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22 กันยายน 2564 

 
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภายใต้สถานการณ์โควิด – 19  

ภาคใต้ปรับสมดุลเร่ิมสู่ช่วงฟ้ืนตัวคร่ึงหลังปี 2565  
 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยผลส ารวจภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยของภาคใ ต้ 

พบว่า ภาพรวมตลาดมีการชะลอตัวอย่างมากในด้านอุปทานของหน่วยเปิดขายใหม่ ซึ่งจ านวนหน่วยลดลงร้อยละ -20.3       

และมูลค่าลดลงร้อยละ -38.6  โดยเป็นการลดลงทั้งในส่วนของอาคารชุดและบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ ร้อยละ -27.9 และ

ร้อยละ -17.7 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีการชะลอตัวในการพัฒนาโครงการใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตและสงขลา ส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการพัฒนาโครงการใหม่เพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 844.1 เมื่อเทียบกับ

ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการพัฒนาโครงการใหม่เพ่ิมขึน้เช่นกัน โดยเป็นโครงการบ้าน

จัดสรรทั้งหมด เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ไม่มีหนว่ยเปิดขายใหม่เลย 

 ในส่วนของภาพรวมอุปสงค์ของหน่วยขายได้ใหม่พบว่า ทั้งจ านวนหน่วยและมูลค่าเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.5 และ 2.1 

ตามล าดับ หากพิจารณาอัตราดูดซับบ้านจัดสรร พบว่า มีการปรับตัวสูงขึน้ โดยเป็นผลจากการที่มีหน่วยเปิดขายใหม่

ลดลง หากมองภาพรวมทั้งปี 2564 คาดว่าจะมีหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่เข้าสู่ตลาดประมาณ 3,296 หน่วย มีหน่วย

รอการขายสะสมประมาณ 15,326 หน่วย และในปี 2565 คาดว่า หากมีการกระจายวัคซีนได้ทั่วถึงจะท าให้สถานการณ์ที่

อยู่อาศัยปรับตัวดีขึน้ และจะส่งผลให้มีหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่เข้าสู่ตลาดไม่น้อยกว่า 5,799 หน่วย และคาดว่าจะ

ส่งผลให้มีหน่วยเหลือขายสะสมลดลงโดยมีจ านวนหน่วยประมาณ 15,302 หน่วย หรือ ลดลงร้อยละ -0.2 เมื่อเทียบกับปี 

2564 

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

(REIC) กล่าวว่า จากการที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดเก็บข้อมูลความเคล่ือนไหวที่เกิดขึน้กับการลงทุนพัฒนา

โครงการที่อยู่อาศัยในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ด้วยการส ารวจภาคสนาม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยยังคงประสบกับ

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก 3 และ 4 ได้พบความเปล่ียนแปลงที่ชัดเจนของอุปทานที่อยู่อาศัยหน่วยเปิดขาย

ใหม่ที่เข้าสู่ตลาดในพ้ืนที่ภาคใต้ โดยพ้ืนที่ส ารวจประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี 

โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มีโครงการที่อยู่อาศัยใหม่เข้าสู่ตลาดน้อย โดยมีเพียง 1,386 หน่วย หรือ ลดลง

ร้อยละ -20.3 และมีมูลค่ารวม 5,811 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ -38.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่งผล

ให้อุปทานที่อยู่อาศัยทั้งหมดที่มีการขายในพ้ืนทีภ่าคใต้ มีจ านวนรวม 16,701 หน่วย หรือ ลดลงร้อยละ -1.7 และมีมูลค่า

รวม  72,956  ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ -1.8 โดยมีหน่วยขายได้ใหม่เพ่ิมขึน้ทั้งจ านวนหน่วยและมูลค่า ประมาณ 

1,508 หน่วย หรือ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.5 และมีมูลค่า 5,479 ล้านบาท หรือ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.1 ส่งผลให้มีหน่วยเหลือขาย

อยู่ในตลาดประมาณ 15,193 หน่วย และมีมูลค่ารวมประมาณ 67,207 ล้านบาท ลดลงทั้งจ านวนหน ่วย
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และมูลค่า ร้อยละ -2.6 และ -2.1 ตามล าดับ โดยเป็นการลดลงของหน่วยบ้านจัดสรรเหลือขายร้อยละ -4.9 ขณะที่หน่วย

เหลือขายอาคารชุดเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.9  

 เมื่อพิจารณาลงรายละเอียด พบการชะลอตัวของการเปิดขายใหม่ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตและสงขลา โดยมีจ านวน

หน่วยลดลงร้อยละ -88.7 และ ร้อยละ -16.7 ตามล าดับ ส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังคงมีหน่วยเปิดขายใหม่เพ่ิมขึน้ ถงึ

ร้อยละ 844.1  โดยเป็นการเพ่ิมขึน้ของการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด และจังหวัดนครศรีธรรมราช มีหน่วยเปิด

ขายใหม่เพ่ิมขึน้ โดยเป็นโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมดเช่นกัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ไม่มีหน่วยเปิดขายใหม่

เลย 

 อย่างไรก็ตามศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ประมาณการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่จะเข้าสู่ตลาดในปี 2564 

จ านวนประมาณ 3,296 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 14,213 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรรประมาณ 2,446 

หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 11,534 ล้านบาท โครงการอาคารชุดประมาณ 850 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ  2,679 ล้าน

บาท โดยในช่วงครึ่งหลังปี 2564 อัตราการขยายตัวของหน่วยโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่จะมีอัตราติดลบที่น้อยกว่า

ช่วงครึ่งปีแรก โดยคาดว่าจะลดลงประมาณร้อยละ -9.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่มูลค่าเพ่ิมขึน้

ประมาณร้อยละ 16.4  เชื่อมั่นว่าสถานการณ์ของหน่วยเปิดขายใหม่ของพ้ืนที่ภาคใต้จะปรับตัวดีขึน้กว่าครึ่งแรกขอ งปี 

2564 

 ส าหรับแนวโน้มปี 2565 ศูนย์ข้อมูลฯ คาดว่าจะมีที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่จะเข้าสู่ตลาดภาคใต้จ านวนประมาณ 

5,799 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 24,994 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการบ้านจัดสรรประมาณ 3,011 หน่วย มูลค่ารวม

ประมาณ 12,066 ล้านบาท และ โครงการอาคารชุดประมาณ 2,788 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 12,928 ล้านบาท โดย

คาดว่าในช่วงครึ่งแรกปี 2565 อัตราการขยายตัวของหน่วยโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่จะเพ่ิมขึน้กว่าช่วงครึ่งปีแรก

ของปี 2564 ถึงร้อยละ 76.3 และคาดว่าจะขยายตัวเพ่ิมขึน้อีกร้อยละ 75.7 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ในขณะที่มูลค่าใน

ครึ่งแรกของปี 2565 จะเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 81.2  และยังคงขยายตัวเพ่ิมขึน้อีกร้อยละ 72.1 ในช่วงครึ่งหลังปี 2565  

 ในส่วนของหน่วยขายได้ใหม่ ศูนย์ข้อมูลฯ คาดการณ์ว่า ในปี 2564  ตลาดที่อยู่อาศัยในภาคใต้ จะมีหน่วยขาย

ได้ใหม่จ านวนประมาณ  3,377 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ  13,246 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรรประมาณ  

2,177 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 7,782 ล้านบาท โครงการอาคารชุดประมาณ  1,200 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ  5,463 

ล้านบาท โดยคาดว่าในช่วงครึ่งหลังปี 2564 จะมีหน่วยขายได้ใหม่มากกว่าครึ่งปีแรก หรือมีอัตราขยายตัวเพ่ิมขึน้อยู่ที่

ประมาณร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมูลค่าเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 12.5 และในปี 2565 

คาดการณ์ว่าจะมีหน่วยขายได้ใหม่จ านวนประมาณ  5,272 หน่วย มูลค่ารวม  21,889 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการ

บ้านจัดสรรประมาณ  2,652  หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 9,640 ล้านบาท และโครงการอาคารชุดประมาณ 2,620  หน่วย 

มูลค่ารวมประมาณ 12,249 ล้านบาท โดยคาดว่าในช่วงครึ่งแรกปี 2565 ตลาดที่อยู่อาศัยในภาคใต้จะมียอดขายที่ดีขึ ้น

กว่าครึ่งแรกของปี 2564 ร้อยละ 46.6 และคาดว่าจะขยายตัวเพ่ิมขึน้อีกร้อยละ 63.8 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ในขณะ 
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ที่มูลค่าในครึ่งแรกของปี 2565 จะเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 55.7 และขยายตัวเพ่ิมขึน้อีกร้อยละ 72.6 ในช่วงครึ่งหลังปี 

2565  โดยเป็นผลมาจากการคาดการณ์ภายใต้สถานการณ์ที่ประเทศไทยสามารถกระจายวัคซีนได้ทั่วถึง ท าให้ เกิด

ภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึน้ในระดับที่สูงกว่าปี 2564 และคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะขยายตัวประมาณร้อยละ 4.0 

 ทั้งนี้ หากพิจารณาในส่วนของหน่วยเหลือขาย ศูนย์ข้อมูลฯ คาดการณ์ว่า ในครึ่งหลังปี 2564 จะมีหน่วยเหลือ

ขายในภาคใต้จ านวนประมาณ 15,326 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 66,461 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรร

ประมาณ 9,964 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 39,826 ล้านบาท โครงการอาคารชุดประมาณ  5,362 หน่วย มูลค่ารวม

ประมาณ 26,635 ล้านบาท และในปี 2565 คาดการณ์ว่าจะมีหน่วยเหลือขายในตลาดจ านวนประมาณ 15,302 หน่วย 

มูลค่ารวมประมาณ 65,847 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรรประมาณ 9,890 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 

38,485 ล้านบาท และโครงการอาคารชุดประมาณ 5,412 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 27,362 ล้านบาท โดยอัตราดูดซับ

จะเร่ิมปรับตัวดีขึน้ต้ังแต่ช่วงครึ่งแรกปี 2565 และจะชัดเจนขึน้ในช่วงครึ่งหลังปี 2565 ในเป็นต้นไป 

 

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


