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สถานการณ์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัยในพืน้ ที่ ภาคใต้ 4 จังหวัด ครึ่งแรกปี 2565
ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) รายงานภาพรวมสถานการณ์ตลาดอยู่อาศัยที่อยู่
ระหว่างการขายในภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ณ ครึง่ แรก ปี 2565 ในด้าน
อุปทานพร้อมขายต้นงวด หรือ Total Supply และโครงการเปิ ดขายใหม่ (New Supply) มีจานวนโครงการ และจานวน
หน่วยลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน (YoY) แต่มีมลู ค่าเพิ่มขึน้ ในด้านอุปสงค์ยอดขายใหม่ (New Sales) ในช่วงครึ่ง
แรก ปี 2565 เพิ่มขึน้ ทัง้ จานวนหน่วยและมูลค่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ในขณะที่จานวนหน่วยเหลือขาย
สะสมสิน้ งวด (Remaining Supply) ปรับลดลง แต่มีมูลค่าหน่วยเหลือขายเพิ่มขึน้ ส่งผลให้อัตราดูดซับ (Absorption
Rate) ต่อเดือนของตลาดที่อยู่อาศัย ของภาคใต้เพิ่มขึน้ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ภายหลัง
สถานการณ์โรคโควิด -19 มีทิศทางปรับตัวดีขนึ ้
ดร. วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรั กษาการผู้อานวยการศู นย์ข้ อ มู ล
อสังหาริมทรัพย์ เปิ ดเผยว่า จากความเคลื่อนไหวที่เกิดขึน้ กับตลาดที่อยู่อาศัยในพืน้ ที่ 4 จังหวัดภาคใต้ หรือพืน้ ที่สารวจ
ของ REIC พบว่าไม่ มี การเปิ ดตัวโครงการอาคารชุดพักอาศัยในพืน้ ที่ภาคใต้ แต่มี การเปิ ดขายโครงการบ้านจัดสรร
กระจายทัง้ 4 จังหวัด แสดงให้เห็นว่าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนบราบมีการฟื ้ นตัวมากกว่าโครงการอาคารชุด รวมถึง
มีการฟื ้ นตัวอย่างชัดเจนของการตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ตโดยมีความเคลื่อนไหวทัง้ ด้านการเปิ ด ตัวโครงการใหม่
และยอดขายใหม่ท่ีเพิ่มสูงขึน้ ขณะที่ สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช มีสถาวะที่ทรงตัวในด้านของการเปิ ดตัว
โครงการใหม่ ในขณะที่การขายไปในทิศทางการดีขนึ ้
โดยจากการสารวจโครงการที่อยู่อาศัยเสนอขายในพืน้ ที่ภาคใต้ 4 จังหวัด ณ ช่วงครึ่งแรก ปี 2565 พบว่ามี
จานวน 16,203 หน่วย มูลค่า 71,990 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากช่วงครึ่งแรกปี 2564 ทัง้ จานวนหน่วยมูลค่า โดยจานวน
หน่วยลดลงร้อยละ -3.0 มูลค่าลดลงร้อยละ -1.3 เมื่อเทียบกับจานวนหน่วยเสนอขายทัง้ หมด ณ ครึง่ แรก ปี 2564
อุปทานครึ่งปี แรกไม่มีโครงการอาคารชุดเปิ ดขายใหม่เข้าตลาด
ในจานวนดังกล่าวแบ่งเป็ นโครงการอาคารชุด 4,946 หน่วย มูลค่า 22,662 ล้านบาท เป็ นโครงการบ้านจัดสรร
11,257 หน่วย มูลค่า 49,328 ล้านบาท มีโครงการใหม่เข้าสู่ตลาด 792 หน่วย มูลค่า 4,071 ล้านบาท มีโครงการขายได้
ใหม่จานวน 2,551 หน่วย มูลค่า 10,592 ล้านบาท ส่งผลให้มีหน่วยเหลือขาย 13,652 หน่วย มูลค่า 61,398 ล้านบาท
โครงการใหม่ท่เี ข้าสูต่ ลาดเป็ นโครงการบ้านจัดสรรทัง้ หมด จานวน 792 หน่วย มูลค่า 4,071 ล้านบาท จานวนหน่วยลดลง
จากครึง่ แรกปี 2564 ร้อยละ -42.9 มูลค่าลดลงร้อยละ -29.9 ล้านบาท
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เมื่อพิจารณาภาพโดยรวมจะพบว่าภาคใต้ไม่มี โครงการอาคารชุด เปิ ดขายใหม่ในช่วงครึ่งแรกปี 2565 ขณะที่
โครงการบ้านจัดสรรกระจายอยู่ในหลายทาเล เช่น เกาะแก้ว - รัษฎา นา้ น้อย และทาเลเกาะย่อ – บ่อยาง
โดย 5 ทาเล ที่มีโครงการเสนอขายมากที่สดุ ในพืน้ ที่ ภาคใต้ คือ อันดับ 1 ทาเลเทพกระษัตรี - ศรีสุนทร จานวน
1,909 หน่วย มูล ค่าโครงการ 7,786 ล้านบาท อันดับ 2 ทาเลหาดในยาง - หาดไม้ขาว จานวน 1,122 หน่วย มูลค่า
โครงการ 3,790 ล้านบาท อันดับ 3 ทาเลหาดบางเทา - หาดสุรนิ ทร์ จานวน 1,086 หน่วย มูลค่าโครงการ 5,525 ล้านบาท
อันดับ 4 ทาเลเกาะแก้ว - รัษฎา จานวน 1,063 หน่วย มูลค่าโครงการ 7,864 ล้านบาท อันดับ 5 ทาเลพัฒนาการ-คูขวาง
จานวน 973 หน่วย มูลค่าโครงการ 4,742 ล้านบาท
ในส่วนของโครงการบ้านจัดสรร ที่มี การเสนอขายมากที่สุดในพืน้ ที่ภ าคใต้ 5 ทาเล คือ อันดับ 1 ทาเลเทพ
กระษัตรี - ศรีสนุ ทร จานวน 1,674 หน่วย มูลค่าโครงการ 6,179 ล้านบาท อันดับ 2 ทาเลเกาะแก้ว - รัษฎา จานวน 1,017
หน่วย มูลค่าโครงการ 7,797 ล้านบาท อันดับ 3 ทาเลพัฒนาการ-คูขวาง จานวน 973 หน่วย มูลค่าโครงการ 4,742 ล้าน
บาท อันดับ 4 ทาเลอ้อมค่าย จานวน 901 หน่วย มูลค่าโครงการ 3,038 ล้านบาท อันดับ 5 ทาเลท่าข้าม-ควนหิน จานวน
862 หน่วย มูลค่าโครงการ 3,724 ล้านบาท
ในส่วนของโครงการอาคารชุด ที่มีการเสนอขายมากที่สดุ ในพืน้ ที่ภาคใต้ 5 ทาเล คือ อันดับ 1 ทาเลหาดบางเทา หาดสุรินทร์ จานวน 1,086 หน่วย มูลค่าโครงการ 5,525 ล้านบาท อันดับ 2 ทาเลหาดในยาง - หาดไม้ขาว จานวน 922
หน่วย มูลค่าโครงการ 3,307 ล้านบาท อันดับ 3 ทาเลหาดกมลา จานวน 742 หน่วย มูลค่าโครงการ 4,220 ล้านบาท
อันดับ 4 ทาเลหาดราไวย์ จานวน 474 หน่วย มูลค่าโครงการ 2,904 ล้านบาท อันดับ 5 ทาเลตลาดใหญ่ -ตลาดเหนือ
จานวน 431 หน่วย มูลค่าโครงการ 1,307 ล้านบาท
สาหรับสถานการณ์หน่วยเหลือขายในพืน้ ที่ ภาคใต้ ณ ครึ่งแรกปี 2565 มีจานวน 13,652 หน่วย ลดลงจากไตร
มาสแรกร้อยละ -10.1 มูลค่า 61,398 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -8.6 เป็ นโครงการอาคารชุด 3,958 หน่วย มูลค่า 18,604
ล้านบาท ซึ่งทาเลที่มีอาคารชุดเหลือขายสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อันดับ 1 ทาเลหาดในยาง - หาดไม้ขาว 838 หน่วย
มูลค่าโครงการ 3,057 ล้านบาท อันดับ 2 ทาเลหาดบางเทา - หาดสุรินทร์ 752 หน่วย มูลค่าโครงการ 3,968 ล้านบาท
อันดับ 3 ทาเลหาดกมลา 675 หน่วย มูลค่าโครงการ 3,719 ล้านบาท
ในส่วนของโครงการบ้านจัดสรรมี หน่วยเหลือขายรวม 9,694 หน่วย มูลค่า 42,794 ล้าน อันดับ 1 ทาเลเทพ
กระษัตรี - ศรีสุนทร 1,524 หน่วย มูลค่าโครงการ 5,637 ล้านบาท อันดับ 2 ทาเลเกาะแก้ว - รัษฎา จานวน 921 หน่วย
มูลค่าโครงการ 7,158 ล้านบาท อันดับ 3 ทาเลพัฒนาการ - คูขวาง 765 หน่วย มูลค่าโครงการ 3,855 ล้านบาท ซึ่งจะ
สังเกตได้ว่าหน่วยที่เหลือขายส่วนใหญ่จะเป็ นประเภทบ้านเดี่ยว
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อุปสงค์
ในด้านความต้องการซือ้ ที่อยู่อาศัย หรืออุปสงค์ พบว่าช่วงครึง่ แรก ปี 2565 มีท่อี ยู่อาศัยขายได้ใหม่ 2,551 หน่วย
มูลค่า 10,592 ล้านบาท แบ่งเป็ นโครงการอาคารชุดเพียง 998 หน่วย มูลค่า 4,058 ล้านบาท และโครงการบ้านจัดสรร
1,563 หน่วย มูลค่า 6,534 ล้านบาท ซึ่งทาเลที่มีหน่วยอาคารชุดขายได้ใหม่สูงสุด 3 อันดับแรกคือ อันดับ 1 ทาเลหาด
บางเทา - หาดสุรินทร์ 334 หน่วย มูลค่า 1,558 ล้านบาท อันดับ 2 ทาเลตลาดใหญ่ - ตลาดเหนือ 234 หน่วย มูลค่า 617
ล้านบาท อันดับ 3 ทาเลหาดราไวย์ 89 หน่วย มูลค่า 502 ล้านบาท
ในขณะที่ยอดขายได้ใหม่ของโครงการบ้านจัดสรร 1,563 หน่วย มูลค่า 6,534 ล้านบาท โดยทาเลที่มีการขาย
บ้านจัดสรรสูงสุด 3 อันดับแรกคือ อันดับ 1 ทาเลพัฒนการ - คูขวาง 208 หน่วย มูลค่า 886 ล้านบาท อันดับ 2 ทาเลอ้อม
ค่าย 208 หน่วย มูลค่า 716 ล้านบาท อันดับ 3 ทาเลขุนทะเล 185 หน่วย มูลค่า 665 ล้านบาท โดยอันดับ 1 และอันดับ 2
จานวนหน่วยเท่ากันต่างกันที่มลู ค่าขายได้ใหม่
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากอัตราดูดซับ แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย พบว่าในช่วงครึ่งแรก ปี 2565 อัตราดูด
ซับรวมทุกประเภทอยู่ท่รี อ้ ยละ 2.6 และประเภทที่มีอตั ราดูดซับดีท่สี ดุ คืออาคารชุดอยู่ท่รี อ้ ยละ 3.3
โดยทาเลที่มีอัตราดู ดซับสูง สุด 5 อันดับแรกประเภทโครงการอาคารชุด อันดับ ที่ 1 ทาเลเกาะยอ - บ่อยาง
อัตราดูดซับร้อยละ 13.3 อันดับ 2 ทาเลตลาดใหญ่ - ตลาดเหนือ อัตราดูดซับร้อยละ 9.0 อันดับ 3 ทาเลคลองเตย
อัต ราดูด ซับ ร้อ ยละ 7.9 อัน ดับ 4 ทาเลหาดบางเทา – หาดสุริน ทร์ อัต ราดูด ซับ ร้อ ยละ 5.1 และอัน ดับ 5 ทาเล
หาดราไวย์ อัตราดูดซับร้อยละ 3.1

ปี 2565 ภาพรวมภาคใต้ 4 จังหวัด
สาหรับ ปี 2565 ศูน ย์ข อ้ มูล อสัง หาริม ทรัพ ย์ ประเมิน ภาพรวมตลาดที่อ ยู่อ าศัย ในพื น้ ที่ ภาคใต้ 4 จัง หวัด
โดยคาดการณ์ว่า จะมีโ ครงการเปิ ด ตัว ใหม่จานวน 6,030 หน่ว ย เพิ่ม ขึ น้ ร้อ ยละ 85.5 เมื่อ เทีย บกับ ปี 2564 ซึ่ง มี
จานวน 3,251 หน่วย โดยมีมูล ค่า การเปิ ดตัวใหม่จานวน 25,849 ล้านบาท เพิ่ม ขึน้ ร้อยละ 101.7 เมื่ อเทียบกับ ปี
ก่อนหน้าซึ่งมี มูล ค่า 12,818 หน่วย มีจานวนหน่วยขายได้ใหม่ 5,495 หน่วย เพิ่มขึน้ ร้อยละ 56.4 เมื่อเทียบกับ ปี
2564 ซึ่ง มีจานวน 3,513 หน่วย มูล ค่าขายได้ใหม่ 22,922 ล้านบาทเพิ่ม ขึน้ ร้อยละ 67.7 เมื่ อเทียบกับปี ก่อนหน้า
ซึ่งมีมูลค่า 13,671 ล้านบาท
โดยมีห น่ว ยเหลือ ขาย 18,638 หน่ว ย เพิ่ม ขึ น้ ร้อ ยละ 21.1 เมื่อ เทีย บกับ ปี 2564 ซึ่ง มีจานวน 15,394
หน่ว ย มูล ค่า หน่ว ยเหลือ ขาย 80,608 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ น้ ร้อ ยละ 17.9 โดยเพิ่ม จาก 68,373 ล้า นบาท ในขณะที่
อัตราดูด ซับ ในกลุ่ม โครงการแนวราบยัง คงอยู่ ที่ ร อ้ ยละ 1.8 แต่อาคารชุด อัต ราดูดซับ จะปรับ เพิ่ม จากร้อ ยละ 1.5
ในปี 2564 เป็ นร้อยละ 2.8 ในปี 2565
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Press Release
เมื่ อพิจ ารณารายพืน้ ที่ศูนย์ขอ้ มูล อสัง หาริม ทรัพ ย์ คาดการณ์ว่าในปี 2565 จังหวัด ภูเ ก็ต จะมีที่อยู่อาศัย
เปิ ดขายใหม่เ ข้าสู่ตลาดจานวน 3,280 หน่วย เพิ่มขึน้ ร้อยละ 333.3 มูลค่า 17,249 ล้านบาท มูลค่าเพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ
465.4 เมื่ อเทีย บกับ ปี 2564 ส่วนจานวนหน่ว ยขายได้ใ หม่ค าดว่าจะมีจานวน 3,077 หน่วย มูลค่า 15,306 ล้า น
บาท จานวนหน่ว ยเพิ่ม ขึ น้ ร้อ ยละ 125.1 มูล ค่า เพิ่ม ขึ น้ ร้อ ยละ 140.0 เมื่อ เทีย บกับ ปี 2564 และจานวนหน่ว ย
เหลือขายคาดว่าจะมีจานวน 9,846 หน่วย มูล ค่า 50,515 ล้านบาท จานวนหน่วยเพิ่ม ขึน้ ร้อยละ 29.7 มูลค่าเพิ่ม
ขึน้ ร้อยละ 32.3 เมื่อเทียบกับปี 2564
จัง หวัด สงขลา คาดการณ์ว่า จะมีที่ อ ยู่อ าศัยเปิ ด ขายใหม่เ ข้า สู่ต ลาดจานวน 1,584 หน่วย มูลค่า 4,780
ล้า นบาท จานวนหน่ว ยเพิ่ม ขึ น้ ร้อ ยละ 52.6 มูล ค่า เพิ่ม ขึ น้ ร้อ ยละ 57.0 เมื่อ เทีย บกับ ปี 2564 ส่ว นจานวนหน่ ว ย
ขายได้ใหม่คาดว่า จะมีจานวน 1,435 หน่วย มูลค่า 4,532 ล้านบาท จานวนหน่วยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 34.1 มูลค่าเพิ่ม
ขึน้ ร้อยละ 23.7 เมื่อเทียบกับปี 2564 และจานวนหน่วยเหลือขายคาดว่าจะมีจานวน 4,038 หน่วย มูลค่า 14,213
ล้านบาท จานวนหน่ว ยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 20.4 มูลค่าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับปี 2564
จัง หวัด สุร าษฎร์ธ านี คาดการณ์ว่า จะมีที่อ ยู่อ าศัย เปิ ด ขายใหม่เ ข้า สู่ต ลาดจานวน 892 หน่ว ย มูล ค่า
2,624 ล้า นบาท จานวนหน่ว ยเพิ่ม ขึ น้ ร้อ ยละ 2.1 มูล ค่า ลดลงร้อ ยละ -24.1 เมื่อ เทีย บกับ ปี 2564 ส่ว นจานวน
หน่ว ยขายได้ใ หม่ค าดว่า จะมีจานวน 720 หน่ว ย มูล ค่า 2,164 ล้า นบาท จานวนหน่ว ยลดลงร้อ ยละ 1.1 มูล ค่า
ลดลงร้อ ยละ -4.7 เมื่อ เทีย บกับ ปี 2564 และจานวนหน่ว ยเหลือ ขายคาดว่า จะมีจานวน 3,059 หน่ว ย มูล ค่า
9,560 ล้านบาท จานวนหน่วยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 26.3 มูลค่าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับปี 2564
จังหวัด นครศรีธ รรมราช คาดการณ์ว่าจะมีที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่เข้าสู่ตลาดจานวน 274 หน่วย มูลค่า
1,196 ล้า นบาท จานวนหน่ว ยลดลงร้อ ยละ 52.9 มูล ค่า ลดลงร้อ ยละ -63.4 เมื่อ เทีย บกับ ปี 2564 ส่ว นจานวน
หน่ว ยขายได้ใ หม่ค าดว่า จะมีจานวน 263 หน่ว ย มูล ค่า 922 ล้า นบาท จานวนหน่ว ยลดลงร้อ ยละ -27.7 มูล ค่า
ลดลงร้อ ยละ -32.1 เมื่อ เทีย บกับ ปี 2564 และจานวนหน่ว ยเหลือ ขายคาดว่า จะมีจานวน 2,220 หน่ว ย มูล ค่า
8,783 ล้านบาท จานวนหน่วยลดลงร้อยละ 9.6 มูลค่าลดลงร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปี 2564
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