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             17 มิถนุายน 2563 

 
วิเคราะห์ตลาดท่ีอยู่อาศัยภาคตะวันตก ปี 2563  
อาคารชุดเหลือขายฉุดอัตราดูดซับต ่าต่อเน่ือง 

 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานสรุปผลการส ารวจอุปทานและอุปสงค์ของ

โครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายช่วงคร่ึงหลงัปี 2562 ในพืน้ท่ีภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
จงัหวดัเพชรบุรี โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต ่ากว่า 6 หน่วย จากการส ารวจพบว่าภาพรวมตลาดชะลอ
ตัวแม้โครงการใหม่จะเข้ามาในตลาดไม่มาก แต่ด้วยจ านวนหน่วยขายได้ใหม่ลดลงจึงมีผลให้อัตราดูดซับลดลงในปี 
2563  

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์และรักษาการผู้ อ านวยการศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่าในพืน้ที่ภาคตะวันตก พบว่า ณ สิน้ปี 2562 มีโครงการที่อยู่อาศัยเสนอขายจ านวนทัง้สิน้ 
6,795 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.9 ของจ านวนที่อยู่อาศยัใน 26 จงัหวดัหลกัซึ่งมีจ านวนรวม 355,145 หน่วย นบัได้ว่ามี
การพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัน้อยที่สดุในกลุม่ 26 จงัหวดั โดยแบ่งเป็นที่อยู่อาศยัในพืน้ที่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์จ านวน 
3,692 หน่วย และจงัหวดัเพชรบรีุจ านวน 3,103 หน่วย 

จากการส ารวจภาพรวมโครงการที่อยู่อาศยัในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในช่วงคร่ึงหลงัปี 2562 อปุทานภาพรวมมี
ที่อยู่อาศัยเสนอขายจ านวน 95 โครงการ รวม 3,692 หน่วย มีโครงการที่เปิดขายใหม่ในช่วงคร่ึงปีหลังจ านวน 1,069 
หน่วย โดยเป็นบ้านจดัสรรทัง้หมด ในช่วงคร่ึงหลงัปี 2562 มีจ านวนหน่วยที่ขายได้ใหม่จ านวน 942 หน่วย และมีหน่วย
เหลือขายจ านวน 2,750 หน่วย มูลค่า 13,059 ล้านบาท ส่วนท าเลที่มียอดขายได้ใหม่สงูสดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ 1.ท าเล
ทบัใต้ มีอตัราดดูซบัร้อยละ 8.8  2.ท าเลหวัหิน  อตัราดดูซบัร้อยละ 4.8 และ 3.ท าเลเขาตะเกียบ อตัราดดูซบัร้อยละ 2.0 

ทัง้นี ้ในจ านวนดงักล่าวมีที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย (พร้อมโอน) หรือเป็น Inventory ณ สิน้ปี 2562 จ านวน 
505 หน่วย มลูค่า 2,866 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการบ้านจดัสรรมีจ านวน 173 หน่วย มลูค่า 820 ล้านบาท โครงการ
อาคารชุดมีจ านวน 332 หน่วย มูลค่า 2,046 ล้านบาท โดยท าเลซึ่งมีที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขายสูงสุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ 1.หวัหิน จ านวน 207 หน่วย  2.เขาหินเหล็กไฟ จ านวน 96 หน่วย และ 3.ปราณบรีุ จ านวน 83 หน่วย 

ในปี 2563 คาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวของตลาดมากพอสมควรเนื่องจากยังมีจ านวนหน่วยเหลือขายจ านวน
มากทัง้ในสว่นของบ้านเด่ียว และอาคารชดุ  สง่ผลให้อตัราดดูซบัของทกุกลุม่ประเภทที่อยู่อาศยัมีแนวโน้มที่จะปรับลดลง 
ซึง่เมื่อพิจารณาจากภาพรวมในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2562 อตัราดดูซบัจะอยู่ที่ร้อยละ 4.3 ลดลงจากร้อยละ 5.1 ในช่วงคร่ึง
แรกของปี 2562 ส่วนในปี 2563 คาดการณ์ว่าอตัราดูดซบัจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0.9-1.7 โดยคาดว่าจะมีโครงการใหม่
เปิดขายประมาณ 981 หน่วย ในขณะที่มีหน่วยเหลือขายสะสมประมาณ 3,244 หน่วย ในจ านวนดงักล่าวหากไม่มีการ
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ก่อสร้างหน่วยเหลือขายเข้ามาเติมในตลาด และอปุทานใหม่ไม่เพิ่มในกลุ่มสินค้าที่มีปัญหาคือกลุ่มอาคารชุดระดบัราคา 
2-3 ล้านบาท ตลาดโดยรวมน่าจะปรับตวัดีขึน้ในปี 2564  

ส าหรับผลส ารวจตลาดที่อยู่อาศัยในพืน้ที่จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ณ สิน้ปี 2562 มีจ านวนที่อยู่อาศัยเสนอขาย
จ านวนทัง้สิน้ 55 โครงการ จ านวน 3,103 หน่วย ลดลงจากช่วงคร่ึงปีแรกร้อยละ -22.9 โดยมีโครงการที่เปิดขายใหม่
ในช่วงคร่ึงปีหลงัเพียง 499 หน่วย ซึง่เป็นโครงการบ้านจดัสรรทัง้หมด 

เมื่อพิจารณาจากหน่วยขายได้ใหม่จากการส ารวจพบว่าในช่วงคร่ึงหลงัปี 2562 มีหน่วยขายได้ใหม่จ านวน 460 
หน่วย เพิ่มขึน้จากช่วงคร่ึงปีแรกร้อยละ 26.7 ในจ านวนดงักล่าวเป็นการขายห้องชดุ 147 หน่วย และเป็นบ้านจดัสรร 313 
หน่วย และมีหน่วยเหลือขายจ านวน 2,643 หน่วย ลดลงจากช่วงคร่ึงปีแรกร้อยละ -27.8 มูลค่ารวม 10,575 ล้านบาท 
โดยเป็นหน่วยเหลือขายประเภทโครงการอาคารชดุจ านวน 1,809 หน่วย บ้านจดัสรรจ านวน 834 หน่วย  
 จากการที่จ านวนหน่วยขายได้ใหม่มีอตัราการขายได้เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 26.7 จึงส่งผลให้จ านวนที่อยู่อาศยัเหลือ
ขายมีอตัราลดลงร้อยละ -27.8 โดยท าเลที่มีที่อยู่อาศยัเหลือขายมากที่สดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ 1.ชะอ าตอนเหนือ จ านวน 
1,793 หน่วย 2.ชะอ าตอนใต้ จ านวน 604 หน่วย 3.ในเมืองเพชรบุรี จ านวน 239 หน่วย ส่วนท าเลขายได้ใหม่สูงสุด 3 
อนัดบัแรก ได้แก่ 1.ท าเลชะอ าตอนใต้ จ านวน 275 หน่วย อตัราดดูซบัร้อยละ 5.2 อนัดบั 2.ท าเลชะอ าตอนเหนือ จ านวน 
160 หน่วย อัตราดูดซับร้อยละ 1.4 และอันดับ 3.ท าเลในเมืองเพชรบุรี จ านวน 25 หน่วย อัตราดูดซับร้อยละ 1.6 
ตามล าดบั  
 โดยมีหน่วยที่สร้างเสร็จเหลือขาย (พร้อมโอน) หรือเป็น Inventory ในพืน้ที่ส ารวจจงัหวดัเพชรบุรีมีจ านวน 1,873 
หน่วย มูลค่า 6,992 ล้านบาท ซึ่ง 3 ท าเลที่มีหน่วยสร้างเสร็จเหลือขายมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.ท าเลชะอ าตอน
เหนือ จ านวน 1,706 หน่วย 2.ท าเลชะอ าตอนใต้ จ านวน 85 หน่วย 3.ท าเลในเมืองเพชรบรีุ จ านวน 80 หน่วย  

ในปี 2563 คาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวของตลาดโดยเฉพาะในส่วนของโครงการอาคารชุดมากพอสมควร 
เนื่องจากมีจ านวนหน่วยสร้างเสร็จเหลือขายสะสมอยู่เป็นจ านวนมาก สง่ผลให้อตัราดดูซบัของทกุกลุม่ประเภทที่อยู่อาศยั
มีแนวโน้มปรับตัวลดลง แม้ภาพรวมในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2562 อัตราดูดซบัรวมของทุกประเภทจะอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ซึ่ง
เพิ่มขึน้จากร้อยละ 1.5 ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 แต่ด้วยจ านวนหน่วยเหลือขายที่ยงัคงมีอยู่มากพอสมควร จึงคาดว่า
จะส่งผลให้อัตราดูดซับในปี 2563 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0.8-2.4 โดยคาดว่าจะมีโครงการใหม่เปิดขายประมาณ 364 
หน่วย ในขณะที่มีหน่วยเหลือขายสะสมประมาณ 2,610 หน่วย ในจ านวนดงักล่าว ที่อยู่อาศยัประเภทอาคารชุดยงัคงน่า
เป็นห่วงเนื่องจากมีหน่วยเหลือขายมากที่สดุถึง 1,660 หน่วย  
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