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27 ตลุาคม 2563 

 

วิเคราะห์ทศิทางตลาดท่ีอยู่อาศัยภาคเหนือ ปี 2564 

 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ท าการส ารวจโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในพืน้ที่

ภาคเหนือ ประกอบด้วย จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และตาก โดยเป็นการส ารวจในช่วงคร่ึงแรก ปี 
2563 ซึ่งเป็นการส ารวจโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด ที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต ่ากว่า 6 หน่วย โดย
ในช่วงที่ท าการส ารวจ พบว่ามีจ านวนหน่วยที่อยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างขาย ณ คร่ึงแรก ปี 2563 (Total 
Supply) ทัง้หมด 386 โครงการ จ านวน 17,189 หน่วย มูลค่ารวม 62,363 ล้านบาท จ าแนกเป็นโครงการ
บ้านจัดสรร 335 โครงการ 14,038 หน่วย มูลค่า 53,145 ล้านบาท และโครงการอาคารชุด 51 โครงการ 
3,151 หน่วย มลูค่า 9,218 ล้านบาท ในจ านวนดงักล่าวมีหน่วยเหลือขายจ านวน 14,222 หน่วย และในช่วง
คร่ึงแรกของปี 2563 มทีี่อยู่อาศยัขายได้ใหม่จ านวน 2,967 หน่วย  

ดร.วิชัย วิ รัตกพันธ์  ผู้ ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้ อ านวยการศูน ย์ ข้อมู ล
อสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่าการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในพืน้ที่ภาคเหนือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
หน่วยที่อยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายยังคงมีอัตราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2562 (YoY) และยังสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 Half ล่าสุด โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของบ้านจัดสรร ร้อยละ 13.5 แต่
อาคารชุดมีหน่วยลดลง ร้อยละ -6.4 เมื่อพิจารณาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของโครงการที่อยู่อาศัยเปิด
ขายใหม่ มีจ านวนลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ -13.7 ในขณะที่หน่วยขายได้ใหม่มีอตัราการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 27.1 ส่งผลให้หน่วยเหลือขายมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.1 
เมื่อเทียบกับช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 แต่น้อยกว่าช่วงคร่ึงหลงัปี 2562 ซึ่งมีหน่วยเหลือขายเพิ่มขึน้ร้อยละ 
19.2 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 

ด้านอัตราการดูดซับ โดยรวมทุกระดับราคา พบว่าอัตราดูดซับต่อเดือนโดยเฉลี่ยในคร่ึงแรก ปี 
2563 อยู่ที่ร้อยละ 2.9 เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี 2562 (YoY) ที่อยู่ในอตัราร้อยละ 2.5 ทัง้นีอ้ตัราดดูซบั
ที่มีการปรับเพิ่มขึน้จะอยู่ในกลุม่ราคา 3.01 - 10.00 ล้านบาท ในขณะที่กลุม่อ่ืนๆ มีอตัราดดูซบัลดลง 

จังหวัดเชียงราย Total Supply มีอัตราลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 57.9 โดยมี
จ านวนทัง้สิน้ 3,043 หน่วย ในจ านวนดงักลา่วเป็นโครงการบ้านจดัสรร 2,969 หน่วย หรือร้อยละ 97.6 เป็น
โครงการอาคารชุด 74 หน่วย หรือร้อยละ 2.4 และเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในคร่ึงแรกปี 2563 เพียง 229 
หน่วย มีอัตราลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ -49.2 มีหน่วยขายได้ใหม่จ านวน 567 หน่วย ซึ่ง
การขายได้ใหม่นีม้ีอตัราเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 388.8 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
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โดยมีหน่วยเหลือขายสะสมจ านวน 2,476 หน่วย หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 36.7 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปี 2562 เมื่อจ าแนกตามราคาพบว่าหน่วยเหลือขายสว่นใหญ่อยู่ในช่วงระดบัราคา 2.01 – 5.00  
ล้านบาท โดยมีจ านวน 1,712 หน่วย คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 69.2 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด ขณะที่หน่วย
ขายได้ใหม่มากที่สุดก็ยังคงอยู่ในช่วงราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 249 หน่วย คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 43.9  

ส าหรับหน่วยเหลือขาย (Inventory) ในคร่ึงแรก ปี 2563 ในจงัหวดัเชียงราย มีจ านวนทัง้สิน้ 1,056 

หน่วย จากจ านวนหน่วยเหลือขาย 2,476 หน่วย และร้อยละ 96.3 เป็นโครงการบ้านจดัสรร 

จังหวัดพิษณุโลก Total Supply มีอัตราเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 

โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 2,696 หน่วย ในจ านวนดงักล่าวเป็นโครงการบ้านจดัสรร 2,328 หน่วย หรือร้อยละ 86.4 

เป็นโครงการอาคารชุด 368 หน่วย หรือร้อยละ 13.6 และเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในคร่ึงแรกปี 2563 

จ านวน เพียง 75 หน่วย ซึ่งทัง้หมดเป็นโครงการบ้านจัดสรร โดยลดลงร้อยละ -86.2 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปี 2562 ส าหรับหน่วยขายได้ใหม่ มีจ านวน 143 หน่วย ซึ่งการขายได้ใหม่นีม้ีอตัราลดลงร้อยละ 

-4.0 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

โดยมีหน่วยเหลือขายสะสมจ านวน 2,553 หน่วย หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกัน

ของปี 2562 เมื่อจ าแนกตามราคาพบว่าหน่วยเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 2.01 – 5.00 ล้าน

บาท โดยมีจ านวน 1,438 หน่วย คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 56.3 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด ขณะที่หน่วยขาย

ได้ใหม่มากที่สดุก็ยงัคงอยู่ในช่วงราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาท โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 52 หน่วย คิดเป็นสดัส่วน

ร้อยละ 36.4  

ส าหรับหน่วยเหลือขาย (Inventory) ในคร่ึงแรก ปี 2563 ในจงัหวดัพิษณโุลก มีจ านวนทัง้สิน้ 1,106 

หน่วย จากจ านวนหน่วยเหลือขาย 2,553 หน่วย และร้อยละ 68.6 เป็นโครงการบ้านจดัสรร 

อย่างไรก็ตามศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ได้ประมาณการทิศทางตลาดที่อยู่ภาคเหนือ ปี 2563 และ

แนวโน้มปี 2564 โดยคาดว่า ณ คร่ึงหลงัปี 2563 จะมีที่อยู่อาศัยรอการขายจ านวน 15,253 หน่วย มีมูลค่า

หน่วยเหลือขายจ านวน 59,682 ล้านบาท และลดลงในคร่ึงแรกปี 2564 โดยคาดว่าจะมีจ านวนหน่วย 

15,224 หน่วย มีมูลค่าหน่วยเหลือขายประมาณ 56,408 ล้านบาท ในขณะที่อตัราดดูซบัต่อเดือนของบ้าน

จดัสรร คาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.7 ในคร่ึงหลงัปี 2563 และเพิ่มขึน้เป็น 2.0 ในคร่ึงแรกปี 2564 ส่วน

อัตราดูดซับต่อเดือนของอาคารชุดคาดว่าจะลดลงมาอยูที่ร้อยละ 1.6 ในคร่ึงหลังปี 2563 และเพิ่มขึน้

เล็กน้อยเป็นร้อยละ 1.7 ในคร่ึงแรกปี 2564  

ส าหรับการเคลื่อนไหวด้านการเปิดตวัโครงการใหม่ประมาณการว่าจะยงัคงลดลงต่อเนื่องโดยคาด

ว่าจะมีการเปิดโครงการใหม่ประมาณ 1,425 หน่วย ในคร่ึงหลงัปี 2563 และเปิดใหม่อีก 1,574 หน่วยใน

คร่ึงแรกปี 2564 ในขณะท่ีจ านวนหน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิ ณ คร่ึงหลงัปี 2563 คาดว่าจะมีจ านวนประมาณ 

8,494 หน่วย มลูค่า 14,599 ล้านบาท และหน่วยโอนกรรมสิทธ์ิจะเพิ่มเป็น 8,515 หน่วย มลูค่า 17,180  
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ล้านบาท ในคร่ึงแรก ปี 2564 ซึ่งประมาณการดังกล่าวอยู่ภายใต้ตัวแปรที่ยงัไม่มีเหตุการณ์การชุมนุมทาง

การเมือง เมื่อวนัที่ 14 ตลุาคม 2563 

 อย่างไรก็ตามศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ได้ประมาณการทิศทางตลาดที่อยู่อาศยักรุงเทพฯ-  

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

 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร 0-2645-9675-6             
ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์   


