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หลงัจากยุคคอนโดฯครองเมอืง (มาตัง้แต่ปี 2548-2553) ไปแลว้ซึง่ท าเลการพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์กัอยู่ในเขต
กรุงเทพฯชัน้ในเป็นสว่นใหญ่ เนื่องจากเพราะปญัหาของเมอืง ปญัหาจราจร และน ้ามนัแพง ถงึวนัน้ีหากใครคดิจะพฒันาคอนโดฯ 
หรอืลงทุนอาจเขา้ยามบ่าย (คลอ้ย) กระแสอุปทานลน้ตลาดสกดัดาวรุ่งเสยีแลว้ ท าเลในยุคต่อไปจงึขึน้อยู่กบัทศิทางการพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์  เราลองมาพจิารณาถงึอนาคต (โปรดใชว้จิารณญาณเพราะการคาดการณ์ย่อมไปไดท้ัง้ถูกและผดิ) ผมว่าทุกคน 
คงมองเหน็ว่าปจัจยัส าคญัของการพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นอนาคตของกรุงเทพฯปรมิณฑล คอื โครงการรถไฟฟ้า จากทีแ่ต่เดมิ
เมอืงโตแต่เขตชัน้ในเพราะปญัหาจราจรและทีส่ าคญัเพราะรถไฟฟ้ากว็ิง่อยูใ่นเขตชัน้ใน แต่ในยคุต่อไป (ปี 54-59) การขยายตวั
ของเมอืงจะเปลีย่นแปลงอกีครัง้ เน่ืองจากว่าจากน้ีถงึปี 59 เราจะมรีถไฟฟ้าใชร้วมถงึ 236 กโิลเมตร และโครงการจะเป็นการเชือ่ม
เมอืงชัน้ในและเมอืงชัน้นอกเป็นหลกั คาดว่าจะสง่ผลต่อโครงการอสงัหารมิทรพัยไ์ปกระจุกตามแนวเสน้ทางรถไฟฟ้าเป็นหลกั มา
ดกูนัว่าตามแผนแลว้มรีถไฟฟ้าสายใดบา้งจะแลว้เสรจ็ในชว่งปี 59 ซึง่จะสง่ผลต่อท าเลส าคญัๆ ตามมา  

 
โครงการรถไฟฟ้าในมหานครของเรานัน้รฐับาลก าหนดไว ้ (หาเสยีง) 3 เฟส (แผน 20 ปี) โดยเฟสแรกก าหนดแลว้เสรจ็

ภายในปี 59 (รวม 236 กโิลเมตร) เฟส 2 ก าหนดแลว้เสรจ็ภายในปี 62 อกี 141 กโิลเมตร และเฟส 3 ภายในปี 72 อกี 118 
กโิลเมตร รวมทัง้หมดถงึ 495 กโิลเมตร (โอว้ ...แม่เจา้ขอแค่สกัครึง่หนึ่งกอ็ึง้แลว้ ว่ามัย้ครบัพีน้่อง) แต่นยัส าคญัในความเป็นไปได้
เอาแค่เฟสแรกก่อน สว่นเฟส 2, 3 คงตอ้งรอความชดัเจนของการศกึษารายละเอยีดว่าศกึษาถงึไหนแลว้ไมใ่ชว่่าแคศ่กึษากเ็อามา
ลากๆเสน้หาเสยีงไวก้่อน ตอ้งรอจนมเีงนิสรา้ง หรอืตอ้งรอใหป้ระมลูไดผู้ร้บัเหมาโน่นแหละถงึจะหวงัได ้ แสดงแผนทีแ่ละแผนงาน
โครงการและความคบืหน้าแต่ละเฟสดงันี้  

 
แผนทีแ่นวเสน้ทางรถไฟฟ้า 495 กโิลเมตร  
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ทีม่า : ส านกังานนโยบายและแผนการขนสง่การจราจร (www.otp.go.th) 
 

สรุปความคบืหน้าในแผนเร่งรดั ก าหนดแลว้เสรจ็ในปี 57-59 (74.2+161.8=236 กโิลเมตร) ดงันี้  
1. รถไฟฟ้าทีเ่ปิดใชแ้ลว้ 74.2 กโิลเมตร คอื รถไฟฟ้า BTS ระยะทาง 23.5+2.2 กโิลเมตร รถไฟฟ้า MRT 20 กโิลเมตร และ

รถไฟฟ้า Airport Rail Link 28.5 กโิลเมตร 
2.  โครงการทีก่ าลงัก่อสรา้ง ระยะทาง 48.6 กโิลเมตร คอื  

2.1  สายสเีขยีวสว่นต่อขยาย ออ่นนุช-แบริง่ ระยะทาง 5.3 กโิลเมตร สายนี้ก าหนดเปิดใช ้12 สงิหาคม 54 นี้ (รบัผดิชอบโดย
กรุงเทพมหานคร) 

2.2  สายสเีขยีวสว่นต่อขยาย ตากสนิ-บางหวา้ 5.3 กโิลเมตร ก าหนดแลว้เสรจ็ปี 55 (รบัผดิชอบโดยกรุงเทพมหานคร) 
2.3  สายสมี่วง บางซื่อ-บางใหญ่ 23 กโิลเมตร ก าหนดแลว้เสรจ็ปี 58 (รบัผดิชอบโดยองคก์ารรถไฟฟ้ามหานคร) 
2.4  สายสแีดง บางซื่อ-ตลิง่ชนั 15 กโิลเมตร ก าหนดแลว้เสรจ็ปี 58 (รบัผดิชอบโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย) 

3.  โครงการทีก่ าลงัจะก่อสรา้ง ระยะทาง 27 กโิลเมตร คอื สายสนี ้าเงนิ บางซื่อ-ท่าพระ-หวัล าโพง-บางแค ระยะทาง 19+8 
กโิลเมตร ก าหนดแลว้เสรจ็ปี 59 (รบัผดิชอบโครงการโดยองคก์ารรถไฟฟ้ามหานคร) 

4.   โครงการทีร่อประมลู ระยะทาง 60.5 กโิลเมตร 
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4.1  สายสเีขยีวสว่นต่อขยาย แบริง่-สมุทรปราการ ระยะทาง 12.8 กโิลเมตร ก าหนดแลว้เสรจ็ ปี 58 (องคก์ารรถไฟฟ้ามหา
นคร) 

4.2  สายสเีขยีวสว่นต่อขยาย หมอชติ-สะพานใหม่ ระยะทาง 11.4 กโิลเมตร ก าหนดแลว้เสรจ็ ปี 59 (องคก์ารรถไฟฟ้ามหา
นครก่อสรา้งงานโยธา)  

4.3  สายสแีดงบางซื่อ-รงัสติ ระยะทาง 36.3 กโิลเมตร (ขายซองแลว้ คาดว่าจะก่อสรา้งกลางปี 54 ก าหนดแลว้เสรจ็ปี 58 
(การรถไฟแหง่ประเทศไทย) 

5. โครงการสว่นต่อขยายใหเ้สน้ทางเชื่อมต่อกนั ระยะทาง 25.5 กโิลเมตร ก าหนดแลว้เสรจ็ปี 59 คอื ช่วง บางซื่อ-หวัล าโพง 6.5 
กโิลเมตร ช่วงมกักะสนั-หวัหมาก 10 กโิลเมตร และชว่งบางซื่อ-พญาไท-มกักะสนั อกี 9 กโิลเมตร (โดยการรถไฟแหง่
ประเทศไทย) 

6.  โครงการเร่งรดั (เฟส 2 เลื่อนมาก่อสรา้งเฟส 1) คอื สายสชีมพ ูแคลาย-ปากเกรด็-มนีบุร ีระยะทาง 36 กโิลเมตร จะก่อสรา้ง
เป็นโมโนเรล จะเริม่ก่อสรา้งในปี 55 ก าหนดแลว้เสรจ็ปี 58 (โดยองคก์ารรถไฟฟ้ามหานคร) 

 
 โครงการทีม่ผีลต่อการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยห์ากไม่รวมโครงการขอ้ 1 (เปิดใชแ้ลว้) โครงการทีม่าแน่ๆ คอื 

โครงการตามขอ้ 2 กบัขอ้ 3 ขา้งตน้ เพราะก าลงัก่อสรา้งหรอืจะก่อสรา้งเพราะไดผู้ร้บัเหมาแลว้ ซึง่ในชว่งระยะเวลาอนัใกลน้ี้ (ปี 
54-59) เราคงจะเหน็การพฒันาตามแนวรถไฟฟ้าดงักล่าวสงูกวา่ท าเลอื่นๆ อนัจะสง่ผลใหม้เีสน้ทางเชื่อมไปยงัท าเลในมมุเมอืง
ต่างๆ คอื   

เขตกรุงเทพฯ ตะวนัออก ไดแ้ก่ เสน้ทางอ่อนนุช-แบริง่ รวมไปถงึสมุทรปราการ และแนวแอรพ์อรต์ลงิก ์ 
เขตกรุงเทพฯ ดา้นเหนือ ไดแ้ก่ แจง้วฒันะ รงัสติ สะพานใหม่  

  เขตกรุงเทพฯ ตะวนัตก คอื รตันาธเิบศร ์บางใหญ่ บางบวัทอง ตลิง่ชนั นครอนิทร ์
  เขตกรุงเทพฯ ดา้นใต ้คอื เพชรเกษม บางหวา้ บางแค  

  รวมทัง้โครงการสายสนี ้าเงนิ บางซื่อ-ท่าพระ-หวัล าโพง-บางแค ทีจ่ะก่อสรา้งเชื่อมเขตชัน้ใน ตามแนวถนนรชัดาภเิษก
ต่อเนื่องจรลัสนิทวงศใ์หค้รบเป็นวง  
 
หากพจิารณาตามแนวเสน้ทางรถไฟฟ้าขา้งตน้ คงจะวาดภาพการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยต์ามแนวรถไฟฟ้าได้

โดยในเขตชัน้กลาง (เช่น อ่อนนุช-แบริง่ ศรนีครนิทร ์ (แอรพ์อรต์ลงิก)์ เกษตร สะพานใหม่ บางซื่อ รตันาธเิบศร ์นครอนิทร ์บาง
หวา้ บางแค) น่าจะเป็นท าเลหลกัทีม่กีารพฒันาโครงการ เน่ืองจากเป็นท าเลศนูยก์ลางชมุชนทีม่ปีระชากรหนาแน่นในปจัจบุนั คาด
ว่าจะมโีครงการประเภททาวน์เฮาสร์ะดบัราคา 2-5 ลา้นบาท หรอืโครงการคอนโดฯ ระดบัราคา 1-2 ลา้นบาท เป็นหลกั (แมจ้ะ
ชะลอลงแลว้แต่คงพอขายไดส้ าหรบักลุ่มเรยีลดมีานดซ์ือ้อยูจ่รงิ) สว่นในเขตชัน้นอก เช่น สมทุรปราการ รงัสติ บางใหญ่ ตลิง่ชนั 
บางบวัทอง เพชรเกษม น่าจะเป็นการพฒันาทาวน์เฮาสร์าคา 1-2 ลา้นบาท และบา้นเดีย่วระดบัราคา 3-5 ลา้นบาทเป็นหลกั โดย
ประจกัษห์ลกัฐานส าคญัของยอดขายในปี 53 ทีผ่่านมาพบว่าตลาดทีเ่ตบิโตมาก (ไมแ่พค้อนโดฯ) แต่ไม่ค่อยมกีารพดูถงึเพราะ
กระแสคอนโดฯแรงกว่า แต่ตลาดทีน่่าจะเตบิโตไดม้ากสวนทางกบัคอนโดฯ ขาลงน่าจะเป็นกลุ่มทาวน์เฮาสเ์ป็นหลกั สว่นบา้นเดีย่ว
มกัจะเตบิโตในช่วงทีเ่ศรษฐกจิเฟ่ืองฟูเป็นหลกั (ตอ้งเป็นช่วงมเีงนิมากๆ บา้นเดีย่วซึง่ราคาสงูกว่าจะเตบิโต)  

 
อย่างไรกต็าม ขอ้ส าคญัของโครงการรถไฟฟ้าทีย่งัไม่ค่อยไดนึ้กถงึกนัคอื ค่ารถเท่าใดแน่ โดยเฉพาะการเดนิทางจากเขต

ชัน้นอกไกลๆ มาท างานในเมอืงอาจเทีย่วละ 50-100 บาท ไป-กลบัอาจ 100-200 บาท (รถตู ้20 บาทอาจเวกิคก์ว่า) ดงันัน้ใครทีม่ี
ทีท่ างานในเมอืงแต่อยากไปซือ้บา้นนอกเมอืงไกลๆ หวงัขึน้รถไฟฟ้าตอ้งคดิกนัไวก้่อนครบัจะไดไ้ม่หงายทอ้งภายหลงัเช่นคนทีไ่ป
ซือ้บา้นรบัเสยีงเครื่องบนิย่านสวุรรณภูมยิุคอดตีนายกขวญัใจใครหลายคน     

 



ทีว่่ามาเป็นกรณีในกรุงเทพฯ ปรมิณฑล ซึง่สว่นใหญ่เป็นก าลงัซือ้หลกัจากคนไทยเราเองทีเ่ศรษฐกจิพอไปไดก้น่็าจะยงั
ซือ้ทีอ่ยู่อาศยักนัอยู ่แมว้่าปีนี้เศรษฐกจิอาจไม่เตบิโตเท่าปี 53 (โต 8%) แต่กค็าดว่ายงัพอไดอ้ยู ่(4-5%) แมด้อกเบีย้จะมทีศิทางขา
ขึน้ มาตรการรฐัทีเ่คยหนุนกลบัดา้นเป็นเหยยีบเบรกกนับา้ง แต่คงยงัพอไปไดโ้ดยหากเรอืธงคอืเศรษฐกจิยงัไปได ้ (แมอ้าจมตีกีนั
บา้ง แต่หากไม่สง่ผลต่อเศรษฐกจิมากนกัคงไมม่ปีญัหาอะไรส าหรบัดมีานดค์นไทยทีเ่ริม่ชนิแลว้ แต่หากใครลงทุนรบัดมีานด์
ต่างชาต ิเช่นการท่องเทีย่ว โรงแรม อาจมว้ยไดเ้พราะต่างชาตเิขาไม่เขา้ใจเราดว้ยแค่ประกาศ พรบ.ความมัน่คง เขากไ็ม่มาแลว้)  

 
ไปต่างจงัหวดับา้ง การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยต์อ้งคาดการณ์หรอืวเิคราะหด์มีานดใ์หช้ดัเจน ยกตวัอย่าง เมอืง

ท่องเทีย่ว หากดมีานดเ์ป็นนกัทอ่งเทีย่วกม็คีวามเสีย่งสงู ยงัตอ้งเจาะต่อไปอกีว่าดมีานดจ์ากต่างชาตกิลุ่มใด เช่น บางเมอืงอาจม ี 
ดมีานดห์ลกัจากอเมรกิา ยโุรป วนัน้ีอาจยงัไมม่าเน่ืองจากปจัจยัภายในบา้นเราผนวกกบัปจัจยัภายนอกเศรษฐกจิบา้นเขายงัแย่อยู่
เลยคงยงัไม่มเีงนิมาเทีย่วมาลงทุน (ยกเวน้ฟนัดใ์นตลาดหุน้) แต่หากเป็นเมอืงทีม่ดีมีานดจ์ากเศรษฐใีหม่ เช่น จนี อนิเดยี อาหรบั 
รสัเซยี เช่นพทัยา อนัน้ีกค็งเวกิค ์(แต่อย่าตกีนัเสยีก่อน) 

 
สว่นอสงัหาฯ ในเมอืงหรอืภูมภิาค เช่น ภาคใต ้ปจัจบุนัดมีานดม์กี าลงัซือ้สงูมาก ชาวสวนยางร ่ารวยกนัมาก นอกจากซือ้

รถแลว้ ปจัจุบนัชาวสวนซือ้อสงัหารมิทรพัยไ์วล้งทุนในเมอืงกนัแลว้เพราะมเีงนิมาก เช่น ซือ้บา้นจดัสรร ซือ้ตกึแถว ซือ้ทีด่นิ ฯลฯ 
ยงัลุกลามไปซือ้ทีด่นิปลกูสวนยางในภาคเหนือ ภาคอสีาน ของพีน้่องเราอกีเพยีบ จากเดมิทีด่นิไร่ละไม่กีพ่นั ปลกูสวนยางไดเ้พิม่
เป็นหลกัหมื่น มสีวนยางดว้ยขายกนัเป็นแสนแลว้ครบั เฟ่ืองจรงิ ๆ  กห็วงัพีน้่องชาวเหนือ ชาวอสีาน อย่าขายหมดเอาไวท้ ากนิกนั
ดกีว่าครบั ลมืตาอา้ปากไดก้ค็ราวนี้ครบั เพราะท านาปีหนึ่งอาจไดแ้ค่ 5-600 กโิลกรมัต่อไร่ รายไดเ้ตม็ทีก่ ็5-6,000 บาทต่อไร่ต่อปี 
(ตนัละ 10,000 บาท กโิลละ 10 บาท) แต่ปลกูสวนยางปีหนึ่ง 300-500 กโิลกรมั รายได ้30,000-50,000 บาทต่อไร่ต่อปีครบั (เอา
แค่กโิลละ 100 บาทพอ แต่วนันี้ 180 บาทเขา้ไปแลว้) ผมเคยแนะน าใหน้้องๆทีท่ างานดว้ยกนัทีท่อ้งถิน่เดมิอยู่ทางอสีานเมื่อ 7 ปี
ก่อน ตอนนี้ยางกรดีไดแ้ลว้สบายไปแลว้ครบัมอียู่ 10 ไร่ วนัละ 20-30 กโิลกรมั เดอืนหนึ่งเอาแค่ 20 วนั รายไดเ้ดอืนหนึ่ง 50,000-
60,000 บาท มากกว่ามนุษยเ์งนิเดอืนทีเ่รยีนจบสงูๆในเมอืงเพยีบครบั (ฝากไวใ้หร้ฐับาลวางแผนดว้ยครบั อกีไม่กีปี่ไม่รูจ้ะลน้
ตลาดหรอืไม่ กรุณาเตรยีมการช่วยชาวบา้นดว้ยครบั ไมใ่ชแ่หป่ลกูจนลน้ตลาดโลก ตอ้งรูแ้ต่วนัน้ีว่าเราจะลุยไดถ้งึไหน อย่าให้
ขึน้อยู่กบัวาสนาครบั กรุณาท าอะไรเสยีบา้ง แลว้อย่าไดเ้อาไปคยุเป็นผลงานอกีครบัว่าฝีมอืตนเอง ไม่ว่ารฐับาลใด) 

 
ฝากไวส้ดุทา้ยก่อนจาก คอื ทีด่นิปา่เขา (หวัโลน้) ปา่เสือ่มโทรม ทีร่กรา้ง เขตทหาร เอาไปปลกูสวนยาง ปลกูปาลม์น ้ามนั

(จะไดไ้ม่ตอ้งน าเขา้) กนัดกีว่าครบั นอกจากเพิม่ความร่มเยน็ทางธรรมชาตแิลว้ ยงัสรา้งรายไดม้หาศาล ใหเ้จา้หน้าทีป่า่ไม ้ ให้
ทหารไปปลกูสวนยาง ดแูลกนั แลว้แบง่กบัรฐั 50/50 (ตามกลไกตลาดปรกต)ิ แค่นี้ช่วยหาเงนิเขา้รฐัไดอ้กีเพยีบ (จะไดม้เีงนิไปใช้
หนี้) และสรา้งรายไดใ้หก้บัทหารชัน้ผูน้้อยหรอืเอาเงนิไปช่วยครอบครวัทหาร ต ารวจ ผูพ้ลชีพีแถวจงัหวดัชายแดนภาคใต้
มากๆๆๆ เพราะนัน่เขาท าเพื่อชาตโิดยพลชีพี ไมใ่ช่ท าเพื่อชาตแิบบน ้าลายไหล ..ใครเหน็ดว้ย ยกมอืขึน้ เอาไปหาเสยีงเลอืกตัง้
คราวหน้ากไ็ดน่้ะครบั ขึน้ตน้ดว้ยรถไฟฟ้า ลงทา้ยดว้ยสวนยางไปไดอ้ย่างไรไม่รูค้รบั สวสัด ี


