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                          10 มิถนุายน 2564 

สถานการณต์ลาดทีอ่ยู่อาศัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

มูลค่าหน่วยเหลือขายกว่า 4.3 หม่ืนล้านบาท บา้นจัดสรรยังน่าหว่ง 

 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ท าการส ารวจโครงการที่ อยู่อาศัยที่ อยู่ ระหว่างการขายในพื ้นที่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบดว้ย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี และ
จงัหวดัมหาสารคาม โดยเป็นการส ารวจในช่วงครึง่หลงั ปี 2563 ซึง่เป็นการส ารวจโครงการบา้นจดัสรร และอาคารชดุ ที่มี
หน่วยเหลือขายไม่ต ่ากว่า 6 หน่วย พบว่ามีจ านวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างขาย ณ ครึง่หลงั ปี 2563 ทัง้หมด 297 
โครงการ จ านวน 13,500 หน่วย มูลค่ารวม 47,535 ลา้นบาท จ าแนกเป็นโครงการบา้นจัดสรร 250 โครงการ 10,620 
หน่วย มูลค่า 40,361 ลา้นบาท และโครงการอาคารชุด 47 โครงการ  2,880 หน่วย มูลค่า 7,174 ลา้นบาท ในจ านวน
ดงักลา่วมีหน่วยเหลือขายจ านวน 12,365 หน่วย รวมมลูค่าหน่วยเหลือขาย 43,350 ลา้นบาท  และในช่วงครึง่หลงัของปี 
2563 มีที่อยู่อาศยัขายไดใ้หม่จ านวน 1,135 หน่วย รวมมลูค่า 3,585 ลา้นบาท  

 
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ ์ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อ านวยการศูนยข์้อมูลอสังหาริมทรัพย ์เปิดเผยวา่

การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในพืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยระหว่างการขายในพืน้ที่ 
จงัหวดันครราชสีมา มีอตัราลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2562 รอ้ยละ -10.4 โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 6,161 หน่วย ในจ านวน
ดงักล่าวเป็นโครงการบา้นจดัสรร 4,480 หน่วย หรือรอ้ยละ 72.7 เป็นโครงการอาคารชดุ 1,681 หน่วย หรือรอ้ยละ 27.3 
และเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึ่งหลงัปี 2563 เพียง 607 หน่วย มีอัตราลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 รอ้ยละ      
-53.0 มีหน่วยขายไดใ้หม่จ านวน 495 หน่วย ซึ่งการขายไดใ้หม่นีมี้อตัราลดลงถึงรอ้ยละ -18.6 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน  

โดยมีหน่วยเหลือขายสะสมจ านวน  5,666 หน่วย หรือลดลง รอ้ยละ -9.6 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562
เม่ือจ าแนกตามราคาพบว่าหน่วยเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 3.01-5.00 ลา้นบาท โดยมีจ านวน 2,191 
หน่วย คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 38.7 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด ขณะที่หน่วยขายไดใ้หม่มากที่สุดก็ยงัคงอยู่ในช่วงราคา   
2.01-3.00 ลา้นบาท โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 234 หน่วย คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 47.3 

ส าหรบัหน่วยเหลือขายในครึง่หลงั ปี 2563 ในจงัหวดันครราชสีมา เป็นโครงการบา้นจดัสรรจ านวนทัง้สิน้ 4,069 
หน่วย จากจ านวนหน่วยเหลือขาย 5,666 หน่วย หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 71.8 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด  
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ทศิทางตลาดทีอ่ยู่อาศัยในจังหวัดนครราชสีมา ปี 2564 
ส าหรบัทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดนครราชสีมา ปี 2564 ภาพรวมตลาดยังคงชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 

2563 ผลจาก COVID-19 ช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ท าให้ตลาดทั้งปี  2564 มีภาวะชะลอตัวเช่นเดียวกับปี 2563 
คาดการณว์า่ช่วง H1/64 หน่วยเปิดใหม่จะต ่ากวา่ H1/63 ที่รอ้ยละ -24.7 และ H2/64 จะเพิ่มขึน้รอ้ยละ 45.6 จาก H2/63 
หน่วยเปิดใหม่รวมปี 2564 คาดว่าจะมีจ านวน 1,684 หน่วย มลูค่า 5,352 ลา้นบาท สว่นหน่วยขายไดใ้หม่ H1/64 หน่วย
ขายไดจ้ะต ่าว่า H1/63 ที่รอ้ยละ -34.8 ส่วน H2/64 จะเพิ่มขึน้รอ้ยละ 91.5 จาก H2/63 หน่วยขายไดใ้หม่รวมปี 2564 
คาดว่าจะมีจ านวน 1,793 หน่วย มลูค่า 5,711 ลา้นบาท มีหน่วยเหลือขาย ณ สิน้ปี 2564 จะมีประมาณ 6,770 หน่วย 
มลูค่า 24,278 ลา้นบาท และการโอนกรรมสิทธ์ิ ในปี 2564 คาดว่าจะมีจ านวนหน่วยประมาณ 6,141 หน่วย ลดลงจาก
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้รอ้ยละ -26.6 และคาดว่าจะมีมลูค่าประมาณ 10,627 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อนหนา้รอ้ยละ -38.4 

ส าหรบัจังหวดัขอนแก่น ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยระหว่างการขายมีอตัราลดลงจากช่วงเดียวกันของปี  2562 
รอ้ยละ -1.4 โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 3,974 หน่วย ในจ านวนดงักลา่วเป็นโครงการบา้นจดัสรร 3,270 หน่วย หรือรอ้ยละ 82.3 
เป็นโครงการอาคารชดุ 704 หน่วย หรือรอ้ยละ 17.7 และเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึง่หลงัปี 2563 เพียง 411 หน่วย 
มีอัตราลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 รอ้ยละ -45.1 มีหน่วยขายไดใ้หม่จ านวน 346 หน่วย ซึ่งการขายไดใ้หม่นีมี้
อตัราลดลงถึงรอ้ยละ -20.5 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

โดยมีหน่วยเหลือขายสะสมจ านวน 3,628 หน่วย หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปี 2562
เม่ือจ าแนกตามราคาพบว่าหน่วยเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดบัราคา 3.01 – 5.00 ลา้นบาท โดยมีจ านวน 1,393 
หน่วย คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 38.4 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด ขณะที่หน่วยขายไดใ้หม่มากที่สดุก็ยงัคงอยู่ในช่วงราคา 
2.01 – 3.00 ลา้นบาท โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 127 หน่วย คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 36.7 

ส าหรบัหน่วยเหลือขายในครึ่งหลงั ปี 2563 ในจังหวดัขอนแก่น เป็นโครงการบา้นจัดสรรจ านวนทัง้สิน้  3,003 
หน่วย จากจ านวนหน่วยเหลือขาย 3,628 หน่วย หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 82.8 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด 

ทศิทางตลาดทีอ่ยู่อาศัยจังหวัดขอนแก่น ปี 2564 
ส าหรบัทิศทางตลาดที่อยู่อาศยัในจงัหวดัขอนแก่น ปี 2564 คาดการณว์่าช่วง H1/64 หน่วยเปิดใหม่จะต ่ากว่า 

H1/63 รอ้ยละ -21.5 และ H2/64 จะเพิ่มขึน้รอ้ยละ 25.3 จาก H2/63 หน่วยเปิดใหม่รวม ปี 2564 คาดวา่จะมีจ านวน 982 
หน่วย มูลค่า 3,117 ลา้นบาท และในส่วนหน่วยขายไดใ้หม่ H1/64 หน่วยขายไดจ้ะต ่าว่า H1/63 รอ้ยละ -39.4 ส่วน 
H2/64 จะเพิ่มขึน้รอ้ยละ 77.5 จาก H2/63 หน่วยขายไดร้วมปี 2564 คาดว่าจะมีจ านวน 1,156 หน่วย มลูค่า 3,310 ลา้น
บาท มีหน่วยเหลือขาย ณ สิน้ปี 2564 จะมีประมาณ 3,573 หน่วย มลูค่า 12,062 ลา้นบาท การโอนกรรมสิทธ์ิ คาดว่าจะ
มีจ านวนหน่วยประมาณ 4,997 หน่วย ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหนา้รอ้ยละ -20 และคาดว่าจะมีมูลค่า
ประมาณ 7,613 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้รอ้ยละ -34.3   
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ดา้นภาพรวมตลาดที่อยู่อาศยัระหวา่งการขายจงัหวดัอดุรธานี พบวา่มีอตัราลดลงรอ้ยละ -13.0 เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปี 2562 โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 1,503 หน่วย ในจ านวนดงักลา่วเป็นโครงการบา้นจดัสรร 1,379 หน่วย หรือรอ้ย
ละ 91.7 เป็นโครงการอาคารชุด 124 หน่วย หรือรอ้ยละ 8.3 และเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึ่งหลงัปี 2563 จ านวน 
เพียง 69 หน่วย ซึ่งทั้งหมดเป็นโครงการบ้านจัดสรร โดยลดลง รอ้ยละ -57.4 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 
ส  าหรบัหน่วยขายไดใ้หม่ มีจ านวน 143 หน่วย ซึ่งการขายไดใ้หม่นีมี้อตัราลดลงรอ้ยละ -19.2 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน  

โดยมีหน่วยเหลือขายสะสมจ านวน 1,360 หน่วย หรือลดลงรอ้ยละ -12.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 
เม่ือจ าแนกตามราคาพบว่าหน่วยเหลือขายสว่นใหญ่อยู่ในช่วงระดบัราคา 3.01-5.00 ลา้นบาท โดยมีจ านวน 533 หน่วย 
คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 39.2 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด ขณะที่หน่วยขายไดใ้หม่มากที่สดุก็ยงัคงอยู่ในช่วงราคา 1.01-
1.50 ลา้นบาท โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 70 หน่วย คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 49 

ส าหรบัหน่วยเหลือขายในครึ่งหลัง ปี 2563 ในจังหวัดอุดรธานี เป็นโครงการบ้านจัดสรรจ านวนทั้งสิน้ 1,242 
หน่วย จากจ านวนหน่วยเหลือขาย 1,360 หน่วย หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 91.3  

ทศิทางตลาดทีอ่ยู่อาศัยจังหวัดอุดรธานี ปี 2564 
ส าหรบัทิศทางตลาดที่อยู่อาศยัในจงัหวดัอดุรธานี ปี 2564 ประมาณการณช์่วง H1/64 หน่วยเปิดใหม่จะต ่ากว่า 

H1/63 รอ้ยละ -8.0 และ H2/64 จะเพิ่มขึน้รอ้ยละ 87.0 จาก H2/63 หน่วยเปิดใหม่รวมปี 2564 คาดว่าจะมีจ านวน 255 
หน่วย มูลค่า 1,504 ล้านบาท หน่วยขายได้ใหม่ H1/64 หน่วยขายได้จะต ่าว่า H1/63 รอ้ยละ -32.0 ส่วน H2/64 จะ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 60.8 จาก H2/63 หน่วยขายไดร้วมปี 2564 คาดว่าจะมีจ านวน 432 หน่วย มลูค่า 1,289 ลา้นบาท และมี
หน่วยเหลือขาย ณ สิน้ปี 2564 จะมีประมาณ 1,753 หน่วย มลูค่า 6,936 ลา้นบาท ดา้นการโอนกรรมสิทธ์ิ คาดว่าในปี 
2564 จะมีจ านวนหน่วยประมาณ 2,855 หน่วย ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้รอ้ยละ -8.2 และคาดว่าจะมี
มลูค่าประมาณ 4,726 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้รอ้ยละ -10.4   

ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศยัระหว่างการขายจงัหวดัอบุลราชธานี พบว่ามีอตัราลดลง จากช่วงเดียวกนัของปี 2562 
รอ้ยละ -22.9 โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 1,129 หน่วย ในจ านวนดงักลา่วเป็นโครงการบา้นจัดสรร 894 หน่วย หรือรอ้ยละ 79.2 
เป็นโครงการอาคารชดุ 235 หน่วย หรือรอ้ยละ 20.8 และเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึง่หลงัปี 2563 เพียง 168 หน่วย 
มีอตัราเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี 2562 รอ้ยละ 130.1 หน่วยขายไดใ้หม่จ านวน 112 หน่วย ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปี 2562  รอ้ยละ -44.3 

โดยมีหน่วยเหลือขายสะสมจ านวน 1,017 หน่วย หรือลดลงรอ้ยละ -19.5 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 
เม่ือจ าแนกตามราคาพบว่าหน่วยเหลือขายสว่นใหญ่อยู่ในช่วงระดบัราคา 2.01-3.00 ลา้นบาท โดยมีจ านวน 432 หน่วย 
คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 42.5 ของหน่วยเหลือขายทั้งหมด ขณะที่หน่วยขายไดใ้หม่มากที่สดุก็ยงัคงอยู่ในช่วงราคา 2.01-
3.00 ลา้นบาท โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 57 หน่วย คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50.9 

ขณะที่หน่วยเหลือขายในครึง่หลงั ปี 2563 ในจงัหวดัอบุลราชธานี  เป็นโครงการบา้นจดัสรรจ านวนทัง้สิน้ 796 
หน่วย จากจ านวนหน่วยเหลือขาย 1,017 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 78.3  
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ทศิทางตลาดทีอ่ยู่อาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564 
ส าหรบัทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยในจงัหวดัอบุลราชธานี ปี 2564  คาดการณว์่าช่วง H1/64 หน่วยเปิดใหม่จะต ่า

กว่า H1/63 รอ้ยละ-42.9 และ H2/64 จะลดลงรอ้ยละ -16.1 จาก H2/63 หน่วยเปิดใหม่รวมปี 2564 คาดว่าจะมีจ านวน 
270 หน่วย มลูค่า 868 ลา้นบาท และในส่วนหน่วยขายไดใ้หม่ H1/64 หน่วยขายไดจ้ะต ่าว่า H1/63 รอ้ยละ -31.5 ส่วน 
H2/64 จะเพิ่มขึน้รอ้ยละ 77.7 จาก H2/63 หน่วยขายไดร้วมปี 2564 คาดว่าจะมีจ านวน 375 หน่วย มลูค่า 1,080 ลา้น
บาท มีหน่วยเหลือขาย ณ สิน้ปี 2564 จะมีประมาณ 1,530 หน่วย มลูค่า 4,295 ลา้นบาท ดา้นการโอนกรรมสิทธ์ิคาดว่า
ในปี 2564 จะมีจ านวนหนว่ยประมาณ 2,448 หน่วย ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้รอ้ยละ -30.5 และคาดว่า
จะมีมลูค่าประมาณ 2,894 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้รอ้ยละ -48.2  

ส่วนภาพรวมตลาดที่อยู่อาศยัระหว่างการขายจงัหวดัมหาสารคาม มีอตัราลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 
รอ้ยละ -2.9 โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 733 หน่วย ในจ านวนดงักลา่วเป็นโครงการบา้นจดัสรร 597 หน่วย หรอืรอ้ยละ 81.4 เป็น
โครงการอาคารชุด 136 หน่วย หรือรอ้ยละ 18.6 และเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึ่งหลังปี 2563 เพียง 51 หน่วย มี
อตัราลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2562  รอ้ยละ -42.7 หน่วยขายไดใ้หม่จ านวน 39 หน่วย มีอตัราลดลงจากช่วงเดียวกนั
ของปี 2562 รอ้ยละ -55.7 

โดยมีหน่วยเหลือขายสะสมจ านวน 694 หน่วย หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.0 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 เม่ือ
จ าแนกตามราคาพบว่าหน่วยเหลือขายสว่นใหญ่อยู่ในช่วงระดบัราคา 1.01-1.50 ลา้นบาท โดยมีจ านวน 161 หน่วย คิด
เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 23.2 ของหน่วยเหลือขายทัง้หมด ขณะที่หน่วยขายไดใ้หม่มากที่สดุก็ยงัคงอยู่ในช่วงราคา 1.01-1.50 
ลา้นบาท โดยมีจ านวนทัง้สิน้ 19 หน่วย คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 48.7 

ส าหรบัหน่วยเหลือขายในครึ่งหลงั ปี 2563 ในจงัหวดัมหาสารคามเป็นโครงการบา้นจัดสรรจ านวนทัง้สิน้ 567 
หน่วย จากจ านวนหน่วยเหลือขาย 694 หน่วย หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 81.7  

ทศิทางตลาดทีอ่ยู่อาศัยจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 
ส าหรบัทิศทางตลาดที่อยู่อาศยัในจงัหวดัมหาสารคาม ปี 2564 ประมาณการณช์่วง H1/64 หน่วยเปิดใหม่จะต ่า

กว่า H1/63 รอ้ยละ -2.8 และ H2/64 จะเพิ่มขึน้รอ้ยละ 60.8  จาก H2/63 โดยหน่วยเปิดใหม่รวมปี 2564 คาดว่าจะมี
จ านวน 152 หน่วย มลูค่า 284 ลา้นบาท และในสว่นหน่วยขายไดใ้หม่ H1/64 หน่วยขายไดจ้ะต ่าว่า H1/63 รอ้ยละ -35.2  
สว่น H2/64 จะเพิ่มขึน้รอ้ยละ 97.4  หน่วยขายไดร้วมปี 2564 คาดวา่จะมีจ านวน 145 หน่วย มลูค่า 413 ลา้นบาท หน่วย
เหลือขาย ณ สิน้ปี 2564 จะมีประมาณ 873 หน่วย มลูค่า 2,550 ลา้นบาท ดา้นการโอนกรรมสิทธ์ิคาดว่าในปี 2564 จะมี
จ านวนหน่วยประมาณ 1,210 หน่วย เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้รอ้ยละ 2.6  และคาดว่าจะมีมลูค่าประมาณ 
1,929 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้รอ้ยละ 17.9 
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