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 รายงานตลาดท่ีอยูอาศัย 

ยานถนนราษฎรพัฒนา (รามคําแหง 160) 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

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

3 พฤษภาคม 2554 

 

บนถนนราษฎรพัฒนา (รามคําแหง 160) หรือที่เรียกกันติดปากวาซอยมิสทีน ซึ่งมีระยะทาง

ประมาณ 4 กิโลเมตรจากตนซอยไปจนสุดซอยกอนเขาสูถนนวงแหวนรอบนอก มีการพัฒนาของโครงการที่

อยูอาศัยอยางตอเนื่องมาต้ังแตป 2550 ตามการปรับปรุงสาธารณูปโภคที่ดีข้ึน เชน การขยายถนนออกเปน 

4 ชองจราจร ทําใหประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไดสะดวกทั้งโดยรถโดยสารประจําทางและรถสวนตัว 

โดยสามารถเดินทางเชื่อมตอไปยังถนนรามคําแหง ถนนเคหะรมเกลา หรือถนนมอเตอรเวย–วงแหวนรอบ

นอกฝงตะวันออก   

นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยเปดเผยวา ในชวงที่ผานมามี

ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพยใหความสนใจเปดโครงการใหมใน

ยานถนนราษฎรพัฒนาเปนจํานวนมาก  โดยทั้งหมดเปนโครงการที่อยูอาศัยแนวราบ  

จากการสํารวจของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย พบวามีโครงการที่อยูอาศัยในระยะหาง 1 กิโลเมตร

จากสองฝงถนนราษฎรพัฒนา ทั้งส้ิน 19 โครงการ จํานวนหนวยรวมทั้งหมดประมาณ 2,680 หนวย มีทั้งที่

เปนบานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย ซึ่งรวมทั้งโครงการที่มีบานแนวราบผสมหลายรูปแบบ 

เปนโครงการของผูประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จํานวน 7 โครงการ มีหนวยรวมประมาณ 

1,490 หนวย หรือรอยละ 56 ของหนวยรวมทั้งหมด และเปนโครงการของผูประกอบการนอกตลาด

หลักทรัพย จํานวน 12 โครงการ มีหนวยรวมประมาณ 1,190 หนวย หรือรอยละ 44 ของหนวยรวมทั้งหมด  

โครงการบานเดี่ยวมีหนวยทั้งหมดประมาณ 1,290 หนวย มียอดจองหรือขายแลวรอยละ 36 มี

ยอดขายเฉล่ียประมาณ 2.4 หนวยตอโครงการตอเดือน โดยผูประกอบการในตลาดหลักทรัพยมีสวนแบง

ตลาดรอยละ 72 มียอดจองหรือขายแลวรอยละ 23 สวนผูประกอบการนอกตลาด มีสวนแบงตลาดรอยละ 
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28 มียอดจองหรือขายรอยละ 68 โครงการที่ขายดีสวนใหญจะเปนโครงการของผูประกอบการรายใหญที่มี

ชื่อเสียง โดยแบบบานที่นิยมเปนแบบทันสมัย 2 ชั้น 3 หองนอน ราคาประมาณ 4.5 – 6 ลานบาท  

โครงการทาวนเฮาส มีทั้งหมดประมาณ 1,090 หนวย และมียอดจองหรือขายแลวรอยละ 40 มี

ยอดขายเฉล่ียประมาณ 4.8 หนวยตอโครงการตอเดือน โดยผูประกอบการในตลาดหลักทรัพยมีสวนแบง

ตลาดรอยละ 44 มียอดจองหรือขายแลวอยูที่รอยละ 14 ในขณะที่โครงการของผูประกอบการนอกตลาด มี

สวนแบงตลาดคิดเปนรอยละ 56 มียอดจองหรือยอดขายแลวอยูที่รอยละ 61 โครงการที่ขายดีสวนใหญจะ

เปนทาวนเฮาส แบบ 2 ชั้น 3 หองนอน ราคาประมาณ   1.5 – 3 ลานบาท  

โครงการบานแฝด มีทั้งส้ินประมาณ 180 หนวย และมียอดจองหรือขายแลวรอยละ 80 มียอดขาย

เฉล่ียประมาณ 1.7 หนวยตอโครงการตอเดือน โดยผูประกอบการในตลาดหลักทรัพยมีสวนแบงตลาดรอย

ละ 44 มียอดจองหรือขายแลวอยูที่รอยละ 56 ในขณะที่โครงการของผูประกอบการนอกตลาดมีสวนแบง

ตลาดคิดเปนรอยละ 56 มียอดจองหรือยอดขายแลวถึงรอยละ 99 โดยแบบบานที่นิยมเปนแบบ 2 ชั้น 3 

หองนอน ราคาประมาณ 2.5 – 3.5 ลานบาท   

โครงการอาคารพาณิชย มีหนวยทั้งหมดประมาณ 120 หนวย มียอดจองหรือขายแลวรอยละ 74 มี

ยอดขายเฉล่ียประมาณ 3.5 หนวยตอโครงการตอเดือน โดยผูประกอบการที่จดทะเบียนนอกตลาด

หลักทรัพยครองสวนแบงตลาดทั้งหมด โครงการที่ขายดีจะเปนอาคารพาณิชย 3 ชั้น 2 – 4 หองนอน อยูใน

ทําเลติดถนนซ่ึงเหมาะแกการทําการคา ราคาประมาณ 4 - 6 ลานบาท  

จากโครงการทั้งหมดดังกลาว เปนสวนที่เปดขายใหมในป 2554 ทั้งส้ิน 7 โครงการ แบงเปนบาน

เด่ียว 3 โครงการ ทาวนเฮาส 1 โครงการ อาคารพาณิชย 1 โครงการ และโครงการรูปแบบผสม 2 โครงการ 

มีหนวยรวมทั้งหมดประมาณ 1,340 หนวย ถึงแมโครงการของผูประกอบการในตลาดหลักทรัพยจะไดรับ

กระแสตอบรับที่ดีจากผูซื้อเนื่องจากชื่อเสียง แตโครงการจากผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพยก็ไดรับ

ความนิยมเชนกัน เนื่องจากแขงขันดวยทําเลที่ต้ังที่เดนและรูปแบบโครงการที่ทันสมัย  

จากการตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินของกรมธนารักษ รอบป 2551-2554 พบวา ราคา

ประเมินที่ดินชวงถนนราษฎรพัฒนาอยูที่ประมาณ 5,000 – 15,000 บาทตอตารางวา สําหรับราคาที่ดินติด

ถนนราษฎรพัฒนาที่มีการประกาศขายนั้นอยูที่ตารางวาละ 30,000 - 45,000 บาท  
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ยานถนนราษฎรพัฒนา เปนทําเลที่มีส่ิงอํานวยความสะดวกมากมาย เชน หางคาปลีก-สงขนาด

ใหญ โรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมทั้งยังมีที่ดินอีกมากพอที่สามารถนําไปพัฒนาโครงการได ดังนั้น การ

พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยในยานนี้นาจะยังมีตอเนื่อง  

………………………… 

สรุปโครงการท่ีอยูอาศยั  
ยานถนนราษฎรพัฒนา (รามคําแหง 160) 

 

ประเภท 
 

รวม 
   

ยอดขายและจอง คงเหลือ 
อัตราการขายเฉลี่ย    

(หนวย/โครงการ/เดือน) 

บานเด่ียว 1,290 460 830 2.4 

บานแฝด 180 140 40 1.7 

ทาวนเฮาส 1,090 440 650 4.8 

อาคารพาณิชย 120 90 30 3.5 

รวมทุกประเภท 2,680 1,130 1,550 N/A 

 

ตัวอยางโครงการบานจัดสรร ยานถนนราษฎรพัฒนา (รามคําแหง 160) 

ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ ผูประกอบการ 
ราคาเริ่มตน 
(ลานบาท) 

สีวลี รามคําแหง บานเด่ียว บมจ. แลนดแอนดเฮาส 4.3 

Casa Ville รามคําแหง-วงแหวน บานเด่ียว บจ. คาซาวิลล 4.4 

Lanceo รามคําแหง-วงแหวน บานเด่ียวและบานแฝด บมจ. ลลิล พร็อพเพอรต้ี 2.6 

บานระเบียงสวน 5 บานเด่ียวและทาวนเฮาส บจ. ระเบียงสวน พรอพเพอรต้ี 4.9 

เทรนด้ี ธารา รามคําแหง เฟส 1 บานเด่ียว บจ. ธารารมณเอสเตท 4.7 

นลินวิลล พลัส รามคําแหง-สุวรรณภูมิ ** บานเด่ียวและบานแฝด บจ. เอ็น.ยู.พร็อพเพอรต้ี 3.2 

สัมมากร รามคําแหง บานเด่ียว บมจ. สัมมากร 4.4 

ปรีชาราม 1 ถนนราษฎรพัฒนา บานเด่ียว บมจ. ปรีชา กรุป 3.9 

ปรีชาราม 2 ถนนราษฎรพัฒนา ** บานเด่ียว บานแฝดและทาวนเฮาส บมจ. ปรีชา กรุป 3.6 

นลินวิลล 5 ** บานเด่ียว บจ. เอ็น.ยู.พร็อพเพอรต้ี 3.9 

De Tawan บานเด่ียว บจ. เอ็น.ยู.พร็อพเพอรต้ี 4.4 

Wayra รามคําแหง-สุวรรณภูมิ ทาวนเฮาสและอาคารพาณิชย บจ. วิน แอสเซท 3.8 

พฤกษาวิลล 50 รามคําแหง ทาวนเฮาส บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 1.7 

คลัสเตอรเฮาส รามคําแหง - ราษฎรพัฒนา ทาวนเฮาส บจ. อินเทรนด พร็อพเพอรต้ี 1.6 

เนอวานา คลัสเตอร รามคําแหง ทาวนเฮาส บจ. บานและท่ีดินเอเชียอาคเนย 2.4 
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ตัวอยางโครงการบานจัดสรร ยานถนนราษฎรพัฒนา (รามคําแหง 160) (ตอ) 

ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ ผูประกอบการ 
ราคาเริ่มตน 
(ลานบาท) 

บานฐานิตะ 1 ทาวนเฮาสและอาคารพาณิชย บจ. บานฐานิตะ 2.2 

การเดน สวีท ดิ อินด้ี โฮม ทาวนเฮาสและอาคารพาณิชย บมจ. กลุมธารารมณ เอ็นเตอรไพรส 2.0 

บานฐานิตะ 2 อาคารพาณิชย บจ. บานฐานิตะ 4.5 

นิรันดรสิริ อเวนิว รามคําแหง อาคารพาณิชย บจ. รามคําแหงเฮาสซ่ิง 3.5 

หมายเหตุ ** โครงการที่ปดการขายไดแลวมี 3 โครงการ 

 
 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิต ิขอเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับนี ้ศนูยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลที่เชื่อถอืไดหรือจากการประมวลผลท่ีเชื่อถือได    

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหนึ่งแลว  แตศนูยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบ

ตอความเสียหายที่เกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 


