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บทคัดย่อ
กฎหมายเกี่ยวกับจราจรได้มีการพัฒนาอย่างเป็นล�ำดับเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ผู้ใช้รถใช้
ถนนส่วนรวม เพือ่ รองรับประโยชน์สาธารณะ แต่มปี ญ
ั หาทางกฎหมายในเรือ่ งการใช้โทรศัพท์มอื ถือในขณะ
ขับรถไม่ว่าจะกระท�ำในลักษณะใด รวมถึงการใช้แอปพลิเคชั่นเนวิเกเตอร์หรือแผนที่น�ำทาง ถือเป็นความ
ผิดและก่อให้เกิดอันตรายต่อการขับรถ บทความเรื่องนี้มีการวิเคราะห์ทั้งในมุมมองของกฎหมายมหาชน
กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง ในแต่ละประเด็นโดยน�ำหลักกฎหมายต่างๆ มาคิดวิเคราะห์ อีกทั้งยัง
เปรียบเทียบถึงการใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างขับรถในต่างประเทศ
ค�ำส�ำคัญ: การใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถ เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

Abstract
The law concerning traffic has been developed for the safety of driver or road users
in order to support public interest. However, there is legal problem of using a mobile phone
while driving at all events including the using of navigator application or map navigator. It holds
that there is guilty and lead to dangerous for driving. This article has analysis the perspective of
public law, criminal law and civil law for each issue by bring many principle to analyze as well
as compare with using a mobile phone while driving in foreign country.
Keywords: The Using of Mobile Phone While Driving, The Risk of An Accident
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บทน�ำ

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 นี้ ต้องขอชื่นชมกับมาตรการทางกฎหมายของรัฐในการควบคุม
ผูข้ อใบอนุญาตขับขี่ กับทัง้ ผูท้ มี่ ใี บอนุญาตขับขีอ่ ยูแ่ ล้ว โดยต่อไปหากประชาชนมายืน่ ขอท�ำใบอนุญาตขับขี่
ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ประกอบในการยื่นค�ำขอด�ำเนินการ เพื่อแสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจ�ำตัวอันอาจ
เป็นอันตรายขณะขับรถ ซึ่งผู้เขียนเคยคิดเล่นๆ แต่มีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง พบเห็นได้อยู่เนืองๆ ว่ามีผู้ป่วย
ทางจิตร่วมใช้ถนนขับขี่รถโดยไม่มีกฎหมายใดควบคุมคนเหล่านี้ นี่จึงเป็นนิมิตหมายอันดี กับมาตรการ
แก้ไขที่ต้นเหตุ และมีแนวทางการควบคุมอย่างต่อเนื่องโดยมีรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติ
ในการยื่นขอมีใบอนุญาตขับขี่นอกเหนือจากขั้นตอนในการสอบตามปกติแล้ว เช่นมีทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย การสอบข้อเขียน การเข้าอบรมสร้างส�ำนึกการขับขี่บนท้องถนน การสอบภาค
ปฏิบัติแล้ว ยังต้องมีใบรับรองแพทย์ตามแบบมาตรฐานที่แพทยสภารับรอง ก�ำหนดไว้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ ก�ำหนดให้มี 2 ส่วน เพื่อแก้ ปัญหาข้อกฎหมาย มีก�ำหนดให้ผู้ยื่นขอใบอนุญาต
ขับขี่ต้องรับรองตนเอง ในโรคที่แพทย์ไม่มีทางทราบได้จากการตรวจปกติระบุไว้ในส่วนแรก คู่ขนานกับ
การทีแ่ พทย์รบั รองเฉพาะโรคทีต่ รวจได้และระบุตามกฎหมาย ในส่วนที่ 2 เพือ่ ไม่ตอ้ งรับผิดชอบ ในส่วนที่
ตนเองไม่สามารถทราบได้จากการตรวจปกติ โดยเพิม่ ข้อมูลสัญญานชีพ เลขทีบ่ ตั รประชาชนประวัตติ า่ งๆ
ที่แพทย์อาจพลาดถ้าคนไข้ไม่บอก และให้คนไข้รับรองประวัติตนเอง ไม่ใช่แพทย์รับรอง เพราะไม่มีทางรู้
แพทย์รับรองเฉพาะที่ตรวจที่เห็นเท่านั้น เพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย1
โดยเฉพาะในส่วนของใบรับรองแพทย์ ขัน้ ตอนในการกรอกของส่วนที่ 1 ผูข้ อรับใบรับรองสุขภาพ
กรอกประวัติโรคประจ�ำตัว ประวัติอุบัติเหตุและการเข้ารับการผ่าตัด ประวัติเคยเข้ารับการรักษาในโรง
พยาบาลตามความจริง ในส่วนที่ 2 เป็นของแพทย์รบั รองผูข้ อรับบริการตรวจสุขภาพ ว่าไม่เป็นผูม้ รี า่ งกาย
ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน
ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และอาการของโรคพิษสุราเรือ้ รัง และไม่ปรากฏอาการและ
อาการแสดงของโรคเรือ้ นในระยะติดต่อหรือในระยะปรากฏอาการเป็นทีร่ งั เกียจแก่สงั คม วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

ภาพที่ 1 ใบรับรองแพทย์
ที่มา: https://mgronline.com/onlinesection/detail/9610000014997
1

สืบค้น 15 กุมภาพันธ์ 2561, จาก https://mgronline.com/onlinesection/detail/9610000014997
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กรณีเป็นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตขับขีอ่ ยูแ่ ล้ว แต่มโี รคประจ�ำตัวบางกลุม่ ทีก่ ฎหมายจะยังไม่กำ� หนดให้
เป็นโรคต้องห้ามทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการขับรถ เช่น โรคลมชัก โรคความดันโลหิตสูง แต่กรณีผไู้ ด้รบั ใบอนุญาต
ขับรถไปแล้วอาการของโรคก�ำเริบขณะขับรถจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
นายทะเบียนอาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนรวม
ถือเป็นความพยายามที่ดีในเพื่อด�ำเนินตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยต่างๆ อย่างครบถ้วน
แม้กระทั่งเรื่องใกล้ตัวในการก�ำหนดอัตราความเร็วของรถในแหล่งชุมชน2 กองบัญชาการ
ต�ำรวจนครบาล ได้ดำ� เนินการรณรงค์และกวดขันวินยั จราจรเพือ่ ลดอุบตั เิ หตุทางถนนในบริเวณพืน้ ทีท่ เี่ ป็น
แหล่งชุมชนมีสถานศึกษาและสถานทีส่ ำ� คัญๆ ซึง่ มีนกั ท่องเทีย่ วมาเข้าชมจ�ำนวนมากเพือ่ เป็นการปลอดภัย
และสะดวกในการจราจร จึงจ�ำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร เพื่อรองรับการก�ำหนด
อัตราความเร็วของรถในถนนต่าง อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 139 (6) แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ก�ำหนดอัตราความเร็วของรถ ไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในถนนดังต่อไปนี้
1. ถนนนครราชสีมา ตั้งแต่แยกสวนรื่น ถึงแยกวังแดง
2. ถนนราชวิถี ตั้งแต่แยกอุภัยเจษฎุทิศ ถึงเชิงสะพานกรุงธน
3. ถนนสามเสน ตั้งแต่แยกบางกระบือ ถึงแยกสี่เสาเทเวศน์
4. ถนนอู่ทองนอก ตั้งแต่แยกอู่ทองนอก ถึงแยกท่าวาสุกรี
5. ถนนสุโขทัย ตั้งแต่แยกสวนรื่น ถึงแยกสุโขทัย
6. ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกกองพลที่ 1 ถึงแยกเสาวนีย์
7. ถนนพระราม 5 ตั้งแต่แยกพาณิชย์ ถึงแยกสุโขทัย
8. ถนนสวรรคโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกสวรรคโลก
แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีกฎหมายบางฉบับที่ผู้เขียนเห็นว่ายังมีความไม่เข้าใจอยู่ในขั้นตอนการ
บังคับใช้ แม้เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ดี เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ที่น�ำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชน
เช่น พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2551 มาตรา 3 ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็น (9) ของ
พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. 2522 ห้ามมิให้ผขู้ บั ขีข่ บั รถ “ในขณะใช้โทรศัพท์เคลือ่ นที่ เว้นแต่การใช้
โทรศัพท์เคลือ่ นทีโ่ ดยใช้อปุ กรณ์เสริมส�ำหรับการสนทนาโดยผูข้ บั ขีไ่ ม่ตอ้ งถือหรือจับโทรศัพท์เคลือ่ นทีน่ น้ั ”
มีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตนิ ี้ ว่า “โดยทีป่ จั จุบนั ผูข้ บั ขีใ่ ช้โทรศัพท์เคลือ่ นทีข่ ณะขับรถ เป็น
สาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคล
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 เพื่อก�ำหนดห้ามผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ในขณะขับรถ เว้นแต่ในกรณีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมส�ำหรับการสนทนา โดยผู้ขับขี่
ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้” มีบทลงโทษตามมาตรา 157
ในกฎหมายดังกล่าวให้ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 400 บาท ถึงหนึ่งพันบาท

บทวิเคราะห์

กฎหมายดังกล่าวข้างต้นให้ใช้กับรถและรถยนต์ทุกประเภท ตามความหมายในพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 รวมถึงจักรยานและรถสามล้อที่วิ่งในถนนสาธารณะ ยกเว้นรถไฟและรถราง3
หากจ�ำเป็นต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ควรจอดข้างทางในที่สามารถจอดได้ หรือจอดในปั๊มน�้ำมัน ส�ำหรับ
กรณีรถติดไฟแดงหรือรถติด ก็ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ในทุกกรณี ไม่วา่ จะหยิบมาโทรศัพท์ หรือเล่นเกม
2
3

ราชกิจจานุเบกษา (น. 58), เล่ม 135 ตอนพิเศษ 33 ง, 14 กุมภาพันธ์ 2561.
จาก “ดูแผนที่ผ่านมือถือระหว่างขับรถ... มีความผิด!”, โดยสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
กระทรวงคมนาคม, 2558, วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร 7 (1) (มกราคม-มีนาคม 2558) น. 39.
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5

เนื่องจากเครื่องยนต์ยงั ติดอยู่ เรื่องดังกล่าวคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มคี วามเห็น ตามเรื่องเสร็จที่ 1181/2558 ห้าม
ไม่ให้ผขู้ บั เฟซบุ
ขีข่ บั ๊กรถในขณะใช้
โทรศัพอท์ว่าเคลื
นที่ าเว้งขันบแต่
อุปกรณ์่อเงยนต์
สริมสยาหรั
การสนทนา
นว่าผูข้ บั ขีต่ อ้ งไม่ถอื
หรือไลน์ เพราะถื
อยู่อระหว่
ขี่ จเนืะใช้
่องจากเครื
ังติดบอยู
่ เรื่องดังกล่โดยเน้
าวคณะกรรมการ
กฤษฎี
กาได้ม่ ใคี นระหว่
วามเห็นาตามเรื
อ่ งเสร็
จที่ ่ หรื
1181/2558
ห้ามไม่ให้ญผญาณจราจร
ขู้ บั ขีข่ บั รถในขณะใช้
ทรศัพท์เคลือ่ ่ผนที
หรือ จับ ไม่
ว่ า จะอยู
งรถเคลื
่ อ นที
อ หยุ ด รถตามสั
เนื่ อ โงจากการที
ู้ ข ับ่ เว้
ขี่ถนือ หรือ จับ
แต่
จ
ะใช้
อ
ุ
ป
กรณ์
เ
สริ
ม
ส�
ำ
หรั
บ
การสนทนา
โดยเน้
น
ว่
า
ผู
้
ข
ั
บ
ขี
่
ต
้
อ
งไม่
ถ
ื
อ
หรื
อ
จั
บ
ไม่
ว
่
า
จะอยู
่
ใ
นระหว่
า
งรถ
โทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ นขณะขับรถ ทาให้ผขู้ บั ขีต่ ้องควบคุมการจับพวงมาลัยด้วยมือเพียงข้างเดียวซึง่ มีโอกาสทีผ่ ขู้ บั ขีจ่ ะ
เคลื่อนที่ หรือหยุดรถตามสัญญาณจราจร เนื่องจากการที่ผู้ขับขี่ถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ
เสียการควบคุ
งคับมรถได้
นส่งผลให้
าพในการขั
เกิดการกี
ท�ำให้มผและการบั
ู้ขับขี่ต้องควบคุ
การจับอัพวงมาลั
ยด้ปวระสิ
ยมือทเพีธิยภงข้
างเดียวซึ่งบมีโรถลดลง
อกาสที่ผและอาจท
ู้ขับขี่จะเสียาให้
การควบคุ
มและดขวางทาง
จราจรหรือการบั
ทาให้งคักบารจราจรตั
ด ซึง่ ปเป็ระสิ
นสาเหตุ
สาคัญของปั
ญหาจราจร
และย้ำให้
งอาจก่
อให้เดกิขวางทางจราจรหรื
ดอุบตั เิ หตุทางถนนด้
รถได้ อันส่ดงขัผลให้
ทธิภาพในการขั
บรถลดลง
และอาจท�
เกิดการกี
อ วย
ท�อีกำให้
ก
ารจราจรตั
ด
ขั
ด
ซึ
ง
่
เป็
น
สาเหตุ
ส
ำ
�
คั
ญ
ของปั
ญ
หาจราจร
และย้
ง
อาจก่
อ
ให้
เ
กิ
ด
อุ
บ
ต
ั
เ
ิ
หตุ
ท
างถนนด้
ว
ย
ทัง้ มีขอ้ ความเห็นทีน่ ่ าสนใจขยายความอีกว่าอุปกรณ์เสริมสาหรับการสนทนา โดยผูข้ บั ขีต่ ้องไม่ถอื หรือจับ
ทั้งมีขเ้อสริความเห็
กว่าบอุสายและสนทนาได้
ปกรณ์เสริมส�ำหรับการสนทนา
ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุอีปกกรณ์
มทีใ่ ช้ไนด้ทีน่นนั ้ ่าสนใจขยายความอี
เช่น หูฟังทีส่ ามารถรั
บูลทูธ เป็ นโดยผู
ต้น ถื้ขอบั เป็ขี่ตน้อการสนทนา
ไม่ถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริมที่ใช้ได้นั้น เช่น หูฟังที่สามารถรับสายและสนทนาได้ บูลทูธ
ขณะขับขีเป็ท่ ่ไีนม่ต้ผนดิ กฎหมาย
แต่ถ้าเป็ นการใช้
่อรับโทรศั
ถือดเป็ นการใช้
ถือเป็นการสนทนาขณะขั
บขี่ทมี่ไอืม่กดเพื
ผิดกฎหมาย
แต่พถท์้าเป็โดยเปิ
นการใช้ดลมาโพง
ือกดเพื(Speakerphone)
่อรับโทรศัพท์ โดยเปิ
โทรศัพท์ตล�งัำ้ แต่
แรกโดยไม่ใช่อุปถืกรณ์
ม แม้โทรศั
ภายหลั
ถอื หรือจับใแล้
ตามเสริ
ถือมว่าผิแม้ดกฎหมาย
โพงเริม่ (Speakerphone)
อเป็นเสริ
การใช้
พท์ตงั้งจะไม่
แต่เริไ่มด้แรกโดยไม่
ช่อวุปก็กรณ์
ภายหลังจะและแม้แต่
ได้ถือหรืญอจัญาณไฟสี
บแล้วก็ตาม
ถือว่าผิใดช่กฎหมาย
ณะทีน่หยุถืดอรถตามสั
ญญาณไฟสี
ดงโดยไม่
ใช่ างขับ
ขณะทีห่ ยุไม่
ดรถตามสั
แดงโดยไม่
อุปกรณ์เสริและแม้
มตามข้แต่อขยกเว้
เป็ นการใช้
โทรศัพท์แเคลื
่อนทีใ่ นระหว่
อุ
ป
กรณ์
เ
สริ
ม
ตามข้
อ
ยกเว้
น
ถื
อ
เป็
น
การใช้
โ
ทรศั
พ
ท์
เ
คลื
อ
่
นที
ใ
่
นระหว่
า
งขั
บ
รถ
เป็
น
ความผิ
ด
ตามมาตรา
43
รถ เป็ นความผิดตามมาตรา 43 (9) ซึง่ มีโทษตามมาตรา 157 แห่งพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ.2522
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โทรศัพท์แเอปพลิ
คลือ่ นทีเ่ เว้คชั
นแต่
การใช้
โาทรศั
พท์แต่
เคลืเอ่ พราะมี
นทีโ่ ดยใช้กอารใช้
ปุ กรณ์โเทรศั
สริมส�พ
ำหรัท์บทั
การสนทนาโดยผู
ข้ บั ขีไ่ ม่ตอ้ ญง ญัติจราจรท
ทาผิดเพราะใช้
นแต่
่
อ
ย่
งใด
ง
้
นี
้
ตาม
พระราชบั
ถือหรือจับโทรศัพท์เคลือ่ นทีน่ นั้ จะถือว่าเป็นการกระท�ำผิดกฎหมายดังกล่าว ไม่ได้ทำ� ผิดเพราะใช้แอปพลิ
2551 มาตรา
ม่ ความต่
อไปนี
้เป็โนทรศั(9)พท์ของมาตรา
43 แห่ญงญัพระราชบั
ญญัตพ.ศ.2551
จิ ราจรทางบก
เคชั่น3แต่ให้
อย่เาพิงใด
แต่เพราะมี
การใช้
ทั้งนี้ ตาม พระราชบั
ติจราจรทางบก
มาตรา พ.ศ. 2522
พิม่ ความต่อไปนี
เ้ ป็นพท์
(9)เคลื
ของมาตรา
แห่งกพระราชบั
ญญัตพจิ ท์ราจรทางบก
โดย มาตรา
43(9) ระบุ343(9)
วให้
่า เในขณะใช้
โทรศั
่อนที่ เว้43นแต่
ารใช้โทรศั
เคลื่อนทีโ่ พ.ศ.
ดยใช้2522
อุปกรณ์
เสริมสาหรับการส
ระบุว่า ในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสําหรับการ
4
ขับขีไ่ ม่ตอ้ สนทนาโดยผู
งถือหรือจับ้ขับโทรศั
ท์อเคลื
น่ นั ้ พท์เคลื่อนที่นั้น4
ขี่ไม่ตพ
้องถื
หรือ่อจันที
บโทรศั

+

+

ภาพที่ 3 รณรงค์
บั แชทไม่
ขบั ขับ
ภาพที่ 3โทรไม่
รณรงค์ขโทรไม่
ขับแชทไม่
ที่มา: ผูเ้ ขีทีย่มนา: ผู้เขียน

พล.ต.ต.อดุ ล ย์ ณรงค์ ศั ก ดิ์ กล่ า วว่ า 5 การใช้ ที่ ตั้ ง มื อ ถื อ ที่ พ วงมาลั ย รถ หรื อ สแตนดี้
เป็นการรบกวนสมาธิ
ในการขั
งมากเนื
่องจากต้
องถนนเพื
พิมพ์อขสแตนดี
้อความก็้ ตเป็้องนการรบกวนส
ทอต่ี งละสายตาจากท้
งั ้ มือถือทีพ่ วงมาลั
ยรถ่อหรื
พล.ต.ต.อดุ
ลย์ ณรงค์
ศกั บดิรถอย่
า5 การใช้
์ กล่าาวว่
ละมือข้างหนึง่ ไปจากการควบคุมพวงมาลัยรถ ซึง่ มีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน 400 – 1,000 บาท
ขับรถอย่าแต่
งมากเนื
่องจากต้
งละสายตาจากท้
่อพิมน้ พ์ไม่ขถอ้ อื ความก็
ตอ้ งละมื
อข้ลากังหนึ
่งไปจากการควบค
กรณีวางมื
อถือทีส่ อแตนดี
้ และเปิดล�ำโพงเสีองถนนเพื
ยงเพือ่ สนทนานั
ว่าเป็นความผิ
ด ซึง่ จะมี
ษณะคล้
าย
กั
บ
การใช้
ส
มอลทอล์
ก
หากตรวจพบการกระท�
ำ
ความผิ
ด
ดั
ง
กล่
า
วต�
ำ
รวจจราจรจะด�
ำ
เนิ
น
การจั
บ
กุ
ม
ทั
น
ที
ทั
ง้ นี้ ้ และเปิ ดล
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ายกับการใช้
หากตรวจพบการกระท
เล่นโทรศั
บรถหรื
อไม่ รองด ผบช.น.
า พฤติกรรมการเล่
นไลน์เล่สนมอลทอล์
แชตในมือถืกอขณะขั
บรถนัน้
นอันตรายมาก นอกจากจะผิ
ดกฎหมายแล้
ายต่อการเกิ
ม่ าของการจราจร
ดังกล่าวตเป็ารวจจราจรจะด
าเนินการจั
บกุมทันทีวยังทัส่งง้ ผลง่
นี้ หากมี
กรณีดโอุต้บเตั ถีเิ หตุ
ยงผูและเป็
ท้ าผินดทีไม่
ยอมรับจะนาเรื่องไปสู่ก
ติดขัดยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากผูข้ บั ขีไ่ ม่มสี มาธิและไม่ได้สนใจเมือ่ ปล่อยสัญญาณไฟเขียว ท�ำให้รถเคลือ่ นตัวช้า ซึง่
บนชัน้ ศาลเพื
่อดูหงแล้
ลักวต�ฐานพยานว่
เจตนาเล่
นโทรศั
พท์าขนีณะขั
บรถหรื
าวว่า พฤติกรรม
ความจริ
ำรวจจราจรไม่าอมียากจั
บกุมพฤติ
กรรมเหล่
้ เพราะจะยิ
ง่ ท�ำอให้ไม่
เกิดรอง
ความวุผบช.น.
น่ วายบนท้กล่
องถนน
มากขึ
ก�ำชับเจ้าหน้
าที่ต�ำรวจให้มดองเห็
นถึงความส�วำยัคังญส่งเพราะหากไม่
เล่นแชตในมื
อถื้นอโดยเฉพาะในชั
ขณะขับรถนั่วโมงเร่
น้ เป็งนด่อัวนนได้
ตรายมาก
นอกจากจะผิ
กฎหมายแล้
ผลง่ายต่อการเกิดอุบตั เิ ห
ด�ำเนินการตามกฎหมายก็จะส่งผลเสียในหลายด้าน อาจเกิดอุบตั เิ หตุรา้ ยแรงต่อผูข้ บั ขีห่ รือผูใ้ ช้รถใช้ถนน
ทีม่ าของการจราจรติ
ดขัดงควรมี
ยิง่ ขึจน้ ติ ส�เนืำนึ่อกงจากผู
ขีไ่ ม่มสี มาธิวยไม่
และไม่
อยสัญดญาณไฟเขี
ร่วมกันผูท้ ขี่ บั รถจึ
ในการใช้ข้ ทบั างสาธารณะด้
ใช่คำ� ไนึด้งถึสงนใจเมื
ความสนุ่อกปล่
สนานเพลิ
เพลินของ ยว ทาให้ร
ตนเองฝ่
ายเดี
ช้า ซึง่ ความจริ
งแล้
วตยวารวจจราจรไม่อยากจับกุมพฤติกรรมเหล่านี้ เพราะจะยิง่ ทาให้เกิดความวุ่นวายบนท

ขึ้นโดยเฉพาะในชั
วโมงเร่
่
งด่วนได้กาชับเจ้าหน้ าที่ตารวจให้มองเห็นถึงความสาคัญ เพราะหากไม่ดาเน
4
สืบค้น 15 กุมภาพันธ์ 2561, จาก http://www.winnews.tv/news/17389
ค้นง19
กุมภาพั
นธ์ 2561, จากานhttps://www.beartai.com/news/28946
กฎหมายก็5 จสืบะส่
ผลเสี
ยในหลายด้
อาจเกิดอุบตั ิเหตุร้ายแรงต่อผู้ขบั ขีห่ รือผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันผู้ท่ขี บั
จิตสานึกในการใช้ทางสาธารณะด้วยไม่ใช่คานึงถึงความสนุกสนานเพลิดเพลินของตนเองฝ่ ายเดียว
จากบทสัมภาษณ์ขา้ งต้นทาให้มปี ระเด็นทีม่ ขี อ้ ขัดแย้งกับบันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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จากบทสัมภาษณ์ขา้ งต้นท�ำให้มปี ระเด็นทีม่ ขี อ้ ขัดแย้งกับบันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรือ่ งเสร็จที่ 1181/2558 ทีเ่ ห็นว่าการใช้มอื กดเพือ่ รับโทรศัพท์ โดยเปิดล�ำโพง (Speakerphone) ถือเป็นการใช้
โทรศัพท์ตงั้ แต่เริม่ แรกโดยไม่ใช่อปุ กรณ์เสริม แม้ภายหลังจะไม่ได้ถอื หรือจับแล้วก็ตาม ถือว่าผิดกฎหมาย
แต่ดว้ ยความเคารพผูเ้ ขียนเห็นด้วยความเห็นของ พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศกั ดิ์ ทีว่ า่ กรณีวางมือถือทีส่ แตนดี้
และเปิดล�ำโพงเสียงเพือ่ สนทนานัน้ ไม่ถอื ว่าเป็นความผิด เนือ่ งจากอย่างไรก็ตามมีลกั ษณะการใช้เช่นเดียว
กับอุปกรณ์เสริม กล่าวคือผูข้ บั ขีย่ งั คงควบคุมการจับพวงมาลัยได้ตามปกติ เสมือนกับการใช้อปุ กรณ์เสริม
ลักษณะการใช้โทรศัพท์นอกจากนั้น ไม่ว่าจะใช้คอหนีบโทรศัพท์ ให้คนอื่นถือโทรศัพท์มาแนบ
หูให้ ไม่ว่าจะด้วยลักษณะใดถือว่าผิดกฎหมายทั้งสิ้น หากต้องการใช้โทรศัพท์มือถือในรถยนต์คงท�ำได้
เพียงใช้อุปกรณ์เสริม เช่น สายหูฟัง ใช้บลูทูธ (Bluetooth) หรือวิธีการเปิดเสียงล�ำโพงดังแล้ววางไว้เพื่อ
ใช้สนทนา ท�ำให้คิดต่อไปอีกว่าหากไม่ได้เป็นเรื่องของการสนทนา แต่เป็นการใช้แอปพลิเคชั่นเนวิเกเตอร์
หรือแผนที่น�ำทาง โดยถือไประหว่างขับรถ เช่นนี้ตามกฎหมายยังถือว่าใช้มือถือขณะขับขี่อยู่นั่นเอง
จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดกฎหมายจึงมองว่าโทรศัพท์มอื ถือเป็นวัตถุทอี่ าจก่อให้เกิดอันตรายในขณะ
ขับรถ เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตัวเองและครอบครัว รวมทั้งสาธารณชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันได้
กฎหมายจึงมีขอ้ บังคับในการใช้อย่างเคร่งครัด การบัญญัตกิ ฎหมายไว้เคร่งครัดเช่นนี้ หากพิจารณาในมุม
มองของนักกฎหมายมหาชนพบว่า พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบกถือได้วา่ เป็นกฎหมายปกครองอย่างหนึง่ 6
เนือ่ งจากความหมายของกฎหมายปกครองเป็นกฎหมายทีว่ างหลักเกีย่ วกับการจัดระเบียบในการปกครอง
ของรัฐ และการด�ำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครองในการจัดท�ำบริการสาธารณะ รวมทัง้ วางหลักความเกีย่ ว
พันในทางปกครองระหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชน ซึง่ กฎหมายจราจรในเรือ่ งการใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ
เป็นการที่รัฐได้ออกกฎหมายเพื่อจัดระเบียบดูแล เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการรบกวนสมาธิของผู้ขับขี่
ต้องละสายตาจากในระหว่างขับรถ อาจก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุทางถนนและก่อให้เกิดอันตรายแก่ชวี ติ ร่างกาย
และทรัพย์สินของบุคคลนั้นๆ รวมทั้งสาธารณชนอื่นๆ เป็นการวางระเบียบเกี่ยวกับบริการสาธารณะ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เป็นหลักการบังคับฝ่ายเดียว ไม่ต้องอาศัยหลักความยินยอมของผู้ใช้
โทรศัพท์แต่อย่างใด หากพบว่ามีกระท�ำผิดตามบทบัญญัติของกฎหมาย รัฐมีอ�ำนาจบังคับใช้กฎหมายได้
อย่างทันท่วงที ซึ่งถือเป็นลักษณะพิเศษที่มีในกฎหมายปกครอง
หากวิเคราะห์เรือ่ งเดียวกันนีใ้ นมุมมองของกฎหมายอาญา หากพิจารณาจากหลักการแบ่งประเภท
ของความผิดอาญา แบ่งออกได้เป็น “ความผิดอาญาทีเ่ ป็นความผิดในตัวเอง” (Mala In Se) เช่น ความผิด
ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฆ่าผู้อื่น เป็นต้น และ “ความผิดอาญาที่เป็นความผิดเพราะกฎหมายห้าม” (Mala
Prohibita) เช่น ความผิดเกี่ยวกับจราจร หรือความผิดเกี่ยวกับภาษี เป็นต้น การใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ
เป็นความผิดอาญาในหลักการแบ่งประเภทเพราะกฎหมายห้ามไว้ (Mala Prohibita) แต่การทีร่ ฐั จะก�ำหนด
ให้การกระท�ำนัน้ ๆ ถือว่าผิดกฎหมายจราจรหรือไม่นนั้ ไม่ใช่เพียงเพราะรัฐมุง่ จะควบคุมความประพฤติของ
ประชาชนโดยใช้กฎหมายอาญาเป็นเครื่องมือ แต่ต้องอาศัยเหตุผลหลายๆ ประการประกอบการก�ำหนด
ความผิด เป็นสิ่งที่ช่วยให้ฝ่ายนิติบัญญัติก�ำหนดหลักเกณฑ์ว่าการกระท�ำใดที่ควรเป็นความผิดอาญา และ
การกระท�ำใดไม่ควรเป็นความผิดอาญา เพื่อป้องกันภัยอันจะเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นๆ และเพื่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน แนวคิดของกฎหมายอาญาสมัยใหม่มกั มีภารกิจในการคุม้ ครองความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสังคม คุ้มครองประโยชน์ของชุมชน (Societe) และคุ้มครองประโยชน์หรือคุณค่าของการ
อยู่ร่วมกันที่กฎหมายรับรอง เช่น ชีวิต ความปลอดภัยของร่างกาย ชื่อเสียง เป็นต้น7 แฝงอยู่ด้วยเสมอ

6
7

จาก “คาบรรยายกฎหมายปกครอง” (น. 55), โดยประยูร กาญจนดุล. กทม. สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538.
จาก “กฎหมายอาญาภาคทั่วไป” (น.35), โดยธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์. กทม. สานักพิมพ์นิติธรรม พ.ศ.2555.
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อย่างไรก็ตามเมือ่ น�ำหลักส�ำคัญในการบัญญัตกิ ฎหมายทีว่ า่ “บุคคลจะถูกลงโทษก็โดยมีกฎหมาย
บัญญัตเิ ป็นความผิด และได้ใช้กฎหมายนัน้ บังคับไปโดยชอบ” (Nullum Crimen, Nullla Poena Sine Lege)
ดังปรากฎอยู่ในมาตรา 2 ประมวลกฎหมายอาญา ที่ว่า “บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้
กระท�ำการอันกฎหมายทีใ่ ช้ในขณะนัน้ บัญญัตเิ ป็นความผิดและก�ำหนดโทษไว้ และโทษทีจ่ ะลงแก่ผกู้ ระท�ำ
ความผิดนั้น ต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย” ตามหลักไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย
อันถือเป็นหลักประกันในกฎหมายอาญา ถ้าเกิดภัยอันตรายขึ้นมาถือว่าประมาท เพราะใช้โดยไม่มีความ
ระมัดระวัง อีกทัง้ การจะบัญญัตกิ ฎหมายโดยชอบได้นนั้ พึงต้องน�ำหลักคุณธรรมทางกฎหมาย (Rechtsgut)
มาร่วมในการบัญญัติความผิดฐานต่างๆ จะต้องมีคุณธรรมทางกฎหมายเป็นพื้นฐานในความคิดด้วยเสมอ
ไม่ว่าผู้บัญญัติจะได้ค�ำนึงถึงคุณธรรมทางกฎหมายก่อนการบัญญัติหรือไม่ก็ตาม8
คุณธรรมทางกฎหมาย หมายถึง ประโยชน์หรือคุณค่าของการอยู่ร่วมกันที่กฎหมายคุ้มครอง
หรือประโยชน์ที่กฏหมายคุ้มครอง9 เมื่อพิจารณาจากการต้องการใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถยนต์ไม่
ว่าจะกระท�ำในลักษณะใด การที่กฎหมายบัญญัติให้การกระท�ำนั้นเป็นความผิดและต้องรับโทษ ถือว่า
ผู้บัญญัติกฎหมายมุ่งคุ้มครองทั้งคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนบุคคล (Individualrechtsgut) ทั้งในชีวิต
และความปลอดภัยของร่างกาย และในกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ และยังคุม้ ครองถึงคุณธรรมทางกฎหมายที่
เป็นส่วนรวม (Universalrechtsgut) คือความปลอดภัยในการจราจร ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจร ซึง่ ถือว่า
จ�ำเป็นส�ำหรับการคงอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม เป็นหลักในการบัญญัติกฎหมาย
ดังนัน้ หากมองในมุมของนักกฎหมายอาญาซึง่ มีภารกิจในการให้ความคุม้ ครองแก่คณ
ุ ค่าพืน้ ฐาน
ของการมีชวี ติ อยูร่ ว่ มกันในสังคม คงไว้ซงึ่ ความสงบเรียบร้อยของสังคม และหากมีการละเมิดต่อบทบัญญัติ
ในกฎหมายอาญาก็จะมีมาตรการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ถือว่ากฎหมายห้ามใช้โทรศัพท์มือถือใน
ขณะขับรถยนต์มีสิ่งที่กฎหมายประสงค์จะคุ้มครองแฝงอยู่ในตัวบทกฎหมาย
หากมองในมุมของนักกฎหมายแพ่ง หัวใจของความรับผิดทางแพ่งคือต้องมีความผิดเกิดขึ้น
ก่อน (Fault) จึงจะมีความรับผิด เป็นไปตามหลัก Liability Based on Fault ผู้ใดกระท�ำความผิดผู้นั้น
ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามหลักความรับผิดเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 420 ที่ว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท�ำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย
ถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า
ผู้นั้นท�ำละเมิดจ�ำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” แต่หากวิเคราะห์ถึงการใช้โทรศัพท์มือถือในขณะ
ขับรถ ตามพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2551 มาตรา 3 แม้ความเสียหายจะยังไม่เกิดขึน้ จาก
การใช้โทรศัพท์ กฎหมายถือว่าเพียงแค่หยิบโทรศัพท์ขนึ้ มาในขณะขับรถ เพือ่ ท�ำกิจกรรมต่างๆ เช่นสนทนา
ส่งข้อความ ใช้แอปพลิเคชัน่ เนวิเกเตอร์หรือแผนทีน่ ำ� ทางใดๆ ก็ตาม ถือเป็นความผิดแล้ว โดยไม่เกิดความ
เสียหาย หากจะพิจารณาว่าสิทธิในการใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถจะถือเป็นการใช้สิทธิท่ีมีแต่จะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บคุ คลอืน่ อันเป็นการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 421 บัญญัตวิ า่
“การใช้สทิ ธิซงึ่ มีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บคุ คลอืน่ นัน้ ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย” ค�ำว่า “สิทธิ”
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 421 ที่จะถือว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมายนั้น ต้อง
เป็นการกระท�ำที่มุ่งต่อผลคือความเสียหายแก่ผู้อื่นแต่ถ่ายเดียว (ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 2693/2524) เป็นการ
กระท�ำโดยเจตนาให้ผอู้ นื่ เสียหาย ถ้าหากใช้สทิ ธิเพือ่ ความมุง่ หมายอย่างอืน่ เช่น มุง่ หมายจะก่อประโยชน์
แก่ผใู้ ช้กไ็ ม่เป็นการใช้สทิ ธิซงึ่ มีแต่จะให้เกิดเสียหาย10 เมือ่ พิเคราะห์ถงึ ลักษณะการใช้โทรศัพท์ในรถยนต์ ไม่
ได้มงุ่ ให้เกิดความเสียหายแก่ผใู้ ช้รถใช้ถนนคันอืน่ ให้กอ่ เกิดความเสียหายซึง่ จะถือว่าผิดตามมาตรานี้ หรือ
จะพิจารณาในทางกฎหมายว่าหากเป็นการกระท�ำโดยประสงค์ต่อผลอันเป็นธรรมดาแห่งการใช้สิทธิ เช่น
การใช้หรือรับโทรศัพท์ในรถยนต์ แม้เห็นว่าอาจจะมีผู้อื่นเสียหาย เมื่อยังไม่มีความเสียหายก็ยังไม่ถือว่า
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จาก “กฎหมายอาญา ภาคทัว่ ไป” (น.151), โดยคณิต ณ นคร. กทม. สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน จากัด พิมพ์ครัง้ ที่ 5 พ.ศ. 2556.
เล่มเดิม หน้า 154.
จาก “ค�ำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด” (น.18), โดยไพจิตร ปุญญพันธุ์.
กทม. สานักพิมพ์นิติบรรณการ พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2544.
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มีความผิดตามมาตรา 420 หรืออาจจะพิเคราะห์ต่อไปว่าการกระท�ำนั้นๆ อาจท�ำให้เกิดความเสียหายใน
อนาคต ถือเป็นการใช้สิทธิเกินส่วนเมื่อยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น ไม่มีการล่วงสิทธิผิดหน้าที่กับใครจะ
ถือว่าผิดตามมาตรา 421 ยังไม่ได้อยู่นั่นเอง
หากจะพิเคราะห์โดยดูจากตัวทรัพย์คือโทรศัพท์มือถือเป็นหลัก ในเรื่องความรับผิดเพื่อละเมิด
นั้นนอกจากกฎหมายจะบัญญัติให้ต้องรับผิดจากการกระท�ำของบุคคลแล้ว กฎหมายยังบัญญัติให้บุคคล
ต้องรับผิดเพือ่ ทรัพย์สนิ ของตนหรืออยูใ่ นครอบครองดูแลรักษาของตนไปก่อให้เกิดความเสียหาย ตามหลัก
Strict Liability (ความรับผิดเด็ดขาด) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 437 ซึ่งบัญญัติว่า
“บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใดๆ อันเดินด้วยก�ำลังเครื่องจักรกล บุคคลนั้น
จะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่
เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง
ความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงบุคคลผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิด
อันตรายได้โดยสภาพ หรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้ หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั้นด้วย” เป็น
ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากยานพาหนะ หรือทรัพย์อันตราย โดยไม่ต้องเกิดจากการกระท�ำ
ของบุคคลที่ต้องรับผิด หรือเป็นการกระท�ำโดยไม่ต้องพิจารณาว่าท�ำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อใน
การกระท�ำนัน้ หรือไม่ตามมาตรา 420 บุคคลผูค้ รอบครองหรือควบคุมดูแลจะต้องรับผิดในความเสียหายที่
เกิดขึน้ เช่นนีจ้ ะพิเคราะห์ได้หรือไม่วา่ โทรศัพท์มอื ถือทีอ่ ยูใ่ นรถยนต์นนั้ ถือได้วา่ เป็นทรัพย์อนั ตราย เนือ่ ง
มาจากว่าพระราชบัญญัติจราจรทางบก บัญญัติให้เป็นความผิด
ความหมายของ “ทรัพย์อนั ตราย” หมายถึงทรัพย์อนั เป็นของเกิดอันตรายอันอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายให้แก่บคุ คลอืน่ ไม่วา่ ทรัพย์นนั้ จะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ แต่เป็นทรัพย์ทอี่ าจเกิด
อันตรายโดยสภาพของทรัพย์นั้น เช่น วัตถุระเบิด หรือน�้ำมันเบนซิน หรืออาจเป็นทรัพย์ที่เกิดอันตราย
ได้โดยการใช้ทรัพย์นั้น เช่น แก๊ซ หรืออาจเป็นทรัพย์ที่เกิดอันตรายโดยอาการของทรัพย์นั้นเอง เช่น ปืน
หรือเครื่องจักรกลต่างๆ เป็นต้น11 เช่นนี้แม้กฎหมายจะก�ำหนดให้การใช้โทรศัพท์มือถือในรถยนต์ถือเป็น
ความผิด แต่โทรศัพท์มือถือมีลักษณะต่างจากทรัพย์อันตรายประเภทอื่น ตัวอย่างเช่น มีด มีดถือเป็น
ทรัพย์อนั ตรายแม้ไม่ได้น�ำมาใช้ทำ� ร้ายใครแต่ดว้ ยตัวทรัพย์ถอื เป็นทรัพย์อนั ตราย แต่โทรศัพท์มอื ถือด้วย
ตัวของทรัพย์ไม่ใช่ทรัพย์อนั ตรายแต่จะถือเป็นความผิดเมือ่ ถูกน�ำมาใช้เท่านัน้ จึงไม่ถอื เป็นทรัพย์อนั ตราย
ตามมาตรา 437
กล่าวโดยสรุปดังนัน้ การบัญญัตกิ ฎหมายตามพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. 2551 ในมาตรา 3
โดยเพิ่มความใน (9) ของพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 มีเจตนารมณ์โดยน�ำหลัก
การ แนวคิดทีส่ ำ� คัญ ของทัง้ กฎหมายมหาชน กฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกัน
การใช้โทรศัพท์มอื ถือในขณะขับรถในต่างประเทศ หากน�ำมาพิจารณาเปรียบเทียบกับในประเทศ
อังกฤษ มีกฎหมายห้ามมีบทบัญญัตทิ สี่ อดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทย และยังพบว่ากฎหมายจราจร
มีการเปลีย่ นแปลง12 โดยเฉพาะกฎหมายทีเ่ กีย่ วการใช้โทรศัพท์มอื ถือหรือใช้แอปพลิเคชัน่ เนวิเกเตอร์หรือ
แผนทีน่ ำ� ทางในขณะขับขี่ มีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของการลงโทษให้มบี ทบัญญัตทิ รี่ นุ แรงขึน้ ในเรือ่ งการ
ขับขี่ยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2017 ผู้ขับขี่ที่ใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ แต่เดิมหากหยิบ
โทรศัพท์มือถือมาใช้ กฎหมายเดิมจะมีโทษปรับ 100 ปอนด์ และมีระบบตัดแต้มโดยหักคะแนน 3 แต้ม
กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงโดยต่อไปจะมีการปรับส่วนของโทษให้หนักขึ้น เป็นปรับ 200 ปอนด์ และ
ตัดแต้ม 6 แต้ม ยิ่งไปกว่านั้นหากผู้ขับขี่ถูกจับสองครั้ง นอกจากจะตัดแต้มสะสมเป็น 12 แต้ม ศาลจะ
มีอ�ำนาจตัดสินให้ต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 1,000 ปอนด์กับความผิดครั้งที่สองและยังห้ามขับขี่รถยนต์อีก
อย่างน้อย 6 เดือน
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จาก “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้”, (น. 235-236),
โดย วารี นาสกุล. กทม. หสน. วิบูลย์กิจการพิมพ์ พ.ศ.2544.
สืบค้นวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561, จาก https://www.chroniclelive.co.uk/
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ท�ำให้เกิดความสับสนได้ในกลุม่ ผูข้ บั ขีว่ า่ เมือ่ ไร ทีไ่ หน และอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการใช้โทรศัพท์
ในการขับขี่ในขณะขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ผู้ขับขี่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถได้เมื่อใด?
การใช้โทรศัพท์มือถือ ในขณะที่ขับรถถือเป็นความผิดตามกฎหมาย และผู้ขับขี่ไม่สามารถใช้
อุปกรณ์ที่เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น แท็บเล็ต กฎหมายบังคับแม้กระทั่งจอดรถติดไฟจราจร หรือเป็น
ช่วงรถติด หรือจราจรติดขัด กฎหมายยังไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือในขณะจอดรถ โดยพิจารณาจาก
การที่เครื่องยนต์ของรถดังกล่าวยังท�ำงานอยู่ถือเป็นความผิด
มีข้อยกเว้นบางประการ ผู้ขับขี่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ขณะขับขี่โดยเฉพาะเมื่อต้องการโทร 999
(เบอร์ฉุกเฉินคล้าย 191 ของประเทศไทย) หากไม่ปลอดภัยหรือไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นหากผู้ขับขี่
จอดรถในสถานที่อย่างปลอดภัย และเครื่องยนต์ดับจึงสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้ขณะนั่งอยู่ในที่นั่ง
คนขับเท่านั้น
ผู้ขับขี่จะสามารถกดปุ่มโทรศัพท์มือถือเพื่อรับสายหรือเปลี่ยนเพลงได้หรือไม่?
ท�ำไม่ได้เลย หากอยูใ่ นขณะขับรถ ไม่วา่ จะเป็นการรับโทรศัพท์หรือการใช้แอปพลิเคชัน่ เนวิเกเตอร์
หรือแผนที่น�ำทางในขณะขับขี่ ผู้ขับขี่จะไม่สามารถกดปุ่มได้ขณะที่คุณอยู่ในการขับขี่
เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชั่นเนวิเกเตอร์หรือแผนที่น�ำทางในขณะขับขี่
ผู้ขับขี่สามารถใช้โทรศัพท์เป็นแอปพลิเคชั่นเนวิเกเตอร์หรือแผนที่น�ำทางในขณะขับขี่ได้ แต่
ผู้ขับขี่ไม่สามารถหยิบโทรศัพท์มาแตะหรือตั้งโปรแกรมใหม่ขณะขับรถ เพราะสามารถเป็นปัจจัยหนึ่งที่ถือ
เป็นการขับขี่โดยประมาท หรืออันตรายต่อผู้อื่นได้ เพราะจะท�ำให้ผู้ขับขี่เสียสมาธิ
ผู้ขับขี่จะใช้อุปกรณ์ประเภทแฮนด์ฟรี ในระหว่างขับขี่ได้หรือไม่
ท�ำได้ สามารถใช้ได้ แต่ไม่สามารถกดปุ่มบนโทรศัพท์เพื่อรับสายขณะขับขี่ และหากเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจคิดว่า ผู้ขับขี่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมรถ ในขณะที่ผู้ขับขี่ใช้แฮนด์ฟรี ผู้ขับขี่จะถูกลงโทษได้ มีระวาง
โทษเป็นโทษปรับ 100 ปอนด์และตัด 3 แต้ม ซึ่งพนักงานอัยการและผู้พิพากษา จะเข้าร่วมพิจารณาด้วย
ในการฟ้องคดี
มีค�ำแนะน�ำหากต้องใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ ควรหยุดรถและทิ้งข้อความเสียง แม้ผู้ขับขี่จะใช้
โทรศัพท์ในระบบแฮนด์ฟรีกต็ าม หรือหากจ�ำเป็นต้องคุย และใช้โทรศัพท์ในระบบแฮนด์ฟรี ควรพูดสัน้ และ
ค�ำง่ายๆ หรือจะให้ดคี วรหาสถานทีท่ ปี่ ลอดภัย และท�ำให้ถกู ต้องตามกฎหมายโดยวางสายและโทรศัพท์กลับ
หากนายจ้างของผู้ขับขี่ จ�ำเป็นต้องพูดหรือสั่งงานในขณะที่ก�ำลังขับรถ เช่นนี้นายจ้างต้องร่วม
รับผิดหรือไม่
ถือเป็นความผิดโดยล�ำพังของผู้ขับขี่ หากถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจับกุม และอาจถูกฟ้องร้องได้ใน
ความผิดขับรถขณะใช้โทรศัพท์ และถือว่าไม่สามารถควบคุมรถได้อย่างสมบูรณ์ ท�ำให้การขับขี่อาจเป็น
อันตราย
หากเปรียบเทียบกับการใช้โทรศัพท์มือถือกับความปลอดภัยในการขับรถในหลายประเทศ13
การใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับขี่ถือเป็นเรื่องปกติ แต่พฤติกรรมนั้นถือว่าเป็นอันตรายท�ำให้
ขาดสมาธิทำ� ให้เกิดอุบตั เิ หตุได้ เนือ่ งจากจ�ำนวนของอุบตั เิ หตุเกิดขึน้ จากการใช้โทรศัพท์มอื ถือในขณะขับขี่
ไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์หรือการส่งข้อความในขณะขับรถ

13

สืบค้น 13 ธ้นวาคม 2561, จาก https://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/driving-laws-changingheres-you-12669480.

ใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถได้แต่ ให้มีการใช้อุปกรณ
าเป็ นวิธกี ารทีป่ ลอดภัย
กฎหมายในบางเขตก�
ำหนดให้การใช้
โทรศั
พท์ใกิ
นขณะที
่ขับรถเป็นการผิดกฎหมาย ในทางตรง
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กันข้ามกฎหมายในหลายเขตอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถได้แต่ให้มีการใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
ในขณะขับรถ แต่การใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรีไม่ถือว่าเป็นวิธีการที่ปลอดภัย
นอกเหนือน
จากการโทรศั
ท์โดยการพูดคุหรื
ย กิจกรรมในการใช้
โทรศัพท์โไม่ทรศั
วา่ จะเป็นการใช้
ท์
ท่องเว็บในการส่การเล่
วิดโี พอเกม
อการใช้
พท์โทรศัโพดยทั
วไป
่ ถ
งข้อความขณะขับขี่ การท่องเว็บ การเล่นวิดโี อเกม หรือการใช้โทรศัพท์โดยทัว่ ไป ถือเป็นความเสีย่ ง
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เพิ่มขึ้นที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ภาพที่ 4 เครื่องหมายจราจรที่ Bellaire Boulevard ใน Southside Place, Texas (Greater Houston)
ระบุถงึ การห้ามใช้โทรศัพท์มอื ถือขณะขับขีต่ งั้ แต่เวลา 7.30 น. - 9.30 น. และ 14.00 น. ถึง 16.15 น.
ที่มา: https://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/driving-laws-changing-heres-you-12669480

าจรที่ Bellaire Boulevard ใน Southside Place, Texas (G
ิเหตุที่เกี่ยวข้องกับคนขับรถที่ขาดสมาธิ เนื่องจากการพูดคุยบนโทรศัพท์มือถือได้มีการ
ขณะขับฟ้องร้ขีองต่ อุถืบงั ้อัตเป็แต่
เวลา 7.30
น.ด้วยความเร็
- 9.30
น. และ
น. ถึง
นความประมาทคล้
ายการขับรถยนต์
ว ในสหราชอาณาจั
กรตั้งแต่14.00
วันที่ 1
มีนาคม พ.ศ. 2560 ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ถูกจับในข้อหาใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถจะถูกหักคะแนนเพิ่มขึ้นอีก
6 แต้ม นอกเหนือจากเพิ่มค่าปรับถึง 200 ปอนด์ การเพิ่มบทลงโทษครั้งนี้ส�ำหรับนักขับที่เพิกเฉยต่อบท
niclelive.co.uk/news/north-east-news/driving-laws-chan
กฎหมาย ในประเทศญี่ปุ่นห้ามไม่ให้มีการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถรวมทั้งการใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรีโดย
เด็ดขาด ประเทศนิวซีแลนด์ได้สงั่ ห้ามการใช้โทรศัพท์มอื ถือมือถือมาตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หลายรัฐในสหรัฐอเมริกาได้หา้ มส่งข้อความทางโทรศัพท์มอื ถือขณะขับรถ มลรัฐอิลลินอยส์14 กลายเป็นรัฐ
ในสหรัฐอเมริกันที่ 17 ที่มีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ตั้งแต่กรกฏาคม 2553 ในมลรัฐอีก 30 แห่งได้
ห้ามส่งข้อความขณะขับรถ และมลรัฐเคนตั๊กกี้15 เป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดที่มีการบังคับใช้กฏหมายนี้
การวิจยั กฎหมายด้านสาธารณสุข เกีย่ วกับการขับรถทีท่ ำ� ให้ขาดสมาธิในสหรัฐอเมริกา ฐานข้อมูล
ด้านกฎหมายฉบับนี้ให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายที่จ�ำกัดและควบคุมการใช้
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ในขณะขับรถทั้งหมด 50 รัฐ รวมถึง District of Columbia ระหว่างปี พ. ศ. 2535
เมือ่ กฎหมายฉบับแรกถูกส่งผ่านไปจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ชุดข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลเกีย่ วกับ
ตัวแปร 22 อย่าง มีการแบ่งประเภทโดยท�ำอย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งหมวดหมู่ เช่นกิจกรรมที่ต้องมี
การควบคุม (เช่นการส่งข้อความโต้ตอบกับการพูดแบบแฮนด์ฟรีกับมือถือ) กลุ่มประชากรเป้าหมาย และ
ข้อยกเว้น

1, จาก https://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/driv
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15

CNN. (2009, August 6) Illinois to ban texting while driving Retrieved April 3, 2018, from www.CNN.com.
Steitzer, S. (2013, January 19,) Texting while driving ban, other new Kentucky laws take effect today.
Retrieved April 3, 2018 from The Courier-Journal. Archived from the original on.
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ในปี พ.ศ. 2557 กองก�ำลังต�ำรวจรัฐต่างๆในออสเตรเลีย16 ได้ทดลองใช้กล้องถ่ายภาพที่มี
ความสามารถสูงในการตรวจตราผูก้ ระท�ำความผิด มีความสามารถในการมองเห็นและตรวจจับได้แม้หา่ ง
ออกไปมากกว่า 500 เมตร (1,600 ฟุต) ต�ำรวจในออสเตรเลียตะวันตกใช้กล้องติดตั้งกับรถจักรยานยนต์
เพื่อตรวจตราผู้ขับขี่รถยนต์ และการกระท�ำใดๆ จะถูกบันทึกลงบนกล้องที่ติดตั้งบนหมวกนิรภัยของ
เจ้าหน้าที่ ทั้งในประเทศอื่นๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขับขี่ก็น�ำมาตรการเหล่านี้มาใช้คล้ายๆ กัน
กฎ NSW road rules ได้เปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ท�ำให้ผู้ขับขี่ต้องไม่ใช้
โทรศัพท์มือถือในการขับขี่ หรือหากจะใช้ต้องใช้ในขณะรถจอด อีกทั้งต้องจอดรถไม่ให้กีดขวาง หรืออยู่
บนพื้นผิวการจราจรเมื่อใช้โทรศัพท์มือถือ
การแก้ไขกฎหมายการขนส่งทางถนน (การอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือ) ข้อบังคับ 201617
ภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางถนนปี 2013 ข้อบังคับในการใช้กฎหมายใหม่นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิม่ ข้อจ�ำกัด การขับขี่ ในการใช้โทรศัพท์มอื ถือขณะขับขีย่ านพาหนะ (ไม่วา่ ผูข้ บั ขีจ่ ะถือโทรศัพท์มอื ถือหรือ
ไม่ก็ตาม) เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านการขนส่งทางถนน (Driver Licensing) 2008
ระเบียบนี้จัดท�ำขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางถนนปี 2013 ผู้ขับขี่ยานพาหนะจะไม่สามารถใช้
โทรศัพท์มือถือได้ในขณะขับขี่ได้เลย

สรุปและเสนอแนะ

จากบทความดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในต่างประเทศก็มปี ญ
ั หาในเรือ่ งการใช้โทรศัพท์ขณะ
ขับรถเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษมีการเพิม่ โทษทัง้ ในโทษปรับ และเพิม่ การตัดแต้มให้มากขึน้
สรุปรวมความได้ว่าห้ามหยิบ หรือแตะ หรือตั้งโปรแกรมต่างๆ ในขณะขับรถ จะท�ำได้ต้องจอดรถในที่ที่
ปลอดภัย และดับเครื่องยนต์ก่อนจึงจะท�ำกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น เพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ เป็น
แนวคิดที่ดีในการลดอุบัติเหตุและสร้างวินัยจราจรที่ถูกต้องและเหมาะสม
ท�ำให้อาจมองถึงความชอบธรรมต่อไปในการพิจารณาถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หากพิสูจน์ได้ว่า
ผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ จะถือว่ามีส่วนร่วมหรือเป็นเหตุสนับสนุนให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้น
ด้วย ผูเ้ ขียนเห็นว่าแนวคิดนีน้ า่ จะยกขึน้ มาเป็นประเด็นแม้ผตู้ อ้ งเสียหายจะเป็นฝ่ายถูก แต่ในขณะนัน้ หาก
พิสจู น์ได้วา่ ผูต้ อ้ งเสียหายใช้โทรศัพท์มอื ถือ ให้ถอื ว่าผูเ้ สียหายได้มสี ว่ นท�ำความผิดอันก่อให้เกิดความเสีย
หายด้วย ตามมาตรา 442 ประกอบกับมาตรา 223 มาเป็นแนวทางในการตัดสินคดีอบุ ตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ ต่อไป

16
17

Nankervis, D. (2015). SA Police to look at using high-tech traffic cameras to nab drivers who illegally use
mobile phones. Retrieved April 3, 2018 from The Advertiser. Adelaide, Australia. 2015.
Vehicles, California Driver Handbook - New Laws California Department of Motor. Retrieved April 3, 2018.
From www.dmv.ca.gov.
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