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บทน า 

ที่มาและความส าคัญ  

 สังคมและวัฒนธรรมไทยมองการดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าสุราเป็นเรื่องธรรมดา จะเห็นได้จากงาน

สังสรรค์ งานเลี้ยง งานฉลอง และงานประเพณีต่างๆที่มีกันมาแตอ่ดีต แทบทุกงานจะต้องมีการดื่มแอลกอฮอล์

เป็นส่วนประกอบด้วยเสมอ นอกจากนี้ยังเชื่องว่าการดื่มแอลกอฮอล์ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของตัวเอง และ

ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลรอบข้างของเรา และสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ทัศนคติดังกล่าวนั้นมีมาตั้งเเต่ช้า

นานมาแล้ว และบางคนมีความเชื่อเรื่องการดื่มเพ่ือสุขภาพ เช่น ยาดอง ซึ่งเป็นการน าสมุนไพรมาผสมหรือดอง

กับแอลกอฮอล์ โดยเชื่อว่าเป็นการบ ารุงร่างกาย บ ารุงโลหิต รักษาอาการปวดเมื่อย ท าให้เจริญอาหา แต่ความ

เป็นจริงเเล้วแอลกอฮอล์มีผลต่อการท างานของระบบประสาทเเละสมองท าให้เกิดอาการต่างๆกันไปตามระดับ

แอลกอฮอล์ในกระแสเลือด เช่น อาการปวดศรีษะ มือสั่น ใจสั่น ตาสู้แสงสว่างไม่ได้ แอลกอฮอล์จึงมีผลกรทบ

ต่อสมองส่วนหน้า ซึ่งเป็นการควบคุมสติปัญญาเเละการตัดสินใจ และยังควบคุมความฉับไวในการปฏิบัติการ

ในช่วงกระทันหันด้วย แอลกอฮอล์จึงมีบทบาทต่อการก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เพราะคนเมาสุราหรือเครื่องดื่มที่มี

ส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วขับรถก็เหมือนกับคนบ้าคลั่งที่มีอาวุธร้ายอยู่ในมือ สามารถฆ่าชีวิตคนที่บริสุทธิได้

ง่าย  

ส าหรับสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรในประเทศไทยนั้น ในช่วงที่ผ่านมาได้ทวีความรุนเเรงมายิ่งขึ้น

เรื่อยๆซึ่งจากปกติสถิตทิี่ผ่านมาคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจารจรเฉลี่ยถึง ๒ คนต่อชั่วโมงและเกิดความ

สูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึงแสนล้านบาท และมาการคาดว่าหากไม่มีมาตรการในการแก้ไขมูลค่าการสูญเสียจะ

สูงถึงสามแสนล้านบาท ซึ่งกว่าครึ่งของการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่เกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากการเมาสุราเเล้วขับ  

ปัจจุบันมีหน่วยงานของรัฐเเละองค์กรอิสระเข้ามาร่วมกันรณรงค์และแก้ไขปัญหาในการเมาเเล้วขับ 

นอกจากนี้ยังมี พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ บัญญัติให้อ านาจ

เจ้าหน้าที่มีบทบาทเรียกคนขับรถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้ เพื่อมุ่งให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนเพ่ือ

ไม่ให้เกิดความเสียหายแกทรัพย์สินเเละชีวิตของประชาชนบนท้องถนน แต่คนขับข่ีรถจะปฎิเสธการเป่าวัด

ปริมาณแอลกอฮอล์ โดยอ้างว่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ไม่ได้มาตรฐาน คนขับจะมีกลยุทธ์ในการหลบเลี่ยง

มากมาย เช่น การประวิงเวลาในการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ให้นานที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ แต่ปัจจุบัน
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กฎหมายจรจรทางบกเก่ียวกับการเมาเเล้วขับได้ปรับเปลี่ยนการหลีกเลี่ยงการปฎิเสธการตรวจวัดปริมาณ

แอลกอฮอล์ว่า ถ้าหากไม่ยอมตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ให้ถือว่ามีความผิดเท่ากับการเมาเเล้วขับ  

แนวโน้มทางการตลาดในการจ าหน่ายแอลกอฮอล์เพ่ิมมากขึ้นท าให้สุรานั้นถูกลงคดีเมาเเล้วขับใน

อนาคตอาจจะเปลี่ยนไป กฎหมายที่ใช้บังคับทั้งทางตรงเเละทางอ้อมมีบทบัญญัติและบังคับใช้ครอบคลุมและ

ได้ผลหรือไม่ การตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใด ดุลยพิจในการ

ตัดสินคดีของผู้พิพากษาท าให้ผู้กระท าความผิดเข็ดหลาบๆไม่เกิดการกระท าผิดซ้ าหรือไม่ ทั้งมีความจ าเป็น

เร่งด่วนหรือไม่หากศาลจะเข้าไปพิจารณาคดีก่อนเกิดอุบัติเหตุ เช่น การกักขังคนเมาไม่ให้ขับรถ รวมทั้งปัญหา

การเยยีวยาผู้เสียหายจากเมาเเล้วขับด้วย ปัญหาต่างๆเหล่านี้กระบวนการยุติธรรมประกอบด้วย ผู้พิพากษา 

อัยการ ต ารวจ และพนักงานควบคุมความประพฤติจึงมีบทบาทส าคัญทั้งก่อนและหลังการกระท าความผิด ใน

การที่จะลดหรือแก้ปัญหาการเมาแล้วขับ  

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.

๒๕๒๒ ก าหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นถือว่าเมาสุรา โดยกฎกระทรวงดังกล่าว

บัญญัติขึ้นโดยถือความสัมพันธ์ของระดับแอลกอฮอล์กับโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ เมื่อแอลกอฮอล์ไปสู่ร่างกาย

จะกระตุ้นหัวใจ ท าให้เกิดความดันโลหิตสูง และเม่ือความเข้มข้นของเเอลกอฮอล์ในเลือดมีความเข้มข้นสูงมาก

ขึ้นจะกดการท างานของระบบประสาทส่วนกลาง ท าให้การท างานของอวัยวะต่างๆในร่างกายไม่เป็นไป

ตามปกติประสาทตาจะหย่อยสรรถภาพ ท าให้การรับรู้ภาพ แสงเเละเสียงของสัญญาณต่างๆช้าลง การมอง

เเคบลงท าให้มองเห็นภาพการจราจรไม่พอและคาดคะเนระยะผิดไป ความเข้มของแอลกอฮอล์จึงมีผลต่อ

โอกาศการเกิดอุบัติเหตุการจราจร แต่เมื่อวิเคราะห์ถึงความเข้มของแอลกอฮอล์ในเลือดพบว่าตั้งแต่ ๒๐ ถึง 

๓๐ มิลลิกรัม ผู้ดื่มมีอาการร่าเริงเเจ่มใสเพิ่มข้ึน แต่ก็มีข้อน่าคิดว่าผู้ขับข่ีรถยนต์สาธารณะที่เคยถูกพบว่ามี

คนขับรถเมล์ไปชนคนและตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้ปริมาณ ๔๘ ถึง ๔๙ มิลลิกรัมเปอร์เซ็น ซึ่งไม่สามารถ

ด าเนินคดีข้อหาเมาเเล้วขับได้ เนื่องจากไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ผู้ขับขี่รถสาธารณะเป็นบุคคลที่ต้อง

รับผิดชอบชีวิตคนอ่ืนเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการในการขับข่ีสูงกว่าผู้ที่ขับขี่รถทั่วไป ระดับ

แอลกอฮอล์ในเลือดไม่ควรมีส าหรับผู้ที่ขับขี่รถสาธารณะ 
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เนื่องจากในประเทศไทยมีปัญหาเมาแล้วขับเป็นจ านวนมากซึ่งท าให้อัตราการเสียชีวิตของประชากรมี

เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งต ารวจก็มีมาตรการตรวจสอบผู้ที่เมาแล้วขับโดยการตั้งด่านและให้ผู้ขับขี่ ยานพาหนะเป่า

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ซึ่งปัญหาที่พบในส่วนหัววัดของเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์นั้น คือหลอดที่ใช้เป่าลม

มีความสกปรกเพราะมีจ านวนจ ากัด ต้องวนใช้ซึ่งอาจท าความสะอาดได้ไม่สะอาดพอ ปัญหาที่พบในส่วน

ประมวลผลคือมีการรีเซตเครื่องให้เป็นค่าเริ่มต้นใช้เวลานานอีกทั้งยังประมวลผลช้า ยิ่งปริมาณแอลกอฮอล์มาก

ก็ยิ่งช้า ปัญหาที่พบในส่วนการแสดงผลคือเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์บางรุ่นไม่มี แสงสว่างที่หน้าจอท าให้

ล าบากต่อการอ่านค่าในที่ที่ปราศจากแสงสว่าง จากการศึกษาค้นคว้าพบว่ามีผู้ที่คิดค้นเครื่องตรวจวัด

แอลกอฮอล์ในลมหายใจแบบพกพาส าหรับ การตรวจวัด แบบ Screening ที่มีราคาถูก ใช้ทดแทนการน าเข้า

จากต่างประเทศ และช่วยลดระยะเวลาการ ตรวจจับผู้ขับขี่ซึ่งสามารถใช้ตรวจวัดเบื้องต้นโดยที่ ผู้ขับข่ีไม่

จ าเป็นต้องลงจากยานพาหนะ เครื่องมือ ดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องใช้หลอดเป่า และมีความไวสูง โดยวัดเฉพาะ

จากลมหายใจโดยตรง สะอาด และ ประหยัด ท าให้ผู้ทดสอบไม่ต้องใช้เครื่องตรวจวัดแบบเป่าที่มีอยู่ปัจจุบันทุก

คน โดยเครื่องตรวจวัดแบบ Screening นี้ มีหลักการคือให้ผู้ถูกตรวจวัด เป่าลมหายใจเข้าเครื่อง ซึ่งมีตัว

ตรวจจับ (Detector) แอลกอฮอล์ อยู่ ตัวตรวจจับ เมื่อได้รับแอลกอฮอล์จากลมหายใจ จะมีการเปลี่ยนสภาพ

ซึ่งอาจจะมองเห็นได้ เช่น การ เปลี่ยนแปลงสีของสารเคมี หรือวัดได้จากพลังงานเช่น กระแสไฟฟ้าการดูดซับ

คลื่น การเปลี่ยนแปลงสภาพ นี้ จะถูกรายงานออกมาท่ีหน้าปัทม์ของเครื่อง ในรูปของค่าระดับแอลกอฮอล์ใน

เลือด (Blood Alcohol Concentration : BAC) นอกจากนี้อาจจะแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการคิดค้น

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์โดยการแก้ปัญหาใน ส่วนของหัววัดโดยใช้เป็นการเป่าผ่านเซนเซอร์โดยตรง ส่วน

ประมวลผลจะใช้แอลกอฮอล์เซนเซอร์และ ไอซีในการประมวลผล สว่นแสดงผลเมื่อไอซีเทียบค่าเรียบร้อยแล้ว

จะแสดงออกมาผ่านหลอด LED  

จุดประสงค ์

๑. เพ่ือให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป 
๒. ศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับการเมาแล้วขับอย่างกว้างขวาง 

สมมติฐาน 

 ถ้ามีการรณรงค์เรื่องการเมาไม่ขับและให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป อุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจาก
การเมาแล้วขับก็จะลดลง 



๗ 

 

 

เนื้อหาที่พระราชบัญญัติไว ้

๑. การใช้รถ แบ่งเป็น ๓ หมวด คือ  

๑) ลักษณะของรถที่ใช้ในทาง เป็นการห้ามใช้รถที่มีสภาพไม่ม่ันคงแข็งแรง รถที่ ใช้จะต้องมี

เครื่องยนต์ อุปกรณ์และส่วนควบตามที่กฎหมายก าหนด และห้ามน ารถที่ไม่ได้ติดแผ่นป้าย เลขทะเบียนมาใช้

ในทางเดินรถ เป็นต้น  

๒) การใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ การใช้ไฟในเวลาที่แสงสว่างไม่เพียง พอที่จะมองเห็นคน รถ

หรือสิ่งกีดขวางในทางได้ชัดแจ้งภายในระยะไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ผู้ขับรถ ต้องเปิดไฟหรือใช้แสงสว่าง ส่วน

เสียงสัญญาณของรถได้ก าหนดไว้เช่น เสียงแตรของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้องให้ได้ยินในระยะไม่น้อย

กว่า ๖๐ เมตร เป็นต้น การใช้เสียงสัญญาณจะใช้ได้ เฉพาะเมื่อจ าเป็นหรือป้องกันอุบัติเหตุเท่านั้น  

๓) การบรรทุก รถที่ใช้บรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของ จะใช้บรรทุกในลักษณะใด โดย รถชนิดหรือ

ประเภทใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

๒. สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร ก าหนดให้ผู้ขับข่ีต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามสัญญาณจราจร

และเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือท าให้ปรากฏในทาง หรือที่พนักงาน เจ้าหน้าที่แสดงให้ทราบ เช่น 

สัญญาณไฟเขียวไฟแดง เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเหลืองให้ ผู้ขับขี่ เตรียมหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เว้นแต่ผู้

ขับข่ีที่ได้เลยเส้นให้รถหยุดไปแล้วให้เลยไปได้ สัญญาณจราจรไฟสีแดงหรือเครื่องหมายจราจรสีแดงท่ีมีค าว่า 

“หยุด” ให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดและ สัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือเครื่องหมายจราจรสีเขียวที่มีค า

ว่า “ไป” ให้ผู้ขับขี่ขับรถต่อไปได้หรือ สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลือง ถ้าติดตั้งที่ใดให้ผู้ขับข่ีลดความเร็ว

ของรถลงและผ่านทางนั้นไป ด้วยความระมัดระวัง เป็นต้น  

๓. การใช้ทางเดินรถ แบ่งเป็น ๔ หมวด คือ  

๑) การขับรถ ในการขับรถให้ขับในทางเดินรถด้านซ้ายและไม่ล้ ากึ่งกลางของ ทางเดินรถ หากทางเดิน

รถในทิศทางเดียวกันมีตั้งแต่สองช่องทางข้ึนไป ให้ขับช่องทางซ้ายสุด การจะหยุด การจะเลี้ยวจะต้องให้

สัญญาณไฟเสมอ เป็นต้น 



๘ 

 

 

๒) การขับแซงและผ่านขึ้นหน้า ในการที่จะขับรถแซงรถคันข้างหน้าจะต้องแซง ทางด้านขวาห้ามแซง

ด้านซ้าย เว้นแต่รถคันข้างหน้าก าลังจะเลี้ยวขวาหรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา หรือทางเดินรถได้จัดแบ่งเป็น

ช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป ก่อนขับแซงต้องให้ สัญญาณโดยกระพริบไฟหน้าหลายครั้ง 

ให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวา หรือให้เสียงสัญญาณ และห้ามขับรถ แซงในที่ที่มีเครื่องหมายห้าม หรือก่อนถึงทาง

ร่วมทางแยก วงเวียน ๓๐ เมตร เป็นต้น  

๓) การออกรถ การเลี้ยวรถและการกลับรถ ในการขับรถออกจากท่ีจอดผู้ขับขี่ต้อง ให้สัญญาณมือหรือ

ไฟสัญญาณ เมื่อเห็นปลอดภัยจึงจะขับรถไปได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการ กีดขวางการจราจรของรถ

อ่ืน ส่วนการเลี้ยวรถผู้ขับขี่ จะต้องชิดขอบทางด้านซ้ายหากจะเลี้ยวซ้าย หรือ ชิดเส้นแบ่งก่ึงกลางถนนกรณี

เลี้ยวขวาก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ในทางเดินรถที่สวนกัน ได้ห้ามผู้ขับขี่กลับรถหรือเลี้ยวรถ

ทางขวาเมื่อมีรถสวนหรือตามมาในระยะน้อยกว่า ๑๐๐ เมตร กรณีมี เครื่องหมายห้ามเลี้ยวหรือกลับรถหรือ

กลับรถในที่คับขัน บนสะพานหรือในระยะ ๑๐๐ เมตร จากทาง ราบของเชิงสะพานหรือทางร่วมทางแยกเว้น

แต่มีเครื่องหมายจราจรให้กลับรถได้ เป็นต้น  

๔) การหยุดรถและจอดรถ ในกรณีท่ีจะหยุดรถหรือจอดรถในทางเดินรถผู้ขับขี่ต้อง ให้สัญญาณก่อน

จะหยุดรถหรือจอดรถในระยะไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร และเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็น การกีดขวางการจราจร 

การจอดต้องให้จอดด้านซ้ายของทางเดินทางและด้านซ้ายขนานชิดกับขอบ ทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่

เกิน ๒๕ เซนติเมตร หรือจอดตามท่ีเครื่องหมายจราจรก าหนด มีข้อ ห้ามในการหยุดรถ เช่น บนทางเท้า 

ในทางร่วมทางแยก มีเครื่องหมายห้ามหยุดรถ หรือในลักษณะกีด ขวางการจราจร เป็นต้น จอดรถในเวลาที่

แสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นรถท่ีจอดในทางเดินรถใน ระยะไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ผู้ขับข่ีซึ่งจอดรถใน

ทางเดินรถหรือไหล่ทางต้องเปิดไฟหรือใช้แสงสว่าง ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

๔. ข้อก าหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยความเร็วตามท่ี ก าหนดในกฎกระทรวงหรือ

ตามเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทาง ตามกฎกระทรวงได้ก าหนดให้ รถยนต์ที่ไม่ใช่รถบรรทุกหรือ

รถบรรทุกที่มีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม หรือ รถจักรยานยนตร์ความเร็วในเขต

กรุงเทพฯ เมืองพัทยา และเขตเทศบาล ก าหนดไว้ไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ส่วนนอกเขตดังกล่าวก าหนดไว้

ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง 



๙ 

 

 

๕. การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน เมือ่ผู้ขับขี่ขับรถมาถึงทางร่วมทาง แยกถ้ามีรถอ่ืนอยู่

ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถนั้นผ่านไปก่อน หากมาถึงพร้อมกันต้องให้รถที่ อยู่ทางด้านซ้ายของตนผ่าน

ไปก่อน เว้นแต่ทางร่วมทางแยกมีทางเดินรถทางเอกตัดผ่านทางเดินรถทาง โท ต้องให้รถทางเอกมีสิทธิขับผ่าน

ไปก่อน ส่วนกรณีวงเวียนหากมีสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมาย จราจรผู้ขับข่ีต้องปฏิบัติตาม ถ้าไม่มีสัญญาณ

จราจรหรือเครื่องหมายจราจร ผู้ขับข่ีขับรถมาถึงวงเวียน ต้องให้สิทธิแก่ผู้ขับรถท่ีอยู่ในวงเวียนทางด้านขวาของ

ตนขับผ่านไปก่อน  

๖. อุบัติเหตุ ผู้ขับรถหรือขี่หรือควบคุมสัตว์ในทางท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน

ไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่หรือผู้ขี่หรือผู้ควบคุมสัตว์หรือไม่ก็ตาม ต้องหยุด รถหรือสัตว์ และให้ความ

ช่วยเหลือตามสมควรและพร้อมแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ ใกล้เคียงทันทีกับต้องแจ้งขื่อตัว

ชื่อสกุลและที่อยู่ของตนและหมายเลขทะเบียนรถแก่ผู้เสียหายด้วย หากหลบหนีไปหรือไม่แสดงตัวต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ ณ สถานที่เกิดเหตุ ให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้กระท าความผิด เป็นต้น  

๗. คนเดินเท้า ทางใดที่มีทางเท้าหรือไหล่ทางเดินรถให้คนเดินเท้าเดินบนทางเท้า หรือไหล่ทาง ถ้าไม่มีทาง

เท้าให้เดินริมทางด้านขวาของตน ห้ามข้ามถนนนอกทางข้ามในระยะไม่เกิน ๑๐๐ เมตรนับจากทางข้าม เป็น

ต้น 
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นิยามความหมายตามพระราชบัญญัติ 

ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มาตรา ๔ ได้บัญญัติค านิยามความหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องมี ทั้งหมด ๔๐ 

อนุมาตรา แต่ได้น ามาเพียงบางส่วน ดังต่อไปนี้  

“การจราจร” หมายความว่า การใช้ทางของผู้ขับข่ี คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ ต้อนสัตว์  

“ทาง” หมายความว่า ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจ าทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทางข้าม ทางร่วมทาง

แยก ทางลาด ทางโค้ง สะพาน และลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร และให้ หมายความรวมถึงทางส่วนบุคคล

ที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการจราจรหรือท่ีเจ้าพนักงาน จราจรได้ประกาศให้เป็นทางตาม

พระราชบัญญัตินี้ด้วย แต่ไม่รวมไปถึงทางรถไฟ  

“ทางเดินรถ” หมายความว่า พ้ืนที่ที่ท าไว้ส าหรับการเดินรถไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้ หรือเหนือพ้ืนดิน  

“ช่องเดินรถ” หมายความว่า ทางเดินรถที่จัดแบ่งเป็นช่องส าหรับการเดินรถ โดยท า เครื่องหมายเป็นเส้นหรือ

แนวแบ่งเป็นช่องไว 

“ทางเดินรถทางเดียว” หมายความว่า ทางเดินรถใดที่ก าหนดให้ผู้ขับรถขับไปใน ทิศทางเดียวกันตามเวลาที่

เจ้าพนักงานจราจรก าหนด  

“ขอบทาง” หมายความว่า แนวริมของทางเดินรถ  

“ไหล่ทาง” หมายความว่า พื้นที่ที่ต่อจากขอบทางออกไปทางด้านข้างซึ่งยังมิได้จัดท าเป็นทางเท้า 

“ทางร่วมทางแยก” หมายความว่า พ้ืนที่ที่ทางเดินรถตั้งแต่สองสายตัดผ่านกัน รวม บรรจบกัน หรือติดกัน  

“วงเวียน” หมายความว่า ทางเดินรถที่ก าหนดให้รถเดินรอบเครื่องหมายจราจรหรือสิ่ง ที่สร้างขึ้นในทางร่วม

ทางแยก  

“ทางเท้า” หมายความว่า พื้นที่ที่ท าไว้ส าหรับคนเดินซึ่งอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของทาง หรือ ทั้งสองข้างของทาง 

หรือส่วนที่อยู่ชิดขอบทางซึ่งใช้เป็นที่ส าหรับคนเดิน  



๑๑ 

 

 

“ทางข้าม” หมายความว่า พื้นที่ที่ท าไว้ส าหรับให้คนเดินเท้าข้ามทางโดยท าเครื่องหมายเป็นเส้นหรือแนวหรือ

ตอกหมุดไว้บนทาง และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่ท าให้คนเดิน เท้าข้ามไม่ว่าในระดับใต้หรือเหนือพ้ืนดิน

ด้วย  

“ที่คับขัน” หมายความว่า ทางที่มีการจราจรพลุกพล่านหรือมีสิ่งกีดขวาง หรือในที่ซึ่ง มองเห็นหรือทราบได้

ล่วงหน้าว่าอาจเกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่รถหรือคนได้ง่าย  

“รถ” หมายความว่า ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟและรถราง  

“รถยนต์” หมายความว่า รถที่มีล้อตั้งแต่สามล้อและเดินด้วยก าลังเครื่องยนต์ ก าลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น 

ยกเว้นรถท่ีเดินบนราง  

“รถจักรยานยนต์” หมายความว่า รถที่เดินด้วยก าลังเครื่องยนต์ก าลังไฟฟ้า หรือ พลังงานอื่น และมีล้อไม่เกิน

สองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพ่ิมอีกไม่เกินหนึ่งล้อ  

“รถจักรยาน” หมายความว่า รถท่ีเดินด้วยก าลังของผู้ขับข่ีที่มิใช่เป็นการลากเข็น  

“รถฉุกเฉิน” หมายความว่า รถดับเพลิงและรถพยาบาลของราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วน

ภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรถอ่ืนที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้ใช้ ไฟสัญญาณแสงวับวาบ 

หรือให้ใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอ่ืนตามที่จะก าหนดให้  

“รถบรรทุก” หมายความว่า รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้บรรทุกสิ่งของหรือสัตว์  

“รถบรรทุกคนโดยสาร” หมายความว่า รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้บรรทุกคนโดยสารเกิน เจ็ดคน  

“รถโรงเรียน” หมายความว่า รถบรรทุกคนโดยสารที่โรงเรียนใช้รับส่งนักเรียน  

“รถโดยสารประจ าทาง” หมายความว่า รถบรรทุกคนโดยสารที่เดินตามทางที่ก าหนด ไว้ และเรียกเก็บค่า

โดยสารเป็นรายคนตามอัตราที่วางไว้เป็นระยะทางหรือตลอดทาง  

“รถแท็กซ่ี” หมายความว่า รถยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน  



๑๒ 

 

 

“รถลากจูง” หมายความว่า รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับลากจูงรถหรือเครื่องมือ การเกษตรหรือเครื่องมือ

การก่อสร้าง โดยตัวรถนั้นเองมิได้ใช้ส าหรับบรรทุกคนหรือสิ่งของ  

“รถพ่วง” หมายความว่า รถที่เคลื่อนที่ไปโดยใช้รถอ่ืนลากจูง 

“ผู้ขับขี่” หมายความว่า ผู้ขับรถ ผู้ประจ าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วย การขนส่ง ผู้ลากเข็น

ยานพาหนะ  

“คนเดินเท้า” หมายความว่า คนเดินและให้รวมตลอดถึงผู้ใช้เก้าอ้ีล้อส าหรับคนพิการ หรือรถส าหรับเด็กด้วย  

“เจ้าของรถ” หมายความรวมถึงผู้มีรถไว้ในครอบครองด้วย  

“ใบอนุญาตขับขี่” หมายความว่า ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ใบอนุญาตส าหรับ

คนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน และใบอนุญาตผู้ประจ า

เครื่องอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง  

“สัญญาณจราจร” หมายความว่า สัญญาณใด ๆ ไม่ว่าจะแสดงด้วยธง ไฟ ไฟฟ้า มือ แขน เสียงนกหวีด หรือ

ด้วยวิธีอ่ืนใด ส าหรับให้ผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติตามสัญญาณนั้น 

“เครื่องหมายจราจร” หมายความว่า เครื่องหมายใด ๆ ที่ได้ติดตั้งไว้ หรือท าให้ปรากฏ ในทางส าหรับให้ผู้ขับขี่ 

คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก ลักษณะที่ ๓ การใช้ทางเดินรถ หมวด ๑ การขับรถ 

มาตรา ๓๑ นอกจากที่บัญญัติไว้เป็นพิเศษในลักษณะ ๔ ว่าด้วยการใช้ทางเดินรถท่ีจัดเป็นช่องเดินรถ

ประจ าทาง การใช้ทางเดินรถให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในลักษณะนี้ 

  มาตรา ๓๒ ในการใช้ทางเดินรถผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถชนหรือโดนคนเดินเท้าไม่ว่าจะ

อยู่ ณ ส่วน ใดของทาง และต้องให้สัญญาณเตือนคนเดินเท้าให้รู้ตัวเมื่อจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก คนชรา

หรือคนพิการที่ ก าลังใช้ทาง ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการควบคุมรถของตน 

  มาตรา ๓๓ ในการขับรถ ผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและต้องไม่ล้ ากึ่งกลางของทางเดินรถ 

เว้นแต่ในกรณี ต่อไปนี้ ให้เดินทางขวาหรือล้ ากึ่งกลางของทางเดินรถได้ 

(๑) ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร 

(๒) ทางเดินรถนั้นเจ้าพนักงานจราจรก าหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว 

(๓) ทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึงหกเมตร 

  มาตรา ๓๔ ในการใช้ทางเดินรถที่ได้จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป หรือ

ที่ได้จัดช่อง เดินรถประจ าทางไว้ในช่องเดินรถซ้ายสุดผู้ขับข่ีต้องขับรถในช่องซ้ายสุดหรือใกล้กับช่องเดินรถ

ประจ าทางเว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ ให้เดินทางขวาของทางเดินรถได้ 

(๑) ในช่องเดินรถนั้นมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร 

(๒) ทางเดินรถนั้น เจ้าพนักงานจราจรก าหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว 

(๓) จะต้องเข้าช่องทางให้ถูกต้องเมื่อเข้าบริเวณใกล้ทางร่วมทางแยก 

(๔) เมื่อจะแซงขึ้นหน้ารถคันอ่ืน 

(๕)(๑) เมื่อผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ารถในช่องเดินรถด้านซ้าย 

  มาตรา ๓๕(๒) รถที่มีความเร็วช้าหรือรถท่ีมีความเร็วต่ ากว่าความเร็วของรถคันอ่ืนที่ขับในทิศทาง

เดียวกัน ผู้ขับข่ี ต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที่จะกระท าได้ 

ผู้ขับขี่รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนตร์ในทางเดินรถซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกัน



๑๔ 

 

 

ไว้ ตั้งแต่สองช่องขึ้นไปหรือได้จัดช่องเดินรถประจ าทางด้านซ้ายไว้โดยเฉพาะ ต้องขับรถในช่องเดินรถด้านซ้าย

สุด หรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจ าทางแล้วแต่กรณี ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่รถยนต์บรรทุกส่วน

บุคคลที่มีน้ าหนักไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน ตามกฎหมายว่าด้วย

รถยนต์ 

  มาตรา ๓๖ ผู้ขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถ ให้รถคันอ่ืนผ่านหรือแซงข้ึนหน้าเปลี่ยนช่องเดินรถ ลดความเร็วของ

รถ จอดรถ หรือ หยุดรถ ต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขนตามมาตรา ๓๗ หรือไฟสัญญาณตามมาตรา ๓๘ 

หรือสัญญาณอย่างอ่ืนตาม ข้อบังคับของเจ้าพนักงานจราจรถ้าโดยสภาพของรถ สภาพของการบรรทุก หรือ

สภาพของทัศนาวิสัยการให้สัญญาณด้วยมือและแขนตามวรรคหนึ่ง ไม่อาจท าให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถสวนมาหรือ

ตามมาข้างหลังมองเห็นได้ ผู้ขับขี่ต้องให้ไฟสัญญาณผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขน ไฟสัญญาณหรือ

สัญญาณอย่างอ่ืนตามวรรคหนึ่งก่อนที่จะเลี้ยวรถ เปลี่ยนช่อง เดินรถ จอดรถหรือหยุดรถเป็นระยะทางไม่น้อย

กว่าสามสิบเมตรผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขน ไฟสัญญาณหรือสัญญาณอย่างอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้

ขับข่ีซึ่งขับรถอ่ืนเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าหกสิบเมตร 

มาตรา ๓๗ การให้สัญญาณด้วยมือและแขน ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อจะลดความเร็วของรถ ให้ผู้ขับข่ียื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ และโบกมือขึ้น

ลงหลายครั้ง 

(๒) เมื่อจะหยุดรถ ให้ผู้ขับข่ียื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ ยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉาก

กับแขน ท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้น 

(๓) เมื่อจะให้รถคันอ่ืนผ่านหรือแซงขึ้นหน้า ให้ผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ 

และโบกมือ ไปทางข้างหน้าหลายครั้ง 

(๔) เมื่อจะเลี้ยวขวาหรือเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา ให้ผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอ

ระดับไหล่ 

(๕) เมื่อจะเลี้ยวซ้ายหรือเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย ให้ผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอ

ระดับไหล่ และ งอข้อมือชูขึ้นโบกไปทางซ้ายหลายครั้ง 



๑๕ 

 

 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ในกรณีท่ีรถยนต์นั้นมีเครื่องขับอยู่ทางด้านซ้าย ให้ผู้ขับขี่ใช้ไฟสัญญาณแทนการใช้ 

สัญญาณด้วยมือและแขน 

  มาตรา ๓๘ การให้ไฟสัญญาณของผู้ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนตร์ให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อจะหยุดรถ ผู้ขับขี่ต้องให้ไฟสัญญาณสีแดงที่ท้ายรถ 

(๒)(๑) เมื่อจะเลี้ยวรถ เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือแซงข้ึนหน้ารถคันอื่นผู้ขับข่ีต้องให้สัญญาณยกเลี้ยวสี

เหลืองอ าพัน หรือให้ไฟสัญญาณกระพริบสีขาวหรือสีเหลืองอ าพันที่ติดอยู่หน้ารถหรือข้างรถ และไฟสัญญาณ

กระพริบสีแดง หรือสีเหลืองอ าพันที่ติดอยู่ท้ายรถไปในทิศทางที่จะเลี้ยว เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือ แซงขึ้นหน้า

รถคันอ่ืน 

(๓) เมื่อจะให้รถคันอ่ืนแซงขึ้นหน้า ผู้ขับขี่ต้องให้ไฟสัญญาณยกเลี้ยวสีเหลืองอ าพันหรือให้ไฟสัญญาณ

กระพริบ สีแดงหรือสีเหลืองอ าพันที่ติดอยู่ท้ายรถทางด้านซ้ายของรถ 

  มาตรา ๓๙ เมื่อขับรถสวนกัน ให้ผู้ขับข่ีขับรถชิดด้านซ้ายของทางเดินรถ โดยให้ถือกึ่งกลางของ

ทางเดินรถเป็นหลัก แต่ถ้าทางเดินรถใดได้จัดแบ่งเป็นช่องเดินรถไว้ ให้ถือเส้นหรือแนวที่แบ่งนั้นเป็นหลัก 

ในทางเดินรถที่แคบ เมื่อขับรถสวนกัน ผู้ขับข่ีแต่ละฝ่ายต้องลดความเร็วของรถเพ่ือให้รถสวนกันได้โดย

ปลอดภัย ในทางเดินรถท่ีแคบซึ่งไม่อาจขับรถสวนกันได้โดยปลอดภัย เมื่อขับรถสวนกัน ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถคันที่

ใหญ่กว่าต้องหยุด รถให้ชิดขอบทางเดินรถด้านซ้ายเพ่ือให้ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถคันที่เล็กกว่าผ่านไปได้ในทางเดินรถท่ี

มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้า ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถหรือหยุดรถเพ่ือให้รถคันที่สวนมาผ่านไปได้ 

  มาตรา ๔๐ ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างรถคันหน้าพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัยในเมื่อ

จ าเป็นต้อง หยุดรถผู้ขับข่ีซึ่งขับรถขึ้นสะพานหรือทางลาดชันต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถถอยหลังไปโดนรถ

คันอ่ืน 

มาตรา ๔๑ ทางเดินรถใดที่มีเครื่องหมายจราจรให้เป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปตาม

ทิศทางที่ได้ ก าหนดไว้ 

มาตรา ๔๒ ทางเดินรถใดที่มีเครื่องหมายจราจรแบ่งทางเดินรถออกเป็นสองทางส าหรับรถเดินข้ึนทาง

หนึ่ง ล่อง ทางหนึ่ง โดยมีช่องว่างค่ันกลางหรือท าเครื่องหมายจราจรกีดกั้นแสดงว่าทางเดินรถนั้นมีการแบ่ง

ออกเป็นสองทางดังกล่าว ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดด้านซ้ายของทางเดินรถ 



๑๖ 

 

 

 

  มาตรา ๔๓ ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีขับรถ 

   (๑) ในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ 

   (๒) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน 

   (๓) ในลักษณะกีดขวางการจราจร 

   (๔) โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 

   (๕) ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือ

ด้านหลัง ด้านใด ด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย 

   (๖) คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ เว้นแต่เมื่อเปลี่ยนช่องเดินรถ เลี้ยวรถ หรือ

กลับรถ 

   (๗) บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่รถลากเข็นส าหรับทารก คนป่วยหรือคนพิการ 

   (๘) โดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น 

  มาตรา ๔๓ ทวิ(๑) ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีเสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือเสพ

วัตถุท่ีออก ฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ทั้งนี้ ตามที่อธิบดี

ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ

ผู้ตรวจการมีอ านาจจัดให้มีการตรวจสอบผู้ขับข่ี 

รถบางประเภทตามท่ีอธิบดีก าหนดโดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาว่าได้เสพยาเสพติดให้โทษหรือ

เสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามวรรคหนึ่งหรือไม่ และ หากผลการตรวจสอบในเบื้องต้นปรากฏว่าผู้

ขับข่ีนั้นไม่ได้เสพก็ให้ผู้ขับขี่นั้นขับรถต่อไปได้ในกรณีท่ีผู้ขับขี่ตามวรรคสองไม่ยอมให้ตรวจสอบ ให้เจ้าพนักงาน

จราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการมีอ านาจกักตัวผู้นั้นไว้ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ

ได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นแห่งกรณีเพ่ือให้การตรวจสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็วและเมื่อผู้นั้นยอมรับการ

ตรวจสอบแล้วหากผลการตรวจสอบในเบื้องต้นปรากฏว่าไม่ได้เสพ ก็ให้ปล่อยตัวไปทันทีการตรวจสอบตาม

มาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  มาตรา ๔๓ ตรี(๒) ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) ผู้ตรวจการ

มีอ านาจสั่งให้ ผู้นั้นหยุดรถและสั่งให้มีการทดสอบตามมาตรา ๑๔๒ ด้วย 



๑๗ 

 

 

 

  มาตรา ๔๓ จัตวา(๓) ในกรณีที่ผู้ตรวจการพบว่า ผู้ขับข่ีผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) หรือ 

มาตรา ๔๓ ทวิ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ตรวจการส่งตัวผู้นั้นพร้อมพยานหลักฐานในเบื้องต้นแก่พนักงานสอบสวนผู้มี

อ านาจโดยเร็ว แต่ต้อง ไม่เกินหกชั่วโมงนับแต่เวลาที่พบการกระท าความผิดดังกล่าว เพื่อด าเนินคดีต่อไป 

  มาตรา ๔๓ เบญจ(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๓ ทวิ และมาตรา ๔๓ ตรี ให้ผู้ตรวจการแสดง

บัตรประจ าตัว ของตนซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ต่อผู้ซึ่ง

เกี่ยวข้องสุราท าให้เกิดอุบัติเหตุจราจร สูงถึงร้อยละ ๕๐% คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฉลี่ย ชั่วโมงละ ๒ คน 

สูญเสียทางด้านเศรษฐกิจกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปีและยังเป็นสาเหตุการตายอันดับ ๑ ของคนหนุ่มสาว

ทั้งหมดเกิดจาการขับข่ีรถขณะเมาสุรา 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

 

การตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลอืดได้อย่างไร 

๑. ตรวจทางลมหายใจโดยการใช้เครื่องตรวจแอลกอฮอล์แบบพกพา 

๒. ตรวจในเลือดโดยตรง 

๓. ตรวจในปัสสาวะ 

ในประเทศไทยได้ก าหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดในคนขับรถไว้ที่ ๕๐ ส าหรับบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน

ตามกฎหมายใหม่ กรณีผู้ขับข่ีปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานในการทดสอบ เดิมระวางโทษปรับ

ครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท กรณียินยอมให้ทดสอบแต่พบว่าเมาสุราขณะขับรถ ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี 

ปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบขับข่ี แต่

กฎหมายใหม่ได้ปรับเพ่ิมความเข้มงวดในการเอาผิดทางกฎหมาย โดยกรณีไม่ยินยอมให้ทดสอบให้สันนิษฐาน

ว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าเมาไว้ก่อนจะ มีบทลงโทษคือจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท 

หรือทั้งจ าท้ังปรับ โดยผู้ถูกกล่าวหาไปสืบพยานหักล้างในศาลได้ 

กฎหมายใหม่ระบุอ านาจเจ้าพนักงานจราจรว่า สามารถสั่งให้ผู้ขับข่ีขับรถเข้าช่องทางที่มีกรวยวางตั้งไว้ ให้

ไขกระจกเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ยื่นอุปกรณ์เข้าไปตรวจวัดแอลกอฮอล์เข้าไปในรถได้ หรือเรียกให้ผู้ขับข่ีเป่าเครื่องวัด

แอลกอฮอล์ รวมทั้งสั่งให้ลงจากรถเพ่ือดูว่าร่างกายสามารถรักษาสมดุลของการเดินได้หรือไม่ หากผู้ขับข่ีไม่

ยอมให้ทดสอบ ให้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้นั้นเมาสุรา เจ้าหน้าที่ด าเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราได้ 

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมบทลงโทษ เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ขับขี่มักปฏิเสธให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ อีกทั้งการขับ

รถขณะเมาสุรามีโทษน้อยมาก จึงมักละเลยขับรถโดยประมาท ดังนั้นการแก้ไขกฎหมายเพ่ิมเติมจึงถือเป็น

มาตรการป้องปรามและขอความร่วมมือ จากประชาชนเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ทางหนึ่ง 

 

 

 

 



๑๙ 

 

 

ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมี่ผลต่อร่างกายอย่างไร 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ๓๐ เปอร์เซ็นต์ อาการครึกครื้น สนุกสนาน ร่าเริง 

ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีเท่าภาวะปกติ 

ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เดินไม่ตรงทาง 

ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ๒๐๐ เปอร์เซ็นต์ อาการสับสน 

ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ อาการง่วง งง ซึม 

ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ สลบ หรืออาจถึงตาย 



๒๐ 

 

 

กฎหมาย ต ารวจกับการยึดใบขับข่ี 

หลายคนในที่นี่คงเคยประสบกับปัญหาการนี่เองกับตัว หรือได้ยินได้ฟังมาจาการบอกเล่าของเพ่ือน พ่ี

น้อง กันบ้างแล้ว ที่นี่เรามาดูกันว่าต ารวจสามารถยึดใบขับขี่ได้หรือไม่ 

๑) อ านาจจราจร การขับรถตามท้องถนน แล้วเจอด่านต ารวจ หรือ มีต ารวจเรียกให้หยุด ก็เป็น

หน้าที่ของเราผู้ขับต้องหยุดรถ และ อ านาจความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 

หากมีค าสั่งให้หยุดรถแล้วไม่ปฏิบัติตาม โดยไม่มีเหตุผล หรือ ข้อแก้ตัวที่เหมาะสม ก็อาจโดนโทษ

จ าคุกไม่เกิน ๑๐ วัน หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ หากถึงขั้นพุ่งชนสิ่งกีดขวางแล้วหลบหนี ก็

มักผิดกว่ากฎหมายจราจรธรรมดา เพราะถือเป็นการต่อสู้กับเจ้าพนักงาน อาจโดนโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับ

ไม่เกิน ๒,๐๐๐บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

๒) การยึดบัตรต่างๆของเจ้าหน้าที่ต ารวจมีข้อถกเถียงกันมานาน แล้วว่าเมื่อต ารวจจับกุมผู้กระท า

ความผิด เช่นขับขี่จักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อค หรือขับโดยไม่พกใบอนุญาตขับข่ี ต ารวจมีอ านาจยึด

บัตรประชาชน บัตรเครดิต หรือ บัตรอื่นๆ (ไม่รวมถึงใบอนุญาตขับข่ี) หรือการยึดกุญแจรถคันนั้นได้หรือไม่ 

เมื่อส ารวจกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น กฎหมายจราจรทางบก กฎหมายรถยนต์ กฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 

ไม่ปรากฏว่ามีมาตราใด ให้อ านาจต ารวจจราจรยึดบัตรประชาชน หรือ บัตรอ่ืนๆได้ และยิ่งเป็นการยึดกุญแจ 

(ต ารวจยิ่งไม่มีอ านาจกระท าได้) 

การยึดบัตรอื่นๆหรือกุญแจรถ โดยต ารวจอ้างว่าให้ไปช าระค่าปรับก่อนแล้วจะคืนรถให้ กรณีท่ีได้รับ

ใบสั่ง แล้วเอาใบเสร็จมาแสดง ก็จะคืนกุญแจและบัตรให้ 

ส าหรับคนมีเงิน ก็คงจะไปรีบจ่ายแต่ถ้าไม่มีเงิน ก็คงต้องรอจนกว่าจะมี จากนั้นค่อยไปจ่ายและน า

กุญแจรถ หรือ บัตรอื่นๆคืนภายหลัง (เรื่องนี้ขอย้ าเลยว่า กฎหมายจราจรทางบก และ กฎหมายรถยนต์ ไม่ได้

ให้อ านาจจราจรท าเช่นนั้น) 

ใบขับข่ีเป็นทรัพย์สิน ปกติคนอ่ืนเอาทรัพย์สินเราไปโดยไม่มีสิทธิ ย่อมเป็นความผิดในฐานลักทรัพย์

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๓๔ ได้ ซึ่งวางหลักว่า “ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อ่ืนไป ย่อมมีความผิดฐานลัก

ทรัพย์” โดยการเอาไปในที่นี้ต้องเป็นการเอาไปโดยไม่มีสิทธิหรือไม่มีอ านาจตามกฎหมาย ดังนั้น หากผู้เอาไป



๒๑ 

 

 

ซึ่งทรัพย์สินมีสิทธิหรืออ านาจตามกฎหมาย ผู้เอาไปย่อมไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์ เช่น ลูกหนี้ที่แพ้คดีแพ่งใน

ศาล และไม่ยอมช าระเงินตามค าพิพากษา ต่อมาศาลออกค าสั่งยึดทรัพย์เพ่ือขายทอดตลาด แม้ลูกหนี้เป็น

เจ้าของทรัพย์สิน แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีก็มีอ านาจตามกฎหมายที่จะยึดทรัพย์ได้ เป็นต้น ซึ่งกรณีนี้ก็จะไป

แจ้งความว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีลักทรัพย์ก็ไม่ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

 

ต ารวจจราจรมีอ านาจในการยึดใบขับขี่หรือไม่ ซึ่งพิจารณาเป็นล าดับได้ดังนี้ 

๑. ในระบบกฎหมายไทย เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ย่อมเป็นผู้ที่มีอ านาจแห่งกรรมสิทธิ์ในการ

จ าหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สิน รวมถึงท าลายทรัพย์สินนั้นได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 

๑๓๓๖ บัญญัติไว้ว่า “มาตรา ๑๓๓๖ ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจ าหน่าย

ทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจาก

บุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อ่ืนสอดเข้าเก่ียวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย 

๒ .อ านาจแห่งกรรมสิทธิ์ที่ว่านี้ หากมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนั้น ๆ 

เพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๓๖ นั้น ขึ้นต้นด้วยถ้อยค าว่า “ภายในบังคับแห่งกฎหมาย 

เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอย จ าหน่ายทรัพย์สิน ….” ซึ่งหมายความว่า หากมีกฎหมายอ่ืนก าหนดไว้เป็นอย่าง

อ่ืน กฎหมายนั้น ๆ ย่อมลิดรอนสิทธิหรืออ านาจแห่งกรรมสิทธิ์ของเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ 

ตัวอย่างเช่น หากเราเป็นเจ้าของที่มีกรรมสิทธิ์ในดินสอหนึ่งแท่ง วันหนึ่งเราอาจหักดินสอ เช่นนี้ เราก็สามารถ

ท าได้ เพราะเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ อีกท้ังไม่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็น

อย่างอ่ืน 

๔. ต ารวจจราจรจะมีอ านาจยึดใบขับข่ีหรือไม่ จากที่กล่าวมาทั้ง ๒ ประการข้างต้น จะเห็นว่า ใบขับขี่

เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา คนอ่ืนจะมายึดมายุ่งโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมายไม่ได้ 

ดังนั้น หากต ารวจจะยึดใบขับขี่ในกรณีที่เราท าผิดกฎจราจรได้ ก็ต้องค้นหาว่าต ารวจอาศัยอ านาจตาม

บทบัญญัติใดแห่งกฎหมายที่จะยึดใบขับขี่ ทั้งนี้เพราะหลักกฎหมายทั่วไปมีว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้อ านาจ

กระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไม่ได้ เว้นแต่จะอาศัยอ านาจที่กฎหมายบัญญัติไว้” ซึ่งหากไม่มีกฎหมายให้

อ านาจไว้ ต ารวจก็จะยึดใบขับขี่ไม่ได้ หากยึดไปโดยไม่มีกฎหมายให้อ านาจก็อาจจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์

ได้ เมื่อค้นคว้าตัวบทกฎหมายก็พบว่า พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ บัญญัติไว้ว่า “มาตรา ๑๔๐ 

เมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัติ

นี้ หรือ กฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้นๆ จะว่ากล่าว ตักเตือนผู้ขับข่ี หรือออกใบสั่งให้ผู้ขับข่ีช าระค่าปรับตามท่ี



๒๓ 

 

 

เปรียบเทียบก็ได้ ในกรณีท่ีไม่พบตัวผู้ขับขี่ก็ให้ติดหรือผูกใบสั่งไว้ที่รถที่ผู้ขับขี่เห็นได้ง่ายส าหรับความผิดที่

ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๕๗/๑ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๐ ทวิ และมาตรา ๑๖๐ ตรี ห้ามมิให้ว่า

กล่าวตักเตือนหรือท าการเปรียบเทียบในการออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง 

เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ แต่ต้องออกใบรับ

แทนใบอนุญาตขับขี่ให้แก่ผู้ขับขี่ไว้ และเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรีบน าใบอนุญาตขับขี่ท่ี

เรียกเก็บไว้ไปส่งมอบพนักงานสอบสวนภายในแปดชั่วโมง นับแต่เวลาที่ออกใบสั่งใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ท่ี

ออกให้ตามวรรคสามให้ใช้แทนใบอนุญาตขับข่ีได้เป็นการชั่วคราวไม่เกินเจ็ดวัน เมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานสอบสวนได้ว่ากล่าวตักเตือนหรือท าการเปรียบเทียบปรับและผู้ขับขี่ได้ช าระ

ค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้คืนใบอนุญาตขับข่ีทันที ในกรณีเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

ออกใบสั่งแต่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ ให้สันนิษฐานว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเป็นผู้กระท าผิดดังกล่าว เว้นแต่

สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้อื่นเป็นผู้ขับข่ีการก าหนดจ านวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

อธิบดีก าหนดใบสั่งและใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ ให้ท าตามแบบที่เจ้าพนักงานจราจรก าหนด” 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า จากบทบัญญัติของมาตรา ๑๔๐ นี้ ได้ให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานซึ่งหมายถึง ต ารวจ

จราจรที่จะยึดใบอนุญาตขับข่ีได้เมื่อมีการฝ่าฝืนกฎจราจร จึงท าให้แม้ผู้เป็นเจ้าของใบขับขี่มีอ านาจแห่ง

กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๓๖ แต่ต ารวจจราจรก็มีอ านาจตามกฎหมาย

เฉพาะที่จะยึดใบขับขี่ได้ เช่นนี้แล้วเมื่อต ารวจจราจรมีอ านาจตามกฎหมายในการยึดใบขี่ การที่ต ารวจจราจร

เอาใบขับข่ีของเราไป เราก็จะไปแจ้งความว่าต ารวจมีความผิดฐานลักทรัพย์ไม่ได้ เพราะการเอาไปของต ารวจ

เป็นการเอาไปซึ่งทรัพย์สินโดยมีอ านาจตามกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

 

การขับข่ีรถให้ปลอดภยั 

 ในการขับขี่รถผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายมือของตนเองและต้องไม่ล้ ากึ่งกลางของของ

ทางเดินรถเว้นแต่กรณีต่อไปนี้ ที่ผู้ขับข่ีสามารถขับรถล้ ากึ่งกลางของทางเดินรถหรือขบเข้าไปในทางเดินขวาได้ 

๑. ด้านซ้ายของทางเดินรถมรสิ่งกีดขวาง หรือถูกปิดการจราจร 

๒. ทางเดินรถนั้นเจ้าพนักงานจราจรก าหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว 

ห้ามผู้ขับขี่ขับรถในกรณี 

๑. ในขณะหย่อนความสามารถในอันดับที่จะขับ เช่น ภายหลังจากรับประทานยาแก้ไข้หวัดในขณะง่วง

นอน 

๒. ในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอ่ืน 

๓. ในลักษณะกีดขวางการจราจร 

๔. โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 

๕. ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยขิงการขับรถตามธรรมดาหรือไม่อาจและเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลัง 

๖. ด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย 

๗. บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันควร เว้นแต่รถลากเข็นส าหรับทารก คนป่วย หรือคนพิการ 

๘. โดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัย หรือความเดือดร้อนของผู้อ่ืน 

๙. ในขณะที่เสพ หรือรับเข้าร่างกาย ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตละประสาทกลุ่ม 

แอมเฟตามีน (ยาบ้า) หรือวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอย่างอ่ืน 

๑๐. ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ 

๑๑. ขับรถบนไหล่ทาง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร 

๑๒. ใช้ไฟฉุกเฉินขณะขับตรงไปเพ่ือผ่านทางร่วมแยก 

๑๓. ขับรถแข่ง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร 

 

 



๒๕ 

 

 

ข้อห้ามของผู้ขับรถ 

๑. ห้ามอนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ ขับรถของตน 

๒. ห้ามใช้แผ่นป้ายทะเบียนที่จัดท าข้ึนเอง 

๓. ห้ามใช้ผู้อ่ืนใช้ใบอนุญาตขับรถของตน 

๔. ห้ามใช้รถท่ียังไม่ได้จดทะเบียน 

ขับขี่รถลงจากทางลาดชันหรือภูเขา 

 เมื่อผู้ขับขี่ขับรถลงจากทางลาดชันหรือภูเขาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ห้ามใช้เกียร์ว่าง 

๒. ห้ามเหยียบคลัทช์ 

๓. ห้ามใช้เบรกตลอดเวลา 

๔. ห้ามดับเครื่องยนต์ 

๕. ใช้เกียร์ต่ า 

๖. ขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย 

๗. ให้เสียงสัญญาณเตือนรถที่อาจสวนทางมา\ 

การขับรถสวนทางกัน 

 ในการขับรถสวนทางกัน ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดทางด้านซ้ายของทางเดินรถ และให้ถือกึ่งกลางของทางเดินรถหรือเส้นหรือแนวที่

ทางเดินรถเป็นหลัก 

๒. ทางเดินรถที่แคบ ให้ผู้ขับข่ีแต่ละฝ่าย ลดความเร็วของรถลง เพื่อให้สวนทางกันได้โดยปลอดภัย 

๓. ทางเดินรถที่แคบ ซึ่งไม่อาจขับรถสวนทางกันได้โดยปลอดภัย ให้ผู้ขับขี่คันที่ใหญ่กว่าหลุดรถชิดขอบ

ทางด้านซ้าย เพ่ือให้ผู้ขับขี่คันเล็กกว่าขับผ่านไปก่อน 

๔. กรณีท่ีมีสิ่งกีดขวาง ผู้ขับข่ีต้องลดความเร็วหรือหยุดรถให้รถคันที่สวนทางขับผ่านมาก่อน 



๒๖ 

 

 

ขับรถห่างจากรถคันข้างหน้า 

ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างจากรถคันหน้าเป็นระยะห่างพอสมควรในระยะที่สามารถหยุดรถได้โดย

ปลอดภัย 

การขับรถผ่านทางร่วมแยก 

 การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกท่ีเป็นเอกติดกัน และไม่ปรากฏสัญญาณ หรือเครื่องหมายจราจรผู้ขับข่ี

จะต้องปฏิบัติอย่างไร 

๑. ถ้ามีรถอ่ืนอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถในทางร่วมแยกนั้นขับผ่านไปก่อน 

๒. ถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกัน และไม่มีรถอยู่ในทางร่วมทางแยกผู้ขับข่ีต้องหยุดรถให้ทางแก่รถท่ี

เลี้ยวขวาก่อนจึงจะเลี้ยวซ้ายผ่านไปได้ 

เมื่อผู้ขับขี่พบเคร่ืองหมาย 

 เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย “เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด” ผู้ขับขี่ควรหยุดรถให้ทางแก่รถที่ก าลังผ่านทางร่วม

ทางแยกจากทางด้านขวา และให้ทางแก่รถท่ีเลี้ยวขวาก่อนจึงจะเลี้ยวซ้ายผ่านไปได้ 

การเลี้ยวรถ 

 ในการเลี้ยวรถผู้ขับขี่จะต้องขับรถในช่องทางเดินรถที่ต้องการจะเลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า ๓๐ 

เมตร 

ขับขี่พบรถฉุกเฉิน 

เมื่อขับขี่พบรถฉุกเฉินจะต้องปฏิบัติ 

๑. หยุดรถ หรือจอดรถให้ชืดขอบทางด้านซ้าย แต่ถ้ามีช่องทางเดินรถประจ าทางให้หยุดชิดกับช่อง

ทางเดินรถประจ าทาง แต่ห้ามหยุดหรือจอดรถในทางร่วมทางแยก 

๒. ขับรถตามหลังรถฉุกเฉินได้ในระยะไม่ต่ ากว่า ๕๐ เมตร 

 



๒๗ 

 

 

ลักษณะรถที่ห้ามน ามาใช้ในทาง 

๑. รถที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีส่วนไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ตามที่กฎหมายก าหนด หรืออาจเกิดอันตราย 

หรือเสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ผู้ใช้รถ คนโดยสารหรือประชาชน เช่นรถที่มีโคมไฟหน้าหรือโคมไฟ

ท้ายช ารุด รถท่ีมีเสียงดังเกิน ๘๕ เดซิเบล รถที่มีควันด าเกินเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด รถท่ีไม่มี

กระจกด้านหน้า เป็นต้น 

๒. รถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน (ไม่ว่าจะ ๑ หรือ ๒ แผ่นป้าย) ไม่ติดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี หรือ

เครื่องหมายอื่นๆ ที่กฎหมายที่เก่ียวข้องกับรถก าหนด 

๓. รถที่มีเสียงอ้ืออึงหรือมีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถ 

๔. รถที่มีล้อหรือส่วนที่สัมผัสกับผิวทางท่ีไม่ใช่ยาง ยกเว้น รถที่ใช้ในราชการสงคราม หรือรถท่ีใช้ในราช

กานต ารวจ 

๕. รถที่มีเสียงแตรได้ยินในระยะน้อยกว่า ๖๐ เมตร 

๖. รถที่ผู้ขับข่ียอมให้ผู้อื่นนั่งที่นั่งแถวหน้าเกินกว่า ๓ คน (แถวหน้าห้ามนั่งเกินกว่า ๓ คน โดยรวมคนขับ

ด้วย) 

๗. รถที่ไม่ได้เสียภาษีประจ าปี 

๘. รถที่ใช้แผ่นป้ายที่ท าข้ึนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

 

โทษตามพระราชบัญญตัิ 

ที ่ ข้อหาหรือฐานความผิด มาตราที่ก าหนด ความผิด

และโทษ 

อัตราโทษ 

๑. ขับรถในทางเดินรถทางขวา  ม.๓๓ , ๑๕๑ ปรับตั้งแต่ ๒๐๐ - ๕๐๐ บาท 

๒. ขับรถผิดช่องทางเดินรถ ม.๓๔ , ๑๕๑ ปรับตั้งแต่ ๒๐๐ - ๕๐๐ บาท 

๓. ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมา อย่าง

อ่ืน 

ม.๔๓(๒) , ๑๖๐ ตรี จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 

๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาทหรือท้ังจ า ทั้ง

ปรับและให้ศาลสั่งพัก ใช้ใบขับขี่ไม่น้อย

กว่า ๑ เดือนหรือเพิกถอน ใบขับข่ี 

๔. ขับข่ีรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวก นิรภัย ม.๑๒๒ , ๑๔๘ ปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

๕. คนโดยสารรถจักรยานยนต์ไม่ สวมหมวก

นิรภัย 

ม.๑๒๒ , ๑๔๘ ปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

๖. ขับข่ีที่คนโดยสารรถจักรยานยนต์ ไม่สวม

หมวกนิรภัย 

ม.๑๒๒ วรรคสอง, ๑๔๘ 

วรรคสอง 

ผู้ขับขี่ต้องโทษปรับเป็น สองเท่า 

๗. ขับข่ีและใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ม.๔๓(๙) , ๑๕๗ ปรับตั้งแต่ ๔๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท 

๘. ขับข่ีโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ม.๑๒๓ , ๑๔๘  ปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

๙. ผู้โดยสารนั่งด้านหน้าไม่คาดเข็ม ขัดนิรภัย ม.๑๒๓ , ๑๔๘ ปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

๑๐. แข่งรถในทางเดินรถ ม.๑๓๔ , ๑๖๐ทว ิ จ าคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับตั้งแต่ 

๒,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาทหรือท้ังจ าทั้ง

ปรับ และให้ศาลสั่ง พักใช้ใบขับขี่ไม่น้อย

กว่า ๑ เดือนหรือเพิกถอน ใบขับข่ี 

 

คนไทยได้รับการจัดล าดับให้เป็นประเทศที่บริโภคสุรามากเป็นอันดับ ๕ ของโลก นับเป็นท็อปชาร์ตที่

ประเทศไหนๆ ในโลกก็คงไม่พิสมัยจะให้มีชื่อปรากฏเป็นล าดับต้นๆ 



๒๙ 

 

 

ผลพวงอันเนื่องมาจากการดื่มสุราเป็นที่ทราบกันดีว่าน ามาซึ่งความสูญเสียหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็น

ทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาสุขภาพและปัญหาสังคมต่างๆ ที่เกิดข้ึนมาจากการขาดสติที่มีสาเหตุมาจากการดื่ม

สุรา ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทุกครั้งที่มีเทศกาลรื่นเริงก็จะกลายเป็นเทศกาลนับศพกัน

อย่างที่เห็น มาตรการที่ภาครัฐได้ออกมารณรงค์ทั้งในการป้องกันและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ก็ยัง

ไม่สามารถลดสถิติการตายและการบาดเจ็บของประชาชนในช่วงที่มีเทศกาลรื่นเริงที่มากับความเมาได้ ซึ่งส่วน

หนึ่งอาจมาจากกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ไม่รุนแรง จึงไม่ส่งผลกระตุ้นความส านึกรับผิดชอบของคนใช้รถใช้ถนน

ได้เหมือนประเทศอ่ืน ที่เพียงแค่ตรวจพบแอลกอฮอล์ยังไม่ไปชนใคร ก็มีโทษปรับเป็นหลักหมื่นบาท จึงท าให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นแม่งานหลัก ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ศูนย์

อ านวยการความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิเมาไม่ขับและพันธมิตรในการลดอุบัติเหตุ ได้เสนอแก้ไขเพ่ิมโทษผู้ขับ

ขี่ท่ีเมาสุราขณะขับรถ โดยได้ผลักดันกฎหมายดังกล่าวมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ และมีการน าเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณา

ปรับปรุงแก้ไขมาหลายครั้งตลอด ๔ ปีที่ผ่านมา ในที่สุดการแก้ไขกฎหมายก็น ามาสู่การประกาศใช้อย่างเป็น

ทางการแล้ว 

พล.ต.ต.ภาณุ เกิดลาภผล รองผู้บัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) ดูแลงานจราจร เปิดเผยว่า จากท่ี

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ผ่านความเห็นชอบ แก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๕๐  (ฉบับที่ ๗ ) 

เกี่ยวกับการเพ่ิมโทษผู้ขับข่ีขณะเมาสุรา ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้

แล้วตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธ.ค. หรือในช่วงปลายปี ๒๕๕๐  โดยในการประชุมบริหารงานจราจรประจ าเดือนมกราคม 

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการตั้งด่านตรวจจับผู้ขับขี่ที่มึนเมาสุรา

ได้แจ้งข้อมูลให้ประชาชนผู้รถใช้ถนนได้ทราบ ซึ่งการก าหนดโทษตามกฎหมายใหม่นี้จะมีโทษสูงตามล าดับ

ความรุนแรงของอุบัติเหตุ ไม่เหมือนกับกฎหมายเท่าที่ผ่านมา ที่ไม่ว่าผู้ขับขี่รถจะเพียงแค่มีแอลกอฮอล์เกินกว่า

ปกติ หรือไปก่อเหตุชนคนตาย ก็มีโทษตาม พ.ร.บ. จราจรทางบกเท่ากันคือ จ าคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับตั้ง

แต่ ๒,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลมีค าสั่งคุมประพฤติท างานบริการสังคม ๑๒-๔๘ 

ชั่วโมง ถูกบันทึกคะแนน ๔๐ คะแนน ยึดใบอนุญาตขับขี่ ๑๕ วัน จะเห็นได้ว่ากฎหมายดังกล่าวยังมีความ

ปรานีต่อผู้กระท าผิดมาก เพราะศาลจะใช้ดุลพินิจตัดสินโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจะสั่งทั้งจ าคุกและปรับก็ได้ 

แต่ในกฎหมายใหม่นี้ จะมีโทษในเรื่องของการพักใช้ใบอนุญาตขับข่ีเข้ามาด้วยเป็นค าสั่งที่มีผลในทุกกรณี ไม่ว่า



๓๐ 

 

 

จะเพียงแค่ขับขี่รถในขณะเมาสุรา หรือการขับขี่ในขณะเมาแล้วไปก่ออุบัติเหตุท าให้ผู้อ่ืนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

ซึ่งค าสั่งในเรื่องการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ก็จะมีระยะเวลายาวนานขึ้นตามระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ และ

ศาลมีอ านาจตัดสินถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ีเลยก็ได้ ซึ่งหมายถึงบุคคลนั้นจะไม่สามารถขับขี่รถได้อย่างถูก

กฎหมายอีกต่อไป ส าหรับคนที่มีอาชีพในการขับรถแล้วยิ่งต้องเพ่ิมความตระหนักในเรื่องนี้ เพราะมิฉะนั้นก็คือ

หมดทางท ามาหากินด้วยการขับรถเป็นการถาวร 

พล.ต.ต.ภาณุ กล่าวต่อว่า จากสถิติการตรวจจับผู้ขับขี่ท่ีดื่มสุราในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ปี ๒๕๕๐ ตั้งแต่

เดือน ม.ค.-ธ.ค. พบว่า มีการเรียกตรวจวัดทั้งหมด ๑๑๗,๔๕๑ ราย พบมีแอลกอฮอล์ ๒๓,๒๘๒ราย และมี

แอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ต้องส่งด าเนินคดี ทั้งหมด ๑๕,๘๑๑ราย เป็นชาย ๑๕,๖๖๘ ราย หญิง 

๑๔๓ ราย และแบ่งตามประเภทรถเป็นผู้ขับขี่รถยนต์ ๗,๖๔๒ ราย รถจักรยานยนต์ ๗,๙๔๓ราย และ

รถบรรทุก ๒๑๗ ราย จากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีคนเมาถึงขั้นสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ (แอลกอฮอล์เกิน 

๕๐ มิลิกรัมเปอร์เซ็นต์) ที่ถูกจับกุมเฉลี่ย ๑,๓๑๗ รายต่อเดือน และมีคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วยังขับ

รถ ที่ตรวจพบเฉลี่ย เกือบ ๒,๐๐๐ รายต่อเดือน และยังมีผู้ขับข่ีนอกจากนี้ที่เมาสุราแต่ไม่ได้ผ่านในเส้นทางที่

ต ารวจตั้งด่านอีก ซึ่งท าให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ ในขณะที่สถิติการแจ้ง

อุบัติเหตุทั้งปี ๔๖,๘๙๙  ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ๖๗๑ ราย บาดเจ็บสาหัส ๑,๗๔๒ราย บาดเจ็บเล็กน้อย

๑๘,๘๕๕ ราย และคิดเป็นมูลค่าความเสียหายถึง ๓๖๙.๘๒ ล้านบาท ซึ่งเป็นเพียงความสูญเสียของกรุงเทพฯ

จังหวัดเดียวในปีเดียวเท่านั้น 

การแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมโทษ “เมาแล้วขับ” ครั้งนี้ คงจะท าให้คนใช้รถใช้ถนนมีสติในการขับขี่มากขึ้น 

เพราะหากขับไปชนคนตายเข้างานนี้แม้จะเป็นคนดังก็คงไม่ใช่แค่เป็นฟรีเซ็นเตอร์รณรงค์ลดอุบัติเหตุเท่านั้น 

แต่จะหมดสิทธิขับรถไปตลอดชีวิต และมีสิทธิติดคุกถึง ๑๐ ปี และถูกปรับสูงถึง ๒๐๐,๐๐๐บาท 

 

 

 



๓๑ 

 

 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (ออกตามความในพระราชบัญญัติทางบก) 

กฎกระทรวง 

ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ การทดสอบผู้ขับขี่ว่าเมาสุราหรือไม่ ให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ในเลือดของผู้ขับขี่

โดยใช้วิธีการตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจวัดลมหายใจด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจหรือทดสอบ ให้ใช้เครื่อง

ตรวดวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด โดยวิธีเป่าลมหายใจ (BREATH ANALYZER TEST) 

และอ่านค่าของแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 

วิธีการตรวจหรือทดสอบ ให้ปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบของเครื่องตรวจแต่ละชนิด  

(๒) ตรวจวัดจากปัสสาวะ  

(๓) ตรวจวัดจากเลือด  

การตรวจวัดตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถทดสอบตาม (๑) ได้เท่านั้น 

ข้อ ๒ กรณีที่ต้องทดสอบโดยวิธีตรวจวัดจากเลือดตามข้อ ๑ (๓) ให้ส่งตัว ผู้ขับขี่ไปยัง

โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และท าการเจาะเลือดภายใต้การก ากับดูแลของผู้ประกอบ วิชาชพีเวชกรรม

ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม  



๓๒ 

 

 

 

ข้อ ๓ ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเมาสุรา  

(๑) กรณีตรวจวัดจากเลือด เกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  

(๒) กรณีตรวจวัดจากลมหายใจหรือปัสสาวะ ให้เทียบปริมาณแอลกอฮอล์โดย ใช้ปริมาณ

แอลกอฮอล์ในเลือดเป็นเกณฑ์มาตรฐานดังนี้  

(ก) กรณีตรวจวัดจากลมหายใจให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ในการแปลงค่าเท่ากับ ๒,๐๐๐  

(ข) กรณีตรวจวัดจากปัสสาวะ ให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ในการแปลงค่าเท่ากับ เศษ ๑ ส่วน ๑.๓ 

     ให้ใช้ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

          พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ์ 

            รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๔๒ แห่ง 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้การทดสอบผู้ขับขี่ว่าเมาสุราหรือไม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

ก าหนดในกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 

 [รก.๒๕๓๗/๕๔ก/๕๖/๘ ธันวาคม ๒๕๓๗] 

 

 

 

 



๓๓ 

 

 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับปัจจบุัน 

 

  



๓๔ 

 

 

 

  



๓๕ 

 

 

 

  



๓๖ 

 

 

โทษตามกฎหมายใหม่ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) 
 ความรุนแรงอัตรา

โทษ 

เมาแล้วขับ เมาแล้วขับเป็น

เหตุให้ผู้อ่ืนได้รับ

อันตรายแก่กาย

หรือจิตใจ 

เมาแล้วขับเป็นเหตุ

ให้ผู้อ่ืน

ได้รับ อันตรายสาหัส 

เมาแล้วขับเป็นเหตุให้

ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย 

จ าคุก ไม่เกิน ๑ ปี หรือ ๑ - ๕ ปี และ ๒ - ๖ ปี และ ๓ - ๑๐ ปี 

ปรับ ปรับ ๕,๐๐๐ - 

๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง

จ าทั้งปรับและ 

๒๐,๐๐๐ -

๑๐๐,๐๐๐บาท 

และ 

๔๐,๐๐๐ -

๑๒๐,๐๐๐ บาท 

และ 

๖๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐

บาท และ 

พักใช้ใบอนุญาต

ขับข่ี 

ไม่น้อยกว่า ๖ เดือนหรือ

เพิกถอนใบอนุญาต 

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

หรือเพิกถอน

ใบอนุญาต 

ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ

เพิกถอนใบอนุญาต 

เพิกถอนใบอนุญาต 

 

ขั้นตอนการด าเนินคดีข้อหาเมาสุรา 

 หลายคนอาจเคยจะประสบกับปัญหาที่ตนเอง เพื่อ หรือญาติ เมาสุราและถูกด าเนินคดีในข้อหาเมา

แล้วขับ โดยสงสัยกับขั้นตอนการด าเนินคดี ว่ามีขั้นตอนการด าเนินคดีข้อหาเมาแล้วขับอย่างไรบ้าง  

ที่ศาลแขวงพระนครเหนือ ถนนรัชดาภิเษก 

- สถานีต ารวจนครบาลส่งตัวจ าเลยมาฟ้องที่ส านักงานอัยการ 

- พนักงานอัยการท าค าฟ้องเสนอต่อศาล 

- ต ารวจน าตัวจ าเลยมาฟ้องที่งานรับฟ้อง ช่องหมายเลข ๑ 

- ต ารวจน าตัวจ าเลยไปห้องเวรชี้ หรือ พิจารณาชี้ ชั้น ๔ เพ่ือศาลมีค าพิพากษา 



๓๗ 

 

 

- กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาปรับอย่างเดียวไม่มีการคุมประพฤติจ าเลย หรือปรับและมีการคุมประพฤติ

จ าเลยด้วย เมื่อจ าเลยได้ช าระค่าปรับที่ชั้น ๔ แล้วให้มารอรับใบเสร็จรับเงินค่าปรับที่งานการเงินช่อง

หมายเลข ๗ ชั้น ๒ 

- ถ้ามีการประกันตัวไว้ที่สถานีต ารวจนครบาลให้น าใบเสร็จรับเงินค่าปรับดังกล่าวไปยื่นขอรับ

หลักประกันคืนที่สถานีต ารวจนครบาลที่ถูกจับกุม 

- ถ้าศาลมีค าสั่งให้คุมประพฤติจ าเลย ให้จ าเลยน าหนังสือที่ศาลมีค าสั่งนั่นไปรายงานตัวต่อส านักงานคุม

ประพฤติ ในวันนั้นทันที กรณีวันเสาร์ให้ไปรายงานตัวในวันจันทร์ 

- ถ้าศาลมีค าสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตขับข่ี เป็นเวลา ๖ เดือน หลังจากครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ให้

จ าเลยไปขอรับใบอนุญาตขับขี่ของตนเองคืนได้ที่สถานีต ารวจนครบาลที่ถูกจับกุม 

- กรณีท่ีศาลมีค าสั่งกักขังจ าเลยเป็นเวลา ๗ วัน ผู้ที่จะขอประกันตัวจ าเลยสามารถติดต่อได้ที่ส่วน

บริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ 

- หลักทรัพย์ในการประกันตัวจ าเลย วงเงินประกัน ๓๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 

 

 

สถิติอุบัตเิหตุจราจรในประเทศไทย 

ที ่ ประเภทรถ จ านวน 

๑. รถจักรยานยนต์ ๑๙ ล้านคัน 

๒. รถยนต์ ๑๓ ล้านคัน 

 รวม ๓๒ ล้านคน 

อุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖   

เสียชีวิต ๑๔.๗๘๙ คน 

บาดเจ็บ ๑ ล้านคนต่อปี  เฉลี่ยวันละ ๒,๗๓๙ คน 

เฉลี่ยผู้เสียชีวิตวันละ ๔๐ คน เฉลี่ยชั่วโมงละ ๑.๖ คน 

 

๑๐ อันดับประเภทยานพาหนะที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสูด 

๑. รถจักรยานยนต์ 

๒. รถยนต์ 

๓. เดินเท้า 

๔. รถปิคอัพ 

๕. รถจักรยาน 

๖. รถบรรทุก 

๗. รถบัส 

๘. รถสามล้อ 

๙. รถอีแต๋น 

๑๐. รถซาเล้ง สามล้อ 



๓๙ 

 

 

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสงูสุด 

ที ่ เวลา ร้อยละ 

๑. ๐๐.๐๑ – ๐๔.๐๐ น. ๘.๐๖ 

๒. ๐๔.๐๑ – ๐๘.๐๐ น. ๘.๗๒ 

๓. ๐๘.๐๑ – ๑๒.๐๐ น. ๑๖.๖๑ 

๔ ๑๒.๐๑ – ๐๖.๐๐ น. ๒๐.๙๕ 

๕. ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ๒๙ 

๖. ๒๐.๐๑ – ๒๔.๐๐ น. ๑๖.๖๖ 

ประเภทถนนที่เกิดอบุัติเหตุสูงสุด  

ที ่ ถนน ร้อยละ 

๑. ถนนกรมทางหลวง ๔๔.๗๔ 

๒. ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน ๒๕.๕๑ 

๓. ถนนในเมือง (เทศบาล) ๑๑.๕๒ 

๔. ถนนกรมทางหลวงชนบท ๑๓.๐๘ 

๕. อ่ืนๆ ๕.๑๕ 

๑๐ จังหวัดที่มีการจับกุมด าเนินคดีเมาแล้วขับสูงสุด  

๑. กรุงเทพมหานคร 

๒. ขอนแก่น 

๓. สุรินทร์ 

๔. ตาก 

๕. เชียงใหม่ 

๖. สุราษฎร์ธานี 

๗. ลพบุรี 



๔๐ 

 

 

๘. อุบลราชธานี 

๙. นครราชสีมา 

๑๐. ชัยภูมิ 

๑๐ จังหวัดทีม่ีสถิตกิารเสียชีวิตสูงสุดเมื่อเปรียบเทยีบกับจ านวนอัตรา ๑ แสนต่อประชากร 

แยกเป็นรายจังหวัด 

ที ่ จังหวัด ร้อยละ/๑ แสนประชากร 

๑. ระยอง  ๔๙.๗๕ 

๒. ชลบุร ี ๔๖.๑๘ 

๓. จันทบุรี ๔๔.๗๔ 

๔. ชุมพร ๔๑.๖๒ 

๕. ฉะเชิงเทรา ๔๑.๑๔ 

๖. ประจวบคีรีขันธ์ ๔๐.๔๙ 

๗. ปราจีนบุรี ๓๗.๖๙ 

๘. ชัยนาท ๓๖.๖๔ 

๙. เพชรบูรณ์ ๓๖.๑๗ 

๑๐. ภูเก็ต ๓๖.๑๔ 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 

 

๑๐ จังหวัดทีม่ีสถิตกิารเสียชีวิตต่ าสุดเมื่อเปรียบเทยีบกับจ านวนอัตรา ๑ แสนต่อประชากร  

แยกเป็นรายจังหวัด 

ที ่ จังหวัด ร้อยละ /๑ แสนประชากร 

๑. กรุงเทพมหานคร ๔.๓๘ 

๒. แม่ฮ่องสอน ๖.๙๓ 

๓. นนทบุรี ๘.๑๘ 

๔. บึงกาฬ ๘.๒๐ 

๕. ปัตตานี ๙.๓๓ 

๖. หนองบัวล าภู ๑๐.๖๗ 

๗. อ านาจเจริญ ๑๒.๐๓ 

๘. ปทุมธานี ๑๒.๐๗ 

๙. สมุทรปราการ ๑๒.๒๕ 

๑๐. ศรีสะเกษ ๑๒.๘๑ 

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหต ุ

๑. เมาสุรา 

๒. ขับรถเร็วเกินก าหนด 

๓. ตัดหน้ากระชั้นชิด 

๔. ทัศนวิสัยไม่ดี 

๕. หลับใน 

๖. ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 

๗. แซงรถในที่คับขัน 

๘. โทรศัพท์ขณะขับรถ 

๙. บรรทุกเกินอัตรา 

๑๐. มีสิ่งกีดขวางบนถนน 



๔๒ 

 

 

ภาษีเหล้าเบียร์ที่รัฐบาลจัดเก็บได้  

  

( ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๕.๑๒.๒๕๕๗ ) 

ปี ภาษีสุรา  (ล้านบาท) ภาษีเบียร์  (ล้านบาท) รวม  (ล้านบาท) 

๒๕๓๘ ๑๙๗๖๘.๘๕ ๑๕๑๓๐.๗๓ ๓๔๘๙๙.๕๘ 

๒๕๓๙ ๒๑๕๔๘.๔๕ ๑๗๓๕๙.๗๓ ๓๘๙๐๘.๑๘ 

๒๕๔๐ ๒๒๗๖๓.๓๓ ๒๑๓๘๓.๐๙ ๔๔๑๔๖.๔๒ 
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ตัวอย่างคดีเมาแล้วขับ 

ศาลให้รอลงอาญาทุกกรณีหรือ ? 

          มีข้อความเผยแพร่กันในหมู่นักเที่ยวราตรีเกี่ยวกับมาตรการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับข่ี โดยเนื้อหาส่วน

ใหญ่จะบอกถึงกลยุทธ์ในการหลบเลี่ยงเพ่ือไม่ให้ถูกจับกุมด าเนินคดี เริ่มตั้งแต่การประวิงเวลาในการตรวจวัด

แอลกอฮอล์ให้นานที่สุดเท่าท่ีจะท าได้หรือปฏิเสธการตรวจวัดไปเลย การโวยวายว่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์

ไม่ได้มาตรฐานและปฏิเสธการตรวจ การโวยวายกล่าวหาวา่ต ารวจเลือกปฏิบัติในการตรวจรถ และถ้ายังไม่

ได้ผลก็ให้ผู้ขับขี่ท้ิงรถหนีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ไปเลย ฯลฯ ข้อความที่เผยแพร่นี้อาจจะเกิดจากความหวังดี

หรือหวังร้าย มิอาจทราบได้ แต่โดยความเป็นจริงแล้ว เจ้าหน้าที่ต ารวจมีอ านาจตามบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ใน

กฎหมายในการเรียกผู้ขับขี่รถตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการไปละเมิดสิทธิ์ เพราะการกระท านั้น

เป็นการกระท าเพ่ือมุ่งให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ขับขี่และของประชาชนบนท้องถนน

โดยรวม ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ( พรบ.จราจรทางบกพ.ศ. 2522 ฉบับที่ 7 พ.ศ.2550 ) 

          แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ยังมีพฤติกรรมเมาแล้วขับส่วนใหญ่เชื่อว่าการเมาแล้วขับเป็นเรื่องปกติธรรมดา

ของสังคมไทย ถ้าตราบใดยังไม่ได้ไปชนใครให้บาดเจ็บล้มตาย จึงไม่น่าจะเป็นคดีใหญ่โตอะไร และจากการ

จับกุมด าเนินคดีผู้ที่เมาแล้วขับตั้งแต่เริ่มโครงการเมาไม่ขับที่ผ่านมา ผู้ถูกจับกุมส่วนใหญ่ก็จะได้รับการพิพากษา

ลงโทษสถานเบากล่าวคือ โทษจ าคุกให้รอลงอาญา และให้คุมความประพฤติในระยะเวลาหนึ่ง พร้อมกับท างาน

บริการสังคมตามแต่ที่ศาลเป็นผู้ก าหนด ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวนี้อาจจะถูกต้องแต่ไม่ใช่ความจริงทั้งหมด คดี

เมาแล้วขับเป็นความผิดตามพรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2552 ( ฉบับที่ 7 พ.ศ.2550 ) 

         ซึ่งที่ผ่านมามีการแก้ไขเพ่ิมบทลงโทษจากเดิมโทษสูงสุดจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับ 2,000 – 10,000 

บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ต่อมาได้มีการแก้ไขเพ่ิมบทลงโทษและได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2550 ที่

ผ่านมา จากจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับ 2,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เป็นจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 

5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใบอนุญาตขับข่ีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือ

เพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี และให้คุมความประพฤติ และท างานบริการสังคมตามแต่ศาลจะสั่ง 
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         แต่ในความเป็นจริงการพิจารณาคดีเมาแล้วขับในปัจจุบัน ผู้พิพากษาท่ีขึ้นนั่งบัลลังก์พิจารณาคดี ไม่ได้

พิจารณาคดีผู้ที่เมาแล้วขับ โดยลงโทษให้รอลงอาญาทุกรายเสมอไป โดยในบางศาลผู้ที่เมาแล้วขับบางรายถูก

ศาลพิพากษาให้กักขังหรือจ าคุกก็มี ทั้งนี้ขึ้นกับพฤติกรรมแห่งคดี ยกตัวอย่าง 

            คดีของนายด า ( นามสมมติ ) ขับรถขณะมึนเมาต ารวจเรียกตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้ 300 มิลลิกรัม

เปอร์เซ็นต์ นายด ารับสารภาพส านึกในความผิดและขอโอกาสจากศาลเพ่ือจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี แต่ศาล

พิจารณาหลักฐานแห่งคดีแล้วเห็นว่าจ าเลยเป็นผู้ขับข่ีรถสาธารณะ ( รถเมล์ ) ย่อมต้องมีความรับผิดชอบต่อ

ชีวิตผู้โดยสารสูง แต่กลับไปดื่มสุราจนมึนเมาแล้วออกมาขับรถ ขณะที่ข้อมูลจากการสืบเสาะพบว่า จ าเลย

มักจะดื่มสุราก่อนขับรถเป็นประจ า แม้ว่าจะถูกภรรยาและญาติ ๆ ห้ามปรามจ าเลยก็ไม่สนใจ พิจารณา

พฤติกรรมแห่งคดีแล้ว จึงเห็นไม่สมควรให้รอลงอาญาจ าเลย โดยพิพากษาให้จ าคุกจ าเลยเป็นเวลา 1 เดือน 

ปรับ 10,000 บาท พักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา 6 เดือน 

            คดีนาย ด. นักร้องชื่อดัง ขับรถขณะมึนเมา ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรชนรถแท็กซ่ีท าให้มีผู้เสียชีวิต 2 

คน ผลการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายจ าเลยพบปริมาณแอลกอฮอล์ 196 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ นาย ด.รับ

สารภาพตลอดข้อหา และส านึกในความผิดที่ตนเองได้กระท า พร้อมทั้งจ าเลยได้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับญาติ

ผู้เสียชีวิตจนเป็นที่พอใจ 

          ทั้งนี้โดยจ าเลยได้ร้องขอต่อศาลขอให้พิพากษาลงโทษจ าเลยในสถานเบา ทั้งนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้จ าเลย

ได้กลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคม โดยจ าเลยได้อ้างว่าจ าเลยเป็นศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงไม่เคยต้องโทษใน

คดีอาญา เคยช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคและแสดงคอนเสริต์การกุศลให้กับหน่วยงานภาครัฐหลายครั้ง 

การน าจ าเลยไปติดคุกคงไม่มีประโยชน์อะไร จ าเลยขอโอกาสที่จะท างานรับใช้สังคมเป็นการทดแทน ความผิด

ขอให้ศาลเมตตาพิจารณาลงโทษจ าเลยในสถานเบา โดยขอให้ศาลรอลงอาญาจ าเลยแทนการให้จ าเลยไปติดคุก 

ศาลพิจารณาพฤติกรรมแห่งคดีแล้วเห็นว่าจ าเลยมีความส านึกในความผิดที่ท า อีกท้ังยังได้เยียวยาผู้เสียหายจน

ผู้เสียหายพอใจ ประกอบกับจ าเลยไม่เคยกระท าความผิดมาก่อน อีกท้ังยังได้เคยมีส่วนช่วยเหลือสังคมใน

รูปแบบต่าง ๆ มาหลายครั้ง การน าจ าเลยไปติดคุกคงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร พิพากษาให้จ าคุกจ าเลยเป็น

เวลา 1 ปี โทษจ าคุกให้รอลงอาญาไว้ 2 ปี ปรับ 10,000 บาท พักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา 6 เดือน ให้คุม

ประพฤติจ าเลยเป็นเวลา 1 ปี และท างานบริการสังคม 24 ชั่วโมง 
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             คดี นาย ช. ขับรถขณะมึนเมาชนสองสามีภรรยาบาดเจ็บสาหัส ต ารวจวัดแอลกอฮอล์นาย ช. ได้ 

178 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จ าเลยรับสารภาพตลอดข้อหาและส านึกผิดในความผิดที่ได้กระท าลงไป พร้อมกับ

ร้องขอต่อศาลให้ลงโทษจ าเลยในสถานเบา โดยขอให้ศาลรอลงอาญาจ าเลย ศาลพิจารณาพฤติกรรมแห่งคดี

แล้ว พบว่าจ าเลยไม่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายตามหลักมนุษยธรรมที่ควรจะเป็น หลังเกิดเหตุจ าเลยไม่เคย

ไปเยี่ยมผู้เสียหายหรือช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเบื้อต้นให้กับผู้เสียหายเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแถมยัง

พูดจาในท านองท้าทายให้ผู้เสียหายไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อศาลเอาเอง ประกอบกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน ได้ท าการรณรงค์โครงการเมาไม่ขับอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้จ าเลยได้เกิดการรับรู้และตระหนักผ่านสื่อ

ทุกแขนงอย่างกว้างขวางแต่จ าเลยหาได้ใส่ใจไม่ พิจารณาแล้วเห็นควรพิพากษาจ าคุกจ าเลยเป็นเวลา 6 เดือน 

โดยไม่รอลงอาญา ปรับ 10,000 บาท พักใช้ใบอนุญาตขับข่ีเป็นเวลา 6 เดือน 

             คดี นาย น. ผู้ก ากับชื่อดังเมาแล้วขับ ถูกต ารวจจับวัดแอลกอฮอล์ได้ 300 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 

จ าเลยรับสารภาพส านึกในความผิด ศาลสั่งสืบเสาะความประพฤติแล้ว พบว่าจ าเลยเคยถูกศาลพิพากษาในคดี

ความผิดเดียวกันเมื่อปี 2546 โดยศาลให้รอการลงโทษไว้ แต่จ าเลยยังกระท าความผิดซ้ าอีก แสดงให้เห็นว่า

จ าเลยไม่มีจิตส านึกต่อสังคมโดยรวม จึงไม่สมควรให้รอการลงโทษจ าเลย พิพากษาให้จ าคุกจ าเลยไว้ 14 วัน 

แต่ให้ปรับโทษจ าคุก เป็นโทษกักขังแทน 7 วัน ยึดใบอนุญาตขับข่ีเป็นเวลา 6 เดือน จ าเลยขอประกันตัว และ

เตรียมยื่นหลักฐานขออุทธรณ์ต่อศาล 

         ตัวอย่างคดีที่น ามากล่าวข้างต้น คงเป็นบทพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งว่า ผู้ที่กระท าความผิดฐานเมาแล้วขับ 

อย่าได้คิดว่าการตัดสินคดีเมาแล้วขับของศาลจะมีแนวทางการตัดสินคดีที่เหมือนกันหมด ผู้พิพากษาเมื่อขึ้นสู่

บัลลังก์ แต่ละท่านมีอิสระและเอกสิทธิ์เด็ดขาดในการตัดสินคดี ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ก าหนดไว้ กรณี

เมาแล้วขับอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยของผู้พิพากษาบางคน แต่ในทางตรงกันข้าม อาจจะเป็นเรื่องคอขาดบาด

ตาย เรื่องใหญ่ของผู้พิพากษาบางคน ถ้ากระแสสังคมเร่งเร้าผลักดันให้มีการจัดระเบียบคนเมาแล้วขับเพ่ือไม่ให้

ไปก่อความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์บนท้องถนน 

ไม่แน่การตัดสินคดีเมาแล้วขับในอนาคตอาจจะเปลี่ยนไป เหมือนใช้ยารักษาโรค บางครั้งการใช้ยาธรรมดาคง

ยากท่ีจะหยุดยั้งโรคร้ายได้ การผ่าตัดอาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่หยุดโรคร้ายนั้นก็อาจเป็น 


