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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่สืบเนื่องตอกันมาหลายฉบับ ซึ่งแต
ละฉบับนัน้ ลวนแลวแตมีผลตอระบบสําคัญของการพัฒนารูปแบบที่อยูอาศัย รวมไปถึงเศรษฐกิจ
ระดับประเทศ จนกระทัง่ มาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (ชวงปพ.ศ.2540 2544) ซึ่งทําใหมีการขยายระดับของอุตสาหกรรมออกไปอยางรวดเร็ว ซึ่งผลจากการขยายและ
พัฒนาดานอุตสาหกรรมดังกลาวนัน้ กอใหเกิดการขยายตัวของที่ตงั้ โรงงาน ซึง่ มีการขยายตัวจาก
ในตัวเมืองออกไปสูภูมิภาคมากขึ้น ซึง่ เมือ่ การขยายตัวของอุตสาหกรรมไดดําเนินตอเนื่องมาถึง
ปจจุบัน ไดกอใหเกิดปญหาเรื่องของแรงงานที่ขาดแคลน ทําใหเกิดมีแรงงานตางชาติ หรือ แรงงาน
ตางดาวหลัง่ ไหลเขามาในประเทศไทยเปนจํานวนมาก ซึ่งแรงงานเหลานี้มที งั้ แรงงานที่เขามาจด
ทะเบียนอยางถูกกฎหมาย และแรงงานตางดาวที่ไมไดจดทะเบียน ซึง่ ทําใหทางสวนของรัฐนั้น ไม
สามารถเก็บขอมูลและจัดการระบบระเบียบของแรงงานตางดาวทั้งหมดที่มาอาศัยทํางานอยูใน
สวนตางๆของประเทศไทยได
ทําใหเกิดปญหาอันสืบเนื่องมาจากแรงงานตางดาวมากมาย ถึงแมตามขอมูล
ทางกระทรวงสาธารณสุขจะยกใหประเด็นเรื่องของสุขภาพและโรคอันเกิดจากผูท ี่อพยพขาม
ประเทศมาเปนแรงงานตางดาวนัน้ เปนสวนของประเด็นปญหาหลัก แตทางผูว ิจัยไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของสภาพที่อยูอ าศัยของแรงงานตางดาวในปจจุบนั โดยเฉพาะสภาพของที่อยูอาศัย
ของชุมชนซึง่ มีทั้งแรงงานตางดาวแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมายมารวมอยูดว ยกัน ซึ่งแนนอน
วาจะตองทําใหเกิดปญหาทัง้ ทางดานสังคม ดานสุขภาพ ดานอาชญากรรมและปญหาอืน่ ๆอีกเปน
จํานวนมาก
แรงงานตางดาวนั้นเปนปญหาในระดับประเทศทีส่ งผลกระทบตอความมัน่ คงใน
ดานตางๆของประเทศที่เปนแหลงงานและมีโรงงานอุตสาหกรรมอยูเ ปนจํานวนมาก ประเทศไทย
ซึ่งเปนประเทศที่กําลังพัฒนา มีแหลงโรงงานและการวาจางแรงงานเปนจํานวนมาก ก็ประสบ
ปญหาเรื่องของแรงงานตางดาวเชนเดียวกัน ทัง้ ทางดานของจํานวนของแรงงานตางดาวทีห่ ลั่งไหล
เขามาอยางไมมีการจัดการ ทัง้ กอใหเกิดปญหาทางดานสาธารณสุข และ ที่สาํ คัญที่สุดคือปญหา
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นเมื่อมีแรงงานตางดาวอาศัยอยูในบริเวณนัน้ เปนจํานวนมาก จากการคนหา
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ขอมูลในเบื้องตนแลวทางผูว จิ ัยจึงไดเลือกจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีปริมาณของแรงงานตางดาวเปน
จํานวนมากในอันดับตนๆของประเทศ
จังหวัดสมุทรสาคร มีสถานประกอบการในพืน้ ที่ จํานวน 5,249 แหง มีผูใชแรงงานจํานวนทั้งสิน้
316,473 คน รอยละ 30 ของแรงงานมีภูมลิ ําเนาอยูในจังหวัด สวนที่เหลือรอยละ 70 เปนแรงงาน
ที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง แรงงานประมาณ 200,000 คน อยูใน
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแตงกายเครื่องหนัง สิ่งทอ และยังมีแรงงาน
ตางดาวที่เขาทํางานในสถานประกอบการ ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ภายใตการสงเสริมการ
ลงทุน ไดแกชาวญี่ปนุ ไตหวัน ซึ่งสวนใหญจะทํางานในกิจการตอเนื่องจากการประมง หองเย็น
และทอผา จากการที่จังหวัดสมุทรสาครเปนแหลงธุรกิจประมงที่สาํ คัญของประเทศ และเปน
ศูนยกลางการซื้อขายสัตวนา้ํ และผลิตภัณฑสัตวนา้ํ ทําใหภาคการประมงมีความตองการแรงงาน
จํานวนมาก แตเนื่องจากแรงงานไทยไมนยิ ม ทํางานในกิจการประมง และตอเนื่องจากประมง
ทะเล จึงเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการดังกลาว
จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดที่มกี ารใชแรงงานตางดาวเปนจํานวนมากในป
2545 มีแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ขอขึ้นทะเบียน และขออนุญาตทํางาน จํานวน 37,047
คน แยกเปนสัญชาติพมา 35,644 คน (96.2%) สัญชาติลาว 1,221 คน (3.4%) และสัญชาติ
กัมพูชา 182 คน (0.4%) และเปนแรงงานที่อยูในกิจการประมง จํานวน 25,848 คน โดยประมาณ
วามีแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองทั้งหมด 6 ถึง 7 เทาของจํานวนแรงงานตางดาวทีม่ าขอขึ้น
ทะเบียน หรือประมาณ 2 แสนกวาคน (ทีม่ า : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร)

ภาพที่ 1.1 แผนภูมิแสดงจํานวนประชากรแรงงานตางดาวในประเทศไทย
ที่มา: สํานักงานเทศบาลสมุทรสาคร 2551
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จากการขอมูลการสํารวจของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการแหงชาติไดพบวา
แรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาครสวนใหญนนั้ เปนแรงงานตางดาวที่เปนพมาและมอญอยูเปน
จํานวนมากทีส่ ุด โดยเทียบอัตราสวนแลวถือวามีจํานวนที่มากกวาลาวและกัมพูชามาก ทางผูว จิ ัย
จึงตองการที่จะจํากัดขอบเขตของการวิจยั อยูที่แรงงานตางดาวประเภทพมา มอญและไทยมอญที่
อยูในพืน้ ที่จังหวัดสมุทรสาครเทานัน้

ประเภทกิจกรรม

สัญชาติ
พมา(คน)

แรงงานตาง
ดาว
สัญชาติ
จํานวนรวม
สัญชาติลาว กัมพูชา(คน)
(คน)
(คน)

กรรมกรทั่วไป

2,596

111

43

2,750

กรรมการในกิจการประมง

25,612

161

75

25,848

กรรมการในโรงงาน

5,166

601

39

5,806

คนงานในแปลเพาะปลูกพืช

1,025

24

4

1,053

คนงานในฟารมเลี้ยงสัตว

244

17

4

265

ผูรับใชในบาน

1,001

307

17

1,325

รวม
35,644
1,221
182
37,047
ตารางที่ 1.1 แสดงจํานวนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองซึ่งไดรับการผอนผันใหทํางาน
ในจังหวัดสมุทรสาครตามมติครม.เมื่อป 2545 โดยมีจํานวนสถานประกอบการ/นายจาง ที่
นําลูกจางมาจดทะเบียน 3,558 ราย
ที่มา: สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
หลังจากการลงสํารวจขอมูลเบื้องตนภายในพืน้ ทีจ่ ังหวัดสมุทรสาครแลว ทาง
ผูวิจัยไดแบงรูปแบบที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวออกไดเปน 5 ประเภทตามสภาพที่อยูอาศัย
ดังตอไปนี้
1. บานที่ปลูกสรางเอง ไดแกบานและที่พกั อาศัยซึ่งมีการสรางทัง้ ถูกกฎหมาย
และไมถูกกฎหมาย
2. บานเชา ซึ่งปลูกในที่ดนิ ซึง่ เปนกรรมสิทธิข์ องเจาของบานหรือปลูกในที่ดนิ ให
เชา มีลกั ษณะเปนบานเดี่ยว(บานจัดสรร)หรือหองแบงใหเชา
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3. ที่อยูอาศัยทีน่ ายจางจัดใหลูกจาง ซึ่งรวมถึงที่อยูอาศัยในโรงงาน ที่พกั
อาศัยชั่วคราวในบริเวณกอสราง สวนมากที่พกั อาศัยประเภทนัน้ แตเดิมมักจะ
เปนไม แตปจจุบันนิยมปลูกเปนแฟลต
4. ที่อยูอาศัยประเภทบุกรุกที่ดิน คือ ที่อยูอาศัยในลักษณะชั่วคราวหรือกึ่ง
ถาวร ซึ่งจะปลูกในที่ดนิ สาธารณะ ริมคลอง ริมทางรถไฟ ที่ดินวางเปลาที่ยงั
ไมทําประโยชน บานประเภทนัน้ จะต่าํ กวามาตรฐานและผิดสุขลักษณะ
โดยเฉพาะอยางยิง่ สาธารณูปโภคจะไมไดมาตรฐานหรือไมมีเลย
5. ที่อยูอาศัยในเรือ เปนที่อยูอาศัยลักษณะเฉพาะของประเทศที่ใชการสัญจร
ทางน้าํ เปนหลัก ซึ่งผูม ีรายไดนอยมักจะมีอาชีพจับปลา และอาศัยอยูในเรือ
ทั้งครอบครัว เปนที่อยูอาศัยที่ไมถูกสุขลักษณะเปนอยางยิ่ง เพราะมีการถาย
สิ่งปฏิกูลลงน้าํ และมีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ กอใหเกิดความสกปรกทัว่ ไป
จากการเก็บขอมูลและลงสํารวจเบื้องตน ทําใหทางผูว ิจยั พบรูปแบบการอยูอาศัย
แบบเชาซึ่งเปนการเชาในรูปแบบของชุมชนทีเ่ คยเปนบานจัดสรรมากอน โดยปจจุบนั นัน้ มีการ
กลายสภาพกลายเปนชุมชนตางดาว โดยขอมูลจากการขอขอมูลขั้นทุติยภูมิพบวา ภายในจังหวัด
สมุทรสาครประกอบดวยชุมชนและบานจัดสรรรวมกวา 272 โครงการ(รวมทัง้ ชุมชนดวย) โดย
ทางสํานักงานเทศบาลสมุทรสาครไดเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนเกีย่ วกับชุมชนเอาไวเพียงสวนหนึ่ง
เทานัน้ ทําใหทางผูวิจยั จําเปนตองลงเก็บขอมูลแบบสํารวจเพิ่มเติม ซึง่ ตามขอมูลทีพ่ บ ปรากฏวามี
ชุมชนที่มีแรงงานตางดาวอยูม ากกวา 15 ชุมชนรอบเขตเทศบาล แตมีเพียง 3 ชุมชนเทานั้นที่กลาย
สภาพจากพืน้ ที่ที่เคยเปนบานจัดสรรมากอนใหกลายเปนชุมชนตางดาว ซึ่ง 3 ชุมชนนัน้
ประกอบดวย
แนวทางในการพัฒนาประเทศไทยที่ผานมานับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2503-2509) จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554) ที่ไดมุงเนนในการพัฒนาประเทศใหเปนประเทศอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง
โดยดูไดจากสัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ทางดานอุตสาหกรรมมีแนวโนม
เพิ่มมากขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 1.3
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ภาพที่ 1.2 แผนที่แสดงชุมชนที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาว ในเขตพื้นที่ศกึ ษา
ที่มา:สํานักงานเทศบาลสมุทรสาคร2551

ภาพที่ 1.3 สัดสวนมูลคา GDP
จําแนกตามรายภาคการผลิตในประเทศไทย พ.ศ. 2541-2551
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ, พ.ศ. 2553
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การพัฒ นาดัง กลา วจึ ง ส งผลใหป ระเทศไทยมีก ารขยายตัว อย า งรวดเร็ ว ทางกายภาพ
เศรษฐกิ จ สั ง คมและประชากร
โดยเฉพาะการเติ บ โตที่ก ระจุ ก ตั ว อย า งหนาแน น ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากบริเวณดังกลาวเปนทําเลที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนา
ทางดานอุตสาหกรรม และมีความไดเปรียบกวาจังหวัดอื่นๆ โดยดูจากสัดสวนของผลิตภัณฑมวล
รวมรายภาค (GRP) จะพบวามีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และมีมูลคาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ
ภาคอื่นๆ ในประเทศไทย
โดยสามารถสรางรายไดถึง 3,352,127 ลานบาท (ในป พ.ศ. 2549) อีกทั้งเมื่อพิจารณาใน
เรื่องจํานวนประชากรและความหนาแนนของพื้นที่ พบวา จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็
เปนพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของประชากรมากที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ (ดังแสดงในภาพที่ 1.4 1.5)
4,000,000
3,500,000

GRP (ลานบาท)

3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

ชวงป (พ.ศ.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก

ภาคเหนือ
ภาคกลาง

ภาคใต
กรุงเทพและปริมณฑล

ภาคตะวันออก

ภาพที่ 1.4 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมระดับภาค (GRP) ของประเทศไทย พ.ศ. 2538-2549
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, พ.ศ. 2550
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1,600

ความหนาแนน (คน/ตร.กม.)

1,400
1,200

1,259

1,277

1,292

1,308

1,324

1,337

1,358

1,382

1,408

1,436

1,465

1,491

1,000
800
600
400
200
0
2538

2539

2540

2541

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
กรุงเทพและปริมณฑล

2542

2543 2544
ชวงป (พ.ศ)
ภาคเหนือ
ภาคตะวันตก

2545

2546

2547

2548

2549

ภาคใต
ภาคกลาง

ภาพที่ 1.5 ความหนาแนนประชากร (คน/ตร.กม.) ของประเทศไทย
จําแนกตามภูมิภาค พ.ศ. 2538-2549
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, พ.ศ. 2550
อยางไรก็ตามจากการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครไดสงผลให
เกิ ด ป ญ หาหลายประการ เช น ป ญ หาแรงงาน ป ญ หาที่ อ ยู อ าศั ย ป ญ หาการขาดแคลน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รัฐบาลจึงไดดําเนินการแกไขปญหาตางๆ เพื่อเนนการชะลอการ
พัฒนาและการกระจุกตัวในกรุงเทพมหานคร โดยการมุงพัฒนาระบบเมืองขึ้นในภาคตางๆ และมี
พื้นที่เปาหมายการพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมสามจังหวัด คือ จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดที่อยูทางดานตะวันตกตอนลางของกรุงเทพมหานคร และ
เปนหนึ่งในสามจังหวัดที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมจาก
กรุงเทพมหานคร ซึ่งพิจารณาไดจากผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวสูงเปนอันดับสองของประเทศ (รอง
จากจังหวัดระยอง) และเปนอันดับหนึ่งของภาคพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรายได
เฉลี่ยตอคนตอป เทากับ 544,949 บาท (ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 2550) อีกทั้ง
มู ล ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมระดั บ จั ง หวั ด ที่ ผ า นมา ภาคอุ ต สาหกรรมเป น สาขาหลั ก ที่ ยั ง คง
ความสําคัญและมีมูลคาการผลิตมากที่สุด
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพ และลักษณะทางกายภาพของที่อยูอ าศัย ของแรงงานตางดาวใน
ชุมชนมหาชัยนิเวศน ตําบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่อศึกษาสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานตางดาวในพืน้ ที่ชมุ ชน
มหาชัยนิเวศน ตําบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร
3. เพื่อศึกษาปญหาดานทีอ่ ยูอาศัยของแรงงานตางดาวในชุมชนมหาชัยนิเวศน เขตตําบล
โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาว ในชุมชนมหาชัย
นิเวศน ตําบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร
1.3 แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกีย่ วของ
1.3.1 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงงานตางดาว
1. ความสําคัญและรูปแบบที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวปจจุบัน
สืบเนื่องมาจากในปจจุบนั ยังไมมีการใหความสําคัญกับแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูใน
ประเทศไทย ทําใหยังไมมีการระเบียบเกีย่ วกับที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาว รวมไปถึงทฤษฎีที่
ศึกษาเกีย่ วกับแรงงานตางดาวนั้น ทัง้ หมดลวนแลวแตเปนการศึกษาในเชิงของสังคมศาสตร ยังไม
มีการบันทึกหรือวิจัยที่เนนหนักเกี่ยวกับทีอ่ ยูอาศัย ในทางทฤษฎีนนั้ อาจจะมองวาเรื่องของที่อยู
อาศัยนัน้ เปนตัวแปรรองที่เกิดขึ้นหลังจากการมีการอพยพยายถิ่นแลว จากการคนควาขอมูลจึงทํา
ใหผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของตัวแปรทางดานที่อยูอ าศัย มากกวาปจจัยทางสังคมศาสตร
2. กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับแรงงานตางดาว
- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521
- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2544 ในมาตรา 5
“คนตางดาว” หมายความวา
บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย
“ทํางาน”
หมายความวา
การทํางานโดยใชกําลังกายหรือความรู
ดวยประสงคคา จาง หรือประโยชนอนื่ ใด
หรือไมก็ตาม
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1.3.2. แนวความคิดเกีย่ วกับที่อยูอาศัยกับแหลงงาน
1. แนวความคิดเกี่ยวกับปจจัยดานที่อยูอาศัย
สุขุม นวพันธุ (ใน อนุสรณ 50 ป ธนาคารอาคารสงเคราะห,2546หนา269)
ไดใหความหมายของที่อยูอาศัยไดวา หมายถึงการภาพที่เห็นวัตถุเพื่อการอยูอาศัย(anobject or
physical structure)ในรูปอาคารบานเรือนแบบใดแบบหนึ่งและยังครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพที่เกี่ยวของกับการอยูอาศัยอันไดแก พื้นที่หรือที่ดิน (space or land)สาธารณูปโภค
(utilities)สาธารณูปการในชุมชน(community facilities)ตลอดจนบริการอื่นๆทั้งสุขอนามัยและ
ทางสังคมเศรษฐกิจดวย
2. แนวคิดการดํารงอยูของชุมชนแออัด
ปจจัยที่ควรพิจารณาในการกําหนดนโยบายที่อยูอาศัยที่สําคัญ (เอกสารคําสอน
วิชานโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่อยูอาศัยและอสังหาริมทรัพย, ภาควิชาเคห
การ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552) ไดแก ขอมูลประชากรการ
เติบโตและเคลื่อนยายถิ่น,ระดับรายได, สิทธิครอบครอง, สินเชื่อเคหะการ ความพอเพียง และการ
เขาถึง, สภาวะของเศรษฐกิจมหภาค, ระบบภาษี และระบบการอุดหนุนโดยภาครัฐ
3. แนวคิดความสมดุลระหวางที่อยูอาศัยและแหลงงาน
อลอนโซ (Alonso ,1964)อธิบายวาการเลือกที่อยูอาศัยจะพิจารณาปจจัย 3
ประการ คือ
1. ราคาของทีพ่ ักอาศัยซึ่งมีความสัมพันธกับรายไดของผูอยูอาศัยและ
ความสามารถ ในการจายสําหรับทีพ่ ักอาศัยนัน้
2.รูปแบบของที่พกั อาศัย ที่เปนทีพ่ อใจของผูอยูอาศัย ทัง้ นี้จะตอง
สัมพันธกับขนาดของครอบครัว และสถานภาพสมรส
3.ที่ตั้งของทีพ่ กั อาศัยมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม และระยะทาง
ระหวางที่พกั อาศัยกับที่ทาํ งาน
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1.3.3.งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
1. ความสําคัญและรูปแบบที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวปจจุบนั
(วิภาดา,2552) จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดพบวา การศึกษาลักษณะและที่อยู
อาศัยของชุมชนตางดาวทั่วประเทศนัน้
มีจาํ นวนนอยมาก เนื่องจากปจจัยความเสี่ยงและ
ความสามารถในการเขาถึงขอมูลต่ํา ยิง่ ไปกวานัน้ ทางรัฐยังไมมกี ารจัดระบบระเบียบดูแลเกี่ยวกับ
เรื่องของแรงงานตางดาวอยางจริงจัง ซึ่งทําใหการอยูอาศัยของแรงงานตางดาวนั้น เปนไปอยางไม
มีแบบแผน สงผลกระทบใหเกิดปญหามากมายทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ อาชญากรรมและ
เกี่ยวกับโรคภัยที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ซึ่งจากงานวิจัยของ ซึง่ ไดลงสํารวจเกีย่ วกับที่อยูอาศัยของ
แรงงานตางดาวที่อยูอาศัยในชุมชนวัดตึก จังหวัดสมุทรสาคร พบวาที่อยูอาศัยของแรงงานตาง
ดาวในชุมชนนั้น ไมมกี ารจัดรูปแบบที่ดีและยังมีสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ไมเพียงพอ ทําให
สภาพความเปนอยูไมดี รวมทัง้ ยังมีความแออัด โดยปจจัยที่สง ผลตอการเลือกอยูในชุมชนคือ
ความรูจักกันเปนสวนตัวและแหลงงาน ที่เขาถึงไดงา ย
2. ลักษณะทางกายภาพและลักษณะที่อยูอ าศัยของผูทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรม
(กัมพล เกลือ่ นถนอม,2552) กลไกการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชน องคกรชุมชน และการมีสวนรวมของแรงงานขามชาติ ในระดับกลไกการจัดการ อาจตอง
เริ่มจากหนวยยอยในชุมชน การสืบคนหาปญหาที่แทจริง การรวมมืออยางจริงจัง มิไดกนั แค
พิธีกรรมที่เห็นวามีคนสนใจเทานั้น ตองเปนแผนจากชุมชน และหนวยงานที่เกีย่ วของมาสนับสนุน
ใหความชวยเหลือ เชน องคกรปกครองทองถิน่ องคกรชุมชนที่มศี ักยภาพความสามารถ การ
กําหนดเปนแผนยุทธศาสตรการจัดการอยางเปนระบบ และมีระบบงบประมาณมารองรับอยาง
ตอเนื่อง เนนการทํางานเชิงกระบวนการเรียนรูในชุมชน ทั้งนี้ การกอเกิดแนวทางแกไขปญหาอาจ
เกิดจากการปฏิบัติ ไปพรอม ๆ กับการศึกษาวิจยั รวมดวย ซึ่งทางจังหวัดสมุทรสาคร ไดเล็งเห็นถึง
ปญหาระดับโครงสราง
ไดเตรียมจัดแผนพัฒนาตามโครงการยุทธศาสตรจังหวัดสมุทรสาคร
โครงการโลจิสติกส ใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด เนื่องจากตองเชาอยูรวมกัน
เพื่อเฉลี่ยคาเชา
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3. ปญหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย
(สุภาวดี อนันฤทธิ,์ 2545) การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญที่องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ตองดําเนินการทัง้ ตามอํานาจหนาที่และตามที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการ
ตางๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนนัน้
จะตองดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมี
ความรับผิดชอบตอผูใชบริการที่มากขึน้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานหลัก
ในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศกั ยภาพในการบริหารจัดการ
และสามารถใหบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไดเล็งเห็น
ความสําคัญของการกําหนดมาตรฐานการบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือเปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ตลอดจน เพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึง่ วาหากองคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดถือ
ปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานกําหนดแลว
ประชาชนไมวา จะอาศัยอยูที่ใดในประเทศจะตอง
ไดรับบริการสาธารณะที่มีคณ
ุ ภาพ โดยเทาเทียม
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตดานพืน้ ที่
การวิจยั ครั้งนีไ้ ดจํากัดขอบเขต โดยทางผูวิจัยไดคัดเลือกจากจังหวัดซึ่งมีจาํ นวนแรงงาน
ตางดาวมากทีส่ ุดคือ จังหวัดสมุทรสาคร จากนัน้ จึงไดจํากัดขอบเขตงานลงมาที่ชุมชนทัง้ 32 ชุมชน
ในเขตเทศบาล ซึง่ สามารถเขาถึงพืน้ ที่ที่มีแรงงานตางดาวจํานวนมากที่อยูรวมกันเปนชุมชนได
จากนั้นผูว ิจัยจึงไดคัดเลือกชุมชนที่มีจาํ นวนคนตางดาววัดตามสัดสวนระหวางผูอาศัยและแรงงาน
ตางดาว ซึ่งสามารถแยกออกมาไดทงั้ หมด 3 ชุมชนหลัก ซึ่งมีแรงงานตางดาวอาศัยอยูมากที่สดุ
แตเนื่องจากขอจํากัดของการศึกษาแลว ทําใหผูวจิ ัยจําเปนตองคัดเลือกจากชุมชนทีส่ ามารถเขาถึง
แหลงที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวได อีกทัง้ ยังตองเปนชุมชนที่มีแรงงานตางดาวทั้งถูกฎหมาย
และไมถูกกฎหมายอยูภายในพืน้ ที่เดียวกัน ซึง่ ทําใหทางผูวิจยั ไดคัดเลือกชุมชนมหาชัยนิเวศนเปน
ชุมชนกรณีศึกษาและลงพืน้ ที่สํารวจ
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พื้นที่ชุมชนมหาชัยนิเวศนประกอบดวยประชากร 3 ประเภท
1. แรงงานตางดาว พมา มอญ
2. แรงงานไทยจากอีสาน
3. เจาของกิจการบานเชาและรานคา
ในชุมชนนัน้ ประกอบไปดวยอาคาร 197 อาคาร แบงรูปแบบ
ที่อยูอาศัยออกเปน 6 ประเภท ซึ่งลักษณะของหองเชานัน้ พบ
มากที่สุดในรูปแบบการอยูอ าศัยของชุมชนนี้

แผนที่ของชุมชน ซึ่งสํารวจและแกไขโดยผูวิจัย, นุชรัตน
1.4.2 ขอบเขตดานประชากร
การศึกษานี้ไดกําหนดกลุม ประชากรที่ศกึ ษา ไดแก แรงงานตางดาวทัง้ จดทะเบียนและไม
จดทะเบียนการจดทะเบียนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง
โดยผูที่อาศัยอยูในชุมชนมหาชัย
นิเวศน อําเภอโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร โดยทัง้ ชุมชนนัน้ สามารถวัดจํานวนประชากรไดโดย1.
ขอมูลจากสํานักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาครที่ไดมีการเก็บขอมูลเบื้องตนไวอยูแลว และ2. การ
ลงสํารวจพืน้ ทีช่ ุมชนมหาชัยนิเวศน โดยผูว ิจัยทําใหทราบวาชุมชนมหาชัยนิเวศนมีจาํ นวนแรงงาน
ตางดาวโดยประมาณการไวที่ 15,000 – 10,000 คน
1.4.3 ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้เนนเรื่องสภาพการอยูอาศัยของแรงงานตางดาวในชุมชนมหาชัยนิเวศน
โดยมุงเนนไปที่สภาพที่อยูอาศัย ณ เวลาปจจุบันที่ลงทําการสํารวจ ทั้งสภาพความเปนอยู รูปแบบ
ที่พกั อาศัยทางกายภาพ สภาพแวดลอม การใชพนื้ ที่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดไป
จนถึงปญหาทีเ่ กิดขึ้นในการเปนอยูในชุมชนมหาชัยนิเวศน ซึ่งการลงสํารวจนัน้ จะเปนวิธีหลักใน
การไดมาซึ่งขอมูลที่ตรงตามสภาพความเปนจริง
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1.5 คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
พื้นที่จัดสรร ความหมายของคําวา”พืน้ ที่จัดสรร” ตามหัวขอของผูว จิ ัย ไดใหคําจํากัด
ความหมายถึง พืน้ ทีท่ ี่เคยเปนหมูบานจัดสรรมากอน โดยในปจจุบันพืน้ ทีน่ นั้ ไดกลายสภาพเปน
ชุมชนแออัดหรือชุมชนตางดาวไปแลว
แรงงานตางดาว ความหมายของคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตาง
ดาว พ.ศ. 2551 หมายถึงบุคคลธรรมดาซึ่งไมสัญชาติไทย และกําหนดไววา คนตางดาวจะทํางาน
ไดเมื่อไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางานหรือเจาพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมายเทานั้น
ประเภทของแรงงานขามชาติในประเทศไทย
แรงงานขามชาติที่เขามาทํางานใน
ประเทศไทยอาจจะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ แรงงานขามชาติที่เขาเมืองโดยถูกกฎหมาย และ
แรงงานขามชาติที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
- แรงงานขามชาติที่เขาเมืองโดยถูกกฎหมาย (Legal Migrant Worker)
แรงงานขามชาติที่เขาเมืองโดยถูกกฎหมายมีอยูดวยกัน 4 ประเภทไดแก
1.1 ประเภทตลอดชีพ
1.2 ประเภทชัว่ คราว
1.3 ประเภทสงเสริมการลงทุน (BOI)
1.4 ประเภทที่ไดรับการยกเวนตามมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติการทํางาน
ของคนตางดาว พ.ศ. 2551
1.6 วิธีดําเนินการวิจัย
1.6.1 กําหนดวัตถุประสงคในการวิจัย ซึ่งมี 4 วัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อศึกษาสภาพ
การอยูอาศัย สภาพเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมการอยูอาศัยของแรงงานตางดาวในพื้นที่
ชุมชนมหาชัยนิเวศน เขตเทศบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จากนัน้ จึงไดทาํ หารศึกษาปญหา
ดานที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวในพื้นที่ชุมชนมหาชัยนิเวศนรวมทัง้ จัดทําและวิเคราะหขอมูล
เพื่อเสนอแนะแนวทางเบื้องตนในการจัดการดานที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวในชุมชนมหาชัย
นิเวศน เขตเทศบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครอีกดวย
1.6.2 การสํารวจและรวบรวมขอมูลเบือ้ งตน
2.1 ขอมูลดานทุติยภูมิ (Secondary Data)
ในขั้นนี้ ทางผูวิจยั ไดเก็บรวมรวมขอมูลพื้นฐาน ทีจ่ ะสามารถนํามาใชในการ
สํารวจและวิเคราะหขอมูล ซึ่งไดแก ขอมูลแผนที่และขอบเขตพื้นที่ ขอมูลเกี่ยวกับโรงงาน
อุตสาหกรรม ขอมูลเกี่ยวกับที่อยูอาศัยประเภทบานจัดสรรแบบบานเดี่ยว รวมไปถึงแนวคิดและ
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ทฤษฎีตางๆ ซึ่งมีความเกีย่ วของ นาเชื่อถือ และ สามารถนํามาใชอา งอิงในการวิจัยครั้งนี้ได ไมวา
จะเปนขอมูลในรูปแบบของเอกสาร งานวิจัย และ วิทยานิพนธที่เกีย่ วของ
2.2 ขอมูลปฐมภูมิ(Primary Data)
การเก็บขอมูลปฐมภูมิของงานวิจัยในครั้งนี้นนั้ แบงออกเปน 2 สวน ไดแก
2.2.1 ขอมูลทางดานสภาพของกายภาพที่เกิดขึ้นภายในพืน้ ที่ของชุมชนที่ได
คัดเลือกเอาไวซึ่งการเก็บขอมูลในสวนนี้ เปนการเก็บขอมูลเพื่อนําไปสูก าร
เปรียบเทียบถึงปจจัยที่ทาํ ใหเลือกที่อยูอาศัย โดยแรงงานตางดาวจะมีทงั้
จดทะเบียนและไมจดทะเบียน โดยทําการเก็บขอมูลจากหนวยที่อยูอาศัย
ทั้งหมด197 หนวยตัวอยาง
ซึ่งทัง้ นี้ สามารถใชเครื่องมือในการวิจัย คือ การใชวธิ ีสมั ภาษณ เนื่องมาจากดาน
ความรูและความสารถในการอานที่แรงงานตางดาวมีอยางจํากัด โดยทางผูวจิ ัยสามารถเรียบเรียง
ระเบียบวิธวี ิจยั ออกมาไดเปน 8 ขั้นตอนดังตอไปนี้
1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปจจัยที่ตงั้ ของทีอ่ ยูอาศัยของแรงงานตางดาว และ
ปจจัยการพัฒนาที่อยูอาศัยในลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากร โดย
อาศัยขอมูลเบือ้ งตนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เอกสารวิชาการ งานวิจยั ตางๆ แผนที่
ภาพถายทางอากาศและจากการสํารวจดวยตนเอง
2) ศึกษาขอมูลจากหนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ เอกสารวิชาการ
3) กําหนดปจจัยในการสํารวจ ออกแบบสํารวจและวิเคราะหพนื้ ที่ศึกษา เพื่อใหไดขอมูล
สภาพและปญหาที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในชุมชนมหาชัยนิเวศน โคก
ขาม จังหวัดสมุทรสาคร
4) จัดทําตัวแปรเพื่อทําแบบสัมภาษณสําหรับการลงสัมภาษณเบื้องตนและเชิงลึก โดยอาศัย
ขอมูลทุติยภูมจิ ากสํานักงานเขต สํานักงานแรงงานจังหวัดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อ
ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ของแรงงานตางดาว ชุมชนมหาชัยนิเวศน โคกขาม
จังหวัดสมุทรสาคร
5) ตรวจสอบ
แกไขและปรับปรุงแบบสัมภาษณหลังจากเก็บขอมูลแบบสัมภาษณตามที่
วางแผนไวในขอ 4 เพื่อนําไปเก็บขอมูลแบบสอบถามเพื่อนําไปใชจริงอีกครั้ง
6) วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามโดยเปรียบเทียบสภาพที่อยูอาศัยปจจุบนั ซึง่ เก็บขอมูลโดย
แบบสํารวจและบันทึกภาพ เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานทีอ่ ยูอาศัยของการเคหะ
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แหงชาติ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อนํามาศึกษาถึงลักษณะของปจจัยชีว้ ัดในการกําหนดสภาพ
ที่อยูอาศัย รวมถึงปญหาที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาว
7) กําหนดกลุม ตัวอยางในการสัมภาษณเชิงลึกและสํารวจที่อยูอาศัยจริงในลักษณะ Focus
group ซึง่ หนวยที่ใชในการวิเคราะห(UNIT OF ANALYSIS)คือ หนวยพักอาศัย
โดยสามารถวิเคราะหถงึ ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ซึ่งมีผลตอสภาพที่อยูอาศัยที่
เปนแรงงานตางดาวในพื้นทีจ่ ัดสรรที่เกิดขึ้น
8) สรุปผลการศึกษาและนําผลการศึกษาดังกลาวไปสัมภาษณเชิงลึกเพือ่ หาแนวทางในการ
วางแผนจัดการและแกไขปญหาที่อยูอาศัยแกองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของเสนอแนะ
แนวทางการกําหนดมาตรการทางเคหการที่สงผลตอการพัฒนาที่อยูอาศัยตลอดจนแนว
ทางการแกไขปญหาที่อยูอาศัยที่เกิดขึ้น
1.7 ขอจํากัดในการเก็บขอมูล
การลงสํารวจเพื่อทําการเก็บขอมูลแบบสัมภาษณ
จะทําการเลือกคนในพืน้ ที่
และนอาจารยมาเปนผูชวยวิจัยในการลงไปเก็บขอมูล
โดยจะมีการฝกอบรมการลงสํารวจและ
ออกแบบสอบถาม เพื่อใหผูชวยวิจัยมีความรูความเขาใจในการลงสํารวจและสอบถาม อันทําให
การเก็บขอมูลสะดวกและรวดเร็วมากขึน้ โดยมีคณะทํางานของทีมที่ปรึกษาเปนหัวหนากลุมเปน
ผูดูแลการสอบถามใชแบบสัมภาษณ
1.8 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลและการดําเนินการวิจัย
เนื่องจากการวิจัยนั้นเปนการวิจัยในลักษณะของการสังเกตขอมูลทีมอี ยูใน
ปจจุบัน แตเปนการเก็บขอมูลที่มีการนําขอมูลในอดีตมาเชื่อมโยง จึงทําใหการวิจัยนัน้ มีขอจํากัด
ในการเก็บขอมูลอยูบางประการ ซึง่ สวนใหญแลว เปนปญหาขอบจํากัดของผูที่ใหขอ มูล ทางผูว ิจยั
ไดเรียบเรียงและแบงการวิจยั ใหสอดคลองกับวิธีวิจยั ของหัวขอ ใหมีความสอดคลองกันทางดาน
ระเบียบวิธี ดวยขั้นตอนดังตอไปนี้
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9)

10)
11)

12)

13)
14)

15)

16)

โดยทางผู้วิจยั สามารถเรียบเรียงระเบียบวิธีวิจยั ออกมาได้ เป็ นขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยที่ตงของที
ั้
่อยูอ่ าศัยของแรงงานต่างด้ าว และ
ปั จจัยการพัฒนาที่อยู่อาศัยในลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากร โดย
อาศัยข้ อมูลเบื ้องต้ นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เอกสารวิชาการ งานวิจยั ต่างๆ แผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศและจากการสารวจด้ วยตนเอง
ศึกษาข้ อมูลจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้ อง เอกสารวิชาการ
กาหนดปั จจัยในการสารวจ ออกแบบสารวจและวิเคราะห์พื ้นที่ศกึ ษา เพื่อให้ ได้ ข้อมูล
สภาพและปั ญหาที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างด้ าวที่อาศัยอยู่ในชุมชนมหาชัยนิเวศน์ โคก
ขาม จังหวัดสมุทรสาคร
จัดทาตัวแปรเพื่อทาแบบสัมภาษณ์สาหรับการลงสัมภาษณ์เบื ้องต้นและเชิงลึก โดยอาศัย
ข้ อมูลทุติยภูมิจากสานักงานเขต สานักงานแรงงานจังหวัดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อ
ปรับเปลีย่ นให้ เหมาะสมกับสภาพพื ้นที่ของแรงงานต่างด้ าว ชุมชนมหาชัยนิเวศน์ โคกขาม
จังหวัดสมุทรสาคร
ตรวจสอบ
แก้ ไขและปรับปรุงแบบสัมภาษณ์หลังจากเก็บข้ อมูลแบบสัมภาษณ์ตามที่
วางแผนไว้ ในข้ อ 4 เพื่อนาไปเก็บข้ อมูลแบบสอบถามเพื่อนาไปใช้ จริงอีกครัง้
วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดยเปรียบเทียบสภาพที่อยู่อาศัยปั จจุบนั ซึ่งเก็บข้ อมูลโดย
แบบสารวจและบันทึกภาพ เพื่อนามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่อยู่อาศัยของการเคหะ
แห่งชาติ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อนามาศึกษาถึงลักษณะของปั จจัยชี ้วัดในการกาหนดสภาพ
ที่อยู่อาศัย รวมถึงปัญหาที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างด้ าว
กาหนดกลุม่ ตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึกและสารวจที่อยู่อาศัยจริงในลักษณะ Focus
group ซึ่งหน่ วยที่ใช้ ในการวิเคราะห์ (UNIT OF ANALYSIS)คือ หน่ วยพักอาศัย
โดยสามารถวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ซึ่งมีผลต่อสภาพที่อยู่อาศัยที่
เป็ นแรงงานต่างด้ าวในพื ้นที่จดั สรรที่เกิดขึ ้น
สรุปผลการศึกษาและนาผลการศึกษาดังกล่าวไปสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อหาแนวทางในการ
วางแผนจัดการและแก้ ไขปัญหาที่อยู่อาศัยแก่องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเสนอแนะ
แนวทางการกาหนดมาตรการทางเคหการที่สง่ ผลต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยตลอดจนแนว
ทางการแก้ ไขปั ญหาที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ ้น
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1.9 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใหเขาใจถึงสภาพการอยูอ าศัย สภาพเศรษฐกิจ สังคมของผูอยูอาศัยของแรงงาน
ตางดาว รวมไปถึงปญหาที่อยูอาศัยที่เกิดขึน้ ในชุมชนที่เคยเปนพื้นที่จัดสรร รวมไปถึง
แนวทางในการจัดการดานทีอ่ ยูอาศัยสําหรับแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่อเสนอแนะแนวทาง
เพื่อชวยในการแกไขปญหาที่เกิดขึน้ ภายในชุมชนมหาชัย
นิเวศน โคกขาม เขตเทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร
3. เพื่อเปนแนวทางและฐานขอมูลสําหรับภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาที่อยูอาศัย
และจัดที่อยูอาศัยสําหรับแรงงานตางดาว เพื่อใหงา ยตอการจัดการระบบระเบียบ ให
มีความเหมาะสมและพอเพียงรวมไปถึงนําผลในการวิจยั ในครั้งนี้ไปประกอบเปน
แนวทางในการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับที่อยูอาศัยของคนตางดาว
โดยมี
การศึกษาเปนตัวกลาง เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชกับพืน้ ที่อนื่ ๆในประเทศได
ตอไป
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บทที่ 2
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาถึงขอมูลพื้นฐานอาจเปนสิง่ สําคัญในการวิจัยที่ขาดไมได
แตการคนควา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวของนัน้ ก็เปนสวนสําคัญอีกสวนหนึง่ ซึง่ การเขียนบททบทวน
วรรณกรรมนีน้ ั้น เปนการคนควาหาองคความรูตาง ๆ ที่ไดมีการเก็บบันทึกรวบรวมไวอยางเปน
ระเบียบในรูปแบบตาง ๆ เพื่อนํามาใชประโยชนในการศึกษา ดังเชนในงานวิจัยเลมนี้ ไดรวบรวม
ขอมูลทางดานแนวความคิด ทฤษฎีจากแหลงขอมูลหลากหลายชนิด เชน หนังสือ วารสาร รายงาน
วิจัย วิทยานิพนธ และอยูใ นรูปของการเก็บบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ซึ่งทั้งหมดนั้นก็เพื่อใหได
เกิดความรู ความเขาใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการตลอดจนตัวแปรที่เกี่ยวของ โดยตองสามารถนํา
ขอมูลเหลานัน้ นํามากําหนดสมมติฐานการวิจัย อีกทัง้ ยังตองสามารถเชื่อมโยงงานวิจยั ของตนเอง
เขากับผลงานวิจัยที่อาจมีบคุ คลอื่น ไดทํามาแลวอีกดวย
ซึ่งในงานวิจยั ฉบับนี้นนั้ เมื่อนําแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทางดานตางๆมา
รวบรวมกันแลว จะสามารถแบงอยางเปนระบบได ดังตอไปนี้
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับทีอ่ ยูอาศัยกับแหลงงาน
2.1.1 ความสัมพันธระหวางคาใชจายดานที่อยูอาศัย
2.1.2 คาใชจายในการเดินทางเขาสูแหลงงาน
2.1.3 ทฤษฎีทตี่ ั้งที่อยูอาศัย
2.1.4 ระยะทางระหวางแหลงงานกับที่อยูอ าศัย
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับผูท ี่อยูอาศัยในเขตอุตสาหกรรม
2.2.1 แนวคิด“เมืองอุตสาหกรรมนิเวศน”(Eco Industrial Town: Economy & Ecology)
2.2.2 ผลที่คาดวาจะไดรับจากการใชแนวคิดเชิงนิเวศนของอุตสาหกรรมหลัก
2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับปจจัยในดานการเลือกที่อยูอาศัย
2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและแหลงอุตสาหกรรม
2.5 แนวคิดการดํารงอยูของชุมชนแออัด (การเคหะแหงชาติ, 2534 : 10)
2.6 ทฤษฎีการยายถิ่น
2.7 แนวคิดความสมดุลระหวางที่อยูอาศัยและแหลงงาน
2.8 มาตรฐานที่อยูอาศัยและชุมชน
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2.8.1 มาตรฐานทีอยูอาศัยของการเคหะแหงชาติ
2.8.2 มาตรฐานที่อยูอาศัยตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
2.8.3 มาตราฐานที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยในเมือง (พ.ศ. 2549)
2.9 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับแรงงานตางดาว
2.9.1 ความหมาย
2.9.2 ประวัติ
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.10.1 (ธนัสถ จังมงคลกาล, 2549 : 6)
2.10.2 (เอกชัย ชูสังข, 2547)
2.10.3 (สมพร เฟองกฤษฎา, 2550)
2.10.4 (ชมนาท รัตนมณี, 2547)
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับที่อยูอาศัยกับแหลงงาน
การศึกษาในเรื่องความสัมพันธระหวางแหลงงานกับทีอ่ ยูอาศัยนัน้
ลวนแลวแตมี
ความสําคัญตอการวางแผนพัฒนาที่อยูอาศัยเมือง
โดยเฉพาะอยางยิง่ ในเรื่องความสัมพันธ
ระหวาง
1. คาใชจายดานที่อยูอาศัย
2.คาใชจายในการเดินทางเขาสูแหลงงาน
3.ที่ตงั้ ที่อยูอาศัย
ซึ่งเปนปจจัยทัง้ สามนัน้ ลวนแลวแตสําคัญอยางยิ่งที่จะสามารถนํามากําหนดอุปสงคและ
อุปทานดานทีอ่ ยูอาศัย งานวิจยั ที่ผา นๆมา เทาที่ผวู จิ ัยไดหาขอมูลนั้นพบวา มักศึกษาเฉพาะ
ความสัมพันธระหวางที่ตั้งของแหลงงานกับ ที่อยูอาศัย มิไดมงุ ศึกษาเรื่องคาใชจายโดยตรง
แนวความคิดและทฤษฎีของแหลงที่อยูอาศัยนั้น
จึงเพื่อมีวัตถุประสงคตองการอธิบาย
ความสัมพันธระหวางทําเลที่ตั้งของ แหลงงานกับที่อยูอาศัย และความสัมพันธระหวางคาใชจาย
ดานที่อยูอาศัย คาใชจายในการเดินทางเขาสูแหลงงาน และที่ตั้งที่อยูอ าศัย(ไชยพัชร, 2549)
2.1.1 ความสัมพันธระหวางคาใชจายดานที่อยูอาศัย
1. คาใชจา ยดานที่อยูอาศัย
2.คาใชจายในการเดินทางเขาสูแหลงงาน
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3.ที่ตั้งที่อยูอาศัย
2.1.2 ระยะทางระหวางแหลงงานกับทีอ่ ยูอาศัย
ปจจัยหนึ่งซึ่งสามารถกําหนดรูปแบบการเลือกที่อยูอาศัยไดนั้น คือความสัมพันธของ
แหลงงานกับตัวที่อยูอาศัยของแรงงาน เนื่องจากมีปจจัยทางดานของเวลาและคาใชจาย เกี่ยวกับ
การตัดสินใจเลือกแหลงที่อยูอาศัย ในแงของระบบนิเวศไดพบวา บริเวณที่เปนชุมชนหนาแนนใจ
กลางเมืองใกลยานธุรกิจและยานอุตสาหกรรม จะเปนบริเวณที่ดินที่มีราคาแพง แตจะมีที่อยู
อาศัยราคาถูก ทั้งนี้ เพราะเจาของที่ดินในบริเวณใจกลางเมืองมักจะคาดการณวาที่ดินในบริเวณ
ดังกลาวจะมีราคาสูงขึ้นอยางแนนอน และจะมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชประโยชนในกิจกรรม
อื่น ๆ ที่ไมใชเ พื่อการอยูอาศัย ดัง นั้น จึง ไมเ อาใจใสและบํา รุง รัก ษาที่อยูอ าศัย ซึ่ง จะพบวา
บริเวณชุมชนใจกลางเมืองนี้จะเปนที่อยูอาศัยของผูมีรายไดต่ํา สวนผูมีรายไดสูงจะอพยพออกไป
อยูในชานเมือง
2.1.3 ทฤษฎีที่ตั้งที่อยูอาศัย
ทฤษฎีทําเลที่ตั้ง(Location theory) เปนทฤษฎีวาดวยทําเลที่ตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งเปนสวนของภูมิศาสตร เศรษฐกิจ (economic geography) ภูมิภาควิทยา (regional
science) และ เศรษฐศาสตรเชิง พืน้ ที่ (spatial economics) ทฤษฎีทําเลที่ตั้งอธิบายถึงเหตุผล
ที่วา เหตุใดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเฉพาะประเภท หนึง่ จึงไปตั้งอยูเฉพาะ ณ ที่แหงหนึง่ เชนเดียวกับ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค - ทฤษฎีทาํ เลที่ตงั้ อาศัยสมมุติฐานทีว่ า ผูประกอบการทั้งที่เปนบริษัท
และ บุคคลทําไปก็เพื่อประโยชนของตนเองจึงไดเลือกทําเลที่ตั้งที่จะทําใหเกิดผล กําไรมากทีส่ ุด
คือการลดคาใชจายดานสาธารณูปโภค
มีบุคคลมากมายหลายคนทีค่ วรศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีที่อยูอาศัยและทําเลที่ตงั้ นี้ และไดรับ
การยกยองในการใหกาํ เนิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาได เชน ริชารด แคนทิลลอน, Etienne Bonnot de
Condillac, เดวิด ฮูม, เซอรเจมส สจวต, และเดวิด ริคาโด จนกระทัง่ โจฮันน ไฮนริช วอน ทูเนน
(Johann Heinrich von Thünen) ไดตีพิมพหนังสือ Der Isolierte Staat เลมแรกขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2369 ตั้งแตนั้นมา จึงจะนับไดวาทฤษฎีทาํ เลที่ตงั้ ไดเริ่มมีตัวตนชัดเจนขึ้น
2.1.4 คาใชจายในการเดินทางเขาสูแหลงงาน
ในความเปนจริงแลวเรื่องของการคํานึงที่คา ใชจายในการเดินทางระหวางที่อยูอาศัยกับ
แหลงงานนัน้ ไดมีนักวิจยั ทีศ่ ึกษาเกีย่ วกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเชน วอลเตอร ไอสารด (Walter Isard)
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นักภูมิภาควิทยา regional scientist ไดยกยองใหทูเนนวาเปน “บิดาแหงนักทฤษฎีทําเลที่ตั้ง” ซึ่ง
เทาที่ผูวิจยั ไดศึกษาในหนังสือเลมดังกลาว ทูเนนใหขอ สังเกตวาคาใชจายในการขนสงสินคาเปน
ตัวการทีท่ าํ ใหผลตอบแทน ทางเศรษฐกิจตาม ทฤษฎีของริคาโด ลดลง ทูเนนใหขอ สังเกตอีกดวย
วา เนื่องจากคาใชจายในการขนสงและผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจที่มคี วามผันแปรไปตาม ประเภท
ของสินคา ตามประเภทการใชที่ดนิ และความเขมในการใชการขนสงนี่เองเกิดจากระยะทางของ
แหลงผลิตสินคากับตลาด
ความเปนเจาผูครองตลาดหลายชนิดสินคาของเยอรมันดูเหมือนจะเปนผลจากทฤษฎี
ทําเลที่ตั้งนับแต สมัยของฟอนทูเนนไปถึงสมัยของหนังสือเรื่อง Die Zentralen Orte ของวอลเตอร
คริสทัลเลอรซึ่งตีพิมพเมื่อ พ.ศ. 2476 ที่แสดงใหเห็นวาสิง่ เรารูจกั ในชื่อ “ทฤษฎีทําเลกลาง”
(central place theory) อีกแนวหนึง่ ที่มีสว นมากไดแกหนังสือของ อัลเฟรด เวเบอร ชื่อ Über den
Standort der Industrien ตีพิมพเมื่อ พ.ศ. 2452 โดยปรับแนวคิดของกรอบทางกายภาพคลาย
ความคิด Varignon frame ของ Pierre Varignon โดยเวเบอรประยุกตอัตราคาขนสงวัตถุดิบและ
สินคาไปพรอมกับการผลิตสินคา ที่สาํ เร็จแลวพัฒนาใหเปนขัน้ ตอนวิธีที่ใชในการบงชี้วา ตําแหนง
ที่ตั้ง ที่เหมาะสมที่สุดของแหลงผลิตควรอยูที่ใด นอกจากนี้ยังบงบอกถึงความคลาดเคลื่อนทีเ่ กิด
จากแรงงานทีเ่ กาะกลุมและ กระจาย จากนั้นเวเบอรจึงอภิปรายถึงการรวมกลุมของหนวยการผลิต
โดยอาศัยการคาดการณ แหลงตลาด(ทฤษฎีและแนวคิดที่อยูอาศัย,2538)
คารล วิลเฮม เฟรดริช ลุนฮารต Carl Wilhelm Friedrich Launhardt Launhardt มีสวนให
แนวคิดนี้แกเวเบอรผูไดรับการยกยองเปนอยางมากกอนงานตีพิมพ ของเวเบอร นอกจากนี้
ความคิดของลุนฮารตยังมีความเปนสมัยใหมในเชิงของการวิเคราะห มากกวาของเวบเบอรเสียอีก
ซึ่งชี้ใหเห็นวาลุนฮารตกาวหนาเกินสมัยทําใหไมมีผูในรวมสมัยเขาใจผล งานของตนมากนัก ไม
เปนทีช่ ัดแจงวาเวเบอรรูเรื่องงานของลุนฮารตมากนอยเพียงใด เปนที่แนชัดวาเวเบอรไดรับอิทธิพล
จากคนอืน่ ๆ โดยเฉพาะจากวิลเฮลม รอชเชอร Wilhelm Roscher และอัล เบิรต แชฟเฟล Albert
Schäffle ซึ่งดูเหมือนจะไดเคยอานงานของเวเบอรมากอน แตอยางก็ดี การแพรหลายของทฤษฎี
ทําเลที่ตั้งที่อยางเปนที่รูจกั กันมากนัน้ ไดเกิดขึ้นหลังการตีพิมพผลงานของเวเบอรซึ่งเปนนักวิจัยที่
มีโอกาสเขาไปศึกษาถึงชีวติ และความเปนอยูของคนงานอุตสาหกรรมระดับตางๆ เพื่อศึกษาถึงสิ่ง
ที่เชื่อมโยงกันของความสําคัญในการวัดคาตางๆของแหลงงานและที่อยูอาศัยที่เชื่อมตอกัน(ทฤษฎี
และแนวคิดทีอ่ ยูอาศัย,2538)
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2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับผูที่อยูอาศัยในเขตอุตสาหกรรม
“แนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม” ความเปนเมืองอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเนื่องจากมีการ
กระจายตัวของแหลงงานเขามาในภูมิภาค กลุมโรงงานอุตสาหกรรมในดานตางๆเริ่มขยายตัวออก
จากสวนที่เคยเปนเมืองไปยังรอบนอกของตัวเมืองอยางกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอยางยิ่ง การที่
ประเทศไทยจัดตั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (ชวงปพ.ศ.2540 - 2544) ซึ่ง
ทําใหมีการขยายระดับของอุตสาหกรรมออกไปอยางรวดเร็ว ซึ่งผลจากการขยายและพัฒนาดาน
อุตสาหกรรมดังกลาวนัน้ กอใหเกิดการขยายตัวของทีต่ ั้งโรงงาน ซึง่ มีการขยายตัวจากในตัวเมือง
ออกไปสูภูมิภาคมากขึน้
ซึ่งในเวลาตอมานัน้ ทางรัฐไดมีนโยบายที่ตองการจะใหประเทศไทย
พัฒนากลายเปนประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งโดยการนัน้ ทางรัฐไดออกนโยบายสนับสนุนภาคเอกชน
ซึ่งไดมีการตั้งคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(Board of Investment) โดยที่รัฐไดใชเครื่องมือนี้
เปนตัวชวย เพือ่ ใหสิทธิพิเศษในดานตางๆแกผูที่มาลงทุนดานอุตสาหกรรมเปนการชักจูงไปในตัว
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยการเลือกแหลงที่อยูอาศัย
แนวคิด เกี ่ย วกับ ปจ จัย การเลือ กแหลง ที ่อ ยู อ าศัย มีอ ยู ม ากทั ้ง ในประเทศและ
ตางประเทศ สามารถสรุปไดดังนี้
Park, Burgess และ Mc Kenzie (1920) ไดศึกษาพบวา ระดับรายไดจะมี
ความสัมพันธกับการเลือกแหลงที่อยูอาศัย กลาวคือ ผูมีรายไดนอยจะอยูใกลศูนยกลางเมือง
สวนผูมีรายไดสูงจะอยูบริเวณชานเมือง ทั้งนี้เพราะผูมีรายไดสูงตองการมีพื้นที่ขนาดใหญ บาน
ใหม และประหยัดคาใชจายเกี่ยวกับราคาที่ดินได
Aamos H. Hewlay (1950) นักนิเวศวิทยาซึ่งมีความสนใจเกี่ยวกับการตัดสินใจ
เลือกแหลงที่อยูอาศัย ในแงของระบบนิเวศไดพบวา บริเวณที่เปนชุมชนหนาแนนใจกลางเมือง
ใกลยานธุรกิจและยานอุตสาหกรรม จะเปนบริเวณที่ดินที่มีราคาแพง แตจะมีที่อยูอาศัยราคาถูก
ทั้งนี้ เพราะเจาของที่ดินในบริเวณใจกลางเมืองมักจะคาดการณวาที่ดินในบริเวณดังกลาวจะมี
ราคาสูงขึ้นอยางแนนอน และจะมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชประโยชนในกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไมใช
เพื่อการอยูอาศัย ดังนั้น จึงไมเอาใจใสและบํารุงรักษาที่อยูอาศัย ซึ่งจะพบวาบริเวณชุมชนใจ
กลางเมืองนี้จะเปนที่อยูอาศัยของผูมีรายไดต่ํา สวนผูมีรายไดสูงจะอพยพออกไปอยูในชานเมือง
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William Alonso (1960) ไดอธิบ ายวา การเลือ กแหลง ที่อยูอ าศัย จะตองมี
ความสัม พัน ธอ ยา งยิ่ง กับ ราคาที่ดิน กลา วคือ บริเ วณศูน ยก ลางเมืองจ ะมีร าคาที่ดิน สูง กวา
บริเวณอื่น ๆ ในขณะเดียวกันที่ดินจะมีราคาลดลงตามระยะทางที่หางจากศูนยกลางเมืองออกไป
เปนผลใหราคาของที่อยูอาศัยแตกตางไปดวย นอกจากนี้ราคาที่ดินยังแปรกผกผันกับคาขนสง
ดังนั้น ที่มีรายไดสูงจะมีโอกาสเลือกที่อยูอาศัยในเขตชานเมือง ถึงแมวาจะตองเสียคาขนสงสูง
กวาผูมีรายไดกวา ซึ่งจําตองอยูกันอยางแออัดในศูนยกลางเมือง ทั้งนี้เพื่อจะตองลดคาใชจายใน
การเดินทาง
Alonso ไดใหขอคิดเกี่ยวกับการเลือกแหลงที่อยูอาศัยไว 3 ประการ
1. รายไดกับความพึงพอใจ จะมีอิทธิพลตอการเลือกที่อยูอาศัย กลาวคือ เมื่อผูอยู
อาศัยมีรายไดสูงขึ้น โอกาสในการเลือกรูปแบบบาน ที่ตั้งและสิ่งที่พอใจจะอยูในระดับสูงขึ้นดวย
คือ สามารถจายเพื่อใหไดสิ่งที่ดีกวา ใหมกวา และแหลงที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากกวา
2. การเขาถึงแหลงงาน การกระจายตัวของแหลงงานอาจมีอิทธิพลตอการกระจาย
ตัวของที่อยูอาศัยมากกวาปจจัยอื่น ๆ ครอบครัวจะตองพิจารณา ระหวางความสะดวกในการ
เขาถึงแหลงงานของหัวหนาครอบครัวกับความเปนไปไดหลาย ๆ ดาน เกี่ยวกับคาใชจายในการ
เดินทางจากบานไปที่ทํางาน ราคาที่ดินที่เหมาะสม ความตองการอื่น ๆ ในการติดตอกับเมือง
แหลงที่อยูอาศัยที่มีความไดเปรียบในแงเศรษฐกิจ คือ อยูใกลแหลงงาน เพราะเสียคาใชจายใน
การเดินทางนอย
3. วัยของสมาขิกในครอบครัว ครอบครัวใดที่มีจํานวนเด็กมากจะเปนผลใหตองใช
พื้น ที่มากขึ้น ซึ่ง มักจะเปน พื้น ที่ในเขตชานเมือง นอกจากนี้บริเ วณที่มีโ รงเรียนซึ่งมีมาตรฐาน
การศึกษาดี ตั้งอยูในบริเวณนั้น จะไดรับความสนใจในการเลือกแหลงที่อยูอาศัยมากยิ่งขึ้น สวน
ครอบครัวที่ไมมีเด็กมักชอบความสะดวกสบายในการเขาถึงสิ่งซึ่งนาพอใจของเมือง และพอใจอยู
ในบานที่มีพื้นที่เล็ก ๆ บริเวณศูนยกลางเมือง
4. ปจจัยอื่น ๆ เชน การแบงแยกผิว เชื้อชาติ และชนชั้นจะมีผลตอการเลือกที่อยู
อาศัย ดว ยเชน กัน นอกจากนั้น ในพื้น ที่เ มืองที่มีก ารใหบ ริก ารสาธารณะที่ไมเ ที่ย มกัน ก็จ ะมี
อิทธิพลตอการเลือกแหลงที่อยูอาศัย โดยเฉพาะกลุมผูมีรายไดสูง
Harold Cater (1972) กลาววา ปจจัยใหญ ๆ ที่ควบคุมการตัดสินใจในการเลือกที่
อยูอาศัยในเมืองนั้นมีอยู 2 ประการ คือ
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1. ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจะรวมถึงความสามารถในการจายเงินและคา
เชา บุคลิกลักษณะของแตละบุคคล และลักษณะของกลุมสังคมที่ตนปราถรนาจะอยู
2. สภาพวงจรชีวิต ความแตกตางของชวงอายุของบุคคล จะมีผลตอการเลือกที่อยู
อาศัย เชน ครอบครัวที่มีผูสูงอายุเปนสวนใหญ จะตองการบานที่ตั้งอยูในบริเวณที่มีความงาม
และเงียบสงบ เปนตน
Jay Siegal (1970) ไดใหความเห็นวา การเลือกที่อยูอาศัยจะตองพิจารษาถึงปจจัย
สําคัญภายใตหัวขอจํากัดดานงบประมาณ คือ
1. ความสะดวกสบายในการเขาถึง (Accessibility)
2. คุณ ภาพของสภาพแวดลอ ม เชน ลัก ษณะทางดา นสัง คมของชุม ชน
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ การบริการชุมชนตาง ๆ และความพึงพอใจเกี่ยวกับที่ตั้ง
3. ทําเลที่ตั้ง และลักษณะที่ดินที่ใชปลูกสรางบาน
K. J. Button (1976) ไดเสนอองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ ในการเลือก
บริเวณที่อยูอาศัย คือ
1. รายไดของครอบครัวเปนสวนสําคัญในการตัดสินใจ คนที่มีรายไดสูงจะมีโอกาส
เลือกที่อยูอาศัยไดมากกวา โดยจะพยายามเลือกบริเวณที่มีคาเชาที่ดินต่ํา ใกลเสนทางคมนาคม
ขนสง และเขาถึงไดสะดวก
2. คุณภาพสิ่งแวดลอม นอกจากจะมีสิ่งแวดลอมที่ดีแลว ความสัมพันธของเพื่อน
บานก็เปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง แตจะตองมีรายไดและรสนิยมอยูในระดับเดียวกัน
B. M. Mariatry ไดอธิบายถึงปจจัยในการเลือกที่อยูอาศัย คือ
1. ปจจัยดานเศรษฐกิจ ใหความสําคัญในเรื่องความสามารถในการใชจายวาเปน
ปจจัยพื้นฐานอันดับแรกในการเลือกแหลงทีอยูอาศัย สวนระยะทางไปยังแหลงงาน และราคา
ที่ด ิน จะเปน ปจ จัย ที ่ต ามมาภายหลัง การตัด สิน ใจเลือ กแหลง ที่แ ตกตา งกัน ยอ มขึ้น อยู ก ับ
งบประมาณและระดับรายไดของผูอยูอาศัย และสิ่งนี้เปนตัวกําหนดการกระจายตัวของบริเวณที่
อยูอาศัยของผูมีรายไดตางกันภายในเมือง
2. ปจจัยทางดานสังคม จะเกี่ยวของกับความแตกตางในดานคุณคาความตองการ
และความพอใจของประชาชน
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Londow Wingo Jr. (1961) ไดใหความสําคัญเรื่องการเดินทางไปทํางาสนมาก
ที่สุด และไดใหขอสรุปผลการศึกษาวาการยายทีอยุอาศัยเขาใกลแหลงงานมากขึ้น ราคาที่ดินก็
จะยิ่งสูงขึ้น ขณะที่คาใชจายในการเดินทางลดลง และพบวา มีครัวเรือนยังคงยายที่อยูอาศัยเขา
ใกลแ หลง งานเรื่อย ๆ จนกระทั้ง พบทํา เลที่ตั้ง ที่พอใจ ซึ่ง เงิน ที่เ กิด จากการประหยัด จากการ
เดินทางที่ลดลงเทากับชวยทดแทนใหราคาที่ดินลดลงดวย
William H. Clair (1973) ไดอธิบายถึงแนวทางโดยทั่วไปในการเลือกที่อยุอาศัย
และการพัฒนาที่อยูอาศัยในเมือง ดังนี้
1. แหลงที่อยูอาศัยควรอยูในที่ดอน ซึ่งมีความปลอดภัยสูง มีการระบายน้ําไดดี และ
ควรอยูในใกลถนน และดินมีลักษณะที่เหมาะสมในการกอสราง มีบริการสาธารณะตาง ๆ ที่
สามารถเดินไปใชบริการได
2. ที่อยูอาศัยควรอยูในพื้นที่ที่ปลอดภัยจากภัยดานตาง ๆ ไดแก ภัยจากน้ําทวม
ไฟไหใ หรือบริเวณแนวเสนทางการบิน ซึ่งคาดจะมีเครื่องบินตก
3. ที ่อ ยู อ าศัย ควรตั ้ง อยู ใ กลแ หลง ที ่ทํ า งาน ยา นการคา และตอ งอยู ห า งจาก
สิ่งรบกวนจากควัน กลิ่น เสียง ฝุนละอง และอิทธิพลของสิ่งที่ไมพึงปรารถนา
4. ที่อยูอาศัยควรอยูในบริเวณที่มีสภาพธรรมชาติสวยงาม
5. ที่อยูอาศัยควรอยูในที่ที่ไมมีบานหนาแนนนัก จะตองมีความเปนสวนตัว เงียบ
สงบ ไดรับแสงสวางเพียงพอ และมีอากาศถายเทไดดี
Brain Goodal (1972) ไดกลาวถึงหลักเกณฑที่ผูอยูอาศัยใชพิจารณาเลือกที่อยู
อาศัย ซึ่งจะพิจารณาจากลักษณะ 3 ประการ คือ
1. ลักษณะของบาน โดยดูจากความใหมเกาของบา น สวนประกอบภายในและ
ความพอเหมาะกับขนาดของบานสําหรับครอบครัว
2. ลักษณะของชุมชน ผูอาศัยมักจะพิราณาเลือกบริเวณที่มีสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมเหมือนตนเอง
3. ที่อยูอาศัยมีความสัมพันธกับพื้นที่โดยรอบ สามารถเดินทางไปบริเวณตาง ๆ ได
สะดวก รวมทั้งแหลงงาน ยายธุรกิจการคา และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งอาจเกี่ยวของ
นอกจากนี้ Goodal ยังไดเสริมความเห็นวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่อยู
อาศัย คือ
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1. รายไดและความพอใจ จะทําใหการตัดสินใจเลือกที่อยูอาศัยของผูมีรายไดสูงกวา
โอกาสเลือกเลือกรูปแบบและขนาดของบาน รวมทั้งแหลงที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกไดดีกวา
2. ราคาที่ดิน จะตองมีราคาไมแพงนัก แตเปนทําเลที่ดี
3. สภาพครอบครัว สามาชิกครอบครัว มีผลตอความตองการใชพื้นที่ ซึ่งจําเปนที่
จะตองมีบานขนาดใหญดวย นอกจากนั้นบริเวณที่มีโรงเรียนซึ่งมีมาตราฐานดานการศึกษาดี
ตั้งอยูจะไดรับความสนใจในการเลือกที่อยูอาศัยในบริเวณนั้น
4. การกําหนดบริเวณพื้นที่เพื่อแบงชนชั้นดานสังคม เชน การแบงแยกผิว เชื้อชติ ก็
มีผลตอการเลือกที่ตั้งที่อยูอาศัยดวย
Barrie Needham (1977) ไดอธิบายถึงเหตุผลที่ที่อยูอาศัยตั้งอยูรวมกันในบริเวณ
ใกลเคียง ดังนี้
1. ความสะดวกในการเขา ถึง ความตอ งการในดา นความสะดวกเกี ่ย วกับ การ
เดินทางไปประกอบกิจกรรมตาง ๆ ทําใหผูอยูอาศัยเลือกอยูในบริเวณสองขางเสนทางคมนาคม
และกระจายอยูรอบ ๆ ศูนยกลางธุรกิจการคา ศูนยกลางการทํางาน และศูยนกลางการศึกษา
2. การประหยัดจากภายนอก การอยูรวมกันในบริเวณเดียวกันของผูอยูอาศัย จะทํา
ใหประหยัดคาใชจายในเรื่องการใชบริการสาธารณูปการ เชน สถานศึกษา และสถานพยาบาล
รวมทั้งการใชบริการสาธารณูปโภคของเมือง เชน ถนน ไฟฟา ประปา และโทรศัพท เนื่องจาก
การบริการตาง ๆ เหลานี้ สามารถใหบริการไดทั่วถึง และเพียงพอสําหรับบริเวณที่อยูใกลเคียงกัน
มากกวาบริเวณที่อยูกระจัดกระจาย
Harold Cater กลาววา ปจจัยสําคัญ 2 ประการที่ควบคุมการตัดสินใจวา จะเลือก
อยูในบริเวณใดของเมือง ไดแก
1. สถานะทางสังคมของผูอยูอาศัย เชน ระดับรายได บุคลิกสวนบุคคล และกลุม
ทางสังคม
2. สภาพครอบครัว เชน ครอบครัว ที ่ป ระกอบดว ยผู ส ูง อายุเ ปน สว นใหญ ยอ ม
ตองการบานที่ตั้งอยูในบริเวณที่มีความเงียบสงบ
2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและแหลงอุตสาหกรรม
แนวความคิดทางการเมืองที่ใชอางกันมากเพื่อการวิเคราะหปรากฏการณทางการเมืองใน
ประเทศดอยพัฒนา คือ แนวความคิดเรือ่ งการพัฒนาการเมือง (Political Development) หรือ
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นักวิชาการบางกลุมไดใชคําวา การทําใหทันสมัยทางการเมือง (Political Modernization) บาง
กลุมก็ใชรวมกันทัง้ สองคํา
มูลเหตุสําคัญทีไ่ ดมีการใชศัพทดังกลาววิเคราะหและอธิบาย
ปรากฏการณทางการเมืองนั้น ก็เนื่องจากวาหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศตาง ๆ ซึ่ง
เคยเปนประเทศในอาณานิคมของมหาอํานาจตะวันตกไดรับเอกราช ประเทศเกิดใหมเหลานี้ก็
ประสบปญหาทางการเมืองตาง ๆ มากมาย เกิดจากการรบราฆาฟนเพื่อแยงอํานาจกันระหวาง
เผาพันธุห รือกลุมการเมืองตาง ๆ การลมลุกคลุกคลานของระบบรัฐสภาในระบบประชาธิปไตย
พรอมกับการเขายึดอํานาจของทหารในรูปของการปฏิวัตริ ัฐประหาร ปรากฏการณทางการเมือง
ดังกลาวนัน้ ยอมมีการวิเคราะหหาสาเหตุและนักวิชาการแขนงตาง ๆ ก็ใชวิชาที่ตนถนัดเปนตัว
แปรสําคัญในการเสาะหาสาเหตุ
นักวิชาการทางรัฐศาสตรไดเริ่มพูดถึงการพัฒนาการเมืองหรือทฤษฎีพัฒนาการเมือง
ตั้งแตตนป ค.ศ. 1960 โดยมุงเนนไปทีก่ ารวิเคราะหการเมืองของประเทศดอยพัฒนาหรือกําลัง
พัฒนาซึง่ สวนใหญเคยเปนเมืองขึ้นของมหาอํานาจตะวันตก
และเพิง่ จะไดรับเอกราชหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง หนังสือที่เกี่ยวกับการเมืองในประเทศเหลานี้ ซึ่งปจจุบันเปนที่รูจกั กันวา
เปนประเทศในโลกที่สาม คือ The Politics of the Developing Areas โดยมี Gabriel A.
Almond และ James S. Coleman เปนบรรณาธิการหนังสือเลมนีเ้ ริ่มตนดวยทฤษฎีหยิบยืมมา
จากสํานักโครงสรางและหนาที่ (Structural functional Approach) ของมานุษยวิทยา จากนัน้
ก็มีตัวอยางการเมืองของภาคตาง ๆ ในโลก เชน เอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียใต ลาติน
อเมริกัน ฯลฯ โดยใชกรอบวิเคราะห (Analytical Frame Work) อันเดียวกัน เจตนาก็เพื่อจะ
เปรียบเทียบโดยใชกรอบวิเคราะหหรือกรอบทฤษฎีเดียวกัน ทั้งนีเ้ พื่อหลีกเลี่ยงการติดกับรูปแบบ
เชน ประชาธิปไตย สังคมนิยม ฯลฯ อยางไรก็ดี หนังสือเลมนีก้ ็ไมไดเสนอทฤษฎีการพัฒนา
การเมือง
เพียงแตพยายามวิเคราะหศึกษาการเมืองในประเทศกําลังพัฒนาโดยเลี่ยงการใช
รูปแบบการเมืองในลักษณะที่เปนประชาธิปไตยหรือไมเปนประชาธิปไตย ซึ่งเปนแนวการศึกษาที่
นิยมทํากัน โดยใชหลักประเทศประชาธิปไตยตะวันตก เปนหลักในการเปรียบเทียบ
2.3.1 การพัฒนาการเมือง คือ การเมืองในสังคมอุตสาหกรรม (Political
Development as the Politics Typical of Industrial Societies)
คําจํากัดความอันที่สองของการพัฒนาการเมือง
ซึ่งมีความผูกพันอยางแนนแฟนทาง
เศรษฐกิจเปนความเห็นที่มลี ักษณะเปนนามธรรมของการเมืองในสังคมที่มีความเจริญอยางมาก
ในทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ขอสันนิษฐานก็ถือวา ชีวิตในสังคมอุตสาหกรรมนั้นจะนําไปสู
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ชีวิตทางการเมืองแบบหนึ่งตามความหมายนี้ สังคมอุตสาหกรรมไมวาจะเปนประชาธิปไตยหรือไม
ก็ตาม มีมาตรฐานพฤติกรรมทางการเมืองและการปฏิบัติซึ่งเปนลักษณะของการพัฒนาการเมือง
และเปนจุดมุง หมายบั้นปลายของการพัฒนาไมวาจะเปนรูปแบบใด
ดังนัน้
คุณสมบัติเฉพาะของการพัฒนาการเมืองกลายเปนรูปแบบซึ่งสันนิษฐานวาเปน
พฤติกรรมของรัฐบาลที่ “มีเหตุผลและรับผิดชอบ” กลาวคือ มีการหลีกเลี่ยงการกระทําที่ไร
ความคิดซึ่งคุกคามตอผลประโยชนของกลุมบุคคลที่สําคัญในสังคม มีขอจํากัดตออธิปไตยทาง
การเมือง
การเทิดทูนคุณคาของแบบแผนทางการปกครองอยางมีระเบียบ
การยอมรับวา
การเมืองเปนวิธีการแกปญหาเทานัน้ และไมใชจุดบั้นปลายในตัวของมันเอง การย้าํ ของโครงการ
สวัสดิการและประการสุดทาย คือ การยอมรับการมีสวนรวมในทางการเมืองรูปใดรูปหนึง่ (อางอิง
: ลิขิต
ธีรเวคิน,2527.ทฤษฎีพฒ
ั นาการเมือง.กรุงเทพฯ : ศูนยวิจัยคณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.)
2.3.2 เงื่อนไขการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
การพัฒนาอุตสาหกรรมในปจจุบัน เผชิญกับแรงกดดันทัง้ การแขงขันดานตลาดและดาน
การยอมรับของสังคม จึงมีความจําเปนที่ตองพัฒนาดานสิง่ แวดลอมไปพรอมกัน โดยตองให
ความรู ความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชน พรอมกับสรางจิตสํานึกของผูประกอบการในการ
ประกอบกิจการ จึงนํามาซึง่ แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน( Eco-Industry) ซึ่งเปนการ
ผนวกรวมแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร
(Economy)
ที่มุงแสวงหากําไรกับแนวคิดเชิงนิเวศน
(Ecology) ที่มุงเนนการอยูรวมกันอยางสมดุลในระบบนิเวศนใหความสําคัญตอการพึ่งพาอาศัย
กันของสิง่ แวดลอม ชุมชน และการใชทรัพยากรธรรมชาติ
แนวความคิด Eco-Town หรือ Eco-Park หรือ Eco-Industry นี้ไดรับการสนับสนุนอยาง
ตอเนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งหนวยงานทัง้ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยก็ไดมี
การศึกษาและพัฒนานิคมนํารองในหลายพื้นที่
ตัง้ แตป 2545 และสถาบันสิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม ไดรวมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรดําเนิน
โครงการพัฒนาชุมชนอุตสาหกรรมสูความเปนเมืองนิเวศน ตัง้ แตป 2549 โดยดําเนินการที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ซึ่งปจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมอยูระหวางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาสงเสริมความเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศน(Eco-Town) อยางเปนรูปธรรมขึ้น กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเล็งเห็นวาการดําเนินโครงการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนเศรษฐกิจจะ
สงเสริมใหโรงงานมีการใชทรัพยากรไดอยางคุมคามากยิ่งขึ้น ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
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ชุมชน อันจะนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยัง่ ยืน และการอยูรวมกันระหวางอุตสาหกรรม
และชุมชนอยางมีความสุข
2.4 แนวคิดการดํารงอยูข องชุมชนแออัด (การเคหะแหงชาติ, 2534 : 10)
การที่ชุมชนแออัดสามารถดํารงอยู มีสาเหตุมาจากปจจัยตาง ๆ คือ
1. แหลงงานและแรงงาน (Employment) เปนการพึงพากันระหวางแรงงานกับ
แหลงงานในชุมชนเมือง โดยเฉพะอยางยิ่งแรงงานประเภทขายแรงงาน กรรมกร ซึ่งมีมากใน
ชุม ชนแออัด และสว นใหญเ ปน แรงงานที่มีคา จา งต่ํา ประกอบกับ ในเมือ งใหญมีแ หลง งานที่
ตองการแรงงานลักษณะนี้มาก จึงนับเปนการเอื้อซึ่งกันและกัน และเอื้อตอการดํารงอยูของชุมชน
แออัดดวย
2. การรวมกลุม (Grouping) เปนอํานาจการตอรองของผูอยูอาศัยในชุมชนแออัดตอ
เจาของที่ดิน เมื่อมีการไลรื้อ ในหลายแหงเจาของที่ดินไมสามารถดําเนินการได เพราะชาวชุมชน
มีการรกลุมกันตอตาน ในปจจุบันนนี้นอกจากเปนการรวมกลุมกันของผูอยูอาศัยแลว ยังไดรับ
ความรวมมือจากชุมชนแออัดภายนอก และองคกรตาง ๆ ทําใหมีการรวมกลุมมีอํานาจตอรอง
มากยิ่งขึ้น
3. ขีดจํากัดในการพัฒนาตนเอง 9Limitation of self-development) ทั้งนี้ เพราะมี
ขอจํากัดในดานรายได ความรูของผูอยูอาศัย ตลอดทั้งราคาที่ดินและที่อยูอาศัยในเมืองที่มีราคา
สูง ทําใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาตัวเองและชุมชนไดโดยลําพัง ที่อยูอาศัยที่พอมีมาตรฐาน
บางแหงตองทรุดโทรมลง และชุมชนที่ทรุดโทรมแลว ยิ่งมีสภาพทรุดโทรมยิ่งขึ้น ทั้งยังไมสามารถ
จะขยับขยายออกไปจากที่เดิม
4. ขีดจํากัดของการพัฒนาโดยรัฐ (Limitation of state development) โดยเฉพาะ
อยา งยิ ่ง ในดา นงบประมาณและนโยบายการปรับ ปรุง ชุม ชนแออัด นอกจากนั้น ยัง มีปญ หา
เกี่ยวกับการประสานงานในแตละหนวยงานของรัฐ
2.5 ทฤษฎีการยายถิ่น
การยายถิ่น (Migration) หมายถึง การเคลื่อนยายเดินทางของประชาชนจํานวน
มาก จากถิ่นพํานักของตนไปยังบริเวณอื่น ซึ่งมีระยะหางจากถิ่นพํานักเดิมพอสมควร โดยผูยาย
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ถิ่นมีความตั้งใจจะพํานักในถิ่นใหมเปนการชั่วคราวหรือถาวร การยายถิ่นอาจเปนการยายถิ่น
ขามชาติ (ระหวางประเทศตาง ๆ) หรือภายในประเทศ (ระหวางภาคตาง ๆ)
คนงานยายถิ่นหรือแรงงานยายถิ่น (migrant workers) หมายถึง บุคคลซึ่งถูกจางให
ทํางาน กําลังถูกวาจางใหทํางาน หรือเคยถูกวาจางใหทํางานโดยไดรับคาตอบแทนในรัฐที่ตน
ไมไดเปนคนของชาตินั้น
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการยายถิ่นที่สําคัญประกอบดวย
(1) แนวคิดดานเสรษฐศาสตรคลาสสิคใหมเกี่ยวกับอุลยภาพดานเศรษฐกิจ
ไดรับ แนวคิด จากกลุม ทฤษฎีท างภูมิศาสตรโ ดยเชื่อวา การอา ยถิ่น มีส าเหตุม าจากปจจัย 2
ประการ คือ ปจจัยผลักดัน อันไดแก ความยากจน การขาดแคลนที่ดิน การเพิ่มของประชากร
ในประเทศตน ทาง และปจจัย ดึง ดูด อัน ไดแ ก โอกาสในการทํา งานเพื่อ หาหารายได ความ
เจริญรุงเรืองทันสมัยของประเทศผูรับ
(2) แนวคิดเชิงโครงสรางที่มองยานประวัดติศาสตร มองกวา ปญหาการ
ยายถิ่นเกิดจากโครงสรางทางทรัพยากรคและพลังงานภายในประเทศแตกตางกัน ความไมเทา
เทียมกันของการกระจายตัวทางเศรษฐกิจและการเมือง ทําใหกาสที่จะมีทางเลือกไดอยางอิสระ
จึงไมเกิดขึ้น
อยางไรก็ตาม แนวคิดทั้ง สองนี้มีขอบกพรองของแตละแนวคิด กลาวคือ
แนวคิดดานเศรษฐศาสตรคลาสสิคใหม จะเนนปจจัยดานภูมิศาสตรเพียงดานเดียว สวนกลุมที่
สอง จะเนนตัวบุคคล และใหความสนใจตอระบบสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับคุณ แตใหความสนใจ
ตอระบบสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับบุคคล ทําใหเกิดแนวคิดใหมทมี่รวมเอาทั้งสองแนวคิดขางตนมา
รวมเขาดวยกัน เปนแนวคิดที่เรียกวา แนวคิดเชิงระบบการยานถิ่น
(3) แนวคิดเชิงระบบการยายถิ่น เปนการรวมกลุมประเทศที่มีอยุในกระแส
ของผูอายถิ่นสูง อาจประกอบดวยประเทศตั้งแต 2 ประเทศขึ้นไป มีการวิเคราะหภาพการยาย
ถิ่นทั้งกลุมประเทศ เชน การวิเคราะหการยายถิ่นภูมิภาคแปซิฟคได ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต โดยจะวิเคราะหในทุกมิติของความสัมพันธระหวางกระแสการไหลของคน และกระแส
ทุนสินคาและเทคโนโลยี มีการเชื่อมโยงทั้งทางประวัติศาสตร แนวิเดระบบการยายถิ่น จะทําให
เขาใจระบบการไหลเวียนของประชากร การยายถิ่นยอมสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ตาง ๆ ดวย เกิดความเชื่อมโยงระหวางพื้นที่ยายเขาและยายออกในประชากรทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ คานิยมของสังคม และการไหวเวียนของวัฒนธรรม แนวคิดระบบการยายถิ่น ยัง
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รวมถึงปฏิสัมพันธในเชิงโครงสรางในระดับมหภาค และระดับจุลภาค ในระดับมหภาคไดแก
ปจจัยดานสถาบันในระดับที่กวางขึ้น เชน เศรษฐศาสตรการเมืองของตลาดโลก ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ และกฎหมายโครงสราง การบริหารและมาตรการตาง ๆ ที่รัฐนํามาใหควบคุม
การยายถิ่น โครงสรางระดับจุลภาค ไดแก เครือขายและการปฏิบัติที่ไมเปนทางการ ที่ไดรับการ
พัฒนาโดยผูยายถิ่นและโดยชุมชนโครงสราง ทั้งระดับมหภาคและจุลภาค จะถูกนํามาเชื่อมโยง
และตรวจสอบทุกแงมุมของกระบวนการยายถิ่น
2.6 แนวคิดความสมดุลระหวางที่อยูอาศัยและแหลงงาน
ความสมดุลระหวางที่พักอาศัยและแหลงงานสรางขึ้นจากความคิดที่วา ถาพื้นที่มี
การรวมตัวของการจางงานมากกวาที่พักอาศัย แรงงานจะถูกดึงใหออกไปพักอยูที่อื่น หรือถาที่
พักอาศัยมีจํานวนมากกวา การจางงานจะสงผลใหแรงงานตองหางานทําในพื้นที่อื่น ซึ่งอยูหาง
จากที่พักอาศัย อันมีผลเกี่ยวเนื่องใหการเดินทางระหวางที่พักอาศัยและแหลงงานไกลมากขึ้น
และมีคา ใชจ า ยอื ่น ๆ เพิ ่ม มากึ ้น ดว ย ความสมดุล ระหวา งที่พ ัก อาศัย และแหลง งานจึง เปน
แนวความคิดที่จะนําที่พักอาศัยและแหลงงานมาอยูใกลกัน ดวยการพัฒนาความหลากหลาย
ของงาน และการผสมผสานที ่พ ัก อาศัย ที ่ส ามารถเปน เจา ของไดด ว ยระดับ รายไดต า ง ๆ
(Madelyn and Ned, 1992) แรงผลักดันสําคัญที่ทําใหความสนใจในแนวความคิดความสมดุล
ระหวางที่พักอาศัยและแหลงงานเพิ่มขึ้น คือปญหาการจราจน ในประเด็นความสัมพันธระหวง
ความไมสมดุลระหวางที่พักอาศัย และแหลงงานกับปญหาการจราจร และเกี่ยวโยงไปถึงปญหา
การใชพลังงานและปญหาสิ่งแวดลอมดวย (Genevieve, 1991)
ความหมายของความสมดุล ระหวา งที ่พ ัก อาศัย และแหลง งาน ความสมดุล มี
ความหมายในเชิง นามธรรม ซึ ่ง มีค วามแตกตา งกัน ไปตามความคิด ของแตล ะบุค คล โดย
Cervero (1989) คิดวา เมืองจะมีความสมดุลตอเมื่อที่พักอาศัยและแหลงงานกระจายเทากัน
อยางเหมาะสม และเมื่อทางเลือกในการมีที่พักอาศัยสัมพันธกับระดับคาจงของแรงงานในพื้นที่
Cresswell and Thomas ๖อางถึงในอภิวัฒน, 2540) ระบุวาความสมดุลระหวางที่พักอาศัยและ
แหลงงาน คือ ระดับประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่เทากับระดับการจางงานในพื้นที่ แต Apiwat
(1997) กลาววา เปนการยากที่จะกําหนดลงไปวา เมืองที่มีความสมดุลระหวางที่พักอาศัยและ
แหลง งานมีลักษณะอยางไร เพราะความสมดุลไมใชสรุปเพีย งปริมาณที่เ ทา กัน ระหวา งที่พัก
อาศัยและแหลงงานเทานั้น แตยังรวมถึงความสัมพันธระหวางที่พักอาศัยและแหลงงานอีกดวย
สวน Pang (1997) กลววา ความสมดุลระหวางที่พักอาศัยและแหลงงานเปนความสัมพันธ
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ระหวางที่พักอาศัยกับแหลงงานภายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร พื้นที่เมืองจะมีความสมดุลตอเมื่อ
แรงงานที่อาศัยอยูในพื้นที่สามารถหางานทําไดดวยเหตุผลดานระยะทางในการเดินทาง และเมื่อ
มีที่พักอาศัยที่สามารถเปนเจาของได
ความสมดุลระหวางที่พักอาศัยและแหลงงาน คือ ที่ตั้งที่พักอาศัยอยูใกลหรืออยูใน
พื้นที่ที่เปนแหลงงาน และสรางโอกาสการจางงานใหอยูใกลกับยานพักอาศัย อยางไรก็ตามความ
สมดุลระหวางที่พักอาศัยและแหลงงานเปนตัวเลขที่เทากันอยางคราว ๆ ระหวางการจางงานแบะ
หนวยที่พักอาศัยในพื้นที่ ความไมสมบูรณของความสมดุลระหวางที่พักอาศัยและแหลงงาน คือ
เปนการยากเกินความพยายามที่จะทําใหจํานวนตัวเลขนั้นเทากัน และจํานวนงานที่มีอยูในพื้นที่
ที่ตองเหมาะกับทักษะของแรงงาน และที่พักอาศัยควรมีราคาที่สามารถเปนเจาของได มีขนดา
และที่ตั้งตรงกับความตองการของแรงงานที่ตองการอาศัยอยูในพื้นที่ ดัง นั้นความสําเร็จของ
ความสมดุลระหวางที่พักอาศัยและแหลงงานคือ ความเทากันในดานคุณภาพและปริมาณของที่
พักอาศัยและแหลงงานในพื้นที่นั้น
2.7 มาตรฐานที่อยูอาศัยและชุมชน
2.7.1 มาตรฐานทีอยูอาศัยของการเคหะแหงชาติ
การเคหะแหง ชาติไ ดมีก ารกํา หนดมาตรฐานที่อยูอ าศัย และสิ่ง แวดลอ มขึ้น มาใช
สําหรับการกําหนดเปนมาตรฐานขั้นตน ดังตารางที่ 2.2
มาตรฐาน
1. ความหนาแนนของชุมชน
2. อัตราสวนการใชท่ีดิน แบงเปน 3
สวน
2.1 ที่ดินสําหรับถนน, ที่โลง, ทางเทา,
สนามเด็กเลน
2.2 ที่ดินสําหรับองคประกอบอื่น ๆ
2.3 ที่ดินสําหรับที่อยูอาศัย

ในเขตเมือง
ชานเมือง
นอกเมือง
สูง
กลาง
ต่ํา
10-30
8-20 ครอบครัว/ 3-10 ครอบครัว/
ครอบครัว/ไร
ไร
ไร

17-22%

17-22%

17-22%

8-18%
60-70%

8-18%
60-70%

8-18%
60-70%
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2.3.1 อาคารชุดผูมีรายไดสูง
2.3.2 อาคารชุดมีผูรายไดปาน

15%

2.3.3 อาคารชุดผูมีรายไดนอย
2.3.4 บานแฝดผูมีรายไดสูง
2.3.5
บานแฝดผูมีรายไดปาน

35%

กลาง

กลาง

50%
15%
50%

50%

2.3.6 บานแฝดผูมีรายไดนอย
35%
35%
2.3.7 บานเดี่ยวผูมีรายไดสูง
15%
ตารางที่ 2.1 ความหนาแนนของชุมชน จําแนกตามทําเลที่ตั้งโครงการเคหะชุมชน และ
สัดสวนพื้นที่ จําแนกตามลักษณะการใชที่ดินในทีด่ ินทั้งแปลง
องคประกอบของชุมชน แบงตามขนาดของชุมชนมีรายละเอียดดังตอไปนี้
มาตรฐาน
หมูบาน
ตําบล
อําเภอ
เมือง
400 หลังคา 1,600 หลังคา 4,800 หลังคา 14,440 หลังคา
เรือน
เรือน
1. จนวนหนวย
เรือน
เรือน
(300-500) (1,200-2,000) (3,600-6,000) (10,800-18,00)
2. จํานวนประชากร
2,000 คน
8,000 คน 24,000 คน 72,000 คน
3. สาธารณูปการ
3.1 ยานพาณิชยกรรม




3.2 สถานีบริบาลทารก/




อนุบาล
3.3 สํานักงานบริหาร




ชุมชน
3.4 ศูนยชุมชน




3.5 สถานบริการอนามัย




3.6 บริการสื่อสาร




3.7 สวนสาธารณะ



3.8 สนามกีฬา
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สถานที่พักผอน
หยอนใจ
3.9 สถานศึกษา


3.10 ศูนยประกอบอาชีพ

3.11 บริการขนสง

มวลชน
ตารางที่ 2.2 องคประกอบของชุมชน





การสาธารณูป โภคและมาตรฐาน สิ่ง สาธารณูป โภคที่จํา เปน ในชุม ชน ไดแ ก
ถนน, ทางเทา ทางจักรยาน การกําจัดน้ําเสีย ไฟฟา ประปา โทรศัพท การระบายน้ําฝน ฯลฯ
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ถนน เพื่อใหมีการจราจรที่ปลอดภัย และเพียงพอตอการสัญจรของยวดยานและ
คนเดินเทา ตองมีทอระบายน้ําฝน มีเนื้อที่กวางพอสําหรับปลูกตนไมใหรมเงา ติดตั้งเสาไฟและ
อาจจอดรถบนที่จําเปนบางแหงได
มาตรฐานถนน
1. ทางจราจร
2. ทางเทา (ขางละ)
3. เกาะกลาง

หมูบาน
ตําบล
10.00 เมตร 12.00 เมตร
2.50 เมตร
2.50 เมตร
45 กิโลเมตร/ขั่ว 45 กิโลเมตร/ขั่ว
4. ความเร็วรถ
โมง
โมง
5. ความลาด
5%
5%
800-1,600
6. ความยาว
เมตร
7. ความกวาง
15.00 เมตร 17.00 เมตร
1. ทางจราจร
8.00 เมตร
10.00 เมตร
2. ทางเทา (ขางละ) 2.00 เมตร
2.00 เมตร
40 กิโลเมตร/ขั่ว 40 กิโลเมตร/ขั่ว
4. ความเร็วรถ
โมง
โมง

อําเภอ
เมือง
15.00 เมตร 18.20 เมตร
3.00 เมตร
3.00 เมตร
1.80 เมตร
55 กิโลเมตร/ขั่ว 55 กิโลเมตร/ขั่ว
โมง
โมง
5%
5%
1,600 เมตรขึ้น
ไป
20.00 เมตร 26.00 เมตร
11.00 เมตร 13.00 เมตร
2.50 เมตร
2.50 เมตร
40 กิโลเมตร/ขั่ว 40 กิโลเมตร/ขั่ว
โมง
โมง
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5. ความลาด
6. ความยาว
7. ความกวาง
1. ทางจราจร
2. ทางเทา (ขางละ)

5%

5%
5%
5%
200-800 เมตร
12.00 เมตร 14.00 เมตร 16.00 เมตร 18.00 เมตร
6.00 เมตร
6.00 เมตร
6.00 เมตร
6.00 เมตร
1.50 เมตร
1.50 เมตร
1.50 เมตร
1.50 เมตร
40 กิโลเมตร/ขั่ว 40 กิโลเมตร/ขั่ว 40 กิโลเมตร/ขั่ว 40 กิโลเมตร/ขั่ว
4. ความเร็วรถ
โมง
โมง
โมง
โมง
5. ความลาด
6%
6%
6%
6%
6. ความยาว
100-200 เมตร
7. ความกวาง
9.00 เมตร
9.00 เมตร
9.00 เมตร
9.00 เมตร
ตารางที่ 2.3 ถนนแบงตามความสําคัญและประโยชนใชสอยสําหรับชุมชนตางๆ
หมายเหตุ ใหมีความกวางเทากับถนนสายยอย แตความยาวของถนนตองไมเกิน 120 เมตร แต
ตองมีที่กลับรถรัศมีอยางนอย 7.00 เมตร หรือที่จอดรถในลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสม

2. เครื่องอุปกรณติดตั้งบนถนน
ก. เครื่องหมายจราจร เพื่อการกําหนดแนวทางและวิธีการจัดการจราจร
ขนาดของเครื่องหมายจราจรถือตามมาตรฐานของตํารวจจราจรและกรมทางหลวง
ข. ไฟถนน บริเวณที่ควรใหแสงสวาง ไดแก ถนนทั่ว ๆ ไป สี่แยก สะพาน
และสะพานลอย โดยการติด ตั้ง เสาไฟจะตอ งสวา งในเวลากลางคืน และดูไ มเ กะกะในเวลา
กลางวัน และความเขม ของการสง สวา งในยา นที่พัก อาศัย ตองต่ํา กวา ไฟถนนทั่ว ไปและยา น
การคา
ค. หัวจายดับเพลิง ตองติดตั้งใหเพียงพอในบริเวณที่มีความจําเปน เชน
พื้นที่พักอาศัย พื้นที่พานิชยกรรม เปนตน ตองจดใหมีทุกขนาดชุมชน
ง. สัญญาณแจงอักคีภัย ตองจัดใหมีในบริเวณที่เห็นไดชัดและสะดวก
จ. ตูไปรษณีย ตองจัดใหมีการติดตั้งตูไปรษณียทุกขนาดชุมชน
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ฉ. ปา ยชื ่อ ถนนและซอย ตอ งจัด ใหม ีท ุก หัว ถนน ทุก ทางแยก และทุก
ทางเขา ใหติดตั้งขนานกับถนนหรือซอยนั้น ๆ โดยความสูงของปายตองไมเกิน 250 เซนติเมตร
และตองไมต่ํากวา 2.00 เมตร ตลอดจนเลขที่บานติดตั้งในที่ซึ่งมองเห็นไดชัดเจน
3. ที่จอดรถ ตองจัดใหมีเพียงพอกับผูอยูอาศัยและผูมาเยี่ยมเยียน โดยไมรบกวน
การจราจรทั่วไปของชุมชน โดยอาคารชุดของผูมีรายไดนอย ตองมีที่จอดรถ 1 คันตอที่อยูอาศัย
10 หนวย ที่จอดรถ 1 คัน ตองมีขนาดไมนอยกวา 2.60 x 4.90 เมตร
มาตราฐานสํา หรับ หนว ยที่อยูอ าศัย เปนการกําหนดรายการมาตรฐานในเรื่อง
ขนาดเนื้อที่ขององคประกอบหนวยที่อยูอาศัยที่จําเปนเพื่อความเหมาะสมในการอยูอาศัย ในที่
อยูอาศัยแตละหนวยประกอบดวย หองนอน, พื้นที่รวมสําหรับพักผอน, รับประทานอาหาร, พื้นที่
ครัวและหองน้ํา-สวม พื้นที่รวมสําหรับผูอายูอาศัยของครอบครัวไมต่ํากวา 5 คน มีพื้นที่ไมต่ํากวา
34.00 ตารางเมตร ถามากกวา 5 คนขึ้นไป จะตองเพิ่ม จํานวนหองนอนใหเพียงพอและพื้น ที่
รับแขก พักผอน ครัว และรับประทานอาหารขึ้นอีกรอยละ 10 ตอคน
การวางผังที่อยูอาศัย
1. มาตราฐานเนื้อที่และความกวางต่ําสุด หนวยที่อยูแตละหนวยตองมีสวนประกอบ
ในการอยูอาศัยอยางนอย 2 สวน เพื่อใขสําหรับกิจกรรมในชีวิตประจําวันซึ่งประกอบดวย
ก. สวนมิดชิด เพื่อใชสําหรับนอนและทําความสะอาดรางกาย
เนื้อที่หองเล็ก
ความกวาง
ลําดับ
พื้นที่ใชสอย
ที่สุด
ต่ําสุด
(ตารางเมตร)
(เมตร)
1 หองนอนแรก
8.64
2.40
2 หองนอนตอไป (ชนิด 2 เตียง)
7.20
2.40
3 หองนอนตอไป (ชนิด 1 เตียง)
5.76
2.40
4 หองน้าํ สวม (ที่อาบน้าํ -อางลางหนา-สวม)
2.88
1.80
5 หองน้าํ สวม (ที่อาบน้าํ – สวม – ซักผา)
2.16
1.20
6 หองสวมแยกเดี่ยว
1.44
1.20
7 หองอาบน้าํ แยกเดี่ยว
1.08
1.20
ตารางที่ 2.4 มาตรฐานเนือ้ ที่หองเล็กทีส่ ุด และความกวางทีส่ ุดของหองสวนมิดชิด
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ข. สว นอเนกประสงค เพื่อ ใชสํ า หรับ หอ งรับ แขก พัก ผอ นและประกอบ
อาหาร

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

พื้นที่ใชสอย

เนื้อที่หองเล็ก
ที่สุด
(ตารางเมตร)

ความกวาง
ต่ําสุด
(เมตร)

พื้นที่รวมสําหรับแขก-พักผอน
22.30
2.40
รับประทานอาหาร และเตรียมอาหาร
พื้นที่รวมสําหรับรับแขก-พักผอน
18.00
2.40
รับประทานอาหาร
พื้นที่รวมสําหรับรับประทานอาหาร-ครัว
12.96
2.40
หองรับแขก-พักผอน
14.40
2.40
หองรับประทานอาหาร
8.32
2.40
หองเตรียมอาหาร
4.32
1.80
หองครัวแยกเดี่ยว
5.67
2.10
ตารางที่ 2.5 มาตรฐานเนือ้ ที่หองเล็กทีส่ ุด และความกวางต่ําสุดของหองสวน
อเนกประสงค

2. ความสูงของเพดาน ความสูงจากพื้นถึงเพดานของพื้นที่ใชอยูอาศัย ตองไมต่ํา
กวา 240 เซนติเมตร ในที่เพดานมีความเอียงลาดใหวัดสวนที่ต่ําสุดของเพดานตองไมนอยกวา
240 เซนติเมตร ในกรณีที่ติดตั้งพัดลมดูดอากาศในหองน้ําและครัว ความสูง 200 เซนติเมตรได
3. ที่เก็บของทั่วไป ที่เก็บของทุกประเภทของที่อยูอาศัยควรมีความจุไมต่ํากวา 7.20
ลูกบาศกเมตร โดยใหมีความลึกไมเกิน 1.20 เมตร
ก. ตูเสื้อผา (ในหองนอน) ในหองนอนแตละตูควรมีตูเสื้อผา ซึ่งมีลึกอยาง
นอย 60 เซนติเมตร กวางอยางนอย 90 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 180 เซนติเมตร ควรมีชั้นและ
ราวเสื้อ
ข. สวนที่ใชประกอบอาหาร มีสวนที่ควรจัดเตรียมการปรุงอาหาร ดังนี้ คือ
(1) ที่สําหรับเตาแกส เตาถานหรือที่ใชเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ
(2) ชั้นวางของตาง ๆ กวางนอยที่สุด 30 เซนติเมตร
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(3) สวนที่ประกอบอาหาร อาจเปน ลักษณะเคานเตอร ประกอบดว ย
อางลางจานอยางนอย 1 อาง โดยความกวางนอยที่สุด 50 เซนติเมตร
ค. ตูกับขาว ควรมีตูใสอาหารกันแมลงและระบายกลิ่นได 1 ตู โดยมีความ
จุนอยสุด 0.30 ลูกบาศกเมตร ผิวของตูควรทําความสะอาดงาย บานตูโปรงกรุดวยมุงลวด
4. ปริมาตร ปริมาตรของที่อยูตอคนจะตองไมนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตร โดยนับ
รวมหองที่อยูอาศัยทั้งหมดของบาน
5. แสงธรรมชาติ ชองเปดหรือชองกระจกใหแสงผานได ขนาดเล็กที่สุดจะตองมีพื้นที่
รวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของพื้นที่หองนั้น
6. หอ งรโหฐาน จัด ใหม ีค วามรโหฐานในอาหาร ตอ งมีก ารจัด การใหม ีค วารม
เหมาะสมกับสภาพเปนอยู และความตองการประโยชนใชสอย ในการกําหนดชองแสงหรือชอง
เปด ตอ งพิจ ารณาจากสัม พัน ธระหวา งลัก ษณะการจัด เนื้อ ที่ภายในรูป อาคารกับ สิ่ง แวดลอ ม
ภายนอก
7. การจัดหอง ตองจัดใหมีทางเขาออกที่สะดวกและเหมาะสมสําหรับผูอยูอาศัย
จะตองไมจัดหองใหมีทางเขาออกเพียงทางเดียว จากหองหนึ่งไปยังอีกหองหนึ่ง หรือพื้นที่หนึ่งไป
ยังอีกพื้นที่หนึ่ง โดยผานเขาไปในหองนอน หองน้ํา หรือหองสวม
8. การระบายอากาศ
ก. ชองเปดที่มีขนาดเล็กที่สุดของพื้นที่อยูอาศัย จะตองมีพื้นที่รวมกันไป
นอยกกวารอยละ 20 ของพทื้นที่หอง โดยมีชองเปดในทิศทางตรงกันขามและลมผานไดตลอด
ข. การระบายอากาศของพื้นที่ที่ไมใชอยูอาศัย
(1) ใตถ ุน สํ า หรับ อาคารที่มีพื้น ที่ชั้น ลา งลอยพื้น จากระดับ ดิน โดย
บางสวนหรือทั้งหมดของโครงสรางนั้นเปนไม จะตองมีชองระบายอากาศอยางนอย 2 ดาน โดย
ชองระบายอากาศตองมีพื้นที่อยางนอยรอยละ 10 ของเนื้อที่ใตถุนทั้งหมด
(2) หองหลังคาและเนื้อที่เหนือเพดาน ตองจัดใหมีทางลมผานตลอดจน
มีขนาดเทากับรอยละ 5 ของพื้นที่เพดาน
9. ประตู เพื่อจัดใหมีชองที่มีขนาดเพียงพอสํา หรับการใชสอย เชน การขนยา ย
เครื่องเรือนและอุปกรณ หรือทางเขาสําหรับการตรวจตรา และการบํารุงรักษา
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ก. ประตูภายนอก
ลําดับ
1
2

ความกวาง
ความสูง
บานเดี่ยว บานคูบานละ
ประตูทางเขา
90 ซม.
75 ซม.
200 ซม.
ประตูบริการ
80 ซม.
75 ซม.
200 ซม.
ตารางที่ 2.6 มาตรฐานความกวางและความสูงของประตูภายนอก
ชนิดของประตู

ข. ประตูภายใน
ลําดับ
ชนิดของประตู
ความกวาง
ความสูง
1
ประตูเขาหองนอน
80 ซม.
200 ซม.
2
ประตูเขาหองครัว
80 ซม.
200 ซม.
3
ประตูเขาหองน้ํา
60 ซม.
200 ซม.
4
ประตูเสื้อผา เก็บของ
70 ซม.
195 ซม.
ตารางที่ 2.7 มาตรฐานความกวางและความสูงของประตูภายใน
ช. ทางติดตอภายในอาคาร
1. บันได การวางผังบันไดมีรายละเอียดดังนี้
ก. ความสูงของลูกดั้ง ทุกชั้นของบันไดเดียจวกันตองมีขนาดเทากัน และ
จะตองมีความสูงไมเกิน 20 เซนติเมตร และลูกนอนมีความกวางไมนอยกวา 20 เซนติเมตร
ข. ความสูงของชวงบันได แตละชวงจะตองไมสูงกวา 3.00 เมตร (วัดทางดิ่ง)
ค. ความกวางของชานพักบันได จะตองไมนอยกวาความกวางของบันได
ง. ราวบันได บันไดตองมีราวอยงนอย 1 ดาน ถาบันไดมีลูดดั้งเกิน 3 ลูกขึ้นไป
จ. ความกวางของบันได
(1) ความกวางบันไดภายในที่อยูอาศัย ตองไมนอยกวา 75 เซนติเมตร
(2) อาคารที่มีผูอยูอาศัยต่ํากวา 50 คน บันไดตองกวางอยางนอย 90
เซนติเมตร และความกวางของบันไดจะตองเพิ่มขึ้น 20 เซนติเมตรตอผูอยูอาศัยเพิ่มขึ้นทุก 25 คน
(3) ความกวางของบันไดไมควรเกิน 210 เซนติเมตร
ซ. ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารที่อยูอาศัย
1. ไฟฟา ขนาดสายไฟฟาและความสวาง โดยแสงสวางในหงอน้ําจะตองมีความ
สวางไมนอยกวา 5 ฟุตแคนเดิล ขนาดสายไฟจะตองไมนอยกวาที่กําหนดไว
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ลําดับ
1
2
3
4
5
6

รายการสายไฟฟา
ขนาดสายไฟฟา
สายประธานตอกับสายภายนอก
เบอร 6
สายไฟสําหรับแสงสวาง
เบอร 14
สายไฟสําหรับเครื่องไฟฟาในครัว เตารีด
เบอร 12
สายไฟสําหรับใชงานหนักทั่วไป
เบอร 12
สายไฟสําหรับมอเตอรขนาดเล็ก
เบอร 12
สายไฟสําหรับเตาหุงตมไฟฟา
เบอร 8
ตารางที่ 2.8 มาตรฐานขนาดสายไฟฟาตางๆ จําแนกตามลักษณะการใช

2. ประปา
ก. การติดตั้งทอประปา ที่อยูอาศัยแตละหนวยตองมีกอกนอยอยางนอย ดังนี้
(1) น้ําใชทั่วไป กอกน้ํา 1 กอก จายน้ําใชลงถังเก็บน้ําและอยางนอย 1
กอก สําหรับหองน้ํา – สวม
(2) ขนาดของทอน้ํา ทิ้ง อยางนอยที่สุด จะตอ งมีขนาดดัง นี้ จากที่อาบน้ํา
อางลางหนา ขนาด 3.75 เซนติเมตร จากที่อาบน้ําฝกบัว อางลางจาน อางซักผา ทอระบายน้ํา
จากพื้น 5 เซนติเมตรและทอสวม 10 เซนติเมตร
ข. ระบบระบายน้ําทิ้งและการติดตั้งทอระบายน้ําทิ้ง จะตองวางแนวตรงการตอทอ
ระบายน้ําโสโครก หรือการหักเลี้ยวจะตองอยูในทิศทางไมมากกวา 45 องศา
มาตรฐานการเขาถึงสาธารณูปการ
การบริหารสาธารณะ เพื่อรองรับความตองการของประชาชนในชุมชน พิจารณาจาก
มาตรฐานดานเวลา และระยะทาง ที่สามารถเขาถึงสาธารณูปการ เพื่อใชเปนแนวทางในการ
วางแผนและออกแบบที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ดวยเกณฑกําหนดตาง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 2.1
และตารางที่ 2.9 ดังนี้
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สาธารณูปการ
1. การพักผอนหยอนใจ
1.1 สําหรับเด็กอายุ 2-6 ขวบ (infant
Recreation)
 ที่อยูอาศัย – สนามเด็กเบน

เวลา การ
(นาที) เดินทาง
-

-

-

ทั่วไป

ระยะทาง
มากที่สุด มาตรฐาน
เมตร กิโลเมตร
-

 หนาสถานเลี้ยงเด็ก – สนามเด็กเลน
1.2 สําหรับเด็กอายุ 5-13 ขวบ (Children’s
Recreation)
 ที่อยูอาศัย – สนามเด็กเลน
 สนามเด็กเลน

-

ใกล
ที่สุด
เดิน 90-120
-

-

ทั่วไป
เดิน

1.3 สําหรับผูใหญ (Adult Recreation)
 สนามกีฬา
 สวนสาธารณะ

-

เดิน
เดิน

2. อาคารอื่น ๆ นอกเหนือจากที่อยูอาศัย
 การเดินทางไปยังศูนยชุมชน
 ระยะทางไปยังที่ตั้งสาธารณูปการของ
ชุมชน
 ระยะทางไปโรงเรียน
 สถานเลี้ยงเด็กออน
 โรงเรียนอนุบาล

-

เดิน
ทั่วไป

-

ทั่วไป
เดิน
เดิน

 โรงเรียนประถม

-

เดิน

 โรงเรียนทั่วไป

-

ทั่วไป

400
400800
400800
800
800
800
400
400800
400800
800

-

HIIS

-

APHA
-

-

HIIS
APHA

16.2.4
-

APHA
APHA

-

APHA
USA

-

APHA
APHA
APHA

-

APHA

-

APHA
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สาธารณูปการ

เวลา การ
(นาที) เดินทาง

ระยะทาง
มากที่สุด มาตรฐาน
เมตร กิโลเมตร
800
CBH
1.2-1.6 APHA
APHA

 โรงเรียนประถม
เดิน
 โรงเรียนมัธยมตน
เดิน
 รถโดยสารหรือรถโรงเรียนไปยังโรงเรียน 15-25 มัธยม
 โรงเรียนประถม
เดิน
1.6
 โรงเรียนมัธยมปลาย
เดิน
1.6-2.4
 รถโดยสารไปยังโรงเรียนมัธยมปลาย 20-30 โรงเรียนมัธยม
- ทั่วไป 4,000
 ศูนยการคา
เดิน 400800
 ศูนยการคาระดับทองถิ่น
เดิน
2
1.2
 ซุปเปอรสโตร
- ทั่วไป
2
6.4
 ศูนยกลางเมืองระดับเขต (รานคา,แหลง 20-30 2
พักผอน,แหลงวัฒนธรรม)
 ศูนยกลางเมือง
30-45 2
 สถานรักษาพยาบาล
- ทั่วไป 200
 การขนสงสาธารณะ-สถาน
20
รักษาพยาบาล
ตารางที่ 2.9 มาตรฐานการเขาถึงสาธารณูปโภค
ที่มา : Housing and Residential development, 1995 ซ 207
HIIS : “Home in Its Setting,” MOHLG (British)
APHA : American Public Health Association

CBH
APHA
APHA
CbH
APHA
CBH
APHA
APHA
APHA
APHA
APHA

43

2.7.2 มาตรฐานที่อยูอาศัยตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
1. ลักษณะของอาคาร
- หองแถว หรือตึกแถว ตองมีความลึกของอาคารโดยวัดระยะตั้งฉาก
กับแนวผนังดานหนาชั้นลาง ไมนอยกวา 4 เมตร และไมเกิน 24 เมตร มีพื้นที่ชั้นลางแตละคูหาไม
นอยกวา 30 ตารางเมตร และตองมีประตูใหคนเขามาไดทั้งดานหนาและดานหลัง
ในกรณีที่มีความลึกเกิน 16 เมตร ตองจัดใหมีที่วางอันปราศจากสิ่ง
ปกคลุมที่ระหวาง 12 เมตร ถึง 16 เมตร โดยมีเนื้อที่ไมนอยกวา 10 ใน 100 ของพื้นที่ชั้นลางของ
อาคารนั้น
- บานแถวแตละคูหา ตองมีความกวางโดยวัดจากศูนยกลางเสา ไม
นอยกวา 4 เมตร และมีความไมนอยกวา 24 เมตร
ในกรณีที ่ม ีค วามลึก ของอาคารเกิน 16 เมตร ตอ งจัด ใหม ีว า งอัน
ปราศจากสิ่งปกคลุมระยะระหวาง 12 เมตร ถึง 16 เมตร โดยใหมีเนื้อที่ไมนองกวา 20 ใน 100
ของพื้นที่ชั้นลางของอาคารนั้น
- อาคารประเภทตึกแถว หรือบานแถวตองทําดวยวัสดุทนไฟ แตถากอ
อิฐธรรมดา หรือผนังคอนกรีตไมเสริมเหล็ก ผนังตอหนาไมนอยกวา 8 เซนติเมตร
2. พื้นที่ภายในอาคาร
- อาคารอยูอาศัยบรวมตองมีพื้นที่ภายในแตละหนวยที่ใชเพื่อการอยู
อาศัยไมนอยกวา 20 ตารางเมตร
- หองนอนในอาคารใหมีความกวางดานแคบสุดไมนอยกวา 2.5 เมตร
และมีพื้นที่ไมนอยกวา 8 ตารางเมตร
- ชองทางเดินภายในอาคารอยูอาศัยตองมีความกวางไมนอยกวา 1 เมตร
- ชองประตู และหนาตางของหองพักอาศัย คิดพื้นที่รวมกันแลวตอง
มากกวารอยละ 10 ของพื้นที่หองนั้น โดยไมรวมประตูหรือหนาตางอันติดตอกับหองอื่น
- ขนาดของหอ งสว ม และหอ งสว ม + หอ งน้ํา ถา เปน หองสว มอยา ง
เดียว พื้นที่ตองมากกวา 0.9 ตารางเมตร แตถามีที่อาบน้ํารวมอยูดวย พื้นที่ตองมากกวา 1.5
ตารางเมตร และมีชองระบายอากาศมากกวา 10% ของพื้นที่หองนั้น
3. ที่วางภายนอกอาคาร
- อาคารอยูอาศัยรวม ตองมีที่วางไมนอยกวา 30 ใน 100 สวนของพื้นที่
อันใดอันหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร
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- หองแถว หรือตึกแถวที่ดานหนาไมคิดริมถนนสาธารณะ ตองมีพื้นที
ดานหนากวางไมนอยกวา 6 เมตร และดานหลังไมนอยกวา 3 เมตร
2.7.3 มาตราฐานที่อยูอาศัยสําหรับผูม ีรายไดนอยในเมือง (พ.ศ. 2549)
การเคหะแหง ชาติไ ดม อบหมายใหค ณะสถาปต ยกรรมศาสตร จุฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย ดําเนินการวิจัยเรื่อง มาตรฐานที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยในเมือง เพื่อจัดทํา
เกณธพื้นฐานของชุมชนและที่อยูอาศัยสําหรับนําไปใชในการพัฒนาที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย
ผลการวิจัยในสวนของเกณฑขั้นต่ําที่อยูอาศัยและชุมชนสําหรับผูมีรายไดนอยในเมือง ในเรื่อง
ของขนาดของหนวยพักอาศัย สรุปไดดังนี้
- ที่อยูอาศัยชั่วคราว (เปนการเชาระยะสั้น อยูนอยกวา 5 ป แบงเปน
ที่อยูแนวราบ
พื้นที่
15
ตารางเมตร
จํานวน
2
คน
พื้นที่ตอคน 7.5 ตารางเมิตร
ที่อยูแนวสูง
พื้นที่
20
ตารางเมตร
จํานวน
2
คน
พื้นที่ตอคน 10
ตารางเมิตร
- ที่อยูอาศัยถาวร (เปนการเชาระยะยาว อยูมากกวา 5 ป) แบงเปน
ที่อยูแนวราบ
พื้นที่
21
ตารางเมตร
จํานวน
3-4 คน
พื้นที่ตอคน 5.25 ตารางเมิตร
ที่อยูแนวสูง
พื้นที่
28
ตารางเมตร
จํานวน
3-4 คน
พื้นที่ตอคน 7
ตารางเมิตร
2.8 ความรูท วั่ ไปเกีย่ วกับแรงงานตางดาว
ในการศึก ษาวิจ ัย เรื ่อ งสภาพการอยู อ าศัย ของแรงงานตา งดา วในพื ้น ที ่จ ัง หวัด
สมุท รสาคร กรณีศึก ษา ชุม ชนวัด ตึก อํ า เภอเมือ งสมุท รสาคร จัง หวัด สมุท รสาคร ผูวิจัย ได
คนควารวบรวมความรูเกี่ยวกับแรงงานตางดาว เพื่อใหเขาใจถึงความเปนประวัติความเปนมา
ของแรงงานตางดาว สําหรับนําไปประมวลเปนขอมูลพื้นฐานในการทําวิจัยตอไป
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2.8.1 ความหมาย
แรงงานตางดาว หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย เขามาทํางานโดยใช
กําลังกาย หรือความรู ดวยประสงคคาจาง หรือประโยชนอื่นใดหรือไมก็ตาม
(http://rojanasak.com/index3_4.5html)
2.8.2 ประวัติ
(กรมการจัดหารแรงงาน, 2545 : 1-2) ไดสรุปประวัติของการเขามาของแรงงานตาง
ดาวไวดังนี้
แรงงานทาสเชลย เปนแรงงานที่เปนราษฎรของประเทศผูแพสงครามที่ถูกกวาดตอน
เพื่อเขามาเปนกําลังแรงงานในยามสงบและยามมีศึก ซึ่งสมัยโบราณพลเรืองไทยยังมีเปนจํานวน
นอย แรงงานทาสเชลย ไดแก เขมร มอญ ลาว และญวน
สมัยรัชกาลที่ 1 พ.ศ. 2326 ไดโปรดใหเกณฑไพรพลชาวเขมร จํานวน 10,000 คน
เขามาขุดคูพระนครดานทิศตะวันออก โดยขุดแยกจากแมน้ําเจาพระยา ที่ตําบลบางลําพู จน
ออกแมน้ําเจาพระยาที่ขางวัดสามปลื้มดานใต และใหขุดคลองมหานาค
สมัยรัชกาลที่ 2 ชนชาวจีนเขามาอาสารับจางทํางานโยธาตาง ๆ และรับจางแบกหาม
โดยคนจีนเหลานี้เขามาเปนจํานวนมาก เนื่องจากหลบหนี้ภัยธรรมชาติ และความอัตคัดขาด
แคลนจากประเทศของตน ชาวจีนสวนใหญรับจางเปนกุลี รับจางทําเหมืองทางภาคใต ทําไรออย
ในภาคตะวันออก
สมัยรัชกาลที่ 3 ชาวจีนทํางานเปนกุลีแบกหาม ขนสงสินคา และทํางานในเรือเดิน
ทะเล บางคนเริ่มทําการคาขายทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งคาขายผูกขาดน้ําตาล
ชาวจีนสวนใหญรับจางทํางานขุดคลอง สรางและซอมแซมวัด รัฐบาลไดวาจางคนจีนขุดคลองทา
แสนแสบ ถึงบางขนากไปออกแมน้ําบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และคลองบางขุนเทียน
สมัยรัชกาลที่ 4 เศรษฐกิจรุงเรืองขึ้น จึงมีการรคาขายจากตางประเทศหลายชาติ มี
คนจีนรับจางแบกหามกระสอบขาว และเปนกรรมกรในโรงเลื่อยไม และโรงหีบออย ฝรั่งชาติ
ตะวันตกเขามาเปนกําลังทางสมองรับราชการ งานที่ปรึกษาราชการแผนดิน มีแรงงานอินเดียเขา
มารับจางทํางานและประกอบการคาขาย
สมัยรัชกาลที่ 6
พ.ศ. 2454 โปรดใหตรากฎขอบังคับเกี่ยวกับการควบคุมแรงงานและสภาพการทํางาน
พ.ศ. 2459 โปรดใหต รากฎหมายกํ า หนดใหก รรมกรลากรถตอ งจดทะเบีย น
ใบอนุญาต ทํางานอัตราฉบับละ 3 สตางค โดยมีระเบียบปฏิบัติวา ผูประกอบอาชีพนี้จะตองมี
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รา งกายแข็ง แรง มีอ ายุระหวา ง 18-40 ป และพูด ภาษาไทยได นับวา เปน กา วแรกของการมี
กฎหมายกําหนดมาตรฐานการใชแรงงานและควบคุมอาชีพคนตางดาว
พ.ศ. 2483 ประกาศใชกฎหมาย พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการสงวนอาชีพสําหรับ
คนไทย
พ.ศ. 2484 พ.ร.บ.ชวยอาชีพและวิชาชีพ พ.ศ. 2484 โดยมีการกําหนดงานตองหาม
สําหรับคนตางดาว
พ.ศ. 2490 รัฐ บาลเริ ่ม ใชน โยบายชาติน ิย ม ไดอ อกกฎหมายบัง คับ ใหโ รงสี และ
กิจการกอสรางที่รับงานของรัฐตองมีกรรมกรไทยอยางนอยครึ่งหนึ่งของกรรมกรทั้งหมด และได
ออกกฎหมายสงวนอาชีพสําหรับคนไทย และมีการใชมาตราการรุนแรงกับหัวหนากรรมกรชาวจีน
ที่กอการนัดหยุดงานดวยการเนรเทศกลับ ออกกฎหมายควบคุมโควตาคนจีนเขาประเทศ และขึ้น
คาธรรมเนียมภาษีคนตางดาว
พ.ศ. 2499 รัฐบาลไดพิจารณาออกพระราชบัญญัติสงเคราะหอาชีพแกคนไทย โดยมี
บทบัญญัติใหเจาของกิจการในกิจการประเภทที่มีคนงานตั้งแต 10 คนขึ้นไป จะตองจางบุคคล
สัญชาติไทยทํางานไมนอยกวารอยละ 50
พ.ศ. 2502 รัฐ บาลสมัย จอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัช ต เห็น วา กฎหมายที ่ย ัง ใชบ ัง คับ
เกี่ยวกับคนตางดาวไมเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จึงไดมอบหมายใหกองแรงงาน
ซึ่งสังกัดกรมประชาสงเคราะหพิจารณาปรับปรุง โดยไดมีการพิจารณายกรางกฎหมายใหม แต
ปรากฎามีอุปสรรคขัดของ จึงทําใหการพิจารณารางกฎหมายนั้นลาชา จนกระทั่งป 2515 จึงไดมี
การประกาศใชกฎหมายควบคุมการทํางานของคนตางดาว ในรูปของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่
322 พ.ศ. 2515 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 และใหยกเลิก พ.ร.บ. ชวยอาชีพและวิชาชีพ พ.ศ.
2484 ประกาศคณะปฏิว ัติฉ บับ ที่ 322 พ.ศ. 2515 เปน เรื ่อ งการสง เสริม และคุ ม ครองการ
ประกอบอาชีพของคนไทย กําหนดประเภทและสิทธิหนาที่ของคนตางดาวที่จะมาประกอบอาชีพ
หรือทํางานในประเทศไทย และสิทธิหนาที่ของนายจางคนตางดาวทํางาน รัฐบาลมีเจตนารมณ
ในการกําหนดขอบเขตการทํางานของคนตางดาว เพื่อคุมครองใหคนไทยมีงานทํา โดยเนน
1) การสงวนอาชีพที่คนไทยทําไดไวแกคนไทย ซึ่งไดตราพระราชกฤษฎีกา
พ.ศ. 2516 กําหนดอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทําได 39 อาชีพ
2) เปดโอกาสใหคนตางดาวเขามาทํางานเฉพาะกรณีที่เห็นวาคนตางดาว
มีความรูและความสามารถเหมาะสมกับความตองการของประเทศและงานนั้น จะเปนประโยชน
ตอคนไทยที่จะไดเพิ่มความรูความสามารถในวิทยาการ และประสบการณใหม อีกทั้งจะเปน
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ประโยชนในการยกระดับฝมือในการทํางานและเนื่องจากไดมีคนตางดาวเขามาอยุที่ประเทศไทย
เปน เวลานาน แลว จึง จํา เปน จะตอ งคํา นึง ถึง หลัก ศีล ธรรมและมนุษ ยธรรม ประกอบกับ หลัก
ผลประโยชนโดยรวมของประเทศ ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 322 จึงไดกําหนดวิธีปฏิบัติแกคน
ตางดาวที่ประสงคจะทํางานในประเทศไทย ดังตอไปนี้
2.1) คนตางดาวที่มีถิ่นกําเนิดอยูในราชอาณาจักรและทํางานอยูกอน
วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 322 ใชบังคับ (กอนวันที่ 14 มีนาคม 2516) ซึ่งคนสวนใหญ
เปน คนสัญ ชาติจ ีน และอาศัย อยู ใ นประเทศไทยมาเปน เวลานาน เพื ่อ เปน การคํ า นึง ถึง หลัก
ศีลธรรมและมนุษยธรรม จึงไดออกใบอนุญาตตลอดชีพให โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงงานหรือ
เปลี่ยนอาชีพในภายหลัง สิทธิพิเศษที่จะไดรับจะหมดไป
2.2) คนตางดาวที่เขามาทํางานในราชอาณาจักร ซึ่งไดรับสิทธิพิเศษ
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับคนตาง
ดาวในลักษณะเดียวกัน เชน พระราชบัญญัติปโตรเลียม พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
2.3) คนตางดาวที่เดินทางเขามาหลังวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
322 ใชบังคับและประสงคจะทํางาน จะตองยื่นของรับใบอนุญาตทํางานภายใตหลักเกณฑวา
จะตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถอยางแทจริง และเปนอาชีพที่คนไทยยังทําไมดีพอ หรือมี
จํานวนจํากั ดไมเพียงพอต อความตองการของตลาดแรงงาน กรมแรงงานไดเสนอรางปรับปรุง
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 322 ใหเหมาะสมกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง ทั้งดานเศรษฐกิจและ
สังคม โดยประกาศใชพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 แทน
2.9 งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
2.9.1 (ธนัสถ จังมงคลกาล, 2549 : 6)
ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการอยูอาศัยของผูขับขี่รถสามลอ บริเวณยานชุมชนซอย
วัดดาน โดยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหสภาพการอยูอาศัยของผูขับขี่รถสามลอ บริเวณยาน
ชุมชนซอยวัดดาน แบงออกเปน 2 สวน ไดแก เกณฑการวิเคราะหสภาพการอยูอาศัยในหนวยพัก
อาศัย และเกณฑการวิเคราะหสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบหนวยพักอาศัย โดยในการวิเคราะห
สภาพการอยูอาศัยภายในหนวยพักอาศัย แบงเปน 3 ลักษณะ ไดแก สภาพคอนขางดี สภาพปาน
กลาง และสภาพไมดี โดยใชหลักเกณฑความถูกสุขลักษณะ และความปลอดภัย เปนหลักเกณฑ
ในการวิเคราะห และการวิเคราะหสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบหนวยพักอาศัย แบงเปน 2
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ลักษณะ ไดแก สภาพแวดลอมคอนขางดี และสภาพแวดลอมไมดี โดยเกณฑที่ใชในการจําแนก
มีดังนี้
เกณฑการวิเคราะหสภาพการอยูอาศัยในหนวยพักอาศัย ประกอบดวย
1) เกณฑความถูกสุขลักษณะ ประกอบดวยเกณฑยอย คือ
1.1 การคุมแดดคุมฝนของที่พัก อาศัย พิจารณาจากการมีวัสดุและสวนการมี
สวนประกอบอาคารปกคลุมเพียงพอ เชน หลังคา ฝาบาน เปนตน
1.2 ความแออัดของพื้นที่สวนนอน พิจารณาจากจํานวนคนที่นอน พื้นที่สวนที่
นอน 1 ที่ และขนาดพื้นที่นอนขั้นต่ําไมนอยกวา 2 ตร.ม ตอคน
1.3 การมีหองน้ําและหองสวมที่เพียงพอ พิจารณาจากจํานวนคนที่ใช/จํานวน
หองน้ําและสวม 1 ที่ และขนาดพื้นที่หองน้ําและสวมขั้นต่ําไมนอยกวา 0.5 ตร.ม. ตอคน
1.4 การมีจุดน้ําใชในการใชประโยชนอยางเพียงพอ พิจารณาจากจํานวนคนที่
ใช/จุดน้ําใช 1 ที่
1.5 ความสะอาดในการอยูอาศัยพิจารณาจากความถี่ในการทําความสะอาดบาน
1.6 การมีการระบายอากาศที่เพียงพอ พิจารณาจากพื้นที่ของชองเปด/พื้นที่ใช
สอยอาคารรวม
2) เกณฑความปลอดภัย ประกอบดวยเกณฑยอย คือ
2.1 ความแข็งแรงของที่พักอาศัย
2.1.1 โครงสรางอาคาร พิจารณาจากความแข็งแรงของโครงสรางอาคาร
2.1.2 วัสดุที่ใชสรางที่พักอาศัย พิจารณาจากความคงทนของวัสดุอาคารที่ใช
2.1.3 การปองกันอัคคีภัย พิ จารณาจากการมีที่ดับเพลิง จุดน้ําใชในการ
ดับเพลิง และครัวไฟมิดชิด มีการระบายอากาศที่เพียงพอ ไมนอยกวา 20% ของพื้นที่หอง

49

เกณฑการจําแนก
1. เกณฑความถูกสุขลักษณะ
1.1 การคุมแดดคุมฝน

สภาพการอยูอ าศัยภายในหนวยพักอาศัย
สภาพคอนขางดี สภาพปานกลาง
สภาพไมดี

มีวัสดุปกคลุม มีวัสดุปกคลุม แตมี ไมมีวัสดุปกคลุม
ครบถวนไมชาํ รุด
การชํารุดเปน
ครบถวน
บางสวน
1.2 ความแออัดของพืน้ ที่
1 คน/ 1 พืน้ ทีน่ อน 2 คน / 1 พื้นทีน่ อน มากกวา 2 คน /
พื้นที่นอน
สวนนอน
1.3 การมีหองน้ําหองสวมที่
2 คน / 1 หอง
4 คน / 1 หอง
มากกวา 5 คน/ 1
เพียงพอ
หอง
1.4 การมีจุดน้าํ ใชที่เพียงพอ
1 คน/ 1 จุด
3 คน/ 1 จุด
มากกวา 5 คน / 1
จุด
1.5 ความสะอาดในการอยู
ทําทุกวัน, มีจดุ ทิ้ง ทําบางสัปดา/ครั้ง ทํานอยเดือนละ 1-2
อาศัย
ขยะ
ครั้ง ไมมีจุดทิง้ ขยะ
1.6 การมีการระบายอากาศที่ มากกวา 40%
25-40%
นอยกวา 25%
เพียงพอ
2. เกณฑความปลอดภัย
2.1 ความแข็งแรงของที่พกั
อาศัย
2.1.1 โครงสรางอาคาร
คอนขางแข็งแรง
ไมแข็งแรง
2.1.2 วัสดุที่ใชสรางที่
คอนชางคงทน
ไมคงทน วัสดุ
พักอาศัย
ชั่วคราว
2.2 การปองกันอัคคีภัย
- อุปกรณดับเพลิง
มี
ไมมี
- จุดน้ําใชในการดับเพลิง
มี
ไมมี
- ครัวไฟ
มากกวา 35%
15-35%
นอยกวา 15%
ตารางที่ 2.10 เกณฑการจําแนกการอยูอาศัยในตัวบาน
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เกณฑการวิเคราะหสภาพการแวดลอมโดยรอบหนวยพักอาศัย ประกอบดวย
1) ความหนาแนนของอาคารในชุมชน
2) สภาพของอาคารในชุมชน
3) สภาพแวดลอมของชุมชน
4) สาธารณูปโภคของชุมชน
5) ความสัมพันธของชุมชน
เกณฑการจําแนก

สภาพคอนขางดี
มีความหนาแนนนอย มีความ
แออัดของหลังคาเรือน 5-15
หลัง/ไร
ใหมและวัสดุของอาคารคงทน

สภาพไมดี
1) ความหนาแนนของ
มีความหนาแนนมาก มีความ
อาคาร
แออัดของหลังคาเรือน อยูระหาง
15-30 หลัง/ไร
2) สภาพของอาคารใน
เกา ทรุดโทรม และวัสดุอาคารไม
ชุมชน
คนทน
- ไมสะอาด และมีจุดทิง้ ขยะ
3) สภาพแวดลอมของ
- สะอาด และมีจุดทิ้งขยะ
- มีความเปนระเบียบเรียบรอย นอย
ชุมชน
- ไมมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย
4) สาธารณูปโภคของ
มีโครงสรางพืน้ ฐาน ไฟฟา และ - มีระบบโครงสรางพืน้ ฐาน
ชุมชน
ระบบประปา คอนขางเพียงพอ ไฟฟา และระบบประปา ไม
เพียงพอ
5) ความสัมพันธของชุมชน คอนขางดี
ไมดี
ตารางที่ 2.11 เกณฑการจําแนกสภาพแวดลอมโดยรอบของหนวยพักอาศัย
2.9.2 (เอกชัย ชูสงั ข, 2547)
ไดทําการศึกษาเรื่อง การใชพื้นที่และองคประกอบของหนวยที่อยูอาศัย ในชุมชนแออัด
เขตเมืองชั้นใน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ขนาดแปลงที่ดิน บานเดี่ยวชั้นเดียวและบาน
เดี่ยวสองชั้นมีขนาดแปลงที่ดินเฉลี่ยใกลเคียงกันที่ 16.0 ตารางวา มีมิติทางกวาง 6.50 เมตร
อาคารพาณิชยหรือตึกแถวมีขนาดแปลงที่ดิน เฉลี่ย 11.5 ตารางวา และหองแถวมีขนาดแปลงที่ดิน
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เฉลี่ย 7.50 ตารางวา สวนพื้นที่ใชสอยในอาคารประเภทหองแถว มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 36.0 ตาราง
เมตรตอหนวย รองลงมาเปนบานเดี่ยวชั้นเดียว พื้นที่ใชสอย 43.0 ตารางเมตรตอหนวย และบาน
เดี่ยวสองชั้นพื้นที่ใชสอยเฉลี่ย 71.0 ตารางเมตรตอหนวย โดยพื้นที่ใชสอยภายในอาคารจําแนกได
2 ประเภท คือ พื้นที่อเนกประสงค และพื้นที่เฉพาะเจาะจง โดยประกอบดวย 9 องคประกอบหลัก
ไดแก พื้นที่สําหรับแขก-พักผอน พื้นที่เฉลี่ยงหนาบาน, พื้นที่โถงทางเดินภายใน , ที่วางระหวางที่
อยูอาศัย ทางเทาหนาที่อยูอาศัย, พื้นที่หองนอนแรก พื้นที่สวนซักลาง พื้นที่สวนปรุงอาหารและ
หองน้ํา-สวม
2.9.3 (สมพร เฟองกฤษฎา, 2550)
ได ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง ภาระภาษี ที่ อ ยู อ าศั ย ที่ มี ผ ลต อ ผู มี ร ายได น อ ย เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใชรางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางใหม กรณีศึกษาผูมีรายไดนอยในชุมชน
วัดตึก จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาในเรื่องปญหาหลักของชุมชนมีขอสรุปดังนี้ ดานโครงสราง
พื้นฐาน คือ น้ําประปาที่ไมสะอาด และดานสิ่งแวดลอม คือ สภาพที่อยูอาศัย ที่ทรุดโทรม ผล
การศึกษา ดานความตองการของทุกคนในชุมชน มีขอสรุปดังนี้ ดานโครงสรางพื้นฐาน คือ ใหการ
ปรับปรุงระบบน้ําประปา และดานสิ่งแวดลอม คือ ตองการใหดูแลดานความสะอาดในชุมชน
2.9.4 (ชมนาท รัตนมณี, 2547)
ไดทําการสรุปสภาพปญหาแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย จากการรวบรวม
ขอมูลทุติยภูมิระหวาง พ.ศ. 2535 – 2545 ดังนี้
(1) ดานความมั่นคง แบงออกเปน
1.1 ปญหาที่กระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศ
1.1.1 มีกลุมตอตานรัฐบาลพมาที่ยังอาศัยอยูในประเทศไทย ไมวาจะเปน
นักการเมือง หรือนักศึกษาที่ลักลอบเขามาทํางานในประเทศไทย ที่ยังคงดําเนินการเคลื่อนไหว
ตอตานรัฐบาลพมา โดยใชประเทศไทยเปนฐานและที่หลบซอน และมีกลุมบุคคลในการดําเนินการ
หาข าวใหท างการพม า โดยการแฝงตัวเข า มาในหมูแรงงานพมา รวมทั้ง ป ญหาดา นสัญ ชาติ
โดยเฉพาะในประเทศพมาที่มีการแบงแยกเชื้อชาติกันอยางชัดเจน และมักไมยอมรับวาชาวพมา
เชื้อชาติมอญ หรือกะเหรี่ยงเปนประชาชนของตนเอง
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1.1.2 ผูลักลอบหนีเขาเมืองมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม และเปนคนตางดาว
ที่หลบหนีเขามาพึ่งแผนดินไทย อาจทําใหไทยเปน “เขตเสรีแรงงานเถื่อน”
1.1.3 การประสานงานดานนโยบายแรงงานตางดาวระหวางประเทศ ยังไม
ประสบผลสําเร็จเทาที่ควร
1.2 ปญหาที่เกิดจากนโยบายหรือกฎหมายไมชัดเจน
1.2.1 ไมมีมาตรการทางกฎหมายที่รัดกุมพอที่จะสกัดกั้นมิใหแรงงานตาง
ดาวเล็ดรอดเขามาไดตามเขตแดนเชื่อมตอระหวางประเทศ
1.2.2 ยังไมมีการวางแผนบริหารจัดการอยางเปนระบบ ทั้งในระดับทองถิ่น
ระดับชาติ และระหวางประเทศ
1.2.3 นโยบายผอนผันของรัฐ อาจเปนการดึงดูดใจแรงงานตางดาวใหเขามา
รวมถึงการผอนผันโดยไมมีการสํารวจขอมูลที่แทจริง ทําใหกระทบตอการจางงานของแรงงานไทย
1.2.4 กระทรวงแรงงานไมยอมรับวาคนตางดาวที่ลักลอบเขามาเปนผูใช
แรงงาน แตถือวาเปนผูหลบหนีเขาเมือง จึงไมใชหนาที่ของกระทรวงแรงงานเขาไปดําเนินการกับ
แรงงานที่ลักลอบเขาเมือง
1.3 ปญหาที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ
1.3.1 นายจางไมไดใหความชวยเหลือกับรัฐบาลอยางจริงจัง เมื่อผลักดัน
ออกไป นายจางกลับรับเขามาทํางานในประเทศไทยอีก
1.3.2 กระทรวงแรงงานยอมใหนายจางขูดรีดเอาเปรียบคนงานตางดาว
ตอไปได ทั้งที่สิทธิลูกจางที่จะไดรับการคุมครองตามกฎหมายแรงงานยอมเกิดขึ้นโดยไมเกี่ยวกับ
การเขาเมือง ผิดกฎหมายหรือไม
1.3.3 การติดสินบน และสายสัมพันธ ชวยใหสายจางบางคนยังสามารถ
จางแรงงานอยางผิดกฎหมายได
1.4 ปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานของหนวยงานรัฐ
1.4.1 หนวยงานไมเขมแข็ง เด็ดขาด จริงจังอยางตอเนื่อง (ขาดงบประมาร
กําลังคน และความรวมมือจากหนวยงานอื่น ๆ)
1.4.2 การติดตอประสานงานสํานักงานคณะกรรมการบริหารแรงงานตาง
ดาวหลบหนีเขาเมือง มีปญหาไมสามารถติดตอโทรศัพทได ไมมีผูรับสาย
1.4.3 ขาดการประสานงานระหวางเจาหนาที่ตํารวจในสถานีตํารวจกับ
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม

53

1.4.4 เจาหนาที่รับจดทะเบียนมีไมเพียงพอกับความตองการ และขั้นตอน
การจดทะเบียนมีมากเกินไป
1.4.5 การประเมินจํานวนแรงงานตางดาวจากหลายหนวยงานยังไดขอมูล
ที่ไมแนนอน และไมสอดคลองกับสภาพขอเท็จจริงในบางพื้นที่
1.4.6 ไมสามารถสํารวจแรงงานตางดาวเนื่องจากแรงงานเคลื่อนยายบอย
และนายจางไมใหความรวมมือ
1.4.7 ปญหาในการปฏิบัติงาน การประสานงาน และความเปนเอกภาพ
ของหนวยงาน (จํานวนมากเกินไป)
1.4.8 ขาดการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับคนตางดาว
1.4.9 เจาหนาที่ตํารวจขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
1.4.10 การเปลี่ยนแปลงหรือการขัดแยงกันของแนวนโยบายของรัฐ
1.4.11 ทัศนคติของเจาหนาที่ตํารวจ
(2) ดานสาธารณสุข แบงออกเปน
2.1 ดานการควบคุมโรค
2.1.1 แรงงานตางดาวเปนพาหะในการนําโรคระบาดตาง ๆ มาแพร เชน
โรคมาลาเรีย เทาชาง เพราะไมสามารถทําการตรวจสอบในขั้นตอนการเขาประเทศได
2.1.2 ไมสามารถทราบขอมูล หรือจํากัดผลกระทบของโรคติดตอรายแรงได
2.1.3 ไมสามารถดูแลและดําเนินการวาแผนครอบครัวใหแรงงานเหลานี้ได
2.2 ดานการรักษาสุขอนามัยสิ่งแวดลอม และการทํางาน
2.2.1 ไมมีการดูแลดานสุขอนามัยบริเวณที่พักคนงาน
2.2.2 มีการเปนอยูที่แออัด และไมถูกสุขลักษณะ
2.2.3 ไมมีการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการทํางานอยางเพียงพอ
2.3 ดานการปฏิบัติงาน
2.3.1 นายจางไมพาแรงงานมารักษาอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการระบาด
ของโรค
2.3.2 นโยบายการขึ้ น ทะเบี ย นแรงงานต า งด า วล า ช า ทํ า ให ก ารตรวจ
สุขภาพลาชา จังหวัดมีเวลาเตรียมตัวนอย
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2.3.3 การนําแรงงานตงดาวมาตรวจสุขภาพไมมีการประสานนัดเวลามา
ตรวจ ทั้งจากสํานักงานจัดหางานจังหวัดและนายจาง ทําใหโรงพยาบาลไมสามารถจัดเตรียมการ
ไดทันเวลา
2.3.4 ขาดบุคลากรปฏิบติงานประจําที่ดานผอนปรนเขาออก
2.3.5 การดําเนินงานดานสุขภิบาลสิ่งแวดลอมยังไมมีระบบและรูปแบบ
2.3.6 สถานที่ตรวจโรคมีไมเพียงพอ และโรงพยาบาลขาดน้ํายาทดสอบ
โรคเทาชาง
(3) ดานสังคม แบงออกเปน
3.1 ปญหาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน
3.1.1 ประชาชนมีความเห็นวา อาชญากรรมที่เกิดจากแรงานตางดาว ที่มี
โอกาสเกิดขึ้นกับตน เชน การลักเล็กขโมยนอย กินเหลาเมาอาละวาด ชิงทรัพย และปลน
3.1.2 ผูหลบหนีเขาเมืองบางคนเกี่ยวของกับอาชญากรรม เชน การลัก
ทรัพย คายาเสพติด ขบวนการนําบุคคลลักลอบเขาเมือง
3.1.3 มีการสรางอิทธิพลการสรางอาณาจักรของกลุมของผูลักลอบเขาเมือง
3.1.4 คายาเสพติด คามนุษย คาหญิงโสเภณี
3.2 ปญหาการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
3.2.1 แรงงานตางดาวเพิ่มภาระใหรัฐบาล ในการจัดปจจัยพื้นฐานเพื่อ
รองรับการเพิ่มประชากรตางชาติ ที่มาใชปจจัยพื้นบานเพิ่มขึ้น เชน ไฟฟา น้ําประปา
3.2.2 ต อ งพึ่ ง พาการใช บ ริ ก ารของรั ฐ เช น โรงเรี ย น โรงพยาบาล
สาธารณูปโภค
3.2.3 กิ จ การที่ ใ ช แ รงงานต ง ด า วส ว นใหญ เป น กิ จ การที่ มี ก ารใช
ทรัพยากรธรรมชาติ เปนจํานวนมาก เชน ประมง ปาไม เหมืองแร ซึ่งบางกิจการเปนโครงการ
ใหม ที่คํานึงถึงโอกาสที่เกิดจากการมีแรงงานตางดาวราคาถูก
3.3 ปญหาดานมนุษยธรรม
3.3.1 แรงงานทุกคนควรไดรับสิทธิเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเทา
เทียมกัน โดยไมถูกเลือกปฏิบัติ ถูกกดขี่แบงแยกกีดกัน เพราะความแตกตางของเชื้อชาติ สัญชาติ
สีผิว ศาสนา และเพศ
3.3.2 การกีดกันหรือการแสดงความไมเปนมิตรตอแรงงานตางดาว
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3.3.3 การเขามาของครอบครัวแรงงานตางดาว และแรงงานที่มีอายุต่ํากวา
18 ป
3.3.4 การหลอกลวงแรงงานและการโกงคาแรง
3.4 การขัดแยงดานวัฒนธรรม
3.4.1 ปญหาการสื่อสารกับแรงงานตางดาว
3.4.2 ปญหาเด็กเลือดผสม
(4) ดานเศรษฐกิจ แบงออกเปน
4.1 ผลกระทบตอรายไดประชาชาติ
4.1.1 ไมสามารถปรับโครงสรางอุตสาหกรรมในประเทศใหเปนอุตสาหกรรม
ที่ใชฝมือแรงงานชั้นสูง (Skill composition) เพื่อยกระดับสินคาและรายไดของอุตสาหกรรม
4.1.2 เกิดธุรกิจนอกระบบ และการหมุนเวียนของเงินนอกระบบ
4.1.3 สําหรับบางอุตสาหกรรมการเมีแรงงานตางดาวลักลอบเขาเมือง ทํา
ใหลดตนทุนการผลิต เปนผลใหสามารถตอสูกับตางชาติได
4.2 ผลกระทบตอภาวะจางงานของคนไทย
4.2.1 ความไมสอดคลองของตําแหนงงานวางในอุตสาหกรรมกับทักษะ
แรงงานไทย
4.2.2 ไมสามารถพัฒนาฝมือแรงงานไทยอยางตอเนื่อง
4.2.3 ชวยแกปญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมบางประเภท
โดยเฉพาะงานแบบ Danger Difficult Dirty
4.3 ปญหาจากผูประกอบการ
4.3.1 นายจางสวนใหญไมทราบเรื่องการจดทะเบียนฯ ที่แนชัด และไม
เขาใจเรื่องของระเบียบการจดทะเบียน จึงมีผลใหเกิดการลาชา
4.3.2 นายจางไมเชาใจวัตถุประสงคจึงมีการปกปดแรงงานตางดาว
4.3.3 นายจางขาดความไมมั่นใจในลูกจาง เพราะนายจางจะตองเสียเงิน
ประกันและคาใชจายตาง ๆ ใหกับลูกจาง เนื่องจากลูกจางบางรายเมื่อจดทะเบียนแลว อาจไม
ทํางานกับนายจางคนเดิม
4.4 ผลกระทบตอการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
4.4.1 ไมสามารถสรางตลาดแรงงานเสรีได เนื่องจากมีการจายคาแรงงานที่
ไมเปนธรรมได
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4.4.2 นโยบายการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ไมสามารถระบุดวยเลขที่ชัดเจน
ได เนื่องจากไมทราบตัวเลขจริงของแรงงานตางดาวในประเทศ
2.9.5 (สิรินทร นรินศิลป, 2553)
ไดพบขอมูลของความสัมพันธระหวางแรงงานตางดาวและแรงงานไทยในสถานประกอบ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและประมงขนาดใหญกับสภาพการอยูอาศัยและปญหาทีอ่ ยูอาศัยของ
แรงงาน ในพืน้ ที่เทศบาลนครสมุทรสาครซึ่งมีขอมูลดังตอไปนี้
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางชวงเวลาการทํางานในสถานประกอบอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารและประมงขนาดใหญกับสภาพการอยูอาศัยและปญหาที่อยูอาศัยของแรงงาน ใน
พื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่งจําแนกออกเปน 3 ชวง คือ ชวงเวลา 7.01-16.00 น., 16.0124.00 น., 24.00-7.01 น. พบวา ชวงเวลาการทํางานของโรงงาน สงผลตอสภาพการอยูอาศัยของ
แรงงานกลาวคือ
1.1 แรงงานที่ทํางานในชวงเชา (7.01-16.00 น.) สวนใหญจะมีบุตร จํานวน 1-2 คน (รอยละ
35.6) และแรงงานจะเปนคนนอกพื้นที่ (รอยละ 76.0) อีกทั้งมีความสัมพันธกับเพื่อนบาน
มาก (รอยละ 54.2) และมีการเขารวมกิจกรรมชุมชนมาก (รอยละ 53.8) สําหรับปญหาที่
อยูอาศัยจะมีปญหาตัวบานมากที่สุด (รอยละ 41) โดยสวนมากจะเปนปญหาตัวบานไมมี
ความมั่นคง ราคาบานไมเหมาะสม และรูปไมแบบสวยงาม รองลงมาคือ ปญหาความ
ปลอดภัย (รอยละ 39.9) และปญหาสาธารณูปโภค (รอยละ 31.3) ตามลําดับ
1.2 แรงงานที่ทํางานในชวงเย็น (16.00-24.00 น.) สวนใหญจะไมมีบุตร (รอยละ 50.4) และ
แรงงานจะเปนคนดั้งเดิมในพื้นที่ (รอยละ 77.1) อีกทั้งมีความสัมพันธกับเพื่อนบานนอย
(รอยละ 35.7) และมีการเขารวมกิจกรรมชุมชนปานกลาง (รอยละ 50.0) สําหรับปญหาที่
อยู อ าศั ย จะมี ป ญ หาการเงิ น สํ า หรั บ ที่ อยู อ าศั ย มากที่ สุ ด คิ ดเป น สั ด ส ว นร อ ยละ 80.8
รองลงมาคือ ปญหาเพื่อนบาน (รอยละ 63.3) และปญหาความปลอดภัย (รอยละ 40.4)
ตามลําดับ
1.3 แรงงานที่ทํางานในชวงกลางคืน (24.00-7.00 น.) สวนใหญจะไมมีบุตร (รอยละ 36.3)
และแรงงานจะเปนคนดั้งเดิมในพื้นที่ (รอยละ 78.2) อีกทั้งมีความสัมพันธกับเพื่อนบาน
นอย (รอยละ 58.2) และมีการเขารวมกิจกรรมชุมชนนอย (รอยละ 90.9) สําหรับปญหาที่
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อยูอาศัยจะมีปญหาความปลอดภัยมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 55.8 รองลงมาคือ
ปญหาที่ตั้ง (รอยละ 46.5) และปญหาตัวบาน (รอยละ 38.4) ตามลําดับ
จากขอมูลขางตน สามารถสรุปไดวาชวงเวลาการทํางานสงผลตอลักษณะทางสังคม และ
ปญหาของที่อยูอาศัยของทั้งแรงงานขามชาติและแรงงานไทยภายในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาคร
เนื่องจากแรงงานที่ทํางานในชวงเชาจะมีปฏิสัมพันธทางสังคมมากกวาแรงงานที่ทํางานในชวงเย็น
และกลางคืน อีกทั้งมีปญหาที่อยูอาศัยที่แตกตางกันดวย คือ แรงงานที่ทํางานในชวงเชาจะมี
ปญหาเกี่ยวกับตัวบาน ความปลอดภัยและสาธารณูปโภค ในขณะที่แรงงานที่ทํางานในชวงเย็น
และกลางคืนสวนใหญจะมีปญหาความปลอดภัยของที่อยูอาศัย ที่ตั้งและตัวบาน ดังนั้นในการ
วางแผนเกี่ยวกับที่อยูอาศัยของแรงงานจําเปนตองคํานึงถึงชวงเวลาของการทํางานในโรงงานดวย
เนื่องจากชวงเวลาไดสงผลตอความปลอดภัยในการอยูอาศัย และปฏิสัมพันธทางสังคม อีกทั้งผู
ประกอบโรงงานควรมีมาตรการและสวัสดิการในการรับ-สงแรงงานในชวงเวลาเย็นและกลางคืน
เพื่อใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของแรงงานมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 3
วิธีการและการออกแบบกระบวนการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกีย่ วกับสภาพการอยูอาศัยของแรงงาน
ตางดาวในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมุงเนนไปที่สภาพปจจุบันและปญหาที่เกิดขึ้น การศึกษานี้เปน
การศึกษาที่อยูอาศัยที่เกิดจากสถานประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและแหลงประมง
กรณีศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยอาศัยองคความรูท างดานเคหการมาใชใน
การศึกษารูปแบบที่อยูอาศัย ลักษณะและสภาพการอยูอ าศัย รวมถึงพฤติกรรมและทัศนคติตอการ
อยูอาศัย จําแนกตามกลุมผูอยูอาศัยระดับตางๆ โดยจะสามารถนํามาซึ่งผลการศึกษาในเชิงลึก
เพื่ออธิบายความตองการที่อยูอาศัย และปญหาที่อยูอาศัยจากผลกระทบดังกลาว อันนํามาซึง่
แนวทางในการวางแผนพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับสถานประกอบการอุตสาหกรรม
กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและแหลงประมง ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่มปี ระสิทธิภาพ
ตอไป โดยมีระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาปจจัยทําเลที่ตงั้ แหลงงานอุตสาหกรรม และปจจัยการพัฒนาที่อยูอาศัยในดาน
ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากร โดยอาศัยขอมูลเบื้องตนจาก
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เอกสารวิชาการ แผนที่ และภาพถายทางอากาศ
2. ศึกษารูปแบบขององคกร กฎหมาย นโยบาย แผนงาน และโครงการตางๆ ของภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวของโดยศึกษาขอมูลจากหนวยงาน หรือองคกรที่เกีย่ วของ เอกสาร
วิชาการ
3. กําหนดปจจัยในการสํารวจและวิเคราะหพนื้ ที่ศึกษา เพื่อใหไดขอมูลการพัฒนาที่อยู
อาศัยจากสถานประกอบการอุตสาหกรรม กรณีศึกษา อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
และแหลงประมง
4. จัดทําแบบสอบถามสําหรับกลุมผูอยูอาศัยจากสถานประกอบการอุตสาหกรรมแปร
รูปอาหารและแหลงประมง ทั้งในระดับผูประกอบการ ระดับบุคลากรและพนักงาน
และระดับผูใชแรงงานในพื้นที่เพื่อศึกษาสาเหตุของการพัฒนาที่อยูอาศัย
ความ
ตองการที่อยูอาศัยและปญหาที่อยูอาศัยในบริเวณดังกลาว
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5. วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (statistical package
to the social science) เพื่อนํามาศึกษาถึงลักษณะของปจจัยชีว้ ดั ในการกําหนด
รูปแบบของการพัฒนาและความตองการที่อยูอาศัย รวมถึงปญหาที่อยูอาศัยของกลุม
ผูอยูอาศัยระดับตางๆ ในพืน้ ที่ศึกษา
6. วิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆของสถานประกอบการอุตสาหกรรมแปร
รูปอาหารและแหลงประมง ซึ่งมีผลตอการพัฒนาที่อยูอาศัย
7. สรุปผลการศึกษาและนําเสนอแนวทางการกําหนดมาตรการทางเคหการที่มีผล
สืบเนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและแหลงประมง ที่สงผลตอการ
พัฒนาที่อยูอาศัยตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึน้
โดยการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ(Largely Qualitative) โดยทําการสํารวจทั้ง
ขอมูลภาคสนาม และ การสัมภาษณแบบมีโครงสราง เก็บรวบรวมขอมูลความตองการที่อยูอาศัย
และอุปทานของที่อยูอาศัยประเภทของทีอ่ ยูอาศัยภายในชุมชนมหาชัยนิเวศนขอบเขตงานวิจัย
ดังกลาว โดยมีรายละเอียดของการศึกษาดังตอไปนี้
3.1 ประชากรในการศึกษา
ประชากรในการศึกษาในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุมแรก ซึง่ เปนกลุมผูท ซี่ ื้อที่อยูอาศัยรูปแบบ
บานเดี่ยวในโครงการจัดสรรที่เปนโครงการตัวแทนของทัง้ สองชวงเวลาดังที่กลาวไวในขางตน และ
กลุมที่สองนัน้ คือกลุมของผูประกอบการของโครงการบานจัดสรรรูปแบบบานเดี่ยวซึ่งเปนตัวแทน
ของทั้งสองชวงเวลา ซึง่ ทัง้ สองโครงการนัน้ มีขอบเขตพืน้ ที่ศึกษาอยูในพืน้ ทีจ่ ังหวัดสมุทรสาคร
3.2 กลุมตัวอยาง
เนื่องจากจํานวนหนวยที่พกั อาศัยของชุมชนนัน้ มีเพียง 375 หนวยพักอาศัย โดยภายในที่
อยูอาศัยแตละหนวยนัน้ ประกอบไปดวยจํานวนผูอยูอาศัยหรือเรื่องของการอยูอาศัยเปนรูปแมแต
ครอบครัวมากกวา 1 ครอบครัว ทําใหผูวิจัยนั้นจําเปนตองกําหนดกลุมประชากรออกเปนหนวย
พักอาศัยรูปแบบตางๆ โดยดูตามประเภทของผูอยูอาศัยซึ่งแบงเปน 3 เชื้อชาติ ไดแก ไทย-มอญ,
พมา และ มอญ
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ภาพที่ 3.1 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยและการกําหนดกลุมประชากร

ภาพที่ 3.2 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยและการกําหนดกลุมประชากร
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ภาพที่ 3.3 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยและการกําหนดกลุมประชากร
ภาพที่ 3.3 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยและการกําหนดกลุมประชากร
3.3 การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล
3.3.1 ขอมูลดานทุติยภูมิ (Secondary Data)
ในขั้นนี้ ทางผูวิจยั ไดเก็บรวมรวมขอมูลพื้นฐาน ทีจ่ ะสามารถนํามาใชในการ
สํารวจและวิเคราะหขอมูล ซึ่งไดแก ขอมูลแผนที่และขอบเขตพื้นที่ ขอมูลเกี่ยวกับโรงงาน
อุตสาหกรรม ขอมูลเกี่ยวกับที่อยูอาศัยประเภทบานจัดสรรแบบบานเดี่ยว รวมไปถึงแนวคิดและ
ทฤษฎีตางๆ ซึ่งมีความเกีย่ วของ นาเชื่อถือ และ สามารถนํามาใชอา งอิงในการวิจยั ครั้งนี้ได ไมวา
จะเปนขอมูลในรูปแบบของเอกสาร งานวิจัย และ วิทยานิพนธที่เกีย่ วของ
3.3.2 ขอมูลปฐมภูมิ(Primary Data)
การเก็บขอมูลปฐมภูมิของงานวิจัยในครั้งนี้นนั้ แบงออกเปน 2 สวน ไดแก
1. ขอมูลทางดานปจจัยในการเลือกซือ้ ที่อยูอาศัยของกลุมตัวอยางในทั้งสอง
โครงการตัวแทนที่ไดเลือกเอาไว
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ซึ่งการเก็บขอมูลในสวนนี้ เปนการเก็บขอมูลเพื่อนําไปสูการเปรียบเทียบถึงปจจัยทีท่ ําให
เลือกซื้อที่อยูอาศัยโครงการบานจัดสรรแบบบานเดีย่ ว ในชวงระยะเวลาที่มี Supply ของโครงการ
มากที่สุด กับ กลุมของผูซ อื้ ที่อยูในชวงเวลาที่เลือกซื้อโครงการบานจัดสรรแบบบานเดี่ยว ซึ่งอยู
ในชวงระยะเวลาที่มี Supply นอยที่สุด ซึง่ ขอมูลที่ตองการนั้น สามารถแบงออกเปนได 10 ดาน
1. ขอมูลดานสวนบุคคลและครอบครัว
2. ขอมูลความสัมพันธระหวางที่อยูอาศัยและแหลงงาน
3. ขอมูลดานเศรษฐกิจและการเงิน
4. ขอมูลดานความจําเปนของที่อยูอาศัย
5. ขอมูลดานความตองการที่อยูอาศัย
6. ขอมูลสภาพความเปนอยูเ ดิมกอนยายเขามา
7. ขอมูลดานกายภาพของที่อยูอาศัย
8. ขอมูลดานปญหาเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
9. ขอมูลปจจัยพืน้ ฐานในการเลือกซื้อที่อยูอาศัย
10. ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและประสบการณสวนบุคคล
ซึ่งทัง้ นี้ สามารถใชเครื่องมือในการวิจัย คือ การใชวธิ ีสัมภาษณ และ เก็บแบบสอบถาม
2. ขอมูลทางดานปจจัยและกลุมเปาหมาย รวมไปถึงแนวคิดในการจัดตั้ง
โครงการบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวของเจาของกิจการของกลุมตัวอยางใน
ทั้งสองโครงการตัวแทนที่ไดเลือกเอาไว
ซึ่งการเก็บขอมูลในสวนนี้ เพื่อตองการขอมูลปจจัย แนวคิดและกลุมเปาหมายของการทํา
โครงการบานจัดสรรแบบบานเดี่ยว วาอะไรคือตัวแปรที่ทาํ ใหเจาของกิจการ เลือกทีจ่ ะสราง
Supply ในสวนของโครงการบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวในพื้นที่จงั หวัดสมุทรสาคร ซึ่งกลุม
ตัวอยางนัน้ ก็คือ เจาของกิจการ ซึง่ เปนเจาของกิจการของโครงการบานจัดสรรแบบบานเดีย่ วทั้ง
สองโครงการ ซึ่งไดเลือกใหเปนตัวแทนในสองชวงเวลา โดยทางผูว ิจัยนั้น แบงขอมูลทางดาน
Supply ที่ตองการศึกษาไดดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐานของโครงการ
2. ขอมูลเศรษฐกิจ
3. ขอมูลทางดานปจจัยในการจัดตั้งโครงการ
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4. ขอมูลดานกลุม เปาหมาย
5. ขอมูลทางดานประสบการณ
6. ขอมูลทางดานการประเมินสถานการณ
7. ขอมูลทางดานระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
8. ขอมูลในแนวทางการแกปญหา
9. ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและประสบการณสวนบุคคล
ซึ่งทัง้ นี้ สามารถใชเครื่องมือในการวิจัย คือ การใชวธิ ีสัมภาษณ และ เก็บแบบสอบถาม
3.4 ขอจํากัดในการเก็บขอมูล
การลงสํารวจเพื่อทําการเก็บขอมูลแบบสอบถาม จะทําการเลือกคนในพืน้ ที่และนิสิตมา
เปนผูชวยวิจยั ในการลงไปเก็บขอมูล โดยจะมีการฝกอบรมการลงสํารวจและออกแบบสอบถาม
เพื่อใหผูชว ยวิจัยมีความรูความเขาใจในการลงสํารวจและสอบถาม อันทําใหการเก็บขอมูลสะดวก
และรวดเร็วมากขึ้น โดยมีคณะทํางานของทีมที่ปรึกษาเปนหัวหนากลุม เปนผูดูแลการสอบถามใช
แบบสัมภาษณ
เนื่องจากการวิจัยนั้น ไมไดเปนการวิจัยในลักษณะของการสังเกตขอมูลทีมีอยูในปจจุบัน
แตเปนการเก็บขอมูลที่มีการนําขอมูลในอดีตมาเชื่อมโยง จึงทําใหการวิจัยนั้น มีขอจํากัดในการ
เก็บขอมูลอยูบ างประการ ซึ่งสวนใหญแลว เปนปญหาขอบจํากัดของผูที่ใหขอมูล โดยสามารถ
แบงเปนขอจํากัดดังตอไปนี้
3.4.1 ขอจํากัดของผูใหขอมูลทางดานเจาของกิจการ
เนื่องจากโครงการจัดสรรที่เลือกมานั้น มีโครงการจัดสรรที่ขายหมดและปดการ
โอนโครงการไปเรียบรอยแลว จึงทําใหยากแกการเขาถึงตัวผูท ี่จะใหสัมภาษณ ซึง่ เจาของกิจการ
เหลานั้นอาจะเลิกกิจการ หรือ เปลี่ยนที่อยูอาศัย จึงทําใหผูวิจัย จําเปนที่จะตองคัดเลือกโครงการ
ตัวแทนที่มีเจาของโครงการ ดําเนินโครงการ หรือ เขาถึงตัวไดโดยงาย
3.4.2 ขอจํากัดทางผูใหขอมูลดานผูอยูอ าศัย
เนื่องจากโครงการที่มีระยะเวลานาน ตั้งแตเริ่มเปดโครงการ ซึง่ มีระยะเวลาของ
โครงการมากกวา 20 ป ทําใหเกิดขอจํากัดในการหาผูซื้อที่แทจริง ซึ่งซื้อบานจัดสรรเปนมือแรก
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และ ยังไมไดขายตอ ซึง่ ในจํานวนบานจัดสรรบานเดี่ยวนัน้ มีจํานวนไมนอยที่ไดขายตอ และ
เจาของปจจุบนั ไมใชเจาของมือแรกที่ซื้อบาน ทําใหขอมูลที่ไดรับนัน้ อาจจะมีการคลาดเคลื่อน
เนื่องจากเปนการสัมภาษณเรื่องของชวงเวลา ซึ่งเปนผลทําใหผูวิจยั จําเปนตองดึงปจจัยในการ
เลือกกลุมบานที่มจี ํานวนผูซ ื้อรายแรกอยูเ ปนจํานวนมากดวย
3.5 การคัดเลือกวิธีการทางสถิติเพื่อใชแปรผลขอมูลที่ไดจากการสํารวจ
วิธีการทางสถิติที่ใชในการแปรผลขอมูล แบงเปน 2 สวน คือ
(1) การอธิบายลักษณะของตัวแปร ใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) หรือใน
การอธิบายคุณลักษณะของตัวแปร ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย ฐานนิยม และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการวิเคราะหขึ้นกับระดับการวัดของตัวแปรนั้นๆ
กลุมเปาหมาย
(1) กลุมของผูอ ยูอาศัยในขอบเขตพื้นที่ศึกษา
(2) กลุมของผูท ํางานในขอบเขตพื้นที่ศึกษา
(3) สถานประกอบการที่รองรับที่อยูอาศัยใน
ขอบเขตพื้นทีศ่ ึกษา

วิธีการสุมตัวอยาง
การสุมตัวอยางแบบหลายขัน้ ตอน
(Multi-stage sampling)
การสุมตัวอยางแบบหลายขัน้ ตอน
(Multi-stage sampling)
การสุมตัวอยางแบบโควตา
(Quota sampling)

ตารางที่ 3.1 วิธีการสุมตัวอยางที่ใชกับกลุมเปาหมายตางๆ
(2) การอธิบายความสัมพันธระหวางสองตัวแปร ใชสถิติประเภทอางอิง (Inferential
Statistics) เชน ไคสแคร T-test, ANOVA และ Correlation โดยการวิเคราะหขนึ้ กับ
ระดับการวัดของตัวแปรนัน้ ๆ
3.6 การเขาถึงขอมูลของแรงงานขามชาติ
เนื่องจากการเขาถึงแรงงานขามชาติเปนเรื่องยากและมีอุปสรรคทั้งทางดานภาษาและ
ความคุนเคย ทางผูวิจยั จึงจําเปนตองแกไขปญหาทัง้ ทางดานขอมูลและดานการเขาถึงพืน้ ที่ ซึ่ง
จําเปนตองมีลา มครบทั้ง 3 ภาษา ไดแก ไทย-มอญ มอญและพมา เนือ่ งจากแรงงานแตละสวนนัน้
มีความสัมพันธที่ไมใกลชิดกันเทาที่ควร เพือ่ ใหไดขอมูลที่ครบถวน ผูวิจยั จึงแนะนําใหผูที่จะวิจัยใน
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ขั้นตอๆไปที่ตองอาศัยขอมูลจากแรงงานตางดาวจําเปนตองเตรียมลามภาษาเอาไวในแตละกลุม
แรงงานดวย
แตทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจําเปนตองมีแรงงานเปนตนทุนใน
การผลิต จึงสงผลใหเกิดเปนแหลงศูนยรวมแรงงานขึน้ ทัง้ แรงงานในทองถิน่ และแรงงานอพยพ ซึง่
แรงงานเหลานี้ตองการที่อยูอ าศัย จึงตองมีการจัดหาทีอ่ ยูอาศัยใกลแหลงงานเพื่อรองรับแรงงานที่
เขามาทํางานในภาคอุตสาหกรรมเหลานี้ นอกจากนี้จากแผนนโยบายและยุทธศาสตรตางๆ ที่
สงผลใหเกิดการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในอนาคต จะสงผลใหมีการจางงานเพิม่ มากขึ้น
และทําใหความตองการที่อยูอ าศัยเพิม่ มากขึ้นเชนกัน ดังนั้นจึงเปนประเด็นทีน่ าสนใจศึกษาถึง
กลุมผูอยูอาศัยที่เขามาทํางานในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและแหลง
ประมงในทุกระดับ ทัง้ ระดับผูประกอบการ ระดับบุคลากรและพนักงาน รวมถึงผูใชแรงงานใน
สถานประกอบการ เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนจัดการพื้นที่รองรับการพัฒนาที่อยูอาศัยใน
อนาคตตอไป
แมวาในปจจุบันจะมีการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลุมผูอยูอาศัยประเภท
ตางๆ ในจังหวัดสมุทรสาครจํานวนมาก แตก็ยังขาดความตอเนื่องและเชื่อมโยงในทุกระดับ ดังนั้น
การศึกษาครั้งนี้จะเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม กรณีศึกษา อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและแหลงประมง ในจังหวัดสมุทรสาคร ทีม่ ี
ลักษณะเชิงบูรณาการมากขึ้น อีกทั้งยังเอื้อตอการวางแผนทัง้ ในระดับทองถิ่น ระดับเมือง ระดับ
จังหวัด และระดับภูมิภาค ที่สงผลตอการพัฒนาทีอ่ ยูอาศัยสําหรับแหลงงานอุตสาหกรรมทีม่ ี
ประสิทธิภาพตอไป

ภาพที่ 3.4 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยและการกําหนดกลุมประชากร
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3.7 แสดงขัน้ ตอนในการดําเนินการวิจยั
1.ศึกษาสภาพชุมชน
วัตถุ และลักษณะทาง
ประสง กายภาพของที่อยูอาศัย
ค
ของแรงงานตางดาวใน
พื้นที่ชุมชนที่คัดเลือก

2.ศึกษาเศรษฐกิจ
สังคมและ
พฤติกรรมของ
แรงงานตางดาว
ในพืน้ ที่ชมุ ชน

ประเด็น 1. อาศัยกันอยูอยาง
ปญหา แออัด
2. ไมสามารถตรวจ
นับรูปแบบของการ
อยูอาศัย
3.
ไมสามารถ
ประมาณการผูอยู
อาศัยที่เปนประชากร
แฝงได
4.
สภาพการอยู
อาศัยและที่อยูอาศัย
แยและไมได
มาตรฐาน

1.เกี่ยวกับรายได
ของแรงงานขาม
ชาติที่เขามาใน
ประเทศไทย
2. การใชจาย
รวมถึงเงินออม
ของแรงงานขาม
ชาติ
3.
คาใชจาย
เกี่ยวกับที่อยู
อาศัย

วิธีเก็บ
ขอมูล

ทุติย
ภูมิ

3.เพื่อศึกษาความ
ตองการและปญหา
ดานที่อยูอาศัยของ
แรงงานตางดาวใน
พื้นที่ชุมชน

1.ดูรูปแบบของ
ปญหาที่แทจริงซึ่ง
เกิดขึ้นในชุมชนวา
มีมากนอยเทาไหร
2.คนหาปญหาที่
จําเปนตองแก
อยางเรงดวน

 กฏหมายตางๆที่เกี่ยวของกับอาคาร
และแรงงานขามชาติ
 มาตรฐานของที่อยูอาศัย
 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
ของผูมีรายไดนอย
 ผังบริเวณโครงการ

4.แนวทาง
เบื้องตนในการ
จัดการดานทีอ่ ยู
อาศัยของ
แรงงานตางดาว
ในชุมชน

1.ใชทฤษฎีที่มเี พื่อ
คนควาเกี่ยวกับ
การปรับปรุงและ
แกไขปญหาที่
เกิดขึ้น
2.เสนอแนะ
แนวทางแกไข
ปญหาใหตรงจุด
และได
ประสิทธิภาพมาก
ที่สุด

 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
พฤติกรรมมนุษย
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการอพยพยายถิน่
 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
ของมนุษย
 งานวิจยั อื่นๆที่เกีย่ วกับทัศนคติ
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ดานความตองการใชพื้นที่อยู
อาศัย

- รูปแบบที่อยู  จํานวนคาใชจา ย
 ลักษณะการใชพื้นที่ใน
ปฐม อาศัย
ทั้งหมด
รูปแบบตางๆของแรงงานขาม
ภูมิ - จํานวนที่อยู  คาใชจายที่เกิดขึ้นมาก ชาติในแตละประเภทของ
อาศัย
รูปแบบการอยูอาศัย
ที่สุด
-จํานวน
 ลักษณะการใชพื้นที่
ครัวเรือน
สวนกลางอืน่ ๆ
การสังเกต
บันทึกภาพ

การสัมภาษณ
กลุมตัวอยาง

เคราะห
ประมวลผล

 วิเคราะห
มาตรฐานใน
การอยูอาศัย

 ประเภทของแรงงาน
ขามชาติ
 ปญหาที่พบเกีย่ วกับ
พื้นที่อยูอาศัยและ
รูปแบบที่เกิดขึ้น

 ความปลอดภัยของที่อยู
อาศัย
 ความตองการเกี่ยวกับที่อยู
อาศัย
 ความตองกรการดูแลรักษา

 ผูบริหารการเคหะ
แหงชาติ
 หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ในจังหวัด
 ตัวแทนชุมชนที่อยูใน
พื้นที่
 นักวิชาการเกีย่ วกับที่
อยูอาศัย

 จํานวนคนในชุมชน
 เจาของที่อยูอาศัยในพื้นที่
 ผูนําชุมชน
 ผูดูแลชุมชน
*
กําหนดจํานวนตัวอยาง 375
ตัวอยาง
คิดจากจํานวน
หนวยพักอาศัย 2,451 หนวย

 พฤติกรรมการใช
พื้นที่เพื่อการพัก
อาศัยชั่วคราว

 การวิเคราะห
ปญหาจาก
รูปแบบที่อยู

 ทางเลือก
และ
ขอเสนอแนะ
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 วิเคราะห
 ความคิดเห็นที่มีตอ
ขอกําหนดใน
การพักอาศัย
การอยูอาศัย  ความตองการใช
 วิเคราะหการ
พื้นที่รูปแบบอื่นๆ
ใชพื้นที่และ
ของผูอยูอาศัยใน
รูปแบบการอยู
โครงการ
อาศัย
 ความตองการทีอ่ ยู
อาศัย

อาศัยแตละ
ประเภท
 วิเคราะห
ความสําคัญ
ของปญหา

วิเคราะหและประมวลผล
สรุปขอเสนอแนะ

ภาพที่ 3.5 ขัน้ ตอนที่ใชในการวิจัย

ในการ
แกปญหาที่
เหมาะสม
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บทที่ 4
ขอมูลทัว่ ไปของจังหวัดสมุทรสาคร
4.1 ขอมูลทั่วไป
จังหวัดสมุทรสาคร หรือที่ชาวบานเรียกกันวา “มหาชัย” เปนจังหวัดเล็กๆ ตั้งอยูบนปาก
น้ําทาจีน หางจากทะเลเพียง 2 กิโลเมตร ภูมิประเทศเปนที่ราบลุม ประชากรสวนใหญมีอาชีพ
เกษตรกรรมและการประมง เปนจังหวัดที่อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรสัตวน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สัตวน้ําทะเล จึงมีการประกอบอาชีพดานการประมงอยางกวางขวาง มีเรือประมงทีท่ นั สมัยกวา
1,000 ลํา ปริมาณสัตวนา้ํ ที่จับไดในแตละป นับไดวาอยูในอันดับหนึง่ ของประเทศ อีกทั้งยังเปน
จังหวัดที่มนี าเกลือมากที่สุดดวย และในอดีตยังเปนเมืองประวัติศาสตรที่มีบันทึกไวในพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยา เมื่อคราวพระเจาเสือเสด็จประพาสทางชลมารค
ซึ่งในอดีตนัน้ สมุทรสาคร เดิมเรียกกันวา “ทาจีน” เพราะเปนตําบลใหญอยูติดอาวไทย มี
ชาวตางประเทศโดยเฉพาะชาวจีนนําสําเภาเขามาจอดเทียบทาคาขายกันมาก จึงเรียกติดปากวา
“ทาจีน” จนกลายเปนชื่อตําบล โดยเมื่อป พ.ศ. 2091 ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดให
สรางเมืองใหมขึ้นอีกหลายเมือง ดวยมีพระราชประสงคจะใชเปนที่ระดมพลสําหรับสูรบกับพมา
บานทาจีนจึงยกฐานะเปนเมือง “สาครบุรี” ตั้งแตนั้นมา จนถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูห วั ไดโปรดใหเปลี่ยนชื่อเมืองสาครบุรีเปนเมืองสมุทรสาคร
ครั้นถึงรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการปกครอง มี
การจัดระบบราชการสวนภูมภิ าคเปนมณฑล เทศาภิบาล และมีการประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลแหง
แรกของประเทศไทยขึ้นที่ตาํ บลทาฉลอม เมื่อป พ.ศ. 2449 ทั้งยังไดเสด็จพระราชดําเนินตําบลทา
ฉลอมถึงสองครั้ง
ตอมาใน พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหวั ทรงมีพระบรมราชโองการ
ใหทางราชการเปลี่ยนคําวา “เมือง” เปน “จังหวัด” ทั่วทุกแหง เมืองสมุทรสาคร จึงไดเปลี่ยนเปน
“จังหวัดสมุทรสาคร” มาจนทุกวันนี้ สวนคําวา “มหาชัย” ที่คนชอบเรียกกันนัน้ เปนชื่อของคลองที่
ขุดขึ้นเพื่อตัดความคดเคี้ยวของคลองโคกขามแตเดิม มาทะลุออกตัวเมืองทาจีน
4.2 ที่ตั้งและอาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดตอจังหวัดนครปฐม
ทิศใต
ติดตออาวไทย
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ทิศตะวันออก ติดตอกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
ทิศตะวันตก
ติดตอจังหวัดสมุทรสงคราม และราชบุรี
จังหวัดสมุทรสาครมีเนื้อที่ 851 ตารางกิโลเมตร แบงการปกครองเปน 3 อําเภอ คือ
อําเภอเมือง อําเภอกระทุม แบน และอําเภอบานแพว
4.3 การเดินทาง
ทางรถยนต
การเดินทางไปสมุทรสาครจากกรุงเทพฯ
โดยเสนทางรถยนตตามทางหลวงแผนดิน
สามารถไปไดหลายเสนทาง ดังนี้
1. จากสามแยกบางปะแกว ไปตามทางหลวงหมายเลข 35 ถนนธนบุรี-ปากทอ (ถนน
พระรามที่ 2) ผานทีท่ ําการเขตบางขุนเทียน ดานชัง่ น้าํ หนักเอกชัย ถึงสี่แยกมหาชัย (กิโลเมตรที่
28) เลี้ยวซายเขาตัวเมืองสมุทรสาคร ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร
นอกจากนี้ ยังสามารถแยกจากถนนธนบุร-ี ปากทอ ทีก่ ิโลเมตรที่ 34 ถึงที่วา การอําเภอบาน
แพว ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร
2. จากศูนยการคาดาวคะนองไปตามถนนเอกชัย ผานสะพานบางขุนเทียน วัดสิงห แยก
บางบอน โรงเรียนศึกษานารีวิทยา วัดโพธิ์แจ ตําบลดอกกระบือ ดานชั่งน้าํ หนักเอกชัย เคหะชุมชน
มหาชัย เขาสูต ัวเมืองสมุทรสาคร ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
3. จากแยกทาพระไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม ถึงหนองแขมเลี้ยวซาย
เขาซอยเพชรเกษม 81 ถึงแยกถนนเอกชัย เลี้ยวขวาไปตามถนนเอกชัย ผานโรงเรียนศึกษานารี
วิทยา ดานชัง่ น้ําหนักเอกชัย เขาสูตัวเมืองสมุทรสาคร ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
นอกจากนี้ ยังสามารถใชเสนทางถนนเพชรเกษม เลยบางแคแลวเลีย้ วซายเขาถนนวงแหวนรอบ
นอกจะไปตัดกับถนนเอกชัย วกรถกลับเขาถนนเอกชัย หรือตรงไปเขาถนนธนบุร-ี ปากทอก็ได หรือ
จากถนนเพชรเกษม ผานออมนอย แยกเขาถนนเศรษฐกิจ 1 ที่กิโลเมตรที่ 25 ผานอําเภอกระทุม
แบน ไดอีกเสนทางหนึง่
4. จากสะพานพระปน เกลา ไปตามถนนบรมราชชนนี ตัดเขาถนนเพชรเกษมได 3 ทาง คือ
ถนนพุทธมณฑลสาย 2 สาย 4 และสาย 5 จากนั้นเลือกเขาตัวเมืองสมุทรสาครได 2 ทาง คือ จาก
สาย 2 ออกถนนเอกชัย เลีย้ วขวา ผานโรงเรียนศึกษานารี ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร หรือใช
สาย4 สาย 5 เขาถนนเศรษฐกิจ 1 ที่แยกออมนอย ผานอําเภอกระทุมแบน ระยะประมาณ 50
กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังสามารถเขาถนนวงแหวนรอบนอก ซึ่งตัดผานถนนเอกชัยและถนนธนบุรีปากทอไดอีกดวย
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ทางรถประจําทาง
บริษัท ขนสง จํากัด มีบริการเดินรถโดยสารประจําทางไปจังหวัดสมุทรสาครทุกวัน ตั้งแต
เวลา 04.20-21.00 น. สอบถามรายละเอียดไดที่สถานีขนสงสายใต ถนนบรมราชชนนี โทร. 0
2435 1199, 0 2435 5605
ทางรถไฟ
การรถไฟมีบริการรถไฟออกจากสถานีวงเวียนใหญทกุ วันๆ ละหลายเทีย่ ว ตั้งแตเวลา
05.30-20.10 น. ไปสุดปลายทางสถานีรถไฟมหาชัยหรือขามเรือไปฝงสถานีรถไฟบานแหลมก็จะ
สามารถ นั่งรถไฟตอไปถึงสถานีรถไฟแมกลองจังหวัดสมุทรสงคราม สอบถามเพิม่ เติมไดที่สถานี
รถไฟวงเวียนใหญ
4.4 ขอมูลโดยทั่วไปของจังหวัดสมุทรสาคร
4.4.1 ประวัติความเปนมา
จั ง หวั ด สมุ ท รสาครเป น จั ง หวั ด ชายทะเล ตั้ ง อยู ป ากแม น้ํ า ท า จี น หลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร กลาวไววา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมุทรสาครเดิมเปนชุมชนขนาดใหญที่มีชาวจีน
นําเรือสําเภาเขามาจอดเทียบทา คาขายแลกเปลี่ยสินคา และไดพักอาศัยอยูเปนจํานวนมาก จึง
เรียกวา “บานทาจีน” ตั้งอยูบริเวณปากอาวไทย ตอมาในสมัยแผนดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
(พ.ศ. 2099) ไดโปรดใหยกฐานะ “บานทาจีน” ขึ้นเปน “เมืองสาครบุรี” เพื่อเปนหัวเมืองสําหรับ
เรียกระดมพลเวลาเกิดสงคราม และเปนเมืองดานหนาปองกันขาศึกศัตรู ที่จะเขามาบุรุกรุกราน
ทางทะเล
ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4
ทรงโปรดใหเปลี่ยนชื่อ “เมืองสาครบุรี” เปน “เมืองสมุทรสาคร” ซึ่งมีความหมายวา “เมืองแหง
ทะเลและแมน้ํา” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลเกลาเจาอยุหัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2448) ทรง
ปฏิรูปการปกครอง มีการจัดระบบการบริหารราชการสวนภิภาคเปนมณฑลเทศาภิบาล และไดทรง
มีพระราชดําริที่จะสรางสรรคความเจริญใหแกทองถิ่น โดยใชรูปแบบการปกครองแบบสุขาภิบาล
จึงไดมีพระบรมราชโองการใหยกฐานะ “ตําบลทาฉลอม” เปน “สุขาภิบาลทาฉลอม” จังหวัด
สมุทรสาคร เปนสุขาภิบาลที่ตั้งขึ้นในหัวเมืองเปนแหงแรกของประเทศไทย ตอมาในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2456) โปรดเกลาใหทางราชการ
เปลี่ยนคําวา “เมือง” เปน “จังหวัด” ทั่วทุกแหง ในพระราชอาณาจักร “เมืองสมุทรสาคร” จึงได
เปลี่ยนเปน “จังหวัดสมุทรสาคร” มาจวบคนปจจุบันนี้
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ส ว นคํ า ว า “มหาชั ย ” ที่ ค นทั่ ว ไปชอบเรี ย กกั น นั้ น เป น ชื่ อ คลองที่ ส มเด็ จ พระ
สรรเพชญที่ 8 แหงกรุงศรีอยุธยาโปรดใหขุดคลองลัดจากเมืองธนบุรี เปนแนวตรงไปออกปากน้ํา
เมืองสาครบุรี แทนคลองโคกขามที่คดเคี้ยว แตยังไมทันเสร็จทรงสวรรคตเสียกอน จนถึงรัชสมัย
สมเด็ จ พระสรรเพชญที่ 9 (ขุ น หลวงท า ยสระ) ได โ ปรดให ขุ ด คลองต อ จนแล ว เสร็ จ และได
พระราชทานนามวา คลองมหาชัย ซึ่งตอมา ณ บริเวณฝงซายปากคลองไดเกิดชุมชนขนาดใหญ
ขึ้นชื่อวา “มหาชน” จึงเปนที่นิยมเรียนกขานแตนั้นเปนตนมา
4.4.2 ที่ตั้งอาณาเขต
จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดชายทะเล ตั้งอยูเริมฝงแมน้ําทาจีน ในเขตพื้นที่ภาค
กลางตอนล างของประเทศไทย ประมาณเสน รุง ที่ 130 องศาเหนือ และเสน แวงที่ 100 องศา
ตะวั น ออก เป น จั ง หวั ด ปริ ม ณฑล ห า งจากกรุ ง เทพมหานครประมาณ 30 กิ โ ลเมตร มี พื้ น ที่
872.347 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 545,216 ไร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
4.4.3 ลักษณะภูมิประเทศ
จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร มี ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศเป น ที่ ร าบลุ ม ชายฝ ง ทะเล สู ง จาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 1.00-2.00 เมตร มีแมน้ําทาจีนไหลผานตอนกลางจังหวัด ไหลคดเคี้ยว
ตามแนวเหนือใตลงสูอาวไทย เปนอําเภอเมืองสมุทรสาคร ระยะทางยาวประมาณ 70 กิโลเมตร
พื้นที่ตอนบนในเขตอําเภอบานแพวและอําเภอกระทุมแบน มีความอุดมสมบูรณของดินและมี
โครงขายแมน้ําลําคลองเชื่อมโยงถึงกันกระจายอยูทั่วพื้นที่ กวา 170 สาย จึงเหมาะที่จะทําการ
เพาะปลูกพืชนานาชนิด บางสวนเปนยานธุรกิจ อุตสาหกรรมและที่อยูอาศัย พื้นที่ตอนลางของ
จังหวัดในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาครอยูติดชายทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึงเหมาะที่จะประกอบ
อาชีพประมงทะเล เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงและทํานาเกลือ
4.4.4 จํานวนประชากร
ปจจุ บัน ประชากรตามทะเบีย นราษฎร ใ นจั ง หวัดสมุ ทรสาคร (ข อมูล ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2550) มีความหนาแนนเทากับ 538 คน ตอตารางกิโลเมตร และมีจํานวน 469,934 คน
ประกอบดวย
- เพศชาย 228,254 คน
- เพศหญิง 241,680 คน
- จํานวนครัวเรือน 211,109 ครัวเรือน
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อําเภอที่ มี ป ระชากรมากที่สุด คือ อํ าเภอเมืองสมุ ทรสาคร จํา นวน 232,957 คน
จํานวน 102,553 ครัวเรือน รองลงมาคืออําเภอกระทุมแบน จํานวน 145,534 คน จํานวน
87,180 ครัวเรือน และอําเภอบานแพว จํานวนประชากร 91,443 คน จํานวน 21,376 ครัวเรือน
อัตราการเกิดของประชากรรอยละ 1.20 ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ป) จํานวน 348,145
คน หรือรอยละ 74 ของจํานวนประชากรทั้งจังหวัด
จังหวัด / อําเภอ / ตําบล
ชาย
หญิง
รวม
จํานวนบาน
จังหวัดสมุทรสาคร
231,803
246,343
478,146
220,469
อําเภอเมืองสมุทรสาคร
85,321
91,102
176,423
87,176
อําเภอกระทุมแบน
39,597
40,575
80,172
43,743
อําเภอบานแพว
21,857
23,395
45,252
11,346
เทศบาลตําบลหลักหา
18,977
19,931
38,908
8,108
เทศบาลตําบลบานแพว
1,389
1,420
2,809
9,18
เทศบาลตําบลเกษตรพัฒนา
2,292
2,465
4,757
1,221
เทศบาลตําบลบางปลา
2,522
2,575
5,097
2,832
เทศบาลเมืองออมนอย
23,744
25,762
49,517
41,362
เทศบาลเมืองกระทุมแบน
8,564
9,807
18,071
5,583
เทศบาลนครสมุทรสาคร
28,028
55,977
17,083
ตารางที่ 4.1 รายงานสถิตจิ ํานวนประชากรและบาน
รายจังหวัด รายอําเภอ และรายตําบล (ธันวาคม พ.ศ.2551)
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
จํานวนประชากร
2544
2545
2546
2547
2548
435,588 442,914 448,199 442,687 452,017
ยอดรวม
อําเภอเมืองสมุทรสาคร 213,172 216,505 219,505 217,152 222,747
อําเภอกระทุมแบน
129,881 133,578 135,913 134,972 138,309
อําเภอบานแพว
92,535
92,715
91,781
90,563
90,961
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนประชากร เปนรายอําเภอ พ.ศ. 2544-2548
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
อําเภอ / กิ่งอําเภอ
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อัตราการเปลี่ยนแปลง
(%)

อําเภอ / กิ่งอําเภอ
2544

2545

2546

2547

1.68
1.19
-1.23
2.11
ยอดรวม
อําเภอเมืองสมุทรสาคร
1.62
1.33
-1.07
2.58
อําเภอกระทุมแบน
2.85
1.75
-0.69
2.47
อําเภอบานแพว
0.19
0.07
-2.39
0.44
ตารางที่ 4.3 แสดงอัตราการเปลีย่ นแปลงพ.ศ. 2544-2547
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ลักษณะบางประการของครัวเรือน
2547
2549
ประเภทของที่อยูอาศัย
100.00
100.00
- บานโดด
37.0
35.3
- หองแถว
44.7
49.9
- ทาวนเฮาส หรือบานแฝด
9.9
13.0
- หองชุด
4.8
236
- หองภายในบาน
0.3
0.2
- ที่อยูอาศัยชั่วคราวและอื่น ๆ
3.3
ชนิดของวัสดุกอสรางที่อยูอาศัย
100.0
100.00
- ตึก
54.5
78.0
- ไม
16.1
15.9
- ครึกตึกครึ่งไม
25.1
5.5
- วัสดุที่หาไดตามทองถิ่น
1.9
0.5
- วัสดุที่ใชแลวและอื่น ๆ
2.4
0.1
สถานภาพการครอบครองที่อยูอาศัย
100.0
100.0
- เปนเจาของบานและที่ดิน
38.4
32.4
- เปนเจาของบาน แตเชาที่ดิน
3.8
5.2
- บานเชา
47.0
56.3
- อยูโดยไมเสียคาเชา
10.8
6.1
ตารางที่ 4.4 แสดงประเภทที่อยูอาศัยพ.ศ. 2543

ความ
หนาแนน
ประชากร
(ตอ ตร.กม)
518.17
452.70
1}022.42
371.22

2550
100.0
31.4
58.1
9.8
0.7
100.0
74.9
14.1
10.9
0.1
100.0
30.9
5.1
58.9
5.1
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ประเภทที่อยูอาศัย
ขนาดของครัวเรือน
รอยละ
หองแถว/
บานโดด ทาวนเฮาส หองชุด
ตึกแถว
เรือนแถว
รวม
63,205 13,689
6,646 28,790 18,578
100.0
1 คน
5,620
2,018
5,726
3,382
1,725
12.2
2 คน
2,895
2,659 12,931
27.0
10,197
6,369
3 คน
3,476
1,285
5,990
21.6
13,749
3,945
4 คน
3,256
451
2,863
19.0
15,850
2,648
5 คน
1,715
192
1,017
142.4
11,905
1,626
6 คน
326
20
146
2.7
2,701
268
7 คน
160
250
47
1.3
1,262
174
8 คน
58
16
0.8
882
62
9 คน
62
5
0.4
440
10
10 คนขึ้นไป
16
47
0.6
599
94
ตารางที่ 4.5 ขนาดครัวเรือน จําแนกตามประเภทของที่อยูอาศัย พ.ศ. 2543
4.4.5 ขอมูลดานแรงงาน
จังหวัดสมุทนสาครเปนแหลงธุรกิจประมงที่สําคัญของประเทศ และเปนศูนยกลางการ
ซื้อขายสัตวน้ํา และผลิตภัณฑสัตวน้ํา ทําใหภาคการประมงมีความตองการแรงงานจํานวนมาก
แตแรงงานไทยไมนิยมทํางานในกิจการประมงทะเล และกิจการตอเนื่องจากประมงทะเล โดยอาง
วาเปนงานหนัก งานสกปรก ระยะเวลาการทํางานไมแนนอน มักจางเปนการเหมาหรือจางเฉพาะ
ชวงเวลา ทําใหมีการเขาออกงานสูง จึงเกิดปญหาขาดแคลนแรงงานในกิจการดังกลาว ในสวน
ของกิจ การภาคเกษตร และกิ จ การที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ ภาคเกษตร ก็ป ระสบปญ หาการขาดแคลน
แรงงานเชน กั น เนื่ อ งจากเป น งานที่ อยูก ลางแดด การทํา งานไมเ ป น เวลา ผู ป ระกอบการหรื อ
นายจาง จึงหันมาจางแรงงานตางดาวทํางานแทน โดยเฉพาะชาวพมาหลั่งไหลเขามาทํางาน และ
กลายเปน “ประชากรแฝง” เกือบเทา ๆ กับประชากรทั้งจังหวัด
จากขอมูลการรายงานของสํานักงานสถิติ จังหวัดสมุทรสาคร ป 2550 ระบุวา จังหวัด
สมุทรสาคร มีประชากรที่อยูในวัยทํางาน 360,466 คน จําแนกเปนผูมีงานทําจํานวน 357,026
คน และผูวางงานหรือไมมีงานทํา จํานวน 3,440 คน ในสวนของผูมีงานทําเปนผูทํางานอยูใน
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ภาคเกษตรกรรม รอยละ 8.80 (31,419 คน) และผูที่ทํางานอยูนอกภาคเกษตรกรรม รอยละ
91.20 (325,607 คน) โดยกลุมผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรม จะทํางานในสาขาการผลิตมาก
ที่สุด รอยละ 63.59 (207,047 คน)
สถานภาพแรงงาน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
ผูอยูในกําลังแรงงาน
199,673
160,793
360,466
- ผูมีงานทํา
197,512
159,514
357,026
- ผูวา งงาน
2,161
1,279
3,440
ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนประชากรที่อยูในกําลังแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร
จําแนกตามเพศ
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร
4.4.5.1 ขอมูลแรงงานตางดาว
แรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในจังหวัดสมุทรสาคร มี 2 ประเภท คือ
1. ประเภทที่เขามาทํางานโดยถูกตองตามกฎหมาย มีจํานวน 2,110 คน
2. ประเภทที่เขามาทํางานโดยผิดกฎหมาย
โดยในประเภทที่ 2 นั้น คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 อนุญาต
ใหแรงงานตางด าวสัญชาติ พมา ลาว และกัมพูชา ที่ใบอนุ ญาตทํางานหมดอายุเ มื่อวัน ที่ 28
กุมภาพันธ 2550 และวันที่ 30 มิถุนายน 2550 อยูในราชอาณาจักรไดอีก 1 ป โดยในป 2550
จังหวัดสมุทรสาคร ไดมีนายจาง จํานวน 4,089 ราย แจงขอตอใบอนุญาตทํางานใหคนตางดาวที่
ขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงานจัดหารงานจังหวัด จํานวน 74,531 คน จําแนกเปน
- สัญชาติพมา
จํานวน 73,489 คน (รอยละ 98.60)
- สัญชาติลาว
จํานวน 896 คน
(รอยละ 1.20)
- สัญชาติกัมพูชา จํานวน 146 คน
(รอยละ 0.20)
การอยูอาศัยของแรงงานตางดาว
จากขอมูลศูนยตรวจคนเขาเมือง ภาคกลาง สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ซึ่งรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลกลุมคนตางดาวในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ระบุวา ขณะนี้ในเขต จังหวัดสมุทรสาคร มี
คนตางดาวอาศัยอยูหลายแสนคน โดยมีทั้งที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน และกลุมคนหลบหนี
เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
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โดยชุมชนที่มีชาวตางดาวพักอาศัยอยูมากที่สุดคือ ชุมชนโกรกกรากใน ต.บางหญา
แพรก ชุมชนเกาะสมุทร และชุมชนตลาดกุง ต.ทาทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ง
เฉพาะสามชุมชนนี้มีตางดาวอยูหลายแสนคน
- ตลาดกุง จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา มีคนตางดาวอาศัยอยูจํานวนมาก โดย
เฉพาะที่ชุมชนตลาดกุง มีอาคารพาณิชยสูง 5 ชั้น เกือบ 10 หลัง ถูกแบงซอยเปนหองเชาจํานวน
หลายรอยหอง กลายเปนชุมชนแรงงานตางดาวนับหมื่นคน ทั่งบริเวณมีคนไทยพักอาศัยอยูนอย
มาก สวนใหญเปนเจาของกิจการเทานั้น
- ชุมชนเกาะสมุทร ซึ่งอยูใกลกับตลาดกุง มีชาวตางดาวอาศัยอยูตามหองแถวสอง
ขา งถนนสุ ชั ย (ซอยโรงเหล็ ก) มี แรงงานต างดา วนุง โสรง ประหง ทะนะขา เดินกั น พลุก พล า น
เหมือนกับเปนเมืองของพมา
- ชุมชนโกรกกรากใน ซึ่งมีคนตางดาวอาศัยอยูหลายหมื่นคนเชนเดียวกัน สองขาง
ถนนทางเขาชุมชนมีชาวพมาเดินกันขวักไขว แถมปายบอกทางเขาหมูบาน และรานคามีการติด
ปายประกาศบอกเปนภาษาพมาอยางชัดเจน รวมถึงบรรดาแมคาขายอาหารก็เปนตางดาวดวย
เชนกัน

ภาพที่ 4.1 ขอบเขตพื้นทีช่ ุมชนมหาชัยนิเวศนซึ่งเคยเปนบานจัดสรรมากอน
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4.4.6 รายไดประชากร
ประชากรของจังหวัดมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอปอยูในอันดับสูง โดยขอมูลเมื่อป 2545
รายไดเฉลี่ยตอคนตอปเทากัย 369,667 บาท ซึ่งสูงเปนอันดับที่ 2 ของประเทศ ดีขึ้นกวาป 2544
ซึ่งอยูในลําดับที่ 4 การที่ประชากรของจังหวัดมีรายไดเฉลี่ยอยูในอันดับสูง เนื่องจากมูลคาการ
ผลิตจากภาคอุตสาหกรรม ไดทํารายไดใหจังหวัดเปนจํานวนมาก และยังคงมีการขยายตัวในอัตรา
สูงและตอเนื่อง รวมทั้งมูลคาการผลิตจากภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะภาคประมงและการแปรรูป
สินคาเกษตรอยางงาย (การแปรรูปวัตถุดิบเปนอาหารทะเลแชแข็ง และอาหารทะเลสําเร็จรูป) จึง
สงผลใหรายไดเฉพาะตอคนของจังหวัดอยูในอันดับสูงตามไปดวย
4.4.7 ดานเศรษฐกิจ
4.4.7.1 การเกษตร
จังหวัดสมุทรสาคร มีพื้ นที่ทางการเกษตร 165,789 ไร คิดเปน รอยละ
30.41 ของพื้นที่จังหวัด (ตารางที่ 4.7)
บานแพว
รวม
เมืองฯ
กระทุมแบน
ประเภท
การเกษตร
ราย
ไร
ราย
ไร
ราย
ไร
ราย
ไร
- ไมยืนตน
1,065 6,941 1,936 12,090 5,683 62,853 8,684 81,857
- ประมง (เลี้ยง) 2,052 41,468 318 1,518 1,539 21,881 3,909 67,867
25,600
25,600
- อื่น ๆ
216
159 3,773 153 3,541 319 7,530
- ขาว
7
118
598 3,947 187 1,512 812 5,577
- ไมกอก
27
139
269 1,969 276 1,652 566 3,760
- พืชผัก
21
- ปศุสัตว (ตัว)
70 85,492* 84 7,790* 130 37,832* 284 131,114*
รวม
3,242 74,455 3,364 23,297 7,968 91,439 14,574
ตารางที่ 4.7 แสดงผลผลิตการเกษตร แยกตามรายอําเภอ ป 2547
ทีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
หมายเหตุ * ไมนับรวมจํานวนไร
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4.4.7.2 การประมง
จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร มี ค วามยาวของชายฝ ง ทะเลประมาณ 41 กิ โ ลเมตร
พื้นที่ทําการประมงทะเล เปนบริเวณที่เรียกวา “อาวรูปตัว ก” ซึ่งเปนกนอาวไทย ไดรับอิทธิพล
จากแมน้ําทาจีน แมน้ําเจาพระยา และแมน้ําแมกลอง เปนที่รวมของตะกอนและธาตุอาหารที่น้ํา
พัดมา จึงทําใหมีความอุดมสมบูรณ
จังหวัดสมุทรสาครเปน 1 ใน 24 จังหวัดชายทะเลของประเทศไทย โดยทาง
ทิศใตของจังหวัดติดกับอาวไทย ซึ่งมีพื้นที่ทะเลและบริเวณตามแนวชายฝงในเขต 3 กิโลเมตร ที่
เปนแหลงทรัพยากรประมง รวมทั้งหมด 356,250 ไร นอกจากบริเวณชายฝงทะเลแลว ยังมีแม
น้ําทาจีนไหลผานตอนกลางของพื้นที่จังหวัด ยาวประมาณ 70 กิโลเมตร และมีลําคลองประมาณ
170 สาย ที่ใชเปนแหลงทําการประมงน้ําจืดไดประมาณ 85,000 ไร ดวยทําเลที่เหมาะสมจึงเปน
แหลงประมงและอุตสาหกรรมที่ตอเนื่องที่สําคัญของประเทศ โดยลักษณะการทําประมงจําแนก
เปน 3 ลักษณะ คือ ประมงน้ําจืด ประมงชายฝง และการประมงทะเล (ตารางที่ 4.8 และ
ตารางที่ 4.9)
รวมเรือ (ลํา)
ประเภทเรือเครื่องมือ
อวนลากแผนตะเฆ
237
อวนลากคู
77
ฃอวนลากคายถวง
31
อวนดํา
95
คราดหอยลาย
30
ครอบหมึก
103
อวนลอย
360
อวนรุน
160
รวม
1,093
ตารางที่ 4.8 แสดงจํานวนเรือประมงจังหวัดสมุทรสาคร ป 2547
ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
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ประเภทสถานประกอบการ
จํานวน (ราย
โรงงานแปรรูปสัตวน้ํา
49
บริษัทนําเขา-สงออก
23
สถานประกอบการหองเย็น
98
สถานประกอบการแปรรูปพื้นบาน
59
สถานประกอบการเบื้องตน
82
แพ พอคาคนกลาง ผูรวบรวม
71
ผูคาปจจัยการผลิตสัตวน้ํา
133
อุตสาหกรรมสนับสนุนและตอเนื่อง
- โรงน้ําแข็ง
20 แหง
- อูตอซอมเรือ
6 แหง
ตารางที่ 4.9 แสดงจํานวนผูประกอบการประมงทีข่ ึ้นทะเบียนกับสํานักงานประมงจังหวัด
ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
4.4.7.3 ปศุสัตว
เกษตรกรในจั ง หวั ด มี ก ารเลี้ ย งสั ต ว เพื่ อ กาค า ในภาพรวมเพิ่ ม มากขึ้ น
เนื่องจากการสงเสริมของรัฐบาล ทั้งในดานการหาตลาดทั้งภายในและตางประเทศ และการที่
ราคาสินคาเกษตรเพิ่มขึ้น รวมถึงการสนับสนุนเงินกูจากหนวยงานภาครัฐ (ตารางที่ 4.10)
อําเภอ โคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร แพะ กวาง ไกพื้นบาน ไกไข ไกเนื้อ เปด
10,451 1,704 876 6,665
เมืองฯ
1
450 15,099 481 749 5,808
กระทุม
34
- 481 23,040 79,508 27,504 5,176
แบน
171 602 13 1,699 7
บานแพว
รวม 171 636 14 2,180 7 450 48,590 81,693 29,129 17,+49
ตารางที่ 4.10 แสดงประชากรสัตวในพื้นที่ปศุสัตวจังหวัดสมุทรสาคร ประจําป 2548
ที่มา : สํานักงานปศุสัตว จังหวัดสมุทนสาคร
4.4.7.4 การอุตสาหกรรม
จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร เป น จั ง หวั ด ปริ ม ณฑลของกรุ ง เทพมหานคร ที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบโดยตรงจากการเจริญเติบโต และการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร ประกอบกับจังหวัด
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มีโครงสรางพื้นฐานและปจจัยการผลิตที่เหมาะสมตอการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม จึงมีผูสนใจ
มาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเปนจํานวนมาก โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญ
ตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง และอําเภอกระทุมแบน ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมอาหารและ
แปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมพลาสติก อุหตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมโลหะ และอภิตภัณฑ
โลหะ (ตารางที่ 4.11)
จํานวนโรงงาน
เงินลงทุน
ชาย
หญิง
รวม
ที่ ป พ.ศ.
1
2543
158
5,558,435,375 3,569
4,276
7,845
2
2544
479
6,902,815,235 4,794
6,665 11,449
3
2545
240
8,193,483,697 4,768
7,096 11,864
4
2546
321
8,396,298,691 8,433 12,282 20,715
5
2547
374
19,223,091,699 6,568
6,188 12,756
รวม
1,272
48,274,124,697 28,132 36,507 64,629
ตารางที่ 4.11 แสดงจํานวนโรงงานป 2543-2547
ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
4.4.7.5 การพาณิชยกรรม
การลงทุนของภาคเอกชนในเดือนกุมภาพันธ ป 2548 มีจํานวนรายบริษัท
จํากัด 39 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปที่แลว 4 ราย คิดเปนรอยละ 11.43 ทุนจดทะเบียน
จํานวน 117,750 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกีนของปที่แลว 47,194 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 36.15
จํานวนรายหางหุนสวนจํากัด 11 ราย ลดลงจากเดือนเดียวกันของปที่แลว 6
ราย คิดเปนรอยละ 35.29 ทุนจดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด 7 ลานบาท ลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปที่แลว 4,440 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.81 (ตารางที่ 4.12)
รายการ
จํานวนราย (บริษัทจํากัด)
อัตราการเปลีย่ นแปลง (%)
จํานวนราย (หางหุน สวนจํากัด)

ป 2547
กุมภาพันธ
ธันวาคม
15
20
5.26
17
10

ป 2548
มกราคม
กุมภาพันธ
45+80.00
39
11.43
23
11
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ป 2547
ป 2548
กุมภาพันธ
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
อัตราการเปลีย่ นแปลง (%)
25.00
64.29
-35.29
185.500
177.750
ทุนจดทะเบียน บจก. (ลานบาท) 130.556
53.00
อัตราการเปลีย่ นแปลง (%)
-16.54
-57.27
36.15
11.440
27.450
7.000
ทุนจดทะเบียน หจก. (ลานบาท)
6.800
อัตราการเปลีย่ นแปลง (%)
-28.12
54.65
-38.81
ตารางที่ 4.12 แสดงอัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน
ตั้งแตกุมภาพันธ 2547 – กุมภาพันธ 2548
ที่มา : สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดสมุทรสาคร
รายการ

4.4.7.6 แหลงทองเที่ยว
จังหวัดสมุทรสาคร มีแหลงทองเที่ยว ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 19
ตุลาคม 2536 กําหนดใหจังหวัดสมุทรสาคร เปนแหลงทองเที่ยวเนื่องจากมีสถานที่ทองเที่ยวที่มี
ความสําคัญ ทั้งในดานธรรมชาติ ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งมี
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวที่นาสนใจเปนจํานวนมาก
4.4.8 ดานการคมนาคม การจราจร
เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาคร อยูหางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ระยะทางประมาณ 30 กิ โ ลเมตร ป จ จุ บั น เมื อ งสมุ ท รสาครมี เ ส น ทางคมนาคมติ ด ต อ กั บ
กรุงเทพมหานคร ไดสะดวกทั้งทางรถยนต รถไฟ และทางน้ํา จึงอยูในเขตอิทธิพลดานสังคมและ
เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร เหมาะสมรองรับการกระจายตัวของประชากรจากรุงเทมหานคร
ถนนสายหลักที่สําคัญ คือ
1. ทางหลวงแผนเดินหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2) เริ่มตนจากถนนสุขสวัสดิ์
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เขาจังหวัดที่แยก กม. 28 (ระยะทาง 29 กม.)
2. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เริ่มตนจากแยกออมนอย
ผานอําเภอกระทุมแบน เขาจังหวัดที่แยกทางหลวงจังหวัด หมายเลข 3091 (ระยะทาง 21 กม.)
3. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย) เริ่มตนจากถนนเทอดไทย
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ผานวัดโพธิ์แจ เขาจังหวัดที่จุดเดียวกันกับ 1)
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4. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เริ่มตนที่แยกพระประโทน
จั ง หวั ด นครปฐม ผ า นอํ า เภอบ า นแพ ว เข า จั ง หวั ด ที่ แ ยกทางหลวงจั ง หวั ด หมายเลข 3097
(ระยะทาง 45 กม.)
ทางรถไฟ มี ร ถไฟสายวงเวี ย ใหญ -มหาชั ย เริ่ ม ต น สถานี ว งเวี ย ใหญ
กรุงเทพมหานคร ผานเขตอําเภอเมือง ถึงสถานีรถไฟมหาชัยสมุทรสาคร (ระยะทาง 33.1 กม.)
และทางรถไฟสายมหาชั ย-แม ก ลอง เริ่ ม ต น ที่ส ถานี บา นแหลม ตํ า บลท า ฉลอม อํ า เภอเมื อ ง
สมุทรสาคร ถึงสถานีแมกลองว อําเภอเมืองสมุทรสงคราม (ระยะทาง 33.7 กม.)
ในจัง หวั ดสมุ ท รสาครมีส ะพาน/ท า เทีย บเรื อ ที่ไดรับ อนุญาต จํา นวน 52 แห ง
สวนมากตั้งอยูในทองที่อําเภอเมืองสมุทรสาคร เปนสะพาน/ทาเทียบเรือประมงจํานวน 36 แหง ที
เหลือเปนสะพาน/ทาเทียบเรือ เพื่อจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง และอื่น ๆ สวนในเขตอําเภอบานแพว
มีทาเทียบเรือ 1 แหง และในเขตอําเภอกระทุมแบน มีทาเทียบเรือ 2 แหง ซึ่งทั้ง 3 แหงนี้เปนทา
เทียบเรือโดยสาร
4.4.9 ปญหาดานตาง ๆ
จังหวัดสมุทรสาคร เปนจังหวัดที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วมาก เนื่องจากเปนจังหวัดที่
รองรับความเจริญและการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคอุตสาหกรรม
และชุมชน มีอัตราการขยายตัวที่สูงมาก มีการอพยพยายถิ่นของประชากรจากจังหวัดตาง ๆ เขา
มาประกอบอาชีพเปนจํานวนมาก ปรากฎการณดังกลาวกอใหเกิดปญหาดานมลภาวะตาง ๆ และ
ทวีความรุนแรงขึ้น จนเกลือบถึงขั้นวิกฤติ ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
มีดังนี้
1. ปญหาขยะมูลฝอย
ปญหาขยะมูลฝอยเริ่มจะกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมมากขึ้น และคาด
วาในอนาคตจะเปนปญหาที่สําคัญของจังหวัด ที่จะตองเรงดําเนินการปองกันและแกไข เนื่องจาก
ขยะมูลฝอยทั้งจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณสูงถึง 2 แสนตันตอป การดูแลเก็บ
ขนขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัด สวนใหญอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานบริหารราชการสวน
ทองถิ่น ซึ่งการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยยังไมสามารถกระทําไดอยางทั่วถึง ทําใหมีปริมาณขยะ
ตกคางในแตละวันจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตพื้นที่ที่เปนชุมชนขนาดใหญ มีประชากร
อาศัยอยูหนาแนน นอกจากนี้วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน ก็ยังไมถูกตอง
ตามหลักสุขาภิบาล เนื่องจากยังใชวิธีเทกองกลางแจง และเผาทิ้งบางสวน
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จังหวัดสมุทรสาครไดดําเนินการแกไขปญหาในเรื่องขยะมูลฝอย ในเขตพื้น ที่
จังหวัดภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งระดมความรวมมือจากทุกฝาย ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และ
ประชาชน โดยเนนใหหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่นในพื้นที่สนับสนุนชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน ประสานการปฏิบัติภายใตสภาวะดานเครื่องมือและอุปกรณที่มีอยูอยางจํากัด โดยบูรณาการ
แผนงานโครงการและงบประมาณของท อ งถิ่น เพื่อ การกํา จัด ขยะอยา งถูก วิธี ด ว ยการจัดหา
สถานที่กําจัดขยะรวมกันระหวางเขตปกครองทองถิ่นตาง ๆ รวมทั้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการแกปญหาจากกระทรวงวิทยาศาสตรื เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม โดยใหองคการบริหารสวน
จังหวัดเปนเจาภาพ นอกจากนี้ยังใหความสําคัญตอความรวมมือของประชาชน โดยเนนการปลูก
จิตสํานึก ใหประชาชนตระหนักในประโยชนของการ Recycle ขยะเพื่อผลในระยะยาวดวย
2. ปญหาน้ําเสีย
จากการทํากิจกรรทางดานเศรษฐกิจหลายอยางริมฝงแมน้ําทาจีน ไดแก การ
เพาะปลูก การทํานากุง บอเลี้ยงปลา การทําฟารมสุกร และการอุตสหกรรม น้ําเสียจากการทํา
กิจกรรมดังกลาวที่ยังขาดการควบคุม และน้ําเสียจากชุมชน อาคารบานเรือน รานอาหาร ไดถูก
ปลอยลงสูแมน้ําลําคลองสายตาง ๆ รวมทั้งน้ําเยจากกรุงเทพมหานคร ที่เคลื่อนตัวผานเขามาตาม
ลําคลองสายสําคัญ เชน คลองภาษีเจริญ คลองทวีวัฒนา ไหลลงมาสูแมน้ําทาจีน และอาวไทย
ทําใหน้ําแมน้ําทาจีนมีคา BOD เกินเกณฑมาตรฐานกําหนด มีสารปนเปอนของโลหะหนัก ไดแก
สารตะกั่วเฉลี่ย 0.19 มิลลิกรัมตอลิต สูงกวาเกณฑมาตรฐานถึง 3 เทา และยังมีแบคทีเรียเกิน
มาตรฐานดวย ทําใหคุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีนเสื่อมลงและอาจเกิดมลภาวะจนถึงชั้นวิกฤต ซึ่ง
ขณะนี้คุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 5 ซึ่งใชประโยชนเพื่อการ
คมนาคมเทานั้น ไมปลอดภัยสําหรับการอุปโภคบริโค โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพน้ําในแมน้ําทาจีน
ตอนลาง บริเวณพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองออมนอย-ออมใหญ ถือวาเปนพื้นที่มีปญหาวิกฤติขั้น
รุนแรง เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูมากถึง 966 โรง ปริมาณน้ําเสียจากภาคอุตสาหกรรม
และชุมชนอยูในอัตรา 69 : 31
3. ปญหาการขาดแคลนน้ําประปา
แม ว า สมุ ท รสาครจะมี แ ม น้ํ า ลํ า คลองจํ า นวนมาก กระจายอยู ทั่ ว พื้ น ที่ แต
ประชาชนก็ยังประสบปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ ทั้งนี้เนื่องจากน้ําในแมน้ํา
ลําคลองสวนมากเปนน้ํากรอย ที่ใชดื่มกินไมได แมน้ําทาจีนซึ่งเปนแหลงน้ําผิวดินหลักของจังหวัด

85

ก็มีปญหาในเรื่องของคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม การชุดเจาะบอบาดาล เพื่อนําน้ําใตดินมาใชก็ตอง
ประสบปญหาเรื่องของคุณภาพน้ําคอนขางต่ํา มีสนิมเจือปน และจะตองเจาะในระดับความลึก
เฉลี่ยถึง 49 เมตร จึงจะสามารถนําน้ําบาดาลมาใชประโยชนได ในหนาแลงบางพื้นที่ก็ประสบ
ปญหาน้ําเค็มแทรกซึมชั้นน้ําใตดิน ประกอบกับกรมทรัพยากรธรณียังไดประกาศกําหนดเขนพื้นที่
วิกฤต หามชุดบอบาดาล ซึ่งสมุทรสาครเปนพื้นที่ในเขตวิกฤตอันดันหนึ่ง โดยเฉพาะในเขตอําเภอ
เมืองสมุทรสาครและอําเภอกระทุมแบน เนื่องจากมีการทรุดตัวของแผนดินมากกวา 3 เซนติเมตรา
ตอป ระดับน้ําบาดาลลดลงมากกวา 3 เมตร
ดังนั้น เพื่อแกไขปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค เขตพื้นที่ชุมชนเมืองและ
ชนบท รวมทั้งแกไขปญหาแผนดินทรุด น้ําเค็มแทรกซึมชั้นน้ําใตดิน อันเนื่องมาจากการสูบน้ํา
บาดาลขึ้ นมาใชเปน จํานวนมาก ในป 2534 การประปาสวนภูมิ ภาค จึงไดทํา สัญญาซื้อขาย
น้ําประปากับบริษัทน้ําประปาไทย จํากัด ภายใตนโยบายรัฐบาล ที่สงเสริมใหเอกชนลงทุนใน
กิจ การรั ฐ วิส าหกิ จ โดยการประปาส ว นภู มิ ภ าคจะรั บซื้ อน้ํ า ประปาจากบริษั ท ดั ง กล า ว นํา ไป
จํ า หน า ยต อ ให กั บ ประชาชนในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครปฐม และจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร มี กํ า หนด
ระยะเวลา 30 ป
โครงการดังกลาวจะใชแหลงน้ําดิบจากแมน้ําทาจีนบริเวณตําบลบางระกํา อําเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม มาผลิตน้ําประปา การกอสรางระบบผลิตน้ําประปา ประกอบดวยโรง
กรองน้ํา 1 แหง ตั้งอยูในเขตพื้นที่อําเภอบางเลน จังหวัดนคาปฐม สถานีสูบน้ํา 56 แหง อยูในพื้นที่
จังหวัดนครปฐม 2 แหง (อําเภอสามพราน และอําเภอนครชัยศรี) อยูในจังหวัดสมุทรสาคร 3 แหง
(เทศบาลตําบลออมนอย อําเภอเมืองสมุทรสาคร และเคหุชุมชนสมุทรสาคร)
การวางแนทอประปาขนาดใหญ จากโรงกรองน้ํามาตามถนนพุทธมณฑลสาย 5
เขาสูถนนเพชรเกษม 1 สาย เพื่อแจกจายน้ําใหแกประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม และ
บางสวนของจังหวัดสมุทรสาคร และวางแนวทามาตามถนนเศรษฐกิจ อีก 1 สาย เปนแนวยาว
ตลอดถนนเพื่อแจกจายน้ําประปาใหแกประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีความยาว
ทอรวมทั้งสิ้น 52,250 เมตร ระยะเวลาดําเนินโครงการ แบงออกเปน 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 จะกอสรางแลวเสร็จประมาณ ป พ.ศ. 2547 มีปริมาณน้ําขั้นต่ํา ที่ตอง
จัดสงใหการประปาสวนภูมิภาค จํานวน 200,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน
ระยะที่ 2 จะกอสรางแลวเสร็จประมาณ ป พ.ศ. 2549 มีปริมาณน้ําขั้นต่ํา ที่ตอง
จัดสงใหการประปาสวนภูมิภาค จํานวน 250,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน
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ระยะที่ 3 จะกอสรางแลวเสร็จประมาณ ป พ.ศ. 2551 มีปริมาณน้ําขั้นต่ํา ที่ตอง
จัดสงใหการประปาสวนภูมิภาค จํานวน 300,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน
4. ปญหาน้ําทวมในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร ไดประสบกับปญหาน้ําทวมเปนระยะเวลานาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร เทศบาลเมืองออมนอย และเขตเชื่อมตอ เนื่องจากสาเหตุ
ตาง ๆ ไดแก อิทธิพลจากน้ําทะเลหนุน อิทธิพลจากน้ําเหนือ อิทธิพลจากน้ําฝน แผนดินทรุดตัว อัน
เนื่องมาจากการขุดเจาะบอบาดาล ตลอดจนเปนพื้นที่สุดทายที่รองรับน้ําจากรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดใกลเคียง ซึ่งสงผลใหประชาชนไดรับความเดือดรอน และสรางความเสียหายทางเศรษฐกิจ
เปนอยางมาก
การระดมสรรพกําลังจากสวนราชการ หนวยงานทองถิ่น ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนรวมกันดําเนินการแกไขปญหาในรูปคณะทํางานแกไขปญหาน้ําทวม จังหวัดสมุทรสาคร
ไดมีการประชุมระดมความคิด วางแผนการดําเนินงานบูรณาการโครงการตาง ๆ หลายครั้ง และได
นําเสนอปญหาตลอดจนแผนการแกไขปญหาเฉพาะหนา ระยะเรงดวน และระยะยาวตอรัฐบาล
ผานทางสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ แ ละสั ง คมแห ง ชาติ เพี อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณในการดําเนินการแกไขปญหาตามแผนงานที่กําหนดไว ดังนี้
1. จังหวัดแกไขปญหาเฉพาะหนา
จังหวัดไดรวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของ ประกอบดวย โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด สํานักงานขนสงทางน้ํา เทศบาลนครสมุทรสาคร องคการบริหารสวนตําบลที่เกี่ยวของ
รวมกันสํารวจจุดที่จะวางกระสอบทราย และจุดที่ตองการขุดลอกคูคลองตาง ๆ ขณะเดียวกันได
ระดมสรรพกําลังจากสวนราชการ หนวยงานทองถิ่น ตลอดจนทหาร นักเรียน นักศึกษา ผูตองขัง
และประชาชน จัดทําการวางกระสอบทรายบริเวณที่เปน จุดวิก ฤตน้ําทวมบางจุดแลว โดยได
ชวยเหลือประชาชนที่ประสบปญหาความเดือดรอนจากน้ําทวมเปนการเฉพาะหนา ประกอบดวย
1.1 การจัดวางกระสบอทรายเพื่อปองกันน้ําทวม เปนแนวกอสรางปองกันน้ํา
ทวมมีความยาวการวางกระสอบทรายทั้งหมด คิดเปนระยะทาง 13,092 เมตร ปริมาณกระสบอ
ทราย 541,612 ถุง รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,094.250 บาท
1.2 การขุดลอก คู คลองตาง ๆ รวมทั้งการสํารวจเพื่อจะดําเนินการตอไปใน
ขั้นตน จังหวัดจะใชงบประมาณที่มีอยูแกไขปญหารเฉพาะหนาได
2. การแกไขปญหาในระยะเรงดวน
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การแก ไ ขปญ หาในระยะเร ง ด ว น เนื่ อ งจากแผนงาน/โครงการต า ง ๆ ที่ ใ ช
งบประมาณในการดําเนินงานสูง ซึ่งงบประมาณของจังหวัดสมุทรสาคร และหนวยงานทองถิ่นไม
เพียงพอในการดําเนินการ และไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลาง เพื่อดําเนินการ
แกไขปญหาตาลําดับ
2.1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 40 ลานบาท ใหกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เพื่อใชในการศึกษาออกแบบระบบปอนวันน้ําทวม ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ขอรับรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 115,481 ลานบาท ใหกรมชล
ประธานดําเนินโครงการกอสรางพนังกั้นน้ําสองฝงคลองมหาชัย จากเขตติดตอโครงการแกมลิง ถึง
รานอาหารเกียงวน 3
2.4 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการดําเนินการกอสรางประตูระบาย
น้ําและกอสราง เขื่อน ค.ส.ล กันดิน
3. การแกไขปญหระยะยาว
จังหวัดสมุทรสาครไดมอบหมายใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
พิจารณาวางแนวทางการแกไข ปญหาน้ําทวม ระยะยาว โดยใชมาตรการทางผังเมืองรวม และการ
ใชประโยชนที่ดินในอนาคต ใหสอดคลองกับโครงการปองกันน้ําทวม ที่หนวยงานตาง ๆ จะได
ดําเนินการจัดทําแผนบูรณาการระยะยาวอยางเปนองครวมตอไป ขณะนี้จังหวัดไดขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณไปยังกรมทรัพยากรน้ําอีกสวนหนึ่งดวย
ผลความคืบหนาในการขอรับการสนับสนุนจากสวนกลาง ในขณะนี้ไดรับแจง
จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (คสช.) สนับสนุน การดําเนินการ
แกไขปญหาน้ําทวมในเขตพื้นที่จังหวัด โดย คสช. ไดประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก
กรมโยธาธิการ และผังเมือง กรมชลประธาน เทศบาลนครสมุทรสาคร กรมทางหลวง เปนตน
จัดทําแผนปองกันอุทกภัยจังหวัดสมุทรสาครแบบเบ็ดเสร็จ การดําเนินการแบงเปน 2 ระยะดังนี้
แผนระยะเรงดวน ประกอบดวย 2 แผบ ไดแก แผนปองกันน้ําไหลเขาทามเขต
เศรษฐกิจและพื้นที่ตอนใน
แผนระยะปานกลาง มีเปาหมายปองกันน้ําทวมในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร
ทั้งพื้น ที่ และเขตชุมชนในเทศบาลเมืองออมนอย โดยเปนการนํา ผลการศึกษา และออกแบบ
กอสรางคันกั้นน้ํารอบเมืองสมุทรสาคร จากระยะเรงดวนมาดําเนินการใหเปนรูปธรรม

88

5. ปญหาแรงงานตางดาว
จังหวั ดสมุท รสาคร มีสถานประกอบการในพื้นที่ จํานวน 5,249 แหง มีผู ใช
แรงงานจํานวนทั้งสิ้น 316,473 คน รอยละ 30 ของแรงงานมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดสวนที่เหลือ
รอยละ 70 เปนแรงงานที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง แรงงาน
ประมาณ 200,000 กวาคนอยูในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแตงกาย
เครื่องหนัง สิ่งทอ และยังมีแรงงานตางดาวที่เขาทํางานในสถานประกอบการประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม ภายใตการสงเสริมการลงุทน ไดแก ชาวญี่ปุน ไตหวัน ซึ่งสวนใหญจะทํางานใน
กิจการตอเนื่องจากการประมง หองเย็น และทอผา จากการที่จังหวัดสมุทรสาครเปนแหลงธุรกิจ
ประมงที่สําคัญของประเทศ และเปนศูนยืกลางการซื้อขายสัตวน้ํา และผลิตภัณฑ สัตวน้ํา ทําให
ภาคการประมงมีความตองการแรงงานจํานวนมาก แตเนื่องจากแรงงานไทยไมนิยมทํางานใน
กิจการประมง และกิจการตอเนื่องจากประมงทะเล จึงเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการ
ดังกลาว
สมุ ท รสาครมี ก ารใช แ รงงานต า งด า วเป น จํ า นวนมาก ซึ่ ง ป ญ หาดั ง กล า วได
ดํา เนิ นการแกไขป ญ หาโดยนํ า เสนอต อที่ประชุ มคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน (กรอ.
จังหวัด) พิจารณากําหนดแนวทางในการแกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยตรวจสอบยแรงงานตาง
ดาวที่ไมไดจดทะเบียนวามีจํานวนเทาใด อยูที่ไหนรวมทั้งครอบครัว และสํารวจความตองการ
แรงงานตางดาว การณีงานที่คนไทยไมนิยมทําในภาพรวม ทั้งกลุมประมง อุตสาหกรรม และ
เกษตรกรรม รวมทั้งกําหนดแนวทางในการจัดโขนนิ่งแรงงานตางดาว ซึ่งจะเสนิตัวเลขความ
ตองการแรงงานตางดาว พรอมแนวทางแกไขไปยังรัฐบาล เพื่อพิจารณากําหนดนโยบายแกปญหา
ตอไป
6. ปญหายาเสพติด
จากการที่จังหวัดสมุทนสาคร เปนจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานคร ที่มีความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคอุตสาหกรรมในชวง 10 ป ที่ผานมามีสถาน
ประกอบการอยูในพื้นที่มากถึง 5,249 แหง ในจํานวนนี้เปนโรงงานอุตสาหกรรมถึง 3,329 โรง จึง
ทําใหเกิดการขยายตัวของเขตชุมชนเมืองและชนบทอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการเคลื่อนยาย
ของประชากรที่มีมาจากใน/นอกประเทศ เขามาทํางานโรงงานเปนจํานวนมาก ประกอบกับพื้น
ฐานความรูที่อยูในระดับต่ํา จึงทําใหเสี่ยงที่จะถูกชักจูงใจในการเสพยาเสพติดไดงาย โดยเฉพาะ
ยาบ า ที่ นํ า มาใช ป ระกอบการทํ า งาน นอกจากนี้ จั ง หวั ด ยั ง มี เ ส น ทางคมนาคมติ ด ต อ กั บ
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นสะดวกและเปนเสนทางผานไปสูภาคใตของประเทศ รวมทั้งสภาพ
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ภูมิปรคะเทศทางทิศใตติดกับทะเลชายฝงยาว 41 กิโลเมตร จึงทําใหสะดวกตอการขนสงและการ
หลบหนี รวมทั้งเปนจังหวัดที่มีการประกอบอาชีพหลัก ดานประมงทางทะเล แรงงานเหลานี้ จีงมัก
นิยมใชยาเสพติดกระตุนใหสามารถใชแรงงานไดนานกวาปกติ
จากปจจัยดังกลาวขางตน จึงทําใหจังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดที่มีปญหาการ
แพรระบาดของยาเสพติดอยูในระดับปานกลาง และแพรระบาดอยูทั่วไป ซึ่งสถานการณดังกลาวมี
แนวโนมจะขยายตัวอยางรวดเร็ว ทั้งในเขตเมืองและชนบท ประกอบดวยการดําเนินการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด ที่ผานมายังขาดการบูรณาการ และสนทิกําลังระหวางภาครัฐดวยกัน
ประชาชนยังขาดจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติด
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บทที่ 5
สภาพการอยูอ าศัยของแรงงานตางดาว
จากการวิจยั เรื่อง สภาพการอยูอาศัยของแรงงานตางดาวในชุมชนมหาชัยนิเวศนจังหวัด
สมุทรสาคร ทางผูว ิจัยไดทาํ การเก็บแบบสัมภาษณเชิงลึก และ ทําการเก็บขอมูลจากภายชุมชน ซึง่
รูปแบบการเก็บขอมูลนั้นไดทําตามระเบียบแบบแผนอยางมีขนั้ ตอนและระเบียบวิธวี ิจัยดังที่ได
อธิบายไวอยางละเอียดในบทที่ 3 โดยการกําหนดหัวขอวิจัยออกเปน 8 หัวขอดังนี้
1. ขอมูลเบื้องตนของผูอยูอาศัยทัง้ สวนบุคคลและสวนของครอบครัว
2. ขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางที่ตั้งและแหลงงาน
3. ขอมูลทางดานเศรษฐกิจ
4. ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและการอยูอาศัย
5. ขอมูลดานความตองการที่อยูอาศัย
6. ขอมูลทางดานปญหาที่อยูอ าศัย
7. ขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในชุมชน
8. ขอมูลทางดานกายภาพและที่อยูอาศัย
โดยกําหนดกลุมประชากรคือ 48 อาคารตัวอยาง จากจํานวนประชากรทั้งสิ้น 205 หนวย
อาศัยที่เปนแรงงานตางดาว(ไมนับรวมแรงงานไทยที่อาศัยอยูในชุมชน) โดยการเก็บขอมูลแบง
ออกเปนสวนที่วิเคราะหเปนหนวยอาศัย และ สวนทีว่ ิเคราะหเปนรายบุคคล เนื่องจากสภาพการ
อยูอาศัยของชุมชนมหาชัยนิเวศนนี้คอนขางมีความหนาแนนตอหนวยสูงมาก ซึง่ ทางผูวิจยั
ตองการเสนอขอมูลในดานตางๆดังตอไปนี้
โดยการสัมภาษณนั้นจะเนนไปที่ขอมูลตามจริงที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ดวยวิธกี าร
สัมภาษณแบบตัวตอตัวซึ่งทําใหไดขอมูลตามสภาพการอยูอาศัยที่เกิดขึ้นจริง ขอมูลที่ไดนั้นจึงเปน
ขอมูลระดับปฐมภูมิที่มกี ารจัดระเบียบวิธวี ิจัยตามแบบแผนมาตรฐาน

5.1 ขอมูลเบือ้ งตนของผูอยูอาศัยทั้งสวนบุคคลและสวนของครอบครัว
1. ขอมูลสวนบุคคลและครอบครัว
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1. เพศ
48 หนวยตัวอยางจาก 205 หนวย จํานวน 2,251 คน พบวามีสัดสวนของเพศหญิง
มากกวาเพศชายจํานวนคิดเปนสัดสวนเล็กนอย โดยเปนเพศหญิงจํานวน 1,248 ราย คิดเปน
อัตราสวนรอยละ 54.9 และเพศชายจํานวน 1,003 ราย คิดเปนอัตราสวนรอยละ 45.099 (ตารางที่
5.1)
รอยละ
เพศ
จํานวน
ชาย
1,003
45.1
หญิง
54.9
1,248
รวม
2,251
100.00
ตารางที่ 5.1 แสดงเพศของแรงงานตางดาวในชุมชน
2. อายุ
จากการสัมภาษณแรงงานจํานวน 48 หนวย พบวาสวนใหญมีอายุระหวาง 21-30 ป
จํานวน 168 ราย คิดเปนรอยละ 44.3 รองลงมามีอายุอยูระหวาง 10-20 ป จํานวน 85 ราย คิดเปน
รอยละ 22.4 และอายุอยูระหวาง 41-50 ป จํานวน 36 ราย คิดเปนรอยละ 9.5 ซึ่งแทบจะใกลเคียง
กับชวงอายุ 31-40 ป ซึ่งมีจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 9.2 โดยเมื่อพิจารณาจากระดับอายุของ
แรงงานตางดาว จะเห็นไดวาสวนใหญมีอายุอยูในชวงอายุของผูที่อยูในวัยทํางาน(วัยกลางคน
เนื่องจากเปนชุมชนที่มีอายุชุมชุนมากกวา 25 ป (ตารางที่ 5.2)
ระดับอายุ
นอยกวา 10 ป
10-20 ป
21-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
51-60 ป
61 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน
76
285
968
535
336
88
46
2,251

ตารางที่ 5.2 แสดงอายุของแรงงานตางดาวในชุมชน

รอยละ
4.2
22.4
44.3
9.2
9.5
4.7
1.6
100.00
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3. สถานภาพ
จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในหนวยทีอ่ ยูอาศัยตัวอยาง พบวามี
สถานภาพสมรสและโสดคอนขางมีความแตกตางกัน คือมีสถานภาพสมรสมากกวา คิดเปน
จํานวน 1,189 ราย คิดเปนรอยละ 52.8 และมีสถานภาพโสดที่มีอัตราสวนนอยกวา คิดเปน
จํานวน 867 ราย คิดเปนรอยละ 38.5 (ตารางที่ 5.3)
รอยละ
จํานวน
โสด
867
38.5
สมรส
1,189
52.8
มาย
196
8.7
รวม
2,251
100.00
ตารางที่ 5.3 แสดงสถานภาพสมรสของแรงงานตางดาวในชุมชน
สถานภาพ

4. ภูมิลําเนาเดิม
จากการสั ม ภาษณ แ รงงานต า งด า วที่ อ าศั ย อยู ใ นหน ว ยที่ อ ยู อ าศั ย ตั ว อย า ง พบว า มี
ภูมิลําเนาอยูในประเทศพมา เมืองยางกุงมากที่สุด คิดเปนจํานวน 304 ราย คิดเปนรอยละ 39.39
รองลงมาอยูในเมืองมะละแหมง คิดเปนจํานวน 47 ราย คิดเปนรอยละ 17.80 และมีภูมิลําเนาอยู
ในสวนอื่นๆของประเทศพมา ซึ่งเปนเขตพื้นที่รอง (ดังตารางที่ 5.4)
รอยละ
ภูมิลําเนา
จํานวนครัวเรือน
เมืองยางกุง
39.39
304
132
เมืองมะละแหมง
17.80
94
พะสิม
12.12
55
พะโค
7.19
47
ซิตตเว
6.43
47
มินยัน
6.43
40
มัณฑะเลย
5.68
39
เมกติลา
4.92
รวม
782
100.00
ตารางที่ 5.4 แสดงภูมลิ ําเนาเดิมของแรงงานตางดาวในชุมชน
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5. ระยะเวลาที่อาศัยอยูในประเทศไทย
จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในหนวยทีอ่ ยูอาศัยตัวอยาง พบวาสวนใหญ
อยูในประเทศไทยระยะเวลาตั้งแต 6-10 ป จํานวนมากทีส่ ุด คือ จํานวน 339 ราย คิดเปนรอยละ
43.3 รองลงมา อยูในประเทศไทยระยะเวลาตั้งแต 1-5 ป จํานวน 261 ราย คิดเปนรอยละ 33.5
และอยูในประเทศไทยระยะเวลานอยกวา 1ป เปนจํานวน 55 ราย คิดเปนรอยละ 14.5 (ตารางที่
5.5)
รอยละ
ระยะเวลาที่อยูใน
จํานวนครัวเรือน
ประเทศไทย
14.5
นอยวา 1 ป
113
261
33.5
1-5 ป
339
43.3
6-10 ป
37
4.7
11-15 ป
31
4.0
15 ปขึ้นไป
รวม
782
100.00
ตารางที่ 5.5 แสดงระยะเวลาที่อาศัยอยูในประเทศไทยของแรงงานตางดาวในชุมชน
6. ขอมูลเกี่ยวกับบัตรแรงงานตางดาว(การขออนุญาตแรงงาน)
จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในหนวยทีอ่ ยูอาศัยตัวอยาง พบวามี
การขออนุญาตทํางาน หรือ จํานวนของแรงงานที่ทาํ งานอยางถูกกฎหมาย จํานวน 2,251 ราย คิด
เปนรอยละ 91.3 และไมไดขออนุญาตทํางาน จํานวน 33 ราย คิดเปนรอยละ 8.7 (ตารางที่ 5.6)
รอยละ
ขออนุญาตทํางาน
จํานวนราย
87.5
มีบัตร(ขออนุญาต)
1,970
12.5
281
ไมมีบัตร(ไมขออนุญาต)
100.00
2,251
รวม
ตารางที่ 5.6 แสดงจํานวนแรงงานตางดาวทีข่ ออนุญาตทํางาน
กลุมที่ไมมีบัตรอนุญาตทํางานไดแก เด็กที่เกิดในประเทศไทย (เด็กไรสัญชาติ) และ
แรงงานตางดาวที่มีอายุมาก รวมทั้งแรงงานซึ่งเพิ่งเขามาใหมในชุมชน ซึ่งจะเปนเครือญาติผูใหญ
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ของแรงงานตางดาวที่เขามาชวยเลี้ยงดูหลานและดูแลที่อยูอาศัยใหกับแรงงานตางดาว ซึ่งคน
เหลานี้มักอยูประจําที่บาน หรือ ที่พักอาศัยตลอดเวลา
7.

จํานวนสมาชิกในหนวยพักอาศัย (ตอครัวเรือนในหนวยประชากร)

จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในหนวยที่อยูอาศัยตัวอยาง พบวาใน
หนึ่งหนวยพักอาศัย (ครัวเรือน) สวนใหญจะมีผูอาศัยรวมกัน จํานวน 7-8 คน เปนจํานวน 21
หนวยพักอาศัย (ครัวเรือน) คิดเปนรอยละ 43.8 รองลงมามีผูอยูอาศัยรวมกัน จํานวน 3-4 คน เปน
จํานวน 9 หนวยพักอาศัย (ครัวเรือน) คิดเปนรอยละ 18.8 (ตารางที่ 5.7)
ความสัมพันธของผูที่อยูอาศัยรวมกันในหนวยพักอาศัยสวนใหญจะอยูอาศัยเปน
ครอบครัว ไดแก อยูอาศัยกับสามี/ภรรยา อยูอาศัยรวมกันพอแมลูก อยูอาศัยกับพอหรือแม อยู
อาศัยกับพี่นอง อยูอาศัยกับญาติทีมีความสัมพันธและเกี่ยวเนื่องกัน แลวแตวัฒนธรรมที่แตกตาง
ของพมา และ มอญ
จํานวนหนวย
จํานวนสมาชิกที่อาศัย
อยูรวมกันในหนวยพักอาศัย
ที่อยูอาศัย
1-2 คน
5
9
3-4 คน
7
5-6 คน
21
7-8 คน
6
8 คนขึ้นไป
รวม
48
ตารางที่ 5.7 แสดงจํานวนสมาชิกในหนวยพักอาศัย

รอยละ
10.4
18.8
14.6
43.8
12.5
100.00

8. สัญชาติ
จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในหนวยที่อยูอาศัยตัวอยาง พบวาจาก
จํานวนประชากรที่ศึกษาทั้งหมด 2,251 คน สวนใหญจะเปนสัญชาติพมาแท โดยคิดเปนจํานวน
ทั้งหมด 201 คน คิดเปนสัดสวนทั้งหมดเปนรอยละ 55.2 โดยรองลงมาเปนแรงงานผูมีสัญชาติ
มอญแททั้งหมด 127 คน โดยคิดเปนรอยละ 34.9 และสุดทายเปนคนมอญที่มีเชื้อสายไทยอยู 36
คน หรือ คิดเปนรอยละ 9.9 (ตารางที่ 5.8)
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สัญชาติ

จํานวน
ไทย-มอญ
223
786
มอญ
พมา
1,242
รวม
2,251
ตารางที่ 5.8 แสดงจํานวนสมาชิกในหนวยพักอาศัย

รอยละ
9.9
34.9
55.2
100.00

9. รูปแบบที่อยูอาศัย
จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในหนวยที่อยูอาศัยตัวอยาง ทางผูสํารวจได
แบงรูปแบบที่อยูอาศัยออกเปน 8 ประเภท โดยจากระเบียบวิธีวิจัย ทําใหผูสํารวจเลือกหนวยใน
การสําภาษณออกเปน 8 หนวยเทาๆกัน เนื่องจากรูปแบบของที่อยูอาศัยนั้นไมมีผลตอการวิจัย
ตามจุอประสงค เนื่องจากกลุมประชากรนั้น เปนกลุมประชากรที่ไมมีความสามารถในการเปน
เจาของเหมือนกันหมด ซึ่งแตละรูปแบบที่อยูอาศัยนั้น ไดเก็บตัวอยาง อยางละเทาๆกันรอยละ
12.5(ตารางที่ 5.9)
รอยละ
รูปแบบที่อยูอาศัย
จํานวนหนวย
อาคารพักอาศัยรวม
12.5
6
6
12.5
หองเชา
6
12.5
บานพักอาศัย
6
12.5
บานแถว
6
12.5
ตึกแถว
6
12.5
หองแถว
6
12.5
อาคารพาณิชย
48
100.00
รวม
ตารางที่ 5.9 แสดงภูมลิ ําเนาเดิมของแรงงานตางดาว
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5.2 ขอมูลดานเศรษฐกิจ
1. อาชีพ
จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในหนวยที่อยูอาศัยตัวอยาง พบวา
สวนใหญจะมีอาชีพรับจาง จํานวน 196 ราย โดยแบงเปน แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ
จํานวน 118 ราย คิดเปนรอยละ 44.69 รับจาง เปนแรงงานในเรือประมง จํานวน 5 ราย คิดเปน
รอยละ 1.89 เปนแรงงานในโครงการกอสราง จํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 4.16 และรับจางเปน
แมบานทํางานตามโรงงานและบานคนไทยโดยรอบนั้น เปนจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 23.48
นอกจากนั้ น คนต า งด า วที่ อ าศั ย อยู ใ นที่ อ ยู อ าศั ย ตั ว อย า ง เป น ผู ที่ ไ ม ไ ด ทํ า งาน
จํานวน 68 ราย โดยกลุมที่ไมไดทํางานแบงเปน เด็ก จํานวน 14 ราย เปนเพศหญิงที่กําลังตั้งครรภ
และเลี้ยงลูกที่ยังเล็ก จํานวน 2 ราย และเปนมารดาของแรงงานตางดาวที่มาอยูเลี้ยงลูกใหแรงงาน
ตางดาว จํานวน 52 ราย (ตารางที่ 5.10)
อาชีพ
ทํางานรับจาง แบงได
- แรงงานในโรงงาน
- เปนแรงงานในเรือประมง
- แรงงานกอสราง
- แมบาน

จํานวนราย
1,671
618
195
211
492

รอยละ
74.24
44.69
1.89
4.16
23.48

25.76
ไมไดทํางาน แบงได
580
114
5.30
- เด็ก
92
0.75
- หญิงตั้งครรภและหญิงที่ลูกยัง
152
19.69
เล็ก
- มารดาทีม่ าอยูเลี้ยงหลาน
รวม
2,251
100.00
ตารางที่ 5.10 แสดงอาชีพของแรงงานตางดาว

97

2. ระดับรายไดรวมของครัวเรือนของแรงงานตางดาว
จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในหนวยที่อยูอาศัยตัวอยาง พบวา
ระดับรายไดของแตละครัวเรือนสวนใหญมีรายได 5,001 – 7,500 บาทตอเดือน รองลงมามีรายได
ต่ําวา 5,000บาทตอเดือน โดยรายไดรวมของครัวเรือนต่ําสุดอยูที่ 7,501 – 10,000 บาทตอเดือน
และรายไดสูงสุดอยูที่ 20,000 บาทตอเดือน (ตารางที่ 5.11)
จํานวนราย
รอยละ
25.0
562
60.2
1,355
14.8
334
รวม
2,251
100.00
ตารางที่ 5.11 แสดงระดับรายไดรวมของครัวเรือนของแรงงานตางดาว
ระดับรายได
ต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน
5,001 – 7,500 บาทตอเดือน
7,501 – 10,000 บาทตอเดือน

3. ประเภทรายจายของครัวเรือนในแตละเดือน
จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในหนวยที่อยูอาศัยตัวอยาง พบวา
รายจายของครัวเรือน แบงเปน
- คาที่อยูอาศัย มีสัดสวนรอยละ 18.05 รายจายคาที่อยูอาศัยสูงสุดคือ 3,000 บาท
ตอเดือน และต่ําสุดคือไมตองจายคาที่อยูอาศัย
- คาน้ําประปา มีสัดสวนรอยละ 2.28 รายจายคาน้ําประปาสูงสุดคือ 500 บาทตอ
เดือน และต่ําสุดคือไมมีคาน้ําประปา
- คาไฟฟา มีสัดสวนรอยละ 5.45 รายจายคาไฟฟาสูงสุดคือ 1,600 บาทตอเดือน
และต่ําสุดคือไมมีคาไฟฟา
- คาโทรศัพท มีสัดสวนรอยละ 2.00 รายจายคาโทรศัพทสูงสุดคือ 400 บาทตอ
เดือน และต่ําสุดคือไมมีคาใชจายในการโทรศัพท
- คาอาหาร รอยละ 62.36 รายจายคาอาหารสูงสุดคือ 10,000 บาทตอเดือน และ
ต่ําสุดคือไมมีคาใชจายในการซื้ออาหาร
- คาเดินทาง รอยละ 9.84 รายจายคาเดินทางสูงสุดคือ 3,200 บาทตอเดือน และ
ต่ําสุดคือไมมีคาใชจายในการเดินทาง (ตารางที่ 5.12)
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ประเภทของรายจาย
รอยละ
รายจายต่ําสุด (บาท)
รายจายสูงสุด (บาท)
คาที่อยูอาศัย
ไมมีคาใชจาย
4,900
18.05
2.28
ไมมีคาใชจาย
500
คาน้ําประปา
5.46
ไมมีคาใชจาย
1,600
คาไฟฟา
2.00
ไมมีคาใชจาย
400
คาโทรศัพท
62.36
ไมมีคาใชจา ย
8,100
คาอาหาร
9.85
ไมมีคาใชจาย
3,200
คาเดินทาง
รวม
100.00
ตารางที่ 5.12 แสดงประเภทรายจายของครัวเรือนในแตละเดือน
จากตาราง พบวา คาอาหารเปนคาใชจายสูงสุดของครัวเรือนคือ มีสัดสวนสูงถึง
รอยละ 62.36 รองลงมาคือ คาที่อยูอาศัยมีสัดสวนรอยละ 18.05 สวนคาใชจายที่นอยที่สุด คือ คา
โทรศัพท มีสัดสวนรอยละ 2.00 และคาน้ําประปามีสัดสวนรอยละ 2.28
กรณีไมมีคาใชจายดานที่อยูอาศัย คาน้ําประปา คาไฟฟา เนื่องจากเปนกลุมที่พัก
อาศัยอยูกับนายจาง ซึ่งไมตองจายคาใชจายดังกลาว
กรณีไมมีคาใชจายคาอาหาร เนื่องจากเปนกลุมที่พักอาศัยกับนายจางและนายจาง
จัดเตรียมอาหารใหครบทุกมื้อ
กรณีไมมีคาใชจายในการเดินทาง คือ (1) กลุมที่พักอาศัยใกลกับสถานที่ทํางาน
และกลุมที่นายจางจัดที่พักให ซึ่งไมตองเดินทางไปทํางานหรือไปทํางานไดโดยการเดิน (2) กลุมที่
เดินทางโดยรถรับสงของโรงงานและไมตองเสียคาใชจาย
4. ระดับรายไดกับรายจายของครัวเรือน(ใน 375 หนวยอาศัยมี 993 ครอบครัว)
จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในหนวยที่อยูอาศัยตัวอยาง พบวา
ครัวเรือนที่มีระดับของรายไดเพียงพอ แตไมมีเงินเหลือเก็บมีจํานวน 87 ราย คิดเปนรอยละ 58.57
ครัว เรื อ นที่ มี รายได เ พีย งพอและมีเ งิ น เหลือ เก็บ มีจํา นวน 54 ราย คิ ดเปน ร อยละ 37.14 และ
ครัวเรือนที่มีรายไดไมเพียงพอกับรายจายมีจํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 4.29 (ตารางที่ 5.13)
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ระดับของรายไดกับรายจาย
จํานวนราย
รอยละ
เพียงพอ มีเงินเก็บ
198
58.57
121
เพียงพอ ไมมีเงินเหลือเก็บ
37.14
36
ไมเพียงพอ
4.29
รวม
375
100.00
ตารางที่ 5.13 แสดงระดับรายไดกับรายจายรวมของครัวเรือน
สําหรับครัวเรือนของแรงงานตางดาวที่มีรายไดเพียงพอและมีเงินเหลือเก็บ สวน
ใหญในแตละเดือนจะมีเงินเหลือเก็บเดือนละประมาณ 3,000 – 5,000 บาท
5. การแกไขปญหาเมื่อรายไดไมเพียงพอกับรายจาย
จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในหนวยที่อยูอาศัยตัวอยาง พบวา
เมื่อมีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย จะมีวิธีการแกไขปญหา โดยการกูยืม ซึ่งแหลงเงินกูของแรงงาน
ตางดาวคือ การกูยืมจากเพื่อนที่เปนแรงงานตางดาวเหมือนกัน แรงงานตางดาวกลุมที่มีรายไดไม
เพียงพอกับรายจายนั้นมีจํานวนไมมากนัก สวนใหญจะเปนกลุมที่มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
นอย และสมาชิกในครัวเรือนบางคนไมไดทํางาน เนื่องจากตั้งครรภ หรือตองเลี้ยงลูกที่ยังเล็ก
5.1.3 ขอมูลความสัมพันธระหวางที่อยูอาศัยกับแหลงงาน
1. สถานที่ทํางาน
จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในหนวยที่อยูอาศัยตัวอยาง พบวา
สถานที่ทํางานของแรงงานตางดาวสวนใหญอยูบริเวณถนนเศรษฐกิจ 1 จํานวน 205 ราย คิดเปน
รอยละ 53.52 รองลงมามีสถานที่ทํางานอยูบริเวณถนนสหกรณ จํานวน 58 ราย คิดเปนรอยละ
15.14 และมีสถานที่ทํางานอยูบริเวณชุมชนโกรกกราก จํานวน 52 ราย คิดเปนรอยละ 13.58
(ตารางที่ 5.14)
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ที่ตั้งสถานทีท่ าํ งาน

จํานวนราย

รอยละ

ตัวชุมชนมหาชัยนิเวศน
ชุมชนโกรกกราก
บริเวณถนนเศรษฐกิจ 1
บริเวณถนนเอกชัย
บริเวณถนนสหกรณ
อื่น ๆ

205
52
39
17
58
12

53.52
13.58
10.18
4.44
15.14
3.13

รวม

2,251

100.00

ตารางที่ 5.14 แสดงที่ตั้งสถานทีท่ ํางานของแรงงานตางดาว
2. ระยะทางจากที่พักถึงที่ทํางาน
จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในหนวยที่อยูอาศัยตัวอยาง พบวา
ระยะทางจากที่พักถึงที่ทํางาน สวนใหญมีระยะทาง 4-6 กิโลเมตร จํานวน 205 ราย คิดเปนรอยละ
53.52 รองลงมามีระยะทาง 1-3 กิโลเมตร จํานวน 131 ราย คิดเปนรอยละ 34.20 (ตารางที่ 5.15)
จํานวนราย
รอยละ
ระยะทางจากที่พักถึงที่ทํางาน
ต่ํากวา 1 กิโลเมตร
205
53.52
1-3 กิโลเมตร
131
34.20
4-6 กิโลเมตร
39
10.20
มากกวา 6 กิโลเมตรขึ้นไป
8
2.09
รวม
2,251
100.00
ตารางที่ 5.15 แสดงระยะทางจากที่พกั ถึงที่ทํางาน
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ภาพที่ 5.1 แสดงระยะทางจากที่พักถึงที่ทํางาน
3. วิธีการเดินทาง
จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในหนวยที่อยูอาศัยตัวอยาง พบวา
วิธีการเดินทางของแรงงานตางดาวสวนใหญเดินทางไปทํางานดวยรถรับสงของบริษัท จํานวน 315
ราย คิดเปนรอยละ 82.25 รองลงมาใชวิธีเดินไปทํางาน จํานวน 54 ราย คิดเปนรอยละ 14.10
(ตารางที่ 5.16)
รอยละ
วิธีการเดินทาง
จํานวนราย
82.25
เดิน
315
54
14.10
รถรับสง
14
3.66
รถสองแถวรับจาง
รวม
2,251
100.00
ตารางที่ 5.16 แสดงวิธีการเดินทางไปทํางาน
4. ระยะเวลาในการเดินทางไปทํางาน
จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในหนวยที่อยูอาศัยตัวอยาง พบวา
แรงงานตางดาวในชุมชนสวนใหญใชระยะเวลาในการเดินทางไปทํางาน 31-60 นาที จํานวน 205
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ราย คิดเปนรอยละ 53.52 รองลงมาใชระยะเวลาเดินทางไปทํางาน 15-30 นาที จํานวน 150 ราย
คิดเปนรอยละ 39.16 (ตารางที่ 5.17)
รอยละ
ระยะเวลาในการเดินทางไปทํางาน จํานวนราย
53.52
ต่ํากวา 15 นาที
1,205
11,50
39.16
15-30 นาที
517
4.44
31-60 นาที
211
2.87
มากกวา 60 นาที
รวม
2,251
100.00
ตารางที่ 5.17 แสดงระยะเวลาในการเดินทางไปทํางาน
5. คาใชจายในการเดินทางไปทํางาน
จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในหนวยที่อยูอาศัยตัวอยาง พบวา
แรงงานตางดาวในชุมชนสวนใหญตองเสียคาใชจายในการเดินทางไปทํางาน จํานวน 246 ราย
และไมเสียคาใชจายในการเดินทาง จํานวน 137 ราย โดยกลุมที่ไมเสียคาใชจายในการเดินทาง
ประกอบดวย กลุมที่ไมตองเดินทางไปทํางาน หรือไปทํางานโดยวิธีการเดิน และกลุมที่ใชบริการรถ
รับสงของโรงงานที่ไมตองเสียคาใชจาย สวนกลุมที่ตองเสียคาใชจายในการเดินทางไปทํางาน สวน
ใหญจะมีคาใชจาย 200-300 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 27.94 รองลงมาคือมีคาใชจายในการ
เดินทางไปทํางาน 301-400 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 20.63 (ตารางที่ 5.18)
คาใชจายในการเดินทางไปทํางาน
ไมเสียคาใชจายในการเดินทาง แบงเปน
- ไมตองเดินทางและไปทํางานโดยการเดิน
- ใชบริการรถรับสง
มีคาใชจายในการเดินทาง แบงเปน
คาใชจายไมเกิน 200 บาท
-

200 – 300 บาท

-

301 – 400 บาท

จํานวนราย
137
54
83
246
2
107
79
13
43

รอยละ
35.77
14.10
21.67
64.23
0.52
27.94
20.63
3.39
11.23
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-

401 – 500 บาท

-

501 – 600 บาท

-

มากกวา 600 บาท

รวม

2

0.52

2,251

100.00

ตารางที่ 5.18 แสดงคาใชจายในการเดินทางไปทํางานของแรงงาน 1 คน ใน 1 เดือน

5.3 ขอมูลดานพฤติกรรมการอยูอาศัย ความจําเปนและความตองการ เกี่ยวกับที่
อยูอาศัยของแรงงานตางดาว
5.3.1 ขอมูลพฤติกรรมการอยูอาศัย
1. ระยะเวลาในการอยูอาศัยในหนวยที่อยูอาศัย
จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในหนวยที่อยูอาศัยตัวอยาง พบวา
สวนใหญมีระยะเวลาอยูอาศัย 4-5 ป จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 60.7 รองลงมามีระยะเวลา
ในการอยูอาศัย 1-3 ป จํานวน 64 หนวย คิดเปนรอยละ 19.3 (ตารางที่ 5.19)
ระยะเวลาที่อยูใน
ประเทศไทย
นอยวา 1 ป
1-5 ป
6-10 ป
11-15 ป
15 ปขึ้นไป
รวม

จํานวนครัวเรือน

รอยละ

113
261
339
37
31
782

14.5
33.5
43.3
4.7
4.0
100.00

ตารางที่ 5.19 แสดงระยะเวลาในการอยูอาศัยในหนวยที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาว

104

2. พฤติกรรมและระยะเวลาในการใชพื้นที่
จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในหนวยที่อยูอาศัยตัวอยาง พบวา ผู
อยูอาศัยใชพื้นที่เพื่อการอยูอาศัยเพียงอยางเดียว จํานวน 139 หนวย และใชพื้นที่ในการอยูอาศัย
และประกอบอาชีพ จํานวน 1 หนวย (ตารางที่ 5.20)
การใชพื้นที่
พักอาศัยอยางเดียว
พักอาศัยและประกอบอาชีพ
รวม

จํานวนราย
31
17
48
ตารางที่ 5.20 แสดงการใชพื้นที่

รอยละ
64.5
35.5
100.00

การใชพื้นที่ในหนวยพักอาศัยจะแยกออกเปน 2 สวน คือ
(1) พื้นที่เอนกประสงค เปนพื้นที่ใชทํากิจกรรมทุกประเภท ไดแก การนอน รับแขก
รับประทานอาหาร สลับสับเปลี่ยนกันไปขึ้นอยูกับชวงเวลา ดังนี้
- ใชพื้นที่ในการนอน ชวงเวลาประมาณ 22.00 น. จนถึงเวลาประมาณ
04.00 ของอีกวัน
- ใชพื้นที่ในการทําอาหาร ในชวงเวลา 04.00-05.30 น. หรือทําอาหาร
หลังจากเลิกงานในชวง 18.00-19.00 น. ซึ่งแรงงานตางดาวสวนใหญจะทําอาหารในชวงเชา
เนื่องจากตองนําอาหารไปทานมื้อกลางวันที่โรงงานดวย
- ใชพื้นที่ในการรับประทานอาหารเชา ชวงเวลา 05.30-06.00 น. สวน
อาหารกลางวันไปรับประทานที่โรงงาน โดยจะนําอาหารจากที่พักไปรับประทานที่โรงงานดวย สวน
อาหารเย็นบางวันอาจรับประทานที่โรงงาน หรือกลับมาทําอาหารทานที่บาน ขึ้นอยูกับระยะเวลา
ในการทํางานในแตละวัน
พื้นที่ สวนเอนกประสงคเ ปน พื้นที่ที่มีการใชบ อยมากที่สุด อุปกรณที่ใชจึงเปน
อุปกรณที่สามารถจัดเก็บไดงาย เปลี่ยน ยาย และเคลื่อนที่ได โดยสวนใหญอุปกรณสําหรับการ
นอนจะมีเพียงแคหมอนและผาหมที่ไมหนามาก
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ภาพที่ 5.2 สภาพพืน้ ที่สว นเอนกประสงคภายในหนวยพักอาศัย
(2) พื้นที่สวนมิดชิด ในที่นี้ไดแกพื้นที่หองน้ํา ซึ่งถือไดวาเปนพื้นที่มิดชิดที่สุดในหนวย
พักอาศัย
3. ศาสนสถาน
จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในหนวยที่อยูอาศัยตัวอยาง พบวา
แรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในชุมชนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ศาสนสถานที่ครัวเรือนของแรงงาน
ตางดาวไปบอยที่สุดคือ วัดศิริมงคล จํานวน 76 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 54.29 รองลงมาคือ
วัดโสภณาราม จํานวน 36 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 25.71 และวัดโคก จํานวน 28 ครัวเรือน คิด
เปนรอยละ 20.00 (ตารางที่ 5.21)
รอยละ
ศาสนสถาน
จํานวนราย
วัดโสภณาราม
36
25.71
วัดโคก
28
20.00
วัดศิริมงคล
76
54.29
รวม
375
100.00
ตารางที่ 5.21 แสดงศาสนสถานที่ไปบอยที่สุดของแรงงานตางดาว
เหตุที่แรงงานตางดาวสวนใหญ เลือกไปทําบุญที่วัดศิริมงคล เนื่องจากเจาอาวาส
เปนคนมอญ สวนที่ไปทําบุญที่วัดโสภณาราม เนื่องจากใกลกับชุมชนที่อยูอาศัย
4. สถานที่ซื้อของใชสวนตัวและอาหาร
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จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในหนวยที่อยูอาศัยตัวอยาง พบวา
สถานที่ซื้อของใชสวนตัวและอาหารของแตละครัวเรือน สวนใหญจะซื้อของที่ตลาดนัด จํานวน
109 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 77.86 รองลงมาเปนรานคาในชุมชน จํานวน 22 ครัวเรือน คิดเปน
รอยละ 15.71 และหางสรรพสินคา จํานวน 9 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 6.43 (ตารางที่ 5.22)
รอยละ
สถานที่ซื้อของ
จํานวนราย
ตลาดนัด
109
77.86
รานคาในชุมชน
22
15.71
หางสรรพสินคา
9
6.43
รวม
375
100.00
ตารางที่ 5.22 แสดงสถานที่ซื้อของใชสวนตัวและอาหารของครัวเรือน
5. สถานที่รับการรักษาพยาบาล
จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในหนวยที่อยูอาศัยตัวอยาง พบวา
แรงงานตางดาวสวนใหญจะรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีวิชัย 5 จํานวน 274 คน คิดเปนรอยละ
61.57 โรงพยาบาลสมุทรสาคร จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 35.96 (ตารางที่ 5.23)
จํานวนราย
รอยละ
สถานที่รักษาพยาบาล
โรงพยาบาลศรีวิชัย 5
274
61.57
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
160
35.96
อื่น ๆ
11
2.47
รวม
375
100.00
ตารางที่ 5. 23 แสดงสถานที่รับการรักษาพยาบาลของผูอยูอาศัยและผูอยูอาศัยรวม
เหตุที่แรงงานตางดาวไปรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลศรีวิชัย 5 เนื่องจาก
นายจางทําบัตรและแจงรับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีวิชัย 5 ซึ่งเปนโรงพยาบาลที่อยู ใกลกับ
โรงงานคือตั้งอยูบริเวณถนนเศรษฐกิจ 1
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6. กิจกรรมที่ทําในวันหยุด
จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในหนวยที่อยูอาศัยตัวอยาง พบวา
กิจกรรมที่ทําในวันหยุดของแรงงานตางดาวในแตละครัวเรือนที่ทํามากที่สุดไดแก พักผอน จํานวน
89 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 63.57 สังสรรค จํานวน 31 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 22.14 เยี่ยมญาติ
จํานวน 20 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 14.29 (ตารางที่ 5.24)
รอยละ
กิจกรรม
จํานวนราย
พักผอน
89
63.57
สังสรรค
31
22.14
เยี่ยมญาติ/เพื่อน
20
14.29
รวม
2,251
100
ตารางที่ 5.24 แสดงกิจกรรมที่ทําในวันหยุดของแรงงานตางดาว
จากการสังเกตกิจกรรมของแรงงานตางดาวในวันหยุด พบวา แรงงานเพศหญิง
สวนใหญจะพักผอนอยูในที่อยูอาศัย หรือเยี่ยมญาติ/เพื่อน ในบริเวณใกลเคียง สวนแรงงานเพศ
ชายจะพักผอนอยูในที่อยูอาศัย หรือพบปะสังสรรคกับเพื่อน ซึ่งผลจากการสังเกต สอดคลองกับผล
ที่ไดจากการสัมภาษณ ที่วากิจกรรมที่ทํามากที่สุดในวันหยุดคือ การพักผอน
ภาพที่ 5.5 กิจกรรมที่ทําในวันหยุด
5.3.2 ขอมูลดานความจําเปนเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
1. เหตุผลในการเลือกที่อยูอาศัย
จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในหนวยที่อยูอาศัยตัวอยาง พบวา
เหตุผลในการเลือกที่อยูอาศัยของแตละครัวเรือน เลือกเพราะมีพื้นที่ใชสอยเหมาะสม จํานวน 140
ครัวเรือน เลือกเพราะราคาเหมาะสม จํานวน 140 ครัวเรือน เลือกเพราะการคมนาคมสะดวก
จํานวน 140 ซึ่งเหตุปจจัยทั้ง 3 ประการดังกลาวมีคะแนนเทากัน รองลงมาคือ เลือกเพราะใกลที่อยู
อาศัยเดิม จํานวน 77 ครัวเรือน เลือกเพราะชุมชนนาอยู จํานวน 48 ครัวเรือน (ตารางที่ 5.25)
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เหตุผล

ความถี่

รอยละ
(คิดเทียบรอยละจากกลุม
ตั ว อย า งทั้ ง หมด 140
ตัวอยาง)

ที่ตั้ง
การคมนาคมสะดวก
140
100.00
ใกลสิ่งอํานวยความสะดวก
1
0.71
ใกลที่ทํางาน
26
18.57
ใกลบานญาติ
15
10.71
ใกลที่อยูอาศัยเดิม
77
55.00
ตัวบาน
พื้นที่ใชสอยเหมาะสม
140
100.00
ราคาเหมาะสม
140
100.00
สภาพแวดลอม
ไมมีปญหาน้ําทวม
5
3.57
ไมมีเสียงรบกวน
28
20.00
ไมมีกลิ่นรบกวน
18
12.86
เพื่อนบานและชุมชน
มีเพื่อนบานรูจักกัน
26
18.57
พึ่งพาอาศัยเพื่อนบานได
18
12.86
ชุมชนนาอยู
48
34.29
ตารางที่ 5.25 แสดงเหตุผลในการเลือกที่อยูอาศัยของครัวเรือน
5.3.3 ขอมูลดานความตองการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
1. ความตองการยายที่อยูอาศัย
จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในหนวยที่อยูอาศัยตัวอยาง พบวา
แรงงานตางดาวสวนใหญไมตองการยายที่อยูอาศัย หากจะยายที่อยูอาศัย ยายดวยเหตุผลเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงในครอบครัว ไดแก จะมีลูก หรือจะแตงงาน เปนตน
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2. ความตองการ การดูแลดานที่อยูอาศัย
จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในหนวยที่อยูอาศัยตัวอยาง พบวา
สวนใหญไมตองการการดูแลดานที่อยูอาศัย จํานวน 104 หนวย คิดเปนรอยละ 74.29 ตองการให
รัฐควบคุมดูแลเรื่องสาธารณูปโภค จํานวน 36 หนวย คิดเปนรอยละ 25.71 (ตารางที่ 5.26)
รอยละ
ความตองการการดูแล
จํานวนราย
ไมตองการ
581
74.29
ตองการ
รัฐควบคุมดูแลเรื่องสาธารณูปโภค 201
25.71
รวม

782
100.00
ตารางที่ 5.26 แสดงความตองการการดูแลดานทีอ่ ยูอาศัยของครัวเรือน

5.4 ขอมูลดานกายภาพของที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาว
1. รูปแบบของหนวยที่อยูอาศัย
รูปแบบของหนวยที่พักอาศัยของแรงงานตางดาว จําแนกตามการสังเกต สามารถ
แบงสิ่งปลูกสรางออกเปน 6 ประเภท บานโดดไม บานโดดตึก และบานโดดครึ่งตึกครึ่งไม หองแถว
ไม หองแถวตึก หองแถวครึ่งตึกครึ่งไม ซึ่งรูปแบบของหนวยที่พักอาศัยของแรงงานตางดาวสวน
ใหญเปนหองแถวตึก จํานวน 102 หนวย คิดเปนรอยละ 72.86 รองลงมาเปนหองแถวครึ่งตึกครึ่ง
ไม จํานวน 18 หนวย คิดเปนรอยละ 12.86 หองแถวไม จํานวน 11 หนวย คิดเปนรอยละ 7.86
ตามลําดับ (ตารางที่ 5.27)
รูปแบบของหนวยที่อยูอาศัย
จํ า นวนหน ว ยพั ก รอยละ
อาศัย
อาคารพานิชย
7.86
53
245
ตึกแถว
5.14
370
หองแถว
1.43
96
12.86
บานแถว
72.86
1,675
อาคารพักอาศัยรวม
2.86
12
บานพักอาศัย
รวม

2,451
100.00
ตารางที่ 5.27 แสดงรูปแบบของหนวยที่อยูอาศัย
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ตึกแถว

หองแถว

อาคารพาณิชย

ภาพที่ 5.3 รูปแบบของหนวยทีพ
่ ักอาศัยปจจุบันของแรงงานตางดาว
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อาคารพักอาศัยรวม

บานพักอาศัย

บานแถว

ภาพที่ 5.4 รูปแบบของหนวยทีพ
่ ักอาศัยปจจุบันของแรงงานตางดาว

112

3. ขนาดพื้นที่หอง
จากหนวยที่ อยู อาศัยของแรงงานตางดาวที่สํ ารวจ สั ง เกต และสั มภาษณ พบวา
ขนาดของพื้นที่หอง สวนใหญจะมีขนาด 15 ตารางเมตรมากที่สุด จํานวน 95 หนวย คิดเปนรอยละ
67.86 รองลงมาจะมีขนาดนอยกวา 15 ตารางเมตร จํานวน 26 หนวย คิดเปนรอยละ 18.57 และ
ขนาดมากกวา 15 ตารางเมตร จํานวน 19 หนวย คิดเปนรอยละ 13.57 (ตารางที่ 5.28)
จํานวนราย
69
255
51
รวม
375
ตารางที่ 5.28 แสดงขนาดพื้นที่หอง

ขนาดพืน้ ทีห่ อง
นอยกวา 12 ตารางเมตร
12 ตารางเมตร
มากกวา 12 ตารางเมตร

รอยละ
18.57
67.86
13.57
100.00
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หนวยพักอาศัยขนาดนอยกวา 12 ตารางเมตร

ภาพที่ 5.5 แสดงขนาดพืน้ ที่หนวยพักอาศัยของแรงงานตางดาวในชุมชน(ขนาดนอยกวา
12 ตร.ม.)
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หนวยพักอาศัยขนาด 12 ตารางเมตร

ภาพที่ 5.6 แสดงขนาดพืน้ ที่หนวยพักอาศัยของแรงงานตางดาวในชุมชน(ขนาด 12 ตร.ม.)
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หนวยพักอาศัยขนาดมากกวา 12 ตารางเมตร

ภาพที่ 5.7 แสดงขนาดพืน้ ที่หนวยพักอาศัยของแรงงานตางดาวในชุมชน (ขนาดมากกวา
15 ตร.ม.)
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4.ขนาดพื้นที่หองน้ํา
จากหนวยที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวที่ไดสํารวจ สังเกต และสัมภาษณ พบวา
ขนาดของพื้นที่หองน้ําสวนใหญจะมีขนาด 1.5 ตารางเมตรมากที่สุด คือมีจํานวน 87 หนวย คิด
เปนรอยละ 62.28 รองลงมาจะมีขนาดนอยกวา 1.5 ตารางเมตร จํานวน 27 หนวย คิดเปนรอยละ
19.30 และขนาดมากกวา1.5 ตารางเมตร จํานวน 26 หนวย คิดเปนรอยละ 18.42 (ตารางที่ 5.29)
จํานวนราย
ขนาดพืน้ ทีห่ องน้าํ
นอยกวา 1.5 ตารางเมตร
27
1.5 ตารางเมตร
87
มากกวา 1.5 ตารางเมตร
26
รวม
375
ตารางที่ 5.29 แสดงขนาดพื้นที่หองน้าํ

รอยละ
19.30
62.28
18.42
100.00

5. เฟอรนิเจอรและสิ่งอํานวยความสะดวกในหนวยพักอาศัย
จากหนวยที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวที่ไดสํารวจ สังเกต และสัมภาษณ พบวา
จากหนวยที่อยูอาศัยตัวอยาง จํานวน 140 หนวย มีพัดลม 128 หนวย คิดเปนรอยละ 91.43 มี
โทรทัศน จํานวน 117 หนวย คิดเปนรอยละ 83.57 มีตูเสื้อผา จํานวน 114 หนวย คิดเปนรอยละ
81.43 มีชั้นวางของ จํานวน 108หนวย คิดเปนรอยละ 77.14 มีเตารีด จํานวน 107 หนวย คิดเปน
รอยละ 76.43 (ตารางที่ 5.30)

สิ่งอํานวยความสะดวก

พัดลม
โทรทัศน
ตูเสื้อผา
ชั้นวางของ

จํานวนหนวย

375
117
114
108

รอยละ
(คิดเทียบรอยละจากกลุม
ตัวอยางทัง้ หมด 346
ตัวอยาง)
91.43
83.57
81.43
77.14
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เตารีด
76.43
107
70
เตาแกส
50.00
68
ตูเย็น
48.57
61
โตะเครื่องแปง
43.57
47
เครื่องเลน ดี วี ดี
33.57
28
โตะ
20.00
26
เครื่องเสียง
18.57
14
ตูลิ้นชักพลาสติก
10.00
ตารางที่ 5.30 แสดงเฟอรนิเจอรและสิ่งอํานวยความสะดวกในหนวยพักอาศัย
สําหรับการจัดวางเฟอรนิเจอรในหนวยพักอาศัยของแรงงานตางดาว สามารถแบง
ออกไดเปน 2 แบบ คือการจัดวางแบบชิดผนัง และการจัดวางตรงกลางหองเพื่อการกั้นแบงแยก
ระหวางพื้นที่สวนตัวและพื้นที่สวนสาธารณะ เฟอรนิเจอรหลายชนิดจึงมีประโยชนใชสอยหลาย
อยาง เชน ตูเสื้อผา หรือชั้นวางของ
6. การเขาถึงสาธารณูปโภค
จากหนวยที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวที่ไดสํารวจ สังเกต และสัมภาษณ
สามารถสรุป ไดดังนี้
- ทาง เขาถึงครบทุกหนวยตัวอยาง แตดวยเหตุที่วาชุมชนมหาชัยนิเวศน
เปนชุมชนที่ตั้งอยูบนที่ดินราชพัสดุที่ใหประชาชนเชาเพื่ออยูอาศัย ดังนั้นจึงมีอัตราคาเชาที่ถูก และ
ประชาชนสวนใหญที่อาศัยอยูในชุมชนเปนผูมีรายไดนอย จึงทําใหอยูอาศัยกันคอนขางแออัด
สงผลให ข นาดและสภาพของทางในพื้น ที่ตอนในของชุ ม ชนสว นใหญจ ะมีข นาดเล็กและแคบ
รถยนตเขาไมได
- น้ํ า ประปา ในพื้ น ที่ ห น ว ยพั ก อาศั ย ทุ ก หน ว ยมี น้ํ า ประปาใช แต พ บมี
ปญหาเรื่องน้ําประปาไมไหล หรือไหลนอย ซึ่งไมเพียงพอกับความตองการใชน้ําของผูที่พักอาศัย
เหตุที่น้ําประปาไมเพียงพอตอความตองการ เนื่องจากในพื้นที่ชุมชนมีผูอยูอาศัยจํานวนมาก เปน
ผลใหปริมาณน้ํามีไมเพียงพอ
- ไฟฟา เขาถึงครบทุกหนวยพักอาศัย
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- การจัดเก็บขยะ จุดทิ้งขยะไมครอบคลุมพื้นที่ และรถเก็บขยะไมสามารถ
เขาถึงพื้นที่ตอนในได เนื่องจากทางเล็กและแคบ
- การระบายน้ํา ไมครอบคลุมพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ตอนใน สงผลใหพื้นที่
บางสวนมีน้ําเนาขัง ประกอบกับทอระบายน้ําบางสวนอุดตัน สงผลใหการระบายน้ําในพื้นที่ชุมชน
ยังไมดีนัก
รอยละ
จํานวนหนวย
(คิดเทียบรอยละจากกลุม
การเขาถึงสาธารณูปโภค
ตัวอยางทัง้ หมด 140
ตัวอยาง)
ทางสัญจร
100.00
375
375
น้ําประปา
100.00
375
ไฟฟา
100.00
375
โทรศัพท
100.00
25
การจัดเก็บขยะ
17.86
58
การระบายน้าํ
41.43
ตารางที่ 5.31 แสดงการเขาถึงของสาธารณูปโภคของหนวยพักอาศัย
5.5 สภาพปจจุบันและปญหาเกีย่ วกับทีอ่ ยูอาศัยของแรงงานตางดาว
5.5.1 สภาพปจจุบันของที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาว
การวิเคราะหสภาพการอยูอาศัย ไดพิจารณาโดยใชเกณฑ ดังนี้
- มาตรฐานที่อยูอาศัยของการเคหะแหงชาติ
- มาตรฐานที่อยูอาศัยตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 พ.ศ.2553
- มาตรฐานที่อยูอาศัยสําหรับผูที่มีรายไดนอยในเมือง
- การใชพื้นที่และองคประกอบของหนวยที่อยูอาศัย ในชุมชนแออัด เขตเมือง
ชั้นใน กรุงเทพมหานคร ซึ่งทําการวิจัยโดยเอกชัย ชูสังข
- อางอิงเกณฑในการจําแนกสภาพการอยูอาศัยของผูขับขี่รถสามลอ บริเวณยาน
ชุมชนซอยวัดดาน วิจัยโดย ธนัสถ จังมงคลกาล ไดแบงเกณฑในการจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ
ไดแกสภาพการอยูอาศัยในหนวยที่อยูอาศัย และสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบหนวยที่อยูอาศัย
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ผูวิจัยไดทําการศึกษาสภาพการอยูอาศัยทั้ง 2 ลักษณะ โดยการสังเกต หนวยที่อยู
อาศัย
ตัวอยาง จํานวนทั้งสิ้น 140 หนวยตัวอยาง ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
สภาพการอยูอาศัยในหนวยที่อยูอาศัย
1. เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานที่อยูอาศัยของการเคหะ ซึ่งกําหนดให
มาตรฐานเนื้อที่หองเล็กที่สุด สําหรับหองนอนแรกมีเนื้อที่ 8.64 ตารางเมตร และมาตรฐานเนื้อที่
หองเล็กที่สุดสําหรับหองเอนกประสงค (รับแขก, พักผอน, รับประทานอาหาร, เตรียมอาหาร) มีเนื้อ
ที่ 22.32 ตารางเมตร
พบวาขนาดพื้นที่หนวยที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวสวนใหญมีขนาด
15 ตารางเมตร จํานวน 95 หนวย คิดเปนรอยละ 67.88 ซึ่งเปนขนาดที่ต่ํากวามาตรฐานกําหนด
ดังนั้น สภาพการอยูอาศัยสวนใหญของแรงงานตางดาว จึงมีระดับต่ํากวามาตรฐานของการเคหะ
2. เมื่อพิจารณาตามกฎกระทรวงฉบั บที่ 55 พ.ศ.2543 ซึ่งกําหนดให
อาคารอยูอาศัยรวมตองมีพื้นที่ภายในแตละหนวยที่ใชเพื่อการอยูอาศัยไมนอยกวา 20 ตารางเมตร
พบวาขนาดพื้นที่หนวยที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวสวนใหญมีขนาด
15 ตารางเมตร จํานวน 95 หนวย คิดเปนรอยละ 67.88 ซึ่งเปนขนาดที่ต่ํากวามาตรฐานกําหนด
ดังนั้น สภาพการอยูอาศัยสวนใหญของแรงงานตางดาว จึงมีระดับต่ํากวามาตรฐานของการเคหะ
3. เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยในเมืองที่
กําหนดให ที่อยูอาศัยชั่วคราว (เปนการเชานอยกวา 5 ป) ที่อยูแนวราบ มีพื้นที่ 15 ตารางเมตร
จํานวนคนอยูอาศัย 2 คน พื้นที่ตอคน 7.5 ตารางเมตร ที่อยูอาศัยถาวร (เปนการเชาระยะยาวอยู
มากกวา 5 ป) แบงเปน ที่อยูแนวราบ มีพื้นที่ 21 ตารางเมตร จํานวนคนที่อยูอาศัย 3-4 คน พื้นที่
ตอคน 5.25 ตารางเมตร
พบวา หน วยที่อยูอาศัย ของแรงงานต างดาวส วนใหญ มีเ นื้อที่เ ทา กับ
มาตรฐานที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยในเมือง แตจํานวนคนอยูอาศัยมีจํานวนมากกวาที่
กําหนดไว ดังนั้นหนวยที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวสวนใหญจึงมีระดับต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
โดยหนวยที่อยูอาศัยอยูในเกณฑต่ํากวามาตรฐาน จํานวน 101 หนวย คิดเปนรอยละ 72.14 ซึ่ง
(ตารางที่ 5.32 และตารางที่ 5.33)
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ระยะเวลาการอยูอาศัย จํานวนสมาชิก
1-5 ป

มากกวา 5 ป

ขนาดหอง

จําหนวน
หนวย
9
1-2 คน
นอยกวา 15 ตร.ม.
15 ตร.ม.
32
มากกวา 15 ตร.ม.
5
15
3-4 คน
นอยกวา 15 ตร.ม.
15 ตร.ม.
32
มากกวา 15 ตร.ม.
9
มากกวา 4 คน นอยกวา 15 ตร.ม.
1
15 ตร.ม.
6
มากกวา 15 ตร.ม.
4
4
1-2 คน
นอยกวา 15 ตร.ม.
15 ตร.ม.
1
มากกวา 15 ตร.ม.
2
4
3-4 คน
นอยกวา 15 ตร.ม.
15 ตร.ม.
6
มากกวา 15 ตร.ม.
0
มากกวา 4 คน นอยกวา 15 ตร.ม.
0
15 ตร.ม.
5
มากกวา 15 ตร.ม.
5
ตารางที่ 5.32 แสดงความสัมพันธระหวาง
จํานวนหนวยที่อยูอาศัย จํานวนสมาชิก และขนาด

รอยละ
6.43
22.86
3.57
10.71
22.86
6.43
0.71
4.29
2.86
2.86
0.71
1.43
2.86
4.29
0.00
0.00
3.57
3.57

รอยละ
สภาพการอยูอ าศัย
จํานวนราย
ต่ํากวามาตรฐาน
101
72.14
ดีกวาและเทากับมาตรฐาน
39
27.86
รวม
140
100.00
ตารางที่ 5.33 แสดงสภาพการอยูอาศัยพิจารณาตามเกณฑมาตรฐานที่อยูอ าศัย
สําหรับผูมีรายไดนอยในเมือง
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4. เมื่อพิจารณาตามผลการวิจัยของเอกชัย ชูสังข เรื่อง การใชพื้นที่และ
องค ป ระกอบของหน ว ยที่ อ ยู อ าศั ย ในชุ ม ชนแออั ด เขตเมื อ งชั้ น ใน กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง มี
ผลการวิจัยระบุไววา พื้นที่ใชสอยในอาคารประเภทหองแถวมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 36.0 ตารางเมตร
ตอหนวย รองลงมาเปนบานเดี่ยวชั้นเดี่ยวพื้นที่ใชสอย 43.0 ตารางเมตรตอหนวย และบานเดี่ยว
สองชั้นพื้นที่ใชสอยเฉลี่ย 71.0 ตารางเมตรตอหนวย
พบวาขนาดพื้นที่หนวยที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวสวนใหญมีขนาด
15 ตารางเมตร จํานวน 95 หนวย คิดเปนรอยละ 67.88 ซึ่งเปนขนาดต่ํากวาผลการวิจัยของเอกชัย
ชูสังข เรื่อง การใชพื้นที่และองคประกอบของหนวยที่อยูอาศัย ในชุมชนแออัด เขตเมืองชั้นใน
กรุงเทพมหานคร
5. เมื่อพิจารณาโดยใชเกณฑการจําแนกสภาพการอยูอาศัยของธนัสถ
จังมงคลกาล พบวา สภาพการอยูอาศัยภายในตัวบาน สวนใหญมีสภาพปานกลาง จํานวน 93
หนวย คิดเปนรอยละ 66.43 ของกลุมตัวอยาง รองลงมาจะอยูในสภาพไมดี จํานวน 36 หนวย คิด
เปนรอยละ 25.71 ของกลุมตัวอยาง (ตารางที่ 5.32)
เมื่อพิจารณาสภาพการอยูอาศัยในหนวยที่อยูอาศัย โดยแยกตามรูปแบบ
ของหนวยที่อยูอาศัย พบวา มีบานโดดไมสภาพการอยูอาศัยไมดี จํานวน 3 หนวย บานโดดตึก
สภาพการอยูอาศัยคอนขางดี จํานวน 1 หนวย บานโดดตึกสภาพการอยูอาศัยปานกลาง จํานวน 3
หนวย บานโดดครึ่งตึกครึ่งไมสภาพการอยูอาศัยปานกลาง จํานวน 1 หนวย บานโดดครึ่งตึกครึ่งไม
สภาพการอยูอาศัยไมดี จํานวน 1 หนวย หองแถวไมสภาพการอยูอาศัยปานกลาง จํานวน 3 หนวย
หองแถวไมสภาพการอยูอาศัยไมดี จํานวน 8 หนวย หองแถวตึกสภาพการอยูอาศัยคอนขางดี
จํานวน 10 หนวย หองแถวตึกสภาพการอยูอาศัยปานกลาง จํานวน 80 หนวย หองแถวตึกสภาพ
การอยูอาศัยไมดี จํานวน 17 หนวย หองแถวครึ่งตึกครึ่งไมสภาพการอยูอาศัยปานกลาง จํานวน 6
หนวย หองแถวครึ่งตึกครึ่งไมสภาพการอยูอาศัยไมดี จํานวน 9 หนวย (ตารางที่ 5.34)
จํานวนหนวย
รอยละ
สภาพการอยูอาศัยในหนวยที่อยูอาศัย
สภาพคอนขางดี
11
7.86
สภาพปานกลาง
93
66.43
สภาพไมดี
36
25.71
รวม
375
100.00
ตารางที่ 5.34 แสดงสภาพการอยูอาศัยในหนวยทีอ่ ยูอาศัย
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รูปแบบของหนวยที่อยูอาศัย
สภาพคอนขางดี สภาพปานกลาง
สภาพไมดี
บานโดดตึก
3
0
1
0
1
บานโดดครึ่งตึกครึ่งไม
1
0
0
บานโดดไม
3
10
80
หองแถวตึก
15
0
6
หองแถวครึ่งตึกครึ่งไม
9
0
3
หองแถวไม
8
รวม
65
115
195
ตารางที่ 5.35 แสดงสภาพการอยูอาศัยในหนวยทีอ่ ยูอาศัย
แยกตามรูปแบบของหนวยที่อยูอาศัย
หากพิจารณาแยกรายละเอียดตามเกณฑการจําแนกสภาพการอยู
อาศัยภายในตัวบาน ปรากฏผลดังนี้
(1) เกณฑความถูกสุขลักษณะ
- การคุมแดดคุมฝน หนวยที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวใน
ชุมชนสวนใหญอยูในเกณฑคอนขางดี คือมีวัสดุปกคลุมครบ
- ความแออัดของพื้นที่สวนนอน หนวยที่อยูอาศัยของแรงงาน
ตางดาวในชุมชนสวนใหญอยูในเกณฑปานกลาง คือมีพื้นที่นอน 2 คนตอ 2 ตร.ม.
- พื้นที่สวนหองน้ํา หนวยที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวใน
ชุมชนสวนใหญอยูในเกณฑปานกลาง คือใชหองน้ํา 4 คนตอหอง
- การมี จุ ด ใช น้ํ า หน ว ยที่ อ ยู อ าศั ย ของแรงงานต า งด า วใน
ชุมชนสวนใหญอยูในเกณฑปานกลาง คือมีจุดน้ําใช 3 คนตอจุด
- การทําความสะอาด หนวยที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาว
ในชุมชนสวนใหญอยูในเกณฑปานกลาง คือทําความสะอาดสัปดาหละครั้ง
- การระบายอากาศ หนวยที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวใน
ชุมชนสวนใหญอยูในเกณฑไมดี คือมีพื้นที่ระบายอากาศ รอยละ 25 ของพื้นที่หอง
(2) เกณฑ ค วามปลอดภั ย เมื่ อ พิ จ ารณาจากหน ว ยที่ อ ยู
อาศัยของแรงงานตางดาวโดยภาพรวมแลว แบงได 2 กรณี คือ
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- ความแข็งแรงของหนวยที่อยูอาศัย สวนใหญอยูในเกณฑดี
คือมีโครงสรางอาคารคอนขางแข็งแรง และวัสดุที่ใชสรางคอนขางคงทน
- การปองกันอัคคีภัย หนวยที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวใน
ชุมชนทั้งหมด ไมมีอุปกรณดับเพลิง ไมมีจุดน้ําดับเพลิง และพื้นที่ครัวไฟนอยกวารอยละ 15 ของ
พื้นที่รวม

ภาพที่ 5.8 สภาพการอยูอาศัยในหนวยที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาว สภาพคอนขางดี

ภาพที่ 5.9 สภาพการอยูอาศัยในหนวยที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาว สภาพปานกลาง
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ภาพที่ 5.10 สภาพการอยูอ าศัยในหนวยที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาว สภาพไมดี
สภาพแวดลอมโดยรวมหนวยพักอาศัย
จากหน ว ยที่ อ ยู อ าศั ย ของแรงงานต า งด า วที่ ไ ด สํ า รวจ สั ง เกต และ
สัมภาษณ เมื่อนํามาจําแนกสภาพแวดลอมโดยรวมหนวยพักอาศัย พบวา สภาพแวดลอมโดยรอบ
หนวยที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวในชุมชนมหาชัยนิเวศน ในภาพรวมมีสภาพไมดี เนื่องจาก
ความหนาแนนของอาคารมีมากกวา 15-30 หลัง/ไร สภาพอาคารภายในชุมชนสวนใหญมีสภาพ
เกา และโทรม สภาพแวดลอมของชุมชนไมสะอาด ไมเรียบรอย มีจุดทิ้งขยะไมเพียงพอ ระบบ
สาธารณู ป โภคของชุ ม ชน อั น ได แ ก น้ํ า ประปา มี ไ ม เ พี ย งพอต อ ความต อ งการ แต ใ นส ว นของ
ความสัมพันธของชุมชนอยูในเกณฑคอนขางดี
5.5.2 ขอมูลดานปญหาเกี่ยวกับที่อยูอ าศัย
5.5.2.1 จากการสัมภาษณผูอยูอาศัย
จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในหนวยที่อยูอาศัยตัวอยาง พบวา
แรงงานตางดาวที่อาศัยในแตละหนวยที่อยูอาศัย มีความเห็นวา สภาพการอยูอาศัยในปจจุบันไม
มีปญหา จํานวน 104 หนวย คิดเปนรอยละ 74.29 เห็นวาสภาพการอยูอาศัยในปจจุบันมีปญหา
จํานวน 36 หนวย คิดเปนรอยละ 25.71 (ตารางที่ 5.36)
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ปญหา

จํานวนราย
รอยละ
ไมมี
278
74.29
มี
97
25.71
รวม
375
100.00
ตารางที่ 5.36 แสดงปญหาเกีย่ วกับทีอ่ ยูอาศัยของครัวเรือน (จากการสัมภาษณ)
จากการสัมภาษณแรงงานตางดาวกลุมที่เห็นวาสภาพการอยูอาศัยปจจุบันมี
ป ญ หา พบว า มี ป ญ หาเรื่ อ งน้ํ า ประปา เนื่ อ งจากที่ พั ก อาศั ย ของแรงงานต า งด า วในบางจุ ด
น้ําประปาไมคอยไหล จํานวน 36 หนวย คิดเทียบสัดสวนจากกลุมตัวอยาง 140 ตัวอยาง คิดเปน
รอยละ 25.71 และมีปญหาดานสภาพแวดลอมไดแก ขยะตกคาง จํานวน 29 หนวย คิดเทียบ
สัดสวนจากกลุมตัวอยาง 140 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 20.71 น้ําทวม จํานวน 26 หนวย คิดเทียบ
สัดสวนจากกลุมตัวอยาง 140 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 18.57 และน้ําเนา จํานวน 26 หนวย คิด
เทียบสัดสวนจากกลุมตัวอยาง 140 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 18.57 (ตารางที่ 5.37)

ปญหา

จํานวนราย

รอยละ
(คิดเทียบรอยละจาก
กลุมตัวอยางทั้งหมด
140 ตัวอยาง)

ดานสาธารณูปโภค
ประปา
36
25.71
ดานสภาพแวดลอม
น้ําทวม
26
18.57
ขยะตกคาง
29
20.71
น้ําเนา
26
18.57
ตารางที่ 5.37 แสดงปญหาเกีย่ วกับทีอ่ ยูอาศัยของครัวเรือน (จากการสัมภาษณ)
5.5.2.2 จากการสังเกต
จากการสังเกตสภาพการอยูอาศัยในปจจุบัน ของหนวยที่อยูอาศัยตัวอยาง พบวา
สวนใหญมีปญหาแทบทั้งหมด ซึ่งสามารถแบงปญหาออกเปน 2 สวนไดแก ปญหาสภาพการอยู
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อาศัย ในหนว ยที่ อยูอ าศัย และป ญหาสภาพแวดลอมโดยรอบหน ว ยพัก อาศัย ปรากฏผลดั ง นี้
(ตารางที่ 5.36)
1. ปญหาดานสภาพการอยู อาศัยในหน วยที่อยูอ าศัย ประกอบดวย 2 ส ว น
ไดแก
(1) ปญหาดานตัวบาน แบงเปน
- ปญหาเรื่องพื้นที่ในการระบายอากาศ หนวยที่อยูอาศัยของแรงงาน
ตางดาวมีสัดสวนของชองระบายอากาศเมื่อเทียบกับพื้นที่ใชสอยมีสัดสวนนอยกวารอยละ 25 ของ
พื้นที่รวม ซึ่งมีพื้นที่คอนขางนอย
- ปญหาเรื่องพื้นที่ใชสอยไมเหมาะสม พื้นที่ใชสอยในหนวยที่อยูอาศัย
ไมสมดุลกับจํานวนผูพักอาศัย เนื่องจากในหนึ่งหนวยที่อยูอาศัยจะมีพื้นที่ใชสอยคอนขางนอย แต
มีผูอยูอาศัยจํานวนมาก คือมีผูอยูอาศัย 2-4 คน
- ปญหาเรื่องการเขาถึงของแสงสวาง หนวยที่อยูอาศัยของแรงงาน
ตางดาวมี พื้น ที่ระบายอากาศนอย เปนผลใหแสงสวางจากภายนอกเขาถึงที่พัก อาศัย ไดนอย
เชนกัน
- ปญหาตัวบานไมแข็งแรง หนวยที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวบาง
หนวยมีโครงสรางไมแข็งแรง สวนใหญจะเปนกลุมของบานโดดไม หรือหองแถวไม เนื่องจากเปนสิ่ง
ปลูกสรางเกาที่มีอายุการใชงานมานานแลว
(2) ปญหาสาธารณูปโภค
ปญหาที่พบจะเปนเรื่องน้ําประปา เนื่องจากน้ําประปาไมเพียงพอตอ
ความตองการของผูที่อยูอาศัยในชุมชน ซึ่งปญหาเรื่องน้ําประปา เปนปญหาที่สงผลกระทบกับทั้ง
คนไทยในชุมชนมหาชัยนิเวศนและคนตางดาว
2. ปญหาดานสภาพแวดลอมโดยรอบหนวยพักอาศัย
- ปญหาขยะตกคาง
เนื่องดวยพื้นที่ชุมชนมหาชัยนิเวศน เปนที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย
ที่อยูอาศัยกันคอนขางแออัด ทางภายในชุมชนเปนทางที่แคบ เปนผลใหหนวยงานทองถิ่นที่ดูแล
เรื่องการจัดเก็บขยะไมสามารถเขาถึงพื้นที่บางจุดได สงผลใหเกิดขยะตกคางในพื้นที่เปนจํานวน
มาก ประกอบกับการที่ในชุมชนมีพื้นที่หรือมีจุดทิ้งขยะจํานวนนอย สงผลใหผูที่อยูอาศัยในชุมชน
ทิ้งขยะไมเปนที่เปนทางดวย
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- ปญหาน้ําทวม
เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาคร เปนจังหวัดชายทะเล ในชวงฤดูที่มีน้ํา
ทะเลหนุนสูงจะสงผลใหมีน้ําทวมในพื้นที่ ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมมีการหาทางปองกันและ
แกไขปญหาเรื่องนี้
- ปญหาน้ําเนาขัง
สาเหตุของการเกิดน้ําเนาขัง ส วนหนึ่งเกิดจากการมีขยะอุดตันทอ
ระบายน้ํา เปนผลใหไมสามารถระบายน้ําได และกลายเปนน้ําเนาไปในที่สุด
ปญหา

จํานวนราย

รอยละ
(คิดเทียบรอยละจาก
กลุมตัวอยางทั้งหมด
140 ตัวอยาง)

ดานตัวบาน
ตัวบานไมแข็งแรง
38
27.14
แสงสวางจากภายนอกไมเพียงพอ
85
60.71
ชองระบายอากาศมีไมเพียงพอ
85
61.71
ดานสาธารณูปโภค
ประปา
36
25.71
ดานสภาพแวดลอม
น้ําทวม
33
23.57
ขยะตกคาง
43
30.71
น้ําเนา
33
23.57
ตารางที่ 5.38 แสดงปญหาเกีย่ วกับทีอ่ ยูอาศัยของครัวเรือน (จากการสังเกต)
5.6 ทัศนคติของคนไทยตอการอยูอาศัยของแรงงานตางดาว
ในการศึกษาทัศนคติของคนไทยตอการอยูอาศัยของแรงงานตางดาว ผูวิจัยไดทําการศึกษา
โดยการสัมภาษณผูที่อยูอาศัยบริเวณขางเคียงที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาว จํานวน 50 ราย ผล
ศึกษาพบวา คนไทยทั้งหมดไมรูสึกรังเกียจที่มีแรงงานตางดาวเขามาอาศัยในชุมชน (ตารางที่
5.39)
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ทัศนคติของคนไทย
จํานวน
รอยละ
ไมตองการใหแรงงานตางดาวเขามาอาศัยในชุมชน
0
0.00
ไมรูสึกรังเกียจที่มีแรงงานตางดาวเขามาอาศัยใน
50
100.00
ชุมชน
รวม
50
100.00
ตารางที่ 5.39 แสดงทัศนคติของคนไทยตอการอยูอาศัยของแรงงานตางดาว
5.7 แนวทางเบื้องตนในการจัดการที่อยูอาศัยสําหรับแรงงานตางดาว
ในการศึกษาในหัวขอแนวทางเบื้องตนในการจัดการที่อยูสําหรับแรงงานตางดาว ผูวิจัยได
ทําการศึ กษาโดยการสั มภาษณ ผูปกครองทองที่ นักวิชาการ ตัวแทนของคนไทยในพื้นที่ และ
ตัวแทนของแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่ทําการศึกษา เพื่อหาแนวทางเบื้องตนในการ
จัดการที่อยูอาศัยสําหรับแรงงานตางดาว ผลศึกษาสรุปไดดังนี้
(1) รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ใหความเห็นวา ควรจัดใหแรงงานตางดาวอยูรวมกันโดยการทําเปนนิคมที่อยูอาศัยสําหรับ
แรงงานตางดาว ซึ่งจะทําใหสามารถควบคุมดูแลแรงงานตางดาวเหลานั้นได และยังทําใหทราบ
จํานวนของแรงงานตางดาวที่แทจริง และสามารถควบคุมปริมาณ รวมถึงปญหาที่เกิดจากแรงงาน
ต า งด า วได นอกจากนั้ น การให แ รงงานต า งด า วอยู ร วมกั น เป น นิ ค ม ยั ง สามารถทํ า ให ก าร
ลงทะเบียนตางดาวทําไดงาย ซึ่งจะทําใหมีฐานขอมูลเกี่ยวกับแรงงานตางดาวที่แทจริง การมี
ฐานขอมูลเกี่ยวกับแรงงานตางดาวจะทําใหสามารถตรวจสอบแรงงานตางดาวที่จะเขามาในพื้นที่
ได และสามารถคัดแยกแรงงานตางดาวที่มีประวัติที่ไมดีไมใหเขามาในพื้นที่ได หรือหากแรงงาน
ตางดาวคนใดทําผิด ก็จะสามารถสงกลับประเทศได และหากจะกลับเขามาทํางานในพื้นที่อีก ก็จะ
ไมผานการตรวจสอบประวัติที่ไดจัดทําฐานขอมูลไว และทําใหไมสามารถกลับเขามาทํางานใน
พื้นที่อีก
(2) ผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคม เทศบาลนครสมุทรสาคร
ใหความเห็นวา การจัดการเรื่องที่อยูอาศัยของแรงานตางดาวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ควรแบงเปน 2 ระยะ คือการจัดการในระยะสั้นและการจัดการในระยะยาว ดังนี้
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ระยะสั้น ควรจัดการแกปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนที่มีตางดาวอาศัยอยูกอน โดย
1. แกปญหาเรื่องขยะ โดยการใหชุมชนบริหารจัดการ ในสวนของการจัดเก็บขยะเอง
เนื่องจากในบางชุมชนการเขาถึงพื้นที่ของรถจัดเก็บขยะทําไดยาก เนื่องจากทางเขาเปนทางที่รถไม
สามารถเขาถึงได
2. ออกเทศบัญญัติ ซึ่งเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได เพื่อบังคับผูประกอบการที่ให
แรงงานตางดาวเชาที่พักอาศัย โดยใหมีการจัดเก็บภาษีในสวนของภาษีเงินได เพื่อนํารายไดจาก
การจัดเก็บไปดูแลดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหมีคุณภาพและเพียงพอกับความตองการ
3. ออกเทศบั ญ ญั ติ ใ ห มี ก ารกํ า หนดโทษสํ า หรั บ ผู ป ระกอบการที่ ไ ม ดู แ ลเรื่ อ ง
สภาพแวดลอม เชน เรื่องการทิ้งขยะ หากผูอยูอาศัยทิ้งขยะไมเปนที่ จะมีโทษปรับ ในสวนของ
ผูประกอบการที่ไมดูแลเรื่องสภาพแวดลอม ก็จะมีโทษปรับเชนเดียวกัน ซึ่งผูประกอบการจะไดมี
การไปบังคับกับผูเชาตอไป
ระยะยาว เปนการจัดการที่อยูอาศัยสําหรับแรงงานตางดาว ในภาพรวมทั้งพื้นที่ โดย
1. จัดใหแรงงานตางดาวเขาอยูในอาคารชุดบานเอื้ออาทรที่คงเหลือ โดยเก็บคาเชา
จากนายจาง ซึ่งจะทําใหสภาพการอยูอาศัยของแรงงานตางดาวดีขึ้น และการใหแรงงานตางดาว
อาศัยอยูรวมกันจะทําใหควบคุมดูแลไดงาย
2. ทํา zoning ที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาว และในพื้นที่ zoning ควรจัดใหมี
บริการสาธารณูปการ เชน โรงพยาบาล โรงเรียน สําหรับแรงงานตางดาวโดยเฉพาะ ซึ่งการจัดทํา
zoning จะทําใหสามารถบริหารจัดการแรงงานตางดาวไดครอบคลุมมากที่สุด ทั้งยังสามารถ
ควบคุ ม ป ญ หาตา ง ๆ อั น เกี่ย วเนื่อ งกับ แรงงานตา งด า วได เชน ปญ หาที่เ กี่ย วกับสาธารณสุข
ปญหาดานอาชญากรรม เปนตน
(3) ธนารักษพื้นที่สมุทรสาคร
ใหความเห็นวา กรมธนารักษไมใชหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดูแล หรือจัดการ
เกี่ยวกับที่อยูอาศัย แตเปนหนวยงานที่สามารถใหการสนับสนุนได โดยการใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
เชน เทศบาล ใชที่ราชพัสดุสําหรับจัดสรางเปนลานกีฬา สวนสาธารณะ หองสมุด เพื่อใหชุมชนไดมี
พื้นที่ทํากิจกรรม ซึ่งเปนการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีสําหรับผูอยูอาศัยในชุมชนไดอีกทางหนึ่ง ซึ่ง
สอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมธนารักษในเรื่องของ โครงสรางการจัดสรางสวนสาธารณะ ลาน
กีฬา หองสมุด ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกผูที่อยูอาศัยในชุมชน
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(4) นักผังเมือง
ไดใหความเห็นวา ควรมีการจัดทํา zoning ที่อยูอาศัยสําหรับแรงงานตางดาว ซึ่งจะทําให
ทราบจํานวนแรงงานตางดาวที่แทจริง และสามารถบริหารจัดการแรงงานตางดาวไดครอบคลุม
มากที่สุด ทั้งยังเปนการควบคุมปญหาที่เกิดจากแรงงานตางดาวไดดีอีกดวย
(5) นักวิชาการ
ได ใ ห ค วามเห็ น ว า การบริ ห ารจั ด การเรื่ อ งที่ อ ยู อ าศั ย สํ า หรั บ แรงงานต า งด า ว ไม ค วร
แกปญหาโดยใชวิธีเหมารวม ควรแยกพิจารณาเปนกลุม ๆ ดังนี้
กลุมที่ยังไมมีปญหาและสามารถอยูรวมกับคนไทยในชุมชนไดดี ควรใหอยูในพื้นที่ชุมชน
เดิม และใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการชุมชน ใหมีการอยูอาศัยแบบพึ่งพาและชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน ซึ่งอาจทําใหแรงงานตางดาวเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน และเกิดความรูสึกรัก
และอยากดูแลชุมชนและที่อยูอาศัยของตนมากขึ้น อันจะเปนผลทําใหแรงงานตางดาวกลายเปน
สวนหนึ่งที่จะชวยดูแลที่อยูอาศัยและชุมชนไดดี
กลุมที่ไมสามารถอยูรวมกับคนไทยในชุมชนได อาจแกปญหาโดยการจัดที่อยูอาศัยใหอยู
รวมกัน โดยใหแรงงานตางดาวมีสวนรวมในการดูแลและบริหารชุมชนเอง และใหมีหนวยงานของ
รัฐคอยกํากับอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งการบริหารชุมชนโดยแรงงานตางดาวเอง เชื่อวานาจะเขาใจความ
ตองการของแรงงานตางดาว ที่สวนใหญมาจากภูมิลําเนาเดียวกันไดมากกวา นอกจากนั้นการให
แรงงานตางดาวมีสวนรวมในการบริหารจัดการชุมชน จะทําใหแรงงานตางดาวเกิดความรูสึกเปน
สวนหนึ่งของชุมชน และทําใหเกิดความรักและอยากดูแลชุมชนและที่อยูอาศัยของตน
(6) ตัวแทนคนไทยในพื้นที่
ใหความเห็นวา ในชุมชนมหาชัยนิเวศนมีแรงงานตางดาวอาศัยอยูปะปนกับคนไทยจํานวน
มากและแรงงานตางดาวกลุมนี้ไมไดกอปญหาหรือสรางความเดือดรอนใหกับคนไทยที่อยูในพื้นที่
แรงงานตางดาวบางรายก็อยูในชุมชนมาเปนเวลานานแลว นอกจากนั้นการที่แรงงานตางดาวเขา
มาอยูอาศัยในชุมชน ทําใหคนไทยในพื้นที่มีรายไดเพิ่มขึ้น จากการใหเชาที่อยูอาศัย และจากการ
ขายของกินของใชในชุมชน อีกทั้งแรงงานตางดาวกลุมที่เขามาอยูอาศัยในชุมชนเปนกลุมที่ไมมี
ปญหาเรื่องการจายชําระคาเชา ดังนั้น จึงเห็นวาควรใหแรงงานตางดาวอาศัยอยูในชุมชนตอไป
โดยขอใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเขามาดูแล 3 เรื่อง ดังนี้
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1. ดูแลเรื่ องสาธารณูปโภค ไดแก เรื่องน้ําประปา และถนน ให เพียงพอและอยูใน
สภาพเหมาะสมกับความตองการใชของคนในชุมชน
2. ดูแลเรื่องการจัดเก็บขยะ โดยใหมีจุดทิ้งขยะที่เพียงพอกับปริมาณขยะ และใหมีการ
ดูแลเรื่องการจัดเก็บขยะใหทั่วถึงทั้งพื้นที่
3. ดูแลเรื่องการระบายน้ํา โดยใหมีทอระบายน้ําที่สามารถใชงานไดดีครอบคลุมทั้ง
พื้นที่ชุมชน เนื่องจากจะมีปญหาเรื่องน้ําทวม เวลามีน้ําทะเลหนุน หรือเวลาฝนตกหนัก และใน
พื้นที่ที่ไมมีทอระบายน้ํา หรือมีแตทอระบายน้ําอุดตัน หรือในพื้นที่ที่เปนที่ลุม จะเกิดน้ําขังจน
กลายเปนน้ําเนา ทําใหสภาพทั่วไปของชุมชนไมนาอยู
(7) ตัวแทนแรงงานตางดาว
ใหความเห็นวา การอยูอาศัยในชุมชนมหาชัยนิเวศนสามารถอยูรวมกับคนไทยไดโดยไมมี
ปญหา โดยสิ่งที่ตองการใหจัดการเพื่อใหสภาพการอยูอาศัยดีขึ้น ไดแก
1. ดูแลเรื่องสาธารณูปโภค ไดแก เรื่องน้ําประปา ใหเพียงพอกับความตองการ
2. ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการอยูอาศัย เนื่องจากวาถูกโจรเขาปลนทรัพยสินในที่
พักอาศัยอยูบอยครั้ง หรือถูกนักเลงคนไทยขูกรรโชกเอาทรัพยอยูบอย ๆ
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บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องสภาพการอยูอาศัยของแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาคร กรณีศึกษา
ชุมชนมหาชัยนิเวศน อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เปนการศึกษาขอมูลสวนบุคคล
และครอบครัว ขอมูลความสัมพันธระหวางที่อยูอาศัยกับแหลงงาน ขอมูลดานเศรษฐกิจ ขอมูล
ดานพฤติกรรมการอยูอาศัย ขอมูลดานความจําเปนเกี่ยวกับที่อยูอาศัย ขอมูลดานความตองการ
เกี่ยวกับที่อยูอาศัย ขอมูลดานปญหาเกี่ยวกับที่อยูอาศัย และขอมูลดานกายภาพของที่อยูอาศัย
และการหาแนวทางเบื้องตนในการจัดการเรื่องที่อยูอาศัยสําหรับแรงงานตางดาว
การวิจัยเริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ คือ หนวยที่อยูอาศัยของงานแรงงตางดาว
ที่อาศัยอยูในชุมชน ดวยขนาดของกลุมตัวอยาง 48 หนวยตัวอยาง เพื่อทําการสัมภาษณหัวหนา
ครัวเรือนหรือผูแทน พรอมทั้งสังเกต บันทึกภาพถายสภาพที่อยูอาศัยของแตละหนวยที่อยูอาศัย
เพื่อประกอบการสัมภาษณ
กอ นดํ า เนินการสั ม ภาษณก ลุมตั ว อยา ง ผูวิจั ยไดอธิ บ ายถึง วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ อีกทั้งระหวางการสัมภาษณผูสัมภาษณไดสังเกต
บันทึกภาพสภาพที่อยูอาศัย และสอบทานถึงขอมูลที่ไดรับการสัมภาษณเพื่อใหไดรับขอมูลที่
ถูกตอง เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใชวิธีการหาอัตราสวนรอยละ และเขียนตารางสรุป สรุป
เนื้อหาและผลการวิจัยที่ไดทําการศึกษา โดยแบงเปน
1. ขอมูลลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของแรงงานตางดาว
2. ขอมูลดานพฤติกรรมการอยูอาศัย ความตองการ และความจําเปน เกี่ยวกับที่อยู
อาศัยของแรงงานตางดาว
3. ขอมูลดานกายภาพของหนวยที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาว
4. ขอมูลสภาพปจจุบันของหนวยที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาว
5. ขอมูลดานปญหาเกี่ยวกับที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาว
6. ขอมูลทัศนคติของคนไทยตอการอยูอาศัยของแรงงานตางดาว
7. ขอมูลจากการสัมภาษณแนวทางเบื้องตนในการจัดการที่อยูอาศัยสําหรับแรงงานตาง
ดาว
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6.1 ความคิดเห็นของตัวแทนในหนวยงานตางๆ
1. เรื่องแรงงานขามชาตินั้นเปนปญหาของจังหวัดสมุทรสาครที่มีมานานและคอนขาง
เปนเรื่องที่ทางจังหวัดนัน้ พยายามหาทางแกไข
ในจํานวนแรงงานของจังหวัด
500,000 คนจะมีแรงงานไทยประมาณ 300,000 และเปนแรงงานตางดาวประมาณ
200,000 คน ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครนัน้ มีจํานวนของแรงงานตางดาวมากเปนอันดับ
สอง รองจากกรุงเทพมหานคร และ อันดับสามคือ เชียงใหม โดยมีแรงงานที่จด
ทะเบียนอยางเปนทางการประมาณ 124,454 คน ทีม่ กี ารออกใบอนุญาตและมีการ
พิสูจนสัญชาติ เรื่องของจํานวนแรงงานตางดาวนัน้ เปนเรื่องยากที่จะมีการนับจํานวน
หรือระบุถึงจํานวนอยางแนชัด เนื่องจากประชากรที่ไดแจงไวนนั้ มีหลายตัวเลขและ
หลายที่มา ทัง้ ดานประชากรศาสตร และ จํานวนของแรงงานที่จดทะเบียน โดยทาง
จังหวัดนัน้ ไดพยายามหาทางที่จะระบุถึงจํานวนที่แนนอนของแรงงานตางดาวภายใน
พื้นที่จังหวัด แตจนกระทัง่ ปจจุบันก็ไดเพียงตัวเลขที่ใกลเคียง แตไมสามารถหาวิธกี าร
ระบุจํานวนทีแ่ ทจริงได
2. เรื่องของแรงงานตางดาวที่สว นใหญจะเดินทางเขามาในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเริ่ม
อาชีพหารายไดสรางตัว หลังจากนัน้ จึงเริ่มยายถิ่นกระจายออกตามภูมิภาคตางๆของ
ประเทศ ทําใหแรงงานตางดาวในจังหวัดนั้น ไมเห็นถึงความสําคัญของถิ่นที่ใชอยู
อาศัย รวมไปถึงละเลยกฎระเบียบการใชชีวติ อยูรวมกับคนสมุทรสาครเองดวย อันสืบ
เนื่องมาจากสวนหนึง่ นัน้
เปนเรื่องของนโยบายที่มีการสงคืนแรงงานตางดาวหรือ
MOU ที่อนุญาตใหแรงงานตางดาวแตละคนมีอายุการทํางานแค 2 ป หรือก็คอื
อนุญาตใหแรงงานนั้นทํางานไดไมเกิน 2 ปกอนที่จะสงกลับประเทศ แตตามที่เกิดขึ้น
จริงนัน้ แรงงานเหลานัน้ ก็ไดขออนุญาตตอสัญญาไปอีกหลายครัง้ ทําใหมีจํานวนของ
แรงงานตางดาวที่ทาํ งานมาเปนระยะเวลานานเพิม่ มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเปนเรื่องทีท่ าง
จังหวัดยังคงหาทางแกไข
3. ปจจุบันนี้ทางแรงงานจังหวัดไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานตาง
ดาวขึ้น เพือ่ ที่จะดูแลในเรื่องของระยะเวลาในการทํางานของแรงงานตางดาวแตละ
พื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร โดยการเก็บรวบรวมขอมูลของแรงงานตางดาวอยางเปน
ระบบทั้งจังหวัดสมุทรสาคร ใหอยูในกรอบที่เปนระบบมากขึ้น
4. ทางผูมีสวนเกีย่ วของของจังหวัดสมุทรสาคร ตอนนี้ไดมีการคํานึงเรือ่ งของที่อยูอาศัย
ของแรงงานตางดาวอยางเปนระบบ ซึง่ การที่จะทําไดนั้น จําเปนทีจ่ ะตองมีผูวจิ ัยที่
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5.

6.

7.

8.

9.

เขาถึงขอมูลในทุกมิติของแรงงานตางดาว ซึง่ ทางจังหวัดไดมีการสงแรงงานตางดาว
กลับประเทศเดือนละ 1,000 กวารายตลอดหลายปที่ผา นมา แตกย็ งั ไมสามารถชวย
ลดเรื่องของแรงงานตางดาวที่เกิดขึ้นได
อันเนื่องดวยเหตุทางการเมืองในประเทศพมาเองก็ไมมนี โยบายที่จะนําคนในประเทศ
กลับ หรือในทางกลับกัน กลับมีนโยบายสงเสริมใหประชากร ซึง่ เปน มอญ กระเกรีย่ ง
ไทยใหญ และ ชนกลุมนอยตางๆของพมานัน้ ออกไปทํางานนอกประเทศ โดยการยึด
ที่ดินและไลกลุมคนออกนอกประเทศ ทําใหการที่จะดูแลเรื่องแรงงามตางดาวนัน้ ยิ่ง
เพิ่มมากขึ้นไปอีก เพราะมีชาวพมาจํานวนไมนอยตัดสินใจยายมาตั้งรกรากที่ประเทศ
ไทยและไมยอมที่จะกลับประเทศ
แรงงานพมาในไทยปจจุบันนั้นมีเกือบ 2 ลานคน แตมีการกําหนดจุดใหมีการพิสูจน
สัญชาติอยูแค 3 จุด ก็คือที่ เกาะสอง ที่แมสอด และ แมสาย ซึง่ ถือวามีจํานวนนอย
มากเมื่อเทียบกับจํานวนแรงงามตางดาวนับลานคน ซึ่งทางทานรองสุริยะไดมีการ
เสนอวา นาจะมีการเรียกคนของกระทรวงกลาโหมของประเทศพมา มาดูงานที่
ประเทศไทยเพื่อชวยกันแกปญหาการพิสจู นสัญชาติ หรือนาจะมีการเปดหนวยงานที่
ดูแลเรื่องการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวของพมาเอง
เรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการตอเติมอาคารหรือทีพ่ ักอาศัย ซึ่งไมอนุญาตใหแรงงาน
ตางดาวนัน้ ตอเติม หรือ สรางทีพ่ ักอาศัยเองโดยเด็ดขาด โดยโทษของการตอเติมหรือ
สรางทีพ่ ักอาศัยเองนั้น หากมีการจับไดจะมีความผิดและลงโทษโดยการสงกลับทันที
สวนใหญการตอเติม หรือ สรางทีพ่ ักอาศัยของแรงงานตางดาวนัน้ มักเกิดใกลโรงงาน
ที่ไมมีการจดทะเบียนแรงงานตางดาว หรือ มีการจดทะเบียนแรงงานตางดาวนอย
มาก ซึ่งเจาของกิจการเองอาจะลดภาระคาใชจายดวยการใหแรงงานตางดาวสรางที่
พักอาศัยดานหลังของโรงานหรือพืน้ ที่ใกลเคียง ซึง่ อันที่จริงแลวเปนการกระทําทีข่ ัด
ตอกฎหมายอยางมาก ซึง่ ทีพ่ ักอาศัยเหลานัน้ เปนคลายๆทีพ่ ักอาศัยถาวร มีการ
เปลี่ยนกลุมของแรงงานตางดาวตลอดเวลา แตยังคงใชที่พกั อาศัยเดิมมาโดยตลอด
เรื่องของน้าํ ประปา ซึ่งทางชุมชนมีปญหานัน้ ความจริงแลวเปนปญหาของเกือบทั้ง
จังหวัดในเรื่องของน้ําเค็มซึ่งลนขึ้นมาและเขาในจุดรั่วของทอสงน้าํ ประปา ซึ่งทาง
จังหวัดเองกําลังหาวิธีแกไข และ รับมือกับเรื่องนี้อยูเชนเดียวกัน
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6.2 สรุปผลการวิจยั
6.2.1 ขอมูลลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของแรงงานตางดาว
1. สภาพทางสังคม
จากการศึกษา พบวา แรงงานตางดาวมีสัดสวนของเพศหญิงและชายใกลเคียง
กัน โดยเปนเพศหญิงจํานวน 242 ราย และเพศชาย จํานวน 203 ราย สวนใหญมีอายุระหวาง 2130 ป จํานวน 163 ราย รองลงมามีอายุระหวาง 10-20 ป จํานวน 119 ราย และอายุอยูระหวาง 3140 ป จํานวน 91 ราย เมื่อพิจารณาจากระดับอายุของแรงงานตางดาว จะเห็นไดวาสวนใหญมีอายุ
อยูในชวงของผูที่อยูในวัยทํางาน ดานสถานภาพ มีสถานภาพสมรสและโสดใกลเคียงกัน คือมี
สถานภาพสมรส จํานวน 232 ราย และมีสถานภาพโสด จํานวน 213 ราย ภูมิลําเนาเดิมของ
แรงงานตางดาว สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในประเทศพมา โดยมีภูมิลําเนาเดิมอยูเมืองมะละแหมง
จํานวน 307 ราย รองลงมา มีภูมิลําเนาเดิมอยูเมืองยางกุง จํานวน 56 และมีภูมิลําเนาอยูใน
ประเทศไทย จํานวน 50 ราย โดยกลุมของผูที่มีภูมิลําเนาเดิมอยูในประเทศไทย เปนกลุมของเด็ก
และผูที่เกิดในประเทศไทย ระยะเวลาที่อยูในประเทศไทย มีระยะเวลาที่อยูในประเทศไทยตั้งแต 15 ป มากที่สุด คือ จํานวน 273 ราย รองลงมา มีระยะเวลาตั้งแต 6-10 ป จํานวน 89ราย และ
ระยะเวลาตั้งแต 11-15 ป จํานวน 39 ราย จํานวนสมาชิกในหนวยที่อยูอาศัย สวนใหญมีผูอาศัย
รวมกัน จํานวน 3-4 คน เปนจํานวน 66 หนวยที่อยูอาศัย รองลงมามีผูอยูอาศัยรวมกัน จํานวน 1-2
คน เปนจํานวน 52 หนวยที่อยูอาศัย ความสัมพันธของผูที่อยูอาศัยรวมกันในหนวยที่อยูอาศัยสวน
ใหญจะอยูเปนครอบครัว ไดแก อาศัยอยูกับสามี/ภรรยา อาศัยอยูกับพอแมลูก อาศัยอยูกับพอหรือ
แม อาศัยอยูกับพี่นอง อาศัยอยูกับญาติ
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
จากการศึกษา พบวา แรงงานตางดาวสวนใหญมีอาชีพรับจาง จํานวน 383 ราย
โดยแบงเปนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ จํานวน 360 ราย รองลงมา รับจางทํางานในอู
ตอเรือ จํานวน 14 ราย เปนผูที่ไมไดทํางานจํานวน 61 ราย โดยกลุมที่ไมไดทํางานแบงเปน เด็ก
จํานวน 39 ราย เปนหญิงที่กําลังตั้งครรภและเลี้ยงลูกที่ยังเล็ก จํานวน 20 ราย และเปนมารดาของ
แรงงานตางดาวที่มาอยูเลี้ยงหลาน จํานวน 2 ราย ระดับรายไดของแตละครัวเรือน สวนใหญมี
รายได 10,000-15,000 บาทตอเดือน รองลงมามีรายได 15,001-20,000 บาทตอเดือน โดยรายได
รวมของแตละครัวเรือนต่ําสุดประมาณ 6,000 บาทตอเดือน และรายไดสูงสุดประมาณ 56,000
บาทตอเดือน รายจายสวนใหญเปนคาอาหารรอยละ 62.36 เปนรายจายสูงสุดจํานวน 10,000
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บาท เปนคาที่อยูอาศัย รอยละ 18.05 เปนรายจายสูงสุดจํานวน 3,000 บาท สวนคาใชจายที่นอย
ที่สุด คือ คาโทรศัพท มีสัดสวนรอยละ 2.00 และคาน้ําประปามีสัดสวนรอยละ 2.28
กรณีของหนวยที่พักอาศัยตัวอยางที่ไมมีคาใชจาย แยกเปน กรณีไมมีคาใชจาย
ดานที่อยูอาศัย คาน้ําประปา คาไฟฟา เนื่องจากเปนกลุมที่พักอาศัยอยูกับนายจาง ซึ่งไมตองจาย
คาใชจายดังกลาว กรณีไมมีคาใชจายคาอาหาร เนื่องจากเปนกลุมที่พักอาศัยกับนายจางและ
นายจางจัดเตรียมอาหารใหครบทุกมื้อ และกรณีไมมีคาใชจายในการเดินทาง คือ กลุมที่พักอาศัย
ใกลกับสถานที่ทํางานและกลุมที่นายจางจัดที่พักให ซึ่งไมตองเดินทางไปทํางานหรือไปทํางานได
โดยการเดิน และกลุมที่เดินทางโดยรถรับสงของโรงงานและไมตองเสียคาใชจาย
ระดับรายไดกับรายจายของครัวเรือน พบวาระดับของรายไดเพียงพอ แตไมมีเงิน
เหลือเก็บ จํานวน 52 ราย มีรายไดเพียงพอและมีเงินเหลือเก็บ จํานวน 82 ราย และมีรายไดไม
เพียงพอกับรายจาย จํานวน 6 ราย ครัวเรือนของแรงงานตางดาวที่มีรายไดเพียงพอและมีเงินเหลือ
เก็บ สวนใหญในแตละเดือนจะมีเงินเหลือเก็บเดือนละประมาณ 3,000-5,000 บาท กรณีที่รายได
ไมเพียงพอกับรายจาย ครัวเรือนของแรงงานตางดาวมีวิธีการแกไขปญหา โดยการกูยืม ซึ่งแหลง
เงินกูของแรงงานตางดาวคือ การกูยืมจากเพื่อนซึ่งเปนแรงงานตางดาวเหมือนกัน ซึ่งบางคนตอง
จายดอกเบี้ยสําหรับการกูยืมในอัตรารอยละ 20 แรงงานตางดาวกลุมที่มีรายไดไมเพียงพอกับ
รายจายนั้นมีจํานวนไมมากนัก สวนใหญจะเปนกลุมที่มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนนอย และ
สมาชิกในครัวเรือนบางคนไมไดทํางาน เนื่องจากตั้งครรภ หรือตองเลี้ยงลูกที่ยังเล็ก
3. ขอมูลความสัมพันธระหวางที่อยูอาศัยกับแหลงงาน
จากการศึกษา พบวา ที่ตั้งสถานที่ทํางานของแรงงานตางดาวสวนใหญตั้งอยู
บริเวณชุมชนเอง ซึ่งไมมีระยะทางหางจากชุมชนมหาชัยนิเวศนเลย ซึ่งเปนพื้นที่ที่ใชในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ เปนระยะทางสูงสุด 4 กิโลเมตร และแทบไมใชเวลาในการเดินทาง คือใชเวลาในการ
เดินทาง 5-15 นาที แรงงานตางดาวสวนใหญจึงไมจําเปนตองเดินทางไปทํางานโดยใชบริการรถ
รับสง ซึ่งบางโรงงานตองเสียคาใชจายในการใชบริการรถรับสง และบางโรงงานไมตองเสียคาจาย
ในการใชบริการ โดยมีคาใชจายต่ําสุด 150 บาทตอเดือน และสูงสุด 1,000 บาทตอเดือน
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6.2.2 ขอมูลดานพฤติกรรมการอยูอาศัย ความจําเปนและความตองการเกีย่ วกับที่
อยูอาศัยของแรงงานตางดาว
1. ขอมูลพฤติกรรมการอยูอาศัย
จากการศึกษา พบวา สวนใหญมีระยะเวลาอยูอาศัย 1-3 ป รองลงมามีระยะเวลา
ในการอยูอาศัย 4-5 ป ใชพื้นที่เพื่อการอยูอาศัยเพียงอยางเดียว จํานวน139 หนวยตัวอยาง และใช
พื้นที่เพื่อการอยูอาศัยและประกอบอาชีพ จํานวน 1 หนวยตัวอยาง การใชพื้นที่ในหนวยพักอาศัย
จะแยกออกเปน 2 สวน คือ (1) พื้นที่เอนกประสงค ซึ่งจะใชเปนที่ทํากิจกรรมทุกประเภท ไดแก การ
นอน รั บ แขก รั บ ประทานอาหาร ซึ่ ง จะสลั บ สั บ เปลี่ ย นกั น ไปขึ้ น อยู กั บ ช ว งเวลา พื้ น ที่ ส ว น
เอนกประสงคเปนพื้นที่ที่มีการใชบอยมากที่สุด อุปกรณที่ใชจึงเปนอุปกรณที่สามารถจัดเก็บไดงาย
เปลี่ยนยายและเคลื่อนที่ได โดยสวนใหญอุปกรณสําหรับการนอนจะมีเพียงแคหมอนและผาหมที่
ไมหนามาก (2) พื้นที่สวนมิดชิด ในที่นี้ไดแกพื้นที่หองน้ํา ซึ่งถือไดวาเปนพื้นที่มิดชิดที่สุดในหนวย
พักอาศัย
แรงงานตางดาวที่อาศัยในชุมชนมหาชัยนิเวศนนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งศาสนา
สถานที่ไปบอยที่สุด คือ วัดศิริมงคล เนื่องจากเจาอาวาสเปนคนมอญ
สถานที่ ซื้ อ ของใช ส ว นตั ว ของแต ล ะครั ว เรื อ น ส ว นใหญ จ ะซื้ อ ของที่ ต ลาดนั ด
รองลงมาซื้อจากรานคาในชุมชน จํานวน 22 ครัวเรือน เหตุที่สวนใหญซื้อของที่ตลาดนัด เนื่องจาก
ราคาคอนขางถูกและมีของใหเลือกเยอะ
สถานที่รับการรักษาพยาบาลของแรงงานตางดาว สวนใหญจะรักษาพยาบาลที่
โรงพยาบาลศรีวิชัย 5 รองลงมาเปนโรงพยาบาลสมุทรสาคร เหตุที่ไปรับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลศรีวิชัย 5 เนื่องจาก นายจางทําบัตรและแจงรับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีวิชัย 5 ซึ่ง
เปนโรงพยาบาลที่อยูใกลกับโรงงาน คือตั้งอยูบริเวณถนนเศรษฐกิจ 1
กิจกรรมที่ทําในวันหยุดของแรงงานตางดาวในแตละครัวเรือน พบวา กิจกรรมที่
ทํามากที่สุดไดแก พักผอน รองลงเปน สังสรรค และเยี่ยมญาติ ตามลําดับ โดยแรงงานเพศหญิง
สวนใหญจะพักผอนอยูในหนวยพักอาศัย หรือเยี่ยมญาติ/เพื่อน ในบริเวณใกลเคียง สวนแรงงาน
เพศชายจะพักผอนอยูในหนวยพักอาศัย หรือพบปะสังสรรคกับเพื่อน เนื่องจากแรงงานตางดาว
ตองทํางานหนักในชวงวันทํางาน ดังนั้นในวันหยุดจึงตองการการพักผอน หรือสังสรรค เพื่อเปนการ
ผอนคลายความเครียด และความเหนื่อยลาจากการทํางาน
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2. ขอมูลดานความจําเปนเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง พบวา เหตุผลในการเลือกที่อยูอาศัยเลือกเพราะ
มีพื้นที่ใชสอยเหมาะสม ราคาเหมาะสม และการคมนาคมสะดวก รองลงมาคือ เลือกเพราะใกลที่
อยูอาศัยเดิม และเลือกเพราะชุมชนนาอยู ตามลําดับ สวนเหตุผลในการเลือกเหตุผลอื่น ๆ มี
คะแนนอยูในระดับที่ไมสูงมากนัก
3. ขอมูลดานความตองการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
จากการสั ม ภาษณ ค วามต อ งการย า ยที่ อ ยู อ าศั ย ของแรงงานต า งด า ว พบว า
แรงงานตางดาวสวนใหญไมตองการยายที่อยูอาศัย แตหากจะยายที่อยูอาศัยจะยายดวยเหตุผล
ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในครอบครัว ไดแก จะมีลูก หรือจะแตงงาน เปนตน
ความตองการการดูแลดานที่อยูอาศัย สวนใหญไมตองการ การดูแลดานที่อยู
อาศัย มีเพียงบางสวนที่ตองการใหรัฐควบคุมดูแลเรื่องสาธารณูปโภคอันไดแกน้ําประปา ใหมี
เพียงพอตอการบริโภค
6.2.3 ขอมูลดานกายภาพของที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาว
1. รูปแบบของหนวยที่อยูอาศัย
จากการศึกษาครั้งนี้ไดแบงสิ่งปลูกสรางออกเปน ประเภท ไดแก บานโดดไม บาน
โดดตึกบานโดดครึ่งตึกครึ่งไม หองแถวไม หองแถวตึก หองแถวครึ่งตึกครึ่งไม ซึ่งรูปแบบของหนวย
ที่พักอาศัยของแรงงานตางดาวสวนใหญเปนหองแถวตึก รองลงมาเปนหองแถวครึ่งตึกครึ่งไม
ขนาดของพื้นที่หองสวนใหญจะมีขนาด 15 ตารางเมตร ขนาดของพื้นที่หองน้ําสวนใหญจะมีขนาด
1.5 ตารางเมตร
2. เฟอรนิเจอรและสิ่งอํานวยความสะดวกในหนวยพักอาศัย
จากการศึกษา พบวา เฟอรนิเจอรและสิ่งอํานวยความสะดวกในหนวยพักอาศัย
ของแรงงานตางดาว ประกอบดวย พัดลม โทรทัศน ตูเสื้อผา ชั้นวางของ เตารีด เตาแกส เปนตน
สําหรับการจัดวางเฟอรนิเจอรในหนวยพักอาศัยของแรงงานตางดาว สามารถแบงออกไดเปน 2
แบบ คือการจัดวางแบบชิดผนัง และการจัดวางตรงกลางหองเพื่อเปนการกั้นแบงแยกระหวางพื้นที่
สวนตัวและพื้นที่สวนสาธารณะ เฟอรนิเจอรหลายชนิดจึงมีประโยชนใชสอยหลาย อยางเชน ตู
เสื้อผา หรือชั้นวางของ
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3. การเขาถึงสาธารณูปโภค
จากการศึกษา พบวา หนวยพักอาศัยของแรงงานตางดาวในชุมชนมีทาง ไฟฟา
ประปาและโทรศัพท เขาถึงทุกหนวย แตดวยเหตุที่วาชุมชนมหาชัยนิเวศนเปนชุมชนที่ตั้งอยูบน
ที่ดินราชพัสดุที่ใหประชาชนเชาเพื่ออยูอาศัย มีอัตราคาเชาที่ถูก และประชาชนสวนใหญที่อาศัย
อยูในชุมชนเปนผูมีรายไดนอย จึงทําใหอยูอาศัยกันคอนขางแออัด สงผลใหขนาดและสภาพของ
ทางในพื้ น ที่ ตอนในของชุ ม ชนส ว นใหญจ ะมี ข นาดเล็ก และแคบ รถยนต เ ขาไม ได ในสว นของ
น้ําประปา ในพื้นที่หนวยพักอาศัยทุกหนวยมีน้ําประปาใช แตพบปญหาเรื่องบางครั้งน้ําประปาไม
ไหล หรือไหลนอย ซึ่งไมเพียงพอกับความตองการใชน้ําของผูที่พักอาศัยเหตุที่น้ําประปาไมเพียงพอ
ตอ ความต อ งการ เนื่ องจากในพื้ น ที่ ชุม ชนมี ผูอยู อ าศั ย จํ า นวนมาก เปน ผลใหป ริ ม าณน้ํ า มี ไ ม
เพียงพอ สวนเรื่องของการจัดเก็บขยะ และการระบายน้ํา ยังไมครอบคลุมพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่
ตอนในของชุมชน
6.2.4 สภาพปจจุบันและปญหาเกีย่ วกับที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาว
6.2.4.1 สภาพปจจุบันของที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาว
1. สภาพการที่อยูอาศัยในหนวยพักอาศัย
จากการศึ ก ษา พบว า สภาพการอยู อ าศั ย โดยรวมของหน ว ยที่ อ ยู อ าศั ย เมื่ อ
พิ จ ารณาตามเกณฑ ม าตรฐานที่ อ ยู อ าศั ย ของการเคหะแห ง ชาติ มาตรฐานที่ อ ยู อ าศั ย ตาม
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 55 พ.ศ.2553 มาตรฐานที่ อ ยู อ าศั ย สํ า หรั บ ผู มี ร ายได น อ ยในเมื อ ง และ
ผลการวิจัย เรื่องการใชพื้นที่และองคประกอบของหนวยที่อยูอาศัย ในชุมชนแออัด เขตเมืองชั้นใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งทําการวิจัยโดยเอกชัย ชูสังข พบวา หนวยที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวมี
ขนาดต่ํากวาเกณฑ
สภาพการอยูอาศัยโดยรวมของหนวยที่อยูอาศัย เมื่อพิจารณาโดยอางอิงเกณฑ
ในการจําแนกสภาพการอยูอาศัยของผูขับขี่รถสามลอ บริเวณยานชุมชนซอยวัดดาน วิจัยโดย
ธนัสถ จั งมงคลกาล พบวา มี หนวยที่ อยูอาศัย มี สภาพปานกลาง ยกเว นเรื่องของการระบาย
อากาศที่สวนใหญอยูในเกณฑไมดี คือมีพื้นที่สําหรับการระบายอากาศนอยกวา รอยละ 25 ของ
พื้นที่หอง และเรื่องของการปองกันอัคคีภัย เนื่องจากหนวยพักอาศัยของแรงงานตางดาวในชุมชน
ทั้งหมด ไมมีอุปกรณดับเพลิง ไมมีจุดน้ําดับเพลิง และมีพื้นที่ครัวไฟนอยกวา รอยละ 15 ของพื้นที่
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2. สภาพแวดลอมโดยรอบหนวยพักอาศัย
จากการศึกษา พบวา สภาพแวดลอมโดยรอบหนวยพักอาศัยของแรงงานตางดาว
ในชุม ชนมหาชัย นิเวศน โดยภาพรวมแลว มีสภาพไมดี เนื่ อ งจากความหนาแนน ของอาคารมี
มากกวา 15-30 หลัง/ไร สภาพอาคารภายในชุมชนสวนใหญมีสภาพเกา และโทรม สภาพแวดลอม
ของชุมชนไมสะอาด ไมเรียบรอย และมีจุดทิ้งขยะไมเพียงพอ สาธารณูปโภคของชุมชน อันไดแก
น้ําประปา มีไมเพียงพอ แตในสวนของความสัมพันธของชุมชนอยูในเกณฑดีคือความสัมพันธใน
ชุมชนคอนขางดี
6.2.4.2 ขอมูลดานปญหาเกี่ยวกับที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาว
1. ปญหาเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (จากการสัมภาษณผูอยูอาศัย)
จากการศึกษา พบวา แรงงานตางดาวสวนใหญ เห็นวา สภาพการอยูอาศัยใน
ปจจุบันไมมีปญหา มีเพียง 36 หนวย ที่เห็นวาสภาพการอยูอาศัยในปจจุบันมีปญหา โดยปญหา
สวนใหญจะเปนปญหาดานสาธารณูปโภค ไดแก น้ําประปามีไมเพียงพอตอการบริโภค รองลงมา
เปนปญหาดานสภาพแวดลอม ไดแก ปญหาเรื่องขยะตกคาง ปญหาเรื่องน้ําทวม และปญหาเรื่อง
น้ําเนา ตามลําดับ
2. ปญหาเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (จากการสังเกต)
จากการศึกษา พบวา หนวยที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวสวนใหญมีปญหา
แทบทั้งหมด ซึ่งสามารถแบงปญหาออกเปน 2 สวนไดแก
ปญหาสภาพการอยูอาศัยในหนวยพักอาศัย ไดแก พื้นที่ในระบายอากาศของ
หนวยที่อยูอาศัยมีสัดสวนนอยกวารอยละ 25 ของพื้นที่รวม พื้นที่ใชสอยในหนวยที่อยูอาศัยไม
สมดุลกับจํานวนผูพักอาศัย แสงสวางเขาถึงพื้นที่ในหนวยที่อยูอาศัยนอย หนวยที่อยูอาศัยของ
แรงงานตางดาวบางหนวยมีโครงสรางไมแข็งแรง สวนใหญจะเปนกลุมของบานโดดไม หรือหอง
แถวไม เนื่ อ งจากเป น สิ่ ง ปลู ก สร า งเก า ที่ มี อ ายุ ก ารใช ง านมานานแล ว ส ว นป ญ หาด า น
สาธารณูปโภค ที่พบเปนปญหาเรื่องน้ําประปาไมเพียงพอตอความตองการของผูที่อยูอาศัยใน
ชุมชน
ปญหาสภาพแวดลอมโดยรอบหนวยพักอาศัย ไดแก การจัดเก็บขยะไมทั่วถึง
เนื่องจากไมสามารถเขาถึงพื้นที่บางจุดได สงผลใหเกิดขยะตกคางในพื้นที่เปนจํานวนมาก ในเวลา
น้ําทะเลหนุน หรือฝนตกหนัก บางพื้นที่ของชุมชนมหาชัยนิเวศนจะมีน้ําทวม ทอระบายน้ําไม
ครอบคลุมพื้นที่ และบางสวนมีการอุดตัน เปนผลใหไมสามารถระบายน้ําได และกลายเปนน้ําเนา
ไปในที่สุด
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6.2.5 ทัศนคติของคนไทยตอการอยูอาศัยของแรงงานตางดาว
จากการศึกษาทัศนคติของคนไทยตอการอยูอาศัยของแรงงานตางดาว พบวา คน
ไทยทั้งหมดไมรูสึกรังเกียจที่มีแรงงานตางดาวเขามาอาศัยในชุมชน
6.2.6 แนวทางเบื้องตนในการจัดการทีอ่ ยูอาศัยสําหรับแรงงานตางดาว
ในการศึกษาในหัวขอแนวทางเบื้องตนในการจัดการที่อยูอาศัยสําหรับแรงงานตางดาว
ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยการสัมภาษณผูปกครองทองที่ นักวิชาการ ตัวแทนคนไทยในพื้นที่ และ
ตัวแทนของแรงงานตางดาวที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่ทําการศึกษา เพื่อหาแนวทางเบื้องตนในการ
จัดการที่อยูอาศัยสําหรับแรงงานตางดาว ผลการศึกษาสามารถสรุปแนวทางไดดังนี้
1. ควรจัดใหแรงงานตางดาวอยูรวมกันโดยการทําเปนนิคมที่อยูอาศัยสําหรับแรงงานตาง
ดาว หรือทํา zoning ที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาว และในพื้นที่ zoning ควรจัดใหมีบริการ
สาธารณูปโภค เชน โรงพยาบาล โรงเรียน สําหรับแรงงานตางดาวโดยเฉพาะ ซึ่งการจัดทํา zoning
จะทําใหสามารถบริหารจัดการแรงงานตางดาวไดครอบคลุมมากที่สุด
2. ดูแลเรื่องสาธารณูปโภค ไดแก เรื่องน้ําประปา และถนน ใหเพียงพอและอยูในสภาพ
เหมาะสมกับความตองการใชของคนในชุมชน
3. ดูแลเรื่องการจัดเก็บขยะ โดยใหมีจุดทิ้งขยะที่เพียงพอกับปริมาณขยะ และใหมีการ
ดูแลเรื่องการจัดเก็บขยะใหทั่วถึงทั้งพื้นที่
4. ดูแลเรื่องการระบายน้ํา โดยใหมีทอระบายน้ําที่สามารถใชงานไดดีครอบคลุมทั้งพื้นที่
ชุมชน เนื่องจากจะมีปญหาเรื่องน้ําทวม เวลามีน้ําทะเลหนุน หรือเวลาฝนตกหนัก และในพื้นที่ที่ไม
มีทอระบายน้ํา หรือมีแตทอระบายน้ําอุดตัน หรือในพื้นที่ที่เปนที่ลุม จะเกิดน้ําขังจนกลายเปนน้ํา
เนา ทําใหสภาพทั่วไปของชุมชนไมนาอยู
5. ออกเทศบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ การจั ด เก็ บ ภาษี เ งิ น ได เพื่ อ ใช บั ง คั บ ผู ป ระกอบการที่ ใ ห
แรงงานตางดาวเชาที่พักอาศัย โดยใหมีการจัดเก็บภาษีในสวนของภาษีเงินได เพื่อนํารายไดจาก
การจัดเก็บไปดูแลดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหมีคุณภาพและเพียงพอกับความตองการ
โดยใหมีบทลงโทษสําหรับผูประกอบการที่ไมดูแลเรื่องสภาพแวดลอม
6. จัดใหแรงงานตางดาวเขาอยูในอาคารชุดบานเอื้ออาทรที่คงเหลือ โดยเก็บคาเชาจาก
นายจาง ซึ่งจะทําใหสภาพการอยูอาศัยของแรงงานตางดาวดีขึ้น และการใหแรงงานตางดาวอาศัย
อยูรวมกันจะทําใหควบคุมดูแลไดงาย
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7. การบริหารจัดการเรื่องที่อยูอาศัยสําหรับแรงงานตางดาว ไมควรแกปญหาโดยใชวิธี
เหมารวม ควรแยกพิจารณาเปนกลุม ๆ โดยกลุมที่ไมมีปญหาและสามารถอยูรวมกับคนไทยใน
ชุมชนไดดี ควรใหอยูในพื้นที่ชุมชนเดิม และใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการชุมชน ใหมีการอยู
อาศัยแบบพึ่งพาและชวยเหลือซึ่งกันและกัน สวนกลุมที่ไมสามารถอยูรวมกับคนไทยในชุมชนได
อาจแกปญหาโดยการจัดที่อยูอาศัยใหอยูรวมกัน โดยใหแรงงานตางดาวมีสวนรวมในการดูแลและ
บริหารชุมชนเอง และใหมีหนวยงานของรัฐคอยกํากับอีกชั้นหนึ่ง
6.3 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลสรุปที่ไดสามารถนํามาอภิปรายไดดังนี้
1. จากผลการศึกษาเรื่องคาใชจา ยของครัวเรือนของแรงงานตางดาว พบวา รายจาย
คาอาหารเปน
รายจายที่มีสัดสวนของรายจายมากที่สุดของครัวเรือน โดยมีสัดสวนรอยละ 62.36 สวนรายจาย
คาที่อยูอาศัย มีสัดสวนรอยละ 18.05 ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของศูนยวิชาการที่อยู
อาศัยและการตั้งถิ่นฐานมนุษยการเคหะแหงชาติเมื่อป พ.ศ.2534 ที่ไดจัดสัมมนากลุม พบวา
คาใชจายเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคสวนใหญเปนคาอาหารรอยละ 65.4 รองลงมาเปนคาที่อยูอาศัย
รอยละ 5.1 และงานวิจัยของรวงทอง ฉายะพงศ, ศรีวงศ สุมิตร และสาลินี วรบัณฑูร (2538) ได
ทําการศึกษาคาใชจายในการบริโภคอาหารและบริโภคนิสัยของประชากรในกรุงเทพมหานคร
เฉพาะเขตชั้นใน จากครัวเรือนตัวอยางจํานวน 2,000 ครัวเรือน พบวาคาใชจายดานอาหารมี
สัดสวนมากที่สุด รอยละ 59.9 รองลงมาเปนคาใชจายดานที่อยูอาศัยรอยละ 12.5 รายจายของ
ครัวเรือน
2. จากผลการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางที่อยูอาศัยกับแหลงงาน พบวา แรงงาน
ตางดาวที่อาศัยอยูในชุมชนมหาชัยนิเวศน สวนใหญไมไดอาศัยอยูใกลกับแหลงงานมากนัก โดย
ที่ตั้งชุมชนจะมีระยะทางหางจากแหลงงานประมาณ 4-6 กิโลเมตร ใชระยะเวลาในการเดินทาง
31-60 นาที โดยมีวิธีการเดินทางคือ เดินทางโดยรถรับส งของโรงงาน และมีคาใชจายในการ
เดินทางเฉลี่ยเดือนละ 201-400 บาท ซึ่งแรงงานตางดาวกลุมนี้ยอมจายใชจายสวนนี้ มากกวาการ
เลือกไปอยูอาศัยใกลกับที่ทํางาน เมื่อนําผลการศึกษามาพิจารณารวมกับเหตุผลในการเลือกแหลง
ที่อยูอาศัย พบวา เหตุผลที่เลือกพักอาศัยอยูในบริเวณชุมชนมหาชัยนิเวศน มีเหตุผลหลัก คือ เปน
ทําเลที่อยูศูนยกลางเมือง การคมนาคมที่สะดวก ขนาดพื้นที่ใชสอยเหมาะสมตามความตองการ มี
อัตราคาเชาถูก และมีความเปนชุมชนมากกวาบริเวณอื่น การเลือกที่อยูอาศัยของแรงงานกลุมนี้
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สอดคลองกับหลายแนวคิด อาทิเชน แนวคิดของ Park, Burgess และ Mc Kenzie ที่วา ระดับ
รายไดจะมีความสัมพันธกับการเลือกแหลงที่อยูอาศัย คือ ผูมีรายไดนอยจะอยูใกลศูนยกลางเมือง
สอดคลองกับแนวคิดของ Aamos H. Hawlay ที่วาบริเวณที่เปนชุมชนหนาแนนใจกลางเมืองใกล
ยานธุรกิจและยานอุตสาหกรรม จะเปนบริเวณที่ดินที่มีราคาแพงแตจะมีที่อยูอาศัยราคาถูก และ
บริเวณชุมชนใจกลางเมืองนี้จะเปนที่อยูของผูที่มีรายไดต่ํา และสอดคลองกับแนวคิดของ Brain
Goodall (1979) ที่วา การเลือกที่อยูอาศัย ผูอยูอาศัยจะพิจารณาสมบัติของที่อยูอาศัย 3 ประการ
คือ 1) ลักษณะของบาน ไดแก ความเกาใหมของบาน ขนาดของบานที่เหมาะสมกับขนาดของ
ครอบครัว และคุณสมบัติสวนประกอบภายในบาน 2) ลักษณะของชุมชน ผูอยูอาศัยจะเลือก
บริเวณที่อยูอาศัยที่มีสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เหมือนชุมชนของตัวเอง 3) ความสัมพันธ
ของที่ต้ังนั้น ๆ กับพื้นที่โดยรอบ ไดแก ความสะดวกในการเดินทางไปยังแหลงงาน ยานการคา
อุตสาหกรรม และการติดตอสัมพันธกับกิจกรรมที่เกี่ยวของ
3. จากการศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกที่อยูอาศัย ซึ่งผลการศึกษาพบวา
เหตุผลหลักในการเลือกที่อยูอาศัยที่สําคัญคือ มีที่ตั้งอยูในบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ Barrie Needham (1977) ซึ่งไดอธิบายถึงเหตุผลที่ที่อยูอาศัยตั้งอยู
รวมกันในบริเวณใกลเคียง เนื่องจากความสะดวกในการเขาถึง ความตองการในดานความสะดวก
เกี่ยวกับการเดินทางไปประกอบกิจกรรมตาง ๆ ทําใหผูอยูอาศัยเลือกอยูในบริเวณสองขางเสนทาง
คมนาคม และกระจายอยูรอบ ๆ ศูนยกลางธุรกิจการคา ศูนยกลางการทํางาน และศูนยกลาง
การศึกษา
นอกจากนั้นเหตุผลอีกประการที่เปนเหตุผลหลักในการเลือกที่อยูอาศัยของแรงงานตาง
ดาวคือ มีราคาเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ B.M. Mariatry ซึ่งไดอธิบายถึงปจจัยในการ
เลือกที่อยูอาศัย คือ ปจจัยดานเศรษฐกิจ โดยไดใหความสําคัญในเรื่องความสามารถในการใชจาย
วา เปนปจจัยพื้นฐานอันดับแรกในการเลือกแหลงที่อยูอาศัย สวนระยะทางไปยังแหลงงาน และ
ราคาที่ดิน จะเปนปจจัยที่ตามมาภายหลังการตัดสินใจเลือกแหลงที่แตกตางกันยอมขึ้นอยูกับ
งบประมาณและระดับรายไดของผูอยูอาศัย และสิ่งนี้เปนตัวกําหนดการกระจายตัวของบริเวณที่
อยูอาศัยของผูมีรายไดตางกันภายในเมือง
4. จากการศึกษาสภาพการอยูอาศัยปจจุบันของแรงงานตางดาวในชุมชน พบวา หนวยที่
อยูอาศัย
สวนใหญจะเปนหองแถวตึก มีขนาดพื้นที่ใชสอย 15 ตารางเมตร โดยในพื้นที่ใชสอยนี้รวม
พื้ น ที่ ในส ว นของห อ งน้ํ า ด ว ย ซึ่ ง ห อ งน้ํ า ส ว นใหญ มีข นาด 1.5 ตารางเมตร เมื่ อ พิจ ารณาจาก

144

มาตรฐานที่ อ ยู อ าศั ย ตามกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 55 พ.ศ.2543 และมาตรฐานที่ อ ยู อ าศั ย และ
สิ่งแวดลอมของการเคหะแหงชาติ (2529) พบวาหนวยที่อยูอาศัยของแรงงานตางมีพื้นที่ใชสอยต่ํา
กวามาตรฐานที่กําหนดไว คือมีพื้นที่ที่ใชเพื่อการอยูอาศัยนอยกวา 20 ตารางเมตร
เมื่อพิจารณาโดยใชมาตรฐานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมของการเคหะแหงชาติ (2529)
พบวาหนวยที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวไมไดมาตรฐานตามที่กําหนดไวอีกเชนกัน เนื่องจาก
สภาพภายในตัว บ านขาดความถูก สุ ขลักษณะและขาดความปลอดภัย นั่นคื อมีความแอดอัด
เนื่ องจากส ว นใหญ มี ผู อ ยู อาศั ย 3-4 และไมไ ด แยกส ว นมิด ชิด ที่ ใช สํ า หรับ นอนออกจากส ว น
เอนกประสงค แยกเฉพาะสวนมิดชิดที่ใชสําหรับทําความสะอาดรางกายเทานั้น ดังจะเห็นไดวา
แรงงานตางดาวใชพื้นที่ในสวนเอนกประสงคในการนอนดวย นอกจากนั้นสภาพการอยูอาศัยของ
แรงงานตางดาวยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Shiomo Angel, Stan Benjamin and Koos H, De
Goede (1976) ซึ่งไดทําการศึกษาระบบที่อยูอาศัยของคนงานที่มีรายไดนอยในกรุงเทพมหานคร
ที่วาที่อยูอาศัยสําหรับคนงาน ซึ่งนายจางมีสวัสดิการทางดานที่อยูอาศัยใหลูกจางแรงงานที่มี
รายไดนอย ในประเภทที่อยูอาศัยที่สรางขึ้นบริเวณที่ทํางาน หรือหอพักคนงานในโรงงาน สวนใหญ
ลักษณะของที่อยูอาศัยจะอยูกันอยางแออัด นอนรวมกัน หองหนึ่งมีคนงานพักอาศัยกันหลายคน
มีพื้นที่สวนตัวเพียงเล็กนอย
5. จากปญหาปจจุบันเกี่ยวกับที่อยูอาศัยของแรงงานตางดาวในชุมชนมหาชัยนิเวศน ไม
วาจะเปนปญหาดานสาธารณูปโภค อันไดแกการมีน้ําประปาไมเพียงพอสําหรับการบริโภค หรือวา
เปนปญหาดานสภาพแวดลอมภายนอกหนวยพักอาศัย อันไดแกปญหาเรื่องขยะ ปญหาที่เกิดขึ้น
สอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของสมพร เฟองกฤษฎา (2550) ซึ่งไดทําการศึกษาเรื่องภาระภาษี
ที่อยูอาศัยที่มีผลตอผูมีรายไดนอย เมื่อมีการประกาศใชรางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สรางใหม กรณีศึกษาผูมีรายไดนอยในชุมชนมหาชัยนิเวศน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งไดทําการศึกษา
ในพื้นที่เดียวกับผูวิจัย โดยผลการศึกษาเรื่องปญหาหลักของชุมชนมีขอสรุปดังนี้ ดานโครงการ
สรางพื้นฐาน คือ น้ําประปาที่ไมสะอาด และดานสิ่งแวดลอม คือสภาพที่อยูอาศัยที่ทรุดโทรม ผล
การศึกษาดานความตองการของคนในชุมชน มีขอสรุปดังนี้ ดานโครงสรางพื้นฐาน คือ ใหการ
ปรับปรุงระบบน้ําประปา และดานสิ่งแวดลอม คือ ตองการใหดูแลดานความสะอาดในชุมชน จะ
เห็นไดวาปญหาที่เกิดขึ้นกับแรงงานตางดาว เปนปญหาที่คนไทยที่อาศัยอยูในพื้นที่ประสบดวย
เชนกัน
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6.4 ขอเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาสภาพการอยู อ าศั ย ของแรงงานต า งด า วในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
กรณีศึกษา ชุมชนมหาชัยนิเวศน อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ทําใหทราบ สภาพ
สังคมและเศรษฐกิจของแรงงานตางดาว สภาพการอยูอาศัยของแรงงานตางดาว ปญหาที่เกิดขึ้น
จากการอยูอาศัยของแรงงานตางดาว ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังนี้
1. หนวยงานเจาของที่ดิน ควรมีการดําเนินการแกปญหาการบุกรุกที่ดินเพื่อสรางที่อยู
อาศัย และปญหาการปลูกสรางและตอเติมอาคารโดยไมไดรับอนุญาต โดยการบังคับใชระเบียบที่
มีอยูอยางเครงครัด เพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหาชุมชนแออัดที่เกิดขึ้น และอาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต หากปลอยใหปญหาลุกลามหากไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง
2. ควรใชกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการปรับปรุงสภาพแวดลอมภายใน
ชุมชน โดยเริ่มจากการชวยกันทําความสะอาดที่อยูอาศัยของตนเอง และทําความสะอาดชุมชน
3. หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแกหนวยงานเจาของที่ดิน หนวยงานทองถิ่น สวนราชการที่
เกี่ยวของ ควรวางแผนรวมกันในการจัดการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เชน น้ําประปา
ถนน การจัดเก็บขยะ จุดทิ้งขยะ การระบายน้ํา ใหเพียงพอและอยูในสภาพเหมาะสมกับการใชงาน
4. ผูประกอบการที่มีสวนทําใหแรงงานตางดาว ควรมีสวนรับผิดชอบคาใชจายในการ
ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสภาพแวดลอม ใหเหมาะสมและเพียงพอตอความ
ตองการของคนในพื้นที่ ซึ่งอาจทําไดโดยใชระบบภาษี
5. ใหความรู สํา หรั บคนไทยและแรงงานตา งดา ว เรื่ อ งสุขลักษณะที่ดีในการอยูอ าศัย
เพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องสภาพการอยูอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งสามารถนําไปเปนหลักปฏิบัติ
ในการอยูอาศัยได และเปนการปองกันปญหาสภาพการอยูอาศัยไมถูกสุขลักษณะที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตตอไป
6. เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางงานกับที่อยูอาศัย รัฐควรทําการวางแผนบริหารจัดการ
ดานที่อยูอาศัยใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิต เพื่อเปนการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น
เนื่องจากการมีสภาพการอยูอาศัยที่ไมเหมาะสม อันจะเปนเหตุใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาอีก
มากมาย อาทิเชน ปญหาดานสาธารณสุข ปญหาดานอาชญากรรม เปนตน
7. การบริหารจัดการที่อยูอาศัยสําหรับแรงงานตางดาว ควรจัดใหเปนนโยบายจําเปน
เรงดวนของจังหวัด และในการทํางานจําเปนตองทํางานแบบบูรณาการรวมกันของหนวยงานที่
เกี่ยวของ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ไมควรแยกสวนในการบริหารจัดการ ซึ่งอาจจะทําใหการทํางาน
เกิดความซ้ําซอนและไมครอบคลุม นอกจากนั้นควรวางแผนใหครอบคลุมทุกดานที่เกี่ยวกับการอยู
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อาศัยและการดํารงชีวิต ไมวาจะเปนเรื่องระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สภาพแวดลอม
ความมั่นคง ความปลอดภัย ซึ่งการวางแผนบริหารจัดการที่เปนระบบจะเปนการแกปญหาและ
ปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดอีกดวย

6.5 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยในพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อใหสามารถแยกแยะปญหา และหาทาง
แกไขใหเหมาะสมสําหรับแตละพื้นที่
2. ควรมีการศึกษาความเปนไปไดของแนวทางในการบริหารจัดการที่อยูอาศัยสําหรับ
แรงงานตางดาวในแตละแนวทาง เพื่อจะไดมีแนวทางในการบริหารจัดการที่อยูอาศัยสําหรับ
แรงงานตางดาว ที่เหมาะสมและเปนประโยชนสูงสุดตอไป
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การตอบแบบสัมภาษณในครั้งนี้จะไมมีผลใดใดกระทบตอผูใหสัมภาษณทั้งสิ้น
และเปนการศึกษาในภาพรวมเทานั้น มิไดเฉพาะเจาะจงในดานในดานหนึง่
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สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล

ลําดับ
เพศ
อายุ
สถานภาพ
จํานวนบุตร
ภูมิลําเนา
เดิม
ระยะเวลาที่
อาศัยอยูใน
ประเทศ
ไทย(ป)
ขอมูล
เกี่ยวกับ
บัตร
แรงงานตาง
ดาว
(มี/ไมมี)
สถานที่
ทํางาน
รายได
สัญชาติ
รูปแบบที่
อยูอาศัย

ผูให
สัมภาษณ

1

2

3

4

5

152

สวนที่ 2 . ขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางที่ตงั้ และแหลงงาน
ลําดับ
ที่ตั้งของที่ทาํ งาน
รูปแบบของงงาน
- ประเภทงาน
- ทํางานที่บาน
- อาศัยในที่ทํางาน
- ไมแนนอน
ระยะเวลาทีใ่ ชเดินทาง
- < 1กิโลเมตร
- 1-2 กิโลเมตร
- 2-3 กิโลเมตร
- 3-4 กิโลเมตร
- 4-5 กิโลเมตร
- 5-6 กิโลเมตร
- 6-7 กิโลเมตร
- 7-8 กิโลเมตร
- > 8 กิโลเมตร
ระยะเวลาในการทํางาน
- < 1 ป
- 1-2 ป
- 2-3 ป
- 3-4 ป
- 4-5 ป
- 5-6 ป
- 6-7 ป
- > 8 ป
รูปแบบการเดินทาง(ชนิด)
คาใชจายในการเดินทาง(บาท)
ขอมูลเพิม่ เติม

1

2

3

4

5
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สวนที่ 3 ขอมูลทางดานเศรษฐกิจ
1. สิ่งที่มีความ”จําเปน”ในการใชจายในแตละเดือนมีอะไรบาง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเภทของคาใชจาย

จํานวน(บาท)

ความเพียงพอ(พอ/
ไมพอ)

คาน้ํา
คาไฟ
คาเชา/คาที่อยูอาศัย
คาโทรศัพท
คาเดินทาง
คาอาหาร
คาเสื้อผา/เครือ่ งแตงกาย
คารักษาพยาบาล
คาใชจายสวนตัว
คาใชจายอืน่ ๆ

2. ครัวเรือนของทานมีคาใชจายที่เพียงพอตอรายจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือไม
[ ] พอดี (เพียงพอ แตไมมีเงินเก็บ)
[ ] เพียงพอ มีเงินเหลือเก็บ (โดยเฉลี่ยแลวมีเงินเก็บตอเดือนประมาณ
......................................บาท/เดือน)
[ ] ไมเพียงพอ ขาดประมาณ....................................บาท/เดือน
(หากตอบขอนี้ ไปขอ 3และ4 ตอไป)
3. ทานแกปญหาเรื่องคาใชจา ยไมเพียงพอในแตละเดือนอยางไร
[ ] ลดรายจาย
[ ] กูยืม (ดอกเบี้ยโดยประมาณ........................บาท/เดือน)
[ ] วิธีอื่นๆ.........................................................................
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4. แหลงเงินที่ทา นใชในการกูยืม
[ ] นายจาง
[ ] เพื่อน

[ ] เงินกูนอกระบบ

[ ] อื่นๆ

สวนที่ 4 ขอมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการอยูอาศัย
1. ทานใชพื้นทีพ
่ ักอาศัยในการทํากิจกรรมใดบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
[ ] พักผอน
[ ] นอนหลับ
[ ] ทําอาหาร
[ ] สังสรรค
[ ] ประกอบอาชีพ
[ ] รับประทานอาหาร [ ] อื่นๆ โปรดระบุ
...................................
2. สถานทีส่ ําคัญที่ทานไปบอยที่สุด
[ ] วัด (โปรดระบุชื่อ.................................................................)
[ ] ตลาด (โปรดระบุชื่อ............................................................)
[ ] หางสรรพสินคา (โปรดระบุชื่อ…………………………………)
[ ] อื่น ระบุ..................................................................................
3. จากขอ2 ทานใชเวลาในการเดินทางมากแคไหน
[ ] วัด (เวลา.................................................................)
[ ] ตลาด (เวลา............................................................)
[ ] หางสรรพสินคา (เวลา…………………………………)
[ ] อื่น ระบุ..................................................................................
4. ทานไปซื้อของใชสวนตัวที่ไหน
[ ] หางสรรพสินคา
[ ] ตลาดนัด
..........................)
5. เมื่อทานเจ็บปวย ทานไดรับการรักษาพยาบาลทีไ่ หน
[ ] โรงพยาบาลสสมุทรสาคร

[ ] อื่นๆ (ระบุ
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[
[
[
[

] คลินิก (นอกชุมชน)
] คลินิก (ในชุมชน)
] ซื้อยามาทานเอง
] อื่นๆ (ระบุ....................................................)

6. ทานคิดวามีสถานทีร่ ักษาพยาบาลเพียงพอตอความตองการหรือไม
[ ] เพียงพอ
[ ] ไมเพียงพอ

7. หากทานมีบตุ รหลาน บุตรหลานของทานเรียนหนังสือหรือไม
[ ] ไมใหเรียน
[ ] เรียน (ระบุชื่อ..................................................................)
8. กิจกรรมที่ทา นทําในหยุดไดแก
[ ] ทํางานบาน
[ ] สังสรรค [ ] กลับบานเกิด
[ ] พักผอน
[ ] เยี่ยมญาติ/เพื่อน [ ] เที่ยว
[ ] ทําบุญ
[ ] อื่นๆ (ระบุ.............................................................)
สวนที่ 5 ขอมูลดานความตองการที่อยูอาศัย
1. นายจางไดจัดที่อยูอาศัยใหทานหรือไม
[ ] ไมไดจัดให
[ ] จัดให และไดอาศัยอยูในที่ทนี่ ายจางจัดให
[ ] จัดให แตไมไดอาศัยอยูในทีท่ ี่นายจางจัดให
(เหตุผลทีท่ านไมพกั อาศัยอยูในที่ทนี่ ายจางจัดให
......................................................)
2. ความตองการที่อยูอาศัยใหม
[ ] ไมตองการ
[ ] ตองการ สาเหตุที่ทา นตองการเปลี่ยนยายที่อยูอาศัย (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
[ ] ที่อยูอาศัยเดิมมีปญหา
[ ] ถูกไล
[ ] ที่อยูอาศัยคับแคบ [ ] หางไกลจากทีท่ าํ งานและ
สถานศึกษา
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[ ] คาเชาบานแพง
[ ] ถนนหนทางเดินทางไมสะดวก
[ ] ที่อยูอาศัยมีสภาพแวดลอมไมดี
[ ] ไมมีไฟฟา [ ] ไมมี
ประปา
[ ] การเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากครอบครัว
[ ] จะแตงงาน
[ ] จะมีลูก
[ ] ลูกกําลังโตขึ้น
[ ] แยกครับครัวใหม [ ] ยายที่ทาํ งาน
[ ] อื่นๆ (ระบุ..............................................................................)
3.ทานมีแผนการในการยายที่อยูอาศัยในระยะเวลาเทาใด
[ ] ภายใน 1 ป
[ ] ภายใน 3 เดือน
[ ] ภายใน 6 เดือน
ไป

[ ] 1 ปขนึ้

4.ทานตองหารใหมสี ถานที่พักผอนแบบใดในชุมชนของทาน
[ ] หางสรรพสินคา
[ ] สวนสาธารณะ
[ ] สนามกีฬา [ ] อื่นๆ (ระบุ
............)
5.ทานตองการใหหนวยงานของรัฐ หรือ เอกชนเขามาดูแลเกี่ยวกับที่อยูอาศัยหรือไม
[ ] ไมตองการ
[ ] ตองการ ทานตองการใหมีหนวยงานของรัฐหรือเอกชนเขามาดูแลอยางไร
[ ] จัดที่อยูอาศัยให
[ ] นายจาง
[ ] โดยรัฐ
[ ] ดูแลมาตรฐานที่อยูอาศัย
[ ] ควบคุมราคาคาเชาที่อยูอ าศัย
สวนที่ 6 ขอมูลเกีย่ วกับปญหาการอยูอ าศัย
1. ทานมีปญหาเกีย่ วกับทีอ่ ยูอาศัยหรือไม
[ ] ไมมีปญหา
[ ] มีปญหา ใหเรียบลําดับตามความสําคัญจากมากไปนอยดังตอไปนี้
[ ] ที่ตั้ง
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[ ] ไกลจากทีท่ ํางาน
[ ] ไกลจากโรงเรียนลูก
[ ] ไกลจากสิง่ อํานวยความสะดวก
[ ] ไกลจากตลาด
[ ] ไกลจากศาสนสถาน
[ ] อันตรายจากถนนใหญ
[ ] ใชเวลาและคาใชจายในการเดินทางมาก
[ ] ตัวบาน
[ ] อึดอัดคับแคบ
[ ] โครงสรางไมแข็งแรงถาวร
[ ] หลังคารัว่ ซึม
[ ] ขนาดเล็กและพื้นที่ไมเพียงพอที่ใช
งาน
[ ] ปญหาทางดานการเงิน (แพงเกินกําลังในการจาย)
[ ] สาธารณูปโภค
[ ] ประปา
[ ] ไฟฟา
[ ] โทรศัพท
[ ]การกําจัดขยะ
[ ] น้ําเสีย
[ ] ความปลอดภัย
[ ] ความปลอดภัย
[ ] เสียงตอการเกิดภัยธรรมชาติ
[ ] เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม
[ ] เสี่ยงตอเพลิงไหม
[ ] เสี่ยงตอมลพิษและสภาพแวดลอมเปนพิษ
[ ] สภาวะแวดลอม
[ ] น้ําทวม
[ ] ขยะตกคาง
[ ] เสียงรบกวน
[ ] กลิน่ เหม็น
[ ] น้ําเนาขัง
[ ] เพื่อนบาน
[ ] ทะเลาะวิวาท
[ ] ขโมย ลักเล็กขโมยนอย
[ ] รูจักเพื่อบานนอยมาก
[ ] ความสัมพันธระหวางเพือ่ นบานชาวไทย
[ ] ความสัมพันธระหวางเพือ่ นบานชาวตางชาติ
สวนที่ 7 ความสัมพันธในชุมชน
1. ทานมีเครือญาติ หรือ เพื่อนบานที่รจู ักและคุนเคยเปนอยางดีที่อยูในชุมชน
มหาชัยนิเวศนจํานวน
[ ] ไมมี
[ ] ไมเกิน 5 หลัง
[ ] 6-10 หลัง
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[ ] 11- 15 หลัง
............................)

[ ] 15-20 หลัง

[ ] อื่นๆ(ระบุจํานวน

2. ทานมีความเชื่อมั่นในตัวของประธาน หรือ ผูนําของชุมชนหรือไม
[ ] ไม
[ ] เฉยๆ
[ ] เชื่อมัน่
3. ทานเคยไดมสี วนรวมในการทํากิจกรรมชุนชนหรือไม
[ ] ไมเคย
[ ] เคย (ยกตัวอยางกิจกรรมของชุมชน
.......................................................................................)
4. ทานตองการใหชุมชนมีกจิ กรรมรวมกันเพิ่มเติมหรือไม
[ ] ตองการ
[ ] ไมตองการ (โปรดระบุกิจกรรมที่ตองการ
.................................................................................)
สวนที่ 8 ขอมูลทางดานกายภาพของทีอ่ ยูอาศัย (สวนที่เปนของผูสํารวจ)
1. รูปแบบของที่อยูอาศัย
[ ] ตึกแถว
[ ] อพารทเมนท
[ ] บานเดี่ยว
[ ] เชาทีว่ าง
[ ] ตอเติมผิดกฎหมาย [ ] อื่นๆ
(..........................................)
2. วัสดุที่ใชกอสราง
[ ] ไม
[ ] ตึก
.................................

[ ] ตึกครึ่งไม

3. ลักษณะที่อยูอ าศัย
[ ] สภาพดี [ ] สภาพคอนขางดี

[ ] บานแถว

[ ] อื่นๆ

[ ] สภาพปานกลาง

[ ]สภาพไมดี
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4. แสงสวางจากแสงอาทิตยตามธรรมชาติ
[ ] เขาถึงดี [ ] เขาถึงคอนขางดี [ ]เขาถึงปานกลาง

[ ] เขาถึงไมดี

5. การระบายอากาศ
[ ] ดี

[ ] ไมดี

[ ] คอนขางดี

6. ระยะเวลาการอยูอาศัย ......................................ป..............................เดือน
7. ขนาดพืน้ ที่พกั อาศัย – หองกวาง ..........................เมตร ยาว.....................................
เมตร
พื้นที่ใชสอยรวม................................................ตารางเมตร
8. ขนาดพืน้ ที่หอ งน้ํา- หองกวาง ..........................เมตร ยาว.............................เมตร
พื้นที่ใชสอยรวม................................................ตารางเมตร
9. หองของทานมีสิ่งอํานวยความสะดวกอะไรบาง
[ ] เตียง
[ ] ตูเย็น(ขนาด............คิว)
[ ] ตูกับขาว
[ ] โตะญี่ปนุ
[ ] ฟูก
ของ
[ ] ตูเสื้อผา
นิ้ว
[ ] เตารีด
[ ] เตาแกส

[ ] เครื่องเลน DVD
[ ] โตะเครื่องแปง
[ ] เครื่องซักผาขนาด...............กก.
[ ] ชัน้ วาง
[ ] เครื่องเสียง

[ ] โทรทัศนขนาด...

[ ] ตูลิ้นชักพลาสติก
[ ] พัดลม
[ ] อื่นๆ (ระบุ...............................)
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10. การเขาถึงสาธารณูปโภค

สาธรณูปโภค

ไมมี
มี
ลักษณะการเขาถึง
- ทางเดิน/ลูกรัง
- ทางลาดยาง/
คอนกรีต
- ความกวาง
ถนน
- มีมิเตอรเอง
- ตอน้ํา/ไฟ จาก
บานอืน่
- มิเตอรรวมของ
ชุมชน
- ซื้อน้ํา/ไฟจาก
นอกชุมชน
- อื่นๆ (ระบุ
.................)
คาใชจาย (บาท/
เดือน)

ทาง
สัญจร
ใน
ชุมชน

การใช การใช โทรศัพท ขยะ
น้ํา
ไฟฟา

การ
ระบาย
น้ําเสีย
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11. แผนผังหองพัก/พื้นที่พกั อาศัย
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