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รายงานผลสารวจตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดขอนแก่ น และจังหวัดมหาสารคาม
ครึ่งหลังปี 2561
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ ได้ จัดทารายงานสรุ ปผลการสารวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ
ที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่ง หลังปี 2561 โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ากว่า
6 หน่วย จากการสารวจพบว่า มีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายจานวน 88 โครงการ มีหน่วยในผัง
โครงการรวมทัง้ สิน้ 9,713 หน่วย มี มูล ค่าโครงการรวม 33,589 ล้ านบาท ซึ่ง ประกอบด้ วยโครงการบ้ าน
จัดสรร 73 โครงการ มี หน่วยในผังจานวน 7,440 หน่วย มี มูลค่าโครงการรวม 28,152 ล้ านบาท โครงการ
อาคารชุด 15 โครงการ มีหน่วยในผังจานวน 2,273 หน่วย มีมลู ค่าโครงการรวม 5,437 ล้ านบาท
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรั กษาการผู้ อานวยการศู นย์
ข้ อมูลอสังหาริ มทรั พย์ กล่าวว่า จากการสารวจในช่วงครึ่ งหลังปี 2561 มีหน่วยเหลือขายจานวน 3,854
หน่วย หรื อร้ อยละ 39.7 ของหน่วยในผังโครงการทังหมด
้
โดยโครงการบ้ านจัดสรรมีหน่วยเหลือขายจานวน
3,158 หน่วย หรื อร้ อยละ 42.4 ของหน่วยในผังโครงการบ้ านจัดสรรทังหมด
้
โครงการอาคารชุดมีหน่วยเหลือ
ขายจานวน 696 หน่วย หรื อร้ อยละ 30.6 ของหน่วยในผังโครงการอาคารชุดทังหมด
้
โครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่ างการขายในจังหวัดขอนแก่ น มีจานวน 65 โครงการ มีหน่วย
ในผังของทุกโครงการรวมกัน 7,531 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 27,216 ล้ านบาท มีหน่วยเหลือขายหรื อเป็ น
อุปทานในตลาด 2,921 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 10,767 ล้ านบาท แบ่งเป็ นโครงการบ้ านจัดสรร
จานวน 54 โครงการ มีจานวนหน่วย 5,491 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 22,077 ล้ านบาท มีหน่วยเหลือขาย
หรื อเป็ นอุปทานในตลาด 2,379 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าหน่วยเหลือ ขาย 9,298 ล้ านบาท โครงการอาคารชุด
จานวน 11 โครงการ มีจานวนหน่วย 2,040 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 5,139 ล้ านบาท มี หน่วยเหลื อขาย
หรื อเป็ นอุปทานในตลาด 542 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 1,470 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ หน่วยเหลือขายโครงการบ้ านจัดสรรและอาคารชุด จานวน 2,921 หน่วย เป็ นบ้ านเดี่ยวมาก
ที่สุด ร้ อยละ 48.4 ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับราคา 3 - 5 ล้ านบาท รองลงมาเป็ น อาคารชุดร้ อยละ 18.6 ส่วน
ใหญ่ อ ยู่ในระดับ ราคา 1.5 - 2 ล้ า นบาท เป็ นบ้ า นแฝดร้ อยละ 17.3 ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ในระดับ ราคา 2 – 5
ล้ านบาท เป็ น ทาวน์ เฮ้ าส์ ร้อยละ 10.7 ส่วนใหญ่ อ ยู่ในระดับ ราคา 2 – 3 ล้ านบาท เป็ น อาคารพาณิ ช ย์
ร้ อยละ 4.5 ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับราคา 3 - 5 ล้ านบาท ที่เหลือเป็ นที่ดนิ เปล่า ตามลาดับ
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ทาเลบ้ านจัดสรรในจังหวัดขอนแก่นที่ขายดีมากที่สุด 5 อันดับแรก โดยดูจากสัดส่วนที่ขายได้ ต่อ
หน่วยทังหมดในโครงการ
้
ได้ แก่ 1) ทาเลท่าพระ ขายได้ ร้อยละ 94.2 มูลค่าขายได้ 737 ล้ านบาท 2) ทาเล
ม.ขอนแก่ น ร้ อยละ 70.5 มูล ค่าที่ ข ายได้ 3,042 ล้ านบาท 3) ท าเลกสิ ก ร-ทุ่ง สร้ าง ขายได้ ร้อยละ 67.1
มูลค่าที่ขายได้ 593 ล้ านบาท 4) ทาเลบึงหนองโคตร ขายได้ ร้อยละ 65.7 มูลค่าที่ขายได้ 1,201 ล้ านบาท
และ 5) ทาเลบึงแก่นนคร ขายได้ ร้อยละ 64.2 มูลค่าที่ขายได้ 3,060 ล้ านบาท
ส่วนท าเลอาคารชุด ในจังหวัด ขอนแก่น ที่ ขายดี โดยดูจ ากสัดส่วนที่ ขายได้ ต่อหน่วยทัง้ หมดใน
โครงการ และเรี ยงล าดับจากสัดส่วนที่ ขายได้ ม ากที่ สุด ได้ แก่ ท าเลกสิกร-ทุ่งสร้ าง ขายได้ ร้อยละ 78.2
มูลค่าขายได้ 84 ล้ านบาท ทาเล ม.ขอนแก่น ขายได้ ร้อยละ 76.4 มูลค่าที่ขายได้ 1,703 ล้ านบาท ทาเลบึง
แก่นนคร ขายได้ ร้อยละ 70.9 มูลค่าที่ขายได้ 1,627 ล้ านบาท และทาเลบึงหนองโคตร ขายได้ ร้อยละ 59.1
มูลค่าที่ขายได้ 256 ล้ านบาท ตามลาดับ
โครงการที่ อยู่อ าศั ยที่อ ยู่ระหว่ างการขายในจังหวัด มหาสารคาม มี จานวน 23 โครงการ มี
หน่วยในผังของทุกโครงการรวมกัน 2,182 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 6,373 ล้ านบาท มีหน่วยเหลือขายหรื อ
เป็ นอุปทานในตลาด 933 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าหน่วยเหลื อขาย 2,551 ล้ านบาท แบ่งเป็ น โครงการบ้ าน
จัดสรร จ านวน 19 โครงการ มี จานวนหน่ว ย 1,949 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 6,074 ล้ านบาท มี หน่วย
เหลือขายหรื อเป็ นอุปทานในตลาด 779 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 2,334 ล้ านบาท และโครงการ
อาคารชุด จานวน 4 โครงการ มีจานวนหน่วย 233 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 299 ล้ านบาท มีหน่วยเหลือ
ขายหรื อเป็ นอุปทานในตลาด 154 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 217 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ หน่วยเหลือขายโครงการบ้ านจัดสรรและอาคารชุด จานวน 933 หน่วย เป็ นบ้ านเดี่ยวมาก
ที่สดุ ร้ อยละ 40.0 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 3 - 5 ล้ านบาท รองลงมาเป็ นทาวน์เฮ้ าส์ ร้ อยละ 38.2 ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับราคาต่ากว่า 1 ล้ านบาท เป็ นอาคารชุด ร้ อยละ 16.5 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 1 – 1.5
ล้ า นบาท เป็ นอาคารพาณิ ช ย์ ร้ อยละ 3.6 ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ในระดับ ราคา 5 – 7.5 ล้ า นบาท ที่ เหลื อ เป็ น
ที่ดนิ เปล่าตามลาดับ
ทาเลบ้ านจัดสรรในจังหวัด มหาสารคามที่ ขายดี โดยดูจากสัดส่วนที่ ขายได้ ต่อหน่วยทัง้ หมดใน
โครงการ และเรี ยงลาดับจากสัดส่วนที่ขายได้ มากที่สุด ได้ แก่ ทาเลเมืองมหาสารคาม ขายได้ ร้อยละ 65.5
มูล ค่าขายได้ 2,865 ล้ านบาท และท าเลกัน ทรวิชัย ขายได้ ร้อยละ 51.5 มูล ค่าที่ ข ายได้ 876 ล้ านบาท
ตามลาดับ
ส่วนทาเลอาคารชุดได้ แก่ ทาเลเมืองมหาสารคาม ขายได้ ร้อยละ 39.6 มูลค่าขายได้ 61 ล้ านบาท
และทาเลกันทรวิชยั ขายได้ ร้อยละ 22.8 มูลค่าที่ขายได้ 20 ล้ านบาท ตามลาดับ
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