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4 ธนัวาคม  2561 

 
รายงานผลส ารวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ คร่ึงแรกปี 2561  

 
ศนูย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ               

ท่ีอยู่อาศยัท่ีอยู่ระหว่างการขายในช่วงคร่ึงแรกปี 2561 ครอบคลุมพืน้ท่ี 4 จังหวดัในภาคใต้ ได้แก่ จงัหวดั
ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี และจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยนบัเฉพาะโครงการท่ีมีหน่วยเหลือขายไม่ต ่า
กว่า 6 หนว่ย  จากการส ารวจพบว่า มีโครงการท่ีอยู่อาศยัอยู่ระหว่างการขายจ านวน 495 โครงการ มีหน่วย
ในผงัโครงการรวมทัง้สิน้ 52,069 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 262,261 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการ
บ้านจัดสรร 322 โครงการ มีหน่วยในผังจ านวน 30,816 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 129,255 ล้านบาท 
โครงการอาคารชุด 111 โครงการ มีหน่วยในผังจ านวน 20,145 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 87,409 ล้าน
บาท และโครงการวิลลา่ 62 โครงการ มีหน่วยในผงัจ านวน 1,108 หน่วย มีมลูคา่โครงการรวม 45,598 ล้าน
บาท 

 
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กลา่ววา่ จากการส ารวจในช่วงคร่ึงแรกปี 2561 
มีหน่วยเหลือขายจ านวน 14,346 หน่วย หรือร้อยละ 27.6 ของหน่วยในผังโครงการทัง้หมด โดยโครงการ
บ้านจดัสรรมีหน่วยเหลือขายจ านวน  9,711 หน่วย หรือร้อยละ 31.5 ของหน่วยในผงัโครงการบ้านจดัสรร
ทัง้หมด โครงการอาคารชุดมีหน่วยเหลือขายจ านวน 4,302 หน่วย หรือร้อยละ 21.4 ของหน่วยในผัง
โครงการอาคารชุดทัง้หมด  และโครงการวิลล่ามีหน่วยเหลือขายจ านวน 333 หน่วย หรือร้อยละ 30.1 ของ
หนว่ยในผงัโครงการวิลลา่ทัง้หมด  

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดภูเก็ต มีจ านวน 198 โครงการ มีหน่วยในผงั

ของทุกโครงการรวมกัน 27,125 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 160,208 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็น
อปุทานในตลาด 6,357 หนว่ย คิดเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 37,518 ล้านบาท แบง่เป็นโครงการบ้านจดัสรร 
จ านวน 73 โครงการ มีจ านวนหน่วย 11,227 หนว่ย มลูคา่โครงการรวม 50,551 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย
หรือเป็นอุปทานในตลาด 2,674 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 12,176 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 
จ านวน 85 โครงการ มีจ านวนหน่วย 15,179 หนว่ย มลูคา่โครงการรวม 74,900 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย
หรือเป็นอุปทานในตลาด 3,526 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 18,497 ล้านบาท และมีโครงการวิล
ลา่ จ านวน 40 โครงการ มีหน่วยในผงัจ านวน 719 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 34,758 ล้านบาท หน่วยเหลือ
ขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 157 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 6,854 ล้านบาท  



 2 

 
 
 
ทัง้นี ้ หน่วยในผงัโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชุดจ านวน 26,406 หน่วย ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.5

เป็นอาคารชุด อยู่ในระดบัราคา 3 – 5 ล้านบาท รองลงมา ร้อยละ 14.8 เป็นทาวน์เฮ้าส์ อยู่ในระดบัราคา     
2 – 3  ล้านบาท  ร้อยละ 13.3 เป็นบ้านแฝด อยู่ในระดบัราคา 3 – 5  ล้านบาท ร้อยละ 11.8 เป็นบ้านเดี่ยว 
อยูใ่นระดบัราคา  3 – 5 และ  5 – 7.5 ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นอาคารพาณิชย์และท่ีดนิเปลา่จดัสรร 

ท าเลบ้านจดัสรรในจงัหวดัภูเก็ตท่ีขายดีมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก โดยดจูากสดัส่วนท่ีขายได้ตอ่หน่วย
ทัง้หมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลฉลองวิชิตขายได้ร้อยละ 87.0 มูลค่าขายได้ 10,408 ล้านบาท 2) ท าเล 
หาดบางเทา-หาดสุรินทร์ขายได้ร้อยละ 86.9 มูลค่าท่ีขายได้ 1,621 ล้านบาท 3) ท าเลตลาดใหญ่-ตลาด
เหนือขายได้ร้อยละ 75.6 มูลค่าท่ีขายได้ 454 ล้านบาท 4) ท าเลในเมืองกะทู้ ขายได้ร้อยละ 75.3 มูลค่าท่ี
ขายได้ 3,313 ล้านบาท  5) ท าเลเกาะแก้ว-รัษฎาขายได้ร้อยละ 72.6 มลูคา่ท่ีขายได้ 12,147 ล้านบาท  

ท าเลอาคารชุดในจงัหวดัภูเก็ตท่ีขายดีมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก โดยดจูากสดัส่วนท่ีขายได้ต่อหน่วย
ทัง้หมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลตลาดใหญ่-ตลาดเหนือขายได้ร้อยละ 93.8 มลูคา่ขายได้ 5,800 ล้านบาท 
2) ท าเลหาดป่าตองขายได้ร้อยละ 79.6 มูลค่าท่ีขายได้ 4,071 ล้านบาท 3) ท าเลหาดในยาง-หาดไม้ขาว
ขายได้ร้อยละ 79.6 มูลค่าท่ีขายได้  5,952 ล้านบาท 4) ท าเลหาดกะรน-หาดกะตะขายได้ร้อยละ 77.6 มูล
คา่ท่ีขายได้ 10,571 ล้านบาท  5) ท าเลหาดบางเทา-หาดสริุนทร์ขายได้ร้อยละ 75.5 มลูคา่ท่ีขายได้ 12,943 
ล้านบาท 

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดสงขลา มีจ านวน 139 โครงการ มีหน่วยใน

ผงัของทุกโครงการรวมกัน 11,726 หน่วย มลูค่าโครงการรวม 44,377 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็น
อปุทานในตลาด 3,602 หนว่ย คิดเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 14,369 ล้านบาท แบง่เป็นโครงการบ้านจดัสรร 
จ านวน 126 โครงการ มีจ านวนหน่วย 8,570 หนว่ย มลูคา่โครงการรวม 37,044 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย
หรือเป็นอุปทานในตลาด 3,078 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 13,024 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 
จ านวน 13 โครงการ มีจ านวนหน่วย  3,156 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 7,333 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย
หรือเป็นอปุทานในตลาด 524 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 1,345 ล้านบาท  

ทัง้นี ้ หน่วยในผงัโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชดุจ านวน 11,726  หน่วย ส่วนใหญ่ร้อยละ 34.0
เป็นบ้านเดี่ยว อยู่ในระดบัราคา 3 – 5 และ 5 – 7.5   ล้านบาท รองลงมา ร้อยละ 26.9 เป็นอาคารชดุ อยู่ใน
ระดบัราคา  1.5 – 2 และ 2 - 3  ล้านบาท  ร้อยละ 20.5 เป็นทาวน์เฮ้าส์ อยู่ในระดบัราคา 3 – 5  ล้านบาท 
ร้อยละ 10.3 เป็นบ้านแฝด อยู่ในระดบัราคา 3 - 5 ล้านบาท ร้อยละ 7.0 เป็นอาคารพาณิชย์ อยู่ในระดบั
ราคา 3 – 5 ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นท่ีดนิเปลา่จดัสรร 

ท าเลบ้านจัดสรรในจังหวัดสงขลาท่ีขายดีมากท่ีสุด 5 อันดับแรก โดยดูจากสัดส่วนท่ีขายได้ต่อ
หน่วยทัง้หมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลลพบุรีราเมศวรขายได้ร้อยละ 84.1 มูลค่าขายได้ 3,497 ล้านบาท  
2) ท าเลเกาะยอขายได้ร้อยละ 71.1 มลูคา่ท่ีขายได้ 942 ล้านบาท 3) ท าเลสะเดาขายได้ร้อยละ 70.1        
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มลูคา่ท่ีขายได้ 742 ล้านบาท 4) ท าเลควนลงัขายได้ร้อยละ 69.4 มูลคา่ท่ีขายได้ 3,241 ล้านบาท  5) ท าเล
น า้อ้อยขายได้ร้อยละ 69.2 มลูคา่ท่ีขายได้ 3,189 ล้านบาท  

สว่นท าเลอาคารชดุในจงัหวดัสงขลาท่ีขายดี โดยดจูากสดัสว่นท่ีขายได้ตอ่หนว่ยทัง้หมดในโครงการ 
ท าเลคลองแหขายได้ร้อยละ 89.6 มลูคา่ท่ีขายได้ 60 ล้านบาท  ท าเลคลองเตยขายได้ร้อยละ 85.4 มลูค่าท่ี
ขายได้ 1,391 ล้านบาท  ท าเลในเมืองหาดใหญ่ขายได้ร้อยละ 84.9 มูลค่าท่ีขายได้ 3,409 ล้านบาท ท าเล
เกาะแต้ว-บ่ออิฐขายได้ร้อยละ 76.5 มูลค่าท่ีขายได้  217 ล้านบาท และท าเลคอหงษ์ขายได้ร้อยละ        
72.4 มลูคา่ท่ีขายได้ 911 ล้านบาท ตามล าดบั 

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจ านวน 128 โครงการ มี

หน่วยในผงัของทุกโครงการรวมกัน 8,158 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 38,377 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย
หรือเป็นอุปทานในตลาด 2,796 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 15,335 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการ
บ้านจัดสรร จ านวน 94 โครงการ มีจ านวนหน่วย 6,113 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 22,569 ล้านบาท มี
หน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 2,374 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 8,464 ล้านบาท 
โครงการอาคารชดุ จ านวน 12 โครงการ มีจ านวนหน่วย 1,656 หน่วย มลูค่าโครงการรวม 4,968 ล้านบาท 
มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 246 หน่วย คิดเป็นมูลคา่หน่วยเหลือขาย 1,215 ล้านบาท  และ
มีโครงการวิลล่า จ านวน 22 โครงการ มีหน่วยในผังจ านวน 389 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 10,840 ล้าน
บาท หนว่ยเหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 176 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 5,655 ล้านบาท  

ทัง้นี ้ หน่วยในผงัโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชุดจ านวน 7,769 หน่วย ส่วนใหญ่ร้อยละ 39.3
เป็นบ้านเด่ียว อยู่ในระดบัราคา 3 – 5 ล้านบาท รองลงมา ร้อยละ 21.3 เป็นอาคารชุด อยู่ในระดบัราคา      
1.5 – 2  ล้านบาท  ร้อยละ 19.2 เป็นบ้านแฝด อยู่ในระดบัราคา 2 - 3 ล้านบาท ร้อยละ 15.6 เป็นทาวน์
เฮ้าส์ อยูใ่นระดบัราคา 1.5 – 2 และ 2 – 3  ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นอาคารพาณิชย์และท่ีดนิเปลา่จดัสรร 

ท าเลบ้านจดัสรรในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีขายดีมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก โดยดจูากสดัส่วนท่ีขายได้ต่อ
หน่วยทัง้หมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลบางกุ้ งอยู่ในอ าเภอเมืองขายได้ร้อยละ 75.4 มูลค่าขายได้ 599 
ล้านบาท 2) ท าเลขุนทะเลอยู่ในอ าเภอเมืองขายได้ร้อยละ 73.0 มูลค่าท่ีขายได้ 2,165 ล้านบาท 3) ท าเล
เล่ียงเมือง(มะขามเตีย้)อยู่ในอ าเภอเมืองขายได้ร้อยละ 68.0 มูลคา่ท่ีขายได้ 3,750 ล้านบาท 4) ท าเลลิปะ
น้อยอยู่ในอ าเภอเกาะสมุยขายได้ร้อยละ 67.1 มูลค่าท่ีขายได้ 308 ล้านบาท  5) ท าเลหาดเฉวง-บ่อผุดอยู่
ในอ าเภอเกาะสมยุขายได้ร้อยละ 56.1 มลูคา่ท่ีขายได้ 1,561 ล้านบาท  

ท าเลอาคารชุดในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีขายดีมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก โดยดจูากสดัส่วนท่ีขายได้ต่อ
หน่วยทัง้หมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลในลึกตดัใหม่อยู่ในอ าเภอเมืองขายได้ร้อยละ 98.4 มูลค่าขายได้ 
783 ล้านบาท 2) ท าเลเล่ียงเมือง (มะขามเตีย้)อยู่ในอ าเภอเมืองขายได้ร้อยละ 96.0 มูลค่าท่ีขายได้ 535 
ล้านบาท 3) ท าเลประดู่-บางชุมโถอยู่ในอ าเภอเมืองขายได้ร้อยละ 88.8 มูลค่าท่ีขายได้ 638 ล้านบาท  4) 
ท าเลหาดละไมอยู่ในอ าเภอเกาะสมยุขายได้ร้อยละ 88.1 มลูคา่ท่ีขายได้ 418 ล้านบาท 5) ท าเลแมน่ า้อยูใ่น
อ าเภอเกาะสมยุขายได้ร้อยละ 73.6 มลูคา่ท่ีขายได้ 431 ล้านบาท  
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โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีจ านวน 30 โครงการ มี

หน่วยในผงัของทุกโครงการรวมกัน 5,060 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 19,300 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย
หรือเป็นอุปทานในตลาด 1,591 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 6,363 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการ
บ้านจัดสรร จ านวน 29 โครงการ มีจ านวนหน่วย 4,906 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 19,092 ล้านบาท มี
หน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 1,585 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 6,355 ล้านบาท 
โครงการอาคารชุด จ านวน 1 โครงการ มีจ านวนหน่วย 154 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 208 ล้านบาท มี
หนว่ยเหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 6 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 8 ล้านบาท  

ทัง้นี ้ หน่วยในผงัโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชุดจ านวน 5,060 หน่วย ส่วนใหญ่ร้อยละ 38.2
เป็นบ้านเด่ียว อยู่ในระดบัราคา 3 – 5   ล้านบาท รองลงมา ร้อยละ 22.3 เป็นทาวน์เฮ้าส์ อยู่ในระดบัราคา      
3 – 5  ล้านบาท ร้อยละ 20.1 เป็นทาวน์เฮ้าส์ อยูใ่นระดบัราคา  2 – 3 ล้านบาท ร้อยละ 15.6  เป็นบ้านแฝด 
อยูใ่นระดบัราคา 3 – 5  ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นอาคารชดุและท่ีดนิเปลา่จดัสรร 

ท าเลบ้านจดัสรรในจงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีขายดี โดยดจูากสดัส่วนท่ีขายได้ต่อหน่วยทัง้หมดใน
โครงการ ท าเลพฒันาการ-คขูวางขายได้ร้อยละ 68.3 มลูค่าขายได้ 7,181 ล้านบาท ท าเลอ้อมค่ายขายได้
ร้อยละ 67.4 มูลค่าท่ีขายได้ 4,944 ล้านบาท และท าเลท่าวงัขายได้ร้อยละ 64.0 มูลค่าท่ีขายได้ 613 ล้าน
บาท สว่นท าเลอาคารชดุท่ีขายได้เป็นท าเลทา่วงัขายได้ร้อยละ 96.1 มลูคา่ท่ีขายได้ 200 ล้านบาท  

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