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พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้ากับการให้บริการขนส่งสินค้าในพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง:* 

ศึกษาคุณภาพชีวิต กฎระเบียบและนโยบายของหน่วยงานรัฐที่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
ของพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า 

Freight truck drivers and cargo delivery service at Laem ChabangPort:The study 
of the quality of life, government regulations and policies that affect their 

occupation as a freight truck drivers. 
          อุกฤษฏ์ วงษ์พานิช** 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษาภูมิหลังของพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าในพ้ืนที่
ท่าเรือแหลมฉบัง รายได้ คุณภาพชีวิต กฎระเบียบ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานรัฐและนโยบายของหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในการประกอบอาชีพและการให้บริการขนส่งสินค้าโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพจากข้อมูล
เอกสารและผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 9 คน ประกอบไปด้วยผู้ให้ข้อมูลหลักในงานวิจัยได้แก่ผู้ประกอบอาชีพพนักงาน
ขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินนโยบายและการบังคับใช้
กฎหมายในการประกอบอาชีพขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าผลการศึกษาพบว่า 1). บทบาทหน่วยงานภาครัฐแบ่งได้
เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1.1) ด้านพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้ขับขี่รถบรรทุกเชิงพ้ืนที่การให้บริการรับ
และส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 1.2) ด้านการคุ้มครองแรงงานในฐานะดูแลภาคแรงงานให้ลูกจ้างได้รับความเป็นธรรม 
และ 1.3) ด้านการขนส่งทางบก ประกอบด้วยหน่วยงานก ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายทั้งตัวพาหนะรถบรรทุก 
เส้นทางในการขนส่ง และการจราจรโดยการบังคับใช้กฎหมายมีวัตถุประสงค์ลักเพ่ือควบคุมให้การขนส่งบนท้อง
ถนนเป็นไปด้วยความปลอดภัย2). ด้านภูมิหลังของพนักงานขับรถบรรทุกพบว่า ไม่มีผู้ขับขี่จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลราย
ใดเริ่มต้นอาชีพด้วยการขับรถบรรทุกโดยการเข้าสู่อาชีพขับรถบรรทุกขนส่งสินค้ามาจากความสัมพันธ์คนใกล้ชิด
ที่มาจากภูมิล าเนาเดียวกันหรือคนที่มีความสัมพันธ์เครือญาติ และก่อนเริ่มประกอบอาชีพขับรถบรรทุกขนสินค้า
เคยอยู่ในภาคแรงงานโดยจบการศึกษาไม่เกินระดับมัธยมต้น 3). ด้ านคุณภาพชีวิตการท างาน พบว่ารายได้ที่
พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าในพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบังได้รับมาจากเงินเดือนและค่าเที่ยววิ่งรถซึ่งเป็นรายได้
หลักเป็นที่น่าพอใจ แต่สภาพการท างานมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการท างานส่งผลต่อสุขภาพเนื่องจาก
การปฏิบัติงานขนส่งสินค้ามีเวลาการปฏิบัติงานไม่แน่นอนและใช้เวลานานในการขับรถบรรทุกส่งสินค้าและเป็นผล
ให้เกิดความเครียดเนื่องจากไม่มีความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 

 
ค าส าคัญ พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า 
 
 
*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้ากับการให้บริการขนส่งสินค้าในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง: ศึกษาคุณภาพ
ชีวิต กฎระเบียบและนโยบายของหน่วยงานรัฐที่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า 
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 

ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศและมีศักยภาพสูงทางด้านคมนาคมและการ
ขนส่งและเป็นท่าเรือนานาชาติที่มีเรือบรรทุกสินค้าเข้ามาเทียบท่าเพ่ือขนส่งสินค้าเป็นจ านวนมาก จากสถิติการ
ขนส่งณท่าเรือแหลมฉบัง (2562) มีสถิติจ านวนตู้สินค้าที่ผ่านเข้าและออกจ านวนมากถึง 8,063,983.50 TEUโดย
การขนส่งสินค้าทางน้ าได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากสามารถขนถ่ายทางเรือได้ปริมาณมากในแต่ละครั้ง แต่
เมื่อเรือบรรทุกสินค้าเข้าเทียบท่าในแต่ละท่าเรือจ าเป็นต้องใช้การขนส่งทางบกเข้ามาเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าเพ่ือ
เข้ามาภายในประเทศและเพ่ือขนถ่ายสินค้าไปบรรจุเพ่ือส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยสถานะท่าเรือแหลมฉบังใน
ปัจจุบันมีพ้ืนที่รวมขนาด 8,752 ไร่ มีท่าเรือที่เปิดด าเนินการเป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้า 11 ท่า ท่าเทียบเรือขนส่ง
รถยนต์ 3 ท่า ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป 1 ท่า อู่ต่อและซ่อมเรือ 1 ท่า ที่ส าคัญคือท่าเรือแหลมฉบังเป็นพ้ืนที่ส าคัญ
ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการ EEC มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือต่อยอดการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออกครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดภายในท่าเรือแหลมฉบังเก่ียวข้องกับหลายกลุ่มบุคคลโดยหนึ่งในนั้น
คือพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าซึ่งเป็นฟันเฟืองส าคัญในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านการขนส่งต่อ
จากภาคทะเลเข้าสู่ทางบกที่มีหน้าที่ในการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงวัตถุดิบในการด าเนินกิจกรรมทาง
อุตสาหกรรมของประเทศให้ถึงมือผู้รับสินค้า จากรายงานสถิติปริมาณรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่ผ่านเข้ามาในท่าเรือ
แหลมฉบังในปีงบประมาณ 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 1,544,586 คัน เห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางบก ณ 
ท่าเรือแหลมฉบังมีขนาดใหญ่มาก ลักษณะการขับขี่รถบรรทุกโดยเฉพาะที่ท าหน้าที่ขนส่งสินค้าจ าเป็นต้องมีทักษะ
และความช านาญเป็นพิเศษ เนื่องจากตัวรถมีขนาดใหญ่และหากเป็นรถสภาพเก่าก็อาจเกิดปัญหาช ารุดระหว่างขับ
ขี่จึงต้องมีทักษะในการซ่อมแซมรถเบื้องต้น ต้องมีความช านาญเส้นทางในการน าสินค้าไปส่งยังจุดหมายซึ่งสามารถ
เป็นสถานที่ใดก็ได้ในประเทศไทยเพราะท่าเรือแหลมฉบังมีสินค้าที่น าเข้าจากทั่วทุกมุมโลกเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการภายในประเทศ 

การประกอบอาชีพพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าเป็นลักษณะอาชีพที่ไม่มีสถานที่ปฏิบัติงานเป็นการ
ประจ าและไม่มีเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติงานเพราะการขนส่งนั้นต้องการความรวดเร็วและส่งมอบได้ทันเวลา 
เช่น หากเป็นกรณีการน าเข้าในทางการด าเนินธุรกิจจะมีการท าสัญญาการส่งมอบว่าหากส่งมอบช้ากว่าก าหนดจะมี
การปรับเงิน หรือในกรณีส่งออก หากไม่สามารถน าสินค้ามาบรรจุลงเรือขนถ่ายสินค้าได้ทันนั้นหมายถึงไม่สามารถ
ส่งออกสินค้าไปให้ลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศในทันตามก าหนดซึ่งการจะท าการจองระวางพ้ืนที่เรือขนถ่ายสินค้าใน
รอบเรือถัดไปอาจต้องใช้เวลาหลายวัน ตรงนี้ยิ่งเป็นแรงกดดันให้พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าต้องปฏิบัติงาน
ให้ทันตามก าหนดเงื่อนเวลาและอาจต้องขับขี่ในเวลากลางคืนอีกด้วยซึ่งมีผลเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและส่งผล
กระทบต่อสุขภาพเนื่องจากการพักผ่อนน้อยและไม่เป็นเวลาได้ จากการที่ผู้วิจัยปฏิบัติงาน ณ ส านักงานศุลกากร
ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งมีโอกาสได้พบกับพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าโดยตลอดเนื่องจากผู้ วิจัยต้องท าหน้า
ตรวจสอบการน าเข้าและส่งออกว่ามีการช าระภาษีหรือมีการแอบน าของผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศโดยไม่
ถูกต้องหรือไม่ก็จะได้มีโอกาสสนทนากับผู้ขับขี่อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งได้มีการสอบถามถึงคุณภาพชีวิตและภูมิหลังการมา
ประกอบอาชีพว่าเป็นเช่นไร จากการสังเกตและสอบถามพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า บางรายปฏิบัติหน้าที่
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ด้วยตัวคนเดียว บางรายน าสมาชิกครอบครัวโดยสารไปกับรถบรรทุกด้วยเสมือนรถบรรทุกคือบ้านที่อาศัยหลับ
นอน บางครั้งก็ได้พบว่ามีการน าลูกโดยสารไปกับรถโดยที่ไม่ได้พาเข้ารับการศึกษาภาคบังคับจากภาครัฐ  

นอกจากนี้ผู้ที่ประกอบอาชีพขับรถบรรทุกขนส่งสินค้ายังต้องปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายจากภาครัฐ 
ในด้านการขนส่งทางบกเริ่มตั้งแต่การต้องมีบัตรประจ าตัวด้านขับขี่ยานพาหนะประเภทรถบรรทุก การต้องน า
รถบรรทุกตรวจสภาพการใช้งานและต่อทะเบียน การปฏิบัติตามกฎด้านความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการติดตั้ง
อุปกรณ์ความปลอดภัย การปฏิบัติตามระเบียบด้านการขับขี่ทั้งด้านความเร็ว การควบคุมน้ าหนักบรรทุก การ
ก าหนดเส้นทางการขนส่ง ซึ่งมีหน่วยงานด้านการขนส่งทางบกเข้ามาควบคุมผ่านกฎระเบียบด้านต่างๆหลาย
หน่วยงานตามบทบาทหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติจราจร   
พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 โดยหากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษติดตามมาเพราะการ
ขนส่งด้วยรถบรรทุกมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ในพ้ืนที่แหลมฉบังเปรียบเสมือนเป็นสถานที่ท างานหลัก
ในการขนส่งสินค้าได้มีระเบียบปฏิบัติต่อผู้ขับขี่ที่ต้องปฏิบัติตาม รวมถึงปัญหาการปฏิบัติงานหนักที่ต้องในเวลาอยู่
หลังพวงมาลัยเป็นเวลานานซึ่งการปฏิบัติงานของรถบรรทุกได้มีกฎหมายเฉพาะด้านในการขนส่งทางบกเข้ามา
คุ้มครองโดยที่ผู้ขับขี่อาจไม่ทราบเหล่านี้จึงเป็นที่มาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาชีวิตของพนักงานขับรถบรรทุก
ขนส่งสินค้าในพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบังที่มีความสัมพันธ์กับความเป็นอยู่ในการด ารงชีวิตและมีความสัมพันธ์กับการ
ด าเนินงานของภาครัฐอยา่งไรบ้าง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลเอกสาร (Documentary Data) จากเอกสารบทความ วารสาร งานเขียน หนังสือ งานวิจัย 
แนวคิดทฤษฎี และศึกษาจากนโยบายจากภาครัฐ กฎหมาย ค าสั่ง ประกาศและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า 

2. การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 2 กลุ่ม โดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  ดังนี้ 
 2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าภายในพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง จ านวน 5

ราย โดยเป็นผู้ประกอบอาชีพขับรถบรรทุกขนส่งสินค้ามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจาก
ผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่งสินค้าภายในพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง จ านวน 1 ราย 

 2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า
พ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบังคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive selection) ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการขนส่งทางบก 
ด้านพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง และด้านคุ้มครองแรงงาน โดยเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความรู้เกี่ยวกับกับการด าเนิน
นโยบายหรือการใช้กฎระเบียบทางภาครัฐที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า 3 คน 
ประกอบด้วย (1) เจ้าหน้าที่ส านักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอ าเภอศรีราชา (2) เจ้าหน้าที่จากท่าเรือแหลมฉบัง   
(3) เจ้าหน้าที่จากส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี   

 
 
 



4 
 

ผลการวิจัย 

 จากการวิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ซึ่งท าการการศึกษาภูมิหลังของพนักงานขับรถบรรทุกขนส่ง
สินค้าในพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง รายได้ คุณภาพชีวิต กฎระเบียบ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานรัฐและนโยบายของ
หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ในการประกอบอาชีพและการให้บริการขนส่งสินค้า ได้ 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

 1. ลักษณะงานและภูมิหลังพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง 
 ลักษณะงานที่ผู้ขับขี่ปฏิบัติการขนส่งทางรถบรรทุกเทรลเลอร์เป็นหนึ่งในรูปแบบการขนส่งทางบกโดย
เป็นการขนส่งที่เชื่อมโยงธุรกิจจากภายนอกประเทศเชื่อมโยงเข้ากับธุรกิจภายในประเทศโดยเชื่อมโยงจากการ
ขนส่งภาคท้องทะเลสู่การขนส่งทางบกแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  

 1. การขนส่งสินค้าน าเข้าประเทศ ลักษณะงานเป็นการเข้าไปรับตู้สินค้า ณ ท่าเทียบเรือของแต่ละ
ผู้ประกอบการท่าภายในท่าเรือแหลมฉบัง โดยเรือบรรทุกสินค้าจะน าสินค้าจากต่างประเทศที่น าเข้ามาเพ่ือส่งตาม
ค าสั่งซื้อภายในประเทศโดยมักจะบรรจุสิค้ามาเป็นตู้คอนเทนเนอร์โดยทางนายจ้างจะมีการแจ้งการปฏิบัติงานในแต่ละ
วันเป็นเอกสารการรับตู้สินค้าว่าจะต้องเข้าไปรับที่ท่าเทียบเรือแห่งใด และมีเอกสารแจ้งสถานที่เมื่อรับตู้สินค้า
เรียบร้อยแล้วว่าจะต้องไปส่งที่ใด ลักษณะตู้สินค้าที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์มีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งขนาด ได้แก่ ตู้คอน
เทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต และตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 40 ฟุต หากเป็นสินค้าของสดเสียง่าย เช่น เนื้อสัตว์ สินค้าเกษตร 
อาหาร จะถูกบรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์แบบตู้เย็นซึ่งต้องชาร์จไฟให้ท าความเย็นภายในตู้ตลอดเวลา หากเป็นสินค้า
อุตสาหกรรมทั่วไปจะถูกบรรจุในตู้สินค้าปกติ (ตู้แห้ง) และหากเป็นสารเคมีที่เป็นประเภทของเหลวจะถูกบรรจุในถัง
สารเคมี (Tank)สินค้าที่น าเข้าภายในประเทศต้องผ่านการช าระภาษีและถูกตรวจสอบจากหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต
น าเข้าให้เสร็จสิ้นก่อน 

 2. การขนส่งสินค้าส่งออกจากภายในประเทศ ลักษณะงานเป็นการเข้าไปรับตู้สินค้า ณ ลานบรรจุสินค้า
ภายนอกท่าเรือแหลมฉบังโดยนายจ้างจะมีการแจ้งตารางงานและให้เอกสารยืนยันการรับตู้สินค้าโดยจะบรรจุสินค้า
ภายในตู้คอนเทนเนอร์เช่นเดียวกับตู้สินค้าขาเข้าประเทศ เมื่อบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จะต้องขับรถน าตู้สินค้าไปส่งยังท าเนียบท่าเรือภายในท่าเรือแหลมฉบังให้ทันก่อนที่ท าเนียบท่าเรือแต่ละแห่งจะตัด
บัญชีการส่งออกตู้ (Cut – Off) ให้ทันต่อตารางการขนส่งของเรือบรรทุกสินค้า เพราะท าเนียบท่าเรือแต่ละแห่งจะมี
แผนงานการน าตู้สินค้าจากรถบรรทุกที่มาส่งโดยจะมีการค านวณน้ าหนักให้เหมาะสมกับน้ าหนักความจุของเรือ
บรรทุกสินค้าที่เข้ามารับตู้ไปส่งยังต่างประเทศ โดยต้องผ่านการตรวจสอบสินค้าที่จะท าการส่งออกจากหน่วยงานรัฐ
ต่างๆเช่นเดียวกับกระบวนการน าเข้าสินค้า ดังเช่นค าอธิบายการให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 

“การท างานนี่รอเถ้าแก่หรือคนจ่ายงานโทรมาให้ตารางงานว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้มีงานไปรับตู้หรือไปส่ง
ตู้ที่ไหนบ้างแต่กว่าคนจ่ายงานจะแจ้งงานบางทีก็ช่วงเช้าของวันที่ต้องวิ่งงานพอรู้ตารางวิ่งงานผมจะรอรับเอกสารการ
รับงานแล้ววิ่งเข้าไปรับตูส้่วนมากได้ช่วงบ่ายแล้วรถเนี่ยเยอะมากในท่าเรือ เคยไปต่อคิวรอรับตู้เล่นพ่ีไป 8 ชั่วโมง ไหน
จะต้องรีบวิ่งไปส่งงานถ้าใกล้ยังพอทน ถ้าไกลเล่นเอาแย่เหมือนกัน บางทีเอาตั้งแต่สตาร์ทรถงานนั้นรวมก็ 15 ชั่วโมง 
ผมเข้าไปรอรับตู้ตั้งแต่บ่ายสอง กว่าจะคีบตู้ลงรถปาเข้าไปสองทุ่ม นี่แค่เริ่มต้นวิ่งงาน ถ้ายิ่งไปเจองานส่งไกลๆแย่เลย  
เหนื่อยตั้งแต่ยังไม่ขับออกถนนใหญ่”(พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 นาย D นามสมมุติ, 
สัมภาษณ์, 2563) และ (พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 นาย A นามสมมุติ, สัมภาษณ์, 2563)
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อธิบายลักษณะงานเพ่ิมเติมไว้ว่า "ไม่ใช่ว่างานรับส่งตู้จะไปได้ตลอดนะ บางทีโดนพวกกรมศุล ด่านเกษตร พวกประมง 
ไม่ให้ตู้ไป บอกว่าน าเข้าไม่ถูก ผมไม่รู้รายละเอียดมากหรอกแต่งานวิ่งก็เสียไปคืนนั้น ค่าจ้างจ่ายมาไม่เต็มเม็ดเต็ม
หน่วยก็ไปรองานใหม่เอา" 
 

 ภูมิหลังพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นคนที่มี
ภูมิล าเนาและพ้ืนเพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเส้นทางชีวิตในการมาขับรถบรรทุกมาจากการชักชวน
จากเพ่ือน ครอบครัวหรือญาติ ที่มีภูมิล าเนาแห่งเดียวกันท าให้ได้รับรู้รายได้ วิถีชีวิต ลักษณะการปฏิบัติงานจาก
การประกอบอาชีพขับรถบรรทุกหรือมาจากการเคยมีประสบการณ์ในการขับข่ีพาหนะอย่างอ่ืนมาก่อนรวมถึงปัจจัย
ด้านศึกษาที่คนขับรถบรรทุกจบการศึกษาไม่ถึงระดับปริญญาตรีท าให้มีข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพโดยในกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลไม่มีคนใดเริ่มประกอบอาชีพขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าเป็นอาชีพแรกอาชีพก่อนหน้าที่จะมาขับรถบรรทุก
มักอยู่ในภาคแรงงานหรือภาคการเกษตรที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตของตนเองและครอบครัว เมื่อได้
ทราบข้อมูลรายได้จากการประกอบอาชีพขับรถบรรทุกดีกว่าซึ่งสามารถท าให้ดูแลครอบครัวได้จึงหันมาประกอบ
อาชีพขับข่ีรถบรรทุกแทน 
 
 2. คุณภาพชีวิตการท างานพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง 
 จากกรอบแนวคิดคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 8 ด้านของ Walton (1974) ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องใน
การน ามาศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าในท่าเรือแหลมฉบังเนื่องจากสามารถเชื่อมโยง
ไปถึงลักษณะงานที่พิเศษในการขนส่งทางบกโดยรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่ต้องใช้ทักษะการขับขี่พาหนะขนาดใหญ่ 
การปฏิบัติงานที่ไม่สามารถก าหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานได้ชัดเจน มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและสุขภาพ
แต่แลกมากับรายได้ที่งดงามหากสามารถท ารอบการวิ่งขนส่งสินค้าได้มากโดยตัวแปรการศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ท างานทั้ง 8 ด้านยังเป็นวิธีการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานรูปแบบเดียวกันกับงานวิจัยของสาวิตรี ดวงรัตน์มณี
โชติ (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของพนักงานขับรถบรรทุกใน
อุตสาหกรรมกระดาษ เขตอุตสาหกรรมบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีโดยแนวคิดคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 8 ด้าน ของ 
Walton (1974) มีดังนี ้

  ด้านที่ 1 การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ที่มาของรายได้มาจากเงินเดือนซึ่งเป็น
เงินตั้งต้นและค่าเที่ยววิ่งรถซึ่งเป็นรายได้หลัก ค่าเที่ยววิ่งรถจะได้มากหรือน้อยในแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับการขยันวิ่งงาน 
หากสามารถบริหารจัดการเวลาการวิ่งขนส่งสินค้าได้มากจะสามารถได้รับค่าตอบแทนมาก งานขับรถบรรทุกขนส่ง
สินค้ามีลักษณะงานในแง่การได้รับค่าตอบแทนคล้ายกับพนักงานส่งเสริมการขาย (Sales) ที่ต้องขยันท ายอดจากการ
ขายสินค้าโดยจะมีฐานตั้งต้นเงินเดือนไม่มากนัก สิ่งที่ท้าทายส าหรับงานขนส่งสินค้าคือการปฏิบัติงานแข่งกับเวลา ใน
ด้านสวัสดิการ นายจ้างจัดให้มีประกันสังคม ประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเพราะเป็นอาชีพที่เสี่ยงต่อการขับขี่ เงิน
ปลอดอุบัติเหตุ และมีโบนัสประจ าปีขึ้นอยู่กับผลประกอบการ จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 5 คน ได้รับรายได้รวมเฉลี่ยของแต่
ละคนอยู่ที่ 24,000 - 39,000 บาท ซึ่งถือเป็นที่น่าพอใจดังเช่นค าอธิบายการให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 
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  “อย่างผมวิ่งงานส่วนมากเป็นตู้เย็นที่ในตู้บรรจุพวกผักและผลไม้ ต้องคอยเช็คเรื่องชาร์จไฟท าความ
เย็นตลอด ส่วนมากน าเข้าจากจีน เขาให้ไปส่งส่วนมากท่ีตลาดไท ได้ค่าเที่ยววิ่งงานต่อ 1 เที่ยว เฉลี่ย ประมาณ 600 
บาท แต่ก็ไม่ได้ 600 ทุกครั้งไป บางที 400 บาท บางที 800 บาท พอไปถึงตลาดไทไปหาล้งผลไม้เขาก็จะให้เรารอเอา
ของลงแช่ในตู้เย็นของล้ง พอลงของเสร็จ รับใบส่งผลงาน แล้วแต่ก็ตีรถเปล่ากลับมาคืนตู้ที่แหลมฉบัง บางทีเถ้าแก่ให้
ไปส่งที่สิงห์บุรีก็ได้มา 1,000 บาท ที่ส าคัญการวิ่งงานเนี่ยมันเป็นรายได้หลักเลย งานวิ่งรถที่นี่มันมีเยอะอยู่ที่เราขยัน
ถ้าเราขัยนก็ได้เงินเยอะ รวมๆเดือนนึงวิ่งของไปลงตลาดไทเป็นหลัก ประมาณ 15 – 20 เที่ยว เฉพาะค่าเที่ยวได้รวมๆ
ได้ 18,000 บาท” (พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าคนที่ 1 นาย A นามสมมุติ, สัมภาษณ์, 2563) เช่นเดียวกันกับ
(พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าคนที่ 3 นาย C นามสมมุติ, สัมภาษณ์, 2563) อธิบายด้านค่าตอบแทนไว้ว่า “ลุง
เคยวิ่งงานระยะทางไกลสุดนะจากแหลมฉบังไปส่งของที่ปัตตานีได้รับค่าจ้างวิ่งงานถึง 30,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า
ต้องขับรถบรรทุกไปส่งของแล้วน าตู้เปล่ากลับมาคืนภายใน 4 วันพ่ีได้เงินขนาดนี้คุ้มแล้วเทียบกับตอนเด็กๆและเราก็
ไม่ได้จบสูงอะไร” 

  ด้านที่ 2 สภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านความปลอดภัยถือเป็น
อาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะต้องใช้ถนนในการสัญจรขนส่งสินค้าอยู่ตลอดเวลาและสภาพ
ยานพาหนะที่มีขนาดใหญ่ที่ต้องหมั่นตรวจสอบการใช้งานบวกกับอุปกรณ์ติดตั้งรวมถึงสินค้าที่บรรทุกมาสามารถ
เป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุได้ ในด้านสุขภาพเนื่องจาการขนส่งสินค้าเป็นงานก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดได้ไม่
แน่นอนส่งผลให้การพักผ่อนไม่เป็นเวลาปกติ ต้องอาศัยหลับนอนบนรถบรรทุกหรือตามข้างทาง รวมถึงยังต้ อง
พ่ึงพาเครื่องดื่มชูก าลังหรือยาเสพติด เหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้ทั้งสิ้นดังเช่นค าอธิบายการให้สัมภาษณ์
ของผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 

  “เหมือนในข่าวแหละน้องพวกคนขับบางคนมันก็เล่นยาเพ่ือให้ขับรถได้ไกล ๆ กลายเป็นต้อง
กินเอ็มร้อย (M-150) ตลอดเลย เพราะงานมันบีบเราให้ต้องรีบขับไปส่งให้ทันเวลา ไหนจะพวกยิ่งอยากท ารอบก็
หันมาใช้ยาเสพติดก็มีและมันไม่ได้หายาก คนในวงการสิบล้อมันรู้กันดี” (พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าคนที่ 4 
นาย D นามสมมุต,ิ สัมภาษณ,์ 2563) 

  ด้านที่ 3 ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ไม่สามารถก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้นได้เพราะ
อาชีพขับขี่ขนส่งสินค้าเป็นลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติไม่ต้องการการศึกษาสูงมากนักจึงไม่สามารถเลื่อนระดับไปสู่
ต าแหน่งบริหารได้ อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นอาชีพท่ีมีความม่ันคงเพราะมีความต้องการในตลาดแรงงานสูงโดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือน้ าลึกขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศอีกทั้งอาณาบริเวณแวดล้อมยังเป็น
นิคมอุตสาหกรรมท าให้มีความต้องการแรงงานภาคขนส่งจ านวนมากดังเช่นค าอธิบายการให้สัมภาษณ์ ดังนี้ 

  “พ่ีลองไปดูเลยเวลาเขารับสมัครคนขับหัวลาก มีติดป้ายเยอะแยะ เด่วนี้ประกาศรับในเฟสกันเต็ม 
คนขับมาดูเอาเงินเดือนกับค่าวิ่งที่ไหนให้มากกว่า ไปตรงนั้น คนขับตกงานยาก”(พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า
คนที่ 5 นาย E นามสมมุต,ิ สัมภาษณ,์ 2563) 

  ด้านที่ 4 การพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ได้รับการพัฒนาในด้านการเดินเอกสารต่อท่าเทียบ
เรือในการขนส่งสินค้าหรือการซ่อมแซมรถบรรทุกเบื้องต้น ในแง่ทักษะไม่ได้มีการเรียนรู้อย่างมีนั ยส าคัญต่อการ
ยกระดับอาชีพของตนเอง 
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  ด้านที่ 5 การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกันในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ขับขี่ด้วยกัน
ในการปฏิบัติงานจะแยกกันขับขี่ไปส่งคนละท่ีจึงไม่ได้มีปัญหากันแต่อย่างใดเพราะปริมาณงานขนส่งมีมากหากได้วิ่ง
งานก็ได้รับค่าเที่ยวซึ่งท าให้พนักงานขับข่ีรถบรรทุกคนมีงานวิ่งอยู่ตลอด 

  ด้านที่ 6 การมีสิทธิ เสรีภาพในการแสดงออกต่อการปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิในการถามเรื่อง
รายละเอียดการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจ ากัดเชิงอ านาจระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการได้รับ
ค่าตอบแทน 

  ด้านที่ 7 ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตด้านอ่ืน ไม่มีความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ท างานและชีวิตส่วนตัวเนื่องจากไม่สามารถก าหนดเวลาเริ่มต้นหรือสิ้นสุดงานได้ ชีวิตส่วนใหญ่อยู่หลังพวงมาลัย 
ทั้งการรับประทานอาหาร การหลับนอนภายในรถบรรทุกเสมือนเป็นบ้าน ก าหนดเวลาส่วนตัวหรือในการพบปะ
ครอบครัวหรือญาติได้ยาก ส่งผลให้เกิดความเครียดดังเช่นค าอธิบายการให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 

  “จริงๆก็อยากอยู่บ้านนะ บ้านจริงๆ แต่งานเราก็แบบนี้ รถเลยกลายเป็นบ้างอีกหลัง และห่วง
ลูกน่ะก็ห่วงนะ นี่ก็ปาไป 3 ขวบ ยังกระเตงพาไปไหนด้วยกัน อยากให้เรียนหนังสือ”(พนักงานขับรถบรรทุกขนส่ง
สินค้าคนที่ 5 นาย E (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 2563) สอดคล้องกับ (พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าคนที่ 1 นาย A 
นามสมมุติ, สัมภาษณ์, 2563) ได้เล่าว่า “รู้สึกเหนื่อยล้าเพราะนอนพักผ่อนไม่เพียงพอ ต้องไปอาศัยหลับนอนบนรถ 
นอนก็นอนได้น้อยบางวันนอนไป 3 ชั่วโมง ต้องรีบขับไปส่งงานต่อ อยากได้ค่าเที่ยววิ่งรถ” 

  ด้านที่ 8 การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคล บริษัทได้มีไปท าท าบุญหรือมอบสิ่งของบริจาคตามมูลนิธิ
เป็นครั้งคราวและผู้ขับขี่มีความคิดว่างานขนส่งของพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าเป็นส่วนช่วยการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศเพราะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อผู้ผลิตและผู้สั่งซื้อสินค้า 
 
 3. นโยบายและกฎระเบียบภาครัฐต่อพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง : 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้บังคับใช้ 

 3.1 ด้านพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง นโยบายและกฎระเบียบจากผู้ใช้บริการได้แก่ผู้ขับขี่รถบรรทุกอยากให้มี
การอ านวยความสะดวกในระบบสาธารณูปโภคไม่ว่าระบบแสงสว่าง ห้องน้ า ร้านอาหารเวลากลางคืน อู่ซ่อมรถ
เพ่ือช่วยสนับสนุนความปลอดภัยด้านการขับขี่  ปัญหาเรื่องฝุ่นในลานจอดรอรับตู้สินค้า ที่ส าคัญที่สุดเป็นปัญหา
ด้านการจราจรที่แออัดอย่างมากภายในท่าเรือแหลมฉบังซึ่งปัญหาการจราจรจุดนี้ถือเป็นการก่อตัวนโยบายที่ส าคัญ
โดยเฉพาะช่วงเวลาตอนเย็นไปจนถึงช่วงค่ าซึ่งในปัจจุบัน ท่าเรือแหลมฉบังจึงได้ขานรับปัญหาการจราจรดังกล่าว
โดยได้มีนโยบายในการการขยายพ้ืนที่ส าหรับก่อสร้างท่าเทียบเรือในเฟสใหม่ซึ่งจะช่วยระบายรถบรรทุกและตู้
สินค้าได้มากแต่ยังคงใช้เวลาอีกพอสมควร อีกส่วนหนึ่งที่เริ่มด าเนินการเพ่ือบรรเทาปัญหาจราจรคือการสร้าง
แอพพลิเคชั่น "Truck Queue" ส าหรับจองคิวรับตู้สินค้าภายในท าเนียบท่าเรือเพ่ือให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถ
ทราบเวลาจองคิวรถบรรทุกตัวเองในการเข้าไปรับตู้สินค้าซึ่งช่วยบรรเทาทั้งปัญหาจราจรไม่ให้เข้ามาแออัดพร้อม
กันและผู้ขับขี่รถบรรทุกไม่ต้องมาคอยรอตู้ซึ่งใช้เวลายาวนานในแต่ละครั้ง 
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 ในด้านกฎระเบียบ ท่าเรือแหลมฉบังอาศัยหลักปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจร พ.ศ. 2522 
เนื่องจากภายในท่าเรือแหลมฉบังมีถนนที่เชื่อมต่อกับถนนหลวงภายนอกซึ่งผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตาม ส าหรับข้อบังคับ
ของท่าเรือแหลมฉบังเองที่ต้องให้พนักงานขับรถบรรทุกปฏิบัติตามนั้น ได้แก่ ข้อบังคับการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยความปลอดภัย การใช้ท่าเรือ บริการและความสะดวกต่างๆของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2562ด้านความ
ปลอดภัยและจราจรทางบกโดยรถยนต์บรรทุกและรถยนต์ลากพวงให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ
ต้องปฏิบัติตามระบบการจองคิวเข้า-ออกของรถบรรทุก ต้องมีการใส่อุปกรณ์ล็อคตู้สินค้าและผูกรัดสินค้าให้แน่น
ทุกจุดเพ่ือป้องกันไม่ให้สินค้าหรือตู้สินค้าเลื่อนหรือตกจากรถ ในด้านตัวสินค้าต้องปฏิบัติตามระเบียบการท่าเรือ
แห่งประเทศไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลม พ.ศ. 2559 ซ่ึงพนักงานขับรถบรรทุก
ขนส่งสินค้าโดยต้องได้รับใบอนุญาตขับรถประเภท 4 ที่อนุญาตให้ขนส่งสินค้าอันตรายได้ และต้องทราบถึงข้อมูล
ความปลอดภัยและการปฏิบัติต่อสินค้าอันตราย 

 3.2 ด้านการคุ้มครองแรงงานการปฏิบัติงานในฐานะลูกจ้างย่อมมีอ านาจต่อรองน้อยกว่านายจ้างโดยเป็น
ลักษณะบนลงล่างและมีวัฒนธรรมเชิงจงรักภักดี (พัชณีย์ ค าหนัก, ประชาไท (2557) ในมุมของลูกจ้างคือพนักงาน
ขับข่ีรถบรรทุกอยากให้หน่วยงานราชการเข้ามาตรวจสอบความชอบธรรมในการจ่ายค่าจ้างแม้ว่าการได้รับค่าจ้าง
แต่ละเดือนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความขยันวิ่งงานแต่งานที่เคยท าซ้ ากลับได้ค่าจ้างไม่เท่ากันและอยากให้ช่วย
กระตุ้นและส่งเสริมความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่โดยในมุมของส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี
ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลลูกจ้างให้ได้รับความรับเป็นธรรมทั้งในด้านค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการ
ของนายจ้าง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จากการได้ทราบถึงปัญหาลูกจ้างถูกเอาเปรียบ หน่วยงานได้
ออกท างานเชิงรุกในการไปตรวจสอบสถานที่ท างานโดยขอดูสัญญาจ้างว่าได้รับความเป็นธรรม ให้ปฏิบัติงานเกิน
เวลากฎหมายก าหนด นายจ้างส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่ มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ท่าเรือ
แหลมฉบังอยู่ในจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นจังหวัดภาคตะวันออกที่ประกอบไปด้วยนิคมและโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน
มากซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสอดส่องหรือเข้าไปดูแลได้ทั่วถึง ปัจจุบันส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ได้จัดท าสายด่วนคุ้มครองแรงงาน 1546 เพ่ือให้ลูกจ้างร้องเรียนได้ ส าหรับกฎระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานและ
คุ้มครองลกจ้างได้แก่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นกฎหมายหลัก ได้ให้อ านาจในการ
คุ้มครองเรื่องสัญญาจ้าง ก าหนดเวลาในการปฏิบัติงาน การท างานและการจ่ายค่าล่วงเวลานอกเหนือการท างาน
เวลาปกติ การห้ามบังคับลูกจ้างท างานรวมถึงวันหยุดในแต่ละประเภท ที่ส าคัญอาชีพพนักงานขับรถบรรทุกขนส่ง
สินค้าเป็นอาชีพที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่สามารถก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดได้ชัดเจน จึงได้มีกฎกระทรวงฉบับ 12 
(พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งเหตุผลในการออกกฎกระทรวงนี้
เนื่องจากงานขนส่งมีสภาพการจ้างและการท างานที่แตกต่างจากการจ้างทั่วไปซึ่งควรก าหนดการคุ้มครองแรงงาน
ในงานดังกล่าวไว้เป็นพิเศษให้แตกต่างไปจากการคุ้มครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
โดย“งานขนส่งทางบก” ปรากฏในกฎกระทรวงฉบับนี้ในข้อ 2 ซึ่งได้ก าหนดให้นายจ้างก าหนดเวลาเริ่มต้นและ
สิ้นสุดการท างานปกติของลูกจ้างในงานขนส่งวันหนึ่งไม่เกินแปดชั่วโมง ยกตัวอย่าง เช่น หากเริ่มสตาร์ทรถบรรทุก
ขนส่งสินค้าเวลา 16.00 น. ให้ถือสิ้นสุดการปฏิบัติงานตามเวลาปกติที่ 24.00 น. เกินจากนี้ให้จ่ายเป็นค่าล่วงเวลา 
ตามข้อ 3 นายจ้างจะให้ลูกจ้างท างานจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนโดยสามารถให้ท างานล่วงเวลาได้
ไม่เกินสองชั่วโมง จากการศึกษากับส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงจังหวัดชลบุรี และสอบถามจากพนักงาน
ขับรถบรรทุกพบว่าพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าท างานล่วงเวลาเกินกว่ากฎหมายก าหนดทั้งสิ้น ทั้งจาก
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นายจ้างอยากให้ท าและจากลูกจ้างที่ต้องการท างานเนื่องจากต้องได้รับรับค่าวิ่งรถส่งสินค้าซึ่งเป็นรายได้หลัก หาก
วิ่งขนส่งของได้มากจะท าให้ได้รับรายได้มาก จากการท างานหนักส่งผลให้ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ อ่อนเพลีย 
ต้องอาศัยหลับนอนบนรถหรือตามเส้นทางท่ีไปส่งสินค้า บางครั้งที่น าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ 

 3.3 ด้านการขนส่ง การขับขี่บนท้องถนนและการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกมีหน่วยงานด้านการขนส่งเข้า
มามีส่วนในการบังคับใช้กฎหมาย 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1. กรมการขนส่งทางบกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ในฐานะผู้ตรวจการ 2. กรมทางหลวงตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ใน
ฐานะเจ้าพนักงานทางหลวง 3. ส านักงานต ารวจแห่งชาติในงานด้านจราจรตามพระราชบัญญัติการจราจร พ.ศ. 
2522 ในฐานะเจ้าพนักงานจราจร ทั้ง 3 หน่วยงานมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้อ านาจทางกฎหมายเพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้ขับขี่และการสัญจรบนท้องถนน โดยสามารถสรุปประเด็นที่มีความสัมพันธ์กับพนักงานขับรถบรรทุก
ขนส่งสินค้าได้ดังนี้ 

 ด้านผู้ขับขี่ พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่ซึ่งเป็นเป็นใบเบิกทางที่ส าคัญใน
การประกอบอาชีพตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 95 ในการขับรถบรรทุกต้อง
ได้รับใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 3 อนุญาตเป็นผู้ขับรถซึ่งโดยสภาพใช้ส าหรับลากจูงรถอ่ืนหรือ ล้อเลื่อนที่บรรทุกสิ่งใด 
ๆ บนล้อเลื่อนนั้นและชนิดที่ 4 เป็นใบอนุญาตขับขี่ส าหรับผู้ขับรถส าหรับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายหากได้รับ
ใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 4 กฎหมายได้ระบุไว้ว่าเสมือนได้รับการอนุญาตชนิดที่ 1 - 3 ไปในตัวด้วย ในการจะได้รับ
รับอนุญาตใบขับขี่ต้องเข้ารับการอบรมด้านการขับขี่และความปลอดภัยโดยส านักงานขนส่งจังหวัดแต่ละแห่ ง     
ที่ส าคัญต้องมีการทดสอบภายหลังการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจึงจะได้รับใบอนุญาตขับขี่ อย่างไรก็ตาม 
ผลกระทบต่อผู้ขับขีช่ี้ให้เห็นว่าการเข้ารับการอบรมใบอนุญาตขับขี่หรือการต่อใบอนุญาตเมื่อครบก าหนดใช้เวลา
ค่อนข้างนานเนื่องจากมีผู้มาติดตอ่ราชการทีส่ านักขนส่งเป็นจ านวนมากโดยผู้ขับขี่รถบรรทุกในพ้ืนที่ท่าเรือแหลม
ฉบังจะไปต่อใบอนุญาตขับขี่ ณ ส านักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอ าเภอศรีราชา ได้เพียงแห่งเดียวเนื่องจาก
เป็นพื้นที่ใกล้สถานที่ปฏิบัติงานมากที่สุดแต่กลับมีผู้ขับขีร่ถบรรทุกต้องไปใช้บริการจ านวนมาก โดยกรมการขนส่ง
ทางบกได้แก้ปัญหาในสอดรับกับยุคดิจิตัลโดยการสร้างแพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่น “DLT SMART QUE” ส าหรับ
การจองคิวเข้ารับการทดสอบใบอนุญาตขับรถและภายในแอพลิเคชั่นดังกล่าวได้รวบรวมข้อมูลในการท าใบขับขี่ 
การช าระภาษีและค่าธรรมเนียมด้านการขนส่งทางบกไว้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหน่วยงานผู้
ควบคุมการอนุญาตใบขับขี่ไม่เปิดให้บริการในวันหยุดเสาร์และอาทิตย์และในวันปฏิบัติงานปกติผู้ขับขี่ต้องวิ่งงาน
ขนส่งสินค้าท าให้ผู้ขับข่ีต้องเสี่ยงขับขี่ในขณะที่ใบขับขี่หมดอายุผลกระทบอีกประการหนึ่งในด้านผู้ขับขี่ได้แก่การ
ถูกจ ากัดชั่วโมงการขับขี่ตามมาตรา 103 ทวิ ในพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้ก าหนดให้ผู้ขับขี่ห้าม
ขับรถติดต่อกันนานเกิน 4 ชั่วโมง และให้แวะพักรถครึ่งชั่วโมงถือเป็นการจ ากัดการประกอบอาชีพของคนขับ
รถบรรทุกเพราะท าให้ให้เกิดความล่าช้าในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า ในปัจจุบัน กรมการขนทางบกส่งได้ให้
บังคับอุตสาหกรรมการขนส่งด้วยรถบรรทุกติดตั้งอุปกรณ์ติดตาม (GPS) เพ่ือตรวจสอบการขับขี่โดยระบบ GPS 
สามารถตรวจสอบได้ว่ารถคันดังกล่าวขับขี่เกิน 4 ชั่วโมงหรือไม่ถ้าเกินจะมีการแจ้งเตือนไปยังกรมการขนส่งทาง
บกซึ่งถือว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการทางกฎหมาย แต่เพ่ือให้สินค้าส่งถึงลูกค้าผู้ขับขี่ต้องยอมละเมิดข้อห้ามเพราะ
หากส่งไม่ทันตามก าหนดมีสิทธิ์ที่ถูกลูกค้าต่อว่าซึ่งส่งผลเสียต่อเจ้าของบริษัทขนส่งและตัวผู้ขับขี่เองอาจถูกหักเงิน
ค่าเท่ียวได้ด้วยเช่นกัน 
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ด้านพาหนะและอุปกรณ์ความปลอดภัย ถูกก าหนดตามบทบัญญัติในกฎหมายเพ่ือให้พาหนะและ
อุปกรณ์พร้อมใช้งานและช่วยสนับสนุนความปลอดภัยของตัวพาหนะและการสัญจรบนท้องถนนในพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ในมาตรา 73 ได้ก าหนดให้รถบรรทุกต้องเข้ารับการตรวจสภาพโดยพนักงานตรวจ
สภาพหรือสถานประกอบการที่มีอ านาจในการตรวจสภาพรถ มาตรา 36 ได้ก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดว่าด้วยความปลอดภัย
ในการขนส่งสอดรับกับมาตรา 71 ได้บังคับให้รถที่ใช้ในการขนส่งต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีเครื่องเครื่องอุปกรณ์
และส่วนควบถูกต้องตามที่ก าหนดอุปกรณ์ที่ส าคัญได้แก่ 1. อุปกรณ์ส าหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า (Twist - Lock) ถูก
ก าหนดให้ติดตั้งตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และการติดตั้งอุปกรณ์
ส าหรับยึดตู้บรรทุกสินค้าและการให้ความเห็นชอบอุปกรณ์ส าหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า ส าหรับรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของพ.ศ. 25612.เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (Global Position System - GPS) ถูก
ก าหนดให้ติดตั้งตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องก าหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพ่ือต่ออายุทะเบียน พ.ศ. 
2558 เพ่ือให้สามารถควบคุมการใช้เส้นทางและความเร็วในการขับขี่และ 3. แผ่นสะท้อนแสง (Retro - 
Reflective Marking) ถูกก าหนดให้ติดตั้งตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดคุณลักษณะสี ขนาด 
จ านวน และต าแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ. 
2560 เพ่ือให้สามารถมองเห็นรถบรรทุกได้ชัดเจนในเวลากลางคืนโดยอุปกรณ์ส่วนควบหากไม่ท าการติดตั้งหรือ
ติดตั้งไม่ได้มาตรฐานจะมีโทษเปรียบเทียบปรับ ผลจากการก าหนดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบความปลอดภัย
แม้จะเป็นไปเพ่ือความปลอดภัยแต่กลับเป็นภาระต้นทุนของผู้ประกอบการและผู้ขับขี่ซึ่งอุปกรณ์แต่ละชนิดมีราคา
ค่อนข้างแพง ผลกระทบที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ภาครัฐควรเข้ามาสร้างการต่อรองราคากับบริษัทที่ขายอุปกรณ์ส่วน
ควบเหล่านี้ให้มีราคาที่เหมาะสม เช่น GPS 1 ตัว ที่สามารถเชื่อมกับมาตรฐานระบบของกรมการขนส่งทางบกมี
ราคาถึง 13,000 บาท ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งมีความเห็นว่าแพงเกินไป 

 ด้านการขับข่ี 
 น้ าหนักบรรทุก การก าหนดน้ าหนักการบรรทุกเป็นไปเพ่ือรักษาทรัพย์สินของราชการได้แก่ถนนทุก
เส้นทางที่ใช้สัญจรเนื่องจากถนนแต่ละเส้นทางมีข้อจ ากัดในการรับน้ าหนัก การบรรทุกเกินกว่ากฎหมายก าหนดมี
ส่วนท าให้ถนนที่ช ารุดถือเป็นการท าลายทรัพย์สินของรัฐ การควบคุมด้านน้ าหนักค านวณรวมทั้งตัวพาหนะและ
สินค้าที่บรรทุก กฎหมายหลักที่บังคับใช้คือพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ที่ก าหนดในมาตรา 61 
สาระส าคัญคือเพ่ือเป็นการรักษาทางหลวงโดยจะมีประกาศบังคับใช้ในแต่ละเส้นทางและก าหนดน้ าหนักที่สามารถ
บรรทุกได้ โทษจากบทบัญญัตินี้ไม่เพียงปรับแต่มีโทษจ าคุกทางอาญาด้วย ขอบข่ายน้ าหนักที่สามารถบรรทุกได้ตาม
ประกาศผู้อ านวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อ านวยการทางหลวงแผ่นดิน ผู้อ านวยการทางหลวงสัมปทาน เรื่องห้ามใช้
ยานพาหนะท่ีมีน้ าหนัก น้ าหนักบรรทุก หรือน้ าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้ก าหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้น เดินบน
ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 เริ่มต้นตั้งแต่ลักษณะรถบรรทุก 2 
เพลา ขนาด 4 ล้อ สามารถบรรทุกน้ าหนักได้ 9.5 ตัน ไปจนถึงการบรรทุกได้สูงสุดในรถบรรทุกประเภทกึ่งพ่วง 7 
เพลา ขนาด 24 ล้อ สามารถบรรทุกได้สูงสุด 50.5 ผลกระทบเรื่องการบรรทุกน้ าหนักต่อพนักงานขับขี่รถบรรทุกใน
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การวิ่งไปในแต่ละเส้นทางจะต้องน ารถเข้าด่านตราชั่งเพ่ือตรวจสอบน้ าหนักดังเช่นค าอธิบายการให้สัมภาษณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 

  "ถ้าไม่เอารถเข้าชั่งเขามีกล้องไล่จับรถเราถ้าโชคดีไม่เจอก็ดีไปแต่ถ้ากล้องมันเห็นโดนเล่นอีกบางที
มีสายตรวจขับตามประกบเราเลย มันพกพวกตาชั่งลอยเอาไปชั่งเรากลางทางเลยนี่เห็นประจ าผมเคยโดนตอนนั้น
ถูกไล่ตามเพราะเราไม่คุ้นทางเลยไม่เห็นด่าน ตอนนั้นตกใจมากเพราะเขาไล่รถเราเหมือนท าผิดร้ายแรง โบกกันให้
จอดตรงนั้น แล้วถ้าชั่งมันเห็นว่าเกินนะเรื่องยาวอีกกลายเป็นส่งของช้า ลูกค้าด่าแถมเถ้าแก่ก็บ่น ผมมีหน้าที่ขับจะ
ไปรู้อะไรอยากส่งของให้เสร็จๆไป"(พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าคนที่ 2 นาย Bนามสมมุต,ิ สัมภาษณ,์ 2563)  

  นอกจากนีผ้ลกระทบการด าเนินการของภาครัฐที่มุ่งแต่บังคับใช้กฎหมายน้อยกว่าการอ านวยความสะดวก
เป็นผลเสียต่อการแข่งขันทางการค้าและยิ่งมีโทษทางอาญาต่อการบรรทุกน้ าหนักด้วยยิ่งไม่เหมาะสม ควรมีแต่โทษ
ปรับและปรับในอัตราบรรทุกเกินน้อยให้ปรับน้อย หากเกินมากให้ปรับมากและถ้าพบพฤติกรรมซ้ าซากจึงค่อยมี
โทษทางอาญา จากข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบและความต้องบรรทุกเกินกฎหมายก าหนดท าให้ผู้ขนส่งเลือกเสี่ยง
บรรทุกน้ าหนักเกินและหากโดนด่านตรวจจับเลือกจ่ายสินบนเพ่ือแลกกับการขับรถไปส่งสินค้าต่อได้ หรือบางราย
เลือกผูกการจ่ายส่วยส าหรับเป็นใบผ่านทางให้บรรทุกสินค้าน้ าหนักเกินเลยซึ่งการบรรทุกได้มากส่งผลต่อการท า
ก าไรได้มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ความเร็วในการขับขี่ กฎหมายหลักที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้คือพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ใน

มาตรา 67 ได้ก าหนดให้ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือตามเครื่องหมาย
จราจรและพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 5 (1) ให้อ านาจในการก าหนดอัตราความเร็ว
ยานพาหนะในแต่ละถนนจะมีหน่วยงานด้านขนส่งทางบกรับผิดชอบแตกต่างกัน และท่ีส าคัญคือมีการก าหนดอัตรา
ความเร็วที่บังคับใช้ในแต่ละเส้นทางแตกต่างกัน ดังนี้ 1. เขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา และเขตเทศบาล 
รถบรรทุกสามารถขับขี่ในความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง 2. เขตทางหลวงชนบท รถบรรทุกสามารถขับขี่ใน
ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง 3. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ทางสาย กรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา และ

แผนภาพที่ 1แสดงลักษณะและน้ าหนักรถบรรทุกขนส่งสินค้า 
ที่มา จากกรมการขนส่งทางบก 
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ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนภิเษก)รถบรรทุกสามารถขับขี่ในความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
โดยหากฝ่าฝืนข้อก าหนดด้านความเร็วมีโทษเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 1,000 - 5,000 บาท โดยผลจากการถูกจ ากัด
ความเร็วในการขับขี่รถบรรทุกขนส่งสินค้าโดยเฉพาะเส้นทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) เป็นเส้นทาง
จุดเริ่มต้นจากท่าเรือแหลมฉบังในการขนส่งสินค้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลถูกจ ากัดความเร็วให้วิ่งได้ 
80 กิโลเมตร/ชั่วโมงซึ่งเส้นทางดังกล่าวไม่เกิดปัญหาการจราจรแออัด การถูกจ ากัดความเร็วในเส้นทางหลัก
ดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ขับข่ีโดยในด้านสุขภาพท าให้พักผ่อนได้ช้าเพราะใช้เวลาการขนส่งนานส่งผลต่อ
การพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะต้องเตรียมรับงานขนส่งงานรอบใหม่ของอีกวันและการถูกจ ากัดความเร็วในการขนส่ง
ได้ส่งผลต่อการไม่สามารถรับงานขนส่งสินค้าเที่ยวใหม่ได้ทันนั่นหมายถึงการขาดรายได้ที่ลดลงไป ผลกระทบที่
เกิดขึ้นกระทบต่อรายได้ของผู้ให้ข้อมูลซึ่งมีความจ าเป็นต้องการขับขี่เพ่ือหารายได้จากค่าวิ่งเที่ยวงานดังเช่น
ค าอธิบายการให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 
 "ผมวิ่งรถได้เร็วกว่านี้เพราะเส้นมอเตอร์เวย์รถมันไม่ติด ถ้าถามเจ้าหน้าที่กังวลเรื่องความปลอดภัยไอ้
กฎหมายที่เพิ่มมาให้ติดตัวล็อคตู้หามาใส่แล้ว สภาพรถก็ตรวจก่อนต่อทะเบียน ใบขับข่ีมีครบ น่าจะเพ่ิมความเร็วให้
พวกผมหน่อย อย่างปกติเนี่ยผมวิ่งงานของสดไปตลาดไท ได้เงินเที่ยวนึง 400 - 800 บาท ทุกวันนี้ส่วนมากเลยนะ
วิ่งได้วันละเที่ยว ถ้าได้ตู้เร็วหน่อยอาจจะสองเที่ยว แต่ถ้าเพ่ิมความเร็วให้รถได้เนี่ยวิ่งงานสามวันพ่ีต้องได้สักห้า
เที่ยวแน่ๆค่าเที่ยวมันต้องได้เพ่ิมผิดกันเลยนะ"(พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าคนที่ 1 นาย A นามสมมุติ, 
สัมภาษณ,์ 2563) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ควันด า อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งเป็นหลักเพราะเป็นปัญหาจากเครื่องยนต์และส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงเก่ียวข้องกับกรมควบคุมมลพิษในการออกประกาศร่วมกันในเรื่องก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
และวิธีการตรวจวัดค่าควันด าจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2562 เมื่อรถบรรทุก
คันใดถูกตรวจสอบค่าควันจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ 1. รถที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดต้องไม่เกิน
เกณฑ์ร้อยละ 35 ที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน เมื่อตรวจวัด
ด้วยเครื่องตรวจวัดควันด าระบบความทึบแสง2. รถที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดต้องไม่เกินเกณฑ์ร้อย
ละ 40 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดควันด าระบบกระดาษกรองหากเกินจะค่าที่ก าหนดจะถูกเปรียบเทียบปรับ

แผนภาพที่ 2 การใช้ความเร็วตามกฎหมายแต่ละเส้นทาง 
ที่มา จากบริษัท ดี.ที.ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
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และรถบรรทุกคันดังกล่าวต้องน าไปตรวจสภาพให้ค่าการปล่อยควันจากเครื่องยนต์ให้ค่ามาตรฐานจึงจะสามารถ
น ามาใช้งานได้ ในมุมผู้ประกอบการและผู้ขับขี่เห็นว่าการห้ามน ารถมาใช้งานเลยเป็นการเพ่ิมภาระต้นทุนเพราะ
ปฏิเสธได้ว่าเครื่องยนต์เก่านั้นส่งผลต่อการปล่อยควันด าได้มากกว่าเครื่องยนต์ใหม่หากเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่
หรือต้นทุนหนาสามารถหมุนเวียนรถบรรทุกมาใช้ได้ แต่หากเป็นรายเล็กส่งผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยน
เครื่องยนต์และรายได้ท่ีเสียไปอย่างแน่นอน 

 การตั้งด่าน การบังคับใช้กฎหมายจะมีประสิทธิภาพมาจากผู้ถูกบังคับใช้กฎหมายต้องปฏิบัติตาม อีกส่วน
ส าคัญมาจากเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา ในการสอดส่องการขนส่งทางบกโดยรถบรรทุกสามารถใช้เครื่องมือจากกล้อง
ตรวจจับความเร็วหรือกล้องวงจรตามจุดต่างๆเพ่ือเป็นหลักฐานในการด าเนินการกับผู้กระท าผิด อีกวิธีการหนึ่งคือ
การตั้งด่านไม่ว่าจะเป็นด่านตรวจจับความเร็ว ด่านตรวจควันด า หรือด่านตรวจชั่งน้ าหนัก ส่วนใหญ่ของผู้กระท า
ผิดจะถูกพบการกระท าผิดจากการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่ ความผิดบางฐานสามารถเปรียบเทียบปรับและออก
ใบเสร็จเป็นอันจบความ อย่างไรก็ตาม ความผิดบางฐานมีโทษทางอาญาโดยเฉพาะการบรรทุกน้ าหนักเกิน จึง
น าไปสู่เรื่องการติดสินบนเจ้าพนักงานหรือเพ่ือให้ต้องการธุรกิจของตนเองด าเนินไปอย่างสะดวกและสามารถ
บรรทุกสินค้าได้เกินกฎหมายก าหนดน าไปสู่เรื่องการจ่ายส่วย 

 ส่วย เกิดขึ้นจากสาเหตุผลเพ่ือแลกกับการไม่ถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ การจ่ายส่วยเพ่ือแลกกับผล
ทางเศรษฐกิจกับการขนสินค้าได้รวดเร็วและสามารถบรรทุกน้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดเพ่ือท าก าไรต่อรอบ
การขนส่งได้มากขึ้นต้องคุ้มค่าเพ่ือแลกกับแจกจ่ายผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ปัญหาที่ตามมาคือถนนที่พัง
ช ารุดเพราะบรรทุกเกินกว่ากฎหมายก าหนดซึ่งผู้เสียหายไม่ใช่ใครแต่เป็นประชาชนทุกคนที่เสียภาษีเพ่ือมาเป็นค่า
ซ่อมแซมถนนในแต่ละปีงบประมาณดังเช่นค าอธิบายการให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 

 “พ่ีเคยเจอมันตั้งกันบ่อยไอ้พวกนี้ เล่นพวกพ่ีหมดเล็กๆน้อยๆก็เอา เรียกตั้งแต่ 50 บาท ยันเป็นหมื่น ไม่มาก
พ่ีก็จ่ายเอง ถ้าเยอะจับก็จับไปค่อยให้เถ้าแก่ไปเคลียร์เอา โดนบ่อยสุดเรื่องน้ าหนักนี่แหละ ถามว่าพ่ีจะรู้ไหมพ่ีเป็น
คนขับ มีหน้าที่ไปส่งของให้ถึงจุดรับก็แค่นั้น นี่เล่นจะบี้เอากับคนขับ บ้าบอ” (พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าคนที่ 
4 นาย D นามสมมุติ, สัมภาษณ์, 2563)สอดคล้องกับ (ผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่งสินค้านาย ก นามสมมุติ , 
สัมภาษณ์, 2563) ให้ข้อมูลไว้ว่า “เรื่องจ่ายส่วยมันมีกันมานานแลกกับวิ่งรถได้ง่ายไม่ต้องถูกตรวจ งานขนของที่
รับมาจะได้ราบรื่น เวลาจ่ายเนี่ยต้องจ่ายให้ครบทุกหน่วยงานนะ มันมีหลายหน่วยที่มีอ านาจจับ ไม่แค่เฉพาะสังกัด
นะ แต่ละเส้นทางด้วย ทุกเส้นมีเจ้าที่ จ่ายให้หมดไม่งั้นจ่ายตรงนี้แล้วจบ พอไปอีกจังหวัดไม่จ่ายก็โดนมันเล่นอีก 
อย่างพ่ีเมื่อก่อนก็จ่าย ขี้เกียจรุงรังและอยากบรรทุกของเยอะๆ พอช่วงหลังงานมันน้อยลงเราเริ่มค านวณว่าไม่คุ้มก็
เลิกจ่าย แล้วไปคุมน้ าหนักให้ไม่เกินแทน ก็สบายใจกว่า” 

ในด้านการขนส่งทางบกมีหน่วยงานที่เข้ามาบังคับใช้กฎหมายโดยค านึงถึงด้านความปลอดภัย ในขณะที่ผู้ขับ
ขี่และผู้ประกอบการขนส่งต้องการความสะดวกรวดเร็วเพ่ือส่งสินค้าได้ตรงตามก าหนดโดยสามารถแบ่งแยกหน้าที่และ
ขอบเขตการถูกบังคับใช้กฎหมายได้ ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 3 การแบ่งลักษณะการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการขนส่งทางบกของผู้ขับข่ีรถบรรทุก 
 
การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาด้านภูมิหลังและลักษณะงานที่ปฏิบัติ พบว่าไม่มีผู้ขับขี่คนใดในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเริ่มต้นการ
ประกอบอาชีพแรกเริ่มในการขับรถบรรทุก ปัจจัยที่ท าให้มาประกอบอาชีพขับรถบรรทุกมาจากการศึกษาไม่สูงมาก
นัก ไม่มีผู้ขับขี่รายใดจบการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี จึงมีข้อจ ากดัในการเลือกอาชีพ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
หลักพบผู้ขับข่ีจบการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับการชักชวนจากเพ่ือน คนใน
ครอบครัวหรือญาติที่รู้จักที่มาจากภูมิล าเนาเดียวกันหรือเป็นเพ่ือนร่วมงานจากที่ท างานเดิมมาก่อนให้มาประกอบ
อาชีพขับรถบรรทุก สอดคล้องกับงานวิจัยของปนัดดา ช านาญสุข (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่องโครงการแต่งต ารง
อุบัติเหตุจราจรในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย ได้อธิบายถึงชีวิตในรูปแบบปากกัด ตีนถีบ ที่คนขับรถบรรทุก
ส่วนใหญ่ต้องออกจากการศึกษาภาคบังคับด้วยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจต้องออกมาหาเลี้ยงชีพในภาคแรงงาน และ
เป็นที่น่าสังเกตว่าคนขับรถบรรทุกมักมีญาติหรือคนรู้จักละแวกบ้านประกอบอาชีพด้วยการรับจ้างขับรถบรรทุกซึ่ง
ท าให้พวกเขาได้มีโอกาสรับรู้เกี่ยวกับอาชีพและรายได้ของการขับรถบรรทุกซึ่งเป็นส่วนผลักดันและเกิดการชักชวน
เข้ามาประกอบอาชีพขับรถบรรทุก  

 ผลการศึกษาด้านคุณภาพชีวิตการท างาน พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานขับรถบรรทุกขนส่ง
สินค้าในด้านรายได้เป็นที่เพียงพอและยุติธรรมซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของธนูเทพ โรจน
วสุ (2551) ซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงานขับรถบรรทุก บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1998 
จ ากัด โดยจากการศึกษาพบว่าพนักงานขับรถบรรทุกของบริษัทมีความพึงพอใจต่อรายได้และสวัสดิการที่ได้รับจาก
บริษัทโดยเฉพาะด้านค่าตอบแทนในแต่ละเดือนจะได้รับมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณการขนส่งสินค้าหากวิ่งงาน
ได้เยอะจะมีรายได้แปรผกผันตามปริมาณงานซึ่งเป็นไปในลักษณะการได้รับค่าตอบแทนเดียวกันกับพนักงานขับ
รถบรรทุกขนส่งสินค้าในพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง ด้านสภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ สาวิตรี 
ดวงรัตน์มณีโชติ (2554) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของพนักงานขับรถบรรทุกใน
อุตสาหกรรมกระดาษ เขตอุตสาหกรรมบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พบว่าระดับอยู่ในระดับปานกลางโดยบริษัทมีการ
ตรวจสุขภาพให้พนักงานทุกปีและมีการตรวจสภาพรถเป็นประจ า ในขณะที่พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าพ้ืนที่

พนักงานขับรถบรรทุก
ขนส่งสินค้า 

ผู้ขับข่ี (คน)  
รถบรรทุกเทรลเลอร์ (พาหนะ)  
(พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522) 
 

ถนนหลวง (เส้นทาง)  
การบรรทุก (น้ าหนัก) 
(พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535) 

การจราจร (การขับข่ี)  
(พ.ร.บ. การจราจร พ.ศ. 2522) 
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ท่าเรือแหลมฉบังต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ทั้งจากสภาพพาหนะและสภาพการจราจรและด้านสุขภาพ
ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานไม่เป็นเวลาส่งผลต่อร่างกายพักผ่อนไม่เต็มที่ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ท างานกับชีวิตด้านอ่ืน จากงานวิจัยข้างต้นพบว่าการท างานไม่เป็นอุปสรรคต่อชีวิตครอบครัว การขับรถบรรทุกไม่
ท าให้เกิดปัญหาครอบครัวและมีเวลาพอส าหรับร่วมกิจกรรมในครอบครัวโดยในด้านนี้มีค่าเพียงระดับปานกลางใน
ขณะที่พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบังไม่ได้พอใจมากนักกับสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน
และชีวิตส่วนตัวเนื่องจากชีวิตการท างานก าหนดการเริ่มต้นและสิ้นสุดงานได้ยาก 

ผลการศึกษานโยบายและกฎระเบียบภาครัฐต่อพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าในพื้นที่ท่าเรือแหลม
ฉบัง 
 ด้านท่าเรือแหลมฉบัง ปัญหาการด าเนินงานส าคัญที่สุดระหว่างพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้ากับ
ผู้ประกอบการขนส่ง และท่าเรือแหลมฉบังกับผู้ประกอบการท่า คือปัญหาการจราจรที่ติดขัดภายในท่าเรือแหลม
ฉบังโดยเวลาช่วงบ่ายเป็นต้นไปที่รถบรรทุกจะเข้ามารับตู้สินค้าน าเข้าประเทศและน าตู้สินค้ามาส่งเพ่ือส่งออกไปยัง
ต่างประเทศพร้อมๆกันจ านวนมาก ข้อร้องเรียนการจราจรติดขัดส่งผลให้ผู้ขับรถบรรทุกใช้เวลายาวนานในกิจกรรม
รับและส่งตู้ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการขนส่งและการท ารอบเที่ยวขนส่งสินค้า ท่าเรือแหลมฉบังจึงได้หาแนวทางลด
ปัญหาการจราจรแออัดโดยการออกนโยบายการบริหารจัดการใช้งานจองคิวรถบรรทุกหรือ “Truck Queue” ให้
รถบรรทุกสามารถจองคิวเข้ารับและส่งตู้สินค้าท าให้ผู้ขับขี่หรือผู้ประกอบการขนส่งสามารถค านวณเวลาในการ
ปฏิบัติงานของตนให้เหมาะสมได้ การท าระบบคิวช่วยบรรเทาการจราจรที่ติดขัดในท่าเรือแหลมลงไปได้ การออก
นโยบายสนองข้อเรียกร้องดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษานโยบายสาธารณะตัวแบบระบบ (System Model) ของ 
David Easton สามารถอธิบายได้ดังนี้ (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์,2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเรียกร้องปัญหา
การจราจร 

(ปัจจัยน าเข้า) 

การบริหารงานท่าเรือ
แหลมฉบัง 
(ระบบ) 

การคิดค้นนโยบายเพ่ือ
แก้ปัญหาการจราจร 

 (นโยบายสาธารณะ) 

ความพึงพอใจต่อการแก้ไข
ปัญหาจราจรติดขัด(ผล

สะท้อนกลับ) 

ความต้องการ การตัดสินใจ 

 
สภาวะเศรษฐกิจ 
(สิ่งแวดล้อม) 

ระบบ Truck Queue 
(ผลลัพธ์) 
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จากตัวแบบระบบสามารถอธิบายได้ว่า 
1. ระบบ เป็นกระบวนการบริหารงานท่าเรือแหลมฉบังในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่อ านวย

ความสะดวกให้กับผู้ขนส่ง ผู้น าเข้าและผู้ส่งออก 
2. ปัจจัยน าเข้า เป็นข้อเรียกร้องหรือความต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดภายในท่าเรือ

แหลมฉบัง 
3. นโยบาย เป็นการคิดค้นวิธีการหรือนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาของระบบการจราจรภายในท่าเรือแหลม

ฉบัง 
4. ผลลัพธ์ เป็นการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติซึ่งออกมาเป็นระบบจองคิวรถบรรทุกขนส่งสินค้า (Truck 

Queue) 
5. ผลสะท้อนกลับ เป็นความพึงพอใจต่อการริเริ่มแก้ไขปัญหาการจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบัง 
6. สภาพแวดล้อม เป็นการสนับสนุนการประกอบธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็วทันต่อการแข่งขันใน

ระบบเศรษฐกิจโลก 

 ด้านการคุ้มครองแรงงาน พนักงานขับรถบรรทุกได้รับรายได้จากสองทางได้แก่เงินเดือนและค่าเที่ยวซึ่งค่า
เที่ยวเป็นรายได้หลักในแต่ละเดือน การได้รับค่าเที่ยวมากต้องแลกกับการขยันและท ารอบในการวิ่งขนส่งสินค้า ใน
งานขนส่งทางบกมีกฎกระทรวง (ฉบับ 12) พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 เนื่องจากงานขนส่งทางบกมีสภาพการจ้างที่แตกต่างจากการจ้างงานทั่วไปเพราะก าหนดการเริ่มต้นและ
สิ้นสุดงานได้ยากโดยให้ก าหนดการเริ่มงานและสิ้นสุดงานไม่เกินแปดชั่วโมงและสามารถท างานล่วงเวลาได้ไม่เกิน
สองชั่วโมงแต่จากการศึกษาพบว่าพนักงานขับรถบรรทุกท างานขับรถส่งสินค้าเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดทั้งสิ้น ทั้ง
จากนายจ้างให้ท าและผู้ขับรถบรรทุกต้องการขับเพ่ือแลกกับค่าเที่ยว ผลที่ตามมาคือผู้ขับขี่เกิ ดความอ่อนล้า 
สุขภาพย้ าแย่และอาจส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งสถานะในการอยู่ร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างซึ่ง
นายจ้างมีอ านาจเหนือกว่าลูกจ้างมากในฐานะผู้จ่ายเงินเดือนท าให้ลูกจ้างไม่สามารถเรียกร้องได้มากนัก สอดคล้อง
กับงานวิจัยกิตติมา สิริศุภชัย (2548) ได้ท าการศึกษาเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการโดยผล
การศึกษาพบว่าผู้ขับรถบรรทุกต้องการหารายได้ให้พอกับรายจ่ายซึ่งล าพังเฉพาะเงินเดือนไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
โดยเฉพาะผู้ขับขี่ต้องดูแลครอบครัว เพื่อให้มีรายได้มากข้ึนจึงต้องท างานพิเศษโดยการเพ่ิมชั่วโมงการท างานเพ่ือให้
มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน การเพ่ิมชั่วโมงการท างานคือการเพ่ิมจ านวนเที่ยวในการวิ่งรถขนส่งสินค้า ผู้ขับรถบรรทุกที่ยิ่ง
ท างานมากชั่วโมงยิ่งส่งผลให้ร่ายกายเกิดความทรุดโทรมและส่งผลต่อสุขภาพจิตเพราะต้องใช้เวลาอยู่บนรถเป็น
เวลานาน บางรายต้องพ่ึงพาการใช้ยาเสพติดเพ่ือให้สามารถขับรถในระยะทางยาวได้ การขับรถเป็นเวลานานส่งผล
ต่อความเหนื่อยล้าและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ส าหรับผู้ประกอบการขนส่งส่วนใหญ่ด าเนินการด้าน
สวัสดิการตามที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น 

 ด้านการขนส่ง กฎระเบียบและนโยบายมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย 3 หน่วยงาน 
ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง ส านักงานต ารวจแห่งชาติงานด้านจราจร วิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
เป็นไปเพ่ือการรักษาความปลอดภัยของผู้ขับขี่บนท้องถนนและทรัพย์สินของทางราชการโดยจากการสัมภาษณ์
พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าพบว่ายังมีการลักลอบบรรทุกน้ าหนักเกินกว่ากฎหมายก าหนดแลกกับการจ่าย 
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“ส่วย” จากผู้ขนส่งให้เจ้าหน้าที่รัฐที่มีอ านาจบังคับใช้กฎหมายซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณ์หย่ าวิไล (2548) 
ได้ท าการศึกษาเรื่องส่วยกับรถบรรทุกน้ าหนักเกินตามกฎหมายก าหนด ผลการวิจัยพบว่าสาเหตุในการจ่ายส่วยเป็น
การคุ้มครองประโยชน์ให้สามารถเดินทางถึงจุดหมายได้สะดวกรวดเร็วคุ้มค่าเพราะจากาการบรรทุกน้ าหนักได้
เต็มที่สามารถช่วยลดต้นทุน เมื่อต้นทุนลดลงท าให้มีก าไรมากขึ้น รวมถึงช่วยประหยัดเวลา สามารถเลือกเส้นทาง
การขนส่งสินค้าและสามารถวิ่งรถได้เมื่อเกินเวลาบังคับและที่ส าคัญไม่ต้องกังวลกับการถูกบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างไรก็ตาม บางครั้งเม่ือส่วนกลางกวดขันความคุ้มครองจะถูกยกเลิกทั้งท่ีจ่ายเงินไปแลว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.การศึกษารายละเอียดเฉพาะในกรณีนโยบายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับรถบรรทุก
ขนส่งสินค้ามีหน่วยงานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานหากมุ่งศึกษาหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือ
นโยบาย กฎหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะสามารถท าให้ได้ผลการศึกษาที่กว้างมากกว่า 
 2. การศึกษาเปรียบเทียบในประเด็นคุณภาพชีวิตของพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้ากับสถานที่ขนส่ง
แหล่งอื่นเพ่ือหาค าตอบเชิงทฤษฎี 
 3. การเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานขับรถบรรทุก
ขนส่งสินค้าเพราะเขาต้องท างานอย่างหนักและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อีกท้ังยังเป็นเสาหลักของครอบครัว ควรมี
การสร้างหลักประกันในการประกอบอาชีพให้มั่นคงมากกว่านี้ 
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