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บทคดัย่อ 

 การศึกษามาตรการลงโทษผู้กระท าความผิดฐานขับข่ีรถยนต์เร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมาย

ก าหนดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการ

ก าหนดความผิดและโทษทางอาญาตลอดจนแนวคิดและวัตถุประสงค์ในบทบัญญัติความผิดตามกฎหมาย 

เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาผลกระทบข้อจ ากัดของมาตรการในการลงโทษความผิดฐานขับรถเร็วเกิน

อัตราที่กฎหมายก าหนดพระราชบัญญัติจราจรทางบก เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์มาตรการในการลงโทษ

ผู้กระท าความผิดฐานขับรถเรว็เกนิอตัราที่กฎหมายก าหนดของประเทศไทยกบัต่างประเทศ และเพ่ือศึกษา

และหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายโดยก าหนดมาตรการในการลงโทษผู้กระท าความผิด

ฐานขับรถเรว็เกินอัตราที่กฎหมายก าหนดที่เหมาะสมมาใช้กับความผิดฐานขับรถเรว็เกินอัตราที่กฎหมาย

ก าหนดอนัเป็นการลดอาชญากรรมและการกระท าผิดซ า้อกี 

 ขอบเขตการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือการศึกษาบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการใน

การลงโทษผู้กระท าความผิดฐานขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนดของประเทศไทยที่ใช้บังคับอยู่ใน

ปัจจุบัน โดยน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับบทบัญญัติทางกฎหมายของต่างประเทศ รวมทั้งแสวงหา

แนวทางและมาตรการในการลงโทษผู้กระท าความผิดฐานขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนดของ

ประเทศไทยที่เดด็ขาดและมีความหลากหลาย โดยสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

 ผลการศึกษาพบว่า สมควรที่จะหาแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขมาตรการในการลงโทษ

ผู้กระท าความผิดฐานขับข่ีรถยนต์เร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด ควรก าหนดโทษให้สอดคล้องกับ

ความร้ายแรงของการกระท าความผิดโดยการก าหนดอัตราโทษส าหรับความเร็วและสถานที่กระท า

ความผิดแตกต่างกันไป ต้ังแต่การปรับ การพักใบอนุญาตขับข่ี ไปจนถึงการจ าคุก สมควรน าโทษที่

หลากหลายมาใช้โดยเปิดช่องให้ศาลใช้ดุลพินิจในการลงโทษให้เหมาะสมเป็นรายบุคคล 

 

Abstract 

 The study of the measure of penalty for over speed limit driving offences under the traffic 

Act of Thailand B.E.2522 aims to study school of though and theories for setting the penalties for 

                                                        
* นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขานิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
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speed offense as well as the concepts and objectives of enactment of the offense in the law.  Study 

and analysis the problem of the measure of penalty for over speed limit driving offences under the 

traffic Act of Thailand.  Study and analysis the comparison of the measure of penalty for over speed 

limit driving offences under the traffic Act of Thailand and other countries.  Study and find out the 

way of development and improvement for the measure of penalty for over speed limit driving offences 

under the traffic Act of Thailand in order to reduce crime and prevent offences. 

 The scope of this study is to focus on the enactment concerning the measure of penalty 

for over speed limit driving offences under the traffic Act of Thailand which is now enforceable. 

Moreover, the study contents the analysis and comparison of the measure of penalty for over speed 

limit driving offences under the traffic Act of Thailand and other countries.  Finally, study find out 

and recommend the measure of penalty for over speed limit driving offences under the traffic Act of 

Thailand strictly and variably. The conclusion as following 

 The study indicated that. It is desirable to find a way to improve and correct the measure 

of penalty for over speed limit driving offences under the traffic Act of Thailand. Penalties should be 

imposed in accordance with the seriousness of the offense by the penalty rate for the speed and 

location of the offense varies. Fine, Suspension of driver's license and imprisonment. A wide variety 

of penalties should be introduced by opening the court to the discretion of individual punishment. 

 

1. บทน า 

 อุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชากรไทยเป็นอย่างมาก 

ในเฉพาะปี 2016 มีการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 299,928 คร้ัง ผู้เสียชีวิตบนท้องถนนกว่า 10,566 ราย 

ผู้บาดเจบ็จากการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนอีก 342,245 ราย ซ่ึงเมื่อพิจารณาถึงมูลค่าความสูญเสียทาง

เศรษฐกจิประเมินได้ว่าอุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกดิความสญูเสยีถึง 232,855 ล้านบาทต่อปี1  

 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนประกอบไปด้วย ความผิดพลาดของผู้ใช้ถนน ความ

บกพร่องของรถ ถนนและสิ่งแวดล้อม โดยอาจเกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหน่ึง หรืออาจเกิดจากปัจจัยร่วม

ประกอบกันเป็นเหตุการณ์ลูกโซ่2 จากสถิติอุบัติเหตุจราจรส านักงานอ านวยความปลอดภัยกรมทางหลวง 

พบว่า สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุประการหน่ึง ได้แก่ การขับรถเรว็เกินอัตราที่ก  าหนด ซ่ึงปรากฏใน

สถิติอุบัติเหตุในปี พ.ศ. 2559โดยส านักงานอ านวยความปลอดภัยกรมทางหลวง ว่าสาเหตุหลักของการ

เกิดอุบัติเหตุประการหน่ึง ได้แก่ ขับรถเร็วเกินอัตราที่ก  าหนด ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาในประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่พบว่า อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความเรว็และส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 

                                                        
1
 ศูนย์ข้อมูลอบุตัเิหต ุเพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมความปลอดภัยทางถนน,สถติแิละข้อมูลการเกดิเหตจุากผู้ประสบภัยที่เกดิ

เหตจุากรถทั้งประเทศ, สบืค้นเมื่อวันที่ 10 ตลุาคม 2560, จาก http://www.thairsc.com/,  
2
 สทุธชิัย ค าพานิช, ”มาตรการในการลงโทษความผดิฐานขบัขี่ระหว่างเมาสรุาตามพระราชบญัญัตจิราจรทางบก”,

(วิทยานพินธม์หาบณัฑติ คณะนติศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติ, 2557), น.1-5 
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ของอุบัติเหตุทั้งหมด องค์การอนามัยโลกตีพิมพ์รายงานในปี ค.ศ. 2004 ส าหรับจ านวน 22 % ของ

จ านวนทั้งหมดที่ได้รับบาดเจบ็การเสียชีวิตทั่วโลกมาจากการบาดเจบ็จากอุบัติเหตุบนท้องถนน และปัจจัย

ด้านความเร็วของยานพาหนะเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุบนท้องถนนและยังเป็นสาเหตุส าคัญของการ

เสยีชีวิตในเดก็อายุ 10 - 19 ปี  

 จากข้อมูลสถิติทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยืนยันได้ว่าการขับรถเร็ว เป็นปัจจัยส าคัญของ

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างชัดเจนและต่อเน่ือง เพราะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับพฤติกรรมการขับข่ีของผู้ใช้รถโดยตรง แม้มาตรการในการแก้ไขปัญหาเร่ืองน้ีจะมีความหลากหลาย 

และถูกน ามาใช้ในทางปฏบัิติแล้วในต่างประเทศ แต่ยังพบว่าในประเทศไทยยังล้าหลังอยู่พอสมควร 

 โดยบทบัญญัติในการลงโทษผู้กระท าความผิดฐานขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนดของ

ประเทศไทยซ่ึงได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ใน มาตรา 67 ที่ก  าหนดว่าผู้ขับข่ี

ต้องขับรถด้วยอตัราความเรว็ตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวงหรือตามเคร่ืองหมายจราจรที่ได้ติดต้ังไว้ในทาง

เคร่ืองหมายจราจรที่ติดต้ังไว้ โดยหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามต้องถูกระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพัน

บาท ทั้งน้ีตามมาตรา 1523 เมื่อพิจารณาจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุแล้วแสดงให้เหน็ว่ามาตรการในการ

ลงโทษผู้กระท าความผิดฐานขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนดของประเทศไทยน้ันยังไม่มีความ

เดด็ขาดเพียงพอที่จะยับย้ังการกระท าความผิดได้เทา่ที่ควร และอกีทั้งยังไม่มีการจ าแนกรายละเอียดว่าการ

ฝ่าฝืนในแต่ละสถานที่หรือต่างระดับความรุนแรงกันจะต้องรับโทษต่างกันอย่างไร ท าให้ไม่เกิดความเกรง

กลัวต่อการเลือกที่จะฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว อนัเป็นสาเหตุหลักแห่งการเกดิอุบัติเหตุทางถนนได้ อกีทั้งยัง

ไม่มีมาตรการที่หลากหลายในการลงโทษที่เหมาะสมนอกเหนือจากการปรับ เพ่ือป้องกันการกระท า

ความผิดซ า้อกี  

 จากเหตุผลดังกล่าว จึงสมควรที่จะศึกษาและหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย

โดยก าหนดมาตรการในการลงโทษผู้กระท าความผิดฐานขับรถเรว็เกินอัตราที่กฎหมายก าหนดที่เหมาะสม

มาใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันเพราะเป็นไปไม่ได้ที่โทษอย่างเดียวกันจะเหมาะสมกับทุกประเภทความผิด4 

โดยควรเพ่ิมความรุนแรงของโทษตามระดับต่างกันไปในแต่ละสถานที่และระดับความเร็วที่ฝ่าฝืน เช่น 

สภาพถนนในเขตเมืองน้ันมีการใช้ร่วมกันระหว่างคนเดิน คนป่ันจักรยาน และข่ีจักรยานยนต์ ซ่ึงพบว่าคน

กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเสียชีวิตสูง และบริเวณโรงเรียน ซ่ึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อ

ชีวิตหรือทรัพย์สินได้ง่าย ดังน้ันการฝ่าฝืนในบริเวณดังกล่าวควรมีบทก าหนดโทษที่หนักย่ิงข้ึนกว่าการ

กระท าความผิดในสถานที่อื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกดิอุบัติเหตุที่ต ่ากว่า ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการป้องกนัการฝ่า

ฝืนกฎหมายเน่ืองจากเกรงกลัวต่อการถูกลงโทษที่หนักข้ึน และเพ่ิมความหลากหลายในการลงโทษไม่ว่าจะ

เป็นเพ่ิมอตัราโทษปรับให้สูงข้ึน การพักหรือยกเลิกใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ การใช้มาตรการโทษเสริมต่างๆ 

หรือแม้กระทั่งการจ าคุก เป็นต้น เพ่ือให้สามารถเลือกใช้มาตรการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสทิธภิาพมากขึ้น5 ซ่ึงจะส่งผลให้เกดิความปลอดภัยแก่ประชาชนต่อไปในอนาคต

                                                        
3
 พระราชบญัญัตจิราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 67 และ มาตรา 152 

4
 Sue Titus Reid, Crime and Criminology, p.62 

5
 รศ.วิชุดา เสถยีรนาม, “การศึกษาเพ่ือเสนอมาตรการควบคุมความเรว็ในการขบัขี่”, มูลนิธสิาธารณสขุแห่งชาต,ิ น.57 
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2. เจตนารมณแ์ละวตัถุประสงคใ์นการบญัญติักฎหมายจราจรในประเทศไทย 

 ในประเทศไทยพบว่ามีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการจราจรข้ึนในคร้ังแรกคือ พระราชบัญญัติ

จราจรทางบก พ.ศ. 2477 การร่างพระราชบัญญัติน้ีได้อาศัยหลักการของกฎหมายจราจรของประเทศ

อังกฤษ โดยน ามาประยุกต์ให้เหมาะกับประเทศไทยและในเวลาถัดมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการ

ขนส่ง พ.ศ. 2497 เกี่ยวกับการขนส่ง ทั้งน้ีการตรากฎหมายเหล่าน้ีออกใช้บังคับด้วยเหตุผลเพ่ือการจัด

ระเบียบให้การจราจรเกิดความเหมาะสมกับสภาพจราจรและยานพาหนะที่เพ่ิมข้ึนของสังคมโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในชีวิตร่างกายและทรัพย์สนิของประชาชนผู้ใช้

รถใช้ถนน6 

 ต่อมากฎหมายได้มีการพัฒนาให้ทนัสมัยมากย่ิงขึ้นโดยเพ่ือรองรับสภาพการจราจรให้ดีย่ิงขึ้ น

เป็นล าดับ โดยได้มีการสังคายนากฎหมายคร้ังใหญ่เกดิขึ้นใน พ.ศ. 2522 โดยได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. 

จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาใช้แทนกฎหมายเดิม จากการที่จราจรและขนส่งได้มีการขยายตัวในส่วน

ภูมิภาคท าให้มีการสัญจรบนทางหลวงเพ่ิมมากขึ้ นในปี พ.ศ. 2535 จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติทาง

หลวง พ.ศ. 2535 ข้ึน ซ่ึงเป็นกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ใช้บังคับในขณะน้ันให้สอดคล้องกับการพัฒนา

ในระบบจราจรของประเทศ องค์ประกอบของกฎหมายจราจรมี 6 ส่วนดังน้ี 

 1. บทบัญญัติกฎหมาย โดยมีการก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้รถและใช้ถนนที่ต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมาย 

 2. ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ ผู้ขับรถทุกชนิด (รวมถึงคนน่ังหรือซ้อนด้วย) คนที่ต้องใช้

ถนน (เดินเท้า ข้ามถนน จูง ข่ี หรือไล่ต้อนสตัว์) 

 3. ผู้บังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ เจ้าพนักงานจราจร พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน ฯลฯ 

 4. เคร่ืองมือในการใช้บังคับ ได้แก่ เคร่ืองหมายจราจร และสญัญาณจราจร ฯลฯ  

 5. เคร่ืองมือในการจับกุม ได้แก่ เคร่ืองจับความเรว็ เคร่ืองตรวจแอลกอฮอล์ เคร่ืองตรวจควัน 

เคร่ืองตรวจวัดเสยีง เคร่ืองตรวจวัดฟิล์มกรองแสง ฯลฯ  

 6. วิธีการบังคับหรือการลงโทษ ได้แก่ การว่ากล่าวตักเตือน การเปรียบเทยีบปรับ การลงโทษ 

การจ าคุก การพักใช้ใบอนุญาตขับรถ  

 

3. มาตรการในการลงโทษผูก้ระท าความผิดฐานขบัขี่รถยนตเ์ร็วเกินกว่าอตัราที่กฎหมาย

ก าหนดตามกฎหมายไทย 

 ในประเทศไทยได้ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ใน 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ลักษณะ 5 เร่ืองข้อก าหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ ในมาตรา 

                                                        
6
 นัชรัศม ์ชูหิรัญญว์ัฒน์), “ปัจจยัที่มคีวามสมัพันธต่์อพฤตกิรรมการปฏบิตัติามกฎหมายจราจรของผู้ขบัขี่

รถจักรยานยนตภ์ายในเขตเทศบาลนครนครราชศรีมา” (โครงงานการบริหารการก่อสร้างและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสรุนาร,ี 2555), น.4. 
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67 ไว้ว่า ผู้ขับข่ีต้องขับรถด้วยอัตราความเรว็ตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวงหรือตามเคร่ืองหมายจราจรที่ได้

ติดตั้งไว้ในทาง 

 เคร่ืองหมายจราจรที่ติดต้ังไว้ตามวรรคหน่ึง จะก าหนดอตัราความเรว็ข้ันสงูหรือข้ันต ่ากไ็ด้ แต่

ต้องไม่เกนิอตัราความเรว็ที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

 ซ่ึงปรากฏมาตรการในการลงโทษการขับรถเรว็เกินอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ใน มาตรา 152 

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามมาตรา 7 มาตรา 10 ทวิ มาตรา 13 วรรคหน่ึง มาตรา 15 วรรคหน่ึง มาตรา 

16 มาตรา 21 วรรคหน่ึง มาตรา 22มาตรา 23(1) มาตรา 24 มาตรา 25มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 

49 มาตรา 50มาตรา 56 มาตรา 64 มาตรา 67 วรรคหนึง่ มาตรา 73 วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม มาตรา 

77 วรรคหน่ึง มาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 89 วรรคหน่ึง มาตรา 90มาตรา 91 มาตรา 92 มาตรา 93 

มาตรา 94 วรรคหน่ึง มาตรา 95 มาตรา 99 มาตรา 127 มาตรา 128หรือมาตรา 130 หรือไม่ปฏบัิติตาม

ประกาศที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา 15 วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 77 

วรรคสอง หรือมาตรา 96 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึงพันบาท 

 ซ่ึงหมายความว่าในการลงโทษผู้กระท าความผิดฐานขับรถเรว็เกินอัตราที่กฎหมายก าหนดของ

ประเทศไทยซ่ึงได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ใน มาตรา 67 ที่ก  าหนดว่าผู้ขับข่ี

ต้องขับรถด้วยอตัราความเรว็ตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวงหรือตามเคร่ืองหมายจราจรที่ได้ติดต้ังไว้ในทาง

เคร่ืองหมายจราจรที่ติดต้ังไว้ โดยหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามต้องถูกระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพัน

บาท ทั้งน้ีตามมาตรา 1527 เทา่นั้น 

 

4. มาตรการในการลงโทษฐานขบัรถเร็วเกินกว่าอตัราทีก่ฎหมายก าหนดในต่างประเทศ 

 ผู้วิจัยได้ศึกษามาตรการในการลงโทษฐานขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดของของ

สหรัฐอเมริกา มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศฝร่ังเศส และประเทศองักฤษ ดังน้ี 

 4.1 ประเทศสหรฐัอเมริกา มลรฐันวิยอรก์ 

 ตามมาตรา 1180 แห่งประมวลรัษฎากรของนิวยอร์ก "บุคคลจะต้องไม่ขับรถด้วยความเรว็สงู

กว่าความเรว็ที่เหมาะสมและรอบคอบภายใต้เง่ือนไขและค านึงถึงอนัตรายที่เกิดข้ึนจริงและความเป็นไปได้

ที่มีข้ึนแล้ว" 

 พ้ืนที่โซนโรงเรียนมีขีด จ ากัดความเรว็ 15 ถึง 30 ไมล์ต่อช่ัวโมง ถนนในเขตที่อยู่อาศัยมีการ

จ ากัดตั้งแต่ 25 ถึง 45 ไมล์ต่อช่ัวโมง "เขตพ้ืนที่ช้า" บางแห่งในนิวยอร์กมีขีดจ ากัดความเรว็ 20 ไมล์ต่อ

ช่ัวโมง ถนนที่แบ่งบางส่วนมีขีดจ ากัด ความเร็ว 45 ไมล์ต่อช่ัวโมงโดยที่ 55 ไมล์ต่อช่ัวโมงเป็นขีด จ ากัด

ความเร็วเร่ิมต้น ยกเว้นที่ปรากฏไว้เป็นอย่างอื่น เป็นเร่ืองจ าเป็นต้องปฏิบัติตามขีด จ ากัดความเร็วที่

ปรากฏบนถนนเสมอหรือหากไม่มีการปรากฏไว้ ไม่สามารถขับรถได้เรว็กว่า 55 ไมล์ต่อช่ัวโมง บางเมือง

ในรัฐนิวยอร์ก มีขีดจ ากดัความเรว็ต ่ากว่า ตัวอย่างเช่น นิวยอร์กซิตี้  มีขีด จ ากดัความเร็ว 30 ไมล์ต่อช่ัวโมง 

เว้นแต่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น เม่ือขับข่ีในสภาพที่ยากล าบาก เช่นหิมะหรือหมอกหนาต้องปรับความเรว็ให้

                                                        
7
 พระราชบญัญัตจิราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 67 และ มาตรา 152 
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เหมาะสม กฎหมายนิวยอร์กมีบทบัญญัติที่เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถอ้างอิงได้ในกรณีการขับรถด้วย

ความเรว็ที่ "ไม่สมควรหรือไม่รอบคอบ" แม้ว่าสญัญาณไฟจราจรจะให้คุณใช้ความเรว็ได้กต็าม  

 

ตารางที ่1 แผนภาพแสดงการจ ากดั ความเร็วในรฐันวิยอรก์ 

 

สถานที ่ ความเร็วทีก่ าหนด 

ทางด่วน 65 ไมล์ต่อช่ัวโมง 

ความเรว็เร่ิมต้น กรณีไม่มีการปรากฏป้ายขีด จ ากดัความเรว็ 55 ไมล์ต่อช่ัวโมง 

รถบรรทุกบนทางหลวง New England (I-95) 50 ไมล์ต่อช่ัวโมง 

ถนนที่แบ่งบางส่วน 45 ไมล์ต่อช่ัวโมง 

พ้ืนที่อยู่อาศัย 25-45 ไมล์ต่อช่ัวโมง 

ที่อยู่อาศัยที่ก  าหนดไว้ "Neighborhood Slow Zones" 20 ไมล์ต่อช่ัวโมง 

โซนโรงเรียน 15-30 ไมล์ต่อช่ัวโมง 

ที่มา: http://www.safeny.ny.gov/spee-ndx.htm 

 

ตารางที ่2 อตัราโทษส าหรบัการฝ่าฝืนอตัราเร็วทีก่ าหนดในแต่ละระดบั 

ความเร็วทีเ่กินอตัราทีก่ าหนด ค่าปรบัขั้นต า่ ค่าปรบัขั้นสูง จ าคุก 

10 ไมล์/ช่ัวโมง 90 ดอลลาร์ 150 ดอลลาร์ ไม่เกนิ 15 วัน 

ระหว่าง 10-30 ไมล์/ช่ัวโมง 180 ดอลลาร์ 300 ดอลลาร์ ไม่เกนิ 30 วัน 

30 ไมล์/ช่ัวโมง ขึ้นไป 360 ดอลลาร์ 600 ดอลลาร์ ไม่เกนิ 30 วัน 

ที่มา: http://www.safeny.ny.gov/spee-ndx.htm 

 

 การขับรถฝ่าฝืนขีดจ ากัดความเรว็ในนิวยอร์ก มีบทลงโทษที่แตกต่างกันและค่าปรับที่แตกต่าง

กนั นอกจากน้ี ยังสามารถได้รับคะแนนโทษส าหรับการขับรถเรว็หรือแม้กระทั่งถูกจ าคุกในบางกรณี 

 1. ฝ่าฝืนน้อยกว่า 10 ไมล์ต่อช่ัวโมงส าหรับการจ ากัดความเรว็ การด าเนินการปรับอาจก าหนด

ตั้งแต่ 90 ถึง 150 ดอลลาร์ ซ่ึงอาจถึง 15 วันในการจ าคุก และ 3 คะแนนโทษ 

 2. การขับรถด้วยความเร็ว10 ถึง 30 ไมล์ต่อช่ัวโมงเหนือขีดจ ากัดความเร็วทางกฎหมายใน

นิวยอร์ก มีค่าปรับตั้งแต่ 180 ถึง 300 ดอลลาร์ ซ่ึงอาจถึง 30 วันในการจ าคุก และ 4 ถึง 6 คะแนนโทษ 

 3. การขับรถเรว็เกนิกว่าขีด จ ากดั ความเรว็ 30 ไมล์ต่อช่ัวโมง การด าเนินการปรับอาจก าหนด

ตั้งแต่ 360 ดอลลาร์ ถึง 600 ดอลลาร์และอาจรวมถึงจ าคุก 30 วันรวมทั้งคะแนนโทษ 8 คะแนน ในรัฐ

นิวยอร์กน้ีจะถือโดยอัตโนมัติว่าเป็นการการขับรถโดยประมาทเมื่อขับเกินกว่า 40 ไมล์ต่อช่ัวโมงส าหรับ

ความเรว็ที่ก  าหนด ส่งผลให้เกดิคะแนน 11 คะแนนโทษ 
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 4.2 ประเทศฝรัง่เศส 

 อตัราโทษของการฝ่าฝืนความเรว็ในประเทศฝร่ังเศสปรากฏตามตารางต่อไปนี้  

 

 
 

ภาพที ่1 อตัราโทษของการฝ่าฝืนความเรว็ในประเทศฝร่ังเศส 

ท่ีมา: http://www.speedingeurope.com/france/ 

 

 
ภาพที่ 2 อตัราโทษของการฝ่าฝืนความเรว็ในประเทศฝรั่งเศส 

ที่มา: http://www.speedingeurope.com/france/  

  

 โดยระบบนับคะแนนโทษในฝร่ังเศส เร่ิมต้นด้วย 12 คะแนนและถูกระงับใบอนุญาตขับข่ีเป็น

เวลาหกเดือนเมื่อคะแนนลดไปถึงศูนย์ หากเกิดเหตุการณ์น้ีสองคร้ังในรอบ 5 ปี ใบอนุญาตจะถูกถอน

ออกไปหน่ึงปี หากเสียคะแนน 6 คะแนนขึ้ นไป (แต่ไม่ใช่ทั้งหมด) สามารถเข้าร่วมหลักสูตรความ

ปลอดภัยทางถนนเพ่ือรับคะแนนกลับได้ 4 คะแนน การกระท าผิดกฎหมายที่ถูกตัดเพียงคะแนนเดียวจะ

ได้คะแนนกลับมาภายใน 6 เดือน หากเสยีคะแนนมากกว่าหน่ึงคะแนน จะได้รับคะแนนกลับมาใน 2 หรือ 

3 ปี (ขึ้นอยู่กบัความรุนแรงของการกระท าผิดกฎหมาย) 

 4.3 ประเทศองักฤษ 

 ขีดจ ากัดความเร็วบนถนนในสหราชอาณาจักรที่ใช้เพ่ือก าหนดความเร็วสูงสุดตามกฎหมาย

ส าหรับยานพาหนะที่ใช้ถนนสาธารณะในสหราชอาณาจักรเป็นมาตรการหน่ึงที่สามารถควบคุมความเรว็ได้

ในขีดจ ากัดความเร็วในแต่ละต าแหน่งจะระบุไว้ในเคร่ืองหมายจราจรที่ใกล้เคียงหรือโดยการมีแสงไฟที่

ถนน เคร่ืองหมายแสดงขีด จ ากัด ความเรว็เป็นไมล์ต่อช่ัวโมง (mph) หรือใช้สัญลักษณ์ Clearway (หรือ

ระดับความเรว็แห่งชาติ (NSL) ความเรว็สูงสุดของประเทศคือ 70 ไมล์ต่อช่ัวโมง (112 กม. / ชม.)โดย
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จ ากัดความเรว็บนมอเตอร์เวย์ไม่เกิน 70 ไมล์ต่อช่ัวโมง (72 กม. / ชม.) ในถนนเส้นคู่ขนาน 60 ไมล์ต่อ

ช่ัวโมง (96 กม. / ชม.) ในถนนเส้นเด่ียว และเพียง 30 ไมล์ต่อช่ัวโมง (48 กิโลเมตร / ชม.) ในถนน

พ้ืนที่ที่มีการจ ากัดความเรว็โดยแสงไฟที่ถนน ข้อจ ากัดเหล่าน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงตามป้ายถนน ปรากฏ

ตามตารางแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้  

 
ภาพที่ 3 ขดีจ ากดัความเรว็บนถนนในสหราชอาณาจักร 

ที่มา: Rule 124: Speed Limits". The Official Highway Code. TSO. 2007. p. 41.  

 

 
ภาพท่ี 4 อตัราโทษการฝ่าฝืนความเรว็ในสหราชอาณาจักร 

ท่ีมา: http://www.speedingeurope.com/united-kingdom/ 

 

5. วิเคราะหปั์ญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกบัความผิดจากการขบัขี่รถยนตเ์ร็วเกิน

กว่าอตัราทีก่ฎหมายก าหนด 

 ในการวิเคราะห์ปัญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกบัความผิดจากการขับข่ีรถยนต์เรว็เกินกว่า

อตัราที่กฎหมายก าหนดจะแยกพิจารณาปัญหาเป็น 3 ประเดน็ ดังน้ี 

 5.1 การก าหนดระดบัความผดิและระดบัโทษ 

 เม่ือมีการกระท าความผิดจากการขับข่ีรถยนต์เรว็เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดน้ันโดยปกติ

แล้วหากพฤติการณ์แห่งคดีปรากฏว่าการกระท าผิดยังไม่เป็นผลอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน

ของบุคคลอื่นมักจะถือว่าการกระท าผิดไม่ร้ายแรง แต่อย่างไรกต็าม หากเป็นการขับข่ีรถยนต์เรว็เกินกว่า

อัตราที่กฎหมายก าหนดในบริเวณเขตชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล หรือสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิด

ความเสยีหายได้ง่าย หรือเป็นผู้ที่กระท าความผิดซ า้แล้วซ า้อีกกส็มควรที่จะได้รับโทษในสถานหนัก เพ่ือให้
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เกดิความเขด็หลาบ แต่อย่างไรกต็ามในปัจจุบันกฎหมายมิได้ก าหนดไว้ว่าการขับข่ีรถยนต์เรว็เกนิกว่าอัตรา

ที่กฎหมายก าหนดในบริเวณใด ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สนิของบุคคลอื่น 

นอกจากน้ียังมิได้มีการก าหนดระดับโทษส าหรับกรณีเป็นผู้ที่กระท าความผิดซ า้ไว้อีกด้วย ทั้งน้ีเน่ืองจาก

การก าหนดระดับช้ันโทษมีความส าคัญ เพราะมีนัยส าคัญอยู่ประการหน่ึงคือ จะช่วยแสดงถึงระดับความ

รุนแรงของอาชญากรรมที่รัฐและสังคมให้ความส าคัญ เม่ือประเทศไทยให้ความส าคัญกับการไม่ขับรถเร็ว 

การลงโทษในสถานหนักจะสะท้อนให้เห็นถึงระบบยุติธรรมที่ให้ความส าคัญกับการป้องปรามการขับข่ี

รถยนต์เร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของ

ประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจาการกระท าผิดดังกล่าวอกีด้วย 

 การก าหนดระดับช้ันโทษมีนัยส าคัญอีกประการหน่ึงคือ ช่วยสะท้อนถึงระดับความรุนแรงของ

อาชญากรรมที่รัฐและสังคมให้ความส าคัญ อาชญากรรมที่รุนแรงมากที่สุดต้องถูกลงโทษในข้ันสูงสุด 

อาชญากรรมที่รุนแรงในระดับใกล้เคียงกันหรือระดับเดียวกัน ควรที่จะได้รับโทษในระดับเดียวกันหรือ

ใกล้เคียงกนั  

 5.2 ความหลากหลายของโทษทีใ่ชใ้นปัจจุบนั 

 การลงโทษผู้กระท าความผิดฐานขับรถเรว็เกินอัตราที่กฎหมายก าหนดในปัจจุบัน จะค านึงถึง

วัตถุประสงค์ในการลงโทษเพ่ือข่มขู่ยับย้ังเพ่ือไม่ให้ผู้ท าผิดกลับไปกระท าผิดซ า้อีกและในขณะเดียวกันก็

เพ่ือไม่ให้ผู้อื่นเอาเป็นเย่ียงอย่าง ดังน้ันเพ่ือให้วัตถุประสงค์ในการลงโทษบรรลุผลจึงควรเพ่ิมความ

หลากหลายในการลงโทษ โดยควรให้โทษหรือทางเลือกในการก าหนดโทษในทางอาญามีความหลากหลาย

มากกว่าเดิมเพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพมากที่สดุเทา่ที่จะเป็นได้ 

  5.2.1 มาตรการพกัใชใ้บอนุญาตขบัข่ีและเพกิถอนใบอนุญาตขบัข่ี 

  ในประเทศไทยยังไม่มีการใช้มาตรการพักใช้ใบอนุญาตขับข่ีและเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

ดังเช่นความผิดฐานเมาแล้วขับที่ก  าหนดให้ศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ีได้หากเหน็ว่าถ้าหากให้

ผู้น้ันขับรถยนต์ต่อไปอาจก่อให้เกิดความอันตรายต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นได้ ซ่ึงหากศาล

เหน็ว่าในกรณีการกระท าผิดที่ยังอยู่ในวิสัยที่จะท าการแก้ไขฟ้ืนฟูได้ ศาลอาจมีค าสั่งเพียงเป็นการพักใช้

ใบอนุญาตขับข่ีเทา่น้ัน แต่ถ้าหากความปรากฏในภายหลังต่อศาลว่าผู้กระท าผิดไม่ปฏบัิติตามเง่ือนไขที่ศาล

ก าหนดข้ึน ศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ีของผู้น้ันได้ โดยวัตถุประสงค์หน่ึงของการลงโทษน้ันก็

เ พ่ือที่ จะแก้ไขฟ้ืนฟู ผู้กระท าความผิด นักจิตวิทยาและนักอาชญาวิทยาเ ช่ือว่าบุคลิกภาพเป็น

คุณสมบัติเฉพาะบุคคล การประกอบอาชญากรรมข้ึนอยู่กบับุคลิกภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคมของแต่ละ

บุคคล ดังน้ันการก าหนดวิธกีารลงโทษผู้กระท าผิดต้องจัดท าให้สอดคล้องกับแต่ละบุคคล เช่น ในประเทศ

ฝร่ังเศส เม่ือผู้กระท าผิดถูกพักใบอนุญาตขับข่ีเน่ืองจากได้คะแนนสะสมโทษครบตามที่ก  าหนด ผู้กระท า

ผิดสามารถเข้าร่วมหลักสูตรอบรมความปลอดภัยทางถนนเพ่ือรับคะแนนกลับคืนได้ เป็นต้น แต่ประเทศ

ไทยยังคงมีแต่เพียงมาตรการลงโทษที่เป็นปฐมเหตุของการลงโทษเท่าน้ัน เป็นเพียงการยับย้ังมิให้ก่อ

อาชญากรรมเพียงช่ัวระยะเวลาหน่ึงเทา่นั้น 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการน ามาตรการพักใช้ใบอนุญาตขับข่ีและเพิกถอน

ใบอนุญาตขับข่ีมาบังคับใช้ในประเทศไทย โดยน าระบบมาตรการบันทกึคะแนนใบอนุญาตขับข่ีมาใช้เป็น

เคร่ืองมือในการลงโทษโดยมาตรการดังกล่าว 
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  5.2.2 มาตรการบนัทึกคะแนนใบอนุญาตขบัข่ี 

การบันทกึคะแนนโดยวิธดีังกล่าว สามารถท าให้ทราบข้อมูลประวัติการกระท าผิดกฎจราจรของผู้กระท าผิด

ได้ทนัททีี่มีการกระท าความผิด โดยทราบข้อมูลว่าผู้กระท าความผิดเคยกระท าผิดกฎจราจรมาก่อนหรือไม่ 

ซ่ึงยังไม่มีการน าระบบดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทยแต่อย่างใด ยังคงอยู่ระหว่างการศึกษาในการน ามาใช้

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับปัญหาในเร่ืองงบประมาณที่จะน ามาด าเนินการดังกล่าว เน่ืองจาก

ระบบบันทึกคะแนนจ าเป็นต้องมีศูนย์คอมพิวเตอร์ส าหรับเกบ็ข้อมูลในทุกจังหวัดโดยสามารถออนไลน์

ติดต่อกนัได้ทั่วประเทศ งบประมาณที่จะต้องน ามาด าเนินการในส่วนน้ีจึงต้องใช้เป็นจ านวนมาก 

  ข้อดีของการน าการบันทึกคะแนนมาใช้แก่ผู้กระท าความผิดคือท าให้ทราบว่าผู้กระท า

ความผิดเคยกระท าผิดกฎหมายจราจรมาก่อนหรือไม่ ซ่ึงหากเคยกระท าความผิดมาก่อนแล้วกส็ามารถน า

ตัวมาลงโทษได้ทนัทว่งทแีละยังเป็นการช่วยยับย้ังป้องกันการกระท าความผิดที่มีลักษณะติดนิสัย เพราะถ้า

หากมีการกระท าความผิดเกินกว่า 1 คร้ัง บัตรบันทกึคะแนนจะระบุไว้อย่างชัดแจ้ง และการบันทกึคะแนน

ดังกล่าวจะเป็นผลดีในการน ามาปรับใช้ลงโทษแก่ผู้กระท าความผิด โดยช่วยให้เจ้าพนักงานหรือศาลลงโทษ

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

  5.2.3 มาตรการปรบั  

  โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบการแปลงค่าปรับฐานขับรถเร็วเกินอัตราที่

กฎหมายก าหนดของประเทศฝร่ังเศสโดยใช้การแปลงโดยการเทียบอัตราส่วนของอัตราค่าปรับกับค่าแรง

ข้ันต ่าของประเทศฝร่ังเศสเฉล่ียที่ 2585.52 บาทต่อวัน8 เทยีบกบัอตัราค่าแรงข้ันต ่าเฉล่ียของประเทศไทย

ที่ 318 บาทต่อวัน จะได้อัตราส่วนอยู่ที่ 8.13 เท่า แล้วน าอัตราส่วนดังกล่าวแปลงค่าปรับของประเทศ

ฝร่ังเศสมาเป็นค่าปรับที่ควรจะเป็นของประเทศไทย อีกทั้งยังน าอัตราส่วนการข้ึนของค่าปรับในพ้ืนที่เขต

ชุมชนที่จะมากกว่าเขตอื่นๆ เป็นสองเท่าของมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา มาปรับใช้กับการขึ้น

ค่าปรับของไทยในบริเวณที่กฎหมายก าหนดให้ใช้ความเรว็ไม่เกิน 50 กม./ชม.ซ่ึงถือว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีความ

เสี่ยงต่อการเกดิอุบัติเหตุสงู ดังน้ี  

 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าปรบัฐานขบัรถเร็วเกินอตัราที่กฎหมายก าหนดของประเทศไทยโดยแปลง

มาจากอตัราค่าปรบัของประเทศฝรัง่เศสและประเทศองักฤษ 

 

เขตจ ากดัความเรว็

สงูสดุ 

ความเรว็ที่เกนิจากอตัราที่กฎหมายก าหนด (กม./ชม.) 

0-19  20-29 30-39 40-49 50 ขึ้นไป 50 ขึ้นไป 

 (ผดิคร้ังที่ 2) 

ไม่เกนิ 50 กม./ชม.  

ปรับ 600 บาท* 1,000 บาท 1,650 บาท 2,750 บาท สงูสดุ 7,000 บาท สงูสดุ 17,000 บาท 

คะแนนโทษ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 6 คะแนน 

                                                        
8SMIC, France’s minimum wage, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2561,จาก https://www.expatica.com/fr/employment/french-minimum-
wage-and-average-salary-in-france_982310.html 
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พักใบอนุญาต - - สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี 

จ าคุก  - - - - - สงูสดุ 3 เดอืน 

ไม่เกนิ 80 กม./ชม.  

ค่าปรับประเทศฝรั่งเศส 68 ยูโร 135 ยูโร ** ** 1,500 ยูโร 3,750 ยูโร 

ปรับ 300 บาท 600 บาท 1,000 บาท 1,650 บาท สงูสดุ 7,000 บาท สงูสดุ 17,000 บาท 

คะแนนโทษ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 6 คะแนน 

พักใบอนุญาต - - สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี 

จ าคุก - - - - - สงูสดุ 3 เดอืน 

ไม่เกนิ 90 กม./ชม.  

ปรับ 300 บาท 600 บาท 1,000 บาท 1,650 บาท สงูสดุ 7,000 บาท สงูสดุ 17,000 บาท 

คะแนนโทษ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 6 คะแนน 

พักใบอนุญาต - - สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี 

จ าคุก - - - - - สงูสดุ 3 เดอืน 

หมายเหต ุ * อตัราส่วนการข้ึนของค่าปรับในพ้ืนที่เขตชุมชน (ไม่เกนิ 50 กม./ชม. ) เป็นสอง 

เทา่ของนอกเขตตามแบบของมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา  

** ไม่ได้น าค่าปรับประเทศฝร่ังเศสมาใช้กบัประเทศไทย ใช้วิธกีารขึ้นแบบอตัราส่วน 

 

  5.2.4 มาตรการจ าคุก 

  ถึงแม้ว่าโดยสภาพการขับข่ีรถยนต์เรว็เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดโดยล าพังจะไม่ใช่

ความผิดที่ร้ายแรงถึงข้ันที่ต้องน าโทษจ าคุกมาบังคับใช้ โดยการขับข่ีรถยนต์เร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมาย

ก าหนดเป็นการกระท าโดยประมาท แต่หากเป็นการรู้ตัวว่าการกระท าของตนเป็นการเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด

ภยันตรายไม่ว่าจะเป็นการรู้ตัวในทางอัตวิสัย คือ การเสี่ยงโดยรู้ตัวถึงภยันตรายและเป็นการเสี่ยงโดยไม่มี

เหตุผลอันสมควร หรือการรู้ตัวหรือในทางภาวะวิสัย ซ่ึงหมายถึงการเสี่ยงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรไม่ว่า

ผู้กระท าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ถึงภยันตรายน้ันกต็าม จึงจัดเป็นความประมาทโดยจงใจ (Recklessness) เช่น ฝ่า

ฝืนด้วยความเร็วที่มากเกินไปมาก หรือขับข่ีด้วยความเรว็มากในสถานที่ชุมชน หรือโรงเรียน เป็นต้น จึง

เป็นระดับของความประมาทที่สมควรถูกลงโทษ ซ่ึงหมายถึงการขาดความระมัดระวังอย่างมาก ทั้งน้ี

เน่ืองจากความประมาทโดยจงใจเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงภัยต่อภยันตรายโดยรู้ตัวและโดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควรในบางคร้ัง อาจกล่าวได้ว่าความประมาทโดยจงใจเป็นการลองเสี่ยงโชคโดยเจตนาของผู้กระท า เป็น

เร่ืองของสภาพจิตของผู้กระท าน้ัน ผู้กระท าโดยประมาทโดยจงใจแม้ว่ามีสภาพจิตใจที่กระท าผิดน้อยกว่า

กระท าโดยเจตนากต็ามแต่กถ็ือว่ามีเจตนาเลวร้ายกว่าความประมาทธรรมดา เพราะความประมาทโดยจงใจ

แตกต่างจากความประมาทธรรมดาตรงที่ว่าความประมาทโดยจงใจน้ันผู้กระท าจะรู้ตัวว่าเป็นการเสี่ยงต่อ

การเกดิอนัตรายขึ้น 

 5.3 วิเคราะหเ์ปรียบมาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัความผดิจากการขบัรถเร็วเกินอตัราที่

กฎหมายก าหนดของประเทศไทยกบัต่างประเทศ 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและบทลงโทษ เร่ืองขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมาย

ก าหนดของไทยกับต่างประเทศพบว่าเมื่อเปรียบเทียบมาตรการและบทลงโทษในต่างประเทศแล้ว
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มาตรการการบังคับใช้กฎหมายของไทยมีบทลงโทษที่น้อยมากหากเทียบกับความสูญเสียที่เกิดข้ึนต่อชีวิต

และทรัพย์สินของผู้ประสบอุบัติเหตุในแต่ละคร้ัง นอกจากน้ียังไม่มีการแบ่งระดับความร้ายแรงของการ

กระท าความผิดตามสถานที่กระท าความผิดหรือตามอตัราเรว็ที่มากน้อยแตกต่างกนั ซ่ึงระดับความเรว็และ

สถานที่ที่แตกต่างกันจะส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุมากข้ึนน้ันเอง ซ่ึงจากการศึกษาทั้งใน

ประเทศ สหรัฐอเมริกาอังกฤษ และฝร่ังเศส มีการแบ่งอตัราโทษส าหรับความเรว็และสถานที่ที่แตกต่างกัน

ไปตามระดับของความรุนแรง และยังมีการน าโทษอื่นๆ มาใช้ ซ่ึงในการกระท าความผิดในประเทศไทยไม่

มีการแบ่งอัตราโทษส าหรับความเรว็และสถานที่ที่แตกต่างกันไปตามระดับของความรุนแรง และยังไม่มี

การน าโทษอื่นๆ มาใช้นอกจากโทษปรับเพียงสถานเดียว 

 

6. ขอ้เสนอแนะ 

 1) เดิมโทษที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ส าหรับความผิดฐานขับ

รถเรว็เกินอัตราที่กฎหมายก าหนด ตามมาตรา 152 มีเพียง “โทษปรบัไม่เกิน 1,000 บาท” เท่าน้ัน อีก

ทั้งยังเป็นโทษที่บัญญัติรวมส าหรับหลายฐานความผิดเอาไว้ด้วยกัน จึงควรเพ่ิมบทบัญญัติในการก าหนด

โทษแยกเป็นมาตราเฉพาะส าหรับฐานความผิดการขับข่ีรถยนต์เร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด โดย

บัญญัติเพ่ิมมาตรการลงโทษอื่นๆ นอกจากการปรับ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับระดับความรุนแรงของ

การกระท าผิด ดังน้ี 

“มาตรา… ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 67 ระวางโทษปรับ ตัดคะแนน พักใบอนุญาตขับข่ี หรือจ าคุก 

ตามที่ก  าหนดไว้ในกฎกระทรวง” 

 2) บัญญัติโทษในกฎกระทรวงไห้มีความชัดเจนส าหรับความผิดฐานขับรถเร็วเกินอัตราที่

กฎหมายก าหนด ดังน้ี 

 

ตารางที่  4 ตารางแสดงบทบัญญัติโทษส าหรับความผิดฐานขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด 

ในกฎกระทรวง 

เขตจ ากดัความเรว็

สงูสดุ 

ความเรว็ที่เกนิจากอตัราที่กฎหมายก าหนด (กม./ชม.) 

0-19  20-29 30-39 40-49 50 ขึ้นไป 50 ขึ้นไป 

 (ผดิคร้ังที่ 2) 

ไม่เกนิ 50 กม./ชม.  

ปรับ 600 บาท 1,000 บาท 1,650 บาท 2,750 บาท สงูสดุ 7,000 บาท สงูสดุ 17,000 บาท 

คะแนนโทษ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 6 คะแนน 

พักใบอนุญาต - - สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี 

จ าคุก  - - - - - สงูสดุ 3 เดือน 

ไม่เกนิ 80 กม./ชม.  

ปรับ 300 บาท 600 บาท 1,000 บาท 1,650 บาท สงูสดุ 7,000 บาท สงูสดุ 17,000 บาท 

คะแนนโทษ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 6 คะแนน 

พักใบอนุญาต - - สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี 

จ าคุก - - - - - สงูสดุ 3 เดือน 

ไม่เกนิ 90 กม./ชม.  

ปรับ 300 บาท 600 บาท 1,000 บาท 1,650 บาท สงูสดุ 7,000 บาท สงูสดุ 17,000 บาท 
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คะแนนโทษ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 6 คะแนน 

พักใบอนุญาต - - สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี สงูสดุ 3 ปี 

จ าคุก - - - - - สงูสดุ 3 เดือน 

 

 3) ผู้วิจัยเหน็ควรน าระบบคะแนนมาใช้ เน่ืองจากการลงโทษโดยการบันทกึคะแนนใบอนุญาต

ขับข่ียังไม่มีการน ามาใช้บังคับอย่างจริงจังในประเทศไทย โดยวิธดัีงกล่าว สามารถท าให้ทราบข้อมูลประวัติ

การกระท าผิดกฎจราจรของผู้กระท าผิดได้ทนัททีี่มีการกระท าความผิด โดยทราบข้อมูลว่าผู้กระท าความผิด

เคยกระท าผิดกฎจราจรมาก่อนหรือไม่ ท าให้สามารถลงโทษผู้กระท าความผิดได้อย่างเหมาะสม โดยขอ

เสนอในส่วนของการใช้ระบบคะแนนส าหรับความผิดทั้งระบบของกฎหมายจราจร โดยคะแนนจะเร่ิมต้น

ด้วย 12 คะแนน เมื่อคะแนนลดไปถึง 0 คะแนน จะถูกระงับใบอนุญาตขับข่ีเป็นเวลา 6 เดือน หากถูกตัด

คะแนนจนลดไปถึง 0 คะแนน ซ า้สองคร้ังในรอบ 5 ปี ใบอนุญาตจะถูกถอนออกไป 1 ปี 

 4) ควรน าโทษที่หลากหลายมาใช้โดยเปิดช่องให้ศาลใช้ดุลพินิจในการลงโทษให้เหมาะสมเป็น

รายบุคคล โดยเพิ่มบทก าหนดโทษในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ให้ศาลสามารถใช้

ดุลพินิจในการสั่งมาตรการลงโทษเสริมอื่นๆ ได้ตามที่ศาลเหน็สมควร เช่น การท างานบริการสงัคม การให้

เข้ารับการอบรม เป็นต้น 
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