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มาตรการทางกฎหมาย
ในการแกไขปญหาและการปองกัน
อุบัติเหตุจราจรอันเกิดจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล

๑. บทนํา

“เครื่องดื่มแอลกอฮอล”๑ นัน้ ไมใชเครือ่ งดืม่ ธรรมดาทัว่ ไป แตเปนเครือ่ งดืม่ ที่หากบริโภค
มากจนเกินไปก็อาจมีผลเสียตอสุขภาพของผูบริโภคไดโดยตรงและสงผลกระทบถึงเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวม เชน กอใหเกิดการเสพติด พิษจากแอลกอฮอลกอใหเกิดโรคเรื้อรัง ปญหาความยากจน
ปญหาอาชญากรรม ปญหาครอบครัว และปญหาอุบัติเหตุจราจร อันเปนปญหาที่ทุกภาคสวนในสังคม
จะตองรวมกันแกไข โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอุบัติเหตุจราจร ซึ่งมากกวารอยละ ๕๐ ของอุบัติเหตุที่
เกิดขึน้ ทัง้ หมดนัน้ มีสาเหตุเกิดจากการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ทัง้ นี้ โดยความเสีย่ งตอการเกิดอุบตั เิ หตุ
จราจรในแตละครั้งจะเพิ่มสูงขึ้นตามระดับแอลกอฮอลในกระแสเลือดของผูขับขี่ ทําใหคนไทยตอง
บาดเจ็บและเสียชีวติ เปนจํานวนมากในแตละป จะเห็นไดจากสถิตอิ บุ ตั เิ หตุจราจรทางบกในป 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
เมาแลวขับหรือการจํากัดสถานที่ด่มื เปนตน ในสวนของมาตรการตรวจจับเมาแลวขับนั้นเปนมาตรการ
ตามพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรการจํากัดสถานทีด่ ม่ื โดยเฉพาะบนทางในขณะขับขี่
หรือในขณะโดยสารรถเปนมาตรการตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณ
หามบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลบนทาง พ.ศ. ๒๕๕๕๓ ทีอ่ อกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓
“เครื่องดื่มแอลกอฮอล” หมายความวา สุราตามกฎหมายวาดวยสุรา ทั้งนี้ ไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น.
๒
ที่มาสํานักงานตํารวจแหงชาติ.
๓
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๒๓ ง หนา ๖ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕.
๑
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แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอนําเสนอบทความเรื่อง
“มาตรการทางกฎหมายในการแกไขปญหาและการปองกันอุบัติเหตุจราจรอันเกิดจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล” ดังนี้

๒. หลักการของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาและ
การปองกันอุบตั เิ หตุจราจรอันเกิดจากการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล

ดังที่กลาวแลววาอุบัติเหตุจราจรสวนใหญมักมีสาเหตุอันเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของผูขับขี่ยานพาหนะ รัฐจึงไดใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวเปนลําดับตน ๆ โดยเฉพาะ
ในแงมมุ ทีก่ ารบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลแลวขับขีอ่ นั เปนพฤติกรรมสวนบุคคล ไดกอ ใหเกิดผลกระทบ
ขึ้นกับสังคมสวนรวมและเปนภาระที่สังคมโดยสวนรวมจะตองรวมกันดําเนินการแกไข จึงไดมีการตรา
กฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในขณะขับขี่ ดังนี้
๒.๑ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนการกําหนดเพื่อปองกันอุบัติเหตุ
รายแรงทีเ่ กิดขึน้ บนทองถนน เกิดอันตรายแกชวี ติ และทรัพยสนิ ของบุคคลซึง่ มีสาเหตุมาจากผูข บั ขีข่ ับรถ
ในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอื่น กฎหมายฉบับนี้จึงไดกําหนดใหการขับรถในขณะเมาสุราหรือ
ของเมาอยางอื่นเปนความผิดและกําหนดโทษของการฝาฝนไว กลาวคือ
(๑) หามมิใหผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอื่น (มาตรา ๔๓ (๒))
(๒) ในกรณีมเี หตุอนั ควรเชือ่ วาผูข บั ขีผ่ ใู ดขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอืน่
๔
ผูตรวจการ มีอาํ นาจสัง่ ใหผนู น้ั หยุดรถและสัง่ ใหมกี ารทดสอบตามมาตรา ๑๔๒ ดวย (มาตรา ๔๓ ตรี)
(๓) เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูขับขี่หยุดรถในเมื่อ
เห็นวาผูขับขี่หรือบุคคลใดในรถนั้นไดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทแหงกฎหมายนี้หรือกฎหมายอัน
เกี่ยวกับรถนั้น
ในกรณีทเี่ จาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ (เจาหนาที)่
เห็นวาผูข บั ขีข่ บั รถในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอืน่ ใหเจาหนาทีส่ งั่ ใหมกี ารทดสอบผูข บั ขีด่ งั กลาววา
เมาสุราหรือของเมาอยางอื่นหรือไม ในกรณีที่ผูขับขี่ไมยอมใหทดสอบ ใหเจาหนาที่มีอํานาจกักตัวผูนั้น
ไวดําเนินการทดสอบไดภายในระยะเวลาเทาที่จําเปนแหงกรณีเพื่อใหการทดสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว
และเมื่อผูนั้นยอมใหทดสอบแลว หากผลการทดสอบปรากฏวาไมไดฝาฝนขับรถในขณะเมาสุราหรือ
ของเมาอยางอื่นก็ใหเจาหนาที่ปลอยตัวไปทันที การทดสอบนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๑๔๒)
ทั้งนี้ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒๕ ไดกาํ หนดหลักเกณฑและวิธกี ารทดสอบผูข บั ขีว่ า เมาสุราหรือไม ดังนี้ การทดสอบ
ผูขับขี่วาเมาสุราหรือไม ใหตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดของผูขับขี่โดยใชวิธีการตามลําดับ คือ
พระราชบัญญัติจราจร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ (๔๐)
“ผูต รวจการ” หมายความวา ผูต รวจการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกและผูต รวจการตามกฎหมายวาดวยรถยนต.
๕
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑ ตอนที่ ๕๔ ก หนา ๕๖ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๗.
๔

๑๔๘
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ก) ตรวจวัดลมหายใจดวยเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการตรวจหรือทดสอบ
ใหใชเครือ่ งตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในเลือด โดยวิธีเปาลมหายใจ (BREATH ANALYZER TEST)
และอานคาของแอลกอฮอลในเลือดเปนมิลลิกรัมเปอรเซ็นต วิธีการตรวจหรือทดสอบ ใหปฏิบัติตาม
วิธีการตรวจสอบของเครื่องตรวจแตละชนิด
ข) ตรวจวัดจากปสสาวะ
ค) ตรวจวัดจากเลือด
การตรวจวัดจากปสสาวะหรือตรวจวัดจากเลือดใหใชในกรณีทไี่ มสามารถทดสอบ
ตรวจวัดลมหายใจไดเทานัน้ ในกรณีทตี่ องทดสอบโดยวิธีตรวจวัดจากเลือดใหสงตัวผูข ับขีไ่ ปยัง
โรงพยาบาลที่ใกลทสี่ ุด และทําการเจาะเลือดภายใตการกํากับดูแลของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม และถามีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดดังตอไปนี้ ใหถอื วาเมาสุรา
กรณีตรวจวัดจากเลือด เกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอรเซ็นต กรณีตรวจวัดจากลมหายใจหรือปสสาวะ
ใหเทียบปริมาณแอลกอฮอลโดยใชปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเปนเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ กรณีตรวจวัด
จากลมหายใจใหใชคาสัมประสิทธิ์ในการแปลงคาเทากับ ๒,๐๐๐ กรณีตรวจวัดจากปสสาวะ ใหใช
คาสัมประสิทธิ์ในการแปลงคาเทากับเศษ ๑ สวน ๑.๓
(๔) ในกรณี ท ผี ่ ู ต รวจการพบว า ผู ขั บ ขี ่ผู ใ ดขั บ รถในขณะเมาสุ ร าหรื อ ของเมา
อยางอื่น ใหผตู รวจการสงตัวผูน นั้ พรอมพยานหลักฐานในเบื้องตนแกพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจ
โดยเร็วแตตองไมเกิน ๖ ชั่วโมงนับแตเวลาที่พบการกระทําความผิดดังกลาว เพื่อดําเนินคดีตอไป
(มาตรา ๔๓ จัตวา)
บทกําหนดโทษ
ผูใดฝาฝนคําสั่งเจาหนาที่ซ่งึ สั่งใหมกี ารทดสอบผูขบั ขี่วา เมาสุราหรือของเมาอยางอื่น
หรือไมตามมาตรา ๑๔๒ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับครั้งละไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท (มาตรา ๑๕๔ (๓))
พ.ย. - ธ.ค. ๕๕
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ผูขับขี่ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูตรวจการที่ใหมีการทดสอบผูขับขี่
ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวาผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอื่นตามมาตรา ๔๓ ตรี
ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท (มาตรา ๑๕๗/๑ วรรคหนึ่ง)
ผูใ ดฝาฝนมาตรา ๔๓ (๒) ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอืน่ ตองระวางโทษ
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 และปรับตั้งแต 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
อันเกีย่ วกับรถนัน้ ๆ นอกจากจะไดรบั โทษสําหรับการกระทําดังกลาวแลว ถาศาลเห็นวาหากใหผนู นั้ ขับรถ
ตอไปอาจกอใหเกิดอันตรายแกบคุ คลหรือทรัพยสนิ ของผูอ นื่ ใหศาลมีอาํ นาจสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ของผูนั้นได ในกรณีที่ศาลเห็นวาพฤติกรรมของผูกระทําผิดยังอยูในวิสัยที่จะแกไขฟนฟูได ศาลอาจ
มีคําสั่งพักใชใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นและใหผูนั้นทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน
ภายใตเงื่อนไขและระยะเวลาที่ศาลกําหนด โดยใหอยูในความดูแลของพนักงานคุมประพฤติ เจาหนาที่
ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หรือองคการซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการบริการสังคม การกุศลสาธารณะ หรือ
สาธารณประโยชนที่ยินยอมรับดูแลดวยก็ได และถาความปรากฏในภายหลังวาผูกระทําผิดดังกลาวไม
ปฏิบัติตามคําสั่งหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวใหศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้น ทั้งนี้
การขับขี่รถในระหวางที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามคําสั่งของศาล มีโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป
และปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๑๖๒)
อนึ่ง ความผิดของผูขับขี่ซึ่งไดฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูตรวจการที่สั่งใหมีการ
ทดสอบตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๕๗/๑ และความผิดของผูขับขี่ที่ไดขับรถในขณะเมาสุราหรือของ
เมาอยางอื่นตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๖๐ ตรี เปนความผิดที่ไมอาจวากลาวตักเตือนหรือทําการ
เปรียบเทียบได (มาตรา ๑๔๐)
๒.๒ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลนั้นไดเปนสาเหตุใหญสวนหนึ่งในการกอใหเกิดปญหาอุบัติเหตุจราจรซึ่งมีผลกระทบตอ
สภาพสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ กฎหมายฉบับนีจ้ งึ ไดวางมาตรการตาง ๆ ทัง้ นี้ เพือ่ ควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลดังนี้

๑๕๐

P147-156.indd 150

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๕

27/11/2555 9:31:03

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

(๑) การกําหนดใหผผู ลิตหรือนําเขาตองจัดใหมีบรรจุภณ
ั ฑ ฉลาก พรอมทั้งขอความ
คําเตือนสําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล (มาตรา ๒๖) การหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่หรือ
บริเวณวัดหรือสถานที่สําหรับปฏิบัตพิ ธิ กี รรมทางศาสนา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาล
และรานขายยา สถานทีร่ าชการ หอพัก สถานศึกษา สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะ
หรือสถานที่อนื่ ทีร่ ัฐมนตรีประกาศกําหนด (มาตรา ๒๗) การหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวันหรือ
เวลาที่รฐั มนตรีประกาศกําหนด (มาตรา ๒๘) การหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกบคุ คลซึง่ มีอายุต่าํ กวา
๒๐ ปบริบรู ณ บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไมได (มาตรา ๒๙) การหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
โดยวิธีการหรือในลักษณะใชเครื่องขายอัตโนมัติ การเรขาย การลดราคาเพื่อประโยชนในการสงเสริม
การขาย ใหหรือเสนอใหสิทธิในการเขาชมการแขงขัน การแสดง การใหบริการการชิงโชค การชิงรางวัล
หรือสิทธิประโยชนอ่นื ใด โดยแจก แถม ให แลกเปลี่ยน หรือแจกจายในลักษณะเปนตัวอยาง หรือโดยวิธี
อื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด (มาตรา ๓๐) การหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือแสดงชื่อ
หรือเครื่องหมายอันเปนการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผอู ่นื ดื่มโดยตรงหรือโดยออม (มาตรา ๓๒)
และการหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่หรือบริเวณตาง ๆ (มาตรา ๓๑)
โดยเฉพาะอยางยิ่งการหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทางในขณะขับขี่หรือ
ในขณะโดยสารอยูในรถหรือบนรถ กลาวคือ
มาตรา ๓๑ ไดหามมิใหมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่หรือบริเวณ
ดังตอไปนี้
ก) วัดหรือสถานที่สาํ หรับปฏิบตั พิ ธิ กี รรมทางศาสนา เวนแตเปนสวนหนึ่งของพิธกี รรม
ทางศาสนา
ข) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
และรานขายยาตามกฎหมายวาดวยยา ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนที่พักสวนบุคคล
ค) สถานทีร่ าชการ ยกเวนบริเวณทีจ่ ัดไวเปนทีพ่ ักสวนบุคคล หรือสโมสร หรือ
การจัดเลี้ยงตามประเพณี
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มาตรการทางกฎหมายในการแกไขปญหาและการปองกันอุบัติเหตุจราจรอันเกิด
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ง) สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปน
ที่พักสวนบุคคลหรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลและไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
จ) สถานีบริการนํา้ มันเชือ้ เพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมนํา้ มันเชือ้ เพลิงหรือ
รานคาในบริเวณสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง
ฉ) สวนสาธารณะของทางราชการทีจ่ ดั ไวเพือ่ การพักผอนของประชาชนโดยทัว่ ไป และ
ช) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล สําหรับขอ ช) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรี๖ ประกาศกําหนดใหเปนสถานที่หรือ
บริเวณที่หามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามมาตรา ๓๑ ไดแก พื้นที่ประกอบกิจการโรงงานตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หามขายหรือหามบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ในสถานที่หรือบริเวณรัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานอื่นของรัฐ ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนที่พักสวนบุคคล หรือสโมสรหรือการจัดเลี้ยงตาม
ประเพณี ตามประกาศสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง กํ า หนดสถานที่ ห รื อ บริ เวณห า มขายหรื อ
บริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ใ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ และบนทาง
ในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยูในรถหรือบนรถ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกําหนด
สถานที่หรือบริเวณหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทาง พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) การห า มบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล บ นทางในขณะขั บ ขี่ ห รื อ ในขณะ
โดยสารรถ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีขางตนนั้น เปนการประกาศกําหนดสถานที่หรือ
บริเวณหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตามมาตรา ๓๑ เพิ่มเติม โดยหามบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลบนทาง ไดแก ทางเดินรถ ชองเดินรถ ชองเดินรถประจําทาง ไหลทาง ทางเทา
ทางขาม ทางรวมทางแยก ทางลาด ทางโคง สะพาน และลานที่ประชาชนใชในการจราจร รวมถึง
ทางสวนบุคคลที่เจาของยินยอมใหประชาชนใชในการจราจรหรือที่เจาพนักงานจราจรไดประกาศ
ใหเปนทาง แตไมรวมถึงทางรถไฟ ในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยูในรถหรือบนรถทุกชนิด
ยกเวนรถไฟและรถราง เปนการหามทั้งผูขับขี่และผูโดยสาร หากฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน
หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๔๒) ซึ่งแตกตางจากกรณีเมาแลวขับ
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่หามเฉพาะผูขับขี่ไมใหขับขี่รถในขณะเมาสุรา
(มีปริมาณแอลกอฮอลในกระแสเลือดเกินกวา ๕๐ มิลลิกรัมเปอรเซ็นต) หากผูขับขี่ฝาฝนตองรับโทษ
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔
“ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง
ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้”.
๕
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๓. ขอควรพิจารณาที่สําคัญของกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลกับการขับขี่

ดังที่ไดกลาวแลวขางตนนั้นเปนหลักการของกฎหมายจราจรทางบกและกฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่เี กี่ยวของกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการขับขี่ ในลําดับตอไปจะขอ
กลาวถึงขอควรพิจารณาที่สําคัญอันสืบเนื่องมาจากบทบัญญัตขิ องกฎหมายดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการกําหนดขอสันนิษฐานกรณีผูขับขี่ไมยอมใหทดสอบโดยไมมีเหตุอันควร
และความเหมาะสมกรณีหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทางในขณะขับขี่หรือโดยสารรถ ดังนี้
๓.๑ การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ กรณีผขู บั ขี่ไมยอม
ทดสอบการเมาสุราตามคําสั่งของเจาหนาที่ ปจจุบันไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กําหนดขอสันนิษฐานกรณีผูขับขี่ไมยอมใหทดสอบโดยไมมีเหตุอันควร เพื่อแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๔๒ ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวกําหนดให
ในกรณีทเี่ จาหนาทีเ่ ห็นวาผูข ับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา เจาหนาทีม่ ีอํานาจสั่งใหมีการทดสอบผูขับขี่ได
ในกรณีทผี่ ขู ับขี่ไมยอมใหทดสอบเจาหนาทีม่ ีอํานาจกักตัวผูขับขี่นั้นไวเพื่อดําเนินการทดสอบไดภายใน
ระยะเวลาเทาที่จําเปนเพือ่ ใหการทดสอบเสร็จสิน้ ไป หากผูข ับขีฝ่ าฝนคําสัง่ ของเจาหนาทีผ่ ูข ับขีต่ อง
รับโทษปรับครั้งละไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท แตบทบัญญัติดังกลาวมีปญหาเกี่ยวกับการบังคับใชเนื่องจาก
ผูขับขี่สวนใหญจะไมยอมทดสอบการเมาสุราตามคําสั่งของเจาหนาที่ หรือหากยินยอมก็จะประวิงเวลา
เพื่อรอใหระดับปริมาณแอลกอฮอลในเลือดลดลงไมเกินกวา ๕๐ มิลลิกรัมเปอรเซ็นต เพราะเห็นวาโทษ
ของการฝาฝนคําสั่งเจาหนาที่นั้นนอยกวาโทษของการขับรถในขณะเมาสุรา
ดังนั้น จึงไดมกี ารดําเนินการเพื่อแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว โดยเมื่อ
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบรางพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กําหนดอุปกรณเพื่อชวยในการแสดงสัญญาณจราจร และกําหนดขอสันนิษฐานกรณีผูขับขี่ไมยอม
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ให ท ดสอบโดยไม มี เ หตุ อั น ควร) ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาแล ว ตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอ
สภาผูแทนราษฎรตอไป โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหมีการ
ทดสอบผูข บั ขีว่ า เมาสุราหรือของเมาอยางอืน่ หรือไม ในกรณีทผี่ ขู บั ขีท่ มี่ พี ฤติการณอนั ควรเชือ่ วาขับรถ
ในขณะเมาสุราไมยอมใหทดสอบโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นขับรถในขณะ
เมาสุราหรือของเมาอยางอื่น ปจจุบันรางพระราชบัญญัติดังกลาวอยูระหวางการดําเนินการเพื่อ
รอบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร (ขอมูล ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕)
๓.๒ การจํากัดสถานทีบ่ ริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง
กําหนดสถานที่หรือบริเวณหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทาง พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกตามความใน
พระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีห่ า มมิใหมกี ารบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
บนทางในขณะขับขีห่ รือในขณะโดยสารอยูใ นรถหรือบนรถทุกชนิดนัน้ มีลกั ษณะเปนกฎหมายลําดับรอง
ที่ออกโดยฝายบริหาร จึ งมีส ถานะเปน “กฎ”๗ ตามพระราชบัญญัติจั ดตั้ งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๘ ไดบัญญัติรับรองไว
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น หลักความไดสัดสวน (Principle
of Proportionality) หลั ก การพื้ น ฐานของความสั ม พั น ธ ร ะหว า งผู ใช อํ า นาจกั บ ผู ที่ ต กอยู
ภายใตอํานาจ อันเปนหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป ไดกําหนดใหรัฐใชอํานาจจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลผูอยูภายใตอํานาจอยางพอเหมาะพอประมาณ กลาวคือ มาตรการที่รัฐออกมานั้น
สามารถดําเนินการใหเจตนารมณของกฎหมายสําเร็จลุลวงไปได (หลักความสัมฤทธิ์ผล) ในขณะ
เดียวกันมาตรการดังกลาวจะตองสรางความเสียหายใหแกประชาชนใหนอยที่สุด (หลักความจําเปน)
และหามมิใหรัฐใชมาตรการใด ๆ ที่กอใหเกิดประโยชนกับสาธารณชนนอยมาก ไมคุมกับความ
เสียหายที่จะตกแกประชาชนและสังคมสวนรวม (หลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ)๙
ซึง่ เมือ่ พิจารณาประกาศฉบับดังกลาวตามหลักความไดสดั สวนแลวจะเห็นไดวา พระราชบัญญัตคิ วบคุม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ เปนกฎหมายทีใ่ หอาํ นาจในการออกประกาศฉบับนี้ มีเจตนารมณ
ที่จะกําหนดมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมทั้งการบําบัดรักษาหรือฟนฟู
หมายถึง พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มี
ผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ.
๘
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙
“การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวยโดย
อนุโลม”.
๙
วรพจน วิศรุตพิชญ, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐, กรุงเทพ :
สํานักพิมพวิญูชน ๒๕๔๓, หนา ๘๔ – ๙๔.
๗
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

สภาพผูตดิ เครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อชวยลดปญหาและผลกระทบทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ ชวยสราง
เสริมสุขภาพของประชาชนโดยใหตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนชวยปองกัน
เด็กและเยาวชนมิใหเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดโดยงาย ดังนั้น การออกประกาศฉบับดังกลาวจึงตอง
เปนไปเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแหงกฎหมายนั้น ในขณะเดียวกันก็จะตองกอใหเกิดความเสียหาย
แกประชาชนนอยที่สุด และตองมีความสมดุลระหวางความเสียหายของประชาชนกับประโยชน
ที่สังคมสวนรวมจะไดรับ
ซึ่งการจํากัดสถานที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยการหามผูขบั ขี่บริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลบนทางในขณะขับขี่มีความเหมาะสมพอสมควร ประกอบกับพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็ไดหา มมิใหผูขบั ขี่ขบั รถในขณะเมาสุราอยูแลว แตการจํากัดสถานที่บริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล โดยการหามผูโดยสารบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทางในขณะโดยสารอยูในรถ
หรือ บนรถทุ ก ชนิ ด นั ้น จะทําใหวัตถุประสงคของพระราชบัญ ญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ. ๒๕๕๑ บรรลุผล โดยไมกอใหเกิดความเสียหายกับประชาชนหรือเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนจนเกินความจําเปน และเกิดดุลยภาพระหวางความเสียหายหรือสิทธิและเสรีภาพที่ถูก
จํากัดของประชาชนกับประโยชนของมหาชนจริงหรือไม กลาวคือ มีความเหมาะสม พอเหมาะพอประมาณ
และสอดคลองกับหลักความไดสัดสวนหรือไมยังเปนทีส่ งสัย ซึ่งการออกกฎโดยการหามผูโ ดยสาร
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทางในขณะโดยสารอยูในรถหรือบนรถดังกลาวอาจขัดหรือแยงตอ
มาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรืออาจขัดหลักความได
สัด สว นที ่เ ปน หลั ก รั ฐ ธรรมนู ญ ทั ่ว ไป หรื อ อาจเป น การออกกฎที ่เ กิ น เลยไปจากเจตนารมณ ข อง
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่เปนแหลงทีม่ าในการ
ออกกฎนั้นก็ได และอาจใชบังคับมิไดตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ๑๐
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖
“รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้
บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”.
๑๐
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นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสถานที่หามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในตางประเทศ
พบวา สวนใหญจะกําหนดหามบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลเฉพาะในสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข
สถานที่ราชการ สํานักงาน และในยานพาหนะขนสงมวลชน และเมื่อพิจารณากฎหมายจราจรของ
ประเทศญีป่ นุ ประเทศทีม่ คี วามปลอดภัยในทองถนนมากทีส่ ดุ แหงหนึง่ ของโลกก็พบวา กฎหมายจราจร
มาตรา ๖๕ หามเฉพาะในกรณีดงั นี้ วรรคหนึง่ หามมิใหขบั ขีย่ านพาหนะในขณะมีแอลกอฮอลในรางกาย
วรรคสองหามมิใหยืมหรือใหใชยานพาหนะแกผูที่นาวิตกวาจะกระทําผิดตามวรรคหนึ่ง วรรคสามหาม
ใหสุราหรือสนับสนุนการดื่มแกผูที่นาวิตกวาจะกระทําผิดตามวรรคหนึ่ง และวรรคสี่หามรองขอหรือ
ไหววานใหผูอื่นขับขี่ยานพาหนะไปสงตน โดยที่รูอยูแลววาบุคคลผูนั้นเปนผูที่มีแอลกอฮอลในรางกาย
อีกทัง้ หามรวมโดยสารไปในยานพาหนะทีข่ บั ขีโ่ ดยบุคคลทีก่ ระทําผิดตามวรรคหนึง่ ดวย๑๑ ซึง่ แตกตาง
จากบทบัญญัติของกฎหมายไทย

๔. บทสรุป

“เครื่องดื่มแอลกอฮอล” มิใชเครื่องดื่มธรรมดาทั่วไป แตหากผูบริโภคหรือดื่มแลวจะ
กอใหเกิดการเสพติด ซึ่งพิษจากแอลกอฮอลกอใหเกิดโรคเรื้อรัง เชน มะเร็งตับ ความดันโลหิตสูง
หัวใจ เสนเลือดในสมองแตก และกอใหเกิดปญหาเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งปริมาณการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนไทยยังมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นทุกป ดังนั้น จึงจําเปนตองมีมาตรการ
ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเปนการปองกันอุบัติเหตุจราจรและการ
แกไขปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารรถ อยางไรก็ดี
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ดีนั้นตองใชหลาย ๆ มาตรการควบคูกันไป มาตรการที่ใชตองมี
ความเหมาะสมและชัดเจน และตองคํานึงถึงประโยชนของผูบ ริโภค ประชาชนทัว่ ไปและผูป ระกอบการ
ประกอบด ว ย ตลอดจนตองมีการปลูกจิตสํ านึกใหเด็กและเยาชนไดตระหนักถึงพิษภัยของการ
บริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล และควรมีการรณรงคใหมกี ารลดปริมาณการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ของประชากรโดยรวมดวย โดยอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกภาคสวนไมวาจะเปนครอบครัว ชุมชน
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจึงจะประสบผลสําเร็จและเปนประโยชนตอ
ประชาชนคนไทย.
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