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ท าเลทีด่นิในเมอืง ตารางวาละ 2.0 ลา้นบาท??? 

แต่แพงไดเ้ฉพาะแปลงทีม่ศีกัยภาพเท่านัน้  
 

ตัง้แต่ปี 2548 เป็นตน้มา ไดต้ลาดคอนโดมเินียมเริม่บมู ท าใหม้กีารพฒันาคอนโดมเินียม รวมทัง้อสงัหารมิทรพัยส์นิ
ประเภทอื่นๆ สง่ผลต่อความตอ้งการทีด่นิในเมอืงสงู ซึง่มอียูอ่ย่างจ ากดัดว้ยปรมิาณ และถกูจ ากดัดว้ยขอ้กฎหมาย 
(ทีว่่างมน้ีอย แต่ทีน้่อยกว่านัน้ คอื แปลงทีส่ามารถพฒันาอาคารสงู-อาคารขนาดใหญ่พเิศษได ้ ยิง่หายาก) จงึท าให้
ทีด่นิแปลงทีม่ศีกัยภาพมรีาคาพุง่สงูขึน้มาก จนตารางวาละ 1.0 ลา้นกว่าบาทกนัแลว้ (ดแูผนทีท่ี ่ 1) ขอ้พจิารณา
ส าคญัคอื ทีด่นิทีม่ลีกัษณะอย่างไรจงึจะมศีกัยภาพ มาดกูนั   
 
แผนทีท่ี ่1 แสดงการขายทีด่นิทีม่รีาคาสงูสดุ 20 ล าดบัแรก (สูงสดุตารางวาละ 1.5 ลา้นบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า : เอเจนซ ีฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ (www.area.co.th)  
 
ขอ้มลูแสดงตลาดคอนโดฯทีเ่ฟ่ืองฟู เทยีกกบัในปี 46-47 มกีารซือ้คอนโดฯ แค ่12,000-15,000 หน่วยต่อปี (ก่อนหน้า
นี้ไม่ถงึหมื่นหน่วย) แต่ในปี 48 มยีอดซือ้เพิม่ขึน้เกอืบ 2 เท่า คอื 29,000 หน่วย ในปี 49 จ านวน 31,000 หน่วย     
บมูสดุในปี 50 ซือ้ไปถงึ 40,000 หน่วย และชะลอตวัลงตามภาวะในปี 51 เหลอื 29,000 หน่วย และปี 52 คาดว่า
คงเหลอื 25,000 หน่วย โดยมสีดัสว่นการซือ้คอนโดฯ ต่อการซือ้ทีอ่ยู่อาศยัจาก 26% ในปี 47 พุ่งเป็น 55%, 60%, 

ซือ้ปี 51 ตร.ว.ละ 800,000 บ.

เนือ้ที ่4-3-87.3 ไร่

เนือ้ที ่1-2-05 ไร่

ซือ้ปี 51 ตร.ว.ละ 800,000 บ.

ราคา ตร.ว.ละ 950,000 บ.

เนือ้ที ่7-2-0 ไร่

ราคา ตร.ว.ละ 950,000 บ.

เนือ้ที ่7-2-0 ไร่

ซือ้ปี 48 ตร.ว.ละ 800,000 บ.

เนือ้ที ่3-0-24.5 ไร่

ซือ้ปี 51 ตร.ว.ละ 1,500,000 บ.

เนือ้ที ่2-0-0 ไร่

ราคา ตร.ว.ละ 688,405 บ.

เนือ้ที ่1-1-52 ไร่

ราคา ตร.ว.ละ 1,200,000 บ.

เนือ้ที ่1-0-08 ไร่

ราคา ตร.ว.ละ 1,500,000 บ.

เนือ้ที ่1-0-0 ไร่

ราคา ตร.ว.ละ 900,000 บ.

เนือ้ที ่1-1-22 ไร่
ราคา ตร.ว.ละ 700,000 บ.

เนือ้ที ่2-0-00 ไร่

ราคา ตร.ว.ละ 1,000,000 บ.

เนือ้ที ่6-0-00 ไร่

ราคา ตร.ว.ละ 900,000 บ.

เนือ้ที ่2-0-43 ไร่

ซือ้ปี 51 ตร.ว.ละ 1,200,000 บ.

เนือ้ที ่7-2-0 ไร่

ราคา ตร.ว.ละ 900,000 บ.

เนือ้ที ่2-0-20 ไร่

ราคา ตร.ว.ละ 1,000,000 บ.

เนือ้ที ่3-0-00 ไร่

ราคา ตร.ว.ละ 1,500,000 บ.

เนือ้ที ่3-0-00 ไร่

ซือ้ปี 49 ตร.ว.ละ 950,000 บ.

เนือ้ที ่9-0-00 ไร่

ราคา ตร.ว.ละ 1,200,000 บ.

เนือ้ที ่1-2-0 ไร่

ราคา ตร.ว.ละ 873,015 บ.

เนือ้ที ่0-3-78 ไร่

http://www.m-property.co.th/
http://www.area.co.th)/


61% ในปี 48-50 ตามล าดบั และสดัสว่นลดลงในปี 51-52 ที ่  45% และ 47%) เลยท าใหค้วามนิยมคอนโดฯ สงูขึน้ 
ถงึยุคคอนโดฯ ครองเมอืง  
 
 
แมใ้นปี 51-52 ทีผ่่านมาเศรษฐกจิชะลอตวัลง ตลาดอสงัหารมิทรพัยก์ช็ะลอตวัลงตามแต่กไ็มม่ากนกั (ดจู านวนหน่วย
ทีซ่ือ้รวม) โดยเฉพาะการพฒันาคอนโดฯ ในเมอืงทีย่งัคงเป็นตลาดหลกัตามสดัสว่นต่อทีอ่ยูอ่าศยัรวมขา้งตน้และ
ยงัคงขายดต่ีอเนื่อง นี่ยงัไม่รวมการพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ เช่น โรงแรม อาคารส านกังาน ศนูยก์ารคา้ 
เป็นตน้ โดยเฉพาะในเขตชัน้ใน ท าเลย่านสขุมุวทิ เพลนิจติ สลีม สาทร พหลโยธนิ  
 
การพฒันาดงักล่าวท าใหค้วามตอ้งการทีด่นิมสีงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกบัทีด่นิว่างเปล่ามจี ากดั และยงัมคีวาม
ตอ้งการต่อเนื่องในท าเลย่านนี้ในการพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์มว้่าเศรษฐกจิชะลอตวั (โปรดดภูาวะตลาด ณ ไตรมาส 
2/2552 ใน www.area.co.th) ท าใหร้าคาทีด่นิมรีาคาปรบัตวัสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ยกตวัอย่าง ตดิถนนสขุมุวทิจากเดมิ
ในปี 2548-2549 ราคาซือ้ขายตารางวาประมาณละ 300,000-400,000 บาท ปรบัเพิม่เป็นตารางวาละประมาณ 
600,000-750,000 บาทในปจัจบุนั (มสีญัญาซือ้ขายอา้งองิ) สว่นทีด่นิย่านสยามสแควร ์ เพลนิจติ สลีม สาทร มกีาร
ประกาศขายถงึตารางวาละ 1,500,000 บาทกนัแลว้ขา้งตน้  
 
อย่างไรกต็าม ไม่ไดห้มายความว่าทีด่นิทุกแปลงมรีาคาสงูได ้ แปลงทีม่ศีกัยภาพในการใชส้อยเท่านัน้ทีจ่ะมรีาคาสงู 
โดยเฉพาะหากพฒันาอาคารสงู (สงู 23 เมตรขึน้ไป หรอืประมาณ 8 ชัน้ขึน้ไป) หรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษ (เน้ือที่
อาคารตัง้แต่ 10,000 ตารางเมตรขึน้ไป) ได ้โดยมปีจัจยัส าคญัทีพ่จิารณาถงึศกัยภาพทีด่นิประกอบดว้ย  
1. ท าเลทีต่ัง้ตอ้งใกลส้ถานีรถไฟฟ้า ทีส่ามารถเดนิเทา้ถงึได ้(ระยะไม่เกนิ 500 เมตร) หรอืตดิสถานีไดเ้ลยยิง่ด ี
บางโครงการก่อสรา้งทางเชื่อมกบัสถานีรถไฟฟ้ากนัเลย  
2. ตอ้งเป็นท าเลทีไ่ดร้บัความนิยมสงูและเป็นย่านนิยมในการอยู่อาศยัของชาวต่างชาติ (แปลความว่าปล่อยเช่า
ไดใ้นราคาสงู หรอืขายในราคาแพงได ้เพราะก าลงัซือ้สงู) เช่น ถา้เป็นสขุมุวทิ กต็อ้งถนนอโศก ทองหล่อ พรอ้มพงษ ์
เป็นหลกั ซึง่เป็นท าเลทีไ่ดร้บัความนิยมซือ้อสงัหารมิทรพัยจ์ากคนไทยและชาวต่างชาตสิงู เน่ืองจากมสีิง่อ านวยความ
สะดวกครบถว้น เช่น แหล่งชอ็ปป้ิง รา้นอาหาร แหล่งบนัเทงิ ฯลฯ  สิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัการใชช้วีติของ
ชาวต่างชาต ิ โดยเฉพาะชาวญีปุ่น่ จนมคี ากล่าวว่าเป็นท าเล “มนิิโตเกยีว”  สองขอ้แรกดงักล่าวจะเป็นศกัยภาพทาง
การตลาด 
3. ต่อมาจะเป็นศกัยภาพทางดา้นขอ้กฎหมาย ล าดบัแรก คอื กฎหมายผงัเมอืง ทีด่นิทีม่ศีกัยภาพตอ้งสามารถ
ก่อสรา้งอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษไดต้ามขอ้ก าหนดผงัเมอืง เช่น ทีด่นิประเภทพาณิชยกรรม(สแีดง) 
ประเภท พ.3, พ.4, พ.5, ทีด่นิประเภททีอ่ยู่อาศยัหนาแน่นมาก ประเภท ย.8, ย.9, ย.10 รวมทัง้ขอ้ก าหนด FAR 
(อตัราสว่นทีส่ามารถก่อสรา้งอาคารเทยีบกบัทีด่นิทีม่)ี ทีก่ าหนดไวม้ากน้อยไม่เท่ากนั โดยผงัเมอืงทีว่่ามาสว่นใหญ่จะ
ก าหนดไว ้ 6-10 เท่า แต่หากตัง้อยู่ในผงัเมอืงทีต่ ่ากว่าประเภททีอ่ยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง ย.5-ย.7 จะม ี FAR 
เพยีง 4-5 เท่าเท่านัน้  
4. ขอ้กฎหมายล าดบัต่อมา คอื ความกวา้งถนน เป็นปจัจยัก าหนดราคาทีด่นิสงูต ่าอย่างมนียัส าคญั กล่าวคอื 
หากทีด่นิทีม่ศีกัยภาพสงูถนนดา้นหน้าหรอืใชเ้ป็นทางเขา้ออกตลอดแนวตอ้งกวา้งไม่น้อยกว่า 10 เมตร จงึจะ
สามารถก่อสรา้งอาคารสงูและอาคารขนาดใหญ่พเิศษได ้ เน่ืองจากการพฒันาสว่นใหญ่ตอ้งก่อสรา้งอาคารดงักล่าว 
อย่างไรกต็าม หากไม่สามารถก่อสรา้งไดถ้งึ 10,000 ตารางเมตร อย่างน้อยความกวา้งของซอยตอ้งไม่น้อยกว่า 6 
เมตร จงึจะก่อสรา้งอาคารขนาดใหญ่หรอือาคารทีม่พีืน้ทีเ่กนิ 2,000-9,999 ตารางเมตรได ้(ดงันัน้หากซอยใดกวา้งไม่
ถงึ 6 เมตรศกัยภาพจะต ่ามาก)  



5. จงึสง่ผลต่อขนาดแปลงทีด่นิทีเ่หมาะสมตามความตอ้งการในการพฒันาโครงการแต่ละประเภท ยกตวัอย่าง
อาคารชุดกต็อ้งมพีืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 1-1.5 ไร่ ขนาดความกวา้งและลกึตอ้งเหมาะสมในการพฒันาอาคารขนาดใหญ่
พเิศษ โดยสว่นใหญ่จะซือ้ทีด่นิทีม่ขีนาดประมาณ 1.5-4 ไร่ ซึง่เหมาะสมในการก่อสรา้งอาคารขนาดใหญ่พเิศษตาม
กฎหมายดงักล่าวแลว้ แต่หากเนื้อทีด่นิน้อยไม่เกนิ 1 ไร่ ซึง่กอ่สรา้งอาคารไดน้้อยกว่าจงึมคีวามตอ้งการน้อย หรอื
ทีด่นิทีต่ัง้อยูใ่นซอยแคบต ่ากว่า 6 เมตร จะก่อสรา้งอาคารไดไ้ม่เกนิ 2,000 ตารางเมตร เป็นตน้ จงึมกัจะเป็นการ
ประกาศขายแต่ขายไม่ได ้ แต่หากเป็นทีด่นิทีม่ศีกัยภาพในการก่อสรา้งอาคารไดม้าก จะมรีาคาขายทีส่งูดงักล่าวแลว้
และมกีารซือ้ขายจรงิ  
 
แสดงตวัอย่างการซือ้ขายทีด่นิในย่านสขุมุวทิ พรอ้มขอ้จ ากดัทางกฎหมายแต่ละแปลง ตามแผนทีด่งันี้  
 
แผนทีท่ี ่2 แสดงการซือ้ขายทีด่นิย่านสขุมุวทิ-ทองหล่อ 

 

 
= ขอ้มลูตลาดทีด่นิ

3-1-64 ไร่ (48x102 ม.) ตดิทองหลอ่

บมจ.พฤกษาฯ ซือ้ปี 51 ตร.ว.ละ 440,000 บาท

 ผังเมอืง ย.9 (FAR 7) ถนนกวา้ง 24 ม.

3-1-55 ไร่ (70x80 ม.) 

ซือ้ปี 49 (3 ปี) ตร.ว.ละ 285,000 บาท 

ผังเมอืง ย.9 (FAR 7) ถนนกวา้ง 24 ม.

4-0-00 ไร่ (45x142 ม.) ตดิเอกมัย

เสนอขาย ตร.ว.ละ 300,000 บาท 

ผังเมอืง ย.9 (FAR 7) ถนนกวา้ง 20 ม.

1-3-73 ไร่ (50x62 ม.) ตดิทองหลอ่

ซือ้ปี 46 (6 ปี) ตร.ว.ละ 229,000 บาท

 ผังเมอืง ย.10 (FAR 8) ถนนกวา้ง 24 

ม.

3-0-67 ไร่ (60x80 ม.) ตดิทองหลอ่

ซือ้ปี 50 ตร.ว.ละ 400,000 บาท

 ผังเมอืง ย.10 (FAR 8) ถนนกวา้ง 24 ม.

4-2-07 ไร่ (52x130 ม.) ซอย 4

บมจ.แสนสริ ิซือ้ปี 51 ตร.ว.ละ 390,000 บาท

ผังเมอืง ย.10 (FAR 8) ถนนกวา้ง 12 ม.

0-3-79 ไร่ (40x40 ม.) ตดิเอกมัย

บมจ.โนเบลิฯ ซือ้ ธค. 50 

ตร.ว.ละ 379,000 บาท

ผังเมอืง ย.10 (FAR 8) ถนนกวา้ง 20 ม.

2-0-00 ไร่ (41x85 ม.) ตดิสขุมุวทิ

บจก.เอพฯี ซือ้ พ.ย.50 ตร.ว.ละ 600,000 บาท

 ผังเมอืง ย.10 (FAR 8) ถนนกวา้ง 30 ม.

ทีต่ัง้ทรัพยส์นิ

ทีด่นิ 1-2-75 ไร่ (47x52 ม.)

ซอยสขุมุวทิ 26 ผังเมอืง ย.9 (FAR 

7) ถนนกวา้ง 6 ม.
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14
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16

17

18
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ท าใหค้วามตอ้งการทีด่นิตามแนวรถไฟฟ้าโดยเฉพาะในย่านถนนสขุมุวทิ ทัง้โครงการคอนโดมเินียม โรงแรม และ
อื่นๆ ซึง่หาทีด่นิไดย้าก โดยในการพจิารณาถงึศกัยภาพทีด่นิแปลงใดแปลงหนึ่ง ตอ้งพจิารณาว่าจะสามารถก่อสรา้ง



ไดม้ากน้อยเพยีงใด พืน้ทีเ่ท่าใด สงูไดก้ีช่ ัน้ จะก่อสรา้งเป็นอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษไดห้รอืไม่ดงักล่าว 
รวมทัง้ศกัยภาพทางการตลาดทีก่่อสรา้งมาแลว้จะขายไดห้รอืไม ่ ต่อไปจะเป็นตวัอย่างการประมาณราคาทีด่นิที่
สามารถซือ้ไดห้ากจะพฒันาเป็นโครงการคอนโดฯ แห่งหนึ่งดงันี้  
 
ตารางที ่1: การประมาณการราคาทีด่นิในกรณีการพฒันาคอนโดมเินียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางจะเหน็ไดว้่า หากศกัยภาพทางการตลาดย่านสขุมุวทิ-ทองหล่อ ปจัจุบนัพฒันาคอนโดฯ ขายตารางเมตรละ 
100,000 กว่าบาท ราคาทีด่นิทีส่ามารถซือ้ไดก้จ็ะประมาณ 4-500,000 บาท แต่หากในอนาคตคอนโดฯ ขายไดถ้งึ
ตารางเมตรละ 200,000 บาท ทีด่นิกซ็ือ้ไดถ้งึตารางวาละ 900,000 บาท (2 เท่า) แสดงถงึโอกาสในการเพิม่ขึน้ของ
ทีด่นิในเมอืงในอนาคตยงัจะสงูกว่านี้ไดอ้กี (มาก) ยกตวัอย่าง ล่าสดุย่านสาทรมคีอนโดฯ ขายตารางเมตรละ 300,000 
บาทกนัแลว้ 
 
ทีส่ าคญันบัจากน้ีไปทีเ่ศรษฐกจิจะฟ้ืนตวั อสงัหารมิทรพัยก์ค็งฟ้ืนตวัตาม ความตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัในเมอืงยงัสงูขึน้ มี
คนพรอ้มน าเงนิมาลงทุนในอสงัหารมิทรพัยอ์กีมาก (ทองค า หุน้) เพราะดอกเบีย้เงนิฝากต ่า ปญัหาจราจร ราคา
น ้ามนั กค็งแกย้าก ต่อใหส้รา้งรถไฟฟ้าไปนอกเมอืงได ้ แต่คนคงจ่ายค่ารถไฟฟ้าไม่ไหว (คดิกนัหรอืยงัครบัว่าเท่าใด 
ตอ้งคดิเองดว้ยครบั อย่าไปถามทีเ่ขาก าลงัสรา้งกนัว่าค่ารถเทา่ใด เพราะเขาคงยงัไม่รู)้ หรอืจ่ายไหวกเ็อาเงนิมาซือ้
คอนโดฯ ในเมอืงคุม้กว่า ไม่ตอ้งเสยีเวลาดว้ย สิง่อ านวยความสะดวกกอ็ยู่ในเมอืง ไลฟ์สไตลก์ม็นักว่ากนัเยอะกบัการ
อยู่ในเมอืง (ไม่เชื่อไปตามคนทีเ่ดมิอยู่ตกึแถวในเมอืง ดว้ยอารมณ์อยากอยู่บา้นเดีย่ว ไปซือ้กนันอกเมอืง แลว้สดุทา้ย
กต็อ้งขาย เพราะอยู่ไม่ได)้ รวมๆ กนัแลว้อยู่ในเมอืงกค็ุม้กว่า และทีส่ าคญัซือ้เพื่อการลงทุนไดผ้ลตอบแทนสงูกว่า
นอกเมอืงมาก เพราะใหเ้ช่ากไ็ด ้ราคากเ็พิม่ขึน้มากกว่าเมื่อเทยีบในชว่งเวลาเดยีวกนั  

การประมาณมลูคา่ทีด่นิ กรณีสมมตฐิานพฒันาอาคารชุด
ล าดบั สมมตฐิาน1 สมมตฐิาน 2 สมมตฐิาน 3

1 ราคาขาย 45,000       60,000       80,000         

2 หกัคา่เงนิ: ระยะเวลาในการขาย/กอ่สรา้ง 1 ปี 7.5%คงเหลอื 41,860       1    ปี 55,814       1.5 ปี 71,776         

3 หกัก าไร 15%คงเหลอื 35,581       15% 47,442       15% 61,009         

4 หกัคา่กอ่สรา้ง HARD COST (VAT49) 5 ชัน้ 12,000 หาร %พืน้ทีข่าย70% 17,143       10  ชัน้ 17,000 60% 28,333       15  ชัน้ 20,000 55% 36,364         

หกัคา่ตกแตง่ 3,000         5,000         5,000           

5 หกัคา่กอ่สรา้ง SOFT COST 5,000         5,000         7,000           

6 คงเหลอืคา่ทีด่นิ (ราคาขาย/ตารางเมตร) 10,439       9,109         12,646         

7 คงเหลอืคา่ทีด่นิ =ขอ้ 6 x พืน้ทีข่าย 6,999   ตารางเมตร 73,062,460      12,000 109,302,326    16,499 208,646,899        

เนือ้ทีด่นิ 800      ตารางวา ๆ ละ 91,328       800      136,628     800      260,809       

พืน้ทีก่อ่สรา้ง 9,999   ตารางเมตร 20,000 29,999 

พืน้ทีข่ายได ้ 6,999   ตารางเมตร 12,000 16,499 

ล าดบั สมมตฐิาน 4 สมมตฐิาน 5 สมมตฐิาน 6

1 ราคาขาย 100,000     140,000     200,000       

2 หกัคา่เงนิ : ระยะเวลาในการขาย/กอ่สรา้ง 2 ปี 7.5%คงเหลอื 86,533       2.5 ปี 116,844     3    ปี 160,992       

3 หกัก าไร 15%คงเหลอื 73,553       15% 99,318       15% 136,843       

4 หกัคา่กอ่สรา้ง HARD COST (VAT49) 20 ชัน้ 22,000 หาร %พืน้ทีข่าย50% 44,000       25  ชัน้ 25,000 50% 50,000       30  ชัน้ 25,000 50% 50,000         

หกัคา่ตกแตง่ 5,000         10,000       20,000         

5 หกัคา่กอ่สรา้ง SOFT COST 10,000       15,000       20,000         

6 คงเหลอืคา่ทีด่นิ (ราคาขาย/ตารางเมตร) 14,553       24,318       46,843         

7 คงเหลอืคา่ทีด่นิ =ขอ้ 6 x พืน้ทีข่าย 20,000 ตารางเมตร 291,065,441    24,000 583,620,119    30,000 1,405,298,904     

เนือ้ทีด่นิ 1,000   ตารางวา ๆ ละ 291,065     1,200   486,350     1,500   936,866       

พืน้ทีก่อ่สรา้ง 40,000 ตารางเมตร 48,000 60,000 

พืน้ทีข่ายได ้ 20,000 ตารางเมตร 24,000 30,000 


