
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง* 
 

ร้อยต ารวจเอกบรมวิชญ์ วังนัยกูล** 
 
บทน า 
 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัญหาการกระท าความผิดหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสมของเด็กและ
เยาวชนเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติที่ควรได้รับการแก้ไขโดยเหตุที่ว่าเด็กและเยาวชนยังไม่เติบโตเต็มที่
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ จึงต้องการการพิทักษ์และการดูแล รวมถึงต้องการการคุ้มครองทางกฎหมาย
ที่เหมาะสม 
 นอกจากสถาบันครอบครัวอันเป็นหน่วยพ้ืนฐานทางสังคมที่เล็กที่สุดจะมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่จะต้องบ่มเพาะปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นก าลังส าคัญของชาติ
ในอนาคต มีจิตส านึกที่ดีและช่วยระงับยับยั้งมิให้เด็กและเยาวชนกระท าความผิดหรือประพฤติตัวไม่
เหมาะสม ซึ่งจากการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ท าให้ประเทศไทยมี
พันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันดังกล่าว โดยจะต้องหามาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวที่เหมาะสมอีกด้วย ปัญหาการรวมตัวกันเพ่ือแข่งรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ
ของเด็กหรือที่นิยมเรียกว่า “เด็กแว้น” ซึ่งหมายถึง วัยรุ่นผู้ชายที่ชอบเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์ให้มีเสียง
ดังแว้น1 เป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน นอกจากจะก่อความเดือดร้อนร าคาญให้แก่
ประชาชนโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางเสียงของเครื่องยนต์ที่มีการดัดแปลงหรือการขับขี่รถโดยไม่
ค านึงถึงความปลอดภัยของบุคคลอื่นแล้ว ยังน ามาซึ่งปัญหาต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น การมั่วสุมเพ่ือดื่ม
สุรา การกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด2  

                                                           
1* เรียบเรียงจากสารนิพนธ์เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการในการปูองกันและ

แก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง” หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ รอง
ศาสตราจารย์คณาธิป รองรวีวงศ์ ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร .ประสาน บุญโสภาคย์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์วินัย ล้ าเลิศ กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย 

** นักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมค าใหม่ เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร:  ธนาเพรส

, 2553 ), หน้า 70.  
2 มติชน ออนไลน์, ต ารวจหนองคาย ยึดรถเด็กแว้นกว่า 50 คันพร้อมจับยาบ้า 52 เม็ด 

[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_743605 [11 
กุมภาพันธ์ 2561]. 
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การพนันขันต่อ3 เป็นต้น แม้ว่าจะได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ขึ้นเพ่ือคุ้มครอง
และส่งเสริมสวัสดิภาพของเด็กโดยก าหนดให้บิดา มารดา มีหน้าที่ต้องสอดส่องดูแลและคอยปูองกัน 
มิให้เด็กกระท าพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งกระท าความผิดกฎหมายโดยได้ก าหนดโทษบิดามารดา
หรือผู้ปกครองซึ่งละเลยต่อหน้าที่ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ อีกทั้งกลับมีแนวโน้มที่
เด็กและเยาวชนจะกระท าความผิดเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ อีกด้วยสืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติจราจรทาง
บก พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงนั้น ได้ก าหนดให้การแข่งขันรถในทางโดยไม่ได้รับ
อนุญาต เป็นความผิดตามมาตรา 134  และมีการก าหนดอัตราโทษส าหรับผู้ที่กระท าการฝุาฝืนเอาไว้
ในมาตรา 160 ทวิโดยบทบัญญัติดังกล่าว จะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อได้มีแข่งขันเกิดขึ้นแล้ว  ดังนั้น 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถจะเข้าไประงับยับยั้ง การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมกันของเด็ก ทั้ง ๆ ที่รู้
ว่าเด็กจะท าการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมกันเพ่ือจะท าการแข่งขันรถในทางได้ ปัญหาดังกล่าวเป็นสิ่งที่
รัฐบาลในแต่ละสมัยให้ความส าคัญรวมถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เห็นว่าปัญหานี้ เป็น
เรื่องท่ีต้องมีมาตรการแก้ไขท่ีเหมาะสม จึงได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 
เรื่อง มาตรการในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการ
ควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โดยมี
ข้อก าหนดและข้อห้ามที่ส าคัญ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ (1) ห้ามรวมกลุ่มมั่วสุมในลักษณะแข่งรถ
ในทาง โดยเพ่ิมอ านาจให้เจ้าพนักงานสามารถน ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สงสัยว่าจะใช้ในการ
แข่งรถมาเก็บรักษาไว้เป็นการชั่วคราว โดยให้รวมไปถึงรถของผู้ที่อยู่ในบริเวณเดียวกับจุดเกิดเหตุด้วย 
(2) ส าหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ปล่อยปละละเลยให้เยาวชนรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพ่ือการแข่งรถ หากบุตร
หลานมีการกระท าผิด ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้
วางเงินประกันได้ในครั้งแรกหากกระท าผิดซ้ า ให้ผู้ปกครองต้องโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่
เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้ริบเงินประกันเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็ก  
 อย่างไรก็ตาม จากการใช้บังคับกฎหมายดังกล่าวในระยะที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มิหน าซ้ ายังก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องอีกด้วย เนื่องจากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวยังมีกฎหมายบาง
ประการ ซึ่งควรได้รับการแก้ไขวัดเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยในการวิเคราะห์ปัญหา
กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์โดยแยก ออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้  
 
                                                           

3 ไทยรัฐ ออนไลน์, รวบ 'บังดีส' แว้นตัวแรงย่านเสรีไทย ชวนแข่งซิ่งผ่านเฟซบุ๊ก พนันเอา
เงิน [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/content/953890 [11 กุมภาพันธ์ 
2561]. 
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 1. การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะน าไปสู่การแข่งรถในทาง 
 2. มาตรการเกี่ยวกับบทก าหนดโทษของความผิดฐานแข่งขันรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต
และบทเพ่ิมโทษในกรณีกระท าความผิดซ้ า 
 3. บทก าหนดโทษของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 
 การศึกษาปัญหาทางกฎหมายในประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง ผู้ศึกษาจึงท าการศึกษาเรื่องนี้ 
 
ความหมายของการรวมกลุ่มหรือม่ัวสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะน าไปสู่การแข่งรถ
ในทาง 
 ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจร ไม่มีบทนิยามศัพท์ของการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพ่ือ
แข่งขันรถในทางไว้โดยเฉพาะ แต่จากการศึกษาพอที่จะให้ความหมายไว้พอสังเขป ดังนี้ 
 “รวมกลุ่ม” หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมกัน โดยมีการติดต่อสัมพันธ์กัน
หรือปฏิสัมพันธ์กัน และมีจุดมุ่งหมายที่จะกระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน4 
 “มั่วสุม” หมายถึง การชุมนุมกันเพ่ือท าในสิ่งไม่ดี5 
 “การแข่งรถ” การแข่งขันด้วยการขับขี่รถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ที่มีการดัดแปลงสภาพ
รถโดยใช้ความเร็วสูงในทางสาธารณะซึ่งผิดกฎหมาย6 
 “การแข่งรถ” หมายถึง การใช้ยานพาหนะในการแข่งขันทางรถยนต์ และรถจักรยานยนต์บน
ถนนหลวงในขณะที่มียานพาหนะอ่ืน ๆ ร่วมใช้เส้นทางด้วยไม่หมายความรวมถึงการแข่งขันรถที่มีผู้จัด
ขึ้นในสนามแข่งขันเฉพาะ7 
 “ทาง” หมายความว่า ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจ าทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทาง
ข้าม ทางร่วมทางแยก ทางลาด ทางโค้ง สะพาน และลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร และให้

                                                           
4 วินิจ เกตุข า, กระบวนการกลุ่ม (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2522), หน้า 13. 
5ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม พ.ศ. 2554 [ออนไลน์]. 2554. เข้าถึงได้จาก

http://www.royin.go.th/dictionary/ [25 กุมภาพันธ์ 2561]. 
6 กองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจแห่งชาติ , มาตรการป้องกันปราบปรามของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจและมาตรการทางสังคมต่อการแก้ไขปัญหาการแข่งรถซิ่งในทางสาธารณะของ
แก๊งค์เด็กและเยาวชน (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2557), หน้า 4. 

7 วัชระพงษ์ ฉายวัฒน์, อุปสรรคในการปราบปรามการลักลอบแข่งรถบนถนนหลวงของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจในเขตนครบาล (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงาน
ยุติธรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542), หน้า 68. 

http://www.royin.go.th/dictionary/
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หมายความรวมถึงทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการจราจร หรือที่เจ้าพนักงาน
จราจรได้ประกาศให้เป็นทางตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย แต่ไม่รวมไปถึงทางรถไฟ8 
 ดังนี้ ทาง จึงหมายถึง ทางสาธารณะ 
 “การแข่งรถในทางสาธารณะ” หมายถึง การขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ทั้งแบบขับขี่คน
เดียวหรือมีผู้ซ้อนท้าย และเพ่ือการแข่งขันเป็นกลุ่มจักรยานยนต์ความเร็วสูงโดยละเมิดกฎจราจรและ
มุ่งหวังผลประโยชน์ตามข้อเรียกร้องของกันและกัน9 
 ดังนี้ จึงให้นิยามของค าว่า การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพ่ือแข่งขันในทาง ได้ว่า การที่บุคคลตั้งแต่
สองคนขึ้นไปมารวมกันหรือชุมนุมกันเพ่ือแข่งขันรถในทาง โดยรถที่ใช้แข่งขันอาจจะได้รับการ
ดัดแปลง ตกแต่งโดยผิดกฎหมายหรือไม่ก็ได้ และมีการขับขี่ในลักษณะละเมิดกฎจราจร และไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจะมีผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ได้ 
  
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
  มาตรา 134 ห้ามมิให้ผู้ใดแข่งรถในทาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร 
  ห้ามมิให้ผู้ใดจัด สนับสนุน หรือส่งเสริมให้มีการแข่งรถในทาง  เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหัวหน้าพนักงานจราจร 
  มาตรา 160 ทวิ ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา 134 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้
นั้น  มีก าหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 
 ความผิดฐานแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเป็นหนังสือ 
เป็นความผิดหลักท่ีใช้บังคับกับผู้ที่รวมกลุ่มหรือมั่วสุมกันท าการแข่งขันรถในทาง รวมไปถึงผู้สนับสนุน
หรือผู้ที่ส่งเสริมให้มีการแข่งขันรถในทางด้วย โดยมีการก าหนดโทษไว้ในมาตรา 160 ทวิ แต่ใน
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ไม่มีบทนิยามเของค าว่า “แข่งขัน” ว่าหมายความว่า
อย่างไร 
  มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรืออาจเกิดอันตราย หรือ
อาจท าให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ผู้ใช้ คนโดยสารหรือประชาชนมาใช้ในทางเดินรถ 
                                                           

8 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
9ไกรยง ปาลวีรภัทร,  ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต ารวจต่อการแข่งขันรถในทางสาธารณะ

กรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎพระนคร, 2551) หน้า 6. 
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  รถที่ใช้ในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องจัดให้มีเครื่องยนต์ เครื่องอุปกรณ์ และหรือส่วนควบ
ที่ครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน กฎหมาย
ว่าด้วยรถลาก หรือกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง และใช้การได้ดี 
  มาตรา 148 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ต้อง 
ระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท  
 ความผิดตามมาตรา 6 วรรคหนึ่งและวรรคสอง มีลักษณะที่นอกจากจะเป็นความผิดเสริม
ความผิดหลักแล้ว ยังเป็นมาตรการปูองกันสังคมอีกประการหนึ่ง  เนื่องจาก การน ารถที่มีสภาพไม่
มั่นคงแข็งแรงตามวรรคหนึ่ง หรือ มีส่วนควบ หรืออุปกรณ์ไม่ครบถ้วน ออกมาใช้ในทางเดินรถ ตาม
วรรคสอง นั้น  อาจเกิดอันตรายท าให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัย แก่ผู้ใช้ทางคนอ่ืนๆ หรือประชาชนที่
อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เช่น  รถเด็กแว้นน ามาใช้มักไม่ติดกระจกมองข้าง เป็นต้น 
  มาตรา 9 ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถที่เกิดเสียงอ้ืออึงหรือมีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถมาใช้ใน
ทางเดินรถ 
  มาตรา 148 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 9 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 
บาท 
  มาตรา 10 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุุน ควัน ละอองเคมี
หรือเสียงเกินเกณฑ์ที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาใช้ใน
ทางเดินรถ 
  มาตรา 152 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 10 ทวิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
1,000 บาท 
 การดัดแปลงท่อไอเสียให้มีเสียงดังอ้ืออึงกว่าปกติ  เป็นสิ่งที่พบให้ได้ทั่วไปในกลุ่มเด็กแว้น ซึ่ง
นอกจากจะมีความผิดตามาตรา 9 แล้ว ยังมีความผิดตามมาตรา 10 ทวิอีกด้วย โดยเกณฑ์ระดับความ
ดังของเสียงได้มีการก าหนดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม10 
คือ ระดับเสียงในขณะที่เดินเครื่องยนต์อยู่กับที่ โดยไม่รวมเสียงแตรสัญญาณ ต้องมีระดับเสียงไม่เกิน 
95 เดซิเบล เมื่อตรวจวัดระดับเสียงในระยะห่างจากรถจักรยานยนต์ 0.5 เมตร11 เนื่องจากในการ

                                                           

10 “ข้อก าหนดกรมต ารวจ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าควันด า ก๊าซ และระดับเสียงของรถ ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์ที่ยินยอมให้น ามาใช้ในทางเดินรถได้,” ราชกิจจานุเบกษา 110, 59  ( 19 กรกฎาคม 
2536): 9-11. 

11“ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดระดับเสียงของ
รถจักรยานยนต์,” ราชกิจจานุเบกษา 120, พิเศษ 87 ง (8 สิงหาคม 2546): 1-8. 
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รวมกลุ่มกันแต่ละครั้งมีรถ จ านวนมากมายที่ได้รับการดัดแปลงท่อ ย่อมส่งเสียงดังเกิดกว่าที่ได้ก าหนด
ไว้ตามประกาศดังกล่าว 
  มาตรา  43  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีขับรถ  
  (1) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน 
  (3) ในลักษณะกีดขวางการจราจร 
  (4) โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 
  (8) โดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น 
  มาตรา 157 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 43 (3) (4) ต้องระวางโทษปรับตั้ง
แต่สี่ร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท 
  มาตรา 160 วรรคสาม ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา 43 (8) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสาม
เดือน หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  มาตรา 160 ตรี ผู้ใดฝุาฝืน มาตรา 43 (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ 
ปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้น 
มีก าหนดไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 
 ในการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมกันเพ่ือท าการแข่งขันรถในทาง แต่ละครั้งมักมีรถจ านวนมากที่
ออกมาท าการแข่งขัน โดยขับตามกันมาเป็นกลุ่มๆ เป็นแนวยาวเต็มถนน ท าให้ผู้ใช้ทางทั่วไปไม่
สามารถแซงได้  ซึ่งเป็นลักษณะกีดขวางการจราจรตาม (3) ทั้งการขับขี่มักใช้ความเร็วเกินกว่าที่
กฎหมายก าหนด หรือขับข่ีฉวัดเฉวียนไปมาซ่ึงเป็นการขับข่ีโดยประมาท หรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิด
อันตรายแก่บุคคล หรือทรัพย์สิน โดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อ่ืน ซึ่งถือว่า
เป็นความผิดส าเร็จตาม (4) และ (8) แล้ว ตั้งแต่ที่ได้ลงมือกระท าแล้ว แม้ว่าผลของการกระท า คือ 
เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินจะยังไม่เกิดก็ตาม เพราะเป็นเพียงพฤติการณ์ประกอบการ
กระท า12 โดยผู้กระท าไม่จ าต้องมีเจตนาให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน หากวิญญูชน ( 
Reasonable person) เห็นว่าอาจเกิดความเสียแก่บุคคลหรือทรัพย์สินก็เป็นความผิดแล้ว และ
บางครั้งเด็กแว้น มักจะดื่มสุราหรือ มีสิ่งอย่างอ่ืนที่ท าให้มึนเมาในขณะขับรถด้วย ซึ่งโทษตามมาตรา 
43 ในแต่ละอนุมาตรานั้น  จะมีความหนักเบาแตกต่างกันไป ซึ่งการขับขี่รถในขณะเมาสุรา หรือของ
เมาอย่างอ่ืนตาม ( 2 ) มีอัตราโทษหนักที่สุด 
  มาตรา 67 ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือ
ตามเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทาง 

                                                           
12เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์ . กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 1,. พิมพ์ครั้งที่ 5. 

(กรุงเทพมหานคร: จิรรัชการพิมพ์. 2550), หน้า 50-52. 
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  มาตรา 152 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 67 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 1,000 บาท 
 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายเทคนิค ที่ออกมาเพ่ือใช้รักษาความ
สงบเรียบร้อยในสังคม  การควบคุมความเร็วในการขับขี่13 ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จ าเป็นต้องใช้ซึ่ง
ส่วนใหญ่แล้วในการแข่งขันเด็กแว้น มักจะใช้ความเร็วที่เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
 
  มาตรา  122  ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวก
ที่จัดท าข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือปูองกันอันตรายในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ 
  ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามวรรคหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่คน
โดยสารรถจักรยานยนต์มิได้สวมหมวกที่จัดท าข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือปูองกันอันตราย 
  มาตรา 148 ผู้ใดฝุาฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 122 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
500 บาท 
  ถ้าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กระท าความผิดตาม มาตรา 122 วรรคสอง ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 
 การท าตัวให้เบาที่สุดเป็นสิ่งที่เด็กแว้น ต้องค านึงถึงในการแข่งขันรถดังนั้น เด็กแว้นส่วนใหญ่  
มักจะไม่สวมหมวกกันน็อค ซึ่งมีเหตุผลเช่นเดียวกับ การไม่ติดกระจกมองหลัง เพ่ือลดน้ าหนักตัวรถใน
การท าความเร็วนั่นเอง  และมาตรา 148 วรรคสอง เป็นบทเพ่ิมโทษในกรณีที่ผู้โดยสารไปด้วยไม่สวม
หมวกกันน็อคด้วย ทั้งนี้  ก็เพื่อปูองกันอันตรายที่จะเกิดแก่ตัวผู้โดยสารด้วย 
 
 2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ  
  ข้อ 1 ห้ามมิให้ผู้ใดรวมกลุ่มหรือมั่วสุมหรือจัดให้มีการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะ 
หรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการน าไปสู่การแข่งรถในทางอันเป็นความผิดและต้องรับโทษตาม
กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก 

                                                           
13กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 

2522 (3) รถจักรยานยนต์ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยาหรือเขตเทศบาล ไม่เกิน
ชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าวให้ขับไม่เกินชั่วโมงละ 90 กิโลเมตร และกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวงชนบท พ.ศ. 2535 ข้อ 2 (1) 
รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ให้ขับไม่เกินชั่วโมงละ 90 กิโลเมตร 
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  ในกรณีที่มีเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก หรือเจ้าพนักงานต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาการแข่งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในทางมีอ านาจเข้าระงับ ยับยั้ง หรือ
ด าเนินการใด ๆ เพ่ือปูองกันมิให้มีการกระท าดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร อ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
การน ารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่สงสัยว่าจะใช้ในการแข่งรถในทางมาเก็บรักษาไว้เป็นการ
ชั่วคราว เพ่ือการปูองกันหรือรักษาไว้เพ่ือความปลอดภัยสาธารณะ จนกว่าลักษณะหรือพฤติการณ์
ดังกล่าวจะสิ้นสุดลง 
  ให้น าความในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาใช้บังคับกับผู้ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับการ
รวมกลุ่มหรือมั่วสุมตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่  ผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้มีส่ วนเกี่ยวข้องกับการแข่ง
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง 
  ความผิดตามกฎหมายจราจรทางบก จะเกิดขึ้นเมื่อมีการแข่งขันรถในทางแล้ว
เท่านั้น ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการเข้าระงับยับยั้งและจับกุมผู้กระท าผิด ในข้อ 1 จึงเป็นบทเสริม
กฎหมายจราจรทางบก โดยเป็นมาตรการห้ามรวมกลุ่มหรือมั่วสุมหรือจัดให้มีการรวมกลุ่มหรือมั่วสุม
ในลักษณะ หรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการน าไปสู่การแข่งรถในทางและเมื่อมีพฤติการณ์ตามข้อ 1 
วรรคแรก เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายมีอ านาจ  เข้าระงับ  ยับยั้ง หรือด าเนินการใด ๆ เพ่ือ
ปูองกันมิให้มีการรวมกลุ่ม หรือมั่วสุมกันเพ่ือน าไปสู่การแข่งขันรถในทาง ได้ตามที่เห็นสมควรอ านาจ
ของเจ้าพนักงานดังกล่าวนี้  รวมถึงการน ารถยนต์ และรถจักรยานยนต์  ที่สงสัยว่าจะใช้ในการแข่งรถ
ในทางมาเก็บรักษาไว้เป็นการชั่วคราว14  ซึ่งอ านาจดังกล่าว ยังใช้บังคับไปถึง ผู้ซึ่งอยู่ในบริเวณ
เดียวกับการรวมกลุ่ม หรือมั่วสุม ในลักษณะ  หรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการน าไปสู่การแข่งรถ
ในทางด้วยเว้นแต่  ผู้นั้นจะพิสูจน์ ได้ว่ าตนไม่ ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งรถยนต์   และ
รถจักรยานยนต์ในทาง 

                                                           
14 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46 /2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอัน

เกิดจากการขับขี่ยาพาหนะ  
 ข้อ 1 ในกรณีที่บุคคลกระท าการดังต่อไปนี้  

(1) รวมกลุ่มหรือมั่วสุม หรือจัดให้มีการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะ หรือโดยพฤติการณ์ที่
น่าจะเป็นการน าไปสู่การแข่งรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ในทาง อันเป็นความผิดและต้องรับโทษตาม
กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก 
 ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก เจ้าพนักงาน
ต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวมีอ านาจดังต่อไปนี้  
 (2) น ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สงสัยว่าจะใช้ในการกระท าดังกล่าวมาเก็บรักษาไว้เป็น
การชั่วคราวไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เท่าท่ีจ าเป็นต่อการปูองกันหรือรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยสาธารณะ 
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 อย่างไรก็ตาม  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ฯ ยังไม่ได้ก าหนดให้
การรวมกลุ่ม หรือมั่วสุมกัน ในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการน าไปสู่การแข่งรถในทาง
เป็นความผิด  อีกท้ังยังไม่ได้ให้ ความหมายของค าว่า “การแข่งขัน” ไว้ชัดเจน  
  ข้อ 2 บิดามารดา หรือผู้ปกครอง ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูอบรม สั่งสอนและยับยั้ง 
พฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กและ เยาวชนที่อยู่ในความปกครองดูแลของตน รวมทั้งต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก ตลอดจนต้องไม่สนับสนุน  หรือ
ปล่อยปละ  ละเลย  ให้เด็กและเยาวชน ในปกครอง เกิดการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพ่ือการแข่งรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ในทาง และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด าเนินการ
ติดตาม  สอดส่องให้มีการด าเนินการอย่างเคร่งครัด   
  ในกรณีที่พบเด็กและเยาวชนรวมกลุ่มหรือมั่วสุมตามข้อ 1 ให้ถือว่าเป็นความ
รับผิดชอบของบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน  แล้วแต่กรณี และให้เป็นอ านาจของ
เจ้าพนักงานจราจร  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก หรือเจ้าพนักงาน
ต ารวจ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่จะแจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเข้ามา
รับทราบการกระท าของเด็กและเยาวชนดังกล่าว เ พ่ือให้ค าแนะน า ตักเตือน ท าทัณฑ์บน หรือวาง
ข้อก าหนด เพ่ือปูองกันมิให้เด็กและเยาวชนกระท าความผิดอีก หรืออาจให้วางประกันไว้เป็นจ านวน
เงินตามสมควรแก่ฐานานุรูป แต่จะเรียกเงินประกันไว้ได้ไม่เกินระยะเวลาสองปี หากเด็กและเยาวชน
ได้กระท าความผิดดังกล่าวซ้ าอีก บิดามารดาหรือผู้ปกครอง  จะต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน  
หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ริบเงินประกันเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็ก
ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก 
  ข้อ 3 ผู้ใดผลิต ครอบครอง จ าหน่าย ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
รถยนต์  หรือรถจักรยานยนต์   หรือการท าชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์ส าหรับรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ หากกระท าการนั้นในลักษณะที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการตระเตรียม ยุยงส่งเสริม
สนับสนุน ชักชวน จัดให้มี จัดหา เป็นธุระ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การแข่งรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในทาง ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าในลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแข่ง
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในทางและมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก โดยต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับตั้งแต่สองพันบาท  ถึงสองหมื่นบาท  หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรวมกลุ่มหรือม่ัวสุมเพื่อแข่งขันรถในทาง 
 1 ) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 22/2558  เรื่อง มาตรการในการปูองกัน และแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ในทาง ฯ ไม่มีบทนิยามของค าว่า “การแข่งขัน” ท าให้ศาลต้องให้ความหมายหรือหลักเกณฑ์ของค าว่า
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“การแข่งขัน”ขึ้นมาเอง ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมรูปแบบของการแข่งขันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น ใน
บางครั้งการแข่งขันรถอาจจะไม่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน และ ไม่จ าเป็นต้องขับขี่ไปในลักษณะ
ตีคู่กันไปในรอบเดียวกันก็ได้ อาจเป็นเพียงการขับขี่ไปเพียงคันเดียวแล้วเอาความเร็วหรือระยะเวลา
มาวัดกันก็ได้เป็นต้น จากการไม่มีบทนิยามของค าว่าการแข่งขัน ก่อให้เกิดปัญหาในการรวบรวม
พยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน  ที่อาจไม่สามารถรวบรวมได้เพียงพอครบถ้วนตาม ความหมาย
หรือหลักเกณฑ์ที่ศาลก าหนด ท าให้ไม่สามารถใช้บังคับความผิดฐานแข่งขันรถในทางโดยไม่ได้รับ
อนุญาตได้อย่างแท้จริง  และท าให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายที่ผู้กระท าอาจน ามาใช้เป็นข้ออ้างว่ามิได้
กระท าการแข่งขัน 
 2) บทก าหนดโทษส าหรับความผิดฐานแข่งขันรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต แห่ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 160 ทวิ มีระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ 
ปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  ได้ใช้บังคับเป็นเวลานานโดย ได้แก้ไข
เพ่ิมเติมโทษล่าสุดใน ปี พ.ศ. 2535 เมื่อนับถึงปัจจุบันแล้วเป็นระยะเวลานาน อัตราค่าปรับดังกล่าว 
เมื่อเทียบกับค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันแล้วก็ดี   อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าระดับที่เหมาะสมทั้ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ไม่มีบท
เพ่ิมโทษโดยเฉพาะกรณีเด็กแว้นกลับมากระท าความผิดซ้ า โดยศาลต้องเอาหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้ใน
การเพ่ิมโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 มาใช้พิจารณา ซึ่งในบางครั้งไม่สามารถเพ่ิมโทษ
ได ้
 3 ) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ฯ ได้ก าหนดหน้าที่ให้บิดา มารดา  
โดยเฉพาะแยกต่างหากจากพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฯ โดยบิดามารดา ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู 
อบรม สั่งสอน และยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตน ตลอดจนต้องไม่
สนับสนุน  หรือปล่อยปละ  ละเลย   ให้เด็กอยู่ในความปกครองดูแลของตนรวมกลุ่มหรือมั่วสุมกัน
เพ่ือการแข่งรถในทาง และได้ก าหนดโทษ บิดา มารดาไว้ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนในปกครองกระท า
ความผิดซ้ า ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นการรับผิดเพราะการละเลยหน้าที่ของตนเอง มิใช่ความรับผิดในการ
กระท าของบุคคลอื่น โดยก าหนดโทษให้บิดา มารดา ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่
เกิน 30,000 บาท  ทั้งนี้โดยไม่ได้ค านึงว่าบิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะ ได้ใช้ความดูแลระมัดระวัง
ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสมควรแล้วหรือไม่  ซึ่งในกรณีดังกล่าว ไม่ใช่การแก้ปัญหา โดยการค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญเพราะหากศาลลงโทษจ าคุกบิดา มารดา ย่อมจะท าให้เด็กและ
เยาวชนขาดจากการดูแลอบรมสั่งสอน ให้ได้รับการพัฒนาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสมอันเป็นสิทธิ
ประการหนึ่งเด็กรัฐจึงควรที่จะต้องมีมาตรการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมมาประกอบการลงโทษทางอาญา  
 จากการศึกษามาตรการอ่ืนแทนการลงโทษบิดามารดาที่ละเลยหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่กฎหมาย
ก าหนดในการดูแลและให้การศึกษาผู้เยาว์หรือกระท าความผิดต่อผู้เยาว์จะต้องรับผิดและมีโทษทาง
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อาญา นอกจากนี้ยังมีมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษ เช่น การฝึกอบรมบิดามารดาเพ่ือสร้างความ
รับผิดชอบเป็นการลงโทษทางเลือกเพ่ือทดแทนการถูกด าเนินคดีในศาลในกรณีที่บิดามารดาไม่ท าตาม
หน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา โดยอาศัยความยินยอมของบิดามารดาด้วย 
เพ่ือเป็นมาตรการเสริมและเพ่ือเป็นการลงโทษทางเลือกอย่างหนึ่ง โดยพนักงานอัยการมีอ านาจ
ก าหนดให้ บิดามารดาที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง โดยวัตถุประสงค์ในการอบรมนั้น 
เพ่ือทบทวนหน้าที่ตามกฎหมาย  เศรษฐกิจ  สังคม ความรับผิดของบิดามารดา ซึ่งในการอบรมอาจมี
การจัดการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ในการอบรม จะมีการติดตามบิดา มารดา เป็น
รายบุคคล อย่างต่ าเป็นระยะเวลา 3 เดือน เป็นต้น  
  
ข้อเสนอแนะ 
 (1) ปัญหาการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะน าไปสู่การแข่งรถ
ในทาง  
 จากปัญหาเกี่ยวกับการไม่มีบทนิยามของค าว่า “การแข่งขัน” จึงเห็นควรให้เพ่ิมเติมบทนิยาม
ค าว่าการแข่งขัน ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 134 วรรคสาม ดังนี้  
 “การแข่งขัน” หมายถึง การใช้รถตั้งแต่หนึ่งคันข้ึนไป กระท าการดังต่อไปนี้ 
 (1) เคลื่อนที่ไปบนเส้นทางที่เลือก จากที่เดียวกันไปยังอีกที่หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
เปรียบเทียบความเร็วหรืออัตราการเร่งความเร็วของยานพาหนะ ตามเวลาหรือระยะทางที่ก าหนดไว้ 
 (2) เร่งความเร็วจากจุดเคียงข้างกันเพ่ือทิ้งระยะห่างซึ่งกันและกันหรือปูองกันมิให้
ยานพาหนะคันอื่นแซงขึ้นไป เพ่ือให้ถึงจุดหมายที่ก าหนดไว้ก่อนยานพาหนะคันอ่ืน” 
 และเห็นควรเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพ่ือแข่งรถในทาง” ในค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ว่าหมายถึง การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือ
โดยพฤติการณ์ที่น่าจะน าไปสู่การแข่งรถในทางโดยมีการระบุเวลาและสถานที่ที่แน่นอนเพ่ือการแข่ง
รถในทาง 
 (2) ปัญหาเกี่ยวกับบทก าหนดโทษของความผิดฐานแข่งขันรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตและ
บทเพ่ิมโทษในกรณีกระท าความผิดซ้ า 
 จากปัญหาเกี่ยวกับอัตราโทษปรับ ส าหรับความผิดฐานแข่งขันรถในทางซึ่งใช้มาเป็นระยะ
เวลานาน โดยมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และ การที่
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ไม่มีบทเพ่ิมโทษส าหรับความผิดฐานแข่งขันรถในทางโดย
ไม่ได้รับอนุญาตไว้โดยเฉพาะ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดการลงโทษเพ่ือข่มขู่ยับยั้ง (Deterrence) 
อันเป็นวัตถุประสงค์ของการลงโทษในทางอาญา เห็นควรปรับปรุงแก้ไข  ดังนี้ 
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 2.1 แก้ไขอัตราโทษปรับส าหรับความผิดฐานแข่งขันรถในทาง ในมาตรา 160 ทวิ ให้
เหมาะสมแก่สภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และค านึงถึงอัตราเงินเฟูอด้วย โดยแก้ไข
เป็นระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 2.2. เพ่ิมเติมบทเพ่ิมโทษโดยเฉพาะส าหรับความผิดฐานแข่งขันรถไว้ในทางในมาตรา 160 
ทวิ วรรคสอง ดังนี้ 
 “เมื่อปรากฏในการพิจารณาของศาลว่าจ าเลยเคยกระท าความผิดตามมาตรา 134  มาก่อน 
และจ าเลยกลับมากระท าความผิดตามมาตราดังกล่าวอีก ในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือภายใน
เวลาห้าปีนับแต่พ้นโทษ หากศาลจะพิพากษาลงโทษในครั้งหลังให้เพ่ิมอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาล
ก าหนดส าหรับความผิดฐานนั้น” 
 (3) ปัญหาเกี่ยวกับบทก าหนดโทษของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 
 เห็นควรเพ่ิมเติมมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษทางอาญาในข้อ 2 วรรคสามแห่งค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ดังนี้ 
 “ในกรณีที่บิดามารดาหรือผู้ปกครอง ต้องรับโทษตามความในวรรคสอง ศาลอาจเปลี่ยนโทษ
ทางอาญา เป็นการก าหนดให้ใช้วิธีการฝึกอบรมแทนการลงโทษ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรม
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก” 
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