
ร่างผงัเมืองนนทบรีุใหม ่กบัศกัยภาพของท่ีดินในการพฒันาท่ีลดลง 
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เร่ืองส าคญัของคนที่มีที่ดินที่จังหวดันนทบุรี คือ ผลกระทบจากร่างผงัเมืองฉบบัใหม่ (จังหวดันนทบุรี ผัง
เมืองเดิม พ.ศ.2548 หมดอายกุารใช้งาน) ลา่สดุ ร่างผงัเมืองรวมนนทบรีุฉบบัใหม่ ก าลงัอยู่ในระหว่างการด าเนินการร่าง  
อยู่ในขัน้ตอนที่ 5 จากทัง้หมด 18 ขัน้ตอน) โดยตามประกาศร่างใหม่ ที่ดินย่านถนนแจ้งวฒันะ โดยเฉพาะในบริเวณติด
ถนนแจ้งวฒันะบางสว่น ที่เป็นผงัเมืองประเภท ย.6 (ที่อยูอ่าศยัหนาแนน่ปานกลาง –พืน้ท่ี  สส้ีม) ถกูจ ากดัศกัยภาพในการ
ก่อสร้างลดลงมากอยา่งมีนยัส าคญั คือ อตัราสว่นพืน้ท่ีก่อสร้าง (FAR) จากปัจจุบนัท่ีมีอยู ่10 เท่า จะลดเหลอืเพียง 5 เท่า
ในอนาคต หากมีการประกาศใช้ และมีข้อจ ากดัในการก่อสร้างอาคารประเภทตา่งๆ อีก เช่น 

• ห้ามก่อสร้างการประกอบพาณิชยกรรมที่มีพืน้ท่ีเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร  

• ห้ามส านกังาน ที่มีขนาดพืน้ท่ีประกอบการเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร  

• เป็นต้น 
เช่น หากมีที่ดินสกั 5 ไร่ (หรือ 2,000 ตารางวา หรือ 8,000 ตารางเมตร คูณด้วย FAR 10 เท่า ปัจจุบนัจะ

ก่อสร้างได้สงูสดุ 80,000 ตารางเมตร หากผงัเมืองใหม่ประกาศใช้จะเหลือเพียง 40,000 ตารางเมตร (5 เท่า) ประเภท
อาคารอยู่อาศยัรวมเช่น คอนโดมิเนียมจะเข้าขา่ยนี ้แต่หากเป็นอาคารพาณิชยกรรมข้างต้นจะก่อสร้างได้ไม่เกิน 10,000 
ตารางเมตรหรือ ส านกังานได้ไมเ่กิน 5,000 ตารางเมตร อยา่งไรก็ตาม ร่างผงัเมืองใหมย่งัสามารถอทุธรณ์ขอปรับสผีงัเมือง
ได้ในขัน้ตอนที่ 4 (ผา่นไปแล้ว) และขัน้ตอนท่ี 6 ขัน้ตอนติดประกาศ 90  วนั ที่คาดวา่จะประกาศในช่วง1-2 เดือนนี ้โดยไป
ยื่นขอได้ที่โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดันนทบรีุ 

ทัง้นี ้ปัจจุบนัแม้ว่าผงัเมืองไม่มีบงัคบัใช้ แต่ก็มีประกาศของท้องถ่ินควบคมุแทน เป็นบริเวณๆ แต่ก็ไม่มีข้อ
ห้ามที่เป็นนยัส าคญันกั  

ศักยภาพของท าเลที่ตัง้  ท าเล“ย่านแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด” เป็นท าเลที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม เนื่องจากวา่ 

1. แจ้งวฒันะนบัเป็นท าเลศนูย์กลางชมุชนของปริมณฑลตอนเหนือ มีกลุม่เปา้หมายจากแหลง่ที่อยูอ่าศยั
หนาแน่นโดยรอบ เป็นท าเลที่เมืองขยายตวัสงูในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา สภาพการใช้ประโยชน์สว่นใหญ่เป็นย่านที่อยู่อาศยั 
ทัง้บ้านจดัสรร หอพกั อะพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียมที่ปัจจบุนัขยายตวัสงูในท าเลยา่นนี ้ 

2.  เป็นท าเลที่มีแหลง่งานส าคญัของกรุงเทพฯ ตอนเหนือ โดยเฉพาะศนูย์ราชการแจ้งวฒันะท่ีมีคนท างาน
ตอ่วนักวา่ 50,000 คน  

3. ใกล้ศนูย์แสดงสนิค้าขนาดใหญ่ คือ เมืองทองธานี ที่มีกิจกรรมการแสดงสนิค้าอยา่งตอ่เนื่องตลอดทัง้ปี 
มีผู้มีร่วมงานครัง้ละประมาณ 50,000-300,000 คนตอ่ครัง้ (งานมอเตอร์โชว์ 1.7 ล้านคน) 

4.  ใกล้มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย (ในอนาคต) ใกล้โรงพยาบาลตา่งๆ 
5.  มีศูนย์การค้าหรือค้าปลีก ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทัง้ Life style mall, Community mall, 

Hypermarket เช่น ศนูย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวฒันะ แมคโคร โลตสั บ๊ิกซี โฮมโปร เมเจอร์ 



6.  โครงข่ายการคมนาคมส าคญัต่อการพฒันาพืน้ที่ในอดีตและปัจจุบนั คือ ระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 บาง
โคล่-แจ้งวัฒนะ และแจ้งวัฒนะ-บางไทร ที่ท าให้มีการคมนาคมสะดวกในการเข้าถึงท าเลย่านนี ้จากในใจกลางเมือง
กรุงเทพฯ หรือจากปริมณฑล และจงัหวดัในภมูิภาค และ โครงการระบบขนส่งมวลชน คือ รถไฟฟ้าสายสีชมพ ูแคราย  -
มีนบรีุ โดยคาดวา่จะมีการก่อสร้างในปี 2560 นี ้และมีก าหนดแล้วเสร็จในปี 2563 ซึง่จะเป็นปัจจยัส าคญัตอ่ศกัยภาพพืน้ท่ี
ยา่นนีอ้ยา่งยิ่งในอนาคต 

7.  สภาพตลาดอสงัหาริมทรัพย์ เนื่องจากเป็นท าเลที่มีศักยภาพสงู มีกลุ่มเป้าหมายจากทัง้แหล่งที่อยู่
อาศยั แหลง่งานขนาดใหญ่ สิง่อ านวยความสะดวกครบครันดงักลา่ว ท าให้การพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ขยายตวัสงู 
โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียม ราคาขายตัง้แต่ 1.50-3.00 ล้านบาท ส าหรับกลุม่เป้าหมายที่มีรายได้ระดบัปานกลาง 
30,000-50,000 บาทตอ่เดือนขึน้ไป  

สภาพตลาดบ้านจดัสรรในย่านแจ้งวฒันะพบว่า มีโครงการบ้านจดัสรรขายอยู่ทัง้หมด 41 โครงการ จ านวน 
6,302 หน่วย ขายได้แล้ว 3,215 หน่วย (51%) เหลือขาย 3,067 หน่วย (มียอดขายต่อปีประมาณ 1,500 หน่วย อปุทาน
คงเหลอืคาดวา่จะใช้เวลาในการขายอีกประมาณ 2 ปี  

แต่ตลาดคอนโดมิเนียม เปิดขาย 16 โครงการ จ านวน 6,681 หนว่ย ขายได้แล้ว 4,998 หนว่ย (75%) เหลือ
ขาย 1,683 หนว่ย (มียอดขายตอ่ปีประมาณ 1,500 หนว่ยเช่นกนั อปุทานคงเหลอืคาดวา่จะใช้เวลาในการขายอีกประมาณ 
1 ปีเท่านัน้ นบัว่าสถานการณ์การขายดีกว่าบ้านจดัสรรมาก ส าหรับโครงการคอนโดมิเนียม Segment ที่ขายดี เป็นกลุ่ม
ราคาขาย 1-2 ล้านบาท โดยระดบัราคา 1-2 ล้านบาท มียอดขายต่อเดือนรวม 242 หน่วยต่อเดือน สว่นราคา 2 - 3 ล้าน
บาท มีอตัราขายช้ากวา่มาก  

8. ด้านราคาตลาดที่ดิน เป็นปัจจยัส าคญัต่อต้นทุนของโครงการในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ จากการ
ส ารวจตลาดราคาที่ดินย่านนี ้พบวา่ก่อนมีรถไฟฟ้าสายสชีมพ ูที่ดินตารางวาละประมาณ 100,000 บาทเท่านัน้ แต่ลา่สดุ
ราคาพุ่งเกิน 200,000 บาทไปแล้ว ...อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากถกูจ ากดัด้วยกฎหมายผงัเมืองใหม ่อาจท าให้ที่ดินไม่มี
การซือ้เพราะพฒันาได้น้อยกว่าเดิมมาก เช่นตวัอย่างในเขตกรุงเทพฯ (ข้ามคลองประปามา) ที่ก่อสร้างได้เพียง 3 -4 เท่า

เท่านัน้ ท าให้แทบไม่มีโครงการใหม่เกิดขึน้เลย ...ดงันัน้มีท่ีดินต้องจับตาผังเมืองใหม่หรือกฎหมายใหม่ไว้น้ะครับอยู่
เฉยไมไ่ด้ 

 
 
 
 


