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31 มีนาคม 2560 

สถานการณตลาดที่อยูอาศัยภาคเหนือ ป 2559 และแนวโนมป 2560 

 ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห จัดทํารายงาน
“สถานการณตลาดที่อยูอาศัยภาคเหนือ” เพื่อนําเสนอขอมูลผลสํารวจ
โครงการที่อยูอาศัยลาสุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เชียงราย พิษณุโลก และ
ตาก โดยเปนขอมูลจากการสํารวจภาคสนามของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
ในป 2559 ประเภทโครงการที่อยูระหวางการขาย ทั้งนี้เปนการจัดเก็บขอมูล
เฉพาะโครงการที่มีหนวยเหลือขายไมตํ่ากวา 6 หนวย  

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ รักษาผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 
กลาววาการพัฒนาอสังหาริมทรัพยในจังหวัดเชียงใหม มีบทบาทสําคัญอยาง
ยิ่งตอ GPP หรือผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคเหนือ โดยมี Mega 
Projects ซึ่งจะเกิดข้ึนในอนาคต เปนตัวขับเคลื่อนการลงทุนของภาคเอกชนที่
สําคัญ โครงการดังกลาวประกอบดวย โครงการขยายสนามบินเชียงใหมเพื่อรองรับการเดินทางของนักทองเที่ยว 
18 ลานคนในป 2568 โครงการ High speed train สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม โครงการ Motorway เช่ือมเชียงใหม-
เชียงราย และโครงการกอสรางอุโมงคทางลอดบริเวณสามแยกแมโจ เปนตน แผนการพัฒนาโครงขายคมนาคม
ดังกลาวไดเปดพื้นที่การพัฒนาใหมๆ รวมถึงสงผลโดยตรงตอความหนาแนนของโครงการที่อยูอาศัยในเชียงใหม 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

จังหวัดเชียงใหม  
จากการสํารวจโครงการที่อยูอาศัยประเภทโครงการบานจัดสรร พบวามีโครงการอยูระหวางการขาย 

จํานวน 176 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวมกันประมาณ 20,667 หนวย เหลือขายประมาณ 7,459 หนวย 
(เทียบกับปกอนหนามี 159 โครงการ หนวยในผัง 17,270 หนวย เหลือขายประมาณ 7,042 หนวย) โดยโครงการ
บานจัดสรรกระจายอยูใน 4 อําเภอหลัก คือ อําเภอสันกําแพง 31 โครงการมีหนวยในผัง 4,318 หนวย (เหลือขาย 
1,767 หนวย) อําเภอเมืองเชียงใหม 42 โครงการ 3,853 หนวย (เหลือขาย 1,327 หนวย) อําเภอสันทราย 35 
โครงการ 3,628 หนวย (เหลือขาย 1438 หนวย) และอําเภอหางดง 33 โครงการ 4,242 หนวย  (เหลือขาย 1,589 
หนวย) นอกจากนี้ยังมีอยูในอําเภอสารภี 12 โครงการ 2,006 หนวย (เหลือขาย 536 หนวย) อําเภอดอยสะเก็ด 13 
โครงการ 1,558 หนวย (เหลือขาย 451 หนวย) และอําเภอแมริม 9 โครงการ 1,025 หนวย (เหลือขาย 320 หนวย) 

แบงตามประเภทที่อยูอาศัย พบวาเปนประเภทบานเด่ียวมากที่สุดมีรอยละ 68 ของหนวยบานจัดสรร
ทั้งหมด ทาวนเฮาสมีรอยละ 12  อาคารพาณิชยมีรอยละ 6 บานแฝดมีรอยละ 7 ที่เหลือเปนที่ดินเปลาจัดสรร โดย
สัดสวนบานเด่ียวลดลงจากรอยละ 77 ในปกอนหนา ซึ่งบานเดี่ยวและอาคารพาณิชยพักอาศัยสวนใหญอยูใน
ระดับราคา 3-5 ลานบาท บานแฝดและทาวนเฮาสสวนใหญอยูในระดับราคา 2-3 ลานบาท 



        Press Release 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝายประชาสัมพันธและบริการขอมูล ศนูยขอมูลอสงัหาริมทรัพย 
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ 63 ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศัพท  02-645-9674-6 โทรสาร 0-2643-1252 Email : www.reic.or.th / www.clickthaihome.com 

โดยภาพรวมมีบานเด่ียวเหลือขายประมาณ 4,870 หนวยจากหนวยในผัง 13,998 หนวย ทาวนเฮาสเหลือ
ขายประมาณ 794 หนวย จากหนวยในผัง 2,499 หนวย อาคารพาณิชยพักอาศัยเหลือขายประมาณ 579 หนวย
จากหนวยในผัง 1,287 หนวย และบานแฝดเหลือขายประมาณ 659 หนวย จากหนวยในผัง 1,395 หนวย 

สําหรับสถานะของการกอสรางหนวยในผังโครงการทั้งหมด พบวารอยละ 58 เปนหนวยกอสรางแลวเสร็จ 
รอยละ 15 เปนหนวยซ่ึงอยูในระหวางกอสราง สวนอีกรอยละ 27 เปนหนวยที่ยังไมเร่ิมสราง ทั้งนี้ มีบานจัดสรร
สรางเสร็จเหลือขายรวมกันทั้งส้ินประมาณ 1,460 หนวย  

 
โครงการอาคารชุด จากการสํารวจพบวามีโครงการอยูระหวางการขายจํานวน 53 โครงการ มีหนวยในผัง

โครงการรวมกันประมาณ 8,620 หนวย มูลคาโครงการรวมกันทั้งส้ินประมาณ 23,580 ลานบาท เหลือขายประมาณ 
3,072 หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 10,340 ลานบาท (เทียบกับปกอนหนามี 53 โครงการ มีหนวยในผัง
โครงการรวมกันประมาณ 7,659 หนวย เหลือขายประมาณ 3,273 หนวย)  

แบงตามพื้นที่ พบวาจากหนวยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด อยูในอําเภอเมืองเชียงใหมมากถึง 49 
โครงการ มีหนวยในผัง 7,771 หนวย เหลือขาย 2,743 หนวย อยูในอําเภอสันทราย 3 โครงการ 550 หนวย เหลือ
ขาย 203 หนวย อยูในอําเภอหางดง 2 โครงการ 199 หนวยเหลือขาย 101 หนวย ที่เหลือกระจายอยูในอําเภอ    
แมริม และสารภี  

จากจํานวนหนวยในผังโครงการทั้งหมด เปนหองชุดแบบหนึ่งหองนอนมากถึงรอยละ 63 สวนใหญ อยูใน
ระดับราคา 2-3 ลานบาท เปนแบบสองหองนอนรอยละ 16 เปนหองชุดแบบสตูดิโอรอยละ 20 ที่เหลือเปนแบบ
สามหองนอนข้ึนไป  

ในภาพรวม มีหองแบบสตูดิโอเหลือขายประมาณ 521 หนวยจากหนวยในผัง 1,704 หนวย แบบหนึ่ง
หองนอนเหลือขายประมาณ 2,021 หนวยจากหนวยในผัง 5,466 หนวย แบบสองหองนอนเหลือขายประมาณ 481 
หนวยจากหนวยในผัง 1,363 หนวย และแบบสามหองนอนข้ึนไปเหลือขายประมาณ 49 หนวยจากหนวยในผัง 87 
หนวย 

สําหรับสถานะของการกอสรางหนวยในผังโครงการทัง้หมด พบวาเปนหนวยที่กอสรางแลวเสร็จรอยละ 44 
เปนหนวยที่อยูระหวางการกอสรางรอยละ 51 และเปนหนวยที่ยงัไมกอสรางรอยละ 5 โดยจากหนวยที่กอสรางแลว
เสร็จ มีเหลือขายประมาณ 1,000 หนวย (โดยพบวาหนวยกอสรางแลวเสร็จมีเพิม่มากกวาปที่แลวซ่ึงมีสัดสวนรอย
ละ 36 หนวยอยูในระหวางกอสรางลดลงจากปที่แลวซ่ึงมีสัดสวนรอยละ 58 และหนวยที่ยงัไมเร่ิมสรางลดลงจากป 
ที่แลวซ่ึงมีสัดสวนรอยละ 6 แสดงวามโีครงการอาคารชุดที่ลงเสาเข็มกอสรางในระหวางปมากข้ึนและกอสรางเสร็จ
มากข้ึน) 

ประเภทบานพักตากอากาศหรือวิลลา นับเฉพาะที่อยูอาศัยแนวราบเชิงเขาที่มีราคา 15 ลานบาทข้ึน
ไป และสวนใหญมีวัตถุประสงคขายใหกับชาวตางชาติ หรือใหเชาระยะยาว พบวามีโครงการบานพักตากอากาศ
ซึ่งอยูระหวางการขาย 2 โครงการ มีหนวยในผังรวมประมาณ 67 หนวย ขายไดแลวเพียงประมาณ 15 หนวย 
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จังหวัดเชียงราย  
จากการสํารวจโครงการที่อยูอาศัยประเภทโครงการบานจัดสรรซึ่งอยูระหวางการขายจํานวน 42 

โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวมกันประมาณ 3,283 หนวย มีมูลคาโครงการการตามหนวยในผังรวมกันทั้งส้ิน
ประมาณ 9,000 ลานบาท เหลือขายประมาณ 1,745 หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 5,500 ลานบาท 
(เทียบกับปกอนหนามี 35 โครงการ 2,953 หนวย เหลือขายประมาณ 1,781 หนวย)  

แบงตามพืน้ที ่พบวาโครงการบานจัดสรรกระจายอยูใน 4 อําเภอไดแก  อําเภอเมืองเชียงราย 35 โครงการ 
มีหนวยในผัง 2,802 หนวย (เหลือขาย 1,488 หนวย) อําเภอแมสาย 4 โครงการ 332 หนวย (เหลือขาย 169 หนวย) 
อําเภอเชียงแสน 2 โครงการ 135 หนวย (เหลือขาย 81 หนวย) และอําเภอเชียงของ 1 โครงการ 14 หนวย  (เหลือ
ขาย 7 หนวย)  

แบงตามประเภท พบวาเปนประเภทบานเด่ียวมากท่ีสุดมีรอยละ 38 ของหนวยบานจัดสรรทั้งหมด 
รองลงมาเปนประเภททาวนเฮาสมีรอยละ 26 อาคารพาณิชยพักอาศัยมีรอยละ 21 ที่ดินเปลามีรอยละ 12 อันดับ
สุดทายเปนประเภทบานแฝดมีรอยละ 3 ตามลําดับ 

บานเด่ียวสวนใหญอยูในระดับราคา 3-5 ลานบาท ทาวนเฮาสสวนใหญอยูในระดับราคา 1-1.5 ลานบาท 
อาคารพาณิชยและบานแฝดสวนใหญอยูในระดับราคา 2-3 ลานบาท 

ผูประกอบการซึ่งเปนบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีเพียงรายเดียวเทานัน้ คือแลนดแอนดเฮาส ทําเพียง 
1 โครงการ จํานวน 30 หนวย และมีผูประกอบการรายกลางจากสวนกลางซ่ึงไมใชบริษัทจดทะเบียน 

โครงการอาคารชุด จากการสํารวจพบวาโครงการซ่ึงอยูระหวางการขายจํานวน 11 โครงการ มีหนวยในผัง
โครงการรวมกันประมาณ 1,949 หนวย มูลคาโครงการรวมกันทั้งส้ินประมาณ 3,900 ลานบาท เหลือขายประมาณ 556 
หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 1,800 ลานบาท (เทียบกับปกอนหนามี 11 โครงการ มีหนวยในผังโครงการ
รวมกันประมาณ 2,008 หนวย เหลือขายประมาณ 927 หนวย) โดยอยูในอําเภอเมืองเชียงรายทั้งส้ิน เปนหองชุดแบบ
สตูดิโอรอยละ 22 แบบหนึ่งหองนอนรอยละ 71 และแบบสองหองนอนรอยละ 7 โดยหองชุดแบบสตูดิโอสวนใหญ
อยูในระดับราคา 1-1.5 ลานบาท  แบบหนึ่งหองนอนสวนใหญอยูในระดับราคา 1.5-2 ลานบาท และแบบสอง
หองนอนสวนใหญอยูในระดับราคา 3-5 ลานบาท 

 
จังหวัดพิษณุโลก  
จากการสํารวจโครงการที่อยูอาศัยประเภทโครงการบานจัดสรรซึ่งอยูในระหวางการขายจํานวน 38 

โครงการ มีหนวยในผังประมาณ 2,562 หนวย เหลือขายประมาณ 1,180 หนวย โดยอยูในอําเภอเมืองทั้งส้ิน 
(เทียบกับปกอนหนามี 35 โครงการ 2,206 หนวย เหลือขายประมาณ 1067 หนวย) เปนบานเด่ียวรอยละ 61 สวน
ใหญอยูในระดับราคา 3-5 ลานบาท  ทาวนเฮาสรอยละ 16 สวนใหญอยูในระดับราคา 2-3 ลานบาท อาคาร 
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พาณิชยพักอาศัยรอยละ 14 สวนใหญอยูในระดับราคา 2-3 ลานบาท ที่เหลือเปนบานแฝดรอยละ 9 และที่ดิน
เปลาจัดสรรรอยละ -% 

ผูประกอบการซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีเพียงรายเดียวเทานั้น คือแสนสิริ ทําเพียง 1 
โครงการ จํานวน 180 หนวย   

โครงการอาคารชุด จากการสํารวจพบวามีโครงการที่อยูระหวางการขายเพียง 5 โครงการ มีหนวยในผัง
ประมาณ 1,119 หนวย เหลือขายประมาณ 360 หนวย โดยอยูในอําเภอเมืองทั้งส้ิน (เทียบกับปกอนหนามี
โครงการ 1,119  หนวย เหลือขายประมาณ 459 หนวย) เปนหองชุดแบบสตูดิโอรอยละ 40 แบบหนึ่งหองนอนรอย
ละ 60 สวนใหญอยูในระดับราคา 1.5-2 ลานบาท 

 
จังหวัดตาก  
จาการสํารวจพบวามีโครงการบานจัดสรรซึ่งอยูในระหวางการขายจํานวน 11 โครงการ มีหนวยในผัง

ประมาณ 356 หนวย เหลือขายประมาณ 222 หนวย โดยอยูในอําเภอเมือง 6 โครงการ 178 หนวย อยูในอําเภอแม
สอด 5 โครงการ 178 หนวย เปนบานเด่ียวรอยละ 63 สวนใหญอยูในระดับราคา 2-3 ลานบาท ทาวนเฮาสรอยละ 
10 สวนใหญอยูในระดับราคา 3-5 ลานบาท อาคารพาณิชยพักอาศัยรอยละ 23 สวนใหญอยูในระดับราคา 5-7.5 
ลานบาท ทั้งทาวนเฮาสและอาคารพาณิชยพักอาศัยมีราคาสูงกวาบานเด่ียวเนื่องจากสวนใหญอยูใน อําเภอแม
สอดเกือบทั้งหมดซึ่งเปนอําเภอการคาเขตชายแดนของจังหวัดตาก 

 โครงการอาคารชุดจากการสํารวจพบวามีโครงการที่อยูระหวางการขายจํานวน 6 โครงการ มีหนวยใน
ผังประมาณ 788 หนวย เหลือขายประมาณ 260 หนวย โดยอยูในอําเภอแมสอดทั้งส้ิน เปนหองชุดแบบหนึ่งหองนอนมากถึง
รอยละ 92 สวนใหญอยูในระดับราคา 1-1.5 และ 1.5-2 ลานบาท ที่เหลือเปนแบบสองหองนอนรอยละ 4 สวนใหญอยูใน
ระดับราคา 2-3 ลานบาท แบบสตูดิโอ   รอยละ 4 สวนใหญอยูในระดับราคา 1-1.5 ลานบาท 

 
        
 
 
 
 
 
 

 
 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2645-9675-6   :     ฝายประชาสัมพันธและบริการขอมูล  ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย    


