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5 กรกฎาคม 2562 

 
รายงานผลส ารวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ คร่ึงหลังปี 2561  

 
ศนูย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ               

ท่ีอยู่อาศยัท่ีอยู่ระหว่างการขายในช่วงคร่ึงหลงัปี 2561 ครอบคลุมพืน้ท่ี 3 จงัหวดัในภาคใต้ ได้แก่ จงัหวดั
สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยนบัเฉพาะโครงการท่ีมีหน่วยเหลือขายไม่ต ่ากว่า 6 หน่วย  
จากการส ารวจพบว่า มีโครงการท่ีอยูอ่าศยัอยู่ระหว่างการขายจ านวน 290 โครงการ มีหน่วยในผงัโครงการ
รวมทัง้สิน้ 25,262 หน่วย มีมลูคา่โครงการรวม 99,314 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการบ้านจดัสรร 242 
โครงการ มีหนว่ยในผงัจ านวน 19,269 หน่วย มีมลูคา่โครงการรวม 75,014 ล้านบาท โครงการอาคารชดุ 26 
โครงการ มีหน่วยในผงัจ านวน 5,585 หน่วย มีมลูคา่โครงการรวม 13,148 ล้านบาท และโครงการวิลล่า 22 
โครงการ มีหนว่ยในผงัจ านวน 408 หนว่ย มีมลูคา่โครงการรวม 11,153 ล้านบาท 

 
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จากการส ารวจในช่วงคร่ึงหลงัปี 2561 มีหน่วยเหลือขายจ านวน 7,680
หน่วย หรือร้อยละ 30.4 ของหน่วยในผงัโครงการทัง้หมด โดยโครงการบ้านจดัสรรมีหน่วยเหลือขายจ านวน 
6,704 หน่วย หรือร้อยละ 34.8 ของหนว่ยในผงัโครงการบ้านจดัสรรทัง้หมด โครงการอาคารชดุมีหน่วยเหลือ
ขายจ านวน 794 หน่วย หรือร้อยละ 14.2 ของหน่วยในผงัโครงการอาคารชดุทัง้หมด  และโครงการวิลล่ามี
หนว่ยเหลือขายจ านวน 182 หนว่ย หรือร้อยละ 44.6 ของหนว่ยในผงัโครงการวิลลา่ทัง้หมด  

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดสงขลา มีจ านวน 135 โครงการ มีหน่วยใน

ผงัของทุกโครงการรวมกัน 11,816 หน่วย มลูค่าโครงการรวม 42,047 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็น
อปุทานในตลาด 3,543 หนว่ย คิดเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 13,183 ล้านบาท แบง่เป็นโครงการบ้านจดัสรร 
จ านวน 122 โครงการ มีจ านวนหน่วย 8,437 หนว่ย มลูคา่โครงการรวม 34,464 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย
หรือเป็นอปุทานในตลาด 2,966 หน่วย คิดเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 11,716 ล้านบาท และโครงการอาคาร
ชุด จ านวน 13 โครงการ มีจ านวนหน่วย 3,379 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 7,583 ล้านบาท มีหน่วยเหลือ
ขายหรือเป็นอปุทานในตลาด  577 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 1,466 ล้านบาท  
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ทัง้นี ้หน่วยเหลือขายโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชุด จ านวน 3,543 หน่วย เป็นบ้านเด่ียวมาก

ท่ีสุด ร้อยละ 38.0 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 3 – 5 ล้านบาท รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 24.4 ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดบัราคา 1.5 - 2 ล้านบาท  เป็นอาคารชดุร้อยละ 16.3 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 1.5 - 2 ล้าน
บาท เป็นบ้านแฝด ร้อยละ 13.0 ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัราคา 2 – 3  ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นอาคารพาณิชย์และ
ท่ีดนิเปลา่ ตามล าดบั 

ท าเลบ้านจัดสรรในจังหวัดสงขลาท่ีขายดีมากท่ีสุด 5 อันดับแรก โดยดูจากสัดส่วนท่ีขายได้ต่อ
หน่วยทัง้หมดในโครงการ ได้แก่  1) ท าเลทุ่งลุง ขายได้ร้อยละ 78.6 มูลค่าขายได้ 50 ล้านบาท  2) ท าเล
คลองเตย ขายได้ร้อยละ 74.5 มลูคา่ท่ีขายได้ 953 ล้านบาท 3) ท าเลสะเดา และท าเลน า้น้อย ขายได้ร้อยละ  
72.9 มลูค่าท่ีขายได้ 735 ล้านบาท และ 3,236 ล้านบาท ตามล าดบั 4) ท าเลลพบรีุราเมศวร ขายได้ร้อยละ 
71.8 มูลค่าท่ีขายได้ 2,389 ล้านบาท และ5) ท าเลเกาะแต้ว-บ่ออิฐ ขายได้ร้อยละ 69.7 มูลค่าท่ีขายได้ 
1,023 ล้านบาท ตามล าดบั 

สว่นท าเลอาคารชดุในจงัหวดัสงขลาท่ีขายดี โดยดจูากสดัสว่นท่ีขายได้ตอ่หนว่ยทัง้หมดในโครงการ 
ได้แก่  ท าคลองแห ขายได้ร้อยละ 92.2 มูลคา่ขายได้ 62 ล้านบาท  ท าเลคลองเตย ขายได้ร้อยละ 86.5 มูล
ค่าท่ีขายได้ 1,421 ล้านบาท ท าเลในเมืองหาดใหญ่ ขายได้ร้อยละ 83.9  มูลค่าท่ีขายได้ 3,933 ล้านบาท 
ท าเลเกาะแต้ว-บ่ออิฐ ขายได้ร้อยละ 76.5 มูลคา่ท่ีขายได้ 217 ล้านบาท  และท าเลคอหงส์-ทุ่งงาย ขายได้
ร้อยละ 66.7 มลูคา่ท่ีขายได้ 485 ล้านบาท ตามล าดบั 

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจ านวน 121 โครงการ มี

หน่วยในผงัของทุกโครงการรวมกัน 7,802 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 36,698 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย
หรือเป็นอุปทานในตลาด 2,543 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 13,760 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการ
บ้านจัดสรร จ านวน 88 โครงการ มีจ านวนหน่วย 5,778 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 20,737 ล้านบาท มี
หน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 2,204 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 7,543 ล้านบาท 
โครงการอาคารชุด จ านวน 11 โครงการ มีจ านวนหน่วย  1,616 หน่วย มูลคา่โครงการรวม 4,809 ล้านบาท 
มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 157 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 847  ล้านบาท และ
โครงการวิลล่า จ านวน 22 โครงการ มีจ านวนหน่วย 408 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 11,153 ล้านบาท มี
หนว่ยเหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 182 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 5,370 ล้านบาท 

ทัง้นี ้ หน่วยเหลือขายโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชดุจ านวน 2,361 หน่วย เป็นบ้านเด่ียวมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 42.1 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 3 – 5   ล้านบาท รองลงมาเป็นบ้านแฝด ร้อยละ 36.3 ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดบัราคา  2 – 3 ล้านบาท  เป็นทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 12.1  ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 1.5 - 2 
ล้านบาท เป็นอาคารชดุ ร้อยละ 6.6 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 3 – 5  ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นอาคารพาณิชย์
และท่ีดนิเปลา่ ตามล าดบั 

ท าเลบ้านจดัสรรในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีขายดีมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก โดยดจูากสดัส่วนท่ีขายได้
ตอ่หนว่ยทัง้หมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลบางกุ้ง ขายได้ร้อยละ 80.4 มลูคา่ขายได้ 652 ล้านบาท           
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2) ท าเลขุนทะเล ขายได้ร้อยละ 71.4 มูลค่าท่ีขายได้ 2,260 ล้านบาท 3) ท าเลในลึกตดัใหม่ ขายได้ร้อยละ 
66.0 มลูคา่ท่ีขายได้ 599 ล้านบาท 4) ท าเลเล่ียงเมืองมะขามเตีย้ ขายได้ร้อยละ 64.5 มลูคา่ท่ีขายได้ 2,472 
ล้านบาท และ5) ท าเลหาดเฉวง-บอ่ผดุ ขายได้ร้อยละ 62.9 มลูคา่ท่ีขายได้ 1,691 ล้านบาท ตามล าดบั 

สว่นท าเลอาคารชดุในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีท่ีขายดีมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก โดยดจูากสดัส่วนท่ีขายได้
ตอ่หน่วยทัง้หมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลในลึกตดัใหม่ ขายได้ร้อยละ 98.7 มูลค่าขายได้ 784 ล้านบาท  
2) ท าเลเล่ียงเมืองมะขามเตีย้ ขายได้ร้อยละ 97.5  มูลค่าท่ีขายได้ 540 ล้านบาท 3) ท าเลประดู่-บางชุมโถ 
ขายได้ร้อยละ 95.4 มูลค่าท่ีขายได้ 680 ล้านบาท 4) ท าเลหาดละไม ขายได้ร้อยละ 91.7 มูลค่าท่ีขายได้ 
441 ล้านบาท  และ5) ท าเลแมน่ า้ ขายได้ร้อยละ 81.9 มลูคา่ท่ีขายได้ 465 ล้านบาท ตามล าดบั 

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีจ านวน 34 โครงการ มี

หน่วยในผงัของทุกโครงการรวมกัน 5,644 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 20,569 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย
หรือเป็นอุปทานในตลาด 1,594 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 6,158 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการ
บ้านจัดสรร จ านวน 32 โครงการ มีจ านวนหน่วย 5,054 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 19,813 ล้านบาท มี
หน่วยเหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 1,534  หน่วย คิดเป็นมลูคา่หน่วยเหลือขาย 6,083 ล้านบาท และ
โครงการอาคารชุด จ านวน 2 โครงการ มีจ านวนหน่วย 590 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 756 ล้านบาท มี
หนว่ยเหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 60 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 75 ล้านบาท  

ทัง้นี ้ หน่วยเหลือขายโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชดุจ านวน 1,594 หน่วย เป็นบ้านเด่ียวมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 35.0 ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัราคา 3 – 5   ล้านบาท รองลงมาเป็นบ้านแฝดร้อยละ 27.2 ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดบัราคา  3 – 5 ล้านบาท  เป็นทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 16.5 ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัราคา 2 – 3  ล้าน
บาท เป็นอาคารพาณิชย์  ร้อยละ 16.1 สว่นใหญ่เป็นอยูใ่นระดบัราคา 3 - 5 ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นอาคารชดุ
และท่ีดนิเปลา่ ตามล าดบั 

ท าเลบ้านจดัสรรในจงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีขายดี โดยดจูากสดัส่วนท่ีขายได้ต่อหน่วยทัง้หมดใน
โครงการ ท าเลท่าวัง ขายได้ร้อยละ 71.8 มูลค่าขายได้ 832 ล้านบาท  ท าเลพัฒนาการ-คูขวาง ขายได้    
ร้อยละ 69.5 มลูคา่ท่ีขายได้ 7,365 ล้านบาท  และท าเลอ้อมคา่ย ขายได้ร้อยละ 69.5 มลูคา่ท่ีขายได้ 5,534 
ล้านบาท  ตามล าดบั ส่วนท าเลอาคารชดุท าเลท่าวงั ขายได้ร้อยละ 96.1 มลูคา่ขายได้ 200 ล้านบาท  และ
ท าเลพฒันาการ-คขูวาง ขายได้ร้อยละ 87.6 มลูคา่ท่ีขายได้ 482 ล้านบาท  ตามล าดบั  

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