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วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัยภาคเหนือ
ศูน ย์ข้อ มูล อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ได้ท าการส ารวจโครงการที่ อ ยู่อ าศัย ที่ อ ยู่ร ะหว่ า งการขายในพื น้ ที่ ภ าคเหนื อ
ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และตาก โดยเป็ นการสารวจในช่วงครึง่ หลัง ปี 2563 ซึง่ เป็ นการสารวจ
โครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด ที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ากว่า 6 หน่วย โดยในช่วงที่ ทาการสารวจ พบว่ามีจานวน
หน่วยที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างขาย ณ ครึ่ง หลัง ปี 2563 (Total Supply) ทัง้ หมด 407 โครงการ จานวน 18,570 หน่วย
มูลค่ารวม 68,112 ล้านบาท จาแนกเป็ นโครงการบ้านจัดสรร 354 โครงการ 15,644 หน่วย มูลค่า 59,432 ล้านบาท
และโครงการอาคารชุด 53 โครงการ 2,926 หน่วย มูลค่า 8,679 ล้านบาท ในจานวนดังกล่าวมีหน่วยเหลือขายจานวน
16,499 หน่วย และในช่วงครึง่ หลังของปี 2563 มีท่อี ยู่อาศัยขายได้ใหม่จานวน 2,071 หน่วย
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อานวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิ ดเผย
การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในพืน้ ที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ Total Supply มีอัตราลดลงจากช่วงเดียวกันของปี
2562 ร้อยละ -4.4 โดยมีจานวนทัง้ สิน้ 10,955 หน่วย ในจานวนดังกล่าวเป็ นโครงการบ้านจัดสรร 8,560 หน่วย หรือร้อย
ละ 78.1 เป็ นโครงการอาคารชุด 2,395 หน่วย หรือร้อยละ 21.9 และเป็ นโครงการเปิ ดขายใหม่ในครึง่ หลังปี 2563 เพียง
1,239 หน่วย มีอตั ราลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ -20.3 มีหน่วยขายได้ใหม่จานวน 1,454 หน่วย ซึ่งการ
ขายได้ใหม่นีม้ ีอตั ราลดลงถึงร้อยละ -37.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โดยมีหน่วยเหลือขายสะสมจานวน 9,501 หน่วย หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562
เมื่อจาแนกตามราคาพบว่าหน่ วยเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท โดยมีจานวน 3,383
หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 35.6 ของหน่วยเหลือขายทัง้ หมด ขณะที่หน่วยขายได้ใหม่มากที่สดุ ก็ยงั คงอยู่ในช่วงราคา
2.01 – 3.00 ล้านบาท โดยมีจานวนทัง้ สิน้ 517 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 35.55
สาหรับหน่วยเหลือขาย (Inventory) ในครึง่ หลัง ปี 2563 ในจังหวัดเชียงใหม่ มีจานวนทัง้ สิน้ 7,517 หน่วย จาก
จานวนหน่วยเหลือขาย 9,501 หน่วย และร้อยละ 79.1 เป็ นโครงการบ้านจัดสรร
ปี 2564 ตลาดอสังหาฯของ เชียงใหม่ ยังคงมีภาวะชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2563 ผลจาก COVID-19 ช่วงครึง่ แรก
ของปี 2564 ได้ทาให้ตลาดทัง้ ปี 2564 มีภาวะชะลอตัวเช่นเดียวกับปี 2563 ตลาดจะเริ่มฟื ้ นตัวครึง่ หลัง แต่ยงั ไม่ดีขนึ ้ มาก
ต้องรอถึงปี 2565 – 2567 ถ้า Supply ใหม่ปรับตัวลงคาดว่า Supply เหลือขายจะทรงตัว หรือเพิ่มขึน้ จากปี 2563 เพียง
เล็กน้อย
จังหวัดเชียงราย Total Supply มีอัตราเพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 10.9 โดยมีจานวนทัง้ สิน้
3,337 หน่วย ในจานวนดังกล่าวเป็ นโครงการบ้านจัดสรร 3,268 หน่วย หรือร้อยละ 97.9 เป็ นโครงการอาคารชุด 69
หน่วย หรือร้อยละ 2.1 และเป็ นโครงการเปิ ดขายใหม่ในครึง่ หลังปี 2563 เพียง 738 หน่วย มีอตั ราลดลงจากช่วงเดียวกัน
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ของปี 2562 ร้อยละ -40.4 มีหน่วยขายได้ใหม่จานวน 437 หน่วย ซึ่งการขายได้ใหม่นีม้ ีอตั ราเพิ่มขึน้ ถึงร้อยละ 46.2 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โดยมีหน่วยเหลือขายสะสมจานวน 2,900 หน่วย หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562
เมื่อจาแนกตามราคาพบว่าหน่วยเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท โดยมีจานวน 1,111
หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 38.31 ของหน่วยเหลือขายทัง้ หมด ขณะที่หน่วยขายได้ใหม่มากที่สดุ ก็ยงั คงอยู่ในช่วงราคา
2.01 – 3.00 ล้านบาท โดยมีจานวนทัง้ สิน้ 139 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 31.8
สาหรับหน่วยเหลือขาย (Inventory) ในครึ่งหลัง ปี 2563 ในจังหวัดเชียงราย มีจานวนทัง้ สิน้ 2,864 หน่วย จาก
จานวนหน่วยเหลือขาย 2,900 หน่วย และร้อยละ 98.8 เป็ นโครงการบ้านจัดสรร
ปี 2564 ตลาดอสังหาฯของ เชียงราย ยังคงมีภาวะชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2563 ผลจาก COVID-19 ช่วงครึง่ แรก
ของปี 2564 ได้ทาให้ตลาดทัง้ ปี 2564 มีภาวะชะลอตัวเช่นเดียวกับปี 2563 ตลาดจะเริ่มฟื ้ นตัวครึง่ หลัง แต่ยงั ไม่ดีขนึ ้ มาก
ต้องรอถึงปี 2565 – 2567 ถ้า Supply ใหม่ปรับตัวลงคาดว่า Supply เหลือขายจะลดลง จากปี 2563
จังหวัดพิษณุโลก Total Supply มีอตั ราเพิ่มขึน้ ร้อยละ 31.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยมีจานวน
ทัง้ สิน้ 3.422 หน่วย ในจานวนดังกล่าวเป็ นโครงการบ้านจัดสรร 3,076 หน่วย หรือร้อยละ 89.9 เป็ นโครงการอาคารชุด
346 หน่วย หรือร้อยละ 10.1 และเป็ นโครงการเปิ ดขายใหม่ในครึง่ หลังปี 2563 จานวน เพียง 194 หน่วย ซึ่งทัง้ หมดเป็ น
โครงการบ้านจัดสรร โดยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 สาหรับหน่วยขายได้ใหม่ มีจานวน 142
หน่วย ซึง่ การขายได้ใหม่นีม้ ีอตั ราเพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โดยมีหน่วยเหลือขายสะสมจานวน 3,280 หน่วย หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 33.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562
เมื่อจาแนกตามราคาพบว่าหน่วยเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท โดยมีจานวน 1,171
หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 35.70 ของหน่วยเหลือขายทัง้ หมด ขณะที่หน่วยขายได้ใหม่มากที่สดุ ก็ยงั คงอยู่ในช่วงราคา
3.01 – 5.00 ล้านบาท โดยมีจานวนทัง้ สิน้ 60 หน่วย
สาหรับหน่วยเหลือขาย (Inventory) ในครึง่ หลัง ปี 2563 ในจังหวัดพิษณุโลก มีจานวนทัง้ สิน้ 3,280 หน่วย จาก
จานวนหน่วยเหลือขาย 2,955 หน่วย และร้อยละ 90.1 เป็ นโครงการบ้านจัดสรร
ปี 2564 ตลาดอสังหาฯของ พิษณุโลก ยังคงมีภาวะชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2563 ผลจาก COVID-19 ช่วงครึ่ง
แรกของปี 2564 ได้ทาให้ตลาดทัง้ ปี 2564 มีภาวะชะลอตัวเช่นเดียวกับปี 2563 ตลาดจะเริ่มฟื ้ นตัวครึง่ หลัง แต่ยงั ไม่ดีขนึ ้
มากต้องรอถึงปี 2565 – 2567 ถ้า Supply ใหม่ปรับตัวลงคาดว่า Supply เหลือขายจะลดลง จากปี 2563
จังหวัดตาก Total Supply มีอัตราเพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 10.6 โดยมีจานวนทัง้ สิน้ 856
หน่วย ในจานวนดังกล่าวเป็ นโครงการบ้านจัดสรร 740 หน่วย หรือร้อยละ 86.4 เป็ นโครงการอาคารชุด 116 หน่วย หรือ
ร้อยละ 13.6 และเป็ นโครงการเปิ ดขายใหม่ในครึง่ หลังปี 2563 เพียง 27 หน่วย มีอตั ราลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562
ร้อยละ -89.8 มีหน่วยขายได้ใหม่จานวน 38 หน่วย ซึง่ การขายได้ใหม่นีม้ ีอตั ราเทียบเท่ากับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
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โดยมีหน่วยเหลือขายสะสมจานวน 818 หน่วย หรือเพิ่มขึ น้ ร้อยละ 11.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562
เมื่อจาแนกตามราคาพบว่าหน่วยเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 1.51 – 2.00 ล้านบาท โดยมีจานวน 290
หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 35.45 ของหน่วยเหลือขายทัง้ หมด ขณะที่หน่วยขายได้ใหม่มากที่สดุ ก็ยงั คงอยู่ในช่วงราคา
2.01 – 3.00 ล้านบาท โดยมีจานวนทัง้ สิน้ 17 หน่วย คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 2.07
สาหรับหน่วยเหลือขาย (Inventory) ในครึง่ หลัง ปี 2563 ในจังหวัดตาก มีจานวนทัง้ สิน้ 856 หน่วย จากจานวน
หน่วยเหลือขาย 740 หน่วย และร้อยละ 86.4 เป็ นโครงการบ้านจัดสรร
ปี 2564 ตลาดอสังหาฯของ ตาก ยังคงมีภาวะชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2563 ผลจาก COVID-19 ได้ทาให้ตลาด
ทัง้ ปี 2564 มีภาวะชะลอตัวเช่นเดียวกับปี 2563
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