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ความเปนไปไดทางการตลาดสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ประเภทบานปองกันตนจากการกอการราย 

The Marketing Feasibility for Real Estate Development Project: 

Terrorism Self-Defense Home 
 

กมลชนก ลิ้มวิจิตสุข 1 

 

บทคัดยอ 

ความเปนไปไดทางการตลาดของอสังหาริมทรัพยประเภทบานปองกันตนจากการกอการรายเปน

การวิจัยที่มุงเนนใหไดมาซึ่งขอเสนอเก่ียวกับความเปนไปไดทางการตลาด ในการดําเนินการวิจัยนี้อาศัย

ขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกับวิเคราะหขอมูลจากหลายหลากทฤษฎี  เชน ทฤษฎีดาน

การตลาด ดานกฎหมาย สถาปตยกรรม การกอสราง และดานเศรษฐศาสตร ไดรับขอมูลจากผูท่ีมีสวน

เก่ียวของท้ังจากผูประกอบการ ประชาชนในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิดานการกอการราย ซึ่งในความตองการ

ของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตการวิจัยพบวา ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใตมี

ความตองการท่ีอยูอาศัยที่สามารถปองกันตนจากการกอการรายถึงรอยละ 65.50 ท้ังในลักษณะซื้อหรือตอ

เติมบานภายใตงบประมาณตํ่ากวา 1.5 ลานบาท รูปแบบบานที่ตองการซื้อคือ  บานเด่ียวมีขนาดพื้นที่ใช

สอยไมเกิน 50 ตารางเมตร แตอุปสรรคหลักในความสําเร็จนี้คือ ปจจัยดานราคา เนื่องจากประชาชนใน

พื้นที่รายไดตอครอบครัวเฉลี่ยตํ่ากวา 50,000 บาทตอเดือน ขอเสนอแนะจากประชาชนคือ การไดรับความ

รวมมือจากทางรัฐบาลเขามามีสวนชวยใหการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความผาสุก 

 

คําสําคัญ:  ความเปนไปไดทางการตลาด, บานปองกันตนเอง, การกอการราย 

 

Abstract 

This study focuses on obtaining marketing feasibility proposals. Both quantitative and 

qualitative data are utilized and analyzed by a variety of theories such as Marketing, Law, 

Architecture, Construction, and Economics. The data and information are received from the 

                                                                 
1 นักศึกษา  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา นิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ถนนพระจันทร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
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entrepreneurs, terrorism experts, and the people in the three southern border provinces. The 

research finds that 65.50 percent of people in the three southern border provinces need 

terrorism protection shelters under a budget of less than 1.5 million baht in form of a detached 

house, 50 square meters or less. However, the main obstacle against the success is the price 

factor because people in the area have average income per family lower than 50,000 Baht per 

month. The key suggestion received from the public is that they need the government's 

cooperation to improve of the well-being of people in the area. 

 

Keywords:  Marketing Feasibility, Self-Defense Home, Terrorism 

 

บทนํา 

การกอการรายในยุคปจจุบันเก่ียวของกับความเจริญ และความซับซอนของความรู  เทคโนโลยี การ

สื่อสาร ศาสนา และวัฒนธรรม  รูปแบบของการกอการรายมีหลากหลายรูป แบบ และขอบเขตการกอการ

รายก็ขยายออกไปเปนวงกวางท้ังการกอการรายภายในแตละประเทศ  และการกอการรายระหวางประเท ศ 

หรือการกอการรายสากล (international terrorism) ดวยเทคโนโลยีที่กาวหนา  อาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงท่ีมี

ความแมนยําตอเปาหมายในการปฏิบัติการ ตลอดจนการคมนาคมและการสื่อสารที่รวดเร็ว  เจาหนาที่ของ

รัฐจึงคนหาตัวผูกอการไดลําบากยากย่ิงขึ้น รูปแบบการกอการรายมุงเปาไปสูความเปนสาธารณะมากขึ้น

ไมใชเฉพาะท่ีตัวบุคคลสําคัญหรือรัฐบาล บุคคลทั่วไปก็สามารถเปนเปาหมายท่ีสําคัญในการกอการรายได

เพราะเพียงเพื่อที่จะแสดงใหเห็นถึงความออนแอของรัฐที่ไมสามารถปองกันหรือดูแลชีวิตและทรัพยสินของ

พลเมืองของตนไดสงผลใหเกิดสภาวะตระหนก (panics) และหวาดกลัว (terror) 

 สําหรับ การกอการราย  ในประเทศไทย  คํานี้ยังคงเปนขอถกเถียงและยังไมชัดเจน เนื่องจากขาด

องคความรูหลายๆ อยางเก่ียวกับการกอการราย รวมท้ังยังไมมีองคกรกลางหรือสถาบันหลักที่ชัดเจนเขามา

รับผิดชอบหรือกํากับดูแลในการเผยแพรความรูเก่ียวกับเรื่องน้ีสูประชาชน รวมทั้งผูศึกษางานดานกอการ

รายหรือหนวยปฏิบัติฝายความมั่นคงก็มีการบัญญัติศัพทเฉพาะที่แตกตางกันออกไป เชนคําวา “การกอ

การราย” หรือ “การกอความไมสงบ ” หรือ “การกอเหตุรุนแรง ” เปนตน แตเพื่อความสะดวกในการศึกษา

คนควาขอมูลวิเคราะหและทําความเขาใจที่ตรงกันกับนัยของนานาชาติ ผูวิจัยขอใชคําวา “การกอการราย”   

 ในชวงทศวรรษที่ผานมาคือ ต้ังแต พ.ศ. 2547 ถึงปจจุบันเห็นไดวาการกอการรายสามารถเกิดขึ้น

ไดในทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะอยางย่ิงในพื้นที่ชายแดนภาคใตซึ่งมีความตอเนื่องมากกวา

ภูมิภาคอ่ืนในประเทศไทยผลจากการกอการรายทําใหประชาชนในทุกพื้นท่ีที่ถูกกอการรายขาดความ

ปลอดภัยในการใชชีวิตในการอยูอาศัยรวมท้ังสูญเสียทรัพยสิน สถานการณการกอการรายและความไม
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สงบในสามจังหวัดชายแดนใตหรือตามแนวชายแดนของประเทศไทยที่มีมาต้ังแตป  พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน 

ยังคงมีความรุนแรงสงผลใหประชาชนในพื้นท่ีดังกลาวขาดความปลอดภัยในการใชชีวิตในการอยูอาศั ย 

อยางไรก็ตาม  จากการสํารวจนํารองของ พรพรรณ วีระปรียากูร ( 2555) เก่ียวกับความตองการ

อสังหาริมทรัพยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต พบวาสถานการณการพัฒนาอสังหาริมทรัพยในสาม

จังหวัดชายแดนใตกลับดําเนินไปในทิศทางตรงกันขาม  ย่ิงมีความรุนแรง  ราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพยย่ิง

เติบโตมากขึ้น  ผูประกอบการสวนใหญใชกลยุทธการลงทุนและการตลาดแบบพึ่งพาผูบริโภคดํารงธุรกิจ

ตามประสบการณของครอบครัวแบบรุนสูรุนผสานกับการรับการสนับสนุนบางสวนจากภาครัฐรวมกับการ

เขาสูระบบการจัดสรร ระบบธนาคารพาณิชย โครงการที่ขอรับการจัดสรรสวนใหญมีจํานวนหนวยของที่อยู

อาศัยเฉลี่ย 35 – 50 หนวย โดยกําหนดราคาตามความพึงพอใจระหวางผูประกอบการและผูบริโภคแบบ

หน่ึงหนวยหนึ่งราคา  ใชธนาคารพาณิชยเปนกลไกประสานงานระหวางกัน จากแบบสํารวจนําร องพบวามี

ประชาชนบางสวนใหขอมูลวา หากผูประกอบการสามารถสรางความปลอดภัยใหกับโครงการไดมากขึ้น

ยอมมีโอกาสในการขายไดมากขึ้นเชนกันภายใตสถานการณความไมสงบที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 

 ดังนั้น  แมจะมีการเติบโตของอสังหาริมทรัพยมากในพื้นที่ดังกลาวแตในเรื่องรูปแบบบานที่

ปลอดภัยกับชีวิตและทรัพยสินยังคงเปนความรับผิดชอบของประชาชนเพียงฝายเดียว ความตองการบานที่

ปลอดภัยจึงนํามาสูการวิจัยครั้งนี้ภายใตโจทยวิจัยที่วา  ความเปนไปไดทางการตลาดสําหรับการพัฒนา

โครงการอสังหาริมทรัพยประเภทบานปองกันตนจากการกอการรายโดยเฉพาะอยางย่ิงในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนใตเปนอยางไร 

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

เพื่อเสนอความเปนไปไดทางการตลาดสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทบานปองกันตนจาก

การกอการราย โดยผานการสํารวจความตองการความพึงพอใจและความคิดเห็นที่อยูอาศัย วิเคราะห

รูปแบบโครงการอสังหาริมทรัพย วิเคราะหความเปนไปไดทางการตลาดผานทัศนะของผูประกอบการ 

นักวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการกอการรายเก่ียวกับความเปนไปไดในการลงทุน การลงทุน วัสดุ

ภาพลักษณ ทําเลท่ีต้ัง การกําหนดราคา สวนผสมทางการตลาด  และดานสถาปตยกรรมกอสราง  โดยผลท่ี

ไดจากการวิเคราะหนั้น สามารถนําไป พัฒนาเปนรูปแบบบาน ที่มีลักษณะพิเศษทนตอแรงปะทะใน

สถานการณความไมสงบ อันจะนําไปสูโอกาสความเปนไปไดเชิงธุรกิจตอไป 

 

วิธีการศึกษา 

 แบบแผนการวิจัยสําหรับการวิจัยน้ีเปนการวิจัยแบบผสมที่ผสานขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจากการ

สอบถามประชาชนในพื้นท่ีเปาหมาย  และขอมูลคุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก 3 กลุม 
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(ผูประกอบการและผูลงทุนในพื้นที่   ผูทรงคุณวุฒิทางดานการกอการราย  ผูประกอบการและผูทรงคุณวุฒิ

ดานวัสดุยุทธภัณฑ) 

การออกแบบผูใหขอมูล ประชากรการวิจัย และกลุมตัวอยาง 

 การออกแบบผูใหขอมูล ประชากรการวิจัย และกลุมตัวอยาง อธิบายไดดังตารางดังตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 1  ขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพของกลุมตัวอยางในการศึกษา 
 

ขอมูลเชิงปริมาณ (รวมท้ังสิ้น 400 คน) ขอมูลเชิงคุณภาพ (รวมท้ังสิ้น 8 คน) 

ประชากร คือ ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใต

ไดแก ยะลา ปตตานี และนราธิวาส 

ก) ผูประกอบการและผูลงทุนในพื้นที่และจาก

สวนกลาง ดําเนินการเลือกแบบกําหนดคุณสมบัติ

และเจตนาในการรวมใหขอมูลเพื่อการวิจัย 

กลุมตัวอยาง  คือ ประชาชนในสามจังหวัด

ชายแดนใต ที่ยินยอมใหขอมูลเพื่อการวิจัยจํานวน 

400 คน โดยไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง

ตามแนวคิด Yamane ณ ระดับความเชื่อมั่นรอย

ละ 95 โดยกระจายตามสัดสวนของโครงสราง

ประชาชนในแตละจังหวัด (สําหรับการเลือกสุม 

ดําเนินการดวยการเลือกสุมอยางงายตามสัดสวน) 

ข) ผูทรงคุณวุฒิทางดานการกอการราย ดําเนินการ

เลือกแบบกําหนดคุณสมบัติและเจตนาในการรวม

ใหขอมูลเพื่อการวิจัย (โดยมีประสบการณทาง

การทหาร การกอการราย และเคยปฏิบัติหนาที่ใน 3 

จังหวัดชายแดนใต) 

ค) ผูประกอบการและผูทรงคุณวุฒิดานวัสดุหรือ

ยุทธภัณฑ รวมถึงนักกฎหมาย และผูประกอบการท่ี

ไดรับอนุญาตในการจําหนายยุทธภัณฑ 
 

หมายเหตุ: ผูใหขอมูลเพ่ือการวิจัยสามารถยุติการใหขอมูลเพ่ือการวิจัยไดตลอดเวลาเพ่ือพิทักษสิทธิสวนบุคคลของตนเอ ง 

และผูวิจัยดําเนินการโดยคํานึงถึงจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยอยางรอบคอบ ดังน้ัน จํานวนของผูใหขอมู ล 

จากการสัมภาษณจึงมีไมมาก 

 

การออกแบบตัวแปรและเคร่ืองมือ หรือเทคนิคท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การออกแบบตัวแปรและเครื่องมือ หรือเทคนิคที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลอธิบายไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 2  การออกแบบตัวแปรและเครื่องมือ หรือเทคนิคที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

แหลงขอมูล เครื่องมือหรือ

เทคนิค 

ตัวแปรที่ตองการ 

ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนใตจํานวน 400 คน 

แบบสอบถาม 

 

ก) ขอมูลพื้นฐานของประชาชนในฐานะผูบริโภค 

เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน เปนตน 

ข) ระดับความคิดเห็นและความตองการเก่ียวกับ

บานปองกันตนจากการกอการราย (ทั้งมิติของ

สวนผสมทางการตลาด มิติความคิดเห็นและ

ความตองการเก่ียวกับบาน ปจจัยภายในและ

ภายนอกที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อบาน หรือที่อยู

อาศัย การกําหนดงบประมาณในการซื้อบาน หรือ

ที่อยูอาศัย) 

ผูประกอบการและผูลงทุนใน

พื้นที่ และจากสวนกลาง 

การสัมภาษณ ขอมูลดานสถาปตยกรรม การออกแบบตัวบา น 

ทิศทางการตลาดของอสังหาริมทรัพยที่มี

ลักษณะเฉพาะ 

ผูทรงคุณวุฒิทางดานการกอการ

ราย 

การสัมภาษณ ขอมูลดานสถาปตยกรรม การออกแบบตัวบาน 

ทิศทางการตลาดของอสังหาริมทรัพยที่มี

ลักษณะเฉพาะ 

ผูประกอบการและผูทรงคุณวุฒิ 

ดานวัสดุหรือยุทธภัณฑ 

การสัมภาษณ 

 

แนวทางปฏิบัติทางกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ

ตางๆ เก่ียวกับวัสดุท่ีเขาขายยุทธภัณฑ การขอ

อนุญาตเก่ียวกับวัสดุท่ีเขาขายยุทธภัณฑ 

 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยเก่ียวกับความเปนไปไดทางการตลาดสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทบานปองกัน

ตนจากการกอการราย ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้ 

ระดับความตองการท่ีอยูอาศัย  

 ความตองการท่ีอยูอาศัยที่สามารถปองกันตนจากการกอการราย รอยละ 65.50  ผูประสบเหตุ 

(จากผูใหขอมูลท้ังสิ้น 400 ราย ในจังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส) ตองการซื้อหรือตอเติมบานหรือที่
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อยูอาศัย แตจะดําเนินการภายใตงบประมาณตํ่ากวา 1.5 ลานบาทรอยละ  61.00 เนื่องจากความเสียหายท่ี

ไดรับลําดับแรกเปนความเสียหายตอการบาดเจ็บทางรางกายรอยละ  37.70 ทั้งน้ีรูปแบบบานที่ตองการซื้อ

คือจากบานเด่ียวรอยละ 71 หมูบานจัดสรรรอยละ 13.00 และทาวนเฮาสรอยละ 9.00 ขนาดพื้นท่ีใชสอยไม

เกิน 50 ตารางเมตรรอยละ 48.50 โดยมีวัตถุประสงคในการซื้ออสังหาริมทรัพยหลังใหมเพื่อเหตุผลตาง ๆ 

ดังตอไปนี้ เพื่อความสะดวกสบายรอยละ 35.50  เพื่อเปนบานหลังท่ีสองรอยละ 24.20  และเพื่อหนีความ

รุนแรงรอยละ 19 ตามลําดับ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อบานหรือท่ีอยูอาศัย   

 สาเหตุการตัดสินใจซื้อบานขึ้นอยูกับปจจัยดานราคาตองมีความสอดคลองกับรายไดของผูบริโภค 

ไมกอภาระมากเกินไปในการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย ซึ่งรายไดของประชาชนในพื้นที่สวนใหญรายได

ตอครอบครัวตํ่ากวา 50,000 บาท  โดยผูประกอบการใชนโยบายในเรื่องการมอบสวนลดพิเศษ (คาเงิน

ดาวน) นับเปนความพึงพอใจท่ีมากที่สุดจากการประเมินแบบสอบถาม  รองลงมาคือดานทําเล สถานที่ต้ัง 

ตองใกลสถานท่ีราชการ เชน ศูนยราชการ และโรงพยาบาล โดยการตอเติมบานหรือบานปองกันตนนี้ตองมี

ความคงทน แข็งแรง ถาวรของผนัง ประตู หนาตาง หลังคามากกวาบานปกติโดยอัตราการยอมรับของ

มูลคาบานท่ีสูงขึ้นอยูที่รอยละ 20 จากบานรูปแบบทั่วไป โดยสํานักงานขายที่ติดตอไดสะดวกจัดเปนชอง

ทางการจัดจําหนายหลักที่ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใต 

ความเปนไปไดทางการตลาดผานทัศนะของผูประกอบการ นักวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิ 

ก) การเก่ียวของของ  วัสดุในการกอสราง  กับการเปน ยุทธภัณฑ  พิจารณาที่วัสดุที่ใชเปน

สวนประกอบของตัวบาน หากเปนวัสดุหรือมีสารท่ีเขาขายเปนยุทธภัณฑตองทําเรื่องขออนุญาตจาก

ปลัดกระทรวงกลาโหมตามนัยพระราชบัญญัติยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาควบคุม

การสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑและสิ่งท่ีใชในสงคราม พ.ศ. 2535  

ข) การเก่ียวของของ วัสดุในการกอสราง  กับการเปน ยุทธภัณฑ  ที่พิจารณาที่เจตนารมณของการ

นําไปใช รวมถึงกระบวนการประชาสัมพันธที่แสดงถึงสรรพคุณของวัตถุชิ้นนั้นๆ โดยใชพระราชบัญญัติ

ควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 มาตรา 4 ซึ่งควรไดรับการอนุญาตจากกระทรวงกลาโหม  

ค) การเก่ียวของของ  วัสดุในการกอสราง  กับการเปน ยุทธภัณฑ มีเอกสารที่เก่ียวของในการใชใน

การขออนุญาต 3 กลุมเอกสารไดแก 1) เอกสารประกอบการย่ืนขอสอบประวัติ  2) เอกสารประกอบการย่ืน

ขอนัดตรวจสถานที่เก็บยุทธภัณฑ  3) เอกสารประกอบการย่ืนคําขออนุญาตยุทธภัณฑ จํานวน 18 รายการ  

ง) การใหนัยของ บานปองกันตนจากการกอการราย  ในมิติของหนวยงานภาครัฐควรพิจารณาจาก 

นโยบายรัฐเก่ียวกับหมูบานเสริมสรางความมั่นคง 122 หมูบาน ตามแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ 

เรื่องการขับเคลื่อนการแกปญหาจังหวัดชายแดนใตงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีงบประมาณในกิจกรรมการกอสรางปรับปรุงและซอมแซมเสนทางในหมูบานเสริมสรางความมั่นคง 270 
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ลานบาท ตัวชี้วัดของโครงการนี้ คือ  ความเปนอยูของประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและมีความพึงพอใจ

ตอการใหบริการจากทางภาครัฐบาล 

 

บทสรุป 

 ความเปนไปไดทางการตลาดของบานอสังหาริมทรัพยประเภทบานปองกันตนจากการกอการราย

สามารถอธิบายถึงปญหาและอุปสรรค รวมถึงปจจัยที่กําหนดโอกาสการประสบความสําเร็จของบาน

ปองกันตน ไดดังตอไปนี้  

 

ตารางท่ี 3  ปญหาและอุปสรรคตอความเปนไปไดทางการตลาดของอสังหาริมทรัพยประเภทบานปองกัน

ตนจากการกอการาย 
 

ปญหาและอุปสรรคตอความเปนไปไดทางการตลาดของอสังหาริมทรัพยประเภทบานปองกันตนจากการ

กอการราย 

ราคา ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใต รอยละ 78.70 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 50,000 

บาทตอเดือน การกําหนดราคาอาจตองมีความหลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยงในการ

ลงทุน 

ผูนําทาง

ศาสนา 

ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใตนับถือศาสนาอิสลาม สิ่งท่ีเขาสูชุมชนผูมีบทบาทใน

การพิจารณากําหนดความเปนไดไดคือ ผูนําทางศาสนา (มีผลถึงรอยละ 52) 

ผูประกอบการ ความนาเชื่อถือของผูประกอบการ หากรวมลงทุนกับผูประกอบการในพื้นที่จะมีความ

เปนไปไดมากกวาดําเนินการเอง 

นโยบายรัฐ นโยบายเก่ียวกับการเยียวยา ซึ่งสวนใหญพิจารณาที่ “เหย่ือ” ซึ่งสวนใหญเปนบุคคล

มากกวาสิ่งปลูกสราง 
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ตารางท่ี 4  ปจจัยกําหนดความเปนไปไดทางการตลาดของอสังหาริมทรัพยประเภทบานปองกันตนจาก

การกอการาย 
 

 ปจจัยกําหนดความเปนไปไดทางการตลาดของบานอสังหาริมทรัพยประเภทบานปองกันตนจากการกอ

การราย 

ราคา ประกอบดวยการลดภาษีเงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ณ ที่จาย เหลือเพียงรอย

ละ 0.10 รวมถึงคาธรรมเนียมการโอน ใหเหลือเพียงรอยละ 0.10 

วัสดุกอสราง ประชาชนที่ไดรับผลกระทบใหความสําคัญกับ ผนัง หนาตาง ประตู ที่ตองแข็งแรง

มากกวาบริเวณตัวบาน (รอยละ 35.50 – 37.50) 

รูปแบบบาน บานชั้นเดียว ไมขัดตอหลักการทางศาสนาอิสลาม 

การ

ประชาสัมพันธ 

ควรเนนการประชาสัมพันธโครงการในรูปแบบปกติ ไมเนนการใหความสําคัญกับวัสดุ

เกินไป 

ธนาคาร

พาณิชย 

การเปดโอกาสการลงทุนรวมกับตางประเทศ และรับสิทธิการยกเวนภาษี  

(จังหวัดยะลา) รวมถึงการคมนาคมขนสง 

กฎหมายที่

เก่ียวของ 

กรอบแนวทางและหลักเกณฑของพระราชบัญญัติการบริการราชการจังหวัดชายแดน

ใต พ.ศ. 2553 มาตรา 9 (7) ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตการอยูดีกินดีของ

ประชาชน (ดานอาชีพ คาแรง การศึกษาของบุตรฯ) 

หลักการแนวคิด นําหลักการและแนวคิดในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช8 

 “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” มาปรับใชใหสอดคลองกับสถานการณความไมสงบในพื้นท่ี 

 

ขอเสนอแนะ 

ภายใตเปาหมายหลักของการวิจัยที่มุงเนน ใหไดมาซึ่งความเปนไปไดทางการตลาด  ดังนั้น

ผลการวิจัยน้ีจึงพิจารณาเสนอแนะเพื่อประโยชนตอผูบริโภค  ตอผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย  ตอวง

วิชาการ และตอประเทศชาติเปนหลัก ซึ่งขอเสนอแนะจากการวิจัยมีรายละเอียดดังน้ี 

ขอเสนอแนะตอผูบริโภคในสามจังหวัดชายแดนใตและผูประกอบการอสังหาริมทรัพย 

ผลการวิจัยสะทอนวามีความเปนไปไดทางการตลาดสําหรับอสังหาริมทรัพยประเภทบานปองกัน

ตนจากการกอการราย โดยผูบริโภคที่เปนประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใตกําหนดงบประมาณความ

ตองการไวตํ่ากวา 1.5 ลานบาท โดยรูปแบบบานบานเด่ียวน้ันไมขัดตอหลักศาสนาอิสลาม ขนาดพื้นที่ไม

เกิน 50 ตารางเมตร ภายใตวัตถุประสงคซึ่งเนนที่ความสะดวกสบาย โดยหากเปนบานแบบท่ี 1 ที่มีวัสดุ

สําหรับสวนท่ีเปนกระจก ที่มีคุณสมบัติในการคุมครองชีวิตและทรัพยสินของผูอยูอาศัยภายในบานไดดีกวา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
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บานทั่วไป ภายใตงบประมาณ 2,400,000 บาท ซึ่งสูงกวาราคาปกติ 400,000 บาท หรือบานแบบที่ 2 ที่มี

วัสดุสําหรับประตู หนาตาง (กระจก) และผนังซีเมนต หลังคากระเบ้ือง ที่มีคุณสมบัติในการคุมครองชีวิต

และทรัพยสินของผูอยูอาศัยภายในบานไดดีกวาบานท่ัวไป มีราคาสูงกวาราคาบานปกติ ราคาเฉลี่ย

ประมาณ 2,600,000 บาท ซึ่งสูงกวาราคาปกติ 600,000 บาท  

ดังนั้น  ขอเสนอสําหรับผูบริโภคที่เปนประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใต สําหรับการ ซื้อ บาน

ปองกันตนจากการกอการราย  จึงอยูที่ “ราคา”  ผูประกอบการจะสามารถดําเนินกิจกรรมทางการตลาดได

อยางสอดรับกับความตองการของผูบริโภคที่เปนประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใต หากวัสดุไมเขาขาย

การเปนยุทธภัณฑ (ซึ่งตองไดรับการรับรองจากปลัดกระทรวงกลาโหม จึงเสมือนเปนการจํากัดอุปทานใน

ตลาดแตสามารถสรางมูลคาใหกับตัวผลิตภัณฑไดในทางกลับกัน และสามารถประเมินความเสี่ยงในการ

ลงทุนได) และราคาเหมาะสมกับคุณภาพตามนัยท่ีผูบริโภคสามารถจายได 

ขอเสนอแนะตอวงวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

นวัตกรรมเชิงแนวคิดเก่ียวกับการปองกันตนจากการกอการราย เชน นวัตกรรมเก่ียวกับวัสดุ  

นวัตกรรมเก่ียวกับวิธีการออกแบบและการกอสราง เพื่อใหสามารถปองกันหรือปกปองอันตรายจาก

ภายนอกหรือการกอการรายได  จะเปนอีกหนึ่งชองทางในการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยแนวคิดที่

สําคัญที่ไดจากการวิจัยคือ แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบ หรือประกอบสรางวัสดุเขากับตัวอาคารหรือสิ่ง

ปลูกสรางที่สามารถลดแรงปะทะจากอาวุธปนหรือระเบิดได โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนของหนาตาง ประตู 

ผนังและหลังคา 

ขอเสนอแนะตอประเทศชาติ 

เพื่อใหประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใต สามารถปกปองชีวิตและทรัพยสินของตนเองไดใน

ระดับหน่ึงที่อยูอาศัยหรือบานเปนปจจัยสําคัญ การลดความเสี่ยงหรืออัตราการไดรับการบาดเจ็บหรือ

เสียชีวิตสําหรับผูอยูอาศัยไดจึงเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้นรัฐบาลควรอํานวยการใหกลไกการดําเนินธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยในสามจังหวัดชายแดนใตเปนไปไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะอยางย่ิงการลดภาษีเงินได

จากการขายอสังหาริมทรัพย ณ ที่จาย เหลือเพียงรอยละ 0.10 รวมถึงคาธรรมเนียมการโอน ใหเหลือเพียง

รอยละ 0.10 การเปดโอกาสการลงทุนรวมกับตางประเทศ และรับสิทธิการยกเวนภาษี (จังหวัดยะลา) 

รวมถึงการขนสงคมนาคม ภายใตกรอบแนวทางและหลักเกณฑของพระราชบัญญัติการบริการราชการ

จังหวัดชายแดนใต พ.ศ. 2553 มาตรา 9 (7) ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตการอยูดีกินดีของประชาชน 

(ดานอาชีพ คาแรง หรือการศึกษาของบุตร  เปนตน) รวมถึงการนําหลักการและแนวคิดในพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”  มาปรับใชเพื่อใหเกิดความสันติสุข

ภายในประเทศ 
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ขอเสนอแนะในสวนมิติทางนิติเศรษฐศาสตร 

 หากนําทฤษฎีมาประยุกตใชโดยอาศัยหลักการเชิงเศรษฐศาสตรและทางการตลาดมาวิเคราะหถึง

ความตองการของผูบริโภค และนําผลลัพธท่ีไดนํามาพิจารณาใหสอดคลองกับหลักการเชิงกฎหมายเพื่อ

เปนตัวกําหนดหรือตัวแปรที่บอกถึง อุปสรรค โอกาส จุดออน และจุดแข็ง ในการวิเคราะห โดยการพิจารณา

ประกอบบทกฎหมายตางๆ  อาทิเชน พระราชกฤษฎีกาออกตามประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและ

ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 584) ที่ไดระบุถึงการลดอัตราและยกเวนรัษฎากรสําหรับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะบางกรณี จากมาตรา 3 ในพระราชกฤษฎีกาน้ีเลือกเสียภาษีเงิน

ไดในอัตรารอยละ  0.1 ของเงินไดพึงประเมินโดยไมตองนําไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีตามมาตรา 48 (1) 

และ (2) แหงประมวลรัษฎากรสําหรับเงินไดท่ีเกิดขึ้นต้ังแตป พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 เฉพาะที่ไดจากการ

ผลิตสินคาหรือการขายสินคาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ หรือการใหบริการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีประกาศกําหนด ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เปนการสงเสริม

การลงทุนในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนใตที่เปนเขตพัฒนาพิเศษที่เก่ียวของ โอกาสในความเปนไปไดของ

อสังหาริมทรัพยประเภทบานปองกันตนจากการกอการรายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต ขึ้นอยูกับปจจัย

ดานราคาเปนหลัก เปนปจจัยที่ประชาชนในพื้นที่ใหความสําคัญมากท่ีสุด โดยสรุปไดวาบานควรมีราคาตํ่า

กวา 1,500,000 บาท โดยมีขนาดไมเกิน 50 ตารางเมตร  และจากสถิติของพื้นที่ท่ีเคยเกิดเหตุความรุนแรง  

สวนมากเกิดในเขตเมือง เพราะฉะน้ันยังคงมีประชาชนบางสวนที่ไมไดตองการยายจากพื้นท่ีที่อยูอาศัยเดิ ม 

แตตองการเพียงวัสดุบางสวนที่มีความคงทน ทนทานตอแรงระเบิดและปน มาใชเพื่อตอเติม เชน ประตู 

หนาตาง ผนัง เปนตน ดังนั้น วัสดุตอเติมจึงถือเปนอีกหนึ่งโอกาสเชนกัน 
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