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  27 มีนาคม 2566 

สถานการณต์ลาดทีอ่ยู่อาศัยจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(REIC) รายงานสถานการณภ์าพรวมตลาดที่อยู่อาศัยที่ยงั
อยู่ระหว่างขายในช่วงครึง่หลงัปี  2565 ของจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 จงัหวดั ประกอบดว้ย จงัหวดันครราชสีมา 
ขอนแก่น อดุรธานี อบุลราชธานี และมหาสารคาม พบว่า จ านวนหน่วยเหลือขายในช่วงครึ่งหลงัปี 2565 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
2.8 และมีผลใหอ้ตัราดดูซบัของภาพรวมตลาดอยู่ที่รอ้ยละ 2.9  

 ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห ์และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย ์เปิดเผยว่า การส ารวจโครงการที่อยู่อาศยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 จงัหวดั ครึ่งหลงัปี 2565 พบว่า 
จ านวนอปุทานพรอ้มขายจ านวนประมาณ 13,191 หน่วย มลูค่า 45,173 ลา้นบาท ในจ านวนดงักล่าวแบ่งเป็นโครงการ
อาคารชุด 2,525 หน่วย มูลค่า 5,453 ล้านบาท เป็นโครงการบ้านจัดสรร 10,666 หน่วย มูลค่า 39,721 ล้านบาท มี
โครงการใหม่เขา้สู่ตลาด 2,383 หน่วย มลูค่า 8,612 ลา้นบาท มีโครงการขายไดใ้หม่จ านวน 2,312 หน่วย มลูค่า 8,325 
ลา้นบาท สง่ผลใหม้ีหน่วยเหลือขาย 10,879 หน่วย มลูค่า 36,848 ลา้นบาท  

 “เมื่อเปรียบเทียบระหว่างตลาดที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างขายของ 5 จังหวัดนี ้พบว่า จังหวัดนครราชสีมา และ 
ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีขนาดตลาดเป็นล าดับ 1 และ 2 ในทุกดา้น ดังจะเห็นไดจ้ากจ านวนและสัดส่วนที่อยู่อาศัยทุก
ประเภทที่มีการเสนอขายถึง 5,946 หน่วย (รอ้ยละ 45.1) มลูค่า 22,980 ลา้นบาท (รอ้ยละ 50.9) และ 4,439 หน่วย (รอ้ย
ละ 33.7) มูลค่า 12,324 ล้านบาท (รอ้ยละ 27.3) ของหน่วยที่เสนอขายทั้งหมด ตามล าดับ แต่กลับเห็นว่าจังหวัด
ขอนแก่นมีการเปิดตัวโครงการใหม่มากที่สุด โดยมีการเปิดตัวทัง้บา้นจัดสรรและอาคารชุดรวม 1,184 หน่วย (รอ้ยละ 
49.7) มลูค่า 2,860 ลา้นบาท (รอ้ยละ 33.2) ของหน่วยที่เปิดขายใหม่มากกว่าจงัหวดัอ่ืน ทัง้นีเ้ป็นหน่วยบา้นจดัสรร 691 
หน่วย (รอ้ยละ 38.2) มูลค่า 2,091 ลา้นบาท (รอ้ยละ 27.9) และอาคารชุด 493 หน่วย (รอ้ยละ 85.7) มูลค่า 769 ลา้น
บาท (รอ้ยละ 69.3) ทั้งนีย้ังเป็นมีการลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ที่เป็นอาคารชุดเกิดขึน้เฉพาะในพืน้ที่ขอนแก่น และ
นครราชสีมา 

แต่จงัหวดันครราชสีมามีจ านวนหน่วยขายไดใ้หม่สงูสดุ 947 หน่วย (รอ้ยละ 41.0) มลูค่า 4,137 ลา้นบาท (รอ้ย
ละ 49.7) โดยมีอัตราการดูดซับที่รอ้ยละ 2.7 ต่อเดือน ซึ่งต ่ากว่าจังหวัดอ่ืนเล็กนอ้ยเนื่องจากอุปทานในตลาดที่มีมาก 
และขอนแก่น รองลงมาเพียงเล็กนอ้ยที่ 871 หน่วย (รอ้ยละ 37.7) มลูค่า 2,472 ลา้นบาท (รอ้ยละ 29.7) โดยมีอตัราการ
ดดูซบัที่รอ้ยละ 3.3 ต่อเดือน ทัง้นี ้จงัหวดัขอนแก่นมีอตัราดดูซบับา้นจดัสรรสงูสดุรอ้ยละ 3.4 โดยเป็นการปรบัตวัเพิ่มขึน้
ต่อเนื่องกนัมาตลอดสองปี และมหาสารคามมีอตัราดดูซบัอาคารชุดสงูสดุรอ้ยละ 4.6 แต่ก็ถือว่าเป็นอตัราการดดูซบัที่สงู
กว่าช่วงก่อนหนา้ เนื่องจากยอดขายท่ีเพิ่มขึน้”   

อุปทานโดยรวม ในช่วงครึ่งหลงัปี 2565 ที่อยู่อาศัยเสนอขายทัง้หมด จ านวนประมาณ 13,191 หน่วย มูลค่า 
45,173 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) รอ้ยละ 6.3 และมูลค่าเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.3 เมื่อเทียบกับช่วง
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ครึ่งแรก (HoH) มูลค่าลดลง -3.5 โดยเป็นโครงการใหม่เขา้สู่ตลาดจ านวนเพียง  2,383 หน่วย มูลค่า 8,612 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน (YoY) รอ้ยละ 178.1 และรอ้ยละ 201.4 ตามล าดบั แต่เมื่อเทียบกบัครึ่งปีแรก (HoH) 
จ านวนหน่วยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.8 มลูค่าเพิ่มขึน้ 39.5 ขณะที่ที่อยู่อาศัยเหลือขาย ณ สิน้ปี 2565 จ านวน 10,879 หน่วย 
มลูค่า 36,848 ลา้นบาท จ านวนหน่วยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.8 แต่เมื่อเทียบกบัครึง่แรก (HoH) จ านวนหน่วยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.1
มลูค่าเพิ่มขึน้ 5.1 

โดย 5 ท าเล ที่มีจ านวนหน่วยเหลือขายมากที่สดุใน 5 จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ อนัดบั 1 ท าเลจอหอ 
จ านวน 1,337 หน่วย มลูค่า 4,239 ลา้นบาท อนัดบั 2 ท าเลในเมืองนครราชสีมา จ านวน 1,219 หน่วย มลูค่า 5,252 ลา้น
บาท  อันดับ 3 ท าเลบึงแก่นนคร จ านวน 843 หน่วย มูลค่า 2,224 ลา้นบาท อันดับ 4  ท าเลม.ขอนแก่น จ านวน 815 
หน่วย มลูค่า 1,620 ลา้นบาท  อนัดบั 5 ท าเลบา้นใหม่-โคกกรวด จ านวน 808 หน่วย มลูค่า 2,233 ลา้นบาท โดยระดับ
ราคาที่มีหน่วยเหลือขายมากที่สดุคือ 3.01-5.00 ลา้นบาท มีจ านวนถึง 3,332 หน่วย มลูค่า 13,310 ลา้นบาท  

อุปสงคโ์ดยรวม  พบว่าในช่วงครึ่งหลงัปี 2565 มีที่อยู่อาศัยขายไดใ้หม่ 2,312 หน่วย มูลค่า 8,325 ลา้นบาท  
ลา้นบาท แบ่งเป็นโครงการบา้นจดัสรร 1,843 หน่วย มลูค่า 6,936 ลา้นบาท และอาคารชดุเพียง 469 หน่วย มลูค่า 1,389 
ลา้นบาท ซึ่งท าเลที่มีหน่วยขายไดส้งูสดุ 5 อนัดบัแรกคือ อนัดบั 1 บงึแก่นนคร จ านวน 281 หน่วย มลูค่า 751.3 ลา้นบาท  
อันดับ 2 จอหอ จ านวน 216 หน่วย มูลค่า 688.6 ลา้นบาท อันดับ 3 ในเมืองนครราชสีมา จ านวน 188 หน่วย มูลค่า 
636.0 ลา้นบาท  อนัดบั 4 บา้นใหม่-โคกกรวด จ านวน 152 หน่วย มลูค่า 444.3 ลา้นบาท และอนัดบั 5 บา้นเป็ด จ านวน
134 หน่วย  มลูค่า 485.3 ลา้นบาท  

ภาพรวมจังหวัดนครราชสีมา 

ส าหรบัปี 2565 ในพืน้ที่ส  ารวจจังหวัดนครราชสีมา มีที่อยู่อาศัยเสนอขายรวมทั้งสิน้ 5,946 หน่วย มูลค่า 
22,980 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.0 และ รอ้ยละ 10.7 โดยแบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร 4,839 หน่วย มูลค่า 
19,893 ลา้นบาท โครงการอาคารชุด 1,107 หน่วย มูลค่า 3,087 ลา้นบาท โดยในช่วงครึ่งหลังปี 2565 มีที่อยู่
อาศัยเปิดขายใหม่เขา้สู่ตลาดจ านวน 582 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 66.3 มูลค่า 3,204 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
179.7 ส่วนจ านวนหน่วยขายได้ใหม่มีจ านวน 947 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 27.8 มูลค่า 4,137 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 46.4 และจ านวนหน่วยเหลือขาย 4,999 หน่วยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.6 มูลค่า 18,843 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.1
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 (YoY)   

ภาพรวมจังหวัดขอนแก่น 

ส าหรบัปี 2565 ในพืน้ที่ส  ารวจจังหวัดขอนแก่น มีที่อยู่อาศัยเสนอขายรวมทั ้งสิ น้ 4,439 หน่วย มูลค่า 
12,324 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.0 และ รอ้ยละ 1.1 โดยแบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร 3,166 หน่วย มูลค่า 
10,176 ลา้นบาท โครงการอาคารชุด 1,273 หน่วย มูลค่า 2,147 ลา้นบาท โดยในช่วงครึ่งหลังปี 2565 มีที่อยู่
อาศัยเปิดขายใหม่เขา้สู่ตลาดจ านวน 1,184 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 301.4 มูลค่า 2,860 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
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204.0 ส่วนจ านวนหน่วยขายได้ใหม่มีจ านวน 871 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 46.4 มูลค่า 2,472 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 30.2 และจ านวนหน่วยเหลือขาย 3,568 หน่วยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.3 มูลค่า 9,852 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -4.3
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 (YoY)   

 ภาพรวมจังหวัดอุบลราชธานี 

ส าหรบัปี 2565 ในพืน้ที่ส  ารวจจังหวัดอุบลราชธานี มีที่อยู่อาศัยเสนอขายรวมทั้งสิน้ 1,272 หน่วย มูลค่า 
3,926 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 32.6 และ รอ้ยละ 41.4 โดยแบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร 1,153 หน่วย มูลค่า 
3,736 ลา้นบาท โครงการอาคารชุด 119 หน่วย มูลค่า 190 ลา้นบาท โดยในช่วงครึ่งหลังปี 2565 มีที่อยู่อาศัยเปิด
ขายใหม่เข ้าสู่ตลาดจ านวน 244 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 803.7 มูลค่า 572 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 825.3 ส่วน
จ านวนหน่วยขายไดใ้หม่มีจ านวน 227 หน่วย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 56.6 มูลค่า 682 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 50.8 และ
จ านวนหน่วยเหลือขาย 1,045 หน่วยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 28.4 มูลค่า 3,244 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 39.6 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี 2564 (YoY)   

ภาพรวมจังหวัดอุดรธานี  

ส าหรบัปี 2565 ในพืน้ที่ส  ารวจจังหวัดอุดรธานี มีที่อยู่อาศัยเสนอขายรวมทั ้งสิน้ 1,144 หน่วย มูลค่า 
4,623 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -17.5 และ รอ้ยละ -18.8 โดยแบ่งเป็นโครงการบา้นจัดสรร 1,136 หน่วย มูลค่า 
4,610 ลา้นบาท โครงการอาคารชุด 8 หน่วย มูลค่า 13 ลา้นบาท โดยในช่วงครึ่งหลังปี 2565 มีที่อยู่อาศัยเปิดขาย
ใหม่เขา้สู่ตลาดจ านวน 365 หน่วย เพิ ่มขึน้รอ้ยละ 114.7 มูลค่า 1,959 ลา้นบาท เพิ ่มขึน้รอ้ยละ 199.3 ส่วน
จ านวนหน่วยขายไดใ้หม่มีจ านวน 207 หน่วย ลดลงรอ้ยละ -16.5 มูลค่า 828 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -3.2 และ
จ านวนหน่วยเหลือขาย 937 หน่วยลดลงรอ้ยละ -17.7 มูลค่า 3,795 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -21.5 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2564 (YoY)   

ภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม 

ส าหรบัปี 2565 ในพืน้ที่ส  ารวจจังหวัดมหาสารคาม มีที่อยู่อาศัยเสนอขายรวมทั้งสิน้ 390 หน่วย มูลค่า 
1,320 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -34.2 และ รอ้ยละ -29.7 โดยแบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร 372 หน่วย มูลค่า 
1,306 ลา้นบาท โครงการอาคารชุด 18 หน่วย มูลค่า 14 ลา้นบาท โดยในช่วงครึ่งหลังปี 2565 มีที่อยู่อาศัยเปิด
ขายใหม่เขา้สู่ตลาดจ านวน 8 หน่วย ลดลงรอ้ยละ -46.7 มูลค่า 15 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -72.0 ส่วนจ านวน
หน่วยขายไดใ้หม่มีจ านวน 60 หน่วย ลดลงรอ้ยละ -38.1 มูลค่า 206 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -50.9 และจ านวน
หน่วยเหลือขาย 330 หน่วยลดลงรอ้ยละ -33.5 มูลค่า 1,114 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -23.5 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2564 (YoY)   
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