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ค าน า 
แม้ว่าการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย  แต่

ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดอันดับหนึ่งในเอเชีย อุบัติเหตุสร้างความสูญเสียทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจทั้งต่อผู้ประสบเหตุและครอบครัว รวมทั้งสร้างผลกระทบต่อสังคม ความสูญเสียทางด้าน
เศรษฐกิจจากอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทยมีมูลค่าเฉลี่ยต่อปีประมาณ 545,435 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซ่ึงสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรม
การขับขี่ของผู้ขับขี่เอง เช่น ขับเร็ว และเมาแล้วขับ ในปี พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้สนับสนุนนักวิจัยเพ่ือด าเนินการศึกษาในประเด็นดื่มแล้วขับในบริบทประเทศ
ไทย ซึ่งมีข้อค้นพบส าคัญที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนานโยบายเพ่ือลดปัญหาการดื่มแล้วขับในปัจจุบัน 
ผู้เขียนได้จัดท าเอกสารฉบับนี้เพ่ือรวบรวมข้อค้นพบและสรุปสาระส าคัญของการศึกษาในประเด็นดื่มแล้วขับ
ดังกล่าว  ทั้งนี้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีส่วนท าให้พฤติกรรมดื่มแล้วขับยังเป็นปัญหาในสังคมไทย และช่วยกันสะท้อนให้ผู้ก าหนดนโยบายได้
ทราบและพัฒนาแนวทางลดปัญหาการดื่มแล้วขับอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมกันพัฒนางานวิจัยต่อยอด
เพ่ือแก้ปัญหาการดื่มแล้วขับอย่างต่อเนื่อง 

 

ผู้วิจัย 
สิงหาคม 2565  
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการวิจัย รวมทั้งให้ค าแนะน าในการ
ด าเนินโครงการวิจัยนี้อย่างดียิ่ง ขอขอบคุณ คุณสายชล คล้อยเอ่ียม ที่ช่วยตรวจทานผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ขอขอบคุณ คุณศุภฑิต สนธินุช ส าหรับการออกแบบเอกสารวิชาการ (fact sheet) 
และขอขอบคุณ คณะผู้วิจัยในโครงการวิจัยทั้ง 10  โครงการ ส าหรับข้อมูลอันมีคุณค่าต่องานสังเคราะห์
หลักฐานทางวิชาการชิ้นนี้ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
แม้ว่าการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย  แต่

ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดอันดับหนึ่งในเอเชีย ซ่ึงสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุและ
การเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่เอง เช่น ขับเร็ว และเมาแล้วขับ ในปี พ.ศ. 2564 
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้สนับสนุนนักวิจัยเพ่ือด าเนินการศึกษา
ในประเด็นดื่มแล้วขับในบริบทประเทศไทย ซึ่งมีข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ผู้เขียนจึงด าเนินการ
สังเคราะห์ผลการศึกษาทั้ง 10 โครงการโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือสังเคราะห์ข้อค้นพบหลักในประเด็นดื่ม
แล้วขับในบริบทประเทศไทย และ 2) เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการศึกษาดังกล่าวส าหรับ
เสนอต่อผู้ก าหนดนโยบายเพ่ือลดปัญหาการดื่มหรือเมาแล้วขับในประเทศไทย ผู้เขียนด าเนินการรวบรวมข้อ
ค้นพบที่ส าคัญโดยการอ่านและทบทวนโครงการวิจัยทั้ง 10 โครงการ แล้วสรุปข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูล 
(data extraction form) จากนั้นอ่านและสังเคราะห์สาระส าคัญของโครงการวิจัย ข้อค้นพบหลัก และ
ข้อเสนอแนะของการวิจัย การสังเคราะห์ฯในครั้งนี้พบว่า ประเด็นที่ท าให้คนไทยดื่มแล้วขับ สามารถสรุปได้ 
ดังนี้  

ทัศนคติต่อการดื่มแล้วขับ  

1. ผู้ดื่มมีทัศนคติต่อการดื่มแล้วขับแตกต่างจากการเมาแล้วขับ และเชื่อว่าหากดื่มแต่ไม่เมายังสามารถขับ
ยานพาหนะได้ และพฤติกรรมดื่มแล้วขับมักได้รับอิทธิพลมาจากเพ่ือนหรือบุคคลรอบตัวทีด่ื่มแล้วขับ 

2. ผู้ดื่มส่วนหนึ่งจ าเป็นต้องขับยานพาหนะ แม้ว่าตนเองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปแล้ว  
3. ผู้หญิงที่ดื่มแล้วขับ เมื่อกระท าความผิดเกี่ยวกับเมาแล้วขับ ยังได้รับความเห็นใจจากสังคม ไม่ถูกสังคม

ลงโทษเท่าเพศชาย 

การบังคับใช้กฎหมาย 

1. การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มแล้วสามารถขับยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย
ท าได้ยากในทางปฏิบัติ เพราะต้องมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
หากไม่มีการตรวจก็จะไม่สามารถด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ดื่มแล้วขับได้ และการสื่อสารเกี่ยวกับ 
“เมาไม่ขับ” ท าให้ประชาชนรู้สึกว่าหากตนเองไม่เมาสามารถขับยานพาหนะได้แม้ว่าจะดื่ม
แอลกอฮอล์ไปแล้ว ซ่ึงอาจเป็นการประเมินปริมาณแอลกอฮอล์ที่คลาดเคลื่อนได้ 

2. การสุ่มตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่มีการตั้งด่านตรวจในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว
เท่านั้น ส่วนในวันปกติจะมีการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์น้อยมาก  

3. การขาดแคลนเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเครื่องมือส าหรับเป่าแอลกอฮอล์ในด่านตรวจ  
4. มาตรการการลงโทษที่เบาเกินไป การลงโทษที่ไม่เป็นรูปธรรม โดยไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอล์ที่

วัดได้ ท าให้ประชาชนยังเลือกท่ีจะยอมเสี่ยงขับรถยนต์หลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
5. ขาดนโยบาย กฎระเบียบและมาตรการลงโทษทางวินัยหรือการปกครองเกี่ยวกับการดื่มแล้วขับของ

หน่วยงานต้นสังกัด  



6 
 

6. นิยามของค าว่าผู้ประกอบธุรกิจรถโดยสารประจ าทางยังไม่ชัดเจน ในขณะที่รถตู้รับจ้างทั่วไปก็เป็น
ธุรกิจส่วนบุคคล ไม่มีการควบคุม เช่น ในเรื่องของชั่วโมงการท างาน ท าให้ไม่สามารถบังคับใช้
กฎหมายพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบสนับสนุนพฤติกรรมดื่มไม่ขับ  

1. ในชนบทหรือพ้ืนที่ที่ไม่ใช่เมืองใหญ่ ไม่มีรถสาธารณะ รถรับจ้าง หรือการบริการเรียกผู้ขับขี่ที่ไม่ดื่มโดย
มีค่าตอบแทน ท าให้ผู้ดื่มไม่มีทางเลือกมากนักจึงยอมเสี่ยงขับรถกลับบ้านแม้จะดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไปแล้ว 

2. ส่วนในเมืองใหญ่ แม้จะมีบริการเรียกผู้ขับขี่ที่ไม่ดื่มโดยมีค่าตอบแทนแล้ว แต่การบริการยังไม่
ครอบคลุม ผู้ใช้บริการมีความกังวลด้านความปลอดภัย และราคาที่ยังสูงเกินไปจนผู้ดื่มไม่สามารถ
เข้าถึงบริการเหล่านี้ได้อย่างทั่วถึง  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สสส. ควรรณรงค์และปลูกฝังทัศนคติ “ดื่มไม่ขับ” อย่างต่อเนื่องและลด
ความเชื่อ “เมาไม่ขับ”  

2. ควรสุ่มตรวจผู้ขับยานพาหนะอย่างสม่ าเสมอ และในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นคู่กรณีหรือผู้ที่ก่อ
เหตุต้องตรวจหาแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทุกราย เพ่ือให้สามารถด าเนินการทาง
กฎหมายได ้

3. หน่วยงานหรือองค์กรควรมีมาตรการทางวินัย และมีระบบตรวจสอบที่เข้มงวดมิให้บุคลากรในสังกัด
ฝ่าฝืน ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับ หากมีการกระท าผิดควรมีบทลงโทษที่ชัดเจนและมีการลงโทษ
จริง 

4. ท้องถิ่น/ชุมชน ควรก าหนดระเบียบกติกาชุมชนเรื่องดื่มไม่ขับ และมีอ านาจในการตั้งด่านตรวจชุมชน
แบบเข้มงวดในกรณีที่มีงานรื่นเริงในชุมชน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

5. หน่วยงานวิชาการควรศึกษาทางเลือกส าหรับประชาชนเพ่ือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมดื่มไม่ขับ เช่น 
บริการเรียกคนขับรถในราคาที่เข้าถึงได้และบริการมีความครอบคลุมในพ้ืนที่ที่มีการดื่มมากๆ บริการ
ที่พักชั่วคราวส าหรับผู้ดื่มที่ไม่สามารถเดินทางกลับได้ซึ่งสนับสนุนโดยภาครัฐ หรือการที่ร้านจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมรับผิดชอบก ากับหรือจัดหาสถานที่ส าหรับผู้ดื่ม/เมาไม่ให้มีการขับหลังจาก
ดื่ม หรือที่พักรอจนกว่าปริมาณแอลกอฮอล์จะลดน้อยในระดับที่ปลอดภัยส าหรับการขับยานพาหนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับด าเนินการศึกษาในอนาคต 

1. ศึกษาสาเหตุที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามกฎหมายเมาไม่ขับได้ เช่น การตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หากไม่มีการตรวจก็จะไม่สามารถด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ดื่ม
แล้วขับได้ และกฎหมาย “เมาไม่ขับ” ยังท าให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองอาจจะยังไม่เมา  
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2. ศึกษามาตรการที่ช่วยเพิ่มปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรมดื่มไม่ขับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสิทธิผลของ
มาตรการต่อการลดการดื่มแล้วขับ ความครอบคลุมในพ้ืนที่และการเข้าถึงมาตรการเหล่านี้    

3. ศึกษาความเป็นไปได้ของการให้ร้านจ าหน่ายร่วมรับผิดชอบดูแล ก ากับ ป้องกันไม่ให้คนดื่มจนเมาขับ
ยานพาหนะ หากมีการขับยานพาหนะจนสร้างความสูญเสียควรมีบทลงโทษร้านที่จ าหน่ายด้วย 
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ที่มาและความส าคัญ 
รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางท้องถนน (Global Report on Road Safety) (1) โดย

องค์การอนามัยโลก (WHO) จากฐานข้อมูลของปี 2556 พบว่า มีอัตราผู้เสียชีวิตบนท้องถนนสูงถึง 1.25 ล้าน
คนต่อปี และการบาดเจ็บสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 2 ของโลก โดยมี
ผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 36.2 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน หรือเฉลี่ยปีละ 24,326 คน  

นอกจากนี้ ในปีพ.ศ. 2561 องค์การอนามัยโลกยังพบว่า การบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะในประเทศที่ก าลังพัฒนา กลุ่มที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 5-14 ปี และเยาวชนอายุ 15-29 ปี โดยประเทศไทยติดอันดับ 9 ของโลกและมีประมาณการผู้เสียชีวิต
อยู่ที่ 32.7 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน (60 คนต่อวัน) คิดเป็นจ านวนเฉลี่ยปีละ 22,491 คน ทั้งนี้ ร้อยละ 5–35 
ของการเสียชีวิตบนท้องถนนทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การขับรถหลังจากดื่ม
แอลกอฮอล์จะเพ่ิมความเสี่ยงของการชนและความรุนแรงของการชนอย่างมีนัยส าคัญ (2)  

แม้ว่าการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย  แต่
ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดอันดับหนึ่งในเอเชีย ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจจาก
อุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย โดยการวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบว่า ในช่วงปี 
2554-2556 มูลค่าของอุบัติเหตุเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 545,435 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP) (3) สาเหตุหลักของอุบัติเหตุและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่เอง เช่น 
ขับเร็ว และเมาแล้วขับ จากการส ารวจครั้งล่าสุด ปี พ.ศ. 2560 คนไทยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 15.9 
ล้านคน ดื่มสุราในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (28.4% ของประชากรทั้งหมด) เป็นผู้ดื่มสม่ าเสมอ (อย่างน้อย 1 วัน/
สัปดาห์) 6.98 ล้านคน (43.9% ของผู้ดื่มในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา) เยาวชน อายุ 15-19 ปี จ านวน 6.2 แสนคน ดื่ม
สุราในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (13.6% ของประชากรอายุ 15-19 ปี) (4) อัตราการดื่มสุราจะเพ่ิมสูงขึ้นในช่วง
เทศกาลส าคัญ และเยาวชนมักเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ดื่มและขับรถในช่วงเวลาดังกล่าว จากการควบคุมเข้มงวด 
ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2563  พบว่าสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ ซึ่งเป็นคดีขับรถ
ในขณะเมาสุรา จ านวน 582 คดี คดีขับเสพ จ านวน 1 คดี และคดีขับรถประมาท จ านวน 2 คด ีจากยอดสะสม
คดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติ 3 วันจ านวนทั้งสิ้น 992 คดี คดีขับรถในขณะเมาสุรา ปี พ.ศ. 2563 มีจ านวน 3,880 
คดี และปี พ.ศ. 2564 มีจ านวน 582 คดี ลดลงกว่าปี 2563 จ านวน  3,298 คดี (5) 

ในปี พ.ศ. 2564  ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนับสนุน
โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดื่มแล้วขับ จ านวน 10 โครงการ  แต่ละโครงการมีวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาและระเบียบวิธีวิจัยที่แตกต่างกัน แต่มีข้อค้นพบบางส่วนที่สอดคล้องกันหรือ
ส่งเสริมกัน ศูนย์วิจัยปัญหาสุราจึงมีข้อเสนอแนะให้ด าเนินการศึกษานี้เพ่ือ 1) สังเคราะห์ข้อค้นพบหลักใน
ประเด็นดื่มแล้วขับในบริบทประเทศไทย และ 2) พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการศึกษาดังกล่าว
ส าหรับเสนอต่อผู้ก าหนดนโยบายเพื่อลดปัญหาการดื่มหรือเมาแล้วขับในประเทศไทย 
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วิธีการสงัเคราะห์ผลการศึกษา 
ผู้เขียนด าเนินการทบทวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดื่มแล้วขับ จ านวน 10 โครงการ ซึ่งด าเนินการ
ศึกษาแล้วเสร็จใน ปี 2560 ผู้เขียนด าเนินการรวบรวมข้อค้นพบที่ส าคัญโดยการอ่านและทบทวนโครงการวิจัย
ทั้ง 10 โครงการ แล้วสรุปข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูล (data extraction form) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลผู้แต่ง ปี
ที่ท าการศึกษา ชื่อการศึกษา บริบทที่ท าการศึกษา กลุ่มเป้าหมายของการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือที่ใช้
เก็บข้อมูล การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อค้นพบที่ส าคัญ อภิปรายผลการศึกษา ข้อจ ากัดของการศึกษา 
งานวิจัยในอนาคต ข้อเสนอแนะจากการศึกษา จากนั้นผู้เขียนอ่านและสังเคราะห์สาระส าคัญของโครงการวิจัย 
ข้อค้นพบหลัก และข้อเสนอแนะของการวิจัย และเรียบเรียงเป็นเอกสารฉบับนี้  

ผลการศึกษา 
โครงการวิจัย จ านวน 8 โครงการวิจัย ท าการศึกษาเพ่ือค้นหาว่าสาเหตุหรือประเด็นใดเป็นปัจจัยส าคัญที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมและการรับรู้เกี่ยวกับการดื่มไม่ขับ แม้การศึกษาเหล่านี้จะด าเนินการในประเด็นใกล้เคียง
กัน แต่มีความหลากหลายด้านกลุ่มบุคคลที่เลือกศึกษาและบริบทของพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ 1) ผู้อยู่อาศัยในชุมชน
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ทั้งตัวแทนประชาชนทั่วไป ผู้น าชุมชน และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ 2) ผู้
ที่อยู่อาศัยรอบศาสนสถานในกรุงเทพมหานคร 3) ชุมชนจังหวัดนครนายก ภาคกลาง กับกลุ่มตัวอย่าง อายุ 15 
ปีขึ้นไปถึงอายุ 65 ปี ที่อาศัยอยู่ในอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป 4) เพศหญิงที่ดื่ม
สุราแล้วส่งผลกระทบต่อตนเองและสังคมในด้านต่างๆโดยการทบทวนข้อมูลที่มีการน าเสนอผ่านสื่อออนไลน์ 5) 
พนักงานขนส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นในจังหวัดสุพรรณบุรี 6) ผู้ถูกคุมประพฤติดื่มแล้ว
ขับในจังหวัดนครศรีธรรมราช 7) วัยรุ่นชายที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี ในจังหวัดบุรีรัมย์ และ 8) พนักงานขับรถ
โดยสารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความครอบคลุมกลุ่มต่างๆ เป็นอย่างดี 

ตารางท่ี 1 สรุปสาระส าคัญของผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมดื่มแล้วขับ 

ผลการศึกษาที่ส าคัญ การศึกษาที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ผู้ดื่มส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกต่อการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมองว่าเป็นการ
สังสรรค์กับเพ่ือนหรือเครื่องมือในการเข้า
สังคม เป็นเรื่องที่พบเห็นได้ปกติในชุมชน 
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชน 

/ / / / /    /  

ผู้ดื่มที่ไม่เมามีความสามารถในการควบคุม
ตนเองและสามารถขับข่ียานพาหนะได้  
“ดื่มแล้วขับ” ต่างจาก “เมาแล้วขับ” 
นักศึกษาท้ังหญิงและชายให้ข้อมูลในท านอง
เดียวกันว่า ผู้ที่ดื่มไม่มากสามารถขับขี่
ยานพาหนะกลับได้ ส่วนผู้ที่ดื่มจนเมาจะไม่
ขับข่ียานพาหนะกลับ 

    /     / 
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ผลการศึกษาที่ส าคัญ การศึกษาที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ผู้หญิงมีภาพลักษณ์ที่ดูเหมือนเป็นเพศที่
อ่อนแอ หากมีการกระท าความผิดจะได้รับ
ความเห็นอกเห็นใจมากกว่าเพศชาย 

  /        

อิทธิพลจากพฤติกรรมดื่มแล้วขับของเพ่ือน
หรือบุคคลรอบตัวท าให้มีโอกาสดื่มแล้วขับ
เพ่ิมข้ึน 

   /       

ปัจจัยการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวช่วย
สนับสนุนพฤติกรรมดื่มแล้วไม่ขับ ในวัยเด็ก
ทุกคนได้รับการชี้แนะ สอนทักษะการขับขี่
รถจากครอบครัว  เมื่อเติบโตขึ้นถึงวัยที่ขับขี่
ยานพาหนะบนท้องถนนได้แล้วครอบครัวยัง
ต้องคอยสอดส่องพฤติกรรมขับขี่ของบุตร
หลานสม่ าเสมอด้วย 

    /      

ปัจจัยการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมของตน บุคคลที่มีการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ตนเองสูงจะมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรม
ดื่มไม่ขับ เช่น การรับรู้สมรรถนะแห่งตนเพ่ือ
ปฏิเสธการดื่มสุราก่อนขับข่ียานพาหนะ 

   /       

กฎหมายประเด็นเมาแล้วขับและการบังคับ
ใช้ที่ไม่เข้มงวด ไม่สม่ าเสมอ เป็นปัจจัย
ส่งเสริมพฤติกรรมดื่มแล้วขับ 

/ / / /      / 

การมีนโยบายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
การดื่มแล้วขับของบริษัทต้นสังกัด มี
บทลงโทษที่ชัดเจนช่วยลดโอกาสดื่มแล้วขับ 

   /   /    

ค่านิยม ทัศนคติ และการเห็นความส าคัญ
ของประเด็นดื่มไม่ขับเป็นปัจจัยสนับสนุน
พฤติกรรมดื่มไม่ขับ 

/   /       

พฤติกรรมเมาแล้วขับสามารถควบคุมได้ด้วย
การมีข้อก าหนดและกฎหมาย ผู้กระท า
ความผิดรับรู้กฎหมายเป็นอย่างดี แต่ขาด
ปัจจัยสนับสนุนที่ท าให้สามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายได้ 

   / /  /    

ไม่มีปัจจัยสนับสนุนให้ผู้ด่ืมไม่ขับ  
โดยเฉพาะหลังจากดื่มเสร็จแล้ว ผู้ดื่มไม่
สามารถเดินทางกลับบ้านได้ด้วยรถ

      /    
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ผลการศึกษาที่ส าคัญ การศึกษาที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

สาธารณะ รถรับจ้าง หรือบริการขับรถ
เอกชน เนื่องจากไม่มีการให้บริการในพ้ืนที่ 
อิทธิพลของสื่อต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมดื่มแล้วขับ 

      /    

การก าหนดนิยามของค าว่าผู้ประกอบธุรกิจ
รถโดยสารประจ าทางยังไม่ชัดเจน รถตู้
รับจ้างทั่วไปถูกจัดเป็นธุรกิจส่วนบุคคล ไม่มี
การควบคุม เช่น ในเรื่องของชั่วโมงการ
ท างาน ท าให้ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมาย
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 
2522 และพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ.2522 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

        /  

มาตรการการลงโทษที่เบาเกินไป การลงโทษ
ที่ไม่เป็นรูปธรรม กรณีมีผู้บาดเจ็บหรือ
อุบัติเหตุจึงจะลงโทษจ าคุก หรือปรับ
ประมาณ 5,000-8,000 บาทเท่านั้น โดยไม่
ขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอล์ที่วัดได้ 

        /  

กฎหมายไม่ได้บัญญัติถึงการตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์กรณีเป็นผู้ขับรถส่วนบุคคลและ
ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ และยังไม่ได้
บัญญัติโทษและความร้ายแรงหากก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสังคม 

        /  

บริการเรียกคนขับรถ เช่น Grab Drive 
Your Car (แกร็ป ไดร์ ยัวร์ คาร์) U DRINK I 
DRIVE เพ่ือนดื่มเราขับ   มีราคาแพง 

    /     / 

ประชาชนหลีกเลี่ยงด่านตรวจ หรือไม่ให้
ความร่วมมือ 

         / 

 

การศึกษาที่ 1 พบว่าความนิยมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิดจากทัศนคติเชิงบวกต่อการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยด้านสภาพสังคมและวัฒนธรรมพื้นถิ่น (6) เช่น การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มักเกิดขึ้นในช่วงเวลาของการแสดงความยินดีและในประเพณีรื่นเริง การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ส าหรับผู้มีอายุน้อยเป็นการแสดงออกถึงความเคารพแก่ผู้ที่มีอาวุโสกว่า ผู้มีอาวุโสดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เพ่ือแสดงการยอมรับผู้น้อย และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสนับสนุน
ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ ท าให้เครือญาติ เพ่ือนฝูง รักใคร่กลมเกลียวกัน และเป็นเรื่องปกติที่สังคม
จะต้องมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควบคู่กับการทานอาหาร  ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาที่ 2 ที่
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ด าเนินการในลักษณะคล้ายคลึงกันแต่เน้นศึกษาในกลุ่มวัยท างาน (7) พบว่า กลุ่มบุคคลที่ศึกษามีมุมมองเชิง
บวกต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นเดียวกัน โดยมองว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องปกติ การดื่ม
หลังเลิกงานเป็นการสังสรรค์เพื่อผ่อนคลายความเครียดไม่ใช่เรื่องผิดบาปเพราะเป็นเรื่องส่วนตัว แต่การ
เมาแล้วขับเป็นสิ่งไม่ควรท า ถ้าดื่มจนเมาควรพักในที่อยู่อาศัย ในประเด็นด้านสัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายกับ
สัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าส่งผลท าให้ผู้ดื่มนึกถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ตนเคย
ดื่มเพราะเครื่องหมายดังกล่าวถูกบันทึกในความทรงจ าแล้ว แม้จะมีการเปลี่ยนสี เปลี่ยนรูปภาพ แต่ยังท าให้
เกิดการจดจ าและนึกถึงช่วงเวลาที่ได้ดื่ม ความสุข ความสนุก และบรรยากาศของการดื่ม นอกจากนี้ การวิจัยนี้
ได้ศึกษาในประเด็นความเห็นของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งพบว่า ในช่วงการ
เข้าพรรษา ประชาชนส่วนใหญ่เห็นความส าคัญของการงดเหล้าเข้าพรรษาและมีการด าเนินโครงการต่อเนื่องใน
ชุมชนถึงแม้จะมีความเข้มข้นน้อยกว่าในระยะแรก ๆ ที่เริ่มมีการรณรงค์ แต่ก็ยังมีการปฏิบัติอยู่ เพราะเป็นการ
รณรงค์ของพ้ืนที ่เช่น วัด ชุมชน โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามเทศกาลและเป็นตัวชี้วัดศักยภาพของชุมชน
ได้  

ทัศนคติเชิงบวกต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และความเห็นอกเห็นใจของสังคมเม่ือผู้หญิงกระท า
ความผิดเมาแล้วขับ เป็นข้อค้นพบหลักของโครงการวิจัยที่ 3 ซึ่งท าการศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แล้วขับของเพศหญิงและค้นหาปัจจัยที่ท าให้ผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ 
(8) ซึ่งพบว่า ผู้หญิงมีภาพลักษณ์ที่ดูเหมือนเป็นเพศที่อ่อนแอ หากมีการกระท าความผิดจะได้รับความเห็นอก
เห็นใจมากกว่าเพศชาย อีกทั้งทัศนคติที่เพศชายมีต่อเพศหญิงที่ดื่มแอลกอฮอล์นั้นพบว่ามีทัศนคติว่าผู้หญิงที่
ดื่มนั้นดูมีความมั่นใจ ทันสมัยและมีความสามารถ ดังนั้นผู้หญิงจึงคิดว่าการดื่มนั้นท าให้ตนดูดีในสายตาของ
ผู้ชาย  สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นแรงจูงใจให้เพศหญิงหันไปดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น และกลุ่มท่ีต้องการยอมรับมักมี
รถเป็นของตัวเองจึงมีโอกาสที่จะดื่มแล้วขับรถเป็นประจ า นอกจากนี้การดื่มถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเข้า
สังคม เม่ือมีการรวมตัวของเพื่อนฝูงจะต้องมีการสังสรรค์ด้วยการดื่ม ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นการดื่มนอกบ้าน
ในร้านที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จ าหน่ายด้วย เม่ือดื่มแล้วยังไม่สร่างเมาก็จ าเป็นต้องเดินทางกลับที่พักซึ่ ง
หากเป็นพาหนะของตนเองและต้องขับรถอาจขาดสติสัมปชัญญะจนต้องไปก่อเหตุการณ์ที่ท าให้เกิดความ
เสียหายและผลกระทบต่อผู้บริสุทธิ์ จากข้อมูลข่าวสารต่างๆจะพบว่า มีรายงานการเพ่ิมขึ้นของผู้หญิงที่ดื่ม
แล้วขับและมีส่วนร่วมในอุบัติเหตุร้ายแรงและบาดเจ็บสาหัส แต่การดื่มแล้วขับมักได้รับการมองว่าเป็นปัญหา
ของผู้ชาย การไม่ตระหนักถึงปัญหาจึงเป็นประเด็นส าคัญที่ควรได้รับการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นเพศใดหากดื่มแล้ว
ขับย่อมท าให้เกิดความเดือดร้อน ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มากพอกัน 

ส าหรับปัจจัยที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการดื่มแล้วขับในวัยรุ่นซึ่งด าเนินการศึกษาในโครงการวิจัยที่ 4 (9) 
พบว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นการมีพฤติกรรมดื่มไม่ขับโดยเฉพาะใน
กลุ่มเพ่ือนสนิทชายที่ดื่มด้วยกันเป็นประจ า กล่าวคือ หากเพื่อนดื่มแล้วขับโอกาสในการดื่มแล้วขับของวัยรุ่น
ก็สูงขึ้นด้วย ส่วนปัจจัยที่ช่วยสนับให้เกิดพฤติกรรมดื่มแล้วไม่ขับ มีหลายปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยการอบรม
เลี้ยงดูในครอบครัว ในวัยเด็กทุกคนได้รับการชี้แนะ สอนทักษะการขับขี่รถจากครอบครัว  เมื่อเติบโตขึ้นถึงวัย
ที่ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนได้แล้วครอบครัวยังต้องคอยสอดส่องพฤติกรรมขับขี่ของบุตรหลานสม่ าเสมอ
ด้วย 2) ปัจจัยการจัดระเบียบทางสังคม เช่น การมีกฎหมายและมีจุดตรวจแอลกอฮอล์ ส่งผลให้คนในชุมชน
ระมัดระวังการดื่มแล้วขับรถมากขึ้น แต่ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อการลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจาก
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ความชัดเจนเรื่องปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มแล้วสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยและความสม่ าเสมอของการสุ่ม
ตรวจวัดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีท่ีมีการตั้งด่านในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว
เท่านั้น ส่วนในวันปกติจะมีน้อยมากท าให้คนในชุมชนรู้วิธีการหลบหลีกด่านเหล่านี้มากกว่าที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสู่การดื่มไม่ขับ 3) ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการมีพฤติกรรมการดื่มไม่ขับ คือ ทัศนคติต่อการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากเป็นความคิดหรือความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในลักษณะดีหรือไม่ดี เป็นโทษหรือมีประโยชน์ต่อตนเอง และ 5) ปัจจัยการรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมของตน บุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมตนเองสูงจะมีอิทธิพล
ทางบวกต่อพฤติกรรมดื่มไม่ขับ เช่น การรับรู้สมรรถนะแห่งตนเพื่อปฏิเสธการดื่มสุราก่อนขับข่ียานพาหนะ 

การจัดระเบียบทางสังคมเป็นหนึ่งในปัจจัยที่พบว่ามีความส าคัญต่อพฤติกรรมการดื่มไม่ขับ โดย
โครงการวิจัยที่ 6 ศึกษาพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น 
จังหวัดสุพรรณบุรี (10) พบว่า พนักงานขับรถเป็นเพศชายเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีพฤติกรรมการดื่มแล้วขับร้อยละ 
20.9 ปัจจัยที่ท าให้พนักงานขับรถดื่มไม่ขับ ได้แก่ 1) ค่านิยมและการเห็นความส าคัญของประเด็นดื่มไม่ขับ
ส าหรับอาชีพพนักงานส่งอาหาร กล่าวคือ พนักงานที่มีค่านิยมและเห็นความส าคัญของการดื่มไม่ขับระดับ
มากมีพฤติกรรมการดื่มไม่ขับ 5.710 เท่าของพนักงานที่เห็นความส าคัญของเรื่องดังกล่าวในระดับน้อย 2) 
ลักษณะการท างาน โดยพนักงานที่ท างานส่งอาหารเป็นอาชีพเสริม จะมีพฤติกรรมการดื่มไม่ขับน้อยกว่า
พนักงานที่ท างานส่งอาหารเป็นอาชีพหลักร้อยละ 10 3) การมีนโยบายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดื่ม
แอลกอฮอล์แล้วขับ ได้แก่ บริษัทจะปิดระบบการเรียกของพนักงาน การถูกพักงาน ตั้งแต่ 14 วัน จนถึง 1 
เดือน และไล่ออกจากการเป็นพนักงาน ของบริษัทต้นสังกัดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มไม่ขับ โดย
พนักงานที่ท างานในบริษัทที่มีนโยบายและกฎระเบียบและบทลงโทษที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดื่มแล้วห้ามขับจะมี
พฤติกรรมการดื่มไม่ขับเป็น 6.769 เท่าของพนักงานที่ท างานในบริษัทที่ไม่มีนโยบายหรือกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ประเด็นการจัดระเบียบทางสังคมได้ถูกศึกษาเช่นเดียวกันโดยโครงการวิจัยที่ 7 ซึ่งท าการศึกษาการศึกษา
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมการดื่มแล้วขับ ของผู้ที่ถูกควบคุมความประพฤติจากกรณีดื่มแล้วขับในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 100 คน (11) ข้อค้นพบแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการเมาแล้วขับสามารถควบคุมได้ด้วย
การมีข้อก าหนดและกฎหมาย กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้กระท าความผิดรับรู้กฎหมายเป็นอย่างดี แต่ขาดปัจจัย
สนับสนุนที่ท าให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ กลุ่มบุคคลเหล่านี้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายในระดับดีมาก
ในข้อค าถามเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และเก่ียวกับในกรณีเมาแล้ว ขับ
จ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000 บาท ถึง 20,000 แต่ยังมีความรู้น้อยในข้อค าถามเกี่ยวกับปริมาณแอลกอฮอล์
เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในร่างกายถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่งตอบถูกต้องเพียงร้อยละ 57 ส่วนการรับรู้
เกี่ยวกับผลกระทบจากการดื่มแล้วขับ พบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู้ผลกระทบของการดื่มแล้วขับเป็นอย่างดี โดย
รับรู้ผลกระทบมากที่สุดในประเด็นหากเมาแล้วขับอาจท าให้ผู้อ่ืนหรือตนเองเสียชีวิตได้ รองลงมาคือ หากเมา
แล้วขับอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นไปในลักษณะ
เดียวกันกับการศึกษาที่กล่าวมาแล้ว คือ การดื่มเป็นการสังสรรค์กับเพ่ือนหรือเครื่องมือในการเข้าสังคม เป็น
เรื่องที่พบเห็นได้ปกติในชุมชน เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชน  มีบุคคลอ่ืนในครอบครัวที่ดื่มอยู่แล้ว และดื่ม
เพ่ือผ่อนคลายจากความเครียดหรือความกลุ้มใจ ส่วนการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจ
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ดื่มแล้วขับ นักวิจัยได้สร้างสถานการณ์สมมติขึ้นมา 3 กรณี  สถานการณ์สมมติที่ 1 เมื่อดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และต้องเดินทางกลับบ้านพักหรือสถานที่พักโดยมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ จะเลือกเดินทางรูปแบบใด ผลการศึกษา พบว่า ความน่าจะเป็นในการเลือกรถจักรยานยนต์ในการ
เดินทางมากที่สุด เท่ากับ 0.89 รองลงมา คือ รถยนต์ เท่ากับ 0.09 และน้อยที่สุด คือ รถโดยสาร ความน่าจะ
เป็นเท่ากับ 0.01 สถานการณ์สมมติที่ 2 เมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และต้องเดินทางกลับบ้านพักหรือสถานที่
พักของท่านและมีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แต่ไม่มีข้อก าหนดทางด้านกฎหมายในการ
ขับขี่ ยานพาหนะ เลือกเดินทางรูปแบบใด ผลการศึกษา พบว่า ความน่าจะเป็นในการเลือกรถยนต์ในการ
เดินทาง มากที่สุด เท่ากับ 0.99 รองลงมา คือ รถจักรยานยนต์ เท่ากับ 0.00240 และน้อยที่สุด คือ รถโดยสาร 
ความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.00003 สถานการณ์สมมติที่ 3 เมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และต้องเดินทางกลับ  
บ้านพักหรือสถานที่พักของและมีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์และมีข้อก าหนดทางด้าน
กฎหมายในการขับขี่ยานพาหนะ (ผิดกฎหมาย) ผลการศึกษา พบว่า ความน่าจะเป็นในการเลือกรถโดยสาร
สาธารณะในการเดินทางมากที่สุด เท่ากับ 0.8866 และน้อยที่สุด คือ การเดินเท้า ความน่าจะเป็นเท่ากับ 
0.1134  งานวิจัยดังกล่าวสรุปว่า กลุ่มตัวอย่างจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงไปหากมีการควบคุม
พฤติกรรมด้วยข้อบังคับทางด้านกฎหมาย ซึ่งเห็นได้ชัดจากสถานการณ์ที่ 2 ที่ก าหนดให้ไม่มีข้อบังคับทางด้าน
กฎหมาย กลุ่มตัวอย่างเลือกตัดสินใจขับรถด้วยตนเองแม้จะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เมื่อมีข้อ
กฎหมายก าหนดมาบังคับพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่างจะตัดสินในเดินทางด้วยรถสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ในความ
เป็นจริง พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังมีอุปสรรคส าคัญที่ไม่ได้สนับสนุนให้ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สามารถเดินทางได้ด้วยรถสาธารณะ เนื่องจากช่วงเวลากลางคืนที่มีการดื่มนั้น ไม่มีรถรับจ้างหรือรถโดยสาร
สาธารณะให้บริการ  จึงท าให้ไม่สามารถเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (การดื่มแล้วไม่ขับ) ขึ้นได้จริง 

โครงการวิจัยที่ 8  ด าเนินการศึกษาปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มไม่ขับ
ของวัยรุ่นชาย ต าบลหลักเขต จังหวัดบุรีรัมย์ (12) ซึ่งมีข้อค้นพบที่คล้ายคลึงกับการศึกษาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในการศึกษานี้มีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ขณะมึนเมา คิดเป็นร้อยละ 63 เมื่อ
พิจารณาแต่ละตัวแปร พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมดื่มไม่ขับของวัยรุ่นชาย คือ ทัศนคติต่อการเมา
แล้วขับ กฎหมาย/กฎจราจร อิทธิพลของเพื่อน ความรู้เกี่ยวกับผลของแอลกอฮอล์ต่อการขับขี่ กฎหมาย
และบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ขณะดื่มมึน เมา และอิทธิพลของสื่อต่าง ๆ นอกจากนี้ การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมองว่าการแก้ไขปัญหาการดื่มแล้วขับเป็นหน้าที่ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้อง
ร่วมมือกัน ทั้งพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ด้วยการตักเตือนหรือห้ามปรามบุตรหลานของตนไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะเมื่อ
ดื่มแอลกอฮอล์  หน้าที่ของผู้น าชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการสอดส่องดูแลคนใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ หน้าที่ของร้านค้าในชุมชนที่จะต้องหลีกเลี่ยงหรืองดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง
ให้กับเยาวชนที่อายุต่ ากว่ากฎหมายก าหนด งดขายในช่วงเทศกาลหรือช่วงที่มีการห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ รวมทั้งหน้าที่ของผู้ก าหนดนโยบายในการแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการตั้งด่านชุมชนโดยให้ด่าน
ชุมชนมีอ านาจในการจับเป่าแอลกอฮอล์ได้ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายที่วัยรุ่นกลัวที่สุด ทั้งนี้ ให้ต ารวจเข้า
ร่วมในการตั้งด่านชุมชนทุกครั้งและมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ หรือหากมีอัตราก าลังไม่เพียงพอก็
อนุญาตให้ชุมชนสามารถด าเนินการแทนได้ 
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โครงการวิจัยที่ 9 ท าการศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมดื่มแล้วขับของพนักงานขับรถ
โดยสารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (13) การศึกษานี้พบว่า พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถ
โดยสารส่วนใหญ่มีลักษณะใกล้เคียงกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนโดยทั่วไปอาทิ อายุที่เริ่มดื่ม 
สาเหตุการดื่ม การวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมดื่มแล้วขับของพนักงานขับรถโดยสาร 
พบว่า ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการขับรถโดยสารแบบดื่มแล้วขับหรือดื่มแล้ว
ไม่ขับ โดยมีขนาดอิทธิพล และปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ผลกระทบของ
การดื่มแล้วขับ ส่วนประเด็นปัญหา พบว่า 1. การก าหนดนิยามของค าว่าผู้ประกอบธุรกิจรถโดยสารประจ า
ทางยังไม่ชัดเจน ในขณะที่รถตู้รับจ้างทั่วไปก็เป็นธุรกิจส่วนบุคคล ไม่มีการควบคุม เช่นในเรื่องของชั่วโมงการ
ท างาน ท าให้ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ.2522 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. มาตรการการลงโทษที่เบาเกินไป การลงโทษที่ไม่เป็น
รูปธรรม กรณีมีผู้บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจึงจะลงโทษจ าคุก หรือปรับประมาณ 5,000-8,000 บาทเท่านั้น โดย
ไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอล์ที่วัดได้ การศึกษากรณีของมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้ประกอบ
กิจการรถตู้โดยสารประจ าทางที่ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมดื่มสุราหรือของมึนเมาโดย ปาลวัฒน์ แสนคา, สุรีย์ฉาย พล
วัน, คมสัน สุขมาก (14) ได้ให้ข้อเสนอแนะให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และเสนอแนะให้มีการออกกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนด
หลักเกณฑ์และความปลอดภัยของการประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากพบว่ามาตรการในการควบคุมการเสพสุราหรือของมึนเมาขณะขับรถของพนักงานขับ
รถตู้โดยสารประจ าทาง มีการระบุโทษจ าคุกและปรับ แต่กฎหมายไม่ได้บัญญัติถึงการตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์กรณีเป็นผู้ขับรถส่วนบุคคลและผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ และยังไม่ได้บัญญัติโทษและความ
ร้ายแรงหากก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม การศึกษากฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารรถประจ าทางใน
ประเทศไทยก็พบปัญหาการเยียวยาและชดใช้ค่าเสียหายที่ล้าช้า ไม่เป็นธรรมและไม่เพียงพอ กรณีที่ประสบ
อุบัติเหตุจากการโดยสารรถประจ าทาง (15)  

 โครงการวิจัยจ านวน 2 โครงการด าเนินการเพ่ือศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิด
การใช้งานบริการเรียกใช้คนขับรถเพ่ือลดปัญหาการดื่มแล้วขับ ซึ่งด าเนินการศึกษาในกลุ่มประชาชนทั่วไปที่
อาศัยในกรุงเทพมหานคร และนักศึกษามหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่ 
โครงการที่ 5 การศึกษาบริบทและวัฒนธรรมในการดื่ม มุมมองและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อกลยุทธ์การ
ก าหนดผู้ขับขี่ที่ไม่ดื่มโดยมีค่าตอบแทน และรูปแบบแอปพลิเคชัน “เพ่ือนดื่มเราขับ”(16) ผลการศึกษา พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่เริ่มดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่อายุยังน้อย โดยเหตุผลของการดื่มครั้งแรกมาจากทั้งปัจจัยภายใน
ตัวเอง ได้แก่ ความอยากรู้อยากลอง ปัจจัยจากบริบททางสังคม ได้แก่ การที่เห็นครอบครัวหรือเพ่ือนดื่มจึง
อยากรู้รสชาติของแอลกอฮอล์ และปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ได้แก่การดื่มในเทศกาลงานฉลอง บาง
คนมีท้ังสามปัจจัยร่วมกันในการดื่มครั้งแรก นอกจากนี้ นักศึกษาหลายคนให้ข้อมูลว่า ผู้ปกครองหรือคนในบ้าน
สอนให้ดื่มตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมต้นแล้ว หรือการอนุญาตให้ไปดื่มสังสรรค์กับเพ่ือนที่บ้านโดยครอบครัวรับรู้และไม่
ห้าม การดื่มของนักศึกษาจะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันธรรมดาที่วันถัดไปไม่มีเรียนหรือมีตาราง
เรียนตอนบ่าย ดื่มในโอกาสพิเศษที่นักศึกษาให้ความส าคัญกันมากที่สุด คืองานฉลองสังสรรค์วันคล้ายวันเกิด
ของตนเองหรือของเพ่ือนในกลุ่ม ซึ่งเจ้าของวันเกิดมักจะเป็นคนที่ดื่มมากที่สุด และมากกว่าปริมาณการดื่มปกติ
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ของเจ้าตัว นักศึกษาจะใช้วิธีหารค่าใช้จ่ายในการดื่มกันกับเพ่ือน ค่าใช้จ่ายจึงขึ้นกับจ านวนผู้ร่วมดื่ม ปริมาณ
การดื่ม ประเภทของเครื่องดื่ม และสถานที่ไปดื่ม โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายต่อคนอยู่ที่ประมาณ 100 - 400 บาทต่อ
คนต่อครั้งของการดื่ม นักศึกษาชายมักจะเดินทางโดยใช้ยานพาหนะส่วนตัวซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ 
โดยอาจจะไปคนเดียว หรือมีการนัดไปด้วยกันเป็นกลุ่มหากเพ่ือนในกลุ่มมีรถยนต์ ส่วนนักศึกษาหญิงมีแนวโน้ม
ที่จะใช้บริการรถสาธารณะทั้งไปและกลับมากกว่า แต่ก็ต้องขึ้นกับปัจจัยดังต่อไปนี้ 1. ระยะทางไปสถานบันเทิง 
2. ลักษณะของร้านที่นัดกันไปดื่ม 3. การแต่งตัวของตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม 4. การไปเที่ยวในช่วงฤดูฝน และ 
5. ความตั้งใจว่าจะดื่มหนักหรือไม่ ส าหรับมุมมองต่อการดื่มแล้วขับ พบว่า “ดื่มแล้วขับ” ต่างจาก “เมาแล้ว
ขับ” นักศึกษาทั้งหญิงและชายให้ข้อมูลในท านองเดียวกันว่า ผู้ที่ดื่มไม่มากสามารถขับขี่ยานพาหนะกลับ
ได้ ส่วนผู้ที่ดื่มจนเมาจะไม่ขับขี่ยานพาหนะกลับ คือหากตนเองหรือเพ่ือนเป็นผู้ที่จะต้องขับขี่ในวันนั้น จะดื่ม
พอประมาณ ให้ยังมีสติ ให้รู้สึกว่าดื่มแล้วยังขับไหว เนื่องจากหากดื่มจนเมาแล้วต้องใช้บริการเรียกรถผ่าน
แอปพลิเคชันจะเสียดายเงิน ด้วยระยะทางกลับก็ไม่ไกล นักศึกษาจะหาทางเลือกอ่ืนเพ่ือกลับที่พักเมื่อตนเอง
ดื่มหนักจนเมา นักศึกษาที่รู้ตัวเองว่าเมามีทางเลือกในการกลับที่พักสองสามทางได้แก่ 1) เพ่ือนร่วมดื่มที่ไม่เมา
ยังมีสติจะเป็นผู้ขับขี่พาเพ่ือนที่เมามากกว่าหรือไม่ไหวจริง ๆ ไปส่งที่พัก เป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุดเพราะเป็นการ
ดูแลกันเองไม่มีค่าใช้จ่าย 2) การใช้บริการรถส่วนบุคคลที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันซึ่งมีเพียงเจ้าเดียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งบริการรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ เหมาะส าหรับผู้ที่ดื่มหนัก โดยผู้ประกอบการสถาน
บันเทิงบางแห่งก็อ านวยความสะดวกบริเวณจอดรถให้นักเที่ยวสามารถเรียกบริการได้ง่ายขึ้น แต่การมี
ค่าบริการที่สูงและความกังวลด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะผู้โดยสารที่เป็นนักศึกษาหญิงที่เมาและเดินทาง
กลับคนเดียว ดังนั้นการใช้บริการจึงเป็นที่นิยมเฉพาะนักศึกษาหญิงที่เดินทางกันเป็นกลุ่ม และ 3) การขอให้
เพ่ือนที่ไม่ได้มาเท่ียวด้วยหรือแฟนมารับกลับ วิธีนี้ทั้งประหยัดและไม่ต้องห่วงกับการนั่งไปกับคนขับที่ไม่รู้จัก 

 โครงการที่ 10 ศึกษาปัจจัยท านายการเรียกใช้บริการคนขับรถเพ่ือลดพฤติกรรมการดื่มแล้วขับ ใน
พ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร (17) โดยพบว่า ปัจจัยท านายที่มีอิทธิพลต่อการเรียกใช้บริการคนขับรถ คือ 
ความคาดหวังด้านการบริการของผู้ใช้บริการ กล่าวคือ ถ้าผู้มีพฤติกรรมขับรถไปดื่มแอลกอฮอล์ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร มีความคาดหวังด้านการบริการเพ่ิมมากขึ้น การตัดสินใจที่จะเรียกใช้บริการคนขับรถก็จะเพ่ิม
มากขึ้น ที่เป็นแบบนี้ เพราะ ความคาดหวังในบริการที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้ บริการต้องมีความ
น่าเชื่อถือไว้วางใจว่าตนเองจะปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน บริการต้องสามารถตอบสนองต่อลูกค้าที่
รวดเร็ว และมีการประกันคุณภาพหรือการสร้างความเชื่อม่ันต่อลูกค้า พนักงานที่เอาใจใส่ลูกค้า  รวมถึง
ราคาและโปรโมชั่นและมีระบบการใช้งานง่าย หากองค์ประกอบของความคาดหวังต่างๆ เหล่านี้ ได้รับการ
ตอบสนองจากผู้ให้บริการ โอกาสที่ผู้ดื่มแล้วขับในกรุงเทพมหานครจะเรียกใช้บริการก็สูงขึ้น ปัญหาอุปสรรค
ส าคัญของบริการ คือ บริการเหล่านี้มีราคาแพง ผู้ให้ข้อมูลส่วนหนึ่งให้เหตุผลว่า ค่าบริการเรียกคนขับแพง
กว่าค่าดื่มของตนเอง จึงไม่อยากจ่ายในส่วนนี้ เช่น ราคาค่อนข้างสูงประมาณ 600-700 บาท บางคนก็คิดว่า
ราคานี้โหด ได้ค่าน้ ามัน ครึ่งถังเต็มถังเลย แลกกับว่า เรากินให้พอดีๆ เมาก็ให้รู้ตัวว่ากลับได้” ผู้ดื่มส่วนหนึ่งให้
เหตุผลว่าจะหลีกเลี่ยงการขับหากรู้ว่าจะต้องเจอด่านตรวจ จะเรียกใช้บริการคนขับ ให้เพ่ือนมารับ หรือเปิด
โรงแรมนอนแทน นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลยังกล่าวถึงประเด็นบทลงโทษที่เบาเกินไป ท าให้ผู้ดื่มไม่เกรงกลัวหาก
ตนเองจะดื่มแล้วขับ และประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องความครอบคลุมและสถานที่ในการตั้งด่านตรวจ ผู้ให้ข้อมูล
ระบุว่าการตั้งด่านเพ่ือจับคนดื่มแล้วขับ มีลักษณะที่ชัดเจนทั้งสถานที่ และเวลา ท าให้ผู้ที่ดื่มแล้วขับ สามารถ
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คาดเดาได้ รวมถึงส่งข่าวแจ้งที่ตั้งและเวลาของการตั้งด่านผ่าน Line Group และ Facebook ซึ่งมีท้ังผู้ดื่มแล้ว
ขับแจ้งกันเอง และทางร้านอาหาร สถานบันเทิงเป็นคนแจ้งกับผู้ใช้บริการ เพ่ือให้หลบเลี่ยงด่านได้ถูกต้อง 
รวมถึงการตรวจสอบด่านด้วยตนเองผ่าน google map การใช้แอพลิเคชันดูสถานการณ์การตั้งด่านแบบ Real 
Time เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นอุปสรรคของการบังคับใช้กฎหมาย 

สรุปผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาข้างต้น ผู้เขียนสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มแล้วขับ ดังนี้ 

1. ทัศนคติต่อการดื่มแล้วขับ ผู้ดื่มส่วนหนึ่งที่ยังขับยานพาหนะแม้ว่าตนเองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไป
แล้ว และมีความคิดว่าหากตนเองไม่เมาหรือเมานิดหน่อยแต่ก็ยังมีความสามารถขับยานพาหนะได้  
“การเมา” เป็นสิ่งที่ผู้ดื่มได้จากการประเมินตนเองซึ่งอาจจะแตกต่างจากความเป็นจริงหากมีการวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์ ความคลาดเคลื่อนในการประเมินความสามารถของตนเองท าให้ผู้ดื่มหลายคนคิด
ว่าตนเองยังสามารถควบคุมยานพาหนะได้ดีแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วปริมาณแอลกอฮอล์อาจสูงกว่า
ที่กฎหมายก าหนด กฎหมายที่ก าหนดเพดานปริมาณแอลกอฮอล์ที่สามารถขับขี่ยานพาหนะได้ จึง
บังคับใช้ได้ยากในทางปฏิบัติ นอกจากนี้หากเป็นเพศหญิงที่กระท าความผิดเกี่ยวกับเมาแล้วขับยัง
ได้รับความเห็นใจจากสังคม ไม่ถูกสังคมลงโทษเท่าเพศชาย 

2. การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดและสม่ าเสมอ เช่น การมีจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และการสุ่ม
ตรวจ ส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังการดื่มแล้วขับยานพาหนะมากขึ้น แต่ยังมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ
ความชัดเจนเรื่องปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มแล้วสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัย และความสม่ าเสมอ
ของการสุ่มตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่มีการตั้งด่านตรวจในช่วงเทศกาล
วันหยุดยาวเท่านั้น ส่วนในวันปกติจะมีการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์น้อยมาก สิ่งเหล่านี้ท าให้ประชาชน
ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ทั้งนี้ มีงานวิจัยระบุว่า ผู้ที่มีประสบการณ์จากการถูกจับเป่าแอลกอฮอล์ จะ
รู้สึกว่าการถูกเรียกสุ่มเป่าแอลกอฮอล์ท าให้ตนเองเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็น และหากมี
ปริมาณแอลกอฮอล์สูงเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดก็จะได้รับโทษทางกฎหมาย ซึ่งท าให้ตนเองหลีกเลี่ยง
ที่ดื่มแล้วขับ ดังนั้นหากมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โอกาสที่ประชาชนดื่มแล้วขับน่าจะลดลง 
หนึ่งในอุปสรรคท่ีการบังคับใช้กฎหมายด าเนินการได้ไม่เต็มที่ คือ การขาดแคลนเจ้าหน้าที่ภาครัฐและ
เครื่องมือส าหรับเป่าแอลกอฮอล์ในด่านตรวจ รวมทั้งการหลีกเลี่ยงด่านตรวจหรือการไม่ให้ความ
ร่วมมือของผู้ดื่ม 

3. มาตรการการลงโทษที่เบาเกินไป การลงโทษที่ไม่เป็นรูปธรรม โดยไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอล์ที่
วัดได้ ท าให้ประชาชนยังเลือกท่ีจะยอมเสี่ยงขับยานพาหนะหลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะแม้จะ
ถูกจับแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตนเองมากทั้งในแง่ของค่าปรับที่ต้องจ่ายหรือการลงโทษทางวินัยจาก
สถานที่ท างานหรือสังคม 

4. การก าหนดนิยามของค าว่าผู้ประกอบธุรกิจรถโดยสารประจ าทางยังไม่ชัดเจน ในขณะที่รถตู้รับจ้าง
ทั่วไปก็เป็นธุรกิจส่วนบุคคล ไม่มีการควบคุม เช่นในเรื่องของชั่วโมงการท างาน ท าให้ไม่สามารถบังคับ
ใช้กฎหมายพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.
2522 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. ขาดปัจจัยสนับสนุนที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมดื่มแล้วไม่ขับ ผู้ดื่มหลายคนรับรู้กฎหมายและ
ผลกระทบของการดื่มไม่ขับเป็นอย่างดี แต่ในความเป็นจริงก็ยังต้องขับพาหนะกลับบ้านหลังดื่มเสร็จ 
ผู้ที่เมามากใช้วิธีการรอจนกว่าจะรู้สึกว่าตนเองสร่างเมาจึงขับรถกลับหรือเรียกให้เพ่ือนที่ไม่ดื่มมารับ 
เนื่องจากไม่สามารถเรียกใช้รถสาธารณะ รถรับจ้าง หรือไม่มีบริการเรียกผู้ขับขี่ที่ไม่ดื่มโดยมี
ค่าตอบแทน โดยเฉพาะในชนบทหรือพ้ืนที่ที่ไม่ใช่เมืองใหญ่ ส่วนในเมืองใหญ่แม้จะมีบริการเรียกผู้ขับ
ขี่ที่ไม่ดื่มโดยมีค่าตอบแทนแล้ว แต่การเรียกใช้บริการยังมีปัญหาด้านความครอบคลุมของบริการ 
ความกังวลด้านความปลอดภัย และราคาที่ยังสูงเกินไปจนผู้ดื่มไม่สามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้อย่าง
ทั่วถึง  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สสส. ควรรณรงค์และปลูกฝังทัศนคติ “ดื่มไม่ขับ” อย่างต่อเนื่องและลด

ความเชื่อ “เมาไม่ขับ” เพราะว่าผู้ดื่มอาจจะประเมินว่าตนเองไม่เมา แต่อาจจะเป็นการประเมินที่มี
ความคลาดเคลื่อนได้ การขับขี่ยานพาหนะหลังจากการดื่มจึงเพ่ิมความเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุและ
ผลกระทบต่อตนเองและสังคม 

2. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ควรมีการสุ่มตรวจผู้ขับยานพาหนะอย่างสม่ าเสมอ และในกรณีที่
เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นคู่กรณีหรือผู้ที่ก่อเหตุต้องตรวจหาแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุ
ทุกราย เพ่ือให้สามารถด าเนินการทางกฎหมายได้ 

3. หน่วยงานหรือองค์กรก ากับบุคลากรควรมีข้อก าหนดเกี่ยวกับมาตรการทางวินัย และมีระบบเข้มงวด
ตรวจสอบมิให้บุคลากรในสังกัดฝ่าฝืน ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับ หากมีการกระท าผิดควรมี
บทลงโทษที่ชัดเจนและมีการลงโทษจริง 

4. ท้องถิ่น/ชุมชน ควรก าหนดระเบียบกติกาชุมชนเรื่องดื่มไม่ขับ และมีอ านาจในการตั้งด่านตรวจชุมชน
แบบเข้มงวดในกรณีที่มีงานรื่นเริงในชุมชน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

5. หน่วยงานวิชาการควรศึกษาทางเลือกส าหรับประชาชนเพ่ือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมดื่มไม่ขับ เช่น 
บริการเรียกคนขับรถในราคาที่เข้าถึงได้และบริการมีความครอบคลุมในพ้ืนที่ที่มีการดื่มมากๆ บริการ
ที่พักชั่วคราวส าหรับผู้ดื่มที่ไม่สามารถเดินทางกลับได้ซึ่งสนับสนุนโดยภาครัฐ หรือการที่ร้านจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมรับผิดชอบก ากับหรือจัดหาสถานที่ส าหรับผู้ดื่ม/เมาไม่ให้มีการขับหลังจาก
ดื่ม หรือที่พักรอจนกว่าปริมาณแอลกอฮอล์จะลดน้อยในระดับที่ปลอดภัยส าหรับการขับยานพาหนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับด าเนินการศึกษาในอนาคต 
1. ศึกษาเพ่ิมเติมกฎหมายเมาไม่ขับว่าสามารถด าเนินการได้จริงในทางปฏิบัติหรือไม่  เนื่องจากการ

ก าหนดเพดานปริมาณแอลกอฮอล์ที่สามารถขับยานพาหนะได ้อาจมีปัญหาในทางปฏิบัติ เพราะต้องมี
การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หากไม่มีการตรวจก็จะไม่สามารถด าเนินการ
ทางกฎหมายกับผู้ดื่มแล้วขับได้ และกฎหมาย “เมาไม่ขับ” ยังท าให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองอาจจะยัง
ไม่เมา หรือประเมินปริมาณแอลกอฮอล์ของตนเองคลาดเคลื่อนได้ แต่หากเป็นดื่มแล้วไม่ขับ ก็จะเป็น
การบังคับทุกกรณีว่าไม่ควรขับหลังจากจากดื่ม ทั้งนี้ควรมีการทบทวนทั้งผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้น  
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บทเรียนและการบังคับใช้ในต่างประเทศ รวมทั้งโอกาสส าเร็จและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนกฎหมาย 

2. ศึกษามาตรการที่ช่วยเพ่ิมปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรมดื่มไม่ขับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสิทธิผลของ
มาตรการต่อการลดการดื่มแล้วขับ ความครอบคลุมในพ้ืนที่และการเข้าถึงมาตรการเหล่านี้    

3. ศึกษาความเป็นไปได้ของการให้ร้านจ าหน่ายร่วมรับผิดชอบดูแล ก ากับ ป้องกันไมใ่ห้คนดื่มจนเมาขับ
ยานพาหนะ หากมีการขับยานพาหนะจนสร้างความสูญเสียควรมีบทลงโทษร้านที่จ าหน่ายด้วย 

 



20 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. (WHO) WHO. Global status report on alcohol and health. Switzerland; 2014. 
2. (WHO) WHO. Road traffic injuries: fact sheet. 2018. 
3. ณัชชา โอเจริญ. อุบัติเหตุทางถนน ความเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจไทย, : สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI),; 2560 [cited 2565 30-06]. Available from: 
https://thecitizen.plus/node/21227. 
4. ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่แอลกอฮอล์. การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส านักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, editor. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงสาธารณสุข; 2563. 
5. กระทรวงยุติธรรม. สถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ: กระทรวงยุติธรรม; 2563 
[Available from: https://www.moj.go.th. 
6. รพีภัทร  ศรีไกรภักดิ์, และคณะ. การศึกษาแบบแผนทางสังคมและปัจจัยการดื่มที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
และการรับรู้การดื่มไม่ขับในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2564. 
7. นวลตา อาภาคัพภะกุล, ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์, เยาวณี จรูญศักดิ์, สิริกร นามลาบุตร. มายาคติ ฉันทาคติ 
และภยาคติ ของสังคมโดยรอบศาสนสถานต่อพฤติกรรม "ดื่มไม่ขับ" กรณีศึกษาชุมชนรอบวัดใน
กรุงเทพมหานคร. คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2564. 
8. มนฑิรา ธาดาอ านวยชัย, มนฤดี ธาดาอ านวยชัย. โครงการถอดบทเรียนอิสตรีเพศ ท าไมจึงดื่มแล้วขับ 
2564. 
9. นงนุช แย้มวงศ์, และคณะ. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม “ดื่มไม่ขับ” ของ
คนไทย : กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก 2564. 
10. สุวัฒนา เกิดม่วง, สุรินธร กลมัพากร, ศักดิกร สุวรรณเจริญ. พฤติกรรมการดื่มไม่ขับของพนักงานส่ง
อาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น จังหวัดสุพรรณบุรี: แนวคิดเชิงนิเวศวิทยาสังคม. วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิริธร จังหวัดสุพรรณบุรี 

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล; 2564. 
11. มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์, กชรดา ศิริผล, จุฑารัตน์ มุขนาค. การศึกษาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมการ
ดื่มแล้วขับ กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี; 
2564. 
12. นธภร  วโิสรัมย์, ณิชาภัทร มณีพันธ์, วรนารถ พรหมศวร, ภิญญดา  สมดี. ปัจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของวัยรุ่นชาย ต าบลหลักเขต จังหวัดบุรีรัมย์. 2564. 
13. นิตยา ศรีสุข, นุชนาถ วิชิต, สรุีพร ชุมแดง. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมดื่มแล้วขับ
ของพนักงานขับรถโดยสารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. 2564. 
14. ปาลวัฒน์ แสนคา, สุรีย์ฉาย พลวัน, คมสัน สุขมาก. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้ประกอบ
กิจการรถตู้โดยสารประจ าทาง. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม. 2562;15(1):145-55. 
15. กนกลักษณ์ สาธุการ. แนวทางในการพัฒนากฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารรถประจ าทาง. . 
วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย. 2558;7(2):325-58. 
16. นันทิสา โชติรสนิรมิต, อรุณรัตน์  ตั้งมั่นควรกูล, เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย มมองและข้อเสนอแนะ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่  ต่อกลยุทธ์การก าหนดผู้ขับขี่ท่ี

https://thecitizen.plus/node/21227
https://www.moj.go.th/


21 
 

ไม่ดื่มโดยมีค่าตอบแทน (Paid designated driver)  และการด าเนินการในรูปแบบของแอปพลิเคชัน “เพ่ือน
ดื่มเราขับ” สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2564. 
17. ชนินทร์  จักรภพโยธิน, ศุภามณ  จันทร์สกุล. ปัจจัยท านายการเรียกใช้บริการคนขับรถเพ่ือลด
พฤติกรรมการดื่มแล้วขับ ในพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร. คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์; 2564. 

 


	Cover
	Synthesis of evidence on drink driving studies_5August2022

