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27 กนัยายน 2565 

สถานการณต์ลาดทีอ่ยู่อาศัยในพืน้ที ่ภาคใต้ 4 จังหวัด คร่ึงแรกปี 2565 
 

 ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(REIC) รายงานภาพรวมสถานการณ์ตลาดอยู่อาศยัที่อยู่
ระหว่างการขายในภาคใต ้ 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ ภเูก็ต สงขลา สรุาษฎรธ์านี และนครศรีธรรมราช ณ ครึง่แรก ปี 2565 ในดา้น
อุปทานพรอ้มขายตน้งวด หรือ Total Supply และโครงการเปิดขายใหม่ (New Supply) มีจ านวนโครงการ และจ านวน
หน่วยลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่มีมลูค่าเพิ่มขึน้ ในดา้นอปุสงคย์อดขายใหม่ (New Sales) ในช่วงครึ่ง
แรก ปี 2565 เพิ่มขึน้ทัง้จ านวนหน่วยและมูลค่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่จ  านวนหน่วยเหลือขาย
สะสมสิน้งวด (Remaining Supply) ปรบัลดลง แต่มีมูลค่าหน่วยเหลือขายเพิ่มขึน้ ส่งผลใหอ้ัตราดูดซับ (Absorption 
Rate) ต่อเดือนของตลาดที่อยู่อาศัย ของภาคใตเ้พิ่มขึน้ แสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ของตลาดที่อยู่อาศัยภาคใตภ้ายหลัง
สถานการณโ์รคโควิด -19 มีทิศทางปรบัตวัดีขึน้ 

  ดร. วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห ์และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย ์เปิดเผยว่า จากความเคลื่อนไหวที่เกิดขึน้กบัตลาดที่อยู่อาศยัในพืน้ที่ 4 จงัหวดัภาคใต ้หรือพืน้ที่ส  ารวจ
ของ REIC พบว่าไม่มีการเปิดตัวโครงการอาคารชุดพักอาศัยในพืน้ที่ภาคใต้ แต่มีการเปิดขายโครงการบ้านจัดสรร
กระจายทัง้ 4 จงัหวดั  แสดงใหเ้ห็นว่าโครงการพฒันาที่อยู่อาศยัแนบราบมีการฟ้ืนตวัมากกว่าโครงการอาคารชุด รวมถึง
มีการฟ้ืนตวัอย่างชดัเจนของการตลาดที่อยู่อาศยัในจงัหวดัภูเก็ตโดยมีความเคลื่อนไหวทัง้ดา้นการเปิดตวัโครงการใหม่ 
และยอดขายใหม่ที่เพิ่มสงูขึน้ ขณะที่สงขลา สรุาษฎรธ์านี และนครศรีธรรมราช มีสถาวะที่ทรงตวัในดา้นของการเปิดตัว
โครงการใหม่ ในขณะที่การขายไปในทิศทางการดีขึน้  

โดยจากการส ารวจโครงการที่อยู่อาศัยเสนอขายในพืน้ที่ภาคใต ้4 จังหวัด ณ ช่วงครึ่งแรก ปี 2565 พบว่ามี
จ านวน 16,203 หน่วย มูลค่า 71,990 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากช่วงครึ่งแรกปี 2564 ทัง้จ านวนหน่วยมูลค่า  โดยจ านวน
หน่วยลดลงรอ้ยละ -3.0 มลูค่าลดลงรอ้ยละ -1.3 เมื่อเทียบกบัจ านวนหน่วยเสนอขายทัง้หมด ณ ครึง่แรก ปี 2564  

อุปทานคร่ึงปีแรกไม่มีโครงการอาคารชุดเปิดขายใหม่เข้าตลาด 

ในจ านวนดังกล่าวแบ่งเป็นโครงการอาคารชุด 4,946 หน่วย มูลค่า 22,662 ลา้นบาท เป็นโครงการบา้นจัดสรร 
11,257 หน่วย มลูค่า 49,328 ลา้นบาท มีโครงการใหม่เขา้สู่ตลาด 792 หน่วย มลูค่า 4,071 ลา้นบาท มีโครงการขายได้
ใหม่จ านวน 2,551 หน่วย มูลค่า 10,592 ลา้นบาท ส่งผลใหม้ีหน่วยเหลือขาย 13,652 หน่วย มูลค่า 61,398 ลา้นบาท 
โครงการใหม่ที่เขา้สูต่ลาดเป็นโครงการบา้นจดัสรรทัง้หมด จ านวน 792 หน่วย มลูค่า 4,071 ลา้นบาท จ านวนหน่วยลดลง
จากครึง่แรกปี 2564 รอ้ยละ -42.9 มลูค่าลดลงรอ้ยละ -29.9 ลา้นบาท 
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เมื่อพิจารณาภาพโดยรวมจะพบว่าภาคใตไ้ม่มีโครงการอาคารชุดเปิดขายใหม่ในช่วงครึ่งแรกปี 2565 ขณะที่
โครงการบา้นจดัสรรกระจายอยู่ในหลายท าเล เช่น เกาะแกว้ - รษัฎา น า้นอ้ย และท าเลเกาะย่อ – บ่อยาง 

โดย 5 ท าเล ที่มีโครงการเสนอขายมากที่สดุในพืน้ที่ภาคใต ้คือ อันดับ 1 ท าเลเทพกระษัตรี - ศรีสุนทร จ านวน 
1,909 หน่วย มูลค่าโครงการ 7,786 ล้านบาท อันดับ 2 ท าเลหาดในยาง - หาดไม้ขาว จ านวน 1,122 หน่วย มูลค่า
โครงการ 3,790 ลา้นบาท อนัดบั 3 ท าเลหาดบางเทา - หาดสรุนิทร ์จ านวน 1,086 หน่วย มลูค่าโครงการ 5,525 ลา้นบาท 
อนัดบั 4 ท าเลเกาะแกว้ - รษัฎา จ านวน 1,063 หน่วย มลูค่าโครงการ 7,864 ลา้นบาท อนัดบั 5 ท าเลพฒันาการ-คขูวาง 
จ านวน 973 หน่วย มลูค่าโครงการ 4,742 ลา้นบาท  

ในส่วนของโครงการบ้านจัดสรร ที่มีการเสนอขายมากที่สุดในพืน้ที่ภาคใต้ 5 ท าเล คือ อันดับ 1 ท าเลเทพ
กระษัตรี - ศรีสนุทร จ านวน 1,674 หน่วย มลูค่าโครงการ 6,179 ลา้นบาท อนัดบั 2 ท าเลเกาะแกว้ - รษัฎา จ านวน 1,017 
หน่วย มลูค่าโครงการ 7,797 ลา้นบาท อนัดบั 3 ท าเลพฒันาการ-คขูวาง จ านวน 973 หน่วย มลูค่าโครงการ 4,742 ลา้น
บาท อนัดบั 4 ท าเลออ้มค่าย จ านวน 901 หน่วย มลูค่าโครงการ 3,038 ลา้นบาท อนัดบั 5 ท าเลท่าขา้ม-ควนหิน จ านวน 
862 หน่วย มลูค่าโครงการ 3,724 ลา้นบาท 

ในสว่นของโครงการอาคารชดุ ที่มีการเสนอขายมากที่สดุในพืน้ที่ภาคใต ้5 ท าเล คือ อนัดบั 1 ท าเลหาดบางเทา - 
หาดสรุินทร ์ จ านวน 1,086 หน่วย มลูค่าโครงการ 5,525 ลา้นบาท อนัดบั 2 ท าเลหาดในยาง - หาดไมข้าว จ านวน 922 
หน่วย มูลค่าโครงการ 3,307 ลา้นบาท อันดับ 3 ท าเลหาดกมลา จ านวน 742 หน่วย มูลค่าโครงการ 4,220 ลา้นบาท 
อันดับ 4 ท าเลหาดราไวย ์จ านวน 474 หน่วย มูลค่าโครงการ 2,904 ลา้นบาท อันดับ 5 ท าเลตลาดใหญ่-ตลาดเหนือ 
จ านวน 431 หน่วย มลูค่าโครงการ 1,307 ลา้นบาท 

ส าหรบัสถานการณห์น่วยเหลือขายในพืน้ที่ภาคใต ้ณ ครึ่งแรกปี 2565 มีจ านวน 13,652 หน่วย ลดลงจากไตร
มาสแรกรอ้ยละ -10.1 มลูค่า 61,398 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -8.6  เป็นโครงการอาคารชุด 3,958 หน่วย มลูค่า 18,604 
ลา้นบาท ซึ่งท าเลที่มีอาคารชุดเหลือขายสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อันดับ 1 ท าเลหาดในยาง - หาดไมข้าว 838 หน่วย 
มูลค่าโครงการ 3,057 ลา้นบาท อันดับ 2 ท าเลหาดบางเทา - หาดสุรินทร ์752 หน่วย  มูลค่าโครงการ 3,968 ลา้นบาท 
อนัดบั 3 ท าเลหาดกมลา 675 หน่วย มลูค่าโครงการ 3,719 ลา้นบาท  

ในส่วนของโครงการบ้านจัดสรรมีหน่วยเหลือขายรวม 9,694 หน่วย มูลค่า 42,794 ลา้น อันดับ 1 ท าเลเทพ
กระษัตรี - ศรีสุนทร 1,524 หน่วย มูลค่าโครงการ 5,637 ลา้นบาท อันดับ 2 ท าเลเกาะแกว้ - รษัฎา จ านวน 921 หน่วย 
มูลค่าโครงการ 7,158 ลา้นบาท อันดับ 3 ท าเลพัฒนาการ - คูขวาง 765 หน่วย มูลค่าโครงการ 3,855 ลา้นบาท ซึ่งจะ
สงัเกตไดว้่าหน่วยท่ีเหลือขายสว่นใหญ่จะเป็นประเภทบา้นเด่ียว  
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อุปสงค ์ 

ในดา้นความตอ้งการซือ้ที่อยู่อาศยั หรืออปุสงค ์พบว่าช่วงครึง่แรก ปี 2565 มทีี่อยู่อาศยัขายไดใ้หม่ 2,551 หน่วย 
มูลค่า 10,592 ลา้นบาท แบ่งเป็นโครงการอาคารชุดเพียง 998 หน่วย มูลค่า 4,058 ลา้นบาท และโครงการบา้นจัดสรร 
1,563 หน่วย มูลค่า 6,534 ลา้นบาท ซึ่งท าเลที่มีหน่วยอาคารชุดขายไดใ้หม่สูงสุด 3 อันดับแรกคือ อันดับ 1 ท าเลหาด
บางเทา - หาดสรุินทร ์334 หน่วย มลูค่า 1,558 ลา้นบาท อนัดบั 2 ท าเลตลาดใหญ่ - ตลาดเหนือ 234 หน่วย มลูค่า 617 
ลา้นบาท อนัดบั 3 ท าเลหาดราไวย ์89 หน่วย มลูค่า 502 ลา้นบาท  

ในขณะที่ยอดขายไดใ้หม่ของโครงการบา้นจัดสรร 1,563 หน่วย มูลค่า 6,534 ลา้นบาท โดยท าเลที่มีการขาย
บา้นจดัสรรสงูสดุ 3 อนัดบัแรกคือ อนัดบั 1 ท าเลพฒันการ - คขูวาง 208 หน่วย มลูค่า 886 ลา้นบาท อนัดบั 2 ท าเลออ้ม
ค่าย 208 หน่วย มลูค่า 716 ลา้นบาท อนัดบั 3 ท าเลขนุทะเล 185 หน่วย มลูค่า 665 ลา้นบาท โดยอนัดบั 1 และอนัดบั 2 
จ านวนหน่วยเท่ากนัต่างกนัที่มลูค่าขายไดใ้หม่ 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากอตัราดดูซบัแยกตามประเภทที่อยู่อาศยั พบว่าในช่วงครึ่งแรก ปี 2565 อตัราดดู
ซบัรวมทกุประเภทอยู่ที่รอ้ยละ 2.6 และประเภทที่มีอตัราดดูซบัดีที่สดุคืออาคารชุดอยู่ที่รอ้ยละ 3.3  

 โดยท าเลที่มีอัตราดูดซับสูงสุด 5 อันดับแรกประเภทโครงการอาคารชุด อันดับที่ 1 ท าเลเกาะยอ - บ่อยาง 
อัตราดูดซับรอ้ยละ 13.3 อันดับ 2 ท าเลตลาดใหญ่ - ตลาดเหนือ อัตราดูดซับรอ้ยละ 9.0 อันดับ 3 ท าเลคลองเตย 
อัตราดูดซับรอ้ยละ 7.9  อันดับ 4 ท าเลหาดบางเทา – หาดสุรินทร ์  อัตราดูดซับรอ้ยละ 5.1 และอันดับ 5 ท าเล
หาดราไวย ์อัตราดูดซับรอ้ยละ 3.1 

 

ปี 2565 ภาพรวมภาคใต้ 4 จังหวัด 

ส าหรบัปี 2565 ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรพัย ์ประเมินภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในพืน้ที่  ภาคใต ้4 จังหวัด 
โดยคาดการณ์ว่าจะมีโครงการเปิดตัวใหม่จ านวน 6,030 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 85.5 เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมี
จ านวน 3,251 หน่วย โดยมีมูลค่าการเปิดตัวใหม่จ านวน 25,849 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 101.7 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้าซึ่งมีมูลค่า 12,818 หน่วย  มีจ านวนหน่วยขายได้ใหม่ 5,495 หน่วย  เพิ่มขึน้รอ้ยละ 56.4 เมื่อเทียบกับปี 
2564 ซึ่งมีจ านวน 3,513 หน่วย มูลค่าขายไดใ้หม่ 22,922 ลา้นบาทเพิ่มขึน้รอ้ยละ 67.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
ซึ่งมีมูลค่า 13,671 ลา้นบาท 

 โดยมีหน่วยเหลือขาย 18,638 หน่วย เพิ ่มขึน้รอ้ยละ 21.1 เมื ่อเทียบกับปี 2564 ซึ ่งมีจ านวน 15,394 
หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขาย 80,608 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 17.9 โดยเพิ่มจาก 68,373 ลา้นบาท ในขณะที่
อัตราดูดซับในกลุ่มโครงการแนวราบยังคงอยู่ที่รอ้ยละ 1.8 แต่อาคารชุดอัตราดูดซับจะปรับเพิ่มจากรอ้ยละ 1.5 
ในปี 2564 เป็นรอ้ยละ 2.8 ในปี 2565 
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  เมื่อพิจารณารายพืน้ที่ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรพัย ์คาดการณ์ว่าในปี 2565 จังหวัดภูเก็ต จะมีที่อยู่อาศัย
เปิดขายใหม่เข้าสู่ตลาดจ านวน 3,280 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 333.3 มูลค่า 17,249 ลา้นบาท มูลค่าเพิ่มขึน้ร้อยละ 
465.4 เมื่อเทียบกับปี 2564  ส่วนจ านวนหน่วยขายไดใ้หม่คาดว่าจะมีจ านวน 3,077 หน่วย มูลค่า 15,306 ล้าน
บาท จ านวนหน่วยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 125.1 มูลค่าเพิ่มขึน้รอ้ยละ 140.0 เมื่อเทียบกับปี 2564  และจ านวนหน่วย
เหลือขายคาดว่าจะมีจ านวน 9,846 หน่วย มูลค่า 50,515 ลา้นบาท จ านวนหน่วยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 29.7 มูลค่าเพิ่ม
ขึน้รอ้ยละ 32.3 เมื่อเทียบกับปี 2564   

   จังหวัดสงขลา คาดการณ์ว่าจะมีที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่เข้าสู่ตลาดจ านวน 1,584 หน่วย มูลค่า 4,780 
ลา้นบาท จ านวนหน่วยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 52.6 มูลค่าเพิ่มขึน้รอ้ยละ 57.0 เมื่อเทียบกับปี 2564 ส่วนจ านวนหน่วย
ขายไดใ้หม่คาดว่า จะมีจ านวน 1,435 หน่วย มูลค่า 4,532 ลา้นบาท จ านวนหน่วยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 34.1 มูลค่าเพิ่ม
ขึน้รอ้ยละ 23.7 เมื่อเทียบกับปี 2564  และจ านวนหน่วยเหลือขายคาดว่าจะมีจ านวน 4,038 หน่วย มูลค่า 14,213 
ลา้นบาท จ านวนหน่วยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 20.4 มูลค่าเพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.8 เมื่อเทียบกับปี 2564   

  จังหวัดสุราษฎร์ธานี คาดการณ์ว่าจะมีที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่เข ้าสู่ตลาดจ านวน 892 หน่วย มูลค่า 
2,624 ลา้นบาท จ านวนหน่วยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.1 มูลค่าลดลงรอ้ยละ -24.1 เมื่อเทียบกับปี 2564  ส่วนจ านวน
หน่วยขายได้ใหม่คาดว่าจะมีจ านวน 720 หน่วย มูลค่า 2,164 ลา้นบาท จ านวนหน่วยลดลงรอ้ยละ 1.1 มูลค่า
ลดลงรอ้ยละ -4.7 เมื่อเทียบกับปี 2564  และจ านวนหน่วยเหลือขายคาดว่าจะมีจ านวน 3,059 หน่วย มูลค่า 
9,560 ลา้นบาท จ านวนหน่วยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 26.3 มูลค่าเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.8 เมื่อเทียบกับปี 2564   

          จังหวัดนครศรีธรรมราช คาดการณ์ว่าจะมีที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่เขา้สู่ตลาดจ านวน 274 หน่วย มูลค่า 
1,196 ลา้นบาท จ านวนหน่วยลดลงรอ้ยละ 52.9 มูลค่าลดลงรอ้ยละ -63.4 เมื่อเทียบกับปี 2564  ส่วนจ านวน
หน่วยขายได้ใหม่คาดว่าจะมีจ านวน 263 หน่วย มูลค่า 922 ลา้นบาท จ านวนหน่วยลดลงรอ้ยละ -27.7 มูลค่า
ลดลงรอ้ยละ -32.1 เมื่อเทียบกับปี 2564  และจ านวนหน่วยเหลือขายคาดว่าจะมีจ านวน 2,220 หน่วย มูลค่า 
8,783 ลา้นบาท จ านวนหน่วยลดลงรอ้ยละ 9.6 มูลค่าลดลงรอ้ยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปี 2564   
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