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การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมความรู้จากหลักทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์การ
ถ่ายภาพสารคดี (Steet Photography) และข้อมูลผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างจากผู้ที่มีประสบการณ์การ
ให้บริการ ผู้ใช้บริการจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อเป็น
การส่งเสริมภาพลักษณ์ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างทั้ง 3 ด้านได้แก่ ด้านการให้บริการ ด้านความปลอดถัย
ด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม
ระยะที่ 1 ลงพื้นที่ภาคสนามจากการสังเกตและสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินภาพลักษณ์
ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างจากผู้ใช้บริ การในช่วงเวลาเร่งด่วนของวันท่าการ (ช่วงที่ 1 คือ 07.30-09.00
น. ช่วงเวลาที่ 2 คือ 16.30-18.00 น.) ในพื้นที่ตามขอบเขตการวิจัยจ่านวน 153 คน ได้รับแบบสอบถาม
กลับมาทั้งหมด 100 ชุดคิดเป็นร้อยละ 65.4 ซึ่งผลที่น่าเป็นห่วงส่าหรับภาพลักษณ์ผู้ขับขี่จักรยานยนต์
รับจ้างมากที่สุดคือ ด้านการให้บริการ ด้านความปลอดภัย และด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคมตามล่าดับ
ระยะที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามประเมินภาพลักษณ์ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
สู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวางสื่อผสมภาพถ่าย และท่าการประเมินผลงานภาพถ่ายจาก
การจัดนิทรรศการสื่อผสมภาพถ่ายส่าหรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เขตบึงกุ่ม โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การพั ฒ นาชุ ม ชนในพื้ น ที่ ม าร่ ว มงาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู้ ความเข้ า ใจในการให้ บ ริ ก ารที่ ดี สิ่ ง ที่
ผู้ใช้บริการต้องการจากการบริการ โดยใช้แบบสอบถามประเมินการจัดนิทรรศการสื่ อผสมภาพถ่ า ย
จ่านวน 100 ชุด
ผลการวิจัยนี้พบว่า 1) ด้านการให้บริการ จ่านวนจักรยานยนต์รับจ้างที่ให้บริการไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดมาจากการไม่เข้าใจของผู้ใช้บริการถึงการรับผิดชอบพื้นที่ที่ให้บริการ
ที่ไม่สามารถให้บริการนอกเหนือพื้นที่ที่ให้บริการได้ 2) ด้านความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎจราจรเป็น
เหมือนกระจกสะท้อนถึงพฤติกรรมความเชื่อมั่นและความไว้ใจจากผู้ใช้บริการ มีผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ
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สะอาดต่อพื้นที่ การมีจิตอาสาป้องกันภัยสังคม 4) การจัดนิทรรศการสื่อผสมภาพถ่ายมีประโยชน์ต่อผู้
ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างท่าให้รู้วิธีแก้ปัญหากับภาพลักษณ์ที่มีผลต่อการประกอบอาชีพ
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The purpose of this research is to study the composition and presentation
of the street photography and information of the motorcycle taxi, the experience,
customer experience, a related occupations to promote the image of the motorcycle
taxi in the service, safety, and social responsibilities.
Phase 1, observe and create a questionnaire to evaluate motorcycle taxi image
from the user during rush hour of working day (During 07.30 - 09.00 am and During 2nd
04.30 - 06.00 pm) in the scope of research of 153 people, 100 Questionnaires were
returned and calculated into 65.4. One result that must be concerned for motorcycle taxi
image is service, safety and social responsibilities.
Phase 2, Analyzed data from those questionnaires and use it to produce
the creative art installation to reflect motorcycle taxi image, and evaluate it from the
mixed media photography for motorcycle taxi Buengkum area, There are local people
who are in the community, attended the exhibition to foster to knowledge and
understanding in the good service, what customers want. Questionnaires were used
to assess the exhibition of the 100 series.
The study shows that: 1) Service, The number of the motorcycle taxi is not
enough to serve the customers per serving. The main reason is because the customers
don’t understand the boundary of the service. 2) Safety, Follow the traffic regulations
is like a mirror reflecting the trust behavior of the users, which will be effect to the
good image of the motorcycle taxi 3) Social responsibities, Examine the serviced area,
area cleanliness, and voluntariness to protect the society.. 4) An exhibition of mixed
media photo, this exhibition is benefit for motorcycle riders to know how to solve
problems that affect the image of the profession.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันนี้การขนส่งสาธารณะมีปัญหาการเพิ่มขึ้นของจานวนรถยนต์และวิกฤติการจราจร
นี้เป็นผลให้ประชาชนต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้บริโภคที่เดินทางด้วยรถโดยสาร
สาธารณะก็จาเป็นต้องรับภาระการเดินทางที่นานขึ้นจากสภาพการจราจรที่ติดขัด เนื่องด้วยระบบการ
ขนส่งมวลชนเหล่านี้ไม่ได้มีการรับรองการขนส่งผู้โดยสารผ่านเข้ามาตามแยกซอยต่างๆ ซึ่งทาให้เกิด
การประกอบอาชีพจักรยานยนต์รับจ้างที่สามารถตอบสนองความต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง
ที่ต้องแข่งขันกับเวลา และสามารถขนส่งผู้โดยสารที่มีที่พักอาศัยที่อยู่ตามแยกซอยที่ห่างจากเส้นทาง
การคมนาคมของระบบขนส่งสาธารณะ
จากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก ระบุว่าปัจจุบันเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้
ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งสิ้น
6,330 วิน รวม 97,620 คัน ไม่นับวินเถื่อนที่จัด ตั้งใหม่โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนอีกมากมายนับไม่ถ้วน
จานวนของผู้ประกอบอาชีพวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างทั้งหมดน่าจะมีมากกว่า 1.9 แสนคัน ผู้ประกอบ
อาชีพนี้ส่วนใหญ่มีทั้งชาวไร่ชาวนาในต่างจังหวัด อดีตกรรมกรก่อสร้าง กลุ่มคนจนในเมือง พนักงาน
และลูกจ้างที่ตกงาน นักเรียนนักศึกษาที่หางานท่าไม่ได้ พวกนี้จะเข้าสู่ธุรกิจด้วยการไปซื้อมอเตอร์ไซค์
ผ่อนค่าเช่าเป็นรายเดือน ก่อนจะมาสมัครเข้าอยู่ในวินมอเตอร์ไซค์วิ่งรถตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงดึกดื่นมืดค่า
หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศขับเคลื่อนนโยบายจัดระเบียบ วินมอเตอร์
ไซค์รบั จ้าง ภายใต้ 3 แนวทาง ประกอบด้วย ติดป้ายกาหนดราคาให้ชัดเจนตามกฎหมาย ตรวจสอบวิ
นมอเตอร์ไซค์รับจ้างทั้ง 50 เขต ในกทม.ว่าได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งหรือไม่ และเร่งดาเนินการ
ให้วินมอ-เตอร์ไซค์รับจ้างทุกที่จะต้องเป็นวินที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการจดทะเบียนตาม
กระบวนการของกรมการขนส่งทางบก (อินทรชัย, 2555) ภาพลักษณ์ของอาชีพจักรยานยนต์รับจ้าง
ในปั จ จุ บั น นี้ มีส่วนสาคัญในการให้บริการเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ บริโ ภคส่วนใหญ่มีทัศนคติกับ
ภาพลักษณ์ของอาชีพจักรยานยนต์รับจ้างในด้านลบมากกว่าด้านบวก จึงทาเกิดพฤติกรรมในแง่ลบที่มี
ผลต่อการให้บริการของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการสะท้อนภาพลักษณ์ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างเพื่อส่งเสริมทัศนคติ
ที่ดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องโดยการใช้ศิลปะเข้ามาช่วยเป็นการสื่อสารความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อผสมภาพถ่าย
1

2
ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิ เล็คทรอนิกส์การจัดวางที่มีปฏิสัมพันธ์ผลงานภาพถ่ายการให้บริการของผู้ขับขี่
จักรยานยนต์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับสานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
1.1 ด้านการให้บริการ
1.2 ด้านความปลอดภัย
1.3 ด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม
2. เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะจัดวางในการจัดนิทรรศการสื่อผสมภาพถ่าย
สมมติฐานของการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการให้บริการ ซึ่งจะมีผลต่อที่ดี
ต่อภาพลักษณ์ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษาพฤติกรรมการให้บริการของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ที่ให้บริการ
1.1 พื้นที่เขตปทุมวัน-วัฒนา ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจมีการจราจรหนาแน่น
มีการให้บริการจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อความรวดเร็วและสะดวกง่ายต่อการเดินทางต่อเนื่องกับระบบ
ขนส่งมวลชน
1.2 พื้นที่เขตบึงกุ่ม ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ชุมชม ได้แก่ หมู่บ้านจัดสรรค์ โครงการ
บ้านเอื้ออาทร สถานที่ราชการ, โรงเรียน ที่ไม่ได้มีระบบขนส่งมวลชนอานวยความสะดวกตามแยก
ซอย มีการให้บริการจักรยานยนต์รับจ้าง
2. ศึกษาศิลปะการถ่ายภาพสารคดี (Street Photography) สีขาว-ด่า ในงานสื่ อสิ ง
พิมพ์ สื่อออนไลน์ที่ผลิตขึ้นในปี 2553-2558
3. ศึกษาศิลปะจัดวางที่เป็นลักษณะนิทรรศการที่ผู้ชมมีส่วนร่วมกับผลงาน
ขั้นตอนการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้จะใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ซึ่งประกอบไปด้วย
งานวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) และงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research)
1. รวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร จากงานวิจัย ทฤษฎี ตารา ภาพประกอบและบทความ
สัมภาษณ์ แบ่งเนื้อหาได้เป็น 3 ประเภท
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1.1 ข้ อ มู ล ประเภทเอกสาร งานวิ จั ย ตารา ทฤษฎี สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละสื่ อ
อิเล็คทรอนิกส์ แบ่งเนื้อหาได้เป็น 2 ส่วนคือ
1.1.1 ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
1.1.2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพสารคดี (Street Photography)
1.1.3 ข้อมูลที่เกี่ยวกับศิลปะจัดวางในการจัดนิทรรศการ
1.2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
1.2.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
1.2.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการถ่ายภาพ
2. สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่ให้บริการตามขอบเขตที่ก่าหนด
3. วิเคราะห์เรียบเรียงข้อมูล ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง ศิลปะการถ่ายภาพและศิลปะ
จัดวาง
4. สร้างสรรค์ผลงานสื่อผสมภาพถ่ายสะท้อนภาพลักษณ์ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
5. จั ด นิ ท รรศการสื่ อ ผสมภาพถ่ า ยและสร้ า งแบบสอบถามในการเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ
ประเมินผล
6. วิเคราะห์การประเมินแบบสอบถามจากการจัดนิทรรศการสื่อผสมภาพถ่าย
7. สรุปผลการศึกษาพร้อมข้อเสนอแนะ
8. อภิปรายผลการศึกษา
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ภาพลักษณ์ หมายถึงภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือที่ คิดว่าควรจะเป็นตามทัศนคติ
ของผู้ใช้บริการที่มีต่อผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
2. ภาพถ่ายสารคดี (Street Photography) หมายถึง เป็นการถ่ายภาพที่ไม่ต้องมีการ
จัดท่าทาง ไม่ต้องจัดแสง “การตรงไปตรงมา ไม่เสแสร้งใดๆ” ส่าหรับในวงการถ่ายภาพ เข้าใจใน
ความหมายว่าคือ การแอบถ่าย ต้องการความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น
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บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ศิลปะจัดวางสื่อผสมภาพถ่ายเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ผู้ขับขี่จักรยานยนต์
รับจ้าง” ในครั้งนี้ ผู้วิจัยรวบรวมงานเอกสารละงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยเรียบเรียงตามหัวข้อต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
ตอนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพสารคดี (Street Photography)
ตอนที่ 3 ข้อมูลที่เกียวกับศิลปะจัดวางและรูปแบบวิธีการน่าเสนอนิทรรศการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
ปี 2524 มีผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารในกรุงเทพฯ ไม่ถึงร้อยคัน
แต่ในปี 2531 จ่านวนผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 16,000 คัน จากจ่านวนคิว (หรือวิน)
รวมเกือบ 900 คิว และในปั จ จุ บั นนี้จากข้อมูล ของกองบัญชาการต่ารวจนครบาล(มติชน, 2537)
ผู้วิจัยพบว่ามีผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างทั้งสิ้น 37,500 คัน โดยมีผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างถึง 1,570
วินในกรุงเทพฯ สาเหตุที่ท่าให้อาชีพผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างเป็นที่นิ ยมอย่างรวดเร็วจนกรุงเทพฯ
กลายเป็นเมืองเดียวในโลกที่ประชากรใช้บริการจักรยานยนต์รับจ้างมากที่สุด

ภาพที่ 1 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพจักรยานยนต์รับจ้าง
ที่มา Matichononline, เข้ าถึ งเมื่ อ 16 พฤศจิ กายน 2558, เข้ าถึ งได้ จาก http://wwwmatichon
online.com
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1. กาเนิดอาชีพจักรยานยนต์รับจ้าง
อาชี พ จั ก รยานยนต์ รั บ จ้ า งกลุ่ ม แรกเกิ ด จากชาวสวนยางทางภาคใต้ เนื่ อ งจาก
ชาวสวนยางจ่าเป็นต้องน่ายางแผ่นไปขายให้พ่อค้า และสภาพถนนจาก สวนยางไปยังชุมชนเป็นทาง
เล็ ก ๆ และทุ ร กั น ดาร การมี ม อเตอร์ ไ ซค์ รั บ ส่ ง จึ ง เป็ น สิ่ ง ส่ า คั ญ มาก ส่ ว นในกรุ ง เทพฯ คาดว่ า
มอเตอร์ไซค์รับจ้างสายแรกเกิ ดขึ้นที่ซอยงามดูพลี และย่านชานเมืองบริเวณดอนเมืองและบางกะปิ
เรือเอกสมบูรณ์ บุญศักดิ์ดี อดีตผู้จัดการคิวรถมอเตอร์ไซค์ ในซอยงามดูพลีให้สัมภาษณ์แก่นิตยสาร
Thailand Business เกี่ยวกับเหตุผลของการจัดตั้งคิวรถมอเตอร์ไซค์ดังนี้
“ในซอยงามดูพลีมีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น แฟลตทหารเรือซึ่งอยู่ห่างจากถนน
พระรามสี่ถึง 0.8 ก.ม. มีคนอาศัย 300 ครัวเรือน และมีครัวเรือนอีก 200 ครัวเรือนในชุมชนที่ห่างจาก
ถนน 1.2 ก.ม. คนเหล่านี้มีรายได้น้อยจึงไม่มีเงินจ้างแท็กซี่หรือค่าสามล้อ เข้าออกจากซอย สมัยก่อน
ตอนเย็นคนเหล่านี้ต้องเดินเข้าซอยมืดๆ ซึ่งอันตรายเพราะมักมีการจี้ปล้นบ่อยๆ ในซอย ครอบครัว
เหล่านี้จึงต้อง คอยดูแลลูกหลานของตนเวลาเข้าออก พ่อบางคนต้องไปรอรับลูกสาวที่กลับบ้านมืด
เวลานั้นมีรถมอเตอร์ไซค์ 4-5 คันที่แฟลตทหารเรือ เจ้าของจะช่วยรับส่งคนรู้จักเข้าออกจากซอยโดย
ไม่คิดเงิน ต่อมาคนอาศัย รถรู้ สึ กว่าไม่เป็นธรรมจึงออกเงินช่วยค่าน้่ามัน ในเดือนมิถุนายน 2524
นายทหารเรือกลุ่มหนึ่งจึงรวบรวมคนในแฟลตที่มีรถมอเตอร์ไซค์มาตั้งเป็นชมรมมอเตอร์ไซค์แฟลต
ทหารเรือ เพื่อให้บริการ รับส่งคนตอนเช้าและเย็นโดยคิดค่าโดยสาร 2-3 บาทต่อคน ในไม่ช้าบริการนี้
ก็เริ่มเป็นทีน่ ิยม ท่าให้คนขับหาเงินได้มาก จึงเริ่มมีคนขับ มาร่วมชมรมมากขึ้นจนกลายเป็นธุรกิจไป ”
(แปลจากบทสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ) (Thailand Business, 1983)
ค่าสัมภาษณ์ข้างต้นชี้ให้เห็นว่าความต้องการบริการจักรยานยนต์รับจ้างระยะแรกๆ
เกิดจากความจ่าเป็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในซอยลึกๆ ห่างจากถนนใหญ่ ความจ่าเป็นดังกล่าวเกิด
จากลักษณะการขยายตัวของกรุงเทพฯ ไปสู่ชานเมือง ประชากรของกรุงเทพฯ และชานเมือง (คือ
นนทบุรีและปทุมธานี) เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 4.4 ต่อปี) เร็วกว่าในเมืองอื่นๆ (ร้อยละ 4) หมู่บ้านจัดสรร
เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 42 ต่อปี ประชากรจ่านวนมากที่มีฐานะปานกลางและต่่าต้องอพยพไปอยู่ชานเมือง
เพราะไม่สามารถ ซื้อที่ดินราคาแพงในตัวเมืองได้ แต่ด้วยเหตุที่ลักษณะการขยายตัวของเมืองเป็นการ
ปล่อยไปตามธรรมชาติโดยขาดการวางผังเมืองที่ดี พื้นที่ถนนทุกประเภทในกรุงเทพฯ จึงมีน้อยมาก
คือเพียงร้อยละ 9 ของพื้นที่ในเขตเทศบาล เทียบกับระดับมาตรฐานสากลร้อยละ 20 ดังนั้นที่อยู่อาศัย
ส่วนมากจึงต้องอยู่ตามซอยต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่กว่า 10,000 ซอย ซอยส่วนใหญ่จะไม่มีบริการรถเมล์เพราะ
ซอยมีขนาดเล็ก ถนนเล็ก ๆ บางสายตามชานเมืองก็ไม่มีรถเมล์ให้บริการ ดังนั้นลักษณะการกระจาย
ตัว ของที่ อยู่ อาศัย ตามตรอกซอยลึ ก ๆ เช่นนี้ จึงก่อให้ เกิดความต้องการบริการรถสาธารณะเพื่อ
เดินทางไปยังถนนใหญ่ที่มีบริการรถเมล์รับส่งนอกจากนี้ การที่กรุงเทพฯ มีปัญหาจราจรติดขัด และ
การที่คนกรุงเทพฯ มีรายได้สูง ท่าให้ค่าเวลาในการเดินทางมีราคาแพงขึ้น คนกรุงเทพฯ จึงต้องการ
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พาหนะเดินทาง ที่ประหยัดเวลา และจักรยานยนต์รับจ้างนั่นเองที่เป็นพาหนะที่ใช้เวลาเดินทางน้อย
ที่สุด

ภาพที่ 2 การใช้บริการจักรยานยนต์รับจ้าง
ที่มา: motorcycle taxi, เข้าถึงเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www. js100.com
แม้ว่าตามซอยบางแห่งจะมีรถสี่ล้อเล็ก (ซูบารุ) ให้บริการผู้อยู่อาศัยในซอย แต่ใน
ที่สุดประชาชนเริ่มเสื่อมความนิยมที่จะใช้บริการรถสี่ล้อเล็ก ถึงแม้ว่าสี่ล้อเล็กจะเก็บ ค่าโดยสารถูก
กว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างเล็กน้อย แต่บริการรถสองแถวเหล่านี้ไม่สะดวกและล่าช้า รถแต่ละคันต้องรอ
จนคนโดยสารเต็มรถจึงจะออกวิ่ง ท่าให้คนโดยสาร เสียเวลาคอย 10-20 นาที ขณะที่มอเตอร์ไซค์
สามารถรับผู้โดยสารเพีย งหนึ่งคนจากหน้าประตูบ้านและจากซอยเล็ กซอยน้อยไปส่ งถึงหน้า ป้าย
รถเมล์ ค่าโดยสารก็ไม่แพงนักคือ 3 บาทต่อ 1-2 กิโลเมตรแรกในปี 2530 (ขณะนี้เท่ากับ 5 บาท)
อัตราค่าโดยสารนี้ยังสูงกว่าต้นทุนแปรผันในการด่าเนินธุรกิจบริการ จากการศึกษาของวิศวกร จราจร
พบว่าการเดินทางออกจากประตูบ้านเป็นจุดที่ไหวตัวต่อราคาค่าเดินทางมากที่สุด กล่าวคือ ถ้าราคา
ค่าเดินทาง (ซึ่งหมายถึงค่ารถบวกค่าเสียเวลารอรถ และค่าเวลาเดินทาง) ของพาหนะชนิดหนึ่งลดลง
เพียงเล็กน้อย ความต้องการใช้พาหนะดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นมาก และที่ส่าคัญ จักรยานยนต์รับจ้างจะไม่
มีปัญหารถติด ในซอยเหมือนรถอื่นๆ หลังจากที่กลุ่มทหารเรือในซอยงามดูพลีประสบความส่าเร็จใน
การตั้งกลุ่มให้บริการรับส่งคนเข้าออกจากซอยในตอนเช้าและตอนเย็น ก็เริ่มมีเจ้าของมอเตอร์ไซค์น่า
รถมาร่วม ในวินมากขึ้น ท่าให้มีความจ่าเป็นต้องวางระบบการบริหารคิวรถแบบมืออาชีพ โดยคนขับ
มอเตอร์ไซค์ในวินร่วมกันก่าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อควบคุมพฤติกรรมการให้บริการ กฎเหล่านี้ได้แก่
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การก่าหนดอัตราโดยสารตายตัวเพื่อป้องกันคนขับบางคนโก่งราคาค่าโดยสาร ระเบียบการจอดรถและ
การจัดคิวรถ การห้ามแข่งรถในขณะมีผู้โดยสาร เพื่อรักษาความปลอดภัย ห้ามดื่มสุราและเล่นการ
พนันระหว่างปฏิบัติงาน เป็นต้น ปรากฏว่าระบบการบริหารคิวจักรยานยนต์รับจ้างประสบความส่าเร็จ
ท่าให้บริการขนส่งเป็นไปอย่างมีระเบียบ มีบริการสม่่าเสมอและมีความปลอดภัย คนในซอยงามดูพลี
จึงนิยมใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างมากขึ้น ต่อมาในภายหลังคนขับมอเตอร์ไซค์บางคนที่วินงามดูพลี
ได้แยกตัวออกไปจัดตั้งวินใหม่ที่บริเวณซอยสะพานคู่และซอยตากสิน โดยน่าเอาการบริหารคิวของวิ
นงามดูพลีไปใช้
จุ ดเปลี่ ย นแปลงส่ าคัญที่ท่าให้ บริการจักรยานยนต์รับจ้า งขยายตัว อย่างรวดเร็ ว
เกิดขึ้นหลัง พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นปีที่กองก่ากับการต่ารวจนครบาล มีข้อสรุปว่าการใช้รถมอเตอร์ไซค์
ให้บริการขนส่งผู้โดยสารไม่ผิดพระราชบัญญัติการใช้รถยนต์ และอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็ลง
ความเห็ น เช่น กัน ว่า มอเตอร์ ไซค์รับจ้า งไม่ผิ ด กฎหมายการใช้ร ถและกฎหมายการขนส่ ง ทางบก
ความเห็นดังกล่าวท่าให้สถานีต่ารวจในกรุงเทพฯ ยินยอมให้มีการตั้งวินมอเตอร์ไซค์ ในท้องที่ของตน
เพิ่มขึ้น จากการส่ารวจคิวรถมอเตอร์ไซค์จ่านวน 49 วิน ปรากฏว่า 22 วิน (เกือบร้อยละ 45) จัดตั้งใน
ระหว่างปี 2525-2527
2. บทบาทของมอเตอร์ไซค์รับจ้างในระบบการขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ
ในปี 2527 ส่ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ประมาณว่าในวันท่างานจะมีผู้ใช้รถ 6.3 ล้านคน โดยร้อยละ 60 จะใช้รถเมล์ ร้อยละ 22 ใช้รถส่วน
บุคคล ร้อยละ 10 ใช้รถแท็กซี่และสามล้อ ซึ่งข้อมูลนี้ยังไม่ได้รวมผู้โดยสารที่ใช้บริการของรถรับจ้าง
สาธารณะที่ไม่มีใบอนุญาตรถรับจ้าง ได้แก่ รถสองแถวสี่ล้อเล็ก และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ในช่วง 20 ปี
ที่ ผ่ า นมา รถรั บ จ้ า งนอกระบบ (informal sector) เหล่ า นี้ เ ริ่ ม มี บ ทบาทมากขึ้ น ในชี วิ ต ของคน
กรุงเทพฯ ระหว่างปี 2519-2532 จ่านวนรถสองแถว เพิ่มจาก 2,075 คันเป็น 10,627 คัน ขณะที่
จ่ านวนมอเตอร์ ไซค์รับ จ้ างเพิ่มจากจ่านวนไม่ถึง 100 คันในปี 2529 มาเป็นกว่า 16,000 คันในปี
2531 หรื อเพิ่มขึ้น กว่า 160 เท่า ดังนั้นเราประมาณได้ว่า ในปี 2531 รถสองแถวและสี่ ล้ อเล็ ก ได้
ให้ บ ริ ก ารโดยสารแก่ ค นกรุ ง เทพฯ จ่ า นวน 1.3 ล้ า นคนต่ อ วั น ส่ ว นมอเตอร์ ไ ซค์ รั บ จ้ า งสามารถ
ให้บริการได้ถึง1.2 ล้านคนต่อเที่ยวต่อวันในปี 2531 และในปี 2536 อาจให้บริการได้ถึง 2.2 ล้านคน
ต่อเที่ยว (จ่านวนคนต่อเที่ยว (man trips) ของรถ 1 คัน ค่านวณจากรายได้ 300 บาทต่อวัน หารด้วย
ราคาค่าโดยสารเฉลี่ยซึ่งเท่ากับ 4 บาทในปี 2531 ฉะนั้นรถมอเตอร์ไซค์ 1 คัน จะให้บริการได้ 75 คน
ต่อเที่ยวต่อวัน) การที่รถรับจ้างนอกระบบมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้นสะท้อนถึงความ
ล้ มเหลวของรั ฐ ในการจั ดบริการขนส่งมวลชน เพราะขณะที่ประชากรในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วจาก 2.5 ล้านคนในปี 2513 เป็น 8 ล้านคนในปี 2531 และเพิ่มเป็นเกือบ 10 ล้านคนในปี
2536 (นับรวมผู้อพยพและคนต่างจังหวัดที่เข้ามา ท่างานในกรุงเทพฯ ตอนกลางวัน) แต่กลับปรากฏ
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ว่าช่วงเวลา 10 ปี ระหว่างปี 2521 ถึง 2531 จ่านวนรถเมล์ รถแท็กซี่ และสามล้อเกือบไม่เพิ่มขึ้นเลย
กล่าวคือ จ่านวนรถเมล์เพิ่มขึ้น เพียง 125 คัน เพิ่มจาก 4,740 คันเป็น 4,865 คัน ส่วนรถแท็กซี่มี
จ่านวนคงเดิมคือ 13,500 คัน เป็นต้น

ภาพที่ 3: ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง 1
(ภาพโดยผู้วิจัย)

ภาพที่ 4: ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง 2
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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ในปัจจุบันมอเตอร์ไซค์รับจ้างส่วนใหญ่จึงให้บริการโดยสารแก่ประชาชนซึ่งอยู่ตาม
ซอกซอยที่ไม่มีบริการรถเมล์ ให้สามารถเดินทางมาขึ้นรถเมล์ตามถนนใหญ่ ได้ในเวลาอันรวดเร็วทันใจ
และค่อนข้างปลอดภัยเมื่อเทียบกับมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล คิวมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่จึงจอดอยู่ตามปาก
ซอย ตามตลาดสด ศูนย์การค้า หรือท่ารถเมล์ตลาดสด ท่ารถเมล์บางแห่งจะมีคิวมอเตอร์ไซค์หลาย
สาย เช่น ตลาดบางแคมีคิวรถมอเตอร์ไซค์ถึง 6 คิว ทั้ง ๆ ที่บริเวณดังกล่าวมีทั้งคิวรถเมล์เอกชน 4
สาย และรถสองแถวอีก 1 สาย เพราะรถแต่ละสายจะให้บริการระหว่างท่ารถเมล์กับปากซอยเข้ า
หมู่บ้านเท่านั้น ส่วนมอเตอร์ไซค์ให้บริการถึงหน้าบ้าน เราจะสังเกต ความแตกต่างได้จากสีเสื้ อกั๊ก
(หรือเสื้อคลุม) ของแต่ละคิว คิวรถใหญ่บางคิวจะมีรถบริการถึงกว่า 100 คัน บางคิวมีบริการไม่ถึง 10
คัน แต่โดยเฉลี่ยคิวส่วนใหญ่ จะมีรถบริการ 15-30 คัน

ภาพที่ 5: ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง 3
(ภาพโดยผู้วิจัย)
ปัญหาการจราจรที่รุนแรงขึ้นในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ท่าให้เกิดคิวมอเตอร์ไซค์ใหม่ ๆ
ขึ้น เช่น คิวรถบริเวณปากซอยที่ถนนเพชรบุรีเพื่อรับผู้โดยสารไปส่งถนนสุขุมวิท เพราะการจราจรบน
ถนนอโศกมีปัญหาการเคลื่อนตัวร้ายแรงที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ หรือคิวรถหน้าตึกระฟ้าบนถนน
สายธุรกิจหลัก เช่น สีลม อโศก สุขุมวิท เป็นต้น รถมอเตอร์ไซค์เหล่านี้จะมีคิวจอดอยู่ริมถนนใหญ่
แตกต่างจากคิวรถกลุ่มแรก นอกจากบริการรับส่งผู้โดยสารระหว่างจุดที่ มีปัญหาการจราจรแล้ว รถ
เหล่านี้ยังให้บริการ พิเศษอื่น ๆ เช่น รับส่งผู้โดยสารไปยังจุดต่าง ๆ ในยามที่จราจรติดขัดเพื่อให้ทันนัด
หมาย ซึ่งแม้แต่นักธุรกิจ นักการเมือง และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จ่านวนมากต่างก็เคยพึ่งพา บริการ
มอเตอร์ไซค์ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว นอกจากนั้ นคิวรถเหล่านี้ยังให้บริการส่งเอกสารโดยเฉพาะใน
เวลานอกราชการ ตลอดจนบริการสั่งซื้ออาหารให้พนักงาน ตามย่านธุรกิจต่าง ๆ ด้วย
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3. การจัดตั้งวินและราคาซื้อขายวิน
ความต้องการบริการขนส่งสาธารณะท่าให้ซอยและถนนบางสายกลายเป็นเส้นทาง
เดินรถที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ก่อนจัด ตั้งวิน ผู้ก่อตั้งจะมาส่ารวจปริมาณผู้โดยสาร ในซอยหรือตามถนน
ต่างๆ ก่อนว่าจะมีมากพอหรือไม่ ควรมีรถบริการจ่านวนเท่าไร เป็นต้น ผู้ก่อตั้งส่วนใหญ่มี 2 ประเภท
คือ ข้าราชการ ทหารหรือต่ารวจ (ส่วนใหญ่เป็นชั้นประทวน) หรือผู้มีอิทธิพลในท้องที่ ส่วนใหญ่ผู้
ก่อตั้งจะเลือกเส้นทางที่ยังไม่มีวินมอเตอร์ไซค์มาก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเรื่องวิวาทกัน ในกรณีที่
เส้นทางที่เลือกมีรถสี่ล้อเล็กหรือซาเล้งหรือสามล้อเครื่องให้บริการอยู่ก่อน ผู้ก่อตั้งวินมักท่าข้อตกลง
ร่วมธุรกิจกับคนขับรถเหล่านั้น ในบางครั้งกลุ่มสี่ล้อเล็ก บางสายอาจไม่เข้าร่วมด้วย แต่ภายหลังธุรกิจ
สี่ล้อเล็กและซาเล้งจะค่อยๆ ซบเซาเพราะไม่มีคนนิยมจนคนขับต้องหันมาร่วมวินมอเตอร์ไซค์ แต่ก็มี
บางกรณีที่หัวหน้าคิว สี่ล้อเล็กสามารถจัดตั้งวินมอเตอร์ไซค์ใหม่แข่งกับวินเดิม
การจัดตั้งวินมอเตอร์ไซค์จะไม่ส่าเร็จหากไม่ได้รับการอนุญาต (อย่างไม่เ ป็นทางการ)
จากสถานีต่ารวจที่รับผิดชอบท้องที่ดังกล่าว แม้จะไม่มีกฎหมาย ห้ามมอเตอร์ไซค์จัดบริการรับส่งคน
โดยสาร แต่ต่ารวจมีหน้าที่รักษากฎหมายการจราจรทางบก หากต่ารวจเข้มงวดกับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
หรือมีการกลั่นแกล้งจับกุม ข้อหาผิดกฎจราจร เช่น รถไม่มีไฟท้าย เลี้ยวรถไม่ให้สัญญาณ ฯลฯ ธุรกิจ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างก็จะอยู่ไม่ได้

ภาพที่ 6: ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง 4
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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ดังนั้นการจัดตั้งจักรยานยนต์รับจ้างจึงมีค่าใช้จ่ายพิเศษ 2 ประเภทคือ ค่าจัดตั้งวิ
นซึ่ ง เฉลี่ ย 3,000-5,000 บาทต่ อ รถหนึ่ ง คั น (ราคาในปี 2532) แต่ วิ น บางแห่ ง โดยเฉพาะวิ น ของ
ข้าราชการอาจไม่ต้องเสียเงินส่วนนี้ ค่าใช้จ่ายประเภทที่สองคือ เงินค่าวินซึ่งคนขับมอเตอร์ไซค์ต้อง
จ่ายให้ต่ารวจบางคนเป็นรายวันและเจ้าของวินวันละ 10 บาทต่อรถหนึ่งคัน เงินค่าวินวันละ 10 บาท
จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นเงินค่าบริการคิวรถซึ่งคนขับจ่ายให้เจ้าของวิน ส่วนที่สองจ่ายให้
ต่ารวจ ในปี 2536 เงิน ค่าวิน เฉลี่ ย วันละ 20 บาทต่อคัน การส่ ารวจพบว่าเจ้ าของวิน จะแบ่ ง เงิ น
ประมาณร้อยละ 22 ถึงร้อยละ 50 ให้แก่ต่ารวจ ค่าใช้จ่ายก้อนนี้จึงถือเป็นการซื้อความสะดวกในการ
ท่าธุรกิจบริการนอกระบบ ซึ่งไม่ ใช่กิจการที่ผิดกฎหมาย แต่ก็เป็นกิจการที่กฎหมายยังไม่ได้ให้ การ
ยอมรับอย่างถูกต้อง ผู้อยู่นอกระบบจึงเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจในระบบ เช่น เจ้าของรถเมล์และ รถ
แท็กซี่ซึ่งไม่ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เหตุผลส่าคัญประการหนึ่งที่ต่ารวจก่าหนดให้ผู้ก่อตั้งวิจักรยานยนต์รับจ้างต้องมาขอ
อนุญาตก็คือการป้องกันอาชญากรรม และความปลอดภัยของประชาชนผู้โดยสาร ดังนั้นต่ารวจทุก
โรงพักจึงจัดท่าทะเบียนประวัติคนขับรถทุกคน ตลอดจนหมายเลขทะเบียนและลักษณะของรถ และนี่
อาจเป็นเหตุผลว่าผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างต้องใส่เสื้อมีเบอร์ทุกคน หากเจ้าของวินจะเพิ่มจ่านวนรถ
ก็ต้องน่าชื่อคนขับและรายละเอียดต่างๆไปแจ้งให้ต่ารวจทราบก่อน นอกจากนี้ในบางท้องที่ต่ารวจยัง
ได้อาศัยผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างเป็นสายคอยสอดส่องปัญหาอาชญากรรมด้วย อย่างน้อยการจัดท่า
ประวั ติผู้ ขับ ขี่จั กรยานยนต์รั บ จ้ างน่ าจะมีส่ ว นช่ว ยสร้าง ความมั่นใจในด้านความปลอดภัย ด้าน
ทรัพย์สินและร่างกายแก่ผู้ใช้บริการ

ภาพที่ 7: ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างร่วมมือกับรัฐบาลป้องกันภัย
ที่มา : kapookonline, เข้าถึงเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.kapook.com
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โดยปกติต่ารวจมักจะอนุญาตให้มีวินมอเตอร์ไซค์เพียง 1 วินในแต่ละซอย (ยกเว้น
ซอยที่เชื่อมถนนใหญ่ 2 สาย ก็อาจมี 2 วิน โดยแบ่งพื้นที่ในซอยคนละครึ่งซอย) ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
ปัญหาการวิวาทแย่งผู้โดยสารระหว่างวิน ส่วนจ่านวนรถในแต่ละวิน จะถูกก่าหนดจากปริมาณความ
ต้องการบริการของคนในเส้นทางเดินรถ โดยปรกติเจ้าของวินจะจ่ากัดจ่านวนมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่ให้
มีมากหรือน้อยเกินไปเพราะคนขับต้องมีรายได้มากพอที่จะดึงดูดให้มีคนหนุ่มๆ มาประกอบอาชีพนี้
ดังนั้นทั้งวินมอเตอร์ไซค์และเสื้อกั๊กของคนขับมอเตอร์ไซค์ (ซึ่งแสดงสิทธิว่าเจ้าของเสื้อสามารถเอารถ
มาวิ่งรับส่งคนในวินดังกล่าวได้) จึงมีราคาซื้อขายกันทั่วไป เจ้าของวินที่ไม่ต้องการด่าเนินธุรกิจต่อไป
หรือประสบปัญหาทางธุรกิจ อาจขายวินให้คนอื่นได้ราคาค่าวินเฉลี่ย 40,000-300,000 บาท ทั้งนี้
ขึ้นกับขนาดของวินและที่ตั้ง ของวิน ส่วนเสื้อกั๊กจะมีราคาตัวละ 3,000-40,000 บาท ขึ้นกับว่าวิน
ดังกล่าวมีรายได้ดีเพียงใด ราคาซื้อขายวินและเสื้อนี้เรียกว่าค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (economic rent)
ซึ่งเป็นผลตอบแทนส่วนเกินที่ตกแก่เจ้าของวินเจ้าแรกหรือเจ้าของเสื้อกั๊กคนแรก สาเหตุที่วินและเสื้อ
กั๊กมีราคาเพราะมีการจ่ากัดจ่านวนวินและจ่านวนเสื้อกั๊ก (หรือจ่านวนรถในแต่ละวิน) หากเพิ่มวินรถ
หรือจ่านวนรถในแต่ละวิน ราคาวินและราคาเสื้อกั๊กจะค่อยๆ ลดลงจนในที่สุดราคาเท่ากับศูนย์

ภาพที่ 8 : ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ช่วยเหลือรถแท็กซี่เสีย
ที่มา : Sanookmedia, เข้าถึงเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.sanook.com
การที่ วิ น และเสื้ อ กั๊ ก มี ร าคาซื้ อ ขายมี นั ย ส่ า คั ญ ต่ อ ธุ ร กิ จ มอเตอร์ ไ ซค์ รั บ จ้ า ง คื อ
ผู้ประกอบการต้องด่าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และบริการต้องดีเพื่อจะได้มีลูกค้าตลอดเวลา
ดังที่กล่าวมาแล้วว่าผู้ก่อตั้งวินคนแรก ๆ คือ ข้าราชการหรือผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น เราพบว่าในภายหลัง
คนที่บริหารไม่เก่งก็จะขายวินให้แก่นักธุรกิจอาชีพ นอกจากนั้น คนขับมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเจ้าของเสื้อ
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กั๊กบางคนก็สามารถขายเสื้อให้คนขับอื่น ๆ ได้ หากต้องการเลิกอาชีพ ในบางวินเจ้าของวินไม่ขายเสื้อ
ให้คนขับ คนขับใหม่จะต้องเช่าเสื้อ (หรือเช่าสิทธิการเข้ามาขายบริการ) จากเจ้าของวิน การซื้อขาย
(หรือเช่า) ทรัพย์สินทั้งสองประเภทนี้จึงผลักดันให้ธุรกิจนี้มีประสิทธิภาพและบริการที่ดี เพราะจะมี
ผู้บริหารอาชีพที่เห็นช่องทางท่าก่าไรเข้ามาซื้อกิจการมอเตอร์ไซค์รับจ้างสายที่มีปัญหาด้านการบริการ
แต่ทรัพย์สิน 2 ประเภทนี้ก็มีข้อจ่ากัด เพราะบางครั้งผู้มีอิทธิพลอาจใช้ก่าลังเข้ามาแย่งวินได้ หรือ
ต่ารวจอาจยอมให้มีวินใหม่เข้ามาแข่งขันกับวินเดิมก็ได้
4. โครงสร้างและพฤติกรรมของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
ในปัจจุบันมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพฯ ประมาณ 37,500 คันจากวินทั้งหมด
ประมาณ 1,570-2,500วิน (กองก่ากับการต่ารวจนครบาลรายงานว่า มีวินที่จดทะเบียนกับสถานี
ต่ารวจต่างๆ 1,570 วินในปี 2537 แต่ก็ยังมีวิน “เถื่อน” อีกจ่านวนหนึ่ง วินเถื่อนส่วนใหญ่จะมีขนาด
เล็ ก บางแห่ งอยู่ ในขั้น เริ่ มธุร กิจ ) โดยเฉลี่ ยวินหนึ่งแห่ งจะมีร ถให้ บริ การ 20 คัน เจ้าของวินมี 2
ประเภท ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) จะเป็นเจ้าของคนเดียว แต่บางวินมีเจ้าของเป็นกลุ่ มในลั ก ษณะ
หุ้นส่วน ข้อสังเกตคือ วินที่มีหุ้นส่วนจะมีรถน้อยกว่าวินที่มีเจ้าของคนเดียว เพราะหุ้นส่วนกลัวว่า
รายได้ของตนจะลดลงหากมีรถวิ่งมากเกินไป วินส่วนใหญ่จะจอดอยู่หน้าปากซอย แต่ตอนเช้ารถจะวิ่ง
เข้าไปหาผู้โดยสารในซอย รองลงมาจะเป็นวินตามตลาด อู่รถประจ่าทาง หรือศูนย์การค้า แต่ปัจจุบัน
เริ่มมีวิน บางแห่งจอดอยู่ ริมถนนใหญ่ แม้ว่าในซอยหรือเส้นทางส่วนใหญ่จะมีวินให้บริการเพียงราย
เดียว แต่ตลาดมอเตอร์ไซค์กลับมีลักษณะกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด บางแห่งก็มีการแข่งขันสูงมากเพราะ
มอเตอร์ไซค์ รับจ้างต้องแข่งกับพาหนะอื่น ๆ เช่น สามล้อ สองแถว บางเส้นทางก็มีวินมากกว่าหนึ่งวิน
แต่ที่กล่าวว่ามีลักษณะกึ่งผูกขาดนั้นก็เพราะวินใดที่สามารถยึดครองเส้นทาง ที่มีคนโดยสารมากก็จะมี
โอกาสท่าก่าไรได้สูง แต่คนขับก็ต้องจ่ายเงินค่าเสื้อ (หรือค่าเข้าวิน) สูงขึ้นเช่นเดียวกัน หลักฐานที่
แสดงว่าตลาดนี้มีการแข่งขันกันสูงมาก อาทิ มีคนขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าออกจากกิ จการสูง บางวินก็
ต้องเลิ กกิจ การไปเพราะขาดทุน และค่าโดยสารในวินต่าง ๆ จะมีอัตราใกล้ เคียงกันมากส่ าหรั บ
ระยะทางที่เท่ากัน
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ภาพที่ 9 : พื้นที่ให้บริการจักรยานยนต์รับจ้าง
ที่มา: ชี วิ ต สองล้ อ , เข้ า ถึ ง เมื่ อ 17 พฤศจิ ก ายน 2558, เข้ า ถึ ง ได้ จ าก http://www.matichon
online.com
ในขณะนี้คนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างทุกคนยึดถือกฎร่วมกันว่าจะต้องไม่รับผู้โดยสาร
หน้าวินของคนอื่นหรือรับผู้โดยสารในเส้นทางของวินอื่นๆ เพราะอาจก่อให้เกิดปัญหา การวิวาทกันได้
วินมอเตอร์ไซค์ที่มีเส้นทางซ้อนกัน เช่น วินที่ตั้งอยู่ปากซอยกับท้ายซอย มักตกลงกันว่าเขตวินของแต่
ละสายจะสิ้ น สุ ด ที่ ก ลางซอย และวิ น ปากซอยต้ อ งไม่ รับ ผู้ โ ดยสาร จากเขตของวิ น ท้ า ยซอยด้ว ย
นอกจากนั้นในบางพื้นที่ที่ไม่มีใครจัดตั้งวินก็ถือว่าเป็นพื้นที่เสรีทุกคนมีสิทธิรับผู้โดยสารได้
ข้อตกลงเหล่านี้เป็นวิวัฒนาการที่ค่อยๆ เกิดขึ้นจากผลของความขัดแย้ง การเจรจา
ออมชอมและการวิวาทกันในอดีต ดังนั้นในปัจจุบันธุรกิจมอเตอร์ไซค์รับจ้างจึง ด่าเนินไปได้อย่างสงบ
เรียบร้อย เพราะคนขับมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่พยายามเคารพในกติกาที่คนส่วนใหญ่เห็ นชอบที่จ ะ
ปฏิบัติร่วมกัน ปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าบางครั้ง รัฐก็ไม่จ่าเป็นต้องเข้ามาแทรกแซงการด่าเนิน
ธุรกิจขนส่งมวลชนของเอกชน การแข่งขันกันท่าให้อัตราค่าโดยสารของมอเตอร์ไซค์ทุกสายมีอัตราที่
ใกล้เคียงกันมาก ในปัจจุบันถ้าใช้บริการภายในเขตบริการซึ่งมีความยาว 1-1.5 ก.ม. วินทุกแห่งจะคิด
ค่าโดยสาร 5 บาท ถ้าจะไปนอกเส้นทางต้องใช้วิธีต่อรอง ในเวลากลางคืนค่าโดยสารในบางสายที่มีคน
น้อยจะแพงกว่ากลางวัน เพราะคนขับมีต้นทุนค่าเสียโอกาสเท่าเดิม แต่ในย่านชุมชนหนาแน่น ค่า
โดยสารจะเท่ากัน จากการศึกษาอัตราค่าโดยสารของวินต่างๆ จ่านวน 48 วิน พบว่า ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจสามารถอธิบายความแตกต่าง ของค่าโดยสารระหว่างวินได้ถึงร้อยละ 77 ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่
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ระยะทาง รองลงมา คือ ความหนาแน่นของผู้โดยสาร การมีคู่แข่งในสายเดียวกันและการที่คนขับ
สามารถรับผู้โดยสารได้ 2 เที่ยว คือเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ปัจจัย 3 ตัวหลังนี้ท่าให้ค่าโดยสารถูกลง

ภาพที่ 10: ป้ายค่าบริการจักรยานยนต์รับจ้างในปัจจุบัน
(ภาพโดยผู้วิจัย)
นอกจากการแข่งขันด้านราคาแล้ว การแข่งขันด้านบริการก็เป็นเรื่องส่าคัญที่จะชี้
ชะตาการอยู่รอดของมอเตอร์ไซค์รับจ้าง การที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างมีอุบัติเหตุค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบ
กับมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว มิได้เป็นเพราะคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีฝีมือดีกว่า แต่เกิดจากความช่านาญ
และกติกาที่เจ้าของคิวก่าหนดขึ้นมา หากเกิดอุบัติเหตุ นอกจากเจ้าของคิวจะสูญเสียก่าไรไปแล้ ว
คนขับเองก็เสียรายได้ด้วย มอเตอร์ไซค์รับจ้างจึงมีกฎห้ามดื่มสุราและเล่นการพนันระหว่างท่างาน
ห้ามขับซิ่งเมื่อมีผู้โดยสาร บางสายห้ามแซงกัน ถ้ามีผู้โดยสารมาร้องทุกข์คนขับอาจถูกลงโทษพักงาน
นอกจากนี้การที่เจ้าของวินส่วนใหญ่ไม่ร่วมภาระค่าเสียหายจากอุบัติเหตุก็เป็นตัวบังคับให้ คนขับต้ อง
ระวัง อย่างไรก็ตาม หากรถส่วนบุคคลมีอุบัติเหตุชนกับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เจ้าของรถส่วนบุคคลมัก
เสียเปรียบ ประการแรกทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ คนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างรายอื่นๆ จะเข้ามารุมล้ อม
ช่ว ยเหลื อพวกของตน ประการที่ส องถ้ าขึ้ นโรงพั ก คนขับมอเตอร์ไ ซค์จ ะได้เปรี ยบเพราะคนขั บ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง มีคนรู้จักกับต่ารวจคอยช่วยเหลือ
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ภาพที่ 11: ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ
(ภาพโดยผู้วิจัย)
คุณภาพอีกประการหนึ่งคือบริการที่สม่่าเสมอ ไม่มีปัญหารถขาดตอนต้องรอนาน
แบบรถเมล์ ทั้งนี้เพราะเส้นทางวิ่งมีระยะสั้น คนขับท่าเวลาได้เพราะไม่ติดจราจร แต่ที่ส่าคัญคือทุกวิน
จะมีกฎว่าคนขับที่ไม่มาขับรถต้องจ่ายเงินค่าวินวันละ 20 บาท หรือต้องเอาเสื้อกั๊กมาให้หัวหน้าวิน
เพื่อหาคนขับแทน และถ้าขาดหลายวันอาจถูกลงโทษ ด้วยเหตุนี้แต่ละวินจึงมีรถให้บริการจ่านวน
สม่่าเสมอ นอกจากนั้นในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนก็จะมีการเพิ่มจ่านวนรถ โดยมีคนขับบางคนที่ขับเฉพาะ
บางเวลาเท่านั้น การที่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีค่าโดยสารราคาถูก มีบริการที่ไว้วางใจได้เช่นนี้เป็นผล
พวงจากที่มีรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง หลายสายแข่งขันกันในบริเวณใกล้เคียงกัน และรถมอเตอร์ไซค์
รับจ้างยังต้องแข่งขันกับรถรับจ้างสาธารณะอื่นๆ อีกด้วย มอเตอร์ไซค์รับจ้างจึงไม่สามารถโก่งค่า
โดยสารสูงๆ ได้ แม้ว่าในขณะนี้อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะสร้างงานได้เพียง 30,000 งานเศษ (ไม่เกิน
ร้อยละ 1 ของการจ้างงานในกรุงเทพฯ) แต่อาชีพนี้ก็สามารถให้บริการโดยสารได้วันละ ไม่ต่ากว่า 2.2
ล้านคนต่อเที่ยว และสร้างรายได้ปีละ 3,150 ล้านบาท การส่ารวจพบว่าในแต่ละวันคนขับซึ่งท่างาน
10 ชั่วโมงจะมีรายได้รวมเฉลี่ยวันละ 350-400 บาท (ในปี 2536 คนขับมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าวันละ
350 บาท ท่างานปีละ 300 วัน และมีคนขับประมาณ 30,000 คน การส่ารวจในปี 2532-2533 พบว่า
คนขับมีรายได้วันละ 245 บาท ขณะนั้นอัตราค่าโดยสารส่าหรับระยะทาง 1-2 กิโลเมตรแรกเท่ากับ 3
บาท ปัจจุบันเป็น 5 บาท) คนขับจะมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ร้อยละ 23.5 เป็นค่าเช่ารถ ร้อยละ 8.8 เป็นค่า
เช่าเสื้อ ร้อยละ 3.1 เป็นค่าวินซึ่งรวมส่วนที่จ่ายให้ต่ารวจกับเจ้าของวินด้วย และร้อยละ 21.4 เป็นค่า
น้่ามันและค่าสึกหรอต่าง ๆ หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว คนขับรถมอเตอร์ไซค์จะมีรายได้เฉลี่ยวัน
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ละ 150-170 บาท (ประมาณร้อยละ 43 ของรายได้รวม) รายได้นี้นับว่าสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่่า (125 บาท
ต่อวันในปี 2536) และสูงกว่าอาชีพอื่นๆ ที่ใช้ความสามารถเท่ากัน แต่ต้องไม่ลืมว่ารายได้จากงานนี้
อาจมีความไม่แน่นอน รวมทั้งยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจาก อุบัติเหตุบนท้องถนน จากการต้อง
ท่างานบนถนนที่ร้อน เต็มไปด้วยฝุ่นละออง บางครั้งต้องเปียกฝนและสูดดมสารพิษจากท่อไอเสี ยที่มา
จากรถนานาชนิดบนท้องถนนอีกด้วย หากเขาเหล่านั้นมีอาชีพอื่นที่ดีกว่าคงไม่อยากประกอบอาชีพผู้
ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง

ภาพที่ 12: ประชุมผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
ที่มา : js100, เข้าถึงเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.js100.com
การบริ ก ารขนส่ ง มวลชนจะเป็น หน้ าที่ ข องรั ฐ แต่ รั ฐ บาลไทยกลั บ ประสบความ
ล้มเหลวเกือบสิ้นเชิง ประชาชนในกรุงเทพฯ จึงต้องหาหนทางช่วยเหลือตนเอง บริการมอเตอร์ไซค์
รับจ้างของเอกชนจึงเกิดและเติบโตได้อย่างรวดเร็วโดยปราศจากความช่วยเหลือใดๆ จากรัฐ แท้ที่จริง
แล้วผู้ประกอบกิจการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง กลับต้องเสียเงินค่าคุ้มครองให้แก่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วยซ้่า
ไป ต่างจากธุรกิจขนาดใหญ่จ่านวนมากที่ได้รับการอุ้มชูแ ละสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล คาดว่า
ในแต่ละวันมอเตอร์ไซค์รับจ้างสามารถให้บริการคนในกรุงเทพฯ ได้กว่า 2 ล้านคนต่อเที่ยว หาก
ปราศจากบริการดังกล่าว คนกรุงเทพฯ คงจะสูญเสียเวลา กับการเดินทางเป็นมูลค่ามหาศาล อย่างไร
ก็ตาม ยั งมีปั ญหาที่น่ าห่ ว ง 3 ประการ ประการแรก แม้ ว่าบริการมอเตอร์ ไซค์รับจ้า งจะมี ค วาม
ปลอดภัยสูง แต่เมื่อเทียบกับรถเมล์ รถยนต์ หรือรถไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซค์มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
กว่า แม้จ ะมีการออกกฎหมายให้ คนขับและคนนั่งซ้อนต้องสวมหมวกนิรภัย และมีกฎหมายการ
ประกั น บุ ค คลที่ ส าม แต่ ค นกรุ ง เทพฯ น่ า จะได้ รั บ บริ ก ารขนส่ ง มวลชนที่ ดี แ ละปลอดภั ย กว่ า
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มอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลไม่ใช่หรือ ประการที่สอง การสัมภาษณ์
พบว่าผู้ประกอบการมอเตอร์ไซค์รับจ้างส่วนใหญ่ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ซึ่งไม่น่าจะเป็นเรื่องถูกต้อง และ
ประการที่สาม แม้ว่าบริการมอเตอร์ไซค์รับจ้า ง จะไม่ใช่กิจการที่ผิดกฎหมาย แต่ก็ยังไม่ได้รับการ
รับรองอย่างเป็นทางการจากรัฐ สถานภาพเช่นนี้ท่าให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครอง
ของสถานีต่ารวจ จริงอยู่ การที่สถานีต่ารวจเป็นผู้ควบคุมวินและประวัติคนขับมอเตอร์ไซค์ท่ าให้
ประชาชนได้รั บ ความปลอดภัย จากบริ ก ารมอเตอร์ไ ซค์รับจ้ าง แต่ถ้าหากรัฐ จะยอมให้ มี การจด
ทะเบียนวินและทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างถูกต้อง โดยให้สถานีต่ารวจเป็นผู้ด่าเนินการต่อไป
เช่นเดิม เราเชื่อว่านอกจากจะท่าให้บริการดีขึ้นแล้ว ยังจะท่าให้มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องได้อีกด้วย
นอกจากนั้นจ่านวนเงินที่จ่ายให้แก่ต่ารวจ (ประมาณปีละกว่า 30 ล้านบาท) อาจลดลงได้หากมีระบบ
การจดทะเบียน
5. รัฐบาลจัดระเบียบผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
ปี 2558 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี/หัวหน้าคสช./ผบ.ทบ. มีแนวนโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือวินมอ
เตอร์ไซค์ ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดต่าง ๆ ด้วยนั้น ปรากฏว่าทางหน่วยงานทหารที่
ได้รับมอบหมาย กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร(กทม.) และท้องที่ต่าง ๆ ได้สนองนโยบาย
เปิดรับลงทะเบียนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่กันอย่างต่อเนื่อง นายเฉลิม
ชั่งทองมะดัน นายกสมาคมผู้ ขับ ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่ งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันมี
รถจักรยานยนต์รั บจ้ างอยู่ กว่า 2 แสนคัน ในจ่านวนนี้มีจดทะเบียนเพียง 1.5 แสนคัน ที่เหลื ออีก
ประมาณ 5 หมื่นคันไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งจะอยู่ในวินที่ตั้งขึ้นมาใหม่แข่งกับวินเดิมที่มีอยู่ในซอยโดยมี
กลุ่มมาเฟียคุ้มครองอยู่ “กรณี คสช. ได้จัดระเบียบใหม่ โดยได้จัดท่าเสื้อใหม่สีส้มเรืองแสงแถบสีเขียว
พร้อมทั้งห้ามมีการซื้อขายเสื้อด้วยนั้นส่วนตัวมองว่าท่าได้ยาก เนื่องจากการด่าเนินการดังกล่าวถือเป็น
สิทธิหรือความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย และหากเสื้อแบบใหม่ไม่มีการจดลิขสิทธิ์ ไม่มีตราหน่วยงาน
ภาครัฐ เชื่อว่าต่อไปจะต้องมีเสื้อวินปลอมอย่างแน่นอน ส่วนเรื่องปัญหาวินเถื่อนรู้สึกเป็นห่วงว่าหาก
ประเทศไม่ มี คสช.แล้ ว ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลจะกลั บ มาอี ก ” นายเฉลิ ม กล่ า ว ที่ ผ่ า นมาสมาคมผู้ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย ได้สะท้อนปัญหาด้านต่าง ๆ ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ไปสู่ ส าธารณชนหลายด้ า นด้ ว ยกั น โดยเฉพาะในการให้ ค วามร่ ว มมื อ ดร.เกวลี สุ ว รรณอั ก ษร
นักวิชาการอิสระ เจ้าของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง ความส่าเร็จของการน่านโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนต์
รับจ้างไปปฏิบัติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ม.กรุงเทพธนบุรี ในการให้ข้อมูลจนผลวิจัย
ดังกล่าวได้สะท้อนถึงปัญหาที่แท้จริง

18

19

ภาพที่ 13 : คสช. จัดระเบียบจักรยานยนต์รับจ้าง 1
(ภาพโดยผู้วิจัย)
รถจักรยานยนต์รับจ้างและยังถูกน่าไปเป็นส่วนหนึ่งในการก่าหนดเป็นแนวนโยบาย
จัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง ของ คสช. นี้ด้วย ดร.เกวลี ระบุผลการศึกษาไว้ในเล่มวิจัยตอนหนึ่ง
ว่า การน่านโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง ในปี 2546 และปี 2553 ของรัฐบาลขณะนั้นกับ
กรุงเทพมหานคร (กทม.) พบว่า ในช่วงแรกมีการบังคับใช้อย่างเข้มข้นท่าให้การจัดระเบียบเป็นไป
อย่างเรียบร้อยดี กลุ่มมาเฟียกลัวถูกเจ้าหน้าที่จับกุมด่าเนินคดีจึงไม่ออกมาเรียกเก็บค่าคุ้มครอง “แต่
เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง มีการบังคับใช้กฎหมายหย่อนยาน ท่าให้กลุ่มมาเฟียเดิมและกลุ่ มมาเฟีย
ใหม่เข้ามาเก็บค่าคุ้มครองกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอีกครั้ง และในเวลาเดียวกันกลุ่มเจ้าหน้าที่
รัฐบางคนก็น่าช่องโหว่ของกฎหมายและการจัดระเบียบไปเรียกรับผลประโยชน์จากกลุ่มมาเฟียและ
กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจนท่าให้วังวนเดิม ๆ คือ การเรียกค่ าคุ้มครอง ค่าหัวคิว ค่าเสื้อวิน
กลับมาอีกครั้งหนึ่ง จึงจ่าเป็นที่รัฐต้องบังคับกฎหมายอย่างเข้มงวด” ผลวิจัย ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม
หลังจากที่ คสช. เร่งรัดนโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างแล้วนั้น ก็พบว่าการด่าเนินการ
ค่อนข้างเรียบร้อยดี โดยพล.ต.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะผู้รับผิดชอบ เปิดเผยว่า
การแก้ปัญหาน่าจะเรียบร้อยเป็นระเบียบเกือบ 100% แล้ว โดยเฉพาะเรื่องการขึ้นทะเบียนให้ถูก
กฎหมาย เพราะหากเจ้าหน้าที่รัฐเอาจริงเอาจังในการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือก
ปฏิบัติจะสามารถแก้ปัญหามาเฟีย ทุจ ริตคอร์รัปชั่นได้อย่างแน่นอน นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า หลังเปิดลงทะเบียนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและวินใหม่นั้น
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ขณะนี้ได้เปิดให้ผู้ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ในวินเดิมและวินใหม่ที่มีป้ายเหลืองถูกต้องมาลงทะเบียน
ท่าบัตรประจ่าตัวผู้ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง และก่าหนดหมายเลขเสื้อวินใหม่ภายในวันที่ 15 ต.ค. นี้
ก่อนประกาศใช้จริง 1 ม.ค. 58

ภาพที่ 14 : อบรมการจัดระเบียบผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง 1
ที่มา : MatichonOnline, เข้าถึงเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.matichon
online.com
โดยเสื้อวินและบัตรประจ่าตัวนั้นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ โดยบัตรประจ่าตัวท่า
จากกระดาษชนิดพิเศษมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวปลอมแปลงได้ยาก ด้าน ดร.เกวลี ผู้ค้นคว้าศึกษาวิจัย
เรื่อง ความส่าเร็จของการน่านโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างไปปฏิบัติ ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดระเบียบรถจั กรยานยนต์รับจ้าง ของ คสช.ว่า แนวทางดังกล่าวอาจสร้างปัญหาใน
หลายด้านดังนี้
5.1 มิติด้านนโยบาย เพราะการเปิดเสรีผู้ขับขี่รายใหม่ทั้งในวินเดิมและวินใหม่มา
ลงทะเบียนท่าให้กลุ่มผู้ขับขี่มีปัญหาเรื่องรายได้ที่จะลดลงและจะเป็นช่วงโหว่ให้กลุ่มมาเฟียเข้ามา
จัดการปัญหาภายในวินและเรียกเก็บค่าดูแล
5.2 มิติด้านการลงทะเบียน หน่วยงานของราชการทั้งกรมการขนส่งทางบก กทม.
ต่ารวจ ทหาร และท้องที่ ยังท่างานไม่เชื่อมโยงกัน ดังนั้นภาครัฐจะต้องถือข้อมูลเดียวกันก่อนแล้ววาง
กฎระเบียบย่อยในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน
5.3 มิติด้านการจัดการวิน หน่วยงานขาดการศึกษาถึงสภาพปัญหาและผลกระทบที่
เกิดขึ้นอย่างแท้จริงของกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยปัญหาคือพวกมาเฟียที่ท่าให้เสื้อวินมีราคาสูง
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ซึ่งต้องจัดการส่วนนี้ไป แต่ในการจัดตั้ง คณะอนุกรรมการประจ่าเขตหรืออ่าเภอ ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ไม่มี
ตัวแทนชุมชน และตัวแทนผู้ขับขี่อยู่ในโครงสร้างอาจจะท่าให้การมองปัญหาไม่รอบด้านได้
5.4 มิติด้านกฎหมายและระเบียบ โดยสภาพที่ตั้งวินส่วนใหญ่มักตั้งอยู่บนทางเท้า
หรือผิวการจราจร อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ และพ.ร.บ.การจราจรฯ จึงต้อง
ก่าหนดความชัดเจนของที่ตั้งวินและระยะห่างของแต่ละวินในกรณีอยู่ในซอยหรือถนนเดียวกัน

ภาพที่ 15 : อบรมการจัดระเบียบผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง 2
ที่มา : MatichonOnline, เข้าถึงเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.matichon
online.com
ส่าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น ดร.เกวลี เสนอไว้ว่า
“ควรยืดเวลาการจดทะเบียนผู้ขับขี่และวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง ไปถึงสิ้นเดือน
ธันวาคมนี้ โดยกรณีผู้ขับขี่ใหม่ต้องมีการลงชื่อรับรองจากผู้ขับขี่เก่าด้วยเพื่อป้องกันกลุ่มมา
เฟีย เอาชื่อ คนอื่ น มาใส่ เ พื่ อ สงวนสิ ทธิเ สื้ อวิ น ของตัว เองรวมถึ งที่ ตั้ง วิน ใหม่ ก็ต้ อ งก่ า หนด
ระยะห่างที่เหมาะสม และต้องได้รับการยินยอมจากวินเดิมด้วย เพื่อป้องกันการแย่งผู้โดยสาร
กัน ส่วนการก่าจัดมาเฟีย ควรยึดหลักการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ให้ตัวแทนผู้ขับขี่และ
ตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นคณะอนุกรรมการฯเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับวิน
และผู้ขับขี่ รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ขับขี่รวมตัวกันเป็นองค์กรที่เข้มแข็งเพื่อเสนอแนะปัญหาและ
แนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมด้วย ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่รัฐเรียกเก็บส่วยควรมีบทลงโทษอย่าง
หนักและหากประชาชนแจ้งเบาะแสให้ทราบก็ควรมีรางวัลน่า จับให้เป็นการตอบแทนด้วย
และควรก่าหนดขอบเขตที่ชัดเจนให้ทางเท้าที่มีความกว้างเพียงพอหรือขอบทางที่ไม่ล้่ าผิว
จราจร เป็ น จุ ดผ่ อนผั น ให้ ตั้งวินได้โ ดยชอบด้ว ยกฎหมาย เพื่อไม่ให้ การตั้งวิน จอดรถผิ ด
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กฎหมายของ กทม. และจราจร ดร.เกวลี กล่ า วอี ก ว่ า แนวทางดั ง กล่ า วหากได้ รั บ การ
ด่ า เนิ น การอย่ า งจริ ง จั ง จะสามารถลดความขั ด แย้ ง ระหว่ า งผู้ ขั บ ขี่ ร ายเดิ ม กั บ รายใหม่
เจ้าหน้าที่กวดขันได้ง่าย และที่ส่าคัญการเปิดโอกาสให้ผู้ขับขี่และประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดระเบียบและแจ้งเบาะแสการกระท่า ความผิดด้วย เพราะเป็นการดึงเอาความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนมาท่าแล้วเห็นผล กล่าวโดยสรุปการจัดระเบียบรถจักร ยานยนต์รับจ้างให้เกิดผล
ส่าเร็จผู้ขับขี่ต้องถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ภาครัฐก่าหนดอย่างเคร่งครัด ประชาชนต้องมี
ส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการกระท่าความผิด การให้บริการที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ปลอดภัย
และเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องควบคุม และก่ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอย่าง
จริงจัง ”
ตอนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับภาพถ่ายสารคดี (Street Photography)
ภาพถ่ายสารคดี ซึ่งเน้นความเหมือนจริงเป็นส่าคัญ (Realism) เป็นการบันทึก เหตุการณ์
ตามความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมา ภาพถ่ายสารคดีครอบคลุม เนื้อหาหลากหลายประเภท มิได้
จ่ ากัดแค่ภ าพถ่ายเกี่ย วกับ ชีวิต และสั งคมเท่ านั้น ภาพถ่ายสถาปัตยกรรม ภาพถ่ายวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มานุษยวิทยา ภาพถ่ายเดินทางท่องเที่ยว ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายทาง ดาวเทียม รูป
ติดบัตรก็ล้วนแต่เป็น งานภาพถ่ายเชิงสารคดีทั้งสิ้น วัตถุประสงค์หลั กของภาพถ่ายประเภทนี้ คือ
บันทึกหลักฐานเอกสารเพื่อเก็บ เป็นข้อมูล อย่างไรก็ตาม ภาพถ่ายในฐานะสื่อที่มีอิทธิพลต่อความคิด
และ อารมณ์ ขอบเขตงานภาพสารคดีจึงมิได้หยุดอยู่แค่การบันทึกข้อมูล มิได้เป็น เพียงแค่หลักฐาน
เอกสาร นับแต่ปลายศตวรรษที่ 19 รูปแบบของภาพถ่าย สารคดีถูกน่าไปใช้โน้มน้าวกระแสสังคม ทั้ง
การเมือง โฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งผู้คนในสังคมให้ความเชื่อถือข้อมูลจากภาพถ่ายอยู่เสมอ แม้บางครั้ง สิ่ง
ที่ อยู่ในภาพถ่ายอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมด หรืออาจเป็นความจริงเพียงบางส่วน หรืออาจโกหกอย่าง
เจตนา ซึ่งอาจน่าสู่การเข้าใจผิดและบิดเบือน แต่สิ่งเหล่านี้อยู่ นอกเหนือการควบคุม และเป็นเรื่องที่
ผู้ชมต้องมีวิจารณญาณ ต้องมีความรู้สติปัญญาที่ จะดูแลรับผิดชอบตนเอง ช่างภาพสารคดี/ภาพข่าว
มีหน้าที่บันทึกเหตุการณ์ตีความจากเหตุการณ์ตรงหน้าที่เป็นสภาพจริงที่เกิดขึ้นวินาทีนั้น บันทึกอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่พรรณนา
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ภาพที่ 16 : ภาพสารคดีที่เกิดขึ้นในสงคราม 1
ที่มา: paigereeve.wordpress, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://paigereeve.
wordpress.com

ภาพที่ 17 : ภาพสารคดีที่เกิดขึ้นในสงคราม 2
ที่มา: paigereeve.wordpress, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://paigereeve.
wordpress.com
ช่างภาพสามารถบันทึกได้แค่สิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเท่านั้นส่วนกระบวนการ น่าเสนอ
ภาพต่อสังคมอยู่ในอ่านาจของส่านักข่าว ส่านักพิมพ์ รัฐบาล ซึ่งแน่นอนว่าองค์กรเหล่านี้ย่อมมีแนวคิด
วัตถุประสงค์ แม้กระทั่งมีผลประโยชน์ แอบแฝงที่ต้องค่านึงถึง เมื่อภาพถ่ายไปถึงมือผู้กุมอ่านาจการ
สื่อสารเหล่านี้ แล้วภาพถ่ายมักถูกใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แอบแฝงขององค์กรเสมอ ดังนั้นในโลก
ศตวรรษที่ 21 สถานการณ์หนึ่งนั้น การมีช่างภาพจ่านวนมาก จากหลากหลายส่านักจึงเป็นสิ่งจ่าเป็น
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เพราะการบิดเบือนหรือแอบแฝงใดๆ ย่อมถูกโต้แย้งได้ด้วยข้อมูลภาพถ่ายของอีกฝ่ายหนึ่ง โดยเฉพาะ
ในโลก ทุน นิ ย มที่มีการแช่งขัน สู ง อีกทั้งปัจจุบันภาพถ่ายพัฒ นาเทคโนโลยีไปสู่ ดิจิตอล และเกิด
ช่างภาพประชาชนขึ้นมากมายทุกมุมโลก ซึ่ง"ช่างภาพ ประชาชน" คือชาวบ้านธรรมดาที่มีกล้องอยู่ใน
มือ ทั้งภาพนิ่ง วิดีโอ โทรศัพท์ มือถือ อัพโหลดผ่านอินเตอร์เนตการโกหกบิดเบือน จึงท่าได้ยากกว่า
ศตวรรษ ก่ อ นหน้ า แต่ อ ย่ า งไรสั ง คมก็ ย อมรั บ ว่ า ภาพถ่ า ยน่ า เสนอความเป็ น จริ ง เสมอ ภาพถ่ า ย
กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสงคราม นอกจากบอกเล่าเรื่องราว ข่าวสาร ยังเป็นข้อมูลทางการทหารอีก
ด้วย ก่อนยุคการจารกรรมทางดาวเทียม สหรัฐอเมริกาใช้เครื่องบิน U2 บินเหนือ ดินแดนฝ่ายตรงข้าม
(ประเทศคิวบา) เพื่อถ่ายภาพความเคลื่อนไหวทางทหารเป็นประจ่า (นับแต่ ฟิเดล คาสโตร Fidel
Castro และคอมมิว นิ ส ต์ ขึ้น ครองอ่า นาจ ในคิว บา ปี 2502 /1959 ) หรือจารชนญี่ปุ่นปลอมเป็ น
นักท่องเที่ยว ถ่ายภาพ ฐานทัพสหรัฐก่อนวางแผนโจมตีอ่าวเพิร์ลในสงครามโลกครั้งที่สองภาพถ่าย
กระตุ้น เร้ าความคิด สร้ างอารมณ์ร่ว มแก่สั งคม ซึ่งกรณีนี้ส ามารถพลิ กได้ทั้งแง่ บวกและลบ และ
บางครั้งการเสี่ยงชีวิตเพื่อ ภาพถ่าย หรือเพื่อความชอบธรรมก็ไม่ได้รับการเหลียวแล จนกว่าภาพนั้น
จะสามารถน่ามาใช้เพื่อประโยชน์ ทางการเมือง เช่นการท่างานของกลุ่ม สตรีอาฟกานิสถาน ในยุคที่
กลุ่มตาลิบันยังครองอ่านาจ ผู้หญิงกลุ่มนี้ใช้กล้อง แอบถ่าย ซุกซ่อนบันทึกภาพบ้านเมืองเหตุการณ์
ต่างๆไว้มากมาย รวมทั้งมหกรรมการประหารชีวิตนักโทษหญิง กลางสนามฟุตบอลในกรุงคาบูล ตลอด
ระยะหลายปี ไม่เคยมีใครสนใจเรื่องราวเหล่านี้ จนกระทั่งสหรัฐอเมริกาเริ่มท่าสงครามเพื่อ ล้มล้าง
รัฐบาลตาลิบัน เพื่อล่าตัว บิน ลาเดน จึงมีการน่าสารคดีชุดนี้ออกแพร่ภาพทางข่าว ซี เอ็น เอ็น ( CNN
)แม้เทคโนโลยีจะก้าวไปไกลเพียงใด ที่สุดแล้ว ช่างภาพยังคงต้องเดินเข้าสู่ สถานะการณ์เสี่ยงอันตราย
ด้วยตนเองเสมอเพื่อให้ได้ภาพที่ต้องการ และการเดินทางของช่างภาพมิใช่ว่ามีสิทธิพิเศษ หรือมีอิสระ
ไปเสียทั้งหมด

ภาพที่ 18 : กลุ่มต่ารวจปราบจราจล
ที่มา: paigereeve.wordpress, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://paigereeve.
wordpress.com
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ในสงครามเกาะฟอคแลนด์ (Falkland) ระหว่างอังกฤษ - อาร์เจนตินา ปี พ.ศ. 2524
(ค.ศ.1981) รัฐบาลอังกฤษอนุญาตให้มีช่างภาพเป็นทางการได้เพียงสามคนเท่านั้นในสงครามอ่าว
เปอร์ เ ชี ย ปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ.1990 ) แม้ น ว่ า ไม่ มี ก ารกี ด กั น ช่ า งภาพแต่ ก็ ล่ า บากที่ จ ะเข้ า ถึ ง
แหล่งข้อมูล อีกทั้งทางทหารยังปล่อยข่าวลวงเพื่อล่อผู้ สื่อข่าวอยู่บ่อยครั้ง(เช่นการปล่อยข่าวว่าจะยก
พลขึ้นบกทางคูเวต แต่กลับบุกตรงเข้าอิรักทาง ทะเลทราย ) การเข้าไปถ่ายภาพในจีนหรืออีกหลาย
ประเทศก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในสงครามอาฟกานิสถาน ปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ.2001) ระหว่างเริ่มโจมตีทาง
อากาศฝ่ายตาลิบันยังคงครอบครองประเทศอยู่ ซึ่งอันตรายเกินกว่านักข่าวตะวันตก จะเดินทางเข้าไป
ด้วยตนเองทางส่านักข่าว ซี เอ็น เอ็น จึงใช้ทีมข่าวของปากีสถานเข้าไปแทน โดย รายงานสดผ่าน
โทรศั พ ท์ ด าวเที ย มหรื อ ในดิ น แดนที่ ช่ า งภาพคิ ด ว่ า สถานะตนเองนั้ น ปลอดภั ย ก็ ยั ง มี เ หตุ เ หนื อ
คาดหมายขึ้นจนได้เช่น การประท้วงในพม่าปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) ที่ทหารพม่าสังหารนักข่าว/
ช่างภาพอิสระชาวญี่ปุ่นอย่างจงใจและเป็นการฆ่ากลางถนนต่อหน้าฝูงชนและต่อหน้ากล้องตัวอื่นๆ
อีกหลายตัว ทั้งที่ญี่ปุ่นเป็นมิตรกับพม่ามาโดยตลอด รัฐทหารพม่าเองก็ยังพึ่งพาการลงทุนจากญี่ปุ่น
มากพอๆกัน หรือในเหตุการณ์ล้อมปราบ สังหารหมู่ ประชาชนในประเทศไทย ช่วงเดือนเมษายน และ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)
ช่างภาพส่านักข่าวรอยเตอร์ (Reuters) ฮิโร มูราโมโต (Hiro Muramoto)อายุ 43 ถูก
กระสุนปืนจากฝั่งทหาร ซึ่งอยู่หน้าโรงเรียนสตรีวิทย์ ขณะเขายืน อยู่กับกลุ่ม นปช. ด้านอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย และต่อมาเพียงไม่กี่อาทิตย์หลังจากนั้น ในวันที่ 19 พฤษภาคมช่างภาพชาวอิตาเลี่ยน
ชื่อ Fabio Polenghi ซึ่งท่างานให้กับส่านักข่าว SPIEGEL ของเยอรมันระหว่างการบุกจู่โจมค่าย นปช.
บนถนนราชด่าริ ช่างภาพชาวอิตาเลี่ยนผู้นี้ถูกทหารยิงลงมาจากรางรถไฟลอยฟ้า ฝั่งโรงพยาบาลจุฬาฯ
เสียชีวิตในทันที เหตุการณ์ในพม่าและไทยที่กล่าวข้างต้น ค่อนข้าง อยู่เหนือความคาดหมายของ
คนท่างานข่าว - ช่างภาพอยู่บ้าง เพราะสภาพ ของ "สนามรบ" ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันช่างนิวยอร์ค
เกิ ด จาการ ช่ า งภาพให้ ค วามส่ า คั ญ ต่ อ “ความเป็ น มนุ ษ ย์ ” มาก เป็ น พิ เ ศษ (humanist and
subjective approach) ท่าให้มุมมองของภาพมิได้ยืนอยู่บนความเป็นกลางเท่าใด
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ภาพที่ 19 : Street Photography
ที่มา: thomas.leuthard.photography, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://
paigereeve.wordpress.com
พวกเขาในฐานะช่างภาพมิใช่แค่คนผ่านทางแต่เป็นประจักษ์พยาน ผู้มีอารมณ์ร่วมกับ
เรื่องราวในภาพ พวกเขาสนใจในความสับสนวุ่นวายของสังคมเมืองที่มีต่อโลกรอบตัวของช่างภาพ
ประกอบกับเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพขนาด เล็ก (35 mm.) ฟิล์มความไวแสงสูงขึ้นช่วยให้พวกเขา
ท่างานอย่ างรวดเร็ วอัลแบร์ กามูร์ (Albert Camus) ชอง พอล ซาร์ต (Jean Paul Sartre) ซึ่งมิใช่
เรื่องแปลกเลยเมื่อพวกเขาต่างเป็นคนร่วมสมัยเดียวกัน นอกจากนั้น แนวทางภาพถ่ายยังขานรับ
แนวคิดแบบวินาทีแห่งการตัดสินใจ ของอองรี คา ทิเอ เบรซง (Henri Cartier Bresson) ช่างภาพสาร
คดี ชาวฝรั่งเศส ซึ่งมองภาพถ่ายในฐานะสื่อที่เล่นกับจังหวะเวลาประสบการณ์ช่างภาพในการน่าเสนอ
เรื่องราวชีวิตที่เคลื่อนไหวอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง (และจับแช่ลงบนกรอบภาพนิ่งสองมิติ ) อองรี คาทิเอ
เบรซง มองว่าช่างภาพกับอุปกรณ์ของเขาต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน คนมองเหมือนที่กล้องเห็น กล้องเห็น
เหมือนที่คนมองเห็นเมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว จึงสามารถจับเวลาและเหตุการณ์ที่ไม่เคยหยุดนิ่งได้ ปรัชญานี้
ถือเป็นอิทธิพล ทางความคิดของโลกตะวันออก เช่นศาสนาพุทธ นิกายเซน (zen) ของญี่ปุ่น (ปรัชญา
ศาสนาสะท้อนในงานศิลปะงานจิตรกรรมภู่กันของญี่ปุ่นและจีนก็ อาศัยหลักการเดียวกันนี้)แต่อย่างไร
ก็ตามยังมีชื่อที่สังคมกล่าวขานแต่พวกเขาไม่เคยมาตั้งกลุ่มกัน อย่างเป็นทางการ ช่างภาพกลุ่มนี้มี โร
เบิร์ต แฟรงค์ (Robert Frank)เฮเลน เลอวิท (Helen Levitt) ซิด กรอสแมน (Sid Grossman) บรูซ
เดวิดสัน (Bruce Davidson) วิลเลียม คลาย (William Klein) และอีกหลายคน รวมทั้งช่างภาพแฟชั่น
เช่น ไดแอน อาบัส (Diane Arbus)ริชาร์ด อวาดอน (Richard Avedon) และข้อมูลบางแห่งจะรวม
อเลกซี่ โบรโดวิช (Alexey Brodovitch)เข้าไปเป็นหนึ่งในกลุ่มช่างภาพนี้ด้วย แต่ทว่าสังคมจะรู้จัก
โบร โดวิช ในฐานะกราฟฟิค ดีไซเนอร์ (graphic designer)มากกว่า เพราะเขาเป็นบุคคลส่าคัญผู้อยู่
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เบื้องหลังการออกแบบนิตยสาร แฟชั่นชื่อดังของอเมริกา เป็นครูของงานออกแบบสิ่งพิมพ์ สมัยใหม่
และครูของช่างภาพชื่อดังหลายคน (เช่น ริชาร์ด อวาดอน)การหักเหทางสุนทรียศาสตร์ของสกุลช่าง
นิวยอร์คนั้น ขยายผลมาจากการใช้ สื่อภาพถ่ายเพื่อความเป็นธรรมในสังคมในแบบของ ลิวอิส ไฮน์
การตัดสินใจอย่างเฉียบพลันแบบ อองรี คาทิเอ เบรซง รวมทั้งปรัชญาการค้นหาความหมายของชีวิต
ในช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่สอง บวกกับความเชื่อ (ภายใต้กรอบทางวัฒนธรรม) ของพวก
เขาเอง และสิ่งเหล่านี้น่าสู่ความเปลี่ยนแปลงในการรับรู้ของมนุษย์ ทั้งในอารยธรรมตะวันตกและ
ขยายผลไปสู่อารยธรรมอื่น ๆ ที่ไม่เคยมารู้เรื่องราวเหล่านี้ด้วยเลยบราไซ (Brassai) ช่างภาพชาวฮังกา
เรี่ยน ตระเวนบันทึกภาพชีวิตในนคร ปารีส ฝรั่งเศสภาพชีวิตบนท้องถนน ในร้านเหล้า ร้านกาแฟ
ตรอกซอกซอย ซ่องโสเภณี โรง ระบ่าโป๊ ไปจนถึงแหล่งมั่วสุมของชนชั้นสูง งานของเขาจ่านวนมากจะ
เป็นภาพชีวิตกลางคืน และในปี ค.ศ.1924 เขาหัน มาถ่ายภาพกลางคืนอย่างจริงจัง (นอนกลางวัน
ท่างานกลางคืน) จนกระทั่งตีพิมพ์เป็นหนังสือรวมภาพผลงานในปี ค.ศ.1933 (Paris by Night / Paris
de Nuit) และช่วงเวลาใกล้เคียงกันในสหรัฐอเมริกาอาเธอร์ ฟีลิก (Arthur Fellig) หรือที่รู้จักกันทั่วไป
ใน นามว่าวีจี้ (Weegee) ช่างภาพผู้คุ้นเคยกับชีวิตกลางคืน ผู้รอบรู้เรื่องราวอาชญากรรมในเมื อง
นิวยอร์คเป็นอย่างดี งานของเขาคล้ายคลึงกับบราไซแต่ทว่ารุนแรงกว่า เต็มไปด้วยเลือด ศพตายโหง
แทบทุกครั้งที่มีการ ฆาตกรรม หรือเรื่องตื่นเต้น สยองขวัญ วีจี้มักไปปรากฏ กายก่อนเจ้าหน้าที่ต่ารวจ
เสมอเพื่อถ่ายภาพบางคนคิดว่าเขาเลี้ยงผี หรือมีพลังจิตพิเศษที่หยั่งรู้อนาคตแต่ความจริงแล้ว เขามี
เครื่องดักฟังวิทยุสื่อสารของต่ารวจอยู่ในรถผลงานของเขาตีพิมพ์รวมเล่มในปี ค.ศ.1936 (Naked
City) ทั้งบราไซและวีจี้ ล้วนท่างานภาพถ่ายบนท้องถนนเป็น street photography แต่ให้อารมณ์
แตกต่างโดยสิ้น เชิง และแน่นอนว่าช่างภาพทั้งสอง มิได้มีส่วนร่วมในกระบวนคิดของ New York
School และ New Street แต่ทว่าในความต่างของเขาทั้งสองนั้น บ่งบอกถึงอารมณ์แห่งยุคสมัยและ
ต้นทางความเปลี่ยนแปลงทางสุนทรียศาสตร์อันมีต่อผู้คนหรื อสังคมร่วมสมัยของเขาเองการถ่ายภาพ
ในเชิงสารคดี คือ การบันทึกปรากฏการณ์ ข้อเท็จจริงเพื่อบอกเล่าความจริง ตามความเป็นจริง โดย
ไม่บิดเบือน และไม่ถ่ายภาพน่าความคิดหรือความรู้สึกของผู้คน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องที่ค่อนข้าง
ละเอียดอ่อน เช่น เรื่องเกี่ยวกับการเมือง ศาสนา และความเชื่อ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น วิธีการเล่าเรื่องก็ขึ้นอยู่
กับเรื่องที่ต้องการจะเล่าด้วย หากเป็นประเด็นละเอียดอ่อน หรือเป็นปรากฏการณ์ที่ยังเป็นที่ถกเถียง
กันอยู่ในสังคม ช่างภาพจ่าเป็นจะต้องถ่ายทอดข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา ถ่ายภาพให้ครอบคลุม
ทุกด้าน โดยไม่ใช้เทคนิคหรือจัดภาพที่ผิดธรรมชาติ แต่หากเป็นประเด็นที่ชัดเจนแล้ว อย่างเช่น ยา
เสพติด เด็กเร่ร่อน อุบัติภัย ฯลฯ ช่างภาพอาจต้องถ่ายทอดให้เห็นอารมณ์ ความรู้สึกในภาพ เพื่อให้
คนดูรู้สึกร่วมกับภาพและเรื่องนั้นได้
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ภาพที่ 20 : Street Photography 2
ที่มา: paigereeve.wordpress, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://paigereeve.
wordpress.com
ทั้ ง นี้ สิ่ ง ที่ ส่ า คั ญ สู ง สุ ด ในภาพถ่ า ย environmental portrait นั้ น ก็ คื อ ตั ว แบบและ
สภาพแวดล้อม ฉะนั้นถ่ายภาพ environmental portrait มีประเด็นที่ส่าคัญสูงสุดคือ สาระเนื้อหา
ภายในภาพถ่ า ยหมายถึ ง ฉากเช่ น รู ป แบบที่ อ ยู่ อ าศั ย , ส่ ว นประกอบต่ า ง ๆ เช่ น เสื้ อ ผ้ า ,หรื อ
ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น เครื่องมือท่ามาหากินนั้นจะต้องเป็นส่วนประกอบที่ส่าคัญต่อตัวแบบที่จะเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับตัวแบบ ที่จะสามารถเล่าเรื่องหรือบอกกล่าวให้ผู้ที่ได้รับชมภาพถ่ายภาพนั้นเข้าใจ
สภาพที่แท้จริงของแบบนั้นได้ เช่นตัวแบบท่ามาหากินอะไร หรือตัวแบบนั้นเป็นคนชนชาติใด ทั้งนี้
ทัง้ หมดนั้นต้องอยู่ภายใต้กรอบของความสวยงามอย่างมีศิลปะภายในภาพถ่ายนั้นๆ
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ภาพที่ 21 : environmental portrait
ที่มา: siliconbeachtraining, เข้ า ถึ ง เมื่ อ 20 พฤศจิ ก ายน 2558, เข้ า ถึ ง ได้ จ าก http://silicon
beachtraining.co.uk
ประวัติของภาพ portrait น่าจะเริ่มตั้งแต่ที่มนุษย์เริ่มรู้จักการวาดเขียน ดังเช่นที่เราได้
เห็นภาพวาดเหมือนของใบหน้าของคนตั้งแต่ยุคโบราณ เช่น ในปิรามิด เป็นต้น ซึ่งเป็นการบันทึก
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับทราบว่าคนรุ่นก่อนนั้นมีใบหน้าเช่นไร โดยที่การวาดภาพเพื่อบันทึกใบหน้าของ
คนนั้นมีการพัฒนามาโดยตลอดเวลา ให้ดูเหมือนจริงหรือบางครั้งก็ดูสวยหรือดูดีกว่าความเป็นจริง
ทั้งนี้เมื่อมีการพัฒนาการวาดเขียนให้ความสวยงามก็มีพัฒนาการตามไปด้วย เช่นที่เราสามารถหาดูได้
ตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่เก็บสะสมภาพวาด เราจะเห็นได้ถึงความส่าคัญของการสะสมภาพวาดของ
เหมือนของคนที่มีความส่าคัญทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์และความสวยงามที่มีอยู่ในรูปเดียวกันและ
การที่ให้ความส่าคัญแก่ภาพวาดรูปเหมือนของบุคคลท่าให้บางภาพที่มีชื่อเสียงดังทั่วโลกและมีราคา
จนประเมินมิได้ เช่นภาพวาดของโมนาลิซ่า ที่ปัจจุบันแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ เมืองปารีส ปะเทศ
ฝรั่งเศส ภาพนี้เป็นภาพวาดโดยจิตรกรเอกนามว่า ลีโอนาโด ดาวินชี เป็นภาพวาดใบหน้าของหญิงสาว
ที่อมยิ้มเล็กน้อยมีสายตาที่ทักทายเชิญชวนให้คนหันมาจ้องมองภาพนี้ได้นานๆ ด้านหลังของภาพเป็น
วิวทิวทัศน์มี ภูเขา ต้นไม้และแม่น้่าอยู่ด้านหลัง ภาพวาดรูปเหมือนของบุคคลภาษาอังกฤษเรียกว่า
portrait นั้นในสมัยโบราณให้ความส่าคัญอย่างมากไม่ว่าในสังคมตะวันตกและสังคมตะวันออก เพราะ
ถือว่าเป็นการสร้างหลักฐานอย่างหนึ่งของการมีอยู่ของคน คนนั้นเพื่อให้คนรุ่นต่อมาในอนาคตได้เห็น
ได้รู้จักและสามรถแฝงนัยยะอื่น ๆ ได้เช่น ต้องท่าความดี ขยันหมั่นเพียร เพราะถือว่าคนที่ล่วงลับไป
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แล้วสามารถมองผ่านรูปเหมือนที่ติดไว้เ ตือนสติคนรุ่นต่อมาได้ ถือเป็นประโยชน์อีกรูปแบบหนึ่งของ
ภาพ portrait นอกจากที่ไว้เตือนลูกหลานแล้วรูปภาพ portrait ก็สามารถแสดงเรื่องอื่น ๆ ได้อีก เช่น
การแสดงฐานะที่มั่งคั่งได้จากภาพ portrait ได้ด้วย โดยที่สามารถให้เห็นถึงเครื่องประดับที่หรูหรา
หรือให้เห็นถึงบ้านช่องที่ใหญ่โต นับว่าภาพ portrait มีประโยชน์ด้วยกันหลากหลายๆอย่างนอกจาก
การที่แสดงให้เห็นตัวตนที่มีอยู่

ภาพที่ 22 : environmental portrait 2
ที่มา: www.siliconbeachtraining.co.uk, เข้ า ถึ ง เมื่ อ 20 พฤศจิ ก ายน 2558, เข้ า ถึ ง ได้ จ าก
http:// siliconbeachtraining.co.uk
ภาพถ่าย portrait ได้ถูกพัฒนาการตลอดมาในประวัติศาสตร์เพราะจากความส่าคัญที่
กล่ าวมาข้างต้น ซึ่งการที่จ ะได้มาซึ่งภาพ portrait ในสมัยโบราณนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมาก
เพราะต้องจากจิตรกรที่เก่งและมีชื่อเสียงมาวาดซึ่งต้องเสียค่าจ้างที่มีราคาค่อนข้างสูงเพื่อให้ภาพที่
ต้องการนั้ น ออกมาสวยงามเป็ น ที่น่ าเก็บสะสม ซึ่งการใช้จิตรกรชื่อ ดังนั้ นก็ ต้อ งรอเป็นเวลานาน
เนื่องจากมีคนรอให้วาดเป็นจ่านวนมากเพราะแต่ละภาพนั้นต้องใช้เวลาวาดค่อนข้างนาน
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ภาพที่ 23 : environmental portrait 3
ทีม่ า : siliconbeachtraining, เข้ า ถึ ง เมื่ อ 20 พฤศจิ ก ายน 2558, เข้ า ถึ ง ได้ จ าก http://silicon
beachtraining.co.uk
ยิ่งถ้าภาพยี่งมีขนาดใหญ่ก็ยิ่งต้องใช้เวลานานจนเมื่อวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้ามากขึ้น
ก็ได้มีการคิดค้นกล้องถ่ายภาพเกิดขึ้นมีการสร้าง กล้อง เลนซ์ และวิธีการเก็บภาพที่ถ่ายไว้ได้ โดยที่
การพัฒนาการเก็บภาพที่ถ่ายไว้ได้ ของการถ่ายภาพผู้ที่คิดค้นการบันทึกและเก็บภาพถ่ายด้วยกล้อง
ถ่ายภาพคือนาย Louis-Jacques-mande Daguerre ที่คิดค้นการบันทึกภาพได้ ซึ่งเราเรียกชื่อระบบ
การบั น ทึกภาพแบบนี้ ว่ า ระบบดาร์แกร์ (Daquerre) ตามชื่อผู้ ที่คิด ค้น นั้นเอง และการถ่า ยภาพ
portrait ก็เกิดขึ้น ครั้ งแรกในปี คศ.1839 คือภาพถ่าย portrait ของนาย Louis-Jacques-mande
Daguerre นั้นเอง หลังจากนั้นเป็นต้นมาความนิยมในการใช้ภาพถ่ายก็มีอย่างแพร่หลาย เนื่องจาก
ภาพถ่ายนั้นใช้งานได้สะดวกอีกทั้งเป็นการบันทึกภาพจากของจริง การใช้กล้องเพื่อถ่ายภาพนั้นก็ถูก
พัฒนาอย่างรวดเร็ว เทคนิคการบันทึกภาพได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวหน้ามากจนท่าให้เกิดฟิล์มที่
ใช้ในการถ่ายภาพที่ท่าให้ออกมาเป็น ภาพเนกาทีฟซึ่งใช้การอย่างแพร่หลายเป็นเวลานาน จนเมื่อเกิด
กล้องถ่ายภาพด้วยระบบดิจิทัลจึงท่าให้การถ่ายภาพด้วยฟิล์มลดความนิยมลงไปในประวัติศาสตร์ของ
การถ่ายภาพ portriait จะเห็นได้ว่าการถ่ายภาพเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากที่ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ได้ภาพที่เหมือนจริง ไม่ต้องนั่งรอจิตรกรมานั่งวาดภาพเหมือนให้
อีกทั้งราคาก็ย่อมเยาว์กว่า จึงท่าให้มีการเปิดสตูดิโอและร้านรับถ่ายภาพ portrait กันตามเมืองใหญ่
ในโลกอย่างแพร่หลาย หลังจากมีการพัฒนาการของระบบการถ่ายภาพดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่วน
ประวัติการถ่ายภาพในเมืองไทย น่าจะเริ่มในสมัยของ รัชกาลที่ 3 โดยมีภาพถ่ายภาพแรกที่พระยาไทร
บุรีได้ส่งรูปพระราชินีวิคตอเรียเข้ามาถวาย รัชกาลที่ 3 แต่รัชกาลที่ 3 ไม่ทรงเชื่อ และหลังจากนั้น ก็มี
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สังฆราชปาเลอกัว แห่งวัดอัสสัมชัญ ได้เข้ามาบันทึกภาพถ่ายเป็นคนแรกในเมืองไทย ส่าหรับช่าง
ถ่ า ยภาพคนแรกที่ เ ป็ น คนไทยคื อ พระยากระสาปน์ กิ จ โกศล ต้ น ตระกู ล อมาตยกุ ล ท่ า นผู้ นี้ มี
ความสามารถอย่างมากที่สามารถใช้กล้องถ่ายภาพที่พระราชินีวิคตอเรียส่งมาถวาย รัชกาลที่ 4 ใช้
ถ่ายภาพได้โดยที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเลย นอกจากนี้ช่างถ่ายภาพที่น่ากล่าวถึงอีกท่านคือ หลวงอัคนี
นฤมิตร หรือ นายจิตร ต้นตระกูล จิตราคนี ช่างถ่ายภาพหลวงในสมัยรัชกาลที่ 4และ 5 นับเป็นช่าง
ถ่ า ยภาพอาชี พ คนแรกที่ เ ป็ น คนไทย ซึ่ ง นอกจากเป็ น ช่ า งถ่ า ยภาพหลวงแล้ ว ยั ง เปิ ด รับ ถ่ า ยภาพ
portrait โดยที่ร้านรับถ่ายภาพหรือสตูดิโออยู่บนแพหน้าวัดซางตาครูซ ซึ่งนับเป็นร้านรับถ่ายภาพ
ร้านแรกของเมืองไทยเช่นกันจากประวัติศาสตร์ของภาพ portrait จะเห็นได้ว่ามีพัฒนาการจากการ
วาดภาพมาเป็นการถ่ายภาพที่นิยมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความส่าคัญของภาพ portrait ที่สามารถใช้
แทนนัยยะต่างๆได้หลากหลายอย่าง ตั้งแต่แสดงถึงความเจริญของบ้านเมืองนั้นๆ หรือแสดงให้เห็นถึง
ฐานะและความมั่งคั่ง หรือความสวยงาม,มีฐานะบรรดาศักดิ์สูงส่ง เป็นต้น ที่ภาพ portrait สามารถ
บอกหรือแสดงออกมาให้เห็นได้ ซึง่ ภาพหรือภาพถ่าย portrait ที่มีส่วนประกอบภายในภาพนั้นเพื่อให้
เห็ น ถึงความเป็ น อยู่ ของคนคนนั้ น เราจะเรียกว่า environmental portrait ซึ่งภาพหรือภาพถ่ า ย
portrait ส่วนมากก็จะเป็นลักษณะนี้เกือบหมด โดยที่เป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว
ภาพถ่ า ย portrait แบบต่ า งๆภาพถ่ า ย portrait นั้ น สามารถแตกแขนงออกไปได้
หลากหลายมากมาย ก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างงานศิลปะได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ภาพถ่าย portrait
สามารถไปสร้ า งงานทั้ ง ศิ ล ปะบริ สุ ท ธิ์ แ ละศิ ล ปะประยุ ก ต์ การสร้ า งภาพถ่ า ย portrait นั้ น อยู่ ที่
จุดประสงค์ของผู้ที่สร้างงานและน่างานภาพถ่าย portrait นั้นไปใช้ในรูปแบบใดๆ ภาพถ่าย portrait
นั้นสามารถแตกแขนงออกไปมากมายหลายแขนงทั้งนี้อยู่ที่วัตถุประสงค์ว่าต้องการภาพถ่าย portrait
นั้นไปใช้งานลักษณะใดบ้าง ภาพถ่าย portrait นั้นสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆตามวัตถุประสงค์
ของการสร้างงานและการน่าไปใช้งานได้ดังต่อไปนี้
1. ภาพถ่าย portrait ทั่วไปเป็นภาพถ่าย portrait เป็นภาพถ่ายที่เห็นใบหน้าทั้งเป็น
ภาพเดี่ยวหรือเป็นภาพถ่ายที่เป็นกลุ่มก็ได้การสร้างงานแบบนี้สามารถน่าไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบ
เช่น ภาพถ่ายเพื่อเก็บความทรงจ่า หรือน่าไปใช้ลงในหนังสือของบริษัทห้างร้านต่างๆ หรือน่าไปติดไว้
ในบ้านหรือตามบริษัทห้างร้านต่างๆ ภาพถ่าย portrait แบบนี้มีการใช้ศิลปะในการถ่ายภาพมากบ้าง
น้อยบ้างตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานภาพถ่ายนั้นๆ แต่สิ่งส่าคัญที่สุดคือต้องเห็นใบหน้าอย่าง
ชัดเจน ภาพถ่าย portrait นี้มีทั้งที่เป็นศิลปะบริสุทธิ์และที่เป็นศิลปะประยุกต์ ภาพถ่ายบางภาพมี
ความสวยงามสูงมากๆเมื่อน่าไปแขวนในพิพิธภัณฑ์หรือตามแกลลอรี่ใหญ่ๆ ก็กลายเป็นงานศิลปะ
บริสุทธิ์ไปเลย เช่นผลงานภาพถ่ายของ Richard Avedon หรือของ Annie Leibovitz เป็นต้น
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2. ภาพถ่าย Studio portrait ภายถ่าย portrait แบบนี้มีความคล้ายคลึงกับภาพถ่าย
portrait แบบทั่วไป ทั้งวัตถุประสงค์และการน่าไปใช้งาน จะต่างกันที่ การถ่ายภาพ portrait แบบนี้
ต้องถ่ายในสตูดิโอเท่านั้น
3. ภาพถ่าย Environmental portrait ภาพถ่ายแบบนี้ค่อนข้างแตกต่างจากภาพถ่าย
2 ประเภทแรก คือภาพถ่าย portrait แบบนี้วัตถุประสงค์ต้องการให้เห็นคนที่อยู่ในสภาพแวดล้ อม
นั้นๆ ให้เห็นถึงความเป็นจริงที่ภาพถ่ายสามารถสะท้อนออกมาให้เห็นได้เป็นภาพถ่ายที่ต้องถ่ายทอด
ความรู้สึกและสามารถที่จะต้องสร้างอารมณ์ร่วมจากผู้ชมได้ ภาพถ่าย Environmental portrait นี้มี
ภาพถ่ายที่ยิ่งใหญ่หลายภาพด้วยกันเช่น ภาพถ่ายหญิงสาวชาวอัฟกานิสสถาน ที่ลงเป็นปกของหนังสือ
National Geographic เป็ น ต้น ภาพนี้เมื่อได้ตีพิมพ์ก็ไ ด้ส ร้างความฮื อ ฮาไม่แ ต่ในวงการถ่า ยภาพ
เท่านั้นแต่ได้สร้างกระแสความเห็นใจต่อชาวอัฟกานิสสถานไปทั่วทั้งโลก
4. ภาพถ่าย Fashion portrait ภาพถ่ายในวงการแฟชั่น ก็ต้องมีภ าพถ่าย portrait
ประกอบในแฟขั่นเซ็ทนั้นๆด้วย เพื่อประกอบกับส่วนของแฟชั่นที่เหลือให้เกิดความหลากหลายให้กับ
แฟชั่นเซ็ทนั้นๆให้ดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ยิ่งในวงการถ่ายภาพแฟชั่นปัจจุบันยิ่งมีความต้องการมากยิ่งขึ้น
5. ภาพถ่าย portrait แนวสมัยใหม่ ภาพถ่ายแบบนี้มีพัฒนาการตามงานศิลปะที่ได้
พัฒนาไปตามยุคสมัย ภาพถ่าย portrait แบบนี้เมื่อผู้ชมได้ชมต้องใช้ความคิดและจินตนาการขั้นสูงที่
ต้องสร้างให้เกิดความเข้าใจได้ เพราะภาพถ่ายแนวนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศิลปะล้วนๆ ที่ผู้ชมต้องมี
จินตนาการในการสร้างความเข้าใจกับภาพถ่าย portrait แนวนี้
ตอนที่ 3 ข้อมูลที่เกียวกับศิลปะจัดวางและรูปแบบวิธีการนาเสนอนิทรรศการ
ศิลปะจัดวาง หรือ ศิลปะติดตั้ง (อังกฤษ: Installation art) หมายถึงประเภทของงาน
ศิลปะที่มีที่ตั้งเฉพาะจุด , เป็นงานสามมิติ ที่ออกแบบเพื่อที่จะแปรสภาพการรับรู้ของสิ่ งแวดล้ อม
(perception of a space)โดยทั่วไปแล้ว “ศิลปะจัดวาง” จะหมายถึงศิลปะภายในตัวสิ่งก่อสร้าง ถ้า
ตั้งอยู่ภายนอกก็มักจะเรียกว่า “ศิลปะภูมิทัศน์” (Land art) และศิลปะสองประเภทนี้คาบเกี่ยวกัน
ศิลปะจัดวางอาจจะเป็นได้ทั้งศิลปะที่ติดตั้งอย่างถาวรหรือเพียงชั่วคราวก็ได้ ศิลปะจัดวางได้รับการ
ติดตั้งในการแสดงงานนิทรรศการศิลปะ เช่นในพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์ หรือในบริเวณทั้งที่เป็นของ
ส่วนบุคคลและของสาธารณชน ประเภทของงานก็ครอบคลุมตั้งแต่การใช้วัสดุที่พบโดยทั่วไป ที่มักจะ
เลือกสรรจากวัสดุที่ท่าให้มีความกระทบอารมณ์ รวมไปถึงวัตถุสมัยใหม่เช่น วิดีโอ, เสียง, การแสดง,
ความเสมือนจริงแบบดื่มด่่า (Immersive virtual reality) และอินเทอร์เน็ต ศิลปะจัดวางหลายชิ้น
เป็นศิลปะเฉพาะที่ (Site-Specific Art) ซึ่งหมายความว่าเป็นงานที่ออกแบบให้ติดตั้งตรงต่าแหน่งหรือ
สถานที่ที่สร้างงานศิลปะโดยเฉพาะเท่านั้น
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อินสตอลเลชันอาร์ต (Installation Art) หรือศิลปะจัดวาง เป็นผลงานที่มีความสัมพันธ์
กับ พื้นที่ ซึ่งอาจเป็นพื้นที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่เจาะจงอาจจัดขึ้นในห้ องว่างตามแกลอรี่ หอศิลป์
พิพิธภัณฑ์ ตึกรามบ้านช่อง สถานที่ต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ปิด มีขอบเขตจ่ากัดศิลปินที่สร้างงาน
ประเภทนี้จะให้ความส่าคัญกับการประกอบส่วนต่าง ๆ และการจัดการ สภาพแวดล้อมทั้งหมด โดย
ไม่ได้เน้นที่ศิลปวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งเท่านั้น เช่นเดียวกับจิตรกรรมฝาผนังใน พื้นที่สาธารณะ และศิลปะ
ในสถาปัตยกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ที่มักจะมีลักษณะการจัดวางทุกอย่าง โดยค่านึงถึงองค์รวม ศิลปะ
จัดวางเป็นงานศิลปะที่ท่าให้คนดูได้รับประสบการณ์ร่วมในการสร้างปฏิสัมพันธ์ ในบริบทที่ผลงาน
ศิลปะอยู่แวดล้อมตัวผู้ชม ณ ขณะที่ผู้ชมได้เข้าไปเป็นเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน
องค์ประกอบโดยคร่าว ๆ ของศิลปะประเภทจัดวาง
1. ความเฉพาะเจาะจงกับพื้นที่ (site-specifity) – ส่าหรับศิลปินที่เลือกสรรพื้นที่ที่มีนัย
ยะส่าคัญ และต้องการความเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้ความหมายที่มีอยู่มาตอบสนองต่อแนวคิด
2. ความชั่วคราว ไม่คงทนถาวร (temporality) – ผลงานจัดวางส่วนใหญ่มีลั กษณะ
คงทนไม่ถาวร อาจมีการแปรเปลี่ยนในแต่ละครั้งที่น่าออกแสดง ในกรณีที่เปลี่ยนสถานที่ ซึ่งโดยปกติ
การเปลี่ยนพื้นที่ ก็ย่อมท่าให้การจัดวางถูกปรับเปลี่ยนไปด้วย เพราะเป็นสิ่งที่ต้องสัมพันธ์กัน
3. ความคิดของศิลปิ น (cerebral) – ความคิดจากสติปัญญาของศิลปินผู้สร้างสรรค์
ผลงาน อาจเป็นความมุ่งหมายในการสร้างกายภาพ หรือใช้แนวความคิดเป็นตัวน่า
4. การสร้ างปฏิสั มพันธ์ (interaction) – การสร้างปฏิสั มพันธ์ระหว่างผลงาน พื้นที่
และผู้ชม ให้เกิดองค์รวมเป็นส่าคัญ
5. กระบวนการ (process) – การท่าผลงานจัดวางส่วนมาก มีการให้ความส่าคัญกับ
กระบวนการสร้าง ผลงาน มากกว่าผลส่าเร็จสุดท้าย
6. การเก็บบันทึกข้อมูล (documentary recording) – เนื่องจากความไม่คงทนถาวรของ
ผลงาน จึ งควรมี การเก็ บบั นทึ กข้ อมู ลอย่ างเป็ นระบบไว้ ทั้ งหมด ได้ แก่ ภาพร่ าง 2 มิ ติ (2D sketch),
แบบจ่าลอง 3 มิติ (3D model), ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง, ภาพถ่าย (photography) และวิดีโอ (video)
ศิลปะจัดวางมีหลากหลายประเภท จ่าแนกออกอย่างกว้าง ๆ ดังนี้
1. การจัดวางแบบสุมอัด (Enchantment Filled Space Installation) การสุมอัดเข้า
ไปให้เต็มพื้นที่ อาจเป็นวัตถุ แสง สี เสียง หรือผัสสะอื่น ๆ ใช้กายภาพ ความท้าทายในการสะกดคนดู
เพื่อท่าให้ผู้ชมเกิดความตื่นตะลึง รู้สึกทึ่งราวกับมนต์สะกด
2. การจั ด วางแบบจ่ า ลองของจริ ง (Impersonations Filled Space Installation)
การใช้พื้นที่สุมอัดเพื่อจ่าลองให้ดูเสมือนจริง เป็นการเปิดประเด็นเรื่องนัยยะของพื้นที่และสถานที่ที่ถูก
น่ามาจ่าลอง เพื่อให้เกิดความฉงนสงสัย การเกิดค่าถามเกี่ยวกับการผิดที่ผิดทาง
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3. การจัดวางแบบแทรกแซง หรือแทรกเข้าเพื่อวิจารณ์ (Intervention Site-Specific
Installation) การจัดวางประเภทนี้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงกับพื้นที่ เป็นการแทรกผลงานเข้ากับพื้นที่
4. การจัดวางแบบส่งเสริงทางกายภาพ (Rapprochment Site-Specific Installation)
เป็นการ แทรกผลงานเข้าไปสู่พื้นที่เฉพาะเจาะจง เพื่อส่งเสริมกายภาพความงามสร้างความสัมพันธ์
จากสิ่งที่มีอยู่เดิมในพื้นที่กับสิ่งที่สร้างขึ้นใหม่
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บทที่ 3
วิธีดาเนินงานวิจัย
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
งานวิ จั ย เรื่ อ ง “ศิ ล ปะการจั ด วางสื่ อ ผสมภาพถ่ า ยเพื่ อ สะท้ อ นภาพลั ก ษณ์ ผู้ ขั บ ขี่
จั ก รยานยนต์ รั บ จ้ า ง” เป็ น การวิ จั ย ที่ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ สร้ า งสรรค์ แ ละส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจใน
ภาพลักษณ์ที่ดีโดยผู้วิจัยมีขั้นตอนการด่าเนินการดังนี้
1. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
4. วิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างสรรค์ผลงาน
1. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ข้อมูลที่ใช้ในการท่าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท่าการศึกษาจาก 3 แหล่งข้อมูลได้แก่
1.1 ข้อมูลประเภทเอกสารและเอกสารอิเลคทรอนิกส์
1.1.1 ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ การถ่ า ยภาพสารคดี (Street Photography) แบ่ ง
ออกเป็น 3 ส่วน
- ค่าจ่ากัดความและความหมาย
- ลักษณะงานภาพถ่ายสารคดี
- การจัดองค์ประกอบภาพถ่าย
1.1.2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง แบ่งออกเป็น
3 ส่วน
- ด้านการให้บริการ
- ด้านความปลอดภัย
- ด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม
1.1.3 ข้อมูลที่เกี่ยวกับศิลปะจัดวาง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
- ประเภทของศิลปะจัดวาง
- ลักษณะการติดตั้งผลงาน
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1.2 ข้อมูลจากกรณีศึกษา
ANATOMY 101 The Medical Fashion Photography คือ งานแสดงนิทรรศการ
ภาพถ่ายเพื่อรณรงค์ให้เกิดจิตส่านึกเรื่องการบริจาคอวัยวะส่าหรับช่วยเหลือทางการแพทย์ผ่านการ
สร้ า งสรรค์ แ นวคิ ด ของ 2 ช่ า งภาพแฟชั่ น แนวหน้ า ของไทย คุ ณ ทอม โพธิ สิ ท ธิ์ และ คุ ณ สุ ร ชั ย
แสงสุวรรณ ซึ่งต้องการสะท้อนให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความส่าคัญของการบริจาคอวัยวะ

ภาพที่ 24 : บรรยากาศงาน 101 ANATOMY The Medical Fashion Photography
ที่มา : ทอม โพธิสิทธิ์
1.3 ข้อมูลประเภทบุคคล
1.3.1 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญส่าหรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างและพื้นที่ที่ให้บริการ
- ตัวแทนผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในแต่ละพื้นที่ที่ก่าหนด
- ตัวแทนผู้ประสานงานพัฒนาชุมชน
1.3.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการถ่ายภาพ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระชัย สุขสวัสดิ์ ประธานสาขาวิชาศิลปกรรม มรภ.
จันทรเกษม
- อาจารย์ขจร พีรกิจ กรรมการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
- อาจารย์ วาณิ ช กาญจนรั ตน์ หั วหน้ าแผนกศิ ลปกรรม มหาวิ ทยาลั ย
กรุงเทพ
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการจักรยานยนต์รับจ้าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วน (ช่วงเวลาที่ 1: 07.30-09.00 น. ช่วงเวลาที่
2: 16.30 -18.00 น.) ที่แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่
2.1 ผู้ ใช้บ ริ การในพื้นที่เศรษฐกิจ ลักษณะการให้ บริการจะเป็นการเดินทางด้วย
ความรวดเร็ว ต่อเนื่องกับการขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า (BTS, MRT) รถโดยสารประจ่าทาง
2.2 ผู้ใช้บริการในพื้นที่ชุมชน ลักษะการให้บริการจะเป็นการเดินทางเข้าตามแยกซอย ซึ่งไม่มีการขนส่งสาธารณะให้บริการ เช่น โรงเรียน, หมู่บ้ านโครงการเอื้ออาทร, สถานที่ราชการ
บางพื้นที่

ภาพที่ 25: แผนที่การลงพื้นที่เก็บข้อมูล
(ภาพโดยผู้วิจัย)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.1 แบบสัมภาษณ์ส่าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการถ่ายภาพแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องของการถ่ายภาพสารคดี (Street Photography) แสง สี การจัดองค์ประกอบ รวมถึงปัจจัย
ต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่าย
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3.2 แบบสอบถามส่าหรับเก็บข้อมูลจากประสบการณ์ตรงของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ใช้
บริการผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อเก็บสถิติ พฤติกรรมและความพึงพอใจ ในเรื่องภาพลักษณ์ของ
การให้บริการ ด้านการให้บริการ ด้านความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม จ่านวน 100 ชุด

ภาพที่ 26: กระบวนการและทฤษฎีสร้างสรรค์ผลงาน
(ภาพโดยผู้วิจัย)
4. วิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างสรรค์ผลงาน
4.1 การวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้รวบรวมและค้นคว้า หาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์
ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อน่าไปวิเคราะห์ถึงแนวทางการภาพถ่าย แสง องค์ประกอบศิลป์ ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวอย่างผลงานภาพถ่าย เพื่อศึกษาถึงวิธีการ แนวทางใน
การสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายสารคดี (Street Photography) อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ความต้องการละความพึงพอใจ ถึงปัจจัย
ต่างๆที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อใช้เป็นประเด็นการถ่ายภาพสารคดี (Street
Photography) ทั้ง 3 ด้าน
4.3.1 ด้านการให้บริการ
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4.3.2 ด้านความปลอดภัย
4.3.3 ด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม
4.4 ประเมิ น ผลจากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถาม จั ด ท่ า ข้ อ มู ล ให้
ค่าแนะน่าและส่งเสริมความเข้าใจในภาพลักษณ์ที่ถูกต้อง เพื่อจัดนิทรรศการสื่อผสมภาพถ่ายเพื่อ
สะท้อนภาพลักษณ์ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างและรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากผู้เข้าชมผลงาน
4.5 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ความพึงพอใจและการประเมินในการจัด
นิทรรศการสื่อผสมภาพถ่าย
4.6 ประเมิ น ผลจากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม ข้ อ เสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและนักออกแบบ
ขั้นตอนการวิจัย

ภาพที่ 27: ขั้นตอนของการศึกษาวิจัย
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเรื่อง “ศิลปะจัดวางสื่อผสมภาพถ่ายเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์
ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง” โดยรวบรวมปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
ซึ่ ง เป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลายทั้ ง เอกสาร ต่ า รา บทความ รวมถึ ง งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
แบบสอบถามประเมินภาพลักษณ์จากผู้ใช้บริการเพื่อน่ามาสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายสารคดี (Street
Photography) ก่ อ นน่ า เสนอโดยการจั ด นิ ท รรศการให้ ข้ อ มู ล ความรู้ ค วามเข้ า ใจแก่ ก ลุ่ ม ผู้ ขั บ ขี่
จักรยานยนต์รับจ้างและตอบแบบสอบถามประเมินการจัดนิทรรศการ เพื่อการพัฒนางานวิจัยและ
ผลงานต่อไป
ตอนที่ 1 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แบบสอบถามภาพลั ก ษณ์ ผู้ ขั บ ขี่ จั ก รยานยนต์ รั บ จ้ า งจาก
ผู้ใช้บริการ
ตอนที่ 2 สร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะจั ด วางสื่ อ ผสมภาพถ่ า ยจากข้ อ มู ล ที่ วิ เ คราะห์
แบบสอบถาม
ตอนที่ 3 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แบบสอบถามจากการประเมิ น การจั ด นิ ท รรศการสื่ อ ผสม
ภาพถ่าย
ตอนที่ 4 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวางสื่อผสมภาพถ่าย
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามภาพลักษณ์ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างจากผู้ใช้บริการ
โดยการลงพื้นที่ภาคสนามจากการสังเกตและสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินภาพลักษณ์
ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างจากผู้ใช้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนของวันท่าการ (ช่วงเวลาที่ 1 คือ 07.3009.00 น. ช่ว งเวลาที่ 2 คือ 16.30-18.00 น.) ในพื้นที่ตามขอบเตการวิจัยจ่านวน 153 คน ได้รับ
แบบสอบถามกลับมาทั้งหมด 100 ชุด
คิดเป็นร้อยละ 65.4 การประเมินแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการให้บริการ
2. ด้านความปลอดภัย
3. ด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม
ส่าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ก่าหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 5 ระดับโดยีความหมายดังนี้
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4.51 - 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.00
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
หมายถึง พึงพอใจมาก
หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
หมายถึง พึงพอใจน้อย
หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด

ตารางที่ 1 ข้อมูลแบบสอบถามประเมินภาพลักษณ์จากผู้ใช้บริการจ่านวน 100 คน
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ภาพที่ 28: ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการให้บริการ
(ภาพโดยผู้วิจัย)
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามประเมินภาพลักษณ์ผู้ขับขี่จักรยานยนต์
รับจ้างโดยผู้ใช้บริการได้เรียบเรียงข้อมูลได้ ดังต่อไปนี้
สิ่งที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างมากที่สุดคือปัญหาของจ่านวนรถที่
ให้ บ ริ การที่มีไม่เพีย งพอส่ าหรั บ การเดินทางในช่ว งเวลาเร่งด่ว น และในส่ ว นอื่นๆนั้นมีผ ลออกมา
ค่อนข้างใกล้เคีย งกัน คนพึงพอใจระดับปานกลาง ลักษณะการให้บริการของผู้ขับขี่จักรยานยนต์
รับจ้างจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
- การให้บริการในพืนที่เขตชุมชน จะเป็นการให้บริการระยะสั้ นในบริเวณหมู่ บ้าน
โรงเรียน ซอยแยก ซึ่งเป็นการเดินทางที่ไม่มีรถรับส่งสาธารณะ
- การให้บริการในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ จะเป็นการเดินทางแบบเร่งด่วน ต้องการความ
สะดวกรวดเร็ว การให้บริการลักษณะนี้จะมีปัญหาเรื่องการให้บริการทับซ้อน
ข้อเสนอแนะที่ได้รับและประเมินวิเคราะห์ออกมาคือ เทคนิคการให้บริการผู้โดยสารด้วย
ความสุภาพ อ่อนน้อม การมีน้่าใจช่วยเหลือสุภาพสตรี เด็ก และคนชรา
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ภาพที่ 29 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัย
(ภาพโดยผู้วิจัย)
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามประเมินภาพลักษณ์ผู้ขับขี่จักรยานยนต์
รับจ้างโดยผู้ใช้บริการได้เรียบเรียงข้อมูลได้ดังต่อไปนี้
ผลการประเมินที่ต่าที่สุดในด้านความปลอดภัยที่ได้จากแบบสอบถามนั้นคือการปฏิบัติ
ตามกฏจราจร แต่ในส่วนอื่นๆก็มีความใกล้เคียงกับพอสมควร ท่าให้ทราบว่าด้านความปลอดภัยเป็น
จุดด้อยของภาพลักษณ์ของอาชีพผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง ควรจัดอบรมกฏจราจรเพื่อให้ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้างมีความรู้ความเข้าใจด้านวินัยการจราจรการขับขี่อย่างปลอดภัย ลักษณะการ
ให้ บ ริ การที่ดีควรค่านึ งถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เนื่องจากผลส่ ารวจที่ได้มานั้น ล้ว นแต่มี
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในด้านความปลอดภัยเช่น ไม่เคารพกฎจราจร ไม่ส่วมใส่อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่ง
มีส่วนส่าคัญอย่างมาก กลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงการใช้บริการ เพราะไม่มีความเชื่อมั่นหรือ
เชื่อใจในการให้บริการ ดังนั้ นการปฎิบัติตามกฎจราจร จะส่งผลไปในทิศทางที่ดีต่อภาพลักษณ์ผู้ขับขี่
จักรยานยนต์รับจ้าง
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ภาพที่ 30 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม
(ภาพโดยผู้วิจัย)
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามประเมินภาพลักษณ์ผู้ขับขี่จักรยานยนต์
รับจ้างโดยผู้ใช้บริการได้เรียบเรียงข้อมูลได้ดังต่อไปนี้
ด้านการมีส่วนร่วมกับสังคม ควรท่าความสะอาดในพื้นที่ให้บริการ เท่าที่ผลแบบสอบถาม
ทั้ง 3 ด้านด้านนี้จะมีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดีกว่ าด้านอื่นๆ ค่าชี้แนะ การปฐมพยาบาลผู้ได้รับ
อุบัติเหตุบนถนนเบื้องต้น การช่วยเหลือราชการด้านการดูแลป้องกันภัยเมือง สร้างการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมก่อเกิดภาพลักษณ์ที่ดี เนื่องจากการดูแลพื้นที่ที่ให้บริการสะอาด และมีจิตอาสา
ให้ กั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ ค าดฝั น กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในยามวิ ก าลมี ค วามสบายใจมากขึ้ น เมื่ อ ใช้ บ ริ การ
จักรยานยนต์รับจ้าง รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆในเขตหรือพื้นที่ที่ให้บริการ กลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์
รับจ้างจะมีความภาคภูมิใจเป็นพิเศษในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนั้นๆและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ตอนที่ 2 สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวางสื่อผสมภาพถ่ายจากข้อมูลที่วิเคราะห์แบบสอบถาม
การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะจั ด วางสื่ อ ผสมภาพถ่ า ยเพื่ อ สะท้ อ นภาพลั ก ษณ์ ผู้ ขั บ ขี่
จั ก รยานยนต์ รั บ จ้ าง จากที่ ไ ด้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ร วบรวมมาภาคเอกสารและผลวิเคราะห์ จาก
แบบสอบถามประเมินภาพลักษณ์ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างมีขั้นตอนดังนี้
1. สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายสารคดี (Street Photography) สะท้อนภาพลักษณ์ผู้ขับ
ขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
2. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวางเพื่อติดตั้งผลงานภาพถ่ายในการจัดนิทรรศการ
2.1 สร้างสรรค์สื่อผสมภาพถ่ายสารคดีสะท้อนภาพลักษณ์ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
ผู้วิจัยเลือกใช้ภาพขาว-ด่า เพื่อต้องการให้สื่อความรู้สึกหรือเรื่องราวให้ได้มาก
ที่สุด โดยที่ไม่มีสีส้นอื่น ๆ มารบกวนความสนใจ โดยลักษณะผลงานภาพถ่ายนั้นจะจัดอยู่ในภาพถ่าย
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สารคดี (Street Photography) คือ การถ่ายทอดการใช้ชีวิตประจ่าวันของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของการประกอบอาชีพโดยแบบ (Subject) ไม่รู้ตัวว่าก่าลังถูกบันทึกภาพ เพื่อ
ต้องการเก็บอิริยาบถที่เป็นธรรมชาติของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างหรือ “ความเป็นจริงที่เกิดขี้น ”
ลักษณะของผลงานจะเป็นการถ่ายแบบการจับวินาทีที่ส่าคัญที่ต้องตัดสินใจถ่าย (Decisive Momoent)
ท่าให้ภาพที่ได้มานั้นมีความไม่สมบูรณ์ แต่องค์ประกอบของภาพทั้งหมดยังสามารถเล่าเรื่องได้อยู่ โทน
ของภาพจะเป็น High-Key คือ เน้นส่วนสีด่าของภาพทั้งหมด 60-70%
2.1.1 กลุ่มภาพถ่ายสารคดี (Street Photography) ด้านการให้บริการ

ชื่อภาพ : ผู้โดยสารเยาวชน
เทคนิค : Monochome
S : 1/100, F4, 52mm, ISO : 200
Location : เสรีไทย 41
ภาพที่ 31: แสดงภาพผู้โดยสารเยาวชนและเทคนิคการถ่ายภาพ
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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ชื่อภาพ : สวมใส่อุปกรณ์ที่ถูกต้อง
เทคนิค : Monochome
S : 1/800, F4, 120mm, ISO : 200
Location : เสรีไทย 41
ภาพที่ 32: แสดงภาพการสวมใส่อุปกรณ์ที่ถูกต้องพร้อมเทคนิคการถ่ายภาพ
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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ชื่อภาพ : ขับขี่ประมาท
เทคนิค : Monochome
S : 1/800, F4, 120mm, ISO : 200
Location : เขตวัฒนา
ภาพที่ 33: แสดงภาพการขับขี่ประมาทและเทคนิคการถ่ายภาพ
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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ชื่อภาพ : สภาวะหน้าวิน
เทคนิค : Monochome
S : 1/4000, F2.8, 50mm, ISO : 250
Location : เขตวัฒนา
ภาพที่ 34: แสดงภาพสภาวะหน้าวินและเทคนิคการถ่ายภาพ
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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ชื่อภาพ : ท่ามกลางถนนใหญ่
เทคนิค : Monochome
S : 1/2000, F2, 120mm, ISO : 200
Location : เขตวัฒนา
ภาพที่ 35: แสดงภาพท่ามกลางถนนใหญ่และเทคนิคการถ่ายภาพ
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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ชื่อภาพ : รอให้บริการ
เทคนิค : Monochome
S : 1/60, F3.2, 70mm, ISO : 200
Location : เสรีไทย 41
ภาพที่ 36: แสดงภาพรอให้บริการและเทคนิคการถ่ายภาพ
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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ชื่อภาพ : พร้อมให้บริการ
เทคนิค : Monochome
S : 1/60, F3.2, 70mm, ISO : 200
Location : เสรีไทย 41
ภาพที่ 37: แสดงภาพพร้อมให้บริการและเทคนิคการถ่ายภาพ
(ภาพโดยผู้วิจัย)

52

53

ชื่อภาพ : บริการซ้อนสาม
เทคนิค : Monochome
S : 1/640, F2.8, 50mm, ISO : 200
Location : เขตวัฒนา
ภาพที่ 38: แสดงภาพบริการซ้อนสามและเทคนิคการถ่ายภาพ
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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2.1.2 กลุ่มภาพถ่ายสารคดี (Street Photography) ด้านความปลอดภัย

ชื่อภาพ : แข่งกับเวลา
เทคนิค : Monochome
S : 1/1000, F2.8, 70mm, ISO : 200
Location : เสรีไทย 41
ภาพที่ 39: แสดงภาพแข่งกับเวลาและเทคนิคการถ่ายภาพ
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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ชื่อภาพ : หยุดรอสัญญาณไฟ
เทคนิค : Monochome
S : 1/320 , F4 , 50mm , ISO : 200
Location : วัฒนา – ปทุมวัน
ภาพที่ 40: แสดงภาพหยุดรอสัญญาณไฟและเทคนิคการถ่ายภาพ
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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ชื่อภาพ : เบียด
เทคนิค : Monochome
S : 1/1600 , F2.8 , 50mm , ISO : 200
Location : เขตวัฒนา
ภาพที่ 41: แสดงภาพเบียดและเทคนิคการถ่ายภาพ
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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ชื่อภาพ : ย้อนศร
เทคนิค : Monochome
S : 1/400 , F2.8 , 50mm , ISO : 200
Location : เสรีไทย
ภาพที่ 42: แสดงภาพย้อนศรและเทคนิคการถ่ายภาพ
(ภาพโดยผู้วิจัย)

57

58

ชื่อภาพ : เตรียมพร้อม
เทคนิค : Monochome
S : 1/160 , F2.8 , 70mm , ISO : 200
Location : เสรีไทย 41
ภาพที่ 43: แสดงภาพเตรียมพร้อมและเทคนิคการถ่ายภาพ
(ภาพโดยผู้วิจัย)

58
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ชื่อภาพ : กั้นถนน
เทคนิค : Monochome
S : 1/60 , F3.2 , 70mm , ISO : 200
Location : เสรีไทย 41
ภาพที่ 44: แสดงภาพกั้นถนนและเทคนิคการถ่ายภาพ
(ภาพโดยผู้วิจัย)

59
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ชื่อภาพ : ประมาทบนความเร่งด่วน
เทคนิค : Monochome
S : 1/1000 , F2.8 , 50mm , ISO : 200
Location : เขตวัฒนา
ภาพที่ 45: แสดงภาพประมาทบนความเร่งด่วนและเทคนิคการถ่ายภาพ
(ภาพโดยผู้วิจัย)

60
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ชื่อภาพ : เล่นโทรศัพท์
เทคนิค : Monochome
S : 1/2000 , F2.8 , 50mm , ISO : 200
Location : เขตวัฒนา
ภาพที่ 46: แสดงภาพเล่นโทรศัพท์และเทคนิคการถ่ายภาพ
(ภาพโดยผู้วิจัย)

61
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2.1.3 กลุ่มภาพถ่ายสารคดี (Street Photography) ด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม

ชื่อภาพ : ขนของ
เทคนิค : Monochome
S : 1/60 , F3.2 , 70 mm , ISO : 200
Location : เขตวัฒนา
ภาพที่ 47: แสดงภาพขนของและเทคนิคการถ่ายภาพ
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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ชื่อภาพ : พักรอ
เทคนิค : Monochome
S : 1/50 , F2.8 , 70mm , ISO : 200
Location : เสรีไทย 41
ภาพที่ 48: แสดงภาพพักรอและเทคนิคการถ่ายภาพ
(ภาพโดยผู้วิจัย)

63
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ชื่อภาพ : จดบันทึก
เทคนิค : Monochome
S : 1/800 , F2.8 , 50mm , ISO : 200
Location : เขตวัฒนา
ภาพที่ 49: แสดงภาพจดบันทึกและเทคนิคการถ่ายภาพ
(ภาพโดยผู้วิจัย)

64
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ชื่อภาพ : พื่นที่ให้บริการ
เทคนิค : Monochome
S : 1/640 , F2.8 , 50mm , ISO : 200
Location : เขตวัฒนา
ภาพที่ 50: แสดงภาพพื้นที่ให้บริการและเทคนิคการถ่ายภาพ
(ภาพโดยผู้วิจัย)

65
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ชื่อภาพ : ป้ายราคาชัดเจน
เทคนิค : Monochome
S : 1/60 , F3.2 , 70mm , ISO : 200
Location : เสรีไทย 41
ภาพที่ 51: แสดงป้ายราคาชัดเจนและเทคนิคการถ่ายภาพ
(ภาพโดยผู้วิจัย)

66

67

ชื่อภาพ : นอนรอ
เทคนิค : Monochome
S : 1/640 , F3.2 , 70mm , ISO : 200
Location : เขตวัฒนา
ภาพที่ 52: แสดงภาพนอนรอและเทคนิคการถ่ายภาพ
(ภาพโดยผู้วิจัย)

67

68

ชื่อภาพ : ติดตามข่าวสาร
เทคนิค : Monochome
S : 1/320 , F2.8 , 70mm , ISO : 200
Location : เสรีไทย 41
ภาพที่ 53: แสดงภาพติดตามข่าวสารและเทคนิคการถ่ายภาพ
(ภาพโดยผู้วิจัย)

68

69
2.1.4 สื่อที่ใช้ในงานนิทรรศการ

ภาพที่ 54: โลโก้ที่จะใช้ในนิทรรศการ WINWIN มากกว่าให้บริการ
(ภาพโดยผู้วิจัย)

ภาพที่ 55: Font ที่ใช้ในการออกแบบสื่อที่ใช้ในงาน
(ภาพโดยผู้วิจัย)

69

70

ภาพที่ 56: การ์ดเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ
(ภาพโดยผู้วิจัย)

70

71

ภาพที่ 57: โปสการ์ดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมส่าหรับงานนิทรรศการ
(ภาพโดยผู้วิจัย)

71

72

ภาพที่ 58: บอร์ดนิทรรศการหลักที่ให้ข้อมูลสะท้อนภาพลักษณ์ของผู้ใช้บริการ
(ภาพโดยผู้วิจัย)

72

73
2.1.5 สร้างสรรค์ศิลปะจัดวางส่าหรับติดตั้งผลงานภาพถ่าย
แนวคิดโครงเหล็กส่าหรับติดตั้งผมงานสื่อผสมภาพถ่าย เกิดจากสถานที่ที่
ต้องแสดงผลงานอยู่ ใ นลั ก ษณะกึ่ง กลางแจ้ ง ผู้ วิจัยใช้ลั กษณะของแผนที่จ ากมุ มสู งที่ มี แยกซอย,
เส้นทางของถนน สร้างโครงเหล็กขนาด 180x120 cm ใช้เหล็กกล่อง 1.2 นิ้ว จ่านวน 4 ชิ้นประกอบ
กันเป็นทรงสี่เหลี่ยม ผลงานโครงเหล็กแต่ละชิ้นจะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกัน

ภาพที่ 59: แนวคิดและลักษณะแบบของโครงเหล็ก
(ภาพโดยผู้วิจัย)

73
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ภาพที่ 60: การติดตั้งโครงเหล็ก
(ภาพโดยผู้วิจัย)

74

75

ภาพที่ 61: การติดตั้งผลงาน 1
(ภาพโดยผู้วิจัย)

ภาพที่ 62: การติดตั้งผลงาน 2
(ภาพโดยผู้วิจัย)
75

76

ภาพที่ 63: การติดตั้งผลงาน 3
(ภาพโดยผู้วิจัย)

ภาพที่ 64: การติดตั้งผลงาน 4
(ภาพโดยผู้วิจัย)
76

77

ภาพที่ 65: การติดตั้งผลงาน 3
(ภาพโดยผู้วิจัย)
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามจากการประเมินการจัดนิทรรศการสื่อผสมภาพถ่าย
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในนิทรรศการสื่อผสมภาพถ่ายจากผู้ขับขี่จักรยานยนต์
รับจ้างที่เข้ามาร่วมชมงานจากผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่ให้บริการในพื้นที่เขตบึงกุ่ม และมีผู้ทรง
เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดนิทรรศการได้แก่
1. คุณมิตร เจริญวัลย์ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบึงกุ่ม
2. นางสาวรจนา พิริยะอานนท์ ผู้อ่านวยการเขตบึงกุ่ม
3. ร.อ.ธนวัฒน์ เทสินทโชติ ผบ.ชบ.พท.ร.๑๒ พัน๑ รอ. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตบึงกุ่ม
ส่าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ก่าหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 5 ระดับโดยีความหมาย ดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
2.51 – 3.00 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด

77

78

ภาพที่ 66: ผลการประเมินความคิดเห็น
ที่มา: พีรติ จึงประกอบ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยประเด็นการประเมินความคิดเห็น
ประเด็นการประเมินความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
1. ความเป็นมืออาชีพของการจัดนิทรรศการ เช่นบอร์ดนิทรรศการแสดง
4.06
ถึงคุณภาพเนื้อหาความรู้
2. สถานที่จัดแสดงงาน การประชาสัมพันธ์และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม
4.41
3. การติดตั้งผลงานภาพถ่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจได้เป็นอย่างดี
4.30
4. ท่านสามารถน่าสิ่งที่ได้รับจากโครงการน่าไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ได้
4.27
5. ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ
4.48
ภาพรวม
4.30
ตารางที่ 3 แสดงจ่านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
59
หญิง
41
รวม
100

78

ร้อยละ
59
41
100.0

79
ตารางที่ 4 แสดงจ่านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
ต่่ากว่า 20 ปี
2
21-30 ปี
14
31-40 ปี
32
41-50 ปี
43
51 ปีขึ้นไป
9
รวม
100

ร้อยละ
2.0
14
32
43
9
100.0

ตารางที่ 5 แสดงจ่านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมงานสัมมนา จ่าแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
จานวน
ร้อยละ
ต่่ากว่ามัธยมปลาย
47
47
ปริญญาตรี
44
44
สูงกว่าปริญญาตรี
9
9
รวม
100
100.0
ตารางที่ 6 แสดงจ่านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมงานสัมมนา จ่าแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน
พนักงานบริษัท
39
รับราชการ
17
อื่นๆ
44
รวม
100

79

ร้อยละ
39
17
44
100.0

80
ประมวลภาพพิธีเปิดงานนิทรรศการสื่อผสมภาพถ่ายและบรรยากาศการเข้าชมงาน

ภาพที่ 67: ภาพหมู่กับประธานและตัวแทนผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
(ภาพโดยผู้วิจัย)

ภาพที่ 68: อธิบายวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการ 1
(ภาพโดยผู้วิจัย)
80

81

ภาพที่ 69: อธิบายวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการ 2
(ภาพโดยผู้วิจัย)

ภาพที่ 70: น่าประธานชมผลงาน
(ภาพโดยผู้วิจัย)

81

82

ภาพที่ 71: บรรยากาศการชมงาน
(ภาพโดยผู้วิจัย)

ภาพที่ 72: ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างร่วมกันท่าแบบสอบถาม
(ภาพโดยผู้วิจัย)

82

83

ภาพที่ 73: ผู้เข้าร่วมชมงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพถ่ายสะท้อนภาพลักษณ์
(ภาพโดยผู้วิจัย)

ภาพที่ 74: ผู้เข้าร่วมชมงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพถ่ายสะท้อนภาพลักษณ์
(ภาพโดยผู้วิจัย)

83

84

ภาพที่ 75: ผู้เข้าร่วมชมงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพถ่ายสะท้อนภาพลักษณ์
(ภาพโดยผู้วิจัย)

84

85

ภาพที่ 76: ผลงานด้านการมีส่วนร่วมกับสังคม
(ภาพโดยผู้วิจัย)

85
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ภาพที่ 77: ผลงานด้านการให้บริการ
(ภาพโดยผู้วิจัย)

86
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ภาพที่ 78: ผลงานด้านความปลอดภัย
(ภาพโดยผู้วิจัย)

87

88

ภาพที่ 79: ด้านหน้าผลงานศิลปะจัดวางสื่อผสมภาพถ่าย
(ภาพโดยผู้วิจัย)

88

89
ตอนที่ 4 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวางสื่อผสมภาพถ่าย
ชุดที่ 1 “อีกด้าน” แนวคิด : สะท้อนภาพลักษณ์อีกด้านของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง ที่
นอกเหนือจากการประกอบอาชีพโดยใช้ชุดสี(เปลือก) เป็นส่วนผสมของผมงาน

ภาพที่ 80: อีกด้าน
(ภาพโดยผู้วิจัย)

ภาพที่ 81: ภาพร่างแนวความคิด “อีกด้าน” 1
(ภาพโดยผู้วิจัย)
89

90

ภาพที่ 82: ภาพร่างแนวความคิด “อีกด้าน” 2
(ภาพโดยผู้วิจัย)

ภาพที่ 83: ภาพร่างแนวความคิด “อีกด้าน” 3
(ภาพโดยผู้วิจัย)
90

91
ชุ ดที่ 2 “ค่ าเตื อน” แนวคิ ด : สะท้ อนภาพลั ก ษณ์ ผู้ ขั บขี่ จั ก รยานยนต์ รั บจ้ า งในการ
ให้บริการ โดยใช้ตัวอักษรมาช่วยอธิบายความหมายให้เข้าใจมากขึ้น

ภาพที่ 84: ภาพร่างแนวความคิด “ค่าเตือน” 1
(ภาพโดยผู้วิจัย)

ภาพที่ 85: ภาพร่างแนวความคิด “ค่าเตือน” 2
(ภาพโดยผู้วิจัย)
91

92
ชุ ด ที่ 3 “สึ ก หรอ” แนวคิ ด : สะท้ อ นภาพลั ก ษณ์ ผู้ ขั บ ขี่ จั ก รยานยนต์ รั บ จ้ า ง ที่ ต้ อ ง
ท่านุบ่ารุง ดูแลรักษา เครื่องมืออุปกรณ์หาเลี้ยงชีพ เพื่อให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยที่สุด

ภาพที่ 86: ภาพร่างแนวความคิด “สึกหรอ” 1
(ภาพโดยผู้วิจัย)

ภาพที่ 87: ภาพร่างแนวความคิด “สึกหรอ” 2
(ภาพโดยผู้วิจัย)

92

93
ชุดที่ 4 “อุปสรรค” แนวคิด : สะท้อนภาพลักษณ์ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง ที่มีอุปสรรค
การแข่งขับสูง โดยใช้ส่วนประกอบในการเคลื่อนไหวการให้บริการ มามีส่วนร่วมกับผลงาน

ภาพที่ 88: ภาพร่างแนวความคิด “อุปสรรค” 1
(ภาพโดยผู้วิจัย)

ภาพที่ 89: ภาพร่างแนวความคิด “อุปสรรค” 2
(ภาพโดยผู้วิจัย)
93
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ภาพที่ 90: ภาพร่างแนวความคิด “อุปสรรค” 3
(ภาพโดยผู้วิจัย)

94
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การวิจั ย ครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนภาพลั กษณ์ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อ
ศึกษาแนวทางการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการที่มีภาพลักษณ์ที่ดี
เพื่อให้มีประสิทธิภาพของการสะท้อนภาพลักษณ์ที่สร้างสรรค์ผลงานสื่อผสมภาพถ่าย โดยการเก็บ
ข้อมูลจากผู้ใช้บริการจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ที่แตกต่างกันทางบริบทการให้บริการในช่วงเวลา
เร่งด่วนของวันท่าการได้แก่ 1.เขตปทุมวัน-วัฒนา 2.เขตบึงกุ่ม ดยการใช้เครื่องมือดังนี้ 1.แบบสังเกต
พฤติกรรมการให้บริการ 2.แบบสอบถามประเมินภาพลักษณ์ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ รับจ้างจ่านวน 153
คนจากแบบสอบถามทั้งหมด 100 ชุด คิดเป็นร้อยละ 65.4 การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่ 1.
ด้านการให้บริการ 2.ด้านความปลอดภัย 3.ด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม สิ่งที่มีผลในด้านลบหรือมี
คะแนนความพึงพอใจในภาพลักษณ์ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างจากผู้ใช้บริการต่่าที่สุด คือ จ่านวน
รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ให้บริการและการปฏิบัติตามกฎจราจร ผลในด้านบวกหรือมีคะแนนความ
พึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม ซึ่งคะแนนอยู่ในเกณฑ์ 3.78 หมายถึงพึงพอใจมาก
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการประเมินผลงานการสร้างสรรค์สื่อผสมภาพถ่ายจาก
การจัดนิทรรศการสื่อผสมภาพถ่ายเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง โดยจัดขึ้น ณ
ส่านักงานเขตบึงกุ่มเพื่อให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างได้รับรู้และเข้าใจผลการประเมินภาพลั กษณ์จาก
ผู้ใช้บริการว่ามีแนวโน้มความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ผู้ให้บริการ ลักษณะของนิทรรศการจะให้ผู้ชมนั้นมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลความพึงพอใจผลงานภาพถ่ายซึ่งมีระดับความพึงพอใจดังนี้ สีแดง=1 สี
ส้ ม =2 สี เ ขี ย ว=3 และประเมิ น ความพึ ง พอใจการจั ด นิ ท รรศการสื่ อ ผสมภาพถ่ า ยเพื่ อ สะท้ อ น
ภาพลักษณ์ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างจากผู้ให้บริการในพื้นที่เขตบึงกุ่มจ่านวน 100 คน
สรุปผลการศึกษา
1. ด้านการให้บริการ จ่านวนการให้บริการของอาชีพจักรยานยนต์รับจ้างที่มีให้บริการ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ให้บริการซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากความไม่เข้าใจของผู้ใช้บริการถึง
พื้นที่การรับผิดชอบของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง ที่ไม่สามารถให้บริการนอกเหนือเขตพื้นที่ที่วิน
ตนเองให้บริการ
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2. ด้ า นความปลอดภั ย การปฎิ บั ติ ต ามกฎจราจรที่ เ ป็ น เหมื อ นกระจกสะท้ อ นถึ ง
พฤติกรรมความเชื่อมั่นและไว้ใจจากผู้ใช้บริการ ซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีในอาชีพจักรยานยนต์รับจ้าง
3. ด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม การดูแลสอดส่องพื้นที่ที่ให้บริการ ความสะอาดต่อพื้นที่
การมีจิตอาสาป้องกันภัยสังคม ท่าให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่สังคมรอบข้าง
4. การจัดนิทรรศการสื่อผสมภาพถ่ายมีประโยชน์ต่อผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างท่าให้
รับรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาให้กับภาพลักษณ์ที่มีผลต่อการประกอบอาชีพ
5. ผลการประเมินคะแนนผลงานภาพถ่ายสารคดี (Street Photography)
ผลประเมินผลงานภาพถ่ายด้านการให้บริการ
ตารางที่ 7 ผลประเมินผลงานภาพถ่ายด้านการให้บริการ
รูปภาพ
1
คะแนน

96

2
คะแนน

3
รวม
คะแนน คะแนน

-

-

4

12

-

2

-

4
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ตารางที่ 7 ผลประเมินผลงานภาพถ่ายด้านการให้บริการ (ต่อ)
รูปภาพ
1
คะแนน

97

2
คะแนน

3
รวม
คะแนน คะแนน

-

7

2

20

3

2

-

7

-

-

36

108

-

-

6

18
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ตารางที่ 7 ผลประเมินผลงานภาพถ่ายด้านการให้บริการ (ต่อ)
รูปภาพ
1
คะแนน

2
คะแนน

3
รวม
คะแนน คะแนน

19

2

-

23

-

-

24

72

ที่มา : พีรติ จึงประกอบ
ผลประเมินผลงานภาพถ่ายด้านความปลอดภัย
ตารางที่ 8: ผลประเมินผลงานภาพถ่ายด้านความปลอดภัย
รูปภาพ
1
คะแนน

7

98

2
คะแนน

-

3
รวม
คะแนน คะแนน

4

19
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ตารางที่ 8: ผลประเมินผลงานภาพถ่ายด้านความปลอดภัย (ต่อ)
รูปภาพ
1
คะแนน

99

2
3
คะแนน คะแนน

รวม
คะแนน

-

2

30

124

-

2

-

4

3

2

-

7

-

-

19

57
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ตารางที่ 8: ผลประเมินผลงานภาพถ่ายด้านความปลอดภัย (ต่อ)
รูปภาพ
1
คะแนน

ที่มา : พีรติ จึงประกอบ

100

2
3
คะแนน คะแนน

รวม
คะแนน

-

-

6

18

-

2

-

4

24

-

1

27
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ผลประเมินผลงานภาพถ่ายด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม
ตารางที่ 9: ผลประเมินผลงานภาพถ่ายด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม
รูปภาพ
1
2
3
รวม
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

101

-

4

-

8

-

-

-

0

-

2

6

24

-

2

4

16
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ตารางที่ 9: ผลประเมินผลงานภาพถ่ายด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม (ต่อ)
รูปภาพ
1
2
คะแนน คะแนน

ที่มา : พีรติ จึงประกอบ
102

3
คะแนน

รวม
คะแนน

-

2

29

91

-

5

-

10

2

-

-

2

-

24

1

45
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6. น่าผลการประเมินมาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบอื่นๆ
ผลงาน Digital Art โดยใช้เทคนิค Double exposure หรือเป็นการซ้อนภาพให้เกิด
เป็นภาพที่มีมิติใหม่ขึ้นมาโดยใช้แนวคิดผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างตัวอย่างที่ดี มีจิตใต้ส่านึกการคิด
ค่านึงถึงการให้บริการทั้ง 3 ด้านคือ การให้บริการที่ดี ความปลอดภัย และการมีส่วนร่วมต่อสั งคม
สะท้อนออกมาจากตัวตน โดยโทนสีภาพจะเป็นสีเอกรงค์ (Monochome) ที่อิงมาจากสีส้มที่เป็นสี
เอกลักษณ์ของเสื้อวินผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง

ชื่อภาพ : เดินทางปลอดภัยไปกับพี่วิน
เทคนิค : Digital Art
ขนาดภาพ : 20x24 in
ภาพที่ 91: การให้บริการที่ดี
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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ชื่อภาพ : เคารพกฎจราจร
เทคนิค : Digital Art
ขนาดภาพ : 20x24 in
ภาพที่ 92: ด้านความปลอดภัย
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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ชื่อภาพ : พื้นฐานที่ดีมีความเป็นระเบียบและสะอาด
เทคนิค : Digital Art
ขนาด : 20x24 in
ภาพที่ 93: การมีส่วนร่วมกับสังคม
(ภาพโดยผู้วิจัย)
7. ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะจัดวางสื่อผสมภาพถ่าย
ศิลปะจัดวางในรูแบบอินสตอเลชั่น (Installation) คือ งานศิลปะที่สามารถสรร้างใน
พื้นที่เฉพาะเจาะจง (Site-Specific Installation) หรือเป็นพื้นที่แห่งไหนก็ได้ พื้นที่ดังกล่าวจะต้องถูก
สร้างหรือแปรสภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของงานซึ่งมีความหมายแตกต่างไปจากเดิม โดยผู้วิจัยน่าอุปกรณ์
ชิ้นส่วนของรถจั กรยานยนต์มาจัดวางในพื้นที่เพียงเพื่อความสวยงามหรือความเหมาะสม โดยใช้
เทคนิค ภาพถ่าย มาสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นงานศิลปะตามความคิด อารมณ์ความรู้สึกที่หมายถึง
ผู้ ขั บ ขี่ กั บ รถจั ก รยานยนต์ รั บ จ้ า งล้ ว นแล้ ว มี ส่ ว นประกอบที่ สั ม พั น ธ์ กั น คื อ รถจั ก รยายนต์ นั้ น มี
ส่วนประกอบที่ต้องสมบูรณ์เพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ตัวผู้ขับขี่ที่มีส่วนประกอบทางสังคมหรือ
อีกด้านของชีวิต ก็มีความสึกหรอไม่แพ้กัน โดยใช้การสร้างสรรค์กับพื้นที่อาทิเช่น บนผนัง เพดาน พื้น
มุมใดมุมหนึ่งในอาคาร ผู้ชมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับผลงานเพื่อสัมผัสกับความคิด ของผู้วิจัยหรือ
อาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานได้ด้วยเช่นกัน
105
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ภาพที่ 94: ศิลปะจัดวางสื่อผสมภาพถ่าย 1
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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ภาพที่ 95: ศิลปะจัดวางสื่อผสมภาพถ่าย 2
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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ภาพที่ 96: ศิลปะจัดวางสื่อผสมภาพถ่าย 3
(ภาพโดยผู้วิจัย)
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อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้พบว่า องค์ประกอบของภาพ วิธีการน่าเสนอผลงาน และเทคนิคการ
สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายสารคดี (Street Photography) นี้ได้รับความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ขนาดของผลงานที่มีผลต่อการเข้าชม เมื่อมีปริมาณผู้ชมมากขึ้น ระยะห่างกับขนาดภาพนั้นมีผลต่อ
การสื่อสารภาพถ่าย ลักษณะภาพขาว-ด่า ที่น่ามาใช้ในผลงานครั้งนี้ไม่ได้ท่าให้การเข้าใจต่อการชม
ภาพถ่ายลดน้อยลงไป ลักษณะการติดตั้งผลงานศิลปะจัดวางสื่อผสมภาพถ่ายถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มตาม
เนื้อหาอย่างชัดเจน กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจผลงานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อสาร
ผลที่ได้จากการศึกษา
สามารถนั้นผลงานภาพถ่ายมาปรับเปลี่ยนออกแบบร่วมกับป้ายจราจร หรือใส่ตัวอักษร
ในงานออกแบบเลขนศิลป์ เพื่อให้ความเข้าใจต่อผู้เกี่ยวข้องกับการบริการจักรยานยนต์รับจ้าง โดย
ผู้วิจัยน่าผลการศึกษามาเป็นแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างส่าหรับผู้สนใจ
ที่ต้องการสนับสนุนการรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง ซึ่งจะท่าให้ภาพความเข้าใจต่อกฎจราจร
ที่ถูกต้องให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ปัญหาในการศึกษา
ในการประเมินผลงานและความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมายที่ให้ ความ
ร่วมมือมีน้อยและเข้าถึงได้ยากเนื่องจากเกิดความละอายและไม่มั่นใจเนื่องจากการประกอบอาชีพ
จักรยานยนต์รับจ้าง
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยพัฒนาผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในประเทศไทยมีน้อย แต่ประชากรที่ใช้บริการ
จักรยานยนต์รับจ้างมีเพิ่มขึ้นเป็นจ่านวนมาก จึงเห็นว่าควรมีการพัฒนาเกี่ยวกับสื่อมีเดีย สื่อออนไลน์
ที่ ส ามารถรองรั บ ผู้ ขั บ ขี่ จั ก รยานยนต์ รั บ จ้ า งตามพื้ น ที่ ต่ า งๆ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ ขั บ ขี่
จักรยานยนต์รับจ้างและผู้ใช้บริการในสังคมได้
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามเพื่อประเมิน
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114
แบบประเมินเพื่อรวบรวมข้อมูลสาหรับวิทยานิพนธ์
เรื่อง ศิลปะจัดวางสื่อผสมภาพถ่ายเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
สาขาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คาชี้แจง

๑. แบบประเมินนี้มี ๒ หน้า วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์
ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างและข้อเสนอแนะในการให้บริการที่ดีขึ้น
๒. โปรดกาเครื่องหมาย  ในข้อที่ตรงกับข้อมูลและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน
๑. เพศ
 ชาย
 หญิง
๒. อายุ
 ต่่ากว่า ๒๐ ปี
 ๒๑ – ๓๐ ปี  ๓๑ – ๔๐ ปี  ๔๑ –
๕๐ ปี
๕๑ ปีขึ้นไป
๓. วุฒิการศึกษา  ต่่ากว่ามัธยมปลาย  ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
๔. อาชีพ
 พนักงานบริษัท  รับราชการ
 อื่นๆ (ระบุ) ..............................
ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่ให้บริการ
ความคิดเห็น
ประเด็นการประเมิน
มาก
ปาน
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
 ด้านการให้บริการ
๑. จ่านวนรถจักรยานยนต์รับจ้างที่
ให้บริการ
๒. ระยะเวลาการเดินทางจากต้นทางถึง
จุดหมาย (เส้นทางที่ใช้บริการเป็นประจ่า)
๓. มารยาทในการให้บริการ
๔. ค่าโดยสารที่ชัดเจน
๕. ความพร้อมของผู้ขับขี่
(มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน)
 ด้านความปลอดภัย
๑. อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
๒. ความพร้อมของรถจักรยานยนต์
๓. การปฏิบัติตามกฎจราจร
114

น้อย
ที่สุด

115

ประเด็นการประเมิน

มาก
ที่สุด

ความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

 ด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม
๑. ความสะอาดต่อพื้นที่ที่ให้บริการ
๒. ช่วยเหลือและตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ
ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... .....
................................................................................................................................................................
******ขอขอบคุณที่ร่วมตอบแบบประเมิน*******
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