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บทคัดยอ

ปจจุบนัการขยายตวัของอาคารใหเชาอยูอาศยัสาํหรบัผูมรีายไดนอยในเขตผงัเมอืงรวมเมอืงชยันาทมกีารเตบิโตขึน้อยาง
รวดเร็ว  ซึ่งอาจสงผลตอการพัฒนาเมือง   จึงไดทําการศึกษาถึงสภาพปจจุบัน  กลุมผูเชา สาเหตุของการเชา ปจจัยใน
การเลือก ตลอดจนสภาพปญหาและความตองการของผูเชา โดยพบวา อาคารเชาอยูอาศัยสวนใหญกระจุกตัวอยูในเขต
เทศบาลเมอืงชยันาท ผูเชามีสดัสวนนกัเรยีน/นกัศกึษา: คนทาํงาน 1 : 1.79  ซึง่สวนใหญใชรถจกัรยานยนตเปนพาหนะ 
สาเหตุของการเชาและปจจัยในการเลือกเชาที่อยูอาศัยคือ ตองการอยูใกลสถานศึกษาหรือสถานท่ีทํางาน สวนปญหาที่
พบมากที่สุดคือ ที่จอดรถไมเพียงพอ และตองการสวนสาธารณะและสถานที่ออกกําลังกาย จากขอมูลที่ศึกษาประกอบ
กับทิศทางการขยายตัวของเมืองและแหลงงาน  สามารถคาดการณการขยายตัวของแหลงที่อยูอาศัยใหเชาในอนาคต     
นําไปสูการวางแผนพัฒนาในภาพรวมของเมืองใหมีประสิทธิภาพตอไป
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Abstract

Nowadays, the expansion of residential buildings for population with low incomes in the comprehensive planning 
area of Chainat has been rapidly rising, which might affect the development of the city. Thus, this study focuses 
on the current state of affairs, tenant groups, reasons and deciding factors for renting, problems, and tenants’ 
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needs. It is found that most residential buildings are located within the area of Chainat municipality. The tenants 
are students and workers in proportion of 1:1.79, most of whom use motorcycles for transportation. Location 
is the reason and deciding factors for renting, preferably near ofces or educational institutions. Lack of car 
park, need of public park and exercise areas are the major problems. According to the study and tendency of 
the city and workplace, the expansion of rental residences can be predicted, and therefore, leads to a city 
development project in a more efcient way.

Keywords: Residential Building for Rent, Modied Residential Building for Rent  

บทนํา
 
ที่อยูอาศัย ถือเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญในการดํารงชีวิต
ของมนุษย จึงเปนสาเหตุใหผู ที่มีรายไดนอย ซึ่งไม
สามารถมีทีอ่ยูอาศัยเปนของตนเองอยางถาวร จาํเปนตอง
เชาที่อยู อาศัยแทน จากการที่ผู วิจัยไดมีสวนรวมใน
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท่ีอยูอาศัยและแผนปองกัน     
/แกไขป ญหาชุมชนแออัด กลุ มจังหวัดภาคกลาง          
ตอนบน จังหวัดชัยนาท (มหาวิทยาลัยรังสิต. คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร, 2552) ทําใหเล็งเห็นวา กลุม
ประชากรผูมีรายไดนอยที่ตองเชาที่อยูอาศัย และจํานวน
อาคารอยูอาศยัใหเชาในเขตผงัเมอืงรวมเมอืงชยันาท ใน
จังหวัดชัยนาท มีแนวโนมที่จะเพ่ิมจํานวนมากข้ึนตาม
จํานวนประชากร ภาวะเศรษฐกิจและแผนพัฒนาของ
จงัหวดั ซึง่หากการขยายตัวดงักลาวเปนไปอยางไรทศิทาง 
ปราศจากการควบคุมดูแล และไมสอดคลองกับความ
ตองการของกลุมผูเชาอาศัยและแผนในการพัฒนาเมือง
แลว อาจกอใหเกดิปญหาของเมอืง ตลอดจนคณุภาพชีวติ
ความเปนอยูของประชากร อันไดแก ปญหาความแออัด
ในศนูยกลางของเมอืง การจราจรตดิขดั มลภาวะเปนพษิ 
แหลงเส่ือมโทรม แหลงมั่วสุมยาเสพติด โรคระบาด 
เปนตน สิ่งเหลานี้หากปลอยใหเกิดขึ้นแลวยอมยากตอ
การแกไข จึงทําการวิจัยเพื่อศึกษาถึงสภาพปจจุบันของที่

อยูอาศัยใหเชาของผูมีรายไดนอย ปจจัยในการเลือกเชา
ที่อยูอาศัย ความพึงพอใจ ปญหา และความตองการของ
ผู เชาในเขตผังเมืองรวมเมืองชัยนาท เพื่อเปนขอมูล     
พืน้ฐานใหกบัหนวยงานภาครัฐทีเ่กีย่วของในการควบคุม
ดูแลและแกปญหาดานอาคารอยูอาศัยใหเชาและอาคาร
อยูอาศยัใหเชาดดัแปลงตางๆ ตลอดจนเปนแนวทางสาํหรบั 
การวางแผนพัฒนาดานท่ีอยูอาศัยใหเชาสําหรับผูมีราย
ไดนอยในพ้ืนท่ีเขตผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จังหวัด
ชัยนาท ใหสอดคลองกับการพัฒนาเมืองชัยนาทตอไป 

เคร่ืองมือและวิธีการดําเนินการวิจัย

ขอบเขตของพ้ืนท่ีศึกษา อยูในเขตผังเมืองรวมเมือง
ชยันาท จงัหวัดชยันาท (สาํนกังานโยธาธิการและผังเมือง
จงัหวดัชยันาท, 2553) โดยประชากรเปนกลุมผูมรีายได
นอย (การเคหะแหงชาต ิฝายนโยบายและแผน, 2545) 
ที่เชาอยูอาศัยในอาคารอยูอาศัยใหเชา และอาคารอยู
อาศัยใหเชาดัดแปลง ที่มีจํานวนหองใหเชาในอาคาร
ตั้งแต 5 หองขึ้นไป มีระดับคาเชาหองละไมเกิน 4,000 
บาทตอเดือน1 เคร่ืองมือที่ใชในการดําเนินการวิจัย
ประกอบดวย การสํารวจทางกายภาพ บันทึกภาพ แบบ
สํารวจ และแบบสอบถาม

1 เปนระดับราคาคาเชาหองเฉลี่ยโดยทั่วไปในประเทศ โดยตองการทราบวาผูมีรายไดนอยในพ้ืนท่ีศึกษามีความสามารถในการจายคาเชาหองอยู
ในระดับใด และจํานวนเทาไร
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นิยามศัพทเฉพาะ

• อาคารอยูอาศัยใหเชา หมายถึง  อาคารอยูอาศัย
รวม ซึ่งประกอบดวยหองเชายอยในอาคารตั้งแต 5 
หองขึ้นไป มีวัตถุประสงคของการใชอาคาร เพื่อให
เช าเปนที่พักอาศัยสําหรับหลายคนหรือหลาย
ครอบครัว ซึ่งผูเชามีสิทธิ์ในการเชาอยูอาศัยตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญา โดยใชทางเขาออก
อาคาร ทางขึน้ลงบนัไดหรอืลฟิท ทางเดนิ และพืน้ที่
สวนกลางอืน่ๆ รวมกนั แตจะมทีางเขาออกของแตละ
หองยอยเปนสวนตวั ทัง้นีแ้ตละหองยอยในอาคารจะ
คิดคาเชาในลักษณะรายเดือน  และมีระยะเวลาเชา
เกิน 1เดือนขึ้นไป

• อาคารอยูอาศัยใหเชาดัดแปลง หมายถึง อาคาร
อยู อาศัยรวมใหเช า ที่มิไดมีการออกแบบและ
กอสรางมาสําหรับเปนอาคารอยูอาศัยรวมใหเชา
ตัง้แตแรก แตอาจเกิดจากการนําอาคารพาณชิยหรือ
อาคารแบบอื่นๆ มาเปลี่ยนรูปแบบการใชงานใหม 
เพื่อเปนอาคารอยูอาศัยรวมใหเชาแทน และมีการ
เชาเปนรายเดือน 

วิธีดําเนินการวิจัย การใหไดมาซึ่งกลุ มตัวอยางตาม
ประชากรในนิยาม โดยการสํารวจพื้นที่ศึกษา พบวา มี
จํานวนอาคารอยูอาศัยใหเชา และอาคารอยูอาศัยใหเชา
ดัดแปลง  ในขอบเขตของงานวิจัยจํานวน 35 แหง มี
จํานวนหองเชารวมท้ังสิ้น 619 หนวยพักอาศัย โดย
กาํหนดขนาดของกลุมตวัอยางท่ีทาํการศึกษาดวยวธิขีอง 
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ในระดับความเช่ือมั่นที่
59  % คาความคลาดเคล่ือน 50.0 คิดเปนขนาดของ
ประชากรกลุมตวัอยางจาํนวน 243 หนวยพกัอาศยั และ
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ในกลุมผูเชาที่มีระยะ
เวลาเชามาแลวไมตํ่ากวา 3 เดือน

การวิเคราะหขอมูล เมื่อไดขอมูลจากแหลงขอมูลดาน 
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยการสํารวจทางกายภาพ การ
สมัภาษณ การทาํแบบสอบถาม และการศกึษาเอกสารที่
เกีย่วของ นาํมาใชในการอางองิเพือ่ประกอบการวิเคราะห
ทางสถิติ โดยการใชโปรแกรม SPSS for Window ใน    
รูปแบบของตารางแสดงความถี่และรอยละ และสรุปผล
การศึกษาโดยเช่ือมโยงกับการพัฒนาเมืองชัยนาท

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

แนวความคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วของกบัการเลอืกทีอ่ยูอาศยั
ที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ไดแก

เบรน กดูดอลล (1975)  ไดกลาวถึง การเลือกท่ีตัง้ของ
ทีอ่ยูอาศัยนัน้ ตองมคีวามสะดวกสบายในการเขาถงึทีต่ัง้
ของแหลงบรกิารตางๆ โดยเฉพาะใกลแหลงงานและสถาน
ศกึษา นอกจากนีย้งัมีปจจยัอ่ืนๆ ทีม่อีทิธิพลตอการเลอืก
ที่อยูอาศัย ไดแก รายได สภาพครอบครัว ลักษณะของ
ชุมชน เปนตน

เบรน เจ. แอล. เบอรร ีและ แฟรงค อ.ี ฮอรตนั (Murphy, 
1975)  เสนอวา ปจจัยพื้นฐานท่ีกําหนดทางเลือกที่อยู
อาศัยมี 3 ประการ คือ ราคาหรือคาเชาที่พักอาศัย ชนิด
ของที่พักอาศัย และที่ตั้งของที่พักอาศัย โดยปจจัยท้ัง 3 
ประการนี้มีความสัมพันธควบคูไปกับเหตุผลสวนตัวใน
การเลือกท่ีพักอาศัยของแตละบุคคล เชน จํานวนเงินท่ี
พอใจที่จะใชจายสําหรับที่อยู อาศัยซึ่งขึ้นอยูกับรายได 
นอกจากนี้  ยังขึ้นอยูกับสถานภาพสมรส และขนาด
ครอบครัว หรือวิถีทางในการดําเนินชีวิต ซึ่งจะมีผลตอ
ชนดิของชุมชนทีต่องการอยูอาศยัและสถานท่ีทาํงาน รวม
ทั้งระยะทางจากบานไปยังแหลงงานดวย
 
ริชารด เอฟ. มัธ (1969)  ไดกลาวถึงความแตกตางใน
การเลือกที่อยู อาศัยของผูมีรายไดสูงและรายไดตํ่าวา 
ประชากรท่ีมีรายไดสูงจะมีแหลงที่พักอาศัยอยูในเขต
ชานเมอืงเพราะพอใจทีจ่ะอยูในบรเิวณทีม่คีวามหนาแนน
ตํ่า เนื่องจากตองการบานในบริเวณที่ไมแออัด แต
ประชากรทีม่รีายไดตํา่จะอยูในศนูยกลางเมอืง เพือ่ความ
สะดวกในการเดินทางไปทํางานและทํากิจกรรมอื่นๆ

มาตรฐานท่ีอยูอาศัย (กระทรวงมหาดไทย. กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน, 2549) ในดานองคประกอบของ
หนวยพักอาศัย ประกอบดวยสวนจําเปนพื้นฐานในการ
อยูอาศัย 3 สวน คือ 
1. สวนนอน (อาจปรับเปลี่ยนกิจกรรมระหวางไมมีการ

ใชงาน) ใชทํากิจกรรมได 3-4 เทาของพื้นท่ีจริง
2. สวนอเนกประสงค ใชทํากิจกรรมได 5-7 เทาของ

พื้นท่ีจริง
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3. สวนหองนํ้า-สวม-ซักลาง ควรมิดชิดและถูก
สุขลักษณะ มีระบบระบายอากาศและแสงแดดสองถึง

มาตรฐานขนาดของพื้นที่หนวยพักอาศัย (กระทรวง
มหาดไทย. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2549) 
กาํหนดขนาดของพืน้ทีเ่ลก็ทีส่ดุทีผู่อยูอาศยัสามารถอยูได 
และมีความจําเปนในการใชงานจริง โดยคํานงึถงึคณุภาพ
ชวีติของผูอยูอาศัย ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน สรุปได ดังตารางที่ 1

กรณีศึกษา

การวิจัยโครงการ ปจจัยในการเลือกและความพึงพอใจ
อาคารอยูอาศัยรวมใหเชาในเขตดินแดง: กรณีศึกษา 
อาคารอยูอาศัยรวมใหเชา ถนนประชาสงเคราะห (เฉลมิรตัน, 
2548) เปนการวิจัยเพ่ือศึกษาถึงปจจัยในการตัดสินใจ
เลอืกเชา ทีอ่ยูอาศยัและความพงึพอใจในอาคารอยูอาศยั
รวมใหเชาในเขตดินแดงที่มีความสูง 5 ชั้น จํานวน 337 
แหง พืน้ทีศ่กึษาอยูในศนูยกลางของเมอืงหลวง จงึมคีวาม
แออัดหนาแนนของอาคารพักอาศัยและอาคารพาณิชย
ตางๆ ที่เปนอาคารสูง มีระบบการคมนาคมขนสงที่
สะดวกเพียบพรอมในหลายรูปแบบ ตอบสนองการดําเนนิ
ชีวิตในสังคมเมืองอยางกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบวาผูเชาอยูอาศัยสวนใหญยายมาจากตางจังหวัด มี
ระดบัรายไดไมเกนิ 7,500 บาทตอเดอืน สวนใหญอยูใน
วัยทํางานและมีอายุไมเกิน 30 ป ผลการศึกษาพบวา 
ปจจัยในการเลือกหองเชาคือ การมีหองน้ําภายในหอง 
การเลอืกอาคารคอื ทางเขาออกอาคารด ีและเลอืกสภาพ

แวดลอมใหอยูใกลสถานที่ทํางานหรือสถานศึกษา โดยมี
ราคาคาเชาหองทีเ่หมาะสมเปนองคประกอบสาํคญั สวน
ในดานความพึงพอใจพบวา พึงพอใจในการมีรานขาย
ของใชใกลทีพ่กัอาศัย ปญหาท่ีพบคือ ภายในหองแสงแดด
สองไมถึงและจํานวนหองในแตละชั้นมากเกินไป อีกท้ัง
สภาพแวดลอมมีแหลงมั่วสุมอบายมุขจํานวนมาก

ผลการวิจัยและบทวิเคราะห
 
ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท พ.ศ. 2553  (สํานักงานโยธา
ธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท, 2553) มีพื้นที่รวม 
56.49 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพืน้ทีต่าํบลเขาทาพระ 
ตาํบลธรรมมูล ตาํบลหาดทาเสา ตาํบลบานกลวย ตาํบล
ในเมือง  ตําบลทาชัย และตําบลชัยนาท อําเภอเมือง
ชัยนาท โดยรูปแบบการใชประโยชนที่ดินกําหนดให
ศนูยกลางหลักอยูในเขตชุมชนซ่ึงเปนศนูยกลางของเมือง 
ความหนาแนนของการใชที่ดินมากท่ีสุดจึงอยูในเขต
เทศบาลเมืองชัยนาท  ตามแนวแกนของถนนวงษโต  
ถนนพรหมประเสริฐ และถนนพหลโยธิน   สวนบริเวณ
นอกเขตชุมชนเมืองสวนใหญเปนที่ดินเพื่อการเกษตร
กรรม รองลงมาคือการใชที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยหนาแนน
นอยตามริมถนนสายสําคัญตามลําดับ สวนเขตรอยตอ
รอบผังเมืองรวมเปนพื้นท่ีเพื่อการเกษตรกรรมเกือบ
ทั้งหมด  

จากการสํารวจทางกายภาพของพ้ืนที่ศึกษาในอาคารอยู
อาศัยใหเชาจํานวน 35 แหง พบวา รูปแบบของอาคาร
อยูอาศัยใหเชาเปนประเภทอาคารท่ีถูกดัดแปลงจํานวน 

ตารางที่ 1 มาตรฐานขนาดของพื้นที่ภายในหนวยพักอาศัย

การอยูอาศัย รูปแบบพ้ืนที่ พื้นที่
(ตารางเมตร) จํานวนคน พื้นที่ตอคน

(ตารางเมตร)

การเชาระยะส้ัน 
(ไมเกิน 5 ป)

ที่อยูอาศัยแนวราบ 15 2 7.5

ที่อยูอาศัยแนวสูง 20 2 10

การเชาระยะยาวหรือถาวร 
(มากกวา 5 ป)

ที่อยูอาศัยแนวราบ 21 3-4 5.25

ที่อยูอาศัยแนวสูง 28 3-4 7

(ที่มา: กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย) 
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6 แหง สวนสภาพของอาคารมีอาคารลักษณะเกาและทรุด
โทรมจํานวน 14 แหง อาคารท่ีมีสภาพปานกลาง 10 
แหง และอาคารสภาพใหม 11 แหง ตําแหนงที่ตั้งของ
อาคารสวนใหญอยูในศูนยกลางของพ้ืนท่ีเขตเทศบาล
เมืองชัยนาท ใกลกับถนนสายหลักของเมือง คือ ถนน

พรหมประเสริฐ ถนนวงษโต ถนนชัยณรงค และถนน
พหลโยธิน สวนบริเวณรอบนอกพ้ืนที่เขตเทศบาลเมือง
ชยันาทในเขตผงัเมอืงรวมเมอืงชยันาทนัน้ พบอาคารเชา
พักอาศัยนอยมาก

ภาพที่ 1: ตําแหนงที่ตั้งของอาคารอยูอาศัยใหเชาในเขตผังเมืองรวมเมืองชัยนาท 
จังหวัดชัยนาท  (สํารวจ: เมษายน 2552)

ภาพที่ 2: ลักษณะของอาคารอยูอาศัยใหเชาที่ถูกดัดแปลง
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ภาพที่ 3: อาคารอยูอาศัยใหเชาท่ีมีสภาพเกาและทรุดโทรม

ผลการศึกษาจากแบบสอบถามในขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
สามารถจําแนกประเด็นขอมูลออกเปน 4 สวน ดังนี้
 
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงจํานวนรอยละ 67.90 
สวนใหญมีสถานภาพโสด (รอยละ 80.66) และพบวาผู
เชาทีอ่ยูอาศยัมอีายอุยูในชวง 15-20 ปมากทีส่ดุคดิเปน
รอยละ 37.45 ของผูเชาทั้งหมด รองลงมาคือชวงอายุ 
26-30 ปรอยละ 19.34 และอายุ 31-40 ปรอยละ 
17.70 ตามลําดับ ซึ่งพิจารณาโดยภาพรวมแลวจะเห็น
ไดวากลุมผูเชาที่อยูอาศัยมีอายุอยูในชวง 15 ถึง 40 ป 
อันเปนวัยที่กําลังศึกษาและวัยทํางาน ในกลุมผูเชาสวน
ใหญจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรรีอยละ 31.69 รอง
ลงมาคือจบการศึกษาระดับอนุปริญญาและผู ที่กําลัง
ศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจํานวนรอยละ 30.04 ซึ่ง
นอกจากผูเชาที่เปนนักศึกษารอยละ 35.80 แลว อาชีพ
ที่พบมากที่สุดในกลุมผูเชาคือขาราชการ ซึ่งคิดเปนรอย
ละ 27.16 รองลงมาคือลูกจ างบริษัทเอกชนรอย
ละ16.46 สวนระดับรายไดของผูเชานอกเหนือจากผูที่
กําลังศึกษาอยูแลว (รอยละ 35.80 ซึ่งจัดเปนประเภท
ไมมีรายได)    ผูเชาสวนใหญจะมีระดับรายไดตอเดือน 
5,000 ถึง 15,000 บาทคิดเปนรอยละ 41.56 และผู
เชาที่มีรายไดตอเดือนนอยกวา 5,000 บาทมีรอยละ 
5.35 ซึง่กลุมผูเชาเหลานีจ้ดัอยูในกลุมของผูมรีายไดนอย
ที่มีความจําเปนที่ตองเชาที่อยูอาศัยในลักษณะของหอง
เชา ซึง่สอดคลองกับทฤษฎแีละแนวคดิของการเคหะแหง
ชาติ (การเคหะแหงชาติ. ฝายนโยบายและแผน, 2545)  
 
ในดานของภูมิลําเนา ผูเชาสวนใหญเปนคนในจังหวัด
ชัยนาทแตมีภูมิลําเนาอยูที่อื่นของจังหวัดถึงรอยละ 
56.38 สวนนอกจากน้ีเปนผูเชาที่ยายมาจากจังหวัดอื่น 
ซึ่งผูเชาเหลานี้เขามาเพื่อศึกษาและประกอบอาชีพใน

พื้นที่ โดยมีระยะเวลาการเชาอยู อาศัยถึงปจจุบัน 4 
เดอืน-1 ปมากถึงรอยละ 44.86 รองลงมาคือระยะเวลา
เชา 2-3 ปรอยละ 38.27 และ 4-5 ปรอยละ 10.70 
ตามลําดบั จะสังเกตไดวา ระยะเวลาของการเชาสวนใหญ
ไมเกิน 3 ป แสดงใหเห็นวาผู เชาจํานวนหนึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงแหลงเชาที่อยูอาศัยบอยหรือเปนผูเชาราย
ใหม ซึ่งเปนไปไดทั้งกรณีการเลือกที่อยูอาศัยท่ีเหมาะสม
กับตนเองมากท่ีสุด และการยายเขามาเพ่ือศึกษาหรือ
ประกอบอาชีพในพื้นท่ี
 
นอกจากนี้จากการศึกษาพบวา สาเหตุของการเชาท่ีอยู
อาศัยสวนใหญตองการอยูใกลสถานที่ทํางานหรือสถาน
ศกึษามากถึงรอยละ 93 และมีผูเชาอาศัยในหองเชาเพียง
คนเดียวมากท่ีสุดถึงรอยละ 48.15 ซึ่งในจํานวนน้ีเปน
นกัศกึษารอยละ 24.78 นอกน้ันคือคนทาํงานทัง้ส้ิน และ
เปนที่นาสังเกตวาผูเชาท่ีมีความสัมพันธกับสมาชิกท่ีอยู
อาศัยเปนครอบครัวในลักษณะของสามี-ภรรยา พอ-แม-
ลูก พี่นอง ญาติ มีจํานวนรวมกันรอยละ 21.40 สวน
ความสัมพันธแบบเพ่ือนมีจํานวนมากกวาในรอยละ 
30.45 โดยผูเชาท่ีอาศัยอยูรวมกันในลักษณะญาติและ
เพื่อนจะมีการหารแบงชําระคาเชาหองรวมกัน พิจารณา
ไดวากลุมของผูเชาท่ีกําลังศึกษาซ่ึงยังไมสามารถหาราย
ไดดวยตนเองหรือผูที่มีรายไดนอยมาก ไมสามารถแบก
ภาระคาเชาไดเพียงลําพัง หรือมีความตองการประหยัด
คาใชจายในการเชาหองเพ่ืออยูอาศัย ระดับราคาคาเชา
หองที่ผูเชาจายเพื่ออยูอาศัยสวนใหญอยูในระดับราคา
หองละ 1,500 บาทตอเดือนมีถึงรอยละ 34.16 โดยมี
ระดับราคาคาเชาหองตํ่าสุด 500 บาทตอเดือน และ
สงูสดุ 4,000 บาทตอเดอืนซึง่มจีาํนวนเพยีงรอยละ 1.23 
และ 1.65 ตามลําดบั ขนาดของหนวยพักอาศยัโดยเฉล่ีย 
15 ตารางเมตร คดิเปนคาเฉลีย่ของราคาคาเชาประมาณ 
100 บาทตอตารางเมตร
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จากการสํารวจทางกายภาพในพ้ืนที่ศึกษาพบวา ดวย
ระดับราคาคาเชาหองดังกลาวสวนใหญอยูในเกณฑตํ่า 
ขนาดของพ้ืนที่ใชสอยภายในหองเชาจึงคอนขางจํากัด 
ทําใหตองมีการใชพื้นที่บางสวนซอนทับกัน เชน การใช
ที่นอนรวมกับเกาอ้ีพักผอน-รับแขก เปนตน ซึ่งจาก
แบบสอบถามจะเห็นไดวา พื้นที่ที่ใชซอนทับกันมากที่สุด
คือ ระเบียงกับที่ตากผาซึ่งมีในบริเวณหนาหรือหลังหอง
เชาในจํานวนรอยละ 48.14 รองลงมาคือเกาอี้พักผอน-
รบัแขกกับสวนรับประทานอาหาร รอยละ 45.67 ในดาน
การใชประโยชนในหองที่เชาอยูอาศัยพบวา สวนใหญมี
การใชหองเชาเปนที่พักอาศัยอยางเดียวรอยละ 96.71 
นอกจากนี้ ผู เช าใชเปนที่พักอาศัยและคาขายหรือ
ประกอบธุรกิจไปดวยรวมรอยละ 3.29 ซึ่งการประกอบ
ธรุกจิในบรเิวณเดียวกับอาคารทีเ่ชาพกัอาศยั จะมีเฉพาะ
ในอาคารที่อยูในยานชุมชนเปนสวนใหญและมักจะเปน
ธรุกิจในดานการใหบริการ เชน รานเสรมิสวย รานตดัผม
ชาย รานซอมคอมพิวเตอร เปนตน การเดินทางประจํา
จากทีเ่ชาพกัอาศยัไปยงัสถานทีท่าํงานหรอืสถานศกึษา ผู
เชาสวนใหญใชรถจักรยานยนตสวนตัวเปนยานพาหนะ
รอยละ 53.50 รองลงมาคือการเดินรอยละ 27.98 โดย
ใชเวลาในการเดินทางสวนใหญอยูที่ 5 ถึง 10 นาที ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของท่ีตั้งอาคารท่ีเชาอยู
อาศัยกับแหลงงานหรือสถานศึกษาไดอยางชัดเจน 

2. ปจจัยในการเลือกอาคาร/หองเชา และความ
พึงพอใจ
 
จากแบบสอบถามถึงเหตุผลหลักท่ีผูมีรายไดนอยเลือก
อาคารที่เชาอยูอาศัย โดยใหผูเชาเรียงลําดับความสําคัญ 
1 ถึง 3 นั้น พบวาในความสําคัญมากเปนลําดับแรก ผู
เชาตัดสินใจเลือกเชาที่อยูอาศัยใกลสถานท่ีทํางานหรือ
สถานศึกษามากท่ีสุดถึงรอยละ 72.02 ลําดับท่ีสองคือ 
การคมนาคมสะดวก และลําดับที่ สามคือ ถนน/ทางเขา
ออกอาคารมีสภาพดี/ไมเปล่ียว โดยมีจํานวนรอยละ 
19.34 และ 9.88 ตามลําดับ (ดูตารางที่ 2 ประกอบ) 
จากผลการศึกษานี้จะเห็นไดวา ปจจัยสําคัญมากที่สุดใน
การเลือกเชาทีอ่ยูอาศัย คอื ความตองการอยูใกลสถานท่ี
ทาํงานหรอืสถานศกึษา เพ่ือใหสามารถเดนิทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน และยังชวย
ประหยัดคาใชจายในการเดินทางดวย 

สวนเหตุผลหลักในการเลือกหองที่เชาอาศัย โดยเลือก
เรียงลําดับความสําคัญ 1 ถึง 3 พบวาในความสําคัญ

ลาํดบัแรก ผูเชาเลอืกราคาคาเชาหองทีม่คีวามเหมาะสม
มากที่สุดรอยละ 67.90 และเลือกการมีหองนํ้าภายใน
หองเชาสําคัญเปนลําดับท่ีสองและสาม ในอัตรารอยละ 
34.57 และ 30.45 ตามลําดับ (ดูตารางที่ 3 ประกอบ) 
แสดงใหเห็นวาผูเชาคาํนึงถงึคาใชจายเปนสาํคญั อนัเปน
ขอจํากัดในเร่ืองของรายไดของผูเชากับการแบงจายเพ่ือ
การอยูอาศัย สวนการใหความสําคัญของการมีหองน้ํา
ภายในหองเชา เนื่องจากผูเชาตองการความเปนสวนตัว 
ความมีสุขอนามัย และความปลอดภัยในการอยูอาศัย

สําหรับในดานความพึงพอใจ ในการวิจัยครั้งน้ีตองการ
ศกึษาถงึความพงึพอใจในดานของบรบิทตางๆ ทีส่งผลตอ
การดํารงชีวิตของผูเชา (จึงมิไดมีการวัดระดับความ     
พึงพอใจ) โดยพบวาความพึงพอใจในหองท่ีเชาอยูอาศัย 
ผูเชามีความพึงพอใจในราคาคาเชาหองที่เหมาะสมมาก
ที่สุดถึงรอยละ 77.36 สวนความพึงพอใจในดานอาคาร
ที่เชาอยูอาศัย ผูเชาพึงพอใจในเรื่องของความสะดวกใน
การเดินทางมากที่สุดในรอยละ 86.42 ซึ่งสอดคลองกับ
เหตุผลหลักในการเลือกหองและอาคารท่ีเชาอยูอาศัยดัง
กลาวขางตน 
 
3. ปญหาของผูเชาอาศัย
 
ภายในหองที่เชาพักอาศัย ผูเชารอยละ 32.92 เห็นวา
ไมมีปญหา สามารถยอมรับสภาพความเปนอยูไดเม่ือ
เปรียบเทียบกับราคาคาเชาหอง แตเปนท่ีนาสังเกตวา
กลุมผูที่กําลังศึกษาอยูมีความเห็นวาการไมมีจุดเชื่อมตอ
อนิเตอรเน็ตเปนปญหาสําคญัโดยมจีาํนวนรอยละ 27.98 
รองลงมาคอืรอยละ 23.46 เหน็วามีปญหาอากาศถายเท
ไมสะดวก สวนปญหาอ่ืนๆ ไดแก ไมมีระเบียงสวนตัว 
พื้นที่ใชสอยภายในหองไมเพียงพอ แสงแดดสองไมถึง 
ไมมีหองนํ้าภายในหอง สภาพหองเกาและทรุดโทรม 
ทัศนียภาพภายนอกไมดี เปนตน สําหรับในดานของ
อาคารที่เชานั้น ผูเชารอยละ 35.80 เห็นวาไมมีปญหา 
นอกจากน้ีพบวากลุมผูเชาท่ีเปนวัยทํางานมีปญหาในเร่ือง
ที่จอดรถมีไมเพียงพอคิดเปนรอยละ 26.34 และในรอย
ละ 16.05 มีปญหาของตัวอาคารท่ีมีสภาพชํารุดทรุด
โทรม และปญหาอื่นๆ ไดแก ทางเขาออกอาคารคับแคบ 
มลพิษ และขยะมูลฝอย เปนตน จากการสังเกตผูเชาที่
ไมมีปญหาเนื่องจากเปนกลุมของผูเชาท่ีเชาอยูในอาคาร
พักอาศัยสรางใหม ซึ่งปจจุบันมีการขยายตัวของจํานวน
อาคารเชาเกิดขึ้นใหมเปนจํานวนมาก 
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ตารางที่ 3 เหตุผลหลักในการเลือกหองที่เชาอยูอาศัย

ลําดับความสําคัญของเหตุผลท่ี
ผูเชาเลือก

จํานวนผูเลือกมาก
เปนอันดับท่ี 1-3

เหตุผลหลัก ที่เลือกหอง
ที่เชาอยูอาศัย

จํานวนรอยละของ
ประชากรที่เลือก

ความสําคัญมากเปนลําดับท่ี 1

1 ราคาคาเชาหองมีความเหมาะสม 67.90

2 มีหองนํ้าภายในหองเชา 10.29

3 สภาพหองใหม 8.64

ความสําคัญมากเปนลําดับท่ี 2

1 มีหองนํ้าภายในหองเชา 34.57

2 พื้นที่ใชสอยภายในหองเชาเพียงพอกับความ
ตองการ

27.98

3 สภาพหองใหม 11.52

ความสําคัญมากเปนลําดับท่ี 3

1 มีหองนํ้าภายในหองเชา 30.45

2 พื้นที่ใชสอยภายในหองเชาเพียงพอกับความ
ตองการ

19.34

3 อากาศถายเทดี/มีแสงแดดสองถึง 16.46

ตารางที่ 2 เหตุผลหลักในการเลือกอาคารที่เชาอยูอาศัย

ลําดับความสําคัญของเหตุผลท่ี
ผูเชาเลือก

จํานวนผูเลือกมาก
เปนอันดับท่ี 1-3

เหตุผลหลัก ที่เลือกอาคาร
ที่เชาอยูอาศัย

จํานวนรอยละของ
ประชากรที่เลือก

ความสําคัญมากเปนลําดับท่ี 1

1 ใกลสถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา 72.02

2 ผูใหเชามีอัธยาศัยดี 6.58

3 ถนนและทางเขา-ออกอาคาร มีสภาพดี/  
ไมเปลี่ยว

3.29

ความสําคัญมากเปนลําดับท่ี 2

1 การคมนาคมสะดวก 19.34

2 ถนนและทางเขา-ออกอาคาร มีสภาพดี/  
ไมเปลี่ยว

13.99

3 ใกลตลาดหรือแหลงจับจายใชสอยในชีวิต
ประจําวัน

13.17

ความสําคัญมากเปนลําดับท่ี 3

1 ถนนและทางเขา-ออกอาคาร มีสภาพดี/  
ไมเปลี่ยว

9.88

2 มีที่จอดรถเพียงพอ 9.47
การคมนาคมสะดวก 9.47

3 ใกลตลาดหรือแหลงจับจายใชสอยในชีวิต
ประจําวัน

9.05
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สุพัตรา  ราษฎรศิริ

4. สิ่งอํานวยความสะดวกที่มีใหกับผูเชาในหอง/
อาคาร ตลอดจนในบริเวณใกลเคียง และความ
ตองการสิ่งอํานวยความสะดวก
 
จากการศึกษาพบวา สิง่อาํนวยความสะดวกทีผู่ใหเชามใีห
ภายในหองเชามากที่สุดรอยละ 93 คือ มีหองนํ้าภายใน
หอง ซึง่นบัวาเปนสวนทีส่าํคญัในการใชชวีติประจาํวนัของ
ผูเชาและสอดคลองกบัเหตผุลในการเลอืกหองเชาทีผู่เชา
สวนใหญใหความสําคัญมาก สวนภายในพื้นที่สวนกลาง
ของอาคาร ซึ่งถือเปนสวนท่ีผูเชาตองใชรวมกันอันไดแก 
ทีจ่อดรถ ชดุพกัคอยหรอืรบัแขก หองนํา้ เปนตน เจาของ
อาคารถงึรอยละ 99.18 จะมพีืน้ทีส่าํหรบัจอดรถใหกบัผู
เชา ในดานสถานท่ีอํานวยความสะดวกในบริเวณใกล
เคียงอาคารที่เชาอยูอาศัย พบวามีรานอาหารมากเปน
อันดับที่ 1 คือรอยละ 91.36 รองลงมาคือรานขาย
ของชํา/รานสะดวกซื้อมีรอยละ 90.95 และมีตลาดเปน
อันดับที่ 3 ในรอยละ 59.67 แสดงใหเห็นถึงแหลงที่อยู
อาศัยใหเชาเหลานี้อยูในแหลงชุมชนและยานธุรกิจการ
คาของเมือง  
 
สําหรับความตองการใหหองและอาคารท่ีเชาอยูอาศัย   
ในปจจุบันปรับปรุงหรือมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติม
นั้น พบวาในลําดับแรกผูเชาตองการใหมีจุดเช่ือมตอ
อินเตอรเน็ตเพ่ิมมากที่สุดจํานวนรอยละ 27.98 รองลง
มาคือผูเชาตองการใหมีตู นํ้าดื่มรอยละ 23.04 และ
ตองการใหเพิม่ท่ีจอดรถและเครือ่งซกัผาหยอดเหรยีญใน
จํานวนเทาๆ กันคือ รอยละ 18.11 เปนลําดับที่ 3 ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิต
ประจําวัน จนกลายเปนสิ่งจําเปนในปจจุบัน นอกจากนี้ 
เปนทีน่าสงัเกตวาความตองการใหปรบัปรงุสภาพภายใน
หองและสภาพอาคารมีจํานวนใกลเคียงกันเปนลําดับที่  
4 และ 5 คือรอยละ 17.69 และ15.64 ตามลําดับ ซึ่ง
สอดคลองกับปญหาของหองและอาคารที่ผูเชาพักอาศัย
พบ
 
ในดานความตองการสิง่อํานวยความสะดวกในบริเวณใกล
เคียงอาคารท่ีเชาพักอาศัย เนื่องจากตําแหนงของอาคาร
เชาสวนใหญอยูในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชัยนาท ซึ่งเปน
บริเวณที่ตั้งของยานธุรกิจการคา ตลาด สถานที่ราชการ 
สถานศึกษา สถานพยาบาล ฯลฯ ที่มีสิ่งอํานวยความ

สะดวกเพียบพรอมอยูแลว แตก็ยังมีอาคารเชาอาศัยบาง
แหงทีอ่ยูไกลจากส่ิงอํานวยความสะดวกเหลานี ้ซึง่ผูเชาก็
ยินดีที่จะเดินทางเขามาใชบริการ ดวยเห็นวาใชเวลาใน
การเดินทางไมมากนักเนื่องจากตองการความเงียบสงบ
มากกวา  ผลการศึกษาจึงพบวา มีเพียงสวนสาธารณะ
และสถานทีอ่อกกาํลงักายเทานัน้ ทีผู่เชาสวนใหญถงึรอย
ละ 49.38 ตองการใหมีเพิ่มในบริเวณใกลเคียงกับท่ีอยู
อาศัย

การอภิปรายผล
  
จากผลการศึกษา กลุมผูมีรายไดนอยท่ีเชาท่ีอยูอาศัยใน
พื้นท่ีผังเมืองรวมเมืองชัยนาทพบวา เปนกลุมผูที่กําลัง
ศึกษาและคนทํางาน เปนสัดสวนท่ีใกลเคียงกันคือ 
1:1.79 โดยผูทาํงานนอกจากเปนกลุมผูมรีายไดนอยแลว 
สวนหนึง่เปนผูทีย่งัไมมคีวามมัน่ใจในแหลงงานหรอือาชพี 
กลุมผูเชาท้ังหมดเหลาน้ีตองการที่อยูอาศัยที่ใกลสถาน
ศกึษา แหลงงาน และแหลงบรกิารตางๆ เพือ่ความสะดวก 
ปลอดภัย และประหยัดคาใชจาย ซึง่สอดคลองกบัแนวคิด
การเลอืกทีอ่ยูอาศยัของ เบรน กดูดอลล และ รชิารด เอฟ. มธั 
การที่ผู เชาสวนใหญเลือกเชาที่อยู อาศัยใกลสถานที่
ทํางานหรือสถานศึกษาเปนปจจัยหลัก อาจทําใหผูเชามี
ทางเลอืกนอยลง หากเจาของอาคารเชาพกัอาศยัไมคาํนึง
ถงึคณุภาพชวีติของผูเชา หรอืภาครฐัไมไดใหความสาํคญั
ในดานมาตรฐานของทีอ่ยูอาศยั สภาพแวดลอม ภมูทิศัน
ของเมือง ตลอดจนความแออัดในชุมชนใจกลางเมืองที่  
จะตองเกิดขึ้นตามมา

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายไดกับคาใชจายในการเชา
ที่พักอาศัยของประชากรกลุมน้ี พบวาผูเชาจะจายคาเชา
หองเปนสัดสวนประมาณรอยละ 10-12 ของรายไดครวั
เรอืน ในกรณทีีร่ายไดของผูเชาไมเพียงพอแกการเชาท่ีอยู
อาศัย การแกปญหาของกลุมผูมีรายไดนอยน้ีคือ การหา
ผูเชาอาศยัรวมมาหารแบงคาเชาหองรวมกนั แสดงใหเหน็
วา ราคาคาเชามคีวามสาํคญัเปนลาํดบัรองจากการเลอืก
ทําเลที่ตั้งของท่ีพักอาศัย

ขนาดพื้นที่ภายในหนวยพักอาศัยโดยเฉลี่ย 15 ตาราง
เมตร ถือวาอยูในเกณฑมาตรฐานของพื้นท่ีภายในหนวย
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พักอาศัยสําหรับการเชาระยะส้ันของท่ีอยูอาศัยในแนว
ราบเทานั้น สวนพื้นที่ใชสอยภายในหองเชา ซึ่งพบวามี
การใชพืน้ทีซ่อนทับกนัของระเบียงกับทีต่ากผา ซึง่ระเบยีง
นั้นจัดอยูในประเภทท่ีวางท่ีมีประโยชนใชสอยไมเฉพาะ
เจาะจง (อรศิริ, 2523) จึงสามารถใชรวมกันไดโดยไม
เกิดปญหาในการอยูอาศัย  หากแตสวนพักผอน-รับแขก
กับสวนรับประทานอาหารจัดเปนประเภทที่ว างที่มี
ประโยชนใชสอยคงท่ี (อรศิริ, 2523) การใชพื้นที่ทั้ง 2 
สวนน้ีซอนทับกันจะสงผลใหเกิดความไมสะดวกในการ
ดํารงชีวิตประจําวันได โดยเฉพาะกรณีที่พื้นที่ภายใน
หนวยพักอาศัยมีขนาดตํ่ากวามาตรฐาน

สวนในดานการเดนิทางจากทีเ่ชาพกัอาศยัไปยงัแหลงงาน
หรือสถานศึกษา ที่กลุมผูเชาสวนใหญแมจะมีรายไดนอย
แตใชรถจักรยานยนตสวนตัวเปนพาหนะ ทาํใหสะทอนถึง
ระบบขนสงสาธารณะภายในพืน้ที ่ซึง่สวนใหญเปนรถสอง
แถวและรถโดยสารขนาดเล็กนั้น อาจจะยังไมเปนระบบ
และมีประสิทธภิาพเพียงพอท่ีจะตอบสนองความตองการ
ของคนในชุมชนได สงผลใหเกิดปญหาที่จอดรถในที่เชา
พักอาศัยไมเพียงพอตามมา

กรณีความตองการสวนสาธารณะและสถานท่ีออกกําลัง
กายในบริเวณใกลเคียงอาคารที่เชาพักอาศัย นอกจาก
เขื่อนเรียงหินริมแมนํ้าเจาพระยาและสนามกีฬาบริเวณ
ศาลากลางจังหวัดแลว พบวาในพื้นที่ศึกษามีสวน 
สาธารณะที่หนองระแหงซ่ึงอยูหางไกลจากยานชุมชน 
ทาํใหยากตอการเขาถึง จงึไมมผีูเขาไปใชบริการและกลาย
เปนพื้นที่ทิ้งราง 

โดยภาพรวมทัง้หมดเมือ่เปรยีบเทยีบกบักรณศีกึษาในเขต
ดินแดง จะเห็นไดวา ปจจัยในการเลือกเชาที่อยูอาศัยมี
ความใกลเคียงกัน เนื่องจากผูเชาเปนกลุมผูมีรายไดนอย
เหมือนกัน หากแตบริบทของความเปนเมืองหลวงทําให
อาคารเชาตางๆตองอยูในแนวสูงเพราะมีพื้นที่จํากัด ซึ่ง
สงผลตอแสงแดดภายในหอง การถายเทอากาศ ความ
แออัดของจํานวนหองในการอยูอาศัยและการใชบริการ
สวนกลางของอาคาร รวมไปถึงการเปนแหลงมั่วสุม
อบายมุขของพ้ืนที่ ซึ่งเปนปญหาทางสังคมท่ีทางภาครัฐ
จะตองวางแผนและดําเนินการอยางรัดกุมเพ่ือปองกันมิให
สิ่งเหลานี้เกิดข้ึนในพื้นที่เมืองชัยนาท 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายและแผน
พัฒนาจังหวัด
  
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2551-2554) ซึง่ไดกาํหนดวิสยัทศันประเทศไทย 
โดยมุงพัฒนาสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” เชื่อมโยง
สูนโยบายและแผนพฒันาจงัหวดัชัยนาทและระดบัผงัเมอืง
รวมเมืองชัยนาท ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาท่ีอยู
อาศัยและพ้ืนท่ีชุมชน ไดแก การจัดยานการใชที่ดินให
เหมาะสมไมปะปนกนั การมบีรกิารทางสังคมและบริการ
สาธารณะครบครนั สะดวกสบายครอบคลมุทกุพืน้ท่ี การ
สรางโอกาสใหเกดิความเสมอภาคและเทาเทยีมกนั  การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การพัฒนา
และการขยายตวัของเมอืงทีต่องไมทาํลายสิง่แวดลอม โดย
มแีนวคิดในการพัฒนาใหเปน “เมอืงนาอยู เพือ่ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
  
จากนโยบายและแผนพฒันาดงักลาว กบัผลการศกึษาใน
ดานของตําแหนงท่ีตัง้ของอาคารอยูอาศยัใหเชาซึง่รวมตวั
อยูในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลเมืองชัยนาท สภาพของอาคารเชา
ที่เกาและทรุดโทรม อาคารใหมที่เริ่มกอตัวไปในแนวสูง 
ปจจยัในการเลือกอาคารและหองเพือ่เชาอยูอาศัย ตลอด
จนปญหาและความตองการตางๆ ของผูเชาทีม่รีายไดนอย 
นาจะเปนขอมูลใหทางภาครัฐไดศึกษาและทบทวนเพ่ือ
วางแผนพัฒนาดานท่ีอยูอาศัยใหเชาในพ้ืนที่ผังเมืองรวม
เมืองชัยนาทใหสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนา
จังหวัดตอไป

ทิศทางการขยายตัวของเมืองและที่อยู
อาศัยใหเชา
  
จากการศึกษาอัตราการขยายตัวของประชากรในพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองชัยนาท ชวงป พ.ศ. 2548-2552 พบวา
ประชากรลดลงรอยละ 6.76 (สถิติทะเบียนราษฎร, 
2553) ซึ่งหากพิจารณาจากผลของการสํารวจและ
แบบสอบถามจะพบประชากรแฝงที่เขามาศึกษาและ
ประกอบอาชพีในระยะเวลาสัน้ (1-5 ป) โดยมภีมูลิาํเนา
อยูในอําเภอหรือจังหวัดอื่นๆ เปนจํานวนมาก จึงคาด
การณไดวาจะมีการขยายตัวของท่ีอยู อาศัยใหเชาใน
อนาคตตามแหลงงานและสถานศกึษา จากบรบิทโดยรวม
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สุพัตรา  ราษฎรศิริ

ของพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองชัยนาทและจังหวัดชัยนาท ซึ่ง
มกีารขยายตวัของเมอืงไปยงัทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอืของ
พืน้ทีผ่งัเมืองรวม อนัเปนศนูยราชการแหงใหมบรเิวณเขา
พลองและทางทศิตะวันออกเฉียงใตของผัง  สามารถคาด
การณการขยายตวัของทีอ่ยูอาศยัใหเชา ซึง่ปจจบุนักระจกุ
ตวัอยูในพ้ืนทีเ่ขตเทศบาลเมือง จะกระจายตัวออกไปอยาง
ตอเนื่องจากถนนวงษโตไปมาตามถนนพหลโยธิน และ
ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของผังตามทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 340 โดยมีแหลงงานหลักอันไดแก ศูนย
ราชการแหงใหมและสถาบันการศึกษา เปนปจจัยสําคัญ
ในการเชาที่อยูอาศัย 

พัฒนาพื้นท่ีผังเมืองรวมเมืองชัยนาท กําหนดใหมีการ
ขยายตัวของเมืองและแหลงงาน มีโครงการขยายถนน 
กอสรางถนนใหมในพื้นที่ศูนยกลางของเมืองและบริเวณ
รอบนอกจํานวนมาก เพื่อตอบสนองแหลงงานที่กระจาย
ตวัออกจากศนูยกลางของเมอืง โดยเฉพาะแหลงงานใหญ
ที่ศูนยราชการแหงใหมบริเวณเขาพลอง ซึ่งบริเวณนี้ยัง
เต็มไปดวยสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ สมควรอยางยิ่ง
ที่ทางภาครัฐจะตองวางแผนเพื่ออนุรักษและรักษาไวให
อยูควบคูไปกับการพัฒนาเมืองชัยนาท 

ขอเสนอแนะ
  
ผลจากการศกึษานีเ้ปนขอมลูเบือ้งตนซึง่สามารถสะทอน
ใหเห็นถึงบริบทและวิถีชีวิตความเปนอยูของคนกลุมผูมี
รายไดนอยกลุมหน่ึง ซึ่งไมไดบุกรุกพื้นท่ีทรัพยากรที่มี
คุณคา และเลือกที่จะเชาที่อยูอาศัยในลักษณะของ หอง
เชาแทนบานเชาหรือการไดครอบครองท่ีอยูอาศัยเปนของ
ตนเอง ซึ่งมิไดหมายความรวมถึงการมีคุณภาพชีวิตหรือ
มาตรฐานในการอยูอาศยัท่ีควรจะเปน จากการทีใ่นพืน้ที่
ผังเมืองรวมเมืองชัยนาทกําลังมีการขยายตัวของอาคาร
เชาอยูอาศัยเพ่ิมมากข้ึนตามการขยายตัวของเมืองและ
แหลงงาน ดวยสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิต
ความเปนอยูของคนในชุมชนเมืองชัยนาทท่ีกําลังมีความ
แปรเปลีย่นจากสงัคมเกษตรกรรมเปนสงัคมเมอืงมากยิง่
ขึ้น ตลอดจนปญหาที่พบ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูเกี่ยวของ
ทุกฝายจะตองรวมมือกันเพื่อประโยชนสวนรวม และสง
ผลใหเมืองมีสภาพแวดลอมท่ีดี สวยงาม และมีคุณคา 
สอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาเมือง จึงขอเสนอ
แนะแนวทางในการพัฒนาอาคารอยูอาศัยใหเชาในพ้ืนท่ี
ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท ดังนี้

1. ดานหนวยงานภาครัฐ

- จดัหาพ้ืนทีข่องรัฐท่ีเปนพืน้ทีท่ีไ่มกอใหเกดิประโยชน
และมคีวามเหมาะสมมาพัฒนาเปนแหลงท่ีอยูอาศัย
ใหเชาของผูมีรายไดนอย เพื่อสะดวกในการควบคุม
ดูแลใหไดมาตรฐานของที่อยูอาศัยท่ีดี กอใหเกิด
ชุมชนท่ีมีความสมดุลในทางสังคม ชวยลดพื้นที่ที่มี
ความเสือ่มโทรมอนัเสีย่งตอปญหาอาชญากรรมและ
ยาเสพติด

- กําหนดพื้นท่ีในการสรางอาคารเชาอยูอาศัยในเขต
ผงัเมอืงรวมเมอืงชยันาท ซึง่อาจทาํในรปูของการวาง
ผังเฉพาะ หรือการจัดรูปท่ีดิน ฯลฯ

ภาพท่ี 4: แนวโนมทิศทางการขยายตัวของที่อยูอาศัยใหเชา 
ตามการขยายตัวของเมืองและแหลงงาน

บทสรุป 
  
การศกึษาปจจยัท่ีมอีทิธพิลตอการตดัสินใจเลือกเชาทีอ่ยู
อาศัยของผูมีรายไดนอย ตลอดจนความพึงพอใจ ปญหา 
และความตองการของผู เชาในพ้ืนที่ผังเมืองรวมเมือง
ชัยนาท ทําใหเห็นบริบทโดยรวมของอาคารอยูอาศัยให
เชาในพื้นท่ี  ความตองการที่อยูอาศัยใกลสถานศึกษา 
แหลงงาน และแหลงบริการตางๆ จะสงผลใหเกิดความ
แออัดของกลุมอาคารอยูอาศัยใหเชาในพ้ืนที่ที่เปนยาน
ชมุชน นอกจากน้ีศกัยภาพของระบบคมนาคมท่ีใชสญัจร
ไปมาในพื้นที่ก็เปนสวนสําคัญที่ชวยสนับสนุนและดึงดูด
ใหเกิดที่อยูอาศัยใหเชาดวยเชนกัน   ซึ่งปจจุบันแผน
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ปจจัยในการเลือกเชาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยในเขตผังเมืองรวมเมืองชัยนาท กับการพัฒนาเมือง

- กําหนดกรอบมาตรฐานของท่ีอยูอาศัยใหเชาอยาง
ชัดเจน และมีการควบคุมดูแลให เป นไปตาม
มาตรฐานท่ีไดวางไว เชน รูปแบบอาคารและสภาพ
แวดลอม สภาพของอาคารและบริเวณขางเคียง 
เปนตน  

- ควบคุมในเรื่องของการจดทะเบียนอาคารเชาอยู
อาศยัใหถกูตองตามกฎหมาย เพือ่สงเสรมิความเปน
มาตรฐานของท่ีอยู อาศัยใหเชา และงายตอการ
ควบคุมดูแล

- ปรับปรุงระบบรถโดยสารสาธารณะใหประชาชน
สามารถใชเดินทางไดสะดวกโดยไมตองใชพาหนะ
สวนตัว เพ่ือควบคุมปริมาณรถอันกอใหเกิดความ
แออัดในศูนยกลางของเมือง ชวยประหยัดคาใชจาย
และเตรียมรองรับกับราคานํ้ามันที่จะดีดตัวสูงขึ้น
เรื่อยๆ  

- เพิม่ประสทิธภิาพของระบบกาํจดัขยะและการบาํบดั
นํ้าเสีย เพ่ือลดมลพิษตางๆ

- จัดหาพื้นที่ในการทํากิจกรรมของประชาชนเพิ่มข้ึน
ในบริเวณที่ไมไกลจากชุมชนเมืองจนเกินไป เชน 
สวนสาธารณะ สถานท่ีพักผอนหยอนใจและออก
กําลังกาย เปนตน เพื่อใหประชาชนสามารถใช
ประโยชนไดจริง และมกีารบาํรงุรกัษาใหอยูในสภาพ
ดีอยูเสมอ

2. ดานผูประกอบธุรกิจอาคารเชาพักอาศัย

- ใหความรวมมือกับภาครัฐ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และขอบังคับของอาคารเชาอยูอาศัยอยางเครงครัด

- สรางสภาพแวดลอมทีด่ใีนบรเิวณอาคารเชาพกัอาศยั
- สรางความรวมมอืกบัผูเชาในการรักษาความสะอาด

และสภาพแวดลอมโดยรอบอาคารเชาพักอาศัย ไม
ปลอยใหมีสภาพเส่ือมโทรม เพื่อประโยชนรวมกัน
ของทุกคนในชุมชนอยางแทจริง

  
อยางไรก็ตาม การพัฒนาเมืองยอมตองอาศัยการมีสวน
รวมจากผูที่อาศัยอยูรวมกันในเมือง ทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงประชาชนผูอยูอาศัย และเปนไปอยางตอ
เนื่องจึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อตอบสนองนโยบายแนวคิด
ในการพัฒนาเมืองชัยนาท ใหเปน “เมืองนาอยู เพื่อ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” อยางเทาเทียมกัน
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บทคัดยอ

เมือง เปนหนวยทางสังคมที่มีความซับซอนมากที่สุด เมืองถูกสรางขึ้นและถูกทําลายโดยฝมือของมนุษยเองที่ตองการใช
ประโยชนจากเมอืงอยางเตม็ทีโ่ดยไมดแูลรกัษาแหลงทรพัยากรธรรมชาติซึง่เปนวตัถุดบิทีท่าํใหเมอืงดาํรงอยูได จนทาํให
เมอืงขาดความสมดุลและเกิดปญหาตางๆตามมามากมาย นอกจากน้ีภยัธรรมชาติตางๆ ทีเ่กดิขึน้ยงัเปนอกีปจจยัหน่ึงท่ี
ทาํใหเมืองเกดิความเสยีหายและเส่ือมโทรมลงอยางรวดเรว็  การฟนฟแูละพัฒนาเมอืงจงึเปนแนวทางหนึง่ในการปรบัปรงุ
ซอมแซมเมืองใหกลับมาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนเคร่ืองมือในการรองรับจํานวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วโดยเฉพาะในเมืองหลักซึ่งมีความแออัด มีการแยงชิงเพื่อใชประโยชนในพื้นที่อยางมหาศาลจนเกิดความ
เสื่อมโทรมและปญหาของเมืองหลายดาน  การฟนฟูและพัฒนาเมืองในประเทศไทยไดเปนสวนหนึ่งของโครงการทาง
ผังเมืองโดยแบงเปนการฟนฟูบูรณะเมือง (urban renewal) และ การพัฒนาเมือง (urban development) ซึ่งในปจจุบัน
เปนแนวทางการพัฒนาเมืองที่ภาครัฐนํามาใชเปนกลไกประสานการพัฒนารวมกับภาคเอกชนและประชาชนเพื่อ
สรางสรรคใหเมืองกลับมานาอยูนาอาศัยและมีความยั่งยืนตอไปในอนาคต

คําสําคัญ:  เมือง การฟนฟูเมือง การพัฒนาเมือง ประเทศไทย  

Urban Renewal and Development 
In Thailand 

Kritaporn  Lappimol
Faculty of Architecture, Rangsit University

kritapornrsu@gmail.com

Abstract   

The most complicated social unit, the city is built and destroyed by humans, in their eager attempt to take full 
benet out of the city without taking good care of natural resources that help sustain the city.  The city becomes 
imbalanced, with many subsequent problems, which are further worsened by severe natural disasters.  Urban 
renewal and development is a way to keep the city in good shape, by maintaining and recovering the city for 
the benet of the greatly increasing number of urban populace, especially in major cities with severe contests 




