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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

๑. บทนํา
   “เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล”๑ นัน้ ไมใชเครือ่งดืม่ธรรมดาทัว่ไป แตเปนเครือ่งดืม่ท่ีหากบรโิภค

มากจนเกินไปก็อาจมีผลเสียตอสุขภาพของผูบริโภคไดโดยตรงและสงผลกระทบถึงเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวม เชน กอใหเกิดการเสพติด พิษจากแอลกอฮอลกอใหเกิดโรคเรื้อรัง ปญหาความยากจน 
ปญหาอาชญากรรม ปญหาครอบครัว และปญหาอุบัติเหตุจราจร อันเปนปญหาที่ทุกภาคสวนในสังคม
จะตองรวมกันแกไข โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอุบัติเหตุจราจร ซึ่งมากกวารอยละ ๕๐ ของอุบัติเหตุที่
เกิดข้ึนท้ังหมดน้ัน มีสาเหตุเกิดจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ท้ังน้ี โดยความเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรในแตละครั้งจะเพิ่มสูงขึ้นตามระดับแอลกอฮอลในกระแสเลือดของผูขับขี ่ทําใหคนไทยตอง
บาดเจบ็และเสียชีวิตเปนจาํนวนมากในแตละป จะเหน็ไดจากสถติอิบุตัเิหตจุราจรทางบกในป พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ซึ่งมีอุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้นทั้งสิน้ ๖๘,๒๙๖ ราย มูลคาทรัพยสินเสียหาย ๖๑๐,๖๘๖,๑๒๘ บาท 
มีผูเสียชีวิต ๙,๐๖๐ คน บาดเจ็บสาหัส ๔,๐๔๗ คน และบาดเจ็บเล็กนอยอีก ๑๗,๑๒๓ คน๒

 จากปญหาอุบัติเหตุจราจรอันมีสาเหตุเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ประกอบกับ
ประชาชนคนไทยไดมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นในปจจุบัน รัฐจึงตอง
ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวยการดําเนินมาตรการตาง ๆ เชน มาตรการตรวจจับ
เมาแลวขบัหรอืการจาํกดัสถานที่ดื่ม เปนตน ในสวนของมาตรการตรวจจบัเมาแลวขบัน้ันเปนมาตรการ
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรการจํากัดสถานท่ีด่ืมโดยเฉพาะบนทางในขณะขับข่ี
หรอืในขณะโดยสารรถเปนมาตรการตามประกาศสาํนักนายกรฐัมนตร ีเรื่อง กําหนดสถานท่ีหรอืบรเิวณ
หามบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลบนทาง พ.ศ. ๒๕๕๕๓ ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
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   ๑ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ 
  “เครื่องดื่มแอลกอฮอล” หมายความวา สุราตามกฎหมายวาดวยสุรา ทั้งนี้ ไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น.
   ๒ที่มาสํานักงานตํารวจแหงชาติ.
   ๓ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๒๓ ง หนา ๖ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕.

มาตรการทางกฎหมาย
ในการแกไขปญหาและการปองกัน

อุบัติเหตุจราจรอันเกิดจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล

P147-156.indd  147 27/11/2555  9:31:02

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๕๑๔๘ จุลนิติ

มาตรการทางกฎหมายในการแกไขปญหาและการปองกันอุบัติเหตุจราจรอันเกิด 
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอนําเสนอบทความเรื่อง 
“มาตรการทางกฎหมายในการแกไขปญหาและการปองกันอุบัติเหตุจราจรอันเกิดจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล” ดังนี้ 

๒. หลักการของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาและ
การปองกันอุบัติเหตุจราจรอันเกิดจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

   ดังที่กลาวแลววาอุบัติเหตุจราจรสวนใหญมักมีสาเหตุอันเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของผูขับขี่ยานพาหนะ รัฐจึงไดใหความสําคัญกับเร่ืองดังกลาวเปนลําดับตน ๆ โดยเฉพาะ
ในแงมมุทีก่ารบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแลวขบัขีอ่นัเปนพฤตกิรรมสวนบคุคล ไดกอใหเกดิผลกระทบ
ขึ้นกับสังคมสวนรวมและเปนภาระที่สังคมโดยสวนรวมจะตองรวมกันดําเนินการแกไข จึงไดมีการตรา
กฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในขณะขับขี่ ดังนี้

   ๒.๑ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนการกําหนดเพื่อปองกันอุบัติเหตุ
รายแรงทีเ่กดิขึน้บนทองถนน เกดิอนัตรายแกชวิีตและทรพัยสนิของบคุคลซึง่มสีาเหตมุาจากผูขบัขีข่ับรถ
ในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอ่ืน กฎหมายฉบับน้ีจึงไดกําหนดใหการขับรถในขณะเมาสุราหรือ
ของเมาอยางอื่นเปนความผิดและกําหนดโทษของการฝาฝนไว กลาวคือ

       (๑) หามมิใหผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอื่น (มาตรา ๔๓ (๒))
       (๒) ในกรณมีเีหตอุนัควรเชือ่วาผูขบัขีผู่ใดขบัรถในขณะเมาสรุาหรอืของเมาอยางอืน่ 

ผูตรวจการ๔  มีอํานาจส่ังใหผูน้ันหยุดรถและส่ังใหมีการทดสอบตามมาตรา ๑๔๒ ดวย (มาตรา ๔๓ ตรี)
         (๓) เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูขับขี่หยุดรถในเมื่อ
เห็นวาผูขับขี่หรือบุคคลใดในรถนั้นไดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทแหงกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอัน
เกี่ยวกับรถนั้น

       ในกรณีทีเ่จาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรอืพนักงานเจาหนาที ่(เจาหนาที)่ 
เหน็วาผูขบัขีข่บัรถในขณะเมาสรุาหรอืของเมาอยางอืน่ ใหเจาหนาทีส่ัง่ใหมกีารทดสอบผูขบัขีด่งักลาววา
เมาสุราหรือของเมาอยางอื่นหรือไม ในกรณีที่ผูขับขี่ไมยอมใหทดสอบ ใหเจาหนาที่มีอํานาจกักตัวผูนั้น
ไวดําเนินการทดสอบไดภายในระยะเวลาเทาที่จําเปนแหงกรณีเพื่อใหการทดสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว 
และเม่ือผูนั้นยอมใหทดสอบแลว หากผลการทดสอบปรากฏวาไมไดฝาฝนขับรถในขณะเมาสุราหรือ
ของเมาอยางอ่ืนก็ใหเจาหนาที่ปลอยตัวไปทันที การทดสอบน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๑๔๒)

      ทั้งนี้ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒๕ ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการทดสอบผูขับข่ีวาเมาสุราหรือไม ดังน้ี การทดสอบ
ผูขับขี่วาเมาสุราหรือไม ใหตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดของผูขับขี่โดยใชวิธีการตามลําดับ คือ

   ๔พระราชบัญญัติจราจร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ (๔๐)
  “ผูตรวจการ” หมายความวา ผูตรวจการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกและผูตรวจการตามกฎหมายวาดวยรถยนต.
  ๕ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑ ตอนที่ ๕๔ ก หนา ๕๖ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๗.
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๕ ๑๔๙จุลนิติ

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

      ก) ตรวจวัดลมหายใจดวยเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการตรวจหรือทดสอบ 
ใหใชเครือ่งตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในเลือด โดยวิธีเปาลมหายใจ (BREATH ANALYZER TEST) 
และอานคาของแอลกอฮอลในเลือดเปนมิลลิกรัมเปอรเซ็นต วิธีการตรวจหรือทดสอบ ใหปฏิบัติตาม
วิธีการตรวจสอบของเครื่องตรวจแตละชนิด

      ข) ตรวจวัดจากปสสาวะ 
      ค) ตรวจวัดจากเลือด
      การตรวจวัดจากปสสาวะหรือตรวจวัดจากเลือดใหใชในกรณีทีไ่มสามารถทดสอบ

ตรวจวัดลมหายใจไดเทานัน้ ในกรณีทีต่องทดสอบโดยวิธีตรวจวัดจากเลือดใหสงตัวผู ขับขีไ่ปยงั
โรงพยาบาลที่ใกลทีสุ่ด และทําการเจาะเลือดภายใตการกํากับดูแลของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามกฎหมายวาดวยวชิาชพีเวชกรรม และถามปีรมิาณแอลกอฮอลในเลอืดดังตอไปนี้ ใหถอืวาเมาสุรา 
กรณีตรวจวัดจากเลือด เกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอรเซ็นต กรณีตรวจวัดจากลมหายใจหรือปสสาวะ 
ใหเทียบปริมาณแอลกอฮอลโดยใชปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเปนเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ กรณีตรวจวัด
จากลมหายใจใหใชคาสัมประสิทธิ์ในการแปลงคาเทากับ ๒,๐๐๐ กรณีตรวจวัดจากปสสาวะ ใหใช
คาสัมประสิทธิ์ในการแปลงคาเทากับเศษ ๑ สวน ๑.๓

      (๔) ในกรณีทีผู่ ตรวจการพบวาผู ขับขี ่ผู ใดขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมา
อยางอื่น ใหผูตรวจการสงตัวผูนัน้พรอมพยานหลักฐานในเบื้องตนแกพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจ
โดยเร็วแตตองไมเกิน ๖ ชั่วโมงนับแตเวลาที่พบการกระทําความผิดดังกลาว เพื่อดําเนินคดีตอไป 
(มาตรา ๔๓ จัตวา)

     บทกําหนดโทษ
     ผูใดฝาฝนคาํส่ังเจาหนาท่ีซ่ึงสั่งใหมกีารทดสอบผูขบัขี่วาเมาสรุาหรอืของเมาอยางอื่น

หรือไมตามมาตรา ๑๔๒ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับครั้งละไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท (มาตรา ๑๕๔ (๓))
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๕๑๕๐ จุลนิติ

มาตรการทางกฎหมายในการแกไขปญหาและการปองกันอุบัติเหตุจราจรอันเกิด 
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

       ผูขับขี่ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูตรวจการที่ใหมีการทดสอบผูขับขี่
ในกรณีที่มีเหตุอันควรเช่ือวาผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอ่ืนตามมาตรา ๔๓ ตรี 
ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท (มาตรา ๑๕๗/๑ วรรคหนึ่ง)

     ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๓ (๒) ขบัรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอ่ืนตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับตั้งแต ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให
ศาลสั่งพักใชใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นมีกําหนดไมนอยกวา ๖ เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 
ถาการกระทําดังกลาวเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแต ๑ ป ถึง ๕ ป และปรับต้ังแต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท และใหศาลสั่งพักใช
ใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นมีกําหนดไมนอยกวา ๑ ป หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ถาการกระทําดังกลาว
เปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๒ ป ถึง ๖ ป และปรับตั้งแต 
๔๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๒๐,๐๐๐ บาท และใหศาลสั่งพักใชใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นมีกําหนดไมนอยกวา 
๒ ป หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ถาการกระทําดังกลาวเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแต ๓ ป ถึง ๑๐ป และปรับตั้งแต ๖๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และใหศาล
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ (มาตรา ๑๖๐ ตรี)

     ในคดีที่ผูขับขี่ตองคําพิพากษาวาไดกระทําความผิดตามกฎหมายนี้หรือกฎหมาย
อนัเก่ียวกับรถน้ัน ๆ  นอกจากจะไดรบัโทษสําหรับการกระทําดงักลาวแลว ถาศาลเห็นวาหากใหผูนัน้ขบัรถ
ตอไปอาจกอใหเกดิอนัตรายแกบคุคลหรอืทรพัยสนิของผูอืน่ ใหศาลมอีาํนาจสัง่เพกิถอนใบอนญุาตขับขี่
ของผูนั้นได ในกรณีที่ศาลเห็นวาพฤติกรรมของผูกระทําผิดยังอยูในวิสัยที่จะแกไขฟนฟูได ศาลอาจ
มีคําสั่งพักใชใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นและใหผูนั้นทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน
ภายใตเงื่อนไขและระยะเวลาที่ศาลกําหนด โดยใหอยูในความดูแลของพนักงานคุมประพฤติ เจาหนาที่
ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หรือองคการซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการบริการสังคม การกุศลสาธารณะ หรือ
สาธารณประโยชนที่ยินยอมรับดูแลดวยก็ได และถาความปรากฏในภายหลังวาผูกระทําผิดดังกลาวไม
ปฏิบัติตามคําสั่งหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวใหศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้น ทั้งน้ี 
การขับขี่รถในระหวางที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามคําสั่งของศาล มีโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป 
และปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๑๖๒)

     อนึ่ง ความผิดของผูขับขี่ซึ่งไดฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูตรวจการที่สั่งใหมีการ
ทดสอบตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๕๗/๑ และความผิดของผูขับขี่ที่ไดขับรถในขณะเมาสุราหรือของ
เมาอยางอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๑๖๐ ตรี เปนความผิดที่ไมอาจวากลาวตักเตือนหรือทําการ
เปรียบเทียบได (มาตรา ๑๔๐) 

   ๒.๒ พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ เน่ืองจากเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลนั้นไดเปนสาเหตุใหญสวนหนึ่งในการกอใหเกิดปญหาอุบัติเหตุจราจรซึ่งมีผลกระทบตอ
สภาพสงัคมและเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ กฎหมายฉบบันีจ้งึไดวางมาตรการตาง ๆ  ทัง้น้ี เพือ่ควบคมุ
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลดังนี้
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       (๑) การกาํหนดใหผูผลติหรอืนําเขาตองจัดใหมีบรรจุภัณฑ ฉลาก พรอมท้ังขอความ
คําเตือนสําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล (มาตรา ๒๖) การหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่หรือ
บรเิวณวดัหรอืสถานที่สําหรบัปฏบัิตพิธีิกรรมทางศาสนา สถานบรกิารสาธารณสขุของรฐั สถานพยาบาล 
และรานขายยา สถานทีร่าชการ หอพัก สถานศึกษา สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะ 
หรือสถานที่อืน่ทีร่ัฐมนตรีประกาศกําหนด (มาตรา ๒๗) การหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวันหรือ
เวลาที่รฐัมนตรปีระกาศกาํหนด (มาตรา ๒๘) การหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกบคุคลซึง่มอีายตุํ่ากวา
๒๐ ปบรบิรูณ บุคคลท่ีมีอาการมึนเมาจนครองสตไิมได (มาตรา ๒๙) การหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
โดยวิธีการหรือในลักษณะใชเครื่องขายอัตโนมัติ การเรขาย การลดราคาเพื่อประโยชนในการสงเสริม
การขาย ใหหรอืเสนอใหสิทธิในการเขาชมการแขงขนั การแสดง การใหบรกิารการชงิโชค การชงิรางวลั 
หรอืสทิธปิระโยชนอ่ืนใด โดยแจก แถม ให แลกเปลี่ยน หรอืแจกจายในลกัษณะเปนตวัอยาง หรอืโดยวธิี
อื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด (มาตรา ๓๐) การหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือแสดงชื่อ
หรอืเครื่องหมายอันเปนการอวดอางสรรพคณุหรอืชกัจูงใจใหผูอ่ืนด่ืมโดยตรงหรอืโดยออม (มาตรา ๓๒) 
และการหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่หรือบริเวณตาง ๆ (มาตรา ๓๑)    
         โดยเฉพาะอยางยิ่งการหามบรโิภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลบนทางในขณะขบัขี่หรอื
ในขณะโดยสารอยูในรถหรือบนรถ กลาวคือ 

      มาตรา ๓๑ ไดหามมิใหมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่หรือบริเวณ 
ดังตอไปนี้

      ก) วดัหรอืสถานที่สาํหรบัปฏบิตัพิธิกีรรมทางศาสนา เวนแตเปนสวนหนึ่งของพธิกีรรม
ทางศาสนา

      ข) สถานบรกิารสาธารณสขุของรฐั สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
และรานขายยาตามกฎหมายวาดวยยา ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนที่พักสวนบุคคล   

      ค) สถานทีร่าชการ ยกเวนบริเวณทีจั่ดไวเปนทีพ่ักสวนบุคคล หรือสโมสร หรือ
การจัดเลี้ยงตามประเพณี
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มาตรการทางกฎหมายในการแกไขปญหาและการปองกันอุบัติเหตุจราจรอันเกิด 
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

      ง) สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ยกเวนบริเวณท่ีจัดไวเปน
ที่พักสวนบุคคลหรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลและไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

      จ) สถานบีรกิารนํา้มนัเชือ้เพลงิตามกฎหมายวาดวยการควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลงิหรอื
รานคาในบริเวณสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง

      ฉ) สวนสาธารณะของทางราชการท่ีจัดไวเพ่ือการพักผอนของประชาชนโดยท่ัวไป และ
      ช) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล สําหรับขอ ช) สถานท่ีอื่นที่รัฐมนตรี๖  ประกาศกําหนดใหเปนสถานท่ีหรือ
บริเวณที่หามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามมาตรา ๓๑ ไดแก พื้นท่ีประกอบกิจการโรงงานตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หามขายหรือหามบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในพ้ืนที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ในสถานที่หรือบริเวณรัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานอื่นของรัฐ ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนที่พักสวนบุคคล หรือสโมสรหรือการจัดเลี้ยงตาม
ประเพณี ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณหามขายหรือ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ และบนทาง
ในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยูในรถหรือบนรถ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกําหนด
สถานที่หรือบริเวณหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทาง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

      (๒) การหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทางในขณะขับขี่หรือในขณะ
โดยสารรถ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีขางตนนั้น เปนการประกาศกําหนดสถานที่หรือ
บริเวณหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตามมาตรา ๓๑ เพิ่มเติม โดยหามบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลบนทาง ไดแก ทางเดินรถ ชองเดินรถ ชองเดินรถประจําทาง ไหลทาง ทางเทา 
ทางขาม ทางรวมทางแยก ทางลาด ทางโคง สะพาน และลานที่ประชาชนใชในการจราจร รวมถึง
ทางสวนบุคคลท่ีเจาของยินยอมใหประชาชนใชในการจราจรหรือที่เจาพนักงานจราจรไดประกาศ
ใหเปนทาง แตไมรวมถึงทางรถไฟ ในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยูในรถหรือบนรถทุกชนิด
ยกเวนรถไฟและรถราง เปนการหามท้ังผูขับขี่และผูโดยสาร หากฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน 
หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๔๒) ซึ่งแตกตางจากกรณีเมาแลวขับ
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่หามเฉพาะผูขับขี่ไมใหขับขี่รถในขณะเมาสุรา 
(มีปริมาณแอลกอฮอลในกระแสเลือดเกินกวา ๕๐ มิลลิกรัมเปอรเซ็นต) หากผูขับข่ีฝาฝนตองรับโทษ
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 ๕พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔

 “ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้”.
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๓. ขอควรพิจารณาที่สําคัญของกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลกับการขับขี่

   ดังที่ไดกลาวแลวขางตนนั้นเปนหลักการของกฎหมายจราจรทางบกและกฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเกี่ยวของกบัการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการขบัขี ่ในลาํดบัตอไปจะขอ
กลาวถงึขอควรพจิารณาท่ีสําคญัอันสบืเน่ืองมาจากบทบญัญตัขิองกฎหมายดงักลาว โดยเฉพาะอยางย่ิง
อันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการกําหนดขอสันนิษฐานกรณีผูขับขี่ไมยอมใหทดสอบโดยไมมีเหตุอันควร 
และความเหมาะสมกรณีหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทางในขณะขับขี่หรือโดยสารรถ ดังนี้

   ๓.๑ การแกไขเพ่ิมเตมิพระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ กรณผีูขบัขี่ไมยอม
ทดสอบการเมาสุราตามคําสั่งของเจาหนาที่ ปจจุบันไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กําหนดขอสันนิษฐานกรณีผูขับขี่ไมยอมใหทดสอบโดยไมมีเหตุอันควร เพื่อแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๔๒ ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวกําหนดให 
ในกรณีทีเ่จาหนาทีเ่ห็นวาผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา เจาหนาทีม่ีอํานาจสั่งใหมีการทดสอบผูขับขี่ได 
ในกรณีทีผู่ขับขี่ไมยอมใหทดสอบเจาหนาทีม่ีอํานาจกักตัวผูขับขี่นั้นไวเพื่อดําเนินการทดสอบไดภายใน
ระยะเวลาเทาที่จําเปนเพือ่ใหการทดสอบเสร็จสิน้ไป หากผูขับขีฝ่าฝนคําสัง่ของเจาหนาทีผู่ขับขีต่อง
รับโทษปรับครั้งละไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท แตบทบัญญัติดังกลาวมีปญหาเกี่ยวกับการบังคับใชเนื่องจาก
ผูขับขี่สวนใหญจะไมยอมทดสอบการเมาสุราตามคําสั่งของเจาหนาที่ หรือหากยินยอมก็จะประวิงเวลา
เพื่อรอใหระดบัปรมิาณแอลกอฮอลในเลอืดลดลงไมเกนิกวา ๕๐ มิลลกิรมัเปอรเซน็ต เพราะเหน็วาโทษ
ของการฝาฝนคําสั่งเจาหนาที่นั้นนอยกวาโทษของการขับรถในขณะเมาสุรา

   ดังนั้น จึงไดมกีารดําเนินการเพื่อแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว โดยเมื่อ
วนัที ่๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คณะรฐัมนตรไีดเหน็ชอบรางพระราชบญัญตัจิราจรทางบก (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....
(กําหนดอุปกรณเพื่อชวยในการแสดงสัญญาณจราจร และกําหนดขอสันนิษฐานกรณีผูขับขี่ไมยอม
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๕๑๕๔ จุลนิติ

มาตรการทางกฎหมายในการแกไขปญหาและการปองกันอุบัติเหตุจราจรอันเกิด 
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

  ๗หมายถึง พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มี
ผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ.
   ๘รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙
  “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
  กฎหมายตามวรรคหน่ึงตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย
  บทบัญญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวยโดย
อนุโลม”.
  ๙วรพจน วิศรุตพิชญ, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐, กรุงเทพ : 
สํานักพิมพวิญูชน ๒๕๔๓, หนา ๘๔ – ๙๔. 

ใหทดสอบโดยไมมีเหตุอันควร) ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอ
สภาผูแทนราษฎรตอไป โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหมีการ
ทดสอบผูขบัขีว่าเมาสรุาหรอืของเมาอยางอืน่หรอืไม ในกรณทีีผู่ขบัขีท่ีม่พีฤตกิารณอนัควรเชือ่วาขบัรถ
ในขณะเมาสุราไมยอมใหทดสอบโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นขับรถในขณะ
เมาสุราหรือของเมาอยางอื่น ปจจุบันรางพระราชบัญญัติดังกลาวอยูระหวางการดําเนินการเพื่อ
รอบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร (ขอมูล ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕)

   ๓.๒ การจาํกดัสถานทีบ่รโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ง 
กําหนดสถานที่หรือบริเวณหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทาง พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกตามความใน
พระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีห่ามมใิหมกีารบรโิภคเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล
บนทางในขณะขับขีห่รอืในขณะโดยสารอยูในรถหรือบนรถทุกชนดิน้ัน มลีกัษณะเปนกฎหมายลําดบัรอง
ที่ออกโดยฝายบริหาร จึงมีสถานะเปน “กฎ”๗ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๘ ไดบัญญัติรับรองไว 

      การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลน้ัน หลักความไดสัดสวน (Principle 
of Proportionality) หลักการพ้ืนฐานของความสัมพันธระหวางผูใชอํานาจกับผูที่ตกอยู
ภายใตอํานาจ อันเปนหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป ไดกําหนดใหรัฐใชอํานาจจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลผูอยูภายใตอํานาจอยางพอเหมาะพอประมาณ กลาวคือ มาตรการที่รัฐออกมานั้น
สามารถดําเนินการใหเจตนารมณของกฎหมายสําเร็จลุลวงไปได (หลักความสัมฤทธิ์ผล) ในขณะ
เดียวกันมาตรการดังกลาวจะตองสรางความเสียหายใหแกประชาชนใหนอยท่ีสุด (หลักความจําเปน) 
และหามมิใหรัฐใชมาตรการใด ๆ ที่กอใหเกิดประโยชนกับสาธารณชนนอยมาก ไมคุมกับความ
เสียหายที่จะตกแกประชาชนและสังคมสวนรวม (หลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ)๙ 
ซึง่เม่ือพจิารณาประกาศฉบับดังกลาวตามหลักความไดสดัสวนแลวจะเห็นไดวา พระราชบัญญตัคิวบคุม
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่เปนกฎหมายทีใ่หอาํนาจในการออกประกาศฉบบัน้ี มเีจตนารมณ
ที่จะกําหนดมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล รวมทั้งการบําบัดรักษาหรือฟนฟู
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๕ ๑๕๕จุลนิติ

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

สภาพผูตดิเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อชวยลดปญหาและผลกระทบท้ังดานสงัคมและเศรษฐกิจ ชวยสราง
เสริมสุขภาพของประชาชนโดยใหตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนชวยปองกัน
เดก็และเยาวชนมใิหเขาถงึเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดโดยงาย ดงันั้น การออกประกาศฉบบัดังกลาวจงึตอง
เปนไปเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแหงกฎหมายนั้น ในขณะเดียวกันก็จะตองกอใหเกิดความเสียหาย
แกประชาชนนอยที่สุด และตองมีความสมดุลระหวางความเสียหายของประชาชนกับประโยชน
ที่สังคมสวนรวมจะไดรับ 

      ซึ่งการจาํกดัสถานที่บรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยการหามผูขบัขี่บรโิภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลบนทางในขณะขับขี่มีความเหมาะสมพอสมควร ประกอบกับพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ กไ็ดหามมใิหผูขบัขี่ขบัรถในขณะเมาสรุาอยูแลว แตการจาํกดัสถานที่บรโิภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล โดยการหามผูโดยสารบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทางในขณะโดยสารอยูในรถ
หรือบนรถทุกชนิดนั ้น จะทําใหวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล 
พ.ศ. ๒๕๕๑ บรรลุผล โดยไมกอใหเกิดความเสียหายกับประชาชนหรือเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนจนเกินความจําเปน และเกิดดุลยภาพระหวางความเสียหายหรือสิทธิและเสรีภาพที่ถูก
จาํกดัของประชาชนกบัประโยชนของมหาชนจรงิหรอืไม กลาวคอื มีความเหมาะสม พอเหมาะพอประมาณ 
และสอดคลองกับหลักความไดสัดสวนหรือไมยังเปนทีส่งสัย ซึ่งการออกกฎโดยการหามผูโดยสาร
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทางในขณะโดยสารอยูในรถหรือบนรถดังกลาวอาจขัดหรือแยงตอ
มาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรืออาจขัดหลักความได
สัดสวนที ่เปนหลักรัฐธรรมนูญทัว่ไป หรืออาจเปนการออกกฎที ่เกินเลยไปจากเจตนารมณของ
พระราชบัญญตัิควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่เปนแหลงทีม่าในการ
ออกกฎนั้นก็ได และอาจใชบังคับมิไดตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ๑๐

 ๑๐รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖
 “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ 

บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”.
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๕๑๕๖ จุลนิติ

มาตรการทางกฎหมายในการแกไขปญหาและการปองกันอุบัติเหตุจราจรอันเกิด 
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

พ.ย. - ธ.ค. ๕๕จลุนิติ๑๕๖

      นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาสถานที่หามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในตางประเทศ
พบวา สวนใหญจะกาํหนดหามบรโิภคเครือ่งด่ืมแอลกอฮอลเฉพาะในสถานศกึษา สถานบรกิารสาธารณสขุ 
สถานที่ราชการ สํานักงาน และในยานพาหนะขนสงมวลชน และเมื่อพิจารณากฎหมายจราจรของ
ประเทศญีปุ่น ประเทศทีม่คีวามปลอดภยัในทองถนนมากทีส่ดุแหงหนึง่ของโลกกพ็บวา กฎหมายจราจร 
มาตรา ๖๕ หามเฉพาะในกรณีดงันี ้วรรคหน่ึงหามมิใหขบัขีย่านพาหนะในขณะมีแอลกอฮอลในรางกาย 
วรรคสองหามมิใหยืมหรือใหใชยานพาหนะแกผูที่นาวิตกวาจะกระทําผิดตามวรรคหน่ึง วรรคสามหาม
ใหสุราหรือสนับสนุนการดื่มแกผูที่นาวิตกวาจะกระทําผิดตามวรรคหนึ่ง และวรรคสี่หามรองขอหรือ
ไหววานใหผูอื่นขับขี่ยานพาหนะไปสงตน โดยที่รูอยูแลววาบุคคลผูนั้นเปนผูที่มีแอลกอฮอลในรางกาย 
อกีทัง้หามรวมโดยสารไปในยานพาหนะทีข่บัขีโ่ดยบคุคลทีก่ระทาํผดิตามวรรคหนึง่ดวย๑๑ ซึง่แตกตาง
จากบทบัญญัติของกฎหมายไทย

๔. บทสรุป
   “เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล” มิใชเครื่องดื่มธรรมดาท่ัวไป แตหากผูบริโภคหรือดื่มแลวจะ

กอใหเกิดการเสพติด ซึ่งพิษจากแอลกอฮอลกอใหเกิดโรคเรื้อรัง เชน มะเร็งตับ ความดันโลหิตสูง 
หัวใจ เสนเลือดในสมองแตก และกอใหเกิดปญหาเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งปริมาณการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนไทยยังมีปริมาณท่ีเพิ่มสูงขึ้นทุกป ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีมาตรการ
ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเปนการปองกันอุบัติเหตุจราจรและการ
แกไขปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารรถ อยางไรก็ดี 
การควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลที่ดีนั้นตองใชหลาย ๆ มาตรการควบคูกันไป มาตรการท่ีใชตองมี
ความเหมาะสมและชดัเจน และตองคาํนงึถงึประโยชนของผูบรโิภค ประชาชนทัว่ไปและผูประกอบการ
ประกอบดวย ตลอดจนตองมีการปลูกจิตสํานึกใหเด็กและเยาชนไดตระหนักถึงพิษภัยของการ
บรโิภคเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล และควรมกีารรณรงคใหมกีารลดปรมิาณการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
ของประชากรโดยรวมดวย โดยอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกภาคสวนไมวาจะเปนครอบครัว ชุมชน 
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจึงจะประสบผลสําเร็จและเปนประโยชนตอ
ประชาชนคนไทย.
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