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Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed 
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes 
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering 
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

Foreword >>
ภายใต้สถานการณ์ท่ีการลงทุนของภาครัฐเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

Krungthai COMPASS มองวา่การลงทุนใน “โครงการรถไฟฟ้า” ท่ีสามารถส่งเสริม

ให้ภาคเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาฯ เกิดการลงทุนตาม (Crowding-in Effects) 

ดูเป็นตัวเลือกท่ีน่าสนใจต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ไม่น้อย ท้ังน้ี การลงทุนตามเส้นทาง

รถไฟฟ้าเกิดใหม่ของผู้ประกอบการอสังหาฯ มีตัวอย่างมาให้เห็นแล้วในอดีตต้ังแต่ 

การก่อสรา้งรถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนเหนือ (คลองบางไผ่-เตาปูน) ท่ีท าให้บรเิวณรอบๆ 

มีการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แห่งใหม่ ตลอดจนการก่อสรา้ง

รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คคูต) สายสีชมพู (มีนบุร-ีแคราย) และ

สายสีเหลือง (ลาดพรา้ว-ส าโรง) ท่ีภาครฐัลงทุนกว่า 115,000 ล้านบาท ก็ส่งผลให้

ภาคเอกชนมีการลงทุนพัฒนาท่ีอยู่อาศัยเพ่ิมข้ึนจากช่วงเวลาก่อนหน้าไปแล้วอย่างน้อย 

81,500 ล้านบาท คิดเป็น Multiplier Effects อย่างน้อย 0.71 เท่า

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนใต้ (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) ท่ีมีมูลค่าลงทุนสูงถึง 

1.1 แสนล้านบาท ก็มีแนวโน้มท่ีจะส่งผลบวกให้เกิดการพัฒนาอสังหาฯ ในพ้ืนท่ีให้มากขึ้น

ได้เช่นกัน จากจุดเด่นของรถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนใต้ท้ังเส้นทางท่ีพาดผ่านสถานท่ี

ราชการ หน่วยงานภาครฐั โซนอยู่อาศัย และยังมีจุดตัด (Interchange) กับรถไฟฟ้าอ่ืน

อีกหลายเส้นทาง การเดินทางของคนในพ้ืนท่ีจึงมีความสะดวกสบายมากข้ึน ส่งผลให้

ความต้องการอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีมีโอกาสเพ่ิมตาม ท้ังน้ี คาดว่าเม่ือการแพรร่ะบาดของ 

COVID-19 คล่ีคลาย ความต้องการซื้อท่ีอยู่อาศัยในท าเลเตาปูน-ราษฎรบู์รณะ มีโอกาส

เพ่ิมข้ึน 25% จากค่าเฉล่ียในอดีตท่ี 7,700 ยูนิตต่อปี เป็น 9,600 ยูนิตต่อปี 

Krungthai COMPASS มองว่าประเภทของการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยท่ีจะได้รับประโยชน์

มากท่ีสุด คือ คอนโดมิเนียม และทาวน์เฮ้าส์ ในระดับราคาต่ากว่า 3 ล้านบาทต่อยูนิต 

และ 3-5 ล้านบาทต่อยูนิต ขณะท่ี ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือก็มีโอกาสในการเพ่ิมสาขาเพ่ือ

รองรับการอยู่อาศัยท่ีมากขึ้น โดย นอกจากคอนโดมิเนียม และทาวน์เฮ้าส์ ในราคา

ดังกล่าวจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บรโิภคในพ้ืนท่ีมากท่ีสุดแล้ว ราคาท่ีดิน ณ 

ปัจจุบัน ยังอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในราคา 3 ล้านบาท และ 

3-5 ล้านบาทต่อยูนิต โดยท่ีผู้พัฒนายังสามารถรกัษาอัตราก าไรข้ันต้นท่ี 30-40% ได้

ตามปกติ นอกจากน้ี ธุรกิจรา้นสะดวกซื้อก็มีโอกาสเพ่ิมจ านวนสาขาจากเดิมท่ี 4-5

สาขาต่อประชากร 10,000 คน ข้ึนอีก 2-3 เท่า เพ่ือรองรบัการท่ีอยู่อาศัยท่ีเพ่ิมข้ึน

เผยแพร:่ กันยายน 2021

พชรพจน์ นันทรามาศ กณิศ อ่าสกุลสุปรย์ี ศรสี าราญ



โอกาสของธรุกิจอสังหาฯ และค้าปลีกในพ้ืนท่ีเตาปูน-ราษฎรบู์รณะ

มูลค่าโครงการ

1.1 แสนลบ.
ระยะเวลาก่อสรา้ง

5 ปี 
เปิดใช้ปี

2027

ท่ีมา: ข้อมูลจาก AREA กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการรา้นสะดวกซื้อ (อาทิ FamilyMart, Lawson, Tops Daily) และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

เตาปูน-ราษฎรบู์รณะ”
โอกาสของธรุกิจอสังหาฯ ในท าเล

จากการมาถึงของรถไฟฟ้าสายสีมว่งตอนใต้

Highlights ของโครงการรถไฟฟ้า

ส่งเสรมิ
ความต้องการ
อยู่อาศัยในพ้ืนท่ี

ผ่านการเดินทางท่ี
สะดวกสบายมากขึ้น

มีจดุตัดกับ
รถไฟฟ้า 

อกีหลายเส้นทาง
เหมาะท่ีจะต่อยอด
เป็น Hub ของ
การเดินทาง

เตาปูน-ราษฎรบู์รณะ

เส้นทางผ่าน 
สถานท่ีราชการ 
ส านักงาน 

และสถานศกึษาส าคัญ 

ส่งเสรมิการ
เดินทางในพ้ืนท่ี

มีการออกแบบ
อาคาร

จอดแล้วจร
ท่ีรองรบั

การใช้งานได้มาก

สายสีม่วงตอนใต้ (เตาปูน-ราษฎรบู์รณะ)

ท่ีอยู่อาศัย รา้นสะดวกซื้อ

ความต้องการท่ีอยู่อาศัย

มีแนวโน้มสูงขึ้น

9,600 ยูนิตต่อปี

25%
จาก 7,700 ยูนิต เป็น

เป็นประเภทท่ีอยู่อาศยั
ท่ีตรงใจผู้บรโิภคในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด

คอนโดฯ และทาวน์เฮา้ส์
ระดับราคา

ไม่เกิน3 และ3-5 ลบ.

ราคาท่ีดิน
ในปัจจุบัน ยังอยู่ในระดับท่ี

สามารถน าไปพัฒนาท่ีอยู่อาศยัในราคา
ท่ีตรงกับความต้องการของผู้บรโิภค 

โดยท่ี ผู้พัฒนายังรกัษา GPM 
30-40% ได้ตามปกติ

ธุรกิจรา้นสะดวกซ้ือมีโอกาส

เพ่ิมจ านวนสาขาได้อกี 

2-3 เท่า เพ่ือรองรบั
การขยายตัวของผู้บรโิภคในพ้ืนท่ี

จ านวนสาขา
รา้นสะดวกซ้ือ
ต่อประชากรในพ้ืนท่ี 
10,000 คน

จอมทอง  4.1
ทุ่งครุ 4.2
ราษฎรบู์รณะ 5.2

พญาไท  10.8
ราชเทว ี15.4
ปทุมวนั 16.8
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รถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนใต้ (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) เป็นส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้า

สีม่วงตอนเหนือ (คลองบางไผ่-เตาปูน) ซ่ึงจะช่วยให้การเดินทางระหวา่งกรุงเทพฯ 

และปรมิณฑลฝั่ งตะวันตกตอนเหนือ และตอนใต้สะดวกมากขึ้น รถไฟฟ้าสีม่วง

ตอนเหนือ (คลองบางไผ่-เตาปูน) เป็นเส้นทางคมนาคมส าคัญในโซนตะวันตก

ตอนเหนือของกรุงเทพฯ ท่ีท าหน้าท่ีเชื่อมต่อ 2 อ าเภอใหญ่ของ นนทุบร ีได้แก่ 

อ.บางใหญ่ และ อ.เมือง กับเขตบางซื่อของกรุงเทพฯ โดยพาดผ่านท้ังโซนท่ีอยู่อาศัย 

และส่วนราชการท่ีส าคัญในย่านต่าง ๆ ต้ังแต่รตันาธิเบศร ์ติวานนท์ เตาปูน 

ท้ังน้ี เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนเหนือได้เปิดให้บรกิารไปแล้วต้ังแต่สิงหาคม 

2016 โดยมีสถานีท้ังหมด 16 สถานี ระยะทางรวมท้ังส้ิน 23 กิโลเมตร
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ส่วนรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนตอนใต้ (เตาปูน-ราษฎรบู์รณะ) เป็นการต่อขยาย

มาจากรถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนเหนือ (คลองบางไผ่-เตาปูน) ท่ีสถานีเตาปูน 

พาดลงมาทางตอนใต้ของกรุงเทพฯ ตะวันตก ผ่านพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ท้ังหมด 10 เขต 

ได้แก่ บางซื่อ ดุสิต พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ธนบุร ีคลองสาน 

จอมทอง ราษฎรบู์รณะ ทุ่งครุ และพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการอีก 1 อ าเภอ คือ    

อ.พระประแดง โดย มีจ านวนสถานีท้ังหมด 17 สถานี ระยะทางรวมท้ังส้ิน 23.6

กิโลเมตร 

เม่ือการพัฒนารถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนใต้เสรจ็ส้ินจะท าให้ประชาชนสามารถเดินทาง

ระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑลฝั่ งตะวันตกตอนเหนือ และตอนใต้ ได้ภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง 20 นาที ซึ่งเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการเดินทาง

นอกจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เรอืโดยสาร และรถประจ าทางท่ีมักใช้เวลา

ในการเดินทางท่ียาวนานกว่า โดยเฉพาะในเวลาเรง่ด่วน นอกจากน้ีประชาชน

ในพ้ืนท่ียังสามารถเดินทางเข้ากรุงเทพฯ และปรมิณฑลฝ่ังตะวันออกผ่านจุดตัด

ระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนใต้ กับรถไฟฟ้าสายสีน้าเงนิ (หัวล าโพง-หลักสอง) 

สายสีเขียวอ่อน (ช่องนนทร-ีตลาดพลู) สายสีส้มตะวันตก (โครงการในอนาคต: 

บางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) และสายสีแดงเข้ม (โครงการ

ในอนาคต: หัวล าโพง-มหาชัย) ดังแสดงในรูปท่ี 1

รูปท่ี 1 แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยายตอนใต้ และจดุเช่ือมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีอื่นๆ

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

สายสีน้าเงนิ

รฐัสภา

ศรยี่านวชิรพยาบาล

หอสมุดแห่งชาติ
บางขุนพรหม

สะพานพุทธ

ดาวคะนอง

บางปะแก้ว
บางปะกอก

สะพานพระราม 9
ราษฎรบู์รณะ

พระประแดง

ครุใน

ส าเหร่

สายสีแดงเข้ม 
สายสีเขียวออ่น 

สายสีน้าเงนิ

สายสีส้มตะวนัตก

วงเวยีนใหญ่

สามยอด

ผ่านฟา้

เตาปูน
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ท้ังน้ี Krungthai COMPASS ประเมินว่าโครงการพัฒนารถไฟฟ้าสายสีม่วง

ตอนใต้ (เตาปูน-ราษฎรบู์รณะ) มี 3 Highlights ท่ีน่าสนใจ ประกอบไปด้วย

1) เส้นทางรถไฟฟ้าสีม่วงตอนใต้ท่ีพาดผ่านท้ังหน่วยงานภาครัฐ และโซนท่ี

อยู่อาศัย ตลอดจนสามารถเชื่อมต่อไปยังย่านธุรกิจ และสถานท่ีท่องเท่ียว

ท่ีส าคัญ จะช่วยส่งเสริมให้ Traffic การเดินทางของคนในพ้ืนท่ีสูงขึ้น 

โดย เราพบว่าแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนใต้พาดผ่านสถานท่ี

ราชการ และส านักงานรฐัวสิาหกิจหลายแห่ง อาทิ รฐัสภา กรมชลประทาน 

การไฟฟ้านครหลวง (เขตสามเสน) ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึง

สถานศึกษา เช่น มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โรงเรยีนราชินี โรงเรยีน

เซนต์คาเบรยีล ซึ่งแต่ละแห่งมักมีการเดินทางเข้าออกพ้ืนท่ีของข้าราชการ 

พนักงานรฐั ตลอดจนประชาชนท่ัวไปอย่างสม่าเสมอในวันท าการ

นอกจากน้ี ในอนาคตรถไฟฟ้าสายสีม่วงยังสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า

เส้นทางอ่ืนๆ เพ่ือไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนิยมของชาวต่างชาติได้อีกด้วย 

เช่น เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสีส้มท่ีสถานีผ่านฟ้าเพ่ือเดินทางไปยังวัดพระแก้ว  

เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้าเงนิท่ีสถานีสามยอดเพ่ือไปท่องเท่ียวย่าน

เยาวราช เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีทองเพ่ือไปท่องเท่ียวย่านคลองสาน 

เป็นต้น รวมถึงการเดินทางต่อเน่ืองไปยังย่านธุรกิจท่ีส าคัญ เช่น สาธร 

สีลม และสุขุมวทิ โดยการเปล่ียนเส้นทางไปยังรถไฟฟ้าสายสีน้าเงนิท่ี

สถานีสามยอดหรอืการเปล่ียนเส้นทางไปยังรถไฟฟ้าสายสีเขียวท่ีสถานี

วงเวยีนใหญ่ เป็นต้น

2) เส้นทางของรถไฟฟ้าสีม่วงตอนใต้ท่ีตัดกับโครงข่ายรถไฟฟ้าอื่นๆ อีก

หลายสาย มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาสู่ Hub ในการเดินทาง และพัฒนาอสังหาฯ 

ในหลายรูปแบบได้ ท้ังจุดตัดกับสายสีน้าเงนิท่ีบรเิวณสถานีเตาปูน และ

สถานีสามยอด จุดตัดกับรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกท่ีสถานีผ่านฟ้า 

หรอืจุดตัดกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนและสายสีแดงเข้มท่ีบรเิวณสถานี

วงเวยีนใหญ่ ซึ่งในอดีตท่ีผ่านมา เราพบว่าสถานีท่ีเป็นจุดตัดของเส้นทาง

รถไฟฟ้ามักมีจ านวนผู้ใช้บรกิารมาก และสามารถพัฒนาสู่การเป็นจุด

ศูนย์กลาง (Hub) ของการเดินทาง รวมถึงพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ต่างๆ 

มารองรับผู้ใช้บรกิารจ านวนมากได้ สะท้อนจากรายงานของ BTSC

บมจ. ขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ผู้ให้บรกิารรถไฟฟ้าสายสีเขียว และ

บรษัิท แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์ จ ากัด ผู้ให้บรกิารรถไฟฟ้าสีน้าเงนิ

ท่ีระบุว่า 4 จาก 5 สถานีท่ีมีผู้ใช้รถไฟฟ้าสูงท่ีสุดเป็นสถานีท่ีเป็นจุดตัด

ของรถไฟฟ้า (รูปท่ี 2)
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รูปท่ี 2 ข้อมูลสถานีรถไฟฟ้าท่ีมีจ านวนผู้โดยสารมาใช้บรกิารสูงสุด 

ที่มา: บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จ ากัด (BTSC) และ 
บรษัิท แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส์ จ ากัด 

สถานีท่ีมีจ านวนผู้โดยสารมาใช้บรกิารสูงสุดจาก 
บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC)

ผู้ให้บรกิารรถไฟฟา้สายสีเขียว

สยาม
Siam   CEN

หมอชิต
Mo Chit   N8

อโศก
Asok E4

อนุสาวรย์ีชัยฯ
Victory Monument   N3

ศาลาแดง
Sala Daeng S2

148,000

135,000

118,000

88,000

87,000

สถานีท่ีมีจ านวนผู้โดยสารมาใช้บรกิารสูงสุดจาก 
บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC)

ผู้ให้บรกิารรถไฟฟา้สายน้าเงิน

96,071

64,570

57,946

52,559

51,955

สุขุมวทิ
Sukhumvit

พระราม9
Phra Ram 9

เพชรบุรี
Phetchaburi

สวนจตุจกัร
Chatuchak Park

สีลม
Si Lom

ไม่ตัดกับรถไฟฟ้าเส้นทางอื่น 

สยาม

อโศก,
สุขุมวทิ

เพชรบุรี

พระราม 9

อนุสาวรยี์ชัยฯ

หมอชิต, 
สวนจตุจักร

ศาลาแดง, 
สีลม

รถไฟฟ้าสายสีเขียว

รถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน

สถานีท่ีมีผู้โดยสารมาใช้บรกิารสูงสุด

จดุตัด

สายสีเขียว
สายสีน้าเงนิ

สายสีเขียว
สายสีน้าเงนิ

สายสีเขียว
ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ-บางหวา้ 
และ ช่วงหมอชิต-อ่อนนุช

ไม่ตัดกับรถไฟฟ้าเส้นทางอื่น 
แต่เป็น Hub รถประจ าทาง

สายสีน้าเงนิ
แอรพ์อรต์ เรล ลิงก์

ไม่ตัดกับรถไฟฟ้า
เส้นทางอื่น
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ปรมิาณผู้โดยสารท่ีมีจ านวนมากย่อมน าไปสู่การสร้างรายได้ต่อยอดของ

ผู้ประกอบการเดินรถไฟฟ้า ท้ังในการให้เช่าพ้ืนท่ีพาณิชยกรรมในบรเิวณสถานี 

การสรา้งรายได้จากส่ือโฆษณา  รวมถึงการพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ท่ีมีแนวโน้ม

เกิดขึ้นใหม่ตามแนวรถไฟฟ้า เช่น คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า โดยส าหรบั

รถไฟฟ้าสายสีเขียวตอนเหนือ เราพบว่าบรเิวณสถานีรชัโยธิน-พหลโยธิน 24 

ท่ีจะเป็นจุดตัดกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองในอนาคต สถานีห้าแยกลาดพร้าว 

และสถานีหมอชิตท่ีเป็นจุดตัดกับรถไฟฟ้าสายสีน้าเงนิต่างมีจ านวนโครงการ

ท่ีอยู่อาศัยท่ีสูงกว่าสถานีอ่ืนๆ เป็นต้น 

รูปท่ี 3 จ านวนโครงการท่ีอยู่อาศัยบรเิวณรถไฟฟ้าสายสีเขียว รชัโยธิน-สยาม (บน) และ ชิดลม-ปุณณวถีิ (ล่าง)

ที่มา: ขอ้มูลจาก Home.co.th และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

สถานีท่ีเป็นจดุตัดมักได้รบัความนิยมในการพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยมากกวา่สถานีท่ีไม่ใช่จดุตัด
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รชัโยธิน-สยาม

ชิดลม-ปุณณวถีิ
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3) รถไฟฟ้าสายสีม่วงนับเป็นรถไฟฟ้าท่ีจะมีอาคารจอดแล้วจรท่ีสามารถ

รองรับจ านวนรถยนต์ได้มากถึงประมาณ 7,900 คัน ซ่ึงมากกว่าเส้นทาง

รถไฟฟ้าสายอื่นๆ รวมถึงมีสถานท่ีต้ังของอาคารจอดแล้วจรท่ีเหมาะสม 

อาคารจอดแล้วจรจะท าให้ผู้โดยสารท่ีมียานพาหนะส่วนบุคคล แต่พัก

อาศัยอยู่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าได้รบัความสะดวกและความปลอดภัย

มากยิ่งข้ึน จากการน ายานพาหนะมาจอดท่ีอาคารจดแล้วจร ก่อนท่ีจะ

เดินทางเข้าสู่เขตเมืองชั้นในต่อไป โดยเม่ือพิจารณาถึงเส้นทางสายสีม่วง

ในปัจจุบัน พบว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนเหนือ (คลองบางไผ่-เตาปูน) 

มีอาคารจอดแล้วจรท่ีสรา้งแล้วเสรจ็ 4 แห่งท่ีสถานีต่างๆ ได้แก่ สถานี

คลองบางไผ่ สถานีสามแยกบางใหญ่ สถานีบางรกัน้อยอิฐ สถานีแยก

นนทบุร ีซึ่งสามารถรองรับการจอดรถยนต์ได้รวม 4,923 คัน ส่วนใน

อนาคต รถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนใต้ (เตาปูน-ราษฎรบู์รณะ) มีแผนท่ีจะ

พัฒนาอาคารจอดแล้วจรอีก 2 แห่งท่ีสถานีบางปะกอกและสถานี

ราษฎรบู์รณะ ซึ่งสามารถรองรบัการจอดรถยนต์ได้รวมราว 3,000 คัน 

ท าให้รถไฟฟ้าสายสีม่วงมีความสามารถรองรบัรถยนต์รวมราว 7,900 

คัน ซึ่งมากกว่าเส้นทางรถไฟฟ้าเส้นทางอ่ืนๆ เช่น รถไฟฟ้าสายสีเขียว 

ท่ีมีความสามารถรองรบัรถยนต์รวมราว 4,125 คัน (รวมอาคารจอด ลาน

จอด ท้ังปัจจุบันและแผนในอนาคต) รถฟ้าสายสีน้าเงนิ 4,479 คัน และ

แอรพ์อรต์ลิงก์ 1,290 คัน เป็นต้น (รูปท่ี 4)

ลักษณะท่ีต้ังของอาคารจอดแล้วจรท่ีกระจายอยู่ท้ังตอนเหนือและใต้ของ

เส้นทางท่ีเป็นย่านท่ีอยู่อาศัยจะช่วยสนับสนุนจ านวนผู้โดยสารของรถไฟฟ้า

สายสีม่วงในภาพรวม ท้ังในตอนเหนือในย่านรตันาธิเบศรท่ี์มีการขยายตัว

ของอสังหารมิทรพัย์ ท้ังบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมก่อนหน้า และ

ในตอนใต้ย่านราษฎรบู์รณะและพระประแดง อีกท้ังเม่ือเปรยีบเทียบกับ

รถไฟฟ้าเส้นทางอ่ืนแล้ว เราพบว่ามีเพียงรถไฟฟ้าสายสีม่วงท่ีมีอาคาร

จอดแล้วจรท้ัง 2 ปลายของเส้นทาง ขณะท่ีสายท่ีมีท่ีต้ังของท่ีจอดรถท่ี

คล้ายกันมีเพียงสายสีเขียว ท่ีตอนเหนือมีอาคารจอดแล้วจร 2 แห่ง ท่ี

สถานีแยก คปอ. และสถานีคูคต ขณะท่ีตอนกลางและใต้เป็นเพียงลาน

จอดรถท่ีสถานีหมอชิต และสถานีเคหะฯ ตามล าดับ
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รูปท่ี 4 จ านวนท่ีจอดรถของรถไฟฟ้าแต่ละเส้นทาง

ที่มา: การรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รถไฟฟ้าสายสีส้ม (ศูนย์วฒันธรรมฯ-มีนบุร)ี

แอรพ์อรต์ลิงก์

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพรา้ว-ส าโรง)

รถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุร)ี

รถไฟฟ้าสายสีเขียว

รถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน

รถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซ่ือ-รงัสิต)

รถไฟฟ้าสายสีม่วง (เหนือ+ใต้) 7,922

6,700

4,479

4,125

4,050

1,290

อาคารจอดรถ         ลาดจอดรถ         แผนในอนาคต

• สถานีคลองบางไผ่ (1,986)
• สถานีบางปะกอก (1,640)
• สถานีราษฎรบู์รณะ (1,359)

• สถานีสามแยกบางใหญ่ (1,296)
• สถานีบางรกัน้อยอิฐ (1,076)
• สถานีแยกนนทบุร ี(565)

• สถานีบางซ่ือ 
(1,700)

• สถานีรงัสิต (4,000)
• สถานีกาญจนาภิเษก (500)
• สถานีตล่ิงชัน (500)

• สถานีลาดพรา้ว (2,200)
• สถานีหลักสอง (1,000)
• สถานีศูนย์วฒันธรรมฯ (205)

• สถานีบางหวา้ (500)

• สถานีเพชรบุร ี(54)
• สถานีพระราม 9 (50)
• สถานีสุขุมวทิ (33)
• สถานีสามย่าน (32)

• สถานีศูนย์วฒันธรรมฯ (136)
• สถานีศูนย์ประชุมฯสิรกิิต์ิ (121)
• สถานีรชัดาภิเษก (75)
• สถานีห้วยขวาง (73)

• สถานีแยก คปอ. 
(1,042)
• สถานีคูคต 
(713)

• สถานีหมอชิต 
(1,500)
• สถานีเคหะฯ 
(720)00 • สถานีตลาดพลู (150)

• สถานีมีนบุร ี(3,000)
• สถานีวชัรพล (1,000)
• สถานีแคราย (50)

• สถานี
มักกะสัน 
(350)

• สถานีลาดกระบัง (500)
• สถานีหัวหมาก (350)
• สถานีบ้านทับช้าง (50)
• สถานีราชปรารภ (30)
• สถานีพญาไท (10)

3,000

1,200

• สถานีศรเีอี่ยม

• สถานีคลองบ้านม้า
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การพาดผ่านสถานท่ีส าคัญ การเชื่อมต่อการเดินทางกับโครงจ่ายรถไฟฟ้าใน

เส้นทางท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบัน และเส้นทางท่ีจะพัฒนาในอนาคต รวมถึงการมี

อาคารจอดแล้วจรท่ีมีความจุ และท่ีต้ังท่ีเหมาะสม ท าให้เรามองว่า รถไฟฟ้าสาย

สีม่วงตอนใต้จะเป็นรถไฟฟ้าอีกเส้นทางหนึ่งท่ีจะมีการใช้งานของผู้โดยสารเป็น

จ านวนไม่น้อย โดยเฉพาะในอนาคตเม่ือการระบาดของ COVID-19 คล่ีคลายลง 

พนักงานรัฐ นักเรียนนักศึกษา ประชาชนท่ัวไป รวมถึงนักท่องเท่ียวไทยและ

ต่างชาติ ก็มีแนวโน้มมาใช้บรกิารรถไฟฟ้าเส้นทางน้ีกันมากขึ้น

ท้ังน้ี รถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนใต้มีมูลค่าโครงการรวมกวา่ 1.1 แสนล้านบาท จาก

จ านวนสัญญา 7 สัญญา (ดังแสดงในตารางท่ี 1) แบ่งเป็นงานก่อสรา้ง 5 สัญญา 

โดยสัญญาท่ี 1-4 จะครอบคลุมงานก่อสรา้งใต้ดินสัญญาละ 2-3 สถานี ระยะทาง

ประมาณ 2-5 กิโลเมตร คิดเป็นมูลก่อสรา้งราว 1.5-2 หม่ืนล้านบาทต่อสัญญา 

ส่วนสัญญาท่ี 5 เป็นการก่อสรา้งทางว ิ่งยกระดับครอบคลุม 7 สถานี ระยะทาง 

9.3 กิโลเมตร รวมถึงอาคารจอดแล้วจรท่ีสถานีบางปะกอก และสถานีราษฎรบู์รณะ 

สถานีละ 2 อาคาร คิดเป็นมูลค่าก่อสรา้งราว 1.3 หม่ืนล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าสัญญา

ท่ี 1-4 เน่ืองจากการก่อสรา้งสรา้งทางว ิ่งยกระดับมีค่าใช้จ่ายท่ีต่ากว่าทางว ิ่งใต้ดิน

นอกเหนือจากงานก่อสรา้งแล้ว สัญญาท่ี 6 และ 7 จะเป็นงานติดรางและอุปกรณ์

ในทางว ิ่งจ านวน 1 สัญญา และงานออกแบบ จัดหา ติดต้ัง และทดสอบระบบ

รถไฟฟ้า เช่น ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบสื่อสาร ระบบไฟฟ้า งานจัดหาขบวน

รถไฟฟ้า และระบบเก็บค่าโดยสารอีกจ านวน 1 สัญญา ซึ่งท้ัง 2 สัญญาจะครอบคลุม

ต้ังแต่ส่วนต่อขยายจากสถานีเตาปูนจนถึงสถานีครุใน ระยะทางรวม 23.6 กิโลเมตร 

และมีมูลค่าสัญญาเท่ากับ 3.6 พันล้านบาท 4.2 หม่ืนล้านบาท ตามล าดับ 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดของการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนใต้ (แบ่งตามสัญญาประมูล)

ที่มา: การรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ * รวม vat

** Provision sum

สัญญา
ท่ี ช่วง รายละเอียด ระยะทาง 

(กิโลเมตร) จ านวนสถานี ราคากลาง* (ล้านบาท)
เงินเผ่ือจ่าย*,**
(ล้านบาท)

รวม* 
(ล้านบาท)

1 เตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ งานออกแบบและก่อสรา้งทางวิง่บนดินและใต้ดนิ 4.87 3 สถานีใต้ดิน 18,575 845 19,420

2 หอสมุดแห่งชาติ - ผ่านฟ้างานออกแบบและก่อสรา้งทางวิง่ใต้ดิน 2.33 3 สถานีใต้ดิน 15,155 690 15,845

3 ผ่านฟ้า - สะพานพุทธ งานออกแบบและก่อสรา้งทางวิง่ใต้ดิน 3.12 2 สถานีใต้ดิน 14,452 658 15,110

4 สะพานพุทธ - ดาวคะนอง งานออกแบบและก่อสรา้งทางวิง่ใต้ดิน 3.97 2 สถานีใต้ดิน 14,338 652 14,990

5 ดาวคะนอง - ทุ่งครุ งานออกแบบและก่อสรา้งทางวิง่บนดิน ลานจอด
รถไฟฟา้ (Stabling Yard) 1 แห่ง และอาคาร
จอดแล้วจร (Park & Ride facilities) 2 แห่งๆ
ละ 2 อาคาร

9.34 7 สถานีบนดิน 12,769 581 13,350

6 เตาปูน - ทุ่งครุ งานออกแบบและติดต้ังราง (trackwork) และ
อุปกรณ์ในทางวิง่และลานจอดรถไฟฟา้ 

3,423 156 3,579

รวม 23.63 17 78,712 3,582 82,294

7 เตาปูน - ทุ่งครุ งานออกแบบ จดัหา ติดต้ัง และทดสอบระบบ
รถไฟฟา้ งานจดัหาขบวนรถไฟฟา้ และระบบเก็บ
ค่าโดยสาร

คาดประมาณ 42,665 ล้านบาท

รวมท้ังหมด 23.36 17 คาดประมาณ 124,960 ล้านบาท
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ท้ังน้ี เม็ดเงินลงทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการก่อสรา้งท่ีเก่ียวข้อง

เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี (2022-2027) โดย เราคาดว่าการประมูลโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนใต้จะเร ิม่ข้ึนได้ในปลายปี 2021 จากน้ันจะสามารถเร ิม่

ก่อสรา้งได้ในปี 2022 และเปิดให้บรกิารได้ในปี 2027 ซึ่งในระยะเวลาก่อสรา้ง

รวมท้ังส้ิน 5 ปี ถือเป็นโอกาสของกลุ่มผู้ประกอบการท่ีอยู่ใน Value-chain 

ของการพัฒนาโครงการไม่ว่าจะเป็น ท่ีปรกึษาและควบคุมโครงการ ผู้รบัเหมา

ก่อสรา้งหลัก ผู้รบัเหมาช่วง ผู้รับเหมางานระบบสาธารณูปโภค ผู้ผลิตและ

จ าหน่ายวัสดุก่อสรา้ง ตลอดจนผู้จ าหน่ายและติดต้ังระบบรถไฟฟ้า เป็นต้น

นอกจากประโยชน์ท่ีภาคก่อสรา้งจะได้รบั คาดวา่ภาคอสังหาฯ โดยเฉพาะการพัฒนา

ท่ีอยู่อาศัยจะได้รบัอานิสงส์เช่นกัน สะท้อนจากข้อมูลในอดีตท่ีชี้ว่ายอดขายท่ีอยู่

อาศัยในท าเลท่ีรถไฟฟ้าตัดผ่านปรับตัวสูงขึ้น 23-97% ท้ังน้ี จากการเปรยีบเทียบ

ยอดขายท่ีอยู่อาศัยในช่วงก่อน และหลังวันท่ีมีการลงนามในสัญญาก่อสรา้ง

รถไฟฟ้าในแต่ละเส้นทาง พบว่าความต้องการซื้อท่ีอยู่อาศัยในแต่ละพ้ืนท่ีปรบัตัว

สูงขึ้นราว 23-97% แบ่งเป็น พ้ืนท่ีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-

คูคต) ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 3,300 ยูนิตต่อปี เป็น 6,500 ยูนิตต่อปี (+97%) พ้ืนท่ี

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพรา้ว-ส าโรง) ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 9,900 ยูนิตต่อปี เป็น 

12,200 ยูนิตต่อปี (+23%) และพ้ืนท่ีสายสีชมพู (มีนบุร-ีแคราย) ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 

4,900 ยูนิตต่อปี เป็น 6,400 ยูนิตต่อปี (+31%)  ดังแสดงในรูปท่ี 5

รูปท่ี 5 ยอดขายท่ีอยู่อาศัยในท าเลท่ีมีการก่อสรา้งรถไฟฟ้า ก่อน-หลังเซ็นสัญญาก่อสรา้งฯ

ที่มา: ขอ้มูลจาก AREA และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ    * ระยะเวลาก่อนเซน็สัญญาก่อสรา้งรถไฟฟา้คือป ี2015 (สายสีเขยีวเหนือ) ป ี2017 (สายสีเหลือง และสายสีชมพู)

** ระยะเวลาหลังเซน็สัญญาก่อสรา้งรถไฟฟา้คือ ค่าเฉล่ียป ี2016-2019 (สายสีเขยีวเหนือ) ค่าเฉล่ียป ี2018-2019 (สายสีเหลือง และชมพู) 

การมาถึงของรถไฟฟา้ในอดีต ท าให้ยอดขายท่ีอยู่อาศัยในท าเลดังกล่าวปรบัตัวสูงขึ้น 23-97% ส าหรบัรถไฟฟา้สายสีม่วง
ตอนใต้ (เตาปูน-ราษฎรบู์รณะ) คาดวา่จะท าให้ยอดขายเพ่ิมข้ึน 25%

ก่อนเซ็นสัญญาก่อสรา้งรฟฟ.         หลังเซ็นสัญญาก่อสรา้งรฟฟ.

หน่วย: ยูนิต
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หากอา้งองิสถิติย้อนหลัง เราคาดวา่เมื่อสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ 

COVID-19 คล่ีคลาย ความต้องการซื้อท่ีอยู่อาศัยในท าเลรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ตอนใต้จะมโีอกาสปรบัตัวสูงขึ้น 25%1 จาก 7,700 ยูนิตต่อปีในอดีต ขึ้นไป

อยู่ท่ีราว 9,600 ยูนิตต่อปี โดย นอกจากการมาถึงของรถไฟฟ้าจะส่งเสรมิ

ให้เดินทางทางในพ้ืนที่มีความสะดวกสบายมากขึ้นแล้ว ท่ีอยู่อาศัยในท าเล

เตาปูน-ราษฎรบู์รณะยังมีจุดเด่นท้ังการเป็นแหล่งงานของหน่วยงาน

ภาครฐั การมีสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงอยูใ่นพ้ืนที่ ตลอดจนการมีววิธรรมชาติ

ที่สวยงาม จากการอยู่ใกล้กับแม่น้าเจ้าพระยา ในส่วนถัดไปจะเป็นการ

วิเคราะห์ว่าพ้ืนท่ีท่ีรถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนใต้ตัดผ่านสามารถพัฒนา

อสังหารมิทรพัย์ โดยเฉพาะท่ีอยู่อาศัยในรูปแบบใดได้บ้าง? พร้อมตอบ

ค าถามส าคัญวา่ผู้บรโิภคในพ้ืนท่ีนิยมท่ีอยู่อาศัยประเภทไหน? ระดับราคา

เท่าไหร่? และราคาท่ีดิน ณ ปัจจุบันสามารถน าไปพัฒนาโครงการท่ี

ผู้บรโิภคนิยมได้หรอืไม?่ 

1 ประเมินวา่ท าเลเตาปูน-ราษฎรบู์รณะมีความคล้ายคลึงกับลาดพรา้ว-ส าโรง และมีนบุร-ีแคราย มากกวา่หมอชติ-สะพานใหม-่คูคต จึงประเมินการ
ขยายตัวของความต้องการซื้อท่ีอยู่อาศยัในท าเลเตาปูน-ราษฎรบู์รณะให้อยู่ในชว่ง 23-31%
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Section 2

โอกาสของ
ธุรกิจอสังหาฯ
ในท าเล
เตาปูน-ราษฎรบู์รณะ
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การมาถึงของรถไฟฟ้าถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในการเข้าไปพัฒนา

อสังหาฯ โดยเฉพาะบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม เพ่ือตอบรบักับความต้องการ

อยู่อาศัยในพ้ืนท่ีท่ีสูงข้ึน ท้ังน้ี ในส่วนแรก เราจะพามาท าความรู้จักกับลักษณะ

ของท่ีดินในบริเวณเตาปูน-ราษฎร์บูรณะก่อนว่าตามร่างผังเมืองกรุงเทพฯ 

ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2563) แล้ว ท่ีดินในบริเวณน้ีสามารถน าไปพัฒนาอสังหาฯ ใน

รูปแบบใดได้บ้าง?
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รูปท่ี 6 ผังเมืองของท่ีดินบรเิวณรถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนใต้ (เตาปูน-ราษฎรบู์รณะ)

ที่มา: ขอ้มูลจากกรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผงัเมือง และ Realist และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ SDH บา้นเดี่ยว | DH บา้นแฝด | TH ทาวน์เฮ้าส์ | CD คอนโดมิเนยีม | Com อาคารพาณิชยกรรมค้าส่งค้าปลีก เชน่ ห้างสรรพสินค้า

โดย ≤ 5K = การใชป้ระโยชน์จากที่ดินไม่เกิน 5,000 ตร.ม. | 5-10K = 5,001-10,000 ตร.ม. | >10K = มากกวา่ 10,000 ตร.ม.  

พ้ืนท่ีบรเิวณท่ีรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยาย (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) จะตัดผ่าน

สามารถแบ่งตลาดท่ีอยู่อาศัยได้เป็น 4 ท าเลย่อย คือ 1) บางซ่ือ 2) พระนคร 

3) คลองสาน และ 4) ประชาอุทิศ-พุทธบูชา ซ่ึงท่ีดินโดยส่วนใหญ่สามารถน าไป

พัฒนาท่ีอยู่อาศัยแนวราบ คอนโดมิเนียม ตลอดจนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ได้ 

โดย ในงานศึกษาครั้งน้ีท าเลย่อย  “บางซื่อ” ครอบคลุมต้ังแต่สถานีเตาปูน-

บางขุนพรหม “พระนคร” จะครอบคลุมสถานีบางขุนพหรม-วงเวยีนใหญ่ 

“คลองสาน” มีอาณาเขตต้ังแต่สถานีวงเวยีนใหญ่-บางปะแก้ว และ “ประชาอุทิศ-

พุทธบูชา” ครอบคลุมต้ังแต่สถานีบางปะแก้ว-ครุใน 

ท้ังน้ี จากการวเิคราะห์ท่ีดินตามรา่งผังเมืองกรุงเทพฯ ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2563) 

พบว่าท่ีดินส่วนใหญ่ในบรเิวณน้ีถูกจัดอยู่ในประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปาน

กลาง ท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมาก และท่ีดินพาณิชยกรรม ซึ่งตามกฎหมายแล้ว 

สามารถน าไปพัฒนาได้ท้ังบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ตลอดจนห้างสรรพสินค้า 

โดยมีค่า FAR (Floor to Area Ratio) และ OSR (Open Space Ratio) อยู่

ในช่วง 3.5-8 เท่า และ 4-8.5% ตามล าดับ ส่งผลให้ท่ีดินบรเิวณน้ีโดยส่วนใหญ่

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ถึง 3.7-8 เท่าจากพ้ืนท่ีท่ีดินท้ังหมดท่ีมี (รูปท่ี 6)

>> ผังเมืองไหนโซนนี้เป็นอย่างไร? สามารถขึ้นส่ิงปลูกสรา้ง
แบบไหนได้บ้าง?

ก่อสรา้งไม่ได้       ก่อสรา้งได้แต่มีเงื่อนไข      ก่อสรา้งได้
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รูปท่ี 7 ยอดขายท่ีอยู่อาศัยในท าเลรถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนใต้ (เตาปูน-ราษฎรบู์รณะ) แบ่งตามท าเลย่อย

ที่มา: ขอ้มูลจาก AREA และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ส าหรับตลาดท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ พบว่ามียอดขายเฉล่ีย

ย้อนหลัง 3 ปี (2018-2020) เท่ากับ 7,700 ยูนิตต่อปี โดย “บางซ่ือ” เป็นท าเล

ย่อยท่ีมียอดขายสูงสุดท่ี 3,300 ยูนิตต่อปี คิดเป็น 43% ของยอดขายท่ีอยู่อาศัย

ท้ังหมดในพ้ืนท่ีเตาปูน-ราษฎรบู์รณะ รองลงมาได้แก่ “ประชาอุทิศ-พุทธบูชา”

และ“คลองสาน”ท่ีปีละ 2,250 และ 2,150 ยูนิตต่อปี ตามล าดับ ขณะท่ีท าเลย่อย 

“พระนคร” พบว่าไม่มีการพัฒนาโครงการใหม่มากนักในระยะหลัง จึงท าให้

ยอดขายในแต่ละปีอยู่ในระดับท่ีไม่สูงนัก (รูปท่ี 7) อย่างไรก็ดี เม่ือวิเคราะห์ลง

ลึกในแต่ละท าเลย่อย เราพบว่าแต่ละท าเลย่อยมีประเภท และระดับราคาของท่ีอยู่

อาศัยท่ีขายดีแตกต่างกัน ดังน้ี

>> แล้วตลาดท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีเตาปูน-ราษฎรบู์รณะ
มีลักษณะอย่างไร? อะไรขายดี?
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รูปท่ี 8 ยอดขาย และระยะเวลาขายหมดของท่ีอยู่อาศัยในท าเลย่อย “บางซื่อ”

ที่มา: ขอ้มูลจาก AREA และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

1) บางซ่ือ: คอนโดมิเนียมต่ากว่า 3 ล้านบาทต่อยูนิต ครองตลาด ขายหมดไว

เพียง 22 เดือน

จากการท่ีผังเมืองของ “บางซื่อ” เป็นท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางเป็นหลัก 

จึงไม่แปลกท่ีในระยะหลังจะมีแต่การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยแนวสูง หรอื 

คอนโดมิเนียมเพียงอย่างเดียว โดย คอนโดมิเนียมในบางซื่อมียอดขายเฉล่ีย 

(2018-2020) ท่ีปีละ 3,300 ยูนิต แบ่งเป็นระดับราคาต่ากว่า 3 ล้านบาท 

มากท่ีสุดท่ีปีละ 2,527 ยูนิต คิดเป็น 77% ของตลาดท่ีอยู่อาศัยท้ังหมดใน

บางซื่อ รองลงมาได้แก่ระดับราคา 3-5 ล้านบาทท่ีปีละ 668 ยูนิต คิดอีก

เป็น 20% ของตลาดท่ีอยู่อาศัยในบางซื่อ 

นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาระยะเวลาขายหมดของคอนโดมิเนียม ในแต่ละระดับ

ราคา พบว่าคอนโดมิเนียมราคา 3-5 ล้านบาทมีระยะเวลาขายหมดเรว็สุดท่ี 

14 เดือน ส่วนราคาต่ากว่า 3 ล้านบาท ท่ีแม้จะมีระยะเวลาขายหมดนานกว่า

ท่ี 22 เดือน แต่ก็ยังถือว่าส้ันกว่าระยะเวลาก่อสรา้งคอนโดมิเนียมโดยเฉล่ีย

ท่ี 24-36 เดือน จึงมีโอกาสสูงท่ีโครงการจะขายได้หมดก่อนก่อสรา้งเสรจ็ 

จึงสรุปได้ว่าคอนโดมิเนียมราคาต่ากว่า 3 ล้านบาท และ 3-5 ล้านบาท เป็น

ท่ีอยู่อาศัยท่ีขายดีในท าเลบางซื่อ (รูปท่ี 8)
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รูปท่ี 9 ยอดขาย และระยะเวลาขายหมดของท่ีอยู่อาศัยในท าเลย่อย “คลองสาน”

ที่มา: ขอ้มูลจาก AREA และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

2) คลองสาน: คอนโดมิเนียมต่ากว่า 3 ล้านบาท และ 3-5 ล้านบาทต่อยูนิต     

เป็นท่ีนิยมในพ้ืนท่ี

ตลาดท่ีอยู่อาศัยในท าเลคลองสานท้ังหมดเป็นคอนโดมิเนียม เช่นเดียวกับ

ท าเลบางซื่อ โดยมียอดขายเฉล่ีย 2,150 ยูนิตต่อปี แบ่งเป็นราคาต่ากว่า 3 ล้าน

บาทต่อยูนิต ซึ่งมียอดขายมากสุดท่ีปีละ 1,128 ยูนิต คิดเป็น 52% ของยอดขาย

ท่ีอยู่อาศัยท้ังหมดในคลองสาน รองลงมาได้แก่ราคา 5-10 ล้านบาท ท่ี 678 

ยูนิตต่อปี และราคามากกว่า 10 ล้านบาท ท่ี 230 ยูนิตต่อปี คิดเป็นอีก 32% 

และ 11% ท่ีเหลือของยอดขายท่ีอยู่อาศัยท้ังหมดในคลองสาน

ท้ังน้ี เม่ือพิจารณาระยะเวลาขายหมด (Time to go) พบว่าคอนโดมิเนียม

ราคาต่ากว่า 3 ล้านบาทต่อยูนิต มีระยะเวลาขายหมดเท่ากับ 30 เดือน 

ใกล้เคียงกับระยะเวลาก่อสรา้งคอนโดมิเนียมโดยเฉล่ีย ขณะท่ีคอนโดมิเนียม

ราคา 3-5 ล้านบาท มีระยะเวลาขายหมดไวสุดท่ี 14 เดือน จึงสรุปได้ว่าท่ีอยู่อาศัย

ท่ีขายดีท่ีสุดในท าเลคลองสาน คือคอนโดมิเนียมราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท 

รองลงมาคือ 3-5 ล้านบาทต่อยูนิต (รูปท่ี 9)

ยอดขายเฉล่ียต่อปี (ยูนิต) (LHS) ระยะเวลาขายหมด (เดือน) (RHS)               ขายดี
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รูปท่ี 10 ยอดขาย และระยะเวลาขายหมดของท่ีอยู่อาศัยในท าเลย่อย “ประชาอุทิศ-พุทธบูชา”

ที่มา: ขอ้มูลจาก AREA และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

3) ประชาอุทิศ-พุทธบูชา: ทาวน์เฮ้าส์ไม่เกิน 5 ล้านบาท คือท่ีอยู่อาศัยท่ีขายดีสุด

ของท าเลน้ี

เน่ืองจากพ้ืนท่ีในประชาอุทิศ-พุทธบูชามีผังเมืองอยู่ในท้ังประเภทท่ีอยู่อาศัย

หนาแน่นน้อย ปานกลาง และมาก จึงท าให้มีการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยท้ัง บ้านเด่ียว 

บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม โดย ประเภทของท่ีอยู่อาศัยท่ีขายดี

ท่ีสุดคือ ทาวน์เฮ้าส์ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท และ 3-5 ล้านบาทต่อยูนิต ซึ่งมี

ยอดขายเฉล่ียต่อปีเท่ากับ 712 และ 444 ยูนิต คิดเป็นเกือบ 53% ของยอดขาย

ท่ีอยู่อาศัยท้ังหมดในประชาอุทิศ-พุทธบูชา นอกจากน้ี เรายังพบว่าทาวน์เฮ้าส์

ท้ัง 2 ระดับราคาน้ันมีระยะเวลาขายหมด (Time to go) อยู่ในระดับท่ีไม่สูงนัก

ท่ี 29 และ 23 เดือนตามล าดับ 

ท่ีอยู่อาศัยท่ีขายดีรองลงมา คือ บ้านเด่ียวราคา 5-10 ล้านบาท และ 3-5 ล้านบาท

รวมถึงบ้านแฝดราคา 3-5 ล้านบาทต่อยูนิต ซึ่งมียอดขายเฉล่ียปีละ 175, 140, 

132 ยูนิต ตามล าดับ โดยมีระยะเวลาขายหมดท่ีไม่เกิน 30 เดือน อย่างไรก็ดี 

ส าหรบัคอนโดมิเนียม ราคาต่ากว่า 3 ล้านบาท ท่ีมียอดขายอยู่ปีละเกือบ 500 

ยูนิต น้ันอาจไม่เป็นท่ีนิยมของผู้บรโิภคในท าเลน้ีเท่าใดนัก สะท้อนได้จาก

ระยะเวลาขายหมดท่ีค่อนข้างสูงถึง 62 เดือน นานกว่าคอนโดมิเนียมระดับ

ราคาเท่ากันท่ีบางซื่อ และคลองสาน ท่ีมีระยะเวลาขายหมดส้ันกว่าท่ี 22 

และ 30 เดือน ตามล าดับ อย่างเห็นได้ชัด 

ยอดขายเฉล่ียต่อปี (ยูนิต) (LHS) ระยะเวลาขายหมด (เดือน) (RHS)               ขายดี
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Krungthai COMPASS พบว่าราคาท่ีดินในปัจจุบันของบางซ่ือ และคลองสาน 

ยังสามารถน าไปพัฒนาคอนโดมิเนียม ในกลุ่มระดับราคาต่ากวา่ 3 ล้านบาท และ 

3-5 ล้านบาท ท่ีขายได้ดีในท้ัง 2 ท าเลได้อยู่ จากการรวบรวมข้อมูล พบว่าราคา

ท่ีดินในบางซื่อ และคลองสาน มีราคาเฉล่ียอยู่ท่ีราว 200,000 บาทต่อตร.ว. 

และ 250,000 บาทต่อตร.ว. ตามล าดับ โดย ขนาดท่ีดินท่ีเหมาะต่อการพัฒนา

คอนโดมิเนียม เร ิ่มต้นจะอยู่ท่ีประมาณ 2 ไร่ (800 ตร.ว.) ท าให้การพัฒนา

คอนโดมิเนียมในท าเลบางซื่อ และคลองสานจะมีต้นทุนท่ีดินเฉล่ียราว 160 

ล้านบาท และ 200 ล้านบาท ตามล าดับ

ท้ังน้ี จากการประเมิน Project Reference2, ค่า FAR และ OSR ตามผังเมือง 

เราประเมินว่าท่ีดิน 2 ไรจ่ะสามารถน าไปพัฒนาคอนโดมิเนียมได้ราว 400 ยูนิต 

ในบางซื่อ และ 440 ยูนิตในคลองสาน โดยหากก าหนดราคาขายเฉล่ียไว้ท่ี 

2 ล้านบาทต่อยูนิต โครงการจะมีมูลค่าเท่ากับ 800 ล้านบาท และ 880 ล้านบาท 

ตามล าดับ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู้ประกอบการต้องการรกัษาอัตราก าไรข้ันต้นไว้ท่ี 

30-40% ต้นทุนพัฒนาคอนโดมิเนียมจะอยู่ท่ี 60-70% คิดเป็นมูลค่า 480-560 

ล้านบาทในบางซื่อ และ 560-616 ล้านบาทในคลองสาน ส่งผลให้ต้นทุนท่ีดิน

ต่อต้นทุนพัฒนาโครงการท้ังหมดจะมีสัดส่วนเท่ากับ 29-33% ในบางซื่อ และ 

32-38% ในคลองสาน ซึ่งอยู่ในช่วงท่ีสามารถไปน าพัฒนาให้เกิดขึ้นจรงิได้

>> ราคาท่ีดินของพ้ืนท่ีเตาปูน-ราษฎรบู์รณะในปัจจบัุน สามารถ
น าไปพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในระดับราคาท่ีผู้บรโิภคนิยมได้หรอืไม่?

โดยสรุปแล้ว ประเภท และระดับราคาของท่ีอยู่อาศัยท่ีขายดีในท าเลท่ีรถไฟฟ้า

สายสีม่วงตอนใต้จะตัดผ่าน คือ คอนโดมิเนียม และทาวน์เฮ้าส์ในระดับราคาต่ากว่า 

3 และ 3-5 ล้านบาทต่อยูนิต ซึ่งถือเป็น Segment ท่ีผู้พัฒนาอสังหาฯ พิจารณา

ความเป็นไปได้ และให้ความส าคัญหากต้องการเข้าไปพัฒนาท่ีอยู่อาศัยให้

สอดรบักับความต้องการซื้อท่ีอยู่อาศัยของผู้บรโิภคในท าเลดังกล่าวให้มากท่ีสุด 

อย่างไรก็ดี หน่ึงในค าถาม หรอืปัจจัยส าคัญท่ีมักถูกน ามาพิจารณาเป็นอันดับแรก 

ก่อนท่ีจะเริ่มพัฒนาโครงการใหม่ คือราคาท่ีดินในบริเวณดังกล่าวน้ันมีความ

เหมาะสมกับการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในระดับราคาดังกล่าวได้จรงิหรอืไม่?

2 บางซื่อ ประกอบด้วย Modiz Collection Bangpho, Chewathai Interchange และ Niche Pride Taopoon-Interchange
คลองสาน ประกอบด้วย The Privacy Thaphra Interchange และ IDEO Sathorn-Wongwianyai
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รูปท่ี 11 ต้นทุนท่ีดินต่อต้นทุนการพัฒนาคอนโดมิเนียม ในแต่ละท าเลย่อยของรถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนใต้

ที่มา: ขอ้มูลจาก AREA และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ ก าหนดให้ต้นทนุรวมในการพัฒนาโครงการมีสัดส่วนเท่ากับ 60-70% ของมูลค่าโครงการท้ังหมด, คอนโดมิเนยีมราคาต่ากวา่ 3 ล้านบาทต่อ

ยูนิต ใชร้าคาขายเฉล่ียที่ 2 ล้านบาทต่อยูนิต และคอนมิเนียมราคา 3-5 ล้านบาทต่อยูนิต ใชร้าคาขายเฉล่ียที่ 4 ล้านบาทต่อยูนิต

ส าหรับทาวน์เฮ้าส์ในประชาอุทิศ-พุทธบูชา พบว่าด้วยราคาท่ีดินติดถนนใหญ่ 

(ถ.สุขสวัสด์ิ) ท่ีสูงถึง 175,000 บาท/ตร.ว. จึงเป็นการยากท่ีผู้ประกอบการจะ

สามารถพัฒนาทาวน์เฮ้าส์ได้ในระดับต่ากว่า 3 ล้านบาท และ 3-5 ล้านบาท ท้ังน้ี 

ผู้พัฒนาอาจต้องเลือกท าเลในซอยต่าง ๆ ท่ีมีราคาท่ีดินต่าลงมาทดแทน เช่น 

ซ.สุขสวัสด์ิ 26 หรอื ซ.สุขสวัสด์ิ 30 เป็นต้น โดย จากการประเมิน Project

Reference3 เราคาดว่าระดับราคาท่ีดินท่ีเหมาะต่อการน าไปพัฒนาทาวน์เฮ้าส์ใน

ระดับราคาต่ากว่า 3 ล้านบาท และ 3-5 ล้านบาทต่อยูนิต ต้องมีราคาอยู่ในช่วง 

20,000 บาท/ตร.ว. และ 30,000-40,000 บาท/ตร.ว. ตามล าดับ เพ่ือให้

ผู้ประกอบการสามารถรกัษาอัตราก าไรข้ันต้นไว้ท่ี 30-40% ได้ตามปกติ

โดยสรุปแล้ว ท่ีอยู่อาศัยท่ีขายดีในท าเลรถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนใต้ (เตาปูน-

ราษฎรบู์รณะ) คือ คอนโดมิเนียม และทาวน์เฮ้าส์ ท่ีระดับราคาต่ากว่า 3 ล้านบาท

ต่อยูนิต และ 3-5 ล้านบาทต่อยูนิต เป็นหลัก ซ่ึงเรามองวา่ราคาท่ีดิน ณ ปัจจุบัน 

ยังอยู่ในระดับท่ีสามารถพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยให้ตรงกับความต้องการซ้ือ

ของผู้บรโิภคในพ้ืนท่ีได้ 

3 ประกอบด้วย Golden Town Suksawat-Phuttha bucha, Golden Town ๓ Suksawat-Phuttha bucha และ Baan Lumpini Town 
Ville Suksawat-Rama II
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แกนนอน – ระดับราคาต่อยูนิตของคอนโดมิเนียม ในแต่ละท าเล

ต้นทุนท่ีดิน >40% จะท าให้การพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ยากข้ึน
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การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่อาศัยในแนวรถไฟฟ้าสีม่วงตอนใต้ จะท าให้

ประชากรในบรเิวณเขตท่ีรถไฟฟ้าพาดผ่านมีความหนาแน่นมากขึ้นจากปัจจุบัน 

ซ่ึงจะส่งผลบวกต่อธุรกิจรา้นสะดวกซ้ือในอนาคต ในระยะถัดไป การพัฒนาอยู่

อาศัยประเภท คอนโดมิเนียม และทาวน์เฮ้าส์ จะดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาอยู่อาศัย

ในบรเิวณท่ีรถไฟฟ้าพาดผ่าน ซึ่งจะท าให้ความหนาแน่นของประชากรมีแนวโน้ม

มากข้ึน โดยเฉพาะท าเลประชาอุทิศ-พุทธบูชาท่ีในปัจจุบันยังมีความหนาแน่น

ของประชากรน้อยกว่าท าเลอ่ืน 

ปัจจุบันเราพบว่าพ้ืนท่ีบรเิวณโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนใต้ อาทิ เขต

จอมทอง เขตราษฎรบู์รณะ และเขตทุ่งครุยังมีความหนาแน่นของประชากรอยู่ท่ี 

4,000-6,000 คนต่อตารางกิโลเมตร4 น้อยกว่าท าเลอ่ืนท่ีรถไฟฟ้าสายสีม่วง

พาดผ่านอย่าง บางซื่อและคลองสานท่ีมีความหนาแน่นของประชากรถึง 

11,000-12,000 คนต่อตารางกิโลเมตร เป็นต้น

โดยเม่ือเปรยีบเทียบจ านวนประชากรต่อสาขาของร้านสะดวกในพ้ืนท่ีอื่น เราคาดว่า

รา้นสะดวกซ้ือในพ้ืนท่ีรถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนใต้ยังมีโอกาสท่ีจะเพ่ิมสาขาได้อีก 

2-3 เท่าจากปัจจุบัน ความหนาแน่นของประชากรท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ประกอบกับ

พฤติกรรมผู้บรโิภคท่ีต้องการความสะดวกรวดเรว็ในการซื้อสินค้าอุปโภคบรโิภค 

อีกท้ังยังมีความต้องการซื้อสินค้าจ านวนน้อยลงแต่มีความถ่ีมากข้ึน ท าให้รา้น

สะดวกซื้อเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีจะได้รบัอานิสงส์จากการพัฒนารถไฟฟ้า ท้ังในด้าน

ยอดขายต่อรา้นท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและการขยายสาขาเพ่ือรองรบัประชากรท่ี

จะเข้ามาอยู่ใหม่ 

โดยสัดส่วนการให้บรกิารผู้บรโิภคท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีต่อสาขาท่ีสูงเป็นปัจจัยหน่ึง

ท่ีบ่งชี้ถึงโอกาสในการเพ่ิมสาขาของผู้ประกอบการซึ่งพบว่าในปัจจุบัน รา้น

สะดวกซื้อในท าเลประชาอุทิศ-พุทธบูชา ยังมีสัดส่วนจ านวนสาขาต่อประชากร 

10,000 คน ท่ีค่อนข้างน้อยท้ังเขตจอมทอง ราษฎรบู์รณะ และทุ่งครุท่ีมีสัดส่วน

ดังกล่าวอยู่ท่ี 4.1-5.2 สาขาต่อประชากร 10,000 คน 5 ซึ่งต่ากว่าในพ้ืนท่ีเขต

โซนกลางเมืองอยู่ เช่น เขตปทุมวัน ราชเทว ีพญาไท ท่ีมีจ านวนสาขารา้นสะดวกซื้อ

อยู่ท่ี 10.8-16.8 สาขาต่อประชากร 10,000 คน ดังน้ัน การขยายสาขาให้เพ่ิมข้ึน

จากเดิมราว 2-3 เท่าเพ่ือรองรบัจ านวนผู้บรโิภคท่ีเพ่ิมข้ึนในท าเลประชาอุทิศ-

พุทธบูชา จึงเป็นอีกหน่ึงโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกใน

อนาคต

>> นอกจากท่ีอยู่อาศัยแล้ว ยังมีอสังหาฯ รูปแบบไหน
ท่ีจะได้รบัอานิสงส์อีกหรอืไม่?

4 ท่ีมา จ านวนประชากร พ้ืนท่ี ความหนาแน่น จ านวนบ้าน จ าแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2562, กรุงเทพมหานคร
5 ประกอบไปด้วย FamilyMart Lawson 108 Lotus express Mini Big C Tops Daily  Max value และ CJ Express
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รูปท่ี 12 จ านวนสาขารา้นค้าปลีกต่อประชากร 10,000 คนท่ีอยู่ในระดับต่าของเขตจอมทอง เขตราษฏรบู์รณะ 
และเขตทุ่งครุ สะท้อนถึงโอกาสในการเพ่ิมจ านวนสาขา

หน่วย: จ านวนสาขา ต่อ ประชากร 10,000 คน

รา้นสะดวกซ้ือ

จอมทอง

ราษฎรบู์รณะ

ทุ่งครุ

4.1 สาขา

5.2 สาขา

4.2 สาขา

พญาไท

ราชเทวี

ปทุมวนั

16.8 สาขา

15.4 สาขา

10.8 สาขา

ที่มา: ขอ้มูลจากกรงุเทพมหานคร FamilyMart Lawson 108 Lotus express Mini Big C Tops Daily  Max value และ CJ Express
และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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สรุป
การพัฒนารถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนใต้ (เตาปูน-ราษฎรบู์รณะ) 

นอกจากจะเพ่ิมความสะดวกสบายในการเดินทางในโซนตะวนัตก

ของกรุงเทพฯ แล้ว ยังส่งผลบวกต่อธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง เช่น ธุรกิจ

ก่อสรา้ง ธุรกิจค้าวสัดุก่อสรา้ง ธุรกิจระบบรถไฟฟ้า และกระจาย

ไปยังธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ท่ีอยู่อาศัย ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก 

อย่างไรก็ดี หน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวข้องและผู้รบัสัมปทานโครงการ 

ควรมีการพิจารณาวางแผนบรหิารโครงการอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย 

เพ่ือสรา้งประโยชน์สูงสุดในระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น การบ ารุงรกัษา

ระบบรถไฟฟ้าให้ทุกขบวนพรอ้มอยู่ในสภาพใช้งาน การพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์บริเวณสถานีและบริเวณใกล้เคียงเพ่ือสร้าง

รายได้เพ่ิมเติมจากค่าโดยสาร การเช่ือมต่อกับการขนส่งระบบรอง 

เช่น รถประจ าทาง เรอื เพ่ือเชื่อมต่อกับโซนท่ีอยู่อาศัย โรงแรม 

ห้างสรรพสินค้าภายในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะสรา้งความย่ังยืนให้กับโครงการ

มากขึ้นในอนาคต

โอกาสของการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ จะอยู่ท่ี

คอนโดมิเนียม และทาวน์เฮ้าส์ ในระดับราคาต่ากวา่ 3 ล้านบาท 

และ 3-5 ล้านบาทต่อยูนิต ส่วนธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีโอกาสใน

การเพ่ิมจ านวนสาขาขึ้นอีก 2-3 เท่าเพ่ือรองรับการท่ีอยู่อาศัย

ของคนในพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากคอนโดมิเนียม และทาวน์เฮ้าส์

ในระดับราคาดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ

ผู้บรโิภคในพ้ืนท่ีได้มากท่ีสุด ซ่ึงราคาท่ีดินในปัจจุบันของเตาปูน-

ราษฎรบู์รณะ โดยเฉพาะบางซ่ือ และคลองสาน ยังอยู่ในระดับท่ี

สามารถน าไปพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในราคาต่า 3 ล้านบาท และ 3-5 

ล้านบาทต่อยูนิต โดยท่ีผู้พัฒนายังได้อตัราก าไรขั้นต้นท่ี 30-40% 

ตามปกติได้ นอกจากน้ี เพ่ือรองรบัการอยู่อาศัยท่ีเพ่ิมขึ้น ธุรกิจ

ร้านสะดวกซ้ือก็มีโอกาสเพ่ิมจ านวนสาขาจากเดิมท่ี 4-5 สาขาต่อ

ประชากรในพ้ืนท่ี 10,000 คน อกี 2-3 เท่า ไปอยู่ในระดับใกล้เคียง

กับพ้ืนท่ีเส้นทางรถไฟฟ้าอื่นๆ ท่ีมีจ านวนสาขาต่อประชากร 

10,000 คน อยู่ราว 11-17 สาขา
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คณะผู้จดัท า >>
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่

ดร.พชรพจน์ เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงวชิาการและส่ือมวลชนใน

ฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่ีมีความเชี่ยวชาญในเร ื่องเศรษฐกิจและการเงนิ 

สามารถวเิคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักธุรกิจ 

ดร.พชรพจน์ จึงได้รบัเชิญเป็นวทิยากรในรายการข่าวและงานสัมมนาอย่างต่อเน่ือง

ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย ดร.พชรพจน์ มีประสบการณ์ท างานกว่า 7 ปีท่ี

ธนาคารไทยพาณิชย์และเคยท างานด้านวชิาการเป็น Assistant Professor 

of Economics ท่ี  San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

นอกจากน้ัน ยังเคยฝึกงานท่ีธนาคารกลางของสหรัฐฯ (Fed) ดร.พชรพจน์    

จบการศึกษาระดับปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of 

Michigan ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

Senior Analyst

ดร. สุปรยี์ มีประสบการณ์เป็นท่ีปรกึษาและนักวจิัยให้กับหน่วยงานท้ังใน

และต่างประเทศ เช่น ส านักคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจ ส านักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ Asian Development Bank (ADB) นอกจากน้ียังเป็น

วทิยากรบรรยายในหน่วยงานภาครฐัและสถาบันการศึกษา เช่น ส านักงาน

บรหิารหน้ีสาธารณะ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

รวมถึงเป็นคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดท าและติดตามการบรหิาร

งบประมาณโครงการโครงสรา้งพ้ืนฐานขนาดใหญ่ สภาผู้แทนราษฎร 

ดร.สุปรยี์ จบการศึกษาปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์(เคร ื่องกล) จาก

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์และปรญิญาโท ด้านการบรหิารงานวศิวกรรม จาก 

Tufts University จากน้ันได้ศึกษาต่อปรญิญาเอกด้าน Regional Science 

and Urban Economics ท่ี Cornell University นอกจากน้ี ดร.สุปรยี์ ยัง

ผ่านการฝึกอบรมหลัก สูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวศิวกรรมระบบขนส่ง

ทางราง (วศร.) จากส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ

หลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ียั่งยืน (The Rule of 

Law and Development Program, RoLD) จากสถาบันเพ่ือการยุติธรรม

แห่งประเทศไทย อีกด้วย

ดร.สุปรย์ี ศรสี าราญ

กณิศ อ่าสกุล

Analyst

กณิศ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ท างานวจิัยธุรกิจใน

คลัสเตอรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน เช่น กลุ่มธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง และกลุ่มธุรกิจ

วัสดุ ก่อสร้าง กว่า  3 ปี  ท่ี ศูนย์ว จิัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic

Intelligence Center) ธนาคารไทยพาณิชย์

กณิศ จบการศึกษาปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) สาขาเศรษฐศาสตร ์

จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ และปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย



VIEW MORE


