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วัตถุประสงคสําคัญของมูลนิธิคือเพ่ือ: 
1. สงเสริมการศึกษาวิชาชีพการประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา เชน การใหทุนการศึกษา 
2. คนควา ศึกษา วิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ ดานการประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา และการสํารวจ วิจัย

อสังหาริมทรัพยและการพัฒนา 
3. สนับสนุนศึกษา วิจัยทางดานการเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา การพัฒนาที่ดิน ที่อยูอาศัย ชุมชนเมือง และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
4. เผยแพรความรูและวิทยาการใหมๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือประโยชนแกสาธารณชน ในรูปแบบการอบรมและสัมมนา 
5. สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐบาล เอกชน องคกรการกุศล และอ่ืน ๆ จากทั้งในและตางประเทศ เพ่ือการพัฒนาการศึกษาดาน

ประเมินคาทรัพยสิน วิชาชีพนายหนา และอสังหาริมทรัพย 
6. สงเสริมงานวัฒนธรรม และภูมิปญญาผูประเมินคาทรัพยสินไทย 
7. ดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคการการกุศลอ่ืน ๆ 
8. ไมดําเนินการเก่ียวของกับการเมืองแตประการใด 



 

 

 
 

 

 

 

Becoming A Member  

of TAF 
Becoming Members of 

FIABCI
 

 เชิญเปนสมาชิกมูลนิธิประเมินคา-

นายหนาแหงประเทศไทย 

     ผมในฐานะประธานกอตั้งมูลนิธิประเมิน

คา-นายหนาแหงประเทศไทย ขอเรียนเชิญทุก

ทานสมัครเปนสมาชิกมูลนิธิ  

     โดยที่สมาชิกมูลนิธิมีทั้ งผูประเมินค า

ทรัพยสินและนายหนา และเพื่อใหสอดคลอง

กับสมาคมในกัมพูชา ฟลิปปนส และอีกหลาย

ประเทศ มูลนิธิจึงเปลี่ยนชื่อใหมใหสอดคลอง

กับสมาชิก และเพื่อพัฒนาวิชาชีพทั้งสองให

เปนประโยชนตอสังคมไปในทางเดียวกัน 

     คาสมาชิกปละ 1,000 บาท ทานสามารถ

เขารวมเสวนาวิชาการรายเดือนไดฟรีทั้งป 

สามารถรับวารสารสงถึงบานทุกทานปละ 6 

เลม และยังไดสิทธิพิเศษอ่ืนๆ อีกมากมาย เพื่อ

ประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพและเพื่ อ

ประโยชนของสังคมในฐานะผูบริโภคโดยตรง 
 
ติดตอสมัครที่คุณนงลักษณ จตุเทน 

โทร. 02.295.3905 ตอ 109 
 
ดวยความเคารพ 

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ 

 
Thai Appraisal and Estate Agents 
Foundation is a principle member 
of FIABCI in 
Pornchokchai was the FIABCI 
Representative in the Asia Pacific 
Region since 2006. He was also 
the organizing chairman of the 
FIABCI World Congress in 
Bangkok, Thailand in 2006.
 
FIABCI was actively for a while 
and 
is
cooperation between the Thai 
Appraisal Foundation and FIABCI 
International.
 
Let us become a member of 
FIABCI for the year 2018
that we will be able to have 
international cooperation in the 
near future.
 
Please contact
application of membership and 
visit our facebook at
www.facebook.com/fiabci.thai
 
Sincerely yours,
Sopon Pornchokchai, PhD TAF 
President
 
FIABCI Thai Members 
connection.
 

 

 

 

ประธานบริหารแถลง
FROM THE PRESIDENT
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Becoming Members of  

FIABCI-Thai 

THE OFFICIAL QUARTERLY 

OF THAI APPRAISAL FOUNDATION

 
Thai Appraisal and Estate Agents 
Foundation is a principle member 
of FIABCI in 2004 and Dr.Sopon 
Pornchokchai was the FIABCI  
Representative in the Asia Pacific 
Region since 2006. He was also 
the organizing chairman of the 
FIABCI World Congress in 
Bangkok, Thailand in 2006. 
 
FIABCI was actively for a while 
and  
is now activated again with the 
cooperation between the Thai 
Appraisal Foundation and FIABCI 
International. 
 
Let us become a member of 
FIABCI for the year 2018-2019 so 
that we will be able to have 
international cooperation in the 
near future. 
 
Please contact me directly for the 
application of membership and 
visit our facebook at 
www.facebook.com/fiabci.thai 
  
Sincerely yours, 
Sopon Pornchokchai, PhD TAF 
President 
 
FIABCI Thai Members for int’l 
connection. 
 

 
4. อุปทาน 

หมด 
 
7. ตางชาติซื้อหองชุด 

ป 2564
 
11. วอรเร็น บัฟเฟตต ไมใชคนพูดวา 

is what you pay. . .”
 
14. สถานการณตลาดที่อยูอาศัย ณ กลางป 

2564 
 
17. มารูจักหองชุดแพงท่ีสุด 

8 แสนบาท
 

 Contact Us 

 Sopon Pornchokchai, 
President
 Monthida Reabreang, Coordinator, Int’l 
Affairs  
 Nonglak Jatutane, Coordinator, 
Education 
 Pornpak Boonthong, Coordinator, 
Research 
 Atinach Chanbanyong, Coordinator, 
Prof. Devt.
 
 Tel : 66.2295
 Email : info@t
 5/15 Nonsi 

 

 

• Dr.Sopon Pornchokchai, PhD D.FIABCI CRS RICS
• President, Thai Appraisal & Estate Agents Foundation
• Email: sopon@thaiappraisal.org Line ID Dr.Sopon
• Facebook: สําหรับคนไทย: www.facebook.com/dr.sopon4
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OF THAI APPRAISAL FOUNDATION 

อุปทาน 213,728 หนวย เมื่อไหรจะขาย
 

ตางชาติซื้อหองชุด 6.1% ในครึ่งแรกของ
2564 

วอรเร็น บัฟเฟตต ไมใชคนพูดวา “Price 
is what you pay. . .” 

สถานการณตลาดที่อยูอาศัย ณ กลางป 
 

มารูจักหองชุดแพงท่ีสุด 887.2 ลานบาท 
แสนบาท/ตรม. 

Contact Us  

Sopon Pornchokchai, PhD MRICS 
President 
Monthida Reabreang, Coordinator, Int’l 

Nonglak Jatutane, Coordinator, 
Education  
Pornpak Boonthong, Coordinator, 
Research  
Atinach Chanbanyong, Coordinator, 
Prof. Devt. 

2295.3171 Fax 66.2295.1154  
info@thaiappraisal.org 

Nonsi 5 Road, Bangkok 10120 
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อุปทาน 213,728 หนวย เมื่อไหรจะขายหมด 
 

 ขณะนี้ยังมีอุปทานที่อยูอาศัยในมือของผูประกอบการถึง 

213,728 หนวยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  อุปทาน

เหลานี้เมื่อไหรจึงจะหมด 

 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมิน

คาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟ

แฟรส (www.area.co.th) สํารวจพบวาในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ณ กลางป 2564 (สิ้นเดือนมิถุนายน) ยังมีหนวย

ขายที่อยูอาศัยประเภทตางๆ ทั้งบานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส 

ตึกแถว หองชุดและที่ดินจัดสรร รวมกันถึง 213,728 หนวย  

อยางไรก็ตามหากเทียบกับกลางป 2563 ปรากฏวาหนวยขายที่

รอผูซื้ออยูลดลง 7,464 หนวย ทั้งนี้เพราะในป 2564 มีการเปด

สินคาใหมลดลง ในขณะที่มีการทยอยดูดซับอุปทานมากขึ้น ซึ่ง

เปนสัญญาณที่ดีในทางหนึ่ง 

 

 

ระดับราคา (ลบ.) บานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส ตึกแถว หองชุด ที่จัดสรร รวม สัดสวน

<0.500 503          503          0%

0.501-1.000 71                7,130       20             7,221       3%

1.001-2.000 212             487            19,245          46           24,537      177           44,704     21%

2.001-3.000 1,315          3,157          33,753          586          26,757      488           66,056     31%

3.001-5.000 11,197         10,889        14,486          2,068       11,495      94             50,229     24%

5.001-10.000 15,683         3,652          1,941            589          11,113      9               32,987     15%

10.001-20.000 3,950          309            432              156          3,193       20             8,060       4%

> 20.000 1,788          80              54                16           2,006       24             3,968       2%

รวม 34,145         18,574        69,982          3,461       86,734      832           213,728    100%

สัดสวน 16% 9% 33% 2% 41% 0% 100%

<0.500 161 161.3

0.501-1.000 81 22 146 22.5

1.001-2.000 196 83 53 43 38 259 42.7

2.001-3.000 103 68 49 74 32 442 40.1

3.001-5.000 66 51 38 48 27 269 37.8

5.001-10.000 63 34 27 25 34 133 41.6

10.001-20.000 46 39 36 59 23 0 30.0

> 20.000 46 39 22 39 32 330 38.1

เฉล่ีย 62 50 46 43 31 282 38.8

จํานวนหนวยที่เหลอืขายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ กลางป 2564

ระยะเวลาขายหมด (อีกกี่เดือน)

ที่มา: ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th)



 

 

 
 

 สินคาที่เหลืออยูนี้ ใชวาเปนสินคาที่ขายไมดี เพียงแต ณ 

เวลาที่สํารวจในกลางป 2564 นั้น สินคานั้นยังรอผูซื้ออยู  บางก็

อาจเพิ่งเปดตัวไมนานจึงยังไมไดขายออกไป   ที่นาหวงก็คือ

สินคาเหลานี้มีเพียง 45,817 หนวย หรือ 21% 

เสร็จ 100% รอการขาย  สวนมากยังอยูระหวางการกอสราง 

และที่สรางไดไมถึง 60% มีถึง 54% ของทั้งหมด  ถาเกิดมีวิกฤติ

เศรษฐกิจหรือวิกฤตอสังหาริมทรัพยมาเยือน อุปทานเหลานี้ก็คง

กลายเปนซากรางไว ซึ่งถือเปนการลดอุปทานโดยปริยาย

 ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรั

สินคาที่ยังรอผูซื้ออยูมากที่สุดก็คือ หองชุดที่มีอยูถึง 

หนวย หรือ 41% ของสินคาทั้งหมด  รองลงมาก็คือทาวนเฮาส 

มีอยู 69,982 หนวย หรือ 33% และตามดวยบานเดี่ยว 

หนวย หรือ 16%  นอกจากนี้ยังมีบานแฝด 18,574 

9%  จะเห็นไดวาบานแฝดมีแนวโนมเกิดมากขึ้น เพราะเปน

อุปทานที่ทดแทนบานเดี่ยวแตราคาถูกกวาเนื่องจากตาม

กฎหมาย บานแฝดมีขนาด 35 ตารางวาเปนอยางนอย ในขณะที่

บานเดี่ยวตองมีขนาดอยางนอย 50 ตารางวา  สวนตึกแถวและ

ที่ดินจัดสรรมีอยูนอยมาก 

 สินคากลุมใหญที่สุด มีราคาเพียง 2-3 ลานบาทเทานั้น โดย

มีอยู 66,056 หนวย หรือ 31%  ในกรณีที่ทางราชการมุงเอื้อ

ประโยชนตอผูมีรายไดนอย-ปานกลางโดยสนับสนุนการซื้อที่อยู

อาศัยในราคาไมเกิน 3 ลานบาทนั้น  ที่อยูอาศัยกลุมที่มีราคาไม

เกิน 3 ลานบาทนั้น มีอยูถึง 55% ของสินคาที่อยู

อาจกลาวไดวา 79% ของที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครมี

ราคาไมเกิน 5 ลานบาท  ที่อยูอาศัยราคาแพงที่มีราคา 

บาทขึ้นไป มีเพียง 6% ของอุปทานทั้งหมดเทานั้น

 หากแยกแยกตามกลุมจะพบวา บานเดี่ยวมักขายในราคา 

10 ลานบาทเปนหลัก (15,683 หนวย)  บานแฝด จะขายใน

ราคาประมาณ 3-5 ลานบาทเปนหลัก (10,889 

ทาวนเฮาสมักขายในราคา 2-3 ลานบาท 

ตึกแถวมักขายในราคา 3-5 ลานบาทเปนหลัก 

สวนหองชุดมักขายในราคา 2-3 ลานบาท (26,757 

อีกกลุมหนึ่งที่มีจํานวนใกลเคียงกันคือ หองชุดราคา 

บาทที่มีอยู 24,537 หนวย 
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สินคาที่เหลืออยูนี้ ใชวาเปนสินคาที่ขายไมดี เพียงแต ณ 

นั้น สินคานั้นยังรอผูซื้ออยู  บางก็

อาจเพิ่งเปดตัวไมนานจึงยังไมไดขายออกไป   ที่นาหวงก็คือ

21% เทานั้นที่สราง

รอการขาย  สวนมากยังอยูระหวางการกอสราง 

ของทั้งหมด  ถาเกิดมีวิกฤติ

เศรษฐกิจหรือวิกฤตอสังหาริมทรัพยมาเยือน อุปทานเหลานี้ก็คง

กลายเปนซากรางไว ซึ่งถือเปนการลดอุปทานโดยปริยาย 

ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทยพบวา

สินคาที่ยังรอผูซื้ออยูมากที่สุดก็คือ หองชุดที่มีอยูถึง 86,734 

ของสินคาทั้งหมด  รองลงมาก็คือทาวนเฮาส 

และตามดวยบานเดี่ยว 34,145 

18,574 หนวย หรือ 

นไดวาบานแฝดมีแนวโนมเกิดมากขึ้น เพราะเปน

อุปทานที่ทดแทนบานเดี่ยวแตราคาถูกกวาเนื่องจากตาม

ตารางวาเปนอยางนอย ในขณะที่

ตารางวา  สวนตึกแถวและ

ลานบาทเทานั้น โดย

ในกรณีที่ทางราชการมุงเอื้อ

ปานกลางโดยสนับสนุนการซื้อที่อยู

ลานบาทนั้น  ที่อยูอาศัยกลุมที่มีราคาไม

ของสินคาที่อยูอาศัยทั้งหมด  

ของที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครมี

ลานบาท  ที่อยูอาศัยราคาแพงที่มีราคา 10 ลาน

ของอุปทานทั้งหมดเทานั้น 

หากแยกแยกตามกลุมจะพบวา บานเดี่ยวมักขายในราคา 5-

บานแฝด จะขายใน

10,889 หนวย)  

ลานบาท (33,753 หนวย)  

ลานบาทเปนหลัก (2,068 หนวย)  

26,757 หนวย) และ

อีกกลุมหนึ่งที่มีจํานวนใกลเคียงกันคือ หองชุดราคา 1-2 ลาน

 ในอนาคต การผลิตที่อยูอาศัยในแนวราบจะมีมากขึ้น การ

ผลิตหองชุดจะลดลงจากเดิม เพราะอุปทานสวนเกินยังเหลืออยู

อีกพอสมควร ทั้งนี้สังเกตไดวาการเปดตัวโครงการอาคารชุ

นอยลงในป 2563 และ 2564 

การเดินทางที่คอนขางสูง  ครัวเรือนที่มีรายไดปานกลาง ก็คงจะ

ขยับขยายไปอยูชานเมืองไกลๆ ไมไดมากนัก  ความจําเปนใน

การอยูอาศัยในหองชุดในเขตใจกลางเมืองจะกลับมาใหมได

 จะเห็นไดวาอุปทานจํานวน 

ขายถึง 39 เดือน หรือราว 3 ปเศษๆ

เปดตัวโครงการใหมเลย  อยางไรก็ตามในความเปนจริง ก็ยังมี

การเปดตัวโครงการใหมเปนระยะๆ  ดังนั้นระยะเวลาการขาย

หมดสิ้นก็คงเลื่อนออกไป  ในกรณีที่ดินจัดสรรที่ถือวาไมเปนที่

นิยมอีกตอไป ก็คงตองขายอีกนานกวาจะหมด และคงจะคอยๆ 

เปลี่ยนสภาพเปนสินคาอื่นแทน

 สิ่งที่นาสนใจก็คือ ในกรณีบานเดี่ยว สินคาที่มีราคา 

บาทขึ้นไป นาจะใชเวลาขายนอยกวา โดยจะขายไดหมดภายใน

เวลาประมาณ 46 เดือน ในขณะที่บานเดี่ยวราคาไมเกิน 

บาท กลับตองใชเวลาขายอีก 8

ปานกลางกลับขายยากเพราะประชาชนทั่วไปมีรายไดลดลง มี

ฐานะความเปนอยูที่อาจจะยากจนลง  ในทํานองเดียวกันบาน

แฝดราคาเกินกวา 5 ลานบาทกลับขายดีกวาบานแฝดที่มีราคา

ถูกกวา  และทาวนเฮาสราคาเกิน

สวนหองชุดก็ขายดีกวาสินคาอื่นในแทบทุกระดับราคา  กรณีนี้

แสดงวาในปจจุบันผูมีรายไดสูงหรือที่ยังไมเดือดรอนนักจากการ

ระบาดของโควิด-19 ยังมีความสามารถในการซื้อบานอยู

 ดร.โสภณ คาดการณวาสินคาเหลือขายที่มีจํานวน 

หนวย ก็คงจะลดลงไปอีกในสิ้นป 

เพราะการเปดตัวโครงการใหมๆ นาจะมีนอยลงตามภาวะ

เศรษฐกิจ และยังอยูในภาวะการระบายสินคาเกามากกวาการ

เพิ่มอุปทานใหม  ตลาดที่อยูอาศัยในป 

ตอเนื่องจากป 2564 ทั้งนี้เพราะภาวะเศรษฐกิจไมดีเทาที่ควร 

เนื่องจากยังไมเห็นโอกาสการฟนตัวจากการระบาดของ โควิด

19 ในเร็ววันนี้เลย 
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ในอนาคต การผลิตที่อยูอาศัยในแนวราบจะมีมากขึ้น การ

ผลิตหองชุดจะลดลงจากเดิม เพราะอุปทานสวนเกินยังเหลืออยู

อีกพอสมควร ทั้งนี้สังเกตไดวาการเปดตัวโครงการอาคารชุดมี

2564  อยางไรก็ตามดวยคาใชจายใน

การเดินทางที่คอนขางสูง  ครัวเรือนที่มีรายไดปานกลาง ก็คงจะ

ขยับขยายไปอยูชานเมืองไกลๆ ไมไดมากนัก  ความจําเปนใน

การอยูอาศัยในหองชุดในเขตใจกลางเมืองจะกลับมาใหมได 

จะเห็นไดวาอุปทานจํานวน 213,728 หนวยนี้ ตองใชเวลา

ปเศษๆ โดยมีเงื่อนไขวาจะไมมีการ

เปดตัวโครงการใหมเลย  อยางไรก็ตามในความเปนจริง ก็ยังมี

การเปดตัวโครงการใหมเปนระยะๆ  ดังนั้นระยะเวลาการขาย

หมดสิ้นก็คงเลื่อนออกไป  ในกรณีที่ดินจัดสรรที่ถือวาไมเปนที่

กตอไป ก็คงตองขายอีกนานกวาจะหมด และคงจะคอยๆ 

เปลี่ยนสภาพเปนสินคาอื่นแทน 

สิ่งที่นาสนใจก็คือ ในกรณีบานเดี่ยว สินคาที่มีราคา 10 ลาน

บาทขึ้นไป นาจะใชเวลาขายนอยกวา โดยจะขายไดหมดภายใน

เดือน ในขณะที่บานเดี่ยวราคาไมเกิน 3 ลาน

8-10 ป แสดงวาบานเดี่ยวราคา

ปานกลางกลับขายยากเพราะประชาชนทั่วไปมีรายไดลดลง มี

ฐานะความเปนอยูที่อาจจะยากจนลง  ในทํานองเดียวกันบาน

ลานบาทกลับขายดีกวาบานแฝดที่มีราคา

ถูกกวา  และทาวนเฮาสราคาเกิน 20 ลานบาท ก็ขายดีเชนกัน  

สวนหองชุดก็ขายดีกวาสินคาอื่นในแทบทุกระดับราคา  กรณีนี้

แสดงวาในปจจุบันผูมีรายไดสูงหรือที่ยังไมเดือดรอนนักจากการ

ยังมีความสามารถในการซื้อบานอยู 

โสภณ คาดการณวาสินคาเหลือขายที่มีจํานวน 213,728 

หนวย ก็คงจะลดลงไปอีกในสิ้นป 2564 และลดลงอยางตอเนื่อง 

เพราะการเปดตัวโครงการใหมๆ นาจะมีนอยลงตามภาวะ

เศรษฐกิจ และยังอยูในภาวะการระบายสินคาเกามากกวาการ

เพิ่มอุปทานใหม  ตลาดที่อยูอาศัยในป 2565 นาจะหดตัว

ทั้งนี้เพราะภาวะเศรษฐกิจไมดีเทาที่ควร 

เห็นโอกาสการฟนตัวจากการระบาดของ โควิด-
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ตางชาติซื้อหองชุด 
 

  ในขณะที่รัฐบาลกําลังหาทางศึกษาวาจะใหตางชาติซื้อขาย

หองชุด บานและที่ดินรวมทั้งเชาที่ดินระยะยาวในประเทศไทย 

ปรากฏวาในครึ่งแรกของป 2564 มีตางชาติซื้อหองชุด 

จํานวน 660 หนวย รวมมูลคา 3,314 ลานบาท หรือเฉลี่ยหนวย

ละ 5.018 ลานบาท 

 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมิน

คาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟ

แฟรส (www.area.co.th) เปดเผยถึงผลการสํารวจการซื้อหอง

ชุดของชาวตางชาติในครึ่งแรกของป 2564 วาในครึ่งแรกของปนี้ 

มีการซื้อขายหองชุดทั้งหมด 14,066 หนวย โดยเปนการซื้อของ

ชาวตางชาติ 660 หนวย หรือ 4.7% ของจํานวน

 

 จะเห็นไดวาตางชาติซื้อหองชุดในระดับราคา 

เปนหลัก (208 หนวยจาก 660 หนวย หรือ 31.5% 

ระดับราคา 1-2 ลานบาท จํานวน 141 หนวย  ตอมาเปนระดับ

ราคา 5-10 ลาน จํานวน 133 หนวย และระดับราคา 

บาท 120  หนวย  ที่ซื้อในราคาเกิน 10 ลานบาทขึ้นไปมีเปน

หองชุดตามหนวยขายและมูลคาที่ซื้อโดยชาวตางชาติในครึ่งแรกของป 

ระดับราคา จํานวน

(ลานบาท) หนวย

0.501-1.000 5

1.001-2.000 141

2.001-3.000 208

3.001-5.000 120

5.001-10.000 133

10.001-20.000 38

> 20.000 16

โดยรวม 660

ที่มา: ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก
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ตางชาติซื้อหองชุด 6.1% ในครึ่งแรกของป 2564

ในขณะที่รัฐบาลกําลังหาทางศึกษาวาจะใหตางชาติซื้อขาย

หองชุด บานและที่ดินรวมทั้งเชาที่ดินระยะยาวในประเทศไทย 

มีตางชาติซื้อหองชุด 6.1% 

ลานบาท หรือเฉลี่ยหนวย

โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมิน

เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟ

เปดเผยถึงผลการสํารวจการซื้อหอง

วาในครึ่งแรกของปนี้ 

ย โดยเปนการซื้อของ

ของจํานวนหนวยหองชุดที่

ขายไดทั้งหมด  โดยมีมูลคาการซื้อขายโดยชาวตางชาติเปนเงิน 

3,314 ลานบาท หรือ 6.1% ของมูลคา

ลานบาท 

 จะเห็นไดวาตางชาติซื้อหองชุดในราคาเฉลี่ยที่ 

บาท ในขณะที่คนไทย ซื้อหองชุดในราคาเฉลี่ยที่ 

บาท โดยเฉลี่ยทั้งสองกลุมซื้อหองชุดในราคา 

แสดงวาตางชาติซื้อหองชุดในราคาที่สูงกวาคนไทยประมาณ 

32% อยางไรก็ตามในประเทศมาเลเซียกําหนดใหตางชาติ

สามารถซื้อหองชุดหรือที่อยูอาศัยไดในราค

ริงกิต หรือ 7.5-15 ลานบาทไทยขึ้นไป เพื่อปองกันไมให

ชาวตางชาติมาแยงซื้อที่อยูอาศัยกับชาวมาเลเซีย

 

จะเห็นไดวาตางชาติซื้อหองชุดในระดับราคา 2-3 ลานบาท

31.5% รองลงมาคือ

หนวย  ตอมาเปนระดับ

หนวย และระดับราคา 3-5 ลาน

ลานบาทขึ้นไปมีเปน

สวนนอยมาก อยางไรก็ตามหองชุดในร

มีมูลคาการซื้อขายเปนกลุมใหญที่สุดถึง 

28.3% รองลงมาเปนในระดับราคา 

บาท หรือ 18.8%) และระดับราคา 

10-20 ลานบาทอีกกลุมหนึ่ง (15.7% 

หองชุดตามหนวยขายและมูลคาที่ซื้อโดยชาวตางชาติในครึ่งแรกของป 

จํานวน มูลคา % มูลคาที่ %

หนวย (ลานบาท) ตางชาติซื้อ มูลคา

5 4 0.50% 0.10%

141 245 3.70% 7.40%

208 520 4.60% 15.70%

120 463 5.80% 14.00%

133 939 7.90% 28.30%

38 519 7.40% 15.70%

16 624 7.40% 18.80%

660 3,314 6.10% 100.00%

ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (www
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2564 

ทั้งหมด  โดยมีมูลคาการซื้อขายโดยชาวตางชาติเปนเงิน 

ของมูลคาที่ขายไดทั้งหมด 54,393 

จะเห็นไดวาตางชาติซื้อหองชุดในราคาเฉลี่ยที่ 5.018 ลาน

บาท ในขณะที่คนไทย ซื้อหองชุดในราคาเฉลี่ยที่ 3.810 ลาน

บาท โดยเฉลี่ยทั้งสองกลุมซื้อหองชุดในราคา 3.867 ลานบาท  

แสดงวาตางชาติซื้อหองชุดในราคาที่สูงกวาคนไทยประมาณ 

อยางไรก็ตามในประเทศมาเลเซียกําหนดใหตางชาติ

สามารถซื้อหองชุดหรือที่อยูอาศัยไดในราคาประมาณ 1-2 ลาน

ลานบาทไทยขึ้นไป เพื่อปองกันไมให

ชาวตางชาติมาแยงซื้อที่อยูอาศัยกับชาวมาเลเซีย 

 

สวนนอยมาก อยางไรก็ตามหองชุดในระดับราคา 5-10 ลานบาท 

มีมูลคาการซื้อขายเปนกลุมใหญที่สุดถึง 939 หนวย หรือ 

รองลงมาเปนในระดับราคา 20 ลานขึ้นไป (624 ลาน

และระดับราคา 2-3 ลาน รวมทั้งระดับราคา 

(15.7% เชนกัน) 

หองชุดตามหนวยขายและมูลคาที่ซื้อโดยชาวตางชาติในครึ่งแรกของป 2564

ราคา

เฉลี่ย/หนวย

0.842

1.739

15.70% 2.502

14.00% 3.874

28.30% 7.054

15.70% 13.706

18.80% 38.432

100.00% 5.018

www.area.co.th)
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 หากแบงแยกตามทําเลหลักๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล พื้นที่ที่ตางชาตินิยมซื้อมากที่สุดก็คือในเขตใจกลาง

เมือง เชน ในเขตปทุมวัน พญาไท บางรัก ยานนาวา วัฒนา 

คลองเตย เปนหลัก โดย ณ ครึ่งแรกของป 2564 มีชาวตางชาติ

ซื้อถึง 159 หนวย มูลคา 1,341 ลานบาท รองลงมาเปนโซน 

บางนา-เทพารักษ 138 หนวย มูลคา 874 ลานบาท ตามดวย

โซนรัชดา-ลาดพราว 88 หนวย มูลคา 299 ลานบาท และโซน

ออนนุช-สุวรรณภูมิ 77 หนวย มูลคา 231 ลานบาท 

 อาจกลาวไดวาตางชาตินิยมอยูในใจกลางเมือง หรือโซน

ถัดไป (บางนา) รวมทั้ง โซนถัดไปทางดานเหนือ (รัชดา-

ลาดพราว) และแถวใกลสนามบินสุวรรณภูมินั่นเอง ทั้งนี้ 40.5% 

ของมูลคาการซื้อขายโดยชาวตางชาติอยูในเขตโซนใจกลางเมือง 

และในเขตใจกลางเมืองนี้ ราคาซื้อขายคอนขางสูงกวาพื้นที่อื่น

ชัดเจนคือ ราคาเฉลี่ย 8.443 ลานบาท  กรณีนี้ชี้ชัดวาที่อยูอาศัย

ที่ตางชาตินิยมสูงสุดก็คงอยูเฉพาะในยานใจกลางเมืองและ

บริเวณใกลเคียงเทานั้น 

 คาดวาป 2564 นี้ จะมีตางชาติซื้อหองชุดรวม 1,320 หนวย 

(0.8% ของจํานวนหนวย) รวมมูลคา 6,628 ลานบาท (6.1% 

ของมูลคาทั้งหมด) ในราคาเฉลี่ย 5.018 ลานบาทตอหนวย ซึ่ง

จะสูงกวาป 2563 ที่มีตางชาติมาซื้อหองชุดจํานวนเพียง 1,017 

หนวย รวมมูลคา 3,378 ลานบาทท หรือตางชาติมาซื้อในราคาที่

ต่ํามากเพียง 3.321 ลานบาทตอหนวย  ในขณะที่ปปกติ คือป 

2562 มีตางชาติมาซื้อหองชุดในสัดสวน 7% ของหนวยทั้งหมด 

รวมมูลคา 15% ทั้งนี้ในป 2561 ตางชาติมาซื้อหองชุดถึง 19% 

ของมูลคาทั้งหมด 

 

 
 

จํานวนและมูลคาการซื้อหองชุดโดยชาวตางชาติในครึ่งแรกของป 2564

โซน ทําเล
หนวย

ขาย
สวนแบง

มูลคา 

(ลาน บ)
สวนแบง2

% ตาม

โซน

ราคา/หนวย 

(ตางชาติซ้ือ)

ราคา/หนวย 

(โดยรวม)

A รังสิต-ปทุม 26 0.40% 45 3.80% 1.40% 1.728 1.533

B แจงวัฒนะ 14 0.40% 28 1.90% 0.80% 1.931 1.861

C บางซื่อ-ติวานนท 8 0.20% 22 2.20% 0.70% 2.711 2.582

D พหลฯ-รามอินทรา 15 0.30% 37 3.30% 1.10% 2.503 2.361

E ตะวันออก 29 0.60% 74 4.10% 2.20% 2.582 1.683

F รัชดา-ลาดพราว 88 0.90% 299 5.70% 9.00% 3.386 3.397

G ออนนุช-สุวรรณภูมิ 77 1.50% 231 5.60% 7.00% 2.992 2.843

H บางนา-เทพารักษ 138 1.00% 874 7.70% 26.40% 6.355 4.677

I ใจกลางเมือง 159 1.10% 1,341 6.90% 40.50% 8.443 8.835

J สุขสวัสดิ-์ประชาอุทิศ 2 0.40% 3 2.00% 0.10% 1.594 1.659

K พระราม 2-เพชรเกษม 24 0.40% 49 5.00% 1.50% 2.029 1.875

L กรุงธนฯ-บางพลัด 45 0.60% 232 5.00% 7.00% 5.155 3.49

M ปนเกลา 29 1.00% 66 4.80% 2.00% 2.3 2.2

N นนท-บางบัวทอง 7 0.40% 12 2.00% 0.40% 1.906 1.613

โดยรวม 660 0.80% 3,314 6.10% 100% 5.018 3.867

ที่มา: ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th)



 

 

 
 

 

 จากตัวเลขขางตน ชี้ใหเห็นวา โดยที่แมในปปกติเชนป 

หนวยทั้งหมด ความตองการที่จะซื้อหองชุดถึง 

ขนาดนั้น  ความตองการซื้อหองชุดของตางชาติในไทยจึงไมไดมากเพียงพอที่จะกระตุนเศรษฐกิจดังที่ทางราชการคาดหวังแตอยางใด  

การออกมาตรการใหตางชาติซื้อหองชุดไดถึง 100% 

จริงๆ ดังที่คาดหวังไว 

จํานวนหองชุดท่ีตางชาติซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ

ป จํานวน

หนวย

ป 2564 1,320

ป 2563 1,017

ป 2562 6,557

ที่มา: ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก
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จากตัวเลขขางตน ชี้ใหเห็นวา โดยที่แมในปปกติเชนป 2562 ที่ตางชาติสามารถมาซื้อหองชุดอยูแลว ก็ซื้อเพียง 

หนวยทั้งหมด ความตองการที่จะซื้อหองชุดถึง 100% ไมมีเลย แมแต 49% ก็มีเพียงไมกี่อาคารในประเทศไทยเทานั้นที่ตางชาติซื้อถึง

ขนาดนั้น  ความตองการซื้อหองชุดของตางชาติในไทยจึงไมไดมากเพียงพอที่จะกระตุนเศรษฐกิจดังที่ทางราชการคาดหวังแตอยางใด  

100% ก็เคยมีมาแลวในชวงป 2542-2547 แตภายหลังก็ยกเลิกไปเพราะไมมีความตองการ

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนหองชุดท่ีตางชาติซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ.2562-4

จํานวน คิดเปน มูลคา คิดเปน

กี่ % (ลานบาท) กี่ %

0.80% 6,628 6.10%

1.10% 3,378 3.50%

7% 30,516 15%

ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (www
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ที่ตางชาติสามารถมาซื้อหองชุดอยูแลว ก็ซื้อเพียง 7% ของจํานวน

ก็มีเพียงไมกี่อาคารในประเทศไทยเทานั้นที่ตางชาติซื้อถึง

ขนาดนั้น  ความตองการซื้อหองชุดของตางชาติในไทยจึงไมไดมากเพียงพอที่จะกระตุนเศรษฐกิจดังที่ทางราชการคาดหวังแตอยางใด  

แตภายหลังก็ยกเลิกไปเพราะไมมีความตองการ

 

ราคาเฉล่ีย

(ลานบาท)

5.018

3.321

4.654

www.area.co.th)
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ค่าสมาชิก 1,000 บาท/ปี เพื�อรบัสิทธิประโยช

1. ไดร้ับวารสาร ThaiAppraisal
2. ดาวนโ์หลดเอกสารประกอบเสวนายอ้นหลงัได้
3. เขา้ร่วมงานประชมุประจาํปีของมลูนธิิโดยไมเ่สยีค่าใชจ้่ายใด ๆ
4. เขา้เสวนาวิชาการรายเดอืนโดยไมเ่สยีค่าใชจ้่ายตลอด 
5. ไดร้ับสว่นลดพิเศษ 50% ในการซื�อหนงัสอืของมลูนธิิ
6. ไดร้ับใบรับรองการเป็นสมาชกิ และบตัรสมาชกิ  
7. ท่านสมาชกิสามารถนาํโลโกไ้ปใชท้าํนามบตัรได ้ 

August 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สแกน QR Code เพื่อสมัครสมาชิก 

เพื�อรบัสิทธิประโยชนด์งันี�  

ThaiAppraisal มลูค่าปีละ 200 บาท (6 ฉบบั) เป็นเวลา 1 ปี 
ดาวนโ์หลดเอกสารประกอบเสวนายอ้นหลงัได ้
เขา้ร่วมงานประชมุประจาํปีของมลูนธิิโดยไมเ่สยีค่าใชจ้่ายใด ๆ 
เขา้เสวนาวิชาการรายเดอืนโดยไมเ่สยีค่าใชจ้่ายตลอด 1 ปี ยกเวน้จดันอกสถานที� 

ในการซื�อหนงัสอืของมลูนธิ ิ
ไดร้ับใบรับรองการเป็นสมาชกิ และบตัรสมาชกิ   
ท่านสมาชกิสามารถนาํโลโกไ้ปใชท้าํนามบตัรได ้  

 

 

 

 มูลนิธิประเมินคา - 

 นายหนาแหงประเทศไทย 



 

 

 
 

วอรเร็น บัฟเฟตต ไมใชคนพูดวา 

 หลายคนเชื่อวา คํากลาวที่วา “Price is what you 

pay. Value is what you get” เปนคําพูดของนายวอรเร็น 

บัฟเฟตต  นี่เปนความเขาใจผิด แลวใครเลาเปนคนพูดคนแรก

 วอรเร็น เอ็ดเวิรด บัฟเฟตต (Warren Edward 

Buffett) เกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2473 

. .เปนซีอีโอของบริษัทเบิรกเชียร ฮาธาเวย เขาไดรับการยกยอง

วาเปนหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลก 

โดยมีทรัพยสินเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

84,900 ลานดอลลารสหรัฐ (2.7 ลานลานบาท

บุคคลที่รวยที่สุดในโลกเปนอันดับสาม <1> เขามักถูกอางอิงใน 

Internet วาเปนคํากลาวคําวา “Price is what you pay. 

Value is what you get” 

 อยางไรก็ตามมีการคนพบหลักฐานวานายวอรเร็น 

บัฟเฟตต กลาวประโยคดังกลาวในครั้งแรกเมื่อป 

วา “In the 2008 letter to the Berkshire Hathaway’s 

shareholders, Warren Buffett wrote <2>:

Ben Graham taught me that ‘Price is what you pay; 

value is what you get.’ Whether we’re talking about 

socks or stocks, I like buying quality merchandise 

when it is marked down.’” <3>  นี่ยอมแสดงวาคนกลาว

ประโยคดังกลาวคือนายเบนจามิน แกรม 

 แลวนายเบนจามิน แกรม (Benjamin Graham)

ใคร เขาก็คือ “อาจารย” ของนายวอรเร็น บัฟเ

เขาเกิด 9 พฤษภาคม 2437 (เกิดในสมัยรัชกาลที่ 

ลงทุน นักเศรษฐศาสตร อาจารย ชาวอเมริกันที่เกิดในอังกฤษ  

เขาไดจางบัณฑิตใหมชื่อ “วอรเรน บัฟเฟตต” 

บัฟเฟตตระบุวาแกรมเปนบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในชีวิต

ลําดับที่สอง รองจากพอของเขาเอง” <4> 

 ผมจําไดวาในสมัยที่ผมเรียนวิชาการประเมินคา

ทรัพยสินจากศาสตราจารยอารโล วูเลอรี่ (Arlo Woolery) 

สถาบันนโยบายที่ดินลินคอลน (Lincoln Institute of Land 

Policy) ในป 2532 ทานก็มักพูดวา “Price is what you pay. 

Value is what you receive” แสดงวาคํานี้ของนายเบนจามิน 
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วอรเร็น บัฟเฟตต ไมใชคนพูดวา “Price is what you pay. . .”

Price is what you 

เปนคําพูดของนายวอรเร็น 

แลวใครเลาเปนคนพูดคนแรก 

Warren Edward 

2473 ในสหรัฐอเมริกา. 

เขาไดรับการยกยอง

วาเปนหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลก 

2562 อยูที่ประมาณ 

ลานลานบาท) ทําใหเขาเปน

เขามักถูกอางอิงใน 

Price is what you pay. 

คนพบหลักฐานวานายวอรเร็น 

บัฟเฟตต กลาวประโยคดังกลาวในครั้งแรกเมื่อป 2551 โดยระบุ

letter to the Berkshire Hathaway’s 

shareholders, Warren Buffett wrote <2>: ‘Long ago, 

Ben Graham taught me that ‘Price is what you pay; 

get.’ Whether we’re talking about 

socks or stocks, I like buying quality merchandise 

นี่ยอมแสดงวาคนกลาว

(Benjamin Graham) คือ

ของนายวอรเร็น บัฟเฟตตอีกตอหนึ่ง  

เกิดในสมัยรัชกาลที่ 5) เปนนัก

ลงทุน นักเศรษฐศาสตร อาจารย ชาวอเมริกันที่เกิดในอังกฤษ  

” เขาทํางาน. . .

ระบุวาแกรมเปนบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในชีวิต

ผมจําไดวาในสมัยที่ผมเรียนวิชาการประเมินคา

(Arlo Woolery) จาก

(Lincoln Institute of Land 

Price is what you pay. 

แสดงวาคํานี้ของนายเบนจามิน 

แกรม ไดรับการกลาวถึงมานานแลว เพียงแตนายวอรเร็น 

บัฟเฟตต ซึ่งแมเปนคนแกมากแลว 

เปนคนรวมสมัยกับเรา และจึงดังกวาอาจารยของเขาที่

แลวตั้งแตป 2519 (หรือตายไป 

พูดซ้ําอีกครั้งในป 2551 ผูคนจึงเขาใจวานายวอรเร็น บัฟเฟตต 

เปนคนพูดคนแรกนั่นเอง 

 อยางไรก็ตามคํากลาวนี้เปนคํากลาวที่มีความหมาย

ลึกซึ้ งมาก จะ เปน ใครกล าวกอนหรือหลั งก็ตามที เถอะ  

ศาสตราจารยวูเลอร่ีของผมไดนํามาถายทอดใหผมฟงจนขึ้นใจวา 

“ราคาคือสิ่งที่เราจายออกไป แตมูลคาคือสิ่งที่เราไดรับมา

เราจายเงินซื้อบานไป 1 ลานบาท แตสิ่งที่ไดมาซึ่งเปนมูลคาบาน

นั้นอาจมีคา: 

 1. เทากับ 1 ลานบาท เทาราคาที่เราจายเงินซื้อไป

 2. เทากับ 1.5 ลานบาทหรือมากกวาราคาที่เราซื้อ แต

คนขายยอมขายต่ํากวาราคาตลาด เพราะคนขายอาจตองรีบ

รอนขายเพื่อนําเงินไปใชหนี้ ไปลงทุน หรืออ่ืนใด

 3. เทากับ 0.5 ลานบาท หรือนอยกวาราคาที่เราซื้อ 

เพราะผูซื้อรูเทาไมถึงการณ หรือถูกหลอก จึง 

ของในราคาที่เกินกวามูลคาที่ควรจะเปน นั่นเอง

 สิ่งที่เราพึงทราบเพิ่มเติมก็คือ มูลคากับราคานั้นนาจะ

ใกลเคียงกัน แตก็อาจแตกตางกัน 

ของคุณคาของสินคาหรือบริการ ณ หวงเวลาหนึ่ง โดยดูที่

ประโยชนใชสอยเปนหลักไมใชเฉพาะสภาพทางกายภาพของ

สินคานั้น  สวน “ราคา” เปนจํานวนเงินที่ใชสําหรับเสนอหรือ

จายสําหรับสินคาหรือบริการ ซึ่งเปนตัวเลขจริง ราคานั้นอาจจะ

ไมมีความสัมพันธกับมูลคาก็ได 

 ที่ว าราคาไมไดขึ้นอยูกับสภาพทางกายภาพของ

ทรัพยสิน เชน ตึกแถว 4 ชั้น แถวหนองจอก อาจมีราคาแค 

ลานบาท  แตตึกลักษณะเดียวกันนี้ ถาตั้งอยูที่ตลาดมีนบุรี อาจ

เปนราคา 8-10 ลานบาท  ถาอยูแถวตลาดบางกะป อาจเปน 

14-15 ลานบาท  แตถาอยูแถวสุขุมวิท 

20 ลานบาท  แตถาอยูแถวสีลม อาจสูงถึง 

หากอยูที่สําเพ็ง อาจสูงสุดถึง 
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แกรม ไดรับการกลาวถึงมานานแลว เพียงแตนายวอรเร็น 

บัฟเฟตต ซึ่งแมเปนคนแกมากแลว (อายุ 91 ป ณ ป 2564) แต

เปนคนรวมสมัยกับเรา และจึงดังกวาอาจารยของเขาที่ดับไป

หรือตายไป 45 ปนับถึงป 2564) ไดนํามา

ผูคนจึงเขาใจวานายวอรเร็น บัฟเฟตต 

อยางไรก็ตามคํากลาวนี้เปนคํากลาวที่มีความหมาย

ลึกซึ้ งมาก จะ เปน ใครกล าวกอนหรือหลั งก็ตามที เถอะ  

เลอร่ีของผมไดนํามาถายทอดใหผมฟงจนขึ้นใจวา 

ราคาคือสิ่งที่เราจายออกไป แตมูลคาคือสิ่งที่เราไดรับมา” เชน 

ลานบาท แตสิ่งที่ไดมาซึ่งเปนมูลคาบาน

ลานบาท เทาราคาที่เราจายเงินซื้อไป 

ลานบาทหรือมากกวาราคาที่เราซื้อ แต

คนขายยอมขายต่ํากวาราคาตลาด เพราะคนขายอาจตองรีบ

รอนขายเพื่อนําเงินไปใชหนี้ ไปลงทุน หรืออ่ืนใด 

ลานบาท หรือนอยกวาราคาที่เราซื้อ 

เพราะผูซื้อรูเทาไมถึงการณ หรือถูกหลอก จึง “เสียคาโง” ซื้อ

เกินกวามูลคาที่ควรจะเปน นั่นเอง 

สิ่งที่เราพึงทราบเพิ่มเติมก็คือ มูลคากับราคานั้นนาจะ

ใกลเคียงกัน แตก็อาจแตกตางกัน “มูลคา” เปนประมาณการ

ของคุณคาของสินคาหรือบริการ ณ หวงเวลาหนึ่ง โดยดูที่

ประโยชนใชสอยเปนหลักไมใชเฉพาะสภาพทางกายภาพของ

เปนจํานวนเงินที่ใชสําหรับเสนอหรือ

จายสําหรับสินคาหรือบริการ ซึ่งเปนตัวเลขจริง ราคานั้นอาจจะ

 

ที่ว าราคาไมไดขึ้นอยูกับสภาพทางกายภาพของ

ชั้น แถวหนองจอก อาจมีราคาแค 3-4  

ลักษณะเดียวกันนี้ ถาตั้งอยูที่ตลาดมีนบุรี อาจ

ถาอยูแถวตลาดบางกะป อาจเปน 

ลานบาท  แตถาอยูแถวสุขุมวิท 21 (อโศก) อาจปาไป 

ลานบาท  แตถาอยูแถวสีลม อาจสูงถึง 25 ลานบาท  ยิ่ง

หากอยูที่สําเพ็ง อาจสูงสุดถึง 40-50 ลานบาท เพราะการใช
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สอยตางกัน  แถวมีนบุรี อาจเหมาะที่จะขายของชํา ที่ตลาดมีน

บุรีหรือตลาดบางกะป มีคนผานไปมามากกวา ก็อาจขายได

มากกวา ยิ่งถาอยูอโศก อาจกลายเปนสํานักงาน ถาอยูสีลมอาจ

เปนรานขายของเกาสําหรับนักทองเที่ยว  และหากเปนสําเพ็ง ก็

เปนศูนยรวมของเสื้อคาขายสงเปนตน ถาใครไม “เจง” จริงก็ไม

มีหนารานอยูแถวนั้น เปนตน 

 มูลคาของทรัพยสินที่เราประเมินนั้น  มูลคามักจะ

คอนขาง Subjective คือขึ้นอยูกับทรัพยสินนั้นๆ แตราคาเปน

สิ่งที่จับตองได (Objective) มีการนําเสนอหรือซื้อขายจริงใน

ทองตลาด  ในตลาดถือวา “Many Prices but One Value” 

แปลวามีหลายราคาแตมีมูลคาตลาด (ที่แท) เพียงมูลคาเดียว  

หรืออาจกลาวไดวา มีราคาของคนจะซื้อ ราคาของคนจะขาย 

ราคาบังคับการ ราคาเรียกขาย ราคาขายฝาก แตมูลคาตลาด มี

อยูหนึ่งเดียวที่เราตองวิเคราะหออกมาใหไดวาเปนเงินเทาไหร 

 ในการประเมินคานั้น เราจึงเรียกวาการประเมินคา 

หรือประเมินมูลคา ไมใชประเมินราคา เพราะเราวิเคราะหหาคา

ของทรัพยสินที่เราตองการประเมิน (Subject Property) จาก

ราคาตลาดตางๆ ในบริเวณใกลเคียง เชน โดยเฉลี่ยแลว จาก

ขอมูลตลาด 10 รายการ เขาขายกันในราคา 10 ลานบาท 

ทรัพยของเราก็ควรมีราคาเทานั้น เวนแตวาทรัพยของเรามีขอดี

กวา เชน อยูแปลงหัวมุม ก็อาจมีคาสูงกวา 10 ลาน  แตถา

ทรัพยของเรามีสภาพทรุดโทรมมาก ก็อาจต่ํากวา 10 ลาน 

 อยางไรก็ตามก็ยังมีขอมูลตลาดที่ผิดปกติ ผิดเพี้ยนหรือ

ผาเหลาผากอออกไปบาง ซึ่งเราเรียกวา Outliers ขอมูลพวกนี้

เราคงตองเอาออกไปกอนที่จะนําเอาขอมูลตางๆ มาเฉลี่ย เชน 

บานสวนใหญอาจขายกันหลังละ 10 ลานบาท แตบานบางหลัง

อาจมีราคาสูงกวานั้นมาก เพราะผูขายโกงราคา ผูซื้อจําเปนตอง

ซื้อ หรือซื้อดวยความไมรู ในขณะเดียวกันบางหลังอาจต่ําเปน

พิเศษ เพราะมีสภาพทรุดโทรมหนักมาก หรือมีคนฆาตัวตายใน

บาน  บางคนจึงกลัวที่จะซื้อบานประเภทนี้ เปนตน 

 ยังมีคําที่คลายคลึงกันอีก 2 คําคือ คุณคา และมูลคา  

คุณคาคือสิ่งที่มีประโยชนหรือมีมูลคาสูง สวนมูลคาก็คือ คาของ

สิ่งของ, ราคาของสิ่งของ (ตามราชบัณฑิตยสถาน)  เรามักใชคํา

วาคุณคาในกรณีตางๆ เชน คุณคาทางโภชนาการ นอกจากนี้เรา

ยังอาจมีสิ่งที่เปนคุณคาทางจิตใจที่อาจจะล้ําคาหรือสูงคาจน

ประเมินคามิได (Invaluable) สําหรับใครบางคน เชน “เจาคุณ

ปู” สั่งใหอยูที่นี่ เกิดที่นี่ตายที่นี่ ไมยอมยาย ไมยอมขายที่ดิน

เด็ดขาด  แตถาถูกเวนคืน ก็ตองไปในฐานะพลเมืองของชาติ 

เพื่อผลประโยชนของสวนรวม (โดยไดรับคาทดแทนที่เหมาะสม) 

จะมาอาง (สงเดช) วามีคุณคาทางจิตใจไมได 

 แตถาในกรณีสมบัติของชาติ เชน พระบรมมหาราชวัง 

วัดพระแกว อนุสาวรียประชาธิปไตย สวนลุมพินี ฯลฯ เราก็คง

ไมสามารถประเมินคาไดงายๆ เพราะไมมีคนซื้อ หรือไมมีคนขาย

นั่นเอง  แตสิ่ ง เหลานี้ก็ยังมีมูลคาทางเศรษฐศาสตร <5> 

กลาวคือถาขาดสิ่งเหลานี้ไป จะทําใหเกิดการสูญเสียไปเปนเงิน

เทาไหร หรือสิ่งเหลานี้สรางรายไดใหกับชาติหรือชวยหลอเลี้ยง 

เปนกําลังใจแกคนในชาติ คิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจเทาไหร 

เปนตน  กรณีนี้ใชในการคิดถึงมูลคาของดวงจันทร (เทหวัตถุที่

ลองลอยอยูบนทองฟา) ไดดวย 

 กลับมากลาวถึงนายเบนจามิน แกรมอีกครั้งวา ทาน

สอนเรื่องการมีหนี้ใหนอยที่สุด (Minimal Debt) ในแงหนึ่งการ

มีหนี้นั้นเปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหเราสามารถขยายกิจการได แต

ในอีกแงหนึ่งก็ตองไมมากเกินไป  ศาสตราจารยวูเลอรี่ที่สอนผม

เมื่อป 2532 ไดขยายความวา ถาไมจําเปนเราตองไมกู ถากูก็กู

แตนอย ไมควรกูหลายรายการ เมื่อกูแลวก็ตองใชคืนใหเร็วที่สุด 

เพื่อเราจะไดลงทุนใหมๆ ไม ให เกิดตนทุนคา เสียโอกาส 

(Opportunity cost) นั่นเอง 

 คุยกันถึงที่สุดแลว ก็อยาลืมคติวา “Price is what 

you pay. Value is what you get” 

 

อางอิง 
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500. (หนา 5 ยอหนาที่ 4)  
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df  
<4> Wikipedia. เบนจามนิ แกรม. https://cutt.ly/bQSjZVh 
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สถานการณตลาดที่อยูอาศัย ณ กลางป 2564 
 

 ที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสัดสวน

ถึง 60% ของตลาดที่อยูอาศัยทั่วประเทศ โดย ณ กลางป 2564 

นี้ปรากฏวาอัตราการขายคอนขางชะลอตัวโดยขายไดเพียงเดือน

ละ 2.6% ทําใหสินคาที่อยูอาศัยเหลืออยูในตลาดถึง 213,728 

หนวย และตองใชเวลาในการขายอีกถึง 5 ปโดยประมาณ  แต

จํานวนหนวยเหลือขายเหลานี้กําลังลดลงตามลําดับเพราะมีการ

ดูดซับดีขึ้น และคาดวา ณ สิ้นป 2564 นี้จะแหลือไมเกิน 

200,000 หนวย  สถานการณตลาดที่อยูอาศัยไมไดย่ําแยเชน

การแพรของโควิด-19 

 สถานการณตลาดที่อยูอาศัย ณ กลางป 2564 เปนอยางไร 

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคา

อสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟ

แ ฟ ร ส  ( www.area.co.th) ไ ด อ อ ก สํ า ร ว จ โ ค ร ง ก า ร

อสังหาริมทรัพยเปดใหมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ณ กลางป 2564 (สํารวจ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564) อัน

ประกอบดวยกรุง เทพมหานคร นนทบุรี  สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร และนครปฐม (บางสวนคือสามพรานและนครชัยศร)ี 

รวมทั้งบางสวนของจังหวัดอยุธยาที่ เชื่อมตอจากรังสิตตรง

ประตูน้ําพระอินทร และบางสวนของจังหวัดฉะเชิงเทราที่

ขยายตัวตามแนวความเจริญภาคตะวันออกจากสมุทรปราการ 

 ผลการสํารวจของพบโครงการทั้งหมดถึง 2,553 โครงการที่

ยังเปดการขายอยู ซึ่งถือวาเปนกลุมโครงการที่อยูอาศัยที่มีมาก

ที่สุดในประเทศไทย เพราะเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เปนภูมิภาคขนาดใหญที่สุดและเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของ

ประเทศ  อยางไรก็ตามบางโครงการอาจมีหนวยขายเหลือไม

มากนัก หากนับเฉพาะโครงการที่มีหนวยขายตั้งแต 20 หนวย

ขึ้นไป จะยังมีโครงการถึง 2,130 โครงการที่ยังถือวาสามารถจัด

กิจกรรมสงเสริมการขายจากจํานวนหนวยขายที่มากพอได 

 การสํารวจถึง 2,553 โครงการในภาคสนามโดยศูนยขอมูล

วิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย ณ กลางป 2564 นี้ถือ

เปนการสํารวจลาสุดและกวางขวางที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้

ครอบคลุมหนวยขายรวมกันถึง 735,519 หนวย โดยเปนหองชุด

ถึง 361,706 หนวย หรือ 49% เปนทาวนเฮาส 204,618 หนวย 

หรือ 28% และเปนบานเดี่ยว 106,179 หนวย หรือ 14% ที่

เหลือเปนบานแฝด ตึกแถว และที่ดินจัดสรร ทั้งนี้สินคาสวนใหญ

ถึง 55% ขายในราคาไมเกิน 3 ลานบาท ที่ขายในราคาเกินกวา 

10 ลานบาท มีเพียง 5% เทานั้น โดยรวมแลวที่อยูอาศัยหนวย

หนึ่งเฉลี่ยมีราคาประมาณ 4.131 ลานบาท 

 มูลคาของโครงการที่สํารวจทั้งหมดเปนเงินรวมกันถึง 3.038 

ลานลานบาท ทั้งนี้หองชุดมีมูลคาสูงสุดที่ 1,384,423 ลานบาท 

หรือ 46% ของทั้งหมด รองลงมาเปนบานเดี่ยว มีมูลคารวมกัน 

830,909 ลานบาท หรือ 27% ของทั้งหมด และทาวนเฮาสมี

มูลคารวมกัน 549,301 ลานบาทหรือ 18% ของทั้งหมด 

นอกนั้นเปนบานแฝด 7% ตึกแถวหรืออาคารพาณิชย 1.4% 

และที่ดินจัดสรรอีก 0.4% เทานั้น  บานสวนใหญที่มีราคาไมเกิน 

3 ลานบาทที่มีรวมกัน 55% ของหนวยขายทั้งหมด กลับมีมูลคา

รวมกันเพียง 28% เทานั้น  ในทางตรงกันขาม หนวยขายที่มี

มูลคารวมกันเกิน 10 ลานบาทที่มีอยูเพียง 5% ของจํานวน

หนวยทั้งหมด มีมูลคารวมกันถึง 25% ของทั้งหมดเลยทีเดียว 

 สําหรับอัตราการขายโดยเฉลี่ยคอนขางชะลอตัว โดยเฉลี่ย

เดือนหนึ่งๆ จะขายไดประมาร 2.6% ของหนวยขายทั้งหมด เชน 

โครงการหนึ่งๆ ที่มี 100 หนวยในโครงการ มักจะขายไดราว 2.6 

หรือไมเกิน 3 หนวยโดยเฉลี่ยในแตละเดือน ทั้งนี้หองชุดขายได

เร็วที่สุดคือประมาณ 3.2% ตอเดือน ทาวนเฮาสขายไดประมาณ 

2.2% ตอเดือน และบานเดี่ยวขายไดประมาณ 1.6% ตอเดือน

เทานั้น ที่เปนเชนนี้เพราะหองชุดเปนสินคาเพื่อทั้งการอยูอาศัย

เองและการลงทุน จึงมีการขายออกไดงายกวา  มีขอสังเกตที่

นาสนใจก็คือ 

 1. บานเดี่ยวราคาตั้งแต 10 ลานขึ้นไป มักมีอัตราการขาย

ไดตอเดือนดีกวาบานเดี่ยวราคาต่ํากวา 10 ลาน แสดงวาผูมี

รายไดสูงยังมีความสามารถที่ดีในการซื้อที่อยูอาศัย 

 2.ทาวนเฮาสราคา 5 ลานบาทขึ้นไป มักจะขายไดในอัตราที่

เร็วกวาทาวนเฮาสในราคาที่ต่ํากวา ซึ่งก็แสดงวาผูมีรายไดสูงกวา

ยังมีความสามารถที่ดีกวาในการซื้อที่อยูอาศัย 



 

 

 
 

 3. สวนหองชุดราคา 10 ลานขึ้นไป ก็ยังขายไดในอัตราที่เร็ว

กวาหองชุดในระดับราคาอื่น แสดงวาผูมีรายไดสูงกวายังมี

ความสามารถที่ดีกวาในการซื้อที่อยูอาศัยเชนกัน อยางไรก็ตาม

หากมีผูประกอบการที่สามารถสรางหองชุดราคาถูก  เชน 

ประมาณ 1 ลานบาท ก็จะมีอัตราการขายที่เร็วมากเชนกัน

เพราะเปนสินคาราคาถูก สามารถนําไปเก็งกําไรหรือปลอยเชา

ตอไดดวย 

 ณ กลางป 2564 ยังมีหนวยขายที่อยูอาศัยเหลือขายเขาไป

ในครึ่งหลังของป 2564 จํานวน 213,728 หนวย ซึ่งถือวาสูงมาก

ทีเดียว ถาที่อยูอาศัยหนวยหนึ่งมีผูอยูอาศัย 2 

สามารถรอบรับความตองการที่อยูอาศัยไดถึง 

มากกวาประชากรภูเก็ตทั้งจังหวัด หรือพอๆ กับประชากรใน

จังหวัดลําพูน แพร อุตรดิตถ นานเลยทีเดียว  ในจํานวนสินคาที่

รอการขาย 213,728 หนวยนี้ ไมใชวาจะขายไมออก เพียงแต ณ 

กลางป 2564 ยังไมมีผูซื้อเทานั้น บางสวนอาจเพิ่งเปด บางสวน

อาจกําลังกอสรางอยู เปนตน ทั้งนี้จํานวนหนวยรอการขายนี้ 

ลดลงกวาเมื่อสิ้นป 2563 ที่มีอยู 226,645 หนวย  นี่แสดงวาใน

ครึ่งป 2564 ที่ผานมา มีการดูดซับอุปทานไปไดมากขึ้น

 ในจํานวน 213,728หนวยนี้ปรากฏวาเปนหองชุด 

หนวย หรือ 41% ของทั้งหมด รองลงมาคือทาวนเฮาส เหลืออยู 

68,982 หนวย หรือ 33% ของหนวยรอขายทั้งหมด และอันดับ

ที่สามก็คือบานเดี่ยวที่รอขายอยู 34,145 หนวย หรือ 

ทั้งหมด  ถาแยกเปนประเภทและระดับราคาจะพบวา หนวยรอ

ขายที่มีมากที่สุดไดแก 

 1. ทาวนเฮาสราคา 2-3 ลานบาท ที่รอขายอยู ณ กลางป 

2564 จํานวน 33,753 หนวย หรือ 16% ของทั้งหมด

 2. หองชุดราคา 2-3 ลานบาท ที่รอขายอยู จํานวน 

หนวย หรือ 13% ของทั้งหมด 

 3. หองชุดราคา 1-2 ลานบาท ที่รอขายอยู จํานวน 

หนวย หรือ 11% ของทั้งหมด 

 4. ทาวนเฮาสราคา 1-2 ลานบาท ที่รอขายอยู จํานวน 

19,245 หนวย หรือ 9% ของทั้งหมด 

 5. บานเดี่ยวราคา 5-10 ลานบาท ที่รอขายอยู จํานวน 

15,683 หนวย หรือ 7% ของทั้งหมด 
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ลานขึ้นไป ก็ยังขายไดในอัตราที่เร็ว

กวาหองชุดในระดับราคาอื่น แสดงวาผูมีรายไดสูงกวายังมี

อที่อยูอาศัยเชนกัน อยางไรก็ตาม

หากมีผูประกอบการที่สามารถสรางหองชุดราคาถูก  เชน 

ลานบาท ก็จะมีอัตราการขายที่เร็วมากเชนกัน

เพราะเปนสินคาราคาถูก สามารถนําไปเก็งกําไรหรือปลอยเชา

ยังมีหนวยขายที่อยูอาศัยเหลือขายเขาไป

หนวย ซึ่งถือวาสูงมาก

2 คน ก็เทากับจะ

สามารถรอบรับความตองการที่อยูอาศัยไดถึง 427,456 คน ซึ่ง

มากกวาประชากรภูเก็ตทั้งจังหวัด หรือพอๆ กับประชากรใน

นานเลยทีเดียว  ในจํานวนสินคาที่

หนวยนี้ ไมใชวาจะขายไมออก เพียงแต ณ 

ยังไมมีผูซื้อเทานั้น บางสวนอาจเพิ่งเปด บางสวน

อาจกําลังกอสรางอยู เปนตน ทั้งนี้จํานวนหนวยรอการขายนี้ 

หนวย  นี่แสดงวาใน

ที่ผานมา มีการดูดซับอุปทานไปไดมากขึ้น 

หนวยนี้ปรากฏวาเปนหองชุด 86,734 

ของทั้งหมด รองลงมาคือทาวนเฮาส เหลืออยู 

ของหนวยรอขายทั้งหมด และอันดับ

หนวย หรือ 16% ของ

ทั้งหมด  ถาแยกเปนประเภทและระดับราคาจะพบวา หนวยรอ

ลานบาท ที่รอขายอยู ณ กลางป 

ของทั้งหมด 

ลานบาท ที่รอขายอยู จํานวน 26,757 

ลานบาท ที่รอขายอยู จํานวน 24,537 

ลานบาท ที่รอขายอยู จํานวน 

ลานบาท ที่รอขายอยู จํานวน 

 ทั้งนี้อาจกลาวไดวา 5 กลุมหลักนี้เปนสินคาที่มีผูนิยมซื้อ

สูงสุด และเมื่อรวมกันแลวมีสวนแบงในตลาดรอการขายอยูถึง 

56% นอกนั้นเปนกลุมที่มีขนาดเล็กที่อาจมีสวนแบงตลาดไมมาก

นัก  สินคาจํานวน 213,728 

เดือนหรือราว 3 ปจึงจะหมด 

ใหมเกิดขึ้นอีกเลย) โดยหองชุดจะขายไดเร็วกวากลุมอื่น คือจะ

ขายไดหมดในเวลา 32 เดือน สวนทาวนเฮาสจะใชเวลาอีก 

เดือน หรือเกือบ 4 ปในการดูดซับจนหมด และบานเดี่ยว จะใช

เวลานานที่สุดคือ 62 เดือน หรือ

 สิ่งที่นาวิตกก็คือ หนวยขายที่รอคนซื้ออยู 

มีเพียง 45,817 หนวยหรือ 21% 

เหลือยังอยูระหวางการกอสราง  ที่ยังไมไดสรางเลย 

แลว) มีอยู 3% ที่สรางได 1-19% 

18%  ที่สรางได 40-59% และที่สรางได 

เทากัน  สวนที่สรางได 80-99% 

วาที่สรางไดตั้งแต 60% ขึ้นไปถือวาปลอดภัยแลว ก็จะมีหนวย

ขายที่ “ปลอดภัย” ดังกลาวเพียง 

หดหายไปหากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นมา

 สําหรับหนวยขาย “เจง” (

ปรับผังและรูปแบบใหม) ในชวงครึ่งแรกของป 

ปรากฏวา มีเพียง จํานวนโครงการเพิ่ม 

ออกไปสํารวจจํานวน 2,553 โครงการ หรือเพียง

โครงการที่สํารวจ แสดงวาสถานการณ

ทานวิตก จํานวนหนวยที่ “เจง

หนวย และมีมูลคารวมกัน 10,216 

ในป 2540-2544 จํานวนโครงการที่ 

โครงการเลยทีเดียว 

 สําหรับการเปลี่ยนแปลงราคาจะพบวาราคาไมไดลดลงอยาง

มากเชนที่หลายฝายเขาใจ กลาวคือราคาที่อยูอาศัยที่สํารวจ 

2,553 โครงการนั้น ที่ลดราคามี 

ราคาคงที่มี 87% โดยเฉลี่ยแลวในครึ่งแรกของป 

2563-มิถุนายน 2564) ปรากฏวาราคาลดลงเพียง 

ที่เปนเชนนี้เพราะผูประกอบการหลายรายใชเทคนิคตั้งราคา

สูงขึ้น 10-30% แลวเสนอวาลดราคาลงมา 

August 2021  • ----- 15 -----•    

กลุมหลักนี้เปนสินคาที่มีผูนิยมซื้อ

สูงสุด และเมื่อรวมกันแลวมีสวนแบงในตลาดรอการขายอยูถึง 

นอกนั้นเปนกลุมที่มีขนาดเล็กที่อาจมีสวนแบงตลาดไมมาก

213,728 หนวยนี้ตองใชเวลาขายถึง 39 

ปจึงจะหมด (โดยมีสมมติฐานวาไมมีโครงการ

โดยหองชุดจะขายไดเร็วกวากลุมอื่น คือจะ

เดือน สวนทาวนเฮาสจะใชเวลาอีก 46 

ปในการดูดซับจนหมด และบานเดี่ยว จะใช

เดือน หรือราว 5 ปจึงจะดูดซับจนหมด 

สิ่งที่นาวิตกก็คือ หนวยขายที่รอคนซื้ออยู 213,728 หนวยนี้ 

21% ที่สรางเสร็จ 100% แลว ที่

เหลือยังอยูระหวางการกอสราง  ที่ยังไมไดสรางเลย (แตขาย

19% มี 21% ที่สรางได 20-39% มี 

และที่สรางได 60-79% มี 12% 

99% มีอยู 13%  ถาเราตั้งสมมติฐาน

ขึ้นไปถือวาปลอดภัยแลว ก็จะมีหนวย

ดังกลาวเพียง 46% ที่เหลืออีก 54% ก็อาจ

วิกฤติเศรษฐกิจขึ้นมา 

(หยุดการขาย ลมเลิกโครงการ รอ

ในชวงครึ่งแรกของป 2564 นั้น 

ปรากฏวา มีเพียง จํานวนโครงการเพิ่ม 14 โครงการจากที่

2,553 โครงการ หรือเพียง 0.5% ของ

โครงการที่สํารวจ แสดงวาสถานการณไมไดเลวรายดังที่หลาย

เจง”ไปใน 14 โครงการนี้มี 1,992 

10,216 ลานบาท  แตหากเทียบกับ

จํานวนโครงการที่ “เจง” กลับมีนับรอยๆ 

สําหรับการเปลี่ยนแปลงราคาจะพบวาราคาไมไดลดลงอยาง

ากเชนที่หลายฝายเขาใจ กลาวคือราคาที่อยูอาศัยที่สํารวจ 

โครงการนั้น ที่ลดราคามี 7% ที่เพิ่มราคามี 6% และที่

โดยเฉลี่ยแลวในครึ่งแรกของป 2564 (ธันวาคม 

ปรากฏวาราคาลดลงเพียง 0.13% เทานั้น 

อบการหลายรายใชเทคนิคตั้งราคา

แลวเสนอวาลดราคาลงมา 10-30% เชนกัน จึง



 

 

 
 

• ----- 16 ----- •    Vol. 20, No.4 July – August 2021 

แทบไมมีการลดราคาลงจริงๆ  อยางไรก็ตามในชวงป 2563 ที่

ผานมา ปรากฏวาราคาบานในมือผูประกอบการลดลงโดยเฉลี่ยถึง 

7% ทั้งนี้เพื่อจูงใจใหรีบซื้อกันมากขึ้น  อยางไรก็ตามหากเทียบ

กับประเทศสหรัฐอเมริกา ปรากฏวาในรอบ 1 ปที่ผานมา ราคาที่

อยูอาศัยกลับปรับตัวสูงขึ้นถึง 15% ในขณะที่มีผูติดเชื้อใน

ประเทศดังกลาวสูงถึง 10% เศษ 

 หากวิเคราะหในรายละเอียดจะพบวาหองชุดราคาถูก (ไม

เกิน 1 ลานบาท) ที่มีอายุ 20 ป มีแนวโนมที่ราคาจะลดลง

เนื่องจากการดูแลชุมชนที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ในขณะที่

หองชุดราคาแพง (เกินกวา 10 ลานบาทขึ้นไป) ที่มีอายุ 20 ปขึ้น

ไป ราคาแทบไมตก เพราะมีการดูแลชุมชนที่ดี สวนที่อยูอาศัย

ประเภททาวนเฮาสและบานเดี่ยวที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป ราคากลับ

ตกต่ําลงเชนกัน เพราะความเสื่อมของตัวอาคารซึ่งจําเปนตองมี

การซอมแซมใหญโดยเฉพาะงานสถาปตยกรรมและงานระบบ

ประกอบอาคารนั่นเอง 

 สวนที่อยูอาศัยที่เพิ่งสรางเสร็จใหมๆ ไมเกิน 3 ป ปกติจะมี

ราคาเพิ่มขึ้นปละ 3-5% แตดวยภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ 

ปรากฏวาราคาไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ถือวาราคาหยุดนิ่ง

เทากับ 0% ที่เปนเชนนี้ก็เพราะที่อยูอาศัยที่อยูอาศัยเหลานี้

โดยเฉพาะในกลุมหองชุดพักอาศัย มีอุปทานมาก ประกอบกับ

การหาผูเชาไดยากในขณะนี้ จึงทําใหราคาไมขึ้น หรือบางแหงที่

มีการประกันคาเชาให 5-7% ตอป  เมื่อหมดระยะเวลาประกัน 

ก็ปรากฏวาราคาลดลงประมาณ 10-15% ดวยซ้ําไป ทั้งนี้เพราะ

ราคาที่ตั้งไวแตเดิมคอนขางที่จะสูงกวาปกติ (บวกคาเชาไวแลว) 

 อาจกลาวไดวาในไตรมาสที่ 1-2 ที่ผานมา ตลาดที่อยูอาศัย

ในเขตกรุงเทพมหานครที่กินสวนแบงถึง 60% ของตลาดที่อยู

อาศัยทั่วประเทศ ยังคงกาวเดินตอไปไดพอสมควร มีการดูดซับ

สินคาในตลาดไดมากพอสมควร เพราะหนวยเหลือขายลดลงจาก 

226,645 หนวย ณ สิ้นป 2563 เหลือ 213,728 หนวย ณ กลาง

ป 2564 คาดวา ณ สิ้นป 2564 จํานวนหนวยรอขายคงจะลดลง

เหลือต่ํากวา 200,000 หนวย ซึ่งเปนแนวโนมที่ดี เพราะหาก

หนวยรอขายเหลานี้เพิ่มขึ้น ระยะเวลาการดูดซับอุปทานก็จะมี

มากขึ้น 

 อยางไรก็ตามในไตรมาสที่ 3/2564 สถานการณตลาดที่อยู

อาศัยคงจะตกต่ําลงมากพอสมควรเพราะความกลัวโควิดแพรเร็ว

กวาโควิด-19ที่กําลังระบาดหนักเสียอีก  การทํางานที่บานทําให

ความสามารถในการออกไปหาซื้อบานลดลง การหาซื้อบานผาน

ระบบออนไลนก็คงชวยไดสวนหนึ่งแตก็คงไมเหมือนกับการไปดู

ดวยตาและตอรองดวยตนเอง  แตก็พอเชื่อไดวาไตรมาสที่ 4 

สถานการณอาจจะดีขึ้นเพราะการแพรระบาดของโควิด-19 

นาจะทุเลาลงแลว แตถายังไมทุเลาเพราะวัคซีนยังไมมาตามขาว 

สถานการณก็อาจตกต่ําลง 
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มารูจักหองชุดแพงท่ีสุด 887.2 ลานบาท 8 แสนบาท/ตรม. 
 

มในสถานการณโควิด 19 ระบาดในป 2563 ยังมีหองชุด

ราคาแพงที่สุดในไทยเปดตัว ซึ่งแสดงใหเห็นวาที่อยูอาศัย

ราคาแพงแทบไมไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว 

 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนยขอมูลวิจัยและประเมิน

คาอสังหาริมทรัพยไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟ

แฟรส (www.area.co.th)  เปดเผยวา ณ กลางป 2564 มีหองชุด

ราคาแพงสุดถึงตารางเมตรละ 8 แสนบาท หรือราคาหนวยละ 

887.2 ลานบาท สวนอันดับ 16 ราคาหนวยละ 64.5 ลานบาท 

 อันดับที่ 1 ราคาหนวยละ 887.2 ลานบาท โครงการ อมัน 

นายเลิศ เรสซิเดนเซส กรุงเทพฯ ที่ตั้งถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขต

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เจาของโครงการคือ บจก.นายเลิศ 

ปารค ดีเวลลอปเมนท โทร. 0-2254-0555 / 090-285-9445 

อาคารชุดสูง 36 ชั้น พื้นที่ใชสอย 1,109 ตารางเมตร แบบ 

Penthouse (ราคา 800,000 บาทตอตารางเมตร) จํานวนหนวย

ทั้งหมด 9 หนวย มูลคาโครงการ 7,984.8 ลานบาท 

 อันดับที่ 2 ราคาหนวยละ 195.965 ลานบาท โครงการ โฟร

ซีซั่นส ไพรเวท เรสซิเดนซ ที่ตั้งซอยเจริญกรุง 64 ถนนเจริญกรุง 

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เจาของโครงการคือ 

บมจ.คันทรี่กรุปดีเวลลอปเมนท โทร.084-757-6060 อาคารชุด

สูง 73 ชั้น พื้นที่ใชสอย 391.93 ตารางเมตร แบบ 4 หองนอน 

(ราคา 500,000 บาทตอตารางเมตร) จํานวนหนวยทั้งหมด 25 

หนวย มูลคาโครงการ 4,899.125 ลานบาท 

 อันดับที่ 3 ราคาหนวยละ 180 ลานบาท โครงการ มัลเบอร

รี่ โกรฟ เดอะ ฟอเรสเทียส คอนโดมิเนียม ที่ตั้งถนนบางนา-

ตราด ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

เจาของโครงการคือ บจก.เอ็มคิวดีซีทาวนรอยัลเรสซิเดนซ โทร.

1265 อาคารชุดสูง 7 , 8 ชั้น พื้นที่ใชสอย 705 ตารางเมตร 

แบบ Penthouse (ราคา 255,319 บาทตอตารางเมตร) จํานวน

หนวยทั้งหมด 2 หนวย มูลคาโครงการ 360 ลานบาท รับ

สวนลดเงินสด Fully Furnished ชุดครัว เครื่องปรับอากาศ

แบบระบบหลอเย็น 

 อันดับที่ 4 ราคาหนวยละ 135 ลานบาท โครงการ อนิล 

สาทร 12  ที่ตั้งซอยสาทร 12 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขต

บางรัก กรุงเทพมหานคร เจาของโครงการคือ บจก.แกรนดยู

นิตี้ดิเวลล็อปเมนท โทร.02-652-4000 อาคารชุดสูง 42 ชั้น 

พื้นที่ใชสอย 509.5 ตารางเมตร แบบ Penthouse (ราคา 

264,966 บาทตอตารางเมตร) จํานวนหนวยทั้งหมด 1 หนวย 

มูลคาโครงการ 135 ลานบาท 

 อันดับที่ 5 ราคาหนวยละ 105 ลานบาท โครงการ ตนสน 

วัน เรสซิเดนซ ที่ตั้งซอยตนสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เจาของโครงการคือ บมจ.แอสเซท

ไฟว และ บจก.แคปสโตนแอสเสท โทร.02-119-1500 ,091-

979-6161 อาคารชุดสูง 29 ชั้น พื้นที่ใชสอย 300 ตารางเมตร 

แบบ Penthouse (ราคา 350,000 บาทตอตารางเมตร) จํานวน

หนวยทั้งหมด 2 หนวย มูลคาโครงการ 210 ลานบาท 

 อันดับที่  6  ราคาหนวยละ 98 ลานบาท โครงการ Q 

Sukhumvit ที่ตั้งถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตพระโขนง 

กรุงเทพมหานคร เจาของโครงการคือ บมจ.ควอลิตี้เฮาส โทร.0-

2255-8870 อาคารชุดสูง 42 ชั้น พื้นที่ใชสอย 288 ตารางเมตร 

แบบ 4 หองนอน (ราคา 340,278 บาทตอตารางเมตร) จํานวน

หนวยทั้งหมด 14 หนวย มูลคาโครงการ 1372 ลานบาท 

 อันดับที่ 7 ราคาหนวยละ 94.272 ลานบาท โครงการ ดิ 

แอสเพน ทรี แอด เดอะ ฟอเรสเทียส ที่ตั้งถนนบางนา-ตราด 

ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เจาของ

โครงการคือ บจก.รอยัลแอสเพนเอ็มคิวดีซีทาวน โทร.1265 

อาคารชุดสูง 5 ชั้น พื้นที่ใชสอย 213.77 ตารางเมตร แบบ 2 

Bedroom Plus Den & Private Garden (ราคา 440,997 

บาทตอตารางเมตร) จํานวนหนวยทั้งหมด 8 หนวย มูลคา

โครงการ 754 .176 ล านบาท รับส วนลดเงินสด Fully 

Furnished ชุดครัว เครื่องปรับอากาศแบบระบบหลอเย็น 

 อันดับที่ 8 ราคาหนวยละ 92 ลานบาท โครงการ สโคป 

หลั งสวน  ที่ ตั้ งถนนหลั งสวน แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร เจาของโครงการคือ บจก.สโคป โทร.0-2030-

แ



 

 

 
 

1999 อาคารชุดสูง 34 ชั้น พื้นที่ใชสอย 240 

3 หองนอน (ราคา 383,333 บาทตอตารางเมตร

ทั้งหมด 5 หนวย มูลคาโครงการ 460 ลานบาท

 อันดับที่ 9 ราคาหนวยละ 90 ลานบาท โครงการ บานสิน

ธร ที่ตั้งถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เจาของโครงการคือ บจก.สยามสินธร โทร.02

อาคารชุดสูง 8 ชั้น พื้นที่ใชสอย 392.22 ตารางเมตร แบบ 

Penthouse (3 หองนอน) (ราคา 229,463 บาทตอตารางเมตร

จํานวนหนวยทั้งหมด 1 หนวย มูลคาโครงการ 90 

 อันดับที่ 10 ราคาหนวยละ 88 ลานบาท 

เชลล นราธิวาส ที่ตั้งถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงทุง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เจาของโครงการคือ บจก

วายแอลพี โทร.06-5510-5889, 09-2652-5544 

28 ชั้น พื้นที่ใชสอย 562 ตารางเมตร แบบ Duplex (

156,584 บาทตอตารางเมตร) จํานวนหนวยทั้งหม

มูลคาโครงการ 1584 ลานบาท 

 อันดับที่ 11 ราคาหนวยละ 87.6 ลานบาท 

ทีค ทองหลอ (Aestiq Thonglor) ที่ตั้งถนนสุขุมวิท 

หลอ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เจาของ

โครงการคือ บจก.เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเมนท โทร

1232 อาคารชุดสูง 40 ชั้น พื้นที่ใชสอย 292 

Penthouse (ราคา 300,000 บาทตอตารางเมตร

ทั้งหมด 8 หนวย มูลคาโครงการ 700.8 ลานบาท

 อันดับที่ 12 ราคาหนวยละ 86.769 ลานบาท 

ยัน ทรี เรสซิเดนซ ริเวอรไซด แบงคคอก ที่ตั้งซอยสมเด็จ

เจาพระยา 17 ถนนสมเด็จเจาพระยา แขวงคลองสาน เขตคลอง

สาน กรุงเทพมหานคร เจาของโครงการคือ บม

โทร.1787 อาคารชุดสูง 45 ชั้น พื้นที่ใชสอย 

แบบ 3 หองนอน (ราคา 349,875 บาทตอตารางเมตร

หนวยทั้งหมด 16 หนวย มูลคาโครงการ 1,388.304 

 อันดับที่ 13 ราคาหนวยละ 84.6 ลานบาท 
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ตารางเมตร แบบ 

บาทตอตารางเมตร) จํานวนหนวย

ลานบาท 

ลานบาท โครงการ บานสิน

ธร ที่ตั้งถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

02-650-9595-6 

ตารางเมตร แบบ 

บาทตอตารางเมตร) 

90 ลานบาท 

ลานบาท โครงการ วินด

เชลล นราธิวาส ที่ตั้งถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงทุง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เจาของโครงการคือ บจก.

5544 อาคารชุดสูง 

Duplex (ราคา 

จํานวนหนวยทั้งหมด 18 หนวย 

ลานบาท โครงการ เอส

ที่ตั้งถนนสุขุมวิท 55 (ทอง

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เจาของ

เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเมนท โทร.02-076-

ตารางเมตร แบบ 

บาทตอตารางเมตร) จํานวนหนวย

ลานบาท 

ลานบาท โครงการ บัน

ยัน ทรี เรสซิเดนซ ริเวอรไซด แบงคคอก ที่ตั้งซอยสมเด็จ

ถนนสมเด็จเจาพระยา แขวงคลองสาน เขตคลอง

สาน กรุงเทพมหานคร เจาของโครงการคือ บมจ.เนอวานาไดอิ 

ชั้น พื้นที่ใชสอย 248 ตารางเมตร 

ารางเมตร) จํานวน

304 ลานบาท 

ลานบาท โครงการ The 

Residences at madarin oriental Bangkok ที่ตั้งถนนเจริญ

นคร  แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

เจาของโครงการคือ บจก.ดิไอคอนสยามซูเป

คอรปอเรชั่น โทร.0-2118-2211 

สอย 222 ตารางเมตร แบบ 3 

ตอตารางเมตร) จํานวนหนวยทั้งหมด 

2,961 ลานบาท 

 อันดับที่ 14 ราคาหนวยละ 

พญา เรสซิเดนท (Canapaya Ressident) 

แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เจาของ

โครงการคือ บจก.คณาพญาพร็อพเพอรตี้ โทร

อาคารชุดสูง 57 ชั้น พื้นที่ ใชสอย 

Duplex 4 หองนอน (ราคา 

จํานวนหนวยทั้งหมด 10 หนวย มูลคาโครงการ 

 อันดับที่ 15 ราคาหนวยละ 

เทลลา ทองหลอ (Tela Thonglor) 

สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

เจาของโครงการคือ บจก.เกษรวัฒนา โทร

อาคารชุดสูง 33 ชั้น พื้นที่ใชสอย 

หองนอน(ราคา 305,402 บาทตอตารางเมตร

ทั้งหมด 34 หนวย มูลคาโครงการ 

 อันดับที่ 16 ราคาหนวยละ 

สแตรนด ทองหลอ (The Strand Thonglor) 

55 (ทองหลอ)  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร เจาของโครงการคือ บจก

คอรปอเรชั่น โทร.08-9200-5451 

สอย 184.2 ตารางเมตร แบบ 

350,163 บาทตอตารางเมตร) 

มูลคาโครงการ 387 ลานบาท 

 AREA ทําการสํารวจขอมูลที่อยูอาศัยมาตั้งแตพ

และปรับปรุงขอมูลทุก 6 เดือน หากทานผูประกอบการพัฒนา

ที่ดิน สถาบันการเงิน นักลงทุน สนใจขอมูลอสังหาริมทรัพยที่

ทันสมัยเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน โปรดติดตอคุณสัญชัย 

โทร.0.2295.3905 ตอ 114 
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ดิไอคอนสยามซูเปอรลักซเรสซิเดนซ

2211 อาคารชุดสูง 52 ชั้น พื้นที่ใช

3 หองนอน (ราคา 381,081 บาท

จํานวนหนวยทั้งหมด 35 หนวย มูลคาโครงการ 

ราคาหนวยละ 66.6 ลานบาท โครงการ คณา

Canapaya Ressident) ที่ตั้งถนนพระราม 3 

แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เจาของ

คณาพญาพร็อพเพอรตี้ โทร.08-9483-4444 

ชั้น พื้นที่ ใชสอย 333 ตารางเมตร แบบ 

ราคา 200,000 บาทตอตารางเมตร) 

หนวย มูลคาโครงการ 666 ลานบาท 

ราคาหนวยละ 66.15 ลานบาท โครงการ 

Tela Thonglor) ที่ตั้งซอยทองหลอ 13 ถนน

สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

เกษรวัฒนา โทร.084-994-3000 

ชั้น พื้นที่ใชสอย 216.6 ตารางเมตร แบบ 3 

บาทตอตารางเมตร) จํานวนหนวย

หนวย มูลคาโครงการ 2249.1 ลานบาท 

ราคาหนวยละ 64.5 ลานบาท โครงการ เดอะ 

The Strand Thonglor) ที่ตั้งซอยสุขุมวิท 

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร เจาของโครงการคือ บจก.1.6 ดีเวล็อปเมนต

5451 อาคารชุดสูง 30 ชั้น พื้นที่ใช

ตารางเมตร แบบ Penthouse 3 หองนอน (ราคา 

) จํานวนหนวยทั้งหมด 6 หนวย 

 

ทําการสํารวจขอมูลที่อยูอาศัยมาตั้งแตพ.ศ.2537 

เดือน หากทานผูประกอบการพัฒนา

ที่ดิน สถาบันการเงิน นักลงทุน สนใจขอมูลอสังหาริมทรัพยที่

ดสินใจลงทุน โปรดติดตอคุณสัญชัย 
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Director: Sopon Pornchokchai, Ph.D. 

หลักสูตรดานอสังหาริมทรัพยจากสถาบันการศึกษาอสังหาฯ ระดับนานาชาต ิ

 AP100 : ประเมินคาอสังหาริมทรัพย สัมฤทธ์ิผลใน 4 วัน    RE132 : Super Sale เทคนิคขายอสังหาฯ มืออาชีพ 

 AP101 : การประเมินคาทรัพยสินมืออาชีพใน 14 สัปดาห    RE134 : Super Marketing กลยุทธการตลาดอสังหาริมทรัพย 

 AP124 : Global Fund Flow, Business Model & Valuation    RE142 : จัดตั้งนิติบุคคลบานจัดสรร/อาคารชุด 

 AP130 : เจาะลึก การประเมินมูลคาดวยวิธีรายได    RE151 : วางแผนภาษีและการจัดทําบัญชีอสังหาฯ 

 AP140 : Fundamentals of the Valuation of Complex Properties    RE162 : นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยมืออาชีพ 

 RE100 : รวมขอกฎหมายอสังหาฯ    RE163 : วิเคราะหการลงทุนอะพารตเมนต 

 RE121 : ศึกษาความเปนไปไดทางการเงินโครงการอสังหาฯ (CF)    RE164 : โอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค &โฮสเทล 

 RE125 : การบริหารสินเช่ืออสังหาริมทรัพย    RE165 : การพัฒนาและบริหารคอมมูนิตี้มอลลมืออาชีพ 

 RE131 : นายหนาอสังหาริมทรัพย    RE171 : บริหารงานกอสราง (แนวราบ-แนวสูง) 

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได 200% 

 

 
 

ไดรับความไววางใจจากองคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในการระดมนักวิชาชีพ-นักวิชาการ 

ท่ีรูจริง-ทําจริงในทุกสาขาวิชาชีพดานอสังหาริมทรัพยมาอบรมใหกับทานโดยเฉพาะ  

Tel.: +662-295-2294 --- Line ID:@trebs---Website:www.trebs.ac.th 

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย สถาบันการศึกษาอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติ

จุดประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรในวงการอสงัหาฯ ให้เป็นผู้ เช่ียวชาญ ในการทําธุรกิจพัฒนา

อสังหาฯ รวมทัง้นักประเมินค่าทรัพย์สิน สถาบันการเงินและหน่วยงานราชการท่ีต้องการ

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านของอสงัหาริมทรัพย์



 

 

 
 

ประเภทรางวัลอสังหาฯช้ันนํา สําหรับผูสงผลงานเขาประกวด
1. โครงการอสังหาริมทรัพย 

ดานการรักษาส่ิงแวดลอม 
2. โครงการอสังหาริมทรัพย 

ดานอนุรักษมรดกวัฒนธรรม 
3. โครงการเมืองใหม เมืองชี้นํา 
4. โรงแรม 
5. ศูนยประชุม 
6. นิคมอุตสาหกรรม 

หรืออสังหาฯประเภทอุตสาหกรรม 
7. อาคารสํานักงาน 

8. โครงสรางพื้นฐาน 
เชน สะพาน ถนน ทางดวน รถไฟฟา 

9. อาคารชุดพักอาศัย 
10. ท่ีอยูอาศัยแนวราบ 
11. รีสอรต อสังหาริมทรัพยเพื่อการพักผอน 
12. ศูนยการคา อสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชย 
13. อสังหาริมทรัพยชนบท เชน สวนเกษตร สวนปา 
14. อสังหาริมทรัพยประเภทพิเศษ 

เชน สนามบินนานาชาติ 
15. อสังหาริมทรัพยประเภทการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 

Tel: 0.2295.3178 Email: admin@fiabci-thai.org 

 


