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5 มิถุนายน 2558 

ขอมูลโครงการที่อยูอาศัย ขอนแกน - นครราชสีมา  
 ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห กําหนดจัดสัมมนา “วิเคราะหสถานการณตลาดที่
อยูอาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออรคิด ขอนแกน ในวันศุกรที่ 5 มิถุนายน 2558 โดย
นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยนําเสนอขอมูลผลสํารวจโครงการท่ีอยูอาศัยลาสุดใน
จังหวัดสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ขอนแกน นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี และมหาสารคาม  
 ขอมูลที่นาํเสนอมาจากการสํารวจภาคสนามของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย โดยเปนขอมูลของโครงการที่
อยูระหวางการขาย เฉพาะโครงการทีม่ีหนวยเหลือขายไมตํ่ากวา 6 หนวย 
 

จังหวัดขอนแกน (อําเภอเมือง) 
มีหนวยที่อยูอาศัยในผังโครงการของผูประกอบการซึ่งอยูในระหวางการขายท้ังส้ินประมาณ 8,000 หนวย 

แบงเปนหนวยบานจัดสรรประมาณ 5,000 หนวย และหนวยหองชุดประมาณ 3,000 หนวย  
(เทียบกับชวงหน่ึงปกอนหนา มีหนวยที่อยูอาศัยในผังโครงการของผูประกอบการซึง่อยูในระหวางการขาย

ทั้งส้ินประมาณ 8,300 หนวย แบงเปนหนวยบานจัดสรรประมาณ 4,000 หนวย และหนวยหองชุดประมาณ 4,300 
หนวย)  

ในประเภทบานจัดสรร มีโครงการบานจัดสรรซ่ึงอยูในระหวางการขาย 36 โครงการ มีหนวยในผังโครงการ
รวมกันประมาณ 5,000 หนวย มีมูลคาโครงการการตามหนวยในผังรวมกันทัง้ส้ินประมาณ 21,000 ลานบาท มี
หนวยเหลือขายหรืออุปทานประมาณ 2,100 หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 9,100 ลานบาท  

แบงตามประเภท รอยละ 82 ของหนวยบานจัดสรรในผังโครงการเปนบานเด่ียว รอยละ 8 เปนทาวนเฮาส 
รอยละ 7 เปนอาคารพาณิชยพกัอาศัย ที่เหลือเปนบานแฝด โดยบานเด่ียวรอยละ 88 เปนบานเด่ียวสองช้ัน และ
รอยละ 12 เปนบานเด่ียวชั้นเดียว 

เกือบคร่ึงหรือรอยละ 48 ของบานเด่ียวในผังทั้งหมดอยูในระดับราคา 3-5 ลานบาท ในขณะทีบ่านเด่ียว
ราคาสูงกวา 5 ลานบาทมีมากกวา 1,000 หนวย คิดเปนประมาณรอยละ 28 ของบานเด่ียวทัง้หมด ขณะทีท่าวน
เฮาสสวนใหญอยูในระดับราคา 2-3 ลานบาท 

ในภาพรวมมบีานเด่ียวเหลือขายประมาณ 1,700 หนวยจากหนวยในผังประมาณ 4,100 หนวย ทาวน
เฮาสเหลือขายประมาณ 220 หนวยจากหนวยในผังประมาณ 400 หนวย  

สําหรับสถานะของการกอสรางหนวยในผังโครงการทัง้หมด พบวารอยละ 56 เปนหนวยกอสรางแลวเสร็จ 
และรอยละ 26 เปนหนวยซ่ึงอยูในระหวางกอสราง สวนอีกประมาณรอยละ 18 เปนหนวยซ่ึงยังไมเร่ิมกอสราง ทั้งนี้ 
มีบานสรางเสร็จเหลือขาย (หรือเปนบานวาง) รวมกันทัง้ส้ินประมาณ 240 หนวย 
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ผูประกอบการซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีสวนแบงการตลาดบานจัดสรร รอยละ 25 

ของจํานวนโครงการ และรอยละ 42 ของจํานวนหนวยทัง้หมด 
ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยูระหวางการขาย 16 โครงการ มหีนวยในผังโครงการรวมกัน

ประมาณ 3,000 หนวย มูลคาโครงการรวมกันทั้งส้ินประมาณ 6,500 ลานบาท เหลือขายประมาณ 850 หนวย มลูคา
หนวยเหลือขายรวมประมาณ 1,940 ลานบาท (เทียบกับหนึ่งปกอนหนา มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยูระหวางการขาย 20 
โครงการ มหีนวยในผังโครงการรวมกันประมาณ 4,300 หนวย มูลคาโครงการรวมกันทั้งส้ินประมาณ 8,600 ลานบาท 
เหลือขายประมาณ 1,700 หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 3,600 ลานบาท)  

จากโครงการอาคารชุด 16 โครงการ คิดเปนจํานวนอาคาร 61 อาคาร เปนอาคารที่มีขนาดความสูงไมเกนิ 8 ชั้น 
รวม 54 อาคาร ระหวาง 9-15 ชั้น 5 อาคาร และสูงกวา 15 ชั้น 2 อาคาร 

ขนาดหองโดยเฉลี่ยเล็กลงจากชวงปที่แลว โดยรอยละ 20 เปนหองขนาดไมเกิน 25 ตารางเมตร เทียบกับป
กอนหนามีเพียงรอยละ 7 

จากจํานวนหนวยในผังโครงการทั้งหมด เปนหองชุดแบบสตูดิโอรอยละ 48 เปนหองชุดแบบหนึ่งหองนอน
รอยละ 43  สําหรับหนวยหองชุดเหลือขายนัน้ เปนหองแบบสตูดิโอเหลือขายประมาณ 340 หนวย และแบบหน่ึง
หองนอนเหลือขายประมาณ 430 หนวย 

สําหรับสถานะของการกอสรางหนวยในผังโครงการทัง้หมด พบวารอยละ 43 เปนหนวยที่อยูระหวางการ
กอสราง ในขณะที่หนวยซ่ึงยังไมกอสรางมีรอยละ 21 และหนวยซ่ึงกอสรางแลวเสร็จมีรอยละ 36 (เทียบกับปกอน
หนา รอยละ 62 เปนหนวยที่อยูระหวางการกอสราง ในขณะทีห่นวยซ่ึงยงัไมกอสรางมีรอยละ 26 และหนวยซ่ึง
กอสรางแลวเสร็จมีเพียงรอยละ 12) โดยจากหนวยที่กอสรางแลวเสร็จ มีเหลือขาย (หรือเปนหองชุดวาง) ประมาณ 
190 หนวย  

ผูประกอบการซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีสวนแบงการตลาดหองชดุ รอยละ 6 ของ
จํานวนโครงการ และรอยละ 21 ของจํานวนหนวยทัง้หมด 

 
จังหวัดนครราชสีมา (อําเภอเมือง และอําเภอปากชอง) 
มีหนวยที่อยูอาศัยในผังโครงการซึง่อยูในระหวางการขายทัง้ส้ินประมาณ 16,500 หนวย แบงเปนหนวย

บานจัดสรรประมาณ 10,000 หนวย หนวยหองชุดประมาณ 5,900 หนวย และบานพกัตากอากาศประมาณ 470 
หนวย 

(เทียบกับชวงหน่ึงปกอนหนา มีหนวยที่อยูอาศัยในผังโครงการซ่ึงอยูในระหวางการขายทั้งส้ินประมาณ 
13,000 หนวย แบงเปนหนวยบานจัดสรรประมาณ 9,400 หนวย หนวยหองชดุประมาณ 3,100 หนวย และ
บานพักตากอากาศประมาณ 440 หนวย)  
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ในประเภทบานจัดสรร มีโครงการบานจัดสรรซ่ึงอยูในระหวางการขาย 85 โครงการ มีหนวยในผังโครงการ

รวมกันประมาณ 10,000 หนวย มีมูลคาโครงการการตามหนวยในผังรวมกนัทั้งส้ินประมาณ 40,300 ลานบาท 
เหลือขายประมาณ 4,300 หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 18,500 ลานบาท  

แบงตามพืน้ที ่ พบวาโครงการบานจัดสรรอยูในอําเภอเมืองนครราชสีมา 68 โครงการ มีหนวยในผังรวม
ประมาณ 8,900 หนวย เหลือขาย 3,700 หนวย และอําเภอปากชอง 17 โครงการ มหีนวยในผังรวม 1,100 หนวย 
เหลือขาย 600 หนวย 

แบงตามประเภท รอยละ 80 ของหนวยบานจัดสรรในผังโครงการเปนบานเด่ียว มเีพียงรอยละ 4 ที่เปน
ทาวนเฮาส รอยละ 8 เปนอาคารพาณิชยพกัอาศัย ที่เหลือเปนบานแฝดและที่ดินเปลาในโครงการ  

รอยละ 40 ของบานเด่ียวเปนบานเด่ียวช้ันเดียวซ่ึงมีราคาตํ่ากวา และรอยละ 60 เปนบานเด่ียวสองช้ันซึ่งมี
ราคาสูงกวา สวนทาวนเฮาสอยูในระดับราคาต้ังแต 1.5 ลานบาทถึง 7.5 ลานบาท  

ในภาพรวมมบีานเด่ียวเหลือขายประมาณ 3,400 หนวยจากหนวยในผังประมาณ 8,000 หนวย ทาวน
เฮาสเหลือขายประมาณ 240 หนวยจากหนวยในผังประมาณ 370 หนวย และอาคารพาณิชยพกัอาศัยเหลือขาย
ประมาณ 190 หนวยจากหนวยในผังประมาณ 760 หนวย  

สําหรับสถานะของการกอสรางหนวยในผังโครงการทัง้หมด พบวารอยละ 51 เปนหนวยกอสรางแลวเสร็จ 
และรอยละ 24 เปนหนวยซ่ึงอยูในระหวางกอสราง สวนอีกรอยละ 25 เปนหนวยซ่ึงยังไมเร่ิมกอสราง ทั้งนี้มีบาน
สรางเสร็จเหลือขาย (หรือเปนบานวาง) รวมกันทั้งส้ินประมาณ 460 หนวย 

ผูประกอบการซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีสวนแบงการตลาดบานจัดสรร รอยละ 5 ของ
จํานวนโครงการ และรอยละ 8 ของจํานวนหนวยทั้งหมด 

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซ่ึงอยูระหวางการขาย 33 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวมกัน
ประมาณ 5,900 หนวย มูลคาโครงการรวมกันทั้งส้ินประมาณ 22,000 ลานบาท เหลือขายประมาณ 2,000 หนวย 
มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 6,700 ลานบาท  

(เทียบกับชวงหนึง่ปกอนหนา โครงการอาคารชุดซึ่งอยูระหวางการขาย 23 โครงการ มีหนวยในผังโครงการ
รวมกันประมาณ 3,100 หนวย มูลคาโครงการรวมกันทัง้ส้ินประมาณ 11,800 ลานบาท เหลือขายประมาณ 1,000 
หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 3,700 ลานบาท  

แบงตามพืน้ที ่พบวาจากหนวยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด อยูในอําเภอปากชอง 21 โครงการ ที่เหลือ
อีก 12 โครงการอยูในอําเภอเมืองนครราชสีมา แตสัดสวนจํานวนหนวยหองชุดในทั้งสองอําเภอมีประมาณรอยละ 
50 เทากัน 

จากจํานวนหนวยในผังโครงการทั้งหมด เปนหองชุดแบบสตูดิโอรอยละ 15 เปนหองชุดแบบหนึ่งหองนอน
รอยละ 59 เปนแบบสองหองนอนข้ึนไปรอยละ 26 

สําหรับหนวยหองชุดเหลือขายประมาณ 2,000 หนวยนั้น อยูในอําเภอเมืองนครราชสีมาประมาณ 1,200 
หนวย และในอําเภอปากชองประมาณ 800 หนวย  



        REIC Research Report 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝายประชาสัมพันธและบริการขอมูล ศนูยขอมูลอสงัหาริมทรัพย 
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ 63 ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศัพท  02-645-9674-6 โทรสาร 0-2643-1252 Email : www.reic.or.th / www.clickthaihome.com 

 
สําหรับสถานะของการกอสรางหนวยในผังโครงการทัง้หมด พบวารอยละ 51 เปนหนวยที่อยูระหวางการ

กอสราง ในขณะที่หนวยซ่ึงยังไมกอสรางมีรอยละ 34 และหนวยซ่ึงกอสรางแลวเสร็จเพียงรอยละ 15 โดยจาก
หนวยที่กอสรางแลวเสร็จ มหีนวยเหลือขาย (หรือเปนหองชุดวาง) ประมาณ 120 หนวย 

ผูประกอบการซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีสวนแบงการตลาดรอยละ 18 ของจํานวน
โครงการ และรอยละ 34 ของจํานวนหนวยทัง้หมด  

ในประเภทบานพักตากอากาศหรือวิลลา นับเฉพาะที่อยูอาศัยแนวราบเชิงเขาที่มีราคาไมตํ่ากวา 15 ลาน
บาทและมีหนวยเหลือขายอยางนอย 1 หนวย มีจํานวนทั้งส้ิน 12 โครงการ มีหนวยในผังรวมประมาณ 470 หนวย 
ทั้งหมดอยูในอําเภอปากชอง เปนประเภทบานเด่ียวเกือบทั้งส้ิน โดยมีที่ดินเปลาแบงขายประมาณ 110 แปลง 

จากจํานวนหนวยในผังโครงการทั้งหมดนี้ มีหนวยซึ่งกอสรางแลวเสร็จเพียงประมาณ 63 หนวย โดยมี
หนวยซ่ึงอยูในระหวางกอสรางประมาณ 114 หนวย และที่เหลือเปนหนวยที่ยังไมเร่ิมกอสราง  

 
จังหวัดอุดรธาน ี(อําเภอเมือง)  
บานจัดสรร มีโครงการบานจัดสรรซึ่งอยูในระหวางการขาย 23 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวมกัน

ประมาณ 1,900 หนวย มมีูลคาโครงการการตามหนวยในผังรวมกันทั้งส้ินประมาณ 6,100 ลานบาท เหลือขาย
ประมาณ 750 หนวย มูลคาหนวยเหลือขายรวมประมาณ 2,300 ลานบาท  

ผูประกอบการซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีสวนแบงการตลาดบานจัดสรร รอยละ 13 
ของจํานวนโครงการ และรอยละ 21 ของจํานวนหนวยทัง้หมด 

ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซ่ึงอยูระหวางการขาย 6 โครงการ มหีนวยในผังโครงการรวมกัน
ประมาณ 2,900 หนวย มูลคาโครงการรวมกันทั้งส้ินประมาณ 5,800 ลานบาท เหลือขายประมาณ 500 หนวย มลูคา
หนวยเหลือขายรวมประมาณ 1,100 ลานบาท  

ผูประกอบการซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีสวนแบงการตลาดหองชดุ รอยละ 67 ของ
จํานวนโครงการ และรอยละ 92 ของจํานวนหนวยทัง้หมด 

 
จังหวัดอุบลราชธาน ี(อําเภอเมือง) 
บานจัดสรร มีโครงการบานจัดสรรซึ่งอยูในระหวางการขาย 26 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวมกัน

ประมาณ 2,100 หนวย เหลือขายประมาณ 1,600 หนวย  
ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซึ่งอยูระหวางการขายเพียงโครงการเดียว มีหนวยในผังโครงการ

รวมกันประมาณ 370 หนวย เหลือขายประมาณ 150 หนวย  
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จังหวัดมหาสารคาม (อําเภอเมือง และอําเภอกันทรวิชัย) 
บานจัดสรร มีโครงการบานจัดสรรซึ่งอยูในระหวางการขาย 16 โครงการ มีหนวยในผังโครงการรวมกัน

ประมาณ 1,700 หนวย เหลือขายประมาณ 900 หนวย  
ในประเภทอาคารชุด มีโครงการอาคารชุดซ่ึงอยูระหวางการขาย 5 โครงการ มหีนวยในผังโครงการรวมกัน

ประมาณ 480 หนวย เหลือขายประมาณ 240 หนวย  
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