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โครงการศึกษาเพือ่ พัฒนาระบบใบอนุญาตขั บรถให้เหมาะสมกั บประเทศไทย

รายงานฉบั บสมบูรณ์

บทที่ 1 บทนา
1.1

หลักการและเหตุผล

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ให้ดาเนินการตามกรอบปฏิญญามอสโควและกาหนดให้ปี
พ.ศ.2554 - 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยให้มีการพัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้รถใช้ถนน
เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยลงครึ่งหนึ่ง จาก 16.76 คนต่อ ประชากรหนึ่งแสนคน
ในปัจจุบัน เหลือต่ากว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี พ.ศ.2563 จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ของประเทศไทยพบว่ามากกว่าร้อยละ 90 ของจานวนอุบัติเหตุมีสาเหตุเกิดจากคนซึ่งได้แก่ ผู้ขับรถ ดังนั้นจึงมีความ
จาเป็นที่ต้องศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการอนุญาตให้ขับรถของประเทศไทย ตั้งแต่คุณสมบัติและความสามารถ
ของบุคคล การให้ความรู้ การฝึกอบรม การทดสอบ การติดตามและประมวลผล เพื่อให้การอนุญาตขับรถมีมาตรฐาน
และผู้ที่ได้รับอนุญาตขับรถมีคุณภาพ สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยอันจะส่งให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ลดลงและเกิดสวัสดิภาพในการใช้รถใช้ถนน

1.2

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการอนุญาตให้ขับรถที่ผ่านมาตั้งแต่การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข
ต่างๆ การอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ พฤติกรรมของผู้ขับรถ และเสนอแนะแนวทางและวิธีการ
ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการอนุญาตให้ขับรถ ที่เหมาะสมเพื่อยกระดับมาตรฐานของผู้ขับรถให้มี
คุณภาพเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

1.3

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) สามารถน าผลการศึกษามาพั ฒ นาและปรับ ปรุงกระบวนการอนุ ญ าตขับ รถ ตั้ ง แต่ การปรับ ปรุง
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขต่าง ๆ การอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถให้มีมาตรฐานดีขึ้น
2) ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถมีคุณภาพ เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
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1.4

รายงานฉบั บสมบูรณ์

โครงสร้างของรายงาน

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ฉบับนี้แบ่งการนาเสนอเนื้อหาในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
บทที่ 1 บทนา ดังที่ได้กล่าวในบทนี้
บทที่ 2 กระบวนการอนุญาตให้ขับรถในปัจจุบัน
บทที่ 3 พฤติกรรมและปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อสอบ
บทที่ 5 การวิเคราะห์ด้านร่างกาย
บทที่ 6 การอนุญาตให้ผู้พิการขับรถ
บทที่ 7 การทบทวนและพัฒนาใบรับรองแพทย์
บทที่ 8 ใบอนุญาตขับรถของต่างประเทศ
บทที่ 9 ระบบใบอนุญาตขับรถที่เหมาะสม
บทที่ 10 การระดมและรับฟังความคิดเห็น
บทที่ 11 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
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บทที่ 2 กระบวนการอนุญาตให้ขบั รถในปั จจุบนั
2.1

ใบอนุญาตขับรถในประเทศไทย

ระบบกฎหมายว่าด้ วยใบอนุญ าตขับรถของไทยในปัจจุบั น ได้แก่ พระราชบัญ ญั ติรถยนต์ พ.ศ.2522 และ
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งกาหนดให้ผู้ ที่ขับรถจะต้องมีใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาต
เป็นผู้ขับรถ เว้นแต่ผู้ฝึกหัดขับรถยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ซึ่งมีผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีควบคุมอยู่ ทั้งนี้ตามกฎหมายในปัจจุบันได้กาหนดชนิดของใบอนุญาตขับรถไว้ดังนี้
ตารางที่ 2.1 ประเภทของใบอนุญาตขับรถในประเทศไทย
ใบอนุญาตขับรถ1
ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

1) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
2) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว
3) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สว่ นบุคคลชั่วคราว
4) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
5) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
6) ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
7) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ
8) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สว่ นบุคคล
9) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
10) ใบอนุญาตขับรถบดถนน
11) ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์
12) ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นนอกจาก 1 ถึง 11
13) ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ2
ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภทส่วนบุคคลชนิดที่หนึ่ง
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภทส่วนบุคคลชนิดที่สอง
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภทส่วนบุคคลชนิดที่สาม
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภทส่วนบุคคลชนิดที่สี่
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภททุกประเภทชนิดที่หนึ่ง
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภททุกประเภทชนิดที่สอง
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภททุกประเภทชนิดที่สาม
8) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภททุกประเภทชนิดที่สี่

1

มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ.2522
มาตรา 95 ประกอบกับมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522

2
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ตัวอย่างใบอนุญาตขับรถยนต์และจักรยานยนต์ในปัจจุบันแสดงดังรูปที่ 2.1 และรูปที่ 2.2
Hologram:
ภาพสะท้อนแสง ป้องกันการปลอมแปลง
แถบสี:
แสดงชนิดของ
ใบอนุญาต

ธงชาติไทย
ตราสัญลักษณ์กรมการ
ขนส่งทางบก

ข้อมูล:
ภาษาไทย

ภาพถ่ายจริง
ณ วันที่ทาใบอนุญาต

ข้อมูล:
ภาษาอังกฤษ

จังหวัดที่ออกใบอนุญาต

ภาพพื้นหลังเหมือนภาพ
แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ประมูล

แถบแม่เหล็กเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ข้อจากัดในการใช้
ใบอนุญาต

ลายมือชื่อนายทะเบียน

ภาพอธิบายแสดงประเภทของรถที่ขบั ได้

รูปที่ 2.1 ใบอนุญาตขับรถยนต์
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Hologram:
ภาพสะท้อนแสง ป้องกันการปลอมแปลง
แถบสี:
แสดงชนิดของ
ใบอนุญาต

ธงชาติไทย
ตราสัญลักษณ์กรมการ
ขนส่งทางบก

ข้อมูล:
ภาษาไทย

ภาพถ่ายจริง
ณ วันที่ทาใบอนุญาต

ข้อมูล:
ภาษาอังกฤษ

จังหวัดที่ออกใบอนุญาต

ภาพพื้นหลังเหมือนภาพ
แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ประมูล

แถบแม่เหล็กเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ข้อจากัดในการใช้
ใบอนุญาต

ลายมือชื่อนายทะเบียน

ภาพอธิบายแสดงประเภทของรถที่ขบั ได้

รูปที่ 2.2 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
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ใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522

ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์เป็นใบอนุญาตขับรถที่มีขนาดเล็ก ได้แก่ รถที่มีที่นั่งไม่เกินเจ็ดคน
หรือรถส่วนบุคคลที่มีที่นั่งเกินเจ็ดคนแต่ ไม่เกินสิบสองคน หรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้าหนักรถไม่เกิน
หนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก อันได้แก่
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถใช้งานเกษตรกรรม เป็นต้น โดยหากจะจัด
กลุ่มประเภทใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์แล้ว สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม กล่าวคือ ใบอนุญาต
ขับรถชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถที่มีลักษณะพิเศษ และ
ใบอนุญ าตขับ รถระหว่างประเทศ นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ยังได้เพิ่มเติมหลั กเกณฑ์เกี่ยวกับ
ใบอนุญ าตขับรถในอีก 2 เรื่อง ได้แก่ ใบอนุญ าตขับรถสาหรับคนพิการ และบัตรประจาตัวคนขับ รถ ทั้งนี้
หลั กเกณฑ์ เกี่ย วกับ ใบอนุ ญ าตขับ รถในแต่ ล ะกลุ่ ม และบั ต รประจ าตั วคนขับ รถ มี รายละเอี ย ดโดยสรุป ได้
ดังต่อไปนี้

2.2.1 ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว
ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว ได้แก่
 ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
 ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว
 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
ใบอนุ ญ าตขั บ รถชั่ ว คราวเป็ น ใบอนุ ญ าตขั บ รถที่ อ อกให้ แ ก่ ผู้ ที่ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตขั บ รถในครั้ ง แรก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุญาตเบื้องต้นให้แก่ผู้ขับรถมือใหม่ได้ใช้รถในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะได้รับใบอนุญาต
ขับรถจริง ซึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบอนุญาตดังกล่าว มีดังนี้
1)

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม3
(1) มี อายุไม่ ต่ ากว่า สิบ แปดปี บ ริบู รณ์ แต่ ถ้า เป็ น ผู้ ขอรับ ใบอนุ ญ าตขับ รถจักรยานยนต์ ส่ วนบุ คคล
ชั่ ว คราว ส าหรับ รถจั กรยานยนต์ ที่ มี ขนาดความจุ ของกระบอกสู บ รวมกั น ไม่ เกิ น หนึ่ ง ร้อ ยสิ บ
ลูกบาศก์เซนติเมตร4ต้องมีอายุไม่ต่ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์
(2) มีความรู้และความสามารถในการขับรถ
(3) มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
(5) ไม่มีโรคประจาตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
(6) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

3

มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ.2522
กฎกระทรวงกาหนดขนาดความจุ ของกระบอกสู บ ของรถจั กรยานยนต์ ส าหรับ ผู้ ขอใบอนุ ญ าต
ขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว พ.ศ.2548
4
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(7) ไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
(8) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
2)

การอบรมและทดสอบ5

2.1) การอบรม
ผู้ขอรับ ใบอนุ ญ าตขับรถชั่วคราวต้ องผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชากฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการขับ รถ
(กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก) วิชาเกี่ยวกับ
การขับรถอย่างปลอดภัย และวิชาเกี่ยวกับมารยาทในการขับรถเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง
นอกจากนี้ ในกรณี ของผู้ ขอรับ ใบอนุ ญ าตขับ รถจั กรยานยนต์ ส่ ว นบุ ค คลชั่ ว คราวที่ เคยได้ รับ ใบอนุ ญ าต
ขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุ คคลชั่วคราวมาแล้วและมี อายุ ต่ากว่าสิบ แปดปีบ ริบูรณ์ ต้องผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรวิชาจิตสานึกและการขับรถอย่างปลอดภัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงด้วย
2.2) การทดสอบ
ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการขับรถได้แก่ การทดสอบสมรรถภาพ
ของร่างกาย การทดสอบข้อเขียน และการทดสอบขับรถ ประกอบด้วยความรู้ในข้อควรปฏิบัติหรือข้อบังคับ
การเดินรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับรถ ทั้งนี้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวที่จะทาการทดสอบข้อเขียนและการทดสอบขับรถจะต้องผ่านการ
อบรมตามหลักสูตรและการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายก่อน
ในกรณี ที่ต้องการขอรับใบอนุญ าตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวโดยที่ใบอนุญ าตขับรถฉบับเดิมสิ้นอายุลง
ไม่เกิน 1 ปี ให้ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายด้วย แต่หากใบอนุญาตขับรถฉบับเดิมสิ้นอายุเกิน
1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ให้ ต้ องผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายและทดสอบข้อเขีย น ส าหรับ ผู้ ขอรับ
ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิมสิ้นอายุเกิน 3 ปี ให้ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ทดสอบข้อเขียน
และทดสอบขับรถ
3)

อายุและอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถชั่วคราว

อายุ ข องใบอนุ ญ าตขั บ รถชั่ ว คราว มี ก าหนดหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ออกใบอนุ ญ าตขั บ รถดั ง กล่ า ว 6 และอั ต รา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถชั่วคราว มีดังนี้7

5

ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขในการอบรมและทดสอบผูข้ อรับ
ใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจาตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
6
มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ.2522
7
กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2546
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ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวฉบับละ 100 บาท
ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราวฉบับละ 50 บาท
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวฉบับละ 50 บาท

2.2.2 ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล
ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ได้แก่
 ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
 ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลเป็นใบอนุญาตขับรถที่ออกให้แก่ผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการขับรถ
มาแล้วระดับหนึ่ง ซึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบอนุญาตดังกล่าว มีดังนี้
1)

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม8
(1) ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวสาหรับรถชนิดนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(2) มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวตามข้อ 2.2.1
(3) ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษหรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป
สาหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้ายไม่น้อย
กว่าหกเดือนแล้ว
o ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร
o ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
o ในลักษณะกีดขวางการจราจร
o ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด
o โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
o โดยไม่คานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น

8
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การอบรมและการทดสอบ9

2.1) การอบรม
ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ไม่ว่าเป็นกรณีที่ผู้นั้นเคยได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวมาแล้ว และต้องการ
เปลี่ ย นเป็ น ใบอนุ ญ าตขั บ รถส่ ว นบุ ค คล หรื อ กรณี ที่ ข อต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตขั บ รถส่ ว นบุ ค คลเดิ ม ผู้ ข อรั บ
ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาเกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย
และวิชาเกี่ยวกับมารยาทในการขับรถเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
ในกรณีผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ซึ่งใบอนุญาตขับรถเดิมสิ้นอายุเกินกว่า 1 ปี ต้องผ่านการอบรม
ตามหลั กสูต รในวิช าการขับ รถอย่ างปลอดภัย และวิ ชาเกี่ย วกับ มารยาทในการขับ รถเป็ น เวลาไม่ น้ อยกว่ า
2 ชั่วโมง
ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว ซึ่งใบอนุญาตขับรถเดิมสิ้นอายุเกินกว่า 1 ปี ประสงค์ จะขอรับ
ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาที่กาหนดตามหลักสูตรในวิชากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการขับรถ (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจร
ทางบก) วิชาเกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย และวิชาเกี่ยวกับมารยาทในการขับรถเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
4 ชั่วโมง
2.2) การทดสอบ
กรณีผู้ที่ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุเกิน 1 ปี ต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนด้วยและ
ในกรณีผู้ที่ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุเกิน 3 ปี ต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนและ
ทดสอบขับรถด้วย
ในการขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล หากใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวสิ้นอายุลงไม่เกิน 1 ปี ให้ต้อง
ผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายด้วย และในกรณีผู้ที่ขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลที่ใบอนุญาต
ขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวขาดต่ออายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายและ
การทดสอบข้อเขียนด้วย สาหรับกรณีที่ขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลที่ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว
ขาดต่ออายุเกิน 3 ปี ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถด้วย
3)

อายุและอัตราค่าธรรมเนียม

อายุของใบอนุ ญ าตขั บรถส่ วนบุ คคล มีกาหนดห้ าปี นั บ แต่วัน ออกใบอนุญ าตขับ รถดังกล่ าว ทั้ งนี้ ในกรณี ที่
วันครบกาหนดอายุใบอนุญาตขับรถดังกล่าวไม่ตรงกับวันครบรอบวันเกิดของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ ให้ขยาย

9

ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขในการอบรมและทดสอบผูข้ อรับ
ใบอนุญาตขับรถผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจาตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
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อายุใบอนุญาตต่อไปจนถึงวันครบรอบวันเกิดของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถในปีนั้นหรือในปีถั ดไปแล้วแต่กรณี
โดยให้ถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ใบอนุญาตขับรถครบกาหนดอายุ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถเกิด
ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และในปีที่ใบอนุญาตขับรถครบกาหนดอายุนั้นไม่มีวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ให้ถือเอาวันที่
28 กุมภาพันธ์ เป็นวันครบรอบวันเกิด10
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล มีดังนี้11
o
o
o

ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลฉบับละ 500 บาท
ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลฉบับละ 250 บาท
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลฉบับละ 250 บาท

2.2.3 ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ได้แก่
 ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
 ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ
 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
ใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นใบอนุญาตขับรถที่ออกให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะประกอบอาชีพขับรถรับจ้าง
ขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบอนุญาตดังกล่าว มีดังนี้
1)

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม12
(1) ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวสาหรับรถชนิดนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(2) มีอายุ ไม่ ต่ากว่ายี่สิบ สองปี บ ริบู รณ์ ส าหรับ ผู้ ขอรับ ใบอนุ ญ าตขับ รถยนต์ส าธารณะ ใบอนุ ญ าต
ขับ รถยนต์สามล้อสาธารณะ และยี่สิบ ปีบริบูรณ์ สาหรับผู้ขอรับ ใบอนุญ าตขับรถจักรยานยนต์
สาธารณะ
(3) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว
(4) ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษหรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป
สาหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 2.2.2 ข้อ 1 (3) เว้นแต่จะพ้นโทษครั้ง
สุดท้ายไม่น้อยกว่าหกเดือนแล้ว
(5) มีสัญชาติไทย
(6) รู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร
(7) ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อน่ารังเกียจ

10
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12
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(8) ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ
(9) ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
หรือความผิดเกี่ ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อ
ประชาชน ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย
ความผิดต่อเสรีภาพ ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์
ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ ความผิดฐานยักยอก ความผิดฐานรับของโจร และความผิดฐานทาให้
เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วย
ยาเสพติดให้โทษหรือโดยคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
สาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจาคุกตาม (9) แต่พ้นโทษจาคุกมาแล้วไม่น้อย
กว่าหกเดือนสาหรับโทษจาคุกตามคาพิพากษาไม่เกินสามเดือน หรือหนึ่งปีสาหรับโทษจาคุกตามคาพิพากษา
ไม่เกินสามเดือนในคดีเกี่ยวด้วยการใช้รถกระทาความผิด หรือหนึ่งปีหกเดือนสาหรับโทษจาคุกตามคาพิพากษา
เกินสามเดือนแต่ไม่เกินสามปี เมื่อได้ยื่นคาร้องต่อนายทะเบียนโดยชี้แจงถึงเหตุผลที่ตนต้องโทษพร้อมกับแสดง
หลักฐานว่าตนเป็ น บุ คคลที่ มี ความประพฤติ เรีย บร้อยควรไว้วางใจให้ ขับ รถสาธารณะได้ ให้ น ายทะเบี ย น
ดาเนินการสอบสวนคาร้องดังกล่าว ถ้าเห็นด้วยกับคาร้องก็ให้มีอานาจยกเว้นลักษณะต้องห้ามตาม (9) ได้
2)

การอบรมและทดสอบ13

2.1) การอบรม
ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ และใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะต้องผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรในวิชากฎหมาย ระเบียบ และประกาศของทางราชการที่ เกี่ยวข้องกับการขับรถยนต์สาธารณะหรือ
รถยนต์สามล้อสาธารณะ วิชาเกี่ยวกับมารยาทสาหรับผู้ขับรถยนต์สาธารณะ วิชากฎหมายว่าด้วยการจราจร
ทางบกที่ ควรทราบ และวิชาเกี่ยวกับเทคนิ คการขับรถอย่างปลอดภัย เป็น เวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง และ
ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชากฎหมาย ระเบียบ และ
ประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ วิชาเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และมารยาทของผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ และวิชาเกี่ยวกับสถานที่และเส้นทางภายในจังหวัด เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
ผู้ขอต่ ออายุ ใบอนุ ญ าตขับ รถสาธารณะ ต้ องผ่ านการอบรมตามหลั กสู ต รในวิ ชาการขับ รถอย่ างปลอดภั ย
วิชาเกี่ยวกับมารยาทในการขับรถ และวิชาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
กับการขับรถยนต์สาธารณะหรือรถยนต์สามล้อสาธารณะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

13

ระเบี ยบกรมการขนส่งทางบกว่าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบ
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ในกรณีผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะซึ่งใบอนุญาตขับรถเดิม
สิ้นอายุเกินกว่า 1 ปี ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชากฎหมาย ระเบียบ และประกาศของทางราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับการขับรถยนต์สาธารณะหรือรถยนต์สามล้อสาธารณะ วิชาเกี่ยวกับมารยาทสาหรับผู้ขับรถยนต์
สาธารณะ วิชากฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกที่ควรทราบ และวิชาเกี่ยวกับเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงด้วย
ในกรณีผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะซึ่งใบอนุญาตขับรถเดิมสิ้นอายุเกินกว่า 1 ปี ต้ องผ่าน
การอบรมตามหลั ก สู ต รในวิ ช ากฎหมาย ระเบี ย บ และประกาศของทางราชการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ขับ รถจักรยานยนต์ ส าธารณะ วิช าเกี่ย วกับ หน้ าที่ ความรับ ผิ ดชอบและมารยาทของผู้ ขับ รถจั กรยานยนต์
สาธารณะ และวิชาเกี่ยวกับสถานที่และเส้นทางภายในจังหวัด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
2.2) การทดสอบ
ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการขับรถ ความรู้ในข้อควรปฏิบัติหรือ
ข้อบังคับการเดินรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับการขับรถ ซึ่งได้แก่การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การทดสอบข้อเขียน และการทดสอบขับรถ
ในการขอรับใบอนุญ าตขับรถสาธารณะ หากใบอนุญ าตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี
ใบอนุญ าตขับรถส่วนบุคคลซึ่งยังไม่สิ้นอายุ หรือใบอนุญ าตขับรถส่วนบุคคลตลอดชีพต้องผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพของร่างกาย และทดสอบข้อเขียน สาหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (แท็กซี่) ต้อง
ทดสอบการขับรถบนถนนหรือทางหลวงตามเส้นทางที่นายทะเบียนกาหนดด้วย และในกรณีผู้ที่ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวหรือใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลสิ้นอายุเกิน 1
ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และทดสอบข้อเขียน สาหรับกรณีที่ใบอนุญาต
ขับรถสาธารณะที่ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวหรือใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลสิ้นอายุเกิน 3 ปี ต้องผ่าน
การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถในสนามทดสอบ แต่ถ้าเป็น การ
ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (แท็กซี่) ในกรณีนี้ต้องทดสอบการขับรถทั้งในสนามสอบ และบนถนน
หรือทางหลวงตามเส้นทางที่นายทะเบียนกาหนดด้วย
3)

อายุและอัตราค่าธรรมเนียม

อายุของใบอนุญ าตขับรถสาธารณะ มีกาหนดสามปี นับแต่วัน ออกใบอนุ ญ าตขับรถดังกล่าวทั้งนี้ ในกรณี ที่
วันครบกาหนดอายุใบอนุญาตขับรถดังกล่าวไม่ตรงกับวันครบรอบวันเกิดของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ ให้ขยาย
อายุใบอนุญาตต่อไปจนถึงวันครบรอบวันเกิดของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถในปีนั้นหรือในปีถัดไป แล้วแต่กรณี
โดยให้ถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ใบอนุญาตขับรถครบกาหนดอายุ เว้นแต่ในกรณี ที่ผู้ ได้รับใบอนุญาตขับรถ
เกิดในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และในปีที่ใบอนุญาตขับรถครบกาหนดอายุนั้นไม่มีวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ให้ถือเอา
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ เป็นวันครบรอบวันเกิด14

14
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อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถสาธารณะ มีดังนี้15
o
o
o

ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะฉบับละ 300 บาท
ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะฉบับละ 150 บาท
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะฉบับละ 150 บาท

2.2.4 ใบอนุญาตขับรถที่มีลักษณะพิเศษ
ใบอนุญาตขับรถที่มีลักษณะพิเศษได้แก่
 ใบอนุญาตขับรถบดถนน
 ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์
 ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นนอกจากที่กฎหมายกาหนดไว้
ใบอนุญาตขับรถที่ มีลักษณะพิเศษที่ออกให้แก่บุคคลที่จะขับรถที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เช่น รถบดถนน
รถแทรกเตอร์ หรือรถใช้งานเกษตรกรรม เป็นต้น ซึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบอนุญาตดังกล่าว มีดังนี้
1)

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม16
o
o

2)

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว
มีความรู้ความสามารถในการขับรถในลักษณะนั้นๆ เป็นอย่างดี

การอบรมและทดสอบ17

2.1) การอบรม
ผู้ขอรับ ใบอนุ ญ าตขับรถที่ มีลั กษณะพิ เศษต้องผ่ านการอบรมตามหลักสูต รในวิช ากฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
การขับ รถ (กฎหมายว่ า ด้ ว ยรถยนต์ กฎหมายว่ า ด้ ว ยทางหลวง และกฎหมายว่า ด้ ว ยการจราจรทางบก)
วิชาเกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย และวิชาเกี่ยวกับมารยาทในการขับรถเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง
2.2) การทดสอบ
ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตขั บ รถที่ มี ลั ก ษณะพิ เศษต้ อ งผ่ า นการทดสอบความสามารถในการขั บ รถ ความรู้ ใน
ข้อควรปฏิบัติหรือข้อบังคับการเดินรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและ
ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับรถ ซึ่งได้แก่ การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และการทดสอบขับรถ

15

กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2546
มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ.2522
17
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบ
ผู้ ขอรับ ใบอนุ ญ าตขับ รถผู้ ข อต่ ออายุ ใบอนุ ญ าตขับ รถ และผู้ ขอรับ บั ต รประจ าตั วคนขับ รถตามกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
16
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3)
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อายุและอัตราค่าธรรมเนียม

อายุของใบอนุญาตขับรถที่มีลักษณะพิเศษ มีกาหนดห้าปีนับแต่วันออกใบอนุญาตขับรถดังกล่าวทั้งนี้ ในกรณีที่
วันครบกาหนดอายุใบอนุญาตขับรถดังกล่าวไม่ตรงกับวันครบรอบวันเกิดของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ ให้ขยาย
อายุใบอนุญาตต่อไปจนถึงวันครบรอบวันเกิดของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถในปีนั้นหรือในปีถัดไป แล้วแต่กรณี
โดยให้ถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ใบอนุญาตขับรถครบกาหนดอายุ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถเกิด
ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และในปีที่ใบอนุญาตขับรถครบกาหนดอายุนั้นไม่มีวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ให้ถือเอาวันที่
28 กุมภาพันธ์ เป็นวันครบรอบวันเกิด18
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถที่มีลักษณะพิเศษ มีดังนี้19
(1) ใบอนุญาตขับรถบดถนนฉบับละ 250 บาท
(2) ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ฉบับละ 250 บาท
(3) ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นนอกจากที่กฎหมายกาหนดไว้ฉบับละ 100 บาท

2.2.5 ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ
ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ (ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี)
เป็นใบอนุญาตขับรถสากลตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทา ณ นครเจนีวา ค.ศ.1949 ซึ่งประเทศ
ไทยได้ภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2505 ซึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบอนุญาตดังกล่าว มีดังนี้
1)

คุณสมบัติ

ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อ
สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 20 หรือใบอนุญาต
เป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
2)

อายุและอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ
o
o

อายุของใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ มีกาหนด 1 ปีนับแต่วันออกใบอนุญาตขับรถดังกล่าว
อัตราค่าธรรมเนียมฉบับละ 500 บาท21

18

มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ.2522
กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2546
20
มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ.2522
21
กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2546
19
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รายงานฉบั บสมบูรณ์

2.2.6 ใบอนุญาตขับรถสาหรับคนพิการ22
ใบอนุญาตขับรถสาหรับคนพิการเป็นใบอนุญาตขับรถที่ออกให้แก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย แต่พอจะ
ขับรถในบางลักษณะได้หากมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริม ซึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบอนุญาตดังกล่าว มีดังนี้
1)

ชนิดของใบอนุญาตขับรถสาหรับคนพิการ
(1) ใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนิดชั่วคราว
(2) ใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนิดส่วนบุคคล

2)

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาหรับคนพิการต้องมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้ขอรับใบอนุญาต
ขับรถชั่วคราว หรือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลแล้วแต่กรณี โดยลักษณะของคนพิการนั้น หมายถึง
(1) คนหูหนวกหรือหูตึง
(2) คนตาพิการหรือตาบอดหนึ่งข้าง
(3) คนพิการทีแ่ ขน ขา หรือลาตัว
3)

การอบรมและทดสอบ

3.1) การอบรม
ผู้ขอรับ ใบอนุ ญ าตขับ รถส าหรับ คนพิ การต้ องผ่ า นการอบรมตามหลั กสู ต รในวิช ากฎหมายที่ เกี่ย วข้องกับ
การขับ รถ (กฎหมายว่ า ด้ ว ยรถยนต์ กฎหมายว่ า ด้ ว ยทางหลวง และกฎหมายว่า ด้ ว ยการจราจรทางบก)
วิชาเกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย และวิชาเกี่ยวกับมารยาทในการขับรถเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง
รวมทั้งต้องได้รับการอบรมหรือคาแนะนาจากเจ้าหน้ าที่เกี่ยวกับหลักการหรือข้อควรปฏิบัติในการขับรถอย่าง
ปลอดภัย หรือข้อแนะนาเกี่ยวกับการใช้หรืออุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นด้วย
3.2) การทดสอบ
ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาหรับคนพิการต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการขับรถ ความรู้ในข้อควร
ปฏิบัติหรือข้อบังคับการเดินรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและความรู้อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการขับรถ ซึ่งได้แก่การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การทดสอบข้อเขียน และการทดสอบ
ขับรถ

22

ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ การอบรมและ
ทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สาหรับคนพิการ พ.ศ.2547
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4)
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ข้อจากัดการใช้ใบอนุญาตขับรถสาหรับคนพิการ
(1) คนพิการทุกลักษณะ ต้องติดเครื่องหมายสัญลักษณ์สาหรับคนพิการที่ตัวรถที่ขับด้วย
(2) คนหูหนวกหรือหูตึง หรือบุคคลตาพิการหรือตาบอดหนึ่งข้างต้องขับรถคนที่มีกระจกมองข้าง
ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของตัวรถหรือรถคันที่มีระบบหรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการมองเห็น เพื่อช่วย
ในการมองสภาพการจราจรด้านท้ายและด้านข้างนอกจากกระจกมองหลังภายในตัวรถด้วย
(3) คนตาพิการหรือตาบอดหนึ่งข้างที่มีปัญหาการมองเห็นและจาเป็นต้องใส่แว่นตาหรือเลนส์สัมผัส
ขณะเข้ารับการทดสอบการมองเห็น ให้กาหนดข้อจากัดการใช้ใบอนุญาตขับรถด้วยว่าต้องใส่
แว่นตาหรือเลนส์สัมผัสขณะขับรถ
(4) กรณีดัดแปลงรถที่ใช้ รถนั้นต้องเป็นรถที่ได้จดทะเบียนผ่านการตรวจสภาพจากนายทะเบียน
ตามกฎหมายแล้ว จึงอนุ ญ าตให้ยื่ นคาขอได้ และให้ มีข้อจากัด การใช้ใบอนุญ าต คือ ต้องขับ
เฉพาะรถคันที่ ดัด แปลงนั้น หรือในกรณี ที่ เห็ น ว่าคนพิ การนั้ นจ าเป็ นต้ องให้ขับเฉพาะรถบาง
ลักษณะเท่านั้น เช่น รถเกียร์อัตโนมัติหรือพวงมาลัยเพาเวอร์ เป็ นต้น ให้กาหนดข้อจากัดการใช้
ใบอนุญาตไว้ด้วย
(5) ให้นายทะเบียนบันทึกลักษณะความพิการ และข้อจากัดการใช้ใบอนุญาตขับรถไว้ด้านหลังต้นขั้ว
ใบอนุญาตขับรถ และในใบอนุญาตขับรถให้บันทึกเฉพาะข้อจากัดการใช้ใบอนุญาตขับรถโดย
ด้านหน้าให้ทาเครื่องหมายดอกจัน (*) ต่อจากชนิดใบอนุญาตขับรถ และบันทึกข้อจากัดการใช้ที่
ด้านหลังใบอนุญาตขับรถ

2.2.7 บัตรประจาตัวคนขับรถ
ในการขับรถสาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ และรถยนต์บริการทัศนาจร นอกจากผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาต
ขับรถที่สามารถขับรถนั้นได้แล้ว กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ยังกาหนดให้บุคคลดังกล่าวต้องแสดงบัตรประจาตั ว
คนขับรถ โดยใส่กรอบติดไว้ภายในรถด้านหน้าตอนบนและด้านหลัง ของพนักพิงที่นั่งตอนหน้า ในลักษณะที่
ผู้โดยสารสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และไม่มีสิ่งใดปิดบังไว้ด้วย23 ซึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบัตรประจาตัวคนขับรถมี
ดังนี้

23

กฎกระทรวงกาหนดเครื่องแต่งกาย เครื่องหมาย ประวัติคนขับรถ บัตรประจาตัวคนขับรถและการ
แสดงบัตรประจาตัวคนขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร และรถจักรยานยนต์
สาธารณะ พ.ศ.2555
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1)

รายงานฉบั บสมบูรณ์

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม24
(1) เป็น ผู้ได้รับ ใบอนุ ญ าตขั บ รถยนต์สาธารณะหรือใบอนุ ญ าตขับ รถยนต์สามล้อสาธารณะ หรือ
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในประเภทการขนส่งประจาทางการขนส่งไม่ประจาทางหรือการขนส่ง
โดยรถขนาดเล็กตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
(2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสาหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถหรือ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
สาหรับชนิดใบอนุญาตนั้น ๆ

2)

การอบรม25

ผู้ขอรับบัตรประจาตัวคนขับรถต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาสถานที่ท่องเที่ยว เส้นทางการเดินรถ
และสถานที่สาคัญในจังหวัด วิชาภาษาอังกฤษสาหรับผู้ขับรถยนต์สาธารณะ และวิชาการให้บริการผู้โดยสาร
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
ในกรณีที่ผู้ขอรับบัตรประจาตัวคนขับรถเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในประเภทการขนส่งประจาทาง
การขนส่งไม่ประจาทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็กตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกต้องผ่านการ
อบรมตามหลักสูตรวิชากฎหมาย ระเบียบ และประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการขับรถยนต์สาธารณะ
หรือรถยนต์สามล้อสาธารณะเพิ่มเติมอีก 1 ชั่วโมง
3)

อายุและอัตราค่าธรรมเนียม

อายุของบัตรประจาตัวคนขับรถให้ตรงกับวันสิ้นอายุของใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์
สามล้อสาธารณะ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในประเภทการขนส่งประจาทาง การขนส่งไม่ประจาทางหรือการ
ขนส่งโดยรถขนาดเล็กตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกแล้วแต่กรณี26
อัตราค่าธรรมเนียมบัตรประจาตัวคนขับรถ (ค่าธรรมเนียมอื่น) ฉบับละ 20 บาท27

24

ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดาเนิน การเกี่ยวกับ ใบอนุ ญ าตขับ รถและบัต รประจ า
ตัวคนขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2549
25
ระเบี ยบกรมการขนส่งทางบกว่าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบ
ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ ขอรับบัตรประจาตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
26
ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและบัตรประจาตัว
คนขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2549
27
กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2546
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2.3

รายงานฉบั บสมบูรณ์

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่
 ชนิดที่ 1 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาหรับรถที่น้าหนักรถและน้าหนักรถบรรทุกรวมกันไม่เกินสามพัน
ห้าร้อยกิโลกรัม ที่มิได้ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือสาหรับรถขนส่งผู้โดยสารไม่เกินยี่สิบคน
 ชนิดที่ 2 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาหรับรถที่มี น้าหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่าสามพันห้าร้อยกิโลกรัม
ที่มิได้ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือสาหรับรถขนส่งผู้โดยสารเกินกว่ายี่สิบคน
 ชนิดที่ 3 ใบอนุญ าตเป็นผู้ขับรถซึ่งโดยสภาพใช้สาหรับลากจูงรถอื่นหรือล้อเลื่อนที่ บรรทุกสิ่งใดๆ
บนล้อเลื่อนนั้น
 ชนิดที่ 4 ใบอนุญาตเป็นผู้ ขับรถสาหรับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายตามประเภทหรือชนิดและลักษณะ
การบรรทุกตามที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
(1) ใบอนุญ าตเป็นผู้ขับรถ ประเภทส่วนบุคคล หมายถึง ใบอนุญ าตที่นาไปขับ รถที่ ได้รับอนุญ าตให้
ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งนาไปใช้ขับรถเพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเอง
ด้วยรถที่มีนาไปใช้ขับรถเพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเองด้วยรถที่มีน้าหนักเกินกว่าหนึ่งพันหกร้อย
กิโลกรัม โดยไม่ได้นาไปใช้รับจ้าง
(2) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภททุกประเภท หมายถึง ใบอนุญาตที่นาไปใช้ขับรถที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบการขนส่งประจาทาง (การขนส่งเพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่คณะกรรมการกาหนด)การขนส่ง
ไม่ประจาทาง (การขนส่งเพื่อสินจ้างโดยไม่จากัดเส้นทาง) การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก การขนส่งคน
หรือสิ่งของหรือคนและสิ่งของรวมกัน เพื่อสิน จ้างตามเส้นทางที่ คณะกรรมการกาหนดด้ วยรถที่ มี
น้าหนักรถและน้าหนักบรรทุกรวมกันไม่เกินสี่พันกิโลกรัม) รวมถึงการขนส่งส่วนบุคคลตามที่กล่าวไว้
ในข้อ 1 ข้างต้น
สาหรับหลักเกณฑ์ เกี่ย วกับใบอนุ ญ าตเป็น ผู้ขับ รถในแต่ล ะประเภทและชนิ ดนั้ น มีรายละเอียดโดยสรุปได้
ดังต่อไปนี้

2.3.1 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภทส่วนบุคคล
ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ขับ รถ ประเภทส่ ว นบุ คคลเป็ น ใบอนุ ญ าตขับ รถส าหรับ ใช้ ขับ รถในการขนส่ งส่ ว นบุ คคล
กล่าวคือ การขนส่งเพื่ อการค้าหรือธุรกิจของตนเองด้ วยรถที่ มี น้ าหนั กเกิน กว่าหนึ่ งพั น หกร้อยกิโลกรัม ซึ่ ง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบอนุญาตดังกล่าว มีดังนี้
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1)

รายงานฉบั บสมบูรณ์

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม28
(1) มีอายุไม่ต่ากว่าเกณฑ์ดังนี้29
 18 ปีบริบูรณ์ สาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่หนึ่ง
 20 ปีบริบูรณ์ สาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่สองและชนิดที่สาม
 25 ปีบริบูรณ์ สาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่สี่
(2) มีความรู้และความสามารถตามที่กาหนด
(3) ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเหมาะสม
(4) ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(5) ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจ
(6) ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ
(7) ไม่เป็นผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจารถประเภทหรือชนิดเดียวกับที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้ว
(8) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจารถ เว้นแต่การ
เพิกถอนใบอนุญาตนั้นพ้นกาหนดสามปีแล้วนับแต่วันที่มีคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
(9) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดหรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จาคุก เว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดอันได้กระทาโดยประมาทที่มิใช่เกี่ยวกับการใช้รถในการกระทาผิดหรือ
ความผิดลหุโทษ หรือได้พ้นโทษมาแล้วเกินสามปี
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกควบคุมตัวเพราะมีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม หรือเป็น อันธพาล เว้นแต่ได้พ้นจาก
การควบคุมตัวมาแล้วเกินหนึ่งปี

2)

การอบรมและทดสอบ

อบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่า
ด้วยการจราจรทางบก ความรู้ในการขับรถ ความรู้เกี่ยวกับข้อกาหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง และ
มารยาทในการขับรถ ตลอดจนความรู้ที่จาเป็นอย่างอื่นตามความเหมาะสมของลักษณะการขนส่ง
ทดสอบสมรรถภาพของร่างกายในด้านปฏิกิริยา (ความสามารถในการใช้เบรกเท้า) สายตาทางลึก สายตาทาง
กว้าง และสายตาบอดสี

28

มาตรา 96 ประกอบกับมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 52 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522

29
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3)

รายงานฉบั บสมบูรณ์

อายุและอัตราค่าธรรมเนียม
 อายุของใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภทส่วนบุคคล 3 ปีนับแต่วันออกใบอนุญาตขับรถ30
 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภทส่วนบุคคลฉบับละ 200 บาท31

2.3.2 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภททุกประเภท
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภททุกประเภทเป็นใบอนุญาตขับรถสาหรับใช้ขับรถในการประกอบกิจการขนส่ง
เพื่อสินจ้าง กล่าวคือ การประกอบการขนส่งประจาทาง (การขนส่งเพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่คณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบกกาหนด) การขนส่งไม่ประจาทาง (การขนส่งเพื่อสินจ้างโดยไม่จากัดเส้นทาง) และการ
ขนส่ ง โดยรถขนาดเล็ ก (การขนส่ ง คนหรื อ สิ่ ง ของหรื อ คนและสิ่ ง ของรวมกั น เพื่ อ สิ น จ้ า งตามเส้ น ทางที่
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกาหนดด้วยรถที่มีน้าหนักรถและน้าหนักบรรทุกรวมกันไม่เกินสี่พัน
กิโลกรัม) รวมทั้งสามารถใช้ใบอนุญาตประเภทนี้ขับรถในการขนส่งส่วนบุคคลได้ด้วยซึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ใบอนุญาตดังกล่าว มีดังนี้
1)

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม32
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าเกณฑ์ดังนี้33
- 22 ปีบริบูรณ์ สาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3
- 25 ปีบริบูรณ์ สาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4
(3) มีความรู้และความสามารถตามที่ กาหนด 34 และต้องผ่านการศึกษาอบรมจากโรงเรียนการขนส่ ง
กรมการขนส่งทางบก หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง หรือหน่วยงานที่ได้รับ
ความเห็นชอบในการสอนขับรถหรือศึกษาอบรมวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถจากกรมการขนส่ง
ทางบก
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเหมาะสม
(5) ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(6) ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจ
(7) ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ
(8) ไม่เป็นผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจารถประเภทหรือชนิดเดียวกับที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้ว

30

มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
32
มาตรา 96 ประกอบกับมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
33
กฎกระทรวง ฉบับที่ 52 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
34
กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
31
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(9) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ประจารถ เว้นแต่การเพิก
ถอนใบอนุญาตนั้นพ้นกาหนดสามปีแล้วนับแต่วันที่มีคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
(10) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดหรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จาคุก เว้นแต่เป็น
โทษสาหรับความผิดอันได้กระทาโดยประมาทที่มิใช่เกี่ยวกับการใช้รถในการกระทาผิดหรือความผิด
ลหุโทษ หรือได้พ้นโทษมาแล้วเกิน 3 ปี
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกควบคุมตัวเพราะมีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม หรือเป็นอันธพาล เว้นแต่ได้พ้นจากการ
ควบคุมตัวมาแล้วเกิน 1 ปี
2)

การอบรมและทดสอบ

ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถใหม่ต้องผ่านการศึกษาอบรม ดังต่อไปนี้35

(ก) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ต้องผ่านการศึกษาอบรมตามหลักสูตรในวิชา
กฎหมายว่ า ด้ ว ยจราจรทางบกและกฎหมายว่ า ด้ ว ยรถยนต์ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการขนส่ งทางบก
กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย หน้าที่ผู้ขับรถและการบารุงรักษา
รถ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละมารยาทในการขั บ รถ การส่ ง เสริม สุ ข ภาพพลานามั ย หน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของผู้ขับรถ หัวใจของการบริการทางการขนส่ง และการตรวจความพร้อมของรถก่อนและ
หลังการใช้งาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
(ข) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 3 นอกจากต้องผ่านการศึกษาอบรมตามหลักสูตรวิชาใน (ก) แล้ว
ต้องศึกษาอบรมในหลักสูตรวิชาความรู้เกี่ยวกับรถลากจูงและการขับรถลากจูงอย่างปลอดภัย เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงด้วย
(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 นอกจากต้องผ่านการศึกษาอบรมตามหลักสูตรวิชาใน (ก) และ
(ข) แล้ว ต้องศึกษาอบรมในหลักสูตรวิชาความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตราย และความรู้เกี่ยวกับรถบรรทุก
วัตถุอันตรายและความรู้เกี่ยวกับหลักการบรรทุกวัตถุอันตราย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงด้วย
ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถใหม่ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายในด้านปฏิกิริยาสายตาทางลึก
สายตาทางกว้าง และสายตาบอดสี การทดสอบข้อเขียนตามหัวข้อความรู้ที่ได้รับการศึกษาอบรม และทดสอบ
ความสามารถในการขับรถทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
3)

อายุและอัตราค่าธรรมเนียม
อายุของใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภททุกประเภท มีกาหนด 3 ปี36
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภททุกประเภท ฉบับละ 200 บาท37

o
o

35

ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการศึกษาอบรมและทดสอบผูข้ อรับใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที่เป็นผู้
ประจารถ พ.ศ.2547
36
มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
37
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
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การใช้ใบอนุญาตขับรถชนิดหนึ่งแทนใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น

ตามหลักการกฎหมายในเรื่องใบอนุญาตขับรถ ทั้งตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
ทางบก กาหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดใดย่อมจะสามารถขับรถได้เฉพาะตามลักษณะของรถที่ ระบุไว้
ในใบอนุญาตขับรถเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีกฎหมายได้อนุโลมให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดหนึ่ง
สามารถมาขับรถในอีกลักษณะหนึ่งหรือใช้แทนใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นได้ด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

2.4.1 การใช้ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ในการขับรถลักษณะอื่นตามกฎหมายว่า
ด้วยรถยนต์ด้วยกัน38
 ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
สามารถใช้สาหรับขับรถยนต์บริการให้เช่า เฉพาะในกรณีที่ผู้ขับรถเป็นผู้เช่าได้
 ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล สามารถใช้สาหรับขับรถยนต์บริการให้เช่าได้
 ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ สามารถใช้สาหรับขับรถยนต์บริการและใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์
ส่วนบุคคลได้ด้วย
 ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ สามารถใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้
 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ สามารถใช้แทนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้

2.4.2 การใช้ ใบอนุ ญ าตขั บ รถตามกฎหมายว่า ด้ว ยการขนส่ งทางบกในการขั บ รถขนาดหรื อ
ลักษณะอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกด้วยกัน39
 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่สอง ชนิดที่สาม และชนิดที่สี่ สามารถใช้แทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
ชนิดที่หนึ่งได้
 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่สามและชนิดที่สี่ สามารถใช้แทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่สองได้
 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่สี่ สามารถใช้แทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่สามได้

2.4.3 การใช้ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกขับรถแทนใบอนุญาตขับรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์40
 ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ขั บ รถในประเภทการขนส่ ง ประจ าทาง การขนส่ งไม่ ป ระจ าทางหรือ การขนส่ ง
โดยรถขนาดเล็ ก ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการขนส่ ง ทางบก สามารถใช้ แ ทนใบอนุ ญ าตขั บ รถยนต์
ส่วนบุคคลและใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะได้

38

มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ.2522
มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ.2522
40
มาตรา 43 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
39

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2-20

โครงการศึกษาเพือ่ พัฒนาระบบใบอนุญาตขั บรถให้เหมาะสมกั บประเทศไทย

รายงานฉบั บสมบูรณ์

 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในประเภทการขนส่งส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก สามารถ
ใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลได้

2.5

สรุปการอบรม

2.5.1 ใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522
1)

กรณีขอใหม่

ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาต
ขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญ าตขับรถบดถนน ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ ต้องผ่านการ
อบรมตามหลักสูตรดังนี้
เรื่องที่อบรม
(1) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทาง
หลวง กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก)
(2) การขับรถอย่างปลอดภัย
(3) มารยาทในการขับรถ

ระยะเวลา
4 ชั่วโมง

ผู้ขอรับ ใบอนุญ าตขับรถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคลชั่วคราวที่เคยได้ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ชั่วคราวมาแล้ว และมีอายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรวิชาจิตสานึกและการขับรถ
ให้ปลอดภัยเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ต้องผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

เรื่องที่อบรม
กฎหมายระเบียบ และประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการขับรถยนต์
สาธารณะ หรือรถยนต์สามล้อสาธารณะ
มารยาทสาหรับผู้ขับรถสาธารณะ
กฎหมายจราจรที่ควรทราบ
เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย

ระยะเวลา
5 ชั่วโมง

ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรดังนี้
เรื่องที่อบรม
(1) กฎหมายระเบี ย บ และประกาศของทางราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การขั บ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ
(2) หน้าที่ความรับผิดชอบและมารยาทของผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
(3) สถานที่และเส้นทางภายในจังหวัด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ผู้ขอรับบัตรประจาตัวคนขับรถ เพื่อขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ และรถยนต์บริการทัศนาจร
ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรดังนี้
เรื่องที่อบรม
(1) สถานที่ท่องเที่ยว เส้นทางการเดินรถและสถานที่สาคัญในจังหวัด
(2) ภาษาอังกฤษสาหรับผู้ขับรถสาธารณะ
(3) การให้บริการผู้โดยสาร

ระยะเวลา
3 ชั่วโมง

กรณี ที่ ผู้ ขอรับ บั ต รประจาตั วคนขับ รถเป็ น ผู้ได้รับ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ขับ รถในประเภทการขนส่ งประจาทาง
การขนส่งไม่ประจาทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็กตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ต้องผ่านการ
อบรมตามหลักสูตรวิชากฎหมาย ระเบียบ และประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการขับรถยนต์สาธารณะ
หรือรถยนต์สามล้อสาธารณะเพิ่มเติมอีก 1 ชั่วโมง
2)

กรณีต่ออายุ

ผู้ ข อต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตขั บ รถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล ใบอนุ ญ าตขั บ รถยนต์ ส ามล้ อ ส่ ว นบุ ค คล ใบอนุ ญ าต
ขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (เมื่อครบ 5 ปี) ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรดังนี้
เรื่องที่อบรม
(1) การขับรถอย่างปลอดภัย
(2) มารยาทในการขับรถ

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

กรณี ผู้ ข อต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตขั บ รถส่ ว นบุ ค คล ใบอนุ ญ าตขั บ รถยนต์ ส ามล้ อ ส่ ว นบุ ค คล ใบอนุ ญ าตขั บ
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งใบอนุญาตขับรถเดิมสิ้นอายุเกินกว่า 1 ปี ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชา
เกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย และวิชาเกี่ยวกับมารยาทในการขับรถ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ต้องผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรดังนี้
เรื่องที่อบรม
(1) การขับรถอย่างปลอดภัย
(2) มารยาทในการขับรถ
(3) กฎหมายระเบียบ และประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการขับ รถยนต์

ระยะเวลา
3 ชั่วโมง

สาธารณะ หรือรถยนต์สามล้อสาธารณะ
กรณีผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะซึ่งใบอนุญาตขับรถเดิม
สิ้นอายุเกินกว่า 1 ปี ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชากฎหมาย ระเบียบ และประกาศของทางราชการที่
เกี่ยวข้องกับการขับรถยนต์สาธารณะหรือรถยนต์สามล้อสาธารณะ วิชาเกี่ยวกับมารยาทสาหรับผู้ขับรถยนต์
สาธารณะ วิชากฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกที่ควรทราบ และวิชาเกี่ยวกับเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
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กรณีผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะซึ่งใบอนุญาตขับรถเดิมสิ้นอายุเกินกว่า 1 ปี ต้องผ่านการ
อบรมตามหลั ก สู ต รในวิ ช ากฎหมาย ระเบี ย บ และประกาศของทางราชการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การขั บ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ วิชาเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและมารยาทของผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
และวิชาเกี่ยวกับสถานที่และเส้นทางภายในจังหวัด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงด้วย

2.5.2 ใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522
การอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 เป็นดังต่อไปนี้
1)

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 1 และ 2
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

2)

เรื่องที่อบรม
กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา
เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
หน้าที่ผู้ขับรถและการบารุงรักษารถ
มนุษยสัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ
การส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขับรถ
หัวใจของการบริการทางการขนส่ง
การตรวจความพร้อมของรถก่อนและหลังการใช้งาน

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 3
เรื่องที่อบรม
ความรู้เกี่ยวกับรถลากจูงและการขับรถลากจูงอย่างปลอดภัย

3)

ระยะเวลา(ชั่วโมง)
12

ระยะเวลา(ชั่วโมง)
3

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4
เรื่องที่อบรม
ความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ความรู้เกี่ยวกับรถบรรทุกวัตถุอันตรายและหลักการบรรทุกวัตถุอันตราย

ระยะเวลา(ชั่วโมง)
6

ทั้งนี้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 3 จะต้องเข้าอบรมและผ่านหลักสูตรตาม 1) และผู้ขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 จะต้องเข้าอบรมและผ่านหลักสูตรตาม 1) และ 2) มาแล้ว
4)

กรณีต่ออายุ

ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรการขับรถอย่างปลอดภัย เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
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รายงานฉบั บสมบูรณ์

สรุปการทดสอบสมรรถนะด้านร่างกาย

2.6.1 การทดสอบการมองเห็นสี
การทดสอบการมองเห็นสีในการขับรถให้ดูสีเขียว สีเหลือง และสีแดง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบ
ที่กรมการขนส่งทางบกกาหนดหรือเห็นชอบ โดยอยู่ห่างจากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบในระดับ
สายตาระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร ผู้ทดสอบจะต้องทาการอ่านสีตามที่เจ้าหน้าที่ทดสอบกาหนดสีละ 3 ครั้ง หาก
อ่านถูกต้องสองในสามครั้งถือว่าผ่านการทดสอบดังรูปที่ 2.3
1

2 2

1

77

•
•

•

รูปที่ 2.3 การทดสอบการมองเห็
• น•สี

:
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2.6.2 การทดสอบระดับสายตา
การทดสอบระดับสายตาเป็นการทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการมองเห็นโดยใช้เครื่องมือวัดวัดการกะระยะ
สายตาทั้งทางกว้างและทางลึก

1. ขั้นตอนการทดสอบ

1. นั่งบนเก้าอี้พร้อมยื่นหน้าเข้าไปยัง
อุปกรณ์ทดสอบ
2. 2. ตั้งหน้าตรงตามองจุดทีก่ าหนด
3. 3. ตอบสีสัญญานที่ปรากฏบนเครื่องด้วย
การใช้ตามอง
เกณฑ์การผ่าน: :สามารถมองเห็นทั้งด้านซ้าย
และด้านขวาเป็นมุมกว้างข้างละ 75 องศา
75หากตอบได้ถกู ต้อง 2 ใน 3 ครั้งถื2อว่าผ่านการ
3
ทดสอบ

1.ขั้นตอนการทดสอบ

1. ผู้เข้ารับการทดสอบนั่งบนเก้าอี้ซ2.50
ึ่งอยู่ห่างจาก
–
กล่
อ
งทดสอบระยะ
2.50-3.5
เมตร
ภายใน
3.50
กล่องจะสามารถมองเห็นหลัก 2 หลัก
2
2. หยิบอุปกรณ์สาหรับเลื่อนหลักโดยปุ่มสี
2. 2 ปุ่ม สาหรับเลือ่ นหลักขึ้นมาข้างหน้า/
ถอยหลัง

3.

:
เกณฑ์การผ่าน: สามารถวางแนวของหลั
ก
ห่างจากจุดทีก่ าหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว 1

รูปที่ 2.4 การทดสอบระดับสายตา
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2.6.3 การทดสอบปฏิกิริยา
การทดสอบปฏิกิริยาเป็นการทดสอบความสามารถในด้านการขับขี่ว่าจะสามารถหยุดรถหรือเร่งความเร็วได้
ตามสัญญาณไฟหรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที วิธีการทดสอบแสดงดังรูปที่ 2.5
1.

2.2.

3.3.

-80
-70
-60
-50

4.

0.75

:
75

2

3

รูปที่ 2.5 การทดสอบปฏิกิริยา
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2.7

รายงานฉบั บสมบูรณ์

สรุปการทดสอบภาคทฤษฎี

2.7.1 ใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522
การทดสอบภาคทฤษฎีเป็นการสอบวัดความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร สัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร ตลอดจนการ
ขับขี่อย่างปลอดภัย ซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นการทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ E-exam ทาให้ผู้เข้าทดสอบได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม มีระบบฟังเสียงภาษาไทยสาหรับผู้ที่ไม่รู้หนังสือ ข้อทดสอบมีหลาย
ชุด มีให้เลือก 5 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และยาวี (ใช้สาหรับจังหวัดในแถบชายแดนภาคใต้)
เกณฑ์การผ่าน
 รถยนต์ ต้องได้ 45 ข้อจากทั้งหมด 50 ข้อ
 รถจักรยานยนต์ ต้องได้ 45 ข้อจากทั้งหมด 50 ข้อ

2.7.2 ใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522
การสอบข้อเขียนมีเกณฑ์การทดสอบดังนี้
ชนิดที่
1 และ 2
3
4

จำนวนข้อสอบ
(ข้อ)
45 – 60
30
30
และสอบข้อเขียนวิชาความรูเ้ กี่ยวกับ
วัตถุอันตรายอีก 30 ข้อ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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2.8

รายงานฉบั บสมบูรณ์

สรุปการทดสอบภาคปฏิบัติ

การทดสอบภาคปฏิบัติเป็นการทดสอบขับรถโดยผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องเตรียมรถตามแต่ประเภทที่ขอรับ
ใบอนุญาต โดยกาหนดให้ใช้ท่าในการทดสอบเดียวกันทั้งผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์
พ.ศ.2522 และผู้ ข อรับ ใบอนุ ญ าตขั บ รถตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 การทดสอบ
ภาคปฏิบัติมีทั้งหมด 7 ท่า แต่ใช้ในการทดสอบเพียง 3 ท่าคือ ท่าที่ 1 และท่าที่ 2 และเลือกทดสอบตามความ
เหมาะสมของสนามทดสอบอีก 1 ท่า ยกเว้นรถยนต์เกียร์อัตโนมัติไม่ใช้ท่าที่ 4 โดยมีท่าดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 ท่าทดสอบภาคปฏิบัติ
ท่าที่
1
2
3
4
5
6
7

2.9

รายละเอียด
การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย
การหยุดรถและออกรถบนทางลาด
การกลับรถ
การขับรถเดินหน้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉาก
การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร

ข้อกาหนด
ท่าบังคับ
ท่าบังคับ
เลือกทดสอบ
เลือกทดสอบ
เลือกทดสอบ
เลือกทดสอบ
เลือกทดสอบ

ระบบโรงเรียนสอนขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถของประเทศไทยปัจจุบัน มีอยู่ 2 รูปแบบ
(1) โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
(2) โรงเรียนสอนขับรถที่จัดตั้งตามกฎหมายขนส่งจัดตั้งโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ.2522 “มาตรา 97 ภายใต้บังคับตามมาตรา 96 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถต้องมีอายุ
ไม่ต่ากว่าที่กาหนดในกฎกระทรวง และผ่านการศึ กษาและจบหลักสูตรจากโรงเรียนการขนส่งของ
กรมการขนส่งทางบกหรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรองโดยเป็นโรงเรียนสอนขับ
รถที่สอนหลักสูตรการสอนขับรถเพื่อการขนส่งทางบก”

2.9.1 โรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง
โรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรองมี 4 หลักสูตรดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก
หลักสูตรการสอนขับรถยนต์
หลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์
หลักสูตรการสอนขับรถอื่นๆ ตามที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกประกาศกาหนด(ปัจจุบันยังไม่มีการ
กาหนด)
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ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการรับรองโรงเรียนสอนขับรถจะต้องยื่นคาขอจัดตั้งโรงเรียนฯ ต่อกรมการขนส่งทางบก
ก่อน (กลุ่มมาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถ หรือสานักงานขนส่งจังหวัดตามแต่กรณี) โดยหากมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดก็จะได้รับการรับรองเป็น “โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่ง
ทางบก”

2.9.2 คุณสมบัติของโรงเรียนสอนขับรถ
คุณสมบัติของโรงเรียนสอนขับรถที่จะขอรับรองจากกรมการขนส่งทางบกมีดังนี้
1)

หลักสูตรการเรียนการสอนไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกาหนดดังนี้
 หลักสูตรการสอนขับรถยนต์และหลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์จะต้องมีชั่วโมงเรียน
จานวนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง โดยแยกเป็น
o ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ประกอบด้วยวิช าความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายว่ า
ด้ ว ยจราจรทางบก กฎหมายว่ าด้ วยรถยนต์ และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อง ความรู้
เกี่ย วกับเทคนิ คการขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับ รถและสาเหตุ การ
ป้องกันอุบัติเหตุ ความรู้เกี่ยวกับรถและการบารุงรักษารถ
o ภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ รถและ
พื้ น ฐานการขับ รถ การฝึ กหั ด ขับ รถตามท่ าฝึ กต่ างๆ ในสนามฝึ กหั ด ขับ รถที่ ได้
มาตรฐาน และการฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง (เฉพาะหลักสูตร
การสอนขับรถยนต์)
 หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้
(ก) หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกสาหรับใบอนุญาตขับรถ ชนิดที่ 1
และ 2 จะแยกออกเป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 สาหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถใดๆ เลย จะต้องมีชั่วโมงเรียนไม่น้อย
กว่า 41 ชั่วโมง ประกอบด้วย
ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 14 ชั่วโมง ประกอบด้วยวิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่า
ด้วยการการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่ ง
ทางบก กฎหมายแพ่ งกฎหมายอาญาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ ขับ รถ ความรู้เกี่ย วกั บ
หลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์ ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์
การบารุงรักษา การบรรทุกและแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้
ขับรถ มนุษยสัมพันธ์ของผู้ขับรถและมารยาทในการขับรถ ความรู้เกี่ยวกับการ
ฝึกหัดขับรถเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย
o ภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมง ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ รถและ
พื้นฐานการขับรถยนต์ การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถ
และพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก และการฝึกหัดขับรถที่ใช้เพื่อการ
ขนส่งทางบกในท่าต่างๆ การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง
กรณีที่ 2 สาหรับผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์แล้ว มีชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
ประกอบด้วย
o
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ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ประกอบด้วยวิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่า
ด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ ความรู้
เกี่ ย วกั บ รถและเครื่อ งยนต์ การบ ารุง รัก ษา การบรรทุ ก และแก้ ไขข้ อ ขั ด ข้ อ ง
เบื้ อ งต้ น ความรู้เกี่ย วกั บ การขับ รถอย่ างปลอดภั ย และการคาดการณ์ ความรู้
เกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ ผู้ ขั บ รถ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ข องผู้ ขั บ รถและมารยาทในการขั บ รถ
ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย
o ภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ประกอบด้วยการทบทวนความสามารถในการ
ขับ รถยนต์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้น ฐานการขับ รถที่ใช้เพื่ อการขนส่ง
ทางบกเบื้องต้น การฝึกหัดขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกตามท่าฝึกต่างๆ การ
ฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง
(ข) หลั กสู ต รส าหรับ ผู้ ขอรับ ใบอนุญ าตที่ ใช้ เพื่อการขนส่งทางบกส าหรับ ใบอนุญ าต
ขับรถ ชนิดที่ 3 รถพ่วงเป็นการอบรมและฝึกหัดขับรถที่ต่อเนื่องจากหลักสูตรชนิดที่ 1
และชนิดที่ 2 แล้ว หรือกรณีที่ผู้เข้าอบรมได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 2 แล้ว
โดยผู้ เข้ า อบรมจะต้ อ งเข้ า รั บ การอบรมและฝึ ก หั ด ขั บ รถเพิ่ ม เติ ม อี ก 26 ชั่ ว โมง
ประกอบด้วย
o

o

o

2)

ภาคทฤษฎี ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถลากจูงจานวนไม่น้อย
กว่า 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย ความหมายลักษณะรถและอุปกรณ์ส่วนควบของรถ
ลากจูงการขับรถให้ประหยัดน้ามัน
ภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถลากจูงจานวนไม่น้อย
กว่า 20 ชั่วโมง ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถลากจูง และพื้นฐานการ
ขับรถลากจูงการฝึกหัดขับรถลากจูงในท่าต่างๆ

อาคาร สานักงาน และห้องเรียน

ที่ทาการประกอบด้วย ห้องทางานเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกสอน สถานที่รับสมั คร พื้นที่นั่งรอสาหรับผู้มาติดต่อ ห้อง
สุขาห้องเรียนไม่น้อยกว่า 1 ห้องเรียน ต่อหนึ่งประเภทหลักสูตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร
3)

สนามฝึกหัดขับรถ

เป็นสนามฝึกหัดขับรถที่บรรจุท่าฝึกต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในแต่ละประเภทหลักสูตรไว้อย่างครบถ้วน เช่น
หลักสูตรรถยนต์ และหลักสูตรรถเพื่อการขนส่งทางบกต้องมีไม่น้อยกว่า 13 ท่า หลักสูตรรถจักรยานยนต์
ไม่น้อยกว่า 8 ท่า และมีความยาวของทางวิ่งแบบสวนทางกันได้รอบสนามไม่น้อยกว่า 300 เมตร
4)

อุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการสอนและฝึกหัดขับรถ
 สาหรับหลักสูตรการสอนขับรถยนต์ จะต้องจัดให้มีรถยนต์ที่มีความมั่นคงแข็งแรง มีเข็มขัดนิรภัย
มีแป้ น เบรกสาหรับผู้ ฝึกสอน 1 ชุ ด มีกระจกมองหลังติด ตั้งทางด้ านซ้ ายสาหรับผู้ ฝึกสอน 1 ชุ ด
กระจกมองด้านซ้ายสาหรับผู้ฝึกสอน 1 ชุด และมีแผ่นป้าย “ฝึกหัดขับรถ” ติดตั้งบริเวณที่สามารถ
มองเห็นได้ง่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวรถ
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 สาหรับ หลักสูตรการสอนขับ รถจักรยานยนต์ ต้องจัดให้มีรถจักรยานยนต์ฝึกหั ดขับ ได้มาตรฐาน
ตามที่กาหนด เช่น สัญญาณไฟที่แสดงการใช้เบรกมือและเบรกเท้า หมวกนิรภัย ถุงมือ สนับศอก
สนับเข่า 1 ชุด ต่อผู้เรียน 1 คน
 สาหรับหลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้ เพื่อการขนส่งทางบก จะต้องจัดให้มีรถยนต์เกียร์ธรรมดา มี
ความมั่นคงแข็งแรง มีคันบังคับคู่ มีเข็มขัดนิรภัย มีแป้นเบรกสาหรับผู้ฝึกสอน 1 ชุด มีกระจกมอง
หลังติดตั้งทางด้านซ้ายสาหรับผู้ฝึกสอน 1 ชุด กระจกมองด้านซ้ายสาหรับผู้ฝึกสอน 1 ชุด มีเสียง
สั ญ ญาณถอยหลั ง และมี แ ผ่ น ป้ า ย “ฝึ ก หั ด ขั บ รถ” ติ ด ตั้ ง บริ เวณที่ ส ามารถมองเห็ น ได้ ง่ า ย
ทั้งด้านหน้า ด้านหลังและด้านข้างของตัวรถ
5)

อุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการทดสอบ
 เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประกอบด้ วยเครื่องทดสอบสายตาทางกว้าง สายตาทางลึ ก
การมองเห็นสี ประสาทเท้า
 เครื่องทดสอบภาคทฤษฎีด้ วยระบบอิเล็ ก ทรอนิก ส์ (E-exam) โดยจะต้ องจั ด ให้ มี การทดสอบ
ภาคทฤษฎีด้วยเครื่องทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานเช่นเดียวกับกรมการ
ขนส่งทางบก (ข้อสอบชุดเดียวกัน) และจะต้องบันทึกภาพในห้องสอบขณะทาการสอบด้วยเครื่อง
CCTV ไว้ทุกครั้ง

6)

ผู้ฝึกสอนขับรถ

ผู้ฝึกสอนขับรถจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดและจะต้องผ่านการอบรมทดสอบก่อนจึงจะได้รับใบอนุญาต
เป็ น ผู้ ฝึ ก สอนจากกรมการขนส่ ง ทางบก นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ได้ รับ ใบอนุ ญ าตขับ รถตามประเภทที่
ขออนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนขับรถมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ปัจจุบันมีครูฝึกทั้งสิ้น 712 คน)
7)

ค่าธรรมเนียมการอบรมและฝึกหัดขับรถ

ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกาหนดค่าธรรมเนียมการอบรมและฝึกหัดขับรถของโรงเรียนสอน
ขับรถ พ.ศ.2555 มีดังนี้
(1) หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกสาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับ รถ ชนิดที่ 1 หรือ
ชนิดที่ 2 อัตราค่าธรรมเนียม 4,000 – 6,000 บาท ต่อหลักสูตร
(2) หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกสาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 1 หรือ
ชนิดที่ 2 ซึ่งได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์มาแล้ว อัตราค่าธรรมเนียม 2,500 – 4,500 บาท ต่อหลักสูตร
(3) หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก สาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 3 (รถ
ลากจูง) ซึ่งได้ผ่านการอบรมและฝึกหัดขับรถตาม (1) หรือ (2) หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิด
ที่ 2 มาแล้ว อัตราค่าธรรมเนียม 2,500 – 4,000 บาท ต่อหลักสูตร
(4) หลั กสู ต รการอบรมส าหรับ ผู้ ข อต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ขั บ รถที่ ใช้ เพื่ อ การขนส่ ง ทางบก อั ต รา
ค่าธรรมเนียม 200 – 300 บาท ต่อหลักสูตร
(5) หลักสูตรการสอนขับรถยนต์ อัตราค่าธรรมเนียม 2,000 - 6,000 บาท ต่อหลักสูตร
(6) หลักสูตรการอบรมสาหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ อัตราค่าธรรมเนียม 100 – 200 บาท
ต่อหลักสูตร
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(7) หลั กสูต รการอบรมภาคทฤษฎีส าหรับ ผู้ขอรับ ใบอนุ ญ าตขับ รถยนต์ชั่ วคราว อัต ราค่าธรรมเนี ย ม
300 – 500 บาท ต่อหลักสูตร
(8) หลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์ อัตราค่าธรรมเนียม 500 – 1,000 บาท ต่อหลักสูตร
(9) หลักสูตรการอบรมสาหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ อัตราค่าธรรมเนียม 100 – 200
บาท ต่อหลักสูตร
(10) หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎีสาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว 300 – 500 บาท
ต่อหลักสูตร

2.9.3 การวางหลักทรัพย์
ผู้ได้รับหนังสือรับรองโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองแล้ว จะต้องวางหลักทรัพย์เป็ นหนังสือค้าประกัน
ของธนาคารในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง จานวนมูลค่าหลักสูตรละ
100,000 บาท (ภายใน 15 วัน หลั งจากได้ รับ การรับ รอง) โดยหลั กทรัพ ย์ ดังกล่ าวจะถูกนาไปใช้เพื่ อเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนหากโรงเรียนไม่สามารถดาเนินการได้จากเหตุต่างๆ
เช่นถูกยกเลิก หรือถูกพักใช้หนังสือรับรอง เป็นต้น

2.9.4 สิทธิประโยชน์ของโรงเรียนสอนขับรถ
สิทธิประโยชน์ที่โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก จะได้รับซึ่งกรมการขนส่ง
ทางบกได้มอบให้เป็น 2 ระดับ คือ
ระดั บ ที่ 1 โรงเรี ย นสอนขั บ รถที่ ไ ด้ รับ การรั บ รองจากกรมการขนส่ ง ทางบกสามารถทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี แทนกรมการขนส่งทางบก (ยกเว้นการสอบ
ภาคทฤษฎี และการทดสอบภาคปฏิบัติจะทาโดยเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ) โดยโรงเรียนสอน
ขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกที่ได้ รับการรับรองแล้วจะได้รับสิทธินี้
เช่นเดียวกันทุกโรงเรียน
ระดั บ ที่ 2 โรงเรีย นสอนขั บ รถที่ ได้ รั บ การรับ รองจากกรมการขนส่ ง ทางบกสามารถทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี ทดสอบภาคทฤษฎีและทดสอบภาคปฏิบัติ
แทนกรมการขนส่งทางบกได้ โดยโรงเรียนสอนขับรถที่ ได้รับการรับรองจากกรมการ
ขนส่งทางบกที่จะขอรับสิทธินี้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 ต้องได้รับการรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 มีผลการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยในการสอบครั้งแรกจะต้องมีผู้สอบ
ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าสอบทั้งหมดและต่อเนื่อง 6 เดือน
 ผลการสอบแก้ตัวผู้สอบจะต้องผ่านร้อยละ 100 ต่อเนื่อง 6 เดือน
 ไม่เคยถูกพักใช้และหรือระงับหนังสือรับรองในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 ต้องใช้เครื่องทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) ในการสอบภาคทฤษฎี
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2.9.5 การควบคุมกากับดูแล
หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ มีดังนี้
 กลุ่มมาตรฐานโรงเรีย นสอนขับรถ สานั กสวัสดิ ภาพการขนส่งทางบก มีหน้าที่ ควบคุมกากับ ดูแ ล
โรงเรียนสอนขับรถที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 สานักงานขนส่งจังหวัดมีหน้าที่ควบคุมกากับดูแลโรงเรียนสอนขับรถที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบซึ่ง
กรมการขนส่ งทางบกจะเป็ น ผู้ กาหนดหลั กเกณฑ์ ม าตรฐานที่ เกี่ย วข้องกับ การกากับ ดู แลเพื่ อให้
สานักงานขนส่งจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการ โดยจะมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ของ
กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th/school_driving/index.htm
วิธีการตรวจสอบกากับดูแลการดาเนินการของโรงเรียนฯ จะดาเนินการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
(1) ตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านระบบงานโรงเรียนสอนขับรถ) โดยกาหนดให้โรงเรียนสอน
ขับรถต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและการทาการเรียนการสอนผ่านระบบงานฯ เช่น การรับ
สมัครเรียน บันทึกผลการเรียนการสอน การออกหนังสือรับรองผลการเรียนเพื่อใช้เป็นหลักฐานใน
การขอรับใบอนุญาตขับรถกับกรมฯ ซึ่งผู้ตรวจสอบจะสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบได้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา (Real time) สาหรับในส่วนของกรมฯ จะสามารถเข้า
ตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียนสอนขับรถทุกแห่งได้ทั่วประเทศ
(2) ตรวจสอบจากเอกสารที่ทางราชการกาหนดให้โรงเรียนฯ ต้องจัดทาเก็บไว้เป็นหลักฐาน หรือต้อง
จัดทาส่งให้กับทางราชการตรวจสอบ
(3) หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทาการตรวจสอบการดาเนินการจริง ณ สถานประกอบการ
อย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม โดยจะไม่แจ้งให้โรงเรียนฯ ทราบล่วงหน้า (ปัจจุบันกาหนดให้ไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง/โรงเรียน/ไตรมาส)

2.9.6 รายชื่อโรงเรียนสอนขับรถ
โรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรองมี 35 แห่ง (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2557) ตั้งอยู่ใน
25 จังหวัดดังนี้
ตารางที่ 2.3 โรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โรงเรียน
ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า*
ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรีนวิง*
ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เตชอัมพรพาณิชย์*
โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี *
โรงเรียนสอนขับรถ แสงอาทิตย์ *
ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ที.เค.ซี. มอเตอร์ไบค์
โรงเรียนสอนขับรถ ไอดี ไดร์ฟเวอร์ *
โรงเรียนสอนขับรถเขาตันหยง *
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จังหวัด
สมุทรปราการ
เชียงราย
ราชบุรี
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กาแพงเพชร
ขอนแก่น
นราธิวาส

หลักสูตร/สถานะ
รับรองแล้ว
จยย.
จยย.
จยย.
รย.
รย.
จยย.
รย., จยย.,ขส
รย., จยย.,ขส
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
26.
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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โรงเรียน
โรงเรียนสมาร์ทไดร์ฟ อุดรสอนขับรถ *
ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เกียรติสุรนนท์*
ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า บุรีรัมย์ยนตรการ*
โรงเรียนท่ากลางสอนขับรถยนต์ *
โรงเรียนเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม*
สถาบันฝึกขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า*
ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ศุภกิจมอเตอร์*
โรงเรียนภูมิปัญญาพัฒนา
ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยกิจชัยฮอนด้า*
ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยพรนุภาพ*
โรงเรียนสอนขับรถอุดรยูเซฟ
ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า*
โรงเรียนสอนขับรถ ยูดีไดร์เวอร์สคู*
ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยปิยะ
โรงเรียนสอนขับรถดลพรยานยนต์*
โรงเรียนสอนขับรถเขาตันหยงสาขาสิงหนคร*
โรงเรียนสอนขับรถ พะเยาเซ็ฟตี้ไดร์ฟวิ่ง*
โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี แอดวานซ์ ไลเซ่น
โรงเรียนสอนขับรถบุ่งหวาย-อุบล ขับขี่ปลอดภัย
โรงเรียนสอนขับรถสมชัยวิทยายนต์
โรงเรียนสอนขับรถยศกร
สภาบันอ้อมน้อยสอนขับรถ
โรงเรียนสอนขับรถโชติมา
โรงเรียนสอนขับรถ ธนาสอนขับรถยนต์
โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ ชลบุรี
โรงเรียนสอนขับรถ หาดใหญ่ยานยนต์ยะลา
สถานสอนขับรถ อีซี่

จังหวัด
อุดรธานี
อุบลราชธานี
บุรีรัมย์
ตรัง
เชียงราย
สมุทรปราการ
สุราษฎร์ธานี
ร้อยเอ็ด
พิษณุโลก
เพชรบุรี
อุดรธานี
กรุงเทพฯ
นครราชสีมา
ระยอง
เชียงใหม่
สงขลา
พะเยา
สมุทรปราการ
อุบลราชธานี
ตรัง
นครศรีธรรมราช
สมุทรสาคร
ภูเก็ต
กรุงเทพฯ
ชลบุรี
ยะลา
กรุงเทพฯ

หลักสูตร/สถานะ
รับรองแล้ว
รย., จยย.
จยย.
จยย.
รย.
รย.,จยย.
จยย.
จยย.
รย.
จยย.
จยย.
รย., จยย.
รย., จยย.
รย., จยย.
จยย.
รย., จยย.
รย., จยย.,ขส
รย.,จยย.
รย.,จยย.
รย.,จยย.
รย.,จยย.
รย.
รย.,จยย.
รย.
รย.
รย.,จยย.
รย.,จยย.
รย.

หมายเหตุ* เป็นโรงเรียนที่ได้ทาบันทึกข้อตกลงกับกรมการขนส่งทางบก (MOU) (ได้รับสิทธิพิเศษแล้ว) รวม 22 แห่ง

โรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรองในปัจจุบันแยกตามหลักสูตรที่สอนได้ดังนี้





โรงเรียนสอนขับรถที่สอนเฉพาะรถจักรยานยนต์
โรงเรียนสอนขับรถที่สอนเฉพาะรถยนต์
โรงเรียนสอนขับรถที่สอนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
โรงเรียนสอนขับรถที่สอนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถขนส่ง
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จานวน 11 แห่ง
จานวน 8 แห่ง
จานวน 13 แห่ง
จานวน 3 แห่ง
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2.9.7 สถิติจานวนนักเรียน
สถิติจานวนนักเรียนที่ผ่านการอบรมและจบหลักสูตรของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองทั่วประเทศ
แสดงดังตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 สถิติจานวนนักเรียนที่ผ่านการอบรมและจบหลักสูตรของโรงเรียนสอนขับรถ
ปี

จานวนนักเรียน

2551*
2552
2553
2554
2555
2556
รวม

3,408
11,838
19,043
23,820
27,102
39,666
124,877

อัตราการเพิ่มขึ้นของ
จานวนนักเรียน (%)
247.36
60.86
20.05
13.78
46.35
-

จานวนโรงเรียน
15
20
21
24
24
28
-

หมายเหตุ * ปีที่เริ่มใช้ระบบงานโรงเรียนสอนขับรถ ในการประมวลผลการดาเนินการของโรงเรียน

2.9.8 ปัญหาและอุปสรรค
ปัจจุบันมีโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรองน้อยมาก และยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ
เนื่องจากขาดผู้ลงทุน สาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถสูง เมื่อเปรียบเทียบกับ
รายได้ที่โรงเรียนได้รับจากผู้เรียนขับรถ ประกอบกับประชาชนมีทางเลือกที่จะฝึกหัดขับรถจากแหล่ งอื่นที่
อาจจะไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียน้อยกว่า แม้จะต้องเสียเวลาเข้ารับการอบรมและทดสอบจากกรมการขนส่ง
ทางบกก็ตาม
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2.10 มาตรการลงโทษสาหรับผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
เมื่อได้รับใบอนุญาตขับรถแล้ว ผู้ที่ใช้รถต้องขับรถด้วยความระมัดระวังและต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แล้วแต่กรณีรวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจร
ทางบกอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถรายใดกระทาการฝ่าฝืนกฎหมายย่อมได้รับผลร้ายจาก
มาตรการลงโทษตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ซึ่งมีตั้งแต่การตักเตือนจนถึงโทษจาคุก ทั้ งนี้อาจสรุปสาระสาคัญ
ของมาตรการลงโทษสาหรับผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนกฎหมายได้ดังนี้

2.10.1 มาตรการลงโทษสาหรับผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนกฎหมายตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522
1)

อานาจนายทะเบียน
ก) การยึดใบอนุญาตขับรถ41นายทะเบียนมีอานาจเรียกใบอนุญาตขับรถมายึดไว้ได้ หากปรากฎว่า
ผู้ ได้ รับ ใบอนุ ญ าตขั บ รถรายใดต้ องค าพิ พ ากษาถึง ที่ สุ ด ว่ า ได้ กระท าความผิ ด ตามกฎหมาย
ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดฐานขับรถหรือ
กระทาการใด ๆ อันน่าจะเป็นภัยต่อประชาชน หรือมีผู้กล่าวโทษว่าทาลายความสงบสุขของ
ประชาชนในถนนหรือทางหลวงโดยขู่เข็ ญ ดู หมิ่ น รัง แก หรือ รบกวนคนขับ รถด้ วยกัน หรือ
ผู้โดยสาร ทั้งนี้ ในการยึดใบอนุญาตให้มีการบันทึกไว้ในใบอนุญาตขับรถดังกล่าว และห้ามมิให้
ยึดใบอนุญาตนั้นเกินหนึ่งปี
ข) การพักใช้ใบอนุญ าตขับรถ 42นายทะเบียนมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญ าตขับรถ หากปรากฏว่า
ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถรายใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยการพักใช้ใบอนุญาตขับรถนั้น
ให้กระทาได้คราวละไม่เกินหกเดือน
ค) การเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ43นายทะเบียนมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถหากปรากฎว่า
ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหรือรถจักรยานยนต์สาธารณะรายใดกระทาความผิดตาม
กฎหมายซ้าในข้อหาเดียวกับความผิดครั้งก่อนภายในเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ความผิดครั้งก่อน
เกิดขึ้นไม่มารายงานตนต่อนายทะเบียนตามที่นายทะเบียนสั่งเป็นหนังสือไปแล้วไม่น้อยกว่าสอง
ครั้งโดยมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนโดยไม่มีเหตุสมควร หรือเรียกเก็บค่าโดยสาร
หรือค่าบริการอื่นเกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้

41

มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ.2522
มาตรา 53/1 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
43
มาตรา 53/1 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
42
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อานาจผู้ตรวจการ44

ผู้ตรวจการมีอานาจสั่งให้ผู้ขับรถหยุดรถเพื่อทาการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กับมีอานาจสั่งให้บุคคล
ใดปฏิ บั ติ การเท่ าที่ จ าเป็ น เพื่ อประโยชน์ แก่การตรวจสอบได้ และเมื่ อพบว่ าผู้ ใดฝ่ า ฝื น หรือไม่ ป ฏิบั ติ ต าม
กฎหมาย จะว่ากล่าวตักเตือนหรือสั่งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นไปรายงานตนต่อนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
มีคาสั่งเพื่อดาเนินการเปรียบเทียบปรับก็ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ความผิดดังกล่าวมีโทษจาคุก ให้ผู้ตรวจการนาตัว
ผู้นั้นส่งพนักงานสอบสวนผู้มีอานาจเพื่อดาเนินคดีต่อไป โดยในการออกคาสั่งให้ไปรายงานตนต่อนายทะเบียน
ดังกล่าว ผู้ตรวจการจะเรียกเก็บใบอนุญาตขับรถของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ แต่ต้องรีบนาใบอนุญาตขับรถ
ที่เรียกเก็บไว้ไปส่งมอบแก่นายทะเบียนภายในแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ออกคาสั่งและให้ถือว่าคาสั่งนั้นเป็น
ใบอนุญาตขับรถชั่วคราวภายในกาหนดเวลาที่ให้ไปรายงานตนดังกล่าว

2.10.2 มาตรการลงโทษสาหรับผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนกฎหมายตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.252245
ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถรายใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติต ามกฎหมาย ให้ผู้ตรวจการมีอานาจยึดใบอนุญาต
เป็นผู้ขับรถของผู้นั้น และสั่งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นไปรายงานตนต่อนายทะเบียนภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง โดยให้
ถือว่าคาสั่งนั้นเป็นใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชั่วคราวภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้นายทะเบียนมีอานาจ
สั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถดังกล่าวได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
นั้นเสียก็ได้

2.10.3 มาตรการลงโทษสาหรับผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนกฎหมายตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
1)

อานาจยึดใบอนุญาตขับรถ46

เมื่อเจ้าพนักงานจราจรพบว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ป ฏิบัติตามกฎหมาย จะว่ากล่าวตักเตือนหรือออกใบสั่งให้
ผู้ขับขี่ชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบก็ได้ ในการนี้ เจ้าพนักงานจราจรจะเรียกเก็บใบอนุญาตขับรถไว้เป็นการ
ชั่ ว คราวก็ ได้ แต่ ต้ อ งออกใบรับ แทนใบอนุ ญ าตขั บ รถให้ แ ก่ ผู้ ขั บ ขี่ ไว้ และเจ้ า พนั ก งานจราจรต้ อ งรีบ น า
ใบอนุญาตขับรถที่เรียกเก็บไว้ไปส่งมอบพนักงานสอบสวนภายในแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ออกใบสั่ง ทั้งนี้ ใบรับ
แทนใบอนุญาตขับรถที่ออกให้ดังกล่าวใช้แทนใบอนุญาตขับรถได้เป็นการชั่วคราวไม่เกินเจ็ดวัน โดย 16 ฐาน
ความผิดมีดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันควร
แซงรถด้านซ้ายและไม่มีความปลอดภัย
แซงรถเมื่อขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน ในทางโค้ง หรือแซงรถในระยะสามสิบเมตรก่อนถึงทางข้าม ทาง
ร่วมทางแยก วงเวียน หรือเกาะที่สร้างไว้ หรือแซงรถเมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่น หรือควัน จนไม่อาจเห็นทาง

44

มาตรา 57 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
มาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
46
มาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
45
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ข้างหน้ าได้ ในระยะหกสิ บ เมตร หรื อแซงรถเมื่ อเข้าที่ คับ ขัน หรือเขตปลอดภัย หรือแซงรถในที่ มี
เครื่องหมายแสดงเขตอันตราย
(5) จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง โดยไม่เปิดไฟในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ
(6) ขับรถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสา
(7) ขับรถแท็กซี่พาคนโดยสารไปทอดทิ้งระหว่างทาง
(8) ขับรถในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ
(9) ขับรถประมาทหรือน่าหวาดเสียว
(10) ขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา
(11) ขับรถโดยไม่คานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
(12) ขับรถด้วยอัตราความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
(13) ไม่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดตามสัญ ญาณจราจรไฟสีแดง หรือเครื่ องหมายจราจร สีแดงที่มีคาว่า
"หยุด" (ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง)
(14) ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
(15) ขับรถก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่หยุดรถและให้ความช่วยเหลือตาม
สมควร ไม่แสดงตัวและไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ใกล้เคียงทันที
(16) แข่งรถในทาง
ผู้ขับขี่ที่กระทาความผิดใน 16 ฐานความผิดจะต้องถูกดาเนินการดังนี้
(1) กระทาความผิดครั้งแรก จะถูกยึดใบอนุญาตขับรถครั้งละ 15 วัน
(2) กระทาผิดครั้งที่ 2 ขึ้นไป จะถูกยึดใบอนุญาตขับรถครั้งละ 30 วัน
 หากกระทาผิดข้อหาซ้าซากกันในเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กระทาผิดครั้งแรก จะถูกเรียกเข้า
มาอบรมและทดสอบก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตขับรถคืนในการทดสอบ ผู้เข้ารับการอบรม
ต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 50
 หากกระทาผิดและถูกบันทึกเกินกว่า 60 คะแนน จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถไม่เกิน 90 วัน
(3) การเริ่มนับวันถูกยึด ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้กระทาผิดได้ชาระค่าปรับกับพนักงานสอบสวน
(4) การขับรถในระหว่างถูกยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับรถ
 ขับขี่รถระหว่างถูกยึดใบอนุญาตขับรถ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 ขับขี่รถในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถ มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจาคุกไม่เกิน
1 เดือน หรือทั้งจาทั้งปรับ
(5) ผู้ใดขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้ง
จาทั้งปรับ
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การตัดคะแนนความประพฤติ47

ในกรณีที่ผู้ขับขี่ผู้ใดได้กระทาความผิดตามกฎหมาย ให้ผู้บัญชาการตารวจนครบาล ผู้บัญชาการตารวจภูธร
ผู้บังคับการตารวจจราจร ผู้บังคับการตารวจทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอานาจจากผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวมี
อานาจสั่งยึดใบอนุญาตขับรถของผู้นั้นมีกาหนดครั้งละไม่เกินหกสิบวัน โดยผู้สั่งยึดใบอนุญาตขับรถดังกล่าว
อาจบั นทึกการยึดและคะแนนไว้ด้านหลังใบอนุญ าตขับรถที่ถูกยึด และด าเนินการอบรม ทดสอบผู้ขับ ขี่ที่
กระทาผิดซ้าตั้งแต่สองครั้งภายในหนึ่งปี รวมทั้งสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถที่เสียคะแนนมากของผู้ขับขี่นั้นมี
กาหนดครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน

2.10.4 สรุปมาตรการตัดคะแนน
มาตรการตัดคะแนนดังที่ได้กล่าวข้างต้น อาจสรุปได้ดังนี้
ตัด 10 คะแนน (ติดสติกเกอร์สีเหลืองรูปตัว A ที่ด้านหลังใบอนุญาตขับรถ)
(1) ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร ปรับ 400 -1,000 บาท
(2) ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันควร ปรับ 400 – 1,000 บาท
ตัด 20 คะแนน (ติดสติกเกอร์สีเขียวรูปตัว B ที่ด้านหลังใบอนุญาตขับรถ)
(1) ขับรถแซงด้านซ้าย และไม่มีความปลอดภัย ปรับ 400 – 1,000 บาท
(2) แซงในระยะ 30 เมตรก่ อ นถึ ง ทางข้ า ม ทางร่ ว มทางแยก วงเวี ย น หรื อ เกาะที่ ส ร้ า งไว้ ปรั บ
400 – 1,000 บาท
(3) แซงรถเมื่ อมีหมอก ฝน ฝุ่ น หรือควัน จนท าให้ ไม่ อาจมองเห็ น ทางข้ามได้ ในระยะ 60เมตร ปรับ
400 – 1,000 บาท
(4) แซงรถเมื่อขึ้นทางชัน ขึ้นสะพานหรือทางโค้ง ปรับ 400 – 1,000 บาท
(5) แซงรถเมื่อเข้าที่คับขัน หรือเขตปลอดภัย ปรับ 400 – 1,000 บาท
(6) แซงรถในที่ที่มีเครื่องหมายแสดงเขตอันตราย ปรับ 400 – 1,000 บาท
(7) จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง โดยไม่เปิดไฟในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ ปรับ 200 – 500
บาท
(8) ขับรถแท็กซี่ ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
(9) ขับรถแท็กซี่พาผู้โดยสารไปทอดทิ้งระหว่างทาง จาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
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ตัด 30 คะแนน (ติดสติกเกอร์สีเหลืองฟ้ารูปตัว C ที่ด้านหลังใบอนุญาตขับรถ)
(1) ขับรถในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ จาคุกไม่เ กิน 3 เดือน หรือปรับ 2,000-10,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(2) ขับรถประมาทหรือน่าหวาดเสียว ปรับ 400 –1,000 บาท
(3) ขั บ รถในลั ก ษณะผิ ด ปกติ วิ สั ย ของการขั บ รถตามธรรมดา จ าคุ ก ไม่ เกิ น 3 เดื อ น หรื อ ปรั บ
2,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(4) ขับรถโดยไม่คานึงถึงความปลอดภั ยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น จาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับ
2,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(5) ขับรถด้วยอัตราความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ตัด 40 คะแนน (ติดสติกเกอร์สีส้มรูปตัว D ที่ด้านหลังใบอนุญาตขับรถ)
(1) ไม่ หยุด รถหลั งเส้ น ให้ รถหยุ ด ตามสั ญ ญาณไฟจราจรสี แดงหรือเครื่องหมายจราจรสี แดงที่ มี คาว่ า
“หยุด” ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
(2) ขับรถในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น จาคุกไม่เกิน 3 เดือนปรับ 2,000 – 10,000 บาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
(3) ขับรถก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่หยุดรถและให้ความช่วยเหลือตาม
สมควร ไม่แสดงตัวและไม่แจ้งเหตุพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที (ชนแล้วหลบหนี) จาคุกไม่เกิน
3 เดือนปรับ 2,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(4) แข่งรถในทางสาธารณะ จาคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับ2,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับและให้
ศาลพักใช้ใบอนุญาตขับรถไม่น้อยกว่า 1 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
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บทที่ 3 พฤติกรรมและปั จจัยที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ
3.1

สถานการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุ

ปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางถนนถือเป็นต้นเหตุสาคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ตลอดจนนามาซึ่งความสูญเสียและผลกระทบอย่างมากมายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทาให้มีการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควร พบว่า ในช่วง 7 ปีที่ ผ่านมา ตั้ งแต่ปี 2549-2555 มีผู้ใช้ รถใช้ถนนประสบอุบัติเหตุ
เสี ย ชี วิ ต เฉลี่ ย ปี ล ะ 10,326 คน บาดเจ็ บ 50,988 คน โดยการศึก ษามู ล ค่ า ความเสี ย หายของอุ บั ติ เหตุ ใ น
ประเทศไทยของกรมทางหลวง ได้ประมาณมูลค่าความสูญเสียทางการเงินที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทั้งหมดในปี
พ.ศ. 2551 ไว้สูงถึง 232,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
โดยผลการวิจัยพบว่าทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นในประเทศไทยถึงขั้นทาให้มีผู้เสียชีวิตนั้น ความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจะมีมูลค่าสูงถึง 5,300,000 บาทต่อครั้งโดยเฉลี่ย ส่วนอุบัติเหตุที่ทาให้เกิดผู้บาดเจ็บถึง
ขั้นพิการนั้นมีมูลค่าสูงกว่าคือประมาณ 6,200,000 บาท โดยเฉลี่ย โดยการประมาณการนี้เกิดขึ้นจากการนา
มูลค่าความสูญเสียทางแรงงานและผลผลิต ความสูญ เสียคุณ ภาพชีวิตมาคานวณรวมกับค่าใช้จ่ายทางการ
แพทย์ ซึ่งรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ค่ารถพยาบาล และค่าดูแลรักษา นอกจากนี้ แล้วก็
ยังคานวณค่าใช้จ่ายในการสอบสวนของเจ้าพนักงานตารวจ ค่าใช้จ่ายในการส่งคดีขึ้นศาล ค่ าทนาย ค่าใช้จ่าย
ของบริษัทประกัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะและทรัพย์สินอื่นๆ เข้าไว้ด้วย ส่วนการจราจรที่ติดขัด
อัน เนื่ องมาจากอุบั ติ เหตุ นั้น ก็ท าให้ ผู้ป ระกอบการต้องรับ ภาระค่าใช้จ่ ายในการขนส่งที่สู งขึ้น โดยปั ญ หา
ดังกล่าวได้กลายเป็นข้อกังวลของรัฐบาลและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางถนน
ที่ได้ตระหนักถึงความจาเป็นในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและจริงจัง และต้องมีความร่วมมือทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์จนถึงระดับแผนงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือ การลดอัตราการสูญเสียและความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนน
องค์การอนามัยโลกได้กล่าวไว้ว่า ในแต่ละวันผู้คนจานวนมากกว่า 3,000 คนที่ต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน และได้มีการคาดการณ์ว่าระหว่างปี พ.ศ.2543-2563 การเสียชีวิตจากการจราจรจะลดลงประมาณ 30%
ในประเทศที่ มี รายได้ สูง แต่ จ ะเพิ่ ม ขึ้น อย่ างมากในประเทศที่ มี รายได้ ต่ าและปานกลาง ถ้า ปราศจากการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม สมัชชาสหประชาชาติในการประชุมครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553
ได้รับรองคาประกาศเจตนารมณ์ ปฏิญ ญามอสโก และประกาศให้ ปี พ.ศ. 2554 - 2563 เป็นทศวรรษแห่ง
ความปลอดภั ย ทางถนน (Decade of Action for Road Safety) และเรีย กร้อ งให้ ป ระเทศสมาชิ กมี การ
ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายการลดการเสียชีวิตในระดับที่ท้าทายให้เหมาะสม
กับ ปัญ หาอุ บั ติเหตุ ท างถนนในแต่ละประเทศเมื่อสิ้น สุด ทศวรรษ โดยมีกรอบในการด าเนิ น งานที่ สาคัญ 5
ประการ ดังนี้
 การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ (Building management capacity)
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 การดาเนิ นการในการออกแบบถนนและการจัด การโครงข่ายถนนที่ รองรับผู้ ใช้ถนนทุ กกลุ่ ม
(Influence road design and network management)
 การดาเนินการเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยของรถ (Influence vehicle safety design)
 การด าเนิ น การเพื่ อ ให้ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมของผู้ ใ ช้ ถ นนทุ ก กลุ่ ม (Influence road user
behavior)
 การปรับปรุงการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (Improve post crash care)
ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิ กองค์การสหประชาชาติ ควรมี ส่ วนร่ว มในการขับ เคลื่ อนวาระควา ม
ปลอดภัยทางถนนของโลก คณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) จึงได้ดาเนินการ
พิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินงานความปลอดภัยทางถนนตามกรอบปฏิญญามอสโก ดังนี้
(1) กาหนดให้การดาเนินการในช่วงทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ระหว่างปี พ.ศ.2554-2563 ให้
มีเป้าหมายตามมาตรฐานสากล คือ อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยลดลงครึ่งหนึ่ง
หรือในอัตราที่ต่ากว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน
(2) กาหนดแนวทางการดาเนินงานใน “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดทาแผนปฏิบัติการ ปี 2554 - 2563 จานวน 8 ประการ ได้แก่
 ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย โดยมีเป้าหมายให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ทุกคนต้อง
สวมหมวกนิรภัย
 ลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ โดยมีเป้าหมายให้
พฤติกรรมเมาแล้วขับของผู้ขับขี่ยานพาหนะลดลง
 แก้ ไขปั ญ หาจุ ด เสี่ ย ง จุ ด อั น ตราย โดยมี เป้ า หมายให้ จุ ด เสี่ ย งทุ ก จุ ด ได้ รับ การแก้ ไ ขภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
 ปรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกาหนด โดยเฉพาะความเร็ว
ของรถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก
 ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัยโดยเฉพาะมาตรฐานของรถจักรยานยนต์ รถกระบะ
รถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก
 พัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้รถใช้ถนน (Road users) ให้มีความปลอดภัย
 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาและฟื้นฟูผู้บาดเจ็บ เพื่อให้การบริการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน การรักษาและฟื้นฟูผู้บาดเจ็บได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
 พั ฒ นาระบบบริห ารจั ด การความปลอดภั ย ทางถนนของประเทศให้ มี ความแข็ ง แรงเพื่ อ ให้
หน่ วยงานที่ มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบมี ค วามพร้อมในการปฏิบั ติ ภ ารกิ จ ที่ ได้ รับ มอบหมายอย่ างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(อ้างอิงจาก สนข. “รายงานการวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน”)
จะเห็นได้ว่าการดาเนินการต่างๆ ข้างต้นนั้นเกี่ยวข้ องกับการปรับพฤติกรรมของผู้ขับรถหลายประการ การ
พัฒนาระบบใบอนุญาตขับรถให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู้ขับรถจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
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3.1.1 แนวโน้มของอุบัติเหตุทางถนน
จากการรวบรวมข้อมูลของศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ พบว่า การเกิดอุบัติเหตุในปี 2547
จานวน 124,530 ราย หลังจากนั้นมีแนวโน้มลดลง จนกระทั่งปัจจุบันในปี 2556 เกิดขึ้น 61,246 ราย สาหรับ
ความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว พบว่า มีผู้สูญเสียชีวิตในปี 2547 จานวน 13,766 คน หลังจากนั้นมี
แนวโน้ม ลดลง จนกระทั่งปั จจุบั น ในปี 2556 มีจานวนคนสูญ เสี ยชีวิต 7,338 คน ขณะเดี ยวกัน การได้ รับ
บาดเจ็บของผู้ใช้ทาง พบว่า มีคนบาดเจ็บ 94,164 คน ในปี 2547 และมีแนวโน้มลดลงจนกระทั่งปัจจุบัน
ปี 2556 มีคนบาดเจ็บ 20,888 คน ดังแสดงในรูปที่ 3.1

แหล่งข้อมูล : สานักอานวยการความปลอดภัย กรมทางหลวง

รูปที่ 3.1 แนวโน้มอุบัติเหตุของประเทศไทย

เมื่อพิจารณาอัตราอุบัติเหตุต่อประชากรและจานวนยานพาหนะที่จดทะเบียน พบว่า อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
อัตราคนตาย และอัตราการบาดเจ็บต่อประชากร 100,000 คน และยานพาหนะที่จดทะเบียน 10,000 คัน ดัง
แสดงในรูปที่ 3.2 และรูปที่ 3.3

แหล่งข้อมูล : สานักอานวยการความปลอดภัย กรมทางหลวง

รูปที่ 3.2 อัตราการเกิดอุบัติเหตุ การตาย การบาดเจ็บ ต่อประชากร 100,000 คน
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แหล่งข้อมูล : สานักอานวยการความปลอดภัย กรมทางหลวง

รูปที่ 3.3 อัตราการเกิดอุบัติเหตุ การตาย การบาดเจ็บ ต่อยานพาหนะจดทะเบียน 10,000 คัน

3.1.2 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนประกอบไปด้วย ความผิดพลาดของผู้ใช้ถนน ความบกพร่องของรถ ถนน
และสิ่งแวดล้อม โดยอาจเกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง หรืออาจเกิดจากปัจจัยร่วมประกอบกันเป็นเหตุการณ์
ลูกโซ่ จากสถิติอุบัติเหตุจราจรของสานักงานตารวจแห่งชาติ ปี พ.ศ.2556 ดังแสดงในรูปที่ 3.4 จะเห็นได้ว่า
อุบัติเหตุกว่าร้อยละ 90 เกิดจากความบกพร่องของผู้ขับขี่โดยตรง ได้แก่ ขับรถเร็วเกินอัตรากาหนด ตัดหน้า
ระยะกระชั้นชิด หลับใน หรือ เมาสุรา
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ขับรถเร็วเกินอัตรากาหนด
มีการตัดหน้าระยะกระชั้นชิด
หลับใน
อุปกรณ์ รถบกพร่อง
เมาสุรา
แซงรถผิดกฎหมาย
อื่น ๆ
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ / เครื่องหมายจราจร
ขับรถไม่ชานาญ / ไม่เป็น
ไม่ให้สัญญาณชะลอ / เลี้ยว
บรรทุกเกินอัตรา
ไม่ให้สิทธิรถที่มาก่อนผ่านทาง เช่น ทางแยก
ไม่ให้สัญญาณเข้าจอดหรือออกจากที่จอด
ไม่ขับรถในช่องทางเดินรถซ้ายสุดในถนนที่มี 4 ช่องทาง
รถเสียไม่แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณไฟที่กาหนด
ฝ่าฝืนป้ายหยุดขณะออกจากทางรวมทางแยก
ขับรถไม่เปิดไฟ/ไม่ใช่แสงสว่างตามกาหนด

รายงานฉบั บสมบูรณ์

77.48%
7.67%
4.27%
2.30%
2.18%
1.38%
1.29%
1.15%
0.86%
0.55%
0.32%
0.16%
0.13%
0.09%
0.08%
0.04%
0.03%

ที่มาของข้อมูล สานักงานตารวจแห่งชาติ (2556)

รูปที่ 3.4 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

ทั้งนี้หากพิจารณาบรรดาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการบาดเจ็บ ทั้งหมดข้างต้น ปัจจัยด้านคน
เป็นองค์ประกอบที่สาคัญ ที่สุดซึ่งนอกเหนือไปจากปัจจัยด้านยานพาหนะและด้านถนน โดยจากข้อมูลสถิติ
ย้อนหลังในช่วง 10 ปีที่ ผ่านมากลุ่ม เสี่ยงต่ออุบั ติเหตุและการบาดเจ็บ ยังคงมีแนวโน้ มเป็น เช่นเดิม ซึ่งอาจ
แบ่งกลุ่มเสี่ยงได้ดังต่อไปนี้

3.1.3 กลุ่มเสี่ยงจาแนกตามเพศ
ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์จาแนกตามเพศ แสดงดังตารางที่ 3.1 และรูปที่ 3.5 โดย
จากข้อมูล มรณบั ตร ส านั กนโยบายและยุท ธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าผู้ที่ เสีย ชีวิต จากการเกิด
อุบัติเหตุจากรถยนต์ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงประมาณ 3 เท่า จึงอาจกล่าวได้ว่าเพศชายมีโอกาส
เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรมากกว่าเพศหญิง ส่วนหนึ่งเนื่องจากผู้ขับขี่เพศชายมีนิสัยชอบความ
เสี่ยง ความท้าทาย หรือมีระดับความก้าวร้าวที่มากกว่าผู้หญิง
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ตารางที่ 3.1 จานวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คน จากอุบัติเหตุทางถนนในผู้ใช้รถใช้ถนน
จาแนกตามเพศ ปี พ.ศ.2543-2552
ปี พ.ศ.
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549
จานวน 10,333 10,254 10,773 10,502 9917 8,980 8,397
อัตรา
33.7
33.4
35.1
34.2
32.2
28.3
27.4
จานวน 2603 2468 2581 2309 2423 2061 2024
อัตรา
8.4
7.9
8.3
7.4
7.8
6.3
6.5
จานวน 12,936 12722 13354 12811 12340 11041 10421
อัตรา
20.9
20.5
21.3
20.4
19.7
17.1
16.4

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

2550
7,943
25.9
2046
6.6
9989
15.9

2551
7676
25.0
2011
6.5
9687
15.3

2552
7562
24.6
1928
6.2
9490
15.0

อัตราตายต่อประชากร 100,000 คน

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณบัตร สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

40

ชาย

35

หญิง

30
25
20
15
10
5
0

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณบัตร สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รูปที่ 3.5 อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คน จากอุบัติเหตุทางถนนในผู้ใช้รถใช้ถนน จาแนกตามเพศ
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3.1.4 กลุ่มเสี่ยงจาแนกตามกลุ่มอายุ
จากข้อมูลมรณบั ตร สานั กนโยบายและยุท ธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2543-2552 พบว่าเมื่ อ
จาแนกรายกลุ่มอายุ อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของรถยนต์ เฉลี่ย 10 ปี กลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
คือ กลุ่มอายุ 20-29 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 30-39 ปี ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มเสี่ยงสูงสุด คือ กลุ่มอายุในช่วง
ระหว่างวัยรุ่นกับวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ซึ่งมักจะมีทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรมชอบความเสี่ยงในการขับขี่ มัก
มั่นใจในตัวเองสูง และประเมินสถานการณ์อันตรายที่มักจะประเมินต่ากว่าความเป็นจริง อีกทั้งกลุ่มอายุในช่วง
ระหว่างวัยรุ่นกับวัยผู้ใหญ่ตอนต้น จะมีประสบการณ์ขับขี่น้อยจึงมีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุมากกว่า เนื่องจาก
ผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ในการขับขี่น้อยจะตัดสินใจช้ากว่า
ตารางที่ 3.2 จานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในผู้ใช้รถใช้ถนน จาแนกตามกลุม่ อายุ ปี พ.ศ.2543-2552
ปี

0-9
471
417
388
354
321
270
269
242
285
215
323

2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
เฉลี่ย

10-19
1935
1892
2228
2167
2201
1816
1754
1697
1550
1478
1872

20-29
3372
3297
3594
3600
3292
2824
2595
2304
2174
2060
2911

กลุ่มอายุ (ปี)
30-39
40-49
2522
1850
2627
1849
2502
1880
2377
1753
2223
1653
1998
1528
1893
1576
1765
1566
1761
1552
1685
1494
2135
1670

50-59
1087
1067
1136
1117
1141
985
1051
1076
1042
1150
1085

60-69
742
759
735
672
703
604
621
650
625
691
680

70+
454
417
438
401
416
353
418
437
436
485
426

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณบัตร สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จานวนการเวสียชีวิตเฉลี่ย 10ปี

3500
3000
2500

2000
1500
1000
500
0

0-9

10-19

20-29

30-39
40-49
กลุ่มอายุ(ปี)

50-59

60-69

70+

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณบัตร สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รูปที่ 3.6 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในผู้ใช้รถใช้ถนน จาแนกตามกลุม่ อายุ เฉลี่ย 10 ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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3.1.5 อุบัติเหตุจาแนกตามช่วงเวลาเดือน

3500

70

3000

60

2500

50

2000

40

1500

30

1000

20

500

10

0

อัตราต่อประชากร 100,000 คน

จานวน(คน)

จากชุ ด ข้อมู ล มาตรฐานโรงพยาบาล 12 แฟ้ ม เมื่ อ ปี พ.ศ.2551 จ าแนกรายเดื อน จะพบว่ า ในช่ ว งเดื อ น
เมษายน มีจานวนและอัตราผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุรถยนต์สูงที่สุด รองลงมาคือเดือนธันวาคม และเดือน
พฤศจิกายนตามลาดั บ ซึ่งจะเห็ น ว่า ในช่ วงวั น หยุ ด เทศกาลจะมี การเกิดอุ บั ติ เหตุ รถยนต์ สูง เช่น เทศกาล
สงกรานต์ (เมษายน) และเทศกาลปีใหม่ (ธันวาคม)

0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณบัตร สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รูปที่ 3.7 ผู้ป่วยนอกต่อประชากร 100,000 คน จากอุบัติเหตุรถยนต์ ปี พ.ศ.2551

3.1.6 ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
จากการรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงประจาปี 2556 พบว่ากลุ่มผู้ใช้ทางหลวงที่เกิดอุบัติ เหตุแยกตาม
ประเภทยานพาหนะ ได้ผลแสดงดังรูปที่ 3.8
รถจักรยานยนต์
17%
คนเดินเท้า อื่นๆ
1%
6%
รถโดยสารขนาด
ใหญ่
รถบรรทุก
2%
มากกว่า 10 ล้อ
(รถพ่วง)
รถบรรทุกตั้งแต่ 6
7%
ล้อแต่ไม่เกิน 10
ล้อ
6%
แหล่งข้อมูล : สานักอานวยการความปลอดภัย กรมทางหลวง

รถยนต์+รถสามล้อเครื่อง
61%

รูปที่ 3.8 ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
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อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
กลุ่มอายุต่ากว่า 15 ปี

จากการศึกษาข้อมูลของเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance) ของสานักระบาดวิทยาในช่วงปี พ.ศ.
2541-2550 ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดเก็บในโรงพยาบาลทั้งสิ้น 24 แห่งจากทั่วประเทศพบว่า ในกลุ่มที่มีอายุต่ากว่า
15 ปี มีจานวนทั้งสิ้น 75,807 ราย เสียชีวิต 2,281 ราย โดยผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นผู้ขับขี่ประมาณร้อยละ 60
และเป็ น ผู้ โ ดยสารประมาณ ร้ อ ยละ 40 ในกลุ่ ม ผู้ ขั บ ขี่ ร้ อ ยละ 31.69 มี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 10-14 ปี
รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เป็นสาเหตุมากที่สุดของอุบัติเหตุ คิดเป็นร้อยละ 56.9 ของผู้ประสบเหตุ
ทั้งหมด เมื่อพิจารณาการขับขี่ยานพาหนะพบว่า เด็กอายุ 10-14 ปี จะเป็นผู้ขับขี่จักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่
โดยมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี จากร้อยละ 22.01 เป็น 37.02 และเสียชีวิตร้อยละ 75.0 ของเด็กที่เสียชีวิตทั้งหมด
ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ให้เห็นถึง การขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเด็กที่ กฎหมายไม่ได้อนุญาต และความพร้อมในการ
ขับขี่ทั้งด้านร่างกาย และวุฒิภาวะที่ไม่เหมาะสมกับการขับขี่ ทาให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
ตารางที่ 3.3 ประเภทรถที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บและเสียชีวิตในเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี พ.ศ.2541-2550
ยานพาหนะของผู้บาดเจ็บ
คนเดินเท้า
จักรยานและสามล้อ
จักรยานยนต์
สามล้อเครื่อง
รถเก๋ง
รถปิกอัพ
รถตู้
รถบรรทุกหนัก
รถพ่วง
รถโดยสารสองแถว
เรือทุกชนิด
รถใช้งานเกษตรกรรม
อื่นๆ
รวม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เสียชีวิต
จานวน
540
142
1,225
14
39
206
19
4
5
11
14
5
27
2,281

ผู้บาดเจ็บ
ร้อยละ
23.6
6.2
55
0.6
1.7
9.0
0.8
0.2
0.2
0.5
0.6
0.2
1.1
100

จานวน
11,149
12,137
43,164
564
690
4,897
586
71
459
251
768
317
455
75,807

ร้อยละ
14.7
16
56.9
0.7
0.9
6.5
0.8
0.1
0.6
0.3
1.0
0.4
0.6
100
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รูปที่ 3.9 แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี แยกตามประเภทรถ พ.ศ. 2541-2550
ตารางที่ 3.4 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากรถจักรยานยนต์ในกลุ่มเด็ก 0-15 ปี พ.ศ.2541-2550

กลุ่มอายุ
0
ปี
1 – 4 ปี
5 – 9 ปี
10 – 14 ปี
รวม

บาดเจ็บ
896
5,444
6,437
30,387
43,164

ร้อยละ
2.07
12.61
14.91
70.40
100.0

เสียชีวิต
53
120
141
941
1,255

ร้อยละ
4.22
9.56
11.24
75.0
100.0

รูปที่ 3.10 สัดส่วนผู้บาดเจ็บอายุต่ากว่า 15 ปี จาแนกตามประเภทของผู้ใช้ยานยนต์
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กลุ่มอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขนส่งในอายุ 15 ปีขึ้นไป ในช่วงปี 2541-2550 มีจานวนทั้งสิ้น 530,594
ราย เป็นผู้เสียชีวิตร้อยละ 7.9 การบาดเจ็บสูงสุด อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15-29 ปี ร้อยละ 37.5 โดยแนวโน้ม
การบาดเจ็บลดลงตามกลุ่มอายุที่สูงขึ้น ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่ เป็นผู้ขับขี่ร้อยละ 72 โดยผู้ขับขี่ที่มีการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 15-19 ปี จักรยานยนต์เป็นพาหนะที่สาคัญที่ทาให้เกิดการบาดเจ็บ
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 79.8 ของจานวนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะ
ในกลุ่ม 15-24 ปี
ตารางที่ 3.5 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอายุ 15 ปีขึ้นไป แยกตามประเภทผู้บาดเจ็บ
ประเภท
ผู้บาดเจ็บ
คนเดินเท้า
คนขับขี่
คนโดยสาร
ไม่ทราบ
รวม

บาดเจ็บ
ร้อยละ
20,684
3.9
385,250
72.6
116,144
21.9
8,516
1.6
530,594

ประเภทผู้ป่วย
เสียชีวิต
ร้อยละ
3,588
7.9
29,358
64.8
8,898
19.6
3,470
7.7
45,314

รวม
ร้อยละ
24,272
4.2
414,608
72.0
125,042
21.7
11,986
2.1
575,908

CFR
17.3
7.6
7.7
40.7
8.5

ที่มาของข้อมูล: สานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณะสุข

ที่มาของข้อมูล: สานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณะสุข

รูปที่ 3.11 ผู้บาดเจ็บกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไปจากการขับขีจ่ ักรยานยนต์ พ.ศ.2541-2550

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

โดยทั่วไปแล้วอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้ขับขี่ส่วนมากมีสาเหตุเกิดจากลักษณะพื้นฐานและลักษณะเฉพาะที่คล้ายๆกัน
ดังนี้
(1) ลักษณะพื้นฐาน ได้แก่ อายุ ประสบการณ์ขับขี่ และเพศ
(2) สาเหตุเฉพาะ ได้แก่การใช้ความเร็วสูงการอ่อนล้า (Fatigue) การใช้แอลกอฮอล์ สารเสพติด
ผู้โดยสาร การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
จากผลการวิ จั ย เกี่ย วกับ ปั จ จั ย ที่ ก่อให้ เกิด อุ บั ติ เหตุ อัน เนื่ อ งมาจากพฤติ กรรมการขั บ ขี่ที่ ไม่ เหมาะสมโดย
Shope, J.T., & Bingham, C.R.(2008) ดังสรุปในรูปที่ 3.12 รายงานว่าพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้แก่
การขับด้วยความเร็วสูง การแซงที่ไม่ปลอดภัย การจี้ตามรถคันหน้า การไม่หยุดให้ทาง การเมื่อยล้า การขับขี่
ในสภาพร่างกายไม่พร้อมการถูกรบกวนจากสิ่งเร้าภายนอก และการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

รูปที่ 3.12 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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กล่าวคือพฤติกรรมการขับขี่เหล่านี้เกิดมาจากปัจจัยหลายด้าน ดังต่อไปนี้
 ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ การศึกษา สถานะทางครอบครัวของผู้ขับรถ
 ปัจจัยด้านนิสัย ได้แก่ นิสัยการชอบความเสี่ยงความท้าทาย ความก้าวร้าว มีความอ่อนไหวต่อแรง
กดดัน นิสัยการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
 ปัจจัยด้านพฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมการต่อต้านสังคม การยอมรับความเสี่ยง หรือการขับขี่โดยไม่
มีใบอนุญาตขับรถ
 ปัจจัยด้านพัฒนาการ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพของร่างกาย ระดับฮอร์โมนของร่างกาย พลังงาน
สมอง สภาวะการนอนหลับของร่างกาย สภาพทางจิต อารมณ์และสังคมของผู้ขับรถ
 ความสามารถการขับรถ ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
 สภาพแวดล้อมที่รับรู้ ได้แก่ ค่านิยมทางสังคม ค่านิยมของผู้ปกครอง ความคาดหวังกับพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมและการสังเกตของผู้ปกครอง ค่านิยมทางวัฒนธรรม การโฆษณาของสื่อ แหล่งบันเทิง
การรับรู้ถึงความเสี่ยง
 สภาพแวดล้อมในการขับขี่ ได้แก่ กลางวัน/กลางคืน สภาพอากาศ สมรรถนะของรถ ลักษณะของ
ผู้โดยสารที่เดินทางไปด้วยกัน (เช่น อายุ เพศ การใช้สารเสพติดหรือเครื่องดื่ม) วัตถุประสงค์ในการ
เดินทางนั้นๆ
การศึกษาและวิจัยอื่นๆ ก็ยืนยันในทานองเดียวกัน ตัวอย่างเช่น สถิติอุบัติเหตุรุนแรงของประเทศอังกฤษในปี
2007 แสดงให้เห็นว่าเพศชายมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าเพศหญิง ขณะที่ผู้ขับขี่อายุน้อยก็มีความเสี่ยง
มากกว่าผู้ขับขี่อายุมาก ดังแสดงในรูปที่ 3.13 (ที่มา ดัดแปลงจาก A safer way: Consultation on making
Britain’s roads the safest in the world’ (2009) Department for Transport ใ น Young and
Emerging Drivers(2010) Devon County Council.) ส่วนรูปที่ 3.14 แสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่เพศหญิง ที่มีอายุ
มากกว่า และมีประสบการณ์มากกว่า จะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าผู้ขับขี่เพศชายที่มีอายุและประสบการณ์
ขับขี่น้อย (ที่มา Maycock, 2002)

ายเส่ยงก า
อายุน้อยเส่ยงก า

รูปที่ 3.13 สถิติอุบัติเหตุรุนแรงประเทศอังกฤษ ปี 2007
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มประสบการณ์ ้ เก
อุบัตเหตุน้อยก า

รูปที่ 3.14 ปัจจัยด้านบุคคลที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ในขณะที่ผลการวิจัยในประเทศเนเธอร์แลนด์โดย Vlakveld (2004) ดังแสดงในรูปที่ 3.15 ชี้ให้เห็นว่าการ
ได้รับใบอนุญาตขับรถเมื่ออายุมากขึ้นจะมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลง ทั้งนี้อาจเกิดจากมีความเป็นผู้ใหญ่และ
มีความรับผิดชอบมากขึ้น มีความสามารถและพัฒนาการทางอารมณ์เชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น

ได้รับใบอนุญาตขับรถ
ตอนอายุมากเสี่ยงน้อยลง

รูปที่ 3.15 สถิติการเกิดอุบัติเหตุของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถเมื่ออายุต่างๆกัน

มีผลงานวิจัยในประเทศแคนนาดาในรูปที่ 3.16 โดย Mayhew และคณะ (2003) ได้ทาการเก็บสถิติของผู้ขับขี่
40,661 คน พบว่าอุบัติเหตุที่เกิดมากในช่วง 6 เดือนแรกมีลักษณะคล้ายกัน เช่น การไถลตกถนน การชนคัน
เดียว การชนในช่วงเวลากลางคืนหรือวันหยุด แต่และหลังจากเดือนที่ 6 เป็นต้นไปสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง
อย่างมาก แสดงให้เห็นว่าในช่วง 6 เดือนนี้เป็นช่วงที่มีความเสี่ ยงสูงที่สุด ในขณะที่พัฒ นาการขับขี่สามารถ
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เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว หลังจากการได้ขับขี่ในสถานการณ์จริงไปแล้วประมาณ 6 เดือน (ที่มา Mayhew, D. R.,
Simpson, H. M. & Pak, A. (2003). Changes in collision rates among novicedrivers during the
first months of driving. Accident Analysis & Prevention, 35, 683–691.)

10,000

ขั บทั นท

านการหั ขั บ

รูปที่ 3.16 พัฒนาการทักษะการขับขี่

สถิติอุบัติเหตุในนครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ในรูปที่ 3.17 แสดงว่าอุบัติเหตุส่วนมากเกิดในช่วงเวลา
กลางคืน ทัง้ นีผ้ ู้ถือใบอนุญาตขับรถชั่วคราวมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงกลางคืนสูงมาก (ที่มา ดัดแปลงจาก
VicRoads (State of Victoria, Australia) (2005) Young Driver Safety and Graduated Licensing
Discussion Paper. Have Your Say!, State of Victoria, Melbourne.)

อั นตราย งก างคืน

รูปที่ 3.17 ความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลากลางคืน

รายงานการวิจัยจากประเทศนิวซีแลนด์ โดย Keall และคณะ (2004) ในรูปที่ 3.18 แสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่อายุ
น้อยมีความเสี่ยงเสียชีวิตสูงกว่าผู้ขับขี่ที่มีอายุม ากเมื่อเทียบในปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่ เท่ากัน (ที่ม า
Keall, M., W. Frith and T. Patterson (2004) “The Influence of Alcohol, Age and Number of
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Passengers on the Night-time Risk of Driver Fatal Injury in New Zealand”, Accident Analysis
& Prevention, Vol. 36, Issue 1, pp. 49-61.)
ทป่ รมาณ อ กอ อ ์ ในเ ือ เทากั น
ู ข้ ั บขอ่ ายุน้อยมค ามเส่ยงเสย ตสูงก า

รูปที่ 3.18 ความสูญเสียของอุบตั ิเหตุเทียบกับปริมาณแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ตามช่วงอายุ

แนวทางการลดอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้ขับขี่มือใหม่ส่วนมากทาโดยจากัดการขับขี่ในช่วงต้นหรือช่วงที่ให้ใบอนุญาต
ขับรถชั่วคราว โดยจากัดไม่ให้ผู้ขับขี่ประสบการณ์น้อยไปอยู่ในสภาวะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ เช่น การขับขี่ในเวลา
กลางคืนหรือการมี ผู้โดยสารนั่ งไปด้วยกัน และเงื่อนไขเหล่านี้ จะหมดไปเมื่อได้ รับ ใบอนุ ญ าตขับ รถเต็ มตั ว
ดังสรุปได้ในรูปที่ 3.19

รูปที่ 3.19 การลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

การออกแบบระบบการอนุญาตให้ขับรถโดยหลักการแล้วมีเป้าหมายเพื่อบังคับไม่ให้ผู้มีความสามารถและความ
ชานาญในการขับขี่ไม่เพียงพอขับรถ ดังนั้นระบบการอนุญาตแต่ละระบบจะเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นต่างๆ ดังนี้





คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต เช่น อายุ ความสามารถขับขี่
ประเภทของใบอนุญาต ข้อจากัดการใช้งาน
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต การเพิกถอน การต่ออายุ
ความพร้อมด้านร่างกายของผู้ขอรับใบอนุญาต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3-16

โครงการศึกษาเพือ่ พัฒนาระบบใบอนุญาตขั บรถให้เหมาะสมกั บประเทศไทย

3.4

รายงานฉบั บสมบูรณ์

ผู้ขับขี่มือใหม่

3.4.1 ปัญหาความปลอดภัย
องค์ประกอบสาคัญที่จะสร้างความเข้าใจถึงปัญหาความปลอดภัยของนักขับขี่มือใหม่คือปัจจัยหลัก 2 ด้าน
นั่นคือ
(1) การขาดวุฒิภาวะ (Immaturity) ซึ่งเป็นพัฒนาการตามวัยหรือตามอายุที่มีระดับ ไม่เท่ากัน แต่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมของผู้ขับขี่นั้นๆ ในแต่ละช่วงอายุที่ไม่เท่ากัน รวมไปถึงความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง
และการท้าทายกับความเสี่ยงเหล่านั้น (Risk Taking Behavior)
(2) การขาดประสบการณ์ (Inexperience) ซึ่งสะท้อนถึงการเรียนรู้การขับขี่บนท้องถนนตามสภาพที่
เป็นอยู่จริง
สาหรับเรื่องพัฒนาการตามวัยนั้น จากการศึกษาด้านจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็ก โดย Kris BRUS และ
คณะ (อ้ า งอิ ง จากเอกสารประกอบการบรรยายเรื่ อ ง Traffic Psychology ของ TU DELFT ประเทศ
เนเธอร์แลนด์) ชี้ให้เห็นว่าพัฒนาการของเด็กมีการพัฒนาการรวม 4 ด้าน ได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)

Cognitive Control
Social Emotional
Logical Reasoning
Risk Taking

Development

4
3
Cognitive control
2

Social emotional
Logical reasoning

1
Risk taking
0
0

11

15

18

23

30

age

BRIJS, Kris; Ruiter, Rob; BRIJS, Tom (2009), Naar een evidence-based en
doelgroep-specifieke verkeerseducatie , Published in: Brijs, Kris & Ruiter, Rob &
Brijs, Tom (Ed.) Jaarboek Verkeersveiligheid, p. 92-100.

รูปที่ 3.20 พัฒนาการด้านการเรียนรู้ตามวัยของมนุษย์

โดยพัฒนาการในแต่ละด้านจะมีพัฒนาการในแต่ละช่วงเวลาที่ไม่เท่ากัน ส่งผลให้ความสามารถในการรับรู้และ
เรียนรู้ของเด็กในแต่ละด้านไม่เท่ากัน ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กที่แตกต่างกันทั้งในด้านบวกและด้านลบ
โดยในช่วงอายุ 15 ปี จะเป็นช่วงที่มีพัฒ นาการสูงที่สุดใน 3 ด้านคือด้าน Social Emotional ด้าน Logical
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Reasoning และด้าน Risk Taking ซึ่งหมายความว่า ในช่วงอายุ 15 ปี วัยรุ่นมีความสามารถในการทาความ
เข้าใจเชิงเหตุและผล Logical Reasoning แต่ในขณะเดี ยวกัน ก็อ่อนไหวต่ อผลกระทบจากสภาพแวดล้อม
รอบข้าง Social Emotional ซึ่งทาให้คนกลุ่มนี้ง่ายต่อการรับการกระตุ้นจากเพื่อนเพื่อสร้างการยอมรับต่อการ
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ ม ส่วนพัฒ นาการด้าน Risk Taking ชี้ให้เห็นว่าในวัยรุ่นกลุ่มนี้มองความเสี่ยงเป็นสิ่งที่
ยอมรับได้ และแสวงหาสิ่งเร้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยง ส่วนในด้านสุดท้าย Cognitive Control
หรือการควบคุมทางความคิดและการเรียนรู้จะไม่พัฒนาอย่างเต็มที่จนกระทั่งอายุ 23 ปี ทาให้ขาดความตั้งใจที่
จะเรียนรู้และพิจาณาเรื่องต่างๆอย่างรอบคอบ

3.4.2 ปัญหาของการขาดวุฒิภาวะและการขาดประสบการณ์
จากปัจจัยของพัฒนาการตามวัยที่เกิดขึ้นไม่เท่ากันในแต่ละช่วงอายุ และปัจจัยของการสั่งสมประสบการณ์ใน
การขับขี่ ทีมวิจัยของ Cooper ในปี ค.ศ.1995 ได้ทาการศึกษาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ขับขี่ชาวบริติชโคลัมเบีย
ประเทศแคนาดาจานวน 140,000 คน

รูปที่ 3.21 การเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ที่มีอายุและประสบการณ์แตกต่างกัน

จากงานวิจัยของ Cooper et at (1995) ซึ่งได้ท าการศึกษาอัตราการเกิดอุบั ติเหตุของผู้ที่ ได้รับใบอนุ ญ าต
ขับรถในช่วง 3 ปีหลังได้รับใบอนุญาตที่ช่วงอายุต่างๆของผู้ขอรับใบอนุญาตพบว่าในช่วงอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
ผู้ ขั บ ขี่ มื อ ใหม่ ในช่ ว งอายุ นี้ เริ่ ม เข้ า สู่ ช่ ว งที่ ชี้ ให้ เห็ น ถึ ง การมี วุ ฒิ ภ าวะและกระบวน การเรี ย นรู้ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสบการณ์ มี ระยะเวลาที่ สั้ น ลง ในขณะที่ ตั้ งแต่ อายุ 16 ซึ่ งเป็ น ระยะเริ่ม ต้ น ให้ มี ใบอนุ ญ าตได้ ส าหรับ
ประเทศที่ทาการศึกษาคือประเทศแคนาดา ช่วง 16 ถึงช่วง 20 ต้นๆ สะท้อนให้เห็นถึงภาวะที่ผู้ขับขี่มือใหม่ยัง
ขาดทั้ ง วุฒิ ภาวะและประสบการณ์ และการเรีย นรู้บ นถนนในปี แรกมี ลั กษณะเด่ น ชั ด ที่ ชี้ ให้ เห็ น ความ
แตกต่างของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงปีแรกเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ 3
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รูปที่ 3.22 ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ในปีแรก

ในขณะที่การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผู้ขับขี่ในปีแรกกับผู้ขับขี่ที่ได้ขับขี่มาเป็นเวลาหลายปีแล้วพบว่า อัตราการ
เกิดอุบั ติเหตุของผู้ขับ ขี่ที่ได้รับใบอนุญ าตขับรถในปี แรก เปรียบเที ยบกับ อัตราการเกิดอุบัติ เหตุของผู้ขับ ขี่
ทั่วๆไปซึ่งชี้ให้เห็นว่าช่วงปีแรกจะมีอัตราส่วนที่สูงกว่าผู้ขับขี่ทั่วๆไป จากกราฟที่จุดเริ่มต้นเป็นจุดเดียวกัน
เนื่องจากเป็นปีแรกที่อนุญาตให้มีใบอนุญาตขับรถได้จึงยังไม่มีใบอนุญาตขับรถสะสม

ผลจากวุฒิภาวะมีแนวโน้มลดลงตามอายุ

ผลของประสบการณ์มีอิทธิพลเข้มข้นในช่วงแรก

รูปที่ 3.23 ผลของอายุและประสบการณ์กับการเกิดอุบัติเหตุ

การศึกษาของ Maycock et at 1991 เป็นการศึกษาด้วยแบบสอบถามผู้ขับขี่ 18,500 คน ซึ่งขับขี่รถโดยเฉลี่ย
ไม่ น้อยกว่า 7,500 ไมล์ต่อปี โดยกราฟแนวตั้งชี้ให้เห็น ถึงอัตราส่วนการเกิดอุบัติเหตุ แนวนอนคือช่วงอายุ
กลุ่ม A คือเริ่มมีใบอนุญาตขับรถเมื่ออายุ 17 กลุ่ม B เมื่ออายุ 20 กลุ่ม C เมื่ออายุ 25 กลุ่ม D เมื่ออายุ 36
และกลุ่ม E เมื่ออายุ 50 ซึ่งเส้นทึบเป็นแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละกลุ่มเมื่ออายุของคนกลุ่มนั้นเพิ่มขึ้น
ส่วนเส้นประคือความแตกต่างระหว่างกลุ่มหรือช่วงอายุ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผลจากอายุที่แตกต่างกันยังคงส่งผลไป
จนถึงช่วงอายุ 50 ขึ้น แต่มีแนวโน้มลดลง ตามแนวเส้นประ แต่ผลของประสบการณ์ในการขับขี่ช่วงปีต้นๆ ยัง
เกิดขึ้นกับคนทุกกลุ่มและเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดความแตกต่างด้านความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุอย่างเห็นได้ชัด
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3.4.3 แนวทางลดความเสี่ยงในกลุ่มนักขับรถมือใหม่
1)

บทสรุป
 มี Learning Curve เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การขับขี่ทุกคน เนื่องจากปัจจัยเรื่อง Inexperience
 ในขณะที่ ปั จ จั ย ด้ านวุ ฒิ ภาวะ Immaturity จะขึ้น กับ อายุ ของผู้ ขับ ขี่ และลดลงเมื่ ออายุ เพิ่ ม ขึ้ น
โดยความเสี่ยงจะเกิดขึ้นสูงในช่วงวัยรุ่นจนถึงช่วง 20 ปีต้นๆ

2)

แนวทางเพื่อลดความเสี่ยง
 เน้นการเพิ่มประสบการณ์การขับขี่ในทุกกลุ่มอายุ ในพื้นที่ซึ่งสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ เช่น
การจั ดตั้งศูน ย์ฝึกอบรม (Training Center) โดยการฝึกอบรมมีท างเลื อกทั้ งก่อนจะได้ใบอนุญ าต
ขับรถ หรือ หลังจากได้ใบอนุญาตขับรถแล้วในช่วง 1-3 ปีแรก ซึ่งจะต้องมีการออกแบบหลักสูตร
อบรมที่เหมาะสมโดยเน้นการสร้างเสริมประสบการณ์การขับขี่ที่เป็นความเสี่ยงหลักบนถนน
 เน้นการกากับดูแลการขับขี่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจาก การขาด Maturityอย่างเช่นในกลุ่ม
วัยรุ่น เพื่ อลด Exposure ในช่ วงเวลาเสี่ ยง ถนนเสี่ ยง พฤติกรรมที่ มี ความเสี่ย งสูงอย่าง เช่ น ดื่ ม
แล้วขับ และการขับรถเร็ว

3)

การอบรมการขับขี่ปลอดภัย

ข้อค้นพบของ NTSB เกี่ยวกับการอบรมการขับขี่ในโรงเรียนสหรัฐ พบว่า ยังขาดความชัดเจนถึงประโยชน์ที่
ได้รับ โดยงานวิจัยอื่นๆ ก็ได้เสริมว่า การสอนที่เน้นเฉพาะการเรียนรู้กฎหมาย การสอนทักษะการขับขี่ แต่
เพียงอย่างเดียว ไม่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่ยังไม่สามารถเข้าใจถึง
ผลลัพธ์ที่ตามมา ยังมีความพลุ่งพล่านทางอารมณ์ที่ต้องการจะเสี่ยง Sensation Seeking และ Risk Taking
การเรีย นรู้แต่ เพี ย งอย่ างเดี ย วจึงไม่ เพี ย งพอ ต้ องมี กลไกกากับ ดู แลและตั กเตื อนจนกว่า จะมี พั ฒ นาการที่
เหมาะสม ในโครงการศึกษาของสหภาพยุโรปได้เสนอรูป แบบการเรียนรู้เพื่อการขับ ขี่ที่ เหมาะสมเรียกว่า
General Driving Education หรือ GDE Model โดยแบ่งระดับการเรียนรู้เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยออกเป็น 4
ระดับดังนี้




ระดับบนสุด จุดมุ่งหมายในชีวิตการกาหนดหรือมีเป้าหมาย การให้คุณค่าของชีวิตมีความสาคัญ
อย่างมากต่อการตัดสินใจที่จะกระทาการในๆ คนที่ให้ความสาคัญกับคนรอบข้างน้อย ก็อาจจะ
เลื อ กตั ด สิ น ใจที่ จ ะขับ ตั ด หน้ า รถคั น อื่ น อย่ า งกระชั้ น ชิ ด เพื่ อความสะดวกของตนเอง หรือ
ตัดสินใจที่จะขับรถฝ่าไฟแดงเมื่อไม่มีตารวจควบคุม โดยมองเห็นความสะดวกมาก่อนความ
ปลอดภัย
ระดับที่สอง จุดมุ่งหมายในการขับขี่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อ
การตัดสินใจที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน การขับขี่รถไปทางาน กับการขับขี่รถเพื่อการสันทนาการ
เพื่อแข่งขันกับเพื่อนฝูง หรือเพื่อไปส่งพิซซ่าให้ทั นภายใน 30 นาที ย่อมมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกความเร็ว เลือกเส้นทางได้
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ระดับที่สาม ความสามารถในการขับขี่ภายใต้สภาพจราจรจริงความสามารถในการรับรู้ถึงความ
เสี่ ยงหรืออั น ตรายที่ เพิ่ มขึ้น อัน เนื่ องมาจากสภาพแวดล้อมที่ มีความซั บ ซ้อนมากขึ้น เช่ น มี
ปริมาณรถหนาแน่นขึ้น มีร ถขนาดใหญ่วิ่งตามหลังอย่างกระชั้นชิด สภาพถนนที่ไม่ปลอดภัย
เป็นความสามารถที่ต้องมีการพัฒนาผ่านประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และต้องอาศัยระยะเวลา
ในการเรียนรู้
ระดับที่สี่ ทักษะในการขับขี่ขั้นพื้นฐาน การทรงตัว การหยุดรถ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย

โดยหากจะเปรียบเทียบพัฒนาการเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่สามารถจาแนกได้ดังนี้
 ระดั บที่ 1 เน้นการสร้าง Safety Mind ซึ่งจะต้องมีความรู้และทั กษะที่ส ร้างความเข้าใจถึง
จุดมุ่งหมายในชีวิต ความเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงอายุ ผลจากสภาพแวดล้อมและการหล่อ
หลอมของสั ง คม วั ฒ นธรรม ซึ่ ง น าไปสู่ ก ารพฤติ ก รรมที่ ส ร้ า งความตระหนั ก ต่ อ ความ
รับผิดชอบด้านความปลอดภัยต่อสังคมโดยรวม ต้องมีความเข้าใจถึงแนวทางในการหลีกเลี่ยง
หรือ จั ด การความเสี่ ย งจากสิ่ ง เร้า แรงกดดั น จากกลุ่ ม หรื อ สภาพแวดล้ อ มที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด
พฤติกรรม วิธีการหรือแบบแผนการขับขี่ที่ไม่เหมาะสม การเรียนรู้ที่จะควบคุมตนเองจากสิ่งเร้า
ที่มากระตุ้น เงื่อนไขที่เหมาะสมต่อการขับขี่หรือไม่ควรขับขี่ เช่น สภาพร่างกาย ความพร้อม
ทักษะ สมรรถนะ ที่จาเป็นเพื่อการขับขี่
 ระดับที่ 2 เน้นการสร้าง Safety Conscious เรียนรู้ที่จะแสวงหาความปลอดภัยให้กับตนเอง
ในทุกครั้งที่ต้องเดินทาง รู้จักการประเมินความเสี่ยงของรูปแบบการเดินทางประเภทต่างๆซึ่งมี
ระดับความปลอดภัยที่ไม่เท่ากัน และเลือกรูปแบบการเดินทางที่ปลอดภัย หรือ วางแผนเส้นทาง
และช่วงเวลาการเดินทางที่ปลอดภัยได้ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดกับตนเองหรือ
ดูแลตนเองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมและสามารถควบคุมสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้า เช่น การหลีกเลี่ยง
การดื่ ม แอลกอฮอลล์ ก่อนขั บ รถ การพั กผ่ อ นที่ เพี ย งพอ สามารถควบคุ ม ตั ว เองได้ ในสภาพ
การจราจรที่ติดขัด และควบคุมแรงกดดันที่มาจากผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยกันในรถ รู้จักการคิดเชิง
วิเคราะห์ตนเอง เพื่อหาความเหมาะสมและถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆ
 ระดับที่ 3 เน้นการสร้าง Safety Sense เข้าใจและรับรู้ได้ถึงสถานการณ์ที่อันตราย (Hazard
Perception) ขั้นตอนการขับขี่ที่ปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ รวมไปถึงการประสานงานร่วมกับ
ผู้ ขั บ ขี่ค นอื่ น ๆที่ ใช้ ถ นนร่ว มกัน เข้ า ใจถึ งความเสี่ ย งจากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎในการขั บ ขี่ ที่
ปลอดภัยและกฎหมาย การขับรถใกล้กับรถคันหน้าจนเกินไป สภาพถนนที่เป็นอันตราย เข้าใจ
ถึงความเสี่ยงและความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนนที่เปราะบางอย่าง คนเดินข้ามถนน
สร้างแบบแผนการขับขี่ที่ปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ
 ในระดับที่ 4 เน้นการสร้าง Safety Skill วิธีการขับขี่ที่ปลอดภัย การจัดการและการควบคุมรถ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่นรถเสีย ยางแตก การให้ความสาคัญกับการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย
ในรถเพื่อความปลอดภัยของตนเอง เช่น การคาดเข็มขัดนิรภัย ความเสี่ยงและความรุนแรงที่จะ
เกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามกฎด้านความปลอดภัยเหล่านั้น การสร้างทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัย
อย่างเป็นอัตโนมัติ
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จากการทบทวนงานวิจัยและทฤษฎีด้านการเรียนรู้และพัฒนาการเชิงพฤติกรรม ชี้ให้เห็นถึงความจาเป็นที่
จะต้องควบคุมปัจจัยหลัก 2 ด้านคือ เรื่องความพร้อมในเชิงวุฒิภาวะ (Immaturity) กับความพร้อมในการ
สะสมประสบการณ์การขับขี่ (Inexperience) ซึ่งมีพัฒนาการตามอายุที่แตกต่างกัน การควบคุมจึงอาจแบ่ง
การควบคุมเป็นช่วงๆ ตามระดับความเสี่ยงของพัฒ นาการของผู้ขับขี่โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น โดยอาจแยก
ระดับการให้ใบอนุญาตขับรถควบคู่ไปกับเงื่อนไขในการควบคุมที่เหมาะสม โดยอาจจาแนกได้ดังต่อไปนี้
 ในระดับใบอนุญาตประเภท Learning ควรมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานระดับที่ 4 ของ GDE
โมเดล และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรโดยทั่วไป สาหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประเภทนี้
เริ่มต้นที่อายุไม่ต่ากว่า 15 ปี ซึ่งเริ่มมี Logical Reasoning แล้ว แต่ต้องควบคุมเรื่องของ Social
Emotion และ Risk Taking ด้วยการจากัดเงื่อนไขที่จะกระตุ้นให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้นเช่น
การต้องมีผู้ที่มีประสบการณ์โดยสารไปด้วย การจากัดไม่ให้มีผู้โดยสารที่เสี่ยงต่อการสร้างความ
กดดั น ในการขั บ ขี่ ให้ กั บ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประเภทนี้ เช่ น เพื่ อ นในอายุ เดี ย วกั น ส าหรั บ
รถจักรยานยนต์ ซึ่งอาจไม่สะดวกให้มีผู้ที่มีประสบการณ์โดยสารไปด้วย การจากัดเวลาการขับขี่
ในเวลากลางคืนเนื่องจากจะเป็นช่วงที่ระดับของความต้องการในการกระทาเรื่องเสี่ยงๆ มีระดับ
ที่สูง จากัดประเภทของถนนที่จะขับขี่ได้ และระยะทางที่จะขับขี่ได้ การกาหนดให้มีระดับแอ
ลกอฮอลล์ในเลือดเป็นศูนย์ นอกจากนี้ควรมีการอบรมเพิ่มเติมตามกรอบของ GDE ในระดับที่ 3
ก่อนจะได้รับการต่อใบอนุญาตในระดับที่สูงขึ้น
 ในระดับใบอนุญาตประเภท Permit ในกรณีที่ไม่มีการฝ่าฝืนตามกฎเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ และ
ได้รับการอบรมตามกรอบ GDE ในระดับที่ 3 แล้ว ก็สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถแบบทั่วไปได้
เมื่ออายุ 18 ปี ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมที่เสี่ยงและเป็นอันตรายน้อยลง ในขณะที่ระดับ
การใช้ความคิดและการเรียนรู้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
 ในระดับสุดท้ายเป็นการขอใบอนุญาตขับรถขั้นสู ง Advanced หรือ Professional ซึ่งควรจะ
เริ่มต้นที่อายุ 23 ปีขึ้นไปเนื่องจากมีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน
หมายเหตุ: ถึงแม้จะมีการกาหนดระดับใบอนุญาตขับรถตามระดับความเสี่ยงของพัฒนาการของผู้ขับขี่แล้วแต่
เงื่อนไขของการขาดประสบการณ์ ยังเป็ น สิ่งที่ ปั จจัยหลักที่ สาคัญ อีก ปัจจัย หนึ่ งที่ จะต้ องคานึงถึง และต้อง
แสวงหาแนวทางในการเพิ่มพูนประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงจนถึงขั้นอาจเป็นอันตรายต่อร่างการ
และชีวิตของผู้ได้รับใบอนุญาตใหม่ๆ ได้

3.5

การวิเคราะห์พฤติกรรมและทัศนคติเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ

3.5.1 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
การศึกษานี้ทาการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ขับขี่ภายในกรอบของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of
Planned Behavior หรือเรียกย่อว่า TPB) ที่นาเสนอโดย Ajzen มีการพัฒนาตั้งแต่ ปี 1985 เป็นทฤษฎีทาง
จิตวิทยาสังคม (Social psychology) ที่พัฒนามาจากทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned
Action) ของ Ajzen และ Fishbein (1975) ทฤษฎีนี้อธิบายว่า การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์จะเกิดจากการ
ชี้นาโดยความเชื่อ 3 ประการ ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral beliefs) ความเชื่อเกี่ยวกับ
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กลุ่มอ้างอิง (Normative beliefs) และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม (Control beliefs) ซึ่ง
ความเชื่อแต่ละตัวจะส่งผลต่อตัวแปรต่างๆ (Ajzen, 1991) ที่มีความสัมพันธ์กันดังรูปที่ 3.24

รูปที่ 3.24 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน

 พฤติกรรม (Behavior; B) ส่วนมากของบุคคลอยู่ภายใต้การควบคุมของเจตนาเชิงพฤติกรรม
(Behavioral Intention; I) หรือเรียกสั้นๆ ว่า เจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ของเขาที่จะทาหรือไม่
ทาพฤติกรรมนั้นๆ
 เจตนาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention; I) ได้รับอิทธิพลจากตัวกาหนด 3 ตัว คือ เจต
คติ ต่ อพ ฤ ติ กรรม (Attitude toward the Behavior; AB) ก ารค ล้ อ ยต าม กลุ่ ม อ้ างอิ ง
(Subjective Norm; SN) และการรับ รู้ค วามสามารถในการควบคุ ม พฤติ ก รรม (Perceived
Behavioral Control; PBC)
 เจตคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward the Behavior;AB) เป็นการประเมินทางบวกหรือลบ
ต่ อ การกระท านั้ น ๆ จั ด ได้ ว่ า เจตคติ ต่ อ พฤติ ก รรม (AB) เป็ น ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล(Personal
Factors) ถ้าบุคคลมีความเชื่อว่าการทาพฤติกรรมใดแล้วจะได้รับผลทางบวก ก็จะมีแนวโน้มที่
จะมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมนั้น ในทางตรงข้าม หากมีความเชื่อว่าการทาพฤติ กรรมนั้นแล้วจะ
ได้รับผลในทางลบ ก็จะมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น (Attitude toward the
behavior) และเมื่ อ มี ทั ศ นคติ ท างบวกก็ จ ะเกิ ด เจตนาหรื อ ตั้ ง ใจ (Intention) ที่ จ ะแสดง
พฤติกรรมนั้น
 การคล้อยตามกลุ่ มอ้างอิง (Subjective Norm; SN) เป็ น การรับ รู้ของบุคคลว่าคนอื่น ๆ ที่ มี
ความสาคัญสาหรับเขาต้องการหรือไม่ต้องการให้เขาทาพฤติกรรมนั้นๆ ถ้าบุคคลได้รับรู้ว่าคนที่
มีความสาคัญต่อเขาได้ทาพฤติกรรมนั้น หรือต้องการให้เขาทาพฤติกรรมนั้น ก็จะมีแนวโน้มที่ จะ
คล้อยตามและทาตามด้วย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3-23

โครงการศึกษาเพือ่ พัฒนาระบบใบอนุญาตขั บรถให้เหมาะสมกั บประเทศไทย

รายงานฉบั บสมบูรณ์

 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control; PBC) เป็น
การรั บ รู้ ข องบุ ค คลว่ า เป็ น การยากหรื อ ง่ า ยที่ จ ะท า พฤติ ก รรมนั้ น ๆ ถ้ า บุ ค คลเชื่ อ ว่ า มี
ความสามารถที่จะกระทาพฤติกรรมในสภาพการณ์นั้นได้ และสามารถควบคุมให้เกิดผลดังตั้งใจ
เขาก็มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมนั้น
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเป็น ทฤษฎีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการศึกษาทัศนคติและอิทธิพลของ
ทัศ นคติ ที่ มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรม ที่ผ่ านมามี การวิจัย เพื่ อวิเคราะห์พ ฤติ กรรมของผู้ขับ ขี่ในหลาย
ประเทศ เช่น Poulterและคณะ (2008) ได้ทาการวิเคราะห์พฤติกรรมและความตั้งใจของผู้ขับรถบรรทุกใน
ประเทศอังกฤษในการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ผลการวิเคราะห์เส้นทาง (Path
Analysis) พบว่าความเข้มงวดของกฎหมายมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และ
คามตั้งใจที่จะปฏิบัติตาม ปัจจัยเหล่านี้มีผลมากกว่าปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการขับขี่นั้นมีความแตกต่างจากปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการ
ขับขี่และสรุปว่ามาตรการในอนาคตที่เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมการขับขี่หรือการปรับทัศนคติในการขับขี่
จะต้องแตกต่างกัน
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3.5.2 วิธีการสารวจข้อมูล
การศึกษานี้ได้ทาการสารวจกลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่และการสารวจทางออนไลน์ โดยใช้
แบบสอบถามตัวอย่างแบบสอบถามแสดงในรูปที่ 3.25

รูปที่ 3.25 การสารวจโดยใช้แบบสอบถาม

แบบสอบถามประกอบด้วยคาถามใน 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 การหัดขับรถและทาใบอนุญาตขับรถ










ท่านขับรถยนต์เป็นหรือไม่
ท่านหัดขับรถยนต์ครั้งแรกเมื่ออายุเท่าใด
ท่านหัดขับรถยนต์อย่างไร
ท่านขับรถจักรยานยนต์เป็นหรือไม่
ท่านขับรถจักรยานยนต์ครั้งแรกเมื่ออายุเท่าใด
ปัจจุบันท่านมีใบอนุญาตขับรถหรือไม่
กรุณาระบุใบอนุญาตขับรถที่ท่านมีในปัจจจุบัน
ท่านเคยขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ หรือ ใบอนุญาตขับรถหมดอายุหรือไม่
สาเหตุที่ท่านไม่ทาหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถเพราะอะไร
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ส่วนที่ 2 ประสบการณ์การขับขี่
 ท่านขับรถยนต์หรือจักรยานยนต์มาแล้วกี่ปี
 รถคันที่ท่านขับเป็นคันหลัก เป็นรถประเภทใด
 รถคันหลักที่ท่านตอบ มีการทาประกันภัยรถยนต์หรือไม่ ถ้ามีเป็นประเภทใด (ประกันภัยรถยนต์
เป็นภาคสมัครใจ นอกเหนือจากประกันผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.)ภาคบังคับ)
 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยขับรถเกิดอุบัติเหตุกี่ครั้ง แบ่ง ตามความรุนแรง ดังนี้ มีผู้เสียชีวิต/
มีผู้บาดเจ็บแต่ไม่มีผู้เสียชีวิต/ทรัพย์สินเสียหาย
ส่วนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและความปลอดภัย
ส่วนนี้สอบถามทัศนคติโดยให้แสดงความเห็นต่อข้อความต่างๆนี้ วัดโดยใช้ไลเคิร์ทสเกล 5 ระดับ ได้แก่ ไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย เฉยๆ เห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างยิ่ง ตามลาดับ














ท่านคิดว่าการขับขี่อย่างปลอดภัยเป็นเรื่องสาคัญ
ท่านคิดว่าการเรียนขับรถอย่างจริงจัง มีความสาคัญที่จะทาให้คนขับรถได้อย่างปลอดภัย
ท่านคิดว่าการสอบใบอนุญาตขับรถที่เข้มงวด มีความสาคัญที่จะทาให้คนขับรถอย่างปลอดภัย
ท่ านคิด ว่ าการตรวจสายตาและร่า งกายเบื้ องต้ น มี ความส าคัญ ที่ จ ะท าให้ คนขับ รถได้ อย่ า ง
ปลอดภัย
ท่านคิดว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง มีความสาคัญที่ทาให้คนขับรถอย่างปลอดภัย
ท่านคิดว่าการมีใบอนุญาตขับรถ เป็นเรื่องสาคัญที่จะทาให้คนขับรถปลอดภัย
เพื่อน ญาติ หรือ บุคคลที่ท่านคุ้นเคย ใส่ใจกับการมีใบอนุญาตขับรถ
ท่านมีความรู้เพียงพอที่จะผ่านการทดสอบในการทาใบอนุญาตขับรถ หรือต่ออายุใบอนุญาต
ขับรถ
ท่านมั่นใจว่าท่านมีความสามารถและทักษะขับรถอย่างปลอดภัยได้
ท่านมีความตั้งใจจะต่ออายุใบอนุญาตขับรถเมื่อครบกาหนดทุกครั้ง
ท่านมีความตั้งใจที่จะขับขี่อย่างปลอดภัย
ท่านมีและพกใบอนุญาตขับรถตลอดเวลาขณะขับขี่
ท่านขับขี่อย่างปลอดภัย

ส่วนที่ 4 ข้อมูลส่วนบุคคล







จังหวัดที่อยู่ปัจจุบัน
เพศ
อายุ
การศึกษาสูงสุด
รายได้
อาชีพ
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3.5.3 ผลการสารวจ
1)

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างผู้ขับขี่ที่ได้จากการสารวจจานวน 2,281 คน มีการกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ กล่าวคือ ประมาณ
ร้อยละ 45 อยู่ ในกรุง เทพฯ รองลงมาเป็ น จั งหวั ด อื่ น ๆ เช่ น นนทบุ รี ปทุ ม ธานี สมุ ท รปราการ เชี ย งใหม่
เชียงราย สงขลา ขอนแก่น เป็นต้น ดังแสดงรูปที่ 3.26

รูปที่ 3.26 ที่ตั้งรายจังหวัดของกลุ่มตัวอย่าง

อายุของกลุ่มตัวอย่างกระจายอยู่ในช่วงที่มี ใบอนุญาตขับรถมาแล้วคือช่วงมากกว่า 21 ปีและลดลงตามลาดับ
ดังแสดงในรูปที่ 3.27
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รูปที่ 3.27 อายุของกลุ่มตัวอย่าง

รายได้ของกลุ่มตัวอย่างมีการกระจายตัวตั้งแต่รายได้ต่า ปานกลาง ถึงสูง ดังแสดงในรูปที่ 3.28 โดยมีสัดส่วน
ของเพศของกลุ่มตัวอย่างเพศชายต่อเพศหญิง ประมาณ 60:40 ดังแสดงในรูปที่ 3.29

รูปที่ 3.28 รายได้ของกลุ่มตัวอย่าง
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รูปที่ 3.29 เพศของกลุ่มตัวอย่าง

2)

ประสบการณ์ขับขี่และอุบัติเหตุ

กลุ่มตัวอย่างจากการสารวจส่วนใหญ่มีความสามารถขับรถได้ และมีประสบการณ์ขับขี่มาหลายปี ดังแสดงใน
รูปที่ 3.30 และรูปที่ 3.31 โดยที่การเดินทางส่วนใหญ่เป็นการขับรถไปทางานและไปทาธุระต่างๆ เช่น ช็อปปิ้ง
ดังรูปที่ 3.32 ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ใส่ใจกับการประกันภัยและมีประวัติการเกิดอุบัติเหตุดังแสดงในรูปที่ 3.33 และ
รูป ที่ 3.34 ตามล าดั บ ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่า ผู้ ขับ ขี่ ร้อยละ 31.91% ที่ เกิด อุ บั ติ เหตุ จานวน 1-3 ครั้ง มี ท รัพ ย์ สิ น
เสียหายแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

รูปที่ 3.30 ความสามารถขับรถ
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รูปที่ 3.31 ประสบการณ์ในการขับขี่

รูปที่ 3.32 วัตถุประสงค์ของการเดินทางในการขับขี่
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รูปที่ 3.33 การทาประกันภัยรถยนต์

รูปที่ 3.34 ประวัติการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

3)

การหัดขับรถ

ผลการสารวจพบข้อมูลที่น่าสนใจคือ กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 35 เริ่มหัดขับรถยนต์ก่อนอายุ 18 ปีซึ่งเป็นอายุ
ขั้นต่าที่กฎหมายกาหนด ดังแสดงในรูปที่ 3.35 ส่วนกรณีรถจักรยานยนต์ในรูปที่ 3.36 พบว่ากว่าร้อยละ 45
เริ่มหัดขับรถยนต์ก่อนอายุ 15 ปีซึ่งก็ก่อนเกณฑ์อายุที่กฎหมายกาหนดเช่นกัน และในจานวนนี้พบว่ากว่า
ร้อยละ 75 หัดขับด้วยตนเองหรือให้ญาติหรือคนรู้จักหัดขับให้ มีเพียงร้อยละ 25 ที่เรียนกับโรงเรียนสอนขับรถ
ดังแสดงในรูปที่ 3.37
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รูปที่ 3.35 อายุที่เริ่มหัดขับรถยนต์

รูปที่ 3.36 อายุที่เริ่มหัดขับรถจักรยานยนต์
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รูปที่ 3.37 วิธีการหัดขับรถ

4)

การมีใบอนุญาตขับรถ

ผลการส ารวจเกี่ ย วกับ การมี ใบอนุ ญ าตขั บ รถพบข้อ มู ล ที่ น่ า สนใจว่ า กว่ า ร้ อยละ 40 เคยขั บ รถโดยไม่ มี
ใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตขับรถหมดอายุ ดังแสดงในรูปที่ 3.38 โดยสาเหตุที่ไม่ไปทาหรือไม่ไปต่อนั้นมี
ความหลากหลายดังแสดงในรูปที่ 3.39 ส่วนใหญ่เป็นเพราะไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกที่จะไปติ ดต่อดาเนินการ
อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสนใจว่ามีจานวนไม่น้อยที่ไม่เห็นความสาคัญ ของการมี ใบอนุญาตขับรถ ทั้งอาจเป็น
เพราะว่าขับไม่ไกลหรือคิดว่าการมี ใบอนุญาตขับรถไม่ได้แสดงว่ามีความสามารถขับรถได้ดี บางส่วนยังเห็นว่า
ไม่จาเป็นเนื่องจากกฎหมายยังไม่เข้มงวด

เคย, 36.92%
ไม่เคย, 63.08%

รูปที่ 3.38 ท่านเคยขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตขับรถหมดอายุหรือไม่
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0

50

รายงานฉบั บสมบูรณ์

100 150 200 250 300 350 400 450 500

ไม่มีเวลา/ไม่สะดวกไปทาหรือไปต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
การทาใบอนุญาตขับรถมีความยุ่งยาก/เสียเวลา
ระยะขับรถไม่ไกล จึงเห็นว่าไม่จาเป็นมากนัก
สาเหตุอื่น
ขาดคุณสมบัติบางข้อ จึงไม่สามารถทาใบอนุญาตขับรถได้
รู้สึกไม่ศรัทธากับระบบใบอนุญาตขับรถของประเทศไทย

เห็นว่าไม่จาเป็น เนื่องจากกฎหมายไม่เข้มงวด

รูปที่ 3.39 สาเหตุที่ไม่ทาใบอนุญาตขับรถหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

5)

ทัศนคติเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ

การสารวจทัศนคติกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ เช่น ความสาคัญของการมี ใบอนุญาตขับรถ กระบวนการขอรับ
ใบอนุญาตขับรถ รวมถึงความตั้งใจและพฤติกรรมในการมีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย กระทาโดยสอบถาม
ความเห็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งว่ า เห็ น ด้ ว ยกั บ ข้อ ความนั้ น ๆ อย่ า งไร 5 ระดั บ ตามไลเคิ ร์ ท สเกลนั้ น ได้ ผ ลแสดง
ดังรูปที่ 3.40
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ผลการสารวจทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยและใบอนุญาตขับรถ
0%

20%

40%

60%

เฉยๆ

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

80%

100%

การขับขี่อย่างปลอดภัยเป็นเรื่องสาคัญ
การเรียนขับรถอย่างจริงจัง มีความสาคัญต่อความปลอดภัย
การสอบใบอนุญาตขับรถที่เข้มงวด มีความสาคัญต่อความปลอดภัย
การตรวจร่างกายและสายตา มีความสาคัญต่อความปลอดภัย
การบังคับใช้กฎหมายจริงจัง มีความสาคัญต่อความปลอดภัย
การมีใบอนุญาตขับรถ เป็ยเรื่องสาคัญต่อความปลอดภัย
บุคคลรอบข้างใส่ใจกับการมีใบอนุญาตขับรถ
ท่านมั่นใจว่าจะผ่านทดสอบในการทาใบอนุญาตขับรถ
ท่านมั่นใจว่าสามารถขับรถอย่างปลอดภัยได้
ท่านตั้งใจจะต่ออายุใบอนุญาตขับรถเมื่อครบกาหนดทุกครั้ง
ท่านตั้งใจจะขับขี่อย่างปลอดภัย
ท่านมีและพกใบอนุญาตขับรถตลอดเวลา
ท่านขับขี่อย่างปลอดภัย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

รูปที่ 3.40 ผลการสารวจทัศนคติเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ

ในภาพรวมแล้วจะเห็นได้จากกราฟว่าคนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 ตระหนักถึงว่าความปลอดภัยในการขับขี่เป็น
เรื่องสาคัญ อย่างไรก็ตามความเห็นเกี่ยวกับความสาคัญ ของประเด็นต่างๆ ที่มีผลต่อความปลอดภัยนั้นยัง
แตกต่างกันพอสมควร แต่ส่วนใหญ่ก็ยังเห็นว่าการเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมีความสาคัญต่อความ
ปลอดภั ย ส่ว นในเรื่องเกี่ยวกับ ระบบใบอนุ ญ าตขับ รถนั้ น จะเห็ น ว่า คนส่ วนใหญ่ เห็ น ด้ วยระดับ ปานกลาง
กล่าวคือ ยังไม่เห็นความสาคัญของการมีใบอนุญาตขับรถในระดับสูงสุด ทั้งนี้ผลการสารวจก็ยังแสดงให้เห็นถึง
ความตั้ งใจของคนส่ วนใหญ่ ที่ จะขับ รถให้ ได้ อย่ างปลอดภัย แต่ ความตั้งใจจะมี ใบอนุ ญ าตขับ รถก็น้อยกว่า
เล็กน้อย และยังมีความมั่นใจน้อยลงเล็กน้อยเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัย และเมื่อนาคาตอบที่
ได้มาคานวณโดยให้คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 สาหรับคาตอบจากไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งถึงเห็นด้วยอย่างยิ่งตามลาดับ
และนามาหาค่าเฉลี่ยของคาตอบที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างได้ผล ดังแสดงในรูปที่ 3.41
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ค่าเฉลี่ยทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยและใบอนุญาตขับรถ
4.82
4.17
4.25
4.33
4.63
3.96

4.11
4.24
4.37
4.41
4.73
4.6
4.59

รูปที่ 3.41 ทัศนคติเกี่ยวกับการตระหนักถึงความปลอดภัยและมีใบอนุญาตขับรถ

กราฟข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างยังเห็นว่าการมี ใบอนุญาตขับรถไม่ใช่ปัจจัยสาคัญที่สุดในการที่ คนจะ
ขับขี่ปลอดภัย และกลุ่มตัวอย่างยังค่อนข้างมั่นใจว่าจะผ่านการทดสอบเพื่อขอรับ ใบอนุญาตขับรถ และบุคคล
รอบข้างก็ให้ความสาคัญ ต่ อการมี ใบอนุ ญ าตขับ รถ และสุ ดท้ ายพฤติ กรรมการขับขี่อย่างปลอดภัย นั้น ยังมี
คะแนนที่ต่ากว่าความตั้งใจจะขับปลอดภัย ขณะที่คะแนนความตั้งใจที่จะทาใบอนุญาตขับรถก็ยังมีต่ากว่าค่า
พฤติกรรมการมีใบอนุญาตขับรถ จึงเป็นที่น่าสนใจว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมี ใบอนุญาต
ขับรถ

3.5.4 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีใบอนุญาตขับรถ
การศึกษานี้ทาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการมี ใบอนุญ าตขับรถ โดยใช้ข้อมูลที่ได้ จากการสารวจข้างต้น
ตัวแปรทัศนคติที่ใช้ในการวิจัยนี้ ประกอบด้วย ทัศนคติที่มีต่อการมี ใบอนุญาตขับรถ(Attitude) พฤติกรรม
คล้อยตามเกี่ยวกับ การมีใบอนุญ าตขับรถ (Subjective Norm) การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมในการทา
ใบอนุญาตขับรถ (Perceived Behavioural Conrol) และความตั้งใจที่จะมีใบอนุญาตขับรถอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย (Intention) สาหรับตัวแปรสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาจานวนสมาชิกในครัวเรือน จานวนและประเภทรถยนต์ในครอบครอง รายได้ การมี ใบอนุญาตขับรถ
เป็นต้น
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การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ของปัจจัยด้านทัศนคติตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนดังที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น การคานวณใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ AMOS ได้ผลดังสรุปเป็นแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร ดังแสดงในรูปที่ 3.42

.19

.34

.17
.57

1.02

.66

SubNorm

Attitude

.02

.20

.13

.46

PBC

.44

.11

Intent

1

e1
.32

.37

e2

1

Behaviour

รูปที่ 3.42 การวิเคราะห์เส้นทางของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีใบอนุญาตขับรถ

ผลการวิ เคราะห์ ถดถอย (Regression Analysis) ของปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อความตั้ งใจและพฤติ ก รรมแสดงใน
ตารางที่ 3.6 เห็ น ว่ าปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อความตั้ ง ใจในการมี ใบอนุ ญ าตขับ รถอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิติ ได้ แ ก่
พฤติกรรมคล้อยตาม และการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมี ใบอนุญาตขับ
รถอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ ทัศนคติ พฤติกรรมคล้อยตาม และการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม
ตารางที่ 3.6 ผลการวิเคราะห์ถดถอยปัจจัยทีม่ ีผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรม

Intent
Intent
Intent
Behaviour
Behaviour
Behaviour

Regression
Coefficient
<--- Attitude
0.018
<--PBC
0.436
<--- SubNorm
0.197
<--- Intent
0.323
<--PBC
0.114
<--- Attitude
0.131
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Standard Critical
Error
Ratio
0.019
0.974
0.022
20.081
0.025
7.761
0.022
14.748
0.022
5.248
0.015
8.462

P-value
0.33
***
***
***
***
***
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ตารางที่ 3.7 แสดง Standardized Coefficient ของปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรม จะเห็นได้ว่า
ความมั่นใจว่าจะไปทาใบอนุญาตขับรถแล้วสอบได้มีผลต่อความตั้งใจที่จะมีใบอนุญาตขับรถมากที่สุด รองลงมา
เป็นค่านิยมของบุคคลรอบข้าง ส่วนพฤติกรรมที่ผู้ขับขี่จะมีใบอนุญาตขับรถจริงๆหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจ
ที่จะมีใบอนุญาตขับรถเป็นหลัก
ตารางที่ 3.7 น้าหนักของปัจจัยทีม่ ีผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรม

Intent
Intent
Intent
Behaviour
Behaviour
Behaviour

<--<--<--<--<--<---

Attitude
PBC
SubNorm
Intent
PBC
Attitude

Standardized Coefficient
0.023
0.441
0.185
0.362
0.129
0.185

ผลจากการศึกษานี้สรุปว่าการจะทาให้ผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับรถอย่างถูกต้องจะต้องให้ความสาคัญกับการทาให้
คนเห็นว่าการอบรมและทดสอบเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากและสามารถผ่านได้จากกระบวนการที่เหมาะสม ทั้งนี้ใน
ปัจจุบันผู้คนคิดเห็นว่าการสอบใบอนุญ าตขับรถเป็นเรื่องง่ายมาก ไปสอบก็น่าจะผ่านได้ไม่ยาก ซึ่งหากจะ
ปรับปรุงระบบใบอนุญาตขับรถในอนาคตก็จะต้องพยายามรักษาทัศนคติตรงนี้ไว้โดยจะต้องทาความเข้าใจใน
รายละเอียดที่อาจจะต้องมีเพิ่ม ขึ้น มา ในทางตรงกันข้ามหากผู้คนรู้สึกว่าการทาใบอนุญ าตขับ รถเป็นเรื่อง
ยุ่งยากมาก ก็จะทาให้คนไม่มีความตั้งใจที่จะไปทาใบอนุญาตขับรถและมีพฤติกรรมการขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาต
แทน
ผลการวิเคราะห์ยังได้แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมคล้อยตามสังคมรอบข้างก็มีส่วนสาคัญ จึงจาเป็นจะต้องสร้าง
หรือปรับค่านิยมเกี่ยวกับการมีใบอนุญาตขับรถที่เหมาะสม ทาให้การมีใบอนุญาตขับรถเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ
ในทางกลับกันจะต้องทาให้รู้สึกว่าการขับรถโดยไม่มี ใบอนุญาตขับรถเป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้ ซึ่งปัจจัยด้าน
สังคมนี้มีผลทางตรงต่อความตั้งใจและส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีใบอนุญาตขับรถในที่สุด
นอกจากนี้ ปั จจัย ด้านทั ศนคติ ยั งส่งผลทางตรงต่ อพฤติ กรรมการมี ใบอนุ ญ าตขับ รถ เพราะฉะนั้ น การปรับ
ทัศ นคติ โดยรวมถือเป็ นเรื่องที่ สาคัญ ต้ องท าให้ คนเชื่อมั่น ว่าการใบอนุ ญ าตขับรถเป็ น เครื่องมื อแห่งความ
ปลอดภัยที่สามารถคัดแยกไม่ให้ ผู้ขับ ขี่ที่ ไม่มีความสามารถหรือขาดความพร้อมทั้ งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ
รวมถึงความรู้และทักษะที่เพียงพอมาขับรถบนถนนสร้างความเดือดร้อนกับสาธารณะได้
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บทที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ สอบ
4.1

การสอบข้อเขียน

ในกระบวนการทดสอบข้อเขียนมีข้อสอบที่ใช้สาหรับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต 6 ประเภท ได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
ข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
ข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
ข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2
ข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 3
ข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4

ในปัจจุบันใช้วิธีการสอบข้อเขียน 2 วิธี ได้แก่
 การสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (เฉพาะใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล) ให้เวลาทาข้อสอบ 60
นาที มีข้อสอบที่มาจากการสุ่มด้วยระบบคอมพิวเตอร์จานวน 50 ข้อ ผู้ที่สอบผ่านต้องได้คะแนน
ร้อยละ 90 หรือตอบถูกจานวน 45 ข้อขึ้นไป ส่วนกรณีรถจักรยานยนต์ผู้ที่สอบผ่านต้องได้คะแนน
ร้อยละ 80 หรือทาถูกจานวน 24 ข้อขึ้นไป
 การสอบด้วยกระดาษและปากกา
ในโครงการศึกษานี้ได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อสอบข้อเขียนเมื่อปี 2556 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่กรมการขนส่ง
ทางบกจะปรับเกณฑ์การทดสอบข้อเขียน จากเดิมมีข้อคาถาม 30 ข้อเพิ่มเป็น 50 ข้อ ดังนั้นผลการวิเคราะห์
ข้อสอบที่ปรากฎในบทนี้จะอ้างอิงข้อสอบแบบ 30 ข้อเดิมเป็นหลัก

4.2

ลักษณะของข้อสอบ

ข้อสอบทุ กประเภทเป็ นข้อสอบแบบเลื อกตอบ (multiple choices) โดยมีคาตอบที่ ถูกที่ สุด เพี ย งข้อเดีย ว
มีตัวเลื อกตอบจานวน 4 ตัวเลือก (อย่างไรก็ตาม มีข้อสอบบางชุดที่ เป็นการสอบด้วยกระดาษและปากกา
มีรูปแบบข้อสอบแบบให้เขียนอธิบาย ซึ่งมีเพียง 1 ข้อเท่านั้น) รายละเอียดของจานวนข้อ คาถามและจานวน
ชุดของข้อสอบแต่ละประเภทได้แสดงไว้ในตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 จานวนชุดของข้อสอบและข้อคาถาม จาแนกตามประเภทของข้อสอบ
ประเภทข้อสอบ
ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 1 และ ชนิดที่ 2
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 3
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4

ชุด
*
4
10
5
5
5

ข้อคาถาม
30
20
30
60
30
30

* ข้อสอบของใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นระบบคอมพิวเตอร์ ใช้วิ ธีการสุ่มคาถาม จานวน 30 ข้อ จาก
คาถามที่มีอยู่ในฐานข้อมูลจานวน 301 ข้อ

4.3

การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ

ในการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบนั้น ข้อมูลที่จาเป็นต้องนามาใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ คาตอบของผู้เข้าสอบ
และเฉลยข้อสอบข้อมูลทั้งสองนี้จะถูกนามาใช้ทาการประมวลผลเพื่อหาค่าต่างๆ ที่บ่งชี้คุณภาพข้อสอบในมุม
ต่างๆ ได้ แก่ ค่าความยาก (difficulty) ของข้อคาถามแต่ละข้อ ค่าอานาจจาแนก (discrimination) ของ
ข้อคาถามแต่ละข้อ และค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของข้อสอบทั้งชุด

4.4

เกณฑ์ในการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ

การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบดาเนินการใน 3 ประเด็น ได้แก่ การวิเคราะห์ความยาก และอานาจจาแนก ซึ่ง
เป็นการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบเป็นรายข้อ และการวิเคราะห์ความเที่ยง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อสอบราย
ฉบับ รายละเอียดของเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์มีดังนี้
1)

ความยาก (Power of difficulty)
ความยาก หมายถึงสัดส่วนของจานวนคนที่ตอบข้อสอบข้อนั้นได้ถูกต้องต่อจานวนผู้เข้าสอบทั้ งหมด
ดังนั้นหากข้อสอบข้อใดมีผู้ตอบถูกจานวนมากถือว่าเป็นข้อสอบที่ง่าย ข้อสอบข้อใดที่มีผู้ตอบถูกจานวน
น้อยถือเป็นข้อสอบที่ยาก
เกณฑ์การพิจารณาความยาก






0.00-0.19
0.20-0.39
0.40-0.60
0.61-0.80
0.81-1.00

ยาก ควรตัดทิ้ง
ค่อนข้างยาก สามารถเก็บไว้ใช้ได้
ยากพอเหมาะ สามารถเก็บไว้ใช้ได้
ค่อนข้างง่าย สามารถเก็บไว้ใช้ได้
ง่าย ควรตัดทิ้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4-2

โครงการศึกษาเพือ่ พัฒนาระบบใบอนุญาตขั บรถให้เหมาะสมกั บประเทศไทย

2)

รายงานฉบั บสมบูรณ์

อานาจจาแนก (Discrimination index)
หมายถึง ความสามารถของข้อสอบในการจาแนก/แยกความแตกต่างระหว่างผู้ สอบที่ มีผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนแตกต่างกัน ให้ออกจากกันได้
เกณฑ์การพิจารณาอานาจจาแนก
 ต่ากว่า 0 จาแนกไม่ได้ ควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง
 0.00-0.19 จาแนกได้ต่า ควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง
 0.20-0.29 จาแนกได้พอใช้ สามารถเก็บไว้ใช้ได้
 0.30-0.39 จาแนกได้ดี สามารถเก็บไว้ใช้ได้
 0.40 ขึ้นไป จาแนกได้ดีมาก สามารถเก็บไว้ใช้ได้
อย่างไรก็ตามเมื่อนาข้อสอบรายข้อไปพิจารณาจะพิจารณาเลือกใช้ข้อสอบจากค่าอานาจจาแนกก่อน
ถ้ามีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปถือว่าเป็นข้อสอบที่สามารถนาไปใช้ได้ ถึงแม้ว่าค่าความยากจะยากเกินไป
(ต่ากว่า 0.20) หรือง่ายเกินไป (สูงกว่า 0.80) ก็ตาม ซึ่งผู้จัดทาข้อสอบสามารถปรับปรุงข้อสอบที่ง่าย
หรือยากเกินไปต่อไปได้

3)

ความเที่ยง (Reliability)
ความเที่ยงเป็นการวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบทั้งฉบับ ความเที่ยง หมายถึง ความคงที่ หรือความคง
เส้นคงวาของคะแนน ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน หรือความสอดคล้องของคะแนนที่วัดในเนื้อหาเดียวกัน
ซึ่งในที่นี่เป็นการวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบในด้านความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน (Measure
of internal consistency)
เกณฑ์การพิจารณาความเที่ยงของข้อสอบทั้งชุด
 ต่ากว่า 0.50 มีความเที่ยงต่า
 0.50 - 0.70 มีความเที่ยงปานกลาง อาจนามาใช้ได้
 0.71-1.00 มีความเที่ยงสูง เหมาะสมที่จะนามาใช้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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4.5

รายงานฉบั บสมบูรณ์

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ

ในส่ วนของข้อสอบประเภทกระดาษกับ ปากกา ที่ ป รึกษาได้ป ระสานงานกับกรมการขนส่ งทางบกเพื่ อขอ
กระดาษคาตอบของผู้ที่มาขอสอบในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์มาดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 4.2 สาหรับข้อมูลคาตอบของผู้เข้าสอบนั้นเนื่องจากในระบบคอมพิวเตอร์ไม่มีการบันทึกข้อมูลการ
ตอบของผู้สอบไว้ จึงต้องทาการจัดข้อสอบขึ้นใหม่ในรูปของข้อสอบกระดาษและปากกา โดยการสุ่มข้อคาถาม
จากฐานข้อมูล จานวน 301 ข้อ ได้ข้อสอบที่ครอบคุลมข้อคาถามจานวน 301 ข้อ จานวน 13 ชุด แล้วนาไปขอ
ความอนุเคราะห์ประชาชนที่ขอเข้ารับการสอบในการทาข้อสอบให้ รายละเอียดของจานวนผู้ตอบข้อสอบ
ดั ง แสดงในตารางที่ 4.2 จะเห็ น ว่ า ข้ อ มู ล ที่ น ามาวิ เคราะห์ คุ ณ ภาพข้ อ สอบของข้ อ สอบประเภทรถยนต์
ส่ ว นบุ ค คลมี จ านวนทั้ ง หมด 455 ราย ประเภทรถยนต์ ส าธารณะมี จ านวนทั้ ง หมด 526 ราย ประเภท
จักรยานยนต์สาธารณะมีจานวน 273 ราย และชนิด ท1 ท2 มีจานวน 370 ราย รวมข้อมูลทั้งหมดที่นามา
วิเคราะห์จานวน 1,624 ราย
ตารางที่ 4.2 จานวนผู้ตอบข้อสอบแต่ละประเภทที่นามาใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ
ชุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
รวมย่อย
รวมทั้งหมด

ส่วนบุคคล
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
455
1,624
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ประเภท/ชนิด
สาธารณะ
จักรยานยนต์
112
49
110
47
111
41
109
39
84
32
13
12
14
13
13

526

273

ท1 และ ท2
81
69
74
72
74

370
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4.6
1)

รายงานฉบั บสมบูรณ์

ผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ
ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

เนื่องจากข้อสอบประเภทนี้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีการสุ่มข้อคาถามครั้งละ 30 ข้อ ในทางปฏิบัติจึงไม่
สามารถระบุได้ว่ามีข้อสอบจานวนทั้งหมดกี่ ชุด ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้การสร้างข้อสอบขึ้นมาใหม่จานวน 13
ชุด เพื่อไปเก็บข้อมูลคาตอบของผู้เข้าสอบมาใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบในด้านค่าความยาก และค่า
อานาจจาแนกของข้อคาถามแต่ละข้อ ส่วนในด้านความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งชุดนั้นจะไม่นาไปสรุปผลเพราะ
ในทางฏิบัติข้อสอบไม่ได้มีจานวน 13 ชุด
ตารางที่ 4.3 ค่าอานาจจาแนกของข้อสอบใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
ชุดที่
ดีมำก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
รวม

จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
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5
8.47
7
11.86
5
8.47
7
11.86
5
8.47
4
6.78
4
6.78
6
10.17
4
6.78
3
5.08
3
5.08
1
1.69
0
0.00
54
13.85

อำนำจจำแนก
ดี
ต่ำ
12
7
20.34
11.86
16
6
27.12
10.17
12
8
20.34
13.56
9
7
15.25
11.86
5
19
8.47
32.20
1
13
1.69
22.03
17
6
28.81
10.17
8
7
13.56
11.86
13
0
22.03
0.00
10
13
16.95
22.03
6
10
10.17
16.95
3
16
5.08
27.12
9
12
15.25
20.34
121
124
31.03
31.79

ไม่ได้
6
10.17
1
1.69
5
8.47
7
11.86
1
1.69
12
20.34
3
5.08
9
15.25
13
22.03
4
6.78
11
18.64
10
16.95
9
15.25
91
23.33

ระดับควำม
เชือ่ มั่น
0.80
0.912
0.777
0.799
0.842
0.425*
0.690
0.505*
0.303*
0.689
0.686
0.768
0.639
390
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รายงานฉบั บสมบูรณ์

จากตารางที่ 4.3 พบว่าข้อคาถามส่วนใหญ่ จานวนร้อยละ 76.77 ของข้อสอบขอรับใบอนุญ าตขับรถยนต์
ส่ ว นบุ ค คลเป็ น ข้อ ค าถามที่ มี อานาจจ าแนกในระดั บ ที่ ส มควรน าไปใช้ เป็ น ข้อ สอบได้ โดยมี ข้ อ ค าถามที่
จาเป็นต้องตัดออกเพราะค่าอานาจจาแนกอยู่ในระดับที่ไม่สามารถจาแนกผู้สอบได้ จานวนร้อยละ 23.33
2)

ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

ข้อสอบของรถยนต์ ส าธารณะ มี จ านวนทั้ งหมด 5 ชุ ด มี ข้อคาถามชุ ดละ 20 ข้อ จากตารางที่ 4.4 พบว่ า
ข้อสอบชุดที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 4 เป็นข้อสอบที่สมควรนาไปใช้ในการสอบได้ เพราะมีค่าความเชื่อมั่นของ
ข้อสอบอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนาไปใช้สอบได้ ส่วนข้อสอบชุดที่ 3 และชุดที่ 5 ไม่ควรนาไปใช้ในการสอบ และ
เมื่ อพิ จารณาข้อคาถามรายข้อ พบว่า ข้อคาถามส่ วนใหญ่ จานวนร้อยละ 94.00 เป็ น ข้อคาถามที่ มีอานาจ
จาแนกในระดั บที่ สามารถน าไปใช้เป็ นข้อสอบได้ โดยแยกเป็ นข้อคาถามที่มี อานาจจาแนกในระดั บดี มาก
ร้อยละ 7.00 ระดับดี ร้อยละ 33.00 และระดับต่า ร้อยละ 54.00 มีข้อคาถามจานวนร้อยละ 6 ที่ต้องตัดออก
เพราะไม่สามารถจาแนกผู้เข้าสอบได้
ตารางที่ 4.4 ค่าอานาจจาแนกของข้อสอบขอรับในอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
ชุดที่
1
2
3
4
5

3)

จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

ดีมำก
2
10.00
2
10.00
1
5.00
1
5.00
1
5.00

อำนำจจำแนก
ดี
ต่ำ
11
7
55.00
35.00
5
13
25.00
65.00
5
12
25.00
60.00
5
11
25.00
55.00
7
11
35.00
55.00

ระดับควำมเชื่อมั่น
ไม่ได้
0
0
0
0
2
10
3
15.00
1
5.00

0.753
0.694
0.384*
0.613
0.436*

ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

ข้อสอบของรถจักรยานยนต์สาธารณะ มีจานวนทั้งหมด 10 ชุด มีข้อคาถามชุดละ 30 ข้อ จากตารางที่ 4.5
พบว่ามีข้อสอบจานวน 8 ชุด ได้แก่ ข้อสอบชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 7 ชุดที่ 8 และชุดที่ 9
เป็นข้อสอบที่สามารถนาไปใช้ในการสอบได้ เพราะมีค่าความเที่ยงของข้อสอบทั้งชุดอยู่ในเกณฑ์ส่วนข้อสอบ
อีกจานวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 6 และชุดที่ 10 ไม่ควรนาไปใช้ในการสอบเพราะมีค่าความเที่ยงต่ากว่าเกณฑ์
และเมื่อพิจารณาข้อคาถามรายข้อพบว่า ข้อคาถามส่วนใหญ่จานวนร้อยละ 74.99 เป็นข้อคาถามที่มีอานาจ
จาแนกในระดั บที่ สามารถน าไปใช้เป็ นข้อสอบได้ โดยแยกเป็ นข้อคาถามที่มี อานาจจาแนกในระดั บดี มาก
ร้อยละ 46.33 ระดับดี ร้อยละ 19.33 และระดับต่า ร้อยละ 9.33 โดยมีข้อคาถามจานวนประมาณร้อยละ 25
ที่ต้องตัดออกเพราะไม่สามารถจาแนกผู้เข้าสอบได้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4-6

โครงการศึกษาเพือ่ พัฒนาระบบใบอนุญาตขั บรถให้เหมาะสมกั บประเทศไทย

รายงานฉบั บสมบูรณ์

ตารางที่ 4.5 ค่าอานาจจาแนกของข้อสอบใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
ชุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4)

จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

ดีมำก
25
83.33
24
80.00
26
86.67
22
73.33
26
86.67
2
6.67
4
13.33
4
13.33
4
13.33
2
6.67

อำนำจจำแนก
ดี
ต่ำ
4
0
13.33
0.00
3
2
10.00
6.67
1
2
3.33
6.67
2
6
6.67
20.00
1
2
3.33
6.67
1
10
3.33
33.33
9
3
30.00
10.00
19
0
63.33
0.00
8
0
26.67
0.00
10
3
33.33
10.00

ระดับควำมเชื่อมั่น
ไม่ได้
1
3.33
1
3.33
1
3.33
0
0.00
1
3.33
17
56.67
14
46.67
7
23.33
18
60.00
15
50.00

0.976
0.965
0.979
0.963
0.972
-0.098
0.559
0.757
0.634
0.014

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิด ท1 และ ท2

ข้อสอบของรถยนต์ ชนิด ท1 และ ท2 มีจานวนทั้งหมด 5 ชุด มีข้อคาถามชุดละ 60 ข้อ จากตารางที่ 4.6
พบว่า เป็นข้อสอบที่สมควรนาไปใช้ในการสอบได้ทุกชุด เพราะมีค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งชุดอยู่ในเกณฑ์
ที่สามารถนาไปใช้สอบได้ และเมื่อพิจารณาข้อคาถามรายข้อ พบว่า ข้อคาถามส่วนใหญ่จานวนร้อยละ 92.54
เป็นข้อคาถามที่มีอานาจจาแนกในระดับที่สามารถนาไปใช้เป็นข้อสอบได้ โดยแยกเป็นข้อคาถามที่มีอานาจ
จาแนกในระดับดีมาก ร้อยละ 6.44 ระดับดี ร้อยละ 35.56 และระดับต่า ร้อยละ 52.54 โดยมีข้อคาถาม
จานวนร้อยละ 7.46 ที่ต้องตัดออกเพราะไม่สามารถจาแนกผู้เข้าสอบได้
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ตารางที่ 4.6 อานาจจาแนกของข้อสอบใบอนุญาตเป็นผูข้ ับรถชนิด ท1 และ ท2
ชุดที่
1
2
3
4
5

4.7

จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

ดีมำก
2
3.39
2
3.39
5
8.47
0
0.00
10
16.95

อำนำจจำแนก
ดี
ต่ำ
18
33
30.51 55.93
13
41
22.03 69.49
29
23
49.15 38.98
17
35
28.81 59.32
22
23
37.29 38.98

ระดับควำมเชื่อมั่น
ไม่ได้
6
10.17
3
5.08
2
3.39
7
11.86
4
6.78

0.838
0.884
0.856
0.711
0.867

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การวิเคราะห์ข้อสอบได้ผลที่สรุปได้ดังนี้
 ข้อสอบที่สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรื อข้อสอบในการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล มีข้อ
คาถามร้อยละ 76.67 ที่ เป็ น ข้อคาถามที่ ส ามารถน ามาใช้ เป็ น ข้อสอบได้ และมี ข้อคาถามร้อยละ
23.33 ที่ไม่ควรใช้เพราะไม่มีอานาจจาแนก
 ข้อสอบที่สอบด้วยกระดาษปากกา แต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
o

รถยนต์สาธารณะ ข้อสอบมีทั้งหมดจานวน 5 ชุด เป็นข้อสอบที่สามารถใช้ได้จานวน 3 ชุด
และใช้ไม่ได้จานวน 2 ชุด

o

รถจักรยานยนต์สาธารณะ ข้อสอบมีทั้งหมด จานวน 10 ชุด เป็นข้อสอบที่สามารถใช้ได้
จานวน 8 ชุด และใช้ไม่ได้จานวน 2 ชุด

o

ข้อสอบใบอนุญ าตเป็นผู้ ขับ รถชนิด ท1 และ ท2 ข้อสอบทั้ งหมดมี จานวน 5 ชุ ด และ
สามารถนาไปใช้สอบได้ทุกชุด

รายละเอียดสรุปดังแสดงในตารางที่ 4.7

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ตารางที่ 4.7 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบข้อเขียน
ประเภท
รถยนต์ส่วนบุคคล
รถยนต์สาธารณะ
จักรยานยนต์สาธารณะ
ท1 ท 2
รวม

ข้อสอบชุดที
สำมำรถนำไปใช้ได้
1,2,4
1,2,3,4,5,7,8,9
1,2,3,4,5
16 ชุด

ข้อสอบชุดที่
ไม่สำมำรถนำไปใช้ได้
3,5
6,10

ร้อยละของข้อคำถำม
ที่ต้องตัดออก
23.33
6.00
25.01
7.46

4 ชุด

การศึกษามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้และการปรับปรุงข้อสอบดังนี้
 ควรงดการใช้ข้อสอบในชุดที่ผลการวิเคราะห์ระบุว่ามีค่าความเที่ยงต่า
 ในข้อสอบชุดที่พ บว่า มีค่าความเที่ยงสูง แต่เมื่อพิจารณาข้อคาถามรายข้อแล้วพบว่ามีค่าอานาจ
จาแนกไม่อยู่ในเกณฑ์ จึงควรนาข้อคาถามเหล่านั้นมาปรับปรุงเพื่อให้ข้อคาถามเหล่านั้นมีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้น
 จาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้ องทาการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ของการสอบเพื่อขอรับใบอนุญ าต
ขับรถยนต์ส่วนบุคคล ให้มีการบันทึกคาตอบของผู้เข้าสอบ เพราะข้อมูลดังกล่าวจาเป็นต้องใช้ในการ
วิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ และสามารถการปรับปรุงข้อสอบสามารถทาได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ อง
และทาให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพดีในที่สุด
 ในการจั ด ท าข้อสอบนั้ น ในขั้น แรกต้ องมี การจั ด ท าตารางวิเคราะห์ คุณ สมบั ติ ข้อสอบก่อนจึ ง จะ
สามารถออกข้อสอบได้อย่างมีเป้าหมายและครบถ้วน ในการวัดคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้เข้าทา
การสอบ และตารางดังกล่าวยังใช้เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพข้อสอบและการปรับปรุงข้อสอบ
ให้ดียิ่งขึ้น หากไม่มีตารางวิเคราะห์คุณสมบัติข้อสอบแล้วจะทาให้การออกข้อสอบเป็นไปอย่างไม่มี
กรอบ ไม่มีที่มาที่ไปที่ใช้ในการวิเคราะห์หรือประเมินคุณภาพของข้อสอบ
อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ ไม่สามารถวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบในมุมของการตรงตามวัตถุประสงค์
ของการสอบ เนื่องจากไม่ได้มีการเก็บบันทึกข้อมูลตารางวิเคราะห์ข้อสอบไว้ กล่าวคือ ควรมีการเก็บบันทึก
ข้อมูล ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ และคาตอบของผู้เข้าสอบไว้ใช้เพื่อการปรับปรุงข้อสอบให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น จน
เป็นข้อสอบระดับมาตรฐาน มีความที่ยงสูงในการวัดคุณสมบัติที่ต้องการของผู้ทาการทดสอบได้
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บทที่ 5 การวิเคราะห์ดา้ นร่างกาย
จากรายงานสถานการณ์ การบาดเจ็บ และเสียชี วิต ทั่วโลกที่พ บว่าประเทศไทยมี การตายจากอุบั ติเหตุด้ าน
การขนส่งสูงเป็นอันดับสามของโลก (รายงาน Global Status Report ของ Road Safety by World Health
Organization 2013) โดยมีอัตราเสียชีวิต 38.2 คนต่อแสนคน จากตัวอย่างเหตุการณ์ เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชน
ผู้โดยสารรถประจาทางเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจานวนมากโดยสาเหตุมาจากปัญหาด้านสุขภาพ
ของผู้ขับขี่ เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ทาให้ประชาชนตระหนักถึงการได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถ ซึ่งผู้ขับขี่
มีความเสี่ยงจากปัญหาด้านสุขภาพ ใบรับรองแพทย์ทั่วไปที่ใช้ในการขอใบอนุญาตขับรถในปัจจุบันแสดงดังรูป
ที่ 5.1 ซึ่งใบรับรองแพทย์ดังกล่าวไม่มีการตรวจรับ โรคบางประการที่ มีความเสี่ยงในการขับขี่ จึงควรมีการ
พัฒ นาและปรับปรุงใบรับรองแพทย์ในการขอใบอนุญาตขับรถเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจาก
ปัญหาด้านสุขภาพของผู้ขับรถ
ใบรับรองแพทย์เดิมสาหรับรับรองห้าโรคนั้น ไม่สามารถลดอุบัติเหตุหรือสร้างความปลอดภัยให้กับทั้งผู้ขับขี่
และผู้ใช้ถนน ได้ เนื่องจากหลายโรคที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุไม่ได้นามาอยู่ในชุดตรวจสุขภาพดังกล่าว และเป็นการ
ยากที่ แพทย์ จะสามารถซักถามประวั ติการเจ็บ ป่ วยทั้ งหมดของผู้ขออนุญ าตก่อนจะท าการออกใบรับ รอง
สุขภาพได้ เนื่องจากมีความหลากหลายในประวัติของผู้ขอรับ ใบอนุ ญาตขับ รถ ดังนั้น การพัฒ นาใบรับรอง
แพทย์จะป้องกันความผิดพลาดจากการที่ผู้ป่วยไม่แจ้งประวัติให้แพทย์ทราบชื่ออาจเนื่องมาจากการไม่รู้หรือ
การปกปิดประวัติการรักษา รวมทั้งรายละเอียดอื่นที่จาเป็นต้องตรวจอย่างละเอียดเพื่อทราบโรคและอาการ
อย่างชัดเจนจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะการตรวจละเอียดสาหรับการออกใบอนุญ าตขับรถเชิงพาณิ ช ย์หรือ
รถขนส่งพิเศษ เช่น รถขนส่งวัตถุอันตราย เป็นต้น
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รูปที่ 5.1 ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ที่ใช้ในปัจจุบนั
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ปัญหาสุขภาพของพนักงานขับรถ

ปัญหาสุขภาพที่มีผลต่อสมรรถภาพการขับขี่ ได้แก่ โรคทางจิตใจ (Mental Hazards) ทางร่างกาย (Physical
Hazards) และปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคล (อ้างอิง สมชัย บวรกิตติ , สนธยา พึงลาภู คู่มือการออกใบรับรองแพทย์
สาหรับผู้ขับรถยนต์ : กรุงเทพมหานคร ; สานักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร, 2548) ที่ควรจะให้ความสนใจโดยเฉพาะ
กลุ่มรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่

5.1.1 โรคหัวใจและหลอดเลือด
1)

โรคความดันเลือดสูง

การออกใบรับรองแพทย์ประกอบใบอนุญาตขับรถ ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถเป็นโรคความดันเลือดสูงร้ายแรง
(malignant hypertension) หรือมีโรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคไตเสื่อม และโรคจอตาเสื่อมร่วมดังตารางที่ 5.1
(อ้ า งอิ ง ศุ ภ ชั ย ไชยธี ระพั น ธ์ , สมชั ย บวรกิ ต ติ . โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด กั บ การขอใบอนุ ญ าตขั บ รถ.
ธรรมศาสตร์เวชสาร 2548; 6: กันยายน - ธันวาคม.)
ตารางที่ 5.1 ข้อเสนอแนะแนวทางการออกใบรับรองแพทย์

2)

แรงดันเลือด

กำรออกใบรับรองแพทย์

140 – 159 / 90 – 99
160 – 179 / 100 – 109
180 / 110 ขึ้นไป

ออกให้ปีเดียวแล้วตรวจใหม่
ออกให้ 3 เดือน แล้วตรวจใหม่
ไม่ออกให้ ไปรักษา 6 เดือนแล้วมาตรวจใหม่

โรคหัวใจขาดเลือด

การออกใบรับรองแพทย์ให้ผู้ขับรถส่วนบุคคลที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดที่ได้รับการรักษาดี และปลอดอาการ
นานเกิน 2 เดือน แต่สาหรับการขับรถสาธารณะให้ใช้หลักเกณฑ์ในตารางที่ 5.2 (อ้างอิง ศุภชัย ไชยธีระพันธ์,
สมชั ย บวรกิต ติ . โรคหั ว ใจและหลอดเลื อด กั บ การขอใบอนุ ญ าตขับ รถ. ธรรมศาสตร์เวชสาร 2548; 6:
กันยายน- ธันวาคม)
ตารางที่ 5.2 ข้อแนะนาการออกใบรับรองแพทย์ สาหรับโรคหัวใจขาดเลือด
โรค

กำรออกใบรับรองแพทย์

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
อาการเจ็บหัวใจ

ออกให้ได้ – หากไม่มีอาการนานเกิน 2 เดือน
ไม่ออกให้ถ้ามีอาการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 เดือน

หลังใส่บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ

ออกให้ได้ ถ้าหลังทาแล้ว 1 สัปดาห์และไม่มีอาการหัวใจขาดเลือด

หลังผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ

ออกให้ได้ หลังการผ่าตัด 3 เดือน
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5.1.2 โรคปอด
1)

โรคติดเชื้อ

โรคติดเชื้อทางหายใจเฉียบพลัน เช่น หวัด ไข้หวัดใหญ่ หลอดลมอักเสบเฉียบพลันจะมีอาการชั่วระยะเวลาสั้น
จึงไม่มีผลต่อการออกใบอนุญาตขับรถ สาหรับโรคปอดอักเสบเฉียบพลันเมื่อได้รับการรักษาหายเรียบร้อยแล้ว
จะไม่เป็นปัญหาต่อการขับรถ กลุ่มผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดลมโป่งพองเรื้อรัง
เมื่อมีการติดเชื้อสาทับจะทาให้โรคที่เป็นอยู่กาเริบ ซึ่งจะทาให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง ดังนั้นผู้ป่วย
โรคปอดเรื้อรังจึงต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพปอดก่อนได้รับอนุญาตให้ขับรถขนาดใหญ่ในระยะทางไกล
ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ผ่านการรักษาอย่างได้ผลแล้วอย่างน้อย 2 เดือน หรือตรวจเสมหะไม่พบเชื้อ และไม่มีโรค
อื่นร่วม สามรถอนุญาตให้ใบอนุญาตขับรถได้ แต่ต้องทาการต่อใบอนุญาตขับรถเป็นรายปี และผู้ป่วยวัณโรคไม่
ควรขั บ รถโดยสารสาธารณะต่ า ง ๆ เช่ น รถประจ าทาง รถแท็ ก ซี่ เพราะอาจแพร่ โ รคให้ ผู้ โ ดยส ารที่ มี
ภูมิต้านทานต่า เช่น เด็กอ่อน ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
2)

โรคหยุดหายใจขณะหลับเหตุอุดกั้น

โรคหยุดหายใจขณะหลับเหตุอุดกั้น (obstructive sleep apnea; OSA) เป็นภาวะที่ผู้ป่วยหยุดหายใจขณะ
หลับ เนื่องจากมีการอุดกั้นของทางหายใจส่วนบน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้มากกว่าสิบครั้งต่อคืน หรือบางคน
เป็ น ได้มากว่าสิบ ครั้ง การหยุด หายใจมั กนานครั้งละ 10 วิน าที หรืออาจนานถึง 1 นาที สลับ กับ การกรน
เสียงดัง ผู้ที่เป็นโรคนี้อาจไม่ทราบความผิดปกติของตนเอง ผู้ป่วยจึงมีอาการง่วงมากในเวลากลางวันซึ่งส่งผลให้
เกิดปัญหาต่อระบบจิตประสาททั้ งด้านอารมณ์ พฤติกรรม และสติปัญญา ลาดับขั้นการหลับแบบเอปเวอร์ธ
แสดงดัง ตารางที่ 5.3 ผู้ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับเหตุอุด กั้น จึงเสี่ยงต่ออุบั ติเหตุจากการใช้เครื่องจักร
รวมทั้งอุบัติเหตุจากการขับขี่รถยนต์ได้มากกว่า 2 ถึง 3 เท่าของผู้ที่ไม่เป็นโรค และในบางรายเกิดอุบัติเหตุการ
ขับขี่ซ้ าซาก ผู้ ที่มี ปัญ หาง่วงนอนในเวลากลางวัน อาจเป็ น ภาวะปกติ (physiological sleepiness) หรือ
ผิดปกติ (pathological sleepiness) ซึ่งสามารถวินิจฉัยได้โดยใช้คาถามเกี่ยวกับการผลอยหลับในทั้งในขณะมี
กิจกรรมหรือไม่มีกิจกรรม
ตารางที่ 5.3 ลาดับขั้นการหลับแบบเอปเวอร์ธ
ดัชนีรบกวนกำรหำยใจ( RDI)
<5
(ปกติ)
5 – 15 (เล็กน้อย)
15 – 30 (ปานกลาง)
> 30 (รุนแรง)

SPo2 ขณะหลับ
ค่าเฉลี่ย (%)

ค่าต่าสุด (%)

> 90
> 90
< 90

> 85
> 70
< 70

ลาดับขั้นการหลับแบบเอปเวอร์ธ เป็นการทดสอบด้วยตนเองเพื่อคัดกรองปัญหาเบื้องต้นของการมีอาการ
ผลอยหลับแบบผิดปกติดังตารางที่ 5.4
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ตารางที่ 5.4 แบบทดสอบด้วยตนเองเพื่อคัดกรองปัญหาเบื้องต้นของการมีอาการผลอยหลับแบบผิดปกติ
กิจกรรม

ระดับความผิดปกติของกิจกรรม
ไม่เคยเลย

มีเล็กน้อย

มีปากลาง

มีบ่อยมาก

1. ผลอยหลับชั่วขณะ
2. นั่งอ่านสิ่งพิมพ์
3. ดูโทรทัศน์
4. นั่งนิ่ง ๆ ในห้องประชุม โรงภาพยนตร์
5. นั่งในรถติดต่อกันนานเกิน 1 ชั่วโมง
6. พักผ่อนในช่วงบ่ายตามโอกาส
7. นั่งพูดคุยกับผู้อื่นอยู่
8. นั่งเงียบ ๆ หลังอาหารกลางวัน ไม่มี
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
9. กาลังขับรถที่ต้องหยุดนิ่ง 2 – 3 นาที
ตามจังหวะจราจร

ระดับชั้นการพักผ่อนแบ่งตามคะแนนรวม ได้ 3 ระดับดังนี้
 1 – 6 คะแนน
 7 – 8 คะแนน
 มากกว่า 9

หมายถึง ได้รับการพักผ่อนเต็มที่
หมายถึง ปกติ
หมายถึง ง่วงนอนมากกว่าปกติ

การพิจารณาออกใบอนุญ าตขับรถให้แก่ผู้ป่วยโรคระบบการหายใจ ต้องอาศัยสมรรถภาพปอดเป็นสาคัญ
และดูประวัติการใช้ยาที่อาจรบกวนสมรรถภาพการขับขี่ (อ้างอิง อรรถ นานา, สมชัย บวรกิตติ .โรคปอดกับการออก
ใบรับรองแพทย์เพื่อขอใบอนุญาตขับรถ. สารศิริราช 2548; 57 : กันยายน.)

5.1.3 โรคกล้ามเนื้อ และกระดูกโครงร่างกับการออกใบอนุญาตขับรถ
โรคปวดหลังเป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดที่มักเกิดกับคนที่ต้องนั่ง โดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถเป็นเวลานาน เป็นประจา
จากการที่มีแรงดันช่องไขสันหลัง ที่เพิ่มขึ้น การตรวจพิเศษทางรังสีวิทยา เช่น คอมพิวเตอร์สแกน ถ่ายภาพ
กาธรสนามแม่เหล็ก (MRI) ร่วมไปกับการประเมินสมรรถภาพการทางาน จะช่วยในการวินิจฉัยโรคและการ
ออกใบรับรองสุขภาพ ซึ่งเป็นข้อกาหนดที่ควรพิจารณาสาหรับผู้ขับขี่ระยะทางไกลที่มีการเปลี่ยนอิริยาบถน้อย
อาจจะก่อความเสี่ยงให้เกิดอาการปวดหลังรุนแรงจนเกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ได้
โรคปวดต้นคอและโรคหมอนรองกระดูกคอเป็นโรคที่พ บบ่อยรองลงมาจากโรคปวดหลัง ผู้ป่ว ยโรคนี้จะมี
สมรรถภาพการขับขี่ลดลงจากพิสัยการเคลื่อนไหวจากัดของคอ และอาจเกิดอันตรายทางระบบประสาทได้
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รุนแรงจากหมอนกระดูกเลื่อนกดรากประสาทและไขสันหลัง อาจทาให้ผู้ป่วยหยุดหายใจเสียชีวิตได้ (อ้างอิง
Hartenbaum NP. The Dot medical examination. A guide to commercial drivers’ medical
certificate.3 rd. Beverly Farms, MA: OEM PRESS 2003, 132-133)

5.1.4 โรคระบบประสาท
 ภาวะบาดเจ็บที่สมองและไขสันหลัง
หากมีการบาดเจ็บทางสมองโดยมีระดับสติเปลี่ยนแปลงเกิน 24 ชั่วโมงร่วมด้วยควรหยุดขับรถจนกว่า
จะมีการประเมินโดยแพทย์อย่างละเอียดก่อนกลั บไปขับรถอีกครั้ง ส่วนผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของไข
สั น หลั ง เกิ ด ความพิ ก ารนั้ น ไม่ ค วรจะขั บ รถสาธารณะเลยในกรณี ที่ ผู้ ป่ ว ยมี อั ม พาตท่ อ นล่ า ง
(paraplegia) ที่ไม่รุนแรงนัก และใช้แขนได้ตามปกติ อาจพิจารณาให้ขับรถส่วนบุคคลได้เป็นกรณี
พิเศษโดยการดัดแปลงรถให้เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วย หากผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดสมองเนื่องจาก
เลือดคั่ง หรือหลอดเลือดแตกในสมอง ไม่ควรให้ขับรถจนกว่าจะมีการฟื้นตัวกลับเป็นปกติ และรอจน
ครบ 1 ปี หลังผ่าตัดก่อนตรวจให้ใบอนุญ าตภาวะสมองเสื่อม ผู้ป่วยโรคอัลซไฮเมอร์ระยะแรกที่มี
ความรุนแรงน้อย โดยวัดจาก Clinical Dementia Rating (CDR) เท่ากับ 0.5 สามารถขับรถได้โดยมี
อัตราเสี่ยงไม่ต่างจากประชากรกลุ่มอื่น
 การสูญเสียการมองเห็น
โดยทั่ วไปประสาทสัม ผัสทางการได้ยิน จะมี ความสาคัญ น้อยกว่าการมองเห็ น เมื่อใช้ ในการขับ รถ
อย่างไรก็ตามเกณฑ์ขั้นต่าคือ ผู้ขับขี่ควรได้ยินเสียงกระซิบดังที่ระยะ 5 ฟุต หรือสามารถนับเลขตามที่
บอกได้ หากต้องการตรวจเพิ่มเติมควรใช้มาตรการได้ยิน (audiometer) ตรวจซ้าเพื่อยืนยัน ผู้ขับขี่
ควรได้ยินอย่างน้ อยข้างใดข้างหนึ่ งที่ความดังไม่เกิน 40 เดซิเบล เอ ณ ความถี่ 500, 1,000 และ
2,000 เฮิร์ทซ์ ซึ่งอาจใช้เครื่องช่วยฟังเพื่อเสริมการได้ยินนี้ได้
ข้อกาหนดสาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ มีดังนี้
 สายตาที่เท่ากับ ดีกว่า 20/40 ในตาทัง้ 2 ข้าง โดยอาจใช้แว่น หรือเลนส์ช่วยก็ได้จากการตรวจด้วย
Snellen Chart
 แยกสีแดง เหลือง และเขียวได้
 ลานสายตาเท่ากับอย่างน้อย 70 องศา ทางด้านข้างของตาแต่ละข้าง
โรคปัญ หาการนอนหลับ (Sleep disorders) อาการนี้เป็นสาเหตุประมาณร้อยละ 1 – 3 ของอุบัติเหตุทาง
รถทั้งหมด และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยร้อยละ 96 ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการหลับนี้เกิดกับรถโดยสาร
และร้อยละ 4 เกิดกับ รถบรรทุ ก (อ้างอิง Pakola SJ,Dinges DF, Pach AI. Review of regulations and
guidelines for commercial and noncommercial drivers with sleep apnea and narcolepsy.
Sleep 1995; 18: 787-96)
โรคของการนอนหลับที่พบบ่อยได้แก่
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 ภาวะง่วงกลางวัน (narcolepsy and excessive day time sleepiness) ผู้ป่ วยมักมี อาการง่วง
มากในเวลากลางวัน ภาวะปวกเปียก (cataplexy) และอ่อนแรงขณะหลับ (sleep paralysis) ผู้ป่วย
โรคนี้ไม่ควรอนุญาตให้ขับรถไม่ว่าจะเป็นรถโดยสาร หรือรถบรรทุก เนื่องจากไม่สามารถมีสติ และเฝ้า
ระวังอุบัติเหตุได้เพียงพอ จึงเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 โรคหยุดหายใจขณะหลับเหตุอุดกั้น เป็นภาวะที่พบบ่อยในคนที่อ้วนมาก นอนกรน นอนหลับไม่
สนิท มักมีอาการง่วงซึมในเวลากลางวัน ขาดสมาธิ ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ช้า และหลับใน ทาให้เกิด
อุบัติเหตุได้ง่าย

5.1.5 โรคต่อมไร้ท่อ
โรคที่พบบ่อยได้แก่ โรคเบาหวานซึ่งผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สมควรอนุญาตให้ขับรถหากมีสภาวะดังนี้
 มีเกณฑ์การมองเห็นไม่ชัด
 ผู้ท่มี ีความผิดปกติของระบบประสาทรุนแรงถึงขั้นประสาทรับรูส้ ึกบริเวณเท้าทั้ง 2 ข้างเสียหายมาก
ซึ่งอาจมีผลต่อการสัมผัสแป้นคลัทช์ และ/หรือแป้นห้ามล้อในขณะขับรถ
 ผู้ที่มีประวัติภาวะเลือดมีน้าตาลต่ารุนแรงถึงขั้นหมดสติ
 ผู้ที่ทุพพลภาพถาวรจากถูกตัดแขนหรือขา หรือจากอัมพาต
 ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ที่รักษาโดยการฉีดอินซุลิน
(อ้างอิง ชัชลิต รัตรสาร, รัชตะ รัชตะนาวิน. โรคต่อมไร้ท่อกับการออกใบอนุญาตขับรถ. ธรรมศาสตร์เวชสาร
2548;6: กันยายน-ธันวาคม)

5.1.6 ปัญหาทางจิตเวช
โรคจิตประสาทและภาวะที่เกี่ยวข้องที่ไม่สมควรอนุญาตให้ขับรถ ได้แก่
1) โรควิตกกังวลทั่วๆ ไป (generalized anxiety disorder) ผู้ป่วยมีอาการสาคัญคือ วิตกกังวลมากกว่า
ปกติ ร่วมกับอาการทางกาย เช่น หงุดหงิด ใจสั่น มือสัน่ นอนไม่หลับ ไม่เป็นปัญหากับการขับรถ
2) โรคตื่นตระหนก (panic disorder) โรคซึมเศร้า และโรคอารมณ์แปรปรวน ถ้าเป็นรุนแรงและเกิดขึ้น
ขณะขับขี่รถอยู่ในถนนอาจทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ ทางที่ดีจิตแพทย์ควรเป็นผู้ประเมินความปลอดภัย
ของผู้ป่วยในการขับขี่ในที่สาธารณะหรือไม่
3) โรคทางอารมณ์ เช่ น โรคซึ ม เศร้ า ที่ มี อ าการเศร้ า ซึ ม หรื อ บางครั้ง อาจมี ค วามต้ อ งการกระท า
อัต วินิบ าตกรรม และโรคสองอารมณ์ (bipolar disorder) ที่ มีทั้ งซึม เศร้าและบ้ าคลั่ง (manic –
depressive disorder) จะเกิ ด อั น ตรายในการขั บ ขี่ไ ด้ เมื่ อ แพทย์ ผู้ ต รวจออกใบรับ รองสงสั ย ใน
พฤติกรรมของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถควรปรึกษาขอความเห็นจากจิตแพทย์
4) ความผิดปกติด้านบุคลิกภาพ หวาดระแวงต่อต้านสังคม ย้าคิด ย้าทา ก้าวร้าว ในต่างประเทศหลาย
ประเทศจะไม่ยอมออกใบอนุญาตขับรถให้ผู้ป่วยโรคบุคลิกภาพผิดปกติเหล่านี้ นอกจากได้รับการ
รับรองจากจิตแพทย์เจ้าของไข้
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5) โรคจิตเภท(Schizophrenia) จิตเภทเป็นโรคจิตชนิดหนึ่ง ซึ่งมีอาการแสดงโรคด้วยความคิด และการ
กระทาที่ผิดปกติ เช่น ไม่คบค้าสมาคมกับผู้อื่น มีอาการหลงผิด และมีภาพหลอน อารมณ์เฉื่อยเย็นชา
ผู้ป่วยต้องปลอดอาการไม่ต่ากว่า 1 ปี จึงจะออกใบรับรองแพทย์ให้
(อ้างอิง ม.ล.สมชาย จักรพันธ์, ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร, สมชัย บวรกิตติ. โรคจิตเวชกับการออกใบอนุญาตใบอนุญาตขับรถ.วารสาร
สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2548; 13: 188-90)

ในประเทศสหราชอาณาจักร มีกฎว่าผู้ป่วยต้องปลอดอาการอย่างน้อย 3 ปี จึงจะออกใบรับรองแพทย์ให้ การ
ใช้ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ผู้ที่ใช้ยาในกลุ่มนี้สมควรส่งให้จิตแพทย์ลงความเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพการขับขี่
เช่นผู้ที่ใช้เบนโซไดอะเซฟีน ยาต้านซึมเศร้าไตรศัยคลิค และบาร์บิทุเรตเป็นประจา และมีอาการข้างเคียงควร
พิจารณาลดยา พร้อมกับประเมินความเหมาะสมด้านการขับขี่ และต่อใบอนุญาตขับรถเป็นรายปี

5.2

ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ

แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพที่พัฒนาและปรับปรุงการตรวจประเมินและครอบคลุมโรคที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
รวมถึงการให้ประวัติของผู้รับการตรวจเพื่อใช้ยื่นประกอบการขอรับใบอนุญาตขับรถ แสดงดังต่อไปนี้
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของพนักงำนขับรถ (กรอกโดยผู้รับกำรตรวจ)
ชื่อ .................................................................................... วัน / เดือน / ปี เกิด ........................... อายุ .......ปี
เพศ

ชาย

หญิง ที่อยู่ ......................................................................... โทรศัพท์ ..............................

ส่วนที่ 2 : ประวัติกำรป่วย (กรอกโดยผู้รับกำรตรวจ แพทย์ซักเพิ่มตำมควำมจำเป็น)
มี ไม่มี
มี ไม่มี
 
โรคหรือได้รับบาดเจ็บ
  โรคไต
ในช่วงเวลา 5 ปีที่แล้ว
  โรคตับ
 
เคยชัก หรือเป็นโรคลมชัก
  โรคเบาหวาน
 
โรคตา หรือสายตาไม่ดี
  โรคจิตประสาท
 
โรคหู หรือการฟังไม่ดี
  โรคไขสันหลัง
 
โรคหัวใจ หรือหลอดเลือด
  โรคปวดหลัง
 
โรคความดันเลือด
  สูญเสีย มือ แขน
 
โรคกล้ามเนื้อ
  สูญเสีย ขา เท้า นิ้ว
 
โรคปอด
  อาการหายใจขัด
 
เคยหมดสติ
  เป็นลม อาการวิงเวียน
 
นอนกรนดังหยุดหายใจขณะหลับ
  อัมพฤกษ์ อัมพาต
 
มือ แขน ขา เท้า นิ้วด้วน
  โรคไขสันหลัง
 
โรคปวดหลัง
  ใช้เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
 
สูบบุหรี่ กัญชา
  ใช้ยาเป็นประจา
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ............................................................................. ขอรับรองว่าข้อมูลข้ างต้นถูกต้อง
ตามความเป็นจริงทั้งหมด
ส่วนที่ 3 : กำรตรวจ (กรอกโดยแพทย์ผู้ตรวจ)
ก. การตรวจสายตา
- โดย Snellen chart อย่างน้อยได้ 20 / 40 ทั้ง 2 ตา (ใส่ หรือไม่ใส่แว่น)
ตาขวา ............... *
ตาซ้าย ................*
- สนามสายตาในแนวราบอย่างน้อย 70 องศา
ตาขวา ................*
ตาซ้าย ................*
ลงชื่อผู้ตรวจ .............................................. วันที่ ........................................
ข. การตรวจการได้ยิน
- ต้องได้ยินเสียงกระซิบหนัก ๆ (forced whispered voice) อย่างน้อยที่ระยะ5 ฟุตขึ้นไป
- การได้ยินเฉลี่ย ≤ 40 เดซิเบล ในช่วงความถี่ 500 , 1,000 , 2,000 เฮิร์ทซ์ (โดยมาตรการได้ยิน –audiometer)
ลงชื่อผู้ตรวจ .............................................. วันที่ ........................................
ค. การตรวจร่างกาย
- น้าหนักตัว ................กิโลกรัม
ความสูง ................ เมตร
- อัตราชีพจร ................ ครั้ง / นาที แรงดันเลือด ................ มิลลิเมตร / ปรอท
- ลักษณะทั่วไป อ้วนมาก บวม ติดเหล้า ติดยา มือสั่น
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- ปาก และคอ ............................
- หัวใจ
ปกติ ไม่ปกติ
- ทรวงอก และปอด
ปกติ ไม่ปกติ
- ท้อง
- กระดูกสันหลัง และกล้ามเนื้อโครงร่าง
- ระบบประสาท
ลงชื่อผู้ตรวจ .................................................... วันที่ ............................................
ส่วนที่ 4 : กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร
ตรวจปัสสาวะ : โปรตีน เลือด และน้าตาล
ส่วนที่ 5 : กำรตรวจพิเศษ
หลังจากได้ข้อมูลและผลการตรวจตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว อาจจะต้องทาการตรวจโดยวิธีพิเศษอื่น ได้แก่
………………………………………………………………………….
พิจารณาจากผลการตรวจสุขภาพและร่างกายของพนักงานขับรถดังแสดงไว้ข้างต้น บ่งชี้ว่า
 ไม่สมควรอนุญาตให้ขับรถทุกชนิด
 อนุญาตให้ขับรถได้ทุกชนิด
 อนุญาตให้ขับได้เฉพาะรถนั่งส่วนบุคคล
 อนุญาตให้ขับรถได้ ในกรณีที่ผลการตรวจสุขภาพพบว่า………………………………………………….
ลงชื่อผู้ออกใบรับรอง.................................................................................
เมื่อวันที่ .................................................................................
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การออกใบอนุญาต

5.3.1 การอนุญาตให้ขับรถสาธารณะ
ในกรณีผู้ขับรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ รถบรรทุกสิ่งของที่เป็นอันตราย เนื่องจากผู้ขับขี่มีความเสี่ยงต่อ
ผู้อื่นมากกว่าความเสี่ยงต่อตนเอง สมรรถภาพทางด้านสายตา (Reaction time) ความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ
(Fatigue) โรคเรื้อรังที่อาจกาเริบและความพิการที่อาจเป็นข้อจากัด (แต่อาจต้องระวังในการสื่อสารเนื่องจาก
ผู้พิการบางคนอาจมีสมรรถนะที่ดี)
การออกใบอนุญาตจึงควรมีรายละเอียดทางการแพทย์รับรอง ดังนี้
1) การตรวจสุขภาพทั่วไป
2) การตรวจสมรรถภาพทางการมองเห็น Visual test ( Visual acuity, Visual Field)
3) การตรวจการได้ยิน Audiometry
4) การทดสอบ Reaction time
5) ความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ
6) การทดสอบทางจิตใช้แบบทดสอบทางจิต
7) ประเมินโรคเรื้อรังที่อาจกาเริบ ความดันโลหิต หลอดเลือดสมอง/หัวใจ
8) ความพิการที่อาจเป็นข้อจากัดอื่นๆ
รายละเอียดทางการแพทย์รับรองทั้ง 8 ข้อนี้ควรต้องตรวจเป็นประจาทุกปี

5.3.2 ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการปรับปรุงการออกใบรับรองแพทย์
สิ่งที่ควรคานึงถึงเพื่อความเป็นไปได้ในการดาเนินการเพื่อการปรับปรุงการออกใบรับรองแพทย์
1) ผู้ตรวจ
a. โรงพยาบาลรัฐ เอกชน คลินิก
b. แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
2) ผู้กาหนดมาตรฐานการตรวจ
3) ผู้จ่าย
a. เจ้าของอู่รถ
b. คนขับ
c. ร่วมจ่าย หรืออื่นๆ
4) ผู้รวบรวมข้อมูลรวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนา

5.3.3 การป้องกันและควบคุมโรค PDCA
การป้องกันและควบคุมโรค PDCA แสดงดังรูปที่ 5.2
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รูปที่ 5.2 การป้องกันและควบคุมโรค

ตามโครงสร้างในโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป มีกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโดยมีระบบจัดการระบบเฝ้า
ระวังและระบบบริการจึงอาจใช้หน่วยนี้ไปหน่วยดาเนินการ เพื่อการออกใบรับรองแพทย์ในกลุ่มพนักงานขับรถ
ภายในแต่ละจังหวัดได้ การกาหนดมาตรฐานจะต้องมีสมาคมแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับอาการหรือโรคของผู้ขับขี่ที่
ประเมินว่าเป็นความเสี่ยงได้ดังที่กล่าวถึงโรคทั้งหมดดังข้างต้น รวมถึงแพทยสภา โดยมีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
เป็น แกนการดาเนินการรวมถึงการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล สู่การใช้ประโยชน์ข้อมูลในเชิงป้องกันและ
ควบคุมการบาดเจ็บ

5.4

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ

ในส่วนนี้จะนาเสนอบทวิเคราะห์และรายละเอียดเปรียบเทียบเกี่ยวกับใบรับรองสุขภาพในปัจจุบันและที่เสนอ
ปรับปรุงในการอนุญาตขับรถ

5.4.1 สภาพปัจจุบันและข้อคิดเห็น
1) ในปัจจุบนั หลักเกณฑ์การออกใบรับรองสุขภาพแต่ละประเทศแตกต่างกันไป ของไทยมีเพียง 5 โรค
รับรอง
2) การรับ รองสุ ข ภาพขั้น ต้ น มั กต้ องกรอกและรับ รองด้ ว ยตั วผู้ ขออนุ ญ าตเองซึ่ งมี ความส าคัญ มาก
เนื่องจากแพทย์ไม่สามารถทราบประวัติทั้งหมดก่อนมารับการตรวจได้
 ในกรณีที่มีโรคซึ่งต้องรักษา กินยาต่อเนื่อง และผ่าตัด จะต้องแจ้งให้ทราบ
 หากผู้ขออนุญาตรับรองว่าไม่มปี ระวัติโรคแล้ว เป็นเท็จ จะถูกลงโทษ (ในอังกฤษจะปรับสูงถึง
1,000 ปอนด์ และยึดใบอนุญาตขับรถ)
3) รายการโรคที่เป็นปัญหาต่อความปลอดภัยในการขับขี่ เมื่อผู้ขออนุญาตแจ้งว่าจาเป็นจะต้องขอคา
รับรองจากแพทย์ผู้ดูแลโดยตรง อาทิเช่น
 โรคเบาหวาน
 โรคเกี่ยวกับการมองเห็น
 โรคทางสมอง เช่น ลมชัก เป็นต้น
4) ในการตรวจรับรองสุขภาพในต่างประเทศนัน้ มีฟอร์มชัดเจนให้แพทย์กรอกเช่นเดียวกับประกันชีวิต
โดยระบุโรคต่างๆ และให้แพทย์ทาเครื่องหมายถูกผิด โดยง่าย และสะดวกที่สุด มีการลงลงรายการ
นอกเหนือจากส่วนสูงและน้าหนัก ประกอบไปด้วย
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5)

6)
7)

8)
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 การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา
 ระดับน้าตาลในเลือด
 ชื่อโรคและสถานพยาบาลที่รักษา (ถ้ามี)
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรค เช่น
 สุขภาพด้านสายตา (ตาสั้น ยาว ใส่แว่น หนังตาตก หรือภาพซ้อน ตามองเห็นข้างเดียว)
 ระบบประสาท เช่น ประวัตลิ มชัก หมดสติ อัมพฤต อัมพาต เนือ้ งอกสมอง ผ่าตัดสมอง
ความจาเสื่อม และพาร์กินสัน เป็นต้น
 โรคเบาหวาน การรักษา กินยา ฉีดยา และอวัยวะที่เสื่อมจากโรค เช่น จอประสาทตาเสื่อม มือ
เท้าชา ประวัตนิ ้าตาลต่าและเป็นลม เป็นต้น
 ประวัติทางจิตเวช เช่น การกินยาทางโรคจิต ประวัติโรคซึมเศร้า ติดสุราเรื้อรังภายใน 3 ปี ติด
ยานอนหลับทุกชนิด เป็นต้น
ประวัติโรคหัวใจ ได้แก่ หัวใจขาดเลือด ผ่าตัดหัวใจขยายเส้นเลือด หัวใจเต้นผิดจังหวะ ใจสั่น เป็นลม
หรือใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ ประวัติลิ้นหัวใจพิการแต่กาเนิด โดยมีลิ่มเลือดไปอุดปอด ประวัติการตรวจ
หัวใจ รวมถึงการรักษาความดันโลหิตสูงด้วย
การตรวจร่างกายโดยทั่วไปจะเพิ่มเติมบางรายการ เช่น
 ความผิดปกติของโครงสร้าง มือเท้า แขนขาพิการ กระดูกสันหลังผิดปกติ
 โรคหูตึง หูหนวก
 โรคตับ โรคไตวาย
 โรคมะเร็งเนื่องอกต่างๆ ระหว่างการรักษา
ในหน่วยงานต่างประเทศนั้นมักมีคู่มือชัดเจนระบุความผิดปกติแต่ละชนิด (ดังตัวอย่าง)
ในสหรัฐอเมริกามีการควบคุมอายุของผู้ขับขี่ โดยถ้าหากอายุมากกว่า 60 ปี และ 70 ปี จะมีการตรวจ
พิเศษเพิ่มขั้นให้สอดคล้องกับอายุ และตรวจสอบความเสื่อมอวัยวะต่างๆ เช่น สายตา สมอง ความคิด
ความเร็วของระบบประสาท เพื่อป้องกันอุบัติเหตุมิให้เกิดกับตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนน

9) ในต่างประเทศและในการขับขี่ ปกติจะมีการตรวจเป็นระยะ ขึ้นกับอายุ โดยผู้ตรวจต้องกรอกฟอร์ม
รับรองตัวเองทุกครั้ง หากมีโรคผ่าตัดหรือรักษา จะต้องนาใบรับรองแพทย์และการรักษาโรคมาร่วม
ด้วยในการพิจารณา และหากโรคนั้นแก้ไขได้ เช่น โรคทางประสาทสัมผัส จะมีรายละเอียดการแก้ไข
มาให้ด้วย เช่น (ใส่แว่นตา)

5.4.2 แนวทางเพื่อนาสู่การปฏิบัติ
1) ปัจจุบันอุบัติเหตุทางการจราจรเป็นอัตราตายอันดับที่สอง ของประเทศไทย ซึ่ง เกิดจากการขับขี่ ซึ่งมี
ส่วนหนึ่งเกิดจากสุขภาพผู้ขับขี่ยานพาหนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ซึ่งต้องรับผิดชอบพาหนะขนาดใหญ่
ที่ มีผู้ โดยสารจ านวนมาก เช่ น รถเมล์ รถทั ว ร์ รถนั กเรียน หรือผู้ ที่ รับ ผิด ชอบรถบรรทุ กที่ มี วัส ดุ
อันตราย เช่น รถน้ามัน รถแก๊ส เป็นต้น ควรจะมีมาตรการดูแลกลุ่มนี้เป็นพิเศษ
2) ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ในการรับรองสุขภาพในปัจจุบันไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากโรคที่ควร
ห้ามมิให้ขับขี่ รถยนต์ได้ซึ่งมีหลายอย่าง ดังรายละเอียดของแต่ละประเทศ
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3) เนื่องจากผู้ป่วยย่อมรู้ประวัติของสุขภาพของตนเองดีที่สุด ควรใช้การกรอกฟอร์มเพื่อรับรองตนเอง
เช่นนานาประเทศปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ป่วยซึ่งมีโรคที่อาจเกิดอุบัติเหตุการจราจรได้แสดงตน
ก่อนให้แพทย์ซักถาม และหากมีประวัติเพิ่มเติม ควรให้แพทย์ผู้อนุญาต (กรมการขนส่งทางบก) หรือ
หน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกทา contract ไว้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ เพื่อคุ้มครอง
ประชาชน (ดังเช่น การออกใบอนุญาตขับรถของผู้บังคับอากาศยาน โดยกรมการขนส่งทางอากาศ)
ตัวอย่างขั้นตอนการดาเนินการมีดังนี้
1) แพทยสภา กรมการขนส่งทางบก ผู้แทนอัยการ ตารวจ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และ ผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมทาร่าง เป็นชุดอนุกรรมการ ใบรับรองแพทย์เพื่อการขอใบอนุญาตขับรถ
2) ส่งร่างรายละเอียดเบื้องต้นไปยังราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ขอความเห็น เพิ่มเติม และให้
ส่งกลับ
3) นาความเห็นจากราชวิทยาลัยมารวบรวม สรุป นาเข้า
4) เชิญนักวิชาการและผู้ดาเนินการที่เกี่ยวข้องของกรมขนส่งทางบกมาร่วมพิจารณาร่าง ที่แก้ไขแล้ว
และแนวทางปฏิ บั ติ ที่ เหมาะสม รวมถึ งการร่ว มพิ จ ารณาการตรวจสอบระเบี ย บว่ า การแก้ไ ข
หลักเกณฑ์ จาเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายด้วยหรือไม่ อย่างไร
5) ประชุมสรุป ในชุดคณะอนุกรรมการใบรับรองแพทย์
6) เสนอที่ประชุม กรรมการบริหารแพทยสภา
7) นาส่งให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเพื่อการพิจารณาเพื่อรับรองโดย พรบ.กรมการขนส่งทางบก และ
จัดตั้งกรรมการแพทย์ของกรมการขนส่งทางบกร่วมด้วย
8) กระบวนการเตรียมการดาเนินการ
(1) เตรียม ข้อมูล เพื่ออบรม เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก และปรับขั้นตอนการทางาน
(2) เตรียมข้อมูล อบรมแพทย์ให้เข้าใจตรงกัน
หมายเหตุ ควรมีการจัดทาคู่มือแนวทางการตรวจและการให้ใบรับรองแพทย์ ที่สามารถบ่งความ
เสี่ยงในแต่ละระดับ ของโรคหรืออาการ ซึ่ง ควรจัดให้เหมาะสมกับลักษณะชนิดของใบอนุญาต
ขับรถตามเกณฑ์กรมการขนส่งให้แก่แพทย์ และหรือ อบรมแพทย์ ที่เป็นผู้ออกใบรั บรองแพทย์
ทั่วประเทศ โดยเป็นโครงการร่วม แพทยสภา กับกรมการขนส่งทางบก เพื่อรณรงค์ คุ้มครอง
ประชาชนผู้ใช้ถนน และชี้ให้เห็นปัญหาจากผู้ขับขี่ที่สุขภาพไม่สมบูรณ์
(3) เตรียมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ หลักการ และ เหตุผลตรงกัน
(4) ออกเป็นข้อบังคับแพทยสภา

5.5

บทสรุป

สุขภาพของผู้ขับขี่มีความสาคัญควรมีการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม ใบรับรองแพทย์ควรมีรายละเอียดเพิ่มเติม
ตลอดจน ปรับให้มีส่วนที่ผู้ขับขี่ต้องเปิดเผยข้อมูลสุขภาพของตนเอง (Self-certification declaration form)
เพื่อขอใบอนุญาตขับรถ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ รถบรรทุก สิ่งอันตราย จะต้องมีการตรวจ
เพิ่มนอกเหนือจากแบบฟอร์มทั่วไป ในหัวข้อดังต่อไปนี้ การตรวจสมรรถภาพทางการมองเห็น Visual test
( Visual acuity, Visual Field), การตรวจการได้ยิน (Audiometry), การทดสอบ Reaction time , ความ
เมื่ อ ยล้ า ของกล้ า มเนื้ อ , การทดสอบทางจิ ต , การประเมิ น โรคเรื้ อ รั ง ที่ อ าจก าเริบ เช่ น ความดั น โลหิ ต
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หลอดเลือดสมอง/หัวใจ,ความพิการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นที่อาจเป็นข้อจากัด เพื่อประเมินว่าอาการหรือโรคเหล่านี้ของ
ผู้ ขับ ขี่ มี ค วามเสี่ ย งมากน้ อยเพี ย งใดที่ จ ะเกิด ผลกระทบต่ อผู้ ใช้ รถใช้ ถนนอื่ น ๆได้ นอกจากการปรับ ปรุ ง
แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์เพื่อขอใบอนุญาตขับรถ สิ่งสาคัญร่วมด้วยที่ควรคานึงถึง คือ กลไก กระบวนการ
ขับ เคลื่ อน รวมถึง การจัด ท ามาตรฐานสาหรับ แพทย์ (Standard Guideline) ในการประเมิน สมรรถภาพ
ร่างกายในกลุ่มโรคต่างๆ เพื่อการให้ใบรับรองแพทย์ก่อนไปขอใบอนุญาตขับรถหรือการต่ อใบอนุญาตขับรถมี
ประสิทธิภาพสูงสุด การดาเนินการควรจัดให้มีการประชุมย่อยในแต่ละกลุ่มแพทย์เฉพาะทาง โดยถ้าเน้น
ประเด็นการขับขี่ทางด้านรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกวัตถุอันตราย ทางหน่วยงานที่ดูแลด้านอาชีวเวช
ศาสตร์ควรเข้ามามีบทบาทในการกาหนดด้วย เนื่องจากเป็น กรณี เ กี่ยวข้องกับงานซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
สุขภาพผู้ขับขี่และจะสามารถมีข้อมูลทางด้านการป้องกันอุบัติเหตุจากการทางานในกลุ่มอาชีพนี้ ประเด็นของ
แบบฟอร์ม ควรมีการการรับรองฟอร์มนี้จาก คณบดีคณะแพทย์ 16 แห่ง ราชวิทยาลัย ต่างๆ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข อธิบ ดี กรมการแพทย์ กรมอนามั ย เจ้ ากรมแพทย์ 3 เหล่าทั พ และ อีกหลายหน่ วยงานทาง
กฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข และควรมี การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น เพื่อหา
ข้อสรุป ในประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ความพร้อมการด าเนิ น การสู่ การเพิ่ ม ความปลอดภัยบนถนนด้ วยการมี
มาตรฐานการรับรองสุขภาพในกลุ่มผู้ขับขี่ยวดยานที่มีความเสี่ยงต่อผู้อื่นสูง นอกจากนี้เหตุการณ์อุบัติเหตุใหญ่
ที่เกิดขึ้น ควรจัดให้มีการสอบสวนเพื่อค้นหาผู้ขับขี่บกพร่องร่วมไปด้วยทุกกรณี
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บทที่ 6 การอนุ ญาตให้ผูพ้ ิการขับรถ
การออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่อ งความบกพร่อง หรือพิการแบ่งออกเป็น
3 ด้าน ดังต่อไปนี้
 ความบกพร่องทางการได้ยิน
 ความบกพร่องทางการมองเห็น
 ความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือมีข้อจากัดเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางด้าน
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
มีรายละเอียดทางการแพทย์และควรให้มีการดาเนินการดังต่อไปนี้

6.1

ความบกพร่องทางการได้ยิน

มาตรฐานทางการแพทย์ กรณีบกพร่องทางการได้ยินแสดงดังตารางที่ 6.1
ตารางที่ 6.1 มาตรฐานทางการแพทย์ กรณีบกพร่องทางการได้ยิน
สภำวะ
ความบกพร่อง
ทางการได้ยิน

มำตรฐำนรถส่วนบุคคล
ไม่มีมาตรฐานด้านการแพทย์สาหรับผู้ขับ
รถส่วนบุคคล

มำตรฐำนรถเชิงพำณิชย์

บุคคลที่ ไม่ควรถือใบอนุญ าตขับรถแบบ
ไม่มีเงื่อนไข
ถ้าบุ คคลนั้ น มีความบกพร่องทางการได้
ยิน หากไม่มีอุปกรณ์ช่วยฟัง มากกว่าหรือ
เท่ากับ 40 เดซิเบลในหูข้างที่ดีกว่า (เฉลี่ย
มากกว่าความถี่ 0.5, 1 , 2 และ 3 KHz)
บุ ค คลนั้ น อาจได้ รั บ การพิ จ ารณาให้ ถื อ
ใบอนุ ญ าตขั บ รถแบบมี เ งื่ อ นไข โดย
จะต้องมีการทบทวนเป็ นครั้งคราว โดย
คานึงถึงลักษณะงานขับรถ และข้อมูล ที่
ได้รับจากแพทย์เฉพาะทางด้านหูคอจมูก
ห รื อ audiologist แ ล ะ เป็ น ไป ต า ม
เงื่อนไขต่อไปนี้ เช่น ผลการทดสอบการ
ฟั ง อยู่ ในระดั บ มาตรฐานเมื่ อ มี อุ ป กรณ์
ช่วยฟัง
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มำตรฐำนรถเชิงพำณิชย์

การปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานควร
ประเมินที่ทางคลินิกก่อน ถ้ามีข้อสงสัยจึง
จะท าการประเมิ น ซ้ าด้ ว ยเครื่ อ งมื อ
ทดสอบการได้ยิน
เฉพาะกลุ่มผู้ที่ขับรถเชิงพาณิชย์เท่านั้นที่จะต้องทดสอบการได้ยินให้ ผ่านตามมาตรฐาน หรืออาจมีการพัฒนา
ด้านอื่นมาทดแทนเพื่อให้ผู้ขับรถสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยแม้ว่าจะมีความบกพร่องเหล่านั้นก็ตาม กลุ่มผู้
ขับรถเชิงพาณิชย์ควรถูกประเมินโดยแพทย์เฉพาะทาง และอาจต้องการคาแนะนาก่อนการประเมินทางปฏิบัติ
กลุ่มผู้ขับรถเชิงพาณิ ชย์ที่ต้องถือใบอนุญ าตขับรถชนิดมีเงื่อนไขในการดัดแปลงสภาพรถ แต่ถ้าภาวะความ
บกพร่องมีความคงที่ อาจไม่มีความจาเป็นต้องทาการตรวจประเมินสถานภาพใบอนุญาตขับรถก็เป็นได้
แม้ว่าความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่ได้เป็นอุป สรรคต่อการขับ รถส่วนบุ คคล แต่บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินอย่างรุนแรงควรได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับเรื่องนี้และข้อจากัดในการได้ยินสัญญาณต่างๆ คนที่มี
เครื่องช่วยฟัง ควรได้รับคาแนะนาให้ใส่เครื่องช่วยฟังขณะขับรถ นอกเหนือไปจากอุปกรณ์ช่วยฟังที่เหมาะสม
แล้วอาจมีการดัดแปลงทางวิศวกรรมที่จะช่วยชดเชยความพิการทางการได้ยินเพื่อเพิ่ม ความปลอดภัยในการ
ขับขี่ เช่น
 กระจกมองหลังที่เหมาะสม
 อุปกรณ์เตือนภัยที่ให้สัญญาณที่มองเห็นได้ เมื่อตรวจจับเสียงไซเรน แตรรถ หรือเสียงดังอื่นๆได้ขณะ
ขับขี่
 เทคโนโลยีที่ให้สัญญาณที่มองเห็นได้เพื่อช่วยนาในการขับรถบรรทุก เช่น ความดันลมในระบบเบรค
ตัววัดระดับความดันลมยาง
อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้อาจใช้ในการประกอบการออกใบอนุญาตขับรถเชิงพาณิชย์และอาจมีประโยชน์สาหรับผู้ที่
มีความบกพร่องทางการได้ยนิ กลุ่มอื่นๆด้วย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6-2

โครงการศึกษาเพือ่ พัฒนาระบบใบอนุญาตขั บรถให้เหมาะสมกั บประเทศไทย

6.2

รายงานฉบั บสมบูรณ์

ความบกพร่องทางการมองเห็น

6.2.1 ผลกระทบของสายตาและความผิดปกติของดวงตาต่อการขับขี่
การมองเห็นมีความจาเป็นต่อการขับรถยนต์เป็นอย่างมาก ซึ่งการสูญเสียความคมชัดของการมองเห็นหรือลาน
สายตาจะลดความสามารถในการขับขี่อย่างปลอดภัย ผู้ขับขี่ที่มีความบกพร่องด้านสายตาอาจมองไม่เห็นรถบน
ท้องถนน คนเดิน เท้ า และ/หรือป้ายจราจร และอาจใช้เวลานานมากกว่าคนที่มี การมองเห็ นปกติ รวมถึง
ระยะเวลาในการตอบสนองจากสิ่งรอบข้าง ทาให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ในการมองเห็นระยะไกลมี
ความสาคัญอย่างยิ่งในการขับรถ เช่น การเข้าไปสู่เขตที่มีการจราจรหนาแน่นหรือการเปลี่ยนเลน และการ
มองเห็นคนเดินเท้าและรถอื่นๆในขอบเขตสายตา
1)

ความคมชัดของการมองเห็น (Visual acuity)

การมองเห็น หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งๆมองเห็นสภาพรอบข้างได้ชัดเจน ไม่ว่าจะมีแว่นหรือไม่มีแว่น หรือ
คอนแทกเลนส์ก็ตาม หากบุคคลใดไม่สามารถผ่านการทดสอบสายตาในการประเมินพื้นฐานรอบแรก จะต้อง
ถูกส่งไปวัดสายตาโดยจักษุแพทย์
วิธีกำรประเมิน
การวัดความคมชัดของการมองเห็นจะทาการวั ดโดยวัดความคมชัดทีละข้างและวัดโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ
พิเศษ หากมีความจาเป็นที่จะต้องใช้เลนส์การวัดควรทาซ้าเมื่อได้สวมใส่เลนส์ที่เหมาะสม
ความคมชัดของการมองเห็นควรวัดด้วยชาร์ตมาตรฐาน (Snellen หรือ Logmar chart หรือเทียบเท่า ) ที่มี
ตัว อั กษร 5 ตั วใน 6/12 บรรทั ด ชาร์ต วัด ความคมชั ดควรห่ างจากตั ว ผู้ถูกทดสอบ 6 เมตร หรือ อาจใช้
reverse chart ที่มองผ่านกระจกเงาในระยะ 3 เมตร ชาร์ตอื่นๆที่ใช้เพื่อการวัดโดยละเอียดควรใช้ในระยะห่าง
อย่างน้อยที่สุด 3 เมตร การอ่านผิดพลาดสองตัวอักษรขึ้นไปในแถวใดๆก็ตาม จะถือ ว่าไม่ผ่านการทดสอบใน
บรรทัดนั้น
ในกรณีของผู้ขับรถส่วนบุคคลถ้าความคมชัดของการมองเห็นต่ากว่ามาตรฐานเล็กน้อย แต่บุคคลนั้นมีความ
ตื่นตัว มีระยะเวลาการตอบสนองเป็นปกติ และมีการประสานงานด้านกายภาพเป็นอย่างดี ผู้ประเมินสามารถ
ให้ใบอนุญาตแบบมีเงื่อนไขแก่ผู้ทดสอบได้ การทดสอบด้วย contrast sensitivity หรือการทดสอบเฉพาะทาง
อื่นๆอาจจะมีประโยชน์ในการประเมิน อย่างไรก็ตาม บุคคลนั้นจะไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถถ้าความคมชัดของ
การมองเห็น (ในดวงตาข้างที่ดีที่สุด) ต่ากว่า 6/24 ในบุคคลที่ขับรถส่วนบุคคล ทั้งนี้อาจมีความยืดหยุ่นสาหรับ
ผู้ที่ขับรถเชิงพาณิชย์ได้ขึ้นอยู่กับหน้าที่การขับรถ หากความคมชัดของการมองเห็น (ในดวงตาข้างที่ดีที่สุด) ไม่
ว่าจะใส่แว่นหรือไม่ก็ตาม สูงกว่า 6/9
หมายเหตุ การอ่านค่าความคมชัด 6/24 หมายถึงผู้ที่ทดสอบมองเห็นได้ในระยะ 6 เมตร ในขณะที่คนปกติ
มองเห็นได้ในระยะ 24 เมตร
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2)

รายงานฉบั บสมบูรณ์

ความกว้างของลานสายตา (Visual fields)

ความกว้างของลานสายตา หมายถึง ระยะที่บุคคลสามารถมองเห็นด้านข้างได้โดยผู้ที่มีความผิด ปกติทางลาน
สายตาอาจเกิดจากโรคหรือการบาดเจ็บทางด้านระบบประสาท หรือดวงตา ในกรณีทีผู้ขอรับ ใบอนุญาตขับรถ
มีอาการผิดปกติทางตาข้างเดียว อาจสามารถขอรั บใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลได้โดยใช้เทคนิคอื่นเพื่อช่วยใน
การมองเห็น เช่น การหมุนคอ ทั้งนี้ต้องผ่านการประเมินของแพทย์เพื่อเห็นสมควรในการขอรับใบอนุญ าต
ขับรถส่วนบุคคล ส่วนกรณีขอรับใบอนุญาตขับรถเชิงพาณิช ย์จะไม่สามารถขอรับได้เนื่องจากมีความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุสูงสาหรับการขับรถเชิงพาณิชย์
วิธีกำรประเมิน
ความกว้างของลานสายตาจะประเมินโดย แพทย์จะนั่งใกล้ๆในทิศตรงหน้าของผู้ทดสอบ และบอกให้ผู้ทดสอบ
นั้นปิดตาข้างหนึ่ง และทาการปิดตาตนเองอีกข้างหนึ่งเหมือนเงาในกระจก และบอกให้ผู้ทดสอบจ้องไปยังตาที่
ไม่ได้ปิด และนับจานวนนิ้วมือที่ยกชูขึ้นในแต่ละด้าน (ทั้ง4 ด้าน) ของลานสายตาของแพทย์ ขอบด้านบน ล่าง
และด้านข้างอาจจะถูกทดสอบด้วย และทาการทดสอบแบบเดียวกันสาหรับตาอีกข้างหนึ่ง
ในการตรวจในข้างต้นนี้เป็นการทดสอบโดยอ้อม บุคคลใดที่มีความผิดปกติหรือสงสัยว่าจะมีความบกพร่องด้าน
ลาน ส าย ต า ค วรถู ก ส่ งไป ให้ ผู้ เชี่ ยวช าญ ด้ าน การวั ด ส าย ต า (optometrist) ห รื อ จั ก ษุ แ พ ท ย์
(ophthalmologist) ทาการประเมิน การประเมินจะประกอบไปด้วยการวัดลานสายตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ
เ ช่ น static perimeter (Kinetic Goldman Visual Field, Humphrey Field Analyser, Medmont
M700, Octopus) ถ้าผลการวั ดด้วยเครื่องอัตโนมัติแสดงผลที่ทาให้เห็น ว่าไม่สามารถที่จะได้รับใบอนุญ าต
ขับรถได้ ควรทาการทดสอบโดยใช้ Esterman binocular อีกที แม้ว่าความเห็นต่อสมรรถนะร่างกายเพื่อการ
ขับขี่จะขึ้นอยู่กับผลการทดสอบลานสายตาสาหรับดวงตาแต่ละข้าง แต่การทดสอบ Esterman binocular
field test ก็เป็นการทดสอบที่นิยมใช้กันในการประเมิน สาหรับผู้ขับรถส่วนบุคคล ถ้าความคมชัดของการ
มองเห็นต่ากว่ามาตรฐานเล็กน้อย แต่บุคคลนั้นมีความตื่นตัว มีระยะเวลาการตอบสนองเป็น ปกติ และมีการ
ประสานงานด้านกายภาพเป็นอย่างดี ผู้ ทดสอบจะสามารถมีใบอนุญาตแบบมีเงื่อนไขได้ แต่ไม่สามารถใช้กับ
การขอรับใบอนุญาตขับรถเชิงพาณิชย์ได้

6.2.2 การมองเห็นด้วยดวงตาข้างเดียว
ผู้ขับขี่ที่มองเห็นด้วยดวงตาเพียงข้างเดียว (Monocular vision) จะมีลานสายตาที่แคบกว่าปกติ เนื่องจากสัน
จมูกจะบังสายตาไว้ คนกลุ่มนี้จะไม่สามารถมองภาพเป็น 3 มิติได้ และยังอาจมีความบกพร่องอื่นๆในการ
มองเห็นอีกด้วยสาหรับผู้ที่ขับรถส่วนบุคคล องค์กรที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาตสามารถให้ใบอนุญาตขั บรถแบบมี
เงื่อ นไขได้ ถ้า ลานสายตาของผู้ บ กพร่อ งมี ค่า 100 องศา และความคมชั ด ของการมองเห็ น อยู่ ในระดั บ ที่
มาตรฐานแต่ต้องทาการตรวจสายตาทุก 2 ปี
บุ ค คลที่ ม องเห็ น ด้ วยดวงตาเพี ย งข้างเดี ย วไม่ ควรที่ จะขับ รถเชิ งพาณิ ช ย์ เนื่ องจากมี ความเสี่ ย งในการเกิด
อุบัติเหตุสูง อย่างไรก็ตาม หากผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตา หรือจักษุแพทย์ ประเมินว่า มีความสามารถเพียง
พอที่จะขับรถได้อย่างปลอดภัย จะสามารถได้รับใบอนุญาตขับรถแบบมีเงื่อนไข โดยจะต้องทาการตรวจสายตา
ทุกปี ซึ่งบุคคลที่ขับรถเชิงพาณิชย์นั้น มักจะมีทัศนวิสัยในการมองที่ดีกว่า เนื่องจากระดับที่นั่งบนรถ จะมีความ
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รายงานฉบั บสมบูรณ์

สูงประมาณ 2-3 เมตร เหนือพื้นถนน และกระจกด้านหน้าที่มีมุมมองกว้าง อีกทั้งยังมีกระจกมองหลังที่ช่วยใน
การมองเห็นในระยะของลานสายตา แต่อย่างไรก็ตามควรมีการตรวจสอบและประเมินผลเพื่อความปลอดภัย
ในการขับรถอยู่เสมอ

6.2.3 การสูญเสียการมองเห็นข้างใดข้างหนึ่งอย่างฉับพลัน
บุคคลที่สูญเสียดวงตาข้างหนึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาให้สายตาได้ปรับตัวกับค่าสายตาใหม่ เพื่อปรับการ
มองเห็นและการรับรู้ของภาพ ดังนั้นผู้ที่ สูญเสียการมองเห็นข้างใดข้างหนึ่งอย่างเฉียบพลัน ควรงดการขับขี่
ยานพาหนะ (อย่างน้อยเป็นเวลา 3 เดือน) และควรแจ้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาตขับรถทราบ และ
เข้ารับการประเมินการมองเห็นตามมาตรฐานการทดสอบลานสายตาต่อไป

6.2.4 การเห็นภาพซ้อน
บุคคลที่มีการมองเห็นภาพซ้อน (Diplopia) ไม่ควรขับรถ ซึ่งบุคคลที่มีอาการหรือสงสัยว่าจะมีอาการเห็นภาพ
ซ้อนควรถูกส่งไปประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญการวัดสายตา หรือจักษุแพทย์

6.2.5 ภาวะโรคของนัยน์ตาที่เปลี่ยนไป
บุคคลที่มีภาวะโรคของนัยน์ตาที่เปลี่ยนไป (Progressive eye conditions) เช่น ต้อกระจก ต้อหิน พยาธิ
สภาพของประสาทตา และจอประสาทตาเสื่อม ควรได้รับการตรวจอย่างสม่าเสมอ และคาแนะนาเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการขับรถ

6.2.6 ภาวการณ์มองเห็นสี
สาหรับผู้ขับขี่ทั่วไปในสภาพถนนและกฎจราจรปกติ ผู้ขับขี่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ภาวการณ์มองเห็นสี (Colour
vision) ไม่ว่าจะเป็นกรณีรถส่วนบุคคลหรือรถเชิงพาณิชย์ ควรได้รับคาแนะนาจากจักษุแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสายตาเกี่ยวกับการปรับ วิธีการขับขี่เพื่อลดผลกระทบที่มีผลต่อการมองเห็นสัญญาณไฟจราจรหรือป้าย
จราจรต่างๆ ทั้งนี้การทดสอบภาวการณ์มองเห็นสี (Colour vision) ควรดาเนินการโดยการทดสอบผู้ขับขี่ใน
สถานการณ์ขับขี่จริงว่าผู้ขับขี่สามารถมองเห็นสัญญาณไฟจราจรหรือป้ายจราจรต่างๆ ได้หรือไม่
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6.2.7 มาตรฐานด้านการแพทย์ กรณีบกพร่องทางการมองเห็น
มาตรฐานด้านการแพทย์เกี่ยวกับการมองเห็น และความผิดปกติของดวงตาแสดงดังตารางที่ 6.2
ตารางที่ 6.2 มาตรฐานด้านการแพทย์เกี่ยวกับการมองเห็นและความผิดปกติของดวงตา
สภำวะ
มำตรฐำนรถส่วนบุคคล
ความคมชัด บุคคลที่ไม่สามารถถือใบอนุญาตแบบไม่มี
ของการ
เงือ่ นไขได้
มองเห็น
 ถ้าบุคคลนั้นมีคา่ ความคมชัดของการ
มองเห็น (ในขณะที่ยังไม่ได้ปรับแต่ง) ใน
ดวงตาข้างที่ใช้การได้ดีทสี่ ุดหรือทั้งสองตา
ไม่ถึงระดับ 6/12
บุ ค ค ล นั้ น อาจ ได้ รั บ ก ารพิ จ ารณ าให้ ถื อ
ใบอนุญาตขับรถแบบมีเงื่อนไข ซึ่งสามารถทาได้
ตามมาตรฐานโดยการใส่ แ ว่ น หรื อ เลนส์ ซึ่ ง
จะต้องมีการประเมินเป็นครั้งคราว
การพิ จ ารณ าเมื่ อ มี ก ารใช้ ม าตรฐานอย่ า ง
ระมั ด ระวั ง อาจท าได้ โ ดยผู้ เชี่ ย วชาญการวั ด
สายตา หรือจักษุแพทย์ อย่างไรก็ตาม บุคคลนั้น
จะไม่สามารถถือใบอนุญาตขับรถ หากมีความ
คมชัดของการมองเห็นในดวงตาข้างที่ดีที่สุด ที่มี
ค่าน้อยกว่า 6/24

ลานสายตา

มำตรฐำนรถเชิงพำณิชย์
บุคคลที่ไม่สามารถถือใบอนุญาตแบบไม่มี
เงื่อนไขได้
 ถ้าบุคคลนั้นมีคา่ ความคมชัดของการ
มองเห็น (ในขณะที่ยังไม่ได้ปรับแต่ง) ใน
ดวงตาข้างที่ใช้การได้ดีทสี่ ุดหรือทั้งสองตา
ไม่ถึงระดับ 6/12 หรือ
 ถ้าบุคคลนั้นมีคา่ ความคมชัดของการ
มองเห็น (ในขณะที่ยังไม่ได้ปรับแต่ง) ใน
ดวงตาข้างใดข้างหนึง่ ไม่ถึงระดับ 6/18
หากการมองเห็ น ของบุ ค คลนั้ น มี ค่ า น้ อ ยกว่ า
6/18 ในดวงตาข้ า งที่ แ ย่ ที่ สุ ด บุ ค คลนั้ น อาจ
ได้รับการพิจารณาให้ถือใบอนุญาตขับรถแบบมี
เงื่อนไข โดยจะต้องมีการประเมินเป็นครั้งคราว
ถ้าความคมชัดของการมองเห็นในดวงตาข้างที่
ดีกว่าเท่ากับ 6/9 (โดยใช้หรือไม่ ใช้เลนส์) ตาม
ความเห็ น ของจั ก ษุ แ พทย์ที่ ดู แ ลหน่ วยงานที่ มี
หน้าที่ออกใบอนุญาตขับรถควรพิจารณา ดังนี้
 ธรรมชาติของการขับรถ
 ธรรมชาติของโรคเดิมที่เป็นอยู่
 ข้อจากัดต่างๆ ที่ออกโดยจักษุแพทย์
บุคคลที่ไม่สามารถถือใบอนุญาตแบบไม่มี
บุคคลที่ไม่สามารถถือใบอนุญาตแบบไม่มี
เงื่อนไขได้
เงื่อนไขได้
 ถ้าบุคคลนั้นมีคา่ ความกว้างของลานสายตา ถ้าบุ คคลนั้ น มี ความบกพร่อ งของลานสายตา
ด้วยประการใดๆ อาจได้รับการพิจารณาให้ถือ
(สองตา) ในแนวระดับราบ น้อยกว่า 110
ใบอนุญาตขับรถแบบมีเงื่อนไข โดยต้องมีการ
องศา ภายใน 10 องศาทั้งด้านบนและ
ประเมินทุกปี และพิจารณาธรรมชาติของการ
ด้านล่างของแนวระดับราบ หรือ
ขับรถ และข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญการวัด
 มีการสูญเสียลานสายตาอย่างมีนยั สาคัญ
สายตา หรื อ จั ก ษุ แ พทย์ ที่ ดู แ ล ตามเกณฑ์
(scotoma) ภายในรัศมี 20 องศาของ
ต่อไปนี้
foveal fixation หรือ scotoma อื่นๆที่
 ความกว้างของลานสายตา (ทั้งสองตา) ไม่
อาจรบกวนการขับขี่
น้อยกว่า 140 องศา ภายใน 10 องศาทั้ง
ด้านบนและด้านล่างของแนวระดับราบ
บุ ค ค ล นั้ น อาจ ได้ รั บ ก ารพิ จ ารณ าให้ ถื อ
ใบอนุ ญ าตขับ รถแบบมี เงื่อนไข โดยพิ จ ารณา  บุคคลนั้นไม่มีความบกพร่องของลานสายตา
ธรรมชาติ ข องการขั บ รถ และข้ อ มู ล ที่ ได้ จ าก
(scotoma/ ตาบอดครึ่งซีก/
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ผู้เชี่ยวชาญการวัดสายตา หรือจักษุ แพทย์ที่
quadrantanopia) ที่อาจรบกวนการขับขี่
ดูแล
 การสูญเสียลานสายตา เป็นแบบไม่
เปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มว่าจะไม่มีการ
ดาเนินของโรคอย่างรวดเร็ว
การมองเห็น บุคคลนั้นไม่สามารถถือใบอนุญาตแบบไม่มี
บุคคลนั้นไม่สามารถถือใบอนุญาตแบบไม่มี
ภาพซ้อน
เงื่อนไขได้
เงื่อนไขได้
 ถ้าบุคคลนั้นเคยมีอาการมองเห็นภาพซ้อน  ถ้าบุคคลนั้นเคยมีอาการมองเห็นภาพซ้อน
(แบบอื่นๆนอกเหนือไปจาก physiological
(แบบอื่นๆนอกเหนือไปจาก physiological
diplopia) เมื่อมองวัตถุที่อยู่นิ่งภายใน 20
diplopia) เมื่อมองวัตถุที่อยู่นิ่งภายใน 20
องศาจากตรงกลางเมื่อมองไปตรงหน้า
องศาจากตรงกลางเมื่อมองไปตรงหน้า
บุ ค ค ล นั้ น อาจ ได้ รั บ ก ารพิ จ ารณ าให้ ถื อ
ใบอนุ ญ าตขั บ รถแบบมี เงื่อ นไข โดยจะต้ อ งมี
การตรวจทุก ปี โดยพิ จารณาจากลักษณะของ
งานขับรถและข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญการวัด
สายตา หรื อ จั ก ษุ แ พทย์ ว่ า เป็ น ไปตามเกณฑ์
เหล่านี้หรือไม่
 สภาวการณ์ถูกวางไว้อย่างเหมาะสม เมื่อมี
แว่น หรือ มีแผ่นปิดตา
 บุคคลนั้นมีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ในเรื่องลาน
สายตา
เงื่อนไขสาหรับใบอนุญาตขับรถต่อไปนี้ อาจถูก
นามาใช้ หากมีการใช้แว่น หรือแผ่นปิดตาใน
การป้องกันการมองเห็นภาพซ้อน มีการใส่แว่น
หรือแผ่นปิดตาในขณะขับรถ
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ความบกพร่องทางร่างกาย

ความบกพร่องทางร่างกายหรือมีข้อจากัดเฉพาะที่สัมพันธ์กับความบกพร่องด้านระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
อาจอนุญาตให้มีการดัดแปลงสภาพรถดังตารางที่ 6.3
ตารางที่ 6.3 ตัวอย่างเงื่อนไขการขับขี่สาหรับผู้พิการ
ตัวอย่ำงของควำมพิกำร/สถำนกำรณ์
แขนซ้าย/ขาซ้ายพิการ
ลาตัวสั้น
ขาพิการ
ขาขวาพิการ
ขาอ่อนแรง
แขนอ่อนแรง
ขาสั้น
แขน/ขาขาดหายไป

ตัวอย่ำงเงื่อนไขกำรอนุญำตขับขี่
เกียร์อัตโนมัติ
ปรับเบาะ และแป้นเหยียบ
การควบคุมรถโดยใช้มือ
คันเร่งด้วยเท้าซ้าย
ใช้เพาเวอร์เบรค
ใช้พวงมาลัยเพาเวอร์
แป้นเหยียบที่ยาวกว่าปกติ
แขนหรือขาเทียม

6.3.1 สภาวะที่เป็นมาแต่กาเนิดชนิดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ขับขี่ที่มีสภาวะพิการถาวร (เช่น ความพิการด้านแขนขาแต่กาเนิด) จะต้องผ่านการประเมินโดยแพทย์ก่อน
และอาจไม่จาเป็นต้องมีการประเมินเป็นครั้งคราวอีกถ้าสถานะพิการนั้นเป็นแบบถาวรไม่มีการเปลี่ยนแปลง

6.3.2 สภาวะบกพร่องด้านกล้ามเนื้อและกระดูกในระยะสั้น
บุคคลที่มีความเจ็บปวดกล้ามเนื้อและกระดูกอย่างรุนแรง (เช่น การปวดคอหรือ thoracolumbarregion)
และมีผลทาให้มีการจากัดการเคลื่อนที่ รวมทั้งการปวดที่เกิดจากการใส่สร้อยหรืออื่นๆ ควรได้รับคาแนะนาให้
งดขับรถระหว่างการรักษา อาการคอแข็ ง ไม่สามารถเคลื่อนไหวคอได้ อาจอนุญาตให้ขับรถได้ถ้าได้ดัดแปลง
สภาพรถเช่นมีการติดกระจกมองหลังทั้งภายในและภายนอกตัวรถ และผู้ขับขี่นั้นผ่านการทดสอบการมองเห็น
เพื่อการขับขี่และไม่มีข้อจากัดด้านกระบวนความคิดและความเข้าใจที่อาจส่งผลกระทบต่อการปรับตัวในการใช้
อุปกรณ์เสริมต่างๆ
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6.3.3 มาตรฐานด้านการแพทย์ กรณีมีความบกพร่องด้านกล้ามเนื้อและกระดูก
สภำวะ
ความบกพร่อง
ด้านกล้ามเนื้อ
และกระดูก

มำตรฐำนรถส่วนบุคคล
บุคคลนั้นไม่ควรถือใบอนุญาตขับรถ
แบบไม่มีเงื่อนไข
ถ้าบุคคลนั้นไม่สามารถทากิจกรรมที่จาเป็น
ต่ อ การขั บ รถได้ บุ ค คลนั้ น อาจได้ รั บ การ
พิ จ ารณาให้ ถื อ ใบอนุ ญ าตขั บ รถแบบ มี
เงื่อนไข โดยจะต้องมีการทบทวนเป็นครั้ง
คราว และต้ องค านึงถึงธรรมชาติข องการ
ขับรถโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากแพทย์ที่รักษาใน
เรื่องผลจากการรักษาที่ดีขึ้นโดยใช้อุปกรณ์
ทดแทนหรืออุปกรณ์อื่นๆ และการดัดแปลง
สภาพรถจาเป็นต้องมีการประเมินการขับขี่
เชิงปฏิบัติ*
* ผู้ ขั บ รถจั ก รยานยนต์ ที่ มี ค วามบกพร่ อ งด้ า น

มำตรฐำนรถเชิงพำณิชย์
บุคคลนั้นไม่ควรถือใบอนุญาตขับรถ
แบบไม่มีเงื่อนไข
ถ้าบุคคลนั้นไม่สามารถทากิจกรรมที่จาเป็น
ต่ อ การขั บ รถได้ บุ ค คลนั้ น อาจได้ รั บ การ
พิ จ ารณาให้ ถื อ ใบอนุ ญ าตขั บ รถแบบ มี
เงื่อนไข โดยจะต้องมีการทบทวนเป็นครั้ง
คราว และต้องคานึ งถึง ธรรมชาติข องการ
ขับรถโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากแพทย์ที่รักษาใน
เรื่องผลของการรักษา ที่ดีขึ้นโดยใช้อุปกรณ์
ทดแทนหรืออุปกรณ์อื่นๆ และการดัดแปลง
สภาพรถจาเป็นต้องมีการประเมินการขับขี่
เชิงปฏิบัติ*
* ผู้ ขั บ รถเชิ ง พาณิ ชย์ ที่ มี ค วามบกพร่ อ งด้ า น

กล้ามเนื้อและกระดูกจะต้องมีการประเมินการขับขี่
เชิงปฏิบัติ

กล้ามเนื้อและกระดูกจะต้องมีการประเมินการขับขี่
เชิงปฏิบัติ

หมายเหตุ การประเมินประสิทธิผลของอุปกรณ์ทดแทนและการระบุชนิดของการดัดแปลงสภาพรถที่จาเป็นในการ
ควบคุมรถเป็นสิ่งที่ต้องการความชานาญพิเศษ ดังนั้นบุคคลนั้นจึงควรถูกส่งไปปรึกษานักอาชีวบาบัดที่มีความชานาญ
และรายงานจากผู้เชี่ยวชาญควรถูกส่งไปให้องค์กรที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาตขับรถ
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บทที่ 7 การทบทวนและพัฒนาใบรับรองแพทย์
7.1

ข้อพิจารณาทั่วไป

การพิจารณาและทบทวนเพื่อขอใบอนุญาตขับรถมีความจาเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนาระบบใบอนุญาต
ขับรถให้เหมาะสมกับประเทศไทย เนื่องจากสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนนต่อบุ คคลหรือ
ชุมชนที่อาจเกิดจากผู้ขับขี่ที่มีภาวะการบาดเจ็บหรือมีโรคที่เรื้อรังหรือถาวร ทั้งนี้การออกใบรับรองแพทย์เพื่อ
ขอรับใบอนุญาตขับรถในปัจจุบันยังไม่สามารถประเมินโรคประจาตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจ
เป็นอันตรายขณะขับรถได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นการลงความเห็นของแพทย์จากการตรวจร่างกายเพียง
เบื้องต้นเท่านั้น โดยมิได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการประเมินความรุนแรงของโรคเพื่อการรับรอง
ความสี่ ยงในการขับ รถจากแพทย์เฉพาะทางในแต่ ละกลุ่ม โรค ดั งนั้ น กระบวนการออกใบรับ รองแพทย์ใน
ปัจจุบันจึงไม่สามารถลดอุบัติเหตุหรื อสร้างความปลอดภัยได้อันเนื่องมาจากภาวะการบาดเจ็บหรือมีโรคที่
เรื้อรังหรือถาวรได้ ประกอบกับยังมีโรคอีกหลายโรคที่ไม่ได้นามาพิจารณาในการตรวจสุขภาพของผู้ขออนุญาต
ในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นโรคที่ยากต่อการซักประวัติการเจ็บป่วยทั้งหมด รวมถึงอาจมีความหลากหลายใน
ประวัติการเจ็บป่วยมาก่อนที่ไม่อาจวินิจฉัยได้จากการตรวจเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นการขอครั้งแรกหรือการ
ขอเพื่อการต่ออายุซึ่งโรคเหล่านั้นอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
ที่ผ่านมาแพทยสภาได้ตระหนักถึงความสาคัญและได้มีการทบทวนและพัฒนาใบรับรองแพทย์มาโดยตลอด
โดยได้จัดทารายงาน “คู่มือการออกใบรับรองแพทย์สาหรับ ผู้ขับรถยนต์” ปี พ.ศ.2548 และได้จัดให้มีการ
ทบทวนปรับ ปรุงอีกครั้งในปี พ.ศ.2554 โดยมีการรวบรวมความคิดเห็น จากราชวิท ยาลัย แพทย์ ในสาขาที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาร่างใบรับรองแพทย์ ซึ่งร่างดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากอนุกรรมการใบรับรองแพทย์
และแพทยสภาได้นาเสนอร่างดังกล่าวต่อกรมการขนส่งทางบกเพื่อพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการรับรอง
สุขภาพของผู้ขับขี่ยานพาหนะ เนื่องจากร่างใบรับรองแพทย์ดังกล่าวยังได้มีการพิจารณาความเหมาะสมใน
หลายด้านจากกรรมการวิชาชีพแล้ว ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการนามาพิจารณาในการทบทวน
และพัฒนาใบรับรองแพทย์เพื่อออกใบอนุญาตในครั้งนี้ โดยที่ปรึกษาได้นามาพิจารณาความเหมาะสมในบริบท
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการนาไปสู่การปฏิบัติของกรมการขนส่งทางบกต่อไป
ใบรับ รองแพทย์ เพื่ อขอหรือต่ อใบอนุ ญ าตขับ รถตามฉบั บ ปรับ ปรุงโดยแพทยสภา ปี 2554 (ดั งรูป ที่ 7.1)
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
 ส่วนที่ 1 รายละเอียดทั่วไปของผู้ขอใบรับรองแพทย์ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่บตั รประชาชน วันเดือน
ปีเกิด เพศ การออกใบอนุญาตขับรถใหม่/ต่ออายุ/การออกใบอนุญาตขับรถแบบมีเงื่อนไข
 ส่วนที่ 2 ประวัติการป่วยของผู้ขอใบรับรองแพทย์โดยผู้ขอใบรับรองแพทย์หรือการรับรองตัวเอง
 ส่วนที่ 3 การตรวจโดยแพทย์
 ส่วนที่ 4 การสรุปและให้ความคิดเห็นโดยแพทย์
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การพิจารณาทบทวนการออกใบรับรองแพทย์จาเป็นต้องคานึงถึงมาตรฐานทางการแพทย์และควรมีคู่มือเพื่อ
แพทย์ในการลงความเห็นในใบรับรองแพทย์เพื่อขอใบอนุญาตขับรถในโรคหรือกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยการขับขี่บนถนน ทั้งยังต้องคานึงถึงการส่งเสริมคุณภาพและความเป็นไปได้ในการจัดสรรทรัพยากรที่
เอื้อต่อการดาเนินการของแพทย์ผู้มีหน้าที่ออกใบรับรองแพทย์ด้วย
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รูปที่ 7.1 ใบรับรองแพทย์เพื่อขอหรือต่อใบอนุญาตขับรถฉบับปรับปรุงโดยแพทยสภา
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ในการศึกษาครั้งนี้ ที่ปรึกษาเสนอให้การดาเนินการออกใบรับรองแพทย์เพื่อขอใบรับอนุญาตขับรถสามารถ
กระทาได้ 3 แนวทาง ได้แก่
แนวทางที่ 1
 ใบรับรองแพทย์สาหรับรถส่วนบุคคล โดยการรับรองตัวเองเพียงอย่างเดียว
 ใบรับรองแพทย์สาหรับรถเชิงพาณิ ชย์และรถสาธารณะ โดยการรับรองตัวเองและการตรวจ
สุขภาพตามระดับความเสี่ยง (ใบรับรองแพทย์ทั้งชุดตามฉบับปรับปรุงโดยแพทยสภา)
แนวทางที่ 2
 ใบรับรองแพทย์สาหรับรถส่วนบุคคล โดยการรับรองตัวเองร่วมกับใบรับรองแพทย์ห้ากลุ่มโรค
 ใบรับรองแพทย์สาหรับรถเชิงพาณิ ชย์และรถสาธารณะ โดยการรับรองตัวเองและการตรวจ
สุขภาพตามระดับความเสี่ยง (ใบรับรองแพทย์ทั้งชุดตามฉบับปรับปรุงโดยแพทยสภา)
แนวทางที่ 3
 ออกใบรับรองแพทย์สาหรับรถส่วนบุคคล รถเชิงพาณิ ชย์และรถสาธารณะ โดยการรับรอง
ตัวเองร่วมกับใบรับรองชนิดปรับปรุงโดยแพทยสภาทุกประเด็น
ทั้งนี้การดาเนินการออกใบรับรองแพทย์เพื่อขอใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ตามแนวทางที่ 1 หรือแนวทางที่ 2
ซึ่งมีการรับรองตัวเองเพียงอย่างเดียวหรือมีการรับรองตัวเองร่วมกับการใช้ใบรับรองแพทย์ห้ากลุ่มโรค ยังต้องมี
การทดสอบสมรรถภาพที่จัดโดยกรมขนส่งทางบกทั้งทดสอบปฏิกิริยาและการทดสอบสายตาร่วมด้วย
แนวทางการดาเนินการออกใบรับรองแพทย์แต่ละแนวทางมีความแตกต่างกัน โดยได้สรุปข้อดีและข้อจากัดใน
การดาเนินงานดังตารางที่ 7.1
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ตารางที่ 7.1 ข้อดีและข้อจากัดในแนวทางการดาเนินการเรื่องใบรับรองแพทย์
แนวทาง

ข้อจากัด หรือข้อที่ควรคานึง
แนวทางทื่ 1

 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นในส่วนของ
สาหรับรถส่วนบุคคล (Private)
การตรวจเพิ่มตามความเสี่ยงของ
การรับรองตัวเอง เพียงอย่างเดียว
รถสาธารณะ
สาหรับรถเชิงพาณิชย์และรถ
 ต้ อ งเพิ่ ม เจ้ า หน้ า ที่ ข องกรมการ
สาธารณะ (commercial)
ข น ส่ งท า งบ ก ห รื อ จั ด จ้ า ง
การรับรองตัวเองและการตรวจ
หน่ ว ยงาน ที่ ส ามารถตรวจสอบ

สุขภาพตามระดับความเสีย่ ง
ข้ อ มู ล และคั ด กรองที่ ผิ ด ปกติ
(ใบรับรองแพทย์ทั้งชุดฉบับปรับปรุง
เพื่อให้ไปตรวจสุขภาพในขั้นตอน
โดยแพทยสภา)
ต่อไป

 จาเป็ น ต้ อ งประเมิ น จ านวนและ
รูปแบบของแพทย์สาขาที่ควรเข้า
มาเกี่ยวข้องหรือแพทย์เฉพาะทาง
ที่ ต้ อ งร่ ว มให้ ค วามคิ ด เห็ น กรณี

ใบอนุญาตขับรถแบบมีเงื่อนไข
 อาจมีจุดอ่อนด้านความน่าเชื่อถือ

ของการรับรองตัวเองในประเทศที่
ก าลั งพั ฒ นา เช่ น เดี ย วกั บ การใช้

ใบ รั บ รองแ พ ทย์ แบ บ เดิ ม ที่ มี
ข้ อ จ ากั ด อยู่ ถ้ า ไม่ มี บ ทลงโทษที่
จริงจังและได้รับผลทันที
 จาเป็นต้องมีการบูรณาการการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันในอนาคต
 ควรจัดหาหรือกาหนดรูปแบบ
ขัน้ ตอน และคณะทางานด้าน
กฎหมายทีส่ ามารถควบคุมความ
เสี่ยงที่อาจมีได้จากประเด็น
กฎหมายสิทธิผู้ป่วยได้อย่าง
ทันท่วงที
แนวทางทื่ 2
 ทาให้เกิดความน่าเชื่อถือมากกว่า  ประชาชนยังคงต้องจ่ายค่าใช้จ่าย
สาหรับรถส่วนบุคคล (Private)
การรับรองตัวเอง ในด้านสุขภาพ
ในการขอใบรั บ รองแพทย์ ในรู ป
การรับรองตัวเองร่วมกับใบรับรอง
เพียงอย่างเดียวสาหรับรถส่วน
แบบเดิม (ใบรับรองแพทย์ 5 กลุ่ม
แพทย์ห้ากลุ่มโรค
บุคคล
โรค) และค่าใช้จ่ายที่ เพิ่ม มากขึ้ น
ในส่ ว นของการตรวจเพิ่ ม ตาม
 สามารถจัดกระบวนการสู่การ
สาหรับรถเชิงพาณิชย์และรถ
ความเสี่ยงของรถสาธารณะ
ออกใบรับรองแพทย์เพื่อ
สาธารณะ (commercial)
ใบอนุญาตขับรถอย่างมีเงื่อนไขใน  ต้ อ งเพิ่ ม เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ จั ด จ้ า ง
การรับรองตัวเองและการตรวจ
โรคหรืออาการจาเพาะได้ง่าย
หน่ ว ยงานที่ ส ามารถตรวจสอบ
สุขภาพตามระดับความเสีย่ ง
ข้ อ มู ล และคั ด กรองที่ ผิ ด ปกติ
 มีความเป็นไปได้ในการจัดสรร
(ใบรับรองแพทย์ทั้งชุดฉบับปรับปรุง
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ข้อดี
ลดค่าใช้จ่ายแต่ละบุคคลในการ
ได้มาซึ่งใบรับรองแพทย์ที่มิอาจ
ตัดสินด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ
การขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนได้
(ใบรับรองแพทย์ห้ากลุ่มโรค)
มีความปลอดภัยบนท้องถนนอัน
เนื่องมาจากการควบคุมผู้ขับขี่ที่มี
ความเสีย่ งสูง
ความเป็นไปได้ในการจัดสรร
ทรัพยากรในการนาเข้าเพื่อการ
จัดการที่อาจเป็นไปได้มากทีส่ ุด
(แพทย์และคลินิก การขึ้นทะเบียน)
เป็นรูปแบบที่ใช้ในต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว
เพิ่มความสาคัญในการได้พบแพทย์
อย่างแท้จริง
สามารถจัดกระบวนการสู่การออก
ใบรับรองแพทย์เพื่อใบอนุญาตขับ
รถอย่างมีเงื่อนไขในโรคหรืออาการ
จาเพาะได้ง่าย
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แนวทาง
โดยแพทยสภา)

แนวทางทื่ 3
ทั้งรถส่วนบุคคล (Private )และ รถ
เชิงพาณิชย์ และรถสาธารณะ
(commercial)
การรับรองตัวเองร่วมกับใบรับรอง
แพทย์ชนิดปรับปรุงโดยแพทยสภา
ทุกประเด็น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อดี
ทรัพยากรในการนาเข้าเพื่อการ
จัดการ

 ความปลอดภั ย ที่ ม ากขึ้ น บนท้ อ ง
ถนนอันเนื่องจากการควบคุมความ
เสี่ยงด้านสุขภาพของผู้ขับขี่ ทั้งนี้
 ต้ อ งขึ้ น อยู่ กั บ ความเชี่ ย วชาญ
เฉพ าะด้ า นของแพ ทย์ ในการ
ประเมินและลงรายละเอียดแต่ละ
โรคหรืออาการที่เกี่ยวข้อง

รายงานฉบั บสมบูรณ์

ข้อจากัด หรือข้อที่ควรคานึง
เพื่อให้ไปตรวจสุขภาพในขั้นตอน
ต่อไป
 จาเป็นต้องประเมิน จานวน และ
รูปแบบของแพทย์สาขาที่ควรเข้า
มาเกี่ ย วข้ อ งและ แพทย์ เฉพาะ
ทาง ที่ ต้ อ งร่ ว มให้ ค วามคิ ด เห็ น
กรณีขับขี่แบบมีเงื่อนไข
 ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของการรั บ รอง
ตั ว เองในประเทศที่ ก าลั งพั ฒ นา
จะเป็นจุดอ่อน เช่น เดียวกับการ
ใช้ ใ บรั บ รองแพทย์ แ บบเดิ ม ที่ มี
ข้อจากัดอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าไม่
มีบทลงโทษที่จริงจังและได้รับผล
ทันที
 ควรมีการบูรณาการการใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลร่วมกัน ในอนาคต
 ควรจั ด หาหรื อ ก าหนดรู ป แบบ
ขั้ น ตอน และคณ ะท างานด้ า น
กฎหมาย ที่สามารถควบคุมความ
เสี่ ย งที่ อาจ มี ได้ จ าก ป ระเด็ น
กฎ ห ม าย สิ ท ธิ ผู้ ป่ วย ได้ อย่ าง
ทันท่วงที
 ความเป็ น ไปได้ ใ นการจั ด สรร
ทรัพ ยากรในการน าเข้ า เพื่ อ การ
จัดการอาจเป็นไปได้น้อยทั้งนี้ต้อง
 อาศัยผู้เชี่ยวชาญลงรายละเอียด
ใบรั บ รองแพทย์ เฉพาะด้ า นการ
ตรวจของแต่ละโรคในทุกประเภท
ของรถ
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจที่อาจเพิ่ม
มากขึ้นในทุกประเภทรถ
- ต้องมีก ระบวนการจัด ทาคู่ มือให้
กลุ่ ม แพทย์ที่ ต้ อ งท าหน้ าที่ ตรวจ
และมีการชี้แจงการใช้คู่มือ
 ต้องมีการสร้างแรงจูงใจขั้นสูงและ
อาจจาเป็นต้องมีองค์กรเฉพาะ
(Driver License Agency)
สาหรับการตรวจรูปแบบนี้ในทุก
จังหวัด
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7.2

รายงานฉบั บสมบูรณ์

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อการขับรถ

7.2.1 การทดสอบสมรรถภาพของร่างกายในปัจจุบัน
ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับ
ใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจาตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
พ.ศ.2554 กาหนดให้ การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ต้องประกอบด้วยการทดสอบปฏิกิริยาและการ
ทดสอบสายตา ดังนี้
1)

ทดสอบปฏิกิริยา

การทดสอบปฎิกิริยาเป็นการทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้ารวม 3 ครั้ง หากสามารถเหยียบเบรกได้
ในระยะเวลาน้อยกว่า หรือเท่ากับ 0.75 วินาทีเป็นจานวน 2 ใน 3 ครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
2)

ทดสอบสายตา

การทดสอบสายตาประกอบด้วย
ทดสอบสายตาทางกว้าง ถ้าสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเป็นมุมกว้างข้างละ 75
องศา 2 ใน 3 ครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 ทดสอบสายตาทางลึก ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.50 - 3.50 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผล
การทดสอบห่างจากจุดที่กาหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว 2 ใน 3 ครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 ทดสอบการมองเห็นสีที่จาเป็นในการขับรถ (ทดสอบสายตาบอดสี) เป็นการทดสอบสายตา
ในการมองเห็ น สี ต่ างๆ คือ สี เขีย ว สี เหลื อ ง สี แดง โดยอาจเป็ น การทดสอบจากเครื่อ ง
ทดสอบ หรือการอ่านแผ่นภาพทดสอบ โดยอยู่ห่างจากเครื่องทดสอบหรือแผ่นทดสอบใน
ระดับสายตาไม่น้อยกว่า 3 เมตร โดยให้อ่านรวม 3 ครั้ง หากอ่านสี ถูกต้อง 2 ใน 3 ครั้งให้
ถือว่าผ่านการทดสอบ
ในกรณีที่ทดสอบสมรรถภาพของร่างกายแล้วไม่ผ่าน จะสามารถขอทดสอบแก้ตัวเฉพาะส่วนที่ทดสอบไม่ผ่าน
ได้อีกครั้งในวันนั้น หากยังไม่ผ่านการทดสอบอีกจะให้มาทาการทดสอบแก้ตัวในวันทาการถัดไป แต่ไม่เกิน
90 วัน นับจากวันที่ยื่นคาขอสอบ เว้นแต่มีเหตุสมควร โดยหากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวให้ยื่นคาร้องเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตขับรถใหม่


7.2.2 มาตรฐานด้านการแพทย์ในการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายสาหรับผู้ขับขี่
การศึ กษานี้ ได้ พิ จ ารณามาตรฐานด้ านการแพทย์ ที่ เหมาะสมส าหรับ การออกใบอนุ ญ าตขับ รถโดยอ้ างอิ ง
มาตรฐานของประเทศออสเตรเลียนเป็น 2 ระบบ ได้แก่มาตรฐานสมรรถภาพของร่างกายสาหรับ ผู้ขับรถส่วน
บุคคล (Private vehicle) และมาตรฐานสมรรถภาพของร่างกายสาหรับ ผู้ขับรถเชิงพาณิ ชย์ (Commercial
vehicle)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ความเหมาะสมของมาตรฐานในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามชนิดของพาหนะ ควรพิจารณาตามระดับ
ความปลอดภั ย ของการยานพาหนะ โดยก าหนดให้ ม าตรฐานด้ า นการแพทย์ ส าหรับ ใบอนุ ญ าตขั บ รถ
เชิงพาณิชย์ มีความเข้มงวดมากกว่ามาตรฐานสาหรับรถส่วนบุคคลเพื่อสะท้อนให้ระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนน
1)

มาตรฐานสมรรถภาพของร่างกายสาหรับผู้ขับรถส่วนบุคคล

มาตรฐานสมรรถภาพของร่ า งกายส าหรั บ ผู้ ขั บ รถส่ ว นบุ ค คลหมายรวมถึ ง ผู้ ที่ ข อใบอนุ ญ าตขั บ รถยนต์
รถจักรยานยนต์ รถสามล้อ หรือรถบรรทุกเบา
2)

มาตรฐานสมรรถภาพของร่างกายสาหรับผู้ขับรถเชิงพาณิชย์

มาตรฐานสมรรถภาพของร่างกายสาหรับผู้ขับรถเชิงพาณิชย์ หมายรวมถึง ผู้ที่ขอใบอนุญาต ขับรถบรรทุกหนัก
รถโดยสาร รถสาธารณะ รถขนส่งวัตถุอันตราย หรือรถขนส่งพิเศษ เพื่อใช้สาหรับการขนส่งคนหรือสิ่งของที่
ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
การพิจารณาข้อกาหนดด้านการแพทย์ในการออกใบอนุญาตขับรถเชิงพาณิ ชย์ ควรอยู่บนพื้นฐานของการ
ประเมินความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงเป็นสาคัญซึ่ง
ความเสี่ยงเป็นผลคูณ ของความน่าจะเป็นของอุบัติเหตุกับความรุนแรงยกกาลังสอง หรือสามารถแสดงเป็น
สมการได้ดังนี้
ความเสี่ยง = ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ x (ความรุนแรงของผลที่ติดตามมา)2
อุบัติเหตุของรถเชิงพาณิชย์อาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและผู้ใช้ถนน ซึ่งหมายรวมถึงคนเดิน
เท้าและคนขี่จักรยาน หรือบุคคลที่สัญจรและอาศัยในบริเวณดังกล่าว โดยความเสียหายจากอุบัติเหตุของรถ
ขนส่งพิเศษอาจมีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากการแพร่กระจายของวั ตถุอันตราย สารเคมี การเกิดอัคคีภัย
และการสูญเสียชีวิตของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ระยะการเดินทางของรถขนส่งเชิงพาณิชย์โดย
ส่วนมากจะมี ระยะทางมากกว่ารถยนต์ ส่วนบุ คคลจึ งมี อัต ราเสี่ ยงที่ จะเกิด อุบั ติ เหตุ ที่ สูงกว่าเมื่ อเที ยบเป็ น
คัน-กิโลเมตร ดังนั้นผู้ขับรถเชิงพาณิชย์ จึงต้องมีความพร้อมของร่างกายในการควบคุมการทางานของอุปกรณ์
ประจารถหลายอย่าง ซึ่งหากสภาพร่างกายไม่เอื้ออานวยอาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติ เหตุที่ รุนแรงได้โดยง่าย
ดังนั้นเมื่อพิจารณาธรรมชาติของงานขับรถและสภาวะด้านการแพทย์ ข้อกาหนดด้านสมรรถภาพของร่ างกาย
ของผู้ขับรถเชิงพาณิชย์ควรจะมีความเข้มงวดมากกว่าข้อกาหนดด้านสมรรถภาพของร่างกายสาหรับรถส่วน
บุคคล ซึ่งจะทาให้ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยเรื้อรังน้อยลง ที่
ปรึกษาจึงเสนอให้แพทย์ที่ทาการตรวจร่างกายผู้ขับรถเชิงพาณิชย์ควรให้คาแนะนาต่อผู้ขับขี่ ดังนี้
 ผู้ขับรถเชิงพาณิชย์จะมีระยะเวลาพักของการทางานหลังจากเกิดการชักหรือโรคหัวใจกาเริบนานกว่า
การพักของผู้ขับรถส่วนบุคคล
 การขอใบรับรองแพทย์ให้แก่ ผู้ขับรถขนส่งพิเศษ ควรมีความเห็นของแพทย์เฉพาะทาง (ไม่ใช่แพทย์
ทั่วไป) ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตขับรถ
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 สภาวะด้านการแพทย์บางชนิดอาจจะเป็นข้อจากัดในการห้ามไม่ให้บุคคลบางประเภทมีใบอนุญาต
ขับรถเชิงพาณิชย์ แต่สามารถถือใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลแบบมีหรือไม่มีเงื่อนไขได้ เช่น คนที่เป็น
โรคสมองเสื่อมระยะต้น
 ช่ ว งระยะเวลาการทดสอบสมรรถภาพของร่า งกายเพื่ อออกใบอนุ ญ าตขั บ รถเชิ ง พาณิ ช ย์ ค วรมี
ระยะเวลามากกว่าการทดสอบสมรรถภาพของผู้ขับรถส่วนบุคคล
ทั้งนี้การพัฒนาการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้ขับขี่ของประเทศไทยอาจพิจารณาตามมาตรฐานประเทศ
ออสเตรเลีย (ดังตารางที่ 7.2) ซึง่ สามารถปรับให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป
ตารางที่ 7.2 แนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพของร่างกายตามมาตรฐานประเทศออสเตรเลีย
ประเภท
ใบอนุญาตขับรถ
รถจักรยานยนต์ (R)

รถยนต์ (C)
Light Rigid (LR)

Medium Rigid (MR)
Heavy Rigid (HR)
Heavy Combination
(HC)
Multiple
Combination (MC)

มาตรฐาน
(รถส่วนบุคคล/รถเชิงพาณิชย์)
รถจักรยานยนต์สองล้อหรือสามล้อ
ใช้มาตรฐานสาหรับรถส่วนบุคคล
ยกเว้นผู้ขับขี่ที่มีใบอนุญาตหรือกาลัง
ขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ซึ่งใน
กรณีนี้ต้องใช้มาตรฐานสาหรับรถเชิง
พาณิชย์
รถที่มีน้าหนักรวมไม่เกิน 4.5 ตัน และ ใช้มาตรฐานสาหรับรถส่วนบุคคล
บรรทุกผูโ้ ดยสารไม่เกิน 12 คน เมื่อ
ยกเว้น
รวมคนขับ
 ผู้ขับขี่ถือใบอนุญาตขับรถหรือ
รถบรรทุกเบาที่มีน้าหนักรวมเกิน 4.5
กาลังขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
ตัน หรือรถที่บรรทุกผู้โดยสารเกิน 12
(เช่น ผู้ขับรถแท็กซี่)
คน (น้าหนักไม่เกิน 8 ตัน) รวมตัวพ่วงที่  ผู้ขับขี่ถือใบอนุญาตขับรถหรือ
มีน้าหนักไม่เกิน 9 ตัน
กาลังขอใบอนุญาตขับรถขนส่งวัตถุ
อันตราย
 ผู้ขับขี่ถือใบอนุญาตขับรถหรือ
กาลังขอใบอนุญาตขับรถแบบ
ผู้สอนขับรถในกรณีที่กล่าวมานี้ ให้
ใช้มาตรฐานการออกใบอนุญาตขับ
รถเชิงพาณิชย์
รถสองเพลาที่มีนาหนั
้ กรวมมากกว่า 8 ใช้มาตรฐานการออกใบอนุญาตขับรถ
ตัน
เชิงพาณิชย์
รถสามเพลาขึ้นไปที่มีน้าหนักรวม
มากกว่า 8 ตัน
Prime mover รวมกับรถกึ่งพ่วงตอน
เดียวหรือรถบรรทุกพ่วงที่มีน้าหนักรวม
มากกว่า 9 ตัน
รถพ่วงที่มีตัวพ่วงบรรทุกมากกว่าหนึ่ง
ตอน
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ตามมาตรฐานของประเทศออสเตรเลียกาหนดว่าผู้ขับรถเชิงพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกาหนดด้าน
การแพทย์อาจถือใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลได้ดังนั้นผู้ประเมินต้องพิ จารณาข้อกาหนดของทั้งสองมาตรฐาน
ไป พร้อมๆกัน ทั้งนี้มาตรฐานเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ในกลุ่มผู้ขับขี่ภายใต้ กฎหมายการจราจรทั่วไป
โดยผู้ขับขี่ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มดังกล่าว เช่น ผู้ขับรถพยาบาลควรได้รับการประเมินความเสี่ยงและการทดสอบ
มาตรฐานด้านการแพทย์เพิ่มเติม เป็นต้น

7.3

ระยะเวลาที่ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย

ผู้ขับรถบางกลุ่มต้องได้รับการตรวจร่างกายเป็นครั้งคราวตามระยะเวลาที่กาหนดตามข้อกาหนดของการขอ
ใบอนุญาตขับรถ ซึ่งข้อกาหนดนั้นควรทบทวนเรื่องอายุของใบอนุญาตขับรถ และระยะเวลาการตรวจร่างกาย
เช่น
 ผู้ขับรถที่ขับขี่ได้ยากอันเนื่องมาจากลักษณะทางกายภาพ หรือผู้ขับรถที่ต้องมีความสามารถในการ
กากับการทางานหลายๆอย่างพร้อมๆกัน เช่น รถพ่วงหลายตอน
 ผู้ขับรถที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงอาจกาหนดให้มีการตรวจร่างกายเป็นครั้งคราว เช่น ผู้ขับ
รถบรรทุกสารเคมี ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ หรือผู้ขับขี่สูงอายุ
ข้ อ ก าหนดเหล่ า นี้ ค วรถู ก ก าหนดและควบคุ ม โดยกรมการขนส่ ง ทางบก และนโยบายระดั บ ประเทศ
ซึ่งข้อกาหนดพิเศษเหล่านี้อยู่นอกเหนือมาตรฐานที่อ้างอิ งในเอกสารชุดใบรับรองแพทย์เพื่อการขอใบอนุญาต
ขับรถ และสมรรถนะร่างกายเพื่อการขับขี่นี้

7.4

การพิจารณาสมรรถภาพของร่างกายสาหรับใบอนุญาตขับรถแบบมีเงื่อนไข

การพิจารณาออกใบอนุญาตขับรถแบบมีเงื่อนไขควรเป็นกระบวนการประนีประนอมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ระหว่างผู้ขับขี่และความปลอดภัยสาธารณะ ในขณะที่ผู้ขับขี่ที่อาจมีภาวะสุขภาพหรือการบาดเจ็บระยะยาวที่
อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขับรถยังสามารถขับขี่ได้โดยได้รับใบอนุญาตขับรถแบบมีเงื่อนไขซึ่งจะ
ระบุข้อกาหนดในการรักษา การดัดแปลงสภาพรถและ/หรือข้อกาหนดในการขับขี่เพื่อให้ผู้นั้นสามารถขับรถได้
อย่างปลอดภัย ซึ่งอาจมีการกาหนดระยะเวลาในการทบทวนการให้ใบอนุญาตขับรถของบุคคลนั้นโดยต้องเข้า
รับการตรวจร่างกายเพื่อแสดงสมรรถภาพของร่างกายเพื่อการขับขี่ โดยการพิจารณาออกใบอนุญาตขับรถแบบ
มีเงื่อนไขต้องพิจารณาถึงการยึดใบอนุญาตขับรถ
การพิจารณาออกใบอนุญาตขับรถแบบมีเงื่อนไข ควรคานึงถึงข้อมูลที่ได้จากแพทย์ประกอบกับข้อกาหนดเรื่อง
ความปลอดภัยบนถนน ซึ่งในบางกรณีหากผู้ขับขี่มีความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขนขา การพิจารณาการตรวจ
โดยนักกายภาพบาบัดหรือนักอาชีวบาบัดด้วย สาหรับการออกใบอนุญาตขับรถแบบมีเงื่อนไขให้กับบุคคลที่มี
อาการบาดเจ็บ/โรคเรื้อรัง สามารถกระทาได้หากความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
การพิจารณาออกใบอนุญาตขับรถแบบมีเงื่อนไขควรมีความเห็นของแพทย์ประกอบในการตัดสินใจด้วย เช่น
 ปัญหาทางแพทย์ทที่ าให้ไม่สามารถออกใบอนุญาตขับรถได้
 ความน่าจะเป็นที่การรักษาหรือการดัดแปลงสภาพรถจะช่วยเพิม่ ความสามารถในการขับขี่ของบุคคล
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 การกากับดูแลความสามารถด้านการขับขี่และสภาวะทางการแพทย์ รวมทั้งกาหนดระยะเวลาของ
การทบทวนเป็นครั้งคราว
 ข้อมูลกาหนดที่เป็นเงื่อนไขในการขับขี่ เช่น ชนิดของรถที่ขับหรือข้อกาหนด ในการห้ามขับรถในเวลา
กลางคืน
 ข้อมูลด้านการแพทย์อื่นๆที่สัมพันธ์กับการขับขี่
ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มีความจาเป็นต่อการตัดสินใจในการพิจารณาออกใบอนุญาตขับรถ ซึ่งจะต้ องกาหนดเป็น
เงื่อนไขที่จะระบุไว้ในใบอนุญาตขับรถดังกล่าวด้วย
ตัวอย่างของเงื่อนไขในใบอนุญาตขับรถแบบมีเงื่อนไขหรือการปรับปรุงสภาพรถแสดงไว้ในตารางที่ 7.3 เงื่อนไข
เหล่านี้เป็นข้อเสนอแนะซึ่งต้องพิจารณาตามสภาวะด้านการแพทย์ และชนิดของใบอนุญาตขับรถ เงื่อนไขที่
พิจารณาให้ระบุในใบอนุญาตขับรถ เช่น การใส่แว่นสายตา การใช้เกียร์อัตโนมัติ การควบคุมรถด้วยมือ ซึ่งจะ
ระบุด้วยรหั สตัวเลขบนใบอนุญ าตขับรถ นอกจากนี้ยังอาจระบุเงื่อนไขที่เป็นข้อแนะนาที่อาจไม่ปรากฏใน
ใบอนุญาตขับรถประกอบไปด้วย เช่น การรับประทานยาที่แพทย์สั่งเป็นประจา การปรับปรุงเบาะที่นั่ง จานวน
ชั่ ว โมงที่ ขับ รถได้ ภ ายในระยะเวลา 24 ชั่ ว โมง เป็ น ต้ น แพทย์ อ าจให้ ความช่ ว ยเหลื อผู้ ป่ ว ยในการขอรับ
ใบอนุญาตขับรถแบบมีเงื่อนไข โดยการระบุถึงความจาเป็นในการขับรถ แต่การตัดสินใจในการออกใบอนุญาต
และควรเป็นอานาจของกรมการขนส่งทางบก
ตารางที่ 7.3 ตัวอย่างเงื่อนไขของใบอนุญาตขับรถแบบมีเงื่อนไข
ตัวอย่างของความพิการ/สถานการณ์
ขาซ้ายพิการ/ แขนซ้ายพิการ
ตัวสั้น
ขาทางานได้ไม่ปกติ
ขาอ่อนแรง
แขนอ่อนแรง
ขาสั้น
หูตึง (ผู้ขับรถเชิงพาณิชย์)
หูหนวกสองข้าง (ผู้ขับรถเชิงพาณิชย์)
สายตาผิดปกติ
แขนขาอ่อนแรง
โรคของความเสื่อม
ตาบอดกลางคืน
ความเสื่อมตามอายุ เช่น ความสนใจ
การบาดเจ็บของไขสันหลัง
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ตัวอย่างเงื่อนไขในใบอนุญาตขับรถแบบมีเงื่อนไข
เกียร์อัตโนมัติ
การทาเบาะพิเศษและแป้นเหยียบพิเศษ
การบังคับรถด้วยมือ
เบรคระบบเพาเวอร์
พวงมาลัยเพาเวอร์ พวงมาลัยแบบมีปุ่มหมุน
แป้นเหยียบที่ยื่นออกมามากขึ้น
อุปกรณ์ช่วยฟัง
รถจะต้องมีกระจกมองหลังสองข้าง และอุปกรณ์อื่นๆที่ช่วย
ให้มีการมองเห็นภายนอกกว้างกว่าปกติ และทาให้มองเห็น
รถฉุกเฉิน เช่น กระจกมองหลังที่มคี วามโค้งมากกว่าปกติ
สวมแว่นตาที่เหมาะสม
ใส่อุปกรณ์ช่วยเสริม
การไปทดสอบการขับขี่เป็นครั้งคราว
ขับรถในเวลากลางวันเท่านั้น
ขับรถนอกเวลาเร่งด่วน ขับรถในระยะห่างไม่เกิน 20 กม.จาก
บ้าน ขับรถในเวลากลางวัน ไม่ขับรถบนถนนหลวงระหว่าง
จังหวัด
ไม่ขับรถเมื่ออุณหภูมสิ ูงกว่า 25 องศา ยกเว้นในรถมีระบบ
ปรับอากาศ
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ใบอนุญาตขับรถแบบมีเงื่อนไขอาจต้องมีข้อกาหนดให้ทบทวนเป็นครั้งคราวซึ่งอาจเป็นเดือนหรือเป็นปีแล้วแต่
สภาวะที่สนใจและการดาเนินของโรคเพื่อที่จะได้กากับดูแลสภาวะด้านการแพทย์หรือความพิการ รวมถึงความ
ร่วมมือในการรักษา ความถี่ของการทบทวนใบอนุญาตขับรถแบบมีเงื่อนไข ซึ่งการทบทวนนี้แตกต่างจากการ
ติดตามตามปกติที่แพทย์กระทาต่อผู้ป่วยในกระบวนการตรวจรักษาตามปกติ ในบางกรณีอาจต้องมีระบุใน
ใบอนุ ญ าตขับ รถอย่า งชั ด เจน ซึ่ งส่ วนมากจะอยู่ในดุ ล พิ นิ จ ของแพทย์ เนื่ องจากสภาวะความรุน แรงด้ า น
การแพทย์ ความพิการ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการขับขี่นั้นอาจเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา
ในช่วงเวลาที่กาหนดให้มีการทบทวน หรือในช่วงระยะเวลาการติดตามการดาเนินของโรคตามปกติ อาจพบว่า
ผู้ป่วยมีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไขของการออกใบอนุญาตขับรถแบบมีเงื่อนไข เนื่องจากสภาวะสุขภาพที่
ถดถอยลงด้วยสาเหตุบางประการ ควรแนะนาให้ผู้ป่วยแจ้งต่อกรมการขนส่งทางบกทราบเกี่ยวกับสภาวะ
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปที่อาจกระทบต่อสมรรถนะในการขับขี่

7.5

ใบอนุญาตขับรถแบบมีเงื่อนไขสาหรับการขับรถเชิงพาณิชย์

ในกรณีของผู้ขับรถเชิงพาณิชย์ที่ต้องการขอใบอนุญาตขับรถแบบมีเงื่อนไขจาเป็นต้องมีความเห็นของแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเพื่ อประกอบพิ จ ารณาความเสี่ ยงต่อความไม่ ป ลอดภัย การออกใบอนุ ญ าตขับ รถจะต้ องมีการ
พิจารณาเพิ่มเติมดังนี้
 การประเมินครั้งแรกและคาแนะนาของแพทย์เฉพาะทางต่อการออกใบอนุญาตขับรถแบบมีเงือ่ นไข
 การประเมินเป็นครั้งคราวในครั้งต่อไป ซึ่งอาจทาโดยแพทย์ทวั่ ไปที่ดูแลรักษาผู้ป่วย ร่วมกับแพทย์
เฉพาะทาง
ในกรณีของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถเชิงพาณิชย์ที่ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย โดยแพทย์ระบุว่าไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะ
ได้รับใบอนุญาตปกติ สามารถยื่นขอใบอนุญาตขับรถเชิงพาณิชย์ใหม่ได้ โดยเลื่อนระยะเวลาในการประเมิน
สมรรถภาพของร่างกายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกไปก่อนได้ในกรณีต่อไปนี้
 ผู้ขออนุญาตนั้นมีนัดที่จะไปพบแพทย์เฉพาะทางโดยเร็วที่สุดที่เป็นไปได้
 ผู้ขออนุญ าตมีความเห็นจากแพทย์ทั่ วไปที่ดูแลยืนยันว่าจะไม่ทาให้เกิดการไร้ความสามารถอย่าง
เฉียบพลัน หรือสูญเสียการเพ่งความสนใจก่อนที่จะได้รับการประเมินจากแพทย์เฉพาะทาง
ตัวอย่างของสถานการณ์ดังกล่าว เช่น พยาธิสภาพของปลายประสาทในระยะต้น โรครูมาตอยด์ระยะแรก หรือ
โรคเบาหวานที่ควบคุมได้ด้วยอาหารและการออกกาลังกาย ซึ่งสามารถระบุสภาวะเหล่านี้ลงในใบอนุญาต
ขับรถรวมถึงกาหนดเวลาการเลื่อนการขอตรวจสภาพร่างกาย

7.6

การคืนใบอนุญาตขับรถหรือการยกเลิกเงื่อนไขในใบอนุญาตขับรถ

ในบางสถานการณ์สภาวะด้านการแพทย์ของผู้ขับขี่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญ าตขับรถแบบมีเงื่อนไขอาจจะดีขึ้น
จนสามารถได้รับการพิจารณาเรื่องใบอนุญาตขับรถอีกครั้ง ยกตัวอย่างเช่น surgical ablation of the focus
of cardiac arrhythmia หรือสภาวะด้านการแพทย์ของผู้ป่วยดีขึ้นจนพ้นจากเงื่อนไขที่จากัดการขับขี่ เช่น
ผู้ขับขี่สามารถกลับมาดาเนินชีวิตตามปกติได้หลังจากภาวะบาดเจ็บในสมอง หรือโรคหลอดเลือดสมอง หรือ
ได้รับการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความบกพร่องด้านกล้ามเนื้อและกระดูก ซึ่งภายใต้สถานการณ์ ดังกล่าวจะต้องมี
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เอกสารยืนยันจากแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยเพื่อใช้ยื่นพิจารณาในการขอใบอนุญาตขับรถใหม่ หรือยกเลิกเงื่อนไขเดิม
โดยสิ่งที่ควรระบุในหนังสือยืนยันจากแพทย์มีดังนี้





รายละเอียดของสถานะสุขภาพที่เป็นอุปสรรคในการอนุญาตครั้งก่อน
การตอบสนองต่อการรักษาและการพยากรณ์โรคในระยะยาว
ระยะเวลาของการฟื้นฟูสภาพ
ข้อมูลอื่นๆที่เหมาะสมต่อการพิจารณาความสามารถในการขับรถ เช่น ข้อกาหนดให้บุคคลนั้นขับรถใน
บริเวณใกล้เคียงที่อยู่อาศัย

การพิจารณาคาร้องในการขอคืนใบอนุญาตขับรถหรือการยกเลิ กเงื่อนไขในใบอนุญาตขับรถ นอกเหนือจาก
เอกสารยืนยันจากแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยแล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจะต้องผ่านการทดสอบการขับขี่บนถนนจริง
เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการขับขี่ด้วย

7.7

การพิจารณาข้อกาหนดเกี่ยวกับสมรรถภาพของร่างกายเพื่อการขับขี่

7.7.1 กระบวนการขับขี่และปัจจัยแวดล้อมในการขับขี่
การขับขี่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและดาเนินไปอย่างรวดเร็วซึ่งต้องอาศัยทักษะและความสามารถในการ
ตัดสินใจและโต้ตอบกับทั้งตัวรถและสิ่งแวดล้อมภายนอกในเวลาเดียวกัน โดยข้อมูลต่างๆจะถูกส่งผ่านการ
สัมผัสด้วยตาและหู และจะถูกประมวลผ่านกระบวนการจดจา ทั้งความจาระยะสั้นและความจาระยะยาว
โดยข้อมูลที่ประมวลผลแล้วจะถูกนาไปสู่การตัดสินใจต่อกระบวนการขับรถ โดยถูกแปลงให้เป็นการกระทา
ผ่านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น การหมุนพวงมาลัย การใช้เกียร์หรือการเบรก เป็นต้น กระบวนการใน
การขับรถจะขึ้นอยู่กับ












สายตา
Visuospatial perception
การได้ยิน
การเพ่งความสนใจและสมาธิ
ความจา
ความเข้าใจ
การประมวลผล/ดุลพินิจ
ระยะเวลาการตอบสนอง
สัมผัสต่างๆ
กาลังของกล้ามเนื้อ
การประสานงาน
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ดังนั้นสมรรถภาพของร่างกายจึงมีผลต่อกระบวนการขับขี่เป็นอย่างยิ่ง ผู้ขับขี่จึงต้องมีความพร้อมของร่ างกาย
หลายประการเพื่อให้กระบวนการต่างๆประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ทักษะต่างๆตอบสนอง
การขับขี่ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัย
ปั จ จั ย แวดล้ อ มที่ มี ผ ลต่ อ การขั บ ขี่ มี ห ลายประการ ซึ่ ง อาจเป็ น ปั จ จั ย ที่ เกิ ด ขึ้ น จาก ผู้ ขั บ รถยนต์ แ ละ
สภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งประกอบด้วย
 ประสบการณ์ของผู้ขับขี่ การฝึกฝนและทัศนคติ
 สภาพร่างกาย สภาพจิตใจ และอารมณ์ของผู้ขับขี่ รวมทั้งความล้าและผลของยาที่รับประทานซึ่ง
มีทั้งยาที่สั่งโดยแพทย์และยาที่ซื้อเอง
 สภาพถนน เช่น เครื่องหมายจราจร ผู้ขับรถอื่นๆ ลักษณะการจราจร และการวางผังถนน
 ข้อกฏหมาย เช่น การจากัดความเร็วและปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น เวลากลางคืน สภาพอากาศรุนแรง และแสงจ้า
 สภาพรถและอุปกรณ์ เช่น ชนิดของรถ การทางานของเบรค และการบารุงรักษา
 เงื่อนไขในการเดินทาง วัตถุประสงค์ของการเดินทาง จุดหมายปลายทาง การนัดหมาย ความกดดัน
ด้านเวลา เป็นต้น
 ผู้โดยสารและการดึงความสนใจจากผู้ขับขี่
สาหรับผู้ที่ขับรถเชิงพาณิชย์ซึ่งจะมีกระบวนการตัดสินใจและตอบสนองมากขึ้น ซึ่งจะต้องคานึงถึงปัจจัย
แวดล้อมเพิ่มเติมอีกหลายประการดังนี้
 ปัจจัยจากการบริหารจัดการขนส่ง เช่น ระยะเวลาทางาน ผลัดการทางาน ทักษะและประสบการณ์
ที่ได้จากการฝึกขับรถ เป็นต้น
 อุปกรณ์และกระบวนการในการปฏิบัติงานและการควบคุมรถซึ่งต้องมีการต้ดสินใจและตอบสนองต่อ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีภายในรถหลายอย่างพร้อมกัน เช่น จีพีเอส จอแสดงตารางงาน หรือระบบการ
สื่อสารอื่นๆ
 ปัจจัยจากกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น การจดบันทึกการทางานและกระบวนการออก
ใบอนุญาต
 สถาวะของรถ เช่น ขนาด ความสมดุล และการกระจายน้าหนักบรรทุก
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการโดยสาร เช่น การดูแลและการสื่อสารกับผู้โดยสาร ศักยภาพในการก่อความ
รุนแรงและอันตรายขณะโดยสาร
 ความเสี่ยงในการขนส่งวัตถุอันตราย
 ปัจจัยอื่นๆในการบังคับรถ เช่น การเบรค การเลี้ยว ความทนทาน/ความล้า และการเฝ้าระวังใน
ขณะที่ขับขี่เป็นเวลานาน
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7.7.2 สภาวะด้านการแพทย์ที่อาจส่งผลต่อการขับขี่
สภาวะด้านการแพทย์จัดเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่ ทั้ งนี้การประเมิน
สภาวะด้านการแพทย์ที่มีผลต่ออันตรายในการขับขี่ทาได้ยากอันเนื่องมาจากสภาวะด้านการแพทย์นั้นมีหลาย
ประการ ประกอบกับการรักษาความผิดปกติซึ่งมีทั้งการรักษาด้วยยาและวิธีอื่นๆอาจส่งผลต่อสมรรถภาพของ
ร่างกายเพื่อการขับขี่ทั้งในกระบวนการคิดและระยะเวลาในการตอบสนอง ตัวอย่างสภาวะที่อาจเป็นการ
บกพร่องขั้นรุนแรง เช่น










การหมดสติอย่างฉับพลัน
โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคเบาหวาน
ความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
ความผิดปกติของระบบประสาท เช่น โรคลมชัก โรคสมองเสื่อม และกระบวนการคิดบกพร่อง ด้วย
สาเหตุอื่นๆ
ปัญหาสุขภาพจิต
การใช้ยาผิดประเภทและการติดสารเสพติด
ความผิดปกติดา้ นการนอนหลับ
ปัญหาด้านสายตา

สภาวะด้ า นการแพทย์ มี ห ลายอย่ า ง ทั้ ง สภาวะที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สมรรถภาพของร่า งกายเพื่ อ การขั บ ขี่
เพียงชั่วคราว หรือสภาวะที่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพของร่างกายเพื่อการขับขี่ในอนาคต หรือการมีสภาวะ
หลายอย่างร่วมกันซึ่งทาให้ยากต่อการประเมิน ซึ่งการกาหนดนิยามสภาวะด้านคลินิคของทุกส่วนของร่างกาย
ที่ มี ผ ลต่ อความปลอดภัย สาธารณะนั้ น ท าได้ ย ากดั งที่ ท ราบกัน ในวงการวิ ช าชี พ ผู้ ป ระเมิ น จึ งต้ องมี ความ
เชี่ยวชาญและใช้วิจารณญาณในการประเมินอย่างมาก ดังนั้นการพิจารณาสภาวะด้านการแพทย์ในการพัฒนา
ระบบใบอนุญาตขับรถจึงควรมุ่งความสนใจไปยังสภาวะที่พบได้บ่อยและมีผลกระทบโดยตรงต่อสมรรถนะ
ร่างกายเพื่ อการขับ ขี่ โดยพิ จารณาประเมิ น ความเสี่ ยงในการเกิดอุ บัติ เหตุ จากซึ่ งผู้ ป่ วยไม่ สามารถทาการ
ควบคุมรถได้
1)

สภาวะชั่วคราว

สภาวะความเจ็บ ป่วยชั่วคราวที่ มีผ ลต่อความปลอดภัยในการขับ ขี่มีอยู่หลายประการ เช่น การผ่าตัดใหญ่
ไมเกรนขั้นรุนแรง หรือการบาดเจ็บของแขนขา ซึ่งสภาวะชั่วคราวเหล่านี้เป็นสภาวะเฉพาะในวงจากัด จึงไม่มี
ผลกระทบต่อการถือใบอนุญาตขับรถ ดังนั้นจึงไม่จาเป็นต้องแจ้งต่อกรมการขนส่งทางบก อย่างไรก็ตามแพทย์
ผู้ดูแลควรให้คาแนะน าในด้านความปลอดภัยในการขับ ขี่ โดยเฉพาะผู้ที่ ขับ รถเชิงพาณิ ชย์ โดยข้อแนะน า
เหล่ า นั้ น ควรอยู่ ในพื้ น ฐานของความน่ าจะเป็ น ที่ จะเกิด ผลกระทบจากสภาวะเจ็ บ ป่ ว ยเหล่ า นั้ น ที่ จ ะมี ต่ อ
ความสามารถในการขับขี่ ตารางที่ 7.4 แสดงตัวอย่างสภาวะและแนวทางในการจัดการต่อสภาวะบางประการ
ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการขับขี่ชั่วคราว
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ตารางที่ 7.4 ตัวอย่างสภาวะชั่วคราว
สภาวะและผลกระทบต่อการขับรถ
ภาวะสลบจากยาสลบ
ความสามารถทางด้ า นร่ า งกายและสมอง อาจจะ
เสมือนไร้ความสามารถชั่วคราวภายหลังการฟื้นจาก
ยาสลบ (รวมทั้ งยาสลบทั่วไปและเฉพาะที่ ) ผลของ
ยาสลบทั่วไปจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะเวลา
ที่ถูกทาให้สลบ ยาที่ได้รับและการผ่าตัดที่ได้รับ ผล
ของยาชาเฉพาะที่จะขึ้นอยู่ กับปริมาณยาที่ได้รับและ
บริเวณที่ได้รับยา การใช้ยาแก้ไข้แก้ปวดและยากล่อม
ประสาท ควรได้รับการพิจารณาด้วย

แนวทางในการจัดการ
ในกรณีที่ฟื้นจากการผ่าตัดหรือหัตถการที่ต้องมีการได้รับ
ยาสลบทั่ ว ไปหรื อ เฉพาะที่ แพทย์ ผ่ า ตั ด /ทั น ตแพทย์ /
วิสัญญีแพทย์จะต้องแนะนาผู้ป่วยว่า ห้ามขับขี่รถจนกว่า
สภาพร่างกายจะฟื้นคืนสู่สภาพปกติพอที่จะขับขี่ได้อย่าง
ปลอดภัย

Deep vein thrombosis และpulmonary
embolism
ภ า ว ะ Deep vein throm-bosis อ า จ น า ไ ป สู่
pulmonary embolus แต่ ก็ มี ห ลั ก ฐานน้ อ ยมากที่

ผู้ ที่ ขั บ รถส่ ว นบุ ค คลหรื อ รถเชิ งพาณิ ชย์ ค วรหยุ ด ขั บ รถ
อย่ า งน้ อ ย 2 สั ป ดาห์ ภ ายหลั ง การเกิ ด deep vein
thrombosis แ ล ะ 6 สั ป ด า ห์ ภ า ย ห ลั ง ก า ร เกิ ด
pulmonary embolism

 ผู้ป่ วยที่ ท าหั ต ถการย่ อยที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ยาชาเฉพาะที่
และไม่ มี ก ารใช้ ย ากล่ อ มประสาท เช่ น การบล็ อ ค
ประสาทฟัน อาจจะขับขี่รถได้ทันทีหลังจากเสร็จสิ้น
 ภายหลั งการผ่ า ตั ด เล็ ก หรื อ หั ต ถการที่ ใช้ ย าสลบ
ระยะสั้ น ผู้ ป่ ว ยอาจจะขับ รถได้ ห ลังจากนอนหลั บ
พักผ่อนอย่างเต็มที่หนึ่งคืน
 ภายหลั งการผ่ า ตั ด ใหญ่ ห รื อ หั ต ถการที่ ใช้ ย าสลบ
ทั่วไป อาจจะห้ามผู้ป่วยขับรถไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
หลังจากผ่าตัด
สภาวะหลังการผ่าตัด
ระยะเวลาห้ามขับรถภายหลังการผ่าตัดควรอยู่ในดุลพินิจ
การผ่าตัดมีผลกระทบต่อความสามารถในการขับขี่ใน ของแพทย์ผู้ดูแล
ระดับต่างๆกัน ขึ้นอยู่กับอวัยวะ ธรรมชาติและขนาด
ของการผ่าตัด
การตั้งครรภ์
การระมัดระวังเรื่องการขับรถ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของ
การตั้งครรภ์ในสภาวะปกติไม่เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่ อาการและผลของยาที่คาดไว้ ควรแนะนาให้ผู้ขับ ขี่ต้อง
แต่จะมีภาวะการตั้งครรภ์บางประการที่พึงระวัง ได้แก่ คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
 เป็นลม หรือเวียนหัว
 Hyperemesis gravidarum
 ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
 หลังการผ่าตัดคลอดบุตร
ความบกพร่องด้านสายตาชั่วคราว/ระยะสั้น
บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่อ งด้ า นสายตาชั่ ว คราว หรือ หลั ง
มีสภาวะหลายอย่างและการรักษาหลายอย่างที่ทาให้ ได้รับการรักษาดวงตาควรได้รับคาแนะนาเรื่องห้ามขับรถ
มีความบกพร่องด้านสายตาชั่วคราว เช่น การใช้แผ่น เป็นชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ปิดตาระยะสั้น การใช้ยาขยายม่านตาหรือยาอื่นๆที่ทา
ให้ เกิ ด ความบกพร่อ งด้ านสายตาชั่ วคราว หรือ การ
ผ่าตัดดวงตา
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สภาวะและผลกระทบต่อการขับรถ
แสดงว่า ภาวะนี้ชักนาให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น จึงไม่มี
ข้อห้ามด้านการออกใบอนุญาตขับรถ ควรมีคาแนะนา
ด้ า น ร ะ ย ะ เ ว ล า ห้ า ม ขั บ ร ถ ถ้ า มี ก า ร ใ ช้
anticoagulation treatment ในระยะยาว ควรท า
ตามขั้นตอนของ anticoagulation therapy

2)

รายงานฉบั บสมบูรณ์

แนวทางในการจัดการ

สภาวะที่ไม่ชัดแจ้ง

การประเมินสมรรถภาพของร่างกายเพื่อการขับขี่โดยการตรวจเพียงครั้งเดียวอาจไม่สามารถวินิจฉัยโรคให้
ชัด เจนได้ เนื่ องจากอาจจะต้องมี การตรวจร่า งกายโดยละเอี ย ดซึ่ งจะต้ องใช้ ระยะเวลาในการวินิ จ ฉัย โรค
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นของการเกิดโรคร้ายแรง หรือการบาดเจ็บเรื้อรังระยะยาว หรือการเจ็บป่วยที่อาจ
มีผลกระทบต่อสมรรถภาพของร่างกายเพื่อการขับขี่ ซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจมีสภาวะรุนแรงที่อาจเป็นผลต่อการ
ขับขี่ได้ เช่น อาการเจ็บหน้าอก เวียนศีรษะหรือหมดสติระยะสั้นๆ หรือประสาทหลอน ซึ่งแพทย์ควรแนะนาให้
งดการขับขี่ไปจนกว่าจะได้รับการตรวจร่างกายอย่างจริงจัง สาหรับผู้ถือใบอนุญาตขับรถเชิงพาณิชย์ควรได้รับ
คาแนะนาให้งดขับรถและแจ้งให้กรมการขนส่งทางบกได้ทราบ และควรได้รับการตรวจสภาวะด้านการแพทย์
โดยเร็วที่สุด แต่หากเป็นผู้ถือใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลอาจไม่จาเป็นต้องแจ้งไปยังกรมการขนส่งทางบก
3)

สภาวะหลายอย่างร่วมกันและการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับอายุ

ผู้ขับขี่บางรายมีสภาวะผิด ปกติหลายอย่างร่วมกันหรือสภาวะที่มีความเกี่ยวเนื่องกันหลายอวัยวะ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อสมรรถภาพของร่างกายเพื่อการขับขี่ได้ เช่น
 ภาวะความผิดปกติแต่กาเนิด เช่น ภาวะสมองพิการ spina bifida และกลุ่มอาการอื่นๆ
 การบาดเจ็บหลายอวัยวะที่ทาให้เกิดการบาดเจ็บของกระดูกและระบบประสาท และปัญหาทาง
สุขภาพจิตที่อาจตามมา
 โรคที่เกี่ยวพันในหลายอวัยวะ เช่น เบาหวาน โรคของเนื้อเยี่อเกี่ยวพัน และ HIV
 การป่วยด้วยโรคทางจิต การติดสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์
 การเปลี่ยนแปลงตามอายุที่มผี ลต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ กระบวนความคิด และ
ประสาทสัมผัสที่มาพร้อมกับโรคของความเสื่อม
จากสภาวะด้านการแพทย์ที่มีอยู่หลายประการจึงต้องอาศัยดุลพินิจด้านคลินิกในการประเมินผลกระทบเพื่ อ
การขับ ขี่ ตัวอย่างเช่น ต้อหิ นที่อาจทาให้ เกิดความบกพร่องด้านการมองเห็น ระยะไกล ซึ่งหากภาวะนี้เกิด
ร่ว มกั บ cervical spondylosis และ low insight จะท าให้ ล านสายตาของผู้ ป่ ว ยแคบลงมากและท าให้
การรับรู้ทางสายตาบกพร่องไปและอาจเกิดอันตรายในระหว่างการขับขี่ได้
ปัจจัยด้านอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคในการขับขี่โดยตรง แต่การเสื่อมสภาพของร่างกายเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการขับขี่ ดังนั้นการประเมินสมรรถภาพร่างกายของผู้สูงอายุเพื่ อการขับ ขี่ จะต้องมีการ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและสมองที่มีผลกระทบต่อระดับความสามารถเพื่อการขับขี่ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งการประเมินระดับความสามารถที่ลดลงอาจพิจารณาสภาพร่างกายประกอบกับประวัติ
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และประสบการณ์ในการขับรถ โดยสามารถพิจารณากาหนดเงื่อนไขการขับขี่โดยการจากัดเขตพื้นที่และเวลา
ในการขับขี่ได้ เช่น ห้ามมิให้ขับขี่ในเวลากลางคื น เป็นต้น สาหรับกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถฟื้นคืนสภาพเดิมได้
จากการเสื่อมสภาพอย่างรุนแรงผู้ประเมินจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและรายงานต่อกรมการขนส่งทางบก
โดยได้รับความเห็นจากแพทย์เฉพาะทาง
แนวทางการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพจากปัจจัยด้านอายุที่เกี่ยวกับสมรรถภาพของร่างกายเพื่อการขับขี่
มีตัวอย่างแนวทางการประเมินดังนี้
 ความบกพร่องที่มีผลต่อการขับขี่ในด้านต่างๆ ได้แก่ ประสาทสัมผัส กระบวนความคิด และระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ ความพิการ และสมรรถภาพของร่างกาย
 ความสามารถในการขับขี่อาจพิจารณาประกอบกับความสามารถในการกิจวัตรประจาวันในบ้านหรือ
การประกอบอาชีพ ซึ่งอาจสอบถามข้อมูลจากญาติหรือผู้ดูแล ซึ่งผู้ป่วยอาจมีการปรับตัวได้ดีกบั ความ
บกพร่องด้านกระบวนความคิดหรือความบกพร่องเมื่อเทียบกับการเจ็บป่วย/การบาดเจ็บที่เกิดอย่าง
ฉับพลัน
 การประเมินด้านคลินิกที่สาคัญได้แก่
- ด้านประสาทสัมผัส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความคมชัดของมองเห็นและลานสายตา ระบบรับสัมผัส
ในผิวหนัง กล้ามเนื้อและข้อ
- ด้านการเคลื่อนไหว เช่น การเคลื่อนไหวของข้อต่อ ความแข็งแรง และการประสานงาน
- ด้ านกระบวนความคิด เช่ น การเพ่ งความสนใจ สมาธิ อาการประสาทหลอน ความเข้ าใจ
ดุลพินิจ ความจา ทักษะการแก้ปัญหา การประมวลความคิดและ visuospatial skill
ผู้ประเมินควรพิ จารณามาตรฐานด้านการแพทย์ ให้ชัด เจน เนื่องจากผู้ขอรับ ใบอนุ ญ าตขับ รถอาจมีความ
บกพร่องหลายอย่างร่วมกันซึ่งอาจทาให้เกิดอันตรายในการขับขี่ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องประมวลข้อมูลทางด้าน
คลินิกร่วมกับปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อความสามารถโดยรวมของผู้ป่วยในการควบคุมยานพาหนะ และการกระทา
หรือปฏิกริยาโต้ตอบที่เหมาะสมและทันท่วงทีหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น
 ความสามารถในการขับขี่ของผู้ขับขี่ที่มีความพิการหลายอย่างร่วมกัน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ควรได้รับการ
สอนโดยครูที่มีประสบการณ์การสอนคนพิการ และควรมีการประเมินเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัด
ให้มีอุปกรณ์ช่วยเหลือการขับขี่ที่เหมาะสม การดัดแปลงสภาพรถ หรือเทคนิคการขับรถต่างๆ
 การประเมินเพื่อการฟื้นฟูอาชีพ ควรให้ประเมินโดยแพทย์อาชีวอนามัย ซึ่งจะทาการโดยรวมในด้าน
การปฏิบัติหน้าที่ ทั้งส่วนบุคคล ชุมชน และกิจกรรมในหน้าที่การงาน ประกอบผด้วยการประเมิน
ความสามารถในการขับขี่ ซึ่งการประเมินนี้อาจจะให้มีใน Medicare Care Plan สาหรับผู้ที่มีความ
บกพร่องซ้าซ้อน และบุคคลที่มีอายุเกิน 75 ปี
 การประเมินความสามารถในการขับขี่ควรมีการทดสอบขับรถบนถนนหรือในเครื่องจาลองสภาพถนน
ทั้งรถส่วนบุคคลและรถเชิงพาณิชย์
โดยสรุปการพิจารณาข้อกาหนดเกี่ยวกับสมรรถภาพของร่างกายเพื่อการขับขี่ ควรให้แพทย์เป็นผู้ประเมินซึ่ง
แพทย์อาจให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยเพื่อให้ตระหนักถึงความน่าจะเป็นที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะไม่สามารถตอบสนอง
ต่อสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม ซึ่งหากความเสื่อมถอยของร่างกายนั้นส่งผลให้ต่อความบกพร่องในการขับขี่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7-19

โครงการศึกษาเพือ่ พัฒนาระบบใบอนุญาตขั บรถให้เหมาะสมกั บประเทศไทย

รายงานฉบั บสมบูรณ์

ควรกาหนดเงื่อนไขการขับขี่เพื่อให้ลดกิจกรรมการขับรถลงและมีการติดตามดูแลผู้ป่วยที่ถือใบอนุญาตขับรถ
แบบมีเงื่อนไขอย่างสม่าเสมอ ซึ่งอาจทาได้ด้วยการจากัดการขับรถ เช่น ห้ามขับรถกลางคืน หรือจากัดประเภท
ของรถ การกาหนดเงื่อนไขให้ใช้เกียร์อัตโนมัติ เป็นต้น
4)

ความผิดปกติที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา

การตรวจความผิดปกติประเภทนี้ต้องใช้เวลานานในการวินิจฉัยภาวะที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยในการขับขี่ เช่น
multiple sclerosis และผู้ป่วยต้องอาศัยเวลานานในการปรับตัวในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ดังนั้น ผู้ป่วยควรได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับสภาวะการเสื่อมถอยของโรคที่ส่งผลต่อการขับขี่ซึ่งอาจต้องมีการ
จากัด การขับ รถ และอาจจ าเป็ น ต้ องมี เวลาให้ ผู้ ป่ ว ยปรับ วิ ถีชีวิ ต ต่ อไป ซึ่ งในบางรายอาจต้ องได้ รับ ความ
ช่วยเหลือจากนักอาชีวบาบัด
5)

สภาวะโดยกาเนิด

บุ ค คลที่ มี ภ าวะบกพร่องโดยกาเนิ ด หรือเป็ น มาตั้ งแต่ เด็ ก อาจสามารถปรับ ตั วให้ ขับ รถได้ อย่ างปลอดภั ย
ถึงแม้ว่าจะมีความพิการนั้นอยู่ ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ควรได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและอาจต้องมีการอบรม
และการทดสอบ ซึ่งอาจจะได้รับใบอนุญาตขับรถแบบมีเงื่อนไข หรือต้องมีการดัดแปลงสภาพรถเฉพาะอย่าง
แต่อาจจะไม่ต้องได้รับการประเมินเป็นครั้งคราวได้
6)

ยาและการขับรถ

ยาที่ มี ผ ลต่ อระบบประสาทส่ ว นกลางจะมี ผ ลต่ อทั ก ษะในการขับ ขี่ ด้ ว ยเช่ น กัน เนื่ อ งจากยากดประสาท
ส่วนกลางอาจท าให้ความตื่นตัวลดลง ปฏิกิริยาช้าลงและท าให้การตัดสินใจบกพร่อง ซึ่งผลกระทบเหล่านี้
จะเป็ น ลั กษณะเดี ย วกับ ผลของการดื่ ม แอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ยั ง มี ย าที่ มี ผ ลต่ อพฤติ กรรมยัง อาจกระตุ้ น
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่มีมาแต่เดิมและเพิ่มพฤติกรรมการเสี่ยงมากขึ้น
ผลจากการใช้ยาและแอลกอฮอล์อาจก่อให้เกิดความบกพร่องเฉียบพลัน ซึ่งอาจเกิดจากการใช้ยาที่ซื้อมาใช้เอง
และยาที่สั่งโดยแพทย์ โดยรายละเอียดของความบกพร่องจากการใช้ยาและแอลกอฮอล์กาหนดโดยกฎหมาย
ความปลอดภัยบนถนนที่ห้ามการขับรถหากมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (Blood alcohol concentration BAC) ซึ่งควรได้รับการพิจารณาให้เป็นข้อกาหนดด้ านการแพทย์ในการขอใบอนุญาตขับรถ ซึ่งรวมถึงการใช้
สารเสพติด การใช้สารผิดประเภท และการใช้ยาเป็นระยะเวลานาน
การรับประทานยาบางอย่างมีความสัมพันธ์กับการประเมินสมรรถภาพของร่างกายในการจัดการกับสภาวะ
จาเพาะบางประเภท เช่น เบาหวาน โรคลมชัก และสภาวะผิดปกติทางจิต ซึ่งแพทย์ที่สั่งยาและเภสัชกร จะ
คานึงถึงผลที่อาจเกิดขึ้นได้ของยาและให้คาแนะนากับผู้ใช้ยา ยาบางประเภทเป็นยาที่มีผลต่อระบบประสาท
ส่วนกลางมากที่สุด (ยกเว้น benzodiazepines) ซึ่งอาจมีผลต่อการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนได้
ถึงแม้ผู้ป่วยจะใช้ยานั้นตามคาสั่ งแพทย์ แพทย์ควรให้คาแนะนากับผู้ป่วยในเรื่องการขับรถทั้งในระยะสั้นหรือ
ระยะยาว ดังต่อไปนี้
 ความสมดุลระหว่างความบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้จากยาที่จะมีต่อสมรรถนะในการขับขี่อย่าง
ปลอดภัยและสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้ป่วย
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 การตอบสนองเฉพาะบุคคลของผู้ป่วย เพราะบางคนอาจมีการตอบสนองมากกว่าอีกคนหนึง่
 ผลการใช้ยาที่อาจมีต่อการปฏิบตั ิงานขับรถเชิงพาณิชย์ที่ผปู้ ่วยต้องระมัดระวังให้มากขึ้น
 ผลของการใช้ยาหลายอย่างร่วมกันที่อาจจะทาให้เกิดความบกพร่อง รวมถึงผลจากการดื่ม
แอลกอฮอล์ด้วย
 ผลของการอดนอนและความเหนื่อยล้าขณะขับรถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขับรถเชิงพาณิชย์
 ผลของการเปลี่ยนชนิดและโดสของยาที่ได้รับ
 ผลสะสมของการได้รับยา
 สภาวะด้านการแพทย์อื่นๆที่อาจส่งผลต่อสมรรถนะในการขับขี่
 ปัจจัยอื่นๆที่อาจเพิ่มความเสี่ยง เช่น ประวัติการดื่มแอลกอฮอล์และการใช้ยาอย่างผิดวิธี
ตัวอย่างผลของยาบางประเภท
 Benzodiazepines
ยา Benzodiazepines อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุการชน ซึ่งมีข้อมูลทางสถิติว่ามักถูก
พบใน 4% ของผู้ป่วยที่ตายและ 16% ของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุการชน ผู้ประสบอุบัติเหตุบางราย
มี ป ระวั ติ ก าร benzodiazepines ผิ ด วิ ธี ห รื อ ใช้ ร่ ว มกั บ สารอื่ น ๆ ซึ่ ง ในบางครั้ ง หากต้ อ งการ
hypnotic effect แพทย์ ส ามารถใช้ ย าอื่ น ที่ มี ระยะออกฤทธิ์สั้ น กว่ า ความทนทาน (Tolerance)
ต่อผลการกล่อมประสาทของยา benzodiazepines ที่มีระยะออกฤทธิ์ยาวที่ใช้ในการรักษาโรควิตก
กังวล ซึ่งจะทาให้ผลด้านลบของยาต่อทักษะในการขับขี่ลดลง
 ยาคลายเครียด
อุบัติเหตุเสียชีวิตจากการใช้ยาคลายเครียดมักพบได้บ่อยครั้ง เนื่องจากยาชนิดสามารถหาซื้อได้ง่าย
และมีใช้กันอยู่ทั่วไป ซึ่งยาจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการขับขี่ ก่อให้เกิดความบกพร่องใน
กลุ่ ม tricyclic antidepressants เช่ น amitriptyline และ dothiepin มากกว่ ากลุ่ ม ที่ มี ฤทธิ์ อ่อน
ก ว่ า เช่ น serotonin แ ล ะ mixed reuptake inhibitors เช่ น fluoxetine แ ล ะ sertraline
นอกจากนี้ยาคลายเครียดอาจส่งผลให้มีการลดความบกพร่องด้านทักษะพิสัย (psychomotor) และ
กระบวนความคิดอันเกิดจากความเครียดและช่วยให้อารมณ์กลับมาเป็น ปกติ ซึ่งอาจส่งผลดีต่อการ
ขับขี่
 Antipsychotics
ยากลุ่ ม นี้ อาจท าให้ การควบคุม พฤติ กรรมดี ขึ้น หากผู้ ป่ ว ยมี ภาวะ psychotic-related cognitive
deficits อย่างไรก็ตาม ยากลุ่ม antipsychotics มีฤทธิ์กดประสาทและอาจมีผลข้างเคียงที่กระทบ
กับทักษะในการขับขี่ผ่านกระบวนการ blockage of central dopaminergic และ receptors อื่นๆ
ยากลุ่มที่เก่ากว่านี้ เช่น chlorpromazine มีฤทธิ์กดประสาทมากกว่าเนื่องจากมีผลต่อ cholinergic
และ histamine receptors ซึ่ งยากลุ่ ม ใหม่ ๆ ที่ มี ฤ ทธิ์ ก ดประสาท เช่ น clozapine, olanzapine
และ quetiapine เป็ น ต้ น ใน ขณ ะที่ aripiprazole, risperidone แล ะ ziprasidone มี ฤท ธิ์
กดประสาทน้อยกว่า ฤทธิ์กดประสาทในยาพวกนี้จะพบได้มากเมื่อเข้ารับการรักษาใหม่ๆและเมื่อ
ได้รับยาในปริมาณที่สูง
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 Opioids
การศึ ก ษ าผ ล การใช้ ยาก ลุ่ ม opioid analgesics เช่ น hydromorphone, morphine ห รื อ
oxycodone ต่อผลกระทบทางลบต่อพฤติกรรมการขับขี่ยังมีไม่มากนัก เนื่องจากกระบวนความคิด
อาจจะลดลงเมื่อได้รับการรักษาในระยะแรกจากฤทธิ์กดประสาทของยา และจะสามารถปรับตัวได้
ในภายหลัง ซึ่งหมายความว่า ผู้ป่วยที่ได้รับยาประเภทนี้ด้วยขนาดยาที่คงที่ อาจจะไม่มีผลต่อความ
เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ก ารชนที่ เพิ่ ม ขึ้ น รวมถึ ง ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ ยา buprenorphine และ
methadone เพื่อรักษาการติดสารเสพติด ซึ่งหากขนาดยาที่ได้รับคงที่เป็นเวลาหลายสัปดาห์โดย
ไม่ ได้ ใช้ย าอื่น ด้ วย อาจมีปั ญ หาในการขับ รถในเวลากลางคืน จาก miotic effect ของยากลุ่ ม นี้ ที่
อาจจะลดขอบเขตของการมองเห็นได้

7.7.3 การประเมินสภาวะด้านการแพทย์ในเชิงปฏิบัติ
การประเมินผู้ขับ ขี่เชิงปฏิบัติจะท าให้สามารถประเมินสภาวะสุขภาพต่อการขับขี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อ
ประเมินผลของการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยหรือความเสื่อมตามอายุต่อทักษะในการขับขี่ ประกอบกับดุลพินิจ
ทักษะการตัดสินใจ การสังเกตและการบังคับรถ ในการขอใบอนุญาตขับรถ การดัดแปลงสภาพรถ การฟื้นฟู
สมรรถนะหรือการฝีกสอนซ้า การกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตขับรถและการประเมินซ้า ซึ่งการประเมินนี้จะมี
ประโยชน์ในการดัดแปลงสภาพรถเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ที่มีความบกพร่องในด้านกล้ามเนื้อและกระดูกและ
ความพิ การอื่ น ๆ และมี ความแตกต่ างจากการทดสอบการขับ ขี่ที่ ใช้ กัน อยู่ ทั่ วไปในกรมการขนส่ งทางบก
อย่างไรก็ตาม การประเมินผู้ขับขี่ในทางปฏิบัติมีข้อจากัดในจากสภาพของผู้ป่วยที่อาจจะไม่คงที่ในแต่ละวัน
และการทดสอบไม่ สามารถสร้างสถานการณ์ ฉุกเฉินขึ้นมาเพื่อประเมิ นความรวดเร็วของการตอบสนองได้
สภาวะด้านการแพทย์บางอย่างที่ไม่เหมาะสมกับการนาผู้ป่วยออกสู่สภาพถนนจริง เช่น ความบกพร่องด้าน
สายตา หรือความบกพร่องด้านกระบวนความคิดอย่างรุนแรง ดังนั้นการประเมินผู้ขับขี่เชิงปฏิบัติได้สามารถใช้
เป็นข้อมูลประกอบการประเมินทางด้านคลินิกของแพทย์ผู้ดูแล
การประเมินผู้ขับขี่เชิงปฏิบัติสามารถทาได้หลายอย่างทั้งการทดสอบบนถนนจริง การทดสอบนอกถนนหรือ
และการใช้เครื่องจาลองสภาพถนน จึงต้องพิจารณาให้เหมาะสม โดยอาจกระทาโดยนักอาชีวบาบัดที่ได้รับ
การอบรมเรื่องการประเมินการขับขี่หรือโดยบุคคลอื่นที่ได้รับการรับรองโดยกรมการขนส่งทางบก การทดสอบ
ในเชิงปฏิบัติในหลายๆประเทศก็มีรูปแบบและกระบวนการที่แตกต่างกัน ไปตามทรัพยากร กระบวนการ
จัดการ ค่าใช้จ่ายและสภาวะด้านการแพทย์เฉพาะบุคคล ความต้องการในการประเมินเชิงปฏิบัติการอาจ
กาหนดโดยแพทย์ที่อาจร้องขอให้มีการประเมินผู้ขับขี่ในทางปฏิบตั ิเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมในด้านคลินกิ สาหรับ
ในผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะไม่ชัดเจน หรือจากความต้องการของกรมการขนส่งทางบก ตารวจ หรือผู้ใบขออนุญาต
ขับรถแจ้งขอความประสงค์เอง เหตุที่ต้องมีการประเมินเชิงปฏิบัติ ประกอบด้วย
 ความจาเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์พิเศษหรือการดัดแปลงสภาพรถ
 ความสามารถของบุคคลในการบังคับรถ
 ความสามารถในการปฏิบั ติของบุ คคล เช่น ระบบความจา ความแข็งแรงของร่างกายและทั กษะ
ระยะเวลาการตอบสนอง ความเข้าใจและความสามารถในการบังคับตัวเองในการขับขี่
 วิถีชี วิต ของบุ คคลนั้ น และธรรมชาติ ความถี่แ ละความจ าเป็ น ในการขั บ รถ และความเข้าใจต่ อ
กฎหมายจราจร
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7.7.4 ความเท่าเทียมในการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
1)

โอกาสการได้รับการจ้างงานอย่างเสมอภาค (Equal employment opportunity)

การทดสอบสมรรภาพของร่างกายจากสภาวะด้านการแพทย์ต้องกระทาอย่างเท่าเทียมเสมอภาค โดยอย่างยิ่ง
สาหรับผู้ที่ขับรถเชิงพาณิชย์ที่ต้องตระหนักถึงความสาคัญในการปกป้องความปลอดภัยต่อสาธารณะ ไม่ควรถูก
ใช้เพื่อเป็นอุปสรรคต่อการจ้างงาน ระบบที่เอื้อให้มีใบอนุญาตขับรถชนิดมีเงื่อนไขมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การจ้างงานโดยไม่ลดระดับความปลอดภัยบนถนน โดยกาหนดให้มีการทบทวนสภาพทางการแพทย์และ
เงื่อนไขการขับรถที่เหมาะสม
2)

การถูกเลือกปฏิบัติ (Discrimination)

การพิจารณาข้อกาหนดในการทดสอบสมรรถภาพต้องมีการปกป้องไม่ให้มีการถูกเลือกปฏิบัติ ต้องปราศจาก
ความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากความพิการ โดยหากผู้ป่วยสงสัยว่าจะมีการเลือกปฏิบัติก็สามารถร้องเรียน
จากหน่วยงานหรือองค์กรสิทธิมนุษยชน หรือคณะกรรมการอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
3)

ข้อมูลข่าวสารและความช่วยเหลือต่อผู้ป่วย

ในกรณีที่มีการพิจารณาตัดสินให้ยกเลิกเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการอนุญาตขับรถ จะต้องมีการ
แจ้งข้อมูลข่าวสาร และให้คาแนะนาเพื่อแสดงความใส่ใจในภาวะสุขภาพของผู้ป่วยที่ดาเนินอยู่ และสภาวะที่
อาจลดผลกระทบต่อความสามารถในการเลี้ยงชีพของผู้ป่วย แพทย์ควรขั้นตอนทางปฏิบัติ ได้แก่ การช่วยหา
บริการเสริมให้ทันเวลา และการแนะแนวทางในการปรับตัวอาจช่วยบรรเทาความกังวลหรือความกลัวของ
ผู้ป่วยได้ หากเป็นไปได้แพทย์ควรส่งต่อผู้ป่วยไปยังแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หรือให้คาปรึกษาอื่นๆ เช่น
 การประเมินด้านการอาชีพว่า ผูป้ ่วยสามารถฟื้นฟู เรียนรู้ และเสริมทักษะในด้านอุตสาหกรรมอื่นๆ
หรือหน่วยงานอื่นๆในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
 การให้ข้อมูล ความช่วยเหลือด้านการฟื้นฟู การฝึกอบรมด้านการอาชีพ และความช่วยเหลืออื่นๆ
 การเชื่อมข้อมูลและประสานงานกับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและหน่วยงานตัวแทนที่สามารถให้
คาแนะนา สนับสนุนและให้บริการด้านต่างๆ

7.8

การประเมินและกระบวนการรายงาน

ขั้นตอนการประเมินสมรรถภาพของร่างกายเพื่อการขับขี่ ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเภทของใบอนุญาตขับรถ
ขั้นตอนแรกควรจาแนกประเภทใบอนุญาตขับรถที่จะขออนุญาตใหม่หรือต่ออายุ เนื่องจากใบอนุญาตขับรถ
เชิงพาณิชย์มีข้อกาหนดที่ควรพิจารณามากกว่าใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล กรมการขนส่งทางบกควรระบุ
ประเภทของใบอนุญ าตในคาขอให้ชัดเจน ในกรณี ที่การตรวจร่างกายนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ใน
การรั กษา แพทย์ ค วรสอบถามประเภทใบอนุ ญ าตให้ ชั ด เจนก่ อ นสภาวะร่า งกายเพื่ อ การขั บ ขี่ เนื่ อ งจาก
ข้อกาหนดด้านการแพทย์เพื่อการขับขี่รถเชิงพาณิชย์มีความเข้มงวดกว่าผู้ขับขี่ขับรถส่วนบุคคล ดังนั้นบุคคลที่
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มีคุณ สมบัติไม่ผ่านเกณฑ์สาหรับการขับรถเชิงพาณิชย์ อาจจะมีคุณสมบัติครบเกณฑ์สาหรับการขับรถส่วน
บุคคล ดังนั้นผู้ประการควรพิจารณาข้อกาหนดของใบอนุญาตขับรถทั้งสองประเภทไปพร้อมๆกัน
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาประวัติด้านการแพทย์และการขับขี่
การจัดทาประวัติด้านการแพทย์ควรกาหนดให้เป็นไปตามคาร้องขอของกรมการขนส่งทางบก ข้อมูลที่ต้องมีใน
การจัดทาประวัติด้านการแพทย์ในประเมินสมรรถภาพของร่างกายเพื่อการขับขี่ควรประกอบด้วย
 ประวัติการถูกห้ามห้ามขับรถพร้อมสาเหตุ
 ประวัติของโรคลมชัก การหมดสติ หรือสภาวะอื่นที่มีความบกพร่องของสติสัมปชัญญะ รวมทั้งความ
ผิดปกติด้านการนอนหลับ สภาวะด้านประสาทวิทยา สภาวะด้านจิตวิทยา ปัญหาการติดแอลกอฮอล์
หรือสารเสพติด เบาหวาน โรคหั วใจ โดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือด ความผิด ปกติ ของกล้ามเนื้ อ
เคลื่อนไหว ปัญหาด้านการมองเห็นและการได้ยิน
 ประวัติอุบัติเหตุทางรถยนต์ เช่น การชน หรือข้อพิพาทจากการขับรถ
 ประวัติการรับประทานยาที่อาจส่งผลถึงความสามารถในการขับขี่
 สภาวะด้านการแพทย์หลายอย่างร่วมกัน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่
 ระดับความเข้าใจของผู้ปว่ ยเกี่ยวกับความสามารถในการขับรถอย่างปลอดภัยของตนเอง
 ธรรมชาติ ข องการขั บ รถและความจ าเป็ น เช่ น ความถี่ ในขั บ รถ วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการเดิ น ทาง
ระยะทางเฉลี่ยของการขับรถ ช่วงเวลาของการเดินทาง
กรมการขนส่ งทางบก อาจร้องขอให้ มี การตรวจร่างกายแบบพิ เศษที่ เรีย กว่ า “for cause” examination
เนื่องจากอาจมีความกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับรถในบางกรณี เช่น บุคคลที่มีอุ บัติเหตุเป็นประจา ซึ่งใน
กรณีนี้ควรพิจารณาปัจจัยแวดล้อมในการขับขี่มากขึ้น เช่น ปัจจัยด้านความเหนื่อยล้าในคนขับรถเชิงพาณิชย์
เป็นต้น ควรทาการซักประวัติด้านการแพทย์และประวัติอุบัติเหตุอย่างละเอียดและทาการตรวจร่างกายโดย
ละเอียดเพื่อประกอบกับสภาวะอาการผิด ปกติอื่นๆที่อาจมีผลต่อความสามารถในการขับขี่เพื่ อให้สามารถ
พิจารณาได้อย่างรอบคอบ ซึ่งในบางกรณีอาจต้องได้รับการปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทาง
ในกรณีที่การประเมินนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ในกระบวนการรักษา อาจพิจารณาร่วมกับประวัติด้าน
การแพทย์ซึ่งมีข้อมูลประวัติเดิมอยู่แล้ว ประกอบกับการซักถามเพิ่มเติมเรื่องประวัติการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมา
ขั้นตอนที่ 3 ทาการตรวจร่างกาย
ในกรณีที่กรมการขนส่งทางบกพิจารณาให้มีการตรวจร่างกายเพิ่มเติม แพทย์มักใช้การตรวจทางด้านคลินิก
แบบเบ็ ดเสร็จ ซึ่ งรวมถึงการประเมิน ด้านการทาหน้ าที่ ของระบบต่างๆของร่างกาย ทั้ งด้ านกายภาพและ
ความจา การตรวจร่างกายควรมุ่ งความสนใจไปในการค้น หาปั จจัย เสี่ย งของผู้ป่ วยที่เกี่ยวข้องกับ การเกิด
อุบัติเหตุรถชน เนื่องจากไม่สามารถบังคับรถได้ หรือไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
แพทย์ควรมุ่งการวินิจฉัยสภาวะที่พบบ่อย ซึ่ง มีผลกระทบต่อความสามารถในการขับขี่ในระยะยาว หากไม่
สามารถที่จะระบุสภาพการณ์ด้านคลินิกทุกชนิดที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะได้ ตัวอย่างเช่น
หากบุคคลหนึ่งมีความผิด ปกติในทางระบบ (systemic disorders) หรือมีสภาวะด้านการแพทย์หลายอย่าง
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ร่วมกัน อาจเสนอผลการตรวจร่วมกันต่อดุลพินิจและการตรวจสอบทางานร่วมกันของระบบต่างๆ และเสนอ
ให้มีการตรวจพิเศษเพิ่มเติมจากแพทย์เฉพาะทางต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาผลการตรวจร่างกายร่วมกับประวัติด้านการแพทย์ ประวัติด้านการขับขี่ และความ
จาเป็นในการขับขี่
เมื่อได้ข้อมูลจากการทาประวัติและการตรวจร่างกายแล้วจะต้องนาข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ซึ่งสามารถลงความเห็น
เป็นข้อสรุปเกี่ยวกับสมรรถภาพของทางร่างกายเพื่อการขับขี่ได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 ผู้ป่วยมีภาวะป่วยชั่วคราวที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการขับขี่ในระยะสัน้ แต่ไม่มผี ลต่อ
การถือใบอนุญาตขับรถ
 ผู้ป่วยมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถถือหรือขอใบอนุญาตขับรถได้
 ผู้ป่วยขาดคุณสมบัตติ ่อการถือใบอนุญาตขับรถ แต่การรักษาด้านการแพทย์ และ/หรือ การดัดแปลง
สภาพรถอาจจะทาให้ผู้ป่วยสามารถมีใบอนุญาตขับรถแบบมีเงื่อนไข
 ผู้ป่วยขาดคุณสมบัตทิ ี่จะมีใบอนุญาตขับรถ ไม่วา่ จะเป็นแบบธรรมดาหรือแบบมีเงื่อนไข
 แพทย์ไม่สามารถสรุปได้วา่ ผู้ปว่ ยมีสมรรถภาพของร่างกายเหมาะสมในการที่จะขับรถหรือไม่
ในกรณีที่แพทย์ไม่สามารถสรุปได้ว่าสมรรถภาพของร่างกายมีเหมาะสมกับการขับขี่ตามมาตรฐานที่ได้กาหนด
ไว้หรือไม่ ควรทาการสืบสวนเพิ่มเติม หรือพิจารณาส่งต่อให้ป รึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อให้ความเห็นกับ
ภาวะดังกล่าวต่อไป ในกรณีที่แพทย์เฉพาะทางไม่สามารถให้ความเห็นได้ อาจจาเป็นต้ องทาการทดสอบการ
ขับรถเชิงปฏิบัติหรือการทดสอบเชิงบนถนนจริง เพื่อเสนอต่อกรมการขนส่งทางบกเพื่อการพิจารณาอนุญาต
ต่อไป
ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผลและให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วย
แพทย์ควรให้คาแนะนากับผู้ป่วยเกี่ยวกับสภาวะการป่วยที่อาจส่งผลกระทบต่อการขับรถ โดยแจ้งเกี่ยวกับ
สภาวะที่เป็นอยู่ ระดับอาการและสภาวะ ความสาคัญของการมาพบแพทย์เป็นระยะๆ และการรักษาโดยการ
ใช้ยาอย่างต่อเนื่องหากมีความจาเป็น ในกรณีที่เป็นสภาวะการเจ็ บป่วยชั่วคราวที่อาจกระทบต่อการขับรถใน
ระยะสั้น แพทย์อาจไม่จาเป็นต้องรายงานต่อกรมการขนส่งทางบก แต่ควรให้คาแนะนาอย่างเหมาะสมในเรื่อง
การงดขับรถ และการสนับสนุนจากสมาชิกครอบครัว
ในกรณีที่กรมการขนส่งทางบกร้องขอให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมเพื่อการยื่นขอหรือการต่อ อายุใบอนุญาต
ขับรถ หรือการตรวจเพื่อกาหนดเงื่อนไขของใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องนาใบรายงานของ
แพทย์ไปเสนอให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามข้อระเบียบข้อบังคับของกรมการขนส่งทาง
บกต่อไป สาหรับในกรณีที่ผู้ป่วยมีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ แพทย์มีหน้ าที่ให้คาแนะนาแบบเป็นมิตรและให้
กาลังใจโดยชี้แจงถึงความเสี่ยงต่อตัวเองและผู้อื่น และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะขับขี่รถ แพทย์ควรจะ
ตระหนักถึงความต้องการของผู้ป่วยซึ่งความเป็นอยู่ของผู้ป่วยที่อาจถูกกระทบเนื่องจากไม่ได้รับ อนุญาตให้ขับ
รถ หรือได้ใบอนุญาตขับรถแบบมีเงื่อนไข ผู้ป่วยควรได้รับคาแนะนาให้ส่งรายงานนี้ต่อกรมการขนส่งทางบก
อย่าง สมัครใจ และควรได้รับคาบอกเล่าด้านข้อผูกพันทางด้านกฎหมายในการกระทานี้ด้วย
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ขั้นตอนที่ 6 ส่งรายงานถึงกรมการขนส่งทางบก
เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจร่างกายตามคาร้องขอของกรมการขนส่งทางบกแล้ว แพทย์จะต้องเขียนรายงานตาม
แบบฟอร์มที่ได้มาจากกรมฯ ควรบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะร่างกายเพื่อการขับขี่และลงนามรับรอง
โดยแพทย์ที่ทาการตรวจเพื่อให้ผู้ป่วยนาส่งแบบฟอร์มต้นฉบับกลับไปยังกรมการขนส่งทางบกต่อไป ทั้งนี้แพทย์
ควรเก็บ สาเนาไว้ในแฟ้ ม เวชระเบีย นผู้ ป่ วยด้ วย โดยไม่ มีความจาเป็ นต้ องลงนามในใบยิน ยอม (consent)
เนื่องจากผู้ป่วยจะเป็นผู้นารายงานดังกล่าวกลับไปให้กรมการขนส่งทางบก ผู้ป่วยอาจถูกขอให้ลงนามในใบ
ยินยอมเพื่อให้กรมการขนส่งทางบกทาการขอข้อมูลจากแพทย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะสุขภาพในการประเมิน
สมรรถนะร่างกายด้วย
ในกรณีที่การประเมินสมรรถนะร่างกายเพื่อการขับขี่อยู่ในช่วงที่แพทย์ทาการรักษาผู้ป่วย นอกจากจะแจ้งให้
ผู้ป่วยรายงานต่อกรมการขนส่งทางบกแล้ว แพทย์ควรจะใช้แบบฟอร์ม Medical condition notification
และให้ผู้ป่ วยน าไปส่งให้กรมการขนส่งทางบก แพทย์ควรจะเก็บ สาเนา Medical condition notification
เอาไว้ในแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย การส่งใบรายงานในแบบฟอร์มที่กาหนดไว้ให้ครบถ้วน จะช่วยลดโอกาสที่
ผู้ป่วยต้องมารับการประเมินใหม่อีกครั้ง และลดเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตขับรถด้วย ทั้งยังสามารถ
ลดความไม่แน่นอนในการพิจารณาออกใบอนุญาตขับรถอีกด้วย
ขั้นตอนที่ 7 การเก็บใบรายงาน
แพทย์ควรเก็บจัดเก็บใบรายงานไว้เพื่อความสะดวกหากมีการร้องขอข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก
ขั้นตอนที่ 8 การติดตามผล
การติดตามผลในที่นี้หมายถึงการติดตามซักถามผู้ป่วยในการตรวจติดตามครั้งต่อไปเกี่ยวกับสมรรถภาพของ
ร่างกายที่มี ผลต่อการขับรถ ความบกพร่องหรือความเสื่อมถอยด้านกระบวนความคิด ซึ่งหากผู้ป่วยที่ได้รับ
คาแนะนาว่าไม่ควรขับรถยังคงขับรถอยู่ แพทย์จึงควรพิจารณาแจ้งไปยังกรมการขนส่งทางบกด้วย
หากพบว่าผูป้ ่วยไม่นาส่งรายงานต่อกรมการขนส่งทางบก และผู้ป่วยเกี่ยวข้องในอุบัติเหตุจากการขับขี่ และ
อุบัติเหตุนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะการป่วยดังกล่าว โดยในการตรวจแพทย์ได้ให้ความเห็นและชี้แจงให้
ตระหนักถึงถึงความเสี่ยงที่ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นไปในการตรวจวินิจฉัยแล้ว ความผิดในกรณีดังกล่าวจึงไม่ใช่
ความผิดของแพทย์แต่อย่างใด
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บทที่ 8 ใบอนุ ญาตขับรถของต่างประเทศ
8.1

รูปแบบของระบบใบอนุญาตขับรถ

ระบบการใบอนุญาตขับรถที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปในต่างประเทศอาจจาแนกได้เป็น 4 รูปแบบต่อไปนี้
 ระบบทั่วไป
 ระบบมีใบอนุญาตชั่วคราว
 ระบบแบบแบ่งการอนุญาตเป็น 2 ระยะ
 ระบบใบอนุญาตเป็นลาดับขัน้

8.1.1 ระบบทั่วไป
ระบบการอนุญาตให้ขับรถแบบที่ซับซ้อนน้ อยที่สุดนั้นจะมีการอบรมให้มีความรู้ภาคทฤษฎีและอาจมีการฝึก
ทักษะการขับขี่ ในภาคการทดสอบก็จะมีการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หากผ่านก็จะได้รับใบอนุญาต
ขับรถทันที ดังสรุปในรูปที่ 8.1

รูปที่ 8.1 ระบบทั่วไป

8.1.2 ระบบมีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว
ระบบมีใบอนุญาตขับรถชั่วคราวดังสรุปในรูปที่ 8.2 เป็นการทดสอบเช่นเดียวกับการทดสอบแบบทั่วไป แต่จะ
มีช่วงเวลาในการถือใบอนุญาตขับรถชั่วคราวก่อนจะได้ใบอนุญาตขับรถถาวรปกติประมาณ 2 ปี โดยในช่วง
ของการถือใบอนุญาตขับรถชั่วคราวจะมีมาตรการในการกากับดูแลที่เข้มข้นกว่าปกติ หากมีการฝ่าฝืนก็จะถูก
ตัดคะแนน หากมีคะแนนสะสมในช่วงเวลาดังกล่าวมากเกินเกณฑ์ที่ กาหนดจะต้องมีการเข้ารับการอบรม
เพิ่ มเติม ตัวอย่างมาตรการกากับ ดูแลที่ เข้ม ข้น ได้แก่ การกาหนดให้ ปริมาณแอลกอฮอลล์ ในเลือดเป็น 0
ในช่วงเวลาดังกล่าว หรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโดยตรงอย่างเช่นการขับรถ
เร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
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รูปที่ 8.2 ระบบมีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว

8.1.3 ระบบการอนุญาตแบบ 2 ระยะ
ระบบการอนุญาตแบบ 2 ระยะ ดังแสดงในรูปที่ 8.3 มีลักษณะคล้ายกับประเภทก่อนหน้านี้ยกเว้นในช่วงถือ
ครองใบอนุญาตขับรถชั่วคราวจะต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ระดับสูง เช่น การขับขี่อย่างปลอดภัยในเวลากลางคืน การขับขี่บนถนนลื่น การประเมินความปลอดภัยด้วย
ตนเอง การประเมินสถานการณ์อันตรายในขณะขับขี่

8.1.4 ระบบใบอนุญาตขับรถเป็นลาดับขั้น
การออกใบอนุญาตขับรถแบบเป็นลาดับขั้น (Graduate Licensing System) ดังสรุปในรูปที่ 8.4 ประกอบไป
ด้วย 3 ระดับในการออกใบอนุญาตขับรถ โดยจะมีลักษณะใกล้เคียงกับประเภทก่อนหน้านี้ แต่มีความชัดเจน
มากขึ้น นั่นคือ มีระดับเรียนรู้ learner stage ระดับควบคุมชั่วคราว provisional licence stage และระดับ
ถาวร full licence stage การกาหนดระดับดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากความสามารถในการเรียนรู้และเพิ่มพูน
ประสบการณ์จะเกิดขึ้นตามระยะเวลาในการได้รับประสบการณ์ในการขับขี่ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการดูแล
การขับ ขี่ของผู้ขับ ขี่ให้ ได้รับ ประสบการณ์ ที่ สอดคล้องกับ ทักษะในขณะนั้ น เมื่อประสบการณ์ เพิ่ม ขึ้น การ
ควบคุมดูแลก็จะได้รับการผ่อนผันมากขึ้นจนถึงระดับที่จะได้รับการครอบครองด้วยใบอนุญาตขับรถแบบถาวร
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รูปที่ 8.3 ระบบแบบมี 2 ระยะ

รูปที่ 8.4 ระบบอนุญาตเป็นลาดับขั้น
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จากการศึกษาข้อมูลในต่างประเทศชี้ให้เห็นว่าระบบใบอนุญาตขับรถแบบเป็นลาดับขั้น (Graduated Driver’s
Licensing หรือ GDL) เป็ น ระบบที่ เหมาะสมกับ สภาพความเป็ น จริงมากที่ สุ ด ทั้ งในส่ ว นของรถยนต์ และ
รถจั กรยานยนต์ การศึกษาถึงระบบ GDL ของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าระบบดังกล่าวสามารถลดการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์ลงได้ถึงร้อยละ 23 ในกลุ่มอายุ 15-19 ปี ทั้งนี้ปัจจัยที่สาคัญที่สุดคือการลดความ
เสี่ยงอันเนื่องมาจากระยะเวลาในการออกไปขับขี่ยานพาหนะที่ลดลง สาหรับประเทศนิวซีแลนด์พบว่าระบบ
ดังกล่าวสามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ร้อยละ 36 และอัตราการบาดเจ็บร้อยละ 40 ในกลุ่มผู้ขับขี่อายุ
16 ปี
1)

การจากัดอายุขั้นต่า

จากการทบทวนโดย Senserrick and Whelan พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ของอุบัติเหตุกับการจากัด
อายุขั้นต่าที่น้อยเกินไปได้แก่
 การขาดความพร้อมด้านวุฒิภาวะ
 เป็นการเพิ่มจานวนผู้ขับขี่มือใหม่บนท้องถนน
 ระยะเวลาในการถือครองใบอนุญาตขับรถประเภทชั่วคราวที่สั้นจนเกินไป
ในประเทศออสเตรเลียพบว่าอายุขั้นต่าของการขอใบอนุญาตขับรถรถจักรยานยนต์จะสูงกว่ารถยนต์ นั่นคือใน
รัฐ นิ วเซาท์เวลส์กาหนดให้อายุขั้น ต่าสาหรับการขอใบอนุญ าตขับรถระดับเรียนรู้ (Learner Permit) ของ
รถยนต์ อ ยู่ ที่ 16 ปี ในขณะที่ ของรถจั ก รยานยนต์ อ ยู่ ที่ 16 ปี 9 เดื อ น ส าหรับ อายุ ขั้ น ต่ าส าหรับ การขอ
ใบอนุญาตขับรถระดับชั่วคราว (Provisional Permit) ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 18 ปี ในมลรัฐ
วิคตอเรียกาหนดให้อายุขั้นต่าสาหรับการขอใบอนุญาตขับรถระดับเรียนรู้ของรถยนต์อยู่ที่ 16 ปี ในขณะที่ของ
รถจั กรยานยนต์อยู่ที่ 18 ปี สาหรับ อายุขั้น ต่าสาหรับ การขอใบอนุ ญ าตขับ รถระดับ ชั่วคราว (Provisional
Permit) ของรถยนต์อยู่ที่ 18 ปีในขณะที่รถจักรยานยนต์อยู่ที่ 18 ปี 3 เดือน จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นถึง
ประโยชน์ของการจากัดอายุขั้นต่าดังต่อไปนี้
 เป็นการวางมาตรฐานทางกฎหมายถึงความเหมาะสมของอายุผู้ขับขี่ที่ควรจะขับขี่
 ทาให้ผู้ขับขี่มีพัฒนาการด้านวุฒิภาวะที่เพียงพอ
2)

ระยะเวลาในการถือครองใบอนุญาตขับรถชั่วคราว

วัตถุประสงค์ที่สาคัญ ของการกาหนดระยะเวลาในการถือครองใบอนุญ าตขับรถชั่วคราวก็เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้มี
โอกาสในการพัฒนาประสบการณ์ในการขับขี่ภายใต้สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงไม่สูงมากนัก นอกจากนี้ยังเป็น
การป้องกันผู้ขับขี่ที่ขาดความพร้อมทางด้านทักษะและวุฒิภาวะเลือกที่จะเสี่ยงกับการเดินทางที่เป็นอันตราย

8.2

ใบอนุญาตขับรถประเทศญี่ปุ่น

ใบอนุญาตขับรถประเทศญี่ปุ่นตัวอย่างดังแสดงในรูปที่ 8.5 เป็นใบอนุญาตขับรถที่แสดงรายละเอียดต่างๆที่
เกี่ยวข้อง เช่น ที่ อยู่ วันหมดอายุ และที่ สาคัญ ประเภทรถที่อนุ ญ าตให้ ขับได้สาหรับ แต่ละบุคคลนั้ นๆ เช่ น
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รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถขนาดใหญ่ ได้แก่ รถบรรทุก หรือรถที่ใช้ สาหรับเพื่อโดยสารเช่น รถโดยสาร รถ
แท็กซี่ เป็นต้น
วันหมดอายุ

ประวัติการได้รับใบอนุญาต
ขับรถประเภทอื่นๆ

ประเภทรถที่
ได้รับใบอนุญาต

รูปที่ 8.5 ใบอนุญาตขับรถประเทศญี่ปุ่น

8.2.1 ประเภทใบอนุญาตขับรถ
ใบอนุญาตขับรถประเทศญี่ปุ่นแบ่งตามระดับความชานาญในการขับขี่และตามประเภทรถ
 ใบอนุญาตชั่วคราว (Provisional license) ออกให้สาหรับผู้ที่ผ่านการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาต
ประเภท 1 โดยผู้ ขั บ ขี่ จ ะต้ อ งแสดงป้ า ยผู้ ขั บ ขี่ ฝึ ก หั ด และมี ผู้ ค วบคุ ม ที่ ไ ด้ รับ อนุ ญ าตนั่ ง ไปด้ ว ย
ใบอนุญาตชั่วคราวนี้มีอายุ 6 เดือน
 ใบอนุญาตประเภท 1 (Class 1) สาหรับการขับขี่รถส่วนบุคคลทั่วไป
 ใบอนุญาตประเภท 2 (Class 2) สาหรับการขับขี่รถเชิงพาณิชย์ เช่น รถแท็กซี่ รถโดยสาร เกณฑ์อายุ
ขั้นต่า 21 ปี และมีประสบการณ์การขับขี่ 3 ปีโดยมีใบอนุญาตประเภท 1
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ใบอนุญาตประเภท 1 สาหรับรถยนต์ส่วนบุคคล มีประเภทย่อยต่างๆ ซึ่งอนุญาตให้ขับรถประเภทต่างๆ กันดัง
ตารางที่ 8.1
ตารางที่ 8.1 ใบอนุญาตขับรถประเภท 1 ประเทศญี่ปุ่น

●

●
●

รถจักร ยานยนต์ สกูตเตอร์

●

รถจักร ยานยนต์ขนาดเล็ก

●
●
●

รถจักร ยานยนต์ทั่วไป

●
●

รถจักร ยานยนต์ขนาดใหญ่

รถยนต์ทั่วไป

●

รถขนาดใหญ่พิเศษ

รถขนาดกลาง

ประเภทใบอนุญาตขับรถ
รถขนาดใหญ่ 1
รถขนาดกลาง 1
รถยนต์ทั่วไป 1
รถขนาดใหญ่พิเศษ 1
รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ 1
รถจักรยานยนต์ทั่วไป 1
รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 1
รถจักรยานยนต์ สกูต้ เตอร์

รถขนาดใหญ่

ประเภทรถที่สามารถขับได้

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

ส่วนใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2 แบ่งประเภทการอนุญาตตามประเภทรถดังแสดงในตารางที่ 8.2
ตารางที่ 8.2 ใบอนุญาตขับรถประเภท 2 ประเทศญี่ปุ่น

ประเภทใบอนุญาตขับรถ
รถขนาดใหญ่ 2

ประเภทรถที่สามารถขับได้
รถขนาดใหญ่ รถขนาดกลาง รถยนต์ทั่วไป
●
●
●

รถขนาดกลาง 2

●

รถยนต์ทั่วไป 2
รถพิเศษ 2
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8.2.2 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถ
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถประเทศญี่ปุ่นแสดงดังรูปที่ 8.6
การตรวจความพร้อมร่างกาย
อบรมเบื้องต้น
อบรมภาคทฤษฏี
หลักสูตรความรูเ้ บื้องต้น

ฝึกทักษะขับขี่
ภาคปฏิบัติ

สอบข้อเขียน

สอบภาคปฏิบัติ

ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว
ชั่วคราว
อบรมภาคทฤษฏี
หลักสูตรเฉพาะ

ฝึกทักษะขับขี่
ภาคปฏิบัติ

ทดสอบขับขี่บนถนนจริง
ได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียน

ทดสอบ ณ ศูนย์ใบอนุญาตขับรถ
ได้รับใบอนุญาตขับรถจริง

รูปที่ 8.6 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถประเทศญี่ปุ่น

ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถเลือกดาเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 ผ่านโรงเรียนสอนขับรถ
 เข้าทดสอบโดยตรง
1)

กรณีผ่านโรงเรียนสอนขับรถ
โดยทั่ วไปผู้ ขอรับ ใบอนุ ญ าตขับ รถจะต้องท าการสอบข้อเขีย น และสอบภาคปฏิบั ติ แต่ หากผู้ ขอรับ
ใบอนุญาตขับรถมีใบรับรองผ่านการอบรมจากโรงเรียนสอบขับรถที่ได้รับการรับรอง จะได้รับการยกเว้น
ไม่ ต้องท าการทดสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งยากมาก มีอัตราการผ่านต่ ามากดังนั้ นผู้ขอรับใบอนุ ญ าตขับรถ
ส่วนใหญ่กว่า 90% จึงผ่านการอบรมจากโรงเรียนสอบขับรถค่าใช้จ่ายขั้นต่าประมาณ 300,000 เยนใช้
เวลาอบรมอย่ า งน้ อ ย 15 วั น ส าหรั บ หลั ก สู ต รเร่ ง รัด จ านวนชั่ ว โมงการอบรมทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติ เป็นดังตารางที่ 8.3
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ตารางที่ 8.3 จานวนชั่วโมงฝึกอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์
ขั้นที่ 1
บรรยาย
ฝึกขับขี่
ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถ ออโต้
อบรม 10 ชม.และ 12 ชม.
ธรรมดา สอบข้อเขียน
15 ชม.
มีใบอนุญาตขับรถ
ออโต้
สอบข้อเขียน
10 ชม.
รถจักรยานยนต์แล้ว
ธรรมดา
13 ชม.
กรณี

2)

เกียร์

ขั้นที่ 2
บรรยาย ฝึกขับขี่
16 ครั้ง
19ชม.
2 ครั้ง

19ชม.

เข้าทดสอบโดยตรง

ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ณ ที่ศูนย์การสอบประจาจังหวัด

8.2.3 การอบรมและทดสอบ
เกณฑ์การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถในประเทศญี่ปุ่นสรุปดังนี้
1) ทดสอบความพร้อมด้านร่างกาย
เกณฑ์การทดสอบความพร้อมด้านร่างกาย ดังรายการตรวจดังนี้
 ทดสอบสายตาแต่ละข้างต้องไม่ต่ากว่า 0.3 และสองข้างไม่ต่ากว่า 0.7
 ทดสอบตาบอดสี ต้องแยกแยะสีแดง เขียว เหลือง ได้
 ทดสอบการได้ยิน
2)

อบรมภาคทฤษฎี
(1) หลักสูตรภาคทฤษฎี ขั้นที่ 1 (10 ชั่วโมง) ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
 จิตสานึกของผู้ขับขี่
 สัญญาณไฟจราจร
 ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร
 หลักการเดินรถ ที่ห้ามเข้า
 การให้ทางแก่รถฉุกเฉิน รถประจาทาง ความเร็ว/ระยะห่างปลอดภัย
 ทางแยก ทางข้ามทางรถไฟ
 การให้ทางแก่คนเดินถนน เด็ก และผู้พิการ ผู้ขับขี่มือใหม่
 การยืนยันความปลอดภัย การให้สัญญาณ การใช้แตร การเปลี่ยนเส้นทาง
 การแซง บริเวณห้ามแซง
 ระบบใบอนุญาตขับรถ การต่ออายุ การบันทึกแต้มกระทาผิด การเพิกถอน
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(2) หลักสูตรภาคทฤษฎี ขั้นที่ 2 (16 ชั่วโมง) ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
 การรับรู้อันตราย จุดบอดสายตา
 การวิเคราะห์ผลการทดสอบการขับขี่
 การรับรู้ ตอบสนอง และทักษะการขับขี่ของมนุษย์
 พลังงานขับ เคลื่อน การเบรก การบรรทุ กสิ่งของ การเข้าโค้ง การขึ้น เนิน การลดการปล่อย
มลพิษ
 การขับขี่ในภาวะไม่ปกติ เช่น กลางคืน ควันไฟ ฝน หมอกควัน ฟ้าคะนอง แผ่นดินไหว ยางแตก
กรณีฉุกเฉิน
 การเกิดอุบัติเหตุ และความเสียหายจากอุบัติเหตุ
 การดูแลบารุงรักษารถยนต์
 การจอดรถ การหยุดรถ
 การโดยสารและการบรรทุก
 การลากรถ
 ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 การครอบครองรถ ทะเบียนรถยนต์ การประกัน
 การผ่านพื้นที่ดาเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง
 การขับรถบนทางพิเศษ
3)

สอบข้อเขียน

ในการสอบข้อเขียนภาค 1 เพื่อขอรับใบอนุญ าตหัดขับ ข้อสอบเป็นแบบตอบถูกหรือผิด มีทั้ งหมด 50 ข้อ
จะต้องตอบถูก 45 ข้อ หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ให้เวลาทาข้อสอบ 30 นาที ตัวอย่างในรูปที่ 8.7 แสดงข้อสอบ
ประเภทถูก-ผิด เช่น





ข้อ 13 ผู้ขับขี่รถยนต์สี่ล้อในรูปให้สัญญาณมือแสดงว่ากาลังจะหยุดรถ
ข้อ 18 กรณีใบอนุญาตขับรถสูญหาย หากได้ดาเนินการแจ้งความแล้วสามารถขับขี่ได้
ข้อ 22 ความเร็วที่ขับขี่ปลอดภัย ถูกกาหนดขึ้นโดยพิจารณาจากสภาพถนน สภาพ
อากาศ และทัศนวิสัย
ข้อ 23 สัญลักษณ์นี้แสดงว่าห้ามข้ามถนน
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รูปที่ 8.7 ตัวอย่างข้อสอบข้อเขียนภาค1

4)

สอบขับรถในสนามสอบ

กรณีเรียนขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถ ครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประเมินด้วยจะทาการประเมินว่า
นักเรียนมีทักษะในการควบคุมรถผ่านเกณฑ์หรือไม่ หากผ่านการประเมินในขั้นนี้และผ่านการสอบข้อเขียนภาค
1 ก็จะได้รับใบอนุญาตหัดขับเพื่อใช้ในการหัดขับรถบนถนนต่อไป
การทดสอบขับรถในสนามจะประเมิน ทักษะและความสามารถในการขับขี่ตามเส้นทางที่กาหนดในสนามสอบ
ที่ประกอบไปด้วยถนนและสิ่งขีดขวางที่มีลักษณะแตกต่างกัน ประเด็นการทดสอบ เช่น
 การปฏิบัติก่อนการขับรถ
 การใช้อปุ กรณ์ในการขับรถอย่างถูกต้อง
 การออกรถและการหยุดรถ
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 การควบคุมรถ การเปลี่ยนทิศทาง และการใช้ความเร็ว
 การจอดในทีจ่ อดรถในสภาพพืน้ ที่ต่างๆ
 การปฏิบัติตามกฎจราจร
การประเมินจะเริ่มตั้งแต่ก่อนการขึ้นรถ การปฏิบัติขณะการขับรถเมื่อผู้ทดสอบขับไปยังพื้นที่ต่างๆ อีกทั้งการ
เปิดสัญญาณไฟ การมองกระจก การเหยียบเบรกและคันเร่ง และ การรักษาระยะห่างทั้งด้านหน้า ด้านหลัง
ด้านข้าง รวมถึงการปฏิบัติเมื่อพบเครื่องหมายจราจร การประเมินใช้วิธีตัดคะแนนเมื่อผู้ขับขี่กระทาผิด คะแนน
เต็มมี 100 คะแนน เมื่อสิ้นสุดการประเมินจะต้องมีคะแนนเหลืออยู่ไม่ต่ากว่าเกณฑ์จึงจะผ่าน (รถทั่วไปกาหนด
เกณฑ์ผ่านที่ 70 คะแนน ส่วนรถขนาดกลางและรถขนาดใหญ่กาหนดเกณฑ์ผ่านที่ 60 คะแนน)
การกระทาผิดที่จะถูกตัดครั้งละ 1 คะแนน มีดังนี้
 เลี้ยวไม่พ้น ต้องเดินหน้าถอยหลังซ้าๆ เพื่อให้เลี้ยวพ้น (ครั้งแรกยังไม่ถูกตัดแต้ม แต่จากครั้งที่สอง
เป็นต้นไปคานวณแต้มตัดรวมครั้งที่ 1 และหากถูกตัดแต้มถึง 4 ครั้งถือว่าสอบตกทันที)
 วิ่งสวนทิศทางจราจร (รวมถึงกรณีที่ล้อหน้าหรือล้อหลังล้าเส้นแบ่งทิศทางจราจร)
 ใช้ความเร็วเกินกาหนด
 ใช้ความเร็วไม่เพียงพอ
 ไม่ได้ลดกระจกลงในขณะที่หยุดก่อนข้ามทางรถไฟ
 เปลี่ยนเกียร์ขณะขับข้ามทางรถไฟ (กรณีรถเกียร์ธรรมดา)
 ทิ้งระยะห่างไม่เพียงพอ
 เบรกกะทันหัน
 ดึงเบรกมือรุนแรง
 ออกตัวรถกระชาก
 ไม่ให้สัญญาณทิศทางการเคลื่อนที่ของรถ
 ไม่ได้ทาการตรวจสอบยืนยันต่างๆ
 ใช้เวลาในออกตัวรถนานเกินไป
 ตีวงเลี้ยวกว้างเกิน
 เครื่องดับระหว่างทางกรณี รถเกียร์ธรรมดา (ครั้งแรกยังไม่ถูกตัดแต้ม แต่จากครั้งที่สองเป็นต้นไป
คานวณแต้มตัดรวมครั้งที่ 1 และหากถูกตัดแต้มถึง 4 ครั้งถือว่าสอบตกทันที)
 พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่างๆ
ทั้งนี้หากผู้ขับขี่กระทาผิดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ถือว่าสอบตกทันที
 ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
 ไม่ได้หยุดในบริเวณที่ต้องหยุด เช่น จุดตัดทางรถไฟ บริเวณทางข้ามถนน
 ขับรถชิดทางขวา เช่น ลาเส้นแบ่งทิศทางจราจรโดยไม่มีเหตุอันควร
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 ไม่ได้ใส่ใจกับความปลอดภัยของคนเดินถนน เช่น ไม่หยุดรถเมื่อเห็นคนกาลังจะเดินข้ามถนนบริเวณ
ทางข้าม
 รถไหลขณะออกตัวบริเวณทางเนินขึ้น
 เกิดอาการล้อหมุนฟรี
 จอดรถเบียดฟุตบาท
5)

หัดขับรถบนถนน

การหัดขับรถบนถนนจะต้องมีใบอนุญาตหัดขับ โดยจะต้องหัดขับขี่บนถนนจริง 10 ชั่วโมง โดยใช้เวลาอย่าง
น้ อย 5 วัน ภายใน 3 เดื อน กรณี หั ด ขับ กับ โรงเรีย นจะมี ครูฝึ กสอนนั่ งไปด้ วยและประเมิ น เพื่ อเก็บ ชั่ ว โมง
หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรและวิธีการขับขี่อย่างปลอดภัย ครูผู้ฝึกสอนก็จะไม่เซ็นต์รับรองชั่วโมงนั้นๆ
ให้เนื่องจากครูฝึกจะต้องรับผิดชอบผลงานที่ให้นักเรียนเก็บชั่วโมงฝึกหัดนั้น การเก็บสะสมจานวนชั่วโมงกับ
ทางโรงเรียนมีความสาคัญเนื่องจากเมื่อครบชั่วโมงที่กาหนด นักเรียนผู้นั้นก็จะได้รับการยกเว้นในการสอบ
ปฏิบัติกับศูนย์สอบ เหลือแต่เพียงการสอบข้อเขียนเท่านั้น ประเทศญี่ปุ่นจึงเข้มงวดอย่างมากกับครูฝึกในการ
ประเมินชั่วโมงการหัดขับของนักเรียนในความดูแลโดยเข้มงวดกับผลงานของครูผู้ประเมินแต่ละคน
กรณีไม่ได้ฝึกหัดขับทางโรงเรียน การหัดขับบนถนนจะต้องมีผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถประเภท 1 มาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถประเภท2 หรือครูฝึกของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองนั่งไปด้วย
ทั้งนี้จะไม่ได้รับสิทธิการยกเว้นการสอบปฏิบัติดังกรณีผ่านโรงเรียนข้างต้น
6)

สอบขับรถภาคปฏิบัติ

เมื่อได้ฝึกขับรถจนครบชั่วโมงแล้ว จะต้องสอบขับรถภาคปฏิบัติ โดยทาการสอบที่โรงเรียนสอนขับรถ
 กรณี รถขนาดใหญ่ รถขนาดกลาง รถขนาดปกติ ใบอนุญาตประเภท 1 จะทาการทดสอบท่าจอด
เทียบฟุตบาทและท่ากลับรถโดยการถอยหลังเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ส่วนใบอนุญาตประเภท 2 จะ
ทดสอบท่าเลี้ยวมุมแหลมเพิ่มเติมด้วย
 กรณี รถจักรยานยนต์ รถลากจูง รถขนาดใหญ่ พิเศษ เนื่องจากไม่มีใบอนุญ าตหัดขับ จึงทาการ
ทดสอบภายในสนามสอบเท่านั้น
ในการทดสอบการขับบนถนนใช้วิธีการประเมินโดยการหักแต้มกระทาผิดจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ
เมื่อสิ้นสุดการทดสอบ จะต้องมีคะแนนเหลือไม่ต่ากว่า 70 คะแนนกรณีใบอนุญาตประเภท 1 และไม่ต่ากว่า
80 คะแนนสาหรับใบอนุญาตประเภท 2 โดยในช่วงครึ่งเวลาแรกผู้ประเมินจะกาหนดเส้นทางขับรถให้ ส่วน
ครึ่งเวลาหลังจะให้ผู้ขับขี่เลือกเส้นทางขับรถดูแผนที่และเลือกเส้นทางกลับไปยังจุดที่หมายเอง ทั้งนี้ในขณะทา
การทดสอบจะแสดงแผ่นป้ายข้อความ “กาลังทดสอบการขับรถ” บริเวณท้ายรถด้วย รายละเอียดของการ
ทดสอบและเกณฑ์แต่ละท่าทดสอบแสดงดังตารางที่ 8.4
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ตารางที่ 8.4 ท่าและเกณฑ์การทดสอบขับรถภาคปฏิบัติ
ประเภทใบอนุญาต
รถขนาดใหญ่
รถขนาดกลาง
รถขนาดปกติ
รถขนาดใหญ่พิเศษ
รถลากจูง
รถจักรยานยนต์
(ขนาดปกติ
และขนาดใหญ่)

ท่าทดสอบ/เกณฑ์การทดสอบ
ขับรถบนถนน
ถอยเปลี่ยนทิศทาง
จอดเทียบฟุตบาท
การเว้นระยะห่างกับรถคันหน้า
ข้ามทางรถไฟ
ถอยเปลี่ยนทิศทาง
ขับรถรูปตัว S
ข้ามทางรถไฟ
ถอยเปลี่ยนทิศทาง
ขับรถบนทางรูปตัว S
ขับรถขึ้นเนิน
ข้ามทางรถไฟ
ถอยเปลี่ยนทิศทาง
เบรกกะทันหัน
 รถขนาดใหญ่ ความเร็ว 40 กม/ชม ระยะเบรกไม่เกิน 11 เมตร
 รถขนาดปกติ ความเร็ว 30 กม/ชม ระยะเบรกไม่เกิน 8 เมตร
การทรงตัวบนสะพานแคบ
 รถขนาดใหญ่ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 วินาที
 รถขนาดปกติ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 7 วินาที
ขับซิกแซกอ้อมกรวย
 ใช้เวลาไม่เกิน 8 วินาที
ขับบนทางคลื่นลูกระนาด (เฉพาะรถขนาดใหญ่)
 ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 วินาที

เมื่ อสอบขับ รถผ่ า นแล้ ว โรงเรีย นจะออกใบรับ รองผ่ า นการสอบขับ ขี่ ให้ ซึ่ งผู้ ขับ ขี่ ส ามารถน าไปแสดงต่ อ
เจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์การสอบเพื่อขอยกเว้นการสอบปฏิบัติ เหลือเพียงแต่การสอบข้อเขียนขั้นสุดท้ายเท่านั้น
7)

การสอบข้อเขียนขั้นสุดท้าย

ในการสอบข้อเขียนขั้นสุดท้ายนี้ข้อสอบมี 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบถูกหรือผิด มีจานวน 90
ข้อ คิดคะแนนข้อละ 1 คะแนน ส่วนที่สองเป็นการประเมินอันตราย (Hazard perception) เป็นข้อสอบแบบ
ปรนัยมีจานวน 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวมเป็นคะแนนทั้งหมด 100 คะแนนเกณฑ์ผ่าน 90 คะแนน ให้เวลา
ทาข้อสอบ 50 นาที
ตัวอย่างข้อสอบประเมินอันตราย ดังแสดงในรูปที่ 8.8 โจทย์ข้อนี้ระบุว่าขณะที่สัญญาณไฟจราจรสาหรับคน
ข้ามถนนบริเวณทางแยกข้างหน้าได้เริ่ม กระพริบ ท่ านต้องการจะเลี้ยวซ้ายที่ ทางแยกดังกล่าว ท่ านจึงลด
ความเร็วลงเหลือ 10 กม/ชม ถามว่าท่านจะขับขี่อย่างระมัดระวังอย่างไร
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(1) รถจักรยานที่ขับมาด้านข้างอาจจะหักเลี้ยวกะทันหันเพื่อข้ามถนนข้างหน้านี้ ท่านจึง จะหยุดรถบริเวณ
ก่อนถึงทางข้ามถนนเพื่อมองดูรอบๆ
(2) เนื่องจากรถท่านยังอยู่ห่างจากรถจักรยานพอสมควร ท่านจึงจะเร่งความเร็วเพื่อเลี้ยวซ้ายไปก่อน
(3) อาจจะมีรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในบริเวณมุมอับสายตาบริเวณด้านท้ายของรถของท่าน
วิ่งเข้ามา ท่านจึงจะลดความเร็วและหันไปมองดูด้วยสายตาตนเองเพื่อความปลอดภัย

รูปที่ 8.8 ข้อสอบประเมินอันตราย (Hazard Perception)

รูปที่ 8.9 สัญลักษณ์ผู้ขับขี่มือใหม่

หลังจากได้รับใบอนุญาตขับรถแล้วในปีแรก จะต้องติดตราผู้ขับขี่มือใหม่ดัง รูปที่ 8.9 ที่ตัวถังรถในที่ที่มองเห็น
ได้ชัดเจน หากไม่ติดจะถูกปรับเป็นเงิน 4,000 เยน และบันทึกแต้มความผิด 1 แต้ม ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลา 1 ปี
แรก หากมีการกระทาผิดกฎจราจรหรือเกิดอุบัติเหตุ ขึ้นและถูกหักเกิน 2 แต้ม ผู้ขับขี่ผู้นั้นจะต้องเข้ารับการ
อบรมทบทวนเป็ น ระยะเวลา 7 ชั่ วโมง มี ค่ าใช้ จ่ ายในการอบรมประมาณ 15,050 เยน (คิด เป็ น เงิน ไทย
ประมาณ 5,000 บาท) หลังจากอบรมทบทวนไปแล้ว หากถูกหักแต้มอีกเกิน 2 แต้ม จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ขับรถ หากต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่อีกครั้งจะต้องเริ่มกระบวนการอบรมและทดสอบทั้งหมดตั้งแต่
ขั้นแรก
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8.2.4 การต่ออายุ
ใบอนุญาตขับรถประเทศญี่ปุ่นจะหมดอายุตามวันเกิด ผู้ขับขี่สามารถดาเนินเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้
ในช่วง 1 เดือนก่อนและหลังวันเกิดในปีที่ใบอนุญาตหมดอายุโดยมีค่าใช้จ่ายและจะต้องเข้ารับการอบรมดัง
แสดงในตารางที่ 8.5
ตารางที่ 8.5 ค่าใช้จ่ายและการอบรมเพื่อต่ออายุ
ค่าใช้จ่าย (เยน)
3,100
3,450
4,000
4,000
8,300

ผู้ขับขี่ประวัติดี
ผู้ขับขี่ทั่วไป
ผู้ขับขี่มีประวัติกระทาผิด
ผู้ขับขี่ต่ออายุครั้งแร
ผู้ขับขี่สูงอายุ

ระยะเวลาอบรม
30 นาที
1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
ยกเว้น

8.2.5 ระบบสะสมแต้มกระทาผิด
ประเทศญี่ปุ่นใช้ระบบแต้มสะสมเมื่อผู้ขับขี่กระทาความผิด แต่ละแต้มที่ถูกบันทึกจะมีอายุ 3 ปี หากสะสมครบ
ถึงเกณฑ์ที่ถูกลงโทษก็จะถูกพักใช้และยกเลิกตามตารางที่ 8.6
ตารางที่ 8.6 บทโทษตามแต้มกระทาผิดสะสม
จานวนแต้ม

โทษ
ครั้งที่

1

2

3

4

5

1

-

-

-

-

-

2

-

-

-

3

-

4

-

5 ขึ้นไป

-

พักใช้
พักใช้
90 วัน 120 วัน
พักใช้
พักใช้
120 วัน 150 วัน
พักใช้
พักใช้
150 วัน 180 วัน

พักใช้
60 วัน
พักใช้
150 วัน

6

7 8 9 10 11 12 13 14 15
พักใช้
พักใช้
พักใช้
เพิก
30 วัน
60 วัน
90 วัน
ถอน
พักใช้
พักใช้
เพิกถอน
90 วัน 120 วัน
เพิกถอน
เพิกถอน
เพิกถอน

ตัวอย่างแต้มและค่าปรับตามฐานความผิดต่างๆ กรณีรถยนต์ส่วนบุคคลแสดงดังตารางที่ 8.7
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ตารางที่ 8.7 แต้มและค่าปรับตามฐานความผิด
ฐานความผิด
ขับรถขณะเมาสุรา
ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต
ขับรถขณะมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 25 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ขับรถขณะมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 15 - 25 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ขับรถต่อเนื่องเกินเวลา
ขับรถขนาดใหญ่โดยไม่ได้รับอนุญาต
ขับรถโดยใช้ใบอนุญาตหัดขับผิดเงื่อนไข
ใช้ความเร็วเกินที่กาหนด มากกว่า 50 กม/ชม
ใช้ความเร็วเกินที่กาหนด 30-50 กม/ชม (ทางธรรมดา)
ใช้ความเร็วเกินที่กาหนด 40-50 กม/ชม (ทางด่วน)
ใช้ความเร็วเกินที่กาหนด 35-40 กม/ชม (ทางด่วน)
ใช้ความเร็วเกินที่กาหนด 30-35 กม/ชม (ทางด่วน)
ใช้ความเร็วเกินที่กาหนด ไม่ถึง 15 กม/ชม
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (ไฟแดง)
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (ไฟเหลืองกระพริบ)
ไม่ระวังคนข้ามถนน
ไม่หยุดในบริเวณที่ต้องหยุด
บรรทุกน้าหนักเกินมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ (กรณีรถขนาดใหญ่)
กีดขวางทางเดินเด็กเล็ก
ไม่ให้ทางแก่รถประจาทาง
กีดขวางรถพยาบาล
จอดรถในที่ห้ามหยุด ห้ามจอด
บรรทุกผู้โดยสารเกินจานวน
เปิดประตูรถทิ้งไว้ก่อให้เกิดอันตราย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ไม่พกใบอนุญาตขับรถติดตัว
ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ

แต้ม
35
25
25
13
25
12
12
12
6
6
3
3
1
2
2
2
2
6
2
1
1
3
1
1
1
2

ค่าปรับ

ส่งฟ้องศาลดาเนินคดี
(คิดค่าปรับ)

35,000 เยน
25,000 เยน
9,000 เยน
9,000 เยน
7,000 เยน
9,000 เยน
7,000 เยน
ขึ้นศาล
7,000 เยน
6,000 เยน
6,000 เยน
18,000 เยน
6,000 เยน
6,000 เยน
3,000 เยน
9,000 เยน

8.2.6 มาตรการจูงใจรักษาคุณภาพผู้ขับขี่
ใบอนุ ญ าตขับ รถประเทศญี่ ปุ่ น ตั วอย่ างดั งที่ ได้ แสดงในรูป ที่ 8.5 นั้ น จะมี แ ถบสี บ ริเวณข้อ ความแสดงวั น
หมดอายุ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามสีดังต่อไปนี้
 ใบอนุญาตขับรถแถบสีเขียว แสดงว่าเป็นใบอนุญาตขับรถใบแรกของบุคคลนั้น
 ใบอนุญาตขับรถแถบสีน้าเงิน แสดงว่าเป็นใบอนุญาตขับรถใบที่สองเป็นต้นไปหลังจากการต่ออายุ
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 ใบอนุ ญ าตขับรถแถบสีทอง แสดงว่าในช่วง 5 ปี ที่ ผ่านมา ไม่ เคยเกิด อุบัติเหตุหรือไม่มี ความผิ ด
จราจรเลย
การมีใบอนุญาตขับรถแถบสีทองหรือเรียกย่อว่า บัตรทอง (Gold License) นั้นมีสิทธิประโยชน์ที่สาคัญคื อ
บริษัทประกันเชื่อมั่นว่าผู้ขับขี่ผู้นี้มีวินัยการขับขี่ที่ดี มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุน้อยโดยพิจารณาจากประวัติที่ผ่านมา
จึงลดค่าเบี้ยประกันอุบัติ เหตุลงให้ส่วนหนึ่ง ผู้ขับ ขี่ส่วนมากจึงมีความตั้งใจที่จะรักษาวินัยจราจรเพื่อให้ ได้
บัตรทอง

8.2.7 ผู้ขับขี่สูงอายุ
ประเทศญี่ปุ่นไม่มีการจากัดอายุขั้นสูงที่จะได้รับอนุญาตขับรถ อย่างไรก็ตามในการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
แต่ ล ะครั้ง ปกติ ต่ ออายุ ครั้งละ 5 ปี จ นถึงอายุ 70 ปี แต่ หากผู้ ขับ ขี่มี อายุ 71 ปี ณ วั น ที่ ยื่ น เรื่อง อายุของ
ใบอนุญาตขับรถที่ต่อได้จะลดลงเหลือ 4 ปี และหากมีอายุ 72 ปีหรือมากกว่า อายุใบอนุญาตขับรถที่ได้ก็จะ
เป็น 3 ปี ซึ่งในการต่ออายุแต่ละครั้งก็จะต้องตรวจสายตาและตรวจการได้ยิน ซึ่งจะยืนยันถึงความพร้อมของ
ผู้ขับขี่สูงอายุว่ามีสมรรถนะที่จะขับขี่ได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตามจากสถิติที่ผ่านมาพบว่าอุบัติเหตุที่เกิด
ขึ้นกับ ผู้ขับขี่สูงอายุมีสูงขึ้น ตัวอย่างสถิติของนครโอซาก้าแสดงในรูปที่ 8.10 จะเห็นว่าแม้จานวนอุบัติเหตุ
โดยรวมลดลงแต่จานวนที่ เกิดกับผู้ขับขี่สูงอายุมี จานวนเพิ่ม ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐของประเทศญี่ ปุ่น จึง
พยายามหามาตรการที่จะทาลดจานวนผู้ขับขี่สูงอายุลง

ผูข้ บั ขี่สูงอายุ
อุบตั ิเหตุทงหมด
ั

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

รูปที่ 8.10 ปัญหาผู้ขับขีส่ ูงอายุ ประเทศญี่ปุ่น

นครโอซาก้ามีโครงการคืนใบอนุญาตขับรถสาหรับผู้สูงอายุ สรุปดังแสดงในรูปที่ 8.11 คือมีการรณรงค์ให้ผู้มี
ใบอนุญาตขับรถที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปทาเรื่องขอคืนใบอนุญาตขับรถโดยทางการจะออกใบรับรองประวัติ
การขับขี่ ตัวอย่างดังแสดงในรูปที่ 8.12 ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับใบอนุญาตขับรถ แต่เรียกว่าใบรับรองประวัติ
การขับขี่และแสดงข้อความว่าไม่สามารถใช้ขับขี่ได้ กล่าวคือแสดงว่าบุคคลผู้นี้เคยมีใบอนุญาตขับรถแต่ปัจจุบัน
ประสงค์จะไม่ขับรถแล้ว ใบรับรองประวัติการขับขี่นี้สามารถใช้แสดงเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทั้งภาครัฐ
และเอกชน เช่นการใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้ฟรี การได้รับส่วนลดจากร้านค้าต่างๆ เป็นต้น
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ที่ทาการตารวจประจาจังหวัด

รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย

รูปที่ 8.11 การรณรงค์คืนใบอนุญาตขับรถสาหรับผู้ขับขีส่ ูงอายุ

ใบรับรองประวัติการขับขี่
(ไม่สามารถใช้ขับขี่ได้)
ประวัติการได้รับ
ใบอนุญาต

ไม่ได้รับอนุญาตให้
ขับรถประเภทใด

รูปที่ 8.12 ใบรับรองประวัติการขับขี่

8.2.8 โรงเรียนสอนขับรถ
1)

ประเภทโรงเรียนสอนขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถในประเทศญี่ปุ่นอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
(1) โรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการความปลอดภัยแห่งชาติ ตามกฎหมายการขนส่งทาง
บก มาตรา 919 วรรค 9 โดยจะได้รับตราสัญลักษณ์แสดงการรับรองดังแสดงในรูปที่ 8.13 ผู้ที่ผ่าน
การอบรมจากโรงเรียนเหล่านี้จะได้รับการยกเว้นการสอบปฏิบัติ เหลือเพียงการสอบข้อเขียนเท่านั้น
ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ได้รับการรับรองทั่วประเทศญี่ปุ่นประมาณ 1,450 โรงเรียน และมีการจัดตั้งเป็น
สมาคมโรงเรีย นสอนขับ รถประเทศญี่ ปุ่ น (Japan Federation of Authorized Drivers School
Associations) รูปที่ 8.14 แสดงเว็บไซต์ของสมาคมซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ
โรงเรียนที่ได้รับการรับรอง
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รูปที่ 8.13 ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรอง

รูปที่ 8.14 เว็บไซต์สมาคมโรงเรียนสอนขับรถประเทศญี่ปุ่น

(2) โรงเรียนที่ขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการความปลอดภัยแห่งชาติ ตามกฎหมายการขนส่งทางบก
มาตรา 98 วรรค 1 ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้เน้นการสอน การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ ผู้ที่ผ่านการ
อบรมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการสอบใดๆ ดังเช่นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองข้างต้น ทางการจึง
มิได้เข้มงวดเรื่องมาตรฐานของการดาเนินการมากนัก ทาให้แต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันมาก
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รวมถึงหลักสูตร และราคาค่าใช้จ่ายในการเรียนซึ่งจะถูกกว่าโรงเรียนประเภทแรกอย่างมาก อย่างไรก็
ตามโรงเรียนประเภทนี้มีบทบาทมากสาหรับผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถแล้วแต่ต้องการทบทวนความรู้
หรือถูกตัดแต้มจนถึงระดับที่จะต้องเข้าอบรมทบทวน หรืออยู่ระหว่างการพักใช้ใบอนุญาตขับรถ และ
เตรียมสอบใหม่ ปัจจุบันทั่วประเทศมีโรงเรียนประเภทนี้อยู่ประมาณ 130 โรงเรียน
(3) โรงเรียนไม่ได้รับ การรับรอง โรงเรียนเหล่านี้ เน้ น ให้ความรู้เกี่ย วกับการขับ ขี่เท่ านั้ น บางแห่งไม่ มี
สถานที่ฝึกสอนเฉพาะ ส่วนใหญ่ทาการฝึกหัดบนถนนจริงเลย โรงเรียนประเภทนี้ไม่ค่อยได้รับความ
นิยมเท่าไรนัก
2)

การรับรองโรงเรียนสอนขับรถ

เพื่อให้โรงเรียนสอนขับรถประเภทแรกมีมาตรฐานที่ดี คณะกรรมการความปลอดภัยแห่งชาติกาหนดมาตรฐาน
เกี่ยวกับโรงเรียนสอนขับรถ 3 ด้านดังนี้
(1) บุคลากรจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบตามมาตรฐาน
(2) สถานที่ กาหนดพื้ น ที่ อย่ างน้ อย 8,000 ตร.ม. สาหรับ โรงเรีย นสอนขับ รถยนต์ และ 3,500 ตร.ม.
สาหรับโรงเรียนสอนขับรถจักรยานยนต์
(3) หลักสูตรจะต้องทาการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตฐานที่กาหนด
ตัวอย่าง โรงเรียนสอนขับรถ Miyakojima ตั้งอยู่ในจังหวัดโอซาก้า มีสถานที่เรียนและฝึกหัดการขับขี่ 4 สนาม
พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกที่ทันสมัยต่างๆ ครบครัน แผนผังภายในโรงเรียนแสดงดังรูปที่ 8.15 ซึ่งมีสนามฝึก
ขับขี่ 3 สนาม ได้แก่ สนามขับขี่เริ่มต้น สนามขับขี่มาตรฐาน และสนามขับขี่ประยุกต์
Basic Track (1)
สาหรับเริ่มฝึกหัดขับรถ

Main Track
สาหรับหัดขับเต็มรูปแบบ

Basic Track (2)
ฝึกหัดเลี้ยวรถ

Advanced Track
เพิ่มทักษะการขับขี่

รูปที่ 8.15 ผังพื้นที่ของโรงเรียนสอนขับรถ Miyakojima
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นอกจากนี้ยังมีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนขับรถดังแสดงในรูปที่ 8.16 ถึงรูปที่ 8.21

รูปที่ 8.16 เครื่อง Simulator จาลองการขับขี่

รูปที่ 8.17 ห้องเรียนภาคทฤษฎี

รูปที่ 8.18 ห้องเรียนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
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รูปที่ 8.19 สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

รูปที่ 8.20 ห้องนั่งรอ ห้องพักผ่อน
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รูปที่ 8.21 ห้องรับฝากเลี้ยงเด็ก

3)

บุคลากรของโรงเรียนสอนขับรถ

บุ ค ลากรโรงเรีย นสอนขับ รถที่ เป็ น ผู้ ฝึกสอนและผู้ ป ระเมิ น จะต้ องได้ รับ อนุ ญ าตจากคณะกรรมการความ
ปลอดภัยแห่งชาติตามกฎหมายการจราจรทางถนน มาตรา 919 ซึ่งกาหนดคุณสมบัติด้านอายุไว้ดังนี้
 ผู้ฝึกสอน มีอายุไม่ต่ากว่า 21 ปี
 ผูท้ ดสอบ มีอายุไม่ต่ากว่า 25 ปี
ทั้งผู้ฝึกสอนและผู้ทดสอบจะต้องผ่านการทดสอบความรู้และทักษะในเรื่องที่เกี่ยวข้องดังสรุปในตารางที่ 8.8
ตารางที่ 8.8 การทดสอบผู้ฝึกสอนและผู้ทดสอบของโรงเรียนสอนขับรถ
ผู้ฝึกสอน
สอบข้อเขียน
1) กฎหมายการขนส่งทางถนน
2) กฎหมายโรงเรียนสอนขับรถ
3) ความรู้เกี่ยวกับการสอน
4) การสอนเกี่ยวกับการขนส่ง
5) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยจราจร
6) ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์
สอบปฏิบัติการขับขี่
สอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ทดสอบ
สอบข้อเขียน
ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบ

สอบปฏิบัติการขับขี่
สอบปฏิบัติ ทักษะการสังเกตและให้คะแนน
สอบสัมภาษณ์
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ใบอนุญาตขับรถประเทศสหรัฐอเมริกา

ใบอนุญาตขับรถในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นแต่ละรัฐ พื้นที่อาณานิคมและกรุงวอชิงตันดีซี จะเป็นผู้ออกให้ผู้ที่
อยู่อาศัยในรัฐหรือเขตการปกครองนั้นๆ และแต่ละรัฐมีการยอมรับใบอนุญาตขับรถที่ออกให้โดยต่างรัฐโดยอยู่
บนพื้นฐานของอายุผู้ขับขี่เป็นหลัก แต่ละรัฐมีการแบ่งประเภทและชนิดใบอนุญาตขับรถที่คล้ายคลึงกัน และมี
การแบ่งประเภทใบอนุญาตขับรถเชิงพาณิชย์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันตามกฎหมายรัฐบาลกลาง (49CFR:Code
of Federal Regulationspart 383) ในรายงานฉบับนี้จะยกตัวอย่างใบอนุญาตขับรถมีลักษณะทั่วๆไปของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของรัฐใดรัฐหนึ่ง

8.3.1 ประเภทของใบอนุญาต
1)

ใบอนุญาตหัดขับ

ใบอนุญาตหัดขับ (Learner License) เป็นใบอนุญาตเพื่อใช้ในการเรียนและฝึกขับรถ ผู้ขอรับใบอนุญาตหัดขับ
จะต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปี โดยในการหัดขับจะต้องมีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถที่มีอายุไม่ต่ากว่า 21 ปีและมี
ประสบการณ์ขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปีนั่งกากับทุกครั้ง โดยจะต้องบันทึกชั่วโมงที่ทาการฝึกหัดลงในสมุดบันทึก
ใบอนุญาตหัดขับมีลักษณะเป็นใบอนุญาตแนวตั้งเพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างจากใบอนุญาตขับรถปกติ
ดังแสดงในรูปที่ 8.22

รูปที่ 8.22 ใบอนุญาตหัดขับ (Learner License) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในการขอรับใบอนุญาตจริง จะมีการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สาหรับผู้ที่ผ่านการอบรมโดยแสดง
ใบประกาศนียบัตรที่โรงเรียนออกให้หรือใบรับรองตามที่รัฐกาหนด จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน เหลือ
แต่การสอบขับขี่ภาคปฏิบัติเท่านั้น ผู้ที่จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนนั้นจะต้องผ่านการเรียนภาคทฤษฎี
และฝึกขับขี่ภาคปฏิบัติตามที่กาหนดในตารางที่ 8.9
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ตารางที่ 8.9 การเรียนขับรถสาหรับผู้ที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี

เรียนภาคทฤษฎี
ฝึกขับขีภ่ าคปฏิบัติ
โอนย้ายชั่วโมงเรียน
เปลี่ยนผู้ฝึกสอน

2)

เรีย นกั บ โรงเรีย นสอน เรี ย นกั บ ผู้ ป กครองที่ เรียนกับโรงเรียนมัธยม
ขับรถ
ลงทะเบียนไว้ก่อน
32 ชม.
32 ชม.
32, 40 หรือ 56 ชม.
44 ชม.
ได้
ได้ กรณีย้ายโรงเรียน

44 ชม.
ไม่ได้
ไม่ได้

แล้วแต่โรงเรียน
44 ชม.
ได้
ไม่ได้

ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว

ใบอนุญาตขับรถทุกชนิดที่ออกให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี ยกเว้นใบอนุญาตหัดขับ (Learner License) และ
จะแสดงค าว่ า “ชั่ ว คราว (PROVISIONAL)” บนใบอนุ ญ าตขั บ รถจนกว่ า ผู้ ขั บ ขี่ จ ะมี อ ายุ ค รบ 18 ปี และ
ใบอนุญาตขับรถที่ไม่ใช่เพื่อขับรถเชิงพาณิชย์สาหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจะมีอายุ 6 ปี โดยผู้ที่มีอายุ
ต่ากว่า 21 ปีจะมีการแสดงคาว่า “ต่ากว่า 21 ปี (UNDER21)” บนใบอนุญาตขับรถ

8.3.2 ชนิดของใบอนุญาตขับรถ
การแบ่งชนิดของใบอนุญาตขับรถพิจารณาลักษณะต่างๆ ได้แก่ กายภาพของรถน้าหนักของยานพาหนะหรือ
น้าหนักของยานพาหนะรวมกับน้าหนักบรรทุกพ่วง และจานวนผู้โดยสาร โดยทั่วไปแบ่งได้ดังแสดง
ตารางที่ 8.10 ชนิดใบอนุญาตขับรถประเทศสหรัฐอเมริกา
Class
ลักษณะ
A
Combination vehicles ที่ มี น้ าหนั ก บรรทุ ก รวม (Gross
combined weight rating, GCWR) ม า ก ก ว่ า 26,000
ปอนด์ ซึ่งใช้ลากรถที่มีน้าหนักเกิน 10,000 ปอนด์
B
Single vehicle ที่ มี น้ าหนั ก รถ(GVWR) มากกว่ า 26,000
ปอนด์ ซึ่งใช้ลากรถที่มีน้าหนักไม่เกิน 10,000 ปอนด์
C

D
L
M

ตัวอย่างรูปรถ

รถประเภทใดๆที่มี GVWR ระหว่าง 16,000– 26,000 ปอนด์
ซึ่งใช้ลากรถที่มีน้าหนักไม่เกิน 10,000 ปอนด์ หรือรถอื่น ที่
สามารถโดยสารได้ ม ากกว่ า 16 ที่ นั่ ง (รวมผู้ ขั บ ขี่ ) และรถ
ขนส่งวัตถุอันตราย
รถประเภทใดๆที่มีน้าหนักบรรทุก (GVWR) ไม่เกิน 16,000
ปอนด์ ที่ไม่ใช่รถใน Class A, B, C, L, หรือ M โดยมากเป็น
รถยนต์ส่วนบุคคล
รถที่มีขนาดน้อยกว่า 150 cc.
รถจั ก รยานยนต์ หรื อ รถที่ ใ ช้ เครื่ อ งยนต์ (motor-driven
cycle)
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8.3.3 ระบบใบอนุญาตขับรถแบบลาดับขั้น
การวิจัยในสหรัฐอเมริกาและยุโรปพบว่า ผู้ขับขี่ที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตสูง
มากกว่าผู้ขับขี่ที่มีอายุระหว่าง 25-64 ปีถึง 4 เท่าตัว จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มมาตรการควบคุมพฤติกรรม
เสี่ยงของผู้ขับขี่เหล่านี้ โดยในต่างประเทศได้กาหนดมาตรการการจากัดการขับขี่ของผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อยใน 2
ลักษณะคือ
1) การควบคุมเชิงเวลา โดยการจากัดช่วงเวลาที่อนุญาตให้ผู้ขับขี่ที่ได้ใบอนุญาตขับรถในช่วง 1 ปีแรก
ได้เฉพาะช่วงเวลา 6:00-21:00 เท่ านั้น หากมี ความจาเป็น ต้องขับขี่ น อกช่วงเวลาดังกล่ าว ผู้ขับ ขี่
จะต้องมีผู้ปกครองควบคุมมาด้วยเท่านั้น
2) การควบคุมความเร็ว โดยการกาหนดจากัดความเร็วในการขับขี่ของผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อย ซึ่งความเร็วที่
อนุญาตให้ขับรถจะต่ากว่าความเร็วที่อนุญาตผู้ขับขี่ที่มีใบอนุญาตแบบเต็มขั้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะ
เป็นการช่วยลดความเสี่ยงของผู้ขับรถจักรยานยนต์ที่มีอายุน้อย ซึ่งยังมีประสบการณ์ในการขับขี่น้อย
และมั กจะมี พ ฤติ กรรมเสี่ ย ง ซึ่ งผลการศึกษาประสิ ท ธิผ ลของมาตรการนี้ ในสหรัฐอเมริกาพบว่ า
สามารถลดจานวนอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้ขับขี่วัยรุ่นได้ถึงร้อยละ 25
ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการใช้ระบบ Graduated Licensing มาตั้งแต่ปี 1990 โดยแต่ละรัฐจะเริ่มมีการ
จากัดให้อายุของผู้ที่อยากจะมีใบอนุญาตขับรถและแบ่งออกเป็น 3 ขั้นเพื่อการฝึกฝน ได้แก่
 ขั้น เริ่มต้น ผู้ขับ ขี่สามารถขับรถได้ โดยต้องมีเส้นทางระหว่างจากที่โรงเรียนหรือที่ ทางานไปบ้า น
ภายใต้รถของผู้ปกครอง
 ขั้น กลาง เน้น ในการเพิ่ ม พู นประสบการณ์ ที่ จ าเป็ น เช่น การขับ ขี่กลางคืน และ การเอาตั วรอดใน
สภาวะเสี่ยงภัย โดยมีการนับชั่วโมงอบรม
 ขั้นเต็มตัว คือมีใบอนุญาตขับรถเป็นของตัวเองภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวมาข้างต้น
ตัวอย่างรายละเอียดเงื่อนไขและการจากัดการขับขี่ของรัฐหนึ่งแสดงดังนี้
1)

ระยะหัดขับ (Permit phase)

สาหรับผู้ที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี ต้องถือใบอนุญาตหัดขับ (Learner License)อย่างน้อย 6-9 เดือน ก่อนที่จะ
ได้รับใบอนุญาตขับรถประเภทชั่วคราว ชนิด A, B หรือ C สาหรับใบอนุญาตขับรถชนิด M รถจักรยานยนต์
และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ไม่มีการจากัดเวลาในการถือครองใบอนุญาตหัดขับ (Learner License)ทั้งนี้หากถ้า
ใบอนุญาตขับรถในระยะที่ 1 ถูกระงับ กรอบระยะเวลาถือใบอนุญาตขับรถหัดขับ 6-9 เดือนก็จะต้องขยาย
ออกไปอีก
ในช่วงระยะอนุญาตให้หัดขับมีข้อจากัดโดยทั่วไปดังต่อไปนี้
 ห้ า มขั บ ขี่ ในเวลากลางคื น ระหว่ า ง 22:00 – 6:00 ของวั น อาทิ ต ย์ ถึ ง พฤหั ส บดี และระหว่ า ง
23:00 – 6:00 ของวันศุกร์และเสาร์
 ผู้ขับขี่ที่อายุ 16 ปี ต้องถือใบอนุญาตขับรถประเภทนี้อย่างน้อย 9 เดือน
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 ต้องผ่านการหัดขับอย่างน้อย 50 ชั่วโมง โดยเป็นการขับในเวลากลางคืนอย่างน้อย 10 ชั่วโมง โดย
ต้องมีผู้ควบคุมการขับขี่ ซึ่งเป็นผู้ปกครองหรือผู้ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไปที่มีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล
นั่งไปด้วยทุกครั้ง
 ต้องไม่กระทาผิดกฎจราจรในช่วงระยะ Permit phase 9 เดือน
 จานวนผู้โดยสารจากัดได้เพียง ผู้โดยสารด้านหน้า 1 คน และผู้โดยสารด้านหลังตามจานวนเข็มขัด
นิรภัยที่มี และผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการขับขี่
 ผู้ขับขี่ที่อายุน้อยกว่า 19 ปี ห้ามใช้มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารไร้สายใดๆ หรือส่งข้อความ (texting)
ระหว่างขับขี่ ซึ่งรวมถึง Hand-free device ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน
2)

ระยะอนุญาตช่วงต้น Initial licensing phase

ระยะอนุญาตช่วงต้นนี้ทาการควบคุมผู้ขับขี่ที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี เป็นเวลา 12 เดือน โดยจะอนุญาตให้เป็น
ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว ก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตขับรถฉบับจริง ซึ่งผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราวมีข้อจากัด
การขับขี่ดังต่อไปนี้
 สาหรับช่วง 12 เดือนแรกหรือจนกว่าผู้ขับ ขี่จะมีอายุครบ 18 ปี (นับเวลาที่ ถึงก่อน) ให้ จากัดให้ มี
ผู้โดยสารที่อายุไม่เกิน 20 ปีได้เพียง 1 คน หลังจากช่วงเวลาดังกล่าวให้สามารถมีผู้โดยสารด้านหน้า
1 คน และผู้โดยสารด้านหลังตามจานวนเข็มขัดนิรภัย และผู้โดยสารทุกต้องคาดเข็มขัดนิร ภัยตลอด
การขับขี่
 ห้ า มขั บ ขี่ ในเวลากลางคื น ระหว่ า ง 22:00 – 6:00 น. (สี่ ทุ่ ม ถึ ง หกโมงเช้ า ) ของวั น อาทิ ต ย์ ถึ ง
พฤหัสบดี และระหว่าง 23:00 – 6:00 น. (ห้าทุ่มถึงหกโมงเช้า) ของวันศุกร์และเสาร์
 ต้องไม่กระทาผิดกฎจราจรระหว่าง 6 เดือนก่อนที่อายุจะครบ 18 ปี หากกระทาผิดกฎจราจรในช่วง
ดังกล่าว จะต้องขยายเวลาสาหรับการจากัดการขับขี่ออกไปมากกว่าอายุ 18 ปี
 ผู้ที่มีอายุต่ากว่า 18 ปีต้องติดเครื่องมือสื่อสารไว้ในรถขณะขับรถจนกว่าจะมีอายุครบ 18 ปี
 ผู้ขับขี่ที่อายุน้อยกว่า 19 ปี ห้ามใช้มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารไร้สายใดๆ หรือส่งข้อความ (texting)
ระหว่างขับขี่ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
3)

ระยะอนุญาตเต็มตัว (Full licensing phase)

สาหรับผู้ขับขี่ที่มีอายุ 18-20 ปี มีเงื่อนไขในการขับขี่ดังต่อไปนี้
 จากัดการใช้โทรศัพท์ ห้ามใช้มือถือหรืออุปกรณ์ สื่อสารไร้สายใดๆ หรือส่งข้อความ ระหว่างขับ ขี่
สาหรับผู้ขับขี่ที่อายุน้อยกว่า 19 ปี ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน
 เมื่ อ ผู้ ขั บ ขี่ มี อายุ ครบ 18 ปี และผ่ า น Driver’s Education สามารถยื่ น ขอใบอนุ ญ าตขั บ รถเต็ ม
(Valid license)ได้
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8.3.4 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถ
ในการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลจะต้องผ่านการอบรมและทดสอบต่างๆ รายละเอียดขึ้นอยู่กับอายุ
ของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ดังแสดงในรูปที่ 8.23
(ก) กรณีอายุต่ากว่า 21 ปี

(ข) กรณีอายุมากกว่า21 ปี
สอบข้อเขียน

อบรมภาคทฤษฎี
หลักสูตรความรู้เบื้องต้น 30
ชม.

ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว

สอบข้อเขียน

ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว
อายุ 20-16 ปี

อายุ 15 ปี
ฝึกทักษะขับขี่
กลางวัน 40 ชม. กลางคืน 10 ชม. ถือ
ใบอนุญาตชั่วคราวไม่น้อยกว่า 9 ดือ

ฝึกทักษะขับขี่
กลางวัน 40 ชม. กลางคืน 10 ชม.

ทดสอบขับขี่บนถนนจริง
ผ่าน
ได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียน

ฝึกทักษะขับขี่
กลางวัน 40 ชม .กลางคืน 10 ชม.

ไม่
ผ่
านญาตขับรถ
ทดสอบ ณ ศูนย์ใบอนุ

ทดสอบ ณ ศูนย์ใบอนุญาตขับรถ
ได้รับใบอนุญาตขับรถจริง

ได้รับใบอนุญาตขับรถจริง

รูปที่ 8.23 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถ ประเทศสหรัฐอเมริกา

8.3.5 หลักสูตรการอบรม
โดยทั่วไปการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้











การออกรถและหยุดรถ Starting and stopping
การเลี้ยว Turning
การถอยหลัง Backing up
การเปลี่ยนทิศทาง Changing directions
การจอด Parking
การให้ทางในสถานการณ์ต่างๆ Establishing Right-of-Way
การเปลี่ยนช่องจราจร Changing lanes
การเปลี่ยนขับเคลื่อนผ่านทางแยก Managing Intersections
การเว้นระยะห่างในกระแสจราจร Following other vehicles
การขับขี่เชิงป้องกัน Defensive driving
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 การประเมินสภาพจราจรและการแซง Assessing Highway condition and passing
 การควบคุมการขับขี่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน Handling adverse driving conditions

8.3.6 ใบอนุญาตขับรถเชิงพาณิชย์
กฎหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยของรถเชิงพาณิชย์ (Commercial Motor Vehicle Safety Act of 1986)
กาหนดให้ผู้ขับรถที่มีน้าหนักมากกว่า 26,000 ปอนด์ (ประมาณ 11,793 กิโลกรัม) เพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อ
การขนส่งวัตถุอันตรายหรือเพื่อขนส่งผู้โดยสารตั้งแต่ 16 คนขึ้นไป (รวมคนขับ) เช่น รถบรรทุก รถบรรทุกพ่วง
รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ รถบัสโดยสาร เป็นต้น จะต้องมี ใบอนุญาตขับรถเชิงพาณิชย์(Commercial Driver
License หรือเรียกย่อว่า CDL) โดยแต่ละรัฐเป็นผู้ออกใบอนุญาตขับรถเชิงพาณิชย์โดยจะต้องสอดคล้องกับ
เกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนดโดยรัฐบาลกลาง (Federal Government)
อายุ ขั้น ต่ าส าหรับ ผู้ ข อรับ ใบอนุ ญ าตขั บ รถเชิ ง พาณิ ช ย์ คื อ 21 ปี ทั้ ง นี้ บ างรัฐ มี ก ารออกใบอนุ ญ าตขับ รถ
เชิงพาณิชย์ให้ผู้ที่มีอายุ 18-20 ปีขับรถเชิงพาณิชย์ได้ แต่จากัดการขับขี่อยู่ภายในเขตรัฐนั้นๆเท่านั้นแต่เมื่ออายุ
ครบ 21 ปีก็จะเปลี่ยนเงื่อนไขให้สามารถขับได้ในต่างรัฐทั้ง 50 รัฐได้ตัวอย่างใบอนุญาตขับรถเชิงพาณิชย์ของ
รัฐวอชิงตันแสดงในรูปที่ 8.24 ซึ่งแสดงว่าบุคคลที่ถือใบอนุญาตขับรถผู้นี้สามารถขับรถประเภท A เพื่อการ
พาณิชย์ได้ แต่มีข้อจากัด U คือให้ขับผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อยกว่า 21 ปีให้ขับได้เฉพาะในเขตรัฐเท่านั้น

รูปที่ 8.24 ใบอนุญาตขับรถเชิงพาณิชย์ของรัฐวอชิงตัน
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ประเภทรถเชิงพาณิชย์

โดยทั่วไปแล้วรถเชิงพาณิชย์หมายความถึงรถที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
ตารางที่ 8.11 ประเภทรถเชิงพาณิชย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเภท
Class A
Class B
Class C

ลักษณะ
รถลากจูงมีน้าหนักมากกว่า 26,000 ปอนด์ (ประมาณ 11,793 กิโลกรัม)
และรถมีน้าหนักมากกว่า 10,000 ปอนด์ (ประมาณ 4,536กิโลกรัม)
รถที่มีน้าหนักมากกว่า 26,000 ปอนด์ (ประมาณ 11,793 กิโลกรัม)
หรืออาจลากจูงรถที่มีน้าหนักน้อยกว่า 10,000 ปอนด์ (ประมาณ 4,536กิโลกรัม)
รถที่ไม่เข้าข่ายประเภท A หรือ B แต่ใช้เพื่อบรรทุกผู้โดยสาร 16 คนรวมคนขับ
หรือขนส่งวัตถุอันตราย

นอกจากนี้ แต่ ล ะรั ฐ อาจกาหนดให้ การขับ รถประเภทอื่ น ๆ ต้ องมี ใบอนุ ญ าตขับ รถเชิ งพาณิ ช ย์ เช่ น มลรัฐ
นิวเจอร์ซี่บังคับใช้กับรถโดยสาร รถทัวร์ รถเช่าท่องเที่ ยวที่มีผู้โดยสาร 8 ถึง 15 คนด้วย มลรัฐนิวยอร์คบังคับ
ใช้กับรถโรงเรียน มลรัฐแคลิฟอร์เนียกาหนดให้ผู้ขับรถเป็นอาชีพต้องมีใบอนุญาตขับรถเชิงพาณิชย์ไม่ว่าใน
ความเป็นจริงจะขับรถเพื่อการค้าหรือไม่ก็ตาม
2)

การขอรับใบอนุญาตขับรถเชิงพาณิชย์

โดยทั่วไปแล้วในการขอรับใบอนุญ าตขับรถเชิงพาณิ ชย์ไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการอบรม แม้ว่าบางรัฐอาจมี
ข้อกาหนดเพิ่มเติมเล็กน้อยที่อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ
ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถเชิงพาณิชย์จะต้องผ่านการทดสอบทั้งข้อเขียนภาคทฤษฎีและการสอบขับขี่ภาคปฏิบัติ
การสอบข้อเขียนทดสอบความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับรถบนทางหลวงและทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
ตัวรถบรรทุก ข้อสอบประกอบด้วยคาถามอย่างน้อย 30 ข้อ สุ่มจากถังคาถาม 140 ข้อ โดยจะต้องตอบถูก
ร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่าน ส่วนการสอบภาคปฏิบัติประกอบด้วยการทดสอบการขับขี่ท่าต่างๆ โดยจะต้อง
ทดสอบบนรถประเภทที่ผู้นั้นๆจะทาการขับขี่จริง และหากเป็นการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเพิ่มเติม เช่น
การรับรถที่ใช้เบรกลม การทดสอบก็จะต้องขับรถที่ติดตั้งเบรคลมด้วย
ผู้ ขอรับ ใบอนุ ญ าตขับ รถเชิ งพาณิ ช ย์ จ ะต้ อ งพิ สู จ น์ ได้ ว่า มี สุ ขภาพแข็งแรงเพี ย งพอที่ จ ะขับ รถบรรทุ ก หรือ
รถโดยสาร โดยจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์และส่งสาเนาเก็บไว้ที่ที่ทาการรัฐนั้นๆ ตัวอย่างปัญหาด้านสุขภาพ
ที่ไม่ทาให้ขาดคุณสมบัติในการรับใบอนุญาตขับรถเชิงพาณิชย์ เช่น ปัญหาในการจับพวงมาลัยรถยนต์ หรือ
ปัญหาในการเหยียบแป้นควบคุมที่เท้า การใช้ยาอินซูลิน ปัญหาเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจและระบบทางเดิน
หายใจ ความดันโลหิตสูง การติดสุราเรื้อรังเป็นต้น
3)

การอนุญาตเพิ่มเติม

ในการขับรถที่มีลักษณะพิเศษดังต่อไปนี้ ผู้ขับขี่จะต้องได้รับ อนุญาตเพิ่มเติม (Endorsement) โดยจะต้องทา
การสอบเพิ่มเติมซึ่งอาจเป็นการสอบข้อเขียนภาคทฤษฎีหรือสอบขับขี่ภาคปฏิบัติ ตัวอย่ างการสอบใบอนุญาต
เพิ่มเติมสาหรับรัฐอิลินอยส์แสดงในตารางที่ 8.12
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ตารางที่ 8.12 ใบอนุญาตเพิ่มเติมสาหรับรัฐอิลินอยส์
ประเภทรถ
รถลาก (รถ Class A)
รถโดยสาร
รถโรงเรียน
รถติดตั้งถัง
รถวัตถุอันตราย
รถติ ด ตั้ ง ถั ง และบรรทุ ก วั ต ถุ
อันตราย

4)

ใบอนุญาตเพิ่มเติม
T (Trailer)
P (Passenger Vehicle)
S (School Bus)
N (Tank Truck)
H (Hazardous materials)
X(Tank Vehicle and Hazardous
Materials)

ภาคทฤษฎี
ข้อเขียน
ข้อเขียน
ข้อเขียน
ข้อเขียน
ข้อเขียน
ข้อเขียน

ภาคปฏิบัติ
สอบขับ
สอบขับ
สอบขับ
สอบขับ
สอบขับ
สอบขับ

ข้อจากัด

ใบอนุญาตขับรถแต่ละประเภทอาจมีการกาหนดข้อจากัดการใช้งานสาหรับแต่ละบุคคลได้ ข้อจากัดทั่วๆไปมี
ดังต่อไปนี้
ข้อจากัด
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
S
T
U
W
X
Z
P2
P3
P4
P11

คาอธิบาย
ต้องสวมใส่เลนส์ปรับแก้สายตา
จะต้องมีผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถอายุ 21 ปีหรือมากกว่านั่งอยู่ที่นั่งด้านหน้าไปด้วย
ขับได้เฉพาะตอนกลางวัน
ความเร็วไม่เกิน 45 ไมล์ต่อชั่วโมง
ห้ามขับบนทางด่วน
ต้องมีใบอนุญาตหัดขับจนถึงวันที่ที่ปรากฏ
น้าหนักรถไม่เกิน 26,000 ปอนด์
รถมีเครื่องยนต์ไม่เกิน 250 ซีซี
ภายในการดูแลของผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถอายุ 21 ปีหรือมากกว่า
รถจักรยานไฟฟ้า
รถที่ไม่มีระบบเบรกลม
ใบอนุญาตขับรถเชิงพาณิชย์ใช้ภายในเขตรัฐเท่านั้น
ต้องมีระบบ Ignition interlock
ใบอนุญาตขับรถเพื่อประกอบอาชีพหรือความจาเป็นเฉพาะ
สถานภาพที่ระบุไว้บนใบอนุญาต
กระจกมองหลังด้านนอกหรือเครื่องช่วยการได้ยิน
เกียร์อัตโนมัติ
อวัยวะเทียม
พวงมาลัยเพาเวอร์
รถไม่เกินประเภท (Class)C
อุปกรณ์เพิ่มเติมของรถ
เดินทางไป/จาก ที่ทางาน/โรงเรียน
เดินทางไป/จากสถานที่ทางาน
เดินทางไป/จากโรงเรียน
รถโดยสารน้าหนักไม่เกิน 26,000 ปอนด์
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ระบบข้อมูลผู้ขับรถเชิงพาณิชย์

ในการออกใบอนุญาตขับรถเชิงพาณิชย์ แต่ละรัฐจะต้องตรวจสอบข้อมูลประวัติการกระทาผิดและคุณสมบัติ
ของผู้ ขั บ ขี่ กั บ ศู น ย์ ข้ อ มู ล ใบอนุ ญ าตขั บ รถเชิ ง พาณิ ช ย์ (Commercial Driver's License Information
System, CDLIS) และศูนย์ข้อมูลใบอนุญาตขับรถแห่งชาติ (National Driver Register) ทั้งนี้ผู้ประกอบการ
ขนส่งสามารถขอรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบประวัติใบอนุญาตขับรถเพื่อในการรับสมัครพนักงาน
ขับรถได้เช่นกัน

8.3.7 โรงเรียนสอนขับรถเชิงพาณิชย์
การเรียนฝึกหั ดขับ รถเชิ งพาณิ ชย์ส่วนใหญ่ ด าเนิน การโดยโรงเรียนสอนขับ รถใหญ่ (รถบรรทุ ก) ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในการสอนทักษะและความรู้ในการขับรถบรรทุกให้ได้อย่างปลอดภัย รวมถึง การอ่านแผนที่ การ
วางแผนการเดิ น ทาง การปฏิบั ติ ต ามกฎหมาย การขับ ขี่บ นถนน การถอยหลั ง การเลี้ย ว การเชื่ อมต่ อรถ
หางลาก โรงเรี ย นเหล่ า นี้ จ ะสอนให้ มี ค วามพร้ อ มและสอบผ่ า นในการสอบเพื่ อ ขอรั บ ใบอนุ ญ าตขั บ รถ
เชิงพาณิชย์และสอนทักษะขั้นสูงเพิ่มเติม เช่น การหลีกเลี่ยงการไถล การตอบสนองในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น
การเหิ นน้า เป็ นต้น หลักสูตรเหล่านี้เป็นความรู้เฉพาะด้าน ที่มากกว่ าหลั กสูตรการขับ ขี่รถทั่ วไปที่สอนใน
โรงเรียนมัธยม ในสหรัฐอเมริกามีโรงเรียนสอนขับรถเชิงพาณิ ชย์อยู่หลายแห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีบริษัทขนส่ง
หลายแห่งมีโรงเรียนสอนขับรถของตนเอง
ในที่ นี้ จ ะยกตั ว อย่ า งโรงเรี ย น Midwest Technical Institute ในรั ฐ อิ ลิ น อยส์ เป็ น โรงเรี ย นเอกชนที่ ให้
การศึกษาเพื่อการอาชีพในสาขาต่างๆ เช่น ช่างเชื่อม ช่างแอร์และเครื่องปรับอากาศ ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ นักกายภาพบาบัด ผู้ช่วยพยาบาล รวมถึงพนักงานขับรถบรรทุก

รูปที่ 8.25 โรงเรียนสอนขับรถเชิงพาณิชย์ Midwest Technical Institute ในรัฐอิลินอยส์
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หลักสูตรขับรถบรรทุกประกอบด้วยการเรียนภาคทฤษฎี 20 วัน หรือ 168 ชั่วโมง ได้แก่ การเรียน 40 ชั่วโมง
ในห้องเรียนเพื่อเตรียมสอบใบอนุญ าตหัดขับ (Learner Permit) และการเรียน 128 ชั่วโมงเพื่อเตรียมสอบ
ใบอนุญาตขับรถเชิงพาณิชย์ หลังจากได้ใบอนุญาตหัดขับแล้ว จะมีการฝึกหัดขับรถในสนามภายในบริเวณ
โรงเรียน 16 ชั่วโมง และหัดขับบนถนน 16 ชั่วโมง ซึ่งมีการหัดขับทั้งถนนทางหลวง ทางด่วนรถระหว่างรัฐ
และถนนในเขตเมืองค่าเรียนตลอดหลักสูตรรวมค่าสอบใบอนุญาตขับรถเท่ากับ 2,500 ดอลล่าร์ ประกอบด้วย





ค่าเล่าเรียน
ค่าตรวจร่างกาย
ค่าตรวจสารเสพติด
ค่าสอบทาใบอนุญาตขับรถ

2,350 ดอลลาร์
50 ดอลลาร์
50 ดอลลาร์
50 ดอลลาร์

ภาครัฐทาการรับรองโรงเรียนสอนขับรถเชิงพาณิชย์ โดยโรงเรียนจะต้องได้รับใบอนุญาต (Entity License)
และครูผู้สอนต้องมีใบรับรอง Safety officer license และโรงเรียนต้องเก็บข้อมูลต่อไปนี้ไว้อย่างน้อย 4 ปี






ชื่อและที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญาต
ผู้สมัครเรียนที่มีใบอนุญาตฝึกหัด (Instruction permit number)
คะแนนและผลการสอบ ผู้ดาเนินการสอบ และเลขทะเบียนรถที่ใช้ในการสอบ
หลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เรียน
หลักฐานเกี่ยวกับการเรียนสาหรับผู้ที่ไม่เคย CDL ตามแบบฟอร์มของ DOT

ภาครัฐการกากับดูแลการดาเนินงานของโรงเรียน โดยกาหนดให้โรงเรียนต้องอนุญาตให้ DOT เข้าตรวจสอบ
โดยการสุ่มตรวจโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงการตรวจเอกสารหลักฐานของผู้เรียน และผู้ที่ผ่านการ
ทดสอบ อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 2 ปี และต้องอนุญ าตให้มีการตรวจสอบสถานที่ (on-site inspections)
อย่างน้อยปีละครั้ง (federal requirement กาหนดไว้อย่างน้อย 2 ปีครั้ง) กฎหมายรัฐบาลกลางกาหนดให้รัฐ
ต่างๆต้องดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ อย่างน้อย 2 ปีครั้ง
 ตรวจผลการสอบ โดยอาจตรวจสอบการทดสอบที่มีคะแนนสูงหรือต่าผิดปกติ
 ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการสอบ
 ทาการสอบใหม่โดยการสุม่ จากผู้ที่ผ่านการสอบและได้รับใบรับรองจากทาง รร.

8.3.8 มาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถ
โรงเรียนสอนขับรถที่จะได้รับการรับรองจะต้องเป็นไปตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1)

ข้อกาหนดด้านตาแหน่งที่ตั้ง (Location Requirements)
 ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ (Commercial zone) ในรัฐนั้นๆ โดยสามารถออกใบอนุญาตขับรถให้รัฐที่มีเขต
ติดต่อกันที่กาหนดไว้ได้
 ขนาดพื้นที่สานักงานไม่น้อยกว่า 150 ตารางฟุต (อย่างน้อยกว้าง 15 ฟุต และยาว 100 ฟุต)
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2)

เบอร์ติดต่อต้องแจ้งว่าเป็นประเภท โรงเรียนสอนขับรถ
มีป้ายโรงเรียน ให้เห็นได้ชัดจากระยะ 100 ฟุต
มีเวลาทาการที่แน่นอน (ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ต้องเป็นเจ้าของหรือเช่าเพื่อดาเนินกิจการเป็นโรงเรียนสอนขับรถ

ข้อกาหนดด้านห้องเรียน (Classroom Requirements)







3)

รายงานฉบั บสมบูรณ์

มีขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตารางฟุต
มีป้ายประกาศหรือภาพประกอบการสอน
มีอุปกรณ์การสอน เช่น กระดาน
มีหนังสือเรียน หนังสืออ้างอิง หรือสื่อประกอบการสอน
มีอุปกรณ์ดับเพลิง
มีมาตรฐานทาง Public health and Safety Standard: Public building Egress Act, Natural
Gas Odor Injection Act, Environmental Barriers Act มีเก้าอี้นั่งเรียน แสงสว่าง ห้องน้า

ข้อกาหนดด้านรถฝึกหัด (Training vehicle requirements)
 ต้ อ งมี ป ระกั น ภั ย ทรัพ ย์ สิ น $10,000 ประกั น อุ บั ติ เหตุ และประกั น ชี วิ ต $50,000 ต่ อ 1 คนมี
ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต $100,000 สาหรับสองคนขึ้นไป
 โรงเรียนต้องมีรถฝึกหัดในประเภทที่ได้รับอนุญาต และต้องเป็นรถที่ได้รับการตรวจสอบจาก DOT
 มีรถยนต์ที่จดทะเบียนและมีใบอนุญาตขับรถในประเภทที่ได้รับอนุญาต

ใบอนุญาตโรงเรียนสอนขับรถมีอายุ 2 ปี โดยโรงเรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่ าธรรมเนียมโรงเรียน 500
ดอลล่าร์ และค่าธรรมเนียมผู้สอน 70 ดอลล่าร์ต่อคน
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8.4

รายงานฉบั บสมบูรณ์

ใบอนุญาตขับรถประเทศสิงคโปร์

8.4.1 ชนิดใบอนุญาตขับรถ
ชนิดของใบอนุญาตขับรถของประเทศสิงคโปร์แบ่งตามลักษณะทางกายภาพของรถแสดงดังในตารางที่ 8.13
ตารางที่ 8.13 ชนิดใบอนุญาตขับรถประเทศสิงคโปร์
Class 1
Class2B
Class2A
Class2
Class3
Class3A
Class4
Class4A
Class5

รถดัดแปลงสาหรับผู้พิการ มีน้าหนักไม่เกิน 250 กก.
รถจักรยานยนต์ที่มีความจุเครื่องยนต์ไม่เกิน 200cc
หรือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
รถจักรยานยนต์ที่มีความจุเครื่องยนต์ 201 แต่ไม่เกิน400cc
รถจักรยานยนต์ที่มีความจุเครื่องยนต์เกิน 400cc
รถยนต์ผโู้ ดยสารไม่เกิน 7 คน (ไม่รวมคนขับ) และมีน้าหนักไม่เกิน 3,000 กก.
หรือรถแทรกเตอร์และรถประเภทอื่นๆ ที่มีน้าหนักไม่เกิน 2,500 กก.
รถยนต์หรือยานพาหนะในประเภทที่ 3 ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ
รถขนาดใหญ่และรถแทรกเตอร์ที่มีน้าหนักบรรทุกมากกว่า 2,500 กก.
รถโดยสารขนาดใหญ่ใช้สาหรับระบบขนส่งสาธารณะทีม่ ีการเก็บค่าบริการ
รถหัวลากขนาดเล็ก น้าหนักพ่วงไม่เกิน 11,500 กก.
รถหัวลากขนาดใหญ่ น้าหนักพ่วงมากกว่า 11,500 กก.

8.4.2 ประเภทใบอนุญาตขับรถ
ใบอนุญาตขับรถประเทศสิงคโปร์มี 3 ประเภทดังนี้
(1) Provisional Driving License (PDL) ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว
(2) Qualified Driving License (QDL) ใบอนุญาตขับรถทั่วไป
(3) Vocational Driving License (VDL) ใบอนุญาตขับรถเชิงพาณิชย์ มี 2 ชนิด ได้แก่ รถแท็กซี่ และ
รถโดยสาร ผู้ขอรับจะต้องมีใบอนุญาตประเภท 3 มาไม่น้อยกว่า 1 ปี

รูปที่ 8.26 ใบอนุญาตขับรถประเทศสิงคโปร์
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รายงานฉบั บสมบูรณ์

8.4.3 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (Class3/3A)
ขั้นตอนการอบรมและทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 3 และ 3A แสดงดังรูปที่ 8.27
4

1

2

+

+

รูปที่ 8.27 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเทศสิงโปร์

1)

การอบรมเบื้องต้น

ขั้นแรกสุดในการขอรับใบอนุญ าตขับ รถ จะต้องเข้ารับการอบรมเป็ นระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมงเพื่อให้
ความรู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้






2)

ความรู้เบื้องต้นและการเคารพกฎจราจร
ชนิดและประเภทใบอนุญาตขับรถ
การฝ่าฝืนกฎจราจรและผลที่ตามมา
เครื่องหมายและสัญญาณจราจร
สัญญาณไฟจราจรและสัญญาณมือโดยเจ้าหน้าที่ตารวจ
กฎจราจรและระเบียบต่างๆ
การสอบข้อเขียนภาค 1

หลังจากอบรมจะเป็นการสอบข้อเขียนภาค 1 หรือเรียกว่า Basic Theory Test (BTT) ทาการทดสอบความรู้
พื้นฐานต่างๆ เช่น กฎระเบียบ กฎจราจรป้ายและเครื่องหมายจราจรสัญญาณไฟจราจร เป็นต้น
3)

การหัดขับรถ
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เมื่อผ่านการสอบข้อเขียนภาค 1 จะได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว (Provisional Driving License; PDL) เพื่อ
ใช้ในการหัดขับรถ โดยจะต้องมีครูฝึกที่ได้รับอนุญาตนั่งไปด้วยตลอดเวลาต้องแสดงป้ายสัญลักษณ์ผู้หัดขับขี่
ทั้งที่บริเวณด้านหน้ารถและด้านหลังรถรถที่ใช้ในการหัดขับจะต้องทาประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น มีการ
กาหนดห้ามขับขี่บนถนนบางแห่งและบางเวลาเพื่อความปลอดภัยอีกด้วย
4)

การสอบข้อเขียนภาค 2

ในช่วงระหว่างการหัดขับบนถนน ผู้ขอรับ ใบอนุญ าตจะต้องท าการนัดเพื่อขอทดสอบข้อเขียนภาค 2 หรือ
Final Theory Test (FTT)และจะต้องผ่านก่อนจึงจะสามารถขอนัดสอบขับขี่ภาคปฏิบัติได้ โดยกาหนดว่า
จะต้องสอบภาคปฏิบัติให้ผ่านภายใน 2 ปี มิฉะนั้นจะต้องกลับไปสอบข้อเขียนภาคทฤษฎีใหม่ตั้งแต่ขั้นแรก
5)

การสอบขับขี่ภาคปฏิบัติ

การสอบขับขี่ภาคปฏิบัติ หรือเรียกว่า Practical Driving Test (PDT) ดาเนินการโดยศูนย์สอบที่แต่งตั้งโดย
หน่วยงานตารวจจราจร สามารถใช้รถของตนเองในการทดสอบได้ แต่รถที่ใช้ทดสอบจะต้องมีความพร้อม
ตามที่กาหนด การทดสอบการขับขี่ประกอบการด้วยการสอบขับในสนามสอบเพื่อทดสอบทักษะการขับขี่และ
การประเมินทักษะในการขับรถ และการสอบขับบนถนนจริงเพื่อทดสอบปฏิสัมพั นธ์กับผู้ขับขี่อื่นบนถนนอย่าง
ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยจะทาการประเมินโดยใช้ Checklist การกระทาผิดต่างๆ
และจะหักคะแนนตามการทาผิดครั้งละ 2-10 แต้ม

8.4.4 ระบบแต้มปรับปรุงผู้ขับรถ
ระบบแต้ ม ปรั บ ปรุ ง ผู้ ขั บ รถ หรื อ Driver Improvement Points System (DIPS) น ามาใช้ เพื่ อ ให้ ผู้ ขั บ ขี่
ตระหนั กถึงการขับ ขี่อย่ า งปลอดภั ย และปฏิ บั ติ ต ามกฎจราจรอย่า งเคร่งครัด เกณฑ์ การตั ด แต้ ม ตามฐาน
ความผิดต่างๆ แสดงดังตารางที่ 8.14
ตารางที่ 8.14 การตัดแต้มและฐานความผิด
จานวนแต้ม

3 แต้ม

ฐานความผิด
 ฝ่าฝืนกฎจราจรหรือเจ้าหน้าที่ตารวจ
 บรรทุกผู้โดยสารเกิดกว่ากฎหมายกาหนด
 ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
 จอดรถในพื้นที่ห้ามจอด
 หยุดรถบนพื้นที่ห้ามหยุดรถ
 ไม่จัดผู้โดยสารให้นั่งอยู่ในพื้นที่โดยสารที่กาหนด (รถขนส่งผู้โดยสาร)
 จอดซ้อนคัน
 จอดรถบนทางม้าลาย
รถขนาดเล็กค่าปรับ 120 ดอลลาร์
รถขนาดใหญ่ค่าปรับ 150 ดอลลาร์
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จานวนแต้ม

4 แต้ม

6 แต้ม

8 แต้ม

9 แต้ม

12 แต้ม

รายงานฉบั บสมบูรณ์

ฐานความผิด
 ขับเกินความเร็วที่กาหนดของรถ 1-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 ขับเกินความเร็วที่กาหนดบนถนน 1-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 ไม่ให้ทางในพื้นที่ทางแยกหรือจุดเชื่อมต่อต่างๆ
 กีดขวางการจราจร
 ไม่ให้ทางรถฉุกเฉิน
 บรรทุกของใส่ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
 จอดรถริมทางหรือไหล่ทางบนทางด่วน
รถขนาดเล็กค่าปรับ 130 ดอลลาร์
รถขนาดใหญ่ค่าปรับ 160 ดอลลาร์
 ขับรถสวนกับทิศทางจราจร
 ขับรถบนไหล่ทางบนทางด่วน
 ขับเกินความเร็วที่กาหนดบนถนน 21-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 ไม่หยุดรถหรือให้ทางกับคนเดินเท้า
 ขับรถโดยประมาท
 บรรทุกหรือพ่วงวัสดุในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
 ขับรถสวนทางบนทางด่วนโดยไม่จาเป็น
รถขนาดเล็กค่าปรับ 150 ดอลลาร์
รถขนาดใหญ่ค่าปรับ 180 ดอลลาร์
 ขับเกินความเร็วที่กาหนดบนถนน 31-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 ขับเกินความเร็วที่กาหนดของรถ 31-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
รถขนาดเล็กค่าปรับ 170 ดอลลาร์
รถขนาดใหญ่ค่าปรับ 200 ดอลลาร์
 ขับรถในลักษณะที่ไม่เหมาะสมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน
 บรรทุกผู้โดยสารในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
รถขนาดเล็กค่าปรับ 170 ดอลลาร์
รถขนาดใหญ่ค่าปรับ 200 ดอลลาร์
 ขับเกินความเร็วที่กาหนดบนถนน 41-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 ขับเกินความเร็วที่กาหนดของรถ 41-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยผู้กระทาผิดจะถูกดาเนินคดีในศาล
 ฝ่าฝืนสัญณาณไฟจราจร
 ใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารขณะขับรถ
กระทาผิดครั้งแรกปรับไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์ หรือจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจาทั้งปรับ
กระทาผิดซ้าสองปรับไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์ หรือจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจาทั้งปรับ
รถขนาดเล็กค่าปรับ 200 ดอลลาร์
รถขนาดใหญ่ค่าปรับ 230 ดอลลาร์
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จานวนแต้ม
18 แต้ม

24 แต้ม

รายงานฉบั บสมบูรณ์

ฐานความผิด
 ขับเกินความเร็วที่กาหนดบนถนน 51-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 ขับเกินความเร็วที่กาหนดของรถ 51-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยผู้กระทาผิดจะถูกดาเนินคดีในศาล
 ขับเกินความเร็วที่กาหนดบนถนน มากกว่า 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 ขับเกินความเร็วที่กาหนดของรถ มากกว่า 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 ขับรถในลักษณะก้าวร้าวรุนแรงก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
โดยผู้กระทาผิดจะถูกดาเนินคดีในศาล

เมื่อผู้ขับรถถูกบันทึกแต้มก็จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่สรุปในตารางที่ 8.15
ตารางที่ 8.15 รายละเอียดการพักใช้ใบอนุญาตและบทลงโทษ ประเทศสิงคโปร์

ครั้งที่พักใช้
ใบอนุญาต

เกณฑ์ที่จะถูกพักใช้
ใบอนุญาต

1

24 คะแนนหรือมากกว่า
ภายใน 24 เดือน

2

12 คะแนนหรือมากกว่า
ภายใน 12 เดือน

3

12 คะแนนหรือมากกว่า
ภายใน 12 เดือน
12 คะแนนหรือมากกว่า
ภายใน 12 เดือน
12 คะแนนหรือมากกว่า
ภายใน 12 เดือน

4
5 (เป็นต้นไป)

การลดหย่อน
ระยะเวลาของ
ระยะเวลาที่เหมาะสมของการ
การพักใช้
การพักใช้
พักใช้ใบอนุญาตหลังได้เข้ารับ
ใบอนุญาตสูงสุด
ใบอนุญาต
การอบรม
ที่ทาได้
12 สัปดาห์
8 สัปดาห์
4 สัปดาห์
หลังผ่านการ
อบรม
24 สัปดาห์
12 สัปดาห์
12 สัปดาห์
หลังผ่านการ
อบรม
12 เดือน
12 เดือน
(เพิกถอนใบอนุญาต)
24 เดือน
24 เดือน
(เพิกถอนใบอนุญาต)
36 เดือน
36 เดือน
(เพิกถอนใบอนุญาต)

การพักใช้ใบอนุญาตขับรถ
 การพักใช้ใบอนุญาตสาหรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว สาหรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวที่ได้ยัง
ไม่ ได้ รับ ใบอนุ ญ าตจริง ซึ่ ง อยู่ ภายในระยะเวลา 1 ปี นั บ ตั้ งแต่ วัน ที่ ได้ รับ ใบอนุ ญ าตขับ รถ
ชั่วคราว ถ้าผู้ขับขี่ถูกบันทึกคะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 13 คะแนน จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ก่อนระยะเวลาที่กาหนด โดยผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะต้องสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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 การพักใช้ใบอนุญาตขับรถฉบับเต็ม สาหรับผู้ขับขี่ที่ไม่เคยถูกบันทึกคะแนนมาก่อน ถ้าผู้ขับขี่
ถูกบั นทึก คะแนนเท่ ากับ หรือมากกว่า 24 คะแนน ภายในระยะเวลา 24 เดือน จะถูกระงับ
ใบอนุญาตขับรถครั้งแรกเป็นเวลา 12 สัปดาห์
 สาหรับผู้ขับขี่ที่ ถูกบันทึกคะแนนมาก่อน ถ้าผู้ขับขี่ ถูกบันทึกคะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 12
คะแนน ภายในระยะเวลา 12 เดือน จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถ
ระยะเวลาในการพักใช้ใบอนุญาตขับรถ
 ครั้งที่ 1 พักใช้ใบอนุญาตขับรถ เป็นเวลา 12 สัปดาห์
 ครั้งที่ 2 พักใช้ใบอนุญาตขับรถ เป็นเวลา 24 สัปดาห์
 ครั้งที่ 3 พักใช้ใบอนุญาตขับรถ เป็นเวลา 1 ปี
 ครั้งที่ 4 พักใช้ใบอนุญาตขับรถ เป็นเวลา 2 ปี
 ครั้งที่ 5 พักใช้ใบอนุญาตขับรถ เป็นเวลา 3 ปี
การอบรมทบทวนและสอบใหม่
 ถ้าถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถเป็นระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ปีเป็นต้นไป นับตั้งแต่ถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถ
ครั้งที่ 3 ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะต้องสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง
 ผู้ขับขี่ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จะต้องรับการฝึกอบรม เพื่อแก้ไข
พฤติกรรมการขับขี่ให้ถูกต้อง ถ้าผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว จะลดระยะในการเพิกถอน
ใบอนุญาตขับรถ
- ครั้งที่ 1 เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เหลือเพียง 4 สัปดาห์
- ครั้งที่ 2 เป็นเวลา 24 สัปดาห์ เหลือเพียง 6 สัปดาห์
 ผู้ขับขี่ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถตั้งแต่ครั้งที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการฝึกอบรมหรือสิทธิ์ในการลด
ระยะเวลาการเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
 ในกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่ได้ถูกบันทึกคะแนนเพิ่ม ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากผู้ขบั ขี่ที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตครั้งสุดท้าย ประวัติการบันทึกคะแนนทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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8.4.5 โรงเรียนสอนขับรถและศูนย์ทดสอบ
ประเทศสิงคโปร์มีโรงเรียนสอนขับรถและเป็นศูนย์ทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ 3 แห่งดังนี้
(1) Bukit Batok Driving Centre (BBDC)
(2) ComfortDelGro Driving Centre
(3) Singapore Safety Driving Centre (SSDC)
ตัวอย่างโรงเรียนสอนขับรถ Singapore Safety Driving Centre แสดงในรูปที่ 8.28

รูปที่ 8.28 โรงเรียนสอนขับรถ SSDC ประเทศสิงคโปร์

ค่าใช้จ่ายในการเรียนและทดสอบกรณีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (class3/3A) เป็นดังตารางที่ 8.16 จะเห็น
ว่า การเรีย นตลอดหลั กสู ต รทั้ ง การอบรมภาคทฤษฎี การสอบข้ อเขีย น 2 ครั้ง การหั ด ขับ และทดสอบ มี
ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000 บาทซึ่งถือว่าค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้หากผ่าน
การสอบแต่ละครั้งมาแล้ว หรือมาเรียนเพียงทฤษฎีอย่างเดียวก็จะมีค่าใช้จ่ายลดลงไปอีก
ตารางที่ 8.16 ค่าใช้จ่ายในการเรียนและทดสอบใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลประเทศสิงคโปร์
หลักสูตร
เรียนทฤษฎีภาค 1+2
และภาคปฏิบัติ
เรียนทฤษฎีภาค 2 และ
ภาคปฏิบัติ
ผ่านสอบข้อเขียนแล้ว
เรียนเพิ่มเรื่องการขับขี่
เชิงป้องกัน 1 ครั้ง
เข้าอบรมแต่ไม่สอบ

สอบ
สอบ
เข้ำ
ทฤษฎี 1 ทฤษฎี 2 อบรม
4 ครั้ง

ค่ำแรกเข้ำ
(บำท)
2,200

ค่ำอบรม รวม
(บำท)
(บำท)
1,800
4,000

ผ่านแล้ว -

2 ครั้ง

2,200

800

3,000

ผ่านแล้ว ผ่านแล้ว 1 ครั้ง

2,300

400

2,700

-

800

1,800

2,600

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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บทสรุป

จากที่ได้นาเสนอข้างต้นสามารถเปรียบเทียบระบบใบอนุญาตขับรถของแต่ละประเทศสรุปได้ดังตารางที่ 8.17
ตารางที่ 8.17 ระบบใบอนุญาตขับรถของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
ประเด็น
แนวคิดการแบ่งประเภท/ชนิด

ใบอนุญาตหัดขับ
ใบอนุญาตชั่วคราว
ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
ใบอนุญาตเพิ่มเติมเพื่อขับรถเฉพาะ
ระบบแต้มกระทาผิด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเทศไทย
ประเทศญีป่ ุ่น
ประเทศสหรัฐอเมริกา
(ปัจจุบัน)
ใบอนุญ าตแบ่ งตามลัก ษณะของรถ ใบอนุ ญ าตแบ่ ง ตามลั ก ษณะและ ใบอนุญาตแบ่งตามลักษณะของรถ
และการใช้งานที่ค่อนข้างละเอียด
ขนาด ของรถ และก ารใช้ ง าน 2 มี 6 ชนิด
มีใบอนุญาตรวม 20 ชนิด
ประเภท รวมมีใบอนุญาตทั้งหมด 12
ชนิด
ไม่มี
มี (ต้องผ่านการอบรมและทดสอบ
มี (ต้องผ่านการสอบข้อเขียน
ภาคปฏิบัติ)
เกี่ยวกับกฎจราจรเท่านั้น)
มี อายุ 1 ปี
ไม่มี
ไม่มี
แต่ไม่มีข้อจากัดการใช้งาน
สามารถขับรถได้ตามปกติ
มีอายุ 5 ปี
มีอายุ 5 ปี
มีอายุ 4-8 ปี
มีเงื่อนไขว่าต้องผ่านการอบรมและ
แตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ
ถือใบอนุญาตชัว่ คราวมาแล้ว
ไม่มี
ไม่มี
มี สาหรับการใช้งานแบบต่างๆ
เช่น รถผู้โดยสาร รถโรงเรียน
รถบรรทุกวัตถุอันตราย เป็นต้น
ไม่ได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
มีระบบสะสมแต้มกระทาผิด
มีระบบสะสมแต้มกระทาผิด

ประเทศสิงคโปร์
แบ่งตามลักษณะและรูปแบบของรถ
มีใบอนุญาตรวม 9 ชนิด
มี (ต้องผ่านการสอบข้อเขียน
เกี่ยวกับกฎจราจรเท่านั้น)
ไม่มี
ตลอดชีพ
ไม่มี
มีระบบสะสมแต้มกระทาผิด
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ประเด็น
วิธีการขอรับใบอนุญาตขับรถ
ที่ได้รับความนิยม

การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
การตรวจความพร้อมของร่างกาย

การอบรมภาคทฤษฎี
การสอบข้อเขียน

การสอบภาคปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ประเทศไทย
ประเทศญีป่ ุ่น
(ปัจจุบัน)
เข้ า รั บ ก าร อ บ รม แ ล ะ ท ด ส อ บ ผ่านโรงเรียนสอนขับรถ โดยผู้ที่ผ่าน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสนามสอบ การอบรมและผ่ า นการทดสอบ
กับภาครัฐกรมการขนส่งทางบก
ภาคทฤษฎีและผ่านการประเมินการ
ขั บ รถที่ โ รงเรีย นสอนขั บ รถแล้ ว จะ
ได้รับการยกเว้นการสอบภาคปฏิบัติ
กั บ ภาครัฐ เหลื อ แต่ เพี ย งการสอบ
ข้อเขียนเท่านั้น
ใช้ใบรับรองแพทย์
ทดสอบการมองเห็นสี
ทดสอบสายตาทางลึก
ทดสอบสายตาทางกว้าง
ทดสอบปฏิกิริยาเท้า
4 ชั่วโมง
ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ
เกณฑ์ผ่าน 45 ข้อ

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสิงคโปร์

มี วิ ช า ส อ น ขั บ ร ถ ใน ห ลั ก สู ต ร
มั ธ ยมศึ ก ษาอยู่ แ ล้ ว จึ ง เหลื อ เพี ย ง
ขั้นตอนการสอบที่จะต้องดาเนินการ
กับภาครัฐ

เรีย นขั บ รถกั บ โรงเรีย นสอนขั บ รถ
และทดสอบที่ศูนย์ทดสอบ 3 แห่งซึ่ง
ดาเนินการร่วมกับ โรงเรีย นสอนขั บ
รถ

ทดสอบสายตา
ใบรับรองแพทย์และรับรองตนเอง
ทดสอบการมองเห็ น สี 3 สี (แดง
เขียว เหลือง)
ทดสอบการได้ยิน

26 ชั่วโมง
สอบครั้งที่ 1 เพื่ อ ขอรับ ใบอนุ ญ าต
หั ด ขั บ ข้ อ สอบแบบถู ก -ผิด 50 ข้ อ
เกณฑ์ผ่าน 45 ข้อ
สอบครั้งที่ 2 เพื่ อ ขอรับ ใบอนุ ญ าต
จริง มีข้ อสอบแบบถู ก-ผิด 90 ข้ อ ๆ
ละ 1 คะแนน และข้อ สอบปรนัย 5
ข้อๆละ 2 คะแนน 90 คะแนน
สอบในสนามสอบ จานวน 3 ท่าจาก ภ าค แ รก ส อ บ ใน ส น าม เพื่ อ รั บ
ทั้งหมด 7 ท่า ( 2 ท่าตามที่กาหนด ใบอนุญาตหัดขับ
และอี ก 1 ท่ า ตามความเหมาะสม ภาคที่สอง สอบบนถนน
ของสนามสอบ)
ทั้งสองครั้งสอบโดยการประเมินจาก
ครู ฝึ ก ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต (กรณี ผ่ า น
โรงเรียน)

-

30 ชั่วโมง
ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร
10 ข้อ ห้ามผิดเลย
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปในการขับรถมี
25 ข้อ ผิดได้ไม่เกิน 4 ข้อ

ศึกษาด้วยตนเอง
สอบครั้ ง ที่ 1 Basic Theory Test
ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ
เกณฑ์ผ่าน 45 ข้อ
สอบครั้ ง ที่ 2 Final Theory Test
ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ
เกณฑ์ผ่าน 45 ข้อเช่นกัน

สอบบนถนน

สอบบนถนน
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บทบาทโรงเรียนสอนขับรถ

ประเทศไทย
(ปัจจุบัน)
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
อบรม 1 ชั่วโมง
เป็นทางเลือกให้กับประชาชน

การรับรองมาตรฐานโรงเรียน

กรมการขนส่งทางบกดาเนินการ

ภารกิจหลักของโรงเรียน

ไม่บังคับให้เข้าเรียนผ่านโรงเรียน
เนื่องจาก สามารถเข้าไปสอบได้เลย
โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่
ซับซ้อนมาก
ตรวจร่างกาย อบรม สอบข้อเขียน
สอบปฏิบัติที่โรงเรียนได้

ประเด็น
การต่ออายุ

สิทธิประโยชน์ของผู้ที่ผ่านโรงเรียน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ประเทศญีป่ ุ่น

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสิงคโปร์

อบรมเป็นระยะเวลาขึ้นอยู่กับประวัติ
ไม่ต้องอบรม
การขับขี่
เป็ น ช่ อ งท างห ลั ก ใน ก ารข อ รั บ สอนขับรถเชิงพาณิชย์
สอนความรู้ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ
ใบอนุญาตขับรถ
อบ รมทบ ทวนให้ แก่ ผู้ ขั บ ขี่ ที่ ถู ก
ลงโทษ
คณ ะก รรมก ารความป ลอ ดภั ย ด าเนิ น การโดย Department of
แห่งชาติดาเนินการ
Motor Vechicle
อบรมภาคทฤษฎี ฝึกฝนภาคปฏิบัติ ส่วนใหญ่สอนขับรถเชิงพาณิชย์ เน้น
สอนให้ความรู้และฝึกทักษะ
ทดสอบและประเมินผล
ความรู้และทักษะขั้นสูง
อบรมให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่ที่ถูกลงโทษ
ยกเว้น การสอบภาคปฏิ บั ติกั บ ทาง ยกเว้น การสอบภาคปฏิ บั ติกั บ ทาง
ราชการ
ราชการ

-
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บทที่ 9 ระบบใบอนุ ญาตขับรถที่เหมาะสม
9.1

แนวคิดการพัฒนา

ดังที่ได้นาเสนอในเนื้อหารายงานข้างต้นแล้วว่าใบอนุญาตขับรถของประเทศไทยควรได้รับการปรับปรุง เพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ ความจ าเป็ น ทั้ ง ด้ า นพฤติ ก รรมการขั บ ขี่ สถิ ติ อุ บั ติ เหตุ สมรรถภาพทางร่ า งกาย และการ
เปลี่ยนแปลงทางทางวิศวกรรมของยานพาหนะ ทั้งลักษณะกายภาพ รูปแบบการใช้งานบนท้องถนน ซึ่งใน
หลายประเทศได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการออกใบอนุญาตขับรถให้สอดคล้องกับบริบท
ดังที่ได้กล่าวมาในบทที่แล้วมา เนื้อหารายงานในบทนี้จะได้นาเสนอระบบใบอนุญาตขับรถที่เหมาะสมเพื่อเป็น
แนวทางไปสู่การกาหนดระบบใบอนุญาตขับรถที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในอนาคตต่อไป ซึ่งต้อง
คานึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและปัญหาเชิงระบบซึ่งมีความซับซ้อนและ
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลในการพัฒนาระบบใบอนุญาตให้เป็น
รูปธรรมในระยะยาว

9.1.1 การผลักดันเชิงนโยบาย
ตาม มติ สมั ชชาสุขภาพ ครั้งที่ 2 เมื่อวัน ที่ 18 ธัน วาคม 2552 ให้ กรมการขนส่งทางบกร่วมกับ กระทรวง
สาธารณสุข สานักงานตารวจแห่งชาติ ผลักดันให้ยกระดับมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับรถมีคุณภาพโดย
ประกาศใช้หลักสูตรการอบรม 15 ชั่วโมง ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อเน้นในการให้ความรู้เรื่องกฎหมาย
ที่ เกี่ยวข้อง ทั กษะการขับ ขี่ สร้างความตระหนั ก จิต ส านึ ก หน้ าที่ ในการขับ ขี่ ที่ ป ลอดภัย การปฏิบั ติ ต าม
กฎหมายจราจร อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรความปลอดภัยบนท้องถนน และหลักสูตรการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ซึ่งการผลักดันเชิงนโยบายนั้นจะสามารถนาไปสู่กระบวนการปฏิบัติและเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ จะต้อง
มี การพั ฒ นาระบบใบอนุ ญ าตขับ รถให้ ชั ด เจน สอดคล้ องกับ นโยบายและการปฏิบั ติ งานของหน่ วยงานที่
เกี่ย วข้องซึ่ งจะต้ องปรับ หลั กเกณฑ์ และขั้น ตอนต่ างๆ เพื่ อให้ ผู้ ป ฏิบั ติ งานทั้ งที่ เป็ น เจ้ าหน้ า ที่ ของรัฐ และ
หน่วยงานเอกชนที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล อาทิเช่น โรงเรียนสอนขับรถ เป็นต้น เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบ
ใบอนุญาตขับรถได้อย่างเป็นรูปธรรม

9.1.2 ปัญหาเชิงระบบ
เนื่องด้วยระบบใบอนุญาตขับรถในปัจจุบันแยกเป็น 2 กฎหมาย คือ กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ซึ่งครอบคลุมรถที่
มีขนาดเล็ก และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ซึ่งครอบคลุมรถที่มีขนาดใหญ่ ที่ใช้ในการประกอบการ
ขนส่งต่าง ๆ ทาให้ระบบใบอนุญาตขับรถมีความซ้าซ้อนกัน นอกจากนี้ ในกฎหมายแต่ละฉบับมีการวางระบบ
ใบอนุ ญ าตขั บ รถที่ แ ตกต่ า งกั น โดยพิ จ ารณาใน 2 มิ ติ คื อ บางกรณี มี ก ารจ าแนกใบอนุ ญ าตขั บ รถตาม
ความสามารถในการขับรถตามกายภาพของรถนั้น แต่ในบางกรณีแบ่งประเภทใบอนุญาตขับรถตามลักษณะ
การใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น ตามกฎหมายรถยนต์ มีการแบ่งใบอนุญาตขับรถตามกายภาพรถเป็นใบอนุญาต
ขับรถสาหรับรถจักรยานยนต์ ใบอนุญาตขับรถสาหรับรถสามล้อ และใบอนุญาตขับรถสาหรับรถยนต์ แต่ใน
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ขณะเดียวกันก็มีการจาแนกใบอนุญาตขับรถสาหรับการขับรถส่วนบุคคล และการขับรถสาธารณะ เช่นเดียวกับ
ตามกฎหมายการขนส่งทางบกที่บางกรณีแยกประเภทใบอนุญาตขับรถตามกายภาพรถ เช่น ใบอนุญาตเป็น
ผู้ขับรถขนส่งขนาดเล็ก ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถขนส่งขนาดใหญ่ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถพ่วง เป็นต้น แต่ใน
บางกรณีก็จาแนกตามลักษณะการใช้งาน เช่น ใบอนุญาตเป็นผู้ประจารถขนส่งทุกประเภทกับใบอนุญาตเป็น
ผู้ป ระจารถสาหรับ ขนส่งวัตถุอันตราย และในระบบใบอนุญ าตแต่ ละกฎหมายมีการใช้แทนกัน ได้ รวมทั้ ง
สามารถนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมาใช้แทนใบอนุญ าตขับรถตามกฎหมาย
รถยนต์ได้ด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาในระบบใบอนุญาตขับรถปัจจุบันในหลายประเด็น
(1) มีการออกใบอนุญาตขับรถซ้าซ้อนโดยบุคคลคนเดียวอาจมีใบอนุญาตขับรถมากกว่าหนึ่งใบ
ขึ้นไป เช่น บุคคลอาจมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
และใบอนุ ญ าตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก ซึ่ งใบอนุ ญ าตขับ รถทั้งสาม
ประเภทดังกล่าวสามารถขับรถยนต์ส่วนบุคคลได้เช่นเดียวกัน ทาให้การบังคับใช้กฎหมายมี
ความยุ่งยากเนื่องจากในกรณีที่บุคคลนั้นกระทาความผิดและมีการถูกยึดใบอนุญาตขับรถ
หนึ่ง เขาย่อมสามารถใช้ใบอนุญาตขับรถสาหรับขับรถประเภทอื่นที่ใช้แทนใบอนุญาตขับรถ
ที่ถูกยึ ดขับ รถยนต์ นั้น ต่ อไปได้ ท าให้ มี การฝ่าฝื นกฎหมายและผู้ขับ รถขาดระเบี ย บวินั ย
เนื่องจากระบบมีช่องว่าง
(2) ระบบใบอนุ ญ าตขั บ รถของกฎหมายรถยนต์ แ ละกฎหมายว่ า ด้ ว ยการขนส่ งทางบกไม่
สอดคล้ อ งกั น ทั้ ง ที่ เป็ น ใบอนุ ญ าตขั บ รถในลั ก ษณะใกล้ เคี ย งกั น แต่ ห ลั ก การกฎหมาย
บางอย่างยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ในเรื่องการหัดขับรถ ที่กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
สามารถฝึกหัดขับรถบนถนนได้โดยต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ในขณะที่ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายการขนส่งทางบกไม่เปิด
ช่องให้มีการฝึกหัดขับรถ ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางปฏิบัติที่บุคคลใดจะขับรถได้ย่อม
สมควรต้องมีการฝึกหัดขับรถโดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ระดั บ นึ ง เสี ย ก่ อ นจึ ง จะได้ รับ ใบอนุ ญ าตขับ รถส าหรับ รถนั้ น และอี ก กรณี ห นึ่ ง ที่ ระบบ
กฎหมายไม่สอดคล้องกันคือ เรื่องใบอนุญ าตขับรถชั่วคราวที่ กฎหมายรถยนต์กาหนดให้
ก่อนที่บุคคลจะได้รับใบอนุญาตขับรถอย่างสมบูรณ์จาเป็นจะต้องผ่านการมีใบอนุญาตขับรถ
ชั่ ว คราวก่อ นไม่ น้ อยกว่ าหนึ่ งปี ในขณะที่ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการขนส่ ง ทางบกบุ คคล
สามารถได้รับใบอนุญาตขับรถอย่างสมบูรณ์ได้เลย โดยไม่จาเป็นต้องได้รับใบอนุญาตขับรถ
ชั่วคราวแต่อย่างใด ทาให้ระบบการออกใบอนุญาตขับรถระหว่างสองกฎหมายมีความลักลั่น
กัน
(3) ปัญหาในเรื่องการรับรองทางการแพทย์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ไม่สามารถสะท้อนตาม
ความเป็ น จริง เนื่ องจากการพิ จารณาคุณ สมบั ติ ของผู้ขอรับ ใบอนุ ญ าตขับ รถทั้ งในด้ า น
ร่างกายและจิตใจมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน ระบบในปัจจุบันที่กาหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ขับรถมีเพียงใบรับรองแพทย์ซึ่งไม่สามารถจะยืนยันคุณสมบัติของบุคคลนั้นได้จริง ๆ ย่อม
เป็นปัญหา และความปลอดภัยในการใช้รถและถนน
(4) การอบรมและทดสอบยังไม่มีประสิทธิภาพครอบคลุมหัวข้อความรู้ที่สาคัญในหลายประเด็น
ท าให้ ผู้ ที่ ได้ รับ ใบอนุ ญ าตขับ รถขาดความรู้ความเข้า ใจ เช่ น ในเรื่องมารยาทการขับ รถ
ทัศนคติในการขับรถ และทฤษฎีการตัดสินใจในสถานการณ์ฉุกเฉิน
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(5) ระบบใบอนุญาตขับรถในปัจจุบันวางหลักการให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ออกใบอนุญาต
ขับรถ โดยยังเปิดโอกาสให้โรงเรียนสอนขับรถเอกชนมีบทบาทน้อย ทาให้กรมการขนส่ง
ทางบกจ าเป็ น ต้ อ งรับ ภาระในการออกใบอนุ ญ าตขั บ รถอย่ างมาก ซึ่ งไม่ ส อดคล้ องกั บ
ข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่มีผู้ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถเป็นจานวนมาก และงบประมาณที่
กรมการขนส่งทางบกได้รับจัดสรร ทาให้การอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยังไม่
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
จากเหตุผลดังกล่าวสมควรให้มีการปรับปรุงระบบใบอนุญาตขับรถใหม่ โดยมีการวางหลักการให้สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริงของประเทศไทย และทิศทางของกฎหมายว่าด้วยใบอนุญาตขับรถในต่างประเทศ

9.2

ระบบใบอนุญาตขับรถที่เสนอ

9.2.1 ใบอนุญาตขับรถ
ระบบใบอนุญาตขับรถที่เสนอกาหนดให้แบ่งประเภทใบอนุญาตขับรถโดยพิจารณาตามลักษณะกายภาพรถ
เท่านั้น และต้องมีใบรับรองเพิ่มเติมสาหรับกรณีที่จะนารถดังกล่าวไปใช้งานในลักษณะแตกต่างจากการใช้งาน
ส่วนรถบุคคลทั่วไป โดยกาหนดให้ใบอนุญาตขับรถมีเพียงหนึ่งใบต่อผู้ขับขี่หนึ่งคน และมีสิทธิในการขับรถใน
ใบอนุญาตขับรถให้แตกต่างกันไปตามทักษะความสามารถในการขับรถของแต่ละบุคคลนั้นๆ ดังตารางที่ 9.1
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ตารางที่ 9.1 สิทธิการขับรถในใบอนุญาตขับรถ

ประเภทใบอนุญาต

ลักษณะรถ

A

รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กไม่เกิน 125 cc

A1

รถจักรยานยนต์ขนาดกลางไม่เกิน 400 cc

A2

รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 400 cc

B

รถยนต์สามล้อ

C

รถยนต์สี่ล้อ

B+/C+

รถยนต์สามล้อหรือรถยนต์สี่ล้อพ่วง

D

รถบรรทุกหนักไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม

D1

รถบรรทุกหนักเกิน 3,500 กิโลกรัม

D+

รถบรรทุกพ่วง

E
E1

รถโดยสารไม่เกิน 20 คน
รถโดยสารเกิน 20 คน

E+

รถโดยสารพ่วง

S

รถแทรกเตอร์รถบดถนน และรถลักษณะพิเศษ

นอกจากนี้ สาหรับ กรณี ของคนพิ การ ผู้สู งอายุ หรือบุ คคลที่ มีโรคประจาตัว สามารถมี การกาหนดเงื่อนไข
เพิ่มเติมในสิทธิของการขับรถของบุคคลดังกล่าวได้ เช่น
 คนพิการ สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้โดยมีสิทธิขับรถเฉพาะรถจักรยานยนต์ รถยนต์สาม
ล้อหรือรถยนต์สี่ล้อเท่านั้น โดยรถดังกล่าวจะต้องมีการกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพ
ของรถอุปกรณ์เสริมรวมทั้งติดเครื่องหมายพิเศษ เป็นต้น
 ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปีขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นกรณีเคยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถมาแล้ว
หรือยังไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถมาก่อนก็ตาม หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถจะต้องมี
การทดสอบเพิ่มเติม รวมทั้งมีการตรวจสุขภาพเป็นประจาตามระยะเวลาที่กาหนด
 ผู้มีโรคประจาตัวที่ไม่ถึงกับเป็นอันตรายในการขับรถ แต่มีข้อจากัดบางประการที่จาเป็นต้องมี
อุปกรณ์พิเศษสาหรับช่วยเหลือ ให้สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด เช่น
ห้ า มการใช้ รถในบางกรณี ห รือบางลั กษณะ ต้ อ งมี อุป กรณ์ เพิ่ ม เติ ม ประจ ารถหรือการติ ด ตั้ ง
เครื่องหมายพิเศษ เป็นต้น
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9.2.2 ใบรับรองเพิ่มเติม
ในกรณีทื่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถประสงค์จะมีการใช้รถในลักษณะพิเศษนอกเหนื อจากการใช้งานส่วนบุคคล
ตามปกติ เช่ น ใช้ ในการรับ จ้ า งขนส่ ง หรือขนส่ ง คนหรือสิ่ ง ของที่ ต้ อ งใช้ ความระมั ด ระวัง เป็ น การเฉพาะ
จาเป็นต้องมีการขอรับใบรับรองพิเศษเพิ่มเติมจากกรมการขนส่งทางบก โดยใบรับรองเพิ่มเติมดังกล่าวแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท กล่าวคือ
 ใบรับรองเพิ่มเติมสาหรับรถเชิงพาณิชย์ (การรับจ้าง) เพื่อใช้สาหรับการประกอบการรับจ้างขนส่งคน
สัตว์ หรือสิ่งของ โดยมีการแบ่งใบรับรองเพิ่มเติมเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
(1) ใบรับรองเพิ่มเติมสาหรับรถจักรยานยนต์เชิงพาณิชย์ (A1, A2)
(2) ใบรับรองเพิ่มเติมสาหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์ (B, C)
(3) ใบรับรองเพิ่มเติมสาหรับรถบรรทุกเชิงพาณิชย์ (D, D1, D+)
(4) ใบรับรองเพิ่มเติมสาหรับรถโดยสารเชิงพาณิชย์ (E, E1, E+)
 ใบรับรองเพิ่มเติมสาหรับรถขนส่งพิเศษ เพื่อใช้สาหรับการขนส่งคน หรือสิ่งของที่ต้องมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะเป็นการขนส่งเพื่อสินจ้าง หรือเป็ นการขนส่งในกิจการส่วนตัวก็ตาม
โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
(1) ใบรับรองเพิ่มเติมสาหรับขนส่งวัตถุอันตราย
(2) ใบรับรองเพิ่มเติมสาหรับรถโรงเรียน
(3) ใบรับรองเพิ่มเติมสาหรับกรณีอื่นตามทีป่ ระกาศกาหนด
ตารางที่ 9.2 ใบรับรองเพิ่มเติม (รับจ้าง/ขนส่งพิเศษ)

ใบอนุญาต
ประเภท
A
A1
A2
B
C
B+/C+
D
D1
D+
E
E1
E+
S

สิทธิการขับขี่
รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก
รถจักรยานยนต์ขนาดกลาง
รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
รถยนต์สามล้อ
รถยนต์สี่ล้อ
รถยนต์สามล้อหรือรถยนต์สี่ล้อ พ่วง
รถบรรทุกขนาดเล็ก
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถขนส่งบรรทุกพ่วง
รถโดยสารขนาดเล็ก
รถโดยสารขนาดกลาง
รถโดยสารพ่วง
รถแทรกเตอร์ รถบดถนน และรถลักษณะ
พิเศษ
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รถเชิงพาณิชย์

รถขนส่งพิเศษ
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9.2.3 ความแตกต่างของระบบที่เสนอกับระบบเดิมในปัจจุบัน
สาหรับระบบใบอนุญาตขับรถที่ออกแบบใหม่ตามที่กล่าวมาข้างต้น จะเป็นการแก้ปัญหาของระบบใบอนุญาต
ขับรถเดิม และจะมีแนวทางที่สอดคล้องกับระบบกฎหมายในต่างประเทศ อันจะเป็นผลดีให้ระบบใบอนุญาต
ขับรถของไทยมีทิศทางเดียวกับระบบใบอนุญาตขับรถของต่างประเทศ ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ว่ าระบบใบอนุญาต
ขับรถใหม่ดังกล่าวมีความแตกต่างจากระบบใบอนุญาตขับรถในปัจจุบันดังนี้
(1) มีการปรับ ปรุงโครงสร้างใบอนุญ าตขับ รถโดยกาหนดให้หนึ่ งคนมีเพียงหนึ่งใบอนุญ าตขับ รถ โดย
ใบอนุญาตขับรถดังกล่าวจะกาหนดสิทธิในการขับรถของแต่ละบุคคลแตกต่างกันตามกายภาพของรถ
ซึ่งขึ้นอยู่กับทักษะความสามารถในการขับรถของบุคคลนั้น ๆ และในกรณีที่มีการใช้รถนอกเหนือจาก
กรณีทั่วไป เช่น ใช้ในการรับจ้าง หรือขนส่งในลักษณะพิเศษให้บุคคลนั้นมีใบรับรองเพิ่มเติม
(2) มีการยุบรวมใบอนุญาตขับรถจากระบบกฎหมายเดิมที่กาหนดให้มีหลายใบเป็นใบอนุญาตขับรถใบ
เดียว โดยให้แตกต่างกันในเรื่องสิทธิการใช้รถ ซึ่งจะมีการปรับปรุงการแบ่งลักษณะทางกายภาพรถใน
ใบอนุญาตขับรถใหม่ให้สอดคล้องกับระบบสากลมากขึ้น
(3) กาหนดคุณ สมบั ติและลักษณะต้องห้ ามของผู้ขออนุญ าตรับใบอนุญ าตขับรถให้ เหมาะสม รวมทั้ ง
ปรับปรุงขั้นตอน การอบรม และการทดสอบใบอนุญาตขับรถให้สามารถคัดกรองบุคคลที่เหมาะสมใน
การขับรถบนถนนได้อย่างแท้จริง
(4) กาหนดเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมในการขอรับใบอนุญาตขับรถสาหรับผู้ที่มีความบกพร่องในการขับรถ
บางประการแต่ยังสามารถขับรถได้ เช่น ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ เป็นต้น
(5) ปรับปรุงคุณสมบัติดา้ นอายุของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
(6) ยกเลิกใบอนุญาตขับรถชั่วคราวโดยมีการปรับปรุงขั้นตอน การอบรม และการทดสอบใบอนุญาตขับ
รถใหม่
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9.2.4 คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลต้องมีคุณสมบัติดังแสดงในตารางที่ 9.3
ตารางที่ 9.3 คุณสมบัติด้านอายุของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถประเภทต่างๆ
ประเภท
ใบอนุญาต
A

สิทธิการขับขี่
รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก

A1
A2
B
C
B+/C+
D
D1
D+
E
E1
E+
S

รถจักรยานยนต์ขนาดกลาง
รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
รถยนต์สามล้อ
รถยนต์สลี่ ้อ
รถยนต์สามล้อหรือรถยนต์สลี่ ้อ พ่วง
รถบรรทุกขนาดเล็ก
รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถขนส่งบรรทุกพ่วง
รถโดยสารขนาดเล็ก
รถโดยสารขนาดกลาง
รถโดยสารพ่วง
รถแทรกเตอร์ รถบดถนน และรถ
ลักษณะพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติ
ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต
16 ปีขึ้นไป

อายุ
ใบอนุญาต
(ปี)
1

18 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ข้อจากัดการใช้งาน
ห้ามขับรถในเวลา
กลางคืน
ห้ามมีผู้โดยสารซ้อน
มีแอลกอฮอลล์เป็น 0
บันทึกแต้มความผิด
-
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ผู้ขอรับใบรับรองเพิ่มเติมสาหรับขับรถเชิงพาณิชย์และรถขนส่งพิเศษต้องมีคุณสมบัติด้านอายุดังแสดงในตาราง
ที่ 9.4 และตารางที่ 9.5
ตารางที่ 9.4 คุณสมบัติด้านอายุและสัญชาติของใบรับรองเพิ่มเติมสาหรับรถเชิงพาณิชย์

ใบอนุญาต
ใบรับรองเพิ่มเติมสาหรับรถจักรยานยนต์ขนาด
กลางและขนาดใหญ่เชิงพาณิชย์ (A1, A2)
ใบรับรองเพิ่มเติมสาหรับรถยนต์สามล้อและสี่
ล้อเชิงพาณิชย์ (B, C)
ใบรับรองเพิ่มเติมสาหรับรถบรรทุกขนาดเล็ก
รถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถบรรทุกพ่วงเชิง
พาณิชย์ (D, D1, D+)
ใบรับรองเพิ่มเติมสาหรับรถโดยสารขนาดเล็ก
รถโดยสารขนาดกลาง และรถโดยสารพ่วง
(E, E1, E+)

อายุและสัญชาติ
ของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ (ปี)
20 ปีขึ้นไป
สัญชาติไทย
22 ปีขึ้นไป
สัญชาติไทย
22 ปีขึ้นไป
สัญชาติไทย

อายุใบอนุญาต
(ปี)
3

22 ปีขึ้นไป
สัญชาติไทย

3

3
3

ตารางที่ 9.5 คุณสมบัติด้านอายุของใบรับรองเพิ่มเติมสาหรับรถขนส่งพิเศษ

ใบอนุญาต
ใบรับรองเพิ่มเติมสาหรับขนส่งวัตถุอันตราย
ใบรับรองเพิ่มเติมสาหรับรถโรงเรียน
ใบรับรองเพิ่มเติมสาหรับกรณีอื่นตามทีป่ ระกาศ
กาหนด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อายุของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตขับรถ (ปี)
25 ปีขึ้นไป
25 ปีขึ้นไป
25 ปีขึ้นไป

อายุใบอนุญาต
(ปี)
3
3
3
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9.3

รายงานฉบั บสมบูรณ์

ใบอนุญาตรถจักรยานยนต์

9.3.1 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก (A)
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก ประเภท A ที่มีขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 125 cc กาหนดอายุขั้นต่า 16
ปี มีขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตดังสรุปในรูปที่ 9.1
ทดสอบความพร้อมด้านร่างกาย
อบรม
สอบข้อเขียน
สอบปฏิบัติ (ในสนาม)
รับใบอนุญาตขับรถ
(มีเงื่อนไขการใช้งาน)

รูปที่ 9.1 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก ประเภท A

9.3.2 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ขนาดกลาง (A1)
ใบอนุญาตขับ รถจักรยานยนต์ขนาดกลาง เครื่องยต์ ไม่เกิน 400 cc กาหนดอายุขั้นต่า 18 ปี มีขั้นตอนการ
ขอรับใบอนุญาตดังสรุปในรูปที่ 9.2
ไม่เคยมี
ใบอนุญาตมาก่อน
อบรม

มีใบอนุญาตขับรถประเภท A มาแล้ว

ประวัติดี

มีประวัติตัดแต้ม

อบรมทบทวน

อบรม 15 ชั่วโมง

สอบข้อเขียน
สอบปฏิบัติ

รับใบอนุญาตขับรถประเภท A1

รูปที่ 9.2 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ขนาดกลาง ประเภท A1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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9.3.3 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (A2)
ในการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่มีขนาดเครื่องยนต์เกิน 400 cc กาหนดอายุขั้นต่า 20 ปี
หากยังไม่เคยมีใบอนุญาตประเภท A1 มาก่อนจะต้องผ่านขั้นตอนการอบรมและทดสอบเหมือนกับประเภท A1
และต้องผ่านการอบรมหลักสูตรรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่จึงจะได้รับ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
แต่หากมีเคยใบอนุญาตประเภท A1 มาแล้ว สามารถเข้าการอบรมหลักสูตรรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ได้เลย

9.4

ใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท C, D, E

ระบบใบอนุญาตขับรถยนต์ ที่เสนอมีขั้นตอนที่ผู้ขอรับใบอนุญ าตขับรถต้องทาการทดสอบความพร้อมด้าน
ร่างกาย การอบรม การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีที่เป็นข้อเขียนและการทดสอบขับขี่ภาคปฏิบัติในสนามสอบ เมื่อ
ผ่านการทดสอบดังกล่าวมาทั้งหมดแล้วจึงสามารถรับใบอนุญาตหัดขับ (Learner License) เพื่อให้สามารถ
ขับรถบนถนนสาธารณะได้ โดยจะต้องทาการหัดขับรถบนถนนจริงตากหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องกับครูฝึกหรือ
ผู้ประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมการขนส่งทางบกเป็นจานวนสะสมอย่างน้อย 20 ชั่วโมง จึงจะได้รับสิทธิ
ยกเว้นการสอบขับขี่ภาคปฏิบัติบนถนน และสามารถนาหลักฐานมาขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ได้ทันที แต่หาก
หัดขับขี่เองภายใต้เงื่อนไขการใช้งานใบอนุญาตหัดขับ จะต้องมาสอบขับขี่ภาคปฏิบัติบนถนนซึ่งดาเนินการโดย
กรมการขนส่งทางบก เมื่อผู้ขอใบรับอนุญาตขับรถที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจึงจะได้รับใบอนุญาตขับรถที่มีอายุ 5 ปี
เมื่อครบอายุแล้วจะต้องเข้ารับการอบรมทบทวนเพื่อขอต่อใบอนุญาตต่อไป สรุปขั้นตอนสาหรับการขออนุญาต
ขับรถยนต์แสดงดังรูปที่ 9.3
ทดสอบความพร้อมด้านร่างกาย

ทดสอบความพร้อมด้านร่างกาย

อบรม

อบรม

สอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน

สอบขับในสนาม

สอบขับในสนาม

รับใบอนุญาตหัดขับ

รับใบอนุญาตหัดขับ

หัดขับขี่บนถนนกับ
ครูฝึกของโรงเรียน
ครบ 20 ชม.

หัดขับภายใต้เงื่อนไขใบอนุญาตหัดขับ

รับใบอนุญาตขับรถ

รับใบอนุญาตขับรถ

(ก) กรณีผ่านโรงเรียน

สอบขับบนถนนกับกรมฯ

(ข) กรณีไม่ผ่านโรงเรียน
รูปที่ 9.3 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถประเภท C, D, E

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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รายงานฉบั บสมบูรณ์

การอบรม

เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับประเภทใบอนุญาตที่กาหนดขึ้นใหม่
และสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ในปั จ จุ บั น ที่ ป รึกษาจึ ง เสนอให้ มี การปรับ ปรุง การอบรม ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติ ทั้งสาหรับกรณีขอใหม่และต่ออายุดังที่จะนาเสนอต่อไปนี้

9.5.1 ภาคทฤษฎี
ในการอบรมภาคทฤษฎีมีเนื้อหาที่จัดแบ่งออกเป็นวิชาต่างๆ ทั้งสาหรับกรณีขอใหม่และกรณีต่ออายุสาหรับ
ใบอนุญาตแต่ละประเภทดังสรุปในตารางที่ 9.6

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ตารางที่ 9.6 การอบรมภาคทฤษฎีเพื่อขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถประเภทต่างๆ

วิชา
ความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมาย
ความรูเ้ กี่ยวกับเทคนิคการขับขี่
ความรูเ้ กี่ยวกับรถและเครือ่ งยนต์
• ความรูเ้ กี่ยวกับรถยนต์และเครือ่ งยนต์
• ความรูเ้ กี่ยวกับรถบรรทุกและเครือ่ งยนต์
• ความรูเ้ กี่ยวกับรถโดยสารและเครือ่ งยนต์
การขับรถในสภาพการจราจร
มารยาท ทัศนคติและจิตสานึกในการขับรถ
ผลกระทบต่อสมรรถนะการขับขี่จากแอลกอฮอล์
หรือยาเสพติดและจากสภาพร่างกาย
การขับรถอย่างประหยัด
การฝึกหัดขับรถเบื้องต้นและการควบคุมรถ
การขับขี่ในสภาวะที่ไม่ปกติ
สินค้า การบรรทุก และการขนถ่ายสินค้า
รถลากจูง และพื้นฐานการขับรถลากจูง

จานวน
ชัว่ โมง
2
3

A

•
•

A1

O
O

•
•

O
O

A2

•
•

สิทธิการขับรถในใบอนุญาตขับรถ
C B+ /C+ D
D1
D+

B

O
O

•
•

O
O

•
•

O
O

•
•

O
O

•
•

O
O

•
•

1
3
3
2
1

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

1

•

•

•

•

•

•

•

3
1
1
1
3

•

•

•
•

•

O

•
•

O
O

•
•

E1

O
O

•
•

E+

O
O

•
•

O
O

•

S

•
•

O
O

•
•

•

O

E

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

O

•
•
•

O

O

O

O
O

•
•
•

O

O

•

O

•
O
O

 กรณีขอรับใบอนุญาตขับรถ  กรณีต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
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วิชา
ใบรับรองเพิม่ เติม
กรณีสาหรับรถเชิงพาณิชย์
ความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
ความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ เช่น
กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา
การวางแผนการเดินทางและเส้นทางการเดินรถ
การขนส่งผู้โดยสาร
ภาษาอังกฤษสาหรับผู้ขับรถยนต์สาธารณะ
กรณีสาหรับการขนส่งพิเศษ
ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุอันตราย การขนส่งวัตถุ
อันตราย การขนถ่ายสินค้า และการจัดการกับเหตุ
ฉุกเฉิน
ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

จานวน
ชัว่ โมง

รายงานฉบั บสมบูรณ์

A

A1

A2

B

2

•

1

•

1
2
2

•
•

สิทธิการขับรถในใบอนุญาตขับรถ
C B+ /C+ D
D1
D+

•
O

•

•
O

•

•

•
O

•

•

O

•

O

1

•

•

O

•

O

•

O

•

O

E1

•
O

•

•

•
•

•

O

•

2

1

•

•

E

•

O

•

O

•

O

•

O

•

O

•

O

•

O

•

O

•

O

E+

•
O

•

•
•
•

O

S

•
O

•

O

O
O

•
•
•

O

O

•
•
•

•

O

•

O

•

O

•

O

•

O

•

O

O
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ตารางที่ 9.7 การฝึกภาคปฏิบัติ

วิชา
ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์
ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับ
รถบรรทุก
ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับ
รถโดยสาร
การหัดขับรถยนต์ตามท่าฝึกต่างๆ
การอบรมการหัดขับรถบรรทุกตามท่าฝึกต่างๆ
การอบรมการหัดขับรถโดยสารตามท่าฝึกต่างๆ
การอบรมการหัดขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก
ตามท่าฝึกต่าง ๆ

จานวน
ชัว่ โมง
3

A

A1

สิทธิการขับรถในใบอนุญาตขับรถ
D+
D1
C B+ /C+ D

B

A2

•

•

•

4

•

5

•

•

•

•
•
•

•
•
•

S

E+

•

•

4
4
5
5

E1

•

•
•

E

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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วิชา

จานวน
ชัว่ โมง

ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้
เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้น (รถขนาดใหญ่)

3

พื้นฐานการขับลากจูง
• พื้นฐานการขับรถยนต์สี่ล้อพ่วงและรถสามล้อพ่วง
• พื้นฐานการขับรถบรรทุกพ่วงและรถโดยสารพ่วง
การฝึกหัดขับรถลากจูงในท่าต่างๆ
• การฝึกหัดขับรถยนต์ลากจูงในท่าต่างๆ
• การฝึกหัดขับรถบรรทุกและรถโดยสารลากจูงใน
ท่าต่างๆ

รายงานฉบั บสมบูรณ์

A

A1

A2

B

สิทธิการขับรถในใบอนุญาตขับรถ
C B+ /C+ D
D1
D+

•

5
5

•

15
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เนื้อหาสาระของแต่ละวิชาที่อบรมสรุปดังต่อไปนี้
1)

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่า
ด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่สาคัญเบื้องต้น

2)

ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่
มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่ต่างๆและเรียนรู้สาเหตุและการป้องกัน
อุบัติเหตุเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ได้ ซึ่งประกอบด้วย
 การขับขี่อย่างปลอดภัย มี 4 องค์ประกอบที่สาคัญ คือ รอบรู้ (Define) การจาแนก (Analyze)
การคิดตัดสินใจ (Decide) และ ปฏิบัติจริงตามแผน (Act)
 การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาการขับรถในเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
สาเหตุที่ทาให้ผู้ขับรถเสียสมาธิ และรวมถึงวิธีการเตรียมรถก่อนออกเดินทาง
 การตระหนัก และรับ รู้ถึงอันตราย แบ่ งได้ เป็ น การตอบสนองต่ ออั น ตรายที่ อยู่ กับ ที่ (Static
hazard) เช่ น ทางโค้ง ทางแยก วงเวี ย น และพื้ น ผิ ว ถนน และการตอบสนองต่ ออั น ตรายที่
เคลื่อนที่ได้ (Dynamic hazard) เช่น คนเดินเท้า รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก และ
รถบรรทุกวัตถุอันตราย และการตระหนักถึงอันตรายของสภาพอากาศ (ฝนตก หมอกลง และ
แดดจ้า) ต่อการมองเห็นและการควบคุมรถ เมื่อผู้ขับขี่รู้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจึงทาให้ผู้ขับขี่มี
ความระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้นและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
 สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ อาจเกิดจากการขับรถเร็ว การขับรถตัดหน้า การขับรถตาม
กระชั้นชิด การใช้สิ่งมึนเมา และการแซงรถอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุที่
เกิดจากสภาพของผู้ขับ สภาพของรถ สภาพถนน และสภาพของสิ่งแวดล้อมความเสี่ยง การ
บริหารจัดการความเสี่ยง การศึกษากรณีตัวอย่าง และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการ
สังเกตและการคาดการณ์ สามารถคิดวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ทางร่วมกันเพื่อเตรียมการ
และหาทางออกให้ตนเอง และเกิดความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้ใช้ทางร่วมกัน ยกตัวอย่าง
เช่น จุดมุ่งหมายในการมองเพื่อความปลอดภัย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมองเห็น เทคนิคการ
มองเพื่อความปลอดภัย พฤติกรรมของผู้ใช้ทาง และการเตรียมความพร้อมความรู้เกี่ยวกับการ
ขับรถในสภาพการจราจร

3)

ความรู้เกี่ ยวกับ รถและเครื่องยนต์ การตรวจสภาพ การบ ารุงรักษารถ และการแก้ไขข้ อขั ดข้อง
เบื้องต้น
มุ่ งเน้ น ให้ ผู้ เข้า รับ การอบรมได้ รับ ความรู้เกี่ยวกับ การใช้ รถ การท างานของเครื่องยนต์ รวมถึงการ
ตรวจสอบสภาพรถและการบารุงรักษาเบื้องต้น เพื่อให้พร้อมใช้งาน อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
เมื่ อเกิดเหตุขัดข้องขณะขับขี่ได้ ซึ่ งผู้ขับขี่จะต้ องทราบถึงตาแหน่ งและการใช้อุปกรณ์ ควบคุมต่างๆ
ภายในรถเบื้องต้น เช่น คันเร่ง เบรก เข็มขัดนิรภัย อุปกรณ์เปิดสัญญาณไฟทางจราจร เป็นต้น อีกทั้ง
การจดบันทึกลงในสมุดประจารถ และการตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมก่อนและหลังการใช้งาน รวมถึง
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การดู แลรักษารถยนต์ จ ะช่ ว ยลดการเกิด อุ บ ติ เหตุ ห รือ ข้อขัด ข้อ งขณะขับ ขี่และสามารถขับ ขี่ไปถึ ง
จุดหมายได้อย่างปลอดภัยซึ่งมีตัวอย่างเนื้อหาการตรวจสอบสภาพรถดังนี้









4)

เบรก คันเร่ง เกียร์ และเบรกมือ
ไฟรถและไฟให้สัญญาณทางจราจร
กระจกและอุปกรณ์ปัดน้าฝน
การตรวจวัดลมยาง
การตรวจวัดเชื้อเพลิง
สภาพล้อและอุปกรณ์กันสะเทือน
หม้อน้าและน้ามันเครื่อง
การขับขี่บนท้องถนนเมื่อเกิดเหตุขัดข้องรถเสียหรือเกิดความผิดปกติขณะขับรถ ผู้ขับขี่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองในการแก้ไขเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยและลดความเสียหายของรถเพิ่มเติมที่
อาจเกิดขึ้นจากความไม่รู้ถึงหลักการแก้ไขและความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เบื้องต้น

ความรู้เกี่ยวกับการขับรถในสภาพการจราจร
มุ่งเน้นให้ผู้ขับขี่ได้รับความรู้เกี่ยวการขับขี่ในพื้นที่ที่มีสภาพการจราจรต่างๆที่แตกต่างกัน โดยในสภาพ
การจราจรในพื้นที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ สภาพการจราจรในเมือง สภาพการจราจร
ในชนบท และสภาพการจราจรบนทางด่วน ซึ่งจะมีเนื้อหาที่ แตกต่างกัน ออกไป โดยผู้ขับขี่จะได้รับ
ความรู้ในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยบนสภาพการจราจรในพื้นที่ต่างๆดังนี้
 เข้าใจในลักษณะและความหนาแน่นของการจราจรในพื้นที่นั้นๆ
 เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางจราจรในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน
 การควบคุมความเร็วและระยะห่างของรถ
 การเข้าและออกจากถนนสายหลัก
 การขับรถในสภาพภูมิประเทศต่างๆเช่น ทางในชนบท ทราย ภูเขา ถ้า ฯลฯ
 อุ บั ติ เหตุ ห รือเหตุ ที่ ไม่ ค าดคิด ที่ อาจเกิด ขึ้น เช่ น การย้ อนศร สั ต ว์ เดิ น ผ่ าน การเปลี่ ย นทิ ศ
ทางการเดินรถ ช่องเดินรถประจาทาง การขับรถทางเดียว
เนื้อหาวิชาจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเข้าใจในสภาวะการจราจรที่ต่างกันที่ผู้ขับขี่ต้องประสบเหตุ

5)

มารยาท ทัศนคติและจิตสานึกในการขับรถ
ให้ความสาคัญถึงการขับขี่อย่างมีมารยาทต่อผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนประกอบไปด้วย การสตาร์รถยนต์ การ
เคลื่อนรถออกจากที่จอด การเร่งความเร็ว การใช้ความเร็ว การแซง การขับรถในกรณี ที่มีแซง การ
เปลี่ยนช่องเดินรถ การขับรถสวนทางกัน การใช้สัญญาณแตร การเปิดไฟสูง การขับรถลุยฝนหรือน้า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9-17

โครงการศึกษาเพือ่ พัฒนาระบบใบอนุญาตขั บรถให้เหมาะสมกั บประเทศไทย

รายงานฉบั บสมบูรณ์

การใช้ไฟตัดหมอก การหยุดรถ การเบรก การจอดรถ (แบบมีช่องจอด แบบไม่มีช่องจอด และการจอด
ซ้อนคัน ) การแบ่ งบันน้าใจและการให้ ทางแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนรวมทั้งรถฉุกเฉิน เพื่ อปลูกฝังให้ ผู้ขับ ขี่มี
จิตสานึกที่ดีในการขับขี่และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมากจากลักษณะนิสัยการขับรถที่
ไม่ดี
6)

ผลกระทบต่อสมรรถนะการขับขี่จากการดื่มสุราหรือของมึนเมา หรือยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุที่
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ความล้าและแนวทางการจัดการ และการถดถอยของสุขภาพตามอายุ
ผลของแอลกอฮอล์ต่อความโกรธ ความก้าวร้าวและพฤติกรรมของมนุษย์ ความสมดุลระหว่างความ
บกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้จากยาที่มีต่ อสมรรถนะในการขับขี่อย่างปลอดภัย และตัวอย่างผลของยาบาง
ประเภทต่อสมรรถนะการขับขี่ เช่น Benzodiazepines ยาคลายเครียด Antipsychotics และOpioids
สาเหตุและผลกระทบต่อสมรรถนะการขับขี่จากความล้า การจัดการความล้าในสภาวะต่างๆ ตัวชี้วัด
ของความล้าชั่วโมงในการขับและระยะเวลาในการพัก และความรับผิดชอบของตัวผู้ขับรถ
ความบกพร่องที่มาจากการถดถอยของสุขภาพตามอายุที่มีผลต่อการขับขี่ในด้านต่างๆ ได้แก่ ประสาท
สัมผัส กระบวนความคิด และระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ความพิการ และสมรรถภาพของร่างกาย
และการประเมินความสามารถในการขับขี่

7)

ความรู้เกีย่ วกับการขับรถอย่างประหยัด
ให้ความสาคัญต่อการขับรถให้ประหยัดน้ามันเพื่อขับขี่อย่างชาญฉลาดและประหยัด ค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้น
พฤติกรรมการขับขี่ที่มีผลได้แก่ การออกตัว การเพิ่มความเร็ว การรักษาความเร็ว การลดความเร็ว และ
การเบรก และปัจจัยที่มีผลต่อการประหยัดน้ามันประกอบไปด้วย ลมยาง อุปกรณ์ไฟฟ้า น้าหนักการ
บรรทุก การวางแผนการเดินทาง และการตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นประจา

8)

ความรู้เกี่ยวกับการฝึกหัดขับรถเบื้องต้น การควบคุมรถ
การขับรถเบื้องต้นและการควบคุมรถที่ถูกต้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ขับขี่ โดยแนะนาอุปกรณ์ต่างๆ
และการใช้งานของรถ เช่น เบรก คลัช คันเร่ง เกียร์ พวงมาลัยรถ ไฟเลี้ยว ซ้าย-ขวา และระบบไฟต่างๆ
ของรถ การปรับระยะห่างในการนั่งขับให้เหมาะสม การวางตาแหน่ง เท้าซ้าย-ขวา และมือให้พอดี ใน
การขับรถ การใช้มือในการบังคับควบคุมอุปกรณ์ต่างๆของรถ การจับพวงมาลัยรถ การสตาร์ทและการ
ออกรถ การหยุ ด รถ การเหยี ย บเบรก การใช้ เบรกมื อ และการเข้า เกี ย ร์ทั้ งเกีย ร์ก ระปุ กและเกีย ร์
อัตโนมัติ การเลี้ยวรถ การถอยหลัง การเดินหน้าถอยหลังทางตรง การจอดรถ การแซงและการเปลี่ยน
ช่องทางจราจร

9)

ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ในสภาวะที่ไม่ปกติ
เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์สภาพวะที่ไม่ปกติ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
และสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัย ในสภาวะที่ไม่ปกตินั้นจะเป็นสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายที่ไม่
ค่อยได้พบบนท้องถนนและมีความเสี่ยงในการเกิดอุบติเหตุสูง โดยมีตัวอย่างการขับขี่ในสถานการณ์
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ต่างๆ เช่น กลางคืน ควันไฟ ฝนตกฟ้าคะนอง หมอก แผ่นดินไหว รถเบรกแตก รถยางแตก ไม่สามารถ
ควบคุมรถได้ เป็นต้น โดยผู้ขับขี่จะต้องทราบถึงหลักปฏิบัติและข้องควรระวังในการขับรถในสภาวะที่ไม่
ปกติเหล่านี้เนื่องจากในสภาวะเหล่านี้ไม่สามารถจาลองเพื่อการอบรมทดสอบในภาคปฏิบัติได้ แต่เป็น
สถานการณ์ที่ สามารถเกิดขึ้นได้จริงในการขับขี่บ นท้องถนน จึงเป็นสิ่งสาคัญ ที่ผู้ขับขี่ควรทราบและ
เรียนรู้ในข้อปฏิบัติและข้อควรระวังเมื่อประสบกับการขับรถในสภาวะที่ไม่ปกติ
10) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้า การบรรทุก และการขนถ่ายสินค้า
การขนส่งบรรทุกของนั้น ผู้ขับขี่จาเป็นที่จะต้องทราบและเข้าใจถึงข้อมูลประเภทชนิดสินค้าหรือสิ่งที่
บรรทุก และการขนส่งผู้โดยสาร รวมถึงวิธีการบรรทุกและขนถ่ายสินค้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมี
ประสิ ท ธิ ภาพในการขนส่ ง การทราบถึงน้ าหนั กบรรทุ ก และเข้าใจถึงวั ส ดุ ที่ บ รรทุ กจะท าให้ ผู้ ขับ ขี่
สามารถลดการเกิดความเสียหายของวัสดุบรรทุกขณะทาการขับขี่ได้และช่วยเพิ่มความปลอดภัยสาหรับ
สินค้าหรือวัสดุบรรทุกบางประการที่ต้องคานึงถึงความปลอดภัยเป็นพิเศษ ในการบรรทุกสินค้าผู้ขับขี่
จะต้องทาการตรวจสอบสินค้าหรือสิ่งที่บรรทุกก่อนการออกเดินทาง รวมถึงการตรวจสอบระหว่างที่
เดินทางเมื่อขับขี่ไปแล้ว หรือตรวจสอบทุกครั้งเมื่อทาการหยุดรถ หรือตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ใน
การวางวัสดุบรรทุกก็จะต้องวางอย่างถูกต้องตามหลักการเพื่อให้เกิดความสมดุลของรถหรือการบรรทุก
วัสดุในสถานะต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการขับขี่ทั้งในด้านความปลอดภัยของสินค้า และความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุขณะบรรทุกสินค้า อีกทั้งการขนถ่ายสินค้าขึ้นและลงจากรถซึ่งในแต่ละประเภทของสินค้าหรือ
สิ่งของบรรทุกอาจมีการขนถ่ายที่มีความแตกต่างกัน เช่น ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ เป็นต้น
11) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถลากจูง และพื้นฐานการขับรถลากจูง
เน้นให้ผู้ขับขี่เรียนรู้ถึงลักษณะและอุปกรณ์ส่วนควบคุมของรถลากจูงรวมถึงวิธีการขับรถลากจูงเบื้องต้น
เนื่องจากการขับรถลากจูงซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่และต้องอาศัยความสามารถในการขับขี่สูง เพราะมีความ
แตกต่างจากการขับรถประเภทอื่น มีการแนะนาอุปกรณ์ส่วนควบของรถลากจูงและการใช้ งาน วิธีการ
ขับรถลากจูงเบื้องต้นเช่น การเดินหน้าและถอยหลัง การเลี้ยว การเปลี่ยนช่องจราจร การกลับรถ การ
ขับรถในทางแคบ การควบคุมรถพร้อมกับตัวพ่วง การใช้เบรกลม วิธีการหยุดรถและจอดรถลากจูงใน
สภาพพื้นที่ต่างๆ วิธีการต่อและปลดห่วงพ่วงสาหรับรถพ่วง 2 ตอน หรือ 3 ตอน
12) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและนาปฏิบัติตามกฎหมาย
ได้อย่างถูกต้อง
13) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถเบื้องต้น
และนาปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9-19

โครงการศึกษาเพือ่ พัฒนาระบบใบอนุญาตขั บรถให้เหมาะสมกั บประเทศไทย

รายงานฉบั บสมบูรณ์

14) การวางแผนการเดินทาง การค้นหาสถานที่และเส้นทางการเดินรถ
เน้นในด้านการให้ความรู้ในการเตรียมและวางแผนการเดินทางทั้งการเดินระยะสั้นและการเดินทางไกล
การศึกษาแผนที่ แ ละเส้ น ทางในการเดิ น ทาง เพื่ อให้ ส ามารถไปถึง จุ ด หมายได้ อย่ า งปลอดภั ย และ
ประหยัดเวลา อีกทั้งช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านเชื้อเพลิง
15) ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสาร
ผู้ขับขี่ที่ทาการบรรทุกผู้โดยสารจะต้องทราบถึงหลักการโดยสารในการขนส่งผู้โดยสารอย่างปลอดภัย ทั้งนี้
ผู้ขับขี่จะต้องมีความรับผิดชอบและมีความรู้เกี่ยวกับหลักการโดยสาร โดยมีเนื้อหาโดยสังเขปดังนี้





ความรู้เกี่ยวกับรถโดยสารและอุปกรณ์ภายในรถเพื่อการขนถ่ายผู้โดยสาร
การตรวจสอบผู้โดยสารระหว่างขึ้นรถและลงรถ
การควบคุมความเร็ว
การจอดรถและการหยุดรถขณะการขนส่งผูโ้ ดยสาร

16) ภาษาอังกฤษสาหรับผู้ขับรถยนต์สาธารณะ
ภาษาอั งกฤษส าหรับ ผู้ขับ รถยนต์ สาธารณะมี เพื่ อให้ ผู้ ขับ รถมี ความรู้พื้ น ฐานตลอดจนทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษที่จาเป็นในการบริการลูกค้า มีเนื้อหาดังนี้
 คาทักทายต้อนรับ ประกอบด้วย การกล่าวทักทาย การแนะนาตนเอง
 การแนะนาที่พัก เส้นทาง และสถานที่ท่องเที่ยวในไทย ประกอบด้วย คาศัพท์เกี่ยวกับทิศทาง
คาบุพบทบอกตาแหน่ง และการสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับตาแหน่งของสถานที่
 การบอกถึงอัตราค่าโดยสาร ประกอบด้วย การบอกเลขจานวนนับ การเปรียบเทียบเงิน ตราสกุล
ต่างๆกับเงินไทย และการแจ้งราคาค่าบริการได้ถูกต้อง
 การให้ข้อมูล ประกอบด้วย การบอกคาศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ และข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 การขอโทษ ประกอบด้วยการกล่าวคาขอโทษ
 การขอบคุณ การตอบรับการขอบคุณและการกล่าวลา ประกอบด้วย การกล่ าวคาขอบคุณ คา
กล่าวขอบคุณ และกล่าวลาและเชิญชวนให้ลูกค้ามาใช้บริการอีก
17) ความรู้เบื้ องต้ นเกี่ ยวกั บ วั ต ถุ อัน ตราย การขนส่ ง การขนถ่ า ยวั ต ถุ อัน ตราย และการจั ด การกั บ
เหตุฉุกเฉิน
การขนส่งวัตถุอันตรายผู้ขับขี่จะต้องมีความระมัดระวังและมีความชานาญเป็นอย่างมากเนื่องจากสิ่งของ
ที่ บ รรทุ กมี อัน ตรายและเมื่ อเกิด อุ บั ติ เหตุ ขึ้น จะเกิด ความเสี ย หายอย่ างมากและอาจก่อให้ เกิด การ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้ โดยเนื้อหามุ่งเน้นให้ผู้ขับขี่ได้รับความรู้เกี่ยวกับประเภทของวัตถุ
อันตราย การบรรทุกและการขนถ่ายวัตถุอันตรายในแต่ละชนิดและการขนส่ง โดยมีเนื้อหาการอบรม
ดังนี้
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การระบุ แยกประเภท และการจัดการกับวัตถุอันตรายแต่ละประเภท
การบรรจุวัตถุอันตราย
ข้อปฏิบัติระหว่างการขนส่ง
การติดเครื่องหมาย ฉลาก และป้าย สาหรับบ่งชีป้ ระเภทของวัตถุอันตราย
การขนถ่ายวัตถุอันตราย และข้อกาหนดทั่วไปในการขนถ่ายวัตถุอันตราย
เอกสารกากับการขนส่งวัตถุอันตราย
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

อีกทั้งการป้องกันและระงับอุบัติภัยจากการขนส่งวัตถุอันตราย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติภัย และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งวัตถุอันตราย ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้
 ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านสาหรับเหตุฉุกเฉิน และแผนฉุกเฉิน
 แนวทางการดาเนินการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
 เครือ่ งมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยสาหรับรถบรรทุกวัตถุอันตราย
18) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ตามมาตรฐานความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน
เพื่อให้ผู้ขับขี่รู้วิธีการใช้และการตรวจสอบอุปกรณ์ตามมาตรฐานความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน เช่น ถัง
ดับเพลิง ค้อนทุบกระจก มีดตัดเข็มขัดนิรภัย ไฟฉายส่งสัญญาณและอุปกรณ์ฉุกเฉินอื่นๆ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการใช้งานอย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งรู้จักการตรวจสอบสภาพ
อุปกรณ์ ตามมาตรฐานความปลอดภัยและเหตุ ฉุกเฉินให้มีอายุ การใช้งานที่ ยาวนาน และการหาจุ ด
เหมาะสมในการติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน
19) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เนื้อหาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนี้จะสามารถทาให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและ
วิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลด
ค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย โดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นประกอบด้วย หลักการปฐม
พยาบาล คุณสมบัติของผู้ปฐมพยาบาล การประเมินสถานการณ์และการประเมินผู้บาดเจ็บ การปฐม
พยาบาลและการดูแลบาดแผลเบื้องต้น การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่อาการเป็นลมชัก ทางเดินหายใจ
อุดกั้น การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่มีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อกระดูก ข้อ และการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ
ที่ได้รับสารพิษและสิ่งแปลกปลอม

9.5.2 กรณีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
สาหรับการอบรมในแต่ละหลักสูตรและหัวข้อที่ควรจะได้รับการอบรมมีดังต่อไปนี้
1)

การอบรมพื้นฐาน

ให้ใช้หลักสูตรมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก 15 ชั่วโมง โดยเพิ่มเนื้อหาเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
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การอบรมทบทวน

เป็นการอบรมที่ควรบังคับให้เข้าอบรมทุกครั้งที่มีการต่อใบอนุญาตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 ให้ความรู้ถึงกฎหมายใหม่ๆที่ได้รับการปรับปรุง
 ทบทวนความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงหลัก ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้น
 สร้างความตระหนักและจิตสานึกด้านความปลอดภัยที่ต้องมีการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
3)

การอบรมขั้นสูงสาหรับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดมากกว่า 400 ซีซี ขึ้นไป

เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย
 การวางแผนการเดินทางเพื่อความปลอดภัย
 การเตรียมตัวอย่างเหมาะสมในการเดินทาง
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความล้าและแนวทางการจัดการ
 ผลกระทบจากยา สารเสพติด ต่อสมรรถนะการขับขี่
 การขับขี่อย่างปลอดภัยบนทางหลวง
 อันตรายจากความเร็ว
 การระบุและตอบสนองต่ออันตรายบนถนน
 การขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 การขับขี่เป็นกลุ่มอย่างปลอดภัย
 การควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการบรรทุกผู้โดยสารและน้าหนักที่บรรทุก
4)

การอบรมเฉพาะสาหรับรถจักรยานยนต์รับจ้าง

เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความล้าและแนวทางการจัดการ
 การควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการบรรทุกผู้โดยสารและน้าหนักที่บรรทุก
 การดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร
 ผลกระทบจากยา สารเสพติด ต่อสมรรถนะการขับขี่
 การระบุและตอบสนองต่ออันตรายบนถนน
 การดูแลสุขภาพ และการถดถอยของสุขภาพตามอายุ
 การดูแลสุขภาพเบื้องต้น
 มารยาทในการให้บริการ
 กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทางาน
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9.5.3 ภาคปฏิบัติ
การอบรมภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้ขับขี่มีความรู้และทักษะที่เพียงพอในการขับขี่ได้อย่างปลอดภัย จึงควรมีการสอน
ในวิชาต่างๆ ที่มีเนื้อหาสรุปดังต่อไปนี้
1)

ความรู้เกี่ยวกับรถและวิธีการขับรถ
ให้ผู้ขับขี่ได้รับความรู้และฝึกหัดขับรถในเบื้องต้นและการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถเพื่อช่วยให้ผู้
ขับขี่มีความคุ้นเคยกับรถและเทคนิคการขับรถในสภาพจริงและช่วยให้ผู้ขับขี่ฝึกหั ดขับรถได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหาวิชาการควบคุมรถเบื้องต้นดังนี้
 การใช้รถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติในการขับรถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขับรถ
ทั้งนี้รถยนต์ในแต่ละระบบเกียร์มีวิธีการขับที่แตกต่างกัน
 การบารุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจาวัน ส่วนที่ต้องตรวจเช็คเป็นประจาเพื่อความ
ปลอดภัยก่อนออกเดินทาง รวมถึงการปฏิบัติในการบารุงรักษารถเบื้องต้น
 การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ ผู้ขับขี่จะสามารถกะระยะในการเคลื่อนที่
รวมถึงระยะห่างในการหยุดรถทีเ่ หมาะสม
 การใช้สัญญาณไฟ ในการเปลี่ยนทิศทางจราจร การขอทาง การใช้ไฟสูงในการสื่อความหมาย การ
ใช้สัญญาณไฟในกรณีฉุกเฉิน และหลักการมองกระจกในการขับรถเพื่อการตัดสินใจในการขับรถ
 การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสียหายของ
รถยนต์หากใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง
 การใช้เกียร์ในระดับความความเร็วที่แตกต่างของรถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ เพื่อลด
การสึกหรอของเกียร์และเครื่องยนต์
 การใช้เกียร์ในสถานการณ์ตา่ งๆเช่น สะพาน เนินเขา การลงเขา เนื่องจากในการใช้เกียร์ในบาง
พื้นที่ถ้าใช้ไม่ถูกต้องอาจเกิดอุบัติเหตุได้
 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

2)

การฝึกหัดขับรถยนต์
ฝึกหัดขับรถท่าต่างๆ ดังนี้
 การออกรถและหยุดรถ
o การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
o การหยุดรถ การจอดรถ และออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
o การหยุดรถบนทางราบ
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 การควบคุมความเร็วของรถ การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส รวมถึงการเว้น
ระยะห่างในการขับรถ
 การขับรถเลี้ยวมุมต่างๆ การเลีย้ วซ้าย การเลี้ยวขวา การเลี้ยวในสภาพถนนต่างๆ เช่น วงเวียน
สี่แยก ที่กลับรถ การกลับรถในที่แคบ
 การจอดรถ
o การขับรถเดินหน้าและถอยหลังเข้าซองตรง
o การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
o การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
o การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
o การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
o การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเมื่อพบเครื่องหมายจราจร
3)

รถขนาดใหญ่และวิธีการขับรถขนาดใหญ่
ให้ความรู้และการฝึกหัดภาคปฏิบัติสาหรับรถขนาดใหญ่ ซึ่งมีความยากในการขับมากกว่ารถทั่วไปและมี
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูง ในกรณีส่วนมากรถขนาดใหญ่จะเป็นรถที่ใช้บรรทุกสินค้า ผู้โดยสาร
หรือวัตถุอันตราย ทั้งนี้ผู้ขับขี่จะต้องมีความรู้ความชานาญในการขับขี่ และความรับผิดชอบสูง เพื่อให้
เกิดการขับขี่อย่างปลอดภัยโดยมีเนื้อหาวิชาการควบคุมรถเบื้องต้น ดังนี้
 แนะนาอุปกรณ์ที่ต้องควบคุมและวิธีการใช้อุปกรณ์ภายในรถ
 การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ การบารุงรักษารถ การตรวจเช็ครถประจาวัน
ส่วนที่ ต้องตรวจเช็ คเป็ น ประจาเพื่ อความปลอดภัย ก่อนออกเดิน ทาง รวมถึงการปฏิบัติ ในการ
บารุงรักษารถเบื้องต้น
 การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ ผู้ขับขี่จะสามารถกะระยะในการเคลื่อนที่
รวมถึงระยะห่างในการหยุดรถที่เหมาะสม
 การใช้สัญญาณไฟ ในการเปลี่ยนทิศทางจราจร การขอทาง การใช้ไฟสูงในการสื่อความหมาย การ
ใช้สัญญาณไฟในกรณีฉุกเฉิน และหลักการมองกระจกในการขับรถเพื่อการตัดสินใจในการขับรถ
 การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสียหายของ
รถยนต์หากใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง
 การใช้เกียร์ในระดับความความเร็วที่แตกต่างของรถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ เพื่อลด
การสึกหรอของเกียร์และเครื่องยนต์
 การใช้เกียร์ในสถานการณ์ต่างๆเช่น สะพาน เนินเขา การลงเขา เนื่องจากในการใช้เกียร์ในบาง
พื้นที่ถ้าใช้ไม่ถูกต้องอาจเกิดอุบัติเหตุได้
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 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
4) การขับรถลากจูง
ให้ความรู้และการฝึกหัดภาคปฏิบัติสาหรับรถลากจูงขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งมีความยากในการขับมากกว่า
รถทั่วไปเนื่องจากมีอุปกรณ์ติดพ่วงและมีความเสี่ยงในการพลิกคว่าและเกิดอุบัติเหตุสูง ในกรณีส่วนมากรถลาก
จูงจะเป็นรถที่ใช้บรรทุกสินค้า ผู้โดยสาร หรือวัตถุอันตราย ทั้งนี้ผู้ขับขี่จะต้องมีความรู้ความชานาญในการขับขี่
และความรับผิดชอบสูงเพื่อให้เกิดการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยมีเนื้อหาวิชาดังนี้
 ความรู้เบื้องต้นและพื้นฐานการขับรถลากจูง ได้แก่ การแนะนาอุปกรณ์ส่วนควบของรถลากจูง
และการใช้งาน การบารุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจาวัน ความเสี่ยงในการพลิกคว่าและ
การเลื่อนไถลของตัวพ่วง จุดบอดของรถลากจูง การแนะนาอุปกรณ์ส่วนควบของรถลากจูง และ
การใช้งาน การฝึกหัดขับรถลากจูง โดยการเปลี่ยนเกียร์สูงขึ้น การใช้สัญญาณต่างๆ การฝึกการ
ต่อและปลดห่วงพ่วง การฝึกหัดขับรถลากจูง ขับเดินหน้าและถอยหลัง การฝึกขับรถลากจูงใน
สภาพถนนต่างๆที่มีความยากต่อผู้ขับรถลากจูง เช่น ทางแคบ ทางโค้ง วงเวียน ทางลาดชัน ทาง
เลี้ยวมุมฉาก ที่กลับรถ
 การฝึกหัดขับรถลากจูงตามท่าฝึกต่างๆ ได้แก่ การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า การ
เลี้ยวและกลับรถ การขับรถเดิน หน้าและถอยหลังซองตรง การขับรถถอยหลัง เข้า -ออกจาก
ช่องว่างด้านซ้าย การขับรถเดินหน้าเข้า-ออกในช่องที่เป็นมุมฉาก การหยุดรถและออกรถบนทาง
ลาดชันหรือสะพาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9-25

โครงการศึกษาเพือ่ พัฒนาระบบใบอนุญาตขั บรถให้เหมาะสมกั บประเทศไทย

9.6
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การหัดขับรถบนถนน

9.6.1 ใบอนุญาตหัดขับรถ
ในการหัดขับรถบนถนน ผู้ขับรถจะต้องมีใบอนุญาตหัดขับรถ (Learner License) โดยมีเงื่อนไขดังนี้





ต้องมีผู้มีประสบการณ์ขับขี่ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปีโดยสารไปด้วยกัน
ห้ามขับเวลากลางคืน
ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารในขณะขับรถ
ต้องแสดงสัญลักษณ์พิเศษที่รถ ตัวอย่างสัญลักษณ์การหัดขับแสดงในรูปที่ 9.4

รูปที่ 9.4 ตัวอย่างสัญลักษณ์แสดงระหว่างการหัดขับรถยนต์

ใบอนุญาตหัดขับมีอายุ 1 ปี โดยจะต้องต้องสอบใบอนุญาตขับรถฉบับเต็มให้ได้ภายใน 1 ปี มิฉะนั้น ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตขับรถจะต้องเริ่มขั้นตอนใหม่ตั้งแต่ต้น
การหัดขับกับครูฝึกที่ผ่านการอบรมและได้รับการแต่ง ตั้งจากกรมการขนส่งทางบกเป็นเวลา 20 ชั่วโมง นับ
เฉพาะชั่วโมงที่ผ่านเกณฑ์) จะได้รับสิทธิยกเว้นการสอบขับรถภาคปฏิบัติบนถนนกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่ง
อ้างอิงจากผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการฝึกหัดขับในสถานการณ์จริงจะช่วยเพิ่มทั กษะการขับขี่ที่ดีได้ โดย
ทักษะและความสามารถจะสร้างขึ้น ได้อย่างรวดเร็วในช่ วงแรกของการหั ดขับ ทั้ งนี้ ในการหั ดขับ จะต้ องมี
หลักฐานและแบบฟอร์ม หรือ Checklist มาตรฐานและครูฝึกจะต้องประเมินและลงชื่อกากับทุกชั่วโมง

9.6.2 ประกันภัยสาหรับผู้หัดขับ
ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภทที่ 1 (ภาคสมัครใจ) หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ใน
ข้อ การยกเว้นการใช้อื่นๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง ข้อย่อยที่ 9.4 ระบุไว้ว่ากรมธรรม์ดังกล่าวจะไม่คุ้มครอง
กรณีการขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้
ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับ ขี่รถยนต์ ทั้งนี้แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้น
ตาม 9.4 จะไม่นามาใช้บังคับ หากผู้ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหายเป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์
ดังนั้ นในกรณี การหัดขับรถตามระบบที่เสนอใหม่นี้ แม้ว่าจะกาหนดให้ผู้หัดขับจะต้องมีใ บอนุญ าตหัดขับ ก็
ตามแต่ใบอนุญาตดังกล่าวก็มิใช่ใบอนุญาตให้ขับรถ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ในปัจจุบันจึงไม่คุ้มครองความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีเดียวคือผู้หัดขับได้ทาประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่โดยระบุชื่อผู้หัด
ขับนั้นๆ เป็นผู้ขับขี่ซึ่งอาจเป็นไปได้น้อยในความเป็นจริง
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กล่าวคือมีความจาเป็นจะต้องมีกรมธรรม์พิเศษเพื่อใช้สาหรับการหัดขับโดยเฉพาะ โดยอาจให้ความคุ้มครอง
เพิ่มเติมจากกรมธรรม์ปกติ (ภาคสมัครใจ) โดยอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อให้ไม่กระทบกับ
ความคุ้มครองของกรมธรรม์หลักที่เจ้าของรถยนต์ที่ใช้หัดขับได้ทาประกันภัยเอาไว้แล้ว

9.6.3 ตัวอย่างการประกันสาหรับผู้หัดขับในประเทศอังกฤษ
ในที่นี้แสดงตัวอย่างรายละเอียดการประกันภัยสาหรับผู้หัดขับในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นประกันเพิ่มเติมจาก
การประกันภัยรถยนต์ เพื่อเป็นการเพิ่มความคุ้มครองชั่วคราวสาหรับการหัดขับโดยใช้รถของผู้อื่นในการหัดขับ
เพื่อมิให้มีผ ลกระทบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายของเจ้าของรถในกรณี เกิดความเสียหายในขณะที่ใช้รถคัน
ดังกล่าวในการหัดขับ (รวมถึงมีผลต่อส่วนลดค่าเบี้ยประกันสาหรับประวัติดีในปีถัดไป) โดยกรมธรรม์สาหรับผู้
หัดขับทั่วไปจะกาหนดให้มีการติด แผ่นป้ายสัญลักษณ์ (L) แสดงไว้ที่หน้ารถและท้ายรถให้ชัดเจน และจากัดมิ
ให้ขับรถบนทางด่วนพิเศษหรือมอเตอร์เวย์ โดยกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ทาประกันจะต้องมีใบอนุญาตหัดขับและมี
บุคคลที่มีใบอนุญาตขับรถร่วมเดินทางไปด้วยตลอดเวลา โดยที่ผู้ร่วมเดินทางนี้จะต้องมีอายุ 25 ถึง 72 ปีและมี
ใบอนุญาตขับรถมาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี
การทาประกันภัยสาหรับผู้หัดขับในประเทศอังกฤษสามารถเลือกระยะเวลาการคุ้มครองได้ตามระยะเวลาที่
ต้องการตั้งแต่ 1 วัน ถึง 1 ปี ซึ่งบริษัทประกันภัยจะคิดค่าเบี้ยในอัตราทีแ่ ตกต่างกันไปตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ส่วนใหญ่จะคุ้มครองในช่วงเวลา 6:00 -22:00น เท่านั้น สรุปสาระสาคัญในการคุ้มครองดังนี้
(1) รถยนต์สูญหายหรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์
กรณีรถสูญหาย ถูกขโมยหรือเสียหาย ประกันจะคุ้มครองค่าใช้จ่ายสาหรับการซ่อมแซมรถยนต์
หรือให้รถไปใช้ทดแทน หรือจ่ายเงินเท่ากับความสูญเสียหรือความเสียหายของรถยนต์ แต่จะไม่
คุ้มครองในกรณีต่อไปนี้
 ความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 22:00 ถึง 06:00 น.
 ความเสียหายที่เกิดในขณะทีผ่ ู้ประกันไม่ได้ขบั ขีม่ าพร้อมกับผู้ร่วมเดินทางอายุ 25-72
ปีที่มีใบอนุญาตขับรถมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
 ความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันได้ผ่านการทดสอบการขับรถผ่านและได้รับ
ใบอนุญาตขับรถฉบับเต็มแล้ว
(2) ความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม
กรมธรรม์คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สาม ทั้งการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือความ
เสียหายต่อทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เช่น ค่าธรรมเนียมทนายความ เป็นต้น
(3) การรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน
ประกันจะชดใช้ค่าเสียหายให้บุคคลใดๆที่ใช้รถของผู้ ทาประกันภายใต้กฎหมายการจราจรทาง
ถนน
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อย่างไรก็ตามการประกันสาหรับผู้หัดขับนั้นมีข้อยกเว้น ที่กรมธรรม์จะไม่คุ้มครอง ได้แก่ กรณีรถคันนั้นๆ ถูก
ขับโดยผู้ เอาประกัน ที่ ไม่มีใบอนุญาตหัดขับ หรือถูกตัดสิท ธิจากการมีหรือได้รับใบอนุญ าตหัดขับแล้ว ทั้งนี้
ประเทศอังกฤษกาหนดให้รถยนต์ทุกคันจะต้องมีประกันภัยรถยนต์ สาหรับคุ้มครองบุคคลที่สาม (ภาคบังคับ)
การขับรถที่ไม่มีประกันภัยมีความผิดตามกฎหมายและมีค่า ปรับสูงมาก เช่น อาจโดนค่าปรับกว่า 300 ปอนด์
(ประมาณ 16,000 บาท) ถูกตัดคะแนนความผิด 6 แต้ม และอาจถูกตัดสิทธิ์การขับรถตลอดชีพได้

9.7

การทดสอบ

9.7.1 ภาคทฤษฎี
การทดสอบภาคทฤษฎีในรูปแบบข้อสอบข้อเขียนควรจัดทาเป็น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็น
ภาษาราชการ ทั้งนี้อาจพิจารณาเพิ่มเติมภาษาอื่นที่เป็นภาษาที่คนไทยในบางภูมิภาคใช้เป็นภาษาหลัก เช่น
ภาษามลายู หรือภาษายาวี เป็นต้น
ข้อสอบควรเป็นข้อสอบแบบปรนัย ให้เวลา 1 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ โดยใช้คาถามใน
ลักษณะตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน ตัวเลือกคาตอบไม่ ลวง เน้ นให้ความรู้จากการท าข้อสอบไปด้วยในคราว
เดียวกัน และนอกจากจะทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร เครื่องหมายจราจร หรือความรู้เกี่ยวกับรถแล้ว
เสนอว่าควรจะมีการประเมินความสามารถของผู้ขับขี่ในการรับรู้อันตราย (Hazard PerceptionTest)
รูปที่ 9.5 แสดงตัวอย่างการประเมินการรับรู้อันตรายของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทาการสอบบนคอมพิวเตอร์
โดยการดูให้วีดีโอและให้ตัดสินใจเพื่อแตะแป้นเบรกเมื่อผู้เข้าสอบประเมินว่าจะต้องชะลอรถ มีเวลา 45 นาที
เกณฑ์ผ่านที่ 54%
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รูปที่ 9.5 การประเมินการรับรู้อันตราย ประเทศออสเตรเลีย

9.7.2 ภาคปฏิบัติ
1)

การสอบสาหรับรถจักรยานยนต์

จากการทบทวนรูปแบบการทดสอบการขับขี่ภาคสนามในต่างประเทศพบว่าจะมีรูปแบบการทดสอบอยู่ 2
รูปแบบคือการทดสอบในพื้นที่ที่จะไว้ให้ หรือการทดสอบบนถนนจริง โดยแต่ละประเทศจะเลือกการทดสอบที่
แตกต่างกันตามความเหมาะสมของประเทศนั้นๆ โดยคานึงถึง
 ความปลอดภัยของผู้ทดสอบ และครูผู้สอบ
 ท่ามาตรฐานทีต่ ้องการทดสอบ และความเร็วที่ต้องการทดสอบ
 โครงข่ายถนนทีเ่ หมาะสมสาหรับการทดสอบ
จากเงื่อนไขดังกล่าวและจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสัมมนารับฟังความคิดเห็น มีความเห็นว่า
สาหรับ ประเทศไทยควรจากัด ให้มี การทดสอบเฉพาะในพื้ น ที่ที่ จัดสอบแต่เพี ยงอย่างเดีย วก่อน เพื่ อความ
ปลอดภัยของผู้ทดสอบและครูผู้สอบ เนื่องจากในบางพื้นที่การทดสอบในถนนจริงอาจไม่มีความเหมาะสม
เนื่ อ งจากอยู่ บ นถนนทางหลวงที่ มี ก ารใช้ ค วามเร็ว สู ง และมี ก ารคละกั น ของยานพาหนะหลายประเภท
นอกจากนี้ยังเป็นการลาบากสาหรับครูผู้ทดสอบในการโดยสารซ้อนท้าย หรือขับรถจักรยานยนต์ตามรถผู้สอบ
อย่างประเทศอังกฤษ
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การสอบในสนามสาหรับรถยนต์

การทดสอบขับรถในสนามเพื่อวัดความสามรถของผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นการจาลองสถานที่ในการขับรถโดยมี
ลักษณะและพื้นที่ที่แตกต่างกันในการวัดความสามารถในการขับรถในด้านต่างๆ ในการทดสอบการขับรถใน
ประเทศไทยจะมีการวัดผลโดยให้ผู้ทดสอบปฏิบัติตามท่าที่ใช้ในการทดสอบต่างๆ เพื่อผ่านการทดสอบโดยมีท่า
ทดสอบในสนาม 7 ท่า โดยทดสอบ 2 ท่าหลักและเลือกทดสอบอีก 1 ท่า ซึ่งไม่สามารถวัดความสามารถในการ
ขับรถของผู้ทดสอบได้เพียงพอ ทั้งนี้ในการทดสอบขับรถในสนามควรมีการเพิ่มท่าทดสอบหรือใช้สนามสอบที่มี
การจาลองสภาพการขับขี่จริงบนถนน เช่น ทางแยก วงเวียน ทางโค้ง ทางซิกแซ็ก เป็นต้น ตัวอย่างสนามสอบ
ในประเทศญี่ปุ่นแสดงดังรูปที่ 9.6

รูปที่ 9.6 ตัวอย่างสนามทดสอบขับรถในประเทศญี่ปุ่น

ท่าสอบควรมีดังต่อไปนี้
 การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
 การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย
 การหยุดรถและออกรถบนทางลาด
 การกลับรถ
 การขับรถเดินหน้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉาก
 การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
ทั้งนี้ผทู้ ดสอบจะต้องใช้ประเภทรถในการสอบที่ตรงกับใบอนุญาตของผู้ทดสอบขอรับ และจะต้องผ่าน
การทดสอบในแต่ละท่าถึงจะผ่านการประเมินในการทดสอบขับรถ
3)

การสอบในสนามสาหรับรถขนาดใหญ่

ในการทดสอบขับรถขับรถขนาดใหญ่อาจมีปัญหาทางด้านพื้นที่ในการใช้พื้นที่ทดสอบเนื่องจากรถที่ใช้ทดสอบมี
ขนาดใหญ่จึงใช้การทดสอบเป็นท่าตามลักษณะต่างๆเป็นเกณฑ์ในการทดสอบเพื่อให้ครอบคลุมในการประเมิน
ความสามารถในการขับรถของผู้ขอทดสอบ การทดสอบควรมี 9 ท่าสอบดังนี้
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การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย
การหยุดรถและออกรถบนทางลาด
การกลับรถ
การขับรถเดินหน้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉาก
การขับรถถอยหลังเข้าจอดในพื้นที่ด้านหลังขวาหรือซ้าย ตัวอย่างแสดงในรูปที่ 9.7
การขับรถถอยหลังเข้าซองจากจุดที่กาหนด ตัวอย่างแสดงในรูปที่ 9.8
การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร

รูปที่ 9.7 ตัวอย่างการขับรถถอยหลังเข้าจอดในพื้นที่ด้านหลังขวา

รูปที่ 9.8 ตัวอย่างการขับรถถอยหลังเข้าซองจากจุดที่กาหนด

4)

การสอบในสนามสาหรับรถพ่วงหรือลากจูง

การสอบทักษะการขับรถพ่วงหรือลากจูงควรเพิ่มเติมท่าสอบดังนี้
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 การทดสอบขับรถบนทางโค้งรูปตัวเอส เพื่อวัดความสามารรถในการขับรถขอผู้ทดสอบในการควบคุม
ตัวรถและตัวพ่วง
 การหยุดรถ เนื่องจากในการขับรถลากจูงจะมีเรื่องของน้าหนักบรรทุกและตัวพ่วงเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่ง
ทาให้มีผลต่อระยะในการหยุดรถ
 การประกอบพ่วงและการถอดพ่วง สาหรับรถลากจูง
5) การสอบขับบนถนน
การทดสอบขับรถบนถนนนั้นเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและหลักการปฏิบัติอย่างถูกต้องในการ
ขับรถของผู้ขับขี่ ซึ่งผู้ขับขี่จาเป็นที่จะต้องนาความรู้ความสามารถทั้งหมดที่ได้รับจากการอบรมและฝึกหัดขับ
รถในสนามมาใช้ในชีวิตจริง และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขับขี่ที่ได้ผ่านการทดสอบในสนามและได้รับใบอนุญาตหัดขับ
สามารถขับรถบนท้องถนนจริงได้ ในการทดสอบขับรถบนถนนจริงจะมีเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบกเป็น
ผู้ประเมินการขับรถนั่งรถไปด้วย โดยมีข้อปฏิบัติในการทดสอบขับรถบนถนนจริงดังนี้
การตรวจสอบก่อนการขับรถ
การทดสอบการขับขี่บนถนนจริงผู้ขับขี่จะต้องทาการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในรถให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมจะออกเดินทาง โดยผู้ตรวจประเมินจะทาการตรวจสอบผู้ทดสอบตั้งแต่เข้ามาในรถและการ
ปฏิบัติตนของผู้ทดสอบในการเตรียมความพร้อมก่อนการขับรถ ได้แก่





การปรับกระจกมองข้างและกระจกมองหลังก่อนการขับรถ
การจัดท่านัง่ ในการขับรถให้เหมาะสมก่อนการขับรถ
การรัดเข็มขัดนิรภัยก่อนการขับรถ
การตรวจสอบและปลดเบรกมือ

การตรวจสอบขณะขับรถ
ผู้ตรวจประเมินจะทาการประเมินผู้ขับขี่ในระหว่างที่ทาการขับรถว่าผู้ขับขี่ทาการขับรถอย่างถูกต้อง
ตามพื้นฐานการขับรถและหลักปฏิบัติหรือเปล่า โดยในการประเมินขณะทาการขับรถจะแบ่งออกเป็น
6 กลุ่มได้แก่ การขับรถทางตรง การหยุดรถ การเลี้ยวรถ การขับรถถอยหลัง การแซงและการเปลี่ยน
ช่องจราจร การใช้สัญญาณไฟจราจร ในการขับรถทั้งหมดในข้างต้นผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด รวมถึงการขับรถอย่างปลอดภัย โดยมีเนื้อหาการตรวจสอบขณะขับรถมีดังนี้
 การขับรถทางตรง
- มือทั้งสองข้างจับอยูบ่ นพวงมาลัย
- รักษาระยะห่างระหว่างรถคันข้างหน้า ไม่ขบั ชิดรถคันข้างหน้าเกินไป
- ชะลอรถเมื่อถึงทางแยกที่ไม่มีสญ
ั ญาณไฟจราจร
- ขับรถตรงช่องจราจรหรือไม่ได้ค่อมช่องจราจร
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 การหยุดรถ
- หยุดหลังทางม้าลายหรือเส้นหยุดรถ
- เครื่องยนต์ดับ ตอนหยุดรถ (สาหรับเกียร์ธรรมดา)
- แตะเบรกหรือดึงเบรกมือ ตอนรถหยุดนิ่ง (เพื่อป้องกันรถไหล)
 การเลี้ยว
- ลดความเร็วขณะเข้าโค้ง
- เลี้ยวโค้งอยู่ในช่องจราจร (ไม่เกินช่องจราจรอื่น)
- ให้ทางแก่รถทางเอก ขณะเลี้ยวเข้าทางเอก
- ให้สัญญาณไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยว
 การขับรถถอยหลัง
- ดูกระจกข้างและกระจกหลังก่อนถอย
- ถอยรถโดยไม่ต้องเอี่ยวตัวไปมองท้ายรถ
 การแซงและการเปลี่ยนช่องจราจร
- ให้สัญญาณไฟก่อนแซงและก่อนเปลี่ยนช่องจราจร
- มองกระจกข้างและกระจกหลังก่อนแซงและเปลี่ยนช่องจราจร
- คงความเร็วไว้ขณะผู้อื่นแซง
 สัญญาณไฟจราจร
- เตรียมหยุดรถหลังเส้นหยุดรถ เมื่อสัญญาณจราจรไฟสีเหลือง เว้นแต่ได้ขับเลยเส้น
ให้หยุดไปแล้ว
- หยุดรถหลังเส้นหยุด เมื่อสัญญาณจราจรไฟกระพริบ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึง
ขับรถผ่านไป
ทั้งนี้ในการทดสอบบนถนนจริง ถ้าผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติ ตามหลักการขับรถหรือตามกฎหมายจราจรจะไม่
ผ่านการตรวจประเมินทันที โดยมีข้อไม่ควรปฏิบัติในการขับรถดังนี้
 ไม่รัดเข็มขัดนิรภัยก่อนการขับรถ
 ไม่ได้เข้าช่องจราจรตามเครื่องหมายบนพื้นถนน (อยู่ช่องทางตรงหรือช่องทางเลี้ยวซ้ายแต่
เลี้ยวขวา)
 ไม่ได้มองกระจกก่อนเปลี่ยนช่องจราจรหรือแซง
 ไม่ได้ให้ทางแก่ผู้ขา้ มถนนที่ทางข้าม
 ขับรถข้ามเส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซง
 ใช้ความเร็วเกินกาหนด
 ถอยหลังกลับเพื่อเลี้ยวเข้าซอย (เลี้ยวไม่พน้ )
 หยุดรถทับเส้นทแยงห้ามหยุดรถ
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 ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร (ไฟแดง)
การประเมินกระทาโดยโดยเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก กาหนดสอบบนเส้นทางและช่วงเวลาที่กาหนด การ
สอบบนถนนใช้เวลาและทรัพยากรค่อนข้างมาก จึงจะเกิดข้อจากัดด้านจานวนเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทาง
ที่มี และข้อจากัดด้านเส้นทางที่จะใช้ในการสอบได้ และจะยิ่งมีปัญหาในกรณีเมืองใหญ่ที่มีสภาพการจราจร
ติดขัด เหล่านี้จะทาให้การสอบปฏิบัติกระทาได้ค่อนข้างลาบาก สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้จานวนน้อย
ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผู้รับการทดสอบแสดงดังรูปที่ 9.9
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รูปที่ 9.9 แบบรายการประเมินการสอบขับรถบนถนน
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ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรมและทดสอบควรจะสะท้อนต้นทุนการดาเนินการจริงเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เช่น






ค่าแรงเจ้าหน้าที่
ค่าสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าประกันต่างๆ

การคิดค่าธรรมเนียมที่สะท้อนค่าใช้จ่ายจริงจะเป็นผลดีกับหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนร่วมกับกรมการขนส่งทาง
บก เช่น โรงเรียนสอนขับรถเอกชน หรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ในการทาหน้าที่อบรมและทดสอบผู้ขอรับ
หรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถ กล่าวคือ จะทาให้หน่วยงานนั้นๆ มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงการค้ามากขึ้น

9.9

ใบรับรองแพทย์

ผู้ขับขี่จะต้องมีใบรับรองแพทย์ในด้านของสมรรถนะร่างกายเพื่อการขับขี่เมื่อจะขอหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
ข้อเสนอแนะ ใบรับรองแพทย์ที่ใช้ควรเป็น รูปแบบที่ถูกปรับปรุงโดยแพทยสภา 2554 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4
ส่วนดังนี้





ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ประวัติสุขภาพและ การรับรองตัวเอง
ส่วนที่ 3 รายละเอียดการตรวจร่างกาย
ส่วนที่ 4 สรุปความเห็นและคาแนะนาของแพทย์

จะถูกใช้เพื่อให้มีการตรวจร่างกายเพิ่มเติมบางรายในการขับรถที่มีความเสี่ยงสูง หรือ ถูกใช้ในการตรวจทุก
รายและมีรายละเอียดทั้งสี่ส่วนสาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ หรือ ให้มีการรับรองตัวเองด้านสุขภาพ (ส่วนที่
1 และ2) ทุกรายเป็นการคัดกรองโดยเมือพบความผิดปกติ หรือสงสัย ก็จัดให้มีระบบส่งต่อเพื่อการตรวจโดย
แพทย์ (นามาปรับใช้แบบแยกส่วน) ทั้งหมดอยู่ในการพิจารณาของกรมขนส่งทางบก หรือ หน่วยงานตัวแทน
ของกรมขนส่งทางบก ซึ่งสุดท้ายจะเป็นการพิจารณาให้ใบอนุญาตขับรถ แบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไข หรือ
การปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตก็เป็นได้ ตามแต่ที่กรมขนส่งทางบก หรือ หน่วยงานตัวแทนของกรมขนส่งทางบก
มีความเห็นนอกจากนี้ ข้อบังคับที่อาจแตกต่างกันในเรื่องของการตรวจร่างกายหรือการทดสอบบนถนน ขึ้นอยู่
กับอายุของผู้ขออนุญาตและชนิดของรถ ที่ควรพิจารณาร่วมด้วยมีแนวทางที่เสนอ ดังนี้
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ผู้ขับรถส่วนบุคคล
ทดสอบการมองเห็ น เมื่ อ มาขอ มีการตรวจร่างกายทุกปี หากมีอายุ 75,
ใบอนุญาตขับรถ และทุกปี หาก 78 ปีและทุกปีเมื่อมีอายุ 80 ปีขึ้นไป
มีอายุ 80 ปีขึ้นไป
ยกเว้นกรณีที่จาเป็นต้องตรวจร่างกาย
ก่อนนั้น
ผู้ขับรถเชิงพาณิชย์
ผู้ขับรถบรรทุกหนัก ทดสอบ
ผู้ขับรถบรรทุกหนักมีการตรวจร่างกาย
การมองเห็นเมื่อมาขอ
เมื่ อ มี อ ายุ 75, 78 ปี และทุ ก ปี เมื่ อ มี
ใบอนุญาตครั้งแรก และเมื่อ
อายุ 80 ปีขึ้นไป
ต้องการเปลีย่ นประเภท
ใบอนุญาต และเมื่อมีอายุ 75,
78 ปี และทุกปีเมื่อมีอายุ 80 ปี
ขึ้นไป
ผู้ขับรถขนส่งสาธารณะ ทดสอบ ผู้ ขั บ รถขนส่ ง สาธารณะ มี ก ารตรวจ
การมองเห็นเมื่อมาขอ
ร่า งกายเมื่ อ มาขอใบอนุ ญ าตครั้งแรก
ใบอนุญาตครั้งแรก และเมื่อ
และตรวจร่างกายทุก5 ปี จนถึงอายุ 45
ต้องการเปลีย่ นประเภท
ปี และทุก 2ปี จนถึงอายุ 65 ปี และทุก
ใบอนุญาต และตรวจร่างกาย
ปีหลังจากนั้น
ทุก 5 ปี จนถึงอายุ 45 ปี และ
ทุก 2ปี จนถึงอายุ 65 ปี และ
ทุกปีหลังจากนั้น

รายงานฉบั บสมบูรณ์

มีการทดสอบการขับขี่บนถนนทุกปี
เมื่อมีอายุ 85 ปีขึ้นไป

ผู้ขับรถบรรทุกหนักมีการทดสอบการ
ขับ ขี่ บ นถนนเมื่ อ มี อ ายุ 85 ปี ขึ้ น ไป
และทุกปีหลังจากนั้น

ผู้ขับรถขนส่งสาธารณะ การทดสอบ
บนถนนเมื่อมีอายุ 65, 70 ปี และทุก
ปีหลังจากนั้น

หมายเหตุ การตรวจร่ า งกายตามเงื่ อ นไขข้ า งบน หมายถึ ง การตรวจร่ า งกายโดยแพทย์ เท่ า นั้ น โดย
กระบวนการตรวจแบบคัดกรองที่ทาโดยกรมการขนส่งทางบกเอง ยังคงสามารถดาเนินการได้ปกติ

9.9.1 ความเสี่ยงด้านโรคหรืออาการที่มีผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่
การขับ ขี่ เป็ น กระบวนการซั บ ซ้ อ นและเป็ น วงจรที่ เป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ว ที่ ต้ อ งการทั ก ษะระดั บ หนึ่ ง และ
ความสามารถในการโต้ตอบกับทั้งตัวรถและสิ่งแวดล้อมภายนอกในเวลาเดียวกัน ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ภายนอกจะถูกส่งผ่านทางการสัมผัสด้วยตาและหู ข่าวสารเหล่านี้จะถูกประมวลผ่านกระบวนการจดจา ทั้ง
ความจาระยะสั้นและความจาระยะยาว และผ่านการประมวลผล ซึ่งจะนาไปสู่การตัดสินใจต่อกระบวนการขับ
รถ การตัดสินใจถูกแปลงให้เป็นการกระทาผ่านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ซึ่งทาหน้าที่หมุนพวงมาลัย ใช้เกียร์
และเบรคเพื่อให้รถแล่นไปตามทางที่ถูกต้อง กระบวนการซ้าๆนี้ขึ้นอยู่กับ






สายตา
Visuospatial perception
การได้ยิน
การเพ่งความสนใจและสมาธิ
ความจา
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ความเข้าใจ
การประมวลผล/ดุลพินิจ
ระยะเวลาการตอบสนอง
สัมผัสต่างๆ
กาลังของกล้ามเนื้อ
การประสานงาน

ดังนั้นกระบวนการในร่างกายหลายอย่างต้องทางานประสานกันได้ เพื่อที่จะทาให้แน่ใจว่าการขับขี่เป็นไปอย่าง
ปลอดภัยและการใช้ทักษะต่างๆเป็นไปอย่างทันท่วงที

9.9.2 สภาวะด้านการแพทย์ที่อาจส่งผลต่อสมรรถนะร่างกายเพื่อการขับขี่
สภาวะด้านการแพทย์ที่อาจส่งผลต่อสมรรถนะร่างกายเพื่อการขับขี่ (Medical conditions likely to affect
fitness to drive) หรือมี ผ ลต่ อ กระบวนการของร่า งกายที่ ต้ องท างานประสานกั น เพื่ อ การขับ ขี่ป ลอดภั ย
เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นการประเมินผลของปัจจัยด้านการแพทย์ที่
มีต่อการเกิดอุบัติเหตุจึงยากที่จะทาได้ครบถ้วน อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า มีปัจจัยบางประการที่เป็น
สาเหตุความบกพร่องขั้นรุนแรง คือ
 การหมดสติอย่างฉับพลัน
 โรคหลอดเลือดหัวใจ
 โรคเบาหวาน
 ความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
 ความผิดปกติของระบบประสาท
o

สมองเสื่อม (dementia)

o

การชัก และโรคลมชัก (seizures and epilepsy)

o

Vestibular disorders

o

อาการของโรคทางระบบประสาทอื่นๆ (other neurological conditions) ได้แก่
- หลอดเลือดในสมองโป่งพอง และ ภาวะหลอดเลือดผิดรูป (unruptured intracranial
aneurysms and other vascular malformations)
- สมองพิการ (cerebral palsy)
- การบาดเจ็บที่ศีรษะ (head injury)
- สภาวะทางระบบประสาทกล้ามเนื้อ (neuromuscular conditions)
- Parkinson’s disease
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- Multiple sclerosis
- โรคเส้นเลือดสมอง (stroke)
- สมองขาดเลือดชั่วคราว (transient ischemic attacks)
- เลือดออกในสมอง (subarachnoid haemorrhage)
- ก้อนและเนื้องอกในสมอง (space-occupying lesions including brain tumours)
- ความบกพร่องของการพัฒนาระบบประสาท (neurodevelopmental disorders)
 ปัญหาสุขภาพจิต
 การใช้ยาผิดประเภท การติดสารเสพติด
 ความผิดปกติด้านการนอนหลับ
 ปัญหาด้านสายตา
หมายเหตุ โดยมีคู่มือการประเมินผลสุขภาพเพื่อสมรรถนะการขับรถอย่างปลอดภัยสาหรับแพทย์

9.9.3 ความเหมาะสมในการใช้ใบรับรองแพทย์สาหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ กลุ่มผู้ขับรถสาธารณะ รถเพื่อการพาณิชย์ และรถบรรทุกวัตถุอันตราย
ในการพิจารณานั้นควรพิจารณาใช้รูปแบบใบรับรองแพทย์เดียวกั บที่ทางแพทยสภาเสนอ เพื่อลดความสับสน
ของประชาชน แต่ควรมีกระบวนการอื่นๆ ประกอบเป็นใบอนุญาตขับรถที่มีเงื่อนไข กรณีตรวจเช็คพบความ
ผิดปกติ หรือความเสี่ยงด้านโรคหรืออาการทางกายในหัวข้อที่กล่าวถึง ใน เรื่องความเสี่ยงด้านโรคหรืออาการ
ทางกายที่สาคัญที่ใบรับรองแพทย์ควรช่วยระบุปัญหาเพื่อเสริมความปลอดภัยในการขับขี่ยวดยาน อย่างไรก็ดี
เนื่องจากเมื อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่สูงมากกว่ารถประเภทอื่น อื่น จาเป็น ต้องมีการควบคุมปั จจัยอื่น อื่น
ดังต่อไปนี้ร่วมด้วย
 สภาพทางร่างกาย สภาพจิตใจ และอารมณ์ของผู้ขับขี่ รวมทั้งความล้าและผลของยาที่รับประทาน
ทั้งที่สั่งโดยแพทย์และซื้อมาเอง
 สภาพถนน เช่น เครื่องหมายจราจร ผู้ขับรถอื่นๆ ลักษณะการจราจร และการวางผังถนน
 ข้อกฎหมาย เช่น การจากัดความเร็วและปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น เวลากลางคืน สภาพอากาศรุนแรง และแสงจ้า
 สภาพรถและอุปกรณ์ เช่น ชนิดของรถ การทางานของเบรค และการบารุงรักษา
 ข้ อ ก าหนดในแต่ ล ะบุ ค คล วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเดิ น ทาง จุ ด หมายปลายทาง การนั ด หมาย
ความกดดันด้านเวลา เป็นต้น
 ผู้โดยสารและศักยภาพในการดึงความสนใจจากผู้ขับขี่
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สาหรับผู้ที่ขับรถเชิงพาณิชย์หรือรถบรรทุกหนัก มีปัจจัยอื่นๆมาประกอบเพิ่มเติมเช่น
 ข้อกาหนดด้านธุรกิจ เช่น กะเวลางาน การฝึกพลขับ และอุปสงค์ของสัญญาจ้างงาน
 การที่ต้องทางานหลายอย่างพร้อมกัน เช่น ปฏิกิ ริยาตอบสนองต่อเทคโนโลยีภายในรถ เช่น จีพีเอส
จอแสดงตารางงาน หรือระบบการสื่อสารอื่นๆ
 ข้อกาหนดด้านกฎหมาย เช่น การจดบันทึกการทางานและกระบวนการออกใบอนุญาต
 เรื่องเกี่ยวกับรถ เช่น ขนาด ความสมดุล และการกระจายน้าหนัก
 เรื่องเกี่ยวกับผู้โดยสาร เช่น หน้าที่ดูแลผู้โดยสาร การสื่อสาร และศักยภาพในการก่อความรุนแรงด้าน
อาชีพ
 ความเสี่ยงในการขนส่งวัตถุอันตราย
 ทักษะอื่นๆที่จาเป็นในการบังคับรถ เช่น การเบรกและการเลี้ยว
 ความทนทาน/ความล้า และการเฝ้าระแวดระวังในขณะที่ขับรถเป็นระยะเวลานาน
หมายเหตุ ผู้ออกใบอนุญาตขับรถแบบมีเงื่อนไขการตัดสินใจออกใบอนุญาตขับรถแบบมีเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับ
องค์กรที่รับผิดชอบการออกใบอนุญาตขับรถ การตัดสินใจนี้ อยู่บนข้อมูลที่ได้จากแพทย์และข้อกาหนดเรื่อง
ความปลอดภัยบนถนน ในบางกรณี หากผู้ขับขี่มีความบกพร่องเรื่องความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขนขา การ
ตรวจโดยนักกายภาพบาบัดหรือนักอาชีวบาบัดอาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาให้ใบอนุญาตขับรถแบบมี
เงื่อนไข องค์กรที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาตขับรถจะออกใบอนุญาตขับรถแบบมีเงื่อนไขให้กับบุคคลที่มีอาการ
บาดเจ็บ /โรคเรื้อรัง บนพื้ นฐานกรณี ที่ ความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยบนถนนที่ เกิน ปกตินั้น อยู่ในระดับ ที่
ยอมรับได้

9.10 ค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาต
ค่ าธรรมเนี ย มที่ ต้ องคานึ งถึงในการขอรับ ใบอนุ ญ าตขับ รถที่ ต้ องคานึ งถึง ในการพิ จ ารณาแบ่ งออกเป็ น 2
ประเภท คือ
1)

ค่าธรรมเนียมจากการขอใบอนุญาตขับรถด้วยตนเอง
 ค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกาย
- ค่าเสื่อมของเครื่องมือในการตรวจ
 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสารเสพติด
- ค่าเสื่อมของเครื่องมือในการตรวจ
 ค่าใช้จ่ายในการทาเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต
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 ค่าใช้จ่ายในการสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- ค่าสมัครสอบ
- ค่าไฟฟ้าในการสอบทฤษฎีและปฏิบัติ
- ค่าเสื่อมสภาพของถนนและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการสอบภาคปฏิบัติ
 ค่าใช้จ่ายในการจ้างวิทยากรในการอบรม
2)

ค่าธรรมเนียมจากการขอใบอนุญาตขับรถโดยผ่านโรงเรียน
 ค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกาย
- ค่าเสื่อมของเครื่องมือในการตรวจ
 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสารเสพติด
- ค่าเสื่อมของเครื่องมือในการตรวจ
 ค่าใช้จ่ายในการทาเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต
 ค่าใช้จ่ายในการสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- ค่าสมัครสอบ
- ค่าไฟฟ้าในการทฤษฎีและปฏิบัติ
- ค่าเสื่อมสภาพของถนนและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการสอบภาคปฏิบัติ
 ค่าใช้จ่ายในการจ้างวิทยากรในการอบรม
 ค่าใช้จ่ายในการจ้างครูฝึกสอนในโรงเรียน
 ค่าเสื่อมสภาพของรถยนต์ที่ใช้ในการฝึกและการทดสอบ

9.11 แนวทางการดาเนินการพัฒนาระบบใบอนุญาตขับรถ
ตามแนวคิดที่เสนอข้างต้นนั้น กรมการขนส่งทางบกจะต้องมีแผนการดาเนินการต่างๆ ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว
สรุปดังตารางที่ 9.8
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ตารางที่ 9.8 แนวทางการดาเนินการพัฒนาระบบใบอนุญาตขับรถ

แผน
ระยะสั้น

แนวทางการดาเนินการ
แผนระยะสั้น เป็นแผนปฏิบัติงานที่กรมการขนส่งทางบกสามารถดาเนินการได้
ทันที โดยมีบทบัญญัติกฎหมายรองรับไว้แล้ว

ระยะกลาง

ระยะยาว

(1) ดาเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อปรับทัศนคติเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ
(2) ปรับปรุงการอบรมและทดสอบในการขอรับใบอนุญาตขับรถ
(3) พัฒนาฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับผูก้ ระทาความผิดในการใช้รถ โดย
เชื่อมโยงฐานข้อมูลตารวจและทางหลวง เพื่อรองรับระบบการตัด
คะแนนความประพฤติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(4) ส่งเสริมและผลักดันโรงเรียนสอนขับรถที่มีคณ
ุ ภาพให้มีจานวนมากขึ้น
แผนระยะกลาง เป็นแผนปฏิบัติงานที่กรมการขนส่งทางบกจาเป็นต้องมีการ
แก้ไขกฎหมาย ซึ่งคาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาดาเนินการประมาณ 3 ถึง 5 ปี
(1) ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และว่าด้วยการขนส่งทางบกในเรือ่ ง
เกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ ใบรับรองเพิ่มเติม การฝึกหัดขับรถ และ
โรงเรียนสอนขับรถ
(2) ผลักดันให้มีการเรียนการสอนเรือ่ งการขับรถในโรงเรียนให้เป็นวิชา
เลือก
แผนระยะยาว เป็ น แผนปฏิ บัติงานที่ ก รมการขนส่ งทางบกจาเป็ นต้องมี การ
ปฏิรูปกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งระบบ รวมทั้ง ประสานความร่วมมือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาดาเนินการมากกว่า 5 ปี
(1) ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และว่าด้วยการขนส่งทางบกให้เป็นฉบับ
เดียวกัน เพื่อรวมระบบใบอนุญาตขับรถให้อยู่บนพืน้ ฐานกฎหมายฉบับ
เดียว
(2) ปรับปรุงบทกาหนดโทษเกี่ยวกับการฝ่าฝืนด้านการขับขี่
(3) ปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านใบอนุญาตขับรถให้
สามารถยืนยันสิทธิ์การขับรถได้โดยผ่านทางระบบเลขบัตรประจาตัว
ประชาชน เพื่อลดความจาเป็นในการต้องมีใบอนุญาตขับรถติดตัวไว้เพื่อ
แสดงแก่เจ้าพนักงาน
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9.12 มาตรการควบคุมคุณภาพผู้ขับขี่
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกได้มีมาตรการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืน
กฎหมายไว้ แยกเป็น 6 ลาดับ กล่าวคือ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ตักเตือน
ตัดคะแนน
พักใช้ใบอนุญาตขับรถ
เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
ปรับทางอาญา
จาคุก

จากการศึกษาได้ ข้อสรุป ว่ า มาตรการทางกฎหมายที่ มี อยู่ ดั งกล่า วเพี ย งพอต่ อการบั งคับ ใช้กฎหมายแล้ ว
เพี ย งแต่ ปั ญ หาที่ มี อยู่ ในปั จ จุ บั น เป็ น เรื่องทางปฏิบั ติ ของพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ เพื่ อบั งคั บ การให้ เป็ น ไปตาม
กฎหมายเท่านั้น อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะดังนี้

9.12.1 มาตรการตัดคะแนน
ในปัจจุบันมาตรการตัดคะแนนมีทั้งทั้งตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และ
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แต่ด้วยระบบของสานักงานตารวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกยังมี
ปัญหาในเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลกัน จึงสมควรต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศดังกล่าวและทาความเข้าใจ
ร่ว มกัน ระหว่างทั้ งสององค์กร เพื่ อให้ ม าตรการตัด คะแนนมี ป ระสิท ธิ ภาพมากขึ้น เมื่ อเที ยบกับ มาตรการ
ตัดคะแนนในต่างประเทศแล้ว นับได้ว่ามาตรการตัดคะแนนของประเทศไทยที่ใช้ในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ตามที่ได้นาเสนอไว้ในบทที่ 2 หากแต่ต้องมีการบังคับใช้ที่เข้มงวดเพื่อให้การควบคุมการขับขี่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1)

มาตรการลงโทษ

มาตรการลงโทษผู้กระทาความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับรถทั้ง 3 ฉบับสรุปดังตารางที่ 9.9
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ตารางที่ 9.9 มาตรการลงโทษผู้กระทาความผิดตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับรถ

กฎหมาย
พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522





พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522



มาตรการลงโทษ
การยึดใบอนุญาตขับรถ โดยห้ามมิให้ยึดใบอนุญาตนัน้ เกิน 1 ปี
การพักใช้ใบอนุญาตขับรถ โดยการพักใช้ใบอนุญาตขับรถนัน้ ให้
กระทาได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน
การเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ โดยมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า
1 เดือนโดยไม่มีเหตุสมควร
การพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ได้ไม่เกิน 180 วัน หรือจะสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
การยึดใบอนุญาตขับรถ มีกาหนดครั้งละไม่เกิน 60 วัน โดยผู้สั่ง
ยึ ด ใบอนุ ญ าตขับ รถดั ง กล่ า วอาจบั น ทึ กการยึ ด และคะแนนไว้
ด้านหลังใบอนุญาตขับรถที่ถูกยึด และดาเนินการอบรม ทดสอบผู้
ขับ ขี่ ที่ กระท าผิ ด ซ้ าตั้ งแต่ 2 ครั้ง ภายใน 1 ปี รวมทั้ ง สั่ ง พั ก ใช้
ใบอนุญาตขับรถที่เสียคะแนนมากของผู้ขับขี่นั้ นมีกาหนดครั้งละ
ไม่เกิน 90 วัน

9.12.2 การกาหนดอัตราโทษ
ในกรณีไม่แสดงใบอนุญาตขับรถต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มีระวางโทษปรับเพียงไม่เกินหนึ่งพันบาทซึ่งเป็นความผิด
ลหุโทษ ทาให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีข้อจากัดในการใช้มาตรการบังคับทางอาญาในเรื่องการควบคุมตัวผู้ต้องหา
จึงเห็นว่าสมควรมีการปรับปรุงอัตราโทษทางอาญาสาหรับความผิดดังกล่าว โดยสามารถพิจารณาการกาหนด
อัตราโทษของประเทศสิงคโปร์ซึ่งนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีการรักษาระเบียบวินัยในการจราจรอย่างเข้มงวด
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9.13 การคาดการณ์จานวนผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถในอนาคต
ที่ปรึกษาได้คาดการณ์จานวนผู้ขอรับ ใบอนุญาตขับรถ 10 ปีข้างหน้า โดยได้พิจารณาอ้างอิงจากฐานข้อมูล
เกี่ยวกับสถิติการออกใบอนุญาตขับรถในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
1)

ข้อมูลที่ใช้ในการคาดการณ์

การคาดการณ์อาศัยหลักการทางสถิติจากฐานข้อมูลการออกใบอนุญาตขับรถในช่วง 5 ปี เพื่อการจัดทาการ
คาดการณ์ จ านวนผู้ ข อรับ ใบอนุ ญ าตขับ รถแสดงเป็ น ค่ าอนุ ก รม 10 ปี คือ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2566 การ
วิเคราะห์ภาวการณ์แนวโน้มการขอรับใบอนุญาตขับรถพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงสถิติประชากร แนวโน้ม
การเติ บโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมี ความสัมพั น ธ์กับ อัต ราการเปลี่ยนแปลงจานวนประชากรและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product, GDP) ประกอบกั บ การพิ จ ารณาการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ขอรับใบอนุญาตจานวนรถยนต์ที่จดทะเบียนใหม่
และจานวนใบอนุญาตที่ออกให้โดยจาแนกตามประเภทใบอนุญาตขับรถ
การนาเสนอบทวิเคราะห์และข้อมูลสถิตินี้ ที่ปรึกษาได้ ทาการคาดการณ์จานวนผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถทาง
สถิติ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และจานวนผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถในกรุงเทพมหานคร ข้อมูลที่สาคัญ
ในการพิจารณา ประกอบด้วย








จานวนใบอนุญาตขับรถจาแนกตามประเภทใบอนุญาตขับรถ
จานวนรถใหม่ที่จดทะเบียน จาแนกตามประเภทรถ
จานวนใบอนุญาตขับรถ(ออกใหม่,ต่ออายุ) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
จานวนใบอนุญาตขับรถ จาแนกตามประเภทใบอนุญาต
จานวนประชากร
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
จานวนรถยนต์จดทะเบียน

ซึ่งจากสถิติปีล่าสุด พ.ศ. 2556 พบว่าจานวนใบอนุญาตขับรถของประเทศไทยพบว่า จานวนใบอนุญาตขับรถ
ของประเทศไทยมีมากกว่า 47 ล้านราย ซึ่งมากกว่าร้อยละ 15 ที่อนุญาตในกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาตาม
ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พบว่าส่วนมากเป็นใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วน
บุคคล โดยมีสัดส่วนของรถจักรยานยนต์เป็นจานวนมากกว่า 7.5 ล้านราย และรถยนต์ประมาณ 7.3 ล้านราย
และมีแนวโน้มการขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์เพิ่มขึ้นตามลาดับจากปี พ.ศ. 2553 ถึง
พ.ศ. 2556 ตัวอย่างข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการพิจารณาแสดงดังตารางที่ 9.10
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ตารางที่ 9.10 จานวนใบอนุญาตขับรถจาแนกตามประเภทใบอนุญาต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
ประเภทรถ
Type of Vehicle

ทั่วประเทศ
Whole Kingdom

กรุ งเทพฯ
Bangkok

ส่ วนภูมภิ าค
Regional

รวมใบอนุญาตทั้งสิ้ น
Grand Total

41,269,023

6,284,612

34,984,411

ก. รวมใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

37,866,959

5,887,070

31,979,889

2,272,697

256,799

2,015,898

98,175

4,327

93,848

3. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชวั่ คราว Motorcycle (Temporary)

4,126,051

234,978

3,891,073

4. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่ งปี Private Automobile (One Year)

1,155,438

249,195

906,243

44,952

3,421

41,531

6. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์หนึ่ งปี Motorcycle (One Year)

1,744,158

194,359

1,549,799

7. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล Private Automobile (Five Years)

7,316,881

1,191,274

6,125,607

30,781

3,174

27,607

9. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ Motorcycle (Five Years)

7,503,265

705,939

6,797,326

10. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ Private Automobile (Life)

6,180,628

1,587,712

4,592,916

4,858

501

4,357

5,988,848

652,830

5,336,018

478,564

241,974

236,590

70,982

20,071

50,911

15. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ Public Motorcycle

241,058

90,031

151,027

16. ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ International Driving Licence

508,506

449,613

58,893

1,139

116

1,023

18. ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ Tractor Driving Licence

34,580

694

33,886

19. ใบอนุญาตขับรถใช้งานเกษตรกรรม Farm Vehicle Driving Licence

65,244

36

65,208

Total Driving Licence under Motor Vehicle Act
1. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชัว่ คราว Private Automobile (Temporary)
2. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชัว่ คราว Private Motor Tricycle (Temporary)

5. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่ งปี Private Motor Tricycle (One Year)

8. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล Private Motor Tricycle (Five Years)

11. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ Motor Tricycle (Life)
12. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตลอดชีพ Motorcycle (Life)
13. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ Public Automobile
14. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ Public Motor Tricycle

17. ใบอนุญาตขับรถบดถนน Tractor

20. ใบอนุญาตขับรถอื่ นๆ Others Driving Licence

154

26

128

3,383,543

395,173

2,988,370

3,147,915

293,109

2,854,806

แยกเป็ น - ชนิดที่ 1 Truck & Bus (Class I)

70,068

34,053

36,015

- ชนิดที่ 2 Truck & Bus (Class II)

2,377,463

203,035

2,174,428

- ชนิดที่ 3 Truck & Bus (Class III)

593,535

49,980

543,555

- ชนิดที่ 4 Truck & Bus (Class IV)

106,849

6,041

100,808

10,706

5,027

5,679

196,997

92,896

104,101

27,925

4,141

23,784

18,521

2,369

16,152

ข. รวมใบอนุญาตผู้ ประจารถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก
Total Transport Personnel Licence under Land Transport Act
1. ผูข้ บั รถ Driver Licence

2. นายตรวจ Inspector Licence
3. ผูเ้ ก็บค่าโดยสาร Conductor Licence
4. ผูบ้ ริ การ Bus Hostess
ค. รวมใบอนุญาตขับขี่ล้ อเลื่ อน (Total Driving Licence under Non Motorized Vehicle Act)

ที่มา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9-46

โครงการศึกษาเพือ่ พัฒนาระบบใบอนุญาตขั บรถให้เหมาะสมกั บประเทศไทย

รายงานฉบั บสมบูรณ์

ตารางที่ 9.11 จานวนรถใหม่ที่จดทะเบียน จาแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2551 - 2555
ประเภทรถ
รวม

2551
(2008)

2552
(2009)

2553
(2010)

2554
(2011)

2555
(2012)

2,561,944 2,292,041 2,880,733 3,159,852 3,723,339

Type
Total

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
2,495,697 2,227,828 2,801,946 3,071,249 3,617,830 Motor Vehicle Act B.E. 2522
รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลไม่เ กิน 7 คน
329,290 309,150 465,738 541,681 894,183 Sedan (Not more than 7 passengers)
รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลเกิน 7 คน
21,329 16,842 23,568 24,962 28,122 Microbus and passenger pick up
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
287,568 206,068 263,500 293,635 351,721 Van and pick up
รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
75
88
76
86
133 Motortricycle
รถยนต์รบั จ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เ กิน 7 คน 10,973 10,926
8,801
9,371 11,000 Urban taxi (Sedan)
รถยนต์สี่ลอ้ เล็กรับจ้าง
1,089
119
90
102
98 Fixed route taxi
รถยนต์รบั จ้างสามล้อ
247
181
186
193
213 Motortricycle taxi (Tuk Tuk)
รถยนต์บริ การธุรกิจ
266
147
107
217
94 Hotel taxi (Sedan)
รถยนต์บริ การทัศนาจร
23
33
27
56
103 Tour taxi (Sedan)
รถยนต์บริ การให้เ ช่า
5
0
3
4
33 Car for hire (Sedan)
รถจักรยานยนต์
1,796,376 1,635,807 1,978,907 2,134,377 2,257,376 Motorcycle
รถแทรกเตอร์
42,248 42,254 54,395 59,412 67,890 Tractor
รถบดถนน
379
638
733
661
560 Road roller
รถใช้งานเกษตรกรรม
2,917
2,927
3,183
3,179
3,410 Farm's vehicle
รถพ่วง
259
300
219
481
355 Automobile's trailer
2,653
2,348
2,413
2,832
2,539
รถจักรยานยนต์สาธารณะ
Public motorcycle
พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ. 2522
รถโดยสาร
รถประจาทาง
รถไม่ประจาทาง
รถส่วนบุคคล
รถบรรทุก
รถไม่ประจาทาง
รถส่วนบุคคล
รถขนาดเล็ก

66,247
10,934
5,922
4,101
911
55,050
13,964
41,086
263

64,213
9,930
6,118
3,105
707
54,013
11,889
42,124
270

78,787
14,225
10,122
3,455
648
64,299
16,161
48,138
263

88,603
11,199
6,708
3,847
644
77,219
18,350
58,869
185

105,509 Land Transport Act B.E. 2522
11,542
Bus
5,524
Fixed route bus
5,383
Non-fixed route bus
635
Private bus
93,935
Truck
27,729
Non-fixed route truck
66,206
Private truck
32
Small rural bus

ที่มา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก
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ตารางที่ 9.12 จานวนใบอนุญาตขับรถ(ออกใหม่,ต่ออายุ) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ปีงบประมาณ 2553-2556
ปี 2553

ประเภทใบอนุญาต

ออกใหม่
ใบอนุญาตขับรถ
ตามกฎหมายว่ าด้ วยรถยนต์

ปี 2554

ต่ อ ออายุ

ออกใหม่

ปี 2555

ต่ อ ออายุ

ออกใหม่

ปี 2556

ต่ อ ออายุ

ออกใหม่

ต่ อ อายุ

2,763,201 1,627,425 2,925,761 1,397,621 2,857,735 1,234,156 3,002,652 1,070,868

ใบอนุ ญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชัว่ คราว

723,404

631

777,123

866

805,626

1,406

0

1,356

2

1,516

ใบอนุ ญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชัว่ คราว

828,683

318

784,056

1,260

686,156

ใบอนุ ญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

619,704

748,929

693,972

596,870

985

3,047

1,016

519,886

815,084

8,440

ใบอนุ ญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ
ใบอนุ ญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

ใบอนุ ญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชัว่ คราว

ใบอนุ ญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
ใบอนุ ญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ใบอนุ ญาตขับรถยนต์สาธารณะ

ใบอนุ ญาตขับรถระหว่างประเทศ
ใบอนุ ญาตขับรถชนิ ดอื่น

1,082

960,050

1,671

1,795

1

2,821

694,778

4,132

738,079

605,750

782,276

575,530

1,838

781

1,013

913

775

583,078

740,960

533,400

577,030

483,818

446,084

11,180

9,987

29,212

30,210

31,234

13,170

13,220

430

993

422

3,395

999

2,570

575

920

5,684

39,873

19,353

20,852

5,859

11,413

4,777

27,497

52,718

0

54,109

-

53,982

-

59,339

-

1,861

7,370

1,289

2,366

1,127

1,243

1,161

1,038

-

ตารางที่ 9.13 จานวนใบอนุญาตขับรถ จาแนกตามประเภทใบอนุญาต ณ วันที่ 30 กันยายน 2553-2556
ชนิดใบอนุญาต
ผู้ขับรถส่วนบุคคล
- ชนิดที่ 1
- ชนิดที่ 2
- ชนิดที่ 3
- ชนิดที่ 4
ผู้ขับรถทุกประเภท
- ชนิดที่ 1
- ชนิดที่ 2
- ชนิดที่ 3
- ชนิดที่ 4
นายตรวจ
ผู้เก็บค่าโดยสาร
ผู้บริการ
รวม

ปี 2553
ออกใหม่
43,159
443
36,554
5,814
348
67,897
626
44,545
14,216
8,510
192
1,529
772
113,549

ปี 2554

ต่อออายุ ออกใหม่
101,110 44,072
360
416
90,222 37,079
10,273
6,110
255
467
446,604 79,682
2,262
829
324,546 53,621
94,367 16,686
25,429
8,546
304
131
4,632
1,394
469
682
553,119 125,961

ปี 2555

ปี 2556

ต่อออายุ ออกใหม่ ต่ออายุ ออกใหม่
81,463 26,654 77,631 30,555
281
428
263
460
74,323 21,890 69,885 24,616
6,641
4,200
7,241
5,268
218
136
242
211
292,884 101,268 316,647 107,997
1,569
870
1,870
1,038
218,195 70,793 233,774 73,136
53,070 21,737 60,337 25,124
20,050
7,868 20,666
8,699
266
126
220
116
3,606
960
3,171
882
501
604
416
776
378,720 129,612 398,085 140,326

ต่ออายุ
106,052
379
94,071
11,218
384
457,057
2,446
328,306
94,216
32,089
247
3,937
395
567,688

ที่มา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก
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ข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็นในการวิเคราะห์อื่นๆ แสดงในดังตารางที่ 9.14
ตารางที่ 9.14 ข้อมูลที่จาเป็นในการคาดการณ์จานวนผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถในอนาคต

GDP

พ.ศ.
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

2)

(ล้านบาท)
5,450,643
5,917,369
6,943,899
7,586,327
8,365,342
9,037,775
9,659,635
9,590,722
10,709,814
11,120,518
11,699,200
11,941,926

ประชากร
(คน)
62,554,380
62,939,819
62,526,693
62,195,839
62,623,416
62,933,515
63,214,022
63,457,439
63,701,703
64,181,001
64,266,365
64,785,909

จานวนรถจด
ทะเบียน (คัน)
24,517,250
26,378,862
20,624,719
25,266,294
24,807,297
25,618,447
26,417,353
27,184,577
28,484,829
30,194,937
32,476,977
34,624,406

การวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกรูปแบบสมการและการคาดการณ์

จากการวิ เคราะห์ เพื่ อ คั ด เลื อ กรูป แบบสมการที่ จ ะใช้ ในการคาดการณ์ สรุป ได้ ว่ า การคาดการณ์ จ านวน
ใบอนุญาตขับรถในอนาคตควรจะอ้างอิงกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ทาง
สถิ ติ แ บบเอ็ ก ซ์ โ พเนนเชี ย ล (Exponential Regression) โดยแสดงอั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของจ านวน
ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามสมการเอ็กซ์โพเนนเชียลเทียบกับผลผลิตมวลรวมประชาชาติต่อหัวประชากร (GDP
per capita) หน่วยเป็นดอลล่าร์
ผลการวิเคราะห์ ทางสถิติแสดงให้เห็นแนวโน้มของการเพิ่มจานวนใบอนุญ าตขับรถยนต์ที่มีทั้ง หมดของทั้ ง
ประเทศจากการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย ซึ่งสามารถดังแสดงในรูปที่ 9.10 เช่นเดียวกัน
กับการเพิ่มขึ้นของจานวนใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
เช่นกัน
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17,500,000

จานวนใบอนุญาตขับรถยนต์

17,000,000

y = 6E+06e0.0001x
R² = 0.9442

16,500,000
16,000,000
15,500,000
15,000,000
14,500,000

14,000,000
13,500,000
7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

GDP Per Capita (US$)

รูปที่ 9.10 ความสัมพันธ์ระหว่างใบอนุญาตขับรถยนต์ที่มีทั้งหมดกับผลผลิตมวลรวมประชาชาติต่อหัวประชากร

ทั้งนี้หากพิจารณาจานวนใบอนุญาตขับรถที่ออกใหม่แต่ละปี โดยที่ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว ใบอนุญาต
ขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภทส่วนบุคคล เลือกใช้สมการเอ็กโพเนนเชียล
เที ย บจ านวนใบอนุ ญ าตขับ รถกับ ผลผลิ ต มวลรวมประชาชาติ ต่ อหั วประชากร หน่ ว ยเป็ น ดอลล่ าร์ และ
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภททุกประเภท เลือกใช้สมการเส้นตรงเทียบจานวนใบอนุญาตขับรถกับผลผลิต
มวลรวมประชาชาติต่อหัวประชากร หน่วยเป็นดอลล่าร์ ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 9.11 ถึงรูปที่ 9.14 ตามลาดับ
2,300,000

y = 757788e0.0001x
R² = 0.9113

ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว

2,250,000
2,200,000
2,150,000
2,100,000
2,050,000
2,000,000
8,800

9,000

9,200

9,400

9,600

9,800

10,000

GDP Per Capita (US$)

รูปที่ 9.11 ความสัมพันธ์ระหว่างใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวกับ GDP per Capita
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1,400,000

รายงานฉบั บสมบูรณ์

y = 5E+06e-1E-04x
R² = 0.9558

1,350,000
1,300,000
1,250,000
1,200,000
1,150,000
8,600

8,800

9,000 9,200 9,400 9,600
GDP Per Capita (US$)

9,800 10,000

รูปที่ 9.12 ความสัมพันธ์ระหว่างใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราวกับ GDP per Capita

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภทส่วนบุคคล

50,000
45,000

y = 2E+06e-5E-04x
R² = 0.8608

40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
8,600

8,800

9,000

9,200

9,400

9,600

9,800

10,000

GDP per capita(US$)

รูปที่ 9.13 ความสัมพันธ์ระหว่างใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภทส่วนบุคคลกับ GDP per Capita
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ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภททุกประเภท

120,000
110,000
100,000
90,000

y = 36.118x - 246749
R² = 0.9808

80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
8,600

8,800

9,000

9,200

9,400

9,600

9,800

10,000

GDP per capita(US$)

รูปที่ 9.14 ความสัมพันธ์ระหว่างใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภททุกประเภทกับ GDP per Capita

ผลการวิเคราะห์ด้วยสมการเอ็กโพเนนเชียลและสมการเส้นตรง
• สาหรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว แสดงได้ดังสมการ
y = 757788e0.0001x
สมการนี้มีค่า R2 = 0.9113
• สาหรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว แสดงได้ดงั สมการ
y = 4000000e−0.0002x
สมการนี้มีค่า R2 = 0.9539
• สาหรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภทส่วนบุคคล แสดงได้ดังสมการ
y = 2000000e−0.0005x
สมการนี้มีค่า R2 = 0.8608
• สาหรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภทส่วนบุคคล แสดงได้ดังสมการ
y = 36.118x − 246749
สมการนี้มีค่า R2 = 0.9808
โดยที่ y เป็น จานวนใบอนุญาตขับรถยนต์ที่กรมการขนส่งทางบกออกแต่ละปี
x เป็น ผลผลิตมวลรวมประชาชาติต่อหัวประชากร หน่วยเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ซึ่งใช้ในการคาดการณ์ จานวนผู้ขอรับใบอนุญ าตขับรถในอนาคต หากสมมติว่าอัต ราการเพิ่ มขึ้นของ GDP
เท่ากับ 4 เปอร์เซ็นต์ต่อปี จะสามารถคาดการณ์จานวนผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถในช่วง 10 ปีข้างหน้า ได้ดังรูป
ที่ 9.15 ถึงรูปที่ 9.18 ตามลาดับซึ่งจะเป็นข้อมูลสาคัญในการจัดทาแผนการดาเนินงานของกรมการขนส่งทาง
บกในอนาคต
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จานวนการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ใหม่

3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000

1,500,000
1,000,000
500,000
-

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

รูปที่ 9.15 การคาดการณ์จานวนผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ในช่วง 10 ปีข้างหน้า

จานวนการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ใหม่

900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
-

รูปที่ 9.16 การคาดการณ์จานวนผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ในช่วง 10 ปีข้างหน้า
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จานวนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภทส่วนบุคคล

50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

จานวนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภททุกประเภท

รูปที่ 9.17 การคาดการณ์จานวนผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภทส่วนบุคคลในช่วง 10 ปีข้างหน้า

300,000
250,000
200,000

150,000
100,000
50,000
-
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รูปที่ 9.18 การคาดการณ์จานวนผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภททุกประเภทในช่วง 10 ปีข้างหน้า
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9.14 โรงเรียนสอนขับรถ
9.14.1 ประเภท
การแบ่งประเภทโรงเรียนสอนขับรถขึ้นกับหลักสูตรของการเรียนการสอนขับรถนั้น ๆ โดยจัดแบ่งกลุ่มตาม
ลักษณะทางกายภาพของรถที่มีการเรียนการสอนใน 3 ประเภท ได้แก่
 โรงเรียนสอนขับรถจักรยานยนต์
 โรงเรียนสอนขับรถยนต์
 โรงเรียนสอนขับรถขนส่ง

9.14.2 คุณสมบัติ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอจัดตั้งและดาเนินการโรงเรียนสอนขับรถมีดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) เป็นนิติบุคคล
(3) มีสนามฝึกหัดขับรถที่เพียงพอต่อการเรียนการสอนขับรถ
(4) มีบุคลากรในการฝึกสอนขับรถที่เหมาะสม
(5) มี หลักสูตรการสอนขับ รถที่ ได้มาตรฐาน ซึ่งอย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วยเรื่องทั กษะการขับ รถ
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์และตัวรถ กฎระเบียบและมารยาท การขับขี่อย่างปลอดภัยและการ
แก้ไขปัญหายามฉุกเฉิน จิตวิทยาและทัศนคติในการขับรถ และเส้นทางและถนน

9.14.3 บุคลากร
กรมการขนส่งทางบกควรกาหนดให้ผู้ฝึกสอนขับรถภาคปฏิบัติ ทั้งกรณีการขับรถในสนามฝึกหัดและบนถนน
จริง ต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้กรมการขนส่งทางบกได้ทดสอบและอบรมความรู้
และทักษะการสอนขับรถที่ถูกต้องเหมาะสมแก่บุคคลดังกล่าว

9.14.4 การกากับดูแล
จากการศึกษาแนวทางการให้การรับรองและการกากับดูแลโรงเรียนสอนขับรถเอกชนของกรมการขนส่งทาง
บก พบว่ามีแนวทางการดาเนินการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว จึงเห็นควรให้ดาเนินการต่อไป

9.14.5 สิทธิประโยชน์
กรมการขนส่งทางบกควรกาหนดให้สิทธิประโยชน์ของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้การรับรองจากกรมการขนส่ง
ทางบก แตกต่างจากโรงเรียนสอนขับรถกรณีทั่วไป เสนอเช่น
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 กาหนดให้การฝึกหัดขับรถบนถนนสาธารณะจะกระทาได้เฉพาะภายใต้การกากับควบคุมของ
โรงเรียนสอนขับรถเท่านัน้
 ให้อานาจโรงเรียนสอนขับรถมีอานาจในการอบรมหรือทดสอบผูข้ อรับใบอนุญาตขับรถแทน
กรมการขนส่งทางบกในบางกรณี
 ให้รถที่ใช้ในการฝึกหัดขับรถได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีรถประจาปี
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บทที่ 10 การระดมและรับฟังความคิดเห็น
การพัฒนาระบบใบอนุญาตขับรถของประเทศไทยต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานหลายฝ่ายทั้งจากฝ่าย
นโยบาย ฝ่ายปฏิบัติ และประชาชนชนผู้เกี่ยวข้องจากทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งต้องมีการระดมความคิดและรับ
ฟังความคิดเห็นที่รอบด้านจากผู้มีส่ว นร่วม และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลายภาคส่วนได้รับทราบ
ดังนั้นทางที่ปรึกษาร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจึงได้จัดการประชุมสัมมนาเพื่อระดมและรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในหลายองค์ ก รทั่ ว ทุ ก ภาคของประเทศขึ้ น จ านวน 4 ครั้ ง การจั ด การสั ม มนา
ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาที่ได้ดาเนินการเพื่อให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและทุกภูมิภาคของประเทศได้
เข้าร่วม โดยการสัมมนาประชาสัมพันธ์ได้ขึ้นเป็นจานวน 5 ครั้ง ดังสรุปประเด็นสาคัญจากการประชุมในครั้ง
ต่างๆซึ่งสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้

10.1 การระดมความคิดเห็นรายประเด็น
การจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับ
ใบรับรองแพทย์ การอบรมและทดสอบ ประเด็นเกี่ยวกับโรงเรียนสอนขับรถ และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่ง
ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง สาระสาคัญ ของการประชุม
ครั้งต่างๆ มีดังนี้

10.1.1 ประเด็นเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์
การประชุมระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1 ในประเด็นเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์ จัดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ณ
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก จานวนผู้เข้าร่ว ม 14 คน ซึ่งมีประเด็นการรับฟังความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและขั้นตอนในการขอใบรับรองแพทย์เพื่อการขอใบอนุญาตขับรถทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล
และรถเชิงพาณิชย์ ซึ่งที่ปรึกษาได้สรุปความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมสัมมนาและได้นาเสนอให้กรมการขนส่ง
ได้พิจารณาในการพัฒนาระบบใบอนุญาตในอนาคต โดยได้เสนอในเนื้อหารายงานที่ในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องไว้
แล้วในบทต่างๆ ข้างต้นแล้ว
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รูปที่ 10.1 ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์

1) ประเด็นเสนอแนะ
จากสถิติข้อมูลผู้เกิดอุบัติเหตุ เห็นได้ว่ารถจักรยานยนต์จะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บสูงสุด รองลงมา
จะเป็ น รถกระบะและรถยนต์ นั่ ง ส่ ว นบุ ค คล โดยผู้ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ จะมี อ ายุ ในช่ ว ง 15-19 ปื โดยเฉพาะ
รถจักรยานยนต์จะมีอัตราสูงสุด โดยเก็บข้อมูลจากโรงพยาบาลของรัฐ 33 โรงพยาบาล
ในปัจจุบันใบรับรองแพทย์มีอยู่ด้วยกัน 5 กลุ่มโรคแต่ไม่ละเอียดในขั้นที่บ อกได้ว่ามีโรคประจาตัว
หรือไม่ โดยผู้ที่มีความจาเป็นต้องได้รับการตรวจโรคประจาตัวที่สาคัญได้แก่
 คนที่ขับรถระยะไกลประจา
 คนที่ขับรถรับส่งผู้โดยสาร
 คนที่ขับรถบรรทุกสารเคมี
ซึ่งในการออกใบอนุญ าตขับรถก็จะพิ จารณาสภาพของผู้ขับขี่เป็ นหลัก ตัวอย่างในต่างประเทศ เช่น มีการ
รับรองโรคของตัวเองเบื้องต้นที่มีผลต่อใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถบรรทุก รถโดยสาร หรือ ผู้ที่มี
อายุ 75 ปีขึ้นไปต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจโรค รวมถึงมีการตรวจสายตา
ลักษณะของใบรับรองแพทย์ต้องเหมาะสมกับโรคต่างๆ โดยในขอเบื้องต้น ต้องทาการคัดกรองก่อนแล้วจึงพบ
แพทย์เฉพาะทาง โดยในการตรวจโรคตามใบรับรองแพทยสภา มีรายละเอียดการตรวจ เช่น
 ประวัติคนไข้ (เป็นโรคอะไรมาบ้าง)
 การมองเห็น การได้ยิน
 ตรวจระบบประสาท
 กระดูก
 แขน ขา
 ความดัน
ในกรณีที่ไปตรวจร่างกายแต่ไม่พบแพทย์เฉพาะทางก็จะต้องพิจารณาว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้ตรวจสอบ ในการ
ตรวจของประเทศออสเตรเลีย จะพิจารณารวมไปถึง การตรวจสายตาและการได้ยิน และนอกจากใบรับรอง
แพทย์แล้ว ประเด็นที่สาคัญ คือ ทักษะ ความทนทาน ความล้า กล่าวโดยสรุปคือ ใบรับรองของแพทย์ 5 กลุ่ม
โรคใช้ไม่ได้ จะต้องใช้ใบรับรองของแพทยสภา โดยทางแพทย์เสนอให้กรมการขนส่ง ทางบกออกกฎเกณฑ์ คือ
ต้องทาการกรอกประเมินตนเองทุกครั้งพร้อมกับใบรับรองแพทย์ ซึ่งแบ่งเป็นประเภทรถส่วนบุคคลและรถเชิง
พาณิชย์
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ในประเด็นเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายนั้น ในเบื้องต้นในการตรวจร่างกายเพื่อขอใบรับรองแพทย์ เปรียบเทียบกับของ
กรมบัญชีกลาง เช่น
 ตรวจหัวใจ
150 บาท
 ตรวจปอด
170 บาท
 ตรวจการได้ยิน
200 บาท
 ตรวจด้านจิตเวช
500 – 600 บาท
 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1000 บาท
ถ้าผู้เข้ารับการตรวจพบโรคก็จะต้องส่งตรวจโรคเพิ่ม นาไปสู่การตรวจรักษาเพิ่มเติม จึงจะสามารถใช้สิทธิ 30
บาทมารองรับได้
รูปแบบของการขอใบรับรองแพทย์ มีอยู่ด้วยกัน 3 ทางเลือกคือ
 ทางเลือกที่ 1 รถยนต์ส่วนบุคคลมีการรับรองตัวเองเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องพบแพทย์
รถเชิงพาณิชย์ (ใช้ชุดของแพทยสภา ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท)
ได้แก่ รถโดยสาร รถบรรทุก รถบรรทุกวัตถุอันตราย - รถโรงเรียน
 ทางเลือกที่ 2 มีการประเมินตนเอง และใบรับรองแพทย์ 5 กลุ่มโรค (มีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือ
ของการรับรองตนเอง)
 ทางเลือกที่ 3 รถยนต์ส่วนบุคคลและรถเชิงพาณิชย์ใช้ใบรับรองแพทย์จากแพทยสภา (มีค่าใช้จ่ายสูง)
2) ประเด็นข้อสอบถาม
ประเด็นข้อสอบถามจากผู้เข้าร่วมประชุมและคาชี้แจงต่อข้อสอบถามเป็นรายข้อดังนี้
(1) ในการตรวจโรงทั้งหมด ใช้โครงการ 30 บาท ได้หรือไม่ ?
> ถ้าไม่เป็นโรคจะใช้ไม่ได้ แต่จะเข้าข่ายการตรวจสุขภาพ แต่ถ้าในกรณีที่มีการตรวจแล้วมีอาการก็
สามารถทาได้ ซึ่งใบรับรองตนเองจะช่วยในการบ่งบอกโรคได้ดียิ่งขึ้น
(2) ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตขับรถสาหรับรถบรรทุก ถ้าพิจารณาจากค่าใช้จ่ายเบื้องต้นถือว่าสูงมาก ?
> ค่าตรวจร่างกาย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
 ตรวจปกติ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตามจริง
 ตรวจปกติแล้วพบโรค ซึ่งสามารถเข้าโครงการ 30 บาท
ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายจึงให้ทาการรับรองการประเมินตนเองมาก่อน ซึ่งประโยชน์ที่จะ
ได้รับคือ ได้ข้อมูลตามจริง ได้ข้อมูลผู้ป่วยเพื่อทาการรักษา และผู้เข้ารับการตรวจสามารถใช้สิทธิใน
การรักษาได้
(3) การรับรองตนเอง กรมการขนส่งทางบกสามารถทาเองได้หรือไม่ ?
> ต้องมีหน่วยงานที่สาหรับตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ทางที่ดีที่สุดควรจะผ่านการพิจารณาจากแพทย์
(4) การรับ รองตนเองถ้า ไม่ พ บแพทย์ ไม่ ส ามารถท าได้ เพราะจะไม่ มี ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ควบคุม ตาม
กฎหมาย?
> แบบฟอร์ ม ส าหรั บ การประเมิ น ตนเองนั้ น ได้ อ อกโดยแพทยสภา ซึ่ ง การรั บ รองตนเองของ
ต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับกฎหมายของกรมการขนส่งด้วย ซึ่งในต่างประเทศสามารถทาได้ โดยผ่าน
หน่วยงานตัวแทนของกรมการนส่งเอง
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(5) การที่จะรับรองตนเองโดยไม่มีการควบคุมไม่สามารถทาได้ แล้วถ้าการที่ต้องหาหน่วยงานตัวแทนนั้น
ควรหาอย่างไร ?
> ระบบเอกชนน่าจะมีความน่าเชื่อถือ แต่ค่าใช้จ่ายจะมีราคาที่สูงกว่า ซึ่งจากที่ได้เสนอมานั้นเป็น
ตัวเลขของรัฐบาลจะไม่สูงมาก ซึ่งถ้าทางเลือกที่ 1 ไม่เหมาะสม ทางเลือกที่ 2 และ 3 ก็ยังคงใช้ได้
เนื่องจากต้องพบแพทย์โดยตรง โดยในต่างประเทศการตรวจจะมีตามคลินิคที่กระจายในพื้นที่ ว่าแต่
ละที่ตรวจอะไรบ้าง
(6) ประเด็นการรับรองตนเองคงทาไม่ได้ หรือถ้าจะทาต้องรับรองต่อหน้าแพทย์และให้แพทย์รับรองอีก
ครั้งหนึ่ ง ซึ่ ง ในกรณี ป กติ อาจจะตรวจไม่ เข้ม ข้น แต่ ในกรณี ของรถสาธารณะ รถบรรทุ กจะต้ อ ง
ตรวจสอบเข้มข้น
(7) ต้องการให้ใบรับรองแพทย์มีความหมาย และผู้ที่มาขอใบอนุญาตขับรถมีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งถ้า
ต้องการข้อมูลจากแพทย์ที่มีความละเอียดจะส่งผลต่อค่าตรวจที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาในปัจจุบันคือ การ
รับรองตนเองขาดความน่าเชื่อถือ ซึ่งควรออกแบบใบรับ รองแพทย์ที่ให้ได้ข้อมูลถูกต้ องที่สุดและ
กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ซึ่งแต่ละทางเลือกของการขอใบรับรองแพทย์ควรที่จะมีค่าใช้จ่ายแนบ
มาด้วย เพื่อนามาพิจารณาในการเลือกแบบต่างๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายเป็นปัญหาหลักของประชาชน หากให้
สาธารณสุขเข้ามาสนับสนุนด้านการบริการค่าตรวจให้มีค่าใช้จ่ายถูกลง หรือกองทุนกลางเพื่อชดเชย
ให้พนักงานขับรถ
(8) ในการตรวจเบื้องต้น เช่น การตรวจสายตาก็จะต้องมีเครื่องมือในการวัดและระดับการวัดโดยไม่ต้อง
พบแพทย์
> หากสนง.ขนส่งจังหวัดสามารถทาได้ก็จะเป็นผลดี เช่น การตรวจลานสายตา ระยะมองเห็น เป็นต้น
(9) การตรวจตา การได้ยิน มีความละเอียดเพียงใด ?
> ตรวจการได้ยินจะใช้เครื่องตรวจ การตรวจสายตาให้ดู chart ดูลานสายตา แต่ไม่รวมในกรณีตรวจ
รูม่านตา
(10) การวัดการได้ยิน ทางกรมการขนส่งทางบกมีการวิธีวัดอย่างไร
> จะทาการเปิดเสียงเพื่อวัดว่าได้ยินระดับไหน ซึ่งของกรมฯ จะเรียกชื่อ ว่าได้ยินหรือไม่ในเบื้องต้น
(11) การได้ยินข้างเดียว หรือ 2 ข้างไม่เท่ากันถือว่ารับได้หรือไม่ เพราะถ้ารับการตรวจสามารถบอกได้
> ถือว่ารับได้ ถือว่าได้ยิน โดยจะพิจารณาจากความพิการ ไม่ได้พิจารณาว่าได้ยินมากน้อยเพียงใด
และไม่ได้กาหนดค่าระดับสายตาเท่าไหร่ ระดับการได้ยินเท่าไหร่
(12) ในบางโรคตรวจจากเลือดได้ไหม หากตรวจจากเลือดค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นมากน้อยเพียงใด ?
> ขึ้นอยู่กับโรคแต่จากใบประเมินในเบื้องต้นหากประเมินในเบื้องต้นแล้วเข้าข่ายคนไข้ควรต้องตรวจ
เพิ่มเติมในแต่ละโรคก็จะเข้าข่ายสิทย์การรั กษาพยาบาล แต่ข้อจากัดคือหากพบในกรณีนี้เข้าไปจะ
ไม่ได้ใบรับรองแพทย์เลยซึ่งอาจต้องรอตรวจตามนัดของแพทย์ ทาให้ประเด็นค่าตรวจได้ตัดทิ้งไป แต่
ประเด็นเข้าไปแล้วประชาชนได้ใบรับรองแพทย์ยังคงอยู่
(13) ทางกรมการขนส่งทางบกเห็นว่าหากประชาชนไปตรวจเพื่อขอใบรับรองแพทย์แล้วได้ผลการตรวจ
สุขภาพด้วยจะทาให้ประชาชนแห็นถึงความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
(14) หากกรมการขนส่งทางบกกาหนดหรือออกระเบียบว่าผู้ที่จะมาขอรับใบอนุญาตจะต้องผ่านการตรวจ
จากหน่ วยงานที่ กรมการขนส่ งทางบกรับ รองเท่ านั้ น เช่น โรงพยาบาลของภาครัฐ และหากออก
ระเบี ย บมาเช่ น นี้ ท างสมาคมแพทย์ ค ลิ นิ ค จะได้ รั บ ผลกระทบหรื อ ไม่ และหากเป็ น เช่ น นี้ จ ะมี
โรงพยาบาลที่จะอานวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ไหม ?
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> คาดว่าหากเป็นเช่นนี้ประชาชนจะได้รับความเดือนร้อน
(15) กรมการขนส่งทางบกเสนออาจจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายว่ากลุ่มใดควรเริ่มก่อน หรือควรกาหนดแผนว่า
แต่ละระยะควรทาอย่างไร ขาดปัจจัยใดที่ไปไม่ถึงเป้าหมาย เช่นทางกรมการขนส่งทางบกอยากได้สิ่ง
ที่ ดี ที่ สุ ด แต่ ยั ง ขาดปั จ จั ย หลายๆอย่ า ง เช่ น บางกลุ่ ม คิ ด ว่ า ใบอนุ ญ าตเป็ น เรื่องของการบริก าร
ประชาชนไม่ได้มองในเรื่องของความปลอดภัย โดยเสนอให้ทางกระทรวงสาธารณสุขว่าสิ่งใดควรทา
ก่อนหรือควรทากับกลุ่มใดก่อนเสนอดังนี้
 เน้นในกลุ่มที่ 4 คือวัตถุอันตราย
 ในการเลือกการตรวจเสนอให้เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดแต่ควรจัดทาแผนแต่ละขั้นตอนและ
คานึงถึงค่าใช้จ่าย

10.1.2 ประเด็นเกี่ยวกับการอบรมและทดสอบ
การประชุมระดมความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการอบรมและทดสอบจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ จานวนผู้เข้าร่วม 34 คน

รูปที่ 10.2 การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องการอบรมและทดสอบ

ความคิดเห็นและประเด็นเสนอแนะเกี่ยวกับการอบรมและทดสอบ
(1) การกาหนด CC. ของรถจักรยานยนต์ ของประเทศไทยปัจจุบัน 110 CC. คืออายุไม่เกิน 18 ปี แต่ใน
กรณีมากกว่า 110 CC. ควรทาอย่างไร และการกาหนด CC. ที่มากกว่า 110 CC. จะมีเกณฑ์อย่างไร
ในการกาหนด
(2) การทดสอบในสนามจริงสาหรับรถจักรยานยนต์ เห็นว่าไม่เหมาะสม อาจจะมีปัญหาอุปสรรค แต่ใน
กรณีของรถยนต์อาจเป็นไปได้ แต่การทดสอบในสนามจริงบุคลากรของกรมอาจไม่เพียงพอดังนั้น
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(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
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อาจต้องมีการมีส่วนร่วมของโรงเรียนสอนขับรถ และข้อจากัดของท้องถนนที่จะควบคุมระบบความ
ปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ และหากใช้จริงจะใช้พื้นที่ใดที่เหมาะสม
การฝึกหัดขับรถสาหรับประเทศไทยควรเป็นอย่างไรเนื่องจากที่ผ่านมาเป็นการสอนจากรุ่นต่อรุ่น
จากวิถีชีวิตสังคม และเมื่อสามารถขับได้แล้วจึงมาขอใบอนุญาตขับรถแต่ในปัจจุบันมีรถมากขึ้นมีผู้
ขออนุญาตมากขึ้นปัญหาคือในปัจจุบันบางคนไม่มีประสบการณ์ในการขับรถเมื่อไปขอใบอนุญาตมา
และได้ใบอนุญาตชั่วคราวแต่ในใบอนุญาตชั่วคราวไม่มีการกาหนดเงื่อนไขบางประการไว้จนกระทั่ง
ครบ 1 ปี ดังนั้นควรทาอย่างในและให้ใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้ฝึกสอนหรือบังคับให้เข้าโรงเรียน
สอนขับรถหรือจะมีการบังคับให้เข้าโรงเรียนทั้งหมดหรือจะให้เปิดไว้ 2 ช่องทางทั้งทางภาครัฐและ
ภาคเอกชน
การแบ่ งขนาด CC. ของรถจั กรยานยนต์ ในปั จ จุ บั น แนวโน้ ม ของรถจั กรยานยนต์ ที่ มี CC. สูง มี
แนวโน้มสูงขึ้นดังนั้นควรกาหนด CC. ของรถทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่คือ 400 CC. เนื่องจากใน
อนาคตเปิด AEC แนวโน้มที่ชาวต่างชาติจะขับรถ CC. สูงเพื่อการท่องเที่ยวมีมากขึ้น
ส าหรับ บริษั ท Honda แนวโน้ ม การเติ บ โตของตลาดรถ CC. ขนาดใหญ่ มี ม ากขึ้ น การแบ่ ง ที่
เหมาะสม ควรเป็น ไม่เกิน 125 CC., 125 CC. ถึง 400 CC. และ 400 CC. ขึ้นไป
การฝึกอบรมของ Honda สาหรับรถไม่เกิน 400 CC. ตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก แต่
ในกรณีที่รถที่มีขนาด CC. ที่สูง (Big Bike) จะมีการอบรมทักษะเพิ่มเติม และการเรียนรู้คนที่เข้ามา
เรียนส่วนใหญ่เป็น Big Bike
การอบรมในปัจจุบัน เป็น 4 ชั่วโมงและจาก มติ ครม. มีกาหนดไว้ว่าจะให้เป็น 15 ชั่วโมง ซึ่งทาง
กรมการขนส่งทางบกกาลังพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อให้เป็น 15 ชั่วโมง เช่นหลักสูตร การปฐมพยาบาล,
การบารุงรักษารถยนต์ เป็นต้น
ในส่วนของการทดสอบการขับรถปัจจุบันมีท่าทดสอบ 7 ท่า แต่ทางกรมการขนส่งทางบกนามา
ทดสอบ 3 ท่าซึ่งสามารถเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าสามารถพอที่จะขับรถได้ และการนาอิเล็กทรอนิกส์
มาช่วยในการทดสอบ ทาให้การทดสอบเป็นไปได้ยากมากขึ้น และหากจะกาหนดการทดสอบควร
พิจารณาให้เป็นการทดสอบ 7 ท่าในภาคสนามให้ครบ
ในระหว่างที่ได้รับ ใบอนุญาตชั่วคราว จะต้องผ่านการทดสอบเช่น มีการทดสอบโดยผู้ฝึกสอนหรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายจากกรมฯ ในการขับรถสนามจริงไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง หากไม่ผ่านก็เป็นชั่วคราว 1
ปีไปเรื่อยๆ แต่ในแง่ของกฎหมายควรศึกษาให้สอดคล้องตาม
ตัวอย่างการประกันภัยเช่น การได้รับใบอนุญาตชั่วคราวควรกาหนดให้มีประกันภัยในอีกประเภท
หนึ่ง แต่การกาหนดเงื่อนไขควรดูความเหมาะสมเนื่องจากเงื่อนไขบางอย่างจะส่งผลกระทบต่ อ
ประชาชน
การสอบฝึกหัดขับรถยนต์ของ Honda ในปัจจุบัน รถเกียร์ ออโต้ เป็น 17 ชั่วโมง เมื่อใด้ใบอนุญาต
แล้วก็จะมีการอบรมขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ 6 ชั่วโมง
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(12) ในปัจจุบันการอบรม จานวน 4 ชั่วโมงซึ่งถือว่าน้อยเกินไป แต่ในภาคเอกชน การอบรมและหลักสูตร
มีความก้าวหน้าไปมากหากนาหลักสูตรมาประยุกต์กับการศึกษาน่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้น

10.1.3 ประเด็นเกี่ยวกับโรงเรียนสอนขับรถ
การประชุมระดมความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับ โรงเรียนสอนขับรถจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จานวนผู้เข้าร่วม 60 คน

รูปที่ 10.3 ระดมความคิดเห็นเรื่องโรงเรียนสอนขับรถ

เนื่องจากกฎหมายในปัจจุบันกาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับโรงเรียนสอนขับรถไว้เพียง 2 มาตรา คือ มาตรา 97
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฯ และมาตรา 5 (16) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ฯ กรณีดังกล่าวทาให้
เกิดปัญหาในเรื่องการพัฒนาโรงเรียนสอนขับรถในประเทศไทยในหลายประการ เช่น การไม่สามารถกาหนด
สิทธิที่แตกต่างกันระหว่างโรงเรียนสอนขับรถที่ได้การรับรองจากกรมการขนส่งทางบกกับโรงเรียนสอนขับรถ
กรณีทั่วไป หรือขาดมาตรการทางกฎหมายในการกากับดูแลและลงโทษแก่โรงเรียนสอนขับรถหรือบุคลากร
ของโรงเรียนดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ เมื่อคณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางโรงเรียนสอนขับรถของประเทศญี่ปุ่นและ
ประเทศสิงคโปร์แล้ว เห็นว่าสมควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
เพื่อรองรับโรงเรียนสอนขับรถรูป แบบใหม่ โดยในเบื้องต้นได้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกาหนด
บทบัญญัติดังกล่าว ในประเด็นดังต่อไปนี้
1)

ประเภทโรงเรียนสอนขับรถ

ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันแล้ว เห็นว่า การแบ่งประเภทโรงเรียนสอนขับรถสมควรขึ้นกับหลักสูตรของการเรียน
การสอนขับรถนั้น ๆ โดยจัดแบ่งกลุ่มตามลักษณะทางกายภาพของรถที่มีการเรียนการสอนใน 3 ประเภท คือ
โรงเรียนสอนขับรถจักรยานยนต์ โรงเรียนสอนขับรถยนต์ และโรงเรียนสอนขับรถขนส่ง
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บุคลากรของโรงเรียนสอนขับรถ

ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันแล้ว เห็นว่า สมควรกาหนดให้ผู้ฝึกสอนขับรถภาคปฏิบัติ ทั้งกรณีการขับรถในสนาม
ฝึกหัดและท้องถนนจริง ต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกด้วย เพื่อให้กรมการขนส่งทางบกได้
ทดสอบและอบรมความรู้และทักษะการสอนขับรถที่ถูกต้องเหมาะสมแก่บุคคลดังกล่าว
3)

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ที่ประชุมได้พิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอจัดตั้งและดาเนินการโรงเรียนสอนขับรถแล้ว เห็น
ว่า สมควรมีการกาหนดคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) เป็นนิติบุคคล
(3) มีสนามฝึกหัดขับรถที่เพียงพอต่อการเรียนการสอนขับรถ
(4) มีบุคลากรในการฝึกสอนขับรถที่เหมาะสม
(5) มีหลักสูตรการสอนขับรถที่ได้มาตรฐาน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่องทักษะการขับรถ
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์และตัวรถ กฎระเบียบและมารยาท การขับขี่อย่างปลอดภัยและการแก้ไขปัญหายาม
ฉุกเฉิน จิตวิทยาและทัศนคติในการขับรถ และเส้นทางและถนน
4)

อายุการอนุญาตดาเนินการโรงเรียนสอนขับรถ

ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันแล้ว เห็นว่า สมควรต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของอายุใบอนุญาตที่
เหมาะสม โดยพิจารณาจากจุดคุ้มทุนในการดาเนิ นการ ซึ่งคานวนจากจานวนทรัพย์สินที่ลงทุนและรายรับที่
คาดว่าจะได้ นอกจากนี้ อายุใบอนุญาตควรมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับระยะเวลาที่สมควรมีการเปลี่ยนแปลง
หรือปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนขับรถด้วย
5)

สิทธิประโยชน์ของโรงเรียนสอนขับรถ

ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันแล้ว เห็นว่า สมควรกาหนดให้สิทธิประโยชน์ของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้การรับรอง
จากกรมการขนส่งทางบก แตกต่างจากโรงเรียนสอนขับรถกรณีทั่วไป โดยในเบื้องต้นมีความเห็น ดังนี้
(1) กาหนดให้การฝึกหัดขับรถบนถนนสาธารณะจะกระทาได้เฉพาะภายใต้การกากับควบคุมของ
โรงเรียนสอนขับรถเท่านั้น
(2) ให้ อานาจโรงเรียนสอนขับรถมี อานาจในการอบรมหรือทดสอบผู้ขอรับ ใบอนุญ าตขับ รถแทน
กรมการขนส่งทางบกในบางกรณี
(3) ให้รถที่ใช้ในการฝึกหัดขับรถได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีรถประจาปี

10.1.4 ประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
การประชุมระดมความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ มีจานวนผู้เข้าร่วม 60 คน
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รูปที่ 10.4 ระดมความคิดเห็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย

สรุปประเด็นเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายมีเนื้อหาสาคัญเกี่ ยวกับกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบกได้มีมาตรการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนกฎหมายไว้ ซึ่งได้แยกเป็น 6 ลาดับ กล่าวคือ
ตักเตือน ตัดคะแนน พักใช้ใบอนุญาตขับรถ เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ปรับทางอาญา และจาคุก ซึ่งที่ประชุม
พิจารณาร่วมกันแล้ ว เห็น ว่า มาตรการทางกฎหมายที่มี อยู่ดังกล่ าวเพี ยงพอต่อการบังคับใช้กฎหมายแล้ ว
เพี ย งแต่ ปั ญ หาที่ มี อยู่ ในปั จ จุ บั น เป็ น เรื่องทางปฏิบั ติ ของพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ เพื่ อบั งคั บ การให้ เป็ น ไปตาม
กฎหมายเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้
 มาตรการตัดคะแนนในปั จจุบัน มีทั้งตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แต่ด้วยระบบของสานักงานตารวจแห่งชาติกับ
กรมการขนส่งทางบกยังมีปัญหาในเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลกัน จึงสมควรต้องมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศดังกล่าวและทาความเข้าใจร่วมกันระหว่างทั้งสององค์กร เพื่อให้มาตรการตัดคะแนน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 การกาหนดอัตราโทษในกรณีไม่แสดงใบอนุญาตขับรถต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มีระวางโทษปรับ
เพียงไม่เกินหนึ่งพันบาทซึ่งเป็นความผิดลหุโทษ ทาให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีข้อจากัดในการใช้
มาตรการบังคับทางอาญาในเรื่องการควบคุมตัวผู้ต้องหา จึงเห็นว่าสมควรมีการปรับปรุงอัตรา
โทษทางอาญาสาหรับความผิดดังกล่าว
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10.2 การประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น
การจั ด สั ม มนาประชามสั ม พั น ธ์ และรับ ฟั งความคิด เห็ น จากประชาชนได้ จั ด ขึ้ น ทั้ ง ทั้ งหมด 5 ครั้ง ทั้ ง ใน
ส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร และในแต่ละภูมิภาคอันได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ และ
ภาคตะวันตก ซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง สาระสาคัญ
ของการประชุมครั้งต่างๆมีดังนี้

10.2.1 การรับฟังความคิดเห็น กรุงเทพฯ (1)
การสั ม มนาเพื่ อประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลการศึกษาและรับ ฟั งความคิด เห็ น ครั้งที่ 1 จั ด ที่ ขึ้น ที่ กรุงเทพมหานคร
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 171 คน

รูปที่ 10.5 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นในกรุงเทพมหานคร

สรุปประเด็นข้อเสนอแนะมีดังนี้
(1) การเสนอแนวทางการทาใบอนุญาตขับรถสาหรับคนตาบอด
(2) การผลักดันให้คลินิกได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการ
ตรวจสุขภาพได้ง่าย และให้ทางกรมการขนส่งทางบกควบคุมมาตรฐาน
(3) ผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้น
(4) การต่อใบอนุญาตขับรถควรมีการสอบ เนื่องจากการดูวิดีโอไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร
(5) การยึดใบอนุญาตขับรถควรมีบทลงโทษที่จริงจังพร้อมกับการห้ามขับขี่อย่างจริงจัง
(6) ควรมีการตรวจร่างกายโดยละเอียด เนื่องจากบางโรคไม่ปรากฏอาการ
(7) การจากัดประเภทใบอนุญาตขับรถรถจักรยานยนต์ด้วยขนาดของรถ
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10.2.2 การรับฟังความคิดเห็น ภาคเหนือ
การสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดพิษณุโลก วันศุกร์ที่ 24
มกราคม 2557 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค จ.พิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 103 คน

รูปที่ 10.6 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นที่ จ.พิษณุโลก

สรุปประเด็นความคิดเห็นจากการประชุมในครั้งนี้มีดังนี้
(1) แนะนาให้มีการจัดอบรม และให้ความรู้ด้านใบอนุญาตขับรถตั้งแต่ช่วง ม.ต้น ทางโรงเรียนควรมีการ
ให้ ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎี และทางภาคปฏิบั ติ และมี การร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆมาให้ความรู้
เพิ่มเติม
(2) เสนอแนะให้ รถกู้ภัย รถพยาบาล เสนอให้มีใบอนุญาตขับรถเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถกู้ภัย รถโรงพยาบาล
เป็นต้น
(3) เสนอแนะให้มีการออกใบอนุญาตขับ รถยนต์ให้เป็นใบเดียว ทาอย่างอย่างให้เหลือใบอนุญาตขับรถ
รถยนต์เพียงใบเดียว ยกตัวอย่างของต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เป็นต้น
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(4) การต่อใบอนุญาต จะมีการตรวจสอบประวัติใช้เวลานาน ปัญหาของคนขับรถ(รถบรรทุก) และขาด
โรงเรียนสอนขับรถบรรทุก ควรมีการขอขยายเวลาตรวจสอบประวัติล่วงหน้าได้หรือไม่ เพราะปัญหา
คนขับรถบรรทุกไม่เพียงพอ
(5) ควรมีสถาบันการศึกษาเฉพาะ เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านใบอนุญาตขับรถ เช่น ขับขี่รถสาธารณะ ขับ
ขี่รถบรรทุก
(6) การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน ควรให้ความรู้ทางด้านการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ
(7) อายุขอผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ควรมีมาตรการ จัดทาหลักสูตรการเรียนรู้ในสถานบันการศึกษา
(8) ใบรับรองแพทย์มาตรการที่เข้มงวดเกี่ยวกับโรคประจาตัว เช่น โรคลมชัก
(9) ใบอนุญาตขับรถสาธารณะในปัจจุบันมีอุบัติเหตุสูง ควรยกระดับคนที่ประกอบอาชีพขับขี่สาธารณะ

10.2.3 การรับฟังความคิดเห็น ภาคใต้
การสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดสุราษฎ์ธานี วันจันทร์ที่
27 มกราคม 2557 ณ โรงแรมเคพาร์คแกรนด์ อาเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 156 คน

รูปที่ 10.7 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นที่ จ.สุราษฎ์ธานี

สรุปประเด็นความคิดเห็นจากการประชุมในครั้งนี้มีดังนี้
(1) เพื่อป้องกันการออกใบอนุญาตขับรถซ้าซ้อน ควรที่จะนาใบอนุญาตขับรถใบแรกมาคืนก่อนที่จะออก
ใบที่สอง
(2) ในกรณีรวมใบอนุญาตขับรถไว้ในใบเดียวการยึดใบอนุญาตขับรถเมื่อกระทาผิดมีวิธีการอย่างไร
(3) ควรบรรจุหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยในหลักสูตรโรงเรียน
(4) โรงเรียนในพื้นที่มีส่วนร่วมกับโรงเรียนสอนขับรถน้อย ควรที่จะส่งเสริมให้มีการอบรมเกี่ยวกับการขับ
ขี่ปลอดภัยในทุกๆสถาบันการศึกษา
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(5) อาการวูบมีการสังเกตอาการเบื้องต้นอย่างไร
(6) ในปัจจุบันยังไม่มีการรวม พรบ.รถยนต์ และ พรบ.ขนส่ง เข้าด้วยกัน ดังนั้นการที่จะรวมใบอนุญาต
ขับรถเป็นใบเดียวสามารถทาได้หรือไม่
(7) ควรที่จะมีการยืนยันการตรวจสุขภาพจากแพทย์ เนื่องจากการรองรับตนเองจะไม่สามารถทราบโรคที่
แฝงอยู่ได้
(8) การฝึกขับรถบนถนนจริงควรมีการขึ้นบัญชีผู้ฝึกสอนและผลักดันให้โรงเรียนสอนขับรถมีมาตรฐาน
มากยิ่งขึ้นโดยมีกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ดูแล

10.2.4 การรับฟังความคิดเห็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดอุดรธานี วันจันทร์ที่ 3
กุมภาพันธ์ 2557ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 132 คน

รูปที่ 10.8 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นที่ จ.อุดรธานี

สรุปประเด็นความคิดเห็นจากการประชุมในครั้งนี้ มีดังนี้
(1) การออกใบอนุญาตขับรถ และการต่อใบอนุญาตขับรถทุกๆ5ปีนั้น ควรมีใบรับรองแพทย์ที่ออกจาก
โรงพยาบาลภาครัฐอย่างเดียวได้หรือไม่
(2) การออกข้อสอบตอนที่อบรมในห้องอบรมนั้น อยากให้มีการเผยแพร่ DVD สาธารณะเพื่อจะได้ศึกษา
ข้อมูลมาก่อนอบรม และมีการเพื่อข้อมูลการอบรม เช่น เรื่องการปฐมพยาบาล และการป้องกันการ
เกิดอัคคีภัยในรถยนต์
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(3) โรงเรียนสอนขับรถในปัจจุบันยังไม่มีการสนับสนุนของทางภาครัฐ ควรมีการการลงทุนของภาครัฐ
เพิ่มเติม เพราะปัจจุบันทางโรงเรียนสอนขับรถมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
(4) ควรมีการเพิ่มภาษาในการสอบใบอนุญาตขับรถ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฮินดู
เป็นต้น

10.2.5 การรับฟังความคิดเห็น ภาคตะวันออก
การสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดชลบุรี วันจันทร์ที่ 10
กุมภาพันธ์ 2557 ณโรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรีมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 57 คน

รูปที่ 10.9 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นที่ จ.ชลบุรี

สรุปประเด็นความคิดเห็นจากการประชุมในครั้งนี้ ได้ดังนี้
(1) มีโรงเรียนสอนขับรถของกรมการขนส่งทางบกโดยตรงหรือไม่
(2) ปัญหารถตู้สาธารณะใช้ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลในการขับขี่ ใครจะเป็นรับผิดชอบ และใบอนุญาต
นั้นจะมีบทลงโทษอย่างไร
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(3) การต่อใบอนุญาต จะมีการตรวจสอบประวัติใช้เวลานาน ปัญหาของคนขับรถ(รถบรรทุก) และขาด
โรงเรียนสอนขับรถบรรทุก ควรมีการขอขยายเวลาตรวจสอบประวัติล่วงหน้าได้หรือไม่ เพราะปัญหา
คนขับรถบรรทุกไม่เพียงพอ

10.2.6 การสัมมนาประชาสัมพันธ์ผลการศึกษา กรุงเทพฯ (2)
การสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการศึกษา จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแก
รนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

รูปที่ 10.10 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นที่ กรุงเทพมหานคร (2)

สรุปประเด็นความคิดเห็นจากการประชุมในครั้งนี้ ได้ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

ควรมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตรถโดยสารสาธารณะ
ควรเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายพักใบอนุญาตหรือระบบตัดแต้ม
ต้องการให้มีการศึกษาเทคนิค เครื่องมือ หรือทฤษฏีที่ทาให้ผู้ขับขี่มีจิตสานึกมากขึ้น
ในสนามทดสอบควรมี การจ าลองสถานการณ์ ฉุกเฉิน เช่ น รถตั ด หน้ า แซงในที่ คับ ขัน เนื่ องจาก
อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับขี่ไม่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจมากพอ
(5) การทดสอบบนถนนจริงสาหรับประเทศไทยอาจยังไม่เหมาะสมในปัจจุบัน แต่หากจะใช้พื้นที่ถนนใน
การทดสอบขับจริงก็ควรเลือกหาพื้นที่ที่เหมาะสม
(6) ควรมีมาตรฐานในการควบคุมหน่วยงานภาคเอกชน (โรงเรียนสอนขับรถ) ให้มีมาตรฐาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10-15

โครงการศึกษาเพือ่ พัฒนาระบบใบอนุญาตขั บรถให้เหมาะสมกั บประเทศไทย

รายงานฉบั บสมบูรณ์

10.3 ผลการสารวจความคิดเห็นต่อระบบใบอนุญาตขับรถที่เสนอ
ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเห็นต่อระบบใบขัใบอนุญาตขับรถบขี่ที่เสนอในประเด็นต่างๆ สรุปในรูปที่ 10.11 จะ
เห็นได้ว่าส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 เห็นด้วยกับระบบที่เสนอว่าสามารถนาไปใช้งานได้จริง และคิดว่าระบบใหม่
จะสามารถทาให้ผู้ขับรถมีวินัยการขับขี่มากยิ่งขึ้น อันจะช่วยลดอุบัติเหตุลงได้ นอกจากนี้ผลยังแสดงให้เห็นว่า
ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าโรงเรียนสอนขับรถจะเป็นประโยชน์ต่อระบบใบอนุญาตขับรถในอนาคต
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ระบบที่เสนอมีความเหมาะสม
ระบบโรงเรียนสอนขับรถเป็นประโยชน์
ระบบที่เสนอสามารถนาไปใช้ได้จริง
ระบบที่เสนอจะทาให้ผู้ขับรถมีวินัยมากยิ่งขึ้น
ระบบที่เสนอจะทาให้อุบัติเหตุลดลง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

เฉยๆ

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

รูปที่ 10.11 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาต่อระบบใบขับขี่ทเี่ สนอ
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บทที่ 11 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
11.1 ผลการศึกษาและดาเนินการ
โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบใบอนุญาตขับรถให้เหมาะสมกับประเทศไทย ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์
กระบวนการอนุ ญ าตให้ขับ ขี่รถที่ผ่านมาตั้งแต่การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขต่างๆ การอบรมและ
ทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ พฤติกรรมของผู้ขับขี่รถ และเสนอแนะแนวทางและวิธีการในการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการอนุญาตให้ขับขี่รถ ที่เหมาะสมเพื่อยกระดับมาตรฐานของผู้ขับขี่รถให้มีคุณภาพ เกิดความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ในขั้นตอนการศึกษาสถานะใบอนุญาตขับรถปัจจุบัน มีการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันจากหน่วยงานที่
เกี่ย วข้อง การสัม ภาษณ์ ผู้ เชี่ ยวชาญ และการประชุ มกลุ่ มย่อยระดมสมอง โดยมีป ระเด็ นการศึกษา ได้แ ก่
ขั้นตอนการอนุญาตให้ขับขี่รถของกรมการขนส่งทางบกในปัจจุบัน คุณสมบัติและความสามารถของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตขับรถแต่ละประเภทในด้านอายุ สภาพร่างกาย ระดับการศึกษา หลักสูตรวิชา เนื้อหาและระยะเวลา
การอบรมสาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละประเภท กระบวนการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสาหรับผู้
ขอรับใบอนุญาตขับรถแต่ละประเภท ระบบโรงเรียนสอนขับรถทั้งโรงเรียนของภาครัฐและเอกชน กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการออกและต่ออายุใบอนุญาตขับรถ รวมทั้งระเบียบต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง กระบวนการบังคับใช้
กฎหมาย การควบคุม และลงโทษผู้ขับรถที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ผลการศึกษาทบทวนกระบวนการอนุญาตให้ขับขี่รถในปัจจุบัน ของประเทศไทยพบว่ายังมีปัญหาในหลายส่วน
เช่น กระบวนการอบรมยังไม่เพียงพอที่จะให้ผู้ขับขี่ทราบและเข้าใจถึงกฎจราจรเพื่อให้มีความรู้และสามารถ
การขับขี่อย่างปลอดภัย กระบวนการทดสอบยังมีข้อจากัดคือ การสอบภาคทฤษฎียังไม่สะท้อนถึงความรู้ต่างๆ
ส่วนการสอบภาคปฏิบัติจะต้องในสนามสอบเท่านั้น นอกจากนี้การบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ผู้ขับขี่รั กษาวินัย
จราจรอย่างเคร่งครัดก็ยังมีปัญหาทั้งเกิดจากข้อจากัดด้านกฎหมาย อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยัง
ไม่เพียงพอ อีกทั้งอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ก็ไม่เพียงพอเช่นกัน การทบทวนในแง่กฎหมายพบว่า ระบบใบอนุญาต
ขับรถในปัจจุบันแยกเป็น 2 กฎหมาย คือ กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ซึ่งครอบคลุมรถที่มีขนาดเล็ก และกฎหมาย
ว่าด้ วยการขนส่ งทางบก ซึ่ งครอบคลุ มรถที่มี ขนาดใหญ่ ที่ ใช้ในการประกอบการขนส่ งต่างๆ ท าให้ ระบบ
ใบอนุญาตขับรถมีความซ้าซ้อนกัน นอกจากนี้ ในกฎหมายแต่ละฉบับมีการวางระบบใบอนุญาตขับรถแตกต่าง
กัน โดยพิจ ารณาใน 2 มิติ คือบางกรณี มีการจาแนกใบอนุ ญ าตขับ รถตามความสามารถในการขับ รถตาม
กายภาพของรถนั้น แต่ในบางกรณีแบ่งประเภทใบอนุญาตขับรถ ตามลักษณะการใช้งาน เช่น ตามกฎหมาย
รถยนต์ มีการแบ่งใบอนุญาตขับรถตามกายภาพรถเป็นใบอนุญาตขับรถสาหรับรถจักรยานยนต์ ใบอนุญาตขับ
รถสาหรับรถสามล้อ และใบอนุญาตขับรถสาหรับรถยนต์ แต่ในขณะเดียวกันก็มีการจาแนกใบอนุญาตขับรถ
สาหรับการขับรถส่วนบุคคล และการขับรถสาธารณะ เช่นเดียวกับตามกฎหมายการขนส่งทางบกที่บางกรณี
แยกประเภทใบอนุญาตขับรถตามกายภาพรถ เช่น ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถขนส่งขนาดเล็ก ใบอนุญาตเป็นผู้ขับ
รถขนส่งขนาดใหญ่ และใบอนุญ าตเป็นผู้ขับรถพ่วง เป็นต้น แต่ในบางกรณีก็จาแนกตามลักษณะการใช้งาน
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เช่น ใบอนุญาตเป็นผู้ประจารถขนส่งทั่วไปกับใบอนุญาตเป็นผู้ประจารถสาหรับขนส่งวัตถุอันตราย และใน
ระบบใบอนุญาตแต่ละกฎหมายมีการใช้แทนกันได้ รวมทั้ง สามารถนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบกมาใช้แทนใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายรถยนต์ได้ด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาใน
ระบบใบอนุญาตขับรถปัจจุบันในหลายประเด็น
การศึกษาระบบใบอนุญ าตขับรถของต่างประเทศ รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ ในรายละเอียดของระบบ
ใบอนุญาตขับรถของประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา พบว่าระบบใบอนุญาตขับรถส่วนใหญ่
มีการแบ่งประเภทตามลักษณะทางกายภาพของรถ ซึ่งมีนัยว่าผู้ที่จะได้รับอนุญาตให้ขับขี่รถที่มีความแตกต่าง
กันทางกายภาพจะต้องมีทักษะความสามารถที่แตกต่างกันออกไป แต่มิได้นารูปแบบการใช้งานเข้ามาเป็น
เกณฑ์ในการแบ่งประเภทใบอนุญาตขับรถแต่อย่างใด เช่น ผู้ขับรถแท็กซี่ซึ่งเป็นรถลักษณะ 4 ล้อ ก็จาเป็น
จะต้องมีใบอนุญาตขับรถรถยนต์ 4 ล้อปกติ ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับทักษะการขับขี่รถยนต์ประเภท
นี้ แต่การจะไปขับขี่รถแท็กซี่ก็จาเป็นจะต้องมีใบอนุญาตเพิ่มเติม โดยจะต้องผ่านการอบรมและทดสอบความรู้
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม กล่าวโดยสรุปคือ ระบบใบอนุญาตขับรถในต่างประเทศส่วนใหญ่ได้แยกทักษะการขับรถแต่
ละประเภทออกจากการใช้งาน โดยอาจแบ่งเป็นประเภทใบอนุญาตขับรถเชิงพาณิชย์ หรือใบอนุญาตเพิ่มเติม
แล้วแต่ๆละประเทศ การศึกษายังพบว่าผู้ขอรับ ใบอนุญาตขับรถส่วนใหญ่ ผ่านการอบรมและฝึกทักษะจาก
โรงเรียนสอนขับรถ ซึ่งถือว่าเป็นกลไกสาคัญอย่างมากในการควบคุมคุณภาพผู้ขับขี่ ให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎ
จราจร มารยาท และความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดาเนินการกรณีเกิดอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาล และมี
ทักษะความสามารถในการขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย
จากผลการศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ระบบใบอนุ ญ าตขั บ รถของประเทศไทยในปั จ จุ บั น ข้ า งต้ น และผลการ
เปรียบเทียบกับหลักทฤษฎีและหลักคิดในการออกแบบระบบใบอนุญาตขับรถ รวมถึงรูปแบบที่มีการใช้งานใน
ต่างประเทศ ที่ปรึกษาได้เสนอระบบใบอนุญาตขับรถที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยมีการวางหลักการให้
สอดคล้ อ งกั บ สภาพข้ อ เท็ จ จริ ง ของประเทศไทย และทิ ศ ทางของกฎหมายว่ า ด้ ว ย ใบอนุ ญ าตขั บ รถใน
ต่างประเทศ ระบบที่เสนอนี้มีการแบ่ งประเภทใบอนุญาตขับรถโดยพิ จารณาตามลักษณะตามกายภาพรถ
เท่านั้น ส่วนในกรณีที่จะนารถดังกล่าวไปใช้ งานในลักษณะแตกต่างจากการใช้งานส่วนตัวทั่วไป กาหนดให้
จะต้องมีการขอใบรับรองเพิ่มเติม กาหนดให้ ใบอนุญาตขับรถมีเพียงหนึ่งใบต่อผู้ขับขี่หนึ่งคน โดยกาหนดสิทธิ
ในการขับรถในใบอนุญาตขับรถนั้นแตกต่างกันไปตามทักษะความสามารถในการขับรถของแต่ละบุคคลนั้น ๆ
โดยมีการจาแนกสิทธิในการขับรถในใบอนุญาตขับรถ 13 ประเภทดังนี้
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ประเภท
A
A1
A2
B
C
B+/C+
D
D1
D+
E
E1
E+
S
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ลักษณะรถ
รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก ไม่เกิน 125 cc
รถจักรยานยนต์ขนาดกลาง ไม่เกิน 400 cc
รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ เกิน 400 cc
รถยนต์สามล้อ
รถยนต์สี่ล้อ
รถยนต์สามล้อหรือรถยนต์สี่ล้อ พ่วง
รถบรรทุกหนักไม่เกิน 3,500 กก
รถบรรทุกหนักเกิน 3,500 กก
รถบรรทุกพ่วง
รถโดยสาร ไม่เกิน 20 คน
รถโดยสาร เกิน 20 คน
รถโดยสารพ่วง
รถแทรกเตอร์ รถบดถนน และรถลักษณะพิเศษ

กรณีของคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือบุคคลที่มีโรคประจาตัว สามารถมีการกาหนดเงื่ อนไขเพิ่มเติมในสิทธิของการ
ขับรถของบุคคลดังกล่าวได้ เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปีขึ้นไป หรือผู้มีโรคประจาตัวที่ไม่ถึงกับ
เป็นอันตรายในการขับรถแต่มีข้อจากัดบางประการที่จาเป็นต้องมีอุปกรณ์พิเศษสาหรับช่วยเหลือ เป็นต้น
ในกรณีทื่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถประสงค์จะมีการใช้รถในลักษณะพิเศษนอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล
ตามปกติ เช่ น ใช้ ในการรับ จ้ า งขนส่ ง หรือขนส่ ง คนหรือสิ่ ง ของที่ ต้ อ งใช้ ความระมั ด ระวัง เป็ น การเฉพาะ
จาเป็นต้องมีการขอรับใบรับรองพิเศษเพิ่มเติมจากกรมการขนส่งทางบก โดยใบรับรองเพิ่มเติมดังกล่าวแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ใบรับรองเพิ่มเติมสาหรับการรับจ้าง เพื่อใช้สาหรับการประกอบการรับจ้างขนส่งคน
สัตว์ หรือสิ่งของ โดยมีการแบ่งใบรับรองเพิ่มเติมเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ใบรับรองเพิ่มเติมสาหรับรถจักรยานยนต์
สาธารณะ (A1, A2) ใบรับรองเพิ่มเติมสาหรับรถยนต์สาธารณะ (B, C) ใบรับรองเพิ่มเติมสาหรับรถบรรทุก
สาธารณะ (D, D1, D+) ใบรับรองเพิ่มเติมสาหรับรถโดยสารสาธารณะ (E, E1, E+) และใบรับรองเพิ่มเติม
สาหรับการขนส่งพิเศษ เพื่อใช้สาหรับการขนส่งคน หรือสิ่งของที่ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะไม่ว่ากรณี
ดังกล่าวจะเป็นการขนส่งเพื่อสินจ้าง หรือเป็นการขนส่งในกิจการส่วนตัวก็ตาม โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
ใบรับ รองเพิ่ม เติม สาหรับ ขนส่ งวัต ถุอัน ตราย ใบรับ รองเพิ่ ม เติ มส าหรับ รถโรงเรียน และใบรับรองเพิ่ มเติ ม
สาหรับกรณีอื่นตามที่ประกาศกาหนด
สาหรับระบบใบอนุญาตขับรถที่ได้เสนอข้างต้นจะเป็นการแก้ปัญหาของระบบใบอนุญาตขับรถเดิมและจะมี
แนวทางที่สอดคล้องกับ ระบบกฎหมายในต่างประเทศ อันจะเป็นผลดีให้ระบบใบอนุญ าตขับ รถของไทยมี
ทิศทางเดียวกับระบบใบอนุญาตขับรถของต่างประเทศ ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ว่า ระบบใบอนุญ าตขับรถใหม่
ดังกล่าวมีความแตกต่างจากระบบใบอนุญาตขับรถในปัจจุบัน ดังนี้
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(1) มีการปรับ ปรุงโครงสร้างใบอนุญ าตขับ รถโดยกาหนดให้หนึ่ งคนมีเพียงหนึ่ง ใบอนุญ าตขับ รถ โดย
ใบอนุญาตขับรถดังกล่าวจะกาหนดสิทธิในการขับรถของแต่ละบุคคลแตกต่างกันตามกายภาพของรถ
ซึ่งขึ้นอยู่กับทักษะความสามารถในการขับรถของบุคคลนั้น ๆ และในกรณีที่มีการใช้รถนอกเหนือจาก
กรณีทั่วไป เช่น ใช้ในการรับจ้าง หรือขนส่งในลักษณะพิเศษให้บุคคลนั้นมีใบรับรองเพิ่มเติม
(2) มีการยุบรวมใบอนุญาตขับรถจากระบบกฎหมายเดิมที่กาหนดให้มีหลายใบเป็น ใบอนุญาตขับรถใบ
เดียว โดยให้แตกต่างกันในเรื่องสิทธิการใช้รถ ซึ่งจะมีการปรับปรุงการแบ่งลักษณะทางกายภาพรถใน
ใบอนุญาตขับรถใหม่ให้สอดคล้องกับระบบสากลมากขึ้น
(3) กาหนดคุณ สมบั ติและลักษณะต้องห้ ามของผู้ขออนุญ าตรับ ใบอนุญ าตขับรถให้ เหมาะสม รวมทั้ ง
ปรับปรุงขั้นตอน การอบรม และการทดสอบใบอนุญาตขับรถให้สามารถคัดกรองบุคคลที่เหมาะสมใน
การขับรถบนถนนได้อย่างแท้จริง
(4) กาหนดให้ผู้ที่มีความบกพร่องในการขับรถบางประการแต่ยังสามารถขับรถได้ เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ
หรือผู้มีโรคประจาตัว สามารถขอรับ ใบอนุญ าตขับรถได้โดยต้ องปฏิบั ติตามเงื่อนไขพิเศษที่มี การ
กาหนดเพิ่มเติม

11.2 แผนสาหรับกรมการขนส่งทางบก
ตามแนวคิดที่เสนอข้างต้นที่ปรึกษาเสนอให้กรมการขนส่งทางบกกาหนดแผนการดาเนินการต่างๆ ดังต่อนี้
แผนระยะสั้น สามารถดาเนินการได้ทันที โดยมีบทบัญญัติกฎหมายรองรับไว้แล้ว ได้แก่
 ดาเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อปรับทัศนคติเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ
 ปรับปรุงการอบรมและทดสอบในการขอรับใบอนุญาตขับรถ
 พัฒนาฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับผู้กระทาความผิดในการใช้รถ โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลตารวจและทาง
หลวง เพื่อรองรับระบบการตัดคะแนนความประพฤติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 ส่งเสริมและผลักดันโรงเรียนสอนขับรถที่มีคุณภาพให้มีจานวนมากขึ้น
แผนระยะกลาง จาเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมาย ซึ่งคาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาดาเนิ นการประมาณ 3 ถึง 5 ปี
ได้แก่
 ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และว่าด้วยการขนส่งทางบกในเรื่องเกี่ยวกับ ใบอนุญาตขับรถ
ใบรับรองเพิ่มเติม การฝึกหัดขับรถ และโรงเรียนสอนขับรถ
 ผลักดันให้มีการเรียนการสอนเรื่องการขับรถในโรงเรียนให้เป็นวิชาเลือก
แผนระยะยาว จาเป็นต้องมีการปฏิรูปกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งระบบ รวมทั้ง ประสานความร่วมมือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาดาเนินการมากกว่า 5 ปี ได้แก่
 ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และว่าด้วยการขนส่งทางบกให้เป็นฉบับเดียวกัน เพื่อรวมระบบ
ใบอนุญาตขับรถให้อยู่บนพืน้ ฐานกฎหมายฉบับเดียว
 ปรับปรุงบทกาหนดโทษเกี่ยวกับการฝ่าฝืนด้านการขับขี่
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 ปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านใบอนุญาตขับรถ ให้สามารถยืนยันสิทธิ์การขับรถได้
โดยผ่านทางระบบเลขบัตรประจาตัวประชาชน เพื่อลดความจาเป็นในการต้องมีใบอนุญาตขับรถติด
ตัวไว้เพื่อแสดงแก่เจ้าพนักงาน

11.3 การขยายผลการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้ผลการศึกษาในโครงการนี้ได้รับการขยายผลไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ที่ปรึกษาจึงขอเสนอให้
กรมการขนส่งทางบกพิจารณาบูรณาการเข้ากับหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ตัวอย่างเช่น
 ประสานกั บ ส่ ว นราชการระดั บ นโยบายของประเทศด้ า นความปลอดภั ย ทางถนน เช่ น
คณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เพื่อพิจารณากาหนดให้การปรับปรุง
ระบบใบอนุญาตขับรถเป็นวาระเร่งด่วนของชาติอันจะส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยทางถนน
 ประสานกับกระทรวงคมนาคมเพื่อจัดทาแผนแม่บทการปรั บปรุงระบบใบอนุญาตขับรถซึ่งจาเป็น
จะต้องมีหน่วยงานหลายหน่วยเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการทั้งหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวง
คมนาคมและหน่วยงานภายนอก โดยอ้างอิงผลการศึกษาในโครงการนี้เพื่อนามาจัดทาเป็นแผนแม่บท
ทั้งแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานของประเทศไทยต่อไป
 ประสานกับสานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาระบบใบอนุญาต
ขับรถของประเทศไทย ซึ่งบทบาทของเจ้าหน้าที่ตารวจในการการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องสาคัญยิ่ง
เพื่ อ จะได้ หาแนวทางร่วมกัน ในปรับ ปรุงและพั ฒ นาระบบงานที่ เกี่ยวข้อง เช่ น ระบบบั น ทึ กแต้ ม
กระทาผิด หรือแนวปฏิบัติการจับกุมผู้กระทาผิดเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ
 ประสานกับสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อหา
แนวทางในการให้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์แก่ผู้ขับรถที่มีประวัติการขับรถดีไม่เคยเกิด
อุบัติเหตุ นอกเหนือเพิ่มเติมจากการลดค่าเบี้ยประกัยกรณีไม่มีประวัติการเคลมดังที่มีในปัจจุบัน
 ประสานกับ กระทรวงศึกษาธิการในการเพิ่ ม หรือสอดแทรกเนื้ อหาเกี่ย วกับ การขับ รถและการมี
ใบอนุญาตขับรถในหลักสูตรการเรียนปกติ
 ประสานกับภาคเอกชนเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนให้ความสาคัญกับการมี ใบขับอนุญาตขับรถเพื่อการ
ขับขี่ที่ปลอดภัย เช่น ผู้ผลิตและจาหน่ายรถยนต์จัดรายการส่งเสริมการขายด้วยการแถมคอร์สอบรม
ขับรถปลอดภัยเพิ่มเติมจากรายการของแถมทั่วไป หรือการกาหนดให้การซื้อรถยนต์จะต้องแสดง
ใบอนุญาตขับรถเพื่อรับสิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น

11.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาระบบใบอนุญาตขับรถของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาเสนอ
ให้กรมการขนส่งทางบก ดาเนินการศึกษาและดาเนินการต่างๆ เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) ทาการศึกษาและประเมินคุณภาพของผู้ที่ได้รับ ใบอนุญาตขับรถไปแล้วในระยะเวลาต่างๆ เช่น
หลังจากผู้นั้นได้รับใบอนุญาตขับรถทันที และหลังจากได้รับใบอนุญาตขับรถไปแล้วทุก 5 ปี เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาการอบรมและทดสอบ
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โครงการศึกษาเพือ่ พัฒนาระบบใบอนุญาตขั บรถให้เหมาะสมกั บประเทศไทย

รายงานฉบั บสมบูรณ์

(2) สร้างระบบฐานข้อมูลประวัติผู้มีใบอนุญาตขับรถ โดยจะต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข บริษัทประกันภัย เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวจะต้อง
ประกอบด้วย รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรงและ
ความเสียหาย รวมถึงประวัติการมี ใบอนุญาตขับรถของแต่ละบุคคล ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการพัฒนาระบบใบอนุญาตขับรถของประเทศ รวมถึงสามารถใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไข
และปรับปรุงพฤติกรรมรวมถึงวินัยการขับขี่ของแต่ละบุคคลด้วย
(3) ส่งเสริมให้โรงเรียนสอนขับรถมีบทบาทในการพัฒนาผู้ขับรถมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องกาหนดให้สิทธิ
ประโยชน์ของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้การรับรองจากกรมการขนส่งทางบก แตกต่างจากโรงเรียน
สอนขับรถกรณีทั่วไป เช่น กาหนดให้การฝึกหัดขับรถบนถนนสาธารณะจะกระทาได้เฉพาะภายใต้
การกากับควบคุมของโรงเรียนสอนขับรถเท่านั้น หรือให้อานาจโรงเรียนสอนขับรถมีอานาจในการ
อบรมหรือทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถแทนกรมการขนส่งทางบกในบางกรณี เป็นต้น
(4) หากกรมการขนส่ งทางบกสามารถพัฒนาระบบโรงเรียนสอนขับรถให้ได้มาตรฐานจนได้รับการ
ยอมรับทั่วไปแล้ว จะมีประชาชนเลือกช่องทางในการขอรับใบอนุญาตผ่านโรงเรียนสอนขับรถเป็น
จ านวนมากขึ้ น จนท าให้ มี โรงเรีย นสอนขั บ รถจ านวนมากขึ้น กรมการขนส่ ง ทางบกจึ งต้ องมี
แนวทางในการกากับดูแลโรงเรียนสอนขับรถที่ ชัดเจรอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าโรงเรียนสอนขับรถดาเนินการได้ตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด โดยอาจ
มอบหมายให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดาเนินการแทนภายใต้เงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกที่
จะต้องกาหนดขึ้นต่อไปในอนาคต
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