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รายงานตลาดท่ีอยูอาศัย 

ยานรัชดาภิเษก-ลาดพราว 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

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

28 มกราคม 2553 

โครงการระบบรถไฟฟาใตดินสาย MRT เร่ิมเปดบริการประมาณกลางป 2547 ทําใหการพัฒนาที่

อยูอาศัยในพืน้ที่บริเวณใกลเคียงดีข้ึนดวย โดยมีบริษัทพัฒนาอสงัหาริมทรัพยทัง้ในและนอกตลาด

หลักทรัพยสนใจเปดโครงการตางๆ มากมาย 

จากการสํารวจที่อยูอาศัยยาน รัชดาภิเษก-ลาดพราว ของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย พบวา 

ผูประกอบการสนใจพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุดมากทีสุ่ด โดยโครงการอาคารชดุที่ต้ังอยู

ตามแนวรถไฟฟา MRT จากสถานีพระราม 9 (บริเวณถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระราม 9) จนถึงสถานี

พหลโยธนิ (บริเวณใกลเซ็นทรัลลาดพราว) ในรัศมีหางจากแตละสถานีรถไฟฟา 500 เมตรนัน้ มทีั้งสิน้ 33 

โครงการ จํานวนรวม 15,600 หนวย ทั้งที่เปดขายใหมในปนี้และปกอนหนา และรวมทัง้ที่ปดการขายไป

แลว ซึ่งนับวามีจํานวนมาก 

สาเหตุที่ทาํใหทําเลถนนรัชดาภิเษก-ลาดพราว เปนทีน่ิยมของผูซื้อหองชุดนั้น เปนเพราะถนน

รัชดาภิเษกมีสํานักงานธุรกิจตางๆตั้งอยูหลายแหง อีกทัง้รถไฟฟา MRT ยังทําใหประชาชนสามารถเดินทาง

ไปยังยานธุรกจิตางๆของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะยานอโศก ไดไมยาก นอกจากนี้ยังมีศูนยการคา 

หางสรรพสินคาช้ันนํา รวมไปถึงแหลงสถานบันเทงิซึ่งเปนทีน่ิยมอยูมากมาย ทัง้ทีม่ีอยูแลว และที่จะเปดทํา

การในอนาคตอันใกล สําหรับถนนลาดพราวนัน้ก็เปนยานที่อยูอาศัย และเปนแหลงชมุชนที่มส่ิีงอํานวย

ความสะดวกครบครันมาชานาน แตการจราจรที่ติดขัดนั้น ทาํใหผูซื้อบานตัดสินใจเลือกซื้อโครงการอาคาร

ชุดใกลสถานีรถไฟฟามากข้ึน 

หากแบงตามชวงป พบวามโีครงการเปดใหมในป 2549 จํานวน 4 โครงการ ในป 2550 จํานวน 13 

โครงการ ในป 2551 จํานวน 8 โครงการ ในป 2552 จํานวน 8 โครงการ ตามลําดับ  
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จากโครงการทั้งหมด 33 โครงการซึง่มีหนวยรวมประมาณ 15,600 หนวยนัน้ แบงเปนโครงการของ

ผูประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยทัง้หมด 12 บริษัท จํานวน 19 โครงการ คิดเปน 11,900 

หนวย หรือรอยละ 76 ของหนวยรวมทัง้หมด และผูประกอบการนอกตลาดหลักทรัพยจํานวน 14 โครงการ 

คิดเปน 3,700 หนวย หรือรอยละ 24 ในจาํนวนนี้มหีนวยที่สรางเสร็จไปแลวประมาณ 4,900 หนวย คิดเปน

รอยละ 36 ของหนวยรวมทั้งหมด  

ในจํานวนหนวยทัง้หมด 15,600 หนวยนัน้ มหีนวยที่ไดทําสัญญาจะซ้ือจะขายไปแลวทัง้ส้ิน

ประมาณ 12,000 หนวย หรือคิดเปนประมาณรอยละ 82 ของหนวยรวมทัง้หมด  

โครงการจากผูประกอบการในตลาดฯ มยีอดขายอยูทีร่อยละ 82 และมีอัตราการขายเฉล่ียอยูที่

ประมาณ 21 หนวยตอโครงการตอเดือน ในขณะที่โครงการจากผูประกอบการนอกตลาดฯ มียอดขายอยูที่

รอยละ 79 และมีอัตราการขายอยูทีป่ระมาณ 8 หนวยตอโครงการตอเดือน ถงึแมวาชื่อเสียงของ

ผูประกอบการจะมีผลตออัตราขาย แตโครงการจากผูประกอบการรายยอยก็ไมไดประสบปญหาทางการ

ขายมากนกั เนื่องจากสามารถแขงขันไดดวยราคาที่ตํ่ากวา ใหของแถมมากกวา หรือมีการออกแบบที่โดด

เดนกวา เปนตน 

สําหรับราคาขายที่อยูอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในยานรัชดาภิเษก-ลาดพราวนัน้ มีราคาขาย

ตํ่าสุดอยูที่ประมาณ 42,000 บาทตอตารางเมตร และราคาขายสูงสุดอยูที่ประมาณ 115,000 บาทตอ

ตารางเมตร  โดยมีราคาเฉล่ียตอตารางเมตรอยูที่ประมาณ 66,000 บาท  

อนึ่ง พืน้ทีท่ี่มีผูประกอบการใหความสนใจเปดโครงการขนาดใหญหรือจํานวนหนวยตอโครงการ

มากที่สุดคือบริเวณแยก รัชดาภิเษก-พระราม 9 ซึง่มีหองชุดรวมกนัถงึ 6 โครงการ หรือประมาณ 6,600 

หนวย มียอดจองและขายแลวประมาณ รอยละ 68 

สําหรับราคาประเมินที่ดิน โดยสํานกังานที่ดินป 2551 บริเวณถนนรัชดาภิเษก ประมาณ 100,000 

ถึง 250,000 บาทตอตารางวา แตมีผูประกาศขายสูงกวานัน้อยูที่ 350,000 บาทตอตารางวาสําหรับที่ดิน

บริเวณถนนรัชดาภิเษก บริเวณถนนพระราม 9 ประมาณ 150,000 ถึง 220,000 บาทตอตารางวา และ

บริเวณถนนลาดพราว ประมาณ 85,000 ถึง 120,000 บาทตอตารางวา  
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แบบของหองชุดที่เปนทีน่ิยมคือแบบ 1 หองนอน เนนการตกแตงแบบทันสมยั ซึ่งราคาถือเปน

ปจจัยอันดับแรก โดยของหองชุดคอนโดมิเนียมแบบ 1 หองนอนของโครงการสวนใหญเร่ิมตนที่ประมาณ 2 

ลานตนๆ และ แบบ 2 หองนอนราคาเร่ิมตนอยูที่ประมาณ 3 ลานตนๆ 

 โครงการที่มพีืน้ที่สวนกลางสําหรับทํากิจกรรมทั้งกลางแจงและในรม ไดแก หองสมุด สระวายน้าํ 

ฟตเนส สวนหยอม ฯลฯ จะสามารถดึงดูดความสนใจของผูซื้อไดเปนอยางดี เนือ่งจากคนในเมืองมีความ

ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกเหลานี้ สําหรับโครงการสวนใหญในยานนี้มีลักษณะขายพรอมเฟอรนิเจอร

ติดผนัง (Built-in Furniture) รวมทั้งการใหของแถมตางๆ เชน เคร่ืองใชไฟฟาในครัว เคร่ืองปรับอากาศ       

 

โครงการอาคารชุดตามแนวรถไฟฟาใตดิน MRT 

สถานีพระราม 9 – สถานีพหลโยธิน (รัศมีหางจากรถไฟฟาไมเกิน 500 เมตร) 

 

ช่ือโครงการ ช่ือบริษัท ถนนท่ีตั้งโครงการ สถานะการกอสราง 

มายคอนโด ลาดพราว 27 บจ. พลัส พร็อพเพอรตี้ ลาดพราว กอสรางแลวเสรจ็ 

ศุภาลัย ปารค อโศก-รัชดา บมจ. ศุภาลัย  พระราม 9 อยูระหวางการกอสราง 

ไอดีโอ ลาดพราว 5 บจ. อนันดา ดีเวลลอปเมนท ทู ลาดพราว อยูระหวางการกอสราง 

The Zest Condominium บจ. สิริพัฒน แอสเสท รัชดาภิเษก กอสรางแลวเสรจ็ 

ไลฟ แอท รัชดา-สุทธิสาร บมจ. เอเช่ียน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท  รัชดาภิเษก กอสรางแลวเสรจ็ 

ไอดิโอ ลาดพราว 17 บจ. อนันดา ดีเวลลอปเมนท  ลาดพราว กอสรางแลวเสรจ็ 

ไอว่ี รัชดา บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  รัชดาภิเษก กอสรางแลวเสรจ็ 

ไลฟ แอท รัชดา บมจ. เอเช่ียน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท  ลาดพราว กอสรางแลวเสรจ็ 

ริธึม รัชดา 1 บจ. เอพี แปซิฟค สตาร (รัชดา)  รัชดาภิเษก อยูระหวางการกอสราง 

ไลฟ แอท รัชดา - หวยขวาง  บมจ. เอเช่ียน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท  ประชาราษฎรบําเพ็ญ กอสรางแลวเสรจ็ 

ไดมอนด รัชดา อาคารเอ บจ. ไดมอนด รัชดา  รัชดาภิเษก อยูระหวางการกอสราง 

เดอะรูม รัชดา - ลาดพราว บมจ. แลนดแอนดเฮาส  ลาดพราว กอสรางแลวเสรจ็ 

ซีณิธเพลส หวยขวาง บจ. มหาทรัพย ดีเวลลอปเมนท ประชาราษฎรบําเพ็ญ กอสรางแลวเสรจ็ 

เดอะ คริส รัชดา 17 บมจ. กฤษดามหานคร  รัชดาภิเษก กอสรางแลวเสรจ็ 

เดอะ คริส เอ็กเพรส  2 (รัชดาภิเษก 19) บมจ. กฤษดามหานคร  รัชดาภิเษก อยูระหวางการกอสราง 

ลุมพินี เพลส พระราม 9 รัชดา บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท พระราม 9 อยูระหวางการกอสราง 

โมเดิรน สวีท โฮม บจ. ลองซิตี้ เรียลเอสเตท  พระราม 9 กอสรางแลวเสรจ็ 
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ช่ือโครงการ ช่ือบริษัท ถนนท่ีตั้งโครงการ สถานะการกอสราง 

ซิตี้พลัส อาคารซี บจ. ซิตี้ พลัส เรียล เอสเตท รัชดาภิเษก อยูระหวางการกอสราง 

ทรี คอนโด ลาดพราว 27 บจ. บ๊ิก ทรี แอสเสท  ลาดพราว กอสรางแลวเสรจ็ 

เอสเปซ อโศก-รัชดา/เอสเปซ อโศก-รัชดา ไฮดอเวย บมจ. อารียา พรอพเพอรตี้ พระราม 9 อยูระหวางการกอสราง 

ไอดีโอ รัชดา-หวยขวาง บจ. อนันดา ดีเวลลอปเมนท ทู  รัชดาภิเษก อยูระหวางการกอสราง 

เบล อเวนิว บจ. เบล ดีเวลลอปเมนท พระราม 9 อยูระหวางการกอสราง 

เมโทรสกาย รัชดา บมจ. พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค  รัชดาภิเษก อยูระหวางการกอสราง 

เมอรราญา เพลส คอนโดมิเนียม ลาดพราว 27 บจ. เดยเกน กรุป ลาดพราว กอสรางแลวเสรจ็ 

มอรน่ิงไซด ไฮท บจ. เอซคอน พร็อพเพอรตี้ ลาดพราว อยูระหวางการกอสราง 

ดิ อิสสระ ลาดพราว บจ. ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท ลาดพราว อยูระหวางการกอสราง 

เดอะนิช รัชดา-หวยขวาง บมจ. เสนาดีเวลลอปเมนท รัชดาภิเษก อยูระหวางการกอสราง 

พี.จี. คอนโดมิเนียม พระราม 9 บมจ. ปรีชากรุป พระราม 9 กอสรางแลวเสรจ็ 

พี.จี. คอนโดมิเนียม 2 พระราม 9 บมจ. ปรีชากรุป พระราม 9 อยูระหวางการกอสราง 

 

หมายเหตุ: ราคาขายท่ีกลาวในบทความเปนราคาขายโดยประมาณท่ีโครงการประกาศ ณ วันท่ีศูนยขอมูลฯ ทําการสํารวจเทาน้ัน ไมใชราคาขายท่ีผูซื้อ

นํามาขายตอ 

 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิติ ขอเขียนใด ๆ ท่ีปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับน้ี ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดหรือจากการประมวลผลท่ี

เชื่อถือได ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหน่ึงแลว  แตศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปน

จริง และไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความ

เหมาะสม 

 


