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 พวกท่ียอมให้ต่างชาติมาซือ้ท่ีดินในไทย โดยอ้างว่าขนาด
สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ยงัมีคนต่างชาติอยู่ 88% ยงัไม่
ถูกต่างชาติครอบงําเลย หรือ “คนขายชาติ” บางคนก็อ้างว่า
ต่างชาติมาซือ้ท่ีดินในไทย ก็ยกท่ีดินกลบัไปได้ มาซือ้ทเุรียน ลําไย 
ก็ยงัยกไปตา่งประเทศได้  ตรรกเหลา่นีเ้ป็นอยา่งไร มาดกูนั 

 จากข้อมูลของ CIA กล่าวว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มี
ประชากร  10 ,082,000 คนในปี  2565 โดย  88 .1% เ ป็น
ชาวต่างชาติ <1> หรือเป็นชาว UAE เพียง 12% เท่านัน้ ทัง้นีมี้
ประชากรท่ี เป็นชาวอินเดียมากท่ีสุดคือ  27% รองลงมาคือ
ปากีสถาน 13% ต่อด้วยบังคลาเทศ 7% ฟิลิปปินส์ และอิหร่าน
อย่างละ 5% นอกนัน้เป็นชาติอ่ืนๆ เช่น คนไทยมี 10,000 คนหรือ 
0.1% เทา่นัน้ <2> 

 อย่างไรก็ตามประชากรต่างชาติเกือบทัง้หมดมาอยู่ในฐานะ
คนงานชั่วคราวเท่านัน้ เป็นพลเมืองชัน้สอง ซึ่งแม้มีมากมาย
เพียงใด ก็ไม่ได้มีสิทธิซือ้ห้องชุด บ้านหรือท่ีดิน หรือพวกคนงาน
เหลา่นีเ้ขาก็คงไมคิ่ดท่ีจะซือ้ห้องชดุ บ้านหรือท่ีดินท่ีสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตต์ <3> พวกเขาเพียงมาทํางานแลกเงินกลบัไปยงัประเทศของ
ตนเอง ดงันัน้น่ีคือคําตอบท่ีชดัเจนว่าทําไมประเทศ UAE จึงไม่ถกู
ตา่งชาติครอบงํา 

 เม่ือต้นเดือนพฤษภาคม 2561 ดร.โสภณ พรโชคชยั ประธาน
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ไทย (area.co.th) 
ได้ไปประชุมและดูท่ีอยู่อาศยัของคนงานต่างชาติในดูไบ พวกมา
ขายแรงงานไร้ฝีมือระดบัลา่ง เช่น คนงานก่อสร้าง คนงานตามถนน 
หรือคนงานอ่ืนๆ  พวกนีมี้ความเป็นอยู่แสนอัตคัด ห้องท่ีพักของ
พวกเขาย่อมต้องมีเคร่ืองปรับอากาศหาไม่คงเสียชีวิต แต่พวกเขา
อยู่กนัราวส่ีห้าคน เรียกได้ว่าแออดัยดัทะนานก็ว่าได้  พวกนีไ้ม่เคย
มีความคิดหรือไม่เคยมีความสามารถท่ีจะซือ้อสังหาริมทรัพย์ใน 
UAE อยา่งแน่นอน 

 ท่านทราบหรือไม่ว่า UAE ให้ Golden Visa ซึง่สามารถอยู่ใน
ประเทศนีไ้ด้ 10 ปีและเป็นนโยบายท่ีเอือ้ต่างชาติท่ีสดุนัน้ ตัง้แต่ตัง้
ประเทศนีม้า เพิ่งให้วีซ่าดงักล่าวไปเพียง 65,000 รายเท่านัน้ <5> 
ไม่ใช่ว่าจะมีคนอยากไปอยู่ประเทศนีก้ันมากมายนัก ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ก็แพงมาก โดยเฉพาะค่าส่วนกลางในการดูแลทรัพย์สินใน
แตล่ะเดือน จะบํารุงรักษาให้เกิดความเขียว สะอาด เป็นต้น 

 โครงการอสงัหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ เช่น โครงการเดอะปาล์ม 
โครงการปาล์มจีเบลอาลี โครงการเดอะเวิลด์ เกาะดาเรีย เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามอุปทานท่ีอยู่อาศยัเหล่านีแ้ทบหาคนอยู่ได้ยากมาก 

อุปทานมากมายแต่อุปสงค์แทบไม่มี ใครไปอยู่ในโครงการเดอะ
เวิลด์ แน่นอนว่าต้องสร้างบ้านเองแต่นํา้ทุกหยด ไฟทุกหน่วย คน
อยูต้่องจดัหามาเอง ต้องปลกูต้นไม้ทกุต้นเอง เท่ากบัเอาเงินมาเผา
กนัชดัๆ แล้วอยา่งนีจ้ะมีความยัง่ยืนได้อยา่งไร 

 
 
 พวกท่ีเห็นด้วยกับการขายท่ีดินให้ต่างชาติพึงทราบว่าใน
ประเทศไทยของเรา แม้แต่การสวมบตัรประชาชนคนไทยยงัเกิดขึน้
ได้เสมอๆ การควบคมุไม่ได้มีประสิทธิภาพ แม้แต่การตัง้ Nominee 
มาแอบซือ้อสังหาริมทรัพย์ในไทยก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไป เกาะใหญ่
น้อยก็มีบ้านของ “นายฝร่ัง” หรือพวก “เจ้าสวั” “นายหวั” มากมาย 
เราคงเคยเห็น “แก๊งมงักรจีน” มาแอบซุ่มอยู่ในหมู่บ้านสดุหรูใน
ภาคตะวันออกของไทย ส้องสุมกําลังกัน กลายเป็นภัยต่อความ
มัน่คงของประเทศอยูเ่สมอๆ 

            นอกจากกรณี UAE แล้ว ยงัมีกรณีอ่ืนๆ ท่ีพวกเห็นด้วยกบั
การให้ตา่งชาติมาซือ้ท่ีดินในประเทศไทย เข้าใจผิดๆ อีก เช่น 

 1. อ้างว่าสิงคโปร์และฮ่องกงก็ให้ต่างชาติซือ้ห้องชดุได้ โดยไม่
รู้ความจริงว่าสิงคโปร์คิดภาษีซือ้ถึง 30-35% ของมลูค่าห้องชุดท่ี
ซือ้ เช่น ถ้าซือ้ห้องชดุราคา 40 ล้านบาท ต้องจ่ายภาษีซือ้ให้รัฐบาล
สิงคโปร์นําไปพัฒนาประเทศอีก 12 ล้านบาทขึน้ไป และซือ้ได้
เฉพาะห้องชุดของภาคเอกชน ส่วนห้องชุดส่วนใหญ่ 80% ท่ีสร้าง
โดยการเคหะแหง่ชาติสงิคโปร์ ห้ามตา่งชาติซือ้ 

 2. อ้างว่ามาเลเซียก็ให้ต่างชาติซือ้บ้าน โดยไม่รู้ความจริงท่ีว่า
ต่างชาติท่ีซือ้บ้านในมาเลเซียต้องซือ้ในราคา 8-16 ล้านบาทขึน้ไป 
ราคาถูกๆ ห้ามซือ้ จะได้ไม่ทําร้ายคนมาเลเซียเอง และซือ้ในท่ีๆ 
กําหนด ท่ีดินของพวกมาเลย์ (เฉพาะท่ีนับถืออิสลาม) เอง ห้าม
ตา่งชาติซือ้ 
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 3. อ้างว่าออสเตรเลียก็ให้ต่างชาติซือ้บ้านได้ โดยไม่รู้ความ
จริงวา่เขาให้ซือ้แต่บ้านมือหนึ่ง ห้ามซือ้บ้านมือสอง เพราะจะทําให้
ราคาบ้านเพิ่มขึน้ ชาวออสเตรเลียจะเดือดร้อน และถ้าพบต่างชาติ
ซือ้ขายบ้ามือสองกนัเอง จะถกูปรับ ถกูเอามาขายทอดตลาด 

 4. อ้างว่าองักฤษ อเมริกา และยโุรปก็ให้ต่างชาติซือ้บ้าน โดย
ไม่รู้ความจริงว่าพวกนีมี้ภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างปีละ 1% ของ
มูลค่าตลาด (ไม่ใช่ 0.02% ตามราคาประเมินราชการเช่นใน
ประเทศไทย) และยงัมีภาษีกําไรจากการขาย ภาษีมรดก ภาษีตอน
ซือ้อีกตา่งหาก ของไทยเราแทบไมมี่ 

 บางคนยงัมีตรรกป่วยๆ อ้างว่าการขายท่ีดินให้ต่างชาติไม่ทํา
ให้ไทยเสียผลประโยชน์เพราะท่ีดินก็ยงัอยู่ในประเทศไทย ไม่มีใคร
ยกกลับประเทศตนเองได้ ข้อนีเ้ป็นตรรกท่ีสุดจะป่วยจริงๆ พวก
ต่างชาติเขาคงไม่คิดยกแผ่นดินกลับประเทศของเขาหรอก เช่น 
จักรวรรดินิยมอังกฤษท่ีครัง้หนึ่งกลืนกินทัง้อินเดียและเมียนมา 
และจกัรวรรดินิยมฝร่ังเศสท่ีกลืนกินลาว กมัพชูา เวียดนาม ก็คงไม่
ยกแผ่นดินกลับประเทศของพวกเขาอย่างแน่นอนเพราะมีขนาด
ใหญ่กว่าประเทศของพวกเขามาก  พวกเขาต้องการมาตัง้ “อาณา
นิคม” ในประเทศไทยของเรามากกว่า  ทําประเทศไทยให้เป็น
เมืองขึน้ของประเทศจกัรวรรดินิยม 

 ย่ิงกว่านัน้บางคนก็อ้างว่าคนไทยขายทุเรียน ขายเงาะให้
ต่างชาติต่างหากท่ีเสียเปรียบเพราะเอาออกนอกประเทศแล้วไม่
หวนกลับมาเป็นของคนไทยอีก  ข้อนีเ้ป็นตรรกท่ีป่วยสุดๆ จริงๆ 

เพราะแม้สินค้าพวกนัน้จะหมดไปเม่ือไปถึงต่างประเทศ แต่สินค้า
เหล่านัน้สามารถผลิตใหม่ได้ ส่วนสินค้าท่ีดินไทยนัน้คงไม่สามารถ
สร้างใหม่ได้ (ยกเว้นการสร้างสนามบินโดยการถมทะเล เป็นต้น) 
ดงันัน้ถ้าเราให้ตา่งชาติถือครองก็เทา่กบัเราขายชาติ 

 เม่ือเร็วๆ นีป้ระเทศไทยเพิ่งออกประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนท่ี 6/2565 เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้นิติ
บุคคลต่างด้าวท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน
สําหรับเป็นท่ีตัง้สํานกังานและท่ีพกัอาศยัโดย 

 1. ให้คนต่างด้าวท่ีใช้ท่ีดินทําธุรกิจ 5 ไร่ ซึ่งไม่ประกาศให้ชัด
วา่ธุรกิจอะไรบ้าง อาจมา “ฟอกเงิน” หรือไม ่

 2. ให้ผู้บริหารต่างชาติสามารถซือ้ท่ีดินอีก 10 ไร่เพ่ืออยู่อาศยั 
ผู้บริหารหรือผู้ ชํานาญการเหล่านีจํ้าเป็นต้องมีท่ีดินใหญ่ขนาดนัน้
อยูอ่าศยัเลยหรือ ผู้บริหารคนไทยยงัไมมี่ปัญญาทําอยา่งนีเ้ลย 

 3. ย่ิงประกาศให้ต่างชาติซือ้ท่ีดินอีก 20 ไร่ไปทําท่ีพักอาศัย
ให้กับคนงาน ก็ขาดเหตุผลเป็นอย่างย่ิง ปกติคนไทยจ้างแรงงาน
ต่างด้าวหรือแรงงานไทยเองก็ไม่มีความจําเป็นต้องจัดหาท่ีอยู่
อาศยั หรือหวงัจะขนคนจากต่างประเทศมาอยู่ มาแย่งยึดประเทศ
ไทย  น่ีเข้าข่ายการ “หมกเมด็” โดยเฉพาะ 

 ถ้าประเทศไทยยังพยายาม “ขายชาติ” แบบนีต่้อไปคน
ไทยจะมีนายเป็นคนต่างชาตอีิกชัน้หน่ึง 

 
 

 
 
 รักจะเป็นนายหน้าอสังหาฯ ท่ีประสบความสําเร็จจริงต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
วิชาชีพ จึงจะมีความเจริญท่ีย่ังยืนโดยแท้ 

 หนังสือ “ทํานายหน้าอสังหาฯ ให้สําเร็จและย่ังยืน” แต่งโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย 
ผู้อํานวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) 268 หน้า ราคาเพียง 250 
บาทเท่านั้น หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ของการเริ่มต้นเป็นนายหน้าได้อย่างม่ันใจ ตลอดจนการ
พัฒนาตนเองเป็นนายหน้าชั้นแนวหน้าอย่างแท้จริงจากประสบการณ์นานาชาติ และยังให้ความรู้
เกี่ยวกับเครือข่ายนายหน้าและอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ เพ่ือท่ีจะก้าวสู่โลกกว้างต่อไป 

 หนังสือนี้จัดพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ความรู้สู่สังคมตามหลักการท่ีว่าด้วย "Knowledge Is Not 
Private Property" รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ  ของการขายหนังสือนี้ มอบให้แก่มูลนิธิ
ประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย เพ่ือใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพประเมิน
ค่าทรัพย์สินและนายหน้าอสังหาฯ ริมทรัพย์ในประเทศไทย   
สนใจสั่งซ้ือโดยแสกน qr code:
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 ประเทศอินโดนีเซียมีการจัดขัน้ผู้ ประเมินค่าทรัพย์สิน
อย่างไร มีพฒันาการอย่างไร เป็นสิ่งท่ีประเทศไทยควรศึกษา 
อะไรท่ีดีก็ควรนํามาใช้ อะไรท่ีไม่เหมาะสมก็จะได้ปรับตอ่ไป 

 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มูลนิธิ
ประเมินคา่-นายหน้าแห่งประเทศไทย เคยเป็นท่ีปรึกษาของ
กระทรวงการคลงั อินโดนีเซีย ไปสอนการประเมินคา่ทรัพย์สิน
ในนครตา่งๆ หลายแหง่ท่ีนัน่ ได้เห็นพฒันาการวิชาชีพประเมิน
คา่ทรัพย์สนิท่ีมีความก้าวหน้าพอสมควร จงึขอนําเสนอในท่ีนี ้

 ผู้ประเมินคา่ทรัพย์สินนัน้ไม่จําเป็นต้องจบปริญญาตรี แต่
ถ้าจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) ผู้ประเมินค่า
ทรัพย์สิน ต้องจบปริญญาตรีสาขาอะไรก็ได้ แต่ทุกคนต้อง
ผ่าน 8 ขัน้ตอนสําคญัใน 3 ระดบั คือ ระดบัพืน้ฐาน (อบรม 3 
วิชา) ระดบักลาง (อบรม 3 วิชา) และการสอบ ซึง่แบง่ออกเป็น
การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ทัง้นีถ้้าเป็นผู้ ท่ีไม่จบ
ปริญญาตรี ก็ทํางานได้ โดยทํางานคล้ายผู้ประเมินระดบัต้น
หรือนกัสํารวจ โดยผา่นการอบรมในระดบัพืน้ฐาน 3 วิชา 

 ในการจัดการศึกษา 8 ขัน้ตอน  โดยเป็นการเรียนและ
สอบ 6 วิชาในระดบัต้น ระดบักลาง และการสอบสมัภาษณ์
อีก 2 ขัน้ตอน ซึง่ใช้เวลาในการศกึษาประมาณ 3-4 ปี ก่อนจะ
ได้รับเป็น Certified Appraiser หรือผู้ประเมินค่าทรัพย์สินท่ี
ได้รับการรับรอง ไม่ใช่ว่าจะเป็นได้ง่ายๆ ในช่วงสัน้ๆ  และ
การศึกษาในแต่ละวิชา ก็ใช้เวลาในการอบรมประมาณ 2 
สปัดาห์ตอ่วิชา เม่ือจบการอบรม ก็มีการทดสอบในแตล่ะวิชา 

 การอบรมต่างๆ ดําเนินการโดย Indonesia Society of 
Appraisers แตป่ระกาศนียบตัร Certified Appraiser ออกให้โดย
กระทรวงการคลัง  โดยนอกจากดูจากการอบรม  8 ขัน้ตอน
ดังกล่าวแล้ว ยังต้องมีระยะเวลาการทํางานประมาณ 1,000 
ชั่วโมง ซึ่งรวมการทํางานตัง้แต่เป็นระดับต้น  สําหรับการนับ
จํานวนชัว่โมงทํางาน ก็เช่น การประเมินบ้านหลงัหนึง่ อาจนบัเวลา
ประมาณ 10-15 ชัว่โมงนัน่เอง 

 ในการทํางาน มีผู้ ประเมินเป็น 3 ระดับ เช่น เ ร่ิมต้นเป็น 
Valuer หรือ Appraiser ซึง่ผ่านการอบรม 3 วิชาแรกมาแล้ว และ
ทํางานเก็บชัว่โมงทํางานไปเร่ือยๆ ระดบัต่อมาก็เป็น Reviewer คือ
เป็นผู้ตรวจงานประเมินค่าทรัพย์สิน และคงยังทํางานต่อไปด้วย 
ส่วนเม่ือได้ Certificate แล้ว ก็ถือว่าเป็น Public Valuer ซึ่ง
ประเมินได้ทัว่ไป  แสดงว่าการจะเร่ิมอาชีพผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
นัน้ ก็เร่ิมได้ไม่ยากเพียงผ่านการอบรม 3 หลักสูตร แล้วค่อยๆ 
พฒันาตอ่ไป 

 การประเมินค่าเคร่ืองจักร ในอินโดนีเซียใช้วิศวกรเคร่ืองกล
เป็นผู้ประเมิน ในประเทศไทย ก็ใช้ผู้ รู้เร่ืองเคร่ืองจกัรเหมือนกนั แต่
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินทัว่ไปก็ทําได้ เพราะอาศยัข้อมลูตลาดเป็น
สําคัญ เพียงแต่ต้องเข้าใจระบบการทํางานของเคร่ืองจักรบ้าง 
ส่วนการประเมินค่าธุรกิจ ก็อาจใช้ผู้ ท่ีจบการศึกษาด้านการเงิน-
บัญชีเป็นหลกั โดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สินก็คงมีส่วนร่วมบ้าง แต่
การสอบผู้ประเมินค่าทรัพย์สินต่างๆ ข้างต้น เน้นการประเมินค่า
อสงัหาริมทรัพย์เป็นสําคญั  

 ในประเทศอินโดนีเซีย มีผู้ประเมินค่าทรัพย์สินราว 1,000 คน 
ซึ่งมีประชากรมากมายถึง 275 ล้านคนหรือมากกว่าไทยเกือบ 4 
เท่าตวั มีขนาดท่ีดิน 7.8 ล้านตารางกิโลเมตร หรือใหญ่กว่าไทยถึง 
15 เท่า แต่ยังมีผู้ ประเมินค่าทรัพยืสินไม่มากนัก ทัง้นี เ้พราะ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียยังต่ํากว่าไทย  โดยมี
รายได้ประชาชาติต่อหวัอยู่ท่ี 11,400 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี ซึ่ง
เป็นเพียง 66% หรือสองในสามของไทยเทา่นัน้ 

 ในแตล่ะปีอาจมีผู้ประเมินค่าทรัพย์สินประมาณ 2% ท่ีถกู “ไล่
ออก” ในฐานะท่ีกระทําการผิดมาตรฐาน-จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
น่ีแสดงว่าในอินโดนีเซียมีระบบการตรวจสอบท่ีดี จึงมีการ “ทํา
ความสะอาด” คนในวงวิชาชีพนีเ้ป็นระยะๆ เพ่ือสร้างความ
น่าเช่ือถือของวิชาชีพนีต้่อสังคมส่วนรวม ซึ่งจะทําให้วิชาชีพมี
พฒันาการท่ีดีต่อไปในอนาคต นอกจากนีผู้้ประเมินค่าทรัพย์สินยงั
มีการประกนัทางวิชาชีพบ้างเช่นกนั แตย่งัไมแ่พร่หลายนกั 

 ในวงการประเมินค่าทรัพย์สินอินโดนีเซีย ก็มีพวก “ขาใหญ่” 
ในสมาคม เพราะเป็นกรรมการอยูม่าอยา่งยาวนานจน  ไม่ได้มีการ
หมนุเวียนกนัเท่าท่ีควร เปรียบเสมือน “ไฟสมุขอน” หรือไฟท่ีคกุรุ่น
อยู่ในขอนไม้ขนาดใหญ่ ดับได้ยาก และคงต้องใช้เวลาในการ
พัฒนาไปอีกระยะหนึ่ง เม่ือวงวิชาชีพมีความเป็นประชาธิปไตย
มากขึน้ การผกูขาด เอารัดเอาเปรียบกนัเอง ก็จะลดน้อยลง 

 เราจึงพงึพัฒนาวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินให้ดี เพ่ือให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคมธุรกจิต่อไป  
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y = 3.8994x2.2059

R² = 0.8683
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ความสมัพนัธเ์ชงิตวัแปรระหวา่งความโปรง่ใสกบัรายได้
ประชาชาตติ่อหวั ปี 2564 ในแต่ละประเทศ

 
 
 หลายคนสงสยัเป็นอย่างย่ิงว่าทําไมประเทศอินเดียท่ีได้ช่ือว่า
เป็นประเทศประชาธิปไตยท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก กลบัยากจนเหลือเกิน 
ในขณะท่ีจีนซึง่ถือเป็นประเทศเผด็จการ กลบัร่ํารวยขึน้เร่ือยๆ ทัง้ท่ี
เม่ือก่อนก็จนเหมือนอินเดีย 

 ในจินตนาการของคนเราเช่ือว่าประชาธิปไตยจะทําให้เกิด
ความเท่าเทียม ความโปร่งใส ทําให้ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม
ของประชาชนได้รับการพัฒนามากขึน้ ในทางตรงกันข้ามถ้า
ประเทศมีเผด็จการทรราช ก็จะทําให้ประชาชนยากไร้ เพราะ
ทรัพยากรตา่งๆ ถกูกกัเก็บไว้ท่ีชนชัน้นําเป็นสําคญั  แต่ทําไมกรณีนี ้
จึงแตกต่างกนัอย่างชดัเจนในกรณีอินเดียและจีน หรือว่าเผด็จการ
จะดีกวา่ประชาธิปไตยกนัแน่ 

 การวดัความเป็นประชาธิปไตยมากหรือน้อยอาจจะเกิดความ
สับสนขึน้ได้ เพราะประชาธิปไตยก็แล้วแต่การตีความ  จีนและ
ประเทศสงัคมนิยมทัง้หลายก็ถือตนเป็นประเทศประชาธิปไตย แต่
เป็นประชาธิปไตยรวมศนูย์หรือเป็นเผด็จการของชนชัน้กรรมาชีพท่ี
ตามทฤษฎีถือเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ในขณะท่ีอินเดียท่ีว่า
เป็นประชาธิปไตยนัน้ จะเป็นแต่ในนามหรือไม่ก็เป็นเร่ืองท่ีต้อง
พิสจูน์กันต่อไป ดงันัน้การวดัความเป็นประชาธิปไตยอาจจะยาก
ในท่ีนีจ้งึใช้ตวัวดัประชาธิปไตยท่ีความโปร่งใส 

 อนัท่ีจริงสามัญสํานึกของคนเรานัน้ถูกต้องแล้ว ประเทศท่ีมี
ประชาธิปไตยต่ําแสดงออกด้วยความโปร่งใสน้อยก็มักมีรายได้
น้อย เช่น (เรียงตามลําดบัอกัษร) กมัพชูา กีนี กีนีบิสเซา คองโก,สป 
คองโก,สาธารณรัฐ คีร์กิสถาน แคเมอรูน โคโมรอส ชาด ซิมบบัเว 
ซูดาน ซูดานใต้ โซมาเลีย ทาจีกิสถาน นิการากัว ไนจีเรีย บงัคลา
เทศ ปากีสถาน มอริทาเนีย เมียนมา ยูกันดา เยเมน อาฟกานิ
สถาน อีริเทีย อุสเบกิสถาน แองโกลา ฮอนดูรัส และไฮติ เป็นต้น 
ประเทศเหลา่นีท้ัง้จนและไมเ่ป็นประชาธิปไตย (ขาดความโปร่งใส) 

 ในทางตรงกันข้ามประเทศท่ีโปร่งใสซึ่งถือว่ามีประชาธิปไตย
จงึเป็นเช่นนี ้ก็มกัเป็นประเทศท่ีร่ํารวย มีรายได้ประชาชาติต่อหวัสงู 
ได้แก่ (เรียงตามลําดบัอกัษร) เกาหลีใต้ แคนาดา ชิลี เซเชลส์ ญ่ีปุ่ น 
เดนมาร์ก ไต้หวัน นอรเวย์ นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม 
โปรตเุกส ฝร่ังเศส ฟินแลนด์ ยเูออี เยอรมนี ลกัเซมเบอร์ก ลิทวัเนีย 
สเปน สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย 
ออสเตรีย อังกฤษ อุรักวัย เอสโตเนีย ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ และ
ฮ่องกง เป็นต้น 

 อยา่งไรก็ตามก็มีบางประเทศท่ีมีความโปร่งใสน้อยแต่มีรายได้
สูงมาก เช่น กาตาร์ คาซักสถาน คูเวต เตอร์กเมนิสถาน ตูรกี 

บาห์เรน ปานามา เมก็ซิโก รัสเซีย ลเิบีย เลบานอน เวเนซูเอลา่ อิรัก 
และอิหร่าน เป็นต้น ทัง้นีค้งเป็นเพราะการผลตินํา้มนัขายหรืออ่ืนใด  
ส่วนบางประเทศก็มีความโปร่งใสสูง แต่รายได้ต่ํามาก ด้วยอาจ
เป็นเพราะเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรอนัจํากัด เช่น กานา เซเนกัล 
โซโลมอนไอแลนด์ ติมอร์เลสเต บร์ูกินาฟาโซ เบนิน มาลาวี รวนัดา 
เลซทู ูและ วานอูาต ูเป็นต้น 

 ในการนีใ้ช้การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงตวัแปรระหว่างความ
โปร่งใส (แสดงว่ามีประชาธิปไตยจริง) ซึ่งมาจาก Corruption 
Perception Index (CPI) ซึ่งมีการจัดทําขึน้ทกุปี กับรายได้
ประชาชาติต่อหวั (ย่ิงสงูย่ิงรวย) จาก World Population Review 
เพ่ือท่ีจะดูว่าตวัแปรทัง้สองตวัมีความสมัพนัธ์กันในทางใดหรือไม ่
ถ้าไม่มีความสมัพนัธ์กนัเลย ก็แสดงว่าทัง้สองตวัแปรนีไ้ม่เก่ียวข้อง
กนั  แตถ้่ามีความสมัพนัธ์ เป็นความสมัพนัธ์กนัในทางใด เป็นแบบ
ย่ิงโปร่งใส ย่ิงรวย หรือแบบย่ิงโปร่งใส ย่ิงจน นัน่เอง 

 ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงตัวแปรนีใ้ช้ตัวแปรทัง้สอง
จากประเทศต่างๆ 121 ประเทศท่ีมีข้อมูลครบทัง้ตัวแปรความ
โปร่งใส และตัวแปรรายได้ประชาชาติต่อหัว โดยเอาประเทศท่ีมี
ลกัษณะผ่าเหล่าผ่ากอ (Outliers) ออก เช่น ประเทศท่ีมีความ
โปร่งใสสูงแต่ยากจน ซึ่งอาจเป็นเพราะมีทรัพยากรอันจํากัด กับ
ประเทศท่ีไม่ค่อยโปร่งใสแต่ร่ํารวย เช่น ประเทศส่งออกนํา้มนั เป็น
ต้น ทัง้นีเ้พ่ือให้ข้อมลูท่ีวิเคราะห์ไมมี่ความเบ่ียงเบนมากจนเกินไป 

 ผลการวิเคราะห์พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงตัวแปรท่ีชัดเจน
ระหว่างตัวแปรทัง้สองในลักษณะท่ีว่า ประเทศท่ีย่ิงยากจน ย่ิงมี
ความโปร่งใสต่ํา หรือประเทศท่ีมีความโปร่งใสต่ํา มกัยากจน ส่วน
ประเทศท่ีมีความโปร่งใสสงูขึน้เร่ือยๆ มกัจะเป็นประเทศท่ีมีรายได้
ประชาชาติต่อหวัสงูขึน้ตามลําดบั โดยเฉพาะกลุม่ประเทศท่ีร่ํารวย 
30-40 อันดับแรกๆ นัน้ มักมีความโปร่งใสมากเป็นพิเศษ ทัง้นี ้
เป็นไปตามสตูรดงันี:้ 
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ประเด็น ไทย อนิเดยี จนี
ขนาดประเทศ (ตร.กม.) 510,890  2,973,193  9,326,410  
    เทยีบกบัขนาดประเทศไทย 1            6              18             
ขนาดประชากร (ลา้นคน) 70          1,390        1,411        
    เทยีบกบัขนาดประชากรไทย 1            20             20             
ความหนาแน่นของประชากร/ตร.กม. 136        467           151           
คะแนนความโปร่งใส (เต็ม 100) 35          40             45             
รายไดป้ระชาชาตติอ่หัว (USD/ปี) 18,236    6,461        17,192       
รายไดป้ระชาชาตติอ่หัว (USD/ปี) ทีค่วรเป็น* 8,947     12,210       16,062       
ความแตกตา่งระหวา่งรายไดจ้รงิ/รายไดท้ีคํ่านวณ 104% -47% 7%

การเปรยีบเทยีบระหวา่งไทย อนิเดยี และจนี

ขอ้มลูจาก CIA World Fact Book: https://www.cia.gov/the-world-factbook/
* โดยใชส้ตูรการคํานวณจากเสน้แนวโนม้ Non-linear Regression Analysis.

 = y = 3.8994*(x^2.2059) 
 = รายได้ประชาชาติต่อหวั = 3.8994*(ระดบัความโปร่งใส ยก
กําลงั 2.2059) 
 
 ทัง้นีโ้ดยมีค่า R-Squared หรือค่าความผนัแปรของตวัแปร
ตอบสนองท่ีสามารถอธิบายได้มีอยู่ ในตัวแบบเชิงเ ส้นนี  ้ ก่ี
เปอร์เซ็นต์ โดยอยู่ท่ี 0.8683 หรือ 87% หรือใกล้เคียง 100% แสดง
วา่สตูรนีมี้ความน่าเช่ือถือสงู ดงันัน้จึงไม่ต้องสงสยัเลยว่าประเทศท่ี
เป็นประชาธิปไตยจริงๆ ประชาชนย่อมมีรายได้ดีกว่าประเทศท่ีมี
ประชาธิปไตยในระดบัท่ีต่ํากว่า หรืออีกนยัหนึ่งประเทศท่ีร่ํารวยมกั
เป็นประเทศประชาธิปไตยในเชิงเปรียบเทียบนัน่เอง 

 

  เม่ือเปรียบเทียบขนาดพืน้ท่ีประเทศไทย จีนและอินเดีย จะ
พบวา่ประเทศไทยมีขนาดเลก็มาก โดยอินเดียมีขนาดใหญ่กว่าไทย 
6 เท่า และจีนมีขนาดใหญ่กว่าไทยถึง 18 เท่า  ส่วนประชากรทัง้
อินเดียและจีนมีจํานวนประชากรมากกว่าไทยถึง 20 เท่า  ดงันัน้
เม่ือพิจารณาถึงความหนาแน่นของประชากร อินเดียจึงมีความ
หนาแน่นกว่าไทยและจีนเป็นอย่างมาก  โดยอินเดียมีความ
หนาแน่น 467 คน  จีน 151 คน  ส่วนไทยมีความหนาแน่นเพียง 
136 คนตอ่ตารางกิโลเมตร 

   ในด้านความโปร่งใสหรือความเป็นประชาธิปไตย ไทยต่ําสดุ
คือได้ 35 จาก 100 คะแนน อินเดียได้ 40 คะแนน และจีนได้สงูถึง 
45 คะแนน  จะว่าจีนไม่เป็นประชาธิปไตยเสียเลยก็คงไม่ได้  ใน
ด้านรายได้ประชาชาติตอ่หวั  
ไทยสงูสดุคือ 18,236 เหรียญสหรัฐตอ่คนตอ่ปี จีนก็ใกล้เคียงกนัคือ 
17,192 เหรียญสหรัฐ  ส่วนอินเดียต่ําสดุคือ 6,461 เหรียญสหรัฐ  
ถ้าใช้สตูรคํานวณข้างต้นจะพบวา่ 

 1.  ไทยท่ีมีคะแนนความโปร่งใสอยู่ ท่ี  35 ควรมีรายได้
ประชาชาติต่อหวัเพียง 8,947 เหรียญสหรัฐ  แต่ไทยกลบัมีรายได้

สูงกว่าถึง  1  เท่าตัว  ทัง้ นี แ้ ม้ระบบการเมืองไทยจะไม่ เ ป็น
ประชาธิปไตย แตผ่ลติภาพของภาคเอกชนเข้มแข็งมาก 

 2. อินเดียน่าจะมีรายได้ 12,210 เหรียญสหรัฐตามคะแนน
ความโปร่งใสซึง่สงูกว่าความเป็นจริงท่ีได้เพียง 6,461 เหรียญ ทัง้นี ้
อินเดียมีประชากรมากแต่พืน้ท่ีน้อย ทรัพยากรจึงอาจไม่เพียงพอ
ต่อจํานวนประชากร ทําให้ยากจนซํา้ซากมานาน อีกทัง้ยังมีการ
แบง่ชนชัน้วรรณะอีกตา่งหาก 

 3. มีเพียงจีนท่ีตวัเลขออกมาใกล้เคียงกนั  บางทา่นอาจมองว่า
จีนได้ดีเพราะระบบเผด็จการ แต่คงเป็นเพราะผลิตภาพท่ีสูงเด่น
ของภาคเอกชนตา่งหาก 

 บางท่านอาจยังสงสยัว่าทัง้จีนและอินเดียต่างเคยเป็น
ประเทศยากจนมาด้วยกนั ระบบเผด็จการทําให้จีนรุ่งเรืองขึน้
หรือไม่  สงัคมอินเดียท่ียากจนมีมาตัง้แต่สมัยพุทธกาลท่ีมี
ขอทานมากมายอยู่แล้ว แต่ทัง้คนจีนและอินเดียก็ถกูส่งออก
เป็นแรงงานไปหลายประเทศทัว่โลกทดแทนทาสผิวดํา  อนัท่ี
จริงการอพยพของคนจีนก็ปกติเหมือนคนต่างชาติอ่ืนท่ีมาทํา
การค้าขายหรืออย่างกรณี เจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว <3> แต่การ
อพยพครัง้ใหญ่ของจีนเกิดขึน้ก่อนช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
เพราะทพุภิกขภยันัน่เอง 

 จีนรุ่งเรืองขึน้มาเพราะการลงทนุจากต่างประเทศตัง้แต่
เปิดประเทศเม่ือ 40 ปีก่อน เพราะมีแรงงานราคาสดุถกู จีน

เป็นตลาดขนาดใหญ่ และท่ีสําคญัจีนได้ (ขโมย) นําเทคโนโลยีของ
ต่างประเทศมาพฒันาต่อ (ต่างจากไทยท่ีมีรถไฟมาตัง้แต่ปี 2439 
แต่ยงัผลิตหวัรถจกัรเองไม่ได้) จนหลายอย่างกลายเป็นเทคโนโลยี
ของจีนเอง อันท่ีจริงเผด็จการอย่างซูฮาร์โต มาคอส ไม่ได้พัฒนา
เมืองหรือพฒันาประเทศอย่างท่ีบางท่านเข้าใจ <5> ในทางตรงกนั
ข้ามหลายประเทศเจริญขึน้เพราะเปล่ียนเป็นประชาธิปไตย เช่น 
เกาหลี ไต้หวนั ญ่ีปุ่ น ฟิลปิปินส์ เมียนมา (ก่อนรัฐประหารลา่สดุ) 

 ยุคเผด็จการคือยุคมืดที่ ไม่มีการตรวจสอบและจบลง
ด้วยการโกงมหาศาลต่างหาก 

อ้างอิง 
<1> Corruption Perception Index. 
https://www.transparency.org/en/cpi/2021  
<2> GDP Per Capita. World Population Review. 
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gdp-per-
capita-by-country  
<3> โปรดด ูhttps://bit.ly/3TFtYJM 
<4> UNESCO. The Overseas Chinese: A long history. 
https://en.unesco.org/courier/2021-4/overseas-chinese-long-history 
<5> เผด็จการไมไ่ด้พฒันา (เมือง) https://bit.ly/1VYzRkA
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 ตามท่ีมีข่าวว่าธนาคารออมสินให้เงินชดเชยแก่ผู้ ท่ีเป็นเจ้าของ
บ้านหลังท่ีออมสินไปปรับปรุงผิดเป็นเงิน 2.2 ล้านบาท แพงไป
หรือไม่ แต่บ้างก็ว่า 10 ล้านยังควรจ่าย มูลค่าความเสียหายทาง
จิตใจควรเป็นเทา่ไหร่แน่ 

 ดร.โสภณ พรโชคชยั ประธาน ศนูย์ข้อมลูวิจยัและประเมินค่า
อสงัหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
(www.area.co.th) ในฐานะผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน เช่น ท่ีดิน 
อาคาร สงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินท่ีไม่มีตวัตนเช่นย่ีห้อสินค้า ขอ
แสดงความคิดเห็นเพ่ือให้เห็นถึงค่าเยียวยา ทัง้นีเ้พ่ือเป็นแนวทาง
ในการประเมินคา่ทรัพย์สนิ (ไมไ่ด้มุง่ให้ผลในทางลบแก่ฝ่ายใด) 

 ก่อนอ่ืนมาดกูนัก่อนวา่โครงการวนาสิริ พาร์ควิลล์ ซึง่ตัง้อยู่บน
ถนนนนทบุรี-ปทุมธานี ในตําบลคลองพระอุดม อําเภอลาดหลุม
แก้ว จงัหวดัปทุมธานี ท่ีพฒันาโดย บจก.ไทยควอลิตีแ้ลนด์แอนด์
เฮ้าส์นัน้ มีการเปล่ียนแปลงราคาอย่างไรบ้าง โดยบ้านเด่ียวขนาด
ปกติ พืน้ท่ีใช้สอย 125 ตารางเมตร 3 ห้องนอน 2 ห้องนํา้ มีท่ีจอด
รถ 1 คันนัน้ ขายในราคา 1.69 ล้านบาท เม่ือเปิดตัวในเดือน
มกราคม 2549 ทัง้นีมี้ทัง้หมด 289 หน่วย 
 
 เดือน/ปี  ราคาขาย/หน่วย  เปล่ียนแปลง (%) 
 ท่ีสํารวจ (ล้านบาท)      
 มกราคม 2549 1.69 
 ธนัวาคม 2553 1.85 9% 
 ธนัวาคม 2558 2.45 32% 
 ธนัวาคม 2560 2.55 4% 
 ธนัวาคม 2563 2.85 12% 
 ธนัวาคม 2565 2.85 0% 
 
            อาจกล่าวได้ว่าในตลอดระยะเวลา 16 ปีท่ีผ่านมา ราคา
เพิ่มขึน้ 69% หรือเฉล่ียตกปีละ 3.3% ซึง่ถือว่าเพิ่มขึน้ไม่สงูมากนกั 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะตัง้อยู่ไกลจากใจกลางเมืองคือธนาคารกรุงเทพ 
สํานักงานใหญ่สีลมถึงเกือบ 40 กิโลเมตร ทัง้นีต้ามข่าวกล่าวว่า
ธนาคารออมสินซือ้บ้านมาในราคา 1.6 ล้านบาทหรืออาจจะถือได้
วา่เทา่กบั 56% ของราคาตลาด 

 ธนาคารได้ดําเนินการปรับปรุง แต่ไม่เปิดเผยว่าเป็นต้นทุน
เทา่ไหร่ แตค่าดว่าคงประมาณ  2-3 แสนบาท  ดงันัน้เงินลงทนุของ
ธนาคารในการนีจ้ึงเป็นเงินประมาณ 1.8-1.9 ล้านบาท ส่วนเงิน
ชดเชยให้กับผู้ เสียหายก็เป็นเงิน 2.2 ล้านบาท เท่ากับว่างานนี ้

ธนาคารขาดทนุไปประมาณ 2.4-2.5 ล้านบาท (เงินชดเชยบวกค่า
ปรับปรุงสภาพ) 

 สําหรับสภาพบ้านเทา่ท่ีเหน็จากคลิปต่างๆ มีสภาพไม่ต่างจาก 
“บ้านร้าง” เท่าไหร่นกั เพราะต้นไม้ขึน้รกไปหมดจนต้องตดัต้นไม้
ออก รัว้ก็เก่า แอร์ก็เก่าจนต้องรือ้ทิง้ไป สิ่งของต่างๆ ในบางห้อง 
(ตามภาพ) ก็วางระเกะระกะในลกัษณะท่ีอาจไม่ได้มีผู้อยู่อาศยัจริง 
แต่เจ้าของบอกว่าได้เข้ามาอยู่อาศยัเป็นครัง้คราว  อย่างไรก็ตาม
ด้วยความเข้าใจผิดเข้าไปรือ้ค้นและปรับปรุงผิดหลัง ก็ถือเป็น
ความผิดของทางธนาคารอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 

 สําหรับทรัพย์สิน  เ จ้าของก็ได้ รับคืนบางส่วน  เ ช่น  โต๊ะ 
พระพุทธรูป ฯลฯ แต่บางอย่างก็ถูกทําลายทิง้ไปแล้ว รายการ
ทรัพย์สินท่ีสูญหายไปตามท่ีทางเจ้าของบ้านกล่าวถึงมีหลาย
รายการ แตล่ะรายการก็สามารถตีคา่เป็นเงินได้พอสมควร เช่น 

 1. เฟอร์นิเจอร์ท่ีว่าถูกยึดไป บางส่วนก็ได้คืน บางส่วนถ้าพัง
และเสียไปแล้ว ก็อาจซือ้ใหมไ่ด้ สมมติเป็นเงิน 100,000 บาท 

 2. เสือ้ผ้า (เก่า) กรณีนีก็้อาจประเมินราคาได้ เช่น  50,000 บาท 

 3. เคร่ืองปรับอากาศ คาดว่าสภาพคงเก่ามากจนผู้ รับเหมา
ปรับปรุงบ้านเอาไปทิง้ แต่ถ้าจะตีค่าเป็นเงิน ก็คงเป็นเงินประมาณ 
20,000 บาท 

 4. หนังสือเก่า ในกรณีนีค้งไม่ใช่หนังสือตําราหายาก (Rare 
Book) แต่คงเป็นหนงัสือดาราทัว่ไป ซึง่ยงัสามารถหาซือ้จากแหลง่
ขายหนงัสือเก่าได้ ทัง้นีอ้าจตีราคาได้ประมาณ 50,000 บาท 

 5.  ของสะสม เช่น แสตมป์ ก็คงต้องมาดวู่ามีรายการอะไรบ้าง 
รวมเป็นเงินประมาณเทา่ไหร่ เช่น 100,000 บาท 

 6. พระ ในกรณีพระเคร่ืองหรือพระบูชา ก็คงได้คืน แต่ถ้ามี
กรณีพระเคร่ืองหายาก ก็คงไม่มี เพราะคงไม่ได้เก็บของมีค่าไว้ใน
บ้านท่ีแทบไม่ได้มีคนอยู่เช่นนี ้แต่หากสมมติมีพระเคร่ืองหาย อาจ
ตีราคาได้ประมาณ 100,000 บาท 

 อย่างไรก็ตาม ก็มีสิ่งพิเศษเช่นอัลบัมรูปของลูกตัง้แต่สมัย
เด็กๆ ซึ่งไม่สามารถหาสิ่งอ่ืนมาทดแทนได้ ของใช้หรือของเล่นของ
ลกูท่ีบอกว่า “มีคณุค่าทางจิตใจ” (มีคณุค่าอย่างไรเป็นสิ่งท่ีต้อง
พิสจูน์เพราะส่วนมากของเล่นต่างๆ มกัจะถกูทิง้ไปตามกาลเวลา)  
แน่นอนว่าผู้ เสียหายสามารถอ้างได้ว่าเป็นสิ่งท่ีมีเอกลกัษณ์หาสิ่ง
อ่ืนมาทดแทนไม่ได้ และอาจตีค่าสงูแบบ “หาค่ามิได้” คือสงูเกิน
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กว่าท่ีจะประเมินค่า หรืออาจประเมินค่าได้ถึง 10-20 ล้านตามท่ี
บางทา่นให้ความเหน็ไว้ 

 ในการตีค่าสิ่งเหล่านีอ้าจต้องหาสิ่งอ่ืนท่ีมีการขดเชยกันมา
เปรียบเทียบ เช่น 

 1. ราคาบ้านหลงัหนึ่งท่ีมีการขายในหมู่บ้านแห่งนี ้ณ ราคา
ตลาดทัง้หลงัอยู่ท่ี 2.85 ล้านบาท อย่างไรเสีย สิ่งท่ีเสียหายไป เช่น 
อัลบัมรูป ของเล่นเด็ก หากถูกไฟไหม้ไป บ้านหลังนัน้หายไป 
สิ่งของทัง้หมดในบ้านก็เสียหายไปด้วย  แต่ท่ีดินยงัอยู่ ดงันัน้ ส่วน
ท่ีเป็นตวับ้านท่ีหายไปอายเป็นราคาประมาณ 5 แสนบาท (ตวัเลข
สมมติเพราะเป็นบ้านท่ีมีสภาพเก่าแล้ว) ดงันัน้อยา่งไรเสีย สิ่งท่ีเก็บ
ไว้ ก็คงไมน่่าจะมีราคาเกินกวา่ 5 แสนบาทนี ้

 2. อย่างในกรณีค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินค่าตอบแทน ค่าทดแทนตาม
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้ เ สียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ก็เป็นเงินไม่เกิน 
50,000 บาท <1> 

 3. ตาม “คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1447/2523  ค าเสียหายทาง
จิตใจท่ีโจทก์เกิดความตกใจหรือกระทบกระเทือนจิตใจนี ้ไม่มีบท
กฎหมายบัญญัติให้เรียกร้องได้ แต่. . .เป นการกระทบกระเทือน
จิตใจโจทก เป นอย่างย่ิง โจทกขอคิดค่าเสียหายในส่วนนี ้60,000 
บาทนัน้. . .ศาลฎีกาเห็นว าท่ีศาลล่างทัง้สองกําหนดค่าเสียหาย
สว่นนีใ้ห้โจทก์เป็นเงิน 30,000 บาทนัน้เหมาะสมแล้ว” <2> 

 ดงันัน้ค่าทดแทนรูปภาพเก่าและของเล่นเด็กท่ีใช้แล้ว ก็น่าจะ
ตีค่าเป็นเงินได้ไม่เกิน 50,000 บาท เม่ือรวมกับรายการข้างต้น ก็
น่าจะเป็นเงินประมาณ 470,000 บาท (เป็นตัวเลขประมาณการ 
เพราะยังไม่มีการพิสูจน์ทราบกันจริงๆ) ด้วยเหตุนีก้ารจ่ายค่า
ทดแทนถึง 2.2 ล้านบาท และได้ปรับปรุงบ้านไปอีก 2-3 แสนบาท 
จึงอาจสงูเกินจริง ส่วนท่ีบางท่านบอกว่าน่าจะสกั 10 ล้านบาทคง
เป็นความรู้สกึมากกวา่ เพราะขนาดค่าบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็มีการ
เยียวยาแคห่ลกัแสนหรือหลกัล้านบาทเทา่นัน้ <3> 

 อย่างไรก็ตามผู้ เสียหายและทนายอาจแจ้งว่าจะไปแจ้งความ
ให้ดําเนินคดีเร่ืองการบุกรุก โดยตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 362 ผู้ ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้ อ่ืน เพ่ือถือการ
ครอบครองอสงัหาริมทรัพย์นัน้ทัง้หมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไป

กระทําการใด ๆ อนัเป็นการรบกวนการครอบครองอสงัหาริมทรัพย์
ของเขาโดยปกติสขุ ต้องระวางโทษจําคกุไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินสองหม่ืนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ และมาตรา 363 ผู้ ใดเพ่ือ
ถือเอาอสงัหาริมทรัพย์ของผู้ อ่ืนเป็นของตนหรือของบุคคลท่ีสาม 
ยกัย้ายหรือทําลายเคร่ืองหมายเขตแห่งอสงัหาริมทรัพย์นัน้ทัง้หมด
หรือแต่บางสว่น ต้องระวางโทษจําคกุไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกหม่ืนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

 กรณีนีเ้ช่ือว่าเม่ือมีการฟ้องศาล ศาลน่าจะลงโทษสถานเบา 
หรือโทษให้รอลงอาญา เพราะธนาคารหรือผู้ รับเหมาปรับปรุงบ้าน
ของธนาคารไม่ได้มีเจตนาท่ีจะบุกรุก เป็นเพียงความเข้าใจผิด ซึ่ง
ไมน่่าจะสร้างความหนกัใจให้กบัจําเลยแตอ่ยา่งใด 

 อย่างไรก็ตามในอนาคตหากเกิดความผิดพลาดเช่นนีอี้ก สิ่งท่ี
ธนาคารพงึดําเนินการก็คือ 

 1. มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และอย่าให้เจ้าหน้าท่ีตอบโต้
กบัลกูค้าโดยท้าทายให้ไปฟอ้งศาลอีก 

 2. พึงส่งเร่ืองให้ศาลเป็นผู้พิจารณาทัง้คดีแพ่งและคดีอาญา 
เพราะอย่างไรเสียเร่ืองก็บานปลายไปแล้ว การรีบจ่ายเงินชดเชย ก็
คงไม่ได้ช่วยอะไรได้มากนกั การให้ศาลสัง่น่าจะยงัความยติุธรรม
ต่อทุกฝ่าย ย่ิงกว่านัน้ทางเจ้าของบ้านก็คงไม่ได้รีบร้อนใช้บ้านแต่
อย่างใด เพราะปกติก็แทบไม่ได้เข้าไปอยู่อาศยัด้วยสภาพภายใน
บ้านก็คอ่นข้างรก 

 เพ่ือความยุตธิรรม ทุกฝ่ายควรใช้ศาลเป็นที่พึ่ง 
 
 อ้างอิง 
<1> โปรดด ู
https://www.phuketcity.go.th/files/com_news_order/2018-
06_78b01333bedc3a9.pdf 
<2> หลกัค่าสนิไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจกรณีละเมิดตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ เปรียบเทียบกบัตา่งประเทศ 
https://www.senate.go.th/assets/portals/93/fileups/272/files/S%E0%
B9%88ub_Jun/12know/k139.pdf 
<3> สิน้สดุคดีทหารพรานยิง 4 ศพ กองทพัเยียวยารายละ 7.5 ล้าน 
ชาวบ้านขอบคณุไมท่อดทิง้. 
https://www.thaipost.net/main/detail/85543 
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 บ้านพักผู้ สูงวัยกําลังเติบโตในประเทศไทย แม้จะมีทัง้บ้าน
แบบทัง้เช่า และขายขาด แบบอยู่ชัว่คราวหรือประจํา  และแม้จะดู
มีหลายโครงการ แต่น่ียงัถือเป็นแค่จุดเร่ิมต้นเท่านัน้ อนาคตจะมี
อปุสงค์อีกมหาศาล 
 
บ้านพักผู้สูงวัยในไทย 

 น.ส.นํา้ทิพย์  พรโชคชัย กรรมการผู้ จัดการ  บจก . AREA 
Research ในเครือศนูย์ข้อมลูวิจยัและประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์
ไทย บจก.เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (area.co.th) ได้
รวบรวมข้อมลูบ้านพกัผู้สงูวยัไว้ดงันี:้  

 1. บ้านบางแค ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. โดยมี
ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500 – 2,000 บาท/เดือน โดยถือเป็นสถาน
สงเคราะห์ผู้สงูอายแุห่งแรกของประเทศไทย ท่ีก่อตัง้ขึน้มาตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2496 ในสมยัจอมพล ป. พิบลูสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ใน
บ้านบางแคมีกิจกรรมมากมายให้ผู้สงูอายไุด้สนกุสนานกนั  

 2. บ้านเยน็จิต 198 ม.11 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบรีุ 
มีค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000 บาท/เดือน โดยเป็นสถานดูแล
ผู้สงูอาย ุดแูลผู้ ป่วย ผู้ ป่วยระยะพกัฟืน้ และสถานพกัฟืน้ผู้สงูอาย ุ
มีกิจกรรมให้ผู้สงูอายทุกุวนั ทกุระดบัความสามารถและทกุวยั ดแูล
โดยพยาบาลและผู้ เช่ียวชาญด้านการดแูลผู้สงูอาย ุดแูลผู้ ป่วย  

 3. คุณตา คุณยาย เนอร์สซิ่งโฮม มี 3 สาขาใน กทม. และ
นนทบุรี ค่าใช้จ่าย 16,000 – 26,000 บาท/เดือน โดยให้บริการ
เสมือนครอบครัว ในบรรยากาศร่ืนรมย์ ใกล้ชิดธรรมชาติ ให้บริการ
ครอบคลุมทัง้ผู้ สูงอายุท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และผู้ ป่วยเรือ้รังท่ี
ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเน่ือง  โดยเจ้าหน้าท่ีดูแลผู้ สูงอายุ
ตลอด 24 ชัว่โมง พร้อมทัง้อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการช่วยเหลือ
ฉกุเฉินครบครันได้มาตรฐาน 

 4. แสนสิริ โฮม แคร์ มี 4 สาขาใน กทม. และสมุทรปราการ 
ค่าใช้จ่าย 16,000 – 20,000 บาท/เดือน เน้นการดแูลเสมือนบ้าน 
บรรยากาศร่มร่ืน เงียบสงบ สะอาด ถกูหลกัอนามยั โดยมีพยาบาล
วิชาชีพดแูลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชัว่โมง มีการทํากายภาพบําบดั
พืน้ฐาน เป็นต้น 

 5. เอลเดอร์ล่ีคลบั เนอร์สซิ่งโฮม ในหมู่บ้านเอเวอร์กรีนซิตี ้ถ.
กาญจนาภิเษก บางแค กทม. ค่าใช้จ่าย 16,000 – 25,000 บาท/

เดือน เป็นสถานดูแลผู้ สูงอายุและผู้ ป่วยระยะพักฟื้น ในรูปแบบ
คฤหาสน์หรู บรรยากาศดี ร่มร่ืน ประกอบด้วยสิ่งอํานวยความ
สะดวกครบครัน พร้อมทัง้การบริการดแูลและฟืน้ฟสูขุภาพอนามยั 

 6. เถาจือ  โฮม  ในหมู่ บ้านเมืองเอกโครงการ 4 หลักหก 
ปทุมธานี ค่าใช้จ่าย 20,000 บาท/เดือน รับดูแลผู้ สูงอายุ และ
ผู้ ป่วย ทัง้ช่วยเหลือตวัเองได้และช่วยเหลือตวัเองไม่ได้ ทัง้ระยะสัน้
ห รือ ระยะยาว  ดูแล โดย ทีมพยาบาลผู้ เ ช่ี ย วชาญ  และ มี
ประสบการณ์ ดแูลทัง้ในเร่ืองของจิตสงัคม 

 7. ดิษฐ์ราเนอสซ่ิงโฮม มี 2 สาขาใน กทม. ค่าใช้จ่าย 26,000 - 
65,000 บาท/เดือน บริการดูแลผู้ สูงอายุ และผู้ ป่วยระยะพักฟื้น 
ตลอด 24 ชัว่โมง โดยทีมงานบริบาลท่ีได้รับการฝึกฝนมา ทัง้ด้าน
การบริบาล ฟืน้ฟรู่างกายและจิตใจ โดยยดึหลกัองค์รวม  

 8. โรงพยาบาลผู้สงูอาย ุโรงพยาบาลกล้วยนํา้ไท 2 แขวงบาง
นา กทม. มีค่าใช้จ่าย 30,000 บาท/เดือน มีห้องพักให้เลือก
หลากหลายรูปแบบทัง้ห้องพกัเด่ียว และห้องพกัรวม เน้นการดแูล
เอาใจใส่ให้ผู้ สูงอายุมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เหมาะ
สําหรับ ผู้ สูงอายุวัยหลังเกษียณท่ีต้องการพักอาศัย มีการดูแล
ใกล้ชิด หากต้องการพกัแบบรายวนั มีคา่ใช้จ่ายท่ี 1,000 บาท/วนั 
 
อาคารชุดผู้สูงวัย 

 น.ส.นํา้ทิพย์ยงัได้รวบรวมโครงการอาคารชดุสําหรับผู้สงูวยัใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภมิูภาค ซึ่งเป็นทางเลือก
สําหรับผู้สงูวยั ดงันี:้ 

 1. โครงการบศุยานิเวศน์ โดยมลูนิธิสมเด็จพระสงัฆราช โดยมี
สิทธิการใช้งาน: อยู่ได้ตลอดชีวิต หลงัจากนัน้ต้องคืนห้อง ราคา: 
200,000 - 250,000 บาท ค่าส่วนกลาง: 1,500 – 2,500 บาท 
โครงการนีต้ัง้อยู่ เลขท่ี 200/11 หมู่ 2 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.
พระนครศรีอยธุยา สร้างบนพืน้ท่ี 23 ไร่ 

 2. บ้านสําหรับผู้ สูงอายุครบวงจร จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย
กรมธนารักษ์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นสิทธิการใช้งาน: เซ้ง 
30 ปี (กรณีเสียชีวิตก่อนต้องขายบ้านคืน) ราคา: 500,000 – 
1,000,000บาท โดยใช้ท่ีดินราชพสัดแุปลงหมายเลขทะเบียนท่ี ปข.
3 2 0  ตํ าบลประจวบ คี รี ขัน ธ์  อํ า เ ภอ เ มื อ ง  ริ มทะ เลอ่ า ว
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ประจวบคีรีขนัธ์ พืน้ท่ีกว่า 11 ไร่ เป็นสถานท่ีก่อสร้าง มีเง่ือนไขให้
ผู้สงูอายท่ีุมีอาย ุ55 ปี สามารถอยู่ได้ 30 ปี กรณีเสียชีวิตก่อนต้อง
ขายบ้านคืนโรงพยาบาลในราคามีสว่นลด   

 3. สวางคนิเวศ โดย: สภากาชาดไทย มีสิทธิการใช้งาน: อยู่ได้
ตลอดชีวิต หลงัจากนัน้คืนห้อง ราคา: 650,000 - 900,000 บาท มี
ค่าส่วนกลาง: 2,500 บาท เก็บล่วงหน้า 5 เดือน ไม่รวมค่าไฟฟ้า 
ประปา และบริการอ่ืน ๆ เช่น ค่ากายภาพบําบัด บริการรถตู้ 
ค่าอาหาร ของใช้ส่วนตวั และค่ารักษาพยาบาล โดยประกอบด้วย
หมูอ่าคารชดุ 6-8 ชัน้ จํานวน 9 อาคาร รวม 468 ห้องชดุ  

 4. เวลเนสซิตี ้อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยธุยา โดย บจก.เวล
เนส ซิตี ้มีสทิธิการใช้งาน เซ้ง 30 ปี ราคา 1,500,000 – 2,600,000 
บาท เป็นสว่นหนึง่ของโครงการจดัสรรกวา่ 1,200 ไร่  

 5. ซี เนียร์คอมเพล็กซ์  อ .บางพลี  จ .สมุทรปราการ  โดย
โรงพยาบาลรามาธิบดี ในท่ีราชพสัด ุกรมธนารักษ์ 
สทิธิการใช้งาน: เช่าระยะยาวในราคาเร่ิมต้น 1,800,000 บาท และ
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรายเดือนเป็นค่าแพทย์พยาบาลอีก 10,000 - 
20,000 บาท/เดือน 

 6. โครงการวิลล่ามีสขุ เรสซิเดนท์เซส อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่
โดย บจก.มีสุข (ประเทศไทย) สิทธิการใช้งาน: ขายขาด ราคา 
3,400,000 – 5,500,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรายเดือน 
เช่น หากต้องการพยาบาลจะมีค่าบริการ 800 - 1,800 ต่อวัน 
ประกอบด้วยคอนโดมิเนียม 3 ชัน้ 1 อาคาร และท่ีดินพร้อมสร้าง
วิลลา่สว่นตวัอีก 6 หลงั 

 7. จิณณ์ เวลบีอิง้ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยกลุ่มธนบุรี 
เฮลท์แคร์ กรุ๊ป สิทธิการใช้งาน: ขายขาด ราคา: เร่ิมต้น 4,100,000 
บาท ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมรายเดือน: ค่าส่วนกลาง 60 บาทต่อตร.ม.
ตอ่เดือน เป็นโครงการท่ีนําเอาการดแูลสขุภาพแบบบรูณาการ หรือ 
Integrated Healthcare มาผนวกกบัท่ีพกัอาศยัท่ีออกแบบมา
สําหรับคนทุกวยั (Universal Design) ภายใต้แนวคิด “เมือง
แนวคิดใหมเ่พ่ือวยัเกษียณ” ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ี 140 ไร่ 

 8. แสนสรา แอท แบคเม้าท์เทน่  โดย บจก.แสนสรา ดีเวลลอป
เมนท์ สิทธิการใช้งาน: เช่า 30 ปี ต่อสญัญาได้ 2 ครัง้ ครัง้ละ 10 ปี 
ราคาเร่ิมต้น 6,900,000 บาท โดยมีวิลล่าให้เลือกทัง้หมด 3 แบบ 
และอพาร์ทเม้นท์ทัง้หมด 5 แบบ โดยวิลล่าราคาเร่ิมต้นท่ี 21.184 
ล้านบาท และอพาร์ตเม้นท์เร่ิมต้นท่ี 6.9 ล้านบาท 

 9. กมลาซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ.ภเูก็ต โดยเป็นการร่วมลงทนุระหว่าง 
4 บริษัทยกัษ์ใหญ่ สิทธิการใช้งาน: ขายขาด ราคา: ยงัไม่เปิดเผย
ราคา เป็นโครงการมิกซ์ยสูระดบัซเูปอร์ไฮเอนด์บนพืน้ท่ีกวา่ 450 ไร่ 
หาดกมลา มีห้องชุด 200 หน่วย และวิลล่า 30 หน่วย มลูค่ารวม 
3,500 ล้านบาท 
 
บ้านแนวราบสาํหรับผู้สูงวัย 

 ส่วนโครงการบ้านแนวราบสําหรับผู้ สูงวัย  บจก .AREA 
Research ได้รวบรวมไว้ดงันี:้ 

 1. ศภุวฒันาลยั  Supalai Wellness Valley อ.แก่งคอย จ.
สระบรีุ  โดยเป็นบ้านแถวสําหรับผู้สงูวยั จํานวนยนิูต: เฟสแรก 65 
หลัง ทัง้โครงการ 144 หลัง เปิดปี 2563 มีขนาดห้อง 55 ตร.ม. 
ค่าใช้จ่าย: 1.1 – 1.6 ล้านบาท/ห้องโดยมีทัง้การทําสญัญาเช่า
ระยะยาว 30 ปี หรือ การทําสญัญาเช่าตลอดชีพ 

 2. Wellness City อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยธุยา เป็นบ้าน
เด่ียว 300 หลงั แบ่งเป็น 3 เฟส ขนาดบ้าน 150 – 190 ตร.ม. และ
คอนโดมิเนียม ขนาด 41 - 67 ตร.ม./ห้อง  ขนาดห้องประมาณ 150 
– 190 ตร.ม. และห้องชุด ขนาด 41 - 67 ตร.ม./ห้อง ราคา 2.7-
3.42 ล้านบาท ส่วนห้องชดุ 1.56 ล้านบาท บ้านเป็นแบบขายขาด  
และห้องชดุเป็นแบบ ขายสทิธ์ิการเช่า 30 ปี 

 3. นายา เรสซิเดนซ์ NAYA Residence NAYA Residence 
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เนือ้ท่ีกว่า 23 ไร่ ริมแม่นํา้เจ้าพระยา 
พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกส่วนกลางภายใต้การบริหารจัดการ
ของ Narai Club – Health & Fitness ทัง้นีเ้ป็นห้องชดุ 70 หน่วย ปี
ท่ีเปิดให้บริการ: 2564 1 ห้องนอน ขนาด 62 – 76 ตร.ม. และ 2 
ห้องนอน ขนาด 105 – 120 ตร.ม. ราคาเร่ิมต้น 11 ล้านบาท 

 4. ดิ แอสเพน ทรี The Aspen Tree  ถนนบางนา-ตราด กม.7 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ในโครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส โดย 
MQDC บนพืน้ท่ี 398 ไร่ เป็นโครงการท่ีพกัอาศยัพร้อมบริการและ
การดแูลตลอดชีวิตแบบครบวงจร ด้วยแนวคิด Holistic Lifetime 
Care การดแูลตลอดช่วงชีวิต จํานวนยนิูต 290 หน่วย และวิลล่า
อีกตา่งหาก 
 
แนวโน้มสาํคัญของเวลเนสในโลก 

 ดร.โสภณ พรโชคชยั ประธาน ศนูย์ข้อมลูวิจยัและประเมินค่า
อสงัหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้
อ้างอิง McKinsey & Company (https://mck.co/3bCkEVx) ว่า



 
 

 
 

• ----- 16 ----- •    Vol. 21, No.5 September-October 2022 

มูลค่าของธุรกิจเวลเนสในโลกนีเ้ป็นเงินประมาณ 1.5 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐ และมีอตัราการเจริญเติบโตประมาณ 5-10% ต่อปี 
และได้เผยถงึ แนวโน้มสําคญัของกิจการเวลเนสในโลกได้แก่ 

 1. การดูแลสุขภาพผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือให้มีความถูกต้อง
แมน่ยําย่ิงขึน้ 

 2. ติดตามผลอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือการประมวลผลในระยะยาว 

 3. การจัดลําดับความสําคัญสุขภาพจิตโดยการประเมินท่ี
ชดัเจน ให้สามารถรักษาได้ทนัทว่งที  

 4. การทํางานทางไกลและตารางเวลาท่ียืดหยุ่นสําหรับทัง้ผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการ 

 5. การใช้เคร่ืองมือเพ่ือสขุภาพท่ีหลากหลายและเป็นมิตรต่อ
ผู้ใช้มากขึน้ ทําให้มีการพฒันาเคร่ืองมือท่ีสะดวกสบายย่ิงขึน้ 

 6. การพัฒนาอาหารสําหรับระบบย่อยอาหาร และสําหรับ
จิตใจเพ่ือให้การรักษาสขุภาพไมใ่ช่สิง่ท่ีทรมานอีกตอ่ไป 

 7. การจัดการอาหารท่ียั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่
เบียดเบียนสตัว์และโลก 

 8. การท่องเท่ียวอย่างมีบูรณาการ มีลักษณะท่ีปฏิรูปและ
สร้างสรรค์ 
 
 นอกจากนีก้ารส่งเสริมสขุภาพยคุใหม่สําหรับทกุเพศวยัยงัให้
ความสําคญักบั 
 1. การอยู่ป่า การได้ใช้ชีวิตในป่าแบบ Forest Bathing อาบ
ป่า  เป็นการรับรู้บรรยากาศป่าผ่านประสาทสมัผสั เป็นศาสตร์ท่ีจะ
เช่ือมเราให้เข้าสูธ่รรมชาติ ให้ธรรมชาติช่วยชําระความหนกัหน่วงท่ี
แบกไว้ในใจ ในความคิด และนบัเป็นวิธีบําบดัฉบบัง่ายๆ 

 2. การรักษาอาการเจ็บป่วยแบบเป็นฝ่ายกระทํา โดยมีการ
คาดการณ์ถงึอาการป่วยตา่งๆ เพ่ือการวางแผนการรักษา 

 3. เน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ มิติของการอยู่
อาศยั 
 4. การใสใ่จต่อการดแูลร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นผิว ผม 
ใบหน้า เป็นต้น  

 5. การออกกําลงักาย ฯลฯ 
 
ขนาดของตลาดเวลเนสในประเทศไทย 

 สําหรับในประเทศไทย ธุรกิจนีกํ้าลังเติบโตเป็นอย่างมาก 
เพราะประเทศไทยได้เข้าสู่สงัคมผู้สงูวยัอย่างสมบรูณ์แบบแล้ว อปุ
สงค์ย่อมเติบโตเป็นเงาตามตวั เม่ือปี 2564 มีรายงานข่าวว่า จาก
ข้อมูลตัวเลขมูลค่าของตลาดสินค้าและบริการเพ่ือสุขภาพ 
(Wellness) ล่าสุด ในประเทศไทย ธุรกิจ Wellness มีมูลค่า 
65,000 ล้านบาท และทัง้นีค้าดว่าจะมีมีอัตราการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง แสดงว่า คนไทยต่ืนตัวและให้ความสําคัญกับการดูแล
สขุภาพกนัมากขึน้เพราะไทยเข้าสู่สงัคมผู้สงูวยั ปัญหาเร่ืองมลพิษ
ฝุ่ นควนั รวมถงึวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

 น.ส.นํา้ทิพย์กลา่วว่า Wellness Real Estate หรือ อสงัหาฯ ท่ี
ส่งเสริมสขุภาพท่ีดีแบบองค์รวม เป็นเทรนด์ท่ีมาแรงมากในวงการ
อสงัหาริมทรัพย์ นบัว่าเป็นเค้กชิน้ใหญ่ท่ีนกัพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
ในไทยจบัตามอง  แม้ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์โดยรวมจะซบเซา แต่
กลุม่หนึ่งท่ีเติบโตดีสวนกระแส มีการพฒันาโครงการรูปแบบนีม้าก
ขึน้ และผู้บริโภคยงัยินดีท่ีจะจ่ายเพิ่มเพ่ือซือ้อสงัหาริมทรัพย์กลุม่นี ้
อนัได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์ท่ีส่งเสริมสขุภาพท่ีดีแบบองค์รวม จาก
ข้อมลูของ Global Wellness Institute (GWI) อสงัหาริมทรัพย์กลุม่
นี เ้ติบโตเกือบ 2 เท่าภายในเวลาเพียง 4 ปีเท่านัน้ จาก 148 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4.9 ล้านล้านบาท) ในปี 2560 เป็น 
275 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 9 ล้านล้านบาท) ในปี 2563 สงู
กว่าของเดิมท่ี GWI คาดการณ์ไว้เม่ือปี 2560 ว่าในปี 2022 มลูค่า
จะเติบโตถงึ 180 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5.9 ล้านล้านบาท) 

            หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 นักพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ต้องเจาะกลุ่ม Real Demand ท่ีมีกําลงัซือ้ให้ได้ 
นัน่คือต้องพฒันาผลิตภณัฑ์ โครงการท่ีตอบโจทย์ความต้องการท่ี
แท้จริงของกลุม่ลกูค้าภายในประเทศท่ีต้องการซือ้เพ่ืออยู่อาศยัจริง 
ๆ โดยคนยอมจ่ายแพงขึน้ เพ่ือสขุภาพท่ีดี ดงันัน้ Wellness Real 
Estate จึงถกูพฒันาขึน้มาเพ่ือส่งเสริมสขุภาพท่ีดีแบบองค์รวม ไม่
ว่าจะเป็นทางกายภาพ ทางอารมณ์ ทางสงัคม ทางจิตวิญญาณ 
ทางสิง่แวดล้อม รวมถงึทางการเงิน 

 ธุรกิจดแูลผู้สงูอายเุติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่าน
มา โดยจํานวนเนิร์สซิ่งโฮมเพิ่มขึน้จาก 200 กว่าแห่ง เป็น 450 แห่ง
หากนับเฉพาะเนิร์สซิ่งโฮมท่ีได้มาตรฐาน และขึน้ทะเบียนกับกรม
พฒันาธุรกิจการค้า และสมาคมฯ ยงัไม่รวม เนิร์สซิ่งโฮมท่ีไม่ได้ขึน้
ทะเบียนอีกนับ 1,000 – 2,000 แห่งทั่วประเทศ โดย
นายแพทย์ฆนทั ครุธกลู นายกสมาคมสมาพนัธ์สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพและผู้ สูงอายุและกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสงัคม
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คาดว่าตลาดกิจการดูแลผู้ สูงอายุและผู้ มีภาวะพึ่งพิงในประเทศ
ไทยมีมูลค่ามากถึง 20,000 ล้านบาท/ปี เติบโตขึน้ โดยมีสถาน
บริการดุแลผู้ สูงอายุกว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ เติบโตมากถึง 
150% จาก 3-5 ปีก่อน 

 ถ้าใครไม่ทําธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ประเภท Wellness Real 
Estate ก็คงต้องตกยคุอย่างแน่นอน สํานกังาน หรือธุรกิจไลฟ์สไตล์ 
สขุภาพความงาม คุณย่อมพลาดเทรนด์สขุภาพในวงการอสงัหาฯ 
ไปไมไ่ด้ เพราะน่ีคือโอกาสทางธุรกิจท่ีมาแรง และมีมลูคา่สงูอีกด้วย 
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 “บ้านว่าง” มีมากแสดงถึงอันตรายสําคัญต่อตลาด
อสังหาริมทรัพย์โดยตรง เพราะเป็นอุปทานส่วนเกินท่ีจะออกมา
ขายแข่งกบัสินค้าใหม่ๆ และคนท่ีครอง “บ้านว่าง” เอาไว้ ก็จะต้อง
ขายลดราคาจึงจะขายออก ท่านทราบไหมจะตัง้ราคาขายเท่าไหร่
จงึจะขายออก 

 ท่านเข้าใจหรือไม่ว่า “บ้านว่าง” คืออะไร บ้านว่างก็คือห้องชดุ
รวมทัง้บ้านแนวราบทัง้หลาย เช่น บ้านเด่ียว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ 
ตกึแถว ท่ีสร้างเสร็จแล้ว แต่ไม่มีใครเข้าไปอยู่อาศยั ผู้ ซือ้อาจซือ้ไว้
ขายเก็งกําไร หวงัปล่อยเช่าแต่ (ยงั) ไม่มีผู้ เช่า หรืออาจยงัไม่พร้อม
จะเข้าอยู่ด้วยประการทัง้ปวง  “บ้านว่าง” พวกนีมี้มากหรือน้อย
ขึน้อยูก่บัภาวะตลาดของท่ีอยูอ่าศยัในแตล่ะเมือง แตล่ะประเทศ 

 ตามรายงานข่าวของ South China Morning Post ฉบบัวนัท่ี 
14 สิงหาคม 2565 นี ้(https://bit.ly/3QwNYfI) กล่าวว่า ประเทศ
จีนมี “บ้านว่าง” อยู่ถึง 50 ล้านหน่วย หรือราว 12.1% ของท่ีอยู่
อาศยัทัง้หมดในประเทศจีน (ราว 400 ล้านหน่วย) จํานวน “บ้าน
ว่าง” นีเ้ป็นถึง 71% ของจํานวนประชากรของประเทศไทย เชิญคน
ไทย เมียนมา ลาว เขมร ไปอยู่ได้ทุกคนก็ว่าได้  น่ีคือภาพความ
สญูเสียทางเศรษฐกิจ (Economic Waste) ทางหนึ่งก็ว่าได้ เพราะ
จะขายก็ขายไม่ออก จะอยู่เองก็มากเกินกว่าจะอยู่  อาจกลา่วได้ว่า
ครอบครัวส่วนใหญ่ในจีนมีท่ีอยู่อาศยั (ห้องชุดหรือบ้านแนวราบ) 
มากกว่า 1 หน่วย และคงมีเป็นจํานวนมากท่ีมี “บ้านตากอากาศ” 
ในไหหลํา หรือยนูาน 

 ย่ิงกว่านัน้ในประเทศจีนยังมีท่ีอยู่อาศัยท่ียังสร้างไม่เสร็จ
รวมกันอีก 225 ล้านตารางเมตร (https://bloom.bg/3C84Vc1)  
ถ้าห้องชดุหลงัหนึ่งมีขนาดเฉล่ีย 60 ตารางเมตร ก็เท่ากบัว่ายงัมีท่ี
อยู่อาศยัท่ี “เจ๊ง” ไปแล้วมีจํานวนอีก 3.75 ล้านหน่วยในขณะนี ้ซึง่
แทบทัง้หมด คงไม่ได้ “ไปต่อ” อย่างแน่นอน ดงันัน้ทัง้ “บ้านว่าง” 
และบ้านท่ีสร้างยงัไม่เสร็จนี ้คงจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต
ของจีนอยา่งแน่นอน 

มาถงึตรงนีค้งต้องยกโคลงไทยท่ีวา่ 
 “สนิมเหลก็เกิดแตเ่นือ้ ในตน 
 กินกดัเนือ้เหลก็จน กร่อนขรํา้ 
 บาปเกิดแตต่นคน เป็นบาป 

บาปยอ่มทําโทษซํา้ ใสผู่้บาปเอง” 
(จากโคลงโลกนิติ สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิ

ศร) 

 เร่ืองของเร่ืองก็คือการมี “บ้านว่าง” มากมายในจีนจะเป็น
เสมือน “สนิมเหลก็กดักร่อนเนือ้ในเหลก็” ทําให้เหลก็อ่อนแอลง  ท่ี
ผา่นมาเศรษฐกิจจีนเติบโตสงูมากตลอด 3 ทศวรรษท่ีผ่านมา ทําให้
มีการสะสมทรัพย์ในรูปแบบท่ีอยู่อาศัยกันมากโดยเฉพาะท่ีเป็น
ห้องชุดพักอาศัย โดยซือ้ไปเพ่ือการเก็งกําไร ด้วยหวังว่าราคาจะ
เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ท่ีสําคญัสามารถขายต่อหรือปลอ่ยเช่าได้ แต่
ภาวะตลาดขณะนี ้โอกาสท่ีจะปลอ่ยเช่าย่ิงยากมาก 

 ถ้าหากเกิดสงครามขึน้ตามกระแสการยั่วยุให้เกิดสงคราม
ขึน้มา ก็คงทําให้ระบบเศรษฐกิจของจีนทัง้ระบบพงัพาบไปด้วย  ใน
แง่นีจี้นก็คงต้องชั่งใจอยู่เหมือนกันว่า จะ “กลืน” ไต้หวันให้ได้
หรือไม่ ถ้า “กลืน” เข้าไปแล้ว กลายเป็นอาหารเป็นพิษ หรือ
กลายเป็นระเบิดในท้อง ทําให้ระบบเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะ
การเมืองพังเสียหายไป จะคุ้มค่าหรือไม่ท่ีจะ “ลบ” ไต้หวันให้
ออกไปเหลือแตจี่นเดียวในโลกนี ้

 แต่ในอีกแง่หนึ่งจีนก็อาจมีดี มีกองทหารมากมาย มีอาวุธ
ยุทโธปกรณ์มากมายท่ีพร้อมจะทําสงครามมากกว่าชาติใดๆ ใน
โลก  อย่างไรก็ตามคนจีนมกัจะมี “ราคาคยุ” มากกว่าความเป็น
จริงเสมอ ในการบกนัจริงๆ จะชนะหรือไม่ก็เป็นสิ่งท่ีต้องพิจารณา
เช่นกนั อย่างเช่น สงครามกบัเวียดนามในปี 2522 ก็คงไม่สามารถ
ท่ีจะเอาชนะเวียดนามได้ แม้จะประกาศว่าตนเอง (จีน) ได้ทํา
สงคราม “สัง่สอน” เวียดนามไปแล้ว ทัง้นีเ้วียดนามก็ยงัไม่ถอน
ทหารออกจากกมัพชูา ยงัสามารถโค่นล้มรัฐบาลพลพต และอยู่ใน
กมัพชูาตอ่ไปจนถงึ 2532 

 สําหรับในประเทศไทย มีบ้านว่างในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลรวมกนัถึง 617,923 หน่วย ซึ่งถือว่ามีจํานวนมากทีเดียว 
ทัง้นีบ้้านทุกประเภทในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอยู ่
4,654,370 หน่วย ดงันัน้จึงเท่ากบัว่าบ้านว่างมีสดัส่วนถึง 13.3% 
ของบ้านทัง้หมด หรือบ้านทุกๆ 8 หน่วยจะมีบ้านว่างอยู่ 1 หน่วย 
ซึ่งนับว่าสูงมาก  ย่ิงหากพิจารณาจากขอบเขตทั่วประเทศ ศูนย์
ข้อมลูวิจยัและประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซ่ี ฟอร์ 
เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ประมาณการว่าจะมีบ้านว่างรวมกันถึง 
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