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Executive Summary

ป�จจยัที�ยงัต้องจบัตาในชว่งไตรมาสที� 2 ป� 2564 (Q2 2564) ยงัคงเป�นการแพร่
ระบาดของเชื�อไวรสัโควดิ-19 ระลอกล่าสดุ ซึ�งสง่ผลต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ และบรรยากาศการซื�อ-ขายในตลาดอสงัหารมิทรพัย ์ รวมถึงกําลังซื�อภาย
ในประเทศที�คาดวา่จะยงัคงชะลอตัวลงจากเศรษฐกิจที�ยงัไมฟ่�� นตัวดี นบัตั�งแต่มกีาร
แพรร่ะบาดของโควดิ-19 ในประเทศไทย

0

100

200

300

400

Q
1 

25
59

Q
2 

25
59

Q
3 

25
59

Q
4 

25
59

Q
1 

25
60

Q
2 

25
60

Q
3 

25
60

Q
4 

25
60

Q
1 

25
61

Q
2 

25
61

Q
3 

25
61

Q
4 

25
61

Q
1 

25
62

Q
2 

25
62

Q
3 

25
62

Q
4 

25
62

Q
1 

25
63

Q
2 

25
63

Q
3 

25
63

Q
4 

25
63

Q
1 

25
64

ดชันีราคา ดชันีอปุทาน

ดัชนีราคา & ดัชนีอุปทาน (QoQ)

399

190

DDproperty Thailand Property Market Index

Thailand Property Market Index Q2 2564

https://www.ddproperty.com/


แนวโนม้ราคาอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ ลดลงจาก Q1 2564 และคาดว่าจะยงั 
ไม่มีการปรับตัวเพิ�มข้ึนในป� 2564 ส่วนดัชนีอุปทาน (จํานวนที�อยู่อาศัย) มีจํานวนเพิ�มข้ึน 
จากไตรมาสก่อนหน้าและช่วงปลายป� 2563 เน่ืองจากผู้ประกอบการเริ�มกลับมาเป�ดตัว 
โครงการใหม่ควบคู ่กบัการเร่งระบายสต็อกคงค้างโครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่
รวมถึงผู้บริโภคที�มีสินค้าอยู่ในมือเริ�มนําสินค้าออกมาขาย แต่หลังจากมีการระบาด 
อีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคม 2564 คาดว่าจํานวนอุปทานจะปรับตัว ลดลงอีกครั้ง

โครงการใหม่ ยังคงเป�น 
ที�อยูอ่าศัยแนวราบที�เจาะ 
กล ุ่มเรียลดีมานด ์หรือผู ้
ซือ้เพ ือ่อยูอ่าศัยจริง และ 
กล ุ่มนักลงทุนที�มีความ 
พรอ้ม โดยร

 
าคาอสังหาฯ 

มีแนวโนม้จะทรงตัวตอ่ 
เน ือ่งไปถึงสิ�นป� 2564 
หรือจนกวา่สถานการณ์
โควิด-19 ในประเทศไทย 
จะคลี�คลายมากกวา่นี�

นางกมลภัทร แสวงกิจ
ผูจ้ดัการใหญป่ระจาํประเทศไทย
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ตลาดอสงัหาฯ ในชว่ง Q2 2564 ยงัคงเป�น
โอกาสทองของผูซ้ื�อที�มคีวามพรอ้มและนักลงทนุ
ที�หวงัลงทนุระยะยาว เนื�องจากราคาที�อยูอ่าศัย 
โดยเฉพาะคอนโดมเินียม รวมทั�งดอกเบี�ยบา้นที�
ยงัอยูใ่นระดับตํ�า

การวางแผนซื�อสงัหาฯ ท่ามกลางป�จจยัความ
ไมแ่น่นอนในป�จจุบนั ทั�งด้านเศรษฐกิจ และการ
ระบาดของเชื�อไวรสัโควดิ-19 ผูบ้รโิภคควรรกัษา
วินัยทางการเงินอย่างเครง่ครดั เพื�อรบัมือกับ
สถานการณดั์งกล่าว

มาตรการภาครฐั รวมถึงความชดัเจนเกี�ยวกับ
แผนการฉีดวคัซนีป�องกันโควดิ-19 เป�นตัวแปร
สาํคัญต่อการฟ�� นตัวของเศรษฐกิจไทย เนื�องจาก
เมื�อเกิด Herd Immunity ในประเทศแล้ว จะนําไป
สูค่วามมั�นใจของคนในประเทศ และการกลับมาของ
นักท่องเที�ยวต่างชาติ ซึ�งส่งผลให้ตลาดอสังหาฯ 
ฟ�� นตัว

ผู้ขาย-ลงทุน ควรทําความเข้าใจพฤติกรรมและ 
ความต้องการของผู้ซ�ือที�เปลี�ยนแปลงไปจาก 
โควิด-19 เพ� ือให้ขายและปล่อยเชา่ได้ในช ่วงนี� 
แต่หากหวังผลตอบแทนที�ดี ควรชะลอการขาย 
ออกไปก่อน เนื�องจากแนวโนม้ราคาอสังหาฯ ใน 
ป�จจุบันยังอยู่ในช่วงลดลง



แนวโน้มราคา
ราคาอสังหาริมทรัพย์ในช่วง Q2 2564 
มีแนวโน้มลดลงต่อเนื�องจาก Q1 2564 
ส่วนหนึ�งมาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 
หนี�ครัวเรือนที�อยู่ในระดับสูง   และผลกระทบ 
จากโควิด-19 ที�มีการระบาดอีกระลอกซึ่งสง่ 
ผลให้ผู้บริโภคใช้ระยะเวลาในการตัดสิน 
ใจซื้อที�อยู่อาศัยนานข้ึน หรือชะลอการซ้ือ 
ออกไป ทําให้ผู้ประกอบการยังคงใช้กลยุทธ์ 
ด้านราคาดึงดูดใจผู้ซ้ือด้วยแคมเปญส่วนลด 
และโปรโมชันต่าง ๆ  เพ่ือเร่งการตัดสินใจ 
ของผู้ซ�ือ

จากรายงาน DDproperty Thailand

Property Market Index ล่าสุด 
พบว่า ดัชนีราคาที�อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ 
ปรับตัวลดลงมาอยู่ที� 190 จุด จาก 197 
จุด หรือลดลง 4% จากไตรมาสก่อน 
(-4%QoQ) ถือเป�นดัชนีราคาที�ต�าที�สุด 
ในรอบ 15 ไตรมาส (นับตั�งแต่ Q2 2560)

Q2 2563 Q3 2563 Q4 2563 Q1 2564

197

ดัชนีราคาลดลง 4%

190

(Base Quarter = Q1 2558 = 100.0)

Source DDproperty
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หากพิจารณาตามประเภทที�อยูอ่าศัยจะ 
พบว่า ดัชนีราคามีแนวโน้มลดลงในทุก 
ประเภท โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมเน่ืองจาก 
ในช่วงโควิด-19 ผูบ้ริโภคให้ความสนใจ 
โครงการที�อยู่อาศัยแนวราบมากข้ึน 
ประกอบกับสัญญาณของนักลงทุนที� 
หายไปจากตลาดจากมาตรการควบคุม 
สินเช่ือที�อยู่อาศัย หรือ Loan-to-value

(LTV) ทําให้ผู้ซ้ืออสังหาริมทรัพย์ตั�งแต่ 
หลังที� 2 ข้ึนไป ต้องวางเงินดาวน์มากขึน้ 

รวมถึงผูซ้ื�อจากต่างชาติที�หายไปจากตลาด
เป�นจาํนวนมากจากสถานการณโ์ควดิ-19

โดยดัชนีราคาคอนโดมเินียมลดลง 3% 
จากไตรมาสก่อน และลดลงถึง 8% ใน
รอบป� (YoY) สว่นดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์
ทรงตัวจากไตรมาสก่อน ด้านบา้นเดี�ยว 
แมว้า่ดัชนีราคาจะทรงตัวจากไตรมาสก่อน 
แต่เมื�อมองแนวโน้มราคาในรอบ 2 ป�ที�
ผา่นมา พบวา่ มกีารปรบัตัวเพิ�มขึ�นถึง 8%

ดัชนีราคาทีอยูอ่าศัยทกุประเภท
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คอนโดมเินียม บา้นเดี�ยว ทาวนเ์ฮ้าส์

ดัชนีราคาแบง่ตามรูปแบบที�อยูอ่าศัย
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5 ทําเล
ที�มดัีชนีราคาเติบโตสงูสดุ

บางเขน

ทวี
วัฒนา

สะพาน
สูงตลิ�งชัน

ปทุมวัน
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5 ทําเล
ที�มดัีชนีราคาลดลงสงูสดุ

สัมพันธวงศ์

ภาษีเจริญ

พระโขนง

บาง
บอน

ป�อมปราบศัตรูพา่ย
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ทําเลนอกเขตใจกลางเมอืงราคาเพิ�มขึ�น
ทําเลที�มดัีชนีราคาเพิ�มขึ�นสงูสดุ พบวา่ สว่นใหญอ่ยูใ่นทําเลพื�นที�กรุงเทพฯ รอบนอก 
และพื�นที�รอบนอก CBD ที�มรีถไฟฟ�าพาดผา่นทั�งป�จจุบนัและอนาคต ได้แก่

*ราคากลางต่อ ตร.ม.

เขต แขวง   ราคากลาง*     QoQ    YoY

ทววีฒันา     ศาลาธรรมสพน=             26,000 14% 17%

ทววีฒันา     ทววีฒันา 22,000 4% 4%

ทําเลแนวรถไฟฟ�าดัชนีราคาเพิ�มขึ�น

ศาลาธรรมสพน์

ทววีฒันา

ศาลาธรรมสพน์ ทววีฒันา

Thailand Property Market Index Q2 2564

https://www.ddproperty.com/


*ราคากลางต่อ ตร.ม.

เขต แขวง ราคากลาง* QoQ YoY

ตล่ิงชนั บางระมาด 40,000 6% 5%

ตล่ิงชนั บางพรม 43,000 3% 11%

ตล่ิงชนั ตล่ิงชนั 63,000 2% 3%

ทําเลแนวรถไฟฟ�าดัชนีราคาเพิ�มขึ�น

ตลิ�งชัน

ฉิมพลี

บาง
ระมาด

คลอง
ชักพระ

บาง
พรมบาง

เชือก
หนัง

บางเชอืกหนงั บางพรม บางระมาด ฉิมพลี คลองชกัพระ ตลิ�งชนั
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*ราคากลางต่อ ตร.ม.

เขต แขวง ราคากลาง*       QoQ YoY

บางเขน        อนุสาวรยี 63,000 10% 18%

บางเขน        ทาแรง 28,000 1% -1%

ทําเลแนวรถไฟฟ�าดัชนีราคาเพิ�มขึ�น

อนุสาวรีย์ ท่าแรง้

อนสุาวรยี์ ท่าแรง้
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เขตทวีวัฒนา มีดัชนีราคาเพิ�มขึน้ 13% 
จากไตรมาสก่อน โดยบ้านเดี�ยวมีดัชนี 
ราคาเพิ�มข้ึนมากที�สุด อยู่ที� 15% แขวง 
ศาลาธรรมสพน์ มีดัชนีราคาเพิ�มข�นึ 14% 
แขวงทวีวฒันา เพิ�มขึ้น 4% ส ่วนเขต 
ตลิ�งชัน มีดัชนีราคาเพิ�มขึ้น 6% จาก 
ไตรมาสก่อน โดยบ้านเดี�ยวมีดัชนีราคา 
เพิ�มขึ้นมากที�สุด อยู่ที� 3% แขวงบาง 
ระมาด มีดัชนีราคาเพิ�มข ึน้มากที�สุด อยูที่� 
6% รองลงมาคือแขวงบางพรม เพิ�มข้ึน 
3% และแขวงตลิ�งชัน เพิ�มขึ้น 2%

ส่วนหนึ่งมาจากอานิสงส์ของรถไฟฟ�า 
สายสีแดงอ่อน บางซ�ือ-ตลิ�งชัน ที�ใกล้  
เป�ดใช้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2564 
ประกอบกับในทําเลนี�ยังมีทางพิเศษศรีรัช-
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ซึ่งเอ� ือต่อ 
การเดินทางและอยู่อาศัย

สําหรับเขตบางเขน มีดัชนีราคาเพิ�มข้ึน 
10% จากไตรมาสก่อน โดยคอนโดมิเนียม 
ในทาํเลนี�มดีชันรีาคาเพิ�มขึ ้นมากที�สุด 
อยู่ที� 11% แขวงอนุสาวรีย์มีดัชนีราคา 
ปรับตัวเพิ�มขึ้น 10% ส่วนแขวงท่าแร้ง 
ดัชนีราคาเพิ�มข้ึน 1% จากอานิสงส์ของ 
รถไฟฟ�า BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยาย 
ช่วงหมอชิต-คูคต ซึ่งเป�ดให้บริการปลาย 
ป� 2563
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แนวโน้มอปุทาน
อุปทานหรือจํานวนที�อยู่อาศัยในตลาด 
เพิ�มขึ้นอย่างมากในช่วง Q1 2564 ส่วน 
หนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการและ 
ผูบ้ริโภคที�มีสินค้าอยู่ในมือ นําสินค้าออกมา 
ขายมากข้ึน ในช่วงดังกล่าวซ่ึงสถานการณ์
โควิด-19 เริ�มมีสัญญาณคลี�คลาย (ก่อนที� 
ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 จะมีีการ 
ระบาดครั�งใหญอ่ีกครั�ง) แต่การดูดซับ
ยังค่อนข้างน้อย ทาํให้ยังคงมจีาํนวน 
อุปทานเหลืออยู่ในตลาดอยู่มาก

โดยดัชนีอปุทานในกรุงเทพฯ เพิ�มขึ้นมา 
อยู่ที� 399 จุด จาก 363 จุด หรือเพ่ิมข้ึนถึง 
10% จากไตรมาสก่อน แต่คาดว่าจํานวน 
ที�อยู่อาศัยใหม่จะลดลงจากการท่ีผู้พัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์ ชะลอการเป�ดตัวโครงการ 
ใหม่ในช่วงนี�ออกไป เช่นเดียวกับผู้บริโภค 
ชะลอการนําสินค้าออกมาขาย

ดัชนีราคาทีอยูอ่าศัยทกุประเภท
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คอนโดมเินียม บา้นเดี�ยว ทาวนเ์ฮ้าส์
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คอนโดมิเนียมมีสัดส่วนมากที�สุดอยู่ที� 88% 
ของจํานวนอปุทานทั�งหมดในกรุงเทพฯ 
มีจํานวนเพิ�มขึ้นจากไตรมาสก่อน 10% 
บ้านเดี�ยวมีสัดส่วน 7% ของจํานวนอุปทาน 
ทั�งหมดในกรุงเทพฯ (+12%QoQ) และ 
ทาวน์เฮ้าสมี์สัดส่วน 5% ของจํานวนอุปทาน 
ทั�งหมดในกรุงเทพฯ (+12%QoQ)

หากแบ่งตามประเภทที�อยู่อาศัย พบว่า 
คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่อยู่ในเขตวัฒนา มี 
สัดส่วนอยู่ 18% ของอุปทานคอนโดมิเนียม 
ในกรุงเทพฯ ทั�งหมด ส่วนทาวน ์เฮ้าส์ 
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตคลองสามวา (7%) 
และบ้านเดี�ยวส่วนใหญ่ อยู่ในเขตประเวศ 
(8%)
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จากความสนใจซ ือ้และเชา่ที�เพิ�มมากข ึน้ในทําเลที�มีอุปทานที�อยู่
อาศัยจํากัด (ลดลง QoQ) ถือเป�นโอกาสสําหรับผู้ที�มีสินค้า 
ในทําเลดังกล่าว แต่ยังคงต้องศึกษาตลาดที�ยังอยู่ในช่วง
ผันผวนจากสถานการณ ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

 

ทําเลในกรุงเทพฯ ที�มีอุปทานลดลงมาก 
ที�สุดในรอบไตรมาส ได้แก่ แขวงตลาดพลู 
เขตธนบุรี ลดลง 17% แขวงสมเด็จ 
เจ้าพระยา เขตคลองสาน ลดลง 8% 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน ลดลง 4% 
และแขวงนวลจันทร์ เขตบึงก ่มุ ลดลง 2% 

เมื่อพิจารณาร่วมกับความสนใจซื้อ พบว่า 
ทําเลข้างต้นได้รับความสนใจซ้ือจากผู้บริโภค 
เพิ�มขึ้นเช่นกัน 

ทําเลที�มอุีปทานลดลงมากที�สดุ
โดยแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน 
มีความสนใจซ�ือเพิ�มข้ึนถึง 81% แขวง 
วังใหม่ เขตปทุมวัน เพิ�มขึ้น 70% และ 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม เพิ�มข้ึน 15% 
ส่วนในแขวงตลาดพลู เขตธนบุรี มีความ 
สนใจซ�ือลดลง 14% จากไตรมาสก่อน

ด้านความต้องการเช่า พบวา่ ผู้บริโภค 
มีความต้องการเช่าเพิ�มสูงข้ึนอย่างมาก 
โดยเฉพาะในแขวงวังใหม่ เขตปทุมวันเพิ�ม 
ข้ึนถึง 86% แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี 
เพิ�มขึ้น 54% และแขวงนวลจันทร์ 
เขตบึงกุ่ม เพิ�มขึ้น 36%
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ราคา 5-10 ล้าน มจีาํนวนมากที�สดุ
หากแบง่ตามระดับราคาที�อยูอ่าศัย พบวา่ 
ระดับราคาที�มจีาํนวนมากที�สดุ คือ ระดับ 5-10 
ล้านบาท รองลงมาคือ 3-5 ล้านบาท และ 1-3 
ล้านบาท

จาํนวนอุปทานที�อยูอ่าศัยเพิ�มขึ�นในทกุระดับ
ราคา โดยเฉพาะระดับราคา 1-3 ล้านบาท 
เพิ�มขึ�น 14% จากไตรมาสก่อน รองลงมา
คือระดับราคา 5-10 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 8% 
และระดับราคา 3-5 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 10%

เมื�อดตูามประเภทที�อยูอ่าศัยจะพบวา่ จาํนวน
คอนโดมเินียมสว่นใหญม่รีะดับราคา 5-10 
ล้านบาท เพิ�มขึ�น 7% จากไตรมาสก่อน สว่น
ระดับราคา 1-3 ล้านบาท มจีาํนวนเพิ�มขึ�น
มากที�สดุ 16% จาํนวนบา้นเดี�ยวสว่นใหญม่ี
ระดับราคา 10 ล้านบาทขึ�นไป  เพิ�มขึ�น 13% 
จากไตรมาสก่อน จาํนวนทาวนเ์ฮ้าสส์ว่นใหญ่
มรีะดับราคา 1-3 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 16% จาก
ไตรมาสก่อน
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เมื่อดูตามประเภทที�อยู่อาศัยจะพบว่า จํานวน 
คอนโดมิเนียมสว่นใหญ่ มีระดับราคา 5-10 
ล้านบาท เพิ�มขึ้น 7% จากไตรมาสก่อน 
ส่วนระดับราคา 1-3 ล้านบาท มีจํานวนเพิ�มข้ึน 
มากที�สุด 16% 

จํานวนบ้านเดี�ยวส่วนใหญ่มีระดับราคา 10 
ล้านบาทข้ึนไป เพิ�มข้ึน 13% จากไตรมาสก่อน 
จํานวนทาวน์เฮา้ส์ส่วนใหญ่  มีระดับราคา 
1-3 ล้านบาทเพิ�มข้ึน 16% จากไตรมาสก่อน

หากพิจารณาจากความสนใจซื้อของผู้บริโภค 
แม้ว่าระดับราคาที�ได้รับความสนใจมากที�สุด 
ในรอบไตรมาสคือ 1-3 ล้านบาท แต่ที�อยู่อาศัย 
ระดับ 10 ล้านบาทข้ึนไปได้รับความสนใจเพิ�ม 
มากข้ึนในรอบไตรมาส เพิ�มข้ึน 34% รองลง 
มาคือ ระดับราคา 5-10 ล้านบาท เพิ�มขึ้น 27% 
ส่วนระดับราคา 3-5 ล้านบาท เพิ�มข้ึน23%

 

แมว้า่ผูบ้รโิภคใหค้วามสนใจที�
อยูอ่าศัยระดับราคา 1-3

ล้านบาทมากที�สดุ แต่จาก
จาํนวนอุปทานในระดับราคา
ดังกล่าวที�ยงัเหลือจาํนวนมาก 
สะท้อนใหเ้หน็วา่ ผูบ้รโิภค
ระดับกลาง-ล่าง ยงัคงไมม่ี
กําลังซื�อ และมาตรการรฐัที�
ชว่ยลดค่าโอน-ค่าจดจาํนอง
ไมช่ว่ยกระตุน้ใหเ้กิดกําลังซื�อ
ได้มากนกั สว่นผูซ้ื�อในระดับ
บน แมจ้ะยงัคงใหค้วามสนใจ
ในการซื�อหรอืลงทนุอยู่ แต่มี
แนวโนม้ที�จะใชเ้วลาในการ
ตัดสนิใจซื�อนานขึ�น
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รถไฟฟ�าสายสแีดงดันราคาอสงัหาฯ ขึ�น
รถไฟฟ�าสายสีแดงที�คาดว่าจะเป�ดให้บริการ 
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ส่งผลต่อภาค 
อสังหาริมทรัพย์ในแนวรถไฟฟ�าหลายทําเล 
ได้แก่ เขตดอนเมือง ดัชนีราคาเพิ�มข้ึน 3% 
จากไตรมาสก่อน โดยเฉพาะแขวงสนามบิน 
เพิ�มข้ึน 7% ในขณะที�ดัชนีอุปทานในเขต 
ดอนเมือง เพิ�มข้ึน 8% จากไตรมาสก่อน 
โดยแขวงสนามบินเพิ�มขึ้น 8%

ส่วนเขตจตุจักร ดัชนีราคาทรงตัวจาก 
ไตรมาสก่อน โดยแขวงจตุจักรมีดัชนีราคา 
ลดลง 3% และแขวงลาดยาวมีดัชนีราคา 
เพิ�มข้ึน 2% ในขณะที�ดัชนีอุปทานในเขต 
จตุจักรเพิ�มขึ้น 14% โดยบริเวณแขวง 
ลาดยาวเพิ�มข้ึนถึง 31% ส่วนแขวงจตุจักร 
เพิ�มข้ึน 5%

สําหรับเขตหลักสี� ดัชนีราคาทรงตัวจาก 
ไตรมาสก่อน พบว่า แขวงตลาดบางเขนมี 
ดัชนีราคาลดลง 5% และแขวงทุ่งสองห้อง 
มีดัชนีราคาเพิ�มข ึน้ 2% ใ นขณะที�ดัชนี 
อุปทานในเขตหลักสี�เพิ�มขึ้ึน 11% โดย 
บริเวณแขวงตลาดบางเขน เพิ�มข ึน้ 7% 
และแขวงทุ่งสองห้องเพิ�มขึ้น 9%

ดา้นทําเลในจังหวัดปทุมธานีที�มีรถไฟฟ�า 
สายสีแดงพาดผ่าน พบว่า ตําบลคูคต 
อําเภอลําลูกกา มีดัชนีราคาทรงตัวจาก 
ไตรมาสก่อน ในขณะที�ดัชนีอุปทานเพิ�ม  
ข้ึน 4% ส่วนในตําบลประชาธิป�ตย์  
อําเภอธัญบุรี ดัชนีราคาลดลง 1% จาก 
ไตรมาสก่อน ดัชนีอปุทานเพิ�มขึ้น 15%

ดา้นความสนใจซ้ีอพบว่า ในภาพรวมทําเล 
แนวรถไฟฟ�าสายสีแดงมีความสนใจซ�ือ 
เพิ�มข้ึน 34% จากไตรมาสก่อน โดยแขวง 
สนามบิน เขตดอนเมืองเพิ�มข้ึน 54% 
แขวงจตุจักร และแขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
เพิ�มข�ึน 53% และ 46% ตามลําดับ 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี� เพิ�มข้ึน 1%

ส่วนในจังหวัดปทุมธานี ตําบลลําลูกกา 
อําเภอคูคต มีความสนใจซ้ือเพิ�มข ึน้ 35% 
และตําบลประชาธิป�ตย์ อําเภอธัญบุรี 
เพิ�มขึ้น 19% จากไตรมาสก่อน



 

อสงัหาฯ ภาคเหนอื กับป�ญหาหมอกควนั
นอกจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 แล้ว จังหวัดภาคเหนือยังเผชิญกับ 
ป�ญหาหมอกควันเป�นประจําทุกป� (ช่วงเดือน 
ธันวาคม-เมษายน) ซ่ึงเกิดจากการเผาของ 
ภาคการเกษตรทั�งในจังหวัดภาคเหนือและจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึงป�ญหาไฟป�า ซ�ึง 
ป�ญหาเหล่านี�ส่งผลต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ 
ในพ� ืนที�เช่นกัน

โดยพบว่า 3 จังหวัดใหญ่ในภาคเหนือ ได้แก่ 
เชียงใหม่ เชียงราย และลําปาง แม้ภาพรวม 
จะยังมีความสนใจซ�ือเพิ�มขึ้น 10% จาก
ไตรมาสก่อน แต่หลังจากช่วงที�มีป�ญหาหมอก 
ควันเกิดข้ึน ความสนใจซ้ือลดลง 22% (เปรียบ 
เทียบระหว่างเดือนมกราคมกับเดือนมีนาคม 
2564)

เชียงใหม่

ภาพรวมดัชนีราคาที�อยู่ อาศัยในจังหวัด 
เชียงใหม่ เพิ�มขึ้น 2% จากไตรมาสก่อน 
โดยเฉพาะในอําเภอสันกําแพง เพิ�มข้ึน 7% 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ เพิ�มขึ้น 4% และ 
อําเภอสันทราย เพิ�มขึ้น 2%

แม้ว่าความสนใจซ�ือใน 3 ทําเลดังกล่าวจะ 
เพิ�มข�ึน (อําเภอสันกําแพง +34%, อําเภอ 
เมืองเชียงใหม่ +28% และอําเภอสันทราย 
+16%) แต่หากเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม
แล้วในช่วงเดือนมีนาคมมีความสนใจซ้ือลดลง
ทั�ง 3 ทําเล (-25%, -23% และ -19%

ตามลําดับ)

เชียงราย

ดัชนีราคาภาพรวมในจังหวัดเชียงราย ทรงตัว 
จากไตรมาสก่อน โดยอําเภอเวียงชัยลดลงถึง 
17% อําเภอแมจัน ลดลง 1% และอําเภอเมือง 
เชียงรายทรงตัวจากไตรมาสก่อน

ความสนใจซื้อใน 3 ทําเลดังกล่าวเพิ�มขึ้น 
อย่างมาก โดยอําเภอเวียงชัย เพิ�มขึ้นถึง 
313% อําเภอแม่จัน เพิ�มขึ้น 221% และ 
อําเภอเมือง เชียงรายเพิ�มขึ้น 50% และหาก 
เปรียบเทียบ กับเดือนมกราคมแล้ว ในช่วง 
เดือนมีนาคม มีความสนใจซ�ือเพิ�มขึ้น ทั�ง 3 
ทําเล (20%, 25% และ 9% ตามลําดับ)

ลําปาง

ดัชนีราคาภาพรวมในจังหวัดลําปาง เพิ�มขึ้น 
23%  จากไตรมาสก่อน แต่ในอาํเภอเมอืง 
ลําปางที�มีจํานวนอสังหาริมทรัพยม์ากที�สุด 
ลดลง 14%

ความสนใจซื้อส่วนใหญ่ในอําเภอเมืองลําปาง 
แต่มีความสนใจซ้ือลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า 
ถึง 63% และหากเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 
แล้ว ในช่วงเดือนมีนาคมมีความสนใจซ้ือลดลง 
ถึง 91%

ส่วนหนึ่งที�ทําให้ความสนใจซื้อในเชียงใหม่ 
ลดลงมากกว่าจงัหวัดอื ่น ๆ ในภาคเหนือ  
ณ ช่วงเวลานี้ เนื่องจากภูมิประเทศที�เป�นแอ่ง 
กระทะ  และมีภเูขาล้อมรอบของเชียงใหม่  
ทําให้ป�ญหาหมอกควันยาวนานและรุนแรง 
กว่าจังหวัดอ� ืน
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ครบรอบ 1 ป� อสังหา
    
ฯ ในช่วงโควิด-19

ในช่วงที�โควิด-19 ระบาดในประเทศไทย ตลอด 1 ป�ที�ผ่านมาจนทําให้เกิดการล็อกดาวน์ 
ทั ้งประเทศส่งผลต่อภาคธุรกิจต่าง ๆ  ซึง่รวมถึงภาคอสงัหารมิทรพัยใ์นหลาย ๆ ด้าน

หากเปรียบเทียบระหว่างช่วงที�ประเทศไทยมีการระบาดอย่างรุนแรงจนทําให้เกิดการล็อกดาวน์
ประเทศกับป�จจุบัน ซึ่งมีการระบาดใหม่รอบล่าสุด (เดือนมีนาคม 2563 vs เดือนมีนาคม 
2564) จะพบว่า มี 5 ทําเลที�ความสนใจซ�ือเพิ�มสูงขึ้นอย่างมาก

จะเหน็ได้วา่ทําเลทั�งหมดอยูบ่รเิวณพื�นที�นอกเขต CBD และพื�นที�กรุงเทพฯ รอบนอก ตาม
แนวรถไฟฟ�าสายใหม ่ และสายอนาคต สะท้อนความต้องการของผูซ้ื�อที�เริ�มออกไปอยูพ่ื�นที�
รอบนอกมากขึ�น เพื�อตอบรบัไลฟ�สไตล์การใชช้วีติหลังวกิฤตโควดิ-19 ที�ต้องการพื�นที�ในการ
อยูอ่าศัยมากขึ�น และราคาที�อยูอ่าศัยอยูใ่นระดับที�จบัต้องได้มากกวา่พื�นที�ใจกลางเมอืง

โดยประเภทที�อยูอ่าศัยที�ได้รบัความสนใจมากที�สดุในรอบป� คือ บา้นเดี�ยว (72% YoY) 
ทาวนเ์ฮ้าส ์ (43% YoY) และคอนโดมเินียม (12% YoY) ระดับราคาที�ได้รบัความสนใจซื�อ
เติบโตเพิ�มขึ�นมากที�สดุในรอบป�คือ 3-5 ล้านบาท (39% YoY) รองลงมาคือ 1-3 ล้านบาท 
(37% YoY) และ 5-10 ล้านบาท (36% YoY)

1 กรุงเทพฯ หนองแขม 113%

2 กรุงเทพฯ มนีบุรี 98%

3 กรุงเทพฯ สายไหม 83%

4 กรุงเทพฯ บางแค 74%

5 กรุงเทพฯ คลองสามวา 67%

จงัหวดั เขต YoY Growth
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ด้านตลาดเชา่ทําเลที�มคีวามต้องการเชา่สงูที�สดุในกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และต่างจงัหวดั สว่น
ใหญอ่ยูใ่นทําเลที�เป�นแหล่งงาน และเมอืงท่องเที�ยว ได้แก่

โดยประเภทที�อยูอ่าศัยที�ได้รบัความต้องการเชา่มากที�สดุในรอบป� คือ บา้นเดี�ยว (39% YoY)

ทาวนเ์ฮ้าส ์(33% YoY) และคอนโดมเินียม (5% YoY) ระดับราคาที�ได้รบัความสนใจเพิ�มขึ�น
มากที�สดุในรอบป�คือ นอ้ยกวา่ 10,000 บาท/เดือน (31% YoY), ราคา 10,000-20,000 บาท/

เดือน (15% YoY) และ 20,000-30,000 บาท/เดือน (9% YoY) สว่นระดับราคามากกวา่ 
30,000 บาท มคีวามสนใจลดลง (-2% YoY)

1 กรุงเทพฯ บงึกุ่ม 102%

2 นครราชสมีา เมอืงนครราชสมีา 99%

3 ชลบุรี เมอืงชลบุรี 80%

4 นนทบุรี ปากเกรด็ 77%

5 นนทบุรี เมอืงนนทบุรี 66%

จงัหวดั เขต/อําเภอ YoY Growth
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ภาพรวมเศรษฐกิจ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 
เป�นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี�ยนโยบาย 
ไว้ที� 0.50% ต่อป� โดยประเมินว่าการฟ้ืนตัว 
ของแต่ละภาคเศรษฐกิจนั�นข้ึนอยู่กับหลาย 
ป�จจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป�นเร่ืองเกี�ยวกับวัคซีน 
ป�องกันโควิด-19 ว่าจะสามารถกระจายและ 
ฉีดให้กับประขาชนในประเทศได้ครอบคลุม 
หรืออยา่งน้อยอยู่ในระดับที�จะสร้าง  
Herd Immunity ให้กับคนในประเทศได้ 
อย่างรวดเร็วเพียงใดและป�จจัยดังกล่าวจะ 
นําไปสู่การฟ้ืนตัวในด้านอ่ืน ๆ อาทิ การกลับ 
มาของนักท่องเที�ยวต่างชาติ นอกจากนี� 
นโยบายภาครัฐในการสนับสนุน-ช่วยเหลือ 
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจควรต่อเน่ืองและ 
ความชัดเจน

แม้ว่าการคงอัตราดอกเบี�ยนโยบาย 0.50% 
ต่อป� จะดีต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ส่งผล 
ให้ดอกเบี�ยบา้นให้อยู่ในระดับต�า แต่ต้อง 
ยอมรับว่ายังมีความผันผวนจากความไม่ 
แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจ และการระบาด 
ของเช�ือไวรัสโควิด-19

ดังนั�น การที�ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือสินค้าที�มี 
มูลค่าสูง และก่อให้เกิดภาระผูกพันระยะยาว 
อย่างที�อยู่อาศัยจะต้องมีวินัยทางการเงิน 
และระมัดระวังการใช้จา่ยเพิ�มขึ้นอย่างมาก

ป�จจัยที�ต้องจับตาในช่ วง Q2 2564 คือ 
มาตรการจากภาครัฐที�ออกมาต่อเน่ือง และ 
สอดคล้องกับความเสี�ยงของเศรษฐกิจใน 
แต่ละช่วงเวลาตลอดจนเร่งดําเนินมาตรการ 
ทางการเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ที�ได้รับผลกระทบ 
จากโควิด-19 ทั�งภาคธุรกิจและภาคประชาชน



อีกหนึ่งป�จจัยสําคัญคือ ความพยายาม 
ในการกระตุ้นกําลังซ้ือต่างชาติ เช่น ขยาย 
โควตาต่างชาติให้สามารถซ�อืคอนโดมิเนียม 
ได้เกิน 49% เป�ดโอกาสให้ต่างชาติซ�ือ 
กรรมสิทธิ�บ้านจัดสรรได้ และขยายสิทธิการ 
เช่าเกิน 30 ป� ซ ึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมของ 
ภาคอสังหาริมทรัพย์ (ขณะจัดทํารายงานนี� 
แนวคิดดังกล่าวยังคงเป�นเพียงข้อมูลจาก 
แหล่งข่าวที�คาดว่าจะมีการเสนอต่อที�ประชุม 
คณะรัฐมนตรี)

ทั�งน ี้  เศรษฐกจิไทยในป� 2564 คาดว่าจะ 
ขยายตัว 3% ต�าลงจากการประเมินครั�งก่อน 
เน่ืองจากได ้รบัผลกระทบจากการระบาด 
ระลอกใหม่ในช่วงต้นป� และจํานวนนัก 
ท่องเที�ยวตา่งชาติลดลง สําหรับป� 2565 
คาดว่า เศรษฐกิจจะขยายตัว 4.7% จาก 
จํานวนนักท่องเที�ยวต่างชาติที�คาดว่าจะฟื้น 
ตัวภายหลังการกระจายวัคซีนอย่างทั�วถึงทั�ง 
ในไทยและต่างประเทศซ่ึงจะช่วยสนับสนุนให้ 
เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวสู่ระดับก่อนการระบาด 
ในช่วงคร่ึงหลังของป� 2565



สรุป
ราคาอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีแนวโน้มลดลง 
อย่างต่อเน่ืองจากผลของการแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 และสภาพเศรษฐกิจท่ียังคง 
ชะลอตัว ส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจซ้ือ 
ของผู้บริโภค

แม้ว่าภาครัฐจะออกมาตรการมากระตุ้น 
อสังหาริมทรัพยโ์ดยการลดค่าโอน-จดจํานอง 
ให้กับที�อยู่อาศัยใหม่ ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท 
แต่กลับพบว่า จํานวนที�อยู่อาศัยระดับราคา 
ดังกล่าวยังคงเหลืออยู่ในตลาดเป�นจํานวน 
มากสะท้อนให้เห็นว่ากําลังซ�อืของผูบ้ริโภค 
ระดับกลาง-ล่างยังคงชะลอตัว ส่วนระดับ 
ราคาอ�นืเริ�มมีสัญญาของการชะลอตัวของ 
ฝ� �งผู้ซื้อเช่นกัน

แนวโน้มความสนใจซ้ือของผู้บริโภคยังคง 
เป�นสินคา้แนวราบมากกว่าแนวสูงเน�อืงจาก 
ให้ความสําคัญกับขนาดของที�อยู่อาศัยมาก 
ขึ้น สอดคล้องกับผลสํารวจDDproperty’s

Thailand Consumer Sentiment Study 

ที�พบว่า ผู้บริโภคในป�จจุบันเกือบ 50% เม่ือ 
ต้องตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจะให้ความสําคัญ 
กับ “ขนาดของท่ีอยู่อาศัย” รวมทั�งยังให้ 
ความสําคัญกับความสะอาดและสุขอนามัย 
ควบคู่ไปด้วย

ทําเลที�ผู ้บริโภคพิจารณาเลือกซ�ือที�อยู่ 
อาศัยในพ้ืนที�กรุงเทพฯ รอบนอก รวมไป 
ถึงชานเมืองเพิ�มมากข้ึน โดยเฉพาะตาม 
แนวรถไฟฟ�าสายที�เป�ดใหม่ หรือใกล้เป�ดใช้ 
บริการในอนาคต เน�อืงจากเดินทางสะดวก 
ดว้ยรถไฟฟ�า และราคาอสังหาริมทรัพย์
ไม่สูงเหมือนกับใจกลางเมือง

วัคซีนป�องกันโควิด-19 ถือเป�นหน่ึงในป�จจัย 
สําคัญที�จะทําให้เศรษฐกิจ รวมไปถึงภาค 
อสังหาริมทรัพย์ฟ้ืนตัวข้ึนมาได้อย่างรวดเร็ว 
ที�สุด เพราะจะส่งผลต่อความเช่ือมั�นของผู้ 
บริโภคในการตัดสินใจซ้ือสถานการณ์ที�ไม่ 
แน่นอนในป�จจุบันทําให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ 
เลือกท่ีจะชะลอการซ้ือออกไป หรือใช้เวลา 
ในการตัดสินใจนานขึ้นกว่าเดิม แม้ราคา 
ที�อยู่อาศัยในป�จจุบันจะน่าซ้ือมากเพียงใด
ก็ตาม

Thailand Property Market Index Q2 2564
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รูจ้กักับ DDproperty Thailand

Property Market Index

การซ้ือบ้านสักหลังนับเป�นการตัดสินใจที�ถือว่ายากที�สุด 
ครั�งหนึ่งในชีวิตและอาจจะเป�นการตัดสินใจครั�งที�แพง 
ที�สุดเลยก็ว่าได้ ดังนั�นเมื่อตัดสินใจที�จะซ้ือการมีข้อมูล 
ประกอบการตัดสินใจจึงเป�นเร�อืงที�สําคัญอย่างยิ�งข้อมูล 
ยิ�งแน่นคุณจะตัดสินใจได้อย่างมั�นใจมากขึ้น

DDproperty (ดีดีพร็อพเพอร์ตี�) หวังที�จะเป�นส่วนหน่ึง 
ในการช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั�นใจยิ�งข้ึนเราจึงได้ 
จัดทํารายงาน DDproperty Thailand Property

Market Index ฉบับนี�ขึ้นมา เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึง 
ความเคล่ือนไหวของตลาดที�อยู่ อาศัยในเมืองไทยมากข้ึน

หากคุณกําลังวางแผนที�จะขายอสังหาริมทรัพย์ รายงาน 
ฉบับนี�จะสะท้อนให้เห็นแนวโน้มราคาในป�จจุบันและทํา
ให ้ตั�งราคาขายได้อย ่างเหมาะสม หรือ หากคณุกาํลงั 
วางแผนจะซ้ือ ขอ้มูลและบทวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี� 
จะช่วยให้คุณวางแผนช่วงเวลาในการซ้ือได้อยา่งลงตัว

DDproperty เป�นเวบ็ไซต์สื�อกลางในการซื�อ-ขาย 
อสังหาริมทรัพย์ชั้นนําของเมืองไทย ในแต่ละวันจึงมี 
ข้อมูลด้านอสังหาฯ จํานวนมากที�ถูกอัปเดตผ่านระบบ 
ของเรา ซ่ึงนับเป�นแหล่งข้อมูลที�มีประสิทธิภาพสามารถ 
นํามาวิเคราะห์ต่อยอดเพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกที�น่าสนใจ 
และเป�นประโยชน์ต่อผู้ที่กําลังหาซื้อหรืออยากที�จะขาย 
อสังหาฯ ต่อไป

ของตลาดที�อยูไ่ทยวา่อยูใ่นระยะใด เชน่ เป�นตลาดของ
ผูข้ายที�จะสามารถทําเงินได้จากการขายในชว่งนี� หรอื
เป�นโอกาสดีของผูซ้ื�อที�จะได้ซื�อที�อยูอ่าศัยในราคาถกู
หรอืคุม้ค่ากับการลงทนุ

ดัชนีราคาใน DDproperty Thailand Property

Market Index ใชข้อ้มูลในชว่งไตรมาส 1 ป� 2558

(1Q58) เป�นฐานระดับราคาที�ขึ�น-ลง จะมคีวามสมัพนัธ์
เกี�ยวเนื�องกับราคาในชว่งดังกล่าว

สาํหรบัขอ้มูลของจาํนวนอุปทาน (Supply) ที�มอียูใ่น
ตลาดนั�น อ้างอิงจากจาํนวนประกาศที�อยูอ่าศัยประเภท
ต่าง  ๆ ที�เขา้มาโพสต์บนเวบ็ไซต์ DDproperty.com 
ซึ�งมทัี�งที�อยูอ่าศัยใหม ่ และที�อยูอ่าศัยมอืสองที�กําลัง
เป�ดขายอยูใ่นตลาดนั�นเอง

DDproperty Thailand Property Market Index

จดัทําขึ�นโดยการรวบรวมขอ้มูลประกาศขายที�อยูอ่าศัย
บนเวบ็ไซต์ DDproperty.com ที�มจีาํนวนกวา่ 200,000 
รายการ มาทําการคํานวณโดยวธิทีางสถิติและจดัทําเป�น
ดัชนี เพื�อสะท้อนถึงความเคลื�อนไหวของราคา (Price) และ
อุปทาน (Supply) ที�อยูอ่าศัย ในขณะที�ทางฝ�� งของผู้
ขาย ขอ้มูลจาก DDproperty Thailand Property

Market Index จะแสดงใหเ้หน็ถึงแนวโนม้ราคาที�อยู่
อาศัยในรอบไตรมาส (3 เดือน) วา่เป�นไปในทิศทางใด

ในระยะสั�น ดัชนีที�ปรบัตัวเพิ�มขึ�นบง่บอกถึงสภาพตลาด
ที�เป�นบวก แต่ในมุมมองระยะยาว DDproperty Thailand

Property Market Index แสดงใหเ้หน็ถึงวงจรล่าสดุ

ขั�นตอนในการจดัทํา

Thailand Property Market Index Q1 2564
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รูจ้กักับ DDproperty

 สาํหรบัรายละเอียดเพิ�มเติม สามารถเขา้
ชมได้ที� www.DDproperty.com;

www.PropertyGuruGroup.com

รวมไปถึงชอ่งทางโซเชยีล มเีดียของเรา 
ได้แก่ Facebook, Instagram,

Youtube, และ Linkedin

DDproperty (ดีดีพร็อพเพอร์ตี�) เป�น 
เว็บไซต์มาร์เก็ตเพลสด้านอสังหาริมทรัพย์ 
อันดบั 1 ของไทยที�มยีอดผู้เข ้าชมและใช้ 
บริการบนเว็บไซต์กว่า 3.5 ล้านรายต่อเดือน 
ด้วยตัวเลือกอสังหาริมทรัพย์หลากหลาย 
รูปแบบรวมกวา่ 700,000 รายการ

DDproperty ไดรั้บการโหวตให้เป�นเว็บไซต์ 
คน้หาอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์ยอดเยี�ยม 
(Top Brand in Online Property Search)

ที�ช่วยให้คนไทยค้นหาและพบกับบ้านที� “ใช่” 
สําหรับตัวเอง DDproperty เป�นเว็บไซต์ 
ในเครือ PropertyGuru Group

(พร็อพเพอร์ตี�กูรู กรุป๊) ซึ่งเป�นบริษัทด้าน 
เทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ชั�นนําของเอเชีย
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ขอ้มูลติดต่อ
สาํหรบัสื�อมวลชนที�ต้องการติดต่อเพื�อสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับ 
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กรุณาติดต่ออีเมล: mediaenquiry_th@ddproperty.com
 

ขอขอบคณุ
คณุกมลภัทร แสวงกิจ ผูจ้ดัการใหญป่ระจาํประเทศไทย DDproperty ที�รว่มให้
ความคิดเหน็เพิ�มเติมในรายงาน Thailand Property Market Index Q2 2564
 

ขอ้จาํกัดความรบัผดิชอบ
รายงานฉบบันี�จดัทําขึ�นเพื�อเป�นคําแนะนําทั�วไปสาํหรบัผูที้�สนใจเท่านั�น ขอ้ความที�ปรากฏ
ทั�งหมดไมม่วีตัถปุระสงค์เพื�อทดแทนคําแนะนําจากผูเ้ชี�ยวชาญโดยตรง ดังนั�นก่อนที�จะปฏิบติั
ตามคําแนะนําใด ๆ ในรายงานนี� คณุควรปรกึษาผูเ้ชี�ยวชาญใหแ้นใ่จ 
DDproperty.com/PropertyGuru Group จะไมร่บัผดิชอบต่อเหตกุารณ ์ผลลัพธ ์หรอื
ความไวว้างใจในขอ้มูล ดังกล่าว อันเป�นเหตใุหเ้กิดอันตรายหรอืความเสยีหายทั�งที�เกิดขึ�น
โดยตรง โดยอ้อม หรอืในรูปแบบ ผลกระทบที�ตามมาซึ�งเกิดจากการเชื�อถือเนื�อหาและ/หรอื
ขอ้มูลต่าง ๆ ในรายงานฉบบันี�
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