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                     24 พฤษภาคม 2564 

วิเคราะหส์ถานการณต์ลาดทีอ่ยู่อาศยัภาคเหนือ  
 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ท าการส ารวจโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในพืน้ที่ภาคเหนือ 
ประกอบดว้ย จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย พิษณโุลก และตาก โดยเป็นการส ารวจในช่วงครึง่หลงั ปี 2563 ซึง่เป็นการส ารวจ
โครงการบา้นจัดสรรและอาคารชุด ที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต ่ากว่า 6 หน่วย โดยในช่วงที่ ท  าการส ารวจ พบว่ามีจ านวน
หน่วยที่อยู่อาศยัที่อยู่ระหว่างขาย ณ ครึ่งหลงั ปี 2563 (Total Supply) ทัง้หมด 407 โครงการ จ านวน 18,570  หน่วย 
มลูค่ารวม  68,112  ลา้นบาท จ าแนกเป็นโครงการบา้นจดัสรร  354 โครงการ  15,644  หน่วย มลูค่า  59,432 ลา้นบาท 
และโครงการอาคารชดุ  53 โครงการ   2,926 หน่วย มลูค่า  8,679  ลา้นบาท ในจ านวนดงักลา่วมีหน่วยเหลือขายจ านวน  
16,499  หน่วย และในช่วงครึง่หลงัของปี 2563 มีที่อยู่อาศยัขายไดใ้หม่จ านวน  2,071 หน่วย  

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ ์ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อ านวยการศูนยข์้อมูลอสังหาริมทรัพย ์เปิดเผย
การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในพืน้ที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ Total Supply มีอัตราลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 
2562 รอ้ยละ -4.4 โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 10,955 หน่วย ในจ านวนดงักลา่วเป็นโครงการบา้นจดัสรร 8,560 หน่วย หรือรอ้ย
ละ 78.1 เป็นโครงการอาคารชดุ 2,395 หน่วย หรือรอ้ยละ 21.9 และเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึง่หลงัปี 2563 เพียง 
1,239 หน่วย มีอตัราลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2562 รอ้ยละ -20.3 มีหน่วยขายไดใ้หม่จ านวน 1,454 หน่วย ซึ่งการ
ขายไดใ้หม่นีมี้อตัราลดลงถึงรอ้ยละ -37.2 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

โดยมีหน่วยเหลือขายสะสมจ านวน 9,501 หน่วย หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.8 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 
เม่ือจ าแนกตามราคาพบว่าหน่วยเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดบัราคา 3.01 – 5.00 ลา้นบาท โดยมีจ านวน 3,383 
หน่วย คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 35.6 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด ขณะที่หน่วยขายไดใ้หม่มากที่สดุก็ยงัคงอยู่ในช่วงราคา 
2.01 – 3.00 ลา้นบาท โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 517 หน่วย คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 35.55  

ส าหรบัหน่วยเหลือขาย (Inventory) ในครึง่หลงั ปี 2563 ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีจ านวนทัง้สิน้ 7,517 หน่วย จาก
จ านวนหน่วยเหลือขาย 9,501 หน่วย และรอ้ยละ 79.1 เป็นโครงการบา้นจดัสรร 

ปี 2564 ตลาดอสงัหาฯของ เชียงใหม่ ยงัคงมีภาวะชะลอตวัตอ่เนื่องจากปี 2563 ผลจาก COVID-19 ช่วงครึง่แรก
ของปี 2564 ไดท้  าใหต้ลาดทัง้ปี 2564 มีภาวะชะลอตวัเช่นเดียวกบัปี 2563 ตลาดจะเริ่มฟ้ืนตวัครึง่หลงั แต่ยงัไม่ดีขึน้มาก
ตอ้งรอถึงปี 2565 – 2567 ถา้ Supply ใหม่ปรบัตวัลงคาดว่า Supply เหลือขายจะทรงตวั หรือเพิ่มขึน้จากปี 2563 เพียง
เลก็นอ้ย 

จังหวัดเชียงราย Total Supply มีอัตราเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปี 2562 รอ้ยละ 10.9 โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 
3,337 หน่วย ในจ านวนดังกล่าวเป็นโครงการบา้นจัดสรร 3,268 หน่วย หรือรอ้ยละ 97.9 เป็นโครงการอาคารชุด 69 
หน่วย หรอืรอ้ยละ 2.1 และเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึง่หลงัปี 2563 เพียง 738 หน่วย มีอตัราลดลงจากช่วงเดียวกนั 
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ของปี 2562 รอ้ยละ -40.4 มีหน่วยขายไดใ้หม่จ านวน 437 หน่วย ซึ่งการขายไดใ้หม่นีมี้อตัราเพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 46.2 เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

โดยมีหน่วยเหลือขายสะสมจ านวน 2,900 หน่วย หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.0 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 
เม่ือจ าแนกตามราคาพบว่าหน่วยเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดบัราคา 3.01 – 5.00 ลา้นบาท โดยมีจ านวน 1,111 
หน่วย คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 38.31 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด ขณะที่หน่วยขายไดใ้หม่มากที่สดุก็ยงัคงอยู่ในช่วงราคา 
2.01 – 3.00 ลา้นบาท โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 139 หน่วย คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 31.8  

ส าหรบัหน่วยเหลือขาย (Inventory) ในครึ่งหลงั ปี 2563 ในจงัหวดัเชียงราย มีจ านวนทัง้สิน้ 2,864 หน่วย จาก
จ านวนหน่วยเหลือขาย 2,900 หน่วย และรอ้ยละ 98.8 เป็นโครงการบา้นจดัสรร 

ปี 2564 ตลาดอสงัหาฯของ เชียงราย ยงัคงมีภาวะชะลอตวัตอ่เนื่องจากปี 2563 ผลจาก COVID-19 ช่วงครึง่แรก
ของปี 2564 ไดท้  าใหต้ลาดทัง้ปี 2564 มีภาวะชะลอตวัเช่นเดียวกบัปี 2563 ตลาดจะเริ่มฟ้ืนตวัครึง่หลงั แต่ยงัไม่ดีขึน้มาก
ตอ้งรอถึงปี 2565 – 2567 ถา้ Supply ใหม่ปรบัตวัลงคาดวา่ Supply เหลือขายจะลดลง จากปี 2563 

จงัหวดัพิษณโุลก Total Supply มีอตัราเพิ่มขึน้รอ้ยละ 31.9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 โดยมีจ านวน
ทัง้สิน้ 3.422 หน่วย ในจ านวนดงักล่าวเป็นโครงการบา้นจดัสรร 3,076 หน่วย หรือรอ้ยละ 89.9 เป็นโครงการอาคารชดุ 
346 หน่วย หรือรอ้ยละ 10.1 และเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึง่หลงัปี 2563 จ านวน เพียง 194 หน่วย ซึ่งทัง้หมดเป็น
โครงการบา้นจดัสรร โดยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.8 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 ส าหรบัหน่วยขายไดใ้หม่ มีจ านวน 142 
หน่วย ซึง่การขายไดใ้หม่นีมี้อตัราเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.0 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

โดยมีหน่วยเหลือขายสะสมจ านวน 3,280 หน่วย หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 33.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 
เม่ือจ าแนกตามราคาพบว่าหน่วยเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดบัราคา 3.01 – 5.00 ลา้นบาท โดยมีจ านวน 1,171 
หน่วย คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 35.70 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด ขณะที่หน่วยขายไดใ้หม่มากที่สดุก็ยงัคงอยู่ในช่วงราคา 
3.01 – 5.00 ลา้นบาท โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 60 หน่วย  

ส าหรบัหน่วยเหลือขาย (Inventory) ในครึง่หลงั ปี 2563 ในจงัหวดัพิษณโุลก มีจ านวนทัง้สิน้ 3,280 หน่วย จาก
จ านวนหน่วยเหลือขาย 2,955 หน่วย และรอ้ยละ 90.1 เป็นโครงการบา้นจดัสรร 

ปี 2564 ตลาดอสงัหาฯของ พิษณุโลก ยงัคงมีภาวะชะลอตวัต่อเนื่องจากปี 2563 ผลจาก COVID-19 ช่วงครึ่ง
แรกของปี 2564 ไดท้  าใหต้ลาดทัง้ปี 2564 มีภาวะชะลอตวัเช่นเดียวกบัปี 2563 ตลาดจะเริ่มฟ้ืนตวัครึง่หลงั แต่ยงัไม่ดีขึน้
มากตอ้งรอถึงปี 2565 – 2567 ถา้ Supply ใหม่ปรบัตวัลงคาดวา่ Supply เหลือขายจะลดลง จากปี 2563 

จังหวัดตาก Total Supply มีอัตราเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปี 2562 รอ้ยละ 10.6 โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 856 
หน่วย ในจ านวนดงักลา่วเป็นโครงการบา้นจดัสรร 740 หน่วย หรือรอ้ยละ 86.4 เป็นโครงการอาคารชดุ 116 หน่วย หรือ
รอ้ยละ 13.6 และเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึง่หลงัปี 2563 เพียง 27 หน่วย มีอตัราลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2562
รอ้ยละ -89.8 มีหน่วยขายไดใ้หม่จ านวน 38 หน่วย ซึง่การขายไดใ้หม่นีมี้อตัราเทียบเท่ากบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
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โดยมีหน่วยเหลือขายสะสมจ านวน 818 หน่วย หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.1 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 

เม่ือจ าแนกตามราคาพบว่าหน่วยเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 1.51 – 2.00 ลา้นบาท โดยมีจ านวน 290 
หน่วย คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 35.45 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด ขณะที่หน่วยขายไดใ้หม่มากที่สดุก็ยงัคงอยู่ในช่วงราคา 
2.01 – 3.00 ลา้นบาท โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 17 หน่วย คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 2.07  

ส าหรบัหน่วยเหลือขาย (Inventory) ในครึง่หลงั ปี 2563 ในจงัหวดัตาก มีจ านวนทัง้สิน้ 856 หน่วย จากจ านวน
หน่วยเหลือขาย 740 หน่วย และรอ้ยละ 86.4 เป็นโครงการบา้นจดัสรร 

ปี 2564 ตลาดอสงัหาฯของ ตาก ยงัคงมีภาวะชะลอตวัต่อเนื่องจากปี 2563 ผลจาก COVID-19 ไดท้  าใหต้ลาด
ทัง้ปี 2564 มีภาวะชะลอตวัเช่นเดียวกบัปี 2563 
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