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สถานการณ์ตลาดทีอ่ ยู่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) รายงานภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ประกอบด้วยจัง หวัด นครราชสีม า ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี และมหาสารคาม พบว่า
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่ างการขายใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ณ ครึ่งแรกปี 2565 ในด้าน
อุปทานพร้อมขายต้นงวด หรือ Total Supply มีจานวนโครงการลดลง เป็ นการลดลงของจานวนหน่วย แต่มีมลู ค่าเพิ่มขึน้
จากครึ่งแรกปี 2564 (YoY) โดยในครึ่งแรกปี 2565 นีม้ ีโครงการเปิ ดขายใหม่ (New Supply) เพิ่มขึน้ ทัง้ จานวนโครงการ
จานวนหน่วย และมูลค่า โดยเฉพาะจัง หวัดอุบลราชธานี แม้ว่าจะเป็ นจังหวัดที่มี ขนาดธุรกิ จ อสัง หาริมทรัพ ย์ข นาด
รองลงมาจากจังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่น แต่ในครึ่งแรกปี 2565 นีม้ ีอัตราขยายตัวเพิ่มขึน้ ของจานวนหน่วยและ
มูลค่าโครงการเปิ ดขายใหม่มากที่สดุ
ดร.วิ ชั ย วิ รัต กพั นธ์ ผู้ ต รวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรั ก ษาการผู้ อ านวยการศู น ย์ข้ อ มู ล
อสังหาริม ทรั พย์ เปิ ดเผยว่า การสารวจโครงการที่อยู่อาศัยเสนอขายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครึ่งแรกปี 2565
พบว่ามีจานวน 13,179 หน่วย มูลค่า 46,812 ล้านบาท ในจานวนดังกล่าวแบ่งเป็ นโครงการอาคารชุด 2,525 หน่วย
มูลค่า 8,155 ล้านบาท เป็ นโครงการบ้านจัดสรร 10,654 หน่วย มูลค่า 38,657 มีโครงการใหม่เข้าสู่ตลาด 2,076 หน่วย
มูลค่า 6,174 ล้านบาท มีโครงการขายได้ใหม่จานวน 2,674 หน่วย มูลค่า 11,642 ล้านบาท ส่งผลให้มีหน่วยเหลือขาย
10,505 หน่วย มูลค่า 35,170 ล้านบาท
อุปทานบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดขับเคลื่อนตลาด ขณะทีค่ อนโดมิเนียมชะลอตัว
“ภาพรวมผลสารวจตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ณ ครึ่งแรกปี 2565 พบว่าสถานการณ์
ด้านการขายในพืน้ ที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา ปรับสู่สภาวะที่ดีขึน้ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัด
มหาสารคาม เริ่มเข้าสู่ช่วงการฟื ้ นตัว แต่ยังคงมีความน่าเป็ นห่วงจากการที่โครงการสร้างเสร็จรอการขายในจัง หวัด
อุบลราชธานีเริ่มใช้เวลาในการขายนานขึน้ ขณะที่จังหวัดอุดรธานียังคงทรงตัว เนื่องจากกาลังซือ้ ในพืน้ ที่ถดถอยตาม
สภาวะเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบีย้ ที่มีทิศทางปรับตัวสูงขึน้ อย่างไรก็ตามยังคงต้องให้ความสาคัญกับการเติมสินค้าใหม่
เข้ามาในตลาด โดยเฉพาะในส่วนของโครงการบ้านแฝดซึ่งเพิ่มเข้ามาในตลาดในสัดส่วนที่สงู แม้จะได้รบั กระแสตอบรับที่
ดี แต่อตั ราการขายบ้านเดียวก็ยงั คงสูงกว่า”
ในช่วงครึ่งแรกปี 2565 ที่อยู่อาศัยเสนอขายทัง้ หมดลดลงจากช่ว งครึ่งแรกปี 2564 โดยลดลงทัง้ จานวนหน่วย
และมูลค่า ทัง้ นีจ้ านวนหน่วยลดลงร้อยละ -3.7 มูลค่าลดลงร้อยละ -0.3 เมื่อเทียบกับจานวนหน่วยเสนอขายทัง้ หมด ณ
ครึง่ แรกปี 2564 ขณะที่หน่วยเสนอขายเพิ่มขึน้ โดยมีโครงการใหม่เข้าสูต่ ลาดจานวน 2,076 หน่วย มูลค่า 6,174 ล้านบาท
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จานวนหน่วยเพิ่มขึน้ จากครึ่งแรกปี 2564 ร้อยละ 31.1 มูลค่าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 27.0 โดยเป็ นโครงการอาคารชุดเพียง 220
หน่วย มูลค่า 197 ล้านบาท เป็ นโครงการบ้านจัดสรร 1,856 หน่วย มูลค่า 5,977 ล้านบาท
เมื่อพิจารณาภาพโดยรวมจะพบว่า โครงการอาคารชุด เปิ ดขายใหม่ในช่วงครึ่งแรกปี 2565 มีเพียง 1 ทาเลคือ
นิคมลาตะคอง ขณะที่โครงการบ้านจัดสรรกระจายอยู่ในหลายทาเล เช่น ทาเลขามใหญ่ ทาเลจอหอ และทาเลบ้านทุ่ม
โดย 5 ทาเล ที่มีโครงการเสนอขายมากที่สดุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อันดับ 1 ทาเลจอหอ จานวน 1,978
หน่วย มูลค่าโครงการ 6,264 ล้านบาท อันดับ 2 ทาเลบ้านใหม่-โคกกรวด จานวน 1,221 หน่วย มูลค่าโครงการ 3,905
ล้านบาท อันดับ 3 ทาเลมหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 1,092 หน่วย มูลค่าโครงการ 2,291 ล้านบาท อันดับ 4 ทาเลหัว
ทะเล จานวน 936 หน่วย มูลค่าโครงการ 3,322 ล้านบาท และอันดับ 5 ทาเลในเมืองนครราชสีมา จานวน 854 หน่วย
มูลค่าโครงการ 2,687 ล้านบาท
สาหรับสถานการณ์หน่วยเหลือขายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ครึ่งแรกปี 2565 มีจานวน 10,505 หน่วย
ลดลงจากครึง่ แรกปี 2564 ร้อยละ -9.0 มูลค่า 35,170 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -13.1 เป็ นโครงการอาคารชุด 1,990 หน่วย
มูลค่า 4,652 ล้านบาท ซึ่งทาเลที่มีอาคารชุดเหลือขายมากยังคงเป็ นสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อันดับ 1 โซนม.ขอนแก่น
847 หน่วย มูลค่าโครงการ 1,519 ล้านบาท อันดับ 2 โซนบ้านใหม่-โคกกรวด 365 หน่วย มูลค่าโครงการ 584 ล้านบาท
อันดับ 3 โซนนิคมลาตะคอง 187 หน่วย มูลค่าโครงการ 167 ล้านบาท
ในส่วนของโครงการบ้านจัดสรรมี หน่วยเหลือขายรวม 8,515 หน่วย มูลค่า 30,518 ล้าน อันดับ 1 โซนจอหอ
1,546 หน่วย มูลค่าโครงการ 4,921 ล้านบาท อันดับ 2 โซนหัวทะเล จานวน 707 หน่วย มูลค่าโครงการ 2,609 ล้านบาท
อันดับ 3 โซนบ้านใหม่-โคกกรวด 701 หน่วย มูลค่าโครงการ 2,574 ล้านบาท ซึ่งจะสังเกตได้ว่าหน่วยที่เหลือขายส่วน
ใหญ่จะเป็ นประเภทบ้านเดี่ยว
อุปสงค์คอนโดฯโซนเขตเมือง-โซนท่องเทีย่ วฟื้ นตัว
พบว่าในช่วงครึ่งแรกปี 2565 มีท่ีอยู่อาศัยขายได้ใหม่ 2,674 หน่วย มูลค่า 11,642 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2564 จานวนหน่วยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 25.1 มูลค่าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 80.2 แบ่งเป็ นโครงการอาคารชุดเพียง 535
หน่วย มูลค่า 3,503 ล้านบาท ซึ่งทาเลที่มียอดอาคารชุดขายได้ใหม่สูงสุด 3 อันดับแรกคือ อันดับ 1 โซนเขาใหญ่ 201
หน่วย มูลค่า 2,679 ล้านบาท อันดับ 2 โซนในเมืองนครราชสีมา 111 หน่วย มูลค่า 223 ล้านบาท 3 โซนบึงแก่นนคร 52
หน่วย มูลค่า 227 ล้านบาท
ในขณะที่ยอดขายได้ใหม่ของโครงการบ้านจัดสรร 2,139 หน่วย มูลค่า 8,139 ล้านบาท โดยทาเลที่มีการขาย
บ้านจัดสรรสูงสุด 3 อันดับแรกคือ อันดับ 1 โซนจอหอ 432 หน่วย มูลค่า 1,343 ล้านบาท อันดับ 2 โซนหัวทะเล 229
หน่วย มูลค่า 713 ล้านบาท อันดับ 3 โซนบ้านเป็ ด จานวน 161 หน่วย มูลค่า 580 ล้านบาท
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จากการสารวจพบว่ามีการเปิ ดตัวโครงการอาคารชุดพักอาศัยในพืน้ ที่จงั หวัดนครราชสีมาเท่านัน้ โดยมีจานวนเพียง
220 หน่วย ที่อยู่ในทาเลนิคมลาตะคองและมีการเปิ ดขายโครงการบ้านจัดสรรกระจายทัง้ 5 จังหวัด แสดงให้เห็นว่าโครงการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยแนบราบมีการฟื ้ นตัวมากกว่าโครงการอาคารชุด
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากอัตราดูดซับแยกตามประเภทที่อยู่อาศัย พบว่าในช่วงครึ่งแรกปี 2565 อัตราดูด
ซับรวมทุกประเภทอยู่ท่ีรอ้ ยละ 3.4 และประเภทที่มีอตั ราดูดซับดีท่ีสดุ อยู่ในกลุ่มของบ้านเดี่ยว โดยอัตราดูดซับอยู่ท่ีรอ้ ย
ละ 3.8 ขณะที่อตั ราดูดซับอาคารชุดมาอยู่ท่รี อ้ ยละ 3.5
โดยทาเลที่มี อัตราดูดซับสูงสุด 5 อันดับแรกประเภทโครงการอาคารชุด อันดับ ที่ 1 ทาเลบึงแก่นนคร อัตรา
ดูดซับร้อ ยละ 14.7 อันดับ 2 ทาเลเขาใหญ่ อัตราดูด ซับ ร้อ ยละ 10.7 อันดับ 3 ทาเลเซ็นทรัล อุบลราชธานี อัต รา
ดูดซับ ร้อ ยละ 9.1 อันดับ 4 ทาเลในเมืองนครราชสีม า อัตราดูดซับร้อยละ 6.3 และอันดับ 5 ทาเลกลางดง อัต รา
ดูดซับร้อยละ 3.3
ปี 2565 ภาพรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาหรับปี 2565 ศูนย์ขอ้ มูลอสัง หาริม ทรัพย์ ประเมินภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในภาคตะวัน เฉียงเหนือ โดย
คาดการณ์ว่าจะมี โครงการเปิ ดตัวใหม่จานวน 3,928 หน่วย เพิ่มขึน้ ร้อยละ 60.3 เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีจานวน
2,450 หน่วย โดยมีมูล ค่า การเปิ ด ตัว ใหม่จานวน 11,557 ล้านบาท เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 49.0 เมื่ อเทีย บกับ ปี ก่อ นหน้า
ซึ่ง มีมูล ค่า 7,757 หน่วย มีจานวนหน่วยขายได้ใหม่ 4,206 หน่วย เพิ่ม ขึน้ ร้อยละ 5.9 เมื่ อเทียบกับปี 2564 ซึ่ง มี
จานวน 3,973 หน่วย มูล ค่าขายได้ใ หม่ 13,560 ล้านบาทเพิ่ม ขึ น้ ร้อ ยละ 4.8 เมื่ อเทีย บกับ ปี ก่อ นหน้า ซึ่ง มีมูล ค่า
12,945 ล้านบาท
และคาดว่า จะมีห น่ว ยเหลือ ขาย 14,962 หน่ว ย เพิ่ม ขึ น้ ร้อ ยละ 43.3 เมื่อ เทีย บกับ ปี 2564 ซึ่ง มีจานวน
10,439 หน่ว ย มูล ค่า หน่ว ยเหลือ ขาย 50,788 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ น้ ร้อ ยละ 40.7 โดยเพิ่ม จาก 36,095 ล้า นบาท
ในขณะที่ อัต ราดูด ซับ ในกลุ่ม โครงการแนวราบลดลงมาอยู่ ที่ ร อ้ ยละ 2.0 และอาคารชุด อัต ราดูด ซับ จะปรับ ลดลง
จากร้อยละ 2.8 ในปี 2564 เป็ นร้อยละ 2.3 ในปี 2565
---------------------------------------------------------------------------------------
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