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บทคดัย่อ 

 เน่ืองจากในปัจจุบันได้เกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตเน่ืองจากการดื่มสุราแล้วขับรถ

เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงเป็นสาเหตุที่ทาํให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการบาดเจบ็ การสูญเสียทรัพย์สิน 

เสยีชีวิต จาํนวนมาก ในแต่ละปีในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่มีวันหยุดต่อเน่ืองประชาชนที่มีถิ่นฐานบ้าน

เกดิอยู่ต่างจังหวัดแล้วเข้ามาทาํงานในกรงุเทพฯ กจ็ะเดินทางกลับบ้านกนัดื่มสรุาแล้วขับทาํให้เกดิ

อุบัติเหตุขึ้นบ่อยคร้ัง ทั้งๆ ที่มีการรณรงค์เมาไม่ขับ มีการตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์ มีการทาํสถิติ

การสูญเสียที่เกิดจากการเมาแล้วขับ มีตัวอย่างให้เห็นทางโทรทัศน์ แต่กยั็งมีผู้ที่เสียชีวิตหรือ

บาดเจบ็จากการดื่มแล้วขบั ทั้งๆ ที่มีการรณรงค์เมาไม่ขบั มีการตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์ มีการทาํ

สถิติการสญูเสยีเน่ืองจากการเมาแล้วขับ มีตัวอย่างให้เหน็ทางโทรทศัน์ แต่กยั็งดื่มแล้วขับ และก็

ยังไม่แลเหน็ความสาํคัญถ้าไม่เกิดขึ้นกับตนเองหรือว่ากับคนรอบข้างกจ็ะไม่หยุดที่จะดื่มแล้วขับ 

สะท้อนให้เหน็ถึงการเกดิอุบัติเหตุจากการด่ืมสุราแล้วขับ เมาแล้วขับจะเกิดผลเสียอย่างไงต่อตัว

เรา ร่างกายและบุคคลรอบข้าง สถติิการเกดิอบุัติเหตุ การสญูเสยีชีวิตเน่ืองจากการดื่มสรุาแล้วขบั  

 ในช่วงน้ีจะเหน็ได้ว่ามีอุบัติเหตุที่เกดิจากดื่มสรุาแล้วขับรถไปชน ไม่ว่าจะไปชนกลุ่มที่

ป่ันจักรยานบ้าง หรือแม้แต่ขับรถไปชนรถคันอื่น จนก่อให้เกิดความสูญเสียจากอุบัติเหล่าน้ี

มากมาย แม้จะมีการรณรงค์กันมาโดยตลอดแต่กมิ็ได้เกิดผลดีขึ้ น แต่กลับกันสิ่งเหล่าเพ่ิมขึ้ น 

ทุกปีๆ จากการตระหนักถึงความรุนแรงและผลกระทบของปัญหาดังกล่าว ทาํให้ประเทศไทยออก

กฎหมายบังคับใช้ในการควบคุมปัญหาเหล่าน้ี เช่น พรบ.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 

2551 ที่มีเน้ือหาควบคุมการจาํหน่ายและการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ อกีทั้งดาํเนินการปรับปรุง

แก้ไขกฎหมายเดิมเพ่ือส่งเสริมให้มาตรการลงโทษสําหรับความผิดในการดื่ มเคร่ืองดื่ ม

แอลกอฮอล์ในขณะขับขี่ยานพาหนะมีความรุนแรงเหมาะสมกับสภาพปัญหาสังคมปัจจุบันมาก

ย่ิงขึ้ น เช่นพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก 

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ที่บัญญัติเพ่ิมขนาดโทษที่ลงแก่ผู้กระทาํความผิดฐานขับขี่ยานพาหนะ

                                          
 นักศึกษาหลักสตูรนิติศาสตร์มหาบัณฑติ คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
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ในขณะมึนเมา ต่อไปน้ีเป็นบทบัญญัติของ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่วางมาตรการเอาผิด

แก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมา ซ่ึงอุบัติเหตุจราจรที่มีความรุนแรงและพบบ่อยในปัจจุบัน 

มักมีความเกี่ยวข้องกบัการดื่มสรุา เน่ืองจากการดื่มสรุาทาํให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง คนที่

อยู่ในสภาพมึนเมาน้ัน จะขาดสติและไม่สามารถบังคับตนเองได้ โดยสุราที่ดื่มจะออกฤทธิ์ต่อ

ระบบประสาท ลดความไวของการรู้สึกและการสั่งการของสมอง กล้ามเน้ือทาํงานไม่ประสานกัน

การมองเหน็ผิดไป ไม่สามารถกะหรือกาํหนดระยะทางได้ถูกต้อง และไม่สามารถตัดสนิใจในเวลา

อนัรวดเรว็พอที่จะพาให้พ้นจากอบุัติเหตุได้  

 หลายคร้ังที่เราดูข่าวอุบัติเหตุรถยนต์ ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่น้ันสืบเน่ืองมาจากการเมา

แล้วขับ ส่งผลให้มีทั้งคนเจบ็และคนตายขึ้นอยู่กบัความรุนแรงของแต่ละเหตุการณ์ โดยข่าวล่าสดุ

ที่มีผลกระทบกบัความรู้สกึของคนไทยไม่ใช่น้อย คือเหตุการณ์คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญ่ีปุ่น 

ก่อคดีเมาแล้วขับรถชนนักเรียนชาวญ่ีปุ่นเสียชีวิตด้วยกันถึง 2 ราย นอกจากน้ี คนขับยังไม่มี

ใบอนุญาตขับขี่สากลอกีด้วย ทาํให้ชาวญ่ีปุ่นจาํนวนมากออกมาวิพากษ์วิจารณ์การกระทาํดังกล่าว

กนัอย่างแพร่หลาย ถึงขั้นมีการเสนอแนะให้รัฐบาลญ่ีปุ่นควรยกเลิกวีซ่าให้กบัทางคนไทยอกีด้วย  

เหตุที่ทาํให้เกิดการแสดงความเหน็คิดที่เป็นไปอย่างรุนแรงน้ี เพราะกฎหมายในประเทศญ่ีปุ่นมี

ความเข้มงวดเร่ืองการเมาแล้วขับเป็นอย่างมาก ถือเป็นการละเมิดสทิธมินุษยชน ซ่ึงในกรณีเช่นน้ี 

การเมาแล้วขบัจนเกดิอบุัติเหตุในประเทศญ่ีปุ่นมีโทษถงึขั้นประหารชีวิต  
 ในประเทศไทยกเ็ช่นเดียวกนั หลายคร้ังที่อบุัติเหตุทางรถยนต์ เกดิจากการเมาแล้วขับ 

ซ่ึงส่งผลให้เกดิความเสยีหายต่อชีวิตและทรัพย์สนิของผู้อื่น จะดีกว่าไหมหากวันน้ีเรามาทราบถึง

ข้อกฎหมายเกี่ยวกบับทลงโทษของการเมาแล้วขบั ซ่ึงตามนโยบายของภาครัฐ มีข้อกาํหนด 

ไม่อนุญาต ให้ผู้ขับรถตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 7) ที่มีระดับแอลกอฮอล์

เกนิ 50 มิลลิกรัม ขบัรถบนถนน ซ่ึงมีโทษส่งฟ้องศาลต้องจาํคุก ปรับ คุมประพฤติ พักใช้หรือเพิก

ถอนใบอนุญาตขับรถ แล้วแต่ระดับความผิด ที่ผู้กระทาํความผิดได้ก่อขึ้ น และปรับปรุงแก้ไข

กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ โดยใช้มาตรการ การลงโทษผู้กระทาํความผิดฐาน 

ขับรถขณะมึนเมา โดยนาํเคร่ืองมืออเิลค็โทรนิกวัดลมหายใจติดตั้งในรถยนต์  มาเป็นส่วนหน่ึงใน

การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและลดปริมาณผู้เสียชีวิตได้ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

 ในช่วงสงกรานต์น้ี เร่ืองยอดฮิตที่ไม่น้อยหน้าไปกว่าการละเล่นแบบไทยๆ คือ เร่ือง

อุบัติเหตุ ซ่ึงส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการดื่มสุรา ทุกคนต่างกร็ู้อยู่แล้วว่า การเมาแล้วขับรถ เป็น

การท้าทายกบัอบุัติเหตุ เพราะไม่อาจควบคุมสติสมัปชัญญะและการเคล่ือนไหวในร่างกายได้ และ

บัดน้ียังศึกษาพบด้วยว่า ร่างกายของคนเมายังเปราะบางกบัการบาดเจบ็หรือเสยีชีวิตย่ิงกว่าปกติ

ธรรมดาอย่างน่าหวาดเสยีวนัก  

 นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในสหรัฐฯ เล่าผลการค้นพบในการศึกษาวิจัยว่า คน

สองคนแม้จะประสบอุบัติเหตุอย่างเดียวกัน แต่ต่างจะบาดเจบ็หนักเบารุนแรงผิดกัน ย่ิงหากคน

หน่ึงดื่มเหล้ามา จะย่ิงเคราะห์ร้ายหนัก เพราะเหล้าย่ิงทาํให้ร่างกายคนเราเปราะบางกบัการกระทบ
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กระแทก  ในการศึกษากบัอุบัติเหตุรถชนกนั 1,362 ราย โดยคาํนึงถึงแรงปะทะของอุบัติเหตุของ

แต่ละคร้ังด้วย เม่ือตรวจดูตามอัตราของความรุนแรงของการบาดเจบ็ จะเหน็ว่า ผู้บาดเจบ็จาก

อบุัติเหตุที่ดื่มเหล้ามา จะได้รับบาดเจบ็รนุแรงกว่าเพ่ือนที่ไม่ดื่มถงึ 30%  

 ผู้อาํนวยการศูนย์วิจัยการบาดเจบ็ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ดร.โรนัลด์ มาอิโอ กล่าวว่า  

คอเหล้าที่ดื่มมามากและดื่มมานานควรจะระวังเน้ือระวังตัวเอาไว้ให้มาก เพราะเช่ือได้ว่ามีลางบอก

ได้ว่า หากเกดิอุบัติเหตุ จะย่ิงเจบ็เน้ือตัวหนัก “ร่างกายอาจจะบอบบางหลายอย่าง ตั้งแต่ระบบ

การแข็งตัวของเลือดเม่ือเกิดบาดแผลขึ้ น ความดันโลหิตตกหรือเกิดช็อกลงได้อย่างรวดเร็ว  

แรงกระแทกที่หน้าอกอาจทาํให้หัวใจเต้นผิดจังหวะอันอาจเป็นอนัตราย และสมองกับไขสนัหลัง

จะได้รับความเสียหายหนักขึ้น” เขากล่าวบอกสรุปว่า “สรุาถือได้ว่าเป็นสาเหตุใหญ่ ที่ทาํให้ผู้คน

เป็นร้อยเป็นพัน เอาชีวิตมาทิ้งกนับนถนน” 

 ประเทศอื่นในยุโรปไม่ว่าจะอังกฤษ หรือที่อเมริกา ไม่ว่าคุณดังขนาดไหน มีช่ือเสียง

ขนาดไหน แต่ถ้าคุณเมาแล้วขับ แล้วโดนตาํรวจจับได้ จะต้องได้รับโทษจาํคุก สาํหรับนักกฬีาช่ือ

ดังว่าไปแล้วมีอยู่หลายรายไม่น้อยที่ตกเป็นเหย่ือความเมา และสดุท้ายกไ็ด้รับโทษจาํคุก  

 จากสถิติผู้เสยีชีวิตในแต่ละปีที่ผ่านมาทาํให้เราทุกคนน่ิงนอนใจไม่ได้ เพราะไม่แน่ว่า

สกัวันหน่ึงอาจจะเป็นเราหรือคนที่เรารัก ใครจะไปรู้ เพราะเม่ือถงึเทศกาลทไีร เดินไปไหนมีแต่คน

เมาเตม็บ้านเตม็เมืองอย่างน้ี เผยสงกรานต์  ที่แล้วบาดเจบ็ช่ัวโมงละ 222 คน ตายช่ัวโมงละเกอืบ 

4 คน แล้วพบ 2 จังหวัด คือ กทม.และอุดรธานีครองแชมป์ ส่วนใหญ่เกิดบนถนนสายรอง เหตุ

หลัก   “เมา” และ “ไม่สวมหมวกกันนอ็ค” เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาจริงเอาจังในเร่ืองการ

บังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะคมนาคมให้ดูแลสภาพการจราจรให้เรียบร้อย จากสถิติเปิดเผยผล

การวิเคราะห์  การบาดเจบ็ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมาพบว่า ในช่วงฉลองเทศกาล 6 วันมี

ผู้บาดเจบ็เกิดขึ้ น 32,014 ราย เฉล่ียช่ัวโมงละ 222 คน ตาย 530 ราย เฉล่ียช่ัวโมงละเกือบ 4 

คน อีกทั้ง กองระบาดวิทยาได้วิเคราะห์ข้อมูลการบาดเจบ็และเสยีชีวิตจากโรงพยาบาลศูนย์   13 

แห่งทั่วประเทศ พบว่าผู้บาดเจบ็ที่เมาสรุามีสดัส่วนระหว่างร้อยละ 33-81 จังหวัดที่พบผู้บาดเจบ็

เมาสรุาแล้วขบัรถมากที่สดุคือ กรงุเทพมหานคร พบร้อยละ 81 รองลงมาคือ อดุรธานี ร้อยละ 67 

และขอนแก่นร้อยละ 63 ส่วนผู้บาดเจบ็ที่ไม่สวมหมวกกันนอ็คมีจาํนวนระหว่างร้อยละ 81-98 

จังหวัดที่ไม่สวมเลยได้แก่กรุงเทพมหานคร และอุดรธานี รองลงมาจังหวัดลําปางและจังหวัด

จันทบุรี ไม่สวมร้อยละ 98 อุบัติเหตุที่ เกิดขึ้ นส่วนใหญ่เกิดบนถนนสายรอง และเกิดกับ

รถจักรยานยนต์มากที่สุด โดยมีเหตุหลัก จากการเมาสุราแล้วขับรถ และการไม่สวมหมวกกันน็อค 

ขณะขบัขี่รถจักรยานยนต์ รวมทั้งพฤติกรรมการขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจร รวมทั้งปัจจัยอื่น อาท ิพ้ืนผิว

การจราจร ระบบสญัญาณไฟ ไฟส่องสว่าง ตลอดจนป้ายสญัญาณจราจรที่ไม่อยู่ในสภาพปลอดภัย

ต่อการจราจร จะเหน็ได้ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์น้ี   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาจริงเอาจังในเร่ือง
การบังคับใช้กฎหมายมากขึ้น โดยเม่ือต้นเดือนมีนาคมได้ลงนามในหนังสือขอความร่วมมือจาก 
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ผู้บัญชาการสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ขอให้บังคับใช้กฎหมายจราจรทั้งเร่ืองการขับขี่ขณะมึนเมา

สรุา การคาดเขม็ขดันิรภัยและการสวมหมวกกนันอ็คอย่างจริงจัง 

 จากพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ ทาํให้เราทราบว่า ผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีปริมาณ

แอลกอฮอล์เกนิกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซน็ ถือว่าเมาแล้วขับ ซ่ึงมีความผิดต้องติดคุก ถูกปรับ 

หรือบําเพ็ญประโยชน์ แต่หากเป็นเร่ืองความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

ทั้งประเภท 1, 2 และ 3 กรณีเมาแล้วขับน้ัน กฎหมายยังคงกาํหนดให้ได้รับความคุ้มครองจาก

บริษัทที่รับประกนัภัย หากเกดิอุบัติเหตุแล้วตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้ไม่เกนิ 150 มิลลิกรัม

เปอร์เซน็ต์แต่หากเกนิกว่าน้ีประกนัภัยสามารถปฏเิสธความคุ้มครองได้ 

 ปัญหากฎหมายจราจร ความผิดฐานขับรถขณะมึนเมา ในปัจจุบันโดยเฉพาะ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นลาํดับ ปัญหาดังกล่าวถูกจัดให้เป็น

ปัญหาสังคม และเป็นปัญหาระดับชาติอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

และสงัคม กรงุเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญในทุกด้าน ประกอบกบัการขยายตัวของ

กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นไปอย่างไม่เป็นระบบ ขาดการวางแผนของการ

ขยายตัวที่ดีไม่มีการวางผังเมืองอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการหล่ังไหลของ

ประชากรเข้าสู่เมืองหลวงทาํให้เกิดความจาํเป็นที่จะต้องใช้ยวดยานพาหนะในการเดินทางเพ่ือ

ประกอบธุรกจิในแต่ละวัน รัฐเองไม่สามารถให้การบริการได้อย่างทั่วถึง ทาํให้เกดิความจาํเป็นใน

การที่จะต้องจัดหายานพาหนะเพ่ือความสะดวกในการขนส่งสินค้าและการเดินทางของตน เป็น

เหตุให้ยานพาหนะในท้องถนนเพ่ิมจาํนวนมากข้ึนในแต่ละปีและเกิดการคับคั่งเกินกว่าจาํนวน

ถนนที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการรับยานพาหนะจึงเกิดปัญหาการเสียชีวิตจากผู้ที่ดื่มสุราแล้วขับรถ  

โดยพบว่าส่วนใหญ่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสงูเกนิกว่าที่กฎหมายกาํหนด 

 ปัญหาการกระทาํผดิฐานขบัรถขณะมึนเมา ก่อให้เกดิความสญูเสยีทั้งทางตรงและอ้อม 

ปัญหาดังกล่าวยังก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งเหล่าน้ีทาํลายคุณภาพชีวิตคนใน

สงัคมเป็นอย่างย่ิง 

 แต่อย่างไรกต็าม ผู้ที่ยังมีพฤติกรรมเมาแล้วขับส่วนใหญ่เช่ือว่าการเมาแล้วขับเป็น

เร่ืองปกติธรรมดาของสงัคมไทย ถ้าตราบใดยังไม่ได้ไปชนใครให้บาดเจบ็ล้มตายจึงไม่น่าจะเป็น

คดีใหญ่โตอะไร และจากการจับกุมดาํเนินคดีผู้ที่เมาแล้วขับตั้งแต่เร่ิมโครงการเมาไม่ขับที่ผ่านมา 

ผู้ถูกจับกุมส่วนใหญ่กจ็ะได้รับการพิพากษาลงโทษสถานเบา คือ โทษจาํคุกให้รอลงอาญา และให้

คุมความประพฤติในระยะเวลาหน่ึง พร้อมกบัทาํงานบริการสงัคมตามแต่ที่ศาลเป็นผู้กาํหนด ซ่ึง

ความเข้าใจดังกล่าวน้ีอาจจะถูกต้องแต่ไม่ใช่ความจริงทั้งหมด 

 คดีเมาแล้วขับเป็นความผิดตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2552 ซ่ึงที่ผ่านมามีการ

แก้ไขเพ่ิมบทลงโทษจากเดิมโทษสงูสดุจาํคุกไม่เกนิ 3 เดือน ปรับ 2,000–10,000 บาท หรือทั้ง

จาํทั้งปรับ เป็นจาํคุกไม่เกนิ 1 ปี ปรับ 5,000–20,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพัก
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ใบอนุญาตขับขี่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และให้คุมความ

ประพฤติและทาํงานบริการสงัคมตามแต่ศาลจะสั่ง  

  มีการแก้ไขเพ่ิมบทลงโทษจากเดิมโทษสูงสุดจาํคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับ 2,000–

10,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ เป็นจาํคุกไม่เกนิ 1 ปี ปรับ 5,000–20,000 บาท หรือทั้งจาํทั้ง

ปรับ และให้ศาลสั่งพักใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 

และให้คุมความประพฤติ และทาํงานบริการสงัคมตามแต่ศาลจะสั่ง  
 ในความเป็นจริงการพิจารณาคดีเมาแล้วขับในปัจจุบัน ผู้พิพากษาที่ขึ้ นน่ังบัลลังก์

พิจารณาคดี ไม่ได้พิจารณาคดีผู้ที่เมาแล้วขับโดยลงโทษให้รอลงอาญาทุกรายเสมอไปในบางศาล 

ผู้ที่เมาแล้วขบับางรายถูกศาลพิพากษาให้กกัขงัหรือจาํคุกกมี็ ขึ้นกบัพฤติกรรมแห่งคดี 

  “จราจร” เร่ิมใช้คร้ังแรกในประเทศไทย เม่ือ พ.ศ. 2474 โดยกรมตาํรวจได้เสนอร่าง

พระราชบัญญัติจราจรทางบกต่อกระทรวงมหาดไทย เพ่ือขอให้ออกกฎหมายบังคับใช้กับ

ประชาชน เม่ือได้ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วจึงได้มีผลใช้บังคับ 

 กฎหมายจราจร คือ พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อกาํหนด ข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้

บังคับแก่ผู้ควบคุม ขับขี่ยานพาหนะ คนเดินทาง คนจูง ไล่ต้อนสัตว์การวางสิ่งของ ตลอดจน

กาํหนดมาตรฐานยานพาหนะ การบรรทุกสิ่งของโดยใช้ถนน เป็นกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นเพ่ือใช้บังคับ

เพ่ือการจัดระเบียบการจราจรให้ทนักบัการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์และสภาพการใช้รถใช้ถนน 

ดังน้ัน กฎหมายจราจร จึงหมายถึง กฎหมายทางเทคนิคเพ่ือจัด ระเบียบทางสังคม พ้ืนฐานของ

กฎหมายจราจรน้ันมีรากฐานมาจากบัญญัติของกฎหมายอาญา 

 สาํหรับประเทศไทยไม่ได้แยกความผิดจราจรออกไปจากกฎหมายอาญา อันเป็น

กฎหมายมหาชน กฎหมายอาญา หมายถึง กฎหมายว่าด้วยความผิดและกําหนดโทษ และ

กฎหมายจราจรกเ็ป็นกฎหมายที่วางบทบัญญัติว่าด้วยความผิดและกาํหนด โทษที่จะลงแก่ผู้ที่ 

ฝ่าฝืนบทบัญญัติน้ันๆ กฎหมายจราจรจึงถอืเป็นกฎหมายอาญามีลักษณะเช่นเดียวกนักบัความผิด

เลก็น้อยในกฎหมายอาญาซ่ึงมีโทษเพียงเลก็น้อย เช่น ปรับ หรือ จาํคุกระยะสั้น โดยผู้เขียนจะขอ

กล่าวถงึแนวคิดและที่มาของการบัญญัติกฎหมายอาญาเพ่ือนาํมาใช้บังคับและเพ่ือจัดระเบียบของ

สงัคมโดยจะนาํมาพิจารณาในการบัญญัติกฎหมายจราจรต่อไป 

 ลักษณะโดยทั่วไปของกฎหมายอาญาคือการเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยความผิดและโทษ

แต่เม่ือพิจารณากฎหมายอาญาในความสัมพันธ์กับสังคม กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นๆ 

ทั้งหมดเป็นรูปแบบและวิธีขององค์กรทางสังคม ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเสียหายของ

สังคมและความปลอดภัยของศีลธรรมของส่วนรวม วัตถุประสงค์น้ีจะบรรลุผลได้กต่็อเม่ือมีการ

ลงโทษผู้ที่ก่อให้เกดิความเสยีหายขึ้น 

 กฎหมายอาญาน้ันเป็นเพียงสาขาหน่ึงของ วิชาอาชญากรรมศาสตร์ (Criminal 

Science) หรือ ศาสตร์อันว่าว่าด้วยการกระทาํความผิดอาญา ซ่ึงมุ่งศึกษาเพ่ือหาสาเหตุของ

อาชญากรรมและหาวิธกีารที่มีประสทิธภิาพในการป้องกนัอาชญากรรม รวมทั้งเพ่ือปรับปรุงกลไก
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ทางสงัคมสาํหรับดาํเนินการดับผู้ กระทาํความผิดให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น กฎหมายอาญาน้ัน

เป็นเร่ืองของการตัดสินของสังคมว่าการกระทาํใดที่ถือว่าเป็นประทุษร้ายทางแพ่ง ซ่ึงผู้เสียหาย

จะต้องดาํเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสยีหายกันเอง และการกระทาํใดสมควรมีสภาพบังคับในทาง

อาญา ซ่ึงมีโทษตั้งแต่ประหารชีวิตหรือลิดรอนเสรีภาพในระดับต่างๆ จนถึงการควบคุมความ

ประพฤติหรือเพียงว่ากล่าวตักเตือน หลักการที่จะถือว่าการกระทาํใดน้ันควรเป็นความผิดอาญา

หรือไม่พอสรปุได้ดังน้ี 
 1. การกระทาํน้ันเป็นที่เห็นได้ชัดในสังคมว่า เป็นการกระทาํที่กระทบกระเทือน 

ต่อสงัคมและสงัคมมิอาจให้อภัยแก่การกระทาํความผดิน้ัน 

 2. กรณีที่การกระทาํผิดน้ันเป็นความอาญาแล้ว การกระทาํดังกล่าวน้ันจะไม่ขัดแย้ง

กบัวัตถุประสงค์ของการลงโทษประการต่างๆ 

 3. การปราบปรามการกระทาํเช่นน้ัน กล่าวคือการถือว่าการกระทาํน้ันเป็นความผิด

อาญาจะไม่มีผลเป็นการลดการกระทาํที่สงัคมเหน็ว่าถูกต้องให้น้อยลงไป 

 4. หากเป็นความผิดอาญาแล้ว จะมีการใช้บังคับกฎหมายอย่างเสมอภาคและ 

เท่าเทยีมกนั 

 5. การใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการกระทาํดังกล่าวจะไม่มีผลทาํให้เกิด

การใช้กระบวนการน้ันอย่างเกนิขดีความสามารถทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ 

 6. ไม่มีมาตรการควบคุมอย่างสมเหตุผลอื่นๆ แล้วนอกจากการใช้กฎหมายอาญากบั

กรณทีี่เกดิขึ้น 

 เดิม การใช้กฎหมายอาญาของทุกสังคมจํากัดแต่เฉพาะการกระทาํผิดต่อหัวหน้า 

ผู้มีอาํนาจสงูสดุในแผ่นดินเท่าน้ัน ไม่มีการใช้โทษทางอาญากบัความผิดอื่น ซ่ึงปัจจุบัน กฎหมาย

อาญาได้ขยายขอบเขตออกไปเร่ือยจนแทบจะรวมเอาพฤติกรรมเกือบทุกชนิดเอาไว้แต่กฎหมาย

อาญามิใช่มาตรการควบคุมสังคมเพียงอย่างเดียวที่สังคมมีและใช้ควบคุมปัจเจกบุคคลได้

ประพฤติปฏิบัติตาม ปัญหาที่ตามมาคือ ปัญหาในเร่ืองขอบเขตของกฎหมายอาญา กล่าวคือ

พฤติกรรมใดบ้างที่ควรถูกควบคุมด้วยกฎหมายอาญาซ่ึงข้อพิจารณาของแนวคิดดังกล่าวอาจแบ่ง

ได้เป็น 2 ข้อ 

 แนวทางต่างประเทศมีการเยียวยาผู้เสียหายจากการกระทาํความผิดฐานขับรถขณะ 

มึนเมาจากกฎหมายทดแทนผู้เสียหายซ่ึงครอบคลุมผู้เสียหายจากการกระทาํความผิดตาม

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ทุกกรณี อีกทั้งยังมีกองทุนที่มีเงินสนับสนุนจากเงิน

ค่าปรับผู้กระทาํความผดิฐานขบัรถขณะมึนเมา นาํมาใช้เป็นเงินทุนโดนเฉพาะสาํหรับกจิกรรมการ

แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทาํความผดิฐานขบัรถขณะมึนเมา 

 เคร่ืองตรวจลมหายใจเคร่ืองแรก พัฒนาขึ้นมาโดยนายแพทย์ชาวอเมริกันช่ือรอลลา 

เอน็ ฮาร์เกอร์ โดยเรียกว่า “มาตรวัดความเมา” (Drunk meter) ตาํรวจอนิเดียนาโพลิสเร่ิมใช้

เคร่ืองน้ีเม่ือ ค.ศ. 1939 และในทศวรรษ 1960 ตาํรวจในหลายประเทศกเ็ร่ิมใช้อุปกรณ์คล้ายกนั
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เพ่ือวัดสมรรถภาพของผู้ขับขี่ยวดยาน ปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงจะทาํให้ระบบประสาท

ทาํงานช้าลงตลอดจนการประสานงานช้า 

 หลักการของเคร่ืองตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์จากลมหายใจ คือให้ผู้ที่ถูกตรวจเป่าลม

หายใจเข้าเคร่ืองมือ ซ่ึงมีตัวตรวจจับแอลกอฮอล์อยู่ ตัวตรวจจับน้ีเม่ือได้รับแอลกอฮอล์จากลม

หายใจกจ็ะมีการแปรสภาพซ่ึงอาจจะมองเหน็ได้ เช่น การเปล่ียนแปลงของสารเคมี หรือวัดได้จาก

พลังงาน เช่น กระแสไฟฟ้า การเปล่ียนสภาพน้ีจะถูกดัดแปลงให้รายงานออกมาที่หน้าปัดของ

เคร่ืองในรูปของค่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (Blood Alcohol Concentration) ทั้งน้ีโดยอาศัย

การคาํนวณจากค่าความสัมพันธ์ระหว่างแอลกอฮอล์ในเลือดกับลมหายใจ ซ่ึงมีผู้ค้นพบมานาน

แล้วว่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดขณะใดขณะหน่ึงจะสงูเป็น 2100 เท่าของปริมาณแอลกอฮอล์

ในลมหายใจในขณะเดียวกนั 

 ปัญหา “การกระทาํความผิดฐานขับรถขณะมึนเมา” เป็นสาเหตุสาํคัญที่ก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อประเทศชาติ ภาครัฐจึงได้ให้ความสาํคัญกับการแก้ปัญหาในส่วนน้ี ดังที่เหน็ได้

จากโครงการรณณรงค์จิตสาํนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนเช่นโครงการ “เมาไม่ขับ” การเข้มงวดกบัการ

ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และการจับกุมดาํเนินคดีและบทบาทของรัฐในการแก้ไขปัญหาขับรถ

ขณะมึนเมา ที่สาํคัญ คือ การแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ โดยในช่วงระยะเวลาที่

ผ่านมา รัฐได้เพ่ิมโทษสาํหรับความมิดฐานขับรถขณะมึนเมาให้มีระวางโทษจาํคุก โทษปรับและ 

พักใช้ใบอนุญาตขับขี่สูงขึ้ นจากระวางโทษในพระราชบัญญัติฉบับก่อนเป็นอย่างมากนอกจาก

บทบาทของรัฐบาลในการเพ่ิมโทษให้สงูขึ้นแล้วยังมีบทบาทของศาลในการบังคับใช้กฎหมายที่มี

คาํพิพากษาให้จาํคุกโดยไม่รอการลงโทษ เฉพาะแต่กรณีร้ายแรงเช่นผู้ขับรถมีอาชีพสาธารณะ 

เป็นต้น  

 อุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นสาเหตุสาํคัญอันดับหน่ึง ของการเสียชีวิตของคนไทย 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงคนในวัยหนุ่มสาว จากการคาดการณ์ หากไม่มีมาตรการรองรับแล้ว ในปีหน้า 

(พ.ศ. 2545) ตัวเลขผู้เสยีชีวิต จากอุบัติเหตุบนท้องถนน จะพุ่งขึ้นสงูถึงกว่า 3 คนต่อช่ัวโมง 

(มากกว่า 2.6 หม่ืนคนต่อปี) และเป็นที่น่าเศร้าว่า สาเหตุส่วนใหญ่ กว่าคร่ึงหน่ึง เกดิจากผู้ขับขี่ที่

มีอาการเมาสุรา จากการทดลอง หาความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอลกอฮอลในเลือด กับโอกาส

เกดิอุบัติเหตุพบว่า ผู้ที่มีแอลกอฮอลในเลือดสงูกว่า 50 มิลลิกรัม% จะมีโอกาสเกดิอุบัติเหตุ สงู

กว่าผู้ไม่ดื่มสรุาถึง 2 เท่า และหากสงูถึง 100 มิลลิกรัม% โอกาสเสี่ยงจะเพ่ิมขึ้นเป็นถึง 6 เท่า 

โครงการรณรงค์ “เมาไม่ขับ” จึงเกดิขึ้นเพ่ือป้องกนัอุบัติเหตุ บนท้องถนน อนัเน่ืองมาจากผู้ขับขี่

ยวดยานพาหนะในขณะที่มึนเมา หน่ึงในมาตรการตามโครงการน้ีคือ การตั้งด่านตรวจระดับ  

แอลกอฮอลในเลือดของผู้ขับขี่ เพ่ือให้ทราบว่าผู้ขับขี่ อยู่ในสภาพที่จะสามารถ ขับขี่ยวดยาน

พาหนะต่อไปได้อกีหรือไม่  
 การตรวจระดับแอลกอฮอล ในเลือดมีหลายวิธี ได้แก่ การตรวจวัดทางลมหายใจ 

ตรวจวัดจากเลือด หรือจากปัสสาวะ ในทั้ง 3 วิธีน้ี วิธีการตรวจวัดทางลมหายใจ เป็นวิธีที่
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เหมาะสมที่สดุ เน่ืองจากทาํได้สะดวกรวดเรว็ และสามารถ ทราบผลได้ทนัท ีการตรวจวัดระดับแอ

ลกอฮอล จากลมหายใจ อาศัยหลักที่ ว่า เม่ือกระแสเลือด ไหลไปที่ปอด เพ่ือฟอกเอาแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์ ออกจากร่างกาย แอลกอฮอลในกระแสเลือดบางส่วน จะซึมผ่านเข้าไป 

ในปอดด้วย ระดับของแอลกอฮอลในปอด จะสมัพันธ์โดยตรงกบัระดับแอลกอฮอลในเลือด เม่ือ

หายใจออก แอลกอฮอล จะถูกขับออกมาจากปอดเช่นเดียวกัน การวัดปริมาณแอลกอฮอล 

ในลมหายใจ ทาํได้หลายวิธี ได้แก่ วิธีเคมี วิธีน้ีจะวัดโดยให้แอลกอฮอล รีดิวซ์โพแทสเซียม 

ไดโครเมต (K2CrO7) ซ่ึงมีสแีดงส้ม ในสภาวะที่มีกรดกาํมะถันอยู่ด้วย ให้กลายเป็นโครเมียม

ซัลเฟต (Cr2(SO4)3) ซ่ึงมีสเีขียว ความเข้มของสทีี่เปล่ียนไป จะสมัพันธโ์ดยตรงกบัปริมาณ แอ

ลกอฮอล ในลมหายใจของผู้ถูกตรวจวัด ปริมาณแอลกอฮอลสงูขึ้น จะย่ิงทาํให้สเีปล่ียนเป็นสเีขียว

เข้มขึ้น วิธวัีดการดูดกลืนรังส ีวิธน้ีีจะวัดโดยวัดการดูดกลืนรังสอีนิฟราเรด ของแอลกอฮอลซ่ึงเป็น

ลักษณะเฉพาะตัว ซ่ึงทาํให้ปริมาณรังสอีนิฟราเรด ที่ผ่านไป มีความเข้มของรังสลีดลง ย่ิงมีปริมาณ

แอลกอฮอลในลมหายใจมาก การดูดกลืนรังสจีะย่ิงมากขึ้น เป็นสดัส่วนตามกนั เม่ือวัดความเข้ม

รังสทีี่เปล่ียนไป กจ็ะทาํให้ทราบว่า มีปริมาณแอลกอฮอลอยู่ในลมหายใจเท่าใด วิธเีคมีไฟฟ้า วิธน้ีี

จะวัดปริมาณแอลกอฮอล โดยการให้แอลกอฮอลเกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า เคร่ืองตรวจวัด 

ประกอบด้วย แผ่นพลาตินัมบางๆ 2 แผ่นขนานกนั และมีอเิลกโตรไลต์กรดอยู่ระหว่างกลาง แอ

ลกอฮอลจะถูกดูดซับ อยู่บนแผ่นพลาตินัม และถูกออกซิไดซ์เป็นกรดอะซิติก (acetic acid) และ

ให้อิเลกตรอนออกมา อิเลกตรอน ที่เกิดขึ้ นจะไหลผ่านแผ่นพลาตินัม ผ่านไปยังเคร่ืองวัด

กระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่เปล่ียนไปจะเป็นสดัส่วนโดยตรงกบัปริมาณแอลกอฮอลในลมหายใจ  

 แต่อย่างไรกต็าม มาตรการการบังคับโทษทางอาญาของผู้กระทาํความผิดฐานขับรถ

ขณะมึนเมาในขณะน้ี ไม่สามารถยับย้ังการกระทาํความผิดได้ เน่ืองจากการลงโทษผู้กระทาํ

ความผิด ยังไม่ต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทาํให้ผู้กระทาํความผิดไม่รู้สึกว่าตนได้รับโทษ

โดยตรงจากการกระทาํของตน ดังน้ัน จึงเหน็ควรปรับปรงุกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ 

ให้มีบทกาํหนดโทษหรือมาตรการลงโทษสอดคล้องกบัการกระทาํความผิดฐานขับรถขณะมึนเมา 

เน่ืองจากปัจจุบันโลกได้พัฒนามาในยุคที่เคร่ืองมืออิเลค็โทรนิคและการสื่อสารสามารถควบคุม

การใช้ชีวิตของมนุษย์ได้ การแก้ไขบทกาํหนดโทษหรือมาตรการลงโทษผู้กระทาํความผิด จึงควร

พิจารณาถงึเคร่ืองมืออเิลค็โทรนิคที่สามารถนาํมาใช้ควบคุมผู้ที่มีพฤติกรรมการกระทาํความผิดซํา้ 

ฐานขบัรถขณะมึนเมาเพ่ือให้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ผู้กระทาํความผิด

ฐาน ขบัรถขณะมึนเมา ได้รับโทษที่เหมาะสม  
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