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โครงการ ความร่วมมือเพื่อสร้างการขบัข่ีท่ีปลอดภยัในกลุ่มรถจกัรยานยนต์รบัจ้างและกลุ่มไรเดอร์ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
ความเป็นมา  

สถานการณ์อุบตัิเหตุทางถนนเป็นปัญหาส าคญัของประเทศไทย ขอ้มูลจากระบบบูรณาการการตายจาก
อุบัติเหตุทางถนนพบว่า มีผู้เสียชีวิตใน 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2562 -2564) จ านวน 54,692 คน โดยจังหวัด
กรุงเทพมหานครมผีู้เสยีชวีติ จ านวน 2,510 คน ซึ่งใน จ านวนนี้เป็นผู้เสยีชวีติจากรถจักรยานยนต์ทัง้หมด 1,763 
คน หรอืรอ้ยละ 70 ของจ านวนผูเ้สยีชวีติทัง้หมด และในปี 2564 มผีูเ้สยีชวีติรวม 547 คน ถงึแมจ้ะมแีนวโน้มลดลง 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโควดิ 19 ใน ประเทศไทย ตัง้แต่ปี 2562 
จนถงึปัจจุบนั แต่กย็งัมแีนวโน้มการเกดิอุบตัเิหตุทีย่งัคงสงูอยู่ อกีทัง้การระบาดของโรคโควดิ 19 ยงัสง่ผล ใหเ้กดิผล
กระทบต่อภาคเศรษฐกจิ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน ซึ่งเกดิผูว้่างงานจากการเลกิจา้งของสถานประกอบการหลายแห่ง 
รวมถงึ การเตบิโตอย่างรวดเรว็ของอาชพีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองวถิชีวีติและความต้องการทีเ่ปลี่ยนแปลงไป หนึ่งใน
นัน้คอือาชพีผูข้บัขี ่รถจกัรยานยนต์รบัจา้งและรถจกัรยานยนต์รบัส่งอาหารหรอืไรเดอร ์(Rider) ขอ้มูลจากศูนยว์จิยั
กสกิรไทยพบว่า ปรมิาณการสัง่อาหาร จากบรกิารฟู้ดเดลเิวอรี ่(Food Delivery) ในปี 2562 ก่อนการระบาดของโรค
โควดิ 19 มยีอดปรมิาณการสัง่อาหาร 35-45 ลา้นครัง้ 
  แต่ในปี 2564 มปีรมิาณการสัง่เพิม่ขึน้ถงึ 120 ลา้นครัง้ ซึง่เพิม่ขึน้ถงึ 3 เท่า ภายในระยะเวลา 2 ปี แสดงให้
เหน็ถงึการเตบิโตของธุรกจิ รบัส่งอาหารทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ แต่สิง่ทีเ่พิม่ขึน้ตามไปดว้ยคอืการเกดิอุบตัเิหตุทาง
ถนน เนื่องจากกลุ่มผู้ขบัขี่รถจกัรยานยนต์รบัจ้าง และรบัส่งอาหารมพีฤติกรรมเสี่ยงหลกั ไม่ว่าจะเป็นการขบัขี่ที่
จะต้องมคีวามรบีเร่งและท ารอบในการรบัส่งอาหารให้ทนัตามความ ต้องการของลูกคา้ ส่งผลต่อการมรีายได้ที่เพิม่
มากขึน้ และความเสีย่งอื่นๆ เช่น สุขภาพของผูข้บัขีท่ีส่งูอายุ โรคประจ าตวั การดหูน้าจอ โทรศพัทข์ณะขบัขี ่การไม่
ชนิเสน้ทาง สภาพอากาศ ความเหนื่อยลา้จากการท างาน รวมถงึเกดิจากพฤตกิรรมการขบัขีร่ถทีไ่ม่ปลอดภยั การ
ขาดความรู้และทกัษะการขบัขีเ่ชงิป้องกนัอุบตัเิหตุ (Defensive Driving) โดยเฉพาะทกัษะการคาดการณ์ประเมนิ
ความเสีย่ง และ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพต่างๆ เป็นตน้  

แม้ว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะท าให้ธุรกิจส่งอาหารเติบโตมากยิ่งขึ้น แต่บริษัท
แพลตฟอรม์ต่างๆ กย็งัคงม ีการเพิม่นโยบายหรอืขอ้ก าหนดในการเขา้ร่วมและการท างานทีเ่ขม้งวดมากขึน้ รวมถงึ
การปรบัลดค่าตอบแทนทีไ่ดจ้ากการท ารอบของ ไรเดอรล์ง ผลจากการส ารวจของ Rocket Media Lab พบว่า ชัว่โมง
การท างานในแต่ละวนัพบว่าไรเดอรท์ างาน 6–8 ชัว่โมงต่อวนัมสีงู ถงึรอ้ยละ 38.36 รองลงมากค็อืมากกว่า 8 ชัว่โมง 
รอ้ยละ 37.13 และมกีารท างานสง่อาหารต่อวนัจ านวน 11–16 รอบ  มากทีสุ่ดรอ้ยละ 34.51 รองลงมาคอืมากกว่า 16 
รอบ หรอืรอ้ยละ 31.33 ในสว่นสวสัดกิารและประกนัสุขภาพทีไ่รเดอรม์อียู่แลว้นัน้ พบว่าคอื บตัรประกนัสุขภาพถ้วน
หน้า (บตัรทอง) เป็นจ านวนมากทีสุ่ดรอ้ยละ 33.89 รองลงมาคอืการใชส้ทิธปิระกนัสงัคมจากการเป็น ผูป้ระกนัตน
มาตรา 33 รอ้ยละ 19.42 อย่างไรกต็ามสวสัดกิารทีไ่รเดอรต์อ้งการมากทีสุ่ด คอื ‘เงนิทดแทนการขาดรายไดเ้มื่อเกดิ 
อุบตัเิหตุ’ ถงึร้อยละ 26.06 จากขอ้มูลดงักล่าวจะพบว่าทัง้ประสบการณ์การท างานและชัว่โมงท างานต่อวนัของไร



เดอร์ไม่ต่างจาก แรงงานในระบบที่ได้รับความคุ้มครองและสวสัดิการทางกฎหมาย แต่เมื่อแพลตฟอร์มไม่ได้
ก าหนดใหไ้รเดอรเ์ป็นลูกจา้ง จงึไม่มคีวาม จ าเป็นทีจ่ะจดัสรรสวสัดกิารใหก้บัไรเดอร ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ไรเดอรท์ี่ท า
เป็นพารท์ไทมจ์ะไม่มปีระกนัอุบตัเิหตุให ้ดงันัน้เมื่อไรเดอร ์ประสบอุบตัเิหตุจงึไม่ไดร้บัการคุม้ครองจากแพลตฟอรม์
หรอืกฎหมาย แต่จากขอ้มูลประสบการณ์การประสบอุบตัเิหตุของไรเดอร ์พบว่าเคยประสบอุบตัเิหตุ 1-4 ครัง้ มาก
ทีสุ่ด รอ้ยละ 65.96 รองลงมากค็อื 5-10 ครัง้ ถงึรอ้ยละ 17.72 อกีทัง้ขอ้มูลจากศูนยว์จิยั กสกิรไทย พบว่า 1 ใน 3 
ของไรเดอรป์ระสบอุบตัเิหตุระหว่างท างาน และกว่ารอ้ยละ 40 เป็นการบาดเจบ็สาหัส บางรายถงึขัน้เสยีชวีติ อกีทัง้
ขอ้มูลการศกึษาการเกิดอุบตัเิหตุทางถนน “Comparative Study: Behaviors of Occupation-related Motocyclists 
with Road Traffic Injuries Bang Rak district” โรงพยาบาลเลิศสนิ พบว่ามจี านวนชัว่โมงการขบัขี่เฉลี่ยต่อวนัใน
กลุ่มผูข้บัขี ่รถจกัรยานยนต์รบัจา้ง ประมาณ 6 ชม./วนั และในกลุ่มไรเดอร ์ประมาณ 8 ชม./วนั ในขณะทีข่อ้มูลการ
เกดิอุบตัเิหตุพบว่า ความเรว็ เฉลีย่ขณะเกดิอุบตัเิหตุในกลุ่มผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจา้ง มากกว่า 61 กม./ชม. ถงึ
รอ้ยละ 54 ขณะทีใ่นกลุ่มไรเดอร ์ช่วง 41-60 กม./ชม. ถงึรอ้ยละ 59.5 และการดโูทรศพัทข์ณะเกดิอุบตัเิหตุในกลุ่มไร
เดอร ์สงูถงึรอ้ยละ 86.5 รวมถงึการคุยโทรศพัท์ขณะเกดิ อุบตัเิหตุในกลุ่มผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจา้ง รอ้ยละ 16.2 
และในกลุ่มไรเดอร ์สงูถงึรอ้ยละ 37.8 

ทัง้นี้ผูป้ระกอบการแพลตฟอร์มธุรกจิรบัส่งอาหารขนาดใหญ่เองก็ได้มเีงื่อนไขทีส่่งผลต่อการจ านวนการท า
รอบของกลุ่มผูข้บัขีไ่ร เดอร ์ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนที่จะได้รบัตามจ านวนระยะทางทีเ่พิม่ขึ้น หรอืการบรกิารนอก
เวลาท าการปกต ิ(ช่วงเวลา 21.00-06.00 น.) ทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่มากขึน้ ซึง่ค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัจะตอ้งมกีาร
หกัจ่ายค่าคอมมชิชัน่จากจ านวนรอบส่งในแต่ละครัง้ อกีทัง้ บางแพลตฟอรม์ได้มโีบนัสส าหรบัไรเดอร์ทีส่ามารถท า
รอบรบัส่งอาหารไดค้รบตามก าหนดระยะเวลาต่างๆ เช่น 80 ออเดอร ์ภายใน 7 วนั หรอื 300 ออเดอร ์ภายใน 30 
วนั เป็นตน้ ค่าสมคัรแรกเขา้ทีอ่าจเพิม่ค่าตรวจสอบประวตัใินบางแพลตฟอร์มร่วมดว้ย ซึง่เป็น เหตุผลหลกัในการเร่ง
ท ารอบรบัส่งอาหารและจ านวนชัว่โมงในการขบัขี่ที่จะต้องเพิม่มากขึ้นส่งผลให้ความเสี่ยงในการเกดิอุบตัเิหตุเพิม่ 
มากขึน้ตามไปดว้ย รวมถงึในบางแพลตฟอรม์ในมสีวสัดกิารส าหรบัไรเดอรท์ีเ่ป็นพนักงานประจ า เช่น เบี้ยขยนั ค่า
น ้ามนั ค่าสกึหรอ รถจกัรยานยนต ์ประกนัอุบตัเิหตุ ใหส้ทิธิเ์บกิเงนิล่วงหน้า เป็นตน้ หรอืส าหรบัพนกังานพาร์ทไทม์
จะได้รบังนิช่วยเหลือกรณีเกิด อุบตัิเหตุระหว่างปฏิบตัิงาน สทิธิก์ู้ซื้อรถจกัรยานยนต์หรอืจ าน ารถจกัรยานยนต์ 
ประกนัอุบตัเิหตุ ประกนัรถจกัรยานยนต์ หรอืเงนิ โบนัสรายเดอืน เป็นต้น อย่างไรกต็ามผูป้ระกอบการแพลตฟอรม์
ธุรกจิรบัส่งอาหารต่างๆ เองก็ได้มกีารรองรบัในส่วนของประกนัอุบตัเิหตุรถจกัรยานยนต์ โดยจะครอบคลุมความ
คุม้ครองความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอกและทรพัยส์นิ รวมถงึรถจกัรยานยนตแ์ละการบาดเจบ็หรอืเสยีชวีติ ของผู้
ขบัขี ่แต่ทางผูป้ระกอบการกไ็ดม้กีารก าหนดเกณฑข์องการไดร้บัประกนัและความคุม้ครอง โดยจะตอ้งมกีารร่วมงาน
กบัแพลตฟอร์มและมจี านวนรอบวิง่รบัส่งอาหารตามเกณฑ์ที่แต่ละบรษิทัก าหนด ซึ่งการที่จะได้รบัความคุ้มค รอง
มากหรอืน้อยกจ็ะ พจิารณาร่วมกบัจ านวนการรบัสง่ออเดอร ์การประเมนิจากลูกคา้ และจ านวนการขาดงานร่วมดว้ย 
อกีทัง้มกีารสนับสนุนในส่วนของ สทิธพิเิศษอื่นๆ เช่น สทิธิก์ารจองรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า คูปองเตมิน ้ามนัฟร ีและ
ส่วนลดสนิคา้ทีใ่ชก้ารขบัขี ่ไม่ว่าจะเป็นหมวกนิรภยั กล่องใส่อาหาร เสือ้แจก็เกต็และถุงมอื เป็นต้น แต่ในดา้นของ
การเสรมิสร้างความรู้และทกัษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพไรเดอร์ จะ มเีพยีงทกัษะด้านการท างานอย่างมี
ประสทิธภิาพ การวางแผนการเงนิหรอืทกัษะการบรกิารต่างๆ แต่ยงัคงขาดในดา้นของความรูแ้ละ ทกัษะในการขบัขี่
ทีป่ลอดภยั 

ดงันัน้มูลนิธนิโยบายถนนปลอดภยั (มนป.) ในฐานะหน่วยงานอิสระมพีนัธกิจส่วนหนึ่งในการพฒันาองค์
ความรู้ และผลกัดนั นโยบายด้านความปลอดภยัทางถนนเสนอต่อหน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวขอ้ง ร่วมกบั โรงเรยีน



ทักษะพิพัฒน์ (Skills Development School) ภายใต้บริษัท เอสซีจี สกิล ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน กรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) และส านักการจราจรและ
ขนส่ง กรุงเทพมหานคร (สจส.) จึงได้ร่วมจัดท าโครงการความร่วมมือเพื่อสร้าง การขบัขี่ที่ปลอดภัยในกลุ่ม
รถจกัรยานยนต์รบจา้งและกลุ่มไรเดอร ์ซึ่งสอดคลอ้งกบัห่วงโซ่ผลลพัธ์การลดอตัราการตายจากอุบตัเิหตุทาง ถนน 
(CoO) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) ในการสนับสนุนการมทีศันคต ิความรอบรู ้ทกัษะ 
พฤตกิรรมขบั ขีป่ลอดภยัและสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัการจดัการความเสีย่งส าคญั ลดพฤตกิรรมเสีย่งหลกัและ
เพิม่พฤตกิรรมปลอดภยัมากขึ้น เพื่อลดการเกดิอุบตัเิหตุทางถนนในกลุ่มผู้ขบัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างและกลุ่มไร
เดอร์ รวมถึงเพื่อสร้างความร่วมมอืระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคมและผู้ประกอบการ/ธุรกจิรบัส่ง
อาหาร ในการถ่ายทอดองคค์วามรู ้ส่งเสรมิใหเ้กดิพฤตกิรรมการขบัขีท่ี ่ปลอดภยัในกลุ่มรถจกัรยานยนต์รบัจา้งและ
กลุ่มไรเดอร์ สร้างเครอืข่ายแกนน าในการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน ตลอดจน พฒันาแนวทางการ
ก ากบัตดิตามประเมนิพฤตกิรรมการขบัขีป่ลอดภยัในกลุ่มรถจกัรยานยนต์รบัจ้างและกลุ่มไรเดอร ์โดยใชร้ะบบและ 
กลไก ศปถ.กทม.เป็นกลไกหลกัในการเชื่อมประสาน สร้างความร่วมมอืกบัผู้ประกอบการ/ธุรกจิรบัส่งอาหาร เพื่อ
ขบัเคลื่อนความ ปลอดภยัทางถนนในกลุ่มรถจกัรยานยนตร์บัจา้งและกลุ่มไรเดอร์ 

วตัถปุระสงค ์ 
1. เพือ่สรา้งความร่วมมอืระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคมและผูป้ระกอบการ/ธุรกจิรบัสง่อาหาร ใน

การถ่ายทอดองค์ความรู้การขบัขี่ที่ปลอดภยัและส่งเสรมิให้เกิดการปรบัพฤตกิรรมการขบัขีท่ี่ปลอดภัยใน
กลุ่มรถจกัรยานยนตร์บัจา้งและกลุ่มไรเดอร ์

2. เพื่อสร้างเครอืข่ายแกนน าในการท าหน้าที่สื่อสารความเสีย่ง เผยแพร่ความรู้การขบัขีท่ี่ปลอดภยัและสรา้ง
วฒันธรรมความปลอดภยัในกลุ่มรถจกัรยานยนต์รบัจา้งและกลุ่มไรเดอร ์

3. เพื่อจดัท าแนวทางในการก ากบัตดิตามประเมนิพฤตกิรรมการขบัขีป่ลอดภยัในกลุ่มรถจกัรยานยนต์รบัจ้าง
และกลุ่มไรเดอร ์

4. เพื่อจดัท าขอ้เสนอเชงินโยบายในการขบัเคลื่อนความปลอดภยัในกลุ่มรถจกัรยานยนต์รบัจ้างและกลุ่มไร
เดอร ์

กลุ่มเป้าหมาย 
1. ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนตร์บัจา้ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต จ านวน 50 คน 
2. ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนตร์บัสง่อาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต จ านวน 50 คน 

 
ขอบเขตเน้ือหาของงาน: 

ผูร้บัจา้งด าเนินงานต้องด าเนินงานตามแผนการและขัน้ตอนการด าเนินงานเพื่อตอบวตัถุประสงค์ของโครงการ 
จดัท าคลปิสือ่เรยีนรูก้ารขบัขีท่ีป่ลอดภยั จ านวน 10 คลปิ โดยมเีนื้อหาประกอบ ดงันี้ 

1. การสรา้งทศันคตแิละแนวคดิการขีร่ถทีป่ลอดภยั  
2. การเตรยีมพรอ้มการขีร่ถปลอดภยั ดา้นร่างกาและดา้นยานพาหนะ   
3. จุดบอด  
4. เทคนิคพฤตกิรรมการขีร่ถปลอดภยั 3 มอง 2 ปฏบิตั ิ
5. การใชค้วามเรว็อย่างปลอดภยั  



6. การมองและการสงัเกต  
7. การคาดการณ์และการวางแผน  
8. การบรหิารความเหนื่อยลา้ 
9. การขีร่ถในยามวกิาล  
10. การแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  
 
โดยใหผู้ร้บัจา้งจดังานท าหน้าทีใ่หค้ าปรกึษา และตรวจสอบรายละเอยีดในสว่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหง้านด าเนินไป

อย่างมปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิล 
 

คณุสมบติัผู้เสนอราคา  
1. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบญัชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวยีนชื่อแล้ว 

หรอืไม่เป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลของการสัง่ใหน้ิตบิุคคลหรอืบุคคลอื่นเป็นผูท้ิง้งานตามระเบยีบของทางราชการ 
2. ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผูม้ผีลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วนัประกาศยื่นเสนอราคา หรอืไม่

เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม 
3. ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสทิธิห์รอืความคุม้กนั ซึง่อาจปฏเิสธไม่ยอมขึน้ศาลไทยเวน้แต่รฐับาลของ

ผูเ้สนอราคาไดม้คี าสัง่ใหส้ละสทิธิแ์ละความคุม้กนัเช่นว่านัน้ 
4. ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิตบิุคคลทีไ่ม่อยู่ในฐานะเป็นผูแ้สดงบญัชรีายรบัรายจ่ายหรอืแสดงบญัชรีายรบัรายจ่าย

ไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
5. ผู้เสนอราคาต้องมคีวามเชี่ยวชาญและมปีระสบการณ์ โดยแนบหลกัฐานผลงาน ได้แก่ ภาพงานที่ได้ เคย

ปฏบิตัมิาแลว้จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน 
6. สามารถปฏบิตัติามความต้องการของผูจ้า้งงานไดโ้ดยท างานดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ มคีวามรบัผดิชอบ สงู 

และตรงต่อเวลา 
 

ประกาศ : วนัพธุท่ี 12 ตุลาคม 2565  
ปิดรบัข้อเสนอ : วนัศกุรท่ี์ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 17:00 น.  
ประกาศผลผู้ได้รบัการคดัเลือก : วนัจนัทรท่ี์ 24 ตุลาคม 2565 
 


