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วธิคีดิ กลยุทธ ์และขอ้มลู การลงทุนซือ้บา้น & คอนโดฯ  
ช่วงจงัหวะในการลงทุน  

ตอ้งจบัตา “วฏัจกัร” ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ซือ้เมื่อถูกขายเมื่อแพง (ตอนที ่1) 
นายวสนัต ์คงจนัทร ์
กรรมการผูจ้ดัการ  

บจก.โมเดอรน์ พรอ็พเพอรต์ี ้คอนซลัแตนท ์(www.M-property.co.th)  
 
 
จากคราวทีแ่ลว้ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนแรกในการลงทุน ถงึหลกัคดิ วธิคีดิในการลงทุนไปแลว้ 

ขัน้ตอนทีส่องผมจะกล่าวถงึ ชว่งจงัหวะเวลาทีจ่ะลงทุน เพื่อใหก้ารลงทุนมสีว่นต่างเป็นก าไร จะซือ้ใหถู้ก    
ขายใหแ้พงหรอืซือ้แพงและขายไดแ้พงกว่ากย็่อมได ้ แต่เมื่อใดควรซือ้และเมื่อใดควรขายจงึมคีวามเกีย่วขอ้ง
ส าคญักบัสภาพตลาดอสงัหารมิทรพัย ์ (แต่ละประเภทแตกต่างกนัไป) ความเป็นมาในอดตี สถานการณ์ใน
ปจัจบุนั แนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไร เพื่อจะไดเ้ลอืกลงทุนในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทใดประเภทหนึ่ง   
ในเมอืงใดเมอืงหนึ่ง ท าเลใดท าเลหนึ่ง ในช่วงจงัหวะทีเ่หมาะสม 

 
จงึตอ้งจบัตาถงึ “วฏัจกัร” ของอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทหนึ่งในเมอืงๆ หนึ่งว่าอยู่ในช่วงใด 

เป็นช่วงขาขึน้หรอืขาลง ซึง่วฏัจกัรมกัเริม่ตน้ดว้ยขาขึน้จนกระทัง่ “บมู” แต่หลงัจากบมูมากๆ แลว้ ย่อมจะ 
“ชะลอตวั” เป็นขาลงไปจนถงึชว่ง “ตกต ่า” จากนัน้จะค่อยๆ “ฟ้ืนตวั” จนกลบัมาบมูใหม่ เป็นวฎัจกัรที ่ “มขีึน้
ย่อมมลีง” และ“มลีงย่อมมขีึน้” (ช่วงบมู-ชะลอตวั-ตกต ่า-ฟ้ืนตวั หรอืเรยีกง่ายๆว่า เฟ่ือง-ฝอ่-ฟุบ-ฟ้ืน) โดยมี
เหตุผลรองรบัตามหลกัอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด แต่ขอ้ส าคญัคอืวนัน้ีเป็นชว่งใด และแต่ละช่วงจะมรีะยะ
เวลานานเท่าใด เมื่อใดจะลง (สดุๆจะไดช้อ้นซือ้) และเมื่อใดจะขึน้หรอืเฟ่ืองฟู (จะไดข้ายท าก าไร)  

 
“วฏัจกัร” ของอสงัหารมิทรพัยแ์ต่ละประเภทยงัแตกต่างกนัอกี ตวัอย่างวนัน้ี

อสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยัอาจด ีแต่โรงแรมอาจแย่ เพราะดมีานดค์นละกลุ่มกนั กล่าวคอืดมีานดท์ีอ่ยู่
อาศยัสว่นใหญ่เป็นตลาดในประเทศทีเ่ศรษฐกจิปี 53 โตถงึ 7.8% ประกอบเขา้กบัปจัจยัอย่างอืน่ เช่น ดอกเบีย้
ต ่าคนน าเงนิฝ ัง่ตุ่มมาลงทุน กระแสการลงทุนแรง มาตรการรฐักส็นบัสนุนลดหย่อนค่าธรรมเนียม ภาษเีพยีบ  
แมม้ปีญัหาทางการเมอืงขนาดฆา่กนัตายกย็งับมูสดุขดีไดใ้นปีทีแ่ลว้ โดยเหตุทีค่อนโดฯบมูกว่าทีอ่ยู่อาศยั
ประเภทอื่นเพราะปญัหาจราจรและกระแสการลงทุนพาไป ในขณะทีก่ลุ่มโรงแรมเพราะดมีานดส์ว่นใหญ่ตอ้ง
อาศยัชาวต่างชาตมิาท าธุรกจิมาท่องเทีย่ว พอเจอปญัหาทางการเมอืงบา้นเราเขา้กม็ว้ยครบั แถมบางเมอืง   
ดมีานดห์ลกัมาจากอเมรกิา ยุโรป ซึง่เศรษฐกจิบา้นเขากแ็ยห่นกัไม่มเีงนิมาเทีย่ว เลยเจอ 2 เดง้ (คนสมุย ขอ
อนุญาต เซง็) แต่พทัยา ภูเกต็ ยงัพอไปไดเ้พราะยงัมดีมีานดเ์ป็นเศรษฐใีหม่จากเมอืงจนี อนิเดยี รสัเซยี ฯลฯ 
(กรณีสมุย อย่าว่าแต่คนนอกเลยคนไทยเราเองยงัไม่ไปเลยครบั คงพอทราบว่าเพราะอะไรทีข่ดัขวางความ
เจรญิ แต่หากไม่ทราบลองพยายามจะไปดูครบั แลว้จะซึง้) ดงันัน้การวเิคราะหถ์งึวฏัจกัร ดมีานดเ์ป็นกลุ่มใด
จงึเป็นเรื่องส าคญัมาก   

 
มาว่ากนัต่อครบั วฏัจกัรขาขึน้หรอืขาลงนัน้ ปจัจยัมหภาคดา้นเศรษฐกจิมกัเป็นปจัจยัหลกั

ในการกระตุน้ดมีานด ์ เน่ืองจากอสงัหารมิทรพัยม์กัเป็นตวัแปรตามภาวะเศรษฐกจิ  กล่าวคอื หากเศรษฐกจิด ี
(ยงัตอ้งพจิารณาถงึเศรษฐกจิของดมีานดอ์กีไมใ่ช่เศรษฐกจิในประเทศเราอย่างเดยีว) กรณีดมีานดค์นไทยหาก
เศรษฐกจิดที าใหม้เีงนิมากย่อมมคีวามตอ้งการอสงัหารมิทรพัยส์งู ซึง่อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทใดยงัขึน้อยู่กบั
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ช่วงสถานะของคนสว่นใหญ่ของเมอืง เช่น ช่วงแรกอาจตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัก่อน แต่หลงัจากมทีีอ่ยู่อาศยักนั
เป็นสว่นใหญ่แลว้ อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทสิง่อ านวยความสะดวกในการใชช้วีติอาจเป็นยุคต่อไป เราจงึเหน็
คอมมวินิตีม้อลล ์ ไลฟ์สไตล ์ มอลลต่์างๆ เริม่เกดิขึน้มากในบางพืน้ที ่ เช่นย่านลาดพรา้ว เกษตร นวมนิทร ์
เน่ืองจากคนย่านนี้สว่นใหญ่อยู่อาศยัในกรุงเทพฯ มานานกว่า 20 ปีแลว้ มทีีอ่ยู่อาศยักนัหมดแลว้ ภาระในการ
ผ่อนบา้นกห็มดไปท างานมานานรายไดก้ส็งูแลว้ท าใหว้นัน้ีมเีงนิใชช้วีติ อสงัหารมิทรพัยต์อบสนองคนมเีงนิ
เหลอืจงึมแีถวนี้เพยีบ ต่างกบัย่านเขตชัน้นอกทีเ่พิง่ตัง้รกราก วนัน้ีสรรพก าลงัยงัตอ้งทุม่ใหก้บัการผ่อนบา้น 
ผ่อนรถ ผ่อนภรรยา กนัอยู่    

 
กรณีทีอ่ยู่อาศยัคอนโดฯ ทีเ่ฟ่ืองฟูกนัเหลอืเกนิในช่วง 4-5 ปีทีผ่่านมาเพราะว่าปญัหาจราจร 

น ้ามนัแพงและทีอ่ยู่อาศยัตัง้อยู่ชัน้นอก แต่ทีท่ างานตัง้อยูช่ ัน้ในเลยตอ้งเดนิทาง คนไม่อยากเดนิทางเลยตอ้ง
ซือ้คอนโดในเมอืง ดงัเคยว่าไวแ้ลว้ 

  
ยงัมเีหตุอื่นทีท่ าใหด้มีานดพ์ุ่งอกี เช่น การยา้ยถิน่มายงัหาดใหญ่ของประชากร 3 จงัหวดั

ชายแดน เป็นปจัจยัหน่ึงทีท่ าใหว้นัน้ีหาดใหญ่อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทบา้นจดัสรรบมูมาก นอกจากเศรษฐกจิ
ภาคใตท้ีเ่ฟ่ืองฟูมาหลายปีจากราคายางพาราทีป่รบัสงูมาก 180 บาทแลว้ครบัท่าน ชาวสวนยางเขาซือ้บา้นใน
เมอืงสะสมกนัแลว้ หรอืกรณีเขาใหญ่ทีบ่มูมาก เหตุหนึ่งเพราะคนกรุงกลวัน ้าท่วมจากโลกรอ้นกไ็ด ้ 

 
สว่นปจัจยัทางการเมอืงในบา้นเรามกัไม่ค่อยเป็นตวัช่วยแต่มกัเป็นตวั ”กระทบื” ดมีานด์

เป็นสว่นใหญ่ โดยเฉพาะท่านทีต่อ้งอาศยัชาวต่างชาตคิงเขา้ใจชวีติดกีว่าใครเพื่อน เช่น กลุ่มโรงแรม 
เซอรว์สิอะพารต์เมนต ์อาคารส านกังาน เป็นตน้ ท่านคงนัง่ภาวนาเชา้เยน็ว่าอย่าใหม้อีกีเลย ทา่นผูท้รงเกยีรต ิ 
ไม่ทรงเกยีรต ิจะส านึกกนับา้งมัย้ครบั  

 
ทีว่่ามาเป็นการวเิคราะหด์า้นดมีานดห์รอือุปสงคเ์ป็นสว่นใหญ่ สว่นปจัจยัดา้นอุปทานใน

ตลาดนัน้ มกัจะเป็นปจัจยัท าใหร้ะยะเวลาในการขึน้หรอืลง ชา้หรอืเรว็ กล่าวคอื หากเป็นช่วงขาขึน้หาก
อุปทานในตลาดน้อยย่อมขึน้ไดเ้รว็และแรงเช่นในปี 2533-2536 ทีข่องไม่พอขาย ราคาอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้
เป็นรายวนั (และต่อมาจงึตกเรว็และแรง) แต่หลงัวกิฤตปีิ 2540 ทีอุ่ปทานลน้ตลาดมาก กว่าจะฟ้ืนตวัตอ้งใช้
เวลานานหลายปีเช่น ทีอ่ยู่อาศยัถงึปี 2545 อาคารส านกังานถงึปี 2547 เลยทเีดยีว   

 
ส าหรบันกัลงทุนจะใชป้ระโยชน์จากวฎัจกัรดงักล่าวโดยมหีลกัการง่ายๆ จบัชว่งเวลาทีต่อ้ง 

“ซือ้ใหถู้กและขายใหแ้พง” หรอืซือ้แพงและขายไดแ้พงกว่า กไ็ม่ไดผ้ดิกตกิาแต่อย่างใดหากยงัสามารถท าก าไร
ได ้ ซึง่เป็นหลกัการทีทุ่กคนทราบด ี แต่เมื่อใดทีค่วรซือ้ไวแ้ละเมื่อใดควรขายเพื่อใหม้กี าไรเป็นเรื่องส าคญักว่า
มาก กล่าวคอื การซือ้ใหไ้ดร้าคาต ่าตอ้งเป็นช่วงเศรษฐกจิ “ตกต ่า” และเอาไวข้ายต่อในช่วงที ่ “ฟ้ืนตวั” และ 
“บมู” แต่ทีผ่่านมามกัพบว่าสว่นใหญ่แลว้มกัซือ้ในช่วงบมู เพราะเศรษฐกจิดมีเีงนิมาก เพื่อนกช็วน กระแสกพ็า
ไป แต่ถา้เป็นนกัลงทุนแลว้ในชว่งบมูตอ้ง “ขาย” เท่านัน้ และจะไม่ซือ้เพราะรูเ้สมอว่าหลงัจากช่วงเฟ่ืองฟูแลว้
จะเป็นชว่งขาลง คอื ชะลอตวัและตกต ่าตามมา ดงันัน้หากซือ้ในช่วงบมูมกัจะ “ประสบเภทภยัมากกว่าวาสนา”  

 
ขอ้พจิารณาอกีประการคอื อสงัหารมิทรพัยน์ัน้แมว้่าเป็นตวัแปรตามภาวะเศรษฐกจิกจ็รงิ

แต่เน่ืองจากอสงัหารมิทรพัยเ์คลือ่นตวัชา้ (กว่าจะสรา้งเสรจ็ใชเ้วลาเป็นปี) เช่นในปี 2540 ทีเ่กดิวกิฤติ
เศรษฐกจิราคาอสงัหารมิทรพัยไ์ม่ไดต้กต ่าทีส่ดุในปี 2540 แต่ราคาต ่าสดุในปี 2541-2542 เน่ืองจากอุปทาน
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กว่าจะออกมาขายตอ้งใชเ้วลาในการก่อสรา้งหรอืตอ้งใชเ้วลาบงัคบัคดกีนั อกีทัง้อสงัหารมิทรพัยแ์ต่ละประเภท
เคลื่อนตวัชา้เรว็ไม่เท่ากนั ขึน้อยู่กบั อุปสงค ์อุปทานในตลาด และปจัจยัอื่นๆ ณ ขณะนัน้  

 
ประเดน็ต่อมาทีต่อ้งพจิารณากค็อื สถานะของอสงัหารมิทรพัยใ์นเมอืงๆ หนึ่ง ณ วนัน้ีอยู่ใน

สถานะหรอืระยะใด เป็นระยะเริม่ตน้ ระยะขยายตวั ระยะเตบิโตเตม็ที ่หรอืระยะถดถอยเสยีแลว้ เพราะหากวา่
เราอยู่ในระยะเริม่ตน้ หรอืระยะขยายตวั ย่อมท าก าไรไดม้าก แต่หากอยู่ในสถานะโตเตม็ที ่ หรอืหนกัสดุคอื 
ถดถอยมแีต่ทรงกบัทรุดแลว้ อาจแยไ่ด ้ยกตวัอย่างทีช่ดัเจนทีส่ดุในมหานครของเรากค็อื ช่วงระยะเริม่ตน้ และ
ระยะขยายตวัไดเ้กดิขึน้ไปในช่วงปี 2533-2538 แต่ปจัจุบนัอาจเป็นยุคเตบิโตเตม็ทีห่รอืถดถอยกไ็ด ้ (ส าหรบั
บางพืน้ที)่ 

 
ถงึตรงนี้คงตอ้งเอาไวค้ราวหน้า จะมากล่าวถงึสถานะของวฎัจกัรของอสงัหารมิทรพัยใ์น

มหานครเราในวนัน้ีหรอืในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรจะมปีจัจยักระชากดมีานดห์รอืเหตุของการไลด่มีานด์
ประการใดหรอืไม่ เอาไวว้า่กนัต่อครบั 

 
 

วธิคีดิ กลยุทธ ์และขอ้มลู การลงทุนซือ้บา้น & คอนโดฯ  
ช่วงจงัหวะในการลงทุน  

ตอ้งจบัตา “วฏัจกัร” ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 
ซือ้เมื่อถูกขายเมื่อแพง (ตอนที ่2) 

นายวสนัต ์คงจนัทร ์
กรรมการผูจ้ดัการ  

บจก.โมเดอรน์ พรอ็พเพอรต์ี ้คอนซลัแตนท ์(www.M-property.co.th)  
 
จากคราวทีแ่ลว้ทีย่งักล่าวถงึวฎัจกัรอสงัหารมิทรพัยฯ์ ยงัไมจ่บคราวนี้มาว่ากนัต่อครบั โดย

ในกรุงเทพฯและปรมิณฑลหากจะกล่าวยอ้นถงึวฏัจกัรอสงัหารมิทรพัย ์ในอดตีนบัถอยหลงัไป ในช่วง 20 กว่า
ปีทีผ่่านมา ช่วงเวลาทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างขนานใหญ่ในภาคอสงัหารมิทรพัยใ์นกรุงเทพฯ (รวมทัง้ประเทศ
ไทย) คอืหลงัจากวกิฤตเิศรษฐกจิในปี 2529-2530 เป็นตน้มาเศรษฐกจิค่อยๆฟ้ืนตวัและเขา้สูยุ่ดเริม่ตน้ของ
ภาวการณ์เฟ่ืองฟูอย่างขนานใหญ่ในตลาดอสงัหารมิทรพัยน์บัจากปี 2532-2533 เป็นตน้มา และเฟ่ืองฟูสดุขดี
ในปีชว่งปี 2536-2538 (ทีจ่ดีพีขีองประเทศเตบิโตในระดบั 8-9% ต่อปี) ในยุคท่านนายกพลเอกชาตชิายฯ 
ท่านนายกบรรหารฯ (แมป้รบัตวัลดลงเลก็น้อยในปี 2534-3535 เน่ืองจากสงคราวอ่าวเปอรเ์ซยีและปญัหา
ทางการเมอืงช่วงพฤษภาทมฬิ)  

 
ในยุคนัน้การเปลีย่นแปลงราคาทีด่นิในกรุงเทพฯและปรมิณฑลในช่วงนบัจากปี 2528 เป็น

ตน้มา(นบัปี 2528 เป็นปีฐาน =1) ทีร่าคาทีด่นิเพิม่สงูถงึ 33 เทา่ ในปี 2539 โดยเพิม่มากในช่วงปี 2532-2539 
เพราะความตอ้งการทีด่นิในการพฒันาเมอืง การพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีด่มีานดเ์พิม่ขึน้อย่างมหาศาล  
เน่ืองจากการปรบัเปลีย่นระบบเศรษฐกจิจากภาคเกษตรกรรมเป็นภาคอุตสาหกรรมและภาคบรกิาร ทีท่ าให้
คนต่างจงัหวดัในภาคเกษตรต่างหลัง่ไหลยา้ยเขา้มาท างานในภาคอุตสาหกรรม ภาคบรกิาร ในเมอืง
โดยเฉพาะในกรุงเทพฯจ านวนมหาศาล และสง่ผลใหค้นจ านวนมากมรีายไดเ้พิม่ขึน้มากจากการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว อนัสง่ผลต่อความตอ้งการอสงัหารมิทรพัย ์ ความตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัเพิม่ขึน้อย่างมหาศาล เทยีบจาก
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ในปี 2530 ทีก่รุงเทพฯเราสรา้งเมอืงมา 200 กว่าปีมบีา้นแค่ 1.52 ลา้นหลงั เพิม่เป็น 2 เท่าภายในเวลาแค่ 10 
ปี (เป็น 3.19 ลา้นหลงัในปี 2540 ไม่รวมทีส่รา้งไม่เสรจ็ทิง้ไปอกีหลายแสนหลงั (ในปี 2550 มบีา้น 4.18 ลา้น
หลงั) ท าใหท้ีด่นิซึง่เป็นปจัจยัพืน้ฐานในการพฒันาอสงัหารมิทรพัยร์าคาปรบัตวัเพิม่กนัแบบรายวนัอย่างกบั
ตลาดหุน้ จนท าใหใ้นช่วง 10 ปีนัน้ราคาทีด่นิในกรุงเทพฯและปรมิณฑลเพิม่ขึน้ถงึ 33 เท่า (3,300%) ดงักล่าว 
เช่น หากราคาทีด่นิกรุงเทพฯในปี 2528 ตารางวาละ 1,000 บาท กจ็ะเพิม่เป็น 33,000 บาทเลยทเีดยีว แสดง
ตามแผนภูม ิ

 
แผนภูมทิี ่1 การเปลีย่นแปลงราคาทีด่นิในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ปี 2528-2553 (1985-2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า : ฝา่ยวจิยัและฐานขอ้มลู AREA (www.area.co.th) 
 
ภาวการณ์ในยุคนัน้ของเรา คลา้ยกบักบัสถานการณ์ทีก่ าลงัเกดิขึน้ในโฮจมินิหซ์ติี ้ พนม

เป็ญ เกาะกง หรอืในประเทศจนี เพราะประเทศเหล่านี้ก าลงัอยู่ในชว่งเปลีย่นแปลงระบบเศรษฐกจิจากสงัคม
นิยมมาเป็นทุนนิยม ท าใหม้กีารลงทุนอย่างมากย่อมสง่ผลต่อรายไดป้ระชากรจ านวนมากทีเ่พิม่ขึน้หรอืก าลงั
ซือ้ทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลใหค้วามตอ้งการอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้อย่างมหาศาล โดยราคาทีด่นิในพนมเป็ญหรอืแถว
เกาะกง เพิม่ปีละ 50-100% เชน่ยุคนัน้ในบา้นเรา ว่าแลว้เราไปลงทุนทางโน้นดมีัย้ครบั ปี 2558 เรากเ็ปิดเสรี
อาเซยีนเสยีดว้ย 

 
จากนัน้เศรษฐกจิเริม่ชะลอตวัลงในปี 2539 (จดีพี ี5.9%) และเจง๊อย่างรวดเรว็และรุนแรงใน

ปี 2540-2541     (จดีพี ี -1.4%,-10.5%) สง่ผลต่อเน่ืองถงึภาคอสงัหารมิทรพัยท์ีล่ม้ครนืลงมาจากปญัหา
อุปทานลน้ตลาด (และดมีานดห์รอือุปสงคก์ล็ดลงมากจากช่วงก่อนวกิฤตถิงึ 90% เหลอืแค ่ 10%) แม้
เศรษฐกจิจะกลบัมาฟ้ืนตวัในปี 2542-2544 (จดีพี ี 4.4%, 4.8%, 2.2%) แต่ตลาดอสงัหารมิทรพัยย์งัอยู่ใน
ลกัษณะซมึๆเน่ืองจากอุปทานทีล่น้ตลาดมากและอุปสงคย์งัไม่ฟ้ืนตวันกั โดยกลบัมาฟ้ืนตวัอย่างจรงิจงัในปี 
2545 (จดีพี ี5.3%) และกลบัมาเฟ่ืองฟูอกีครัง้ในปี 2546-2547 (จดีพี ี5.3%, 7.1%, 6.3%) แต่กไ็ม่ไดห้วอืหวา

Land Price Changes in the BMR 1985Land Price Changes in the BMR 1985--20102010
การเปลีย่นแปลงข ัน้รากฐานจากเกษตรกรรมเป็น

อตุสาหกรรม และ Urbanization

พฤษภาทมฬิ

สงครามอา่ว

ปัญหาทางการเมอืง
ปี 48-53

วกิฤตเิศรษฐกจิ
ปี 40
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นกัหากเทยีบกบัชว่งก่อน (ยกตวัอย่างตลาดทีอ่ยู่อาศยัมปีรมิาณอุปสงคใ์นช่วงปี 2536-2538 มกีารซือ้กนักว่า 
200,000 หน่วยต่อปี จากอุปทานทีอ่อกมาขายถงึ 300,000 หน่วยต่อปี แต่พอวกิฤตใินปี 2540-2541 ก าลงัซือ้
ลดลงเหลอืเพยีง 20,000-30,000 หน่วยเท่านัน้ และในช่วงเฟ่ืองฟูรอบใหม่ แต่มกีารซือ้เพยีง 50,000-70,000 
หน่วยต่อปีเท่านัน้  

  
ช่วงต่อมาในปี 2548-2550 ทีเ่ศรษฐกจิจะชะลอตวัลง (จดีพีลีดเหลอื 4.5%,5.0%,4.8%) 

ตลาดอสงัหารมิทรพัยก์ช็ะลอตวัเลก็น้อยแต่ไมม่าก รวมทัง้ในปี 2551-2552 ทีเ่ศรษฐกจิตกต ่าลง (จดีพี ี
2.6%,-2.8%) กย็งัมอีุปสงคใ์นการซือ้ทีอ่ยู่อาศยั 65,000 หน่วยและ 59,000 หน่วย ลดลง 10% เน่ืองจาก
ตลาดคอนโดฯในเมอืงทีบ่มูเป็นตวัชว่ย และฟ้ืนตวัใหม่อกีครัง้ในปี 2553 ทีผ่่านมา   

 
จะสงัเกตไดว้่าช่วงวฏัจกัรตกต ่าคอืช่วงในปี 2529-2530, ปี 2540-2541 และปี 2551-2552 

หรอืประมาณ 10-12 ปีจะมชี่วงตกต ่า 1 ครัง้ โดยช่วงขาขึน้ (ฟ้ืนตวัและเฟ่ืองฟู) จะยาวนานกวา่ประมาณ 5-7 
ปี แต่พอเฟ่ืองฟูเตม็ที ่ 2-3 ปีกเ็ริม่ชะลอตวัและตกต ่าตามมาในเวลาอนัรวดเรว็ ท าใหส้ว่นใหญ่ปรบัตวัไม่ทนั 
ดงันัน้หากถอืตามสถติใินอดตีทกุๆ 10-12 ปีคงตอ้งระวงัไวก้่อนโดยเฉพาะในชว่งรอยต่อหรอืขึน้ทศวรรษใหม ่
อย่างไรกต็ามอนาคตอาจไม่เป็นเช่นนี้ เพยีงแต่เป็นขอ้สงัเกตไว ้ เพราะมขีึน้ย่อมมลีงดงัว่าไว ้  โดยมี
ขอ้พจิารณาส าคญัคอืช่วงขาขึน้ (ฟ้ืนตวัและเฟ่ืองฟู) หรอืขาลง (ชะลอตวัและตกต ่า) แต่ละครัง้มรีะดบัของ
ความรุนแรงมากหรอืน้อย (ขึน้แรงย่อมตกแรง ขึน้น้อยกอ็าจตกน้อย) คราวหน้าจะมาว่ากนัต่อเรื่องวฏัจกัร
ของราคาทีด่นิครบั   

 
วธิคีดิ กลยุทธ ์และขอ้มลู การลงทุนซือ้บา้น & คอนโดฯ  

ช่วงจงัหวะในการลงทุน  
ตอ้งจบัตา “วฏัจกัร” ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 

ซือ้เมื่อถูกขายเมื่อแพง (ตอนที ่3) 
นายวสนัต ์คงจนัทร ์
กรรมการผูจ้ดัการ  

บจก.โมเดอรน์ พรอ็พเพอรต์ี ้คอนซลัแตนท ์(www.M-property.co.th)  
 
 
จาก 2 ตอนทีแ่ลว้ คราวนี้มาต่อเรื่องการเปลีย่นแปลงราคาทีด่นิตามวฎัจกัร โดยหลงัจาก

ราคาทีด่นิเพิม่สงูสดุในปี 2539 (1996) แลว้กล็ดต ่าลงตามวกิฤตเิศรษฐกจิในปี 2540 โดยราคาทีด่นิลดลง
ต ่าสดุในปี 2542-2543 (เน่ืองจากอสงัหารมิทรพัยเ์คลื่อนตวัชา้) โดยลดเหลอืเพยีง 26.3 เท่า (ลดลงประมาณ 
20%) แลว้ค่อยๆ ปรบัตวัเพิม่ขึน้เป็น 40.2 เท่าในปี 2553 หรอืเพิม่ 53% (เฉลีย่ปีละ 4.8%) จะเหน็ว่าการ
เปลีย่นแปลงราคาทีด่นิในช่วงฟ้ืนตวัหลงัปี 2540 นัน้ไมไ่ดห้วอืหวาอกีแลว้ เน่ืองจากความตอ้งการทีด่นิในการ
พฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นแต่ละปีน้อยกว่าแต่ก่อนมาก (แค่ 1 ใน 5 ของยุคนัน้ เทยีบเฉพาะอปุทานการขาย
บา้นใหม่ 50,000-70,000 หน่วย กบัปีละ 300,000 กว่าหน่วย) เน่ืองจากผ่านช่วงการเตบิโตอย่างมหาศาล
มาแลว้ ความตอ้งการไม่ไดม้ากเช่นก่อนหน้านี้ ผูค้นจ านวนมากกม็ทีีอ่ยู่อาศยัในยุคนัน้แลว้ ของเก่าทีย่งัขาย
ไม่หมดกย็งัเหลอืขายเป็นทรพัยร์อการขาย NPA ของธนาคารฯ ต่างๆ ในยคุนี้ และขอ้มลูส าคญัทีค่นทัว่ไป
อาจไมท่ราบ คอื ช่วง 2-3 ปีหลงัประชากรในเมอืงหลวงยา้ยออก (มากกว่ายา้ยเขา้) กลบัไปบา้นนอกหรอื
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กลบัไปภาคเกษตร ทีเ่ริม่มแีววกลบัมารุ่งใหมจ่ากความตอ้งการอาหารของโลก ทัง้ราคาขา้ว ราคายางพารา 
สนิคา้เกษตรต่างๆ ทีม่รีาคาสงูขึน้ จากปญัหาโลกรอ้นท าใหแ้หล่งผลติอาหารต่างๆ ผลติไดน้้อยลง  

 
หากแยกในรายละเอยีดของการเปลีย่นแปลงราคาทีด่นิในรอบ 12 ปีหลงั (ปี 2541 เป็นตน้

มา) ในเขตเมอืงชัน้ในมกีารเปลีย่นแปลงโดยรวมสงูสดุ 117% (ปีละ 9.75%) โดยท าเลทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ราคาสงูสดุในรอบ 12 ปีไดแ้กย่า่นสยามแสควร ์ เพลนิจติ สขุมุวทิ รวมประมาณ 188-233% (เฉลีย่ปีละ 16-
19% ต่อปี) ในขณะทีพ่ืน้ทีโ่ดยรอบดา้นทศิเหนือราคาทีด่นิเพิม่สงูกว่าดา้นอื่นๆ ที ่ 56% รองลงมาคอื ดา้น
ตะวนัออก 50% และดา้นทศิตะวนัตกต ่าสดุเพยีง 49% เมื่อเทยีบกบัค่าเฉลีย่ของทัง้เมอืงที ่54% (ปีละ 4.5%) 
แสดงถงึราคาทีด่นิในเขตชัน้ในทีม่คีวามตอ้งการจากการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยใ์นสดัสว่นทีส่งู
โดยเฉพาะจากช่วงปี 2548 เป็นตน้มา รวมทัง้การมโีครงการรถไฟฟ้าบทีเีอสทีเ่ปิดในปี 2542 และรถไฟฟ้าใต้
ดนิทีเ่ปิดในปี 2547 ปญัหาจราจร และราคาน ้ามนัแพงขึน้ 2 เท่าในปี 2548 เป็นปจัจยัหลกั  

 
ในขณะทีด่นินอกเมอืงมคีวามตอ้งการลดลงจากความตอ้งการทีด่นิเพื่อพฒันาโครงการ

อสงัหารมิทรพัยล์ดลง (ทีส่ว่นใหญ่ยา้ยเขา้ไปในเมอืงจากปญัหาจราจรและน ้ามนัแพง) รวมทัง้มอุีปทานทีด่นิ
ในตลาดของทีด่นินอกเมอืงทีม่มีาก (ในขณะทีท่ีด่นิในเมอืงมน้ีอยแต่ละความตอ้งการสงู ราคาจงึปรบัเพิม่มาก) 
ราคาทีด่นิจงึไม่ปรบัตวัสงูมากนกั แถมบางท าเลทีไ่กลๆ ราคากลบัตกลง เช่น รงัสติ เลยคลองเจด็ไป ย่าน
ปทุมธานี สามโคก หรอืลาดหลุมแกว้ ทีเ่ป็นท าเลทีไ่กลจากเมอืงมาก เมื่อโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีแ่ต่เดมิ
เคยขยายตวัไปถงึ แต่ปจัจุบนัโครงการสว่นใหญ่อยูใ่นเขตชัน้ในชัน้กลางไปไม่ถงึแลว้ท าใหค้วามตอ้งการลดลง 
ราคาทีด่นิกเ็ลยลดตาม นอกจากน้ียงัมบีรเิวณฝ ัง่ตะวนัออก ย่านหนองจอก ลาดกระบงั หรอืบางพล ีทีต่ัง้อยูใ่น
พืน้ทีส่เีขยีวลาย และแนวเสน้เสยีงเครื่องบนิ แถมมปีญัหาเรื่องน ้าท่วม ดนิทรุด จงึเป็นอกีบรเิวณทีร่าคาทีด่นิ
ลดลงเช่นกนั เนื่องจากกฎหมายผงัเมอืงหา้มก่อสรา้งไว ้  

 
หากมองยอ้นกลบัในอดตีเพื่อการวเิคราะหส์ถานการณ์ความรุนแรงของฟองสบู่

อสงัหารมิทรพัย ์ เราจะพบว่า ในยามทีเ่ศรษฐกจิเฟ่ืองฟูโดยเฉพาะในก่อนเกดิวกิฤตใินปี 2540 ทีม่กีาร
ก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัยอ์อกมาขายมากกว่าความตอ้งการซือ้มากท าใหเ้กดิภาวะอุปทานลน้ตลาด(ไม่มผีูซ้ือ้)
ดา้นหนึ่ง และอกีดา้นหนึ่งกลุ่มทีซ่ือ้ไปจ านวนมากเป็นการเกง็ก าไรไม่ไดซ้ือ้เพื่ออยู่อาศยัจรงิ หากเขา้ผสมโรง
มากๆ ท าใหย้ิง่มกีารผลติอสงัหารมิทรพัยอ์อกมาขายมาก จนท าใหเ้กดิภาวะทีเ่รยีกว่า “ฟองสบู่”ของธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัย ์เน่ืองจากการซือ้เกง็ก าไรเป็นความตอ้งการเทยีม (Fake demand) ไม่ไดซ้ือ้เพือ่อยู่อาศยัจรงิ 
และทีส่ าคญัจากความไรว้นิยัในการปล่อยสนิเชื่อของสถาบนัการเงนิ อตัราดอกเบีย้ทีส่งูมากถงึ 13-14% ท า
ใหม้คีวามเปราะบางมาก โดยในยุคนัน้มกีารสรา้งทีอ่ยู่อาศยัขายปีหนึ่งประมาณ 300,000 หน่วย ขายได้
ประมาณ 200,000 หน่วย ในยอดทีข่ายไดค้รึง่หนึ่งเป็นการเกง็ก าไร มคีนซือ้เพื่ออยูจ่รงิประมาณ 100,000 
หน่วยเท่านัน้ ดงันัน้กลุ่มเสีย่งจงึมถีงึ 200,000 หน่วยต่อปี (100,000 ทีเ่กง็ก าไร 100,000 ทีข่ายไม่ได)้ พอมี
ปญัหาวกิฤตใินปี 2540 จงึลม้ครนืลงมา แถมอุปสงคล์ดลงถงึ 90% (เหลอืแค่ 10%) มคีนซือ้ทีอ่ยู่อาศยัเพยีง 
2-30,000 หน่วยต่อปีเท่านัน้ จงึมคีวามเสยีหายรุนแรงมาก 

 
หากเปรยีบเทยีบกบัวกิฤตเิศรษฐกจิในชว่งปี 2551-2552 ทีผ่่านมา คราวนี้ระดบัของความ

รุนแรงทีม่ผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงมลูค่าทรพัยส์นิต่างกนัมาก เน่ืองจากวกิฤตใินรอบนี้สง่ผลกระทบต่อ
มลูค่าทรพัยส์นิไม่มากนกั เน่ืองจากไมม่ปีญัหาอุปทานลน้ตลาด เน่ืองจากมอุีปทานขายในตลาดใกลเ้คยีงหรอื
ค่อนขา้งสมดุลกบัอุปสงคท์ีม่กีารซือ้ไปในแต่ละปี สว่นใหญ่เป็นความตอ้งการซือ้เพื่ออยู่อาศยัจรงิเป็นหลกั มี
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การเกง็ก าไรน้อย สถาบนัการเงนิกไ็ม่เจง๊ ดอกเบีย้กต็ ่า (เงนิผ่อนช าระต ่า แมเ้กดิวกิฤตกิย็งัพอผ่อนช าระได้
อยู่ จงึม ีNPL น้อย) แถมมมีาตรการช่วยเหลอืจากรฐัสารพดั ดงันัน้แมใ้นปี 2551-2552 ทีเ่กดิวกิฤตเิศรษฐกจิ 
แถมปญัหาทางการเมอืงต่อเน่ืองกย็งัมคีนซือ้ทีอ่ยู่อาศยักนัมาก โดยเฉพาะในปี 2553 ทีเ่ฟ่ืองฟูมากเนื่องจาก
เศรษฐกจิฟ้ืนตวั และดอกเบีย้ต ่าคนมเีงนิเยน็กน็ ามาซือ้อสงัหาฯ   

 
ในรายละเอยีดการวเิคราะหถ์งึแนวโน้มวฎัจกัรอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ขออนุญาตอา้งถงึ

บทความของบุคคลส าคญัท่านหนึ่งในแวดวงอสงัหารมิทรพัย ์คอื คุณเสรมิสนิ สมะลาภา ท่านอธบิายไวอ้ย่าง
เขา้ใจง่ายว่าใหพ้จิารณาถงึ ปจัจยัระดบัประเทศ และระดบัทอ้งถิน่ อนัไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกจิ, ภาวะเงนิเฟ้อ, 
อตัราดอกเบีย้, การไหลเขา้ออกของเงนิ, อตัราการจา้งงาน, การเตบิโตของประชากร (การเกดิ-ตาย การยา้ย
เขา้-ออก), การขยายตวัของเมอืง และปรมิาณอุปสงค ์ อุปทาน ของอสงัหารมิทรพัย ์ เป็นตน้ โดยหากปจัจยั
หลายอย่างมทีศิทางเป็นบวกกน่็าทีจ่ะเป็นชว่งขาขึน้ และหากกลบักนัอาจเป็นขาลง (หาอ่านรายละเอยีดใน
เวบ็ไซดห์นงัสอืพมิพฐ์านเศรษฐกจิ) 

 
ปจัจยัส าคญัไม่อาจมองขา้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัวฏัจกัรนอกจากปญัหาทางการเมอืง คอื 

สงคราม การก่อการรา้ย ภยัธรรมชาตซิึง่นบัวนัยิง่มคีวามรุนแรงมากขึน้ ซึง่กค็าดการณ์ไดย้ากแต่ขอ้สงัเกต
ส าคญักค็อืว่าหากเกดิเหตุการณ์ในช่วงเศรษฐกจิขาขึน้เช่น ช่วงสงครามอ่าวเปอรเ์ซยีในปี 2534 หรอืพฤษภา
ทมฬิในปี 2535 กแ็ค่กระตุกไวเ้ลก็น้อยและมกัจะฟ้ืนตวัไดเ้รว็เพราะอยู่ในช่วงขาขึน้ แต่หากอยู่ในชว่งขาลงก็
จะเป็นการซ ้าเตมิเขา้ไปอกีอาจแย่หนกัได ้ แต่ในบา้นเราช่วงน้ีทีย่งัไม่กระทบนกั เพราะปจัจยัพืน้ฐาน อุปสงค ์
อุปทาน ฯลฯ ดงัว่าไวแ้ลว้ยงัดอียู่ โดยตลาดทีอ่ยู่อาศยัยงัถอืเป็นสนิคา้จ าเป็นยงัตอ้งซือ้อยู ่ แต่หากปญัหา
ทางการเมอืงลากยาว ท าใหเ้ศรษฐกจิไมฟ้ื่นอาจตวัใครตวัมนั  แต่ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัแต่ละอุตสาหกรรมกลุ่มดี
มานดเ์ป็นใครดว้ย จะไดร้บัผลกระทบจากปญัหาทางการเมอืงมากน้อยต่างกนัดงักล่าวแลว้ ถงึตรงน้ีคงตอ้งไว้
คราวหน้าถงึสถานการณ์ในอนาคตครบั  

 
วธิคีดิ กลยุทธ ์และขอ้มลู การลงทุนซือ้บา้น & คอนโดฯ  

ช่วงจงัหวะในการลงทุน  
ตอ้งจบัตา “วฏัจกัร” ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 

ซือ้เมื่อถูกขายเมื่อแพง (ตอนที ่4) 
นายวสนัต ์คงจนัทร ์
กรรมการผูจ้ดัการ  

บจก.โมเดอรน์ พรอ็พเพอรต์ี ้คอนซลัแตนท ์(www.M-property.co.th)  
 
 
จาก 3 ตอนทีผ่่านมาทีก่ล่าวถงึวฎัจกัรอสงัหารมิทรพัยค์ราวนี้มาต่อกนัใหจ้บครบั จาก

สถานการณ์ในอดตีมาดกูนัว่าในภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไรซึง่ตอ้งใชว้จิารณญาณในการชม อย่างทีเ่รยีนไว้
ว่าวฎัจกัรมขีึน้มลีง เมื่อมวีนัตกย่อมมวีนัขึน้หลงัจากปี 2552 ทีจ่ดีพีตีดิลบ และฟ้ืนตวัในปี 2553 จดีพีโีตถงึ 
7.8% และคาดการณ์โตต่อเนื่อง 4-5% ในปี 2554 (รวมทัง้ปี 2555) นี้ ขอ้พจิารณาส าคญัดา้นมหภาคและ
ปจัจยัเกีย่วขอ้งส าคญัคอื  

1. กรณีเรอืธง คอื เศรษฐกจิฟ้ืนตวัต่อเนื่องตามคาดการณ์ ย่อมน่าจะเป็นสถานการณ์
ทศิทางขาขึน้โดยเฉพาะการมบีทบาททีส่งูขึน้มากของประเทศในแถบเอเชยี สง่ผลต่อการไหลขา้วของเงนิ

http://www.m-property.co.th/
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มายงัภูมภิาคเอเชยีรวมทัง้บา้นเรา (ตลาดหุน้พุ่งกระฉูด) รวมทัง้ดอกเบีย้ทีเ่ป็นปจัจยัส าคญัต่อก าลงัซือ้ของ
อสงัหารมิทรพัยแ์มจ้ะมทีศิทางขาขึน้ แต่กย็งัต ่าอยู่ยงักระทบต่อก าลงัซือ้ไม่มาก หากเศรษฐกจิยงัไปได้ 

2.  ปจัจยัดา้นการเมอืงน่าจะมทีศิทางเป็นบวก หากมกีารเลอืกตัง้ใหม ่มรีฐับาลใหม่กค็งมี
ช่วงฮนันีมนูกนัอกีพกั (ยกเวน้จะมเีหตุการณ์พลกิผนัเป็นอย่างอืน่ ซึง่หวงัว่าจะยอมๆ กนับา้ง เล่นตามกตกิา
เถอะท่าน บา้นเมอืงไมใ่ชข่องฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง ของพวกเราทัง้นัน้ เมื่อก่อนเรากร็กักนัด ี แต่เดีย่วนี้ท าไมถงึ
เป็นไดข้นาดนี้ อย่าเป็นเบีย้ใหเ้ขาเล่นเลยครบั)  

3. ปจัจยัส าคญัอกีประการทีไ่ม่ค่อยไดนึ้กถงึกนักค็อื การยกเลกิการค ้าประกนัเงนิฝาก
ภายในช่วงปี 2555 (เหลอืบญัชลีะลา้น) ตามขอ้มลูแบงกช์าตปิจัจุบนัเรามเีงนิฝากในระบบสถาบนัการเงนิกว่า 
6.87 ลา้นลา้นบาท หากถงึวนัทีย่กเลกิการค ้าประกนัเงนิฝาก แถมดอกเบีย้ยงัต ่า น่าจะสง่ผลใหม้เีจา้ของเงนิ
สนใจทีจ่ะโยกเงนิมาลงทุนในอสงัหารมิทรพัยม์ากขึน้ สมมต ิ เอาแค่ 5-10% กย็งัมมีลูค่ามากกว่ามลูค่ารวม
ของตลาดทีอ่ยู่อาศยั ในปจัจุบนัทีปี่หน่ึงมกีารพฒันามลูค่ารวมแค่ 200,000-300,000 ลา้นบาท ถงึ 2-3 เท่า
แลว้  

4.  การเปิดเสรอีาเซยีนในปี 2558 จะท าใหม้กีารลงทุนจากต่างชาตมิากขึน้ และการลุยมา
ลงทุน หรอืมาท่องเทีย่วของมหาอ านาจใหมท่ีม่ดีมีานดม์หาศาลจากประชากรเป็นพนัลา้นอย่างประเทศจนี 
อนิเดยี มายงับา้นเรา (คงขึน้อยู่กบัฝีมอืรฐับาลด้วยว่าจะสามารถมัย้จะไดเ้ลกิเป็นลกูไล่อเมรกินัเสยีท ี แลว้มา
เป็นลกูไล่คนจนีกนัต่อ) น่าสนใจมัย้ครบั และหากเศรษฐกจิอาจกลบัมาดใีหม่ไดจ้รงิ จงึน่าสนใจยิง่ส าหรบันกั
ลงทุน (แต่ตอ้งวจิยัดมีานดใ์หด้เีพราะแต่ละอุตสาหกรรมมผีลบวก บางอุตสาหกรรมกอ็าจเป็นลบ เพราะอาจ
เป็นคู่แขง่รุ่นยกัษ์)  

5. ปจัจยัระดบัทอ้งถิน่ ซึง่ในแต่ละทอ้งถิน่กต็อ้งพจิารณาด ู ยกตวัอย่างในกรุงเทพฯ คอื 
การลงทุนในเมก็กะโปรเจก็ตข์นาดใหญ่ โครงการรถไฟฟ้าหลายโครงการในอนาคตเป็นตวักระตุน้  ดมีานดไ์ด้
อย่างด ี 

6.  ในต่างจงัหวดั เช่นปจัจยัดา้นประชากร (ยา้ยเขา้ทีห่าดใหญ่จากจงัหวดัชายแดน
ภาคใต)้ หรอืปจัจยัดา้นเศรษฐกจิหลกัแต่ละพืน้ทีเ่ช่น ราคายางทีส่งูในภาคใต ้ (และภาคอื่นๆ ในอนาคต) ท า
ใหช้าวบา้นมเีงนิมาก ก าลงัซือ้ย่อมสงู ชาวสวนยางน าเงนิมาซือ้ทองค า ซือ้อสงัหารมิทรพัย ์ เพราะฝาก
ธนาคารฯไวด้อกเบีย้กต็ ่า  

7. เมอืงท่องเทีย่วส าคญัโดยเฉพาะทางทะเล ยกตวัอย่างพทัยา มดีมีานดจ์าก
นกัท่องเทีย่วชาวเอเชยี ทัง้ จนี อนิเดยี เกาหล ีอาหรบั รสัเซยี ฯลฯ มากนัเพยีบเพราะเศรษฐใีหม่ มเีงนิมาก 
อยากมาเทีย่วพทัยากนัทัง้นัน้ มาเทีย่วแลว้ยงัตดิใจ มาอยู่เลย ซือ้บา้น ซือ้คอนโดฯ กนัเพยีบ ทีส่ าคญัช่องทาง
เพิม่ดมีานดส์ าคญั คอื การปรบัสนามบนิอู่ตะเภาเป็นสนามบนินานาชาต ิ (กนัยาปีหน้าเสรจ็ครบั) ท าให้
นกัท่องเทีย่วมาง่าย มาสะดวกขึน้ ปจัจบุนั 7 ลา้นคนเขา้ไปแลว้อกี 8 ปีคาดว่าจะเบิล้เป็น 14 ลา้นคนเลย
ทเีดยีว ประกอบกบัพทัยาทีด่นิมจี ากดั ในช่วง 1-2 ปีนี้ ราคาทีด่นิปรบัจาก 100,000 กว่าเป็น 200,000 กว่า
บาทส าหรบัทีด่นิตดิทะเลทีห่ายาก หากใครมเีงนิไปซือ้ทีด่นิตดิทะเลย่านพทัยาไวน่้าลงทุนมาก นกัท่องเทีย่วมี
แต่เพิม่ ยงัมแีบคหนุนชัน้ดจีากการลงทุนของภาคอตุสาหกรรมในอสีเทอรน์ซบีอรด์อกี ภยัธรรมชาตกิไ็มม่ ี
(แต่ตรวจสอบขอ้กฎหมายใหด้กีอ่น ซือ้มาสรา้งไดม้ากน้อย) 

เช่นเดยีวกบัทีภู่เกต็ทีจ่ะขยายสนามบนิเช่นกนั ตรงขา้มกบัสมยุทีต่วัปิดกนัความเจรญิกค็อื
สนามบนิทีเ่ลก็ และค่าเครื่องบนิแพง ท าใหต้ลาดขยายไดย้าก ท าใหค้นทีไ่ปไดต้อ้งเป็นกลุ่มทีก่ าลงัซือ้สงูจาก
ยุโรป อเมรกิา ซึง่ตอนนี้เศรษฐกจิยงัแย่คงอกีนานกว่าจะฟ้ืน คนไทยไปไม่ไหว ตลาดเอเชยีกไ็ปไม่ไหว   

8. เมอืงเศรษฐกจิใหมใ่นอนาคตทีเ่กีย่วขอ้งกบัมหาอ านาจใหม่ เชน่ อุดรธานี กน่็าสนใจที่
น่าจะเป็นศนูยก์ระจายสนิคา้ส าคญัจากเมอืงจนี หากโครงการรถไฟความเรว็สงูมาไดจ้รงิในอนาคต  
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9. เมอืงทีเ่ป็นตลาดคนเกษยีณจากต่างชาตใินปจัจบุนัทีม่มีาก คอื พทัยา แต่เชยีงใหม่ก็
น่าสนใจนอกเมอืงเป็นเมอืงศนูยก์ลางเศรษฐกจิ การศกึษา การท่องเทีย่วแลว้ คนเกษยีณกส็นใจมาเชยีงใหม่
มากขึน้ เช่น ชาวญีปุ่น่ย่านนิมมานตเ์หมนิทร ์ 

 
กลบัมาทีก่รุงเทพฯและปรมิณฑล ราคาอาจไม่ไดพุ้่งปรูด้ปรา้ดมากนกั เน่ืองจากโดยรวม

แลว้ดมีานดอ์าจไม่เพิม่มากนกัเพราะสว่นใหญ่กม็บีา้นอยู่อาศยักนัมากแลว้อาจอยู่ในสถานะโตเตม็ที ่ (หรอื
ใกล)้ รวมทัง้ราคากป็รบัตวัสงูมากแลว้ (ฐานสงู การปรบัตวักไ็ม่มาก ไม่เหมอืนช่วงปี 2533 ทีฐ่านต ่าราคาจงึ
ปรบัเพิม่ไดม้าก) ยกเวน้ในบางท าเลทีม่ปีจัจยับางประการโดยเฉพาะรถไฟฟ้า ทีส่ามารถดดูดมีานดม์าจาก
ท าเลอื่นๆ ใหม้ากระจุกตวัรวมกนัได ้เช่น กรณีคอนโดฯในเมอืงในช่วงปี 2548-2553 ทีผ่่านมา   

 
แผนภูมทิี ่1: แผนภมูกิารเปลีย่นแปลงวฏัจกัรเศรษฐกจิและอสงัหารมิทรพัยใ์นกรุงเทพฯและปรมิณฑล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า: ฝา่ยวจิยัและฐานขอ้มลู AREA (www.area.co.th) 
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แลว้ลงทุนของใหมต่อ้งใชเ้วลารอเป็นปี กว่าจะไดค้่าเช่ามา กวา่จะราคาเพิม่ขึน้ (ต่อคราวหน้าอกีท ี ตอนจบ
ครบั) 
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Over supply ลงทนุ 4-50,000 หน่วย
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วธิคีดิ กลยุทธ ์และขอ้มลู การลงทุนซือ้บา้น & คอนโดฯ  

ช่วงจงัหวะในการลงทุน  
ตอ้งจบัตา “วฏัจกัร” ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 

ซือ้เมื่อถูกขายเมื่อแพง (ตอนที ่5) 
นายวสนัต ์คงจนัทร ์
กรรมการผูจ้ดัการ  

บจก.โมเดอรน์ พรอ็พเพอรต์ี ้คอนซลัแตนท ์(www.M-property.co.th)  
 
 
จาก 4 ตอนทีผ่่านมาทีก่ล่าวถงึวฎัจกัรอสงัหารมิทรพัยค์ราวนี้มาต่อกนัตอนจบครบั  
กรณีตวัอย่าง การลงทุนในยุคคอนโดฯครองเมอืง นบัตัง้แต่ปี 2548 โดยมเีหตุกระชากดี

มานด ์3 ประการ คอื ปญัหาเศรษฐกจิตกต ่า ปญัหาการจราจร และปญัหาราคาน ้ามนัแพง จากลติรละ 12-15 
บาท ปรบัพรวดเดยีวเป็นลติรละ 23-26 บาทในปี 2548 (ก่อนหน้าน้ีกม็ปีญัหาจราจร แต่น ้ามนัยงัไมแ่พง จงึ
ยงัซือ้บา้นนอกเมอืงและเดนิทางเขา้มาได)้ จนท าใหม้กีระแสความตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัในเมอืงมาทดแทน 
เพราะไม่อยากอยู่นอกเมอืงเพราะค่าใชจ้่ายการเดนิทางสงู เงนิในกระเป๋ากน้็อยลง จากเศรษฐกจิชะลอตวั 
และหลงัจากตลาดจุดตดิแลว้ การลงทุน และการเกง็ก าไรกต็ามมาเน่ืองจากคอนโดฯในเมอืงสามารถปล่อยเช่า
ไดผ้ลตอบแทนทีส่งูจากตลาดต่างชาตทิีม่าท างานในประเทศเรา ดงันัน้การลงทุนเราจงึตอ้งจบัปจัจยักระชากดี
มานดด์งักล่าวใหไ้ดแ้ละตอ้งรบีลงทุนตัง้แต่ในช่วงแรกๆ หรอืแต่เชา้มดื ทีต่ลาดก าลงัจะขึน้ อาจเป็นไดส้กั 2-3 
ปี (ยาวหรอืสัน้ ขึน้อยู่กบัเศรษฐกจิทีเ่ป็นตวัเพิม่หรอืลดดมีานดท์ีเ่ป็นคนไทยเราเองดว้ย) และหลงัจากทีอ่ยูใ่น
สถานะทีเ่ฟ่ืองฟูมากๆ กค็วรขายไดก้่อนอย่าไดเ้กบ็ไวน้าน นัน้เป็นสถานการณ์ในอดตี  

 
แผนภูมทิี ่1: แผนภมูกิารเปลีย่นแปลงวฏัจกัรอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีอ่ยู่อาศยัในกรุงเทพฯและปรมิณฑล 

 

http://www.m-property.co.th/
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ทีม่า: ฝา่ยวจิยัและฐานขอ้มลู AREA (www.area.co.th) 
 

ส าหรบัการลงทุนในยุคคอนโดฯครองเมอืง มทีางเลอืกในการลงทุนคอนโดฯ 2 ประเภท คอื 
คอนโดฯ ใหม่และคอนโดฯ มอืสอง อย่างทีเ่รยีนว่าคอนโดฯใหม่ ตอ้งรอค่าเช่า รอราคาขึน้เป็นปี (อาจมี
เหมอืนกนัทีท่ าก าไรระยะสัน้จากการขายดาวน์) แต่การลงทุนในคอนโดฯ มอืสองนัน้ หากสามารถซือ้ไดใ้น
ราคาต ่ากว่าราคาตลาด (จากทรพัยบ์งัคบัคด ีทรพัยธ์นาคาร ฯลฯ) กส็ามารถน ามาขายต่อท าก าไรไดท้นัท ีซึง่
ผมนิยมอย่างหลงัมากกว่าและปีหนึ่งหากเวยีนเทยีนไดห้ลายรอบยิง่ด ี แต่วนัน้ีอาจเป็นตลาดยามบ่าย (ขาลง) 
เสยีแลว้ส าหรบัคอนโดฯ แต่กไ็ม่ไดแ้ปลว่าลงทุนไมไ่ดเ้สยีทเีดยีว แต่ตอ้งเลอืกในท าเลทีม่คีวามตอ้งการจาก
กลุ่มเศรษฐใีหม่ เช่น ชาวอนิเดยี อาหรบั แถวซอยนานา เป็นตน้ หรอืย่านการคา้ของคนจนีปจัจุบนัในย่าน
เยาวราช เสอืปา่ (ขายสนิคา้จากเมอืงจนี) หรอืย่านไชน่าซติี ้คอมเพลก็ซ ์ย่านบางนา ในอนาคต  

 

ช่วงบา้นเดีย่วเฟ่ืองฟู 
ยุคคอนโดฯ ครองเมอืง 

ยคุอุปทานลน้ตลาด 

ยุควกิฤตปี 2540 
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สว่นกรณีซือ้คอนโดฯใหม่ซึง่ตอ้งหวงัค่าเช่าและราคาเพิม่ขึน้ (ตอ้งรอนัน้) ความส าคญัอยูท่ี ่
ดมีานดเ์ป็นกลุ่มใด หากหวงัผูเ้ช่าเป็นคนไทยปญัหากค็อื ดอกเบีย้ต ่าแบบน้ีคนไทยสว่นใหญ่กห็นัไปซือ้กนั
ครบั เพราะเงนิผ่อนยงัต ่ากว่าคา่เช่าเสยีอกี แถมยุคก่อน (ทีแ่บงกช์าตจิะบงัคบั 90%) กก็ูก้นัได ้100% อกีแห่
กนัไปซือ้เพยีบ ผูป้ระกอบการจงึรวย (แต่เราอาจซวย) จะปล่อยใหเ้ช่ากส็ว่นใหญ่ตอ้งเป็นกลุ่มทีไ่ม่ซือ้ เช่น 
กลุ่มต่างชาตมิาท างานในบา้นเรา เช่น ย่านทองหล่อ (ดมีานดช์าวญีปุ่น่ทีย่งัลงทุนในบา้นเรา) ยา่นซอยนานา 
(จากกลุ่มเศรษฐใีหม่อนิเดยี อาหรบั) กลุ่มคนท างานในแหล่งบนัเทงิแถวรชัดา (แต่กม็คีู่แขง่เป็นอะพารต์เมนต์
ราคาต ่ากว่าเพยีบ) กลุ่มนกัศกึษา (ซือ้ไม่ไดเ้พราะไมม่เีครดติ) แต่หากเป็นกลุ่มคนท างานทัว่ไปสว่นใหญ่หนั
ไปซือ้ครบั ดงันัน้ความจรงิกโ็ผล่ว่าวนัน้ีสรา้งเสรจ็แลว้หากเป็นดมีานดค์นไทยจงึไม่ค่อยมคีนเช่า จงึมี
ความหวงัสดุทา้ยไมไ่ดค้่าเช่ากต็อ้งหวงัราคาเพิม่ขึน้ (Capital Gain) แต่ตอนนี้เป็นขาลงของคอนโดฯเสยีแลว้
จะขึน้หรอืเปล่ายงัไม่แน่ ดงันัน้การวเิคราะหถ์งึดมีานดก์ลุ่มผูเ้ชา่ กลุ่มผูซ้ือ้จงึส าคญัมากๆ ผมเชื่อว่าหากท่าน
ผูอ้่านพเิคราะหด์า้นดมีานดค์งพอเหน็ไดอ้ยู่ สวสัดคีรบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


