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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการปฏิเสธเจ้าพนักงานในการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือสิ่งมึนเมา ในกรณีผู้ต้องสงสัยไม่ให้ความร่วมมือ ส่งผลให้เจ้าพนักงานสามารถแจ้งข้อหา
ความผิดแก่ผู้ขับขี่ฐานไม่ให้ความร่วมมือ จึงเห็นว่าควรที่จะมีการหาทางปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่ใช้บังคับ
อยู่ในปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และ
กฎหมายทั้งของต่างประเทศและของประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการปฏิเสธเจ้าพนักงานในการตรวจวัด
ปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสิ่งมึนเมา แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์เพ่ือหามาตรทาง
กฎหมายในการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสิ่งมึนเมา ผลการวิจัยพบว่า การตรวจวัดปริมาณ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเจ้าพนักงานต ารวจจะมีกฎกระทรวง ฉบับที่ 16  (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522  ก าหนดให้มีการวัดทางลมหายใจ ตรวจวัดจากเลือด หรือจาก
ปัสสาวะ ทั้ง 3 วิธีนี้ วิธีการตรวจวัดทางลมหายใจ เมื่อเจ้าพนักงานต ารวจสั่งให้ตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จะมีผู้ขับขี่ยานพาหนะบางรายที่ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานต ารวจโดยอ้างว่ าวิธีการเป่า 
หรือใช้ปากอมที่เครื่องมือตรวจสอบนั้นเครื่องมือตรวจวัดอาจไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ถูกสุขอนามัยอาจติดเชื้อ
โรคจากผู้ที่ถูกตรวจสอบรายก่อนๆได้จึงขอเสนอแนะให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายในการที่เจ้าพนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ต ารวจจะท าการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะจะต้องมีวิศวกรที่มีความ
ช านาญการเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รับรองและสามารถชี้แจงแก่ผู้ที่จะถูก
ตรวจวัดในขณะนั้นได้ และจะต้องมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีความช านาญการเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อ
ดูแลสุขอนามัยก่อนที่จะน าเครื่องตรวจวัดไปใช้ตรวจแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ  

      
ค าส าคัญ : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ตรวจวัด, เจ้าพนักงาน 
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Abstract 
This research aims to study The Problem Measure Denying Officer in Alcohol 

Quantity Beverage or Thing is Drunk. It is there fore caused the police officer to accuse the 
drivers who refuse to be measured. Then the existing law should be corrected that the 
enforcement will be effective. 

This is the research in quantity by means of the document studies and laws of 
foreign countries and Thailand on the alcoholic drink test from the drivers. All these 
measures from the Police Officer should be analyzed for issuing rules and regulation for 
alcoholic measurement. 
 The result of this analysis of alcoholic measure appears in the Ministerial Regulations 
No.16 (B.E.2537) breath of vehicle drivers including blood, breath or urine test. These 3 ways 
especially breath test aims to test the quantity of alcohol from the breath. But it is not 
standardized as opposed by the breath testers, not clean, unhealthy as from the earlier 
testers. 
 These fore it should be suggested to law concerning this measurement, and revise 
should add the engineers who are specialized and also health officers specialized on the 
matter before the taste. 
 
Keywords : Alcoholic Drink, Measurement, Officer 

บทน า 
 จากการที่การคมนาคมขนส่งในด้านต่างๆขายตัวมากขึ้น จ านวนยานพาหนะจึงมีปริมาณเพ่ิม

มากขึ้นตามไปด้วยและจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และถือได้ว่าเป็นสาเหตุหลักของการ
เสียชีวิต บาดเจ็บ พิการ หรือท าให้สูญเสียทรัพย์สินซึ่งสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนคือผู้ที่เมาแล้วฝืน
ขับ ทางภาครัฐจึงต้องหาวิธีการป้องกันผู้ที่เมาแล้วขับโดยการมอบหมายให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นผู้
ก ากับดูแล ซึ่งถ้าสามารถลดอุบัติเหตุจากผู้ที่เมาแล้วขับลงได้จะท าให้ลดการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจได้มาก (ไพบูลย์  สุริยะวงศ์ไพศาล. 2546 : 45) 

ในส่วนของส านักงานต ารวจแห่งชาติเมื่อได้รับมอบหมายจากรัฐบาลก็จะน ามาตรการทางกฎหมาย 
ประกาศ ก าหนด มาบังคับใช้ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542 มี
บทบัญญัติให้อ านาจเจ้าพนักงานต ารวจเรียกคนขับรถตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้ เพ่ือมุ่งให้เกิดความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สินของคนขับรถ และประชาชนบนท้องถนน จึงได้ด าเนินการตั้งจุดตรวจ โดยมีอุปกรณ์ในการ
ตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ที่เมาแล้วขับ โดยก าหนดปริมาณการดื่มสูงสุดตามที่กฎหมาย
ก าหนดอยู่ที่ 15 มิลลิกรัม ถ้าตรวจวัดแล้วพบว่าผู้ขับขี่ รายใดมีปริมาณการดื่มเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ถือ
ว่าเมาแล้วขับ จะต้องได้รับโทษ มีอัตราโทษ จ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ง
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ปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ (พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542) 

ปัญหาในการตรวจวัดแอลกอฮอล์จะพบว่าคนขับมักจะหลักเลี่ ยง ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจวัด
แอลกอฮอล์อ้างว่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ไม่สะอาด ไม่ได้มาตรฐาน หรือกล่าวหาว่าเจ้าพนักงานต ารวจ
เลือกปฏิบัติหรืออ้างว่าตนเองไม่ได้เมาสุรา หรือการตั้งจุดตรวจปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบหลักการตั้งจุด
ตรวจ การซุ่มตรวจ ไม่มีป้ายสัญญาณไฟ ต ารวจแต่งกายไม่สุภาพ ขณะตรวจใส่ชุดครึ่งท่อน หรือไม่สวมหมวก 
ไม่ใส่เสื้อสะท้อนแสงให้ถูกต้องเรียบร้อย หรือเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ไม่ได้มาตรฐาน ผู้ตรวจวัดไม่ใช่
ผู้เชี่ยวชาญ ขาดความรู้ ความเข้าใจในการตรวจวัด เครื่องตรวจวัดขาดอายุการใช้งาน 

ผู้ที่มีอ านาจในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ก าหนดให้ผู้ที่มี
อ านาจในการตรวจวัดประกอบไปด้วย เจ้าพนักงานจราจร ผู้ตรวจการ พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ส าหรับเจ้าพนักงานจราจรในแต่ละจังหวัดมีเพียงผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ผู้ตรวจการก็มีเพียงขนส่ง
จังหวัด พนักงานสอบสวนก็มีอ านาจตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ให้อ านาจไว้ (พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542) 

ลักษณะวิธีการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เจ้าพนักงานต ารวจจะมีเครื่องมือในการเป่า 
วิธีการเป่าวิธีแรกจะเป็นทดสอบเบื้องต้นโดยการเป่าออกจากลมหายใจ ก่อนเป่าให้ผู้ถูกตรวจสอบหายใจเข้า
มากๆ แล้วเป่าออกมาแรงๆ อีกวิธีหนึ่งคือเจ้าพนักงานต ารวจจะมีเครื่องเป่าชนิดต้องใช้ปากอมเข้าไปที่อุปกรณ์
การเป่าโดยหายใจเข้ามากๆแล้วเป่าลมออกมาแรงๆ ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ผู้ที่ถูกทดสอบทั้งสองวิธีมีความเห็นว่าการ
หายใจเข้ามากๆ แล้วเป่าลมออกมา หรือต้องใช้ปากอมแล้วเป่า ผู้ถูกตรวจสอบไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เจ้า
พนักงานน ามาตรวจสอบนั้นมีความสะอาดไม่เพียงพอหรือไม่ อาจติดเชื้อโรคจากผู้ที่ท าการเป่ามาก่อนหน้านั้น 
ผู้ขับขี่จึงไม่ให้ความร่วมมือ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าในการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ นอกจาก
จะต้องประกอบด้วย เจ้าพนักงานจราจร ผู้ตรวจการ พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ ควรจะต้อง
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านอุปกรณ์การตรวจเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานของอุปกรณ์การตรวจ และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเป็นผู้ควบคุมดูแลด้านความสะอาดของอุปกรณ์และสุขภาพอนามัยของผู้ถูกตรวจสอบด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความเป็นมา สภาพปัญหาการปฏิเสธเจ้าพนักงานในการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือ สิ่งมึนเมา  

2. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายของไทย และต่างประเทศเกี่ยวกับปัญหาการปฏิเสธเจ้าพนักงาน
ในการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ สิ่งมึนเมา  

3.เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาการปฏิเสธเจ้าพนักงานในการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือ สิ่งมึนเมา  

4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาการปฏิเสธเจ้าพนักงานในการ
ตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ สิ่งมึนเมา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยจากเอกสาร 

(Documentary Research) โดยการค้นคว้าจาก ต ารา หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร ทฤษฎี หลัก
กฎหมาย แนวค าพิพากษาของศาลฎีกา กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและต่างประเทศ รวมตลอดถึงข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต โดยการน าข้อมูลมาวิเคราะห์  
 
ผลการวิจัย   
 เนื่องจากในปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการดื่มสุราแล้วขับรถมีเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุที่
ท าให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต สูญเสียทรัพย์สิน จ านวนมาก ทั้งๆ ที่มีการรณรงค์เมาไม่ขับ มีการตั้งด่านตรวจ
แอลกอฮอล์ มีการท าสถิติการสูญเสียที่เกิดจากการเมาแล้วขับ มีตัวอย่างให้เห็นทางสื่อต่างๆ  แต่ก็ยังมีผู้ที่
เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 ที่มีเนื้อหาควบคุมการจ าหน่ายและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
2522 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ที่บัญญัติลงโทษที่ลงแก่ผู้กระท าความผิด
ฐานขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมา จะถูกลงโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5 ,000–20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ และให้ศาลสั่งพักใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ และให้คุม
ความประพฤติและท างานบริการสังคมตามศาลสั่ง  
 หลักการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเจ้าพนักงานต ารวจจะมีกฎกระทรวง ฉบับที่ 16  
(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522  ก าหนดให้มีการวัดทางลมหายใจ 
ตรวจวัดจากเลือด หรือจากปัสสาวะ ทั้ ง 3 วิธีนี้ วิธีการตรวจวัดทางลมหายใจ เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด 
เนื่องจากท าได้สะดวกรวดเร็ว และสามารถ ทราบผลได้ทันที โดยจะมีเครื่องตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์จากลม
หายใจโดยการสูดลมหายใจเข้ามากๆ แล้วเป่าไปที่เครื่องแรงๆ หรือโดยการใช้ปากอมไปที่เครื่องตรวจแล้วเป่า
ลมหายใจออกมาแรงๆ เมื่อเครื่องมือได้รับแอลกอฮอล์จากลมหายใจก็จะมีการแปรสภาพของสารเคมี เป็น
กระแสไฟฟ้าให้รายงานออกมาที่หน้าปัดของเครื่องในรูปของค่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ทั้งนี้โดยอาศัยการ
ค านวณจากค่าความสัมพันธ์ระหว่างแอลกอฮอล์ในเลือดกับลมหายใจ 
 เมื่อเจ้าพนักงานต ารวจสั่งให้ตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีผู้ขับขี่ยานพาหนะบางรายที่
ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานต ารวจโดยอ้างว่าวิธีการเป่า หรือใช้ปากอมที่เครื่องมือตรวจสอบนั้นเครื่องมือ
ตรวจวัดอาจไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ถูกสุขอนามัยอาจติดเชื้อโรคจากผู้ที่ถูกตรวจสอบรายก่อนๆได้ ซึ่งในกรณีนี้ 
เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เห็นว่าผู้ขับขี่หรือบุคคลใดในรถนั้นได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้
เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือ 

พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจกักตัวผู้นั้นไว้ด าเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จ าเป็น ในกรณีที่
มีพฤติการณ์อันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน หากผู้นั้นยังไม่ยอมให้ทดสอบโดย
ไม่มีเหตุอันสมควร ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นฝ่าฝืนค าสั่งเจ้าพนักงาน  

 
อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

หลักการตรวจวัดปริมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเจ้าพนักงานต ารวจตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 16  
(พ.ศ. 2537) ก าหนดให้มีการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะทางลมหายใจ โดย
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โดยการสูดลมหายใจเข้ามากๆ แล้วเป่าไปที่เครื่องตรวจวัดแรงๆ หรือโดยการใช้ปากอมไปที่เ ครื่องตรวจแล้ว
เป่าลมหายใจออกมาแรงๆ ถึงแม้จะเป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถ ทราบผลได้ทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการ
ตรวจสอบ แต่ผู้ขับขี่ยานพาหนะบางรายไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานต ารวจโดยอ้างว่าวิธีการเป่าจากลม
หายใจ หรือใช้ปากอมที่เครื่องมือตรวจสอบ เครื่องมือตรวจวัดอาจไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ถูกสุขอนามัย อาจติด
เชื้อโรคจากผู้ที่ถูกตรวจสอบรายก่อนๆได้  

ในการไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานดังกล่าวนี้ เจ้าพนักงานจะท าการกักตัวไว้ด าเนินการทดสอบ
ได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จ าเป็น และถ้ามีพฤติการณ์อันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา หรือของเมา
อย่างอ่ืน หากผู้นั้นยังไม่ยอมให้ทดสอบโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นฝ่าฝืนค าสั่งเจ้า
พนักงาน ซึ่งจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา มาตรา 368 ผู้ใดทราบค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ซึ่งสั่งการตามอ านาจ ที่มีกฎหมายให้ไว้ ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ หมายถึงผู้ขับขี่รายที่ไม่ให้ความร่วมมือ
ด้วยสาเหตุดังกล่าวจะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมายฐานไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 

จึงขอเสนอแนะให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายในการที่เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจจะท าการ
ตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะจะต้องมีวิศวกรที่มีความช านาญการเกี่ยวกับ
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รับรองและสามารถชี้แจงแก่ผู้ที่จะถูกตรวจวัดในขณะนั้นได้ 
และจะต้องมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีความช านาญการเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อดูแลสุขอนามัยก่อนที่จะ
น าเครื่องตรวจวัดไปใช้ตรวจแก่ผู้ขับข่ียานพาหนะ      
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