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28 มีนาคม 2561 

 
สถานการณตลาดที่อยูอาศัยภาคใต 

ภูเก็ต สงขลา สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช 
 
 ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห รายงานสถานการณตลาดที่อยูอาศัยภาคใต โดยเปนผล
สํารวจภาคสนามจากโครงการที่อยูระหวางการขาย เฉพาะโครงการที่มีหนวยเหลือขายไมตํ่ากวา 6 หนวย ในพื้นที่จังหวัด
ภูเก็ต สงขลา สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานกล
ยุทธ 2 และรักษาการผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย กลาววาในป 2560 ภาพรวมภาคใต 14 
จังหวัด มีจํานวน Housing Stock ประมาณ 3.5 ลานหลัง คิดเปนสัดสวนรอยละ 13.6 ของประเทศ เฉพาะพื้นที่ 4 
จังหวัด ประกอบดวยจังหวัดภูเก็ต สงขลา สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช มีสัดสวน Housing Stock รวมกัน
รอยละ 51.9 ของ 14 จังหวัดภาคใต โดยมีสัดสวนการโอนกรรมสิทธิ์จํานวน 27,628 หนวย มูลคารวม 50,691 
ลานบาท ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีการโอนกรรมสิทธิ์ ป 2560 จํานวนทั้งส้ิน  6,247 หนวย คิดเปนมูลคา 17,579 ลานบาท 
จังหวัดสงขลาจํานวน 5,432 หนวย คิดเปนมูลคา 8,262 ลานบาท จังหวัดสุราษฎรธานี  จํานวน 4,219 หนวย  คิด
เปนมูลคา 7,652 ลานบาท และจังหวัดนครศรีธรรมราชจํานวน 3,207 หนวยคิดเปนมูลคา 4,850 ลานบาท ดวย
ความเคล่ือนไหวดังกลาวศูนยขอมูลฯ จึงกําหนดเปนพื้นที่ดําเนินการสํารวจภาคสนามโครงการที่อยูอาศัยอยู
ระหวางการขาย จากการสํารวจ ณ ไตรมาส 3 ป 2560 พบความเปล่ียนแปลงที่นาสนใจ ดังนี้  
 จังหวัดภูเก็ต  

จังหวัดภูเก็ตมีโครงการที่มีหนวยเหลือขายไมตํ่ากวา 6 หนวย อยูระหวางการขายจํานวน 154 โครงการ มี
จํานวนหนวยทั้งหมด 26,088 หนวย มีมูลคาโครงการรวม 123,187 ลานบาท ประกอบดวยบานจัดสรร 11,153 
หนวย (ลดลงจากป 2559 ที่มี 13,246 หนวย) และอาคารชุด 14,935 หนวย (ลดลงจากป 2559 ที่มี 16,311 
หนวย) โดยมีโครงการเปดขายใหมในป 2560 จํานวน 37 โครงการ จํานวน 4,907 หนวยมีมูลคาโครงการรวม 
21,425 ลานบาท เปนบานจัดสรร 15 โครงการ จํานวน 1,039 หนวย มีมูลคาโครงการ 5,189 ลานบาท เปนอาคาร
ชุด 22 โครงการ จํานวน 3,868 หนวย มีมูลคาโครงการ 16,236 ลานบาท โดยภาพรวมจังหวัดภูเก็ตโครงการมีที่
อยูอาศัยประเภทอาคารชุดเสนอขายมากที่สุดรอยละ 57.2 รองลงมาเปนบานแฝดรอยละ 13.9 และเปนทาวน
เฮาสรอยละ 13.5 ซึ่งทั้งหมดหนาแนนอยูในพื้นที่อําเภอเมืองภูเก็ต 

ในประเภทบานจัดสรร มีโครงการบานจัดสรรซึ่งอยูระหวางการขาย 70 โครงการ มีหนวยในผังโครงการ
รวมกันประมาณ 11,153 หนวย มีมูลคาโครงการการตามหนวยในผังรวมกันทั้งส้ินประมาณ 51,803 ลานบาท   
ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซ่ึงอยูระหวางการขาย 84 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวมกันประมาณ  
14,935 หนวย มูลคาโครงการรวมกันทั้งส้ินประมาณ 71,384 ลานบาท ซึ่งสวนใหญอยูในระดับราคา 3.01 – 5.00 ลานบาท  
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คิดเปนรอยละ 33.7 รองลงมาอยูในระดับราคา 2.01 – 3.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 28 และมีราคาเฉล่ียอยูที่ 4.72 
ลานบาท  

ดานภาพรวมการขายพบวามีหนวยที่ขายไดจํานวน 19,951 หนวย หรือรอยละ 76.5 (ตอหนวยทั้งหมด  
26,088 หนวย) มีมูลคาโครงการขายไดรวม 91,531 ลานบาท โดยอําเภอเมืองภูเก็ตมีสัดสวนขายไดมากที่สุด รอยละ
79.6 (ตอหนวยทั้งหมด 12,672 หนวย) ขณะที่ภาพรวมหนวยเหลือขาย จํานวน 6,137 หนวย หรือรอยละ 23.5  มีมูลคา
เหลือขาย 31,656 ลานบาท และทาวนเฮาสมีหนวยเหลือขายมากที่สุดรอยละ 24.3 (ตอหนวยทั้งหมด 3,528 หนวย) 
เปนที่นาสังเกตวาอัตราการดูดซับตอเดือน หรือ Absorption Rate ในป 2560 ดีข้ึนจากป 2559 โดยปรับข้ึนจากรอยละ 
6.5 ในป 2559 เปนรอยละ 7.7 ในป 2560 โดยเฉพาะกลุมราคา 5 ลานบาทข้ึนไปมีอัตราดูดซับตอเดือนเพิ่มข้ึน  

 จังหวัดสงขลา (อําเภอหาดใหญ อําเภอเมือง และอําเภอสะเดา) จากการสํารวจพบวามีหนวยที่อยู
อาศัยในผังของโครงการของผูประกอบการซึ่งอยูในระหวางการขายทั้งส้ิน 139 โครงการ ประมาณ 11,053 หนวย 
มีมูลคาโครงการรวม 42,656 ลานบาท แบงเปนหนวยบานจัดสรร จํานวน 122 โครงการ ประมาณ 7,981 หนวย 
(ลดลงจากป 2559 ที่มี 9,367หนวย) และหนวยหองชุด  จํานวน 17 โครงการ ประมาณ 3,072 หนวย (ลดลงจากป 
2559 ที่มี 4,860 หนวย) โดยมีจํานวนหนวยอยูในอําเภอหาดใหญสูงสุดถึงรอยละ 82.5 และเปนโครงการเปดขาย
ใหมในป 2560 จํานวน 33 โครงการ จํานวน 1,225 หนวย มีมูลคาโครงการรวม 3,564 ลานบาท เปนบานจัดสรร 
32 โครงการ จํานวน 749 หนวย มีมูลคาโครงการ 2,628 ลานบาท เปนอาคารชุดเพียง 1 โครงการ จํานวน 476 
หนวย มีมูลคาโครงการ 935 ลานบาท  

โดยภาพรวมการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยในจังหวัดสงขลาเปนประเภทบานเด่ียวมากที่สุดรอยละ 30.9 
รองลงมาเปนอาคารชุดรอยละ 27.8 อันดับสามเปนทาวนเฮาสรอยละ 23 ซึ่งสวนใหญอยูในระดับราคา 3.01 – 
5.00 ลบ. คิดเปนรอยละ 33.4 รองลงมาอยูในระดับราคา 2.01 – 3.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 27.2 

ในประเภทบานจัดสรร มีโครงการบานจัดสรรซึ่งอยูระหวางการขายมากถึง 122 โครงการ แตมีหนวยใน
ผังโครงการรวมกันเพียงประมาณ 7,981 หนวย มีมูลคาโครงการการตามหนวยในผังรวมกันทั้งส้ินประมาณ 
35,157 ลานบาท ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยูระหวางการขาย 17 โครงการ มีหนวยในผัง
โครงการรวมกันประมาณ 3,072 หนวย มูลคาโครงการรวมกันทั้งส้ินประมาณ 7,499 ลานบาท ซึ่งสวนใหญอยูในระดับ
ราคา 3.01 – 5.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.4 อาคารชุด สวนใหญอยูในระดับราคา 2.01 – 3.00 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 31.2  

โดยภาพรวมการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยในจังหวัดสงขลามีหนวยขายไดจํานวน 7,792 หนวย หรือ รอย
ละ 70.5 (ตอหนวยทั้งหมด 11,053 หนวย) มีมูลคาโครงการขายไดรวม 29,627 ลานบาท ซึ่งอาคารชุดมีสัดสวน
ขายไดมากที่สุดรอยละ 76.6 (ตอหนวยทั้งหมด 3,072 หนวย) มีหนวยเหลือขายประมาณ 3,261 หนวย มูลคาหนวย
เหลือขายรวมประมาณ 13,029 ลานบาท 

ดานอัตราการดูดซับตอเดือน หรือ Absorption Rate ในป 2560 ดีข้ึนจากป 2559 โดยปรับข้ึนจากรอยละ 3 ใน
ป 2559 เปนรอยละ 5 ในป 2560 โดยมีอัตราดูดซับตอเดือนเพิ่มข้ึนทุกกลุมราคา  

จังหวัดสุราษฎรธานี (อําเภอเมืองสุราษฎรธานี และเกาะสมุย) จากการสํารวจพบวามีหนวยที่อยูอาศัย
ในผังของโครงการของผูประกอบการซึ่งอยูในระหวางการขายทั้งส้ิน 102 โครงการ  มีจํานวนหนวยทั้งหมด 7,718  
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หนวย มีมูลคาโครงการรวม 26,865 ลานบาท เปนบานจัดสรร 6,116 หนวย (เพิ่มข้ึนจากป 2559 ที่มี 5,845 หนวย) 
เปนอาคารชุด 1,602 หนวย (ลดลงจากป 2559 ที่มี 1,722 หนวย) โดยมีจํานวนหนวยอยูในอําเภอเมืองสุราษฎร
ธานี สูงถึงรอยละ 86.2 และมีโครงการเปดขายใหมในป 2560 จํานวน 23 โครงการ เปนบานจัดสรรทั้งหมด โดยมี
จํานวน 1,129 หนวย มีมูลคาโครงการรวม 3,279 ลานบาท 

 โดยภาพรวมการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยในพื้นที่อําเภอเมืองสุราษฎรธานี และเกาะสมุยเปนบานเด่ียว
มากที่สุดรอยละ 42.3 รองลงมาเปนอาคารชุดรอย 20.8 และอันดับสามเปนทาวนเฮาสรอยละ 15.2 ซึ่งสวนใหญ
อยูในระดับราคา 3.01– 5.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 34.3 รองลงมาอยูในระดับราคา 2.01 – 3.00 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 31.6 โดยภาพรวมราคาเฉล่ียอยูที่ราคา 3.48 ลานบาท 

ในประเภทบานจัดสรร มีโครงการบานจัดสรรซึ่งอยูระหวางการขายโดยอยูในอําเภอเมืองสุราษฎรธานี 
และเกาะสมุย ทั้งหมด 91 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวมกันประมาณ 6,116 หนวย มีมูลคาโครงการการตาม
หนวยในผังรวมกันทั้งส้ินประมาณ 22,482 ลานบาท ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยูระหวางการ
ขายโดยอยูในอําเภอเมืองสุราษฎรธานีทั้งหมด 11 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวมกันประมาณ 1,602 หนวย มูลคา
โครงการรวมกันทั้งส้ินประมาณ 4,384 ลานบาท 

โดยภาพรวมการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยในพื้นที่อําเภอเมืองสุราษฎรธานี และเกาะสมุย มีหนวยขายได 
5,113 หนวย หรือรอยละ 66.2 (ตอหนวยทั้งหมด 7,718 หนวย) มีมูลคาโครงการขายไดรวม 17,640 ลานบาท 
โดยอําเภอเมืองสุราษฎรธานี มีสัดสวนขายไดมากที่สุดรอยละ 68.2 (ตอหนวยทั้งหมด 6,651หนวย) อาคารชุดมี
สัดสวนขายไดมากที่สุดหรือรอยละ 83.5 (ตอหนวยทั้งหมด 1,602 หนวย) โดยมีหนวยเหลือขาย 2,605 หนวย หรือ
รอยละ 33.8 มีมูลคาเหลือขาย 9,225 ลานบาท และบานแฝดเหลือขายมากที่สุดรอยละ 62 (ตอหนวยทั้งหมด 
1,165 หนวย) 

ดานอัตราการดูดซับตอเดือน หรือ Absorption Rate ในป 2560 ดีข้ึนจากป 2559 โดยปรับข้ึนจากรอยละ 
4.9 ในป 2559 เปนรอยละ 5 ในป 2560 โดยมีอัตราดูดซับตอเดือนเพิ่มข้ึนทุกกลุมราคา ยกเวนกลุมราคาตํ่ากวา 1 
ลานบาท  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  (อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช) จากการสํารวจพบวามีหนวยที่อยูอาศัยในผัง
โครงการของผูประกอบการซึ่งอยูในระหวางการขายทั้งส้ิน 35 โครงการ มีจํานวนหนวยทั้งหมด 5,197 หนวย มีมูลคา
โครงการรวม 19,356 ลานบาท เปนบานจัดสรร 5,043 หนวย (เพิ่มข้ึนจากป 2559 ที่มี 4,549 หนวย) เปนอาคารชุด 154 
หนวย (ลดลงจากป 2559 ที่มี 385 หนวย) โดยมีโครงการเปดขายใหมในป 2560 มีจํานวน 9 โครงการ เปนบานจัดสรร
ทั้งหมด มีจํานวน 901หนวย มีมูลคาโครงการรวม 3,688 ลานบาท มีหนวยที่อยูอาศัยในผังของโครงการของ
ผูประกอบการซึ่งอยูในระหวางการขายทั้งส้ินประมาณ 5,197 หนวย แบงเปนหนวยบานจัดสรรประมาณ 5,043 หนวย 
อาคารชุดประมาณ 154 หนวย ซึ่งโครงการสวนใหญอยูในระดับราคา 3.01 – 5.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 55.6
รองลงมาอยูในระดับราคา 2.01 – 3.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.5 

ในประเภทบานจัดสรร  มีโครงการบานจัดสรรซ่ึงอยู ระหวางการขายโดยอยู ในอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราชทั้งหมด 34 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวมกันประมาณ 5,043 หนวย มีมูลคาโครงการตาม
หนวยในผังรวมกันทั้งส้ินประมาณ 19,149 ลานบาท ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยูระหวางการ 
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ขายเพียง 1 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวมกันประมาณ 154 หนวย มูลคาโครงการรวมกันทั้งส้ินประมาณ 208 
ลานบาท  

โดยภาพรวมการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยในพื้นที่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช มีหนวยขายได 3,406 
หนวย หรือรอยละ 65.5 (ตอหนวยทั้งหมด 5,197 หนวย) มีมูลคาโครงการขายไดรวม 12,932 ลานบาท และ
อาคารชุดมีสัดสวนขายไดมากที่สุดรอยละ 96 (ตอหนวยทั้งหมด  154 หนวย) มีหนวยเหลือขาย 1,791 หนวย หรือ
รอยละ 34.5 มีมูลคาหนวยเหลือขาย 6,964 ลานบาท โดยบานแฝดเหลือขายมากที่สุดรอยละ 64.5 (ตอหนวย
ทั้งหมด 837 หนวย) 

ดานอัตราการดูดซับตอเดือน หรือ Absorption Rate ในป 2560 ลดลงจากป 2559 โดยปรับลดลงจากรอยละ 
7.7 ในป 2559 เปนรอยละ 4.7 ในป 2560 โดยมีอัตราดูดซับตอเดือนลดลงอยางมากในกลุมราคา 1.5-3 ลานบาท 

 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมโทร 0-2645-9675-6 
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