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รถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนใต้ (เตาปูน-ราษฎรบู์รณะ) 
เป็นส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสีม่วงตอนเหนือ (คลองบางไผ่-เตาปูน) 

ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางระหวา่งกรงุเทพฯ และปรมิณฑล
ฝั่ งตะวนัตกตอนเหนือ และตอนใต้

ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง 20 นาที

ลักษณะโครงการ: รถไฟฟา้ทางวิง่และสถานีบนดินและใต้ดิน 

ระยะทาง:    23.6 กม. (ทางวิง่ใต้ดิน 13.6 กม. ทางวิง่ยกระดับ 10 กม.)

จ านวนสถานี:   17 สถานี    (สถานีใต้ดิน 10 สถานี สถานียกระดับ 7 สถานี)

มูลค่าโครงการ: 1.24 แสนล้านบาท 

ความคืบหน้า: คาดเริม่กระบวนการประมูลใหม่ ไตรมาส 4 ปี 2564

รูจ้กักับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ 

ท่ีมา: ttps://www.prop2morrow.com/2021/01/07/อพัเดทแผนท่ีรถไฟฟา้พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล-ปี-2564/

แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยาย
ตอนใต้ และจดุเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีอื่นๆ
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Key Highlight 1: เส้นทางท่ีพาดผ่านสถานท่ีส าคัญท้ังหน่วยงานรฐั เอกชน ท่ีอยู่อาศัย  

สถานท่ีส าคัญในแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสีม่วงส่วนต่อขยายตอนใต้ 

ท่ีมา: home.co.th

สถานท่ีราชการ
และส านักงานรฐัวสิาหกิจ: 
รฐัสภา 
กรมชลประทาน 
การไฟฟ้านครหลวง (เขตสามเสน) 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

a
b
c
d

ย่านท่ีอยู่อาศัย:
เช่น 

ย่านบางซื่อ 
ย่านคลองสาน 
ย่านประชาอทิุศ 
พุทธบูชา 

h
i
j
k

สถานศึกษา:
เช่น

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
โรงเรยีนราชินี 

โรงเรยีนเซนต์คาเบรยีล

e
f
g

a

bc

d

e
g

f

h

i

k

j
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Key Highlight 2: จดุตัดกับรถไฟฟ้าอื่นๆ ท่ีมีศักยภาพพัฒนาสู่ Hub ในการเดินทาง 

เตาปูน

รฐัสภา

ศรยี่าน
วชิรพยาบาล

หอสมุดแห่งชาติ
บางขุนพรหม

สะพานพุทธ

ดาวคะนอง

บางปะแก้ว
บางปะกอก

สะพานพระราม 9
ราษฎรบู์รณะ

พระประแดง

ครุใน

ส าเหร่

สายสีแดงเข้ม 

สายสีเขียวออ่น 

สายสีน้าเงนิ

สายสีส้มตะวนัตก

วงเวยีนใหญ่

สามยอด

ผ่านฟา้

จดุตัด (Interchange) ท่ีส าคัญ
• รถไฟฟ้าสีส้มท่ีสถานีผ่านฟ้าเพ่ือเดินทางไปยังวดัพระแก้ว
• รถไฟฟ้าสายสีน้าเงนิท่ีสถานีสามยอดเพ่ือไปท่องเท่ียวย่านเยาวราช 
• รถไฟฟ้าสายสีน้าเงนิท่ีสถานีสามยอดหรอืรถไฟฟ้าสายสีเขียวท่ีสถานี
วงเวยีนใหญ่ เพ่ือเดินทางต่อเน่ืองไปยังย่านธรุกิจท่ีส าคัญ เช่น ย่าน
สาธร ย่านสีลม ย่านสุขุมวทิ 
• รถไฟฟ้าสายสีทองเพ่ือไปท่องเท่ียวย่านคลองสาน 

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยายตอนใต้ 
และจดุเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีอื่นๆ

ท่ีผ่านมา เราพบวา่
สถานีท่ีเป็นจดุตัดของเส้นทางรถไฟฟ้า

มักมีจ านวนผู้ใช้บรกิารมาก 
และสามารถพัฒนาสู่การเป็นจดุศนูย์กลาง (Hub)
ของการเดินทาง รวมถึงพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ต่างๆ

มารองรบัผู้ใช้บรกิารจ านวนมากได้
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การมีอาคารจอดแล้วจร
ท่ีสามารถรองรบัจ านวนรถยนต์ได้มากถึงราว 7,900 คัน 

ซึ่งมากกวา่เส้นทางรถไฟฟ้าสายอื่นๆ 
รวมถึงสถานท่ีต้ังของอาคารจอดแล้วจร

ท่ีกระจายอยู่ท้ังตอนเหนือและใต้
ของเส้นทางท่ีเป็นย่านท่ีอยู่อาศยั 

จะช่วยสนับสนุนจ านวนผู้โดยสารของรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ในภาพรวม

Key Highlight 3: อาคารจอดแล้วจรท่ีมีความจมุากกวา่เส้นทางรถไฟฟ้าอื่นๆ

ท่ีมา: 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

3,000

1,200
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โอกาสของธุรกิจอสังหาฯ
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“รถไฟฟ้า” คือปัจจยัส่งเสรมิให้ความต้องการท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีปรบัตัวสูงขึน้

ยอดขายท่ีอยู่อาศัย ในท าเลท่ีมีการก่อสรา้งรถไฟฟ้า
เปรยีบเทียบ ก่อน vs หลังเซ็นสัญญาก่อสรา้งรถไฟฟ้า

หน่วย: ยูนิต

ท่ีมา: ข้อมูลจาก AREA และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ   * ระยะเวลาก่อนเซ็นสัญญาก่อสรา้งรถไฟฟา้คือปี 2015 (สายสีเขียวเหนือ) ปี 2017 (สายสีเหลือง และสายสีชมพู)

** ระยะเวลาหลังเซ็นสัญญาก่อสรา้งรถไฟฟา้คือ ค่าเฉล่ียปี 2016-2019 (สายสีเขียวเหนือ) ค่าเฉล่ียปี 2018-2019 (สายสีเหลือง และชมพู) 

3,300 

9,900 

4,900 

7,700

6,500 

12,200 

6,400 

9,600

0

5,000

10,000

15,000

20,000

สายสีเขียวเหนือ
(หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต)

สายสีเหลือง
(ลาดพรา้ว-ส าโรง)

สายสีชมพู
(มีนบุร-ีแคราย)

สายสีม่วงตอนใต้
(เตาปูน-ราษฎรบู์รณะ)

+97%

+23%

+31%

+25%

ก่อนเซ็นสัญญาก่อสรา้งรฟฟ.         หลังเซ็นสัญญาก่อสรา้งรฟฟ.

ส าหรบั
เตาปูน-ราษฎรบู์รณะ
คาดวา่จะปรบัตัวสูงขึน้

25%

ประมาณการ
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ตลาดท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีเตาปูน-ราษฎรบู์รณะ สามารถแบง่ได้เป็น 4 ท าเลย่อย ประกอบด้วย
1) บางซื่อ 2) พระนคร 3) คลองสาน และ 4) ประชาอทิุศ-พุทธบูชา

ท าเลย่อย 

และผังเมือง

ของท่ีอยู่อาศัย

ในบรเิวณรถไฟฟ้า

สายสีม่วงตอนใต้

ท่ีมา: ข้อมูลจากกรมท่ีดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง และ Realist และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: SDH บ้านเด่ียว | DH บ้านแฝด | TH ทาวน์เฮ้าส์ | CD คอนโดมิเนียม | Com อาคารพาณิชยกรรมค้าส่งค้าปลีก เช่น ห้างสรรพสินค้า

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

ก่อสรา้งไม่ได้       

ก่อสรา้งได้
แต่มีเงื่อนไข     

ก่อสรา้งได้
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ตลาดท่ีอยู่อาศัยในเตาปูน-ราษฎรบู์รณะมียอดขายเฉล่ียท่ี 7,700 ยูนิตต่อปี

ท่ีมา: ข้อมูลจาก AREA และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

บางซ่ือ พระนคร คลองสาน ประชาอุทิศ-พุทธบูชา

3,300

12

2,150 2,250

ยอดขายท่ีอยู่อาศัยในท าเลรถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนใต้ 
(เตาปูน-ราษฎรบู์รณะ) แบ่งตามท าเลย่อย

ท าเลย่อย 

“บางซื่อ” 
มียอดขายสูงท่ีสุดท่ี 

3,300
ยูนิตต่อปี
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2,527

668

79
3

22

14 15

20

0

10

20

30

40

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

< 3 ลบ. 3-5 ลบ. 5-10 ลบ. >10 ลบ.

คอนโดมิเนียม (~3,300 ยูนิต/ปี)

บางซื่อ

ยอดขาย และระยะเวลาขายหมด

ของท่ีอยู่อาศัยใน“บางซื่อ”

ท่ีมา: thinkofliving.com, hipflat.co.th, condonayoo.com

Modiz
Collection
Bangpho

Chewathai
Interchange 

Niche Pride 
Taopoon-Interchange

The Rich Park 2 
Taopoon-
Interchange

ตัวอย่าง คอนโดฯ ในบางซื่อ

ยอดขายเฉล่ียต่อปี (ยูนิต) (LHS) ระยะเวลาขายหมด (เดือน) (RHS)               ขายดี

บางซื่อ: คอนโดฯ ต่ากวา่ 3 ล้านบาทต่อยูนิต ครองตลาด ขายหมดไวเพียง 22 เดือน

ท่ีมา: ข้อมูลจาก AREA และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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1,128

678

230

110

30

14
16

24

0

10

20

30

40

50

0

300

600

900

1,200

1,500

< 3 ลบ. 3-5 ลบ. 5-10 ลบ. >10 ลบ.
คอนโดมิเนียม (~2,150 ยูนิต/ป)ี

คลองสาน

ตัวอย่าง คอนโดฯ ในคลองสาน

ท่ีมา: thinkofliving.com, home.co.th, hipflat.co.th

The Privacy
Thaphra Interchange

IDEO
Sathorn-Wongwianyai

The Rich
@Sathorn-Taksin

Supalai Premier 
Charoen Nakhon

ยอดขายเฉล่ียต่อปี (ยูนิต) (LHS) ระยะเวลาขายหมด (เดือน) (RHS)               ขายดี

ยอดขาย และระยะเวลาขายหมด

ของท่ีอยู่อาศัยใน“คลองสาน”

คลองสาน: คอนโดฯ ต่ากวา่ 3 ล้านบาท และ 3-5 ล้านบาทต่อยูนิต เป็นท่ีนิยมในพ้ืนท่ี

ท่ีมา: ข้อมูลจาก AREA และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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ท่ีมา: ข้อมูลจาก AREA และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

499

95

195
146

712

444

62

30
28

30

24

29

35

29

23

52

0

20

40

60

80

0

200

400

600

800

1,000

<
 3

3-
5

5-
10

>
10 <
 3

3-
5

5-
10

>
10 <
 3

3-
5

5-
10

>
10 <
 3

3-
5

5-
10

>
10

คอนโดมิเนียม
(~500 ยูนิต/ปี)

บ้านเด่ียว
(~330 ยูนิต/ปี)

บ้านแฝด
(~200 ยูนิต/ปี)

ทาวน์เฮา้ส์
(~1,200 ยูนิต/ปี)

ประชาอทิุศ-พุทธบูชา
(~2,250 ยูนิต/ปี)

ตัวอย่าง ทาวน์เฮา้ส์ ในประชาอทิุศ-พุทธบูชา

ท่ีมา: home.co.th, checkraka.com

Golden Town ๓ 
Suksawat-Phuttha bucha

Baan Lumpini Town Ville 
Suksawat-Rama II

Pleno
สุขสวสัด์ิ-ประชาอทิุศ

UNIO TOWN
ประชาอทิุศ 76

ยอดขาย และระยะเวลาขายหมด

ของท่ีอยู่อาศัยใน“ประชาอทิุศ-พุทธบูชา”

ยอดขายเฉล่ียต่อปี (ยูนิต) (LHS) ระยะเวลาขายหมด (เดือน) (RHS)               ขายดี

ประชาอทิุศ-พุทธบูชา: ทาวน์เฮา้ส์ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อยูนิต ขายดีสุดของท าเลนี้



Krungthai COMPASS 15

ต้นทุนท่ีดินต่อต้นทุนพัฒนาคอนโดฯ (%)

0%

10%

20%

30%

40%

< 3 ลบ. 3-5 ลบ. < 3 ลบ. 3-5 ลบ.

บางซื่อ

(ท่ีดินเปล่า 200,000 บาท/ตร.ว.)

คลองสาน

(250,000 บาท/ตร.ว.)

ท่ีมา: ข้อมูลจาก AREA และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: ก าหนดให้ต้นทุนรวมในการพัฒนาโครงการมีสัดส่วนเท่ากับ 60-70% ของมูลค่าโครงการท้ังหมด เพ่ือรกัษาอัตราก าไรขั้นต้นในระดับปกติ

ท่ี 30-40%, คอนโดมิเนียมราคาต่ากวา่ 3 ล้านบาทต่อยูนิต ใช้ราคาขายเฉล่ียท่ี 2 ล้านบาทต่อยูนิต และคอนโดมิเนียมราคา 3-5 ล้านบาทต่อยูนิต 
ใช้ราคาขายเฉล่ียท่ี 4 ล้านบาทต่อยูนิต

ต้นทุนท่ีดิน > 40% จะท าให้การพัฒนาโครงการท าได้ยากขึ้น

ค่าเฉล่ีย

ถ.พุทธบูชา

ถ.ประชาอทิุศ

ถ.สุขสวสัด์ิ

ราคาท่ีดินติด ถ.สุขสวสัด์ิ

175,000 บาท/ตร.ว. 

สูงเกินไปต่อการ

พัฒนาทาวน์เฮา้ส์ราคา

< 3 และ 3-5 ล้านบาท

บางซ่ือ และคลองสาน

ราคาท่ีดินไม่เป็นอปุสรรคต่อการพัฒนาคอนโดฯ ทาวน์เฮา้ส์ควรพัฒนาในซอย หรอืถนนรอง เป็นหลัก

ทาวน์เฮา้ส์ในประชาอทิุศ-พุทธบูชามักอยู่ในซอย หรอื ถนนรอง 

ประชาอทิุศ-พุทธบูชา

ผู้พัฒนาอาจมองท่ีดินใน
ถนนรอง อาทิ ถ.พุทธบูชา 
และ ถ.ประชาอทิุศ หรอืในซอย 
เช่น ซ.สุขสวสัด์ิ 26 หรอื 30 

เป็นการทดแทน 
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จ านวนสาขาต่อประชากรท่ีอยู่ในระดับต่า

สะท้อนถึงโอกาส
ในการเพ่ิมสาขาในอนาคต

จอมทอง

ราษฎรบู์รณะ

ทุ่งครุ

4.1 สาขา

5.2 สาขา

4.2 สาขา

พญาไทราชเทวี

16.8 สาขา

15.4 สาขา 10.8 สาขา

ปทุมวนัรา้นสะดวกซื้อ

หน่วย: จ านวนสาขา ต่อ ประชากร 10,000 คน

ธุรกิจรา้นสะดวกซื้อมีโอกาสเพ่ิมจ านวนสาขาขึน้อกี 2-3 เท่า เพ่ือรองรบัการอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีท่ีมากขึน้
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สรุป

การพัฒนารถไฟฟ้าสายสีมว่งตอนใต้
(เตาปูน-ราษฎรบู์รณะ) 

ส่งผลบวกต่อธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น ก่อสรา้ง วสัดุก่อสรา้ง ระบบรถไฟฟ้า 

และกระจายไปยัง
ธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ ท้ังท่ีอยู่อาศัย รา้นค้าส่งค้าปลีก

โอกาสของการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในเตาปูน-ราษฎรบู์รณะ 

จะอยู่ท่ีคอนโดมิเนียม และทาวน์เฮ้าส์ 
ในระดับราคาต่ากวา่ 3 ล้านบาท และ 3-5 ล้านบาทต่อยูนิต 

ส่วนธุรกิจรา้นสะดวกซื้อ
มีโอกาสในการเพ่ิมจ านวนสาขาขึน้อกี 2-3 เท่า

เพ่ือรองรบัการท่ีอยู่อาศยัของคนในพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึน
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พชรพจน์ นันทรามาศ

สุปรย์ี ศรสี าราญ

กณิศ อ่าสกุล
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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. 

Disclosures 




