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การประเมินผลกระทบตอสุขภาพ(HIA) ในการประกอบกิจการหองเชา : ในเขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร และอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

Health Impact Assessment of Rented Rooms : a study at Thawi Wathana, Bangkok 
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บทคัดยอ 

        ปจจุบันนักเรียน นักศึกษา คนทํางาน  คนคาขาย คนรับจาง นิยมพักอาศัยในหอพัก หองเชา บานเชาที่มี

ราคาคอนขางถูก และอยูไมไกลจากเปาหมายที่ตองไปดําเนินชีวิตในแตละวัน ทําใหเกิดเปนชุมชนใหม

ขึ้นมา เกิดปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอม สุขภาพและความปลอดภัย ของผูเชาและชุมชน จากการประกอบ

กิจการหอพัก บานเชา หองเชา ปญหาชองวางของกฎหมายที่นํามาใชในการควบคุมกํากับยังขาด

ประสิทธิภาพ ปญหาดานเหตุรําคาญตางๆ  การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบสถานการณดานอนามัย

สิ่งแวดลอม สุขภาพและความปลอดภัย ในการประกอบกิจการหองเชา โดยใชกระบวนการการประเมินผล

กระทบตอสุขภาพ(HIA)  มาคนหาและปรับปรุงผลกระทบตอสุขภาพในการประกอบกิจการหองเชา 

เพื่อที่จะพัฒนาเสริมสรางสิ่งที่เปนประโยชน ตอสุขภาพหรือลดความเสี่ยงหรืออันตรายที่มีผลกระทบตอ

สุขภาพของประชาชน เปนการสงเสริมใหมีการนํามิติทางสุขภาพเขาไปในกระบวนการ โดยมุงเนนที่จะ

ประมาณการณหรือคาดการณผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพของผูเชา ประชาชนขางเคียง  ผลลัพธสําคัญ

ของการประเมินผลกระทบตอสุขภาพคือชุดของคําแนะนําหรือขอเสนอแนะที่มีขอมูลหลักฐานยืนยัน

(Evidence-based recommendation ) ที่สะทอนใหเห็นถึงแนวทางและคุณคาหรือความสําคัญของการมี

สุขภาวะที่ดีรวมกันในสังคม  การวิจัยคร้ังน้ีเปนวิจัยเชิงพรรณนา เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามใน 3 กลุม 

ในแบบสอบถามจะมีการใชแบบประเมินสภาวะอนามัยสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ที่พัฒนาขึ้นมา 

เกณฑประเมินสภาวะอนามัยสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยหองเชา กลุมเจาของและกลุมผู เชา 

ประกอบดวย 10 หมวด มีหัวขอยอยรวมทั้งสิ้น 59 ขอ แตของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง จะมี

เพียง 7 ประเด็น  ทําการสํารวจหองเชาทั้งสิ้นจํานวน 6 แหง ใน 2 พื้นที่ (เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร และ

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม) พื้นที่ละ 3 แหง เน่ืองจากพื้นที่ทั้งสองมีเขตติดตอกันและมี

สภาพแวดลอมของหองเชาคลายกัน  จึงนําขอมูลทั้งหมดวิเคราะหรวมกัน ทั้ง 6 แหงเปนหองเชารวมชาย

หญิง พบวา กลุมเจาของหองเชา 6 ราย มีสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ในการ

ประกอบกิจการหองเชาคลายกันคือมีปญหาผลกระทบตอสุขภาพที่เปนเหตุรําคาญ ไดแก มีกลิ่นเหม็นจากนํ้า

เสีย นํ้าเสียไหลเขาสูชุมชน ขยะจากหองเชามีมากเหลือตกคางในชุมชน มีกลิ่นเหม็น ถังขยะไมเพียงพอ  

_______________________ 
1คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
2 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 8 สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม กรมควบคุมโรค 
3 นักบริหารการตลาด ผูชวยนักวิจัย  
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มีสัตวมาคุยเขี่ย เพิ่มจํานวนของสัตวและแมลงนําโรคเปนตน  ขอมูลจากกลุมผูเชา 75 ราย พบวา มีปญหา 

ผลกระทบตอสุขภาพที่เปนเหตุรําคาญ สอดคลองกับผลทีไดจากกลุมผูใหเชา สําหรับเร่ืองความพึงพอใจใน

การบริการ ที่เปนปญหาคือ การบริการหลังเขาพัก การแจงขาวไมทั่วถึง ไมทันเวลา มีการทะเลาะวิวาท ด่ืม

สุรา  ขอมูลจากกลุมประชาชนขางเคียง 13 ราย มีความวิตกกังวลในเร่ืองปญหาการมั่วสุมยาเสพติด การลัก

ขโมย  การประทุษรายตอรางกาย การด่ืมสุราเมาเอะอะรบกวนและปญหาผลกระทบตอสุขภาพก็ยังเปนเร่ือง

ของเหตุรําคาญ 

คําสําคัญ : การประเมินผลกระทบตอสุขภาพ(HIA), แบบการประเมินอนามัยสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย

, การประกอบกิจการหองเชา 

 

Abstract 
         At present, students, working people, traffickers,  living in dormitories, renting 

houses, rented room with relatively cheap price and not far from the goal to live each day. 

Cause New community come up.  Developing  problems of Environmental health, Health and 

safety on tenants and communities. From the operation of hostel, dormitories, renting houses, 

rented rooms, the problem of legal gaps used in regulatory ineffective, still have nuisances 

problems. This study aims to understand the situation of environmental health, health and safety 

in these  rental business by using the Health Impact Assessment (HIA) process to find and 

improve the health effects of renting a business. In order to develop something useful. To 

improve health or reduce the risk or harm to public health, it is important to promote the 

incorporation of health dimensions into the process, with a focus on predicting or anticipating 

the health effects of tenants. neighboring people The major outcome of a health impact 

assessment is a set of recommendations or suggestions that provide evidence (Evidence-

based recommendation) that reflects the values and values of good health in society. This 

research is descriptive research. Data were collected by using questionnaires in three groups. 

The questionnaires were included developing criteria for evaluating environmental health and 

safety condition forms used  with  owners and tenants. Consisting of 10 categories and 59 

criterions, but there are only seven in the people living nearby. The study surveyed only 6 rented 

rooms in two areas (ThawiWattana, Bangkok and Phutthamonthon district, NakhonPathom 

province). Each area has three areas, because the two areas have a contiguous area and the 

environment of the rental room is similar. The total of 6 analyzes were analyzed. All of these 

have male and female stay together. In the operation of the rental room is similar, there are 

health problems that are a nuisance, including foul odor from the sewage. Waste water flows 

into the community. The garbage from the rented rooms is left in the community. Animals come  
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scrounging increase the number of animals and insect pests, etc. Data from 75 renters found 

that there were health problems that were a nuisance. consistent with the results from the 

Leasing Group. For service satisfaction that is the problem. After-stay service, not all information 

is timely, there is a controversy. Drinking alcohol Information from 13 public groups are 

concerned about the problem of ingestion of drugs, theft, physical harm, drunkenness and 

health problems are also a nuisance. 

Keyword : Health Impact Assessment checklist,  environmental health and safety criteria 

checklist, rented room, 

 

ความสําคัญของปญหา 

     ที่อยูอาศัยเปนหน่ึงในปจจัยสี่ที่จําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษยนอกเหนือจากอาหาร เคร่ืองนุงหม 

และการบําบัดรักษาโรค ในการแสวงหาถิ่นฐานที่อยูอาศัยที่มีความมั่นคงปลอดภัย และเอ้ืออํานวยประโยชน

ตอการดํารงชีวิตอยางมาก อาศัยความแตกตางกันไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 

ความเปนอยู ตลอดจนความเจริญทางดานเทคโนโลยีตางๆ ในปจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย มีการเคลื่อนยายขามจังหวัดและบริเวณใกลเคียง เพื่อการศึกษาหรือหางานทํา บางสวนมีที่พัก

อาศัยเปนของตัวเอง  บุคคลอีกจํานวนมากมีความตองการที่อยูอาศัยแบบชั่วคราว ทําใหมีคนประกอบธุรกิจ

สรางหอพัก หองเชา บานเชาในปริมาณมากขึ้นเร่ือยๆโดยเฉพาะในยานใกลสถานศึกษาหรือแหลงชุมชน 

อาจเน่ืองมาจากการยายถิ่นของคนที่มีภูมิลําเนาตางจังหวัดเขามาพักอาศัย เพื่อใหสามารถเดินทางมาศึกษา 

มาทํางาน ไดสะดวก รวมทั้งปญหาเร่ืองของการจราจร ที่ติดขัดทําใหบุคคลที่มีที่พักอยูไกลจากสถานศึกษา

สถานที่ทํางานตองหันมาอาศัยหองเชามากขึ้น 

       ดังน้ันจึงเกิดที่อยูอาศัยใหเชาประเภทตางๆ จึงเกิดขึ้นมากมาย ไมวาจะเปน หอพัก หองเชา บานเชา 

อพาตเมนตแมนชั่น จึงเกิดขึ้นเพื่อสนองตอความตองการเปนจํานวนมากและเพิ่มขึ้นทุกป หอพัก หองเชา 

บานเชา เปนทางเลือกที่ไดรับความนิยมมากที่สุดจากนักศึกษา คนทํางาน เพราะเปนบานแหงที่สอง เปน

สถานที่ที่คนเหลาน้ันตองใชเวลาอยูเปนเวลานานมากกวาในสถานศึกษาหรือสถานที่ทํางาน เจาของหรือ

ผูจัดการหอพัก หองเชา บานเชา เหลาน้ันจะตองทําหนาที่ดูแลหอพักใหมีความปลอดภัยมีสภาพแวด 

ลอมที่ดี มีความสวยงามเปนระเบียบ มีการสงเสริมทางการศึกษา และสงเสริมผูมาพักอาศัยไดพัฒนาชีวิตให

สมบูรณเห็นชีวิตในแนวกวางและสรางทัศนคติที่ดี มคีวามสะดวกสบายสรางความเปนสวนตัวใหกับผูพัก

อาศัย 

       ผูวิจัยจะไดนําแนวทางการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ(HIA) มาเปนแนวคิด ในการศึกษา

ผลกระทบจากการประกอบกิจการหองเชาที่ เปนไปตามพระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ. 2558 และ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยใชกระบวนการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 5 ขั้นตอน 

ประยุกตเปนแบบสํารวจเกบ็ขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ศึกษาผลกระทบตอสุขภาพใน

เปาหมาย 3 กลุม คือ กลุมผูประกอบกิจการหองเชา กลุมผูเชา และกลุมประชาชยที่อาศัยอยูใกลเคียง 
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วัตถุประสงค 

 1. เพื่อทราบสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ในการประกอบกิจการหองเชา

พื้นที่เปาหมาย 

 2. เพื่อใชกระบวนการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ(HIA) มาออกแบบสํารวจขอมูลดานอนามัย

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการประกอบกิจการหองเชาพื้นที่เปาหมาย 

 3. เพื่อหามาตรการปองกันและลดผลกระทบจากการประกอบกิจการหองเชาพื้นที่เปาหมาย 

ขอบเขตการดําเนินงาน 

1. รูปแบบ/วิธีการวิจัย 

 ศึก ษ า เฉพ า ะ ผล กระ ท บ ต อสุ ข ภา พจา ก ก า รป ระ ก อบกิ จก า รห อง เช า  ใ น เข ตท วี วัฒนา 

กรุงเทพมหานครและอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จํานวนพื้นที่ละ 3 แหง มีผูเขาพักแหงละอยางนอย 

5 คน ไมพักอยูหองเดียวกัน ประชนที่อยูขางเคียงหองเชา พื้นที่ละอยางนอย 2 คน 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 - คัดเลือกแบบเจาะจง 

 - จํานวนหองเชาต้ังแต 5 หองขึ้นไป ตอหน่ึงเจาของ 

 - ราคาคาเชา ต้ังแต 1,000 บาท ขึ้นไป 

 - เนนศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบตอสุขภาพและ ดานอนามัยสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

3. การเก็บขอมูลในพื้นที่โดยใชแบบสอบถาม ใน 3 กลุม ประกอบดวย 

 3.1 แบบสอบถามกลุมเจาของหองเชาหรือผูดูแลหองเชา 

  สวนที1่ ขอมูลทั่วไปของหองเชา 

  สวนที2่ ขอมูลสวนบุคคลผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนที3่ ขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

 3.2 แบบสอบถามกลุมผูเชาหองเชา 

  สวนที1่ ขอมูลสวนบุคคลผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนที2่ ขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

  สวนที3่ ความพึงพอใจตอการบริการ 

 3.3 แบบสอบถามกลุมประชาชนที่อาศัยอยูใกลเคียง 

  สวนที1่ ขอมูลสวนบุคคลผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนที2่ ขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

4. ตรวจสอบคาความตรงตามเน้ือหาของแบบสอบถามโดยผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของนําแบบสอบ 

ถามไปทดลองใชในพื้นที่อ่ืนที่ไมใชพื้นที่เปาหมาย แกไขปรับปรุง นําไปใชในการเก็บขอมูลในพื้นที่ตอไป 

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
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      ขอมูลจากแบบสอบถามจะมีการตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของขอมูล จากน้ัน นําขอมูลมา 

ใสในเคร่ืองคอมพิวเตอรและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS คาสถิติที่ใชคือ คาความถี่และคา

รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) นําขอมูลการแสดงความคิดเห็น มาจําแนก เรียบเรียง และ

เสนอผลตามประเด็น 

 

ผลการดําเนินงาน 

ทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ใน 3 กลุม ประกอบดวย 

 

1. ขอมูลจากกลุมเจาของหองเชาหรือผูดูแลหองเชา  

    เน่ืองจาก พื้นที่ที่ทําการศึกษามีเขตพื้นที่ติดตอกัน มีสภาพแวดลอมโดยทั่วไปคลายคลึงกัน  

จึงนําขอมูลรวมกันแลวสรุปผลเปนภาพรวม 

 

สวนท่ี1ขอมูลท่ัวไปของหองเชา 

     จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของหองเชา พบวา เปนของเขตทวีวัฒนา 3 กิจการ(ราย) และอําเภอพุทธ

มณฑล 3 กิจการ(ราย) หองเชาที่ศึกษาทั้งหมด โครงสรางอาคารเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก เปนอาคารที่ขอ

สรางเพื่อการอยูอาศัย แลวแบงเปนหองใหเชา สวนใหญเปนอาคารชั้นเดียวมี 1 รายที่เปนอาคารสองชั้น 

ลักษณะเปนแบบหองเชารวม คือไมแยกเพศ สวนมากอยูเปนครอบครัว 2-3 คน พื้นที่รอบอาคารเปนพื้นดิน 

มีหญา วัชพืชขึ้นปกคลุม บางแหงอาจถมดวยหินคลุก หรือดินแดง เปนกิจการขนาดเล็ก มีทุนแคปลูกสราง

บาน การบํารุงรักษาจึงมีเปนบางโอกาส  

     จากการสอบถามเจาของหองเชาหรือผูดูแลหองเชา พบวาสวนใหญประกอบอาชีพรับจางและ

คาขายรอยละ66จายคาเชาหองเชาเปนรายเดือน สําหรับราคาคาเชา ราคา 1,000 บาท ถึง 1,200 บาทตอหอง

ตอเดือน จํานวนผูพักในหองเชาสวนใหญ พักหองละ 2 คน มีการมัดจําคาประกันของเสียหายในหองพัก 

พบวาทั้งหมดไมมีการทําประกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย 

 

สวนท่ี2 ขอมูลสวนบุคคลของเจาของกิจการหองเชา หรือผูดูแล ผูตอบแบบสอบถาม 

 พบวาเปนเพศชายและหญิงเทากัน  มีอายุ มากกวา 50 ปขึ้นไปรอยละ 50.0 รองลงมา 41-50 ป รอย

ละ 33.3 อายุ 31-40ป รอยละ16.7 ธุรกิจเปนของครอบครัวรอยละ 66.7รองลงมาเปนเจาของคนเดียวรอยละ

33.3 ประสบการณในการทําหองเชา ทั้งหมดทํามามากกวา 10 ปขึ้นไป ไมมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายหอพัก

รอยละ66.7 ทั้งหมดไมทราบถึงพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2558 ที่ออกใหม ในเร่ืองหอพัก 

 

สวนท่ี3 ขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

ดานอนามัยสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
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     ผลกระทบตอสุขภาพที่เปนเหตุรําคาญ ไดแก มีกลิ่นเหม็นจากนํ้าเสีย สิ่งปฏิกูล นํ้าเสีย มีจํานวนมาก

ขึ้น และไหลสูชุมชน รางรับนํ้าเสียยังไมไดมาตรฐาน เปนแบบรองธรรมชาติ เมื่อมีนํ้าเสียเกิดขึ้นจึงไหลลงสู

ที่ตํ่าหรือขังนองตามพื้นถนน รานอาหารซึ่งไมมีบอดักไขมัน มีการปลอยนํ้าเสียสูสาธารณะ ขยะจากชุมชนมี

มากขึ้น เหลือตกคางในชุมชนเกิดกลิ่นเหม็น ถังขยะมีไมเพียงพอ มีสัตวเชน สุนัข หนู ตัวเงินตัวทอง มาคุย

เขี่ย ร้ือขยะสกปรกไมนาดู การเพิ่มจํานวนของสัตวและแมลงนําโรค เสียงดัง นํ้าประปาไมเพียงพอ บาง

ชวงเวลานํ้าไมไหล มีถังนํ้าสํารอง  การจราจร ติดขัด ฝุนควัน ผิวถนนเสีย ถนนทรุด  

ผลกระทบตอสุขภาพอ่ืนๆนอกเหนือจากที่กลาวแลวขางตน ไดแก  

 - ถมดินปดทางนํ้าสาธารณะ หรือถมสูง   

 - อุบัติเหตุจากการจราจร เปนถนนที่ใชเปนทางลัดได รถจึงมีว่ิงหนาแนนเกือบตลอดเวลา ไดแก รถ

ขนดิน รถขนสินคา รถบรรทุกหนัก  

 - ชุมชนมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ไมสัมพันธกับระบบสาธารณูปโภคที่ยังไมเพียงพอ 

 - การพัฒนาเสนทางการจราจร เชื่อมตอ มีหลุม บอ นํ้าขัง  

 - ระบบไฟถนน มีปญหาคอนขางมาก ขาดบอย เมื่อหลอดขาดเจาของหองเชาหรือประชาชนไม

สามารถซอมเองได ติดตอใหมาซอมใชเวลาหลายวัน ทําใหไมปลอดภัย 

 

ดานเศรษฐกิจ 

ในเชิงบวก มีการแขงขันเชิงธุรกิจมากขึ้น เน่ืองจากมีหองเชาเกิดขึ้นจํานวนมากทําใหผูเชามี

ทางเลือกมากขึ้น มีการสรางงาน สรางรายไดพัฒนาเศรษฐกิจของคนในชุมชน ผูประกอบการรานคา มีภาวะ

เศรษฐกิจดีขึ้น  

ในเชิงลบ ผูประกอบการมีภาวะเครียด เน่ืองจากการแขงขันรุนแรง ตองจัดสิ่งอํานวยความสะดวก

ใหผูเขาพักเพิ่มขึ้น มีการลดราคาหองเชา ตองแขงขันกับหองเชาสรางใหมที่มีการลดราคา 

 หนวยงานภาครัฐจะเขามาตรวจสอบรายไดและเรียกเก็บภาษีเพิ่ม และการเสียภาษีจะมีกฎหมาย

หลายฉบับ สําหรับในสวนของพ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และภาษีโรงเรือนจะถูกกําหนดโดยแตละ

ทองถิ่น ซึ่งไมเทากัน จึงเกิดการเปรียบเทียบระหวางพื้นที่  ในเขตพื้นที่ที่ตองจายแพงกวาแตระบบ

สาธารณูปโภคไมดีเทา จึงเกิดความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรม ผูประกอบการยังมีภาระหน้ีสินจํานวน

มากจากการกูเงินมาสรางและปรับปรุงหองเชา ในขณะที่ปจจุบันหองเชามีจํานวนมากขึ้น ผูเขาพักมีโอกาส

เลือกไดมากกวา โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจไมดีเชนน้ี 

ดานสังคม 

     การเพิ่มจํานวนประชากรแฝงในชุมชนจากผูเชาพักอาศัยที่มาจากตางถิ่น ความแตกตางใน

วัฒนธรรม ทําใหเกิดความไมปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน เกิดปญหาอาชญากรรม การเขาถึงสวัสดิการ

สังคมตางๆ การทะเลาะวิวาท ปญหายาเสพติด การฝาฝนกฎระเบียบ การหามด่ืมสุรา การจําหนายบุหร่ี การ

ละเมิดกติกาทําใหผูเชาพักมีความเสี่ยงตอการไดรับผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัย 
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2. ขอมูลจากกลุมผูเชาหองเชา 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูเชา 

     พบวาตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ีมี 75 ราย ชาย 37 ราย( รอยละ 49.3)  หญิง 38 ราย (รอยละ 50.7) 

เปนของเขตทวีวัฒนา 58 ราย (รอยละ 77.3) อําเภอพุทธมณฑล 17 ราย (รอยละ 22.7) ตัวอยางมีอายุมาก

ที่สุด 41ปขึ้นไป 23 ราย (รอยละ 30.6) รองลงมาคือ 31-35 ป 17 ราย (รอยละ 22.7) อาชีพที่ทํามากที่สุดคือ

รับจาง 41 ราย (รอยละ 54.7) รองลงมาคือคาขาย 16 ราย(รอยละ 21.3) สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด 

67 ราย(รอยละ 89.3) รอยละ 56.0 ไมเคยเชาอยูที่อ่ืนมากอนและอาศัยอยู ณ.หองเชาปจจุบันมานาน 1-2 ป 

รอยละ 29.3 รองลงมาอาศัยอยูมากกวา 5 ปขึ้นไป รอยละ 26.7 กลุมผูถูกสัมภาษณมีรายไดตอเดือน มาก

ที่สุด ระหวาง 9001-12,000 บาท 39 ราย (รอยละ 52.0) รองลงมา 6001-9,000 บาท 25 ราย(รอยละ 33.3) 

จํานวนสมาชิกที่พักอาศัยอยูดวยกัน 2 คน มากที่สุด 39 ราย (รอยละ52.0) รองลงมา 3 คน 19 ราย (รอยละ 

25.3) สมาชิกที่พักอาศัยดวย สวนมากเปนครอบครัว 50 ราย (รอยละ 66.7) รองลงมาอาศัยอยูคนเดียว 13 

ราย(รอยละ 17.3) การเดินทางจากที่พักไปยังสถานที่เปาหมาย สวนมากสะดวก 41 ราย (รอยละ 54.7) 

พาหนะที่ใชเปนสวนมากคือรถจักรยานยนต 50 ราย (รอยละ34.7) เวลาที่ใชในการเดินทาง 30 นาทีเปน

สวนใหญ 59 ราย (รอยละ78.7)  คนชวยตัดสินใจเชาพัก สวนใหญคือตนเอง 46 ราย (รอยละ61.3) ผู

แนะนําใหมาเชาพักในปจจุบัน สวนใหญคือตัวเอง 41 ราย (รอยละ 54.7) อัตราคาเชารายเดือน เห็นดวยวามี

ความเหมาะสม มากที่สุด 62 ราย (รอยละ 82.7) อัตราคานํ้ารายเดือน เห็นดวยวามีความเหมาะสม มากที่สุด 

55 ราย (รอยละ 73.4) อัตราคาไฟฟารายเดือน เห็นดวยวามีความเหมาะสม มากที่สุด 51ราย (รอยละ 68.0) 

สวนท่ี 2 ขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

       ทําการประเมินผลตามเกณฑมาตรฐาน 10 หัวขอ ไดแก อาคาร การระบายอากาศ/ชองแสง นํ้าด่ืม/

นํ้าใช  การจัดการขยะ  การจัดการนํ้าเสีย การจัดการสิ่งปฏิกูล การปองกันควบคุมสัตวและแมลงนําโรค การ

จัดการดานความปลอดภัย เหตุรําคาญที่อาจสงผลกระทบตอชุมชน สภาพแวดลอมภายนอกหองพัก รวม 59 

ขอผลจากการประเมินจะกลาวเฉพาะประเด็นที่ไมผานมากกวารอยละ 66.7 ขึ้นไป พรอมเสนอมาตรการ

แกไข ดังตาราง 

เกณฑมาตรฐาน ผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดขึ้น มาตรการแกไข 

1.อาคาร  ไมมีร้ัวและประตูทางเขาออก กับทั้งไมมี

การจัดแบงบริเวณเปนสัดสวนสําหรับทํา

กิจกรรม 

ควรจะไดมีการทําร้ัวเพ่ือ

กําหนดขอบเขตที่แนนอน

จัดแบงพ้ืนที่ สําหรับทํา

กิจกรรมใหชัดเจน 

2.การระบายอากาศ/ชองแสง (ผาน) - - 

3.น้ําดื่ม/น้ําใช   น้ําดื่มผูใหเชาไมไดจดัให ผูเชาจดัหามา

เอง หลายแหงไมมีการสํารองน้ําประปาไว

ใชเวลาน้ําไมไหล   

ถังสํารองน้ําควรลางอยางนอย

ปละ 2 คร้ัง 

 

4.การจัดการขยะ   หนวยงานจดัเก็บ มาจัดเก็บไมทนั มีการ ประสานกับหนวยงานเก็บ 
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สะสมขยะ  สงกล่ินเหม็น ตกเร่ียราดรอบ

ถัง 

ทราบวันที่แนนอน ระเมิน

ความเพียงพอของถัง 

5.การจัดการน้ําเสีย  เกณฑในขอนี้ ทุกขอไมผาน น้ําเสียมีกล่ิน 

ขาดการดูแลรักษา ไมมีบอดักไขมัน ไมมี

รางหรือทอระบายน้ําน้ําทิ้งทอน้ําสาธารณ 

ควรจัดทํารางระบายน้ําแบบมี

ตะแกรงดักมูลฝอยและปดกัน

เศษขยะตกลงไป  

6.การจัดการส่ิงปฏิกูล  บางแหงไมตดิตั้งทอระบายอากาศเพ่ือชวย

ระบายแกส จึงเกิดกล่ินในหอง ราดน้ําหรือ

กดชักโครกไมลง 

ติดตั้งทอระบายอากาศ ที่ถัง

บอเกรอะ 

7.ปญหาสัตวและแมลงนําโรค(ผาน)  - - 

8.การจัดการดานความปลอดภัย  ประเด็นที่ไมผานเกณฑ สวนมากเปน

บันไดหนีไฟ ชองทางเดิน ไมมีอุปกรณ

ดับเพลิง ระบบเตือนภัย ไมไดตามเกณฑ 

กับทั้งมีการปรุงอาหารในหอง เล้ียงสัตว มี

การลักขโมย มีการทะเลาะเบาะแวง 

ผูใหเชาหรือผูดูแลควรจดัทํา

กฎระเบียบของหองเชาแจงให

ผูเชาทราบและปฏบิัติอยาง

จริงจัง 

9.เหตุรําคาญกระทบตอชุมชน(ผาน)  - - 

10.สภาพแวดลอมภายนอกหองพัก ทางเทาภายนอกอาคาร สกปรก ไมมีไฟ

ไฟฟา ที่จอดรถไมพอ ไมปลอดภัย 

 

ผูใหเชาควรปรับปรุงสภาพ

นอกอาคารใหสวยงามและ

ปลอดภัยติดไฟฟา 

สวนท่ี 3 ความพึงพอใจในการบริการ 

       การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการหองเชา พบวา จากแบบสํารวจที่มี

ลักษณะเปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ(rating scale) จํานวน 15 ขอ พบวา ผูใชบริการมีความพึง

พอใจ ในเร่ืองตางๆตอไปน้ี ในระดับปานกลางถึงมากและมากที่สุด (รวมแลวมากกวารอยละ85 ขึ้นไป) 

ไดแกเร่ือง ความสะดวกในการเขาพัก  หองเชามีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยความสะอาดของ

พื้นที่สวนกลาง/ทางเดิน การรักษาความปลอดภัย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  สภาพภูมิทัศน

โดยรอบมีความสวยงามนาอยู สามารถใชพื้นที่ใชสอยสวนกลางทํากิจกรรมได และ การมีสวนรวมในการ

ทํากิจกรรม เชน ทําบุญวันปใหม สงกรานต  สําหรับเร่ืองที่อยูในระดับนอยและนอยที่สุด ไดแก เร่ือง การ

บริการหลังเขาพัก  ไมรวดเร็ว ไมคอยสุภาพ ตอบขอซักถามไมชัดเจน  การแจงขาวประชาสัมพันธในเร่ืองที่

เกี่ยวของกับผูเชา ไมทั่วถึง ไมทันเวลา  มีการทะเลาะวิวาท ด่ืมสุราในหองพัก เมาแลวสงเสียงเอะอะรบกวน

ผูอาศัยอยูใกลเคียง ที่มีบางนานๆคร้ัง  ความสัมพันธระหวางเจาของ ผูดูแล ผูเชา ประชาชนรอบขาง อยูใน

ระดับปานกลางถึงนอยที่สุด ดังน้ันเจาของกิจการหองเชา ควรจะไดนําเร่ืองที่ผูเชามีความพึงพอใจนอยและ

นอยที่สุดไปดําเนินการแกไขปรับปรุงตอไป 

3. ขอมูลจากกลุมประชาชนท่ีอาศัยอยูใกลเคียง 

สวนท่ี1 ขอมูลท่ัวไป 
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       จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 61.5 เปนเพศหญิง  มีอายุ 30-39 ป มาก

ที่สุด รอยละ 53.8 รองลงมา มีอายุ 20-29ป รอยละ 23.1 รอยละ 46.1 จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือปวช  มีอาชีพแมบาน และคาขาย เทากัน คือรอยละ 38.5ภูมิลําเนาเดิมอยูตางจังหวัด รอยละ 69.2 อาศัย

อยูในชุมชนน้ีมานานมากที่สุด นอยกวา5 ป รอยละ 53.8  รองลงมาอยูนาน 5-9 ป รอยละ 38.5  บานที่อาศัย

อยูหางจากหองเชามากที่สุด 10-19 เมตร รอยละ 69.2  อาศัยอยูกับครอบครัวมากที่สุด รอยละ 

61.5  ทั้งหมดไมมีตําแหนงใดๆในชุมชน เปนเพียงผูอยูอาศัย  

สวนท่ี2 ขอมูลดานผลกระทบตอสุขภาพจากการประกอบกิจการหองเชาของประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณ

ใกลเคียง   

ทําการสํารวจใน 7 ประเด็นดวยกัน ไดผลตามตาราง คือ 

ประเด็นพิจารณา ปญหา 

1) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   

 

ประชาชนที่อาศัยอยูขางเคียง รอยละ 76.9 มีความวิตกกังวลในเร่ือง ปญหาการ

ม่ัวสุมยาเสพติด รองลงมารอยละ 38.5 การลักขโมย การประทุษรายตอรางกาย 

2) ดานส่ิงแวดลอมและเหตรํุาคาญ  รอยละ 84.6 มีน้ําเสียไหลนองตามพ้ืนถนนมากที่สุด  รองลงมา 

รอยละ 76.9 ที่รองรับขยะไมเพียงพอ มีขยะตกคางรอยละ 69.2 มีสัตวและ

แมลงนําโรคเพ่ิมขึ้น 

3) ดานเศรษฐกิจชุมชน  รอยละ 76.9 มีรานขายอาหารเพ่ิมขึ้น  รอยละ 100 มีรานขายของชําเกิดขึ้นทุก

หองเชาเปาหมาย รอยละ 53.7มีรานรับซอมเคร่ืองใชไฟฟา 

4) การพัฒนาความเจริญ  

 

รอยละ61.5 ชุมชนเจริญขึ้น  รอยละ 53.8 ความสัมพันธแบบ 

ญาติมิตรมีนอยลง รอยละ 76.9 การรวมกิจกรรมของชุมชนนอยลง 

5)ดานการจราจร การสัญจร  

 

มากกวา รอยละ 50.8 มีปญหาเร่ืองถนน แคบ รถมากจอดกันไมเปนระเบียบ 

กีดขวาง เกิดอุบัตเิหตุบอยๆ ถนนสกปรก มีฝุนมาก 

6)ดานการพัฒนาระบบโครงสราง

พ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  

 

ทางบวก รอยละ 61.5 น้ําประปาสะอาด เพียงพอ รอยละ 53.8 มีการใชบริการ

มอเตอรไซดรับจางเพ่ิมขึ้น 

ทางลบรอยละ76.9 รางระบายน้ําสาธารณะอุดตัน รอยละ 84.6 ไมมี เคเบิ้ลทีวี 

internet 

7)ดานความสัมพันธระหวางเจาของ ผู

เชา ประชาชนรอบขาง   

รอยละ 84.6 มีการฝาฝนระเบียบของหองเชาอยูเสมอ เชน การทิ้งขยะ การตาก

ผา การสงเสียงดัง การทะเลาะวิวาท การดื่มสุราเมาเอะอะรบกวนผูอยูขางเคียง 

รอยละ 69.2 ยังมีสวนรวมทํากิจกรรมมีความรูสึกเปนมิตร 

การศึกษาคร้ังน้ีไดทําการพัฒนาแบบประเมินหองเชาตามกระบวนการการประเมินผลกระทบตอ

สุขภาพ(HIA) พบวายังมีบางหัวขอที่ไมเหมาะสมตามบริบทของหอพัก ที่กําหนดอยูใน"พระราชบัญญัติ 

หอพัก พ.ศ. 2558 " เชน การขออนุญาตประกอบกิจการหอพัก สําหรับสถานศึกษา หรือหอพักเอกชน 

ผูประกอบการเอกชนหรือผูดําเนินการหอพักในสถานศึกษา สามารถใชเปนแนวทางในการประเมินสภาวะ

อนามัยสิ่งแวดลอม สุขภาพและความปลอดภัย ในการประเมินตนเองดานมาตรฐานการจัดการดานอนามัย

สิ่งแวดลอม เพื่อการเตรียมพรอมรองรับการประเมินจากหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ในเร่ืองน้ีโดยตรง 
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ขอเสนอแนะ 

1. หนวยงานระดับเขต ระดับทองถิ่น ควรมีนโยบายในการกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าของหองเชาใน

พื้นที่รับผิดชอบดานอนามัยสิ่งแวดลอม การปองกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยที่เอ้ือตอสุขภาพของผูเชา

พักและชุมชนขางเคียง ที่เจาของกิจการตองจัดใหบริการแกผูเชาพัก ตามชวงอัตราคาเชารายเดือน ประกาศ

เปนลายลักษณอักษร ใหผูเชาหองเชาไดรับทราบกอนเลือกเขาพัก ซึ่งมาตรฐานน้ันๆจะตองเปนไปตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการหองเชาและกําหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสมภายใตบริบทของ

พื้นที ่

2. จัดใหมีการประชุมชี้แจงแกบุคคลที่ดําเนินกิจการหอพัก หองเชา ที่ยังมิไดดําเนินการขออนุญาต

ตามพระราชบัญญัติหอพัก เพื่อใหมีการดําเนินการใหถูกตองตอไป 

3. ควรจัดใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อตรวจสุขลักษณะอาคารหองเชาและออกตรวจหองเชา

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
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กิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการอ่ืนทํานองเดียวกัน"  สืบคนเมื่อ 16 มกราคม 

2560 laws.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=176&filename=Ministry 

4. วาทินี แจมใส และปยนันท  ปกกุนนัน "การประเมินผลกระทบตอสุขภาพจากการประกอบ

กิจการหอพัก บานโนนมวง ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน"  สืบคนเมื่อ 16 มกราคม 2560 

kcenter.anamai.moph.go.th/info.php?info_id=1136&group_photo...ID=0     

5. ภัทรวดี มอลินิว"ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาในการเลือกใชบริการหองเชาในเขต

อํ า เ ภ อ บ า ง ล ะ มุ ง  จั ง ห วั ด ช ล บุ รี "  สื บ ค น เ มื่ อ  16 ม ก ร า ค ม  2560 

www.east.spu.ac.th/graduate/admin/waaa_file/A122Pattarawadee.pdf     


