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สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภายใต้สถานการณ์โควิด – 19
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มเห็นสัญญาณบวกครึ่งหลังปี 2565
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรั พย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิ ดเผยผลส ารวจภาพรวมตลาดที่อ ยู่อาศั ยขอ งภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ภาพรวมตลาดมีการชะลอตั วอย่ างมากในด้านอุปทานของหน่ วยเปิ ดขายใหม่ ซึ่งจานวน
หน่วยลดลงร้อยละ -24.4 และมูลค่าลดลง -20.6 โดยพบว่าไม่มีโครงการอาคารชุ ด เปิ ดขายใหม่เ ลย แสดงให้เห็น ว่ า
ผู้ ป ระกอบการมีก ารชะลอตั วในการพั ฒ นาโครงการใหม่ อ าคารชุ ด อย่ างชัด เจน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในพื้ นที่จังหวัด
มหาสารคาม นครราชสีมา อุบลราชธานี และจังหวัดขอนแก่น ตามลาดับ ส่วนในจังหวัดอุดรธานี มีการพัฒนาโครงการ
ใหม่เพิ่มขึน้ มากถึงร้อยละ 218.2 โดยเป็ นการพัฒนาโครงการบ้านจั ดสรรทั้งหมด เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ของปี
ก่อน
ในส่วนของภาพรวมอุปสงค์ของหน่วยขายได้ใหม่พบว่า ทั้งจานวนหน่วยและมูลค่าลดลงประมาณร้อยละ -24.9
และ -30.3 ตามลาดับ และหากพิจารณาอัตราดูดซับอาคารชุดพบว่า มีการปรับตัวสูงขึน้ โดยเป็ นผลจากการที่มีหน่วย
เปิ ดขายใหม่ลดลง ไม่ใช่เป็ นผลมาจากหน่วยขายได้ใหม่เพิ่มขึน้ หากมองภาพรวมทั้งปี 2564 คาดว่าจะมีหน่วยที่อยู่อาศัย
เปิ ดขายใหม่เข้าสู่ตลาดประมาณ 3,597 หน่วย มีหน่วยรอการขายสะสมประมาณ 12,487 หน่วย และในปี 2565 คาดว่า
หากมีการกระจายวัคซีนได้ทั่วถึงจะทาให้สถานการณ์ที่อยู่อาศัยปรับตัวดีขนึ ้ และจะส่งผลให้มีหน่วยที่อยู่อาศัยเปิ ดขาย
ใหม่เข้าสู่ตลาดไม่น้อยกว่า 4,022 หน่วย และจะส่งผลให้มีหน่วยเหลือขายสะสมอยู่ในตลาดโดยมีจานวนหน่วยประมาณ
12,619 หน่วย หรือ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับปี 2564
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อานวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
(REIC) กล่าวว่า จากการที่ศูนย์ข้อมูลอสั งหาริมทรั พย์ ไ ด้จั ดเก็ บข้อมู ลความเคลื่อนไหวที่เกิ ดขึน้ กับการลงทุ น พั ฒ นา
โครงการที่อยู่อาศัยในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ด้วยการสารวจภาคสนาม ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่ประเทศไทยยังคงประสบกั บ
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก 3 และ 4 ได้พบความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของอุปทานที่อยู่อาศัย หน่วยเปิ ดขาย
ใหม่ ที่ เ ข้ า สู่ ต ลาดในพื้ นที่ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ซึ่ ง พื้ น ที่ ส ารวจประกอบด้ ว ยจั ง กวั ด ขอนแก่ น นครราชสีมา
อุบลราชธานี อุดรธานี และมหาสารคาม
โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มีโครงการที่อยู่อาศัยใหม่เข้าสู่ตลาดน้อ ย โดยมีเพียง 1,583 หน่วย หรือ ลดลง
ร้อยละ -24.4 และมีมูลค่ารวม 4,861 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ -20.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ส่งผล
ให้อุปทานที่อยู่อาศัยทั้งหมดที่มีการขายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจานวนรวม 13,701 หน่วย หรือ ลดลงร้อยละ
-11.1 และมีมูลค่ารวม 47,000 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ -12.9 โดยมีหน่วยขายได้ใหม่ลดลงทั้งจานวนหน่วยและ
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มูลค่า โดยมีจานวนหน่วยประมาณ 2,141 หน่วย หรือ ลดลงร้อยละ -24.9 และมีมูลค่า 6,474 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อ ย
ละ -30.3 ส่งผลให้มีหน่วยเหลื อ ขายอยู่ ใ นตลาดประมา ณ 11,560 หน่ ว ย และมี มู ล ค่ า รวมประมาณ 40,526
ล้ า น บ า ท ซึ ่ ง ลดลงทั้ ง จา นวน หน่ ว ย และมูลค่า โดยจานวนหน่วยลดลงร้อ ยละ -8.0 และมูลค่าลดลงร้ อยละ -9.3
ตามลาดับ ในจานวนดังกล่าวเป็ นการลดลงของหน่วยอาคารชุ ดเหลือขายร้อยละ -16.2 ขณะที่หน่วยบ้านจัดสรรเหลื อ
ขายลดลงร้อยละ -5.8 ทั้งนี้เป็ นผลมาจากการที่ผู้ประกอบการปรั บตัว โดยลดจานวนของการพัฒนาโครงการอาคา รชุ ด
เปิ ดตัวใหม่ลง แต่ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจไปพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรเข้ามาสู่ตลาดมากเพิ่มขึน้
เมื่อพิจารณาลงรายละเอีย ด พบการชะลอตัวของการเปิ ดขายใหม่ในพื้นที่จังหวั ดมหาสารคาม นครราชสีม า
อุบลราชธานี และจังหวัดขอนแก่น โดยมีจานวนหน่วยลดลงร้อยละ -61.1 ร้อยละ -46.4 ร้อยละ -44.2 และร้อยละ -28.9
ตามลาดับ ส่วนในจังหวัดอุดรธานี มีหน่วยเปิ ดขายใหม่เพิ่มขึน้ ร้อยละ 218.2 ซึ่งเป็ นการเพิ่มขึน้ ของการพัฒนาโครงการ
บ้านจัดสรรทั้งหมด
อย่ า งไรก็ ต ามศู นย์ ข้อมูล อสัง หาริม ทรัพ ย์ ได้ ป ระมาณการ ที่อยู่ อาศั ยเปิ ด ขายใหม่จะเข้ าสู่ ต ลาดในปี 2564
จานวนประมาณ 3,597 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 10,847 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรรประมาณ 3,317
หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 10,354 ล้านบาท โครงการอาคารชุดประมาณ 280 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 493 ล้านบาท
โดยในช่วงครึ่งหลังปี 2564 อัตราการขยายตัวของหน่วยโครงการที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่จะมีอัตราการเพิ่มขึน้ มากกว่ า
ช่วงครึ่งปี แรก โดยคาดว่าจะเพิ่มขึน้ ประมาณร้ อยละ 54.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดี ยวกันของปี ก่ อน ขณะที่มูลค่า เพิ่ ม ขึ ้น
ประมาณร้อยละ 43.9 เชื่อมั่นว่าสถานการณ์ของหน่วยเปิ ดขายใหม่ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะปรับ ตัว ดี ขึ ้น
กว่าครึ่งแรกของปี 2564
สาหรับแนวโน้มปี 2565 ศูนย์ข้อมูลฯ คาดว่าจะมีที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่จะเข้าสู่ตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวนประมาณ 4,022 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 11,847 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการบ้านจัดสรรประมาณ 3,205
หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 10,228 ล้านบาท และ โครงการอาคารชุดประมาณ 817 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 1,619
ล้านบาท โดยคาดว่าในช่วงครึ่งแรกปี 2565 อัตราการขยายตัวของหน่วยโครงการที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่จะเพิ่มขึน้ จาก
ช่ ว งครึ่ ง ปี แรกของปี 2564 ถึ ง ร้ อ ยละ 22.0 และคาดว่า จะขยายตั วเพิ่ มขึน้ อีก ร้อ ยละ 3.8 ในช่วงครึ่ งหลั ง ของปี 2565
ในขณะที่มูลค่าในครึ่งแรกของปี 2565 จะเพิ่มขึน้ ประมาณร้อยละ 19.7 และเริ่มชะลอการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังปี 2565
ในส่วนของหน่วยขายได้ใหม่ ศูนย์ข้อมูลฯ คาดการณ์ว่า ในปี 2564 ตลาดที่อยู่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จะมีหน่วยขายได้ใหม่จานวนประมาณ 4,308 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 13,305 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการบ้ า น
จัดสรรประมาณ 3,308 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 10,961 ล้านบาท โครงการอาคารชุ ด ประมาณ 1,000 หน่ ว ย
มูลค่ารวมประมาณ 2,344 ล้านบาท โดยคาดว่าในช่วงครึ่ งหลังปี 2564 จะมีหน่วยขายได้ใหม่มากกว่าครึ่งปี แรก
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หรือมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึน้ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 90.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และมีมูลค่าเพิ่มขึน้ ประมาณร้อย
ละ 90.6 และในปี 2565 คาดการณ์ว่าจะมีหน่วยขายได้ใหม่จานวนประมาณ 4,243 หน่วย มูลค่ารวม 13,511 ล้านบาท
ประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรรประมาณ 3,227 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 10,977 ล้านบาท และโครงการอาคารชุ ด
ประมาณ 1,016 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 2,534 ล้านบาท
โดยคาดว่าในช่วงครึ่งแรกปี 2565 ตลาดที่อยู่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมียอดขายลดลงเมื่อเทีย บกั บ
ครึ่งแรกของปี 2564 ร้อยละ -2.9 และคาดว่าจะลดลงอีก ร้อยละ -0.1 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 เนื่องจากในปี 2564
คาดว่ า สถานการณ์ ยอดขายจะปรับ ตั วดี ขนึ ้ อย่างมาก จึ ง ท าให้ในปี 2565 อาจจะมียอดขายชะลอตั ว ลงมาเล็กน้อย
ในขณะที่มูลค่าในครึ่งแรกของปี 2565 จะเพิ่มขึน้ ประมาณร้อยละ 2.2 และขยายตัวเพิ่มขึน้ อีกร้อยละ 1.0 ในช่วงครึ่งหลัง
ปี 2565 โดยเป็ นผลมาจากการคาดการณ์ภายใต้สถานการณ์ที่ประเทศไทยสามารถกระจายวั คซีนได้ทั่ว ถึง ทาให้ เกิด
ภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึน้ ในระดับที่สูงกว่าปี 2564 และคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะขยายตัวประมาณร้อยละ 4.0
ทั้งนี้ หากพิจารณาในส่วนของหน่วยเหลือขาย ศูนย์ข้อมูลฯ คาดการณ์ว่า ในครึ่งหลังปี 2564 จะมีหน่วยเหลือ
ขายในตลาดภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จ านวนประมาณ 12,487 หน่ ว ย มู ล ค่ า รวมประมาณ 43,085 ล้ า นบาท
ประกอบด้วยโครงการบ้านจั ดสรรประมาณ 10,003 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 36,859 ล้านบาท โครงการอาคา รชุ ด
ประมาณ 2,484 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 6,226 ล้านบาท และในปี 2565 คาดการณ์ว่าจะมีหน่วยเหลือขายในตลาด
จานวนประมาณ 12,619 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 43,080 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรรประมาณ 9,950
หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 36,366 ล้านบาท และโครงการอาคารชุดประมาณ 2,669 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 6,714
ล้านบาท โดยอัตราดูดซับจะเริ่มทรงตัวตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2564 เป็ นต้นไป เนื่องจากผู้ประกอบการจะเริ่มเติมหน่วย
เปิ ดขายใหม่เข้ามาสู่ตลาดเพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ดีศูนย์ข้อมูลคาดว่าจะเห็นสัญญาณที่ฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออย่างชัดเจนมากขึน้ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 เป็ นต้นไป
------------------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-9675-6 โทรสาร 0-2643-1251 www.reic.or.th

3

