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   30 มีนาคม 2566 

สถานการณต์ลาดทีอ่ยู่อาศัยจังหวัดภาคใต้ 
 

ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(REIC) ไดร้ายงานสถานการณภ์าพรวมตลาดที่อยู่อาศยัที่
ยงัอยู่ระหว่างขายในช่วงครึ่งหลงัปี  2565 ของจงัหวดัภาคใต ้4 จงัหวดั ประกอบดว้ย จงัหวดัภูเก็ต สงขลา สรุาษฎรธ์านี 
และ นครศรีธรรมราช โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ ์ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห ์และรักษาการผู้อ านวยการ
ศูนยข์้อมูลอสังหาริมทรัพย ์เปิดเผยว่า ผลส ารวจโครงการที่อยู่อาศยัภาคใต ้4 จงัหวดั ครึง่หลงัปี 2565 พบว่า จ านวน
อปุทานพรอ้มขายจ านวนประมาณ  17,564 หน่วย มลูค่า 77,112 ลา้นบาท ซึ่งมีการขยายตวั YoY รอ้ยละ 0.8 และ 1.3 
ตามล าดบั สาเหตทุี่ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศยัมีการขยายตวัลงนอ้ยเช่นนีเ้ป็นผลมาจากที่อปุทานอาคารชุดเสนอขายหด
ตัวลงอย่างมากทั้งจ านวนหน่วยและมูลค่าถึงรอ้ยละ -20.6 และ -17.6 ตามล าดับ โดยพบว่าจังหวัดสงขลาและ
นครศรีธรรมราชไม่มีการเปิดตวัใหม่เลย ส่วนจงัหวดัภูเก็ตและสรุาษฎรธ์านีที่มีการเปิดตวัโครงการอาคารชุดใหม่ในช่วง
การส ารวจไม่มาก จ านวน 350 และ 459 หน่วย ขณะที่บา้นจดัสรรมีหน่วยเสนอขายขยายตวัทัง้หน่วยและมลูค่าถึงรอ้ย
ละ 11.6 และ 11.3 ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดตวัโครงการใหม่เพิ่มขึน้มากในจงัหวดัสงขลาและสรุาษฎรธ์านี ส่วนจงัหวดั
ภเูก็ตและนครศรีธรรมราชยงัมีการเปิดตวัโครงการใหม่นอ้ยมาก  

ทัง้นีใ้นภาพรวมในภาคใต ้4 จังหวัดมีหน่วยเปิดตัวใหม่เขา้สู่ตลาด 1,929 หน่วย มูลค่า 8,440 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.4 และ 20.5 ตามล าดบั ขณะที่มีโครงการขายไดใ้หม่จ านวน 4,242 หน่วย มลูค่า 16,619 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 110.9 และ 109.8 ตามล าดับ ส่งผลใหม้ีหน่วยเหลือขาย 13,322 หน่วย มูลค่า 60,493 ลา้นบาท หรือ
ลดลงรอ้ยละ -13.6 และ -11.3 ตามล าดบั  

ทัง้นี ้อตัราดดูซบัของภาพรวมตลาดอยู่ที่รอ้ยละ 4.0 โดยจงัหวดัภูเก็ตมีอตัราดดูซบับา้นจดัสรรสงูสดุรอ้ยละ 4.9 
และสรุาษฎรธ์านี มีอตัราดดูซบัอาคารชุดสงูสดุรอ้ยละ 7.8 และถือว่าเป็นอตัราการดดูซบัที่สงูกว่าช่วงก่อนหนา้ เนื่องจาก
ยอดขายในพืน้ที่เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั  

โดย 5 ท าเล ที่มีจ านวนหน่วยเหลือขายมากที่สุดใน 4 จังหวัดภาคใต ้คือ อันดับ 1 ท าเลเทพกระษัตรี-ศรีสนุทร 
(ภเูก็ต) จ านวน 1,523 หน่วย มลูค่า 5,842 ลา้นบาท อนัดบั 2 ท าเลเกาะแกว้ - รษัฎา (ภเูก็ต) จ านวน 1,069 หน่วย มลูค่า 
8,123 ลา้นบาท  อันดับ 3 ท าเลประดู่-บางชุมโถ (สุราษฎรธ์านี) จ านวน 896 หน่วย มูลค่า 2,419 ลา้นบาท อันดับ 4  
ท าเลหาดบางเทา-หาดสุรินทร ์ (ภูเก็ต) จ านวน 798 หน่วย มูลค่า 4,444 ลา้นบาท  อันดับ 5 ท าเลท่าขา้ม-ควนหิน 
(สงขลา) จ านวน 771 หน่วย มลูค่า 3,368 ลา้นบาท โดยระดบัราคาที่มีหน่วยเหลือขายมากที่สดุคือ 3.01-5.00 ลา้นบาท 
มีจ านวนถึง 4,882 หน่วย มลูค่า 20,246 ลา้นบาท  
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ในดา้นภาพรวมอปุสงค ์พบว่าในช่วงครึ่งหลงัปี 2565 มีที่อยู่อาศยัขายไดใ้หม่ 4,242 หน่วย มลูค่า 16,619 ลา้น
บาท   แบ่งเป็นโครงการบา้นจัดสรร 2,676 หน่วย มูลค่า 10,544 ลา้นบาท และอาคารชุด 1,566 หน่วย มูลค่า 6,075 
ลา้นบาท ซึ่งท าเลที่มีหน่วยขายไดส้งูสดุ  5 อนัดบัแรกคือ อนัดบั 1 เกาะแกว้ – รษัฎา (ภเูก็ต)  จ านวน 1,132 หน่วย มลูค่า 
4,544 ลา้นบาท  อนัดบั 2 หาดในยาง-หาดไมข้าว (ภูเก็ต)  จ านวน 616 หน่วย มลูค่า 1,951 ลา้นบาท อนัดบั 3 ประดู่-
บางชุมโถ (สุราษฎรธ์านี) จ านวน 382 หน่วย มูลค่า 1,083 ลา้นบาท  อันดับ 4 หาดบางเทา – หาดสุรินทร ์(ภูเก็ต)  
จ านวน 246  หน่วย มลูค่า 1,286 ลา้นบาท และอนัดบั 5 พฒันาการ-คขูวาง (นครศรีธรรมราช) จ านวน หน่วย 179 มลูค่า 
910 ลา้นบาท  

ภาพรวมจังหวัดภูเก็ต 

ส าหรบัปี 2565 ในพืน้ที่ส  ารวจจังหวัดภูเก็ต มีที่อยู่อาศัยเสนอขายรวมทั้งสิน้ 8,238 หน่วย มูลค่า 40,987 
ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -2.0 และ รอ้ยละ -2.4 โดยแบ่งเป็นโครงการบา้นจัดสรร 4,549 หน่วย มูลค่า 22,370 ลา้น
บาท โครงการอาคารชุด 3,689 หน่วย มูลค่า 18,617 ลา้นบาท โดยในช่วงครึ่งหลังปี 2565 มีที่อยู่อาศัยเปิดขาย
ใหม่เขา้สู่ตลาดจ านวน 498 หน่วย ลดลงรอ้ยละ -19.2 มูลค่า 3,323 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 36.0 ส่วนจ านวน
หน่วยขายได้ใหม่มีจ านวน 2,509 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 207.9 มูลค่า 10,342 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 172.6 
และจ านวนหน่วยเหลือขาย 5,729 หน่วย ลดลงรอ้ยละ -24.5  มูลค่า 30,645 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -19.8  เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 (YoY)   

ภาพรวมจังหวัดสงขลา 

ส าหรบัปี 2565 ในพืน้ที่ส  ารวจจังหวัดสงขลา มีที่อยู่อาศัยเสนอขายรวมทั ้งสิ น้ 4,101 หน่วย มูลค่า 
16,728 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.4 และ รอ้ยละ 9.8 โดยแบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร 3,649 หน่วย มูลค่า 
15,443 ลา้นบาท โครงการอาคารชุด 452 หน่วย มูลค่า 1,285 ลา้นบาท โดยในช่วงครึ่งหลังปี 2565 มีที่อยู่อาศัย
เปิดขายใหม่เข ้าสู่ตลาดจ านวน 523 หน่วย ลดลงรอ้ยละ -20.5 มูลค่า 2,234 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -3 .3       
ส่วนจ านวนหน่วยขายได้ใหม่มีจ านวน 664 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.1 มูลค่า 2,482 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.9
และจ านวนหน่วยเหลือขาย 3,437 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.5 มูลค่า 14,247 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.1   เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 (YoY)   
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 ภาพรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส าหรบัปี 2565 ในพืน้ที่ส  ารวจจังหวัดสุราษฎรธ์านี มีที่อยู่อาศัยเสนอขายรวมทั้งสิน้ 3,322 หน่วย มูลค่า 
11,713 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 17.9 และ รอ้ยละ 18.7 โดยแบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร 2,798 หน่วย มูลค่า 
9,931 ลา้นบาท โครงการอาคารชุด 524 หน่วย มูลค่า 1,782 ลา้นบาท โดยในช่วงครึ่งหลังปี 2565 มีที่อยู่อาศัย
เปิดขายใหม่เขา้สู่ตลาดจ านวน 864 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 56.2 มูลค่า 2,740 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 31.4      
ส่วนจ านวนหน่วยขายได้ใหม่มีจ านวน 676 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 70.7 มูลค่า 2,168 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
65.5 และจ านวนหน่วยเหลือขาย 2,646 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.2 มูลค่า 9,545 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.6  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 (YoY) 

 

ภาพรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ส าหรบัปี 2565 ในพืน้ที่ส  ารวจจังหวัดนครศรีธรรมราช มีจ านวนที่อยู่อาศัยเสนอขายทั้งสิน้ 1,903 หน่วย  
มูลค่า 7,684 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -15.0 และ รอ้ยละ -14.7  โดยเป็นโครงการบ้านจัดสรรอย่างเดียว 1,903 
หน่วย มูลค่า 7,684 ลา้นบาท โดยในช่วงครึ่งหลังปี 2565 มีที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่เข้าสู่ตลาดจ านวน 44 หน่วย 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.8 มูลค่า 144 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -14.7 ส่วนจ านวนหน่วยขายไดใ้หม่มีจ านวน 393 หน่วย 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 111.3 มูลค่า 1,627 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 154.4 และจ านวนหน่วยเหลือขาย 1,510 หน่วย 
ลดลงรอ้ยละ -26.4 มูลค่า 6,057 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -27.6  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 (YoY) 
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