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วิเคราะห์ ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ
อุปทานปรั บลดลงทุกกลุ่มสินค้ า อัตราดูดซับน่ าห่ วง
ศูนย์ ข้อมูล อสังหาริ มทรัพ ย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรื อ REIC ได้ จัดทารายงานสรุ ปผลการ
สารวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่า งการขายในช่วงครึ่ งหลังปี 2562 ในพืน้ ที่
จังหวัดสาคัญของภาคเหนือ ได้ แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และตาก โดยนับเฉพาะโครงการที่
มี หน่ วยเหลื อขายไม่ ต่ากว่า 6 หน่ วย จากการสารวจพบว่าในพืน้ ที่ 4 จังหวัด มี โครงการที่อยู่อาศัยอยู่
ระหว่ างการขายจ านวนรวมประมาณ 17,843 หน่ ว ย คิ ด เป็ น ร้ อยละ 5 ของ 26 จัง หวัด ที่ ศูน ย์ ข้ อ มูล
อสังหาริ ม ทรัพ ย์ ได้ ส ารวจในช่ วงครึ่ งหลังปี 2562 โดยแบ่งเป็ น จังหวัดเชี ยงใหม่ จ านวน 11,465 หน่วย
เชียงราย จานวน 3,009 หน่วย พิษณุโลก จานวน 2,595 หน่วย และตาก จานวน 774 หน่วย
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรั กษาการผู้อานวยการศูนย์
ข้ อมูลอสังหาริ มทรั พย์ กล่าวว่า จากการสารวจพบว่าในช่วงครึ่งหลังปี 2562 ในพืน้ ที่ภาคเหนือมีจานวน
หน่วยที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่เพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อย โดยในจังหวัดเชียงใหม่ มีการเปิ ดตัวโครงการใหม่น้อย
มาก ส่งผลให้ มี โครงการอยู่ระหว่างการขายรวมทัง้ สิ น้ 221 โครงการ รวม 11,465 หน่วย คิดเป็ นมูลค่า
42,820 ล้ านบาท เพิ่ม ขึน้ จากช่วงครึ่ งปี แรกร้ อยละ 7 แบ่งเป็ นอาคารชุด 2,582 หน่วย และบ้ านจัดสรร
8,883 หน่วย
จังหวัดเชียงใหม่ ลงทุนอย่ างระมัดระวัง เพราะสินค้ าขายดียังมีสต็อกพร้ อมโอนรออยู่
เมื่อพิจารณาจากหน่วยขายได้ ใหม่จากการสารวจพบว่าในช่วงครึ่งหลังปี 2562 มีหน่วยขายได้ ใหม่
จานวน 2,316 หน่วย เพิ่มขึน้ จากช่วงครึ่งปี แรกร้ อยละ 13.3 แต่ลดลงกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ าร้ อย
ละ -11.8 ในจานวนดังกล่าวเป็ นการขายห้ องชุด 647 หน่วย และเป็ นบ้ านจัดสรร 1,669 หน่วย และมีหน่วย
เหลือขายจานวน 9,149 หน่วย เพิ่มขึน้ จากช่วงครึ่งปี แรกร้ อยละ 5.5 มูลค่ารวม 35,426 ล้ านบาท โดยมี
หน่วยเหลือขายประเภทโครงการอาคารชุดจานวน 1,935 หน่วย บ้ านจัดสรรจานวน 7,214 หน่วย
โดยทาเลขายดีมากที่สุด 5 อันดับแรก โดยพิจารณาจากหน่วยที่ขายได้ ใหม่ ได้ แก่ 1.ทาเลสารภี
จานวน 560 หน่วย 2.ทาเลหางดงตอนบน จานวน 536 หน่วย 3.ทาเลแม่โจ้ จานวน 229 หน่วย 4.ทาเลสัน
ทราย จานวน 208 หน่วย และ 5.ทาเลสันกาแพง จานวน 187 หน่วย โดยทาเลอันดับ 1 และ 2 มีอตั ราดูด
ซับในระดับสูงคือร้ อยละ 6.9 และร้ อยละ 6.7 ตามลาดับ
สาหรับ ทาเลที่มี ที่อยู่อาศัย สร้ างเสร็ จ เหลือขายมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้ แก่ 1. ทาเลสันทราย
จานวน 448 หน่วย 2.ทาเลหางดงตอนบน จานวน 430 หน่วย 3. ทาเล ม.พายั พ จานวน 426 หน่วย 4.
ทาเลแม่โจ้ จานวน 317 หน่วย และ 5.ทาเล หางดงตอนล่าง จานวน 190 หน่วย
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“จากการสารวจจะพบว่าที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ ตลาดหลักยังคงเป็ นอาคารชุดพักอาศัย
บ้ านเดี่ยว และทาวน์เฮ้ าส์ เป็ นหลัก ซึ่งทาเลสารภี และ หางดง มีอตั ราดูดซับที่สงู ขึ ้น ส่วนหนึ่งมาจากการที่
มีสินค้ าใหม่เข้ ามาในตลาดน้ อยมาก และกลุ่ม ราคาที่ขายได้ ดี จะอยู่ใน 2 กลุ่มระดับราคา คือ 2-3 ล้ าน
บาท และ 3-5 ล้ านบาท แต่กลุม่ ระดับราคาดังกล่าวก็เป็ นกลุม่ ที่มีหน่วยสร้ างเสร็จเหลือขายอยู่จานวนมาก
ที่สดุ เช่นกัน ดังนันจึ
้ งต้ องใช้ ความระมัดระวังในการทาการตลาด”
อย่างไรก็ตามศูนย์ข้อมูลฯได้ ประมาณการว่าในปี 2563 จะมีที่อยู่อาศัยเหลือขายในพืน้ ที่จังหวัด
เชียงใหม่อยู่ในตลาดจานวน 9,343 หน่วย ประกอบด้ วยอาคารชุดจานวน 2,050 หน่วย บ้ านเดี่ยวจานวน
4,321 หน่วยทาวน์เฮ้ าส์จานวน 1,814 หน่วย บ้ านแฝดจานวน 1,025 หน่วย และอาคารพาณิ ชย์จานวน
133 หน่วย ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับอัตราดูดซับที่ ขยับขึน้ ไปอยู่ที่ ร้อยละ 3.4 ในครึ่ งหลังปี 2562
หากจานวนที่อยู่อาศัยใหม่เข้ ามาในตลาดตามที่ศูนย์ข้อมูลประมาณการไว้ ภายใต้ เงื่อนไขกาลังซื ้อที่ลด
ต่าลงเช่นในปัจจุบนั คาดว่าในปี 2563 อัตราดูดซับจะเหลือประมาณสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 1.6
ด้ านการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยคาดการณ์ว่า การโอนกรรมสิทธิ์จะลดลงมาอยู่ที่ 12,156 หน่วย
มูลค่าประมาณ 23,141 ล้ านบาท ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยซึ่งมีมลู ค่า 26,817 ล้ านบาท โดยมูลค่าลดลงร้ อยละ 14.6 ซึ่งเป็ นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องจาก 2561 ด้ วยภาพรวมดังกล่าวผู้ประกอบการจาเป็ นต้ องปรับกล
ยุทธ์ การเสนอขาย โดยเฉพาะที่อยู่อ าศัยประเภทบ้ านเดี่ยว และอาคารชุดพักอาศัยที่มีอัตราการดูดซับ
ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากช่วงต้ นปี 2562 และคาดว่าจะต่อเนื่องมาถึงปี 2563
เชียงรายสต็อกบ้ านจัดสรรน่ าห่ วง
จังหวัดเชียงราย ศูนย์ข้อมูลฯสารวจภาคสนามโครงการที่อยู่อาศัยครอบคลุมพืน้ ที่ 4 อาเภอหลัก
ประกอบด้ วยอาเภอเมืองเชียงราย เชียงแสน แม่สาย และเวียงชัย ซึ่งสถานการณ์ภาพรวมครึ่งหลังปี 2562
จานวนที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ ้นค่อนข้ างมาก โดยเพิ่มขึ ้นจากครึ่งปี แรกร้ อยละ 56.1 และเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 115.7
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า โดยเป็ นการเพิ่มขึน้ จาก 2 ส่วนประกอบกันคือ ที่อยู่อาศัยเหลือ
ขายจากครึ่งปี แรกจานวน 1,811 หน่วย และมีหน่วยเปิ ดขายใหม่อีกจานวน 1,239 หน่วย ส่งผลให้ ณ ครึ่ง
หลังปี 2562 มี ที่อยู่อาศัยเสนอขายทัง้ สิ น้ 61 โครงการ รวม 3,009 หน่วย แบ่งเป็ นบ้ านจัดสรร จานวน
2,946 หน่วย อาคารชุด 63 หน่วย
ทัง้ นีม้ ีที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จเหลือขาย ณ ครึ่ งหลังปี 2562 จานวน 449 หน่วย มูลค่า 1,528 ล้ าน
บาท ในจานวนดังกล่าวมีหน่วยสร้ างเสร็จเหลือขายมากที่สดุ ในทาเลในเมืองเชียงราย จานวน 292 หน่วย
และทาเลสนามบิน-ม.แม่ฟ้าหลวง จานวน 112 หน่วย แม้ ว่าทังสองท
้
าเลจะเป็ นทาเลที่ข ายได้ สงู สุดแต่ด้วย
อัตราดูดซับที่ต่าจึงยังคงเป็ นทาเลที่ต้องระมัดระวังในการลงทุน
อย่างไรก็ตามศูนย์ข้อมูล อสังหาริ มทรัพย์ ได้ ประมาณการว่าในปี 2563 จะมีที่อยู่อาศัยเหลือขาย
ในพืน้ ที่จังหวัดเชียงรายอยู่ในตลาดจานวน 2,919 หน่วย ประกอบด้ วย อาคารชุดจานวน 57 หน่วย บ้ าน
เดี่ยวจานวน 1,359 หน่วย ทาวน์เฮ้ าส์จานวน 690 หน่วย บ้ านแฝดจานวน 262 หน่วย และอาคารพาณิชย์
จานวน 551 หน่วย ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับอัตราดูดซับที่ ขยับขึน้ ไปอยู่ที่ 1.7 ในครึ่ งหลังปี 2562
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หากจานวนที่อยู่อาศัยใหม่เข้ ามาในตลาดตามที่ศนู ย์ข้อมูล ฯประมาณการไว้ ภายใต้ เงื่อนไขกาลังซื ้อที่ ลด
ต่าลงเช่นในปัจจุบนั คาดว่าในปี 2563 อัตราดูดซับจะเหลือประมาณสูงสุดจะอยู่ในระดับต่ากว่าร้ อยละ 1
ด้ านการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยคาดการณ์ ว่า การโอนกรรมสิทธิ์จะลดลงมาอยู่ที่ 2,783 หน่วย
มูล ค่าประมาณ 4,833 ล้ านบาท จ านวนหน่วยอาจต่ากว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี แต่ ในส่วนของมูลค่า ยังสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยซึ่งมีมูลค่า 4,408 ล้ านบาท โดยมูลค่าลดลงร้ อยละ -17.1 เป็ นการปรับตัวลดลงจากปี 2561 ด้ วย
ภาพรวมดังกล่าวผู้ประกอบการจาเป็ นต้ องปรับกลยุทธ์การเสนอขาย โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยประเภทบ้ าน
เดี่ยว
จังหวัดพิษณุโลกตลาดปรับตัวหยุดเติมอุปทานใหม่ เข้ าตลาด
ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกศูนย์ข้อมูลฯดาเนินการสารวจเพียงพื ้นที่เดียวคืออาเภอเมืองเนื่องจาก
เป็ นศูนย์กลางด้ านอสังหาริ มทรัพย์ของจังหวัด เป็ นที่น่าสังเกตว่าครึ่งหลังปี 2562 จานวนที่อยู่อาศัยอยู่
ระหว่างการขายมีจานวนหน่วยลดลงจากช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ทัง้ นีเ้ นื่องจากมีที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่
เข้ าสู่ตลาดเพียง 180 หน่วยเท่านัน้ ส่งผลให้ มีจานวนที่อยู่อาศัยเสนอขายมีจานวน 2,595 หน่วย ลดลง
จากครึ่งปี แรกร้ อยละ -0.8 และมีหน่วยเหลือขายจานวน 2,461 หน่วย ลดลงจากครึ่งปี แรกร้ อยละ -0.2 แต่
เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 20.3 โดยเป็ นบ้ านจัดสรร 2,461 หน่วย และ อาคารชุด 368
หน่วย
อย่างไรก็ตามศูนย์ข้อมูลฯได้ ประมาณการว่าในปี 2563 จะมีที่อยู่อาศัยเหลือขายในพืน้ ที่จังหวัด
พิษณุโลกอยู่ในตลาดจานวน 2,521 หน่วย ประกอบด้ วยอาคารชุดจานวน 362 หน่วย บ้ านเดี่ยวจานวน
1,254 หน่วย บ้ านแฝดจานวน 531 หน่วย ทาวน์เฮ้ าส์จานวน 212 หน่วย และอาคารพาณิชย์จานวน 162
หน่วย ซึง่ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราดูดซับจะมีอตั ราที่ลดต่อลงต่อเนื่องจากปี 2561 โดยในครึ่งหลัง
ปี 2562 อัตราดูด ซับปรับ ลงมาอยู่ที่ ร้อยละ 0.9 หากจ านวนที่อยู่อาศัยใหม่ เข้ ามาในตลาดตามที่ ศูน ย์
ข้ อมูลฯประมาณการไว้ ภายใต้ เงื่อนไขกาลังซื ้อที่ลดต่าลงเช่นในปั จจุบนั คาดว่าในปี 2563 อัตราดูดซับจะ
เหลือประมาณสูงสุดจะอยู่ในระดับร้ อยละ 1.1
ด้ านการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยคาดการณ์ ว่าการโอนกรรมสิทธิ์ จะลดลงมาอยู่ที่ 2,085 หน่วย
มูลค่าประมาณ 3,610 ล้ านบาท จานวนหน่วยอาจต่ากว่าค่าเฉลี่ยแต่ในส่วนของมูลค่ายังสูงกว่าค่าเฉลี่ยซึ่ง
มี มูล ค่า 3,304 ล้ านบาท โดยมูล ค่า ลดลงร้ อยละ -9.1 เป็ น การปรั บ ตัวลดลงจาก 2561 ด้ วยภาพรวม
ดังกล่าวผู้ประกอบการมีการปรับกลยุทธ์ โดยไม่เติมอุปทานใหม่ เข้ าสู่ตลาดหากมีการกระตุ้นกาลังซื ้อใน
ระดับที่เหมาะสมตลาดโดยรวมจะเข้ าสูภ่ าวะสมดุลในที่สดุ
จังหวัดตากตลาดบ้ านเดี่ยวยังน่ าห่ วง
สาหรับจังหวัดตาก ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ดาเนินการสารวจในพื ้นที่อาเภอเมืองตาก และแม่
สอด โดยมีที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขาย ณ ครึ่ งหลังปี 2562 จานวน 774 หน่วย เพิ่มขึน้ จากช่วงครึ่งแรก
ร้ อยละ 62 ประกอบด้ วย อาคารชุด 144 หน่วย บ้ านเดี่ยว 477 หน่วย บ้ านแฝด 76 หน่วย อาคารพาณิชย์
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39 หน่วย และทาวน์เฮ้ าส์ 38 หน่วย ซึ่งตลาดที่อยู่อาศัยประเภทบ้ านเดี่ยวยังเป็ นตลาดหลัก โดยพืน้ ที่
อาเภอแม่สอดถือเป็ นพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพสูงสุด โดยเฉพาะในกลุม่ ราคา 1.5 – 2 ล้ านบาท
อย่างไรก็ตามประมาณการว่าในปี 2563 จะมีที่อยู่อาศัยเหลือขายในพื ้นที่จงั หวัดตากอยู่ในตลาด
จานวน 745 หน่วย ประกอบด้ วยอาคารชุดจานวน 116 หน่วย บ้ านเดี่ยว จานวน 474 หน่วย บ้ านแฝด
จานวน 81 หน่วย ทาวน์เฮ้ าส์ จานวน 38 หน่วย และอาคารพาณิ ชย์ จานวน 36 หน่วย ซึ่งเมื่อพิจารณา
เปรี ยบเทียบกับอัตราดูดซับซึ่งมีอตั ราที่ลดต่อลงต่อเนื่องจากปี 2561 จากร้ อยละ 1.2 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0.8
ในช่ วงครึ่ ง หลังปี 2562 หากจ านวนที่ อยู่อ าศัยใหม่ เข้ ามาในตลาดตามที่ศูน ย์ ข้อมูล ฯประมาณการไว้
ภายใต้ เงื่อนไขกาลังซื ้อที่ลดต่าลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 มีการจากัดด้ านการค้ า
ชายแดน การเดินทาง และการท่องเที่ยว คาดว่าในปี 2563 อัตราดูดซับจะลงมาในระดับสูงสุดไม่เกิน ร้ อย
ละ 0.5 ในกลุม่ ของบ้ านเดี่ยว
ด้ านการโอนกรรมสิ ท ธิ์ ที่อยู่อาศัย คาดการณ์ ว่าการโอนกรรมสิท ธิ์ จ ะลดลงมาอยู่ที่ 751 หน่วย
มูลค่าประมาณ 1,275 ล้ านบาท จานวนหน่วยอาจต่ากว่าค่าเฉลี่ยแต่ในส่วนของมูลค่ายังสูงกว่าค่าเฉลี่ยซึ่ง
มีมูลค่า 1,134 ล้ านบาท ในขณะที่จานวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ลดลงร้ อยละ -11.6 แต่มูลค่าการโอน
กรรมสิ ท ธิ์ จ ะลดลงประมาณร้ อยละ 0.2 เนื่ องจากเป็ น การโอนกรรมสิ ท ธิ์ มี มี มูลค่ าต่ อ รายสูง ขึน้ ด้ ว ย
ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดตากยังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะตลาดบ้ านเดียวแม้ จะขายได้
มากที่สดุ แต่ก็ยงั คงเหลือขายมากที่สดุ เช่นเดียวกัน
“ภาพรวมของตลาดภาคเหนือ เนื่องจากกลุ่มจังหวัดที่ทาการสารวจ 4 จังหวัด ประกอบด้ วยจังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลกและตาก เป็ นพื ้นที่ซึ่งเศรษฐกิจหลักอ้ างอิงกับธุรกิจท่องเที่ยวและการค้ าขาย
ชายแดน ในช่วงปลายปี ที่ผ่านมาต่อเนื่องปี 2563 จึงได้ รับผลกระทบอย่างชัดเจน ซึ่ง จากการสารวจพบว่า
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือมีหน่วยเหลือขายค่อนข้ างมากขณะที่ยอดขายไม่เป็ นไปตามเป้า ทาให้ หน่วยเหลือ
ขายในปี 2562 กลายมาเป็ นหน่วยตัง้ ต้ นของปี 2563 เมื่อได้ รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด -19 ส่งผลให้ กาลังซื ้อของคนในพืน้ ที่ลดลง แรงกระตุ้ นจากคนนอกพืน้ ที่ก็หายไป เช่นเดียวกับกาลังซือ้
ของชาวต่างชาติ ทัง้ หมดนีม้ ีผลกระทบโดยตรงต่ ออุปสงค์ใน 4 พืน้ ที่ดังกล่าว และจะมีผลโดยตรงให้ การ
โอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในพื ้นที่ลดลงไปด้ วย”
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