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ผู้เขียน : กฤษณ์ เสสะเวช
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (บสก.)

สถานการณ์และแนวโน้มตลาดบ้านมือสอง
สถานการณ์ตลาดบ้านมือสองในไทย

เหตุ ก ารณ์ อุ ท กภั ย ครั้ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ใ นเดื อ นตุ ล าคม 2554 ได้ ส่ ง ผลกระทบไป
ทุกวงการ โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่วา่ จะเป็นบ้านใหม่หรือบ้านมือสอง หากอยูใ่ นทำาเล
ที่ถูกน้ำาท่วมย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะประสบปัญหาการชะลอการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดย
ถ้วนหน้าในช่วงเวลาดังกล่าว และหลังจากนัน้ อีกหลายเดือนพบว่ายอดขายบ้านมือสองปรับตัว
ลดลงประมาณ 20-30% โดยตลาดบ้านมือสองโซนตะวันออกจะเติบโตแทนที่โซนบางบัวทอง
ที่เคยได้รับผลกระทบจากน้ำาท่วม จึงทำาให้ผู้บริโภคยังไม่มั่นใจในทำาเลดังกล่าว เพราะเขต
บางใหญ่และบางบัวทองเคยมีสัดส่วนการขายที่อยู่อาศัยสูงถึง 20% แต่หลังจากเกิดอุทกภัย
ครั้งใหญ่แล้วยอดขายลดลงเหลือไม่ถึง 5%
อย่างไรก็ตามในภาพรวมตลาดบ้านมือสองในกรุงเทพฯ และปริมณฑลปี 2555 อยู่ใน
ภาวะทรงตัวหรือหากติดลบก็ไม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีกำาลัง
ซื้อเริ่มกลับมาคึกคัก เนื่องจากเมื่อผ่านพ้นช่วงเวลาที่เคยเกิดอุทกภัยไปแล้วประชาชนมีความ
มั่นใจมากขึ้น ประกอบกับบ้านใหม่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากราคาที่ดินมีการปรับเพิ่ม รวมไป
ถึงปัญหาแรงงานขาดแคลนซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการส่งมอบงานล่าช้า ที่อยู่อาศัยมือสอง
จึงเป็นทางเลือกสำาหรับผู้บริโภคบางกลุ่มมากขึ้น
ปัจจุบันราคาขายที่อยู่อาศัยมือสองเองก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากอยู่ใน
ทำาเลที่มีการคมนาคมสะดวก เช่น ตามแนวรถไฟฟ้า แม้ว่าจะอยู่ในซอยลึก100-200 เมตร โดย
มีการซื้อขายกันในราคาสูงถึง 50,000-100,000 บาทต่อตารางวา จากเดิมขายกันอยู่ที่ 20,00050,000 บาทต่อตารางวา ซึง่ ต้องยอมรับว่าเส้นทางรถไฟฟ้าช่วยผลักดันราคาทีอ่ ยูอ่ าศัยในย่าน
ดังกล่าวให้สงู ขึน้ ในขณะทีบ่ า้ นมือสองทีต่ งั้ อยูใ่ นทำาเลใจกลางเมืองอย่างสาทรและสีลม ปัจจุบนั
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มี ก ารซื้ อ ขายกั น ในราคา 1 ล้ า นบาทต่ อ
ตารางวา โดยคาดว่าจะมีการขยับเพิ่มขึ้นสูง
ถึง 1.10-1.20 ล้านบาทต่อตารางวา ตามการ
ขึน้ ราคาของบ้านใหม่ แต่การทีป่ นี ตี้ ลาดบ้าน
ใหม่มปี จั จัยบวกในเรือ่ งอัตราดอกเบีย้ ตา่ำ จึง
ทำาให้ตลาดบ้านมือสองในหลายพืน้ ทีถ่ กู บ้าน
ใหม่ชิงส่วนแบ่งตลาดไปบ้าง
ปี 2555 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในต่าง
จังหวัดทั้งบ้านใหม่และบ้านมือสองมีอัตรา
การขยายตัวสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่มี
ผู้ประกอบการและนักลงทุนรายใหญ่เข้าไป
พัฒนาโครงการในต่างจังหวัดกันเป็นจำานวน
มาก ส่งผลทำ าให้ปริมาณการซื้อขายที่ดิน
ขยายตัวตามไปด้วย สำาหรับตลาดต่างจังหวัด
ที่มีการซื้อขายที่ดินคึกคักมากที่สุด คือพื้นที่
แถบภาคอีสานและภาคเหนือ เช่น จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
โดยในอดี ต พื้นที่ยอดฮิตคือจังหวัด
ภูเก็ตและสมุย ซึ่งเคยติดอันดับการซื้อขาย
ที่ดินคึกคักที่สุด แต่ปัจจุบันทั้งสองจังหวัด
ดังกล่าวชะลอตัวลงพอสมควร โดยเฉพาะสมุย
นั้นไม่สามารถแข่งขันกับภาคเหนือและภาค
อีสานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดจังหวัด
อุดรธานีทกี่ าำ ลังกลายเป็นตลาดใหม่ทไ่ี ด้รบั ความ
สนใจจากผู้ ป ระกอบการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
มากเป็ น อั น ดั บ แรกๆ ของพื้ น ที่ แ ถบภาค
อีสาน รองจากจังหวัดขอนแก่นและจังหวัด
นครราชสีมาที่เติบโตมาก่อนแล้ว ซึ่งคาดว่า
เป็นผลจากการที่จังหวัดอุดรธานีสามารถ
เดิ น ทางเชื่ อ มต่ อ ไปยั ง ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
ได้สะดวก มีการซื้อขายระหว่างชายแดนที่
คึกคักมาก ทำาให้เศรษฐกิจท้องถิ่นดีและมี
กำาลังซือ้ สูงขึน้ นอกจากนีก้ ารทีม่ ศี นู ย์การค้า
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ขนาดใหญ่เข้าไปลงทุนยิ่งเป็นการช่วยสะท้อนให้เห็นได้ว่าตลาดจังหวัดอุดรธานีน่าจับตามอง
โดยปัจจุบนั มีผปู้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์จากส่วนกลางทีเ่ ข้าไปลงทุนในจังหวัดอุดรธานีแล้ว
เช่น กลุ่มแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ กลุ่มควอลิตี้ เฮ้าส์ กลุ่มศุภาลัย ส่วนกลุ่มแสนสิริอยู่ระหว่างการ
เล็งหาซื้อที่ดิน ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวทำาให้ตลาดบ้านมือสองในทำาเลภาคอีสานได้รับอานิสงส์
ไปในตัว

สถานการณ์ทรัพย์สินรอการขายของ บสก.

บสก. มีทรัพย์สนิ รอการขายซึง่ จัดว่าเป็นทรัพย์มอื สอง ซึง่ ประกอบไปด้วยอสังหาริมทรัพย์
ทีห่ ลากหลายทัง้ ประเภทและทำาเล ไม่วา่ จะเป็นทีด่ นิ เปล่า บ้านเดีย่ ว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม
อาคารสำานักงาน อาคารพาณิชย์ รวมจำานวน 12,799 รายการ คิดเป็นมูลค่า 37,194 ล้านบาท
ปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการขายทรัพย์ ในปี 2555 ของ บสก. ใน
บางพื้นที่เช่นเดียวกับรายอื่นๆ แต่ในภาพรวม บสก. ยังสามารถทำายอดขายได้ตามเป้าหมาย
ที่กำาหนดไว้ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งอาจเป็นเพราะลูกค้าที่ซื้อทรัพย์ของ บสก. มี
ทางเลือกในเรื่องทำาเลซึ่งมีอยู่มากมาย อีกทั้ง บสก. มีแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สิน
รอการขาย ด้วยการปรับปรุงทรัพย์ทมี่ ศี กั ยภาพทางการตลาดให้อยูใ่ นสภาพทีพ่ ร้อมขายเพือ่ ให้
เป็นทีต่ อ้ งการของตลาด แทนทีจ่ ะขายตามสภาพเช่นเดียวกับบ้านมือสองทัว่ ๆ ไป นอกจากนัน้
บสก. ยังร่วมมือกับพันธมิตรสถาบันการเงินในการอำานวยสินเชื่อให้กับลูกค้าที่ซื้อทรัพย์ บสก.
ขณะเดียวกันลูกค้าทีซ่ อื้ ทรัพย์ไม่เกิน 2 ล้านบาท อาจจะมีกำาลังผ่อนชำาระ แต่ไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งสินเชื่อหรือไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน บสก. ยังให้บริการซื้อทรัพย์แบบ
ผ่อนชำาระโดยตรงกับ บสก. ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษอีกด้วย ผลจำาหน่ายทรัพย์ของ บสก. ในปี
2555 อยู่ที่ประมาณ 7,700 ล้านบาท เกินจากเป้าหมายซึ่งกำาหนดไว้ที่ 6,150 ล้านบาท หรือเกิน
เป้าหมาย 25.27%
ทรัพย์สินรอการขายของ บสก.
โรงแรมรีสอร์ท (3.06%)
อาคารสำานักงาน (1.80%)
ห้องชุดสำานักงาน (1.87%)
โรงงาน
(7.99%)
อพาร์ทเม้นท์ (0.46%)
อาคารพาณิชย์ (4.74%)
ห้องชุดพักอาศัย (2.85%)
ทาวน์เฮ้าส์ (2.44%)
บ้านเดี่ยว
(10.93%)

อื่นๆ (3.83%)

* รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ที่ดินเปล่า
(60.03%)
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แนวโน้มปี 2556

สำ�หรับปี 2556 ค�ดว่�ตล�ดบ้�น
มือสองน่ �จะโตขึ้นได้ม �กกว่�ปี 2555 ที่
ผ่�นม� เพร�ะกำ�ลังซื้อที่เริ่มดีขึ้นม�ตั้งแต่
ช่วงปล�ยปี 2555 จะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่
สำ�คัญ ในขณะเดียวกันหลังจ�กประก�ศใช้
ผังเมืองกรุงเทพมห�นครฉบับปรับปรุงใหม่
ในปี 2556 จะเกิดผลกระทบต่อทั้งผู้ข �ย
และผู้ซื้อบ้�นมือสอง โดยเฉพ�ะผู้ที่จะข�ย
ที่ดินเปล่�ที่ยังไม่พัฒน� ซึ่งจะมีคว�มเสี่ยง
จ�กผลกระทบด้�นเงื่อนไขและข้อกำ�หนด
ในก�รพัฒน� เช่น คว�มสูงและขน�ดของ
โครงก�ร รวมทั้งเรื่องคว�มกว้�งของถนน
และคว�มหน�แน่นของชุมชน ดังนัน้ ผูท้ เี่ ป็น
เจ้�ของที่ดินเปล่�จะต้องว�งแผนว่�จะต้อง
ทำ�อย่�งไรกับที่ดินของตนเอง
ในขณะที่บ้�นพร้อมที่ดินซึ่งเป็นบ้�น
มื อ สองนั้ น จะได้ รั บ ผลกระทบในเชิ ง บวก
เพร�ะผังเมืองจะทำ�ให้บ้�นมือสองมีมูลค่�
เพิ่ ม ขึ้ น สำ � หรั บ ผู้ บ ริ โ ภคนั้ น คงได้ รั บ ผล
กระทบเช่นกัน เนื่องจ�กต้องซื้อบ้�นมือสอง
ในร�ค�ทีแ่ พงขึน้ ด้วย เพร�ะร�ค�ทีอ่ ยูอ่ �ศัย
ทั้งแนวร�บและคอนโดมิเนียมจะต้องมีก�ร
ปรับร�ค�ไปต�มผังเมืองใหม่ โดยเฉพ�ะ
อสังห�ริมทรัพย์ที่อยู่ในทำ�เลใจกล�งเมือง
หรือตั้งอยู่ในชุมชนและใกล้กับเมืองจะได้
เปรียบ เนื่องจ�กส�ม�รถตั้งร�ค�ข�ยเพิ่ม
ขึ้นได้
แม้ ว่ � จะมี ก �รปรั บ ร�ค�ขึ้ น บ้ � ง
แต่ ค �ดว่ � จะไม่ ส่ ง ผลกระทบให้ ย อดข�ย
ชะลอตัวม�กนัก เนือ่ งจ�กบ้�นมือสองยังเป็น
ท�งเลือกที่ดีของผู้ซื้อ เพร�ะมีข้อได้เปรียบ
ในเรื่ อ งของทำ � เลที่ ส่ ว นใหญ่ ตั้ ง อยู่ ใ นย่ � น
แหล่งง�นและใกล้กับเมืองม�กกว่�บ้�นใหม่

ทำ�ให้มีระบบส�ธ�รณูปโภคและสิ่งแวดล้อมที่จำ�เป็นต่อก�รดำ�รงชีวิตประจำ�วันของผู้บริโภค
จ�กก�รสำ�รวจคว�มเห็นของผู้ที่สนใจทรัพย์มือสอง เหตุผลคือเรื่องทำ�เลที่ตั้งและร�ค�นั่นเอง
แนวโน้มตล�ดบ้�นมือสองในพื้นที่ต่�งจังหวัดในหัวเมืองใหญ่ก็ยังคงมีก�รขย�ยตัว
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อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ เป็นผลมาจากการขยายการ
ลงทุนของผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์จาก
กรุงเทพฯ ในช่วงปี 2555 ทีผ่ า่ นมา รวมถึงการ
ขยายสาขาของภาคธุรกิจต่างๆ ทีเ่ ริม่ ออกไป
สู่ต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การขยายตัว
และความคึกคักในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมี
ความต่อเนือ่ ง เพือ่ รองรับการเปิดประเทศเข้า
สูก่ ารเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ปัจจัยสำาคัญอีกประการหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้
ตลาดบ้านมือสองเติบโต นั่นก็คือโครงการ
รถไฟฟ้ า สายต่ า งๆ ตั ว อย่ า งที่ เ ห็ น ได้ ชั ด
เช่น บ้านมือสองบริเวณทำาเลถนนนราธิวาส
ราชนครินทร์ ขนาด 60 ตารางวา หากย้อน
หลังกลับไปเมื่อ 10-20 ปีก่อนจะอยู่ที่ราคา
300,000 บาท ปัจจุบันราคา 30-40 ล้านบาท
หากเปรียบเทียบกับบ้านใหม่ที่มีต้นทุนสูง
โดยเฉพาะราคาที่ ดิ น จะส่ ง ผลให้ ร าคา
ต่ อ หน่ ว ยขยั บ ขึ้ น อี ก 5-10% ประกอบกับ
การแข่ ง ขั น ที่ เ ข้ ม ข้ น เพราะตลอดทั้ ง ปี
มี บ้ า นใหม่ เ กิ ด ขึ้ น กว่ า แสนหน่ ว ย แม้ ว่ า
ผู้บริโภคบางกลุ่มจะสนใจบ้านใหม่มากกว่า
แต่บ้านมือสองก็ได้เปรียบทางด้านทำาเลที่ต้งั
และราคาที่ เ ลื อ กได้ ส่ ง ผลให้ ส ามารถ
ระบายสต็อกออกไปได้อย่างต่อเนื่อง และ
สำ า หรั บ โครงการรถไฟฟ้ า 10 เส้ น ทาง
ระยะทางประมาณ 464 กิโลเมตร ที่จะเร่ง
ประมูลและเริ่มก่อสร้างทั้ง 10 สายภายใน
ปี 2557 จนถึงปี 2562 ซึ่งจะสร้างแล้วเสร็จ
ทุกเส้นทาง มีข้อมูลประกอบการพิจารณา
เพื่ อ เลื อ กลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ดั ง นี้
1.รถไฟฟ้ า ชานเมื อ งสายสี แ ดงเข้ ม
ช่วงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตมหาชัย

เอกสารแนบ ตารางแสดงรายละเอียดทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขาย
จำานวน
มูลค่า
(รายการ)
(ล้านบาท)
ที่ดินเปล่า
บ้านเดี่ยว
ทาวน์เฮ้าส์
ห้องชุดอาศัย
อาคารพาณิชย์
อพาร์ทเม้นท์
ห้องชุดสำานักงาน
อาคารสำานักงาน
โรงงาน
โรงแรม รีสอร์ท
อื่นๆ
รวม

7,271
1,149
1,154
1,968
479
9
28
41
109
18
573
12,799

22,327
4,066
908
1,061
1,764
172
694
668
2,971
1,137
1,426
37,194
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สัดส่วน
(%)
60.03
10.93
2.44
2.85
4.74
0.46
1.87
1.80
7.99
3.06
3.83
100.00
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2.รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน
ช่วงศาลายา-หัวหมาก
3.แอร์ พ อร์ ต ลิ ง ค์ ช่ ว งดอนเมื อ งสุวรรณภูมิ
4.รถไฟฟ้ า สายสี เ ขี ย วเข้ ม ช่ ว ง
ลำาลูกกา-บางปู
5.รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน ช่วงยศเสบางหว้า
6.รถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงิน ช่วงบางซื่อหัวลำาโพง-ท่าพระ-พุทธมณฑล สาย 4
7.รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ราษฎร์บูรณะ
8.รถไฟฟ้าสายสีสม้ ช่วงจรัญสนิทวงศ์มีนบุรี
9.รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแครายมีนบุรี
10.รถไฟฟ้ า สายสี เ หลื อ ง ช่ ว ง
ลาดพร้าว-สำาโรง
บ้ า นมื อ สองซึ่ ง เป็ น โครงการใหม่ ที่
สร้างเสร็จแล้วจะมีความได้เปรียบโครงการ
ที่สร้างค้างไว้อย่างแน่นอน เพราะมีสภาพ
พร้อมขายจึงสามารถทำาตลาดได้ทันที ส่วน
โครงการเก่าๆ จะมีราคาถูกกว่าโครงการใหม่
25-30% เมื่อเปรียบเทียบในทำาเลเดียวกัน
เนื่ อ งจากโครงการใหม่ ใ นปั จ จุ บั น มี ก าร
ปรับราคาจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
คอนโดมิเนียมมือสองที่ตั้งอยู่ในทำาเลที่ดีจะ
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทำาให้ตลาด
คอนโดมิเนียมรีเซลในช่วงท้ายปี 2555 จนถึง
ไตรมาสแรกของปี 2556 น่าจะมีความคึกคัก
มากยิ่งขึ้น

ภาพประกอบรถไฟฟ้า 10 สาย

ลำาลูกกา-บางปู (66.5 กม.)

มธ. รังสิต-มหาชัย (80.8 กม.)

บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ (42.8 กม.)
แคราย-มีนบุรี (36 กม.)
ศาลายา-หัวหมาก (57 กม.)
ลาดพร้าว-สำาโรง (30.4 กม.)
จรัญสนิทวงศ์-ราชดำาเนิน
ศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี
(32.5 กม.)

บางซื่อ-ท่าพระ-พุทธมณฑล สาย4 (57 กม.)

ยศเส-บางหว้า (15.5 กม.)

Airport Link (50.3 กม.)

รถไฟฟ้า 10 เส้นทาง ระยะทาง รวม 464 กม.

สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

บทสรุปสถานการณ์และแนวโน้ม
การขายบ้านมือสอง

ปี 2555 นับเป็นปีที่ธุรกิจบ้านมือสอง
ได้ รั บ ผลกระทบต่ อ เนื่ อ งจากเหตุ ก ารณ์
อุ ท กภั ย ครั้ ง ใหญ่ ป ลายปี 2554 ผู้ บ ริ โ ภค
ชะลอการตั ด สิ น ใจซื้ อ เพราะไม่ มั่ น ใจใน
สถานการณ์ว่าจะเกิดน้ำาท่วมซ้ำาอีกครั้งใน
ปี 2555 หรือไม่ แต่หลังจากผ่านช่วงเวลา
เดียวกันของปีกอ่ นไปแล้ว กำาลังซือ้ ก็เริม่ กลับ
มาคึกคักในช่วงปลายปี อย่างไรก็ตามปัจจัย
ดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายบ้าน
มือสองในทำาเลที่ไม่ถูกน้ำาท่วม และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัดยังคงมีอัตรา
การขยายตัวได้ดใี นหลายๆ ทำาเล โดยเฉพาะ
พืน้ ทีแ่ ถบภาคอีสานและภาคเหนือในหัวเมือง
ใหญ่ๆ
สถานการณ์ ต ลาดบ้ า นมื อ สองในปี
2556 คาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตที่ดี
กว่าปี 2555 เนื่องจากผู้บริโภคมีความมั่นใจ
มากขึ้นในเรื่องของสถานการณ์น้ำาท่วม ซึ่ง
คาดว่าไม่นา่ จะเกิดปัญหาเหมือนเช่นปี 2554
ทีผ่ า่ นมา ประกอบกับปัจจัยเรือ่ งของผังเมือง
ที่ เ ข้ า มาช่ ว ยทำ า ให้ บ้ า นมื อ สองมี ก ารขาย
ได้ดี เนื่องจากทำาเลใจกลางเมืองจะพัฒนา
โครงการได้ยากมากขึ้น จึงส่งผลทำาให้บ้าน
มือสองใจกลางเมืองเป็นที่ต้องการมากตาม
ไปด้วย
ตลาดบ้ า นมื อ สองในต่ า งจั ง หวั ด
จะยังมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เพราะ
ผู้ ป ระกอบการมี ก ารขยายการพั ฒ นา
โครงการไปยังหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด
มากขึ้ น จึ ง ส่ ง ผลทำ า ให้ ต ลาดบ้ า นมื อ
สองได้ รั บ ผลดี แ ละมี ก ารเติ บ โตตามไป
ด้วยเช่นกัน 
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