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21 มีนาคม 2560 
 

 
 

สถานการณตลาดทีอ่ยูอาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2559 แนวโนมป 2560 
 

 ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห กําหนดจัดสัมมนาสถานการณตลาดที่อยูอาศัย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ รักษาการผูอํานวยการศูนย
ขอมูลอสังหาริมทรัพย นําเสนอขอมูลผลสํารวจโครงการที่อยูอาศัยลาสุด ณ ไตรมาส 3 ป 2559 ในจังหวัด
สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี อุบลราชธานี และ
มหาสารคาม ขอมูลที่นําเสนอมาจากการสํารวจภาคสนามของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย โดยเปนขอมูล
โครงการที่อยูระหวางการขาย เฉพาะโครงการที่มีหนวยเหลือขายไมตํ่ากวา 6 หนวย โดยมีรายละเอียดดังนี้  
จังหวัดนครราชสีมา (อําเภอเมือง และอําเภอปากชอง) 

จากการสํารวจโครงการที่อยูอาศัยในพ้ืนที่อําเภอเมืองและอําเภอปากชอง มีหนวยที่อยูอาศัยในผัง
โครงการซึ่งอยูในระหวางการขายทั้งส้ินประมาณ 18,312 หนวย แบงเปนบานจัดสรรประมาณ 12,081หนวย 
หองชุดประมาณ 5,552 หนวย และบานพักตากอากาศประมาณ 679 หนวย (เทียบกับชวงหน่ึงปกอนหนา มี
หนวยที่อยูอาศัยในผังโครงการซ่ึงอยูในระหวางการขายทั้งส้ินประมาณ 17,822 หนวย แบงเปนหนวยบาน
จัดสรรประมาณ 12,193  หนวย หนวยหองชุดประมาณ 5,023 หนวย และบานพักตากอากาศประมาณ 606 
หนวย)  

ในประเภทบานจัดสรร มหีนวยบานจัดสรรซ่ึงอยูในระหวางการขาย 119 โครงการ มีหนวยในผัง
โครงการรวมกนัประมาณ 12,081 หนวย เพิม่ข้ึนจากป 2558 ซึ่งมีหนวยบานจัดสรรซ่ึงอยูในระหวางการขาย 
113 โครงการ และมีหนวยในผังโครงการรวมกันประมาณ 12,193 หนวย  
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มีหนวยบานจัดสรรเหลือขายประมาณ 5,116 หนวย ลดลงจากป 2558 ซึ่งมหีนวยเหลือขายประมาณ 
5,957 หนวย 

แบงตามพืน้ที ่พบวาโครงการบานจัดสรรอยูในอําเภอเมอืงนครราชสีมา 88 โครงการ ลดลงจากป 2558 
ซึ่งมี 89 โครงการ มหีนวยบานจัดสรรในผังในอําเภอเมืองรวมประมาณ 10,330 หนวย ลดลงจากป 2558 ซึ่งมี 
10,788 หนวย โดยมหีนวยบานจัดสรรเหลือขายประมาณ 4,126 หนวย ลดลงจากป 2558 ซ่ึงมี 5,144 หนวย  

โครงการบานจัดสรรอยูในอําเภอปากชอง 31 โครงการ เพิ่มข้ึนจากป 2558 ซึง่ม ี 24 โครงการ มหีนวย
บานจัดสรรในผังอําเภอปากชองรวม 1,751 หนวย เพิ่มข้ึนจากป 2558 ซึ่งมี 1,405 หนวย โดยมีหนวยบาน
จัดสรรเหลือขายประมาณ 990 หนวย เพิม่ข้ึนจากป 2558 ซึ่งม ี813 หนวย 

แบงตามประเภท รอยละ 74 ของหนวยบานจัดสรรในผังโครงการเปนบานเด่ียว มีเพียงรอยละ 5 ที่เปน
ทาวนเฮาส รอยละ 10 เปนอาคารพาณิชยพักอาศัย ที่เหลือเปนบานแฝดและที่ดินเปลาในโครงการ  

ทั้งนี้ เมื่อแยกตามระดับราคาพบวาบานจัดสรรระดับราคา 3-5 ลานบาท มีจํานวนหนวยเสนอขายสูงสุด
คือ 5,515 หนวย คิดเปนรอยละ 46 ของจํานวนหนวยทัง้หมด และระดับราคา 2-3 ลานบาท เสนอขายจํานวน 
4,082 หนวย คิดเปนรอยละ 34 ของจํานวนหนวยทัง้หมด ขณะที่จาํนวนบานจัดสรรเหลือขายยังคงอยูในกลุม
ระดับราคาดังกลาวดวยเชนกัน โดยบานจัดสรรระดับราคา 3-5 ลานบาท เหลือขายจํานวน 2,432 หนวย และ
บานจัดสรรระดับราคา 2-3 ลานบาท เหลือขายจํานวน 1,551 หนวย  โดยอัตราดูดซับของปนี้ในกลุมโครงการ
บานจัดสรรลดลงจากชวงเดียวกนัของป 2558  

โดยตลาดบานจัดสรรในอําเภอเมืองนครราชสีมามีอัตราดูดซับลดลงจากรอยละ 5.6 ในชวงไตรมาส 3 
ป 2558 เปนรอยละ 3.5 ในชวงไตรมาส 3 ป 2559 และอัตราดูดซับของตลาดบานจัดสรรในอําเภอปากชอง 
เพิ่มข้ึนจากรอยละ 1 ในชวงไตรมาส 3 ป 2558 เปนรอยละ 2 ในชวงไตรมาส 3 ป 2559   

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยูระหวางการขาย 40 โครงการ มหีนวยในผังโครงการรวมกัน
ประมาณ 5,552 หนวย เหลือขายประมาณ 1,441 หนวย จํานวนโครงการ และจํานวนหนวยเพิม่ข้ึนเมื่อเทียบกับป 
2558 ซึ่งมีโครงการอาคารชุดอยูระหวางการขาย 37 โครงการดวยหนวยในผังโครงการรวมกันประมาณ 5,023  หนวย  

แบงตามพืน้ที ่ พบวาจากหนวยในผังโครงการอาคารชดุทั้งหมดอยูในอําเภอปากชอง 26 โครงการ มี
หนวยหองชุดในผังโครงการประมาณ 3,124 หนวย และมีหนวยเหลือขาย 790 หนวย อาคารชุดอีก 14 โครงการ
อยูในอําเภอเมืองนครราชสีมา มหีนวยหองชุดในผังโครงการประมาณ 2,428 หนวย โดยมหีนวยเหลือขาย 651 
หนวย ทัง้นี้ หองชุดที่อยูระหวางการขายพ้ืนที่ใชสอย 31-35 ตร.ม. มีจาํนวนการเปดขายสูงสุดรอยละ 25 ลดลง
จากชวงเดียวกันของป 2558 ซึ่งมีจํานวนรอยละ 30 ขณะที่หองชุดขนาด 26-30 ตร.ม. มีสัดสวนเพิ่มข้ึนจากรอย
ละ 3 ในชวงไตรมาส 3 ป 2558 เปนรอยละ 11 ในชวงเดียวกนัของป 2559  
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โดยมีจํานวนหองชุดเหลือขายในอําเภอปากชอง กลุมระดับราคา 3-5 ลานบาท เหลือขายสูงสุดจํานวน 
232 หนวย และระดับราคา 2-3 ลานบาท เหลือขายจํานวน 221 หนวย ขณะท่ีในพื้นที่อําเภอเมือง กลุมระดับ
ราคา 1.5-2.0  ลานบาท เหลือขายสูงสุดจํานวน 345 หนวย และระดับราคา 1-1.5 ลานบาท เหลือขายจํานวน 
147 หนวย โดยอัตราการดูดซับในชวงไตรมาส 3 ป 2559 ลดลงอยางมากเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2558 
โดยโดยตลาดอัตราการดูดซับของอาคารชุดในอําเภอเมืองนครราชสีมามีอัตราดูดซับลดลงจากรอยละ 10.7 
ในชวงไตรมาส 3 ป 2558 เปนรอยละ 2.9 ในชวงไตรมาส 3 ป 2559 และอัตราดูดซับในอําเภอปากชอง ลดลง
จากรอยละ 5.1 ในชวงไตรมาส 3 ป 2558 เปนรอยละ 2.5 ในชวงไตรมาส 3 ป 2559   

จังหวัดขอนแกน (อําเภอเมือง) 

จากการสํารวจพบวามีหนวยที่อยูอาศัยในผังโครงการของผูประกอบการซึ่งอยูในระหวางการขายทั้งส้ิน 
80 โครงการ ประมาณ 9,281 หนวย แบงเปนบานจัดสรรจํานวน 60 โครงการ ประมาณ 5,935 หนวย และหอง
ชุดจํานวน 20 โครงการ ประมาณ 3,346 หนวย  

ในประเภทบานจัดสรร มีโครงการบานจัดสรรซึ่งอยูในระหวางการขาย 60 โครงการ มีหนวยในผัง
โครงการรวมกันประมาณ 5,935 หนวย ทั้งนี้ มีหนวยบานจัดสรรเหลือขายจํานวน 2,392 หนวย เพิ่มข้ึนจากป 
2558 ซึ่งมีจํานวน 1,784 หนวย เมื่อพิจารณาตามประเภทและระดับราคาขายพบวาบานเด่ียวมีสัดสวนสูงสุด
หรือรอยละ 69  หรือจํานวน 4,096 หนวย ในจํานวนนี้ 2,296 หนวย อยูในกลุมราคา 3-5 ลานบาท โดยจาก
จํานวนหนวยโครงการบานจัดสรรทั้งหมดมีหนวยเหลือขาย 2,392 หนวย  และจํานวนหนวยเหลือขาย 1,012 
หนวยอยูในกลุมระดับราคา 3-5 ลานบาท  

ในภาพรวมมบีานเด่ียวเหลือขายประมาณ 1,514 หนวย จากหนวยบานเด่ียวในผังประมาณ 4,096 
หนวย ทาวนเฮาสเหลือขายประมาณ 438 หนวยจากหนวยในผังประมาณ 909 หนวย และบานแฝดเหลือขาย
ประมาณ 217 หนวยจากหนวยในผังประมาณ 386 หนวย 

ทั้งนี้ อัตราการดูดซับของตลาดบานจัดสรรในพ้ืนที่อําเภอเมืองขอนแกน เพิ่มสูงข้ึนจากชวงเดียวกันของ
ป 2558 โดยมอัีตราการดูดซับรอยละ 3.5 ในชวงไตรมาส 3 ป 2559 ขณะที่ชวงเดียวกันของป 2558 มีอัตราการ
ดูดซับรอยละ 3  

ในประเภทอาคารชุด ณ ไตรมาส 3 ป 2559 มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยูระหวางการขาย 20 โครงการ มหีนวย
ในผังโครงการรวมกันประมาณ 3,346 หนวย เทยีบกับป 2558 มี 14 โครงการ หนวยในผังโครงการรวมกันประมาณ 
1,310 หนวย มีหนวยหองชดุเหลือขายหรือเปนอุปทานประมาณ 1,107 หนวย เพิม่ข้ึนจากป 2558 ซึ่งมีจาํนวนหนวย
เหลือขายเพียง 326 หนวย  
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จากโครงการอาคารชุดที่อยูในระหวางการขายพบวามีการเสนอขายหองชดุขนาด 26-30 ตร.ม. สูงสุดถงึรอย
ละ 45 โดยมีจํานวนถึง 1,512 หนวย ในขณะที่ไตรมาส 3 ป 2558 มีจํานวนหนวยเสนอขายเพียง 527 หนวยเทานัน้ 
ทั้งนี้เมื่อแยกตามรายละเอียดของหนวยเหลือขายพบวาหองชุดระดับราคา 1-2 ลานบาท เหลือขายมากท่ีสุดถึงรอยละ 
51 ในขณะที่หองชุดประเภท 1 หองนอนมีหนวยเหลือขายสูงสุดถึงรอยละ 70  สวนอัตราการดูดซับของตลาดหองชุด 
มีอัตราสวนลดลงเชนกนั โดยลดลงจากรอยละ 4 ในชวงไตรมาส 3 ป 2558 เปนรอยละ 3.6 ในไตรมาส 3 ของป 2559  

จังหวัดอุดรธานี (อําเภอเมือง)  
บานจัดสรร มีโครงการบานจัดสรรซึ่งอยูในระหวางการขาย 34 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวมกัน

ประมาณ 2,851 หนวย เหลือขายประมาณ 1,691 หนวย มีสัดสวนบานเด่ียวประมาณรอยละ 71 หรือจํานวน 
2,015 หนวย รอยละ 47 อยูในกลุมระดับราคา 3-5 ลานบาท หรือจํานวน 1,338 หนวย โดยบานจัดสรรเหลือ
ขายอยูในระดับราคา 2-5 ลานบาท ขณะที่อัตราการดูดซับของตลาดบานจัดสรรในไตรมาส 3 ป 2559 ลดลง
เหลือรอยละ 1.9 จากชวงเดียวกันในไตรมาส 3 ป 2558 มีอัตราดูดซับถึงรอยละ 3.2  

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซ่ึงอยูระหวางการขาย 6 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวมกัน
ประมาณ 2,928 หนวย จํานวนโครงการและหนวยในผังเทาปกอนหนา โดยมีหนวยเหลือขาย 357 หนวยในป 2559  
รอยละ 93 ของหนวยเหลือขายเปนแบบ 1 หองนอน 

 
จังหวัดอุบลราชธานี (อําเภอเมือง) 
บานจัดสรร มีโครงการบานจัดสรรซึ่งอยูในระหวางการขาย 31 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวมกัน

ประมาณ 2,754 หนวย เหลือขายประมาณ 1,541 หนวย มีสัดสวนบานเด่ียวประมาณรอยละ 70 หรือจํานวน 
1,916 หนวย รอยละ 38 อยูในกลุมระดับราคา 3-5 ลานบาท หรือจํานวน 1,041 หนวย และรอยละ 36 อยูใน
กลุมระดับราคา 2-3 ลานบาท หรือจํานวน 980 หนวย โดยบานจัดสรรเหลือขายอยูในระดับราคา 3-5 ลานบาท 
รอยละ 44 และระดับราคา 2-3 ลานบาท รอยละ 33 ขณะที่อัตราการดูดซับของตลาดบานจัดสรรในไตรมาส 3 
ป 2559 ลดลงเหลือรอยละ 2.9 จากชวงเดียวกันในไตรมาส 3 ป 2558 มีอัตราดูดซับถึงรอยละ 8.8  

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซ่ึงอยูระหวางการขาย 2 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวมกัน
ประมาณ 568 หนวย เหลือขายประมาณ 157 หนวย รอยละ 94 เปนแบบ 1 หองนอน  
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จังหวัดมหาสารคาม (อําเภอเมือง และอําเภอกันทรวิชัย) 
บานจัดสรร มีโครงการบานจัดสรรซึ่งอยูในระหวางการขาย 15 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวมกัน

ประมาณ 1,795 หนวย เหลือขายประมาณ 923 หนวย มีสัดสวนบานเด่ียวประมาณรอยละ 63 หรือจํานวน 
1,138 หนวย รอยละ 33 อยูในกลุมระดับราคา 3-5 ลานบาท หรือจํานวน 592 หนวย และรอยละ 31 อยูในกลุม
ระดับราคา 2-3 ลานบาท หรือจํานวน 561 หนวย โดยบานจัดสรรเหลือขายอยูในระดับราคา 2-3 ลานบาท รอย
ละ 35 และระดับราคา 3-5 ลานบาท รอยละ 31 ขณะที่อัตราการดูดซับของตลาดบานจัดสรรในไตรมาส 3 ป 
2559 ลดลงเหลือรอยละ 1.5 จากชวงเดียวกันในไตรมาส 3 ป 2558 มีอัตราดูดซับถึงรอยละ 3 

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซ่ึงอยูระหวางการขาย 6 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวมกัน
ประมาณ 629 หนวย มีหนวยเหลือขาย 270 หนวย โดยรอยละ 88 เปนแบบสตูดิโอ  
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