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รายงานตลาดที่อยูอาศัย 

ตามแนวรถไฟฟาสายสีมวงเฉพาะฝงพระนคร 

โดย ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย  

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 

28 กันยายน 2553 

 รถไฟฟาสายสีมวงที่กําลังดําเนินการกอสรางอยู และคาดวาจะแลวเสร็จตามแผนในป 2557 นั้น ได

สรางโอกาสใหกับผูพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยทั้งรายใหญรายยอย โดยเฉพาะในชวงฝงพระนคร คือตั้งแต

สถานีบางซื่อ (ซึ่งเปนจุดเชื่อมตอกับรถไฟฟาใตดิน MRT) จนถึงสถานีสะพานพระนั่งเกลา (กอนขามแมน้ํา

เจาพระยา) เนื่องจากราคาที่ดินคอนขางต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับที่ดินติดรถไฟฟาสายอื่นๆ อีกทั้งยังอยูไมไกล

จากแหลงชุมชน หนวยงานราชการ เชน กระทรวงสาธารณสุข และหางสรรพสินคา เชน บิ๊กซีวงศสวาง  

นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย เปดเผยวาผูประกอบการธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพยทั้งรายใหญและรายยอยใหความสนใจเปดโครงการในยานนี้ โดยโครงการที่อยูอาศยัแนวราบ 

เชน บานเดี่ยว และทาวนเฮาส สวนใหญเปนโครงการระดับราคาปานกลาง ในขณะที่โครงการอาคารชุด

คอนโดมิเนียมสวนใหญเปนโครงการที่ราคาคอนขางต่าํ  

ราคาประเมินที่ดินในยานรถไฟฟาสายสีมวง (ฝงพระนคร) อยูในชวงประมาณ 50,000 – 160,000 

บาทตอตารางวา ขึ้นอยูกับถนนและระยะหางจากถนนใหญ เชน ที่ดนิตดิถนนกาญจนาภิเษก มีราคาประเมิน

ราชการอยูที ่ 50,000-80,000 บาท ในขณะที่ที่ดินตดิถนนกรุงเทพ-นนทบุรี มีราคาอยูที่ประมาณ 130,000-

160,000 บาท อยางไรก็ตาม มีผูประกาศขายในราคาสูงกวานั้น โดยเฉพาะที่ดินติดถนนกรุงเทพ-นนทบุรี มีผู

ประกาศขายในราคาสูงถึง 220,000 บาทตอตารางวา 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยสํารวจพบวาในชวง 3-4 ปมานี้ มีโครงการท่ีอยูอาศัย ทั้งอาคารชุด

คอนโดมิเนียม บานเดี่ยว ทาวนเฮาส และบานแฝด เปดตัวในระยะ1 กิโลเมตรจากแนวรถไฟฟาสายสีมวง

ทั้งส้ิน 18 โครงการ รวมประมาณ 6,650 หนวย โดยมีบางโครงการที่มีที่อยูอาศัย 2 ประเภทในโครงการเดียว 

เชน มีทั้งบานเดี่ยวและทาวนเฮาส หรือมีทั้งทาวนเฮาสและบานแฝด 

จากโครงการทีเ่ปดขายทั้งหมด 18 โครงการนั้น เปนโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียม 10 โครงการ 

รวมทั้งส้ินประมาณ 6,100 หนวย มียอดขายหรือจองแลวถึงประมาณรอยละ 83 เปนหนวยที่กําลังกอสราง

ประมาณรอยละ 52 ราคาขายของหองชุดอยูในชวงตัง้แต 6 แสนบาท จนถึงประมาณ 3 ลานบาทตนๆ หรือ
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ประมาณ 26,000 - 70,000 บาทตอตารางเมตร โดยผูซื้อหองชดุในยานนี้สวนใหญเปนผูทํางานในละแวก

ใกลเคียง เชน กระทรวงสาธารณสุข มีผูที่ซื้อเพ่ือลงทุนปลอยเชาเพียงสวนนอย  

จากโครงการอาคารชุดทั้งหมดนี้ เปนโครงการจากผูประกอบการในตลาดหลักทรัพย 4 โครงการ รวม

ประมาณ 4,700 หนวย หรือเฉล่ียตอโครงการประมาณมากถึง 1,200 หนวย มียอดขายแลวรอยละ 89 และมี

อัตราการขายเฉลี่ยถึงประมาณ 40 หนวยตอโครงการตอเดือน ในขณะทีโ่ครงการจากผูประกอบการนอกตลาด

มีทั้งส้ิน 6 โครงการ รวมประมาณ 1,400 หนวย หรือเฉล่ียโครงการละประมาณ 200 หนวย มียอดขายแลวรอย

ละ 61 และมีอัตราการขายเพียงประมาณ 3 หนวยตอโครงการตอเดือน แสดงใหเห็นวาผูประกอบการรายใหญ

ไดเปรียบอยางมากในตลาดอาคารชุดคอนโดมิเนียมในยานนี้ 

โครงการบานเดี่ยวมีทั้งส้ิน 5 โครงการ (มีโครงการหนึง่ที่มีทั้งบานเดีย่วและทาวนเฮาสในโครงการ

เดียวกัน) รวมทั้งหมดประมาณ 400 หนวย โดยเปนโครงการจากผูประกอบการในตลาดเพียง 1 โครงการ รวม

ประมาณ 200 หนวย มียอดขายแลวรอยละ 91 และหนวยจากผูประกอบการนอกตลาด 4 โครงการ รวม

ประมาณ 200 หนวย มียอดขายแลวถึงรอยละ 94 แสดงใหเห็นวาผูประกอบการรายยอยยังคงมีโอกาสแขงขัน

ในตลาดบานเดี่ยว เนื่องจากสามารถแขงขันดวยราคาที่ต่าํกวา  

โครงการทาวนเฮาสมี 4 โครงการ รวมทั้งส้ินประมาณ 150 หนวย โดยเปนหนวยเหลือขายประมาณ

ครึ่งหนึ่งของหนวยในผังโครงการทั้งหมด มรีาคาขายอยูที่ประมาณ 2.5 – 4 ลานบาทตอหนวย โดยหนวย

ทั้งหมดนี้เปนโครงการจากผูประกอบการรายยอย ซึ่งแขงขันกันที่ราคาและความคุมคาของสินคา โครงการ

ทาวนเฮาสในยานนี้มักจะมีการออกแบบรูปลักษณแบบด้ังเดิม ทั้งนี ้ มีหนึ่งโครงการที่มีที่อยูอาศัย 2 ประเภท 

คือ ทั้งทาวนเฮาสและบานแฝด โดยมีบานแฝดอยูประมาณ 25 หนวย 

สาเหตุที่ผูประกอบการรายใหญไมนิยมเปดโครงการที่อยูอาศัยแนวราบนั้น อาจะเนื่องมาจากราคา

ที่ดินตามแนวรถไฟฟาที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก โดยในชวง 5 ปที่ผานมา ราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟาสายสีมวงนี้มี

การปรับตัวขึ้นโดยเฉล่ียมากกวารอยละ 30 จึงทําใหเปนโอกาสของผูประกอบการรายยอยที่มีที่ดินอยูกอนแลว

ในการพัฒนาโครงการที่มีราคาต่ํากวา 

โดยภาพรวม โครงการรถไฟฟาสายสีมวงสายบางใหญ-บางซื่อ ไดเพ่ิมอุปสงคดานที่อยูอาศัยในทําเล

ใกลเคียงอยางตอเนื่อง ถึงแมจะไมมีการเปดตัวโครงการหรือการขายทีห่วือหวามากนกั แตโครงการที่อยูอาศัย

ยานนี้ก็เปนอีกหนึ่งทางเลือกของผูที่กําลังมองหาซื้อบานในราคาไมแพงเกินไปนัก โดยผูซื้อมักคํานึงถึงราคา

และความคุมคาของสินคาเปนหลัก ผูประกอบการรายใหญมีความไดเปรียบในตลาดอาคารชุดคอนโดมิเนียม 

ในขณะที่ผูประกอบการรายยอยยังคงมีโอกาสในตลาดที่อยูอาศัยแนวราบ โดยการแขงขันดวยราคาที่ต่ํากวา  

*********************** 

 



REIC Research Report 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝายประชาสัมพันธและบริการขอมูล ศนูยขอมูลอสงัหาริมทรัพย 

ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ 63 ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศัพท  02-645-9674-6 โทรสาร 0-2643-1252 Email : www.reic.or.th / www.clickthaihome.com 

 

 

สรุปโครงการท่ีอยูอาศยัตามแนวรถไฟฟาสายสมีวงเฉพาะฝงพระนคร 

ประเภทบาน รวม (หนวย) 
ยอดขายและจอง 

(หนวย) 
คงเหลือ  
(หนวย) 

ราคาเริ่มตน 
(ลานบาท) 

รวม 6,650 5,430 1,220 0.6 

อาคารชุด 6,100 5,000 1,100 0.6 

บานเด่ียว 400 350 50 2.9 

ทาวนเฮาสและบานแฝด 150 80 70 2.6 

 

 

ตัวอยางโครงการอาคารชดุตามแนวรถไฟฟาสายสีมวงเฉพาะฝงพระนคร 

ลําดับ ชื่อโครงการ 
สถานะ 

การกอสราง 
ที่ตั้ง บริษัท 

ราคา
เริ่มตน 

(ลานบาท) 

1 นนทรี เรวดี แลวเสร็จ ซ.เรวดี บจ. 191 ทาวเวอร 0.6 

2 เดอะ บรีส คอนโดมิเนียม กําลังกอสราง ซ.เรวดี บจ. ฮามิลตัน บรีส 0.8 

3 พิบูลย คอนโดวิลล เฟส2 แลวเสร็จ ถ.ประชาราษฏร บจ. สุพรรณภูมิบานและท่ีดิน 0.8 

4 เอลิส คอนโดมิเนียม ติวานนท แลวเสร็จ ถ.ติวานนท บจ. เมโทร เพลส 1.1 

5 เดอะฟฟท อเวนิว รัชดา-วงศสวาง แลวเสร็จ ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี บจ. ภาวภัทร 0.9 

6 แม็ก คอนโดมิเนียม งามวงศวาน กําลังกอสราง ถ.งามวงศวาน บจ. ดีอี การเดนโอม 1.3 

7 เซ็นทริค ซีน รัชวิภา กําลังกอสราง ถ.รัชดาภิเษก บมจ. เอสซี แอสเสท คอรปอเรช่ัน  1.7 

8 ลุมพินี คอนโดทาวน รัตนาธิเบศร แลวเสร็จ ถ.รัตนาธิเบศร บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท  1.0 

9 ศุภาลัยปารค แยกติวานนท กําลังกอสราง ถ.นครอินทร บมจ. ศุภาลัย 1.2 

10 ซิต้ีโฮม รัตนาธิเบศร กําลังกอสราง ถ.รัตนาธิเบศร บมจ. ศุภาลัย 1.2 
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ตัวอยางโครงการบานเด่ียวตามแนวรถไฟฟาสายสีมวงเฉพาะฝงพระนคร 

ลําดับ ชื่อโครงการ ที่ตั้ง บริษัท 
ราคาเริ่มตน 
(ลานบาท) 

1 ชวนช่ืน มารีนา เฟส2 สะพานพระนัง่เกลาฯ บมจ. มั่นคงเคหะการ 6.6 

2 บานสวนจันทิมา 2 รัตนาธิเบศร ซ.นนทบุรี 8 บจ. จันทิมา กรุป N/A 

3 บานพรอมสุข ซ.รัตนาธิเบศร 17 บจ. เปยมทรัพย พร็อพเพอรต้ี 2.9 

4 เดอะซิต้ี รัตนาธิเบศร-แคราย ถ.รัตนาธิเบศร บมจ. เอเช่ียน พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท 5.9 

5 มธุรสโฮม11 ซ.พิบูลสงคราม 22 บจ. นนทบุรี พัธระ กอสราง 5.2 

 

 

ตัวอยางโครงการทาวนเฮาสและบานแฝดตามแนวรถไฟฟาสายสมีวงเฉพาะฝงพระนคร 

ลําดับ ชื่อโครงการ ที่ตั้ง บริษัท 
ราคาเริ่มตน 
(ลานบาท) 

1 บานพรอมสุข ซ.รัตนาธิเบศร 17 บจ. เปยมทรัพย พร็อพเพอรต้ี 2.8 

2 เดอะไทม พาวิเลียน N/A บจ. บอสเวลล ดีเวลลอปเมนท  3.8 

3 บานจงสุข วงศสวาง 19 ซ.วงศสวาง 19 บจ. ฟอรจูนแอนดกลอร่ี  3.8 

4 
จิราวดี กรุงเทพฯ-นนทบุรี3  

(ทาวนเอาสและบานแฝด) 
ถ.รัตนาธิเบศร-วัดสวนแกว บจ. เปยมสุข กรุป 2.6 

 

 

 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับนี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลที่เช่ือถือได

หรือจากการประมวลผลที่เช่ือถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหนึ่งแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไม

สามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึนไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูล

ไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 

 


