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จากคราวทีแ่ลว้กล่าวถงึปจัจยัหรอืเหตุของการเพิม่ขึน้ของก าลงัซือ้ในตลาดอสงัหารมิทรพัย ์ ในหวั

เมอืงใหญ่หรอืหวัเมอืงรองในต่างจงัหวดั โดยเฉพาะเมอืงทีม่ปีจัจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิดแีละขยายตวั
ต่อเนื่องมาหลายปี  บางเมอืงกม็คีวามโดดเด่นเนื่องจากมกี าลงัซือ้เพิม่ขึน้มาก และดมีานดจ์ากหลาย
กลุ่ม ทัง้เมอืงศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การทอ่งเทีย่ว การศกึษา ศนูยร์าชการ เมอืงอตุสาหกรรม เป็นตน้ โดย
ระดบัของก าลงัซือ้จะมผีลเพิม่ขึน้ระดบัมหาศาลหรอืแค ่ ยอ่มขึน้อยูก่บัปรมิาณของดมีานดแ์ละระดบัรายได้
ของดมีานด ์ 

คราวนี้มาว่ากนัต่อถงึปจัจยัอืน่ๆ และเจาะลงไปในรายเมอืงครบั  
ปจัจยัต่อมา ตอ้งวเิคราะหถ์งึสถานะของเมอืงนัน้ ว่า ณ วนันี้อยูใ่นสถานะใด สถานะเพิง่เริม่ตน้ 

สถานะขยายตวั สถานะเตบิโตเตม็ทีแ่ลว้ หรอืสถานะทีช่ะลอตวัมแีต่ทรงกบัทรดุซะแลว้ การเหน็ภาพถงึ
สถานการณ์เตบิโตของเมอืงดงักล่าวจะชว่ยใหท้ราบวา่เราจะอยูใ่นชว่งสถานะใด 

ยกตวัอยา่งเมอืงกรงุเทพฯ ในปี 2533-2538 ทีม่กีารเตบิโตอยา่งมหาศาล แต่หลงัวกิฤตใินปี 2540 
เป็นตน้มากลบัเตบิโตในระดบัคอ่ยเป็นคอ่ยไปดงัเคยกล่าวไวแ้ลว้ สถานะปจัจุบนัของเมอืงกรงุเทพฯ อาจอยู่
ในชว่งทรงๆ เนื่องจากก าลงัซือ้ไมไ่ดเ้พิม่มาก แถมปจัจยัลบทีบ่ ัน่ทอนก าลงัซือ้กม็เีพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ทัง้ปญัหา
ทางกายภาพ น ้าทว่ม ดนิทรดุ ต่อไปไมรู่ว้่าจะมแีผน่ดนิไหวอกีหรอืไม ่ ความส าคญัของความเป็นศนูยก์ลาง
ในทกุเรือ่งทีด่งึดดูก าลงัซือ้เขา้มากล็ดลง (กระจายไปยงัเมอืงใหญ่ในต่างจงัหวดัมากขึน้)  

แต่หากมองเมอืงต่างจงัหวดัเชน่ พทัยา ทีค่าดวา่นกัทอ่งเทีย่วจะเพิม่จาก 7 ลา้นเป็น 14 ลา้นคน 
หรอืภเูกต็ จาก 6 ลา้นเป็น 12 ลา้น ในชว่ง 6-8 ปีขา้งหน้า กอ็าจก าลงัยกระดบัใหอ้ยูใ่นสถานะขยายตวัคลา้ย
กรงุเทพฯในชว่งปี 33-38 กไ็ด ้ 

แต่อยา่งไรกต็าม เนื่องจากปจัจุบนัประชากรทีม่มีากกว่า 16 ลา้นคน ยงัเป็นตลาดใหญ่ทีส่ดุก าลงัซือ้
เพิม่ไดเ้รือ่ยๆ (จากประชากรทีเ่พิม่ขึน้จากเกดิ-ตายเป็นหลกั การยา้ยเขา้-ออก บางปียา้ยออกมากกว่าแลว้ 
หรอืประชากรทีเ่ปลีย่นแปลงพฤตกิรรมซือ้บา้น 2 หลงั บา้นหนึ่งหลงั คอนโดฯหนึ่งหอ้ง เป็นตน้) กค็งยงัขาย
ไปไดเ้รือ่ยๆ แต่อาจไมเ่ตบิโตแบบในอดตีอกี  

 
มาดเูมอืงต่างจงัหวดัทีใ่หญ่ทีสุ่ดล าดบัแรกกนั ทา่นคงเดาไมผ่ดิ คอื จงัหวดัชลบุร ี จรงิๆ แลว้ชลบุรี

ไมไ่ดม้แีคพ่ทัยายงัมอี าเภอเมอืง บางแสน ศรรีาชา บ่อวนิ ทีอ่าศยัก าลงัซือ้คนท างานจากภาคอตุสาหกรรม 

http://www.m-property.co.th/


(จงัหวดัชลบรุมีนีิคมมากทีส่ดุในประเทศ) ทัง้คนไทยเองและต่างชาต ิ (ญีปุ่น่อยูศ่รรีาชา) ล่าสดุบรษิทัยกัษ์
ใหญ่จะเปิดขายคอนโดฯ ทีต่วัเมอืงชลบุร ีเป็นโครงการขนาดใหญ่ถงึ 4,500 หน่วย (ขนาดในกรงุเทพฯ ยงัไม่
ใหญ่เทา่นี้) แสดงถงึก าลงัซือ้ทีม่มีหาศาลจากภาคอตุสาหกรรมทีก่ าลงัขยายตวัอยา่งมากในยา่นนี้ (กรงุเทพฯ 
ภาคกลางน ้าทว่ม ระยองมปีญัหาสิง่แวดลอ้ม แต่ชลบรุไีมม่ปีญัหา) 

   
แน่นอนจุดทีใ่หญ่ทีส่ดุยอ่มเป็น “พทัยา” โดยทีเ่ราไมอ่าจพดูถงึแค”่เมอืงพทัยา” ตามเขตการ

ปกครองทอ้งถิน่พเิศษ เนื่องจากอสงัหารมิทรพัยข์ยายออกนอกเขตเมอืงพทัยาไปมากแลว้ โครงการ
อสงัหารมิทรพัยท์ีพ่ทัยามหีลายประเภททัง้ โรงแรม รสีอรท์ ธุรกจิบรกิาร เอน็เตอรเ์ทนเมนต ์ บา้นจดัสรร 
คอนโดมเินียม บา้นพกัตากอากาศ เป็นตน้ โดยกลุ่มโรงแรมและธุรกจิบรกิารต่างๆ ดมีานดจ์ะมแีปรผนัไป
ตามภาพรวมของภาคการทอ่งเทีย่วโดยนบัจากไตรมาสสดุทา้ยของปี 2552 เป็นตน้มาภาคการทอ่งเทีย่ว
พทัยาฟ้ืนตวัมาอยา่งต่อเนื่อง โดยเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วกลุ่มใหมจ่ากจนี อนีเดยี อาหรบั ยโุรปตะวนัออกทีเ่พิม่
สดัสว่นอยา่งมาก สง่ผลต่อทศิทางการขยายตวัต่อเนื่องของอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอืน่ๆ เชน่ บา้นจดัสรร 
(เนื่องจากรายไดค้นท างานดจีากเศรษฐกจิด ี โดยเฉพาะธรุกจิการทอ่งเทีย่วทีด่ ี คนท างานยอ่มมเีงนิซือ้บา้น)  
คอนโดมเินียม และบา้นพกัตากอากาศ (ชาวต่างชาตทิีม่าทอ่งเทีย่วและจ านวนหนึ่งมาอยูอ่าศยัพกัรอ้นระยะ
สัน้เชา่บา้น ระยะยาวซือ้บา้น ซือ้คอนโดฯ กนัขนานใหญ่)  

จากขอ้มลูของ AREA ล่าสดุในปี 2555 รายงานว่าอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทบา้นจดัสรร 
คอนโดมเินียม ในจงัหวดัชลบรุ ีมอีปุทานขายรวมถงึ 534 โครงการ 87,500 หน่วย มลูคา่รวมกว่า 246,000 
ลา้นบาท เฉพาะในพทัยา จ าวน 167 โครงการ 39,000 หน่วย มลูคา่ขายเกอืบ 140,000 ลา้นบาท เลย
ทเีดยีว  

 
โครงการทีจ่ะกระชากดมีานดใ์นอนาคตทีส่ าคญัของเมอืงพทัยา คอื โครงการขยายสนามบนิอูต่ะเภา

เพิม่อกี 4 เทา่ ล่าสดุไดเ้ริม่กอ่สรา้งแลว้ คาดไดใ้ชภ้ายในปลายปี 2555 แต่เดมิสนามบนิอูต่ะเภารองรบั
ผูโ้ดยสารไดเ้พยีง 400 คนต่อชัว่โมงเทา่นัน้ ซึง่เมือ่การกอ่สรา้งแลว้เสร็จจะสามารถรองรบัผูโ้ดยสารได ้
1,500 คนต่อชัว่โมง ซึง่ใหญ่กว่าเดมิ 4 เทา่ และจะท าใหก้ารทอ่งเทีย่ว เมอืงพทัยา และภาคตะวนัออกเจรญิ
ยิง่พฒันามากยิง่ขึน้  เพราะนกัทอ่งเทีย่วจากต่างประเทศสามารถบนิเชา่หมาล าลงมาจอดทีอู่ต่ะเภาได้
โดยตรงโดยไมต่อ้งลงทีส่วุรรณภมู ิ  ขณะทีไ่ดร้บัการยนืยนัจากหลายประเทศแลว้วา่ เกาหล ี ลาว หรอื ชาว
รสัเซยี ทีน่ิยมมาพกัผอ่นทีพ่ทัยาพทัยา โดยสนามบนินานาชาตอิูต่ะเภา-พทัยาโฉมใหม ่ เมือ่เสรจ็สมบรูณ์  
จะเป็นสนามบนินานาชาตทิีท่นัสมยัทีส่ดุแหง่หนึ่งในประเทศไทย และจะท าใหน้กัทอ่งเทีย่งหลัง่ไหลมาทอ่ง
เทีย่งภาคตะวนัออกเพิม่ขึน้กว่าเดมิ จากการเดนิทางทีส่ะดวกมากยิง่ขึน้ มนีกัทอ่งเทีย่วจากต่างประเทศ
เหมาล าบนิตรงมาจอดอูต่ะเภาไดโ้ดยตรง 

เมอืงพทัยากไ็ดม้กีารเตรยีมการรองรบัการขยายตวัอยา่งเตม็ที ่ทัง้โครงการพฒันาสาธารณูปโภคขัน้
พืน้ฐานใหม้คีวามพรอ้มรองรบัการเตบิโต เมอืงพทัยามแีผนแมบ่ทการบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเมอืง
พทัยาและพืน้ทีเ่ชือ่มโยง เพือ่เป้าหมายสูเ่มอืงทอ่งเทีย่วระดบัโลก World Class Destination ดว้ย
ภาพลกัษณ์ Greenovative Tourism City คาดว่าจะมสีว่นส าคญัในการกระตุน้จ านวนนกัทอ่งเทีย่วใหเ้พิม่ขึน้ 
และมรีะยะเวลาพกัผอ่นในแหล่งทอ่งเทีย่วนานขึน้ และจะท าใหร้ายไดห้มนุเวยีนของภาคการทอ่งเทีย่วเพิม่
จากปจัจุบนัทีอ่ยูท่ี ่7 หมืน่ลา้นบาท ขยบัไปที ่3.2 แสนลา้นบาทภายในปี 2563 จาก 7.0 ลา้นคน เป็น 14.0 
ลา้นคนเลยทเีดยีว นอกจากนี้ดมีานดห์ลกัจากภาคการทอ่งเทีย่วแลว้ ยงัมดีมีานดอ์กีมากจาก



ภาคอตุสาหกรรมในอสีเทอรน์ซบีอรด์ รวมทัง้ดมีานดจ์ากการรวมประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ในปี 
2558 จะเป็นปจัจยัสรา้งดมีานด ์ จะเหน็ว่าพทัยา มแีต่ขา่วด ี ปจัจยัสรา้งดมีานดม์หีลายทาง ยกเวน้อยา่ตกีนั
อยา่งเดยีวกพ็อ พทัยา รุง่แน่ๆ  

 
จากเหตุการณ์น ้าทว่มใหญ่พบว่า ตลาดอสงัหารมิทรพัยต์ามหวัเมอืงแหล่งท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัอานิสงค์

จากเหตุการณ์น ้าทว่มสงูสดุ คอื พทัยา โดยเฉพาะอาคารชดุพกัอาศยัจะมคีวามคกึคกัมากทีส่ดุ เนื่องจาก
พทัยามรีะยะทางหา่งจากกรงุเทพเพยีง 1 ชัว่โมง นอกจากเรือ่งระยะทางแลว้ ยงัมปีจัจยัเรือ่งราคาทีไ่มส่งู
สามารถหาซือ้ได ้(1.0 +/- ลา้นบาท) จากการส ารวจพบวา่ จ านวนหอ้งชดุสรา้งใหมใ่นปี  2544 เพยีงปีเดยีว 
มจี านวนมากกว่าหอ้งชดุทีส่รา้งใหมห่า้ปียอ้นหลงัรวมกนัถงึ 5 ปี โดยมปีจัจยัเรือ่งราคาขายเขา้มาเกีย่วขอ้ง 
โดยมกีารท าตลาดใหมเ่ป็นตลาดล่างจากเดมิหอ้งชดุทีข่ายจะเป็นหอ้งขนาดใหญ่ขายชาวต่างชาต ิ ราคาสงู 
ปจัจบุนัปรบัเปลีย่นมาท าหอ้งชดุขนาดเลก็ขายทัง้ต่างชาตแิละคนไทย (พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบดา้นบวกจาก
เหตุการณ์น ้าทว่มรองลงมาคอื หวัหนิ โดยเฉพาะอาคารชดุตากอากาศพบว่ามยีอดขายเพิม่ขึน้มากเชน่กนั
จากคนกรงุเทพฯไปซือ้ไวเ้ป็นบา้นพกัแหง่ทีส่อง สว่นอสงัหาฯประเภทอืน่ทีผู่ซ้ ือ้เป็นคนทอ้งถิน่ยอดขายไม่
เปลีย่นแปลงไปจากเดมิมากนกั) โดยหากเทยีบกบัปี 2552 กบัปี 2554 พบว่าตลาดอสงัหารมิทรพัยข์ยายตวั
เพิม่ถงึ 4 เทา่สงูสดุเมือ่เทยีบกบัทกุๆ เมอืงในประเทศไทย ...ก าลงัเพลนิเลยครบั เนื้อทีห่มดไวต้่อคราวหน้า
ครบั 

 
 
 
 
 


