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ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยปรับลดลงจาก
ระดับ 55.4 ในไตรมาสสดุท้าย ปี 2557 เป็น 52.2 ในไตรมาสแรก ปี 2558 
แม้ค่าดัชนีจะปรับลดลง แต่ยังอยู่สูงกว่าค่ากลาง (ค่ากลางเท่ากับ 50.0) 
แสดงว่าโดยภาพรวมผู้ประกอบการยังมีความเชื่อมั่นดีอยู่ 

ในช่วงไตรมาสแรก ผู้ประกอบการเปิดขายหน่วยห้องชุดใหม่รวมกัน
ประมาณ 12,200 หน่วย และเปิดขายหน่วยบ้านจัดสรรใหม่ประมาณ 
9,500 หน่วยในช่วงเวลาเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม สำาหรับแนวโน้มตลอดทั้งปี 2558 คาดว่าผู้ประกอบการ
รายใหญ่จะให้ความสำาคัญกับการเปิดขายโครงการแนวราบในพื้นที่
รอบนอกของกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากขึน้ เพือ่ทดแทนตลาดห้องชดุ
ที่ชะลอตัวลงทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดภูมิภาค ยกเว้นพ้ืนที่จังหวัด
ปริมณฑลที่ยังมีแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นจุดขายที่ดี

ตลาดห้องชุดในกรุงเทพฯ บริเวณศูนย์กลางธรุกจิใหม่ (เช่น พระราม 9 
พหลโยธิน) มีราคาเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยจากการสำารวจดัชนีราคาห้องชุด 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์พบว่าห้องชุดระดับราคา 80,000-120,000 
บาท มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาประมาณร้อยละ 6.0 ปีต่อปี สูงกว่า
อัตราการเพิ่มเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4.7
 
ตลาดห้องชุดในพื้นที่ปริมณฑลยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้น ทำาให้การดูดซับ
ช้าลง แต่แนวโน ้มอนาคต ผู ้บริ โภคคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้อง
พึ่งพิงที่อยู ่อาศัยแนวสูงมากขึ้นสำาหรับการอยู ่อาศัยและใช้ชีวิต

ประจำาวัน เนื่องจากที่ดินมีราคาแพงขึ้นตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน

ตลาดห้องชุดคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูมิภาคยังคงซบเซาต่อเนื่อง 
เป็นผลจากการเปิดขายหน่วยมากเกินไปในปี 2555 ต่อเนื่องปี 2556 
โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ชี้ให้เห็นสถานการณ์มาตั้งแต่เดือน
เมษายน 2558 (ประชาชาติธรุกจิ 11-14 เมษายน 2556 หน้า 1 และ
หน้า 4) ว่าการเปิดขายหน่วยใหม่จำานวนมากเป็นความเสี่ยงต่อภาวะ
ล้นตลาด และเมื่อสร้างเสร็จในอีก 1-2 ปีข้างหน้า (ประมาณปี 2557) 
อาจมลีกูค้าบางส่วนไม่มาโอนกรรมสทิธิ ์ โดยมีผู้โต้แย้งในขณะนั้นว่ากรณี
คอนโดต่างจังหวัดล้นไม่เป็นความจริง แต่ ณ ปัจจุบัน สถานการณ์เป็น
ไปตามที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ประเมินไว้

สำาหรับโครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรร ยังมีอยู่อีกมากในพื้นที่
จังหวัดปริมณฑลรอบกรุงเทพฯ ทั้งนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร นครปฐม รวมถึงฉะเชิงเทรา และจังหวัดอื่นๆ ซ่ึงยังไม่มี
โครงข่ายคมนาคมระบบราง โดยแม้ตลาดบ้านจัดสรรจะมียอดขายช้า 
แต่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

    ยอดเปิดโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 
ไตรมาสแรก ปี 2558
 
ในไตรมาสแรกของปี 2558 มีโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ใน
พื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล รวมประมาณ 22,800 หน่วย แบ่งเป็นบ้าน
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พื้นที่ โครงการ หน่วย

กรุงเทพชั้นใน 4 370

บางเขน-สายไหม-ดอนเมือง-หลักสี่ 5 1,209

ลาดพร้าว-บางกะปิ-วังทองหลาง-บึงกุ่ม-สะพานสูง-คันนายาว 5 519

มีนบุรี-หนองจอก-คลองสามวา-ลาดกระบัง 10 2,158

พระโขนง-บางนา-สวนหลวง-ประเวศ 4 730

ราษฎร์บูรณะ-บางขุนเทียน-ทุ่งครุ-บางบอน-จอมทอง 2 237

ตลิ่งชัน-บางแค-ภาษีเจริญ-หนองแขม-ทวีวัฒนา 5 692

เมืองนนทบุรี-ปากเกร็ด 1 270

บางกรวย–บางใหญ่-บางบัวทอง-ไทรน้อย 9 1,626

เมืองปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว-สามโคก 4 595

ลำาลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ 7 1,152

สมุทรปราการ 2 790

สมุทรสาคร 2 273

นครปฐม - -

รวม 60 10,261

พื้นที่ โครงการ หน่วย

ห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง 5 1,562

พญาไท-ราชเทวี - -

สีลม-สาทร-บางรัก 3 1,623

ยานนาวา-บางคอแหลม - -

ปทุมวัน 1 187

สุขุมวิทตอนต้น 4 986

สุขุมวิทตอนกลาง - -

สุขุมวิทตอนปลาย 4 1,171

Airport  Link 2 609

บางซื่อ-ดุสิต - -

ธนบุรี 3 1,970

เขตอื่นๆ ของกรุงเทพฯ 5 1,152

นนทบุรี 1 842

สมุทรปราการ 4 1,523

ปทุมธานี 2 479

นครปฐม-สมุทรสาคร 1 79

รวม 35 12,183

จังหวัด / 
ประเภท

บ้าน
เดี่ยว

บ้าน
แฝด

ทาวน์
เฮ้าส์

อาคาร
พาณิชย์

รวม ร้อยละ 
(จังหวัด)

กรุงเทพฯ 1,765 541 3,531 351 6,188 58%

นนทบุรี 189 110 1,324  - 1,623 15%

ปทุมธานี 383  - 1,348 16 1,747 17%

สมุทรปราการ 300 - 490  - 790 7%

นครปฐม  -  - -  - - 0%

สมุทรสาคร 259  -  - 14 273 3%

รวม 2,896 651 6,693 381 10,621

ร้อยละ 
(ประเภทบ้าน)

27% 6% 63% 4%

จังหวัด / ประเภท สตูดิโอ 1 BR 2 BR >= 3 BR รวม ร้อยละ

กรุงเทพฯ 585 6,325 1,754 596 9,260 76%

นนทบุรี 173 445 139 85 842 7%

ปทุมธานี  - 479 - - 479 4%

สมุทรปราการ 99 1,273 148 3 1,523 12%

นครปฐม  - 66 13  - 79 1%

สมุทรสาคร  -  -  -  - - 0%

รวม 857 8,588 2,054 684 12,183

ร้อยละ (ประเภทห้องชุด) 7% 70% 17% 6%

จังหวัด / 
ประเภท

ไม่เกิน
1 ลบ.

1,000,001 
- 

2,000,000

2,000,001
 - 

3,000,000

3,000,001 
- 

5,000,000

5,000,001 
-

7,500,000

7,500,001 
-

10,000,000

มากกว่า
10 ลบ.

รวม ร้อยละ

กรุงเทพฯ - 419 2,371 1,216 942 729 511 6,188 58%

นนทบุรี - 323 492 645 163 - - 1,623 15%

ปทุมธานี - 489 924 131 84 103 16 1,747 17%

สมุทรปราการ - 490 200 100 - - - 790 7%

นครปฐม - - - - - - - - 0%

สมุทรสาคร - - - 14 259 - - 273 3%

รวม - 1,721 3,987 2,106 1,448 832 527 10,621

ร้อยละ 
(ระดับราคา)

0% 16% 37% 20% 14% 8% 5%

มูลค่า 
(ล้านบาท)

0 2,580 9,970 8,420 9,050 7,280 7,910 45,210

หน่วยบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ ไตรมาสแรก ปี 2558 
แยกตามพื้นที่ หน่วยห้องชุดเปิดขายใหม่ ไตรมาสแรก ปี 2558 แยกตามพื้นที่

หน่วยบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ ไตรมาสแรก ปี 2558 
แยกประเภท

หน่วยคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ ไตรมาสแรก ปี 2558 
แยกประเภท

หน่วยบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ ไตรมาสแรก ปี 2558 
แยกระดับราคา

ส่วนพื้นที่ซึ่งมีหน่วยห้องชุดเปิดขายใหม่มากที่สุดในไตรมาส 1 ปี 
2558 ได้แก่ โซนธนบุรี (ประมาณ 1,970 หน่วย) ตามด้วยโซนสีลม-
สาทร-บางรัก (ประมาณ 1,620 หน่วย) โซนห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง 
(ประมาณ 1,560 หน่วย) โซนสมุทรปราการ (ประมาณ 1,520 หน่วย) 
และโซนสุขุมวิทตอนปลาย (ประมาณ 1,170 หน่วย) 

จัดสรรประมาณ 10,600 หน่วยจาก 60 โครงการ และห้องชุดประมาณ 
12,200 หน่วยจาก 35 โครงการ เทียบกับในไตรมาส 1 ปี 2557 มหีน่วย
บ้านจดัสรรเปิดขายใหม่ในกรงุเทพฯ-ปรมิณฑล รวมทัง้สิน้ประมาณ 9,500 
หน่วยจาก 70 โครงการ และห้องชุดประมาณ 14,400 หน่วยจาก 34 
โครงการ หน่วยบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ในไตรมาสแรกปีนี้เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557  ส่วนหน่วยห้องชุดเปิดขายใหม่
นั้นแม้จะยังอยู่ในระดับสูง แต่ก็ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของ
ปี 2557 

พื้นที่ซึ่งมีหน่วยบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่มากที่สุดในไตรมาสแรก
ของปี 2558 ได้แก่ โซนมีนบุรี-หนองจอก-คลองสามวา-ลาดกระบัง 
(ประมาณ 2,160 หน่วย) โซนบางกรวย-บางใหญ่-บางบวัทอง-ไทรน้อย 
(1,630 หน่วย) โซนบางเขน-สายไหม-ดอนเมือง-หลักสี่ (ประมาณ 
1,210 หน่วย) และโซนลำาลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ 
(ประมาณ 1,150 หน่วย) 
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จังหวัด / 
ประเภท

ไม่เกิน
1 ลบ.

1,000,001 
- 

2,000,000

2,000,001
 - 

3,000,000

3,000,001 
- 

5,000,000

5,000,001 
-

7,500,000

7,500,001 
-

10,000,000

มากกว่า
10 ลบ.

รวม ร้อยละ

กรุงเทพฯ 5 1,095 2,256 1,762 1,431 1,237 1,474 9,260 76%

นนทบุรี - 87 431 324 - - - 842 7%

ปทุมธานี 392 87 - - - - - 479 4%

สมุทรปราการ - 286 677 560 - - - 1,523 12%

นครปฐม - 66 13 - - - - 79 1%

สมุทรสาคร - - - - - - - - 0%

รวม 397 1,621 3,377 2,646 1,431 1,237 1,474 12,183

ร้อยละ 
(ระดับราคา)

3% 13% 28% 22% 12% 10% 12%

มูลค่า 
(ล้านบาท)

300 2,430 8,440 10,580 8,940 10,820 22,110 63,620

หน่วยคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ ไตรมาสแรก ปี 2558 
แยกระดับราคา

ในไตรมาสแรก ปี 2558 มีการเปิดขายโครงการอาคารชุดสำาหรับ
ตลาดบนในสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับหน่วยเปิดขายใหม่ทั้งหมด โดยเห็น
ได้ว่าหน่วยห้องชุดที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 5 ล้านบาท มีจำานวนหน่วย
รวมกันมากถึงร้อยละ 34 หรือประมาณหนึ่งในสามของห้องชุดเปิด
ขายใหม่ทั้งหมด เทียบกับปี 2557 ทั้งปีมีเพียงประมาณร้อยละ 9

      ปัจจัยบวกต่ออสังหาริมทรัพย์ จากนโยบายการพัฒนา
ของภาครัฐ
 
การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในการประชมุ
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 มีมติ 4 ต่อ 3 เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลงร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 2.00 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี 

ล่าสดุ ในการประชมุเมือ่วันที ่29 เมษายน 2558 คณะกรรมการฯ มมีติ 
5 ต่อ 2 เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 
1.75 เป็นร้อยละ 1.50 ต่อปี 

เหตุผลในการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายคือเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัว
ในอัตราตำ่ากว่าที่เคยประเมินไว้ แม้การเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐที่
เพิ่มขึ้นและการท่องเท่ียวที่มีแนวโน้มดีต่อเนื่องช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจ 
แต่ไม่เพียงพอที่จะชดเชยการส่งออกสินค้าและการบริโภคภาคเอกชน
ที่อ่อนแรงกว่าคาดหมาย นอกจากนี้ ในระยะข้างหน้าภาคการส่งออก
มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และโครงสร้าง
การค้าโลกและภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงโดยคู่ค้าหลักมีการพึ่งพาการนำา
เข้าลดลง รวมทั้งจากแรงกดดันจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้น
ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ การหดตัวของการส่งออกอาจส่งผลให้การลงทุน
ภาคเอกชนและการบริโภคภาคครัวเรือนอ่อนแอลงตามกำาลังซื้อและ
ความเชื่อมั่นที่ลดลง แรงกดดันเงินเฟ้อลดตำ่าลงสอดคล้องกับอุปสงค์
ในระบบเศรษฐกิจที่มีน้อยกว่าคาด ขณะที่ต้นทุนโดยเฉพาะราคานำ้ามัน
อยู่ในระดับตำ่าต่อเนื่อง ซึ่งทำาให้เงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับลดลง 

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับลดลงติดต่อกันสองครั้ง จากร้อยละ 2.00 
เหลือร้อยละ 1.50 ภายในเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ จะส่งผลให้อัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ทุกประเภทปรับลดลง รวมทั้งดอกเบ้ียเงินกู้ที่อยู่อาศัย 
เป็นปัจจัยบวกต่อการลดต้นทุนการผลิตและการลดต้นทุนทางการเงิน
ของผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย
 
การจัดการปัญหาการรุกลำ้าที่ดิน
ความเอาจริงเอาจังของภาครัฐในการจัดการกับปัญหาการรุกลำ้าที่ดิน
ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ แม้จะมีผลกระทบต่อการซื้อขายที่ดินและ
อสงัหารมิทรพัย์ในบริเวณทีม่ปัีญหาดงักล่าว แต่เป็นมาตรการที่เหมาะสม
เพื่อหยุดยั้งปัญหาการรุกลำ้าทรัพยากรธรรมชาติ และในอนาคตจะ
ช่วยสร้างความมั่นใจต่อผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในบริเวณดังกล่าวว่าได้
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
รัฐบาลได้ออกประกาศกำาหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 พื้นที่ 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประกอบด้วยท้องที่ตำาบลท่าสายลวด 
ตำาบลพระธาตุผาแดง ตำาบลแม่กาษา ตำาบลแม่กุ ตำาบลแม่ตาว ตำาบล
แม่ปะ ตำาบลแม่สอด และตำาบลมหาวัน อำาเภอแม่สอด ตำาบลช่องแคบ 
ตำาบลพบพระ และตำาบลวาเล่ย์ อำาเภอพบพระ ตำาบลขะเนจื้อ ตำาบล
แม่จะเรา และตำาบลแม่ระมาด อำาเภอระมาด 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ประกอบด้วยท้องที่ตำาบล
คำาอาฮวน ตำาบลนาสีนวน ตำาบลบางทรายใหญ่ ตำาบลมุกดาหาร และ
ตำาบลศรีบุญเรือง อำาเภอเมืองมุกดาหาร ตำาบลชะโนด ตำาบลบาง
ทรายน้อย ตำาบลป่งขาม และตำาบลหว้านใหญ่ อำาเภอหว้านใหญ่ ตำาบล
ดอนตาล และตำาบลโพธิ์ไทร อำาเภอดอนตาล 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ประกอบด้วยท้องที่ตำาบลท่าข้าม 
ตำาบลบ้านด่าน และตำาบลป่าไร่ อำาเภออรัญประเทศ และ ตำาบลผักขะ 
อำาเภอวัฒนานคร 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ประกอบด้วยท้องที่ตำาบลสะเดา 
ตำาบลสำานักขาม ตำาบลสำานักแต้ว และตำาบลปาดังเบซาร์ อำาเภอสะเดา 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด ประกอบด้วยท้องที่ตำาบลคลองใหญ่ 
ตำาบลไม้รูด และตำาบลหาดเล็ก อำาเภอคลองใหญ่
 
นอกจากนี ้รฐับาลยงัมแีผนจัดตั้งพื้นที่เจตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม
สำาหรับระยะที่ 2 ในอีก 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย 
นครพนม และนราธิวาส
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ในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลจะกำาหนดสิทธิประโยชน์
ด้านภาษีนิติบุคคล ภาษีศุลกากร การนำาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ  
การจ้างแรงงาน ฯลฯ ซ่ึงคาดว่าในระยะเริ่มต้นจะมีเครือข่ายธุรกิจ
ขนาดใหญ่ของประเทศและจากต่างประเทศหลายราย ให้ความสนใจเข้าไป
ลงทุนจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือการผลิต
และบริการ ซึ่งคาดว่าในระยะแรกจะก่อให้เกิดความต้องการที่อยู่
อาศัยราคาถูกหรือที่อยู่อาศัยแบบการเช่าระยะสั้น สำาหรับแรงงานและ
พนักงานลูกจ้างซึ่งทำางานในนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม 
ในขณะที่กลุ่มผู้บริหารจะมีความต้องการท่ีอยู่อาศัยในบริเวณตัวเมือง
หรือเขตเทศบาล แต่ทั้งนี้ คาดว่าความต้องการดังกล่าวจะยังไม่
เกิดขึ้นจนกว่าจะมีการวางโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคพร้อม และ
นิคมอุตสาหกรรมหรือโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้มีความพร้อมที่จะ
เริ่มต้นการผลิต ซึ่งอาจใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 ปีและจะเกิดอุปสงค์
ต่อที่อยู่อาศัยแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ได้มีผลในทันที

การพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุ
กรมธนารกัษ์มแีผนพฒันาพืน้ท่ีราชพสัดุ 4 แห่ง คอืแปลงทีด่นิขนาดใหญ่
ในบรเิวณหมอชติ บรเิวณร้อยชกัสาม บรเิวณศนูย์การประชมุแห่งชาตสิิริกิติ์ 
และบริเวณสะพานปลา เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ 
ยังเตรียมพัฒนาแปลงที่ดินบริ เวณมักกะสันของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย หากการรถไฟฯ นำาพื้นท่ีให้กรมธนารักษ์เช่าระยะยาว 
การพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ในอนาคตเน้นในด้านโครงการเชิงพาณิชย์และ
สิ่งแวดล้อม และจะมีผลให้เกิดการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยในบริเวณ
ข้างเคียง

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม 
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปลาย
เดือนมีนาคม 2558 คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมของประเทศ ระยะเวลา 8 ปี วงเงิน

งบประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ เป็นแผนเร่งด่วนสำาหรับดำาเนินการ
ในปี 2558 จำานวน 59 โครงการ มูลค่ารวมเกือบ 850,000 ล้านบาท มี
ทั้งการพัฒนาโครงการขนส่งสาธารณะ แก้ไขปัญหาการจราจรใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
การพัฒนาโครงข่ายขนส่งทางนำา้ การพฒันาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมอืง 
การเพิ่มขีดความสามารถทางหลวง การเพิ่มขีดความสามารถขนส่งทาง
อากาศ

แม้การเบิกจ่ายงบประมาณในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2558 
(ตลุาคม 2557 - มนีาคม 2558) จะยงัมสีดัส่วนตำา่ แต่คาดว่าจะมกีารเร่งรัด
โครงการต่างๆให้สามารถดำาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้เร็วขึ้นใน
ช่วงครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ (เมษายน-กันยายน 2558) ซึ่งจะส่ง
ผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น และกำาลังซ้ือ
ดีขึ้นบ้าง

สำาหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ก็
มีความคืบหน้าตามลำาดับ ในขณะที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงมีกำาหนดเปิดให้
บริการได้ภายในปี 2559 นั้น รถไฟฟ้าสายสีนำ้าเงิน (หัวลำาโพง-บางแค 
และบางซื่อ-ท่าพระ) ก็อาจเปิดให้บริการได้ในช่วงปี 2561-2562  และ
มีแผนจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนต่อขยายที่สถานีบางหว้า 
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังมีแผนจะต่อขยายรถไฟฟ้าบีทีเอส
สายใหม่จากบางหว้าไปถึงตลิ่งชัน สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสี
แดงอ่อน (ตลิ่งชัน-บางซื่อ) และสีส้ม (ตลิ่งชัน-มีนบุรี) ได้ในอนาคต ซึ่ง
จะมีผลทำาให้โครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรีเติบโตขึ้น
อีกมาก ต่อเนื่องจากปี 2557 ที่มีหน่วยห้องชุดเปิดขายใหม่ในฝั่งธนบุรี
มากถึงประมาณ 15,000 หน่วย สูงสุดกว่าทุกปีที่ผ่านมา และแซงหน้า
พื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเคยมีหน่วยห้องชุดเปิดขายใหม่นับหมื่นหน่วย
ติดต่อกันมาในช่วง 4-5 ปีก่อนหน้า
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