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(ก) 
 

บทคดัย่อ 

 

 โครงการศกึษาเรื่อง “การบงัคบัใชก้ฎหมายเมาแล้วขบัในประเทศองักฤษ สหรฐัอเมรกิา 

เกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์และไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่

เกี่ยวขอ้งกบักรณีเมาแลว้ขบัและบทลงโทษหรอืแนวทางการลงโทษตามกฎหมายของประเทศ

องักฤษ สหรฐัอเมรกิา เกาหลใีต้ เวยีดนาม สงิคโปร์และไทย ตลอดจนศึกษาเปรยีบเทยีบ

กระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้หน้าทีต่ํารวจของประเทศดงักล่าวขา้งต้น ซึง่การศกึษา

ในครัง้น้ี อาศยัวธิกีารศกึษาเชงิพรรณนา ดว้ยการศกึษาและวเิคราะหต์วับทกฎหมาย เอกสาร

ราชการ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ผลการศกึษา พบว่า  

1. การกําหนดระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดของประเทศไทยค่อนขา้งมคีวามเหมาะสม

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่น ๆ  

2. อตัราค่าปรบัเทยีบกบัรายไดต่้อหวักรณมีรีะดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดเกนิกว่าอตัราที่

กฎหมายกําหนดโดยภาพรวมของประเทศไทยยงัไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับ

ประเทศทีท่าํการศกึษาเปรยีบเทยีบ  

3. อตัราค่าปรบัเทยีบกบัรายไดต่้อหวักรณมีรีะดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดเกนิกว่าอตัราที่

กฎหมายกําหนดและก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุทาํใหม้ผีูเ้สยีชวีติของประเทศไทยถอืว่าอยู่

ในอตัราทีส่งูกว่าประเทศอื่น ๆ ทีท่าํการศกึษา  

4. โทษจําคุกกรณีมรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดเกินกว่าอตัราที่กฎหมายกําหนดและ

โทษจําคุกกรณีมรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดเกินกว่าอตัราที่กฎหมายกําหนดและ

ก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุทาํใหม้ผีูเ้สยีชวีติประเทศไทย ถอืว่ามคีวามรุนแรงในระดบัปาน

กลางเมือ่เทยีบกบักลุ่มประเทศทีศ่กึษา  

5. อตัราโทษกรณกีารปฏเิสธการตรวจวดัของประเทศไทย ถอืว่ามอีตัราโทษทีรุ่นแรง

น้อยทีสุ่ด  

6. เน่ืองจากประเทศไทยไม่มกีารกําหนดโทษตามปรมิาณแอลกอฮอล์ในเลอืด และ

จํานวนครัง้ที่กระทําความผดิ ดงันัน้ บุคคลที่ “ดื่มหนัก” กบั “ดื่มน้อย” หรอื “ทํา

ผดิบ่อย” และ “ทาํผดิครัง้แรก” จะไดร้บัโทษเท่าเทยีมกนั  

7. การบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้หน้าทีต่ํารวจ ยงัขาดการใหค้วามสําคญัของประเดน็

สทิธมินุษยชนและการแสวงหาความรว่มมอืจากภาคประชาชน 

 

ดังนัน้ จึงควรมีการปรบัปรุงกฎหมายให้มีความเข้มงวดและเพิ่มโทษที่รุนแรงขึ้น 

นอกจากนัน้ ในการบงัคบัใชก้ฎหมายควรคาํนึงถงึประเดน็สทิธมินุษยชนใหม้ากกว่าทีเ่ป็นอยู่ใน

ปจัจบุนั 



(ข) 
 

ABSTRACT 

 

 The project entitled “Law enforcement against drunk driving in England, USA, 

Korea, Vietnam, Singapore, and Thailand” has the main objectives to study and compare 

traffic law and related laws against drunk driving of the countries stated. In addition, this 

study will examine and compare the processes of traffic law enforcement conducted by 

traffic police of each country. This study is a descriptive research. All data are gathered 

from laws, official documents, and related researches published in journals. The findings of 

this study are as following: 

1. The BAC of 0.05 gram/100 milliliter as stated in Road Traffic Act B.E.2522 is 

appropriate as compared to other countries. 

2. Fine rate against GDP per capita applied to driver/rider having BAC over the 

legal limit in Thailand is quite low compared to the other five countries. 

3. Fine rate against GDP per capita applied to driver/rider having BAC over the 

legal limit and causing death is quite high compared to the other five countries. 

4. Imprisoned penalty applied to driver/rider having BAC over the legal limit and 

driver/rider having BAC over the legal limit causing death in Thailand is 

moderate compared to the other five countries. 

5. Penalty for refusal of Alcohol Breath Testing in Thailand is the lowest compared 

to the other five countries.  

6. There is no different penalty for diver/rider who has different amount of BAC 

levels and different frequency of violations. 

7. Traffic law enforcement place low importance on human rights. Seeking 

cooperation from public is also quite low. 

Hence, Road Traffic Act should be amended by raising higher penalties and 

fines. In addition, police officer should place much more importance on human rights 

while enforcing the law. 

 



(ค) 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 
 การจดัทํารายงานตามโครงการ “การบงัคบัใช้กฎหมายกรณีเมาแล้วขบัในประเทศ

องักฤษ สหรฐัอเมรกิา เกาหลใีต้ เวยีดนาม สงิคโปรแ์ละไทย” ในครัง้น้ี สําเรจ็ลุล่วงไปด้วยด ี

เน่ืองจากได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการศูนยว์ชิาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน 

(ระยะ 3) สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ซึง่ผูเ้ขยีนต้องขอขอบพระคุณ

เป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณ ดร.เตือนใจ ฟูกูดะ เลขาธิการสมาคมวิจยัวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย 

(ATRANS) ทีก่รณุาสนบัสนุนขอ้มลูกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งของประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศ

เวยีดนาม 

 การจัดทํารายงานผลการศึกษาครัง้น้ีจะสําเร็จลุล่วงไปไม่ได้หากไม่ได้ร ับความ

ช่วยเหลอืจาก Mr. Moo Hee Cho รองผูอ้ํานวยการแห่ง Financial Securities Commission 

ซึง่เป็นหน่วยงานของรฐับาลเกาหลใีต้ ในการสนับสนุนขอ้มลูกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งของประเทศ

เกาหลใีต ้รวมถงึเจา้หน้าทีต่ํารวจของกองกํากบัการ 5 กองบงัคบัการตํารวจจราจร ซึง่ใหข้อ้มลู

ทีเ่ป็นประโยชน์อยา่งยิง่สําหรบัการจดัทํารายงานฉบบัน้ีใหม้คีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 

 

      พนัตํารวจตร ีดร.ไวพจน์  กุลาชยั 

ธนัวาคม 2555 
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คาํนํา 

 

 อุบตัเิหตุจราจรเป็นปญัหาทีก่่อใหเ้กดิความสูญเสยีทัง้ชวีติและทรพัยส์นิอย่างมหาศาล

แก่ทุกประเทศในโลก นอกจากนัน้ ยงัทําให้ประเทศต่าง ๆ ต้องได้รบัผลกระทบทัง้จากการ

สูญเสยีทรพัยากรบุคคลในการพฒันาประเทศ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพจติของคนใน

ครอบครวัและคนใกลช้ดิ 

 อุบตัเิหตุจราจรมสีาเหตุมาจากหลายปจัจยั กรณีการ “เมาแล้วขบั” เป็นสาเหตุสําคญั

ประการหน่ึงทีท่ําใหม้จีาํนวนผู้เสยีชวีติและบาดเจบ็จาํนวนมาก ด้วยเหตุน้ี ประเทศต่าง ๆ จงึ

พยายามรณรงคแ์ละบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวด 

 โครงการ “การบงัคบัใชก้ฎหมายเมาแลว้ขบัในประเทศองักฤษ สหรฐัอเมรกิา เกาหลใีต ้

เวยีดนาม สงิคโปรแ์ละไทย” เป็นโครงการศกึษาการบงัคบัใช้กฎหมายเมาแล้วขบัในประเทศ

ต่าง ๆ เพื่อนําผลการศกึษามาเปรยีบเทยีบเพื่อหาแนวทางในการพฒันาปรบัปรุงกฎหมายของ

ประเทศไทยใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจบุนัมากขึน้  

 ผูว้จิยั หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าผลการศกึษาในครัง้น้ีจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการนําไป

เป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาตดัสนิใจในเชงินโยบายต่อไป 
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สารบญัภาพ 

 

หน้า 

 

ภาพ 1  ขัน้ตอนการตรวจวดัแอลกอฮอลข์องเจา้หน้าทีต่ํารวจ   13 

ประเทศองักฤษ 
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ความเป็นมา หลกัการและเหตผุล 

 

 อุบตัิเหตุทางถนนถือว่าเป็นปญัหาที่ทําให้ประเทศไทยได้รบัความสูญเสยีทัง้ในชวีติ

และทรพัยส์นิ โดยในปี พ.ศ.2554 มอุีบตัเิหตุจราจรเกดิขึน้จาํนวน 68,296 ครัง้ (เฉพาะกรณีที่

เจา้หน้าทีต่ํารวจไดร้บัแจง้) ทําใหม้ผีูเ้สยีชวีติจาํนวน 9,060 คน บาดเจบ็สาหสัจาํนวน 4,047 

คน และบาดเจบ็น้อยจํานวน 17,123 คน ซึ่งอุบตัเิหตุดงักล่าวทําให้เกิดความเสยีหายของ

ทรพัยส์นิมมีลูค่าสงูถงึ 610.69 ลา้นบาท ดงัรายละเอยีดในตาราง 1 

 
ตาราง 1 สถติอุิบตัเิหตุจราจรของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554 

พ.ศ. 

จาํนวน

อุบตัเิหตุ 

(ครัง้) 

ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบับุคคล (คน) 
มลูค่าความเสยีหาย

ของทรพัยส์นิ (บาท) เสยีชวีติ 
บาดเจบ็

สาหสั 

บาดเจบ็

เลก็น้อย 

2545 91,623 13,116 16,806 52,507 1,494,936,815 

2546 107,565 14,012 17,066 62,626 1,750,964,040 

2547 124,530 13,766 18,207 75,957 1,623,081,112 

2548 122,040 12,859 19,111 75,253 3,238,226,110 

2549 110,686 12,693 17,852 65,438 3,643,747,912 

2550 101,752 12,492 15,989 63,040 4,620,398,166 

2551 88,689 11,561 12,871 58,188 5,415,524,563 

2552 84,806 10,717 10,113 51,883 3,815,520,899 

2553 83,220 7,661 3,560 14,769 396,220,581 

2554 68,296 9,060 4,047 17,123 610,686,128 

ทีม่า: สาํนกังานตํารวจแห่งชาต ิ

 
 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นสาเหตุสําคญัประการหน่ึงทีส่่งผลต่อการเกดิอุบตัเิหตุ

ทางถนนของประเทศไทย จากการศกึษาของ Lapham และคณะในปี 1998 (อ้างถงึใน ไพบูลย ์

สุรยิะวงศไ์พศาล, 2546, หน้า 45) พบว่า ผูบ้าดเจบ็จากอุบตัเิหตุจราจรมรีะดบัแอลกอฮอลใ์น

เลอืดตัง้แต่ 0.05 กรมัต่อ 100 มลิลลิติร ขึ้นไป ซึ่งสูงกว่าผู้ป่วยฉุกเฉินปกติถึง 8 เท่า 

สอดคล้องกบัรายงานขององค์การอนามยัโลก ทีร่ะบุว่า ผูบ้าดเจบ็จากอุบตัเิหตุจราจรที่เขา้มา

ทําการรกัษาในโรงพยาบาลของรฐัมรีะดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืด 0.10 กรมัต่อ 100 มลิลลิติรถงึ

ร้อยละ 44 พร้อมทัง้ระบุว่าการศึกษาเชิงลึกในกลุ่มตัวอย่างที่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้

รถจกัรยานยนต์จาํนวน 1,000 คน พบว่า แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุสําคญัของการเกดิอุบตัเิหตุถงึ 
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รอ้ยละ 36 ส่วน Phuvichit and Udomsade (2007, p. 37) ระบุว่าอุบตัเิหตุจราจรทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัแอลกอฮอลใ์นประเทศไทยมอีตัราสงูเกนิกว่ารอ้ยละ 50  

 World Health Organization (2007, p. 7) รายงานว่า แอลกอฮอลเ์ป็นสาเหตุสําคญั

ของอุบตัเิหตุจราจร ยิง่ผูข้บัขีท่ ีม่รีะดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดสูงขึน้ยิง่มโีอกาสในการเกดิอุบตัเิหตุ

สงูขึน้ตามไปดว้ย โดยเฉพาะในกลุ่มผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์ทีม่รีะดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดสูงกว่า 

0.05 กรมัต่อ 100 มลิลลิติร จะมโีอกาสในการเกดิอุบตัเิหตุจราจรสูงกว่าผูข้บัขีท่ ี่ไม่มรีะดบั

แอลกอฮอลใ์นเลอืดสงูถงึ 40 เท่า ส่วนการศกึษาในรฐัมชิแิกนของสหรฐัอเมรกิา พบว่า ผูข้บัขีท่ ี่

มรีะดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดระหว่าง 0.04 – 0.10 กรมัต่อ 100 มลิลลิติร มคีวามเสีย่งต่อการเกดิ

อุบตัเิหตุมากเป็น 5 เท่าของผูข้บัขีท่ ีม่รีะดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดเป็น 0 และโอกาสในการเกดิ

อุบตัเิหตุจะเพิม่เป็น 140 เท่าเมือ่มรีะดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดสงูกว่า 0.24 กรมัต่อ 100 มลิลลิติร 

นอกจากนัน้ World Health Organization (2007, p. 17) ไดย้กตวัอย่างกรณีของประเทศ

ออสเตรเลยีที่มกีารบงัคบัใช้กฎหมายกรณีเมาแล้วขบัตัง้แต่กลางทศวรรษ 1970 โดยมกีาร

กําหนดระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดไม่เกนิ 0.05 กรมัต่อ 100 มลิลลิติร จนถงึ 0.08 กรมัต่อ 100 

มลิลลิติร ซึง่แตกต่างกนัไปในแต่ละรฐั อย่างไรก็ตาม การใช้มาตรการบงัคบัใช้กฎหมายดว้ย

การตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดในช่วงทศวรรษที ่1980 ประกอบกบัการรณรงคผ์่านทาง

สื่อต่าง ๆ การจดักจิกรรมในชุมชน การประกาศให้สาธารณะและชุมชนได้รบัทราบ ส่งผลให้

อุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้จากการดื่มแอลกอฮอลล์ดลงมากกว่าครึง่ในรอบ 30 ปีทีผ่่านมา 

 จากการรายงานของสภาล่าง (House of Common) ของประเทศองักฤษ (2010, p.16) 

ระบุว่า จาํนวนการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลข์องเจา้หน้าทีต่ํารวจขององักฤษมจีาํนวนน้อยมาก

เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในยุโรปและออสเตรเลีย โดยในอังกฤษมกีารเรียกผู้ขบัขี่เพื่อ

ตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์เพยีงรอ้ยละ 3 เท่านัน้ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศยุโรปมี

อตัราการตรวจวดัอยูท่ีร่อ้ยละ 16 เช่น นอรเวยม์อีตัราการเรยีกตรวจถงึรอ้ยละ 57 และรอ้ยละ 

30 ในประเทศฝรัง่เศส ดงันัน้ จงึทําให้ผู้ขบัขี่ที่ดื่มแล้วขบัในประเทศองักฤษจงึมจีํานวนสูง

เน่ืองจากกลุ่มคนเหล่าน้ีทราบว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะถูกเรยีกตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล ์

อย่างไรกต็าม สภาล่างขององักฤษยงัเลง็เหน็ความสําคญัของการบงัคบัใชก้ฎหมายซึง่จะมผีล

ต่อการลดอุบตัเิหตุจราจร และมคีวามพยายามในการผลกัดนัเพื่อแก้ไขกฎหมายในส่วนที่

เกีย่วขอ้งอยูต่ลอดเวลา 

 World Health Organization (2010, p.5) รายงานว่า จาํนวนอุบตัเิหตุทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

แอลกอฮอล์ในประเทศเกาหลีใต้มีอัตราการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยในแต่ละปีร้อยละ 12.7 

นอกจากนัน้ จาํนวนผูเ้สยีชวีติจากอุบตัเิหตุจราจรซึง่มสีาเหตุมาจากการดื่มแอลกอฮอลเ์พิม่ขึน้

จากรอ้ยละ 3.1 ในปี ค.ศ. 1990 เป็นรอ้ยละ 6.7 ในปี ค.ศ. 1995 โดยรอ้ยละ 75.6 ของ

อุบตัเิหตุซึง่เกีย่วขอ้งกบัแอลกอฮอลท์ีเ่กดิขึน้นัน้ จะเกดิในกลุ่มอายุระหว่าง 21-40 ปี และอตัรา
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การเกิดอุบตัิเหตุที่เกี่ยวข้องกับกรณีเมาแล้วขบัของประเทศเกาหลีใต้อยู่ในระดบัที่สูงกว่า

ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ถงึ 10 เท่า 

 จากการศกึษาของ Homel (1994, p.147) ซึง่ศกึษาการบงัคบัใชก้ฎหมายเกี่ยวกบัการ

เมาแลว้ขบัในรฐันิวเซาทเ์วลส ์ของประเทศออสเตรเลยี พบว่า หลงัจากรฐันิวเซาทเ์วลส ์มกีาร

ประกาศใชก้ฎหมายซึง่กําหนดระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดของผูข้บัขีไ่วไ้ม่เกนิ 0.05 กรมัต่อ 100 

มลิลลิติร ผลปรากฏว่า สามารถลดจาํนวนอุบตัเิหตุซึง่มผีูเ้สยีชวีติลงไดเ้พยีงรอ้ยละ 13 เท่านัน้ 

หลงัจากนัน้อกี 2 ปี มกีารดําเนินการสุ่มตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดของผู้ขบัขี ่ทําให้

สามารถช่วยลดอุบตัเิหตุทีม่คีนเสยีชวีติลงไดถ้งึรอ้ยละ 19.5 และสามารถลดจาํนวนอุบตัเิหตุที่

มผีูเ้สยีชวีติในช่วงวนัหยดุไดถ้งึรอ้ยละ 30  

 ผลการศกึษาของ Zaidel (2002, pp. 23-26) ทีท่าํการวเิคราะหง์านวจิยัของนักวชิาการ

จาํนวน 26 เรือ่งซึง่ศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างการบงัคบัใชก้ฎหมายกรณีเมาแลว้ขบักบัการ

ลดอุบตัิเหตุ พบว่า การบงัคบัใช้กฎหมายกรณีเมาแล้วขบั สามารถลดจํานวนอุบตัิเหตุโดย

ภาพรวมได้ร้อยละ 3.7 และเมื่อทําการศึกษาในรายละเอียด พบว่า การบงัคบัใช้กฎหมาย

สามารถลดอุบตัิเหตุที่ทําให้มผีู้เสยีชวีติลงได้ร้อยละ 9 รวมถงึสามารถลดอุบตัิเหตุที่ทําให้มี

ผู้บาดเจบ็ได้รอ้ยละ 7 นอกจากนัน้ ยงัพบอีกว่าการบงัคบัใช้กฎหมายสามารถลดอุบตัิเหตุ

ในช่วงกลางวนัและช่วงกลางคนืไดร้อ้ยละ 12 และ 7 ตามลาํดบั 

Fujita and Shibata (2006, p.27) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการเมาแลว้ขบักบั

จํานวนผู้เสยีชวีติจากอุบตัเิหตุจราจรในประเทศญี่ปุ่น พบว่า ญี่ปุ่นทําการแก้ไขกฎหมายและ

กําหนดมาตรฐานระดบัแอลกอฮอล์โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2002      

ทําใหจ้าํนวนผูเ้สยีชวีติจากอุบตัเิหตุจราจรลดลงรอ้ยละ 12, 10.1, 9.7, และ 10.3 ในปี ค.ศ. 

2002, 2003, 2004, และ 2005 ตามลาํดบั 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นปจัจัยสําคัญที่

ก่อให้เกิดอุบตัเิหตุจราจร ดงันัน้ การบงัคบัใช้กฎหมายเกี่ยวกบักรณีเมาแล้วขบัจงึเป็นเรื่อง

จาํเป็นอย่างยิง่ที่ผู้กําหนดนโยบายของประเทศจะต้องให้ความสําคญัมากขึน้ หากพจิารณาถงึ

การบงัคบัใช้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบักรณีเมาไม่ขบัของประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่กระทํา

ความผดิไม่ไดเ้กรงกลวัต่อบทลงโทษของกฎหมาย โดยผูท้ีถู่กจบักุมรอ้ยละ 90 ยอมรบัไดก้บั

โทษรอลงอาญา นอกจากนัน้ ผูข้บัขีย่งัอาศยัช่องว่างของกฎหมายในการปฏเิสธการตรวจวดั

ระดบัแอลกอฮอล ์รวมถงึการไมป่ฏบิตัติามคาํสัง่ศาลกรณถีูกพกัใชใ้บอนุญาตขบัขี ่และทีส่ําคญั

คอื การขาดฐานขอ้มูลของผู้กระทําความผดิ ส่งผลให้มกีารกระทําผดิซํ้าอยู่เป็นประจํา (ศูนย์

วชิาการความปลอดภยัทางถนน, 2553) ดว้ยเหตุน้ี จงึมคีวามจาํเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะทําการศกึษา

ถงึกฎหมายจราจรของประเทศต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบักรณีเมาแล้วขบัว่ามรีายละเอยีด

เป็นอย่างไร มีบทลงโทษแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบ
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กระบวนการของการบงัคบัใช้กฎหมาย ว่ามขี ัน้ตอนและกระบวนการอย่างไร ทัง้น้ี เพื่อนําผล

การศกึษาดงักล่าวมาเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจเชงินโยบายต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

วตัถปุระสงค ์

 

1. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบักรณีเมาแลว้ขบัและบทลงโทษหรอื

แนวทางการลงโทษตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ สหรฐัอเมรกิา เกาหลีใต ้

เวยีดนาม สงิคโปรแ์ละไทย  

2. เพื่อศึกษาเปรยีบเทยีบกระบวนการบงัคบัใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจของ

ประเทศองักฤษ สหรฐัอเมรกิา เกาหลใีต ้เวยีดนาม สงิคโปรแ์ละไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ขอบเขตการศึกษา 

 

การศกึษาในครัง้น้ี เป็นการศกึษาเปรยีบเทยีบถงึรายละเอยีดของกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบักรณเีมาแลว้ขบัของประเทศต่าง ๆ จาํนวน 6 ประเทศ ไดแ้ก่ องักฤษ สหรฐัอเมรกิา เกาหลใีต ้

เวยีดนาม สงิคโปร์และไทย รวมถึงการศึกษาเปรยีบเทียบเกี่ยวกบักระบวนการบงัคบัใช้

กฎหมายของประเทศดงักล่าวขา้งตน้ว่ามคีวามเหมอืนและมคีวามแตกต่างกนัอย่างไร ทัง้ในแง่

ของขอ้กําหนดของกฎหมาย วธิกีารตรวจวดั บทลงโทษหรอืแนวทางการลงโทษตามกฎหมาย 

ตลอดจนแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจ สําหรับกรณีของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา จะมกีารนําเสนอในภาพรวมโดยคร่าว ๆ และจะมกีารยกกรณีตวัอย่างของบาง

มลรฐัมาศกึษาเปรยีบเทยีบ เน่ืองจาก กฎหมายของแต่ละมลรฐัมคีวามแตกต่างกนั 
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วิธีการศึกษา 

 

 การศกึษาครัง้น้ีเป็นการศกึษาเชงิพรรณนา (Descriptive study) โดยทําการวเิคราะห์

ขอ้มูลจากตวับทของกฎหมาย เอกสารทางราชการที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนบทความและงานวจิยัที่

เกีย่วขอ้งกบักรณเีมาแลว้ขบั ซึง่มวีธิกีารในการศกึษา ดงัน้ี 

1. สืบค้น/รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีเมาแล้วขับของประเทศอังกฤษ 

สหรฐัอเมรกิา เกาหลใีต ้เวยีดนาม สงิคโปร ์และไทย 

2. สบืคน้/รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายกรณีเมาแลว้ขบั

ของประเทศองักฤษ สหรฐัอเมรกิา เกาหลใีต ้เวยีดนาม สงิคโปร ์และไทย 

3. วเิคราะห์/สรุป รายละเอียดของกฎหมาย บทลงโทษและการบงัคบัใช้กฎหมาย

กรณีเมาแล้วขบัของประเทศองักฤษ สหรฐัอเมรกิา เกาหลใีต้ เวยีดนาม สงิคโปร ์

และไทย 

4. เปรยีบเทยีบรายละเอยีดของกฎหมาย บทลงโทษและการบงัคบัใช้กฎหมายกรณี

เมาแลว้ขบัของประเทศองักฤษ สหรฐัอเมรกิา เกาหลใีต ้เวยีดนาม สงิคโปร ์และไทย 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

 
2 เดอืน (15 ตุลาคม 2555 – 15 ธนัวาคม 2555) 
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การบงัคบัใช้กฎหมายเมาแล้วขบัของประเทศองักฤษ 

 

 ประเทศองักฤษถอืเป็นประเทศแรก ๆ ทีเ่ริม่มกีารตัง้จดุตรวจรมิถนนเพื่อตรวจวดัระดบั

แอลกอฮอลใ์นเลอืด ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1967 ต่อมาในปี ค.ศ. 1983 ไดม้กีารนําวธิกีารตรวจวดัระดบั

แอลกอฮอล์ทางลมหายใจมาใช้แทนที่การตรวจวดัจากเลอืด และในปี ค.ศ.1996 มกีารนํา

นโยบายการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลข์องผูข้บัขีท่ ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกดิอุบตัเิหตุมาปฏบิตัอิย่าง

จรงิจงั ดงันัน้ ผูข้บัขีทุ่กรายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกดิอุบตัเิหตุจะต้องถูกตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์

ในเลอืด ไม่ว่าอุบตัเิหตุนัน้จะมผีูบ้าดเจบ็หรอืเสยีชวีติหรอืไม่กต็าม (Traffic Injury Research 

Foundation, 2009) จากการรายงานของ Institute of Alcohol Studies (IAS) (2010) ชีใ้หเ้หน็

ว่าในบรรดาผูท้ีเ่มาแลว้ขบัซึง่ก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุในประเทศองักฤษเป็นผูช้ายถงึ 9 ใน 10 คน 

และส่วนใหญ่มรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดสูงกว่า 150 มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต์ หรอื 0.15 กรมัต่อ 

100 มลิลลิติร กว่ารอ้ยละ 52 ของผูก้ระทําผดิมอีายุตํ่ากว่า 33 ปี หลงัจากทีม่กีารบงัคบัใช้

กฎหมายเมาแลว้ขบัอย่างจรงิจงัมาตัง้แต่ ปี ค.ศ. 1983 ส่งผลใหจ้าํนวนผูข้บัขีท่ ี ่“เมาแลว้ขบั” 

ลดลงอย่างเหน็ไดช้ดั นอกจากนัน้ จาํนวนผูบ้าดเจบ็และผูเ้สยีชวีติจากอุบตัเิหตุทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

แอลกอฮอลก์ล็ดลงอย่างมากเช่นเดยีวกนั โดยในปี ค.ศ. 1979 มจีาํนวนผูเ้สยีชวีติสูงถงึ 1,640 

ราย แต่ในปี ค.ศ. 2007 มจีาํนวนผูเ้สยีชวีติจากอุบตัเิหตุซึง่เกี่ยวขอ้งกบัแอลกอฮอลเ์พยีง 460 

รายเท่านัน้ (Institute of Alcohol Studies, 2010) ในขณะที ่Traffic Injury Foundation (2009) 

รายงานแนวโน้มไปในทางเดยีวกนั โดยกล่าวว่า ตัง้แต่ทศวรรษที ่1980 จาํนวนผูเ้สยีชวีติและ

จํานวนผู้บาดเจบ็สาหสัจากอุบตัิเหตุที่เกี่ยวข้องกบัแอลกอฮอล์ลดลงกว่าครึ่งเมื่อเทยีบกบัปี 

ค.ศ.1990 คอืลดลงจาก 9,420 ราย เป็น 4,850 ราย  
 

ข้อกาํหนดของกฎหมาย 
 

 ตามพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัทางถนน ค.ศ.1988 ของประเทศองักฤษกําหนด

ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืด (BAC) ไวด้งัน้ี 
 

ตาราง 2 ขอ้กําหนดของกฎหมายว่าดว้ยการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลข์องผูข้บัขีข่องประเทศ 

   องักฤษ 

ประเภทของการตรวจวดั ปรมิาณแอลกอฮอลท์ีก่ฎหมายกําหนด 

การตรวจวดัจากลมหายใจ 35 ไมโครกรมั/100 มลิลลิติร 

การตรวจวดัจากเลอืด 80 มลิลกิรมั/100 มลิลลิติร 

การตรวจวดัจากปสัสาวะ 107 มลิลกิรมั/100 มลิลลิติร 

ทีม่า: Bryant R., & Bryant, S. (2009) 
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 แมว้่าองักฤษจะมกีารกําหนดระดบัแอลกอฮอลไ์วไ้ม่เกนิ 80 มลิลกิรมั/100 มลิลลิติร 

หรอื 0.08 กรมั/100 มลิลลิติร หรอื 80 มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต์ ในปี ค.ศ. 1998 มคีวามพยายามใน

การแกไ้ขกฎหมายเพื่อลดระดบัแอลกอฮอลเ์ป็น 50 มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต์ แต่รฐัสภาขององักฤษ

ไมผ่่านขอ้เสนอดงักล่าว 
  

บทลงโทษ 
 

 ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ มกีารกําหนดอตัราโทษของการ “เมาแล้วขบั” ไว้ดงั

รายละเอยีดในตาราง 3 
 

ตาราง 3 อตัราโทษกรณเีมาแลว้ขบัของประเทศองักฤษ 

ระดบั BAC อตัราโทษ 

ตํ่ากว่า 0.08 กรมั/100 มลิลลิติร 1. ตดัคะแนน 3-11 คะแนน 

2. ค่าปรบัขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของศาล 

3. พกัใชใ้บอนุญาตขบัขี ่12 เดอืน  

0.08 – 0.137 กรมั/100 มลิลลิติร 1. ตดัคะแนน 3-11 คะแนน 

2. ปรบั 150 ปอนด ์– 150% ของรายไดต่้อสปัดาห ์

3. พกัใชใ้บอนุญาตขบัขี ่12-16 เดอืน 

4. เขา้รบัการบําบดัรกัษา 4.5 เดอืน 

0.138 – 0.206 กรมั/100 มลิลลิติร 1. ตดัคะแนน 3-11 คะแนน 

2. ปรบั 150 ปอนด ์– 150% ของรายไดต่้อสปัดาห ์

3. พกัใชใ้บอนุญาตขบัขี ่17-22 เดอืน 

4. เขา้รบัการบําบดัรกัษา 6 เดอืน 

0.207 – 0.275 กรมั/100 มลิลลิติร 1. ตดัคะแนน 3-11 คะแนน 

2. ปรบัไมเ่กนิ 5,000  

3. พกัใชใ้บอนุญาตขบัขี ่23-28 เดอืน 

4. เขา้รบัการบําบดัรกัษา 7.5 เดอืน 

5. บรกิารสงัคม 

สงูกว่า 0.275 กรมั/100 มลิลลิติร 1. ตดัคะแนน 3-11 คะแนน 

2. ปรบัไมเ่กนิ 5,000  

3. พกัใชใ้บอนุญาตขบัขี ่29-36 เดอืน 

4. เขา้รบัการบําบดัรกัษา 9 เดอืน 

5. บรกิารสงัคม 

ทีม่า: Traffic Injury Foundation (2009) 
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โดยทัว่ไปแล้วศาลขององักฤษจะลงโทษด้วยการปรบัระหว่าง 400 – 450 ปอนด ์

(ประมาณ 20,000 – 22,500 บาท) และพกัใชใ้บอนุญาตขบัขีเ่ป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี อย่างไร      

กต็าม หากผูข้บัขีท่ ีเ่มาแลว้ขบัก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุและมคีนเสยีชวีติ จะต้องโทษจาํคุกไม่เกนิ 14 ปี 

นอกจากนัน้ หากมกีารกระทําผดิซํ้าภายในระยะเวลา 10 ปี หรอืมรีะดบัแอลกอฮอลส์ูงกว่าที่

กฎหมายกําหนด 2.5 เท่า จะถอืว่าเป็น “ผูก้ระทําผดิทีม่คีวามเสีย่งสูง” จะถูกพกัใชใ้บอนุญาต

ขบัขีอ่ย่างน้อย 3 ปีและหากต้องการขบัขีย่านพาหนะอกีหลงัจากพน้กําหนด จะต้องไดร้บัการ

รบัรองจากแพทยก่์อนว่าไมม่ปีญัหาเกี่ยวกบัแอลกอฮอล ์

นอกจากนัน้ หากผูข้บัขีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุและมผีูเ้สยีชวีติ จะต้องโทษจาํคุกไม่เกนิ 14 ปี 

ค่าปรบัไม่มจีํากัดจํานวนเงนิ ตัดคะแนน 3-11 คะแนน และเพกิถอนใบอนุญาตขบัขี่เป็น

ระยะเวลาอยา่งน้อย 2 ปี 

 

การปฏิเสธการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือด 

 

ตามกฎหมายของประเทศองักฤษ การปฏเิสธการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด 

เปรยีบเสมอืนผู้กระทําผิดโดยทัว่ไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่ศาลจะพจิารณาอัตราโทษสูงกว่าการ

กระทาํผดิโดยปกตดิว้ยการพกัใชใ้บอนุญาตขบัขี ่12-36 เดอืน ปรบั 150 ปอนด ์– 150 % ของ

รายไดต่้อสปัดาห ์ตดัคะแนน 3-11 คะแนน และตอ้งทาํงานบรกิารสงัคมอกีดว้ย 

 

การบงัคบัใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ 

 

ประเทศอังกฤษมกีารกําหนดนโยบายการตรวจวดัแอลกอฮอล์จากลมหายใจทําให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถทําการตรวจวดัแอลกอฮอล์ผู้ขบัขี่ในทุกกรณีที่มกีารเกิดอุบตัิเหตุ 

แมว้่าอุบตัเิหตุนัน้ ๆ ไมม่ผีูเ้สยีชวีติหรอืบาดเจบ็หรอืไมก่ต็าม จากสถติกิารตรวจวดัแอลกอฮอล์

ขององักฤษและเวลส ์ พบว่า มกีารสุ่มตรวจเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ืองตัง้แต่ปี ค.ศ. 1963 จนสูงทีสุ่ด

ในปี ค.ศ. 1998 โดยในปี ค.ศ. 1998 มกีารตรวจวดัทัง้หมดประมาณ 815,500 ราย พบว่า มี

ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดเกนิอตัราทีก่ฎหมายกําหนดประมาณ 102,300 ราย หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

12.54 (Traffic Injury Foundation, 2009) 

 
ขัน้ตอนการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล ์

 

 การวดัระดบัแอลกอฮอลเ์บือ้งต้นในประเทศองักฤษส่วนใหญ่เป็นการตรวจวดัรมิถนน 

(Roadside tests) โดยจะทําการตรวจวดัเฉพาะผูข้บัขีย่านพาหนะซึง่ไม่ใช่ยานพาหนะทีล่ากจงู
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โดยเครือ่งจกัรกล การตรวจวดัเบือ้งตน้ดงักล่าว เป็นการตรวจสอบครา่ว ๆ ว่ามคีวามเป็นไปได้

หรอืไม่ที่ผู้ขบัขี่จะเมาแล้วขบั ส่วนการทดสอบอย่างละเอียดจะเป็นการตรวจวดัเพื่อใช้เป็น

หลกัฐานประกอบการพจิารณาตามกระบวนการของกฎหมาย การตรวจวดัเบือ้งต้น มแีนวทาง

ในการตรวจวดั 3 แนวทางไดแ้ก่ 

1. การตรวจสอบลมหายใจเบือ้งต้น (Preliminary breath test) เป็นการตรวจสอบว่า   

ผูข้บัขีม่แีอลกอฮอลท์างลมหายใจหรอืไม่ ซึง่ก่อนทําการตรวจวดั เจา้หน้าทีต่ํารวจ

จะกล่าวขอ้ความดงัน้ี “ผม/ดฉิัน สงสยัว่าคุณขบัขีย่านพาหนะในขณะที่เมา ดงันัน้ 

ผม/ดิฉันจะขอตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ทางลมหายใจของคุณ ณ ที่น้ี หากคุณ

ปฏเิสธการตรวจวดัคุณจะถูกฟ้องรอ้งและดาํเนินคดตีามกฎหมายต่อไป” 

2. การตรวจสอบผู้ข ับขี่ว่ ามีความบกพร่องหรืออยู่ ในสภาพที่ไม่พร้อมขับขี ่

(Preliminary impairment test) วธิน้ีีสามารถดําเนินการโดยการสงัเกตอาการ และ

ปฏกิริยิาการตอบสนองทางรา่งกายของผูข้บัขี ่

3. การตรวจสอบหาสารเสพตดิเบือ้งต้น (Preliminary drug test) อาจดําเนินการโดย

การตรวจวดัจากเหงือ่หรอืน้ําลายดว้ยเครือ่งมอืทีไ่ดร้บัการรบัรองและอนุมตั ิ

ในการดําเนินการตรวจวดันัน้ เจา้หน้าที่ตํารวจต้องสวมเครื่องแบบในการปฏบิตังิาน 

ยกเวน้กรณีที่มกีารเกดิอุบตัเิหตุ เจา้หน้าที่ตํารวจอาจสวมหรอืไม่สวมเครื่องแบบกไ็ด้ ในกรณ ี

ทีไ่ม่มใีครยอมรบัว่าเป็นผู้ขบัขีย่านพาหนะ เจา้หน้าที่ตํารวจมอีํานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะ

ทาํการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลข์องผูท้ีอ่าศยัมาในยานพาหนะดงักล่าวมากกว่าหน่ึงคนกไ็ด ้ 

ภายหลงัจากทีม่กีารตรวจวดัเบือ้งต้นแลว้และพบว่าผลการทดสอบเป็นบวก เจา้หน้าที่

ตํารวจจะทําการตรวจสอบความบกพร่องหรอืสภาพที่ไม่พรอ้มขบัขีข่องบุคคลนัน้ ๆ หรอืการ

ตรวจสอบหาสารเสพตดิอื่น อย่างไรกต็าม เจา้หน้าทีต่ํารวจต้องมคีุณสมบตัติามกฎหมายและมี

เครื่องมอืทีพ่รอ้มในการปฏบิตังิาน ณ เวลานัน้ เมื่อมหีลกัฐานชดัเจนว่าผู้ขบัขี ่“เมาแล้วขบั” 

เจา้หน้าที่จะพจิารณาดําเนินการจบักุมตามกฎหมายและทําการตรวจวดัซํ้าอกีครัง้เพื่อใช้เป็น

หลกัฐานทางคดต่ีอไป ซึง่ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ปรากฏรายละเอยีดดงัแผนภาพในหน้าถดัไป 

 ในกรณทีีผู่ข้บัขีป่ฏเิสธการตรวจวดั เจา้หน้าทีต่ํารวจตอ้งแจง้ใหผู้ข้บัขีท่ราบถงึโทษและ

กระบวนการดําเนินการทางกฎหมายใหก้บัผูข้บัขีท่ราบ และใหด้ําเนินการจบักุมผูข้บัขีน่ัน้หาก

ต้องสงสยัว่า “เมาแล้วขบั” หลงัจากนัน้ ควรดําเนินการตรวจวดัด้วยวธิกีารวดัจากเลอืดหรอื

ปสัสาวะ แต่หากไม่มีข้อสงสัยว่าบุคคลนัน้ “เมาแล้วขบั” เจ้าหน้าที่ตํารวจจะไม่สามารถ

ดาํเนินการจบักุมไดแ้ละตอ้งปล่อยผูข้บัขีค่นนัน้ไป 
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การทดสอบเบื้องตน้
ปฏเิสธการตรวจวดั

เบื้องตน้

พบแอลกอฮอล์
พบสารเสพตดิหรอืมี

สภาพไมพ่รอ้มขบัขี่

ตัง้ขอ้สงสยัวา่บุคคล

นัน้ เมาแลว้ขบั”

ไมม่ขีอ้สงสยัวา่บุคคลนัน้

ขบัขีย่านพาหนะภายใต้

อทิธพิลของแอลกอฮอล์

หรอืสารเสพตดิ

ดาํเนินการจบักุม

ผูต้อ้งสงสยั

ทาํการตรวจวดัระดบั

แอลกอฮอลใ์นเลอืดทีส่ถานี

ตาํรวจสาํหรบัใชเ้ป็น

หลกัฐานทางคดี

สงสยัวา่บุคคลนัน้ขบัขี่

ยานพาหนะภายใตอ้ทิธพิล

ของแอลกอฮอลห์รอืสาร

เสพตดิ

ทาํการตรวจวดัระดบั

แอลกอฮอลใ์นเลอืด ณ 

สถานทีเ่กดิเหตุหรอื

โรงพยาบาลสาํหรบัใชเ้ป็น

หลกัฐานทางคดี

ทาํรายงานการปฏเิสธการ

ตรวจวดัเบื้องตน้

 

 
ภาพ 1 ขัน้ตอนการตรวจวดัแอลกอฮอลข์องเจา้หน้าทีต่ํารวจประเทศองักฤษ 

ทีม่า: ดดัแปลงมาจาก Bryant, R., & Bryant S. (2009) 

 
 ภายหลงัจากทีเ่จา้หน้าทีต่รวจมหีลกัฐานและพยานเพยีงพอกจ็ะดําเนินการส่งฟ้องศาล

ใหท้าํการพจิารณาตดัสนิคดต่ีอไป ซึง่ผูถู้กจบักุมจะถูกลงโทษในกรณีต่าง ๆ ดงัทีก่ล่าวไวแ้ลว้ใน

ตอนตน้ 
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การบงัคบัใช้กฎหมายเมาแล้วขบัของประเทศสหรฐัอเมริกา 

 

การออกกฎหมายในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบักรณเีมาแลว้ขบัในประเทศสหรฐัอเมรกิาเริม่ต้น

ขึน้ในปี ค.ศ. 2000 โดยในปีดงักล่าว มลรฐัส่วนใหญ่มกีารกําหนดระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดไวท้ี ่

0.10 กรมั/100 มลิลลิติร ต่อมาในปี ค.ศ. 2005 ทุกมลรฐัมกีารกําหนดระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืด

ไว้ที ่0.08 กรมั/100 มลิลลิติร (Traffic Injury Foundation, 2009) แต่เน่ืองจากประเทศ

สหรฐัอเมริกา เป็นประเทศที่แต่ละมลรฐัจะมีกฎหมายเป็นของตนเอง ดังนัน้ กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับกรณีเมาแล้วขับและบทลงโทษจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละมลรัฐ ซึ่งใน

การศึกษาครัง้น้ี จะกล่าวถึงเฉพาะมลรฐัเท็กซสั เน่ืองจากเป็นมลรฐัที่มจีํานวนอุบตัิเหตุซึ่ง

เกีย่วขอ้งกบัแอลกอฮอลต์ดิอนัดบัอยูใ่นกลุ่มสงูทีสุ่ด 

จากการศกึษาของ Weiss and Kercher (2011, p. 5) พบว่า ปญัหาเรื่องเมาแลว้ขบั

เป็นประเด็นที่ต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่งยวด เพราะจากสถิติที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า 

ประมาณรอ้ยละ 5-10 ของคนอเมรกินัมกีารดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วไปขบัขีย่านพาหนะ 

และมผีู้ขบัขีช่าวอเมรกินัรอ้ยละ 3 มปีรมิาณแอลกอฮอล์เกนิอตัราที่กฎหมายกําหนด และจะ

เพิม่สงูมากเป็นรอ้ยละ 17 ในช่วงวนัหยดุ นอกจากนัน้ จากการรายงานของ National Highway 

Traffic Safety Administration –NHTSA (2011) พบว่า คนอเมรกินัประมาณรอ้ยละ 30 จะมี

ส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการเกดิอุบตัเิหตุที่เกี่ยวขอ้งกบัแอลกอฮอล์ในช่วงหน่ึงของชวีติ ซึ่งจากการ

ประมาณการในปี ค.ศ. 2008 พบว่า มคีนเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุที่เกี่ยวขอ้งกบัแอลกอฮอลถ์งึ 

11,773 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 31.60 ของจํานวนผู้เสยีชวีติจากอุบตัเิหตุทางถนนทัง้หมด 

37,261 คน (NHTSA, 2009) ส่วนมลรฐัเทก็ซสัเป็นมลรฐัซึง่มสีถติผิู้เสยีชวีติจากอุบตัเิหตุที่

เกี่ยวข้องกบัแอลกอฮอล์สูงที่สุดในสหรฐัอเมรกิา โดยในปี ค.ศ. 2008 มผีู้เสยีชวีติจํานวน 

1,146 คน จากจาํนวนผูเ้สยีชวีติจากอุบตัเิหตุทางถนนทัง้หมด 3,031 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 37.81 

ของจํานวนผู้เสยีชีวิตทัง้หมด ซึ่งจํานวนผู้เสียชวีิตจากอุบตัิเหตุที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์

ดงักล่าวขา้งต้นคดิเป็นกว่ารอ้ยละ 10 ของจํานวนผูเ้สยีชวีติจากอุบตัเิหตุจราจรทัง้หมดของ

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

ข้อกาํหนดของกฎหมาย 

 

 มลรฐัเท็กซัส ถือว่าเป็นมลรฐัที่มคีวามเข้มงวดหรือปราศจากการผ่อนปรน (Zero 

tolerance) ในเรื่องของการเมาแล้วขบั โดยไม่อนุญาตให้บุคคลซึ่งยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ (อายุ

น้อยกว่า 21 ปี) ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วมาขบัขีย่านพาหนะบนท้องถนน และตาม

กฎหมายของมลรฐัเท็กซสักําหนดระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดไว้ที่ไม่เกิน 0.08 กรมั/100 



15 
 

มลิลลิติร หรอื 80 มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต์ เช่นเดยีวกบัมลรฐั   อื่น ๆ อย่างไรกต็าม แนวทางการ

ตรวจวดัหลกัม ี3 แนวทางคอืการตรวจวดัจากลมหายใจ การตรวจวดัจากเลอืด และการ

ตรวจวดัจากปสัสาวะ ซึง่มรีายละเอยีดขอ้กําหนดของกฎหมาย ดงัตาราง 4 

 

ตาราง 4 ขอ้กําหนดของกฎหมายว่าดว้ยการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลข์องผูข้บัขีใ่นรฐัเทก็ซสั 

ประเภทของการตรวจวดั ปรมิาณแอลกอฮอลท์ีก่ฎหมายกําหนด 

การตรวจวดัจากลมหายใจ 0.08 กรมั/100 มลิลลิติร 

การตรวจวดัจากเลอืด n/a 

การตรวจวดัจากปสัสาวะ n/a 

ทีม่า: Department of Public Safety (2012) 

 
บทลงโทษ 

 

บทลงโทษกรณีเมาแล้วขบัของมลรฐัเท็กซสั จะมคีวามแตกต่างในแต่ละกรณี ทัง้น้ี 

ขึน้อยู่กบัความรุนแรงของการกระทําความผดิและประวตักิารกระทําความผดิกรณีเมาแลว้ขบั

ของแต่ละบุคคล ซึง่มรีายละเอยีดในตาราง 5 ดงัน้ี  

 

ตาราง 5 อตัราโทษสาํหรบับุคคลทีบ่รรลุนิตภิาวะ 

ประเภทของการกระทําผดิ อตัราโทษ 

1. ความผดิครัง้ที ่1 1. ปรบัไมเ่กนิ 2,000 ดอลลาร ์

2. จาํคุกตัง้แต่ 72 ชัว่โมง – 180 วนั 

3. พกัใบอนุญาตขบัขี ่90 - 365 วนั 

4. หากครอบครองภาชนะบรรจเุครือ่งดื่ม

แอลกอฮอลท์ีเ่ปิดฝาแลว้จะถูกกกัขงัเพิม่ขึน้

อกี 3-6 วนั 

5. ตอ้งจา่ยค่าธรรมเนียมรายปีเป็นจาํนวนเงนิ 

2,000 ดอลลารเ์ป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อรกัษา

สถานภาพของใบขบัขี ่

***ศาลอาจตดัสนิใหภ้าคทณัฑก์ารจาํคุกและ

การพกัใชใ้บอนุญาตขบัขีห่ากเป็นการกระทํา

ผดิครัง้แรก 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ประเภทของการกระทําผดิ อตัราโทษ 

2. ความผดิครัง้ที ่2 1. ปรบัไมเ่กนิ 4,000 ดอลลาร ์

2. จาํคุกตัง้แต่ 30 วนั – 1 ปี 

3. พกัใบอนุญาตขบัขี ่180 วนั - 2 ปี 

4. ตอ้งตดิตัง้เครือ่ง Ignition Interlock Device 

ถา้หากกระทําความผดิตัง้แต่ 2 ครัง้ขึน้ไป

ภายในระยะเวลา 5 ปี 

5. ตอ้งจา่ยค่าธรรมเนียมรายปีเป็นจาํนวนเงนิ 

2,000 ดอลลารเ์ป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อรกัษา

สถานภาพของใบขบัขี ่

3. ความผดิครัง้ที ่3 1. ปรบัไมเ่กนิ 10,000 ดอลลาร ์

2. จาํคุกตัง้แต่ 2 – 10 ปี 

3. พกัใบอนุญาตขบัขี ่180 วนั – 2 ปี 

4. ตอ้งตดิตัง้เครือ่ง Ignition Interlock Device 

ถา้หากกระทําความผดิตัง้แต่ 2 ครัง้ขึน้ไป

ภายในระยะเวลา 5 ปี 

5. ตอ้งจา่ยค่าธรรมเนียมรายปีเป็นจาํนวนเงนิ 

2,000 ดอลลารเ์ป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อรกัษา

สถานภาพของใบขบัขี ่

4. กรณเีมาแลว้ขบัและมผีูโ้ดยสารอายตุํ่าว่า 

15 ปี โดยสารมาดว้ย 

1. ปรบัไมเ่กนิ 10,000 ดอลลาร ์

2. จาํคุก 180 วนั – 2 ปี 

ทีม่า: Department of Public Safety (2012) 

 

 

สําหรบับุคคลที่กระทําผดิแต่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ จะมบีทลงโทษใกล้เคยีงกับผู้ใหญ่ 

ยกเวน้การพกัใชใ้บอนุญาตขบัขี ่ซึง่จะพกัใชเ้ป็นระยะเวลาทีน้่อยกว่า ดงัรายละเอยีดในตาราง 6 
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ตาราง 6 อตัราโทษกรณยีงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ 

ประเภทของการกระทําผดิ อตัราโทษ 

1. ความผดิครัง้ที ่1 1. ปรบัไมเ่กนิ 500 ดอลลาร ์

2. ทาํงานบรกิารสงัคม 8-12 ชัว่โมง 

3. ตอ้งเขา้รบัการฝึกอบรม 

4. พกัใบอนุญาตขบัขี ่30 วนั 

2. ความผดิครัง้ที ่2 1. ปรบัไมเ่กนิ 500 ดอลลาร ์

2. ทาํงานบรกิารสงัคม 20-40 ชัว่โมง 

3. อาจมคีาํสัง่ศาลใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

4. พกัใบอนุญาตขบัขี ่60 วนั 

3. ความผดิครัง้ที ่3 (กรณอีายเุกนิ 17 ปี แต่

ไมถ่งึ 21 ปี) 

1. ปรบัตัง้แต่ 250-2,000 ดอลลาร ์

2. อาจมคีาํสัง่ศาลใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

3. พกัใบอนุญาตขบัขี ่180 วนั 

4. ความผดิครัง้ที ่3 (กรณอีายตุํ่ากว่า  17 ปี) 1. ปรบัไมเ่กนิ 500 ดอลลาร ์

2. ทาํงานบรกิารสงัคม 20-40 ชัว่โมง 

3. อาจมคีาํสัง่ศาลใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

4. พกัใบอนุญาตขบัขี ่60 วนั 

ทีม่า: Department of Public Safety (2012) 

 

นอกจากนัน้ กฎหมายของมลรฐัเท็กซัส ยังกําหนดไว้ว่า บุคคลใดที่ซื้อหรือขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กบัผู้ที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องโทษปรบัไม่เกนิ 4,000 ดอลลาร ์

(ประมาณ 120,000 บาท) และ/หรอืจาํคุกไม่เกนิ 1 ปี และหากบุคคลที ่“เมาแลว้ขบั” ก่อใหเ้กดิ

อุบตัเิหตุและทําใหม้ผีูเ้สยีชวีติ จะต้องโทษปรบัไม่เกนิ 10,000 ดอลลาร ์จําคุก 2-20 ปี และ

บรกิารสงัคม 240 – 800 ชัว่โมง 

 
การปฏิเสธการตรวจวดัแอลกอฮอล ์

 

สําหรบักรณีทีผู่้ขบัขีป่ฏเิสธการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล ์จะถูกพกัใช้ใบอนุญาตขบัขี่

เป็นระยะเวลา 180 วนั แต่ถา้หากบุคคลนัน้เคยมปีระวตักิารกระทําผดิมาก่อนภายในระยะเวลา 

10 ปี จะต้องถูกพกัใช้ใบอนุญาตขบัขีเ่ป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี นอกจากโทษดงักล่าว

ขา้งต้นแล้วผู้กระทําผดิจะต้องถูกภาคทณัฑ ์เขา้รบัการฝึกอบรม การทํางานบรกิารชุมชนและ

ตอ้งจา่ยค่าดาํเนินการต่าง ๆ ทางศาลดว้ย  
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แนวทางการตรวจวดั 

 

ตามกฎหมายของรฐัเทก็ซสั มกีารกําหนดแนวทางในการตรวจวดัแอลกอฮอลไ์ว ้3 วธิ ี

ไดแ้ก่ 

1. การตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลด์ว้ยการตรวจเลอืด 

2. การตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลท์างลมหายใจ 

3. การตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลจ์ากปสัสาวะ 

 

การบงัคบัใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ 

 

 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไม่มขี้อกําหนดด้านการสุ่มตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด 

(Random breath testing) อย่างไรกต็าม มจีาํนวน 12 มลรฐัทีด่ําเนินการตัง้จุดตรวจการงดดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์(Sobriety checkpoints) ซึง่การตัง้จุดตรวจในลกัษณะน้ีจะมกีารคดักรอง

ผูข้บัขีทุ่กคนทีข่บัรถผ่านมายงับรเิวณทีต่ ัง้จุดตรวจ และเจา้หน้าทีต่ํารวจอาจเรยีกตรวจผู้ขบัขี่

บางรายทีม่ลีกัษณะทีบ่่งบอกชดัเจนว่า “เมาแลว้ขบั” (Traffic Injury Foundation, 2009) โดย

มลรฐัเทก็ซสัเป็น 1 ในจาํนวน 12 มลรฐัทีม่กีารตัง้จดุตรวจในลกัษณะดงักล่าว 

 
การสอบสวน 

 สถานการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งซึง่เจา้หน้าทีต่ํารวจจะต้องทําการสอบสวนว่าผูข้บัขีเ่ป็นบุคคล

ซึง่ “เมาแลว้ขบั” หรอืไม ่ประกอบดว้ยสิง่ทีส่าํคญัต่อไปน้ีคอื 

1. ยานพาหนะนัน้เกีย่วขอ้งกบัการเกดิอุบตัเิหตุ 

2. ผู้ขบัขี่ถูกสัง่ให้หยุดรถบรเิวณจุดตรวจการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Sobriety 

checkpoints) 

3. เจา้หน้าทีต่ํารวจไดร้บัรายงานว่ารถคนัดงักล่าวมกีารขบัขีใ่นลกัษณะทีผ่ดิปกต ิ

4. เจา้หน้าที่ตํารวจหยุดรถคนัดงักล่าวเพื่อตรวจสอบการกระทําผดิกฎหมายอย่างอื่น 

แต่สงัเกตเหน็ว่าผูข้บัขีม่อีาการมนึเมา 

5. เจา้หน้าทีต่ํารวจสงัเกตเหน็การขบัขีท่ีผ่ดิปกตวิสิยัซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความเป็นไปได้

ทีผู่ข้บัขีน่ัน้ “เมาแลว้ขบั” 

ส่วน NHTS (National Highway Traffic Safety) ไดก้ําหนดลกัษณะและอาการของผู้

ขบัขีท่ี ่“เมาแลว้ขบั” ไวด้งัน้ี 

1. การเลีย้วโคง้ดว้ยรศัมทีีก่วา้งผดิปกต ิ

2. ขบัขีย่านพาหนะครอ่มเลน 
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3. ขบัขีย่านพาหนะส่ายไปมา 

4. ขบัขีด่ว้ยความเรว็ทีต่ํ่าผดิปกต ิ

5. หยดุรถภายในช่องจราจรโดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร 

6. การเลีย้วยานพาหนะกะทนัหนัหรอืเลีย้วผดิกฎหมาย 

7. เรง่/ลดความเรว็อยา่งรวดเรว็ 

8. ไมเ่ปิดไฟหน้า 

9. ขบัตามรถคนัขา้งหน้าอยา่งกระชัน้ชดิ 

หากเจา้หน้าทีต่รวจสอบและสงัเกตเหน็ลกัษณะดงักล่าวขา้งต้น เจา้หน้าทีต่ํารวจจะสัง่

ให้หยุดรถ ซึ่งโดยปกติเจ้าหน้าที่ตํารวจจะตรงไปหาผู้ขบัขี่และผู้ขบัขี่ต้องนัง่อยู่ภายในรถ      

ในขัน้ตอนน้ีเจ้าหน้าที่ตํารวจอาจถามคําถามง่าย ๆ เพื่อทดสอบว่าผู้ข ับขี่เมาหรือไม ่

นอกจากนัน้ เจา้หน้าที่ตํารวจจะทําการบนัทกึอาการต่าง ๆ ที่สื่อใหเ้หน็ว่าบุคคลนัน้ “เมาแล้ว

ขบั” เช่น กลิน่สุราจากลมหายใจของผูข้บัขี ่คาํพดูทีไ่ม่ชดั อาการตาแดง หน้าแดง แสดงอาการ

ซุ่มซ่ามหรอืเงอะงะคน้หาใบอนุญาตขบัขีห่รอืเอกสารการจดทะเบยีนรถ เป็นต้น เมื่อพจิารณา

ว่ามหีลกัฐานชดัเจนเพยีงพอว่าผูข้บัขีน่ัน้ ๆ “เมาแล้วขบั” เจา้หน้าที่ตํารวจจะแจง้ใหผู้้ขบัขีล่ง

จากรถและทําการทดสอบอาการเมาของผู้ขบัขีด่้วยการตรวจการสนองตอบของตา การยนืขา

เดยีว และการนับเลขย้อนหลงั เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ขบัขี่มสีิทธิที่จะปฏิเสธการทดสอบ

ดงักล่าวขา้งต้น ในขณะเดยีวกนั เจา้หน้าทีต่ํารวจอาจทําการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลท์างลม

หายใจเบือ้งตน้ หากพบว่า มปีรมิาณแอลกอฮอลเ์กนิ 0.08 กรมั/100 มลิลลิติร ถอืว่ามคีวามผดิ

ตามกฎหมาย 

 

การจบักมุ 

 เมื่อเจา้หน้าที่ตํารวจมหีลกัฐานที่น่าเชื่อถอืเพยีงพอได้ว่าผู้ขบัขีเ่ป็นบุคคลที ่“เมาแล้ว

ขบั” เจา้หน้าทีต่ํารวจจะดําเนินการจบักุมและส่งตวัไปยงัสถานีตํารวจ เมื่อไปถงึสถานีตํารวจ 

เจา้หน้าทีต่ํารวจจะเสนอใหผู้ข้บัขีเ่ลอืกทําการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลใ์น 3 รปูแบบคอื การ

ตรวจวดัทางลมหายใจ การตรวจวดัทางเลอืด และการตรวจวดัทางปสัสาวะ และหากผลของ

การตรวจวดั พบว่า มรีะดบัแอลกอฮอล์เกินอตัราที่กฎหมายกําหนด ผู้ขบัขี่จะถูกจบักุมฐาน 

“เมาแล้วขบั” ทนัท ีโดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ถูกจบักุมจะถูกกกัตัวไว้จนกว่าจะสร่างเมาเพื่อรอการ

ประกนัตวั หลงัจากนัน้ เจา้หน้าทีต่ํารวจจะดําเนินการส่งฟ้องศาลเพื่อตดัสนิคดต่ีอไป หากผูข้บั

ขีม่คีวามผดิจรงิกจ็ะไดร้บัโทษตามทีก่ล่าวไวแ้ลว้ในตอนตน้ 

อ น่ึง  การดํา เ นินการตั ้งจุดตรวจการงดดื่ ม เครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์  (Sobriety 

checkpoints) ของเจา้หน้าทีต่ํารวจจะมแีนวทางในการปฏบิตั ิดงัน้ี 
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1. การเลอืกบรเิวณตัง้จุดตรวจ มแีนวทางสําคญัได้แก่ การเลอืกพื้นที่ที่มกีารเกิด

อุบตัเิหตุซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัแอลกอฮอล์ การเลอืกบรเิวณทีส่่งผลกระทบต่อการเลื่อน

ไหลของการจราจรให้น้อยที่สุด เป็นจุดซึง่บรเิวณที่เชื่อมต่อกนัมพีื้นที่เพยีงพอใน

การเรยีกรถให้เขา้ไปจอดเพื่อทําการสอบสวนเพิม่เตมิ และต้องเป็นจุดที่สามารถ

มองเหน็ไดจ้ากทุกทศิทาง รวมถงึเป็นบรเิวณทีม่แีสงสว่างเพยีงพอ 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิตัิ ต้องมกีารมอบหมายอย่างเป็นทางการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจไป

ปฏิบัติหน้าที่และควบคุมการปฏิบตัิ จํานวนเจ้าหน้าที่จะต้องเพียงพอต่อการ

ปฏบิตังิาน ทัง้น้ี อาจดงึขา้ราชการพลเรอืนจากหน่วยงานอื่นเขา้มาเสรมิการปฏบิตัิ

หน้าทีไ่ด ้นอกจากนัน้ ควรแสวงหาความร่วมมอืจากหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อ

ปฏบิตัหิน้าทีร่ว่มกนั 

3. การแจ้งเตือนล่วงหน้า การตัง้จุดตรวจทุกครัง้ต้องมกีารประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนทราบล่วงหน้า นอกจากนัน้ อาจประสานความร่วมมอืกบัสื่อมวลชนใน

การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนเขา้ใจถงึการบงัคบัใชก้ฎหมาย “เมาแลว้ขบั” อย่าง

เข้มงวด ทัง้น้ี เพื่อเป็นการเพิ่มระดับของความร่วมมือในการตรวจวัดระดับ

แอลกอฮอล์ของผู้ขบัขี่ และเป็นก้นป้องกันการต่อต้านจากผู้ขบัขี่อีกทางหน่ึง 

นอกจากนัน้ จะตอ้งแจง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ ดว้ย เช่น หน่วยงานดา้นความ

ปลอดภยัสาธารณะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการพิจารณาคดีและการฟ้องร้อง 

ขา้ราชการ และกลุ่มผลประโยชน์สาธารณะต่าง ๆ เป็นตน้ 

4. ความปลอดภยั จะตอ้งมกีารตดิป้ายหรอืสญัญาณเตอืนใหผู้ข้บัขีท่ราบล่วงหน้าว่ามี

การตัง้จุดตรวจ แสงสว่างต้องเพยีงพอ มกีารตัง้กรวยยางเพื่อความปลอดภยั       

มรีะบบแสงสว่างทัง้แบบถาวรและแบบเคลื่อนยา้ยได้ ส่วนยานพาหนะทีใ่ช้ในการ

ปฏบิตัหิน้าทีต่อ้งมกีารทาํเครือ่งหมายหรอืสญัญาณใหช้ดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

การบงัคบัใช้กฎหมายเมาแล้วขบัของประเทศเกาหลีใต้ 

 

 เกาหลใีตเ้ริม่มกีารบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบักรณีเมาแลว้ขบัตัง้แต่ปี ค.ศ. 1989 

โดยกําหนดระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดไวไ้ม่เกนิ 0.05 กรมั/100 มลิลลิติร อย่างไรกต็าม ในช่วง

ระหว่างปี ค.ศ. 2002 – 2008 อตัราผู้เสยีชวีติจากอุบตัเิหตุที่เกี่ยวขอ้งกบัแอลกอฮอล์ต่อ

ประชากร 100,000 คนกลบัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองจาก 8.5 เป็น 9.4 (Chun, 2009) นอกจากนัน้ 

ในช่วงปี ค.ศ. 1996-2005 จาํนวนอุบตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัแอลกอฮอลเ์พิม่ขึน้จาก 25,746 ครัง้ เป็น 

26,460 ครัง้ หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.70 (Park, 2008) แต่จํานวนอุบตัเิหตุที่เกี่ยวขอ้งกบั

แอลกอฮอลก์ลบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.6 ในช่วงปี ค.ศ. 2008-2009 (International Traffic Safety 

Data & Analysis Group, 2011) ดงันัน้ รฐับาลเกาหลใีต้จงึใหค้วามสําคญักบัปญัหาดงักล่าว

มากขึน้ โดยในปี ค.ศ. 2007 มคีวามพยายามผลกัดนักฎหมายเพื่อกําหนดระดบัแอลกอฮอลใ์น

เลอืดไม่เกนิ 0.03 กรมั/100 มลิลลิติร แต่รฐัสภาไม่อนุมตัเิน่ืองจากไดร้บัแรงกดดนัจากกลุ่ม

อุตสาหกรรมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์(Traffic Injury Research Foundation, 2009) 

 

บทบญัญติัของกฎหมาย 

 

ตามกฎหมายจราจรทางบก (Road Traffic Act) ของประเทศเกาหลใีต้ มาตรา 44 

(การหา้มขบัรถในขณะทีม่นึเมา) ระบุว่า 

1. หา้มไม่ใหบุ้คคลใดขบัขีย่านพาหนะในขณะที่มนึเมา ซึ่งในทีน้ี่หมายความรวมถงึ

การขบัขีเ่ครือ่งจกัรกลในการก่อสรา้งต่าง ๆ  

2. เมื่อเจา้หน้าที่ตํารวจเห็นว่ามคีวามจําเป็นในการป้องกนัอนัตรายและเพื่อให้เกิด

ความมัน่ใจว่ามคีวามปลอดภยั โดยสงัเกตเหน็ว่าผูข้บัขีข่บัขีย่านพาหนะในขณะที่

เมาสุรา เจ้าหน้าที่ตํารวจมีอํานาจตามกฎหมายในการเรียกผู้ข ับขี่คนนัน้มา

ตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล ์(Breath test) เพื่อตรวจว่ามรีะดบัแอลกอฮอลเ์กนิอตัรา

ทีก่ฎหมายกําหนดหรอืไม ่ซึง่ในกรณีน้ี ผูข้บัขีค่วรตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลต์ามที่

เจา้หน้าทีต่ํารวจรอ้งขอ 

3. หากผู้ขบัขี่คนใดปฏเิสธการทดสอบระดบัแอลกอฮอล์ด้วยวธิกีารตรวจวดัทางลม

หายใจ (Breath test) ทีด่าํเนินการเพื่อตรวจสอบว่าผูข้บัขีค่นนัน้เมาหรอืไม่ตามขอ้ 

2 เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถดําเนินการตรวจวดัหาระดบัแอลกอฮอล์ด้วยวธิกีาร

ตรวจเลอืดของผูข้บัขี ่แต่ทัง้น้ีตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูข้บัขีค่นนัน้ก่อน  

4. หากผูข้บัขีม่รีะดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืด (Blood-Alcohol Concentration หรอื BAC) 

เกนิกว่า 0.05 กรมั/100 มลิลลิติร ถอืว่าเมาและหา้มไมใ่หข้บัขีย่านพาหนะ 
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นอกจากนัน้ มาตรา 50 ไดร้ะบุเพิม่เตมิไวด้ว้ยว่า หา้มไม่ใหบุ้คคลใดขบัขีจ่กัรยานใน

ขณะที่เมาสุราหรือได้รบัอิทธิพลจากยาเสพติดหรือจากเหตุผลอื่นที่ทําให้ผู้ขบัขี่คนนัน้ไม่

สามารถขบัขีจ่กัรยานไดอ้ย่างเป็นปกต ิส่วนมาตรา 56 กล่าวถงึความรบัผดิชอบของนายจา้งที่

มหีน้าทีใ่นการดแูลควบคุมใหล้กูจา้งซึง่ทาํหน้าทีข่บัรถใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย ซึง่หมาย ถงึการ

ป้องกน้ไมใ่หล้กูจา้งทีถู่กลงโทษเน่ืองจากกระทาํผดิกรณเีมาแลว้ขบัไปขบัขีย่านพาหนะใด ๆ 

 

อตัราโทษ 
 

 โดยทัว่ไปแลว้อตัราโทษกรณีเมาแลว้ขบัของประเทศเกาหลใีต้คอื การจาํคุกไม่เกนิ 3 ปี 

และปรบัไมเ่กนิ 10 ลา้นวอน (ประมาณ 286,000 บาท) ดงัรายละเอยีดในตาราง 7 
 

ตาราง 7 อตัราโทษกรณเีมาแลว้ขบัของประเทศเกาหลใีต ้

ลกัษณะของการกระทําผดิ อตัราโทษ 

ระดบั BAC เกนิอตัราทีก่ฎหมายกําหนด - ปรบัไมเ่กนิ 10 ลา้นวอน (ประมาณ 

286,000 บาท) 

- จาํคุกไมเ่กนิ 3 ปี  

- พกัใชใ้บอนุญาตขบัขีไ่มเ่กนิ 1 ปี 

*** กรณเีกดิอุบตัเิหตุมผีูบ้าดเจบ็และเสยีชวีติ 

- ปรบัไมเ่กนิ 15 ลา้นวอน (ประมาณ 

429,000 บาท) 

- จาํคุกไมเ่กนิ 5 ปี 

- เพกิถอนใบอนุญาตขบัขี ่

การปฏเิสธการตรวจวดัแอลกอฮอล ์ - ปรบัไมเ่กนิ 10 ลา้นวอน (ประมาณ 

286,000 บาท) 

- จาํคุกไมเ่กนิ 3 ปี  

- พกัใชใ้บอนุญาตขบัขีไ่มเ่กนิ 1 ปี 

นายจา้งทีเ่พกิเฉยและปล่อยใหล้กูจา้งทีไ่มม่ี

ใบอนุญาตขบัขีข่บัขีย่านพาหนะหรอืเคย

กระทําความผดิกรณเีมาแลว้ขบัแลว้ไปกระทํา

ผดิซํ้า 

- ปรบัไมเ่กนิ 3 ลา้นวอน (ประมาณ 85,800 

บาท)  

- จาํคุกไมเ่กนิ 1 ปี 

*** กรณเีป็นรถจกัรยานยนต ์โทษคอืปรบัไม่

เกนิ 300,000 วอน (ประมาณ 8,580 บาท) 

ทีม่า: Korea Road Traffic Act 

หมายเหต:ุ อตัราแลกเปลีย่น 1 วอน เท่ากบั 0.0286 บาท 
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 ในทางปฏบิตั ิหากผูข้บัขีม่ปีรมิาณแอลกอฮอลต์ํ่ากว่า 0.05 กรมั/ 100 มลิลลิติร จะไม่มี

การลงโทษ แต่หากมปีรมิาณแอลกอฮอลต์ัง้แต่ 0.05-0.09 จะมกีารพกัใชใ้บอนุญาตขบัขีเ่ป็น

เวลา 100 วนั ปรมิาณแอลกอฮอล์ 0.09-0.10 จะเพกิถอนใบอนุญาตขบัขี ่และหากปรมิาณ

แอลกอฮอลต์ัง้แต่ 0.10-0.36 จะถูกเจา้หน้าทีต่ํารวจจบักุม (Global Road Safety Partnership, 

2007) 

 

อาํนาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ 

 

 มาตรา 47 กําหนดอํานาจหน้าทีข่องเจา้หน้าทีต่ํารวจในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักรณีเมาไม่

ขบัไว ้ดงัน้ี 

มาตรา 47 (1) เมือ่เจา้หน้าตํารวจสนันิษฐานไดว้่าผูข้บัขีก่ําลงัขบัขีย่านพาหนะทีฝ่่าฝืน

มาตรา 44 เจา้หน้าทีต่ํารวจมอีํานาจในการหยดุรถและขอตรวจสอบใบขบัขีไ่ด ้

มาตรา 47(2) เจ้าหน้าที่ตํารวจอาจสัง่ให้ผู้ขบัขี่ยานพาหนะหยุดขบัขี่ยานพาหนะ

จนกว่าผู้ขบัขีค่นนัน้สามารถขบัขีย่านพาหนะได้อย่างปกต ิหรอือาจใช้มาตรการที่จําเป็นอื่นๆ 

ต่อผูข้บัขีค่นนัน้ 
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การบงัคบัใช้กฎหมายเมาแล้วขบัของประเทศเวียดนาม 

 

ปญัหาอุบตัเิหตุทางถนนเป็นปญัหาทีก่่อใหเ้กดิความสูญเสยีแก่ประเทศเวยีดนามเป็น

อย่างมาก โดยในปี ค.ศ. 2008 มจีาํนวนผูเ้สยีชวีติจากอุบตัเิหตุทางถนนถงึ 11,243 ราย และ

จากการสํารวจของกระทรวงสาธารณสุขเวยีดนามในปี ค.ศ. 2007 พบว่า ประชาชนชาว

เวยีดนามรอ้ยละ 70.8 เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลก่์อนแลว้มาขบัขีย่านพาหนะ อย่างไรกต็าม 

ได้มกีารสํารวจจํานวนอุบตัเิหตุที่เกี่ยวขอ้งกบัแอลกอฮอล์ พบว่า มกีารรายงานตวัเลขที่ตํ่ากว่า

ความเป็นจริง โดยการสํารวจของคณะกรรมาธิการความปลอดภยัทางถนนแห่งชาติของ

เวยีดนาม รายงานว่า อุบตัเิหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัแอลกอฮอลใ์นประเทศเวยีดนามมปีระมาณรอ้ยละ 

6 ของจาํนวนอุบตัเิหตุทางถนนทัง้หมด (Tam, 2010) แมว้่าตวัเลขทีร่ายงานจะเป็นจาํนวนที่

ค่อนขา้งตํ่า แต่รฐับาลเวยีดนามไดใ้หค้วามสําคญัในต่อการบงัคบัใชก้ฎหมายกรณีเมาแล้วขบั

เป็นอยา่งมาก และมกีารบรรจเุน้ือหาเกีย่วกบักรณเีมาแลว้ขบัไวใ้นกฎหมายจราจรทางบก ค.ศ. 

2001 ซึง่กําหนดระดบัแอลกอฮอลส์ําหรบัผูข้บัขีไ่วไ้ม่เกนิ 0.08 กรมั/100 มลิลลิติร ต่อมาไดม้ี

การปรบัแก้กฎหมายกําหนดระดบัแอลกอฮอล์สําหรบัผู้ขบัขี่รถจกัรยานยนต์ไว้ไม่เกิน 0.05 

กรมั/100 มลิลลิติร แลผูข้บัขีร่ถยนต์เป็น 0 มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต์ โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่เดอืน

กรกฎาคม ค.ศ. 2009 เป็นต้นมา (Tam, 2010) ดงันัน้ จงึถอืไดว้่าเวยีดนามเป็นอกีประเทศ

หน่ึงทีม่คีวามเขม้งวดในการบงัคบัใชก้ฎหมายเมาแลว้ขบั 

 

ตาราง 8 ปรมิาณแอลกอฮอลต์ามทีก่ฎหมายกําหนดของประเทศเวยีดนาม 

ประเภทยานพาหนะ ระดบั BAC 

รถยนต ์ 0.00 กรมั/100 มลิลลิติร 

แทรคเตอร ์ 0.00 กรมั/100 มลิลลิติร 

รถยนต/์บรรทุกเพื่อการพาณชิย ์ 0.00 กรมั/100 มลิลลิติร 

รถจกัรยานยนต ์ 0.05 กรมั/100 มลิลลิติร 

ทีม่า: Vietnam Road Traffic Act 2008 

 

อตัราโทษ 
 

การกําหนดอตัราโทษกรณีเมาแล้วขบัในประเทศเวยีดนามมกีารกําหนดตามปรมิาณ

แอลกอฮอลแ์ละประเภทของยานพาหนะทีข่บัขีเ่ป็นหลกั ซึง่มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
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ตาราง 9 อตัราโทษกรณเีมาแลว้ขบัของประเทศเวยีดนาม 

ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต ์

ระดบั BAC อตัราโทษ 

< 0.05 กรมั/100 มลิลลิติร  ระดบั 1 

- ไมม่โีทษ 

BAC น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 แต่ไม่เกนิ 

0.08 กรมั/100 มลิลลิติร 

ระดบั 2  

- ปรบั 200,000-400,000 VND (ประมาณ 

300-600 บาท)  

สงูกว่า 0.08 กรมั/100 มลิลลิติร ระดบั 3  

- ปรบั 500,000-1,000,000 VND (ประมาณ

950-1,500 บาท)  

- พกัใบอนุญาตขบัขี ่30 วนั  

ผูข้บัขีร่ถยนต ์

ระดบั BAC อตัราโทษ 

< 0.05 กรมั/100 มลิลลิติร  ระดบั 1 

- ปรบั 600,000-800,000 VND (ประมาณ 

900-1,200 บาท)  

BAC น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 แต่ไม่เกนิ 

0.08 กรมั/100 มลิลลิติร 

ระดบั 2  

- ปรบั 2,000,000-3,000,000 VND (ประมาณ 

3,000-4,500 บาท) 

- พกัใบอนุญาตขบัขี ่30 วนั  

สงูกว่า 0.08 กรมั/100 มลิลลิติร ระดบั 3  

- ปรบั 4,000,000-6,000,000 VND (ประมาณ

6,000-9,000 บาท)  

- พกัใบอนุญาตขบัขี ่60 วนั   
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ตาราง 9 (ต่อ) 

ผูข้บัขีร่ถยนตอ์ื่น ๆ 

ระดบั BAC อตัราโทษ 

< 0.05 กรมั/100 มลิลลิติร  ระดบั 1  

- ปรบั 400,000-600,000 VND (ประมาณ 

600-900 บาท)  

BAC น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 แต่ไม่เกนิ 

0.08 กรมั/100 มลิลลิติร 

ระดบั 2  

- ปรบั 1,000,000-3,000,000 VND (ประมาณ 

1,500-4,500 บาท) 

- พกัใบอนุญาตขบัขี ่30 วนั  

สงูกว่า 0.08 กรมั/100 มลิลลิติร ระดบั 3  

- ปรบั 3,000,000-5,000,000 VND (ประมาณ

4,500-7,500 บาท)  

- พกัใบอนุญาตขบัขี ่60 วนั  

ทีม่า: Vietnam Road Traffic Act 2008 

หมายเหต:ุ อตัราแลกเปลีย่น 1 VND เท่ากบั 0.0015 บาท 

 

ในกรณีผูข้บัขีป่ฏเิสธการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลจ์ะมโีทษปรบัระหว่าง 2,000,000 – 

3,000,000 VND (ประมาณ 3,000 -4,500 บาท) และหากก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุขัน้รุนแรงผูข้บัขี่

อาจถูกเพกิถอนใบอนุญาตขบัขีต่ลอดชวีติ และถูกจําคุก 3 – 10 ปี (ตามกฎหมายอาญา) 

นอกจากนัน้ ผูข้บัขีย่านพาหนะเพื่อการพาณชิยจ์ะตอ้งเขา้รบัการทดสอบความรูใ้หม ่

 

การบงัคบัใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ 

 

ตามกฎหมายของเวยีดนาม เจา้หน้าทีต่ํารวจมอีํานาจหน้าทีใ่นการใชเ้ครื่องมอืตรวจวดั

ระดบัแอลกอฮอลไ์ดห้ากสงสยัว่าผู้ขบัขีด่ ื่มสุราแลว้ขบัรถและสามารถใชเ้อกสารทีพ่มิพอ์อกมา

จากเครือ่งมอืดงักล่าวเป็นหลกัฐานได ้อยา่งไรกต็าม การลงโทษทางอาญาในประเทศเวยีดนาม 

มปีญัหาเรือ่งการตคีวามคาํว่า “เมา” (Intoxicated) เน่ืองจากไมม่กีารใหค้าํจาํกดัความของระดบั

แอลกอฮอล์ในเลอืด (BAC) ไว้ในกฎหมาย ส่งผลให้การบงัคบัใช้กฎหมายในกรณีน้ีประสบ

ปญัหาอยา่งมากในทางปฏบิตั ิ
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การบงัคบัใช้กฎหมายเมาแล้วขบัของประเทศสิงคโปร ์

 

จาํนวนอุบตัเิหตุของประเทศสงิคโปรใ์นช่วงปี ค.ศ. 2010 – 2011 มจีาํนวนผูเ้สยีชวีติ

จากอุบตัเิหตุจราจรเพิม่ขึน้เพยีง 3 ราย หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.60 เท่านัน้ ในขณะที่จํานวน

ผูบ้าดเจบ็ลดลงจาก 8,347 ราย เป็น 7,734 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 8.33 ส่วนอุบตัเิหตุทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัแอลกอฮอลเ์พิม่ขึน้จาก 96 รายในปี ค.ศ. 2010 เป็น 113 ราย ในปี ค.ศ. 2011 โดยมี

ผูเ้สยีชวีติเท่าเดมิคอื 5 คน แต่จาํนวนผูบ้าดเจบ็เพิม่จาก 91 รายเป็น 108 ราย (Singapore 

Police Force, 2012) ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปรม์กีารกําหนดระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืด

ไวไ้มเ่กนิ 0.08 กรมั/100 มลิลลิติร 

 

อตัราโทษ 

 

 โทษตามกฎหมายกรณเีมาแลว้ขบัของประเทศสงิคโปร ์มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 

ตาราง 10 อตัราโทษกรณเีมาแลว้ขบัของประเทศสงิคโปร ์

ประเภทของการกระทําผดิ อตัราโทษ 

การกระทําผดิครัง้ที ่1 - ปรบั $1,000 – 5,000 (ประมาณ 25,000-

125,000 บาท) 

- พกัใชใ้บอนุญาตขบัขีอ่ย่างน้อย 1 ปี  

- จาํคุกไมเ่กนิ 6 เดอืน  

การกระทําผดิครัง้ที ่2 - ปรบั  $3,000 – 10,000 (ประมาณ 75,000-

250,000 บาท) 

- พกัใชใ้บอนุญาตขบัขีอ่ย่างน้อย 1 ปี 

- จาํคุกไมเ่กนิ 12 เดอืน  

การกระทําผดิครัง้ที ่3 เป็นตน้ไป - ปรบั $30,000 (ประมาณ 750,000บาท) 

- พกัใชใ้บอนุญาตขบัขีอ่ย่างน้อย 1 ปี 

- จาํคุกไมเ่กนิ 3 ปี  

กรณเีกดิอุบตัเิหตุทาํใหม้ผีูบ้าดเจบ็หรอื

เสยีชวีติ  

เฆีย่นไมเ่กนิ 6 ครัง้  

(ตามกฎหมายอาญา) 

ทีม่า: Singapore Road Traffic Act 

หมายเหต:ุ อตัราแลกเปลีย่น 1 ดอลลารส์งิคโปร ์เท่ากบั 25.00 บาท 
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ในกรณทีีผู่ข้บัขีไ่มย่นิยอมใหต้รวจวดัระดบัแอลกอฮอล ์ถอืว่ามโีทษเสมอืน “เมาแลว้ขบั” 

มอีตัราโทษปรบั $1,000 – 5,000 (ประมาณ 25,000-125,000 บาท) หรอืจาํคุกไมเ่กนิ 6 เดอืน 

 

การบงัคบัใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ 

 

ตามกฎหมายจราจรของประเทศสงิคโปรม์าตรา 69 ระบุอํานาจหน้าที่ของเจา้หน้าที่

ตํารวจไวด้งัน้ี 

1. เจา้หน้าทีต่ํารวจอาจเรยีกผูข้บัขีใ่หห้ยุดรถเพื่อทําการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลใ์น

เลอืด หากทเีหตุสมควรดงัต่อไปน้ี 

(1) บุคคลที่ขบัขีห่รอืพยายามขบัขีห่รอืเป็นผู้รบัผดิชอบยานพาหนะบนท้องถนน

หรอืสถานที่สาธารณะมแีอลกอฮอล์ในเลอืดหรอืกระทําผดิกฎหมายจราจรใน

ขอ้หาอื่นในขณะทีข่บัขี ่

(2) บุคคลใดที่ขบัขี่หรอืพยายามขบัขี่หรอืเป็นผู้รบัผิดชอบยานพาหนะบนท้อง

ถนนหรอืสถานที่สาธารณะมแีอลกอฮอล์ในเลอืดและยงัคงมแีอลกอฮอล์ใน

เลอืด 

(3) บุคคลใดที่ขบัขี่หรอืพยายามขบัขี่หรอืเป็นผู้รบัผิดชอบยานพาหนะบนท้อง

ถนนหรอืสถานทีส่าธารณะกระทําผดิกฎหมายจราจรในขอ้หาอื่นในขณะทีข่บัขี ่

(4) บุคคลใดที่ขบัขี่หรอืพยายามขบัขี่หรอืเป็นผู้รบัผิดชอบยานพาหนะบนท้อง

ถนนหรอืสถานที่สาธารณะและก่อให้เกิดอุบตัิเหตุระหว่างยานพาหนะของ

ตนเองกบัยานพาหนะคนัอื่น หรอืยานพาหนะอื่นมากกว่าหน่ึงคนั หรอืทําให้

ผูอ้ื่นไดร้บับาดเจบ็หรอืเสยีชวีติ 

2. จากเหตุอนัเป็นขอ้สงสยัดงักล่าวขา้งต้น เจา้หน้าที่ตํารวจอาจเรยีกให้ผู้ขบัขีห่ยุด

รถเพื่อทําการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดบรเิวณที่ทําการเรยีกตรวจหรอื

บรเิวณใกลเ้คยีง หรอือาจดาํเนินการตรวจวดัทีส่ถานีตํารวจกไ็ด ้

3. การดําเนินการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดจะต้องดําเนินการโดยเจา้หน้าที่

ตํารวจเท่านัน้ 

4. หากพบว่ามีระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด เจ้าหน้าที่

ตํารวจสามารถดาํเนินการจบักุมไดท้นัท ี

5. เจา้หน้าทีต่ํารวจมอีํานาจในการจบักุมผูข้บัขีท่นัทใีนกรณดีงัต่อไปน้ี 

(1) ผลการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดสงูกว่าอตัราทีก่ฎหมายกําหนด 

(2) ผูข้บัขีป่ฏเิสธการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดและเจา้หน้าทีต่ํารวจมเีหตุ

สมควรทีเ่ชื่อไดว้่าบุคคลนัน้มแีอลกอฮอลใ์นเลอืด 
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(3) เจา้หน้าทีต่ํารวจมเีหตุอนัสมควรทีต่้องสงสยัว่าบุคคลนัน้ตกอยู่ภายใต้อทิธพิล

ของยาเสพตดิหรอืสารมนึเมาประเภทอื่น ๆ  

6. อย่างไรก็ตาม เจา้หน้าที่ตํารวจไม่สามารถทําการจบักุมผู้ต้องสงสยัได้หากบุคคล

นัน้เป็นผูป้ว่ยและทาํการรกัษาตวัอยูท่ีโ่รงพยาบาล และการดําเนินการตรวจวดั จะ

สามารถกระทําได้ก็ต่อเมื่อแพทยท์ี่รบัผดิชอบเป็นผู้อนุญาตก่อน และการทําการ

ตรวจวดั ตอ้งกระทาํทีโ่รงพยาบาลเท่านัน้ 

นอกจากนัน้ เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ควรดําเนินการตรวจวดัแอลกอฮอล์หากมเีหตุผล

ทางดา้นการแพทยท์ีไ่ม่สามารถทําการตรวจวดัได ้หรอืในช่วงเวลาดงักล่าวขาดความพรอ้มใน

เรื่องของเครื่องมอืตรวจวดั หรอืการใช้เครื่องมอืตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์นัน้ไม่เหมาะสม

ในทางปฏบิตั ิณ เวลานัน้ ๆ 

หากผู้ขบัขี่ปฏเิสธการตรวจวดัหรอืปฏเิสธการให้ตวัอย่าง เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องแจ้ง

ใหก้บัผูข้บัขีท่ราบถงึความผดิของการปฏเิสธการตรวจวดัดงักล่าวว่าเป็นความผดิตามกฎหมาย

และตอ้งถูกปรบั จาํคุก หรอืพกัใชใ้บอนุญาตขบัขีเ่พราะหากเจา้หน้าทีต่ํารวจไม่ดําเนินการแจง้

ใหผู้ข้บัขีท่ราบ ศาลอาจพจิารณายกฟ้องได ้

ในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพสูงทีสุ่ด เจา้หน้าทีต่ํารวจของสงิคโปรม์ี

การปิดกัน้ทางออกของถนนทุกจุดเพื่อทําการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดให้ได้ร้อยละ 

100 โดยมกีารเปลีย่นแปลงเวลาและจดุตรวจตลอดเวลา ตลอดจนประสานเจา้ของสถานบนัเทงิ

ให้เป็นผู้ประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกบัการเมาแล้วขบัพรอ้มกระตุ้นให้ผู้ประกอบการจดัหารถแทก็ซี่

สาํหรบัส่งลกูคา้ทีเ่มาหรอืมรีะดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดเกนิกว่าทีก่ฎหมายกําหนดอกีทางหน่ึง 
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การบงัคบัใช้กฎหมายเมาแล้วขบัของประเทศไทย 

 

ตามพระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43(2) บญัญตัเิกี่ยวกบัการขบัขี่

ขณะ “เมาแลว้ขบั” ไวว้่า “หา้มมใิหผู้ข้บัขีร่ถในขณะเมาสุราหรอืของเมาอย่างอื่น” อย่างไรกต็าม 

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่สามารถบงัคับใช้กฎหมายดังกล่าวได้ เน่ืองจากยงัมไิด้กําหนดวิธีการ

ตรวจวดัความเมา ต่อมามกีารร่างกฎกระทรวงเพื่อรองรบักฎหมายดงักล่าว และมผีลบงัคบัใช้

เมื่อวนัที่ 15 พฤศจกิายน 2537 ตามร่างกฎกระทรวงดงักล่าวมรีายละเอียดสําคญั คอื การ

กําหนดวธิกีารตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลผ์ูข้บัขีว่่าเมาหรอืไม่ดว้ยการกําหนดระดบัแอลกอฮอล์

ในเลอืดไวไ้มเ่กนิ 50 มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต ์รวมถงึการกําหนดวธิกีารตรวจวดัไว ้3 วธิ ีไดแ้ก่ 

1. ตรวจวดัจากลมหายใจ เป็นการตรวจวดัด้วยเครื่องตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ใน

เลอืด โดยวธิเีปา่ลมหายใจ (Breath analizer test) ซึง่จะใหค้่ามหีน่วยเป็นมลิลกิรมั

เปอรเ์ซน็ต ์

2. ตรวจวดัจากปสัสาวะ 

3. ตรวจวดัจากเลอืด 

ทัง้น้ี การตรวจวดัจากปสัสาวะและการตรวจวดัจากเลอืด จะกระทํากต่็อเมื่อไม่สามารถ

ทาํการตรวจวดัจากลมหายใจได ้และหากพบว่ามปีรมิาณแอลกอฮอลใ์นเลอืดเกนิ 50 มลิลกิรมั

เปอรเ์ซน็ต ์ใหถ้อืว่าเมาสุรา 

สงคราม เสงี่ยมพกัตร์ (2549) กล่าวว่า แม้จะมกีารกําหนดกฎกระทรวงออกมา        

แต่หน่วยงานราชการที่รบัผดิชอบยงัขาดความพรอ้มด้านเครื่องมอืตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล ์

นอกจากนัน้ บุคลากรยงัไม่มทีกัษะในการใช้เครื่องตรวจวดัแอลกอฮอล์ จนกระทัง่ในเดอืน

ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2540 จงึได้เริม่มกีารตัง้จุดตรวจจบัผูข้บัขีท่ ี่เมาสุราเป็นครัง้แรก โดยการ

ดําเนินการของกองบงัคบัการตํารวจจราจร หลงัจากนัน้ จงึมกีารดําเนินการตรวจจบัอย่าง

ต่อเน่ือง และเริม่มคีวามเข้มงวดมากขึ้นอย่างเห็นได้ชดัภายหลงัจากที่ พลตํารวจตร ีอดุลย ์  

แสงสิงแก้ว (ตําแหน่งในขณะนัน้) เข้ามารบัตําแหน่งผู้บังคับการตํารวจจราจร เมื่อเดือน

เมษายน พ.ศ. 2541 สาํหรบัการบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้หน้าทีต่ํารวจในประเทศไทยจะหา้มมิ

ใหว้่ากล่าวตกัเตอืนหรอืทาํการเปรยีบเทยีบปรบัในกรณเีมาแลว้ขบั  

การตรวจวดัปรมิาณแอลกอฮอล์ในในประเทศไทยจะใช้วธิกีารตรวจวดัลมหายใจเป็น

อันดบัแรก หากไม่สามารถดําเนินการได้ก็จะตรวจวดัจากปสัสาวะและตรวจวดัจากเลือด

ตามลาํดบั ทัง้น้ี เน่ืองจากคณะกรรมการกฤษฎกีา คณะที ่10 ใหค้วามเหน็ว่าการเจาะเลอืดและ

การตรวจเลือดเป็นการกระทําต่อร่างกายของบุคคล ซึ่งกระทบต่อสิทธิเสรภีาพในชีวติและ

รา่งกายของบุคคลตามมาตรา 31 ของรฐัธรรมนูญซึง่ใหก้ารรบัรองไว ้และในหลกัทัว่ไปของการ
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ประกอบวชิาชพีเวชกรรม การกระทําต่อร่างกายของผู้ป่วยต้องได้รบัความยนิยอมจากผู้ป่วย 

เวน้แต่เพื่อประโยชน์ในการช่วยชวีติของผูป้ว่ยในกรณฉุีกเฉิน ดงันัน้ การเจาะเลอืดทีก่ระทําต่อ

รา่งกายของ ผูข้บัขีก่ต็อ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูข้บัขีด่ว้ย  

อย่างไรก็ตาม มาตรา 142 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ.2522 

ไม่ได้กล่าวถึงการเจาะเลอืดไว้ ดงันัน้ การตรวจวดัแอลกอฮอล์จากเลอืด จงึเป็นกรณีที่เกิน

ขอบเขตอํานาจของเจา้หน้าทีต่ํารวจตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 142 หากจะใหเ้จา้หน้าทีต่ํารวจ

มอีํานาจดงักล่าว จาํเป็นจะตอ้งออกกฎกระทรวงเพื่อมารองรบักฏหมายดงักล่าว  
 

อตัราโทษ 
 

 การลงโทษกรณี “เมาแล้วขบั” ในประเทศไทย มทีัง้โทษจําและ/หรอืปรบัผู้ขบัขี่รถ

ในขณะเมาสุราแลว้ นอกจากนัน้ ยงัมกีารลงโทษดว้ยการตดัแต้มและการคุมประพฤต ิอกีดว้ย 

ตามรายละเอยีดในตาราง 11 

 อยา่งไรกต็าม ในทางปฏบิตัแิลว้ส่วนใหญ่ศาลจะพพิากษาลงโทษ ดงัน้ี 

1. โทษจาํคุก 1-3 เดอืน โทษจาํคุกรอลงอาญา 1-2 ปี 

2. ปรบั 5,000-20,000 บาท (แลว้แต่ชนิดรถ) 

3. บรกิารสงัคม / บาํเพญ็ประโยชน์12-48 ชัว่โมงตามคาํสัง่ศาล  

4. พกัใชใ้บอนุญาต 6 เดอืน 

 

ตาราง 11 อตัราโทษกรณเีมาแลว้ขบัของประเทศไทย 

การกระทําผดิ อตัราโทษ 

ระดบั BAC เกนิ 50 มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต์ - ตดัคะแนน 40 คะแนน 

- ปรบั 5,000 – 20,000 บาท หรอื 

- จาํคุกไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

- ศาลอาจสัง่พกัใชใ้บอนุญาตขบัขีไ่มเ่กนิ 6 

เดอืน หรอืเพกิถอนใบอนุญาตขบัขี ่

- ทาํงานบรกิารสงัคม 

กรณีทําให้ผู้อื่นได้รบัอนัตรายแก่ร่างกายหรอื

จติใจ    

- ตดัคะแนน 40 คะแนน 

- ปรบัตัง้แต่ 20,000-100,000 บาท  

- จาํคุกตัง้แต่ 1 – 5 ปี  

- พกัใชใ้บอนุญาตขบัขีไ่ม่น้อยกว่า 1 ปี หรอื

เพกิถอนใบอนุญาตขบัขี ่

- ทาํงานบรกิารสงัคม 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

การกระทําผดิ อตัราโทษ 

กรณทีาํใหผู้อ้ ื่นไดร้บัอนัตรายสาหสั  

 

- ตดัคะแนน 40 คะแนน 

- ปรบัตัง้แต่ 40,000 – 120,000 บาท    

- จาํคุกตัง้แต่ 2-6 ปี 

- พกัใชใ้บอนุญาตขบัขีไ่ม่น้อยกว่า 2 ปี หรอื

เพกิถอนใบอนุญาตขบัขี ่ 

- ทาํงานบรกิารสงัคม 

กรณทีาํใหผู้อ้ ื่นถงึแก่ความตาย     

 

- ตดัคะแนน 40 คะแนน 

- ปรบัตัง้แต่ 60,000 – 200,000 บาท 

- จาํคุกตัง้แต่  3-10 ปี  

- เพกิถอนใบอนุญาตขบัขี ่ 

- ทาํงานบรกิารสงัคม 

การปฏเิสธการตรวจวดั ปรบัไมเ่กนิ 1,000 บาท 

ทีม่า: พระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ.2522 

 

แนวทางการปฏิบติังาน 

 

แนวทางในการตัง้จุดตรวจเพื่อตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดของผูข้บัขีม่แีนวทาง

ปฏบิตัทิีส่าํคญัไดแ้ก่ 

1. เจา้หน้าทีช่ ัน้สญัญาบตัร สาํหรบัควบคุมการปฏบิตั ิ จาํนวน 2 นาย 

- หวัหน้าจดุตรวจคอื รองผูก้ํากบัการ (จราจร) หรอื สารวตัรจราจร จํานวน 1 

นาย 

  - รอ้ยเวรทาํหน้าทีต่รวจวดัเครือ่งมอืจาํนวน 1 นาย 

2. ชัน้ประทวน  จาํนวน 10 นาย 

  - ตรวจวดัเครือ่งมอืเบือ้งตน้ จาํนวน  4 - 6 นาย 

  - ผูช่้วยรอ้ยเวร จาํนวน  2 นาย 

  - ส่งผูต้อ้งหาจาํนวน 2 - 4 นาย 
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ขัน้ตอนการดาํเนินการของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ 

 

 ภายหลงัจากที่เจ้าหน้าที่ตํารวจทําการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดของผู้ขบัขี ่

และพบว่า มรีะดบัแอลกอฮอลเ์กนิอตัราทีก่ฎหมายกําหนด เจา้หน้าทีต่ํารวจจะดําเนินการตาม

ขัน้ตอนดงัน้ี 

1. แจง้สทิธ ิ/ พมิพล์ายน้ิวมอื / สอบสวน 

2. ตดัคะแนนใบอนุญาตขบัขี ่40 คะแนน 

3. ควบคุมตวั (ขงั) หรอืประกนัตวั10,000–20,000 บาท 

4. ส่งฟ้องศาลวนัรุง่ขึน้  

5. ศาลลงโทษปรบั โทษจาํ รอสัง่คุมประพฤต ิ บรกิารสงัคม และพกัใชใ้บอนุญาตขบัขี ่

6 เดอืน 

6. ถา้ปรมิาณแอลกอฮอลส์งูมาก ศาลจะลงโทษจาํคุกทนัท ี 
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ผลการศึกษาเปรียบเทียบ 

 

 จากการศกึษาเปรยีบเทยีบขอ้กําหนดของกฎหมายกรณีเมาแลว้ขบัของประเทศต่าง ๆ 

ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์และไทย ผู้วิจ ัย ดําเนินการ

เปรยีบเทยีบในประเดน็สาํคญั ดงัน้ีคอื 

1. ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืด (BAC) ตามทีก่ฎหมายกําหนด 

2. อตัราค่าปรบั 

3. โทษจาํคุก 

4. การปฏเิสธการตรวจวดั 

5. แนวทางการบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้หน้าทีต่ํารวจ 

 

ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือด (BAC) ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

 จากการศกึษากําหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบักรณเีมาแลว้ขบัของทัง้ 6 ประเทศ ทําใหส้ามารถ

เปรยีบเทยีบระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืด (BAC) ตามทีก่ฎหมายกําหนดของประเทศต่าง ๆ ดงั

รายละเอยีดในตาราง 12 

 

ตาราง 12 เปรยีบเทยีบระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืด (BAC) ตามทีก่ฎหมายกําหนดของประเทศ 

    ต่าง ๆ 

ประเทศ ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืด (BAC) 

องักฤษ 0.08 กรมั/100 มลิลลิติร 

สหรฐัอเมรกิา 0.08 กรมั/100 มลิลลิติร 

เกาหลใีต ้ 0.05 กรมั/100 มลิลลิติร 

เวยีดนาม** 0.00 กรมั/100 มลิลลิติร 

สงิคโปร ์ 0.08 กรมั/100 มลิลลิติร 

ไทย 0.05 กรมั/100 มลิลลิติร 

** เวยีดนามมกีารกําหนดระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืด (BAC) สําหรบัผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์ไวท้ี่

0.05 กรมั/100 มลิลลิติร 

  

 จากตาราง 12 แสดงใหเ้หน็ว่าประเทศเวยีดนามมกีารกําหนดระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืด

ไวเ้ขม้งวดมากกว่าประเทศอื่น ๆ ในขณะทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้มกีารกําหนดไว้

เท่ากนัคอื 0.05 กรมั/100 มลิลลิติร อย่างไรกต็าม ในประเทศเกาหลใีต้มคีวามพยายามในการ
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เสนอใหม้กีารปรบัระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดเป็น 0.03 กรมั/100 มลิลลิติร แต่รฐัสภาไม่อนุมตัิ

ขอ้เสนอดงักล่าว ในขณะทีป่ระเทศอื่น ๆ คอื องักฤษ สหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร ์กําหนดระดบั

แอลกอฮอลไ์วท้ี ่0.08 กรมั/100 มลิลลิติร โดยประเทศองักฤษเป็นประเทศทีม่คีวามพยายามใน

การแก้ไขกฎหมายเพื่อกําหนดระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดที่ระดบั 0.05 กรมั/100 มลิลลิติร      

แต่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากรฐัสภาเช่นเดยีวกบักรณีของประเทศเกาหลใีต้ ทัง้น้ี เน่ืองมาจากแรง

กดดนัของกลุ่มอุตสาหกรรมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

 

อตัราค่าปรบั 

 

 การเปรยีบเทยีบอตัราค่าปรบัว่าประเทศใดมอีตัราค่าปรบัสูงกว่าเป็นเรื่องทีย่ากลําบาก 

เน่ืองจากค่าครองชพีของแต่ละประเทศมคีวามแตกต่างกนั ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึทําการเปรยีบเทยีบ

ค่าปรบัดว้ยการเทยีบกบัรายไดต่้อหวัของแต่ละประเทศเป็นหลกั ซึง่จะสะทอ้นความเป็นจรงิได้

มากทีสุ่ด ดงัรายละเอยีดในตาราง 13 

 

ตาราง 13 เปรยีบเทยีบอตัราค่าปรบัของประเทศต่าง ๆ 

ประเทศ 
รายไดต่้อหวั 

(บาท)** 

ค่าปรบัตํ่าสุด 

(บาท) 

ค่าปรบัสงูสุด 

(บาท) 

ค่าปรบักรณีทาํใหม้ี

ผูเ้สยีชวีติ (บาท) 

องักฤษ 1,171,140 7,500 

(0.64%) 

250,000 

(21.35%) 

ไม่จํากัดจํานวนเงนิ ขึ้นอยู่

กบัการพจิารณาของศาล 

สหรฐัอเมรกิา 1,443,360 60,000 

(4.16%) 

300,000 

(20.78%) 

300,000 

(20.78%) 

เกาหลใีต ้ 672,720 n/a 

 

286,000 

(42.51%) 

429,000 

(63.77%) 

เวยีดนาม 42,210 900 

(2.13%) 

9,000 

(21.32%) 

n/a 

สงิคโปร ์ 1,387,230 25,000 

(1.80%) 

750,000 

(54.06%) 

n/a 

ไทย 149,160 5,000 

(3.35%) 

20,000 

(13.41%) 

200,000 

(134.08%) 

**รายไดต่้อหวัเป็นรายไดต่้อหวัประจาํปี ค.ศ. 2011 ซึง่รายงานโดยธนาคารโลก

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD 
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 จากตาราง 13 แสดงใหเ้หน็ว่าประเทศสหรฐัอเมรกิามอีตัราค่าปรบัเทยีบกบัรายไดต่้อ

หวัสูงที่สุด รองลงมาคอื ไทย เวยีดนาม สงิคโปรแ์ละองักฤษ ในขณะที่ประเทศเกาหลใีต้ไม่มี

การกําหนดอตัราโทษขึน้ตํ่าไว ้ 

 หากพจิารณาถงึอตัราค่าปรบัสูงสุดของแต่ละประเทศเทยีบกบัรายได้ต่อหวั พบว่า 

สงิคโปรม์อีตัราค่าปรบัสงูทีสุ่ด รองลงมาคอื เกาหลใีต ้องักฤษ สหรฐัอเมรกิา เวยีดนามและไทย 

ตามลาํดบั 

 สาํหรบัค่าปรบั กรณ ี“เมาแลว้ขบั” และเป็นเหตุใหผู้อ้ ื่นเสยีชวีติ พบว่า ประเทศองักฤษ

มอีตัราค่าปรบัทีไ่ม่จาํกดัจาํนวน (Unlimited fine) ซึง่อาจถอืไดว้่ามคี่าปรบัสูงทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบั

ประเทศอื่น ๆ ทีศ่กึษา ในขณะทีป่ระเทศไทยมอีตัราค่าปรบัค่อนขา้งสูงคอืรอ้ยละ 134.08 ของ

รายไดต่้อหวั รองลงมาคอื เกาหลใีตแ้ละสหรฐัอเมรกิา ส่วนเวยีดนามไม่มกีารกําหนดค่าปรบัไว ้

เช่นเดยีวกบัประเทศสงิคโปร ์ 

 

โทษจาํคกุ 

 

 การเปรยีบเทยีบในส่วนน้ีเป็นโทษจาํคุก 2 ส่วนคอื กรณีมรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด

เกินอัตราที่กฎหมายกําหนด และกรณีก่อให้เกิดให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิต ซึ่งมี

รายละเอยีด ดงัน้ี  

 

ตาราง 14 โทษจาํคุกกรณเีมาแลว้ขบัของประเทศต่าง ๆ 

ประเทศ 

กรณมีรีะดบัแอลกอฮอลใ์น

เลอืดเกนิอตัราทีก่ฎหมาย

กําหนด 

กรณก่ีอใหเ้กดิใหเ้กดิอุบตัเิหตุ

และมผีูเ้สยีชวีติ 

องักฤษ ไมม่ ี ไมเ่กนิ 14 ปี 

สหรฐัอเมรกิา 2-10 ปี 2-20 ปี 

เกาหลใีต ้ ไมเ่กนิ 3 ปี ไมเ่กนิ 5 ปี 

เวยีดนาม ไมม่ ี 3-10 ปี 

สงิคโปร ์ ไมเ่กนิ 3 ปี ไมเ่กนิ 5 ปี 

ไทย ไมเ่กนิ 6 เดอืน 3-10 ปี 

  

จากตาราง 14 แสดงให้เหน็ว่าประเทศสหรฐั มโีทษจําคุกกรณีมรีะดบัแอลกอฮอลใ์น

เลอืดเกนิอตัราที่กฎหมายกําหนดสูงที่สุดรองลงมาคอืเกาหลใีต้และสงิคโปร ์ตามมาด้วยไทย 

ในขณะทีอ่งักฤษและเวยีดนามไมม่โีทษจาํคุกสาํหรบักรณน้ีี 
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เมื่อพิจารณาถึงกรณีการก่อให้เกิดให้เกิดอุบตัิเหตุและมผีู้เสียชีวติ พบว่า ประเทศ

สหรฐัอเมรกิามโีทษรนุแรงทีสุ่ดคอืจาํคุก 2-20 ปี รองลงมาคอื องักฤษ ส่วนไทยและเวยีดนามมี

อตัราโทษเท่ากนัคอืจาํคุก 3-10 ปี ในขณะทีส่งิคโปรแ์ละเกาหลใีต้มอีตัราโทษตํ่าทีสุ่ดคอืจาํคุก

ไมเ่กนิ 5 ปี  

 

การปฏิเสธการตรวจวดั 

 

 โทษของการปฏิเสธการตรวจวดัแอลกอฮอล์ของประเทศต่าง ๆ ที่ศึกษาค่อนข้างมี

ความแตกต่างกนั ดงัรายละเอยีดในตาราง 14 

 

ตาราง 15 อตัราโทษของการปฏเิสธการตรวจวดั 

ประเทศ ปรบั พกัใชใ้บอนุญาตขบัขี ่ จาํคุก 

องักฤษ 7,500 บาทขึน้ไป 12-36 เดอืน - 

สหรฐัอเมรกิา - 180 วนั - 

เกาหลใีต ้ 286,000 บาท ไมเ่กนิ 1 ปี ไมเ่กนิ 3 ปี 

เวยีดนาม 3,000-4,500 บาท - - 

สงิคโปร ์ 25,000-125,000 บาท - ไมเ่กนิ 6 เดอืน 

ไทย 1,000 บาท - - 

 

 จากตาราง 15 แสดงใหเ้หน็ว่าประเทศเกาหลใีต้เป็นประเทศทีม่โีทษกรณีปฏเิสธการ

ตรวจวดัรุนแรงมากที่สุดรองลงมาคอืสงิคโปร ์ ในขณะทีป่ระเทศไทยถอืว่ามโีทษค่อนขา้งเบา

มากเมือ่เทยีบกบัประเทศอื่น ๆ 

 

แนวทางการบงัคบัใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ 

 

 จากการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ประเทศต่าง ๆ มแีนวทางในการบงัคบัใช้กฎหมาย

ใกล้เคียงกัน แต่ในกรณีของประเทศสหรฐัอเมริกาจะให้ความสําคัญต่อประเด็นด้านสิทธิ

มนุษยชนมากที่สุด นอกจากนัน้ ยังให้ความสําคัญในการตัง้จุดตรวจที่มีความปลอดภัย 

สามารถมองเหน็ไดจ้ากทุกทศิทาง รวมถงึมกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบล่วงหน้าก่อน

ว่าจะมกีารตัง้จดุตรวจ ณ วนัและเวลาใด ในขณะทีป่ระเทศองักฤษ มขีอ้แตกต่างในประเดน็ของ

การที่ไม่มผีู้ใดแสดงตนเป็นคนขบัขี่ยานพาหนะ ซึ่งกฎหมายให้อํานาจหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่

ตํารวจในการทาํการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดของผูท้ีโ่ดยสารหรอือยู่ในยานพาหนะคนั
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ดงักล่าวมากกว่า 1 คนได ้สาํหรบัประเทศเกาหลใีตค้่อนขา้งมคีวามเขม้งวดในการตรวจจบัโดย

อาจมกีารปิดถนนเพื่อให้สามารถตรวจสอบผู้ขบัขี่ทุกคนเช่นเดียวกบัประเทศสงิคโปร์ ส่วน

ประเทศเวยีดนามประสบปญัหาในทางปฏบิตั ิเน่ืองจากไม่มกีารใหค้ําจํากดัความที่แน่ชดัของ

คําว่า “เมา” ในกฎหมาย ทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่สามารถดําเนินการบงัคบัใช้กฎหมายได้

อย่างเตม็ที ่สําหรบัการบงัคบัใชก้ฎหมายของประเทศไทยคํานึงถงึประเดน็สทิธมินุษยชนน้อย

กว่าประเทศสหรฐัอเมรกิา ถงึแมก้ารตัง้จุดตรวจจะมกีารกําหนดและอนุมตัโิดยผูบ้งัคบับญัชาที่

รบัผดิชอบ แต่ไมม่กีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบล่วงหน้า 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 

 

 เมื่อพจิารณาจากประเด็นต่าง ๆ ที่ทําการเปรยีบเทยีบในขัน้ต้น ผู้วจิยัพจิารณาแล้ว

เหน็ว่าควรมกีารปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบักรณเีมาแลว้ขบัในประเทศไทย ดงัน้ี 

 

1. การกําหนดระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดของประเทศไทยค่อนขา้งมคีวามเหมาะสมเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม หากรฐับาลเลง็เหน็ถึงอนัตรายของ

แอลกอฮอลท์ีส่่งผลกระทบต่อสมรรถนะในการขบัขี ่ซึง่จะส่งผลต่อการเกดิอุบตัเิหตุ

ที่ทําให้มผีู้เสยีชวีติและบาดเจบ็ การปรบัปรุงกฎหมายให้มคีวามเข้มงวดมากขึ้น

โดยกําหนดระดบัแอลกอฮอลไ์วท้ี ่0 มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต์ จงึเป็นสิง่ทีค่วรผลกัดนัให้

เกดิขึน้ 

2. อตัราค่าปรบัเทยีบกบัรายได้ต่อหวักรณีมรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดเกนิกว่าอตัราที่

กฎหมายกําหนดโดยภาพรวมของประเทศไทยยงัไมส่งูมากนักเมื่อเทยีบกบัประเทศ

ทีท่ําการศกึษาเปรยีบเทยีบ ดงันัน้ หากมกีารปรบัปรุงกฎหมายเพิม่โทษใหสู้งขึน้ก็

เป็นอกีแนวทางหน่ึงในการบงัคบัใชก้ฎหมายใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด 

3. อตัราค่าปรบัเทยีบกบัรายไดต่้อหวั กรณีมรีะดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดเกนิกว่าอตัราที่

กฎหมายกําหนดและก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ ทาํใหม้ผีูเ้สยีชวีติ ของประเทศไทยถอืว่าอยู่

ในอตัราทีสู่งกว่าประเทศอื่น ๆ ทีท่ําการศกึษา ดงันัน้ จงึถอืว่ามคีวามเหมาะสมอยู่

แลว้ จงึไม่ควรมกีารปรบัแก้อตัราโทษใหสู้งขึน้ ณ เวลาน้ี อย่างไรกต็าม หากอตัรา

รายได้ต่อหวัของประเทศไทยเพิม่สูงขึน้อย่างเหน็ได้ชดัในอนาคต อาจจําเป็นต้อง

พจิารณาปรบัแกก้ฎหมายในโอกาสต่อไป 

4. โทษจาํคุกกรณมีรีะดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดเกนิกว่าอตัราทีก่ฎหมายกําหนดและโทษ

จําคุกกรณีมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนดและ

ก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ ทําใหม้ผีูเ้สยีชวีติประเทศไทย ถอืว่ามคีวามรุนแรงในระดบัปาน

กลางเมื่อเทยีบกบักลุ่มประเทศที่ศึกษา ดงันัน้ การปรบัปรุงกฎหมายเพิม่โทษทัง้

สองกรณน้ีี จงึมคีวามเหมาะสม  

5. อตัราโทษกรณีการปฏเิสธการตรวจวดัของประเทศไทย ถอืว่ามอีตัราโทษที่รุนแรง

น้อยที่สุด ซึ่งประเด็นการปฏิเสธการตรวจวดัเป็นประเด็นปญัหาที่สําคญัในการ

บงัคบัใช้กฎหมาย ดังนัน้ จงึควรมกีารพิจารณาปรบัปรุงกฎหมายเพิ่มโทษให้มี

ความรุนแรงมากกว่ากรณีการมรีะดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดสูงกว่าอตัราที่กฎหมาย

กําหนดโดยทัว่ไป 
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6. เน่ืองจากประเทศไทยไม่มกีารกําหนดโทษตามปรมิาณแอลกอฮอล์ในเลอืด และ

จาํนวนครัง้ที่กระทําความผดิ ดงันัน้ บุคคลที ่“ดื่มหนัก” กบั “ดื่มน้อย” หรอื “ทําผดิ

บ่อย” และ “ทําผดิครัง้แรก” จะได้รบัโทษเท่าเทยีมกนั ด้วยเหตุน้ี จงึสมควรมกีาร

ปรบัปรงุอตัราโทษตามปรมิาณของแอลกอฮอลเ์ลอืด เช่นเดยีวกบัประเทศองักฤษ 

และปรบัปรุงการลงโทษตามจํานวนครัง้ที่กระทําความผดิเช่นเดียวกับประเทศ

สงิคโปร ์ทัง้น้ี เพื่อเป็นการป้องปรามไมใ่หผู้ข้บัขีก่ระทาํผดิซํ้าและลดปรมิาณการดื่ม

แอลกอฮอลข์องผูข้บัขีไ่ดอ้กีทางหน่ึง 

7. การบงัคบัใช้กฎหมายของเจา้หน้าที่ตํารวจ ควรมุ่งเน้นเรื่องของความปลอดภยัใน

การตัง้จุดตรวจที่ส่งผลกระทบต่อสทิธมินุษยชนให้น้อยที่สุด และควรปรบัเปลี่ยน

การตัง้จุดตรวจให้มีความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานได ้        

ทีส่าํคญัต้องมกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบถงึการตัง้จุดตรวจล่วงหน้าก่อน

ทุกครัง้ ทัง้น้ี เน่ืองจากแนวโน้มเรื่องของสทิธมินุษยชนเป็นประเดน็ที่คนในสงัคม

และในประเทศต่าง ๆ ใหค้วามสาํคญัมากยิง่ขึน้ในปจัจบุนั 
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