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การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร

IMPROVING BANGKOK CONSTRUCTION LABOURERS 

QUALITY OF LIFE*
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บทคัดย่อ
งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตของประชากรแฝงกลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน

ก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวติประชากรแฝง ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยศกึษากบั ประชากรแฝงกลุม่ผูใ้ช้แรงงานก่อสร้าง จ�านวน 24 คน ผูม้ปีระสบการณ์

ในการท�างานเกีย่วกบัการพฒันาคณุภาพชวิีตประชากรแฝง จ�านวน 5 คน และ ผูเ้ชีย่วชาญในการพฒันาคณุภาพชวีติ

ประชากรแฝง จ�านวน 19 คน โดยใช้การสัมภาษณ์ การสังเกต และเทคนิคการวิจัยอนาคต EDFR

ผลการวิจัย พบว่า 

1. คณุภาพชีวติของประชากรแฝง ส่วนใหญ่มภีมูลิ�าเนาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มเีหตผุลในการย้ายถิน่ คอื 

การขาดทนุในการประกอบอาชพีเกษตรกรรม ส่วนใหญ่พงึพอใจต่อสขุภาพของตนเอง มีปัญหาด้านสขุภาพบ้างแต่ไม่

บ่อยนัก บางส่วนมีโรคประจ�าตัวที่ต้องได้รับการรักษาเป็นประจ�า สภาพในการด�าเนินชีวิตและการท�างาน บางส่วนมี

ความรกัและผกูพนักบัทีท่�างาน แม้ว่าจะท�างานหนกัแต่กร็กัในอาชพีก่อสร้าง และเหน็ว่าอาชพีก่อสร้างสามารถสร้าง

รายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ส่วนหนึ่งมีความผูกพันกับนายจ้าง ในขณะที่บางส่วนมีหัวหน้าที่เข้มงวด ใช้งาน

หนัก และถูกเอาเปรียบ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีความเข้าใจกันดี ท�างานโดยไม่มีความเครียด แต่บางส่วน

มีสภาพการท�างานที่ย�่าแย่ ความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อนร่วมงานค่อนข้างดี มีเพียงจ�านวนหนึ่งที่เคยทะเลาะ

กันบ้าง สาเหตุส่วนใหญ่เป็นเรื่องการดื่มสุรา เล่นการพนัน และการยืมเงิน สภาพที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม มีทั้ง
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ผู้ที่มีความพึงพอใจและผู้ที่ต้องการปรับปรุง ส่วนใหญ่พอใจกับสิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น น�้าดื่ม น�้าประปา ไฟฟ้า 

ที่พักผ่อนหย่อนใจ และที่ออกก�าลังกาย

2. แนวทางการส่งเสรมิคณุภาพชวิีตของประชากรแฝงกลุม่ผูใ้ช้แรงงานก่อสร้าง ในระยะแรกควรเร่ิมจากระดบั

มหภาคใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกฎหมายแรงงาน รัฐบาลควรเร่งแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดโดยด่วน 2) ด้านการบริหาร

จัดการคุณภาพชีวิต ควรจัดงบประมาณให้

กรุงเทพมหานครสามารถบริหารจัดการเก่ียวกับประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างได้โดยตรงและมี

การก�าหนดชั่วโมงการท�างานที่เหมาะสม 3) ด้านการศึกษา ควรเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เพื่อให้กลุ่มผู้

ใช้แรงงานก่อสร้างได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง และเพิ่มสถานท่ีฝึกอบรมให้กับประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง

เพื่อได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ 4) ด้านสังคมและสภาพแวดล้อม รัฐบาลควรสร้างความเข้าใจให้แก่แรงงาน

ก่อสร้างเพื่อให้แรงงานได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองที่มีต่อสังคม

ในระดับปัจเจกบุคคล แบ่งเป็น 2 ด้านที่เป็นแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพร่างกาย 

ควรให้แรงงานดูแลสุขภาพตนเอง และมีการดูแลสุขภาพร่างกายจากหน่วยงานภายนอก และ 2) ด้านจิตใจ นายจ้าง

ควรจัดกิจกรรมให้กับผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง เพื่อลดความเครียดและเพิ่มความสุขในการท�างาน 

Abstract
The purposes of this research were to study the experience and life quality of Bangkok 

construction labourers and to study ways of improving their quality of life by using qualitative 

research. The participants non-registered were 24 construction labourers, 5 experienced people 

who worked for labours quality of life improvement and 19 experts in improving labours quality 

of life. The methodology used were in-depth interviews, observation and the EDFR technique.

The research findings revealed that:

The majority of the subjects were from the northeastern region. Most of them migrated 

to Bangkok because of insufficient funds for agricultural investment. Most of the subjects were 

satisfied with their health, some had health problems and illness that needed regular treatment. 

In terms of lifestyle and working conditions, the subjects still loved their work despite having to 

work hard since they could earn enough income to support themselves and their family. Some 

had a good relationship with their employers event the employers were always strict with them. 

The relationship between labourers and their colleagues and families were good. They worked 

without stress; however, some had bad working conditions. A few had conflicts with other people 

because of drinking, gambling and debt problems. Most of the labourers were satisfied with their 

accommodation and the environment conditions, but some needed better accommodation and 

environment conditions. The majority of the labourers were satisfied with their recreational areas 

and the facilities provided such as drinking water, water supply, and electricity. 
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2. At the organizational level, approaches to improve the quality of life of construction 

workers consist of 4 aspects; 1) labour laws improvement. Furthermore, the government must 

urgently address the problems of narcotics; 2) life quality management must be addressed. To 

achieve this, the Bangkok Metropolitan must allocated a budget to facilitate direct supervision of 

workers’ conditions. In addition, an appropriate working hours should be specified; 3) workers must 

be provided with easy access to education and 

skill development. Additional training centers 

are needed; 4) government should build the 

understanding to construction labour for their 

worthy contribution to society.

At the individual level, approaches to 

improve construction workers’ quality of life 

included the following: 1) workers should 

be responsible for their own physical health. 

However, regular health checks should be 

provided by outside agencies; 2) employers 

should promote psychological well-being activity 

to reduce stress in the workforce through the 

provision of fun recreational activities.

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
ผลจากการพัฒนาประเทศได ้มีส ่วนท�าให ้

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในภาพรวม แต่ก็ได้ก่อ

ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ตามมา ทั้งใน

ด้านที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์อยู่มาก เช่น รายได้

ของประชาชนโดยรวมเพิ่มขึ้น แต่ความแตกต่างของ

รายได้กลับเพิ่มขึ้นเช่นกัน ระหว่างกลุ่มครัวเรือนในภาค

เกษตรและอุตสาหกรรม ระหว่างกรุงเทพมหานครและ

ส่วนภูมิภาค และระหว่างในเขตเมืองและเขตชนบท 

เป็นต้น ท�าให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่

กรงุเทพมหานคร ในปี 2550 กรงุเทพมหานครมปีระชากร

มากถงึ 5,716,248 คน มคีวามหนาแน่น 3,643.85 คน

ต่อตารางกิโลเมตร การกระจุกตัวของประชากรเฉพาะ

ในเขตกรุงเทพมหานครท�าให้สภาพแวดล้อมในเมือง

หลวงเปลี่ยนแปลงไป เช่น ปัญหาการจราจรคับคั่ง การ

เกิดชุมชนแออัด และสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม เป็นต้น 

ผู้ท่ีย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครโดยไม่ได้แจ้งย้าย

ส�ามะโนครวั/ทะเบยีนบ้านอกีเป็นจ�านวนมาก หรอืทีเ่รยีก

ว่า ประชากรแฝง และรวมทัง้คนทีเ่ข้ามาท�างานเฉพาะใน

เวลากลางวัน โดยกรุงเทพฯ มีคนถึง 8 ล้านคนในเวลา

กลางวัน (ประเวศ วะสี, 2548, หน้า 10)

ประชากรแฝงที่ย้ายเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ส่วน

ใหญ่ประสบปัญหากบัการประกอบอาชพีภาคเกษตรกรรม 

ความผันผวนของสภาพดินฟ้าอากาศ และอุปสรรค

จากศัตรูพืช ท�าให้ล้มเหลวจากการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม จึงต้องย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมืองหลวงเพ่ือหา

อาชีพอื่นที่สร้างรายได้หาเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดย

ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมอื ไม่มคีวามรูค้วามสามารถจงึ

ต้องขายแรงงานในการก่อสร้าง หรือที่เรียกว่า "กรรมกร

ก่อสร้าง"

คุณภาพชีวิต หมายถึง การมีชีวิตความเป็น

อยู่ท่ีดี มีความสุขสมบูรณ์และมีคุณค่าแห่งความเป็น

มนุษย์ (นิศารัตน์ ศิลปเดช, 2539, หน้า 2) ซึ่งเป็นสิ่ง

ทีพ่งึปรารถนาและเป็นเป้าหมายสดุยอดในการด�ารงชวีติ

ของทุกคน การศึกษาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชากร

แฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครจึง

มีความส�าคัญต่อประชากรแฝง โดยเฉพาะแรงงานที่ย้าย

ถิ่นเข้ามาอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

งานวิจัยฉบับนี้จึงท�าการศึกษาคุณภาพชีวิตและ

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้
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แรงงาน ซึง่เป็นกลุม่ผูด้้อยโอกาสทางสงัคม และเป็นกลุม่เสีย่งท่ีจะเกดิปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น ปัญหาอาชญากรรม 

ปัญหาโสเภณี และแรงงานเด็ก เป็นต้น ผลที่ได้จากการ

วิจัยจะจัดท�าเป็นเอกสารเผยแพร่ให้กับผู้สนใจ เพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสบการณ์และคุณภาพชีวิต

ของประชากรแฝงกลุ ่มผู ้ใช ้แรงงานก่อสร้างในเขต

กรุงเทพมหานคร

2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตประชากรแฝงกลุ่มผู ้ใช้แรงงานก่อสร้างในเขต

กรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. เพือ่น�าความรูแ้ละความเข้าใจถึงประสบการณ์

และคุณภาพชีวิตประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง

ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นแนวทางในการก�าหนด

แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรแฝงภายใต้กรอบ

ที่คล้ายคลึงกันต่อไป

2. ได้แนวทางการส่งเสรมิคณุภาพชวีติประชากร

แฝงกลุม่ผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างในเขตกรงุเทพมหานคร โดย

แนวทางดังกล่าวเป็นการจัดการศึกษาถ่ายทอดความรู้ 

มีการเรียนรู้ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ส�าหรับการพัฒนา

คณุภาพชีวติประชากรแฝงในเขตเมอืงอืน่ในประเทศไทย

ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนือ้หา ผูว้จิยัท�าการศกึษาแนวทาง

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

ก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร ประเภทงานก่อสร้าง

อาคาร ศึกษาเฉพาะประชากรแฝงที่เป็นแรงงานย้ายถิ่น

เท่านั้น โดยคุณภาพชีวิตประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

ก่อสร้าง แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) สขุภาพทางกาย 2) จิตใจ 

3) สมัพนัธภาพทางสงัคม และ 4) สิง่แวดล้อม (Hughes, 

1990, pp. 197-200 ; นิศารัตน์ ศิลปเดช, 2540, หน้า 

85-86) และพิจารณาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในระดับ
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 ประชากรแฝงท่ียา้ยเขา้สู่กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ประสบปัญหากบัการประกอบอาชีพ
ภาคเกษตรกรรม ความผนัผวนของสภาพดินฟ้าอากาศ และอุปสรรคจากศตัรูพืช ทาํใหล้ม้เหลวจาก
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงตอ้งยา้ยถ่ินฐานเขา้สู่เมืองหลวงเพื่อหาอาชีพอ่ืนท่ีสร้างรายไดห้า
เล้ียงตนเองและครอบครัว โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ไม่มีความรู้ความสามารถจึงตอ้งขาย
แรงงานในการก่อสร้าง หรือท่ีเรียกวา่ "กรรมกรก่อสร้าง" 
 คุณภาพชีวิต หมายถึง การมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดี มีความสุขสมบูรณ์และมีคุณค่าแห่งความ
เป็นมนุษย ์(นิศารัตน์ ศิลปเดช, 2539, หนา้ 2) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนาและเป็นเป้าหมายสุดยอดใน
การดาํรงชีวิตของทุกคน การศึกษาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชากรแฝงกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้าง
ในเขตกรุงเทพมหานครจึงมีความสาํคญัต่อประชากรแฝง โดยเฉพาะแรงงานท่ียา้ยถ่ินเขา้มาอาศยัใน
เขตกรุงเทพมหานคร  
 งานวิจยัฉบบัน้ีจึงทาํการศึกษาคุณภาพชีวิตและแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชากร
แฝงกลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน ซ่ึงเป็นกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม และเป็นกลุ่มเส่ียงท่ีจะเกิดปัญหาต่าง ๆ 
มากมาย เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาโสเภณี และแรงงานเด็ก เป็นตน้ ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัจะ
จดัทาํเป็นเอกสารเผยแพร่ให้กบัผูส้นใจ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคน
ดงักล่าว 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตของประชากรแฝงกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชากรแฝงกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพชีวติของประชากรแฝง
1) สุขภาพทางกาย 
2) จิตใจ 
3) สัมพนัธภาพทางสังคม 
4) ส่ิงแวดลอ้ม 

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ของประชากรแฝง

 

ระดบัปัจเจกบุคคล 
1) สุขภาพร่างกาย 
2) จิตใจ 
3) เศรษฐกิจ 
 

ระดบัมหภาค 
1) การศึกษา 
2) สังคมและสภาพแวดลอ้ม 
3) การบริหารจดัการคุณภาพชีวติ 
4) กฎหมายแรงงาน 
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ปัจเจกบุคคล ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ และเศรษฐกิจ (ณลิ

นพัฒน์ ณรงค์กุล, 2541, หน้า 40) และในระดับมหภาค 

ได้แก่ การศึกษา การบริหารจัดการ สังคม และกฎหมาย  

(วสุธร ตันวัฒนกุล, 2543, หน้า 16)

ขอบเขตด้านประชากร ผู ้วิจัยเก็บรวบรวม

ข้อมูลจาก 1) ประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างที่

เป็นแรงงานไร้ฝีมือ โดยศึกษาในงานก่อสร้างที่พักอาศัย 

2) ผู้มีประสบการณ์ในการท�างานเกี่ยวกับการพัฒนา

คณุภาพชีวิตประชากรแฝงกลุ่มผู้ใชแ้รงงานก่อสร้าง และ 

3) ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เทคนิค Ethnographic Delphi 

Futures Research (EDFR)

ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้วิจัยก�าหนดขอบเขตการ

ศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร เน่ืองจาก กรงุเทพมหานคร

เป็นจงัหวดัทีมี่ประชากรมากเป็นอนัดบัหนึง่ของประเทศ 

และมีการเคลื่อนไหวในลักษณะของการย้ายถิ่นเข้าและ

ย้ายออก (ส�านักผังเมือง, 2551) เพื่อความหลากหลาย

และครอบคลุมพื้นที่ในการศึกษา ผู้วิจัยจึงศึกษาสถาน

ที่ก่อสร้างอาคารและบ้านพักอาศัย รวม 3 แห่ง คือ 1) 

บริษัทฯ A งานก่อสร้างอาคารสูง 29 ชั้น จ�านวน 3 

อาคาร ณ หมูบ้่านพนั 4 ตัง้อยูถ่นนเกยีกกาย เขตดสุติ 2) 

บริษัทฯ B งานก่อสร้างอาคารส�านักงาน 4 ชั้นครึ่ง ตั้งอยู่ 

ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และ 3) บริษัทฯ 

C งานก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับ บมจ. แห่งหนึ่ง ใน

โครงการบ้าน The Emperor ตั้งอยู่ ถนนกาญจนา

ภิเษก เขตบางแค

วิธีด�าเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะ

ที่ 1 การศึกษาข้อมูลคุณภาพชีวิตประชากรแฝงกลุ่มผู้

ใช้แรงงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและข้อเสนอ

แนะแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระยะที่ 2 ศึกษา

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชากรแฝงในเขต

กรุงเทพมหานคร

ระยะที ่1 การศกึษาข้อมลูคณุภาพชวีติประชากร

แฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร

และข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โดยศึกษาคุณภาพชีวิตประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

ก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครจากปรากฏการณ์จริง 

โดยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structure 

Interview) ประกอบกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

(Non-Participant Observation) จากประชากร

แฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ�านวน 24 คน และศึกษาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตประชากรแฝงกลุ ่มผู ้ใช้แรงงานก่อสร้างในเขต

กรุงเทพมหานครจากผู้ท่ีมีประสบการณ์ เก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure 

Interview) จากกรอบแนวคิด ผู้วิจัยน�าไปสร้างข้อ

ค�าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับกลุ่มผู้ท่ี

มีประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร

แฝงในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 5 ท่าน

ระยะท่ี 2 ศึกษาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตประชากรแฝงกลุ ่มผู ้ใช้แรงงานก่อสร้างในเขต

กรงุเทพมหานคร โดยใช้เทคนคิ Ethnographic Delphi 

Futures Research (EDFR) (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 

2546, หน้า 97) จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มต่าง ๆ  ได้แก่ 

ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ และหัวหน้า

ของผู้ใช้แรงงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 

19 ท่าน

สรุปผลการวิจัย
คุณภาพชีวิตประชากรแฝงกลุ ่มผู ้ใช้แรงงาน

ก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและข้อเสนอแนะแนวทาง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีรายละเอียดดังนี้

1. ประสบการณ์และคุณภาพชีวิตประชากร

แฝงกลุ่มผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างในเขตกรงุเทพมหานคร

ในภาพรวม พบประเด็นดังนี้
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1.1 ข้อมูลทั่วไป ประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

ก่อสร้างทีเ่ป็นกลุม่ตัวอย่างแบ่งเป็นเพศชายและเพศหญงิ

จ�านวน 12 คนเท่ากัน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.50 มีอายุ

อยู่ในช่วง 41-50 ปี ผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุสูงสุด คือ 66 

ปี และผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุต�่าสุดคือ 18 ปี ส่วนใหญ่จบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 37.50 ผู้ที่จบการศึกษา

ระดับชั้นสูงสุดคือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 และต�่าสุดคือไม่

ได้เรียนหนังสือ ส่วนใหญ่มีรายได้ 200-230 บาทต่อวัน 

ร้อยละ 41.66 ค่าแรงที่ได้รับของประชากรแฝงนั้นขึ้น

อยู่กับความสามารถและประสบการณ์ในการท�างาน ผู้

ที่มีรายได้สูงสุดคือ 350 บาทต่อวัน และมีรายได้ต�่าสุด

คือ 160 บาทต่อวันซึ่งอัตราที่ต�่ากว่าค่าจ้างขั้นต�่าในเขต

กรุงเทพมหานคร ในขณะนั้น พ.ศ. 2552 คือ 203 บาท

ต่อวัน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท�างานไม่เกิน 5 ปี 

ประสบการณ์ในการท�างานก่อสร้างสูงสุดคือ 50 ปี และ

ต�่าสุดคือ 5 เดือน ต�าแหน่งหน้าที่ในการท�างานของเพศ

ชายส่วนใหญ่เป็นช่างฝีมือ ส่วนเพศหญิงส่วนใหญ่เป็น

กรรมกร เพราะงานก่อสร้างนั้นเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะ

ด้านแรงงานค่อนข้างสูงจึงเหมาะสมกับเพศชายมากกว่า

เพศหญงิทีม่หีน้าท่ีหลกัคอืการท�างานเกบ็กวาด ผสมปนู 

ช่วยเหลือช่าง หรือบางครั้งอาจจะต้องท�างานที่มีการใช้

แรงแบกหามบ้าง ส่วนเพศชายมีต�าแหน่งที่หลากหลาย

ตามฝีมือและประสบการณ์ในการท�างานของแต่ละคน

1.2 ภู มิล ำา เนาและเหตุผลในการย้าย ถ่ินสู่

กรุงเทพมหานคร ภมิูลำาเนาส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.33 มา

จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดหนองบัวล�าภู 

จงัหวดัสุรินทร์ จงัหวดับุรีรัมย ์จงัหวดัร้อยเอด็ และจงัหวดั

นครราชสีมา เป็นตน้ รองลงมาคือเป็นผูท่ี้มีภมิูลำาเนาเดิม

มาจากภาคเหนือ เช่น จงัหวดัอุตรดิตถ ์จงัหวดัแพร่ และ

จงัหวดัตาก เป็นตน้ ร้อยละ 33.33 และเป็นผูท่ี้มีภมิูลำาเนา

เดิมมาจากภาคกลาง คือ จงัหวดัปทุมธานีและจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา จำานวน 2 คน ร้อยละ 8.34 

เหตุผลในการย้ายถิ่นสู ่กรุงเทพมหานคร ผู้

ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ได้ให้เหตุผลในการย้ายถิ่น คือ การ

ขาดทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เดิมเคยท�า

อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักแต่ได้ผลผลิตต�่าและ

ไม่คุ้มการลงทุน รายรับไม่แน่นอนและบางคร้ังไม่เพียง

พอต่อรายจ่ายของครอบครัว

1.3 ข้อมูลด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มี

ความพึงพอใจต่อสุขภาพของตนเอง ซึ่งมีความพึงพอใจ

ในระดับดี บางรายยังมีอายุไม่มาก ท�าให้ยังมีสุขภาพแข็ง

แรง สมบรูณ์ ไม่เจบ็ป่วย และบางรายท่ีถงึแม้จะมอีายุมาก 

แต่มีการออกก�าลังขณะท�างาน และการออกก�าลังกาย

หลังเลิกงานอย่างสม�่าเสมอ มีปัญหาด้านสุขภาพบ้างแต่

ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก เช่น การปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวด

ศีรษะ มีไข้ และมีอาการแพ้ปูนซีเมนต์ เป็นต้น 

1.4 สภาพในการด�าเนินชีวิตและการท�างาน มี 

6 ประเด็น ดังนี้ 1) ความพึงพอใจในอาชีพ บางรายมี

ความรักและผูกพันกับที่ท�างาน บางรายแม้ว่าจะท�างาน

หนัก แต่ก็รักในอาชีพก่อสร้าง 2) ค่าตอบแทน ผู้ให้

ข้อมูลเห็นว่าอาชีพก่อสร้างสามารถสร้างรายได้ให้แก่

ตนเองและครอบครัว ซึ่งได้รับเงินท่ีแน่นอน ไม่ต้องมี

การลงทุนและกังวลกับผลตอบแทนที่ได้รับ 3) ความ

สัมพันธ์กับนายจ้าง บางรายมีความผูกพันกับเจ้านาย

เหมือนเครือญาติ นายจ้างมีความเป็นกันเอง ใจดี และ

ไม่เข้มงวดจนเกินไป สามารถลากลับบ้านและหยุดพัก

ได้ 4) ความสมัพันธ์กบัเพือ่นร่วมงาน แรงงานก่อสร้างได้

ท�างานกบัเพือ่นร่วมงานทีม่คีวามเข้าใจกนั ได้พดูคยุ และ

ท�ากจิกรรมกบัเพ่ือนร่วมงาน ท�าให้ท�างานได้อย่างมคีวาม

สุข 5) บรรยากาศในการท�างาน ระหว่างการท�างานคน

ส่วนใหญ่ท�างานโดยไม่มีความเครียด มีการพูดคุยหยอก

ล้อ และมรีอยยิม้ 6) ความหวงัในอนาคต บางรายมคีวาม

หวังในอนาคต มีความสุขกับการท�างานดีแต่ถ้ามีโอกาส

เลือกได้ก็อยากจะไปท�างานอย่างอื่นที่มีรายได้ที่สูงกว่า 

1.5 ชีวิตครอบครัวและความสัมพันธ์กับเพ่ือน

ร่วมงาน ผู้ให้ข้อมูลเกือบทุกคน จ�านวน 21 รายมีความ

สมัพนัธ์ในครอบครวัและเพือ่นร่วมงานท่ีค่อนข้างด ีส่วน

ใหญ่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบ มีความเกรงใจซึ่งกันและกัน
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1.6 สภาพที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม มี 2 

ลักษณะ คือ แบบแรกเป็นตึกหรือบ้านพัก 2–3 ชั้นที่ทา

งบริษัทฯ เป็นผู้เช่าเพื่อให้เป็นที่พักของคนงาน ลักษณะ

ที่พักแบบที่สอง บริษัทฯ จะเป็นผู้สร้างขึ้นเองโดยจะเป็น

ห้องแถวสองชัน้ขนาดความกว้างและความยาวของห้อง

ไม่เกิน 3 x 3 เมตร มีทั้งผู้ที่มีความพึงพอใจและผู้ที่

ต้องการปรบัปรงุ และ 3) สาธารณปูโภค ส่วนใหญ่สถานที่

ต้ังใกล้แหล่งซ้ือสนิค้าอุปโภคบรโิภค และสิง่อ�านวยความ

สะดวกที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้

1.7ความคิดเห็นต่อส่ิงที่ช่วยยกระดับคุณภาพ

ชีวิต แบ่งประเด็นออกเป็น 

1) ความช่วยเหลือจากบริษัทฯ ที่ประชากรแฝง

สังกัดอยู่ คือ 1.1) การได้เพิ่มค่าแรงงานรายวัน และค่า

ท�างานนอกเวลา (โอที) 1.2) การปรับปรงุทีพ่กัและบรเิวณ

รอบห้องพักให้มีพื้นที่กว้างขึ้นและมีสภาพที่ดี 1.3) การ

เพิม่สวสัดกิารในการรกัษาพยาบาล 1.4) การรกัษาความ

ปลอดภยั การเพิม่มาตรการในการรกัษาความปลอดภัยให้

มีความเข้มงวดมากขึ้น

2) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล คือ 2.1) การ

เพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต�่า 2.2) การส่งเสริมอาชีพและขยาย

งานให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด 

2.3) การขยายงานในต่างจังหวัด หากอาชีพหรือธุรกิจ

ใดที่มีอยู่ในท้องถิ่นแล้ว ภาครัฐควรให้การสนับสนุนเพื่อ

ให้อาชีพหรือธุรกิจนั้นสามารถขยายออกไปได้อีก 2.4) 

การให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุตรหลานของประชากร

แฝงและขยายระยะเวลาในการเรียนฟรใีห้สงูขึน้ 2.5) การ

คล่ีคลายปัญหาทางการเมือง การเกิดเหตุการณ์ชุมนุม

ประท้วง และ 2.6) ต้องการให้รัฐบาลมีการบังคับใช้

กฎหมายแรงงานต่างด้าวให้เป็นธรรมกบักลุม่ผูใ้ช้แรงงาน

ทีเ่ป็นคนต่างด้าวตามสทิธมินษุยชน โดยเฉพาะผูท้ีเ่ข้ามา

ท�างานในบริษัทฯ ต่าง ๆ  เป็นเวลานาน แต่ยังไม่ได้รับค่า

ตอบแทนที่เหมาะสม

2. แนวทางการส่งเสริมคณุภาพชวีติประชากร

แฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างในเขตกรงุเทพมหานคร 

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากร

แฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง ผู้มีประสบการณ์เกี่ยว

กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรแฝง และผู้

เช่ียวชาญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต น�าเสนอแนวทาง

ดังนี้ 

2.1 ระดับปัจเจกบุคคล

2.1.1 ด้านร่างกาย ควรมี 1) การส่งเสริมการ

ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของประชากรแฝง โดยผู ้

ประกอบการควรมีการจัดสถานที่ท�างาน ที่อยู่อาศัย และ

กฎระเบยีบในการปฏบิตังิานให้ถูกสขุลกัษณะอนามยัเพ่ือ

ความปลอดภัยของประชากรแฝง 2) การสร้างความ

ตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง 3) 

การจัดหาสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพร่างกายเบื้องต้น 

2.1.2 ด้านจติใจ หน่วยงานทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบั

สุขภาพจิต เช่น สถานพยาบาลที่ให้บริการด้านจิตวิทยา 

กระทรวงสาธารณสุข และกรมสุขภาพจิต เป็นต้น ควร

เข้าไปตามสถานที่ท�างานประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

ก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือให้ค�าปรึกษาการแก้ไขปัญหาแก่

ประชากรแฝง

2.1.3 ด้านเศรษฐกิจ ควรเพ่ิมค่าแรงงานให้

กับประชากรแฝง โดยผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือให้มี

คณุภาพและมคีวามก้าวหน้าในอาชพีก่อสร้าง ให้สามารถ

เข้ารับต�าแหน่งและได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น 

2.2 ระดับมหภาค

2.2.1 ด้านการศึกษา ควรส่งเสริมให้ประชากร

แฝงได้รบัการศกึษานอกระบบและตามอธัยาศยั โดยภาค

รฐัจะต้องเพิม่จ�านวนสถานศกึษาให้รองรบักลุม่ประชากร

แฝง และนายจ้างควรจดัสรรเวลาให้กบัลกูจ้างให้สามารถ

ไปศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยได้

2.2.2 ด้านสังคมและสภาพแวดล้อม สภาพ

แวดล้อมท่ีพักอาศัยของประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

ก่อสร้างยังไม่ถูกสุขอนามัย ควรอาศัยความร่วมมือจาก

หลายฝ่าย เช่น ภาครัฐ ชุมชน และบริษัทฯ นายจ้างใน

การปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน
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2.2.3 ด้านการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต สนับสนุนการสร้างงานในต่างจังหวัด โดยขยายความเจริญทั้ง

ทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน แหล่งน�้า และการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพื่อให้ประชาชนในต่างจังหวัด

มีงานท�าและมีแหล่งรายได้ 
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ระดบัปัจเจกบุคคล 
 
 

 
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชากรแฝงกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างในเขต
กรุงเทพมหานคร มีประเดน็ท่ีนาํมาอภิปราย ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 
 1.  ประสบการณ์และคุณภาพชีวติของประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างในเขต
กรุงเทพมหานครในภาพรวม พบประเดน็ดงัน้ี 
  1.1  คุณภาพชีวิตของประชากรแฝงกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดบัมหภาค 

ภาพอนาคตแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
 ประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างในเขต

กรุงเทพมหานคร

กฎหมายแรงงาน การบริหารจดัการคุณภาพชีวติ การศึกษา 

ปัญหายาเสพตดิ 
- ออกกฎหมาย 
- กาํหนดนโยบาย
มาตรการคุมเขม้ 

จัดงบประมาณ  
ให้ กทม. บริหาร 
- จดัการดา้น
สุขภาพ 
- จดัการคุณภาพ
ชีวิตโดยรวม 

กาํหนดช่ัวโมง
การทํางาน 
- เพียงพอต่อ
การพกัผอ่น 
- ตามบญัญติั
กฎหมาย 

เพิม่ความก้าวหน้า
ในอาชีพการงาน 
- ทาํงานท่ีไดพ้ฒันา
ทกัษะ 
- ทาํงานท่ีไดพ้ฒันา
ความสามารถ 

เพิม่สถานที่
ฝึกอบรม 
- พฒันาฝีมือและ
เพิ่มทกัษะอาชีพ 
- เพิ่มโอกาสใน
การเลือกงาน 

แรงงานดูแลสุขภาพตนเอง 
- อบรมอนัตรายจากการทาํงาน 
- ปฏิบติัตามกฎหมายความ
ปลอดภยั และสวมเคร่ือง
ป้องกนั 

การดูแลสุขภาพจากหน่วยงาน 
- จดัใหมี้สาธารณูปโภคท่ีดี 
- มีโรงพยาบาล เขา้ตรวจสุขภาพ ทุกปี 
- ใหแ้รงงานตรวจสุขภาพต่อเน่ือง 
- ใหแ้รงงานมีสิทธิการรักษาเจบ็ป่วย
ขั้นพ้ืนฐาน 

จัดกจิกรรม 
- ท่ีเกิดความสามคัคี 
- มอบรางวลัให้
แรงงานท่ีปฏิบติังานดี 

สุขภาพร่างกาย จิตใจ 

สังคมและสภาพแวดลอ้ม 

สร้างความ
เข้าใจแก่
แรงงาน 
- ตระหนกั
ถึงคุณค่า
ตนเอง 



วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2554 หน้าที่ 37

2.2.4 ด้านกฎหมายแรงงาน รัฐบาลควรส่งเสริม

คณุภาพชวีติในด้านร่างกายโดยด่วน โดยออกกฎหมายให้

ความคุ้มครองเกี่ยวกับสุขภาพของแรงงานก่อสร้างและ

บังคับใช้อย่างเข้มงวด 

ภาพอนาคตแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ของประชากรแฝงกลุ ่มผู ้ใช ้แรงงานก่อสร้างในเขต

กรุงเทพมหานคร

อภิปรายผล

การศึกษาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชากร

แฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร มี

ประเด็นที่น�ามาอภิปราย ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ดังนี้

1. ประสบการณ์และคุณภาพชีวิตของ

ประชากรแฝงกลุ ่มผู ้ ใช ้แรงงานก่อสร ้างในเขต

กรุงเทพมหานครในภาพรวม พบประเด็นดังนี้

1.1 คุณภาพชีวิตของประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้

แรงงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร

ประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างในเขต

กรุงเทพมหานคร บางส่วนถือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี 

แรงงานมคีวามพอใจต่อสภาพชวิีตทีเ่ป็นอยู ่รูจั้กพอใจใน

สิ่งที่ตนเองมี สอดคล้องตามความหมายของนักวิชาการ

หลายท่านได้ให้ไว้ สรปุความหมายของคณุภาพชวิีตได้ว่า 

คือ ความพอใจต่อชีวิตของตนเอง โดยมีชีวิตที่เป็นสุข 

มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ อยู่ในครอบครัวท่ี

อบอุ่น มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีชีวิตอยู่ในสังคม

และสภาพแวดล้อมที่ดี มีการพักผ่อนหย่อนใจที่เพียงพอ 

โดยประชากรแฝงกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีความพอใจต่อสภาพ

ร่างกายท่ีเป็นอยู่ มีความสุขในการด�าเนินชีวิตทั้งในการ

ท�างาน ครอบครวั และเพือ่นร่วมงาน และพอใจกบัสภาพ

แวดล้อมโดยรอบ (Burkhardt, 1985 ; Ferrans and 

Powers, 1985 ; Hanucharurnkul, 1988 ; Meeberg, 

1993) สอดคล้องกบังานวิจัยของ สมใจ ฉัตรไทย (2543) 

พบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมของแรงงานก่อสร้างอยู่ใน

ระดับปานกลาง แรงงานก่อสร้างมีคุณภาพชีวิตโดยทั่วๆ 

ไปดี ตามสภาพความเป็นจริงในด้านต่าง ๆ คือ ด้าน

สุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้าน

ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

1.2 เหตุผลในการย้ายถิน่ของประชากรแฝงกลุ่ม

ผู้ใช้แรงงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากร

แฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ย้ายถิ่น

มาจากภาคอีสาน ซ่ึงมีเหตุผลในการย้ายถิ่น คือ การ

ขาดทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การหาเงิน

เพ่ือส่งไปเลีย้งดคูรอบครวัทีอ่ยูต่่างจงัหวดั การไม่มงีานท�า 

การขาดที่ดินท�ากิน และไม่มีเงินในการลงทุน สอดคล้อง

กับทฤษฎีทุนมนุษย์ (Sjaastard, 1962) กล่าวคือ 

ประชากรแฝงประสบปัญหาการขาดทุนในการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ไม่มีงานท�า และขาดที่ดินท�ากิน ซึ่ง

การย้ายถิ่นถือเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์อย่างหนึ่ง โดย

ประชากรแฝงจะค�านวณต้นทนุ-ผลประโยชน์ของตนเอง 

ซึง่การย้ายถิน่ท�าให้ประชากรแฝงได้รบัผลตอบแทนท่ีคุม้

ค่า การย้ายถิ่นจึงเป็นเครื่องมือที่จะท�าให้กระแสรายได้

สงูสดุในอนาคตของประชากรแฝงกลุม่ผูใ้ช้แรงานก่อสร้าง

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นเหตุผลเช่นเดยีวกบัทฤษฎี

การย้ายถิ่นของ Lee (1966) เสนอว่า การย้ายถิ่นจะเกิด

ขึ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย 4 ประการ ได้แก่ ปัจจัยใน

ถิ่นต้นทาง ปัจจัยในถิ่นปลายทาง ปัจจัยหรืออุปสรรคที่

อยู่ระหว่างถิ่นต้นทางและถิ่นปลายทางและปัจจัยด้าน

บุคคล โดยการย้ายถิ่นเป็นผลการเปรียบเทียบปัจจัยใน

ถิน่ต้นทางและถิน่ปลายทาง และพบข้อดมีากกว่าข้อเสยี

ในถิ่นปลายทาง

2. แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

ประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากร

แฝงกลุม่ผูใ้ช้แรงงานก่อสร้าง สงัเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากท้ัง

ประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง ผู้มีประสบการณ์

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรแฝง ผู้เชี่ยวชาญใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต สรุปและน�าเสนอแนวทางการ
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ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

ก่อสร้างดังนี้

2.1 ระดับปัจเจกบุคคล

2.1.1 สขุภาพร่างกาย เป็นปัจจัยพืน้ฐานเบ้ืองต้น

ที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต เมื่อร่างกายมีสุขภาพที่สมบูรณ์

แขง็แรง คณุภาพชีวติด้านอ่ืนๆ ย่อมตามมา แนวทางการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพมีดังนี้

1) การจัดหาสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ

ร่างกายเบือ้งต้น ผู้เชีย่วชาญได้เสนอแนวทางการส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิตประชากรแฝง คือ จัดให้แรงงานก่อสร้าง

เข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง จัดหาโรงพยาบาล

ตรวจสุขภาพประจ�าปี และให้แรงงานก่อสร้างได้มีโอกาส

ใช้สิทธิการรักษาเจ็บป่วยขั้นพื้นฐาน 

2) การสร้างความตระหนักในการดูแลรักษา

สุขภาพร่างกายของตนเอง ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนวทาง

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชากรแฝง คือ จัดอบรมเพื่อ

เพิ่มความรู้ความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัว

ให้เข้ากับงานและสิ่งแวดล้อม และจัดให้แรงงานก่อสร้าง

ได้เข้ารับการอบรมเร่ืองอนัตรายจากการทำางานทั้งทาง

ตรงและ 

3) การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย

ของประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง ผู้เชี่ยวชาญ

ได้เสนอแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชากรแฝง 

คอื จดัให้มีสาธารณูปโภคทีด่ ีสะอาด และถกูหลกัอนามยั 

และในการทำางานตอ้งใหแ้รงงานก่อสร้าง ปฏิบติัตามกฎ

ระเบียบความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัดและควรสวมเคร่ือง 

2.1.2 จิตใจ

จิตใจมีส่วนส�าคัญโดยตรงกับคุณภาพชีวิต ตาม

ความหมายของคุณภาพชีวิตที่ระบุถึงความพึงพอใจต่อ

ชีวิตของตนเอง ซึ่งแม้ว่าประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

ก่อสร้างจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่ากับประชากร

กลุ่มอื่นในสังคม แต่หากประชากรแฝงมีความพอใจต่อ

สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง ก็ถือว่ามีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีได้ 

2.1.3 เศรษฐกิจ

ผู ้เช่ียวชาญไม่ได้ให้ข้อมูลในด้านนี้ แต่ผู ้มี

ประสบการณ์ได้เสนอแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

คอื พฒันาฝมีือใหม้ีคณุภาพ สามารถเข้ารับต�าแหนง่และ

ได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น และฝึกอาชีพอื่นให้สามารถ

กลับไปท�างานตามภูมิล�าเนาของตนเอง 

การเพิม่ค่าแรงงานให้กบัประชากรแฝง พบว่า ใน

ช่วงเกบ็รวบรวมข้อมลูกบัประชากรแฝงกลุม่ผูใ้ช้แรงงาน

ก่อสร้างระหว่าง พฤษภาคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2552 อัตรา

ค่าจ้างขั้นต�่า ที่มีผลบังคับใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ 

203 บาทต่อวัน หลังจากนั้น จนถึง พ.ศ.2554 ได้มี

การปรับค่าจ้างขั้นต�่า 2 ครั้ง คือ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.

2553 และ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยในเขต

กรุงเทพมหานคร มีการปรับค่าจ้างข้ันต�่าเท่ากับ 206 

บาท และ 215 บาทตามล�าดับ และ ใน วันที่ 1 เมษายน 

พ.ศ.2555 นี้ ได้มีปรับค่าจ้างขั้นต�่าเท่ากับ 300 บาท

การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน พบว่า พระราช

บัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

ก�าหนดให้ระหว่างการฝึกนายจ้างยงัคงมีหน้าทีต่่อลกูจ้าง

ตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน สัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยว

กับการท�างานและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ท้ังนี้ 

นายจ้างอาจจดัให้ลกูจ้างฝึกทักษะฝีมอืแรงงานนอกเวลา

ท�างานปกติหรือในวันหยุดของลูกจ้างได้ โดยนายจ้าง

ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างผู้เข้ารับการฝึกไม่น้อยกว่า

ค่าจ้างในเวลาท�างานปกติตามช่ัวโมงท่ีฝึก นอกจากนี้ 

ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 ก�าหนด

ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพ่ือการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้

ความสามารถ จะเหน็ได้ว่า ข้อความตามพระราชบญัญตัิ

ดังกล่าวมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้

มีโอกาสพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน นอกจากการพัฒนา

ทักษะฝีมือแรงงานแล้ว ความตามพระราชบัญญัติส่ง

เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ยังก�าหนดให้มี

การจดัทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน ซึง่เป็นการประกนั

คุณภาพและเกิดมาตรฐานในทักษะฝีมือให้กับแรงงาน 
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ซึง่หากแรงงานได้รบัการรบัรองว่ามมีาตรฐานตามทกัษะ

ฝีมือแรงงานนั้น ๆ แล้ว จะเป็นการขยายโอกาสและเพิ่ม

ช่องทางในการประกอบอาชีพให้กับแรงงานต่อไป

2.2 ระดับมหภาค

2.2.1 การศึกษา

ผู ้เชี่ยวชาญได้เสนอแนวทางการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตประชากรแฝง คือ เปิดโอกาสให้แรงงาน

ก่อสร้างได้มโีอกาสท�างานทีต้่องใช้ความสามารถมาก

ยิ่งขึ้น และรัฐบาลต้องเพิ่มสถานที่ส�าหรับฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากขึ้น 
2.2.2 สังคมและสภาพแวดล้อม

ผูเ้ช่ียวชาญได้เสนอแนวทางการส่งเสรมิคณุภาพ

ชีวิตประชากรแฝงทีไ่ม่สอดคล้องกบักลุม่อืน่ คอื อธบิาย

ให้แรงงานก่อสร้างเข้าใจในบทบาทตัวเองที่อาจก่อผลก

ระทบกับสังคม ผู้มีประสบการณ์ได้เสนอแนวทางการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต คือ ควรอาศัยความร่วมมือจาก

หลายฝ่าย เช่น ภาครัฐ ชุมชน และบริษัทฯ นายจ้างใน

การปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน

และมีความ

2.2.3 การบริหารจัดการคุณภาพชีวิต

ผูเ้ช่ียวชาญได้เสนอแนวทางการส่งเสรมิคณุภาพ

ชีวิตประชากรแฝง คือ รัฐบาลต้องจัดงบประมาณให้

กรุงเทพมหานคร ได้ท�าการบริหารจัดการด้านสุขภาพ

และคณุภาพชีวติของแรงงานก่อสร้างโดยตรง รฐับาลควร

ดูแลด้านงบประมาณเรื่องสวัสดิการอย่างแท้จริง มีการ

ก�าหนดชั่วโมงการท�างานที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อ

บัญญัติของกฎหมาย และรัฐบาลควรจัดหน่วยเฉพาะกิจ

ที่มุ่งเน้นการพัฒนาชีวิตของแรงงานก่อสร้างอย่างจริงจัง 

2.2.4 กฎหมายแรงงาน

ผูเ้ช่ียวชาญได้เสนอแนวทางการส่งเสรมิคณุภาพ

ชีวิตประชากรแฝงที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลกลุ่มอื่น คือ 

รัฐบาลควรมีการลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการที่มี

โครงการส่งเสริมพัฒนาจิตใจให้กับแรงงานก่อสร้าง และ

รัฐบาลต้องแก้ปัญหาเร่ืองยาเสพตดิโดยด่วน เพราะทุกวนั

นี้ยาเสพติดก�าลังระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง 

กฎหมายเพื่อประกันสุขภาพด้านร่างกายของ

ประชากรแฝง ได้มีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติประกันสังคม 

พ.ศ.2533 ส่วนความคุม้ครองปลอดภยัในการท�างานให้

กบัแรงงานก่อสร้าง ได้มพีระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ.2541 ซ่ึงให้ความคุม้ครองแรงงานในเรือ่งสวัสดกิาร

และความปลอดภัยต่างๆ เช่น ก�าหนดให้วันหนึ่งท�างาน

ไม่เกิน 8 ช่ัวโมง หากเกิน 8 ช่ัวโมงให้นายจ้างจ่ายค่า

ตอบแทนไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าคร่ึงของอัตราค่าจ้างต่อ

ชั่วโมงในวันท�างานปกติ โดยการท�างานล่วงเวลาต้อง

ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราว ๆ ไป ห้ามมิให้

นายจ้างกระท�าการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือด

ร้อนร�าคาญทางเพศต่อลูกจ้าง เป็นต้น 

2.3 ภาพอนาคตแนวทางการส่งเสริมคุณภาพ

ชวีติ ในประเดน็ทีม่คีวามส�าคัญเร่งด่วนทีเ่ป็นภาพอนาคต

ในระยะเริ่มแรก ใน 4 ด้าน มีดังต่อไปนี้ 

1) กฎหมายแรงงาน รัฐบาลควรเร่งแก้ปัญหา

เรื่องยาเสพติดโดยด่วน ซึ่งรัฐบาลสามารถด�าเนินการได้

ทันทีและมีความเป็นไปได้ในระดับสูง เนื่องจากกลุ่มผู้

เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน และปัญหายา

เสพติดเป็นปัญหาท่ีทุกคนล้วนตระหนักถึงความส�าคัญ 

ดังนั้น ปัญหาและอุปสรรคในการออกกฎหมายเพื่อลด

และควบคุมยาเสพติดในกลุ่มผู ้ใช้แรงงานก่อสร้างจึง

สามารถกระท�าได้โดยง่าย

2) การบริหารจัดการคุณภาพชีวิต การจัดงบ

ประมาณให้กรุงเทพมหานครสามารถบริหารจัดการเกี่ยว

กับประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างได้โดยตรง 

โดยจัดสรรงบประมาณตามท่ีอยู่จริงของประชากรแฝง 

เนือ่งจากการปฏบิตัดิงักล่าวท�าให้ประชากรแฝงเหล่านัน้

ได้มสีทิธรัิบบริการขัน้พ้ืนฐานท่ีภาครัฐจดัสรรให้ เช่น บตัร

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า งบประมาณด้านการศึกษา และ
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การสงัคมสงเคราะห์อ่ืนๆ ซึง่ประชากรแฝงจะสามารถได้

รับการพัฒนาได้โดยตรง

3) การศึกษา การเปิดโอกาสในการท�างาน ให้

กลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างมีโอกาสพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่ม

ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ทั้งการพัฒนาตนเอง

จากงานประจ�าทีท่�าอยูแ่ละจากการฝึกอบรมพฒันาทกัษะ

ฝีมือแรงงานภายนอก เนื่องจาก จะช่วยให้กลุ่มผู้ใช้

แรงงานก่อสร้างสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง

ได้อย่างย่ังยืน เมือ่แรงงานก่อสร้างได้รับการพฒันาทกัษะ

ฝีมือให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพตนเอง คุณภาพ

ชีวิตด้านอื่นก็จะตามมา กล่าวคือ มีทักษะฝีมือสูงขึ้น 

คุณภาพชีวิตในด้านเศรษฐกิจซึ่งมาจากเงินเดือนค่า

ตอบแทนจะสูงขึ้นตาม 

4) สังคมและสภาพแวดล้อม รัฐบาลควรสร้าง

ความเข้าใจให้แก่แรงงานก่อสร้างเพื่อให้แรงงานได้

ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองที่มีต่อสังคม โดยอธิบาย

บทบาทหน้าทีข่องแรงงานในการปลกูสร้างสิง่ก่อสร้าง ซึง่

สามารถสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นแก่สังคม 

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. เพ่ือให้สะท้อนความคดิเหน็และความรู้สกึของ

กลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างอย่างแท้จริง นักวิจัยควรควร

เขา้ไปฝังตวัโดยอาจจะทำางานในตำาแหน่งใดตำาแหน่งหน่ึง

ท่ีใกลชิ้ดกบัคนงานก่อสร้างและผูว้จิยัสามารถปฏิบติังาน

ได้ เช่น ช่างก่อสร้าง คนคุมของ และช่างปูน เป็นตน้ เพื่อ

สังเกต สนทนา พูดคุย และเก็บรวบรวมข้อมูลที่แท้จริง

จากกลุม่ผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างให้ได้มากท่ีสดุ ซึง่การศกึษา

ครั้งนี้แม้จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ประชากร

แฝงกลุม่ผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างด้วยการสงัเกตและสมัภาษณ์ 

แต่เป็นการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วมจากภายนอก ผู้วิจัย

สังเกตผู้ใช้แรงงานก่อสร้างในขณะสมัภาษณ์ท่ีเขา้ลงพ้ืน

ท่ีก่อสร้างเท่านั้น ซ่ึงยงัไม่สามารถสะทอ้นทศันะคนใน 

ของผูใ้หข้อ้มูลไดดี้เท่ากบัการท่ีนกัวจิยัเขา้ไปแฝงตวัเป็น

ผูป้ฏิบติังานคนหน่ึงในหน่วยงานก่อสร้าง 

2. ศึกษาคุณภาพชีวิตประชากรแฝงในเขต

กรุงเทพมหานคร นอกจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างแล้ว 

ยังมีกลุ่มอื่นที่น่าสนใจอีกมาก เช่น กลุ่มเพศหญิงที่ส่วน

ใหญ่จะเข้ามาขายแรงงานในโรงงานต่าง ๆ  เช่น โรงงานทอผ้า โรงงานกระดาษ และโรงงานท�าปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งคนกลุ่ม

นี้เป็นกลุ่มคนใช้แรงงาน และมาตรฐานการด�ารงชีวิตต�่า เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง

3. คณุภาพชวีติด้านเศรษฐกิจ แม้ว่าประชากรแฝงกลุม่ผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างและผูม้ปีระสบการณ์ในการพฒันา

คุณภาพชีวิตจะเสนอแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านเศรษฐกิจ แต่กลุ่มผู้เช่ียวชาญกลับไม่มีความคิดเห็น

สอดคล้องกันในด้านเศรษฐกิจในประเด็นเหล่านั้น ในงานวิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษาในคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ

ของประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างเพิ่มเติมว่าควรพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านดังกล่าวนี้อย่างไร
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