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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาประชากรแฝงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลต�ำบลเทพราช อ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวตั ถุประสงค์การวิจยั ประกอบด้วย 1) เพือ่ วิเคราะห์ผลกระทบ
ของปัญหาประชากรแฝงทีม่ ตี อ่ ประชาชนในเขตเทศบาลต�ำบลเทพราช อ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพือ่ วิเคราะห์
ผลกระทบของปัญหาประชากรแฝงที่มีต่อการจัดท�ำบริการสาธารณะของเทศบาลต�ำบลเทพราช อ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากปัญหาประชากรแฝงของเทศบาลต�ำบลเทพราช อ�ำเภอ
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึง่ เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
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จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 15 ท่าน
ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบของปัญหาประชากรแฝงที่มีต่อประชาชน 1) ด้านเศรษฐกิจ มีผลกระทบทางบวก
เนือ่ งจากช่วยให้เศรษฐกิจในพืน้ ทีด่ ขี นึ้ 2) ผลกระทบด้านสังคม พบว่า โครงสร้างทางสังคมเปลีย่ นแปลงไปมีประชากรมาก
ขึน้ และก่อให้เกิดปัญหาขยะในเขตเทศบาลต�ำบลเทพราชทีม่ ีปริมาณเพิม่ มากขึ้นตามมา 3) ด้านวัฒนธรรม พบว่า ปัญหา
ประชากรแฝงไม่สง่ ผลกระทบด้านวัฒนธรรม และ 4) ด้านความมัน่ คงปลอดภัย พบว่า ประชาชนได้รบั ผลกระทบจากปัญหา
ประชากรแฝง คือ ปัญหาอาชญากรรม ในขณะที่ผลกระทบของปัญหาประชากรแฝงที่มีต่อการจัดท�ำบริการสาธารณะ
พบว่า มีผลกระทบด้านปัญหาการจัดการขยะ และการให้บริการด้านการศึกษา โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาต้องอาศัย
การบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืน รวมถึงการปลูกจิตส�ำนึกให้แก่ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ที่
ค�ำส�ำคัญ: ผลกระทบ แนวทางแก้ไข ปัญหาประชากรแฝง
ABSTRACT
The objectives of this research project were aimed to 1) analyze the impacts of non-registered population,
2) analyze the impacts of problems on non-registered population towards public service, and 3) study the
solving guidelines on the impacts of problems caused by non-registered population of Theppharat Sub-district
Municipality, Ban Pho District, Chachoengsao Province. The present research was qualitative research. There
were 15 key informants: Mayor, Deputy Mayor, Municipal Clerk, Chief Section of Policy and Planning,
community leaders and local people.
The findings revealed that the impacts of problem on the non-registered population were found in
following: 1) Economic aspect, the non-registered population had improved the economic condition,2) Social
aspect, the social structure had changed in the community population and increased the problem on wastes,
3) Cultural aspect, the non-registered population did not affect the community culture condition, and
4) Security aspect, the crime problem impacted the non-registered population.
Concerning the problem caused by non-registered population towards public service, it was found that
there were two points: Waste management and Educational service. Incidentally, the problem-solving guidelines
relied on the effective management, sustainable solving problem and cultivation of awareness among people
in the community. On the other hand, the community needs to set the rules and regulation, limitation of budget,
and incomplete guidelines of waste management.
Keywords: Impact, Problem Solving Guidelines, Non-registered Population
บทน�ำ

การเปลีย่ นแปลงจ�ำนวนประชากรเกิดขึน้ อยูเ่ สมอไม่
ว่าจะเป็นจากสาเหตุการเกิด การตาย และการย้ายถิ่น แต่
อย่างไรก็ตามปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีส่ ง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงของ
จ�ำนวนประชากรอย่างรวดเร็วนัน่ ก็คอื การย้ายถิน่ ทีเ่ กิดการ
เคลือ่ นย้ายประชากรจ�ำนวนมาก เนือ่ งจากสภาวะการเจริญ
เติ บ โตของภาคอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ เช่ น เขตนิ ค ม

อุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น การเพิ่ม
จ� ำ นวนประชากรจากการย้ า ยถิ่ น นั้ น ส่ ง ผลให้ พื้ น ที่ มี
ประชากรจ�ำนวนมากทีย่ า้ ยเข้าไปพ�ำนักอาศัย ส่งผลให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ซึง่ การเพิม่ จ�ำนวนประชากรจากการย้ายถิน่
ดังกล่าวอาจเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาไม่ว่าจะเป็น ปัญหา
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การขาดแคลนพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย และความต้องการปัจจัยสีเ่ พิม่
ขึ้น ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่ม
รวมถึงการเพิม่ ภาระในการจัดท�ำบริการสาธารณะของภาค
รัฐอีกด้วย ทั้งนี้ ในขณะที่ประชากรเพิ่มขึ้นภาครัฐยังต้อง
ประสบปัญหาเกี่ยวกับประชากรแฝง กล่าวคือ ประชากร
ทีพ่ กั อาศัยในพืน้ ทีแ่ ต่ไม่มที ะเบียนราษฎร์ ปัญหาประชากร
แฝงกลายเป็นปัญหาที่สร้างภาระให้แก่ภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นอย่างมาก เนือ่ งจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ต้องแบกรับภาระในการจัดท�ำบริการสาธารณะ
ต่าง ๆ และยังส่งผลกระทบต่อการวางแผนในการพัฒนา
ท้องถิ่นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ส�ำหรับประเทศไทยพบว่า มีหลายจังหวัดก�ำลัง
ประสบปัญหาประชากรแฝง เช่น กรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดระยอง โดยกรุงเทพมหานครก�ำลังเผชิญปัญหา
ประชากรแฝงจ�ำนวนกว่าสามล้านคน (ไทยรัฐออนไลน์,
2556) และในส่ ว นของจั ง หวั ด ระยอง พบว่ า จากการ
ประมาณการจ�ำนวนประชากรแฝงในจังหวัดระยองจะมี
จ�ำนวนเพิ่มขึ้นจาก 487,859 คน ใน ปี 2553 เป็น 796,510
คนเป็นอย่างน้อยในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้น 308,651 คน คิด
เป็น 1.75 เท่าของจ�ำนวนประชากรแฝง ในปี 2552 โดยมี
สัดส่วนประชากรแฝงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในหลายพื้นที่ในประเทศไทย
ก�ำลังเผชิญปัญหาประชากรแฝงอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัด
ฉะเชิงเทราถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก โดยมีเขตนิคมอุตสาหกรรม
และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ ส่งผลให้
เกิดการเคลือ่ นย้ายประชากรจ�ำนวนมากเข้ามาในพืน้ ทีเ่ พือ่
ประกอบอาชีพ และเกิดปัญหาประชากรแฝงในพื้นที่ต่าง ๆ
ตามมา อ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ถือเป็นพืน้ ทีห่ นึง่
ในจังหวัดฉะเชิงเทราทีป่ ระสบปัญหาประชากรแฝงในพืน้ ที่
จ�ำนวนมากกว่า 5,388 คน จากประชากรที่มีอยู่จริงใน
ทะเบียนราษฎร์ จ�ำนวน 46,054 คน เทศบาลต�ำบลเทพราช
เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาประชากรแฝงหากพิจารณา
รายพืน้ ที่ พบว่า พืน้ ทีข่ ององค์การบริหารส่วนต�ำบลเทพราช
และเทศบาลต�ำบลเทพราช (เป็นพืน้ ทีเ่ ดียวกัน) มีประชากร
แฝงกว่า 1,000 คน จากประชากรที่มีอยู่จริงในทะเบียน
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ราษฎร์จ�ำนวน 2,745 คน แสดงให้เห็นว่าจ�ำนวนประชากร
แฝงในเขตพื้นที่ต�ำบลเทพราช ร้อยละ 26.7 ของจ�ำนวน
ประชากรในพื้ น ที่ (รั ช นี สรรเสริ ญ และเบญจวรรณ
ทิมสุวรรณ, 2553, น. 30)
จากข้อมูลดังกล่าวเทศบาลต�ำบลเทพราชก�ำลัง
เผชิญปัญหาประชากรแฝงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการของเทศบาล รวมถึงการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลต�ำบลเทพราชด้วย เนื่องจากปัญหาประชากรแฝง
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณในการ
บริหารจัดการไม่เพียงพอ เนื่องจากรายได้ของท้องถิ่นส่วน
หนึ่งมาจากการอุดหนุนของรัฐบาล ซึ่งเงินอุดหนุนดังกล่าว
ก�ำหนดจากจ�ำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ท�ำให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั งบประมาณสนับสนุนทีไ่ ม่
เพี ย งพอต่ อ ภาระที่ ต ้ อ งแบกรั บ ในการจั ด ท� ำ บริ ก าร
สาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลกระทบและแนวทาง
การแก้ไขปัญหาประชากรแฝงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลต�ำบลเทพราช อ�ำเภอบ้านโพธิ์
จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา เพื่ อ ทราบถึ ง ผลกระทบของปั ญ หา
ประชากรแฝงที่มีต่อประชาชน และผลกระทบของปัญหา
ประชากรแฝงทีม่ ตี อ่ การจัดท�ำบริการสาธารณะว่ามีผลกระทบ
หรือไม่อย่างไร และแนวทางในการแก้ไขปัญหาประชากร
แฝงของเทศบาลต�ำบลเทพราชควรเป็นอย่างไร เพื่อน�ำข้อ
ค้นพบที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
ประชากรแฝงในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพือ่ วิเคราะห์ผลกระทบของปัญหาประชากรแฝง
ที่มีต่อประชาชน ในเขตเทศบาลต�ำบลเทพราช อ�ำเภอ
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพือ่ วิเคราะห์ผลกระทบของปัญหาประชากรแฝง
ที่ มี ต ่ อ การจั ด ท� ำ บริ ก ารสาธารณะของเทศบาลต� ำ บล
เทพราช อ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. เพือ่ ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาประชากรแฝง
ของเทศบาลต� ำ บลเทพราช อ� ำ เภอบ้ า นโพธิ์ จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยท�ำการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมาสู่การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยโดย
การสังเคราะห์แนวคิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนประชากร
จากการศึกษาของ วรรณศิริ เจริญพร (2551, น. 29 - 35)
ประกอบด้วย 1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 2) ผลกระทบ
ด้านคุณภาพชีวิตประชากร 3) การเพิ่มของประชาชนมีผล
ต่อคุณภาพชีวิตประชากร 4) ผลกระทบด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 5) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม และ 6)
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และแนวคิดการจัดท�ำบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามการน�ำเสนอ
ของสันชัย พัฒนะวิชัย (2551, น. 13 - 15) ประกอบด้วย 1)
งานให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ใ นชี วิ ต ของคน (Life
Events) 2) งานให้ บ ริ ก ารตามลั ก ษณะของประชากร

ผลกระทบของประชากรแฝง
ต่อประชาชน
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านสังคม
- ด้านวัฒนธรรม
- ด้านความมั่นคง
และความปลอดภัย

(Demographic Attributes) และ 3) งานให้บริการตามหัวข้อ
ทั่วไป (General Subject) จากการสรุปการสังเคราะห์
แนวคิดทีส่ ำ� คัญข้างต้นท�ำให้ผวู้ จิ ยั ได้มาซึง่ กรอบแนวคิดใน
การวิจยั เพือ่ ศึกษาผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ประชากรแฝงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลต�ำบลเทพราช อ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้แก่ การศึกษาผลกระทบของประชากรแฝงต่อประชาชน
ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม
3) ด้านวัฒนธรรม และ 4) ด้านความมั่นคงและความ
ปลอดภัย และการศึกษาผลกระทบของปัญหาประชากรแฝง
ต่อการจัดท�ำบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย
1) ด้านการศึกษา 2) ด้านสาธารณสุข 3) ด้านการประปา
4) ด้ า นการไฟฟ้ า 5) ด้ า นขยะมู ล ฝอย และ 6) ด้ า น
อาชญากรรม (ดังภาพที่ 1)

ปัญหาประชากรแฝง

แนวทางการแก้ไขปัญหาประชากรแฝง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีศึกษา เทศบาลต�ำบลเทพราช
อ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผลกระทบของปัญหาประชากร
แฝงต่อการจัดท�ำบริการ
สาธารณะของเทศบาล
ต�ำบลเทพราช
- ด้านการศึกษา
- ด้านการสาธารณสุข
- ด้านการประปา
- ด้านการไฟฟ้า
- ด้านขยะมูลฝอย
- ด้านอาชญากรรม
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อง ผลกระทบและแนวทางการแก้ ไ ข
ปัญหาประชากรแฝงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี
ศึกษา เทศบาลต�ำบลเทพราช อ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิ ง เทรา เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) เพือ่ เข้าถึงข้อมูลปรากฏการณ์ประชากรแฝงใน
พื้นที่ได้อย่างเจาะลึก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้างานนโยบายและ
แผน ผูน้ ำ� ชุมชน และประชาชนทีอ่ าศัยในเขตเทศบาลต�ำบล
เทพราช อ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งสิ้น
จ�ำนวน 15 ท่าน โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ส�ำคัญ ได้แก่ 1) เป็นผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาล
ต�ำบลเทพราชที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการบริหาร
งานด้านนโยบายและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 2)
ผู้น�ำชุมชน หรือตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
ต�ำบลเทพราช ทีม่ ที อี่ ยูอ่ าศัยใกล้เคียงกับทีพ่ กั ของประชาชน
กรแฝง เช่น หอพัก ห้องเช่า เป็นต้น และ 3) ประชาชนที่เป็น
ประชากรแฝง ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต�ำบลเทพราช
อ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีระยะเวลาในการ
จัดเก็บข้อมูลตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 – พฤษภาคม
พ.ศ. 2560
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แนว
ค�ำถามในการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และประเด็นในการ
สนทนากลุ่ม ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยโดยการน�ำแนวค�ำถามในการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
และประเด็นในการสนทนากลุ่มให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3
ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย รวมถึงความเหมาะสมของแนวค�ำถามในการ
สัมภาษณ์ และประเด็นในการสนทนากลุ่ม
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษาผลกระทบและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาประชากรแฝงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลต�ำบลเทพราช อ�ำเภอ
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ข้อมูลที่ได้
จะน�ำมาท�ำการวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังนี้ อ่านและจับ
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ประเด็น เปลี่ยนประเด็นเป็นรหัส จัดกลุ่มข้อมูล เชื่อมโยง
แนวคิด ขยายความเชือ่ มโยง หาความหมาย และหาข้อสรุป
เพื่ อ ให้ ข ้ อ มู ล ที่ ไ ด้ มี ค วามสมบู ร ณ์ แ ละสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผลการวิจัย
1. ผลกระทบของประชากรแฝงที่มีต่อประชาชนใน
เขตเทศบาลต�ำบลเทพราช ผลกระทบจากปัญหาประชากร
แฝงด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้าน
ความมัน่ คงปลอดภัย มีดงั นี้ 1) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ปัญหา
ประชากรแฝงมีผลกระทบทางบวกมากกว่าทางลบในเชิง
เศรษฐกิจ เนื่องจากความเปลี่ยนของสภาพสังคมในเขต
เทศบาลเทพราชนั บ ตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2540 วิ ถี ก ารท� ำ
เกษตรกรรมเปลีย่ นแปลงไปจากอดีตนิยมเลีย้ งไก่ กลายเป็น
มานิยมเลีย้ งกุง้ และกิจการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งท�ำให้เกิด
การจ้างแรงงานจากต่างถิ่นเพื่อเข้ามาท�ำงานในพื้นที่ และ
เกิดธุรกิจบ้านเช่าเป็นจ�ำนวนมาก อย่างไรก็ตาม การที่
ประชากรแฝงเข้ามาอาศัยในพื้นที่พร้อม ๆ ไปกับการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจนั้นส่งผลดีมากกว่าผลเสีย เนื่องจาก
ช่วยให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น เจ้าของกิจการสามารถขยาย
ก�ำลังการผลิตได้อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้
ให้แก่ประชาชนในพืน้ ทีต่ ามไปด้วย 2) ด้านสังคม พบว่า ผล
สืบเนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประชากร
แฝงที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่มีจ�ำนวนมากขึ้น ผลกระ
ทบทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ คือ โครงสร้างทางสังคมเปลีย่ นแปลง
ไปมีคนมากขึ้นในชุมชน เมื่อมีจ�ำนวนคนมากขึ้นปัญหาต่อ
มา คือ ปัญหาขยะในเขตเทศบาลต�ำบลเทพราชทีม่ ปี ริมาณ
เพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากในเขตเทศบาลมีจำ� นวนประชากรแฝง
ประมาน 1,000 คน ซึง่ ส่งผลให้ขยะในบ้างพืน้ ทีข่ องเทศบาล
มีขยะสะสมก่อให้เกิดกลิน่ ขยะทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ และอาจเป็น
แหล่งสะสมเชื้อโรคตามมาด้วย 3) ด้านวัฒนธรรม พบว่า
ปัญหาประชากรแฝงไม่ส่งผลกระทบด้านวัฒนธรรม และ
4) ด้านความมัน่ คงปลอดภัย พบว่า ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ของ
ประชากรแฝงในเขตเทศบาลต�ำบลเทพราชด้านความมัน่ คง
ปลอดภัย คือ ปัญหาอาชญากรรม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลต�ำบลเทพราชเคยเกิดปัญหาการลักขโมยจาก
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กลุ่มประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่
2. ผลกระทบของปัญหาประชากรแฝงต่อการจัดท�ำ
บริการสาธารณะ จากกรอบการวิจัยที่ผู้วิจัยมุ่งศึกษาผล
กระทบของปั ญ หาประชากรแฝงต่ อ การจั ด ท� ำ บริ ก าร
สาธารณะทั้ง 6 ด้าน พบว่า ปัญหาประชากรแฝงมีผลกระ
ทบต่อการจัดท�ำบริการสาธารณะใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านขยะมูลฝอย พบว่า 1) ด้าน
การศึกษา กลุ่มประชากรแฝงบางส่วนได้ส่งบุตรหลานเข้า
เรียนโรงเรียนของเทศบาลในส่วนของเทศบาลเทพราชมี
โรงเรียนในก�ำกับดูแล คือ โรงเรียนเทพราชบุรีรมย์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพราช ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดคลองสวน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสุเหล่าจระเข้นอ้ ย มีนกั เรียนทีจ่ ดั ในกลุม่
ประชากรแฝงรวมกันอยู่ประมาณ 5-10 คน ต่อแห่ง การ
บริ ห ารจั ด การด้ า นการศึ ก ษาของเทศบาล พบว่ า มี ง บ
ประมาณที่เพียงพอในการบริหารจัดการให้กับเด็กที่เป็น
ประชากรแฝงด้วย เนื่องจากในทางปฏิบัติการรับนักเรียน
เข้ า เรี ย นทางเทศบาลไม่ส ามารถเลือ กปฏิบัติในการรับ
เฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เท่านั้น ดังนั้น ในส่วนของผลก
ระทบของประชากรแฝงต่อการจัดท�ำบริการสาธารณะด้าน
การศึกษา จึงมีผลกระทบไม่มาก เนื่องจากมีงบประมาณ
ทีเ่ พียงพอดังทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น 2) ด้านสาธารณสุข พบว่า
มีผลกระทบไม่มากนัก เนื่องจากประชากรแฝงบางส่วนมา
ใช้บริการทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทพราช ซึง่ อยูใ่ นการ
ก�ำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารงานของเทศบาลต�ำบลเทพราช และ 3) ด้านขยะ
มูลฝอย พบว่า จากการขยายตัวของภาคธุรกิจเอกชนใน
พืน้ ทีส่ ง่ ผลให้เกิดการเคลือ่ นย้ายแรงงานจากต่างถิน่ เข้ามา
อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลต�ำบลเทพราช หรือที่เราเรียก
ว่า “ประชากรแฝง” โดยส่วนใหญ่ประชากรแฝงที่เข้ามา
ท�ำงานในพื้นที่เทพราชนั้นจะมาจากภาคเหนือ และภาค
อีสาน เช่น จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น ประชากรแฝงที่เข้า
มาส่วนใหญ่จะเข้ามาท�ำมาหากิน เช่น รับจ้าง ขายอาหาร
เป็นต้น
ดังนั้นผลกระทบของประชากรแฝงต่อการจัดท�ำ
บริการสาธารณะด้านขยะมูลฝอยจึงส่งผลต่อเทศบาลเป็น

อย่างมาก เนื่องจากการที่ประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลเป็นจ�ำนวนมากทัง้ ประชาชนในพืน้ ทีแ่ ละประชากร
แฝงที่มาจากพื้นที่อื่น ๆ ย่อมท�ำให้เทศบาลจะต้องแบกรับ
ภาระในการบริหารจัดการขยะ จากปริมาณขยะทีม่ เี พิม่ มาก
ขึ้นที่เป็นผลจากการขยายตัวของประชากรจากต่างถิ่น ใน
ทางปฏิบตั เิ ทศบาลไม่สามารถจัดเก็บเงินในการจัดการขยะ
เป็นรายหัว (ต่อคน) การจัดเก็บเงินค่าขยะจะมีลกั ษณะเป็น
รายครัวเรือน ท�ำให้เทศบาลจะต้องแบกรับภาระในส่วนของ
งบประมาณที่มีจ�ำกัด เงินรายได้จากการจัดการขยะที่เก็บ
ได้ไม่สอดคล้องกับรายจ่ายที่จะต้องใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการขยะ เช่น ค่าจ้างคนขับ คนขึ้นท้าย ที่มีรายจ่ายอยู่
ประมาณเดือนละ 50,000 และค่าน�ำ้ มัน ค่าขนขยะทิง้ ปลาย
ทางอีกประมาณเดือนละ 30,000 บาท เมือ่ รวมงบประมาณ
ที่จะต้องใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะเฉลี่ยต่อปีจะอยู่ที่
ประมาณ 960,000 บาท นับเป็นงบประมาณจ�ำนวนมาก
ทีท่ างเทศบาลจะต้องใช้จา่ ยในแต่ละปี จากปัญหาดังกล่าว
ท�ำให้เทศบาลจะต้องรับภาระในเรือ่ งการบริหารจัดการขยะ
ที่ ทางเทศบาลจะต้ องจั ดการตั้ ง แต่ กระบวนการจั ดเก็ บ
ขนถ่าย และจุดทิ้งขยะ เป็นต้น
3. แนวทางการแก้ไขผลกระทบจากปัญหาประชากร
แฝงของเทศบาลต� ำ บลเทพราช ผลกระทบจากปั ญ หา
ประชากรแฝงที่ส�ำคัญที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการของ
เทศบาล คือ ปัญหาขยะ ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหา
ควรต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการ
แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน รวมถึงการปลูกจิตส�ำนึกให้แก่
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ กล่าวคือ
		 3.1 การบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และการ
แก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืน การแก้ไขปัญหาขยะควรอาศัยการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหาอย่าง
ยัง่ ยืน เทศบาลต�ำบลเทพราชมีนโยบายการจัดการขยะโดย
ให้ความส�ำคัญต่อการคัดแยกขยะ เพือ่ ให้ง่ายต่อการน�ำไป
ก� ำ จั ด ทางเทศบาลจะคั ด แยกขยะอั น ตราย เช่ น ถ่ า น
แบตเตอรี่ หลอดไฟนีออน เป็นต้น เพื่อน�ำไปสู่กระบวนการ
ก� ำ จั ด ที่ ถู ก ต้ อ ง และเหมาะสมกั บ ขยะประเภทต่ า งๆ
นอกจากนี้ควรให้ความส�ำคัญกับการจัดการขยะแบบครบ
วงจร และการลดต้นทุนในการจัดการขยะเพื่อให้เกิดการ
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บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
		 3.2 การปลูกจิตส�ำนึก ปัญหาขยะถือเป็นปัญหา
ทีม่ คี วามส�ำคัญเร่งด่วนในการแก้ไข เนือ่ งจากส่งผลกระทบ
ต่อสังคม และสิง่ แวดล้อมในหลายๆ ด้าน ดังนัน้ การปลูกจิต
ส�ำนึกให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
เนื่องจากหากประชาชนมีจิตส�ำนึกในการทิ้งขยะ ก็จะเกิด
การคัดแยก และหาวิธีการน�ำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดก่อนที่จะน�ำมาทิ้ง นอกจากนี้การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็น
ทางและไม่มีการคัดแยกท�ำให้เทศบาลต้องประสบปัญหา
ในการจั ด เก็ บ และการน� ำ ไปท� ำ ลาย หากประชาชนมี
จิตส�ำนึกในการทิง้ ขยะ และคัดแยกขยะประเภทต่างๆ ก่อน
ที่จะน�ำมาทิ้ง ก็จะช่วยลดปัญหาการจัดการขยะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากปัญหาประชากรแฝง
ในด้ า นขยะของเทศบาลต� ำ บลเทพราช มี ข ้ อ จ� ำ กั ด เชิ ง
นโยบายที่ท�ำให้การบริหารจัดการยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร
ประกอบด้วย 1) กฎ ระเบียบข้อบังคับ พบว่า กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจ�ำกัด โดยไม่
เปิดโอกาสให้มกี ารบริหารจัดการปัญหาทีเ่ กิดนอกเหนือจาก
ภารกิจที่ก�ำหนดไว้ ด้วยสภาพบังคับทางกฎหมายของกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ขาดความยืดหยุ่น 2) ข้อจ�ำกัดด้านงบ
ประมาณ พบว่า การแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะการ
จัดการปัญหาขยะจ�ำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจ�ำนวน
มาก ซึ่งทางเทศบาลมีงบประมาณที่จ�ำกัด รวมถึงการเก็บ
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการขยะจากประชาชนก็ยงั ไม่สอดคล้อง
กับรายจ่ายจริงที่ต้องใช้ในการจัดการ และ 3) แนวทางการ
จั ด การขยะยั ง ไม่ ค รบวงจร พบว่ า การจั ด การขยะที่ มี
ประสิทธิภาพนั้นจะต้องอาศัยกลไกการจัดการที่ครบวงจร
ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ขนถ่าย จุดทิ้งขยะ การคัดแยก
และการน� ำ ไปท� ำ ลาย รวมถึ ง แปรรู ป ไปใช้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ ด้วยข้อจ�ำกัดต่างๆ ส่งผลให้ทาง
เทศบาลต�ำบลเทพราชยังขาดศักยภาพในการบริหารจัดการ
ขยะให้ครบวงจรตามกลไกดังกล่าว ท�ำให้ปัญหาขยะ และ
การจัดการยังไม่เกิดผลส�ำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
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อภิปรายผล
จากการศึกษาผลกระทบและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาประชากรแฝงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี
ศึกษา เทศบาลต�ำบลเทพราช อ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยจะน�ำเสนอการอภิปรายผลใน 3 ประเด็น
หลักตามข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
1. จากผลการศึกษาผลกระทบของประชากรแฝงที่
มี ต ่ อ ประชาชนในเขตเทศบาลต� ำ บลเทพราช 1) ด้ า น
เศรษฐกิจ พบว่า ปัญหาประชากรแฝงมีผลกระทบทางบวก
2) ด้านสังคม พบว่า โครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปมี
คนมากขึ้นในชุมชน 3) ด้านวัฒนธรรม พบว่า ปัญหา
ประชากรแฝงไม่ส่งผลกระทบด้านวัฒนธรรม และ 4) ด้าน
ความมั่ น คงปลอดภั ย พบว่ า ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ
ประชาชน คือ ปัญหาอาชญากรรม จากประเด็นข้อค้นพบ
ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 สามารถอธิบายปรากฏการณ์ผลกระ
ทบด้านเศรษฐกิจทีม่ ใี นเชิงบวกตามผลการศึกษาของไปรยา
อาสิงสมานันท์ (2554) ศึกษาวิจยั เรือ่ ง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่ส่งผลต่อการย้ายถิ่นของแรงงานจากชนบทสู่
เมืองหลวง และพัชรี จิตระวัง (2547) ศึกษาวิจยั เรือ่ ง ปัจจัย
ทางเศรษฐกิจทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการย้ายถิน่ ในประเทศไทย โดย
การวิ จั ย ทั้ ง สองชิ้ น นี้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การย้ า ยถิ่ น ของ
ประชาชนไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ เป็นผลพวงจากการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าพื้นที่ที่เป็นปลายทางของ
ประชาชนเหล่านั้นย่อมเป็นพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจที่ดี และการ
ย้ายถิน่ ฐานดังกล่าวก็ยงั คงส่งผลดีตอ่ ด้านเศรษฐกิจในพืน้ ที่
นั้นตามไปด้วย ในส่วนของประเด็นปัญหาอาชญากรรม
พบว่า มีความสอดคล้องบางประเด็นกับการศึกษาของ
วรรณศิริ เจริญพร (2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบ
ประชากรแฝงทีม่ ตี อ่ การบริหารงานของเทศบาลต�ำบลมาบข่า
อ�ำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง พบว่า ผลกระทบอันดับ
สุดท้าย คือ ด้านสังคม ต้องการให้มคี วามเป็นอยูท่ ปี่ ลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน จะเห็นได้ว่าผลกระทบจากปัญหา
ประชากรแฝงที่มีต่อประชาชนที่ส�ำคัญคือ ผลกระทบด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยที่ทางเทศบาลต�ำบลเทพราชจ�ำเป็น
ต้องหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการบริหารจัดการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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2. จากผลการศึกษาผลกระทบของปัญหาประชากร
แฝงต่อการจัดท�ำบริการสาธารณะ ที่มีกระทบเชิงประจักษ์
3 ด้าน 1) ด้านการศึกษามีผลกระทบไม่มาก เนื่องจากมีงบ
ประมาณที่ เ พี ย งพอดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น 2) ด้ า น
สาธารณสุข พบว่า มีผลกระทบไม่มากนักเนื่องจากอยู่ใน
การก�ำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข และ 3) ด้านขยะ
มูลฝอย พบว่า ผลกระทบของประชากรแฝงต่อการจัดท�ำ
บริการสาธารณะด้านขยะมูลฝอยจึงส่งผลต่อเทศบาลเป็น
อย่างมาก ท�ำให้เทศบาลจะต้องแบกรับภาระในการบริหาร
จั ด การขยะที่ มี เ พิ่ ม มากขึ้ น จากประเด็ น ข้ อ ค้ น พบตาม
วัตถุประสงค์ที่ 2 จะเห็นได้ว่าผลกระทบที่ส�ำคัญต่อการจัด
ท�ำบริการสาธารณะของเทศบาลต�ำบลเทพราช คือ ปัญหา
ขยะ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากปัญหาอืน่ ๆ นัน้ ทางเทศบาลยังสามารถ
บูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ขับเคลือ่ นการด�ำเนิน
ภารกิจในการจัดการปัญหาต่างๆ แต่ในส่วนของปัญหาขยะ
เป็นภารกิจหลักของเทศบาลที่จะต้องบริหารจัดการภายใต้
กฎหมายที่มอบอ�ำนาจให้แก่เทศบาลในการจัดท�ำบริการ
สาธารณะในการจัดการขยะในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้นจึง
ท�ำให้ประเด็นปัญหาขยะเป็นประเด็นผลกระทบที่ส�ำคัญ
ของปัญหาประชากรแฝงต่อการจัดท�ำบริการสาธารณะของ
เทศบาลต�ำบลเทพราช
3. จากผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขผลกระทบ
จากปัญหาประชากรแฝงของเทศบาลต�ำบลเทพราช พบว่า
แนวทางการแก้ไขปัญหาควรต้องอาศัยการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืน รวมถึงการ
ปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก ให้ แ ก่ ป ระชาชนที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นพื้ น ที่ จาก
ประเด็นข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ที่ 3 แนวทางการแก้ไข
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืนแนวทางหนึง่ คือ การ
ย้ายทะเบียนราษฎร์ของประชากรแฝงที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่
ทั้งหมด เพื่อให้ทางเทศบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณที่
เพียงพอ และสามารถจัดท�ำแผนเพื่อรองรับต่อการขายตัว
ของประชากรในกรณีดงั กล่าว อย่างไรก็ตามประเด็นนีม้ ขี อ้
จ�ำกัดทีส่ ำ� คัญบางประการกล่าวคือ ในทางปฏิบตั ปิ ระชากร
แฝงมีความคิดเห็นว่าไม่จำ� เป็นต้องย้ายทะเบียนราษฎร์กไ็ ด้

เนื่องจากไม่มีผลต่อการเข้ามาใช้ชีวิต และประกอบอาชีพ
ในพื้นที่ที่ตนไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ นอกจากนี้ยังไม่มีสิ่ง
จู ง ใจที่ จ ะต้ อ งย้ า ยชื่ อ ในทะเบี ย นราษฎร์ ต ามที่ อ ยู ่ จ ริ ง
เนื่องจากการย้ายทะเบียนบ้านและต้องเข้ามาจ่ายภาษีใน
พื้นที่อาจก่อให้เกิดภาระ ตามที่ บงการ รัตโนดม (2549)
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการจ่ายภาษีของประชากร
แฝง กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า สาเหตุที่ท�ำให้ไม่
อยากจ่ายภาษีมากที่สุด คือ ไม่อยากเสียเงินไปกับการจ่าย
ภาษี ดั ง นั้ น แนวทางการแก้ ไ ขผลกระทบจากปั ญ หา
ประชากรแฝงยังคงต้องอาศัยกลไกต่างๆ ตัง้ แต่ระดับรัฐบาล
ลงมาจนถึงระดับเทศบาลในสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่เป็นรูปธรรมสามารถน�ำมาปฏิบัติได้จริงและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. รัฐบาลควรมีการปรับปรุงการจัดสรรรายได้และ
ระบบการจัดเก็บภาษีให้กบั ท้องถิน่ ให้เหมาะสมกับลักษณะ
ของพื้นที่ และจ�ำนวนประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่
ท้องถิ่น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการแบกรับภาระของท้องถิ่น
ในการให้บริการสาธารณะในด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่
2. เทศบาลต�ำบลเทพราชควรรณรงค์ให้ประชาชนที่
ย้ายเข้ามาในพื้นที่ให้ความส�ำคัญกับการเข้ามารับบริการ
สาธารณะ โดยการรณรงค์ให้ประชาชนที่เข้ามาท�ำงาน
ค้าขายในพื้นที่ ย้ายส�ำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนรถยนต์
ทะเบียนการค้า และช�ำระภาษี ณ ท้องถิน่ เพือ่ ให้พนื้ ทีม่ รี าย
ได้สูงขึ้น โดยใช้มาตรการบังคับ เช่น การก�ำหนดย้าย
ทะเบียนราษฎร์ก่อนรับเข้าสถานศึกษาและรับเข้าท�ำงาน
เป็นต้น
3. เทศบาลต�ำบลเทพราชควรพัฒนาฐานข้อมูล
ประชากรแฝงให้ถูกต้อง มีความทันสมัยต่อเนื่อง สามารถ
น�ำไปใช้ในการจัดสรรงบประมาณ เพือ่ จัดบริการพืน้ ฐานให้
สอดคล้องกับประชากรอย่างเหมาะสมต่อไป โดยรวมถึง
การจัดเก็บข้อมูลประชากรที่ยังไม่มีการจัดเก็บเป็นระบบ
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