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รายงานตลาดท่ีอยูอาศัย 

อาคารชุดยานซอยอารีย  

โดย ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย  

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

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

25 มีนาคม 2554 

ในชวงไมกี่ปทีผ่านมานี ้ ถนนพหลโยธินจัดเปนอีกทาํเลยอดนยิมของผูซื้อหองชุดคอนโดมิเนยีม 

โดยเฉพาะยานซอยอารีย เนื่องจากทําเลที่ต้ังใกลทั้งหนวยงานรัฐ เอกชน และสถานอํานวยความสะดวก

ตางๆมากมายเชน กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร กรมประชาสัมพนัธ กรมธนารักษ สํานักงานใหญของ

บริษัทเอกชน ธนาคารกสิกรไทย หางคาปลีกขนาดใหญ และโรงพยาบาล อีกทั้งสะดวกตอการเดินทาง

เพราะอยูใกลสถานีรถไฟฟาอารีย ทางดวน และถนนสามารถเชื่อมตอไดทั้งถนนพหลโยธนิและถนน

พระรามที่ 6 ทําใหมีความตองการที่อยูอาศัยในยานนีอ้ยางตอเนื่องทั้งจากผูซื้อเพือ่อยูเอง นักลงทนุ และ

เก็งกาํไร 

นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยเปดเผยวา ผูประกอบการรายใหญราย

ยอยตางใหความสนใจเปดโครงการในซอยอารียจํานวนมาก โดยโครงการอาคารชุดในซอยอารียที่เปดตัว

ในชวง 4-5 ปที่ผานมามีทัง้ส้ิน 18 โครงการ คิดเปนประมาณ 2,500 หนวย มียอดขายหรือยอดจองแลวถงึ

มากกวารอยละ 90 

หองชุดในยานนี้มีราคาขายเร่ิมตนที่ประมาณ หกหมื่นบาทกลางๆ ไปจนถงึ 1 แสนบาทตนๆ ตอ

ตารางเมตร โดยมีราคาเฉล่ียของโครงการทั้งหมดอยูที่ประมาณ 83,000 บาท  

ฝายวิจยัตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลฯไดใหรายละเอียดเพิ่มเติมวา จากหองชุดทัง้หมด 

2,500 หนวยนี้ เปนหนวยจากผูประกอบรายใหญในตลาดหลักทรัพยประมาณ 1,700 หนวย (คิดเปนรอย

ละ 69 ของหนวยทัง้หมด) มีราคาขายเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 90,000 บาทตอตารางเมตร มียอดขายหรือจอง

แลวถึงประมาณรอยละ 95 ในขณะทีห่องชุดจากผูประกอบการการยอยมีประมาณ 800 หนวย (คิดเปน

ประมาณรอยละ 31 ของหนวยทั้งหมด) มีราคาขายเฉล่ียอยูที่ประมาณ 78,000 บาทตอตารางเมตร มี

(ปรับปรุง) 
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ยอดขายหรือจองแลวประมาณรอยละ 84 ซึ่งจะเหน็ไดวาผูประกอบการรายใหญไดเปรียบในการตั้งราคา

ขายที่สูงกวาและมียอดขายที่มากกวา 

โครงการของผูประกอบการรายใหญนั้นไดเปรียบและไดรับความสนใจมากกวาผูประกอบการราย

กลางและรายยอยคอนขางมาก ทัง้จากผูซื้อเพื่ออยูอาศัยจริง และนักลงทุนทัง้ระยะสั้นและยาว ทีท่ําใหการ

ขายหองชุดในบางโครงการเปนไปอยางคึกคัก ตางกับผูซื้อหองชุดจากผูประกอบการรายยอยซ่ึงมักจะเปนผู

ซื้อเพื่ออยูจริงเปนหลัก จงึทาํใหมีอัตราการขายหรือจองทีตํ่่ากวาคอนขางมาก  

โครงการที่เพิง่เปดตัวเมื่อป 2553 ที่ผานมาจนถึงปจจุบนั มีทัง้ส้ิน 3 โครงการ รวม 900 หนวย โดย

เปนหนวยจากผูประกอบการรายใหญในตลาดหลักทรัพยมากกวารอยละ 90 หนวยหองชุดเหลานี้มยีอด

จองหรือขายแลวมากกวารอยละ 85 อนึง่ เปนที่นาสังเกตวาโครงการที่เปดในป 2553 สวนใหญจะเปน

โครงการที่มีระดับราคาตํ่ากวาโครงการในอดีต ซึ่งอาจเนื่องมาจากผูซื้อหองชุดคอนโดมิเนียมในยานนี้ใน

สมัยกอนจะเปนผูทีม่ีบานเดิมอยูในซอยอารียซึ่งเปนผูมีกําลังซื้อสูง ในขณะทีใ่นชวงหลังจะมีกลุมลูกคา

ระดับกลางเพิม่มากข้ึน อยางไรก็ตาม ทาํเลซอยอารียยงัไมเปนทีน่ิยมของชาวตางชาติเนื่องจากไมมีแหลงที่

อยูอาศัยและบริการตางๆเพื่อคนตางชาติมากนัก 

พื้นที่ทีเ่ปนที่นยิมมากที่สุดสาํหรับผูประกอบการอาคารชดุคือซอยอารีย 4 ซึ่งมโีครงการทัง้ส้ิน 5 

โครงการรวมถงึประมาณ 780 หนวย และซอยอารีย 2 ซึ่งมี 5 โครงการเชนกนั รวมประมาณ 400 หนวย 

อาคารชุดในซอยยอยสองซอยนี้สวนใหญจะมีความสูงไมเกิน 8 ชั้นเนื่องจากถนนยอยที่แยกจากซอยอารีย

คอนขางแคบ จึงทาํใหมีขอจาํกัดทางกฎหมาย สําหรับโครงการที่เปนอาคารสูงซ่ึงพฒันาโดยผูประกอบการ

รายใหญจะอยูบริเวณซอยอารียที่ไมแยกเขาถนนยอยและซอยอารีย 1 เปนสวนใหญ 

โดยภาพรวมแลวโครงการอาคารชุดในซอยอารียจะมกีารแขงขันสูงข้ึนเร่ือยๆ และมีแนวโนมที่การ

ขายจะไมหวือหวาเหมือนชวง 2-3 ปที่ผานมา เนื่องมาจากมีโครงการอาคารชุดเปดใหมใหเลือกมากข้ึน ทั้ง

ในซอยอารียและยานใกลเคียงเชนสะพานควาย พญาไท และวิภาวดี จึงทําใหการแขงขันในตลาดคอนขาง

สูง ซึง่เปนผลดีตอผูซื้อที่จะมีโอกาสตอรองและตัดสินใจไดมากข้ึน 

 

************************ 
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ตัวอยางโครงการอาคารชดุยานซอยอารีย 

 

ชื่อโครงการ ผูประกอบการ ที่ต้ัง สถานะการกอสราง 

เดอะเวอรติคัล อารีย 1 บมจ. แสนสิริ  ซ.อารีย 1 อยูระหวางกอสราง 

เดอะฟาอารีย 4 บจ. ซูพรีม เอสเตท ดีเวลลอปเมนท  ซ.อารีย 4 กอสรางแลวเสร็จ 

The Fine by Fine Home บจ. ฟายน 22 พร็อพเพอรต้ีส  ซ.อารีย 4 กอสรางแลวเสร็จ 

บานอารียสัมพันธ N/A ซ.อารียสัมพันธ 9 กอสรางแลวเสร็จ 

ดิอารียคอนโดมิเนียม (The Aree @ Aree4) บจ. เพลนารี พร็อพเพอรต้ี  ซ.อารีย 4 กอสรางแลวเสร็จ 

Noble Reflex บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท  ซ.อารีย 3 กอสรางแลวเสร็จ 

เซ็นทริค ซีน อารีย 2 บมจ. เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น  ซ.อารีย 2 กอสรางแลวเสร็จ 

เดอะ ซิกเนเจอร เรสซิเดนซ บจ. ทองทิศา  ซ.อารีย 2 กอสรางแลวเสร็จ 

อารียเพลส อารีย 2 N/A ซ.อารีย 2 กอสรางแลวเสร็จ 

เดอะซิลค พหล-อารีย 2 บจ. เคเอสเอเอส ดีเวลอปเมนท  ซ.อารีย 2 กอสรางแลวเสร็จ 

Noble Lite บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท  ซ.อารีย 1 กอสรางแลวเสร็จ 

โนเบิล รีฟอรม บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท  พหลโยธิน 7 อยูระหวางกอสราง 

Chavana Place N/A ซ.อารีย 4 กอสรางแลวเสร็จ 

บานราชครู (วิลลาราชครู) พหลโยธิน 5 บจ. ทีซีซี แคปปตอลแลนด  พหลโยธิน 5 กอสรางแลวเสร็จ 

The Seed Atom บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  ซ.อารีย 4 ยังไมเร่ิมกอสราง 

Noble Re:d บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท  ซ.อารีย 1 ยังไมเร่ิมกอสราง 

Le Rich @Aree Station บจ. ริชี่เพลซ 2002  ซ.อารีย 2 อยูระหวางกอสราง 
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จํานวนหนวยโครงการอาคารชุดยานซอยอารีย 

รายการ จํานวนหนวยโดยประมาณ 

จํานวนหองชุดท้ังหมด 2,500 

จํานวนหองชุดท่ีกอสรางแลวเสร็จ 1,200 

ยอดชายและยอดจอง 2,300 

 

ราคาขายโครงการอาคารชุดยานซอยอารีย 

รายการ ราคาขายโดยประมาณ  

ราคาขายต่ําสุด 1.5 ลานบาท 

ราคาขายสูงสุด 50 ลานบาท 

ราคาตอตารางเมตรต่ําสุด 65,000 บาท 

ราคาตอตารางเมตรสูงสุด 100,000 บาท  

หมายเหตุ: ราคาขายนี้เปนราคาขายโดยประมาณท่ีโครงการประกาศ ณ วันที่ศูนยขอมูลฯ ทําการสํารวจเทาน้ัน ไมรวม

ราคาขายที่ผูซื้อนํามาขายตอ 

 

 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับนี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจาก

แหลงขอมูลที่เช่ือถือไดหรือจากการประมวลผลท่ีเช่ือถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนมั่นใจในระดับหนึ่ง

แลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบตอความ

เสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความ

เหมาะสม 


