จัดระเบียบบิ๊กไบค์ : การสร้างความปลอดภัยในการขับขี่
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สถิติอุบัติเหตุในประเทศไทยนั้น รถจักรยานยนต์เป็นรถที่ครองแชมป์ในการเกิดอุบัติเหตุ โดยปัจจุบัน
ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับที่สองของโลก โดยมีอัตรา
การเสียชีวิตอยู่ที่ 36.2 และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
ประเทศไทยยังถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีอันตราย มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในโลก โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์
ซึ่งตามรายงานขององค์การอนามัย โลก (WHO) ปี 2015 ชี้ว่า ในกลุ่ มประชาชนในไทยทุก 100,000 คน
จะมี 26.3 คนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ เป็นอัตราสูงที่สุดในโลก ครองอันดับหนึ่ง
ของประเทศกลุ่มอาเซียน โดยมีประเทศมาเลเซีย กัมพูชา ลาว ครองอันดับสองถึงสี่ ตามลาดับ สถิติดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
ไม่น้อยกว่าสองเท่า (สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2561) เนื่องจากจักรยานยนต์เป็นพาหนะ
ที่ได้รับความนิยม ด้วยเหตุผลของราคาที่จับต้องได้สาหรับผู้มีรายได้ไม่สูงนัก สะดวกสบายสาหรับการเดินทาง
ในเส้นทางที่มีการจราจรติดขัด จึงมีความคล่องตัวสูง ประกอบกับค่าเชื้อเพลิงและบารุงรักษาไม่แพง (“ไทย'
แชมป์ คนตายเพราะจั กรยานยนต์ มากสุ ดในโลก ดั บเฉลี่ ยวั นละ 15 ศพ,” 2560) โดยในปี 2561 ยอดขาย
รถจักรยานยนต์ในไทยพุ่งสูงถึง 1,788,323 คัน ขณะที่ยอดขายรถยนต์อยู่ที่ 1,039,158 คันเท่านั้น และในปี
2562 เพียงไตรมาสแรก (เดือน ม.ค.-มี.ค.) ยอดจาหน่ายรถจักรยานยนต์สูงถึง 531,417 คัน (เอ็มรีพอร์ต,
2562)
ประเทศ
ไทย
เวียดนาม
มาเลเซีย
เมียนมา
กัมพูชา
ติมอร์
อินโดนีเซีย
ลาว
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์

อัตราการเสียชีวิต/แสนคน
36.2
24.5
24.0
20.3
17.4
16.6
15.3
14.3
10.5
3.6

ที่มา : สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2561

2
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ รถจักรยานยนต์ที่เป็นที่นิยมคงจะหนีไม่พ้น บิ๊กไบค์ (Bigbike) จักรยานยนต์
ที่มีรูปลักษณ์โฉบเฉี่ยว เท่ และเป็นที่ ชื่นชอบของผู้รักความเร็ว แต่ขณะเดียวกันก็มีข่าวอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับ
รถจักรยานยนต์ประเภทนี้อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเกิดความสูญเสียทั้ งชีวิตและทรัพย์สิน การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ก็ทวีความรุนแรงทั้งต่อตัวผู้ขับขี่เองและผู้ใช้ถนนร่วมกัน อีกทั้งผู้ขับขี่ก็มีอายุน้อยลง เกิดคาถามเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมในการขับขี่ทั้งด้านอายุ สภาพถนนและสภาพการจราจร จนถึงการกาหนดใบขับขี่ประเภทใหม่
ขนาดเครื่องยนต์ที่เข้าข่ายรถจักรยานยนต์ที่ต้องทาใบอนุญาตขับขี่เฉพาะ เพื่อจาแนกกลุ่มผู้ขับขี่ให้มีความเฉพาะ
ในด้า นทัก ษะเพื่อ การขับ ขี่ มิใ ช่ใ ครก็ไ ด้ที่จ ะขับ รถบิ๊ก ไบค์ไ ด้ ซึ่ง เป็น อัน ตรายทั้ง ตัว ผู้ขับ ขี่แ ละผู้ใ ช้ถ นน
ปัญหาของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่เกิดขึ้นทุก วันนี้ เกิดจากการที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ได้รับการอบรม
ให้ความรู้ในการขับขี่อย่างถูกต้องเหมาะสมที่เพียงพอต่อการไปขับขี่จริงบนถนน
ประเภทบิ๊กไบค์
บิ๊กไบค์ คือ รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดใหญ่กว่ารถจักรยานยนต์ทั่ว ๆ ไป หรือที่เรียกกันจนติดปากว่าสี่สูบ
ขนาดของรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดใหญ่ คือ ขนาดของเครื่องยนต์ เฟรม ล้อและยางของรถ รถที่เรียกว่า บิ๊กไบค์
จะมีความจุของเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250cc ขึ้นไปจนถึง 2400cc ซึ่งในแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อจะมีรูปแบบของเครื่องยนต์
และระบบส่งกาลังที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะมีตั้งแต่สูบเดี่ยว ถึง 6 สูบ และจัดวางอยู่ในรูปแบบของสูบเรียง
และสูบ V ในส่วนระบบส่งกาลังก็จะมีตั้งแต่ระบบที่ใช้โซ่ ใช้เพลาขับ และใช้สายพาน จัดแบ่งตามรูปแบบการใช้งาน
ของผู้ขับขี่ ตามที่เว็บไซต์เอ็มสปีดให้ข้อมูล ไว้ว่า
SPORT BIKE (สปอร์ตไบค์) รถจักรยานยนต์สปอร์ต ภาพลักษณ์เน้นความชัดเจนในเรื่องของออกแบบ
ที่ดูสปอร์ต อีกทั้งความแรงของเครื่องยนต์อยู่ในระดับสูง ซึ่งมีหลายระดับให้เลือกใช้ ส่วนใหญ่มีความ
คล่ องตัวและความหรู หรา น้ าหนั กค่อนข้างเบา ส าหรับสปอร์ตไบค์ที่ได้รับความนิยมจะมีหลายรุ่ น
ประกอบด้วย สปอร์ตไบค์รุ่นเล็ก 100-399cc ขนาดกลาง 400–999cc ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 1000cc ขึ้นไป
TOURING BIKE (ทัวริ่งไบค์) บิ๊กไบค์สไตล์ทัวริ่ง เน้นการใช้งานในระยะทางไกล มีเบาะนั่งขนาดใหญ่
ซ้อนได้สองคน มีกระเป๋าอเนกประสงค์ เครื่องยนต์มีหลากหลายขนาด แต่ส่วนใหญ่จะเป็นขนาดกลาง
ขึ้นไปเพื่อการเดินทาง การทรงตัวมีช่วงล่างที่นุ่มนวล คล่องตัวและขับขี่สบายกว่าบิ๊กไบค์ประเภทอื่น ๆ
ไซส์กลาง ขนาด 400–999cc ไซส์ใหญ่ 1000cc ขึ้นไป
CHOPPER or CRUISER BIKE (ชอปเปอร์ หรือ ครุยเซอร์ไบค์) เป็นรถจักรยานยนต์ แนวชอปเปอร์
โดยส่วนใหญ่จะมีความคลาสสิก รถจักรยานยนต์ประเภทนี้เน้นดีไซน์เป็นหลัก โดดเด่นด้านความเงางาม
เครื่องยนต์มีตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่
NAKED BIKE (เน็ คเก็ ดไบค์ ) เป็ นบิ๊ กไบค์ ทรงสตรี ทที่ ได้ รั บความนิ ยมอย่ างมากในปั จจุ บั น ออกแบบ
สวยงาม เป็น การใช้ค วามสปอร์ต และความสตรีท ดีไ ซน์เ ผยให้เ ห็น โครงสร้า งและเครื ่อ งยนต์
อย่างเด่นชัด เครื่องยนต์มี หลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่
ENDURO BIKE (เอ็นดูโร่ไบค์) Bigbike ที่เน้นการลุยแบบวิบาก มีความสูงค่อนข้างมาก มีหลายขนาด
เครื่องยนต์ สามารถลุยทั้งดิน น้า หิน โคลน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้าหนักค่อนข้างเบา รูปทรงบางแต่
แข็งแรง ไม่นิยมการใช้งานกับสภาพถนนเรียบ ๆ
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MOTARD BIKE (โมตาร์ ดไบค์) เป็ นรถจักรยานยนต์ คล้ ายเอ็นดูโร่ จะเน้นการใช้งานบนทางเรี ยบ
แต่ก็สามารถลุยกับสภาพถนนที่เป็นดินเรียบ ๆ ฝุ่นเรียบ ๆ ได้เช่นกัน มีความนุ่มนวลและสามารถ
เกาะถนนได้เป็นอย่างดี มีหลากหลายขนาด
DUAL PURPOSE BIKE (ดูออล เพอร์โพส ไบค์) Bigbike ลูกครึ่งระหว่างโมตาร์ดและเอ็นดูโร่ เรียกว่า
ผสมผสานสมรรถนะที่ใช้บนท้องถนนได้เป็นอย่างดีและสามารถทัวริ่งได้ในคราวเดียว มีเครื่องยนต์
หลายแบบ มีล้อขนาดใหญ่ดีไซน์ปราดเปรียว มีกระเป๋าสัมภาระ
SCOOTER BIKE (สกู๊ ต เตอร์ ไ บค์ ) ประเภทนี้ มี ห ลายรุ่ น ด้ ว ยกั น ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มเป็ น สกู๊ ต เตอร์
เครื่องยนต์ขนาดเล็กขึ้น ไป มีเบาะนั่ งขนาดใหญ่ ใช้ระบบเกียร์ออโตเมติก ไม่เน้นความแรงของ
เครื่องยนต์ แต่เน้นการขับขี่ที่สบายเป็นหลัก
MOTOCROSS BIKE (โมโตครอสไบค์) เป็น Bigbike แนววิบากไว้ใช้ในการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก
เป็นหลัก ไม่นิยมใช้วิ่งขับขี่บนท้องถนนเนื่องจากอุปกรณ์ต่าง ๆ จะไม่ครบ เช่น ไฟหน้า หรือมาตรวัด
ความเร็ว เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ไม่สาคัญในการใช้แข่งขัน เครื่องยนต์มีหลากหลายขนาดใช้ยางขนาด
ใหญ่ เพื่อการลุยที่ดี มีน้าหนักเบาแต่แข็งแรง มีถังน้ามันขนาดเล็ก มีช่วงล่างที่แข็งแรง (“บิ๊กไบค์
มีกี่ประเภท,” 2561)
ปัญหาของบิ๊กไบค์ที่พบในปัจจุบัน
1. การเลือกซื้อประเภทรถที่ไม่ตรงกับความต้องการใช้งาน ซึ่งผู้ขับขี่ควรทราบความเหมาะสมของตนเอง
กับประเภทของบิ๊กไบค์ เพราะมีหลายประเภท ควรซื้อตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ศึกษา
หรือบางคนเลือกซื้อเพราะความชอบ ดังนั้นต้องพิจารณาว่าเราใช้งานในด้านใดก่อนตัดสินใจ
2. ไม่มีการแยกใบขับขี่ตามจานวนเครื่องยนต์ (cc) ซึง่ ในต่างประเทศจะมีการแบ่งประเภทของใบขับขี่
ไปตาม cc เครื่องยนต์ที่สูงขึ้น และปัจจุบันไม่ได้จาแนกใบขับขี่รถประเภทบิ๊กไบค์ ออกจากใบขับขี่รถจักรยานยนต์
ประเภทอื่น ๆ
3. ขาดการอบรมเรื่องวินัยในการขับขี่ร่วมกับผู้ขับขี่คนอื่นบนท้องถนน ไม่ว่าเรื่องของการรักษาความเร็ว
หรือมารยาทในการขับขี่เป็นหมู่คณะ สถาบันที่เปิดสอนจะเน้นเรื่องของการควบคุมรถมากกว่า ดังนั้น ควรเน้น
เรื่องการใช้ถนนร่วมกัน ซึ่งเป็นกติกาและมารยาทในการใช้ถนน (“บิ๊กไบค์ไม่เหมาะกับถนนไทย!!' ผ่า 2 ล้อ
มรณะผ่านกูรูขาซิ่ง,” 2562)
4. ผู้ขับขี่รถบิ๊กไบค์ควรเป็นผู้ที่มีทักษะการขับขี่สูง มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ผ่านการฝึกฝน
และมีอายุ 30 ปีขึ้นไป เพราะจะมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจสูงกว่า ซึ่งจะทาให้เกิดความปลอดภัย ในการขับขี่
มากยิ่งขึ้น
5. สภาพถนนไม่เหมาะสม ถนนประเทศไทยมีความเสี่ยงตลอดสองข้างทาง เนื่องจากมีชุมชนตลอดเส้นทาง
บิ๊กไบค์ซึ่ง เป็น รถที่มีขนาดใหญ่ ต้องการการทรงตัว สูง หากนามาใช้ในเมืองที่มีอุโ มงค์ มีส ะพานทางโค้ง
ถือว่าอันตรายมาก รถบิ๊กไบค์จึงเหมาะกับถนนประเภทแยกเลน การขับขี่ที่จะต้องใช้ความเร็วสูงไม่สามารถใช้ได้จริง
เพราะถนนไม่ได้ออกแบบไว้ให้เอื้อต่อการขับขี่ ดังจะเห็นได้จากการมีราวกั้น ทางโค้ง อีกทั้งการนามาขับบนถนน
ที่มีขอบทาง มีกันชนที่มีระยะห่างจากถนนแค่ 1 เมตร มีโอกาสสูงที่อุปกรณ์รถ เช่น ที่พักเท้า ที่เหยียบ ขาตั้ง
อาจเกี่ยวและกระแทกไหล่ทาง ซึ่งเสี่ยงต่อการทาให้รถพลิกคว่าได้ (วันเพ็ญ พุทธานนท์, 2562)
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กฎหมายเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการขับขี่และการขออนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์
กระทรวงคมนาคม มีความกังวลกับปัญหาดังกล่าว จึงมีการตั้งคณะทางานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหา
จากรถจักรยานยนต์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาและวางมาตรการ
ความปลอดภัยเพื่อลดสถิติอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิต จากรถจักรยานยนต์อย่างเร่งด่วน เนื่องจากร้อยละ 74
ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมาตรการที่จะผลักดันกับรถจักรยานยนต์
คือ มาตรการด้านใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ อาจจะต้องทบทวนใบขับขี่โดยแบ่งแยกประเภทใบขับขี่
ตามขนาดของเครื่องยนต์ ทบทวนคุณสมบัติและวิธีการสอบใบขับขี่ตามชนิดของรถจักรยานยนต์และผ่านการอบรม
เพื่อทดสอบทักษะพิเศษในการควบคุมรถสาหรับ รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ (“บิ๊กไบค์ มีจุก! คมนาคมเล็งออก
มาตรการใหม่ ห้ามแซง-ต้องทดสอบเหมือนนักบิน,” 2562)
ในประเทศไทยการอบรมสาหรับผู้ที่ต้องการมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์นั้นมีเพียง 4 ชั่วโมง
ซึ่งเพิ่งได้รับการปรับปรุงเพิ่มจากเดิมเพียงแค่ 1 ชั่วโมง เมื่อไม่กี่ปีมานี้ แตกต่างกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งต้องมีการเรียนรู้
การขับขี่รถจักรยานยนต์ ก่อนการสอบ ทั้งการอบรมภาคทฤษฎี 26 ชั่วโมง และการอบรมทักษะการขับขี่รถ
แยกตามประเภทของรถออกเป็น รถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 125cc ต้องฝึกขับขี่ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
รถขนาด 125–400cc ต้องผ่านการอบรมทักษะการขับขี่ไม่น้อยกว่า 19 ชั่วโมง และรถขนาด 400cc ขึ้นไป
ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 36 ชั่ว โมง จึงจะได้รับอนุญาตให้ออกมาขับขี่รถได้อย่างปลอดภัย ดังนั้น
จานวนชั่วโมงสาหรับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในประเทศไทยควรมีการกาหนดมาตรฐานให้สอดคล้อง
กับขนาดของเครื่องยนต์ที่เครื่องยนต์มีสมรรถนะสูง ย่อมหมายถึงความแรงและความเร็วของรถจักรยานยนต์
บิ๊กไบค์ ซึ่งผู้ขับขี่จะต้องมีทักษะในระดับสูงเพื่อควบคุมรถ ไม่เฉพาะการขับขี่ในทางเรียบเท่านั้นแต่จะต้อง
สามารถควบคุมในสถานการณ์คับขันได้ด้วย
กฎหมายเรื่องอุปกรณ์ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่จาเป็นคือการใส่หมวก แต่ในต่างประเทศทั้งในยุโรป
และสหรัฐอเมริกายึดกฎที่จะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ได้ คือ AGATT (All Gear The Time : สวมชุด
และอุปกรณ์ตลอดเวลาในการขับขี่) ซึ่งย้าว่าไม่ใช่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้และบทลงโทษแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตาม
ใช้การจาแนกตามอายุและขนาดลูกสูบรถ (cc) ระดับ AM–Moped : อายุ 16+: รถประเภทสกู๊ตเตอร์ความเร็ว
ไม่เกิน 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือขนาดลูกสูบไม่เกิน 50cc ระดับ A1 : อายุ 17+ : ไม่เกิน 125cc และไม่เกิน 14.7
แรงม้า ระดับ A2 : อายุ 19+ : มากกว่า 395cc แต่ไม่เกิน 47 แรงม้า และระดับ A : อายุ 21+ : มอเตอร์ไซค์ขนาด
47 แรงม้าขึ้นไป โดยใช้การทดสอบตามระดับอายุ แต่ถ้าอายุเกินกฎก็จะใช้การสอบใบอนุญาตครั้งเดียวเมื่อ
อายุครบ 24 ปี โดยสามารถทดสอบไต่จากระดับ AM จนเป็นระดับ A โดยมีอายุเพียง 21 แต่หากไม่เคยสอบ
มาก่อนต้องอายุ 24 ปี จึงจะสอบได้ โดยจะต้องมีการสอบปฏิบัติเบื้องต้นและทฤษฎีแค่ครั้งเดียวเหมือนกับ
ประเทศไทย (CBT : Compulsory Basic Training และ Theory Test) ส่วนการเลื่อนขั้นนั้นเป็นการสอบ
เหมือนกับการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ในไทย เพียงแต่เพิ่มหลักสูตรการเลี้ยว การยกรถและทักษะอื่น ๆ
ทีจ่ าเป็นสาหรับการขับขี่รถจักรยานยนต์ cc สูง ๆ และจะต้องสอบกับทางรัฐตั้งแต่ขั้นระดับ AM หรือสอบครั้งเดียว
ที่ระดับ A ก็สามารถทาได้ (Department for Transport , 2015)
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จากการกาหนดกฎการขับขี่รถจักรยานยนต์ในต่างประเทศดังที่ยกตัวอย่างและในประเทศอังกฤษหรือญี่ปุ่น
จะพบว่ามีการจากัดอายุในการขับขีซ่ ึ่งแตกต่างจากประเทศไทยโดยสิ้นเชิง ที่ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไป
สามารถทาได้เมื่อมีอายุ 15 ปี สามารถใช้ได้กับรถจักรยานยนต์ทุกประเภท เป็นเหตุผลที่ปัจจุบันนักขี่บิ๊กไบค์
หน้าใหม่จะมีอายุน้อยลง จึงสอดคล้องกับมาตรการด้านใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ที่จะต้องจาแนกใบขับขี่
รถประเภทบิ๊กไบค์ ออกจากใบขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไป
บทสรุปและความเห็นของผู้ศึกษา
การดาเนินมาตรการต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคมนั้น ถือว่ามาถูกทางแล้วทั้งการจาแนกประเภท
ใบขับขี่กับจักรยานยนต์แต่ละประเภท การอบรมทักษะอันมีความจาเป็นเฉพาะสาหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ประเภทบิ๊กไบค์
1) ประเทศไทยมีความนิยมใช้รถจักรยานยนต์สูง ดังนั้นมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับรถประเภทนี้
จะต้องมีความเข้มงวด ทั้งอายุผู้ขับขี่ การต่อภาษีรถยนต์และกฎระเบียบ เนื่องจากปัจจุบันจะเห็นรถจักรยานยนต์
ขับขี่ย้อนศร หรือแม้แต่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ที่ขับขี่บนถนนที่ไม่อนุญาตรถประเภทรถจักรยานยนต์ใช้การขับขี่
บนสะพานหรือลอดอุโมงค์ข้ามแยกอยู่เสมอ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้
2) กาหนดมาตรฐานโรงเรียนสอนและอบรมการขับขี่บิ๊กไบค์ที่มีมาตรฐานสากล การขับขี่รถจักรยานยนต์
ประเภทบิ๊ก ไบค์ แต่ถ้าจะให้เป็น การรณรงค์เ พื่อ ความปลอดภัย ควรสนับ สนุน ให้ผู้ขับ ขี่ร ถจัก รยานยนต์
ทุกประเภทต้องผ่านหลักสูตรการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์มืออาชีพ (Professional Riding Skill Program)
ซึ่งเป็ น การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มทั กษะการขั บ ขี่
สาหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในการประกอบอาชีพ ซึ่งปัจจุบันเพิ่มจานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งการให้บริการ
ขนส่งสาธารณะ ธุรกิจบริการจัดส่งอาหาร จัดส่งเอกสาร ฯลฯ ล้วนใช้จักรยานยนต์เพื่อความคล่องตัวในการให้บริการ
ความรวดเร็วจึงควรมาพร้อมความปลอดภัยและจิตสานึกการใช้ถนนร่วมกัน
3) การกาหนดอายุในการขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ชั่วคราว สาหรับรถจักรยานยนต์ที่มี
กระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cc) นั้น ผู้ขอใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า
15 ปีบริบูรณ์ สาหรับรถจักรยานยนต์ที่มีกระบอกสูบมากกว่า 110cc ซึ่งรวมถึงรถจักรยานยนต์ประเภทบิ๊กไบค์
ต้องมีอายุ ไม่ต่ากว่า 18 ปี บ ริ บู ร ณ์ ดังนั้ น จึงหมายความว่า ผู้ ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จึง จะสามารถมีใบขับขี่
รถจักรยานยนต์ได้ แต่จะขี่รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดไม่เกิน 110cc เท่านั้น ไม่สามารถขี่รถที่มีเครื่องยนต์เกินนี้ได้
แต่ทั้งนี้สาหรับรถจักรยานยนต์ประเภทบิ๊กไบค์ที่กาหนดอายุที่ 18 ปีบริบูรณ์ นั้น จะต้องคานึงถึง วุฒิภาวะ
ในการขับขี่ที่ยังเป็นข้อกังวลเมื่อเทียบเคียงกับเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับขี่ในต่างประเทศ
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