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ภายใต้ การสนับสนุนของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ

คํานํา
ปั ญหาเรื่ องอุบตั ิเหตุทางถนนเป็ นปั ญหาที่เป็ นภาระสําคัญที่จําเป็ นจะต้ องมีการแก้ ไข
จัดการโดยเร่ งด่วน จากข้ อมูลสถิติอุบัติเหตุชี ้ให้ เห็นว่ารถจักรยานยนต์ เป็ นยานพาหนะที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ และนําไปสู่การเสียชีวิตของผู้ขบั ขี่และผู้โดยสาร อย่างไรก็
ตามในสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยและการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาทําให้ ประชาชนส่วน
ใหญ่ขาดทางเลือกในการเดินทางที่ปลอดภัยและสามารถเข้ าถึงได้ โดยสะดวก อย่างเช่น รถ
โดยสารขนส่งมวลชน รถรับส่งนักเรี ยน ทําให้ รถจักรยานยนต์เป็ นทางเลือกเดียวที่ดเู หมือนจะมี
อยู่เพื่ อแก้ ไ ขปั ญ หาความต้ องการขนส่ งในกลุ่มผู้มีรายได้ น้ อยถึง ปานกลาง ตลอดจนเป็ น
ทางเลื อ กของกลุ่ม เยาวชนเพื่ อใช้ เป็ นยานพาหนะในการเดินทางไปโรงเรี ย นหรื อเพื่อใช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน คําถามสําคัญสําหรับเรื่ องของความปลอดภัยกับกลุ่มเยาวชนซึ่งต้ องขับขี่
รถจักรยานยนต์ ไปโรงเรี ยนถึงความพร้ อมและความเหมาะสมในการอนุญาตให้ สามารถนํา
ยานพาหนะดังกล่าวไปใช้ ได้ จึงขึ ้นอยู่กับขบวนการคัดกรองอย่างกระบวนการออกใบอนุญาต
ขับขี่สําหรับกลุ่มเยาวชนที่มีคณ
ุ ภาพ
คู่มื อ ฉบับ นี จ้ ัด ทํ า ขึน้ เพื่ อ นํ า เสนอแนวทางในการพัฒ นาคุณ ภาพระบบใบขับ ขี่ ข อง
ประเทศไทยสําหรับรถจักรยานยนต์ ในกลุ่มเยาวชนเพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องได้ นําไปใช้
ประโยชน์ ข้ อเสนอแนะในคู่มือนีไ้ ด้ จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ งานวิจัยและเอกสารที่
เกี่ ยวข้ องทัง้ ต่างประเทศและในประเทศ ซึ่งเป็ นต้ นแบบของการพัฒนาระบบบริ หารจัด การ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ระบบการออกใบอนุญ าตขับ ขี่ ที่ มี คุณ ภาพ โดยเน้ น การพัฒ นาสมรรถนะที่ พึง
ประสงค์ ของผู้ขับขี่อย่างรอบด้ าน และสอดคล้ องกับพัฒนาการที่ควรจะเป็ น อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ยังได้ นําเสนอ 6 กลยุทธหลักเพื่อการยกระดับคุณภาพใบขับขี่ที่เรี ยกว่า ESCAPE
สุดท้ ายนี ้หวังว่าแต่ละหน่วยงานจะได้ นําข้ อค้ นพบ บทสรุป และข้ อเสนอไปใช้ เพื่อเป็ นประโยชน์
ในการทํางานต่อไป
ผศ. ดร. ทวีศกั ดิ์ แตะกระโทก
พฤษภาคม 2553
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1. บทนํา
จากข้ อมูลสถิติของสํานักงานตํารวจแห่งชาติรถจักรยานยนต์ยงั คงเป็ นพาหนะที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุสงู ที่สดุ อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จากข้ อมูลของสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิน
ชี ้ให้ เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นของอุบตั ิเหตุในกลุ่มช่วงอายุ 15-24 ปี มีสงู ถึงร้ อยละ 20
จากการทบทวนการวิจยั ในต่างประเทศชี ้ให้ เห็นถึงสาเหตุที่สําคัญของการเกิดอุบตั ิเหตุ
ของผู้ขบั ขี่ที่ยงั ขาดประสบการณ์หรื อผู้ขบั ขี่มือใหม่ (Novice Driver) ว่ามีสาเหตุมาจากการขาด
ประสบการณ์ (Inexperience) และการขาดวุฒิภาวะ (Immaturity) ซึง่ จําเป็ นจะต้ องมีกลไกใน
การจัดการด้ านการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมทั ้งในด้ านของการเพิ่มพูนประสบการณ์และการเพิ่มพูนวุฒิ
ภาวะ
สําหรับกลไกในการจัดการด้ านการเรี ยนรู้ เพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์นนพบว่
ั้
ากลไกสําคัญ
และถูกนํามาใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพคือกลไกในการจัดการด้ านการออกใบอนุญาตขับขี่หรื อที่
นิยมเรี ยกกันว่าใบขับขี่ทั ้งระบบ สําหรับระบบใบขับขี่จะประกอบด้ วยส่วนของการจัดการก่อน
การมีใบขับขี่ (Pre-licensing) ขณะมีใบขับขี่ (Licensing) และการกํากับดูแลหลังจากมีใบขับขี่
(Post-licensing) ซึง่ จําเป็ นจะต้ องมีการเสริ มในด้ านของทักษะการเรี ยนรู้ ด้านการขับขี่ที่ถกู ต้ อง
ผ่ า นกระบวนการอบรม ตลอดจนการกํ า กับ ดูแ ลในขณะที่ ยัง ขาดความพร้ อมในการขับ ขี่ ที่
ปลอดภัยด้ วยการออกใบอนุญาตขับขี่อย่างเป็ นลําดับขั ้น (Graduated Licensing) รวมไปถึงการ
ลดปั จจัยเสี่ยงที่จะเป็ นอันตรายต่อผู้ขบั ขี่และผู้โดยสารอย่างเช่นการห้ ามมีผ้ โู ดยสารซ้ อนท้ ายใน
ขณะที่ผ้ ขู บั ขี่ยงั คงขาดประสบการณ์ (Pillion-passenger Restriction) หรื อการห้ ามการขับขี่ใน
เวลากลางคืน (Night-time Curfew) รวมไปถึงรู ปแบบการจัด การเพื่อพัฒนาทักษะด้ านการ
สังเกตสถานการณ์อนั ตราย (Hazard Perception)
การพัฒนาคู่มือฉบับนีก้ ็เพื่อทํ าการศึกษารู ปแบบของระบบใบขับขี่ของประเทศไทยใน
ปั จจุบนั เพื่อเปรี ยบเทียบกับแนวทางที่ได้ มีการดําเนินการในต่างประเทศเพื่อนําไปสู่ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการกําหนดรูปแบบของระบบใบขับขี่ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยและมีส่วนช่วยใน
การลดการเกิ ด อุบัติ เ หตุใ นกลุ่ม ผู้ขับ ขี่ ร ถจัก รยานยนต์ มื อ ใหม่ ซึ่ง ยัง เป็ นปั ญ หาที่ สํ า คัญ ของ
ประเทศไทยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. กรอบแนวคิดในการศึกษาถึงรู ปแบบของระบบใบขับขี่ท่ มี ีคุณภาพ

รู ปที่ 1 Knowledge Management and Licensing
สํ า หรั บ การศึก ษาในครั ง้ นี จ้ ะวิ เ คราะห์ ปั ญหาในเชิง ระบบทัง้ ในส่ วนของมิ ติด้ า นการ
พั ฒ นาประสบการณ์ การขั บ ขี่ ที่ ป ลอดภั ย ซึ่ ง ผู้ ขั บ ขี่ มื อ ใหม่ ยั ง คงขาดประสบการณ์
(Inexperience) หรื อขาดการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสม (Skill Training) และพัฒนาการด้ านวุฒิภาวะ
(Immaturity) ที่เหมาะสม การประเมินระบบใบขับขี่จะเป็ นจะต้ องพิจารณามาตรการควบคุม
(Control) เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุอนั เนื่องมาจากการขาดความพร้ อมทังในส่
้ วน
ของการขาดประสบการณ์ และการขาดวุฒิ ภ าวะ เช่ น มาตรการการจํ า กัด ในทางกายภาพ
(Physical Limitation) เช่น การยืดเวลาในการเข้ าถึงการขับขี่ (Delay of Exposure) หรื อการลด
ความเสี่ยงในช่วงเวลาที่มีอนั ตรายสูง (Time Curfew) และศึกษาถึงแนวทางในการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) เพื่อให้ ผ้ ขู บั ขี่มีความรู้ ความเข้ าใจ และทัศนคติที่เหมาะสม
ต่อวัย และต่อความปลอดภัย
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3. การทบทวนความรู้ ท่ วั ไปเกี่ยวกับการสอบใบขับขี่
สําหรับรูปแบบการทดสอบใบขับขี่โดยทัว่ ไปสามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้ (อ้ างอิง 1)
3.1 General System

รู ปที่ 2 General System
ผู้ที่จะสอบเข้ ารับการอบรมจากโรงเรี ยนสอนการขับขี่ จากนั ้นจึงเข้ าทําการทดสอบ
ข้ อเขียนเกี่ยวกับความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบตั ิ และการสอบการขับขี่ ในกรณีที่สอบผ่านจะ
ได้ รับใบอนุญาตทันที
3.2 System with Probationary

รู ปที่ 3 System with Probationary
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เป็ นการทดสอบเช่นเดียวกับการทดสอบแบบทั่วไป แต่จะมีช่วงเวลาในการถื อใบขับขี่
ชัว่ คราวก่อนจะได้ ใบขับขี่ถาวร ปกติประมาณ 2 ปี โดยในช่วงของการถือใบขับขี่ชวั่ คราวจะมี
มาตรการในการกํากับดูแลที่เข้ มข้ นกว่าปกติ หากมีการฝ่ าฝื นก็จะถูกตัดคะแนน หากมีคะแนน
สะสมในช่ ว งเวลาดัง กล่ า วมากเกิ น เกณฑ์ ที่ กํ า หนดจะต้ อ งมี ก ารเข้ า รั บ การอบรมเพิ่ ม เติ ม
ตัวอย่างมาตรการกํ ากับดูแลที่เข้ มข้ นได้ แก่การกํ าหนดให้ ปริ มาณแอลกอฮอลล์ในเลือดเป็ น 0
ในช่ ว งเวลาดัง กล่ า ว หรื อ การฝ่ าฝื นกฏหมายที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ ความปลอดภัย โดยตรง
อย่างเช่นการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฏหมายกําหนด
3.3 Two-phase System with Provisional

รู ปที่ 4 Two-phase System with Provisional
ประเภทนี ้มีลกั ษณะคล้ ายกับประเภทก่อนหน้ านี ้ยกเว้ นในช่วงถือครองใบขับขี่ชวั่ คราว
จะต้ องเข้ ารับการอบรมเพิม่ เติมทั ้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ เพื่อเพิม่ พูนทักษะระดับสูง เช่น
การขับขี่อย่างปลอดภัยในเวลากลางคืน การขับขี่บนถนนลื่น การประเมินความปลอดภัยด้ วย
ตนเอง การประเมินสถานการณ์อนั ตรายในขณะขับขี่
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3.4 Graduated Licensing

รู ปที่ 5 Graduated Licensing
GLS หรื อ การออกใบอนุญาตขับขี่แบบเป็ นลําดับขั ้น ประกอบไปด้ วย 3 ระดับในการออก
ใบขับขี่ โดยจะมีลักษณะใกล้ เคียงกับประเภทก่ อนหน้ านี ้ แต่มีความชัดเจนมากขึ ้น นั่นคื อ มี
ระดับเรี ยนรู้ learner stage ระดับควบคุมชัว่ คราว provisional licence stage และระดับถาวร
full licence stage การกําหนดระดับดังกล่าวเกิดขึ ้นเนื่องจากความสามารถในการเรี ยนรู้ และ
เพิ่มพูนประสบการณ์ จะเกิ ดขึน้ ตามระยะเวลาในการได้ รับประสบการณ์ ในการขับขี่ที่เพิ่มขึน้
ดังนันจึ
้ งควรมีการดูแลการขับขี่ของผู้ขบั ขี่ให้ ได้ รับประสบการณ์ที่สอดคล้ องกับทักษะในขณะนัน้
เมื่อประสบการณ์เพิม่ ขึ ้นการควบคุมดูแลก็จะได้ รับการผ่อนผันมากขึ ้นจนถึงระดับที่จะได้ รับการ
ครอบครองด้ วยใบขับขี่แบบถาวร
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4. ความสําคัญของการมีใบขับขี่เฉพาะสําหรั บรถจักรยานยนต์ กับการป้องกันการเกิด
อุบัตเิ หตุ
จากงานวิจยั ของ McGwin G, Whatley J และคณะเมื่อปี คศ 1997-1998 ซึง่ ได้ ศกึ ษาถึง
กฏหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การให้ ใ บอนุญ าตขับ ขี่ กับ อัต ราการเสี ย ชี วิ ต พบว่ า การกํ า หนดให้ มี
ใบอนุญาตขับขี่เฉพาะรถจักรยานยนต์มีผลต่อการลดอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มรถจักรยานยนต์
(อ้ างอิง 2)
จากงานวิจยั ของ Katherine Perez และคณะ (อ้ างอิง 3)ซึง่ ได้ ศกึ ษาถึงผลกระทบของการ
แก้ ไขกฏหมายในประเทศเสปนซึ่ ง อนุ ญ าตให้ ผู้ ที่ มี ใ บอนุ ญ าตขั บ ขี่ ร ถยนต์ ส ามารถขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ได้ โดยไม่ต้องมีการสอบการขับขี่รถจักรยานยนต์ พบว่าอัตราความเสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ประเภท 50-125 ซีซีเพิ่มขึ ้นหลังจากการแก้ ไขกฏหมาย
ดังกล่าว ชี ใ้ ห้ เห็นถึงความแตกต่างของทักษะการขับขี่ ของยานพาหนะทัง้ สองประเภทที่ ควร
จะต้ องมีการทดสอบที่แตกต่างกัน
จากงานวิจยั ทั ้งสองอาจชี ้ให้ เห็นว่าทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยจําเป็ น
จะต้ องใช้ ทกั ษะที่สงู กว่าการขับขี่รถยนต์ จึงจําเป็ นจะต้ องมีการกําหนดระบบใบขับขี่ที่แยกออก
จากระบบใบขับขี่ของรถยนต์ และไม่สามารถใช้ แนวทางในการกํากับดูแลเหมือนกันได้ ทั ้งหมด
5. ความสัมพันธ์ ระหว่ างคุณภาพระบบใบขับขี่กับความปลอดภัย
กลไกในการควบคุมระบบใบขับขี่ที่มีประสิทธิภาพนันมี
้ ตงแต่
ั ้ การกําหนดอายุขั ้นตํ่าของ
การเข้ าถึงการขับขี่อย่างถูกกฏหมาย การจัดกระบวนการได้ มาซึ่งใบขับขี่แบบเป็ นลําดับขัน้ ที่
สอดคล้ องต่อพัฒนาการของผู้ขบั ขี่ การควบคุมการขับขี่ของผู้ขบั ขี่ที่ยงั ขาดประสบการณ์ ให้ อยู่
ภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสม การควบคุม พฤติ ก รรมที่ นํ า ไปสู่ก ารขับ ขี่ ที่ ไ ม่ ป ลอดภัย
สําหรับประสิทธิภาพของแต่ละองค์ประกอบสามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
หมายเหตุ ทัง้ นี เ้ นื่ องจากงานวิจัยส่วนใหญ่ จะเน้ นไปที่ งานวิจัยในกลุ่มรถยนต์ การวิเคราะห์
ประสิ ท ธิ ภ าพที่ ไ ด้ จากงานวิ จัย เหล่ า นี จ้ ํ า เป็ นจะต้ องมี เ ลื อ กใช้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
รถจักรยานยนต์ด้วยเช่นกัน
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5.1 การพัฒนาระบบใบขับขี่แบบเป็ นลําดับขัน้ (Graduated Driver’s Licensing หรื อ
GDL)
จากการศึกษาข้ อมูลในต่างประเทศชี ้ให้ เห็นว่าระบบใบขับขี่แบบเป็ นลําดับขั ้นเป็ นระบบที่
เหมาะสมกั บ สภาพความเป็ นจริ ง มากที่ สุ ด ทั ง้ ในส่ ว นของรถยนต์ และรถจั ก รยานยนต์
การศึกษาถึงระบบ GDL ของประเทศสหรัฐอเมริ กาพบว่าระบบดังกล่าวสามารถลดการบาดเจ็บ
จากอุบตั ิเหตุรถยนต์ลงได้ ถึงร้ อยละ 23 ในกลุ่มอายุ15-19 ปี ทั ้งนี ้ปั จจัยที่สําคัญที่สดุ คือการลด
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากระยะเวลาในการออกไปขับขี่ยานพาหนะที่ลดลง สํ าหรั บประเทศ
นิวซีแลนด์ พบว่าระบบดังกล่าวสามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ ร้อยละ 36 และอัตราการ
บาดเจ็บร้ อยละ 40 ในกลุ่มผู้ขบั ขี่อายุ 16 ปี
5.2 การจํากัดอายุขัน้ ตํ่า
จากการทบทวนโดย Senserrick and Whelan พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ของ
อุบตั ิเหตุกบั การจํากัดอายุขั ้นตํ่าที่น้อยเกินไปได้ แก่
• การขาดความพร้ อมด้ านวุฒิภาวะ
• เป็ นการเพิ่มจํานวนผู้ขบั ขี่มือใหม่บนท้ องถนน
• ระยะเวลาในการถือครองใบขับขี่ประเภทชัว่ คราวที่สั ้นจนเกินไป
ในประเทศออสเตรเลียพบว่าอายุขนตํ
ั ้ ่าของการขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์จะสูง
กว่ารถยนต์ นัน่ คือ ในรัฐ นิวเซาท์เวลส์ กําหนดให้ อายุขั ้นตํ่าสําหรับการขอใบอนุญาตขับขี่ระดับ
เรี ยนรู้ (Learner Permit) ของรถยนต์อยู่ที่ 16 ปี ในขณะที่ของรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 16 ปี 9 เดือน
สําหรับอายุขั ้นตํ่าสําหรับการขอใบอนุญาตขับขี่ระดับชัว่ คราว (Provisional Permit) ของรถยนต์
และรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 18 ปี ในมลรัฐวิคตอเรี ยกําหนดให้ อายุขั ้นตํ่าสําหรับการขอใบอนุญาต
ขับขี่ระดับเรี ยนรู้ ของรถยนต์อยู่ที่ 16 ปี ในขณะที่ของรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 18 ปี สําหรับอายุขนั ้
ตํ่าสําหรับการขอใบอนุญาตขับขี่ระดับชัว่ คราว (Provisional Permit) ของรถยนต์อยู่ที่ 18 ปี
ในขณะที่รถจักรยานยนต์อยู่ที่ 18 ปี 3 เดือน
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จากข้ อมูลดังกล่าวชี ้ให้ เห็นถึงประโยชน์ของการจํากัดอายุขั ้นตํ่าดังต่อไปนี ้
• เป็ นการวางมาตรฐานทางกฏหมายถึงความเหมาะสมของอายุผ้ ขู บั ขี่ที่ควรจะขับขี่
• ทําให้ ผ้ ขู บั ขี่มีพฒ
ั นาการด้ านวุฒิภาวะที่เพียงพอ
5.3 ระยะเวลาในการถือครองใบขับขี่ช่ ัวคราว
วัตถุประสงค์ที่สําคัญของการกําหนดระยะเวลาในการถือครองใบขับขี่ชวั่ คราวก็เพื่อให้ ผ้ ู
ขับขี่ได้ มีโอกาสในการพัฒนาประสบการณ์ในการขับขี่ภายใต้ สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงไม่สงู
มากนัก นอกจากนี ้ยังเป็ นการป้องกันผู้ขบั ขี่ที่ขาดความพร้ อมทางด้ านทักษะและวุฒิภาวะเลือก
ที่จะเสี่ยงกับการเดินทางที่เป็ นอันตราย
6. การศึกษาถึงสมรรถนะที่เหมาะสมในการขับขี่

รู ปที่ 6 โครงสร้ างความสัมพันธ์ของทักษะการขับขี่

9

Keskenen (อ้ างอิง 4) ได้ นําเสนอให้ เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างแบบเป็ นลําดับขัน้
ที่แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการตัดสินใจขับขี่กบั จิตวิทยาที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจนัน้ แนวคิดของ Keskenen ชี ้ให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของทักษะในแต่ละระดับส่งผลต่อ
การตัดสินใจในการขับขี่ที่เหมาะสม โดยแต่ละระดับประกอบด้ วย
ระดับบนสุด จุดมุ่งหมายในชีวิต การกํ าหนดหรื อมีเป้าหมาย การให้ คุณค่าของชีวิตมี
ความสําคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจที่จะกระทําการในๆ คนที่ให้ ความสําคัญกับคนรอบข้ าง
น้ อย ก็อาจจะเลือกตัดสินใจที่จะขับตัดหน้ ารถคันอื่นอย่างกระชั ้นชิดเพื่อความสะดวกของตนเอง
หรื อตัดสินใจที่จะขับรถฝ่ าไฟแดงเมื่อไม่มีตํารวจควบคุม โดยมองเห็นความสะดวกมาก่อนความ
ปลอดภัย
ระดับที่สอง จุดมุ่งหมายในการขับขี่ การขับขี่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางที่แตกต่าง
กันย่อนส่งผลต่อการตัดสินใจที่แตกต่างกันด้ วยเช่นกัน การขับขี่รถไปทํางาน กับการขับขี่รถเพื่อ
การสันทนาการ เพื่อแข่งขันกับเพื่อนฝูง หรื อเพื่อไปส่งพิซซ่าให้ ทนั ภายใน 30 นาที ย่อมมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกความเร็ว เลือกเส้ นทางได้
ระดับที่สาม ความสามารถในการขับขี่ภายใต้ สภาพจราจรจริ ง ความสามารถในการรับรู้
ถึงความเสี่ยงหรื ออันตรายที่เพิ่มขึ ้นอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้ อมที่มีความซับซ้ อนมากขึ ้น เช่น
มีปริ มาณรถหนาแน่นขึ ้น มีรถขนาดใหญ่วิ่งตามหลังอย่างกระชันชิ
้ ด สภาพถนนที่ไม่ปลอดภัย
เป็ นความสามารถที่ต้องมีการพัฒนาผ่านประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และต้ องอาศัยระยะเวลาใน
การเรี ยนรู้
ระดับที่ สี่ ทัก ษะในการขับ ขี่ ขัน้ พื ้นฐาน การทรงตัว การหยุด รถ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ
กฎหมาย
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7. สรุ ปการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับระบบใบขับขี่ท่ มี ีคุณภาพจากในประเทศ การสํารวจ
และจากงานวิจัยในต่ างประเทศ
ตารางที่ 1 ก่ อนได้ รับใบอนุญาตขับขี่
ระยะ
สถานการณ์
ก่ อนมีใบขับขี่ 1. จากข้ อมูลของสํานักระบาดและตํารวจชี ้ให้ เห็นว่าการ
ขี่รถจักรยานยนต์มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นในกลุ่มที่มีอายุตํ่ากว่า
เกณฑ์ 15 ปี โดยเฉพาะการใช้ รถจั ก รยานยนต์ เ ป็ น
ยานพาหนะในการไปโรงเรี ยน
2. จากข้ อมูล การเฝ้ าระวัง การบาดเจ็ บชี ใ้ ห้ เ ห็ น ว่าการ
บาดเจ็ บมี แ นวโน้ ม สูง ขึน้ ในกลุ่ม ที่ มี อายุน้ อ ยลง โดยดู
จากค่า DALYS ที่เพิ่มขึ ้น และข้ อมูลจากการวิเคราะห์
ของ IS และ EMS
3. จากงานวิจยั ทังในประเทศและต่
้
างประเทศชี ้ให้ เห็นว่า
สาเหตุสําคัญของกลุ่มผู้ขับขี่ที่อายุน้อยมาจากการขาด
ทังในด้
้ าน วุฒิภาวะ (Immaturity) และ ประสบการณ์
(Inexperience)
4. จากการศึกษาในต่างประเทศชี ้ให้ เห็นถึงความจําเป็ น
ในการควบคุม ดูแ ลผู้ขับ ขี่ รถจักรยานยนต์กับรถยนต์ ที่
แตกต่า งกัน เนื่ อ งจากยานพาหนะทัง้ สองประเภทมี
ลักษณะทางโครงสร้ างและความปลอดภัยที่แตกต่างกัน
5. จากการประเมินระบบใบขับขี่ในต่างประเทศพบว่า ใน
ประเทศที่ ประสบความสําเร็ จในการลดอุบตั ิเหตุในกลุ่ม
16-19 ปี พบว่าการยื ดเวลาในการเข้ าถึงรถจนผู้ขับขี่ มี
มาตรฐานด้ านวุฒิ ภ าวะและประสบการณ์ ที่ เ หมาะสม
เป็ นมาตรการที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ

ข้ อเสนอแนะ
1. จากข้ อจํ า กั ด ด้ านสรี ระ
ความพร้ อมทางด้ านจิตใจและ
ทัก ษะ ซึ่ ง เป็ นความเสี่ ย งต่อ
การเกิ ด อั น ตราย ควรมี ก าร
พิจารณามาตรการด้ านบังคับ
ใช้ กฎหมายที่เข้ มงวดในกลุ่มผู้
ขับขี่ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์การสอบ
ใบขั บ ขี่ โดยเน้ นให้ ตํ า รวจ
เข้ ม งวดในการตรวจสอบ
ใบขับขี่
2. ในช่วงก่อนที่ จะมีการสอบ
ใบขับขี่ควรมีการพัฒนาผู้ขบั ขี่
ให้ มี ทัศ นคติ เพื่ อ ลดผลจาก
การขาดวุฒิภาวะ ผ่านการ
สร้ างจิตสํานึกในโรงเรี ยน และ
การพัฒ นาทัก ษะที่ ป ลอดภัย
เ พื่ อ ล ด ผ ล จ า ก ก า ร ข า ด
ประสบการณ์ ผ่ า นการอบรม
การขับขี่
อย่างไรก็ตามแม้ จะจัดอบรมก็
ยัง ไม่ส ามารถเร่ ง ในด้ านของ
กระบวนการเพิ่มประสบการณ์
ได้ เนื่องจากสิ่งเหล่านี ้ต้ องการ
เรี ยนรู้ จากสภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในการขับขี่จริ ง
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ตารางที่ 1 ก่ อนได้ รับใบอนุญาตขับขี่ (ต่ อ)
ระยะ
สถานการณ์

ข้ อเสนอแนะ
3. ในหลายประเทศกําหนดให้
การอบรมเป็ นสิ่งที่จําเป็ นก่อน
จะมี ก ารสอบใบขับ ขี่ แต่ ก็ มี
บางประเทศที่ให้ เป็ นทางเลือก
โดยจากการประเมิ น ทั ง้ ใน
สหรัฐอเมริ กา แคนาดา ยุโรป
และออสเตรเลี ย พบว่า ระบบ

ก่ อนมีใบขับขี่

การอนุ ญ าตให้ ใบขับ ขี่ แ บบเป็ น
ลําดับขัน้ (Graduated Licensing)
เ ป็ น ร ะ บ บ ที่ ย อ ม รั บ เ ป็ น
มาตรฐานสากล

ตารางที่ 2 ขณะสอบใบขับขี่
ระยะ
ขณะสอบ
ใบขับขี่

สถานการณ์

ข้ อเสนอแนะ

1. การทดสอบใบขับขี่ในปั จจุบนั อนุญาตให้ สอบได้ ที่อายุ
15 แต่มีการจํากัดซีซี และ 18 ปี ซึง่ จะต้ องถือไว้ 1 ปี ก่อน
จะได้ รับอนุญาต สําหรับใบขับขี่แบบถาวร
2. เนื่องจากข้ อจํากัดทังในด้
้ านสถานที่และเวลา ทําให้
การสอบใบอนุญ าตใบขับขี่ ส ามารถกระทํ าได้ ค่อนข้ าง
รวดเร็ ว ทํ าให้ การมาสอบใบขับขี่ เน้ น ไปที่ ความพร้ อม
ด้ า นทั ก ษะและความเข้ าใจด้ านกฎหมาย แต่ ยั ง ไม่
ส า ม า ร ถ วั ด ไ ป ถึ ง ค ว า ม พ ร้ อ ม ด้ า น จิ ต ใ จ แ ล ะ
ประสบการณ์ จึ ง จํ า เป็ นจะต้ อ งมี ก ลไกในการกํ า กั บ
ติดตามในภายหลัง ไม่สามารถปล่อยให้ มีการออกไปขับ
ขี่ได้ อย่างอิสระ ปราศจากการควบคุม

1. การขยับอายุให้ สูงขึ ้นยังคง
มีข้อจํากัดที่ต้องการการแก้ ไข
ควบคู่กนั ไปทังในส่
้ วนของการ
บัง คับ ใช้ กฎหมายเนื่ อ งจาก
อาจจะมี ผ้ ู ที่ ฝ่ าฝื นกฎหมาย
เพิ่มขึ ้น
2. ยังมีคําถามว่าการเชื่อมโยง
ระหว่ า งประเภทของใบขับ ขี่
กับซีซีของรถนันจะมี
้
ผลในทาง
ปฏิ บัติ ไ ด้ จ ริ ง หรื อ ไม่ เพราะ
บางครอบครั ว มี ย านพาหนะ
เพี ย งคั น เดี ย วแต่ มี การใช้
หลายคน
3. หากยั ง คงมี ขั น้ ตอนการ
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สอบอย่างที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั

ตารางที่ 2 ขณะสอบใบขับขี่ (ต่ อ)
ระยะ
สถานการณ์

ควรมี การพิ จ ารณามาตรการ
เชิ ง ควบคุม ภายหลัง การสอบ
ใบขับขี่ เ พื่ อเป็ นการดูแลด้ า น
ความปลอดภัยของผู้ขบั ขี่และ
ผู้โดยสารให้ ปลอดภัย

ขณะสอบ
ใบขับขี่

ตารางที่ 3 หลังสอบใบขับขี่
ระยะ
หลังการสอบ
ใบขับขี่

ข้ อเสนอแนะ

สถานการณ์

ข้ อเสนอแนะ

1. ปั จจุบนั ยังขาดกลไกในการกํากับติดตามที่ชดั เจนใน
เรื่ องของประเภทของใบขับขี่กบั ซีซีของรถที่สามารถขับได้
เช่น พบเด็กอายุ 15 ปี มีการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ซีซีสูง
กว่ า ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต รวมไปถึ ง ยั ง ขาดการติ ด ตาม
พฤติกรรมการขับขี่ ข ณะได้ รับใบอนุญ าตแบบชั่วคราว
รวมไปถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบตั ติ าม
2. ในต่างประเทศให้ ความสําคัญกับแนวคิดเรื่ องการออก
ใบขั บ ขี่ ที่ มี ก ารควบคุ ม จนกระทั่ ง มั่ น ใจว่ า ผู้ ขั บ ขี่ มี
ประสบการณ์ ในการขับขี่ที่เหมาะสมจึงจะอนุญาตให้ มี
ใบขับขี่ แบบถาวรได้ นอกจากนี ย้ ัง มี ม าตรการควบคุม
ด้ านความปลอดภั ย ทั ง้ ของผู้ ขั บ ขี่ แ ละผู้ โดยสารใน
ระหว่ า งที่ ยัง ไม่ แ น่ ใ จว่ า ผู้ขับ ขี่ มี ทัก ษะด้ า นการขับ ขี่ ที่
ปลอดภัยเพียงพอหรื อไม่

1 . สิ่ ง ที่ จํ า เ ป็ น ที่ สุ ด ข อ ง
มาตรการหลังสอบใบขับขี่ คือ
การพั ฒ นาระบบฐานข้ อมู ล
เพื่ อ ติ ด ตามพฤติ ก รรมของผู้
ได้ รั บ ใบอนุ ญ าต ซึ่ ง จํ า เป็ น
จะต้ องมีความร่วมมือจากทาง
ตํารวจและขนส่ง
2.
มาตรการที่ เ รี ย กว่ า
Graduated Licensing ได้ รับ
การพิสูจน์ว่ามีส่วนในการเพิ่ม
ความปลอดภั ย ในการขั บ ขี่
แต่ยงั ขาดแนวทางที่ชดั เจนใน
เ รื่ อ ง ข อ ง ร ะ บ บ พี่ เ ลี ้ ย ง
(Supervisor หรื อ Guardian)
ในการขับขี่ เ นื่ องจากเป็ นการ
ยากที่จะให้ มีพี่เลี ้ยงโดยสารไป
ในคัน เดี ย วกั บ ผู้ ขับ ขี่ สํ า หรั บ
รถจักรยานยนต์ ดังนันอาจจะ
้
ต้ อ งมุ่ ง เน้ นในเชิ ง มาตรการ

13

การตรวจสอบพฤติกรรมที่ ไ ม่
ปลอดภัย อย่างเช่น การไม่

ตารางที่ 3 หลังสอบใบขับขี่ (ต่ อ)
ระยะ
สถานการณ์
หลังการสอบ
ใบขับขี่

ข้ อเสนอแนะ
สวมหมวกนิรภัย การขับรถเร็ ว
กับมาตรการด้ านการดูแล
ความปลอดภัยของผู้ขบั ขี่
อย่างเช่นการห้ ามการซ้ อน
ท้ ายในขณะมีใบอนุญาตขับขี่
แบบชัว่ คราว และการห้ ามขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ในเวลา
กลางคืน

8. รู ปแบบการจัดการระบบใบขับขี่ท่ เี หมาะสมสําหรั บประเทศไทย

รู ปที่ 7 ความเหมาะสมของระบบใบขับขี่สําหรับประเทศไทย
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สําหรับการพัฒนาระบบใบขับขี่ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย ซึ่งได้ รวบรวมข้ อมูลจาก
งานวิจัยและจากการสํ ารวจข้ อมูลแบบสอบถามผู้ขับขี่ ในกลุ่มอายุ 15-21 ปี สามารถแบ่ง
ออกเป็ นระดับของการพัฒนาระบบใบขับขี่ดงั ต่อไปนี ้
ระดับที่ 1 จากข้ อมูลการสํารวจ และข้ อมูลการบาดเจ็บพบว่า การขับขี่รถจักรยานยนต์
เกิดขึ ้นตังแต่
้ ในระดับเยาวชนอายุน้อยตังแต่
้ 7 ขวบ ซึ่งยังไม่มีความพร้ อมทังด้
้ านร่ างกาย วุฒิ
ภาวะ และสมรรถนะในการขับขี่ที่ปลอดภัย จึงมีความจําเป็ นจะต้ องกําหนดอายุขั ้นตํ่าที่ชดั เจนที่
ไม่อนุญาตให้ มีการขับขี่ได้ และจําเป็ นจะต้ องมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ถึงความจําเป็ นและ
อันตรายที่เกิดขึ ้นกับการปล่อยปละละเลยให้ เยาวชนในช่วงอายุดงั กล่าวนํารถจักรยานยนต์มาใช้
ระดับที่ 2 เป็ นการพัฒนา ทัศนคติ ทักษะขันพื
้ ้นฐานที่จําเป็ นต่อการขับขี่ปลอดภัยผ่าน
ทางหลักสูตรภายในสถาบันการศึกษาก่อนที่ผ้ ขู บั ขี่จะเข้ ารับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับ
ขี่แบบชัว่ คราวที่อายุ 15 ปี
ระดับที่ 3 เป็ นการเพิ่มการเข้ าถึงการพัฒนาทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัยในระดับที่สูงขึ ้น
ตลอดจนเป็ นการปรั บแก้ ทัศนคติ และความเข้ าใจที่ ไม่ถูกต้ องเกี่ ยวกับความจํ าเป็ นในการที่
จะต้ องมีการขับขี่รถจักรยานยนต์ อย่างรับผิดชอบผ่านการบังคับใช้ กฏหมายอย่างจริ งจัว ใน
ขณะเดียวกันก็มีมาตรการเชิงควบคุมเพื่อความปลอดภัยอย่างเช่น การจํากัดซีซีของรถ การห้ าม
ขับขี่ในเวลากลางคืน การห้ ามซ้ อนท้ าย
ระดับที่ 4 เป็ นการสอบรับใบอนุญาตขับขี่ฉบับสมบูรณ์ และการเพิ่มเติมทักษะการขับขี่
เพิม่ เติมอย่างเช่น Hazard Perception Training การสอนการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีซีซีสงู เป็ น
ต้ น
สามารถสรุ ปแนวทางการจัดการดังกล่ าวได้ เป็ น 6 กลยุทธ ที่เรี ยกสัน้ ๆว่ า ESCAPE คือ
Education หลักสูตรในโรงเรี ยน การพัฒนาด้ านทัศนคติ
Skill Development การพัฒนาทักษะ
Control การควบคุมระหว่างการเรี ยนรู้ และการเพิ่มพูนประสบการณ์
Assessment การประเมินความพร้ อมอย่างรอบด้ าน
Permission กลไกการอนุญาตตามสภาพความพร้ อม
Enforcement กลไกการกํากับติดตาม และบังคับใช้ กฏหมายอย่างจริงจัง
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9. บทสรุ ป
1. จากข้ อมูลการบาดเจ็บชี ้ให้ เห็นถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในสูงในกลุ่มผู้ขบั ขี่รถจักรยานยนต์
โดยเฉพาะกลุ่มที่ยงั ขาดประสบการณ์ หรื อวุฒิภาวะ เช่น ในกลุ่มวัยรุ่น
2. จากงานวิจัย ในต่างประเทศชี ใ้ ห้ เห็นว่ าการขับขี่ รถจักรยานยนต์ มีค วามต้ องการด้ า น
ทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัยมากกว่าทักษะการขับขี่รถยนต์ โดยเฉพาะทักษะด้ านการรับรู้
อันตราย (Hazard Perception)
3. การปลูกฝั งจิตสํ านึก ทัศ นคติ เพื่อการใช้ รถใช้ ถนน อย่างปลอดภัย เป็ นสิ่งสํ าคัญและ
จําเป็ นที่จะต้ องมีการกําหนดไว้ ในหลักสูตรการเรี ยน การสอน สําหรับการกํากับดูแลจาก
ภาคสังคม โดยเฉพาะครอบครั ว สามารถลดความเสี่ ย งของการเข้ า ถึง การขับ ขี่ ที่ ไ ม่
ปลอดภัยไว้ ก่อน ทั ้ง 2 เรื่ องควรได้ รับการสนับสนุน และส่งเสริมโดยเร่งด่วน
4. กระบวนการอบรมการขับขี่เป็ นเครื่ องมือที่สําคัญในการสร้ างจิตสํานึก และพัฒนาทักษะ
การขั บ ขี่ ที่ ป ลอดภั ย จะช่ ว ยลดอุ บัติ เ หตุ ไ ด้ ดัง ปรากฏอยู่ ใ นรายงานการศึ ก ษาของ
โรงพยาบาลรามาธิบดี แต่จะต้ องมีจํานวนชัว่ โมงในการเข้ ารับการอบรมที่เพียงพอจึงจะ
เกิดสัมฤทธิผลได้ จริง
5. มาตรการควบคุมการขับขี่ ในช่วงของการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการขับขี่จนถึงระดับ
สมรรถนะ (Competency) ที่พงึ ประสงค์เป็ นสิ่งจําเป็ นเพื่อลดการสูญเสียอันเนื่องมาจาก
อุบตั ิเหตุในช่วงอายุดงั กล่าว
6. ระบบการออกใบอนุญ าตขับ ขี่ แ บบเป็ นลํ า ดับ ขัน้ เป็ นระบบที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ อย่ า ง
แพร่หลายในต่างประเทศซึง่ ต้ องการลดอุบตั ิเหตุในกลุ่มเสี่ยงที่ขาดประสบการณ์และวุฒิ
ภาวะในการขับขี่ที่ปลอดภัย

16

10. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรมี ก ารกํ า หนดหน่ว ยงานรั บผิ ด ชอบระบบใบขับขี่ ทัง้ ระบบเพื่ อทํ า หน้ า ที่ ในการ
บริ หารจัดการ บูรณาการการทํางานในแต่ละองค์กร ให้ การสนับสนุน วางมาตรฐานหลักสูตร มี
การกํากับดูแล และ มีการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลที่สามารถกํากับ ติดตาม ประเมิน ในการออก
พักใช้ ยึด หรื อเลื่อนประเภท ที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเวลา
2. มี ก ารแสวงหาแหล่ ง งบประมาณเพื่ อ สนับ สนุน กิ จ กรรมด้ า นการอบรมการขับ ขี่ ที่
ปลอดภัยให้ เพียงพอต่อจํานวนผู้ขอใบอนุญาตในแต่ละปี
3. ศึกษาความเหมาะสมในการเพิ่มจํานวนบุคลากรในการฝึ กอบรม สถานที่ ที่เพียงพอ
และสะดวกต่อการเข้ าอบรม เพื่อให้ ผ้ ทู ี่ต้องการสอบมีความยืดหยุ่นในการจัดเวลาเพื่อเข้ ารับการ
อบรม
4. แสวงหาแนวทางใหม่ๆในการดึงผู้ขบั ขี่ที่ยงั ไม่ได้ รับการอบรมในหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย
ให้ กลับเข้ ามาในระบบเพื่อรั บการอบรมดังกล่าว เช่น การกํ าหนดให้ ผ้ ูขับขี่ ที่ถือครองใบขับขี่
ชัว่ คราวซึง่ ไปกระทําผิดในฐานความผิดที่รุนแรงจําเป็ นจะต้ องเข้ ารับการอบรมก่อนจะได้ รับการ
เลื่อนขัน้
ข้ อเสนอแนะด้ านงานวิจัย
1.จากงานวิ จั ย ชิ น้ นี ช้ ี ใ้ ห้ เห็ น ถึ ง ความจํ า เป็ นในการพั ฒ นาสมรรถนะการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยในกลุ่มวัยรุ่ น โดยเฉพาะการควบคุมผู้ขบั ขี่ในช่วงอายุ 15-18 ปี
ซึง่ ยังขาดทังประสบการณ์
้
วุฒิภาวะ และทักษะการขับขี่ และความตระหนักต่อการดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองเพื่อเป้าหมายของชีวิตในระยะยาว การเข้ าถึงหลักสูตรการอบรมที่มีความ
พร้ อมในการพัฒนาอย่างรอบด้ าน อย่างเช่น หลักสูตรอบรมของบริ ษัท เอ พี ฮอนด้ า ซึ่งจาก
งานวิจัยของ สสส พบว่าทําให้ ผ้ ูเข้ ารับการอบรมมีการพัฒนาด้ านสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีขึน้
น่าจะก่อให้ เกิดประโยชน์ในการลดอุบตั ิเหตุ และการเสียชีวิตของเยาวชนได้ เป็ นอย่างดี อย่างไร
ก็ตามพบว่ายังมีข้อจํากัดหลายประการทั ้งในด้ านของกฏหมาย ความพร้ อมด้ านสถานที่ ของ
กรมการขนส่งทางบก ความพร้ อมด้ านบุคลากร ตลอดจนจํานวนผู้ที่เข้ ามาขอรับการสอบใบขับขี่

17

ที่ มีอยู่เป็ นจํ านวนมาก และจะต้ องดํ าเนิ นการให้ ทันกับเวลาเพื่อไม่ให้ เกิ ด ความล่าช้ า ซึ่งจะ
ก่อให้ เกิดความไม่สะดวกกับผู้มาขอใช้ บริการ
2.แนวทางหนึ่งที่สามารถดําเนินการได้ คือการมุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้ถือครองใบขับขี่
ชัว่ คราวในระหว่างอายุ 15-18 ปี ที่ต้องการการควบคุมตามเหตุผลที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น โดย
กําหนดให้ ผ้ ถู ือครองใบขับขี่ชวั่ คราวดังกล่าวหากกระทําผิดในฐานความผิดที่รุนแรง เช่นการดื่ม
แอลกอฮอลล์ในขณะขับขี่ การขับรถฝ่ าไฟแดง ตลอดจนการกระทําผิดในฐานความผิดที่มีความ
รุนแรงน้ อยกว่าแต่กระทําผิดซํ ้า ให้ ต้องเข้ ารับการอบรมตามหลักสูตรอบรม 15 ชัว่ โมงเสียก่อนจึง
จะได้ รั บ ใบขั บ ขี่ ก ลั บ คื น แนวทางดั ง กล่ า วสามารถกระทํ า ได้ เลยได้ ไม่ ต้ องเข้ าไปแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงกฏหมายที่มีอยู่ แต่ต้องอาศัยความร่ วมมือจาก กรมการขนส่งทางบก ตํารวจ และ
บริ ษั ท ที่ ใ ห้ การอบรมหลั ก สู ต รดั ง กล่ า ว โดยอาจจะเริ่ ม จากการจั ด ทํ า พื น้ ที่ นํ า ร่ อ งเพื่ อ
ทําการศึกษาถึงความเหมาะสม ประโยชน์ ตลอดจนแนวทางความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานใน
การขยายผลต่อไป

รู ปที่ 8 แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลเพื่อเพิ่มคุณภาพผู้ขบั ขี่ในกลุ่มเยาวชน
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