10 มิถนุ ายน 2563
วิเคราะห์ ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้ าสู่ภาวะปรั บสมดุลระหว่ างอุปสงค์ – อุปทาน
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รายงานสรุปผลการสารวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่
อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่ ง หลังปี 2562 ในพืน้ ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ แก่ จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดมหาสารคาม โดยนับเฉพาะโครงการที่มี
หน่วยเหลือขายไม่ต่ากว่า 6 หน่วย จากการสารวจพบว่าในพื ้นที่ 5 จังหวัด มีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่าง
การขายจ านวนรวมประมาณ 14,853 หน่ ว ย คิ ด เป็ นร้ อยละ 4.2 ของ 26 จั ง หวั ด ที่ ศู น ย์ ข้ อมู ล
อสังหาริ มทรัพย์ได้ สารวจในช่วงครึ่ งหลังปี 2562 โดยแบ่งเป็ น จังหวัดนครราชสีมาจานวน 6,876 หน่วย
จังหวัดขอนแก่นจานวน 4,031 หน่วย จังหวัดอุดรธานีจานวน 1,727 หน่วย จังหวัดอุบลราชธานี จานวน
1,464 หน่วย และจังหวัดมหาสารคามจานวน 755 หน่วย
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผ้ ูตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรั กษาการผู้อานวยการศูนย์
ข้ อ มู ลอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ กล่าวว่าพื น้ ที่ ภ าคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ เข้ ามามี บ ทบาทความสาคัญ ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาโครงการที่อยู่
อาศัย และช่วงปี ที่ผ่านภาพรวมของตลาดยังคงเป็ นของที่อยู่อาศัยแนวราบ
จังหวัดนครราชสีมาภาพรวมทรงตัวต่ อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
จากการสารวจตลาดที่อยู่อาศัยในพืน้ ที่จังหวัด นครราชสีมาซึ่งเป็ นพืน้ ที่ที่มีการพัฒนาโครงการที่
อยู่อาศัยมากที่สดุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบว่า ณ สิ ้นปี 2562 มีจานวนที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่าง
เสนอขายจานวนทังสิ
้ ้น 129 โครงการ จานวน 6,876 หน่วย คิดเป็ นมูลค่า 24,805 ล้ านบาท ลดลงจากช่วง
ครึ่งปี แรกร้ อยละ -0.9 โดยมีโครงการที่เปิ ดขายใหม่ในช่วงครึ่งปี หลังเพี ยง 1,291 หน่วย แบ่งเป็ นอาคารชุด
104 หน่วย และบ้ านจัดสรร 1,187 หน่วย
เมื่อพิจารณาจากหน่วยขายได้ ใหม่จากการสารวจพบว่าในช่วงครึ่งหลังปี 2562 มีหน่วยขายได้ ใหม่
จ านวน 608 หน่ วย ลดลงจากช่ วงครึ่ งปี แรกร้ อยละ -52.7และมี หน่ วยเหลือ ขายจ านวน 6,268 หน่ วย
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.9 มูลค่ารวม 22,907 ล้ านบาท โดยมีหน่วยเหลือขายประเภทโครงการอาคารชุดจานวน
1,552 หน่วย บ้ านจัดสรรจานวน 4,716 หน่วย โดยแบ่งเป็ นประเภทบ้ านเดียวจานวน 3,415 หน่วย ทาวน์
เฮ้ าส์จานวน 631 หน่วย บ้ านแฝดจานวน 415 หน่วย และอาคารพาณิชย์จานวน 255 หน่วย
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โดยทาเลทีขายดี 5 อันดับแรกพิจารณาจากหน่วยที่ขายได้ ใหม่ได้ แก่ 1.ทาเลในเมืองนครราชสีมา
จานวน 268 หน่วย 2.ทาเลจอหอ จานวน 148 หน่วย 3.ทาเลหัวทะเล จานวน 69 หน่วย 4.ทาเลบ้ านใหม่โคกกรวด จานวน 45 หน่วย และ 5.ทาเลเขาใหญ่ จานวน 39 หน่วย แต่ทงนี
ั ้ ใ้ นส่วนของทาเลขายดีมีเพียง
ทาเลเดียวทีอ่ ตั ราดูดซับสูงกว่าร้ อยละ 2 คือทาเลในเมืองซึง่ มีอตั ราดูดซับร้ อยละ 2.3
ด้ านท าเลที่ มี ที่ อ ยู่อ าศัย เหลื อ ขายมากที่ สุด 5 อัน ดับ แรก ได้ แ ก่ 1.ท าเลในเมื อ งนครราชสี ม า
จานวน 1,673 หน่วย 2.ทาเลจอหอ จานวน 1,391 หน่วย 3.ทาเลบ้ านใหม่-โคกกรวด จานวน 1,207 หน่วย
4.ทาเลหัวทะเล จานวน 825 หน่วย และ 5.ทาเลเขาใหญ่ จานวน 460 หน่วย ซึ่งทาเลที่เหลือขายก็ยังคง
เกาะกลุม่ เดียวกับทาเลขายดี เนื่องจากมีจานวนหน่วยเสนอขายมากกว่าทาเลอื่นๆ
โดยในพื น้ ที่ ส ารวจพบว่ ามี จ านวนหน่ ว ยสร้ างเสร็ จ เหลื อ ขาย(พร้ อมโอน) หรื อ เป็ น Inventory
จานวน 1,442 หน่วยมูลค่า 5,552 ล้ านบาท ซึ่ง 5 อันดับแรกที่มีหน่วยสร้ างเสร็จเหลือขายมากที่สุด ได้ แก่
1.ทาเลบ้ านใหม่-โคกกรวด จานวน 494 หน่วย 2.ทาเลในเมืองนครราชสีมา จานวน 337หน่วย 3.ทาเลเขา
ใหญ่ จานวน 234 หน่วย 4.ทาเลจอหอ จานวน 189 หน่วย 5.ทาเลสุรนารี -ปักธงชัย จานวน 81หน่วย
อย่างไรก็ตามศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ได้ ประมาณการว่าในปี 2563 จะมีการเปิ ดขายโครงการ
ใหม่ประมาณ 1,100 หน่วย โดยส่วนใหญ่จะเป็ นการเปิ ดขายโครงการบ้ านจัดสรร และคาดการณ์ว่า จะมีที่
อยู่อาศัยเหลือขายอยู่ในตลาดจานวน 6,755 หน่วย ประกอบด้ วยอาคารชุดจานวน 1,702 หน่วย ทาวน์
เฮ้ าส์จานวน 687หน่วย บ้ านเดี่ยวจานวน 3,690 หน่วย บ้ านแฝดจานวน 427 หน่วย และอาคารพาณิชย์
จานวน 249 หน่วย
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับอัตราดูดซับครึ่ งหลังของปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ภายใต้ สภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั คาดการณ์ ว่าในปี 2563 อัตราดูดซับจะลงต่าลงกว่าปี 2562 โดยอัตราดูดซับ
สูงสุดประมาณร้ อยละ 1.1 และคาดการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยก็จะลดลงมาอยู่ที่ 5,942 หน่วย มูลค่า
ประมาณ 11,293 ล้ านบาท จานวนหน่วยลดลงร้ อยละ -7.5 แต่มลู ค่าเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.2 สูงกว่าค่าเฉลี่ยซึ่ง
มีมลู ค่า 10,152 ล้ านบาท
จังหวัดขอนแก่ นเข้ าสู่ภาวะชะลอตัว
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ที่มีความสาคัญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกจังหวัดหนึ่ง และมีทิศ
ทางการพัฒ นาเมื องที่ชัดเขนพืน้ ที่หนึ่ง โดยภาพรวมโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัด ขอนแก่น ณ ครึ่ งหลัง ปี
2562 อุปทานภาพรวมมี ที่อยู่อาศัยเสนอขายจานวน 79 โครงการ รวม 4,031 หน่วย ในจานวนดังกล่าวมี
โครงการที่ขายได้ ใหม่ในช่วงครึ่งปี หลังจานวน 435 หน่วย มูลค่า 1,268 ล้ านบาท ลดลงจากครึ่งแรกของปี
2562 ร้ อยละ -41.1 แต่เพิ่ ม ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 10.4 มี ห น่วยเหลือขายจ านวน
3,596 หน่วย มูลค่า 11,574 ล้ านบาท และมีที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จเหลือขาย จ านวน 804 หน่วย มูลค่า
2,737 ล้ านบาท ประกอบด้ วยโครงการบ้ านจัดสรร จานวน 499 หน่วย มูลค่า 1,802 ล้ านบาท โครงการ
อาคารชุด จานวน 305 หน่วย มูลค่า 935 ล้ านบาท
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ทังนี
้ ้ ทาเลซึ่งมีที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็จเหลือขายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้ แก่ 1.ทาเลบึงแก่นนคร จานวน
255 หน่วย 2.ทาเล ม.ขอนแก่น จานวน 210 หน่วย และ 3.ทาเลบึงหนองโครต จานวน 92 หน่วย
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากภาพรวมพบว่าอัตราดูดซับลดต่าลงจากครึ่งแรกของปี 2562 มาอยู่
ที่ร้อยละ 1.8 ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี ซึ่งลดลงจากช่วงครึ่ งแรกของปี 2562 โดยมีอตั ราดูดซับร้ อยละ 3.1 ใน
ปี 2563 คาดการณ์ว่าอัตราดูดซับจะลดต่าลงต่อเนื่องมาอยู่ในอัตราร้ อยละไม่เกินร้ อยละ 1.0 ส่วนโครงการ
เปิ ดขายใหม่คาดว่าจะไม่เกิน 600 หน่วย แต่ด้วยจานวนอุปทานสะสมรอการขายจะส่งผลให้ ตลาดโดยรวม
ชะลอตัว
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดมหาสารคาม เข้ าสู่สภาวะทรงตัว
ส าหรับภาพรวมโครงการที่อยู่อาศัยจัง หวัด อุดรธานี จากการสารวจพบว่าในครึ่ งหลังปี 2562
อุปทานภาพรวมมีที่อยู่อาศัยเสนอขายจานวน 44 โครงการ รวม 1,727 หน่วย มีหน่วยขายได้ ใหม่จานวน
177 หน่วย และมีหน่วยเหลือขาย 1,550 หน่วย คิดเป็ น มูลค่าหน่วยเหลือขาย 6,092 ล้ านบาท แบ่งเป็ น
โครงการบ้ านจัดสรร จานวน 1,410 หน่วยมี มูลค่า 5,792 ล้ านบาท โครงการอาคารชุด มี จานวน 140
หน่วย มีมลู ค่า 300 ล้ านบาท
โดยทาเลขายดี 3 อันดับ ได้ แก่ 1.ทาเลทางออกหนองบัวลาภู จานวน 67 หน่วย 2.ทาเลทางออก
หนองคาย จานวน 36 หน่วย และ 3.ทาเลในเมืองอุดรธานี จานวน 29 หน่วย ส่วนทาเลที่อยู่อาศัยสร้ าง
เสร็ จเหลือขายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้ แก่ 1.ทาเลในเมืองอุดรธานี จานวน 187 หน่วย 2.ทาเลบ้ านเลื่อม
จานวน 74 หน่วย และ 3.ทาเลทางออกหนองบัวลาภู จานวน 41 หน่วย
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากภาพรวมของตลาดพบว่าอัตราดูดซับลดลงมาอยู่ในระดับ ร้ อยละ
1.7 ซึ่งลดลงจากช่วงครึ่งแรกของปี 2562 โดยอัตราดูดซับในระดับร้ อยละ 3.0 ส่วนในปี 2563 คาดการณ์
ว่าอัตราดูดซับโดยภาพรวมที่อยู่อาศัย จะทรงตัวโดยมีที่อยู่อาศัยประเภทอาคารพาณิ ชย์เท่านั่นที่สู งกว่า
ค่าเฉลี่ย 5 ปี คืออยู่ที่ร้อยละ 2.3 ในขณะที่หน่วยเหลือขายทุกประเภทจะมีจานวนประมาณ 1,587 หน่วย
ภาพรวมโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัด อุบลราชธานี จากการสารวจพบว่าในครึ่งหลังปี 2562 อุปทาน
ภาพรวมมี ที่อยู่อาศัยเสนอขายจานวน 42 โครงการ รวม 1,464 หน่วย มี หน่วยขายได้ ใหม่ จานวน 201
หน่วย และมีหน่วยเหลือขาย 1,263 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 3,727 ล้ านบาท แบ่งเป็ นโครงการ
บ้ านจัดสรร จานวน 972 หน่วยมีมูลค่า 3,276 ล้ านบาท โครงการอาคารชุด มีจานวน 291 หน่วย มีมลู ค่า
451 ล้ านบาท
โดยทาเลขายดี 3 อันดับ ได้ แก่ 1.ทาเลวนารมย์-โนนหงษ์ ทอง จานวน 43 หน่วย 2.ทาเลเซ็นทรัล
อุบลราชธานี จานวน 35 หน่วย และ 3.ทาเลวารินชาราบ จานวน 35 หน่วย ส่วนทาเลที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็จ
เหลือขาย สูงสุด 3 อันดับแรก ได้ แก่ 1.ทาเลอุบลสแควร์ จานวน 144 หน่วย 2.ทาเลวารินชาราบ จานวน 82
หน่วย และ 3.ทาเลวนารมย์-โนนหงษ์ทอง จานวน 78 หน่วย
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อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากภาพรวมอัตราดูดซับ ณ ครึ่งหลังปี 2562 ลดลงจากร้ อยละ 3.3 ใน
ครึ่งแรกของปี 2562 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.3 ณ ช่วงครึ่งหลังปี 2562 โดยในปี 2563 คาดการณ์ ว่าอัตราดูดซับ
โดยภาพรวมที่อยู่อาศัยยังคงลดลงต่อเนื่องจากปี 2562 โดยมีหน่วยเหลือขายประมาณ 1,343 หน่วย ทังนี
้ ้
คาดว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจานวน 1,992 หน่วย มูลค่า 3,303 ล้ านบาท
ภาพรวมโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดมหาสารคาม จากการสารวจพบว่าในครึ่งหลังปี 2562 อุปทาน
ภาพรวมมีที่อยู่อาศัยเสนอขายจานวน 21 โครงการ รวม 755 หน่วย มีหน่วยขายได้ ใหม่จานวน 88 หน่วย
และมีหน่วยเหลือขาย 667 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 1,786 ล้ านบาท แบ่งเป็ นโครงการบ้ าน
จัดสรร จานวน 577 หน่วยมีมูลค่า 1,678 ล้ านบาท โครงการอาคารชุด มีจานวน 90 หน่วย มีมูลค่า 108
ล้ านบาท
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากภาพรวมแม้ อตั ราดูดซับจะเพิ่มสูงขึ ้นต่อเนื่องจากปี 2561 อยู่ที่ร้อย
ละ 1.9 แต่อัตราดูดซับโดยภาพรวมก็ยังคงทรงตัว ซึ่งในปี 2563 คาดการณ์ ว่าอัตราดูดซับ ที่อยู่อาศัยจะ
ยังคงทรงตัวทุกประเภทยกเว้ นอาคารพาณิชย์ ซึ่งลดจากร้ อยละ 7.0 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.9 ซึ่ง คาดการณ์ว่า
จะมีที่อยู่อาศัยเหลือขายจานวนประมาณ 688 หน่วย
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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