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รายงานตลาดท่ีอยูอาศัย 

รามคําแหง – หัวหมาก – กรุงเทพกรีฑา 

โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห 

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

20 กรกฎาคม 2553 

นับแตป 2549 เปนตนมา ทําเลยานรามคําแหง-หัวหมาก-กรุงเทพกรีฑา ในกรอบสามเหลี่ยม

ระหวางถนนรามคําแหง-ถนนพระราม 9-ถนนวงแหวนรอบนอกฝงตะวันออก มีการพัฒนาโครงการที่อยู

อาศัยมากข้ึนตามเสนทางคมนาคมที่สะดวกข้ึน และคาดหมายถึงอนาคตหลังการเปดใชโครงการรถไฟฟา

สาย Airport Link / City Line โดยมีผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย

ใหความสนใจเปดโครงการใหมหลายราย 

โครงการที่อยูอาศัยที่เปดตัวใหมในชวง 4 - 5 ปที่ผานมา มีทั้งโครงการอาคารชุดและโครงการ

แนวราบ ไดแก บานเด่ียว ทาวนเฮาส โฮมออฟฟศ รวมทั้งส้ิน 29 โครงการ คิดเปนหนวยรวมประมาณ 

6,600 หนวย บางโครงการมีที่อยูอาศัยคละประเภทในโครงการเดียวกัน เชน มีทั้งบานเด่ียวและทาวนเฮาส 

หรือมีทั้งทาวนเฮาสและโฮมออฟฟศ  

โครงการบานเด่ียวมีทั้งส้ิน 12 โครงการ  มีหนวยรวมทั้งหมดประมาณ 1,110 หนวย เฉล่ีย

ประมาณ 95 หนวยตอโครงการ มียอดจองหรือขายแลวรอยละ 92 ของหนวยรวมทั้งหมด มียอดขายเฉล่ีย

ประมาณเดือนละ 5 หนวยตอโครงการ โดยผูประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีสวนแบงตลาด

รอยละ 47 มียอดจองหรือขายแลวรอยละ 94 สวนผูประอบการนอกตลาด มีสวนแบงตลาดรอยละ 53 มี

ยอดจองหรือขายรอยละ 90 โครงการที่ขายดีสวนใหญจะเปนโครงการของผูประกอบการที่มีชื่อเสียงดาน

การทําโครงการบานเด่ียวในยานอ่ืนๆมาแลว ทั้งนี้ มีหนึ่งโครงการของผูประกอบการรายยอยที่มีที่อยูอาศัย 

2 ประเภท คือ ทั้งบานเด่ียวและบานแฝด โดยมีจํานวนหนวยบานแฝดรวมประมาณ 40 หนวย  

โครงการทาวนเฮาส มีจํานวนทั้งส้ิน 10 โครงการ มีหนวยรวมทั้งหมดประมาณ 1,450 หนวย เฉล่ีย 

145 หนวยตอโครงการ และมียอดจองหรือขายแลวรอยละ 90 ของหนวยรวมทั้งหมด อัตราขายเฉล่ีย

ประมาณเดือนละ 6 หนวยตอโครงการ ราคาอยูที่ประมาณ  2–7 ลานบาท โดยผูประกอบการที่จดทะเบียน
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ในตลาดหลักทรัพยมีสวนแบงตลาดรอยละ 80 มียอดจองหรือขายแลวอยูที่รอยละ 70 ในขณะที่โครงการ

ของผูประกอบการนอกตลาด มีสวนแบงตลาดคิดเปนรอยละ 20 มียอดจองหรือยอดขายแลวอยูที่รอยละ 

70 โครงการที่ขายดีสวนใหญจะเปนทาวนเฮาส แบบทันสมัย 3 หองนอน และเปนโครงการของ

ผูประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  

สําหรับโครงการอาคารชุด มีจํานวนทั้งส้ิน 7 โครงการ โดยมีหนวยรวมทั้งหมดประมาณ 4,000 

หนวย เฉล่ียประมาณ 570 หนวยตอโครงการ อัตราขายเฉล่ียประมาณเดือนละ 16 หนวยตอโครงการ และ

มียอดจองหรือขายแลวรอยละ 96 ของหนวยรวมทั้งหมด โดยผูประกอบการที่อยูในตลาดหลักทรัพยมีสวน

แบงตลาดรอยละ 60 มีหนวยเหลือขายเพียง 16 หนวย ณ วันที่สํารวจ ขณะที่โครงการของผูประกอบการ

นอกตลาดมีสวนแบงตลาดคิดเปนรอยละ 40 มียอดจองหรือขายแลวอยูที่รอยละ 92 มีหนวยเหลือขาย

ประมาณ 130 หนวย 

โครงการที่ขายดีสวนใหญจะเปนโครงการของผูประกอบการรายใหญในตลาด แบบหองชุดที่ไดรับ

ความนิยม ไดแก แบบ Studio ราคาประมาณ 1.2–1.4 ลานบาท เนื่องจากเปนทางเลือกที่มาทดแทนตลาด

หองเชาของนักศึกษามหาวิทยาลัย และคนทํางานในบริเวณใกลเคียง สวนหองชุดแบบ 1 หรือ 2 หองนอน 

ขายในราคาประมาณ 1.5–3.6 ลานบาท 

สําหรับป 2553 นี้ มีโครงการเปดใหมทั้งส้ิน 5 โครงการ เปนโครงการบานเดี่ยว 1 โครงการ ของ

ผูประกอบการรายใหญ ซึ่งเปดเฟสแรกจํานวนประมาณ 110 หนวย จากทั้งหมดประมาณ 560 หนวย ที่

เหลืออีก 4 โครงการ เปนโครงการทาวนเฮาส จํานวน 420 หนวย โครงการสวนใหญไดรับการตอบสนองที่ดี

มากจากตลาด 

ราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ รอบบัญชีป 2551-2554 ชวงถนนรามคําแหงอยูที่ประมาณ 

51,000–140,000 บาทตอตารางวา ถนนกรุงเทพกรีฑาอยูที่ประมาณ 10,000–47,000 บาทตอตารางวา 

ถนนศรีนครินทรอยูที่ประมาณ 36,000-85,000 บาทตอตารางวา ถนนพระราม 9 อยูที่ประมาณ 75,000-

95,000 บาทตอตารางวา ถนนสุขาภิบาล 3 อยูที่ประมาณ 26,000–85,000 บาทตอตารางวา และซอย

รามคําแหง 24 ซึ่งมีโครงการที่อยูอาศัยจํานวนมาก มีราคาประเมินอยูที่ประมาณ 34,000–60,000 บาทตอ

ตารางวา โดยมีผูประกาศขายที่ดินบริเวณเหลานี้ ในราคาใกลเคียงกับราคาที่ราชการประเมินไว ยกเวน

ซอยรามคําแหง 24 ซึ่งราคาที่ดินที่ซื้อขายกันคอนขางสูงกวาราคาประเมิน 
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ทําเลรามคําแหง-หัวหมาก-กรุงเทพกรีฑา เปนทําเลที่มีส่ิงอํานวยความสะดวกมากมาย เชน 

หางสรรพสินคา โรงพยาบาล โรงเรียน และมหาวิทยาลัยชั้นนํา ไดแก มหาวิทยาลัยรามคําแหง

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร แมทําเลนี้จะประสบปญหาน้ําทวมบาง แตใน

อนาคตจะไดประโยชนจากโครงการรถไฟฟาสาย Airport Link / City Line โดยมีสถานีรามคําแหงและ

สถานีหัวหมากอยูใกลเคียง ซึ่งมีกําหนดเปดใหบริการเปนทางการในเดือนสิงหาคม 2553 นี้ และยังอยูใกล

ทางยกระดับรามคําแหง ทางดวนศรีนครินทร - พระราม 9 และถนนวงแหวนรอบนอกไปสู บางนา-บางปะ

อิน 

……………………………………… 
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สรุปโครงการท่ีอยูอาศยั  

รามคําแหง-หัวหมาก-กรุงเทพกรีฑา 

ประเภทบาน 
หนวยทั้งหมด 

 (โดยประมาณ) 

รวมทุกประเภท 6,600 

บานเด่ียว 1,110 

บานแฝด 40 

ทาวนเฮาส 1,450 

อาคารชุด 4,000 

 

ตัวอยางโครงการบานเด่ียว รามคําแหง-หัวหมาก-กรุงเทพกรีฑา 

ชื่อโครงการ ถนนทีต่ั้งโครงการ ชื่อบริษัท 
ราคาเริ่มตน 
(ลานบาท) 

เนอวานา วงแหวน – พระราม 9 คูขนานมอเตอรเวย บจ. เนอวานา ดีเวลลอปเมนท 7.4 

เนอวานา พระราม 9 คูขนานมอเตอรเวย บจ. เนอวานา ดีเวลลอปเมนท 5.9 

บานภัทรา กรุงเทพกรีฑา กรุงเทพกรีฑา บจ. เพชรบุญมา 3.1 

บานภัทรา รามคําแหง 76 รามคําแหง บจ. เพชรบุญมา 5.6 

บานภัคภิรมย รามคําแหง รามคําแหง บจ. ภิรมย แลนด 6.5 

บานสวนราชา พระราม 9–รามคําแหง 
กรุงเทพกรีฑา – 

ศรีนครินทร 
บจ. วี.เอส.โฮมการเดน 4.9 

The Residence ศรีนครินทร บจ. เสรี พรีเมียร 43.0 

กรองทอง วิลลา พารค พระราม 9 –ศรีนครินทร กรุงเทพกรีฑา บจ.  กรองทองเพลส 3.9 

บานอิสสระ พระราม 9 รามคําแหง บมจ. ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท 30.0 

ณุศาสิริ พระราม 9-วงแหวน คูขนานมอเตอรเวย บมจ. ณุศาศิริ แกรนด 10.0 

มัณฑนา พระราม9-ศรีนครินทร กรุงเทพกรีฑา บมจ. แลนด แอนด เฮาส 5.5 

นันทวัน รามคําแหง รามคําแหง บมจ. แลนด แอนด เฮาส 5.6 
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ตัวอยางโครงการทาวนเฮาส รามคําแหง-หัวหมาก-กรุงเทพกรีฑา 

ชื่อโครงการ ถนนทีต่ั้งโครงการ ชื่อบริษัท 
 ราคาเริ่มตน  
(ลานบาท)  

ทาวนพลัส หัวหมาก กรุงเทพกรีฑา บจ. พลัส พร็อพเพอรต้ี 4.0 

บานภัทรา กรุงเทพกรีฑา กรุงเทพกรีฑา บจ. เพชรบุญมา 2.6 

Private Ville พระราม 9 - หัวหมาก หัวหมาก บจ. มหาศาล 3.9 

ไทมโฮม หัวหมาก 21 หัวหมาก บจ. เอ็น แอล แอสเซท 3.6 

คาซา ซิต้ี รามคําแหง ทาวนโฮม รามคําแหง บมจ. ควอลิต้ี เฮาส 4.4 

เออรบาโน รามคําแหง รามคําแหง บมจ. พฤกษา 1.8 

บานใหม พระราม9 - ศรีนครินทร กรุงเทพกรีฑา บมจ. แลนด แอนด เฮาส 3.6 

บานใหม พระราม9 - วงแหวน กรุงเทพกรีฑา บมจ. แลนด แอนด เฮาส 3.9 

บานกลางเมือง The Paris พระราม 9 กรุงเทพกรีฑา บมจ. เอเช่ียน พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท 3.2 

บานกลางเมือง พระราม 9 - วงแหวน กรุงเทพกรีฑา บมจ. เอเช่ียน พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท 3.7 

ฐิติพร 2 รามคําแหง บจ. เจ.เอ. แมเนจเมนท 14.0 

 

ตัวอยางโครงการอาคารชดุ รามคําแหง-หัวหมาก-กรุงเทพกรีฑา 

ช่ือโครงการ ถนนทีต่ั้งโครงการ ช่ือบริษัท 
ราคาเร่ิมตน 
(ลานบาท) 

เดอะ โฟรวิงซ เรสซิเดนท ศรีนครินทร บจ. บอสตันปารค 3.6 

ดิ อินสไปร เพลส เอแบค พระราม 9 รามคําแหง บจ. วัชรธร 1.2 

เดอะ เวลลิงตัน รามคําแหง บจ. เอส.ซี.เอส พัฒนา 2.5 

แบงคคอก ฮอไรซอน รามคําแหง รามคําแหง บจ. เจาพระยามหานคร 1.8 

ศุภาลัย ซิต้ี รีสอรท รามคําแหง รามคําแหง บมจ. ศุภาลัย 3.0 

ลุมพินีวิลล รามคําแหง 44 รามคําแหง บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท 1.4 

ลุมพินีวิลล รามคําแหง 26 หัวหมาก บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท 1.3 

 

ขอความจํากัดความรับผิดชอบ 

ขอมูลสถิต ิขอเขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานผลการสํารวจฉบับนี ้ศนูยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดรับมาจากแหลงขอมูลที่เชื่อถอืไดหรือจากการประมวลผลท่ีเชื่อถือได    

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยไดตรวจสอบจนม่ันใจในระดับหนึ่งแลว  แตศนูยขอมูลอสังหาริมทรัพยไมสามารถยืนยันความถูกตองหรือความเปนจริง และไมอาจรับผิดชอบ

ตอความเสียหายที่เกิดขึ้นไมวาในกรณีใด ๆ จากการใชขอมูล ผูนําขอมูลไปใชพึงใชวิจารณญาณ และตรวจสอบตามความเหมาะสม 


