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14 มีนาคม 2561 
 

สถานการณตลาดที่อยูอาศัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ป 2560 แนวโนมป 2561 
 

 ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห รายงานสถานการณตลาดที่อยูอาศัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2560 และประเมินสถานการณตลาดป 2561 โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ รักษาการ
ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย กลาวถึงขอมูลผลสํารวจโครงการที่อยูอาศัยลาสุด ณ ไตรมาส 3 ป 2560 วา 
ศูนยขอมูลฯดําเนินการสํารวจโครงการที่อยูระหวางการขาย เฉพาะโครงการท่ีมีหนวยเหลือขายไมตํ่ากวา 6 หนวย
ในจังหวัดสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดขอนแกน  นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี และ
มหาสารคาม พบวาจังหวัดนครราชสีมาเปนพื้นที่มีการโครงการอยูระหวางการขายสูงสุด จํานวนรวม 139 โครงการ 
มีหนวยในผังโครงการรวม 16,758 หนวย มีหนวยเหลือขาย 6,049 หนวย รองลงมาคือจังหวัดขอนแกน มีจํานวน
รวม 68 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวม 7,981 หนวย มีหนวยเหลือขาย 2,300 หนวย จังหวัดอุบลราชธานี มี
จํานวนรวม 39 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวม 3,775 หนวย มีหนวยเหลือขาย 1,844 จังหวัดอุดรธานี มีจํานวน
รวม 34 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวม 5,517 หนวย มีหนวยเหลือขาย 1,461 หนวย และจังหวัดมหาสารคาม 
มีจํานวนรวม 19 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวม 2,051 หนวย มีหนวยเหลือขาย 838 หนวย  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

จังหวัดขอนแกน (อําเภอเมือง) 
จากการสํารวจพบวามีหนวยที่อยูอาศัยในผังโครงการของผูประกอบการซ่ึงอยูในระหวางการขายมีจํานวน 68 

โครงการ มีจํานวนหนวยทั้งหมด 7,981 หนวย มีมูลคาโครงการรวม 27,590 ลานบาท  เปนบานจัดสรร 5,184 หนวย ซึ่ง
เปนจํานวนที่ลดลงจากป 2559 ที่มี 5,935 หนวย เปนอาคารชุด 2,797 หนวย ลดลงจากป 2559 ที่มี 3,346 หนวย 

ในจํานวนดังกลาวเปนบานเดี่ยวมากที่สุดรอยละ 46 รองลงมาเปนอาคารชุดรอยละ 35 และอันดับสามเปน
ทาวนเฮาส 9.7 ซึ่งสวนใหญอยูในระดับราคา 3.01 – 5.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35.9 รองลงมาอยูในระดับราคา  2.01 
– 3.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.9  

เมื่อแยกตามประเภทที่อยูอาศัย พบวาอาคารชุด สวนใหญอยูในระดับราคา 1.51 – 2.00 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 42.1 บานเด่ียว สวนใหญอยูในระดับราคา 3.01 – 5.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 54.8 บานแฝด สวนใหญอยูในระดับ
ราคา 2.01 – 3.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 59.8 ทาวนเฮาส สวนใหญอยูในระดับราคา 2.01 – 3.00 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 58.5 อาคารพาณิชย สวนใหญอยูในระดับราคา 3.01 – 5.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.5 

 สําหรับหนวยขายไดสะสม ป 2560 ภาพรวมขายไดรอยละ 71.2 ตอหนวยทั้งหมด 7,981 หนวย มีมูลคา
โครงการขายไดรวม 19,200 ลานบาท และอาคารชุดมีสัดสวนขายไดมากที่สุดรอยละ 80.3 ตอหนวยทั้งหมด  2,797 
หนวย  ภาพรวมเหลือขายรอยละ 28.8  มีมูลคาเหลือขาย 8,390  ลานบาท และที่ดินเปลาเหลือขายมากที่สุดรอยละ 
68.6 ตอหนวยทั้งหมด 35 แปลง 
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ทั้งนี้ อัตราการดูดซับของตลาดบานจัดสรรในพ้ืนที่อําเภอเมืองขอนแกน เพิม่สูงข้ึนจากชวงเดียวกันของป 

2559 โดยมีอัตราการดูดซับรอยละ 6 ในชณะที่ ป 2559 มีอัตราการดูดซับรอยละ 3.5 ในชวงเดียวกนัป 2558 มี
อัตราการดูดซับรอยละ 3  
จังหวัดนครราชสีมา (อําเภอเมือง และอําเภอปากชอง) 

จากการสํารวจโครงการที่อยูอาศัยในพื้นที่อําเภอเมืองและอําเภอปากชอง มีหนวยที่อยูอาศัยในผังโครงการ
ซ่ึงอยูในระหวางการขายทั้งส้ินประมาณ 139 โครงการ มีจํานวนหนวยทั้งหมด 16,758 หนวย มีมูลคาโครงการรวม 
65,951 ลานบาท เปนบานจัดสรร 12,524 หนวย เพิ่มข้ึนจากป 2559 ที่มี 12,081 หนวย เปนอาคารชุด 4,234 
หนวย ลดลงจากป 2559 ที่มี 5,552 หนวย 

มีจํานวนหนวยอยูในอําเภอเมืองนครราชสีมา รอยละ 77.3 มีโครงการเปดขายใหมในป 2560 จํานวน 13 
โครงการ จํานวน 1,410 หนวย มีมูลคาโครงการรวม 5,510 ลานบาท เปนบานจัดสรร 11 โครงการ จํานวน 1,195 
หนวย มีมูลคาโครงการ 4,376 ลานบาท เปนอาคารชุดเพียง 2 โครงการ จํานวน 215 หนวย มีมูลคาโครงการ 1,134 
ลานบาท โดยเปนบานเดี่ยวมากที่สุดรอยละ 55.8 อยูในอําเภอเมืองนครราชสีมามากที่สุด รองลงมาเปนอาคารชุด
รอยละ 25.3 อยูในอําเภอปากชองมากที่สุด อันดับสามเปนอาคารพาณิชยรอยละ 5.2 อยูในอําเภอเมือง
นครราชสีมามากที่สุด ซึ่งสวนใหญอยูในระดับราคา 3.01 – 5.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 39.8 รองลงมาอยูใน
ระดับราคา 2.01 – 3.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.4 

ที่อยูอาศัยที่เสนอขายในจังหวัดนครราชสีมามีราคาเฉล่ียอยูที่ 3.94 ลานบาท และอําเภอปากชอง มีราคาเฉลี่ย
สูงสุด อยูที่ 5.93 ลานบาท โดยอาคารชุดสวนใหญเกาะกลุมราคาอยูในระดับราคา 1.51 – 5.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
76.3 บานเด่ียว สวนใหญอยูในระดับราคา 3.01 – 5.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49.บานแฝด สวนใหญอยูในระดับราคา 
2.01 – 3.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 37 ทาวนเฮาส สวนใหญอยูในระดับราคา 2.01 – 3.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
52.7 อาคารพาณิชย สวนใหญอยูในระดับราคา 3.01 – 5.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 42.5  

ทั้งนี้ อัตราการดูดซับในชวงไตรมาส 3 ป 2560 ปรับเพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของป 2559 โดยมีอัตราดูดซับรอยละ 
5.1 เพิ่มข้ึนจากไตรมาส 3 ป 2559 ซึ่งมีอัตราดูดซับรอยละ 3.1 สวนชวงเดียวกันของป 2558 มีอัตราดูดซับรอยละ 10.7  

จังหวัดอุบลราชธานี (อําเภอเมือง และอําเภอวารนิชําราบ) 
จากการสํารวจโครงการที่อยูอาศัยในพืน้ที่จงัหวดัอุบลราชธานี พบวา ณ ไตรมาส 3 ป 2560 มีจาํนวนทั้งหมด 39 

โครงการ มีจาํนวนหนวยรวม 3,775 หนวย มมีูลคาโครงการรวม 10,910 ลานบาท เปนบานจัดสรร 3,055 หนวย เพิ่มข้ึนจาก
ป 2559 ที่ม ี2,754 หนวย  เปนอาคารชุด 720 หนวย เพิ่มข้ึนจากป 2559 ที่ม ี568 หนวย 

มีการโครงการเปดขายใหมในป 2560 จํานวน 6 โครงการ จํานวน 495 หนวยมมีลูคาโครงการรวม 1,362 
ลานบาท เปนบานจัดสรร 5 โครงการ จํานวน 343 หนวย มมีูลคาโครงการ 1,102 ลานบาท เปนอาคารชุดเพียง 1 
โครงการ จาํนวน 152 หนวย มีมูลคาโครงการ 260 ลานบาท 

หนวยทั้งหมดในผังโครงการเปนบานเด่ียวมากที่สุดรอยละ 51.8 อยูในอําเภอเมืองอุบลราชธานี รองลงมา
เปนอาคารชุดรอยละ19  ซึ่งอยูในอําเภอเมืองอุบลราชธานีทั้งหมด อันดับสามเปนทาวนเฮาสรอยละ 13.3 โดยอยูใน
อําเภอเมืองอุบลราชธานีมากที่สุดเชนเดียวกัน สวนใหญเกาะกลุมอยูในระดับราคา 2.01 – 5.00 ลานบาท คิดเปน
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รอยละ 56.6  รองลงมาอยูในระดับราคา 1.51 – 2.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.4  โดยราคาเฉล่ียอยูที่ 2.89 ลบ.
และอําเภอวารินชําราบ มีราคาเฉล่ียสูงสุดอยูที่ 3.13 ลบ. 

ทั้งนี้ อาคารชุดสวนใหญอยูในระดับราคาเสนอขายในระดับราคา 1.01 – 1.50  ลานบาท คิดเปนรอยละ 
64.3 บานเด่ียวสวนใหญอยูในระดับราคา 3.01 – 5.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 52.6 บานแฝดสวนใหญอยูในระดับ
ราคา 2.01 – 3.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 66.2 ทาวนเฮาสสวนใหญอยูในระดับราคา 1.51 – 2.00 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 61.5  อาคารพาณิชยสวนใหญอยูในระดับราคา 5.01 – 7.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 57.8 

โดยมีหนวยขายไดสะสม ป 2560 ภาพรวมขายได 1,931 หนวย หรือคิดเปนรอยละ 51.2 ตอหนวยทัง้หมด 
3,775 หนวย มีมูลคาโครงการขายไดรวม 5,483 ลานบาท บานเด่ียวมีสัดสวนขายไดมากที่สุด 54.8% (ตอหนวย
ทั้งหมด  4,234 หนวย) อําเภอวารินชําราบมีสัดสวนขายไดมากที่สุดรอยละ 53.5 ตอหนวยทั้งหมด 830 หนวย  บาน
เด่ียวมีสัดสวนขายไดมากที่สุดรอยละ 54.8 อําเภอเมืองอุบลราชธานขีายไดรอยละ 59 บานเด่ียวขายไดมากทีสุ่ด 
รอยละ 53.6 ตอหนวยทัง้หมด 1,408 หนวย และมีภาพรวมเหลือขาย รอยละ 48.8 มีมูลคาเหลือขาย 5,427 ลานบาท. 
และที่ดินเปลาเหลือขายมากที่สุดรอยละ 70 ตอหนวยทัง้หมด 20 แปลง อําเภอเมืองอุบลราชธานีขายไดรอยละ 59 
และบานเด่ียวขายไดมากที่สุด 53.6 ตอหนวยทัง้หมด 1,408 หนวย อําเภอวารินชําราบขายไดรอยละ 49.5 และบาน
แฝดขายไดมากที่สุด 67 ตอหนวยทั้งหมด 88 หนวย 

จังหวัดอุดรธานี(อําเภอเมอืง) 
จากการสํารวจพบวาโครงการที่อยูอาศัย จังหวัดอุดรธาน ี มีจาํนวน 34 โครงการ มีจํานวนหนวยทัง้หมด 

5,517 หนวย มีมูลคาโครงการรวม 16,232  ลานบาท เปนบานจัดสรร 2,495 หนวย ลดลงจากป 2559 ที่มี 2,851 
หนวย เปนอาคารชุด 3,022 หนวย เพิม่ข้ึนจากป 2559 ทีม่ี 2,928 หนวย โดยหนวยที่เพิ่มข้ึนเกิดจากโครงการเกา
กลับมาขายใหม และมีโครงการเปดขายใหมในป 2560 จํานวน 4 โครงการ เปนบานจัดสรรทัง้หมดโดยมีจาํนวน 
134 หนวย มมีูลคาโครงการรวม 397 ลานบาท เปนอาคารชุดมากทีสุ่ดรอยละ 54.8 รองลงมาเปนบานเด่ียวรอยละ 
27.6 อันดับสามเปนทาวนเฮาสรอยละ 9.7 สวนใหญเกาะกลุมอยูในระดับราคา 1.51 – 3.00 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 59.7 รองลงมาอยูในระดับราคา 3.01 – 500 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.9 

ที่อยูอาศัยในอําเภอเมืองอุดรธานีมีราคาเฉล่ียอยูที ่ 2.94 ลานบาท สวนใหญเกาะกลุมอยูในระดับราคา 
1.51 – 3.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 59.7 อาคารชุดสวนใหญอยูในระดับราคา 1.51 – 2.00 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 44.6 บานเด่ียวสวนใหญอยูในระดับราคา 3.01 – 5.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 81 บานแฝดสวนใหญอยูใน
ระดับราคา 2.01 – 3.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.6 ทาวนเฮาส สวนใหญอยูในระดับราคา 1.51 – 2.00 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 52.8 อาคารพาณิชย สวนใหญอยูในระดับราคา 5.01 – 7.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79 

หนวยขายไดสะสม ป 2560 ในจังหวัดอุดรธานี ภาพรวมขายไดรอยละ 73.5 ตอหนวยทั้งหมด 5,517 หนวย 
มีมูลคาโครงการขายไดรวม 10,557 ลานบาท และอาคารชุดมีสัดสวนขายไดมากที่สุดรอยละ 90.8  ตอหนวย
ทั้งหมด  3,022 หนวย โดยมีภาพรวมเหลือขายรอยละ 26.5 มีมูลคาเหลือขาย 5,654 ลานบาท และบานเด่ียวกับ 
ทาวนเฮาส เหลือขายมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.4  และ 50.2  ตามลําดับ โดยตอหนวยทั้งหมดบานเด่ียวมี 1,521 
หนวย และทาวนเฮาสมี 534 หนวย    


