
บทที่ 3 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับผูประกอบการธุรกิจรถมาในจงัหวัดลําปาง 

 

1. ประวัติรถมาลําปาง (สันติ วงคดาว, 2544) 
รถมาจังหวัดลําปางมีกําเนิดมาจากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซ่ึงเปนพาหนะท่ีขุน

นาง และผูดีชาวอังกฤษ มีใชแพรหลายท่ัวไป 
รถมาเขามาอยูในประเทศไทย ในสมัยรัชกาลพระพุทธเจาหลวงรัชกาลท่ี5 หลัง จากท่ี

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศในยุโรป จนกระท่ัง
ปลายสมัยรัชกาลท่ี 5 เร่ิมมีรถยนตเขามาใชแทนรถมา เจานายเช้ือพระวงศก็ทรงหันมาใชรถยนต
แทนรถมา 

ในป พ.ศ. 2450  คือปแรกท่ีรถมาเขามาสูเมืองลําปาง รถมาคันแรกของจังหวัดลําปาง
คือ รถมาของเจาบุญวาทย วงศมานิต เจาผูครองเมืองนครลําปาง เจาบุญวาทยทรงซ้ือรถมามาจาก
บางกอก และไดนําสารถีชาวอินเดียข้ึนมาดวย ตอมาแขกสารถีรถมาท่ีเจาบุญวาทย วงศมานิต นํามา
จากบางกอกดวยนั้นไดไปคุนเคยกับแขกท่ีมาอยูเมืองลําปางแตเดิมแถวบริเวณบานหัวเวียงใน
ปจจุบัน และไดทําการแนะนําชาวอินเดียบานหัวเวียงใหประกอบอาชีพขับรถมา เพราะขณะนั้น
เจานายพระองคตางๆ จากบางกอก กําลังบอกขายรถมาในราคาถูก ในป พ.ศ. 2458 จังหวัดลําปางจึง
มีรถมาเปนพาหนะโดยสารรับจาง และมีการประกอบอาชีพขับรถมาต้ังแตนั้นมา และเปน
ขณะเดียวกันท่ีป  พ.ศ. 2458 เปนปท่ีทางรถไฟสายเหนือไดสรางเสร็จ และเปดเดินรถถึงนครลําปาง 
การขนสงรถมาจากกรุงเทพฯ มาสูเมืองลําปางจึงเปนไปโดยสะดวก ทําใหจังหวัดลําปางในสมัยนั้น
มีรถมาวิ่งอยูกวาสองรอยคัน เปนท่ีนิยมของผูคนในทองถ่ินเปนอยางยิ่งเพราะรถมาเปนยาน พาหนะ
ท่ีทันสมัย สามารถใชบรรทุกของได และเดินทางไดรวดเร็วกวาลอวัวหรือเกวียน 

สารถีรถมารุนแรกของจังหวัดลําปางคือ ชาวอินเดียบานหัวเวียง ตอมาชาวอินเดียบานหัว
เวียง ไดทําการฝกการขับข่ีรถมาใหชาวบานในทองถ่ินจังหวัดลําปาง เพ่ือจางเปนลูกจางขับรถมาของ
ตน  จนกระท่ังรถมาท่ีใชในการประกอบอาชีพเร่ิมเส่ือมอายุการใชงานไปตามระยะเวลา    เชน   ลอคด   
แหนบหัก เพลาขาด ฯล ปญหาท่ีเกิดข้ึนทําใหชาวอินเดียบานหัวเวียงเร่ิมเกิดความหนักใจ การที่จะสราง
รถมาข้ึนมาใหมก็ไมใชเร่ืองงาย เพราะช้ินสวนรถมาและอะไหลตางๆลวนแตเปนของนอก ตองส่ังจาก
กรุงลอนดอนท้ังส้ิน ในท่ีสุดชาวอินเดียบานหัวเวียงก็เร่ิมขายรถมาของตน ใหแกชาวลําปางซ่ึงเปน 
ประชาชนในทองถ่ินจังหวัดลําปางอยางแทจริง ชาวลําปางจึงเปนเจาของรถมารุนสองท่ีทําการประกอบ
อาชีพขับรถมาจนมาถึงปจจุบัน จนกระท่ังรถมากลายเปนเอกลักษณสําคัญ ของเมืองลําปาง  
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2. หนวยงานท่ีเก่ียวของโดยตรงกับผูประกอบการธุรกิจรถมาจังหวัดลําปาง 
2.1 สมาคมรถมาจังหวัดลําปาง (สัมภาษณนายกสมาคมรถมาจังหวัดลําปาง.24 

สิงหาคม 2550) 
สมาคมรถมากอต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2490 โดยรองอํามาตยตรีขุนอุทานคดี ซ่ึงเปนทนาย

ของจังหวัดลําปาง เปนผูกอต้ังสมาคมลอเล่ือนข้ึน โดยใชช่ือวา สมาคมลอเล่ือนจังหวัดลําปาง ตัว
ทานดํารงตําแหนงเปนนายกสมาคมรถมาคนแรกของจังหวัดลําปาง โดยรางกฎและระเบียบวาดวย
สมาคมข้ึน ตอมาในป พ.ศ. 2493  เจาบุญสง ณ ลําปาง ไดเขามาบริหารสมาคมและเปล่ียนช่ือ
สมาคม  เปนสมาคมรถมาจังหวัดลําปาง สวนนายกสมาคมรถมาคนท่ี3 คือนายเรือง เข่ือนแกว และ
นายอัครินทร พิชญกุลเปนผูท่ีดํารงตําแหนงนายกสมาคมรถมาจังหวัดลําปางคนท่ี 4 ในปจจจุบัน  
  สมาคมรถมาจังหวัดลําปางมีวัตถุประสงคในการจัดต้ังดังนี้ 

1) เพื่อสงเสริมความสามัคคีระหวางสมาชิกใหดียิ่งข้ึน 
2) เพื่อรักษาเกียรติ ฐานการครองชีพของสารถีรถมาและสมาชิกใหมีระดบัดี 
3) เพื่อชวยเหลือ และปลดเปล้ืองความเดอืดรอนของสมาชิก 
4) เพื่อสงเสริมศีลธรรม วัฒนธรรม การกุศล โดยจัดสวสัดิการตางๆ ท่ีจําเปน 
      ตลอดจนรวมมือกับองคกรการกุศลอ่ืนเพื่อการกุศลสาธารณะ 
5) เพื่อบํารุงการร่ืนเริง การบันเทิงตามโอกาส และบํารุงสุขภาพอนามยัสมาชิกให 
      ดี 
6) สมาคมนี้ไมดําเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเมืองเพือ่สงเสริมการผสมพันธุ  
     มาท่ีเหมาะสมในการลากเทียมรถมา กองทุนอาหาร 
7) เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวและอนุรักษรถมาใหคงเปนเอกลักษณของจังหวดั 
8) เพื่อเสริมสรางอุปกรณรถมา ในราคายอมเยา เพื่อจําหนายใหแกสมาชิก 

         สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ 
1) สมาชิกสามัญ ไดแกผูท่ีเปนเจาของหรือสารถีรถมาท่ีเปนคนไทยผูผลิตรถมา

หรืออุปกรณอะไหลรถมา 
2) สมาชิกสมทบ ไดแก บุคคลใดๆที่มีความประสงคสมัครเขาเปนสมาชิก 
3) สมาชิกกิติมศักดิ์ ไดแก บุคคล ซ่ึงคณะกรรมการมีมติเชิญเปนสมาชิกสมาคม 

การดําเนนิงานกิจการสมาคม ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ทําหนาท่ีบริหารกิจการ
ของสมาคม มีจํานวนอยางนอย 10 คน อยางมากไมเกนิ 15 คน  ไดมาจากการเลือกตัง้ของท่ีประชุม
ใหญโดยสมาชิกสามัญของสมาคมเทานั้น ซ่ึงตําแหนงและหนาท่ีของกรรมการสมาคมมีดังน้ี 
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1) นายกสมาคม  มีหนาท่ีเปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคม เปนผูแทน
สมาคมในการติดตอกับบุคคลภายนอก และทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการและ
การประชุมใหญของสมาคม 

        2) อุปนายก   มีหนาท่ี เปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติ
ตามหนาท่ีนายกสมาคมไดมอบหมายและทําหนาท่ีแทนนายกสมาคมเม่ือนายกสมาคมไมอยูหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีได แตการทําหนาท่ีแทนนายกสมาคม ใหอุปนายกตามลําดับตําแหนงเปน
ผูกระทําการแทน 

 3) เลขานุการ   มีหนาท่ีเกี่ยวกับธุรการของสมาคมท้ังหมดเปนหัวหนาเจาหนาท่ี
ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติตามคําส่ังของนายกสมาคมตลอดจนทํา
หนาท่ีเปนเลขานุการในการประชุมตางๆของสมาคม 

 4) เหรัญญิก  มีหนาท่ีเกี่ยวกับการเงินท้ังหมดของสมาคม เปนผูจัดทําบัญชีรายรับ  
รายจาย บัญชีงบดุลของสมาคมและเก่ียวกับเอกสารตางๆ ของสมาคมไวเพื่อการตรวจสอบ 

 5) ปฏิคม มีหนาท่ีในการใหการตอนรับแขกของสมาคม เปนหัวหนาในการ
จัดเตรียมสถานท่ีของสมาคมและจัดเตรียมสถานท่ีท่ีประชุมตางๆของสมาคม 

 6) นายทะเบียน มีหนา ท่ี เกี่ ยวกับการทะเบียนสมาชิกท้ังหมดของสมาคม 
ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินคาบํารุงสมาคมจากสมาชิก 

 7) ประชาสัมพันธ  มีหนาท่ีเผยแพรกิจการและช่ือเสียงเกียรติคุณ ของสมาคมให
สมาชิกและบุคคลท่ัวไปใหเปนท่ีรูจักแพรหลาย 

 8) กรรมการตําแหนงอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควร
กําหนดใหมีข้ึนโดยมีจํานวนเม่ือรวบรวมกับตําแหนงกรรมการขางตนแลวตองไมเกินจํานวนท่ีขัอ
บังคับไดกําหนดไว แตถาคณะกรรมการมิไดกําหนดตําแหนงก็ถือวาเปนกรรมการกลาง 

ซ่ึงสมาคมมีหนาท่ีดูแลสมาชิกใหอยูในขอปฏิบัติและมารยาทขณะปฏิบัติงาน เชนหาม
ดื่มเหลา สูบบุหร่ี ตองแตงกายสุภาพ ใสเส้ือแขนยาว ใสหมวก หามใสรองเทาแตะ ตองรักษากฎ
จราจรเปนตน สวนการเสียภาษีรถประเภทลอเล่ือน และใบขับข่ีท่ีจะตองตอใบอนุญาตนั้นไดถูก
ยกเลิกไปแลว  

ปจจุบันแนวโนมของรายไดของผูประกอบการธุรกิจรถมาลําปางข้ึนอยูกับจํานวนของ
นักทองเท่ียว ซ่ึงเปนรายไดหลัก และเปนหัวใจสําคัญท่ีจะทําใหรถมาอยูคูเมืองลําปางเพราะถา
ผูประกอบการธุรกิจรถมาไมมีรายไดก็จะทําใหอาชีพนี้ลดลงและสูญหายไปในท่ีสุด ซ่ึงทางสมาคม
ก็ไดใหความชวยเหลือแกสมาชิกในการจัดหาทัวรมาเพ่ือใหนักทองเท่ียวมาใชบริการ การใหยืม
อุปกรณการทําเล็บมาและใสเกือกมา รวมถึงเปนท่ีปรึกษาในดานตางๆใหแกสมาชิก  
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(สัมภาษณหัวหนาคิวรถมาของสมาคมรถมาจังหวัดลําปาง.18 สิงหาคม 2550 ) สถานท่ี
จอดรถมาท่ีทางเทศบาลจัดทําข้ึนมีท้ังหมด 4 จุด คือ หนาโรงแรมลําปางเวียงทอง หนาโรงแรมทิพย
ชาง หนาสถานีตํารวจภูธร อําเภอเมือง จังหวัดลําปางและหนาโรงเรียนเทศบาล 4 แตสมาชิกสมาคม
รถมาจังหวัดลําปางสวนใหญจะใชสถานท่ีจอดรถมาเพียง 3 จุด ยกเวนหนาโรงแรมลําปางเวียงทอง 
ซ่ึงจะเปนสถานท่ีจอดรถมาของสมาชิกชมรมอนุรักษรถมาลําปาง แตการใชสถานท่ีในการจอดรถ
มานั้นไมมีการบังคับ ทุกคันมีอิสระในการจะจอดรับผูโดยสารในแตละจุดได โดยเรียงลําดับใครมา
กอนก็จะสามารถรับผูโดยสารกอน สวนในกรณีท่ีมีทัวรมาลงแลวแจงผานทางสมาคมรถมาจังหวัด
ลําปางหัวหนาคิวรถมาจะจัดใหตามลําดับหมายเลข ของสมาชิกโดยโทรแจงหัวหนาหมูบาน ซ่ึง
หัวหนาหมูบานจะกระจายตอสมาชิกในหมูบานเองตามลําดับหมายเลขสมาชิกโดยท่ัวถึง  

 

2.2 กองทุนมาลําปาง (ธันยธรณ สิทธิชุม,2547) 
มีวัตถุประสงคในการจัดตั้ง เพื่อตองการอนุรักษมาจังหวัดลําปางเปนหนาท่ีหลัก 

เพราะจากการสํารวจวิจัยมาลําปางของผูประกอบอาชีพขับรถมาจํานวน 274 ตัว เม่ือเดือนธันวาคม 
พ.ศ.2546 โดยทําการฝงไมโครชิพ ดวยไมโครชิพเปนวัสดุจิ๋วท่ีมีเบอรเฉพาะตัวติดอยู เพ่ือเปนการ
ระบุตัวมาไดอยางถูกตองแมนยํา เพราะไมมีมาตัวใดในโลกท่ีจะมีเบอรไมโครชชิพซํ้ากัน หากมา
หายสามารถตามไปยึดคืนได โดยดูจากเบอรท่ีอานดวยเคร่ืองอานไมโครชิพ ซ่ึงจะมีอยูท่ีสมาคมรถ
มาลําปาง และท่ีโรงพยาบาลมาโคราช และทําการตรวจ DNA มาลําปางทุกตัวท่ีทําการตรวจ ผลการ
สํารวจเบ้ืองตนของ สพ.ญ.ดร.ศิรยา ช่ืนกําไร ทําใหทราบวามาในจังหวัดลําปางมีลักษณะพิเศษ ซ่ึง
เปนมาท่ีมีโครงสรางใกลเคียงกับมาทางแถบมองโกเลียท่ีใกลจะสูญพันธ จึงทําใหตระหนักท่ีจะตอง
อนุรักษมาจังหวัดลําปาง สวนการชวยเหลือผูประกอบอาชีพขับรถมาโดยการจัดต้ังคลินิกมาลําปาง
ข้ึนเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2547  ทําใหผูประกอบอาชีพขับรถมาในจังหวัดลําปางไดมีโอกาสเขามาเปน
สมาชิกของคลินิคมาลําปาง เพื่อทางคลินิกมาลําปางจะใหคําปรึกษาในการดูแลมา การใหอาหารมา 
และรักษามาอยางถูกวิธี และมีคอกมาสําหรับมาปวยคางคืน เพื่อทําการดูแลรักษาอาการมาปวยโดย
อยูในความดูแลใกลชิดของสัตวแพทยผูเช่ียวชาญ นอกจากนี้คลินิกมายังจําหนายยา แคลเซียม เกือก 
ตะปูใหกับผูประกอบอาชีพขับรถมาในราคาทุน และมีสัตวแพทยออกตรวจรักษาตามบาน โดยไม
คิดคาบริการ รวมถึงมีบริการใหยืมอุปกรณการทําเล็บและใสเกือกมา โดยคลินิกมาจะทําหนาท่ีดูแล
มา อนุรักษมาจังหวัดลําปาง เปนหลักเหนือผลประโยชนอ่ืนใด 
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2.3 ชมรมอนุรักษรถมาลําปาง 

กอต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2544 ตั้งอยูบริเวณจุดจอดรถมาหนาโรงแรมลําปางเวียงทองโดย

เกิดข้ึนจากการรวมกลุมของสมาชิกผูประกอบอาชีพขับรถมา      และสมาชิกบางสวนมาจากสมาชิก

สมาคมรถมา ปจจุบันชมรมอนุรักษรถมามีสมาชิก จํานวน 30 คน บทบาทหนาท่ีในการอนุรักษ

อาชีพขับรถมาของชมรมอนุรักษรถมาจังหวัดลําปาง คือ อนุรักษรถมาและอาชีพขับรถมาจังหวัด

ลําปาง โดยการบริหารงานท่ีมาจากสมาชิกผูประกอบอาชีพขับรถมาจังหวัดลําปาง    และบริหาร

จัดหารายไดใหกับสมาชิกชมรมอนุรักษรถมา  

 
3. ลักษณะและสวนประกอบของรถมาในจังหวัดลําปาง 

3.1 ลักษณะของรถมา 
 ลักษณะของรถมาในจังหวัดลําปางนั้นเปนรถแบบเปดประทุน ท่ีนั่งผูโดยสาร

คลายคลึงกับท่ีนั่งของจักรยานสามลอ แตมีขนาดใหญกวา อยูทางตอนหลังของท่ีนั่งคนบังคับ ซ่ึงมี
ระดับความสูงกวาเล็กนอย นั่งไดคันละไมเกิน 4 คน     

3.2 สวนประกอบของรถมา  
รถมาท่ีผูประกอบการธุรกิจรถมาในจังหวัดลําปางนํามาใชในการประกอบธุรกิจมี

สวนประกอบท่ีสําคัญดังนี้ 
  3.2.1 โครงหลังคา ทําดวยผาเทียมหนังหรือหนัง สมัยกอนจะทึบเปดปดได ดานใน 
ประกอบดวยโครงทําดวยไม หรือเหล็ก 2 ขาง ดันโครงหลังคาใหตึง 
 

 
 

ภาพท่ี 1 โครงหลังคา 
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3.2.2  ตัวถังทําดวยไมบุดวยทองเหลืองหรือแผนเหล็ก ดานหลังและดานขาง ท้ัง2  
ขาง 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ตัวถังรถมา 
 

3.2.3  แหนบ รถมาจะใชแหนบประกบกันใหโคงเปนรูปไข แหนบกวาง 1 ¼ นิ้ว  
หัวทายยดึดวยนอตยืดหยุนได 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แหนบรถมา 
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3.2.4 ลูกโม เปนสวนสําคัญ หรือหัวใจของรถมาในการเล้ียวซาย เล้ียวขวา 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ลูกโมรถมา 
 

3.2.5 แมแรง มีหนาท่ีตอจากตัวถัง และแหนบรถมามาถึงลูกโม และยดึติดกับ 
แหนบและลอ 

 

 
 

ภาพท่ี 5 แมแรง 
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3.2.6 ตะเกียงรถมา มีหลายรูปแบบ ของแทท่ีนํามาจากตางประเทศหาดูไดยาก  
 ปจจุบันเปล่ียนมาใชเปนไฟแบตเตอร่ีเกือบทุกคัน เพราะรถยนตมีมากข้ึนหากแสงจากตะเกียงไม
สวางพอ จะทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย 
 

 
 

ภาพท่ี 6 ตะเกยีงรถมาท่ีทํามาจากทองเหลือง 
 

3.2.7  ลูกลอและเพลา ทําดวยไมลอหนา 12 ซ่ี ลอหลัง 14 ซ่ีสวนท่ีทําดวยเหล็กลอ 
หนา 24 ซ่ี ลอหลัง 28 ซ่ี 
 

 
 

ภาพท่ี 7 ลอรถมาท่ีทําดวยเหล็ก 
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3.2.8  ระฆัง มี 2 ฝา ประกบกัน มีเหล็กเหยียบ จะมีเสียงสะทอนเปน 2 เสียง ดัง 
กังวานไพเราะเม่ือเวลาขับข่ี  
 

 
 

ภาพท่ี 8 กระด่ิงรถมา 
 

3.2.9  คานรถมา เปนสวนเช่ือมตอระหวางรถมาและมา เพื่อลากจูงรถมา บังคับมา 
ใหเคล่ือนไหว ซาย ขวา ขนาดความยาวของคานรถมาข้ึนอยูกับชวงตัวของมา 

 

 
 

ภาพท่ี 9 คานรถมา 
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4. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับมา 
4.1 พันธุมาในจังหวัดลําปาง 
 จากการศึกษาสายพันธมาท่ีมีอยูในลําปางและภาคเหนือบางสวนของสมาคม

พิทักษสัตวแหงโลก โดยการจัดต้ังกองทุนมาลําปางพบวา มาในจังหวดัลําปางเปนสายพันธมาท่ีมา
จากประเทศมองโกเลีย ซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใชงาน 

        

4.2 การเล้ียงมา (ไทยโพนี่,2550:ออนไลน) 
        เนื่องจากมาเปนสัตวท่ีชอบการแทะเล็มท่ีมีลักษณะการกัดเปนแบบกรรไกร(Scissors) 
การกัดกนิอาหารจึงไมมีการทําลายตนหญาแหลงอาหารเหมือนสัตวเค้ียวเอ้ืองประเภทอ่ืนการเล้ียง 
มาใหไดผลดีจาํเปนตองมีสถานท่ีกวางมีปริมาณหญาเพยีงพอใหมันแทะเล็มและไดออกกําลังกาย
อยางสมํ่าเสมอ หากตองการเล้ียงเพื่อใหมามีสุขภาพดี ควรจะมีพื้นที่ 1 ไรตอมาหนึ่งตัวเปนอยาง
นอย หากมีพืน้ท่ีจํากดัก็อาจเล้ียงแบบขังคอก แตก็ตองนาํออกข่ีเลนหรือจูงเดินเพื่อใหมาไดออก
กําลังกายบาง ภายในคอกจะตองมีรางอาหารหรือหญาและน้ําสะอาดใหมากินตลอดเวลา 

 
4.3 อาหารของมา 
อาหารท่ีมาชอบคือหญาขน รํา ขาวโพด ตนขาวโพดสับ และขาวเปลือก บางคร้ังอาจ

ผสมแคลเซ่ียมใหกินบาง หรือตองการบํารุงแมมากําลังทองควรใหหัวอาหารวัวนม เพื่อเสริม สราง
กระดูก หากจะใหดียิ่งข้ึนก็ใหอาหารมาโดยตรง ชาวบานท่ี อําเภอหัวหิน นิยมใหมากินรําผสมน้าํใน
ตอนเย็น และมีหญาใหกินตลอดเวลากลางคืนควรใหอาหารมาอยางนอยวันละสามคร้ัง (ขาว เปลือก 
หรือหัวอาหารประมาณสองขันตักน้ํา) สําหรับแมมาทองควรใหอาหารไมนอยกวาสามคร้ัง และใน
ระหวางวันจะตองมีหญาสดหรือหญาแหงใหกินตลอดเวลา (เกี่ยวหญาขนาดประมาณ 1 กระสอบ
ปุยใหกินตอวัน) เนื่องจากมาเปนสัตวท่ีมีกระเพาะตรง การกินอาหารเขาไปจะตองสามารถดูดซึม
ไปใชงานไดเลย หากใหอาหารมาไมเพียงพอจะทําใหมาผอมอยางรวดเร็วจนอาจถึงตายได ภายใน
คอกจะตองมีน้ําสะอาดใหมากินตลอดเวลา สําหรับมาท่ีเล้ียงปลอยไวในแปลงหญาจะตองมีน้ําให
มาตรงจุดใดจุดหนึ่งเม่ือถึงเวลามาจะเดินเขามากินเอง  

 

4.4 สวนประกอบของเคร่ืองมา 
มาท่ีจะนํามาเทียบรถลากเพ่ือประกอบธุรกิจรถมาไดตองนั้นตองใสเคร่ืองมากอน ซ่ึง

สวนประกอบของเคร่ืองมามีดังนี้ 
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4.4.1 บังตา ใชสําหรับปดตามา เพื่อใหมามองไปขางหนา 
 

 
 

ภาพท่ี 10 บังตา 
 
 

4.4.2 บังเหียน ใชบังคับใหมาเดินซายขวา โดยใชติดกับศีรษะมา 
 

 
 

ภาพท่ี 11 บังเหียน 
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4.4.3 ปะอก ใชรัดอกมา และนําไปตอกับตัวรถมา เพื่อใหมาลากรถมา ทําจาก 
หนังเทียมและยางรถยนต 
 

 
 

ภาพท่ี 12 ปะอก 
 

4.4.4 เคร่ืองหลังและสายหาง ใชบังคับและเบรกมา โดยใชรัดในชวงบ้ันทายมา 
 

 
 

ภาพท่ี 13 เคร่ืองหลังและสายหาง 
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4.4.5 เกือกมา ทําจากเหล็ก เปนรูปตัวยู และมีรูเพื่อใชตะปูตีเขาท่ีเล็บ เพื่อไมให 
เล็บมาสึกเวลาวิ่งบนถนน 
 

 
 

ภาพท่ี 14 เกือกมา 
 

5. ตนทุนของผูประกอบการธุรกิจรถมา 
การจําแนกตนทุนของผูประกอบการธุรกิจรถมาในจังหวัดลําปางมี  2 ประเภทคือ 

รายจายลงทุน (Capital Expenditure) และรายจายดําเนินงาน (Operating Expenditure )  
5.1 รายจายลงทุน (Capital Expenditure)ในการเปนผูประกอบการธุรกิจรถมารายจาย

ลงทุนเร่ิมแรกไดแก  
5.1.1 รถมาท่ีนํามาใชประกอบการ ผูประกอบการสามารถซ้ือแบบสําเร็จพรอมใช     

งานไมวาจะเปนรถมาใหม หรือซ้ือคันเกาจากผูประกอบการรายอ่ืนแลวนํามาปรับปรุงเพื่อใหใชงาน
ได หรือ โดยการซ้ือสวนประกอบแลวนํามาประกอบเอง  
 

5.1.2   มาท่ีนํามาเทียบรถมา ผูประกอบการอาจไดมาจากการซ้ือจากฟารมมา หรือ 
ไดมาจากลูกมาท่ีเกิดจากมาในคอกของตนซ่ึงราคาข้ึนอยูกับประเภท และสีของมา นอกจากเงิน
ลงทุนซ้ือมาแลวจะตองเสียคาฝกมาใหสามารถนํามาเทียบรถลากเพื่อใหบริการไดโดยจะเสีย
คาใชจายในการฝก   3,000    บาท ซ่ึงมาแตละตัวใชระยะเวลาในการฝกไมเทากัน 
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  5.1.3  คอกมาผูประกอบการสวนใหญจะใชบริเวณบานของตน มาตอเติมเปนคอก
มาโดยใชพื้นท่ีประมาณ  2.5 เมตร x 3 เมตร สําหรับมา 1 ตัว โดยเสียคาใชจายในการตอเติม
ประมาณ 1,500 บาท 
 

  5.1.4   คาสมาชิกสมาคมรถมาลําปางแรกเขา 100 บาท 
นอกจากนี้ยังมีคาใชจายลงทุนท่ีแตเดิมตองจายคือ คาปายทะเบียนรถมาและคา

ใบอนุญาตขับข่ีลอเล่ือน ซ่ึงปจจุบันไดมีการยกเลิกไปแลวและ  อุปกรณทําเล็บ  อุปกรณใสเกือกมา 
ปจจุบันยืมใชไดจากสมาคมรถมาจังหวัดลําปางและคลินิกมาลําปาง 
   

5.2. รายจายดําเนินงาน   (Operating Expenditure )   เปนรายจายท่ีเกิดข้ึนประจํา 
เพื่อใหธุรกิจดําเนินงานติดตอกันไปได ซ่ึงรายจายเหลานี้มีมูลคานอยเมื่อเทียบกับรายจายลงทุน ซ่ึง
คาดหวังจะไดผลตอบแทนภายใน 1 ป และผลตอบแทนจากการจายเงินนั้น มีระยะเวลาส้ันไดแก 

 

   5.2.1 คาบํารุงรักษารถมา รถมาท่ีใชในการประกอบการจะตองมีการเปลี่ยน
อะไหลหรือสวนประกอบท่ีชํารุด เชน    เบาะ หลังคา  แหนบ      เปนตน สําหรับสวนท่ีจะตอง
เปล่ียนหรือซอมแซม เปนรายจายประจําของผูประกอบการหากมีการใชงานมาก คาบํารุงรักษาจะ
สูงตามไปดวย  

  5.2.2 คาใชจายเกี่ยวกับมา มาท่ีนํามาใชเทียบรถมาจะมีคาใชจายประจํา คือ อาหาร 
ยา วัคซีน แชมพู รวมไปถึงเคร่ืองมาบางอยางท่ีตองมีการเปล่ียนทุกเดือนเชน เกือกมา 
                                                      

  5.2.3 คาแรงงานของผูประกอบการ เปนคาจางข้ันตํ่าท่ีผูประกอบการจะตองไดรับ
เปนคาตอบแทนเม่ือมีการดําเนินงาน โดยปกติเจาของธุรกิจ จะเปนผูขับรถมาเอง จึงมิไดมีการจาง
แรงงานซ่ึงอาจไมนํามาคิดเปนสวนหนึ่งของรายจายดําเนินงาน แตตามหลักการคิดตนทุนในเชิง
เศรษฐศาสตรจะตองคํานึงถึงคาใชจายสวนนี้ดวย โดยใชอัตราคาจางข้ันตํ่าท่ีกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมประกาศใชมาเปนเกณฑในการคํานวณ ซ่ึงอัตราคาจางข้ันตํ่ามีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 
1  มกราคม 2550 ในพื้นท่ีจังหวัดลําปางในอัตราวันละ  149 บาท (กระทรวงแรงงาน, 2550 :
ออนไลน) 
 

  5.2.4 คาเส่ือมราคามา  มามีอายุโดยเฉล่ีย 20 ป ซ่ึงจะนํามาใชงานไดตองมีอายุ
ประมาณ  5 – 25  ป จึงคํานวณคาเส่ือมราคาตามวิธีเสนตรง 20 ป  
 

  5.2.5 คาเส่ือมราคารถมา เปนคาใชจายในการดําเนินงานของผูประกอบการ ซ่ึง
สวนประกอบหลักของตัวรถมาจะเปนเหล็กซ่ึงมีความคงทน ผูประกอบการบางรายไดรับรถมาสืบ
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  5.2.6 คาเส่ือมราคาคอกมา สวนประกอบหลักของคอกมา จะเปนไมหลังคามุงดวย
กระเบ้ืองหรือจาก ซ่ึงมีอายุการใชงานโดยเฉล่ียประมาณ 3 ปจึงคํานวณคาเส่ือมราคาตามวิธีเสนตรง 
3 ป 
  5.2.7 คาบํารุงสมาชิกสมาคมรถมาลําปางรายป คือ รายจายท่ีผูประกอบการที่เปน
สมาชิกสมาคมรถมาลําปางตองชําระปละ 20 บาท   
 
 6. รายไดจากการประกอบการ 

รายไดของผูประกอบการธุรกิจรถมาในจังหวัดลําปาง ไดแกรายไดจากการนํา
นักทองเท่ียวชมเมืองลําปางโดยทางสมาคมรถมาลําปางไดกําหนดคาโดยสารไว 3 อัตรา ดังน้ี 

6.1 เสนทางรอบเมืองเล็ก  
ข้ึนท่ีศาลากลางเกา รถจะเล้ียวซายตรงสามแยกเขาถนนทิพยชาง สองฟากถนนมีรานคา 

ท่ีเปนตึกแถวเกาๆใหชมกอนจะเล้ียวซายท่ีสามแยกการไฟฟาฯจะเห็นแมน้ําวังไหลขนานไปกับ
ถนนทางดานขวา ผานหาแยกหอนาฬิกา ซ่ึงเปรียบเสมือนจุดศูนยกลางของเมืองนักทองเที่ยวมัก
ถายภาพคูกับรถมาเปนท่ีระลึกกันท่ีจุดนี้ จากนั้นรถมาจะพาเขาถนนบุญวาทยอันเปนยานใจกลาง
ธุรกิจการคา ตึกแถวสองฟากเปนส่ิงกอสรางสมัยใหม และมาส้ินสุดตรงจุดเดิม ใชเวลาประมาณ 20 
นาที ราคา 150 บาท   
 

6.2 เสนทางรอบเมืองใหญ  
ข้ึนท่ีศาลากลางเกา  เปนเสนทางเดียวกับเสนทางรถมารอบเมืองเล็กไปจนถึงสามแยก 

การไฟฟาฯ แตไมเล้ียวซายไปหอนาฬิกาจะตรงไปตามถนนวังขวาเลียบแมน้ําวัง ผานบานไมเกาช่ือ 
บานบะเกา  ทางดานซายมือ ผานสวนสาธารณะเขลางคนครเล้ียวซายขางสวนมาผานยานตลาด
อัศวินซ่ึงเปนแหลงบันเทิงยามคํ่าคืนบนถนนทาคราวนอย ผานหาแยกหอนาฬิกาเขาถนนบุญวาทย 
ส้ินสุดทางท่ีจุดเดิม ใชเวลาประมาณ 40 นาที ราคา 200 บาท  
 

6.3 เชาเปนชั่วโมง  
นักทองเท่ียวสามารถเลือกเสนทางชมเมืองไดตามความตองการ เชน ขามแมน้ําวังบน 
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สะพานรัษฎาภิเศก ชมบานเสานัก ชมวัดตางๆ และนมัสการหลวงพอเกษมเขมโก  อีกเสนทางหน่ึง
คือชมยานตลาดจีนบนถนนตลาดเกา ซ่ึงเปนถนนเศรษฐกิจในอดีตท่ียังคงสภาพอาคารตึกแถวแบบ
โบราณไวท้ังสองฟาก บานเกาหลายหลังมีลวดลายไมฉลุท่ีงดงาม ชมสถานีรถไฟที่เปนอาคารแบบ
โบราณ แวะถายภาพท่ีหาแยกหอนาฬิกา ช่ัวโมงละ 300 บาท (ชมเมืองบนรถมา,2550:หนา303) 
 

รายไดอ่ืนนอกเหนือจากการใหบริการปกติ ไดแก การรับจางไปรวมขบวนพาเหรดใน
เทศกาลตางๆ หรือตามโรงเรียนตางๆ รายไดสวนนี้เง่ือนไขข้ึนอยูกับผูวาจางซ่ึงแลวแตจะตกลงกัน 

รายไดสวนนี้จะนํามาคํานวณเพ่ือหากระแสเงินสดรับของผูประกอบการธุรกิจรถมา
ตอไป 
 
 
 
 
 


