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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภูมิหลังของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง รายได้ คุณภาพชีวิต 
กฎระเบียบต่าง ๆ ของวินมอเตอร์ไซค์ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสมุทรปราการ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
รัฐที่เก่ียวข้อง รวมถึงกฎหมายและนโยบายของหน่วยงานและความสัมพันธ์กับการให้บริการผู้โดยสาร 
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจากข้อมูลเอกสารและผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 10 คน ผลการศึกษา พบว่า 
(1) หลังการจัดระเบียบมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ได้มีการด าเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐ การบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการปราบปรามมาเฟียหรือผู้มีอิทธิพลที่เรียกรับ
ผลประโยชน์จากอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง การด าเนินการให้วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างถูกต้องตาม
กฎหมาย รถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการขับขี่จะต้องเป็นรถที่จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์ที่จด
ทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก (ป้ายเหลือง) รวมถึงผู้ประกอบอาชีพฯ ต้องมีใบขับขี่ประเภท
สาธารณะและมีบัตรแสดงตนประจ าตัวผู้ขับขี่ที่รัฐออกให้แสดงอย่างชัดเจน  (2) ด้านรายได้และ
คุณภาพชีวิต หลังการจัดระเบียบ ฯ  ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีรายได้เพียงพอต่อค่าใช่จ่าย
ภายในครอบครัว สามารถน าเงินรายได้ฝากธนาคารส าหรับใช้จ่ายยามฉุกเฉิน มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่มีน้อยลง สภาพความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมในการท างาน 
สุขภาพ ความปลอดภัยในการท างานดีข้ึน (3) นโยบายการระเบียบฯ ของรัฐ รายได้ คุณภาพชีวิตผู้ขับ
ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการผู้โดยสาร กล่าวคือ นโยบายภาครัฐที่ดีและ
เหมาะสมท าให้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างมีชีวิตการท างานและชีวิตครอบครัวที่ดี มีรายได้ที่เพียงพอ
และเป็นธรรมจะส่งผลให้มีแรงจูงใจในการให้บริการผู้โดยสาร      

   
ค าส าคัญ  มอเตอร์ไซค์รับจ้าง  การจัดระเบียบ  คุณภาพชีวิต  
 
 
 
 
 
                                                 
* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอสิระเร่ือง มอเตอร์ไซค์รับจ้างกับการขนส่งสาธารณะในพื้นที่อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบันที่มีการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว จ านวน

ประชากรเพ่ิมมากข้ึน มีถนนหนทางเกิดขึ้นมากมาย มีการเดินทางที่เพ่ิมมากขึ้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
พ่ึงพาระบบการขนส่งสาธารณะในการเดินทางไปท างานและการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันท างาน คนกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ  ที่ไม่มีระบบการขนส่งสาธารณะที่ทั่วถึงและเพียงพอต่อการเดินทาง ท าให้ระบบการ
ขนส่งสาธารณะไม่สามารถเข้าไปให้บริการอย่างทั่วถึง รวมถึงการขยายตัวของประชากรในเขตเมือง
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การเดินทางคมนาคมเพ่ิมมากขึ้นก่อให้เกิดปัญหาการจราจร ชั่วโมงเร่ง
รีบของการเดินทางประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา  คนท างานต่างต้องพบกับปัญหาการจราจร           
ทั้งแออัด และติดขัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้ในแต่ละวันหลายคนต่างไปไม่ถึงจุดหมายตามเวลาที่
ก าหนดนักเรียน – นักศึกษา อาจไปไม่ทันเรียน/สอบ  นักธุรกิจอาจไปประชุมไม่ทันท าให้พลาดโอกาส
ทางธุรกิจ คนจ านวนไม่น้อยที่ต้องเจอกับปัญหาการขนส่งสาธารณะในปัจจุบัน แม้ว่าระบบการขนส่ง
สาธารณะจะมีหลายประเภทก็ตาม แต่ต่างมีข้อจ ากัดและเข้าถึงพ้ืนที่ที่ให้บริการแตกต่างกัน  

มอเตอร์ไซค์รับจ้างจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้คนทั่วไปเลือกที่จะใช้บริการและ                
มีประชาชนจ านวนมากหันไปพ่ึงพามอเตอร์ไซค์รับจ้างมากขึ้น เพราะสะดวกรวดเร็ว แม้บางครั้งอาจ
ไม่จ าเป็นต้องเร่งรีบและระยะทางไม่ไกลนัก หลายคนเลือกใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างสาธารณะ  
เพราะราคาประหยัดหรือบางครั้งสถานที่ที่จะไปเป็นซอยคับแคบรถเข้า - ออกล าบาก  ต้องใช้บริการ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างสาธารณะอยู่ดี มอเตอร์ไซค์รับจ้างจึงเป็นบริการขนส่งสาธารณะที่สามารถเข้าไป
เสริมในส่วนที่ระบบขนส่งหลักเข้าไม่ถึงประชาชน โดยท าหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งหลัก 
ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ รถไฟฟ้า เรือข้ามฟาก ฯลฯ เช่น นั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างออกจากบ้านเ พ่ือมา          
รอรถเมล์ที่ปากซอย หรือเม่ือหลังจากใช้บริการเรือโดยสารมาส่งที่ท่าเรือแล้วก็สามารถต่อมอเตอร์ไซค์
รับจ้างออกจากท่าเรือเพ่ือไปขึ้นรถไฟฟ้า ท าให้รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าถึงประชาชนที่ใช้บริการ
มากกว่าการขนส่งสาธารณะชนิดอื่น 

แต่เดิมมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย (ผิดกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายรองรับ)   
แตเ่มื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ชีวิตคนในเมืองมีความเร่งรีบ จ าเป็นต้องรีบเดินทางจึงมีการแก้ไขกฎหมายให้
มอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายมีการจัดระเบียบมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  บันทึกประวัติผู้ที่ขับ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างสาธารณะ จึงมีการแก้ไขกฎหมายให้เปลี่ยนตามยุคสมัย ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
รถยนต์ (ฉบับที่13) พ.ศ.2547 รถจักรยานยนต์ที่น ามารับส่งผู้โดยสารได้ต้องจดทะเบียนเป็น
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ และผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ 
ประกอบกับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างต้องใช้เสื้อวินที่มีบัตรประจ าตัวแสดงรูปถ่าย ขนาด 4X5.5 
เซนติเมตร และหมายเลขประจ าตัวทั้งด้านหน้าและด้านหลังเสื้อวินและติดชื่อวินที่เป็นจุดรับผู้โดยสาร
และสถานที่ตั้งวินไว้ด้านหลังเสื้อวิน  เพ่ือให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่
ถูกต้องตามกฎหมายแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ต้องเป็นสีเหลืองเท่านั้น  
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นอกจากการจัดระเบียบด้านกฎ ระเบียบ ของมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้ว คุณภาพชีวิตของอาชีพ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องได้รับการตอบสนอง คุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น         
ต่อหลากหลายอาชีพ รวมถึงวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วย คือ ชีวิตที่ต้องได้รับการตอบสนองจากการ
กระท า หรือที่มนุษย์ก าหนด สร้างขึ้นและขวนขวายให้ได้มาด้วยตัวเอง นอกจากนั้น ยังเป็นเกณฑ์ 
หรือมาตรฐานที่จะท าให้มนุษย์ได้พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่พึงปรารถนาให้ดีขึ้นในทุกด้าน ได้แก่ 
อาชีพ การศึกษารายได้ สุขภาพ เป็นต้น ส่งผลให้เกิดพลังสร้างสรรค์ในการใช้ชีวิตประจ าวันให้เกิด
คุณค่าและประโยชน์สูงสุด และคุณภาพชีวิตที่เป็นสุขควรประกอบด้วยการมีสุขภาพจิตดี แจ่มใสเบิก
บาน การได้รับความเสมอภาคและโอกาสเท่าเทียมกัน การมีเสรีภาพ มีการศึกษา มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
รวมทั้งปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมทั้งผู้คนและธรรมชาติได้ตามสมควร ซึ่งเป็นองค์ประกอบของคุณภาพ
ชีวิตหรือคุณภาพชีวิตก็คือการมีวิถีชีวิตที่มีความสุข การมีระดับความเป็นอยู่ด้านร่างกาย จิตใจ 
ความสัมพันธ์ทางสังคม และการเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมโดยส่วนใหญ่บุคคลแต่ละบุคคลที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีจะส่งผลต่อสุขภาพใจ สุขภาพกาย และอารมณ์ดีไปด้วย นอกจากนั้นสามารถลด
ปัญหา เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล และท าให้สามารถพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ส่งผลให้เกิด ความสุขมีก าลังใจที่จะด าเนนิชีวิตต่อไป 

เนื่องจากการขนส่งสาธารณะกับการประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้ขับขี่
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง รายได้ คุณภาพชีวิต การด าเนินชีวิตของอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง กฎระเบียบต่าง 
ๆ ของวินมอเตอร์ไซค์ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงกฎหมายและนโยบายของหน่วยงานและความสัมพันธ์ของมอเตอร์ไซค์รับจ้างกับการให้บริการ
ผู้โดยสาร ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการวิจัยสามารถน ามาเป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริมและ
ปรับปรุงให้คุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความต้องการ
ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประกอบด้วย  
 (1) ข้อมูลเอกสาร (Documentary Data) จาก (1.1) เอกสารชั้นต้น (Primary Source) 
ได้แก่ นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย ค าสั่ง ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์
รับจ้างกับการขนส่งสาธารณะรวมถึงเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้อง (1.2) เอกสารชั้นรอง 
(Secondary Source) ได้แก่ งานเขียน บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างกับการขนส่งสาธารณะที่เกี่ยวข้อง 
 (2) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) แบบไม่มีโครงสร้าง (Non structure 
interview) เปิดกว้างไม่จ ากัดค าตอบ ผู้ถูกสัมภาษณ์มีอิสระที่จะอธิบายแนวความคิดของตัวเอง 
เกี่ยวกับพฤติกรรมของมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รายได้ คุณภาพชีวิต และความสัมพันธ์ของให้บริการ
ผู้โดยสารและเป็นการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน จ านวน 10 คน โดยมี
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
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 (1) โดยเลือกมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่จดทะเบียนกับส านักงานขนส่งทางบก และมีพ้ืนที่การ
ให้บริการในอ าเภอเมืองสมุทรปราการ และเป็นผู้ที่ขอหนังสือรับรองการใช้รถและมีบัตรประจ าตัวผู้
ขับข่ีมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และอยู่ในคิวเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 9 คน 
 (2) เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จ านวน  1  คน 
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 

การจัดระเบียบมอเตอร์ไซค์รับจ้าง นั้น เกิดจากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตรา
ค่าโดยสาร เรื่องความปลอดภัย ปัญหาการกีดขวางทางจราจร เป็นปัญหาที่สะสมมาโดยตลอด 
จนกระทั่งกรมการขนส่งทางบกมารับผิดชอบพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 แทนส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2531 จึงคิดหาแนวทางท่ีจะควบคุมและจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง 
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มการจัดระเบียบจนถึงปัจจุบัน 

 
สถานการณ์ก่อนการจัดระเบียบ (วิน) มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 

การเรียกรับผลประโยชน์จากวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นปัญหาส าคัญที่ส่ งผลต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาอย่างยาวนาน  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านรายได้ซึ่งการขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างถือเป็นอาชีพหนึ่งที่คนในพ้ืนที่หรือนอกพ้ืนที่ยึดเป็น
อาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว ค่าใช้จ่ายในชีวิตประวัน การเลี้ยงดูบุตรหลาน ฯลฯ อย่างไรก็ตาม
อาชีพนี้โดยความเป็นจริงแล้วมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดี หากว่าได้รับการดูแล
จากรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง แต่ด้วยการไม่รับความสนใจหรือให้ความส าคัญในความส าคัญต่อ
อาชีพนี้ จึงน าไปสู่ปัญหาการถูกเรียกค่าคุ้มครองหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่ หรือในบางครั้งเรียกว่า
เรียกว่า “ค่าอ านวยความสะดวก” ดังค าอธิบายดังนี้ 

 
“...แต่เดิมการเรียกรับผลประโยชน์ เรียกว่า “ค่าอ านวยความสะดวก” จุดเริ่มต้นของการท า           

วินมอเตอร์ไซค์ คนที่ดูแลก็คือมาเฟียหรือผู้มีอ านาจ (ส่วนใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลังจะเป็นต ารวจ) ในพื้นที่นั้น 
ถ้าวินตั้ง อยู่บนฟุตบาทก็ต้องเสียแป๊ะเจี๊ยะให้เทศกิจจ่ายเป็นค่าปรับ  ไม่งั้นตั้งวินตรงนี้ไม่ได้ ถ้าคุณตั้ง 
วินบนพ้ืนผิวจราจรก็ต้องจ่ายให้ต ารวจ เวลาเกิดปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างเรื่องเลี้ยวรถ กลับรถ 
ผู้โดยสารไม่มีหมวกกันน็อก ก็ต้องยอมจ่ายไปโดยตกลงกันเป็นรายเดือนแล้วแต่ตกลงกัน ถ้าใครที่
ต้องการที่จะขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต้องไปติดต่อกับวินเถื่อน โดนผู้มีอิทธิพลเรียกค่าเสื้อวินตัวละสอง
หมื่นถึงหลักแสนบาท แต่มีความสะดวกกว่า เร็วกว่า คนขับใหม่บางรายก็ยอม แต่สุดท้ายได้เสื้อ แต่ขับ
รถป้ายด าขาว ซึ่งก็ถือว่าเป็นวินมอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมายอยู่ดีปกติที่จะมีคนเข้ามาขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ได้ ต้องซื้อเสื้อวินกับกลุ่มมาเฟียที่เป็นเจ้าของวินก่อน ถึงจะสามารถเข้ามาขับได้ ซึ่งราคาเสื้อวินที่สูง
ที่สุดที่เคยได้รับรับรู้มา มีราคาถึงสองแสนบาท ซึ่งราคานี้จะเป็นราคาของวินที่มอเตอร์ไซค์ที่เป็นท าเล
ทอง คือที่ที่มีคนพลุกพล่าน เช่น แถวแหล่งท่องเที่ยว แถวโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ...”               
(แดง ซอยหลังคาแดงนามสมมติ, สัมภาษณ์ 2563) 
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สถิติข้อมูลของวินและผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ  ตามประกาศคณะอนุกรรมการประจ าท้องที่เขตอ าเภอเมืองสมุทรปราการ ที่ 1/2563            
มีจ านวน 16 เขตพ้ืนที่ให้บริการ จ านวนวิน 180 วิน จ านวนผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 1,930 คน 

ตารางท่ี 1  สถิติข้อมูลของวินและผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 

ล าดับ เขตพื้นที่ให้บริการ จ านวน (วิน) จ านวนผู้ขับขี่ (คน) 
1   ต าบลท้ายบ้าน 16 170 
2   ต าบลท้ายบ้านใหม่ 12 132 
3   ต าบลบางปู 2 22 
4   ต าบลบางปูใหม่ 17 176 
5   เทศบาลต าบลเทพารักษ์ 16 168 
6   เทศบาลต าบลด่านส าโรง 13 142 
7   เทศบาลต าบลแพรกษา 13 135 
8   เทศบาลต าบลส าโรงเหนือ 14 142 
9   เทศบาลนครสมุทรปราการ 18 195 
10   เทศบาลเมืองแพรกษา 12 124 
11   เทศบาลเมืองแพรกษาใหม ่ 12 130 
12   เทศบาลเมืองปากน้ า 6 68 
13   เทศบาลต าบลบางเมือง สภ.เมืองฯ 8 87 
14   ต าบลบางด้วน 3 38 
15   ต าบลบางโปรง 5 56 
16   เทศบาลต าบลบางเมือง สภ.ส าโรงหนือ 13 145 

ที่มา : ประกาศคณะอนุกรรมการประจ าท้องที่เขตอ าเภอเมืองสมุทรปราการ ที่ 1/2563 
 

การจัดระเบียบ (วิน) มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
การประกาศจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์และปราบปรามผู้มีอิทธิพล กรมประชาสัมพันธ์ 

(2561) ได้รายงานว่า เพ่ือแก้ปัญหามาเฟียรีดไถ การเรียกค่าอ านวยความสะดวกกับผู้ประกอบอาชีพ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างได้เกิดขึ้นในยุคแรกคือรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ในปี พ.ศ.2546 และต่อมาภายใต้
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ปี พ.ศ.2557 ซึ่งได้ประกาศขับเคลื่อนนโยบายจัด
ระเบียบวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ภายใต้ 3 แนวทาง ประกอบด้วย การติดป้ายก าหนดราคาให้ชัดเจน
ตามกฎหมาย การตรวจสอบวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเก่ียวกับการขออนุญาตจากกรมการขนส่ง และการ
เร่งด าเนินการให้วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างทุกที่จะต้องเป็นวินที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการจด
ทะเบียนตามกระบวนการของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น และตามมติที่ประชุมอนุกรรมการประจ า
พ้ืนที่เขตอ าเภอเมืองสมุทรปราการ ให้ก าหนดมาตรการการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะใน
เขตพ้ืนที่ ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พระราชบัญญัติขนส่งทางบก 
พระราชบัญญัติจราจรและ จังหวัดสมุทรปราการ (2561) ก าหนดมาตรการจัดระเบียบ
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รถจักรยานยนต์สาธารณะพ้ืนที่อ าเภอเมืองสมุทรปราการ พ.ศ.2561 ไว้ว่าในการขอจัดตั้งสถานที่รอ
รับผู้โดยสาร (วิน) จะสามารถด าเนินการได้ตามข้ันตอนต่อไปนี้  

(1) ต้องไม่ขัดต่อเงื่อนไขการขออนุญาตที่ประกาศจังหวัดฯ ก าหนด คือ สถานที่ตั้งต้องไม่เป็น
ที่สาธารณะ ฟุตบาท และ/หรือพ้ืนผิวจราจร  มีความจ าเป็นที่ประชาชนต้องใช้บริการจักรยานยนต์
สาธารณะ (ประชาคม) และก าหนดสถานที่จอดได้ 1 วิน ต่อ 1 ที่  สถานที่ต้องมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และไม่กีดขวางการใช้เส้นทางสัญจรของประชาชน   

(2) ต้องมีระยะห่างจากสถานที่รอรับผู้โดยสาร (วิน) ที่มีอยู่เดิมไม่น้อยกว่า 300 เมตร 
(3) ต้องมีผู้แจ้งความประสงค์ร่วมขับขี่ประจ าไม่น้อยกว่า 10 ราย และสมาชิกร่วมก็ควรต้องมี

ผู้สมัครใจร่วมท าหน้าที่กรรมการ 3 คน และ 1 คนสังกัดได้เพียง 1 วิน (ตัวผู้ยื่นค าขอต้องเป็นผู้ขับขี่ด้วย) 
(4) ต้องยื่นค าร้องขอต่อเลขานุการคณะอนุกรรมการประจ าพ้ืนที่ ตามแบบพร้อมเอกสาร 

ภายในห้วงเวลาที่ก าหนดและจะสามารถด าเนินการได้เมื่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติอนุมัติ
และแจ้งให้ กรรมการวินทราบแล้วเท่านั้น 

(5) ผู้ขับขี่จะให้บริการภายในสถานที่รอรับผู้โดยสาร (วิน) ได้เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ 
คณะอนุกรรมการก าหนดให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะต้องด าเนินการโดยครบถ้วนแล้ว เช่น การ
ใช้ รถจักรยานยนต์ การแต่งกาย การขอหนังสือรับรองการขับขี่ และการขอมีบัตรประจ าตัวผู้ขับขี่ 
เป็นต้น (กรณีที่อุปกรณ์และการปฏิบัติไม่ครบถ้วนห้ามวิ่ง)  

ในกรณีที่ผู้ที่จะเข้ามาสมัครขับวินมอเตอร์ไซค์ในวินที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 
จะต้องปฏิบัติตามที่ประกาศของจังหวัดฯ ที่ก าหนดไว้ คือ 

(1) ผู้ที่จะประกอบอาชีพรายใหม่จะต้องสอบถามไปยังวินที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ถึงจ านวนผู้ขับขี่และจ านวนเสื้อ ถ้ามีมีจ านวนเสื้อยังเหลือผู้ประกอบอาชีพรายใหม่จะสามารถ              
ที่จะเลือกวินนั้น และสมัครตามขั้นตอนระเบียบได้ 

(2) การเขียนใบสมัคร ต้องกรอกประวัติส่วนตัว พร้อมบัตรประชาชน  และใบขับขี่สาธารณะ 
โดยต้องให้สมาชิกจ านวน 1 ใน 3 ต้องเป็นผู้รับรอง 

(3)  การส่งเรื่องขออนุญาตไปยังกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้อนุมัติ เพ่ือท าป้ายเหลือง ซึ่งเป็น
แผ่นทะเบียนส าหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นล าดับต่อไป 

 

ส าหรับราคาค่าโดยสาร กระทรวงคมนาคม (2559) ก าหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร
ส าหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับระยะทางที่ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์
รับจ้างใช้รับจ้างและเพ่ือให้เป็นธรรมแก่คนโดยสาร ดังนี้ 

ตารางท่ี 2  อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารส าหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 

ระยะทาง อัตราค่าโดยสาร 
  ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก ไม่เกิน 25 บาท 
  ระยะทาง 3 – 5 กิโลเมตร ไม่เกินกิโลเมตรละ 5 บาท 
  ระยะทางเกิน 5 – 15 กิโลเมตร ตั้งแต่กิโลเมตรแรกจนถึงจุดหมายต้องไม่เกิน

กิโลเมตรละ 10 บาท 
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ระยะทาง อัตราค่าโดยสาร 
  ระยะทางเกิน 15 กิโลเมตรขึ้นไป เป็นไปตามที่ตกลงกัน แต่ตั้งแต่กิโลเมตรแรกจน

สิ้นสุดการรับจ้างต้องไม่เกินกิโลเมตรละ 10 บาท1 
 ที่มา : กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารส าหรับจักรยานยนต์ พ.ศ.2559 

 

กฎ ระเบียบและบทบาทหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก่อนการก าหนดนโยบาย
ของรัฐบาล คสช. 
 อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างก่อนยุครัฐบาล คสช. นั้น เริ่มขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงด้วยกฎหมาย 
ระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์ในการรับจ้าง ซึ่งแต่เดิมนั้นมักปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้ววินมอ
เตอร์ไซค์รับจ้างมักใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล2มาใช้รับส่งคนโดยสารเพ่ือสินจ้างเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ยังไม่มีบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการใช้
รถจักรยานยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร จึงได้มีการแก้ไขบทบัญญัติในลักษณะดังกล่าว เพ่ือให้การ
ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัยแก่คนโดยสาร กระทรวง
คมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกจึงได้ด าเนินการยกร่างแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ 
พ.ศ. 2547 เพ่ือแยกประเภทรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ก าหนดให้ผู้
ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ รวมทั้งการก าหนด
มาตรการควบคุมและจัดระเบียบอ่ืน ๆ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2541 ขณะเดียวกันในช่วงเวลาที่
ส านักงานกฤษฎีกาตรวจพิจารณา รัฐบาลก าหนดมาตรการจัดระเบียบเร่งด่วนก่อนกฎหมายบังคับใช้ 
คือ (1) กฎกระทรวงก าหนดลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนส าหรับรถจักรยานยนต์รับจ้าง (ก าหนดแผ่น
ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์รับจ้างให้พ้ืนแผ่นป้ายเป็นสีเหลืองตัวอักษรสีด า) (2) กฎกระทรวง
ก าหนดก าลังของเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ที่จะใช้รับจ้าง (ก าหนดให้เครื่องยนต์ของ
รถจักรยานยนต์ต้องมีขนาดไม่เกิน 125 ลูกบาศก์เซนติเมตร) (3) กฎกระทรวงก าหนดอุปกรณ์อัน
จ าเป็นเพ่ือความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์รับจ้าง เช่น ก าหนดให้ต้องมีราวยึดเหนี่ยวที่ด้านข้าง
หรือด้านท้ายของตัวรถ มีที่บังโซ่ มีที่พักเท้าของผู้โดยสาร เป็นต้น3 (กรมขนส่งทางบก, 2541) 
 

หลังภาครัฐบังคับใช้บัญญัติพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2547  
 อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญภายหลังการเกิดขึ้นของบัญญัติ
พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547 (การควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์รับจ้าง) มีผล
บังคับใช้ 11 พฤษภาคม 2548 ซึ่งมเีนื้อหาเก่ียวกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ส าคัญดังนี้  
ตารางท่ี 3  การแยกประเภทรถจักยานยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์สาธารณะ 

มาตรา เนื้อหาส าคัญ 
3 การเพ่ิมบทนิยามค าว่า “รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล” และค าว่า “รถจักรยานยนต์

                                                 
1 ผู้โดยสารทีจ่ะใช้บริการออกนอกเส้นทางเขตพื้นท่ีที่มอเตอรไ์ซคร์ับจา้งอยู่ต้องตกลงราคาก่อนท่ีจะใช้บริการ  
หรือท่ีเรียกว่า “เหมา” เพื่อให้ได้รบัความยุติธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 
2 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายด า) ที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนตส์าธารณะ (ป้ายเหลือง) 
3 มาตรการจัดระเบยีบฯ มอเตอรไ์ซค์รับจ้างก่อนบังคับใช้บัญญัติพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2547 
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มาตรา เนื้อหาส าคัญ 
สาธารณะ” ตามล าดับ ระหว่างบทนิยามค าว่า “รถจักรยานยนต์” และค าว่า “รถพ่วง”           
ในมาตรา 4 แห่ งพระราชบัญญัติ รถยนต์  พ.ศ.  2522 ซึ่ งแก้ ไขเ พ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 

 “รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล” หมายความว่า รถจักรยานยนต์ที่มิได้ใช้รับจ้างบรรทุกคน
โดยสาร 

 “รถจักรยานยนต์สาธารณะ” หมายความว่า รถจักรยานยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคน
โดยสารแต่ไม่หมายรวมถึงรถจักรยานยนต์ที่มีพ่วงข้างและรถจักรยานที่ติดเครื่องยนต์” 

7 “ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถจักรยานยนต์เพ่ือรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร เว้นแต่รถจักรยานยนต์
นั้นได้จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ” 

ที่มา :  พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547 
 

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้น ารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับส่งคนโดยสารเพ่ือสินจ้างเป็น
จ านวนมาก และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ยังไม่มีบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร กระทรวงคมนาคม โดยกรมขนส่งทางบกจึง
เพ่ิมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2547 เพ่ือแยกประเภทรถจักรยานยนต์
ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์สาธารณะ ส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างจึงต้อง
ด าเนินการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะก่อนจึงจะสามารถน า
รถจักรยานยนต์มารับส่งคนโดยสารได้ 

นอจากนี้ยังก าหนดให้ต้องด าเนินการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ โดยให้ยื่นค า
ขอต่อนายทะเบียนและให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนได้เมื่อมีการปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข          
ที่ก าหนดในกฎกระทรวงและระเบียบที่อธิบดีก าหนด กฎกระทรวงตามวรรคสองต้องก าหนดให้มี
คณะกรรมการประจ าจังหวัด ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลรถยนต์ การจราจร หรือการขนส่ง และบุคคล
อ่ืนตามจ านวนที่เหมาะสม เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดสถานที่รอรับคนโดยสาร เส้นทางหรือท้องที่ในการ
รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร และหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ
ให้กับผู้ประสงค์จะจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะเพ่ือน าไปแสดงเป็นหลักฐานการขอจด
ทะเบียนต่อนายทะเบียนตามวรรคสอง ในการนี้อาจก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการประจ าท้องที่ด้วยก็
ได ้(กรมขนส่งทางบก,2559) 

ส าหรับกรุงเทพมหานคร ยื่นค าขอที่ส านักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่ง
ทางบกเพียงแห่งเดียว ต่างจังหวัดยื่นค าขอที่ส านักงานขนส่งจังหวัด ยกเว้นอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
ให้ยื่นได้ที่ส านักงานขนส่งจังหวัดยะลาสาขาอ าเภอเบตง มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 

ตารางท่ี 4  ขั้นตอนการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ 

ขั้นตอนการด าเนินการ หลักฐานในการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ 
(1) ยื่นค าขอจดทะเบียนพร้อมเอกสาร
หลักฐานให้ครบถ้วน (2) น ารถที่จะจด

(1 )  ค าขอจดทะเบียน และผ่ านการตรวจสภาพรถ           
(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
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ขั้นตอนการด าเนินการ หลักฐานในการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ 
ทะเบียนตรวจสภาพให้อยู่ในสภาพที่
กรมขนทางบกก าหนด (3) ช าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากร (4) รับ
ใบเสร็จรับเงินและแผ่นป้ายทะเบียน
รถจักรยานยนต์สาธารณะ (แผ่นป้าย
ทะเบียนสีเหลือง) เครื่องหมายการเสีย
ภาษแีละใบคู่มือจดทะเบียนรถ 

(4) ใบขับขี่รถจักรยานสาธารณะฉบับจริง พร้อมส าเนา4   
(5) หนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะจาก
คณะกรรมการประจ าจังหวัด  (6) แบบรายงานประวัติผู้ขับ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ  (7) หลักฐานการเอาประกันภัย
ตาม พ.ร .บ.คุ้ มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535         
(8) ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัตร
ประจ าตัวและส าเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านผู้มีอ านาจลง
นาม (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)  (9) หนังสือแจ้ง
จ าหน่าย และหนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและ
จ าหน่ายรถ (10) หลักฐานการได้มาของรถ เช่น 
ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับภาษี สัญญาซื้อขาย 

ที่มา :  กรมขนส่งทางบก 

ส าหรับผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จะต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ  
(รถที่มีแผ่นป้ายสีเหลือง) จึงจะสามารถประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้ การท าใบอนุญาตขับ
รถจักรยานยนต์สาธารณะผู้ขับขี่ต้องเป็นผู้ที่มใีบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาเเล้วเกิน 1 ป ี 
ถึงจะสามารถท าใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะได ้มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 

ตารางท่ี 5  ขั้นตอนการท าใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 

ขั้นตอนการด าเนินการ หลักฐานในการท าใบอนุญาตขบัรถจักรยานยนตส์าธารณะ 
(1) ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติเบื้องต้น
ของผู้ขอ จัดท าค าขอให้ผู้ขอลงนามและจองคิว
อบรมพร้อมจัดท าหนังสือตรวจสอบประวัติ
อาชญากรให้ผู้ขอถือไปส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ด้วยตนเอง (2) ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย           
(3) อบรม (5 ชั่วโมง) (4) ทดสอบภาคทฤษฎี 
(จ านวน 30 ข้อ เกณฑ์การผ่านการทดสอบ 28 
ข้อ) 1 ชั่วโมง (5) ทดสอบภาคปฏิบัติ (สอบขับ
รถ) (6) รอผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร 
ผลการตรวจสอบประวัติ ที่ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ประมาณ 45 วัน  (7) ช าระเงิน

(1) ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราวที่ได้รับแล้ว
เกิน 1 ปี หรือ ส่วนบุคคล 5 ปี หรือใบอนุญาตขับ
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพพร้อมส าเนา  
(2) บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
บุคคลที่ขอรับต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น (3) ส าเนา
ทะเบียนบ้าน (4) ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน         
1 เดือน) โดยต้องไม่มีโรคประจ าตัวอันอาจเป็น
อันตรายขณะขับรถ  ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อที่น่า
รังเกียจตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ไม่เป็นผู้ติด
สุรายาเมา หรือยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็น

                                                 
4 กรณีเป็นผู้ขับข่ีใหม่ท่ีได้รับการผ่อนผัน สามารถใช้ใบรับรองการอบรมหลักสูตรรถจักรยานยนตส์าธารณะแทนได้ 
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ขั้นตอนการด าเนินการ หลักฐานในการท าใบอนุญาตขบัรถจักรยานยนตส์าธารณะ 
ค่ า ธ รรม เนี ยม/ออกใบเสร็ จ รั บ เ งิ น / พิม พ์
ใบอนุญาตขับรถ/จ่ายใบอนุญาตขับรถ5  

บุคคลวิกลจริต (5) รูปถ่าย (แบบสุภาพ เสื้อเชิ้ต) 
3 นิ้ว จ านวน 3 ใบ 

ที่มา :  กรมขนส่งทางบก 

ผู้ขับขี่ที่จะประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะต้องจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์
สาธารณะและมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ กล่าวคือ จะต้องจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
ส่วนบุคคลเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ (แผ่นป้ายสีเหลือง) และจะต้องเปลี่ยนใบอนุญาตขับ
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเป็นใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ผู้ขับขี่จึงจะสามารถขอ
อนุญาตเพ่ิมชื่อในวินและประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้  ดังค าอธิบายของด า ขนมหวาน           
นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2563) 

 

“...ตนต้องการที่จะหารายได้เสริมหลังเลิกงานประจ า จึงต้องการที่จะหารายได้เสริมโดยมา
ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ตนจึงได้น ารถจักรยานยนต์ส่วนตัว ไปจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์
สาธารณะที่กรมขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ไปจดทะเบียนเอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม คือ 
บัตรประจ าประชาชนพร้อมส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง, สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ,ใบอนุญาตขับ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ,หนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ,แบบรายงานประวัติผู้ขับ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ (ตนได้ขอที่สถานีต ารวจในภูมิล าเนาที่ตนอาศัยอยู่) เมื่อเอกสารและ
หลักฐานครบ ขั้นตอนต่อไปคือการด าเนินการ คือ ยื่นค าขอจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่พร้อมหลักฐาน 
หลังจากนั้นก็น าน ารถจักรยานยนต์ไปตรวจสภาพ เมื่อตรวจสภาพรถผ่านแล้วแล้วรอช าระ
ค่าธรรมเนียมและภาษี และรับเครื่องหมายการเสียภาษี ใบคู่มือจดทะเบียนรถและแผ่นป้ายทะเบียน
รถ (แผ่นป้ายทะเบียนสีเหลือง)...”   

 

ค าอธิบายดังกล่าวสอดคล้องกับ อิน ท่าพระแดง (สัมภาษณ์, 2563) ซึ่งกล่าวว่า 
“...ตนได้ผันตัวเองมาประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  แต่ก่อนที่ประกอบอาชีพนี้ได้ ต้องมี

ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะก่อน ตนจึงได้เดินทางไปขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
สาธารณะที่ส านักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ โดยเอกสารที่เตรียมไปในวันยื่นค าขอประกอบไป
ด้วย ใบอนุญาตขับรถใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ , บัตรประจ าตัวประชาชน
พร้อมภาพถ่าย, ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน หลังจากที่เตรียมเอกสารครบแล้ว ก็ถึงขั้นตอนการ
ด าเนินการ คือ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานพร้อมจองคิวอบรมพร้อมจัดท าหนังสือตรวจสอบประวัติ
อาชญากร (ซึ่งตนผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรจากพิสูจน์หลักฐานประจ าจังหวัดแล้ว) 
หลังจากนั้นก็ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย พร้อมทั้งอบรม 5 ชั่วโมง สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
เมื่อสอบผ่านแล้ว ช าระเงินค่าธรรมเนียมและจะได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะเสร็จ
ภายใน 1 วัน...” 

                                                 
5 ผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการช าระเงินค่าธรรมเนียมได้ต่อเมื่อผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรปรากฏว่าไม่พบประวัติ
อาชญากรรมและผ่านขั้นตอนครบถ้วนถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ การด าเนินการสามารถยื่นเรื่องประมาณ 1 วันท าการ อัตรา
ค่าธรรมเนียม (1) ค่าค าขอใบอนุญาต ฉบับละ 5 บาท (2) ใบอนุญาตขับรถแบบใหม่ระบบคอมพิวเตอร์ 100 บาท 
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ตารางท่ี 6  สถานการณ์ก่อน – หลัง การจัดระเบียบฯ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 

สถานการณ์ก่อนการจัดระเบียบฯมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ภายหลังการจัดระเบียบฯมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
การจัดตั้งและการดูแลสถานที่รอรับผู้โดยสาร 
(วิน) ผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียในพ้ืนที่นั้น ๆ จะเป็น
ผู้ดูแล ผู้ที่จะเข้ามาประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์
รับจ้ าง  ต้องจ่ายเงินเป็น “ค่าอ านวยความ
สะดวก” เพ่ือแลกกับเสื้อวิน อีกทั้งไม่มีกฎหมาย
จ ากัดสิทธิหรือห้ามการน ารถจักรยานยนต์ส่วน
บุคคล (ป้ายด า) มารับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ผู้
ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างสามารถน า
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับส่งผู้โดยสาร
และสามารถใช้ใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคลได้ 

การจัดตั้งสถานที่รอรับผู้โดยสาร (วิน) ต้องยื่นค า
ขออนุญาตจัดตั้งกับหน่วยงานรัฐที่ก าหนดกฎ 
ระเบียบ ไว้ รถจักรยานยนต์ที่ ใช้ในการขับขี่
จะต้องเป็นรถที่จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์
สาธารณะ (ป้ายเหลือง) รวมถึงผู้ประกอบอาชีพ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างจะต้องมีใบขับขี่ประเภท
สาธารณะและมีบัตรแสดงตนประจ าตัวผู้ขับขี่ที่
รัฐออกให้แสดงอย่างชัดเจน  ตามบัญญัติ
พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13)พ.ศ.2547 
(การควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์รับจ้าง)  

ที่มา : วิเคราะห์ข้อมูลจากพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547 
 

รายได้มอเตอร์ไซค์รับจ้างก่อนการจัดระเบียบของรัฐ 
 มอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นจ านวนมาก ในบางพ้ืนที่         
ที่การขนส่งสาธารณะเข้าไม่ถึง หรือแม้แต่พ้ืนที่ที่มีการขนส่งสาธารณะเข้าไปถึงก็ยังเรียกใช้บริการกับ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เพราะมอเตอร์ไซค์รับจ้างรวดเร็วต่อการขนส่งคนโดยสารไปถึงจุดหมาย ชั่วโมง
เร่งด่วนมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็สามารถพาไปถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างรวดเร็ว ผู้คนจึงนิยมใช้บริการ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างแพร่หลาย ท าให้คนในชุมชนหันมาประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพ่ิมขึ้น 
และอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างยังสร้างรายได้ให้กับผู้ขับขี่เลี้ยงดูครอบครัวได้  การประกอบอาชีพ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่เดิมก่อนที่ภาครัฐจะเข้ามาจัดระเบียบมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ดูและวินหรือ
เจ้าของวินจะเป็นเจ้าของสิทธิในการให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพ้ืนที่นั้น ๆ หรือที่เรียกว่ามาเฟีย
หรือผู้มีอิทธิพล จะเป็นผู้จัดท าเสื้อวินขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ที่มีเสื้อวินสามารถเข้ามา
ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างภายในวินที่ตนเป็นเจ้าของได้ และจะมีรายได้จาก “ค่าวิน”        
(ค่าคุ้มครอง) ซึ่งเรียกเก็บจากผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในวินของตน ซึ่งมีทั้งที่เก็บเป็นแบบ
รายวัน หรือแบบรายเดือน ผู้ที่จะเข้ามาประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในวินได้ต้องมีเสื้อวิน           
อันแสดงถึงสิทธิในการให้บริการ กล่าวคือ  ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รายนั้น ความมากน้อยของ
จ านวนเสื้อวินที่มีอยู่ในวันหนึ่ง ๆ จึงเป็นปัจจัยที่ก าหนดรายได้ผู้ที่ให้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์
รับจ้าง ราคาเสื้อวินและการจ่ายค่าคุ้มครองแก่ผู้มาเฟียหรือผู้มี อิทธิพลจึงสะท้อนถึงอุปสรรคต่อการ
เข้ามาประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างของผู้ ให้บริการรายใหม่ 

ในส่วนของอัตราการเรียกเก็บค่าวินแต่ละพ้ืนที่จะแตกต่างกันออกไป โดยปัจจัยหลักในราคา
ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับท าเลที่ตั้งของวิน ตลอดจนจ านวนผู้ให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างในวินนั้น ๆ 
นอกจากการเรียกเก็บค่าวินแล้ว เจ้าของวินยังมีบริการเสริมเพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์
รับจ้างสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยท าความตกลงแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แลกกับการละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือการลดหย่อนค่าปรับเมื่อท าผิดกฎหมายจราจร เพราะ
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การประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในบางวินมีลักษณะการให้บริการที่ผิดกฎหมายจราจร เช่น   
การขับรถย้อนศร การไม่สวมหมวกนิรภัย การจอดรถจักรยานยนต์กีดขวางทางจราจร เป็นต้น           
หากเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าควบคุมอย่างเคร่งครัด ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ต้องเสียค่าปรับ
บ่อย ๆ เมื่อถูกจับและเสียเปรียบเทียบปรับมากเข้าจะท าให้แรงจูงใจผู้ที่จะเข้ามาประกอบอาชีพ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างมีน้อยลง ส่งผลให้รายได้ที่เจ้าของวินหรือผู้มีอิทธิพลก็จะน้อยลงไปด้วย ดังนั้น  
การท าความตกลงผลประโยชน์เพ่ือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงเป็นอีก
ค่าใช้จ่ายที่ผู้ขับขี่ต้องจ่ายให้กับเจ้าของวินเพ่ือแลกกับการคุ้มครอง ส่งผลท าให้รายได้ของผู้ประกอบ
อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่จะได้ได้ในแต่ละวันหรือแต่ละเดือนต้องหัก “ค่าวิน” ซึ่งเป็นการคุ้มครอง
การรักษาสภาพการขับขี่และสวัสดิการที่เจ้าของวินจัดให้เพ่ือแลกกับการประกอบอาชีพ เสื้อวินบาง
พ้ืนที่มีราคาสูงถึงหนึ่งแสนถึงสองแสนบาท นอกจากนี้ส าหรับผู้ที่ต้องการขับวิน แต่ไม่มีเงินที่จะซื้อเสื้อ
วิน เจ้าของวินยังมีเสื้อวินให้เช่าทั้งรายวัน รายเดือน และรายปี แล้วแต่ตกลงกัน ดังนี้ การประกอบ
อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่สร้างรายได้ให้กับผู้ขับขี่เป็นจ านวนมากนั้น ต้องน ารายได้ที่ได้จากการขับขี่
น ามาจ่ายค่าวินทุกเดือนตามที่เจ้าของวินก าหนดไว้ ก่อนที่ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะได้น า
เงินรายได้ไปใช้จ่ายในครอบครัว ท าให้บางครั้งรายได้ที่หามาได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ เพราะเงิน
ที่ได้จากการขับขี่ต้องหักค่าวินก่อน 

 
รายได้มอเตอร์ไซค์รับจ้างหลังการจัดระเบียบของรัฐ 
 หลังจากท่ีภาครัฐเข้ามาจัดระเบียบมอเตอร์ไซค์รับจ้าง มีการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่ที่
เรียกรับผลประโยชน์จากอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รัฐได้ออกระเบียบ กฎหมาย นโยบายต่าง ๆ เพ่ือ
จัดระเบียบมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รวมถึงกฎกระทรวง ที่ก าหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารส าหรับ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ (2559) ซึ่งได้ก าหนดอัตราค่าบริการส าหรับมอเตอร์ไซค์รับจ้างไว้ คือ       
(1) ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก ต้องไม่เกิน 25 บาท และกิโลเมตรต่อๆ ไป แต่ไม่เกิน 5 กิโลเมตร           
ต้องไม่เกินกิโลเมตรละ 5 บาท (2) ระยะทางเกินกว่า 5 กิโลเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 กิโลเมตร ตั้งแต่
กิโลเมตรแรกจนสิ้นสุดการรับจ้างต้องไม่เกินกิโลเมตรละ 10 บาท (3) ระยะทางเกินกว่า 15 กิโลเมตร
ขึ้นไปให้เป็นไปตามที่ผู้ขับรถและคนโดยสารตกลงกันก่อนท าการรับจ้าง หากไม่ตกลงกันก่อนท าการ
รับจ้าง อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารตั้งแต่กิโลเมตรแรกจนสิ้นสุดการรับจ้างต้องไม่เกินกิโลเมตรละ 
10 บาท เพ่ือให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างได้รับค่าตอบแทนรายได้ที่ เป็นธรรม ดังนี้  จากมาตรการ          
การก าหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารส าหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ รายได้ของผู้ประกอบ
อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะได้มากหรือได้น้อยในแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับความขยัน ความซื่อสัตย์สุจริต 
และความได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้โดยสารที่ใช้บริการกับผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างใน
วินนั้น ๆ เพราะรายได้ที่ได้จากการขับขี่ไม่ต้องจ่าย “ค่าวิน” ให้กับกลุ่มมาเฟียหรือผู้อิทธิพล รายได้ใน
แต่ละวันหรือแต่ละเดือนของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างจึงเป็นรายได้ทั้งหมดของผู้ประกอบ
อาชีพเอง รายได้ของอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับผู้ประกอบ
อาชีพนี้ สามารถส่งบุตรศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงได้ มีเงินออมยามฉุกเฉิน  สามารถซื้อบ้าน          
ซื้อรถยนต์เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ตนเองได้ไม่แพ้อาชีพอ่ืนแต่อย่างใด 

 



13 

 

 

 

ตารางท่ี 7  รายได้ก่อน – หลงั การจัดระเบียบฯของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  

รายได้มอเตอร์ไซค์รับจ้างก่อนจัดระเบียบฯ รายได้มอเตอร์ไซค์รับจ้างหลังจัดระเบียบฯ 
รายได้ของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่
ได้จากการขับขี่ส่วนหนึ่งต้องน าไปจ่ายเป็นค่าเสื้อ
วิน  ค่าบ ารุงวิน (หรือที่ เรียกว่าค่าคุ้มครอง) 
ให้กับผู้อิทธิพลที่จัดตั้งวิน ท าให้รายได้ที่ได้จาก
การขับขี่ต้องเผื่อเป็นรายจ่ายในส่วนนี้ทุกเดือน 
หากไม่จ่ายค่าคุ้มครองก็ไม่สามารถขับวินได้ ด้วย
เหตุนี้จึงท าให้ให้รายได้ที่จะน าไปใช้จ่ายภายใน
ครอบครัวไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน 
บางเดือนต้องไปกู้หนี้นอกระบบเพ่ือมาใช้จ่าย
ภายในครอบครัว 

หลังจากที่ภาครัฐได้เข้ามาจัดระเบียบปราบปราม
ผู้มีอิทธิพลที่เรียกรับผลประโยชน์ในวิน และมี
การควบคุมอัตราการเก็บเงินจากคนโดยสารให้
เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ส่งผลท าให้ผู้ประกอบอาชีพ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่ต้องจ่ายค่าคุ้มครองวิน 
รายได้ที่ได้มาจากการประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์
รับจ้ างสามารถน าไปเป็นค่า ใช่จ่ ายภายใน
ครอบครัวทั้งหมด บางเดือนรายได้หลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวแล้วยังเหลือฝาก
ธนาคารส าหรับใช้จ่ายยามฉุกเฉินได้ด้วย  

ที่มา : ผู้วิจัย 
 

คุณภาพชีวิตมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  ก่อนการจัดระเบียบของรัฐ 
ก่อนที่จะมีการจัดระเบียบมอเตอร์ไซค์รับจ้าง วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเกิดจากผู้อิทธิพลในพ้ืนที่

เข้ามาดูแลจัดการเรื่องการเข้ามาประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เรื่องเสื้อวิน รวมไปถึงค่าดูแล          
ต่าง ๆ โดยที่ตั้งของแต่ละวินจะมีลักษณะ คือ (1) ปลูกสร้างแบบถาวร จะเป็นวินที่มีขนาดใหญ่และ          
มีพ้ืนที่มากพอ เช่น เป็นที่พ้ืนที่ว่างที่เจ้าของหรือหน่วยงานไม่ได้ใช้ในการท าประโยชน์อะไร วินประ
เภทนี้จะมีการปลูกสร้างที่สามารถกันแดดและหลบฝนได้ (2) ปลูกสร้างเป็นเพิงแบบไม่ถาวร จะมี
หลังคาและเสาที่ไม่แตกต่างจากประเภทที่มีความถาวรมากนัก ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนทางเท้าหรือฟุตบาท
และน าเก้าอ้ีพลาสติก ม้าหิน หรือต่อเป็นแคร่ไม้ส าหรับเป็นที่นั่งพัก (3) ไม่มีเพิง จะมีเพียงเก้าอ้ีตั้งใต้
ร่มไม้ในการเป็นที่พัก และเป็นเพียงแค่จุดจอดรถส าหรับรอรับผู้โดยสาร ทั้งนี้สาเหตุที่ต้องสร้างเป็น
เพิงเนือ่งจากกฎหมายระเบียบไม่ให้มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรในบริเวณทางเท้าหรือฟุตบาทซึ่งเป็น
จุดที่ตั้งของวินมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่  

คุณภาพชีวิตของมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่ไม่มีกฎระเบียบ หรือไม่มีกฎหมายรองรับ ต้อง
ประกอบอาชีพภายใต้กลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียในพ้ืนที่เป็นผู้ที่จัดตั้งวินขึ้นมา ต้องปฏิบัติตามค าสั่ง
ของผู้มีอิทธิพลที่เป็นผู้สั่งการ และจัดหาสถานที่ส าหรับตั้งวินให้ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  
อย่างไรก็ตามไม่ว่าสถานที่จัดตั้งวินจะเป็นสถานที่แบบมีเพิงหรือแบบไม่มีเพิงผู้ประกอบอาชีพ
มอเตอร์ไซซค์รับจ้างก็ยังคงต้องเผชิญกับมลภาวะเช่นเดิมด้วยบริเวณที่ตั้งของวินมอเตอร์ไซค์เป็น
บริเวณที่อยู่ริมถนนไม่มีผนังกั้นฝุ่นละออง หรืออุปกรณ์ในการป้องกันมลพิษต่าง ๆ หรือแม้แต่ผู้ขับขี่
มอเตอร์ไซค์รับจ้างเองก็มิได้ใส่ผ้าปิดปากเพ่ือป้องกันฝุ่นควันต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์
รับจ้างบางรายอาจใช้บ้างก็ในช่วงที่มีการขับขี่เท่านั้น ท าให้ก่อให้เกิดปัญหากับสุขภาพของ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง นอกจากการที่ไม่มีกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ไม่มีหน่วยงาน
รัฐที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ไม่มีการให้ความรู้จัดอบรมเรื่ องการขับขี่
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะ การดูแลสุขภาพส าหรับ
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อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ท าให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างยังขาดความตระหนัก ความเข้าใจที่เพียงพอต่อการ
ป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ เช่นการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากฝุ่นละออง การแต่งกายหรือสวม
อุปกรณ์เพ่ือป้องกันอันตรายต่อร่างกายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีการดื่มแอลกอฮอล์หรือการ
สูบบุหรี่ในเวลาท างาน ทั้งที่อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยง อาชีพมอเตอร์ไซค์
รับจ้างจึงถูกมองในทางที่ไม่ดีและเป็นอาชีพที่มีความอันตรายสูง  
 
คุณภาพชีวิตมอเตอร์ไซค์รับจ้างหลังการจัดระเบียบของรัฐ 
 หลังจากที่ภาครัฐมีมาตรการการจัดระเบียบมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพ้ืนที่อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ คุณภาพชีวิตของมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านสุขภาพของ
ร่างกาย  ด้านจิตใจรวมถึงด้านชีวิตความเป็นอยู่ โดยมีมาตรการการบริหารจัดการของมีภาครัฐและ
มาตรการการบริหารจัดการภายในของแต่ละวินเองเพ่ือให้ผู้ขับขี่ภายในวินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย
มาตรการของภาครัฐได้เข้ามาแก้ไขปัญหามอเตอร์ไซค์รับจ้างเพ่ือให้ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์
รับจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (1) เจ้าหน้าที่ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาการท าเสื้อวินไป
ขายต่อ ซึ่งปรากฏว่าชื่อคนขับกับคนขับจริงไม่ตรงกันเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อความ
ปลอดภัยของ ผู้โดยสารตลอดจนชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือผู้ขับขี่มอเตอร์ ไซค์รับจ้างผู้ที่บริสุทธิ์          
(2) เจ้าหน้าที่ของภาครัฐมีการหารือเรื่องประกันสังคมให้กับผู้ขับขี่เพ่ือช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุ 
และเจ็บป่วย ตลอดจนกองทุนกู้ยืมซื้อรถจักรยานยนต์ส าหรับเป็นสวัสดิการสังคมให้กับผู้ประกอบ
อาชีพมอเตอร์รับจ้างได้มีหลักประกัน (3) เจ้าหน้าที่รัฐมีการมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพ้ืนที่ดูแล
เรื่องเสื้อวินอย่างใกล้ชิดและจริงจัง โดยจะไม่สามารถใช้อิทธิพลในการท าเสื้อวินและขายเสื้อวินได้
เหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา  (4) มีการปรับปรุงสภาพถนนและแสงสว่างภายในซอยให้อยู่ในสภาพดี
และเพียงพอเพ่ือสวัสดิภาพของผู้โดยสารและบ้านเรือนที่อยู่ภายในซอยให้ได้รับความปลอดภัยในการ
ใช้ถนนในการเดินทางสัญจรไปมา  (5) หน่วยงานภาครัฐเป็นตัวกลางในการเจรจาตกลง เรื่องสถานที่
จอดรถ (วิน) ให้ทั้งสองฝ่าย คือท้ังฝ่ายวินมอเตอร์ไซค์ และฝ่ายผู้ที่ให้เช่าพ้ืนที่ในการจัดตั้งวิน ได้ตกลง
เรื่องค่าเช่าสถานที่ให้รับความความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย (6) เจ้าหน้าที่รัฐมีการลงพ้ืนที่เพ่ือประชุม
เดือนละครั้งกับผู้ดูแล กรรมการบริหารวินและ ผู้ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างตลอดจนประชาสัมพันธ์           
เรื่องมาตรการจัดระเบียบรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ผู้ขับขี่และประชาชนทราบ 

ตารางท่ี  8  คุณภาพชีวิตก่อน – หลัง การจัดระเบียบฯของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 

คุณภาพชีวิตของมอเตอร์ไซค์รับจา้งก่อนจัดระเบยีบฯ คุณภาพชีวิตของมอเตอร์ไซค์รับจา้งหลังจัดระเบียบฯ 
ก่อนที่จะมีการจัดระเบียบของภาครัฐ อาชีพ
มอเตอร์ไซค์ต้องประกอบอาชีพภายใต้มาเฟีย
หรือผู้มี อิทธิพลที่ควบคุมวินรถมอเตอร์ ไซค์            
ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างต้องจ่ายค่า
วินในอัตราสูง หากไม่จ่ายค่าคุ้มครองให้กับผู้มี
อิทธิพลก็จะไม่มีสิทธิ์ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์
รับจ้าง มีการแย่งผู้โดยสารต่างวิน มีการทะเลาะ

ภายหลังจากท่ีภาครัฐได้มีการป้องปราบผู้อิทธิพล 
และจัดให้มอเตอร์ ไซค์รั บจ้ า งได้ปฏิบั ติกฎ 
ระเบียบ รวมถึงภาครัฐได้จัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ 
ให้กับอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ท าให้อาชีพ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความ
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่มีน้อยลง  
ส่งผลให้สภาพความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อมในการ
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คุณภาพชีวิตของมอเตอร์ไซค์รับจา้งก่อนจัดระเบยีบฯ คุณภาพชีวิตของมอเตอร์ไซค์รับจา้งหลังจัดระเบียบฯ 
วิวาทระหว่างวินเกิดขึ้น ผู้ขับขี่ไม่มีมารยาทใน
การขับขี่  ขับรถด้วยความหวาดเสียว ขาดความ
ระมัดระวัง มีการกิริยาวาจาไม่สุภาพ และบริการ
ไม่มีต่อคนโดยสาร การแต่งกายไม่สะอาด ผู้ขับขี่
ใช้ชีวิตและประกอบอาชีพบนความเสี่ยงกับความ
ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากไม่มี
กฎ ระเบียบบังคับ การด าเนินชีวิตของอาชีพ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างจึงถูกมองในทางที่ไม่ดีและ
เป็นอาชีพท่ีมีความอันตรายสูง 

ท างาน สุขภาพ ความปลอดภัยในการท างานของ
อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างดีขึ้น ผู้ขับขี่มีการแต่ง
กายสุภาพเรียบร้อย  ใช้กริยาวาจาสุภาพในการ
ให้บริการผู้โดยสาร สามารถสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับคนโดยสาร ผู้คนส่วนใหญ่จึงหันมาใช้
บริ การมอเตอร์ ไซค์ รั บจ้ า งมากขึ้ น  อาชีพ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ท าให้ผู้
ประกอบอาชีพนี้มีรายได้ที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นจากแต่เดิม 

 ที่มา : ผู้วิจัย 
 

ข้อดี และข้อเสีย ของอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างในการให้บริการผู้โดยสาร 
ตารางท่ี 9  ข้อดี – ข้อเสีย ของการให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
  

ข้อดีของการให้บริการของมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ข้อเสียของการให้บริการของมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
(1) มีความสะดวก ถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว และ
เป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย (2) ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ทราบหรือไม่
ช านาญทาง มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ ให้บริการ
เฉพาะในเขตพ้ืนที่  จะให้ประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้ โดยสาร เพราะมีความช านาญและจะรู้จัก
เส้นทางเป็นอย่างดี (3) กรมการขนส่งทางบกมี
ข้อมูลประวัติผู้ขับข่ีทุกคน รถจักรยานยนต์ทุกคัน 
ท าให้ติดตามตัวผู้ขับขี่ได้ทันที ในกรณีให้บริการ
ไม่พึงประสงค์หรือกระท าผิดกฎหมาย (4) ผู้
ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างทุกคนผ่านการ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ผ่านการอบรม 
และทดสอบตามมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับ
ขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (5) หากมอเตอร์ไซค์
รับจ้างปฏิเสธคนโดยสาร หรือไม่ส่งคนโดยสาร
ตามสถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้  มีการกระท าผิด
กฎหมาย หรือให้บริการไม่ปลอดภัย สามารถแจ้ง
ได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร หรือร้องเรียนได้ที่
โทร 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง 

(1) มอเตอร์ไซค์รับจ้างบางพ้ืนที่ มีราคาที่ ไม่
แน่นอน มีการฉวยโอกาสพาผู้โดยสารขับรถอ้อม
เส้นทางเพ่ือคิดราคาค่าบริการที่สูงกว่าปกติ          
(2) การเรียกใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างบางวิน
จะต้องเดินเป็นระยะที่ไกลเพ่ือไปเรียกตามจุดที่
ให้บริการ เพราะพ้ืนที่ตั้งวินอยู่ไกลท าให้สูญเสีย
เวลาเปล่าประโยชน์  (3) ช่วงเวลาที่รีบหรือ
เร่งด่วน แต่มอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่เพียงพอต่อการ
ใช้บริการของลูกค้า ท าให้ต้องเสียเวลาในการรอ
นาน และบางครั้งถูกมอเตอร์ไซค์รับจ้างปฏิเสธ
(4) การเรียกใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีความ
เสี่ยงต่ออันตรายบนท้องถนน การนั่งมอเตอร์ไซค์
เป็นสิ่งที่น่าหวาดเสียว และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
บ่อยครั้งกับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดยเฉพาะช่วงฤดู
ฝนเพราะเป็นช่วงเวลาที่ถนนเปียกและลื่น (5)           
ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย 
ท าให้บางครั้งคนโดยสารที่เป็นผู้หญิงรู้สึกไม่
ปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน 

 ที่มา : ผู้วิจัย 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
(1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประงานงานร่วมมือกัน เช่น เทศบาลนครสมุทรปราการ 

เทศบาลบางเมือง เทศบาลบาลบางปู สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองสมุทรปราการ เพ่ือเข้ามาช่วย
สนับสนุนในการส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้สมบรูณ์
แบบมากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนด้านการอบรมเกี่ยวกับการใช้รถ ใช้ถนน และการให้บริการคน
โดยสาร 
  (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนความต้องการของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์
รับจ้างด้านที่อยู่อาศัย ครอบครัว สุขอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การท างาน           
และสถานภาพทางเศรษฐกิจ ให้มากที่สุดโดยการน าผลการวิจัยที่ได้มาลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นไปในทิศทางที่ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างต้องการและควรเพ่ิม
ประเด็นในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากด้านที่กล่าวมา 
 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  (1) ควรมีการให้ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้
ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างต้องการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลปรับปรุงให้ดีขึ้น 

(2) ควรมีการประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในการจั ดการประชุม
เกี่ยวกับความเป็นอยู่และความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
และครอบคลุม 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

(1) ควรมีการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในด้านอ่ืน ๆ ของผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
เพ่ือให้ครอบคลุมมากที่สุด และควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธี อ่ืนให้มีความหลากหลาย
นอกเหนือจากการสัมภาษณ์ เช่น จากแบบสอบถาม จากการอภิปรายกลุ่ม เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกที่
มีความสมบูรณ์เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อผลการศึกษาวิจัย 

(2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างกับผู้ขับรถ
โดยสารสองแถวว่ามีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันหรือไม่ เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้มากที่สุด 
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