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24 มีนาคม 2565 

 
สถานการณต์ลาดทีอ่ยู่อาศัยภาคใต้ 

ภูเก็ตมีหน่วยเหลือขายมูลค่ากว่า 4 หมื่นล้านภาพรวมฟ้ืนตัวคร่ึงหลังปี 2565  
 

ศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์เปิดเผยผลส ารวจภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยของภาคใต ้

ประกอบดว้ย จังหวัดนครศรีธรรมราช ภูเก็ต  สงขลา และสุราษฎรธ์านี ในช่วงครึ่งหลงัปี 2564  พบว่าภาพรวมตลาดมี

การชะลอตัวอย่างมากในดา้นอุปทาน โดยมีหน่วยเปิดขายใหม่จ านวน 1,865 หน่วย ลดลงรอ้ยละ -11.4 คิดเป็นมูลค่า 

7,007 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -2.9 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้  ในส่วนของอปุสงคพ์บว่าหน่วยขายไดใ้หม่ 

ทัง้จ านวนหน่วยและมลูค่าเพิ่มขึน้โดยมีจ านวน 2,005 หน่วยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.6 คิดเป็นมลูค่า 7,922 ลา้นบาท เพิ่มขึน้

รอ้ยละ 18.9 และหากพิจารณาอัตราดูดซับทั้งบา้นจัดสรรและอาคารชุดพบว่า มีการปรบัตัวเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 1.7 

ในช่วงครึง่หลงัปี 2563 เป็นรอ้ยละ 1.9 ในช่วงเดียวกนัของปี 2564 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของอตัราดดูซบัในกลุม่ที่อยู่อาศัย

แนวราบและลดลงในกลุม่โครงการอาคารชดุ  

ดร.วิชยั วิรตักพนัธ ์ผูต้รวจการธนาคารอาคารสงเคราะห ์และรกัษาการผูอ้  านวยการศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์

(REIC) กล่าวว่า จากการที่ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรพัยไ์ดจ้ัดเก็บขอ้มูลความเคลื่อนไหวที่เกิดขึน้กับการลงทุนพัฒนา

โครงการที่อยู่อาศัยในช่วงครึ่งหลงัของปี 2564 ดว้ยการส ารวจภาคสนาม ในพืน้ที่ภาคใต ้ประกอบดว้ย ภูเก็ต สงขลา 

นครศรีธรรมราช และสรุาษฎรธ์านี จากการส ารวจพบว่ามีโครงการที่อยู่อาศยัใหม่เขา้สู่ตลาดไม่มากนกัโดยมีรายละเอียด

ตามขา้งตน้  หากเทียบหน่วยเปิดขายใหม่ในพืน้ที่ภาคใต ้พบว่า จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีจ านวนหน่วยที่อยู่อาศัย

ใหม่เขา้สู่ตลาดมากที่สดุ รองลงมาเป็นจงัหวดัภูเก็ต จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และจงัหวดันครศรีธรรราช ตามล าดบั ส่งผลให้

อุปทานที่อยู่อาศัยทัง้หมดที่มีการขายในพืน้ที่ภาคใต ้มีจ านวนรวม 17,399 หน่วย หรือ ลดลงรอ้ยละ -2.1 และมีมูลค่า

รวม 76,295 ลา้นบาท หรือ ลดลงรอ้ยละ -0.9  

เมื่อพิจารณาลงรายละเอียดของอตัราการขยายตวัของหน่วยเปิดขายใหม่ พบว่า จงัหวดันครศรีธรรมราชมีหน่วย

ลดลงมากที่สุดรอ้ยละ -60.8  ซึ่งเป็นการลดลงของการพัฒนาโครงการอาคารชุดทัง้หมด รองลงมาเป็นจังหวัดสงขลา

ลดลงรอ้ยละ -47.8 โดยลดลงในโครงการอาคารชุดรอ้ยละ -86.5 แต่บา้นจดัสรรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 397 ส่วนในจงัหวดัภูเก็ต

เริ่มมีทิศทางการลงทุนพฒันาโครงการใหม่เพิ่มขึน้ทัง้ในส่วนของโครงการแนวราบและโครงการอาคารชุด โดยเป็นการ

เปิดตวัโครงการแนวราบ 177 หน่วยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.5 และเปิดตัวโครงการอาคารชุดจ านวน 439 หน่วยเพิ่มขึน้รอ้ยละ

74.2 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
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ทศิทางตลาดทีอ่ยู่อาศัยภาคใต้ปี 2565  

อย่างไรก็ตามศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ประมาณการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่จะเข้าสู่ตลาดในปี 2565 

จ านวนประมาณ 6,030 หน่วย เพิ่มขึ ้นร้อยละ 85 มูลค่ารวมประมาณ 25,849 ล้านบาท เพิ่มขึ ้นร้อยละ 101.7 

ประกอบดว้ย โครงการบา้นจดัสรรประมาณ 3,105 หน่วย มลูค่ารวมประมาณ 12,218 ลา้นบาท และ โครงการอาคารชุด

ประมาณ 2,925 หน่วย มลูค่ารวมประมาณ 13,631 ลา้นบาท  

 ในส่วนของหน่วยขายไดใ้หม่ ศนูยข์อ้มลูฯ คาดการณว์่า ในปี 2565 ตลาดที่อยู่อาศยัในภาคใตจ้ะมีหน่วยขายได้

ใหม่จ านวนประมาณ 5,495 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 56.4 มูลค่ารวมประมาณ 22,922 ล้านบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 67.7 

ประกอบดว้ยโครงการบา้นจัดสรรประมาณ 2,768 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 10,148 ลา้นบาท โครงการอาคารชุด

ประมาณ 2,726 หน่วย เพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 158.2 มลูค่ารวมประมาณ  12,774 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 188.4 

 ดา้นหน่วยเหลือขายคาดการณว์่าในปี 2565 จะมีหน่วยเหลือขายในตลาดจ านวนประมาณ 15,319 หน่วย ลดลง

รอ้ยละ -0.5 มลูค่ารวมประมาณ 65,623 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ-4.0 ประกอบดว้ยโครงการบา้นจดัสรรประมาณ 9,907 

หน่วย มลูค่ารวมประมาณ 37,904 ลา้นบาท และโครงการอาคารชุดประมาณ 5,412 หน่วย มลูค่ารวมประมาณ 27,719 

ลา้นบาท ซึ่งหน่วยเหลือขายสว่นใหญ่จะยงัคงอยู่ในจงัหวดัภเูก็ตมากท่ีสดุ รองลงมาเป็นจงัหวดัสงขลา สุราษฎรธ์านี และ

นครศรีธรรมราช ตามล าดบั  

“อย่างไรก็ตามตลาดที่อยู่อาศัย 4 จังหวัดส าคัญในภาคใต ้โดยภาพรวมการขายอยู่ในสถานการณ์ชะลอตัว 

ดังนัน้เมื่อมีสินคา้ใหม่เติมเขา้มาในตลาดก็ตอ้งเพิ่มความระมดัระวังว่าจ านวนสินคา้เหลือขายจะเพิ่มขึน้ตาม โดยศูนย์

ขอ้มลูฯคาดการณว์่าอตัราดดูซบัของ 4 จงัหวดัจะดีขึน้ในช่วงปลายปี 2565 โดยอตัราดดูซบัโครงการบา้นจดัสรรจะปรบั

ขึน้จากรอ้ยละ 2.1 ในช่วงครึ่งหลงัปี 2564 เป็นรอ้ยละ 2.3 ในช่วงครึ่งหลงัปี 2565 ขณะที่อตัราดดูซบัโครงการอาคารชุด

ปรบัเพิ่มจากรอ้ยละ 1.7 ในช่วงครึง่หลงัปี 2564 เป็นรอ้ยละ 4.1 ในช่วงครึง่หลงัปี 2565 

ทัง้นี ้เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตก าลงัซือ้ส่วนหนึ่งมาจากชาวต่างชาติ กลุ่มนีจ้ะไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากภาวะ

สงคราม ซึ่งอาจส่งผลใหจ้ านวนหน่วยขายไดใ้หม่ต ่ากว่าประมาณการณ ์โดยเฉพาะโครงการอาคารชุดที่ยงัคงมีปัญหา

ดา้นการขาย  เมื่อมีสินคา้ใหม่เขา้ตลาดย่อมมีผลต่ออัตราดูดซบั และอาจมีผลใหอ้ัตราดูดซบัต ่ากว่าประมาณการณ ์ที่

ประเมินว่าจะดีขึน้ในช่วงปลายปี 2565 โดยคาดว่าจะมีที่อยู่อาศัยเหลือขายในพืน้ที่จงัหวัดภูเก็ตจ านวน  7,844 หน่วย 

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.3 มลูค่า 40,084  ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -23.7 แต่หากสภาวะสงครามยืดเยือ้ศูนยข์อ้มลูฯจ าเป็นตอ้ง

ปรบัค่าประมาณการใหม่อีกครัง้   
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