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รายงานตลาดท่ีอยูอาศัย 

ถนนสายไหม 

โดย ฝายวิจยัตลาดอสังหาริมทรัพย  

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรพัย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

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

30 ตุลาคม 2553 

 ในชวง 4-5 ปมานี้ เขตสายไหมถือวาเปนเขตที่มีที่อยูอาศัยใหมเกิดข้ึนคอนขางมาก โดยติด 1 ใน 

10 อันดับเขตที่มีที่อยูอาศัยแนวราบสรางเสร็จจดทะเบียนมากที่สุดในกรุงเทพฯ เนื่องจากการเดินทางที่

สะดวก ใกลทางดวนและถนนหลายสาย เชนพหลโยธิน รามอินทรา และลําลูกกา ตลอดจนหางสรรพสินคา

และโรงเรียนตางๆ ยานสายไหมยังเปนทางเลือกของผูที่ตองการหาซื้อบานยานวัชรพลแตมีงบประมาณ

จํากัด หรือผูที่มองหาที่อยูอาศัยยานลําลูกกาแตกลัวปญหาเร่ืองน้ําทวมและตองการอยูใกลตัวเมืองมากข้ึน 

จากการสํารวจของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยพบวาโครงการบานจัดสรร ที่เปดตัวในชวง 4-5 ปมา

นี้ในระยะ 500 เมตรจากถนนสายไหม มีทั้งส้ิน 10 โครงการ รวมประมาณ 2,100 หนวย ขายไปแลวรอยละ 

48 แบงเปนทาวนเฮาส 5 โครงการ บานเด่ียว 4 โครงการ และ บานแฝด 2 โครงการ โดยมีโครงการหนึ่งจาก

ผูประกอบการรายใหญในตลาดหลักทรัพยที่มีบานเด่ียวและบานแฝดในโครงการเดียวกัน 

ทาวนเฮาสจํานวน 5 โครงการนี้ มีหนวยรวมมากที่สุดถึงประมาณ 1,400 หนวย เปนโครงการจาก

ผูประกอบการรายใหญ 2 โครงการ ขายไปแลวรอยละ 55 มีอัตราการขายเฉลี่ยประมาณ 4.3 หนวยตอ

โครงการตอเดือน โดยโครงการที่ขายดีจะเปนโครงการจากผูประกอบการขนาดใหญที่มีชื่อเสียง มีราคา

คอนขางตํ่า และใหความคุมคากับผูซื้อ แบบบานที่ขายดีคือแบบ 3 หองนอน 2 หองน้ํา และมีโปรโมชั่นตอ

เติมครัวและ/หรือกันสาดใหฟรี ราคาขายอยูที่ประมาณ 1.4-1.7 ลานบาท 

บานเด่ียว 4 โครงการ รวมประมาณ 600 หนวย มียอดขายแลวประมาณรอยละ 26 มีอัตราการ

ขายเฉล่ียอยูที่ประมาณถึง 10 หนวยตอโครงการตอเดือน โดยเปนโครงการจากผูประกอบการรายใหญใน

ตลาดหลักทรัพย 2 โครงการ ซึ่งเพิ่งเปดตัวในป 2553 นี้ และอีก 2 โครงการเปนโครงการจากผูประกอบการ
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ทองถิ่นที่ทําทําบานจัดสรรมาแลวหลายโครงการในบริเวณใกลเคียง แบบบานที่ขายดีคือแบบ 3 หองนอน 3 

หองน้ํา ราคาประมาณ 3.5-5 ลานบาท 

สําหรับบานแฝด 2 โครงการ รวม 100 หนวยนี้ มียอดขายแลวถึงรอยละ 83 มีอัตราการขายเฉล่ีย

นอยที่สุดที่ประมาณ 3.7 หนวยตอโครงการตอเดือน โดยผูซื้อบานแฝดในยานนี้มักเปนผูที่ตองการพื้นที่

แบบบานเด่ียวแตมีงบประมาณจํากัด  

โครงการที่อยูอาศัยยานถนนสายไหมมีราคาโดยเฉล่ียสูงกวายานรังสิต-ลําลูกกา โดยผูซื้อสวน

ใหญจะใหความสําคัญกับราคาและความคุมคาเปนหลัก เนื่องจากเปนตลาดที่อยูอาศัยราคาตํ่าถึงปาน

กลาง อยางไรก็ตาม ผูซื้อบางกลุมยังใหความสําคัญกับการออกแบบ และส่ิงอํานวยความสะดวกสวนกลาง 

เชน โครงการหนึ่งของผูประกอบการรายยอย มีรูปแบบบานแบบสมัย และเลนดวยสีสันตางๆ มีตนไมใหญ

รมร่ืนในโครงการ ราคาขายเร่ิมตนต้ังแต 2 ลานตนๆข้ึนไป ไดรับกระแสตอบรับที่คอนขางดีจากลูกคา แม

ราคาจะแพงกวาบานในยานเด่ียวกัน อีกทั้งแบบที่ขายดีที่สุดคือแบบหองหัวมุมซึ่งมีพื้นที่ใชสอยและที่ดิน

กวางกวา แตก็ราคาสูงถึง 3 ลานตนๆ  

โดยภาพรวมแลว ตลาดที่อยูอาศัยยานสายไหมยังมีอุปสงคอยางตอเนื่องจากผูที่อยูในละแวก

ใกลเคียงและตองการขยับขยายหาที่อยูใหม ประกอบกับผูประกอบการรายใหญที่เร่ิมใหความสนใจเปด

โครงการในยานนี้มากข้ึนเร่ือยๆ ทําใหเชื่อไดวาตลาดที่อยูอาศัยในยานนี้มีแนวโนมจะไดรับความนิยม

เพิ่มข้ึนเร่ือยๆในอนาคตอันใกล 

 

 

 

 

 

 

 



REIC Research Report 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝายประชาสัมพันธและบริการขอมูล  
ศูนยขอมูลอสงัหาริมทรพัย ธนาคารอาคารสงเคราะห ชั้น 18 อาคาร 2 เลขท่ี 63 ถ.พระราม 9 หวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศัพท  0-2645-9675-6 โทรสาร 0-2643-1252 Email : www.reic.or.th / www.clickthaihome.com 

 

สรุปโครงการท่ีอยูอาศยัยานถนนสายไหม 

ยาน ประเภท 
จํานวน
โครงการ 

หนวย
ทั้งหมด 

ขายแลว คงเหลือ 

อัตราการขาย 
(หนวย/
โครงการ/
เดือน) 

สายไหม 

บานเด่ียว 4 610 160 450 10 

บานแฝด 2 114 94 20 3.7 

ทาวนเฮาส 5 1,369 755 614 4.3 

รวม 10 2,093 1,009 1,084 6.1 

 

ตัวอยางโครงการท่ีอยูอาศยัยานถนนสายไหม 

ชื่อโครงการ ชื่อบริษัท ประเภทบาน ที่ตั้ง 
ราคา
ต่ําสุด 

บานซ่ือตรง สายไหม บจ.ซ่ือตรง พร็อพเพอรต้ี ทาวนเฮาส ถ.หทัยราษฎร 1.69 

บานสวัสดี (สายไหม-วัชรพล) บจ.เบสท อินเตอรเทรด ทาวนเฮาส ถ.หทัยราษฎร 1.72 

พฤกษาวิลล 31 พหลโยธิน-สายไหม 2 บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ทาวนเฮาส ถ.สายไหม 1.7 

โรยัล สายไหม วิลเลจ บจ.เอส แอนด เอ็น พร็อพเพอรต้ี ทาวนเฮาส ถ.สายไหม 1.85 

ออลสวีท สายไหม-พหลโยธนิ บจ.อีเทอรไนซ  ทาวนเฮาส ถ.สายไหม 2.49 

ศุภาลัยวิลล สายไหม-วัชรพล บมจ.ศุภาลัย บานเด่ียว/บานแฝด ถ.สายไหม 2.99 

บานทองสถิตย 8 วัชรพล-หทัยราษฎร บจ.เวิลดแลนด บานเด่ียว ถ.หทัยราษฎร 3.3 

มนชญา 5 บจ.สยามสรางสรรค บานเด่ียว ถ.สายไหม 3.29 

สราญสิริ พหลโยธนิ-สายไหม บมจ.แสนสิริ บานเด่ียว ถ.สายไหม 3.69 

บานหัสดินทร บจ.เพอรเฟคท ไทรแองเกิ้ล บานแฝด ถ.สายไหม 3.4 

 

 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับนี้ ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลที่เช่ือถือได

หรือจากการประมวลผลที่เช่ือถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหนึ่งแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไม

สามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึนไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูล

ไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 


