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28 มิถนุายน 2562 

 
รายงานผลส ารวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ และภาคตะวันตก คร่ึงหลังปี 2561  

 
ศนูย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ               

ท่ีอยู่อาศยัท่ีอยู่ระหว่างการขายในช่วงคร่ึงหลังปี 2561 ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต ภาคตะวันตก ได้แก่ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และจงัหวดัเพชรบรีุ โดยนบัเฉพาะโครงการท่ีมีหนว่ยเหลือขายไมต่ ่ากวา่ 6 หนว่ย   

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดภูเก็ต มีจ านวน 
210  โครงการ มีหน่วยในผงัของทกุโครงการรวมกัน 30,416 หน่วย มูลคา่โครงการรวม 176,366 ล้านบาท 
มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 7,698 หนว่ย (ร้อยละ 25.3 ของหนว่ยในผงัโครงการทัง้หมด) คิด
เป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 41,925 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้านจดัสรร จ านวน 84 โครงการ มีจ านวน
หน่วย 12,682 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 56,417 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 
3,513 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 15,096 ล้านบาท โครงการอาคารชุด จ านวน 87 โครงการ มี
จ านวนหน่วย 17,025 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 85,239 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานใน
ตลาด 4,029 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 20,608 ล้านบาท และมีโครงการวิลล่า จ านวน 39 
โครงการ มีหน่วยในผังจ านวน 709 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 34,710 ล้านบาท หน่วยเหลือขายหรือเป็น
อปุทานในตลาด 156 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 6,220 ล้านบาท  

ทัง้นี ้หน่วยเหลือขายโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชุด จ านวน 7,542 หน่วย เป็นอาคารชุดมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 53.4 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 3 – 5  ล้านบาท รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 21.5 ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดบัราคา 2 - 3 ล้านบาท เป็นบ้านแฝด ร้อยละ 12.7 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 3 – 5  ล้าน
บาท  เป็นบ้านเด่ียว ร้อยละ 10.7 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 5 – 7.5 ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นอาคารพาณิชย์
และท่ีดนิเปลา่ ตามล าดบั 

ท าเลบ้านจดัสรรในจงัหวดัภูเก็ตท่ีขายดีมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก โดยดจูากสดัส่วนท่ีขายได้ตอ่หน่วย
ทัง้หมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลฉลอง-วิชิต ขายได้ร้อยละ 89.3 มูลคา่ขายได้ 10,865 ล้านบาท  2) ท าเล
หาดบางเทา-หาดสุรินทร์ ขายได้ร้อยละ 89.3  มูลค่าท่ีขายได้ 1,681 ล้านบาท 3) ท าเลตลาดใหญ่-ตลาด
เหนือ ขายได้ร้อยละ 80.2  มลูคา่ท่ีขายได้ 481 ล้านบาท 4) ท าเลในเมืองกะทู้  ขายได้ร้อยละ 78.1 มลูคา่ท่ี
ขายได้ 3,415 ล้านบาท  5) ท าเลหาดกะรน-หาดกะตะ ขายได้ร้อยละ 75.0 มลูคา่ท่ีขายได้ 160 ล้านบาท  

ส่วนท าเลอาคารชุดในจังหวดัภูเก็ตท่ีขายดีมากท่ีสุด 5 อันดบัแรก โดยดูจากสัดส่วนท่ีขายได้ต่อ
หน่วยทัง้หมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลตลาดใหญ่-ตลาดเหนือ ขายได้ร้อยละ 96.1 มูลคา่ท่ีขายได้ 3,674 
ล้านบาท  2) ท าเลหาดป่าตอง ขายได้ร้อยละ 85.1 มลูคา่ท่ีขายได้ 4,548 ล้านบาท                                   
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3) ท าเลหาดในยาง-หาดไม้ขาว ขายได้ร้อยละ 84.1 มูลค่าท่ีขายได้ 6,268 ล้านบาท 4) ท าเลหาดราไวย์ 
ขายได้ร้อยละ 81.7 มูลค่าท่ีขายได้ 9,117 ล้านบาท 5) ท าเลหาดกะรน-หาดกะตะ ขายได้ร้อยละ 80.7 มูล
คา่ท่ีขายได้ 10,908 ล้านบาท 

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจ านวน 108 โครงการ มี

หน่วยในผงัของทุกโครงการรวมกัน 8,555 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 43,458 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย
หรือเป็นอปุทานในตลาด 2,266 หน่วย (ร้อยละ 26.5 ของหน่วยในผงัโครงการทัง้หมด)  คิดเป็นมลูคา่หน่วย
เหลือขาย 12,096 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร จ านวน 83 โครงการ มีจ านวนหน่วย 4,345 
หน่วย มูลค่าโครงการรวม 18,470 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 1,724 หน่วย คิด
เป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 7,591 ล้านบาท และโครงการอาคารชุด จ านวน 17 โครงการ มีจ านวนหน่วย  
4,021 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 18,808 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 485 หน่วย 
คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 2,657  ล้านบาท และมีโครงการวิลล่า จ านวน 8 โครงการ มีหน่วยในผัง
จ านวน 189 หนว่ย มลูคา่โครงการรวม 6,180 ล้านบาท หนว่ยเหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 57 หน่วย 
คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 1,848 ล้านบาท  

ทัง้นี ้ หน่วยเหลือขายโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชดุจ านวน 2,209 หน่วย เป็นบ้านเด่ียวมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 50.9 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 2 – 3 ล้านบาท รองลงมาเป็นอาคารชุด ร้อยละ 22.0 ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดบัราคา  2 – 3 ล้านบาท  เป็นบ้านแฝด ร้อยละ 11.8  ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 2 – 3 ล้าน
บาท เป็นทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 10.0 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 1 – 1.5 ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นท่ีดินเปล่าและ
อาคารพาณิชย์ ตามล าดบั 

ท าเลบ้านจดัสรรในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ีขายดี โดยดจูากสดัส่วนท่ีขายได้ต่อหน่วยทัง้หมดใน
โครงการ ท าเลเขาตะเกียบ ขายได้ร้อยละ 67.9 มูลค่าขายได้ 1,982 ล้านบาท  ท าเลทบัใต้ ขายได้ร้อยละ 
64.4 มูลค่าท่ีขายได้ 3,213 ล้านบาท ท าเลปราณบุรี ขายได้ร้อยละ 60.2 มูลค่าท่ีขายได้ 1,233 ล้านบาท  
ท าเลเขาหินเหล็กไฟ ขายได้ร้อยละ 56.8 มูลค่าท่ีขายได้ 3,821 ล้านบาท และ ท าเลหวัหิน ขายได้ร้อยละ 
51.3 มลูคา่ท่ีขายได้ 630 ล้านบาท ตามล าดบั  

สว่นท าเลอาคารชดุในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ีขายดี โดยดจูากสดัสว่นท่ีขายได้ตอ่หนว่ยทัง้หมดใน
โครงการ ท าเลหวัหิน ขายได้ร้อยละ 93.4 มูลค่าท่ีขายได้ 7,183 ล้านบาท ท าเลเขาตะเกียบ ขายได้ร้อยละ
82.1 มูลค่าท่ีขายได้ 6,945 ล้านบาท  ท าเลปราณบุรี ขายได้ร้อยละ 81.8 มูลค่าท่ีขายได้ 1,596 ล้านบาท  
และท าเลเขาหินเหล็กไฟ ขายได้ร้อยละ 74.4 มลูคา่ท่ีขายได้ 427 ล้านบาท ตามล าดบั 

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดเพชรบุรี มีจ านวน 63 โครงการ มีหนว่ยใน

ผงัของทุกโครงการรวมกนั 14,418 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 59,985 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็น
อุปทานในตลาด 3,101 หน่วย (ร้อยละ 21.5 ของหน่วยในผงัโครงการทัง้หมด)  คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือ
ขาย 11,604 ล้านบาท แบง่เป็นโครงการบ้านจดัสรร จ านวน 46 โครงการ มีจ านวนหนว่ย 2,733 หนว่ย  
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มลูคา่โครงการรวม 13,838 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 990 หน่วย คิดเป็นมูลค่า
หน่วยเหลือขาย 4,101 ล้านบาท โครงการอาคารชุด จ านวน 14 โครงการ มีจ านวนหน่วย 11,631 หน่วย 
มูลค่าโครงการรวม 43,967 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 2,105 หน่วย คิดเป็น
มูลค่าหน่วยเหลือขาย 7,244 ล้านบาท และมีโครงการวิลล่า จ านวน 3 โครงการ มีหน่วยในผังจ านวน 54
หนว่ย มลูคา่โครงการรวม 2,180  ล้านบาท หนว่ยเหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 6 หนว่ย คิดเป็นมลูคา่
หนว่ยเหลือขาย 260 ล้านบาท  

ทัง้นี ้ หน่วยเหลือขายโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชุดจ านวน 3,095 หน่วย เป็นอาคารชุดมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 68.0 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 3 - 5  ล้านบาท รองลงมาเป็นบ้านเด่ียวร้อยละ 23.1 ส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัราคา  2 – 3  ล้านบาท  เป็นท่ีดินเปล่า ร้อยละ 4.1 สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัราคา 1 – 1.5 ล้าน
บาท เป็นทาวน์เฮ้าส์  ร้อยละ 3.2 ส่วนใหญ่เป็นอยู่ในระดบัราคา 5 – 7.5  ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นบ้านแฝด 
และอาคารพาณิชย์ ตามล าดบั 

ท าเลบ้านจดัสรรในจงัหวดัเพชรบุรีท่ีขายดี โดยดจูากสดัส่วนท่ีขายได้ต่อหน่วยทัง้หมดในโครงการ 
ท าเลหาดเจ้าส าราญ ขายได้ร้อยละ 77.7  มลูคา่ขายได้ 239 ล้านบาท  ท าเลชะอ าตอนเหนือ ขายได้ร้อยละ 
71.1 มลูคา่ท่ีขายได้ 4,686 ล้านบาท  ท าเลในเมืองเพชรบรีุ ขายได้ร้อยละ 66.3 มลูคา่ท่ีขายได้ 1,061 ล้าน
บาท  และท าเลชะอ าตอนใต้ ขายได้ร้อยละ 55.6 มลูคา่ท่ีขายได้ 3,752 ล้านบาท ตามล าดบั  

ส่วนท าเลอาคารชุดในจังหวัดเพชรบุรีท่ีขายดี โดยดูจากสัดส่วนท่ีขายได้ต่อหน่วยทัง้หมดใน
โครงการ ท าเลชะอ าตอนใต้ ขายได้ร้อยละ 88.1 มูลค่าท่ีขายได้ 6,718 ล้านบาท ท าเลชะอ าตอนเหนือ   
ขายได้ร้อยละ 81.5 มูลค่าท่ีขายได้ 29,956 ล้านบาท  และท าเลในเมืองเพชรบุรี ขายได้ร้อยละ 52.1 มูล
คา่ท่ีขายได้ 50 ล้านบาท ตามล าดบั 

 
-------------------------------------------------- 

 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร 0-2645-9675-6             

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และบริการขอ้มูล ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรพัย์   


