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รายงานตลาดที่อยูอาศัย 

คอนโดมิเนียมแนวถนนพหลโยธิน  

(แนวสวนตอขยายรถไฟฟา หมอชิต-สะพานใหม) 

โดย ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย  

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

*********************** 
กันยายน 2554 

นับต้ังแตรถไฟฟาบีทีเอสเปดใหบริการเมื่อปลายป 2542 ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยไดทยอยเปด

โครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมตามแนวเสนทางรถไฟฟากันจํานวนมาก ทําใหที่ดินใกลแนวรถไฟฟาหายากและมีราคา

สูงขึ้นมาก การมองหาทําเลใหมที่มีตนทุนที่ดินต่ํากวาจึงเปนทางเลือกใหมของผูประกอบการ  

ในชวง 3-4 ปที่ผานมา ถนนพหลโยธินมีโครงการคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นมาก โดยเฉพาะบริเวณหาแยกลาดพราว

และแยกรัชโยธิน เนื่องจากเปนทําเลใกลหนวยงานรัฐ เอกชน สถานศึกษาและสถานอํานวยความสะดวกตางๆมากมาย 

อาทิเชน  สํานักงานใหญธนาคารไทยพาณิชย  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หางสรรพสินคาตางๆ เชน เซ็นทรัลลาดพราว ยูเน่ียนมอลล เมเจอรรัชโยธิน เปนตน ประกอบกับการเดินทางเขาสูยานใจ

กลางเมืองสะดวกสบาย เน่ืองจากระยะเวลาการเดินทางจากสถานีหมอชิตถึงสถานีสยามใชเวลาเพียงประมาณ 15 นาที

เทานั้น  

นายสัมมา คีตสิน ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย เปดเผยวา รถไฟฟาสวนตอขยาย หมอชิต – สะพาน

ใหม  เปนโครงการท่ีอยูในแผนการกอสราง โดยขณะน้ีอยูในขั้นตอนปรับแบบหนาสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ คาดวาจะ

ประกวดราคาไดในตนปและเร่ิมกอสรางไดประมาณกลางป 2555 คาดวาจะสรางเสร็จประมาณป 2558 มีจุดเร่ิมตนจาก

เสนทางเช่ือมตอรถไฟฟาบีทีเอสที่สถานีหมอชิต ผานหาแยกลาดพราว แยกรัชโยธิน วงเวียนหลักส่ี และไปส้ินสุดที่หนา

ตลาดสะพานใหม รวมสถานีใหมทั้งส้ิน 12 สถานี นาจะทําใหผูประกอบการหันมาใหความสนใจพัฒนาโครงการท่ีอยู

อาศัยในพื้นที่รอบนอกเกาะแนวรถไฟฟาสวนตอขยายมากขึ้น อยางไรก็ตาม พื้นที่สวนใหญระหวางสถานีเกษตรศาสตรถึง

สถานีปลายทางท่ีสะพานใหมนั้น เปนพื้นที่ในโซนที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลางหรือพื้นที่ของหนวยงานราชการหรือพื้นที่

เขตทหาร จึงอาจมีขอจํากัดในการกอสราง 

ผลสํารวจตลาดอาคารชุดในรัศมีประมาณ 1 กิโลเมตร จากแนวรถไฟฟาต้ังแตสถานีหมอชิตมาตามหาแยก

ลาดพราวและตอไปตามแนวถนนพหลโยธินจนถึงบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา มีโครงการคอนโดมิเนียม

เปดตัวใหมทั้งส้ิน 13 โครงการในรอบ 3-4 ปที่ผานมา ดวยจํานวนหนวยรวมกันประมาณ 7,700 หนวย และในบริเวณใกล

แยกหลักส่ีถึงสะพานใหมมีโครงการคอนโดมิเนียมเปดใหมประมาณ 4 โครงการ ดวยจํานวนหนวยรวมกันประมาณ 1,400 

หนวยดังน้ัน ณ ขณะน้ี จึงมีจํานวนหนวยคอนโดมิเนียมตามผังโครงการรวมตลอดแนวท่ีจะเปนสวนตอขยายนี้ทั้งส้ิน

ประมาณ 9,100 หนวย จาก 17 โครงการ เปนหนวยที่กอสรางแลวเสร็จ 6 โครงการ รวมประมาณ 2,050 หนวย ที่เหลืออีก 

7,050 หนวยกําลังอยูระหวางการกอสราง โดยคาดวาจะแลวเสร็จทุกโครงการภายในป 2557 
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ฝายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย ศูนยขอมูลฯ ไดใหรายละเอียดเพิ่มเติมวา โครงการจากผูประกอบการที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Listed Companies) และบริษัทในเครือ มีทั้งส้ิน 8 โครงการ แตมีจํานวนหองชุดคิดเปนรอย

ละ 71 ของหนวยท้ังหมดในตลาด ในขณะท่ีโครงการจากผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพยมี 9 โครงการ มีจํานวนหอง

ชุดรวมคิดเปนเพียงรอยละ 29 ของหนวยท้ังหมด แสดงใหเห็นวาโครงการจากผูประกอบการรายใหญจะเปนโครงการ

ขนาดใหญ มีจํานวนหองมากกวา 

โครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมในยานน้ีจะเนนจุดขายท่ีอยูใกลรถไฟฟาบีทีเอส โดยมีหลายระดับราคาเร่ิม

ต้ังแตราคาประมาณ 24,000 บาทตอตารางเมตร ในยานใกลสะพานใหม ไปจนถึงระดับราคาประมาณ 100,000 บาทตอ

ตารางเมตรท่ีหาแยกลาดพราว ราคาเฉล่ียของหองชุดตลอดแนวอยูที่ประมาณ 61,000 บาทตอตารางเมตร โดยโครงการ

จากผูประกอบการในตลาดหลักทรัพยมีราคาเฉล่ียประมาณ 74,000 บาทตอตารางเมตร ในขณะท่ีราคาเฉล่ียของโครงการ

จากผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพยอยูที่ประมาณ 49,000 บาทตอตารางเมตร  

จากจํานวนหนวยในผังโครงการทั้งหมดน้ี มียอดจองหรือขายแลวประมาณ 7,100 หนวย คิดเปนประมาณรอย

ละ 80 ของหนวยในผังทั้งหมด โดยมีอัตราการจองและขายเฉล่ียอยูที่ประมาณ 29 หนวยตอโครงการตอเดือน โดยในบาง

โครงการมียอดจองตํ่ามากเพียง 3 หนวยตอเดือน และบางโครงการมียอดจองสูงมากเกือบ 120 หนวยตอเดือน เน่ืองจาก

บางโครงการมีการจองหรือซื้อเพื่อเก็งกําไรจํานวนมาก  
 

เฉพาะพ้ืนที่แยกรัชโยธิน มีโครงการเปดใหมทั้งส้ิน 6 โครงการ รวมประมาณ 3,500 หนวย มียอดจองและขาย

แลวเกือบรอยละ 90 ราคาเฉล่ียอยูที่ 73,000 บาทตอตารางเมตร โดยมีระดับราคาตั้งแต 55,000-86,000 บาทตอตาราง

เมตร สวนพื้นที่หาแยกลาดพราวมีโครงการเปดใหมทั้งส้ิน 5 โครงการ จํานวนประมาณ 2,600 หนวย มียอดจองและขาย

แลวประมาณรอยละ 58 ซึ่งไมสูงมากนักเนื่องจากราคาเฉล่ียสูงกวา โดยอยูที่ประมาณ 80,000 บาทตอตารางเมตร โดยมี

ระดับราคาตั้งแต 97,000-100,000 บาทตอตารางเมตร สําหรับพื้นที่บริเวณใกลสะพานใหม มี 4 โครงการ จํานวนหนวย

รวมประมาณ 1,400 หนวย มียอดจองและขายไปแลวกวารอยละ 70 ราคาเฉล่ียอยูที่เพียง 29,000 บาทตอตารางเมตร 

ราคาที่ดินติดถนนพหลโยธินในพื้นที่ยานหาแยกลาดพราวถึงยานรัชโยธินมีการซ้ือขายจริงที่ประมาณ 200,000 – 

350,000 บาทตอตารางวา  สวนราคาที่ ดินยานสะพานใหม มีการซื้อขายกันจริงที่ประมาณ  80,000-140,000                 

บาทตอตารางวา  

 โดยภาพรวมพื้นที่ยานต้ังแตหมอชิต – สะพานใหม นาจะมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต หากสวนตอขยายรถไฟฟา 

ชวงหมอชิต – สะพานใหม เปดใชงานอยางเปนทางการประมาณป 2558 

 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 
ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับน้ี ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดหรือจากการ

ประมวลผลท่ีเชื่อถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหน่ึงแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือ

ความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตาม

ความเหมาะสม 
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ตัวอยางโครงการอาคารชดุ แนวถนนพหลโยธิน 

(แนวสวนตอขยายรถไฟฟา หมอชิต – สะพานใหม) 

ชื่อโครงการ ชื่อบริษัท ที่ตั้ง สถานะการกอสราง 

ศิริน เรสซิเด็นท บจ. ศิริน กรุป  ถนนพหลโยธิน กอสรางแลวเสร็จ 

เอส ซี เรสซิเด็นท   บจ. เอส.ซี พัฒนาการ  ถนนพหลโยธิน กอสรางแลวเสร็จ 

รีเจนทโฮม 16 พหลโยธิน 67 บจ. รีเจนท กรีน เพาเวอร  ถนนพหลโยธิน อยูในระหวางการกอสราง 

รีเจนทโฮม 15 แจงวัฒนะ บจ. รีเจนท กรีน เพาเวอร  ถนนแจงวัฒนะ อยูในระหวางการกอสราง 

ศุภาลัย เกษตร บมจ. ศุภาลัย  ถนนเกษตร-นวมินทร กอสรางแลวเสร็จ 

ยู คอนโด เกษตร บจ. ยูทิลิต้ีแลนด  ถนนพหลโยธิน กอสรางแลวเสร็จ 

ซาโตว อินทาวน เมเจอรรัชโยธิน 2 บจ. พระยาพาณิชย พร็อพเพอรต้ี  ถนนพหลโยธิน อยูในระหวางการกอสราง 

แบงคคอก เฟลิซ รัชโยธิน บมจ. เจาพระยามหานคร  ถนนพหลโยธิน กอสรางแลวเสร็จ 

ซาโตว อินทาวน วิภาวดี 30 บจ. พระยาพาณิชย พร็อพเพอรต้ี  ถนนวิภาวดี อยูในระหวางการกอสราง 

แอ็บสแตร็กส พหลโยธิน พารค บจ. บีทีเอส แอทเซ็ทส ถนนพหลโยธิน อยูในระหวางการกอสราง 

เอ็ม ลาดพราว บมจ. เมเจอร ดีเวลลอปเมนท  ถนนพหลโยธิน อยูในระหวางการกอสราง 

อิควิน็อคซ พหล-วิภา บมจ. เมเจอร ดีเวลลอปเมนท  ถนนพหลโยธิน-วิภาวดี อยูในระหวางการกอสราง 

Sym.วิภา-ลาดพราว บมจ. ธนาพัฒน พร็อพเพอรต้ี ดิเวลล็อปเมนท  ถนนวิภาวดี อยูในระหวางการกอสราง 

The Seed Terre บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  ถนนพหลโยธิน กอสรางแลวเสร็จ 

LPN รัชโยธิน บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท  ถนนพหลโยธิน อยูในระหวางการกอสราง 

ศุภาลัย รัชโยธิน บมจ. ศุภาลัย  ถนนรัชดาภิเษก อยูในระหวางการกอสราง 

Vantage บมจ. อีสเทอรน สตาร เรียล เอสเตท  ถนนรัชดาภิเษก อยูในระหวางการกอสราง 
 

 

จํานวนหนวยโครงการอาคารชุด แนวถนนพหลโยธิน 

(แนวสวนตอขยายรถไฟฟาหมอชิต – สะพานใหม) 

รายการ จํานวนหนวยโดยประมาณ 

จํานวนหองชุดท้ังหมด 9,100 

จํานวนหองชุดท่ีกอสรางแลวเสร็จ 2,000 

หนวยจากผูประกอบการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 6,400 

หนวยจากผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพย 2,700 

ยอดจองและขาย 7,100 

  


