
 

 

 

บทที ่1 
บทนํา 

 

1.1   ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 

การดาํรงชีวิตของมนุษยมี์ปัจจยัพื้นฐานท่ีสาํคญัหลายประการ เช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยา
รักษาโรค และท่ีอยูอ่าศยั สาํหรับท่ีอยูอ่าศยัถือว่าเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีสาํคญั เน่ืองจากเป็นท่ีพกัผอ่น
สาํหรับตนเองและครอบครัว คุณภาพและสภาพของท่ีอยูอ่าศยัจึงถือว่าเป็นส่ิงสะทอ้นถึงความเจริญ
ของประเทศในดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม (มูลนิธิสถาบนัท่ีดิน, 2548) ท่ีอยูอ่าศยัถือเป็น
อสังหาริมทรัพยอ์ย่างหน่ึงตามคาํจาํกดัความของอสังหาริมทรัพยท่ี์ว่า “อสังหาริมทรัพย ์คือ ท่ีดิน
และทรัพยอ์นัติดอยูก่บัท่ีดิน” (เขียนอา้งอิง จากประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 139) 

 

รูปที ่1.1  ดชันีราคาบา้นและมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศของไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 
ถึงปี พ.ศ. 2553 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนยข์อ้มูล
อสงัหาริมทรัพย ์(Real Estate Information Center: REIC) 
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การกาํหนดราคาของท่ีอยูอ่าศยัในตลาดอสังหาริมทรัพยจ์ะข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกั 2 ประการ 
คือ 1) ปัจจยัดา้นอุปสงค ์(Demand side) เป็นผลสืบเน่ืองจากความตอ้งการเพื่อการลงทุนและการ
เก็งกาํไร โดยราคาท่ีอยู่อาศยัถูกกาํหนดจากปริมาณความตอ้งการท่ีอยู่อาศยั หากความตอ้งการ
สูงข้ึน จะมีแรงผลกัดนัทาํให้ราคาเพิ่มข้ึน และ 2) ปัจจยัดา้นอุปทาน (Supply side) โดยราคาท่ีอยู่
อาศยัข้ึนอยูก่บัตน้ทุนในการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัของผูป้ระกอบการ หากตน้ทุนก่อสร้าง เช่น ราคาวสัดุ
ก่อสร้าง ราคาท่ีดิน ค่าจา้งแรงงาน เป็นตน้ ปรับตวัสูงข้ึนผูพ้ฒันาท่ีอยู่อาศยัจะปรับราคาข้ึนตาม
ตน้ทุน (เวทางคแ์ละนิธิศ, 2549)  

จากรูปท่ี 1.1 ในช่วงปี พ.ศ. 2537 ถึงปี พ.ศ. 2540 ดชันีราคาบา้นมีการปรับตวัสูงข้ึน 
เน่ืองจากการไหลเขา้ของเงินทุนจากต่างประเทศและความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัท่ีมากข้ึน ซ่ึงค่าดชันี
ราคาบา้นปรับตวัจาก 100.4 ในปี พ.ศ. 2537  เป็น 114.8 ในปี พ.ศ. 2540 และในปี พ.ศ. 2540 
ประเทศไทยประสบกบัปัญหา “วิกฤตเศรษฐกิจตม้ยาํกุง้” ส่งผลให้เศรษฐกิจอยู่ในสภาวะซบเซา 
ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยอ์ยูใ่นสภาวะตกตํ่าอยา่งรุนแรง ราคาบา้นโดยเฉล่ียปรับตวัลดลงจนถึงปี 
พ.ศ. 2542   

หลงัจากปี พ.ศ. 2542 เศรษฐกิจมีการฟ้ืนตวัทาํให้ ภาคอสังหาริมทรัพยมี์การปรับตวัดีข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง และส่งผลต่อราคาบา้นปรับตวัข้ึน และเพิ่มสูงสุดในปี พ.ศ. 2549 ซ่ึงค่าดชันีราคาบา้น
เท่ากบั 153.1 โสภณ (2553) ไดใ้หเ้หตุผลท่ีทาํใหร้าคาบา้นเพ่ิมสูงข้ึนว่า การท่ีราคาบา้นเพ่ิมสูงข้ึน
นั้นเกิดจากการเนน้การลงทุนในการสร้างท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีราคาสูงสาํหรับกลุ่มลูกคา้ผูมี้รายไดค่้อนขา้ง 
สูงและลดการสร้างบา้นท่ีมีราคาถูกลง ประกอบกบัปัจจยัหลายดา้นท่ีเอ้ืออาํนวย เช่น มีการเปิดตวั
โครงการท่ีอยูอ่าศยัจาํนวนมาก ความตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งอตัราดอกเบ้ีย
ก็ยงัคงตํ่าอยู ่ในช่วงปี พ.ศ. 2542 ถึงปี พ.ศ. 2547 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยอ์ยูใ่นช่วงวฏัจกัรขาข้ึน ทาํ
ให้บริษัทพัฒนาท่ีดินทั้ งท่ีอยู่ในและนอกตลาดหลักทรัพย์ได้ปรับแผนการลงทุนและพัฒนา
โครงการต่าง ๆ เพ่ือรองรับกาํลงัซ้ือในตลาด ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2550 ราคาบา้นโดย
เฉล่ียมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเน่ือง เพราะมีการก่อสร้างอาคารชุดราคาปานกลางมากข้ึน 
เน่ืองจากความตอ้งการของตลาดท่ีมากข้ึนจากขอ้จาํกดัในการเดินทางโดยรถยนต์ ในขณะท่ีการ
เดินทางโดยรถไฟฟ้ามีความสะดวกและประหยดัค่าใชจ่้ายมากกวา่   

เม่ือพิจารณาเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลาเดียวกันจะเห็นไดว้่าเศรษฐกิจมีการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง ถึงแมจ้ะมีการหดตวัอยา่งมากในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 โดยประเทศไทยมี
มูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศลดลงมาจาก 3,115.3 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2539 เป็น 2,871.9 
ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2542 ประเทศไทยประสบกบัปัญหาทางเศรษฐกิจอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2551  โดย
คร้ังน้ีไดรั้บผลกระทบจากวิกฤติซบัไพรม ์(Subprime mortgage crisis) ของสหรัฐ จะเห็นไดว้่า
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เศรษฐกิจของไทยหดตวัลงเลก็นอ้ย ในปี พ.ศ. 2552 มูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศเท่ากบั 
4,263.1 ลา้นบาท หลงัจากนั้นเศรษฐกิจไทยกป็รับตวัเติบโตอยา่งต่อเน่ืองได ้

เม่ือพิจารณาดชันีราคาบา้นและมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของไทยร่วมกนั 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึงปี พ.ศ. 2553 จะเห็นไดว้า่มูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศมีการเติบโต
อยา่งต่อเน่ือง ส่วนดชันีราคาบา้นนั้นมีความผนัผวน ในช่วงปี พ.ศ. 2540 ถึงปี พ.ศ. 2541 ดชันีราคา
บา้นมีการปรับตวัเพิ่มข้ึน ซ่ึงเกิดจากการเก็งกาํไรในอสังหาริมทรัพย ์ทาํให้ราคาสูงเกินความเป็น
จริง ประกอบกบัผลกระทบจากเศรษฐกิจดา้นอ่ืน ๆ เช่น เงินทุนจากต่างประเทศท่ีไหลเขา้มาใน
ประเทศ และไม่สามารถจดัการกบัเงินทุนท่ีไหลเขา้มาอย่างรวดเร็วได้ ทาํให้เกิดผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจอย่างมาก จะเห็นไดว้่าผลกระทบท่ีเกิดจากภาคอสังหาริมทรัพยเ์ป็นปัจจยัอย่างหน่ึงท่ีทาํ
ให้เศรษฐกิจหดตัวลง จากท่ีกล่าวขา้งตน้จะเห็นว่าภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นภาคเศรษฐกิจท่ีมี
ความสาํคญัต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดงันั้นเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงในภาคอสังหาริมทรัพยจ์ะ
ส่งผลให้เกิดการปรับตวัของระดบัราคาของอสังหาริมทรัพย ์และกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเห็นไดช้ดัเจนในกรณีท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ดงันั้นจึงเป็น
ประเด็นท่ีน่าสนใจในการศึกษาว่าเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงในดา้นความชอบในท่ีอยู่อาศยั การ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีของภาคการผลิตท่ีอยู่อาศยั และการเปล่ียนแปลงดา้นนโยบายการเงินจะ
ส่งผลกระทบต่อตวัแปรทางท่ีสาํคญัในระบบเศรษฐกิจอยา่งไร โดยพิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ต่อตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของไทย เช่น การลงทุน การจา้งงาน การบริโภค อตัราเงินเฟ้อและ
อตัราค่าจา้ง เป็นตน้ 

1.2   วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

ศึกษาผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจจากการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนัดา้นความชอบใน
ดา้นท่ีอยูอ่าศยั (Housing Preference shocks) เทคโนโลยีของภาคการผลิตท่ีอยูอ่าศยั (Technology 
shocks in housing sector) และนโยบายการเงิน (Monetary shocks) ต่อตวัแปรเศรษฐกิจมหภาค
สาํหรับประเทศไทย  

1.3   ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

1.3.1 สามารถอธิบายผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัของการเปล่ียนแปลง
ความชอบในท่ีอยูอ่าศยั เทคโนโลยกีารผลิตของภาคการผลิตท่ีอยูอ่าศยั และนโยบายการเงิน ต่อตวั
แปรเศรษฐกิจมหภาคของไทย 
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 1.3.2 เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการในการวิเคราะห์ผลกระทบในภาคอสังหาริมทรัพย ์
และวางนโยบายสาํหรับการควบคุมผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนเป็นแนวทางใหแ้ก่หน่วยงานหรือ
ผูท่ี้สนใจ สามารถนาํไปใชใ้นการศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบจากตลาดท่ีอยูอ่าศยัต่อระบบเศรษฐกิจ 

1.4   ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีมีลกัษณะเป็นอนุกรมเวลา รายไตร
มาสยอ้นหลงั 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึงปี พ.ศ. 2553 เพ่ือทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิใน
แบบจาํลองโดยวิธีการประมาณค่าแบบเบยเ์ซียน 

1.5   นิยามศัพท์ 

1. การเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัดา้นความชอบในท่ีอยูอ่าศยั (Hosing preference shocks) 
หรือ การเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัดา้นอุปสงคข์องท่ีอยูอ่าศยั (Housing demand shocks) คือ การ
เปล่ียนแปลงดา้นรสนิยมของครัวเรือนท่ีมีต่อท่ีอยูอ่าศยั เช่น การเปล่ียนแปลงรสนิยมจากการอาศยั
คอนโดเป็นบา้นเด่ียว เป็นตน้ หรือการเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความ
ต้องการเพื่อการลงทุนและการเก็งกําไร  หากอุปสงค์หรือความชอบในท่ีอยู่อาศัยเกิดการ
เปล่ียนแปลง จะมีแรงผลกัดนัทาํใหร้าคาท่ีอยูอ่าศยัเกิดการเปล่ียนแปลง 

2. การเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนัเทคโนโลยีของภาคการผลิตท่ีอยู่อาศยั (Technology 
shocks in housing sector) หรือ การเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัดา้นอุปทานของท่ีอยูอ่าศยั (Housing 
supply shocks) คือ การเปล่ียนแปลงดา้นตน้ทุนในการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั เช่น การเปล่ียนแปลงของ
ค่าจา้งแรงงาน ราคาวสัดุก่อสร้าง ราคาท่ีดิน หรือมีการคิดคน้นวตักรรมใหม่ในการผลิตท่ีอยูอ่าศยั 
เป็นตน้ โดยการเปล่ียนแปลงดา้นอุปทานหรือเทคโนโลยใีนการผลิตท่ีอยูอ่าศยั จะส่งผลทาํใหร้าคา
ท่ีอยูอ่าศยัเกิดการเปล่ียนแปลง 

3. การเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนัดา้นนโยบายการเงิน (Monetary policy shocks) คือ การ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียนโยบายท่ีกาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวจะส่งผลทาํใหต้วัแปรทางเศรษฐกิจมหภาคของประเทศเกิดการเปล่ียนแปลง 

 


