ ฯลฯ ลว้นเป็นปจัจยัทีท่ าใหต้ลาดคอนโดมเินียมเตบิโตได้
อย่างมากในชว่งจากน้ีไป  

 
เมอืงทีเ่ป็นศนูยร์าชการ เช่น พษิณุโลก นครราชสมีา สงขลา กน่็าจะเป็นตลาดทีจ่ะขยายตวัไดด้ใีนอนาคต 

เน่ืองจากเงนิเดอืนขึน้เป็น 15,000 บาท ซึง่จะสง่ผลต่อตลาดตลาดบา้น 1.0 บาท (ผ่อน 5,000) หรอื 2.0 ลา้นบาท 
(รวม 2 คนเป็น 1 ครอบครวั) จะเตบิโตไดม้าก เน่ืองจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ แต่ก่อนเงนิเดอืนไม่ถงึ 10,000 บาท แค่ใช้



กห็มดแลว้ แต่พอเงนิเดอืนขึน้กซ็ือ้ทีอ่ยู่อาศยัไดท้ีอ่ยู่อาศยั 1.0 ลา้นบาท หวยจะตกอยู่กบัอสงัหาฯ ประเภทใดคง
ทายไมย่าก  

เมอืงศนูยก์ลางการลงทุน เมอืงท่า การขนสง่ การกระจายสนิคา้ในอนาคต จากมหาอ านาจใหม่ เมอืง
ชายแดน กจ็ะเป็นกลุ่มทีน่่าสนใจมากเช่นกนั (แต่รอใหช้ดัเจนกอ่นกย็งัทนั ไม่เหน็กระจอกอย่าโก่งหน้าไม)้ บางเมอืง
มกีารสง่เสรมิการลงทุน (ตดิตามจาก BOI) เพิม่ขึน้ถงึ 4 เท่าภายในปีเดยีว  

 
ทีเ่มอืงดงัว่าจะมคีวามโดดเด่นหลายเท่าทวคีณู หากเป็นเมอืงทีม่ดีมีานดห์ลายเดง้ขา้งตน้ รวมอยู่ในเมอืง

เดยีว เป็นทัง้เมอืงศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การท่องเทีย่ว การศกึษา ศนูยร์าชการ ย่อมจะมกี าลงัซือ้มากและจาก
หลายกลุ่ม (หากบางคราวจะไดร้บัผลกระทบไปบา้ง เช่น จากระเบดิ จากน ้าท่วม หรอืจากการประทว้งในอดตี (ภาค
การท่องเทีย่ว) แต่หากเมอืงนัน้ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัการท่องเทีย่วเพยีงอย่างเดยีว ยงัมกี าลงัซือ้จากดมีานดก์ลุ่มอื่นๆ 
สนบัสนุนอยู่มาก จงึไม่ตอ้งวติกจนเกนิงาม  

คราวหน้ามาว่ากนัต่อถงึปจัจยัอืน่ๆ และเจาะลงไปในรายเมอืงครบั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


