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3 ธนัวาคม  2561 

 
รายงานผลส ารวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ คร่ึงแรกปี 2561  

 
ศนูย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ               

ท่ีอยูอ่าศยัท่ีอยู่ระหว่างการขายในชว่งคร่ึงแรกปี 2561 ครอบคลมุพืน้ท่ี 4 จงัหวดัในภาคเหนือ ได้แก่ จงัหวดั
เชียงใหม ่เชียงราย พิษณโุลก และจงัหวดัตาก โดยนบัเฉพาะโครงการท่ีมีหนว่ยเหลือขายไมต่ ่ากว่า 6 หนว่ย  
จากการส ารวจพบว่า มีโครงการท่ีอยูอ่าศยัอยู่ระหว่างการขายจ านวน 345 โครงการ มีหน่วยในผงัโครงการ
รวมทัง้สิน้ 38,490 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 135,500 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรร 
278 โครงการ มีหนว่ยในผงัจ านวน 27,915 หน่วย มีมลูคา่โครงการรวม 103,033 ล้านบาท โครงการอาคาร
ชดุ 64 โครงการ มีหน่วยในผงัจ านวน 10,517 หน่วย มีมลูค่าโครงการรวม 30,737 ล้านบาท และโครงการ
วิลลา่ 3 โครงการ มีหนว่ยในผงัจ านวน 58 หนว่ย มีมลูคา่โครงการรวม 1,530 ล้านบาท 

 
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กลา่ววา่ จากการส ารวจในช่วงคร่ึงแรกปี 2561 
มีหน่วยเหลือขายจ านวน 12,616 หน่วย หรือร้อยละ 32.8 ของหน่วยในผังโครงการทัง้หมด โดยโครงการ
บ้านจดัสรรมีหน่วยเหลือขายจ านวน 9,654 หน่วย หรือร้อยละ 34.6 ของหน่วยในผงัโครงการบ้านจดัสรร
ทัง้หมด โครงการอาคารชุดมีหน่วยเหลือขายจ านวน 2,931 หน่วย หรือร้อยละ 27.9 ของหน่วยในผัง
โครงการอาคารชุดทัง้หมด และโครงการวิลล่ามีหน่วยเหลือขายจ านวน 31 หน่วย หรือร้อยละ 53.4 ของ
หนว่ยในผงัโครงการวิลลา่ทัง้หมด  

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวน 217  โครงการ มีหน่วย

ในผงัของทุกโครงการรวมกัน 27,476 หน่วย มลูค่าโครงการรวม 104,008 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือ
เป็นอุปทานในตลาด 8,617 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 33,237 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้าน
จดัสรร จ านวน 165 โครงการ มีจ านวนหน่วย 19,689 หน่วย มูลคา่โครงการรวม 76,211 ล้านบาท มีหน่วย
เหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 6,329 หน่วย คิดเป็นมลูคา่หน่วยเหลือขาย 24,607 ล้านบาท โครงการ
อาคารชดุ จ านวน 49 โครงการ มีจ านวนหน่วย 7,729 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 26,268 ล้านบาท มีหน่วย
เหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 2,257 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 8,025 ล้านบาท และมี
โครงการวิลล่า จ านวน 3 โครงการ มีหน่วยในผังจ านวน 58 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 1,530 ล้านบาท 
หนว่ยเหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 31 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 605 ล้านบาท  
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ทัง้นี ้ หน่วยในผงัโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชุดจ านวน 27,418 หน่วย ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.9 
เป็นบ้านเด่ียว อยู่ในระดบัราคา 3 – 5 ล้านบาท รองลงมา ร้อยละ 28.2 เป็นอาคารชดุ อยู่ในระดบัราคา 2 – 
3 ล้านบาท  ร้อยละ 10.1 เป็นทาวน์เฮ้าส์ อยูใ่นระดบัราคา 2 – 3  ล้านบาท ร้อยละ 6.1 เป็นบ้านแฝด อยูใ่น
ระดบัราคา  2 – 3 ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นอาคารพาณิชย์และท่ีดนิเปลา่ 

 
ท าเลบ้านจัดสรรในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีขายดีมากท่ีสุด 5 อันดบัแรก โดยดูจากสดัส่วนท่ีขายได้ต่อ

หน่วยทัง้หมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลหางดงตอนบนขายได้ร้อยละ 77.8 มูลค่าขายได้ 4,823 ล้านบาท  
2) ท าเลในเมืองเชียงใหม่ขายได้ร้อยละ 76.5  มูลค่าท่ีขายได้ 2,299 ล้านบาท 3) ท าเลสารภีขายได้ร้อยละ 
74.2  มลูคา่ท่ีขายได้ 5,204 ล้านบาท 4) ท าเลบ่อสร้างขายได้ร้อยละ 72.2 มลูคา่ท่ีขายได้ 7,851 ล้านบาท  
5) ท าเลแมริ่มขายได้ร้อยละ 70.3 มลูคา่ท่ีขายได้ 3,149 ล้านบาท  

สว่นท าเลอาคารชดุในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีขายดีมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก โดยดจูากสดัสว่นท่ีขายได้ตอ่
หน่วยทัง้หมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเล ม.พายพั ขายได้ร้อยละ 84.3 มูลค่าท่ีขายได้ 6,384 ล้านบาท  2) 
ท าเลในเมืองเชียงใหม่ขายได้ร้อยละ 80.2 มูลคา่ท่ีขายได้ 6,809 ล้านบาท  3) ท าเลสนัทรายขายได้ร้อยละ 
68.7 มูลค่าท่ีขายได้ 1,565 ล้านบาท 4) ท าเลแม่โจ้ขายได้ร้อยละ 66.9 มูลค่าท่ีขายได้ 74 ล้านบาท 5) 
ท าเลแมริ่มขายได้ร้อยละ 55.0 มลูคา่ท่ีขายได้ 307 ล้านบาท 

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดเชียงราย มีจ านวน 47 โครงการ มีหนว่ยใน

ผงัของทุกโครงการรวมกัน 4,477 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 13,384 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็น
อปุทานในตลาด 1,616 หน่วย คิดเป็นมลูคา่หน่วยเหลือขาย 5,446  ล้านบาท แบง่เป็นโครงการบ้านจดัสรร 
จ านวน 45 โครงการ มีจ านวนหน่วย 3,872 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 12,461 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย
หรือเป็นอุปทานในตลาด 1,545 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 5,322 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 
จ านวน 2 โครงการ มีจ านวนหน่วย  605 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 923 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือ
เป็นอปุทานในตลาด 71 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 124  ล้านบาท  

ทัง้นี ้ หน่วยในผงัโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชุดจ านวน 4,477 หน่วย ส่วนใหญ่ร้อยละ 39.9 
เป็นบ้านเด่ียว อยู่ในระดบัราคา 3 – 5 ล้านบาท รองลงมา ร้อยละ 19.4 เป็นทาวน์เฮ้าส์ อยู่ในระดบัราคา    
1.5 – 2  ล้านบาท  ร้อยละ 15.2 เป็นอาคารพาณิชย์ อยู่ในระดับราคา 3 – 5 ล้านบาท ร้อยละ 13.5 เป็น
อาคารชดุ อยูใ่นระดบัราคา 1 – 1.5 ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นบ้านแฝดและท่ีดนิเปลา่ 

ท าเลบ้านจดัสรรในจงัหวดัเชียงรายท่ีขายดี โดยดจูากสดัสว่นท่ีขายได้ตอ่หน่วยทัง้หมดในโครงการ  
ท าเลแม่สายขายได้ร้อยละ 78.0 มูลค่าขายได้ 239 ล้านบาท  ท าเลเชียงแสนขายได้ร้อยละ 75.3 มูลค่าท่ี
ขายได้ 244 ล้านบาท  ท าเลสนามบิน-ม.แม่ฟ้าหลวงขายได้ร้อยละ 68.2 มูลค่าท่ีขายได้ 2,975 ล้านบาท 
และท าเลในเมืองเชียงรายขายได้ร้อยละ 51.3 มลูคา่ท่ีขายได้ 3,680 ล้านบาท ตามล าดบั  

ส่วนท าเลอาคารชุดในจังหวัดเชียงรายท่ีขายดี  โดยดูจากสัดส่วนท่ีขายได้ต่อหน่วยทัง้หมดใน
โครงการ ท าเลในเมืองเชียงรายขายได้ร้อยละ 96.9 มลูคา่ท่ีขายได้ 320 ล้านบาท  ท าเลสนามบิน-ม.แม่ฟ้า
หลวงขายได้ร้อยละ 81.9  มลูคา่ท่ีขายได้ 479 ล้านบาท ตามล าดบั 
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โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดพิษณุโลก มีจ านวน 60 โครงการ มีหน่วย
ในผงัของทกุโครงการรวมกนั 5,250 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 14,802 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็น
อปุทานในตลาด 1,977 หน่วย คิดเป็นมลูคา่หน่วยเหลือขาย 5,552 ล้านบาท แบง่เป็นโครงการบ้านจดัสรร 
จ านวน 53 โครงการ มีจ านวนหน่วย 3,855 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 12,603 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย
หรือเป็นอุปทานในตลาด 1,533 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 4,897 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 
จ านวน 7 โครงการ มีจ านวนหน่วย  1,395 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 2,200 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย
หรือเป็นอปุทานในตลาด 444 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 656 ล้าน 

 
ทัง้นี ้ หน่วยในผงัโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชุดจ านวน 5,250 หน่วย ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.6 

เป็นบ้านเด่ียว อยู่ในระดบัราคา 2 – 5 ล้านบาท รองลงมา ร้อยละ 26.6 เป็นอาคารชุด อยู่ในระดบัราคา      
1 – 1.5  ล้านบาท  ร้อยละ 9.9 เป็นอาคารพาณิชย์ อยู่ในระดบัราคา 3 – 5 ล้านบาท ร้อยละ 8.5 เป็นทาวน์
เฮ้าส์ อยูใ่นระดบัราคา 3 – 5 ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นบ้านแฝดและท่ีดนิเปลา่ 

ท าเลบ้านจดัสรรในจงัหวดัพิษณุโลกท่ีขายดีมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก โดยดูจากสดัส่วนท่ีขายได้ต่อ
หน่วยทัง้หมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลแม่น า้น่านฝ่ังตะวนัออก(มิตรภาพ)ขายได้ร้อยละ 80.2 มลูคา่ขาย
ได้ 1,847 ล้านบาท  2) ท าเลในเมืองพิษณุโลกขายได้ร้อยละ 65.0 มูลค่าท่ีขายได้ 451 ล้านบาท 3) ท าเล 
ม.นเรศวรขายได้ร้อยละ 63.7 มลูคา่ท่ีขายได้ 1,419 ล้านบาท 4) ท าเลวดัจนัทร์ขายได้ร้อยละ 62.2 มลูคา่ท่ี
ขายได้ 887 ล้านบาท  5) ท าเลแม่น า้น่านฝ่ังตะวนัตก(ทะเลแก้ว)ขายได้ร้อยละ 61.1 มูลคา่ท่ีขายได้ 1,305
ล้านบาท  

ส่วนท าเลอาคารชุดในจังหวัดพิษณุโลกท่ีขายดี โดยดูจากสัดส่วนท่ีขายได้ต่อหน่วยทัง้หมดใน
โครงการ ท าเล ม.ขายได้ร้อยละ นเรศวร ขายได้ร้อยละ 74.5 มูลค่าท่ีขายได้ 262 ล้านบาท  ท าเลในเมือง
พิษณุโลกขายได้ร้อยละ 72.7 มลูคา่ท่ีขายได้ 1,246 ล้านบาท  และท าเลแม่น า้น่านฝ่ังตะวนัตก (ทะเลแก้ว) 
ขายได้ร้อยละ 29.2 มลูคา่ท่ีขายได้ 36 ล้านบาท ตามล าดบั 

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดตาก มีจ านวน 21 โครงการ มีหน่วยในผงั

ของทุกโครงการรวมกัน  1,287 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 3,106 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็น
อุปทานในตลาด 406 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 1,167 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร 
จ านวน 15 โครงการ มีจ านวนหน่วย 499 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 1,759 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือ
เป็นอปุทานในตลาด 247 หน่วย คิดเป็นมลูคา่หน่วยเหลือขาย 899 ล้านบาท มี โครงการอาคารชดุ จ านวน 
6 โครงการ มีจ านวนหน่วย 788 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 1,347 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็น
อปุทานในตลาด 159 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 268 ล้านบาท  

ทัง้นี ้ หน่วยในผงัโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชุดจ านวน 1,287 หน่วย ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.2
เป็นอาคารชุด อยู่ในระดบัราคา 1.5 – 2 ล้านบาท รองลงมา ร้อยละ 27.9 เป็นบ้านเด่ียว อยู่ในระดบัราคา      
2 – 3 ล้านบาท  ร้อยละ 7.2  เป็นอาคารพาณิชย์ อยูใ่นระดบัราคา 5 – 7.5 ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นทาวน์เฮ้าส์ 
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 ท าเลบ้านจดัสรรในจังหวดัตากท่ีขายดี โดยดูจากสัดส่วนท่ีขายได้ต่อหน่วยทัง้หมดในโครงการ  

ท าเลในเมืองตากขายได้ร้อยละ 51.9  มูลค่าขายได้ 141 ล้านบาท  ท าเลแม่สอดขายได้ร้อยละ 50.1 มูล
คา่ท่ีขายได้ 719  ล้านบาท ตามล าดบั ส่วนท าเลอาคารชดุในจงัหวดัตากท าเลแม่สอด ขายได้ร้อยละ 79.8 
มลูคา่ท่ีขายได้ 1,079 ล้านบาท   

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

 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร 0-2645-9675-6             

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และบริการขอ้มูล ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรพัย์   


