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2016 Real Estate Market Update
แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย “หางดงตอนล่าง เชียงใหม่”
Baania.com ได้รวบรวมประวัติราคาและแนวโน้มที่อยู่อาศัยแต่ละพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของที่อยู่
อาศัยในเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนำาข้อมูลดังกล่าวไปประกอบในการตัดสินใจซื้อในอนาคต สำาหรับบทความนี้จะเน้นพื้นที่
โซนใต้ของเมืองเชียงใหม่คือ อำาเภอหางดง เนื่องจากช่วงถนนสายนี้มีระยะทางรวมกว่า 12 กิโลเมตร เราจึงแบ่งการวิเคราะห์พื้นที่ออกเป็น  
2 ส่วน คือหางดงตอนบน (แยกสนามบิน – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) และหางดงตอนล่าง (แยกแม่เหียะสมานสามัคคี-ที่ว่าการอำาเภอหางดง)  
ในครั้งนี้เราจะมาโฟกัสกันต่อที่ “หางดงตอนล่าง” ว่ามีแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยเป็นอย่างไร

หางดงตอนล่าง: มิติใหม่ย่านอยู่อาศัยใกล้เมือง
ย่านหางดงตอนล่าง ซึ่งเชื่อมต่อกับเมืองเชียงใหม่ ถัดลงมาจากย่านหางดงตอนบน (อ่านบทความ “ประวัติราคาและแนวโน้มเชียงใหม่-
หางดงตอนบนที่นี่) ตั้งแต่แยกแม่เหียะสมานสามัคคี ลงมาจนถึงเมืองหางดง ซึ่งถือเป็นย่านชานเมืองที่มีบทบาทสำาคัญของเมืองเชียงใหม่  
การเติบโตของเมืองขยายไปตามเส้นทางคมนาคมขนส่งสายหลัก 2 สายท่ีเช่ือมเมืองเชียงใหม่กับอำาเภอหางดง คือ ถนนสายเชียงใหม่-หางดง  
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108) และถนนเลียบคลองชลประทาน ซึ่งปัจจุบันมีการตัดถนนใหม่เชื่อมไปจนถึงอำาเภอสันป่าตอง อันเป็น
ถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง และกลายเป็นเส้นทางลัดเพื่อเดินทางเข้าสู่เมืองเชียงใหม่อย่างรวดเร็ว นอกจากบทบาทของเมือง
หางดงที่เป็นพื้นที่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนที่ทำางานในเมืองเชียงใหม่แล้ว ยังเป็นศูนย์กลางพาณิชย กรรมชานเมืองรองรับการ
อยู่อาศัยและช่วยเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคของเมืองเชียงใหม่ อันประกอบไปด้วย การเป็นย่านพาณิชยกรรมยานยนต์ 
และศูนย์กลางพาณิชยกรรมชานเมืองด้านทิศใต้ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีย่านการค้าที่สำาคัญ คือ “ย่านกาดฝรั่ง” ที่ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่
การค้าส่วนที่เป็น พรีเมี่ยม เอาท์เลท เชียงใหม่ (Premium Outlet Chiang Mai) อีกด้วย

นอกจากนี้ยังเป็นย่านท่ีรวมแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชานเมืองที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันในรูปแบบของการท่องเที่ยวใกล้เมือง
เชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็น อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และสถานทีท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมท้ังนักท่องเท่ียว 
ชาวไทยและต่างชาติ คือ แกรนด์แคนยอน เชียงใหม่ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่าง หางดงกอล์ฟคลับ หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อย่างเช่น วัดต้นเกว๋น และวัดพระธาตุดอยถ้ำา ซึ่งล้วนแต่เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวบริเวณชานเมืองเชียงใหม่ตอนใต้
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ดว้ยการเปน็ยา่นการเปลีย่นแปลงทางกายภาพของเมอืงทีเ่กดิขึน้ไมว่า่จะเปน็การขยายตวัของศนูยก์ลางการคา้ชานเมอืง ตลอดจนการพฒันา 
ระบบคมนาคมขนส่งที่เชื่อมเมืองเชียงใหม่กับอำาเภอหางดงที่กำาลังจะเกิดขึ้น ตามแนวเส้นทางถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดงเชื่อมไปยัง
เมืองเชียงใหม่ (จาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร) ซึ่งจะอำานวยความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อกับพื้นที่เมืองยิ่งขึ้นในอนาคต ทำาให้ย่าน
หางดงตอนล่างเป็นอีกย่านหนึ่งที่น่าจับตามองทั้งในแง่ของการอยู่อาศัย และการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ อันเนื่องมาจากความเฉพาะ
ตัวของพื้นที่ที่ได้เปรียบทั้งในด้านระยะทางจากศูนย์กลางเมือง และความเป็นส่วนตัวของการอยู่อาศัย เรียกได้ว่าเป็นทำาเลทองที่ตอบโจทย์
การอยู่อาศัยแบบ Exclusive แห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่

แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยในพื้นที่หางดงตอนล่าง
เพ่ือให้สามารถทำาความเข้าใจเร่ืองแนวโน้มค่ากลางราคาขายท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีหางดงตอนบนอย่างชัดเจน เราได้แบ่งพ้ืนท่ีน้ีออกเป็น 8 ย่าน  
โดยใช้เส้นทางคมนาคมสายหลักเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้
 
 ยา่นตามแนวถนนเลยีบคลองชลประทาน (ถนนสายเลีย่งเมอืงสนัปา่ตองหางดง) ตัง้แตแ่ยกตน้เกวน๋ ถงึอำาเภอสนัปา่ตอง ประกอบไปดว้ย  
 ย่านหางดง (หมายเลข 1) ย่านหนองควาย (หมายเลข 2) ย่านราชพฤกษ์ 1 และ 2 (หมายเลข 3,4)
 
 ย่านฝั่งตะวันออกตามแนวถนนเชียงใหม่-หางดง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108) ได้แต่บริเวณแยกแม่เหี๊ยะสมานสามัคคี ลงไปถึง
 อำาเภอหางดง ได้แก่ ย่านป่าตาล (หมายเลข 5) ย่านสันผักหวาน (หมายเลข 6) ย่านบ้านแหวน (หมายเลข 7) และย่านบ้านถวาย (หมายเลข 8)
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จากภาพนี้ จะเห็นได้ว่าพื้นที่หางดงตอนล่าง สามารถแบ่งออก 
เป็นโซนใหญ่ๆ ได้ 2 โซน คือโซนด้านบนบริเวณแยกต้นเกว๋น และแยก
แม่เห๊ียะสมานสามัคคี เราจะเรียกโซนดังกล่าวว่าเป็น “โซนหนองควาย”  
(หมายเลข 3, 4, 5, 6) และเรียกโซนที่ถัดลงมาทางตอนล่างว่า  
“โซนเมืองหางดง” (หมายเลข 1, 2, 7, 8)  

ทั้งนี้ในบริเวณโซนหนองควาย ซึ่งประกอบไปด้วย ย่านหนองควาย 
ย่านราชพฤกษ์1 - 2 ย่านป่าตาล และย่านสันผักหวาน  เป็นกลุ่มพื้นที่ 
ที่มีแนวโน้มราคากลางค่อนข้างสูง โดยเฉพาะบริเวณแยกต้นเกว๋น 
ซึ่งส่วนใหญ่มีราคากลางอยู่ในช่วง 5 - 10 ล้านบาท ส่วนฝั่งย่าน 
ป่าตาลและสันผักหวานมีราคากลางอยู่ในช่วง 2.5 - 5 ล้านบาท

ส่วนในโซนเมืองหางดงน้ันราคากลางของโครงการส่วนใหญ่ต่ำากว่า  
5 ล้านบาท และบริเวณตอนล่างๆ ซ่ึงห่างจากเมืองเชียงใหม่ค่อนข้าง 
มากจะมีราคากลางต่ำากว่า 2.5 ล้านบาท ท้ังน้ีเน่ืองด้วยข้อจำากัดของ 
ระยะทางจึงอาจไม่ค่อยเป็นที่นิยมในการอยู่อาศัยเท่าใดนัก
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เมื่อเปรียบเทียบค่ากลางของราคาที่อยู่อาศัย (Median Selling  
Price) ในแต่ละย่าน พบว่า ย่านที่มีค่าเฉลี่ยราคากลางสูงสุด 3 
อันดับแรกคือ อันดับ 1 ย่านราชพฤกษ์ 1 (5.70 ล้านบาท) อันดับ 2  
ย่านหนองควาย (5.06 ล้านบาท)  และอันดับ 3 ย่านราชพฤกษ์ 2 
(4.80 ล้านบาท)

ซ่ึงสอดคล้องกับแนวโน้มราคาเฉล่ียต่อตารางเมตรของท่ีอยู่อาศัย 
(Average Selling Price per Square Mater) ในพ้ืนท่ีหางดง 
ตอนล่าง ซ่ึง 3 อันดับย่านท่ีมีค่าเฉล่ียต่อตารางเมตรสูงสุด ยังคง
เป็นย่านราชพฤกษ์ 1 (26,920 บาท) รองลงมาเป็นย่านหนองควาย 
(25,470 บาท) และย่านราชพฤกษ์ 2 (23,530 บาท) ตามลำาดับ

โครงการยอดนิยมในย่านราชพฤกษ์ 1, 2 และหนองควาย

ดูโครงการการอื่นๆ ในย่านหางดงตอนล่าง เชียงใหม่ ได้ที่นี่: หางดงตอนล่าง เชียงใหม่
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ด้านแนวโน้มราคาในช่วงระหว่างปี 2555 - 2559 ที่ผ่านมา แม้ย่านหางดงตอนล่างจะยังมีตัวเลขราคากลางโครงการต่ำากว่าในเขต
อำาเภอเมือง แต่พบว่ามูลค่าอสังหาริมทรัพย์กลับเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแฉพาะมูลค่าในช่วงปี 2557 ถึง 2558 แนวโน้มราคา
อสังหาฯนั้นเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 9 ต่อปี ดังแสดงในแผนภาพความสัมพันธ์ประวัติและแนวโน้มราคากลาง และราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร
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Neighbourhood Guide: หางดงตอนล่าง เชียงใหม่

ภาพรวมของย่าน:  เชียงใหม่-หางดงตอนล่าง ครบเครื่องเรื่อง
อยู่อาศัย ผุดแลนด์มาร์กการค้าแห่งใหม่เอาใจนักลงทุน
เชียงใหม่ - หางดงตอนล่างนับเป็นโซนลงทุนแห่งใหม่ท่ีสำาคัญ มีโครงการจัดสรร สถาบันการ
ศึกษา ห้างสรรพสินค้าอยู่เป็นจำานวนมาก นอกจากน้ันมี Landmark ป้ายแดงอย่าง พรีเมียม 
เอาต์เลท เชียงใหม่ เปิดให้บริการอยู่ใกล้กับกาดฝร่ัง วิลเลจ คอมมูนิต้ีมอลล์ท่ีฮิตติดลมของ
เมืองเชียงใหม่ และยังเป็นย่านท่ีเช่ือมกับเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีสำาคัญ ทำาให้มีผู้คนหล่ังไหล
เข้ามาใช้ชีวิตอยู่บนทำาเลแห่งน้ี

คนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้:  นักเรียน - นักศึกษา นักธุรกิจ กลุ่มชาว
ต่างชาติญี่ปุ่นและเกาหลีที่มาLong Stay
ย่านหางดงตอนล่าง มีกลุ่มคนให้ความสนใจเข้ามาพักอาศัยเป็นจำานวนมาก ทั้งนักเรียน-
นักศึกษา, นักธุรกิจและชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวญ่ีปุ่นและชาวเกาหลีท่ีมาใช้ชีวิตหลังเกษียณ 
ในย่านนี้ ก็เพราะศักยภาพหลาย ๆ  ด้าน ทั้งความสะดวกและไม่ไกลจากตัวเมือง ใกล้สนามบิน  
มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสำาคัญ อาทิ ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย ไนท์ซาฟารี แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่  
มีสถานศึกษาชื่อดังหลายแห่ง อาทิ โรงเรียนนานาชาติลานนา โรงเรียนนานาชาติเกรซ 
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติฮานาคริสเตียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ และยังมีศูนย์รวมธุรกิจท้ังกาดฝร่ัง พรีเมียมเอาท์เลท เชียงใหม่  
สตาร์เอวีนิว 5 และ6 รวมถึงร้านค้าปลีกอีกหลายแห่ง ด้วยศักยภาพเหล่านี้จึงไม่แปลกใจที่
จะเป็นย่านฮิตฮอตของเชียงใหม่

คร้ังท่ีแล้ว Baania.com ได้นำาเสนอ 5 เหตุผลท่ีควรอยู่ย่านเชียงใหม่-หางดงตอนบนกันไปแล้ว คราวน้ีเรามาดูกันว่าย่านหางดงตอนล่างน้ันมี
ความน่าสนใจอย่างไรกันบ้าง สำาหรับย่านน้ียังคงมีความต่ืนตาต่ืนใจในทุกเซกเมนต์ ท้ังธุรกิจค้าปลีก คอมมูนิต้ีมอลล์ การท่องเท่ียว และท่ีอยู่
อาศัย เช่ือได้ว่าทำาเลน้ีจะเป็นแม่เหล็กสำาคัญดึงดูดให้เกิดการลงทุนและการอยู่อาศัยในอนาคต

ส่ิงท่ีคาดหวังจากย่านน้ี:  การเดิน 
ทางท่ีสะดวก สัมผัสบรรยากาศ
ชานเมืองและสูดอากาศบริสุทธ์ิ
ได้อย่างเต็มปอด 
แม้การจราจรอาจจะติดขัดในช่ัวโมงเร่งด่วน
แต่ด้วยถนน 4 ช่องจราจรมีถนนวงแหวน
รอบกลางและรอบนอกตัดผ่านทำาให้เดินทาง
เข้า - ออกตัวเมืองได้สะดวก ใช้เวลาประมาณ 
10 - 15 นาที และยังมีบริการรถโดยสารประจำา 
ทางท่ีผ่านถนนสายน้ีได้แก่ รถบัส (สีฟ้า) สาย 
เชียงใหม่ - จอมทอง - ฮอด - ดอยเต่า รถเมล์ 
สาย ปอ.10 หมู่บ้านขวัญเวียง-รอบเมือง 
เชียงใหม่ รถสองแถว (สีเหลือง) สายเชียงใหม่- 
จอมทอง และรถตู้โดยสาร - ปรับอากาศ BTTS  
สารภี - บ้านถวาย - ช้างเผือก นอกจากการ 
เดินทางท่ีสะดวก คุณจะยังได้สัมผัสกับบรรยา- 
กาศของชานเมืองท่ีมีความสงบ หลีกหนีความ 
วุ่นวายจากในเมือง ใกล้ชิดธรรมชาติท่ีสามารถ 
สูดอากาศบริสุทธ์ิได้อย่างเต็มปอด
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การใช้ชีวิตของคนในย่านนี้:  การใช้ชีวิตแบบสไลว์ไลฟ์ หลีกหนีความวุ่นวายจากในเมือง ได้สัมผัส
ธรรมชาติ และวิถีชีวิตท่ีไม่ต้องเร่งรีบในวันหยุดพักผ่อน แม้จะต้องทำางานในตัวเมืองแต่ก็สามารถเดิน
ทางได้สะดวก 
คนท่ีพักอาศัยอยู่ในย่านน้ีแม้ส่วนใหญ่จะต้องไปทำางานในตัวเมือง แต่ในวันหยุดพักผ่อนก็สามารถใช้ชีวิตท่ีแสนจะสไลว์ไลฟ์ได้ท่ีย่านน้ีได้ เพราะ
ความท่ีเป็นย่านชานเมืองท่ีอาจจะอยู่ห่างจากตัวเมืองมานิดหน่อยแต่ก็สามารถใช้เวลาเดินทางไม่เกินคร่ึงช่ัวโมง คุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศ
ท่ีปราศจากตึกสูง มองเห็นวิวภูเขา ทุ่งหญ้า สูดกล่ินอายธรรมชาติและเข้าถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน แม้ในวันหยุดพักผ่อนก็มีสถานท่ีท่องเท่ียว 
ใกล้ๆ ให้คุณได้ชาร์ทพลังหรือทำากิจกรรมกับคนในครอบครัว

ส่ิงท่ีคุณไม่เคยรู้เก่ียวกับย่านน้ี:   มีร้านกาแฟสตาบัคส์ สไตล์ล้านนาสาขาแรกของโลก และสนามกอล์ฟ 
ขนาด 18 หลุมของ North Hill Golf Club
รู้หรือไม่ ? ว่าย่านหางดงตอนล่างมีร้านกาแฟสตาบัคส์ สไตล์ล้านนาสาขาแรกของโลก ต้ังอยู่ในกาดฝร่ัง ซ่ึงออกแบบในสไตล์ไทยล้านนาต้ังแต่  
ประตูร้ัวทางเข้าท่ีทำาเป็นเหมือนประตูเมืองโบราณไปจนถึงตัวร้านท่ีออกแบบเหมือนวังโบราณสมัยล้านนา ท่ีสำาคัญภายในร้านยังเน้นการตกแต่ง 
แบบไทย ใครไม่เช่ือต้องลองไปพิสูจน์ให้เห็นกับตา และอีกส่ิงหน่ึงท่ีคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าท่ีย่านน้ีมีสนามกอลืฟขนาดใหญ่ ขนาด 18 หลุม กับ 
North Hill Golf Club ท่ีต้ังอยู่ภายในโครงการหมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ 9 เปิดให้บริการท้ัง Member Club และ บุคคลท่ัวไป แวดล้อมด้วยธรรมชาติ 
วิวดอยสุเทพ มีบริการโรงแรมและห้องอาหารช้ันนำา North Hill Mix ซ่ึงมีเมนูอาหารท่ีดูสวยงามและแสนอร่อยไว้ให้คุณล้ิมลอง นอกจากน้ียังมี
บริการ Fitness และ กายารันดร์ เฮลท์สปา ให้บริการเพ่ือสุขภาพอีกด้วย
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ตลาดที่อยู่อาศัยของย่านนี้:   แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยมีอัตราเติบโตสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การซื้อที่
อยู่อาศัยนอกจากจะซื้ออยู่เองแล้วยังเป็นการลงทุนในอนาคต 
ถนนเชียงใหม่ - หางดง เป็นถนนสายแรกของจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร เพราะเป็นเส้นทางท่ีขยายเพ่ือไปสู่แหล่ง 
ท่องเท่ียว ทำาให้ตลอดเส้นทางมีการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยหลายโครงการ รส่วนใหญ่บ้านเด่ียวท่ียังได้รับความนิยม ราคาเร่ิมต้น 1.59 ล้านบาท 
สำาหรับหางดงตอนล่างโดยเฉพาะย่านกาดฝร่ังท่ีมีส่ิงอำานวยความสะดวกครบครัน ส่วนใหญ่เป็นท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้สูงและชาวต่างชาติ
ทำาให้ราคาบ้านในย่านน้ีมีราคาท่ีสูงข้ึนและมีโอกาสลงทุนในเร่ืองการเช่าได้ผลตอบแทนท่ีดี

สิ่งที่จะทำาให้คุณหลงรักย่านนี้:   การได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนชานเมืองทั้งอากาศ อาหาร สถานที ่
พักผ่อน ในขณะเดียวกันก็อยู่ใกล้สิ่งอำานวยความสะดวกไม่แพ้วิถีชีวิตในตัวเมือง
แม้ในทุก ๆ วันท่ีคุณต้องเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเพ่ือทำางาน เรียนหรือทำาธุรกิจ แต่เม่ือคุณได้กลับมาอยู่กับวิถีของผู้คน การอยู่อาศัย ส่ิงอำานวย
ความสะดวก อาหาร ส่ิงแวดล้อม ความสงบสุขของย่านหาดงตอนล่าง ก็เหมือนได้ชาร์ทพลังให้กับตัวเองในทุก ๆ วัน

หมายเหตุ:

ราคาที่อยู่อาศัยที่นำามาวิเคราะห์และนำาเสนอในครั้งนี้เป็นค่ากลาง (Median Price) และค่าเฉลี่ย (Average Price) ของราคาที่อยู่อาศัยต่อพื้นที่ (ตารางเมตร)

โครงการที่นำามาวิเคราะห์ประกอบไปด้วยบ้านจัดสรร ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม จากการเก็บรวมข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2559

โดยทีมงาน Baania และวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการประมาณค่าช่วงเชิงพื้นที่ (Spatial Interpolations) ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

Profiles ของผู้เขียน

 

 วีรวัฒน์ รัตนวราหะ  ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการนำาเอาเทคโนโลยีดิจิตอลและ Big Data มาใช้ในการสร้าง insights สำาหรับผู้บริโภคและ 

ผู้ ประกอบการในธุรกิจพลังงานและค้าปลึก  และกำาลังพัฒนาระบบ Baania Real Estate Analytics ในรูปแบบที่ไม่เคยมีใครทำามาก่อนในประเทศไทย

 ปัจจุบันเป็น Head of Business Analytics และ Managing Partner, Home Buyers Guide Chiang Mai

 

 อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้  นักผังเมืองรุ่นใหม่ที่สนใจงานด้าน Urban Planning and Analytics โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนและวิเคราะห์เชิงพื้นที่

  (Spatial Analysis) ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้อำานวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


