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30 ตลุาคม 2563 

 

ตลาดท่ีอยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก้าวต่อไปสู่ปี 2564 
 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ท าการส ารวจโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงคร่ึงแรก ปี 2563 ซึ่งเป็นการส ารวจโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด ที่มี
หน่วยเหลือขายไม่ต ่ากว่า 6 หน่วย โดยในช่วงที่ท าการส ารวจ พบว่ามีจ านวนหน่วยที่อยู่อาศยัท่ีอยู่ระหว่าง
ขาย ณ คร่ึงแรก ปี 2563 (Total Supply) ทัง้หมด 305 โครงการ จ านวน 15,409 หน่วย มูลค่ารวม 53,967 
ล้านบาท จ าแนกเป็นโครงการบ้านจัดสรร 256 โครงการ 12,187 หน่วย มูลค่า 45,951 ล้านบาท และ
โครงการอาคารชุด 49 โครงการ 3,222 หน่วย มลูค่า 8,017 ล้านบาท โดยมีหน่วยเหลือขาย ณ 30 มิถนุายน 
2563 จ านวน 12,559 หน่วย และในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 มทีี่อยู่อาศยัขายได้ใหม่จ านวน 2,850 หน่วย  

ดร.วิชัย วิ รัตกพันธ์  ผู้ ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้ อ านวยการศูน ย์ ข้อมู ล
อสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่าการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในพืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของหน่วยที่อยู่อาศยัท่ีอยู่ระหว่างการขาย (Total Supply) ยงัคงมีอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.3 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (YoY) และยังสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 Half ล่าสุด โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของ
บ้านจดัสรร ร้อยละ 4.1 แต่อาคารชุดลดลงร้อยละ -7.8 เมื่อพิจารณาอตัราการเปลี่ยนแปลงของที่อยู่อาศัย
เปิดขายใหม่ พบว่า มีจ านวนลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ -9.4 แต่หน่วยขายได้ใหม่มีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้เล็กน้อยร้อยละ 3.1 และหน่วยเหลือขายมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้เล็กน้อย
ร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกบัช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 

จังหวัดขอนแก่น มี Total Supply เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปี 2562 มากที่สุด ร้อยละ 12.6 
รองลงมาคือ นครราชสีมา ร้อยละ 3.7 และมหาสารคาม ร้อยละ 1.0 ส่วนจงัหวดัอบุลราชธานี และอดุรธานี 
มีจ านวนลดลงร้อยละ -25.3 และ -7.5 ตามล าดบั  

ในช่วงคร่ึงแรก ปี 2563 มีโครงการเปิดขายใหม่รวม 28 โครงการ จ านวน 2,093 หน่วย มูลค่ารวม  
6,121 ล้านบาท เป็นบ้านจัดสรร 25 โครงการ รวม 1,559 หน่วย มูลค่า 5,306 ล้านบาท และอาคารชุด 3 
โครงการ จ านวน 534 หน่วย มลูค่ารวม 815 ล้านบาท โดยนครราชสีมา เป็นพืน้ที่ที่มีโครงการเปิดขายใหม่
มากที่สดุ 12 โครงการ ประกอบด้วย บ้านจดัสรร 11 โครงการ และอาคารชุด 1 โครงการ รวม 1,063 หน่วย 
มูลค่า 3,037 ล้านบาท รองลงมาคือขอนแก่น เปิดโครงการใหม่ 7 โครงการ ประกอบด้วย บ้านจัดสรร 6 
โครงการ และอาคารชดุ 1 โครงการ รวม 595 หน่วย มลูค่า 1,469 ล้านบาท  
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อย่างไรก็ตามจ านวนหน่วยเหลือขาย และหน่วยขายได้ใหม่ ยังคงเป็นประเด็นที่น่าจับตา โดย ณ 

คร่ึงแรก ปี 2563 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุปทานเหลือขายจ านวน 12,599 หน่วย คิดเป็นมูลค่า   

44,680 ล้านบาท จ าแนกเป็นบ้านจัดสรร 9,965 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 38,142 ล้านบาท และอาคารชุด 

2,594 หน่วย คิดเป็นมลูค่า 6,539 ล้านบาท  

เมื่อจ าแนกตามราคาพบว่าหน่วยเหลือขายประเภทบ้านจดัสรรสว่นใหญ่อยู่ในช่วงระดบัราคา 3.01 

– 5.00 ล้านบาท มีจ านวน 4,471 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.9 ของหน่วยบ้านจัดสรรที่เหลือขาย

ทัง้หมด ขณะที่อาคารชุดเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 1.51 - 2.00 ล้านบาท มีจ านวน 1,022 

หน่วย คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ  39.4 ของหน่วยอาคารชดุที่เหลือขายทัง้หมด 

ทัง้นี ้บ้านจดัสรรที่มีมูลค่าหน่วยเหลือขายมากที่สดุอยู่ในช่วง 3.01 – 5.00 ล้านบาท  มีมลูค่ารวม 

17,705 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 46.4 ของมลูค่าบ้านจดัสรรที่เหลือขายทัง้หมด ในขณะที่อาคารชุด

ส่วนใหญ่มีมูลค่าเหลือขายอยู่ในช่วงระดับราคา 1.51 – 2.00 ล้านบาท มีมูลค่ารวม 1,769 ล้านบาท คิด

เป็นสดัสว่นร้อยละ  27.1 ของมลูค่าอาคารชดุที่เหลือขายทัง้หมด 

ขณะที่หน่วยขายได้ใหม่ในช่วงคร่ึงแรกปี 2563 มีจ านวนทัง้สิน้ 2,850 หน่วย คิดเป็นมลูค่า 9,287 

ล้านบาท ในจ านวนดังกล่าวเป็นบ้านจัดสรร  2,222 หน่วย มูลค่า 7,809 ล้านบาท และอาคารชุด 628 

หน่วย มลูค่า 1,478 ล้านบาท  

โดยหน่วยบ้านจัดสรรขายได้ใหม่มากที่สุดอยู่ในช่วงราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท มีจ านวน  848 

หน่วย คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 38.2 ของหน่วยบ้านจัดสรรที่ขายได้ใหม่ทัง้หมด ส่วนอาคารชุดขายได้ใหม่

มากที่สดุอยู่ในช่วงราคา 1.01 - 1.50 ล้านบาท จ านวน 252 หน่วย คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 40.1 ของอาคาร

ชดุที่ขายได้ใหม่ทัง้หมด 

ทัง้นี ้บ้านจัดสรรขายได้ใหม่มีมูลค่ามากที่สดุอยู่ในช่วง 3.01 – 5.00 ล้านบาท มีมลูค่ารวม 3,401 

ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.6 ของมูลค่าบ้านจัดสรรที่ขายได้ใหม่ทัง้หมด และอาคารชุดท่ีขายได้

ใหม่มากที่สดุอยู่ในช่วง 1.51 – 2.00 ล้านบาท มีมลูค่ารวม 399 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 27.0 ของ

มลูค่าอาคารชดุที่ขายได้ใหม่ทัง้หมด 

เมื่อแยกตามสถานะของการก่อสร้างของหน่วยเหลือขายทัง้หมด พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.7 ยัง

ไม่ก่อสร้าง รองลงมาสร้างเสร็จแล้วร้อยละ 30.5 และที่เหลือร้อยละ 18.7 อยู่ระหว่างการสร้างแล้ว หากแยก

ตามประเภทที่อยู่อาศยัพบว่า บ้านจดัสรรส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.5 ยงัไม่ก่อสร้าง โดยอยู่ระหว่างสร้างร้อยละ 

18.7 และสร้างเสร็จแล้วร้อยละ 20.8 ขณะที่อาคารชุดส่วนใหญ่สร้างเสร็จแล้วร้อยละ 68.0 อยู่ระหว่าง

ก่อสร้างร้อยละ 18.9 และยงัไม่ก่อสร้างร้อยละ 13.1 ตามล าดบั  
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ด้านอัตราดูดซับ หรือ Absorption Rate ของตลาดที่อยู่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง

ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์ ใช้เป็นเคร่ืองชีอุ้ปสงค์ (Demand) ของตลาดที่อยู่อาศัยนัน้ การส ารวจในรอบ

คร่ึงแรกปี 2563 พบว่า มีอตัราดดูซบัต่อเดือนเพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก 3.0 เป็น 3.1 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

(YoY) ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 3.0 โดยบ้านจดัสรรมีอัตราดูดซบัเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน (YoY) จากร้อย

ละ 2.9 เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 3.0 ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 ขณะที่อาคารชุดมีอตัราดดูซบัลดลงช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน (YoY) จากร้อยละ 3.4 ลดลงเป็นร้อยละ 3.2 ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563  

ท าเลที่มีหน่วยที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่ในช่วงคร่ึงแรก ปี 2563 มากที่สุด 3 ล าดับแรก คือท าเลบ้าน

ใหม่-โคกกรวด ท าเลในเมืองนครราชสีมา และท าเลจอหอ ตามล าดบั 

ส าหรับท าเลที่มีหน่วยที่อยู่อาศัยเหลือขายมากที่สดุ 3 ล าดับแรก ได้แก่ ท าเลจอหอ ท าเลในเมือง

นครราชสีมา และท าเลบ้านใหม่-โคกกรวด ตามล าดบั 

 อย่างไรก็ตามศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ประมาณการทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 โดยคาดว่า ณ คร่ึงหลงัปี 2563 จะมีที่อยู่อาศัยรอการ

ขายจ านวน 14,718 หน่วย มีมูลค่าหน่วยเหลือขายจ านวน 55,037 ล้านบาท และเพิ่มขึน้เป็น 14,728 

หน่วย มีมูลค่าหน่วยเหลือขายประมาณ 52,106 ล้านบาท ในคร่ึงแรกปี 2564 ในขณะที่อัตราดูดซับต่อ

เดือนของบ้านจัดสรร คาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.7 ในคร่ึงหลงัปี 2563 และเพิ่มขึน้เป็น 2.1 ในคร่ึง

แรกปี 2564 ส่วนอตัราดดูซบัต่อเดือนของอาคารชุดคาดว่าจะลดลงมาอยูท่ีร้อยละ 1.1 ในคร่ึงหลงัปี 2563 

และเพิ่มขึน้เล็กน้อยเป็นร้อยละ 1.2 ในคร่ึงแรกปี 2564  

 ส าหรับการเคลื่อนไหวด้านการเปิดตวัโครงการใหม่ประมาณการว่าจะยงัคงลดลงต่อเนื่องโดยคาด

ว่าจะมีการเปิดโครงการใหม่ประมาณ  1,367  หน่วย ในคร่ึงหลงัปี 2563 และเปิดใหม่อีก  1,504  หน่วยใน

คร่ึงแรกปี 2564 ในขณะที่จ านวนหน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิ ณ คร่ึงหลงัปี 2563 คาดว่าจะมีจ านวนประมาณ  

8,378  หน่วย มูลค่า 10,293 ล้านบาท และหน่วยโอนกรรมสิทธ์ิจะเพิ่มขึน้มาเป็น 10,389 หน่วย มูลค่า  

11,072 ล้านบาท ในคร่ึงแรก ปี 2564 ซึ่งประมาณการดังกล่าวอยู่ภายใต้ตัวแปรที่ยังไม่มีเหตุการณ์การ

ชมุนมุทางการเมือง เมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 2563  

                     
-------------------------------------------------- 

 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร 0-2645-9675-6             
ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์   


