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บทคัดย่อ 

การศึกษาการว่าจ้างแรงงานก่อสร้าง(ถนนกีบหมู)  ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง เขตคลองสามวา 

กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแหล่งรวมแรงงานก่อสร้าง มีการแรงงานก่ีประเภท ค่าแรง 

การว่าจ้างและขั้นตอนการว่าจ้างแรงงานก่อสร้าง และการดูแลแรงงานจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

โดยศึกษาจากการออกแบบสอบถาม จากแรงงานก่อสร้างถนนสุเหร่าคลองหน่ึง (ถนนกีบหมู) จำนวน 200 

คนและผู้ท่ีว่าจ้างแรงงานก่อสร้างถนนสุเหร่าคลองหน่ึง (ถนนกีบหมู) จำนวน 40 

รายและสัมภาษณ์จากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องกับพื้นท่ีแรงงานก่อสร้าง(ถนนกีบหมู) 

ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง และการสังเกต เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงปริมาณและพรรณนา 

             ผลการศึกษาพบว่ามีแรงงานก่อสร้างประมาณ 5,000-8,000 

เป็นตลาดแรงงานก่อสร้างทีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 

เหตุผลท่ีแรงงานเลือกมาอยู่ท่ีตลาดแรงงานก่อสร้างแห่งน้ีเพราะอิสระไม่มีระเบียบข้อบังคับ 

ได้รับค่าจ้างวันต่อวัน และได้รับค่าแรงท่ีสูงกว่าแรงงานก่อสร้างท่ีเป็นลูกจ้างของบริษัทรับเหมาก่อสร้างท่ัวไป 

ค่าจ้างแรงงานกรรมกรหญิง 400 บาทต่อวัน กรรมกรชาย 450 บาทต่อวัน แรงงานช่าง 500 

บาทต่อวันหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับการตกลง  

การว่าจ้างสามารถทำได้โดยการเจรจาตกลงกันระหว่างผู้ว่าจ้างและแรงงานก่อสร้างโดยตรง 

เหตุผลหลักท่ีผู้รับเหมาก่อสร้างเลือกใช้แรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) 

เน่ืองจากขาดแคลนแรงงานและความสะดวกในการว่าจ้างไม่ต้องดูแลเรื่องสวัสดิการของแรงงานก่อสร้าง 

และมีแรงงานช่างมากมายหลายประเภทให้เลือกจ้างตามต้องการ 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นทุกปีแม้ปัจจุบันจะมีเครื่องมือและเทคโนโลยีในการก่อสร้างเข้ามาร่วมในการ
ทำงานก่อสร้างมากขึ้นแต่แรงงานก็ยังมีความสำคัญเป็นหน่ึงในทรัพยากรในการดำเนินงานก่อสร้าง 
มีงานหลายอย่างท่ีต้องใช้แรงงานและช่างฝีมือทำ   

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างพบปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างปัจจุบันช่างฝีมือท่ีเป็นคนไทย
ก็เหลือน้อยมีการใช้แรงงานต่างด้าวมากขึ้นเพราะแรงงานไทยส่วนใหญ่เป็นชาวนาพอถึงฤดูทำนาก็กลับภู
มิลำเนาของตนเองเพื่อทำนาแต่งานก่อสร้างซ่ึงไม่สามารถหยุดได้เพราะเวลาเป็นสิ่งสำคัญถ้าคนงานขาดง
านก็จะชะลอชะงักลงทันท่ีดังน้ันแรงงานมีความสำคัญกับการดำเนินงานก่อสร้าง 
ในขณะท่ีบริษัทรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานก่อสร้างแต่ยังมีแรงงานก่อ
สร้างกลุ่มหน่ึงท่ีไม่มีนายจ้างประจำและไม่ไปสมัครงานเป็นลูกจ้างในบริษัทรับเหมาก่อสร้างแต่กลับอยู่เป็
นกลุ่มเพื่อให้นายจ้างมาหาและว่าจ้างวันต่อวัน 

 
ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีจึงมุ่งเน้นการศึกษาถึงขั้นตอนการว่าจ้างเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ท่ีต้องการทราบและในการ
พิจารณาความเหมาะสมในการเลือกจ้างแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร รวมถึงค่าแรง ฝีมือของช่างกลุ่มน้ี 
เพราะเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ท่ีอยู่เป็นกลุ่มโดยไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
แต่กลับมาอยู่เพื่อท่ีจะทำงานแบบรับค่าแรงวันต่อวัน ศึกษาให้ทราบถึงความเหมาะสมท่ีจะเลือกจ้าง 
ข้อดีข้อเสียของแรงงานกลุ่มน้ี และการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.ศึกษาขั้นตอนในการจ้างงาน การกำหนดค่าแรงและการทำงานแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) 
ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

2.ศึกษาถึงข้อดีข้อเสียและความเหมาะสมกับลักษณะงานของแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบ-หมู) 
ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกจ้างแรงงาน 

3.ศึกษาว่าหน่วยงานรัฐท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีทราบเรื่องกลุ่มแรงงานกลุ่มน้ีหรือไม่และมีการกำกับดูแล
พื้นท่ี 

 

 ขอบเขตของการศึกษา 

1.ศึกษาจากแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 200 คน 
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2.ศึกษาจากผู้ท่ีว่าจ้างแรงงานก่อสร้าง(ถนนกีบหมู)ถนนสุเหร่าคลองหน่ึงเขตคลองสามวา 

กรุงเทพมหานคร  40 ราย 

3.ศึกษาจากหน่วยงานงานราชการในเขตพื้นท่ีแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง 

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

 แนวทางการในการศึกษา 

ออกแบบสอบถามและสัมภาษณ์จากแรงงานแรงงานก่อสร้าง(ถนนกีบหมู) ถนนสุเหร่า-คลองหน่ึง 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
ผู้ท่ีว่าจ้างแรงงานก่อสร้าง(ถนนกีบหมู)ถนนสุเหร่าคลองหน่ึงเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
และจากเจ้าหน้าท่ีของราชการท่ีรับผิดชอบดูแลพื้นท่ีน้ันและการสังเกต  
 

 

กลุ่มตัวอย่าง 

1. แรงงานก่อสร้างท่ีอาศัยอยู่แรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

2. ผู้ท่ีว่าจ้างแรงงานก่อสร้างท่ีอาศัยอยู่แรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

3. หน่วยงานงานราชการในเขตพื้นท่ีท่ีเก่ียวข้องกับแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) 
ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

1. แบบสอบถาม (Questionnaire) การจัดทำแบบสอบถาม   
เพื่อการศึกษาจำนวนแรงงานประสบการณ์ทำงานของแรงงานและการกำหนดค่าแรงในการรับจ้างก่อสร้า
ง 

 2. การสัมภาษณ์  (Interview Method) 
ศึกษาขั้นตอนการทำงานของแรงงานและสาเหตุท่ีไม่ยอมทำงานในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
ศึกษาข้อดีข้อเสียของการว่าจ้างแรงงานกลุ่มน้ี 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการในระยะเวลา เดือนกันยายน พ.ศ.2554 

1. รวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามแรงงานก่อสร้าง ผู้ท่ีว่าจ้างแรงงานก่อสร้าง 
(ถนนกีบหมู) ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

2. รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ แรงงานก่อสร้าง  ผู้ท่ีว่าจ้างแรงงานก่อสร้างแรงงานก่อสร้าง 
(ถนนกีบ-หมู) ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องพื้นท่ีน้ี 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

แบ่งการวิเคราะห์เป็นสองส่วนคือ 

1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  จำวนแรงงาน ค่าแรง 
ความถ่ีในการทำงานของแรงานท่ีอาศัยอยู่แรงงานก่อสร้าง ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง(ถนนกีบหมู)  
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าความถ่ี ร้อยละ 

2.การวิเคราะห์เชิงพรรณนา  ข้อดีข้อเสียในการว่าจ้างแรงงานก่อสร้างท่ีอาศัยอยู่แรงงานก่อสร้าง 
(ถนนกีบหมู) ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
ขั้นตอนการทำงานของแรงงานและสาเหตุท่ีไม่ยอมทำงานในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
และการรับรู้การดูแลของหน่วยงานราชการ 

 

 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 การศึกษามีการดำเนินไปอย่างเป็นกระบวนการและเป็นขั้นตอนซ่ึงมีขั้นตอนท่ีสำคัญหลายขั้นตอน 
มีดังน้ี การกำหนดและเลือกประเด็นปัญหาการวิจัย  การกำหนดวัตถุประสงค์และ ขอบเขตการศึกษา  
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เลือกระเบียบวิธีการศึกษา    การเก็บข้อมูล 
นำมาวิเคราะห์และสรุปผล  ซ่ึงได้แสดงเป็นแผนผังดังภาพ 
 

 

 

 

 

เสนอหัวข้อโครงการ 

ไม่ผ่าน 
อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา 

เริ่ม 

  กำหนดปัญหา/ประเด็นที่น่าสนใจ 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A 

วิเคราะห์ข้อมูล 

ลงพ้ืนที่ออกแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา 

A 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
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ภาพแผนผังแสดงกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Research) 
โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากแรงงานก่อสร้างท่ีอาศัยอยู่แรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครและข้อมูลจากผู้ท่ีว่าจ้างแรงงานก่อสร้างท่ีอาศัยอยู่แรงงานก่อสร้าง 
(ถนนกีบหมู) ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครการดำเนินงานก่อสร้าง 

กลุ่มตัวอย่าง 

1. แรงงานก่อสร้างท่ีอาศัยอยู่แรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

2. ผู้ท่ีว่าจ้างแรงงานก่อสร้างท่ีอาศัยอยู่แรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

3. หน่วยงานงานราชการในเขตพื้นท่ีท่ีเก่ียวข้องกับแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) 
ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

1. แบบสอบถาม (Questionnaire) การจัดทำแบบสอบถาม   
เพื่อการศึกษาจำนวนแรงงานประสบการณ์ทำงานของแรงงานและการกำหนดค่าแรงในการรับจ้างก่อสร้า
ง 

2. การสัมภาษณ์  (Interview Method) 
ศึกษาขั้นตอนการทำงานของแรงงานและสาเหตุท่ีไม่ยอมทำงานในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
ศึกษาข้อดีข้อเสียของการว่าจ้างแรงงานกลุ่มน้ี 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการในระยะเวลา เดือนกันยายน พ.ศ.2554 

1. รวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามแรงงานก่อสร้าง ผู้ท่ีว่าจ้างแรงงานก่อสร้าง 
(ถนนกีบหมู) ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

2. รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ แรงงานก่อสร้าง  ผู้ท่ีว่าจ้างแรงงานก่อสร้างแรงงานก่อสร้าง 
(ถนนกีบ-หมู) ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องพื้นท่ีน้ี 

 

 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ผลจากการดำเนินการศึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการพรรณนาวิ

เคราะห์  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สามารถตอบตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาในครั้งน้ีให้ชัดเจน  

จึงได้กำหนดขั้นตอนการวิเคราะห์ดังน้ี 

ช่วงท่ี 1. ข้อมูลชุมชนสุเหร่าคลองหน่ึง 

ช่วงท่ี 2. ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ช่วงท่ี 3. การวิเคราะห์การข้อมูลการสภาพทำงานของแรงงานก่อสร้างขั้นตอนการจ้างงาน 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลชุมชนสุเหร่าคลองหน่ึง  

 1 ความเป็นมาถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง (ถนนกีบหมู) 

 ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  ชุมชนสุเหร่าคลองหน่ึง 
เมื่อก่อนน้ันแถวน้ีเขาเรียกกันว่า "กีบหมู" มาจากเสียงเรียกท่ีเพี้ยนมาจากช่ือ "ปลีกหมู" 
ซ่ึงตอนน้ันได้มีชาวมุสลิม จากปัตตานีอพยพย้ายถ่ินฐานมาอยู่แถวมีนบุรี และคันนายาว 
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แล้วมีคนกลุ่มหน่ึงตั้งบ้านเรือน อยู่บริเวณคลองกีบหมู เขตคลองสามวา 
แต่เน่ืองจากคนส่วนใหญ่ในท้องถ่ิน นับถือศาสนาอิสลาม และมีมัสยิดย่ามีอะห์ 
เป็นศูนย์กลางชุมชนติดกับคลองหน่ึง จึงได้เปลี่ยนช่ือเป็น "สุเหร่าคลองหน่ึง" 
เพื่อให้เหมาะควรกับความเป็นชุมชนมุสลิม 
แต่ประชาชนผู้สัญจรไปมาบนถนนเส้นน้ีส่วนใหญ่ก็ยังนิยมเรียกถนนสายน้ีเป็น "ถนนกีบหมู" 
อยู่เหมือนเดิม 

         

ข้อมูลทั่วไปชุมชนสุเหร่าคลองหนึ่ง (ถนนกีบหมู) 

ชุมชนสุเหร่าคลองหน่ึง มีจำนวน 185 ครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์สำนักงานเขตคลองสามวา 
ชุมชนสุเหร่าคลองหน่ึงมีจำนวนประชากร รวม 935 คน ชาย 487 คน หญิง 448 คน 
อาชีพส่วนใหญ่รับจ้างท่ัวไป ปัจจุบันชุมชนแห่งน้ีเป็นแหล่งรวมแรงงานก่อสร้างแหล่งใหญ่ของประเทศไทย 
ซ่ึงมีประชากรแฝงท่ีเป็นแรงงานก่อสร้างมาอาศัยอยู่จำนวนมาก ประมาณ 5,000 -8,000 คน ซ่ึงมีห้องเช่า 
อพาทเมนต์ 
เฟลตการเคหะท่ีรองรับแรงงานก่อสร้างท่ีเข้ามาอยู่อาศัยและหางานเป็นผู้ใช้แรงงานในชุมชนแห่งน้ีมี 
โรงเรียนสุเหร่าคลองหน่ึง (มานะราษฎร์บำรุง)  
ในชุมชนมีตลาดสดสำหรับแรงงานก่อสร้างได้ซ้ือหากับข้าวและอาหาร มีร้านสะดวกซ้ือหลายร้าน 
ร้านขายยา และยังมีร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือช่างก่อสร้าง  และร้านค้าต่างๆมากมาย  
ห้องเช่าที่แรงงานเช่าอยู่ อาคารจะมีตั้งแต่ 8 ห้อง 10 ห้อง 12 ห้องจนถึง 32 
ห้องจำนวนมากและเฟลตของการเคหะแห่งชาติจำนวน 1,000 ห้องและเฟลตรุ่งเรือง 263 ห้อง 
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ชุมชนสุเหร่าคลองหน่ึง (ถนนกีบหมู) มีตลาด ร้านสะดวกซ้ือหลายร้าน ร้านขายยา 
และร้านค้าต่างๆ รวมถึงร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง  

          

ภาพ รูปแสดงตลาดบริเวณชุมชนสุเหร่าคลองหน่ึง (ถนนกีบหมู) 

          

ภาพ รูปแสดงร้านสะดวกซ้ือบริเวณชุมชนสุเหร่าคลองหน่ึง (ถนนกีบหมู) 
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ภาพรูปแสดงร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างร้านจำหน่ายอุกรณ์เครื่องมือช่างก่อสร้างบริเวณชุมชนสุเหร่
าคลองหน่ึง 

 

 

แผนที่ชุมชนถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง (ถนนกีบหมู) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ แผนท่ีแสดงถนนสุเหร่าคลองหน่ึง (ถนนกีบหมู) เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
 

 

ตลาดแรงงาน (ถนนกีบหมู) 

 

สี่แยกลำกะโหลก 

มัสยิดย่ามีอะห์ 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ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง ช่วงท่ีแรงงานก่อสร้างใช้เป็นตลาดแรงงานอยู่ช่วงแยกลำกะโหลก- 

มัสยิดย่ามีอะห์ ระยะทางประมาณ 700 เมตร จุด A คือมัสยิดย่ามีอะห์หรือสุเหร่าคลองหน่ึง 

ตามซอยต่างๆบริเวณถนนช่างน้ี ก็จะเป็นห้องเช่าหรือท่ีพักอาศัยของคนในชุมชนเดิมและแรงงานก่อสร้าง 

การเดินทาง 

1.จากถนนรามอินทราเข้าถนนพระยาสุเรนทร์ 

ถึงสี่แยกลำกะโหลกเลี้ยวขวาถึงถนนสุเหร่าคลองหน่ึง (ถนนกีบหมู) 

2.จากถนนรามอินทราเข้าถนนปัญญาอินทรา ถึงสี่แยกลำกะโหลกตรงไปถึงถนนสุเหร่าคลองหน่ึง 

(ถนนกีบหมู) 

3.จากถนนหทัยราษฎร์เลี้ยวเข้าถนนสุเหร่าคลองหน่ึง 

ตรงเข้ามาจนถึงมัสยิดย่ามีอะห์หรือโรงเรียนสุเหร่าคลองหน่ึง ถึงช่วงท่ีแรงงานก่อสร้างออกมาหางาน 

4.จากถนนหทัยราษฎร์เข้าถนนพระยาสุเรนทร์ 

ถึงสี่แยกลำกะโหลกเลี้ยวซ้ายถึงถนนสุเหร่าคลองหน่ึง (ถนนกีบหมู) 

 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในการศึกษากรณีศึกษาการว่าจ้างแรงงานก่อสร้าง(ถนนกีบหมู)  ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง 

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  

ในส่วนของการเก็บข้อมูลในด้านเอกสารน้ันผลท่ีได้จากการเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นได้แก่ 

1. ข้อมูลเบ้ืองต้นผู้ตอบแบบสอบถามแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู)   

  1.เพศของแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 75 

เพศหญิงร้อยละ 25 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

จากการศึกษากรณีศึกษาการว่าจ้างแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู)  ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เป็นตลาดแรงงานก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
พบว่าแรงงานก่อสร้าง(ถนนกีบหมู)  ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
มีจำนวนประมาณ 5,000-8,000 คนในแต่ละวันออกมารอนายจ้างในช่วงเวลาตั้งแต่05.00น.จนถึง10.00 



12 
 

น.แรงงานส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาชีพทำนาด้วย แรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) มีช่างไม้ 
ช่างปูนและกรรมกร มีจำนวนมาก 
เหตุผลที่แรงงานเลือกมาอยู่ที่ตลาดแรงงานก่อสร้างแห่งน้ีเพราะอิสระไม่มีระเบียบข้อบังคับ 
ได้รับค่าจ้างวันต่อวัน และได้รับค่าแรงที่สูงกว่าแรงงานก่อสร้างที่เป็นลูกจ้างของบริษัทรับเหมาก่อสร้างทั่วไป 
การว่าจ้างแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง 
สามารถทำได้โดยการเจรจาตกลงกันระหว่างผู้ว่าจ้างและแรงงานก่อสร้างโดยตรง  ค่าแรงกรรมกรหญิง 400 

บาทต่อวัน กรรมกรชาย 450 บาทต่อวัน แรงงานช่าง 500 บาทต่อวันหรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับการตกลง 

นายจ้างที่มาว่าจ้างแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
ส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อย 
และผู้รับเหมาก่อสร้างที่ต้องการเร่งงานไม่ต้องการเล้ียงดูคนงานแบบลูกจ้างประจำ 
เหตุผลหลักที่เลือกใช้แรงงานก่อสร้าง(ถนนกีบหมู) 
เน่ืองจากขาดแคลนแรงงานและความสะดวกในการว่าจ้างไม่ต้องดูแลเรื่องสวัสดิการของแรงงานก่อสร้าง 

และมีแรงงานช่างมากมายหลายประเภทให้เลือกจ้างตามต้องการ 

และทำการว่าจ้างโดยการตกลงราคาค่าแรงกับแรงงานก่อสร้างเมื่อตกลงราคาได้แล้วรับไปทำงานทำงานเ

สร็จจ่ายค่าแรงกลับมาส่งท่ี (ถนนกีบหมู)  ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง การว่าจ้างแรงงานก่อสร้าง(ถนนกีบหมู)  
ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง เป็นไปตามทฤษฎีดุลยภาพของตลาดแรงงาน 

ซึงเป็นท่ีพบปะระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เพื่อท่ีจะได้ตกลงเจรจาทำสัญญาการว่าจ้าง 

นายจ้างเป็นผู้ซ้ือแรงงานและลูกจ้างเป็นผู้ขายแรงงาน 

โดยนายจ้างได้รับบริการและลูกจ้างได้รับค่าตอบแทน 

เกิดกลไกตลากแรงงานและแรงงานจะมากน้อยตามฤดูทำนาและฤดูเก็บเกี่ยวซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎ ีการย้ายถ่ินแ

รงงาน    ของเลวิส (Lewis, 1954) และรานิส (Fei and Ramis,1964) 

มีความเช่ือมโยงถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างในช่องฤดูเก็บเก่ียว 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแรงงานก่อสร้างถนนสุเหร่าคลองหน่ึง 

  1.1 หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องมีมาตรการในการจัดระเบียบดูแลอย่างจริงจัง 

  1.2.ควรดูแลเข้มงวดในเรื่องแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาอยู่ในชุมชนสุเหร่าคลองหน่ึง 

1.3.ควรมีการจัดระบบความเหมาะสมฝีมือแรงงานกับค่าแรง 

 
 1.4.แรงงานก่อสร้างถนนสุเหร่าคลองหน่ึงเหมาะกับธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กและงานท่ีใช้ระยะเวลา
สั้นๆ 
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ข้อเสนอแนะเก่ียวกับศึกษาครั้งต่อไป 

1.ค่าแรงของแรงงานก่อสร้างท่ีสูงกว่าแรงงานก่อสร้างท่ัวไปเทียบความเหมาะสม 
กับระดับฝีมือแรงงาน 

2.ความเป็นไปได้ในการนำไปเป็นตัวอย่างการจัดตลาดแรงงานงานท่ีไม่ขึ้นสังกัดกับหน่ว
ยงานใดและมีความอิสระ 

 3.ศึกษาความเหมาะสมของงานกับแรงงานก่อสร้างแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) 
ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง 
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