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บทคัดย่อ 

 บทความน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาของการควบคุมน�้าหนักบรรทุกบนทางหลวงของ

ประเทศไทย เพือ่ประเมนิและพฒันาประสทิธิภาพ รวมทัง้เสนอแนวทางทีเ่ป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาการควบคุม

น�า้หนกัรถบรรทกุในปัจจุบนั การศกึษาวจิยันี ้เป็นการศกึษาค้นคว้าจากเอกสาร กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง และรวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ ผู้ว่าจ้าง และ

การจัดสัมมนา

 ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นปัญหาในทางกฎหมาย ได้แก่ ความไม่ชัดเจนของกฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่ง

ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการทางกฎหมายที่ล่าช้า การลักลั่นและทุจริต และประเด็น

ปัญหาทางเทคนิค ได้แก่ การไม่ยอมเข้าชั่งน�้าหนักตามที่ก�าหนด หรือการดัดแปลงลักษณะการบรรทุกเพื่อหลีก

เลี่ยงไม่ให้น�า้หนักของการบรรทุกเกินกฎหมาย ดังนี้ ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขและปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้

สามารถบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้เสนอแนะแนวทางการใช้เทคโนโลยีในการตรวจช่ังและบันทึก 

เพือ่ให้การชัง่น�า้หนกัมคีวามเท่ียงตรงตามมาตรฐาน นอกจากนี ้ผู้เขยีนยงัได้เสนอแนะให้มกีารปรับปรงุโครงสร้าง

การบริหารงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างการบูรณาการ และความร่วมมือพัฒนาศักยภาพในการ

บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งน�าไปสู่การแก้ปัญหารถบรรทุกน�้าหนักเกินบนทางหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ค�าส�าคัญ:  มาตรการทางกฎหมาย;  การควบคุมน�้าหนักยานพาหนะ;  ทางหลวง

Abstract 

 This article aims to study the problems of vehicle weight control on highways in Thailand. 

The main objective is to revise and assess the current legal measures and their efficiency. It is also 

to identify possible directives for solving related problems and future development. It is mainly a 

documentary research based on relating documents and laws. Data is also collected from seminars 

and in-depth interviews with personnel of related agencies, entrepreneurs and contractors.

 Results showed that effective laws were not clear. In other words, the current legal provisions 

were inconsistent with the social and economic contexts. Other problems included time-consuming 

legislative process, overlapping statutes and corruption. Also found were some technical problems, such 

as a driver’s refusal to enter the designated weighing station and cargo modification to avoid the legal 

offence of overload carriage. Therefore, the writer recommends that there should be legal amendments 

to ensure the efficiency of law enforcement. Technology should also be applied in both weighing and 

recording process in order to meet the requirements of general standards. Moreover, related agencies 

need restructuring to promote a full integration and more cooperation in law enforcement, and hence 

to ensure the optimum efficiency of solving the problem of overload vehicles on highways in the future.

Keywords:  Legal Measures;  Control Weight on Vehicles;  Highway 
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1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

   ปัจจุบันการบรรทุกน�้าหนักเกินบนทางหลวงของประเทศไทยยังคงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมี

ประสทิธิภาพ ซึง่เป็นเหตใุห้รฐับาลสญูเสยีงบประมาณในการซ่อมบ�ารงุเป็นจ�านวนมหาศาล ประกอบกบัการเป็น

ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ส่งผล

ให้ปริมาณรถบรรทุกที่เดินทางบนทางหลวงของประเทศไทยมีจ�านวนมากขึ้น ดังนั้นส�านักงานควบคุมน�้าหนัก

ยานพาหนะจงึต้องด�าเนนิมาตรการการควบคุมน�า้หนกัรถบรรทุกอย่างเข้มงวด และจากการด�าเนนิการตรวจสอบ

พบว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้มีผลการจับกุมรถบรรทุกน�้าหนัก 

เป็นจ�านวนกว่า 3,800 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า7  ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในการด�าเนินงาน

ควบคุมน�า้หนักยานพาหนะตามนโยบายพบปัญหาและอุปสรรคดังนี้

     1) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานาน บทบัญญัติที่ใช้ใน

การควบคุมดูแลรักษาทางหลวงและมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ด�าเนินการกับผู้กระท�าผิดไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์

ในปัจจุบัน โดยเฉพาะกรณีการบรรทุกน�้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด

   2)  การควบคมุน�า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวงในปัจจุบนัยงัใช้บงัคบัไม่เป็นผลเท่าทีค่วร ผู้กระท�า

ความผิดมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง8

   3) บทลงโทษตามพระราชบัญญตัทิางหลวงปัจจบุนัจะลงโทษเฉพาะผูก้ระท�าความผดิซึง่หน้า คอื 

“ผู้ขับขี่” เท่านั้น9 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริง คือ เจ้าของกิจการหรือเจ้าของสินค้าซึ่งเป็นผู้ใช้ให้กระท�าความผิด

มิได้รับโทษแต่อย่างใด เมื่อผู้ขับขี่ถูกจับกุม ผู้ว่าจ้างยังสามารถเปลี่ยนตัวผู้ขับขี่เพื่อให้กระท�าการอันผิดกฎหมาย

นี้เช่นเดิม10

   4) กระบวนการทางกฎหมายมีขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต�ารวจทางหลวง ต�ารวจภูธรท้อง

ที่พนักงานอัยการ ศาล ซึ่งท�าให้การด�าเนินคดีมีหลายข้ันตอนอันเป็นผลให้การลงโทษผู้กระท�าผิดเป็นไปอย่าง

ล่าช้าและส่งผลกระทบต่อหลายส่วน 

  ด้วยปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวเป็นเหตุให้การด�าเนินการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุกไม่เป็นไปตาม

นโยบายที่ตั้งเป้าหมายไว้และจ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ประกอบกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็น

ลักษณะงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก จึงจ�าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ

[In Thai]

March 3, 2019, https://www.thairath.co.th/content/1120249/ [In Thai]

 9 lbid.

 10 Department of Land Transport, “Car License,” last modified June 9, 2016, accessed February 2, 2018, https://www.

dlt.go.th/site/lopburi/m-news/2621/view.php?_did=3371/ [In Thai]
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 8  Thairuth Online, “Solving of Truck Overload for a Year, Still Ineffectiveness,” last modified February 3, 2017, accessed 
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 7 Department of Highways, “Department of Highways Cancel Load Waiver and Being Accord to Law with 50.0 Tons,”  



เพื่อพัฒนา “โครงการศึกษาแนวทางพัฒนามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมน�้าหนักยานพาหนะ 

บนทางหลวง” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุก ประเมินประสิทธิภาพ

การควบคุมน�า้หนักรถบรรทุก พัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุก ความเป็นไปได้ในการปรับปรุง

แก้ไขกฎหมายหรอืระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง อนัก่อให้เกิดประโยชน์ในการด�าเนนิงานตามนโยบายของรฐับาลและเพิม่

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงยกระดับส�านักงานให้มีอ�านาจหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็นล�าดับต่อไป

 1.2 วัตถุประสงค์

   1.2.1 เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาในการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุก

   1.2.2 เพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุก 

   1.2.3 เพื่อพัฒนาถึงประสิทธิภาพการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุก

   1.2.4 เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

   1.2.5 เพ่ือหาข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมในมติิความคุม้ค่า การบริหารจัดการ 

และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 1.3 ขอบเขตการวิจัย 

   1.3.1 ศึกษาจากกฎหมาย ประกาศ และข้อมูลเกี่ยวกับงานควบคุมน�้าหนักรถบรรทุกของกรม

ทางหลวง 

   1.3.2 ศกึษาจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) จากบคุลากรในหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ได้แก่ เจ้าพนักงานทางหลวง สภาวิศวกร อธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เจ้าพนักงานกรมการ

ขนส่งทางบก หัวหน้างานจราจรในสถานีต�ารวจ แขวงการทางหลวง หรอืหน่วยงานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการจราจร

ทางบก รวมทั้งผู้ประกอบการ ผู้ว่าจ้าง เจ้าของสินค้า และบริษัทผลิต

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย 

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านการศึกษา

เอกสาร ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เกบ็ข้อมลูผ่านการสมัภาษณ์เชงิลึก (In-depth Interview) กบับคุลากรในหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าพนักงานทางหลวง สภาวิศวกรอธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เจ้า

พนักงานกรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางบก ผู้ประกอบการ ผู้ว่าจ้าง 

รวมทั้งการจัดสัมมนา ข้อมูลที่ได้มามีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตาม

ประเด็นค�าถามที่สร้างขึ้นและน�าเสนอในรูปแบบวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1.5.1 ท�าให้ทราบถึงสภาพปัญหาในการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุก

   1.5.2 ท�าให้ทราบถึงประสิทธิภาพการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุก 

   1.5.3 ท�าให้ได้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุก
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   1.5.4 ท�าให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

   1.5.5 ท�าให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมในมิติความคุ้มค่า การบริหาร

จัดการ และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. ผลการวิจัย

 โดยผลการศึกษาวิจัยได้จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจากการประชุมสัมมนา โดยสามารถ

สรุปแยกประเด็นปัญหาได้เป็น 2 หัวข้อดังนี้ คือ 2.1 ปัญหาในทางกฎหมายและแนวทางแก้ไขปัญหา และ 

2.2 ปัญหาในทางเทคนิคและแนวทางแก้ไขปัญหา

 2.1 ปัญหาในทางกฎหมายและแนวทางแก้ไขปัญหา

   2.1.1 ปัญหาในทางกฎหมาย

      จากการศึกษาวิจัยพบปัญหาในทางกฎหมายดังนี้

      1)  ความไม่ชัดเจนในการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุก ทั้งใน

แง่ของการจ�ากดัและควบคมุน�า้หนกัรถบรรทกุ โดยบงัคบัใช้กบัรถบรรทุกทุกประเภทซ่ึงไม่เหมาะสม รวมถึงความ

ซบัซ้อนและขาดการบูรณาการของหน่วยงานรฐัทีมี่หน้าทีด่แูลเส้นทาง ซึง่มหีลากหลายหน่วยงานทัง้กรมทางหลวง 

กรมทางหลวงชนบท การปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบและข้อบังคับในการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุกของแต่ละ

หน่วยงานนั้นแตกต่างกันไป ท�าให้เกิดปัญหาในเรื่องการวางแผนเส้นทางการขนส่งและการเลือกซื้อรถยนต์ รถ

บรรทุกที่เหมาะสมและบรรทุกน�้าหนักได้ถูกต้องตามกฎหมาย

      2)  เกณฑ์การควบคุมน�้าหนักตามกฎหมายไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ท้ัง

ในแง่ของโทษปรับที่น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับผลก�าไรจากการบรรทุกน�้าหนักเกินเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด หรือ

โทษจ�าคุกพนักงานขับรถโดยที่ผู้ประกอบการไม่ได้รับโทษร่วมด้วย

      3)  บทลงโทษในการยดึหรืออายดัยานพาหนะในประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา

นั้น ถ้าทางอัยการไม่มีค�าขอให้ศาลยึดหรืออายัด ศาลไม่มีอ�านาจกระท�าการยึดหรืออายัดยานพาหนะนั้น ๆ ซึ่ง

ท�าให้เกิดการทุจริตในกระบวนการยุติธรรมขึ้นในขั้นตอนดังกล่าว

      4)  หากไม่มีกระบวนการยึดรถหรือยานพาหนะที่ใช้กระท�าผิดเพื่อรอขายทอดตลาด จะท�า 

ให้เจ้าของรถหรือผู้ประกอบการไม่ด�าเนินการช�าระค่าปรับ และท�าให้บทลงโทษปรับไม่มีประสิทธิภาพในการ

บังคับใช้

      5)  การจะจ�ากดัน�า้หนกัของรถบรรทกุในปัจจุบนัท�าให้ลดศกัยภาพการแข่งขนัทางธรุกจิและ

อุตสาหกรรม รวมไปถึงปัญหาจราจร เนื่องจากรถบรรทุกสินค้าต้องวิ่งด้วยจ�านวนรอบที่มากขึ้น

   2.1.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาในทางกฎหมาย 

      จากการศึกษาวิจัยพบแนวทางในการแก้ไขปัญหาในทางกฎหมายดังนี้

      1)  หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องควรมกีารท�างานร่วมกนัอย่างบรูณาการ เพ่ือให้เกดิการปฏบัิติและ

การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนี้
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  11 Markus Hesse and Jean-Paul Rodrigue, “The Transport Geography of Logistics and Freight Distribution,” Journal 

of Transport Geography 12, no. 4 (September 2014): 9. 

 12 Atasi Das Swapan Bagui and Chiranjeevi Bapanapalli, “Controlling Vehicle Overloading in BOT Projects,” Procedia 

- Social and Behavioral Sciences, no. 104 (December 2013): 964.

       1.1)  ท�าการขึ้นทะเบียนบุคลากรที่ท�างานด้านสอบเทียบมาตรฐานเครื่องชั่งน�้าหนักทุก

ประเภท ทกุด่านตรวจภายในประเทศ เพือ่ก�าหนด ควบคมุ และวางแผนการสอบเทยีบมาตรฐานเครือ่งชัง่ให้เป็น

ไปตามเกณฑ์มาตรฐานไอเอสโอ (ISO) (จ�านวนเจ้าหน้าที่ 20 คน สอบเทียบเครื่องชั่งทั่วประเทศ)

       1.2)  การด�าเนินงานการเปรียบเทียบปรับ โดยผู้มีอ�านาจเปรียบเทียบปรับ และใช้ระบบ

ออนไลน์ (E-online) เพ่ือความสะดวกและรวดเรว็ โดยควบคุมไม่ให้มคีวามผดิพลาด มเีจ้าหน้าทีป่ระจ�าส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค ในส่วนของสถานีตรวจสอบน�้าหนักทั่วประเทศ ให้กลุ่มเปรียบเทียบปรับมีหน้าที่ในการรับเรื่อง

ร้องทุกข์และติดตามประเด็นปัญหาต่าง ๆ  ผ่านระบบออนไลน์ (E-online) ที่ประชาชนจากทั่วประเทศแจ้งมายัง

ส�านักงานควบคุมน�้าหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

       1.3)  พัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานสถานีตรวจสอบน�้าหนักยาน

พาหนะ และต้นแบบการจัดการโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุง วางแผน และพัฒนาการให้บริการที่

สะดวกและรวดเร็วภายใต้การก�ากับมาตรฐาน

       1.4)  พัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสนเทศในการควบคุมน�้าหนักยานพาหนะให้เป็นไป

ตามกฎหมาย และการควบคุม เฝ้าระวังยานพาหนะข้ามประเทศ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศ

อาเซียน

      2)  ก�าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือท�าให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน และเอ็นจีโอ (NGO) ในการร่วมกันแก้ไข

ปัญหาและก�าหนดนโยบายในการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุกที่เหมาะสมในแต่ละประเภท 

      3)  พัฒนาและสร้างเครือข่ายระบบโลจิสติกส์11 รวมถึงการหาจุดคุ้มทุนในการขนส่งสินค้า

ในระยะ 5 ปีแรกว่าควรบรรทกุสนิค้าในน�า้หนกัเท่าใดถึงจะเหมาะสมกบัต้นทุนและถูกต้องตามท่ีกฎหมายก�าหนด 

      4)  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องในการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุกให้

สอดคล้องตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม การก�าหนดมาตรการเข้มงวดเก่ียวกับน�้าหนักที่บรรทุก12 รวมทั้ง

เทคโนโลยีด้านการขนส่งในปัจจุบัน เพื่อให้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสามารถบังคับใช้ได้ตรงตาม

วตัถปุระสงค์อย่างมปีระสิทธภิาพ และเอือ้ต่อการท�างานของเจ้าหน้าที ่ซึง่การแก้ไขและก�าหนดมาตรการลงโทษ 

โดยมีหลักการ คือ
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 13 Department of Highways, “Announcement for Director of Special Highways, Director of the Highway and the 
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Special Highway, Highway and Concession Highway,” last modified December 28, 2015, accessed April 7, 2018, http://www.
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 14 lbid.
 15 lbid.

 16 lbid.

 17 Natthawat Sutthitothin, “Punishment Theory: Teaching Materials, Sukhothai Thammathirat Open University,” last 

modified December 10, 2015, accessed April 7, 2018, https://www.stou.ac.th/Schools/Slw/upload/41716_6.pdf/ [In Thai]

       4.1)  ก�าหนดให้ผู้ใช้ยานหนะบนทางหลวงตามที่ผู้อ�านวยการทางหลวงประกาศก�าหนด 

มีหน้าที่ต้องเข้ารับการชั่งน�้าหนักยานพาหนะตามเส้นทางที่ปรากฏสถานีตรวจสอบน�้าหนักและหน่วยเครื่องช่ัง

น�้าหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ (มาตรา 61 วรรคสี่)13

       4.2)  ก�าหนดเพิ่มเติมให้รถบรรทุกท่ีมีน�า้หนัก น�้าหนักบรรทุก หรือน�า้หนักลงเพลาเกิน

กว่าทีก่�าหนดในลกัษณะเป็นอนัตรายและอาจท�าให้ทางหลวงเสยีหาย จะต้องได้รบัอนุญาตจากส�านกังานควบคมุ

น�้าหนักยานพาหนะ (มาตรา 61 วรรคห้า)14

       4.3)  ก�าหนดเพิม่เตมิอตัราโทษปรบัของผูฝ่้าฝืนบรรทกุน�า้หนกัยานพาหนะเกนิพกิดัอตัรา

ทีป่ระกาศผูอ้�านวยการทางหลวงก�าหนด และทีไ่ม่ได้รบัอนญุาต หรอืฝ่าฝืนบรรทกุน�า้หนกัเกนิกว่าทีไ่ด้รับอนญุาต 

(แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 73/2)15

       4.4)  เพิม่เตมิอ�านาจให้ผูอ้�านวยการทางหลวงก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารเปรยีบเทยีบ

ปรับกรณีบรรทุกน�้าหนักเกินพิกัดอัตราท่ีกฎหมายก�าหนดได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อ�านวยการทางหลวง

ประกาศก�าหนด (แก้ไข มาตรา73/3 วรรคสอง)16

       4.5)  เพิม่เตมิโทษผูท่ี้เคยถกูลงโทษเพราะเหตกุระท�าความผดิตามมาตรา 73/2 วรรคสอง 

มาแล้วครัง้หนึง่ ถ้าได้กระท�าผดิในบทบญัญติัเดียวกนักบัทีเ่คยถกูลงโทษแล้วนัน้ซ�า้อกี ให้ศาลเพ่ิมโทษทีจ่ะลงแก่

ผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของอัตราโทษส�าหรับความผิดนั้น (เพิ่มเติม มาตรา 73/4)

       4.6)  ยกเลิกก�าหนดโทษจ�าคุกในกรณีของการบรรทุกน�้าหนักเกิน เนื่องจากโทษจ�าคุก

เป็นวธิกีารลงโทษทีจ่ะป้องกนัสงัคมนีไ้ด้ถกูน�าไปใช้กบัอาชญากรทีก่ระท�าความผิดติดนสัิย (Habitual Offenders) 

และอาชญากรวิกลจริต (Abnormal Offenders)17 แต่ในกรณีของการบรรทุกน�า้หนักเกิน ผู้บังคับยานพาหนะ 

พาหนะมีอ�านาจสามารถฟ้องคดีได้เอง ท�าให้การฟ้องคดีจะมีความรวดเร็วกว่า 
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ความผิด 

       4.7) การน�ามาตรการทางแพ่งมาใช้กับลงโทษปรับเพื่อให้ส�านักงานควบคุมน�้าหนักยาน

หรือผู้ขับรถบรรทุกที่กระทำผิด โดยส่วนมากเป็นเพียงลูกจ้างในการขับรถ บางรายไม่มีสวนรู้เห็นในการกระทำ



 18 Workplace Safety and Health Council, “Workplace Safety and Health Guidelines: Safe Loading on Vehicles,” last 

modified October 10, 2017, accessed March 5, 2018, https://www.wshc.sg/wps/PA_IFWSHCInfoStop/DownloadServlet? 

infoStopYear=2014&infoStopID=IS2010060300601&folder=IS2010060300601&file=Guidelines%20for%20SafeLoading%20on%20

Vehicles.pdf/

       4.8) การน�าระบบวันปรับมาใช้กับผู้กระท�าความผิด หรือการค�านวณค่าปรับตามอัตรา

รายได้ต่อวันของผู้กระท�าผิด เพื่อให้การลงโทษโดยการปรับในอัตราที่สูงตามรายได้และการกระท�าผิดเพื่อให้ 

ผู้ประกอบการเข็ดหลาบ18

 2.2 ปัญหาในทางเทคนิคและแนวทางแก้ไขปัญหา

   2.2.1 ปัญหาในทางเทคนิค

      จากการศึกษาวิจัยพบปัญหาในทางเทคนิคดังนี้

      1)  การตรวจสอบและควบคุมน�้าหนักของรถบรรทุก เนื่องจากตรวจสอบและควบคุมน�้า

หนักรถบรรทุก มีทั้งแบบภาพรวมทั้งคันกับการชั่งแบบแยกเพลา กล่าวคือ ผู้ประกอบการบางรายใช้รถบรรทุก

พ่วง แต่บรรทุกของเพียงช่วงเดียว ส่งผลให้น�้าหนักที่กดลงที่ล้อมีน�า้หนักมาก ท�าให้พื้นถนนเสียหาย ซึ่งถ้าหาก

ชั่งเป็นภาพรวมน�้าหนักรถบรรทุกก็มิได้เกินเกณฑ์ตามกฎหมายก�าหนดแต่อย่างใด 

      2)  การบงัคบัเข้าชัง่น�า้หนกัจะเหน็ได้ว่ารถบรรทุกบางคนัมกีารหลบเล่ียงการเข้าชัง่ในสถานี

ตรวจสอบน�า้หนกัด้วยการเปลีย่นเส้นทางไปใช้เส้นทางอืน่ เมือ่หลบเล่ียงไปใช้เส้นทางอืน่กส่็งให้เกดิความเสียหาย

ต่อพ้ืนถนนที่ไม่สามารถรับน�้าหนักได้ เกิดปัญหาการจราจรหากรถบรรทุกหลีกเล่ียงสถานีตรวจสอบน�้าหนักไป

ยงัถนนสายรอง ท�าให้การควบคมุหรอืตรวจสอบท�าได้ยาก เนือ่งจากถนนบางเส้นอยูใ่นการควบคมุดูแลของหน่วย

งานอื่น ท�าให้ตรวจสอบได้ยาก 

      3)  ยงัไม่มมีาตรการจดัการกบัการฝ่ายสถานตีรวจสอบน�า้หนกัหรอืการจอดรอและไม่ขึน้ชัง่

น�้าหนัก

   2.2.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค

      จากการศึกษาวิจัยพบแนวทางในการแก้ไขปัญหาในทางเทคนิคดังนี้

      1) ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เช่น แผนการก�าหนดค่าหลาย

เพลาซึ่งรวมถึงรถบรรทุกเพลาหลังแบบตีคู่19 การใช้กล้องตรวจจับความเร็วและน�้าหนักของรถบรรทุก โดยใช้

เทคโนโลยีมาคัดกรองและจับกุมผู้กระท�าความผิด จะท�าให้การจับกุมมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นและสามารถตรวจ

สอบย้อนหลังได้เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างละเอียดและชัดเจน20

      2)  ก�าหนดเส้นทาง (Truck Route) ในการวิ่งรถบรรทุกโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยและ

สะดวกในการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุก โดยไม่ปะปนกับยานพาหนะประเภทอื่น21

 20 Workplace Safety and Health Council, “Workplace Safety and Health Guidelines: Safe Loading on Vehicles,” last 

modified October 10, 2017.

 21 lbid.
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 19 Hardik D. Jyaswal, “Truck Overloading Study on Ahmedabad Ring Road and Strategy to Minimize Its Impact,”



 2.3 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส�านักงานควบคุมน�า้หนักยานพาหนะ

   2.3.1 การก�าหนดช่ือส่วนราชการโดยเปล่ียนจาก “ส�านกั” เป็น “กอง” คอื การด�าเนนิการในการ

จัดระเบียบส่วนราชการภายใต้กรม ให้เป็นไปตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ. 2543 มาตรา 31 เพื่อสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพในการพัฒนาให้เกิดความ

ยั่งยืนในองค์กร22

   2.3.2 การก�าหนดแผนผังองค์กร การปรับโครงสร้างองค์กรมีความส�าคัญอย่างยิ่งเพ่ือเพ่ิมความ

อสิระ จงึควรก�าหนดให้ส�านกังานควบคมุน�า้หนกัยานพาหนะเป็นส�านักภายใต้การบังคบับญัชาโดยตรงของอธบิดี

กรมทางหลวง โดยก�าหนดโครงสร้างและปรับเพิ่มบทบาทหน้าที่ส�านักงานควบคุมน�้าหนักยานพาหนะดังนี้

ตาราง: ผลการศึกษาการปรับโครงสร้างและเพิ่มบทบาทหน้าที่ของส�านักงานควบคุมน�า้หนักยานพาหนะ

 22 Office of the Public Sector Development Commission, “Document for the Conference of Knowledge and 

Understanding on the Strategic Plan for the Development of the Thai Bureaucratic System (2013 - 2018),” last modified May 
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3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล 

   จากการศึกษาสภาพปัญหาของการควบคุมน�้าหนักบรรทุกบนทางหลวงของประเทศไทยพบว่า 

ปัญหาการบรรทุกน�้าหนักเกินกฎหมายบนทางหลวงพบว่าปัญหาในทางกฎหมาย ได้แก่ความไม่ชัดเจนของ

กฎหมายที่บังคับใช้ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการทางกฎหมายที่ล่าช้า การลักลั่นและ

ทุจริต นอกจากนี้ การวิจัยยังพบประเด็นปัญหาในทางเทคนิค เช่น การไม่ยอมเข้าชั่งน�้าหนักตามที่ก�าหนด หรือ

การดดัแปลงลกัษณะการบรรทกุเพือ่หลกีเลีย่งไม่ให้น�า้หนกัของการบรรทุกเกนิกฎหมาย ผู้วจัิยได้ให้ข้อเสนอแนะ

แก้ไขและปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สามารถบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้เสนอแนะแนวทางการใช้

เทคโนโลยีในการตรวจชั่งและบันทึก เพื่อให้การชั่งน�้าหนักมีความเที่ยงตรงตามมาตรฐาน 

   นอกจากนี ้ผูเ้ขยีนได้เสนอแนะให้มกีารปรบัปรงุโครงสร้างการบรหิารงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

เพ่ือเสรมิสร้างการบรูณาการและความร่วมมอื พฒันาศกัยภาพในการบงัคบัใช้กฎหมายและน�าไปสูก่ารแก้ปัญหา

รถบรรทุกน�้าหนักเกินบนทางหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3.2 ข้อเสนอแนะ

   3.2.1 ข้อเสนอแนะด้านการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย การบรหิารจดัการ และแนวทางการก�าหนด

นโยบายเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมน�า้หนักยานพาหนะบนทางหลวง  

      1)  เห็นควรให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรา 61 เพื่อให้เกิดผลดังนี้

       1.1)  เพือ่ให้ผูใ้ช้ยานหนะบนทางหลวงตามทีผู้่อ�านวยการทางหลวงประกาศก�าหนด มีหน้า

ทีต้่องเข้ารบัการชัง่น�า้หนกัยานพาหนะตามเส้นทางทีป่รากฏสถานตีรวจสอบน�า้หนกัและหน่วยเคร่ืองชัง่น�า้หนกั

ยานพาหนะเคลื่อนที่

       1.2)  เพื่อควบคุมการใช้รถบรรทุกที่มีน�้าหนัก น�้าหนักบรรทุก หรือน�้าหนักลงเพลาเกิน

กว่าทีก่�าหนดในลกัษณะเป็นอนัตรายและอาจท�าให้ทางหลวงเสยีหาย เว้นแต่ได้รบัอนญุาตจากส�านกังานควบคุม

น�า้หนักยานพาหนะ

       1.3)  เพื่อก�าหนดอัตราโทษผู้ฝ่าฝืนประกาศของผู้อ�านวยการทางหลวงตามมาตรา 61 

วรรคหนึ่ง หรือไม่ได้ขออนุญาต หรือได้รับอนุญาตแต่ฝ่าฝืนบรรทุกน�้าหนักเกินที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 61 

วรรคห้า

      2)  เห็นควรให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรา 73/2 เพื่อให้เกิดผลดังนี้ 

        2.1)  เพ่ือยกเลิกบทลงโทษจ�าคุกตามพระราชบัญญัติทางหลวงเดิม ท่ีลงโทษเฉพาะ 

ผู้กระท�าความผิด ซึ่งได้แก่ “ผู้ขับข่ี” เท่าน้ัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีแท้จริงคือ เจ้าของกิจการหรือเจ้าของสินค้า 

ซึ่งเป็นผู้ใช้ให้กระท�าความผิดมิได้รับโทษ แต่อย่างใด และการยกเลิกบทลงโทษจ�าคุกดังกล่าว สอดคล้องกับการ

แก้ไขปรบัปรงุกฎหมายของ ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ปปช.) ในปัจจุบนั 
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       2.2)  เพื่อเพิ่มอัตราโทษปรับตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ที่แต่เดิมมีอัตรา

ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และความเสียหายของทางหลวงอันเกิดจากการบรรทุกน�้าหนักเกิน และรัฐไม่

ได้รับการเยียวยาตามแนวทางของอาชญาวิทยาในอัตราที่เหมาะสมและเป็นจริง โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

            2.2.1) เห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไข มาตรา 73/3 เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ปฏิบัติในทางเดียวกัน โดยการออกประกาศผู้อ�านวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อ�านวยการทางหลวงแผ่นดิน 

ผู้อ�านวยการทางหลวงชนบท เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติทางหลวง 

พ.ศ. 2561  

            2.2.2) เห็นควรให้มีการเพิ่มเติม มาตรา 73/4 เพื่อให้ผู้กระท�าผิดที่เคยถูกลงโทษ

เพราะเหตุกระท�าความผิดตามมาตรา 73/2 วรรคสอง ซึ่งเป็นการกระท�าผิดซ�า้ตามทฤษฎีอาชญาวิทยา ได้รับ

โทษเพิ่มอีกกึ่งหนึ่งของอัตราโทษส�าหรับความผิดนั้น

            2.2.3) เห็นควรให้มีการเพิ่มเติม มาตรา 73/5 เพื่อให้การกระท�าความผิดของ

นติบิคุคลทีเ่กดิจากการสัง่การหรอืกระท�าการของกรรมการหรอืผูจ้ดัการ หรอืบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบในการด�าเนนิ

งานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ หรือการกระท�าและละเว้นไม่สั่งการ หรือ

ไม่กระท�าการ จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท�าความผิด ผู้ได้รับโทษตามที่บัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย

     3.2.2  ข้อเสนอแนะด้านการบูรณาการและการบริหารจัดการ

         โดยมข้ีอเสนอแนะด้านแนวทางการก�าหนดนโยบายเชงิรุก เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการ

ควบคุมน�า้หนักยานพาหนะบนทางหลวงดังนี้ 

         1)  เหน็ควรให้มกีารก�าหนดนโยบายและแผนงานการบูรณาการด้านการบริหารจัดการ

งานของกรมทางหลวงในระดับชาติ เพื่อให้การพัฒนามาตรการในการควบคุมน�้าหนักยานพาหนะบนทางหลวง

ของกรมทางหลวง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

         2)  เห็นควรให้มีการก�าหนดนโยบายเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการควบคมุน�า้หนักยานพาหนะบนทางหลวง อาทิ ในเรือ่งการตรวจจับรถบรรทกุทีม่กีารดัดแปลงสภาพรถเพือ่

ให้สามารถบรรทกุน�าหนักได้เกนิกว่าทีก่ฎหมายก�าหนด ซึง่การกระท�าดงักล่าวเป็นการฝ่าฝืนพระราชบญัญติัการ

ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และจะน�าไปสู่การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

         3)  เห็นควรให้มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ โดยใช้

เทคโนโลยีมาคัดกรองและจับกุมผู้กระท�าความผิด จะท�าให้การจับกุมมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นและสามารถตรวจ

สอบย้อนหลงัได้ เนือ่งจากมกีารบนัทกึข้อมลูไว้อย่างละเอยีดและชดัเจนและควรก�าหนดเส้นทาง (Truck Route)23 

ในการวิ่งรถบรรทุกโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุก โดยไม่ปะปนกับ

ยานพาหนะประเภทอื่น

 23 Workplace Safety and Health Council, “Workplace Safety and Health Guidelines: Safe Loading on Vehicles,” last 

modified October 10, 2017.
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