
 

Press Release 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายประชาสัมพันธแ์ละบริการข้อมูล ศูนยข้์อมูลอสังหาริมทรัพย ์
ช้ัน 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ส านักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท ์ 02-645-9675-6 โทรสาร 0-2643-1251  www.reic.or.th  
1 

 

   
7 กรกฎาคม 2565 

สถานการณต์ลาดทีอ่ยู่อาศัยในพืน้ที ่EEC 3 จังหวัด ไตรมาส 1/ 2565 
โครงการแนวราบพยุงตลาดฟ้ืนตัวอัตราดูดซับพุง 4.7% 

 
ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(REIC) รายงานภาพรวมสถานการณต์ลาดที่อยู่อาศยัในพืน้ที่เขต
พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 3 จงัหวดั ประกอบดว้ยจงัหวดัชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา  เนื่องจากพืน้ที่ดงักลา่ว
มีความส าคญัในเชิงเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ  REIC จึงด าเนินการส ารวจอปุทานและอปุสงคข์องโครงการที่
อยู่อาศยัที่อยู่ระหว่างการขายผ่านการส ารวจภาคสนามเป็นรายไตรมาส โดยพบว่าหลงัจากการแพร่ระบาดของ COVID-
19 ในช่วงที่ผ่านมาสง่ผลใหต้ลาดที่อยู่อาศยัในพืน้ที่ EEC หดตวัต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 4 ปี 2564  และเริ่มเห็นการฟ้ืนตวั
ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2565  

ดร. วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห ์และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย ์เปิดเผยว่า การส ารวจโครงการที่อยู่อาศยัเสนอขายในพืน้ที่ 3 จงัหวดั  ณ ช่วงไตรมาส 1 ปี 2565 พบว่า
มีจ านวน 63,892 หน่วย มูลค่า 214,156 ลา้นบาท ในจ านวนดังกล่าวแบ่งเป็นโครงการอาคารชุด 20,979 หน่วย เป็น
โครงการบา้นจดัสรร 42,913 หน่วย  มีโครงการใหม่เขา้สู่ตลาด 2,956 หน่วย มลูค่า 10,077 ลา้นบาท มีโครงการขายได้
ใหม่จ านวน 7,789 หน่วย มลูค่า 22,945 ลา้นบาท สง่ผลใหม้ีหน่วยเหลือขาย 56,103 หน่วย มลูค่า 191,220 ลา้นบาท  

ทั้งนี ้ในด้านอุปทาน พบว่า ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2565 ที่อยู่อาศัยเสนอขายทั้งหมดลดลงจากช่วงครึ่งหลงัปี 
2564 โดยมีจ านวนลดลงทัง้จ านวนหน่วย และมลูค่า  ทัง้นี ้เป็นผลมาจากที่ช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 มีโครงการใหม่
เขา้สู่ตลาดเพียง 2,956 หน่วย มูลค่า 10,077 ลา้นบาท โดยเป็นโครงการอาคารชุดเพียง 839 หน่วย มูลค่า 1,581 ลา้น
บาทเป็นโครงการบา้นจดัสรร 2,117 หน่วย มลูค่า 8,496 ลา้นบาท  

เมื่อพิจารณารายละเอียดจะพบว่าโครงการอาคารชุดที่เสนอขายอยู่ในปัจจบุนักระจุกตวัที่จงัหวดัชลบุรี  โดยส่วน
ใหญ่เป็นโครงการที่เปิดมาช่วงก่อนหนา้ ซึ่งผูป้ระกอบการไดม้ีการปรบัตวัดว้ยการเปิดโครงการใหม่ลดลงมาก ส่วนมาก
จะเป็นการเปิดพืน้ที่ย่านนิคมอตุสาหกรรมและพืน้ที่ใกลเ้ขตเมือง โดยโครงการอาคารชุดเปิดขายใหม่สงูสดุ 3 อนัดบัแรก 
คือ โซนนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จ านวน 481 หน่วย มลูค่า 839 ลา้นบาท  อนัดบั 2 คือ บางแสน-หนองมน-บางพระ 
281 หน่วย มลูค่า 622 ลา้นบาท และอนัดบั 3 บางปะกง จ านวน 77 หน่วย มลูค่า 121 ลา้นบาท โดยโครงการใหม่ที่เปิด
ขายใหม่ในช่วงไตรมาสแรกปี 2565 เกาะกลุม่ในระดบัราคา 1.51- 3.00 ลา้นบาท  

ขณะที่ โครงการบา้นจัดสรรมีโครงการเปิดขายใหม่กระจายไปใน 4 ท าเลหลกั โดยโซนศรีราชา-อสัสมัชญั เป็น
พืน้ที่มีโครงการใหม่เปิดขายสงูสดุ 602 หน่วย มลูค่า 3,030 ลา้นบาท อนัดบั 2 นิคมฯอมตะนคร-บายพาส 524 หน่วย  
มูลค่าโครงการ 2,135 ลา้นบาท อันดับ 3 หว้ยใหญ่ 402 หน่วย มูลค่า 1,217 ลา้นบาท อันดับ 4  บางแสน-หนองมน-
บางพระ 348 หน่วย มลูค่า 1,456 ลา้นบาท 
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สถานการณห์น่วยเหลือขายในพืน้ที่ EEC มีจ านวนถึง 56,103 หน่วย มูลค่า 191,220 ลา้นบาท เป็นโครงการ
อาคารชุด 19,299 หน่วย มลูค่า 85,088 ลา้นบาท ซึ่งท าเลที่มีอาคารชุดเหลือขายมากยงัคงเป็นสงูสุด 3 อนัดบัแรก คือ 
อนัดบั 1 โซนจอมเทียน 7,654 หน่วย อนัดบั 2 โซนพทัยา-เขาพระต าหนกั 5,495 หน่วย อนัดบั 3 โซนแหลมฉบงั 1,901 
หน่วย ซึ่งจะสงัเกตไดว้่าอาคารชุดพืน้ที่ท่องเที่ยวยงัคงมีภาวะ Over Supply มาก ส าหรบัประเภทโครงการบา้นจดัสรรมี
หน่วยเหลือขายรวม 36,804 หน่วย มลูค่า 106,132  ลา้นบาท อนัดบั 1 โซนนิคมฯอมตะซิตี-้อีสเทิรน์ 6,419 หน่วย อนัดบั 
2 โซนนิคมฯพานทอง-พนัสนิคม 3,089 หน่วย และอันดับ 3 โซนนิคมฯเหมราช 3,066 หน่วย ซึ่งจะสงัเกตไดว้่าหน่วยที่
เหลือขายสว่นใหญ่จะเป็นประเภททาวนเ์ฮา้ส ์

ในด้านอุปสงค์ พบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวมีที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่ 7,789 หน่วย มูลค่า 22,945 ล้านบาท 
แบ่งเป็นโครงการอาคารชดุเพียง 1,680 หน่วย มลูค่า 5,471 ลา้นบาท ซึ่งท าเลที่มียอดอาคารชดุขายไดใ้หม่มากยงัคงเป็น
สงูสดุ 3 อนัดบัแรกคือ อนัดบั 1 โซนหาดจอมเทียน 315 หน่วย มลูค่า 1,487 ลา้นบาท อนัดบั 2 โซนบางแสน-หนองมน-
บางพระ 302 หน่วย มูลค่า 723 ลา้นบาท อันดับ 3 โซนพัทยา-เขาพระต าหนัก 287 หน่วย มูลค่า 1,550 ลา้นบาท ซึ่ง
สะทอ้นใหเ้ห็นว่า อาคารชุดย่านท่องเที่ยวยังคงมีการดูดซบัอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มากนัก ในขณะที่ยอดขายไดใ้หม่ของ
โครงการบา้นจัดสรร 6,109 หน่วย มูลค่า 17,474 ลา้นบาท ซึ่งท าเลที่มียอดขายบา้นจัดสรรไดดี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในโซน
นิคมอุตสาหกรรม โดยท าเลที่มีการขายบา้นจัดสรรสูงสุด 3 อันดับแรกคือ อันดับ 1 โซนนิคมฯอมตะซิตี-้อีสเทิรน์ 921 
หน่วย มลูค่า 1,814 ลา้นบาท อนัดบั 2 โซนนิคมฯเหมราช 607 หน่วย มลูค่า  1,540 ลา้นบาท อนัดบั 3 โซนนิคมฯอมตะ-
บายพาส 453 หน่วย มลูค่า 1,281 ลา้นบาท ซึ่งสะทอ้นการฟ้ืนตวัของพืน้ที่ย่านนิคมอตุสาหกรรมที่ไดร้บัผลบวกจากการ
ฟ้ืนตวัของอตุสาหกรรม 

ตลาดทีอ่ยูอาศัย EEC ความต้องการซือ้บ้านจัดสรรพาตลาดเร่ิมฟ้ืนตัว  

จากการส ารวจพบว่าในจังหวัดชลบุรีโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่แทบจะไม่มีโครงการอาคารชุดเลย และมี
โครงการบา้นจัดสรรค่อนขา้งนอ้ย แสดงใหเ้ห็นว่าโครงการพฒันาที่อยู่อาศยัแนบราบมีการฟ้ืนตวัมากกว่าโครงการอาคารชุด 
โดยเฉพาะบา้นแฝดมีการจ านวนเปิดขายใหม่เพิ่มขึน้กว่าเท่าตวั  และถือว่ามีสว่นส าคญัที่สง่เสรมิใหภ้าพรวมในตลาดดีขึน้  

 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากอตัราดูดซบัแยกตามประเภทที่อยู่อาศัย พบว่าในช่วงไตรมาส 1 ปี 2565 อตัรา
ดูดซบัรวมทุกประเภทอยู่ที่รอ้ยละ 4.1 และระดับราคาที่มีอัตราดูดซับดีที่สุดคือ 1.01 -1.50 ลา้นบาท โดยอัตราดูดซับ
ประเภทโครงการบา้นจดัสรรอยู่ที่รอ้ยละ 4.7 ขณะที่อตัราดดูซบัอาคารชุดอยู่ที่รอ้ยละ 2.7 ทาวนเ์ฮา้สเ์ป็นที่อยู่อาศยัที่ มี
อตัราดดูซบัสงูสดุถึง 5.1  

 โดยท าเลที่มีอัตราดูซับสูงสุด 3 อันดับแรกประเภทโครงการอาคารชุด อันดับที่ 1 โซนบางแสน-หนองมน-
บางพระ อัตราดูดซับรอ้ยละ 10.0  และโซนบางปะกง อัตราดูดซับรอ้ยละ 10.0 เช่นกัน อันดับ 2 นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด อัตราดูดซับรอ้ยละ 7.8  และอันดับ 3 โซนนิคมอุตสาหกรรมอมตซิตี -้ อีสเทิรน์  อัตราดูดซับร ้อยละ  
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7.3 ในส่วนของบ้านจัดสรร ท าเลที่มีอัตราดูดซับสูงสุดคือโซนบางแสน-หนองมน-บางพระ อัตราดูดซับรอ้ยละ 7.1 
อันดับ 2 โซนหนองปรือ- มาบประชนั รอ้ยละ 6.5 อนัดบั 3 โซนแหลมฉบบั รอ้ยละ 6.3  

จังหวัดชลบุรีอาคารชุดชะลอตัวต่อเน่ือง ทาวนเ์ฮ้าส ์– บ้านแฝด ตัวแปรส าคัญดึงตลาดฟ้ืน 

โดยภาพรวมจังหวัดชลบุรี ณ ไตรมาส 1 ปี 2565 มีโครงการที่อยู่อาศัยประกาศขายทั้งหมด  39,655 หน่วย 
มลูค่ารวม 149,712 ลา้นบาท เป็นโครงการเปิดขายใหม่ 2,229 หน่วย มลูค่า 8,584 ลา้นบาท มีจ านวนหน่วยขายไดใ้หม่ 
4,477 หน่วย มูลค่า 14,359 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่ามีโครงการที่ประกาศขายมาก่อนหน้านี ้มีการดูดซับไปมาก
พอสมควร แต่ยงัคงมีหน่วยรอการขายจ านวน 35,178 หน่วย คิดเป็นมลูค่า 135,353 ลา้นบาท ซึ่งก็สงูมากพอสมควรทัง้
ในส่วนของบา้นจดัสรร และอาคารชุด ขณะที่อตัราดดูซบัโดยรวมขยบัมาอยู่ที่รอ้ยละ 3.8 ซึ่งโครงการบา้นจดัสรรมีอตัรา
ดดูซบัสงูถึงรอ้ยละ 5.2 และอาคารชุดรอ้ยละ 2.2 ในภาพรวมอตัราดดูซบัที่ดีที่สดุอยู่ในกลุ่มที่อยู่อาศยัระดบัราคา 1.01- 
1.50 ลา้นบาท ซึ่งมีอตัราดดูซบัรอ้ยละ 5.4   

จังหวัดระยองคอนโดมิเนียมขายดี อัตราดูดซับสูงถึงร้อยละ 6.7 บ้านจัดสรรเหลือขายเพียบ  

โดยภาพรวมจังหวัดระยอง ณ ไตรมาส 1 ปี 2565 มีโครงการที่อยู่อาศัยประกาศขายทั้งหมด  18,131 หน่วย 
มูลค่ารวม 46,538  ลา้นบาท เป็นโครงการเปิดขายใหม่ 612 หน่วย มูลค่า 1,236 ลา้นบาท มีจ านวนหน่วยขายไดใ้หม่ 
2,569 หน่วย มลูค่า 6,552 ลา้นบาท มีหน่วยรอการขายจ านวน 15,534 หน่วย คิดเป็นมลูค่า 39,986 ลา้นบาท ซึ่งในสว่น
ใหญ่เป็นโครงการบา้นจัดสรร ขณะที่อัตราดูดซบัโดยรวมขยับมาอยู่ที่รอ้ยละ 4.8 ซึ่งโครงการบา้นจัดสรรมีอัตราดูดซบั
รอ้ยละ 4.6 และอาคารชุดรอ้ยละ 6.7 ในภาพรวมอตัราดดูซบัที่ดีที่สดุอยู่ในกลุ่มที่อยู่อาศยัระดบัราคาต ่ากว่า 1.01 ลา้น
บาท ซึ่งมีอตัราดดูซบัรอ้ยละ 6.3   

จังหวัดฉะเชิงเทรา ทีอ่ยู่อาศัยราคา 7.51 – 10 ล้านบาทขายดี อัตราดูดซับพุ่งร้อยละ 6.1 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ ไตรมาส 1 ปี 2565 มีโครงการที่อยู่อาศยัประกาศขายทัง้หมด  6,106  หน่วย มลูค่ารวม 
17,915 ลา้นบาท เป็นโครงการเปิดขายใหม่เพียง 115 หน่วย มลูค่า 256 ลา้นบาท มีจ านวนหน่วยขายไดใ้หม่ 715 หน่วย 
มูลค่า 2,035 ล้านบาท มีหน่วยรอการขายจ านวน 5,391 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 15,881 ล้านบาท ขณะที่อัตราดูดซับ
โดยรวมขยบัมาอยู่ที่รอ้ยละ 3.9 ซึ่งโครงการบา้นจดัสรรมีอตัราดูดซบัรอ้ยละ 3.8 และอาคารชุดรอ้ยละ 7.3  ในภาพรวม
อตัราดดูซบัที่ดีที่สดุอยู่ในกลุม่ที่อยู่อาศยัระดบัราคา 7.51 - 10 ลา้นบาท ซึ่งมีอตัราดดูซบัรอ้ยละ 6.1   

ปี 2565 ภาพรวม 3 จังหวัด EEC เปิดตัวใหม่เพ่ิมขึน้ร้อยละ 51.9 หน่วยขายได้ใหม่จะขึน้ร้อยละ 7.3 

 ส าหรับปี 2565 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ประเมินภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในพืน้ที่ 3 จังหวัด EEC โดย
คาดการณ์ว่าจะมีโครงการเปิดตัวใหม่จ านวน  20,270 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 51.9 เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีจ านวน 
13,340 หน่วย มีจ านวนหน่วยขายไดใ้หม่ 21,675 หน่วย  เพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.3 เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีจ านวน 20,192 
หน่วย โดยมีหน่วยเหลือขาย 61,719 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2 เมื่อเทียบกบัปี 2564 ซึ่งมีจ านวน 60,480 หน่วย ในขณะที่



 

Press Release 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายประชาสัมพันธแ์ละบริการข้อมูล ศูนยข้์อมูลอสังหาริมทรัพย ์
ช้ัน 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ส านักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท ์ 02-645-9675-6 โทรสาร 0-2643-1251  www.reic.or.th  
4 

 

อตัราดดูซบัในกลุม่โครงการแนวราบทรงตวัที่รอ้ยละ 2.5 แต่อาคารชุดอตัราดดูซบัจะปรบัเพิ่มจากรอ้ยละ 1.9 ในปี 2564 
เป็นรอ้ยละ 2.4 ในปี 2565 

 เมื่อพิจารณารายพืน้ที่ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์คาดการณว์่าในปี 2565 จงัหวดัชลบุรีจะมีที่อยู่อาศยัเปิดขาย
ใหม่เขา้สู่ตลาดจ านวน 12,513  หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 99.9  มูลค่า 44,376 ลา้นบาท มูลค่าเพิ่มขึน้รอ้ยละ 181.2 เมื่อ
เทียบกบัปี 2564  สว่นจ านวนหน่วยขายไดใ้หม่คาดว่าจะมีจ านวน 13,916 หน่วย มลูค่า 46,494 ลา้นบาท จ านวนหน่วย
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.8 มูลค่าเพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.4 เมื่อเทียบกับปี 2564  และจ านวนหน่วยเหลือขายคาดว่าจะมีจ านวน 
40,901 หน่วย มลูค่า 142,436 ลา้นบาท จ านวนหน่วยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.0 มลูค่าเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.5 เมื่อเทียบกบัปี 2564   

  จงัหวดัระยอง คาดการณว์่าจะมีที่อยู่อาศยัเปิดขายใหม่เขา้สู่ตลาดจ านวน 6,097 หน่วย มลูค่า 14,679 ลา้นบาท
จ านวนหน่วยลดลงรอ้ยละ -13.3  มูลค่าลดลงรอ้ยละ -8.9 เมื่อเทียบกับปี 2564 ส่วนจ านวนหน่วยขายไดใ้หม่คาดว่า     
จะมีจ านวน 5,841 หน่วย มลูค่า 13,989 ลา้นบาท จ านวนหน่วยลดลงรอ้ยละ -7.0 มลูค่าลดลงรอ้ยละ -13.3  เมื่อเทียบ
กบัปี 2564  และจ านวนหน่วยเหลือขายคาดว่าจะมีจ านวน 15,379 หน่วย มลูค่า 37,284 ลา้นบาท จ านวนหน่วยลดลง
รอ้ยละ -12.6 มลูค่าลดลงรอ้ยละ -18.4 เมื่อเทียบกบัปี 2564   

 จงัหวดัฉะเชิงเทรา คาดการณว์่าจะมีที่อยู่อาศยัเปิดขายใหม่เขา้สู่ตลาดจ านวน 1,659 หน่วย มลูค่า 4,292 ลา้น
บาท จ านวนหน่วยลดลงรอ้ยละ -2.5  มลูค่าลดลงรอ้ยละ -11.6 เมื่อเทียบกบัปี 2564  ส่วนจ านวนหน่วยขายไดใ้หม่คาด
ว่าจะมีจ านวน 1,918 หน่วย มลูค่า 5,294 ลา้นบาท จ านวนหน่วยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.2  มลูค่าเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.5 เมื่อเทียบ
กับปี 2564  และจ านวนหน่วยเหลือขายคาดว่าจะมีจ านวน 5,449 หน่วย มูลค่า 15,297 ลา้นบาท จ านวนหน่วยลดลง
รอ้ยละ -9.6 มลูค่าลดลงรอ้ยละ -14.4 เมื่อเทียบกบัปี 2564   

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อตัวเลขการคาดการณข์า้งตน้ ประกอบดว้ย การระบาดของ 
COVID-19 ที่อาจกลบัมาระบาดอีกครัง้หลงัจากการเปิดประเทศ และภาวะเงินเฟ้อที่สงูขึน้จากราคาน า้มนัที่มีการปรบัตัว
ขึน้ รวมถึงอตัราดอกเบีย้ที่อาจมีการปรบัตวัขึน้ 0.50 – 1.00% ซึ่งจะเป็นผลกระทบเชิงลบต่อตลาดที่อยู่อาศยัได ้
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