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4 ธนัวาคม  2561 

 
รายงานผลส ารวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร่ึงแรกปี 2561  

 
ศนูย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ               

ท่ี อยู่ อ าศัย ท่ี อยู่ ระห ว่ า งการขาย ในช่ ว งค ร่ึง แ รก ปี  2561 ค รอบคลุม พื ้น ท่ี  5 จั งห วัด ในภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จงัหวดันครราชสีมา ขอนแก่น อบุลราชธานี อดุรธานี  และจงัหวดัมหาสารคาม 
โดยนบัเฉพาะโครงการท่ีมีหน่วยเหลือขายไม่ต ่ากว่า 6 หน่วย  จากการส ารวจพบว่า มีโครงการท่ีอยู่อาศยั
อยู่ระหว่างการขายจ านวน 319 โครงการ มีหน่วยในผงัโครงการรวมทัง้สิน้ 37,219 หน่วย มีมูลคา่โครงการ
รวม 145,131 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการบ้านจดัสรร 248 โครงการ มีหน่วยในผังจ านวน 26,018 
หน่วย มีมลูคา่โครงการรวม 98,958 ล้านบาท โครงการอาคารชดุ 57 โครงการ มีหนว่ยในผงัจ านวน 10,569 
หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 29,375 ล้านบาท และโครงการวิลล่า 14 โครงการ มีหน่วยในผังจ านวน 632
หนว่ย มีมลูคา่โครงการรวม 16,798 ล้านบาท 

 
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กลา่ววา่ จากการส ารวจในช่วงคร่ึงแรกปี 2561 
มีหน่วยเหลือขายจ านวน 13,727 หน่วย หรือร้อยละ 36.9 ของหน่วยในผังโครงการทัง้หมด โดยโครงการ
บ้านจดัสรรมีหน่วยเหลือขายจ านวน  10,929 หน่วย หรือร้อยละ 42.0 ของหน่วยในผงัโครงการบ้านจดัสรร
ทัง้หมด โครงการอาคารชุดมีหน่วยเหลือขายจ านวน 2,506 หน่วย หรือร้อยละ 23.7 ของหน่วยในผัง
โครงการอาคารชุดทัง้หมด  และโครงการวิลล่ามีหน่วยเหลือขายจ านวน 292 หน่วย หรือร้อยละ 46.2 ของ
หนว่ยในผงัโครงการวิลลา่ทัง้หมด  

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดนครราชสีมา มีจ านวน 155 โครงการ มี

หน่วยในผงัของทกุโครงการรวมกัน 18,069 หน่วย มลูค่าโครงการรวม 84,445 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย
หรือเป็นอุปทานในตลาด 6,858 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 34,330 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการ
บ้านจดัสรร จ านวน 109 โครงการ มีจ านวนหน่วย 13,020 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 50,865 ล้านบาท มี
หน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 5,353 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 21,580 ล้านบาท 
โครงการอาคารชดุ จ านวน 32 โครงการ มีจ านวนหน่วย 4,417 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 16,782 ล้านบาท 
มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด  1,213 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 4,698 ล้านบาท 
และมีโครงการวิลลา่ จ านวน 14 โครงการ มีหน่วยในผงัจ านวน 632 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 16,798 ล้าน
บาท หนว่ยเหลือขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 292 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 8,053 ล้านบาท  
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ทัง้นี ้ หน่วยในผงัโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชุดจ านวน 17,437 หน่วย ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.6

เป็นบ้านเด่ียว อยู่ในระดบัราคา 3 – 5 ล้านบาท รองลงมา ร้อยละ 25.3 เป็นอาคารชุด อยู่ในระดบัราคา     
1.5 – 2 ล้านบาท และ 3 – 5 ล้านบาท  ร้อยละ  5.1 เป็นท่ีดินเปลา่จดัสรร อยูใ่นระดบัราคา 3 – 5  ล้านบาท 
ร้อยละ 4.5 เป็นอาคารพาณิชย์ อยูใ่นระดบัราคา  3 – 5 ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นบ้านแฝดและทาวน์เฮ้าส์ 

ท าเลบ้านจดัสรรในจงัหวดันครราชสีมาท่ีขายดีมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก โดยดจูากสดัสว่นท่ีขายได้ตอ่
หน่วยทัง้หมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลหัวทะเลขายได้ร้อยละ 72.6 มูลค่าขายได้ 5,704 ล้านบาท           
2) ท าเลในเมืองนครราชสีมาขายได้ร้อยละ 70.2  มลูค่าท่ีขายได้ 5,377 ล้านบาท 3) ท าเลสรุนารี-ปักธงชยั
ขายได้ร้อยละ 66.5 มลูคา่ท่ีขายได้ 4,039 ล้านบาท 4) ท าเลนิคมล าตะคองขายได้ร้อยละ 59.2 มลูคา่ท่ีขาย
ได้ 247 ล้านบาท  5) ท าเลบ้านใหม-่โคกกรวดขายได้ร้อยละ 58.2 มลูคา่ท่ีขายได้ 7,055 ล้านบาท  

ส่วนท าเลอาคารชุดในจงัหวดันครราชสีมาท่ีขายดี โดยดจูากสดัส่วนท่ีขายได้ต่อหน่วยทัง้หมดใน
โครงการ ท าเลในเมืองนครราชสีมาขายได้ร้อยละ 77.9 มลูค่าท่ีขายได้ 2,507 ล้านบาท  ท าเลกลางดงขาย
ได้ร้อยละ 72.5 มลูคา่ท่ีขายได้ 331 ล้านบาท  ท าเลเขาใหญ่ขายได้ร้อยละ 71.2 มลูคา่ท่ีขายได้ 8,871 ล้าน
บาท และท าเลบ้านใหม-่โคกกรวดขายได้ร้อยละ 57.0 มลูคา่ท่ีขายได้ 375 ล้านบาท ตามล าดบั 

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดขอนแก่น มีจ านวน 68 โครงการ มีหน่วย

ในผงัของทกุโครงการรวมกนั 7,541 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 26,991 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็น
อปุทานในตลาด 2,670 หน่วย คิดเป็นมลูคา่หน่วยเหลือขาย 9,528 ล้านบาท แบง่เป็นโครงการบ้านจดัสรร 
จ านวน 57 โครงการ มีจ านวนหน่วย 5,358 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 21,758 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย
หรือเป็นอุปทานในตลาด 2,111 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 8,068 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 
จ านวน 11 โครงการ มีจ านวนหน่วย  2,183 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 5,234 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย
หรือเป็นอปุทานในตลาด 559 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 1,461 ล้านบาท  

ทัง้นี ้ หน่วยในผงัโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชุดจ านวน 7,541  หน่วย ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.1
เป็นบ้านเด่ียว อยู่ในระดบัราคา 3 - 5  ล้านบาท รองลงมา ร้อยละ 28.9 เป็นอาคารชุด อยู่ในระดบัราคา  
1.5 – 2  ล้านบาท  ร้อยละ 11.3  เป็นทาวน์เฮ้าส์ อยู่ในระดับราคา 2 – 3 ล้านบาท ร้อยละ 7.8 เป็นบ้าน
แฝด อยูใ่นระดบัราคา 2 – 3  ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นอาคารพาณิชย์และท่ีดนิเปล่าจดัสรร 

ท าเลบ้านจดัสรรในจงัหวดัขอนแก่นท่ีขายดีมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก โดยดจูากสดัส่วนท่ีขายได้ต่อ
หน่วยทัง้หมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลท่าพระขายได้ร้อยละ 94.1 มูลค่าขายได้ 735 ล้านบาท  2) ท าเล 
ม.ขอนแก่น ขายได้ร้อยละ 73.4 มลูคา่ท่ีขายได้ 3,172 ล้านบาท 3) ท าเลกสิกร-ทุ่งสร้างขายได้ร้อยละ 66.1 
มลูคา่ท่ีขายได้ 554 ล้านบาท 4) ท าเลบงุหนองโครตขายได้ร้อยละ 64.9 มลูคา่ท่ีขายได้ 1,664 ล้านบาท  5) 
ท าเลบงึแก่นนครขายได้ร้อยละ 62.6 มลูคา่ท่ีขายได้ 3,125 ล้านบาท  
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ส่วนท าเลอาคารชุดในจังหวัดขอนแก่นท่ีขายดี โดยดูจากสัดส่วนท่ีขายได้ต่อหน่วยทัง้หมดใน

โครงการ ท าเลบึงหนองโครตขายได้ร้อยละ 91.7 มูลค่าท่ีขายได้ 249 ล้านบาท  ท าเล ม.ขอนแก่นขายได้
ร้อยละ 76.1 มูลค่าท่ีขายได้ 1,892 ล้านบาท  ท าเลกสิกร-ทุ่งสร้างขายได้ร้อยละ 74.4 มูลค่าท่ีขายได้ 80 
ล้านบาท และท าเลบงึแก่นนครขายได้ร้อยละ 65.8 มลูคา่ท่ีขายได้ 1,552 ล้านบาท ตามล าดบั 

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดอุบลราชธานี มีจ านวน 37 โครงการ มี

หน่วยในผงัของทุกโครงการรวมกัน 3,662 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 10,599 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย
หรือเป็นอุปทานในตลาด 1,550 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 4,555 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการ
บ้านจดัสรร จ านวน 34 โครงการ มีจ านวนหน่วย 2,942 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 9,552 ล้านบาท มีหน่วย
เหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 1,212 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 4,055 ล้านบาท โครงการ
อาคารชดุ จ านวน 3 โครงการ มีจ านวนหน่วย 720 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 1,048 ล้านบาท มีหน่วยเหลือ
ขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 338 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 500 ล้านบาท  

ทัง้นี ้ หน่วยในผงัโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชุดจ านวน 3,662 หน่วย ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.6
เป็นบ้านเด่ียว อยู่ในระดบัราคา 3 – 5 ล้านบาท รองลงมา ร้อยละ 19.7 เป็นอาคารชุด อยู่ในระดบัราคา      
1 – 1.5 ล้านบาท  ร้อยละ 13.5 เป็นทาวน์เฮ้าส์ อยู่ในระดบัราคา 1.5 - 2 ล้านบาท ร้อยละ 11.2 เป็นบ้าน
แฝด อยูใ่นระดบัราคา 2 – 3  ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นอาคารพาณิชย์และท่ีดนิเปล่าจดัสรร 

ท าเลบ้านจดัสรรในจงัหวดัอบุลราชธานีขายดีมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก โดยดจูากสดัส่วนท่ีขายได้ต่อ
หน่วยทัง้หมดในโครงการ ได้แก่ 1) ท าเลขามใหญ่ขายได้ร้อยละ 68.8  มูลค่าท่ีขายได้ 542 ล้านบาท 2) 
ท าเลห้วยวงันองขายได้ร้อยละ 67.9 มูลค่าท่ีขายได้ 618 ล้านบาท  3) ท าเลวนารมย์-โนนหงษ์ทองขายได้
ร้อยละ 57.9 มลูคา่ท่ีขายได้ 1,363 ล้านบาท 4) ท าเลนาเมืองขายได้ร้อยละ 56.7 มลูคา่ท่ีขายได้ 941 ล้าน
บาท  5) ท าเลวารินช าราบขายได้ร้อยละ 54.0 มลูคา่ขายได้ 1,221 ล้านบาท            

ส่วนท าเลอาคารชดุในจงัหวดัอุบลราชธานีท่ีขายดี โดยดจูากสดัส่วนท่ีขายได้ต่อหน่วยทัง้หมดใน
โครงการ ท าเลนาเมืองขายได้ร้อยละ 72.1 มูลค่าท่ีขายได้ 374 ล้านบาท  ท าเลอุบลสแคว์ขายได้ร้อยละ 
34.0 มูลค่าท่ีขายได้ 98 ล้านบาท  และท าเลเซ็นทรัลอุบลราชธานีขายได้ร้อยละ 28.9 มูลค่าท่ีขายได้ 76 
ล้านบาท ตามล าดบั 

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดอุดรธานี มีจ านวน 35 โครงการ มีหน่วยใน

ผงัของทุกโครงการรวมกัน 5,647 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 16,745 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็น
อปุทานในตลาด 1,699 หน่วย คิดเป็นมลูคา่หน่วยเหลือขาย 6,450 ล้านบาท แบง่เป็นโครงการบ้านจดัสรร 
จ านวน 30 โครงการ มีจ านวนหน่วย 2,783 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 10,854 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย
หรือเป็นอปุทานในตลาด 1,470 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 5,977 ล้านบาท โครงการอาคาร 
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ชดุ จ านวน 5 โครงการ มีจ านวนหน่วย 2,864 หน่วย มลูคา่โครงการรวม 5,890 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขาย
หรือเป็นอปุทานในตลาด 229 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 474 ล้านบาท  

ทัง้นี ้ หน่วยในผงัโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชุดจ านวน 5,647 หน่วย ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.7
เป็นอาคารชุด อยู่ในระดบัราคา 1.5 – 2  ล้านบาท รองลงมา ร้อยละ 27.9 เป็นบ้านเด่ียว อยู่ในระดบัราคา      
3 – 5  ล้านบาท ร้อยละ 10.1 เป็นทาวน์เฮ้าส์ อยู่ในระดบัราคา 1.5 – 2  และ  2 – 3 ล้านบาท ร้อยละ 6.4 
เป็นบ้านแฝด อยูใ่นระดบัราคา 2 – 3  ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นอาคารพาณิชย์และท่ีดนิเปลา่จดัสรร 

ท าเลบ้านจัดสรรในจังหวัดอุดรธานีขายดีมากท่ีสุด 5 อันดับแรก โดยดูจากสัดส่วนท่ีขายได้ต่อ
หน่วยทัง้หมดในโครงการ ได้แก่  1)ท าเลบ้านจั่นขายได้ ร้อยละ 65.9 มูลค่าขายได้ 903 ล้านบาท                
2) ท าเลทางออกหนองคายขายได้ร้อยละ 57.0 มูลคา่ท่ีขายได้ 1,402 ล้านบาท 3)ท าเลในเมืองขายได้ร้อย
ละ 45.6 มลูคา่ท่ีขายได้ 902 ล้านบาท 4)ท าเลบ้านเล่ือมขายได้ร้อยละ 43.2 มูลค่าท่ีขายได้ 683 ล้านบาท  
5)ท าเลหนองขามขายได้ร้อยละ 32.4 มลูคา่ท่ีขายได้ 509 ล้านบาท  ส่วนท าเลอาคารชดุท่ีขายได้เป็นท าเล
ในเมืองอดุรธานีขายได้ร้อยละ 92.0 มลูคา่ท่ีขายได้ 5,417 ล้านบาท  

 
โครงการท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดมหาสารคาม มีจ านวน 24 โครงการ มี

หนว่ยในผงัของทกุโครงการรวมกนั 2,300 หนว่ย มลูคา่โครงการรวม 6,351 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือ
เป็นอุปทานในตลาด 950 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 2,553 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้าน
จัดสรร จ านวน 18 โครงการ มีจ านวนหน่วย 1,915 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 5,929 ล้านบาท มีหน่วย
เหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 783 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 2,324 ล้านบาท โครงการ
อาคารชุด จ านวน 6 โครงการ มีจ านวนหน่วย 385 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 422 ล้านบาท มีหน่วยเหลือ
ขายหรือเป็นอปุทานในตลาด 167 หนว่ย คดิเป็นมลูคา่หนว่ยเหลือขาย 229 ล้านบาท  

ทัง้นี ้ หน่วยในผงัโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชดุ 2,300 หน่วย ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.4 เป็นบ้าน
เดี่ยว อยู่ในระดบัราคา 5 – 7.5  ล้านบาท รองลงมา ร้อยละ 29.4 เป็นทาวน์เฮ้าส์ อยู่ในระดบัราคา  2 – 3
และ 3 – 5 ล้านบาท ร้อยละ 16.7 เป็นอาคารชุด อยู่ในระดับราคา 1 – 1.5   ล้านบาท  ร้อยละ 4.7 เป็น
อาคารพาณิชย์ อยูใ่นระดบัราคา มากกวา่ 3 ล้านบาทขึน้ไป ท่ีเหลือเป็นท่ีดนิเปลา่จดัสรร 

ท าเลบ้านจัดสรรในจังหวัดมหาสารคามท่ีขายดี โดยดูจากสัดส่วนท่ีขายได้ต่อหน่วยทัง้หมดใน
โครงการ ท าเลในอ าเภอเมืองมหาสารคามขายได้ร้อยละ 62.4 มูลค่าขายได้ 2,740 ล้านบาท และท าเลใน
อ าเภอกนัทรวิชยัขายได้ร้อยละ 53.7 มลูคา่ท่ีขายได้ 866 ล้านบาท สว่นท าเลอาคารชดุท่ีขายได้เป็นท าเลใน
อ าเภอกนัทรวิชยัขายได้ร้อยละ 57.4 มลูคา่ท่ีขายได้ 76 ล้านบาท และท าเลในอ าเภอเมืองมหาสารคามขาย
ได้ร้อยละ 56.1 มลูคา่ท่ีขายได้ 116 ล้านบาท  

-------------------------------------------------- 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร 0-2645-9675-6             

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และบริการขอ้มูล ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรพัย์  
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