
  



 

 
                         

 

ก ำหนดกำรงำนสมัมนำใหญ่ประจ ำปี  

“อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักช้ีเศรษฐกิจปี 2017” 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2560  เวลา 08.00 - 17.30 น. 

ณ ห้องบอลรูม A, B ช้ัน 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร 

******************************************************************* 

ก าหนดการ         
                  

08.00-08.45 น.  ลงทะเบียนรับเอกสำร 
 

08.45-09.00 น. ฯพณฯ วสุิทธิ์  ศรีสุพรรณ  รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลงั  ประธานในพิธี เดินทำงมำถึงบริเวณงำน 

 

09.00-09.10 น. คุณประเสริฐ  แต่ดุลยสาธิต  นำยกสมำคมอำคำรชุดไทย กล่ำวตอ้นรับประธำนในพิธี 
 

09.10-09.20 น. คุณอนงค์ลกัษณ์  แพทยานันท์  ประธำนคณะกรรมกำรจดังำนฯ กล่ำวรำยงำนวตัถุประสงค ์และท่ีมำของ
กำรจดังำนสัมมนำ 

 

09.20-10.00 น. ประธานในพิธี กล่ำวเปิดสัมมนำ พร้อมกล่ำวปำฐกถำพิเศษหัวขอ้เร่ือง “นโยบายการขับเคลี่อนเศรษฐกจิ
ของภาครัฐกบัธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทย ใน ปี พ.ศ. 2560” 

 

10.00 – 10.15 น.     พักรับประทานอาหารว่าง 
 

10.15 - 12.00 น. กำรอภิปรำยเร่ือง “ วเิคราะห์ภาพรวมเศรษฐกจิ ตลาดทุน ตลาดเงิน และสินเช่ืออสังหาริมทรัพย์ ปี 2560 ” 
◊  มุมมองของภำคธนำคำร และสถำบนักำรเงิน กบัผลกระทบดำ้นสินเช่ือต่อธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์
◊  แนวโนม้เศรษฐกิจ และอตัรำดอกเบ้ียปี 2560 
◊  ทิศทำงตลำดเงินและตลำดทุน ส ำหรับธุรกิจอสังหำริมทรัพย  ์
◊  ภำพรวมธุรกิจอสังหำริมทรัพยจ์ะเป็นไปในทำงทิศใด 
 

วิทยำกรโดย   
             ดร.ดอน  นาครทรรพ  ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกจิและการเงิน 

     ธนาคารแห่งประเทศไทย 
  คุณฉัตรชัย  ศิริไล   กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
              คุณปริญญ์  พานิชภกัดิ์  กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท หลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ(ประเทศไทย)จ ากดั  
คุณสุรเชษฐ์  กองชีพ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวจิัย 
    บริษัท คอลลเิออร์ส อนิเตอร์เนช่ันแนล(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ด ำเนินกำรอภิปรำยโดย 
                          ดร.อาภา  อรรถบูรณ์วงศ์  อุปนายกสมาคมอาคารชุดไทย 
 

12.00 - 12.15 น.  ตอบขอ้ซกัถำม 
 

12.15 -13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวนั 
 



 

 
 
 

 

13.00 - 14.45 น.  กำรอภิปรำยเร่ือง “ ผังเมอืงรวม และรถไฟฟ้ามคีวามส าคญัอย่างไร....ต่อการพัฒนาอสังหาฯ ในอนาคต ” 
◊  นโยบำยกำรปรับผงัเมืองรวม ผงัภำค และผงัประเทศ 
◊  แผนพฒันำโครงข่ำยรถไฟฟ้ำกบัธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์
◊  เขตเศรษฐกิจพิเศษ...กบักำรพฒันำอสังหำริมทรัพย  ์
 

วิทยำกรโดย     
           คุณมณฑล  สุดประเสริฐ  อธิบดี กรมโยธาธกิารและผงัเมือง 

คุณชัยวฒัน์  ทองค าคูณ  ผู้อ านวยการ ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
คุณวนัชัย  ถนอมศักดิ์  ผู้อ านวยการ ส านักผงัเมืองกรุงเทพมหานคร 

   

  ด ำเนินกำรอภิปรำยโดย   
 

คุณเลศิมงคล  วราเวณุชย์        อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย 
 

14.45 – 15.00 น.   ตอบขอ้ซกัถำม 
 

15.00 – 15.15 น.     พักรับประทานอาหารว่าง 
 

15.15 – 17.00 น.  กำรอภิปรำยเร่ือง  “ ทศิทางการตลาดของธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ ปี 2560 ” 
 

วิทยำกรโดย  
        

   ดร.วชัิย  วรัิตกพันธ์   รักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
คุณประเสริฐ  แต่ดุลยสาธิต  นายกสมาคมอาคารชุดไทย 
คุณอธิป  พีชานนท์   นายกสมาคมธุรกจิบ้านจัดสรร 
คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย 

    

ด ำเนินกำรอภิปรำยโดย 
 

คุณวสันต์  เคยีงศิริ   อุปนายกสมาคมธุรกจิบ้านจัดสรร  
  

17.00 - 17.15 น.  ตอบขอ้ซกัถำม 
 

17.15 – 17.30 น.  ปิดการสัมมนา  
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 



  



ภาพรวมเศรษฐกิจ
และแนวโน้มสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ปี 2560

ดอน นาครทรรพ
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

งานสัมมนาใหญ่ประจ าปี 2560
สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร



1. ทิศทางเศรษฐกิจปี 2560

2. แนวโน้มสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ปี 2560
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การใช้จ่ายภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญ
ของเศรษฐกิจไทย

การบริโภคขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ได้รับแรงสนับสนุนจาก

รายได้เกษตรกรที่ทยอยปรับดีขึ้น
และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

การลงทุนภาคเอกชนอยู่ในระดับต่ า
และกระจุกตัวอยู่ในบางธุรกิจ

มูลค่าการส่งออก
เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัว

ในบางกลุ่มสินค้าในช่วงครึ่งหลังของปี 2559

เศรษฐกิจไทยปี 2559
ขยายตัวในอัตราที่ดีขึ้นกว่าปี 2558 ท่ามกลางความผันผวนสูง 

ที่มา : สศช. ค านวณโดย ธปท.

ภาคการท่องเที่ยวแผ่วลงในช่วงคร่ึงหลังของปี
จากการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมาย

และการงดกิจกรรมในช่วงไว้อาลัย

องค์ประกอบการขยายตัวของเศรษฐกิจ

%, %YoY
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การใช้จ่ายของภาครัฐ การส่งออกบริการ
การส่งออกสินค้า การน าเข้าสินค้าและบริการ
GDP



แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2560
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัว Broad-based มากขึ้น

การส่งออก

การส่งออกฟื้นตัวชัดเจนขึ้น  
ส่วนหนึ่งได้ประโยชน์จาก

กระแส IOT

การลงทุน

การลงทุนภาคเอกชนยังอยู่
ในระดับต่ า และกระจุกตัว

ในบางอุตสาหกรรม

ปัจจัยสนับสนุน
 Crowd-in จาก
โครงการภาครัฐ
 อัตราดอกเบี้ยและ
ต้นทุนการระดมทุนทีต่่ า

ปัจจัยถ่วง
 ความไม่แน่นอนทาง

เศรษฐกิจ

ปัจจัยสนับสนุน
 การย้ายฐานการผลิตมาไทย

ปัจจัยถ่วง
 โครงสร้างการค้าโลก

เปลี่ยนแปลงไป
 ไทยสูญเสียความสามารถใน

การแข่งขันในหลายสินค้า

ภาครัฐ ท่องเที่ยว

ภาครัฐยังเป็นแรงขับเคลื่อน
ส าคัญของเศรษฐกิจไทย 

ทั้งรายจ่ายประจ า
และการลงทุน

จ านวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติมีแนวโน้ม

เติบโตต่อเนื่อง

ปัจจัยสนับสนุน
 นโยบายผลักดัน
โครงการสาธารณูปโภค

ปัจจัยถ่วง
 จ านวนเจ้าหน้าท่ีรัฐมี

จ ากัด

ปัจจัยสนับสนุน
 รายได้ของนักท่องเที่ยว
ที่มีแนวโน้มเติบโต
 มาตรการของภาครฐัท่ี
เน้นสร้างพันธมิตรกับสาย
การบิน 

ปัจจัยถ่วง
 การจัดระเบียบทัวร์
ศูนย์เหรียญที่ส่งผล
กระทบในระยะสั้น 
 กลยุทธ์ด้านราคาของ
คู่แข่ง

การบริโภค

การบริโภคครัวเรือน
ขยายตัวต่อเนื่องตาม

รายจ่ายภาคบริการและ
สินค้าไม่คงทน

ปัจจัยสนับสนุน
 รายได้ที่มีแนวโน้มฟื้น
ตัวและภาระหนี้จาก
โครงการรถยนต์คันแรกท่ี
ทยอยหมดลง

ปัจจัยถ่วง
 หนีค้รัวเรือนอยู่ใน

ระดับสูง



ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2560
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2015* 2016* 2017
GDP Growth 2.9 3.2 3.2

Headline Inflation -0.9 0.2 1.5

Core Inflation 1.1 0.7 0.8

* ข้อมูลจริง

รายงานนโยบายการเงนิ ฉบับเดือนธันวาคม 2559
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นโยบายการเงินยังคงผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

8 กุมภาพันธ์ 2560 กนง. มีมติเป็นเอกฉันท ์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ไวท้ี่ร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยให้ความส าคัญกับ

• เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีขึ้น แต่ยังเผชิญกับความไม่แน่นอนจากเศรษฐกิจ
ต่างประเทศ

• อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นเข้ากรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน 
แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในระดับต่ า

• เสถียรภาพระบบการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ดี สภาพคล่องในระบบการเงิน
ยังมีอยู่มาก แม้ต้นทุนทางการเงิน (Yield curve) จะปรับเพิ่มขึ้น

• ต้องจับตาความเสี่ยงจาก NPL ท่ีเพิ่มขึ้น และ พฤติกรรม Search for yield 
ท่ีอาจน าไปสู่การประเมินความเสี่ยงท่ีต่ าเกินจริง (Underpricing of risk)

ประเด็นส าคัญที่ กนง. ติดตาม

Export

การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลกที่ยังเปราะบาง

ปัญหา NPLs ในอิตาลี และหนี้
ภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูงในจีน

Search 
for 

Yield
(Low Interest rate)

ความเสี่ยงต่อ
เสถียรภาพการเงิน

ความแตกต่างในนโยบาย
การเงินของประเทศหลัก

นโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศของสหรัฐฯ

1) การกีดกันทาง
การค้าที่เพิ่มขึ้น 
2) สนับสนุนให้
บริษัทสหรัฐฯ 
ย้ายฐานกลับประเทศ

ปัญหาภาคการเงินในยุโรป
และจีน

NPLs

1

2

3

4

Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17

1D BRP 1M 2Y
3Y 5Y 10Y

ค่าเฉลี่ย 1D BRP 1 month 2 years 3 years 5 years 10 years

2010 - 2016 2.18 2.10 2.43 2.59 2.90 3.30
Jan 2017 1.50 1.44 1.67 1.82 2.15 2.71

Government bond yields%

กนง. พร้อมจะใช้เครื่องมือเชิงนโยบายที่มีอยู่
อย่างเหมาะสมเพื่อดูแลให้ภาวะการเงินโดยรวม

เอื้อต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ ควบคู่กับการรักษา
เสถียรภาพการเงินของประเทศ



ความท้าทายจากปัจจัยภายนอกและภายในของปี 2017 

ปัญหาภาคการเงินของ
จีนและยุโรป

ความแตกต่างของ
นโยบายการเงิน 
(Policy divergence)
Fed เริ่มขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย
ECB & BOJ ยังผ่อนคลาย

นโยบายการเงินต่อเนื่อง

ปัญหาการเมือง
จาก Brexit

Search for yield
ความชัดเจนของ

การเลือกตั้งในประเทศ

ประสิทธิภาพของ
นโยบายภาครัฐ

การฟ้ืนตัวของการ
ท่องเที่ยวและการส่งออก

คุณภาพสินเชื่อ
ด้อยลงต่อเนื่อง

7

นโยบายการกีดกัน
ทางการค้าเพ่ิมขึ้น

ภายในภายนอกเศรษฐกิจโลก
ฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ

เศรษฐกิจประเทศหลัก
ปรับดีขึ้น โดยเฉพาะสหรัฐฯ 
 ขณะที่จีนชะลอลงและ
ส่งผลต่อเอเชีย

ต้นทุนการเงินเพิ่มขึ้น
จาก Fed hike
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ความต้องการที่อยู่อาศัยชะลอลงหลังหมดมาตรการ
กระตุ้นจากภาครัฐ โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวราบ

9

28,265 27,898 29,844 37,732
24,638 24,898 18,067 19,157

14,806 16,271 19,292
21,131

25,362
34,745

15,156 18,820

Q1
2558

Q2 Q3 Q4 Q1
2559

Q2 Q3 Q4

การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย (ปรับฤดูกาล)

แนวราบ

อาคารชุด

ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่

11,365 10,338 13,422 10,030 12,624 9,801 16,966 12,834

15,666 21,947 11,014 14,206 15,802
9,879

14,051 18,618

Q1
2558

Q2 Q3 Q4 Q1
2559

Q2 Q3 Q4

ที่มา: REIC ค านวณโดย ธปท. ที่มา: AREA ค านวณโดย ธปท.

ผู้ประกอบการปรับตัวโดยชะลอการเปิดขายใหม่ ท าให้ท้ังปี 
2559 ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่เพ่ิมขึ้นเล็กนอ้ย

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2559 ชะลอลงหลังหมดมาตรการภาครัฐ
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ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดนิ
ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ พร้อมที่ดิน
ดัชนีราคาอาคารชุด
ดัชนีราคาที่ดิน

ดัชนี
2009 = 100

ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย

ที่มา: ธปท.

ราคาท่ีอยู่อาศัยในปี 2559 ปรับเพ่ิมขึ้นตามต้นทุนราคาที่ดิน
ที่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคาอาคารชุด

NPL (Pre และ 
Post finance) 
เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง

ธพ. ระมัดระวัง
การให้สินเชื่อ

ปัญหาการระดมทุนผ่าน
ตราสารหนี้ระยะส้ัน 
(เช่น ตั๋ว B/E) ของ

ผู้ประกอบการ

ความท้าทายในปี 2559

สิ้นสุดมาตรการภาครัฐ สิ้นสุดมาตรการภาครัฐ



สินเชื่อ pre-finance หดตัวส่วนหนึ่งเพราะผู้ประกอบการหันไป
ระดมทุนผ่านตลาดทุน ส่วนสินเชื่อ post-finance ชะลอลง
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สินเชื่อธุรกิจอสังหาฯ ทั้งหมด (Pre-finance)
สินเชื่อธุรกิจอสังหาฯ เฉพาะเพ่ือท่ีอยู่อาศัย
สินเชื่อธุรกิจอสังหาฯ เฉพาะเพ่ือการพาณิชย์

การขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Pre-finance)ร้อยละ YoY
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สินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (Consumer loan)
เพ่ือซ้ือที่อยู่อาศัย (Post-finance)

การขยายตัวของสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย (Post-finance)
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Post-finance Pre-finance

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)

ร้อยละ YoY

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ร้อยละ YoY

สินเชื่อ Pre-finance หดตัว สินเชื่อ Post-finance ชะลอตัว

10

ต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อที่ด้อยลงต่อเนื่อง อาจส่งผลต่อความเข้มงวด
ในการปล่อยสินเชื่อและอุปสงค์ที่อยู่อาศัยในระยะต่อไป

57.5
113.9
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สินเชื่อ สง. ตราสารหนี้ ตราสารทุน

ปริมาณการระดมทุนภาคธุรกิจ

พันล้านบาท

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหต:ุ สถาบันการเงิน (สง.) ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ บริษัทเงินทุน 
สหกรณอ์อมทรัพย์และกองทุนรวมตลาดการเงิน
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ThaiBMA และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

แต่ผู้ประกอบการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้มากขึ้น 
ในภาวะดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ า
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ปัจจัยที่จะส่งผลต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ในระยะต่อไป

ปัจจัยลบ
ก าลังซื้อผู้บริโภคชะลอจากภาระหนี้ในระดับสูง

คุณภาพสินเชื่อด้อยลงต่อเนื่อง

อุปทานคงค้างตามแนวรถไฟฟ้าในบางพื้นที่

ความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กบางส่วน

ปัจจัยบวก
เศรษฐกิจฟ้ืนตัวต่อเนื่อง

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ า



อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เริ่มก่อสร้างตามแผนในปี 60-61

พัทยา - มาบตาพุด (18)
บางปะอิน - โคราช (77)
บางใหญ่ - กาญจนบุรี (49)

ฉะเชิงเทรา - แก่งคอย (11)
จิระ - ขอนแก่น (26)

แดง: บางซ่ือ - รังสิต (73)
เขียว : แบร่ิง - สมุทรปราการ (19) 

หมอชิต - คูคต (59,)
น้ าเงิน: หัวล าโพง - ท่าพระ (61)

สุวรรณภูมิ #2 (52) 

วงเงินรวม 445 พลบ.

มอเตอร์เวย์ 

รถไฟทางคู่

รถไฟฟ้า
กทม./
ปริมณฑล

นครปฐม - ชะอ า (81)
ทางด่วนพระราม 3 - วงแหวนฯ (30) 

มอเตอร์เวย์ 

ประจวบ - ชุมพร (17) 
มาบกระเบา - จิระ (30) 
นครปฐม - หัวหิน (20)
ลพบุรี - ปากน้ าโพ (25) 
หัวหิน - ประจวบฯ (10)
เด่นชัย - เชียงราย (77)
เด่นชัย - เชียงใหม่ (63) 
บ้านไผ่ - นครพนม (66)
ปากน้ าโพ - เด่นชัย (65)
จิระ - อุบลราชธานี (50)
ขอนแก่น - หนองคาย (24)
ชุมพร - สุราษฎร์ (35)
สุราษฎร์ - สงขลา (51) 
สุราษฎฺร์ฯ - ภูเก็ต (36)
หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ (24)

รถไฟทางคู่

ส้ม: ศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี (83)
ชมพู: แคราย - มีนบุรี (53) 
เหลือง: ลาดพร้าว - ส าโรง (52) 
ม่วง: เตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (104), 
น้ าเงิน: บางแค - พุทธมณฑล #4 (21)
เขียวเข้ม: สมุทรปราการ - บางปู (14) 

คูคต - ล าลูกกา (12)
แดง: รังสิต - ธรรมศาสตร์ (6) 
Airport Link ต่อขยาย (31) 
รถรางไฟฟ้า tram ภูเก็ต (23)

รถไฟฟ้า
กทม./
ปริมณฑล

กทม. - นครราชสีมา: จีน (170)
กทม. - เชียงใหม:่ ญี่ปุ่น (530)
กทม. - ระยอง (150) 
กทม. - หัวหิน (95)

รถไฟ
ความเร็วสูง

มอเตอร์เวย์: ชลบุรี - นครราชสีมา (103)
ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (88)  

Eastern 
Economic 
Corridor

วงเงินรวม 2,368 พลบ.

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานช่วยสร้างความเชื่อมั่น
และส่งผลดีต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์

หมายเหตุ: ( ) วงเงิน พลบ.
ที่มา: Action Plan โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนสง่ปี 2559 และรวบรวมโดย ธปท. 12
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สถานการณ์

ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย ปี 2559 

และแนวโน้มปี 2560
โดย นายฉัตรชัย ศิริไล

กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์

การสัมมนาใหญ่ประจําปีชอง 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ 

“อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2017

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560     ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ



สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่

ทั่วประเทศ
 ปี 2559 สถาบันการเงินทั้งระบบ  ปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ 

ทั่วประเทศ มูลค่ามากถึง 586,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน โดยปี 2558 มีการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ มูลค่า 577,846 ล้านบาท 

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ ทั่ว

ประเทศ มูลค่า 168,136 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 จากปีก่อน

 ส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ทั่วประเทศ 

- ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งรวมกัน มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ  56.3 

- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 28.7 

- ธนาคารออมสิน มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 12.7 

- สถาบันการเงินอื่น มีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 2.3

 แนวโน้มสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ ทั่วประเทศ ปี 2560 มีมูลค่า

ประมาณ 590,000 ล้านบาท



สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่

ทั่วประเทศ

รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Growth = 1.4%

Growth = -2.6%

Growth = 6.8%

Growth = 14.8%



ส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป

ปล่อยใหม่ ทั่วประเทศ

รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์



สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้าง

ทั่วประเทศ

 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้าง ทั่วประเทศ ณ สิ้นไตรมาส 4 ปี 2559 มีมูลค่า 

3,323,485 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 จาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มียอดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้าง ทั่วประเทศ 

มูลค่า 932,703 ล้านบาท

 ส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้าง ณ สิ้นไตรมาส 4 ปี 2559 

- ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งรวมกัน มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 59.4 

- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 28.1 

- ธนาคารออมสิน มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 10.0 

- สถาบันการเงินอื่น มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 2.5

 แนวโน้มสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้าง ทั่วประเทศ ปี 2560 มีมูลค่าเพิ่มเป็น

ประมาณ 3,400,000 ล้านบาท



สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้าง

ทั่วประเทศ

รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Growth = 7.4%

Growth = 5.5%

Growth = 8.6%

Growth = 7.8%



ส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงคา้ง

รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์



ปัจจัยที่มีผลต่อภาพรวมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ในปี 2559

ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ

• ราคาที่อยู่อาศัยขยับขึ้นตามราคาที่ดินและ

วัสดุก่อสร้าง ทําให้มูลค่าของสินเชื่อเพิ่มขึ้น 

• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินทรงตัว

ในระดับต่ําตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ช่วย

กระตุ้นแรงซื้อที่อยู่อาศัยสําหรับผู้ที่ต้องการที่

อยู่อาศัยแท้จริง

• มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 

โดยเฉพาะการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 

และรถไฟฟ้าสายสําคัญต่างๆ 

• เงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ํา 

• ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ค่อนข้างมี

บรรยากาศที่ซบเซา ไม่เอื้ออํานวยต่อการ

ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยและการก่อหนี้ระยะยาว

ของผู้บริโภค 

• ปัญหาหนี้ครัวเรือนแม้ลดลงได้ แต่ก็ยังสะสม

อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นข้อจํากัดในการก่อภาระ

หนี้ใหม่

• การเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบัน

การเงินต่างๆ เพื่อควบคุมคุณภาพหนี้



ทิศทางสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2560

• สินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2560 ยังคงจะมกีารขยายตัวประมาณไมน่้อยกว่า  0.7 %  

แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังทัง้ปัจจัยภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศ

• การปรับตัวของผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีผลอย่างยิ่งต่อรูปแบบการ

ให้บริการสินเชื่อ

• Financial Technology  เพิ่มโอกาสใหธ้นาคารอาคารสงเคราะหเ์ข้าถึงกลุ่ม

ลูกค้าใหม่ๆ  ได้กว้างขวางและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

• จําเป็นต้องเพิ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อรองรับตลาดระดับกลางคอ่นข้างสูง ตามกลไก

ตลาดซึ่งเกิดจากการปรบัตัวของผู้ประกอบการรายใหญ่

• ตลาดที่อยู่อาศัยในภูมภิาค เป็นตัวแปรสําคัญของการขายฐานสินเชื่อทีอ่ยู่อาศัย 

โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดในหวัเมืองหลัก และจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ



เป้าหมายที่สําคัญ ปี 2560 ของ ธอส.

นวตักรรมนําองคก์ร
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ภาพรวมตลาดอสงัหารมิทรพัย ์
และแนวโน้มทีน่่าสนใจ



2

การขออนุญาตจดัสรรทัว่ประเทศ 

กรุงเทพมหานครคอ่นขา้งคงที ่
ตา่งจงัหวดัยงัคงเปลีย่นแปลงตลอด 



3

การจดทะเบยีนอาคารชดุท ัว่ประเทศ 

กรุงเทพมหานครคอ่นขา้งคงที ่
ตา่งจงัหวดัเพิม่ขึน้ชดัเจน 



4

บา้นจดัสรรเปิดขายใหม่ใน
กรุงเทพมหานคร 

บา้นจดัสรรในกรุงเทพมหานครขยายตวัคงที ่



5

คอนโดมเินียมเปิดขายใหม่ใน
กรุงเทพมหานคร 

คอนโดมเินียมมแีนวโน้มคงทีห่รอืขยายตวัไม่มากนกัในกรุงเทพม



6

อตัราการขายคอนโดมเินียมใน
กรุงเทพมหานคร 

คอนโดมเินียมประมาณ 159,600 ยูนิตเปิดขายอยูใ่นตลาด 
อตัราการขายเฉลีย่อยูท่ี ่80% 



7

อตัราการขายบา้นจดัสรรใน
กรุงเทพมหานคร 

บา้นจดัสรรประมาณ 74,500 ยูนิตเปิดขายอยูใ่นตลาด 
อตัราการขายเฉลีย่อยูท่ี ่71% 



8

ยูนิตเหลอืขายในกรุงเทพมหานคร 

คอนโดมเินียม 
(34,000 ยูนิต) 

58% 

29% 

บา้นจดัสรร 
(21,000 ยูนิต) 



9

ยูนิตเหลอืขายในหวัเมอืงสาํคญัและ
เมอืงท่องเทีย่ว บา้นจดัสรร 



10

คอนโดมเินียม 

ยูนิตเหลอืขายในหวัเมอืงสาํคญัและ
เมอืงท่องเทีย่ว 



11

ประเดน็ทีน่่าสนใจ 
ความเชือ่ม ัน่เป็นตวั
แปรสาํคญั 

ราคาขายยงัคงปรบั
เพิม่ขึน้ 

รายใหญ่เป็นคนกาํหนด
ทศิทางตลาด 

บา้นจดัสรรเป็นทางเลอืก
ทีจ่าํเป็น 

ธนาคารเป็นตวัแปร
สาํคญั 

ผูซ้ ือ้ชาวตา่งชาตผินัแปรตาม
ผูป้ระกอบการ 

เทคโนโลยเีป็น
เครือ่งมอืใหม่ 



12

ขอบคณุครบั

รายงานวจิยัอืน่ๆ ดาวนโ์หลดฟรทีี่
www.colliers.com/thailand



  



ผังเมืองรวม และรถไฟฟ้ามีความส าคัญอย่างไร 
ต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในอนาคต

นายมณฑล  สุดประเสริฐ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องบอลรูม A, B ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด 

งานสัมมนาใหญ่ประจ าปี “อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2017 ”



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12

ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว                                   

ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2560 – 2579)

จัดท าผังนโยบาย ให้เป็นกรอบ               

นโยบายการใช้พื้นที่ของประเทศ

ส่งเสริมการพัฒนาเมือง
ใหน้่าอยู่และทันสมัย

มีอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วางผังเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจ และ คมนาคมขนส่ง
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ปรับปรุง พ.ร.บ. การผังเมือง  
เพื่อขับเคลื่อนงานผังเมือง
ให้มีประสิทธิภาพ

ผัง
ปฏ

ิบัต
ิ

ผัง
นโ

ยบ
าย

ผังประเทศ

ผังภาค

ผังจังหวัด

ผังเมืองรวม

ผังเมืองเฉพาะ

บริบทการพัฒนาประเทศและการผังเมือง

ปรับรูปแบบการวางผังเมือง           
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

 ความมั่นคง
 สร้างความสามารถในการแข่งขัน
 สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม           
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ



ผังประเทศ
 เป็นการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ด้านกายภาพ 

ของประเทศ ควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

 ก าหนดนโยบายและเป้าหมายการใช้พื้นที่ 
การพัฒนาเมือง / ชนบท และโครงสร้าง
พื้นฐาน

การด าเนินโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่               
ต้องสอดคล้องกับผังประเทศ

เพ่ือให้มีการพัฒนาพ้ืนที่ทุกระดับ                  
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ

และเสริมสร้างขีดความสามารถ                 
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

การวางผังประเทศ

พัฒนาพื้นที่ตามระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
ส่งเสริมเมืองศูนย์กลางหลักกระจายไปยังภูมิภาค
ของประเทศ
ก าหนดกรอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่
วางระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเมือง
และพื้นทีเ่ศรษฐกิจ

1

2

3

4

การพัฒนาประเทศให้ความส าคัญ 
กับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเมืองมากขึ้น

เพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคมให้ทั่วถึง

สถานการณ์          
เศรษฐกิจโลก /                               

กรอบความร่วมมือ

การพัฒนา
คมนาคมขนส่ง 

โครงสร้างพ้ืนฐาน

การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ

และภับพิบัติ

การพัฒนาเมือง
ศูนย์กลาง        
เศรษฐกิจ



ผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม)

ผร.กรุงเทพมหานคร

ผร.นนทบุรี

ผร.ชุมชนอ้อมใหญ่

ผร.ชุมชนนครชัยศรี

ผร.เมืองสมุทราสาคร

ผร.ชุมชนพุทธมณฑล

ผร.สมุทรปราการ

ผร.เมืองคลองหลวง-ท่าโขลง-รังสิต

ผร.เมืองหนองเสือ-คลองหลวง-ธัญบุรี

ผร.เมืองนครปฐม

ผร.เมืองกระทุ่มแบน

ผร.ชุมชนบ้านแพ้ว

ผร.เมืองปทุมธานี

ผร.เมืองล าลูกกา-บึงยี่โถ

พ้ืนที่ กทม.และปริมณฑล 7,761 ตร.กม.
ประชากร : 10.7 ล้านคน (พ.ศ.2558)
ประชากรแฝง 4.8 ล้านคน (พ.ศ.2558)
ความหนาแน่นประชากร 1,379 คน ต่อ ตร.กม.

 การเติบโตของเมืองขยายตัวกระจัดกระจายในพื้นที่ชานเมือง
เพิ่มขึ้น และโครงสร้างพ้ืนฐานไม่สอดรับกับการเติบโตของเมือง

 ขาดการช้ีน าการพัฒนาพ้ืนที่ของภาคมหานครอย่างเป็นระบบ

 ปัญหาจราจร ปัญหาน้ าท่วม และสภาพแวดล้อมเมือง 

 ความขัดแย้งของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระหว่างพื้นที่พัฒนา          
และพื้นที่อนุรักษ์ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีรอยต่อของเมือง



ผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

 วา งก รอบแนวทา งก า รว า งผั ง เ มื อ ง ร วมขอ งก รุ ง เ ทพฯ
และจังหวัดปริมณฑล ให้มีการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน

 พัฒนา เ มื อ ง ควบคู่ กั บ ก า รพัฒนา ร ะบบคมนาคม ขนส่ ง                 
พื้นที่แนวรถไฟฟ้าและสถานี แนวถนนสายหลัก จุดเปลี่ยนถ่ายการจราจร    

 ก าหนดมาตรการทางผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
อย่างเป็นระบบ : ผังระบายน้ า ผังพ้ืนที่โล่ง 

“ภาคมหานคร น่าอยู่อย่างยั่งยืน ”
 ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อก าหนด  บริเวณพื้นที่รอยต่อ           

ของจังหวัดให้สอดคล้องกัน



ผังเมืองรวมจังหวัด
เร่งรัดประกาศบังคับใช้ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

เพ่ือเป็นผังแม่บทด้านกายภาพของการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดอย่างต่อเนื่อง       
และเป็นระบบ สนับสนุนและสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต ท่ีมีผังเมืองรวมเมืองครอบคุลมท้ังจังหวัดแล้ว

รอประกาศกฎกระทรวง 23 จังหวัด

ประกาศกฎกระทรวงแล้ว 50 จังหวัด

ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2560

ผังเมืองรวม
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน

เร่งรัดด าเนินการวางและจัดท าให้ครอบคลุมพื้นที่เมือง/
ชุมชนที่มีความส าคัญ และศูนย์กลางอ าเภอทั่วประเทศ

จัดท าเป็นครั้งแรก 248 ผัง

ประกาศกฎกระทรวงแล้ว 233 ผัง

ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 481 ผัง

วางผังศูนย์กลางระดับอ าเภอ 878 อ าเภอ 
ด าเนินการไปแล้ว 322 ศูนย์กลางอ าเภอ 
ปีงบประมาณ 2560 ด าเนินการเพ่ิมอีก 40 ศูนย์กลางอ าเภอ

จะด าเนินการให้ครบทุกอ าเภอภายใน 5 ปี 
(2561-2565) 



การปรับรูปแบบผังเมืองรวม
ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน    

ผังแสดงท่ีโล่ง

ผังโครงการกิจการสาธารณูปโภค

ผังโครงการคมนาคมและขนส่ง

ปรับผังให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
• จัดท ามาตรการผังเมือง เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย จัดท าผังระบายน้ า ก าหนดพื้นที่

เสี่ยงภัยน้ าท่วม
• วางผังรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมืองหลัก เมืองการค้าชายแดน
• สอดคล้องกับระบบคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ รถไฟฟ้า 

มอเตอร์เวย์

จัดท าแผนผังให้ครบองค์ประกอบ
• แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน    
• แผนผังแสดงที่โล่ง
• แผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง
• แผนผังโครงการกิจการสาธารณปูโภค

ปรับข้อก าหนดให้สามารถพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
• ควบคุมประเภท ขนาดกิจการ 
• ความสูง ชนิด ลักษณะอาคาร 
• FAR. BCR. OSR.
• ระยะถอยร่นต่างๆ 
• ขนาดแปลงท่ีดิน

เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
• เพ่ิมการประชุมระดมความคิดเห็นและให้กระจายลงพ้ืนที่ทุกอ าเภอ
• เพ่ิมการประชุมกลุ่มย่อย



มาตรการทางผังเมืองกับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

แผนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงที่โล่ง

ที่โล่งเพื่อสงวนรักษาสภาพการระบายน ้าตามธรรมชาติ

ที่โล่งพักน ้าเพื่อการป้องกันน ้าท่วม

ที่โล่งเพื่อนันทบาการและการรกัษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม

ที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณรมิแม่น า้และล้าคลอง



มาตรการทางผังเมืองกับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

แผนผังระบายน้ า แผนผังแสดงกิจการสาธารณูปโภค แผนผังแสดงโครงการคมนาคมขนส่ง



ท่ีดินประเภทชุมชน

พื้นที่เมือง

เสี่ยงสูงไม่เสี่ยง เสี่ยงต่่ำ เสี่ยงปำนกลำง

เสนอให้ก่ำหนดระดับในกำรถมดินเพื่อกำร
ก่อสร้ำงที่ไม่กีดขวำงทำงระบำยน่้ำผิวดิน

ท่ีว่ำงริมน่้ำ/แหล่งน้่ำสำธำรณะ  
ใช้ตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร

พื้นท่ีป้องกันพื้นท่ีปรับตัวและพื้นท่ีอยู่กับน้่ำ

อาศัยมาตรการใช้สิ่งปลูกสร้าง            
เพื่อลดผลกระทบการปัญหาน ้าท่วม 

ควบคู่กับมาตรการทางผังเมือง

• ก่ำหนดระยะถอยร่นจำกริมฝั่งแม่น้่ำ
• ควบคุมลักษณะอำคำร
• ควบคุมควำมหนำแน่นด้วย FAR
• ก่ำหนดอัตรำส่วนที่ว่ำง OSR
• ก่ำหนดพื้นที่น้่ำซึมผ่ำนได้ BAF

มาตรการทางผังเมืองกับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย



ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

วางผังให้สอดคล้องกับระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
 จัดท าผังเมืองรวมให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบรถไฟฟ้า

ทั้งที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในแผนงาน

 ก าหนดแนวทางการพัฒนาเมืองตามแนวรถไฟฟ้าและสถานี    
เพื่อรองรับการพัฒนาศูนย์กลางเศรษฐกิจและที่อยู่อาศัยใหม่

 ศึกษาระบบการเดินทาง เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่ออย่างบูรณาการ
ระบบรางต่อราง ระบบรถต่อราง ระบบเรือต่อรถ ฯลฯ จุดจอดแล้วจร 

 ก าหนดมาตรการส่งเสริมการพัฒนา
เพื่ม FAR. และความหนาแน่นในพื้นที่ที่ต้องการยกระดับการพัฒนา

 ก าหนดมาตรการเพ่ือส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเดินเท้า
ทีโ่ล่ง สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้

 มาตรการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR BONUS)
จัดที่โล่ง  ที่จอดรถ เพื่อประโยชน์สาธารณะ จะได้รับ FAR เพิ่มขึ้น



การวางผังเมืองกับโครงการรถไฟความเร็วสูง

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
ชั้นดี/ รองรับแหล่งงาน/ กึ่งพาณิชยกรรม

พาณิชยกรรม
หลัก/ รอง/ สถานบริการ/ ค้าปลีก-ส่ง

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
เพื่อประกอบการพาณชิย์/ รองรับแหล่งงาน

TOD-StationSub-TOD Sub-TOD/ Open Space

การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูง

HSR CBD : Central Business District ย่านศูนย์กลางธุรกิจและพานิชยกรรม
TOD : Transit Oriented Development แนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวล

Urban Sky Line

ฉะเชิงเทรา

เสม็ด

บ้านเพ

พัทยา

ชลบุรี

ระยอง

แหลมฉบัง

อ่างศิลา/ บางแสน

สัตหีบ
แกลง

บางเสร่
มาบตาพุด

ศรีราชา

นิคมฯ อมตะนคร

นิคมฯ แหลมฉบัง
นิคมฯ ปิ่นทอง

กลุ่มนิคมฯ Eastern Seabord

นิคมฯ ทุนแท็ก - เครือซีเมนต์ไทย

นิคมฯ มาบตาพุด

S t a t i on

การด าเนินงาน :
1. ก าหนดความเหมาะสมของ 
ที่ตั้งสถานี
2. วางหรือปรับปรุงผังเมืองรวม
3. จัดท าผังพัฒนาพื้นที่โดยรอบ
สถานีรถไฟความเร็วสูง
4. ด าเนินการจัดรูปที่ดินบริเวณ
โดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง



Conceptual Plan
Pattaya HSR Station Complex Zone
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พัทยา

แนวความคิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงด้วยการจัดรูปที่ดิน



กรมโยธาธิการและผังเมือง 
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

คณะกรรมการ กนพ.
(นรม. ประธาน)  

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาทีด่ิน
และบริหารจัดการ 

(รมว. มหาดไทย :ประธาน) 

ก าหนดพื้นที่ของราชการที่สามารถใช้ประโยชน์

จัดท าผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดิน (ตามระเบียบราชการ)

การด าเนินงานเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ

1

3

2

การเตรียมพื้นที่ภาครัฐ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ปัจจุบันมีอยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัด)

ยกร่างกฎหมายด้านที่ดินและอาคารในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ      

พิเศษ ในพื้นที่ 10 จังหวัด
(1) ประกาศกระทรวงมหาดไทยก าหนดบริเวณ

ห้ามการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารบางชนิดฯ 
- อาศัยอ้านาจ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
- มีอายุใช้บังคับจนกว่าผังเมืองรวมจะมีผลใช้บังคับ

(2) กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
- อาศัยอ้านาจ พ.ร.บ.การผังเมือง
- ไม่ก้าหนดการใช้บังคับ และต้องประเมินผลผังทุก 5 ปี

เป็นอย่างน้อย

1

2



ก าหนดบทบาทพื้นที่

มาตรการใช้บังคับ

มาตรการพัฒนา

การจัดเตรียม
พื้นท่ีภาครัฐ
ส าหรับใช้เป็น 
“พื้นท่ีพัฒนา”

การด าเนินงานเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ
• ประกาศกระทรวงมหาดไทย

ก าหนดบริเวณห้ามการ
ก่อสร้างอาคาร ฯ

• กฎกระทรวงให้ใช้บังคับ          
ผังเมืองรวม 

แผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่



เขตพัฒนาเศรษฐกิจระยะที ่1 และจังหวัดหนองคาย

ตาก มุกดาหาร

สระแก้ว

ตราด

สงขลา

หนองคาย

- อุตสาหกรรมการเกษตรประมงและ
กิจการที่เกี่ยวข้อง
- เซรามิกส์
- อุตสาหกรรมสิ่งทอเคร่ืองนุ่มห่มและ
เคร่ืองหนัง
- อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองเรือน
- อุตสาหรรมอัญมณีแบะเคร่ืองประดับ
- อุตสาหกรรมยานยนต์เคร่ืองจักร และ
ชิ้นส่วน
- อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิคส์
- กิจการโลจิสติกส์
- นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
- กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว

จังหวัดมุกดาหาร

อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสงขลา

จังหวัดตาก จังหวัดหนองคาย

- อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและ
กิจการที่เกี่ยวข้อง
- อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิคส์
- กิจการโลจิสติกส์
- นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
- กิจการสนับสนุนการท่องเท่ียว 

จังหวัดตราด

กิจการเป้าหมายที่ให้การส่งเสริมในพื้นที่

-อุตสาหกรรมการเกษตรประมงและกิจการที่
เกี่ยวข้อง
-อุตสาหกรรมสิ่งทอเคร่ืองนุ่งห่มและเคร่ืองหนัง
-อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ
-อุตสาหกรรมยานยนต์เคร่ืองจัตรและชิ้นส่วน
-อุตสาหกรรมเคร่ืองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
-กิจการโลจิสติกส์
-นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
-กิจการสนับสนุนการท่องเท่ียว 

-อุตสาหกรรมการเกษตรประมงและกิจการที่
เกี่ยวข้อง
-อุตสาหกรรมสิ่งทอ เคร่ืองนุ่งห่มและเคร่ืองหนัง
-อุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน
-กิจการโลจสิติกส์
-นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
-กิจการสนับสนุนการท่องเท่ียว 

-อุตสาหกรรมเกษตร ประมงและ
กิจการที่เกี่ยวข้อง
-กิจการโลจิสติกส์
-นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
-กิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว

-กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว
-การค้าระหว่างประเทศ 
-การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ



เขตพัฒนาเศรษฐกิจระยะที่ 1 และจังหวัดหนองคายตาก มุกดาหาร

การพัฒนา : การขนส่งโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมยาพารา  ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

การพัฒนา : การค้า-ขนส่ง แบบต่อเนื่อง 
อิเล็กโทรนิกส์ คลังสินค้า

สระแก้ว

การพัฒนา : อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  
การขนส่งต่อเนื่อง  ค้าปลีก-ส่งระหว่างประเทศ

สงขลา

การพัฒนา : การขนส่งโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมยาพารา  
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

ตราด

การพัฒนา : การขนส่งต่อเนื่อง  
การค้าปลอดภาษี  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

หนองคาย
การพัฒนา : 

อุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้า

การขนส่งต่อเนื่อง  
การท่องเท่ียว

ระหว่างประเทศ

พืน้ท่ีส่งเสริมการพฒันนา

พืน้ท่ีถอนสภาพ

ต.ท่าสายลวด

ต.ค าอาฮวน ต.ค่ายบกหวาน

ต.สระใคร

ต.ส านกัขาม

ต.ป่าไร่
ต.ไม้รูด

พื้นที่ส่งเสริมการพัฒนา



เขตพัฒนาเศรษฐกิจระยะที ่2

จังหวัดนครพนม

จังหวัดนราธิวาสจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดเชียงราย
เชียงราย

นครพนม

กาญจนบุรี

นราธิวาส

-กิจการสนับสนุนการท่องเท่ียว
-อุตสาหกรรมการเกษตรและการ
ผลิตอาหาร
-ศูนย์กลางการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ

-กิจการโลจิสติกส์
-ธุรกิจการค้าชายแดน

-กิจกรรมสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์
-อุตสาหกรรมการเกษตร
-การค้าผ่านแดน

-การค้าชายแดน
-อุตสาหกรรมอาหาร
-การขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ

กิจการเป้าหมายที่ให้การส่งเสริมในพื้นที่



นครพนม

เขตพัฒนาเศรษฐกิจระยะที่ 2เชียงราย

การพัฒนา : ฐานการ
ท่องเที่ยว  แหล่งผลิตอาหาร  
สินค้าเกษตร  ศูนย์กลางการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  

การขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ

การพัฒนา : ธุรกิจการค้าชายแดน
และพื้นทีบ่ริการโลจิสติกส์

อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  
การขนส่งต่อเนื่อง  ค้าปลีก-ส่ง 

ระหว่างประเทศ

กาญจนบุรี

นราธิวาส

การพัฒนา : การค้าชายแดน  
อุตสาหกรรมอาหาร  และการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  

จุดเด่นด้านวัฒนธรรมการพัฒนา
อุสาหกรรมฮาลาล

การพัฒนา : นิคม
อุตสาหกรรม  การ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
การเกษตร  การค้า

ชายแดน  การขนส่งโลจิ
สติกส์ อุตสาหกรรมใช้

แรงงานเข้มข้น

พืน้ท่ีส่งเสริมการพฒันนา

พืน้ท่ีถอนสภาพ

บ้านพนุ า้ร้อน

ต.ละหาร

ต.อาจสามารถ

พื้นที่ส่งเสริมการพัฒนา



ระยะแรก 5 จังหวัด และจังหวัดหนองคาย 

สระแก้ว

 ตาก มุกดาหาร หนองคาย
วิเคราะห์และวางผังร่าง (ขั นตอนที่ 2)

 สระแก้ว
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
(ขั นตอนที่ 4)

 ตราด สงขลา
ประชุมคณะกรรมการผังเมือง (ขั นตอนที่ 5)

ระยะท่ีสอง 4 จังหวัด (6 พ้ืนที)่

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย
 สระแก้ว ประกาศใช้บังคับ วันที่ 9 ก.พ. 2559

การจัดท าผังเมืองรวมเมือง

 มุกดาหาร  
เตรียมเสนอ รมว.มท. เพื่อโปรดลงนาม 
(ทันทีที่ประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด)

 ตาก หนองคาย อยู่ระหว่างเสนอ รมว.มท. ลงนาม

การจัดท าประกาศกระทรวงมหาดไทย

 นครพนม นราธิวาส คาดว่าจะเสนอต่อ คกก.ร่าง
กม. มท. ภายในเดือนมีนาคม 2560

 เชียงราย นครพนม นราธิวาส
วิเคราะห์และวางผังร่าง (ขั นตอนที่ 2)

 กาญจนบุรี
ประชุมคณะกรรมการผังเมือง (ขั นตอนที่ 5)

การวางผังพื้นที่เฉพาะ

 ยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย

 สงขลา ประกาศใช้บังคับ วันท่ี 11 ส.ค. 2559

 ยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย

มุกดาหาร

ตราด

หนองคาย

ตาก

สงขลา

เชียงราย กาญจนบุรี

นครพนมนราธิวาส

การวางผังเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

แม่สาย
เชียงแสน

เชียงของ

 ตราด อยู่ระหว่างประสานเพ่ือลงประกาศ                 
ในราชกิจจานุเบกษา

 เชียงราย เตรียมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ประชาชน ครั้งที่ 2 คาดว่าจะประชุมภายในเดือนมีนาคม 

 กาญจนบุรี เตรียมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ประชาชน คาดว่าจะประชุมภายในเดือนมีนาคม 
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“ระบบรางสําคัญอย่างไรต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” 

นายชัยวัฒน์  ทองคําคูณ

ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 



แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ 

แผนงาน 1

การพฒันาโครงข่าย

รถไฟระหว่างเมือง

1.1 ปรับปรุงระบบ 

อุปกรณ์และโครงสร้าง

พื้นฐาน 

1.2 การพัฒนาระบบ

รถไฟทางคู่

แผนงาน 2 

การพฒันาโครงข่าย

ขนส่งสาธารณะเพือ่

แก้ไขปัญหาจราจรใน 

กทม. และปริมณฑล

2.1 รถไฟฟ้า 10 สาย

2 .2  การ จั ด ซื้ อรถ

ประจําทางเชื้อเพลิง 

NGV 3,183 คัน และ 

อู่จอด

2 .3  การ ก่อสร้ า ง

โครงข่ายถนนและ

สะพาน ใน  กทม . 

และปริมณฑล

แผนงาน 3

การเพิ่มขีดความสามารถ     

ทางหลวงเชื่อมโยงฐานการผลิต

ของประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

3.1 การยกระดับการเข้าถึง

พื้นที่เกษตร/ท่องเที่ยว

3.2 การเชื่อมโยงระหว่าง

เมืองหลักและระหว่างฐาน

การผลิตหลักของประเทศ

3.3 การเชื่อมโยงประตู

การขนส่งระหว่างประเทศ

แผนงาน 4  

การพฒันาโครงข่าย

การขนสง่ทางน้ํา

4 . 1  ก า ร พั ฒ น า

ท่าเรือ

4.2 การเสริมสร้าง

ประสิท ธิภาพการ

ขนส่งทางน้ํา รักษา

ตลิ่ง

แผนงาน 5       

การเพิ่มขีดความสามารถ

การให้บรกิารขนสง่ทางอากาศ

5 . 1  ก า ร เ พิ่ ม ขี ด

ความสามารถของ

ท่าอากาศยาน

5.2 เพิ่มขีดความสามารถ

ระบบการจัดการจราจร

ท า ง อ า ก า ศ ใ ห้ ไ ด้

มาตรฐานสากล 

5.3 เพิ่มประสิทธิภาพฝูงบิน 

3.4 การพัฒนาสิ่งอํานวย

ความสะดวกทางถนน 

และองค์ประกอบต่อเนื่อง

5 . 4  ก า ร จั ด ตั้ ง นิ ค ม

อุตสาหกรรมการบิน 

 5.5 การก่อสร้างอาคาร

เพื่อรองรับการพัฒนา

บุคลากรการบินพลเรือน

การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการและการบริการด้านคมนาคมขนส่ง (Service)
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รถไฟทางคูข่นาดทาง 1.00 เมตร
1)ชว่งชมุทางถนนจริะ – ขอนแกน่

(26,004 ลบ.)
2)ชว่งมาบกะเบา – ชมุทางถนนจริะ

(29,853 ลบ.)
3)ชว่งนครปฐม-หวัหนิ (20,036 ลบ.)
4)ชว่งประจวบคีรขีนัธ ์– ชมุพร (17,290 
ลบ.)

๕
)
ชว่งลพบุร ี– ปากนํา้โพ (๒4,๘40 ลบ.)

มอเตอรเ์วย ์
1. สายพทัยา – มาบตาพุด (20,200 ลบ.)
2. สายบางปะอนิ-สระบุร-ีนครราชสมีา 
(84,600 ลบ.)
3. สายบางใหญ-่บา้นโป่ง-กาญจนบุร ี
(55,620 ลบ.)

ทางอากาศ
1. โครงการพฒันาทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

(51,607 ลบ.)

รถไฟทางคูข่นาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตร
1. ชว่งกรงุเทพ-หนองคาย , แกง่คอย-มาบตาพุด 
(369,148 ลบ.)
2. ชว่งกรงุเทพฯ-พษิณุโลก-เชยีงใหม่ (449,473 ลบ.)
3. ชว่งกรงุเทพฯ-หวัหนิ (94,673 ลบ.)
4 ชว่งกรงเทพ-ระยอง (152 528 ลบ )

ทางนํ้า
1. โครงการพฒันาทา่เทยีบเรอืชายฝั่ง (ทา่
เทยีบเรอื A)        ทีท่า่เรอืแหลมฉบงั 
(1,864 ลบ.)

2. โครงการพฒันาศนูยก์ารขนสง่ตูส้นิคา้
ทางรถไฟทีท่า่เรอืแหลมฉบงั ระยะที่ 1

โครงข่ายรถไฟฟ้า
1. สายสสีม้ ชว่งศนูยว์ฒันธรรมฯ - มนีบุร ี
(110,116 ลบ.)
2. สายสชีมพู ชว่งแคราย – มนีบุร ี(56,690 
ลบ.)
3. สายสเีหลอืง ชว่งลาดพรา้ว – สาํโรง 
(54,644 ลบ.)
4. สายสแีดงออ่น ชว่งบางซือ่-พญาไท-
มกักะสนั-หวัหมาก                  และสายสแีด
เขม้ชว่งบางซือ่-หวัลาํโพง (44,157 ลบ.)
5. สายสมี่วง ชว่งเตาปูน – ราษฏรบ์ูรณะ 
(131,004 ลบ.)

วงเงินรวม 
1.796 ลา้นลา้นบาท

ุ ฐ
คมนาคม

เพือ่ขบัเคลือ่นการลงทุนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานของ
ประเทศ
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สนข. 1 โครงการ                1,355.34 ลบ.

การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 1,355.34 ลบ.

ขบ. 4 โครงการ
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย
ศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม
การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค (ชายแดน 9 จังหวัด)
การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค (เมืองหลัก 8 จังหวัด)

กทพ. 3 โครงการ
ทางพิเศษ พระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก กทม. 
(ด้านตะวันตก)
ทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต
ระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และ E-W corridor

ขสมก. 1 โครงการ
การจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า 200 คัน + ก่อสร้างสถานีประจุไฟฟ้า

ทล. 3 โครงการ
Motorway นครปฐม-ชะอํา
Motorway หาดใหญ่-ชายแดนมาเลเซีย
จุดพักรถบรรทุก (บุรีรัมย์/อุดรธานี/กําแพงเพชร ขาเข้า)

จท. 2 โครงการ                                  981.70 ลบ.
การเดินเรือเฟอร์รี่เชื่อมอ่าวไทยตอนบน                 - ลบ.
การพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมอ่าวไทยตอนบน  981.70 ลบ.

กทท. 1 โครงการ                        35,099.54 ลบ.
การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3     35,099.54 ลบ.

ทย. 1 โครงการ                                                          7,685.50 ลบ.
การพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาค (แม่สอด/เบตง/สกลนคร/กระบี่)  7,685.50 ลบ.

ทอท. 1 โครงการ                                    3,263.61 ลบ.
การปรับปรุงระบบลําเลียงกระเป๋าสัมภาระ ทสภ. 3,263.61 ลบ.

บกท. 1 โครงการ   - ลบ.
MRO อู่ตะเภา        - ลบ.

รฟท. 13 โครงการ 
ทางคู่ หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์
ทางคู่ ปากน้ําโพ-เด่นชัย
ทางคู่ ชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี
ทางคู่ ขอนแก่น-หนองคาย
ทางคู่ ชุมพร-สุราษฎร์ธานี
ทางคู่ สุราษฎร์ธานี-สงขลา
ทางคู่ หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์
ทางคู่ เด่นชัย-เชียงใหม่
สายใหม่ เด่นชัย-เชียงของ
สายใหม่ บ้านไผ่-นครพนม
ARL ส่วนต่อขยาย ดอนเมือง-บางซื่อ-พญาไท
ชานเมืองสายสีแดงเข้ม รังสิต-มธ.รังสิต
ชานเมืองสายสีแดงอ่อน ศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา

466,404.70 ลบ.
10,239.58 ลบ.
56,066.25 ลบ.
35,839.74 ลบ.
26,065.75 ลบ.
23,384.91 ลบ.
51,823.28 ลบ.
7,941.80 ลบ.

59,924.24 ลบ.
76,978.82 ลบ.
60,351.91 ลบ.
31,149.35 ลบ.
7,596.94 ลบ.

19,042.13 ลบ.

รฟม. 5 โครงการ
สายสีน้ําเงิน บางแค-พุทธมณฑล สาย 4
สายสีเขียวเข้ม สมุทรปราการ-บางปู
สายสีเขียวเข้ม คูคต-ลําลูกกา
สายสีส้ม ตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรมฯ
ระบบขนส่งมวลชน จ.ภูเก็ต

189,999.00 ลบ.
21,197.00 ลบ.
12,146.00 ลบ.
9,803.00 ลบ.

123,354.00 ลบ.
23,499.00 ลบ.

111,650.00 
ลบ.

80,600.00 ลบ.
30,500.00 ลบ.

550.00 ลบ.
56,122.65 ลบ.
31,244.00 ลบ.

 
10,496.65 ลบ.
14,382.00 ลบ.

2,272.22 ลบ.
2,272.22 ลบ.

20,923.29 ลบ.
2,365.81 ลบ.
1,053.62 ลบ. 
8,065.84 ลบ.
9,438.02 ลบ.

จํานวน 36 โครงการ วงเงินลงทนุ 

895,757.55 ล้านบาท

ราง 
73.28% 

อากาศ
1.22% 

บก
21.32% 

น้ํา
4.03% 

บริหารจัดการ
0.15 % 

แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560



2015, BBC ranked Bangkok as 2nd most congested city 

5 



ความเร็วเฉลี่ยการเดินทางในกรุงเทพมหานคร

ความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ในเขตเมืองชั้นใน

• เร่งด่วนเช้า 16.3 กม/ชม.

• เร่งด่วนเย็น 23.5 กม./ชม

ความเร็วเฉลี่ยของ BTS/รถไฟใต้ดิน

• 40 กม/ชม

6 
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ชั่วโมงเรงด่วนเช้า

ชั่วโมงเรงด่วนเย็น

แนวโน้มอัตราความเร็วเฉลี่ยรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร

คว
าม

เร็
วเ

ฉล
ี่ย

(ก
ม.

/ช
ม.

)

ปีพ.ศ.

อัตราความเร็วเฉลี่ยรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครในปี 2559 ใกล้เคียงกับปี 2558 

และคาดว่าในปี 2560 จะมีความเร็วเฉลี่ยลดลงเนื่องจากการก่อสร้าง

โครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ ได้แก่ สายสีส้ม สีชมพู และสีเหลือง

7 
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ปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2560

ปี รถยนต์ส่วนบุคคล

(Thousand Trips per day)

ระบบขนส่งสาธารณะ

(Thousand Trips per day)

2560 19,110 16,559

ร้อยละ 53.58 46.42

ที่มา – สนข. (คาดการณ์จากแบบจําลอง) 

รถยนต์ส่วน

บุคคล 54%

ระบบ
ขนสง่
สาธารณ
ะ… 

สดัสว่นการเดนิทาง 

Private vehicle Public transport

MRT

12%

BUS แท็กซี่ 

รถตู้

83%

1%

4%

boat

สดัสว่นรูปแบบการเดนิทางดว้ยระบบ
ขนสง่สาธารณะ

MRT BUS BOAT others
9 



ทางเลือกระบบขนส่งมวลชน

 
ระบบรถไฟฟ้า MRT (Mass Rapid Transit) 

ระบบรถไฟฟ้าขนาดเบา LRT (Light RailTransit) 

ระบบรถเมลด์ว่น BRT (Bus RapidTransit) และรถเมลท์ ัว่ไป 

ยกระดบั ใตด้นิ 

ยกระดบั รางเดีย่ว - โมโนเรล ระดบัพืน้ 

ยกระดบั ระดบัพืน้ ทัว่ไป 

>30,000 คน/
ชม. 

10,000-
20,000

<10,000 คน/
ชม.
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แนวคิดการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน

แนวทางดําเนินงาน

• ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ การเดินเท้าและจักรยาน

• Satellite Towns & วางผังเมือง

• เชื่อมต่อการเดินทางหลายรูปแบบ & ตั๋วร่วม

• จัดการอุปสงค์ เช่น นโยบาย Road Pricing, ควบคุมพื้นที่จอดรถในเมือง

11 
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Source: Encouraging Transit Oriented Development: Case 
Studies that work, 2012

การจดัการดา้นการเขา้ถงึสถานี : เป็นกุญแจ
สําคญัทีจ่ะเชือ่มต่อสถานีและพืน้ทีต่่างๆ ตอ้งพจิารณาถงึ
ประโยชน์ใช ้สอย  ความสมเหตุสมผล  การจดัลําดบั
ความสําคญั การมรีูปแบบการเดนิทางและทางเขา้ออกที่
หลายหลาย
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การพัฒนาเมืองและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

14 



15 

การพัฒนาโครงขา่ยระบบรางใน กทม. เชื่อมเมืองในภูมภิาคการพัฒนาโครงขา่ยระบบรางใน กทม. เชื่อมเมืองในภูมภิาค



ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖

ที่มา: โครงการวางและจัดทาํผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3)



แผนผังโครงสร้างการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ที่มา: โครงการวางและจัดทาํผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3)



พัฒนาระบบราง

ผลของการพัฒนาระบบรางที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมือง

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การบริหารจัดการพื้นที่ว่าง

สําหรับสาธารณะ

อัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นทีด่ิน (FAR)

สัดส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นทีอ่าคารรวม (OSR)

ราคาที่ดินสูงขึ้น



0 2 5 10 กม.
Km.

สายสแีดง 
กอ่สรา้งอยู่ในเขตทางรถไฟ 

สายสมี่วง 
กอ่สรา้งแลว้เสรจ็
เปิดใหบ้รกิารแลว้

สายสนีํ้าเงิน 
อยู่ระหวา่งการกอ่สรา้ง
-รฟม. ประสาน กทม. 
รูปแบบการกอ่สรา้ง
บรเิวณแยกพรานนก 
เนื่องจาก กทม. มี
แผนการกอ่สรา้งทาง
ลอดบรเิวณทางแยก

สายสเีขยีว แบริง่ สมุทรปราการ
อยู่ระหวา่งการกอ่สรา้ง
เร ิม่คนืพืน้ทีผ่วิจราจรบนถนนสุขมุ

สายสเีขยีว (หมอชติ สะพานใหม
อยู่ระหวา่งการกอ่สรา้ง
บช.น. รฟม. ผูร้บัจา้ง ประชมุรว
-ประสานการจดัการจราจรบรเิว
-เตรยีมการกอ่สรา้งบรเิวณแยก
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รถไฟฟ้าที่เปิดพื้นที่ก่อสร้างในปี 2559-60 

โครงการทีอ่ยู่ระหวา่งประกวด
ราคาของ รฟม. (ปี 2560) 
สายสชีมพู (แคราย-มนีบุร)ี
สายสเีหลอืง (ลาดพรา้ว-สาํโรง)
สายสสีม้ (ชว่งศูนยว์ฒันธรรม-
มนีบุร)ี 
สายสแีดงออ่น (ชว่งบางซือ่-พญา
ไท-มกักะสนั-หวัหมาก)  
สายสแีดงเขม้ (ชว่งบางซือ่-หวั
ลําโพง)



โครงการรถไฟฟ้า รฟม.
6 สายทาง : 13 โครงการ (รวม 251 กม.)

2) สายสีม่วง (บางใหญ่ – เตาปูน)

9) สายสีม่วง (เตาปูน – ราษฎรบ์รูณะ)

13) สายสีเขียว (คูคต – ลําลูกกา)

5) สายสีเขียว (หมอชิต – คูคต)

7) สายสีชมพ ู(แคราย – มีนบุรี)

6) สายสีสม้ ตะวันออก (ศูนย์วัฒนฯ - มีนบุรี)

8) สายสีเหลือง (ลาดพรา้ว – สําโรง)

10) สายสีสม้ ตะวันตก (ตลิ่งชัน – ศูนย์วัฒนธรรม)

4) สายสีเขียว (แบริ่ง – สมุทรปราการ)

12) สายสีเขียว (สมุทรปราการ – บางปู)

1) สายสีน้ําเงิน (เฉลิมรัชมงคล) (หัวลําโพง – บางซื่อ)
3) สายสีน้าํเงิน (บางซื่อ – ท่าพระ/ หัวลําโพง – บางแค)

11) สายสีน้ําเงิน ต่อขยาย

     (บางแค – พุทธมณฑลสาย 4)

20



เปิดบริการแล้ว 1) สายสีน้ําเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) (บางซื่อ - หัวลําโพง)

2) สายสีม่วง (บางใหญ่ – เตาปูน)  

โครงการที่อยู่ระหว่าง

ก่อสร้าง

3) สายสีน้ําเงิน (บางซื่อ – ท่าพระ / หัวลําโพง – บางแค)  

4) สายสีเขียว (แบริ่ง – สมุทรปราการ)

5) สายสีเขียว (หมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต)

6) สายสีส้ม ส่วนตะวันออก (ศูนย์วัฒนธรรมฯ – มีนบุรี)

โครงการที่อยู่ระหว่าง

ประกวดราคา

7) สายสีชมพู (แคราย – มีนบุรี)

8) สายสีเหลือง (ลาดพร้าว – สําโรง)

โครงการที่เริ่มดําเนินการ

ในปี 2560 เป็นต้นไป

9) สายสีม่วง (เตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก))

10) สายสีน้ําเงินต่อขยาย (บางแค - พุทธมณฑลสาย 4)

11) สายสีเขียวต่อขยาย (สมุทรปราการ – บางปู) 

12) สายสีเขียวต่อขยาย (คูคต - ลําลูกกา)

13) สายสีส้ม ส่วนตะวันตก (บางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมฯ)  

โครงการรถไฟฟ้าของ รฟม.
6 สายทาง : 13 โครงการ (รวม 251 กม.)
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สายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง - บางแค และบางซื่อ - ท่าพระ

งานโยธา

งานระบบรถไฟฟา้และเดินรถ

เริ่มก่อสร้าง เม.ย. 54 แล้วเสร็จ 89.16% เป็นไปตามแผนงาน

- 27 ก.ย. 59 : BEM นําส่งข้อเสนอฯ ให้ รฟม.

- 30 พ.ย. 59 คกก. ม.35 และม.43 มีมติให้ รฟม. เป็นผู้จ้าง BEM 

ดําเนินการเดินรถช่วงเตาปูน – บางซื่อ

- 28 ธ.ค. 59 : หัวหน้า คสช. มีคําสั่งฉบับที่ 78/2559

- 4 ม.ค. 60 รฟม. นําส่งผลเจรจาและร่างสญัญาให ้สคร. พิจารณาแลว้

- 16 ก.พ. 60 ลงนามสญัญาจา้ง BEM ติดตั้งระบบไฟฟ้าและเดินรถ

22

ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560

โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง



สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต - สะพานใหม ่- คูคต

งานโยธา
ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ

ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต

งานระบบรถไฟฟา้และเดินรถ

เริ่มก่อสร้าง มี.ค. 55 แล้วเสร็จ 100.00%

เริ่มก่อสร้าง มิ.ย. 58 แล้วเสร็จ 21.75% เร็วกว่าแผนงาน 1.44%

- 10 มิ.ย. 58 : คจร. เห็นชอบหลักการให้ กทม. เดินรถ

- 28 มี.ค. 59 : ปกค. ปลัด กทม. และ ผวก. รฟม. ลงนามใน MOU

- ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดําเนินการตาม MOU

ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560

โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
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สายสีส้ม ส่วนตะวันออก ศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

ข้อมูลโครงการ

รถไฟฟา้ Heavy Rail

โครงสรา้ง ใต้ดิน/ ยกระดับ

ระยะทาง 21.2 กม. (ใต้ดิน 12.2 กม./ ยกระดับ 9 กม.)

สถานี 17 สถานี (ใต้ดนิ 10 สถานี/ ยกระดับ 7 สถานี)

เงินลงทุน 113,999.30 ลบ.

แผนงาน

 คัดเลือกผู้รับเหมา

 ก่อสร้าง
 เปิดเดินรถ

ก.ค. 59 - พ.ค. 60

มิ.ย. 60 - ก.พ. 66

มี.ค. 66

สถานะโครงการ (ณ สิ้นเดือน ม.ค. 60)

ประกวดราคา รฟม. ลงนามสัญญาจ้างแลว้เมื่อ 8 ก.พ. 60

โครงการภายใต้ PPP Project Pipeline ที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา
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สายสีชมพู (แคราย - มีนบุรี)

โครงการภายใต้ PPP Project Pipeline ที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา

ข้อมูลโครงการ

รถไฟฟา้ Monorail

โครงสรา้ง ยกระดับตลอดสาย

ระยะทาง 34.5 กม.  30 สถานี

เงินลงทุน 53,519.50 ลบ.

สถานะโครงการ (ณ สิ้นเดือน ม.ค. 60)

คัดเลือกเอกชน อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ที่ได้รบัผลการประเมิน

สูงสุด คาดว่าจะเริม่ก่อสรา้งเดือน พ.ค. 2560

แผนงาน

 คัดเลือกเอกชน
 ก่อสร้าง+จัดหา/ตดิตัง้ระบบรถ

 เปิดเดินรถ

ก.ค. 59 - เม.ย. 60

พ.ค. 60 - ก.ค. 63

ส.ค. 63
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สายสีเหลือง (ลาดพร้าว - สําโรง)

โครงการภายใต้ PPP Project Pipeline ที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา

26

ข้อมูลโครงการ

รถไฟฟา้ Monorail

โครงสรา้ง ยกระดับตลอดสาย

ระยะทาง 30.4 กม. 23 สถานี

เงินลงทุน 51,931.15 ลบ.

สถานะโครงการ (ณ สิ้นเดือน ม.ค. 60)

คัดเลือกเอกชน อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ที่ได้รบัผลการประเมินสงูสุด

คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสรา้ง เดือน พ.ค. 60

แผนงาน

 คัดเลือกเอกชน
 ก่อสร้าง+จัดหา/ตดิตัง้ระบบรถ

 เปิดเดินรถ

ก.ค. 59 - เม.ย. 60

พ.ค. 60 - ก.ค. 63

ส.ค. 63



การศกึษาออกแบบ ระบบขนสง่มวลชนจงัหวดั
ภูเกต็  
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การศกึษาความเหมาะสม ออกแบบ และวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม

ระบบขนสง่มวลชนจงัหวดัภูเกต็ (รถไฟฟ้ารางเบา)

ภาพรวมของ
โครงการ

ทางวิง่ระดบัพืน้ดนิตลอด
เสน้ทาง ยกเวน้หน้า
สนามบนิฯ และสะพานเทพ
สนิธุ ์
มทีางลอดสาํหรบั LRT 6 
ทางลอด
ระยะทาง ประมาณ 60 กม.
(ชว่งท่านุ่น – สนามบนิ 12 
กม)
จาํนวนสถานี 23 สถานี
ใชช้อ่งจราจรรว่มกบั
รถยนตบ์รเิวณแยก
สนามบนิฯ แยกบางคู ชว่ง
ในเมอืง สะพานเกาะผ ีและ
ถนนเจา้ฟ้าตะวนัออก
มกีารปรบัเปลีย่นการจราจร
ในเมอืง
100 km/h maximum 
speed
20 to 40 km/h speed in

ระบบ LRT / 
TRAMWAY

แนวเสน้ทาง
28



การศกึษาออกแบบ ระบบขนสง่มวลชน 
อาํเภอหาดใหญ่ (Hatyai Monorail)  
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• ระยะทางรวม 18.3 กม / 12 สถานี

• ความเร็ว 80 / 30 กม./ชม

• ค่าโดยสาร 15 บาท ตลอดสาร

• ระบบ MONO RAIL STRADDLE TYPE

30

โครงการศกึษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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โครงการศึกษาและจัดทําแผนแม่บท

การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่



คู
เมอืง 

รพ.นคร
พงิค ์

ศูนย ์
ราชการศูนยป์ระชมุและแสดง

สนิคา้นานาชาติ

ข่วง
สงิห ์
มหาวทิยาลยัราชภฎั 
เชยีงใหม่
ชา้งเผอืก

รพ. 
มหารา
ช

สวนกาญจนาภเิษก

หาง
ดง

ศูนยว์ฒันธรรม

ป่าแดด

ชา้งคลาน

ไนทบ์า
ซา

กาด
หลวง

รพ.บาลแมคคอรม์มคิ

สถานีขนสง่ 
อาเขต

แยกแม่โจ ้

สวนสตัว ์
เชยีงใหม่

มหาวทิยาลยัเ
ชยีงใหม่

นิมมานเหมิ
นทร ์

โรงพยาบาล
ประสาท

ววั
ลาย

ท่า
แพ

สนัป่า
ข่อย

สถานี
รถไฟ

ดอนจ ั๋
น

ศรบีวัเงิน
พฒันา

แม
่นํ้
าปิ
ง

แม
่นํ้
าปิ
ง

สนามบนิ
นานาชาติ
เชยีงใหม่

ทหาร
ผ่านศกึ

ตลาดมี
โชค

การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่

ระยะทาง  16  กม.

จํานวนสถานี  11  สถานี

ระยะทาง  14  กม.

จํานวน สถานี 12  สถานี

ระยะทาง  11  กม.

จํานวน สถานี  10  สถานี

ปัจจุบัน :  อยู่ระหว่างการพิจารณา

เลือกโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ



โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บท

พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา



แนวเส้นทางโครงข่ายขนส่งสาธารณะที่เสนอให้ดําเนินการ



35
ระบบชารต์ไฟฟ้าจากดา้นบน 



การศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะ

ในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม



เส้นทางและตําแหน่งสถานี

ระบบขนส่งสาธารณะ 5 เส้นทาง

ในเมืองขอนแก่น

แย
กห
ลงั
ศูน
ยร์
าช
กา
ร

สถานีปรบัอากาศ

สถานี
รถไฟ

แยกรืน่รม
ย
์

แยกห
น้
าเม

อืง
ฮกัม

อล

ท่า

สาํร
าญ

สถานีจอด

สายที ่1 : รอบในเมอืง
สายที ่2 : สําราญ - ท่าพระ
สายที ่3 : VIP Home - มติรสมัพนัธ ์
สายที ่4 : นํ้าตอ้น - ศลิา
สายที ่5 : บา้นทุ่ม - บงึเนียม

สถานีตน้ทาง-ปลายทาง

สญัลกั
ษณ์

2

2

5 5

4

4

3
31



มาเลเซี

สายเหนือ  กรุงเทพฯ - พิษณุโลก

สายใต้  กรุงเทพฯ - หัวหิน

สายตะวันออกเฉียงเหนือ  

กรุงเทพฯ - นครราชสีมา

สายตะวันออก  กรุงเทพฯ - ระยอง

 เส้นทางรถไฟความเร็วสูง

ระยะแรก   

รองรบัการพฒันาเขต
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 
(EEC)



โครงข่ายรถไฟทางคูใ่นปัจจบุนั

โครงข่ายและความจุของทางรถไฟปัจจุบัน

ทางคู่
1. ลพบุร-ีบ้านภาชี
2. แก่งคอย-บ้านภาชี
3. นครปฐม-กรุงเทพ
4. รังสิต-กรุงเทพ

ทางสาม
1. บ้านภาชี-รงัสิต
2. หัวหมาก-ฉะเชิงเทรา

ระยะทางทั้งหมด 4,043 กม.
ทางเดี่ยว 3,764 กม. (93.1%)
ทางคู่ 174 กม. (4.3%)
ทางสาม 105 กม. (2.6%)

แผนทีเ่สน้ทางรถไฟใน
ปัจจบุนั (ขนาดทาง 1 

เมตร) 

เชยีงใหม่
หนองคาย

อบุลราชธา
นี

อรญั
ประเทศ

สุพรรณบุรี
นํ้าตก

ระยอง

สุไหงโกลกปาดงัเบซาร ์

สงขลา

นครศรธีรรม
ราช

ตรงั

คีรรีฐันิคม

39 



เสนอกระทรวงการคลงั 
พจิารณาตามแนวทาง 
PPP เปิดใหเ้อกชนรว่ม
ลงทุนโครงการ

สาย ตน้ทาง ปลายทาง
ระยะทา
ง

(กม.)

เหนือ บางซือ่ เชยีงใหม่ 745

อสีาน บางซือ่ หนองคาย 615

ตะวนัออก มกักะสนั จนัทบุร ี 330

ใต้ บางซือ่ ปาดงัเบ
ซาร ์

985



ขอบคณุ
ครบั 

ᨛ ᨘ  



  





สภาพการณท์เีปลยีนแปลงไปของ
กรุงเทพมหานคร

คลอง។เรอื ถนน។รถยนต ์ ระบบราง។รถไฟฟ้า



การปรบปรุงผงเมองรวมของ
กรุงเทพมหานครเหตผุลความจาํเป็นในการปรบัปรุงผงัเมอืงรวม

กรุงเทพมหานครมหีลายเหตผุล แตห่นึ่งในนัน้คอื  

“การเปลีย่นแปลงดา้นระบบ
คมนาคมขนสง่” 

BT
S 

: ᨙ
᨞ᨛ
ᨙ 

ผงัเมอืงรวม 
พ ศ  ᨙ᨞ᨛ― 

ผงัเมอืงรวม 
พ ศ  ᨙ᨞᨞᨟ 

ผงัเมอืง
รวม 

ฉบบัใหม่ 

- ปรบัลดขนาดระบบรถไฟฟ้าชานเมอืงสายสี
แดง 
- พฒันาระบบ BRT 
- BTS สว่นตอ่ขยาย  
(หมอชติ-รชัโยธนิ /ออ่นนุช-สาํโรง/ สะพาน
ตากสนิ-ถนนตากสนิ) 
- ชะลออการกอ่สรา้งระบบขนสง่มวลชนสายสี
สม้และสมี่วง 

่ ้ ่

M
RT

 : 
ᨙ᨞
ᨛᨕᨗᨐ

 

- กอ่สรา้ง BRT เพยีง ᨘ ᨞ กโิลเมตร จาก 
ᨘ ᨙ ᨟᨟ กโิลเมตร 
- นโยบายสนามบนินานาชาตไิม่ชดัเจน 
(สนามบนิคูห่รอืเดีย่ว) 
- โครงการตามแผนแม่บทระบบขนส่ง
มวลชนกรงุเทพและปรมิณฑล ระยะที ่ᨘ  ล่าชา้ 
ไม่เป็นไปตามแผนและมกีารเปลีย่นแปลง
เพิม่เตมิเสน้ทางตา่งไปจากทีแ่ผนแม่บทเดมิ

BR
T 

: ᨙ
᨞ᨛ
‒ 

สน
าม
บนิ
สุว
รร
ณ
ภูม
ิ:

ᨙ᨞
ᨛ―

 

กา
รก
อ่ส
รา้
ง

รถ
ไฟ
ฟ้
าฯ

 ต
าม

แผ
น
ฯ 

นโ
ยบ
าย

สน
าม
บนิ

 2
 

สน
าม
บนิ

 
กา
รเ
ปล
ีย่น
แป
ลง

ดา้
น
อืน่

 ๆ
 



ขยายออกสูพ่ืน้ทีร่อบนอกและ
ปรมิณฑล

การพฒันากรุงเทพมหานครในปัจจบุนั 



เพิม่ศกัยภาพและประสทิธภิาพในการพฒันาพืน้ที ่
รวมทัง้ความหนาแน่นของประชากร

ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพฯ ชัน้ในและเขตกรุงเทพฯ ชัน้กลาง

การพฒันากรุงเทพมหานครในอนาคต เป็น 
“เมอืงกระชบั” 



ระบบขนส่งมวลชนทางรางกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เมือง

256
0



256
5

ระบบขนส่งมวลชนทางรางกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เมือง



แนวคดิในการปรบัปรุงขอ้กาํหนด มาตรการ
ทางผงัเมอืง 



การจดัประเภทของสถานีรถไฟฟ้า
ขนสง่มวลชน 

1
สนามบนิสุวรรณ

ภูม ิ
สนามบนิดอน

เมอืง

2
จดุเปลีย่นถา่ยการเดนิทาง
สาํคญั เชน่ 
บางซือ่ / มกักะสนั /  ตลิง่ชนั 
/ บางหวา้ / ธนบรุ-ีวงเวยีน
ใหญ่ / มนีบรุ ี/ 
อดมสข บางนา

3

4

สถานีเดมิของ
รถไฟฟ้า
ทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 
ตัง้แต ่พ.ศ. 2542 
(BTS / MRT ) 

อืน่ 
ๆ  



1
สนามบนิสุวรรณ

ภูม ิ
สนามบนิดอน

เมอืง



สถานีดอนเมอืง

สนามบนิดอน
เมอืง

สถานีดอนเมอืง



สถานี
ลาดกระบงั

สถานีสุวรรณ
ภูมิ

สถานี
ลาดกระบงั

สนามบนิ
สุวรรณภูมิ



จดุเปลีย่นถา่ยการเดนิทางสาํคญั เชน่ 
บางซือ่ / มกักะสนั /  ตลิง่ชนั / บางหวา้ / ธนบรุ-ีวงเวยีนใหญ่ / 
มนีบรุ ี/ อดุมสขุ-บางนา

2



สถานีเดมิของรถไฟฟ้า
ทีเ่ปิดใหบ้รกิาร ตัง้แต ่พ.ศ. 2542 
(BTS / MRT ) 

3



สถานี
อนุสาวรยีช์ยัฯ

สถานีเดมิของ
รถไฟฟ้า

ทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 
ต ัง้แต ่พ ศ  ᨙ᨞ᨛ ᨙ  
១BTS / MRT )

สถานีสยาม



สถานีอโศก  
สุขมุวทิ

สถานีเดมิของ
รถไฟฟ้า

ทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 
ต ัง้แต ่พ ศ  ᨙ᨞ᨛ ᨙ  
១BTS / MRT )

สถานีศูนย ์
วฒันธรรม



การจดัทาํขอ้กาํหนดแผนผงัโครงการ
พฒันาขนาดใหญ ่១Planned Unit 

Development หรอื PUD)



การโอนสทิธกิารพฒันา 
១Transfer of Development Right 

หรอื TDR)

การพฒันาบรเิวณโดยรอบสถานี
รถไฟฟ้าขนสง่มวลชน

១Transfer Oriented Development 
หรอื TOD)



  ในย่านทีม่เีอกลกัษณ์
เฉพาะตวั 

การกาํหนดพืน้ทีเ่ฉพาะเพือ่ส่งเสรมิการพฒันาและ
การกาํหนดพืน้ทีเ่ฉพาะ

เพือ่การควบคมุแบบซอ้นทบั ១Overlay Control) 
ในพืน้ทีก่รุงเทพฯ ชัน้ในและกรุงเทพฯ ชัน้กลาง



  ในบรเิวณทีต่อ้งการสง่เสรมิประสทิธภิาพ
การระบายนํ้า 

การกาํหนดพืน้ทีเ่ฉพาะเพือ่ส่งเสรมิการพฒันาและ
การกาํหนดพืน้ทีเ่ฉพาะ

เพือ่การควบคมุแบบซอ้นทบั ១Overlay Control) 
ในพืน้ทีก่รุงเทพฯ ชัน้ในและกรุงเทพฯ ชัน้กลาง

คา่ระดบัพืน้ดนิของ กทม และ
ปรมิณฑล 



ในบรเิวณทีจ่ะสง่เสรมิใหม้กีารพฒันาที่
หนาแน่น  

เชน่ พืน้ทีก่รงุเทพฯ ช ัน้ในและกรงุเทพฯ 
ช ัน้กลาง 

Bonus 
ใหม่  

การเปิดพืน้ทีช่ ัน้ล่างใหเ้ป็น
พืน้ที่

เพือ่สาธารณะ 

การเปิดพืน้ทีช่ ัน้ล่างเพีอ่
สง่เสรมิการจดัระเบยีบ
กจิกรรมตา่ง ๆ ของเมอืง  



Bonus 
ใหม่  

เปลีย่นร ัว้รอบโครงการ เป็นพืน้ทีใ่ช ้
รว่มกนัระหวา่งอาคาร 

การเปิดพืน้ทีช่ ัน้ล่างเพือ่เชือ่มตอ่
ระหวา่งกลุ่มอาคาร 



ขอบคุณครับ



  



ทิศทางและแนวโน้มการตลาดของ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี 2560
โดย   ดร.วิชัย  วิรัตกพันธ์

รักษาการผู้อํานวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

การสัมมนาใหญ่ประจําปี “อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจ ปี 2017” 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ห้องบอลรูม A, B  โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร



เศรษฐกิจไทยและแนวโน้ม

   เศรษฐกจิไทยปี 60 อยู่ในโหมดเตบิโต
ตอ่เนื่อง 
 ค่าเฉลี่ยตวัเลขประมาณการการ
ขยายตวั GDP ของ  
      หน่วยงานเศรษฐกจิตา่งๆ อยู่ทีร่ะดบั
ปานกลาง 3.4%
   ล่าสุด สศค. ปรบัประมาณการ GDP 
เพิม่เป็น 3.6%

จากเดมิ 3.2% 
   ปัจจยัขบัเคลือ่นสําคญั : การลงทุน
และการใชจ้า่ยรฐั 

(ส่งออกแมม้สีญัญาณดขีึน้ แต่ยงัไม่
แน่นอนสู งจากเศรษฐกิจโลกที่ย ัง2



3
ทีม่า : สุนทรพจนข์องผูว้า่การ ธปท. เร ือ่ง “แนวโน้มเศรษฐกจิไทย และทศิทางการดาํเนินนโยบายของ ธปท

เศรษฐกิจไทยและแนวโน้ม

3.4 – 4.0

3.2



4ทีม่า : สุนทรพจนข์องผูว้า่การ ธปท. เร ือ่ง “แนวโน้มเศรษฐกจิไทย และทศิทางการดาํเนินนโยบายของ ธปท

เศรษฐกิจไทยและแนวโน้ม



สดัสว่นหนีค้รวัเรอืนตอ่ GDP 
ของไทย

5ทีม่า : ศูนยว์จิยักสกิรไทย

  หนีค้รวัเรอืนตอ่ GDP ปรบัลดลงใน 3Q/59 อยู่ที ่81% : จากการใช้
นโยบายเครดติทีร่ะมดัระวงั  
     ของสถาบนัการเงิน เพือ่ดูแลหนีเ้สยีในจงัหวะทีเ่ศรษฐกจิไทยยงัไม่
ฟื้นตวัเตม็ที่
 ปี 60 ขยบัลดลงมาทีก่รอบคาดการณ ์80.5-81.5% (บน
สมมตฐิาน GDP โต 3.3%)

     โดยไดร้บัอานิสงสจ์ากการขยายตวัทางเศรษฐกจิ (ทีจ่ะมผีลตอ่
มูลคา่ GDP ซึง่เป็นตวัหาร)



เศรษฐกิจไทยและแนวโน้ม

 
ผลสาํรวจความเชือ่ม ัน่ผูบ้รโิภค ดชันีความเหมาะสมในการใชจ้า่ยของผูบ้รโิภค รวมถงึ

ดชันีความเชือ่ม ัน่ทางธุรกจิปรบัตวัดขีึน้ทุกรายการ สง่ทา้ยปี 2559 

6

ดชันีความเชือ่ม ัน่ทางธุรกจิ
ม.ค.60 

ปรบัตวัลดลงมาอยู่ที ่50.1 จดุ 
จาก ธ.ค.59 ที ่50.3 จดุ  

สว่นดชันีความเชือ่ม ัน่ใน 3 เดอืน
หน้า 

อยู่ที ่56.3 จดุ สะทอ้นความ



7

เศรษฐกจิไทยและแนวโน้ม 

อตัราเงินเฟ้อ (ม.ค.60)  
• อตัราเงินเฟ้อท ัว่ไป => เพิม่ขึน้ 

1.55%YOY
    (สูงสุดรอบ 28 เดอืน)
• อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน => 
เพิม่ขึน้ 0.75% YOY ก.
พาณิชย ์คาดเงินเฟ้อปี 60 อยู่ที ่
1.5-2.0%

อตัราวา่งงาน (ธ.ค.59)
• จาํนวนผูว้า่งงานเดอืน ธ.ค.59 
ทยอยลดลง

   อยู่ที ่3.03 แสนคน คดิเป็นอตัรา
วา่งงาน 

0.8% จาก พ.ย.59 ที่ 3.78 แสน
คน (อตัราวา่งงาน 1%)



 ดบ.นโยบาย ของสหรฐั
• FOMC (1 ก.พ.60) มมีตคิง 
ดบ. 

   ทีช่ว่ง 0.50-0.75%  โดยไม่ได ้
สง่สญัญาณวา่
   จะปรบัขึน้ ดบ. คร ัง้ตอ่ไปเมือ่ไร 
    (ประชมุรอบถดัไป 15 ม.ีค.60)  
• ปรบัขึน้ ดบ. 0.25% ล่าสุดเมือ่ 

14 ธ.ค.59    
    เป็นคร ัง้แรกในปี 59 และคร ัง้ที ่2 ในรอบ
เกอืบ 10 ปี
• ผลสาํรวจ 70% เชือ่วา่จะมกีาร
ปรบัขึน้ ดบ. 

    ในรอบการประชมุเดอืน ม.ิย.60

อัตราดอกเบี้ยนโยบายไทยและสหรัฐ

 ดบ.นโยบาย ของไทย
• กนง. (8 ก.พ.60) มมีตเิอกฉนัทค์ง ดบ.ที ่1.5% (ประชมุ
รอบถดัไป 29 ม.ีค.60)
• TDRI และศูนยว์จิยักสกิรไทย คาดวา่ กนง. จะยงัคง ดบ. ไว ้
ใ ปี 60

8



ดัชนีราคาห้องชุด และดัชนีราคาบ้านแนวราบ 

(บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์)

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

125.0
Q

1/
25

55

Q
2/

25
55

Q
3/

25
55

Q
4/

25
55

Q
1/

25
56

Q
2/

25
56

Q
3/

25
56

Q
4/

25
56

Q
1/

25
57

Q
2/

25
57

Q
3/

25
57

Q
4/

25
57

Q
1/

25
58

Q
2/

25
58

Q
3/

25
58

Q
4/

25
58

Q
1/

25
59

Q
2/

25
59

Q
3/

25
59

Q
4/

25
59

หอ้งชดุ บา้นเดีย่ว ทาวนเ์ฮา้ส ์



10ทีม่า : ฐานเศรษฐกจิ (จากผลจากการสมัภาษณก์ูรูดา้นอสงัหาฯ และ
ผูป้ระกอบการรายใหญ่  : 4 ม.ค.2560) 

สรุปปัจจัยบวกและปัจจัยลบ

ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2560 



ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่

กรุงเทพฯ – ปริมณฑล
 ปี 2556 เป็นปีที่มีหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่

สูง เ ป็นประวัติการณ์ถึง  130,237 หน่วย  

หลังจากที่ ปี  2554  และ ปี  2555  ได้ รั บ

ผลกระทบจากเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่กรุงเทพฯ

 บ้านจัดสรรเ ปิดขายใหม่ ในแต่ละปีจะอ ยู่

ระหว่าง 40,000 – 50,000 หน่วย

 สัดส่วนของห้องชุดต่อบ้านจัดสรรกําลังจะกลับ

ไป สู่ระดับ เดิ ม ใน ปี  2554 โดย มี สัด ส่วน

ประมาณ 55% ในปี 2559 หลังจากที่อาคาร

ชุดเคยมีสัดส่วนสูงกว่าบ้านจัดสรร คิดเป็น

สัดส่วนถึง 65:35 ในปี 2556

 แนวโน้มปี 2560 คาดว่าจะมีที่อยู่อาศัยเปิด

ขายใหม่ จํานวน 108,000 หน่วย (โดยมีช่วง

คาดการณ์ที่จํานวน 97,200 -119,000 หน่วย)



การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน

ทั่วประเทศ
 ในปี 2559 มีจํานวนหน่วยที่ได้รับจัดสรร

ที่ดินทั่วประเทศ 104,935 หน่วย ลดลง

ร้อยละ 4 จากปีก่อน (จํานวน 109,393 

หน่วย)

 จัดสรรในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 17.2 ขณะที่ต่างจังหวัดลดลงร้อย

ละ 24

 ประเภทบ้านที่ขอจัดสรรมากที่สุดได้แก่ 

ทาวน์เฮ้าส์  บ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคาร

พาณิชย์  และที่ดินเปล่า

 แนวโน้มปี 2560 คาดว่าจะมีหน่วยที่

ได้รับจัดสรรที่ดิน จํานวน 106,000 

หน่วย (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่จํานวน 

95,200 – 116,000 หน่วย)



ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล
 ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน

ใหม่ ปี 2559 มีจํานวน 123,383 

หน่วย มีอัตราขยายตัวลดลงจากปี

ก่อน ร้อยละ 0.4

 มีอาคารชุดจดทะเบียนใหม่ 69,696 

หน่วย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3 

ขณะ ที่บ้ า นแนวร าบมี จํ า นวน 

53,687 หน่วย มีอัตราขยายตัว

ลดลงร้อยละ 4.5

 แนวโน้มปี 2560 คาดว่าจะมีที่อยู่

อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ 

จํานวน 124,000 หน่วย (โดยมีช่วง

คาดการณ์ที่จํานวน 111,000 –

136,000 หน่วย)



โอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล
 ปี 2558 ช่วงไตรมาสสุดท้ายมีการเร่ง

โอนกรรมสิทธิ์เพื่อให้ทันมาตรการลด

ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจํานอง

 จํานวนหน่วยที่โอนกรรมสิทธิ์

อสังหาริมทรัพย์ ในปี 2559 กลับไปอยู่

ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2557 ที่

ประมาณ 174,000 – 175,000 หน่วย 

แต่สัดส่วนของห้องชุดมีสัดส่วนสูงถึง 

51% ขณะที่ปี 2558 ห้องชุดมีสัดส่วน

เพียง 37% 

 แนวโน้มปี 2560 คาดว่าจะมีหน่วยโอน

กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย จํานวน 180,000 

หน่วย (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่จํานวน 

162,000 – 221,000 หน่วย)



โอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล
 มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์มีแนวโน้มลดลง

เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เนื่องจาก

ผู้ประกอบการผลิตบ้านในกลุ่มระดับราคา

ที่ถูกลงเพื่อให้สอดคล้องกับกําลังซื้อที่มี

ความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยลดลง

ตามภาวะเศรษฐกิจ

 ในปี 2559 มูลค่าการโอนห้องชุดมีสัดส่วน

ที่เพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วน 44% ขณะที่ปี 

2558 มูลค่าการโอนมากกว่าห้องชุดมี

สัดส่วน 33% ของมูลค่าการโอนทั้งหมด

 แนวโน้มปี 2560 คาดว่าจะมีมูลค่าการโอน

กรรมสิทธิ์ 466,000 ล้านบาท (โดยมีช่วง

คาดการณ์ที่จํานวน 420,000 – 513,000 

ล้านบาท)



ดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน 
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ดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน
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คาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้า 
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ดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน
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ภาพรวมแนวโนม้ตลาดและทิศทางของอสงัหารมิทรพัย์ 2560
โดย

นายอธิป  พชีานนท ์ 

กรรมการสภาหอการคา้เเหง่ประเทศไทย

ประธานคณะกรรมการสมาคมการคา้กลุม่อสงัหารมิทรพัย ์ออกเเบบเเละก่อสรา้ง

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

ประธานคณะกรรมการธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์หอการคา้ไทย

นายกกติตมิศกัด์ิสมาคมอาคารชดุไทย

นายกสมาคมธุรกจิบา้นจดัสรร



Indicator  Clock

2

เศรษฐกจิ

อสังหาริมทรัพย์

สังคม
ประเทศไทย

การเมือง
?

โดย   นายอธิป  พชีานนท์

นายกสมาคมธุรกจิบา้นจดัสรร



สงัคม
• ช่องว่างของรายได ้

• ความเหลือ่มล ้าของชีวติคนเมืองกบัคนชนบท

• ปญัหายาเสพติดอบายมขุและอาชญกรรม

• ปญัหาคุณภาพของการศึกษาและโอกาสในการศึกษา

• ความแตกแยกและความกา้วรา้ว

• การเสือ่มถอยของศาสนาและประเพณีวฒันธรรม

3
โดย   นายอธิป  พชีานนท์

นายกสมาคมธุรกจิบา้นจดัสรร



สงัคม

ปญัหา : ปญัหาสงัคมขา้งตน้จะเป็นภาระ และเป็น 

ตวัถว่งใหป้ระเทศไม่สามารถใชเ้วลาและทรพัยากรไปใน

การพฒันาประเทศไดอ้ย่างเต็มที่  และจะสะสมตวัเป็น

ปมที่แกไ้ขยากข้ึน

4
โดย   นายอธิป  พชีานนท์

นายกสมาคมธุรกจิบา้นจดัสรร



การเมือง  

• เสถยีรภาพของรฐับาลใหม่หลงัมีการเลอืกตัง้

• การขาดอดุมการณ์ทางการเมืองของนกัการเมือง

• โดยเนน้ผลประโยชนข์องตนมากกว่าสว่นรวม

• คณุภาพของนกัการเมืองที่แย่ลง ดูจากที่มาและวตัถปุระสงค์

• การเมืองเขา้แทรกแซงในระบบราชการและองคก์รอสิระ

• การเมืองเป็นตน้ตอส าคญัของการคอรปัชัน่ในภาครฐัและ

เอกชน

5
โดย   นายอธิป  พชีานนท์

นายกสมาคมธุรกจิบา้นจดัสรร



การเมือง

สรุปการเมืองยงัเป็นปจัจยัลบต่อเศรษฐกิจไทยและ

การพฒันาประเทศในอนาคต การเมืองในปี 2560 

ยงัมีความเปราะบาง การปฏรูิปการเมืองตอ้งอาศยัการ

ปฏิรูปการศึกษา, ปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และ

ขบวนการขัน้ตอนการท างานของระบบราชการ, ระบบ

โครงสรา้งรายไดข้า้ราชการ, ระบบการกระจายรายได้

และการบูรณะสถาบนัศาสนา

6
โดย   นายอธิป  พชีานนท์

นายกสมาคมธุรกจิบา้นจดัสรร



เศรษฐกจิ

• GDP ปี 2560 จะอยู่ประมาณ 3.0 – 3.5 %

• ค่าเงนิบาทจะแกว่งตวัระหว่าง 35 – 37 บาท /US$

• อตัราดอกเบี้ยมีแนวโนม้ทรงตวัในระยะส ัน้ (1 ปี) 

แต่มีโอกาสปรบัสูงข้ึนในปี 2561 เป็นตน้ไป

• อตัราเงนิเฟ้อจะอยู่ระหว่าง 0 - 2%

• อตัราการว่างงานจะอยู่ประมาณ 0.5 – 2.0 %

7
โดย   นายอธิป  พชีานนท์

นายกสมาคมธุรกจิบา้นจดัสรร



ปจัจยับวก

8

 สภาพคล่องในระบบธนาคารพาณชิย์ยงัอยู่ในเกณฑ์สูง  

เอือ้ต่อการขยายสินเช่ือและการคงอตัราดอกเบีย้ในระดับต ่า

 อตัราดอกเบีย้อยู่ในเกณฑ์ต ่า  เอือ้ต่อการบริโภคและการลงทุน

 อตัราการว่างงานอยู่ในเกณฑ์ต ่า  และยงัมีโอกาสทีแ่รงงาน
ขาดแคลนในบางภาคธุรกจิ

 ราคาน า้มันมีแนวโน้มปรับตวัสูงขึน้ แต่ไม่น่าจะเกนิ 60 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาเรลล์ ซ่ึงยงัถือว่าอยู่ในระดับทีไ่ม่สูงเกนิไป เป็นผลดีต่อต้นทุน
การผลติ และขนส่ง ตลอดจนเพิม่ก าลงัซ้ือ และเพิม่โอกาสในการ
ส่งออกมากขึน้ เพราะประเทศผู้ผลติน า้มันจะมีก าลงัซ้ือมากขึน้

โดย   นายอธิป  พชีานนท์

นายกสมาคมธุรกจิบา้นจดัสรร



ปจัจยัลบ / ปจัจยัเสีย่ง

9

 ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกจิโลก  โดยเฉพาะยุโรปและตะวนัออก
กลาง และมีการชะลอตัวของเศรษฐกจิในจีนและอนิเดีย  จากมาตรการ
ควบคุมเงินเฟ้อและการลดการส่งออก

 ภาวะการก่อการร้ายและภัยสงครามในบางภูมิภาคของโลก จะมี
ผลกระทบต่อความผนัผวนของเศรษฐกจิของโลก และเศรษฐกจิของไทย

 ภาวะภัยธรรมชาติ ( ทั้งน า้แล้ง, น า้ท่วม, แผ่นดินไหว, สึนามิ ) 
จะกระทบผลผลติทางการเกษตร  และการท่องเที่ยวบางส่วน

โดย   นายอธิป  พชีานนท์

นายกสมาคมธุรกจิบา้นจดัสรร



10

 สถานะการณ์ทางการเมืองที่ยงัไม่ปกติ 

 ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น  และการเคล่ือนย้าย   
เงนิทุนเป็นผลต่อค่าเงนิบาทและการส่งออก

 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทุกระดบั จะมีผลรุนแรงขึน้

ปจัจยัลบ / ปจัจยัเสีย่ง

โดย   นายอธิป  พชีานนท์

นายกสมาคมธุรกจิบา้นจดัสรร



สรุปเศรษฐกจิไทย ปี 2560

11

เศรษฐกิจไทยอยู่ในลักษณะอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอก มีแรง
หนุนจากสภาพคล่องอัตราดอกเบีย้ และการลงทุนของภาครัฐ  
ส่ ง ใ ห้ เ กิ ดก า ร ลง ทุนของภ าค เ อกชนและก ารบ ริ โภค
ภายในประเทศ  แต่มีความกงัวลด้านการเมืองและเศรษฐกจิโลก
เป็นตัวกดดนั  การขยายตัวทางเศรษฐกจิต้องมาจากการบริโภค
ภายในประเทศ,  การลงทุนของภาคเอกชน,  การลงทุนและใช้
จ่ายของภาครัฐบาล  แต่การส่งออกอาจขยายตัวได้เพิ่มขึน้บ้าง 
แต่ยงัไม่มั่นคงพอ

โดย   นายอธิป  พชีานนท์

นายกสมาคมธุรกจิบา้นจดัสรร



ช่องทางการแกไ้ข

12

1. รัฐบาลต้องเร่งการใช้จ่ายการลงทุน การเบิกจ่ายในโครงการ
ของรัฐและตามแผนงาน Mega Projects ด้าน 
Infrastructure และ Logistic

2. รัฐต้องเร่งสรุปปัญหาอุทกภัย และปัญหาภัยแล้ง เพ่ือฟ้ืนฟู
ความเช่ือม่ันของนักลงทุน และผู้บริโภค

3. ต้องช่วยกนัไม่ให้เกดิภาวะการณ์ไม่สงบทางการเมืองและ
ฟ้ืนฟูภาพลกัษณ์ของประเทศ

โดย   นายอธิป  พชีานนท์

นายกสมาคมธุรกจิบา้นจดัสรร
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4. รัฐบาลต้องด าเนินนโยบายการเงินและการคลัง  เ พ่ือรักษา
เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนค่า เงินบาท  และเงินทุน
ต่างประเทศทีไ่หลเข้าออก

5. รัฐต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแล้งที่มี
ผลต่อภาคการเกษตร

6. รัฐต้องปฏิรูปอย่างจริงจังในระบบการศึกษา, ระบบราชการ, 
โครงสร้างกฎหมายและภาษี เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  และชิงความเป็นผู้น าในสินค้าและบริการที่เรามีศักยภาพ
เหนือกว่าในกลุ่มAEC

ช่องทางการแกไ้ข

โดย   นายอธิป  พชีานนท์

นายกสมาคมธุรกจิบา้นจดัสรร



อสงัหารมิทรพัย์

- Growth ปี 2560 จะอยู่ประมาณ 5 % ±
- อาคารชุดยงัเป็น Sector ทีป่ริมาณหน่วยขายและ

โอนมากทีสุ่ด โดยเฉพาะกรุงเทพฯ (ตามแนวรถไฟฟ้า)
โดยมทีาวน์เฮาส์เป็น Sector ทีม่กีารเตบิโตสูงขึน้มาก

- ราคาสูงขึน้เฉลีย่  3-10 % ต่อปี จากต้นทุนทีด่นิทีสู่งขึน้

14โดย   นายอธิป  พชีานนท์

นายกสมาคมธุรกจิบา้นจดัสรร



ปจัจยับวก
• ธนาคารยงัแข่งขนักนัขยายสนิเช่ือเพือ่ที่อยู่อาศยั

• ดอกเบี้ยของสนิเช่ือซ้ือบา้นยงัคงอตัราไม่สูง

• ก าลงัซ้ือของผูบ้รโิภคภายในประเทศยงัคงดีอยู่

• AEC จะเปิดโอกาสใหค้วามตอ้งการอสงัหารมิทรพัยใ์นไทยสูงข้ึน  

โดยเฉพาะ Office, Serviced Apartment, นิคมอตุสาหกรรม, 
โรงแรม, คอนโดมิเนียม และอืน่ๆ

• ราคาน ้ามนัมีแนวโนม้ปรบัตวัสูงข้ึน แต่ไม่มากนกั มีผลดีต่อตน้ทนุและ

ค่าใชจ้า่ยในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และก าลงัซ้ือของผูบ้รโิภค

15โดย   นายอธิป  พชีานนท์

นายกสมาคมธุรกจิบา้นจดัสรร



ปจัจยับวก
• รฐับาลมีนโยบายเร่งรดัโครงการ MEGA PROJECTS 

เช่น รถไฟฟ้าสายสชีมพ,ู สายสสีม้, สายสเีขียว (ต่อขยาย) 

ฯลฯ และโครงการรถไฟทางคู่ จะเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กดิ

การลงทนุ และความตอ้งการอสงัหารมิทรพัยม์ากข้ึน

• รฐับาลมีนโยบายในการเปิดเขตเศรษฐกจิพเิศษในหวัเมอืง

การคา้ชายแดนหลายแหง่ กจ็ะช่วยใหเ้กดิการลงทนุและ

ความตอ้งการอสงัหารมิทรพัย ์ท ัง้พาณิชยกรรม, 

อตุสาหกรรม และที่อยู่อาศยัมากข้ึน

16
โดย   นายอธิป  พชีานนท์

นายกสมาคมธุรกจิบา้นจดัสรร



ปจัจยัลบ / ปจัจยัเสีย่ง
• การเขม้งวดของธนาคารในการพจิารณาสนิเช่ือผูซ้ื้อบา้น (Post Finance)

• การขาดแคลนแรงงานประเภทสาขาวิชาชีพ และช่างฝีมือ เป็นปญัหาต่อการขยายตวั

ของภาคอสงัหารมิทรพัย ์

• การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและผงัเมอืง รวมถงึ EIA ยงัคงเป็นอปุสรรค ตอ่การ

พฒันาโครงการ

• ตน้ทนุการพฒันาโครงการสูงข้ึนต่อเน่ืองมาจากราคาที่ดิน  โดยเฉพาะอาคารชดุ

สูงข้ึนมาก

• ระดบัหน้ีครวัเรอืนยงัอยูใ่นระดบัสูง เป็นปจัจยัที่กดดนัการพจิารณาสนิเช่ือของ

สถาบนัการเงนิ และก าลงัซ้ือของผูบ้รโิภคในบางกลุม่รายได ้
17โดย   นายอธิป  พชีานนท์

นายกสมาคมธุรกจิบา้นจดัสรร



สรุปอสังหาริมทรัพย์ไทย ปี 2560

18

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีการเติบโตแบบกึ่งทรงตัว จากความไม่เช่ือมั่นของ
ผู้บริโภคและผู้ประกอบการของสภาพเศรษฐกิจและการเมือง ราคาจะสูงขึ้นตาม
ต้นทุนทีด่ินทีป่รับสูงขึน้  

อตัราดอกเบีย้ทีย่งัต ่า เป็นปัจจัยส าคญัในการขับเคล่ือนก าลงัซ้ือ

ก าลัง ซ้ือภายในประเทศเป็นตัวขับเคล่ือนหลักยังดีอ ยู่   ก ลุ่มที่ เติบโตดี  คือ 
คอนโดมิเนียมและทาวน์เฮาส์ ส่วนท าเลการขยายตัวจะเป็นกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ส่วนภูมิภาคจะมีเฉพาะจังหวัดเศรษฐกิจในแต่ละภาค แต่เป็นการเติบโตเฉพาะบ้าน
จัดสรร  เช่น สงขลา, ภูเกต็, เชียงใหม่, อุดรธานี, ขอนแก่น, ชลบุรี, ระยอง และพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น การเติบโตในส่วนภูมิภาค
โดยรวมจะชะลอตัว เน่ืองมาจากภาวะปริมาณและราคาสินค้าเกษตรที่ตกต ่า

โดย   นายอธิป  พชีานนท์

นายกสมาคมธุรกจิบา้นจดัสรร
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Land Price Increase vs

Minimum Lending Rate in Bangkok Metropolis

Source : Bank of Thailand 
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Construction Material Price Index

Source : Bureau of Trade and Economic Indices, Ministry of Commerce
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Source: Department of Provincial Administration, Ministry of Interior

Bangkok Metropolis Population per Household

Person per Household (LHS)



ตลาดชะลอตัว เพราะสาเหตุอะไร ?

1. ก าลังซื้อลดลง

2. ความไม่ม่ันใจ

3. สินเชื่อผู้ซื้อบ้านยากขึ้น

4. มีอุปทานส่วนเกินในตลาด

โดย   นายอธิป  พีชานนท์
นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร



1 ก าลังซื้อชะลอตัว

2. ความไม่ม่ันใจ

3. สินเชื่อผู้ซื้อบ้านยากขึน้

4. มีอุปทานส่วนเกินในตลาด

1. เน้น Demand Driven Products

2. Promotion Campaign

3. Well Plan & Preparation     
for mortgage

4. Differentiate Product     
and Location 

ทางแก้ไข Innovative Marketing

โดย   นายอธิป  พีชานนท์
นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร



“ More Selective and Innovative ”

โดย   นายอธิป  พีชานนท์
นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร



 URBANIZATION

 CONNECTIVITIES

 GREEN CONCEPT

 TECHNOLOGY ORIENTED

 HIGHER DENSITY

 LESS LABOR INTENSIVE

 INTERNATIONAL STANDARD

 REGIONAL VS. LOCAL

 INCREASING PRICE POINT

 MINIMALIST WITH HIGHER PERFORMANACE
โดย  นายอธิป  พชีานนท์

นายกสมาคมธุรกจิบา้นจดัสรร

NEXT 5 YEARS



  



	







 

 

ประวตันิายฉตัรชยั ศริไิล 
กรรมการผูจ้ดัการผูจ้ดัการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
การศกึษา 

 ป ริ ญ ญ า โ ท   Master of Science (Computer Science), Syracuse 
University, New York, สหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตรี  พาณิชยศาสตร์และการบญัชี (สถติ)ิ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
การอบรม 

 หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรบันกับริหารระดบัสูง 
(ปปร.) รุน่ที ่19, สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู  รุน่ที ่23  สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) 
 หลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย์ (TEPCoT)  รุน่ที ่6  สถาบนั

วทิยาการการคา้ 
 หลกัสูตรการกํากบัดูแลกจิการสาํหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงของรฐัวสิาหกจิ
และองค์การมหาชน รุ่นที่ 7 สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงภาครฐั
สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุน่ที ่
3/2016 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 หลกัสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที ่
5/2009  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 หลกัสูตร Leadership Succession Program (LSP)  รุน่ที ่1  มูลนิธสิถาบนัวจิยั
และพฒันาองคก์รภาครฐั (IRDP) 

 Senior Executive Program (SEP)  สถาบ ันบ ัณฑิ ตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 โครงการฝึกอบรมสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (Leadership)  เคมบรดิจ์ – ธรรมศาสตร์ 
 หลกัสูตร International Housing Finance Program, The Wharton School, 

University of Pennsylvania สหรฐัอเมรกิา 
 ห ล ั ก สู ต ร  Pacific Rim Bankers Program, University of Washington 

สหรฐัอเมรกิา 
 Affordable Housing and Housing Finance, National Housing Bank of 

India  สาธารณรฐัอนิเดยี 
 Securitization : The Royal Bank of Scotland  ประเทศญีปุ่่ น 

 
ตาํแหน่งงานอืน่ในปจัจุบนั 

 ประธานกรรมการดาํเนินการศนูย์ขอ้มลูอสงัหารมิทรพัย์ 
 รองประธานกรรมการ บรษิทั ขอ้มลูเครดติแหง่ชาต ิจาํกดั 
 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการศนูย์ขอ้มลูอสงัหารมิทรพัย์ 
 Executive Committee of the International Union for Housing Finance 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 



  
 กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกํากบัดูแลด้านบริหารความเสี่ยง

บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 
 รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุม่งานสนิเชือ่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

คณุ ปริญญ์ พานิชภกัดิ ์จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินจาก London School 

of Economic and Political Sciences (L.S.E.) 

 โดยเร่ิมท างานท่ีธนาคาร ABN AMRO แผนกวาณิชธนกิจ ท่ีกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ  ได้รับการคดัเลือก

ให้เป็นรองประธานของ Asean-UK Business Forum  ก่อนกลบัมาท างานท่ีประเทศไทยในต าแหน่ง Vice President 

ท่ีธนาคารทิสโก้ หลงัจากนัน้ได้มารับต าแหน่งหวัหน้าการตลาดกลุม่นกัลงทนุสถาบนัท่ี บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ 

ประเทศไทย จ ากดั ในปี พ.ศ.2551 คณุปริญญ์ได้ย้ายไปประจ าการท่ีส านกังานใหญ่ของ บริษัท CLSA Ltd. ท่ี Hong 

Kong  เพ่ือดแูลการตลาดของนกัลงทนุในภมูภิาคเอเชีย ก่อนท่ีจะกลบัมาด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ บลจ. CLSA ท่ี

ประเทศไทย   กรรมการสมาคมหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ทัง้นีค้ณุปริญญ์ยงัเป็นหนึ่งในหุ้นสว่นใหญ่และผู้ก่อตัง้ภตัตาคารช่ือดงัระดบัโลก Four Seasons Restaurant 

ในประเทศไทยอีกด้วย  

 



 

 

 สุรเชษฐ  กองชีพ 
รองผู้อาํนวยการ | ฝ่ายวิจัย 

    surachet.kongcheep@colliers.com

  

 

 
ความเชี ยวชาญ 
ในตําแหน่งรองผู้ อํานวยการ ฝ่ายวิจยัของ คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั นแนล 
ประเทศไทย  นายสรุเชษฐ กองชีพ มีหน้าที ในการจดัทาํรายงานวิจยัตลาด
อสงัหาริมทรัพย์ทกุประเภทในประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว  
 
ผลงานที ผ่านมา 
• รวบรวมข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลูเพื อทํารายงานวิจยัการตลาด

อสงัหาริมทรัพย์ทกุประเภทในประเทศไทยตอ่เนื องตั  งแตปี่พ.ศ.2551 
ถึงปัจจบุนั  

• รวบรวมข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลูเพื อทํารายงานวิจยัการตลาด
อสงัหาริมทรัพย์ทกุประเภทในเมืองยา่งกุ้ ง เมียนมาร์ ตั  งแตปี่พ.ศ.     
ถึงปัจจบุนั 

• รวบรวมข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลูเพื อทํารายงานวิจยัการตลาด
อสงัหาริมทรัพย์ทกุประเภทในเวียงจนัทน์ ประเทศลาว ตั  งแตปี่พ.ศ.
2555 ถึงปัจจบุนั 

• งานวิจยั และการสาํรวจภาคสนามโครงการที อยูอ่าศยัมากกวา่ 3,000
โครงการใน 8 จงัหวดัในพื  นที ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคเหนือ 
ของศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ (REIC) ระหวา่งปีพศ. 2549 - 2556   

• ศกึษาความเป็นไปได้ และศกึษาตลาดโครงการสนามกอล์ฟ / ไดร์ฟวิ ง
เรนจ์ / ศนูย์สขุภาพ / ศนูย์กีฬา / โรงเรียนนานาชาติ /  คอมมนิูตี  มอลล์ 
/ โครงการที อยู่อาศยั  / โรงแรม ในจงัหวดัภเูก็ต และเกาะสมยุ จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี  และอีกหลายจงัหวดัทั วประเทศไทย (2548 – 2551) 

• ศกึษาความเป็นไปได้ และศกึษาตลาดโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ / 
อพาร์ทเม้นท์  / โครงการบ้านจดัสรร / อาคารสาํนกังาน / 
คอนโดมิเนียม  / ศนูย์การค้า และคอมมนิูตี  มอลล์ในกรุงเทพมหานคร 
(     –     ) 

• ประเมินมลูคา่โครงการโรงแรม และโรงงานอตุสาหกรรม พร้อม
เครื องจกัร ในประเทศกมัพชูา และประเทศบงัคลาเทศ (2547 - 2549) 

• ประเมินมลูคา่โครงการบ้านจดัสรร / คอนโดมิเนียม / โรงแรม / โรงงาน
อตุสาหกรรม / เครื องจกัร ในหลายจงัหวดัทั  วประเทศ (2547 - 2548)  

 

 

ประสบการณ์ในการทาํงาน 
• รองผู้ อํานวยการ, คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั  นแนล ประเทศ

ไทย (กรกฎาคม 2556 – ปัจจบุนั) 
• ผู้จดัการอาวโุส, คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั  นแนล ประเทศไทย 

(2554 – มิถนุายน 2556) 
• ผู้จดัการ, คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั  นแนล ประเทศไทย 

(2552 - 2553) 
• นกัวิจยัอาวโุส, คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั  นแนล ประเทศไทย 

(2551) 
• เจ้าหน้าที  วิเคราะห์อาวโุส, พสพุฒัน์เรียลตี   จํากดั  

(2549 – 2550)  
• เจ้าหน้าที  วิเคราะห์, พสพุฒัน์เรียลตี   จํากดั 

(2547 – 2549)  
• เจ้าหน้าที  ประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน พสพุฒัน์เรียลตี   จํากดั  

(2547)  
• วิศวกรโครงการ (2543 - 2547) 
 

 

 

 
 

mailto:surachet.kongcheep@colliers.com


 

ประวัติโดยย่อ 

   นายมณฑล  สุดประเสริฐ 

 

ชื่อ-นามสกลุ  นายมณฑล สุดประเสรฐิ 

วัน/เดือน/ปี เกิด  ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๐๓              

อายุ   ๕๕  ปี 

ตําแหน่งปัจจุบัน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประวัติการศกึษา   

-วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (โยธา) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 

   -วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิศวกรรมสุขาภิบาล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   -รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการทํางาน/รับราชการ 

   -๒๑ ม.ค. ๒๕๒๘  -บรรจุเข้ารับราชการ ตําแหน่งวิศวกรโยธา ๓ สํานักผังเมอืง 

   -ปี ๒๕๓๐  -วิศวกรโยธา ๔ ที่ทําการโยธาเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี กรมโยธาธิการ 

   -ปี ๒๕๓๕  -วิศวกรโยธา ๕ กองวิศวกรรมสุขาภิบาล กรมโยธาธิการ 

   -ปี ๒๕๓๘  -วิศวกรโยธา ๖ กองวิศวกรรมสุขาภิบาล กรมโยธาธิการ 

   -ปี ๒๕๔๓  -วิศวกรวิชาชพี ๗ วช. (วิศวกรรมโยธา)      กรมโยธาธิการ 

   -ปี ๒๕๔๔  -วิศวกรวิชาชพี ๘ วช. (วิศวกรรมโยธา)      กรมโยธาธิการ 

   -ปี ๒๕๔๖  -เลขานุการกรม กรมโยธาธิการและผังเมอืง 

   -ปี ๒๕๔๘  -วิศวกรวิชาชีพ ๙ วช  (วิศวกรรมโยธา) กรมโยธาธิการและผังเมือง 

   -ปี ๒๕๕๑  -ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง 

   -ปี ๒๕๕๒  -ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 

       กรมโยธาธิการและผังเมอืง 

   -ปี ๒๕๕๓  -รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

   -ปี ๒๕๕๕  -รองเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

       สํานักนายกรัฐมนตรี 

   -๑ ต.ค.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน -อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  



 

/ประวัติการฝึกอบรม... 

 

-๒- 

 

ประวัติการฝึกอบรม 

   -หลักสตูรนักปกครองระดับสงู (นปส.) รุ่นที่ ๔๘ (พ.ศ.๒๕๔๘) 

   -หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๒ (พ.ศ.๒๕๕๒) 

   -หลักสตูรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสงู (นบส.๒) รุ่นที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๓) 

   -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๕๖) 

   -หลักสตูรผู้บรหิารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)  รุ่นที ่๑๘ (พ.ศ.๒๕๕๗) 

   -หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ 

                                        องค์การมหาชน รุ่นที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๕๗) 

   -หลักสตูรผู้บรหิารระดับสูงดา้นวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๕๘) 

   -หลักสตูร “ผูบ้ริหารระดับสงูด้านการบริหารเมือง” (ผู้นําเมือง) รุ่นท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙) 

   -หลักสตูร “ผู้บริหารระดับสูงดา้นการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๕๙) 

    

การดํารงตําแหน่งอ่ืน  ๆทีส่ําคญั 

   -กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

   -กรรมการการประปาส่วนภูมภิาค 

   -กรรมการการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

   -กรรมการบริหารสมาคมวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทย 

   -กรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 



     ประวัติวิทยากร 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

๑. ชื่อ   นายชัยวัฒน์                 นามสกุล     ทองค าคูณ                     . 

2.  วัน เดือน ปีเกิด   30 พฤศจิกายน 2502    อาย ุ 56  ปี  

3. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง    ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร                          .              

ต าแหน่งประเภท       นักบรหิาร                                 ระดับ    สูง                                             . 

กรม     ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร     .สังกัด     กระทรวงคมนาคม                          .                        

โทรศัพท์   0-2215-4545    โทรสาร   0-2216-7395    e-mail:   cthongkamkoon@gmail.com     .  

4. ประวัติการเข้ารับราชการเม่ือวันที่      1       เดือน    กรกฎาคม         พ.ศ.    2526        . 

๕. ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

สาขา สถาบัน ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ 
การศกึษา 

การได้รับทุน 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 2525 - 
 นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย 2545 - 

ปริญญาโท Transport Planning and 
Transport Engineering  

The University of Leeds อังกฤษ 2533 British 
Council 

 
การศึกษา

อ่ืนๆ ที่ส าคัญ 

การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.55)  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ไทย 2556 กระทรวง กลาโหม 

การบริหารงานภาครฐั และ
กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 (ปรม.6) 

สถาบันพระปกเกล้า ไทย 2550 ทุนส่วนตัว 

การบริหารงานยุติธรรม 
ระดับสูง รุ่นที่ 3 (ยธส.3) 

กระทรวงยุติธรรม ไทย 2555 กระทรวงยุติธรรม 

Diploma Environment and Public 
Transport Management 

Swedish National Road and 
Transport Research Institute 

สวีเดน 2538 รัฐบาลสวีเดน 

6. ประวัติการด ารงต าแหน่ง 

ต าแหน่ง / สังกัด ประเภท ระดับ ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร 

นักบริหาร สูง 13 พ.ค. 59 – ปัจจุบัน 

รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร / สนข. 

นักบริหาร ต้น 18 เม.ย. 56–12 พ.ค. 59 

ผู้อ านวยการส านักการขนส่งสินค้า/อ านวยการ
ระดับสูง/กรมการขนส่งทางบก 

อ านวยการ สูง 2 มี.ค. 54 – 17 เม.ย. 56 
 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า/ระดับ
เชี่ยวชาญ/กรมการขนส่งทางบก 

วิชาการ เชี่ยวชาญ 11 ธ.ค. 51 – 1 มี.ค. 54 
 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดระบบ วิชาการ 9 ชช 3 ต.ค. 51 - 10 ธ.ค. 51 



- ๒ - 

 
การขนส่งทางบก/(นักวิชาการขนส่ง 9 ชช) 
กรมการขนส่งทางบก 

 

นักวิชาการขนส่ง 8ว / กรมการขนส่งทางบก วิชาการ 8 ว 18 ธ.ค. 49 -2 ต.ค. 51 
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 8 - 8 12 พ.ย. 44–17 ธ.ค. 49 
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ประวตัสิ่วนบุคคล 

 

ชือ่-นามสกลุ  ดร.พรีะพงศ ์ศริเิกษม           
                              

วนัเดอืนปีเกดิ  4 ตลุาคม 2502 
 

ประวตักิารศกึษา   

2533 ปรญิญาเอกทางดา้นสถาปัตยกรรมศาสตร ์- PhD. in 

Arch 

วชิาเอกคอมพวิเตอรเ์พือ่การออกแบบ (Computer-

Aided Design)  

   มหาวทิยาลยั เท็กซสั เอ แอนด ์เอ็ม, เท็กซสั, 

สหรฐัอเมรกิา  

2529   ปรญิญาโททางดา้นวทิยาศาสตร ์(การบรหิารงาน

กอ่สรา้ง) - M.Sc. in CM 

    มหาวทิยาลยั เท็กซสั เอ แอนด ์เอ็ม, เท็กซสั, 

สหรฐัอเมรกิา 

2526   ปรญิญาตรทีางสถาปัตยกรรมศาสตร ์– B.Arch 

   มหาวทิยาลยัศลิปากร (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) 
 

ประวตักิารท างาน 

2559 – ปัจจบุนั  รองผูอ้ านวยการส านักผงัเมอืง 

   กรงุเทพมหานคร 

2558 – 2559  ผูต้รวจราชการสงู  

   ส านักปลดักรงุเทพมหานคร 

2554 – 2558  ผูอ้ านวยการกองสารสนเทศภมูศิาสตร ์

ส านักยทุธศาสตรแ์ละประเมนิผล 

2550 – 2553  ผูอ้ านวยการกองยทุธศาสตรบ์รหิารจดัการ  

ส านักยทุธศาสตรแ์ละประเมนิผล 

2549 – 2550  หวัหนา้ฝ่ายพฒันาระบบงานคอมพวิเตอร ์ 

กองพฒันาระบบงานคอมพวิเตอร ์ส านักยทุธศาสตรแ์ละ

ประเมนิผล 

2547 – 2550  คณะท างานของรองผูว้่าราชการ

กรงุเทพมหานคร พนิช วกิติเศรษฐ ์

   ชว่ยราชการส านักเลขานุการผูว้่าราชการ

กรงุเทพมหานคร  



ประวตัสิว่นบุคคลของ ดร.พรีะพงศ ์ศริเิกษม  2/2 

2541 – 2547  หวัหนา้ฝ่ายโปรแกรมระบบ กองควบคมุระบบ

คอมพวิเตอร ์

   ส านักนโยบายและแผนกรงุเทพมหานคร 

2540 - 2541  หวัหนา้ฝ่ายพฒันาระบบ กองสารสนเทศ

ภมูศิาสตร ์

   ส านักนโยบายและแผนกรงุเทพมหานคร 
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CURRICULUM VITAE  
 

 
Name: Vichai Viratkapan, Ph.D.  

ดร. วิชัย  วิรัตกพันธ์   
 

Position: ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานกลยทุธ์ 2 กลุม่งานกลยทุธ์องค์กร   

รักษาการ ผู้อํานวยการฝ่ายประเมนิผลองค์กร  ธนาคารอาคารสงเคราะห์และ 

รักษาการผู้อํานวยการศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

Nationality: Thai 
 

Gender: Male 
 
Date of Birth: 

 
7 September 1964 
 

Address and 
Contacts: 

Office: 
Corporate Department, Government Housing Bank, 
63 Rama IX Road, Huaykwang District, Bangkok, 10310. 
Telephone:  0-2202-2130    Facsimile:    0-2643-2332   
 
Home: 
79/136  Soi Kitjakarn, Ratchadapisek Rd., Dindang District, Bangkok 10400 
Mobile Phone:  081-816-8727;  E-mail Address: vichai.v@ghb.co.th ; vichai9197@gmail.com  
 

Educations: ปริญญาเอก ดษุฎีบณัฑิต ด้านการตัง้ถิ่นฐานของมนษุย์ (การผงัเมือง การพฒันาที่ดินและการ

พฒันาที่อยูอ่าศยั)  สถาบนัเทคโนยแีห่งเอเชีย พ.ศ. 2547 
 

ปริญญาโท การวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต (ด้านการผงัเมือง)   

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2536 
  

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงินการธนาคาร)  

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคําแหง พ.ศ. 2556 
  

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต (ด้านรัฐศาสตร์ การปกครอง) 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2528  
 

วุฒิบัตร หลกัสตูรนักบริหารระดบัสงู "ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม" (นมธ.) รุ่น 8 

  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ระหว่าง มีนาคม – มิถนุายน 2559 

 

  Certificate of Achievement in TQA Internal Organization  
  Assessment, 
  Thailand Productivity Institute, Bangkok, During 27–29 June 2015. 
 
  Certificate of Achievement in Managerial Design and Development  
  for Sustainability, 
  Thailand Productivity Institute, Bangkok, During 17–23 March 2014. 
   
  Certificate of Participation in Scenario Planning for Strategic  
  Decision Making, 
  Universal Network Intelligence, Singapore, During 28 February –  
  1 March 2013.   
 

  Certificate of Achievement in Advanced Risk Management, 
  The Thai Institute of Banking and Finance Association, Bangkok, 
  September – October 2012. 
 

mailto:vichai.v@ghb.co.th
mailto:vichai9197@gmail.com
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  Certificate of Achievement in International Housing Finance 
  The International Housing Finance Program, 
   Wharton School of Business, University of Pennsylvania,  
  Philadelphia, USA., June, 2012. 
    
  Certificate of Achievement in The Managerial Leader Workshop 
  Grid International Inc., USA and Grid Organization Development  
  and Change Management, Thailand, During 28-29 March 2006  
 
  Certificate of Attendance, Securitization Forum 2005, 
  Marcus Evans, Kuala Lumpur, 7th – 8th March 2005. 
 
  Certificate of Property Appraisal,  
  Land Reform Training Institute (LRTI), Taoyuan, Taiwan   
  During 22nd  October - 15th November 1991 

 
Work Experiences  

  Jan 2017 – Present   

 ผู้อํานวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานกลยทุธ์ 2  

 กลุ่มงานกลยทุธ์องค์กร  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 

Nov 2016 – Present  รักษาการผู้อํานวยการศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์  

 

Apr 2016 – Present   

 ผู้อํานวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานกลยทุธ์ 2  

 กลุ่มงานกลยทุธ์องค์กร  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 
Apr 2011 – Apr 2016   

  ผู้อํานวยการ ฝ่ายนโยบายและแผน ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 

Aug 2009 – Apr 2011   

  ผู้ช่วยผู้อํานวยการและ 

  รักษาการผู้อํานวยการ ฝ่ายนโยบายและแผน ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 

Jan 2009 – Aug 2009  คณะทํางาน รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (ดร.วีระชยั วีระเมธีกลุ) 
 
Jan 2009 – Aug 2009   

  ผู้ช่วยผู้อํานวยการ  ฝ่ายกํากบัการปฏิบตัิงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 
Apr 2008 – Dec 2008  

  ผู้ช่วยผู้อํานวยการ  ฝ่ายวางแผนองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 
Nov 2006 – Jan 2008  

  คณะทํางาน รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (ดร.วีระชยั วีระเมธีกลุ) 
 
Jul 2005 – Mar 2008  

  หวัหน้าส่วนวจิยัและวิเทศสมัพนัธ์  ฝ่ายวิชาการ  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 

Apr 2004 – Jun 2005 ผู้ช่วยหวัหน้าส่วนวจิยัและวิเทศสมัพนัธ์  ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 
Jul 2001 – Mar 2004   

                                 อาจารย์ประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

May 1996 – Jun 2001  ผู้ช่วยงานวิชาการและการสอน ภาคปฏิบตัแิละการสมัมนา 
 

Nov 1995 – Apr 1996  นักวิจยั  ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
May 1994 - Oct 1995 Research Director, 
 Real Estate and Housing Development, 
 Agency for Real Estate Affairs Co., Ltd. (AREA) 

                                           ผู้จดัการโครงการวิจยั 

 
Jul 1991 - Apr 1994 Researcher (Part-time), 
 In Real Estate and Housing Development, 
 Agency for Real Estate Affairs Co., Ltd. (AREA) 

                                                 นักวิจยั 

 
Jul 1987 - Jun 1989 Chief, Information and Research Section, 
 Human Settlements Foundation 

                                           หวัหน้างานวิจยัและข้อมลูข่าวสาร 
 
Jun 1986 - Jun 1987 Project Deputy Manager, 
 Public Health for Mother and Child in Onnuth Slum, 
 Foundation for Slum Child Care 

                                                 ผู้ช่วยหวัหน้าโครงการ 
 

Academic 
Experiences: 

2010  Doctoral Dissertation External Examiner 
   Graduate School, Suan Dusit Rajabhat University) 

  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  ผู้สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาการบริหารธุรกิจ 
 

2010 - Present อาจารยท์ี่ปรึกษาผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 

 

2008 - Present  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท 

 ภาควิชาเคหะการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 

2004 – 2010  อาจารย์พิเศษ และอาจารย์ผู้ทรงคณุวฒุิ  

 สาขาวิชาการวางผงัเมืองและสภาวะแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน 

 

2004 – 2006  อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง 

  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 

 

2002 – 2010  อาจารย์พิเศษ (ด้านการพฒันาเมือง) 

 สถาบนัพระปกเกล้า หลกัสตูรการพฒันาเมืองสําหรับองค์กรปกครองท้องถิน่ 
 

Research and 
Planning 
Experiences: 

Jun 2008 – AUG 2009 นักวิจยัหลกั / ผู้ เชี่ยวชาญ  

  การวิจยัเชิงปฏิบตัิการอย่างมีส่วนรวม “โครงการกระบวนการ 

  การมีส่วนร่วมของชมุชนในการสร้างชมุชนใหม่ดินแดง” ระยะที่ 2,        

                                                  คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

Jan – Dec 2008 นักผงัเมืองอาวโุส และทีป่รึกษา “โครงการการจดัทําแผนการใช้ที่ดินเพื่อปอ้งกนั

อทุกภยั ลุ่มนํา้กก” 

Oct 2007 – Mar 2008 การวิจยัเชิงปฏิบตัิการอย่างมีส่วนรวม “โครงการกระบวนการการมีส่วนร่วมของชมุใน

การสร้างชมุชนใหม่ดินแดง” ระยะที่ 1, คณะสงัคมสงเคราะห-์ศาสตร์  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (นักวิจยัหลกั / ผู้ เชี่ยวชาญ) 
 

Jul 2005 – Dec 2006 ผู้ เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  และนักผงัเมือง 
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  โครงการส่งเสริมการพฒันาพืน้ที่สีเขียวริมถนนสายหลกั  ตามกฎกระทรวงผงัเมือง

รวมกรุงเทพมหานคร,โครงการความร่วมมือระหว่าง กรุงเทพหานคร และ

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  (นักวิจยัหลกั / ผู้ เชี่ยวชาญ) 
 

Sep 2005 – Dec 2006   นักผงัเมืองอาวโุส และทีป่รึกษา “โครงการการจดัทําผงัพืน้ที่เฉพาะชมุชนชายแดน

แม่ระมาด จงัหวดัตาก”  
 

Sep 2005 – Dec 2006  นักผงัเมืองอาวโุส และทีป่รึกษา “โครงการการจดัทําผงัพืน้ที่เฉพาะชมุชนชายแดน

แม่จะเรา จงัหวดัตาก” 
 

Jul 2005 – Dec 2006  นักผงัเมือง และผู้ เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการส่งเสริมการพฒั  
 
Jul 2004 – Aug 2005 - Master Plan of Border Community in Poppra District (Baan Muen 

Ruchai), Tak Province (Senior Planner and Project Advisor). 

                                              นักผงัเมือง / นักวิจยั 

 
Jul 2004 – Aug 2005 - Master Plan of Border Community in Mae Ramad District (Baan 

Wangpa), Tak Province (Senior Planner and Project Advisor). 

                                              นักผงัเมือง / นักวิจยั 

 
Sep 2003 – Dec 2004 - Long-term Development Plan (2004-2023) of Rangsit Muang 

Municipality, Pathumthani Province (Senior Planner). 

                                              นักผงัเมือง / นักวิจยั 

 
2000 - 2004 - “Factors Contributing to the Development Performance of Slum 

Relocation Projects in Bangkok, during 1984-1995”  (AIT 

Dissertation)  นักผงัเมือง / นักวิจยั 
 
Apr 2003 – Jun 2004 - Comprehensive Plan of Umphang Town, Umphang District, Tak 

Province (Principal Planner and Team Leader). นักผงัเมือง / นักวิจยั 

 
Jul – Nov 2002 - AMATA City Industrial Estate Development Project (Commercial 

and Residential Zones), Submitted to AMATA Cooperation Public 

Company Limited (Senior Planner).  นักผงัเมือง / นักวจิยั 
 
2000 - Urban Development Study and Planning in Nakorn    
  Municipality and Surrounding Tambon Administration   
  Organizations (Coordinator, Urban Development and Planning   

  Workshop of HSD/AIT)  นักผงัเมือง / นักวิจยั 
 
1999 - Relocation of Slum and Squatter Housing     
  Eviction in the Greater Bangkok Area: Case Studies of Three 

Relocation Settlements (Research Special Study – Submitted to 

AIT) นักผงัเมือง / นักวิจยั 
 

1999 - Planning Concept for the New Economic Zone of Development,  
  Rama III Road" (Team Leader, Planning Competition, honour 

mention prize – Submitted to Bangkok Metropolitan 

Administration)  นักผงัเมือง / นักวิจยั 
 - Urban Development Study and Planning in the Northern  
  Corridor Development, Pathumthani Province (Coordinator, Urban 

Development and Planning Workshop of HSD/AIT) 1998  

                                              นักผงัเมือง / นักวิจยั 

 - Urban Development Study and Planning in Prachinburi 
Municipality and Surrounding Tambon Administration 
Organizations (Co-Ordinator, Urban Development and Planning 

Workshop of HSD/AIT)  นักผงัเมือง / นักวจิยั 
                                              

1997 - Urban Development Study and Planning in the Northern  
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  Corridor Development, Pathumthani Province    
  Urban Development and Planning Workshop of HSD/AIT) 

                                              นักผงัเมือง / นักวิจยั 

 

1996 - Urban Study and Planning in Urban Fringe Areas,      
  Bangbuathong Districts, Nonthaburi Province (Co-ordinator, Urban 

Development and Planning Workshop of HSD/AIT) 

                                              นักผงัเมือง / นักวิจยั 

 

1995 - A Study on the Unoccupied Housing Units in Bangkok  
  and its Vicinities (Research Manager, Research Study – 

Submitted to Government Housing Bank)  
                                               -Marketing Study for the Community Store Development on Ramkha               
                                     
 - Marketing Study on the Behaviour of Target Customers of the 

Prannok Plaza (Research Manager, Marketing Research – 
Submitted to Prannok Plaza Co., Ltd.) Marketing Pre-feasibility 
Study for the Two Stories Townhouse Project Development in 
Bangna-Trad Area (Research Manager, Marketing Research – 
Submitted to Evergreen Ville Co., Ltd.) 

                                               

 - Marketing Pre-feasibility Study for the Housing Project 
Development in Changwattana Soi 10 (Research Manager, 
Marketing Research - Submitted to Kred Tawan Co., Ltd.) 

                                               
 -  Real Estate Index (Research Manager, Monthly Reports of the 

Market Situation of Real Estate Development) 
 

1994 - Marketing Pre-feasibility Study for Baan Makmai  
  Watcharaplo Project, Bang Kaen District, Bangkok. (Marketing 

Research - Submitted to Thai Morimoto Co., Ltd.) 
                                               
 - A Study to be Guidelines of Land Acquisition    
  Relocation of Low income Communities in Bangkok Metropolis 

(Master Thesis of Chulalongkorn University) 
                                               
1993 - Business Location Guide Bangkok  (Researcher: Research Paper 

of the Real Estate Development Analysis in the CBD of Bangkok) 
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ประวตัิย่อ 

ช่ือ-สกลุ    นายประเสริฐ     แต่ดุลยสาธิต 
 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 1. นายกสมาคมอาคารชุดไทย 

2. ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  
กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท – พรีเมียม  
3.กรรมการ คณะกรรมการด าเนินการศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรัพย(์REIC) 
4.ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจบา้นจดัสรร 
5. กรรมการ สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
6. ที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่าเอม็บีเอจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
รำงวัลทำงสังคมที่ได้รับ  

 นิสิตเก่าดีเด่น 30 ปี หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
(30 MBA Chula ดีเด่น 30ปี MBA Chula, ปี 2554) 
 ศิษยเ์ก่าดีเด่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

(ปี 2556 ) 
 
ประวัติกำรศึกษำ    

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ (การตลาด, การเงิน)/ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
    ปริญญาตรี (บญัชี) (เกียรตินิยมอนัดบั 2) / มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  

 ปี 2560 -ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  
 กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท – พรีเมียม  
 ปี 2559-2560  กรรมการผูอ้  านวยการ  

บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 ปี 2556-2559 กรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการ  

บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 ปี 2549-2556 กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ  

บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 ปี 2548-2549  กรรมการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกิจ

บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)   
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 ปี 2545-2548 กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงาน 
การตลาดและพฒันาธุรกิจ บริษทั ลลิลพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน(ต่อ)  

 
 ปี 2542-2545 ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุสการตลาดและพฒันาธุรกิจ  

บริษทั ลลิลพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) 
 ปี 2535-2542 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ  

บริษทั ลลิลแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ  ากดั 
 
กำรฝึกอบรม    

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21/                     
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารงานพฒันาเมือง (มหานคร รุ่นที่3) / 
วทิยาลยัพฒันามหานคร มหาวทิยาลยั นวมินทราธิราช  

 Directors Certification Program-DCP 56/2005 / สมาคมส่งเสริมสถาบนั 
กรรมการบริษทัไทย 

 Director Accreditation Program (DAP) 2003/ สมาคมส่งเสริมสถาบนั 
กรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง  
รุ่นที่ 5/2549 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รุ่น 10 (RECU 10)  

 
รำยละเอียดกำรติดต่อ  

บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 979/83 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์  
 ถนนพหลโยธิน, แขวงสามเสนใน, เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
 โทร. 02-298-0101 โทรสาร. 02-298-0100  
 E-Mail : prasert_t@pruksa.com 
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  ประวัต ิ

 
ช่ือ – นามสกุล  นายอธิป    พีชานนท์ 

 
สถานที่ท างาน  บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)  

     เลขท่ี 1011   ชัน้ 34 อาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์     
ถนนพระราม 3  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา 
กทม.  10120 

     โทรศพัท์  (02) 725-8888 ตอ่ 115           
แฟกซ์ (02) 683-4422 
E–mail :  atip.bij@supalai.com 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

2535 – ปัจจบุนั     กรรมการบริษัท  กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  และกรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)   

 
ประวัตกิารศกึษา   

2522  บญัชีบณัฑิต (บ.ช.บ.) การเงิน จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

   2524  M.B.A (Finance) Mercer University, U.S.A 
2526  M.B.A (International Business) Georgia State University, U.S.A 
2545  หลกัสตูร  Directors  Certification  Program ( DCP)  รุ่นท่ี 24   IOD  
2552 – 2553  ปริญญาบตัรวทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน  รุ่นท่ี 22  
  ป.ร.อ. 22 ( วปอ. 2552 )  
2553  นิสติเก่าบญัชีจฬุาดีเดน่ ครัง้ท่ี  12    
2554  ศษิย์เก่าดีเดน่  โรงเรียนบดนิทร์เดชา  สงิหเสนีย์  
2556   หลกัสตูร TLCA  Leadership  Development  Program ( LDP )  รุ่นท่ี 1   
2558  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นท่ี 8 สถาบนัวทิยาการการค้า 
2559  หลกัสตูร RE-CU CEO-PREMIUM รุ่นท่ี 2 
 

ประวัตกิารท างาน  
2526-2527 บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

   2528-2535 บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ ากดั 
   2535-2557 บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)  
 
 

กิจกรรมและประสบการณ์ด้านต่างๆ 
   2530-2531 -  อาจารย์พเิศษ  คณะบริหารธรุกิจ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั (ABAC) 
   2532-2537 -  อาจารย์พเิศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี   
        จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

1 

http://re-cu.com/re-cu-ceo/ceo-announced-the-selection-on/194--re-cu-ceo-premium-1.html
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   2534-2535 -  อาจารย์พเิศษ หลกัสตูร ปริญญาโท ( Master Degree in Marketing ) MIM   
        คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
   2531-2540 -  อาจารย์พเิศษ   สถาบนัฝึกอบรม  
        สถาบนับณัทิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
   2547–2549  -  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิคณะกรรมการจดัสรรท่ีดนิกลาง  กรมท่ีดนิ 
   2547-ปัจจบุนั -  คณะกรรมการศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
   2548–2552 -  คณะกรรมการผู้ช านาญการพจิารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม   

    ด้านโครงการท่ีพกัอาศยั   ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
2549-2552 -  คณะอนกุรรมการพจิารณาคดัเลือกธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ท่ีดี   

   ส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค   ส านกันายกรัฐมนตรี 
2550-2552 -  คณะอนกุรรมการด้านกฎหมาย ระเบียบ  หลกัเกณฑ์และวธีิการ การจดัรูปท่ีดนิเพ่ือพฒันา 
         พืน้ท่ี  กรมโยธาธิการและผงัเมือง  
2538-ปัจจบุนั -  รองประธานหลกัสตูร และวทิยากรรับเชิญ โครงการหลกัสตูรกลยทุธการบริหารธรุกิจ 

   อสงัหาริมทรัพย์ยคุใหม ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (RE-CU ) 
   ปัจจบุนั  -  กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

- ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุม่อสงัหาริมทรัพย์  ออกแบบและก่อสร้าง  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

-  ประธานคณะกรรมการธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ หอการค้าไทย 
-  นายกกิตตมิศกัดิแ์ละท่ีปรึกษา สมาคมอาคารชดุไทย 

     -  นายกสมาคมธรุกิจบ้านจดัสรร 
     -  กรรมการในคณะกรรมการศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์   

-  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  ในคณะอนกุรรมการก ากบัการประกอบกิจการดแูลผลประโยชน์     
   ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  กระทรวงการคลงั 
-  กรรมการในคณะกรรมการเศรษฐกิจ    สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
-  กรรมการในคณะกรรมการสง่เสริมและพฒันาสมาคมการค้า  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
-  คณะกรรมการธรุกิจก่อสร้างและออกแบบ   สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
-  กรรมการในคณะอนกุรรมการด้านการค้าและบริการ (FTA) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
-   คณะอนกุรรมการจดัท าระบบมาตรฐานช่างฝีมือและผู้ประกอบการก่อสร้าง   
    สถาบนัการก่อสร้างแห่งประเทศไทย   
-   คณะอนกุรรมการมาตรฐานสาธารณปูโภค  ส าหรับหมูบ้่านจดัสรรและคอนโดมเินียม 
     วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) 
-   คณะกรรมการ AEC Prompt หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
-   กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการผงัเมือง กรมโยธาธิการผงัเมือง  
-   กรรมการปฏิรูปด้านการผงัเมืองและการใช้พืน้ท่ี สภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 
-   กรรมการและประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 



ประวัติผูบริหาร 
 
ชื่อ  คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธ์ิ 
เกิดเม่ือวันท่ี 9  พ.ค.  2505 
อายุ  53  ป 
ตําแหนง กรรมการผูจัดการ บริษัทในกลุมบานพรไพลิน 
  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพยไทย 
 
ประเภทธุรกิจ 

- พัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการขาย 
(บานจัดสรร อาคารพาณิชย คอนโดมิเนียม) 

- ใหเชาอสังหาริมทรัพย 
(อพารทเมนท มินิออฟฟศ พืน้ท่ีพาณิชย ท่ีดิน) 

- รับสรางบานและรับเหมากอสราง 
- ธุรกิจคาปลีก 
 

การศึกษา 
 ปริญญาโท - เคหพัฒนศาสตร (Housing Development) 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   - บริหารธุรกิจ (MBA.) New Hampshire College U.S.A. 
 ปริญญาตรี - พาณิชยศาสตร สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
   (อดีตประธานเชียร ม.ธรรมศาสตร ป 2526) 
 มัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ 
 
ผลงานท่ีผานมา 

 โครงการอสังหาริมทรัพย (บานพรไพลิน) โครงการ 1-6  ประกอบไปดวย บาน
จัดสรร อาคารพาณิชย โฮมออฟฟศ และคอนโดมิเนยีม 

 โครงการบานเดี่ยว  หมูบาน พรไพลิน ธรธรารา (สุขุมวิทสายเกา)  

 โครงการ THE ESCAPE  คอนโดมิเนียม สุขุมวิท 101/1 

 โครงการ เซ็นเตอรพอยท เอ็นเตอรเทนเมนท  ลาซาล 

  โครงการทาวนโฮม 3 ชัน้  DECO@Bearing  ใกลรถไฟฟา  
 
 
 



บริษัทท่ีเปนกรรมการผูจัดการ 
 
ชื่อบริษัท บริษัท พรไพลิน จํากัด 
กอต้ังเม่ือวนัท่ี 16  มกราคม  พ.ศ. 2528 
ทุนจดทะเบียน 10  ลานบาท (ชําระเต็ม) 
ลักษณะธุรกิจ โครงการอสังหาริมทรัพย   
ผลงาน  โครงการอริศรา ทาวนโฮม 3 ช้ัน รถไฟฟาแบร่ิง 
กรรมการผูมีอํานาจ คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธ์ิ 

 
ชื่อบริษัท บริษัท แซนด แอนด สโตน จํากัด 
กอต้ังเม่ือวนัท่ี 27  ตุลาคม  พ.ศ. 2532 
ทุนจดทะเบียน 40  ลานบาท (ชําระเต็ม) 
ลักษณะธุรกิจ โครงการอสังหาริมทรัพย และอาคารท่ัวไป 
ผลงาน  โครงการ ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม สุขุมวทิ 101/1 
กรรมการผูมีอํานาจ คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธ์ิ 
 
ชื่อบริษัท บริษัท แม็กซิมบิลด จํากัด 
กอต้ังเม่ือวนัท่ี 19  ธันวาคม  พ.ศ. 2534 
ทุนจดทะเบียน 10  ลานบาท (ชําระเต็ม) 
ลักษณะธุรกิจ รับเหมากอสรางงานโครงการ และอาคารท่ัวไป 
  โครงการบานเดี่ยว พรไพลิน ธรธารา สมุทรปราการ 
กรรมการผูมีอํานาจ คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธ์ิ 
 
ชื่อบริษัท บริษัท เทราคาซา จํากัด 
กอต้ังเม่ือวนัท่ี 15  มิถุนายน  พ.ศ. 2538 
ทุนจดทะเบียน 5  ลานบาท (ชําระเต็ม) 
ลักษณะธุรกิจ รับสรางบานบนท่ีดิน 
กรรมการผูมีอํานาจ คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธ์ิ 

 
ชื่อบริษัท  บริษัท พรไพลิน ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
กอต้ังเม่ือวนัท่ี 4  พฤษภาคม  พ.ศ. 2527 
ทุนจดทะเบียน 3  ลานบาท 
ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
กรรมการผูมีอํานาจ คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธ์ิ 
 



ชื่อบริษัท บริษัท เดคโค ลิฟว่ิง จํากัด 
กอต้ังเม่ือวนัท่ี 25  สิงหาคม  พ.ศ. 2541 
ทุนจดทะเบียน 2.4  ลานบาท 
ลักษณะธุรกิจ โครงการทาวนโฮม 3 ช้ัน  DECO@Bearing 
กรรมการผูมีอํานาจ คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธ์ิ 
 
ชื่อบริษัท บริษัท มีเดีย เชคเกอร จํากัด 
กอต้ังเม่ือวนัท่ี 20  สิงหาคม  พ.ศ. 2545 
ทุนจดทะเบียน 5  ลานบาท 
ลักษณะธุรกิจ ขายส่ือโฆษณา 
กรรมการผูมีอํานาจ คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธ์ิ 
 
 
ชื่อบริษัท บริษัท มีเดีย เชคเกอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
กอต้ังเม่ือวนัท่ี 19  มกราคม พ.ศ.2548 
ทุนจดทะเบียน 5  ลานบาท 
ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
กรรมการผูมีอํานาจ คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธ์ิ 
 
ชื่อบริษัท บริษัท เซ็นเตอรพอยท เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
กอต้ังเม่ือวนัท่ี 15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2543 
ทุนจดทะเบียน 150  ลานบาท 
ลักษณะธุรกิจ   ใหเชาสถานท่ี  โรงถายทํา  จัดงานอีเวนทตางๆ  
กรรมการผูมีอํานาจ คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธ์ิ 
 
 
ชื่อบริษัท บริษัท  อินฟนนิี้ มอลล จํากัด  
กอต้ังเม่ือวนัท่ี 15  กุมภาพนัธ  พ.ศ.2551 
ทุนจดทะเบียน 240  ลานบาท 
ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
กรรมการผูมีอํานาจ คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธ์ิ  
 
 
 
 



ชื่อบริษัท บริษัท  แอดส อินโมชั่น จํากัด 
กอต้ังเม่ือวนัท่ี 1  กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2548 
ทุนจดทะเบียน 3  ลานบาท 
ลักษณะธุรกิจ ประกอบธุรกจิโฆษณาประชาสัมพันธทุกชนิด 
กรรมการผูมีอํานาจ คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธ์ิ  
 
ชื่อบริษัท บริษัท ไชยบูรณ สถาปตย จํากัด 
กอต้ังเม่ือวนัท่ี 28  กรกฏาคม  พ.ศ 2530 
ทุนจดทะเบียน 1  ลานบาท (ชําระเต็ม) 
ลักษณะธุรกิจ โครงการอสังหาริมทรัพย และอาคารท่ัวไป 
กรรมการผูมีอํานาจ พรนริศ  ชวนไชยคุณสิทธ์ิ 

สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย 
ตําแหนง นายกสมาคมอสังหาริมทรัพยไทย 
  ประชุมแตงต้ัง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 
ซ่ึงเปนผูแทนจากสมาคมฯเขารวมเปนคณะกรรมการตามหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชนดังนี้ 
 

1. สภาที่อยูอาศัยไทย (ธนาคารอาคารสงเคราะห) 
ตําแหนง คณะกรรมการสภาท่ีอยูอาศัยไทย 

2. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (ทําเนียบรัฐบาล) 
ตําแหนง ประธานคณะกรรมการติดตามผล เร่ือง ปญหาความเดือนรอนเกีย่วกับท่ีอยูอาศัย 

3. กรมทางหลวง 
ตําแหนง  คณะกรรมการท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชนของกรมทางหลวงชนบท 

4. งานมหกรรมบานและคอนโดฯ  
(สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย สมาคมธุรกิจบานจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย) 
ตําแหนง คณะกรรมการจัดงานมหกรรมบานและคอนโดฯ 

5. สภาหอการคาแหงประเทศไทย กลุมงานพัฒนาธุรกิจ 
ตําแหนง คณะกรรมการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

6. กลุมงานคณะกรรมาธิการการส่ือสารและโทรคมนาคม (สํานักกรรมาธิการ สภาผูแทนราษฎร) 
ตําแหนง กรรมาธิการ 

7. การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) 
      ตําแหนง คณะกรรมการ 
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