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สถานการณตลาดที่อยูอาศัยภาคใต
ภูเก็ต สงขลา สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห รายงานสถานการณตลาดที่อยูอาศัยภาคใต โดยเปนผล
สํารวจภาคสนามจากโครงการที่อยูระหวางการขาย เฉพาะโครงการที่มีหนวยเหลือขายไมต่ํากวา 6 หนวย ในพื้นที่จังหวัด
ภูเก็ต สงขลา สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานกลยุทธ 2
และรักษาการผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย กลาววาภาพรวมของแตละจังหวัดมีความแตกตางกันคือ
จังหวัดภูเก็ตมีหนวยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยโดยรวมในป 2559 ลดลงจากป 2558 รอยละ 17.8 มูลคาการโอน
กรรมสิทธิ์ ลดลงรอยละ 12 จังหวัดสงขลา มีหนวยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยลดลงรอยละ 8.9 มูลคาลดลงรอยละ
4.2 และจังหวัดสุราษฎรธานี มีหนวยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย ลดลงรอยละ 19.5 และมูลคาลดลงรอยละ 16.4
โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีหนวยโอนกรรมสิทธิ์ และมูลคาการโอนเพิ่มขึ้นโดยเปนการเพิ่มขึ้นทั้งที่อยูอาศัย
แนวราบ และอาคารชุด ทั้งนี้ในแตละพื้นที่จะมีรายละเอียดที่แตกตางกัน ดังนี้
จังหวัดภูเก็ต มีหนวยที่อยูอาศัยในผังของโครงการของผูประกอบการซึ่งอยูในระหวางการขายทั้งสิ้น
ประมาณ 30,365 หนวย แบงเปนหนวยบานจัดสรรประมาณ 13,246 หนวย อาคารชุดประมาณ 16,311 หนวย
และบานพักตากอากาศประมาณ 808 หนวย
ในประเภทบานจัดสรร มีโครงการบานจัดสรรซึ่งอยูระหวางการขาย 80 โครงการ มีหนวยในผังโครงการ
รวมกันประมาณ 13,246 หนวย มีมูลคาโครงการการตามหนวยในผังรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 60,718 ลานบาท
เหลือขายประมาณ 2,984 หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 15,003 ลานบาท
แบงตามประเภท พบวารอยละ 32 เปนบานเดี่ยวกับทาวนเฮาสมีสัดสวนรอยละ 32 เชนเดียวกัน และอีก
รอยละ 29 เปนบานแฝด ที่เหลือเปนอาคารพาณิชยพักอาศัยและที่ดินเปลาในโครงการ โดยระดับราคาบานเดี่ยว
บานแฝด และอาคารพาณิชยพักอาศัยสวนใหญอยูในระดับราคา 3-5 ลานบาท และทาวนเฮาสสวนใหญอยูใน
ระดับราคา 2-3 ลานบาท
ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยูระหวางการขาย 75 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวมกัน
ประมาณ 16,311 หนวย มูลคาโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 70,350 ลานบาท เหลือขายประมาณ 3,110 หนวย
มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 16,070 ลานบาท แบงตามพื้นที่ พบวาจากอาคารชุดทั้งหมด อยูในอําเภอเมือง
ภูเก็ต 32 โครงการ 7,980 หนวย ในอําเภอกะทู 24 โครงการ 4,403 หนวย และอําเภอถลาง 19 โครงการ 3,928
หนวย สําหรับหนวยหองชุดเหลือขายประมาณ 3,110 หนวยนั้น อยูในอําเภอเมืองภูเก็ตประมาณ 1,199 หนวย อยู
ในอําเภอกะทูประมาณ 980 หนวย และอยูในอําเภอถลางประมาณ 931 หนวย
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จังหวัดสงขลา (อําเภอหาดใหญ อําเภอเมือง และอําเภอสะเดา) มีหน วยที่อยู อาศัยในผังของ
โครงการของผูประกอบการซึ่งอยูในระหวางการขายทั้งสิ้น 161 โครงการ ประมาณ 14,227 หนวย แบงเปนหนวย
บานจัดสรรประมาณ 9,367 หนวย และหนวยหองชุดประมาณ 4,860 หนวย
ในประเภทบานจัดสรร มีโครงการบานจัดสรรซึ่งอยูระหวางการขายมากถึง 142 โครงการ แตมีหนวยใน
ผังโครงการรวมกันเพียงประมาณ 9,367 หนวย มีมูลคาโครงการการตามหนวยในผังรวมกันทั้งสิ้นประมาณ
42,775 ลานบาท เหลือขายประมาณ 3,217 หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 15,261 ลานบาท
แบงตามพื้นที่ พบวาโครงการบานจัดสรรอยูในอําเภอหาดใหญมากถึง 113 โครงการ 7,323 หนวย เหลือ
ขายประมาณ 2,610 หนวย อยูในอําเภอเมืองสงขลา 22 โครงการ 1,639 หนวย เหลือขายประมาณ 469 หนวย
และอยูในอําเภอสะเดา 7 โครงการ 405 หนวย เหลือขายประมาณ 138 หนวย ทั้งนี้ โครงการที่เปดขายในกลุมของ
บานเดี่ยวสวนใหญอยูในระดับราคา 3-7.5 ลานบาท และทาวนเฮาสสวนใหญอยูในระดับราคา 2-3 ลานบาท
สําหรับสถานะของการกอสรางของหนวยบานจัดสรรในผังโครงการทั้งหมด พบวารอยละ 61 เปนหนวย
กอสรางแลวเสร็จ และรอยละ 30 เปนหนวยซึ่งอยูในระหวางกอสราง สวนหนวยที่ยังไมเริ่มสรางมีเพียงรอยละ 9
ทั้งนี้ มีบานสรางเสร็จเหลือขาย รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 644 หนวย
ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยูระหวางการขาย 19 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวมกัน
ประมาณ 4,860 หนวย มูลคาโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 10,781 ลานบาท เหลือขายประมาณ 829 หนวย มูลคา
หนวยเหลือขายรวมประมาณ 2,210 ลานบาท โดยแบงตามพื้นที่ พบวาจากอาคารชุดทั้งหมด อยูในอําเภอหาดใหญ
17 โครงการ 4,732 หนวย และในอําเภอเมืองสงขลา 2 โครงการ ประมาณ 128 หนวย และจาก 19 โครงการ
ดังกลาว สําหรับสถานะของการกอสรางหนวยในผังโครงการทั้งหมด พบวารอยละ 71 ที่เปนหนวยกอสรางเสร็จ
แลว และรอยละ 6 เปนหนวยที่อยูระหวางการกอสราง กับอีกรอยละ 23 เปนหนวยที่ยังไมกอสราง โดยมีหองชุดที่
สรางเสร็จแลวแตเหลือขายประมาณ 289 หนวย
จังหวัดสุราษฎรธานี มีหนวยที่อยูอาศัยในผังของโครงการของผูประกอบการซึ่งอยูในระหวางการขาย
ทั้งสิ้นประมาณ 7,567 หนวย แบงเปนหนวยบานจัดสรรประมาณ 5,845 หนวย อาคารชุดประมาณ 1,722 หนวย
ในประเภทบานจัดสรร มีโครงการบานจัดสรรซึ่งอยูระหวางการขายโดยอยูในอําเภอเมืองสุราษฎรธานี
และเกาะสมุย ทั้งหมด 83 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวมกันประมาณ 5,845 หนวย มีมูลคาโครงการการตาม
หนวยในผังรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 21,363 ลานบาท เหลือขายประมาณ 1,943 หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวม
ประมาณ 7,464 ลานบาท ทั้งนี้ โครงการที่เปดขายในกลุมของบานเดี่ยวสวนใหญอยูในระดับราคา 3-5 ลานบาท
และทาวนเฮาสอยูในระดับราคา 1-1.5 ลานบาท
สําหรับสถานะของการกอสรางของหนวยบานจัดสรรในผังโครงการทั้งหมด พบวารอยละ 65 เปนหนวย
กอสรางแลวเสร็จ และรอยละ 30 เปนหนวยซึ่งอยูในระหวางกอสราง สวนหนวยที่ยังไมเริ่มสรางมีเพียงรอยละ 5
ทั้งนี้ มีบานสรางเสร็จเหลือขายรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 318 หนวย
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ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยูระหวางการขายโดยอยูในอําเภอเมืองสุราษฎรธานีทั้งหมด
12 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวมกันประมาณ 1,722 หนวย มูลคาโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 4,682 ลาน
บาท เหลือขายประมาณ 365 หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 1,412 ลานบาท
สําหรับสถานะของการกอสรางของหนวยในผังโครงการทั้งหมด พบวารอยละ 81 เปนหนวยกอสรางแลว
เสร็จ และรอยละ 13 เปนหนวยซึ่งอยูในระหวางกอสราง สวนหนวยที่ยังไมเริ่มสรางมีเพียงรอยละ 6 ทั้งนี้ มีหองชุด
สรางเสร็จเหลือขายรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 199 หนวย
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีหนวยที่อยูอาศัยในผังของโครงการของผูประกอบการซึ่งอยูในระหวางการขาย
ทั้งสิ้นประมาณ 4,934 หนวย แบงเปนหนวยบานจัดสรรประมาณ 4,549 หนวย อาคารชุดประมาณ 385 หนวย
ในประเภทบ า นจั ด สรร มี โ ครงการบ า นจั ด สรรซึ่ ง อยู ร ะหว า งการขายโดยอยู ใ นอํ า เภอเมื อ ง
นครศรีธรรมราชทั้งหมด 37 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวมกันประมาณ 4,549 หนวย มีมูลคาโครงการการ
ตามหนวยในผังรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 16,026 ลานบาท เหลือขายประมาณ 1,085 หนวย มูลคาหนวยเหลือขาย
รวมประมาณ 4,039 ลานบาท ทั้งนี้ โครงการที่เปดขายในกลุมของบานเดี่ยวสวนใหญอยูในระดับราคา 3-5 ลาน
บาท และทาวนเฮาสอยูในระดับราคา 2-3 ลานบาท
สําหรับสถานะของการกอสรางของหนวยบานจัดสรรในผังโครงการทั้งหมด พบวารอยละ 76 เปนหนวย
กอสรางแลวเสร็จ และรอยละ 23 เปนหนวยซึ่งอยูในระหวางกอสราง สวนหนวยที่ยังไมเริ่มสรางมีเพียงรอยละ 1
ทั้งนี้ มีบานสรางเสร็จเหลือขาย (หรือเปนบานวาง) รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 298 หนวย
ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยูระหวางการขายโดยอยูในอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพียง
2 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวมกันประมาณ 385 หนวย มูลคาโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 504 ลานบาท
เหลือขายประมาณ 240 หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 314 ลานบาทสําหรับสถานะของการกอสรางของ
หนวยในผังโครงการทั้งหมด พบวารอยละ 40 กอสรางเสร็จแลว และอีกรอยละ 60 ยังไมมีการกอสราง ทั้งนี้ มีหอง
ชุดสรางเสร็จเหลือขาย รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 9 หนวยเทานั้น
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