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ตลาดอสังหาริมทรัพยในป 2565 ถือเปนปที่ตลาดชะลอตัวจาก
หลาย ๆ ปจจัย ไมวาจะเปนภาคเศรษฐกิจที่ยังไมฟนตัวจากการ
แพรระบาดของโควิด-19 กําลังซื้อที่ลดลงของผูบริโภคจากภาวะ
หนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นตั้งแตชวงตนป จนถึงกลางป สอดคลองกับผล
สํารวจ DDproperty’s Thailand Consumer Sentiment 
Study รอบลาสุด พบวา มีผูบริโภคเพียง 25% เทานั้น ที่มีเงินเก็บ
เพียงพอในการซื้อบาน/คอนโด

หลังจากสถานการ ณแพรระบาดฯ เริ่มคลี่คลาย หลายภาคธุรกิจ
เริ่มกลับมาดําเนินกิจการ รวมทั้งการเปดประเทศเต็มรูปแบบใน
ชวงไตรมาส 2 ป 2565 (Q2 2565) ภาคการทองเที่ยวมีแนวโนม
เติบโตจากการก ลับมาของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ทําใหภาค
อสังหาริมทรัพยมีสัญญาณบวก

ผูประกอบการหันมาใหความสนใจกับตลาดแนวราบมากขึน้ เพือ่ตอบรบั
กับความตองการของผูซือ้บานเพือ่อยูอาศยัจรงิ หรอืกลุมเรยีลดมีานด
ท่ีใหความสําคญักับพืน้ท่ีใชสอยมากขึน้ หลงัจากมปีระสบการณท่ีทําให
ตองอยูกับบานนานขึน้จากผลพวงของการแพรระบาด สงผลใหจํานวน
บานแนวราบโครงการใหมและบานมอืสองเพิม่ขึน้

ดชันีราคามแีนวโนมปรบัตวัเพิม่ขึน้จากราคาตนทุนการกอสรางท่ีเพิม่ขึน้ 
การปรบัคาแรงขัน้ตํ่า และภาวะเงนิเฟอ

รายงาน DDproperty Thailand Property Market Outlook 2566 
ไดรวมบรวมขอมลูเชงิวเิคราะหในหลาย ๆ แงมมุ โดยใชขอมลูบน
เวบ็ไซต DDproperty เพือ่คาดการณใหเห็นถงึแนวโนมตลาดอสงัหาฯ 
ในป 2566
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Overview

ความตองการซือ้เพิม่ขึน้ 
58% จากชวงกอนการ
แพรระบาด

คนไทยเพียง 25% เทานั้น
ที่มีเงินเก็บเพียงพอในการ
ซื้อบาน/คอนโด

ดัชนีราคาบานเดี่ยว 
เพิ่มขึ้น 6% YoY
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ที่มา: DataSense  (ประกาศขายบนเว็บไซต DDproperty)

ที�อยูอ่าศัยในกรุงเทพฯ ที�เจาะกลุม่ตลาดกลาง-บน มีจํานวนมากที�สุด

ที่มา: DDproperty's Thailand Consumer Sentiment Study



ตลาดอสงัหารมิทรพัย์
ในรอบป� 2565



ดัชนีราคายงัคงลดลงติดต่อกันเป�นป�ที� 3
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ลดลง 3% จาก  Q3 2564
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ราคาทีอ่ยูอาศยัยงัคงปรบัตวัลดลงอยางตอเนือ่งมาตัง้แตชวง Q4 2562 แมวาจากรายงาน DDproperty Thailand Property Market Index - 
Powered by PropertyGuru DataSense พบวาในชวง Q3 2565 ดชันรีาคาในกรงุเทพฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้มาอยูที่ 82 จดุ เพิม่ขึน้ 1% QoQ 
แตยังลดลง 3% YoY และลดลงถึง 22% จากชวง Q3 2562 (ชวงกอนการระบาด)

อยางไรก็ตาม ราคาที่อยูอาศัย ในป 2566 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น จากภาวะเงินเฟอ คาแรงขั้นตํ่า และตนทุนกอสรางที่เพิ่มขึ้น รวมถึงคาใชจาย 
ตาง ๆ ที่ เพิ่มขึ้น เชน ราคาประเมินที่ดิน และอัตราดอกเบี้ย ทําใหผูซื้อตองมีความพรอมทางดานการเงินอยางมาก

DDproperty Thailand Property Price Index

หวยขวาง
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ตลาดอสังหาริมทรัพยในรอบปี 2565



ดัชนีราคาแบง่ตามประเภทที�อยูอ่าศัย
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คอนโด บานเดีย่ว ทาวนเฮาส

ดชันรีาคาทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ หากแยกตามประเภททีอ่ยูอาศยัพบวา ในชวงปลายป 2565 บานเดีย่วมแีนวโนมดชันรีาคาเพิม่ขึน้อยางมาก โดยเพิม่ขึน้ 
6% YoY และเพิม่ขึน้ถงึ 18% จากชวงกอนการระบาด สวนทางกับทาวนเฮาสทีล่ดลง 2% YoY และลดลง 3% จากชวงกอนการระบาด เชนเดยีว 
กับคอนโด แมดชันรีาคาจะทรงตวัจากชวงเดยีวกันของปกอน แตลดลงถงึ 16% จากชวงกอนการระบาด

คาดการณวาในป 2566 ดชันรีาคาบานเดีย่วจะปรบัตวัเพิม่ขึน้อกีจากราคาตนทนุการกอสรางทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึทีด่นิในการพฒันาโครงการเริม่หา 
ไดยาก และมรีาคาสงู

ตลาดอสังหาริมทรัพยในรอบปี 2565

ที่มา: DataSense  (ประกาศขายบนเว็บไซต DDproperty)
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เช่าบนเว็บไซต์



จาํนวนอุปทาน
มแีนวโนม้เพิ�มขึ�น 
โดยเฉพาะสนิค้าแนวราบ
ดชันอีปุทานหรอืจํานวนทีอ่ยูอาศยัในกรงุเทพฯ ยงัคงมแีนวโนมเพิม่
ขึน้ จากรายงานของศนูยขอมลูอสงัหารมิทรพัย (REIC) คาดวาในป 
2565 อปุทานดานการเปดขายโครงการใหมจะมจีํานวน 83,608 
หนวย เพิม่ขึน้ 62.2% YoY รวมมลูคา 386,757 ลานบาท เพิม่ขึน้ 
76.6% YoY

โดยคาดวาจะมหีนวยเหลอืขายรวม 203,201 หนวย เพิม่ขึน้ 23.2% 
YoY มลูคา 959,382 ลานบาท เพิม่ขึน้ 20.1% YoY

ทัง้นี ้ จากรายงาน DDproperty Thailand Property Market Index -  
powered by PropertyGuru DataSense พบวาจํานวนทีอ่ยูอาศยั
ประเภทแนวราบมสีดัสวนเพิม่ขึน้อยางมาก บานเดีย่ว เพิม่ขึน้ 2% YoY 
ทาวนเฮาส เพิม่ขึน้ 6% YoY สวนคอนโดแมจะมจีํานวนมากทีส่ดุ แต
มสีดัสวนลดลง 4% YoY

ตลาดอสังหาริมทรัพยในรอบปี 2565



จากการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูบรโิภคในชวงการแพรระบาด ที่

ตองอยูกับบานบอยและนานขึน้ จงึตองการพืน้ทีใ่ชสอยเพิม่ขึน้ เพือ่ 

Work from Home รวมถึงทํากิจกรรมอื่น ๆ ภายในบาน

สะทอนภาพผูประกอบการใหความสําคัญกับการพัฒนาที่อยูอาศัย  
ประเภทแนวราบ รวมถึงผูขายท่ีมีสินคาแนวราบอยูในมือนําออกมา 
ขายมากขึ้น เพื่อตอบรับกับกลุมเรียลดีมานดที่มองหาที่อยูอาศัย  
แนวราบ

หากแบงตามระดบัราคาทีอ่ยูอาศยั พบวา ระดบัราคาทีม่สีดัสวนมาก 
ทีส่ดุในรอบป 2565 คอื ระดบัราคา 5-10 ลานบาท อยูที ่26% ของ 
จํานวนทีอ่ยูอาศยัในกรงุเทพฯ ทัง้หมด 

รองลงมาคอื 3-5 ลานบาท (22%) และ 1-3 ลานบาท (21%) คาดการณ 
วาสดัสวนระดบัราคาจะยงัคงเปนเชนนีไ้ปจนถงึป 2566 เนือ่งจาก 
ผูประกอบการจะยงัคงโฟกัสทีก่ลุมผูซือ้ระดบักลาง-บนทีม่กีําลงัซือ้ 
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ตลาดอสังหาริมทรัพยในรอบปี 2565

ที่มา: DataSense  (ประกาศขายบนเว็บไซต DDproperty)



ดานอปุทานสําหรบัเชาสวนใหญเปนรปูแบบคอนโดมเินยีม มสีดัสวน
ถึง 96% ของจํานวนอสังหาฯ ใหเชาทั้งหมดในกรุงเทพฯ สวนบาน
เดี่ยวและทาวนเฮาส มีสัดสวน 2% เทากัน

ระดับราคาคาเชาที่มีสัดสวนมากที่สุดในรอบป คือ ระดับคาเชา 
10,000-30,000 บาท/เดอืน (57%) รองลงมาคอื 30,000-50,000 
บาท/เดือน (17%) และ 50,000-100,000 บาท/เดือน (14%)
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ตลาดอสังหาริมทรัพยในรอบปี 2565

ที่มา: DataSense   (ประกาศเชาบนเว็บไซต DDproperty)



ความตองการซื้อของผูบริโภคแมจะลดลงในชวง Q3 2565 โดยลดลง 10% QoQ จากภาวะเงินเฟอ และปญหาหนี้ครัวเรือน ทําใหกําลังซื้อ
ของผูบริโภคลดลง 

แตหากพิจารณาในชวงเดียวกันของปกอนหนา ความตองการซื้อของผูบริโภคยังคงเติบโต โดยเติบโตถึง 16% YoY และเพิ่มขึ้นถึง 58% 
จากชวงกอนการระบาด

โดยความตองการซื้อเพิ่มขึ้นในทุกรูปแบบที่อยูอาศัย คอนโดเพิ่มขึ้น 21% YoY บานเดี่ยวเพิ่มขึ้น 5% YoY ทาวนเฮาสเพิ่มขึ้น 14% YoY 

แตที่นาสนใจคือ ที่อยูอาศัยแนวราบมีความตองการซื้อเพิ่มขึ้นอยางมากจากชวงกอนการระบาด โดยเฉพาะบานเดี่ยว (+76%) และ
ทาวนเฮาส (+65%)

ความต้องการซื�อ-เชา่ ยงัคงเติบโต

Q3
2565

Q3
2564

Q3
2562

DDproperty Thailand Property Demand Index

58%

ตลาดอสังหาริมทรัพยในรอบปี 2565

16% 



ดัชนีความต้องการเชา่ในกรุงเทพฯ
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ตลาดอสังหาริมทรัพยในรอบปี 2565

ที่มา: DataSense  (ประกาศเชาบนเว็บไซต DDproperty)

ดานความตองการเชามแีนวโนมเตบิโตเชนเดยีวกัน โดยเฉพาะคอนโด (+167% YoY, +272% จากชวงกอนการระบาด) รองลงมาคอืบานเดีย่ว 
(+12% YoY, +67% จากชวงกอนการระบาด)

สวนทาวนเฮาส เปนอสังหาฯ รูปแบบเดียวที่ความตองการซื้อลดลง 6% YoY แตยังเพิ่มขึ้นถึง 51% จากชวงกอนการระบาด



ป�จจยัที�มผีลต่อ
ตลาดอสงัหารมิทรพัย์
ในป� 2566



แมผูบรโิภคจะยงัมคีวามตองการซือ้อสงัหาฯ ขอมลูจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอตลาดที่อยูอาศัย DDproperty’s 
Thailand Consumer Sentiment Study รอบลาสุด พบวา
ผูบรโิภค 57% วางแผนจะซือ้ทีอ่ยูอาศยัภายใน 1 ปขางหนานี้

โดยเหตผุลสําคญัอนัดบัตน ๆ ของกลุมผูทีต่ดัสนิใจซือ้ทีอ่ยูอาศยั 
สวนใหญตองการเพิม่พืน้ทีใ่ชสอยเพือ่รองรบัการอยูอาศยัเปนหลกั 
โดย 43% ตองการพืน้ทีส่วนตวัมากขึน้

แตเมือ่พจิารณาความพรอมในการวางแผนการเงนิกอนเปนเจาของที่
อยูอาศยั พบวามผีูบรโิภคเพยีง 25% เทานัน้ทีม่เีงนิเก็บเพยีงพอใน
การซือ้บาน/คอนโด

สะทอนใหเหน็วาแมผูบรโิภคสวนใหญจะมคีวามตองการซือ้ทีอ่ยูอาศยั
ในอนาคตอนัใกลนี ้แตหากขาดการวางแผนทางการเงนิทีร่อบคอบ ก็
ถอืเปนเรือ่งทีน่ากังวลเมือ่ตองเปนหนีก้อนใหญในอนาคต

นอกจากนี ้พบวาสภาพคลองทางการเงนิถอืเปนเหตผุลสําคญัทีท่ําให
ผูบรโิภคจําเปนตองเชาทีอ่ยูอาศยัตอไป โดย 59% ของผูทีเ่ลอืกเชา
ทีอ่ยูอาศยั เผยวาไมมเีงนิเก็บเพยีงพอในการซือ้ทีอ่ยูอาศยัเปนของ
ตวัเอง

คนไทยสว่นใหญย่งัไมพ่รอ้มที�จะซื�อบา้น

ผูบริโภคเพียง 25% เทานั้นที่มีเงินเก็บเพียงพอในการ
ซื้อบาน/คอนโด ขณะที่ผูบริโภคถึง 47% ยังเก็บเงินได
เพียงครึ่งทาง และอีก 22% ยังไมไดเริ่มวางแผนออม
เงินใด ๆ

1 ใน 3 ของผูที่เชาที่อยูอาศัย
ยังไมเหน็ถงึความจําเปนในการ
ซื้อทีอ่ยูอาศยัเปนของตวัเองใน
ตอนนี้

25%

ที่มา: DDproperty's Thailand Consumer Sentiment Study
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ราคาที�อยูอ่าศัย
มแีนวโน้มเพิ�มข�นึ
ราคาที่อยูอาศัยในป 2566 มีแนวโนมสูงขึ้น จากคาแรงขั้นตํ่าที่ 
ปรับตัวขึ้น 5-8% และปจจัยสําคัญอยางคาวัสดุกอสรางที่ปรับเพิ่ม 
ขึ้นจากราคาพลงังานซึง่เปนทัง้ตนทนุการผลติและตนทนุในการขนสง

จากรายงานของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย (REIC) พบวาภาพรวม 
ราคาคากอสรางบานมกีารปรบัขึน้อยางตอเนือ่งมาตัง้แตตนป 2565 
โดยในชวง Q3 2565 ดัชนีราคาคากอสรางบานมาตรฐาน เพิ่มขึ้น 
6.2% YoY สูงสุดในรอบ 19 ไตรมาส

โดยคาดวาราคาทีอ่ยูอาศยัโดยเฉพาะโครงการทีเ่ปดใหมในป 2566 
มีแนวโนมที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น 5-10% 

แตยังไมกระทบกับท่ีอยูอาศัยท่ีสรางเสร็จพรอมขาย ซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัย 
ท่ีเปนตนทุนเดิมของผูประกอบการ และถือเปนโอกาสของบานมือสอง 
หรือผูที่มีบานในราคาตนทุนเดิมที่อยากจะนําออกมาขาย

ปัจจัยที่มีผลตอตลาดอสังหาริมทรัพยในปี 2566

ดัชนีราคาค่าก่อสรา้งบา้นมาตรฐาน 
แยกตามประเภทวสัดกุ่อสรา้ง

ไมและผลิตภัณฑไม +1.3% +9.5%

ผลิตภัณฑคอนกรีต +0.3% +4.7%

เหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก -12.2% +11.5%

กระเบื้อง 0% -3.2%

สุขภัณฑ 0% +13.2%

อุปกรณไฟฟาและประปา -0.9% +4.2%

วัสดุกอสรางอื่น ๆ -2.7% +4.8%

หมวด QoQ YoY

ดัชนีราคาค่าก่อสรา้งบา้นมาตรฐาน 
แยกตามหมวดงาน

งานวิศวกรรมโครงสราง -2.4% +8.0%

งานสถาปตยกรรม +2.4% +5.7%

งานระบบสุขาภิบาล -1.5% +1.1%

งานระบบไฟฟาและระบบสื่อสาร -0.1% +5.0%

หมวด QoQ YoY

ที่มา: REIC



อัตราดอกเบี�ย
กู้ซ� ือบา้นเพิ�มขึ้น
แมวาเศรษฐกิจจะฟนตัวอยางตอเนื่อง แตภาวะเงินเฟอยังคงเพิ่มขึ้น 
เชนกัน จึงคาดวาคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะยังคง 
ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอยางคอยเปนคอยไปจนถึง 2.00% ตอ ป 

(ปจจุบันอยูที่ 1.25% ตอป) สงผลใหดอกเบี้ยเงินกูและดอกเบี้ย 
เงินฝากปรับเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ การปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายทุก ๆ 1% จะทําใหภาระการผอน 
สินเชื่อบานทั้งหมดปรับขึ้นอีกประมาณ 7% สงผลใหผูซื้อบานตอง 
สงคางวดสูงข้ึนกวาเดิมหรือใชเวลามากข้ึนในการผอนชําระ เม่ือรวมกับ 
สัญญาณท่ีสถาบันการเงินจะยกเลิกหรือลดจํานวนปของอัตราดอกเบ้ีย 
คงที่ลง ทําใหผูกูซื้อบานจะตองมีวินัยทางการเงินมากขึ้น

ที่มา: กนง.

1.25% ในเดือนพฤศจกิายน 2565

1.00% ในเดือนกันยายน 2565

ไทมไ์ลน์การปรบัขึ�น
ดอกเบี�ยนโยบายของ กนง.
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รถยนต EV หรือ Electric Vehicle รถยนตที่ขับเคลื่อนโดย
มอเตอรไฟฟากําลงัไดรบัความนยิมอยางมากในปจจบุนั ทําใหผูพฒันา
อสงัหาฯ จะตองมจีดุชารจไฟฟาหรอื EV Charger ใหกับผูอยูอาศยั
ในโครงการ

สอดคลองกับความตองการของผูบรโิภค จากแบบสอบถามความคดิเหน็ฯ 
DDproperty's Thailand Consumer Sentiment Study ฉบับ
ลาสุดพบวาผูบริโภคถึง 67% ตองการใหเพิ่มจุด EV Charger ทั้ง
ในพื้นที่สาธารณะและในที่จอดรถสวนตัว และผูบริโภคถึง 68% ยัง
ยนิดทีีจ่ะจายเงนิเพิม่ หากโครงการทีซ่ือ้มจีดุ EV Charger ในอนาคต

นอกจาก นี้ยังพบวาผูบริโภค 43% ใหความสนใจในเรื่อง Net-Zero 
หรอืการลดการปลอยกาซเรอืนกระจกเขาสูชัน้บรรยากาศ ในโครงการ
ที่อยูอาศัย แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญของการใชชีวิตอยาง
ยั่งยืนและรักษโลกมาก ขึ้น

EV Charger 
สิ�งอํานวยความสะดวก
ที�ทกุโครงการต้องมี

กวา 2 ใน 5 ของคนไทย 
ใหความสนใจเรื่อง Net-Zero 

โดยเฉพาะในกลุมอายุ 30-39 ป

ยอดจดทะเบียนรถยนตไฟฟาในป 2565 
เพิ่มสูงขึ้นถึง 156.86% YoY

ที่มา: กรมการขน สงทางบก

ที่มา: DDproperty's Thailand Consumer Sentiment Study
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ภาพรวมเศรษฐกิจ



ภาพรวมเศรษฐกิจ

ตลาดท่องเที�ยว
มแีนวโน้มเติบโต 
เอ� ือต่อภาคอสงัหาฯ
ภาพรวมเศรษฐกิจในป 2566 กระทรวงการค ลังคาดวาเศรษฐกิจ 
ไทยจะขยายตัวที่ 3.8% ตอป ซึ่งไดแรงสนับสนุนจากภาคการ ทอง 
เที่ยว โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจากภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และ 
อเมริกา คาดวาในป 2566 จะมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทาง 
เขาประเทศไทย จํานวน 21.5 ลานคน ขยายตัวที่ 109% ตอป

ทั้งนี้ ปจจัยที่จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยที่ตองติดตามอยาง 
ใกลชิด มีทั้งปจจัยสนับสนุน เชน ภาคการทองเที่ยวที่มีโอกาสฟน 
ตัวสูงกวาที่คาดการณ โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจีนที่อาจเขามาทอง 
เที่ยวไดเร็วกวาที่คาดไว 

สวนปจจัยเส่ียง เชน การดําเนินนโยบายการเงินท่ีเขมงวดของประเทศ
คูคาหลัก โดยเฉพาะสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ที่มีแนวโนมปรับขึ้น 
อัตราดอกเบี้ยนโยบายหลังจากที่เผชิญกับสถานการณเงินเฟอที่สูง 
ขึ้นอยางตอเนื่อง



ควรรูก่้อนซื�อ-ขาย-เชา่ 
อสงัหารมิทรพัย ์
ในป� 2566



ทีอ่ยูอาศยัประเภทบานเดีย่วมแีนวโนมทีร่าคาจะปรบัเพิม่ขึน้ เนือ่งจากความตองการพืน้ทีใ่ชสอยทีเ่พิม่ขึน้ของผูบรโิภค 
และความคืบหนาของเสนทางรถไฟฟาที่ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ รอบนอก ซึ่งมักเปนทําเลของบานเดี่ยว 
จึงสงผลใหระดับราคาอสังหาฯ เพิ่มขึ้น

ราคาที่อยูอาศัยมีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงมาตรการที่เอื้อตอการซื้ออสังหาฯ หมดไปแลว ดงันัน้ ผูซื้อ
จึงจะตองมีความพรอมทางดานการเงินมากขึ้น

ควรรูก่้อนซื�อ

จากแนวโนมราคาทีอ่ยูอาศยัมแีนวโนมปรบัตวัเพิม่ขึน้ เหมาะกับการขายอสงัหาฯ ทีอ่ยูในมอื แตดวยกําลงัซือ้ทีม่ี
จํากัดของผูบรโิภค ผูขายจงึควรนําเสนอจดุเดน รวมถงึปรบัรปูแบบทีอ่ยูอาศยัใหเหมาะกับกลุมเรยีลดมีานด

ทําเลทีม่แีนวโนมราคาเพิม่ขึน้ สวนใหญกระจายตวัออกสูพืน้ทีก่รงุเทพฯ รอบนอกมากขึน้ โดยเฉพาะโครงการแนวราบ 
ใกลแนวรถไฟฟาสายใหมทีอ่ยูระหวางการกอสราง เชน รถไฟฟาสายสสีม ศนูยวฒันธรรมฯ-มนีบรุ ี (สวุนิทวงศ) 
หรือใกลเปดใชบริการ เชน รถไฟฟาสายสีเหลือง ลาดพราว-สําโรง และรถไฟฟาสายสีชมพู แคราย-มีนบุร ี
ซึ่งมีโอกาสสรางผลตอบแทนที่ดีในอนาคต

ควรรูก่้อนขาย

จากแนวโนมราคาทีอ่ยูอาศยัทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกับผูบรโิภคยงัคงชะลอการซือ้ทีอ่ยูอาศยัเปนของตวัเอง ตลาดเชาจงึมี
โอกาสเตบิโตมากขึน้จากความตองการเชาทีส่งูขึน้ คอนโดยงัเปนรปูแบบอสงัหาฯ ทีผู่เชาใหความสนใจ เนือ่งจากมกั
อยูใกลแหลงงาน รวมทัง้ยงัยดืหยุนกวาการอยูอาศยัในอสงัหาฯ แนวราบ พรอมกับมคีาเชาทีถ่กูกวา

ทําเลทีม่คีาเชาเตบิโตสวนใหญยงัอยูในทําเลใกลแหลงงาน และทําเลทีเ่ดนิทางสะดวก เชน ใกลรถไฟฟาสายปจจบุนั 
เชน รถไฟฟาสายสเีขยีว หมอชติ-คคูต หรอืรถไฟฟาสายใหมทีใ่กลเปดใหบรกิาร เชน รถไฟฟาสายสเีหลอืง 
ลาดพราว-สําโรง และรถไฟฟาสายสชีมพ ูแคราย-มนีบรุี

ควรรูก่้อนเชา่

ควรรกูอนซื้อ-ขาย-เชา อสังหาริมทรัพยในป ี2566



ปจจัยที่ตองจับตาอยางใกลชิด ไดแก  อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มีแนวโนมสูงขึ้น จะทําใหอัตราดอกเบี้ยเงินกูสูงขึ้นอีก สงผลตอผูที่กู ซื้อ 
บาน หรือกําลังผอนบานอยู ที่ขาดไมไดคือมาตรการรัฐ ตัวชวยใหอสังหาฯ ฟนตัวเร็วขึ้น อาทิ การลดคาโอนฯ-จดจํานอง หรือมาตรการ 
ลดหยอนภาษี อยางไรก็ตามแมจะมีการตออายุมาตรการลดคาโอนฯ-จดจํานอง แตมีรายละเอียดแตกตางจากเดิมคือ ลดคาโอนฯ จาก 2% 

เหลือ 1% (มาตรการเดิมลดเหลือเพียง 0.01% ของราคาประเมิน) จึงทําใหคาใชจายของผูซื้อ-ขายที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น 

การเลือกตั้งรอบใหม รวมถึงปญหาความไมแนนอนทางการเมือง ก็เปนอีกหนึ่งปจจัยที่สงผลตอความมั่นใจในการลงทุนของชาวไทยและ 

ชาวตางชาติ

ป�จจยัที�ต้องจบัตา

ควรรกูอนซื้อ-ขาย-เชา อสังหาริมทรัพยในป ี2566



สรุป



สรุป

ตลาดอสังหาฯ ในป 2566 คาดวาจะเปนปแหงการฟนตัว โดยเริ่ม
เห็นสัญญาณบวกในชวงทายป 2565 จากการ ฟนตัวของเศรษฐกิจ 
และภาคการทองเที่ยว

โดยคาดวาจะมีจํานวนอุปทานใหม ๆ เขามาสูตลาดมากขึ้นตั้งแต
ตนป 2566 ทัง้จากผูพฒันาอสงัหาฯ และผูบรโิภคทีม่สีนิคาอยูในมอื 
โดยเฉพาะสินคาประเภทแนวราบ 

ตอบรับกับผูบริโภคที่เปนกลุมเรียลดีมานด และมีกําลังซื้อ รวมถึง
กลุมนกัลงทนุเพือ่รบักับกําลงัซือ้ชาวตางชาตทิีม่แีนวโนมเขามาอกีครัง้

เทรนดการพัฒนาอสังหาฯ จะเห็นภาพผูพัฒนาอสังหาฯ ที่ยังคงให
ความสําคญักับพืน้ทีใ่ชสอยมากขึน้ เพือ่รบักับพฤตกิรรมของผูบรโิภค
ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการระบาด 

รวมถงึโครงการทีม่เีทคโนโลยเีนนไรการสมัผสั  (touchless)  และ
สมารทโฮมซึง่จะเปนมาตรฐานขัน้ตํ่าทีท่กุโครงการตองมเีพือ่ใหการ
ใชชวีติสะดวก ปลอดภยั ชวยประหยดัพลงังาน และอนรุกัษสิง่แวดลอม
อยางยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น เชน ระบบเปด-ปดไฟผานสมารทโฟน, 
Solar Rooftop หรือ EV Charger



ทําเลทีน่าสนใจกระจายตวัออกไปสูพืน้ทีก่รงุเทพฯ รอบนอก รวมไป 
ถึงพื้นที่จังหวัดปริมณฑลมากขึ้น 

โดยเฉพาะทําเลที่มีรถไฟฟาพาดผาน ทั้งสายปจจุบัน และสายที่ 
ใกลเปดใชบริการในป 2566 ไดแก รถไฟฟาสายสีเหลือง 
ลาดพราว-สําโรง และรถไฟฟาสายสีชมพู แคราย-มีนบุรี 

เชนเดยีวกับตลาดเชาทีส่วนใหญอยูในทําเลแหลงงาน หรอืเดนิทาง 
ดวยรถไฟฟาไดสะดวก

อยางไรก็ตาม ป 2566 ถือเปนปที่ทาทายสําหรับผูซื้อ เนื่องจาก 
ระดับราคาอสังหาฯ มีแนวโนมเพิ่มขึ้น เชนเดียวกับอัตราดอกเบี้ย 

รวมถึงมาตรการผอนคลาย LTV ท่ีหมดปลายป 2565 และราคาประเมิน 
ที่ดินรอบใหมเริ่มบังคับใช ทําใหผู ซื้ออสังหาฯ ในป 2566 จะตอง 
มีความพรอมทางดานการเงิน และ มีวินัยทางการเงินเปนอยางมาก

สรุป



รูจ้กักับ DDproperty
DDproperty (ดดีพีรอ็พเพอรตี)้ เปนเวบ็ไซตมารเก็ตเพลสดานอสงัหารมิทรพัยอนัดบั 1 ของไทย ใน
เครอื PropertyGuru Group (พรอ็พเพอรตีกู้ร ู กรุป – NYSE: PGRU) ซึง่เปนบรษิทัดานเทคโนโลยี
อสงัหารมิทรพัยชัน้นําของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต DDproperty มสีวนในการพลกิโฉมวธิกีาร
คนหาบานมาสูแพลต็ฟอรมออนไลน และชวยใหคนไทยตดัสนิใจซือ้-ขาย-เชา-ลงทนุดานอสงัหารมิทรพัยได
อยางมัน่ใจ

ปจจบุนั DDproperty เปนแพลต็ฟอรมอสงัหารมิทรพัยชัน้นําทีไ่ดรบัความไววางใจจากผูคนหาทีอ่ยู
อาศยัและอสงัหารมิทรพัยอืน่ ๆ  โดยมสีวนแบงการตลาดกวา 59%* ในเมอืงไทย สําหรบัรายละเอยีด
เพิม่เตมิ สามารถเขาชมไดที ่ www.DDproperty.com; www.PropertyGuruGroup.com รวมไปถงึชองทางโซเชยีล 
มเีดยีของเรา ไดแก Facebook, Instagram, Youtube และ Linkedin

*แหลงขอมูล: จาก SimilarWeb ชวงระหวาง ม.ค. - ม.ิย. 2565

https://www.propertygurugroup.com/?utm_source=pmr
https://www.ddproperty.com/th?utm_source=pmr
https://www.propertygurugroup.com/?utm_source=pmr
https://www.facebook.com/DDproperty/?utm_source=pmr
https://www.instagram.com/ddproperty/?utm_source=pmr
https://www.youtube.com/user/ddpropertymedia
https://www.linkedin.com/company/allproperty-media-co-ltd/


สําหรบัสือ่มวลชนทีต่องการตดิตอเพือ่สอบถามขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั

DDproperty Thailand Property Market Outlook 2566
กรณุาตดิตออเีมล: mediaenquiry_th@ddproperty.com

ขอจาํกดัความรบัผดิชอบ

รายงานฉบบันีจ้ดัทําขึน้เพือ่เปนคําแนะนําทัว่ไปสําหรบัผูทีส่นใจเทานัน้ ขอความทีป่รากฏทัง้หมดไมมวีตัถปุระสงค

เพือ่ทดแทนคําแนะนําจากผูเชีย่วชาญโดยตรง ดงันัน้กอนทีจ่ะปฏบิตัติามคําแนะนําใด ๆ ในรายงานนี ้ คณุควร

ปรกึษาผูเชีย่วชาญใหแนใจ DDproperty.com/PropertyGuru Group จะไมรบัผดิชอบตอเหตกุารณ ผลลพัธ 

หรอืความไววางใจในขอมลู ดงักลาว อนัเปนเหตใุหเกดิอนัตรายหรอืความเสยีหายทัง้ทีเ่กดิขึน้โดยตรง โดยออม 

หรอืในรปูแบบ ผลกระทบทีต่ามมาซึง่เกดิจากการเชือ่ถอืเนือ้หาและ/หรอืขอมลูตาง ๆ ในรายงานฉบบันี้

PropertyGuru Group

เอเซยี  PropertyGuruGroup.com | AsiaPropertyAwards.com | AsiaRealEstateSummit.com | PropertyGuruForBusiness.com
ไทย DDproperty.com | Thinkofliving.com 
สงิคโปร   PropertyGuru.com.sg | CommercialGuru.com.sg | PropertyGuruFinance.com.sg | Sendhelper.com
มาเลเซยี  PropertyGuru.com.my | iProperty.com.my
อนิโดนเิซยี  Rumah.com
เวยีดนาม   Batdongsan.com.vn | Dothi.net
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