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The objective of this thesis is to study the structures and characteristics of the temporary
houses for construction workers in Thailand. This research also aims to introduce the prototypes of
the temporary houses to increase the standard of living of construction workers. The design includes
the concept that the prototypes should support contractors in terms of economic construction cost,
easy installation processes, and repetitive uses for other projects.
From the surveys of the temporary houses for construction workers of the thirty-three
construction projects, it is found that the contractors’ budget is the main effect on the structures and
characteristics of the temporary houses. The contractors need to control the budget and thus this
affects the characteristics of the worker houses, the space of living areas, and the quality of materials
used. It is also found that severity percents of the worker houses built with living areas lower than the
minimum standard usable areas specified by the National Housing Authority of Thailand. The
materials for the houses are the low quality, low prices and short life time. Moreover, they often are
the materials that have been used in other projects for several times. The problem for repetitive uses
of materials is that the contractors do not have a good recycle management plan. As a result, there
are a lot of wastes of materials due to the damages from demolishing the houses. If these materials
are re-used, it directly impacts the living quality of the workers. This thesis also presents two
prototypes of the structures of the temporary houses for the construction workers: (a) the low initial
investment but low numbers of cycles of repetitive uses, (b) the high initial investment and high
numbers of cycles of repetitive uses. The prototypes are developed based on the information found
from the surveys where the requirements must resolve the problems existing in the current temporary
houses for the construction workers. These are (a) they should increase the standard of living of
construction workers, (b) the construction cost of the houses should be reasonable cost for general
contractors, and (c) they should be able to support the repetitive uses of the structures with easy and
rapid installation and demolition.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

อุตสาหกรรมการกอสรางของประเทศไทยในปจจุบัน ไดมีการเติบโตและขยายตัวอยางรวดเร็ว
รวมถึงการแขงขันที่สูงขึ้น การกอสรางที่เกิดขึ้นมีทั้งโครงการของภาครัฐและเอกชน ทําใหเกิดความ
ตองการทางดานแรงงานที่จะนํามาใชในโครงการกอสรางมากขึ้นตามมา ซึ่งแรงงานหลักที่ใชในการ
กอสรางคือคนงานกอสราง
คนงานกอสรางสวนใหญจะเปนแรงงานจากตางพื้นที่ที่เขามาทํางานในโครงการกอสรางและ
ในแตละโครงการจํา เปนตองใชคนงานจํานวนมากในการดํา เนินงาน บริษัทรับเหมากอสรา งตอง
จัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางไวใหเพียงพอ เพื่อเปนแหลงพักอาศัยของคนงาน
ทําใหเกิดความสะดวกตอการทํางานและการควบคุมในการบริหารการกอสราง (พนม ภัยหนาย,
2543) โดยค า ใช จ า ยการจั ด การที่ พั ก อาศั ย ชั่ ว คราวสํ า หรั บ คนงานจะเป น ส ว นหนึ่ ง ในการจั ด ตั้ ง
งบประมาณในการกอสรางที่ผูรับเหมาตองคํานึงถึง
ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางตามโครงการกอสรางตางๆในประเทศไทย โดยสวน
ใหญยังอยูในสภาพย่ําแย เนื่องจากผูรับเหมาแตละรายมีรูปแบบและการจัดการที่แตกตางกันไป โดย
การสรางที่พักอาศัยชั่วคราว สวนใหญจะใชวัสดุที่เหลือและรื้อถอนจากโครงการเกามาใช เพราะ
ตองการลดตนทุนในการกอสราง การจัดเตรียมที่พักอาศัยสําหรับคนงานกอสรางจึงเปนปญหามากใน
ดานคาใชจาย (พนม ภัยหนาย, 2543) สงผลใหที่พักอาศัยชั่วคราวสวนใหญไมไดมาตรฐาน พื้นที่
จํากัด ขนาดหองพักคับแคบ ใชวัสดุเหลือใชจําพวกไม สังกะสี มาปะติดปะตอกัน วัสดุเสื่อมคุณภาพ
รวมถึงขาดความเอาใจใสจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะสงผลตอคุณภาพชีวิตของ
คนงาน ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการนําวัสดุที่เหลือใชจากโครงการเกามาใชในการกอสราง
หรือการนํามาใชซ้ํา ซึ่งจะมีผลตอการควบคุมตนทุนของผูรับเหมา ควรจะมีแนวทางพัฒนาปรับปรุง
และแกไ ขรู ปแบบที่พักอาศั ย ชั่ วคราวสํ า หรับ คนงาน เพื่ อพั ฒนาสภาพที่ พัก อาศัย และนํ าไปสู ก าร
ยกระดั บคุณภาพชีวิ ตของคนงานกอสร าง เป นแรงผลัก ดั นให คนงานกอสร า งทํ างานไดอย างเต็ ม
ความสามารถ และจะสงผลทางออมในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมกอสรางไทย (วิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทย, 2534)
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ดังนั้นจึงเปนที่มาของแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบในการสรางที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน
กอสราง ใหมีรูปแบบที่เหมาะสมในการพักอาศัย สะดวกในการจัดการ การกอสรางและการเคลือ่ นยาย
ที่พักอาศัยคนงานเพื่อนํามาใชงานซ้ําในโครงการตอไป รวมถึงการลดเศษวัสดุที่เหลือใชจากการ
กอสรางที่พักอาศัยและความเสียหายของวัสดุ โดยใชหลักการแยกชิ้นสวนประกอบตางๆ ของที่พัก
อาศัยชั่วคราว ไดแก เสา คาน โครงหลังคา พื้น และผนัง เปนตน และใชการถอดประกอบในการสรางที่
พักอาศัย โดยทําการประกอบชิ้นสวนประกอบตางๆ เขาดวยกันและถอดชิ้นสวนออกเมื่อตองการรื้อ
ถอน โดยใชวัสดุตอยึดที่สามารถถอดและนํากลับมาใชประกอบได เพื่อเพิ่มความเปนระเบียบเรียบรอย
ของที่พักคนงาน และตนทุนที่ใชในการกอสรางบานพักคนงานเพื่อใชในการตั้งงบประมาณตอไป
1.2

วัตถุประสงคของการศึกษา
1) ศึกษาลักษณะ รูปแบบและการสรางที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางในปจจุบัน
2) ศึกษาตนทุนที่ใชในการสรางที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานในโครงการกอสราง
3) เพื่อพัฒนาที่พักอาศัยชั่วคราวโดยการออกแบบและเสนอตนแบบของที่พักอาศัยชั่วคราว
สําหรับคนงานกอสราง โดยเนนการออกแบบเพื่อเปนที่พักชั่วคราวตนแบบที่สามารถ
ประกอบติดตั้ง รื้อถอนไดรวดเร็วและนํากลับมาใชใหมได

1.3

ขอบเขตของการศึกษา
1) วิทยานิพนธนี้จะจํากัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานจาก
โครงการกอสรางตางๆในประเทศไทย
2) ศึกษาที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานจากโครงการกอสรางที่มีมูลคาต่ํากวา 1000 ลาน
บาท และระยะเวลาในการกอสรางไมเกิน 3 ป
3) ศึกษาตนทุนที่ใชในการกอสรางที่พักอาศัยชั่วคราวและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน
ไดแก โครงสรางของที่พัก ที่อาบน้ํา หองน้ําและหองสวม เทานั้น ไมรวมถึง คาเชาที่ดิน คา
น้ํา คาไฟ ที่ใชในบริเวณที่พักอาศัยชั่วคราวของคนงานกอสราง
4) ที่พักอาศัยชั่วคราวสําเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นใชวิธีการแยกชิ้นสวนและใชการถอดประกอบใน
การติดตั้งและรื้อถอน โดยใชวัสดุที่หาไดในประเทศไทย
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1.4

วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยแบงเปนลําดับขั้นตอนตางๆ ดังนี้
1. การศึกษาที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางในปจจุบัน
1.1 ศึกษารู ป แบบและลัก ษณะของที่ พัก ชั่ วคราวสํ า หรับ คนงานที่ใช อยูในปจจุ บัน จาก
โครงการกอสรางตางๆ โดยการสํารวจสวนประกอบตางๆที่ใชในการสรางที่พักอาศัย
ชั่วคราวสําหรับคนงาน ไดแก
1.1.1 ลักษณะโครงการ มูลคาและระยะเวลาของโครงการ
1.1.2 ปจจัยที่ใชในการกําหนดรูปแบบอาคารที่พักชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง
1.1.3 รูปแบบและการจัดสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง
1.1.4 ขนาด ความกวาง ความยาว และความสูง ของที่พักอาศัยแตละหอง ขนาด
และจํานวนหองน้ําหองสวม
1.1.5 วัสดุที่ใชในการกอสราง สวนประกอบตางๆ ดังนี้
1) เสา
2) คานและตง
3) พื้น
4) โครงหลังคาและวัสดุมุง
5) ประตูและหนาตาง
6) จุดตอ และวัสดุยึด
7) ที่อาบน้ํา หองน้ํา หองสวม
8) ระบบไฟฟาภายในหอง
1.2 ศึกษางบประมาณที่ใชในการกอสรางและตนทุนที่ใชในการกอสรางที่พักอาศัยชั่วคราว
สําหรับคนงาน และการจัดการวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ
จากการสัมภาษณผูควบคุมงานหรือวิศวกรโครงการ
1.3 ศึกษาขอจํากัดของที่พักอาศัยชั่วคราวที่ใชในปจจุบัน โดยศึกษาจาก
1) รูปแบบและวัสดุที่ใชในการกอสราง
2) ระยะเวลาที่ใชในการกอสรางและรื้อถอน
3) การนําไปใชซ้ําของสวนประกอบตางๆที่พักอาศัยชั่วคราว
4) ความคิดเห็นของผูรับเหมาและคนงานกอสรางโดยใชแบบสอบถาม
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สํารวจที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง

ลักษณะโครงการ
รูปแบบและ
ลักษณะของที่พัก
วัสดุ

วิเคราะหรูปแบบและลักษณะที่พักอาศัยชั่วคราว
สําหรับคนงานกอสรางในปจจุบัน

ระยะเวลาสราง
การเสื่อมสภาพ
และอายุการใช
งานของวัสดุ
งบประมาณ
งบประมาณ

ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบของโครงสรางอาคาร
ชั่วคราวประเภทถอดประกอบ

รูปแบบและ
ลักษณะของ
อาคารชั่วคราว
วัสดุและการตอ
ยึด
ขั้นตอนการสราง

การออกแบบที่พักอาศัยชั่วคราวแบบถอดประกอบ

วิเคราะหและประเมินที่พักอาศัยชั่วคราวแบบถอดประกอบ

รูปที่ 1.1 ขัน้ ตอนวิธีดาํ เนินการวิจัย

ระยะเวลาสราง
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2. การศึกษาวิธีการกอสรางระบบถอดประกอบ
ศึกษาการกอสรางระบบถอดประกอบ โดยอาศัยหลักการจากโครงสรางที่สามารถ
ถอดแยกชิ้นสวนและประกอบขึ้นใหม โดยจะทําการศึกษาวัสดุที่ใชเปนสวนประกอบ การ
ติดตั้ง การประกอบชิ้นสวน การตอยึดระหวางชิ้นสวนตางๆ วัสดุตอยึด เพื่อเปนแนวทางใน
การประยุกตใชในการพัฒนาและสรางที่พักอาศัยชั่วคราว ใหเหมาะสมกับการนําไปใชซ้ํา
3. การออกแบบและสรางที่พักอาศัยชั่วคราวแบบถอดประกอบ
3.1) ศึ ก ษาขนาดของที่ พั ก อาศั ย ชั่ ว คราวสํ า หรั บ การพั ก อาศั ย ของคนงานก อ สร า งจาก
มาตรฐานที่อยูอาศัย
3.2) ศึกษาวัสดุตางๆ ที่สามารถนํามาใชเปนสวนประกอบของที่พักอาศัยชั่วคราวแบบถอด
ประกอบและเปรียบเทียบตนทุน การนําวัสดุนั้นมาใชซ้ํา และที่มีขายตามทองตลาด
3.3) ออกแบบที่พักอาศัยชั่วคราวแบบถอดประกอบ โดยใชขอจํากัดจากขอ 1 เปนแนวทางใน
การพัฒนา
3.4) ดําเนินการสรางที่พักอาศัยชั่วคราวแบบถอดประกอบ
4. การวิเคราะหและประเมินที่พักอาศัยชั่วคราวแบบถอดประกอบ
4.1) ตนทุนที่ใชในการกอสรางโดยวิเคราะหในหนวยบาทตอตารางเมตร
4.2) ระยะเวลาที่ใชในการกอสรางและการรื้อถอน
5. สรุปผลการวิจัย
เสนอรูปแบบของที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางที่พฒ
ั นาขึ้น รวมทั้งตนทุน
ที่ใชในการกอสราง เปรียบเทียบผลที่ไดจากการวิจัย เสนอปญหา ขอเสนอแนะ ในการนําที่พัก
อาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางไปใชงาน แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาที่พักอาศัย
ชั่วคราวสําหรับคนงานในโครงการกอสราง
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ทราบถึงลักษณะและรูปแบบของที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางในปจจุบัน
2) รูปแบบของที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางที่เหมาะสมสําหรับการนําไปใชซ้ําและ
ตนทุนที่ใชในการกอสราง
3) วิธีการใชงานที่พักอาศัยชั่วคราวในอนาคตหรือการนําไปใชซ้ํา
4) เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนงานกอสรางในสวนที่พักอาศัย

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษาหนังสือเรียน บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยในอดีต และเอกสารของ
หนวยงานตางๆ ในบทที่ 2 นี้จะสรุปเนื้อหา เพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนางานวิจัยนี้ตอไป
2.1 ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวของกับที่พักอาศัยคนงาน
สมบัติ วนิชประภา (2541) ใหคําจํากัดความของคนงานกอสราง หมายถึง ลูกจางแรงงาน
ของบริษัทผูรับเหมาในโครงการกอสรางที่พักอาศัยอยูในบริเวณโครงการ ซึ่งทํางานโดยไดรับ
คาจางเปนรายวัน รายปกษ รายเดือนไดแก แรงงานฝมือ เชน โฟรแมน ชางประปา ชางไฟฟา ชาง
ไม ชางปูน ชางเหล็ก ชางสี และแรงงานไมมีฝมือ เชน กรรมกร แรงงานทั่วไป โดยหมายความ
รวมถึง ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว
ที่พักคนงาน หมายถึง อาคารพักอาศัยชั่วคราวที่บริษัทผูรับเหมาไดจัดหาและจัดสราง
ภายในบริเวณโครงการกอสราง เพื่อใหคนงานกอสรางใชพักอาศัยโดยสรางเปนอาคาร 1 ชั้น หรือ
2 ชั้น และแบงเปนหองสําหรับคนงาน ทั้งนี้รวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่ใชในที่พัก เชน ที่อาบน้ํา
รวม หองสวม รานคา และศูนยเด็กเล็ก ภายในบริเวณที่พัก
พิภพ สุนทรสมัย (2541) ไดใหความหมายของอาคารชั่วคราว หมายถึง อาคารที่ปลูก
สรางขึ้นมาระยะเวลาหนึ่งแลวตองรื้อออก เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูทําการกอสราง ใหกับผู
ที่เกี่ยวของใกลเคียง หรือใหบริการแกผูที่จะใหประโยชนแกเจาของอาคาร หรือสําหรับบริษัท
ผูรับเหมากอสรางโดยเฉพาะ เชน อาคารสํานักงานวิศวกรชั่วคราว อาคารที่พักคนงาน หองน้ําสวม โรงงานไมแบบหรือชางไม โรงงานเหล็กหรือชางเหล็ก และ โรงงานผสมคอนกรีต
อาคารชั่วคราวแตละชนิดจะใหประโยชนแกการกอสรางมากนอยแตกตางกัน แตนับวามี
ความจําเปนที่วิศวกรดําเนินการกอสรางตองวางแผนที่ตั้งโรงงานใหเหมาะสม เพราะจะคาดเดา
เอาวาจะตองสวนใดก็ไดถาไมเหมาะก็รื้อแลวสรางใหม ถือเปนความผิดพลาด และใหเตรียม
ยอดเงินที่จะตองขาดทุนเอาไวอยางแนนอน
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วิสูตร จิระดําเกิง (2539) ไดเสนอการคํานวณใชตัวเลขประมาณการคากอสราง งานสิ่ง
ปลูกสรางชั่วคราว ตอตารางเมตรดังนี้
1. บานพักคนงาน โครงสรางไม หลังคาสังกะสี 1,500-2,000 บาท/ตารางเมตร
2. บริเวณซักลาง อาบน้ําคนงาน พรอมรั้ว 35,000 บาทตอจุด
3. หองสวมคนงาน 6,500 ตอหอง
4. รั้วสังกะสี 500 บาทตอเมตร
Angel (1976) ไดทําการศึกษาที่พักอาศัยสําหรับคนงาน (The worker housing
subsystem) และจัดประเภทของที่พักอาศัยออกเปน
1. ที่พักอาศัยบริเวณสถานที่ทํางาน (Workplace site housing) สรางดวยไมในบริเวณที่ตั้ง
โรงงาน คนงานสรางดวยตนเองและอาศัยพรอมกับครอบครัว
2. หอพักในโรงงาน (Factory site dormitories) อาศัยอยูกันอยางแออัด หองหนึ่งมีคนงาน
พักอาศัยอยูหลายคน มีพื้นที่สวนตัวเล็กนอย
3. ที่พักลูกจางในบาน (Domestic and Maintenance) ที่พักอาศัยในบานสําหรับ คนรับใช
คนสวน ยาม ชางและครอบครัว
4. ที่พักอาศัยสําหรับเจาหนาที่ของหนวยงานตางๆ (Institutional construction workers
housing) เชน บานพักขาราชการ บานพักตํารวจ เปนตน
5. ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง (Itinerant construction workers housing)
สรางจากวัสดุที่หาไดจากบริเวณสถานที่กอสราง เมื่อเสร็จโครงการจะรื้อถอนและยายไป
สรางในโครงการกอสรางใหมไปเรื่อยๆ
จากประเภทของที่พักอาศัยขางตนพบวา สวนใหญที่พักอาศัยสําหรับคนงานกอสราง
ในประเทศไทย จั ด อยู ใ นประเภทที่ พั ก อาศั ย ชั่ ว คราวสํ า หรั บ คนงานก อ สร า ง (Itinerant
construction workers housing)
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Grimes (1976) ไดเสนอปจจัยในการจัดหาที่อยูอาศัย (Supply Factor) สําหรับผูที่มี
รายไดนอย ประกอบดวย
1. ที่ดิน (Land) ไดแก ความใกลแหลงงาน ใกลระบบสาธารณูปโภคและแหลงบริการทาง
สังคม
2. สิ่งอํานวยความสะดวก (Services) ไดแก ถนน ระบบสาธารณูปโภค และระบบอํานวย
ความสะดวกตางๆ
3. คากอสราง (Construction cost) ตนทุนตางๆที่ใชในการกอสราง ไดแก คาวัสดุ
คาแรงงาน ขนาดของโครงสราง เครื่องมือเครื่องจักร เทคโนโลยีที่ใชในการกอสรางและ
สวนประกอบอื่นๆของบาน โดยทั่วไปมักใชหนวยคากอสรางตอพื้นที่
จากการศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวของกับที่พักอาศัยคนงาน พบวา ที่พัก
อาศัยของคนงานกอสรางที่ทํางานในโครงการกอสราง จัดสรางโดยผูรับเหมา มีลักษณะเปนอาคาร
ชั่วคราว 1 ชั้นหรือ 2 ชั้น สรางจากวัสดุที่หาไดจากบริเวณสถานที่กอสราง เมื่อเสร็จโครงการจะรื้อ
ถอนและยายไปสรางในโครงการกอสรางใหมไปเรื่อยๆ โดยปจจัยที่ใชในการจัดหาที่อยูอาศัยไดแก
ที่ดิน สิ่งอํานวยความสะดวกและคากอสราง โดยการคํานวณคากอสรางบานพักประมาณ1,5002,000 บาท/ตารางเมตร
2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับที่พักอาศัยคนงานกอสราง
เกื้อ วงศบุญสิน และคณะ (2539) กลาวถึงที่พักอาศัยสําหรับคนงานกอสรางมีลักษณะ
เปนหองแถวเล็กเรียงกันไป ขนาดประมาณ 4 ตารางเมตร มีหนาตางบางไมมีหนาตางบาง ทําดวย
ไมหรือสังกะสี ใต ถุ นสู งประมาณ 0.50 เมตร ขาวของเครื่องใชตา งๆคนงานตองจัดหามาเอง
อากาศในหองมักจะรอนอบอาว ไฟฟาและน้ําประปา นายจางเปนผูจัดให หองอาบน้ํามักไมแยก
ชายหญิง สวนหองสวมจะมีประมาณ 10 หอง โดยสวนใหญไมมีการจัดคนทําความสะอาด
จากงานวิ จั ย นี้ แ สดงเพี ย งลั ก ษณะที่ พั ก อาศั ย สํ า หรั บ คนงานก อ สร า งและป ญ หาที่ มี
ผลกระทบตอสภาพความเปนอยูของคนงาน โดยไมไดแสดงถึงปญหาที่เกี่ยวกับรูปแบบของที่พัก
สวนประกอบตางๆและวัสดุที่ใชในการสราง รวมถึงแนวทางการพัฒนาที่พักอาศัย
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ประสาร ศรีศุภชัยยา (2539) แสดงผลการศึกษาที่เกี่ยวของกับที่พักอาศัยคนงานกอสราง
ดังนี้
1. คนงานกอสรางสวนใหญ มีความพึงพอใจในหองพักชั่วคราวที่อาศัยอยู โดยที่ไม
พอใจ เกิดจากความคับแคบของหองพัก ความสกปรกและเสียงดัง
2. บริเวณที่พักอาศัยชั่วคราวมีปริมาณหองน้ําหองสวม สนามพักผอนหรือสนาม
กีฬา ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย การกําจัดขยะ และการรักษาความปลอดภัย ไม
เพียงพอ
3. ลั ก ษณะห อ งพั ก จะเป น เรื อ นแถวชั้ น เดี ย วยกพื้ น และเรื อ นแถว 2 ชั้ น โดยใน
หองพักสวนใหญจะไมมีหนาตาง ใชแสงสวางจากหลอดไฟฟา หองน้ําหองสวม
จัดแยกไว
4. ที่พักคนงานแตละหองมีขนาดตั้งแต 2.50 x 2.50 , 2.50 x 3.00 และ 3.00 x 3.00
ตารางเมตร จํานวนคนพักอาศัยสวนใหญประมาณ 2 คนตอหอง
5. วัสดุกอสรางเกาเปนเศษวัสดุมาตอๆกันเปนรูปทรงของหองพัก ขาดความแข็งแรง
โดยสวนใหญเปนสังกะสีทั้งเกาและใหมปะปนกัน ใชเปนผนังและหลังคา ไมมีฝา
และหนาตาง
จากงานวิจัยนี้แสดงความพึงพอใจของคนงานที่มีตอที่พักอาศัย ลักษณะและขนาดของที่
พักอาศัย วัสดุที่ใชสําหรับสรางที่พักอาศัยสําหรับคนงานกอสราง องคประกอบและปญหาภายใน
บริเวณที่พัก โดยไมไดแสดงถึงแนวทางการพัฒนาที่พักอาศัยเพื่อใหคนงานกอสรางมีความพึง
พอใจมากขึ้น
อราม ลือพรอมชัย (2539) แสดงผลการศึกษาที่เกี่ยวของกับที่พักอาศัยคนงานกอสราง
ดังนี้
1. ที่พักคนงาน จะปลูกสรางในพื้นที่วางบริเวณสถานที่กอสราง
2. ลักษณะของหองพักเปนเรือนแถวชั่วคราวชั้นเดียวหรือสองชั้นในกรณีที่มีพื้นที่
จํากัดและจํานวนคนงานมาก พื้นหองจะยกสูง
3. ที่ พั ก คนงานแต ล ะห อ งมี ข นาดประมาณ 8-9 ตารางเมตร ในแต ล ะห อ งจะมี
คนงานพักอาศัยประมาณ 2-3 คน หรืออยูกันเปนครอบครัว ซึ่งพื้นที่และความ
หนาแน น ต่ํ า กวา มาตรฐานที่กํ า หนด ตามมาตรฐานและแบบก อ สร า งอาคาร
ชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางและสถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน ของ ว.ส.ท.
4. วัสดุที่ใชสําหรับปลูกสรางสวนใหญจะเปนสังกะสีซึ่งไมคงทนและเปนวัสดุนํา
ความรอน
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5. คาใชจายในการปลูกสรางหองพักคนงานเฉลี่ยประมาณ 2,000 – 3,000 บาท
และไดใหขอเสนอแนะในการสรางหองพักอาศัยวา ควรจะใชวัสดุที่มีความคงทนถาวรมาก
ขึ้น เพื่อความเปนอยูที่ดีของคนงาน โดยลงทุนเพียงครั้งแรกแลวสามารถรื้อถอนไปใชตอได จะทํา
ใหตนทุนการกอสรางที่พักอาศัยใหคนงานนอยลง และสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของ
คนงาน
จากงานวิจัยนี้แสดงลักษณะและขนาดของที่พักอาศัยที่ต่ํากวามาตรฐาน วัสดุที่ใชสําหรับ
สรางที่พักอาศัยสําหรับคนงานกอสรางไมเหมาะสม และเสนอแนวทางการพัฒนาที่พักอาศัย
เพื่อใหคนงานกอสรางมีความเปนอยูที่ดีขึ้นโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่พักอาศัย ใชวัสดุที่มีความ
คงทนถาวรมากขึ้นและมีตนทุนต่ํา แตไมแสดงถึงรูปแบบที่เหมาะสม
ศิริพร จิรวัฒนกุล (2540) แสดงขอสรุปเกี่ยวกับที่พักอาศัยสําหรับคนงานกอสรางมี
ลักษณะแออัด เสื่อมโทรม สวนใหญหองพักมีลักษณะเปนหองแถวที่กั้นฝาและมุงหลังคาดวย
สังกะสี พื้นไมอัด มีทั้งหองแถวชั้นเดียวและสองชั้น ขนาดหอง 2-3 เมตร ซึ่งควรจะพักเพียง 2 คน
ปญหาเรื่องที่พักอาศัย คือหองพักมีลักษณะแคบๆ มืดๆ ใชเปนทั้งที่นอน ที่นั่งเลน ที่เก็บ
ของ ทําอาหาร กินอาหาร ใตถุนหองก็เปนที่ทิ้งน้ําเสีย ขยะ สวนน้ําดื่ม น้ําใช หองน้ํา หองสวม ใช
รวมกัน สภาพที่พักก็สกปรก เต็มไปดวยขยะสงกลิ่นเหม็น กลางคืนมียุงชุกชุม สภาพไมมั่นคง
จากงานวิจัยนี้แสดงถึงปญหาที่เกี่ยวกับที่พักอาศัยสําหรับคนงานกอสราง ลักษณะของที่
พักและปญหาสภาพสิ่งแวดลอม โดยไมไดแสดงถึงแนวทางการพัฒนาที่พักอาศัย

สมบัติ วนิชประภา (2541) สรุปผลการสํารวจพบวาปญหาทางกายภาพของที่พักอาศัยที่
สําคัญออกเปนสวนตางๆ ดังนี้
1. ลักษณะของหองพัก บานพักแบบสังกะสี จะไมมีหนาตางสําหรับระบายอากาศ
มีเฉพาะประตูทําดวยสังกะสี ตางกับบานพักแบบกระเบื้อง ที่ประตูทําดวยไมและ
หนาตางบานเกล็ด
2. ขนาดของหองพัก บานพักแบบสังกะสี มีพื้นที่ 6-7 ตารางเมตร คนงานอาศัย 2
คนบานพักแบบกระเบื้อง มีพื้นที่ 8-9 ตารางเมตร คนงานอาศัย 3 คน แตจะมี
ตนทุนแพงกวาแบบสังกะสี
3. ผังบริเวณอาคาร บริเวณที่กอสรางบานพักอยูใกลเคียงกับสถานที่กอสราง
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4.

ระบบสาธารณูปโภค ที่พักสวนใหญจะไมมีรั้วกั้นรอบที่พัก ระบบไฟฟาใชของการ
ไฟฟา น้ําประปาใชของการประปา ระบบระบายน้ําระบายออกที่ลุมขางเคียง และ
ไมมีระบบกําจัดขยะ
นอกจากนี้ยังไดเสนอแนวทางพัฒนาปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นออกเปน 2 แนวทาง คือ
1. การเลือกใชวัสดุที่รื้อยายได ซึ่งเปนการเพิ่มคากอสรางในตอนตน แตประหยัด
คาใชจายในการกอสรางครั้งตอไป
2. ลงทุนเพิ่มขึ้นในการเพิ่มมาตรฐานที่พัก แตหาแนวทางลดคาใชจายดานอื่นๆ เชน
การสรางที่พักใหอยูใกลสถานที่กอสราง เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางของ
คนงาน
จากแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแกไขปญหาขางตน จะไดผลดังนี้
1. ลักษณะของหองพัก ควรใชเปนแบบผนังกระเบื้องหรือไมอัด พรอมเจาะชอง
หน า ต า ง แต จ ะเป น การแก ไ ขโดยใช ก ารลงทุ น ค า ก อ สร า งที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ให มี
มาตรฐานที่ดีขึ้น
2. ขนาดของหองพัก ควรแบงเปน 2 ขนาด คือ หองสําหรับคนโสดมีขนาดประมาณ
12-15 ตารางเมตร พัก ได 3-4 คนต อห อง และหองสํ า หรั บ ครอบครั ว มีข นาด
ประมาณ 9 ตารางเมตร โดยมีการแยกสัดสวนกันชัดเจน
3. ผั ง บริ เ วณอาคาร ควรสร า งบ า นพั ก อยู ใ กล เ คี ย งกั บ สถานที่ ก อ สร า งเพื่ อ
ประหยัดเวลาในการเดินทางไปทํางาน
4. ระบบสาธารณูปโภค
4.1 เพิ่มรั้วรอบโดยใชสังกะสี
4.2 เพิ่มยามรักษาความปลอดภัย
4.3 ระบบไฟฟาควรจะเลือกใชตามความสะดวกระหวางการใชเครื่องปนไฟ
หรือใชไฟของการไฟฟา
4.4 ระบบประปา ถาอยูใกลกับแนวทอประปาก็ควรใชน้ําประปา ถาหากไมมี
ควรมีรถน้ําจัดหามาใหใชในบริเวณที่พักคนงาน
4.5 หองน้ําหองสวม ควรสรางดวยวัสดุที่เคลื่อนยายไดและใชถังน้ําสําเร็จรูป
แทนการกอบอสําหรับที่อาบน้ํา
จากงานวิจัยนี้แสดงปญหาทางกายภาพของที่พักอาศัย แนวทางพัฒนาปรับปรุง
แกไขปญหาและผลที่ไดจาการพัฒนา โดยผลที่ไดนั้นไมไดแสดงถึงรูปแบบที่ใชในการ
กอสรางและวิธีการจัดการและการสรางที่พักอาศัย
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เจริญ เจียวแสง และคณะ เสนอลักษณะของอาคารชั่วคราวประเภท ตูคอนเทนเนอร นิยม
ใชเปนอาคารสํานักงานชั่วคราวในปจจุบัน อายุการใชงานประมาณ 20 ป มีขนาดจํากัด โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2.1 แสดงรายละเอียดของตูคอนเทนเนอร
ขนาด (ลูกบาศกเมตร)
3 x 6 x 2.4
3 x 12 x 2.4
3 x 7.2 x 2.4
3 x 9.6 x 2.4
2.4 x 6 x 2.4
2.4 x 7.2 x 2.4
2.4 x 9.6 x 2.4

ราคาเชา (บาทตอเดือน)
4,500 – 6,000
9,500 – 15,000
-

ราคาซื้อ (บาท)
100,000 – 120,000
180,000 – 250,000
170,000 – 190,000
200,000 – 230,000
90,000 – 120,000
160,000 – 190,000
200,000 – 230,000

ราคาดังกลาวไมรวมคาขนสงและสิ่งอํานวยความสะดวก คาใชจายในการขนสงประมาณ
6,000 บาทตอตู คาเชาเครนในการติดตั้ง ประมาณ 5,000 บาท
ตูคอนเทนเนอรไมนิยมมาใชเปนที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานเนื่องจาก คาใชจายสูง
และตองใชเปนจํานวนมากในการนํามาใชเปนที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน
สันติ ชินานุวัติวงศ และคณะ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับ
ผูประสบภัยขึ้น โดยเนนการออกแบบเพื่อเปนที่พักชั่วคราวตนแบบราคาถูก ซึ่งสามารถประกอบ
ติดตั้ง รื้อถอนไดรวดเร็ว และนํากลับมาใชใหมได อยูในรูปแบบของบานนอคดาวน (รูปที่ 2.1) เปน
บานชั้นเดียวใตถุนสูง 2.10 เมตร หลังคาทรงจั่วมีมุมของหลังคา 45 องศา การกําหนดขนาดของ
บานจะใชขนาดของวัสดุที่มีขายในทองตลาดเปนหลักโดยใหมีการตัดตอนอยที่สุด
ตัวบานประกอบดวยผนัง 4 ดาน โดย 3 ดานมีหนาตางดานละ 1 บาน ผนังอีกดานอยูติด
กับระเบียงมีประตูสําหรับเขาออก 1 บาน ผนังและพื้นของบานใชวัสดุที่ทําดวยแผนซีเมนตใยไม (วี
วาบอรด) ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร โดยผนังหนา 10 มิลลิเมตร และพื้นหนา 20 มิลลิเมตร ยึดติด
กับโครงเคราเหล็ก วัสดุที่ใชมุงเปนกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก
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ลักษณะโครงสรางบาน ทําจากเหล็ก Light Gauge น้ําหนักเบา แตมีความคงทนถาวร
โดยชิ้ น ส ว นของโครงสร างแตล ะชิ้น จะยึดติดกั นโดยใชสลัก เกลีย ว ทํ า ใหส ามารถรื้ อถอนและ
ประกอบใหมได และยังชวยประหยัดคาใชจาย เนื่องจากน้ําหนักที่กระทํากับโครงสรางมีไมมาก
การปองกันสนิม ทําไดโดยการทาสีกันสนิมและทาทับดวยสีน้ํามันอีกครั้งหนึ่ง
ราคาของบานนอคดาวนประมาณ 80,000 บาท (ไมรวมคาขนสง คาติดตั้ง คาฐานราก)
การประกอบบานแตละครั้งมีคาแรงประมาณ 3,000 บาท (ใชคนประมาณ 8 - 10 คน) ใชเวลา
ประกอบติดตั้งบานทั้งหลัง ประมาณ 6 – 8 ชั่วโมง และใชเวลารื้อถอนประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง สวน
คาขนสงขึ้นอยูกับระยะทาง

รูปที่ 2.1 บานพักชั่วคราวสําหรับผูประสบอุทกภัย
2.3 ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัยชั่วคราว
ขอกําหนดตางๆที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัยชั่วคราวสามารถแบงออกไดเปน 3 แบบ ไดแก
2.3.1 กฎหมายควบคุมการกอสราง
กฎกระทรวงฉบับที่ 9 พ.ศ.2528 ขอ 4 อาคารชั่วคราวเพื่อใชประโยชนในการ
กอสรางอาคารถาวร ซึ่งสูงไมเกินสองชั้น หรือสูงจากระดับพื้นดินถึงหลังคาหรือสวนของ
อาคารที่สูงที่สุดไมเกินเกาเมตร และมีกําหนดรื้อถอนเมื่ออาคารถาวรแลวเสร็จ ตองขอ
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อนุญาตตามมาตรา 21 แตใหไดรับการผอนผันไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง ขอบัญญัติ
ทองถิ่นหรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในมาตรา 8
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) และ (10) และใหไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตรื้อถอน
อาคารตามมาตรา 28
ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยการสุขาภิบาลเกี่ยวกับการขออนุญาตและการ
ควบคุมการกอสรางชั่วคราว พ.ศ. 2527
ขอ 5 ผูใดจะปลูกสรางอาคารชั่วคราว ไหยื่นคําขอรับอนุญาตจากผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ผูขออนุญาตจะตองเปนเจาของอาคารชั่วคราวที่จะปลูกสราง หรือเปน
ตัวแทนซึ่งไดรับมอบอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย
ขอ 6 ผูขออนุญาตตองกําหนดเวลารื้อถอน และตองแสดงแผนผังแบบกอสราง
เกี่ยวกับการสุขาภิบาลดังนี้
6.1 อาคารชั่วคราวที่จะปลูกสรางตองมีทางระบายน้ําที่ใชแลวไหล
ได โ ดยสะดวกและเพี ย งพอ ก อ นปล อ ยออกสู ท างระบายน้ํ า
สาธารณะ จะตองมีตะแกรงดักขยะอยูในที่สามารถตรวจสอบได
สะดวก
6.2 ตองจัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะ สําหรับคนงานที่เขาพักอาศัย
ในอัตรา 1 ที่ตอ 25 คน
ขอ 7 การตรวจสอบอาคารชั่วคราวที่ปลูกสรางโดยไมไดรับอนุญาต และปลูก
สรางผิดจากแบบที่ไดรับอนุญาตใหถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตและการควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ.2527
2.3.2 มาตรฐานอาคารชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
1. อาคารพักอาศัย
1) อาคารพักอาศัยคนงานกอสราง ตองยกพื้นชั้นลางสูงจากระดับพื้นดินไมเกิน
1 เมตรและไมปลูกสรางบนที่ลุม มีน้ําขัง หรือที่ดินที่ถมดวยขยะมูลฝอย เวน
แตจะมีดินถมทับหนาหนา 30 เซนติเมตร อาคารพักอาศัยตองมีความมั่นคง
แข็งแรงและถูกสุขลักษณะ ไมเปนอันตรายตอผูพักอาศัย
2) หองที่ใชพักอาศัย ใหมีสวนกวางหรือยาวไมต่ํากวา 2.40 เมตร พื้นที่ทั้งหอง
ไมนอยกวา 9 ตารางเมตร สําหรับ 1 ครอบครัว (ผูใหญ 2 คน และเด็กเล็กไม
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เกิน 3 คน) และไมนอยกวา 5.5 ตารางเมตร สําหรับหองพักคู และมีชอง
ระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบของพื้นที่หอง
3) ใหมีชองประตูและหนาตางอยางนอย 1 ชุด
4) ชองทางเดินภายในอาคารสําหรับพักอาศัย ตองกวางไมนอยกวา 1.00 เมตร
และมีแสงสวางแลเห็นชัด
5) ระยะดิ่งระหวางพื้นถึงยอดฝา หรือยอดผนังของอาคารตอนต่ําสุด ตองไมต่ํา
กวา 3.00 เมตร
6) ขนาดกวางของบันไดตองไมนอยกวา 90 เซนติเมตร ชวงหนึ่งๆ มีความสูงไม
เกิน 3 เมตร ลูกตั้งสูงไมเกิน 20 เซนติเมตร และลูกนอนกวางไมนอยกวา 22
เซนติเมตร
7) ฐานรากของอาคาร ตองทําเปนลักษณะถาวรและมีความมั่นคงพอที่จะรับ
น้ําหนักบรรทุกไดโดยปลอดภัย
8) ตองมีทางระบายน้ําฝนอยางเพียงพอ
9) ใหมีดวงโคมและปลั๊กอยางละ 1 ชุด ในหองพักคนงาน และระบบไฟฟาตอง
เปนแบบที่มีความปลอดภัยเพียงพอ
10) ใหจัดเตรียมหัวฉีดดับเพลิงแบบแหงมือถือ อยางนอย 1 ชุด ตออาคาร หรือ
ติดตั้งไวในระยะทางไมเกิน 45 เมตร
11) รายการวัสดุกอสรางอาจเปลี่ยนแปลงโดยใชวัสดุเทียบเทาอยางใดอยางหนึ่ง
โดยความเห็นชอบของสถาปนิก/ วิศวกร
2. อาคารหองน้ํา-หองสวม
1) ตองจัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะสําหรับคนงานที่พักอาศัยอยู ในอัตราสวนไม
นอยกวา 1 หองตอ 20 คน
2) ตองจัดใหมีพื้นที่หองน้ํารวมและลานซักลางสําหรับคนงานที่พักอาศัยอยู ใน
อัตราสวนไมนอยกวา 7 ตารางเมตร ตอ 20 คน
3) ขนาดหองสวมตองมีพื้นที่ภายในไมนอยกวา 0.9 ตารางเมตร และความกวาง
ภายในไมนอยกวา 0.9 เมตร
4) ตองจัดใหมีบอเก็บน้ํา หรือถังเก็บน้ํา กอกน้ํา ใหเพียงพอแกการอาบน้ําและ
ซักลางเสื้อผา
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5) ตองจัดใหมีทางระบายน้ําที่ใชแลว ไหลไดอยางสะดวกและเพียงพอ กอน
ปล อ ยออกสู ท างระบายน้ํ า สาธารณะ จะต อ งมี ต ะแกรงดั ก ขยะอยู ใ นที่
ตรวจสอบได
6) การบําบัดของเสียจากหองสวม จะตองเปนไปโดยถูกสุขลักษณะกอนปลอย
น้ําลนสูทางระบายน้ําสาธารณะ
7) ไฟฟาในหองสวมและหองน้ํา จะตองจัดใหมไี ฟแสงสวางอยางเพียงพอ
3. การใชไฟฟาในหนวยงานกอสราง
การจายกระแสไฟฟาเพื่อเปนแสงสวางและพลังงานสําหรับขับเคลื่อนอุปกรณ
กอสราง ตองเปนไปตามกฎวงจรไฟฟาที่ถูกตอง สายไฟฟาที่ใชตองเปนสายไฟฟาที่ได
มาตรฐานอุตสาหกรรม การเดินสายไฟฟาใหลอยเหนือศีรษะคนเสมอ ตลอดจนมีสะพาน
ไฟปองกันเปนระยะๆ ตามกําลังกระแสที่ใช การตัดตอวงจรไฟฟาใหกระทําโดยวิศวกร
ไฟฟาเสมอ
2.3.3 มาตรฐานที่พักอาศัย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม ไดแตงตั้งคณะกรรมการทํางานกําหนดมาตรฐานที่พักอาศัย
ชั่วคราวของลูกจางในกิจการกอสราง เพื่อจัดทําแนวทางในการจัดสวัสดิการที่พัก
อาศัยชั่วคราวของลูกจางในกิจการกอสรางโดยเนื้อหาหลายสวนตรงกับมาตรฐานของ
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย โดยสวนที่แตกตางคือ
เรื่องทั่วไป
ที่พักอาศัยชั่วคราวของลูกจางควรคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้
1) พื้นที่อยางต่ําตอคนหรือตอครอบครัว โดยคํานึงถึงความเหมาะสม ดังนี้
1.1) พื้นที่ของหองสําหรับใชสอยโดยทั่วไป
1.2) ปริมาตรของหอง (กวาง x ยาว x สูง)
1.3) ขนาดและจํานวนหองที่พอเพียง
2) น้ําใชสะอาดสําหรับคนในครอบครัวที่พอเพียง
3) ทอระบายน้ําและระบบการกําจัดขยะ
4) เครื่องปองกันความรอน ความเย็น ไฟฟา การปองกันสัตว ซึ่งเปนพาหะ
ของโรค โดยเฉพาะแมลงตางๆ
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5) การอํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน การระบายอากาศ การหุงตม หองเก็บ
ของ แสงสวาง
6) ความเปนสวนตัวระหวางบุคคลในครอบครัว โดยไมถูกรบกวนจากสิ่ง
ภายนอกอื่นๆ
7) ที่อยูอาศัยสําหรับคนโสดหรือคนงานที่แยกจากครอบครัว ควรกําหนด
มาตรฐานอยางนอย
7.1) ที่อยูอาศัยตามเพศ
7.2) น้ําสะอาดเพียงพอ
7.3) ทางระบายน้ํา สุขาภิบาล
7.4) ทางระบายอากาศ ความรอน
7.5) หองอาหารรวมกัน หองพักผอนและบริการสุขอนามัย ซึ่งไมไดจัด
ไวในชุมชน
8) มาตรฐานหองพักควรจะไดมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
เศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาการทางเทคโนโลยีและการเพิ่มรายไดตอหัว
9) โดยทั่วไปตามทองที่ที่มีการจางงานอยางถาวรควรมีการกอสรางที่อยู
อาศัยอยางถาวรดวย
10) วัสดุที่ใชสรางบานตองคํานึงถึงสภาพทองถิ่น ภูมิอากาศ เชน การเกิด
แผนดินไหว บริเวณที่ต่ํากวาระดับน้ํา ที่ลุมเกินไปเมื่อฝนตกจะมีน้ําขัง
ตลอดเวลา เปนตน
จากมาตรฐานที่กลาวมา จะใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบของที่พักอาศัย
สําหรับผูใชแรงงาน เพื่อใหที่พักอาศัยที่จะพัฒนาขึ้นมีรูปแบบที่เหมาะสมกับคุณภาพชีวิต
ของคนงาน
2.3.4 มาตรฐานขั้นต่ําของที่อยูอาศัย
1. มาตรฐานของพื้นที่ใชสอยอาคาร (คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย , 2539)
ขนาดพื้นที่ใชสอยต่ําสุด
พื้นที่ใชสอยต่ําสุด จะตองมีขนาดไมนอยกวาที่ระบุดังตอไปนี้
- หองนอนภายในหนวยพักอาศัย ใหมีสวนกวางหรือยาวไมตา่ํ กวา 2.5
เมตร กับรวมเนื้อที่พื้นทั้งหมดไมนอยกวา 9.00 ตารางเมตร
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- สําหรับสวนพื้นที่ใชนอน ซึ่งไมไดกั้นเปนหองใหมีเนื้อที่พื้นไมนอย
กวา 5.76 เมตร
2. มาตรฐานขนาดพื้นที่ใชสอยต่ําสุด(Private Area) อื่นๆ
ตารางที่ 2.2 มาตรฐานขนาดพื้นที่ใชสอยต่ําสุด
Private Area
1. หองนอนที่ 1
2. หองนอนที่ 2
3. หองนอนที่ 3
4. หองน้ํา - สวม
5. หองสวม (เดี่ยว)
หมายเหตุ

*
8.97
2.16
-

**
8.64
7.20
5.76
2.16
1.08

***
9.00
9.00
9.00
1.50
0.90

****
9.30
7.90
7.00
3.20
1.80

*
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
** การเคหะแหงชาติ
*** ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ.2522

**** Office of Housing and Urban Development Washington D.C.

2.4 แนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการกอสรางระบบสําเร็จรูป
ปจจุบันการกอสรางระบบสําเร็จรูปที่นิยมใชกันอยูในอุตสาหกรรมกอสรางจะเปน
การนํ า มาใช กั บ การก อ สร า งที่ มีส ว นประกอบเป น ชิ้ น ส ว นคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ซึ่ ง สามารถนํ า
หลักการบางสวนมาประยุกตใชในการสรางที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางได
มามี โตบารมีกุล (2540) ได ทํ า การศึ ก ษาระบบการก อ สร า งอาคารสํ า เร็ จ รู ป ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดใหขอสรุปเกี่ยวกับระบบสําเร็จรูปไวดังนี้
2.4.1 ความหมายของการกอสรางระบบสําเร็จรูป
การกอสรางอาคารระบบสําเร็จรูปโดยรวม คือ วิธีการกอสรางโดยการผลิต
สวนประกอบ (Precast Elements) จํานวนมาก ของอาคารสําเร็จรูปในโรงงาน แลว
นํามาประกอบติดตั้งเปนอาคาร โดยอาศัยอุปกรณยก
2.4.2 รูปแบบ หลักเกณฑและขั้นตอนการออกแบบอาคารคอนกรีตสําเร็จรูป
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1) รูปแบบโครงสรางอาคารระบบสําเร็จรูป
ระบบโครงสรางตามการใชงานและการกอสรางแบงเปน 3 ระบบ ไดแก
1.1) ระบบโครงสรางเฟรม (Framed Structure Systems)
ลักษณะโครงสรางที่รับน้ําหนักลงบนคาน สงผานน้ําหนักไปยัง
เสาและลงสูฐานรากตามลําดับ ในระบบจะเนนที่โครงสรางคานและเสา
เปนชิ้นสวนสําเร็จรูป
1.2) ระบบพาเนล (Panel Systems)
ลักษณะโครงสรางที่รับน้ําหนักจากแผนพื้น สงผานน้ําหนักไปยัง
แผนผนังและลงสูฐานรากตามลําดับ ในระบบนี้จะเนนที่โครงสรางแผน
พื้นและแผนผนังรับแรงเปนชิ้นสวนสําเร็จรูปเปนหลัก
1.3) ระบบโมดูลาร (Modular Systems)
ลักษณะโครงสรางที่ใชชิ้นสวนสําเร็จรูปที่มีลักษณะเปนกลอง 3
มิติ แตละโมดูลารจะเปนโครงสรางที่มีเสถียรภาพในตัวเอง บางโมดูลาร
อาจจะมีการทํางานสถาปตยกรรมและงานระบบมาเรียบรอย แลวนํามา
ติดตั้งเปนระบบโครงสรางรวมของอาคาร ขอจํากัด จะอยูที่การขนสงและ
การยกติดตั้ง เนื่องจากชิ้นสวนสําเร็จรูปมีขนาดใหญและน้ําหนักมาก

20

รูปที่ 2.2 ระบบโครงสรางของอาคารสําเร็จรูป
2) หลักเกณฑการพิจารณาการออกแบบ
หลั ก เกณฑ ที่ ใ ช ใ นการพิ จ ารณาการออกแบบและการเลื อ กรู ป แบบ
ชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป นํามาเปนขอกําหนดในการออกแบบดังนี้
2.1) น้ําหนักบรรทุก ไดแก น้ําหนักบรรทุกคงที่ น้ําหนักบรรทุกจร แรงลม
แรงจากแผนดินไหว และแรงจากการสั่นสะเทือน
2.2) ขั้นตอนการกอสรา ง จะตองคํา นึงถึง พื้นที่ทางเขาและถนน รูปรา ง
ลัก ษณะอาคาร โรงงานผลิต ชิ้ น ส ว นสํา เร็จ รู ป ขั้ น ตอนการติ ด ตั้ ง
ชิ้นสวนสําเร็จรูป และพื้นที่กองเก็บชิ้นสวนสําเร็จรูป
2.3) เครื่องจักรกลและขนาดชิ้นสวนสําเร็จรูป
2.4) ระยะเวลา เปนสิ่งสําคัญและมีผลตอตนทุนของการกอสราง
2.5) เสถียรภาพของโครงสราง
3) ขั้นตอนการออกแบบอาคารสําเร็จรูป
การออกแบบอาคารสําเร็จรูปนั้นแบงพิจารณาออกเปน 4 สวนคือ
3.1) พิจารณารูปแบบความมั่นคงของอาคาร
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3.2) พิจารณาการออกแบบชิ้นสวนสําเร็จรูป
3.3) พิจารณาออกแบบจุดรอยตอของชิ้นสวนสําเร็จรูป
3.4) พิจารณาคาความคาดเคลื่อนในการทํางาน
2.4.3 ขอดีและขอเสียของการกอสรางอาคารระบบสําเร็จรูป
1) ขอดีของการกอสรางอาคารคอนกรีตสําเร็จรูป
1.1) ลดระยะเวลากอสรางได
1.2) ลดความสูญเสียวัสดุ
1.3) งานคอนกรีตทําไดงายขึ้น
1.4) แบบหลอใชงานไดหลายครั้ง
1.5) ควบคุมคุณภาพไดงายกวา
1.6) ลดการเกิดเสียงดังจากการกอสราง
1.7) การกอสรางไมขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ
1.8) ตนทุนของการกอสรางต่ํากวา
2) ขอเสียของการกอสรางอาคารคอนกรีตสําเร็จรูป
2.1) ตนทุนเริ่มตนสูง
2.2) ตองการชางทําแบบหลอตองมีความชํานาญสูง
2.3) ชางและคนงานจะตองไดรับการฝกฝนอบรมกอนทําการกอสราง
2.4) การขนส ง ชิ้ น ส ว นสํ า เร็ จ รู ป สํ า หรั บ โครงการที่ อ ยู ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร จะมีปญหาดานการจราจร เวลา รถขนสงและ
น้ําหนักบรรทุก
2.5) ใชเครื่องจักรกลหนักในการติดตั้ง
2.6) การติดตั้งตองเปนลําดับขั้นตอนที่กําหนดไวแนนอน จะทําให
เกิดปญหาในกรณีที่ผลิตชิ้นสวนไมทัน
2.7) ดัดแปลงหรือตอเติมอาคารไดยาก
จากการศึกษาการกอสรางระบบสําเร็จรูปจากการกอสรางอาคารสําเร็จรูป พบวาการ
กอสรางระบบสําเร็จรูปสามารถนํามาประยุกตใชไดกับการสรางที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน
กอสราง ซึ่งที่พักอาศัยชั่วคราวมีลักษณะโครงสรางที่ไมซับซอน สวนประกอบตางๆจํานวนมาก ซึ่ง
ระบบที่จะใชในการพัฒนาจะใชระบบโครงสรางเฟรม คือรับน้ําหนักลงบนคาน สงผานไปยังเสา
และลงสูฐานราก โดยจะพัฒนาสวนประกอบตางๆไดแก โครงหลังคา เสา คาน ผนังและพื้น
ใหเปนสวนประกอบสําเร็จรูป และสามารถกอสรางไดโดยการประกอบและถอดชิ้นสวนตางๆออก
เมื่อตองการยายสถานที่หรือการนําไปใชซ้ําตอไป
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2.5 สรุปผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สรุปผลจากการศึกษาเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวคนงานสําหรับคนงานกอสราง โดยไดให
ความหมายของที่พักชั่วคราวคือ อาคารที่ปลูกสรางขึ้นมาระยะเวลาหนึ่งแลวตองรื้อถอนออกเมื่อ
เสร็จโครงการ โดยที่ผูรับเหมาเปนฝายจัดหาใหเพื่อใหคนงานกอสรางใชพักอาศัย รวมถึงระบบ
สาธารณูปโภคตางๆเชน หองน้ํา หองสวม ไฟฟา น้ํา เปนตน
ปญหาเกี่ยวกับที่พักอาศัยชั่วคราวที่พบในปจจุบัน ไดแก สภาพพื้นที่ตั้งไมเหมาะสม พื้นที่
ใชสอยของหองพักนอยเกินไป วัสดุที่ใชทําขาดความคงทน รูปแบบไมแนนอน ขาดความเปน
ระเบียบเรียบรอย เปนตน ซึ่งปญหาตางๆเหลานี้ควรจะมีการพัฒนา ปรับปรุงแกไขใหที่พักอาศัย
คนงานใหมีมาตรฐานมากขึ้น กลาวคือ มีรูปแบบที่แนนอน ใชวัสดุที่รื้อยายได มีขนาดที่เหมาะสม
กับจํานวนผูพัก และสามารถนํามาใชซ้ําได เพื่อใหคนงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดตนทุนในการ
กอสรางครั้งตอไป
การกอสรางแบบถอดประกอบเปนวิธีหนึ่งที่ใชในสรางโครงสรางที่มีชิ้นสวนหลายๆ สวน
มาประกอบเขากัน และรื้อออกเมื่อตองการเคลื่อนยาย โดยไมตองดัดแปลงชิ้นสวนนั้น ซึ่งเปนวิธีที่
ทํ า ให ล ดระยะเวลาในการสร า ง ลดการสู ญ เสี ย วั ส ดุ ควบคุ ม คุ ณ ภาพได ซึ่ ง สามารถนํ า มา
ประยุกตใชในการพัฒนาที่พักอาศัยคนงานชั่วคราวได โดยการออกแบบใหสวนประกอบของที่พัก
อาศัยแตละสวนแยกออกจากกัน มีรูปแบบที่แนนอน สามารถประกอบและรื้อถอนไดสะดวก ใช
วัสดุที่มีความคงทนแข็งแรงเพื่อประโยชนในการนําไปใชซ้ําในโครงการตอๆไป
การศึก ษาบ า นที่พัก อาศั ย ชั่ว คราวคนงานสํา หรั บ คนงานกอสรา งจะเปน ประโยชนใน
การศึกษาสวนประกอบของโครงสรางที่พัก ขอจํากัดทางดานรูปแบบและวัสดุที่ใชในการสราง
ตนทุนที่ใชในการสราง ระยะเวลาในการสรางและรื้อถอน และความพึงพอใจของผูรับเหมาและ
คนงานกอสราง
จากขอสรุปที่ไดศึกษาเบื้องตน สามารถนําไปเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยในบทที่ 3
ตอไป

บทที่ 3
การศึกษาและการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน
กอสรางในปจจุบัน
ในบทนี้กลาวถึงวิธีการดําเนินการวิจัย ในสวนของการสํารวจ เก็บขอมูลเกี่ยวกับที่พักอาศัย
ชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางจากโครงการกอสรางตางๆในปจจุบัน และการวิเคราะหขอมูลของที่พัก
อาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง โดยแสดงรายละเอียดของการวิจัยซึ่งประกอบดวยสวนตางๆ
ไดแก จํานวนกรณีศึกษา และขอมูลจากการสํารวจและเก็บขอมูลภาคสนาม
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่ใชสรางที่พักคนงานกอสราง ลักษณะของที่พัก
อาศั ย ชั่ ว คราวสํ า หรั บ คนงานก อ สร า ง ค า ใช จ า ยในการก อ สร า ง วั ส ดุ ที่ ใ ช ใ นการก อ สร า ง การ
เสื่อมสภาพของวัสดุและปจจัยที่มีผลตอการเสื่อมสภาพ ตลอดจนการจัดการวัสดุที่เหลือจากการรื้อ
ถอนเมื่อเสร็จโครงการ และปญหาที่เกี่ยวกับรูปแบบของที่พักคนงานกอสรางในปจจุบัน
วิธีการดําเนินการวิจัยสําหรับการวิจัยนี้ ประกอบดวย การรวบรวมขอมูลจากการสํารวจเก็บ
ขอมูลภาคสนาม เปนการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูที่รับผิดชอบในการจัดการที่พักอาศัย
คนงานกอสราง ควบคูไปกับการสํารวจขอมูลภาคสนาม รวมถึงการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
สรางที่พักชั่วคราวสําหรับคนงานของผูรับเหมาแตละราย จากนั้นจึงนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห
เปรียบเทียบ คาใชจายที่ใชในการกอสราง จํานวนคนงานที่พักอาศัย ขนาดของหองพัก วัสดุที่ใช การ
จัดการวั ส ดุ ที่ เ หลื อจาการรื้อ ถอน และสาเหตุ ของการเสื่ อมสภาพของวั ส ดุ เพื่ อนํ า ขอมู ล จากการ
วิเคราะหเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบของที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง โดยเนนการ
ออกแบบเพื่อเปนที่พักชั่วคราวตนแบบราคาประหยัด สามารถประกอบติดตั้ง รื้อถอนไดรวดเร็ว และ
นํากลับมาใชซ้ําไดในโครงการตอไป
3.1 ประชากร
3.1.1 ขนาดตัวอยาง
ประชากร หมายถึง โครงการกอสรางที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งหมด
เนื่องจากโครงการที่อยูระหวางดําเนินการกอสรางขณะทําการวิจัยมีอยูเปนจํานวนมาก ประกอบกับ
ขอจํากัดดานเวลา ทําใหไมสามารถรวบรวมขอมูลจากทุกโครงการได อยางไรก็ตามสามารถนําหลัก
ทางสถิติมาใชเพื่อกําหนดขนาดตัวอยางของประชากร โดยตั้งสมมุติฐานวา ไมทราบจํานวนที่แนนอน
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ของประชากร(โครงการกอสร า ง) แต ทราบว า มีปริ มาณมาก ตามหลั ก การทางสถิติ(กั ล ยา,2545)
สมการที่ใชในการกําหนดขนาดของตัวอยางขอมูลคือ
n=
โดย

Z12−α / 2
4E 2

n คือ ขนาดตัวอยาง
Z คือ คาสถิติการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน
α คือ ระดับนัยสําคัญหรือโอกาสของความผิดพลาดในการประมาณคา
E คือ คาความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมใหเกิด
โดยตั้งสมมุติฐาน ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 90% และความคลาดเคลื่อน 15% จะได
ขนาดตัวอยางขอมูลคือ
n=

Z 12−α / 2 (1.645) 2
=
4E 2
4(0.15) 2

= 30.07

ดังนั้นขนาดตัวอยางของขอมูลที่ตองทําการรวบรวมที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 90% และที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อน 15% คือ 30 ตัวอยาง แสดงวาการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ตองรวบรวมขอมูล
ตัวอยางจากโครงการกอสรางอยางนอย 30 โครงการ (n > 30)
3.1.2 ตัวอยางโครงการที่ไดทําการศึกษา
จากการศึกษารวบรวมขอมูลที่พักคนงานกอสรางจากโครงการกอสรางตางๆ สามารถรวบรวม
รายชื่อโครงการ รายชื่อผูรับเหมาและประเภทของโครงการไดทั้งหมด 33 โครงการ ดังแสดงใน
ภาคผนวก ก. โดยแบงตามประเภทโครงการออกเปน อาคารจอดรถ จํานวน 1 โครงการ (3%) ทา
อากาศยาน จํานวน 1 โครงการ (3%) ถนนและสะพาน จํานวน 2 โครงการ (6%) ศูนยการคา จํานวน
2 โครงการ (6%) บานพักอาศัย จํานวน 3 โครงการ (9%) อาคารพาณิชย จํานวน 3 โครงการ (9%)
อาคารเรียน จํานวน 3 โครงการ (9%) อาคารสํานักงาน จํานวน 5 โครงการ (15%) โรงงาน,คลังสินคา
,โชวรูม 5 โครงการ (15%) และอาคารพักอาศัย จํานวน 5 โครงการ (25%) สัดสวนของโครงการ
กอสรางประเภทตางๆ แสดงดังรูปที่ 3.1
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โรงงาน,คลังสินคา,
โชวรูม
15%

อาคารพักอาศัย
25%

อาคารสํานักงาน
15%
อาคารเรียน
9%

อาคารจอดรถ 3%
ทาอากาศยาน 3%
ถนนและสะพาน 6%
ศูนยการคา 6%

อาคารพาณิชย บานพักอาศัย
9%
9%

รูปที่ 3.1 ประเภทของโครงการกอสรางที่ทาํ การสํารวจ
3.2 ขอมูลจากการสํารวจและเก็บขอมูลภาคสนาม
จากการสํ า รวจและเก็ บ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ที่ พั ก อาศั ย ชั่ ว คราวในโครงการก อ สร า งโดยการ
สัมภาษณผูรับเหมา 33 โครงการ ไดขอมูลเกี่ยวกับที่พักอาศัยซึ่งจําแนกออกเปนสวนตางๆ ไดแก
ปจจัยที่ใชในการกําหนดรูปแบบอาคารที่พักชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง รูปแบบและการจัดสถานที่
พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง ขนาดของหองพักอาศัย วัสดุที่ใชในการสรางที่พักอาศัย
ระยะเวลาในการสรางที่พักอาศัยชั่วคราว งบประมาณในการสรางที่พักอาศัยชั่วคราว การเสื่อมสภาพ
และอายุการใชงานของวัสดุ การนําวัสดุมาใชซํ้า ความคิดเห็นในการกําหนดมาตรฐานที่พักอาศัย
ชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางของผูรับเหมา
3.2.1 ปจจัยที่ใชในการกําหนดรูปแบบอาคารที่พักชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง
จากการสัมภาษณผูรับเหมา พบวาการกําหนดรูปแบบอาคารที่พักอาศัยชั่วคราวใน
โครงการกอสรางตางๆ จะพิจารณาจากปจจัยตางๆ ดังนี้
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1. จํานวนคนงานกอสรางที่ใชในโครงการ
โดยทั่วไป ผูจัดการโครงการจะเปนผูประเมินจํานวนคนงานกอสรางที่คาดวาจะใชใน
การดําเนินโครงการและใชจํานวนคนงานเปนตัวกําหนดปริมาณหองพัก ใหเพียงพอตอ
ความตองการของคนงานกอสราง
2. งบประมาณที่ใชในการกอสรางที่พักคนงานกอสราง
โครงการกอสรา ง แตละโครงการมีการจัดการในดานการสรางที่พักอาศัยสําหรั บ
คนงานกอสรางที่แตกตางกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการจัดสรรงบประมาณของโครงการนั้นๆ ซึ่ง
ผูรับเหมาสวนใหญจะจัดสรรงบประมาณเทาที่จําเปนในการสรางที่พักคนงาน เพื่อลด
คาใชจายของโครงการ ซึ่งงบประมาณสวนนี้จะมีผลตอรูปแบบและวัสดุที่จะนํามาใชใน
การกอสราง
3. ระยะเวลาโครงการ
ระยะเวลาโครงการเปนปจจัยที่มีผลตอการกําหนดจํานวนคนงานที่จะใชในโครงการ
กอสราง อาทิเชน ในกรณีที่ระยะเวลาจํากัด ผูรับเหมามีความจําเปนตองใชคนงานจํานวน
มาก ซึ่ ง ส ง ผลให จํ า นวนที่ พั ก อาศั ย คนงานเพิ่ ม มากขึ้ น ด ว ย นอกจากนี้ ป จ จั ย ด า น
ระยะเวลาโครงการยังสงผลตอการเลือกใชวัสดุและรูปแบบเพื่อใหมีความแข็งแรงพอที่จะ
ใชสําหรับการสรางที่พักอาศัยของคนงานกอสรางตามระยะเวลาโครงการ
4. พื้นที่ที่ใชในการสรางที่พักคนงาน
ในโครงการกอสราง ผูจัดการโครงการจะเปนผูกําหนดพื้นที่สําหรับการสรางที่พัก
อาศัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคนงานกอสรางเดินทางมาทํางานไดสะดวก ซึ่งพื้นที่
ดังกลาวจะสงผลตอรูปแบบของอาคารที่พักคนงานกอสราง โดยสวนมากมักจะสรางเปน
อาคารชั่วคราวสองชั้นในกรณีที่มีพื้นที่จํานวนจํากัด
5. วัสดุที่นํามาใชซ้ําจากโครงการเกา
ในการสรางที่พักอาศัยคนงานกอสราง ผูรับเหมาสวนใหญจะนําวัสดุที่ไดจากการ
รื้อถอนจากโครงการเกาซึ่งเปนวัสดุที่มีสภาพดีพอที่จะนํามาใชซ้ํา นอกจากนี้ยังใชรูปแบบ
ที่สามารถนําวัสดุที่นํามาใชซ้ําใหมากที่สุด เพื่อลดคาใชจายในการซื้อวัสดุเพิ่มเติม
6. สภาพพื้นที่ของสถานที่กอสรางที่พักคนงาน
สภาพพื้ น ที่ ที่ จ ะสร า งที่ พั ก คนงานแต ล ะโครงการจะแตกต า งกั น ไปขึ้ น อยู กั บ การ
ตัดสินใจของผูจัดการโครงการ ในกรณีที่เปนพื้นที่ลุมจะใชวิธีการถมดินยกระดับ หรือ
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ยกระดั บ พื้ น ห อ งพั ก และทางเดิ น ของที่ พั ก คนงานก อ สร า ง ซึ่ ง ส ง ผลต อ รู ป แบบและ
คาใชจายที่ใชในการกอสราง
3.2.2 รูปแบบและการจัดสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง
การสํารวจที่พักอาศัยชั่วคราวจากโครงการกอสรางจํานวน 33 โครงการ พบวา แตละ
โครงการมีรูปแบบของที่พักอาศัยที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับผูรับเหมาแตละรายประกอบกับ
ปจจัยตางๆ ที่กลาวมาขางตน โดยทั่วไปรูปแบบของที่พักอาศัยแบงออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก
รูปแบบที่ 1
คือ อาคารพักอาศัยชั่วคราว 1 ชั้น แถวเดียว (รูปที่ 3.2)
รูปแบบที่ 2
คือ อาคารพักอาศัยชั่วคราว 1 ชั้น 2 แถว (รูปที่ 3.3)
รูปแบบที่ 3
คือ อาคารพักอาศัยชั่วคราว 2 ชั้น 2 แถว (รูปที่ 3.4)
และสามารถสรุ ป รู ป แบบของที่ พั ก อาศั ย ชั่ ว คราวในโครงการก อ สร า งจํ า นวน 33
โครงการ ดังตารางที่ 3.1

รูปที่ 3.2 อาคารพักอาศัยชั่วคราว 1 ชั้น แถวเดียว
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รูปที่ 3.3 อาคารพักอาศัยชั่วคราว 1 ชั้น 2 แถว

รูปที่ 3.4 อาคารพักอาศัยชั่วคราว 2 ชั้น 2 แถว
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ตารางที่ 3.1 รูปแบบของที่พักอาศัยชั่วคราวในโครงการกอสรางจํานวน 33 โครงการ
โครงการที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รูปแบบที่พักอาศัยชัว่ คราว
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 3
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 3
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 3
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 3
รูปแบบที่ 3
รูปแบบที่ 3

โครงการที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

รูปแบบที่พักอาศัยชัว่ คราว
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 3
รูปแบบที่ 3
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 3 + รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 3
รูปแบบที่ 3
รูปแบบที่ 3

จากตารางที่ 3.1 แบงสัดสวนจํานวนโครงการตามรูปแบบที่พักอาศัยชั่วคราว ดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 แสดงสัดสวนรูปแบบที่พักอาศัยชั่วคราวจาก 33 โครงการ
รูปแบบอาคารที่พกั อาศัย
1. อาคารพักอาศัยชั่วคราว 1 ชั้น แถวเดียว
2. อาคารพักอาศัยชั่วคราว 1 ชั้น 2 แถว
3. อาคารพักอาศัยชั่วคราว 2 ชั้น 2 แถว

จํานวนโครงการ
5
16
12

รอยละ
15
50
35

30

แผนภูมิแสดงปริมาณรูปแบบที่พักอาศัยชั่วคราวแยกตามประเภท จาก 33 โครงการ
ปริมาณ (%)
100
50%
35%

50

15%

0
1

2

3

รูปแบบอาคารที่พักอาศัยชั่วคราว

รูปที่ 3.5 รูปแบบอาคารทีพ่ กั อาศัยชัว่ คราวจําแนกตามประเภท
จากรูปที่ 3.5 พบวา รูปแบบของอาคารที่พักอาศัยชั่วคราวสามารถแบงออกไดเปน 3 รูปแบบ
หลักๆ ไดแก อาคารพักอาศัยชั่วคราว 1 ชั้น แถวเดียว จํานวน 15% อาคารพักอาศัยชั่วคราว 1 ชั้น 2
แถว จํานวน 50% และอาคารพักอาศัยชั่วคราว 2 ชั้น 2 แถว 35%
ผลจากการสํารวจสรุปไดวา รูปแบบที่นิยมใชคือแบบอาคารพักอาศัยชั่วคราว 1 ชั้น 2 แถว
(50%) เนื่องจากเปนรูปแบบที่ประหยัด ใชในกรณีที่มีพื้นที่สําหรับกอสรางที่พักอาศัยมากเพียงพอ
สําหรับอาคารพักอาศัยชั่วคราว 2 ชั้น 2 แถว (35%) นิยมใชสําหรับโครงการที่ใชจํานวนคนงาน
กอสรางจํานวนมากและมีพื้นที่สําหรับกอสรางที่พักจํากัด สําหรับที่พักอาศัยชั่วคราวประเภทอาคาร
พักอาศัยชั่วคราว 1 ชั้น แถวเดียว (15%) ใชในกรณีที่มีพื้นที่จํากัดและไมเพียงพอ อาทิเชน กอสราง
บริเวณริมรั้วของโครงการกอสราง เปนตน
สําหรับการจัดสถานที่สําหรับสรางที่พักอาศัยคนงานกอสราง โครงการกอสรางแตละโครงการ
จะจัดใหอยูในพื้นที่ที่สะดวกตอการเดินทางมาทํางาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพื้นที่กอสราง จากการเก็บขอมูล
การจัดสถานที่พักอาศัยของคนงานกอสรางแบงไดดังตารางที่ 3.3
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ตารางที่ 3.3 แสดงการจัดสถานที่พักอาศัยของคนงานกอสราง
การจัดสถานที่พกั อาศัย
จํานวน (โครงการ)
1. ภายในบริเวณโครงการกอสราง
11
2. ภายนอกบริเวณโครงการกอสราง เดินมาทํางาน
8
3. ภายนอกบริเวณโครงการกอสราง จัดหารถรับ-สง
12
4. ภายในและภายนอกโครงการกอสราง
2
รวม
33

รอยละ
33.3
24.2
36.4
6.1
100

จากตารางที่ 3.3 พบวา การจัดที่พักอาศัยสําหรับคนงานกอสรางของผูรับเหมา รอยละ 36.4
จัดสถานที่พักคนงานภายนอกบริเวณโครงการกอสราง โดยจัดหารถรับ-สงคนงานเนื่องจาก โครงการมี
พื้นที่จํากัด ไมเพียงพอตอการสรางที่พักอาศัยของคนงาน ไมมีพื้นที่ใกลเคียงเพียงพอ และเจาของ
โครงการไมอนุญาตใหคนงานพักในพื้นที่โครงการกอสราง โดยที่ผูรับเหมาจะตองเสียคาใชจายในการ
เชาที่ดินและการจัดการที่ดินสําหรับการสรางที่พักอาศัยคนงาน รวมทั้งคาใชจายในการจัดรถรับ-สง
คนงานระหวางโครงการกอสรางกับที่พักคนงาน โครงการกอสรางที่จัดสถานที่พักคนงานภายใน
โครงการคิดเปนรอยละ 33.3 จากโครงการตัวอยางทั้งหมด ซึ่งจะเหมาะสําหรับโครงการที่มีพื้นที่
เพียงพอสําหรับการจัดที่พักอาศัย เพื่อใหสะดวกตอการทํางาน ไมเสียเวลาและคาใชจายในการเชา
ที่ดิน รอยละ 24.2 ของโครงการตัวอยางจัดสถานที่พักคนงานภายนอกบริเวณโครงการกอสราง
คนงานเดินมาทํางานเปนรูปแบบสําหรับโครงการที่พื้นที่ไมเพียงพอสําหรับการจัดที่พักคนงาน ซึ่งจะใช
วิธีการเชาที่วางบริเวณใกลเคียงโครงการ โดยผูรับเหมาจะตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมในการเชาที่ดิน
สําหรับจัดที่พักคนงานกอสราง นอกจากนี้โครงการตัวอยางอีกรอยละ 6.1 จัดสถานที่พักคนงานทั้ง
ภายในและภายนอกโครงการ เนื่องจากโครงการมีจํานวนคนงานกอสรางมาก สงผลใหที่พักคนงาน
กอสรางในโครงการไมเพียงพอ ทําใหผูรับเหมาจําเปนตองจัดหาที่พักอาศัยภายนอกโครงการเพิ่มเติม
เพื่อใหเพียงพอตอความตองการ โดยผูรับเหมาจะตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมทั้งสวนของการเชาที่ดิน
และคาใชจายสําหรับรถรับ- สง คนงานกอสราง
ผลจากการสํารวจนี้สามารถสรุปไดวา การจัดการที่พักอาศัยสําหรับคนงานกอสราง ขึ้นอยูกับ
พื้นที่โครงการ ซึ่งสวนใหญผูรับเหมาจะจัดใหพักอยูในบริเวณที่คนงานสามารถมาทํางานไดสะดวก
และในกรณีที่พื้นที่โครงการไมเพียงพอ ผูรับเหมาจะหาพื้นที่ใกลเคียงกับโครงการโดยจะพิจารณาจาก
คาใชจายในการเชาที่ดินและคาใชจายในการขนสงคนงาน ทั้งนี้เพื่อลดคาใชจายในการดําเนินงาน
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3.2.3 ขนาดของหองพักอาศัย
จาการสํารวจ พบวาผูรับเหมาแตละรายจะกําหนดขนาดของหองพัก คือ ความกวาง ความ
ยาวและความสูงแตกตางกัน สวนใหญจะกําหนดใหเพียงพอตอสําหรับการพักอาศั ยของคนงาน
จํานวน 2 คนตอหอง ซึ่งขนาดของหองพักถือเปนตัวแปรหนึ่งที่มีผลตอคาใชจายในการกอสรางที่พัก
อาศัย ผูรับเหมาจึงจําเปนตองจํากัดขนาดของหองพัก เพื่อควบคุมคาใชจายในการกอสราง โดยผล
จากการสํารวจรายละเอียดขนาดของหองพักคนงานกอสรางจาก 33 โครงการแสดงดังตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 แสดงรายละเอียดของหองพักคนงานกอสรางจาก 33 โครงการ
โครงการที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ขนาดหอง
กวาง (ม.) ยาว (ม.)
3
3
2.5
2.5
3
3
2.4
3
2.5
3
2
2.5
2.4
2.4
3
3
2.5
3
2.5
3
2.5
3
3
3
2.4
3
2.5
2.5
2.5
2.5
2.4
3
2.5
2.5
3
3

สูง (ม.)
3
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.6
2.5

พื้นที่
(ตร.ม.)
9
6.25
9
7.2
7.5
5
5.76
9
7.5
7.5
7.5
9
7.2
6.25
6.25
7.2
6.25
9

ขนาดประตู
กวาง (ม.) สูง (ม.)
0.7
2.2
0.7
1.8
0.6
1.8
0.6
1.8
0.7
1.8
0.7
1.8
0.6
1.8
0.7
1.8
0.7
1.8
0.8
1.8
0.7
1.8
0.65
1.8
0.7
1.8
0.6
1.8
0.7
1.8
0.7
2.0
0.7
1.8
0.7
2.1

ยกพืน้
(ม.)
*
0.5
0.5
0.5
*
1.0
0.5
0.5
*
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
*
0.5
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ตารางที่ 3.4 ตารางแสดงรายละเอียดของหองพักคนงานกอสรางจาก 33 โครงการ (ตอ)
โครงการที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
หมายเหตุ

ขนาดหอง
กวาง (ม.) ยาว (ม.)
2.5
3
3
3
3
3
2.5
2.5
2.4
2.5
2.5
2.5
2.4
3
3
3
2.5
3
2.4
3
2.6
3
2.5
3
2.4
2.4
3
3
2.5
3
2.44
4

สูง (ม.)
2.7
2.5
2.5
2.1
2.1
2.1
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.4
2.6

พื้นที่
(ตร.ม.)
7.5
9
9
6.25
6
6.25
7.2
9
7.5
7.2
7.8
7.5
5.76
9
7.5
9.76

ขนาดประตู
กวาง (ม.) สูง (ม.)
0.7
1.8
0.7
1.8
0.8
2.1
0.7
1.8
0.7
1.8
0.6
1.8
0.7
1.8
0.7
2.4
0.7
1.8
0.7
1.8
0.7
1.8
0.7
2.0
0.7
1.8
0.7
1.8
0.9
2.0
1.0
2.0

ยกพืน้
(ม.)
0.5
0.5
0.5
0.5
*
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
*

* พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากตารางที่ 3.4 พบวา พื้นที่ของหองพักมีขนาดตั้งแต 5 – 9.76 ตารางเมตร ความกวางของ
หองพักขนาด 2 – 3 เมตร ความยาวของหองพักขนาด 2.4 – 4 เมตร และความสูง 2.4 – 3.0 เมตร
พื้นหองจะยกสูงจากพื้นประมาณ 0 – 1.0 เมตร โดยรอยละ 79 ยกพื้นสูง 0.5 เมตร และมีประตูขนาด
ตั้งแต 0.6 x 1.8 เมตร – 1.0 x 2.0 เมตร รอยละ 73 จะมีขนาด 0.65 x 1.8 เมตรหรือเทากับแผน
สังกะสี ยาว 6 ฟุต จํานวน 1 แผน
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ตารางที่ 3.5 แสดงการเปรียบเทียบขนาดหองพักกับมาตรฐานพื้นที่ใชสอยต่ําสุดอาคาร
การเคหะแหงชาติ
มาตรฐานของพื้นที่ใชสอย
ต่ําสุด
พื้นที่ไมนอยกวา 8.64 ตารางเมตร

ต่ํากวามาตรฐาน
(โครงการ)
23

สัดสวน
รอยละ
70

สูงกวามาตรฐาน
(โครงการ)
10

สัดสวน
รอยละ
30

จากตารางที่ 3.5 พบวาขนาดของที่พักอาศัยชั่วคราวในปจจุบัน รอยละ 70 มีพื้นที่ต่ํากวา
มาตรฐาน พื้นที่ใชสอยไมเพียงพอ เนื่องจากคนงานกอสรางใชหองพักสําหรับการพักผอน เก็บของใช
สวนตัวและการประกอบอาหาร ดังนั้นควรปรับปรุงหองพักใหมีพื้นที่เปนไปตามมาตรฐานพื้นที่ใชสอย
3.2.4 วัสดุที่ใชในการสรางที่พักอาศัย
วั ส ดุ ที่ ใ ช ใ นการสร า งที่ พั ก อาศั ย ถื อ เป น ตั ว แปรหลั ก ที่ มี ผ ลต อ ค า ใช จ า ยในการก อ สร า ง
ผูรับเหมาแตละรายจะเลือกวัสดุที่ใชเปนสวนประกอบที่แตกตางกัน โดยจะคํานึงถึงตนทุนของวัสดุเปน
หลัก ผลจากการสํารวจ แสดงสัดสวนของวัสดุที่ใชดังตารางที่ 3.6
ตารางที่ 3.6 แสดงสัดสวนวัสดุที่ใชเปนสวนประกอบโครงสรางที่พักอาศัยคนงานกอสราง

หนวย : โครงการ
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ตารางที่ 3.6 ตารางแสดงสัดสวนวัสดุที่ใชเปนสวนประกอบโครงสรางที่พักอาศัยคนงานกอสราง (ตอ)

หนวย : โครงการ
จากตารางที่ 3.6 พบวาที่พักอาศัยคนงานที่ผูรับเหมาจัดสรรให มีการใชวัสดุหลากหลายชนิด
ในการกอสรางโดยแยกเปนสวนประกอบดังนี้
- เสา : รอยละ 45 ใชไม 1 ½” x 3” จํานวน 2 ทอนประกอบ รอยละ 30 เปนไมยูคาลิปตัส
ขนาด 3”-4” เนื่องจากมีราคาถูกกวาไม 1 ½” x 3” รอยละ 14 ใชไมสน ขนาด 4”-6” จะ
ใชกับอาคารสองชั้น และปจจุบันไดมีการนําเหล็กรูปพรรณ เชน เหล็กกลอง 3”-4” มาใช
สราง ในรอยละ 11 เนื่องจากสามารถนํามาใชซ้ําได อายุการใชงานนาน ราคาจะสูงกวา
ไม
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เหล็กรูปพรรณ
11%

ไมยูคา 30%

ไม 11/2"x3"
45%

ไมสน 14%

รูปที่ 3.6 ประเภทของวัสดุที่ใชทําเสา
- คาน : วัสดุที่นิยมใช คือ ไม 1 ½” x 3” ในอัตราสวนรอยละ 50 และวัสดุอื่นๆที่ใชไดแก ไม
1 ½” x 6” รอยละ 20 ไมยูคาลิปตัส ขนาด 3” รอยละ 15 เหล็กรูปพรรณ ไดแก เหล็ก
กลอง 3” เหล็ก C 4” รอยละ 9

ไมมีคาน 6%
เหล็กรูปพรรณ 9%

ไมยูคา 15%

ไม 11/2"x6" 20%
ไม 11/2"x3" 50%

รูปที่ 3.7 ประเภทของวัสดุที่ใชทําคาน
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- ตง : วัสดุที่นิยมใช คือ ไม 1 ½” x 3” ในอัตราสวนรอยละ 67 และวัสดุอื่นๆที่ใชไดแก
ไมยูคาลิปตัส ขนาด 3” รอยละ 15 ไม 1 ½” x 6” รอยละ 3 เหล็กรูปพรรณ ไดแก เหล็ก
กลอง 3” เหล็ก C 4” รอยละ 9

เหล็กรูปพรรณ 9% ไมมี 6%

ไมยูคา 15%

ไม 11/2"x3" 70%

รูปที่ 3.8 ประเภทของวัสดุที่ใชทําตง
- พื้น : วัสดุที่นิยมใช คือ ไมอัด 10 มม. รอยละ 83 และวัสดุอื่นๆที่ใชไดแก พื้นคอนกรีตเท
ยกพื้นหนา 8-10 เซนติเมตร

พื้น คสล. 14%

ไมอัด 10 มม. 86%

รูปที่ 3.9 ประเภทของวัสดุที่ใชทําพื้น
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- อะเส : วัสดุที่นิยมใช คือ ไม 1 ½” x 3” ในอัตราสวนรอยละ 64 และวัสดุอื่นๆที่ใชไดแก
ไมยูคาลิปตัส ขนาด 2”-3” รอยละ 15 เหล็กรูปพรรณ ไดแก เหล็กกลอง 3” เหล็ก C 4”
รอยละ 9ไม 1 ½” x 6” รอยละ 9
เหล็กรูปพรรณ
9%

ไมยูคา 18%

ไม 11/2"x6" 9%

ไม 11/2"x3" 64%

รูปที่ 3.10 ประเภทของวัสดุที่ใชทาํ อะเส
- จันทัน : วัสดุที่นิยมใช คือ ไม 1 ½” x 3” ในอัตราสวนรอยละ 59 และวัสดุอื่นๆที่ใชไดแก
ไมยูคาลิปตัส ขนาด 2” รอยละ 23 เหล็กรูปพรรณ ไดแก เหล็กกลอง 3” เหล็ก C 4” รอย
ละ 9 ไม 1 ½” x 6” รอยละ 9
เหล็กรูปพรรณ
9%
ไมยูคา 23%
ไม 11/2"x6" 9%

ไม 11/2"x3" 59%

รูปที่ 3.11 ประเภทของวัสดุที่ใชทาํ จันทัน
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- แป : วัสดุที่นิยมใช คือ ไม 1 ½” x 3” ในอัตราสวนรอยละ 59 และวัสดุอื่นๆที่ใชไดแก ไมยู
คาลิปตัส ขนาด 2” รอยละ 23 เหล็กรูปพรรณ ไดแก เหล็กกลอง 1 ½” เหล็ก C 3” รอยละ
9 ไม 1 ½” x 6” รอยละ 9

เหล็กรูปพรรณ
9%

ไมยูคา 18%

ไม 11/2"x3" 73%

รูปที่ 3.12 ประเภทของวัสดุที่ใชทาํ แป
- วัสดุมุง : วัสดุที่นิยมใช คือ สังกะสี รอยละ 97 และกระเบื้องลอน รอยละ 3

สังกะสี 97%

กระเบือ้ งลอนคู
3%

รูปที่ 3.13 ประเภทของวัสดุที่ใชเปนวัสดุมงุ
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- เคราผนัง : วัสดุที่นิยมใช คือ ไม 1 ½” x 3” ในอัตราสวนรอยละ 65 และวัสดุอื่นๆที่ใช
ไดแก ไมยูคาลิปตัส ขนาด 2” รอยละ 33 และอลูมิเนียม รอยละ 2

อลูมิเ นียม 2%

ไมยูคา 33%

ไม 11/2"x3" 65%

รูปที่ 3.14 ประเภทของวัสดุที่ใชทาํ เคราผนัง
- ผนัง : วัสดุที่นิยมใช คือ สังกะสี รอยละ 98 และกระเบื้องแผนเรียบ รอยละ 2

สังกะสี
98%

รูปที่ 3.15 ประเภทของวัสดุที่ใชทาํ ผนัง

กระเบือ้ ง
แผนเรียบ
2%
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- ประตู : วัสดุที่นิยมใช คือ สังกะสี รอยละ 97 และประตูไมอัด รอยละ 3

ประตูไมอัด
3%

สังกะสี
97%

รูปที่ 3.16 ประเภทของวัสดุที่ใชทาํ ประตู
- กรอบประตู : วัสดุที่นิยมใช คือ ไม 1 ½” x 3” ในอัตราสวนรอยละ 73 และวัสดุอื่นๆที่ใช
ไดแก ไมยูคาลิปตัส ขนาด 3” รอยละ 9 ประตูไมอัด รอยละ 3 และไมมีกรอบประตูโดย
ใชสังกะสีแผนเดียว รอยละ 15

ไมมีกรอบบาน
15%

ไมยูคา
9%

ไม 11/2"x3"
76%

รูปที่ 3.17 ประเภทของวัสดุที่ใชทาํ กรอบประตู
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- สิ่งอํานวยความสะดวกภายในที่พักอาศัยชั่วคราวของคนงานกอสราง
จากการสํารวจภายในบริเวณที่พักอาศัยชั่วคราว สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนตอ
การพักอาศัยของคนงานกอสรางไดแก หองน้ําหองสวม โดยทั่วไปจะแยกเปนบอเก็บน้ําและ
หองสวม ซึ่งบอเก็บน้ําใชสําหรับเก็บน้ําเพื่อใชเปนน้ําอาบและซักลาง ผลการสํารวจเกี่ยวกับ
สิ่งอํานวยความสะดวกในที่พักอาศัยชั่วคราวแสดงดังตารางที่ 3.7
ตารางที่ 3.7 แสดงปริมาณบอเก็บน้ําและหองสวมในที่พักอาศัยคนงานกอสรางจํานวน 33 โครงการ

ลําดับ จํานวนหองพัก บอเก็บน้ํา อัตราสวนระหวาง หองสวม อัตราสวนระหวาง
ที่
(หอง)
(บอ) หองพักตอบอเก็บน้ํา (หอง) หองพักตอหองสวม
1
60
1
60
6
10
2
20
6
3
3
30
4
8
4
40
1
40
7
6
5
100
2
50
12
8
6
200
4
50
20
10
7
40
3
13
8
60
1
60
3
20
9
620
6
103
60
10
10
120
2
60
16
8
11
60
1
60
4
15
12
50
1
50
8
6
13
80
2
40
10
8
14
240
6
40
40
6
15
342
8
43
24
14
16
180
2
90
8
23
17
345
4
86
14
25
18
100
2
50
10
10
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ตารางที่ 3.7

แสดงปริมาณบอเก็บน้ําและหองน้ําหองสวมภายในที่พักอาศัยคนงานกอสราง
จํานวน 33 โครงการ (ตอ)

ลําดับ จํานวนหองพัก บอเก็บน้ํา อัตราสวนระหวาง หองสวม อัตราสวนระหวาง
ที่
(หอง)
(บอ) หองพักตอบอเก็บน้ํา (หอง) หองพักตอหองสวม
19
20
1
20
3
7
20
100
2
50
15
7
21
164
4
41
20
8
22
80
2
40
8
10
23
80
2
40
12
7
24
20
1
20
2
10
25
70
1
70
10
7
26
40
1
40
5
8
27
130
2
65
18
7
28
260
3
87
10
26
29
60
2
30
4
15
30
200
3
67
25
8
31
400
3
133
18
22
32
1242
10
124
50
25
33
34
2
17
8
4
จากตารางที่ 3.7 ที่พักคนงานกอสรางมีจํานวนบอเก็บน้ําแตกตางกัน ซึ่งการกําหนดขนาดของ
บอเก็บน้ําขึ้นอยูกับพื้นที่ที่ใชในการสรางบอเก็บน้ําและปริมาณหองพัก จํานวนหองสวมมีอัตราสวน
ตั้งแต 3 – 26 หองพักตอหองสวม 1 หอง และเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับขอกําหนดอาคารหองน้ํา-สวม
(วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย, 2534) กําหนดอัตราสวนหองสวมไมนอยกวา 1 หองตอ 20 คน หรือ
10 หองพักตอ 1 หองสวม
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ตารางที่ 3.8 แสดงการเปรียบเทียบอัตราสวนหองพักตอหองสวมกับขอกําหนดอาคารหองน้ํา-สวม
ขอกําหนดอาคารหองน้ํา-สวม

ต่ํากวา สัดสวน
(โครงการ) รอยละ
อัตราสวนไมนอ ยกวา 1 หองตอ 10 หองพัก
17
52

สูงกวา
(โครงการ)
16

สัดสวน
รอยละ
48

จากตารางที่ 3.8 พบวา ที่พักคนงาน รอยละ 52 มีหองสวมไมเพียงพอตอความตองการตาม
ขอกําหนด ซึ่งอาจสงผลตอการใชงานของคนงานกอสราง
สิ่งอํานวยความสะดวกดานไฟฟา ผูรับเหมาจัดใหมีไฟสองสวาง 1 ดวงและปลั๊กไฟสําหรับ
เครื่องใชไฟฟา 1 จุดตอหอง
จากผลการศึกษาพบวา วัสดุที่นิยมใชในการสรางที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง
ไดแก ไมแปรรูป 1 ½” x 3” ซึ่งใชในการทําโครงสรางของตัวอาคาร รองลงมาคือไมยูคาลิปตัส ที่มีราคา
ต่ํากวาไมแปรรูป วัสดุที่ใชเปนสวนประกอบของผนัง หลังคา และประตู ไดแก สังกะสี วัสดุที่ใชเปนพื้น
ไดแก ไมอัดชั่วคราว หนา 10 มม. ซึ่งวัสดุที่ใชในการสรางที่พักอาศัยจะมีทั้งวัสดุที่ซื้อใหมและวัสดุที่
เหลือจากโครงการเกานํามาใชซ้ํา
ปจจุบันผูรับเหมาบางรายนําเหล็กรูปพรรณมาใชในสวนของโครงสรางอาคารแทนการใชไม
เนื่องจากไมมีอายุการใชงานสั้นประมาณ 2-3 ป ซึ่งการใชเหล็กรูปพรรณในการสรางนั้นจะถูก
ออกแบบใหสะดวกตอการสรางและรื้อถอน อายุการใชงานนาน สงผลตอตน ทุนคา วัสดุที่ สูงกว า
โครงสรางไม สวนวัสดุที่ใชเปนสวนประกอบของผนัง หลังคา และประตู ไดแก สังกะสี
ปญหาที่พบในการศึกษาเกี่ยวกับวัสดุคือมีการนําวัสดุที่เสื่อมคุณภาพมาใชในการสราง และ
ขาดการวางแผนการใชวัสดุซึ่งสงผลใหเหลือเศษวัสดุภายหลังการกอสรางที่พักคนงาน จากการสํารวจ
พบวา เศษวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนแตละครั้ง ประมาณรอยละ 10 ของวัสดุทั้งหมด
3.2.5 ระยะเวลาในการสรางที่พักอาศัย
ระยะเวลาในการสรางที่พักอาศัย ถือเปนสวนหนึ่งที่ผูรับเหมาตองคํานึงถึงในการวางแผนการ
ดําเนินโครงการ เนื่องจากจะตองจัดเตรียมใหคนงานที่จะเขามาทํางานในโครงการ โดยผลการสํารวจ
เกี่ยวกับระยะเวลาในการสรางที่พักอาศัยชั่วคราวแสดงดังตารางที่ 3.9
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ตารางที่ 3.9 แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาในการสรางที่พักอาศัยชั่วคราวของคนงาน
กอสรางกับระยะเวลาโครงการ จํานวน 33 โครงการ
ระยะเวลาการสราง
ระยะเวลา

ที่พัก

1–7

8 – 15

16 – 22

23– 30

> 30

(วัน)

(วัน)

(วัน)

(วัน)

(วัน)

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
โครงการ (ป)
0-1

7

58

4

33

1

8

-

1-2

3

20

3

20

2

13

มากกวา 2

1

17

2

33

-

-

-

7

47

1

17

2

-

33

หนวย : โครงการ
จากการศึกษาระยะเวลาในการกอสราง พบวาผูรับเหมาแตละรายวางแผนการกอสรางที่พัก
อาศัยชั่วคราวของคนงานแตกตางกัน ทั้งนี้ระยะเวลาที่ใชขึ้นอยูกับระยะเวลาโครงการ การวางแผนของ
ผูรับเหมา และจํานวนคนงานที่ใชในการสรางที่พักอาศัย จากตารางที่ 3.9 พบวา โครงการที่มี
ระยะเวลาดําเนินงานไมเกิน 1 ป รอยละ 58 จะใชระยะเวลาในการสรางที่พักอาศัยชั่วคราวของคนงาน
ไมเกิน 7 วัน สําหรับโครงการที่มีระยะเวลาดําเนินงานมากกวา 1 ป แตไมเกิน 2 ป รอยละ47 จะใช
ระยะเวลาในการสรางที่พักอาศัยชั่วคราวของคนงานไมเกิน 30 วัน
3.2.6 งบประมาณในการสรางที่พักอาศัยชั่วคราว
จากการสัมภาษณและเก็บขอมูลเกี่ยวกับที่พักอาศัยชั่วคราวของคนงาน ตนทุนที่ใช
ในการสรางที่พักอาศัยชั่วคราวของคนงาน ประกอบดวย ตนทุนคาวัสดุกอสราง คาแรงงานใน
การสรางที่พักอาศัย และคาจัดเตรียมพื้นที่ โดยขอมูลตนทุนตอพื้นที่ในการสรางที่พักอาศัย
ชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางแสดงตารางที่ 3.10
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ตารางที่ 3.10 แสดงตนทุนที่ใชในการกอสรางที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง จาก 33
โครงการ
ลําดับ

มู ลคา

ราคาของ

ราคาที่ พั กเที ย บกับ

ระยะเวลา จํา นวน

พื้ น ที่

ราคาตอ

ราคา

ราคา

ที่

โครงการ

ที่ พั กคนงาน

มู ลคาโครงการ

โครงการ

ห อ ง

ห อ ง

ที่ พั ก

ที่ พั ก

(ลานบาท)

(บาท)

(%)

(วัน )

1

63

200,000

0.32

210

60

9.00

3,333

370

7.9

2

67

40,000

0.06

180

20

6.25

2,000

320

5.6

3

40

100,000

0.25

760

30

9.00

3,333

370

2.2

4

40

200,000

0.50

365

40

8.64

5,000

579

6.8

5

147

300,000

0.23

600

100

7.50

3,000

400

2.5

6

1000

1,000,000

0.10

720

200

5.00

5,000

1000

3.5

7

40

70,000

0.18

180

40

5.76

1,750

304

4.9

8

45

120,000

0.27

150

60

9.00

2,000

222

6.7

9

819

3,410,000

0.42

786

620

7.50

5,500

733

3.5

10

95

600,000

0.63

365

120

7.50

5,000

667

6.8

11

65

250,000

0.38

300

60

7.50

4,167

556

6.9

12

68

100,000

0.15

540

50

9.00

2,000

222

1.9

13

300

320,000

0.11

750

80

7.20

4,000

556

2.7

14

561

800,000

0.14

578

240

6.25

3,333

533

2.9

15

346

1,500,000

0.43

600

342

6.25

4,386

702

3.7

16

168

500,000

0.30

360

180

7.20

2,778

386

3.9

17

180

1,200,000

0.67

180

345

6.25

3,478

557

9.7

18

50

300,000

0.60

120

100

9.00

3,000

333

12.5

19

7

40,000

0.57

400

20

7.50

2,000

267

2.5

20

36

400,000

1.12

240

100

9.00

4,000

444

8.3

21

121

700,000

0.58

700

164

9.00

4,268

474

3.0

22

170

300,000

0.18

550

80

6.25

3,750

600

3.4

23

90

320,000

0.36

420

80

6.00

4,000

667

4.8

24

10

50,000

0.50

400

20

6.25

2,500

400

3.1

25

600

300,000

0.05

1800

70

7.20

4,286

595

1.2

26

40

200,000

0.50

365

40

9.00

5,000

556

6.8

27

1070

800,000

0.07

1100

130

7.50

6,154

821

2.8

28

390

1,040,000

0.27

480

260

7.20

4,000

556

4.2

29

90

180,000

0.20

500

60

7.80

3,000

385

3.0

30

574.8

400,000

0.07

480

200

7.50

2,000

267

2.1

31

500

1,200,000

0.24

480

400

7.14

3,000

420

3.1

32

2,000

6,458,000

0.32

700

1242

7.50

5,200

693

3.7

33

36,000

200,000,000

0.56

1300

-

-

-

-

-

1,426,000

-

1300

34

9.76

41,941

4297

16.1

ห อ งพั ก

(ห อ ง) (ตร.ม.)

(บาท)

(บาท/ตร.ม.) (บาท/คน/วัน )
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พักคนงานกับมูลคาโครงการ

อัตราส วนระหวางตนทุนที่

ตนทุนในการกอสรางที่พักอาศัยชั่วคราวสํา หรับคนงานกอสรางจาก 33 โครงการ
1.50
1.00
0.50
0.00
0

5

10

15

20

25

30

35

โครงการ

รูปที่ 3.18 ตนทุนในการกอสรางที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางจาก 33 โครงการ
จากรูปที่ 3.18 พบวาตนทุนที่ใชในการกอสรางที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน สวนใหญมี
คาประมาณรอยละ 0.05–0.5 ของมูลคาโครงการ โดยแยกตามมูลคาโครงการดังตารางที่ 3.11
ตารางที่ 3.11 แสดงตนทุนการสรางที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางแยกตามขนาดโครงการ
มูลคาโครงการ
(ลานบาท)
1 - 100
101 – 500
501 – 1,000
มากกวา 1,000

จํานวนโครงการ
16
9
5
3

คาเฉลี่ย
(รอยละของมูลคาโครงการ)
0.41
0.33
0.16
0.32

จากตารางที่ 3.11 โครงการกอสรางขนาดเล็กมีแนวโนมของตนทุนที่ใชในการสรางที่พักอาศัย
ชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางเทียบกับมูลคาโครงการสูงกวาโครงการกอสรางขนาดใหญ

48
ตารางที่ 3.12 แสดงตนทุนตอพื้นที่ในการสรางที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง
ตนทุนการสรางทีพ่ ัก
(บาท/ตารางเมตร)
201 - 400
401 - 600
601 - 800
801 - 1,000
> 1,000
รวม

จํานวน
(โครงการ)
13
12
5
2
1
33

รอยละ
40
36
15
6
3
100

ตารางที่ 3.13 แสดงตนทุนตอคนงานในการสรางทีพ่ ักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง
ตนทุนการสรางทีพ่ ัก
(บาท/คน/วัน)
0 - 2.0
2.1 – 4.0
4.1 - 6.0
6.1 - 8.0
8.1 - 10.0
> 10.0
รวม

จํานวน
(โครงการ)
2
17
4
6
2
2
33

รอยละ
6
52
12
18
6
6
100

จากการศึกษาพบวา ตนทุนที่ใชในการสรางที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง
รอยละ 76 อยูในชวง 201 – 600 บาทตอตารางเมตร (ตารางที่ 3.12) และรอยละ 52 อยูในชวง 2.1 –
4.0 บาทตอคนตอวัน (ตารางที่ 3.13) ซึ่งตนทุนนี้ขึ้นอยูกับการเลือกใชวัสดุที่นํามาเปนสวนประกอบ
จํานวนวัสดุที่ซื้อใหม คาแรงงานในการสรางที่พักและวัสดุที่นํามาใชซ้ํา
ซึ่ ง การนํ า วั ส ดุ เ ก า มาใช
ซ้ําจะชวยลดตนทุนในการสรางที่พักอาศัย
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3.2.7 การเสื่อมสภาพและอายุการใชงานของวัสดุ
จากการศึกษาวัสดุที่ใชในการสรางที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง วัสดุที่
นิยมนํามาใชไดแก ไม1 ½” x 3” ไมยูคาลิปตัส ไมอัด และสังกะสีเปนสวนประกอบหลัก
ผูรับเหมานิยมนําวัสดุเหลานี้กลับมาใชซ้ําภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการเกา อยางไรก็ตาม
ต อ งมี ก ารสํ า รวจเพื่ อ ตรวจสอบสภาพของวั ส ดุ ภ ายหลั ง จากรื้ อ ถอน จากการสั ม ภาษณ
ผูรับเหมา พบวา สาเหตุหลักของการเสื่อมสภาพของวัสดุ ไดแก
1. สภาพการใชงาน – ในแตละโครงการมีระยะเวลาดําเนินงานไมเทากัน ดังนั้นการ
เสื่อมสภาพของวัสดุจะเสื่อมสภาพตามการใชงานของคนงานกอสรางที่พักอาศัยอยูในที่พัก
ถาระยะเวลาโครงการสั้น วัสดุสวนใหญอยูในสภาพที่สามารถนําไปใชซ้ํากับโครงการตอไปได
2. สภาพพื้นที่ ภูมิอากาศและแมลง – เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในแตละโครงการ
และแต ละชวงเวลาแตกตางกั น โครงการที่ตั้งอยูในบริเวณที่ชื้นมี น้ํา ขัง ฝนตกชุก จะเป น
สาเหตุใหวัสดุเสื่อมเร็วขึ้น เชน ทําใหเกิดสนิมบนแผนสังกะสี มอดกินไมเปนตน
3. การรื้อถอนที่พักภายหลังเสร็จโครงการ – การรื้อถอนที่พักถือเปนขั้นตอนสําคัญที่
มีผลตออายุการใชงานของวัสดุ หากขาดการควบคุมรื้อถอนจะทําใหวัสดุเกิดความเสียหาย
มากเนื่องจากแรงงานที่ใชในการรื้อถอน รวมถึงการจัดการวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอน ควรจะ
นํามาเก็บในสถานที่ๆ เหมาะสม หรือการนําไปใชตอทันที
สําหรับอายุการใชงานของวัสดุ จะพิจารณาจากสภาพของวัสดุ โดยเฉลี่ย วัสดุจะมี
อายุประมาณ 3-4 ป หรือ ใชงานประมาณ 2 – 3 โครงการ สําหรับโครงการระยะสั้น
3.2.8 การนําวัสดุมาใชซ้ํา
ที่พักอาศัยสําหรับคนงานกอสรางมีลักษณะเปนอาคารชั่วคราว จะถูกรื้อถอนออกเมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการ ผูรับเหมาจะนําวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนไปใชในการสรางที่พักอาศัย
ชั่วคราวของโครงการตอไป โดยจะพิจารณาเลือกใชเฉพาะวัสดุที่อยูในสภาพที่ยังใชการได
โดยแนวทางการจัดการวัสดุเพื่อนําไปใชซ้ํา ไดแก
1. จัดแยกวัสดุแตละประเภท ไดแก ไมขนาดตางๆ สังกะสี ประตู สายไฟ หลอดไฟ
และวัสดุอื่นๆ
2. ซอมแซมความเสียหายของวัสดุหลังจากการรื้อถอน เชน ถอนตะปูออกจากไม
ดัดแผนสังกะสีใหเขารูป อุดรอยรั่วบนแผนสังกะสี เปนตน
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3. การนําวัสดุมาใชซ้ําควรพิจารณาจากความเสียหายของวัสดุ เพื่อนํามาใชกับสวน
เหมาะสมกับสภาพ เชน การนําสังกะสีที่ใชมุงหลังคามาใชทําผนัง เปนตน
การจั ดการวั ส ดุที่ เหลื อจากการรื้ อถอนให มีสภาพที่ ใชง านตอได สามารถช ว ยลด
คาใชจายในการสรางที่พักอาศัยชั่วคราวในโครงการตอไปได จากการศึกษาพบวา ปญหาที่
พบในการนําวัสดุมาใชซ้ําคือการขาดการควบคุมดูแลในการรื้อถอน สงผลใหวัสดุเสียหาย
รวมถึงปญหาเรื่องขาดการวางแผนการใชวัสดุและรูปแบบของที่พัก ซึ่งจะสงผลใหเกิดวัสดุ
เหลือใชจากการกอสรางที่พักอาศัย
3.2.9 ความคิ ด เห็ น ในการกํ า หนดมาตรฐานที่ พั ก อาศั ย ชั่ ว คราวสํ า หรั บ คนงาน
กอสรางของผูรับเหมา
จากการสัมภาษณความคิดเห็นในการกําหนดมาตรฐานของที่พักอาศัยสําหรับคนงานกอสราง
โดยเปนขอกําหนดในการขออนุญาตโครงการกอสราง ไดผลดังแสดงในตารางที่ 3.14
ตารางที่ 3.14 แสดงความคิดเห็นในการกําหนดมาตรฐานที่พักอาศัยชั่วคราวของผูรับเหมา
ความคิดเห็น
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
รวม

จํานวน
23
10
33

รอยละ
70
30
100

จากการศึกษาพบวา ผูรับเหมารอยละ 70 เห็นดวยกับการกําหนดมาตรฐานที่พักอาศัย
ชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง โดยใหเหตุผลวาการกําหนดแบบมาตรฐานทําใหคนงานกอสรางมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รูปแบบและขนาดเหมือนกันทุกโครงการ มีความเปนระเบียบเรียบรอย นอกจากนี้
ในสวนของผูรับเหมา สามารถนําแบบมาตรฐานไปใชในการคิดงบประมาณในการประมูลโครงการ
กอสรางไดอีกดวย
จากการสํารวจขอมูลพบวา ผูรับเหมารอยละ 30 ไมเห็นดวยกับการกําหนดมาตรฐานที่พัก
อาศัย ชั่ ว คราวสํ า หรับ คนงานกอสร า ง เนื่ องจากการกํ า หนดมาตรฐานอาจจะทํ า ให ต นทุ น ในการ
กอสรางสูงขึ้น ทั้งนี้ยังขึ้นอยูกับพื้นที่ในการสรางที่พักที่แตกตางกันทําใหการกําหนดรูปแบบและขนาด
ของที่พักตองปรับเปลี่ยนไปตามพื้นที่ และจะมีผลตอคาใชจายสําหรับผูรับเหมาขนาดเล็ก
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3.3 สรุปผลการศึกษาที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางในปจจุบัน
จากการศึกษาและวิเคราะหผลจากการสํารวจที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางใน
ปจจุบัน จํานวน 33 โครงการพบวา ปจจัยที่ผูรับเหมาใชในการกําหนดรูปแบบของที่พักไดแก
งบประมาณที่ใชในการสรางที่พักอาศัย จํานวนคนงานกอสราง ระยะเวลาโครงการ พื้นที่ที่ใชในการ
สรางที่พักคนงาน สภาพพื้นที่ของสถานที่กอสรางที่พักคนงาน วัสดุที่นํามาใชซ้ําจากโครงการเกา โดย
รูปแบบของที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางที่ผูรับเหมาใชมี 3 แบบ ไดแก อาคารชั้นเดียว
แถวเดียว อาคารชั้นเดียวสองแถว และอาคารสองชั้นสองแถว ซึ่งอาคารที่พักอาศัยชั่วคราวของคนงาน
รอยละ 50 จะเปนแบบชั้นเดียวสองแถว ภายในอาคารจะมีหองแถวขนาดตั้งแต 5 – 9 ตารางเมตรยก
พื้นสูงจากระดับดินประมาณ 50 เซนติเมตร ในแตละหองจะมีคนงานพักอาศัยประมาณ 2 คนหรือ 1
ครอบครัว และเมื่อเปรียบเทียบขนาดหองพักกับมาตรฐานพื้นที่ใชสอยต่ําสุดอาคาร พบวา รอยละ27
มีความกวางต่ํากวามาตรฐาน และรอยละ 70 มีพื้นที่ต่ํากวามาตรฐานพื้นที่ใชสอยต่ําสุด
วัสดุที่ใชในการสรางที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน ไดแก ไม1 ½” x 3” ไมยูคาลิปตัส ไม
อัด และสังกะสี ซึ่งมีราคาต่ํา อายุการใชงานนอย ปจจุบันจึงเริ่มมีการนําเหล็กรูปพรรณมาใชในการ
สรางที่พัก ซึ่งเปนวัสดุที่มีอายุการใชงานสูง แตตนทุนสูงเมื่อเทียบกับโครงสรางไม สงผลใหการลงทุน
ครั้งแรกสูง แตจะลดลงเมื่อนํามาใชซ้ํา สวนปญหาที่พบคือการนําวัสดุที่เสื่อมคุณภาพ และการใชวัสดุ
เหลือใชจากงานกอสรางมาใชในการสรางที่พัก ซึ่งสงผลใหคุณภาพของที่พักคนงานต่ําและมีอายุการ
ใชงานนอย โดยระยะเวลาในการสรางที่พักขึ้นอยูกับจํานวนคนงานและแผนการทํางาน
สิ่งอํานวยความสะดวกที่โครงการจัดใหในที่พักอาศัยชั่วคราวไดแก บอเก็บน้ําหรือถังเก็บน้ํา
สําหรับใชในการอาบน้ําและซักลาง หองสวม โดยรอยละ 52 ของโครงการมีปริมาณหองสวมต่ํากวา
ขอกําหนด และระบบไฟฟาภายในหองพักจัดใหมีไฟสองสวาง 1 ดวง ปลั๊กไฟหนึ่งจุด
คาใชจายที่ใชในการสรางที่พักอาศัยชั่วคราว ประมาณรอยละ 73 อยูในชวง 201 – 600 บาท
ตอตารางเมตร และประมาณรอยละ 52 อยูในชวง 2.1 – 4.0 บาทตอคนตอวัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภท
ของวัสดุที่นํามาใชและวัสดุเหลือใชที่นํามาใชซ้ํา เพราะการใชวัสดุเหลือใชในปริมาณมากจะทําให
ตนทุนในการสรางที่พักลดลง ซึ่งการนําวัสดุมาใชซ้ําควรจะมีการวางแผนการใชวัสดุกอนการสรางที่
พัก เพื่อใหสะดวกตอการกอสราง รื้อถอนและการนํากลับมาใชซ้ํา เพื่อลดปริมาณวัสดุที่เหลือจากการ
สราง และลดตนทุนในการสรางที่พักของโครงการตอไป ซึ่งปญหาที่พบเกี่ยวกับคาใชจายคือ ผูรับเหมา
โดยทั่วไปจะเลือกใชวัสดุที่มีราคาต่ําและกําหนดขนาดของหองพักใหเล็ก เพื่อควบคุมคาใชจายในการ
กอสรางที่พักอาศัยคนงานใหต่ํา สงผลตอการลดคาใชจายในโครงการ รวมถึงไมสามารถระบุราคาใน
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สวนของงานที่พักคนงานใหเปนราคามาตรฐานหรือแยกรายการตามรายการปริมาณงานกอสรางได
สงผลใหผูรับเหมาคํานวณงบประมาณสําหรับการประมูลงานคลาดเคลื่อน
สาเหตุของการเสื่อมคุณภาพของวัสดุเกิดจาก สภาพการใชงาน สภาพพื้นที่ ภูมิอากาศและ
แมลง การรื้อถอนที่พักภายหลังเสร็จโครงการ ซึ่งปจจุบันปญหาที่ชัดเจนคือขาดการวางแผนและการ
จัดการวัสดุที่ใชในการกอสรางที่พักอาศัยและการรื้อถอนเมื่อเสร็จโครงการ เพื่อใหเหมาะสมกับการนํา
วัสดุไปใชซ้ําในโครงการตอไป สงผลใหเกิดความเสียหายของวัสดุจากการกอสรางและการรื้อถอน
สงผลใหวัสดุชํารุดจนไมสามารถนําไปใชตอได
ผลจากการสํารวจความคิดเห็นของผูรับเหมาตอการกําหนดมาตรฐานที่พักอาศัยชั่วคราว
สําหรับคนงานกอสรางเพื่อเปนขอกําหนดในการขออนุญาตกอสราง พบวา รอยละ 70 เห็นดวยกับการ
กําหนดมาตรฐานดังกลาว เพราะสามารถนํามาใชในการคิดงบประมาณในการประมูลงานโครงการ
กอสรางและความเปนระเบียบเรียบรอยของที่พักอาศัยคนงานกอสราง ทําใหคุณภาพชีวิตของคนงาน
ดีขึ้น สําหรับรอยละ 30 ที่ไมเห็นดวย เนื่องจากมาตรฐานนี้จะมีผลทําใหตนทุนที่ใชในการสรางที่พัก
อาศัยเพิ่มขึ้น อีกทั้งพื้นที่ในการสรางที่พักยังเปนตัวกําหนดรูปแบบและขนาดของหองพัก อาจจะทําให
ไมสามารถสรางตามมาตรฐานที่กําหนดได และจะมีผลตอคาใชจายสําหรับผูรับเหมาขนาดเล็ก
จากขอมูลขางตนแสดงถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง
ที่พบในปจจุบัน ดังตารางที่ 3.15 ซึ่งปญหาดังกลาวนั้นสงผลตอคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของ
คนงานกอสราง
ขอมูลจากการศึกษาวิจัยนี้ สามารถนํามาใชเปนพื้น ฐานในการพัฒนาตนแบบที่พักอาศัย
ชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง ใหมีขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมกับการพักอาศัย ราคาถูก สามารถ
ประกอบติดตั้งรื้อถอนไดรวดเร็ว และนํากลับมาใชใหมได สงผลตอการลดความเสียหายของวัสดุที่ใช
ในการกอสราง และเพื่อชวยลดการสิ้นเปลืองทั้งทางดานการเงินและทรัพยากร รวมถึงการจัดรูปแบบที่
พักอาศัยชั่วคราวใหเหมาะแกการพักอาศัยของคนงานกอสราง
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ตารางที่ 3.15 แสดงปญหาที่เกิดขึ้นโดยแยกตามประเด็นที่พิจารณา
ลําดับ ประเด็นทีพ่ ิจารณา
ปญหาที่พบ
ที่
1 ดานคุณภาพ
-ที่ พั ก ค น ง า น มี พื้ น ที่ ต่ํ า ก ว า
(Quality)
มาตรฐานขนาดพื้ น ที่ ใ ช ส อย
ต่ําสุด
-รูปแบบของหองเปนผนังทึบ ไมมี
หนาตาง
-มี ก ารนํ า วั ส ดุ เ สื่ อ มสภาพมาใช
ในการกอสราง
2 ดานคาใชจาย
-ผูรับเหมาเลือกใชวั สดุ ที่มีราคา
(Cost)
ต่ําและกําหนดขนาดของหองพัก
ใหเล็ก เพื่ อควบคุมคา ใชจา ยใน
การกอสรางใหต่ํา
-ผูรับเหมาไม สามารถระบุ ร าคา
ในส ว นของงานที่ พั ก คนงานให
เป น ราคามาตรฐานหรื อ แยก
รายการตาม BOQ ได
3 ดานการนําวัสดุ
-ขาดการวางแผนและการจัดการ
กลับมาใชซ้ํา
วั ส ดุ ที่ ใ ช ใ นการก อ สร า งที่ พั ก
(Recycle)
อาศั ย และการรื้ อ ถอนเมื่ อ เสร็ จ
โครงการ เพื่อใหเหมาะสมกับการ
นําวัสดุไปใชซ้ําในโครงการตอไป

ผลที่เกิดขึ้น
-พื้นที่ใชสอยไมเพียงพอ คับแคบ
แออัด
-ไม มี ก ารถ า ยเทของอากาศ
ภายในหองพัก
-คุณภาพและมีอายุการใชงานต่ํา
- คุณภาพและความแข็งแรงของ
ที่พักไมเหมาะสมแกการพักอาศัย

-งบประมาณสําหรับการประมูล
งานคลาดเคลื่อน

-วัสดุเกิดความเสียหายจากการ
รื้อถอน ไมสามารถนํากลับมาใช
ซ้ําได
-เศษวัสดุมีปริมาณมาก
-ต น ทุ น ค า ก อ สร า งครั้ ง ต อ ไป
สูงขึ้น

บทที่ 4
การศึกษาโครงสรางอาคารที่พักอาศัยชั่วคราว
บทนี้ ก ลา วถึง การศึ ก ษาที่ พั ก อาศัย ชั่ว คราวที่มี ลัก ษณะการใช ง านสอดคลอ งกับที่ พั ก
ชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง กลาวคือ เปนโครงสรางอาคารชั่วคราวที่สามารถประกอบติดตัง้ รือ้
ถอนไดรวดเร็วและนํากลับมาใชใหมได ซึ่งจากการศึกษาพบวาโครงสรางที่มีลักษณะดังกลาว
ไดแกโครงสรางที่ใชระบบการกอสรางวิธถี อดประกอบ โดยการเก็บขอมูลจากสิ่งกอสรางที่ใชระบบ
การกอสรางวิธีถอดประกอบในปจจุบันที่มีลักษณะการใชงานเปนโครงสรางชั่วคราว มีลักษณะ
โครงสร า งที่ ส ามารถถอดแยกชิ้ น ส ว นและประกอบขึ้ น ใหม ไ ด เ พื่ อ การนํ า ไปใช ซ้ํ า โดยจะ
ทําการศึกษารูปแบบของโครงสราง งบประมาณที่ใชในการกอสราง วัสดุที่ใชเปนสวนประกอบ
วิ ธี ก ารการประกอบติ ดตั้ง และรื้ อถอนชิ้น ส ว นต า งๆของโครงสรา ง การต อ ยึ ด ระหว า งชิ้ น ส ว น
ประกอบตางๆ วัสดุตอยึด และการจัดการเพื่อเปนแนวทางในการประยุกตใชในการพัฒนารูปแบบ
และสรางที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง ใหเหมาะสมกับการนําไปใชซ้ํา
โครงสรางที่พักชั่วคราวระบบการกอสรางวิธีถอดประกอบที่ทําการศึกษาไดแก
1) โครงการบานพักชั่วคราวสําหรับผูประสบอุทกภัย (ระบบถอดประกอบ)
โดย กระทรวงมหาดไทยรวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. 2545
2) โครงการบานเพื่อประชาชนแบบ ก
โดย สํานักนายกรัฐมนตรีรวมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ป พ.ศ. 2548
3) โครงการบานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) อาศัย
โดย สภากาชาดไทยรวมกับบริษัท บลูสโคป เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด ป พ.ศ. 2548
4.1

โครงการบานพักชั่วคราวสําหรับผูประสบอุทกภัย (ระบบถอดประกอบ)

โครงการบานพักชั่วคราวสําหรับผูประสบอุทกภัย บานสําเร็จรูปตนแบบชวยผูประสบภัย
จัดทําขึ้นเพื่อชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบภัยธรรมชาติ
โครงการนี้เปนความรวมมือระหวางกระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โดยมอบหมายใหคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ทําการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับผูประสบภัย โดยเนนการ
ออกแบบเพื่อเปนที่พักชั่วคราวตนแบบราคาถูกซึ่งสามารถประกอบ ติดตั้ง รื้อถอนไดรวดเร็ว และ
นํากลับมาใชใหมได
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บานพักชั่วคราวสําหรับผูประสบอุทกภัย เปนบานชั้นเดียวใตถุนสูง (2.10 เมตร) มีพื้นที่ใช
สอยใตถุนบาน หลังคาทรงจั่วมีมุมของหลังคา 45 องศา ทําใหสามารถระบายน้ําฝนและปองกัน
ความรอนไดดี ตัวบาน มีพื้นที่ใชสอยประมาณ 21 ตารางเมตร ประกอบดวยผนัง 4 ดาน โดย 3
ดานมีหนาตางดานละ 1 บาน ผนังอีกดานอยูติดกับระเบียง มีประตูสําหรับเขาออก 1 บาน

รูปที่ 4.1 บานพักชัว่ คราวสําหรับผูประสบอุทกภัย (ระบบถอดประกอบ)
4.1.1 ราคาของบานพักชั่วคราวสําหรับผูประสบอุทกภัย
ราคาของบานพักชั่วคราวสําหรับผูประสบอุทกภัยทั้งหลังประมาณ 80,000 บาท
(ไมรวมคาขนสง คาติดตั้ง คาฐานราก) การคาแรงประกอบบานครั้งละประมาณ 3,000 บาท ราคา
รวมทั้งสิ้น 83,000 บาท พื้นที่ใชสอย 21 ตารางเมตร คิดเปนตารางเมตรละประมาณ 4,000 บาท
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4.1.2 รูปแบบและลักษณะของอาคารชั่วคราว
ลักษณะของอาคารเปนอาคารชั้นเดียวยกสูง มีใตถุน พื้นที่ใชสอยรวมประมาณ
21 ตารางเมตร ประกอบดวยหองนอนขนาด 13 ตารางเมตร ระเบียงขนาด 5.6 ตารางเมตร และ
บันไดขนาด 2.25 ตารางเมตร
1)
ขนาดของอาคาร
การกําหนดขนาดของบานจะใชขนาดของวัสดุที่มีขายในทองตลาดเปนหลักโดย
ใหมีการตัดตอนอยที่สุด หองพักมีขนาด 3.60x3.60 เมตร และระเบียงกวาง 1.20 เมตร มี
ความสอดคลองกับวัสดุที่มีขายในทองตลาดคือ 1.20x2.40 เมตร ไดแก ไมอัดและแผน
ซีเมนตใยหิน (วีวาบอรด) ที่ใชเปนสวนประกอบของพื้นและผนัง ดังรูปที่ 4.2

น1
ป1
น1
น1

รูปที่ 4.2 แปลนอาคาร

2)

วัสดุที่ใชในการกอสราง
วัสดุที่ใชเปนสวนประกอบของโครงสราง ประกอบดวยโครงเคราเหล็กประเภท
Light gauge และแผนซีเมนตใยหิน (วีวาบอรด) โดยจําแนกตามสวนประกอบตางๆ ดัง
ตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 แสดงวัสดุที่ใชเปนสวนประกอบของโครงสราง
สวนประกอบ
1. เสา
2. คานและคานหลังคา
3. โครงเหล็กพื้น
4. แผนพื้น
5. โครงเคราผนัง
6. ผนัง
7. อกไก
8. โครงหลังคา
9. วัสดุมุง

วัสดุ
100x100x3.2 มม.
150x50x20x3.2 มม.
40x40x1.6 มม.
วีวาบอรด หนา 20 มิลลิเมตร
25x50x1.6 มม.
วีวาบอรด หนา 10 มิลลิเมตร
150x50x20x3.2 มม.
25x25x1.6 มม.
กระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก

วัสดุที่ใชเปนเหล็ก Light Gauge น้ําหนักเบา แตมีความคงทนถาวร การปองกัน
สนิม โดยการทาสีกันสนิมและทาทับดวยสีน้ํามัน
3)

ลักษณะของโครงสราง
โครงสรางของบานพักชั่วคราวสําหรับผูประสบอุทกภัย ออกแบบใหมีลักษณะเปน
โครงสรางถอดประกอบ แยกสวนประกอบของโครงสรางออกเปนชิ้นสวน เพื่อใหสะดวก
ตอการติดตั้งและรื้อถอน โดยลักษณะของชิ้นสวนตางๆ ของโครงสรางดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 แสดงลักษณะสวนประกอบของโครงสราง
สวนประกอบ
1. เสา
2. คานและคานรับหลังคา
3. โครงเหล็กพื้น
4. โครงเคราผนัง
5. โครงหลังคา

ลักษณะชิน้ สวน
เสาเดี่ยว 4 ชิ้น
คานเดี่ยว แยกชิ้นสวน ดังรูปที่ 4.3
ประกอบเปนเฟรมโดยการเชื่อม ตามขนาดของวัสดุ
ดังรูปที่ 4.4
ประกอบเปนเฟรมโดยการเชื่อม ตามขนาดของวัสดุ
ดังรูปที่ 4.5 และ 4.6
ประกอบเปนเฟรม ตามขนาดของวัสดุ ดังรูปที่ 4.7
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รูปที่ 4.3 แปลนเสาและคาน

รูปที่ 4.4 โครงเหล็กพื้น
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รูปที่ 4.5 โครงเคราผนัง

รูปที่ 4.6 โครงเคราผนังและวงกบประตู
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รูปที่ 4.7 โครงหลังคา
ผลที่ไดจากการศึกษาโครงสรางบานพักชั่วคราวสําหรับผูประสบอุทกภัย พบวา
โครงสรางทั้งหมดถูกออกแบบใหสามารถถอดประกอบได โดยเสา คาน ดั้ง จะแยกชิ้นสวน
ออกเปนชิน้ ๆ สวนโครงสรางที่รับพืน้ ผนังและหลังคา จะเปนโครงเหล็กมีลักษณะเปน
เฟรมทีม่ ีขนาดเทากับวัสดุที่ใช เพื่อความสะดวกในการประกอบและขนยาย
4)
การตอยึดสวนประกอบ
การตอยึดสวนประกอบของโครงสราง จะใชวิธีตอ ยึดโดยใชสลักเกลียวยึดระหวาง
สวนประกอบตางๆ โดยใชแผนเหล็กเชื่อมตอกับชิ้นสวนของโครงสรางแตละชิ้นบริเวณ
สวนของรอยตอระหวางสวนประกอบ ดังรูปที่ 4.8 – 4.12

รูปที่ 4.8 รอยตอระหวางคาน
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รูปที่ 4.9 รอยตอระหวางเสาและคาน

รูปที่ 4.10 รอยตอระหวางเสา คานหลังคาและผนัง
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รูปที่ 4.11 รอยตอระหวางโครงเคราผนัง

รูปที่ 4.12 รอยตอระหวางโครงหลังคาและกระเบื้องมุงหลังคา

จากการศึกษาวิธีการตอยึด วัสดุที่ใชในการตอยึดชิ้นสวนแตละชิ้นคือ สลักเกลียว
ทําใหสะดวกตอการประกอบและรื้อถอน และชวยลดการเสียหายของวัสดุภายหลังจาก
การรื้อถอน
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4.1.3 ขั้นตอนการกอสราง
การกอสรางบานพักชั่วคราวสําหรับผูประสบอุทกภัย จะกลาวถึงขั้นตอนในการ
ประกอบและการรื้อถอน โครงสรางบานที่ไดจากการสัมภาษณผูควบคุมการกอสราง ดัง
รูปที่ 4.13 และ 4.14
ปรับพื้นที่บริเวณที่จะกอสรางและระดับพืน้
ตั้งเสา เช็คดิ่งเสาและระยะ
ติดตั้งคานและคานหลังคา
ติดตั้งโครงเหล็กรับพื้นและบันได
ติดตั้งผนังทั้ง 4 ดาน และประตู หนาตาง
ติดตั้งโครงหลังคา
ติดตั้งแผนพื้น(วีวาบอรด)
มุงหลังคากระเบื้องลูกฟูกลอนคู
ตรวจสอบความเรียบรอยของโครงสรางและการตอยึด
บานพักชัว่ คราวสําหรับผูประสบอุทกภัย

รูปที่ 4.13 ขั้นตอนการประกอบบานถอดประกอบ
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รื้อถอนกระเบือ้ งมุงหลังคา
โครงหลังคา
แผนพืน้ (วีวา บอรด)
ผนังทั้ง 4 ดาน และประตู หนาตาง
โครงเหล็กรับพื้นและบันได
คานหลังคาและคาน
เสา
แยกสวนประกอบตางๆ และวัสดุตอยึด
เพื่อสะดวกตอการขนยาย

รูปที่ 4.14 ขั้นตอนการรื้อถอนบานถอดประกอบ
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4.1.4 ระยะเวลาการกอสราง
ระยะเวลาที่ใชในการประกอบติดตั้งบานจนแลวเสร็จ ประมาณ 6-8 ชั่วโมง โดย
ใชแรงงานประมาณ 8-10 คน
ผลจากการศึ ก ษา บ า นพั ก ชั่ ว คราวสํ า หรั บ ผู ป ระสบอุ ท กภั ย มี พื้ น ที่ ใ ช ส อย
ประมาณ 21 ตารางเมตร ประกอบดวยผนัง 4 ดาน โดย 3 ดานมีหนาตางดานละ 1 บาน
ผนังอีกดานอยูตดิ กับระเบียง มีประตูสําหรับเขาออก 1 บาน ผนังและพื้นของบานใชวสั ดุที่
ทํ า ด ว ยแผ น ซี เ มนต ใ ยไม (วี ว า บอร ด ) โดยผนั ง หนา 10 มิ ล ลิ เ มตร และพื้ น หนา 20
มิลลิเมตร ยึดติดกับโครงเคราเหล็ก โดยมีขนาดประมาณ 1.20 x 2.40 เมตร เพื่อให
สอดคลองกับวัสดุพื้นและผนัง วัสดุที่ใชมุงหลังคาเปนกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก
ลักษณะโครงสรางบาน ใชเหล็ก Light Gauge น้ําหนักเบา แตมีความคงทนถาวร
ชิ้นสวนของโครงสรางแตละชิ้นจะยึดติดกันโดยใชสลักเกลียว ทําใหสามารถประกอบและ
ไดสะดวก การปองกันสนิมโดยการทาสีกันสนิมและทาทับดวยสีน้ํามัน
ราคาของบานพักชั่วคราวสําหรับผูประสบอุทกภัยทั้งหลังประมาณ 80,000 บาท
คาแรงติดตั้ง 3,000 บาทคิดเปนตารางเมตรละประมาณ 4,000 บาท

66
4.2

โครงการบานเพื่อประชาชนแบบ ก

โครงการบานเพื่อประชาชนแบบ ก เปนโครงการของสํานักนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค
เพื่อเสนอรูปแบบของบานพักอาศัยราคาประหยัด ใหแกประชาชนที่มีรายไดนอย โดยมอบหมายให
กรมโยธาธิการและผังเมือง ทําการออกแบบบานพักอาศัยสําหรับประชาชนที่มีรายไดนอย โดยเนน
การออกแบบเพื่อเปนทีพ่ ักราคาถูกซึ่งสามารถกอสรางไดรวดเร็ว
บานเพื่อประชาชนแบบ ก เปนบานชั้นเดียวใตถุนสูง (2.40 เมตร) มีพื้นที่ใชสอยใตถุนบาน
หลังคาทรงจั่ว ทําใหสามารถระบายน้ําฝนและปองกันความรอน พื้นที่ใชสอยประมาณ 37ตาราง
เมตร ประกอบดวยหองนอน โถงระเบียงและหองน้ํา

รูปที่ 4.15 โครงการบานเพื่อประชาชนแบบ ก
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4.2.1 ราคาของบานเพื่อประชาชนแบบ ก
ราคาของบานเพื่อประชาชนแบบ ก ทั้งหลังประมาณ 130,000 บาท (ไมรวมคา
ขนสง คาติดตั้ง คาฐานราก) การคาแรงประกอบบานครั้งละประมาณ 5,000 บาท ราคารวมทั้งสิ้น
135,000 บาท พื้นที่ใชสอย 36 ตารางเมตร คิดเปนตารางเมตรละประมาณ 3,750 บาท
4.2.2 รูปแบบและลักษณะของอาคารชั่วคราว
ลักษณะของอาคารเปนอาคารชั้นเดียวยกสูง มีใตถุน พื้นที่ใชสอยรวมประมาณ
36 ตารางเมตร ประกอบดวยหองนอนขนาด 17 ตารางเมตร โถงระเบียงขนาด 13 ตารางเมตร
หองน้ําขนาด 3 ตารางเมตร และบันไดขนาด 3 ตารางเมตร
1)
ขนาดของอาคาร
การกําหนดขนาดของบานจะใชขนาดของวัสดุที่มีขายในทองตลาดเปนหลักโดย
ใหมีการตัดตอนอยที่สุด หองพักมีขนาด 3.60x4.80 เมตร และโถงระเบียงขนาด 2.40 x
4.80 เมตร หองน้ําขนาด 1.20x2.40 เมตร โดยขนาดของพื้นที่ใชสอยแตละสวนจะมีความ
สอดคลองกับวัสดุที่มีขายในทองตลาดคือ 1.20x2.40 เมตร ไดแก ไมอัดและแผนซีเมนต
ใยหิน (วีวาบอรด) ที่ใชเปนสวนประกอบของพื้นและผนัง เพื่อลดปริมาณเศษวัสดุจากการ
กอสราง ดังรูปที่ 4.16

รูปที่ 4.16 แปลนอาคาร
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2)

วัสดุที่ใชในการกอสราง
วัสดุที่ใชเปนสวนประกอบของโครงสราง ประกอบดวยโครงสรางเหล็กประเภท
Light gauge โครงเคราไม 1½”X3”และแผนซีเมนตใยหิน (วีวาบอรด) โดยจําแนกตาม
สวนประกอบตางๆ ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 แสดงวัสดุที่ใชเปนสวนประกอบของโครงสราง
สวนประกอบ
1. เสาชั้นลาง
เสาชั้นบน
2. คานพื้น
คานอะเส
3. โครงพื้น
4. แผนพื้น
5. โครงผนัง
6. ผนัง
7. อกไก
8. โครงหลังคา
9. วัสดุมุง

วัสดุ
100x100x3.2 มม.
50x50x3.2 มม.
100x100x20x3.2 มม.
100x50x20x3.2 มม.
50x25x1.6 มม.
วีวาบอรด หนา 20 มิลลิเมตร
ไม 1½”X3”
วีวาบอรด หนา 10 มิลลิเมตร
100x50x20x3.2 มม.
50x25x1.6 มม.
กระเบื้องลอนคู

วัสดุที่ใชเปนเหล็ก Light Gauge น้ําหนักเบา มีความคงทน การปองกันสนิม โดย
การทาสีกันสนิมและทาทับดวยสีน้ํามัน
3)

ลักษณะของโครงสราง
โครงสรางของบานเพื่อประชาชนแบบ ก ถูกออกแบบใหมีลักษณะเปนโครงสราง
ถอดประกอบ แยกสวนประกอบของโครงสรางออกเปนชิ้นสวน เพื่อใหสะดวกตอการ
ติดตั้งและรื้อถอน โดยลักษณะของชิ้นสวนตางๆ ของโครงสรางดังตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 แสดงลักษณะสวนประกอบของโครงสราง
สวนประกอบ
1. เสา
2. คานและคานรับหลังคา
3. โครงเหล็กพื้น
4. โครงผนัง
5. โครงหลังคา

ลักษณะชิน้ สวน
เสาเดี่ยว 12 ชิ้น ดังรูปที่ 4.17
คานเดี่ยว แยกชิ้นสวน ดังรูปที่ 4.18
ประกอบเปนเฟรมโดยการเชื่อม ตามขนาดของวัสดุ
ดังรูปที่ 4.19 และ 4.20
ประกอบเปนเฟรม ตามขนาดของวัสดุ
ดังรูปที่ 4.21 และ 4.22
ประกอบเปนเฟรม ตามขนาดของวัสดุ ดังรูปที่ 4.23

รูปที่ 4.17 เสา
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รูปที่ 4.18 แปลนเสาและคาน

รูปที่ 4.19 โครงพืน้
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รูปที่ 4.20 โครงพืน้

รูปที่ 4.21 โครงผนังและหนาตาง
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รูปที่ 4.22 โครงผนังและประตู

รูปที่ 4.23 โครงหลังคา

73

รูปที่ 4.24 โครงสรางอาคาร
ผลที่ไดจากการศึกษาโครงสรางบานเพื่อประชาชนแบบ ก พบวา โครงสราง
ทั้งหมดถูกออกแบบใหสามารถถอดประกอบได โดยเสา คาน ดั้ง จะแยกชิ้นสวนออกเปน
ชิ้นๆ สวนโครงสรางที่รับพื้น ผนังและหลังคา จะเปนโครงเหล็กมีลักษณะเปนเฟรมที่มี
ขนาดเทากับวัสดุที่ใช เพื่อความสะดวกในการประกอบและขนยาย
4)
การตอยึดสวนประกอบ
การตอยึดสวนประกอบของโครงสรา ง จะใชวิ ธีต อยึดโดยใชสลักเกลีย ว(รูปที่
4.24) ยึดระหวางสวนประกอบตางๆ โดยใชแผนเหล็กเชื่อมตอกับชิ้นสวนของโครงสรางแต
ละชิ้นบริเวณสวนของรอยตอระหวางสวนประกอบ ดังรูปที่ 4.25 – 4.29

รูปที่ 4.25 สลักเกลียวและตะขอยึดกระเบือ้ งมุงหลังคา

74

รูปที่ 4.26 รอยตอระหวางเสาตอมอและเสาชั้นลาง

รูปที่ 4.27 รอยตอระหวางเสาและคาน
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รูปที่ 4.28 รอยตอระหวางเสาชั้นลางและเสาชั้น

รูปที่ 4.29 รอยตอระหวางเสาชั้นบน คานอะเสและโครงหลังคา
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รูปที่ 4.30 บันได

รูปที่ 4.31 รอยตอระหวางโครงหลังคาและกระเบื้องมุงหลังคา
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จากการศึกษาวิธีการตอยึด วัสดุที่ใชในการตอยึดชิ้นสวนแตละชิ้นคือ สลักเกลียว
ทําใหสะดวกตอการประกอบและรื้อถอน และชวยลดการเสียหายของวัสดุภายหลังจาก
การรื้อถอน
4.2.3 ขั้นตอนการกอสราง
ขั้ น ตอนการก อ สร า งบ า นเพื่ อ ประชาชนแบบ ก จะมี ลั ก ษณะเหมื อ นบ า นพั ก
ชั่วคราวสําหรับผูประสบอุทกภัย แตรูปแบบนี้จะมีตารางตรวจสอบ (Checklists) ใชใน
การตรวจสอบวัสดุตางๆ ตามรายการตรวจสอบไดแก จํานวนของวัสดุ รอยเชื่อม รูเจาะ
งานสี และหมายเลขของชิ้นสวนแตละชิ้น เพื่อสะดวกตอการจัดการในการกอสราง ดัง
ตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 แสดงตัวอยางตารางควบคุม Checklist กอนการกอสรางและการขนยาย
ลําดับที่
รายการ
1
เสาชั้นลาง
C1
C2
C3
C4

รหัส
ส
ส
ส
ส

จํานวน

รอยเชื่อม

รูเจาะ

งานสี

ลงเบอร

หมายเหตุ

01
02
03
04

4.2.4 ระยะเวลาการกอสราง
ระยะเวลาที่ใชในการประกอบติดตั้งบานจนแลวเสร็จ ประมาณ 2 วัน โดยใช
แรงงานประมาณ 8-10 คน
ผลจากการศึกษา บานเพื่อประชาชนแบบ ก มีพื้นที่ใชสอยประมาณ 36 ตาราง
เมตร ประกอบดวยหองนอน โถงระเบียง และหองน้ํา ผนังและพื้นของบานใชแผนซีเมนต
ใยไม (วีวาบอรด) โดยผนัง หนา 10 มิลลิเมตร ยึดติดกับโครงเคราไม 11/2”x3” และพื้น
หนา 20 มิลลิเมตร ยึดติดกับโครงพื้นเหล็ก โดยมีขนาดประมาณ 1.20 x 2.40 เมตร
เพื่อใหสอดคลองกับวัสดุพื้นและผนัง วัสดุที่ใชมุงหลังคาเปนกระเบื้องลอนคู
ลักษณะโครงสรางบาน ใชเหล็ก Light Gauge น้ําหนักเบา แตมีความคงทนถาวร
ชิ้นสวนของโครงสรางแตละชิ้นจะยึดติดกันโดยใชสลักเกลียว ทําใหสามารถประกอบและ
ไดสะดวก การปองกันสนิมโดยการทาสีกันสนิมและทาทับดวยสีน้ํามัน
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4.3

โครงการบานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) อาศัย

บานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) อาศัย เปนโครงการของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) สภากาชาดไทย มีจัดทํา
ขึ้นเพื่อชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบภัยธรรมชาติ ไดแก ผูประสบภัยน้ําทวม
บานน้ํากอ และผูประสบภัยคลื่นสึนามิ บานน้ําเค็ม
โครงการนี้เปนโครงการของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) สภากาชาดไทย โดยวาจางบริษัทเอกชน
ออกแบบที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับผูประสบภัย โดยเนนการออกแบบเพื่อเปนที่พักชั่วคราวราคา
ถูกซึ่งสามารถประกอบ ติดตั้ง รื้อถอนไดรวดเร็ว และนํากลับมาใชใหมได
บานเพื่อนพึง่ (ภาฯ) อาศัย เปนบานชัน้ เดียวใตถุนสูง (2.00 เมตร) มีพนื้ ที่ใชสอยใตถนุ บาน
หลังคาทรงจัว่ พืน้ ที่ใชสอยประมาณ 28 ตารางเมตร ประกอบดวยหองนอน 2 หอง

รูปที่ 4.32 โครงการบานเพื่อนพึง่ (ภาฯ) อาศัย
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4.3.1 ราคาของบานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) อาศัย
ราคาของบานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาศัย ทั้งหลังประมาณ 100,000 บาท (ไมรวมคา
ขนสง คาติดตั้ง คาฐานราก) การคาแรงประกอบบานครั้งละประมาณ 5,000 บาท ราคารวมทั้งสิ้น
105,000 บาท พื้นที่ใชสอย 29 ตารางเมตร คิดเปนตารางเมตรละประมาณ 3,600 บาท
4.3.2 รูปแบบและลักษณะของอาคารชั่วคราว
ลักษณะของอาคารเปนอาคารชั้นเดียวยกสูง มีใตถนุ พื้นที่ใชสอยรวมประมาณ
29 ตารางเมตร ประกอบดวยหองนอนขนาด 13 ตารางเมตร จํานวน 2 หอง ระเบียงขนาด 1
ตารางเมตรและบันไดรวมขนาด 2 ตารางเมตร
1)
ขนาดของอาคาร
การกํา หนดขนาดของบา นจะใช ข นาดของวัสดุที่มีข ายในทอ งตลาดเปน หลัก
หองพักมีขนาด 3.00x4.20 เมตร และระเบียงขนาด 0.90 x 1.20 เมตร โดยขนาดของพืน้ ที่
ใชสอยแตละสวนจะมีความสอดคลองกับวัสดุที่มีขายในทองตลาดคือ 1.20x2.40 เมตร
คือแผนซีเมนตใยหิน (วีวาบอรด) ที่ใชเปนสวนประกอบของพื้น เพื่อลดปริมาณเศษวัสดุ
จากการกอสราง ดังรูปที่ 4.33

รูปที่ 4.33 แปลนอาคาร
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2)

วัสดุที่ใชในการกอสราง
วัสดุที่ใชเปนสวนประกอบของโครงสราง ประกอบดวยโครงสรางเหล็กเคลือบ
สังกะสีน้ําหนักเบา มีความคงทน ปองกันสนิม Metal Sheet และแผนซีเมนตใยหิน (วีวา
บอรด) โดยจําแนกตามสวนประกอบตางๆ ดังตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 แสดงวัสดุที่ใชเปนสวนประกอบของโครงสราง
สวนประกอบ
1. เสา
2. คานพื้น
3. โครงพื้น
4. แผนพื้น
5. เคราผนัง
6. ผนัง
7. อกไก
8. โครงหลังคา
9. วัสดุมุง

วัสดุ
เหล็กเคลือบสังกะสี
เหล็กเคลือบสังกะสี
เหล็กเคลือบสังกะสี
วีวาบอรด หนา 20 มิลลิเมตร
เหล็กเคลือบสังกะสี
Metal Sheet
เหล็กเคลือบสังกะสี
เหล็กเคลือบสังกะสี
Metal Sheet

3)

ลักษณะของโครงสราง
โครงสรางของบานถูกออกแบบใหมีลักษณะเปนโครงสรางถอดประกอบ แยก
สวนประกอบของโครงสรางออกเปนชิ้นสวน เพื่อใหสะดวกตอการติดตั้งและรื้อถอน โดย
ลักษณะของชิ้นสวนตางๆ ของโครงสรางดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.7 แสดงลักษณะสวนประกอบของโครงสราง
สวนประกอบ
1. เสา
2. คานและคานรับหลังคา
3. โครงเหล็กพื้น
4. โครงผนัง
5. โครงหลังคา

ลักษณะชิน้ สวน
เสาเดี่ยว 8 ชิ้น ดังรูปที่ 4.34
คานเดี่ยว แยกชิ้นสวน ดังรูปที่ 4.35
ประกอบเปนเฟรมโดยยึดดวยสลักเกลียว ดังรูปที่ 4.36
ไมมี
แยกชิ้นสวนจันทัน อะเสและแป

81

รูปที่ 4.34 เสา

รูปที่ 4.35 แปลนคาน
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รูปที่ 4.36 โครงพืน้

รูปที่ 4.37 คานอะเส
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ผลที่ไดจากการศึกษาโครงสรางบานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) อาศัย พบวา โครงสราง
ทั้งหมดถูกออกแบบชิ้นสวนแตละชิ้นสามารถถอดประกอบได โดยผนังและวัสดุมงุ เปน
Metal sheet เพื่อความสะดวกในการประกอบและขนยาย
4)

การตอยึดสวนประกอบ
การต อ ยึ ด ส ว นประกอบของโครงสร า ง จะใช วิ ธี ต อ ยึ ด โดยใช ส ลั ก เกลี ย ว ยึ ด
ระหวางสวนประกอบตางๆ โดยใชแผนเหล็กเปนสวนตอกับระหวางชิ้นสวนของโครงสราง
แตละชิ้น ดังรูปที่ 4.38 – 4.41

รูปที่ 4.38 รอยตอระหวางเสาและฐานราก
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รูปที่ 4.39 รอยตอระหวางเสาและคาน

รูปที่ 4.40 รอยตอระหวางตงและค้ํายัน
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รูปที่ 4.41 รอยตอระหวางจันทันและแป

รูปที่ 4.42 บันได
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รูปที่ 4.43 หนาตาง
จากการศึกษาวิธีการตอยึด วัสดุที่ใชในการตอยึดชิ้นสวนแตละชิ้นคือ สลักเกลียว
ทําใหสะดวกตอการประกอบและรื้อถอน และชวยลดการเสียหายของวัสดุภายหลังจาก
การรื้อถอน
4.2.3 ขั้นตอนการกอสราง
ขั้ น ตอนการกอสรา งบ า นเพื่อ นพึ่ง (ภาฯ) อาศั ย จะมีลั ก ษณะเหมื อ นบา นพั ก
ชั่วคราวสําหรับผูประสบอุทกภัย
4.2.5 ระยะเวลาการกอสราง
ระยะเวลาที่ใชในการประกอบติดตั้งบานจนแลวเสร็จ ประมาณ 1 วัน โดยใช
แรงงานประมาณ 8-10 คน
ผลจากการศึกษา บานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) อาศัย มีพื้นที่ใชสอยประมาณ 28 ตาราง
เมตร ประกอบดวยหองนอน 2 หอง ระเบียง พื้นของบานใชแผนซีเมนตใยไม (วีวาบอรด)
หนา 20 มิลลิเมตร ผนังและวัสดุมุงเปนแผน Metal sheet
ลักษณะโครงสรางบาน ใชเหล็กเคลือบสังกะสีน้ําหนักเบา มีความคงทนถาวร
ชิ้นสวนแตละชิ้นจะยึดติดกันโดยใชสลักเกลียว ทําใหสามารถประกอบและไดสะดวก
ขอจํากัดของโครงสรางประเภทนี้ ไดแก วัสดุที่ใชในการกอสราง ไมสามารถหาได
จากทองตลาด ตองสั่งซื้อจากผูผลิตโดยตรง
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4.4

การวิเคราะหลักษณะของตัวอยางโครงสรางอาคารที่พักอาศัย

จากการศึ ก ษาตั ว อย า งโครงสร า งอาคารที่ พั ก อาศั ย ชั่ ว คราวข า งต น แสดงให เ ห็ น ถึ ง
ลักษณะของโครงสรางอาคาร 3 ตัวอยาง สรุปไดดังตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 เปรียบเทียบลักษณะของตัวอยางโครงสรางอาคารที่พักอาศัยชั่วคราว 3 โครงการ
รายการ
บานถอดประกอบ
1.งบประมาณ
(บาท)
83,000
- วัสดุ
80,000
- แรงงาน
3,000
2.พื้นที่ใชสอย (ตารางเมตร)
21
3. ราคาตอตารางเมตร (บาท)
4,000
4. วัตถุประสงค
ผูประสบภัย
5. วิธีการกอสราง
ถอดประกอบ
(Knock-down)
6. วัสดุที่ใชในการกอสราง
- โครงสรางอาคาร
เหล็ก Light gauge
- พื้น
วีวาบอรด
- โครงเคราผนัง
เหล็ก Light gauge
- ผนัง
วีวาบอรด
- วัสดุมุง
กระเบื้องลอนเล็ก
7. วัสดุตอยึด
สลักเกลียว
8. ระยะเวลากอสราง (วัน)
1
(จํานวนแรงงาน 8-10 คน)
9. ลักษณะหองนอน
- พื้นที่หองนอน
(ตร.ม.)
13
- ประตู
(บาน)
1
- หนาตาง
(บาน)
3
10. ความเสียหายของวัสดุ
นอย
11. ขอจํากัดของวัสดุ
วัสดุหาซื้องาย

บานเพื่อประชาชน
135,000
130,000
5,000
36
3,750
ผูมีรายไดนอย
ถอดประกอบ
(Knock-down)

บานเพื่อนพึง่ (ภาฯ)
105,000
100,000
5,000
28
3,600
ผูประสบภัย
ถอดประกอบ
(Knock-down)

เหล็ก Light gauge
วีวาบอรด
ไม 11/2”x3”
วีวาบอรด
กระเบื้องลอนคู
สลักเกลียว

เหล็กเคลือบสังกะสี
วีวาบอรด
ไมมี
Metal sheet
Metal sheet
สลักเกลียว

2

1

17
1
3
นอย
วัสดุหาซื้องาย

13
1
2
นอย
สั่งผลิตจากโรงงาน
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แบงการศึกษาและวิเคราะหเปรียบเทียบลักษณะโครงสรางอาคารที่พักอาศัยชั่วคราว 3
โครงการ ออกเปนหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้
4.4.1 งบประมาณในการกอสราง
โครงการบ า นพั ก ชั่ ว คราวสํ า หรั บ ผู ป ระสบอุ ท กภั ย ใช เ หล็ ก รู ป พรรณ
ประเภท Light gauge เปนวัสดุโครงสราง มีตนทุน 4,000 บาท/ตร.ม. สําหรับ
โครงการบ า นเพื่อ ประชาชน โครงสรา งหลั กใช เ หล็ ก รู ปพรรณ ประเภท Light
gauge และใชไมแปรรูปขนาด 11/2”x3” เปนสวนประกอบของโครงเคราผนัง มี
ตนทุน 3,750 บาท/ตร.ม. โครงการบานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ใชตนทุนในการกอสราง
3,600 บาท/ตร.ม. โดยวัสดุที่ใชเปนโครงสรางหลักคือ เหล็กเคลือบสังกะสี จะเห็น
ไดวา ตนทุนในการกอสรางอาคารที่พักอาศัยชั่วคราวขึ้นอยูกับวัสดุที่เลือกใช
4.4.2 วิธีการกอสราง
โครงสรางอาคารที่พักอาศัยชั่วคราวทั้ง 3 โครงการเลือกใชวิธีการกอสราง
ระบบถอดประกอบ เนื่องจากระบบถอดประกอบเปนวิธีที่สามารถประกอบ ติดตั้ง
รื้อถอน ไดรวดเร็วและนํากลับมาใชใหมได โครงสรางของอาคารมีลักษณะเปน
ชิ้นสวน แยกตามองคประกอบของอาคาร ไดแก เสา คาน โครงพื้น พื้น โครงเครา
ผนัง ประตู หนาตาง โครงหลังคา วัสดุมุง
4.4.3 ขนาดของโครงสราง
จากการศึกษาโครงสรางอาคารที่พักอาศัยชั่วคราว พบวาขนาดความ
กวาง ความยาวและความสูงของอาคาร ถูกออกแบบใหสอดคลองกับขนาดของ
วัสดุตามทองตลาด อาทิเชน โครงการบานเพื่อประชาชนออกแบบใหหองนอนมี
ขนาด 3.60 x 4.80 เมตร ซึ่งใชแผนซีเมนตใยหิน ขนาด 2.40 x 1.20 เมตร
จํานวน 12 แผน เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาวัสดุเหลือใช และลดขั้นตอนในการตัดตอ
วัสดุ กลาวคือเปนวิธีที่ใชวัสดุใหเกิดประโยชนมากที่สุด มีผลตอตนทุนในการ
กอสรางที่จะทําใหต่ําลงอีกดวย
4.4.4 วัสดุที่ใชในการกอสราง
วัสดุที่ใชเปนโครงสรางอาคารแบบถอดประกอบ ใชวัสดุที่มีความคงทน
แข็งแรง อายุการใชงานนาน เนื่องจากเปนโครงสรางที่นําไปใชซ้ํา ทําใหโครงสราง
จะถูกรื้อถอนและประกอบขึ้นใหม ผูออกแบบนําเหล็กรูปพรรณ ประเภท Light
gauge และเหล็กเคลือบสังกะสี ซึ่งมีความคงทน และน้ําหนักเบา มาใชในการทํา
โครงสร า งของอาคาร สํ า หรั บพื้ น และผนัง ใชแผน ซี เ มนตใยหิน หรื อวี ว าบอร ด
เนื่องจากมีอายุการใชงานสูง สามารถทนตอสภาวะอากาศไดดีกวาไมอัด
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4.4.5 การประกอบโครงสรางอาคารวัสดุตอยึด
การประกอบโครงสราง ชิ้นสวนสวนประกอบของโครงสรางแตละชิ้น จะมี
จุดตอยึดระหวางชิ้นสวนตางๆ เขาดวยกัน โดยใชแผนเหล็กเชื่อมตอกับชิ้นสวน
นั้นๆ บริเวณรอยตอ และใชสลักเกลียวเปนวัสดุตอยึด เพื่อลดความเสียหายของ
วัสดุในการติดตั้งและรื้อถอน
4.4.6 ระยะการกอสราง
ระยะเวลาการประกอบ ติดตั้งอาคารใชเวลาประมาณ 1 - 2 วัน ขึน้ อยูก บั
ขนาดของอาคาร โดยใชแรงงานประมาณ 8 – 10 คน
4.5 สรุปผลการศึกษาอาคารที่พกั อาศัยชั่วคราว
จากผลการศึกษาพบวาโครงสรางอาคารที่พักอาศัยชั่วคราวในปจจุบัน เปนโครงสราง
ระบบถอดประกอบ สามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 แสดงขอดีของการกอสรางระบบถอดประกอบ
รายการ
1. โครงสราง
2. ขนาดของโครงสราง
3. วัสดุ
4. การตอยึด
5. ระยะการกอสราง

ขอดี
- ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน ไดรวดเร็วและนํากลับมาใชใหมได
- ออกแบบใหมีขนาดสอดคลองกับวัสดุที่มีขายทั่วไปตามทองตลาด
- ลดปริมาณเศษวัสดุเหลือใชจากการกอสราง
- คงทนตอการรื้อถอนและติดตั้ง
- ลดความเสียหายของวัสดุ
- ใชสลักเกลียว ลดความเสียหายของสวนประกอบจากการรื้อถอน
- รวดเร็ว

จากตารางที่ 4.9 พบวาขอดีของการกอสรางระบบถอดประกอบ สามารถใชเปนแนวทาง
ในการประยุกตใชกับที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง เพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้นกับที่พัก
อาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางในปจจุบัน ดังที่ไดกลาวมาในบทที่ 3 และเปนแนวทางในการ
พัฒนาที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางตอไป

บทที่ 5
การออกแบบและพัฒนาที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง
โดยใชวิธีถอดประกอบ
จากการศึกษาที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางในปจจุบันในบทที่ 3 พบ
ขอบกพรองและปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะไดนําขอบกพรองที่ไดทําการวิเคราะหมาเปนแนวทางในการ
ออกแบบและพัฒนาตนแบบที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง โดยอาศัยวิธีการกอสรางที่
ใชในการสรางอาคารที่พักชั่วคราวที่ไดจากการศึกษาโครงสรางอาคารที่พักชั่วคราวในบทที่ 4 ดัง
จะไดกลาวตอไปนี้
5.1

แนวทางในการออกแบบที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง

แนวทางในการออกแบบที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางเพื่อที่จะพัฒนารูปแบบ
ของที่พักอาศัยชั่วคราวใหเหมาะสมกับการพักอาศัยและสามารถนํากลับมาใชใหมได โดยจะใช
แนวทางดังนี้
5.1.1 กําหนดจุดประสงคของการพัฒนารูปแบบที่พักอาศัยชั่วคราว
กํา หนดจุ ด ประสงคที่ ต อ งการเพื่ อ ใชเ ป น เป า หมายในการออกแบบและ
พัฒนารูปแบบที่พักอาศัยชั่วคราว โดยจุดประสงคของการออกแบบและพัฒนา
รูปแบบที่พักอาศัยชั่วคราวพิจารณาจากขอบกพรองหรือปญหาที่เกิดขึ้นกับรูปแบบ
ของที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางที่ใชในปจจุบัน
5.1.2 ศึกษารูปแบบ ขนาด วัสดุ วิธีการกอสรางและมาตรฐานที่ใชในการพัฒนา
โดยทําการศึกษารูปแบบของที่พักอาศัยชั่วคราวในปจจุบันเพื่อเปนแนวทาง
ในการออกแบบ ขนาดของห อ งพั ก ที่ จ ะใช โ ดยการศึ ก ษาจากมาตรฐานและ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับที่พักอาศัย และการศึกษาวัสดุที่ใชในการกอสราง
5.1.3 การออกแบบที่พักอาศัย
การออกแบบต น แบบของที่ พั ก อาศั ย ชั่ ว คราวสํ า หรั บ คนงานก อ สร า งจะ
พิจารณาจากมาตรฐานพื้นที่ใชสอยสําหรับที่พักอาศัย วัสดุที่ใชในการสรางตนแบบ
ที่ตองการพัฒนา
โดยพิจารณาจากขนาดของวัสดุที่มีความสะดวกในการ
จัดหาใหสอดคลองกับขนาดของตนแบบอาคาร และเหมาะกับการนํากลับมาใช
ใหม
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5.1.4 การออกแบบสวนประกอบของอาคารตนแบบที่พักอาศัยชั่วคราว
การออกแบบสวนประกอบของอาคารจะตองคํานึงถึงความประหยัดและ
ความเหมาะสมกับการนํากลับมาใชซ้ําเปนหลักและวัสดุที่ใชเปนสวนประกอบของ
อาคารควรมีความสะดวกในการจัดหา
5.1.5 การประมาณตนทุนของอาคารตนแบบที่พักอาศัยชั่วคราวที่พัฒนา
การประมาณตนทุนของอาคารตนแบบ จะสามารถทราบถึงตนทุนที่ใชใน
การกอสรางเพื่อใชในการเปรียบเทียบตนทุนกับรูปแบบของที่พักอาศัยในปจจุบัน
5.2

จุดประสงคของการพัฒนารูปแบบที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง

จากการสอบถามขอมูลจากผูรับเหมา การสํารวจและการวิเคราะหปญหาและผลที่เกิดขึ้น
จากปญหาของที่พักอาศัยชั่วคราวของคนงานกอสรางในปจจุบันในตอนทายบทที่ 3 และขอดีจาก
การศึกษาโครงสรางอาคารที่ใชวิธีถอดประกอบ ในตอนทายของบทที่ 4 มาใชเปนแนวทางในการ
ออกแบบและพัฒนาตนแบบของที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางระบบถอดประกอบ
โดยจุดประสงคของการออกแบบและพัฒนาตนแบบของที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน
กอสราง มีดังนี้
5.2.1 มีพื้นที่ใชสอยตามมาตรฐาน และมีการถายเทของอากาศภายในหอง
5.2.2 ที่พักชั่วคราวตนแบบที่สามารถประกอบ ติดตั้ง รื้อถอนไดรวดเร็ว และนํากลับมา
ใชใหมได
5.2.3 การใชวัสดุในการกอสรางเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและลดปริมาณวัสดุเหลือใช
5.2.4 ลดการชํารุดเสียหายของวัสดุเมื่อทําการกอสรางและรื้อถอน
5.2.5 ลดตนทุนในการกอสรางเมื่อนําไปใชใหม
5.2.6 ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนงานกอสราง
5.3

การศึกษารูปแบบ วัสดุ ขนาดมาตรฐานที่ใชในการพัฒนา
5.3.1 รูปแบบของที่พักอาศัยชั่วคราว
จากการศึกษาและการสํารวจรูปแบบของที่พักอาศัยชั่วคราวที่ใชใน
ปจจุบัน จะมีลักษณะเปนอาคารชั้นเดียว ยกพื้น เพื่อปองกันน้ําทวมรวมถึงการ
ปองกันอันตรายจากสัตวมีพิษ เนื่องจากในกอสรางที่พักอาศัยชั่วคราวสวนมาก
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จะสรางตามสภาพพื้นที่นั้นๆ หรือมีการปรับปรุงพื้นที่ใหสะดวกในการกอสราง
เพื่อลดคาใชจายในการกอสราง
5.3.2 วัสดุที่ใชในการกอสรางที่พักอาศัยชั่วคราว
วัสดุที่ใชในการกอสรางถือเปนตัวแปรหลักที่มีผลตอคาใชจายในการ
กอสราง ผูรับเหมาสวนมากมักจะเลือกใชวัสดุที่มีตนทุนต่ํา เพื่อลดตนทุนในการ
กอสราง โดยวัสดุที่ใชเปนสวนประกอบของโครงสรางมีหลายชนิด ขึ้นอยูกับ
ตนทุนและอายุการใชงานของวัสดุ โดยชนิดของวัสดุแยกตามสวนประกอบตางๆ
ที่ใชในการกอสรางแสดงดังตารางที่ 5.1
5.3.3 ขนาดของที่พักอาศัยชั่วคราว
ขนาดของที่พักอาศัยเปนอีกตัวแปรหนึ่งที่มีผลตอคาใชจายในการ
กอสราง เนื่องจากจะมีผลตอปริมาณวัสดุที่ใชในการกอสราง สงผลใหคาใชจาย
ตอหนวยหองพักสูงขึ้น จากการสํารวจเก็บขอมูลพื้นที่ใชสอยภายในหองพักมี
หลากหลายขนาด สวนมากจะมี ขนาดคับแคบ ไมเ พีย งพอตอการใชสอยของ
คนงานกอสราง
ดังนั้นในการออกแบบที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางจะใช
มาตรฐานขนาดพื้นที่ใชสอยต่ําสุด จากตารางที่ 2.2 เพื่อใชเปนแนวทางในการ
กําหนดขนาดของตนแบบที่พักอาศัยชั่วคราวที่จะพัฒนา
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ตารางที่ 5.1 แสดงวัสดุที่ใชเปนสวนประกอบของโครงสรางอาคารที่พักอาศัยชั่วคราว
สวนประกอบ
1.โครงสราง

ประเภทของวัสดุ
1. ไมยูคาลิปตัสหรือไมสน

2. ไมแปรรูป
ไดแก ไม 11/2”x3”

2.พื้น

3. เหล็กรูปพรรณ 75x38x1.5
1.แผนไมอัดพังงา 10 มม.

2.แผนไมอัดบางนา 10 มม.

ตนทุน ความทนทาน สาเหตุการชํารุดเสียหาย
หมายเหตุ
(บาท)
2 - 5 เมตร
45
2 - 3 ป 1.การใชงานและการรื้อถอน
2.แมลงศัตรูไมและเชื้อรา
3.ความชื้น
2 - 5 เมตร
45
2 - 6 ป 1.การใชงานและการรื้อถอน
บาท/
2.แมลงศัตรูไมและเชื้อรา
เมตร
3.ความชื้น
6 เมตร
70 บ/ม.
> 10 ป 1.ความชื้นทําใหเกิดสนิม
1.2 x 2.4 ม.
370
4 ป
1.การใชงานและการรื้อถอน
2.แมลงศัตรูไมและเชื้อรา
3.ความชื้น
1.2 x 2.4 ม.
900
> 10 ป 1.การใชงานและการรื้อถอน
2.แมลงศัตรูไมและเชื้อรา
1.2 x 2.4 ม.
750
> 10 ป 1.การใชงานและการรื้อถอน
1.2x2.4x0.07 ม. 450
> 10 ป
ไมสามารถใชใหมได
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3.แผนไมอัดซีเมนต 20 มม.
4. คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด
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ตารางที่ 5.1 แสดงวัสดุที่ใชเปนสวนประกอบของโครงสรางอาคารที่พักอาศัยชั่วคราว (ตอ)
สวนประกอบ
3. ผนัง

ประเภทของวัสดุ
1. สังกะสี
2. ไมอัด 4 มม.

4. วัสดุมุง

3. แผนไมอัดซีเมนต 8 มม.
1. สังกะสี
2. กระเบื้องลูกฟูก

ขนาด

ตนทุน ความทนทาน สาเหตุการชํารุดเสียหาย
(บาท)
กวาง 2 ฟุต
17
3 ป
1.การใชงานและการรื้อถอน
ยาว 5 - 12 ฟุต
บาท/ฟุต
2.ความชืน้ ทําใหเกิดสนิม
1.20 x 2.40 เมตร 200
2 ป
1.การใชงานและการรื้อถอน
2.แมลงศัตรูไมและเชื้อรา
3.ความชื้น
1.20 x 2.40 เมตร 400
> 10 ป 1.การใชงานและการรื้อถอน
กวาง 2 ฟุต
17
3 ป
1.การใชงานและการรื้อถอน
ยาว 5 - 12 ฟุต
บาท/ฟุต
2.ความชื้นทําใหเกิดสนิม
1.20 x 0.60 เมตร
35
> 10 ป 1.การใชงานและการรื้อถอน
2.แตกหักงาย

หมายเหตุ
วัสดุนําความรอน

วัสดุนําความรอน
ไมสามารถใชได
เมื่อเกิดการแตกหัก
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5.4

การออกแบบที่พักอาศัยชั่วคราว

จากจุ ด ประสงค ข องการออกแบบและพั ฒ นาต น แบบของที่ พั ก อาศั ย ชั่ ว คราวสํ า หรั บ
คนงานกอสราง การออกแบบโครงสรางของอาคารตนแบบจะออกแบบโดยใชระบบถอดประกอบ
โดยพิจารณาจากสวนตางๆดังนี้
5.4.1 รูปแบบของอาคารตนแบบ
รูปแบบของอาคารตนแบบที่จะใชในการพัฒนาจะมีลักษณะเดียวกับที่
พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางในปจจุบัน คือ เปนอาคารชั้นเดียวยกพื้น
สูง สวนประกอบของโครงสรางของอาคารตนแบบสามารถแยกชิ้นสวนประกอบ
โดยในสวนของผนังและพื้นจะออกแบบใหมีลักษณะเปนเฟรมยึดติดกับวัสดุปูพื้น
และผนังตามขนาดของวัสดุ สะดวกตอการรื้อถอนและลดการเสียหายของวัสดุ
5.4.2 ขนาดพื้นที่ใชสอยของอาคารตนแบบ
ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน สวนใหญจะใชในการพักผอนเปนหลัก
และเก็บของใชสว นตัว ในการพัฒนาตนแบบที่พักชั่วคราวจะกําหนดขนาดพื้นที่
ใชสอยของหองพักโดยพิจารณาจากตารางที่ 2.2 มาตรฐานขนาดพื้นที่ใชสอย
ต่ําสุด พบวาขนาดพื้นที่หองนอนต่ําสุดที่นํามาใชในการพัฒนา จะใชมาตรฐาน
ขนาดพื้นที่ใชสอยหองนอนต่ําสุดที่กําหนดโดยการเคหะแหงชาติ คือ 8.64 ตาราง
เมตร เนื่องจากขนาดของพื้นที่ใชสอยจะสงผลตอปริมาณวัสดุที่ใชและตนทุนใน
การกอสรางตอหนวย
5.4.3 วัสดุที่ใชในการกอสราง
จากตารางที่ 5.1 วัสดุที่ใชในการกอสรางมีหลายชนิดขึ้นอยูกับตนทุน
และอายุการใชงานของวัสดุ ซึ่งในการพัฒนาจะสรางตนแบบขึ้น 2 แบบ โดย
เลือกใชวัสดุทนี่ ิยมใชในปจจุบัน และเลือกใชวัสดุทมี่ ีอายุการใชงานสูง ดังนี้
1) แบบที่ 1 วัสดุที่นิยมใชในปจจุบัน
จากผลการศึ ก ษาในบทที่ 3
วั ส ดุ ที่ ผู รั บ เหมานิ ย มใช แ ยกตาม
สวนประกอบตางๆ ดังตารางที่ 5.2 เพื่อนํามาใชเปนวัสดุในการพัฒนารูปแบบที่ 1
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ตารางที่ 5.2 แสดงวัสดุที่ใชในการพัฒนาตนแบบที่พักอาศัยชั่วคราวแบบที่ 1
สวนประกอบ
1. โครงสรางอาคาร
2. พื้น
3. ผนัง
4. วัสดุมุง
5. วัสดุตอยึด

วัสดุ
ไมแปรรูป ขนาด 11/2”x3”
แผนไมอัด หนา 10 มิลลิเมตร
สังกะสี
สังกะสี
สลักเกลียวและตะปู

2) แบบที่ 2 วัสดุที่มีอายุการใชงานสูง
จากผลการศึกษาในบทที่ 4 วัสดุที่ใชในการสรางที่พักอาศัยชั่วคราว แยก
ตามสวนประกอบตางๆ ดังตารางที่ 5.3 เพื่อนํามาใชเปนวัสดุในการพัฒนา
รูปแบบที่ 2
ตารางที่ 5.3 แสดงวัสดุที่ใชในการพัฒนาตนแบบที่พักอาศัยชั่วคราวแบบที่ 2
สวนประกอบ
1. โครงสรางอาคาร
2. พื้น
3. ผนัง
4. วัสดุมุง
5. วัสดุตอยึด

วัสดุ
เหล็กรูปพรรณ
แผนไมอัดซีเมนต หนา 20 มิลลิเมตร
แผนไมอัดซีเมนต หนา 8 มิลลิเมตร
สังกะสี
สลักเกลียวและการเชื่อม

5.4.4 สรุปการออกแบบตนแบบที่พักชั่วคราวระบบถอดประกอบ
จากการวิเคราะหขนาดของวัสดุที่จะใชในการสรางทั้ง 2 แบบพบวา วัสดุปูพื้น
ไดแก แผนไมอัด และแผนไมอัดซีเมนต (วีวาบอรด) ซึ่งมีขนาด 2.40 x 1.20 เมตร จํานวน
3 แผน ขนาดมีพื้นที่ใชสอยขนาด 8.64 ตารางเมตร ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว
สําหรับความสูงของผนังหอง ใชตามขนาดของวัสดุ ไดแก แผนไมอัดซีเมนต และสังกะสี
ขนาด 2.40 เมตร เพื่อใหหองพักปลอดโปรง โดยจะทําการกอสรางตนแบบ 2 แบบ เพื่อ
เปรียบเทียบตนทุนที่ใชในการกอสราง ซึ่งแบบที่จะพัฒนาขึ้นเปนตนแบบดังรูปที่ 5.1
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B

A

ป1

1

2

น1

รูปดานหนา

B

A

รูปดานหลัง

รูปดานขางขวามือ

2

1

รูปดานขางซายมือ

รูปที่ 5.1 รูปดานของตนแบบที่พกั อาศัยชัว่ คราว
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B

A
1

2

น1

ป1

แปลนพืน้

รูปที่ 5.2 แปลนพืน้ ของตนแบบที่พกั อาศัยชั่วคราว
5.5

สวนประกอบและขัน้ ตอนการกอสรางตนแบบที่พกั อาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน
กอสราง
5.5.1 แบบที่ 1 วัสดุที่นิยมใชในปจจุบัน
5.5.1.1 สวนประกอบของโครงสราง
วัสดุที่ใชดังตารางที่ 5.2 โดยแยกออกตามสวนประกอบดังนี้
1) เสา
ขนาด 3”x3” โดยใชไมแปรรูป ขนาด 11/2”x3” ยาว 3
เมตร 2 ทอน ประกอบกันโดยใชตะปูยึด จํานวน 4 ตน
และยาว 0.5 เมตร จํานวน 2 ตน
2) คาน
ขนาด 11/2”x3” ยาว 4 เมตร จํานวน 2 ทอน
3) โครงพื้น
ลักษณะเปนโครงกรอบพื้น โดยใชไม ขนาด 11/2”x3”
และใชแผนไมอัด 10 มม.เปนพื้นโดยยึดติดกับโครงดัง
รูปที่ 5.3
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รูปที่ 5.3 โครงพื้น
5) โครงผนัง

ลักษณะเปนโครงกรอบผนัง โดยใชไม ขนาด 11/2”x3”
และ1”x2” และใชแผนสังกะสีขนาด 8 ฟุต ยึดติดกับ
โครงดังรูปที่ 5.4

รูปที่ 5.4 โครงผนัง
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6) โครงหลังคา ลักษณะเปนโครง โดยใชไม ขนาด 11/2”x3” และแปไม
ขนาด 11/2”x3” ขนาดดังรูปที่ 5.5 มุงโดยสังกะสี

รูปที่ 5.5 โครงหลังคา
5.5.1.2 ขั้นตอนการกอสรางตนแบบที่พกั อาศัยชัว่ คราวแบบที่ 1
ขั้นตอนการกอสรางตนแบบที่พกั อาศัยชัว่ คราวแสดงไดดวย
รูปภาพตามลําดับดังนี้

รูปที่ 5.6 ประกอบโครงพืน้ และผนัง
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รูปที่ 5.7 ประกอบเสากับคานโดยใชบา รองรับคาน

รูปที่ 5.8 ประกอบเสากับคานโดยใชสลักเกลียวยึด
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รูปที่ 5.9 ติดตั้งโครงพืน้ และโครงผนัง

รูปที่ 5.10 ยึดโครงผนังดวยสลักเกลียว
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รูปที่ 5.11 ติดตั้งโครงประตูและหนาตาง

รูปที่ 5.12 ติดตั้งโครงหลังคาและมุงสังกะสี
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รูปที่ 5.13 ตนแบบบานแบบที่ 1 (ระบบถอดประกอบ)

รูปที่ 5.14 ตนแบบบานแบบที่ 1 (ระบบถอดประกอบ)
5.5.1.3 ระยะเวลาที่ใชในการสรางสรางทีพ่ ักอาศัย
1) ระยะเวลาในการประกอบชิ้นสวนตางๆ
2) ระยะประกอบโครงสราง
3) ระยะเวลาในการรื้อถอน
โดยใชคนงานในการกอสรางและรื้อถอน จํานวน

4
2
1
5

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
คน
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5.5.2 แบบที่ 2 วัสดุที่มีอายุการใชงานสูง
5.5.1.1 สวนประกอบของโครงสราง
วัสดุที่ใชดังตารางที่ 5.3 โดยแยกออกตามสวนประกอบดังนี้
1) เสา
ขนาด 5 x 5 เซนติเมตร โดยใชเหล็กกลวงแบบสี่เหลี่ยม
จัตุรัส 50x50x2.0 มม. ยาว 3 เมตร จํานวน 4 ตน
และยาว 0.5 เมตร จํานวน 2 ตน ดังรูปที่ 5.15

รูปที่ 5.15 เสาอาคาร
2) คาน

ขนาด 10 x 5 เซนติเมตร โดยใชขนาด 5 x 5 เซนติเมตร
โดยใชเหล็กกลวงแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส 50x50x2.0 มม.
ยาว 3.70 เมตร จํานวน 2 ทอน และ 2.30 เมตร จํานวน
2 ทอน ดังรูปที่ 5.16
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รูปที่ 5.16 คานอาคาร
3) โครงพื้น

ลักษณะเปนโครงกรอบพื้น โดยใชเหล็กกลวงแบบ
สี่เหลี่ยมผืนผา 75x38x1.5 มม. และใชแผนไมอัด
ซีเมนต วีวาบอรด 240x120x20 มม. เปนพื้นโดยยึดติด
กับโครงดังรูปที่ 5.17

รูปที่ 5.17 โครงพืน้
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5) โครงผนัง

ลักษณะเปนโครงกรอบผนัง โดยใชเหล็กกลวงแบบ
สี่เหลี่ยมผืนผา 50x25x1.2 มม. และเหล็ก กลวงแบบ
สี่เหลี่ยมจัตุรัส 25x25x1.2 มม. และใชพื้นไมอัด
ซีเมนต วีวาบอรด 240x120x8 มม. ยึดติดกับ
โครงดังรูปที่ 5.18

รูปที่ 5.18 โครงผนัง
6) โครงหลังคา ลักษณะเปนชิ้นสวนอะเส ขื่อ ดั้ง จันทัน และแป โดยใช
เหล็กกลวงแบบสี่เหลี่ยมผืนผา 50x25x1.2 มม.ดังรูปที่
5.19 มุงดวยสังกะสี
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รูปที่ 5.19 เหล็กโครงหลังคา
7) วัสดุยึด

สลักเกลียวขนาดตางๆ ดังรูปที่ 5.20

รูปที่ 5.20 สลักเกลียว
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5.5.2.2 ขั้นตอนการกอสรางตนแบบที่พกั อาศัยชัว่ คราวแบบที่ 2
ขั้นตอนการกอสรางตนแบบที่พกั อาศัยชัว่ คราวแสดงไดดวย
รูปภาพตามลําดับดังนี้

รูปที่ 5.21 ประกอบโครงพืน้ และผนัง

รูปที่ 5.22 ประกอบโครงผนังกับไมอัดซีเมนต
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รูปที่ 5.23 ประกอบเสากับคานโดยใชสลักเกลียวยึด

รูปที่ 5.24 การตอยึดระหวางเสาและคาน ใชเหล็กฉากเปนบารับคาน
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รูปที่ 5.25 ติดตั้งโครงพืน้

รูปที่ 5.26 พื้นหองพัก
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รูปที่ 5.27 ติดตั้งโครงประตูและหนาตาง

รูปที่ 5.28 ติดตั้งโครงผนัง
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รูปที่ 5.29 การตอยึดระหวางโครงผนังกับเสาและโครงพืน้

รูปที่ 5.30 ตรวจสอบการตอยึดระหวางโครงสราง
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รูปที่ 5.31 ติดตั้งโครงหลังคา

รูปที่ 5.32 ติดตั้งโครงหลังคาฃ
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รูปที่ 5.33 มุงหลังคาและปดจั่ว

รูปที่ 5.34 การตอยึดดั้งกับขื่อและจันทัน
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รูปที่ 5.35 การตอยึดจันทันกับอะเสและขือ่

รูปที่ 5.36 การตอยึดระหวางจันทันและแป
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รูปที่ 5.37 ตนแบบบานแบบที่ 2 (ระบบถอดประกอบ)

รูปที่ 5.38 ตนแบบบานแบบที่ 2 (ระบบถอดประกอบ)
5.5.2.3 ระยะเวลาที่ใชในการสรางสรางที่พักอาศัย
1) ระยะเวลาในการประกอบชิ้นสวนตางๆ
2) ระยะประกอบโครงสราง
3) ระยะเวลาในการรื้อถอน
โดยใชคนงานในการกอสรางและรื้อถอน จํานวน

1
3
1
5

วัน
ชั่วโมง
ชั่วโมง
คน
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5.6

การประมาณตนทุนของอาคารตนแบบที่พักอาศัยชั่วคราวที่พัฒนา

ตารางที่ 5.4 การประมาณตนทุนในการกอสรางตนแบบที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง
ระบบถอดประกอบ แบบที่ 1
อาคารพักอาศัย 1 ชั้น โครงสรางไมแปรรูป
ขนาด
2.40 x 3.60 เมตร
1
ลําดับ

รายการ

หอง คิดเปน

8.64 ตารางเมตร

ความยาว

ปริมาณ

คาวัสดุ

คาแรง

รวม

เมตร

จํานวน หนวย

ตอหนวย

ตอหนวย

บาท

1

เสาไม 1 1/2" x 3"

3

8

ทอน

135

1,080

2

คานไม 1 1/2" x 3"

4

2

ทอน

180

360

3

โครงพื้นไม 1 1/2" x 3"

2.5

17

ทอน

110

1,870

4

พื้นไมอัดยางเกรด B 1.20 x 2.4

-

3

แผน

380

1,140

5

โครงหลังคาไม 1 1/2" x 3"

3

8

ทอน

135

1,080

6

แปไม 1 1/2" x 3"

3

6

ทอน

135

810

7

สังกะสี 2' x 8'

20 แผน

160

ฟุต

16

2,560

8

สังกะสี 2' x 7'

6 แผน

42

ฟุต

16

672

9

สังกะสี 2' x 10'

6 แผน

60

ฟุต

16

960

10 สังกะสีครอบหลังคา

-

2

แผน

55

110

11 โครงคราวผนังไม 1 1/2" x 3"

2.5

35

ทอน

110

3,850

12 โครงคราวผนังไม 1" x 2"

2.5

18

ทอน

40

720

5

ตัว

10

50

2.5

กิโลกรัม

60

150

15 ดอกสวาน 3/8"

1

ดอก

60

60

16 ตะปู 3"

1

ลัง

450

450

17 ตะปูสงั กะสี

10

กลอง

25

250

18 คาแรงงานประกอบชิ้นสวน

1

หอง

500

500

19 คาแรงงานประกอบที่พัก

1

หอง

500

500

13 บานพับ 4"
14 สลักเกลียว 3/8" x 5"

-

รวมทั้งหมด

17,172

ราคาตอตารางเมตร

1,988
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ตารางที่ 5.5 การประมาณตนทุนในการกอสรางตนแบบที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง
ระบบถอดประกอบ แบบที่ 2
อาคารพักอาศัย 1 ชั้น โครงสรางเหล็ก
ขนาด
2.40 x 3.60 เมตร
ลําดับ

1

รายการ

หอง
ปริมาณ

จํานวน

หนวย

คิดเปน

8.64 ตารางเมตร

คาวัสดุ

คาแรง

ตอหนวย ตอหนวย

รวม
บาท

1

เหล็กกลวงแบบสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั 50x50x2.0 มม.

3

ทอน

360

1,080

2

เหล็กกลวงแบบสีเ่ หลีย่ มผืนผา 100x50x1.5 มม.

2

ทอน

460

920

3

เหล็กกลวงแบบสีเ่ หลีย่ มผืนผา 75x38x1.5 มม.

7

ทอน

390

2,730

4

เหล็กกลวงแบบสีเ่ หลีย่ มผืนผา 50x25x1.2 มม.

20

ทอน

200

4,000

5

เหล็กกลวงแบบสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั 25x25x1.2 มม.

5

ทอน

120

600

6

เหล็กฉาก 50x50x3.0 มม.

1

ทอน

310

310

7

พื้นไมอัดซีเมนต วีวาบอรด 240x120x8 มม.

12

แผน

360

4,320

8

พื้นไมอัดซีเมนต วีวาบอรด 240x120x20 มม.

3

ทอน

750

2,250

9

แปไม 1" x 1"

6

ทอน

30

180

10 สังกะสี 2' x 7' จํานวน 6 แผน

42

ฟุต

16

672

11 สังกะสี 2' x 10' จํานวน 6 แผน

60

ฟุต

16

960

12 สังกะสีครอบหลังคา

2

แผน

55

110

13 ลวดเชื่อม RB-26

1

กลอง

100

100

14 สลักเกลียว

500

15 บานพับ 4"

5

ตัว

10

50

16 ดอกสวาน 9/64"

2

ดอก

20

40

17 ดอกสวาน 5/32"

2

ดอก

35

70

18 ใบตัดเหล็ก 14"

1

ใบ

75

75

19 ใบเจียบาง 4"

4

ใบ

20

80

20 น้ํามันสน

1

แกลลอน

100

100

21 สีกันสนิม

1

แกลลอน

250

250

22 คาแรงงานประกอบชิ้นสวน

1

หอง

1500

1,500

23 คาแรงงานประกอบที่พัก

1

หอง

500

500

รวมทั้งหมด

21,397

ราคาตอตารางเมตร

2,477
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ตารางที่ 5.6 การประมาณตนทุนในการกอสรางที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางใน
ปจจุบัน

อาคารพักอาศัย 1 ชั้น โครงสรางไมยูคา
ขนาด
2.40 x 3.60 เมตร

1

ลําดับ

ปริมาณ

รายการ

หอง

คิดเปน

8.64 ตารางเมตร

คาวัสดุ

คาแรง

รวม

ตอหนวย

บาท

จํานวน หนวย ตอหนวย
1

เสาไมยูคา 3" x 3.00

4

ตน

45

180

3

คานไมยูคา 3" x 4.00

2

ตน

55

110

4

ตงไมยูคา 3" x 3.00

10

ตน

45

450

5

พื้นไมอัดยางเกรด B 1.20 x 2.40 ม.

3

แผน

380

1,140

6

อะเสไมยูคา 3" x 3.00

5

ตน

45

225

7

จันทันไมยูคา 3" x 4.00

3

ตน

55

165

8

แปไมยูคา 2" x 3.00

4

ตน

35

140

9

สังกะสี 2' x 7'

20

แผน

112

2,240

10 สังกะสี 2' x 8'

16

แผน

128

2,048

11 คราวผนังไมยูคา 3" x 4.00

4

ตน

55

220

12 กรอบประตูไมยูคา 3" x 3.00

5

ตน

45

225

13 บานพับ

2

ตัว

10

20

14 อุปกรณและแรงงาน

1

หอง

500

500

รวมทั้งหมด

7,663

ราคาตอตารางเมตร

887

ตารางที่ 5.7 แสดงการเปรียบเทียบตนทุนในการกอสรางที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง
จากตารางที่ 5.4 – 5.6
แบบที่พักคนงาน
1. ตนแบบที่พักอาศัยแบบที่ 1
2. ตนแบบที่พักอาศัยแบบที่ 2
3. ที่พักอาศัยชั่วคราวในปจจุบัน

ตนทุนในการกอสรางตอหอง
(บาท)
17,172
21,397
7,663

ตนทุนในการกอสราง
(บาทตอตารางเมตร)
1,988
2,477
887
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การเปรียบเทียบตนทุนในการกอสรางที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสร างจาก
ตารางที่ 5.7 พบวา ตนทุนที่ใชในการสรางตนแบบที่พักอาศัยแบบที่1 และตนแบบที่พักอาศัยแบบ
ที่2 มีตนทุนตอตารางเมตรตางกันประมาณ 20% โดยตนทุนของแบบที่2 จะมีตนทุนสูงกวาแบบที1่
ประมาณ 500 บาทตอตารางเมตร
สําหรับการเปรียบเทียบกับตนทุนของที่พักอาศัยคนงานกอสรางในปจจุบันที่ใชโครงสราง
ไมยูคาและสังกะสี และใชวิธีการกอสรางแบบเดิม พบวา ตนทุนของตนแบบที่พักอาศัยชั่วคราว
แบบถอดประกอบแบบที่ 1 และแบบที่ 2 จะมีคาสูงกวาตนทุนของที่พักอาศัยชั่วคราวในปจจุบัน
ประมาณ 2.2 และ 2.8 เทาตามลําดับ
จากการออกแบบและสรางตนแบบที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางระบบถอด
ประกอบทั้ง 2 แบบ สามารถพิจารณาแยกตามประเด็นตางๆ ดังตารางที่ 5.8
ตารางที่ 5.8 แสดงการเปรียบเทียบตนแบบที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง
ประเด็นทีพ่ ิจารณา
แบบที่ 1
แบบที่ 2
1. ตนทุน
17,172
21,397
(บาทตอ 1 หอง)
2. อายุการใชงานของวัสดุ
4 - 6 ป
> 10 ป
3. ระยะเวลาในการประกอบ
4
8
ชิ้นสวน
(ชั่วโมง) : แรงงาน 5 คน
4. ระยะประกอบโครงสราง
2
3
(ชั่วโมง) : แรงงาน 5 คน
5. ระยะเวลาการรื้อถอน
1
1
(ชั่วโมง) : แรงงาน 5 คน
6. ความเสียหายของวัสดุ
นอย
นอย
หลังรื้อถอน
7. สาเหตุของการเสื่อมสภาพ - สังกะสีหักงองาย - สนิม ปองกันโดย
ทําใหเกิดสนิม ผุพัง การทาสีกันสนิม
- แมลงศัตรูไมและ
เชื้อรา
8. การนํามาใชซ้ํา
ได
ได

แบบปจจุบัน
7,663
3 – 4 ป
2
1
มาก
- สังกะสีหักงองาย
ทําใหเกิดสนิม ผุพัง
- แมลงศัตรูไมและ
เชื้อรา
ได
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5.7

การวิเคราะหคาใชจายตลอดอายุการใชงาน (Life Cycle Costing) ของอาคาร
ตนแบบที่พักอาศัยชั่วคราวที่พัฒนา

การวิเคราะหการลงทุนในการสรางที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางที่พัฒนา
จากการเปรียบเทียบตนทุนที่ใชในการสรางตนแบบแบบที่ 2 และแบบที่ใชในปจจุบัน พิจารณาจาก
ตนทุนที่ใชในการกอสราง 1 หลัง แตมีตนทุนตางกันดังแสดงในตารางที่ 5.9
ตารางที่ 5.9 แสดงรายละเอียดขอมูลตนทุนที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง
แบบปจจุบัน
7,800
3
1,000
100
500

ตนทุนแรกเริ่ม
(บาท/หลัง)
อายุใชงานของวัสดุ
(ป)
คาซอมแซมวัสดุหลังรื้อถอน (บาท/หลัง)
คารื้อถอน
(บาท/หลัง/ครั้ง)
คากอสราง
(บาท/หลัง/ครั้ง)

ตนแบบที่ 2
21,500
> 10
100
100
500

โดยตั้งสมมติฐานดังนี้
1) ระยะเวลาโครงการ 1 ป
2) ไมมีมูลคาซาก
3) พิจารณาการลงทุน 12 ป
4) อัตราดอกเบี้ย รอยละ 10 ตอป
0

1

2

1,600

1,600

3

4

5

1,600

1,600

6

7

8

1,600

1,600

9

10

11

1,600

1,600

12
I = 10%

7,800

7,800

7,800

7,800

แบบป จ จุ บั น
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

12
I = 10%

21,500

ต น แบบที่ 2

รูปที่ 5.39 กระแสเงินลงทุน
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ตารางที่ 5.10 Net Present Cost ของการสรางแบบปจจุบันและตนแบบที่ 2
ปที่
แบบปจจุบัน
ตนทุนเริ่มแรก
คาซอมแซมวัสดุ
คารื้อถอน
คากอสราง
รวม
Discount rate
Net Present Value
Cumulative NPV
Total NPV

7,800

1

2

3
7,800

1,000 1,000
100
100
500
500
7,800 1,600 1,600 7,800
1 0.9091 0.8264 0.7513
7,800 1,455 1,322 5,860
7,800 9,255 10,577 16,437
28,979

4

5

6
7,800

7

8

9

10

11

12

7,800

1,000 1,000
1,000 1,000
1,000 1,000
100
100
100
100
100
100
500
500
500
500
500
500
1,600 1,600 7,800 1,600 1,600 7,800 1,600 1,600
0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855 0.3505
617
561
1,093
993 4,403
821
746 3,308
17,530 18,523 22,926 23,747 24,494 27,802 28,419 28,979

21,500
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
21,500
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
1 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855 0.3505
21,500
636
578
526
478
435
395
359
327
297
270
245
21,500 22,136 22,715 23,241 23,719 24,153 24,549 24,908 25,234 25,531 25,801 26,047
26,047
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ตนแบบที่ 2
ตนทุนเริ่มแรก
คาซอมแซมวัสดุ
คารื้อถอน
คากอสราง
รวม
Discount rate
Net Present Value
Cumulative NPV
Total NPV

0
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Total Net Present Value

Cost

40,000
30,000
20,000
10,000
0

5
แบบปจจุบัน

Year 10

15

ตนแบบที่ 2

รูปที่ 5.40 แผนภูมิแสดงการลงทุนในการสรางทีพ่ ักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง
จากรูปที่ 5.39 แสดงกระแสเงินลงทุนของทางเลือกแบบปจจุบันและทางเลือกตนแบบที่ 2
โดยพิจารณาการใชงานซ้าํ ของที่พกั อาศัยชั่วคราวสําหรับสําหรับคนงานกอสรางโดยตั้งสมมติฐาน
ระยะเวลาโครงการ 1 ป หรือมีการใชซ้ําทุกๆ 1 ป จากการเปรียบเทียบพบวาทางเลือกปจจุบนั
ตนทุนแรกเริ่มในการกอสราง 7,800 บาทตอหลัง คาใชจายเมื่อนําไปใชซ้ําประมาณ 1,600 บาท
ตอครั้ง อายุการใชงานของวัสดุ 3 ป วัสดุที่ใชจะเสื่อมสภาพ แสดงวาทางเลือกปจจุบันสามารถใช
งานซ้ําได 3 ครั้ง และทุกๆ 3 ปจะมีตนทุนในการกอสรางที่พกั อาศัยชั่วคราวใหม สําหรับทางเลือก
ตนแบบที่ 2 ตนทุนแรกเริ่มในการกอสราง 21,500 บาทตอหลัง คาใชจายเมื่อนําไปใชซ้ําประมาณ
700 บาทตอครั้ง อายุการใชงานของวัสดุมากกวา 10 ป เนื่องจากคุณสมบัติของวัสดุที่ใชมีความ
แข็งแรง
จากตารางที่ 5.10 และรูปที่ 5.40 แสดงการเปรียบเทียบระหวางทางเลือกสําหรับที่พกั
ชั่วคราวแบบปจจุบันและตนแบบที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นภายใตสมมติฐานขางตน โดยเปรียบเทียบจาก
คา Total Net Present Value ของทัง้ สองทางเลือกตามลําดับ พบวาการลงทุนสรางทีพ่ ักอาศัย
แบบปจจุบันมีการลงทุนแรกเริ่มต่ํากวาตนแบบที่ 2 และเมื่อพิจารณาการใชงานซ้ําในระยะยาว
พบวาที่ระยะเวลา 9 ป คา Total Net Present Value ของตนแบบที่ 2 มีคาต่ํากวาแบบปจจุบัน

125
จากการเปรียบเทียบการลงทุนขางตนแสดงวา การลงทุนสรางที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับ
คนงานกอสรางโดยใชตนแบบที่พัฒนาขึ้น เปนการลงทุนที่มีตน ทุนแรกเริ่มสูง และเมื่อผานการใช
งานซ้ําประมาณ 9 ครั้ง คาการลงทุนจะมีแนวโนมที่ต่ํากวาการลงทุนสรางทีพ่ กั อาศัยชัว่ คราว
สําหรับคนงานกอสรางแบบปจจุบัน ทั้งนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไดตามระยะเวลาโครงการกอสราง
เนื่องจากการเปรียบเทียบการลงทุนไดทําการเปรียบเทียบจากการตั้งสมมติฐาน
เมื่อพิจารณาขอดีของตนแบบที่ 2 โดยไมคํานึงถึงการลงทุนทางการเงิน ดังนี้
1. คุณภาพชีวิตของคนงานกอสรางดีขึ้น
2. วัสดุที่ใชมีความแข็งแรงทนทาน และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพักอาศัยมากกวา
แบบปจจุบัน
3. พื้นที่ใชสอยของหองพักเพียงพอตอการดําเนินชีวิตของคนงานกอสราง
4. รูปแบบที่สามารถประกอบ ติดตั้ง และรื้อถอนไดรวดเร็วเหมาะสําหรับการนํามาใชซา้ํ
5. ผูรับเหมาสามารถวางแผนการควบคุมคาใชจายในการนําไปใชใหมได
5.8

สรุปผลการออกแบบและการสรางตนแบบที่พักอาศัยชัว่ คราวสําหรับคนงาน
กอสรางระบบถอดประกอบ

การพัฒนาที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง โดยพิจารณาจากขอบกพรองที่เกิด
ขึ้นกับที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง ในบทที่ 3 โดยใชระบบถอดประกอบที่มีลักษณะ
ของโครงสร า งสอดคล อ งกั บ ที่ พั ก อาศั ย ชั่ ว คราวสํ า หรั บ คนงานก อ สร า งและเป น วิ ธี ที่ ช ว ยลด
ขอบกพรองที่เกิดขึ้น จึงเปนที่มาของการออกแบบและสรางตนแบบที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับ
คนงานกอสรางระบบถอดประกอบ
ตนแบบของที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางที่พัฒนาขึ้น มีลักษณะดังนี้
5) ขนาดของตนแบบ กวาง 2.40 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 2.40 เมตร
6) พื้นที่ใชสอยภายในหองพัก 8.64 ตารางเมตร ตามมาตรฐานของการเคหะแหงชาติ
7) มีประตู 1 บานและหนาตาง 1 บาน เพื่อใหมีการถายเทของอากาศภายในหอง
8) ขนาดที่ใชสอดคลองกับวัสดุที่จัดหาไดทั่วไป ชวยลดเศษวัสดุเหลือใช
9) การประกอบจะใชสลักเกลียวในการยึดสวนประกอบตางๆเขาดวยกัน เพื่อลดความ
เสียหายของวัสดุจากการประกอบและรื้อถอน
10) สามารถประกอบ ติดตั้ง รื้อถอนไดรวดเร็วและนํากลับมาใชใหมได แตจะเสียเวลาใน
การประกอบวัสดุเปนชิ้นสวนประกอบตางๆ ในการสรางครั้งแรก
11) มีรูปแบบที่แนนอน ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนงานกอสราง
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12) ตนทุนในการกอสรางประมาณ 17,000 – 22,000 บาทตอหอง หรือ ประมาณ 2,000
– 2,500 บาทตอตารางเมตร โดยจะเปนการลงทุนในการกอสรางครั้งแรก ลดตนทุนใน
การกอสรางเมื่อนําไปใชใหม
การออกแบบและการสรางตนแบบทั้ง 2 แบบคือ แบบที่ 1 ใชวัสดุที่ผูรับเหมาใชในปจจุบัน
และแบบที่ 2 ใชวัสดุที่มีอายุการใชงานสูง พบวาแบบที่ 2 เหมาะแกการนํามาใชงานมากกวาแบบ
ที่ 1 เนื่องจากแบบที่ 2 ใชวัสดุที่ใชในการกอสรางมีความแข็งแรงทนทานและเหมาะแกการนํามาใช
ซ้ํามากกวาแบบที่ 1 เมื่อพิจารณาจากตนทุนแรกเริ่มจะสูงกวาประมาณ 20 %
การเปรี ย บเที ย บการลงทุ น ระหว า งแบบป จ จุ บั น และแบบถอดประกอบที่ ไ ด ทํ า การ
พัฒนาขึ้น พบวาตนทุนแรกเริ่มของที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางแบบถอดประกอบสูง
กวาตนทุนแรกเริ่มของที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางแบบปจจุบันประมาณ 3 เทา และ
เมื่อพิจารณาการใชซ้ําในระยะยาว โดยระยะเวลาในการใชซ้ําทุกๆ 1 ป พบวาเมื่อผานการใชงาน
ซ้ําประมาณ 9 ครั้ง การลงทุนแบบถอดประกอบมีคา Total Net Present Value ต่ํากวาการลงทุน
แบบปจจุบัน

บทที่ 6
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป น การพั ฒ นารู ป แบบที่ พั ก อาศั ย ชั่ ว คราวสํ า หรั บ คนงานก อ สร า ง โดย
ทําการศึกษารูปแบบที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางในปจจุบัน เพื่อหาปญหาที่เกิดขึ้น
และทําการศึกษาโครงสรางที่พักอาศัยชั่วคราว เพื่อเปนแนวทางในการประยุกตใชในการพัฒนา
โดยเนนการออกแบบใหเหมาะแกการนํากลับมาใชใหม
การพัฒนารูปแบบที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง ไดทําการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบกับการสํารวจที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางในปจจุบัน
และการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของในการจัดการที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง จํานวน 33
โครงการพบวา ปจจัยที่ผูรับเหมาใชในการกําหนดรูปแบบของที่พักไดแก งบประมาณที่ใชในการ
สรางที่พักอาศัย จํานวนคนงานกอสราง ระยะเวลาโครงการ พื้นที่ที่ใชในการสรางที่พักคนงาน โดย
ที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางที่นิยมใชมี 3 รูปแบบ ไดแก อาคารชั้นเดียวแถวเดียว
อาคารชั้นเดียวสองแถว และอาคารสองชั้นสองแถว ซึ่งอาคารที่พักอาศัยชั่วคราวของคนงานรอย
ละ 50 จะเปนแบบชั้นเดียวสองแถว ภายในอาคารจะมีหองแถวขนาดตั้งแต 5 – 9 ตารางเมตรยก
พื้นสูงจากระดับดินประมาณ 50 เซนติเมตร ในแตละหองจะมีคนงานพักอาศัยประมาณ 2 คนหรือ
1 ครอบครัว วัสดุที่ใชในการสรางที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน ไดแก ไม1 ½” x 3” ไมยูคา
ลิปตัส ไมอัด และสังกะสี คาใชจายที่ใชในการสรางที่พักอาศัยชั่วคราว รอยละ 73 อยูในชวง 201
– 600 บาทตอตารางเมตร ขึ้นอยูกับประเภทของวัสดุที่นํามาใชและวัสดุเหลือใชท่ีนํามาใชซ้ํา
สาเหตุของการเสื่อมคุณภาพของวัสดุเกิดจาก สภาพการใชงาน สภาพพื้นที่ ภูมิอากาศและแมลง
การรื้อถอนที่พักภายหลังเสร็จโครงการ
ปญหาที่พบเกี่ยวกับที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง ไดแก ขนาดหองพักรอยละ
70 มีพื้นที่ต่ํากวามาตรฐานพื้นที่ใชสอยต่ําสุดของการเคหะแหงชาติ อากาศไมถายเท ใชวัสดุที่มี
ราคาต่ํา มีอายุการใชงานนอย ใชวัสดุที่เสื่อมคุณภาพ และการใชวัสดุเหลือใชจากงานกอสรางมา
ใชในการสรางที่พัก ขาดการวางแผนและการจัดการวัสดุที่ใชในการกอสรางและการรื้อถอนเมื่อ
เสร็จโครงการ เพื่อใหเหมาะสมกับการนําวัสดุไปใชซ้ําในโครงการตอไป สงผลใหเกิดความเสียหาย
ของวัสดุจากการกอสรางและการรื้อถอน สงผลใหวัสดุชํารุดจนไมสามารถนําไปใชตอได
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การสํารวจความคิดเห็นของผูรับเหมา รอยละ 70 เห็นดวยการกําหนดมาตรฐานที่พัก
อาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางเพื่อเปนขอกําหนดในการขออนุญาตกอสราง เพราะสามารถ
นํามาใชในการคิดงบประมาณในการประมูลงานโครงการกอสรางและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของที่พักอาศัยคนงานกอสราง ทําใหคุณภาพชีวิตของคนงานดีขึ้น สําหรับรอยละ 30 ที่ไมเห็นดวย
เนื่องจากมาตรฐานนี้จะมีผลทําใหตนทุนที่ใชในการสรางที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น อีกทั้งพื้นที่ในการสราง
ที่พักยังเปนตัวกําหนดรูปแบบและขนาดของหองพัก อาจจะทําใหไมสามารถสรางตามมาตรฐานที่
กําหนดได และจะมีผลตอคาใชจายสําหรับผูรับเหมาขนาดเล็ก
จากการโครงสรางอาคารที่พักอาศัยชั่วคราวที่ใชอยูในปจจุบันเปนระบบถอดประกอบ
เป น การก อ สร า งที่ อ อกแบบใหมี ข นาดสอดคลอ งกั บ วัส ดุ ที่ มี ขายทั่ ว ไปตามท อ งตลาดเพื่ อ ลด
ปริมาณเศษวัสดุเหลือใชจากการกอสราง ใชสลักเกลียวในการตอยึดสวนประกอบเขาดวยกัน ชวย
ลดความเสียหายของสวนประกอบจากการรื้อถอน การประกอบ ติดตั้ง การรื้อถอน ทําไดรวดเร็ว
และสามารถนํากลับมาใชใหมได
การพัฒนารูปแบบที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง จะทําการออกแบบเพื่อลด
ขอบกพรองที่เกิดขึ้นกับที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางในปจจุบัน โดยใชการกอสราง
ระบบถอดประกอบเปนแนวทางในการพัฒนา เพื่อสรางตนแบบของที่พักอาศัยชั่วคราว เนื่องจาก
ระบบถอดประกอบมีลักษณะการใชงานที่นิยมใชและเหมาะสมกับการกอสรางอาคารที่พักอาศัย
ชั่วคราว
ตนแบบของที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางที่พัฒนาขึ้น มีขนาด กวาง 2.40
เมตร ยาว 3.60 เมตร พื้นที่ใชสอยภายในหองพัก 8.64 ตารางเมตร ตามมาตรฐานของการเคหะ
แหงชาติ ตนทุนในการกอสรางประมาณ 17,000 – 22,000 บาทตอหอง หรือ ประมาณ 2,000 –
2,500 บาทตอตารางเมตร ขึ้นกับวัสดุที่ใช โดยจะเปนการลงทุนในการกอสรางแรกเริ่ม ลดตนทุน
ในการกอสรางเมื่อนําไปใชซ้ํา โครงสรางประกอบดวยประตู 1 บานและหนาตาง 1 บาน เพื่อใหมี
การถายเทของอากาศภายในหอง วัสดุที่ใชมีขนาดที่ใชสอดคลองกับขนาดของตนแบบ ชวยลด
เศษวัสดุเหลือใช ใชสลักเกลียวในการยึดสวนประกอบตางๆ เขาดวยกันเพื่อลดความเสียหายของ
วัสดุจากการประกอบและรื้อถอน สามารถประกอบ ติดตั้ง รื้อถอนไดรวดเร็วและนํากลับมาใชใหม
ได และมีรูปแบบที่แนนอน ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนงานกอสราง
จากการออกแบบและการสรางตนแบบโดยเลือกใชวัสดุ 2 ประเภท ไดแก แบบที่ 1 วัสดุที่
ผูรับเหมาใชในปจจุบันและแบบที่ 2 วัสดุที่มีอายุการใชงานสูง พบวาแบบที่ 2 เหมาะแกการ
นํามาใชงานมากกวาแบบที่ 1 เนื่องจากแบบที่ 2 ใชวัสดุที่ใชไดแก แผนไมอัดซีเมนต(วีวาบอรด)
และโครงสรางเหล็ก Light gauge มีความแข็งแรงทนทานและเหมาะแกการนํามาใชซ้ํามากกวา
แบบที่ 1 ใชวัสดุไดแก สังกะสี แผนไมอัดและโครงสรางไมแปรรูป แตตนทุนแรกเริ่มสูงกวา

129
ประมาณ 20 % และเมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนที่ใชในการสรางที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน
กอสรางในปจจุบัน ที่ใชวัสดุไดแก แผนไมอัด สังกะสีและโครงสรางไมยูคาลิปตัส ตนทุนแรกเริ่ม
ของระบบถอดประกอบจะสูงกวาแบบปจจุบันประมาณ 3 เทา เมื่อพิจารณาการใชซ้ําในระยะยาว
โดยตั้งสมมติฐานของระยะเวลาการใชซ้ําทุกๆ 1 ป พบวาแบบปจจุบัน จะตองลงทุนใหมในทุกๆ 3
ป ตามอายุการใชงานของวัสดุ สําหรับแบบถอดประกอบที่พัฒนาขึ้นจะมีอายุการใชงานมากกวา
10 ป ตามอายุการใชงานของวัสดุ มีการลงทุนสูงในครั้งแรก แตคาใชจายในการใชซ้ําจะต่ํากวา
แบบปจจุบัน จากการเปรียบเทียบคาใชจายตลอดอายุการใชงาน พบวาที่ระยะเวลา 9 ปหรือผาน
การใชซ้ํา 9 ครั้ง การลงทุนแบบถอดประกอบมีคา Total Net Present Value ต่ํากวาแบบปจจุบัน
แสดงวาถาที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางถูกใชงานในโครงการที่มีระยะเวลาโครงการ
สั้นหรือมีการรื้อถอนเพื่อนําไปใชซ้ําบอยครั้ง สงผลใหคาการลงทุนแบบถอดประกอบมีแนวโนม
นอยกวาแบบปจจุบัน ที่ระยะเวลานอยกวา 9 ป และการกอสรางระบบถอดประกอบเหมาะสําหรับ
การนํามาใชใหมและสามารถควบคุมคาใชจายในการนําไปใชใหมได
ผลจากการวิจัยนี้ทําใหทราบถึงรูปแบบของที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางใน
ปจจุบัน ปญหาที่เกิดขึ้นกับที่พักอาศัยชั่วคราว และเสนอแนวทางหนึ่งในการสรางที่พักอาศัย
ชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางเพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้นและเหมาะสมสําหรับการนําไปใชซ้ํา ทราบ
ถึงตนทุนในการกอสราง และสามารถประยุกตใชในการพัฒนาที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน
กอสรางใหมีมาตรฐานสูงขึ้น อีกทั้งยังเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนงานกอสรางในอนาคต
6.2 ปญหาและขอเสนอแนะ
ในงานวิจัยนี้เนื่องจากโครงการกอสรางมีจํานวนมาก ทําใหขอจํากัดของการวิจัยนี้คือ
ขอจํากัดดานเวลา สงผลใหไมสามารถรวบรวมขอมูลไดทกุ โครงการ ดังนั้นขอมูลที่ไดอาจจะมี
ความแตกตางกันบาง และเปนการศึกษาเฉพาะตนทุนในสวนของการกอสรางอาคารที่พักอาศัย
ชั่วคราวเทานัน้ ซึง่ ตนทุนที่ใชในสวนของทีพ่ ักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานในโครงการนั้น ยังมี
ตนทุนในสวนอื่นๆ ที่ไมไดทาํ การศึกษาและรวบรวมขอมูล ซึ่งตนทุนเหลานี้จะถูกจัดอยูในหมวด
คาใชจายอืน่ ๆ (Overhead) โดยผูวิจัยไดเสนอแนวทางที่ควรทําการศึกษาเพิ่มเติม 2 แนวทาง เพือ่
เปนประโยชนในการประมาณราคาสําหรับผูรับเหมา คือ
1. การศึกษาคาใชจายที่เกีย่ วของกับทีพ่ ักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานในโครงการทัง้ หมด
2. การศึกษาคาใชจายขององคประกอบอื่นๆ ที่อยูในหมวดคาใชจายอืน่ ๆ (Overhead)
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จากผลการวิจยั นี้ ตนแบบของทีพ่ ักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางทีถ่ ูกพัฒนาขึ้นมา
เพื่อเปนแนวทางทางหนึ่งในการปรับปรุงทีพ่ ักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางใหมีคุณภาพ
สูงขึ้น และเพือ่ ลดปญหาทีเ่ กิดขึ้นในปจจุบัน อีกทัง้ ยังเปนรูปแบบหนึง่ ที่สามารถนํากลับมาใชซา้ํ ได
โดยวัสดุที่เลือกใชเปนวัสดุทมี่ ีอยูในทองตลาดปจจุบัน ซึ่งในอนาคตอาจจะมีวัสดุอื่นๆที่เหมาะสม
กับการกอสรางมากกวารูปแบบที่นาํ เสนอ ดังนัน้ รูปแบบของที่พกั อาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน
กอสรางอาจจะเปลี่ยนแปลงได
ตามวัสดุที่ใชในการกอสรางที่พกั อาศัยชั่วคราวสําหรับคนงาน
กอสรางตอไป

รายการอางอิง
ภาษาไทย
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน,
การจัดสวัสดิการพักอาศัย. (กันยายน 2539) :19-27.
เกื้อ วงศบุญสิน และคณะ. ปญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานกอสรางในเขตเทศบาล
แหลมฉบั ง จั ง หวั ด ชลบุ รี . กรุ ง เทพมหานคร:สถาบั น ประชากรศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย , 2539, หนา 37.
เจริญ เจียวแสง, ณัฐพงศ ลดาวรรษ และณาศิส ชางสิงห. การศึกษารูปแบบอาคารสํานักงาน
วิศวกรชั่วคราวในโครงการกอสราง. โครงงานทางวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2545.
ประสาร ศรีศุภชัยยา. สภาพปจจุบันและความคาดหวังเกี่ยวกับที่อยูอาศัยชั่วคราวและถาวรของ
ผูใชแรงงานกอสราง. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2539.
พนม ภัยหนาย. การบริหารงานกอสราง., พิมพครั้งที่17.กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพสมาคม
สงเสริมเทคโนโลยี, 2543, หนา 86.
พิภพ สุนทรสมัย. การกอสรางอาคารขนาดใหญ เลมที่1.กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสมาคม
สงเสริมเทคโนโลยี, 2541.
ไพฑูรย โลหสุนทร. เศรษฐศาสตรวิศวกรรม.กรุงเทพมหานคร : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2536.
มามี โตบารมีกุล. การศึกษาระบบการกอสรางอาคารสําเร็จรูปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,
2540.

132
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา ประจําป 2533-2534. มาตรฐานและแบบกอสรางอาคาร
ชั่ ว คราวสํ า หรั บ คนงานก อ สร า งและสถานรั บ เลี้ ย งเด็ ก ก อ นวั ย เรี ย น., พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 1,
กรุงเทพมหานคร: วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, 2534.
ศิริพร จิรวัฒนกุล. ปญหาสังคมและสาธารณะสุขของคนงานกอสรางไทย. กรุงเทพมหานคร :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541, หนา 17.
สมบัติ วนิชประภา. การพัฒนาที่พักคนงานในโครงการกอสรางขนาดใหญ : กรณีศึกษา โครงการ
ทางดวนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2541.
อราม ลือพรอมชัย. ความเปนอยูของคนงานกอสรางขนาดเล็กและขนาดกลางในเขต
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2539.
ภาษาอังกฤษ
Angel, S., Benjamin, S. and De Goede, K. H. “The Low-income Housing System in
Bangkok”, paper presented at a workshop at Habitat.The United Nations
Conference on Human-Settlements, Vancouver, Canada, (June 1976).
Ashworth, A. and Hogg, K. Added Value in Design and Construction., Longman,
(2000) : 53-70.
Brandon, P. S. Quantity Surveying Techniques New Directions., BSP Professional Books,
(1990) : 151-167.
Grimes, Orville F. Jr. Housing For Low Income Urban Families., Economics and Policy in
the Developing World, (1976) : 40-60.

ภาคผนวก

134

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

135
แบบสอบถาม
วันที่ ………………..
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้เปนเอกสารประกอบการทําวิทยานิพนธในหัวขอเรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง” ประกอบดวยคําถามที่เกี่ยวกับลักษณะและ
การจัดการที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสรางในปจจุบัน จึงใครขอความอนุเคราะหจาก
ทานใหความรูในการตอบปญหาตอไปนี้
ตอนที่ 1. ขอมูลทั่วไปของโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บริษัทผูรับเหมา
: …………………………………………………………………
เจาของโครงการ
: …………………………………………………………………
ชื่อโครงการ
: …………………………………………………………………
สถานที่ตั้งโครงการ
: …………………………………………………………………
ลักษณะของโครงการ : …………………………………………………………………
พื้นที่โครงการ
: …………………………………………………………………
ระยะเวลาโครงการ
: …………………………………………………………………
มูลคาโครงการ
: …………………………………………………………………
สภาพโครงการขณะศึกษา: …………………………………………………………………

ตอนที่ 2. ขอมูลเกีย่ วกับการจัดการที่พกั อาศัยสําหรับคนงานกอสราง
1. จํานวนคนงานกอสรางทัง้ หมดในโครงการ ………………คน
2. ระยะเวลาทีบ่ ริษัทของทานดําเนินกิจการดานรับเหมางานกอสราง
 ต่ํากวา 1 ป
 1-5 ป
 6-10 ป
 11-15 ป
 16-20 ป
 20 ปขึ้นไป
3. การจัดหาคนงานกอสรางมาไดโดยทาง
 คนงานประจํา
 ผูรับเหมาชวง
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4. ปจจัยที่ใชในการกอสรางที่อยูอาศัยสําหรับคนงานกอสราง ไดแก
 จํานวนคนงานกอสราง
 งบประมาณ
 ระยะเวลาโครงการ
 พื้นที่ที่ใชในการสรางที่พักคนงาน
 วัสดุที่นํามาใชซ้ําจากโครงการเกา
 สภาพพื้นที่ของสถานที่กอสรางที่พักคนงาน

อื่นๆ ..................................................
5. การจัดการที่อยูอาศัยสําหรับคนงานกอสรางโดย
 จัดสถานทีพ่ ักอาศัยภายในบริเวณโครงการกอสราง
 จัดสถานทีพ่ ักอาศัยภายนอกบริเวณโครงการกอสรางแลวเดินมาทํางาน
 จัดสถานทีพ่ ักอาศัยภายนอกบริเวณโครงการกอสรางแลวจัดหารถรับสง
 จัดสถานทีพ่ ักอาศัยภายในและภายนอกบริเวณโครงการกอสราง
6. การจัดหาทีพ่ กั อาศัยสําหรับคนงานกอสราง
 ปลูกสรางขึน้ ใหม
 เชาบานบริเวณสถานที่กอสราง
 อื่นๆ ระบุ …………………………………………………………………
7. พื้นที่ของบริเวณที่พักอาศัยสําหรับคนงานกอสรางทัง้ หมด ……………………ตารางเมตร
8. ลักษณะของทีพ่ ักอาศัยสําหรับคนงานกอสราง
 ที่พกั อาศัยชัว่ คราว (รื้อถอนเมื่อหมดงาน)
 ที่พกั อาศัยถาวร (ไมรื้อถอนเมื่อหมดงาน)
9. วัสดุทนี่ ํามาใชในการสรางทีพ่ ักอาศัยสําหรับคนงานกอสราง
 ซื้อวัสดุใหมทั้งหมด
 ใชวัสดุเหลือใชจากโครงการเกาทั้งหมด
 ใชวัสดุเหลือใชจากโครงการเกาและวัสดุใหม
 อื่นๆ ระบุ …………………………………………………………………
10. วิธีการและขั้นตอนการนําวัสดุในการสรางที่พกั อาศัยจากโครงการเกามาใชในการสรางที่
พักอาศัยในโครงการปจจุบนั
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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11. ผูกําหนดสถานที่ตงั้ รูปแบบและวัสดุที่ใชในการสรางที่พกั อาศัยสําหรับคนงานกอสราง
สถานที่ตงั้
รูปแบบ
วัสดุที่ใช
เจาของงาน



ผูจัดการโครงการ



หัวหนาชาง



คนงานกอสราง



อื่นๆ………………….. 


่ ักอาศัยสําหรับคนงานกอสราง
ตอนที่ 3. ขอมูลเกีย่ วกับงบประมาณในการสรางทีพ
1. งบประมาณทีใ่ ชในการสรางที่พกั อาศัยของโครงการ
………………. บาท แบงเปน
1.1 หองพักอาศัย
………………. บาท
คิดเปน
………………. บาทตอหอง
คิดเปน
………………. บาทตอตารางเมตร
1.2 หองน้าํ -หองสวม
………………. บาท
หรือคิดเปน
………………. บาทตอหอง
1.3 อื่นๆ ระบุ …………………………
………………. บาท
…………………………
………………. บาท
…………………………
………………. บาท
่ ักอาศัยสําหรับคนงานกอสราง
ตอนที่ 4. ขอมูลเกีย่ วกับลักษณะและรูปแบบของทีพ
1.
2.
3.
4.
5.

จํานวนหองพักอาศัยทั้งหมด
จํานวนผูพ ักอาศัย
จํานวนชัน้ ของอาคาร
 ชั้นเดียว

การยกพื้นชั้นลางจากดินถมหรือดินเดิม

ไมยก

ทางเดินมีราวกันตกหรือไม
 มี


………………… หอง
………………… คนตอหอง
สองชั้น
ยกสูง …………… เมตร
ไมมี
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6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

ขนาดหองพักทั่วไปโดยประมาณ
………………… ตารางเมตร
กวาง ………… เมตร
ยาว ………… เมตร
สูง
………… เมตร
ขนาดหองพักอื่นๆ
 มี ขนาด
………………… ตารางเมตร
กวาง ………… เมตร
ยาว ………… เมตร
สูง
………… เมตร
 ไมมี
หองพักอาศัยมีประตูจํานวน
………………… บาน
ขนาด กวาง ………… เมตร
สูง
………… เมตร
หองพักอาศัยมีหนาตางจํานวน
………………… บาน
สูง
………… เมตร
ขนาด กวาง ………… เมตร
ชองระบายอากาศในหองพัก (ไมรวมประตู, หนาตาง)
 มี
 ไมมี
ไฟฟาภายในหองพัก
 ไฟสองสวาง แบบ…………………… จํานวน ………………… จุด
 ปลั๊กไฟ
แบบ…………………… จํานวน ………………… จุด
ชองทางเดินในอาคารที่พกั อาศัย
 มี
กวาง
………………… เมตร
 ไมมี
บันไดในอาคารที่พักอาศัย
กวาง
………………… เมตร
 มี
 ไมมี
ลักษณะของหองน้าํ - หองสวมที่จัดใหในทีพ่ ักอาศัยสําหรับคนงานกอสราง
 หองอาบน้าํ รวม โดยจัดทําบอน้ําสําหรับอาบน้าํ
 หองอาบน้าํ เปนหองเล็กๆ
จํานวน ……………… หอง
 หองน้ําและหองสวมรวมกัน
จํานวน ……………… หอง
 หองสวมรวม
จํานวน ……………… หอง
ที่พกั อาศัยสําหรับคนงานกอสรางมีรั้วจํากัดบริเวณหรือไม
 มี
ขนาด ยาว ………… เมตร สูง ………… เมตร
 ไมมี
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16.

วัสดุที่ใชในการสรางทีพ่ ักอาศัยสําหรับคนงานกอสราง โดยแยกตามสวนประกอบ
ตางๆ ดังนี้
สวนประกอบ
วัสดุที่ใช
จํานวนที่ใชตอหอง
1. เสา
2. คาน
3. ตง
4. พื้น
5. อะเส
6. จันทัน
7. แป
8. วัสดุมุงหลังคา
9. เคราผนัง
10. ผนัง
11. ประตู, หนาตาง
12. ทางเดิน, ราวกันตก
13. บันได
14. วัสดุตอยึด
15. หองน้าํ , ที่อาบน้าํ
16. หองสวม
17. รั้ว
18. ไฟฟา
19. อื่นๆ ……………………

17.

วิธีการและขั้นตอนกอสรางทีพ่ ักอาศัย
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
ระยะเวลาในการกอสรางที่พกั อาศัยสําหรับคนงานกอสราง ……………… วัน
ระยะเวลาในการรื้อถอนทีพ่ กั อาศัยสําหรับคนงานกอสราง …………………วัน

18.
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19.
20.
21.

จํานวนคนงานที่ใชในการสรางทีพ่ ักอาศัยสําหรับคนงานกอสราง ………… คน
อายุการใชงานของวัสดุโดยประมาณ
……………… ป
สาเหตุของการเสื่อมสภาพของวัสดุที่ใชในการสรางทีพ่ ักอาศัย
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
22. วิธีการจัดการวัสดุที่เหลือจากการจากการรื้อถอนทีพ่ ักอาศัยสําหรับคนงานกอสราง
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
23. การวางแผนใชงานวัสดุในการออกแบบและการสรางทีพ่ ักอาศัยสําหรับคนงาน
กอสราง ไดคํานึงถึงการนํากลับมาใชซ้ําหรือไม อยางไร
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
24. หากทางราชการกําหนดมาตรฐานของทีพ่ ักอาศัยสําหรับคนงานกอสราง โดยเปน
ขอกําหนดในการขออนุญาตกอสราง เห็นดวยหรือไม
 เห็นดวย เพราะ……………………………………………………………
 ไมเห็นดวย เพราะ ………………………………………………………
25. ขอเสนอแนะในการจัดการทีพ่ ักอาศัยสําหรับคนงานกอสราง
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
ผูอนุเคราะหขอมูล
ตําแหนง

: …………………………………………………………………
: …………………………………………………………………
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ภาคผนวก ข
การสํารวจที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับคนงานกอสราง

142
โครงการที่ 1

รูปที่ 1.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 1.2 ทางเดินระหวางอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 1.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 1.4 สถานที่อาบน้ําและหองน้ํา

รูปที่ 1.5 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 1.6 หองสวม
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โครงการที่ 2

รูปที่ 2.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 2.2 ทางเดินบริเวณที่พักอาศัย

รูปที่ 2.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 2.4 โครงหลังคาที่พัก

รูปที่ 2.6 หองสวม
รูปที่ 2.5 ประตูหองพักอาศัย
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โครงการที่ 3

รูปที่ 3.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 3.2 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 3.3 วัสดุที่ใชสราง

รูปที่ 3.4 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 3.5 ทางเดินระหวางอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 3.6 ประตูหองพักอาศัย
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โครงการที่ 4

รูปที่ 4.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 4.2 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 4.3 ทางเดินบริเวณที่พักอาศัย

รูปที่ 4.4 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 4.5 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 4.6 หองสวม
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โครงการที่ 5

รูปที่ 5.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 5.2 ทางเดินบริเวณที่พักอาศัย

รูปที่ 5.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 5.4 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 5.5 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 5.6 หองสวม
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โครงการที่ 6

รูปที่ 6.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 6.2 ทางเดินและบันไดบริเวณที่พักอาศัย

รูปที่ 6.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 6.4 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 6.5 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 6.6 หองสวม
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โครงการที่ 7

รูปที่ 7.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 7.2 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 7.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 7.4 ทางเดินบริเวณที่พักอาศัย

รูปที่ 7.5 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 7.6 หองสวม
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โครงการที่ 8

รูปที่ 8.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 8.2 ทางเดินบริเวณที่พักอาศัย

รูปที่ 8.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 8.4 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 8.5 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 8.6 หองสวม
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โครงการที่ 9

รูปที่ 9.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 9.2 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 9.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 9.4 ทางเดินบริเวณที่พักอาศัย

รูปที่ 9.5 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 9.6 หองสวม

151
โครงการที่ 10

รูปที่ 10.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 10.2 ทางเดินภายในที่พักอาศัย

รูปที่ 10.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 10.4 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 10.5 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 10.6 หองสวม
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โครงการที่ 11

รูปที่ 11.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 11.2 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 11.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 11.4 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 11.5 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 11.6 หองสวม
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โครงการที่ 12

รูปที่ 12.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 12.2 ทางเดินภายในที่พักอาศัย

รูปที่ 12.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 12.4 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 12.5 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 12.6 หองสวม

154
โครงการที่ 13

รูปที่ 13.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 13.2 ทางเดินภายในที่พักอาศัย

รูปที่ 13.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 13.4 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 13.5 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 13.6 หองสวม
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โครงการที่ 14

รูปที่ 14.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 14.2 ทางเดินภายในที่พักอาศัย

รูปที่ 14.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 14.4 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 14.5 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 14.6 หองสวม
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โครงการที่ 15

รูปที่ 15.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 15.2 วัสดุที่นํามาจากโครงการเกา

รูปที่ 15.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 15.4 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 15.5 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 15.6 หองสวม
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โครงการที่ 16

รูปที่ 16.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 16.2 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 16.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 16.4 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 16.5 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 16.6 หองสวม
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โครงการที่ 17

รูปที่ 17.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 17.2 ทางเดินภายในที่พักอาศัย

รูปที่ 17.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 17.4 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 17.5 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 17.6 หองสวม

159
โครงการที่ 18

รูปที่ 18.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 18.2 ทางเดินภายในที่พักอาศัย

รูปที่ 18.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 18.4 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 18.5 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 18.6 หองสวม
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โครงการที่ 19

รูปที่ 19.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 19.2 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 19.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 19.4 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 19.5 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 19.6 หองสวม
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โครงการที่ 20

รูปที่ 20.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 20.2 ทางเดินภายในที่พักอาศัย

รูปที่ 20.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 20.4 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 20.5 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 20.6 หองสวม
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โครงการที่ 21

รูปที่ 21.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 21.2 ทางเดินภายในที่พักอาศัย

รูปที่ 21.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 21.4 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 21.5 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 21.6 หองสวม
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โครงการที่ 22

รูปที่ 22.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 22.2 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 22.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 22.4 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 22.5 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 22.6 หองสวม
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โครงการที่ 23

รูปที่ 23.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 23.2 ทางเดินภายในอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 23.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 23.4 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 23.5 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 23.6 หองสวม
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โครงการที่ 24

รูปที่ 24.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 24.2 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 24.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 24.4 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 24.5 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 24.6 หองสวม
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โครงการที่ 25

รูปที่ 25.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 25.2 ทางเดินบริเวณที่พักอาศัย

รูปที่ 25.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 25.4 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 25.5 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 25.6 หองสวม
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โครงการที่ 26

รูปที่ 26.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 26.2 ทางเดินบริเวณที่พักอาศัย

รูปที่ 26.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 26.4 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 26.5 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 26.6 หองสวม
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โครงการที่ 27

รูปที่ 27.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 27.2 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 27.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 27.4 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 27.5 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 27.6 หองสวม
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โครงการที่ 28

รูปที่ 28.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 28.2 ทางเดินบริเวณที่พักอาศัย

รูปที่ 28.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 28.4 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 28.5 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 28.6 หองสวม
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โครงการที่ 29

รูปที่ 29.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 29.2 ทางเดินบริเวณที่พักอาศัย

รูปที่ 29.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 29.4 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 29.5 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 29.6 หองสวม
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โครงการที่ 30

รูปที่ 30.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 30.2 ทางเดินบริเวณที่พักอาศัย

รูปที่ 30.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 30.4 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 30.5 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 30.6 หองสวม
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โครงการที่ 31

รูปที่ 31.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 31.2 ทางเดินบริเวณที่พักอาศัย

รูปที่ 31.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 31.4 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 31.5 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 31.6 หองสวม
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โครงการที่ 32

รูปที่ 32.1 ภายนอกอาคารที่พักอาศัย

รูปที่ 32.2 ทางเดินบริเวณที่พักอาศัย

รูปที่ 32.3 ภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 32.4 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 32.5 ประตูหองพักอาศัย

รูปที่ 32.6 หองสวม
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โครงการที่ 33 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

รูปที่ 33.1 ปายแสดงพื้นที่ชุมชนแรงงานกอสราง

ปที่ 33.2 กลุมอาคารที่พักอาศัยในชุมชนแรงงานกอสร

รูปที่ 33.3 อาคารที่พักอาศัยคนงานขณะกอสราง

รูปที่ 33.4 อาคารที่พักอาศัยคนงาน

รูปที่ 33.5 ทางเดินหนาหองพักอาศัย

รูปที่ 33.6 ภายในหองพักอาศัย
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โครงการที่ 33 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

(ตอ)

รูปที่ 33.7 ประตูและหนาตางของหองพักอาศัย

รูปที่ 33.8 ผนังภายในหองพักอาศัย

รูปที่ 33.9 ผนังดานขางของหองพักอาศัย

รูปที่ 33.10 สถานที่อาบน้ํา

รูปที่ 33.11 บันไดและหองสวมในตัวอาคารที่พัก

รูปที่ 33.12 หองสวม
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นายรัฐธรรม แสงสุริยัน เกิดวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2522 ที่จังหวัดชลบุรี สําเร็จ
การศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในปการศึกษา 2544 และไดศึกษาตอในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2545

