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สรปุภาพรวมตลาดอสงัหาริมทรพัยปี์ 2554 และทิศทางปี 2555 
 ตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2554 ทีผ่่านมาโดยเฉพาะตลาดทีอ่ยู่อาศยั (70-80% ของตลาด
อสงัหารมิทรพัยโ์ดยรวม) ในกรุงเทพฯและปรมิณฑลอยูใ่นสถานการณ์ทีเ่รยีกว่า “ดคีรึง่ แย่ครึง่” โดยภาพรวม
จดีพีใีนไตรมาสแรกโต 3.2%, ไตรมาสสอง 2.7% ไตรมาสสาม 3.5% และคาดว่าไตรมาสสดุทา้ยตดิลบ 3.7-
5.0% คาดการณ์ทัง้ปีโตเพยีง   1.1-1.5% (เทยีบกบัปี 2553 ทีโ่ต 7.8%) โดยตลาดทีอ่ยู่อาศยัไดร้บัผลกระทบ
ส าคญัในไตรมาส 3 คอื ก าลงัซือ้ชะลอจากความไม่ชดัเจนดา้นนโยบายสนบัสนุนภาคอสงัหารมิทรพัยข์อง
รฐับาลใหม่ และปญัหาอุทกภยัใหญ่เป็นดาบสองในไตรมาสสดุทา้ยของปี สง่ผลใหต้ลาดทีอ่ยูอ่าศยัคาดว่าจะ
ชะลอลงประมาณ 20%  

โดยภาพรวมตลาดทีอ่ยู่อาศยัในกรุงเทพฯและปรมิณฑลในครึง่ปีแรกของปี 2554 (ขอ้มลู AREA 
แถลง) มอีุปทานเปิดขายใหม่ในครึง่แรกของปี 2554 จ านวน 54,000 หน่วย (เฉลีย่เดอืนละ 9,000 หน่วย 
ลดลง 7% เทยีบกบัครึง่แรกของปี 2553 แต่ในไตรมาส 3 พบว่าอุปทานขายใหม่ลดลงเกอืบครึง่หนึ่งจากความ
ไม่ชดัเจนดา้นนโยบายรฐับาลต่อภาคอสงัหารมิทรพัยท์ าใหม้กีารชะลอการตดัสนิใจ AREA รายงานว่ามี
อุปทานใหมใ่นไตรมาส 3 เพยีง 14,500 หน่วย (เทยีบกบัไตรมาส 3 ของปี 2553 ทีเ่ปิดขายประมาณ 30,000 
หน่วย) สอดคลอ้งกบัขอ้มลูยอดขายในงานมหกรรมบา้นและคอนโดฯชว่งปลายเดอืนกนัยายนทีม่ยีอดขายใน
งานไดเ้พยีงกว่า 1,000 ลา้นบาท (จากปกต ิ2,000-3,000 ลา้นบาท) หายไปกว่าครึง่ในท านองเดยีวกนั  

ไตรมาสสดุทา้ยทีค่าดว่าจะดขีึน้ (จากนโยบายทีช่ดัเจน คอื บา้นหลงัแรกดอกเบีย้ 0% 3 ปี วงเงนิ 
1.0 ลา้น และมาตรการลดภาษ ี 5 ปี ราคาบา้นไม่เกนิ 5.0 ลา้น และช่วงปลายปีมกัเป็นช่วงไฮซซีัน่การขาย
บา้น)  แต่ปญัหาอุทกภยัใหญ่เป็นดาบสองท าใหส้ถานการณ์ชะลอตวัต่อเน่ืองโดยในเดอืนตุลาคมมอุีปทานเปิด
ใหม่ในเดอืนตุลาคมเพยีง 3,087 หน่วย เดอืนพฤศจกิายนเพยีง 5,600 หน่วย ท าใหค้รึง่ปีหลงัแค่ครึง่เดยีวของ
ครึง่ปีแรก และคาดว่าตลาดรวมทัง้ปีน่าจะมอีุปทานใหม่ประมาณ 80,000 หน่วย ลดลงจากปี 2553 (100,000 
หน่วย) ประมาณ 20% ดงักล่าว สว่นดา้นอุปสงคก์ารซือ้กช็ะลอลงในท านองเดยีวกนั  

 
ทศิทางตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2555 หากพจิารณาจากการคาดการณ์การขยายตวัทางเศรษฐกจิ

ของธนาคารแหง่ประเทศไทยและอื่นๆทีค่าดว่าจดีพีจีะขยายตวั 4.5-5.5% รวมทัง้ทศิทางการปรบัอตัรา
ดอกเบีย้นโยบายลง (ปลายปี 54 ลดไปแลว้ 0.25% เหลอื 3.25%) เพื่อใหส้นบัสนุนการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและ
การลงทุนในระยะต่อไปใหม้ากขึน้ ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าการผลติภาคอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจากน ้าทว่มจะฟ้ืนตวักลบัมาไดภ้ายใน 6 เดอืน และมแีรงขบัเคลื่อนจากการลงทนุทัง้ภาครฐัใน
โครงการต่างๆ และการลงทุนของภาคเอกชนเป็นหลกั ธนาคารแห่งประเทศไทยจงึคาดว่าจะเหน็การฟ้ืนตวั
ขึน้ตัง้แต่เดอืนมกราคมปีนี้  และน่าจะฟ้ืนตวัไดเ้ตม็ทีใ่นช่วงปลายไตรมาส 2 (ทัง้นี้ยงัมแีรงกดดนัของภาวะเงนิ
เฟ้อจากนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐั และก าลงัซือ้ภาคเอกชนทีจ่ะเพิม่ขึน้จากการบรูณะฟ้ืนฟู
ภายหลงัปญัหาอุทกภยัคลีค่ลาย และปจัจยัดา้นเศรษฐกจิโลกทีเ่ริม่อ่อนแอลงจากปญัหาหน้ีสาธารณะในกลุ่ม

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


ประเทศยโูรทีส่ง่ผลต่อภาคการเงนิของประเทศหลกัมากขึน้โอกาสเขา้สูภ่าวะถดถอยมากขึน้ ขณะทีเ่ศรษฐกจิ
สหรฐัแมก้ระเตือ้งขึน้บา้งแต่ความเชื่อมัน่ทีอ่ยูใ่นระดบัต ่าและตลาดแรงงานทีซ่บเซาอยูท่ าใหก้ารฟ้ืนตวัยงัคง
เปราะบาง สว่นเศรษฐกจิของเอเชยีนัน้สว่นใหญ่เริม่ชะลอลงโดยพจิารณาจากตวัเลขเศรษฐกจิไตรมาส 3 ที่
ภาคการสง่ออกเริม่ไดร้บัผลกระทบจากเศรษฐกจิโลก แมอุ้ปสงคใ์นประเทศยงัเตบิโตได้) 

 
ส าหรบัตลาดทีอ่ยู่อาศยัหากทศิทางเศรษฐกจิมทีศิทางดขีึน้ ก าลงัซือ้หลกัซึง่เป็นคนไทยหาก

เศรษฐกจิยงัดแีปลงว่ามเีงนิ ก าลงัซือ้ทีอ่ยู่อาศยัจงึจะยงัคงมอียู่ โดยเฉพาะทีม่ศีกัยภาพสงูขึน้มากคอื หวัเมอืง
ใหญ่ในต่างจงัหวดัทีม่พีืน้ฐานทางเศรษฐกจิด ี เช่น เมอืงทีค่นสว่นใหญ่มรีายไดส้งูจากสนิคา้เกษตรราคาด ี
เมอืงทีม่นีกัท่องเทีย่วมามาก บางเมอืงเศรษฐกจิจงัหวดั (GPP: Gross Provincial Product) ขยายตวัระดบั 
10% มาหลายปี ท าใหอ้สงัหารมิทรพัยใ์นบางเมอืงจงึเตบิโตมาก 

 
กลบัมาทีก่รุงเทพฯและปรมิณฑล ซึง่มปีจัจยัลบส าคญัจากอุทกภยัใหญ่แต่กน่็าจะเป็นสถานการณ์

ชัว่คราว เน่ืองจากก าลงัซือ้สว่นใหญ่ยงัคงมเีงนิเพราะเศรษฐกจิยงัคงไปได ้ เพยีงแต่ตอนนี้ชะลอการตดัสนิใจ
ไวก้่อน (ทัง้นี้อาจมบีางพืน้ทีก่ าลงัซือ้มปีญัหาตกงาน โดยเฉพาะในย่านนิคมอุตสาหกรรมทีน่ ้าท่วมทีต่อ้งใช้
เวลาในการฟ้ืนตวันานกว่า) จนกว่าจะมคีวามชดัเจนของแผนการป้องกนัน ้าท่วมทีเ่ป็นรปูธรรมจากรฐับาลซึง่
เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนๆๆๆๆๆ ทีต่อ้งด าเนินการเพื่อฟ้ืนความเชื่อมัน่ใหก้บัตลาด บางท่านกเ็ป็นห่วงว่าจะ
นาน 3-6 เดอืน 

 
ทีว่่ามาเป็นเรื่องของก าลงัซือ้ใหม่มผีลต่อโครงการขายใหม่ปีหนึ่ง 70,000-100,000 หน่วย แต่ตลาด

สว่นใหญ่ซึง่เป็นบา้นมอืสองเฉพาะในกรุงเทพฯและปรมิณฑลจ านวนกว่า 4.4 ลา้นหลงั (ไดร้บัผลกระทบกว่า 
2.1 ลา้นหลงั ขอ้มลูจ านวนบา้นของกรมการปกครองในพืน้ทีน่ ้าท่วมนบัเฉพาะพืน้ทีอ่พยพ) ยงัคงตอ้งอยู่
อาศยักนัต่อไป ตอ้งซ่อมแซม อาจตดัสนิใจยา้ยไปทีอ่ื่นยาก เพราะตดิถิน่ทีอ่ยู ่ใกลแ้หล่งงาน การขายคงท าได้
ยากในชว่งนี้ ทีส่ าคญัสว่นใหญ่ยงัคงตอ้งผ่อนแบงกก์นัอยู่โอกาสขยบัตวัท าไดย้าก ดงันัน้โอกาสโยกยา้ยของ
คนจ านวนมากคงเป็นไปไดน้้อย คงมแีต่คนสว่นน้อยทีจ่ะซือ้ใหมท่ีย่งัมโีอกาส จงึไดแ้ต่หวงัว่ารอบหน้า ท่านจะ
...เอาอยู่   
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ทศิทางในปีหน้าส าหรบัตลาดทีอ่ยู่อาศยัในพืน้ทีน่ ้าท่วม โดยเฉพาะกรุงเทพฯตอนเหนือและ

ปรมิณฑล นนทบุร ี ปทุมธานี อยุธยา น่าจะตอ้งขึน้อยู่กบัความเชื่อมัน่ของผูซ้ือ้ซึง่กค็งขึน้อยู่กบัแผนงานการ
ป้องกนัและการจดัการเรื่องนี้อยา่งไร อกีดา้นภาคเอกชนคงจะหาทางกอบกูค้วามเชื่อมัน่กลบัมาดว้ยตนเองอกี
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ทางหนึ่ง เช่น สมาคมธุรกจิบา้นจดัสรร เหน็ว่าจะมแีคมเปญประกนัน ้าท่วม 3 ปีซ่อมใหฟ้ร ี เป็นตน้ ยงัไม่นบั
การถมดนิสงู ระบบป้องกนัตนเองต่างๆ คงตอ้งสรรหามากกอบกูต้ลาดอย่างเตม็ทีเ่พื่อฟ้ืนความเชื่อมัน่  

 
สว่นในพืน้ทีน่ ้าไม่ท่วมช่วงเดอืนสองเดอืนนี้สว่นใหญ่จะขายดขีึน้เช่น แถวอ่อนนุช บางนา ทีเ่มื่อ 1-2 

ปีก่อนเป็นห่วงตลาดคอนโดฯ กลวัจะลน้ตลาดในท าเลย่านนี้แต่ตอนนี้กลบัขายด ี เช่นเดยีวกบัย่านพฒันาการ 
ศรนีครนิทร ์พระราม 9 เป็นตน้ เพราะท าเลเหล่าน้ีมรีถไฟฟ้าใช ้มทีางด่วนใช ้และน ้าไม่ท่วม (เพราะน ้าเหนือ
มาไมถ่งึ แต่หากเจอน ้าฝนกอ็าจท่วมไดเ้พราะทีต่ ่า ท่วมมากน้อยคงขึน้อยู่กบัปรมิาณฝน แต่ตอนน้ีกไ็ม่ท่วมก็
สบายตวัไปก่อน)  

 
หากเทยีบกบัตลาดในช่วงไตรมาสทีส่ีท่ ีห่ายไปครึง่หนึ่งจากปกต ิ ดงันัน้หากความเชื่อมัน่ยงัไม่

กลบัมาสกั  1-2 ไตรมาส (ตามการคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย) ตลาดทีอ่ยู่อาศยักอ็าจหายไปไตร
มาสละครึง่ซึง่จะมผีลต่อตลาดทัง้ปีประมาณ 1 ใน 4 หรอื 20-25% ของปกตดิงันัน้ปี 56 ทัง้ดา้นอุปสงคแ์ละ
อุปทานในตลาดอาจมยีอดขายใกลเ้คยีงกบัปี 55 (ทีส่ญูเสยีโอกาสไปสองไตรมาสๆ ละครึง่) บนสมมตฐิานว่า
อย่างชา้ช่วงกลางปีตลาดจะกลบัมาปกตไิด ้ เน่ืองจากว่าแผนงานป้องกนัน ้าท่วมของรฐับาลกเ็หน็ว่าจะใหแ้ลว้
เสรจ็ในเดอืนพฤษภาคม (แผนระยะสัน้) เพื่อใหท้นัหน้าฝนปีนี้ และภาวนาว่าครึง่ปีหลงัจะไมม่เีหตุอะไรอกี  

 
แต่อกีดา้นหนึ่งท่ามกลางวกิฤตยิ่อมมโีอกาสจากก าลงัซือ้ยงัคงมเีพยีงแต่ช่วงนี้อาจชะลอการซือ้ไว ้

โอกาสกค็อืหากความเชื่อมัน่กลบัมาเมื่อใดก าลงัซือ้ทีอ่ ัน้ไว ้ (สะสมมาตัง้แต่ไตรมาส 3 ปี 54 ดงักล่าวแลว้) ก็
จะดดีกลบัมาซือ้ไดแ้รง ถา้ใหด้หีากมมีาตรการกระตุน้ตลาดแรงๆประเภทการลดค่าโอนฯ ดอกเบีย้ 0% (เขยีน
แบบนี้พอไดม้ัย้ครบัท่าน) ออกมาเสยีหน๋อยกค็งจะเวกิค ์ แถมดว้ยนโยบายเงนิเดอืนปรญิญาตร ี 15,000 บาท 
(ตลาดบา้น 1.0-2.0 ลา้นบาทอาจโตมาก) สว่นในช่วงนี้ตลาดคอนโดมเินียมน่าจะไดร้บัความนิยมมากขึน้
โดยเฉพาะในท าเลนอกพืน้ทนี ้าท่วม หรอืแมแ้ต่ในท าเลใกลเ้คยีงน ้าท่วมแต่ไม่ท่วม เช่น แถวรตันาธเิบศร ์แจง้
วฒันะ ปากเกรด็ คนกแ็หม่าซือ้กนัเพราะไม่ไกลจากทีเ่ดมิ สงัเกตจากหลายโครงการทีเ่ปิดตวัโครงการใหม่
ขายดแีบบ 1-2 วนัอกีแลว้  

 
ตลาดคอนโดฯดเูหมอืนว่าจะไดร้บัปจัจยับวกจากน ้าทว่ม แต่กาลอาจกลบัตาลปตัรได ้ เน่ืองจากเรื่อง

ใหญ่กว่าส าหรบัตลาดคอนโด (เฉพาะในกรุงเทพฯ) ทีจ่ะมปีระกาศใชผ้งัเมอืงใหม่ (พฤษภาปี 55 หรอื 56) 
เน่ืองจากกฎใหม่สรา้งคอนโดฯแทบไม่ได ้ (อาคารอยู่อาศยัประเภทอาคารขนาดใหญ่พเิศษ 10,000 ตาราง
เมตรขึน้ไป) เพราะถนนตอ้งกวา้ง 16 เมตร 30 เมตร แทบหาไม่ไดเ้ลย (จากเดมิแค่ 10 เมตรกส็รา้งไดแ้ลว้ 
ท่านทีส่นใจไปตดิตามขา่วสารเพิม่เตมิน้ะครบั เรื่องส าคญัมากเลยทเีดยีว) ...แต่กฎน้ียงัไมค่วบคมุใน
ปรมิณฑลดงันัน้นอกกรุงเทพฯ เราอาจเหน็คอนโดฯตามพืน้ทีน่ ้าท่วมหรอืใกลเ้คยีงทีน่ ้าไม่ทว่มเช่น รตันาธิ
เบศร ์เกดิขึน้ไดใ้นอนาคต อย่างไรกต็าม ตลาดอาจไม่ใหญ่นกัเน่ืองจากการอยู่อาศยัในคอนโดฯ สว่นใหญ่เป็น
คนโสดหรอืครอบครวัเลก็ 1-2 คน แต่ถา้ขนาดครอบครวั 3-4 คนคงอยู่กนัไมไ่หว พฤกษาฯ ยงัมัน่ใจว่าหาก
เป็นก าลงัซือ้ระดบัล่างโอกาสเปลีย่นยากท่านว่า No Choice Cannot Change เน่ืองจากสว่นใหญ่จ านวน
ประชากรต่อครวัเรอืน 4 คนกว่าๆ ตอ้งอยู่อาศยับา้นจดัสรรเท่านัน้อยู่ในคอนโดฯไม่ไหวยงัคงตอ้งซือ้บา้น
จดัสรรต่อไป ซึง่โครงการบา้นจดัสรรรุ่นใหม่กค็งมกีารป้องกนักนัอย่างเตม็ที ่ โอกาสในการเปลีย่นท าเลก็
เป็นไปไดย้ากเพราะเกีย่วกบัแหล่งงาน คนท างานนวนครจะใหไ้ปอยู่บางนาคงไม่ได ้ แต่ผมว่าโอกาสในการ
เปลีย่นบา้นเป็นคอนโดฯทีน่วนครคงพอมใีนกลุ่มคนโสดหรอืแต่งงานใหม่ยงัไมม่บีตุรโดยเฉพาะในย่านทีม่อีะ



พารต์เมนตอ์ยู่มากๆ เป็นก าลงัซือ้ส าคญัของตลาดคอนโดฯในท าเลชัน้นอกเพราะเงนิผ่อนซือ้คอนโดฯ เท่ากบั
ค่าเช่าอะพารต์เมนต ์ 

 
ภาพรวมกเ็ลยกลายเป็นว่าในกรุงเทพฯ ตลาดคอนโดฯทีว่่าจะด ี จะมเีวลาแค่ผงัเมอืงใหม่ประกาศใช ้

อย่างชา้พฤษภา 56 หลงัจากนัน้จะเกดิยาก โดยอาจกระจายตวัออกไปตามย่านชมุชนในจงัหวดัปรมิณฑล
แทน แต่กอ็ยูใ่นกลุ่มคนโสดหรอืครอบครวัเลก็ 1-2 คน สว่นครอบครวัใหญ่กค็งตอ้งอยูบ่า้นจดัสรรกนัต่อ 
ทศิทางจงึน่าจะออกแนวผสมๆ กนั อกีตลาดทีน่่าสนใจคอืตลาดเช่า ช่วงน้ีแผนการป้องกนัต่างๆ กไ็ม่รูจ้ะเอา
อยู่หรอืไม่ รอดไูปก่อนสกัปีสองปีระหว่างนี้กเ็ช่าไปก่อน คราวหน้ามาว่ากนัถงึแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ แนว
ทางการเลอืกท าเลทีอ่ยู่อาศยั และช่องทางการลงทุนกนัครบั  
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ผลกระทบต่อพฤติกรรม การซ้ือ การเลือกท าเลท่ีอยู่อาศยั 
ปญัหาอุทกภยัใหญ่ครัง้น้ีน่าจะสง่ผลกระทบต่อพฤตกิรรมการซือ้ทีอ่ยู่อาศยัทีเ่ปลีย่นแปลงไป ในดา้น

ท าเล คงจะมกีารเลีย่งท าเลทีเ่ป็นพืน้ทีน่ ้าท่วมส าหรบัผูท้ีจ่ะซือ้ใหม่ปีละประมาณ 100,000 หน่วย (แต่กลุ่ม
ใหญ่กว่า 4.4 ลา้นหลงัทีเ่ป็นบา้นมอืสองตอ้งอยู่กนัต่อไปดงัว่าไวใ้นฉบบัทีแ่ลว้) หรอืไม่ยา้ยท าเลแต่อาจปรบั
รปูแบบไปอยู่อาคารสงูเช่นคอนโดฯมากขึน้ในกลุ่มคนยงัไมม่คีรอบครวัหรอืครอบครวัเลก็  

ดา้นรปูแบบของโครงการ กลุ่มพฒันาบา้นแนวราบคงมนีวตักรรมใหม่ เช่น บา้นใตถุ้นสงูทีค่นโบราณ
เขาท าไวค้งตอ้งฟ้ืนฟูกลบัมาใหม่ หรอืบา้นถมสงู ยกสงูทัง้ถมดนิโครงการและตวับา้น (ใหส้งูกวา่ระดบัน ้าท่วม
คราวทีแ่ลว้ไวเ้ป็นจุดขาย) วสัดุพืน้ ผนงัทีใ่ชป้้องกนัน ้า ป้องกนัเชือ้ราได ้เฟอรนิ์เจอรล์อยตวั แยกชิน้ น ้าหนกั
เบา (พรอ้มขนยา้ย เหน็อเีกยีขายแทบไมท่นั ตอ้งจองกนัเป็นเดอืน)    สว่นการป้องกนัระดบัโครงการหรอื
หมู่บา้นแต่ละแห่งคงสรรหาวธิกีารป้องกนั เช่น แนวคนักัน้น ้าของโครงการ การลอ็กท่อระบายน ้า การก่อสรา้ง
คนัถาวรโดยรอบ (ปจัจุบนันิคมบางแห่งก่อสรา้งคนักัน้น ้าสงูถงึ 6 เมตรกนัแลว้ ซึง่อาจสรา้งปญัหาใหญ่) การ
ตดิตัง้เครื่องสบูน ้าของโครงการ การจดัหาเรอืของโครงการ ระบบป้องกนัโจร กลอ้งวงจรปิด ฯลฯ คงขายดี
แน่ๆ  

 
ขอ้เสนอทีค่วรท าตามแนวทางพระราชด ารกิค็อืโครงการแกม้ลงิ กรณีบา้นจดัสรรควรใหม้ทีะเลสาบ

เป็นแกม้ลงิภายในโครงการ ใหม้ปีรมิาณเพยีงพอทีเ่ป็นทีพ่กัน ้า (ทัง้ดา้นกวา้งและดา้นลกึ) แถมขดุดนิมาถม
ใหส้งูไดด้ว้ย แต่ตอ้งมเีสน้ทางใหน้ ้าผ่านไดด้ว้ยและยงัเป็นจุดขายของโครงการไดด้ว้ย โดยตอ้งมาพรอ้มกบั
ระบบการจดัการน ้าในโครงการ ในปจัจุบนัหมู่บา้นจดัสรรจ านวนหน่ึงกม็ทีะเลสาบในโครงการโดยใชพ้ืน้ที ่10-

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


20% อยู่แลว้ ต่อไปจะไดม้ทีุกโครงการแถมน่าอยู่ทุกโครงการ รฐับาลหรอืการเคหะแห่งชาตน่ิาจะสนบัสนุนให้
มโีครงการน าร่องเป็นตวัอยา่ง รวมทัง้โครงการเก่าทีม่อียู่ตอ้งมงีบประมาณสนบัสนุนใหม้กีารสรา้งแกม้ลงิ เช่น
สวนสาธารณะในโครงการมาใช ้ตอ้งจดัท าเสน้ทางใหน้ ้าไหลผ่านไปไดอ้ย่างสะดวกลงระบบการระบายน ้าหลกั 
กรณีการก่อสรา้งบิก๊แบค คนักัน้น ้าทีท่ าใหค้นอกีฝ ัง่หน่ึงทว่ม น่าจะตอ้งทบทวนใหม่ (ไมง่ัน้วนัหน้าอาจนอง
เลอืด) การก่อสรา้งถนนใหส้งูขวางทางน ้า ตอ้งมที่อลอด เป็นตน้ 

 
สิง่ทีต่อ้งระวงัอย่างมากกค็อื รปูแบบการป้องกนัทีอ่าจสรา้งปญัหาอย่างมโหฬารในอนาคต คอื กรณี

ชุมชน นิคมอุตสาหกรรม เมอืง จงัหวดัต่างๆ ต่างหาทางป้องกนัน ้าเฉพาะตวั สรา้งคนักนัน ้ากนัเองจนขวาง
เสน้ทางน ้ากนัทัง้เมอืง เรื่องส าคญัหากจงัหวดัในภาคกลางแต่ละจงัหวดัสรา้งคนักัน้น ้าขึน้มาโดยหวงัป้องกนั
น ้าเฉพาะจงัหวดั ถา้เป็นเช่นนัน้น ้าคงไหลตรงดิง่มายงักรุงเทพฯและกองอยู่ทีน่ี่เน่ืองจากเป็นทา้ยน ้า หากน ้า
ทะเลหนุนลองนึกภาพครบั คงไดเ้ละกนัทัง้เมอืง ทางออกน่าจะเป็นการหาทางอยู่ร่วมกนั จดัท าระบบการ
ป้องกนัดสี าหรบัทุกฝา่ย ทุกพืน้ที ่ เอาน ้าไปอยู่ในทีท่ีค่วรอยู่ ควรไป บางเมอืงทีต่อ้งการน ้าแต่ขาดน ้าท านา 
เมอืงทีไ่ม่ตอ้งการกลบัตอ้งทว่มเละ จะไดไ้ม่เกดิ  

 
ในระยะสัน้รปูแบบการอยู่อาศยัในอาคารสงู เช่น คอนโดมเินียม แฟลต อะพารต์เมนต ์ ทีป่ลอดภยั

จากน ้าทรพัยส์นิกไ็ม่เสยีหาย และปลอดภยัจากบรรดาโจรไดม้ากกว่า รถยนตก์ป็ลอดภยั กรณีน ้าท่วมการ
อพยพกต็ดัสนิใจไดง้่ายขึน้เพราะห่วงน้อยลง แต่การอยู่อาศยัคอนโดฯ กใ็ช่ว่าจะไม่มปีญัหา หากระบบเมน
ไฟฟ้าของตกึซึง่สว่นใหญ่ตัง้อยูช่ ัน้ล่าง ไม่มรีะบบป้องกนัน ้า เสยีหายขึน้มาไม่อาจซ่อมหรอืซือ้มาใหม่ได้
ภายในเรว็วนั อาจตอ้งรอเป็นเดอืน แถมค่าใชจ้่ายกส็งูตอ้งหารกนัจ่ายอกี เพราะโครงการขายหมดแลว้ 
เจา้ของร่วมตอ้งแชรก์นัเอง (อาคารก่อนปี 2554 สว่นใหญ่ไมไดค้ านึงถงึเรื่องนี้) ..แต่ดงักล่าวแล้วในฉบบัที่
แลว้ หากกฎหมายผงัเมอืงฉบบัใหม่ของกรุงเทพฯ ไม่มกีารแกไ้ขเรื่องการก่อสรา้งอาคารขนาดใหญ่พเิศษที่
ถนนตอ้งกวา้ง 16 เมตร 30 เมตร คงเป็นเรื่องใหญ่ทีอ่าจหาทีด่นิไดย้าก โดยเฉพาะทีด่นิในซอย จะเพยีงทีด่นิ
ตดิถนนใหญ่เท่านัน้ทีส่รา้งได ้ ทีด่นิตดิถนนใหญ่ราคากแ็พง ราคาขายคอนโดฯ กส็งู คนรายไดน้้อยซือ้อยู่ได้
ยาก กลายเป็นคนรวยทีซ่ือ้ได ้ ดงันัน้ดเูหมอืนว่าหากกฎไม่เปลีย่น คอนโดฯ ทีม่อียู่แลว้น่าจะไดป้ระโยชน์ 
เพราะของใหม่สรา้งไม่ได ้ 

 
ดา้นท าเลทีต่ัง้ในระยะสัน้การเลอืกซือ้ทีอ่ยู่อาศยั (ใหม่) ท าเลบา้นแนวราบดา้นเหนือของเมอืงย่าน

รงัสติ ล าลกูกา บางบวัทอง บางใหญ่ นนทบุร ี ทีเ่คยเป็นท าเลทองอาจกลายเป็นท าเลขยาด (ส าหรบัการซือ้
บา้นใหม่ แต่ของเก่าตอ้งยงัอยู่ดงัว่าไวแ้ลว้) เน่ืองจากน ้าทว่มสงูและยาวนาน สว่นในเขตกรุงเทพฯดา้นใตข้อง
เมอืง (และตามแนวรถไฟฟ้า) อาจถูกหวยเป็นยคุ “คอนโดมเินียมรเีทอรน์” โดยคนทีไ่ม่ยา้ยท าเลแต่อาจยา้ย
ไปคอนโดฯ ต่อไปอาจเหน็คอนโดฯ แถวรงัสติ ล าลกูกา บางบวัทองมากขึน้ โดยเฉพาะจุดใกลร้ถไฟฟ้า จุด
ใกลชุ้มชน ใกลส้ิง่อ านวยความสะดวก ศนูยก์ารคา้ สว่นรถไฟฟ้าต่อไปน่าจะเป็นรถลอยฟ้ามากกว่ารถใตด้นิ 
เน่ืองจากน ้าท่วม 

สว่นในระยะยาวกไ็ดแ้ต่หวงัว่าคงจะมแีผนงานทีช่ดัเจนในการป้องกนั และช่วยกรุณาคดิใหร้อบดา้น
เผื่อกรณีน ้าทะเล โลกรอ้น ดนิทรุด แผ่นดนิไหว ฯลฯ ไปในคราวเดยีวกนั …กห็วงัใหท้่านท าส าเรจ็ คนจะได้
เลกิคดิทิง้เมอืงกนัไป พลกิวกิฤตไิดโ้อกาสกจ็ะเป็นของท่าน  

คราวหน้ามาว่ากนัถงึปจัจยัส าคญัทีส่ง่ผลต่อก าลงัซือ้ในอนาคต โดยเฉพาะการขยายตวัของหวัเมอืง
ใหญ่ในต่างจงัหวดั จรงิๆ แลว้หลายๆ เมอืงก าลงัเตบิโตไดท้ีแ่ลว้ ปจัจยัน ้าท่วมกรุงเทพฯ เป็นปจัจยัเสรมิ
เท่านัน้ โครงการอสงัหารมิทรพัยข์ายกนัเป็นหลกัวนั ก าลงัเกดิขึน้ในเมอืงใหญ่หลายเมอืง ...ค่อยมาว่ากนัครบั  



ทศิทางการลงทนุอสงัหารมิทรพัยปี์ 2555  
กรงุเทพฯ และต่างจงัหวดั (ตอนที ่4) 

เมอืงต่างจงัหวดั เมอืงไหนด ี
เมอืงท่องเทีย่ว พทัยา ภูเกต็  สมุย เขาใหญ่  
เมอืงศนูยก์ลางเศรษฐกจิ เมอืงศนูยร์าชการ  
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ตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นหวัเมอืงใหญ่หรอืหวัเมอืงรองในต่างจงัหวดั ทีม่ปีจัจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ

ดแีละดต่ีอเนื่องมาหลายปี (แปลว่าก าลงัซือ้มเีงนิมากสะสมมาจนไดท้ี)่ บางเมอืงเศรษฐกจิจงัหวดั (GPP: 
Gross Provincial Product) ขยายตวัเฉลีย่ระดบั 6-8% ในรอบ 8 ปีทีผ่่านมา เช่นเมอืงศนูยก์ลางของภาคที่
คนสว่นใหญ่มรีายไดส้งูจากสนิคา้เกษตรราคาด ี(ในอนาคต 3-4 ปีขา้งหน้าจะเกดิภาคอื่นกอ็าจตามมา) เมอืงที่
มนีกัท่องเทีย่วมามาก (และต่อไปคาดว่าจะมากเป็น 2 เทา่) เมอืงศนูยร์าชการทีก่ าลงัซือ้จะเพิม่ขึน้จาก
เงนิเดอืน 15,000 บาท ปจัจยัเสรมิจากกรุงเทพฯน ้าทว่ม คนทีม่าอาศยัเมอืงกรุงอยู่ค่อนชวีติจงึเริม่คดิถงึการ
เกษยีณในบา้นเกดิทีม่คีวามเจรญิสงูมสีิง่อ านวยความสะดวกในการใชช้วีติเช่นเมอืงกรงุ ประกอบกบัอตัรา
ดอกเบีย้ต ่าจงึมกีารน าเงนิมาลงทุนมากขึน้ จะลงทุนในหุน้ในทองค ากไ็ม่ถนดั (เช่นคนกรุง) จงึเลอืกลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยม์ากกว่า จงึสง่ผลท าใหอ้สงัหารมิทรพัยใ์นหลายเมอืงจงึเตบิโตมากในช่วงปี 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 

(หรอืลดลง) ของก าลงัซือ้ในระดบัมหาศาล (20-30% หรอืเป็นเท่า) โดยเฉพาะปจัจยัดา้นปรมิาณ เช่น การ
เพิม่ขึน้ของประชากร (มกัเป็นการยา้ยถิน่มากกว่าการเกดิ)  การเปลีย่นพฤตกิรรม (ประชากรอาจไม่เพิม่เช่น
ในกรุงเทพฯ แต่อาจเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมซือ้บา้นสองหลงั ความตอ้งการกจ็ะเพิม่ 2 เท่า) ปจัจยัดา้นการ
เพิม่ขึน้ของรายไดข้องคนสว่นใหญ่ 

เช่น จากราคาสนิคา้เกษตร (ยางพารา ฯลฯ) สงูต่อเนื่องหลายปีย่อมเป็นรายไดข้องคนสว่นใหญ่ 
ปจัจบุนัคนใตส้ว่นใหญ่มรีายไดส้งูมาหลายปีจากราคายาง ฯลฯ แต่ในอนาคตอนัใกล ้3-4 ปีขา้งหน้า พีน้่องใน
ภาคอสีาน ภาคเหนือทีก่ าลงัปลกูอยู่จะเป็นกลุ่มคนทีม่รีายไดส้งูไดเ้ช่นกนั แต่ทีส่ าคญั...ฝากภาครฐัช่วยให้
ขอ้มลูดา้นดมีานดว์่าปีๆ หนึ่งตลาดโลกตอ้งการเท่าใด เราควรผลติเท่าใด ไม่งัน้กล็น้ตลาด ราคาตกซวย
ชาวบา้นอกี กว่าจะปลกูไดต้ัง้   6-7 ปี พอดรีาคาตกความหวงักด็บั จรงิๆแลว้อยากแกป้ญัหาคนจนในบา้นเรา
กต็อ้งท าใหส้นิคา้เกษตรราคาด ี(ครวัโลก) การทีจ่ะท าใหส้นิคา้เกษตรราคาด ีผูผ้ลติกต็อ้งก าหนดทศิทางตลาด
ใหไ้ดแ้บบพวกเศรษฐนี ้ามนั ของเรากน็ ้ามนับนดนิอย่างทีท่่านเจา้สวัใหญ่ท่านว่าไว ้ ....ตอ้งฮัว้กนัครบัผูผ้ลติก็
มกีนัไม่กีป่ระเทศเอง เรื่องขา้ว สนิคา้เกษตรอื่นดว้ย ถา้ฮัว้กนัไดช้าวบา้นรวยไดแ้น่ ไมใ่ชเ่ราจะขายข้าว
เวยีดนามกต็ดัราคา อย่างนี้ไมค่วรเกดิขึน้ ....ไม่ใช่รอจนชาวสวน ชาวนา ชาวไร่ ขายทีด่นิจนหมดประเทศ
ก่อน แลว้ต่างชาตกิม็ายดึเอาบา้นเราเป็นแหล่งผลติ แลว้ใหเ้ขามาตัง้กนัทหีลงั ถงึตอนนัน้คนไทยกแ็ค่ลกูจา้ง
แลว้ .......เขา้ใจมัย้ครา้บท่าน อย่ามวัแต่แย่งอ านาจกนั ถ้าแคน่ี้ท าไม่ไดอ้ย่าขนัอาสามาท างาน เสยีดายเงนิ
ภาษ ี(ทุกรฐับาลครบั เพราะยงัไม่มใีครท าส าเรจ็) 

แต่เรากอ็าจดขูอ้มลูแลว้ตอ้งแยกแยะดว้ย เช่น บางเมอืงเศรษฐกจิกโ็ตมากแต่เป็นรายไดเ้ป็นของคน
สว่นน้อย เจา้ของกจิการ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเท่านัน้ แต่คนสว่นใหญ่ซึง่ใชแ้รงงานกไ็ดแ้ค่ 2-300 บาท
เท่านัน้   

เมอืงศนูยก์ลางดา้นการท่องเทีย่ว ขอ้น้ีคงไมต่อ้งสารยายมาก เหน็ภาพกนัอยู ่ พทัยา หวัหนิ ภูเกต็ 
เมอืงเหล่าน้ีโตมากเป็น 4 เท่า 3 เท่า และ 2 เท่า ตามล าดบัหากเปรยีบเทยีบอสงัหาฯ ในปี 2009 กบัปี 2011 
ในอนาคตเมอืงเหล่านี้ยงัจะโตอกีมากจากการคาดการณ์นกัท่องเทีย่วทีจ่ะเพิม่แบบ double ใน 6-8 ปีขา้งหน้า 
เช่น พทัยาจาก 7.0 ลา้นคนเป็น 14.0 ลา้นคน ภูเกต็จาก 6.0 ลา้นคนเป็น 12.0 ลา้นคน จงึไดม้กีารเตรยีมการ
รองรบัเช่นการขยายสนามบนิ โดยเฉพาะหลงัการเปิด AEC ในปี 2558  

 
เมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ ศนูยก์ลางดา้นการศกึษา ศนูยก์ลางทางการแพทย ์ ทีส่ามารถ

ดงึดดูคนในภูมภิาคหรอืจงัหวดัโดยรอบมาทีเ่มอืงนี้ได ้ เช่น ชลบุร ี ภูเกต็ สงขลา เชยีงใหม่ พษิณุโลก 
ขอนแก่น เป็นตน้ โดยเฉพาะเมอืงทีม่ ีMagnet ระดบัภาคเป็นมหาวทิยาลยัชื่อดงั เช่น มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
มหาวทิยาลยันเรศวร มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ เป็นตน้ ลกัษณะเมอืงเหล่าน้ีจะ
ส าคญัต่อตลาดเกดิใหม่ของคอนโดมเีนียมในต่างจงัหวดัสงูมาก เน่ืองจากเป็นทีร่วมของคนหนุ่มสาว คนโสด 
หรอืครอบครวัเลก็ (Generation x) ซึง่เป็นตลาดหลกัทีส่ าคญัของคอนโดมเินียมในยุคใหม่ (เพราะซือ้บา้น
จดัสรรไม่ได ้ เมอืงโตจนบา้นจดัสรรราคาแพง ตอ้งอยู่อาศยัในอะพารต์เมนต ์ บา้นเช่า เมอืงโตจนรถตดิ สิง่
อ านวยความสะดวกส าหรบัชวีติวยัมนั ไลฟ์สไตลล์ว้นอยู่ในเมอืง กระแสการลงทุน รปูแบบสนิคา้ทีต่อ้งใจ ฯลฯ 
ลว้นเป็นปจัจยัทีท่ าใหต้ลาดคอนโดมเินียมเตบิโตไดอ้ย่างมากในช่วงจากน้ีไป  

 
เมอืงทีเ่ป็นศนูยร์าชการ เช่น พษิณุโลก นครราชสมีา สงขลา กน่็าจะเป็นตลาดทีจ่ะขยายตวัไดด้ใีน

อนาคต เน่ืองจากเงนิเดอืนขึน้เป็น 15,000 บาท ซึง่จะสง่ผลต่อตลาดตลาดบา้น 1.0 บาท (ผอ่น 5,000) หรอื 



2.0 ลา้นบาท (รวม 2 คนเป็น 1 ครอบครวั) จะเตบิโตไดม้าก เน่ืองจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ แต่ก่อนเงนิเดอืนไม่ถงึ 
10,000 บาท แคใ่ชก้ห็มดแลว้ แต่พอเงนิเดอืนขึน้กซ็ือ้ทีอ่ยู่อาศยัได ้ ทีอ่ยู่อาศยั 1.0 ลา้นบาทหวยจะตกอยู่
กบัอสงัหาฯ ประเภทใดคงทายไม่ยาก  

เมอืงศนูยก์ลางการลงทุน เมอืงท่า การขนสง่ การกระจายสนิคา้ในอนาคต จากมหาอ านาจใหม่ เมอืง
ชายแดน กจ็ะเป็นกลุ่มทีน่่าสนใจมากเช่นกนั (แต่รอใหช้ดัเจนก่อนกย็งัทนั ไม่เหน็กระจอกอย่าโก่งหน้าไม)้ 
บางเมอืงมกีารสง่เสรมิการลงทนุ (ตดิตามจาก BOI) เพิม่ขึน้ถงึ 4 เท่าภายในปีเดยีว  

 
ทีเ่มอืงดงัว่าจะมคีวามโดดเด่นหลายเท่าทวคีณู หากเป็นเมอืงทีม่ดีมีานดห์ลายเดง้ขา้งตน้ รวมอยู่ใน

เมอืงเดยีว เป็นทัง้เมอืงศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การท่องเทีย่ว การศกึษา ศนูยร์าชการ ย่อมจะมกี าลงัซือ้มาก
และจากหลายกลุ่ม (หากบางคราวจะไดร้บัผลกระทบไปบา้ง เช่น จากระเบดิ จากน ้าท่วม หรอืจากการ
ประทว้งในอดตี (ภาคการท่องเทีย่ว) แต่หากเมอืงนัน้ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัการท่องเทีย่วเพยีงอย่างเดยีว ยงัมกี าลงั
ซือ้จากดมีานดก์ลุ่มอื่นๆ สนบัสนุนอยู่มาก จงึไมต่อ้งวติกจนเกนิงาม  

คราวหน้ามาว่ากนัต่อถงึปจัจยัอืน่ๆ และเจาะลงไปในรายเมอืงครบั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


