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                                                                  18 มีนาคม 2565 

 
สถานการณต์ลาดทีอ่ยู่อาศัยภาคเหนือ 

เชียงใหม่ผ่านจุดต ่าสุดเข้าสู่ช่วงฟ้ืนตัวในปี 2565 
 

ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์เปิดเผยผลส ารวจภาพรวมตลาดที่อยู่อาศยัของภาคเหนือ 

ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัพิษณโุลก จงัหวดัตาก จงัหวดันครสรรค ์โดยนบัเฉพาะโครงการที่มีหน่วย

เหลือขายไม่ต ่ากว่า 6 หน่วย จากการส ารวจตลาดที่อยู่อาศัยในพืน้ที่ส  ารวจ พบว่า ณ สิน้ปี 2564 ภาพรวมตลาดเริ่มมี

การปรบัตวัในทิศทางที่เป็นบวก โดยมีการปรบัตวัในดา้นอปุทานลงมาอยู่ในระดบัที่เหมาะสมกบัอปุสงคท์ี่ยงัคงชะลอตวั

ต่อเนื่องจากปี 2563  โดยอุปทานหน่วยเปิดขายใหม่ มีจ านวนหน่วย 1,978 ลดลงรอ้ยละ -10.0 คิดเป็นมูลค่า 7,439 

ลดลงรอ้ยละ -4.6  ดา้นอุปสงค ์จ านวนหน่วยขายไดใ้หม่ในภาพรวมพบว่าทั้งจ านวนหน่วยและมูลค่าเพิ่มขึน้ โดยมี

จ านวนหน่วยขายไดใ้หม่ 2,755 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 33.0 คิดเป็นมูลค่า 10,232 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 42.0 ตามล าดับ  ขณะที่มี

จ านวนที่อยู่อาศยัเหลือขายจ านวนทัง้สิน้ 15,243 หน่วย ลดลงรอ้ยละ -7.6 มลูค่า 56,995 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -6.4 
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห ์และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูล

อสังหาริมทรัพย ์(REIC) กล่าวว่า จากการที่ศูนยข์อ้มูลไดจ้ัดเก็บขอ้มูลความเคลื่อนไหวที่เกิดขึน้กับการลงทุนพฒันา
โครงการที่อยู่อาศยัในพืน้ที่ภาคเหนือช่วงครึง่หลงัของปี 2564 พบว่าตลาดเชียงใหม่เริ่มปรบัตวัไปในทิศทางที่ดีขึน้ โดยจะ
เห็นไดจ้ากการเปิดตัวโครงการใหม่ที่เริ่มกลบัมามีสดัส่วนเพิ่มสงูขึน้ ดา้นการขายเริ่มเห็นการปรบัตัวดีขึน้ตัง้แต่ช่วงครึ่ง
แรกปี 2564 และดีขึน้ต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลงั แต่อย่างไรก็ตามยังคงเพิ่มความระมัดระวังส าหรบัการลงทุนในตลาด
อาคารชดุพกัอาศยัในพืน้ที่ภาคเหนือ ขณะที่ตลาดที่อยู่อาศยัแนวราบยงัคงไปไดดี้โดยเฉพาะในพืน้ที่จงัหวดัพิษณโุลก   

จาการส ารวจพบว่าในช่วงครึ่งหลงัของปี 2564 เฉพาะในพืน้ที่ภาคเหนือมีโครงการที่อยู่อาศัยใหม่เขา้สู่ตลาด
จ านวนไม่มากโดยมเีพียง 1,978 หน่วย หรือ ลดลงรอ้ยละ -10.0 และมมีลูค่ารวม 7,439 ลา้นบาท หรือ ลดลงรอ้ยละ -4.6 
เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ส่งผลใหอ้ปุทานที่อยู่อาศยัทัง้หมดที่มีการขายในพืน้ที่ภาคเหนือ มีจ านวนรวม 
17,998 หน่วย หรือ ลดลงรอ้ยละ -3.1 และมีมลูค่ารวม 67,227 ลา้นบาท หรือ ลดลงรอ้ยละ -1.3  

เมื่อพิจารณาลงรายละเอียดของอตัราการขยายตัวของหน่วยเปิดขายใหม่ พบว่า จงัหวดัเชียงรายมีหน่วยลดลง

มากที่สดุรอ้ยละ -78.9  ซึ่งเป็นการลดลงของการพฒันาโครงการบา้นจดัสรรทัง้หมด รองลงมาเป็นจงัหวดัเชียงใหม่ลดลง

รอ้ยละ -29.1 โดยลดลงในโครงการบา้นจดัสรรรอ้ยละ -33.5 แต่อาคารชุดเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.8 ส่วนในจงัหวดัตากมีการ

ชะลอตวัการเปิดโครงการใหม่ทัง้บา้นจดัสรรและอาคารชดุ ตามล าดบั แต่จงัหวดัพิษณโุลกมีหน่วยเปิดตวัใหม่เพิ่มขึน้รอ้ย

ละ 263.9 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของบา้นจดัสรรทัง้หมด เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
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ทศิทางตลาดทีอ่ยู่อาศัยภาคเหนือ ปี 2565 

ส าหรบัทิศทางตลาดที่อยู่อาศยัภาคเหนือ ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ไดป้ระมาณการที่อยู่อาศยัเปิดขายใหม่จะ

เขา้สูต่ลาดในปี 2565 จ านวนประมาณ 4,792 หน่วย มลูค่ารวมประมาณ 14,490 ลา้นบาท โดยจ านวนหน่วยเพิ่มขึน้จาก

ปี 2564 รอ้ยละ 68.3 มูลค่าเพิ่มขึน้รอ้ยละ 46.4 ประกอบดว้ย โครงการบา้นจัดสรรประมาณ 3,849 หน่วย มูลค่ารวม

ประมาณ 11,761 ลา้นบาท และ โครงการอาคารชดุประมาณ 943 หน่วย มลูค่ารวมประมาณ 2,729 ลา้นบาท  

 ในสว่นของหน่วยขายไดใ้หม่ศนูยข์อ้มลูฯ คาดการณว์่า ในปี 2565 จะมีหน่วยขายไดใ้หม่จ านวนประมาณ 5,183 

หน่วย มลูค่ารวมประมาณ 17,037 ลา้นบาท โดยจ านวนหน่วยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.9 มลูค่าลดลงรอ้ยละ -1.7  ประกอบดว้ย

โครงการบา้นจัดสรรประมาณ 3,823 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 13,235 ลา้นบาท โครงการอาคารชุดประมาณ 1,360 

หน่วย มลูค่ารวมประมาณ  3,802 ลา้นบาท  

 ในสว่นของหน่วยเหลือขายประมาณการว่าในปี 2565 ตลาดที่อยู่อาศยัในภาคเหนือจะมีจ านวนที่เอยู่อาศยัเหลือ

ขายจ านวนประมาณ 14,610 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 51,343 ลา้นบาท โดยจ านวนหน่วยลดลงรอ้ยละ -4.2 มูลค่า

ลดลงรอ้ยละ -9.9 ประกอบดว้ยโครงการบา้นจดัสรรประมาณ 11,895 หน่วย มลูค่ารวมประมาณ 43,969 ลา้นบาท และ

โครงการอาคารชุดประมาณ 2,716 หน่วย มลูค่ารวมประมาณ 7,375 ลา้นบาท ซึ่งหน่วยเหลือขายส่วนใหญ่จะยงัคงอยู่

ในจงัหวดัเชียงใหม่ มากที่สุด รองลงมาเป็นจังหวัดพิษณุโลก และเชียงราย ส่วนจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดตากมี

จ านวนไม่มากนัก ดว้ยจ านวนหน่วยเหลือขายที่ลดลงอย่างมากจึงถือว่าเป็นสญัญาณที่ดีขึน้และเขา้สู่ช่วงของการ

ฟ้ืนตัว 

 

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


