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บทสรปุผูบริหาร 
 

 สถานการณการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลกอนหรือขณะขับขี่ยานพาหนะในสังคมไทย ยังคงมีความ
รุนแรงอยู โดยเฉพาะในชวงเทศกาลตางๆ แมวาภาครัฐและภาคเอกชนจะใหความสําคัญกับปญหาดังกลาว ดัง
จะเห็นไดจากการกําหนดนโยบาย ตลอดจนการรณรงคในเรื่องดังกลาวมาอยางตอเน่ืองตามสื่อตางๆ แตปญหา
ดังกลาวก็ยังไมมีทีทาวาจะบรรเทาลง ดานการควบคุมปญหาดังกลาวโดยใชกลไกการบังคับในทางกฎหมายน้ัน 
พบวา ประเทศไทยมีกฎหมายที่เก่ียวของที่สําคัญ ไดแก พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 
2551 ซึ่งไดรับการเสนอเปนรางกฎหมายเพ่ือเขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในการประชุมครั้ง
ที่ 8 วันที่ 14 กุมภาพันธ โดยรางกฎหมายฉบับดังกลาวเปนสวนหน่ึงของการขับเคลื่อนในเรื่องของการปฏิรูป
ระบบสุขภาพของประเทศไทย และเปนกลไกสําคัญในการสรางภูมิคุมกันใหแกสังคมไทย เมื่อทําการศึกษาถึง
เจตนารมณของกฎหมายฉบับดังกลาวจากรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2550 โดยมีเจตนารมณของกฎหมายที่สําคัญประการหน่ึงในการควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล โดยไมใชถึงขั้นหามจําหนาย หรือหามบริโภค เพียงแตเปนการกําหนดใหจําหนายหรือบริโภคใน
สถานที่ที่เหมาะสมในลักษณะที่เปนการควบคุม และก็ไมใหสามารถเขาถึงการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลได
งาย ทั้งน้ีเพ่ือเปนการปองกันไมใหเกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลโดยเฉพาะ
ในกลุมผูบริโภคที่เปนวัยรุน และในกลุมนักด่ืมหนาใหม โดยในมาตรา 31(7) ประกอบประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณหามบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลบนทาง พ.ศ. 2555 ซึ่งเปน
กฎหมายที่มกีารกําหนดโทษจําคุก และโทษปรับไวสําหรับผูที่กระทําการฝาฝนดังที่บัญญัติไวในมาตรา 42 แหง
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และแมวาในทางปฏิบัติแลวจะมีการต้ังจุดสกัด หรือ
จุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล โดยเจาพนักงานตํารวจก็ตามแตมาตรการดังกลาวก็ยังไมบรรลุผลมากนัก  
 จากการศึกษาถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายดังกลาว คณะผูวิจัยสามารถสรุปผลที่ได
จากงานวิจัยโดยแบงตามวัตถุประสงคที่เสนอโครงการ ดังรายละเอียดตอไปน้ี  
 1. สถานการณพฤติกรรมของผูขับขีย่านพาหนะในขณะทีมี่ปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิตเกิน
กวาที่กฎหมายกําหนด และจํานวนในการหลุดรอดพนจากการดําเนินคดีในชั้นศาล 
 จากการศึกษาขอมูลการต้ังจุดตรวจจุดสกัดเพ่ือตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิตของผูขับขี่
ยานพาหนะของสถานีตํารวจนครบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนรวมทั้งสิ้น 89 สถานี พบวา ในรอบ 12 
เดือนของการเก็บขอมูล (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) มีการต้ังจุดตรวจ จุดสกัดเพ่ือตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอลในกระแสโลหิตของผูขับขี่ยานพาหนะในบริเวณกรุงเทพมหานครทุกเดือน แตมีจํานวนมากนอยที่
แตกตางกันตามแตละชวงเทศกาล อยางไรก็ตามมีขอสังเกตในเรื่องสถิติการจับกุมในชวงเดือนพฤศจิกายน 
2558 – เดือนมกราคม 2559 ซึ่งมีจํานวนคอนขางสูงเมื่อเทียบกับในชวงเดือนอ่ืนๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากเปนชวงใกล
เทศกาลวันขึ้นปใหม แตในชวงเดือนเมษายน 2559 ซึ่งเปนชวงเทศกาลสงกรานต กลับพบวามีจํานวนผูถูก
จับกุมในขอหาขับขี่รถในขณะเมาสุรากลับมีปริมาณที่ไมสูงมากนัก เน่ืองจากการเก็บขอมูลครั้งน้ีเปนการเก็บ
ขอมูลในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวประชาชนมักจะนิยมเดินทางไปทองเที่ยวตามตางจังหวัด
รวมถึงการเดินทางกลับภูมิลําเนาของประชากรแฝงในกรุงเทพมหานคร จึงสงผลใหจํานวนตัวเลขผูที่ถูกจับกุม
ในขอหาขับขี่รถในขณะเมาสุราในเขตกรุงเทพมหานครมีจํานวนไมสูงมากนัก จึงสามารถสรุปผลการวิจัยใน
ประเด็นดังกลาวไดวา สถานการณพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีปริมาณแอลกอฮอลในกระแส
โลหิตเกินกวาที่กฎหมายกําหนดในเขตกรุงเทพมหานครยังคงมีอยู แมวาจะมีการรณรงคหรือมีการต้ังจุดตรวจ
จุดสกัด โดยมีจํานวนมากหรือนอยแตกตางกันไปขึ้นอยูกับในแตละชวงเทศกาล 



ข 
 

 2. สถานการณการเกิดอุบัติเหตุพฤติกรรมจากการขับขี่ยานพาหนะในขณะที่ผูขับขี่มีปริมาณ
แอลกอฮอลในกระแสโลหิตเกินกวาที่กฎหมายกําหนด และจํานวนในการหลุดรอดพนจากการดําเนินคดีใน
ชั้นศาล 
 จากการศึกษาขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่มีสาเหตุมาจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแลวไป
ขับขี่ยานพาหนะ จากกองบังคับการตํารวจจราจร กองบัญชาการตํารวจนครบาล พบวา จํานวนอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลและมีอาการมึนเมา ก็พบวาจํานวนคดีอุบัติเหตุจราจรที่
มีสาเหตุมาจาการมึนเมาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในชวงเดือนมกราคม – กันยายน 2559 มีจํานวนลดลงจากในป 
2558 และเมื่อคณะผูวิจัยศึกษาขอมูลจากสํานักสาธารณสุขฉุกเฉินซึ่งมีการรวบรวมตัวเลขสถิติการเกิด
อุบัติเหตุจราจรทั่วประเทศ โดยจําแนกสาเหตุของการประสบอุบัติเหตุจราจร โดยแบงลักษณะของขอมูล
ออกเปน 2 กลุม กลาวคือในกลุมผูด่ืมสุราที่มีอายุต้ังแต 20 ปขึ้นไป และกลุมผูด่ืมสุราที่มีอายุนอยกวา 20 ป 
ในชวงระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 พบวามีจํานวนผูที่ไดรับบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุอันเน่ืองมาจากการด่ืมสุราทั่วประเทศในชวงเดือนเมษายนเปนจํานวนสูงที่สุด
ถึง 11,126 ราย โดยแบงเปนกลุมผูด่ืมสุราที่มีอายุต้ังแต 20 ปขึ้นไป จํานวน 9,150 ราย และในกลุมผูด่ืมสุราที่
มีอายุนอยกวา 20 ป จํานวน 1,976 ราย โดยชวงระยะเวลาที่มีจํานวนผูที่ไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการ
ประสบอุบัติเหตุอันเน่ืองมาจากการด่ืมสุราในลําดับถัดมาคือในเดือนมกราคม และเดือนธันวาคม เปนจํานวน
รวมทั้งสิ้น 5,719 ราย และ 5,718 ราย  
 นอกจากน้ีคณะผูวิจัยพบวา ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจราจรโดยเฉพาะในกรณีอุบัติเหตุการจราจรที่
รุนแรง มักจะมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิตของผูขับขี่ยานพาหนะควบคูไปดวยเสมอ ซึ่ง
หากพบวามีปริมาณแอลกอฮอลเกินกวาจํานวนที่กฎหมายกําหนดแลวผูขับขี่ยานพาหนะก็จะถูกดําเนินคดีตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในขอหาเมาแลวขับในช้ันศาลดวยทุกกรณี อยางไรก็ดีการตรวจวัด
ปริมาณแอลกอฮอลดังกลาวไมไดมีการจัดใหมีในทุกคดีดวยปญหาขอจํากัดในทางปฏิบัติ รวมถึงการละเลยการ
นําพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2535 มาใชบังคับอยางจริงจัง จึงเปนอีกชองทางหน่ึงที่
ทําใหตัวผูขับขี่หลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดีในช้ันศาล 
 3. ศึกษาความคิดเห็นถึงประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบังคับใช
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551  
 จากการศึกษาคณะผูวิจัยพบวามีสาเหตุสําคัญหลายประการที่สงผลใหการบังคับใชกฎหมายตาม
มาตรา 31 (7) ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ยังมีชองวางบางประการ และ
สงผลตอโอกาสการหลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดีในช้ันศาลสําหรับผูที่กระทําความผิด ไดแก  
 3.1 ปญหาการกระทําความผิดตามมาตรา 31 (7) ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
พ.ศ. 2551 จะตองเปนกรณีที่ผูขับขี่ยานพาหนะรวมถึงผูรวมโดยสารจะตองกําลังด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใน
ขณะที่กําลังขับขี่ยานพาหนะน้ันๆ ดังน้ันการที่ผูขับขี่ยานพาหนะรายใดที่เมื่อมาถึงจุดตรวจวัดระดับปริมาณ
แอลกอฮอลแลว หากวาไมไดมีการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลมาในยานพาหนะน้ันก็จะไมเปนความผิดตาม
กฎหมายฉบับดังกลาว และหากมีการทดสอบวัดระดับแอลกอฮอลในลมหายใจแลวพบวาไมเกิน 50 มิลลิกรัม
เปอรเซ็นต ก็จะไมเปนความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 อีกเชนกัน ซึ่งหากผูด่ืมรายใดที่
ด่ืมสุราและมีอาการมึนเมางาย แมวาจะมีปริมาณแอลกอฮอลไมถึง 50 มิลิกรัมเปอรเซ็นตก็ตาม ก็จะถือวาเปน
การหลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เน่ืองจากมีปริมาณ
แอลกอฮอลไมถึงเกณฑตามที่กฎหมายกําหนด และหากวาผู น้ันไมไดกําลังด่ืมบนรถหรือในขณะขับขี่
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ยานพาหนะ ก็จะหลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 
2551 อีกกรณีหน่ึงดวย 
 3.2 ปญหาในเรื่องของการแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือเอาผิดกับตัวผูกระทําความผิด ทั้งน้ีเน่ืองจากใน
การพิจารณาเพ่ือคดีแกผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 จําเปน
ที่จะตองมีพยานหลักฐานมานําสืบใหไดความชัดเจนวาผูกระทําความผิดไมวาจะเปนผูขับขี่ยานพาหนะเอง 
หรือผูที่รวมโดยสารมาดวย กําลังบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในขณะขับขี่ยานพาหนะน้ันๆ ขณะที่ในทาง
ปฏิบัติแลวการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือที่จะเอาผิดแกตัวผูที่กระทําการฝาฝนมาตรา 31 (7) คอนขางจะ
เกิดขึ้นไดยาก ทั้งน้ีเน่ืองจากโดยลักษณะของการกระทําที่จะตองเปนการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในขณะที่ผู
น้ันกําลังขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งการที่เจาพนักงานตํารวจจะสังเกตเพ่ือเห็นถึงพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะ
โดยเฉพาะอยางย่ิงในรถยนตน่ังสวนบุคคลจะเปนไปไดยาก ทั้งน้ีเน่ืองจากรถยนตสวนบุคคลสวนใหญจะติด
ฟลมกรองแสง ซึ่งหากเปนการกระทําในชวงเวลากลางคืนซึ่งเปนชวงเวลาที่มีผูด่ืมแอลกอฮอลมากกวาชวงเวลา
อ่ืนของวัน ก็จะย่ิงทําใหสังเกตเห็นไดยากขึ้น สงผลใหเจาหนาที่ยากตอการหาพยานหลักฐานที่เห็นประจักษ
เพ่ือแจงขอกลาวหาดังกลาวแกผูขับขี่  
 3. ปญหาในทางปฏิบัติที่เกิดจากการบังคับใชกฎหมายในเรื่องของขอจํากัดในการต้ังจุดตรวจวัดระดับ
ปริมาณแอลกอฮอลที่ยังไมอาจต้ังจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลไดอยางครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ซึ่งเปนอีกประเด็น
หน่ึงที่สงผลตอการหลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดีในช้ันศาลของตัวผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 นอกจากน้ีแมวาในดานหน่ึงแลวการบังคับใชกฎหมายควรที่จะตองมีการใช
บังคับอยางเขมงวดอันจะสงผลตอการลดจํานวนของพฤติกรรมดังกลาว แตในอีกดานหน่ึงน้ันหากบังคับใช
กฎหมายที่เขมงวดจนเกินไปก็อาจจะเกิดผลสะทอนในดานลบขึ้นไดเชนเดียวกัน โดยเฉพาะการต้ังจุดตรวจวัด
ปริมาณแอลกอฮอลบริเวณหนาสถานบริการ รวมถึงคานิยมของสังคมไทยที่ยังคงมองวาปญหาในเรื่องดังกลาว
เปนความผิดที่เล็กนอย ไมรายแรงมากนัก อยางไรก็ตามในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลวันขึ้นปใหม หรือ 
เทศกาลวันสงกรานต พบวา มีการกวดขันวินัยจราจร รวมถึงในเรื่องของการด่ืมแลวขับ และ เมาแลวขับ อยาง
จริงจังและเขมงวด แตก็เปนการบังคับใชกฎหมายแตเพียงบางชวงบางขณะเทาน้ัน 
 4. ปญหาการขาดการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 โดยเจา
พนักงานตํารวจสวนใหญจะมุงเนนไปที่เรื่องของการเมาแลวขับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
มากกวา ทั้งน้ีอาจจะสืบเน่ืองมาจากปญหาในเรื่องของการแสวงหาพยานหลักฐานที่ชัดเจนในการเอาผิดกับตัว
ผูฝาฝนดังที่ไดกลาวแลว นอกจากน้ีในกรณีของผูขับขี่ยานพาหนะที่ด่ืมแอลกอฮอลในขณะขับขี่อาจตกอยู
ภายใตบทบังคับของกฎหมายทั้งสองฉบับพรอมกันได กลาวคือ ในกรณีที่ผูขับขี่ยานพาหนะด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลในขณะที่กําลังขับขี่ ก็จะถือวาเปนผูกระทําความผิดตาม มาตรา 31 (7) แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 แลว และหากผูน้ันมีปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิตเกินกวา 50 
มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ก็จะถือวาเปนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในขอหา
เมาแลวขับอีกฐานหน่ึง ซึ่งในกรณีดังกลาวในทางกฎหมายอาญาแลวจะถือวาเปนการกระทําความผิดที่เปน
กรรมเดียวแตผิดกฎหมายหลายบท หลายมาตรา ซึ่งมาตรา 90 แหงประมวลกฎหมายอาญาไดกําหนดใหเมื่อ
การกระทําใดอันเปนกรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายบทใหใชกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก
ผูกระทํา สงผลใหการกระทําความผิดในลักษณะดังกลาวมักจะใชบังคับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
2522 แตเพียงฉบับเดียว ไมวาในช้ันเจาพนักงานตํารวจ หรือในช้ันพนักงานอัยการ สงผลใหตัวผูที่ฝาฝนไมได
ถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 เจาพนักงานตํารวจบางรายยังไมทราบ 
หรือยังไมมีความเขาใจถึงเน้ือหาตามมาตรา 31 (7) ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 
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2551 ประกอบ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณหามบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลบนทาง พ.ศ. 2555 เทาที่ควร 
 4. ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของอัตราคาปรับที่สามารถกําหนดใหเปรียบเทียบปรับตาม
ระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่อง ด่ืมแอลกอฮอล  วาดวยหลักเกณฑการเปรียบเทียบตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 
 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 เปดชองใหเจาพนักงานตํารวจสามารถที่จะ
เปรียบเทียบปรับได อันเปนกลไกตามกฎหมายที่ใหอํานาจแกเจาพนักงานในการเปรียบเทียบปรับเพ่ือใหยุติคดี
ดังกลาวไดต้ังแตในช้ันเจาพนักงานตํารวจ โดยวิธีการเปรียบเทียบปรับก็เปนอีกสาเหตุหน่ึงที่สงผลใหผูที่ด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลในขณะขับขี่ยานพาหนะหลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดีในช้ันศาลเ ซึ่งโทษสําหรับผูที่
ฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 31 (1) – (7) ไดมีการกําหนดโทษเอาไวใน หมวด 7 บทกําหนดโทษ มาตรา 42 ซึ่ง
บัญญัติวา ผูใดฝาฝนมาตรา 31 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ ซึ่งตามบัญชีอัตราการเปรียบเทียบปรับแนบทายระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล
วาดวยหลักเกณฑการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ไดกําหนด
อัตราคาปรับกําหนดใหเปรียบเทียบปรับเปนลักษณะขั้นบันไดเปน 3  กลาวคือ หากกระทําผิดครั้งที่ 1 
ผูกระทําผิดจะตองไดรับโทษปรับ 3,000 บาท หากกระทําความผิดครั้งที่ 2 ผูกระทําผิดจะตองไดรับโทษปรับ 
6,000 บาท และหากกระทําความผิดเปนครั้งที่ 3 ผูกระทําผิดจะตองไดรับโทษปรับ 10,000 บาท จาก
การศึกษา คณะผูวิจัยไดทราบขอมูลวาอัตราของโทษปรับที่มีการกําหนดไวในกฎหมายดังที่กลาวไวขางตนมี
ความเหมาะสมแลว โดยการเพ่ิมโทษใหหนักขึ้นอาจเปนการแกปญหาที่ไมตรงจุดมากนัก แตหากอยูที่การ
บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดและจริงจังจึงจะสงผลใหพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะภายใตอิทธิพลของ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลลดลง อยางไรก็ตามปญหาหน่ึงที่สําคัญในเรื่องของการบังคับโทษในกรณีดังกลาวคือการ
ที่กฎหมายกําหนดโทษในลักษณะที่เปนขั้นบันไดดังกลาว ยังไมไดมีการเช่ือมโยง (Link) ขอมูลบันทึกการจับกุม
เขาไวดวยกันในระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังน้ันจึงเปนการยากที่เจาพนักงานตํารวจจะทราบไดวาผูตองหา
ในฐานความผิดด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในยานพาหนะน้ันเคยกระทําความผิดในลักษณะเดียวกันน้ันมาแลว
หรือไม หรือเปนการกระทําความผิดในครั้งที่เทาใดแลว สงผลใหประสิทธิภาพในการปรับผูกระทําความผิด
แบบขั้นบันไดยังคงไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
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บทนํา 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญ 
 สถานการณการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลกอนหรือขณะขับขี่ยานพาหนะในสังคมไทย ยังคงมีความ
รุนแรงอยู โดยเฉพาะในชวงเทศกาลตางๆ ดังจะเห็นไดจากสถิติการจับกุมผูตองหาในคดีขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มี
ปริมาณเครื่องด่ืมแอลกอฮอลสูงกวาที่กฎหมายกําหนด ในป พ.ศ. 2558 จํานวน 4,509 คดีซึ่งเมื่อเทียบกับสถิติในป 
พ.ศ. 2557 แลว พบวามีจํานวนเพ่ิมขึ้นจากเดิม 259 คดี แมวาภาครัฐและภาคเอกชนจะใหความสําคัญกับปญหา
ดังกลาว ดังจะเห็นไดจากการกําหนดนโยบาย ตลอดจนการรณรงคในเรื่องดังกลาวมาอยางตอเน่ืองตามสื่อตางๆ แต
ปญหาดังกลาวก็ยังไมมีทีทาวาจะบรรเทาลง 
 ทางดานการควบคุมปญหาดังกลาวโดยใชกลไกการบังคับในทางกฎหมายน้ัน พบวา ประเทศไทยมีกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มาตรา 31(7) และ ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณหามบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลบนทาง พ.ศ. 2555 แตอยางไรก็ดี 
แมวากฎหมายดังกลาว จะไดมีการกําหนดโทษจําคุก และโทษปรับไวสําหรับผูที่กระทําการฝาฝนดังที่บัญญัติไวใน
มาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 อันมีลักษณะเปนโทษในทางอาญาก็ตาม 
แตก็อยูในลักษณะเปนความผิดที่ใหเจาพนักงานมีอํานาจเปรียบเทียบปรับไดโดยมีการกําหนดเกณฑอัตราคาปรับ
กําหนดใหเปรียบเทียบปรับ ซึ่งเมื่อทําการเปรียบเทียบปรับแลวการดําเนินคดีอาญาก็จะเลิกกัน ตามบทบัญญัติ
มาตรา 37 ถึงมาตรา 39 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นอกจากน้ีแมวาในทางปฏิบัติแลวจะมีการ
ต้ังจุดสกัด หรือจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล โดยเจาพนักงานตํารวจก็ตามแตมาตรการดังกลาวก็ยังไมบรรลุผลมาก
นัก 
 ดังน้ัน ดวยเหตุที่กลาวมาขางตนจึงมีความจําเปนที่ตองทําการศึกษาวิจัยในประเด็นดังกลาวเพ่ือที่จะปรับแก
ใหการบังคับใชกฎหมายบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณที่กฎหมายมุงคุมครอง    
 
2.วัตถุประสงคการศึกษา 

2.1 เพ่ือสํารวจสถานการณพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิต
เกินกวาที่กฎหมายกําหนด และจํานวนในการหลุดรอดพนจากการดําเนินคดีในช้ันศาล 

2.2 เพ่ือสํารวจสถานการณการเกิดอุบัติเหตุพฤติกรรมจากการขับขี่ยานพาหนะในขณะที่ผูขับขี่มีปริมาณ
แอลกอฮอลในกระแสโลหิตเกินกวาที่กฎหมายกําหนด และจํานวนในการหลุดรอดพนจากการดําเนินคดีในช้ันศาล 
 2.3 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นถึงประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบังคับใชพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551  
 2.4 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นถึงประสิทธิภาพและความเหมาะสมของอัตราคาปรับที่สามารถกําหนดให
เปรียบเทียบปรับตามระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล วาดวยหลักเกณฑการเปรียบเทียบตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551  
 
3.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

3.1 ทราบถึงสถานการณพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิต
เกินกวาที่กฎหมายกําหนดและจํานวนในการหลุดรอดพนจากการดําเนินคดีในช้ันศาล 

3.2 ทราบถึงสถานการณการเกิดอุบัติเหตุพฤติกรรมจากการขับขี่ยานพาหนะในขณะที่ผูขับขี่มีปริมาณ
แอลกอฮอลในกระแสโลหิตเกินกวาที่กฎหมายกําหนด และจํานวนในการหลุดรอดพนจากการดําเนินคดีในช้ันศาล 
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 3.3 ทราบถึงประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551  
 3.4 ทราบถึงประสิทธิภาพและความเหมาะสมของอัตราคาปรับที่สามารถกําหนดใหเปรียบเทียบปรับตาม
ระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล วาดวยหลักเกณฑการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551  
 3.5 กําหนดแนวทางในการแกปญหา ตลอดจนเสนอมาตรการหรือนโยบายที่เหมาะสมในการบังคับใชแกผู
ขับขี่ยานพาหนะที่มีพฤติกรรมบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลกอนหรือขณะขับขี่ยานพาหนะ 
  
4.กรอบแนวคิด / ทฤษฎีที่เก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแลวขับขี่ยานพาหนะน้ัน ถือเปนการกระทําผิดกฎหมายอันถือได
วาเปนอาชญากรรมประเภทหน่ึง ดังน้ันในการที่จะทําการศึกษาเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการลด หรือ ควบคุม
พฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแลวขับขี่ยานพาหนะน้ัน ในทางอาชญาวิทยาไดมีแนวคิดที่สําคัญที่ใชในการ
ยับย้ัง (deter) การกระทําความผิด ซึ่งไดรับการเสนอโดย Cesare Beccaria โดยไดกลาวถึงองคประกอบของการ
บังคับใชกฎหมาย (law enforcement) ตลอดจนถึงการลงโทษ (punishment) ที่สําคัญ 3 ประการ ที่จะสงผลให
ปญหาการเกิดอาชญากรรมน้ันลดนอยลง (Stephen G. Tibbetts, 2015: 37-38) กลาวคือ 
 1. การบังคับใชกฎหมายและการลงโทษแกผูกระทําความผิดน้ันจะตองมีความรวดเร็ว (Swiftness) ทั้งน้ี
นอกจากจะเปนการที่พยานหลักฐานจะยังไมสูญหายแลว การดําเนินคดีรวมถึงการลงโทษที่รวดเร็วน้ันยังคงเปนการ
ปองปรามเอากับตัวบุคคลผูที่คิดที่จะกระทําผิด โดยใหเห็นจากตัวอยางที่ผูกระทําความผิดคนกอนๆ ไดรับการ
ลงโทษมาแลว 
 2. การบังคับใชกฎหมายและการลงโทษจะตองมีความแนนอน (Certainty) ซึ่งถือไดวาเปนองคประกอบที่
สําคัญที่สุดในการลงโทษ กลาวคือ การลงโทษที่มีความแนนอนน้ัน จะสงผลใหผูที่คิดจะกระทําความผิดเกิดความ
เกรงกลัวในกฎหมาย โดยที่การต้ังจุดตรวจวัดตรวจจับ ก็เปนอีกลักษณะหน่ึงที่แสดงใหเห็นถึงความแนนอนของการ
บังคับใชกฎหมาย  
 3. การลงโทษตามกฎหมายน้ันจะตองมีความรุนแรง (Severity) กลาวคือ โทษที่ผูกระทําการอันเปนการฝา
ฝนตอตัวบทกฎหมายน้ัน จะตองมีความรายแรงเพียงพอที่เมื่อตัวผูกระทําความผิดไดนําเรื่องของความเจ็บปวดจาก
โทษที่กฎหมายกําหนดมาเปรียบเทียบกับความพึงพอใจที่ตนเองจะไดรับจากการกระทําความผิดแลว พบวาความพึง
พอใจมีนอยกวา ซึ่ก็จะสงผลใหผูกระทําไมกลาที่จะกระทําผิดกฎหมาย   
 
 
 
 
 

พฤติกรรมผูขับขี่ยานพาหนะ 
ที่บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

 

การลงโทษ 

การบังคับใชกฎหมาย 
-พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ.2551 
-พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
2522 
- กฎหมายลําดบัรอง 
- มาตรการอื่นที่เกีย่วของ 
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5. นิยามคําศัพท 
 โอกาสการหลุดรอดพนจากการดําเนินคดีในช้ันศาล หมายถึง การที่ผูกระทําความผิดกรณีบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลกอนหรือขณะขับขี่ยานพาหนะ ยินยอมชดใชคาปรับในช้ันพนักงานสอบสวน เปนเหตุใหคดีอาญาสิ้นสุด
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงไมตองถูกฟองรองดําเนินคดีในช้ันศาล 
 การบังคับใชกฎหมาย หมายถึง การที่ประชาชนมีความรู ความเขาใจ และยินดีปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึง
การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและจริงจังของเจาพนักงานที่เปนผูบังคับใชกฎหมาย 
 ด่ืมแลวขับ หมายถึง ผูขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิตเกินกวา 50 มิลลิกรัม
ตอโลหิต 100 มิลลิลิตร ตามเกณฑที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ.2551 กฎหมาย
ลําดับรอง หมายถึง กฎหมายที่มีลําดับศักด์ิตํ่ากวากฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ไดแก กฎกระทรวง ประกาศ ที่
นํามาบังคับใชเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
 มาตรการอ่ืนที่เก่ียวของ หมายถึง มาตรการในการควบคุมพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะที่บริโภค
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลที่ไมใชมาตรการทางกฎหมาย 
  
6. ขั้นตอนการดําเนินงาน/แผนการดําเนนิงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ (เดือน) งบประมาณ 

ตอกิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. ทบทวนวรรณกรรมและ
สรางเครื่องมือเก็บขอมูล 

             

2. สรางพ้ืนที่รวบรวม
ประเด็นและสงัเกตการณ
เบ้ืองตน 

             

3.ลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมขอมูล              
4. วิเคราะหขอมูล              

5. ตรวจสอบความครบถวน
ของขอมูลและประเด็น
เน้ือหา 

             

6. ปรับปรุงและสรุปผล              
7. เขียนรายงานวิจัยและ
เผยแพร 
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พระราชบญัญติัควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 กฎหมายลําดับรองทีเ่ก่ียวของ และการ
เปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายในตางประเทศ 

 
 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 เปนกฎหมายที่มีบทบาทสําคัญอีกฉบับหน่ึง
ที่ใชในการควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ทั้งน้ีเน่ืองจากวัตถุประสงคหรือเจตนารมณของกฎหมาย
ฉบับดังกลาวมีขึ้นเพ่ือควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ที่เปนสาเหตุของปญหาทางดานสุขภาพ ครอบครัว 
อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งการบําบัด 
รักษา หรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล เพ่ือชวยลดปญหาและผลกระทบทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ 
และเปนการสรางเสริมสุขภาพของประชาชนโดยใหตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ตลอดจนชวย
ปองกันเด็กและเยาวชนมิใหเขาถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอลไดโดยงาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกลาวไดมีการ
กําหนดมาตรการตางๆที่ใชในการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลไว อาทิเชน การกําหนดวิธีการในการโฆษณา 
การกําหนดสถานที่ เวลา ตลอดจนอายุของผูซื้อ ในการจําหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล รวมถึงมาตรการในการ
กําหนดสถานที่หรือบริเวณที่หามบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล อันเปนมาตรการที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่
นํามาใชในการควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกฎหมายลําดับรองที่มี
ความเกี่ยวของในเรื่องดังกลาว ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
 
2.1 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551  
 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ไดรับการเสนอเปนรางกฎหมายเพ่ือเขาสู
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ 8 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2550 โดยนายตวง     
อันทะไชย และคณะ เปนผูเสนอ โดยรางกฎหมายฉบับดังกลาวเปนสวนหน่ึงของการขับเคลื่อนในเรื่องของการ
ปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทย และเปนกลไกสําคัญในการสรางภูมิคุมกันใหแกสังคมไทย ซึ่งในขณะที่ทํา
การเสนอรางกฎหมาย ผูเสนอรางเห็นวา ประเทศไทยมีกฎหมายที่เก่ียวของกับสุรา หรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล
อยูดวยกัน 3 ฉบับ กลาวคือ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
2522 และ พระราชบัญญัติขนสงทางบก พ.ศ. 2535 โดยไมไดมีกฎหมายฉบับใดกลาวถึงการกํากับ บําบัด 
รักษา ฟนฟู คุมครองสังคม และสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแตอยางใด 
 เมื่อทําการศึกษาถึงเจตนารมณของกฎหมายฉบับดังกลาวจากรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 พบวา พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 
2551 ถูกยกรางขึ้นโดยมีเจตนารมณของกฎหมายที่สําคัญประการหน่ึงในการควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล โดยไมใชถึงขั้นหามจําหนาย หรือหามบริโภค เพียงแตเปนการกําหนดใหจําหนายหรือบริโภคใน
สถานที่ที่เหมาะสมในลักษณะที่เปนการควบคุม และก็ไมใหสามารถเขาถึงการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลได
งาย ทั้งน้ีเพ่ือเปนการปองกันไมใหเกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลโดยเฉพาะ
ในกลุมผูบริโภคที่เปนวัยรุน และในกลุมนักด่ืมหนาใหม ซึ่งหลักการดังกลาวไดถูกนํามาบัญญัติไวในมาตรา 31 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 (มาตรา 30 ขณะที่ยังเปนรางกฎหมาย) อันเปน
การกําหนดในเรื่องของสถานที่หรือบริเวณที่หามบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ซึ่งมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี 
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 มาตรา 31 หามมิใหผูใดบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ในสถานที่หรือบริเวณดังตอไปน้ี 
  (1) วัดหรือสถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เวนแตเปนสวนหน่ึงของพิธีกรรมทาง
 ศาสนา  
  (2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และ
 รานขายยาตามกฎหมายวาดวยยา ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนที่พักสวนบุคคล   
  (3) สถานที่ราชการ ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนที่พักสวนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยง 
 ตามประเพณ ี 
  (4) สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนที่พักสวน
 บุคคลหรือสโมสรหรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องด่ืม
 แอลกอฮอลและไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  
  (5) สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือรานคา 
 ในบริเวณสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง  
  (6) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว เพ่ือการพักผอนของประชาชนโดยทั่วไป 
  (7) สถานที่อ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  
  
 จากบทบัญญัติในมาตราดังกลาว เปนการที่กฎหมายกําหนดสถานที่หรือบริเวณที่หามบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานที่หรือบริเวณที่กฎหมายกําหนดหามดังกลาวน้ัน เปนสถานที่ที่มีความสําคัญ
ทางศาสนา หรือสถานที่ที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน รวมถึงสถานที่ที่หากอนุญาตใหด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลแลวอาจเปนการไมเหมาะสมแกสถานที่ รวมถึงอาจนําไปสูความประมาท หรือการขาดความยับย้ัง
ช่ังใจของผูด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในบริเวณหรือสถานที่น้ัน เปนเหตุใหเกิดการกระทําความผิดหรืออันตราย
รายแรงขึ้นได เชน สถานีบริการนํ้ามัน หรือ สวนสาธารณะ เปนตน 
 นอกจากน้ีบทบัญญัติมาตรา 31 (7) ยังไดมีการกําหนดใหอํานาจแกนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนรัฐมนตรี
ผูรักษาการณตามกฎหมายฉบับน้ี ในการออกประกาศกําหนดสถานที่ที่หามบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล
เพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากสถานที่ตางๆตามที่ไดมีการกําหนดหามไวในมาตรา 31 อีกได ทั้งน้ีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการนโยบายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแหงชาติ อันเปนการที่กฎหมายเปดชองใหสามารถกําหนดสถานที่
หรือบริเวณในการหามบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเพ่ิมเติมในภายหลังได โดยไมตองแกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 อันเปนกฎหมายใหอํานาจหรือกฎหมายแมบท 
เน่ืองจากการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติจะเปนไปไดยากและตองใชเวลามากกวา ซึ่งอาจ
ไมทันตอสถานการณของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ดังน้ันกฎหมายจึงเปดชองเอาไวในลักษณะ
ดังกลาว ซึ่งในปจจุบันก็ไดมีการออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณหามบริโภค
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลบนทาง พ.ศ. 2555 ดังจะไดกลาวถึงรายละเอียดในหัวขอตอไป 
 
2.2 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณหามบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลบน
ทาง พ.ศ. 2555 
 โดยที่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับดังกลาว เปนการออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 
และมาตรา 31 (7) แหงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 อันเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา 29 ประกอบมาตรา 41 
มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
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อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย นายกรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลแหงชาติ จึงออกประกาศวา หามผูใดบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลบนทางในขณะขับขี่หรือในขณะ
โดยสารอยูในรถ หรือบนรถ ซึ่งคําวาทางและรถ หมายความวาทางและรถตามกฎหมายวาดวยการจราจรทาง
บก โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ฉบับดังกลาวประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 129 ตอนพิเศษ 123 ง วันที่ 7 สิงหาคม 2555 ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรีฉบับดังกลาวจึงมีผลใชบังคับในวันที่ 8 สิงหาคม 2555) 
 ซึ่งคําวาทางและรถ ตามที่มีการบัญญัติไวในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
อันเปนกฎหมายวาดวยการจราจรทางบกไดบัญญัติไวในอนุมาตรา (2) ความวา “ทาง” หมายความวา ทางเดิน
รถ ชองเดินรถ ชองเดินรถประจําทาง ไหลทาง ทางเทา ทางขาม ทางรวมทางแยก ทางลาด ทางโคง สะพาน 
และลานที่ประชาชนใชในการจราจร และใหหมายความรวมถึงทางสวนบุคคลที่เจาของยินยอมใหประชาชนใช
ในการจราจร หรือที่เจาพนักงานจราจรไดประกาศใหเปนทางตามพระราชบัญญัติน้ีดวย แตไมรวมไปถึงทาง
รถไฟ สําหรับคําวารถน้ัน ไดมีการบัญญัติใหความหมายไวในอนุมาตรา (15) ซึ่งบัญญัติวา “รถ” หมายความวา 
ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เวนแตรถไฟและรถราง 
   โดยผลของประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีในเรื่องดังกลาว เปนเหตุใหการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล
ในสถานที่ตางๆ ที่เพ่ิมเติมขึ้นจากบทบัญญัติในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
พ.ศ. 2551 ดังตอไปน้ีมีความผิดตามกฎหมายฉบับดังกลาวอีกดวย กลาวคือ 

• ทางเดินรถ หมายความวา พ้ืนที่ที่ทําไวสําหรับการเดินรถไมวาในระดับพ้ืนดิน ใตหรือเหนือ
พ้ืนดิน 

• ชองเดินรถ หมายความวา ทางเดินรถที่จัดแบงเปนชองสําหรับการเดินรถโดยทําเครื่องหมาย
เปนเสนหรือแนวแบงเปนชองไว 

• ชองเดินรถประจําทาง หมายความวา ชองเดินรถที่กําหนดใหเปนชองเดินรถสําหรับรถ
โดยสารประจําทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทที่อธิบดีกําหนด 

• ไหลทาง หมายความวา พ้ืนที่ที่ตอจากขอบทางออกไปทางดานขางซึ่งยังมิไดจัดทําเปนทาง
เทา 

• ทางเทา หมายความวา พ้ืนที่ที่ทําไวสําหรับคนเดินซึ่งอยูขางใดขางหน่ึงของทาง หรือทั้งสอง
ขางของทาง หรือสวนที่อยูชิดขอบทางซึ่งใชเปนที่สําหรับคนเดิน 

• ทางขาม หมายความวา พ้ืนที่ที่ทําไวสําหรับใหคนเดินเทาขามทางโดยทําเครื่องหมายเปนเสน
หรือแนวหรือตอกหมุดไวบนทาง และใหหมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่ทําใหคนเดินเทาขามไมวา
ในระดับใตหรือเหนือพ้ืนดินดวย 

• ทางรวมทางแยก หมายความวา พ้ืนที่ที่ทางเดินรถต้ังแตสองสายตัดผานกัน รวมบรรจบกัน 
หรือติดกัน 

• ทางลาด  

• ทางโคง  

• สะพาน  

• ลานที่ประชาชนใชในการจราจร  

• ทางสวนบุคคลที่เจาของยินยอมใหประชาชนใชในการจราจร  

• ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เวนแตรถไฟและรถราง  
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2.3 บทกําหนดโทษ 
 แนวทางในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคม (Social control) เพ่ือใหมนุษยสามารถอยู
รวมกันไดอยางสงบสุขน้ัน แบงออกเปน 2 แนวทางที่สําคัญกลาวคือ แนวทางในการควบคุมทางกฎหมาย 
(Formal control) และ แนวทางในการควบคุมโดยทางอ่ืนที่ไมใชกฎหมาย (Informal control) โดย
มาตรการที่สําคัญเพ่ือใหเกิดสภาพการบังคับใช (enforcement) หากมีการประพฤติอันเปนการฝาฝนแนวทาง
ในการควบคุมทางกฎหมายก็คือ การลงโทษทางกฎหมาย (legal punishment) แกผูที่ฝาฝนกลไกการควบคุม
ที่เปนทางการเหลาน้ัน  
 ซึ่งแนวความคิดสําคัญในเรื่องของการลงโทษทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพน้ันไดรับการเสนอโดย ซี
ซาร เบคเคอเรีย (Cesare Beccaria) ซึ่งเปนนักอาชญาวิทยาในสํานักแนวคิดทาง Classical school ไดเสนอ
แนวทางการการลงโทษเชิงปองกันอาชญากรรมที่สําคัญ โดยใชทฤษฎีการยับย้ัง (Deterrence theory) ซึ่ง
อธิบายวา การลงโทษจะมีประสิทธิภาพรวมถึงเปนการยับย้ังไมใหเกิดอาชญากรรมน้ัน จะตองประกอบไดดวย
เง่ือน 3 ประการคือ การลงโทษน้ันจะตองมีความรวดเร็ว (swiftness) มีความรุนแรง (severity) และมีความ
แนนอน (certainty) ในการลงโทษ (Tibbetts, S. G., (2015: 37-38)  
 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 เปนกฎหมายที่มีโทษในทางอาญาลักษณะ
หน่ึง เน่ืองจากเปนบทบัญญัติของกฎหมายที่มีการกําหนดถึงการกระทําที่เปนความผิดและไดมีการกําหนดโทษ
เอาไว ซึ่งโทษสําหรับผูที่ฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 31 ไดมีการกําหนดโทษเอาไวใน หมวด 7 บทกําหนดโทษ 
มาตรา 42 ซึ่งบัญญัติวา ผูใดฝาฝนมาตรา 31 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งน้ีโดยมีระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลวาดวยหลักเกณฑการ
เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ซึ่งสงผลใหการกระทําความผิดตาม
มาตรา 31 สามารถเปรียบเทียบปรับได เน่ืองจากกฎหมายเปดชองไวและเมื่อมีการเปรียบเทียบปรับแลว การ
ดําเนินคดีอาญาก็จะถือวาเปนอันเลิกกัน ดังที่มีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา มาตรา 37 
ซึ่งระเบียบฉบับดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังตอไปน้ี 
 ในระเบียบน้ีไดมีการกําหนดคํานิยามศัพทที่สําคัญไวในขอ 5 กลาวคือ 

• การเปรียบเทียบ หมายความวา การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ของผูมีอํานาจเปรียบเทียบ  

• ความผิด หมายความวา บรรดาความผิดที่มีโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

• ผูมีอํานาจเปรียบเทียบ หมายความวา คณะกรรมการควบคุม รวมถึงคณะอนุกรรมการ 
พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ที่คณะกรรมการควบคุมมอบหมายใหมีอํานาจ
ดําเนินการเปรียบเทียบ 

 ซึ่งอํานาจเปรียบเทียบใหเปนไปตามที่ไดกําหนดไวในขอ 6 ดังตอไปน้ี  
  (1) คณะกรรมการควบคุมมีอํานาจเปรียบเทียบไดทั่วราชอาณาจักร  
  (2) คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการควบคุมมอบหมายให มีอํานาจดําเนินการเปรียบเทียบ 
มีอํานาจเปรียบเทียบไดเฉพาะทองที่ที่มีเขตอํานาจ ตามที่ระบุในคําสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืม 
แอลกอฮอล เรื่อง การมอบหมายใหดําเนินการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม     
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551  
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  (3) พนักงานเจาหนาที่ตามที่คณะกรรมการควบคุมมอบหมาย ใหมีอํานาจเปรียบเทียบได
เฉพาะในเขตทองที่ที่มีอํานาจหนาที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่องแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551  
  (4) พนักงานสอบสวนตามที่คณะกรรมการควบคุมมอบหมายใหมีอํานาจเปรียบเทียบได 
 ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบ ดําเนินการเปรียบเทียบใหแลวเสร็จภายในสถานที่ต้ังปกติของสํานักงานที่
ตนสังกัดในกรณีที่มีความจําเปนจะตองเปรียบเทียบใหเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบในคดีน้ัน
ดําเนินการเปรียบเทียบนอกสถานที่ต้ังปกติของสํานักงานที่ตนสังกัดได โดยใหใชสถานที่ของหนวยงานราชการ
อ่ืน หรือสถานที่อ่ืนเปนสถานที่เปรียบเทียบ ทั้งน้ี ใหคํานึงถึงความเหมาะสมของสถานที่ดวย ตามที่ไดมีการ
กําหนดไวในขอ 7  
 โดยในการเปรียบเทียบน้ัน กรณีที่ผูตองหาหรือผูกระทําความผิดมิใชผูผลิตหรือผูนําเขาเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล เมื่อมีเหตุผลพิเศษอันควรแกการพิจารณาลดจํานวนเงินคาปรับ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบอาจ
กําหนดจํานวนเงินคาปรับแตกตางไปจากที่กําหนดไวก็ได แตตองไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนเงินคาปรับ
ตามที่ไดมีการกําหนดไวในขอ 9 
 ในกรณีที่ผูตองหาหรือผูกระทําความผิดยินยอมใหดําเนินการเปรียบเทียบ ระเบียบดังกลาวได
กําหนดใหผูตองหาหรือผูกระทําความผิดย่ืนคํารองขอใหเปรียบเทียบตอผูมีอํานาจเปรียบเทียบ ตามที่ไดมีการ
กําหนดไวในขอ 10 
 เมื่อผูมีอํานาจเปรียบเทียบไดรับคํารองขอใหเปรียบเทียบแลว ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบดําเนินการ 
ตามขั้นตอนที่ไดกําหนดไวใน ขอ 11 ดังตอไปน้ี 

• หากผูมีอํานาจเปรียบเทียบพิจารณาแลวเห็นวาเปนคดีที่มีอํานาจเปรียบเทียบไดและสมควร
เปรียบเทียบ โดยเห็นวาผูตองหาหรือผูกระทําความผิดไมควรถูกดําเนินคดีทางศาลหรือไดรับ
โทษ ถึงจําคุก ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบดําเนินการเปรียบเทียบใหแลวเสร็จโดยไมชักชาและ
แจงใหผูตองหาหรือผูกระทําความผิดนําเงินคาปรับมาชําระใหแลวเสร็จภายใน 15 วันนับแต
วันที่มีคําสั่งใหเปรียบเทียบ ถาผูตองหาหรือผูกระทําความผิดไมสามารถชําระเงินคาปรับได
ภายในกําหนดเวลา ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบสงเรื่องใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตอไป 

• หากผูมีอํานาจเปรียบเทียบพิจารณาแลวเห็นวาเปนคดีที่ไมมีอํานาจเปรียบเทียบไดหรือไม
สมควรเปรียบเทียบ ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบสงเรื่องใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตอไป
กรณีที่ไมสมควรเปรียบเทียบตามความใน (2) ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบพิจารณาจากลักษณะ
หรือพฤติการณของผูตองหาหรือผูกระทําความผิดและการกระทําผิด เชน มีการกระทํา
ความผิดเปนกระบวนการ มีการกระทําผิดซ้ําซาก ผลของความเสียหายที่เกิดขึ้น พฤติการณ
ที่แสดงใหเห็นวาผูตองหาหรือผูกระทําความผิดจงใจปฏิบัติอันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย 

 เมื่อผูตองหาหรือผูกระทําความผิดชําระเงินคาปรับแลว ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบออกใบเสร็จรับเงิน 
โดยใหผูตองหาหรือผูกระทําความผิดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญที่ตอนลางของใบเสร็จรับเงินและที่สําเนา
ใบเสร็จรับเงินน้ันดวย เพ่ือแสดงวาผูตองหาหรือผูกระทําความผิดไดรับทราบและตรวจความถูกตองแลว พรอม
ทั้งสงมอบใบเสร็จรับเงินตนฉบับใหแกผูตองหาหรือผูกระทําความผิดรับไปและใหถือวาคดีอาญาเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งน้ีตามที่ไดมีการกําหนดไวในขอ 13 
 ทั้งน้ีในการเปรียบเทียบปรับ ระเบียบดังกลาวไดกําหนดใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบถือหลักเกณฑและ
กําหนดเงินคาปรับตามบัญชีอัตราการเปรียบเทียบ (แบบ ปท.๑) ทายระเบียบน้ี ตามที่ไดมีการกําหนดไวในขอ 
8 ซึ่งตามบัญชีอัตราการเปรียบเทียบปรับแนบทายระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลวาดวย
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หลักเกณฑการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ไดกําหนดอัตรา
คาปรับกําหนดใหเปรียบเทียบปรับเปนลักษณะขั้นบันไดเปน 3  กลาวคือ หากกระทําผิดครั้งที่ 1 ผูกระทําผิด
จะตองไดรับโทษปรับ 3,000 บาท หากกระทําความผิดครั้งที่ 2 ผูกระทําผิดจะตองไดรับโทษปรับ 6,000 บาท 
และหากกระทําความผิดเปนครั้งที่ 3 ผูกระทําผิดจะตองไดรับโทษปรับ 10,000 บาท  
 
2.4 งานศึกษาที่เก่ียวของ  
 ในเรื่องพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแลวขับขี่ยานพาหนะยังคงเปนปญหาที่สําคัญของ
สังคมไทย หากแตในประเทศไทยยังมีการศึกษาเรื่องดังกลาวไมมากนัก โดยเฉพาะในแงมุมของประสิทธิผลที่
เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมาย อยางไรก็ดีจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของพบวามีผูที่ทําการศึกษาใน
เรื่องดังกลาวอยูบาง ดังตอไปน้ี 
 เน้ือแพร เล็กเฟองฟู และคณะ (2559) ไดทําการศึกษาถึงสถานการณการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล
ในสถานที่ที่ผิดกฎหมาย พบวา นักด่ืมนิยมบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลบนถนน ฟุตปาธ หรือบนรถมากที่สุด 
โดยคิดเปนรอยละ 9.33 โดยคํานวณจากฐานของจํานวนนักด่ืมปจจุบัน ไมใชประชากรทั้งหมด  
 วรรณา พัฒนาศิริ (2555) ไดทําการศึกษาทางดานกระบวนการยุติธรรมกับการแกไขปญหาเมาแลว
ขับ โดยเห็นวาผูพิพากษาสวนใหญเคยตัดสินคดีเมาไมขับโดยจะทําการตรวจสอบประวัติการกระทําความผิดซ้ํา
ของจําเลยเพ่ือทราบประวัติของจําเลยใชประกอบดุลพินิจในการกําหนดโทษ แตเน่ืองจากวาในแตละวันจะมี
คดีเมาแลวขับฟองเปนจํานวนมาก ทําใหไมมีเวลาตรวจสอบและเห็นวาเปนคดีเล็กนอยซึ่งตามปกติโจทกจะ
ไมไดขอใหบวกโทษหรือเพ่ิมโทษ การตัดสินคดีเมาแลวขับจะพิพากษาใหคุมความประพฤติ อยางไรก็ตามใน
เรื่องปญหาในเรื่องเมาแลวขับน้ัน ศาลเปนเพียงสถาบันปลายนํ้า และหากคดีเมาแลวขับเกิดขึ้นในเขตศาลที่
เปนทางผาน ซึ่งคนขับรถไมไดมีพ้ืนที่อยูในจังหวัดน้ันๆ การตรวจสอบประวัติผูขับขี่วาเคยมีประวัติเมาแลวขับ
หรือไมก็จะเปนการยากเน่ืองจากปญหาความลาชาในการตรวจสอบ อีกทั้งปญหาในเรื่องระบบการคุมความ
ประพฤติที่ยังไมไดผลเทาที่ควร เน่ืองจากผูถูกคุมประพฤติที่ไมไดอยูในพ้ืนที่ของการคุมประพฤติ จะตองจัดให
มีการคุมประพฤติในเขตพ้ืนที่ที่ผูขับขี่น้ันมีภูมิลําเนา 
 อุษา บ้ิกกิ้นส (ม.ป.ป.) ศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมเมาแลวขับ และการเปดรับสื่อของผู
ขับขี่รถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอการเมาแลวขับของผูขับขี่
รถจักรยานยนต ไดแก ปจจัยทางดานประชากรศาสตร ปจจัยดานจิตวิทยา ปจจัยดานพฤติกรรม ปจจัยดาน
สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงพฤติกรรมเมาแลวขับของเพ่ือนสนิท โดยเหตุผลที่ทําใหเกิดพฤติกรรมเมาแลวขับ 
ไดแก ผูขับขี่ไมไดระวังวาตนเองจะเมา ผูขับขี่รูสึกมั่นใจมากขึ้นหลังจากด่ืมและคิดวาสามารถขับรถได ทั้งๆที่
ขับไมได รวมถึงความคิดหรือหวังวาจะไมถูกจับ นอกจากน้ีการที่กฎหมายมีบทลงโทษที่ไมรุนแรง รวมถึงการ
บังคับใชกฎหมายที่ไมตอเน่ืองโดยทําเฉพาะในชวงเทศกาล รวมถึงทัศนคติของสังคมไทยที่มีความเช่ือวาการ
เมาแลวขับไมใชเรื่องอันตรายอยางใด ก็เปนสาเหตุที่สําคัญที่ทําใหอุบัติเหตุจราจรจากการเมาแลวขับไมลดลง 
 ไวพจน กุลาชัย (2555) กลาววา การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเปนสาเหตุสําคัญประการหน่ึงที่สงผล
ตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย อยางไรก็ตามกฎหมายของประเทศไทยยังไมมีการกําหนดโทษ
ตามปริมาณแอลกอฮอลในเลือด และจํานวนครั้งที่กระทําความผิด ดังน้ัน บุคคลที่ด่ืมหนักกับด่ืมนอย หรือ ทํา
ผิดบอยและทําผิดครั้งแรก จะไดรับโทษเทาเทียมกัน ดวยเหตุน้ีจึงสมควรมีการปรับปรุงอัตราโทษตามปริมาณ
ของแอลกอฮอลเลือด รวมถึงควรปรับปรุงกฎหมายใหมีความเขมงวดมากขึ้นโดยกําหนดระดับแอลกอฮอลไวที่ 
0 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต และเพ่ิมโทษที่รุนแรงขึ้นโดยในการบังคับใชกฎหมายควรคํานึงถึงประเด็นสิทธิมนุษยชน
ใหมากขึ้น 



 

10 

 

2.5 มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวของกับการขับขี่ยานพาหนะภายใตอิทธิพลของการบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลในตางประเทศ 
 นอกจากน้ีจากการศึกษาพบวา ในตางประเทศก็ไดมีการทําการศึกษาในประเด็นดังกลาวดวยเชนกัน 
โดย H.J. Walls and Alistair Brownlie (1985) กลาววา แอลกอฮอลจะผานเขาสูกระเพาะอาหารและลําไส 
(duodenum) เขาสูกระแสเลือดซึ่งจะถูกนําตอไปที่ตับ แอลกอฮอลที่อยูในกระแสเลือดจะเดินทางตอจากตับ
ไปที่หัวใจ เขาสูระบบการไหลเวียนของโลหิต ซึ่งทายที่สุดจะนําไปสูสมอง ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวา
แอลกอฮอลออกฤทธ์ิกับระบบสมองโดยผานทางการไหลเวียนของกระแสเลือดในรางกาย  
  Drinkaware (2016) ซึ่งเปนองคกรเอกชนไมแสวงกําไรเพ่ือรณรงคการใหความรูเก่ียวกับการบริโภค
แอลกอฮอลในประเทศสหราชอาณาจักรสรุปผลของแอลกอฮอลที่มีตอการขับขี่ยานพาหนะวาแอลกอฮอลทํา
ใหการทํางานของรางกายบางอยางที่จําเปนตองใชในการขับขี่ยานพาหนะเสื่อมสมรรถภาพลง อันไดแก 

• แอลกอฮอลทําใหใชเวลานานขึ้นกวาที่ขอมูลจากการมองเห็นดวยตาจะเดินทางสูสมองเพ่ือการรับรู  

• แอลกอฮอลทําใหการประมวลผลขอมูลของสมองยากขึ้น 

• แอลกอฮอลทําใหการสั่งงานจากสมองไปยังกลามเน้ือชาลงเปนเหตุใหปฏิกิริยาตอบสนองของรางกาย
ตอเหตุการชาลง (อยางเชน การเห็นอะไรบางสิ่งว่ิงตัดหนารถ ถาไมด่ืมแอลกอฮอลผูขับขี่อาจมี
ปฏิกิริยาเหยียบเบรคหยุดรถไดทัน แตถาอยูภายใตอิทธิพลของแอลกอฮอลผูขับขี่อาจตอบสนองดวย
การเหยียบเบรคไมทันและชนสิ่งที่ว่ิงตัดหนารถรถน้ัน)  

 นอกจากน้ีผลการทดลอง J. Todd Arnedt และคณะ (2001) ที่ทดลองผลของแอลกอฮอลกับการขี่
กับผูขับขี่ชายจํานวน 18 คนอายุระหวาง 19-35 ป ดวยระดับแอลกอฮอลในกระแสเลือดที่ตางกัน 3 ระดับ 
(อันไดแก 0.00 0.05 และ 0.08 %) กับเครื่องจําลองการขับรถยนต พบวาความงวงนอนของผูขับขี่จะสูงขึ้น
เมื่อปริมาณแอลกอฮอลในกระแสเลือดมีความเขมขนขึ้น นอกจากน้ีการเปลี่ยนชองทางจราจร การเปลี่ยน
ระดับความเร็วของยานพาหนะ และการขับขี่นอกเสนทางจราจรก็สูงขึ้นดวย ซึ่งสิ่งเหลาน้ีลวนเปนสาเหตุที่ทํา
ใหผูขับขี่ยานพาหนะภายใตอิทธิพลของแอลกอฮอลมีแนวโนมและความเสี่ยงที่กอใหเกิดอุบัติเหตุสูงกวาผูขับขี่
ที่ไมไดด่ืมแอลกอฮอล  
 จากขอมูลขององคการอนามัยโลก (World Health Organizationหรือ WHO) ระบุวาการด่ืม
แอลกอฮอลแลวขับขี่ยานพาหนะเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนโดยเฉพาะอุบัติเหตุรถชนกัน
และเปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บและการเสียชีวิต  
 โดยความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุรถชนกันจะเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญเมื่อปริมาณแอลกอฮอลในกระแส
เลือดของผูขับขี่ สูงกวา 0.04% ดังน้ันกฎหมายที่กําหนดใหผูขับขี่หามมีปริมาณแอลกอฮอลในกระแสเลือดเกิน
กวา 0.05% หรือตํ่ากวาจึงเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการลดจํานวนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการด่ืม
แลวขับ การบังคับใชจุดตรวจปริมาณแอลกอฮอลของผูขับขี่ และการสุมตรวจปริมาณแอลกอฮอลจากเครื่องวัด
ปริมาณแอลกอฮอลโดยการเปานับวาเปนมาตรการที่ไดผลเน่ืองจากสามารถลดอุบัติเหตุจากการด่ืมแลวขับลง
ถึง 20% และคุมคากับคาใชจายในการดําเนินงาน สําหรับผูขับขี่ที่มีอายุนอย หรือ ผูขับขี่มือใหมน้ันความเสี่ยง
ตอการเกิดอุบัติเหตุจะย่ิงสูงขึ้นกวาผูขับขี่ที่มีประสบการณเมื่ออยูภายใตอิทธิพลของแอลกอฮอล ดังน้ัน
กฎหมายควรที่จะกําหนดปริมาณแอลกอฮอลในกระแสเลือดสําหรับกรณีผูขับขี่ที่อายุนอย หรือผูขับขี่มือใหม
ใหนอยกวา0.02% จะชวยลดอุบัติเหตุบนทองถนนจากการด่ืมแลวขับถึง 24% (WHO : 2016) 
 เพ่ือทําใหสามารถที่จะเขาใจมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะ
ภายใตอิทธิพลของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ตลอดจนวิธีการในการดําเนินการกับผูที่มีพฤติกรรมดังกลาวไดอยาง
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ครอบคลุมย่ิงขึ้น งานวิจัยน้ีจึงเลือกที่จะทําการศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวในเรื่องน้ีในประเทศตางๆ
จํานวน 3 ประเทศ อันไดแก  

1. ประเทศสหราชอาณาจักร (ศึกษาเฉพาะประเทศอังกฤษและเวลส)1  
2. ประเทศแคนาดา 
3. ประเทศญี่ปุน  

 โดยทั้ง 3 ประเทศลวนเปนประเทศที่พัฒนาแลว (developed country) และเปนสมาชิกขององคกร
เพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and 
Development หรือ OECD) และแตละประเทศเปนตัวแทนของทวีปตางๆ โดยประเทศอังกฤษและเวลสเปน
ตัวแทนของทวีปยุโรป ประเทศแคนาดาเปนตัวแทนของทวีปอเมริกาเหนือ และประเทศญี่ปุนเปนตัวแทนของ
ทวีปเอเชีย โยในรายงานความกาวหนาฉบับที่ 2 ขอนําเสนอเฉพาะในสวนของกฎหมายของประเทศสหราช
อาณาจักร ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี  
 2.5.1 ประเทศสหราชอาณาจักร  
 ขอมูลขององคการอนามัยโลก (WHO) ระบุไวในรายงาน Global status report on alcohol and 
health ทีเผยแพรในป 2014 วาในป 2010ประเทศสหราชอาณาจักรมีการบริโภคแอลกอฮอลอยูที่ 13.8 ลิตร 
(WHO : 2015) และจากขอมูลของOECD ที่เผยแพรในป 2016 ระบุวาในป 2014 ระบุวาการบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลในสหราชอาณาจักรโดยเฉลี่ยอยูที่ 9.4 ลิตรตอคน (OECD : 2016)  
 จากขอมูลของWHO ระบุวาในป 2012 ประเทศสหราชอาณาจักรมีอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุมาจาก
การด่ืมแอลกอฮอลรวมทั้งสิ้น 23.3% (WHO : 2014) 
 โดยกฎหมายที่สําคัญของประเทศอังกฤษในเรื่องของการควบคุมพฤติกรรมของผูที่ ด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลแลวขับขี่ยานพาหนะ ไดแก The Road Traffic Act 1988 ซึ่งมาสาระสําคัญที่พอสรุปได 
ดังตอไปน้ี  
 1. บุคคลใดที่กําลังขับ หรือ พยายามที่จะขับยานพาหนะบนถนน หรือในที่สาธารณะโดยที่มีสภาพไม
เหมาะสมสําหรับการขับอันเน่ืองมาจากการด่ืม (รวมถึงยา) ถือวามีความผิด ตลอดจนบุคคลที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการขับยานพาหนะที่อยูบนถนน หรือในที่สาธารณะ มีสภาพไมเหมาะสมสําหรับการขับอัน
เน่ืองมาจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลก็ถือวามีความผิดเชนกัน ดังที่กําหนดไวในมาตรา 4  
 2. บุคคลใดที่ขับ พยายามขับ หรือมีหนาที่รับผิดชอบในการขับยานพาหนะที่อยูบนถนน หรือสถานที่
สาธารณะ จะมีความผิดหากปริมาณแอลกอฮอลในลมหายใจ เลือด หรือ ปสสาวะ เกินกวาที่กฎหมายกําหนด 
ตามที่กําหนดไวในมาตรา 5 
 3. เจาหนาที่มีอํานาจในการขอใหผูขับขี่ทดสอบปริมาณแอลกอฮอล โดยใหเปนอํานาจของเจาหนาที่
จราจร (Traffic Officer) หากผูขับขี่ยานพาหนะปฏิเสธไมยอมใหทดสอบโดยไมมีเหตุผลอันควร ก็จะถือเปน
ความผิดเชนกัน โดยการกําหนดใหการทดสอบปริมาณแอลกอฮอลโดยลมหายใจน้ัน เจาหนาที่ตํารวจจะทํา
การ screening breath test ตามทองถนน โดยใชเครื่อง breathalyzer ถาผูขับขี่ยานพาหนะไมยอมเปา 
หรือเจาหนาที่เห็นวาผูขับขี่มีความบกพรองในการขับรถ ก็จะถูกนําตัวไปสถานีตํารวจเพ่ือใหเปาโดยใชเครื่อง

1 ประเทศสหราชอาณาจักรประกอบไปดวย 4 ประเทศ อันไดแก ประเทศอังกฤษ ประเทศเวลส ประเทศสกอตแลนด และ 
ประเทศไอรแลนดเหนือ โดยประเทศอังกฤษและประเทศเวลสใชกฎหมายรวมกัน ในขณะท่ีประเทศสกอตแลนด และประเทศ
ไอรแลนดเหนือมีกฎหมายแยกตางหากของตนเอง การวิจัยนี้จึงมุงศึกษาเฉพาะมาตรการทางกฎหมายของประเทศอังกฤษและ
เวลสเทานั้น  

                                          



 

12 

 

ตรวจจับที่มีความซับซอนกวาอีก 2 ครั้ง หากเปาแลวพบวามีปริมาณแอลกอฮอลเกินกวาที่กฎหมายกําหนด    
ผูขับขี่ยังสามารถที่จะใหเจาหนาที่ตํารวจตรวจปริมาณแอลกอฮอลโดยใชตัวอยางเลือด หรือ ปสสาวะแทนได 
แตหากผลออกมาวาปริมาณเกิน ก็จะตองถูกดําเนินคดี ทั้งน้ีตามที่กําหนดไวในมาตรา 6   
 โดยที่ปริมาณแอลกอฮอลที่กฎหมายกําหนด จะมีการกําหนดไวอยางชัดเจนในมาตรา 11 ดังตอไปน้ี 

(a) 35 ไมโครกรัมของแอลกอฮอลตอ 100 มิลลิลิตร วัดจากลมหายใจ  
(b) 80 ไมโครกรัมของแอลกอฮอลตอ 100 มิลลิลิตร วัดจากเลือด 
(c) 107 ไมโครกรัมของแอลกอฮอลตอ 100 มิลลิลิตร วัดจากปสสาวะ 

 4. ในเรื่องบทกําหนดโทษสําหรับการด่ืมแลวขับ (Drinkaware : 2016) แบงเปน 3 ประเภท กลาวคือ 
โทษปรับ โทษหามขับขี่ยานพาหนะ และโทษจําคุก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับลักษณะความรายแรงของการกระทํา
ความผิด ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

• ไมสามารถรับผิดชอบในการขับขี่ยานพาหนะในขณะที่แอลกอฮอลเกินกฎหมายกําหนด 
หรือไมอยูในสภาพที่ขับไดจากการด่ืม มีโทษจําคุก 3 เดือน หรือ ปรับ 2500 ปอนด หรือ 
หามขับรถ 

• ขับขี่ หรือ พยายามจะขับขี่ ในขณะที่แอลกอฮอลเกินกฎหมายกําหนด หรือไมอยูในสภาพที่
ขับไดจากการด่ืม มีโทษจําคุก 6 เดือน หรือ ปรับ โดยไมมีอัตราขั้นตํ่า หรือ หามขับรถอยาง
นอย 1 ป ซึ่งจะเพ่ิมเปน 3 ป หากพบวาเปนกระทําความผิดซ้ําในรอบ 10 ป 

• ไมยอมเปา หรือใหตัวอยางเลือดและปสสาวะเพ่ือตรวจปริมาณแอลกอฮอล มีโทษจําคุก 6 
เดือน หรือ ปรับ โดยไมมีอัตราขั้นตํ่า หรือ หามขับรถอยางนอย 1 ป  

• ทําใหผูอ่ืนตายจากการขับรถโดยประมาทภายใตอิทธิพลของแอลกอฮอล ถือเปนการกระทํา
ผิดรายแรง มีโทษจําคุก 14 ป หรือ ปรับ โดยไมมีอัตราขั้นตํ่า หรือ หามขับรถอยางนอย 2 ป 
หรือตองไปสอบใบขับขี่ที่ขยายออกไปกอนจะไดรับใบขับขี่คืน  

 สําหรับผูกระทําผิดที่มีความเสี่ยงสูง (high risk offender) จะตองผานการตรวจทางการแพทยกอนที่
จะไดรับใบขับขี่คืนหลังจากพนโทษการหามขับขี่ โดยผูที่ถือวามีความเสี่ยงสูงคือ  

• กระทําความผิดซ้ําต้ังแต 2 ครั้งในรอบระยะเวลา 10 ป  

• ขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีปริมาณแอลกอฮอล 87.5 มิลลิกรัม ตอ 100 มิลลิลิตร (ลม
หายใจ) / 200 มิลลิกรัม มิลลิกรัม ตอ 100 มิลลิลิตร (เลือด) /267.5 มิลลิกรัม ตอ 100 
มิลลิลิตร (ปสสาวะ) 

• ปฏิเสธที่จะใหตํารวจตรวจปริมาณแอลกอฮอลทางลมหายใจ เลือด และปสสาวะ 

• ปฏิเสธที่จะใหตัวอยางเลือดเพ่ือตรวจปริมาณแอลกอฮอล เชน เอาตัวอยางเลือดขณะไมไดสติ 
 2.5.2 ประเทศแคนาดา 
 ขอมูลขององคการอนามัยโลก (WHO) ระบุไวในรายงาน Global status report on alcohol and 
health ทีเผยแพรในป 2014 วาในป 2010ประเทศแคนาดาอยูที่ 13.2 ลิตร (WHO : 2015) และจากขอมูล
ของOECD ที่เผยแพรในป 2016 ระบุวาในป 2014 ระบุวาคาเฉลี่ยการบริโภคแอลกอฮอลอยูที่ 8.0ลิตรตอคน 
(OECD : 2016)  
 จากขอมูลของWHO ระบุวาในป 2012 ประเทศแคนาดามีอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุมาจากการด่ืม
แอลกอฮอลรวมทั้งสิ้น 18.6% (WHO : 2014) 
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 สําหรับในประเทศแคนาดา ไดมีการกําหนดใหการขับขี่ยานพาหนะในขณะที่ความสามารถในการขับขี่
ลดลงเพราะแอลกอฮอลน้ัน ถือวาเปนความผิดอาญาที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญาของแคนาดา ดังมี
รายละเอียดตอไปน้ี  
 1. ผูใดที่ปฏิบัติการ (operate) ใดๆ กับยานพาหนะ ดูแล หรือควบคุมยานพาหนะดังกลาว ไมวา
ยานพาหนะน้ันจะเคลื่อนไหวอยูหรือไม  
  (a) ในระหวางที่ความสามารถในการปฏิบัติการตอยานพาหนะของผูน้ันลดลงดวย
แอลกอฮอล หรือยาเสพติด หรือ  
  (b) ไดบริโภคแอลกอฮอลในปริมาณที่ความเขมขนของแอลกอฮอลในกระแสเลือดของผูน้ัน
เกิดน 80 มิลิกรัมแอลกอฮอลตอปริมาณเลือด 100 มิลลิลิตร  
  ถือวาผูน้ันไดกระทําความผิดทั้งน้ีตามที่กําหนดไวใน มาตรา 253 (1)  
 2. หากเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย (peace officer) มีเหตุอันควรตองสงสัยวาผูใดมีแอลกอฮอล 
รวมถึงยาเสพติดอ่ืนอยูในรางกาย และผูน้ันไดปฏิบัติการกับยานพาหนะ ภายในระยะเวลา 3 ช่ัวโมงกอนหนา
น้ัน ไมวายานพาหนะน้ันจะอยูในการเคลื่อนไหวหรือไม เจาหนาที่มีอํานาจรองขอใหผูน้ันปฏิบัติตาม มาตรา 
254 (2) (b) ในกรณีที่มีขอสงสัยวาผูน้ันมีปริมาณแอลกอฮอลที่เกินกําหนดอยูในรางกาย กลาวคือ สามารถรอง
ขอใหผูน้ันใหมอบตัวอยางลมหายใจทันทีเพ่ือจะนําไปทําการวิเคราะหตรวจสอบอยางเหมาะสมโดยเครื่องมือ
ตรวจสอบที่ไดรับการรับรอง นอกจากน้ีตามมาตรา 254 (2) (5) ยังไดกําหนดวา ผูที่ปฏิเสธไมยอมใหตรวจลม
หายใจวัดปริมาณแอลกอฮอล หากไมมีขออางที่สมเหตุผล ใหถือวาเปนการกระทําความผิดเชนกัน  
 3. ในเรื่องของการกําหนดโทษน้ัน ไดมีการบัญญัติไวดังตอไปน้ี  

• ถาการกระทําความผิดดําเนินคดีโดย indictment (การดําเนินคดีโดยมีคณะลูกขุน) หรือถูก
ลงโทษโดย summary conviction (การตัดสินคดีในศาล magistrate โดยไมตองมีลูกขุน) 
บทลงโทษขั้นตํ่า ไดแก 

   -สําหรับการกระทําความผิดครั้งแรก โทษปรับไมนอยกวา 1,000 ดอลลารแคนาดา 
   -สําหรับการกระทําความผิดครั้งที่สอง จําคุกไมนอยกวา 30 วัน 
   -สําหรับการกระทําความผิดในครั้งถัดๆมา จําคุกไมนอยกวา 120 วัน  

• ในกรณีการกระทําความผิดดําเนินคดีโดย indictment (การดําเนินคดีโดยมีคณะลูกขุน)   
โทษจําคุกสูงสุดไมเกิน 5 ป 

• ในกรณี ถูกลงโทษโดย summary conviction (การตัดสินคดีในศาล magistrate โดยไม
ตองมีลูกขุน)  โทษจําคุกสูงสุดไมเกิน 18 เดือน   

• ผูใดที่กระทําความผิดตามมาตรา 253 (1) (a) ซึ่งเปนความผิดฐานปฏิบัติการกับยานพาหนะ
โดยความสามารถในการปฏิบัติการลดลงเพราะแอลกอฮอล และเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอ
รางกายผูอ่ืน ผูกระทําจะไดรับโทษจําคุกไมเกิน 10 ป  

• ผูที่กระทําความผิดตามมาตรา 253(1) (b) (มีปริมาณแอลกอฮอลในกระแสเลือดมากกวาที่
กฎหมายกําหนด) กอใหเกิดอุบัติเหตุซึ่งเปนผลใหเกิดอันตรายแกรางกายผูอ่ืน จะไดรับโทษ
จําคุกไมเกิน 10 ป  

• ผูใดกระทําความผิดตาม 254 (5) (ปฏิเสธไมยอมใหวัดปริมาณแอลกอฮอล) และในเวลาที่ได
กระทําความผิดน้ัน รู หรือควรไดรูวาการปฏิบัติการกับ ดูแล หรือควบคุมยานพาหนะจะ
กอใหเกิดอุบัติเหตุซึ่งเปนผลใหเกิดอันตรายแกรางกายผูอ่ืน จะไดรับโทษจําคุกไมเกิน 10 ป 
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• ผูใดที่กระทําความผิด ตามมาตรา 253 (1) (a) และเปนเหตุทําใหผูอ่ืนถึงแกชีวิต ไดรับโทษ
จําคุกตลอดชีวิต ทั้งน้ีตามที่กําหนดไวในมาตรา 255 (3) 

• ผูที่กระทําความผิดตามมาตรา 253(1) (b) ซึ่งเปนความผิดฐานมีปริมาณแอลกอฮอลใน
กระแสเลือดมากกวาที่กฎหมายกําหนด) กอใหเกิดอุบัติเหตุซึ่งเปนผลใหเกิดอุบัติเหตุซึ่ง
นําไปสูความตายของผูอ่ืน จะไดรับโทษจําคุกตลอดชีวิต 

• ผูใดกระทําความผิดตาม 254 (5) ซึ่งเปนความผิดฐานปฏิเสธไมยอมใหวัดปริมาณแอลกอฮอล 
และในเวลาที่ไดกระทําความผิดน้ัน รู หรือควรไดรูวาการปฏิบัติการกับ ดูแล หรือควบคุม
ยานพาหนะจะกอใหเกิดอุบัติเหตุซึ่งเปนผลใหเกิดอุบัติเหตุซึ่งนําไปสูความตายของผูอ่ืน จะ
ไดรับโทษจําคุกตลอดชีวิต 

• สําหรับในเรื่องของการระงับใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะน้ัน หากพบวาผูน้ันกระทําความผิด 
ผูน้ันจะถูกระงับการใชใบอนุญาตขับขี่ช่ัวคราว และจะตองเขาโปรแกรมตางๆเพ่ือที่จะได
ใบอนุญาตขับขี่คืน ซึ่งระยะเวลาและรายละเอียดของการที่จะใหไดใบอนุญาตขับขี่คืนน้ัน
ขึ้นอยูกับกฎหมายของแตละมณฑลในประเทศแคนาดา 

 2.5.3 ประเทศญี่ปุน  
 ขอมูลขององคการอนามัยโลก (WHO) ระบุไวในรายงาน Global status report on alcohol and 
health ทีเผยแพรในป 2014 วาในป 2010ประเทศญี่ปุนอยูที่ 10.4ลิตร (WHO : 2015) และจากขอมูลของ
OECD ที่เผยแพรในป 2016 ระบุวาในป 2014 ระบุวาคาเฉลี่ยการบริโภคแอลกอฮอลอยูที่ 7.1ลิตรตอคน 
(OECD : 2016) 
 จากขอมูลของWHO ระบุวาในป 2012 ประเทศญี่ปุนมีอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุมาจากการด่ืม
แอลกอฮอลรวมทั้งสิ้น 14.1% (WHO : 2014) 

 สําหรับกฎหมายเรื่องด่ืมแลวขับในประเทศญี่ปุนน้ัน อยูใน Road Traffic Act (道路交通法 - 
Doro Kotsu Ho) ซึ่งมีการแกไขในป 2013 โดยการแกไขน้ีเพ่ือลดปริมาณแอลกอฮอลตามกฎหมายใหตํ่าลง
และเพ่ิมโทษสําหรับผูฝาฝน  
 สําหรับการด่ืมแลวขับตามกฎหมายญี่ปุนน้ันแบงออกเปน 2 ฐานความผิด คือ  

 การขับขี่ยานพาหนะภายใตอิทธิพลของแอลกอฮอล (driving under influence of alcohol) (酒

気帯び運転 - shuki obi unten) หมายถึงการขับขี่ยานพาหนะโดยผูขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอลใน
กระแสเลือด 0.03% หรือมากกวา ถือวาเปนความผิดตาม มาตรา 65 วรรค 1 และมาตรา 117 สวนที่ 2-2 
หมายเลข 3 ซึ่งมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือ ปรับไมเกิน 500,000 เยน (Makoto Saito and et.al : 2015) 

 การขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมา (Drunk Driving) (酒酔い運転 - sake yoi unten) มาย
ถึงการขับขี่ยานพาหนะโดยผูขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอลในกระแสเลือด 0.03% หรือมากกวา ถือวาเปน
ความผิดตาม มาตรา 65 วรรค 1 และมาตรา 117 สวนที่ 2 หมายเลข 1 ซึ่งมีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือ ปรับ
ไมเกิน 10,00,000 เยน (Makoto Saito and et.al : 2015) 
 
 
 
 



บทที่ 3  
 

ระเบยีบวิธีวิจัย 
 
3.1 รูปแบบการศึกษา 
 การวิจัยครั้งน้ีใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative)   
 
3.2 พื้นที่ ประชากร ขนาดตัวอยาง และการเลือกตัวอยาง 

ศึกษาพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบงกลุมประชากรในการศึกษาออกเปนสองกลุม ดังน้ี 
  3.2.1 ตามวัตถุประสงคขอที่ 2.1 และ 2.2 พ้ืนที่ศึกษา คือ สถานีตํารวจนครบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 89 สถานี ประชากรในการศึกษาคือขอมูลบันทึกจากเจาพนักงานตํารวจ โดยการ
เก็บขอมูลเอกสาร (Documentary research) เอกสารบันทึกจากเจาหนาที่ตํารวจ เปนระยะเวลา 12 เดือน  
 3.2.2 ตามวัตถุประสงคขอที่ 2.3 และขอ 2.4 เปนการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ผู
พิพากษา พนักงานอัยการ เจาพนักงานคุมประพฤติ นักวิชาการ นักกฎหมายที่มีความรูและความเช่ียวชาญใน
เรื่องกฎหมายที่เก่ียวของกับการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ขนาดตัวอยางประมาณ 8 
ถึง 12 คน 

 
3.3 เครื่องมือ/แบบเก็บขอมูล 

เครื่องมือในการเก็บขอมูล แบงเปนสองลักษณะคือ 
 1. แบบสอบถาม  
 2. แบบสัมภาษณเชิงลึก 
 
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ จะใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 2 ลักษณะ โดยแบง
ตามประเภทของกลุมประชากรที่ตองการทําการเก็บขอมูล ดังตอไปน้ี  

• เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยเก็บขอมูลจาก ผูพิพากษา พนักงานอัยการ เจาพนักงานคุมประพฤติ 
นักวิชาการ นักกฎหมายที่มีความรูและความเช่ียวชาญในเรื่องกฎหมายที่เก่ียวของกับการ
ควบคุมพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลโดยการใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-
depth interview)   

• เก็บรวบรวมขอมูลจากการวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาคนควา
และวิเคราะหขอมูลจาก ตัวบทกฎหมาย แนวความคิด ทฤษฎี หนังสือ บทความทาง
วิชาการ ตลอดจนขอมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ รวมถึงเอกสารอ่ืนๆที่เก่ียวของ ทั้งของ
ประเทศไทยและของตางประเทศ โดยนําขอมูลที่ไดมาศึกษาวิเคราะหในลักษณะของการ
เขียนเชิงพรรณนา (Descriptive and analytical approach) เพ่ือหาขอสรุปและเสนอ
แนวทางที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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3.5 การวิเคราะหขอมูล 
รูปแบบของการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชการวิเคราะหเน้ือหาในลักษณะของการ

เขียนเชิงพรรณนา (Descriptive and analytical approach) เพ่ือหาขอสรุปและเสนอแนวทางที่เก่ียวของ
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการศึกษาการบังคบัใชกฎหมายในกรณีด่ืมแลวขับ  
รวมทั้งโอกาสการหลุดรอดพนจากการดําเนนิคดีในชัน้ศาล 

 
 จากการสํารวจและศึกษาสถานการณในเรื่องของการบังคับใชกฎหมายในกรณีด่ืมแลวขับ รวมทั้ง
โอกาสการหลุดรอดพนจากการดําเนินคดีในช้ันศาล โดยในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีคณะผูวิจัยมีวัตถุประสงคในการ
สํารวจสถานการณพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิตเกินกวาที่
กฎหมายกําหนด และจํานวนในการหลุดรอดพนจากการดําเนินคดีในช้ันศาล และสถานการณการเกิดอุบัติเหตุ
พฤติกรรมจากการขับขี่ยานพาหนะในขณะที่ผูขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิตเกินกวาที่กฎหมาย
กําหนด และจํานวนในการหลุดรอดพนจากการดําเนินคดีในช้ันศาล ตลอดจนศึกษาถึงความคิดเห็นถึง
ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 
2551 รวมถึงประสิทธิภาพและความเหมาะสมของอัตราคาปรับที่สามารถกําหนดใหเปรียบเทียบปรับตาม
ระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล วาดวยหลักเกณฑการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 เพ่ือทราบถึงปญหาอันเกิดขึ้นจากการบังคับใช พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 รวมถึงกฎหมายลําดับรองที่เก่ียวของ ตลอดจนศึกษาถึงสาเหตุและ
แนวทางในการควบคุมที่เหมาะสมโดยอาศัยหลักเกณฑทางอาชญาวิทยา รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบกับแนว
ทางการควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลกอนหรือขณะขับขี่ยานพาหนะในตางประเทศ โดยใน
การศึกษาครั้งน้ีคณะผูวิจัยไดแบงผลของการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัยเปน 2 หัวขอใหญ ดังมี
รายละเอียดตอไปน้ี 
 
4.1 การศึกษาเพื่อสํารวจสถานการณพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีปริมาณแอลกอฮอลใน
กระแสโลหิตเกินกวาที่กฎหมายกําหนด และเพื่อสํารวจสถานการณการเกิดอุบัติเหตุพฤติกรรมจากการขับ
ขี่ยานพาหนะในขณะที่ผูขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิตเกินกวาที่กฎหมายกําหนด และจํานวน
ในการหลุดรอดพนจากการดําเนินคดีในชั้นศาล 
 ในการศึกษาหัวขอดังกลาว คณะผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลสถานการณพฤติกรรมของผูขับขี่
ยานพาหนะในขณะที่มีปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิตเกินกวาที่กฎหมายกําหนดและสถานการณการเกิด
อุบัติเหตุพฤติกรรมจากการขับขี่ยานพาหนะในขณะที่ผูขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิตเกินกวาที่
กฎหมายกําหนด โดยใชการเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร (Documentary research) ตางๆ ในชวงระยะเวลา 
12 เดือน โดยใชระยะเวลาตามปงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) โดยแบงขอมูลที่
เก็บรวบรวมได 4 แหลงขอมูล กลาวคือ 
 4.1.1 ขอมูลการต้ังจุดตรวจจุดสกัดของเจาพนักงานตํารวจ ในกรณีการต้ังจุดตรวจจุดสกัดเพ่ือตรวจ
ปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิต จากเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน
รวมทั้งสิ้น 89 สถานี 
 4.2.2 ขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกที่มีสาเหตุจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแลวไปขับขี่
ยานพาหนะ จากกองบังคับการตํารวจจราจร กองบัญชาการตํารวจนครบาล  
 4.2.3 ขอมูลสถิติการถูกคุมประพฤติจากความผิดฐานเมาสุราในขณะขับขี่ยานพาหนะจากกรมคุม
ประพฤติ  
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 4.2.4 ขอมูลจํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการด่ืมสุรา 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 
จากสํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
 ดังมีรายละเอียดผลการศึกษาดังตอไปน้ี 
 
 จากขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกที่มีสาเหตุจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแลวไปขับขี่
ยานพาหนะ จากกองบังคับการตํารวจจราจร กองบัญชาการตํารวจนครบาล ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2558 – 
30 กันยายน 2559 พบวาจํานวนคดีอุบัติเหตุจราจรที่รับแจงทั้งหมดต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2559 – 30 
กันยายน 2559 มีจํานวนลดลงกวาขอมูลจํานวนคดีอุบัติเหตุจราจรที่รับแจงทั้งหมดในป 2558 และเมื่อแยก
ทําการศึกษาถึงสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็พบวาจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุจากการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลและมีอาการมึนเมา ก็พบวาจํานวนคดีอุบัติเหตุจราจรที่มีสาเหตุมาจาการมึนเมาเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2559  - 30 กันยายน 2559 มีจํานวนลดลงจากในป 2558 เชนเดียวกัน 
รายละเอียดดังแสดงไวในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่มีสาเหตุจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแลวไปขับขี่ 
     ยานพาหนะ 

ป พ.ศ. จํานวนคดีอุบัติเหตุจราจรท่ีรับแจงท้ังหมด สาเหตุของอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้น 
1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 26,675 คด ี เมาสุรา     554 ราย 

1 มกราคม 2559 – 30 กันยายน 2559  20,846 คด ี         เมาสุรา     124 ราย 

        ขอมูลจากกองบังคับการตํารวจจราจร กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
 

 จากขอมูลการต้ังจุดตรวจจุดสกัดของเจาพนักงานตํารวจ ในกรณีการต้ังจุดตรวจจุดสกัดเพ่ือตรวจ
ปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิต ของสถานีตํารวจนครบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนรวมทั้งสิ้น 89 
สถานีพบวา ในชวงเดือนตุลาคม 2558 – เดือนมกราคม 2559 ไดมีการต้ังจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอลใน
ระดับที่คอนขางมากเมื่อเปรียบเทียบกับในชวงต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2559 เปนตนมา อยางไรก็ตามในสวน
ของจํานวนผูถูกจับกุมขอหาขับขี่ยานพาหนะในขณะเมาสุราก็ยังคงมีจํานวนที่ไมแตกตางจากกันมากนัก 
โดยเฉพาะสถิติการจับกุมในชวงเดือนพฤศจิกายน 2558 – เดือนมกราคม 2559 ซึ่งอยูในจํานวนที่คอนขางสูง
เมื่อเทียบกับในชวงเดือนอ่ืนๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากเปนชวงใกลเทศกาลวันขึ้นปใหม อยางไรก็ตาม ในชวงเดือน
เมษายน 2559 กลับพบวาจํานวนผูถูกจับกุมในขอหาขับขี่รถในขณะเมาสุรากลับมีปริมาณที่ไมสูงมากนัก ทั้งน้ี
เน่ืองจากแมวาในชวงเวลาดังกลาวจะเปนชวงเทศกาลสงกรานต แตเน่ืองจากการเก็บขอมูลครั้งน้ีเปนการเก็บ
ขอมูลจากสถานีตํารวจนครบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวประชาชนมักจะนิยมเดินทางไป
ทองเที่ยวตามตางจังหวัด สงผลใหจํานวนตัวเลขผูถูกจับกุมในขอหาขับขี่รถในขณะเมาสุราไมสูงมากนัก 
รายละเอียดดังแสดงไวในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนการต้ังจุดตรวจวัดและผูถูกจับกุมขอหาขับขี่รถในขณะเมาสุรา 
เดือน/ป จํานวนจุดตรวจวัดแอลกอฮอล จํานวนผูถูกจับกุมขอหาขับขี่รถในขณะเมาสรุา 

ตุลาคม 2558 118 118 
พฤศจิกายน 2558 110 292 
ธันวาคม 2558 105 350 
มกราคม 2559 108 246 
กุมภาพันธ 2559 51 112 
มีนาคม 2559 27 142 
เมษายน 2559 26 127 
พฤษภาคม 2559 26 67 
มิถุนายน 2559 76 81 
กรกฎาคม 2559 26 87 
สิงหาคม 2559 27 96 
กันยายน 2559 26 84 

  ขอมูลจากสถานีตํารวจนครบาล 89 สถานตีั้งแตเดือน ตุลาคม 2558 ถึง เดือนกันยายน 2559 

 
 นอกจากน้ี คณะผูวิจัยยังไดทําการเก็บขอมูลสถิติการคุมความประพฤติผูกระทําความผิดในกรณีขับรถ
ในขณะมึนเมาสุราจากกรมคุมประพฤติ ซึ่งเปนหนวยงานราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่ทําหนาที่ในการ
แกไข ฟนฟู ผูกระทําความผิด รวมถึงผูติดยาเสพติด โดยมีอํานาจในการสืบเสาะ พินิจ ควบคุม สอดสอง แกไข
ฟนฟู และสงเคราะหผูกระทําความผิดในช้ันกอนฟอง ช้ันพิจารณาคดีของศาล และภายหลังจากที่ศาลมีคํา
พิพากษา ซึ่งสถิติดังกลาวสามารถนํามาใชอธิบายถึงจํานวนของผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 ในกรณีขับรถในขณะที่เมาสุราที่ถูกจับกุมและดําเนินคดีโดยทางศาล อยางไรก็ตามจากการ
สัมภาษณเก็บขอมูลในเชิงลึกพบวาการกระทําความผิดตามมาตรา 31 (7) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ไมไดมีการดําเนินคดีในช้ันศาลดังที่จะไดนําเสนอในสวนตอไป ดังน้ันในตารางสถิติ
ดังกลาวจึงแสดงไวแตเพียงการกระทําความผิดในกรณีเมาแลวขับตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติจราจรทาง
บก พ.ศ. 2522 เทาน้ัน ซึ่งจากสถิติดังกลาวจะเห็นไดวาปริมาณคดีที่ถูกคุมประพฤติในป 2558 รวมทั้งสิ้น 
55,222 คดี โดยแบงเปนการกระทําความผิดในกรณีขับรถในขณะเมาสุราจํานวน 47,950 คดี และในป 2559 
ขอมูลต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 รวม 36,583 คดี โดยแบงเปนการกระทํา
ความผิดในกรณีขับรถในขณะเมาสุราจํานวน 31,607 คดี ซึ่งจะเห็นไดวาแมการคุมประพฤติผูกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในกรณีขับรถขณะเมาสุราจะมีจํานวนที่ลดลง แตอยางไรก็ตาม
เมื่อคิดเปนสัดสวนแลวจะเห็นไดวาการกระทําความผิดดังกลาวยังเปนการกระทําความผิดที่อยูในสัดสวนที่สูง
เมื่อเทียบกับคดีที่ถูกคุมประพฤติในคดีอ่ืนๆ รายละเอียดดังแสดงไวในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงสถิติการคุมความประพฤติทั้งผูใหญและเด็กในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา 
ป พ.ศ. คด ี ปริมาณคดีท่ีถูกคุม

ประพฤติ 
ศาลสั่งทํางานบริการ

สังคม 
หมายเหตุ 

1 มกราคม 2558 – 
31 ธันวาคม 2558 

พระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 
- ขับรถขณะเมาสุรา 

55,222 
 

47,950 

53,800 
 

46,946 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 

1 มกราคม 2559 – 
30 กันยายน 2559 

พระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 
- ขับรถขณะเมาสุรา 

36,583 
 

31,607 

34,198 
 

29,680 

 

         ขอมูลจากกรมคุมประพฤติ 

 
 สําหรับสถิติการคุมประพฤติผูกระทําความผิดในคดีเมาแลวขับในชวงเทศกาลที่สําคัญ 2 ชวงเทศกาล
คือ เทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต ในป 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับในชวงเวลาเดียวกันของป 2558 
พบวาในชวงเทศกาลปใหมมีจํานวนผูถูกคุมประพฤติลดลง 266 คดี ในขณะที่ชวงเทศกาลสงกรานตกลับมี
ปริมาณจํานวนผูถูกคุมประพฤติเพ่ิมสูงขึ้นถึง 1,177 คดี โดยกรุงเทพมหานครเปนจังหวัดที่จัดอยูในกลุมจังหวัด
ที่มีจํานวนผูคุมประพฤติสูงที่สุด รายละเอียดดังที่แสดงไวในตารางที่ 4 และตารางที่ 5  
 
ตารางที่ 4 แสดงสถิติการคุมความประพฤติผูกระทําความผิดในคดีเมาแลวขับชวงเทศกาลปใหม ป 2559 

ป ชวงเวลา จํานวนผูถูกคุมประพฤติ จังหวัดสูงท่ีสุด 
2559 28 ธันวาคม 2558 – 4 มกราคม 2559 3,471 คด ี

ลดลง 266 คดี  
คิดเปนรอยละ 14.48 

นครพนม 221 คดี 
กรุงเทพฯ 212 คดี 
ปทุมธานี 205 คดี 

         ขอมูลจากกรมคุมประพฤติ 
 

ตารางที่ 5 แสดงสถิติการคุมความประพฤติผูกระทําความผิดในคดีเมาแลวขับชวงเทศกาลสงกรานต ป 2559 
ป ชวงเวลา จํานวนผูถูกคุมประพฤติ จังหวัดสูงท่ีสุด 

2559 11 – 17 เมษายน 2559 5,228 คดี 
เพ่ิมขึ้น 1,177 คดี  
คิดเปนรอยละ 29.05 

กรุงเทพฯ 284 คดี 
ปทุมธานี 265 คดี 
สกลนคร 223 คด ี

         ขอมูลจากกรมคุมประพฤติ 
 
 ในประเด็นของสถานการณการเกิดอุบัติเหตุพฤติกรรมจากการขับขี่ยานพาหนะในขณะที่ผูขับขี่มี
ปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิตเกินกวาที่กฎหมายกําหนด และจํานวนในการหลุดรอดพนจากการ
ดําเนินคดีในช้ันศาลน้ัน ทางคณะผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลดังกลาวจากสํานักสาธารณสุขฉุกเฉินซึ่งมีการ
รวบรวมตัวเลขสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจร โดยจําแนกสาเหตุของการประสบอุบัติเหตุจราจร โดยแบงลักษณะ
ของขอมูลออกเปน 2 กลุม กลาวคือในกลุมผูด่ืมสุราที่มีอายุต้ังแต 20 ปขึ้นไป และกลุมผูด่ืมสุราที่มีอายุนอย
กวา 20 ป ในชวงระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งพบวามีจํานวนผูที่ไดรับ
บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุอันเน่ืองมาจากการด่ืมสุราทั่วประเทศในชวงเดือนเมษายนเปน
จํานวนสูงที่สุดถึง 11,126 ราย โดยแบงเปนกลุมผูด่ืมสุราที่มีอายุต้ังแต 20 ปขึ้นไป จํานวน 9,150 ราย และใน
กลุมผูด่ืมสุราที่มีอายุนอยกวา 20 ป จํานวน 1,976 ราย โดยชวงระยะเวลาที่มีจํานวนผูที่ไดรับบาดเจ็บและ
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เสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุอันเน่ืองมาจากการด่ืมสุราในลําดับถัดมาคือในเดือนมกราคม และเดือน
ธันวาคม เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 5,719 ราย และ 5,718 ราย ตามลําดับ รายละเอียดดังแสดงไวในตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 แสดงขอมูลจํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการด่ืมสุรา 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 

เดือน/ป ด่ืมสุรา (ราย) อายุ< 20ป ด่ืมสุรา (ราย) 
         1 -31 ตุลาคม 2558 399 83 

         1-30 พฤศจิกายน 2558 512 120 

         1-31 ธันวาคม 2558 4780 938 

         1-31 มกราคม 2559 4759 960 

         1 -29 กุมภาพันธ 2559 1263 179 

         1-31 มีนาคม 2559 1290 224 

         1-30 เมษายน 2559 9150 1976 

         1-31 พฤษภาคม 2559 1428 198 

         1-30 มิถุนายน 2559 1685 222 

         1-31 กรกฎาคม 2559 1943 312 

         1-31 สิงหาคม 2559 1817 291 

         1-30 กันยายน 2559 1885 309 

ขอมูลจาก สํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
http://ict-pher.moph.go.th/index.php 

 

• สถานการณพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิตเกิน
กวาที่กฎหมายกําหนดและการเกิดอุบัติเหตุ 

 จากการศึกษาถึงสถานการณพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีปริมาณแอลกอฮอลใน
กระแสโลหิตเกินกวาที่กฎหมายกําหนด และสถานการณการเกิดอุบัติเหตุพฤติกรรมจากการขับขี่ยานพาหนะ
ในขณะที่ผูขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิตเกินกวาที่กฎหมายกําหนด รวมถึงจํานวนในการหลุดรอด
พนจากการดําเนินคดีในช้ันศาลดังที่ไดกลาวไวขางตนน้ัน คณะผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิง
ลึกจากหนวยงานที่เก่ียวของ พบวามีขอมูลตลอดจนสภาพปญหาในเรื่องดังกลาวที่นาสนใจ และเห็นสมควร
นํามากลาวถึงไวในรายงานการวิจัยฉบับน้ีดวยกลาวคือ กรณีปญหาในทางปฏิบัติคณะผูวิจัยพบขอมูลวา เมื่อมี
กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นแลวสวนใหญมักจะไมไดมีการวัดระดับแอลกอฮอลของผูที่ประสบอุบัติเหตุ 
และผูกระทําความผิดมักจะถูกต้ังขอกลาวหาวาขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย หรือไดรับ
อันตรายสาหัส ตามฐานความผิดที่ไดมีการกลาวไวในประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งไมไดเปนการถูกดําเนินคดี
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 แตอยางใด ยกเวนแตในกรณีที่เปนขาว หรือเปน
กรณีที่สังคมใหความสนใจ ซึ่งคลายกับเปนกรณีที่กระแสสังคมชวยกดดันใหตองมีการตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล  
 นอกจากน้ีจากการสัมภาษณเชิงลึกยังพบขอมูลที่วา ในปจจุบันเมื่อเกิดปญหาอุบัติเหตุการจราจรขึ้น 
ทางโรงพยาบาลที่รับตัวผูประสบเหตุจะยังไมสามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอลจากผูประสบเหตุไดทันท ีทั้งน้ี
เน่ืองจากติดขัดดวยขอจํากัดทางกฎหมายในเรื่องสิทธิในเน้ือตัวรางกายของบุคคลในกรณีการเจาะเลือดเพ่ือ
ตรวจวัดหาระดับแอลกอฮอล ซึ่งหากทางเจาพนักงานตํารวจไมมีหนังสือแจงใหทางโรงพยาบาลเจาะทาง
โรงพยาบาลก็จะเจาะเองไมได นอกจากน้ีถึงแมวาทางเจาพนักงานตํารวจจะมีอํานาจในการออกหนังสือสั่งการ
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เพ่ือแจงใหทางโรงพยาบาลดําเนินการตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล แตที่สุดแลวก็ขึ้นอยูกับดุลพินิจของ
เจาหนาที่ตํารวจวาจะใชดุลพินิจในการตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอลหรือไม  
 
 ตัวอยาง คําสัมภาษณสถานการณพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีปริมาณแอลกอฮอลใน
กระแสโลหิตเกินกวาที่กฎหมายกําหนดและการเกิดอุบัติเหตุ 
 
  “อยางเชนกรณี รถชนกันโครม แลวไมไดมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล เพราะฉะน้ันเรา
 ก็ไมสามารถที่จะมีขอหาน้ีได มันจะแคขอหาขับรถโดยประมาท เปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับบาดเจ็บสาหัส 
 อะไรอยางน้ี ถึงแกความตายใชหรือเปลา สวนใหญมันเปนโทษประมาท” 

นักวิชาการ 
 
  “สวนเรื่องเมาน่ีก็คงมากําหนดรายละเอียดกันวามีแนวปฏิบัติยังไง เพราะ ณ ตอนน้ีถามวา
 โรงพยาบาลอยากจะตรวจแอลกอฮอลก็ทําไมได” 

นักวิชาการ 
 
  “ถาจะเจาะเลือดก็ถือเปนการละเมิดสิทธ์ิ ที่มันมีปญหาอยู ถาตํารวจไมมีหนังสือมาขอให
 โรงพยาบาลเจาะ โรงพยาบาลก็ทําไมได จะถูกฟอง แลวทางตํารวจเองเขาก็บอกวาเขาเหมือนกับมี
 หนังสือสั่งการไปแลววาใหตรวจวัดระดับแอลกอฮอล ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่ จะตรวจหรือ
 เปลาขึ้นอยูกับเจาหนาที่” 

นักวิชาการ 
 
 อยางไรก็ตาม ในประเด็นดังกลาวมีขอเสนอวาควรกําหนดหลักเกณฑอนุญาตใหมีการตรวจวัดระดับ
ปริมาณแอลกอฮอลในผูขับขี่ทุกรายกรณีการประสบอุบัติเหตุ ไมวาจะเปนทั้งจากตัวผูกระทําความผิด หรือตัว
ผูเสียหายทั้งสองฝาย ทั้งน้ีเน่ืองจากในเบ้ืองตนน้ันจะยังไมสามารถที่ระบุไดวาฝายใดเปนผูกอใหเกิดอุบัติเหตุ  
โดยในทางปฏิบัติการเก็บขอมูลตัวเลขจะไดจากพฤติกรรมเสี่ยง เชน เมา ไมสวมหมวกนิรภัย ไมคาดเข็มขัด
นิรภัย โทรศัพทขณะขับรถ แตขอมูลดังกลาวไมไดมาจากการตรวจ แตเปนการไดมาจากนางพยาบาลไดกลิ่น
แอลกอฮอลเวลาที่ถูกนําตัวสงโรงพยาบาล หรือจากการสังเกตอาการ รวมถึงตัวผูประสบอุบัติเหตุ หรือญาติ
เปนผูแจงแตไมไดมีการตรวจ แตอยางไรก็ตามดวยขอจํากัดทางดานงบประมาณ อุปกรณเครื่องมือ และ
บุคลากร จึงควรตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอลเฉพาะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงแลวมีผูบาดเจ็บรุนแรง 
หรือเสียชีวิต แตในอีกดานหน่ึงก็ยังคงมีขอถกเถียงอยูในประเด็นเรื่องคาใชจายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกลาว ซึ่งยัง
ไมมีความชัดเจนวาหนวยงานใดที่ควรจะเปนผูรับผิดชอบ ทั้งน้ีเน่ืองจากการตรวจในลักษณะดังกลาวไมใชการ
ตรวจรักษา  
 
 ตัวอยาง คําสัมภาษณสถานการณพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีปริมาณแอลกอฮอลใน
กระแสโลหิตเกินกวาที่กฎหมายกําหนดและการเกิดอุบัติเหตุ 
 
  “คือมันจะมีพฤติกรรมเสี่ยง สมมติวาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตูม แลวขอมูลน่ีจะมีเฉพาะคนไข      
 Admit มีแคบาดเจ็บรุนแรง เขาก็จะมีพฤติกรรมเสี่ยง มีชองพฤติกรรมเสี่ยง ก็จะมีเมา ไมสวมหมวก 
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 ไมคาดเข็มขัด ใชโทรศัพทอะไรอยางน้ี ใชยา เราก็จะแยกกันตรงน้ี แตถามวาไดจากการตรวจไหม 
 ไมใช อันน้ีจะไดจากพยาบาลไดกลิ่นเวลามาที่โรงพยาบาล พยาบาลไดกลิ่นแอลกอฮอล หรือวามี
 อาการ คนไขบอกหรือญาติบอก อะไรอยางน้ี แตไมไดตรวจ” 

   นักวิชาการ 
 
  “อยากจะมีขอเสนอวาใหตรวจทุกรายที่ ใหตรวจผูขับขี่นะ ใหตรวจผูขับขี่ทุกราย ทั้งผูกระทํา
 ผิด ผูถูกกระทํา หรือเปนผูกระทําน่ีทั้งสองฝาย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแลวมีผูบาดเจ็บรุนแรง ก็คือ  
 Admit หรือเสียชีวิต ใหตรวจทุกราย แตถาเอาทุกรายที่เกิดอุบัติเหตุมันจะเยอะไป”  

กรมคุมประพฤติ 
 
  “ถาเผื่อมีเคส Admit หรือวาเสียชีวิตน่ีอยางนอยคนขับทั้งสองฝายตองตรวจ ถามวาทําไมถึง
 ตรวจทั้งสองฝาย เพราะ ณ ตอนน้ันเราจะไมรูวาใครถูกใครผิด เพราะจะบอกวาคนผิดตรวจน่ี ตํารวจ
 ก็ไมสามารถตัดสินไดตอนน้ัน มันตองทําคดีกอน ก็เลยตรวจทั้งสองฝายน่ันแหละ” 

นักกฎหมาย 
 
  “ซึ่งสาธารณสุขก็จะเสนอวามันจะตองมีการตรวจ แตมันจะตองคุยกันอีกวามันเปนอัตโนมัติ
 ไหม วาเวลามีเคสอยางน้ีเขามาในโรงพยาบาลแลวสาธารณสุขสามารถที่จะเจาะเลือดตรวจ
 แอลกอฮอลไดเลย หรือวาจะตองรอหนังสือ หรือวาตํารวจมาแจงหรืออะไรอยางน้ี แลวคาใชจายอีก
 ใครจะเปนคนจายตังคาตรวจตรงน้ี เพราะมันไมใชการรักษา” 

นักวิชาการ 
 
 ในขณะที่ในตางประเทศ เชน ประเทศเยอรมัน นอกจากจะมีการบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวของอยาง
จริงจังแลว ยังมีการกําหนดใหมีนายแพทยเวรเปนผูที่มีหนาที่ในการตรวจพิสูจนปริมาณแอลกอฮอลของผูขับขี่
โดยการเจาะเลือดตรวจวัดที่สถานีตํารวจ รวมถึงการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังของเจานักงานผูมีอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมาย นอกจากน้ีการมีวินัยและรูหนาที่ของประชาชน ก็เปนอีกสาเหตุหน่ึงที่ทําใหการบังคับใช
กฎหมายในเรื่องเมาแลวขับในประเทศเยอรมันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 ตัวอยาง คําสัมภาษณสถานการณพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีปริมาณแอลกอฮอลใน
กระแสโลหิตเกินกวาที่กฎหมายกําหนดและการเกิดอุบัติเหตุ 
 
  “ในเยอรมันเน้ียเอาจริงคือตองเอาไปเจาะเลือดแหละไปตรวจรายกายเสร็จแลวสงแล็บ
 เพราะฉะน้ันถาหากเมาตํารวจตองสงฟองทุกรายไมมีการปรับ แลวถาหากวาสงฟองแลวศาลก็จะ
 ลงโทษบางทีจะยึดใบขับขี่ ถอนใบขับขี่ ใบอนุญาตการขับขี่คือของเราน่ีมันยังไงละ มันไมไดขึ้นศาลทุก
 ราย บางทีก็ปรับบางอะไรบาง สวนใหญตํารวจต้ังเกณฑไวเน้ีย 50 สวนใหญก็ปรับเปรียบเทียบปรับ
 เพราะมันมีกฎหมายเปรียบเทียบปรับ” 

  นักกฎหมาย 
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  “อยางที่ผมวาในเยอรมัน หมอตองไปอยูเวรที่โรงพักแตหากวาเสาร-อาทิตยเน้ียเยอะ
 เพราะฉะน้ันหมอจะมีช่ืออยู หากเจาะเลือดจะเรียกหมอมาเจาะที่โรงพักหมอเคาจะมีช่ือไปเขาเวร” 

นักกฎหมาย 
 
   “ตํารวจตองไปตรวจที่โรงพัก แลวก็เจาะเลือด คือเจาะเลือดเน้ียตองเปนหมอเทาน้ัน คนอ่ืน
 เจาะไมได แตของเราเน้ียมันเอาเปากอน แลวสวนใหญไมไดเจาะเพราะมันไมมีที่ตรวจเลือด เยอรมันมี
 ทุกแหง”  

นักกฎหมาย 
 

  “มันรูกัน คนด่ืมที่รานเน้ียนะ เคาจะขีดไวที่แผนที่แกววากี่แกวกี่แกวพอถึงจุดแลวจะหยุด
 หรือถาไมหยุดก็น่ังแท็กซี่กลับ มันจะไมขับรถกลับบาน คนเคารูหนาที่ของเคาเพราะที่เยอรมันเคาเอา
 จริง พวกน้ีมันจับจริงไง” 

นักกฎหมาย 
 
 นอกจากน้ี คณะผูวิจัยไดพบสภาพปญหาที่สําคัญประการหน่ึงในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยเฉพาะใน
เรื่องของจํานวนตัวเลขสถิติในการประสบอุบัติเหตุทั้งในกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากการเมาแลว
ขับกลาวคือ เน่ืองจากมีหนวยงานที่เก่ียวของกับการดําเนินการในเรื่องดังกลาวคอนขางมาก ซึ่งในแตละ
หนวยงานก็จะมีตัวเลขสถิติดังกลาวของตัวเอง ซึ่งตัวเลขเหลาน้ันสวนใหญมักจะไมเทากันจึงเกิดปญหาในเรื่อง
ของจํานวนตัวเลขที่ถูกตองและใกลเคียงตอสถานการณที่เกิดขึ้นจริงวามีจํานวนเทาใด จึงมีขอเสนอวาควร
จะตองมีการจัดทําฐานขอมูลที่เปนกลางในการรายงานสถานการณการเกิดอุบัติเหตุที่มีผูไดรับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต นอกจากน้ียังมีในบางกรณีที่การกําหนดนโยบายบางอยางของภาครัฐที่สงผลกระทบตอการเก็บสถิติ
จํานวนตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากการเมาแลวขับหรือการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในขณะขับ
ขี่ยานพาหนะไดดวยเชนเดียวกัน เชน หากหนวยงานราชการใดปลอยใหมีจํานวนผูไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจราจรที่มีสาเหตุมาจากเมาแลวขับในจํานวนที่สูงมาก ก็อาจจะถูกคําสั่งโยกยายได จึงมีการใชการ
เลี่ยงจํานวนตัวเลขผูไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยการสงตัวผูไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไปรักษาตัวที่พ้ืนที่อ่ืน 
เปนตน อยางไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงสถานการณของผูขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีปริมาณแอลกอฮอลใน
กระแสโลหิตสูงเกินกวาที่กฎหมายกําหนดจากเจาพนักงานตํารวจ คณะผูวิจัยไดทราบขอมูลวาสถานการณ
ดังกลาวมีแนวโนมลดลง แตยังคงเพ่ิมสูงขึ้นในชวงเทศกาล อยางไรก็ตามตัวเลขสถานการณอาจจะมีคาความ
คลาดเคลื่อนได 
 
 ตัวอยาง คําสัมภาษณสถานการณพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีปริมาณแอลกอฮอลใน
กระแสโลหิตเกินกวาที่กฎหมายกําหนดและการเกิดอุบัติเหตุ 
 
  “ตรงน้ียังมีการจัดเก็บอยูหลายหนวยงานซึ่งไมคอยจะตรงกัน อันที่หน่ึงคือเก็บจากบริษัท
 กลางของผูประสบภัยอันน้ีก็จัดเก็บขอมูลชุดหน่ึง อีกชุดนึงสํานักงานคุณภาพเก็บ อีกชุดนึงกระทรวง
 สาธารณสุขเก็บขอมูล ที่น้ีขอมูลน้ีสวนใหญจะไมตรงกันแตกระทรวงสาธารณสุขเองมีพยายามจะปรับ
 ใหเปนฐานขอมูลกลางที่เช่ือถือได” 

นักวิชาการ 
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  “มันจะพูดถึงเรื่องของ Phenomena ดวย วาในแตละฤดูกาลน่ีจะมีคนเจ็บคนตายเพราะเมา
 แลวขับจริงๆน่ีเทาไร ทุกวันน้ีศูนยนเรนทรบอก 300 สาธารณสุขบอก 600 ตํารวจบอก 100 ผูวา
 ราชการบอก 0 เพราะถาเกินโดนยาย พอเขาใจไหม ผูวาราชการบอกเปน 0 โอโห เพราะอะไรรู ไหม
 พอชนตูม ใหมันไปรักษาที่จังหวัดอ่ืน เหตุเกิดจังหวัดหน่ึงแลวก็ไปตายอีกจังหวัดหน่ึง” 

กรมคุมประพฤติ 
 
  “ทางบก.จร.จะมีการเก็บสถิติตรงน้ีไวอยูแลว คือมันจะเพ่ิมขึ้นในชวงที่เปนเทศกาลแสดงวา
 แนวโนมลดลง มันจะเพ่ิมขึ้นชวงเทศกาล แตวาคาความคลาดเคลื่อนอะไรพวกน้ีอยูที่จุดตรวจ” 

กองบังคับการตํารวจจราจร 
 
 ซึ่งสอดคลองกับขอมูลสถานการณพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีปริมาณแอลกอฮอลใน
กระแสโลหิตเกินกวาที่กฎหมายกําหนดและการเกิดอุบัติเหตุของกรมคุมประพฤติ ซึ่งใหความคิดเห็นวาแม
ปริมาณการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล หรือปริมาณการเกิดอุบัติเหตุจากสาเหตุดังกลาวจะยังไมลดลง
เทาที่ควรจะเปน หากแตในเชิงการกําหนดนโยบายน้ันกลาวไดวาไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐเปนอยางดี 
โดยที่ในระยะหลังจะเห็นไดวาภาครัฐไดเริ่มเล็งเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว รวมถึงไดเริ่มมีการออก
กฎเกณฑหรือระเบียบที่เก่ียวของในการลงโทษขาราชการในกรณีเมาแลวขับ โดยกําหนดใหมีการลงโทษทาง
วินัยสถานหนัก สงผลใหปญหาการเมาแลวขับเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งหากไมมีนโยบายในลักษณะดังกลาวแลว
จํานวนตัวเลขอาจจะสูงกวาที่เปนอยูในปจจุบัน แตก็ยังไมถึงขนาดลดลงอยางบุหรี่เมื่อเทียบกับการบริโภค
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลโดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงเทศกาล เน่ืองจากการบังคับใชกฎหมาย (Law enforcement) 
ในเรื่องแอลกอฮอลสามารถทําไดในระดับปานกลางซึ่งไมมากเทากับบุหรี่ จึงอาจกลาวไดวาในสังคมไทยยังคงมี
คานิยมที่ยอมรับการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลไดมากกวาการสูบบุหรี่   
 
 ตัวอยาง คําสัมภาษณสถานการณพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีปริมาณแอลกอฮอลใน
กระแสโลหิตเกินกวาที่กฎหมายกําหนดและการเกิดอุบัติเหตุ 
  
  “ถาไมมีตัวอํานาจคือตํารวจหรือจาเฉยๆอยู ไป เหลาไมแตกตาง ไมแตกตาง ถาลองบอกไมมี
 ดานก็กินกันเต็มที่ นะ กินกันหมดต้ังแตยาจกจนถึงขาราชการ กินกันหมด แลวก็ถามวากลัวไหม กลัว
 เล็กๆ แตระยะ 5 ปหลังน้ี กลัวมากเพราะวารัฐบาลเอาดวย แลวมีการเสริมบทวาถาเกิดเปน
 ขาราชการเมาแลวขับน่ีก็อาจจะตองโดนบทหนัก โดนวินัยโดนอะไร ก็ดีขึ้นนะ เด๋ียวน้ีรูสึกวา
 ขาราชการแหยงๆ แหยงๆที่วามีงานเลี้ยง เอย ไมกลา เด๋ียวโดนเปา อายเขา หรือวาอะไรประมาณ
 อยางน้ีนะครับ” 

กรมคุมประพฤติ 
 
 
 
 



26 
 

  “แตใหดีใจไดอยางนึงนะ เด๋ียวน้ีนะทานจะแทบไมเห็นเลยกินเหลาในสถานที่ราชการ ทาน
 แทบไมเห็นเลยนะเกือบเปน 0 แลวนะ งานเลี้ยงปใหมกรมน้ีไมมี กรมน้ีไมมีกินเหลา แตอีกอยางนึงก็
 คือเวลาผมไปกรมอ่ืนก็ตามน่ี ผมเห็นนอยจนเปน 0 แลวนะ สมัยกอนยังมีนะกินเหลากันในโรงอาหาร
 บางอะไรบาง เด๋ียวน้ีมันไมมีแลวนะ ไมกินเลย แลวไมใชที่ทํางานนะ ที่โรงแรมนะก็ไมกิน ที่โรงแรมก็
 ไมกิน” 

กรมคุมประพฤติ 
 

  “เหลาก็ยังปกติแตลดลง ถามวาลดลงอยางมีนัยสําคัญไหม มีนัยสําคัญ แตไมถึงขนาดแบบวูบ
 วาบเหมือนบุหรี่ บุหรี่น่ีสมัยกอนน่ี เพ่ือนเอามาให เฮย สูบบุหรี่ไหม ถาเราไมสูบน่ีเราอายมัน ใชไหม 
 สมัยกอนเปนอยางน้ันนะ เด๋ียวน้ีใครจะสูบบุหรี่ตองหลบ เหลายังไมถึงขั้นน้ัน แตเขาหวังอยากใหเปน
 อยางน้ัน เพราะง้ันตอนน้ีมันก็บีบไปเรื่อยๆครับ บีบก่ีรอยเมตรในสถานศึกษา เขาพยายามบีบ แต
 บริบทมันบีบยากกวาบุหรี่มหาศาลมาก ยากกวามหาศาล น่ีคือสิ่งที่ผมคิดวาถาพฤติกรรมของการด่ืม
 กินดีขึ้นนะครับ ถาถามผมดีขึ้น ลดลงอยางมีนัยสําคัญ แตไมถึงจุดที่จะทําใหปลอดภัย” 

นักวิชาการ 
 

  “เหตุน่ีเรามาไดถูกทาง แตถามวามันหยุดเพราะอะไร Law Enforcement เราอยูในระดับ
 ปานกลาง แลวผมคิดวาเราไมกลาบีบมากกวาน้ี ไมเหมือนบุหรี่” 

นักกฎหมาย 
 
 อยางไรก็ตาม แมวาสถานการณการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลมีแนวโนมที่จะลดลงดังที่ไดกลาว
มาแลว หากแตพอลดลงถึงระดับหน่ึงแลวกลับหยุดน่ิงรวมถึงอาจจะมีเพ่ิมขึ้นในบางชวง แมวาจะมีการบัญญัติ
กฎหมายเพ่ือจํากัดหามอยูมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของการโฆษณา แตผูประกอบการก็เลี่ยงไปเผยแพรโดย
วิธีอ่ืนแทน โดยเฉพาะในรายของผูบริโภครายใหมที่เปนเด็กหรือเยาวชนที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ  
 
 ตัวอยาง คําสัมภาษณสถานการณพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีปริมาณแอลกอฮอลใน
กระแสโลหิตเกินกวาที่กฎหมายกําหนดและการเกิดอุบัติเหตุ 
 
  “ถาถามผมวาไอพฤติกรรมอยางน้ีน่ีมันมีทิศทางที่มันจะดีขึ้นไหม ใจผมนะ ผมวามันสะดุด
 แลวหยุด มันลงในชวงที่ลุยเต็มๆนะที่ สสส. ลุย ผมคิดวา พ.ศ.2547, 2548, 2549 มันเหมือนจะลงนะ 
 แลวมันน่ิงอยูไมลงไปถึงขางลางเหมือนบุหรี่ แลวน่ิง มีสวิงขึ้นบาง เล็กบางลงบาง อยูประมาณน้ี 
 แมกระทั่งเราตัดมือตัดขาเรื่องโฆษณา ใชไหมครับ สนามฟุตบอลเด๋ียวน้ีไมมีโฆษณาเหลาแลว เราตัด
 มือตัดขามันหมดแลวนะ แตมันก็ไปออกทางอ่ืน เพราะฉะน้ันที่เราบอกวาผูเสพก็คือผูด่ืม ผูบริโภคราย
 ใหมมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเน่ืองจากวาเด็กมันโตขึ้นทุกวัน แลวมันโตขึ้นมามันเขามหาวิทยาลัยทุกวัน มัน
 เขาเทคนิคทุกวัน มันเขาชางกลทุกวัน เด็กอะมันโตจาก มัธยมขึ้นไปถึงมหาวิทยาลัยทุกวัน 
 เพราะฉะน้ันน่ีคือหนาใหม ซึ่งหนาใหมพวกน้ีเปนสินคาที่ขายดีกวาคนหนาเกา เพราะหนาใหมน่ีเงิน
 มันไมอ้ัน เน่ืองจากวาเงินมันไมไดทําเอง เปนเงินจากพอแม เพราะฉะน้ันพวกน้ีเวลากินเหลาแลวมัน
 คุยกัน ในวัยรุนอะสิ่งเดียวที่จะทําไดคือความเบลอ คือเวลาเบลอมันคุยสนุก” 

นักวิชาการ 
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 จากขอมูลการสัมภาษณดังกลาว คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงขอจํากัดทางกฎหมายอาญาและ
อาชญาวิทยา ในกรณีของผูกระทําความผิดที่เปนเด็กหรือเยาวชนมีชวงอายุกวา 10 ป ขึ้นไปแตไมเกิน 15 และ
ในกรณีผูกระทําความผิดเปนเด็กและเยาวชนที่มีอายุกวา 15 แตยังไมถึง 18 ป ซึ่งในชวงวัยดังกลาวถือเปนชวง
วัยที่มักจะมีการขับขี่ยานพาหนะดวยความคึกคะนอง และเมื่อประกอบการมีการด่ืมแอลกอฮอลรวมดวย ก็
อาจจะนําไปสูสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรไดเชนกัน แตกลับพบวาในทางกฎหมายก็ไมสามารถลงโทษ
ผูกระทําตามกฎหมาย หรืออาจจะลงโทษไดไมเต็มตามอัตราโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว ทั้งน้ีเน่ืองจากไดมี
กลไกทางกฎหมายในการกําหนดวิธีการลงโทษผูกระทําความผิดอาญาในกลุมชวงอายุดังกลาวเอาไวตางหาก 
ดังที่ไดมีการบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74 และ 75 ตอไปน้ี 

• กรณีที่เด็กอายุกวาสิบปแตยังไมเกินสิบหาป กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปน ความผิด เด็ก
น้ันไมตองรับโทษ แตใหศาลมีอํานาจที่จะดําเนินการตามที่มีการกําหนดไวในมาตรา 74 ดังตอไปน้ี 
  1. วากลาวตักเตือนเด็กน้ันแลวปลอยตัวไป และถาศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดา  มารดา  
ผูปกครอง หรือบุคคลที่เด็กน้ันอาศัยอยูมาตักเตือนดวยก็ได 
  2. ถาศาลเห็นวา บิดา มารดา หรือผูปกครองสามารถดูแลเด็กน้ันได ศาลจะมีคําสั่งใหมอบตัว
เด็กน้ันใหแกบิดา มารดา หรือผูปกครองไป โดยวางขอกําหนดใหบิดา มารดา หรือ ผูปกครองระวังเด็กน้ันไมให
กอเหตุรายตลอดเวลาที่ศาลกําหนดซึ่งตองไมเกินสามปและกําหนดจํานวนเงินตามที่เห็นสมควรซึ่งบิดา มารดา 
หรือผูปกครองจะตองชําระตอศาลไมเกินครั้งละหน่ึงหมื่นบาท ในเมื่อเด็กน้ันกอเหตุรายขึ้น ถาเด็กน้ันอาศัยอยู
กับบุคคลอ่ืนนอกจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง และศาลเห็นวาไมสมควรจะเรียกบิดา มารดา หรือผูปกครอง
มาวางขอกําหนดดังกลาวขางตน ศาลจะเรียกตัวบุคคลที่เด็กน้ันอาศัยอยูมาสอบถามวา จะยอมรับขอกําหนด
ทํานองที่บัญญัติไวสําหรับบิดา มารดา หรือผูปกครองดังกลาวมาขางตนหรือไมก็ได ถาบุคคลที่เด็กน้ันอาศัยอยู
ยอมรับขอกําหนดเชนวาน้ัน ก็ใหศาลมีคําสั่งมอบตัวเด็กใหแกบุคคลน้ันไปโดยวางขอกําหนดดังกลาว 
  3. ในกรณีที่ศาลมอบตัวเด็กใหแกบิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลที่เด็กน้ันอาศัยอยูตาม
ขอ 2 ศาลจะกําหนดเง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติเด็กน้ันดวยก็ได ในกรณีเชนวาน้ี ใหศาลแตงต้ังพนักงานคุม
ประพฤติหรือพนักงานอ่ืนใดเพ่ือคุมความประพฤติเด็กน้ัน 
  4. ถาเด็กน้ันไมมีบิดา มารดา หรือผูปกครอง หรือมีแตศาลเห็นวาไมสามารถดูแลเด็กน้ันได
หรือถาเด็กอาศัยอยูกับบุคคลอ่ืนนอกจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง และบุคคลน้ันไม ยอมรั บข อ กํ าหนด
ดังกลาวในขอ 2 ศาลจะมีคําสั่งใหมอบตัวเด็กน้ันใหอยูกับบุคคลหรือองคการที่ศาลเห็นสมควรเพ่ือดูแล อบรม 
และสั่งสอนตามระยะเวลาที่ศาลกําหนดก็ไดในเมื่อบุคคลหรือองคการน้ันยินยอม ในกรณีเชนวาน้ีใหบุคคลหรือ
องคการน้ันมีอํานาจเชนผูปกครองเฉพาะเพ่ือดูแล อบรม และสั่งสอน รวมตลอดถึงการกําหนดที่อยูและการจัด
ใหเด็กมีงานทําตามสมควร หรือใหดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายวาดวยการน้ันก็ได หรือ 
  5. สงตัวเด็กน้ันไปยังโรงเรียน หรือสถานฝกและอบรม หรือสถานที่ซึ่งจัดต้ังขึ้นเพ่ือฝกและ
อบรมเด็ก ตลอดระยะเวลาที่ศาลกําหนด แตอยาใหเกินกวาที่เด็กน้ันจะมีอายุครบสิบแปดป 

• ในกรณีที่ผูมีอายุกวาสิบหาปแตตํ่ากวาสิบแปดปกระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด 
ใหศาลพิจารณาถึงความรูผิดชอบและสิ่งอ่ืนทั้งปวงเก่ียวกับผูน้ัน ในอันที่จะควรวินิจฉัยวาสมควรพิพากษา
ลงโทษผูน้ันหรือไม ถาศาลเห็นวาไมสมควรพิพากษาลงโทษก็ใหจัดการตามมาตรา 74 หรือถาศาลเห็นวา
สมควรพิพากษาลงโทษ ก็ใหลดมาตราสวนโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดน้ันลงกึ่งหน่ึง ตามที่ไดกําหนดไวใน
มาตรา 75 
 จากการที่ประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติถึงวิธีการเฉพาะทางกฎหมายในการลงโทษหรือกําหนด
โทษแกตัวผูกระทําความผิดที่มีโทษในทางอาญาที่เปนเด็กและเยาวชนในลักษณะดังกลาว ซึ่งหมายความวา
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หากผูกระทําผิดรายใดที่มีอายุกวาสิบปแตยังไมเกินสิบหาป กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด เด็ก
น้ันไมตองรับโทษ เพียงแตอาจจะตกอยูภายใตวิธีการอ่ืนดังที่ไดกลาวแลวในขอ 1 – 5 รวมถึงในกรณีที่ผูกระทํา
ความผิดมีอายุเกินกวาสิบหาปแตตํ่ากวาสิบแปดปกระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด กรณีดังกลาว
กฎหมายกําหนดใหทางเลือกแกศาลในการใชดุลพินิจในการลงโทษไวสองกรณีกลาวคือ เมื่อศาลพิจารณาถึง
ความรูผิดชอบและสิ่งอ่ืนทั้งปวงเกี่ยวกับผูกระทําน้ัน หากศาลเห็นวาไมสมควรพิพากษาลงโทษก็ใหจัดการตาม
วิธีการใดวิธีการหน่ึงตามที่กําหนดไวในมาตรา 74 แตหากวาศาลเห็นสมควรพิพากษาลงโทษ กรณีดังกลาว
กฎหมายกําหนดใหตองลดมาตราสวนโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดน้ันลงกึ่ง หน่ึง ซึ่ งโทษจําคุกและโทษ
ปรับ ก็ถือวาเปนโทษในทางอาญาประการหน่ึง ดังน้ันโดยบทบัญญัติของกฎหมายในลักษณะดังกลาว จึงสงผล
ใหผูกระทําความผิดในชวงอายุต้ังแต 10-18 ปมีโอกาสหลุดพนจากการถูกลงโทษตามกฎหมายสูงกวาในชวง
อายุอ่ืนๆ เปนเหตุใหผูกระทําความผิดที่มีชวงอายุดังกลาวมีความเกรงกลัวในการถูกลงโทษตามกฎหมาย
นอยลง และมีความกลาที่จะกระทําความผิดมากขึ้น สอดคลองกับทฤษฎีการยับย้ังการกระทําความผิด 
(Deterrence theory) ซึ่งอธิบายวา การลงโทษจะมีประสิทธิภาพรวมถึงเปนการยับย้ังไมใหเกิดอาชญากรรม
น้ัน จะตองประกอบไดดวยเง่ือน 3 ประการคือ การลงโทษน้ันจะตองมีความรวดเร็ว (swiftness) มีความ
รุนแรง (severity) และมีความแนนอน (certainty)  
 
 ตัวอยาง คําสัมภาษณสถานการณพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีปริมาณแอลกอฮอลใน
กระแสโลหิตเกินกวาที่กฎหมายกําหนดและการเกิดอุบัติเหตุ 
 
  “เกินสิบขวบถามวาปรับไดไหมปรับไมไดเพราะการปรับถือเปนโทษประเด็นน้ีเคยมีการหารือ
 ไมแนใจที่ไหนไมรูนาจะอัยการ เหมือนวาจะเปรียบเทียบเปนมาตรการเผื่อใหคดียุติ ไมใชการลงโทษ
 แตในฐานที่เปนจริง สุดทายก็มันคือเขาเงินคาปรับไป ซึ่งกฎหมายอาญาเขายกเวนโทษ” 

เจาพนักงานตํารวจ 
  
4.2 การศึกษาความคิดเห็นถึงประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบังคับใชพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และ การศึกษาความคิดเห็นถึงประสิทธิภาพและความเหมาะสม
ของอัตราคาปรับที่สามารถกําหนดใหเปรียบเทียบปรับตามระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล วาดวยหลักเกณฑการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 
2551  
 จากการศึกษาถึงจํานวนสถานการณพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีปริมาณแอลกอฮอล
ในกระแสโลหิตเกินกวาที่กฎหมายกําหนด และเพ่ือสํารวจสถานการณการเกิดอุบัติเหตุพฤติกรรมจากการขับขี่
ยานพาหนะในขณะที่ผูขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิตเกินกวาที่กฎหมายกําหนด จะเห็นไดวาแมวา
สถานการณปญหาในเรื่องของการเมาแลวขับมีแนวโนมไปในทิศทางที่ดีขึ้น แตก็ยังไมอาจเรียกไดวามีจํานวน
ลดตํ่าลงจนอยูในเกณฑที่นาพอใจ ซึ่งกลไกทางสังคมประการหน่ึงในการที่จะชวยลดปญหาอันเกิดจากการด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลแลวไปขับขี่ยานพาหนะที่สําคัญประการหน่ึงก็คือ การควบคุมโดยทางกฎหมาย (Formal 
control) เน่ืองจากกลไกดังกลาวมีความชัดเจนแนนอน ทั้งในแงของการบัญญัติลักษณะของการกระทํา
ความผิด รวมถึงอัตราโทษที่ผูฝาฝนจะไดรับ  
 โดยในกรณีดังกลาว จะมีกฎหมายหลักที่เก่ียวของอยูดวยกัน 2 ฉบับกลาวคือ พระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 และ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 โดยที่กฎหมายทั้งสองฉบับ
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มีวัตถุประสงค หรือเจตนารมณของกฎหมายที่แตกตางกัน กลาวคือ โดยเจตนารมณของพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 น้ัน มุงลงโทษในกรณีที่ผูขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมาเน่ืองจากอาจกอใหเกิดอันตราย
รายแรงทั้งตอตัวผูขับขี่ยานพาหนะน้ันเอง หรือตอผูอ่ืนได แตในขณะที่เมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 แลวพบวา กฎหมายฉบับดังกลาวมีเจตนารมณในการ
จํากัดสถานที่ในการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ซึ่งรวมตลอดจนถึงการบริโภคในยานพาหนะขณะกําลังขับขี่ 
โดยไมตองพิจารณาวาผูขับขี่ยานพาหนะน้ันอยูในอาการมึนเมาหรือไม อันเปนเจตนารมณทางกฎหมายที่มี
ความแตกตางจากพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในประการที่สําคัญ อีกทั้งการบังคับการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 จะสงผลในการใหความคุมครองแกความ
ปลอดภัยสาธารณะอันเกิดจากการใชรถใชถนนมากกวา เน่ืองจากเปนกฎหมายที่กําหนดใหผูขับขี่ยานพาหนะมี
ความผิดทันทีที่มีการด่ืมในขณะขับขี่ยานพาหนะ โดยกฎหมายดังกลาวจะพิจารณาแนวโนมในการกอใหเกิด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในขณะที่กําลังขับขี่ยานพาหนะ ดังน้ันจึงไมไดนํา
หลักเกณฑในเรื่องของความมึนเมามาพิจารณาในฐานะที่เปนขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของการกระทํา
ความผิดดวยเหมือนเชนดังที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 แตอยางใด 
 ดังน้ัน ในรายงานการวิจัยฉบับน้ี คณะผู วิจัยจึงมุงเนนศึกษาในเรื่องของปญหาอันเกิดจาก
ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 
2551 รวมตลอดจนถึงความเหมาะสมของอัตราคาปรับที่สามารถกําหนดใหเปรียบเทียบปรับตามระเบียบ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล วาดวยหลักเกณฑการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 อันจะสงผลถึงการหลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดีในช้ันศาลตาม
บทบัญญัติของกฎหมายฉบับน้ี โดยจากการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรโดยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเก็บขอมูลจาก ผูพิพากษา พนักงานอัยการ เจาพนักงานคุม
ประพฤติ นักวิชาการ นักกฎหมายที่มีความรูและความเช่ียวชาญในเรื่องกฎหมายที่เก่ียวของกับการควบคุม
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลโดยการใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ตลอดจน
เก็บรวบรวมขอมูลจากการวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูล
จาก ตัวบทกฎหมาย แนวความคิด ทฤษฎี หนังสือ บทความทางวิชาการ ตลอดจนขอมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
ตางๆ รวมถึงเอกสารอ่ืนๆที่เก่ียวของ ทั้งของประเทศไทยและของตางประเทศ ทําใหคณะผูวิจัยไดผลการวิจัย
ในกรณีดังกลาว ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

• ที่มาและเจตนารมณของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 
 เปนที่ทราบกันดีวาในเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมาน้ัน โดยหลักแลวเปนกรณีที่อยู
ภายใตบังคับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ประกอบกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา
ที่เก่ียวของกับเรื่องการกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เน่ืองจากกฎหมาย
ดังกลาวมีการประกาศใชมาเปนเวลานาน และไดมีการปรับปรุงแกไขเน้ือหาของกฎหมายใหมีความสอดคลอง
กับสภาวะทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ โดยกฎหมายฉบับดังกลาวไดหามไมใหผูขับขี่ขับรถในขณะ
เมาสุราหรือของเมาอยางอ่ืน ตามที่กําหนดไวในมาตรา 43 (2) โดยไดมีการกําหนดปริมาณแอลกอฮอลใน
กระแสโลหิตของผูที่ขับขี่ยานพาหนะจะตองไมใหเกินกวา 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตตามเกณฑมาตรฐานของ
สากลอันนําไปสูการออกกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทาง
บก พ.ศ. 2522 ในการทดสอบผูขับขี่วาเมาสุราหรือไม โดยใหตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดของผูขับขี่ 
ซึ่งถามีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตใหถือวาผูขับขี่ยานพาหนะรายน้ันเมาสุรา อัน



30 
 

ถือเปนบทสันนิษฐานเด็ดขาดในทางกฎหมาย ตามที่มีการบัญญัติไวในขอ 3 ของกฎกระทรวงฉบับดังกลาว 
นอกจากน้ีในพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 31 ธันวาคม 
2557 ซึ่งไดมีการกําหนดวาในกรณีที่มีพฤติการณอันควรเช่ือวาผูขับขี่ฝาฝนมาตรา 43 (2) ใหเจาพนักงาน
จราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่สั่งใหมีการทดสอบผูขับขี่ดังกลาววาหยอนความสามารถใน
อันที่จะขับ หรือเมาสุรา หรือของเมาอยางอ่ืนหรือไม ในกรณีที่ผูขับขี่ไมยอมใหทดสอบใหเจาพนักงานจราจร 
พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจกักตัวผูน้ันไวทําการทดสอบไดภายในระยะเวลาเทาที่จําเปน
แหงกรณีเพ่ือใหการทดสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว และในกรณีที่มีพฤติการณอันควรเช่ือวาผูขับขี่ขับรถในขณะเมา
สุราหรือของเมาอยางอ่ืน หากผูน้ันยังไมยอมใหทดสอบโดยไมมีเหตุอันสมควรใหสันนิษฐานไวกอนวาผูน้ันฝา
ฝนมาตรา 43 (2) 
 อยางไรก็ดี แมวาประเทศไทยจะมีกฎหมายที่ใชบังคับกับกรณีการเมาแลวขับอยูแลวโดยตรง แตสภาพ
ปญหาในเรื่องของการเมาแลวขับก็ยังคงอยูในระดับที่สูงอยู จึงนําไปสูการออกพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคหลักในการควบคุม และลดการบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล โดยเฉพาะในเรื่องของการจําหนาย การตลอด การประชาสัมพันธ การเขาถึง รวมถึงการจํากัด
อายุ และสถานที่ในการด่ืม นอกจากน้ีในการบังคับใชพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งไดใชคําวา
เมาแลวขับ ดังน้ันผูขับขี่ยานพาหนะที่จะเปนความผิดตามาตรา 43 (2) ไดน้ันจะตองมีอาการมึนเมาแลว ซึ่ง
หลักเกณฑในการใชวินิจฉัยหรือเปนขอสันนิษฐานการมึนเมา ไดมีการกําหนดปริมาณแอลกอฮอลในกระแส
โลหิตของผูขับขี่ไวที่ไมเกินจํานวน 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต หากแตในความเปนจริงแลวในผูด่ืมแอลกอฮอลบาง
รายเพียงแคมีปริมาณแอลกอฮอลเพียงเล็กนอยก็อาจจะอยูในอาการมึนเมาแลว ทั้งน้ีขึ้นอยูกับองคประกอบ
ตางๆ อาทิเชน เพศ วัย หรือกระบวนการดูดซึมหรือเผาผลาญในรางกาย แตหากมีการทดสอบวัดระดับ
ปริมาณแอลกอฮอลจะพบวาไมเกินจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด ก็จะไมถือวาเปนผูมึนเมาตามกฎหมายหรือ
ไมใชผูมึนเมาโดยทางนิตินัยจึงไมอาจลงโทษผูน้ันตามมาตรา 43 (2) แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
2522 ได ทั้งที่ผูน้ันเปนผูมึนเมาตามความเปนจริงหรือเปนผูมึนเมาโดยพฤตินัยและมีความเสี่ยงตอการ
กอใหเกิดอุบัติเหตุจราจรไดแลวเชนเดียวกัน  
 โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มาตรา 31 (7) ประกอบประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณหามบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลบนทาง พ.ศ. 2555 
หามผูใดบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลบนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยูในรถ หรือบนรถ ซึ่งคําวาทาง
และรถ หมายความวาทางและรถตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก ซึ่งจะเห็นไดวากฎหมายดังกลาวมี
วัตถุประสงคในการควบคุม หรือจํากัดสถานที่ในการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเปนสําคัญ โดยไมตองคํานึงวาผู
ด่ืมมีอาการมึนเมาแลวหรือไม ดังน้ันในกรณีที่มีการพบเห็นการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในยานพาหนะ ซึ่ง
แมวาผูด่ืมยังไมตองมีอาการมึนเมาก็ถือไดวาเปนการกระทําที่เปนความผิดตามกฎหมายฉบับน้ีแลวทั้งน้ี
เน่ืองจากกฎหมายดังกลาวมีวัตถุประสงคในการปองปราม รวมถึงเปนการควบคุมผูใชทางและผูโดยสารเปน
สําคัญ ซึ่งเปนวัตถุประสงคที่แตกตางไปจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติจราจร พ.ศ. 2522 ที่ไมได
มีการกําหนดในเรื่องสถานที่ในการด่ืม เพียงแตพิจารณาวาหากผูที่ ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแลวไปขับขี่
ยานพาหนะ หากถูกตรวจพบวามีปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิตเกินกวา 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ก็จะถือ
วาผูขับขี่ยานพาหนะรายน้ันอยูในอาการมึนเมาแลว  
 ดังน้ัน จากการศึกษาในประเด็นเรื่องของที่มาและเจตนารมณของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 จะเห็นไดวาเจตนารมณตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 
เปนกฎหมายที่หากมีการบังคับใชอยางจริงจังและเครงครัด จะสงผลตอการลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่มี
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สาเหตุมาจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแลวไปขับขี่ยานพาหนะไดอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุม
มากกวาการบังคับใชพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เน่ืองจากตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลน้ัน พ.ศ. 2551 เพียงแคพบเห็นวามีการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลบนทาง หรือในยานพาหนะ ก็จะ
ถือวาเปนการกระทําความผิดตามกฎหมายฉบับน้ีแลว อันเปนการที่กฎหมายมีวัตถุประสงคในการใหความ
คุมครองแกความปลอดภัยสาธารณะจากการใชรถใชถนนใหแกสังคมโดยตรง ซึ่งสอดคลองกับเอกสารรายงาน
การประชุมรางพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลซึ่งกลาววาไมไดมีกฎหมายฉบับใดกลาวถึงการ
กํากับ บําบัด รักษา ฟนฟู คุมครองสังคม และสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแต
อยางใด ดังปรากฏในรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ 8 วันที่ 14 กุมภาพันธ 
2550  
 
 ตัวอยาง คําสัมภาษณที่มาและเจตนารมณของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 
2551 
 
  “ตามที่กฎหมายสวนน้ีออกมาคือวาเกิดปญหามากในเวลาที่คนสัญจรบนทางแลวเกกิ
 อุบัติเหตุแลวเราก็บอกวา พรบ จราจรมันเอ้ืออยูรึเปลามันควรจะมีมาตรการอะไรใหมๆมาชวยจัดการ
 ปญหาไหมเราก็วาตาม พรบ มันมีเปดชองใหออกกฎหมายไดนะในสวนของการหามด่ืมมันก็เขียนใน
 มาตรา 31 เน่ียะ เขียนไวหลายที่เลยวงเล็บสุดทายวาสถานที่อ่ืนที่เห็นวาสมควรจะออกก็ใหไป
 ออกมาก็ใสชองทางที่บอกวาบนทางน้ีควรจะหามด่ืมนะจริงๆความต้ังใจเดิมตองการจะหามทั้งหมด
 เลยขับรถหรือเดินหรืออะไรก็หามเพียงแตวาในการเสนอกฎหมายไมงายมันก็มีการอภิปรายกันกวาง
 นะครับของกรรมการหลายๆช้ันเอาอยางน้ีกอนละกันมันจะเพ่ิมหรือลดขณะที่อยูบนทางเจตนารมณ
 หรือคุณธรรมทางกฎหมายจะคุมครองมันคุมครองสิ่งที่เรียกวาความปลอดภัยสาธารณะ” 

นักกฎหมาย 
 
  “ตอนน้ันใช wording กันหลายคํามาก หมอแบงเปนสองสวน สวนนึงบอกใชเมาแลวขับ พอ
 เมาแลวขับมันก็ตองมาบอกวากี่มิลลิกรัมเปอรลิตรในรางกาย หมออีกกลุมนึงบอกวา ไมเอาอะ เอาด่ืม
 แลวขับเปนอันโดนจับเลย เอาแรงเลย คราวน้ีถกกันไปถกกันมาสุดทายมาจบลงที่ เมาแลวขับ เพราะ
 เน่ืองจากเมาแลวขับน่ีมันมี model ทั่วโลก คือมันมีการวัดมิลลิกรัมเปอรลิตรกัน ถาด่ืมแลวมาขับ น่ี
 มันโหดไป ก็เลยเปนวาวัดที่  50 ไอ 50 น่ีก็เปนเรื่องกฎหมายที่ ไปแก พรบ. จราจร ก็ 50 
 มิลลิกรัมเปอรลิตร ทีจะถือวาเปนคนเมาแลวขับ แตความจริงแลวน่ีบางคน 50 ยังบรื๋อๆเลย” 

นักกฎหมาย 
 
  “ผมวาจุดประสงคของกฎหมายจริงๆ ที่ออกมาเพ่ือควบคุมผูใชทางและผูโดยสารรถ ซึ่งเกา
 กอนจะเห็นไดวาสงกรานตก็น่ังกินกันทายรถเลย เวลากลับบานผูโดยสารก็อยากกิน คนขับก็มีตัว 
 พ.ร.บ. จราจรควบคุมอยูแลวเรื่องของเมาแลวขับก็มีตัว ซึ่งเกิดกอน ตัวน้ีมาแกในเรื่องของประกาศ
 สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่บริเวณหามบริโภคเครื่องด่ืมตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องด่ืม
 แอลกอฮอล กฎหมายนาจะใชปองปรามมากกวา”  

พนักงานอัยการ 
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  “เหมือนมันใชกันคนละวัตถุประสงค พ.ร.บ.แอลกอฮอลน่ีมันเปนการควบคุมการบริโภคหรือ
 เปลา ลด เปนการลดการบริโภค แลวก็สวนใหญเขาจะเนนไปในเรื่องการขาย การตลาด การขาย การ
 ประชาสัมพันธ อะไรอยางน้ี การเขาถึง อะไรอยางน้ี การไปกํากับการขายใหกับคนอายุเทาน้ีไมใหซื้อ 
 หรือการด่ืม ไมใหด่ืมในพ้ืนที่น้ันพ้ืนที่น้ี อะไรอยางน้ี เพราะเขาจะเนนไปทางน้ัน แตวาถาเปน พ.ร.บ.
 จราจรน่ีจะเนนในผูขับขี่ เฉพาะคนที่ใชรถใชถนน” 

 นักวิชาการ 
 
  “การปรับตาม พ.ร.บ.แอลกอฮอลเน่ีย มันจับทั้งคนขับและคนโดยสารจับหมดขอหาเยอะกวา
 ในสวนของ พ.ร.บ.จราจร ตองเห็นใจเขานะ เขาจะถามวามีเสนไหมก็เปนปญหาเหมือนกัน” 

      นักกฎหมาย  
 

• แนวทางการต้ังจุดตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอลและวิธีในการตรวจวัดของเจาพนักงาน
ตํารวจ 

 ในประเด็นการศึกษาเรื่องการขับขี่ยานพาหนะในขณะที่ผูขับขี่บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลน้ัน หาก
พบวาผูขับขี่ยานพาหนะมีปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิตเกินกวา 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต จะถือวาผูน้ันอยู
ในอาการมึนเมาแลว ทั้งน้ีตามที่ไดมีการกําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 แตอยางไรก็ตาม จากการศึกษาคณะผูวิจัยพบขอมูลวา อาการมึน
เมาอันเกิดจากการด่ืมแอลกอฮอลในแตละบุคคลก็จะมีความแตกตางกันออกไป โดยปจจุบันการกําหนด
จํานวนตัวเลขที่ปริมาณ 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตเปนเพียงแคขอสันนิษฐานการมึนเมาเทาน้ัน โดยในผูขับขี่บาง
รายอาจจะยังไมมีอาการมึนเมา ในขณะที่ผูขับขี่บางรายมีปริมาณแอลกอฮอลไมถึง 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตก็
อาจจะมีอาการมึนเมาแลว เพียงแตเมื่อปริมาณแอลกอฮอลดังกลาวไมถึงจํานวนตามที่กฎหมายกําหนดก็จะถูก
ดําเนินคดีในขอหาเมาแลวขับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ดังน้ัน การกําหนดตัวเลขดังกลาว
ไว จึงสงผลใหผูขับขี่ยานพาหนะที่มีอาการมึนเมาบางรายหลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดีไดเชนเดียวกัน  
 อยางไรก็ตามการกําหนดตัวเลขปริมาณแอลกอฮอลยังเปนสิ่งที่จําเปนเน่ืองจากเพียงแคมีกลิ่นเหลาก็
ยังไมสามารถกลาวไดวาผูขับขี่ยานพาหนะอยูในอาการมึนเมาหรือไม การจะพิสูจนทราบไดวาผูขับขี่
ยานพาหนะมึนเมาหรือไมก็ตอเมื่อมีการตรวจ ไมวาจะดวยการวัดจากลมหายใจหรือตรวจเลือด ดังน้ันกรณี
ดังกลาวเปนเรื่องที่ใชดุลพินิจคอนขางยาก จึงควรตองมีการศึกษาเพ่ือใหไดขอมูลที่ชัดเจนวาจํานวนปริมาณ
แอลกอฮอลแคไหนจึงจะเหมาะสมหากจะมีการปรับแกจํานวนตัวเลขดังกลาว  
 
 ตัวอยาง คําสัมภาษณแนวทางการต้ังจุดตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอลและวิธีในการตรวจวัดของ
เจาพนักงานตํารวจ 
 
  “ผมเห็นดวยวามีการกําหนดปริมาณแอลกอฮอลเน่ืองจากผมไมทราบฐานคิดหรือวิธีการคิด
 คํานวณวาไอ 50 มาจากไหน ผมไมรูวาตัวเน่ียมันโอเคหรือเปลา แตวาในฐานคิดในเรื่องของ
 แอลกอฮอลมันไมมีวาด่ืมเทาไหรถึงจะไมเมา เพราะแตละคนตางกันอัตราการทําลายคิดมันตางกัน
 บางคนด่ืมไมก่ีเปอรเซ็นตมันก็เมาไดบางคนอาจจะตองด่ืมเยอะๆ 80 เปอรเซ็นตถึงจะเมามันก็
 เปนไปได” 

นักวิชาการ 
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  “ในสวนตัวผม เน่ืองจากผมไมทราบวา 50 มันมาจากไหน ง้ันการจะปรับเปลี่ยนมันตองมี 
 ขอมูลที่ช้ีชัดวา 50 เปอรเซ็นตเหมาะสมไหม” 

เจาพนักงานตํารวจ 
 

  “รถทั่วไปน่ีมันกําหนดไว 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ซึ่งถามวา 50 บางคนก็ไมไหวแลวนะ 50 น่ี
 ก็มันจะชาไง ความอดทนของรางกาย คนอวนคนผอม กินกอนอาหาร กินหลังอาหาร ผูชายผูหญิงมัน
 ก็ตางกัน แตละคน เมทตาบอลิซึ่มดวย การเผาผลาญ” 

เจาพนักงานตํารวจ 
 
  “ถามวา 50 น้ีมายังไง นาจะเปนการ review ของตางประเทศเนาะ แลวก็คลับคลายคลับ
 คลาวาจะมีในประเทศไทยเราน่ีมีการ test ดวยนะ มีใหด่ืมแลวก็ลองขับไอ simulator แลวดู 
 respond อะไรน่ี รูสึกจะมีเหมือนกัน ก็ขับเคลื่อนจนมันออกมาน่ีแหละ” 

นักวิชาการ 
   
  “แตบางคนคอออน แคนิดหนอยน่ีก็เปแลวอะ มันก็ขึ้นอยูกับแตละคน แต norm  มันอยูที่ 
 50” 

นักกฎหมาย 
 
  “คือจริงๆ มันก็มีระดับที่คอนขางมาตรฐานนะครับ เปนคําแนะนํา ด่ืมแคไหนกอน 1 ชม. 
 ทานสามารถด่ืมไดแคไหน ซึ่งมันก็แลวแตรางกายคนแตละคนดวยแตละคนดวย มันมีกรณีวา คุณดู
 หนาผมสิเมาเหรอ บางคนก็หนาขาวจั๊วะเลย แตพอไปเปาทีขึ้นเปนรอย แตกับอีกคนหนาแดง จาก
 การสังเกตตองมีแนๆ แตพอเปาแลวกลับไมมี เพราะฉะน้ันใชดุลยพินิจไมไดหรอก” 

เจาพนักงานตํารวจ 
 
  “แคมีกลิ่นเหลาก็ไมไดบอกวาเขาเมา แคด่ืม จะรูวาเมาก็ตอเมื่อไปตรวจ จะเปาหรือจะเจาะ
 เลือดหรือจะตรวจฉี่หรืออะไรก็แลวแต และแอลกอฮอลตองเกิน 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตถึงจะไป
 ดําเนินคดีในขอหาเมาแลวขับได” 

กองบังคับการตํารวจจราจร 
  “ตามที่ผมเรียนตอนตนอยางน้ีเลยวา 50 น่ีมันหลายคนเลยนะยังสบายๆ ถามาเถียงกันตรงน้ี
 น่ีมันจะไมจบ เพราะวาบางคนขึ้นไปถึง 100 ได บางคน 20 ก็ไปแลว คุยอีกเปน 10 ปก็ไมจบ 
 เพราะฉะน้ันตองยอมรับที่หลักวิชาการ หลักวิชาการที่งายที่สุดก็คือการรีวิวกฎหมายทั่วโลก แลวก็หา
 medium แลวก็ใชเทียบสิ่งที่ทั่วโลกทํา ผมคิดวาตรงน้ีเปนโจทยที่ basic มากนะครับ มันไมมีตัวบอก
 หรอกครับวา 50 มิลลิกรัมน่ี แลวกอใหเกิดเหตุการณเมาแลวขับแลวชนคนตาย มันไมมีโจทยบอกตรง
 น้ันวา 50 ชนคนตาย แลวมันก็ไมมีโจทยบอกหรอกวา 20 น่ีปลอดภัย เพราะบางคนคอออน 20 มันก็
 ชนคนตายเหมือนกัน มันไมมีอะไรตอบไดสักอยาง” 

นักกฎหมาย 
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 ในขณะที่ผูใหขอมูลบางรายก็เห็นวาควรกําหนดใหปริมาณดังกลาวอยูที่ 0 เปอรเซ็นต คือผูขับขี่
ยานพาหนะจะตองไมด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเลย แตการที่จะเปลี่ยนการกําหนดจํานวนมิลลิกรัมเปอรเซ็นต
มาเหลือ 0 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตเปนเรื่องที่นาจะเกิดขึ้นไดยาก ซึ่งก็มีผูใหขอมูลบางรายเสนอใหควรลดปริมาณ
แอลกอฮอลลงมาที่ 30 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต แตขณะเดียวกันก็มีผูใหขอมูลบางรายไมเห็นดวยที่จะใหมีการ
ปรับเปลี่ยนปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิต ทั้งน้ีเน่ืองจากเห็นวาการที่กฎหมายในปจจุบันกําหนดปริมาณ
ที่เปนเกณฑมาตรฐานเอาไวแลวก็ยังพบวามีผูฝาฝนกฎหมายอยูบอยๆ 
 
 ตัวอยาง คําสัมภาษณแนวทางการต้ังจุดตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอลและวิธีในการตรวจวัดของ
เจาพนักงานตํารวจ 
 
  “ถาเปนไปไดก็คือคนที่ด่ืม 0 อะ 0 ตอนน้ีรถสาธารณะมันเปน 0 อยูแลว คนขับรถสาธารณะ
 น่ีทางขนสงเขากําหนดชัดเจนวาตองเปน 0 ที่จริงควรกําหนดใหเปน 0 แตนาจะยากนะ” 

พนักงานอัยการ 
 

 “บางครั้งเห็นผูหญิงสวยๆ สําอาง ๆ พอเรียกตรวจเหยียบพรวดเลย แลวขับแบบเหมือนใน
หนัง กลัวจะไปชนใคร หรือบางทีสลับตัวคนขับกันหนาดานก็มีประเด็นปญหาเหลาน้ีมันเปนปญหาแก
ตัวผูปฏิบัติงาน ผมอยากใหลดปริมาณการตรวจแอลกอฮอลลงมาที่ 30 มิลลิกรัม แลวก็เพ่ิมโทษไป” 

เจาพนักงานตํารวจ 
 
  “ไมเห็นดวยนะที่จะลดลงมาเปน 0 ขนาดแคทุกวันน้ีกําหนดไวที่ 50 ยังทํากันไมคอยจะได
 เลย”  

 ผูพิพากษา 
 

 อยางไรก็ตาม แนวทางการรางกฎหมายในชวงแรก มีการเลือกใชถอยคําในกลุมผูเสนอรางกฎหมาย
ระหวางการกําหนดหามด่ืมแลวขับ หรือ หามเมาแลวขับ แตเน่ืองจากผูรางกฎหมายเห็นวาการใชถอยคําวาด่ืม
แลวขับจะเปนการเขียนกฎหมายที่ยากตอการบังคับใชมากกวา จึงเปลี่ยนมาเปนการหามผูขับขี่ที่มีอาการมึน
เมาแลวมาขับขี่ยานพาหนะแทน ซึ่งเปนแนวทางในการประนีประนอมในการบัญญัติกฎหมายประการหน่ึง 
โดยการกําหนดจํานวนปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิตอยูที่ 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต เปนการกําหนดเกณฑ
โดยเฉลี่ย (average) จากในทางสากล นอกจากน้ียังมีผูประกอบการในธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอลบางรายที่มี
การทําการศึกษาและเผยแพรขอมูลตอสาธารณะวาด่ืมอยางไรไมใหมีปริมาณแอลกอฮอลเกินกวาจํานวนที่
กฎหมายกําหนด ซึ่งก็จะสงผลใหผูด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลไมถูกดําเนินคดี   
 
 ตัวอยาง คําสัมภาษณแนวทางการต้ังจุดตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอลและวิธีในการตรวจวัดของ
เจาพนักงานตํารวจ 
   
  “ถาด่ืมแลวขับมันแข็งเกินไป แตเมาแลวขับมันตองมี scale เมาแลวขับตองมี scale มันเปน
 สองโจทยที่ตางกัน ด่ืมแลวขับไมตองมี scale เอาเปนวาไดกลิ่นละมุดแกก็โดนเลยแหละ แตถาเมา
 แลวขับ ดังน้ันมันเริ่ม compromise ตรงน้ีแลวเห็นไหม ถาไมยอมใหเปา ใหสันนิษฐานวาเมา น่ีละ
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 ประมาณน้ีโดนแลวไง แตไอ 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตตอลิตรน่ีมันก็คือเรื่องของสิ่งที่เขาวิจัยมา โดยใช
 average จากหลายๆแหงทั่วโลกนะครับแลวก็ออกมาเปน 50 ถามผมวารับไดไหม ผมวาถามันมี
 หลักฐานอางอิงทางวิชาการก็เทาไรก็เทาน้ัน” 

นักกฎหมาย 
 
  “จุดที่เราไปเจอก็คือผูคารายใหญของเหลาน่ีคือโจทยใหญของเรา ตอนน้ันก็จะเปนริช มอนเด 
 ตอนน้ีเขาเปลี่ยนแลวเปนบริษัทอะไรผมจําไมไดแลว ริช มอนเด นําเขาจอหนน่ีวอลคเกอร ดังน้ันน่ีลุย
 ไปเต็มที่น่ีทางน้ันเองก็ใชเทคนิค เชน สมมติวาเราจัดงานรณรงคเมาแลวขับน่ี ริช มอนเด เขาจะมา
 ดวย แตเขาจะมาบอกวากินอยางไรใหไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอลิตร เขาก็เลี่ยงไปอยางน้ัน ซึ่งใครก็ไปทํา
 อะไรเขาไมได แลวเพราะวาจริงๆน่ีเขาอยูไดดวยการขายเหลา” 

นักวิชาการ 
 
 อยางไรก็ตาม คณะผูวิจัยไดรับทราบขอมูลเบ้ืองตนในขณะที่ทําการสัมภาษณเชิงลึกในการเก็บขอมูล
วาหนวยงานที่เก่ียวของกําลังมีแนวคิดในการเสนอกําหนดใหผูขับขี่ที่อายุไมถึง 20 ป ถามีปริมาณแอลกอฮอล
ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตใหถือวาเมาสุรา รวมถึงผูขับขี่ที่ไมมีใบอนุญาตขับรถหรือผูขับขี่ที่ไดรับ
ใบอนุญาตขับรถช่ัวคราว ถามีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตใหถือวาเมาสุรา สําหรับ
บุคคลอ่ืน ๆ ยังใชกฎหมายเดิมคือ 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต  
 
 ตัวอยาง คําสัมภาษณแนวทางการต้ังจุดตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอลและวิธีในการตรวจวัดของ
เจาพนักงานตํารวจ 

 
 “แตวาพูดถึงกฎหมายเมื่อกี้ที่ 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต เราก็รูอยูวามันไมคอยโอเค เราก็เลยวา
เสนอไปเขา ค.ร.ม. เห็นชอบแลวนะวาคนที่ทําใบขับขี่หนาใหม หรืออายุไมถึง 18 หรือ 20 น่ี พ่ีจํา
ไมได 20 ป ปริมาณแอลกอฮอลไมเกิน 20 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต คือ ค.ร.ม. เห็นชอบในหลักการ ตอนน้ี
เด๋ียววันที่ 29 น่ีตํารวจก็จะเรียกหนวยงานที่เกี่ยวของไปประชุม ไปคุยกันแลวจัดทํารายละเอียด” 

นักวิชาการ 
 

 ในขณะจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณน้ี คณะผูวิจัยก็ไดทราบถึงขาวการแถลงผลการประชุมของ
คณะรัฐมนตรีวา คณะรัฐมนตรีไดมีความเห็นชอบในการใหแกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงฉบับที่ 16 ของ
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 โดยเปนการปรับปรุงแกไขกฎหมายดานความปลอดภัยทางถนน ใน
เรื่องเมาและขับ รวมถึงการขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอ โดยมีการ
ปรับปรุงเกณฑปริมาณแอลกอฮอลในเลือดที่ใหถือวาเมาสุราตามขอมูลที่ทางคณะผูวิจัยไดรับทราบมาไปเมื่อ
วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2560 (สํานักขาวอิศรา, 2560) 
 สําหรับเครื่องมือที่สําคัญในการบังคับการใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งในกรณีของการเมา
แลวขับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 หรือด่ืมแลวขับ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ที่สําคัญคือการต้ังจุดตรวจและวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล โดยจากการสัมภาษณเชิง
ลึกรวมถึงการสอบถามจากเจาพนักงานตํารวจที่เก่ียวของ ทําใหคณะผูวิจัยไดทราบถึงขั้นตอนหรือวิธีการที่เจา
พนักงานตํารวจใชในการตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอลจากผูขับขี่ยานพาหนะกลาวคือ เจาพนักงานตํารวจ
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จะจัดใหมีจุดคัดกรอง โดยเจาหนาที่ตํารวจจะเรียกใหหยุดรถ และทําการทดสอบเบ้ืองตนซึ่งยังไมสามารถระบุ
คาของแอลกอฮอลได เพียงแตหากตรวจวัดเบ้ืองตนแลวพบวามีแอลกอฮอล ก็จะนํามาเขาที่ตรวจวัดอีกครั้งซึ่ง
สามารถยืนยันผลเปนตัวเลขและบอกคาได  
 โดยวิธีการเชนน้ีจะทําใหเกิดความรวดเร็วและไมใหเกิดปญหาการติดขัดทางจราจร โดยแนวทางใน
การต้ังจุดตรวจจะถูกกําหนดเปนนโยบายโดยไมไดกําหนดเฉพาะที่ชุมชนใดเปนพิเศษ แตจะคํานึงถึงปริมาณรถ 
ปญหาเรื่องความซ้ําซอนกับจุดตรวจของทองที่ บริเวณที่ต้ังของสถานบริการ และการบริหารกําลังพลและ
ทรัพยากร โดยในชุดปฏิบัติการจะมี 4 ชุด ชุดละประมาณ 12 นาย โดยจะกําหนดชวงเวลาในการตรวจจาก 
23.00 น. ถึงประมาณ 03.00 น. เน่ืองจากมีผลการศึกษาวาเปนชวงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด โดยในการ
ตรวจวัดเจาพนักงานตํารวจจะใชพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายหลัก อยางไรก็ตามใน
เรื่องขอมูลโดยละเอียดของการต้ังจุดตรวจน้ัน อยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 จึงไมอาจเปดเผยขอมูลในสวนดังกลาวไดมากนัก  
 สําหรับอุปกรณการตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอลจะมีการตรวจสอบคุณภาพกับกรมวิทยาศาสตร
ซึ่งเปนหนวยงานที่รับรองคามาตรฐานเพ่ือสอบทานความแมนยําของคาตรวจวัด โดยมีการตรวจสอบทุกๆ 6 
เดือน และจะมีการติดสติกเกอรเปนเครื่องหมายที่เครื่องตรวจวัด อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติหากผูถูกตรวจวัด
ระดับเปาเครื่องตรวจวัดเบา คาที่ไดก็อาจจะนอย แตหากเปาเต็มแรงคาก็จะมากซึ่งเจาพนักงานตํารวจจะตอง
อาศัยการสังเกตพฤติกรรมของผูถูกตรวจวัดรวมดวย 
 
 ตัวอยาง คําสัมภาษณแนวทางการต้ังจุดตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอลและวิธีในการตรวจวัดของ
เจาพนักงานตํารวจ 
 
  “ในสวนของการกําหนดการต้ังจุดตรวจนะครับ สิ่งที่เราคํานึงถึงก็คือ เรื่องของไมใหเกิดการ
 ซ้ําซอน เรื่องที่หน่ึง สองคือ เรื่องของบริเวณที่มีสถานบริการ และสาม เปนเรื่องของการบริหารกําลัง
 พลและทรัพยากรที่มีอยู ซึ่งตัวสารวัตรงานเองก็เปนผูเสนอแผน เอาปญหามาวิเคราะห สวนในเรื่อง
 ของความถี่ กําลังพลของเรามีในจํานวนที่จํากัดอยูแลว แบงเปนชุดปฏิบัติการ 4 ชุด คือก็จะลงตรวจ
 ทุกวัน ชุดหน่ึงประมาณ 12 คน คือดานเมาจะมีปญหาอยูอยางหน่ึง คือใชคนเยอะ เพราะเจอคนเมา 
 พวกตรวจวัดเบ้ืองตน ตรงจุดสังเกตการณมีการเปลี่ยนผูขับขี่ก็มีพอรูวามีจุดตรวจ และสวนมากจะ
 ปองกันพวกยอนศร บางทีเห็นแลวถอยหลังเลยก็มี ทีน้ีพอเราแบงเปน 4 ชุด เราก็จะลงทุกวัน มีวัน
 อาทิตยที่จะคงไวเพียงชุดเดียว เพราะวากําลังพลตองพักผอนบาง” 

เจาพนักงานตํารวจ 
 
  “หลักเกณฑเหรอครับ หน่ึง คือ เรื่องของการไมซ้ําซอน สอง คือ เรื่องของเวลา ช ว ง เ ว ล า ที่
 เรากําหนดจาก 5 ทุม – ประมาณตี 3 คือ กอนจะทําแผนต้ังแตเริ่มแรก มีการวิจัยมาวาเปนชวง
 ระยะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ก็เลยมาต้ังดานชวงเวลาน้ี” 

เจาพนักงานตํารวจ 
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  “ตรวจสอบการเปรียบเทียบคา ซึ่งไดมาตรฐานตลอด คือจริงๆมันเปนประเด็นที่เก่ียวโตกับ
 ขอกฎหมายดวย เพราะวามีผูตองหาบางคน อาจจะโตแยงวาเครื่องของคุณมีมาตรฐานหรือไม แลวมี
 อะไรเปนหลัก เรียกวาหลักประกันความยุติธรรมของประชาชน ทุกเครื่องจะติดสต๊ิกเกอรไวมัน
 เหมือนกันหมดหรือเปลา เพราะฉะน้ันกรมวิทยาศาสตรก็จะเปนหนวยที่รับรองคามาตรฐาน ทุกๆ6
 เดือนเราตองทําการเปรียบเทียบ ซึ่งเครื่องน้ีก็ใชโดยสากล ผลิตโดย 3 ประเทศ มี อังกฤษ เดนมารก 
 และอเมริกา” 

กองบังคับการตํารวจจราจร 
 

  “มันอยูที่การเปาดวย เปาคอยๆ เปาแรง คนเปาแบบเบาๆ เน๊ีย มันจะขึ้นนอยคามันอาจจะ
 นอย แตพอไปเปาที่โตะจริงๆตองเปาเต็มแรงคามันจะไดมาก” 

เจาพนักงานตํารวจ 
 
  “คือจริงๆตรงน้ีเปนขอกฎหมายไมเกิน 50 มิลลิกรัม นะครับ เราก็ตองแจงขอกลาวหากับผู
 ขับขี่ ซึ่งฐานความผิดก็ระบุไวในกฎหมายจราจรเทาน้ัน จริงๆผมยังคิดวามันนาจะเปน พ.ร.บ. ที่มีโทษ
 ทางอาญากําหนดแยกมาจาก พ.ร.บ. จราจร” 

เจาพนักงานตํารวจ 
 
 โดยในการตรวจวัดเจาพนักงานตํารวจจะใชวิธีการเรียกสุมตรวจจากผูขับขี่ยานพาหนะทั้งหมดทุก
ประเภท ไมวาจะเปนผูขับขี่รถยนตสวนบุคคล รถจักรยานยนต หรือรถบรรทุก เพียงแตกรณีการต้ังจุดตรวจ
กรณีเมาแลวขับจะมีกลุมผูขับขี่รถยนตก็เปนกลุมหลัก เน่ืองจากสวนใหญแลวในกลุมน้ีมักจะเปนผูที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่คอนขางดี และนิยมขับรถยนตสวนตัวเพ่ือไปด่ืมตามสถานบริการตางๆ โดยเฉพาะในสถานบริการที่
มักจะมีโปรโมช่ันในการกระตุนยอดขาย จึงขอเสนอวาการต้ังจุดตรวจวัดควรต้ังใหตรงจุด เชน ในบริเวณใกล
สถานบริการเพ่ือเปนการปองปราม และเพ่ือไมใหนักด่ืมนํารถยนตสวนตัวมาแตใหใชบริการรถสาธารณะแทน 
 
 ตัวอยาง คําสัมภาษณแนวทางการต้ังจุดตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอลและวิธีในการตรวจวัดของ
เจาพนักงานตํารวจ 
 
  “ในทางปฏิบัติเราเรียกตรวจทั้งหมดอยูแลว แตกลุมผูขับขี่รถยนตก็นาจะเปนกลุมหลัก 
 เพราะวา ตองเขาใจวาผูมีอันจะกิน มักจะไปด่ืมแลวขับรถสวนตัว สวนของมอเตอรไซค เรามีเลนที่
 เรียกตรวจอยูแลว ใหมอเตอรไซคเขาซายเลย สวนรถบรรทุกก็ตรวจ แตใชเปน พ.ร.บ. ขนสง ตองดู
 พฤติกรรมของคนขับ คือไมไดสนวาเปนใคร” 

เจาพนักงานตํารวจ 
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  “คือในเชิงขอกฎหมายในการบังคับใชคือ หน่ึง ไอตัวที่มันสงเสริมใหเขาด่ืมอยูตรงไหนกอนที่
 จะไปไลต้ังดานแคสกัดเฉยๆ ไอตัวที่ปลอยใหเขาด่ืมคือสถานประกอบการรานอาหารที่เขาไปน่ังด่ืมกัน
 มีการกระตุนยอดขายไหม อันน้ีดูฝงผูขายที่เอาเหลาเขาหาคน อันที่สองที่ตัวที่คนเขาไปหาเหลาเน่ีย 
 อันน้ีแนนอนวา การลดผลกระทบตอนน้ีเขานิยมการต้ังดาน ในการต้ังดานเน่ีย จริงๆผมทาทายนะวา
 ตองต้ังใหตรงจุดเหมือนกําหนดใหต้ังหนาอารซีเอ แบบจะมาด่ืมหามเอารถมาใหน่ังแทกซี่มาจะไดไม
 ตองมีปญหา” 

นักวิชาการ 
 
 จากการศึกษาทําใหคณะผูวิจัยทราบขอมูลวาการต้ังจุดตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอลเปน
เครื่องมือสําคัญที่มีสวนชวยในการลดปญหาเมาแลวขับไดมากในระดับหน่ึงโดยเฉพาะตามถนนสายหลัก แต
อยางไรก็ตามยังพบเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเมาแลวขับไดตามถนนสายรอง ดังน้ันเพ่ือที่จะใหไดผลอยาง
แทจริงจึงจําเปนตองมีการทําซ้ําบอยๆ สม่ําเสมอ และคาดเดาจุดตรวจวัดไมได ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดเปนความเคย
ชินแกตัวผูขับขี่ยานพาหนะในลักษณะเดียวกันกับการกําหนดใหมีการคาดเข็มขัดนิรภัย การต้ังดานตรวจถี่ขึ้น
ทําใหคนเกิดความกลัวและจะคํานึงถึงปญหาที่ตามมามากขึ้น แตอยางไรก็ดีในทางปฏิบัติบางครั้งเจาพนักงาน
ตํารวจก็ไดรับขอตําหนิจากทางผูใชรถใชถนนบางกลุมวามีการต้ังดานเยอะเกินไป ทําใหเกิดความไมสะดวกตอ
ตนเอง 
 
 ตัวอยาง คําสัมภาษณแนวทางการต้ังจุดตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอลและวิธีในการตรวจวัดของ
เจาพนักงานตํารวจ 
 
  “ดูผลจากการที่แตละเทศกาลน่ีปริมาณเมาแลวขับทั้งน้ันเลยที่เกิดเหตุ แตเพียงแตวาถาไม
 รณรงคน่ีมันจะมากกวาน้ีมหาศาล รณรงคก็คือมีคนแหยงบาง อีกอยางนึงหนวยงานทุกหนวยงาน
 ระดมกันต้ังดานเยอะมาก คือถาหนวยงานต้ังดานก็มีสวนชวย มันจึงไปตายที่ถนนสายรอง”  

กรมคุมประพฤติ 
 
  “มันตองทําซํ้า ทําเอาถี่อะ เอาถี่เขาไวอะ พอซํ้า ถึงจุดๆนึงมันจะเกิดเปน memory เปน
 automatic เมื่อกอนเราไมเคยคาด belt ไง เด๋ียวน้ีเราคาด เมื่อกอนรําคาญใชไหม พอทําบอยๆตอง
 บอกลูกหลานขางๆถูกหรือเปลา มันกลายเปนเปลี่ยนทัศนคติเราไปเลย” 

นักกฎหมาย 
 
  “ในการต้ังจุดตรวจถี่เน่ีย มันก็สามารถชวยไดเยอะ คือคนเน่ีย ตอนน้ีเราต้ังดานเน่ียจะ
 สังเกตเห็นพฤติกรรมซึ่งเปลี่ยนไป คือตองเอาคนขับรถมาดวยแหละเริ่มจะมีวัฒนธรรมฝรั่งเขามาและ 
 เด็กวัยรุนไปกัน 5-6 คนตองเอาไอคนที่ไมด่ืมมาดวยแหละ ก็ไปแนวที่ดีขึ้นซึ่งมันเห็นผล เมื่อมีดาน
 ตรวจถี่ขึ้นทําใหคนเกิดความกลัวนะครับ แลวคํานึงถึงปญหาที่จะตามมามากขึ้น เริ่มมีความรับผิดตอ
 สังคมมากขึ้น อันน้ีในกลุมคนที่รูเรื่องนะ แตกลุมคนที่ไมรูเรื่องก็จะมีเสียงสะทอนกันวาต้ังอะไร
 เยอะแยะผานมา 3 ดานละ ผานมา 2 ดานละ ผมทดสอบมา 3 ดานละ” 

 เจาพนักงานตํารวจ 
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• ความเหมาะสมของอัตราโทษในกรณีการกระทําความผิดตามมาตรา 31 (7) พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 เปนกฎหมายที่มีโทษในทางอาญาลักษณะ
หน่ึง เน่ืองจากเปนบทบัญญัติของกฎหมายที่มีการกําหนดถึงการกระทําที่เปนความผิดโดยไดมีการกําหนดโทษ
เอาไว ซึ่งโทษสําหรับผูที่ฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 31 ไดมีการกําหนดโทษเอาไวใน หมวด 7 บทกําหนดโทษ 
มาตรา 42 ซึ่งบัญญัติวา ผูใดฝาฝนมาตรา 31 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งตามบัญชีอัตราการเปรียบเทียบปรับแนบทายระเบียบคณะกรรมการควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลวาดวยหลักเกณฑการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 
2551 ไดกําหนดอัตราคาปรับกําหนดใหเปรียบเทียบปรับเปนลักษณะขั้นบันไดเปน 3  กลาวคือ หากกระทําผิด
ครั้งที่ 1 ผูกระทําผิดจะตองไดรับโทษปรับ 3,000 บาท หากกระทําความผิดครั้งที่ 2 ผูกระทําผิดจะตองไดรับ
โทษปรับ 6,000 บาท และหากกระทําความผิดเปนครั้งที่ 3 ผูกระทําผิดจะตองไดรับโทษปรับ 10,000 บาท 
 จากการศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวาแนวทางการกําหนดอัตราโทษใน
ลักษณะดังกลาวมีความเหมาะสมแลว ทั้งน้ีเน่ืองจากผูใหขอมูลเห็นวา การกําหนดอัตราโทษไมใชเพียงแคการ
กําหนดโทษใหสูงแลวจะนํามาสูการกลัวหรือเคารพกฎหมาย หากแตการกําหนดโทษตางๆจะตองมีความ
เหมาะสมและไดสัดสวนกับลักษณะของการกระทําความผิด อยางไรก็ตามการที่กฎหมายออกแบบโทษใหมี
ลักษณะเปนแบบขั้นบันไดน้ัน จึงควรที่จะตองมีกระบวนการในการจัดเก็บฐานขอมูลที่ดีและมีความเช่ือมโยง 
เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบการกระทําความผิดซ้ําของผูกระทําความผิดรายเดิม เพ่ือใหการบังคับโทษ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังมีขอเสนอในเรื่องของการเพ่ิมโทษ โดยเฉพาะในกรณีที่ผูขับขี่ไมให
ความรวมมือกับเจาพนักงาน เชน มีการขับรถหนีในลักษณะแหกดาน รวมถึงกรณีที่เปนผูกระทําความผิดซ้ํา 
หากตรวจสอบพบก็ควรมีการบวกโทษ 
 
 ตัวอยาง คําสัมภาษณความเหมาะสมของอัตราโทษในกรณีการกระทําความผิดตามมาตรา 31 (7) 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551  
 
  “ผมวาเรื่องเพ่ิมโทษควรจะมี กรณีผูขับขี่เองไมไดใหความรวมมือ ความรวมมือกับเจา
 พนักงาน ขับรถหนีแหกดานไปเลย ผมพูดตรงๆ คือมันมีประเด็นปญหาอยูเชน ตรวจเบ้ืองตนผมยึด
 ใบอนุญาตขับขี่ ใหชิดซายแลวคุณขับออกไปเลย เมื่อมีหมายเรียก ผูขับขี่ก็ปฏิเสธวาวันน้ัน ผมไมได
 เมา วันน้ันผมตกใจ ก็ขับรถไปเลย ซึ่งเรายังไมมีกฎหมายรองรับวาใหสันนิษฐานไวกอนวาคนเหลาน้ี
 เปนผูเมาแลวขับนะ สอง คือ พวกที่เคยโดนจับแลว เราจับไดในภายหลังก็ใหบวกโทษ จะมาใช Rate 
 ทั่วไปมันก็ธรรมดาไป เพราะวาพวกน้ี เหนือการควบคุมแลว”  

เจาพนักงานตํารวจ 
 
  “โทษน่ีโอเคแลวละ เหมาะสม แตวาปญหาคือในเรื่องของการปฏิบัติจริงอาจจะมีปญหา” 

ผูพิพากษา 
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  “มีการจัดเก็บฐานขอมูลไวไหมวาคนน้ีเคยทําผิด สวนมากคดีที่เปรียบเทียบปรับมันจะไมมี
 การทําประวัติอาชญากรมันก็จบไป มาครั้งที่สองเราก็ไมรูหรอกวาคนน้ีคนเดิมมันจะตางจากที่บอกวา
 คนน้ีเคยมีหมายอาชญากรมีประวัติการกออาชญากรมาไมมีประวัติมันเลยพิสูจนยาก” 

พนักงานอัยการ 
 
  “สวนมากมันเปนปญหาของสน. เพราะวาของเราก็คือ ใชกําหนดเวลา ก็จะมีปญหาที่ไม
 สามารถ เช็คทะเบียนประวัติรับรองผลไดทัน ไมสามารถทราบผลไดวา ถูกจับขอหาน้ีมากอนหรือไม 
 กระบวนการของเรา เรื่องของฐานขอมูลทะเบียนประวัติยังไมอัพเดท” 

เจาพนักงานตํารวจ 
 

• อํานาจในการเปรียบเทียบปรับในกรณกีารกระทําความผดิตามมาตรา 31 (7) พระราชบญัญัติ
ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มาตรา 31 (7) ไดมีการกําหนดโทษสําหรับผู
ที่ฝาฝนไวในมาตรา 42 คือจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ดังน้ันจึงเปน
กรณีที่กฎหมายกําหนดอัตราโทษใหสามารถเปรียบเทียบปรับได โดยมีระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลวาดวยหลักเกณฑการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 
ซึ่งสงผลใหการกระทําความผิดตามมาตรา 31 สามารถเปรียบเทียบปรับได เน่ืองจากกฎหมายเปดชองไวและ
เมื่อมีการเปรียบเทียบปรับแลว การดําเนินคดีอาญาก็จะถือวาเปนอันเลิกกัน ดังที่มีบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา มาตรา 37 (4) ซึ่งกําหนดใหคดีอาญาเลิกกันได โดยในคดีซึ่งเปรียบเทียบไดตาม
กฎหมายอ่ืน เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบของพนักงานเจาหนาที่แลว โดยคําวาคดีอาญา
เลิกกันมีความหมายวาการดําเนินคดีอาญาในการกระทําความผิดที่ถูกเปรียบเทียบปรับที่ไดมีการชําระคาปรับ
ตามที่มีการเปรียบเทียบปรับเรียบรอยแลว คดีอาญาน้ันก็จะยุติลงและไมสามารถดําเนินคดีใดตอผูกระทําไดอีก 
 เหตุผลที่กฎหมายกําหนดโทษปรับไวในลักษณะดังกลาวก็เน่ืองจากการกําหนดใหมีการเปรียบเทียบ
ปรับโดยใหคดียุติลงต้ังแตในช้ันเจาพนักงานตํารวจ หรือเจาพนักงาน่ีมีอํานาจในการเปรียบเทียบปรับ โดยไม
ตองนําเรื่องขึ้นสูการพิจารณาของพนักงานอัยการ หรือ ศาล เปนเรื่องของการอํานวยความยุติธรรม เพ่ือใหคดี
ความตางๆสามารถยุติลงดวยความเปนธรรมอยางรวดเร็ว กฎหมายจึงออกแบบการกําหนดโทษปรับมาเพ่ือให
เจาพนักงานที่มีอํานาจสามารถที่จะเปรียบเทียบปรับได โดยไมตองนําตัวผูกระทําความผิดขึ้นศาล ซึ่งจะเปน
การเสียเวลาและคาใชจาย โดยในคดีขอกลาวหาตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 
จะใชวิธีเปรียบเทียบปรับผูกระทําความผิดต้ังแตในช้ันเจาพนักงาน และโดยที่กฎหมายเปดชองใหเจาพนักงาน
สามารถที่จะมีอํานาจในการเปรียบเทียบปรับไดจึงเปนอีกเหตุผลหน่ึงที่สงผลใหผูที่กระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติดังกลาวไมตองถูกดําเนินคดีในช้ันศาลโดยกลไกกฎหมายดังที่ไดกลาวแลว ดังน้ันเมื่อทําการ
พิจารณาในแงของขอกฎหมายจะเห็นไดวา การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ประกอบระเบียบวาดวยการเปรียบเทียบปรับ ไดมีการเปดชองใหเจาพนักงานสามารถ
มีอํานาจในการเปรียบเทียบปรับตัวผูกระทําความผิดตามกฎหมายฉบับดังกลาวได และจะสงผลใหผูขับขี่
ยานพาหนะหรือผูโดยสารที่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในยานพาหนะหลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดีในขอหา
การกระทําความผิดดังกลาวในช้ันศาล 
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 ตัวอยาง คําสมัภาษณอํานาจในการเปรียบเทียบปรับในกรณีการกระทําความผิดตามมาตรา 31 (7) 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 
 
  “คือ พ.ร.บ. แอลกอฮอลเน่ีย ถาจะวากันจริงๆแลว คือ กฎหมายมันออกแบบไววาความผิด
 ตาม พ.ร.บ.น้ีเน่ีย มันสามารถเปรียบเทียบกับช้ันพนักงานได คือคณะกรรมการควบคุมสาธารณสุขเขา
 ก็เขียนตอวาคณะกรรมการควบคุมสามารถมอบอํานาจตอไดมอบจนถึงตํารวจน่ันแหละให
 พนักงานสอบสวนแตไมไดใหทุกความผิดมียกเวนเฉพาะความผิดฐานฉลากตามมาตรา 26 กับฐาน
 โฆษณาอยางน้ี พนักงานสอบสวนปรับไมได นอกน้ันปรับไดหมดเพราะฉะน้ันความผิดฐานด่ืมคือที่
 หามด่ืมคือด่ืมบนรถบนทางก็จึงอยูในแงที่พนักงานสอบสวนปรับได” 

นักกฎหมาย 
 
  “ถาเปน พ.ร.บ.แอลกอฮอลเน่ีย ไมมีเพราะมันจบที่ช้ันเจาพนักงานหมด ความผิดเล็กนอย 
 มันไมขึ้นศาลอยูละ พ.ร.บ.จราจรทางบกเน่ีย ไมอยากเดา” 

นักวิชาการ 
 
  “การบัญญัติกฎหมายแบบน้ีขึ้นมา แนนอนเมื่อออกกฎหมายมาวางบทกฎหมายแสดงวามัน
 เปนการเพ่ิมโอกาสใหเขาศึกษา เพราะมันเปนการออกขอหามเพ่ิมและก็วางโทษเพ่ิมจาก พ.ร.บ. 
 จราจร อันน้ีเพ่ิมโอกาสใหเขาศาล เพียงแตวาในวิธีปฏิบัติจริงๆในเรื่องของยุติธรรมทํามันก็มีเรื่องของ
 อํานวยยุติธรรมอยูทํายังไงใหคดีมันยุติธรรมใหมันยุติที่ความเปนธรรมอยางรวดเร็ว เพราะยังง้ันมันจึง
 ออกแบบวาใหเปรียบเทียบปรับดวยไมตองเสียเวลาขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะใชเวลานานกวาจนขึ้นสูศาลก็
 นานละ แลวการขึ้นศาลแตละทีมันใชเงินใชทองเยอะทั้งสวนจําเลยทั้งอะไรเขาเลยดีไซนวาใหมันปรับ
 ไดใหจบเพ่ือภาระลดขั้นตอนใหความยุติธรรมแกเขา” 

ผูพิพากษา 
   
  “การที่ยุติธรรมในรูปเดียวดูจากอะไร ดูจากวาการกระทําผิด เรียบเรียงคําพูดไมถูก มันจริง
 มันรายแรงนะเรื่องของการด่ืมแลวขับ เพียงแตวาการขึ้นศาลมันไมไดทําใหเขากลัวหรอก ผมบอกเขา
 ไมไดกลัวโทษที่หนัก แตเขากลัวถูกจับดําเนินคดีมากกวา แลวบางทีการขึ้นศาลเน่ีย มันไมคอยเกิดผล
 ดีสักเทาไหร” 

นักวิชาการ 
   
  “คือตามกฎหมายเราตองมาดูเรื่องของอัตราโทษ แลวก็เรื่องของการใหอํานาจ ซึ่งพอ พ.ร.บ.
 จะใหพนักงานสอบสวนเปนผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ ถึงแมจะมีอัตราโทษจําคุกดวย หรืออาจจะ
 เปนการเปรียบเทียบปรับที่สูง ซึ่งตัวน้ีก็ตองมีรัฐมนตรีเปนผูแตงต้ังใหอํานาจ เชน ศุลกากร กรม
 สรรพสามิต วาใหใครมีอํานาจเปรียบเทียบปรับบาง ในสวนของ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
 มันก็จะมีบางฐานความผิดซึ่งสามารถเปรียบเทียบปรับเหมือนกัน ในฐานความผิดบางฐานก็
 เปรียบเทียบในช้ัน ส.น. ได เชน การจําหนายสุราในเวลาหาม” 

นักกฎหมาย 
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 ในอีกดานหน่ึง ก็มีผูใหขอมูลบางรายมีความเห็นดวยหากจะมีการกําหนดใหชําระคาปรับที่เกิดจาก
การกระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา 31 (7) ที่ศาล ทั้งน้ีเน่ืองจากมีบางกรณีที่ผูกระทําการฝาฝนเปนผูที่มี
ฐานะทางสังคมหรือเศรษฐกิจคอนขางดี ดังน้ันการชําระคาปรับตามที่กฎหมายกําหนดยอมไมรูสึกอะไรมากนัก 
แตหากจะตองมีการนําตัวผูน้ันเขาสูการพิจารณาหรือคดีความตองไปยุติในช้ันศาลไมวาจะเปนโทษจําคุก หรือ
ปรับแลว ตัวผูกระทําความผิดนอกจากจะตองเสียเงินคาปรับแลวก็อาจจะตองเสียเวลาในการเดินทางไปศาล 
หรือตองไปบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ซึ่งผูกระทําความผิดบางรายจะกลัวการเสียเวลามากกวาการเสียเงิน ซึ่ง
หากตองการใหเกิดผลในทางปองกันอยางแทจริง จะควรกําหนดใหผูกระทําความผิดตองไดรับโทษในช้ันศาล 
โดยไมตองรอลงอาญา การคุมประพฤติ หรือการเสียคาปรับที่สถานีตํารวจ ซึ่งกระบวนการตางๆน้ันไมนําไปสู
การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพมากนัก ซึ่งนอกจากจะเปนการสรางความเกรงกลัวกฎหมายใหกับตัว
ผูกระทําผิดแลว การดําเนินคดีโดยทางศาล จะสงผลใหผูกระทําไดรับความยุติธรรมมากขึ้น เน่ืองจากศาลจะ
ทําหนาที่เปนผูวินิจฉัยขั้นสุดทายอันถือไดวาเปนการตรวจสอบการทํางานของเจาพนักงานตํารวจอีกช้ันหน่ึง 
แตสวนใหญแลวคดีในลักษณะเชนน้ีมักจะไมถูกนําขึ้นสูการพิจารณาคดีของศาลเทาใดนัก เน่ืองจากทัศนคติ
ของสังคมไทยยังคงมองวาการกระทําความผิดในลักษณะเชนน้ีเปนเรื่องเล็กนอย 
 
 ตัวอยาง คําสมัภาษณอํานาจในการเปรียบเทียบปรับในกรณีการกระทําความผิดตามมาตรา 31 (7) 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 
 
  “ใจพ่ีนะพ่ีอยากใหปรับที่ศาลอะดีแลว เพราะวาคนที่มีฐานะปรับหลักรอยหลักพันหลักอะไร
 น่ีชิวๆเลย ไมตองเสียเวลาใชหรือเปลาเปรียบเทียบปรับแตถาเขาขึ้นศาลปุบ เขาตองเสียเวลานะ 
 เพราะเวลาของบางคนมีคานะ บางคนกลัวเสียเวลามากกวากลัวเสียเงิน เสียเวลาทํามาหากินอะ คน
 จะกลัวตรงน้ีมากกวา แลวศาลน่ีตองมีเรื่องใหบําเพ็ญประโยชนดวยนะ ตอสาธารณะ จะตองมีดวยไอ
 ขอน้ี จะไปทําอะไรก็ไดคืออยางนอยเขาตองใชเวลา มันทําใหชีวิตยุงยากขึ้น” 

นักวิชาการ 
 
  “ถาจะเอาผลในการปองกันมันตองไปช้ันศาลแนนอน ผมใหคําถามเลยวา โทษจําคุกรอลง
 อาญา 2 ป กับใหขังจริง 15 วัน คุณกลัวอันไหน คนกลัวขังจริงทั้งน้ันแหละครับ โทษจําคุกรอลงอาญา 
 2- 3 ป เขาไมคอยกลัวกันหรอก คุมประพฤติถึงเวลา 3 เดือนก็ไป ถือวาไปเที่ยวพักผอน คุมประพฤติ
 ไปกวาดลานวัด แตถาถามวาขังจริง 10 วันก็กลัว 5 วันก็กลัวแลว ถาจะใหเสียคาปรับที่โรงพักแลว
 กลับบานไปเลยก็คงไมมีใครกลัว” 

กรมคุมประพฤติ 
 
  “กฎหมายเปดชองไววามีเปรียบเทียบปรับไดอันน้ีก็แลวแตตํารวจ ผมก็ไมรูสวนใหญ สวน
 ใหญไมฟองคดีจราจรมันเล็กๆ” 

นักวิชาการ 
 
 อยางไรก็ตาม จากการสอบถามจากทางเจาพนักงานตํารวจคณะผูวิจัยพบวาในกรณีของการกระทํา
ความผิดดังกลาวเจาพนักงานตํารวจไดใชพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เปนหลักในการปรับใช
มากกวาการใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 โดยในกรณีที่มีการดําเนินคดีตาม
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พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 น้ัน หากเจาพนักงานพบจากการตรวจวัดวาผูขับขี่ยานพาหนะราย
ใดที่มีปริมาณแอลกอฮอลเกินวา 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตในขณะขับขี่ ก็จะถูกนําสงสงเพ่ือดําเนินคดีทุกคดี โดย
พนักงานสอบสวนจะไมมีอํานาจเปรยีบเทียบปรับเอง และตองสรุปสํานวนสงฟองภายใน 48 ช่ัวโมงนับแตเวลา
ที่มีการควบคุมตัว  
 
 ตัวอยาง คําสมัภาษณอํานาจในการเปรียบเทียบปรับในกรณีการกระทําความผิดตามมาตรา 31 (7) 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 
 
  “(การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551) ปรับได 
 มันจะมีแบบฟอรมใหพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบอยู แตตัวของ บก.จร. เองก็พูดตรงๆ ไมไดใช 
 พ.ร.บ.ตัวน้ี จะใช พ.ร.บ. จราจรเปนหลัก” 

กองบังคับการตํารวจจราจร 
 
  “(การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522) สงฟองศาลครับ ตัวน้ี
 พนักงานสอบสวน ไมสามารถเปรียบเทียบปรับไดซึ่งกระบวนการควบคุมก็ตองไปดูเรื่องเวลาอีก ตอง
 ฟองใหทัน 48 ช่ัวโมง เพราะวาโทษจําคุกไมเกิน 3 ป อยูในเขตของอํานาจศาลแขวง ถาวามันทั่วก็ไป
 เกี่ยวในเรื่องของเวลาของพนักงานสอบสวนอีก บางครั้งไปติด กับเย็นวันศุกร พรุงน้ีวันเสารก็ตองรีบ
 ไปฟองใหทันในครึ่งวัน แลวก็ควบคุมตัวไปถึงวันจันทร สมมติไมมีเงินประกันนะครับ มันก็จะเกินไป
 กวาอํานาจควบคุมของพนักงานสอบสวน” 

เจาพนักงานตํารวจ 
 

• ปญหาอันเกิดจากการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และการ
หลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดี  

 ดังที่ไดกลาวแลววา บทบัญญัติในมาตรา 31 (7) แหงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
พ.ศ. 2551 ประกอบ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณหามบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลบนทาง พ.ศ. 2555 อันเปนกฎหมายลําดับรอง เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคในการกําหนดใหหาม
บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลบนยานพาหนะในขณะขับขี่และเปนกฎหมายที่มีการกําหนดโทษในทางอาญาไว
แกผูที่ประพฤติฝาฝน ดังน้ันในการพิจารณาเพ่ือคดีแกผูกระทําความผิดในขอหาดังกลาว หนวยงานที่เก่ียวของ
ทั้งหมด ไมวาจะเปนกระบวนการยุติธรรมตนทาง เชน เจาพนักงานตํารวจ หรือพนักงานอัยการ รวมถึง
กระบวนการยุติธรรมปลายทาง อันไดแก ศาลยุติธรรม จึงตองนําสืบใหไดความชัดเจนวาผูกระทําความผิดไมวา
จะเปนผูขับขี่ยานพาหนะเอง หรือผูที่รวมโดยสารมาดวย กําลังบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในขณะขับขี่
ยานพาหนะน้ันๆ  
 อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติน้ันนับไดวาการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือที่จะเอาผิดแกตัวผูที่กระทํา
การฝาฝนมาตรา 31 (7) เปนการยากตอการนําสืบเพ่ือใหไดความชัดเจนดังกลาว เน่ืองจากการกระทําดังกลาว
จะตองเปนการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในขณะที่ผูน้ันกําลังขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งโดยปกติแลวการที่เจาพนักงาน
ตํารวจจะสังเกตเพ่ือเห็นถึงพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะโดยเฉพาะอยางย่ิงในรถยนตน่ังสวนบุคคลจะ
เปนไปไดยาก ทั้งน้ีเน่ืองจากรถยนตสวนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญจะติดฟลมกรองแสง ซึ่งหากผู
ขับขี่ยานพาหนะที่เปนรถยนตน่ังสวนบุคคลกําลังด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในขณะที่กําลังขับขี่ในชวงเวลา
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กลางคืนก็จะยิ่งทําใหสังเกตเห็นไดยากขึ้น สงผลใหเจาหนาที่ยากตอการหาพยานหลักฐานในเชิงประจักษเพ่ือ
แจงขอกลาวหาดังกลาวแกผูขับขี่ นอกจากน้ียังรวมถึงปญหาในทางปฏิบัติที่เกิดจากการบังคับใชกฎหมาย
โดยเฉพาะในเรื่องของขอจํากัดในเรื่องการต้ังจุดตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล ซึ่งลวนเปนปญหาที่สงผล
ตอการหลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดีในช้ันศาลของตัวผูกระทําผิดไดดวยเชนเดียวกัน เน่ืองจากแมวาใน
ดานหน่ึงแลวการบังคับใชกฎหมายควรที่จะตองมีการใชอยางเขมงวด แตหากเขมงวดจนเกินไปก็อาจจะเกิดผล
สะทอนในดานลบขึ้นไดเชนเดียวกัน โดยเฉพาะการต้ังจุดตรวจวัดบริเวณหนาสถานบริการ ซึ่งโดยปกติแลวเจา
พนักงานตํารวจก็จะมีไปต้ังในบริเวณดังกลาวอยูบาง แตเน่ืองจากมักจะถูกรองเรียนจากผูประกอบการอันเปน
การสะทอนถึงสภาพปญหาในการบังคับใชกฎหมายที่สําคัญอีกประการหน่ึง ซึ่งเจาพนักงานตํารวจเองก็ตองใช
ดุลพินิจในการกําหนดจุดตรวจเพ่ือใหเกิดผลกระทบกับทางผูประกอบการนอยที่สุดแตในขณะเดียวกันก็มี
หนาที่ในการบังคับใชกฎหมายใหเกิดประสิทธิภาพไปพรอมกันดวย 
 
 ตัวอยาง คําสมัภาษณปญหาอันเกิดจากการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
พ.ศ. 2551 และการหลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดี 
 
  “เรื่องของกฎหมายจริงๆบางคนบอกกฎหมายคือปลายเหตุบางทีมันก็อาจจะใชเพราะวามี
 การบังคับใชกฎหมายงายๆ ถามวาอันที่หน่ึงกอนจะบังคับใชกฎหมายเรื่องเมาแลวขับ หรือ ด่ืมแลวขับ
 ตรงๆ เน่ีย ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ตองต้ังดานสักกี่ดาน”  

นักกฎหมาย 
 
  “ยกตัวอยางจุดที่มันพีคๆ อยางเชนมีการจัด ลานเบียรตรงน้ัน และก็มีการจัดลานเบียรปใหม 
 คนที่เขามา countdown เขาด่ืมแนๆถามวาถาต้ังดานหนาลานเบียรเลยเจอคนเมาไหม เจอรอย
 เปอรเซ็นต ต้ังไหมใครจะกลาต้ัง ถาต้ังตํารวจก็โดนดาอีก น่ีคือชองโหวอยางนึง” 

นักวิชาการ 
 
  “ผูประกอบการเองก็รองเรียนมาอยู ปญหาภาคสนามนะ เขาบอกวาถาไปต้ังแลวเขาจะขาย
 ยังไง มันเปนเรื่องเปราะบางนะ ซึ่งตํารวจเองก็รับพิจารณาเพ่ือไมใหเกิดผลกระทบกับเขาที่ทํามาหา
 กิน เราก็ตองมาอยูในจุดที่ join กันได” 

เจาพนักงานตํารวจ 
 
  “ผมมองวาคนสวนมากยังไมรูหรอกวากฎหมายมันมีชองโหวยังไงแตสิ่งที่มันมีปญหาคือการ
 บังคับใชเฉยๆคือเรื่ององคประกอบความผิดมันเปนปญหาตรงไหน ก็คือวาถาผมเทียบกับ พ.ร.บ. 
 จราจรนะ เขาวัดการขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดคุณจะไปด่ืมจากไหนมาก็แลวแตแตถาเกิดวัด 
 ปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเน่ียพบวาเกินและขับขี่ขณะมึนเมา แต พ.ร.บ.แอลกอฮอลไมใชงายๆคือ
 หามด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลบนรถในขณะขับขี่ เขาด่ืมขณะขับขี่ ตรงน้ีเองตองสืบใหไดวาเขาด่ืม 
 ในขณะขับขี่ ปญหาวาเรียกเขามาตรวจที่ดานแลวพบเครื่องด่ืมแอลกอฮอลต้ังอยูตอใหเปดฝา จับตาม 
 มาตราน้ีไดไหม ตรงน้ีมันมีจุดออนอยูขณะเขาเขาด่ืม เปนเรื่องของการรวบรวมหลักฐาน” 

พนักงานอัยการ 
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  “หามบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลบนทางขับขี่ ในขณะขับขี่ หรือโดยสารอยูบนรถ แตวิธีการ
 ปฏิบัติ วิธีการจับกุม เขาก็ออกมาตองเห็น ตองมีหลักฐาน ตองถายรูป เพ่ือใหพนักงานสอบสวน รู
 วิธีการปฏิบัติ มันเปนไปไดยาก” 

นักกฎหมาย 
 

  “ถาสมมติวาจับผูขับขี่ เราก็วาในเรื่องของ พ.ร.บ. จราจร เรื่องของเมาแลวขับแตถาเกิดเปน
 คนที่น่ังไปดวยก็ตองมาใช พ.ร.บ. ควบคุม จับคนน่ังไปดวย ด่ืมไมได คือตัวน้ันไมไดกําหนดขับขี่ หรือ
 ครอบครองรถ ถาจับผูโดยสารก็ตองใช พ.ร.บ. น้ี แลวก็ตองมาใชอัตราโทษตาม พ.ร.บ. น้ี ขับรถไป
 ผูโดยสารยกด่ืมปุบ เราเห็นแลวถายรูปมีหลักฐานชัดเจนวาด่ืมก็ตองฟองตัวน้ี ถึงผูขับขี่ไมไดด่ืมแต
 ผูโดยสารด่ืมก็ฟองตัวน้ี” 

เจาพนักงานตํารวจ 
 
  “ไมถูกสงฟองศาลก็มีอยูคือ หน่ึง พนักงานสอบสวนมีความเห็นไมฟองเกิดขึ้นไดในที่เขา
 รวบรวมหลักฐาน ถา พ.ร.บ.แอลกอฮอลไมมีหรอก แตถาเปน พ.ร.บ. จราจรทางบกอาจจะมีบางคือ
 มันมีประเด็นขอกฎหมาย อันที่สองคือพนักงานสอบสวนเน่ียเห็นควรสั่งฟอง แตอัยการสั่งไมฟอง
 เหตุผลที่สั่งไมฟองก็จะมองวาเปนหลักฐานที่สมบูรณ ปญหาหลักอยูที่หลักฐานเปนสําคัญเรื่องที่จะสั่ง 
 ไมฟองเน่ีย” 

นักกฎหมาย 
 
  “สิ่งที่เปนปญหาที่สุดคือการเขียนกฎหมายออกมาแบบน้ีมันทําใหองคประกอบความผิดมัน
 รับไป ยกตัวอยาง เวลาจับเน่ีย มันมีบางคร้ังที่ตํารวจจับไมเห็นหรอกวาเขาด่ืมแตเพียงแตเขารับ
 สารภาพเทาน้ันเองเรื่องก็จบ ถาเกิดสูคดีวาเขาไมไดด่ืมขึ้นมาก็อาจจะมีการสูคดีถึงช้ันศาล และมีขึ้น
 ศาลก็อาจจะหลุดก็ไดเพราะการเขียนมันไมยืดหยุน หมายความวาคุณด่ืมไมด่ืมไมรูละ แตคุณเมาของ
 เราคือตองด่ืมใหเห็นๆ มันเปนฐานคิดจากในเชิงของภาคสาธารณสุขวางในเชิงปองปราบ มันเปน
 ปองกันไมใหมผีูด่ืม พอมันไปบังคับใชจริงๆมันก็จะยาก ฐานที่เปนการด่ืมแลวขับตามกฎหมาย พ.ร.บ.
 แอลกอฮอลนะ” 

นักกฎหมาย 
 
 ซึ่งกรณีดังกลาวสอดคลองกับความคิดเห็นของผูแทนจากกรมคุมประพฤติ ที่เห็นวาจุดออนประการ
หน่ึงของกฎหมายฉบับดังกลาวอยูที่สภาพการบังคับใชกฎหมาย (Implementation) ทั้งน้ีเน่ืองจากขอจํากัด
ของเจาพนักงานตํารวจที่ไมสามารถที่จะต้ังจุดตรวจจับไดตลอด 24 ช่ัวโมง ดังน้ันจึงจําเปนตองมีการกําหนด
ชวงเวลาในการต้ังจุดตรวจวัด ซึ่งผูด่ืมบางรายจะทราบลวงหนาวา ในชวงเวลาใดจะมีการต้ังดานอยูที่ใด 
บริเวณใด ทั้งน้ีเพ่ือสะดวกตอการหลบหลีก โดยเฉพาะในยุคที่มีการติดตอสื่อสารเช่ือมโยงกันโดยระบบ
อินเตอรเน็ตหรือเครือขายสังคมออนไลนตางๆ ที่ชวยในการแจงเตือนจุดที่มีการต้ังดาน ประกอบกับสังคมไทย
ยังไมเรียนรูเรื่องการบังคับใชกฎหมายอยางแทจริง เน่ืองจากไมไดถูกบังคับดวยกฎหมายดวยใจ แตจะถูกบังคับ
ใชทําตามโดยอํานาจที่อยูเหนือกวา แตอยางไรก็ดีหากบังคับใชกฎหมายอยางเต็มที่ก็อาจจะเปนการยาก ทั้งน้ี
เน่ืองดวยขอจํากัดในเรื่องของความพรอมทางดานกําลังพลรวมถึงอุปกรณจําเปนตางๆ  
 



46 
 

 ตัวอยาง คําสมัภาษณปญหาอันเกิดจากการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
พ.ศ. 2551 และการหลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดี 
 
  “จุดออนก็อยูที่ Implementation ตํารวจไมสามารถต้ังดานจับ 24 ช่ัวโมง ดังน้ันจึงจับเปน
 ชวงๆ เวลาทานไปอารซีเอน่ีสมัยกอนนักทองเที่ยวไมมีเครียดเรื่องดานเลยครับ เพราะวานักทองเที่ยว
 จะรูกอนออกวาดานไหนต้ัง เพราะวาผูประกอบการจะคอยวอคุยกับตํารวจหรือเปลาก็ไมรู ตอนน้ีดาน
 อยูเพชรบุรีตัดใหม โอเค ออกไปทางนูน ไปทางศูนยวิจัย ออกโนน วันน้ีดานไหน ดานศูนยวิจัย อาว 
 ออกเพชรบุรีตัดใหม ออกอโศก คือเขาไมคอยเครียดกัน แสดงเห็นวาการบังคับใชกฎหมายคือปญหา
 ของเมาแลวขับน่ีมันประมาณน้ี น่ีคือขอหน่ึง ขอสองก็คือคนไทยน่ีไมเคยเรียนรูเรื่องบังคับใชกฎหมาย
 อยางแทจริง ดังน้ันอยางสมมติเราพูดถึงเรื่องไฟแดงน่ีเราติดไฟแดงตอนตีหน่ึงหรือเที่ยงคืนที่หลาน
 หลวงอะ ติดอยูคันเดียวอะ ไปไหม ขับมาจากธรรมศาสตร เพราะในใจจริงๆน่ีมันไม Law  มันไม 
 Land of Law ในใจน่ี มันไมไดถูกบังคับดวยกฎหมายดวยใจไง แตมันถูกบังคับดวยตํารวจ ถูกบังคับ
 ดวยอํานาจ” 

กรมคุมประพฤติ 
 
  “เรื่องของ Law Enforcement ก็ตองทํา แลวก็ตองทําแบบสมํ่าเสมอนะ เพราะวาถาไมทํา
 อยางน้ันมันไม memory แลวมันจะมีดักจังหวะ เฮย มันไมมา ตํารวจไมมาหรอก เดือนน้ีไมมา
 แนนอน แลวก็ไมมาจริงๆ พอไมมาจริงๆน่ีพวกน้ีเหลิงเลย แตถาเกิดเรามาเรื่อยๆ อยามาแนนอน โดน
 แนนอน ย่ิงถาผับไหนที่บอกเสนทางนะโอโห มันย่ิงไปเลย น่ีผับน้ีไปไดเลยเขาบอกดานอยูไหน จบ 
 ผูประกอบการขายดี โดยเฉพาะอารซีเออะมันเปนแหลงใหญ ม.กรุงเทพมีดานอยาออกไปนะ ใชไหม 
 มันก็สบายหมดเลย” 

กรมคุมประพฤติ 
 
  “คือทั้งหลายทั้งปวงน่ี ผมเรียนอยางน้ีวากฎหมายไทยน่ีมันพอได แตเราในการ Law 
 Enforcement เราน่ีเรายังไมเต็มที่ แตพอเต็มที่เราก็ไมไหวไง เพราะวาเราตองใชกําลังขนาดไหนละ 
 ทุกเสนทุกถนน เราจะใชกลองมันก็มีปญหาในเรื่องของกฎหมายยังไมลงตัว เราจะใชตํารวจก็ไมไหว” 

กรมคุมประพฤติ 
 
 นอกจากน้ียังมีปญหาในเรื่องทัศนคติของสังคมไทยที่เห็นวาวัฒนธรรมในการด่ืมเปนเรื่องเล็กนอย โดย
อาจเปนการด่ืมเพ่ือการสังคม การด่ืมเพ่ือยอมใจใหเกิดความสนุกสนานเฮฮา รวมถึงการที่ยังมีความเห็นวาใน
เรื่องของการขับขี่ยานพาหนะภายใตอิทธิพลของเครื่องด่ืมแอลกอฮอลไมวาจะเปนการด่ืมแลวขับ หรือเมาแลว
ขับ เปนหนาที่ของเจาหนาที่บานเมือง เชน เจาพนักงานตํารวจ หรือพนักงานอัยการ โดยไมไดมองวาปญหา
ดังกลาวเปนปญหารวมกันของสังคม ซึ่งหากสามารถทําใหสังคมเห็นวาเรื่องดังกลาวเปนปญหารวมกันไดแลว
การด่ืมแอลกอฮอลก็จะไมไดรับการยอมรับเชนเดียวกับบุหรี่ในปจจุบัน  
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 ตัวอยาง คําสมัภาษณปญหาอันเกิดจากการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
พ.ศ. 2551 และการหลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดี 
 
  “จะขึ้นเวที กินเหลา จัดงานแตงงาน กินเหลากอนวะกู กอนไปขึ้นปราศรัย บางคนก็กินหนัก
 ไปหนอยก็ปรอเลย นะ หวัดดี พอแมพ่ีนอง เมาครับ พิธีกรเมา เพ่ือนผมเอง งานแตงงาน พิธีกรไมมา
 เลยบอก เฮยขึ้น เฮย กูเมานะ ไมเปนไร เอา ไดวะจับไมค หวัดดีพอแมพ่ีนอง ไมตองขั้นตอนอะ ผมจํา
 ไมไดแลวบทมันเพ่ิงบอกมา เจาบาวขึ้นเจาสาวขึ้น โอโห มันเมาจริงๆ” 

นักวิชาการ 
 
  “เรามองตรงน้ีวาไมใชหนาที่ ตรงน้ีก็เปนอีกจุดออนนึงนะ ที่ทําใหพฤติกรรมคนไทยมันสวิง
 นอย เปนของตํารวจ หนาที่ของตํารวจมันไมเก่ียวกับผม ทุกคนมองวาการเมาแลวขับแลวไปเกิดเหตุ
 ขึ้นมาน่ีมันไมใชหนาที่ของฉัน จนกระทั่งครอบครัวหรือญาติไปโดนจึงจะรูสึกวาเดือดรอนแลวก็เปน
 เดือดเปนแคนหรือวาตองฟองรองใหถึงตายไปขางนึง แตถาเกิดวาไมไดเกิดกับครอบครัวตัวเองก็จะ
 บอกวาไมใชหนาที่ฉัน เปนหนาที่ของทางบานเมือง เปนหนาที่ของตํารวจ เปนหนาที่ของอัยการที่
 จะตองดําเนินการ ตรงน้ีผมวาตองเปลี่ยนหลักคิดใหม ใหทุกคนมองในเรื่องของวาปญหาทั้งหมดนะ
 เปนปญหารวม อันน้ีก็ตองสรางนะ สรางเด็กดวยแลวก็สรางคนในสังคมใหมองเปนปญหารวม แลว
 สุดทายเหลาน่ีมันจะเปนที่เกือบจะนารังเกียจเหมือนบุหรี่ได” 

นักกฎหมาย 
 
 ขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการกฎหมายบางทานเห็นวาวัตถุประสงคที่แทจริงของพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มุงเนนไปที่การควบคุมผูที่รวมโดยสารมาในยานพาหนะซึ่งแมวาผูน้ันจะไมได
เปนผูขับขี่ยานพาหนะในขณะน้ัน แตพฤติกรรมดังกลาวอาจเปนการเชิญชวนใหผูที่ขับขี่ยานพาหนะอาจจะเกิด
ความรูสึกอยากที่จะรวมด่ืมดวยและนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุจราจรไดในที่สุด อยางไรก็ตามในกรณีของผูขับขี่
ยานพาหนะที่ด่ืมแอลกอฮอลในขณะขับขี่ยานพาหนะ อาจจะตกอยูภายใตบทบังคับของกฎหมายทั้งสองฉบับ
ไดกลาวคือ ในกรณีที่ผูขับขี่ยานพาหนะด่ืมในขณะกําลังขับขี่ ก็จะถือวาเปนผูกระทําความผิดตาม มาตรา 31 
(7) แหงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 แลว และหากผูน้ันมีปริมาณแอลกอฮอลใน
กระแสโลหิตเกินกวา 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ก็จะถือวาเปนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทาง
บก พ.ศ. 2522 ในกรณีเมาแลวขับอีกฐานหน่ึง  
 กรณีดังกลาว ในทางหลักกฎหมายอาญาแลวจะถือวาเปนการกระทําความผิดกรรมเดียวแตผิด
กฎหมายหลายบท หลายมาตรา ซึ่งมาตรา 90 แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเปนบทบัญญัติที่นําไปใชกับ
กฎหมายที่มีโทษในทางอาญาอ่ืนๆดวยน้ัน ไดกําหนดใหเมื่อการกระทําใดอันเปนกรรมเดียวเปนความผิดตอ
กฎหมายหลายบทใหใชกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแกผูกระทําดังน้ันในการกระทําความผิดใน
ลักษณะดังกลาวจึงสามารถที่จะลงโทษตัวผูกระทําไดแตเพียงตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
แตเพียงฉบับเดียวเทาน้ัน ซึ่งก็จะสงผลใหตัวผูที่ฝาฝนไมไดถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ไปดวยแตประการใด และแมวาหากผูขับขี่ที่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลมีปริมาณ
แอลกอฮอลไมถึงปริมาณที่กฎหมายกําหนด ก็อาจจะมีปญหาในทางปฏิบัติโดยในเรื่องของการพิสูจนการ
กระทําความผิด เน่ืองจากกฎหมายกําหนดองคประกอบของการกระทําความผิดไววาผูกระทําความผิดจะตอง
ด่ืมในขณะที่กําลังขับขี่ยานพาหนะอยูน่ันเอง  
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 ตัวอยาง คําสมัภาษณปญหาอันเกิดจากการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
พ.ศ. 2551 และการหลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดี 
 
  “สวนใหญเคาจะเนนไปถึงวามันไมไดเนนคนขับเพราะคนขับมันผิดอยูแลว เคาเนนคนน่ังคน
 น่ังไปแลวถาด่ืมก็ผิดหมดแหละแตทีน้ีตํารวจจะน่ันหรือเปลา อีกอยางคนขับเน้ียมันอาจจะผิดสอง
 กระทง แตทีน้ีตํารวจอาจจะไมไดมองตรงน้ีใชหรือเปลา แตวาจริงๆตรงน้ีกฎหมายแอลกอฮอลเคาเนน
 คนน่ังเพราะคนขับจะผิดเสมอ”  

นักวิชาการ 
 
  “แตที่น้ีวาตํารวจจะพิสูจนไดมั้ยวาคนขับด่ืม เพราะมันพิสูจนไดตอนเรียกเปา มันอาจด่ืมกอน
 ขับก็ได เพราะฉะน้ันมันก็ไมดําเนินคดีตรงน้ีเพราะกฎหมายในทางกําลังขับตองด่ืม แตน้ีด่ืมมาจากไหน
 ไมรู” 

นักกฎหมาย 
 
 สําหรับกลไกในการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยน้ันก็เปนอีกกรณีหน่ึงที่สงผลใหผูขับขี่ยานพาหนะ
ที่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในขณะขับขี่หลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดีในช้ันศาลในขอหาการด่ืมแลวขับตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลดวยกลาวคือ ในขอหาการกระทําความผิดดังกลาวพนักงาน
สอบสวน หรือพนักงานอัยการอาจไมไดสั่งฟอง ทั้งน้ีเน่ืองมาจากปญหาความชัดเจนของพยานหลักฐานในการ
ที่จะเอาผิดกับตัวผูกระทําความผิดน้ันไมสมบูรณ ซึ่งหากพยานหลักฐานไมมีความชัดเจนเพียงพอเมื่อเขาสูการ
พิจารณาคดีในช้ันศาลก็อาจจะถูกพิพากษายกฟองได โดยทางปฏิบัติในสวนของพนักงานอัยการเองก็ไมไดมี
การนํากฎหมายฉบับน้ีมาใชในการดําเนินคดีในศาล เ น่ืองจากสวนใหญจะเปนการดําเนินคดีตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มากกวา เน่ืองจากเปนการกระทําดังกลาวมีลักษณะที่เปนการ
กระทํากรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายฉบับ ดังน้ันจึงตองลงโทษตามกฎหมายที่มีบทลงโทษหนักกวา
อีกทั้งในการดําเนินคดีตามกฎหมายดังกลาวจะตองมีเอกสารแสดงปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิตของผูด่ืม
มาแสดงตอศาลดวยอันเปนพยานหลักฐานที่ไดจากการตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตรที่มีความชัดเจนและมี
นํ้าหนักนาเช่ือถือ ประกอบกับการที่กลไกตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลพ.ศ. 2551 
กําหนดใหอํานาจแกเจาพนักงานในการเปรียบเทียบปรับเพ่ือใหยุติคดีดังกลาวไดต้ังแตในช้ันเจาพนักงาน
ตํารวจโดยวิธีการเปรียบเทียบปรับก็เปนอีกสาเหตุหน่ึงที่สงผลใหผูที่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในขณะขับขี่
ยานพาหนะหลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดีในช้ันศาลไดเชนกัน  
 
 ตัวอยาง คําสมัภาษณปญหาอันเกิดจากการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
พ.ศ. 2551 และการหลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดี 
 
  “ยังไมเคยฟองขอหาตามมาตรา 31 (7) โดยปกติการด่ืมเหลาขณะขับรถจะฟองตามประมวล
 กฎหมายอาญามาตรา 291 พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 43 (2) (4) ถาเมาขับ คดีมาเร็วไปเร็วครับ 
 ตํารวจก็สงสํานวนมา มีใบเขียนวาปริมาณแอลกอฮอลเทาไหร ดูแควาเกิน 50 แลวเครื่องตรวจมี
 ใบรับรองสถานะวาใชไดอยู ก็รางฟองแลวนําตัวผูตองหาไปฟอง สวนใหญศาลรอการลงโทษหมดทุก
 คดี ยกเวนมีอยูชวงนึง ผูตองหามีแอลกอฮอลในเลือด 350 มั้ง อัยการบรรยายเพ่ิมไปในฟองวารัฐบาล
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 มีมาตรการปองกันอุบัติเหตุทางรถยนตชวงน้ี จําเลยไมเกรงกลัวอาจจะเกิดอันตรายกับบุคคลอ่ืน ศาล
 ก็ลงโทษ 1 เดือน ไมรอครับ แตเปนการลงโทษตามกฎหมายจราจร” 

พนักงานอัยการ 
 
 
  “กฎหมายควบคุมแอลกอฮอลน่ีหลักฐานมันตองชัดดวยนะ เพราะยังไงก็คือคดีอาญา เอา
 จริงๆ ใช นอยมาก เพราะ พ.ร.บ. จราจรก็หนักแลว เลยไมคอยต้ังมา” 

พนักงานอัยการ 
 
 ในประเด็นดังกลาวคณะผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเชิงลึกถึงความคิดเห็นของผูพิพากษาที่เคยมี
ประสบการณในการทําคดีเมาแลวขับ ทําใหไดทราบถึงกลไกและขั้นตอนที่ศาลใชในการพิจารณาคดีในลักษณะ
ดังกลาว โดยหากผูขับขี่ใหการรับสารภาพ ก็จะถูกสงตัวมาย่ืนฟองเปนจําเลยตอศาล ซึ่งหากศาลสอบถาม
คําใหการและจําเลยยืนยันคําใหการรับสารภาพ ศาลก็จะมีคําพิพากษาตามคํารับสารภาพ แตหากจําเลยใหการ
ปฏิเสธหรือตอสูคดี ก็จะถูกนําตัวเขากระบวนการผัดฟองหรือฝากขังตอศาล เพ่ือดําเนินการสืบพยานตอไป แต
ในกรณีของการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 น้ัน หากพนักงาน
อัยการไมไดมีการทําคําฟองในขอหาดังกลาวเขาสูการพิจารณา ศาลก็จะไมมีอํานาจในการพิจารณาขอกลาวหา
ดังกลาว เน่ืองจากถือวาเปนกรณีที่โจทกไมประสงคใหลงโทษผูกระทําความผิดในขอหาดังกลาว ตามที่มี
กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา มาตรา 192 ที่กําหนดหามมิใหศาลพิพากษา หรือมีคําสั่ง 
เกินกวาคําขอ หรือที่มิไดกลาวในฟอง 
 
 ตัวอยาง คําสมัภาษณปญหาอันเกิดจากการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
พ.ศ. 2551 และการหลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดี 
  
  “เจาพนักงานตํารวจจะใหผูขับขี่ยานพาหนะใชเครื่องทดสอบปริมาณแอลกอฮอลในกระแส
 โลหิต หากมีปริมาณเกินกวาที่กฎหมายกําหนดและผูขับขี่ใหการรับสารภาพ ไมประสงคจะตอสูคดี ผู
 ขับขี่ก็จะถูกสงตัวมายังพนักงานอัยการเพ่ือย่ืนฟองตอศาล เมื่อศาลสอบคําใหการแลวยืนยันใหการรับ
 สารภาพ ศาลจะมีคําพิพากษา  สําหรับผูขับขี่ที่ใหการตอสูคดี เจาพนักงานตํารวจจะตองย่ืนคํารองผัด
 ฟอง ฝากขัง ตอศาลเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานประกอบสํานวนคดี กอนย่ืนฟองตอศาล หากผูขับขี่ยัง
 ยืนยันใหการปฏิเสธในช้ันศาล ศาลจะกําหนดวันนัดสืบพยานโจทก จําเลย คดีจะเขาสูการสืบพยาน
 กอนมีคําพิพากษา” 

ผูพิพากษา 
 
 ดังน้ันเมื่อศึกษาเปรียบเทียบระหวางการดําเนินคดีในขอหาด่ืมแลวขับตามที่ กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 กับกรณีความผิดในขอหาเมาแลวขับตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 จะพบวามีความแตกตางกันออกไปในขอสาระสําคัญ กลาวคือใน
การดําเนินคดีในขอหาเมาแลวขับน้ันหากมีการตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอลจากลมหายใจจากผูขับขี่แลว
พบวามีปริมาณเกินกวาที่กฎหมายกําหนด จะตองสงฟองเพ่ือดําเนินคดีในช้ันศาลทุกกรณี  
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 ตัวอยาง คําสมัภาษณปญหาอันเกิดจากการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
พ.ศ. 2551 และการหลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดี 
 
  “สงฟองศาลครับ ตัวน้ีพนักงานสอบสวน ไมสามารถเปรียบเทียบปรับไดซึ่งกระบวนการ
 ควบคุมก็ตองไปดูเรื่องเวลาอีก ตองฟองใหทัน 48 ช่ัวโมงเพราะวาโทษจําคุกไมเกิน 3 ปอยูในเขตของ
 อํานาจศาลแขวง ถาวามันทั่วก็ไปเกี่ยวในเรื่องของเวลาของพนักงานสอบสวนอีก บางครั้งไปติดกับเย็น
 วันศุกร พรุงน้ีวันเสารก็ตองรีบไปฟองใหทันในครึ่งวัน แลวก็ควบคุมตัวไปถึงวันจันทร สมมติไมมีเงิน
 ประกันนะครับ มันก็จะเกินไปกวาอํานาจควบคุมของพนักงานสอบสวน” 

เจาพนักงานตํารวจ 
 
 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาคณะผูวิจัยพบวาอาจมีบางในบางกรณีที่อาจจะไมไดมีการตรวจวัด สงผล
ใหผูขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมาไมโดนจับ หรือไมโดนสุมตรวจ ทั้งน้ีเน่ืองจากปจจัยประการอ่ืนๆ อาทิเชน 
ความไมเพียงพอของเครื่องมือ จํานวนเจาหนาที่หรือกําลังพลที่มีไมเพียงพอ หรือเกิดจากเจาพนักงานตํารวจที่
เปนหนวยงานทางดานการบังคับใชกฎหมายขั้นตนไมไดบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง รวมถึงความรูจักหรือ
การมีความสัมพันธในทางสวนตัวกับเจาพนักงานตํารวจ ก็ลวนแลวแตเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูที่ด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลไมวาจะในกรณีของการด่ืมแลวขับ หรือเมาแลวขับน้ัน หลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดีในช้ันศาล
ไดทั้งสองกรณี และสงผลใหไมสามารถทราบจํานวนผูที่หลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดีที่ชัดเจนไดเชนกัน  
 
 ตัวอยาง คําสมัภาษณปญหาอันเกิดจากการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
พ.ศ. 2551 และการหลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดี 
 
  “ถาไมถูกศาลฟองก็ไมโดนจับนะสิ ถาตํารวจไมได enforce มัน หรือวาตํารวจจับไดแตวามัน
 ปรับศาลเต้ียจายเงินน้ัน ก็มีตามกฎหมาย เพราะวาทําผิดกฎหมายจราจรศาลเต้ียเยอะใหรอยสองรอย
 ตํารวจก็จบเพราะน้ันตรงน้ีถาไมมีคนเห็นมันก็หลุดไปและอีกอยางก็คือโดยเฉพาะเคาจะเนนชวง 
 เทศกาลต้ังดานตรวจอะไรธรรมดาถาไมมีการตรวจตรวจแบบกลางวันอะไรแบบน้ีก็ไมมีการปรับจับ
 เทาไหรนัก จริงๆนะ ถาจะเอากันจริงๆเน้ีย มันจับไดทุกวันแหละ จากไอคนที่ไนทคลับปดแลวก็
 ออกมาเลยขับรถเมาทุกคน” 

นักวิชาการ 
 
  “ไมถูกดําเนินคดีคือหมายถึงไมถูกจับไง คือผมกําลังจะบอกวามันเริ่มจาก Implement เรามี
 ปญหาเพราะเราไมมีกําลังพอ ผลก็คือคนที่กินเหลาจริงๆน่ี อยางสมมติรอยคนอะ ถูกต้ังดานตรวจไม
 เกิน 10 คนหรอก ไมเกินสิบคนหรอก แม็กซิมั่มอยูที่สิบ เผลอๆไมถึงดวยซํ้าไป” 

นักกฎหมาย 
 
  “วาในการรอดพนจากการดําเนินคดีน่ี เหตุผลเพราะวาการที ่Law Enforcement อะ เราไม
 สามารถครอบคลุมไดพ้ืนที่ทั้งหมด 77 จังหวัด เต็มพ้ืนที่ในแตละชวงเวลา 24 ช่ัวโมง เราทําไมได 
 ดังน้ันคนที่เมาแลวขับจึงหลุดรอดอยูเต็มไปหมดเลย” 

นักกฎหมาย 
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  “ไมโดนจับเลย เพราะเราไมมีกําลังพอ แลวก็พวกน้ีเองที่หลุดรอด จึงไปกอใหเกิดเมาแลวขับ
 แลวชนคนตาย ดังน้ันเปนจํานวนเปอรเซ็นตน่ีคิดแลวไมนาจะถึง 10% ดวยซํ้าไปที่ถูกจับ ยกตัวอยาง
 เชนป 98 น่ีมี 49,553 ราย ที่ถูกจับเมาแลวขับ คุมประพฤติ คําถามถามวามีคนกินเหลาป 58 กี่คน ที่
 กินแลวขับอะ เปนลาน 65 ลานคนอะ ผมวากินเปนลาน แตถูกคุมประพฤติถูกจับน่ี 40,000 ต๊ิดเดียว 
 น่ีละคือโจทยที่จะเขาคําถามขอน้ีอะ น่ีละหลุดพน” 

กรมคุมประพฤติ 
 
  “ทุกวันน้ีถาเกิดตํารวจจะปลอยจริงๆจะปลอยโดยไมจับเลย จะปลอยผาน จะไมมีทางสตารท
 เริ่มตนเด็ดขาด ถาเปาปุบถาเกินก็ตองสงศาล ไมมีทาง ไมจับเพราะถาจับมันตองนับหน่ึง แตถาเกิดวา
 จะไมจับก็คือตองไมใหเปาเลย”  

นักวิชาการ 
 
  “การใหอํานาจเจาหนาที่ตํารวจน่ีมันจะไมตอบโจทย ถาจริงๆแลวโจทยก็คืออัตรากําลังไมพอ 
 โรงพักมีคนอยู 40 คน แลวมีถนนอยูประมาณ 80 สาย ตอใหมีอํานาจยังไงก็ไมมีแรง ไปไมไหวหรอก
 ตาย อยางน้ีอะมันเกาไมถูกที่คัน”  

เจาพนักงานตํารวจ 
 
  “ไมปฏิเสธวาถาเปาปุบเจอฟองศาลแนนอน เพราะทุกรายที่ตรวจพบวาแอลกอฮอลเกิน 50 
 มิลลิกรัมน่ีเขาจะทําสํานวนฟองศาล ไอตรงน้ันไมหวง หวงไอที่ไมไดตรวจ”  

นักวิชาการ 
  
 ดังน้ันจากการศึกษาจึงเห็นไดวา แมวาหลักคิดในเรื่องของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลเปนเรื่องที่ดี แตอยางไรก็ตามมีการแสดงความเห็นวากฎหมายในลักษณะดังกลาวน้ันอาจจะยังไม
เขากับบริบทของสังคมไทย ดังจะเห็นไดจากการที่มีกฎหมายหลายฉบับที่บัญญัติมาแลว แตกลับไมมีสภาพการ
บังคับใชเทาที่ควร นอกจากน้ียังรวมถึงการขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองของตัวผูบังคับใชกฎหมาย ทั้งน้ี
เน่ืองจากกฎหมายมีความหลากหลายเกินไปและอาจะเกิดความซ้ําซอนในการใชบังคับ สงผลใหกฎหมายหลัก
ที่ใชกับกรณีดังกลาวจะอยูที่พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มากกวาที่จะบังคับใชตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551  
 
   
 
 



 
 

บทที่ 5 
 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุป 
 
 เครื่องด่ืมแอลกอฮอล จัดไดวาเปนเครื่องด่ืมอีกประเภทหน่ึงที่อยูคูกับสังคมไทยมาเปนเวลาชานาน 
ทั้งน้ีเน่ืองจากคนไทยเปนชนชาติที่มีนิสัยรักสนุก และชอบการพบปะสังสรรค ดังน้ันการบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลจึงเปนอีกปจจัยหน่ึงที่ชวยในการสงเสริมพฤติกรรมดังกลาว อยางไรก็ตามเน่ืองจากในสังคมยุค
ปจจุบันที่ประชาชนนิยมมีรถยนตสวนตัวไวเพ่ือใชอํานวยความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงการขับขี่ไปยัง
สถานบริการตางๆ สงผลใหจํานวนของผูที่ขับขี่ยานพาหนะภายใตอิทธิพลของเครื่องด่ืมแอลกอฮอลมีจํานวน
เพ่ิมสูงขึ้นอยางรวดเร็ว และถือเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนที่สําคัญลําดับแรกๆ เปนเหตุให
หนวยงานภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนที่เก่ียวของพยายามหาแนวทางหรือมาตรการในการลดอุบัติเหตุจราจรที่มี
สาเหตุมาจากพฤติกรรมดังกลาว ซึ่งจากขอกังวลเชนวาน้ีสงผลใหเกิดการผลักดันมาตรการทางกฎหมายในการ
ใชควบคุมพฤติกรรมดังกลาวของผูขับขี่ยานพาหนะผานทางกฎหมายหลักที่เก่ียวของ 2 ฉบับ กลาวคือ
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 แตถึง
เชนน้ันตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการด่ืมแลวขับก็ยังไมลดลงมากนักอยางที่ควรจะ
เปน โดยจากการศึกษาสามารถสรุปผลที่ไดจากงานวิจัยตามวัตถุประสงคที่เสนอโครงการ ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี  
 5.1.1 สถานการณพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิตเกิน
กวาที่กฎหมายกําหนด และจํานวนในการหลุดรอดพนจากการดําเนินคดีในช้ันศาล 
 ในการศึกษาสถานการณพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีปริมาณแอลกอฮอลในกระแส
โลหิตเกินกวาที่กฎหมายกําหนด คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาจากขอมูลการต้ังจุดตรวจจุดสกัดเพ่ือตรวจวัด
ปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิตของผูขับขี่ยานพาหนะของสถานีตํารวจนครบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวนรวมทั้งสิ้น 89 สถานี พบวา ในรอบ 12 เดือนของการเก็บขอมูล (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) มี
การต้ังจุดตรวจ จุดสกัดเพ่ือตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิตของผูขับขี่ยานพาหนะในบริเวณ
กรุงเทพมหานครทุกเดือน แตมีจํานวนมากนอยที่แตกตางกัน โดยในชวงเดือนตุลาคม 2558 – เดือนมกราคม 
2559 พบวามีการต้ังจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในระดับที่คอนขางมากเมื่อเปรียบเทียบกับในชวงต้ังแตเดือน
กุมภาพันธ 2559 – เดือนกันยายน 2559 อยางไรก็ตามมีขอสังเกตในเรื่องสถิติการจับกุมในชวงเดือน
พฤศจิกายน 2558 – เดือนมกราคม 2559 ซึ่งมีจํานวนคอนขางสูงเมื่อเทียบกับในชวงเดือนอ่ืนๆ ทั้งน้ีเน่ืองจาก
เปนชวงใกลเทศกาลวันขึ้นปใหม อยางไรก็ตาม ในชวงเดือนเมษายน 2559 กลับพบวาจํานวนผูถูกจับกุมใน
ขอหาขับขี่รถในขณะเมาสุรากลับมีปริมาณที่ไมสูงมากนัก ทั้งน้ีเน่ืองจากแมวาในชวงเวลาดังกลาวจะเปนชวง
เทศกาลสงกรานต แตเน่ืองจากการเก็บขอมูลครั้งน้ีเปนการเก็บขอมูลจากสถานีตํารวจนครบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวประชาชนมักจะนิยมเดินทางไปทองเที่ยวตามตางจังหวัดรวมถึงการ
เดินทางกลับภูมิลําเนาของประชากรแฝงในกรุงเทพมหานคร จึงสงผลใหจํานวนตัวเลขผูที่ถูกจับกุมในขอหาขับ
ขี่รถในขณะเมาสุราในเขตกรุงเทพมหานครมีจํานวนไมสูงมากนัก จึงสามารถสรุปผลการวิจัยในประเด็น
ดังกลาวไดวา สถานการณพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิตเกิน
กวาที่กฎหมายกําหนดในเขตกรุงเทพมหานครยังคงมีอยู แมวาจะมีการรณรงคหรือมีการต้ังจุดตรวจจุดสกัด 
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โดยมีจํานวนมากหรือนอยแตกตางกันไปขึ้นอยูกับในแตละชวงเทศกาล อยางไรก็ตาม ในการศึกษาจํานวนใน
การหลุดรอดพนจากการดําเนินคดีในช้ันศาลในเรื่องดังกลาวน้ันไมพบขอมูลวามีหนวยงานใดไดทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลดังกลาวไว ทั้งน้ีเน่ืองจากปญหาและอุปสรรคหลายประการ เชน การใชดุลพินิจของเจาพนักงาน 
กําลังเจาหนาที่ไมเพียงพอ การรวบรวมพยานหลักฐานในการฟองรองดําเนินคดี รวมถึงความไมเพียงพอของ
อุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล เปนตน 
 
 5.1.2 เพ่ือสํารวจสถานการณการเกิดอุบัติเหตุพฤติกรรมจากการขับขี่ยานพาหนะในขณะที่ผูขับขี่มี
ปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิตเกินกวาที่กฎหมายกําหนด และจํานวนในการหลุดรอดพนจากการ
ดําเนินคดีในช้ันศาล 
 ในการศึกษาสถานการณการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะในขณะที่ผูขับขี่มีปริมาณ
แอลกอฮอลในกระแสโลหิตเกินกวาที่กฎหมายกําหนด คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาจากขอมูลสถิติการเกิด
อุบัติเหตุจราจรที่มีสาเหตุมาจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแลวไปขับขี่ยานพาหนะ ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 
2558 – 30 กันยายน 2559 จากกองบังคับการตํารวจจราจร กองบัญชาการตํารวจนครบาล พบวา จํานวน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลและมีอาการมึนเมา ก็พบวาจํานวนคดี
อุบัติเหตุจราจรที่มีสาเหตุมาจาการมึนเมาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2559  - 30 กันยายน 
2559 มีจํานวนลดลงจากในป 2558  
 อยางไรก็ตาม จากการรวบรวมขอมูลดังกลาวจากสํานักสาธารณสุขฉุกเฉินซึ่งมีการรวบรวมตัวเลขสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุจราจร โดยจําแนกสาเหตุของการประสบอุบัติเหตุจราจร โดยแบงลักษณะของขอมูลออกเปน 
2 กลุม กลาวคือในกลุมผูด่ืมสุราที่มีอายุต้ังแต 20 ปขึ้นไป และกลุมผูด่ืมสุราที่มีอายุนอยกวา 20 ป ในชวง
ระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 พบวามีจํานวนผูที่ไดรับบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุอันเน่ืองมาจากการด่ืมสุราทั่วประเทศในชวงเดือนเมษายนเปนจํานวนสูงที่สุด
ถึง 11,126 ราย โดยแบงเปนกลุมผูด่ืมสุราที่มีอายุต้ังแต 20 ปขึ้นไป จํานวน 9,150 ราย และในกลุมผูด่ืมสุราที่
มีอายุนอยกวา 20 ป จํานวน 1,976 ราย โดยชวงระยะเวลาที่มีจํานวนผูที่ไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการ
ประสบอุบัติเหตุอันเน่ืองมาจากการด่ืมสุราในลําดับถัดมาคือในเดือนมกราคม และเดือนธันวาคม เปนจํานวน
รวมทั้งสิ้น 5,719 ราย และ 5,718 ราย  
 นอกจากน้ีจากการศึกษา คณะผูวิจัยพบวา ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจราจรโดยเฉพาะในกรณีอุบัติเหตุ
การจราจรที่รุนแรง มักจะมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิตของผูขับขี่ยานพาหนะควบคูไปดวย
เสมอ ซึ่งหากพบวามีปริมาณแอลกอฮอลเกินกวาจํานวนที่กฎหมายกําหนดแลวผูขับขี่ยานพาหนะก็จะถูก
ดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกในขอหาเมาแลวขับในช้ันศาลดวยทุกกรณี อยางไรก็ดีจาก
การศึกษาพบวา การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลดังกลาวไมไดมีการจัดใหมีในทุกคดีดวยปญหาขอจํากัดในทาง
ปฏิบัติหลายประการ รวมถึงการละเลยการนําพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2535 มาใช
บังคับอยางจริงจัง จึงเปนอีกชองทางหน่ึงที่ทําใหตัวผูขับขี่หลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดีในช้ันศาลดวย
เชนกัน   
  
 5.1.3 ศึกษาความคิดเห็นถึ งประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบังคับใช
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551  
 จากการศึกษาคณะผูวิจัยพบวา ปญหาดังกลาวเกิดจากพฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะภายใต
อิทธิพลของเครื่องด่ืมแอลกอฮอลน้ันสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะที่สําคัญ กลาวคือ  
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• การขับขี่ยานพาหนะในขณะผูขับขี่อยูในอาการมึนเมา และ  

• การขับขี่ยานพาหนะในขณะที่ผูขับขี่รวมถึงผูรวมโดยสารกําลังบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
 โดยหลักเกณฑที่เจาพนักงานตํารวจจะใชในการวินิจฉัยในกรณีการขับขี่ยานพาหนะในขณะที่ผูขับขี่อยู
ในอาการมึนเมาน้ัน จะใชวิธีการวัดจากปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิต ซึ่งหากในผูขับขี่ยานพาหนะรายใด
ที่มีปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิตเกินกวา 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต จะถือวาผูขับขี่รายน้ันอยูในอาการมึน
เมาแลว ทั้งน้ีตามที่ไดมีการกําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 แตการขับขี่ยานพาหนะในขณะที่ผูขับขี่รวมถึงผูรวมโดยสารกําลัง
บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลตามที่กําหนดไวในมาตรา 31 (7) ประกอบประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
กําหนดสถานที่หรือบริเวณหามบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลบนทาง พ.ศ. 2555 ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 4 และมาตรา 31 (7) แหงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ซึ่งกําหนด
หามมิใหผูใดบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลบนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยูในรถ หรือบนรถ ซึ่งคําวา
ทางและรถ หมายความวาทางและรถน้ันใหเปนไปตามความหมายที่ไดมีการกําหนดไวตามกฎหมายวาดวย
การจราจรทางบก โดยบทบัญญัติดังกลาวมีวัตถุประสงคในการลงโทษผูขับขี่ยานพาหนะรวมถึงผูรวมโดยสาร
ทุกคนที่กําลังบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในยานพาหนะอันเปนสถานที่ตองหามตามกฎหมาย โดยบทบัญญัติ
ดังกลาวไมไดกลาวถึงวาผูขับขี่ยานพาหนะจะตองถึงขนาดอยูในอาการมึนเมาหรือไม  
 จากการศึกษาเจตนารมณของกฎหมายโดยการคนควาจากเอกสารรวมถึงการสัมภาษณเชิงลึก รวมถึง
การตีความจากถอยคําที่มีการบัญญัติไวในกฎหมาย จะเห็นไดอยางชัดเจนวาบทบัญญัติในมาตรา 31 (7) ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 น้ัน จะถูกนํามาใชในกรณีที่ผูขับขี่ยานพาหนะ 
รวมถึงผูรวมโดยสารบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในขณะที่กําลังขับขี่ยานพาหนะก็ถือวาเปนการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายฉบับดังกลาวแลว โดยไมตองพิจารณาวาผูด่ืมมีอาการมึนเมาหรือไมแตอยางใด ดังน้ัน จึง
เห็นไดวาเจตนารมณของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 น้ัน มีเจตนารมณที่แตกตาง
ไปจากพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยกฎหมายฉบับดังกลาวมุงคุมครองถึงความเสี่ยงที่อาจ
กอใหเกิดอันตรายขึ้นจากการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในขณะขับขี่ยานพาหนะ โดยที่อาการมึนเมาของผู
ขับขี่ยานพาหนะในแตละรายอาจจะไมเทากัน โดยในผูขับขี่ยานพาหนะบางรายที่มีปริมาณแอลกอฮอลไมถึง 
50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตก็อาจมีอาการมึนเมาและอาจมีความเสี่ยงตอการกอใหเกิดอุบัติเหตุจราจรไดแลว แต
เมื่อมีปริมาณแอลกอฮอลไมถึงจํานวนที่กฎหมายกําหนดไวก็ไมถือวาเปนผูขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมาแต
อยางใด ดังน้ันจึงอาจกลาวอีกนัยหน่ึงไดวาผูขับขี่ยานพาหนะบางรายอาจอยูในอาการมึนเมาโดยทางพฤตินัย
แลวแตไมอาจถือไดวาเปนผูขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมาโดยทางนิตินัยได จึงไมอาจดําเนินคดีในขอหาเมา
แลวขับตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522ได อันถือไดวาเปนชองวางที่สําคัญประการ
หน่ึงในการบังคับใชพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งสอดคลองกับขอมูลที่คณะผูวิจัยไดทราบจาก
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกวาอาการมึนเมาของนักด่ืมแตละคนก็จะมีความแตกตางกัน
ออกไป ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ อาทิเชน กระบวนการเผาผลาญและดูดซึม เพศ อายุ นํ้าหนัก เปนตน ดังน้ัน
คณะผูวิจัยจึงมีความเห็นวาหากมีการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 อยาง
จริงจังแลว ยอมเปนการอุดชองวางที่เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งจะชวยในการ
สงผลตอการลดปริมาณอุบัติเหตุจราจรที่มีสาเหตุจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลไดในระดับหน่ึง 
 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาคณะผูวิจัยพบวามีสาเหตุสําคัญหลายประการที่สงผลใหการบังคับใช
กฎหมายตามมาตรา 31 (7) ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ยังมีชองวางบาง
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ประการ และสงผลตอโอกาสการหลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดีในช้ันศาลสําหรับผูที่กระทําความผิด ดังจะ
ไดกลาวถึงตอไปน้ี 
 1. ปญหาการกระทําความผิดตามมาตรา 31 (7) ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
พ.ศ. 2551 จะตองเปนกรณีที่ผูขับขี่ยานพาหนะรวมถึงผูรวมโดยสารจะตองกําลังด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใน
ขณะที่กําลังขับขี่ยานพาหนะน้ันๆ ดังน้ันการที่ผูขับขี่ยานพาหนะรายใดที่เมื่อมาถึงจุดตรวจวัดระดับปริมาณ
แอลกอฮอลแลว หากวาไมไดมีการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลมาในยานพาหนะน้ันก็จะไมเปนความผิดตาม
กฎหมายฉบับดังกลาวที่จะตองพบเห็นการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลมามาในยานพาหนะน้ัน และหากวา
ทดสอบวัดระดับแอลกอฮอลในลมหายใจแลวพบวาไมเกิน 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ก็จะไมเปนความผิดตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 อีกเชนกัน ซึ่งหากผูด่ืมรายใดที่ด่ืมสุราและมีอาการมึนเมางาย แมวา
จะมีปริมาณแอลกอฮอลไมถึง 50 มิลิกรัมเปอรเซ็นตก็ตาม ก็จะถือวาเปนการหลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดี
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เน่ืองจากมีปริมาณแอลกอฮอลไมถึงเกณฑตามที่กฎหมาย
กําหนด และหากวาผู น้ันไมไดกําลังด่ืมบนรถหรือในขณะขับขี่ยานพาหนะ ก็จะหลุดรอดพนจากการถูก
ดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 อีกกรณีหน่ึงดวย 
 2. ปญหาในเรื่องของการแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือเอาผิดกับตัวผูกระทําความผิด ทั้งน้ีเน่ืองจาก
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ประกอบ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนด
สถานที่หรือบริเวณหามบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลบนทาง พ.ศ. 2555 อันเปนกฎหมายลําดับรอง เปน
กฎหมายที่มีการกําหนดโทษในทางอาญาไวแกผูที่ประพฤติฝาฝน ดังน้ันในการพิจารณาเพ่ือคดีแกผูกระทํา
ความผิดในขอหาดังกลาวจึงจําเปนที่จะตองมีพยานหลักฐานมานําสืบใหไดความชัดเจนวาผูกระทําความผิดไม
วาจะเปนผูขับขี่ยานพาหนะเอง หรือผูที่รวมโดยสารมาดวย กําลังบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในขณะขับขี่
ยานพาหนะน้ันๆ ขณะที่ในทางปฏิบัติแลวการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือที่จะเอาผิดแกตัวผูที่กระทําการฝา
ฝนมาตรา 31 (7) คอนขางจะเกิดขึ้นไดยาก ทั้งน้ีเน่ืองจากโดยลักษณะของการกระทําที่จะตองเปนการด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลในขณะที่ผูน้ันกําลังขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งการที่เจาพนักงานตํารวจจะสังเกตเพ่ือเห็นถึง
พฤติกรรมของผูขับขี่ยานพาหนะโดยเฉพาะอยางย่ิงในรถยนตน่ังสวนบุคคลจะเปนไปไดยาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก
รถยนตสวนบุคคลสวนใหญจะติดฟลมกรองแสง ซึ่งหากเปนการกระทําในชวงเวลากลางคืนซึ่งเปนชวงเวลาที่มี
ผูด่ืมแอลกอฮอลมากกวาชวงเวลาอ่ืนของวัน ก็จะย่ิงทําใหสังเกตเห็นไดยากขึ้น สงผลใหเจาหนาที่ยากตอการ
หาพยานหลักฐานที่เห็นประจักษเพ่ือแจงขอกลาวหาดังกลาวแกผูขับขี่  
 3. ปญหาในทางปฏิบัติที่เกิดจากการบังคับใชกฎหมายในเรื่องของขอจํากัดในการต้ังจุดตรวจวัดระดับ
ปริมาณแอลกอฮอลที่ยังไมอาจต้ังจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลไดอยางครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ซึ่งเปนอีกประเด็น
หน่ึงที่สงผลตอการหลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดีในช้ันศาลของตัวผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ไดดวยเชนเดียวกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากปญหาที่สําคัญประการหน่ึงในเรื่องของ
กําลังพล รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการตรวจวัดที่มีไมเพียงพอ นอกจากน้ีแมวาในดานหน่ึงแลวการ
บังคับใชกฎหมายควรที่จะตองมีการใชบังคับอยางเขมงวดอันจะสงผลตอการลดจํานวนของพฤติกรรมดังกลาว 
แตในอีกดานหน่ึงน้ันหากบังคับใชกฎหมายที่เขมงวดจนเกินไปก็อาจจะเกิดผลสะทอนในดานลบขึ้นได
เชนเดียวกัน โดยเฉพาะการต้ังจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลบริเวณหนาสถานบริการ รวมถึงคานิยมของ
สังคมไทยที่ยังคงมองวาปญหาในเรื่องดังกลาวเปนความผิดที่เล็กนอย ไมรายแรงมากนัก ซึ่งจากการสัมภาษณ
เชิงลึกทําใหคณะผูวิจัยไดทราบขอมูลวาโดยปกติแลวเจาพนักงานตํารวจก็จะมีไปต้ังจุดตรวจวัดในบริเวณ
ดังกลาวอยูบางเชนเดียวกัน แตเน่ืองจากมักจะถูกรองเรียนจากผูประกอบการสถานบริการที่มีเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลอยูเสมอ จึงสงผลใหในที่สุดก็ตองกําหนดจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลเลี่ยงบริเวณดังกลาว ซึ่ง
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สภาพปญหาดังกลาวเปนการสะทอนใหเห็นถึงปญหาในการบังคับใชกฎหมายที่สําคัญและสงผลใหเจาพนักงาน
ตํารวจเองก็ตองใชดุลพินิจในการกําหนดจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลเพ่ือใหเกิดผลกระทบกับทาง
ผูประกอบการนอยที่สุดแตในขณะเดียวกันก็มีหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายใหเกิดประสิทธิภาพไปพรอมกัน
ดวย อยางไรก็ตามในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลวันขึ้นปใหม หรือ เทศกาลวันสงกรานต คณะผูวิจัยพบวา
มีการกวดขันวินัยจราจร รวมถึงในเรื่องของการด่ืมแลวขับ และ เมาแลวขับ อยางจริงจังและเขมงวด แตก็เปน
การบังคับใชกฎหมายแตเพียงบางชวงบางขณะเทาน้ัน 
 4. ปญหาการขาดการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 โดยเจา
พนักงานตํารวจสวนใหญจะมุงเนนไปที่เรื่องของการเมาแลวขับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
มากกวา ทั้งน้ีอาจจะสืบเน่ืองมาจากปญหาในเรื่องของการแสวงหาพยานหลักฐานที่ชัดเจนในการเอาผิดกับตัว
ผูฝาฝนดังที่ไดกลาวแลวขางตน นอกจากน้ีในกรณีของผูขับขี่ยานพาหนะที่ด่ืมแอลกอฮอลในขณะขับขี่อาจตก
อยูภายใตบทบังคับของกฎหมายทั้งสองฉบับพรอมกันได กลาวคือ ในกรณีที่ผูขับขี่ยานพาหนะด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลในขณะที่กําลังขับขี่ ก็จะถือวาเปนผูกระทําความผิดตาม มาตรา 31 (7) แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 แลว และหากผูน้ันมีปริมาณแอลกอฮอลในกระแสโลหิตเกินกวา 50 
มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ก็จะถือวาเปนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในขอหา
เมาแลวขับอีกฐานหน่ึง ซึ่งในกรณีดังกลาวในทางกฎหมายอาญาแลวจะถือวาเปนการกระทําความผิดที่เปน
กรรมเดียวแตผิดกฎหมายหลายบท หลายมาตรา ซึ่งมาตรา 90 แหงประมวลกฎหมายอาญาไดกําหนดใหเมื่อ
การกระทําใดอันเปนกรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายบทใหใชกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก
ผูกระทํา สงผลใหการกระทําความผิดในลักษณะดังกลาวมักจะใชบังคับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
2522 แตเพียงฉบับเดียว ไมวาในช้ันเจาพนักงานตํารวจ หรือในช้ันพนักงานอัยการ สงผลใหตัวผูที่ฝาฝนไมได
ถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 นอกจากน้ี จากการศึกษาโดยการลง
พ้ืนที่สอบถามเจาพนักงานตํารวจระดับปฏิบัติการที่เคยปฏิบัติหนาที่ประจําจุดตรวจวัดระดับปริมาณ
แอลกอฮอล คณะผูวิจัยพบวาเจาพนักงานตํารวจบางรายยังไมทราบ หรือยังไมมีความเขาใจถึงเน้ือหาตาม
มาตรา 31 (7) ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ประกอบ ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณหามบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลบนทาง พ.ศ. 2555 เทาที่ควร 
 
 5.1.4 ศึกษาความคิดเห็นถึงประสิทธิภาพและความเหมาะสมของอัตราคาปรับที่สามารถกําหนดให
เปรียบเทียบปรับตามระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล วาดวยหลักเกณฑการเปรียบเทียบ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 
 ในประเด็นเรื่องความเหมาะสมของอัตราคาปรับรวมถึงอํานาจในการเปรียบเทียบปรับน้ัน จาก
การศึกษาพบวาพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 เปดชองใหเจาพนักงานตํารวจ
สามารถที่จะเปรียบเทียบปรับได อันเปนกลไกตามกฎหมายที่ใหอํานาจแกเจาพนักงานในการเปรียบเทียบปรับ
เพ่ือใหยุติคดีดังกลาวไดต้ังแตในช้ันเจาพนักงานตํารวจ โดยวิธีการเปรียบเทียบปรับก็เปนอีกสาเหตุหน่ึงที่สงผล
ใหผูที่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในขณะขับขี่ยานพาหนะหลุดรอดพนจากการถูกดําเนินคดีในช้ันศาลเชนเดียวกัน 
ซึ่งโทษสําหรับผูที่ฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 31 (1) – (7) ไดมีการกําหนดโทษเอาไวใน หมวด 7 บทกําหนดโทษ 
มาตรา 42 ซึ่งบัญญัติวา ผูใดฝาฝนมาตรา 31 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งตามบัญชีอัตราการเปรียบเทียบปรับแนบทายระเบียบคณะกรรมการควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลวาดวยหลักเกณฑการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 
2551 ไดกําหนดอัตราคาปรับกําหนดใหเปรียบเทียบปรับเปนลักษณะขั้นบันไดเปน 3  กลาวคือ หากกระทําผิด
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ครั้งที่ 1 ผูกระทําผิดจะตองไดรับโทษปรับ 3,000 บาท หากกระทําความผิดครั้งที่ 2 ผูกระทําผิดจะตองไดรับ
โทษปรับ 6,000 บาท และหากกระทําความผิดเปนครั้งที่ 3 ผูกระทําผิดจะตองไดรับโทษปรับ 10,000 บาท
 จากการศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึกแลว คณะผูวิจัยไดทราบขอมูลวาอัตราของโทษปรับที่มีการ
กําหนดไวในกฎหมายดังที่กลาวไวขางตนมีความเหมาะสมแลว โดยการเพ่ิมโทษใหหนักขึ้นอาจเปนการ
แกปญหาที่ไมตรงจุดมากนัก แตหากอยูที่การบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดและจริงจังจึงจะสงผลให
พฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะภายใตอิทธิพลของเครื่องด่ืมแอลกอฮอลลดลง อยางไรก็ตามปญหาหน่ึงที่สําคัญ
ในเรื่องของการบังคับโทษในกรณีดังกลาวคือการที่กฎหมายกําหนดโทษในลักษณะที่เปนขั้นบันไดดังกลาว ยัง
ไมไดมีการเช่ือมโยง (Link) ขอมูลบันทึกการจับกุมเขาไวดวยกันในระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ ดังน้ันจึงเปน
การยากที่เจาพนักงานตํารวจจะทราบไดวาผูตองหาในฐานความผิดด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในยานพาหนะน้ัน
เคยกระทําความผิดในลักษณะเดียวกันน้ันมาแลวหรือไม หรือเปนการกระทําความผิดในครั้งที่เทาใดแลว สงผล
ใหประสิทธิภาพในการปรับผูกระทําความผิดแบบขั้นบันไดยังคงไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  
 
5.2 ขอเสนอแนะ  
 จากการศึกษาวิจัยในเรื่องของการบังคับใชกฎหมายในกรณีด่ืมแลวขับ รวมทั้งโอกาสการหลุดรอดพน
จากการดําเนินคดีในช้ันศาล คณะผูวิจัยไดพบปญหาหลายประการที่สงผลใหผูที่ด่ืมแลวขับหลุดรอดพนจาก
การถูกดําเนินคดีในช้ันศาลดังที่ไดกลาวแลว นําไปสูขอเสนอแนะของคณะผูวิจัยดังตอไปน้ี 

• การมีกฎหมายที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแลวไปขับขี่ยานพาหนะ
อยูหลายฉบับ สงผลใหแนวทางในการบังคับใชกฎหมายอาจจะไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งที่วัตถุประสงค
ของกฎหมายที่เกี่ยวของน้ันเปนไปอยางนาสนใจกลาวคือ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เปน
กฎหมายที่มีวัตถุประสงคในการลงโทษผูขับขี่ยานพาหนะที่มีพฤติกรรมเมาแลวขับ ซึ่งมีแนวโนมสูงในการ
กอใหเกิดอันตรายบนทองถนน ทั้งตอตัวผูขับขี่เองและตอผูใชรถใชถนนรายอ่ืน ในขณะที่ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคในการจํากัดพ้ืนที่หรือบริเวณในการด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล ซึ่งรวมถึงการหามด่ืมบนยานพาหนะไมวาจะเปนผูขับขี่หรือเปนผูที่รวมโดยสารมาดวย 
โดยไมตองนําตัวผูกระทําความผิดมาตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอลแตอยางใด การที่กฎหมายทั้งสองฉบับมี
การกําหนดหลักเกณฑไวเชนน้ีจึงเปนการลงโทษทั้งผูขับขี่ในขณะที่เมา รวมถึงผูขับขี่ยานพาหนะในขณะด่ืม
แอลกอฮอลดวยเชนกัน  ดังน้ันจึงควรนํากฎหมายทั้งสองฉบับมาผนวกรวมกันเปนกฎหมายเฉพาะตางหากอีก
ฉบับหน่ึงที่มีวัตถุประสงคในการลงโทษผูขับขี่ยานพาหนะที่อยูภายใตอิทธิพลของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล โดยไม
วาจะเปนพฤติกรรมการเมาแลวขับ หรือ พฤติกรรมการด่ืมแลวขับ ก็ตาม โดยกําหนดอัตราโทษของผูที่กระทํา
การฝาฝนใหลดหลั่นกันเปนไปตามความเสี่ยงตอการกอใหเกิดอันตรายบนทองถนน ในลักษณะเดียวกันกับ
รูปแบบกฎหมาย Road Traffic Act ของประเทศญี่ปุน 

• สรางความรูความเขาใจในเรื่องของกฎหมายที่เก่ียวของกับการขับขี่ยานพาหนะภายใต
อิทธิพลของการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใหแกเจาพนักงานตํารวจ ตลอดจนหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ ใน
ลักษณะของคูมือการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีเพ่ือใหองคความรูในเรื่องดังกลาวมีความชัดเจนและเปนไปในทิศทาง
เดียวกันมากขึ้น 

• ปรับแกบทสันนิษฐานของกฎหมาย โดยเฉพาะในกรณีของการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มาตรา 31 (7) ประกอบประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณหามบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลบนทาง พ.ศ. 2555 โดยให
สันนิษฐานไวกอนวา หากในระหวางที่เจาพนักงานตํารวจตรวจคนยานพาหนะคันใดแลวพบวามีบรรจุภัณฑ
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ของเครื่องด่ืมแอลกอฮอลอยูในยานพาหนะน้ัน ในลักษณะที่ด่ืมยังไมหมด หรือ อยูในลักษณะที่เพ่ิงด่ืมหมดไป
ไมนาน ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูขับขี่ยานพาหนะ รวมถึงผูที่รวมโดยสารมาในยานพาหนะน้ันด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลในขณะขับขี่ยานพาหนะ และเปนผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มาตรา 31 (7) ประกอบประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือ
บริเวณหามบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลบนทาง พ.ศ. 2555  แตสามารถเปดโอกาสใหผูขับขี่สามารถนําสืบแก
ตัวเปนอยางอ่ืน หรือแสดงพยานหลักฐานโตแยงวาตนเองไมไดด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในขณะขับขี่
ยานพาหนะได ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกแกเจาพนักงานตํารวจในกรณีที่มีการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใน
ยานพาหนะแตขณะตรวจวัดระดับแอลกอฮอลแลวพบวามีปริมาณแอลกอฮอลอยูแตไมเกินจํานวนที่กฎหมาย
กําหนด  

• ควรมีการกําหนดแผนงานและหาจุดที่เปนการแกปญหาไดอยางย่ังยืน รวมถึงการสรางชุด
ความคิดใหแกเยาวชน โดยศึกษาหรือถอดบทเรียนจากผูที่ไมด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเพ่ือหาสาเหตุวาเหตุใดจึง
ไมด่ืมรวมถึงมีวิธีในการปฏิเสธอยางไร  

• ควรสรางศูนยรวมองคความรูในลักษณะที่เปน “ถังความคิด” (Think Tank) ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ความรูความเขาใจในเรื่องแอลกอฮอลของสังคมไทยคอนขางมีความหลากหลาย โดยที่แตละคนก็จะมีความ
เขาใจไปคนละอยางแตกตางกัน ดังน้ันหากมีการรวบรวมองคความรูตางๆเหลาน้ันในลักษณะที่เปนฐานขอมูล
กลาง และเปนความรูเดียวที่ถูกตองที่สุดเพ่ือความสะดวกตอการนําไปใชหรือศึกษาคนควาตอยอดตอไป ซึ่ง
การขาดศูนยรวมองคความรูดังกลาว สงผลใหภาคีเครือขายตางก็กําหนดแนวนโยบายไปตามที่แตละคนเขาใจ 
ทําใหผลที่ไดรับกลับมาไมมีพลังเทาที่ควรและกลายเปนลักษณะงานประจํา (routine) ที่ไรเปาหมายไปในที่สุด  
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