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   16 มีนาคม 2566 

สถานการณต์ลาดทีอ่ยู่อาศัยจังหวัดภาคเหนือ 
อัตราดูดซับลดลงต ่าสุดในรอบ 2 ปี เปิดตัวโครงการใหม่ลดฮวบ 

 

ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(REIC) รายงานสถานการณภ์าพรวมตลาดที่อยู่อาศัยที่ยงั
อยู่ระหว่างขายในช่วงครึ่งหลงัปี  2565 ของจงัหวดัภาคเหนือ 5 จงัหวดั ประกอบดว้ย จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย ล าพนู 
พิษณุโลก และนครสวรรค ์พบว่า ตลาดที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขาย ที่อยู่ในช่วงของการปรบัตัวดา้นอุปทานไปสู่
สภาวะสมดุลกับอุปสงค ์ ดังจะเห็นไดว้่า อุปทานเสนอขาย (Total Supply) ที่มีจ านวนลดลงจากครึ่งแรกของปี 2565 
เนื่องจากหน่วยที่อยู่อาศยัเปิดตวัใหม่ (New Supply) นอ้ยลงอย่างมาก ซึ่งไปตอบรบักบัยอดขายไดใ้หม่ (New Sales) ที่
มีการปรบัตัวลดลงจากช่วงก่อนมากเช่นกัน ส่งผลใหจ้ านวนหน่วยเหลือขายในช่วงครึ่งหลงัปี 2565 ลดลงรอ้ยละ -1.2  
และมีผลใหอ้ตัราดดูซบัของภาพรวมตลาดลดลงลงมาอยู่ที่รอ้ยละ 1.7 ซึ่งต ่าสดุในรอบ 5 ปี  

 ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห ์และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย ์เปิดเผยว่า การส ารวจโครงการที่อยู่อาศยัภาคเหนือ 5 จงัหวดั ครึ่งหลงัปี 2565 พบว่า  จ านวนอปุทาน
พรอ้มขายจ านวนประมาณ  16,724 หน่วย มลูค่า 66,298 ลา้นบาท ในจ านวนดงักลา่วแบ่งเป็นโครงการอาคารชดุ 1,818 
หน่วย มลูค่า 4,966 ลา้นบาท เป็นโครงการบา้นจดัสรร 14,906 หน่วย มลูค่า 61,332 ลา้นบาท มีโครงการใหม่เขา้สูต่ลาด 
867 หน่วย มลูค่า 4,148 ลา้นบาท มีโครงการขายไดใ้หม่จ านวน 1,742 หน่วย มลูค่า 6,263 ลา้นบาท ส่งผลใหม้ีหน่วย
เหลือขาย 14,982 หน่วย มลูค่า 60,035 ลา้นบาท  

 “ทิศทางการของตลาดที่อยู่อาศยัที่อยู่ระหว่างขายในภาคเหนือ พบว่าในช่วงครึง่หลงัปี 2565 มีการลงทนุพฒันา
โครงการใหม่ที่เป็นบา้นจดัสรรเกิดขึน้เฉพาะในพืน้ที่เชียงใหม่ และนครสวรรค ์ และอาคารชุดเฉพาะในเชียงใหม่เท่านั้น 
ในขณะที่จงัหวดัเชียงราย ล าพนู พิษณุโลก เป็นการขายโครงการเก่าที่เปิดขายมาตัง้แต่ช่วงก่อนหนา้ในทุกประเภทที่อยู่
อาศยั เพื่อลดจ านวนหน่วยเหลือขายและเพิ่มอตัราดดูซบัในตลาด โดยใน 5 จงัหวดัภาคเหนือ จงัหวดัล าพนูมีอตัราดดูซบั
บา้นจดัสรรสงูสดุรอ้ยละ 4.8 และเชียงใหม่มีอตัราดดูซบัอาคารชุดสงูสุดรอ้ยละ 3.3 แต่ก็ถือว่าเป็นอตัราการดูดซบัที่ต  ่า
กว่าช่วงก่อนหนา้ เนื่องจากยอดขายท่ีลดลง”   

อุปทานโดยรวม  ในช่วงครึ่งหลงัปี 2565 ที่อยู่อาศยัเสนอขายทัง้หมด จ านวนประมาณ 16,724 หน่วย มลูค่า 
66,298 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน (YoY) รอ้ยละ -6.0 และมลูค่าลดลงรอ้ยละ -0.7 เมื่อเทียบกบัช่วงครึ่ง
แรก (HoH) จ านวนหน่วยลดลงรอ้ยละ -15.9 มูลค่าลดลง – 13.6 โดยเป็นโครงการใหม่เขา้สู่ตลาดจ านวนเพียง  867 
หน่วย มูลค่า 4,148 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) รอ้ยละ -50.6 และรอ้ยละ -39.9 ตามล าดับ แต่
เมื่อเทียบกบัครึ่งปีแรก (HoH) จ านวนหน่วยลดลงรอ้ยละ -72.6 มลูค่าลดลง -69.0  ขณะที่ที่อยู่อาศยัเหลือขาย ณ สิน้ปี 
2565 จ านวน 14,982 หน่วย มลูค่า 60,035 ลา้นบาท จ านวนหน่วยลดลงรอ้ยละ -1.2 ขณะที่มลูค่าเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.7 แต่
เมื่อเทียบกบัครึง่แรก (HoH)  จ านวนหน่วยลดลงรอ้ยละ -11.3 มลูค่าลดลง –9.0 
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โดย 5 ท าเล ที่มีจ านวนหน่วยเหลือขายมากที่สดุใน 5 จงัหวดัภาคเหนือ คือ อนัดบั 1 ท าเลสนามบิน-แม่ฟ้าหลวง 
จ านวน 1,429 หน่วย มลูค่า 5,024 ลา้นบาท อนัดบั 2 ท าเลสนัทราย จ านวน 1,345 หน่วย มลูค่า 4,191 ลา้นบาท  อนัดบั 
3 ท าเลสารภี จ านวน 1,321 หน่วย มลูค่า 4,802 ลา้นบาท อนัดบั 4  ท าเลในเมืองเชียงราย จ านวน  1,163 หน่วย มลูค่า 
5,346 ลา้นบาท  อนัดบั 5 ท าเลแม่โจ ้จ านวน 1,143 หน่วย โดยระดับราคาที่มีหน่วยเหลือขายมากที่สุดคือ 3.01-5.00 
ลา้นบาท มีจ านวนถึง 5,592 หน่วย มลูค่า 3,947 ลา้นบาท  

อุปสงคโ์ดยรวม  พบว่าในช่วงครึ่งหลงัปี 2565 มีที่อยู่อาศัยขายไดใ้หม่ 1,742 หน่วย มูลค่า 6,263 ลา้นบาท  
ลา้นบาท แบ่งเป็นโครงการบา้นจดัสรร 1,418 หน่วย มลูค่า 5,432 ลา้นบาท และอาคารชุดเพียง 324 หน่วย มลูค่า 831 
ลา้นบาท ซึ่งท าเลที่มีหน่วยขายไดส้งูสดุ  5 อนัดบัแรกคือ อนัดบั 1 สนัทราย จ านวน 170 หน่วย มลูค่า 595.2 ลา้นบาท  
อนัดบั 2 ดรีมแลนด ์จ านวน 163 หน่วย มลูค่า 745.8 ลา้นบาท อนัดบั 3 แม่โจ ้จ านวน 139 หน่วย มลูค่า 405.4 ลา้นบาท  
อันดับ 4 หางดงตอนบน จ านวน 129  หน่วย มูลค่า 326.5 ลา้นบาท และอันดับ 5 ม.พายัพ จ านวน หน่วย 127 มูลค่า 
498.8 ลา้นบาท  

ภาพรวมจังหวัดเชียงใหม่  

ส าหรบัปี 2565 ในพืน้ที่ส  ารวจจังหวัดเชียงใหม่ มีที่อยู่อาศัยเสนอขายรวมทั้งสิน้ 10,047 หน่วย มูลค่า 
41,752 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -4.4 และ รอ้ยละ -1.6 โดยแบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร 8,529 หน่วย มูลค่า 
37,223 ลา้นบาท โครงการอาคารชุด 1,518 หน่วย มูลค่า 4,529 ลา้นบาท โดยในช่วงครึ่งหลังปี 2565 มีที่อยู่
อาศัยเปิดขายใหม่เข้าสู่ตลาดจ านวน 336 หน่วย ลดลงรอ้ยละ -61.7 มูลค่า 1,320 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 63.6 
ส่วนจ านวนหน่วยขายได้ใหม่มีจ านวน 1,086 หน่วย ลดลงรอ้ยละ -37.9 มูลค่า 4,011 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -
41.4 และจ านวนหน่วยเหลือขาย 2,784 หน่วยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 16.7  มูลค่า 10,900 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 17.6  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 (YoY)   

ภาพรวมจังหวัดเชียงราย  

ในพืน้ที่ส  ารวจจังหวัดเชียงรายมีจ านวนที่อยู่อาศัยเสนอขายรวมทั้งสิน้ 2,858 หน่วยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.9  
มูลค่า 11,231 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.9 โดยไม่มีที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่เขา้สู่ตลาด ส่วนจ านวนหน่วยขายได้
ใหม่มีเพียง 74 หน่วย ลดลงรอ้ยละ -78.2 มูลค่า 331 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -75.2 และมีจ านวนหน่วยเหลือขาย 
2,413 หน่วย มูลค่า  9,762 ลา้นบาท จ านวนหน่วยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.2 มูลค่าเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.3 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2564  (YoY) 
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 ภาพรวมจังหวัดพิษณุโลก 

 ในพืน้ที่ส  ารวจจังหวัดพิษณุโลกมีจ านวนที่อยู่อาศัยเสนอขายทั้งสิน้ 2,572 หน่วย ลดลงรอ้ยละ -18.2 
มูลค่า 8,434 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -14.2 ไม่มีที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่  โดยมีจ านวนที่อยู่อาศัยขายไดใ้หม่ 238 
หน่วย ลดลงรอ้ยละ -38.8 มูลค่า 729 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -45.0 และจ านวนหน่วยเหลือขาย 2,334 หน่วย 
ลดลงรอ้ยละ -15.3 มูลค่า 7,706 ลา้นบาท มูลค่าลดลงรอ้ยละ -11.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564  
(YoY) 

ภาพรวมจังหวัดนครสวรรค์ 

 ในพืน้ที่ส  ารวจจังหวัดนครสวรรคม์ีจ านวนที่อยู่อาศัยเสนอขายทั้งสิน้ 1,020 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 22.7
มูลค่า 4,395 ลา้นบาท รอ้ยละ -14.2 โดยมีจ านวนที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ 531 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 123.1 
มูลค่า 2,828 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 325.8 โดยมีจ านวนที่อยู่อาศัย ขายไดใ้หม่ 278 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
129.8 มูลค่า 1,052 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 221.7 และจ านวนหน่วยเหลือขาย 742 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.5 
มูลค่า 3,343 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 73.0  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564  (YoY) 
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