สถานการณอสังหาริมทรัพย ภาคเหนือ
สุรินทร อินตะชุม
เศรษฐกรอาวุโส สวนเศรษฐกิจภาค
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ

อสังหาริมทรัพยเปนภาคธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
จํานวนมาก จึงมีอิทธิพลเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญตอเศรษฐกิจในระดับสูง กอใหเกิดการจางงาน สรางรายได
และกําลังซื้อ และยังสงผานกลับเขาสูระบบเศรษฐกิจไดคอนขางดี ในยามที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยขยายตัวจึงชวย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไดมาก อยางไรก็ตาม การเรงตัวของภาคอสังหาริมทรัพยที่มากเกินไปอาจนําไปสูปญหาฟอง
สบูดานราคา และอาจกลายเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดวิกฤติเศรษฐกิจไดในที่สุด
บทความนี้จึงพยายามติดตามและวิเคราะหภาวะอสัง หาริม ทรัพยในภาคเหนือที่กําลัง เติบ โตอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะเชียงใหมซึ่งเปนหัวเมืองหลัก ทั้งนี้ เพื่อประเมินสถานการณและชี้ประเด็นความเสี่ยงและ
โอกาสที่จะเกิดความเปราะบางตอระบบเศรษฐกิจ
ความเคลื่อนไหวครั้งสําคัญ
รูปที่ 1 พื้นที่ขออนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลภาคเหนือและ
ตั้ง แต ช ว งป 2554 เป น ต น มา ภาค
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อสังหาริมทรัพยในภาคเหนือเริ่ม สง สัญญาณเรง
ตั ว ป จ จั ย สํ า คั ญ เป น ผลจากการเติ บ โตของ
เศรษฐกิ จ และการขยายการลงทุน ของธุ ร กิ จ
สว นกลางสูภูมิภ าค โดยเฉพาะธุร กิจ สว นกลาง
ขนาดให ญ ที่ ล ง ทุ น ส ร า ง ศู น ย ก าร ค า ร าน
hypermarket และรานกลุมสินคาอุปโภคบริโภค
และวั ส ดุ ก อ สร างในหลายจั ง หวั ด นอกจากนั้ น
ความโดดเดนทางลักษณะภูมิศาสตรและประเพณี
วั ฒ นธรรมที่ มี เ อกลั ก ษณ ทํ า ให ภ าคเหนื อ เป น
แหลง ทองเที่ย วสํา คัญและมี ศัก ยภาพดึง ดูดการ
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
หมายเหตุ: Hodrick-Prescott Filter (หรือ HP Trend) เปนเทคนิควิธีการปรับ ลงทุ น การเป น ศู น ย ก ลางสถานศึ ก ษาสํ า คั ญ ทั้ ง
ใหเรียบ (smoothing method) นิยมใชกับเครื่องชี้เศรษฐกิจมหภาค ภาครั ฐ และเอกชนโดยเฉพาะในจั ง หวั ดหลั ก ของ
เพื่อขจัดความผันผวนระยะสั้น เสน ที่ไดจะแสดงถึงแนวโนมระยะยาว
ภาค ทําใหประชากรเคลื่อนยายเขามาทํางานและ
และวัฎจักร
ศึ ก ษาต อ อย า งต อ เนื่ อ ง ส ง ผลให เ ศรษฐกิ จ ใน
จั ง หวั ด หลั ก เติ บ โต ความต อ งการที่ อ ยู อ าศั ย
เพิ่มขึ้นทั้งจากผูซื้อภายในจังหวัด จังหวัดใกลเคียง และผูซื้อจากสวนกลาง นักธุรกิจอสังหาริมทรัพยในทองถิ่น
และสวนกลางตัดสินใจลงทุนกอสรางเพื่อตอบสนองอุปสงคที่เพิ่มขึ้น เห็นไดจากเกิดการเรงตัวของการกอสราง
ที่อยูอาศัย อาคารพาณิช ย และอาคารสูง ในหัว เมืองใหญ ไดชวยผลักดันใหภาคอสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะ
จังหวัดหลักๆ เติบโตอยางชัดเจน
นอกจากนั้นในชวงป 2554-2555 ยังมีปจจัยบวกหลายประการชวยผลักดันภาคอสังหาริมทรัพยใหเรง
ตัว ทั้ง เหตุก ารณมหาอุทกภัยชว งปลายป 2554 ทําใหผูซื้อสวนกลางเกิดแรงจูงใจซื้อบานหลัง ที่สองมากขึ้น
ความสนใจลงทุนของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพยจากสวนกลางเริ่มขยายการลงทุนสูภูมิภาค เนื่องจากใชวงเงิน
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-2ลงทุนต่ํากวาและมีอุปสงคตอเนื่อง การลงทุนในโครงการขนาดใหญของภาครัฐในหลายจังหวัด รวมทั้งแผน
โครงการลงทุนรถไฟความเร็วสูงสูภาคเหนือ และกระแสการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558
สงผลใหเกิดการลงทุนเพื่อรองรับโอกาสในอนาคต ปริมาณการคาชายแดนเพิ่มขึ้นและมีบทบาทตอเศรษฐกิจ
ภาคเหนือเปนลําดับ ทําใหเกิดการลงทุนในจังหวัดที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบานมากขึ้น ปจจัยเหลานี้
ลวนแตผลักดันใหภาพรวมอสังหาริมทรัพยภาคเหนือเรงตัว
ทั้งนี้ ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บริษัทเอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส
(AREA) ไดเปดเผยขอมูลตลาดอสังหาริมทรัพยในป 2555 วา มีการเปดตัวทั้งสิ้น 419 โครงการ โดยมูลคา
และจํานวนหนวยเพิ่มสูงกวาปกอนถึงรอยละ 17 และรอยละ 19 ตามลําดับ นับวาป 2555 เปนปแหงความ
เคลื่อนไหวครั้งสําคัญของภาคอสังหาริมทรัพยภาคเหนือก็วาได
การเรงตัวของอุปทาน
ในดานพื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลของภาคเหนือ ซึ่งเปนเครื่องชี้นําสําคัญพบวา เติบ โต
อยางเรงตัวและตอเนื่องนับตั้งแตครึ่ง หลัง ป 2554 เชนเดียวกับปริมาณจําหนายวัสดุกอสรางในภาคเหนือที่
ขยายตัว สําหรับจังหวัดเชียงใหมตามผลสํารวจของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธอส. (REIC) ไดเผยแพรขอมูล
โครงการอสังหาริมทรัพยในป 2555 วา มีที่อยูอาศัยอยูระหวางการขายทั้งสิ้นประมาณ 149 โครงการ จํานวน
19,800 หนวย จําแนกเปนบานจัดสรร 105 โครงการ 13,700 หนวย และอาคารชุด 44 โครงการ 6,100 หนวย
ซึ่งเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะจํานวนหนวยของอาคารชุด ซึ่งปที่แลวมีเพียง 35 โครงการ 3,705 หนวย
การขยายตัวของอุปทานสวนใหญเกิดขึ้น
รูปที่ 2 พื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลภาคเหนือ
ในจังหวัดเชียงใหม โดยมีแรงขับ เคลื่อนสําคัญ
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ทําให โครงการที่ อยูอาศัย ลว นเติบ โตอย างกา ว
ที่มา: สํานักงานเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร 17 จังหวัดภาคเหนือ
กระโดด เพิ่ ม ทางเลื อ กที่ ห ลากหลายให แ ก
รวบรวมโดยธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
ผูบริโภค
ขอ สัง เกต การขยายตัว ของที่อยูอาศัย ในเขตเมืองเปน ไปในลัก ษณะแนวสูง มากขึ้น สอดรับ กับ
พฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนไป ที่รูปแบบการใชชีวิตตองการหองพักขนาดเหมาะสม ไมใชเวลาดูแลและทํา
ความสะอาดมากเกินไป ทําเลที่ตั้งสามารถเดินทางไดสะดวก มีพื้นที่สวนกลางขนาดใหญ รวมทั้งการรักษาความ
ปลอดภั ย ตลอด 24 ชั่ ว โมง ทํ าใหโ ครงการคอนโดมิเ นี ย มไดรั บ การตอบรั บ อย างดี ขณะเดีย วกั น ราคา
คอนโดมิเนียมก็ปรับเพิ่มขึ้นคอนขางเร็ว โดยเฉพาะในทําเลที่มีศักยภาพสูง เชน ยานถนนนิมมานเหมินทร ซึ่ง
เปรียบเสมือนยานทองหลอของ กทม. และถนนซุปเปอรไฮเวยเชียงใหม -ลําปาง ราคาคอนโดมิเนียมตางปรับ
เพิ่มจากประมาณ 3 หมื่นบาท/ตารางเมตร ในป 2555 เปนสูงกวา 5 หมื่นบาท/ตารางเมตรในชวงตนป 2556
เชนเดียวกับราคาที่ดินปรับขึ้นกวาเทาตัวในชวง 2-3 ปที่ผานมา

-3อุปสงคเพิ่มขึ้นและมีตอเนื่อง
ความตองการอสังหาริมทรัพยในภาคเหนือเพิ่มขึ้นและมีตอเนื่อง โดยสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยที่ใชเปน
หลักประกันกับธนาคารพาณิชยพบวา มีทิศทางขยายตัว โดยจํานวนที่อยูอาศัยไดรับอนุมัติสินเชื่อในชวงไตรมาส
แรกของป 2556 เพิ่มขึ้น 760 หนวยหรือรอยละ 25 (จาก 3,011 หนวย ในไตรมาสที่ 4 ป 2555 เปน 3,771
หนวย ในไตรมาสที่ 1 ของป 2556) ทั้งนี้ เปนการเพิ่มของที่อยูอาศัยทุกประเภท โดยเฉพาะแนวราบ ทั้งบาน
เดี่ยวและบานแฝด พบวา ไดรับอนุมัติสินเชื่อเพิ่ม 511 หนวย จาก 1,909 หนวย ในไตรมาสที่ 4 ของป 2555
เปน 2,420 หนวย ในไตรมาสที่ 1 ป 2556
รูปที่ 3 จํานวนที่ อยูอาศัยของภาคเหนือที่ไดรับอนุมัติสินเชื่อจากธพ.
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ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
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ที่มา: สํานักงานที่ดิน 17 จังหวัดภาคเหนือ
รวบรวมโดยธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ

ในดานมูลคาและปริมาณธุรกรรมที่ดินในภาคเหนือก็เพิ่มขึ้นเชนกัน โดย ณ สิ้นไตรมาสแรกป 2556
รายไดคาธรรมเนียมการจัดเก็บภาษีที่ดินเพิ่มขึ้นถึง 230.1 ลานบาท หรือขยายตัวรอยละ 31.6 จากชวงเดียวกัน
ปกอน โดยมีผูทําธุรกรรมทั้งสิ้น 16,355 ราย ขยายตัวรอยละ 11.7 สวนหนึ่งเปนผลจากการประกาศใชราคา
ประเมินที่ดินฉบับใหม ซึ่งบังคับใชตั้งแต 1 กรกฎาคม 2555 เปนตนมา ทําใหร าคาประเมินที่ดินสูงขึ้น ราคา
ที่ดินที่ซื้อขายในตลาดก็ปรับเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับปริมาณธุรกรรมซื้อขายที่ดินเพิ่มขึ้นเชนกัน
ทิศทางในระยะตอไป
กอนที่ตลาดอสังหาริมทรัพยจะเกิดความเสียหายและสงผลตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม จะสงสัญญาณ
อุปทานสวนเกินกอนเสมอ ซึ่งเปนผลจากในยามที่เศรษฐกิจดี ผูป ระกอบการคาดการณความตองการของ
ผูบริโภคเผื่อไว ยอดขายสวนหนึ่งจึงมาจากการเก็งกําไร ทําใหมีอุปสงคเทียมรวมอยูดวย ผูประกอบการจึงเรง
สรางอุปทาน นอกจากนั้นอุปสงคเทียมหากมีมากเกินไป จะสงผลใหราคาอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้นจนเกินกวา
ราคาที่สมเหตุสมผลมากๆ และนําไปสูผ ลกระทบที่รุนแรงตอระบบโดยรวม นั้น อยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของ
ราคาอสังหาริมทรัพยจะถูกจํากัดโดยกําลังซื้อหรือระดับรายไดของผูบริโภคคนสุดทาย รวมทั้งราคาของสินคา
ทดแทน (เชน บานแนวราบ) ดังนั้น หากการเก็งกําไรไมไดมีตอเนื่องและมากพอตลาดก็จะปรับตัวชะลอลงไดเอง
สถานการณดังกลาว ไดนํามาพิจารณากับการเปดตัวของโครงการที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมใน
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งจากการสํารวจของธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ เมื่อเดือนเมษายน 2556
พบวา มีจํานวนผูประกอบการคอนโดมิเนียมทั้งสิ้น 42 ราย 88 โครงการ มีอุปทานในตลาดรวม 10,856 หนวย
(ตั้งอยูใ นเขตเทศบาล 7,253 หนวย และนอกเขตเทศบาล 3,603 หนวย) ขณะที่ดานอุปสงคมียอดจอง 6,883

-4หนวย ทําใหมีอุปทานสวนเกินอยูระหวางรอขายถึง 3,973 หนวย และลาสุดในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2556
มีโครงการเปดใหมเพิ่มอีก 937 หนวย ทําใหตลาดคอนโดมิเนียมจังหวัดเชียงใหมมีหนวยเหลือขายมากขึ้น ซึ่ง
หากไมมีโครงการเปดใหม หนวยที่รอขายทั้งหมดจะใชเวลาประมาณ 1.5 เดือนจึงจะขายหมด และเมื่อเทียบกับ
หัว เมืองสํา คัญ เชน พัท ยา หัว หิน -ชะอํา และภูเ ก็ต จํา นวนหนว ยคอนโดมิเนีย มที่มีอ ยูจ ะใชเ วลาขาย
ถึง 5.2, 2.7 และ 2.3 เดือน1 ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นวา เชีย งใหมยัง ขายดีก วาที่อื่น และเกิด Oversupply
พอสมควร อยางไรก็ตาม ในชวงครึ่งแรกป 2556 หากดูแนวโนมแตละเดือนพบวา จํานวนโครงการคอนโดมี
เนียมเปดใหมเริ่มชะลอลง สวนหนึ่งเพราะเรงตัวไปแลวในชวงกอนหนา และดานอุปสงคดูจากอัตราการจองก็
ชะลอลงเชนกัน
ในดานราคาคอนโดมิเนียมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยเฉลี่ยยังอยูในระดับความสามารถ
หรือบนกําลังซื้อของผูบริโภคที่ยอมรับได อีกทั้งอยูในเกณฑต่ํากวาระดับราคาในภูมิภาคอื่น และแนวโนมราคา
ไมไดเพิ่มขึ้นในอัตราเรง ซึ่งเปนผลจากอุปสงคชะลอตัว
บทสรุป
สถานการณอสังหาริมทรัพยในภาคเหนือ และคอนโดมิเนียมในเชียงใหม ตองยอมรับวาชวงปที่ผานมา
จนถึงปจจุบันมีการเปดตัวโครงการอยางตอเนื่องของนักลงทุนรายเกา รายใหม ทั้ง ทุนทองถิ่นและการเขามา
ของนักลงทุนจากสวนกลาง จํานวนยูนิตเพื่อรองรับความตองการเพิ่มขึ้นอยางมากแมสงผลตออุปทานสวนเกิน
ในตลาดเกิดขึ้น แตโดยรวมไมรุนแรงมากเมื่อเทียบกับหัวเมืองสําคัญอื่นๆ และที่สําคัญพบวาขณะนีก้ ารเปดตัว
โครงการใหมๆ เริ่ม ชะลอตัว ลง และมีห ลายโครงการได มีก ารปรับ แผนดําเนินการงานกอสรางของตน
เหตุก ารณเหลานี้ที่ป รากฏอยางนอยเพีย งพอที่จะลดระดับ ความกัง วลของหลายฝายตอการคาดการณใ น
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมได ดวยอุปทานและอุปสงคที่มีแนวโนมชะลอลง ซึ่งนับเปน
สัญญาณที่ดีที่ตลาดเริ่มปรับตัว
อยา งไรก็ต าม ทุก ฝายคงตองเฝา ระวัง และติดตามสถานการณอยา งใกลชิด โดยเฉพาะอยา งยิ่ง
ผูประกอบการรายใหมที่จะเขาสูสนาม หรือรายเดิมที่มีแผนขยายโครงการ ทั้งนี้ เพื่อชวยปองกันไมใหเกิดความ
เปราะบาง ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาพรวมเศรษฐกิจ แมในระยะยาวเศรษฐกิจภาคเหนือยังมีศักยภาพเติบโตได
ผลจาก Momentum ที่ดี อัตราดอกเบี้ยที่ยังอยูในระดับต่ํา โครงการลงทุนภาครัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การ
เปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการพัฒนาความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน จะเปนปจจัยสนุบสนุนการ
เติบโตของภาคอสังหาริมทรัพยตอไป ดังนั้น ทั้งผูประกอบการ ผูบริโภค สถาบันการเงิน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ควรพิจารณาถึงปจจัยพื้นฐานเปนสําคัญ เพื่อใหภาคอสังหาริมทรัพยสามารถเติบโตและสนับ สนุนเศรษฐกิจ
ภาคเหนือไดอยางยั่งยืน

บทความนี้เปนขอคิดเห็นสวนบุคคล จึงไมจําเปนตองสอดคลองกับความเห็นของธนาคารแหงประเทศไทย
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