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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 “เมาแล้วขับ” ไม่เพียงเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียท่ีบ่อยครั้งมากกว่าแก่คนและครอบครัวของคนเมา 
หากแต่ยังสร้างความสูญเสียให้กับบุคคลและครอบครัวอื่นทั้ง ๆ ที่พวกเขาไม่ได้มีส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุแห่ง
การขับด้วยความเมานั้น ๆ เลย เหตุการณ์เหล่านี้นี่คงเป็นผลกระทบเชิงลบที่ไม่ว่าใครคงยอมรับให้เกิดขึ้นกับ
ตนหรือครอบครัวไม่ได้ ไม่เพียงเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ ทั้งปีใหม่สากล สงกรานต์ หรือเทศกาลอื่นใด 
หากแต่ในวันก่อนวันหยุดศุกร์เสาร์หรือก่อนวันเรียนวันทำงานในแต่ละสัปดาห์ รวมถึงระหว่างสัปดาห์ และช่วง
หยุดยาว เรามักพบและประสบกับพฤติกรรมการเมาแล้วขับของผู้ใช้รถใช้ถนนอยู่ท่ัวไปต้ังแต่หัวค่ำจนถึงหัวรุ่ง
เป็นปกติในสังคมเรา จึงไม่น่าแปลกใจที่ปลายทางของคนที่เมาแล้วขับหากถูก “จับ” และดำเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ย่อมหนีไม่พ้นการถูกคุมประพฤติ ซึ่งมีอัตราการจับ (ได้) และถูกคุมประพฤติเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี (ยกตัวอย่างตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี) สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที ่ทำให้ปัญหาเช่นนี ้ยัง
เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อมีพฤติการณ์ของอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับก็ดี คลิปท่ีถูกเผยแพร่
ท้ังคนคนท่ีพยายามเล่ียง ต่อสู้ ขัดขืน ต่อรอง ขัดแย้ง และอื่น ๆ จากการตรวจการจับและการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ี และความคิดเห็นของกลุ่มคนท้ังท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงและผู้ชมบนโลกออนไลน์ตามหน้าส่ือโซเชียลต่าง 
ๆ คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัญหานี้มี “ช่องว่าง” ท้ังจากตัวบทกฎหมาย มาตรการการต้ังจุดตรวจ และการบังคับใช้
กฎหมายของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเรื ่องอื่น ๆ ที่อาจไม่ได้ครอบคลุมการศึกษาในโครงการวิจัยนี้ที ่กำหนด
เฉพาะเจาะจงปัญหาที่เป็น “ต้นน้ำ” ของประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายเพื่อนำไปสู่การป้องปรามไม่ให้
ผู้คนเมาเหล่านี้ขับหรือเกรงกลัวต่อการทำผิด (บาป) ต่อบุคคลอื่นโดย (ไม่) เจตนาจากการเมาแล้วขับด้วยขับ
ด้วยเมาด้วย 

 วัตถุประสงค์ในการศึกษานี้จึงกำหนดไว้ 5 ข้อ กล่าวคือ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานการ
บังคับใช้กฎหมายและมาตรการในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในต่างประเทศ 2) เพื่อศึกษาขั้นตอนการกำหนด
เป้าหมาย การจัดเตรียมความพร้อม และปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตำรวจในการต้ังจุด
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ 3) ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในสถานบันเทิง ต่อการเมาแล้วขับ 4) ศึกษาข้อเสนอ
ของผู้ประกอบการสถานบันเทิงต่อการช่วยลดพฤติกรรมเมาแล้วขับของผู้ใช้บริการ 5) เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ในการตั ้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ของเจ้าหน้าที ่ตำรวจให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื ่อจัดการปัญหาดื ่มแล้วขับระหว่างสถาน
ประกอบการและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ปฏิบัติงานให้สามารถทำงานร่ วมกันได้ โดยกำหนดขอบเขตการ
ดำเนินงานด้านประชากรเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหารในระดับนโยบายท่ีกำกับดูแล
และมีส่วนสำคัญเกี่ยวข้องกับการต้ังจุดตรวจแอลกอฮอล์ กับท้ังกลุ่มเจ้าหน้าท่ีตำรวจท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีประจำ
จุดตรวจแอลกอฮอล์ในส่วนกลางและภูมิภาคเป้าหมาย 2) ผู ้มาใช้บริการสถานบันเทิงภายในพื้นที่ทั ้งใน
ส่วนกลางและพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งรวมถึงผู้ที่เคยถูกเรียกตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่จุดตรวจด้วย 3) ผู้ประกอบการ
สถานบันเทิงทั้งในส่วนกลางและพื้นที่เป้าหมาย  ในขณะท่ีขอบเขตด้านแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวข้อง ได้อาศัยการทบทวนงานต่างประเทศที่มีบริบทคล้ายคลึงกับประเทศไทยในปัญหาและอุปสรรคการ
ทำงานของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับบนถนน โดยพิจารณาจากสถิติ
ข้อมูล บริบททางสังคมวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างประเทศที่กำหนด
เบื้องต้นเพื่อใช้ในการทบทวน ได้แก่ ไต้หวัน มาเลเซีย กัมพูชา ลาว พม่า หรือ เมียนมา ศรีลังกา เป็นต้น 
ตลอดจน ขอบเขตในเชิงพื้นที ่ได้เลือก 3 พื ้นท่ีในการศึกษาด้วยความน่าสนใจที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) 



กรุงเทพมหานคร ในกำกับดูแลของกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) 2) พื้นท่ีเมืองพัทยาครอบคลุมพื้นท่ี
อำเภอบางละมุงบางส่วนจำนวน 4 ตำบล ใน 17 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลหนองปรือ ครอบคลุมพื้นที่เฉพาะ
บางส่วนของหมู่ท่ี 5, 6, 9-13 ตำบลห้วยใหญ่ ครอบคลุมพื้นท่ีเฉพาะบางส่วนของหมู่ท่ี 4 ตำบลหนองปลาไหล 
ครอบคลุมพื้นที่เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 6–8 และตำบลนาเกลือ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล หมู่ที่ 1–6 (ไม่นับ
รวม หมู่ที่ 7 เกาะล้าน) ซึ่งขึ้นตรงกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 2 
(ภาคตะวันออก) และ 3) จังหวัดมหาสารคาม (เฉพาะในเมือง) ซึ่งขึ้นตรงกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
มหาสารคาม กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ในขณะท่ีขอบเขตในด้าน
ระยะเวลา โครงการนี้ใช้เวลาศึกษา 6 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2562 และส้ินสุดวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2563 

 วิธีการศึกษาเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ “การ
บังคับใช้กฎหมาย” ในเรื่องเมาแล้วขับ ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีการใช้อยู่
จริงหรือมีการใช้ในอดีตและได้พัฒนาการเพื่อให้ได้วิธีการท่ีเหมาะสมตามแต่ละบริบทของแต่ละพื้นท่ีท่ีแตกต่าง
กัน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการศึกษาท่ีจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลวรรณกรรมต่าง ๆ เป็นฐานคิดในการกำหนด
ประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตั้งจุด
ตรวจแอลกอฮอล์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคณะวิจัยได้มีโอกาสเข้าพบและสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นท่ีเป้าหมายทุก
แห่งเพื่อให้ได้ความเข้าใจในการกำหนดนโยบาย แนวทาง ความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ท้ังบนโต๊ะบนกระดาษก่อนในภาคสนามจริง อีกท้ังคณะผู้วิจัยยังได้มีโอกาสไปสังเกตการณ์การต้ังจุดตรวจจริง
ในหลายจุดต่างพื้นที่และหลายช่วงเวลาที่มีการตั้งจุดตรวจตามแผน ตลอดจนอาศัยเครื ่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งจากกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติเพื่อสอบถามปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อบังคับใช้
กฎหมาย กลุ่มสถานประกอบการทั้งเจ้าของ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้ดูแลร้านต่าง ๆ เพื่อสอบถามถึงความ
คิดเห็นต่อมาตรการท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันรวมถึงข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาเมาแล้วขับจาก
สถานประกอบการต่าง ๆ ท่ีให้บริการ และกลุ่มผู้ (ด่ืม) บริโภค เพื่อสอบถามพฤติกรรมท้ังก่อน ขณะ และหลัง
ด่ืมตามบริบทในเชิงพื้นท่ีและพฤติกรรมปกติในการดื่มกินก่อน (ขับ) กลับ  

 ผลการศึกษาที่พบทั้ง “ช่องว่าง” และ “แนวทาง” ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมายต่อการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับบนท้องถนน มีดังต่อไปนี้ 

1. ช่องว่างเกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย 

1) กฎหมายท่ีว่าด้วยการขับขี่ขณะมึนเมา 

 แม้ว่าในแง่ของระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจหรือกระแสโลหิตเมื่อศึกษากฎหมายเปรียบเทียบแล้ว 
การกำหนดค่ามาตรฐานในการกระทำความผิดของระบบกฎหมายไทยจะอยู่ในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
กับระบบกฎหมายของต่างประเทศ แต่ในแง่ของอัตราโทษของผู้กระทำความผิดจากการศึกษาพบว่ายังอยู่ใน
อัตราที่ต่ำกว่าระบบกฎหมายของประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบกฎหมายของประเทศไต้หวันซึ่ง
โดยปัจจัยเรื่องอัตราค่าครองชีพมีความใกล้เคียงกับประเทศไทย แต่ระบบกฎหมายไต้หวันกลับมีอัตราโทษท่ี
รุนแรงกว่าในระบบกฎหมายเป็นอย่างมาก เช่นนี้จึงมีผลให้ผู้ขับขี่หลังจากบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มี
ความเกรงกลัวโทษการกระทำผิดน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ 

 2) กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 



 ในประเด็นของการควบคุมพฤติกรรมของสังคมอันเกี่ยวกับการขับขี่ขณะมึนเมาโดยระบบกฎหมายนั้น 
พบว่าในระบบกฎหมายไทยยังมีตัวบทกฎหมายอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาประกอบกับกฎหมายซึ่งว่าด้วยการ
กระทำความผิดและโทษจากการขับขี่ในขณะที่มีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กำหนดด้วย กล่าวคือ 
ในส่วนของ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นกฎหมายเบื้องต้นที่ว่าด้วยการกำกับควบคุม
การจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น มีบทบัญญัติจำนวนหนึ่งที่ไม่มีผลในทางปฏิบัติจริง เช่น 
บทบัญญัติท่ีว่าด้วยเวลา วิธีการ และสถานท่ีท่ีห้ามบริโภคหรือจำหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ (มาตรา 27, 28, 
30 และ 31) นอกจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมในการ
จำหน่ายและบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้ในทางปฏิบัติอย่างมีนัยสำคัญแล้ว บทบัญญัติของกฎหมายเหล่านี้
ยังไม่มีส่วนเสริมหรือเอื ้อต่อการบังคับใช้กฎหมายที่ว ่าด้วยการขับขี ่ในขณะมึนเมาตามที่ปรากฏอยู ่ใน
พระราชบัญญัติจราจรทางบกแต่อย่างใด (ยกตัวอย่างกฎหมายที่ไม่เอื ้อใน พรบ.) เนื ่องจากช่วงเวลาและ
สถานที่ที ่จำหน่ายหรือบริโภครวมทั้งข้อห้ามในการจำหน่ายต่าง ๆ ที่บัญญัติในพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางตรรกะในเชิงสาเหตุผลลัพธ์ที่จะทำให้ลดอุบัติการณ์ในการขับขี่
ในขณะมึนเมารวมทั้งอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ขณะมึนเมาของประชาชนได้เลย 

 นอกจากนี้กฎหมายอื่นท่ีต้องพิจารณาเพิ่มเติมประกอบกันในกรณีนี้คือ บทบัญญัติท่ีว่าด้วยการกระทำ
ความผิดและอัตราโทษของความผิดฐานอื่น ๆ ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก กล่าวคือ ในกรณีที่ผู้กระทำ
ความผิดฐานขับขี่ขณะที่มีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนั้น นอกจากจะมีความผิด
ทางอาญาและมีอัตราโทษปรับและจำคุกแล้ว ยังมีอัตราโทษทางปกครองในการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ชั ่วคราวหรือถาวรอีกด้วย ดังนั้นหากผู้ที ่กระทำความผิดในกรณีนี้ต้องโทษทางปกครองให้มีผลเพิกถอน
ใบอนุญาตขับขี่ด้วยแล้วย่อมไม่สามารถขับข่ียานพาหนะได้อีก เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วหากยังฝ่าฝืนย่อมมีโทษตามท่ี
กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก อย่างไรก็ตาม โทษท่ีบัญญัติไว้ในในพระราชบัญญัติจราจรทางบกใน
กรณีท่ีขับขี่ยานพาหนะโดยปราศจากใบอนุญาตขับข่ีกลับมีอัตราโทษไม่สูงเมื่อเทียบกับการกระทำความผิดใน
กรณีอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการขับขี่ขณะมึนเมา ในแง่นี้เองผู้กระทำความผิดฐานขับขี่ในขณะที่มี
ระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงกว่าท่ีกฎหมายกำหนดจึงมีความเกรงกลัวต่อผลของการกระทำไม่มากนัก กรณี
เช่นนี้จึงเป็นกรณีท่ีตัวบทกฎหมายท่ีบัญญัติไม่มีความสอดคล้องกันในแง่ของอัตราโทษอันส่งผลในทางจิตวิทยา
ต่อผู้กระทำความผิดท่ีจะเกิดความเกรงกลัวและเคารพต่อกฎหมายน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น 

แนวทาง/ข้อเสนอแนะช่องว่างที่ 1 

 ควรเพิ่มอัตราโทษในกรณีท่ีขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับท่ี
มีสถิติอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงเทศกาลของแต่ละปี ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศที่ประสบผลสำเร็จในการลด
พฤติกรรมเมาแล้วขับจากเหตุแห่งการเกรงกลัวต่อการกระทำความผิดซึ่งมีโทษท่ีรุนแรงและทำให้ผู้ด่ืมมิกล้าท่ี
จะขับซึ่งอาจสร้างความสูญเสียให้กับตนและคนอื่นได้ 

2. ช่องว่างเกี่ยวกับมาตรการตั้งจุดตรวจ 

 1) ทรัพยากรในการตั้งจุดตรวจ 

 การตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ยานพาหนะนั้นเป็นอำนาจหน้าท่ีโดยตรงของ
เจ้าพนักงานจราจรของแต่ละท้องท่ี โดยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเจ้าพนักงานท่ีมีอำนาจหน้าท่ีนี้จะสังกัดอยู่ใน
หน่วยงานกองบังคับการจราจรกลางและในพื้นท่ีต่างจังหวัดจะเป็นเจ้าพนักงานจราจรท่ีสังกัดอยู่สถานีตำรวจ
แต่ละท้องท่ี โดยเจ้าพนักงานจราจรท่ีมีอำนาจหน้าท่ีในการตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับ



ขี่ยานพาหนะนั้นจะมีภารกิจในการกำกับควบคุมการจราจรในช่วงระหว่างเวลาทำการปกติหรือในช่วงเวลา
กลางวันด้วย การจัดสรรเวลาของเจ้าพนักงานจราจรให้ทำหน้าท่ีท้ังกลางวันและกลางคืนตามเวรยามท่ีกำหนด
เป็นวาระย่อมสร้างภาระให้แก่เจ้าพนักงานมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเจ้าพนักงานที่มีวาระที่จะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในเวลากลางคืนนั้นในวันต่อมาก็มีความจำเป็นต้องจัดสรรเวลาให้กับการพักผ่อน ในแง่นี้เองทรัพยากร
บุคคลท่ีมีความจำเป็นต่อการใช้มาตรการต้ังจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ยานพาหนะใน
เวลากลางคืนจึงมีจำนวนจำกัดและไม่เพียงพอต่อการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพได้เท่าที ่ควร 
นอกจากนี้ยังพบว่าทรัพยากรด้านวัตถุเครื่องมือก็มีจำนวนจำกัด แม้ว่าในปัจจุบันการต้ังจุดตรวจในแต่ละจุดจะ
ใช้เครื่องมือเพียงไม่กี่เครื่องและในบางพื้นท่ีก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความเพียงพอของเครื่องมือ แต่ในบางพื้นท่ีก็มี
ปัญหาเรื่องการจัดสรรเครื่องมือที่ไม่เพียงพอ อีกทั้งในอนาคตหากเกิดการรณรงค์เพื่อทำโครงการจุดตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ยานพาหนะท่ีจำเป็นต้องมีมาตรการต้ังจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ใน
ร่างกายของผู้ขับขี่ยานพาหนะเป็นจำนวนมากกว่าปกติก็ไม่สามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจาก
ความจำกัดของทรัพยากรท้ังบุคคลและเครื่องมือดังท่ีกล่าวไปข้างต้น 

 2) จำนวนและวิธีการตั้งจุดตรวจ 

 จากผลการศึกษาพบว่า การตั้งจุดตรวจในแต่ละพื้นที่ของเจ้าพนักงานจราจร ยังมีจำนวนจำกัดและ
ค่อนข้างน้อย ส่งผลให้มาตรการในการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายยังไม่สามารถกระทำได้อย่างเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ อีกทั้งเมื่อศึกษาการบังคับใช้กฎหมายเปรียบเทียบจะพบว่า นอกจากตัวบทกฎหมายท่ี
บัญญัติอัตราโทษอย่างค่อนข้างรุนแรงเพื่อให้เกิดความเกรงกลัวแล้ว ในประเทศไต้หวันมีผลการวิจัยว่าโครงการ
ตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ยานพาหนะอย่างเข้มข้นเป็นช่วงเวลาติดต่อกันในระดับ
หนึ่งรวมทั้งการสุ่มใช้มาตรการดังกล่าวเป็นระยะ ๆ ทำให้ผลลัพธ์ในแง่ของการฝ่าฝืนกฎหมายลดลงอย่างมี
นัยสำคัญ ในแง่นี้เอง เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการกำหนดมาตรการในประเทศไทยยังพบว่ามีความแตกต่าง
ค่อนข้างมาก กล่าวคือ สำหรับมาตรการตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ยานพาหนะใน
ประเทศไทยนั้นเป็นการใช้มาตรการแบบเป็นกิจวัตรหรือดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดปี แต่ปราศจากการเร่ง
ใช้มาตรการแบบเข้มข้นเป็นช่วง ๆ อย่างในประเทศไต้หวันที่ทำอย่างได้ผลมาแล้ว อีกทั้งไม่มีระบบการใช้
มาตรการสุ่มตรวจอย่างเข้มข้นในระหว่างปี จึงอาจมีผลทำให้การดำเนินมาตรการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย
ไม่ส่งผลลัพธ์ที่ดีอย่างท่ีควรจะเป็น อนึ่ง ปัญหาและข้อจำกัดในประเด็นนี้เป็นปัญหาและข้อจำกัดท่ีเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องกับปัญหาและข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือที่กล่าวไปข้างต้น เนื่องจากการขาดการ
จัดสรรทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือท่ีเพียงพอก็อาจส่งผลให้การดำเนินมาตรการแบบเข้มข้นและแบบสุ่มใน
ระหว่างปีไม่สามารถกระทำได้จริงดังท่ีคาดหวัง    

 3) ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินมาตรการทางกฎหมาย 

  ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนหลังจากที่ได้มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้
ขับขี่ยานพาหนะแล้วและพบว่ามีระดับท่ีสูงเกินกว่าท่ีกฎหมายกำหนด แม้ปัญหาดังกล่าวจะเป็นปัญหาท่ีอยู่ใน
ขั้นตอนของกระบวนการนำตัวผู้กระทำความผิดไปดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งอยู่นอกขอบข่ายของการวจัิยนี้ 
แต่อย่างไรก็ดี ปัญหาในขั ้นตอนดังกล่าวกลับส่งผลกระทบมาถึงมาตรการในการตั ้งจุ ดตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนด้วย กล่าวคือ เมื่อกระบวนการดำเนินสู่การตรวจพบ
ผู้กระทำความผิดฐานขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำตัวผู้กระทำความผิด
ดำเนินคดีตามกฎหมายที่สำนักงานตำรวจประจำท้องที่ จากการศึกษาพบว่ าในขั้นตอนดังกล่าวมีความ
จำเป็นต้องใช้กำลังพลของเจ้าพนักงานจราจรถึงสองนายต่อผู้กระทำความผิดหนึ่งคน อีกทั้งระยะเวลาในการ



ดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าวยังใช้เวลานานมากอย่างน้อยครึ่งถึงหนึ่งช่ัวโมง ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้กำลังพล ณ 
จุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ยานพาหนะต้องลดจำนวนลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากใน
แต่ละจุดตรวจนั้นจะมีกำลังพลอยู่ประมาณแปดถึงสิบนาย ดังนั้นหากมีจำนวนผู้กระทำความผิดในเวลา
เดียวกันตั ้งแต่สองคนขึ ้นไปจะทำให้มาตรการในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู ้ขับขี่
ยานพาหนะ ณ จุดตรวจจะไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเช่นเดิม ในแง่นี้เองหากมีผู้กระทำความผิด
ในระยะเวลาเดียวกันมากกว่าส่ีคน จุดตรวจจะไม่สามารถดำเนินการได้เลยเนื่องจากกำลังพลของเจ้าพนักงาน
แทบจะไม่มีเหลืออยู่เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี ณ จุดตรวจแล้ว 

แนวทาง/ข้อเสนอแนะช่องว่างที่ 2 

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อปัญหาการมีทรัพยากรในการต้ังจุดตรวจไม่เพียงพอคือ การจัดกำลังพลท่ีแยก
ออกจากหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานในเวลาราชการ ถ้าหากเรื่องเมาแล้วขับนั้นได้เป็นวาระแห่งชาติ เป็นเรื่องจำเป็น
ที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะเกิดความสูญเสียเป็นอย่างมากเมื่อมีอุบัติเหตุในส่วนนี้ ส่วนเรื่องอุปกรณ์และ
การดูแลรักษาอุปกรณ์ในการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ เรื่องนี้บางพื้นท่ีกล่าวว่าเพียงพอ แต่ในบางพื้นท่ีก็กล่าว
ว่าไม่เพียงพอ ซึ่งในพื้นท่ีท่ีกล่าวว่าไม่เพียงพอนั้นส่วนใหญ่คือพื้นท่ีในเมือง ซึ่งมีสถานบันเทิงจำนวนมาก ส่วน
เรื ่องการดูแลเครื่องเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์นั ้น ไม่มีบรรทัดฐานในด้านเวลาเรื ่องการส่งเครื ่องตรวจวัด
แอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรให้มีมาตรฐานเดียวกัน หรือเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันในด้านการดูแลและเวลาใน
การส่งเครื่องเพื่อมา Calibrate ควรมีการจัดจ้างบริษัทเอกชนให้มาคอยดูแลเรื่อง Calibrate เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
ตำรวจมีความสะดวกในการปฏิบัติงาน และไม่ต้องเสียเวลาในการรอรับเครื่องเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์กลับมา
ใช้งาน  
 ส่วนปัญหาเรื่องจำนวนและวิธีการตั้งจุดตรวจอาจลองนำแคมเปญของประเทศไต้หวันมาปรับใช้กับ
ยุทธวิธีของประเทศไทย เหมือนกับการตั้งจุดตรวจวัดช่วงเทศกาลที่จะมีความเข้มงวดและมีเจ้าหน้าที่หลาย
หน่วยงานให้ความร่วมมือ อาจจะทำตามแผน 2 เดือนต่อครั้ง หรือ 3 เดือนต่อครั้ง จนกว่าสถิติเรื่องเมาแล้วขับ
จะลงลด อุบัติเหตุลดลงและการจับผู้กระทำผิดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด 
 และปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินมาตรการทางกฎหมาย มีข้อเสนอแนะคือควรจะมีจุด One 
Stop Service เพื่อตรวจสอบแบบออนไลน์ในการค้นหาประวัติผู ้กระทำผิด และสามารถดูประวัติได้เลย 
จากนั้นทำขั้นตอนก่อนจะนำตัวผู้กระทำผิดไปท่ีสถานีตำรวจเพื่อฝากขัง หรือควรมีรถฝากขังให้ผู้กระทำผิดมีท่ี
รอก่อนนำตัวไปท่ีสถานีตำรวจ 

3. ช่องว่างเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงาน 

 ปัญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมของผู้กระทำความผิด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการต่อต้านและร้องเรียนต่อการ
ต้ังจุดตรวจ ปัญหาเรื่องการบ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับการตรวจ ปัญหาเรื่องการหลบหนี หรือแม้กระท่ังปัญหาเรื่องท่ี
ผู้กระทำความผิดใช้ระบบอุปถัมภ์ในการช่วยเหลือให้ไม่ต้องถูกดำเนินคดี เหล่านี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการบังคับ
ใช้กฎหมายท้ังส้ิน ปัญหาดังกล่าวแทบท้ังหมดเกิดขึ้นเนื่องจากเจ้าพนักงานมีความจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับสังคม
และชุมชนอย่างกลมกลืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ต่างจังหวัด จึงหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเตม็ท่ี
และตรงไปตรงมา แต่หากพิจารณาแล้วเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าท่ีของตนตามท่ีกฎหมาย
ให้ไว้ในกรณีการตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ยานพาหนะนั้น เป็นกรณีที่กฎหมายให้
อำนาจไว้ขัดเจนและครอบคลุมในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็น การตั้งจุดตรวจ การจับกุมผู้หลบเลี่ยง การให้ผู้ขับขี่



ยานพาหนะตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ในแง่นี้เองปัญหานี้จึงไม่ใช่ปัญหาในเชิงระบบ แต่เป็น
ปัญหาในเชิงวัฒนธรรมองค์กรซึ่งต้องอาศัยการแก้ไขกันเป็นการภายใน  

แนวทาง/ข้อเสนอแนะช่องว่างที่ 3 

 การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีข้อเสนอแนะคือ ควรให้สิทธิเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
ได้อย่างเต็มท่ี เนื่องจากมีการร้องเรียนการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ หรือการถ่ายคลิปในขณะที่เจ้าหน้าท่ี
ตำรวจปฏิบัติงานเพื่อจับผิดการทำงาน ผู้กระทำผิดบางรายไม่ยอมให้เจ้าหน้าท่ีตำรวจตรวจ แต่เรื่องเหล่านี้ทาง
เจ้าหน้าท่ีตำรวจนั้นมีอำนาจ หน้าท่ีตามกฎหมายอยู่แล้ว ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจึงไม่ใช่เชิงระบบท่ีปฏิบัติ แต่เป็นเชิง
วัฒนธรรมองค์กร เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความอะลุ่มอล่วยกับประชาชนบริเวณที่ตั ้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ 
เนื่องจากในบางพื้นท่ีอาจมีการขอความอนุเคราะห์เรื่องอุปกรณ์ หรือแม้กระทั่งผู้ที่รู้จักกับเจ้าหน้าที่เป็นการ
ส่วนตัว  แต่เมื่อมีการเพิ่มมาตรการทางกฎหมายท่ีว่า “หากผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบ ให้เจ้าหน้าท่ีสันนิษฐานไว้
ก่อนว่าผู้นั้นเมาสุรา เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราได้” แล้วนั้นก็มีปัญหาเรื่องระบบอุปถัมภ์ท่ี
เพิ ่มขึ ้น ในปัญหานี้ควรมีคนกลางในการยืนยัน ถ้าต่างจังหวัดเป็น ผู ้นำชุมชน อาสาสมัคร เป็นต้น ถ้าใน
กรุงเทพมหานครอาจจะมีความร่วมมือจากเทศกิจ หรือ  NGOs เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 

ข้อสังเกตที่พบจากการศึกษา 

 1. ปัญหาจากเจ้าหน้าท่ีตำรวจระดับปฏิบัติงานพบเจอในระหว่างท่ีต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ คือ ผู้ขับ
ขี่ขณะมึนเมามักจะไม่ให้ความร่วมมือในการเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์ เมื่อพบว่ามีการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์
มักจะหลบเล่ียงจุดตรวจฯ ตลอดจนอ้างถึงนายตำรวจท่ีตนรู้จัก ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้รับจากผู้มาใช้บริการ
สถานบันเทิงว่าไม่มีการเตรียมตัวหรือการวางแผนไป-กลับและมักจะขับขี่รถยนต์ส่วนตัวไปเอง นั่นหมายถึงเมื่อ
มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนกระทั่งมึนเมาก็ต้องขับรถยนต์ส่วนตัวกลับบ้านเอง และไม่ได้คำนึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้ร่วมใช้ถนน หรือคำนึงถึงการพบเจอจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ทางด้านผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่
มีมาตรการในการช่วยเหลือลูกค้าท่ีด่ืมแอลกอฮอล์จนมึนเมา 

 2. เจ้าของสถานประกอบการบางแห่งอยากท่ีจะสร้างห้องพักเพื่อให้บริการลูกค้าท่ีด่ืมแอลกอฮอล์จน
มึนเมา หรือมีแนวคิดที่จะมีบริการรับ-ส่งลูกค้าจากร้านเพื่อกลับที่พัก เจ้าของสถานประกอบการที่มีแนวคิด
แบบนี้อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคาม อาจเป็นเพราะในพื้นท่ีนั้นมีนักศึกษามาใช้บริการเป็นส่วนใหญ่ 

 3. ผู้ใช้บริการสถานบันเทิงที่มักจะดื่มจนเมา มีทั้งผู้ที่มีการวางแผนการไป-กลับ บ้านหรือที่พัก และ
ไม่ได้วางแผน ซึ่งการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นเรื่องท่ีผิด เพียงแต่เมื่อผู้ด่ืมรู้ตนว่าจะต้องด่ืมจนเมาและ
ไม่มีสติจะต้องมีการวางแผนการกลับให้ปลอดภัยท้ังต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งผู้ใช้บริการสถานบันเทิงท่ีมีการวาง
แผนการเดินทางกลับต่างก็ยังคงมีทัศนคติด้านบวกต่อการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ และยินดีที่จะตรวจวัด
แอลกอฮอล์หากเจอจุดตรวจ  

  



บทคัดย่อ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษานี้จึงกำหนดไว้ 5 ข้อ กล่าวคือ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานการ
บังคับใช้กฎหมายและมาตรการในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในต่างประเทศ 2) เพื่อศึกษาขั้นตอนการกำหนด
เป้าหมาย การจัดเตรียมความพร้อม และปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตำรวจในการต้ังจุด
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ 3) ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในสถานบันเทิง ต่อการเมาแล้วขับ 4) ศึกษาข้อเสนอ
ของผู้ประกอบการสถานบันเทิงต่อการช่วยลดพฤติกรรมเมาแล้วขับของผู้ใช้บริการ 5) เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ในการตั ้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ของเจ้าหน้าที ่ตำรวจให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื ่อจัดการปัญหาดื ่มแล้วขับระหว่างสถาน
ประกอบการและเจ้าหน้าท่ีตำรวจในพื้นท่ีปฏิบัติงานให้สามารถทำงานร่วมกันได้  
 วิธีการศึกษาใช้วิธีวิทยาผสมผสาน (Mixed Method) ท่ีเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และ
งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ดำเนินการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์ ตลอดจนอาศัยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้
บังคับใช้กฎหมายท้ังในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ กลุ่มสถานประกอบการท้ังเจ้าของ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และ
ผู้ดูแลร้านต่าง ๆ และกลุ่มผู้ (ด่ืม) บริโภค  

ผลการศึกษาที่พบทั้ง “ช่องว่าง” และ “แนวทาง” ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมายต่อการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับบนท้องถนน มีดังต่อไปนี้ 

1) ช่องว่างเกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย ทั้งกฎหมายที่ว่าด้วยการขับขี่ขณะมึนเมา และกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทาง/ข้อเสนอแนะช่องว่างท่ี 1 คือ ควรเพิ่มอัตราโทษในกรณีท่ีขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา 

2) ช่องว่างเกี่ยวกับมาตรการตั้งจุดตรวจ ทั้งทรัพยากรในการตั้งจุดตรวจ จำนวนและวิธีการตั้งจุด
ตรวจ และปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินมาตรการทางกฎหมาย โดยมีแนวทาง/ข้อเสนอแนะ ช่องว่างท่ี 2 
คือ ควรจัดกำลังพลที ่แยกออกจากหน่วยงานที ่ปฏิบัติงานในเวลาราชการ ควรจัดสรรเครื ่องตรวจวัด
แอลกอฮอล์ในลมหายใจให้เหมาะสมต่อการใช้งาน พื้นท่ีท่ีต้องใช้มากก็จัดสรรให้จำนวนมากกว่าพื้นท่ีท่ีไม่ค่อย
ได้ใช้ ควรให้มีมาตรฐานในการนำเครื่องไป Calibrate ให้เท่าเทียมกันท้ังพื้นท่ีในเมืองและนอกเมือง หรือเพื่อ
เป็นมาตรฐานเดียวกันในด้านการดูแลและเวลาในการส่งเครื่องเพื่อ Calibrate ควรมีการจัดจ้างบริษัทเอกชน
ให้มาคอยดูแล ควรลองนำแคมเปญของประเทศไต้หวันมาปรับใช้กับยุทธวิธีของประเทศไทย เหมือนกับการต้ัง
จุดตรวจวัดช่วงเทศกาลท่ีจะมีความเข้มงวดและมีเจ้าหน้าท่ีหลายหน่วยงานให้ความร่วมมือ อาจจะทำตามแผน 
2 เดือนต่อครั้ง หรือ 3 เดือนต่อครั้ง จนกว่าสถิติเรื่องเมาแล้วขับ อุบัติเหตุ และการจับผู้กระทำผิดจะลดลง
อย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ควรจะมีจุด One Stop Service เพื่อตรวจสอบแบบออนไลน์ในการค้นหาประวติั
ผู้กระทำผิด และสามารถดูประวัติได้เลย จากนั้นทำขั้นตอนก่อนจะนำตัวผู้กระทำผิดไปท่ีสถานีตำรวจเพื่อฝาก
ขัง หรือควรมีรถฝากขังให้ผู้กระทำผิดมีท่ีรอก่อนนำตัวไปท่ีสถานีตำรวจ 
 3) ช่องว่างเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงาน โดยมีแนวทาง/ข้อเสนอแนะ ช่องว่างที่ 3 
คือ ควรให้สิทธิเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มท่ี เนื ่องจากมีการร้องเรียนการตั ้งจุดตรวจวัด
แอลกอฮอล์ หรือการถ่ายคลิปในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีตำรวจปฏิบัติงานเพื่อจับผิดการทำงาน ผู้กระทำผิดบางราย
ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจ แต่เรื่องเหล่านี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมีอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้ว 
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจึงไม่ใช่เชิงระบบท่ีปฏิบัติ แต่เป็นเชิงวัฒนธรรมองค์กร เจ้าหน้าท่ีตำรวจมีความอะลุ่มอล่วยกับ
ประชาชนบริเวณท่ีต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ เนื่องจากในบางพื้นท่ีอาจมีการขอความอนุเคราะห์เรื่องอุปกรณ์ 



หรือแม้กระท่ังผู้ท่ีรู้จักกับเจ้าหน้าท่ีเป็นการส่วนตัว แต่เมื่อมีการเพิ่มมาตรการทางกฎหมายท่ีว่า “หากผู้ขับขี่ไม่
ยอมให้ทดสอบ ให้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเมาสุรา เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสรุาได้” 
แล้วนั้นก็มีปัญหาเรื่องระบบอุปถัมภ์ท่ีเพิ่มขึ้น ในปัญหานี้ควรมีคนกลางในการยืนยัน ถ้าต่างจังหวัดเป็น ผู้นำ
ชุมชน อาสาสมัคร เป็นต้น ถ้าในกรุงเทพมหานครอาจจะมีความร่วมมือจากเทศกิจ หรือ  NGOs เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีตำรวจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 
 

  



Abstract 
 This study has 5  objectives: 1) to compare the performance, law enforcement, and 
measures for alcohol testing in foreign countries 2) to study the process of setting targets 
preparation problems and obstacles in the operation of police officers in establishing alcohol 
checkpoints 3) studying drunk driving behavior of service users in entertainment centers 4) 
Studying the proposals of entrepreneur towards reducing drunk driving behavior and 5) 
Providing policy recommendations to enhance the duty of establishing a police checkpoint 
for police officers to be most effective And provide policy suggestions for managing drinking 
and driving problems between establishments and police officers in the work area for smooth 
collaboration. 
 The method of study uses mixed method, which begins with a review of literature, 
documents, and related research. Executive in-depth interviews policy makers practitioners 
and those involved in the process of setting up alcohol checkpoints and rely on tools to 
collect information from law enforcement officers at the executive and operational levels 
group of establishments, owners, executives, managers, store administrators and drinkers. 
 The study found both "gap" and "guidelines" that are appropriate to increase the 
efficiency of law enforcement to reduce drunk driving behavior on the road. With the following 
 1) Gap about the law including the driving law while intoxicated and other related 
laws, there are guidelines/suggestions which is to increase the penalty in case of driving while 
intoxicated. 
 2) Gaps about checkpoints Including resources for setting up checkpoints Number of 
checkpoints and problems with the process of implementing legal measures, there are 
guidelines / suggestions. The second gap is that the personnel should be separated from the 
work units during working hours, should allocate the breath alcohol tester to be suitable for 
use. Should arrange the area suitable for actual use. Should have a standard for bringing the 
device to be calibrated equally in both urban and suburb areas or to be the same standard 
of care and delivery time for Calibrate, a private company should be hired to look after. 
Should try to adapt the Taiwan campaign to the strategy of Thailand, such as setting up a 
checkpoint during the festival that is strict and staffed by various agencies to cooperate. Which 
may follow the plan 2 months at a time or 3 months at a time until statistics about drunk 
driving Accidents and arrest of offenders are significantly reduced. In addition, there should be 
a One Stop Service point to check online to find the offender's history and can see the history 
straight away. Then took the offender to the police station to be imprisoned or should have 
a car to be detained for the offender to take to the police station. 
 3) Gap in relation to law enforcement officers with guidelines/suggestions, the 3rd gap 
is that the law enforcement officers should be able to fully grant Due to complaints about 
setting up alcohol testing points or shooting clips while the police officers work to catch the 
fault. Some offenders do not allow police officers to inspect. But these matters the police 



officers have the power Already legally the problem is therefore not systematic in practice. 
But is an organizational culture Police officers compromise the people at the location of the 
alcohol detection point. Since in some areas there may be requests for equipment support 
or even people who know the staff personally but when adding legal measures on the topic 
"If the driver refuses to let the test the officer can assume that the person is drunk. Officials 
are able to prosecute motorists for drunk driving." As a result, problems with the patronage 
system are increasing. In this issue there should be a referee to confirm. If the province or 
countryside the intermediary should be the leader of the community, volunteers, etc. Or if in 
Bangkok may request cooperation from municipalities or NGOs in order for police officers to 
work more efficiently.  
 

  



คำนำ 
 

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการการศึกษาช่องว่างและแนวทางท่ีเหมาะสมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายต่อการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับบนท้องถนน โดยศูนย์วิชาการเพื่อ
ความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) เพื่อสนองตอบต่อแนวทางและหลักเกณฑ์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ระยะท่ี 5 เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สาธารณะตามพันธกิจขององค์กร อันจะเป็นการเพิ่มคุณภาพการบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมาอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะสถาบันการศึกษา ได้รับ
มอบหมายจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ให้ดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบการ
ปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ของประเทศไทยกับต่างประเทศ 
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการสถานบันเทิงต่อการเมาแล้วขับ ตลอดจนศึกษาข้อเสนอของผู้ประกอบการสถานบันเทิงต่อการช่วย
ลดพฤติกรรมเมาแล้วขับของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับการปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และเพื่อจัดการปัญหาด่ืมแล้วขับระหว่างสถานประกอบการและเจ้าหน้าท่ีตำรวจใน
พื้นท่ีให้สามารถทำงานร่วมกันได้ 
  อนึ่ง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อเสนอผลการศึกษาวิจัย และเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน 
การกำหนดแนวทางที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย โดยคณะผู้วิจัยได้ทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีตำรวจระดับผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้แทนของกลุ่มเจ้าหน้าท่ี
ตำรวจเกี ่ยวข้องกับการกำหนดแผนยุทธวิธ ีในการตั ้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ในพื ้นที ่ศึกษาที ่กำหนด  
รวมถึงการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการสถานบันเทิง และ
ผู้ใช้บริการสถานบันเทิง โดยได้ทำการสรุปพร้อมจัดทำข้อเสนอแนะมาด้วยพร้อมนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป  

 
 

คณะผู้วิจัย 
 กุมภาพันธ์ 2563  
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บทท่ี 1 
บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยในปี พ.ศ.2561 ว่า 
ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 32.7 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ซึ่งสูงที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ในอันดับ 9 ของประเทศสมาชิกทั้งหมด 175 ประเทศ โดยมีจำนวน
ผู้เสียชีวิต 22,491 ราย เฉล่ียวันละ 60 คน ส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุ 15-29 ปี ในจำนวนนี้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
เป็นกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดถึงร้อยละ 74 หรือประมาณ 16,600 รายต่อปี ซึ่งสาเหตุเกิดจากพฤติกรรม
เสี่ยงของผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และการขับรถขณะมึนเมาก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุดว้ย 
นอกจากนี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 563 ภายใต้การดำเนินงานของ
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ พ.ศ.2563 โดยบูรณาการทุกภาคส่วนให้มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงตาม
แนวทางประชารัฐ ซึ่งได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย
ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ผลปรากฏว่า เกิดอุบัติเหตุ 354 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 45 ราย 
ผู้บาดเจ็บ 359 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 32.68 ขับรถเร็ว ร้อยละ 
29.00 พฤติกรรมเส่ียงท่ีทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 56.12 ด่ืมแล้วขับ 
ร้อยละ 22.49 ยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 79.97 รถกระบะ ร้อยละ 6.81 
ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง 63.37 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 39.02 ช่วงเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ 
ช่วงเวลา 16.01–20.00 น. ร้อยละ 26.28 ซึ่งหากเปรียบเทียบกับเทศกาลปีใหม่เมื่อปี พ.ศ.2562 จะพบว่า
รายงานสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ (ช่วง 7 วันอันตราย) มีสถิติอุบัติเหตุกรณีบาดเจ็บรุนแรงท่ัวประเทศ
รวม 3,791 ครั้ง บาดเจ็บ 3,892 ราย และเสียชีวิต 463 ราย การเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ ตลอดจน
จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง อาจเป็นเพราะภาครัฐมีการดำเนินการตาม 7 มาตรการลดปัจจัยเสี่ยง คือ ปัจจัยจาก
คน ถนน สภาพแวดล้อม ยานพาหนะ การคมนาคมทางน้ำ การดูแลด้านการรักษาพยาบาลหลังเกิดเหตุ การ
ดูแลนักท่องเท่ียว และการบริหารจัดการ ซึ่งถือว่าเป็นเหตุปัจจัยท่ีทำให้การเกิดอุบัติเหตุลดลงด้วย  

ด้านกรมคุมประพฤติได้รายงานสถิติคดี “ดื่มแล้วขับ ขับขี่โดยประมาท ถูกจับคุมประพฤติ” ช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2562 พบว่า มีคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ
จำนวนรวมทั้งสิ้น 12,810 คดี โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 12,325 คดี หรือคิด
เป็นร้อยละ 96.21 หากเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 พบว่า มีจำนวนเพิ่มขึ้น 232 คดี หรือร้อย
ละ 1.85 โดยจังหวัดท่ีมีสถิติสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 714 คดี กรุงเทพมหานคร 
จำนวน 656 คดี และจังหวัดสกลนคร จำนวน 585 คดี ซึ่งจากจำนวนคดีท้ังหมดมีคดีขับรถขณะเมาสุราท่ีศาล
ส่ังติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) จำนวน 489 ราย นอกจากนี้ยังพบผู้กระทำผิดซ้ำจำนวนกว่า 236 ราย โดย
กรมคุมประพฤติจะดำเนินการคัดกรองตามแบบประเมินพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ หากพบว่ามีความเส่ียง
สูงในการติดสุราหรือติดสุราแล้วจะส่งเข้ารับการบำบัดต่อไป ส่วนในผู้ที่มีความเสี่ยงการติดสุราระดับกลางถึง
ต่ำจะต้องทำงานบริการสังคมและเข้ารับการอบรมความรู ้เกี ่ยวกับกฎหมายจราจรและการลด -ละ-เลิก 
แอลกอฮอล์  
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นอกจากนี้ ยังพบว่า การบังคับใช้กฎหมายมีความสัมพันธ์โดยตรงกับพฤติกรรมการขับขี่  ปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับข่ีท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วย
ลดการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 40 และการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพต้องทำอย่างต่อเนื่อง และไม่
เลือกปฏิบัติ ที ่สำคัญคือต้องทำให้ผู ้ขับขี่รับรู ้ถึ งโอกาสถูกเรียกตรวจเมื ่อกระทำความผิด อย่างไรก็ตาม 
ข้อสังเกตสำคัญจาก Global Status Report on Road Safety 2015 พบว่า กฎหมายของประเทศไทยมี
ประสิทธิภาพเทียบเท่าในระดับสากล แต่มีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย โดยมาตรการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงความตระหนักรู้ของประชาชนจะช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเปล่ียนไปในเชิงบวกได้
มากที ่สุด สำหรับประเทศไทยได้ม ีการออกกฎหมายบังคับใช้ในการควบคุมปัญหาการดื ่มสุรา เช่น 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีเนื้อหาควบคุมการจำหน่ายและการดื่มเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ อีกทั้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้มีมาตรการลงโทษที่รุนแรงขึ้น สำหรับ
ความผิดในการดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่ยานพาหนะ เช่น พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 แก้ไข
โดยพระราชบัญญัติจราจร ทางบก (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 ได้บัญญัติเพิ่มโทษแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะในขณะเมา
สุราหรือเมาอย่างอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ นอกจากนั้นพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ.2522 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2557 ยังเพิ่มบทบัญญัติกำหนดข้อ
สันนิษฐานกรณีผู้ขับขี่เมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นไม่ยอมทดสอบโดยไม่มีเหตุอันควร ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
เป็นผู้ขับขี่ขณะเมาสุรา อันจะเป็นมาตรการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากผู้ขับขี่รถขณะเมาสุราหรือ
เมาอย่างอื่น 

การตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ เป็นวิธีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุจากพฤติกรรมเมาแล้วขับ 
ซึ่งการตั้งจุดตรวจดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีปัญหาอุปสรรคหลายประการ ได้แก่ ปัญหาด้านเครื่องมือ
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ปัญหาระบบฐานข้อมูล ปัญหาด้านผู้ขับขี่ ปัญหาท่ีเกิดจากส่ือสังคมออนไลน์ ปัญหาด้าน
งบประมาณ ปัญหาด้านกำลังพล และปัญหาด้านข้อจำกัดของเวลาในการส่งฟ้องคดี จากปัญหาดังกล่าวทำให้
การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจในปัจจุบันจึงยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร นอกจากอุปสรรค
ปัญหาภายในภาคส่วนของตำรวจเองและมุมมองของประชาชนต่อจุดตรวจแล้ว ยังมีปัญหาที่เกิดจากระบบ
อุปถัมภ์ท่ีสร้างความยากลำบากในการปฏิบัติตามหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ ดังเช่นท่ีปรากฏในข่าวเมื่อวันท่ี 8 
พ.ค. 2562 กรณีเจ้าหน้าท่ีตำรวจเรียกดูใบขับขี่ ณ จุดตรวจ แต่ผู้ขับขี่ปฏิเสธพร้อมกับกล่าวถึงตำแหน่งหน้าท่ี
การทำงานของตนว่าเป็นถึงอธิบดีในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 และอ้างความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายดังกล่าว ซึ่งเป็นการกดดันให้เจ้าหน้าที่ตำรวจละเว้นการปฏิบัตหิน้าท่ี  
ปัญหาอีกประการหนึ่งคือ การเรียกร้องให้ยกเลิกจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ของผู้ประกอบการสถานบันเทิงดว้ย 
เนื่องจากจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ทำให้สถานประกอบการโดยรอบจุดตรวจมีผู้มาใช้บริการน้อยลงทำให้ขาด
รายได้  

จากสถิติอุบัติเหตุอันเป็นผลมาจากการขับขี่ขณะเมาสุรา ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการตั้งจุด
ตรวจวัดแอลกอฮอล์นั ้น จะต้องมีการดำเนินการเพื่อลดสถิติการเมาแล้วขับ และหามาตรการในการแกไข
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ โดยอาศัยการระดมความเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ัง
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ ผู้เคยเมาแล้วขับ ผู้ถูกคุมประพฤติ รวมถึงผู้ประกอบการสถานบันเทิงที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
ตลอดจนการศึกษาพฤติกรรมเมาแล้วขับที่ (น่าจะ) เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้บริการสถานบันเทิงในพื้นท่ี
เป้าหมาย ดังนั้น “โครงการศึกษาช่องว่างและแนวทางท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
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ต่อการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับบนท้องถนน” จึงเป็นโครงการที่มีความจำเป็นและจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำ
ให้สถานการณ์เมาแล้วขับของประเทศไทยจะได้รับการพิจารณาหามาตรการและข้อเสนอแนะที่จะเป็น
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการเมาแล้วขับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป  
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1.2 วัตถุประสงค ์

1) เพื ่อศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการในการตรวจวัด
แอลกอฮอล์ในต่างประเทศ 

2) เพื่อศึกษาขั้นตอนการกำหนดเป้าหมาย การจัดเตรียมความพร้อม และปัญหาและอุปสรรคการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตำรวจในการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ 

3) ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในสถานบันเทิง1ต่อการเมาแล้วขับ 

4) ศึกษาข้อเสนอของผู้ประกอบการสถานบันเทิงต่อการช่วยลดพฤติกรรมเมาแล้วขับของผู้ใช้บริการ  

5) เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์
ของเจ้าหน้าท่ีตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อจัดการปัญหาด่ืมแล้ว
ขับระหว่างสถานประกอบการและเจ้าหน้าท่ีตำรวจในพื้นท่ีปฏิบัติงานให้สามารถทำงานร่วมกันได้ 

 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 

 1) ขอบเขตด้านประชากรเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

 1.1) กลุ ่มผู ้บริหารในระดับนโยบายที่กำกับดูแลและมีส่วนสำคัญเกี่ยวข้องกับการตั ้งจุดตรวจ
แอลกอฮอล์ กับทั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจแอลกอฮอล์ในส่วนกลางและ
ภูมิภาคเป้าหมาย 

 1.2) ผู้มาใช้บริการสถานบันเทิงภายในพื้นที่ทั้งในส่วนกลางและพื้นท่ีเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงผู้ที่เคยถูก
เรียกตรวจวัดแอลกอฮอล์ท่ีจุดตรวจด้วย 

 1.3) ผู้ประกอบการสถานบันเทิงท้ังในส่วนกลางและพื้นท่ีเป้าหมาย  

 2) ขอบเขตด้านแนวคิดและวรรณกรรม ในการทบทวนงานต่างประเทศเป็นประเทศที ่มีบร ิบท
คล้ายคลึงกับประเทศไทยในปัญหาและอุปสรรคการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลด
พฤติกรรมการเมาแล้วขับบนถนน โดยพิจารณาจากสถิติข้อมูล บริบททางสังคมวัฒนธรรม การเมืองการ
ปกครอง และอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง ตัวอย่างประเทศที่กำหนดเบื้องต้นเพื่อใช้ในการทบทวน ได้แก่ ไต้หวัน 
มาเลเซีย กัมพูชา ลาว พม่า หรือเมียนมา ศรีลังกา เป็นต้น 

 3) ขอบเขตในเชิงพื้นท่ี แบ่งเป็น 3 พื้นท่ี ได้แก่ 

 3.1) กรุงเทพมหานคร ในกำกับดูแลของกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)  

 3.2) พื้นท่ีเมืองพัทยาครอบคลุมพื้นท่ีอำเภอบางละมุงบางส่วนจำนวน 4 ตำบล ใน 17 หมู่บ้าน ได้แก่ 
ตำบลหนองปรือ ครอบคลุมพื้นที่เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 5, 6, 9-13 ตำบลห้วยใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่เฉพาะ
บางส่วนของหมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล ครอบคลุมพื้นที่เฉพาะบางส่วนของหมู่ท่ี 6–8 และตำบลนาเกลือ 

 
1 ในที่น้ีจะหมายถงึสถานที่ที่มีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จำหน่าย ซ่ึงมีบริการที่จอดรถให้กับลูกค้าที่เข้ามาใชบ้ริการ  
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ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล หมู่ที่ 1–6 (ไม่นับรวม หมู่ที่ 7 เกาะล้าน) ซึ่งขึ้นตรงกับกองบังคับการตำรวจภูธร
จังหวัดชลบุรี กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 2 (ภาคตะวันออก) 

 3.3) จังหวัดมหาสารคาม (เฉพาะในเมือง) ซึ่งขึ้นตรงกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม 
กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) 

 4) ขอบเขตในด้านระยะเวลา โครงการนี้ใช้เวลาศึกษา 6 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1กันยายน พ.ศ.2562 และ
ส้ินสุดวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) เจ้าหน้าท่ีตำรวจมีมาตรการการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้อุบัติเหตุบนท้องถนน
ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาล หรือสถานการณ์ปกติมีจำนวนลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง 

2) มีตัวชี้วัดเพื่อเป็นกรอบในการติดตามผล ตลอดจนกระตุ้นการทำงานของเจ้าหน้าท่ีตำรวจในการทำ
หน้าท่ีเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีมีสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับ  

3) แนวทางในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะท่ีมีผลต่อการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีมีสาเหตุมาจาก
การเมาแล้วขับของผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ัง 3 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีตำรวจท้ังส่วนบริหารและปฏิบัติการ ประชาชนท้ังผู้
ขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมาที่ถูกจับคุมประพฤติแล้วและผู้ใช้บริการสถานบันเทิง และผู้ประกอบการสถาน
บันเทิง  
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บทท่ี 2  
การทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 กฎหมายและมาตรการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย 

 1) มาตรการการลงโทษฐานขับขี่ในระหว่างเมาสุราในประเทศไทย 

กฎหมายอาญาจัดอยู่ในสาขากฎหมายมหาชนเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน โดย
บัญญัติว่าการกระทำใด ๆ เป็นความผิดและกำหนดโทษท่ีจะลงแก่ความผิดนั้น กฎหมายอาญามีความมุ่งหมาย
ท่ีจะรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมให้สมาชิกของสังคม มีความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน 

กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายท่ีว่าด้วยความผิดและโทษ โดยบัญญัติการกระทำเป็น ความผิดอาญาและ
กำหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นในสังคมเริ่มแรก กฎหมายให้อำนาจ แก่บุคคลที่จะทำการแก้แค้น
ต่อผู้กระทำผิดและเมื่อรัฐมั่นคงขึ้นจึงกำหนดให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย แทนการแก้แค้น จนในท่ีสุดรัฐก็เข้าไป
จัดการลงโทษผู้กระทำผิดเองความผิดอาญาแบ่งแยกได้หลายประเภทแล้วแต่แนวความคิดและความมุ่งหมาย 
เช่น ตามความหนักเบาของโทษตามการกระทำ ตามเจตนา ตามศีลธรรม เป็นต้น 

กฎหมายอาญาจัดอยู่ในสาขากฎหมายมหาชน เป็นกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการกระทำความผิดและกำหนด
โทษที่จะลงแก่ผู้ที่กระทำความผิดนั้นกฎหมายอาญามี 2 ระบบคือ ระบบกฎหมายของประเทศที่ใช้ประมวล
กฎหมาย ซึ่งบัญญัติความผิดอาญาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และระบบคอมมอนลอว์ ซึ่งความผิดอาญาเปน็ไป
ตามหลักเกณฑ์ในคำพิพากษาของศาล 

ความผิดในทางอาญาของประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายนั้นถือว่าการกระทำใด ๆ จะเป็น
ความผิดหรือไม่และต้องรับโทษอย่างไร ต้องอาศัยตัวบทกฎหมายอาญาเป็นหลัก การตีความ วางหลักเกณฑ์
ของความผิดจะต้องมาจากตัวบทเหล่านั้น คำพิพากษาของศาลไม่สามารถสร้าง ความผิดอาญาขึ้นได้ แต่ระบบ
คอมมอนลอว์นั้น การกระทำใด ๆ จะเป็นความผิดอาญาต้องอาศัยคำพิพากษาที่ได้วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐาน
และนำบรรทัดฐานนั้นมาเปรียบเทียบกับคดีท่ีเกิดขึ้น (อัจฉรียา ชูตินันทน์, 2557) 

ความผิดอาญา หมายถึง การกระทำหรือละเว้นการกระทำที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด และ
กำหนดโทษไว้ความผิดอาญาอาจจำแนกออกได้หลายประเภทแล้วแต่ข้อพิจารณาในการแบ่ง ประเภทนั้น ๆ 
เช่น 

 (1) พิจารณาตามความหนักเบาของโทษ แบ่งเป็นความผิดอาญาสามัญและความผิด ลหุโทษ 
  (2) พิจารณาในแง่เจตนา แบ่งเป็นความผิดท่ีกระทำโดยเจตนากับความผิดท่ีกระทำโดย 

ประมาทและความผิดท่ีไม่ต้องกระทำโดยเจตนา 
  (3) พิจารณาในแง่ศีลธรรม แบ่งเป็นความผิดในตัวเอง เช่น ความผิดฐานฆ่าคนตาย ข่มขืน ลัก 

ทรัพย์และความผิดเพราะกฎหมายห้าม เช่น ความผิดฐานขับรถเร็วเกินสมควร 
นอกจากนี้อาจแบ่งได้โดยข้อพิจารณาอื่น ๆ อีก เช่น ตามลักษณะอันตรายต่อสังคม ตามลักษณะการ

กระทำและตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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กฎหมายอาญามีความมุ่งหมายในอันที่จะคุ้มครองประโยชน์ของส่วนรวมให้พ้น จากการประทษุร้าย 
โดยอาศัยการลงโทษเป็นมาตรการสำคัญเหตุผลหรือความชอบธรรม ในการลงโทษของรัฐมีผู้ให้ความเห็นไว้ 3 
ประการ คือ 

 (1) หลักความยุติธรรม  
 (2) หลักป้องกันสังคม  
 (3) หลักผสมระหว่างหลักความยุติธรรมและหลักป้องกันสังคม 

อำนาจในการลงโทษของรัฐมีข้อจำกัด โดยบทบัญญัติในกฎหมาย กล่าวคือ  
 (1) โทษจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย 
 (2) ในความผิดท่ีกฎหมายกำหนดโทษข้ันสูงไว้รัฐจะลงโทษผู้กระทำความผิดเกินกว่า นั้นไม่ได้ 

เว้นแต่จะมีเหตุเพิ่มโทษตามกฎหมาย 
   (3) ในความผิดที่กฎหมายกำหนดโทษขั้นต่ำไว้ รัฐลงโทษผู้กระทำความผิดต่ำกว่านั้นไม่ได้ 

เว้นแต่จะมี 
เหตุลดโทษตามกฎหมาย 

  (4) ในความผิดที่กฎหมายกำหนดโทษขั้นต่ำไว้และขั้นสูงไว้ รัฐมีอำนาจลงโทษได้ ตามท่ี
เห็นสมควรในระหว่างโทษข้ันต่ำและขั้นสูงนั้น 
 
 2) มาตรการในการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 
 การลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะโทษท่ีต่างกัน 4 ลักษณะ ได้แก่   

 2.1) โทษที่กระทบต่อชีวิตของผู้กระทำความผิดโทษประเภทนี้ ได้แก่ การประหาร ชีวิต
ผู้กระทำความผิดซึ่งจะใช้เฉพาะการกระทำความผิดที่รุนแรงมาก หรือที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างมาก เป็นวิธีการลงโทษท่ีอยู่ในกลุ่มของการกำจัดออกไปจากสังคมอย่าง
ถาวรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้แค้นทดแทนและการข่มขู่ยับยั้งไม่ให้ผู้อื่นกระทำตาม รวมทั้งเป็นการ
คุ้มครองสังคมโดยตัดโอกาสไม่ให้กระทำผิดอีกโดยเด็ดขาดนับว่าเป็นโทษที่หนักที่สุด ซึ่งมีความเหมาะสมกับ
ความผิดท่ีร้ายแรงและความผิดท่ีมีความทารุณโหดร้ายแต่อย่างไรก็ตามโทษประหารชีวิตก็มีข้อเสียคือ เมื่อเกิด
การผิดพลาดแล้วไม่มีทางแก้ไขได้นอกจากนี้ยังขัดต่อหลักมนุษยธรรมด้วยถือได้ว่าเป็นการลง โทษเกินกว่า
สัญญาประชาคมที่ได้ให้ไว้เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วการให้สัญญานั้นไม่มีผู้ใดสละเสรีภาพของตน เพื่อให้บุคคล
อื่นสังหารตนรัฐจึงไม่มีสิทธิที่จะทำการดังกล่าวได้ 

 2.2) โทษท่ีกระทบต่อเสรีภาพของผู้กระทำความผิด ได้แก่ การจำคุกและการกักขัง เป็น
วิธีการลงโทษท่ีอยู่ในกลุ่มของการตัดผู้กระทำความผิดออกไปจากสังคมเป็นการถาวร เช่น การกำหนดโทษ
จำคุกสูง หรือตลอดชีวิตหรือเป็นการช่ัวคราว เช่น การกำหนดโทษจำคุก (คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
การพัฒนาประเทศม, 2547)  

วัตถุประสงค์ของการลงโทษจำคุกมีด้วยกัน 4 ประการ คือ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาช่องว่างและแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบังคับใช้กฎหมายต่อการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับบนท้องถนน 8 

เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  (1) เพื่อการแก้แค้นทดแทน กล่าวคือ การจำคุกทำให้ผู้กระทำผิดถูกจำกัดเสรภีาพ 
เพื่อเป็นการตอบแทนพฤติกรรมท่ีได้กระทำไปทำให้บุคคลท่ัวไปเกิดความรู้สึกสาสมกับผลร้าย ซึ่งผู้กระทำผิด
ได้ก่อให้เกิดขึ้นต่อสังคม 

  (2) เพื่อเป็นการข่มขู่ กล่าวคือ การถูกจำกัดเสรีภาพถือว่าเป็นสิ่งที่ข่มขู่ตัวผู้กระทำ
ผิด เองมิให้กระทำความผิดซำ้ขึ้นมาอีกหรือเป็นการข่มขู่บุคคลท่ัวไปไม่ให้กล้ากระทำความผิดขึ้น 

  (3) เพื่อตัดโอกาสมิให้กระทำความผิดขึ้นมาอีก 
  (4) เพื่อปรับปรุงแก้ไข กล่าวคือ ในช่วงเวลาที่ถูกควบคุมตัวนั้นทางเรือนจำได้ใช้ 

มาตรการต่าง ๆ ในการปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟู เพื่อให้กลับตัวเป็นคนดี เช่น การฝึกอาชีพ การให้การศึกษา เป็น
ต้น ดังนั้นการลงโทษจำคุกจึงถือว่าเป็นการลงโทษแบบบูรณการ (Integration) (คณิต ณ นคร, 2553) 

โดยเป็นการรวมวัตถุประสงค์ของการลงโทษหลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกัน เพื่ อก่อให้เกิด
ประโยชน์ สูงสุด ซึ่งศาลจะนิยมนำโทษจำคุกมาใช้มากที่สุดเพราะทำให้ประชาชนในสังคมยอมรับและไม่มี 
ปฏิกิริยาโต้ตอบ 

อย่างไรก็ตามโทษจำคุกก็มีข้อเสีย เช่น รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการควบคุมดูแลมากท่ีสุด และ
ยังทำให้ผู ้กระทำผิดปรับตัวเข้ากับสังคมได้ยากตามหลักของทฤษฎีการตราหน้า (Labeling Theory) ด้วย
เนื่องจากอาจถูกตราหน้าจากสังคมว่าเป็นคนขี้คุกอันจะส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง ความเป็นอยู่ต่อไปในสังคมอีก
ทั้งในระหว่างจำคุกทำอาจได้รับอิทธิพลหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีจาก ผู้ต้องโทษด้วยกันโทษจำคุกเป็นการนำ
ผู้กระทำความผิดไปควบคุมไว้ในเรือนจำและอยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐมักใช้
กับความผิดท่ีร้ายแรงหรือความผิดท่ีฝ่าฝืน ศีลธรรมหรือความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างมากในการใช้โทษ
จำคุกนั้นจึงมีข้อพิจารณา 3 กรณี คือ 

 (1) ผู้กระทำความผิดร้ายแรงบางประเภท เช่น ผู้กระทำผิดท่ีก่อภยันตรายหรือคุกคาม ความ
ปลอดภัยต่อชีวิตของผู้อื่น 

 (2) ผู้กระทำความผิด ซึ่งมีพฤติกรรมหรือกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อค่านิยมพื้นฐาน ใน
สังคมอันควรแก่การประณามอย่างยิ่ง เช่น การทุจริตต่อหน้าท่ีราชการหรือการหลอกลวงฉ้อฉล ท่ีก่อความ
เสียหายต่อสาธารณชนและเศรษฐกิจของชาติ เป็นต้น 

 (3) ผู้กระทำความผิด ซึ่งไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือบทลงโทษท่ีศาลได้พิพากษาไว้แล้ว เช่น 
ผู้กระทำผิดท่ีจงใจไม่ชำระค่าปรับและชดใช้ค่าเสียหายหรือได้กระทำผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ เป็นต้น 

 

2.3) โทษท่ีกระทบต่อการดำรงชีวิตตามปกติของผู้กระทำความผิดโทษประเภทนี้ ได้แก่การส่ัง
ให้ทำงาน เพื่อสังคม (Community Service) ในเรื่องต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้กระทำความผิดโดยไม่
มีเจตนาร้ายได้รู้สำนึกในการกระทำของตนและหลาบจำการลงโทษ ประเภทนี้มิได้ใช้เฉพาะผู้กระทำความผิดท่ี
เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นแต่ยังใช้ได้กับผู้กระทำความผิดท่ีเป็นนิติบุคคลด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดล้อม เช่น การส่ังให้นิติบุคคล ท่ีปล่อยมลพิษออกสู่สภาพแวดล้อมต้องดำเนินการกำจัดมลพิษท่ีตนปล่อย
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ออกไปหรือ โดยการจ่ายเงินสนับสนุนแก่องค์กรพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น สำหรับประเทศไทยนั้นมาตรการนี้ 
ยังไม่ถือเป็นโทษแต่อาจถูกนำมาใช้ในการคุมประพฤติหากศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำความผิด 

 2.4) โทษท่ีกระทบต่อทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดโทษประเภทนี้ ได้แก่ การปรับ และการ
ริบทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดการปรับเป็นโทษที่บังคับเอากับทรัพย์สินของผู้กระทำผิดตามที่ศาลกำหนด
โดยมักจะกำหนดโทษปรับเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน ซึ่งเป็นโทษที่ใช้กันทั่วไป ในความผิดที่ไม่รุนแรงแต่การ
กำหนดโทษปรับเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน ซึ่งเป็นโทษที่ใช้กันทั่วไปในความผิดที่ไม่รุนแรงแต่การกำหนดโทษ
ปรับที่มีอัตราค่าปรับสูงจะใช้กับความผิดทางเศรษฐกิจ หรือความผิดที่กระทำโดยนิติบุคคล เช่น ความผิด
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น ส่วนการริบทรัพย์สินนั้นเป็นการริบทรัพย์สินท่ีมีไว้ เป็นความผิดหรือท่ี
ใช้ในการกระทำความผิดหรือท่ีได้มา จากการกระทำความผิด เพื่อมิให้ผู้กระทำความผิดใช้หรือประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั้นอีกต่อไป เช่น ความผิดคดียาเสพติด หรืออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยบัญญัติไว้ในมาตรา 18 ได้กล่าวถึงโทษทางอาญา ท่ีจะใช้
ลงโทษผู้กระทำผิดไว้ 5 ประการ ได้แก่ 

(1) ประหารชีวิต  
(2) จำคุก  
(3) กักขัง  
(4) ปรับ  
(5) ริบทรัพย์สิน 

โดยโทษประหารชีวิตนั้น เดิมกฎหมายกำหนดให้เอาไปยิงเสียให้ตายต่อมาปี พ.ศ. 2546 ได้เปล่ียนเป็น
ให้เอาไปฉีดยาหรือสารพิษแทน เนื่องจากการประหารชีวิตแบบเดิมเป็นวิธีการที่ทารุณ โหดร้ายและไร้
มนุษยธรรมและ กำหนดห้ามนำโทษประหารชีวิตและโทษจำคุกตลอดชีวิตมาใช้กับผู้กระทำความผิดในขณะท่ี
มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยให้เปลี่ยนโทษดังกล่าวเป็นโทษจำคุกห้าสิบปีแทน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 
ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก 

  

3) มาตรการในการลงโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก   

Gruop3man (2554) ประเทศไทยอัตราการเสียชีวิต เนื่องจากการประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นมี
อัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตค่อนข้างสูง สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขับรถในขณะเมาสุรา ซึ่งพฤติกรรมแบบ
นี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อตนเองเท่านั้นแต่ยังส่งผลร้ายไปสู่คู่กรณีท่ียังคงขับรถอย่าง
เคารพกฎจราจร การดื่มสุราหรือของมึนเมานั้นทำให้ความสามารถในการควบคุมยานพาหนะนั้นลดลงทำให้
เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  

เมื ่อมีการกระทำความผิดกฎหมายจราจรเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่จะต้องดำเนินการจับกุม
ผู้กระทำความผิดออกใบสั่งให้ไปรายงานตัว หรือควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน เพื่อทำการสอบสวนไปตาม
อำนาจหน้าท่ี แล้วส่งตัวผู้กระทำผิดให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นฟ้องต่อศาล เพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษ เป็นไป



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาช่องว่างและแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบังคับใช้กฎหมายต่อการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับบนท้องถนน 10 

เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวงฯ และพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 (2) ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถในขณะเมา สุราหรือของ
เมาอย่างอื่นประกอบกับ มาตรา 43 ทวิห้ามมิให้ผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษตาม กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้
โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วย วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ทั้งนี้
ตามท่ีอธิบดีกำหนดโดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ให้เจ้าพนักงานจราจรพนักงานสอบสวน หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการมีอำนาจจัดให้มี การตรวจสอบผู้ขับขี่รถบางประเภทตามที่อธิบดีกำหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าได้ เสพยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามวรรค
หนึ่งหรือไม่ และหาก ผลการตรวจสอบในเบ้ืองต้นปรากฏว่าผู้ขับขี่นั้น ไม่ได้เสพก็ให้ผู้ขับขี่นั้นขับรถต่อไปได้ใน
กรณีที่ผู้ ขับขี่ตามวรรคสองไม่ยอมให้ตรวจสอบให้เจ้าพนักงานจราจรพนักงานสอบสวนพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
หรือผู้ตรวจการมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้เพื ่อดำเนินการตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่ง กรณี 
เพื่อให้การตรวจสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็วและเมื่อผู ้นั ้นยอมรับการตรวจสอบแล้วหากผลการ ตรวจสอบใน
เบื้องต้นปรากฏว่าไม่ได้เสพก็ให้ปล่อยตัวไปทันที การตรวจสอบตาม มาตรานี้ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

สำหรับโทษสำหรับผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 
157/1 ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจรพนักงาน สอบสวนพนักงานเจ้าหน้าท่ี
หรือผู้ตรวจการท่ีให้มีการตรวจสอบผู้ขับข่ีตามมาตรา 43 ทวิหรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำส่ังของผู้ตรวจการ
ท่ีให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ตามมาตรา 43 ตรีต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 ทวิวรรคหนึ่งต้องระวางโทษสูงกว่าท่ีกำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
หรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอีกหนึ่งในสาม และให้ศาลส่ังพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้
นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู ้อื ่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจผู้กระทำต้อง
ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปีและปรับตั้งแต่สองหมื ่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทและ ให้ศาลสั่งพักใช้
ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก
ต้ังแต่สองปีถึงหกปีและปรับต้ังแต่ส่ีหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาทและให้ ศาลส่ังพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของ
ผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าสองปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี ่

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก
ต้ังแต่สามปีถึงสิบปีและปรับต้ังแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาทและให้ศาลส่ังเพิกถอน ใบอนุญาตขับขี่ 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 160 ตรี ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 (2) ต้อง ระวางโทษ
จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับต้ังแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือท้ังจำท้ังปรับ และให้ศาลส่ังพักใช้ใบอนุญาต
ขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาช่องว่างและแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบังคับใช้กฎหมายต่อการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับบนท้องถนน 11 

เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระทำต้อง
ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปีและปรับตั้งแต่สองหมื ่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งพักใช้
ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก
ต้ังแต่สองปีถึงหกปีและปรับต้ังแต่ส่ีหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาทและให้ ศาลส่ังพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของ
ผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าสองปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื ่นถึงแก่ความตายผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก
ต้ังแต่สามปีถึงสิบปีและปรับต้ังแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาทและให้ศาลส่ังเพิกถอน ใบอนุญาตขับขี่ 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 161 ในกรณีท่ีผู้ขับข่ีผู้ใดได้กระทำความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ผู้บังคับการตำรวจจราจร ผู้บังคับการ
ตำรวจทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีอำนาจส่ังยึดใบอนุญาตขับข่ีของผู้นั้น
มีกำหนดครั้งละไม่เกินหกสิบวัน 

ผู้สั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคหนึ่ง อาจบันทึกการยึดและคะแนนไว้ด้าน หลังใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกยึดและ
ดำเนินการอบรมทดสอบผู้ขับข่ีท่ีกระทำผิดซ้ำต้ังแต่สองครั้งภายในหนึ่งปีรวมท้ังส่ังพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ท่ีเสีย
คะแนนมากของผู้ขับขี่นั้นมีกำหนดครั้งละไม่เกินเก้าสิบวันการดำเนินการบันทึกคะแนนอบรม ทดสอบผู้ขับขี่ท่ี
กระทำผิดและการพักใช้ ใบอนุญาตขับขี่ให้เป็นไปตามท่ีอธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ขับขี่
ซึ่งถูกส่ังยึดใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคหนึ่งหรือถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคสองมีสิทธิอุทธรณ์คำส่ังต่อ
อธิบดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ถูกสั่งยึดหรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ให้อธิบดีวินิจฉัย อุทธรณ์ตามวรรคส่ี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับคำอุทธรณ์ถ้าไม่ได้วินิจฉัยช้ีขาดภายในเวลา ดังกล่าว ให้ถือว่าอธิบดีวินิจฉัย
ไม่ให้ยึดใบอนุญาตขับขี่หรือไม่พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามคำอุทธรณ์ ของผู้ขับขี่คำวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 162 ในคดีที่ผู้ขับขี่ต้องคำพิพากษาว่า ได้กระทำ
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอันเกี ่ยวกับรถนั้น ๆ นอกจากจะได้รับโทษ สำหรับการกระทำ
ดังกล่าวแล้วถ้าศาลเห็นว่าหากให้ผู้นั้นขับรถต่อไปอาจก่อให้เกิดอันตราย แก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นให้
ศาลมีอำนาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นได้ 

ในกรณีท่ีศาลเห็นว่าพฤติกรรมของผู้กระทำผิดตามวรรคหนึ่งยังอยู่ในวิสัยท่ีจะแก้ไข ฟื้นฟูได้ ศาลอาจ
มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นและให้ผู ้นั้นทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์ภายใต้
เงื ่อนไขและระยะเวลาที่ศาลกำหนดโดยให้อยู่ในความดูแลของพนักงาน คุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หน่วยงานของร ัฐหร ือองค ์การ ซ ึ ่งม ีว ัตถุประสงค ์ เพ ื ่อการบริการสังคม การกุศลสาธารณะหรือ
สาธารณประโยชน์ที่ยินยอมรับดูแลด้วยก็ได้และถ้าความปรากฏในภายหลังว่าผู้กระทำผิดดังกล่าวไม่ปฏิบัติ
ตามคำส่ังหรือเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ให้ศาลมีอำนาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นตามวรรคหนึ่ง 

ผู้ใดขับขี่รถในระหว่างท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามคำส่ังของศาลต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสอง
ปีและปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาท” 
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ประกาศกรมการขนส่งทางบก (2554) การทดสอบว่าผู้ขับขี่เมาสุราหรือไม่นั้น กระทำโดยการตรวจวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ กำหนดให้ทำได้ 3 วิธี คือ  

 (1) ตรวจวัดลมหายใจด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบหรือทดสอบ โดยวิธีเป่า
ลมหายใจ (Breath Analyzer Test) และอ่านค่าของแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 

 (2) ตรวจวัดจากปัสสาวะ  
 (3) ตรวจวัดจากเลือด 

โดยการตรวจวัดตามข้อ 2 และ 3 ให้ใช้กรณีท่ีไม่สามารถทดสอบตามข้อ 1 ได้เท่านั้น  
 โดยกำหนดให้ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดดังต่อไปนี้ ถือว่าเมาสุรา  

 (1) กรณีตรวจวัดจากเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
 (2) กรณีตรวจวัดจากลมหายใจหรือปัสสาวะให้เทียบปริมาณแอลกอฮอล์โดยใช้ ปริมาณ

แอลกอฮอล์ในเลือดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
  (2.1) กรณีตรวจวัดจากลมหายใจใช้ค่าสัมประสิทธิ์แปลงค่าเท่ากับ 2000 
  (2.2) กรณีตรวจวัดจากปัสสาวะใช้ค่าสัมประสิทธิ์แปลงค่าเท่ากับเศษ 1 ส่วน 1.3 

หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าปริมาณท่ีกฎหมายกำหนดจะ จับกุมและส่ง
ฟ้องศาลภายใน 48 ช่ัวโมงและต่อมาศาลจะตัดสินให้รับโทษตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2552 ตามดุลยพินิจ
ของศาล โดยศาลอาจมีมาตรการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 
4) มาตรการบันทึกคะแนนผู้กระทำผิดกฎจราจร 
การบันทึกคะแนนจะนำไปสู่การยึดใบอนุญาตขับขี่แบบชั่วคราวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ บทลงโทษ

ของการกระทำผิดอื่นได้ ระบบการหักคะแนนผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะถือเป็นการแสดง ความรับผิดชอบในฐานะ
ผู้ร่วมใช้ถนนและทางหลวงเมื่อผู้ขับขี่กระทำความผิดจะถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ มีกำหนดครั้งละไม่เกิน 60 วัน 
เมื่อทำการยึดใบอนุญาตขับขี่แล้วหลังจากนั้นจะถูกบันทึก คะแนนตามฐานความผิดโดยบันทึกไว้ด้านหลัง
ใบอนุญาตขับขี่ และในเครื่องบันทึกข้อมูล เมื่อพนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบปรับ หรือคดีถึงท่ีสุดแล้ว การ
บันทึกคะแนนหลังใบอนุญาตขับขี่ ใช้แถบสติกเกอร์สีขาว กว้าง 0.7 เซนติเมตร ขาว 8.5 เซนติเมตร และมีโล่
เขนสัญลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นรอยคุมกำกับไว้ที่มุมขวาด้านล่างของแถบสติกเกอร์ การบันทึก
คะแนนผู้ขับขี่ จะแบ่งเป็น 4 หมวด คือ บันทึกคะแนน 10, 20, 30 และ 40 ตามลำดับความผิด โดยใช้
สติ๊กเกอร์สีแทนค่าคะแนนต่าง ๆ ติดไว้ด้านหลังใบอนุญาตขับขี่ ของผู้กระทำความผิด ประวัติการขับขี่ฝ่าฝืน
กฎจราจรจะได้รับการบันทึกไว้ และมีผลต่ออัตราการเพิ่มหรือลดเบ้ียประกันภัยของผู้ทำประกัน โดยจะตัดครั้ง
ละ 40 คะแนน (สต๊ิกเกอร์สีส้ม) ในกรณี ขับรถขณะเมาสุราและหากผู้ขับขี่รายใดถูกตัดคะแนนเกิน 60 คะแนน 
จะถูกส่ังพักใบขับข่ีครั้งละ ไม่เกิน 90 วัน หรือหากทำความผิดในข้อหาเดียวกัน 2 ครั้งในกำหนด 1 ปี จะต้อง
เข้ารับการอบรม วินัยจราจรเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ถ้าทำความผิดในข้อหาเดียวกัน 2 ครั้งใน 1 ปี และมีคะแนน 

รวมเกิน 60 คะแนน จะต้องถูกพักใบขับขี่ไปพร้อมกับ เข้ารับการอบรมวินัยจราจรก่อนที่จะไปสอบ เพื่อรับ
ใบขับข่ีคืนหากไม่ผ่านก็จะต้องสอบใหม่จนกว่าจะผ่าน (TIDA Technical, ม.ป.ป.) 
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 เมื ่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมามีการนำเสนอข่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตรียมการ
กำหนดการตัดแต้มใบขับขี่ซึ่งได้มีการเตรียมร่างพระราชบัญญัติไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกประกาศบังคับใช้ (จส.
๑๐๐, ๒๕๖๒) เพื่อควบคุมพฤติกรรมความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุ จะบังคับใช้กับผู้ท่ีมีใบขับข่ีเท่านั้น ไม่ว่าจะ
มีใบขับขี่กี่ประเภทก็ตาม โดยผู้ขับขี่ทุกคนจะได้รับคนละ 12 คะแนน เมื่อทำผิดในข้อหาที่ประกาศจะถูกตัด
คะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หากคะแนนถูกตัดจนหมดก็จะถูกพักใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน หลักเกณฑ์ใน
การตัดคะแนน การคืนคะแนน และการเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจร พ.ศ.2562 มี
ดังนี้ 
 เกณฑ์การตัดคะแนน มี 4 กลุ่ม ได้แก่ 
 (1) ตัด 1 คะแนน ใน 8 ข้อหา คือ 
  (1.1) ขับรถในขณะใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
  (1.2) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยท้ังผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 
  (1.3) ไม่สวมหมวกนิรภัยท้ังผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 
  (1.4) ขับรถบนทางเท้า 
  (1.5) ไม่ชำระค่าปรับในเวลาท่ีกำหนด 
  (1.6) ขับรถด้วยอัตราเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายกำหนด 
  (1.7) ไม่หลบรถฉุกเฉิน 
  (1.8) ไม่หยุดให้คนเดินข้ามถนน 
 (2) ตัด 2 คะแนน ใน 5 ข้อหา คือ 
  (2.1) ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 
  (2.2) ขับรถย้อนศร 
  (2.3) ขับรถด้วยความประมาท 
  (2.4) ขับรถขณะเมาสุราหรือเมาอย่างอื่น 
  (2.5) ขับรถในระหว่างถูกพักใบขับข่ี 
 (3) ตัด 3 คะแนน ใน 6 ข้อหา คือ 
  (3.1) ขับรถในขณะที่ไม่พร้อม เช่น ขับรถหลังจากรับประทานยาแก้ไข้หวัด ขับรถในขณะมี
อาการง่วงนอน 
  (3.2) ขับรถในลักษณะผิดปกติของการขับรถตามธรรมดา เช่น ขับรถผาดโผนหวาดเสียว 
  (3.3) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งรถบนท้องถนน ไม่ว่าจะเป็นผู้จัด หรือสนับสนุน 
  (3.4) ขับรถก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่หยุดรถและให้ความ
ช่วยเหลือ (ชนแล้วหนี) 
  (3.5) ขับรถในขณะเสพยาเสพติด 
  (3.6) ขับรถขณะเมาสุรา โดยมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกิน 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
 (4) ตัด 4 คะแนน ใน 5 ข้อหา 
  (4.1) ขับรถขณะเมาสุรา โดยมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกิน 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
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  (4.2) ขับรถในขณะเมาสุราหรือเมาอย่างอื่นและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย/สาหัส 
หรือตาย 
  (4.3) ขับรถในขณะเสพยาเสพติด เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย/สาหัส หรือตาย 
  (4.4) แข่งรถบนถนนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
  (4.5) ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น 
 เกณฑ์การคืนคะแนน มี 3 ข้อ ได้แก่ 
 (1) คะแนนที่ถูกตัด เมื ่อครบ 1 ปี จะได้คะแนนนั้น ๆ กลับคืนมา (นับวันชนวัน จากวันที่ถูกตัด
คะแนน) 
 (2) กรณีถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ (90 วัน) กล่าวคือถูกตัดคะแนนจนหมด เมื่อพ้นกำหนด และผ่าน
การอบรมจากกรมการขนส่งทางบกจะได้คะแนนคืน 12 คะแนน  
 (3) กรณีถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ (90 วัน) กล่าวคือถูกตัดคะแนนจนหมด เมื่อพ้นกำหนด แต่ไม่ผ่าน
การอบรมจากกรมการขนส่งทางบกจะได้คะแนนคืน 8 คะแนน และหากไม่ทำผิดอีกจะได้คืนปีละ 2 คะแนน 
(รวม 2 ปี) 
 โดยในการอบรมเพื่อรับคะแนนคืนนั้น จะต้องเป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ขับขี่  และผู้ขับขี่จะต้อง
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมเอง ซึ่งนอกจากผู้ที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่แล้ว ในผู้ขับขี่ที่เหลือคะแนน 6 
คะแนน ก็สามารถสมัครเข้าอบรมเพื่อขอคะแนนคืนได้ แต่จะมีสิทธิอบรมได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น 
 

5) มาตรการอบรมทดสอบผู้กระทำผิด 
เมื่อผู้ขับขี่กระทำความผิดซ้ำ 2 ครั้ง ในข้อหาเดียวกัน ภายในกำหนดเวลา 1 ปี นับจากการกระทำ

ความผิดครั้งแรก จะต้องเข้ารับการอบรมใช้เวลา 3 ช่ัวโมง และเมื่ออบรมเสร็จส้ินแล้ว ต้องทดสอบความรู้ตาม
แบบทดสอบให้ได้คะแนนมากกว่า ร้อยละ 50 หากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ จะต้องเข้าทดสอบซ้ำจนกว่าจะผ่านการ
ทดสอบ 

 
6) มาตรการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 
เมื่อผู้ขับขี่ได้กระทำความผิดและถูกบันทึกคะแนนไว้ มีคะแนนรวมกันแล้วไม่เกิน 60 คะแนน หลังจาก

ชำระค่าปรับแล้วผู้ขับขี่จะต้องถูกพักใช้ใบอนุญาตแต่ละครั้งมีกำหนด ไม่เกิน 90 วัน 
หากผู้ขับขี่รายใดถูกตัดคะแนนเกิน 60 คะแนนจะถูกสั่งพักใบขับขี่ครั้งละไม่เกิน 90 วัน หรือหากทำ

ความผิดในข้อหาเดียวกัน 2 ครั้งในกำหนด 1 ปี จะต้องเข้ารับการอบรมวินัยจราจร เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง ถ้าทำ
ความผิดในข้อหาเดียวกัน 2 ครั้งใน 1 ปี และมีคะแนนรวมเกิน 60 คะแนน จะต้องถูกพักใบขับขี่ไปพร้อมกับ
เข้ารับการอบรมวินัยจราจรก่อนท่ีจะไปสอบเพื่อรับใบขับข่ีคืน 

 

7) มาตรการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 
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ในคดีท่ีผู้กระทำความผิดขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุรา เมื่อศาลพิพากษาว่าได้กระทำความผิด นอกจากจะ
ได้รับโทษสำหรับการกระทำดังกล่าวแล้วถ้าศาลเห็นว่าหากให้ผู้นั้น ขับรถต่อไปอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล
หรือทรัพย์สินของผู้อื่น ให้ศาลมีอำนาจส่ังเพิกถอน ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นได้ ในกรณีท่ีศาลเห็นว่าพฤติกรรม
ของผู้กระทำผิดยังอยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขฟื้นฟูได้ศาลอาจมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นและถ้าความ
ปรากฏในภายหลังว่าผู้กระทำผิด ดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคำส่ังหรือเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ ศาลมีอำนาจส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตขับขี่ ของผู้นั้น 

 
8) มาตรการคุมประพฤติและการทำงานบริการสังคม 
การทำงานบริการสังคม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 เป็นเงื่อนไขหนึ่งของ การคุมความ

ประพฤติสำหรับผู้ท่ีศาลพิพากษารอการกำหนดโทษหรือรอการลงโทษจำคุก ไม่เกินสามปี ซึ่งการจัดให้กระทำ
กิจกรรมบริการสังคมหรือ สาธารณประโยชน์ให้เป็นไปตามท่ีเจ้าพนักงานและผู้กระทำผิดเห็นสมควรในบางคดี
แม้ว่าศาลจะไม่ได้กำหนดเงื่อนไขทำงานบริการ สังคมแต่หากพนักงานคุมประพฤติพิจารณาแล้วเห็นว่าการให้ผู้
ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการ สังคมจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขฟื้นฟู ก็อาจจัดให้ทำงานบริการสังคมได้
ภายใต้ความสมัครใจของผู้ถูกคุมความประพฤติ 

การทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 30/1 ใช้เป็น ทางเลือกให้กับ
ผู้กระทำผิดท่ีถูกศาลพิพากษาลงโทษปรับ แต่ไม่มีเงินชำระค่าปรับให้ยื่นคำร้องต่อ ศาลช้ันต้นท่ีพิพากษาคดีขอ
ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ องค์ประกอบในการขอบริการสังคม แทนโทษปรับ คือ ศาลพิพากษาปรับไม่
เกิน 80,000 บาท ไม่มีเงินชำระค่าปรับบุคคลที่มีสิทธิร้องขอ คือ จำเลยผู้ต้องโทษปรับโดยการยื่นคำร้องต่อ
ศาลช้ันต้นท่ีพิพากษาคดี เพื่อขอทำงานบริการสังคม หรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและงานบริการ
สังคม หรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อื่น ที่ไม่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญอื่นนอกจาก สองข้อข้างต้น เช่น 
งานทำความสะอาดพัฒนา สถานท่ีสาธารณะ งานจราจร เป็นต้น จำนวน 4 ช่ัวโมง เป็นการทำงาน 1 วัน 

 
9) มาตรการปรับ 

การลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรในทางปฏิบัติแล้วจะเป็นโทษปรับเสียมากกว่า ด้วยเหตุผลท่ียอมรับ
กันในนานาประเทศแล้วว่าการกระทำความผิดทางคดีอาญาในคดีเล็กน้อย ท่ีผู้กระทำผิดไม่ควรจะต้องรับโทษ
ถึงจำคุกนั้น โทษปรับเป็นการลงโทษในทางทรัพย์สินท่ีดีท่ีสุด ทางหนึ่งแต่โทษปรับท่ีนำมาใช้อย่างแพร่หลายใน
ประเทศไทยนั้นมักจะมีอัตราตายตัวสำหรับแต่ละ ความผิด ทั้งนี้โดยพิจารณาถึงความหนักเบาของความผิด
เป็นสำคัญการลงโทษในแง่นี้หากจะมอง ในแง่ความเป็นธรรมก็ดูจะเป็นธรรมเนื่องจากเป็นการลงโทษอย่าง
เสมอหน้ากัน แต่หากจะมองใน แง่ทัณฑ์แล้วจะเป็นปัญหาว่าจะสนองตอบวัตถุประสงค์ในการลงโทษได้เพียงใด
หรือไม่ วัตถุประสงค์ของโทษปรับคือ เป็นการลงโทษ เพื่อมิให้ผู้ถูกลงโทษนั้นกระทำผิดซ้ำอีกและ เพื่อให้ผู้อื่น
เห็นตัวอย่างและเกิดความเกรงกลัวไม่กล้ากระทำผิดเช่นนั้นในภายหน้า 

โทษปรับเป็น โทษฐานหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาเมื่อศาลลงโทษปรับ ตามกฎหมายจำเลยต้อง
ชำระค่าปรับเป็นเงินตามจำนวนในคำพิพากษาของศาล ถ้าไม่ชำระค่าปรับ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาล
พิพากษาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามกฎหมายมีขั้นตอนในการบังคับ คดีโดยการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือ
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กักขังแทนค่าปรับ พร้อมกำหนดให้ถืออัตรา 200 บาท ต่อหนึ่งวันอีกทั้งห้ามกักขังเกิน 1 ปี เว้นแต่โทษปรับ
เกิน 80,000 บาทขึ้นไปให้กักขังเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปีก็ได้ 

ปัจจุบันนี้รัฐได้เพิ ่มทางเลือกอีกอย่างหนึ่งให้กับผู้ต้องโทษปรับ คือ การทำงานบริการ สังคมหรือ
ทำงานสาธารณประโยชน์โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและขึ้นกับดุลพินิจของศาลด้วย 

10) มาตรการจำคุก 
โทษจำคุก หมายถึง การนำผู้กระทำผิด ซึ่งศาลพิพากษาลงโทษจำคุกไปควบคุมตัว ในเรือนจำหรือ

ทัณฑสถาน การลงโทษจำคุกไม่ว่าจะเป็นจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกท่ีมีกำหนดเวลา ก็ตาม เป็นมาตรการการ
ลงทัณฑ์ท่ีทำให้ผู้รับโทษขาดเสรีภาพ ซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการ ลงโทษผู้กระทำผิด ท้ังนี้โทษจำคุกจะ
ทำให้ผู้ต้องโทษสำนึกในความผิด โดยมีหลักของการแก้แค้น การยับยั้ง การป้องกัน และการแก้ไขผู้กระทำ
ความผิดประกอบกัน 

โทษจำคุกแม้ว่าในปัจจุบันจะได้มีการปรับปรุงให้ก้าวหน้าทั้งในด้านสถานที่ การจัดระบบในการ
ปกครอง การฝึกอบรม การให้การศึกษา การให้การรักษาพยาบาล โดยมุ่งแก้ไข ความประพฤติของผู้กระทำผิด
ให้ปรับตัวเป็นคนดีก็ตาม แต่โดยลักษณะโทษจำคุกแล้วไม่เหมาะกับ ผู้ท่ีกระทำผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งอาจได้รับ
ผลร้ายแรงจากการจำคุกได้ เช่น มีการเลียนแบบพฤติกรรม ของผู้ถูกจำคุกรายอื่น ดังนั้นการลงโทษสำหรับ
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรในปัจจุบัน แม้กฎหมายจะกำหนดโทษจำคุกความผิดบางมาตรา แต่ศาลมักไม่ลงโทษ
จำคุกแก่ผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร ด้วยเหตุผลดังกล่าว 

ตาราง 2-1 อัตราโทษผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุรา (ตรวจพบแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) ตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก 

 

 รูปแบบการตั้งด่าน 

เมื่อกฎหมายและกฎข้อบังคับระเบียบที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจนเพียงพอสำหรับผู้ปฏิบัติในการบังคับ
ใช้กฎหมาย รวมถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ ทำให้

ความร้ายแรง / โทษ เมาแลว้ขับ 

เมาแลว้ขับเป็น 
เหตุให้ผู้อื่นได้รับ 
อันตรายแก่กาย 

หรือจิตใจ 

เมาแลว้ขับเป็น 
เหตุให้ผู้อื่นได้รับ 
อันตรายสาหัส 

เมาแลว้ขับเป็น 
เหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ 

ความตาย 

จำคุก ไม่เกิน 1 ปี 1-5 ปี 2-6 ปี 3-10 ปี 

ปรับ 
5,000-20,000 

บาท หรือ 
ทั้งจำท้ังปรับ 

20,000-100,000 บาท 40,000-120,000 บาท 60,000-200,000 บาท 

พักใช้ 
ใบอนุญาตขับข่ี 

ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต 

ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต 

ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต 

เพิกถอนใบอนุญาต 
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ปัจจุบันเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าคดีเมาแล้วขับที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งหรืออาจกล่าวได้ว่ามีการกระทำความผิด
ประเภทนี้อยู่ทุกวันก็ว่าได้นั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วส่งฟ้องศาลให้ส่ัง
ลงโทษได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน  ซึ่งในทางปฏิบัติหลักในการบังคับใช้กฎหมายคือการตั้งจุดตรวจ (Check 
point) วัดแอลกอฮอล์หรือด่านตรวจแอลกอฮอล์เนื้อหาในส่วนนี้จะได้กล่าวถึงมาตรการการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ต้ังด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงรูปแบบการต้ังจุดตรวจ
อย่างถูกต้องดังนี้ 

1. ด่านตรวจ หมายถึง สถานท่ีทำการท่ีเจ้าพนักงานตำรวจออกปฏิบัติหน้าท่ีในการตรวจค้นเพื่อจับกุม
ผู้กระทำความผิดในเขตทางเดินรถ โดยระบุสถานท่ีไว้ชัดแจ้งเป็นการถาวร การตั้งด่านตรวจจะต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงหรือกองรักษาความมั่นคงภายใน  (กอ.
รมน.) แล้วแต่กรณี 

2. จุดตรวจ หมายถึง สถานที่ที่เจ้าเพนักงานตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น เพื่อจับกุมผู้กระทำ
ความผิดในเขตการเดินรถหรือทางหลวงในกรณีปกติเป็นการชั่วคราว โดยมีกำหนดระยะเวลาเท่าที่มีความ
จำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว แต่ต้องไม่เกิน 24 ช่ัวโมง และเมื่อเสร็จส้ินภารกิจแล้วจะต้องยุบเลิก
จุดตรวจดังกล่าวทันท ีในการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์จะใช้วิธีนี้ (ภาคผนวก ข และ ค) 

3. จุดสกัด หมายถึง สถานท่ีเจ้าพนักงานตำรวจออกปฏิบัติหน้าท่ีตรวจค้นเพื่อจับกุมผู้กระทำความผิด
ในเขตทางเดินรถหรือทางหลวง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราวและ
จะต้องยุบเลิกเมื่อเสร็จส้ินภารกิจดังกล่าว 
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2.2 กฎหมายและมาตรการบังคับใช้กฎหมายในต่างประเทศ 

 1) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการเมาแล้วขับ ใน ปี ค.ศ.2000 มลรัฐส่วนใหญ่มี
การกำหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดไว้ที่ 0.10 กรัม/100 มิลลิลิตร หลังจากนั้นในปี ค.ศ.2005 ทุกมลรัฐได้มี
การปรับลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเหลือ 0.08 กรัม/100 มิลลิลิตร (Traffic Injury Foundation, 2009) ใน
แต่ละมลรัฐต่างก็มีกฎหมายเป็นของตนเอง ดังนั้น บทลงโทษตามกฎหมายก็จะแตกต่างกันไปด้วย ในที่นี้จะ
กล่าวถึงเพียงรัฐเท็กซัส เนื่องจากเป็นมลรัฐท่ีมีจำนวนอุบัติเหตุกรณีเมาแล้วขับอยู่ในกลุ่มท่ีมีอันดับสูงท่ีสุด 

 มลรัฐเท็กซัส เป็นมลรัฐที่มีความเข้มงวดหรือปราศจากการผ่อนปรน (Zero tolerance) ในเรื่องการ
เมาแล้วขับ โดยกฎหมายไม่อนุญาตให้บุคคลที่ย ังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุน้อยกว่า 21 ปี) ดื ่มเครื ่องด่ืม
แอลกอฮอล์แล้วมาขับขี่ยานพาหนะ และได้มีการกำหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดไว้ท่ีไม่เกิน 0.08 กรัม/100 
มิลลิลิตร หรือ 80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีแนวทางในการตรวจวัด 3 แนวทาง คือ การตรวจวัดจากลมหายใจ 
การตรวจวัดจากปัสสาวะ และการตรวจวัดจากเลือด  

 ส่วนการกำหนดบทลงโทษกรณีเมาแล้วขับของมลรัฐเท็กซัส จะแบ่งออกเป็นบทลงโทษแก่ผู้กระทำผิด
ท่ีบรรลุนิติภาวะแล้ว และยังไม่บรรลุนิติภาวะ นอกจากนี้ยังแบ่งโทษออกตามครั้งท่ีกระทำความผิดดัง ตาราง 
2-2   
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 ตาราง 2-2 อัตราโทษกรณีเมาแล้วขับของมลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเภทผู้กระทำความผิด คร้ังที่กระทำความผิด อัตราโทษ 

บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ความผิดครั้งที่ 1 1. ปรับไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์ 
2. จำคุกต้ังแต่ 72 ชั่วโมง - 180 วัน 
3. พักใบอนุญาตขับข่ี 90 - 365 วัน 
4. หากครอบครองภาชนะบรรจ ุ เคร ื ่ อ ง ด่ืม
แอลกอฮอล์ที่เปิดฝาแล้วจะถูกกักขังเพ่ิมข้ึน 3 - 6 
วัน 
5. ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีเป็นจำนวนเงิน 
2,000 ดอลลาร์เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื ่อร ักษา
สถานภาพของใบขับข่ี 
*ศาลอาจตัดสินให้ภาคทัณฑ์การจำคุกแลการพัก
ใช้ใบอนุญาตขับข่ีหากเป็นการกระทำผิดครั้งแรก 

ความผิดครั้งที่ 2 1. ปรับไม่เกิน 4,000 ดอลลาร์ 
2. จำคุกต้ังแต่ 30 วัน - 1 ปี 
3. พักใบอนุญาตขับข่ี 180 วัน – 2 ปี 
4. ต้องติดตั ้งเครื ่อง Ignition Interlock Device 
ถ้าหากกระทำความผิดต้ังแต่ 2 ครั้งข้ึนไป ภายใน
ระยะเวลา 5 ป ี
5. ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีเป็นจำนวนเงิน 
2,000 ดอลลาร์เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื ่อร ักษา
สถานภาพของใบขับข่ี 

ความผิดครั้งที่ 3 1. ปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์ 
2. จำคุกต้ังแต่ 2 - 10 ป ี
3. พักใบอนุญาตขับข่ี 180 วัน – 2 ปี 
4. ต้องติดตั ้งเครื ่อง Ignition Interlock Device 
ถ้าหากกระทำความผิดต้ังแต่ 2 ครั้งข้ึนไป ภายใน
ระยะเวลา 5 ป ี
5. ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีเป็นจำนวนเงิน 
2,000 ดอลลาร์เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื ่อร ักษา
สถานภาพของใบขับข่ี 

กรณีเมาแล้วขับและมีผู้โดยสารอายุต่ำ
กว่า 15 ปี โดยสารมาด้วย 

1. ปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์ 
2. จำคุก 180 วัน – 2 ปี 

บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ความผิดครั้งที่ 1 1. ปรับไม่เกิน 500 ดอลลาร์ 
2. ทำงานบริการสังคม 8 – 12 ชั่วโมง 
3. ต้องเข้ารับการฝึกอบรม 
4. พักใบอนุญาตขับข่ี 30 วัน 

ความผิดครั้งที่ 2 1. ปรับไม่เกิน 500 ดอลลาร์ 
2. ทำงานบริการสังคม 20 – 40 ชั่วโมง 
3. อาจมีคำสั่งศาลให้เข้ารับการฝึกอบรม 
4. พักใบอนุญาตขับข่ี 60 วัน 
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ประเภทผู้กระทำความผิด คร้ังที่กระทำความผิด อัตราโทษ 

บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ความผิดครั้งที่ 1 1. ปรับไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์ 
2. จำคุกต้ังแต่ 72 ชั่วโมง - 180 วัน 
3. พักใบอนุญาตขับข่ี 90 - 365 วัน 
4. หากครอบครองภาชนะบรรจ ุ เคร ื ่ อ ง ด่ืม
แอลกอฮอล์ที่เปิดฝาแล้วจะถูกกักขังเพ่ิมข้ึน 3 - 6 
วัน 
5. ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีเป็นจำนวนเงิน 
2,000 ดอลลาร์เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื ่อร ักษา
สถานภาพของใบขับข่ี 
*ศาลอาจตัดสินให้ภาคทัณฑ์การจำคุกแลการพัก
ใช้ใบอนุญาตขับข่ีหากเป็นการกระทำผิดครั้งแรก 

ความผิดครั้งที่ 2 1. ปรับไม่เกิน 4,000 ดอลลาร์ 
2. จำคุกต้ังแต่ 30 วัน - 1 ปี 
3. พักใบอนุญาตขับข่ี 180 วัน – 2 ปี 
4. ต้องติดตั ้งเครื ่อง Ignition Interlock Device 
ถ้าหากกระทำความผิดต้ังแต่ 2 ครั้งข้ึนไป ภายใน
ระยะเวลา 5 ป ี
5. ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีเป็นจำนวนเงิน 
2,000 ดอลลาร์เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื ่อร ักษา
สถานภาพของใบขับข่ี 

ความผิดครั้งที่ 3 1. ปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์ 
2. จำคุกต้ังแต่ 2 - 10 ป ี
3. พักใบอนุญาตขับข่ี 180 วัน – 2 ปี 
4. ต้องติดตั ้งเครื ่อง Ignition Interlock Device 
ถ้าหากกระทำความผิดต้ังแต่ 2 ครั้งข้ึนไป ภายใน
ระยะเวลา 5 ป ี
5. ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีเป็นจำนวนเงิน 
2,000 ดอลลาร์เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื ่อร ักษา
สถานภาพของใบขับข่ี 

กรณีเมาแล้วขับและมีผู้โดยสารอายุต่ำ
กว่า 15 ปี โดยสารมาด้วย 

1. ปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์ 
2. จำคุก 180 วัน – 2 ปี 

ความผิดครั้งที่ 3 (กรณีอายุเกิน 17 ปี 
แต่ไม่ถึง 21 ปี) 

1. ปรับไม่เกิน 250 – 2,000 ดอลลาร์ 
2. อาจมีคำสั่งศาลให้เข้ารับการฝึกอบรม 
3. พักใบอนุญาตขับข่ี 180 วัน  

ความผิดครั้งที่ 3 (กรณีอายุต่ำกว่า 17 
ปี) 

1. ปรับไม่เกิน 500 ดอลลาร์ 
2. ทำงานบริการสังคม 20 – 40 ชั่วโมง 
3. อาจมีคำสั่งศาลให้เข้ารับการฝึกอบรม 
4. พักใบอนุญาตขับข่ี 60 วัน 

ที่มา: Department of Public Safety (2012) 
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 สำหรับผู้ที่ปฏิเสธการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นระยะเวลา 180 วัน 
หากตรวจสอบได้ว่ามีประวัติการกระทำผิดมาก่อนในระยะเวลา 10 ปี จะต้องถูกพักใบอนุญาตขับขี่เป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี นอกจากนี้ผู้กระทำความผิดจะต้องถูกภาคทัณฑ์ เข้ารับการฝึกอบรม ทำงานบริการ
ชุมชนและจะต้องจ่ายค่าดำเนินการต่าง ๆ ทางศาลด้วย 

มลรัฐเท็กซ ัสเป็น 1 ใน 12 มลรัฐที ่ม ีการตั ้งจ ุดตรวจตรวจว ัดระดับแอลกอฮอล์ (Sobriety 
checkpoints) ซึ่งการตั้งจุดตรวจในรูปแบบนี้จะมีการคัดกรองผู้ขับขี่ที่ขับรถผ่านมายังบริเวณที่ตั้งจุดตรวจ 
และเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจเรียกตรวจผู้ขับขี่บางรายที่มีลักษณะชัดเจนว่าเมา (Traffic Injury Foundation, 
2009)  

การตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ (Sobriety checkpoints) ของเจ้าหน้าท่ีตำรวจมีแนวทางในการ
ปฏิบัติ ดังนี้  

(1) การเลือกบริเวณตั้งจุดตรวจ จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ จะต้องเป็นพื้นที่ที ่มีการเกิด
อุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะต้องเป็นพื้นที่ที่ส่งผลต่อรถติดให้น้อยที่สุด มีพื้นท่ี
เพียงพอในการเรียกรถให้เข้าไปจอดเพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติม และจะต้องเป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นได้จาก
ทุกทิศทาง รวมทั้งต้องเป็นบริเวณท่ีมีแสงสว่างเพียงพอ  

(2) เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ ต้องมีการมอบหมายอย่างเป็นทางการ จำนวนเจ้าหน้าท่ีจะต้องเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน โดยอาจมีกำลังข้าราชการพลเรือนจากหน่วยอื่นเข้ามาเสริมการปฏิบัติหน้าที่ได้ นอกจากนี้ ควรมี
ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

(3) การแจ้งเตือนล่วงหน้า การตั้งจุดตรวจแต่ละครั้งจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า โดยประสาน
ความร่วมมือกับส่ือมวลชนในการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการเพิ่มระดับของความร่วมมือในการตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ และเป็นการป้องกันการต่อต้านจากผู้ขับขี่อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ จะต้องแจ้งให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้รับทราบด้วย เช่น หน่วยงานด้านความปลอดภัยสาธารณะ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการพิจารณาคดีและฟ้องร้องข้อราชการ และกลุ่มผลประโยชน์สาธารณะต่าง ๆ เป็นต้น 

(4) ในด้านความปลอดภัย จะต้องมีการติดป้ายหรือสัญญาณเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบล่วงหน้าว่ามีการตั้ง
จุดตรวจ แสงสว่างต้องเพียงพอ มีการตั้งกรวยยางเพื่อความปลอดภัย มีระบบแสงสว่างท้ังถาวรและเคล่ือนย้าย
ได้ ส่วนยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีการทำเครื่องหมายหรือสัญญาณให้ชัดเจน (ไวพจน์ กุลา
ชัย, 2555) 

 

 2) ประเทศไต้หวัน 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเมาแล้วขับในประเทศไต้หวันถูกให้ความสำคัญมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2002 ซึ่ง
เป็นปีที่การเมาแล้วขับเป็นหนึ่งในสองสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ โดยประเทศไต้หวันได้แบ่งกฎหมาย
เกี่ยวกับเมาแล้วขับออกเป็น 2 ประเภท คือ กฎหมายปกครอง และกฎหมายอาญา ในกฎหมายที่ใช้ควบคุมมี
การบัญญัติไว้ว่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่จะต้องไม่เกิน 0.05% ส่วนในกฎหมายท่ีใช้ลงโทษกล่าวถึง
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดท่ีทำให้ผู้ขับขี่ “ไม่มีความปลอดภัยในการขับขี่” ไม่ได้ถูกกำหนดไว้เป็นค่าท่ีแน่นอน
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แต่จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ซึ่งในทางปฏิบัติระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 0.11% ก็ยังถือว่าเป็น
ค่าท่ียอมรับได้ 

 กฎหมายปกครองบัญญัติเกี่ยวกับการขับขี่ขณะมึนเมาขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1996 ซึ่งกฎหมายนี้ยังครบคลุม
ไปถึงผู้ขับขี่ที่เสพสิ่งเสพติดอย่างอื่น และผู้ขับขี่ต้องสงสัยที่ปฏิเสธการเป่าตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ
ด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการใช้บทลงโทษระงับใบขับข่ี เพิกถอนใบขับข่ี และค่าปรับสำหรับผู้ท่ีละเมิดก็สูงขึ้นด้วย 
การระงับและเพิกถอนใบขับขี่ถูกบัญญัติขึ้นในกฎหมายปกครองภายใต้เงื่อนไขที่ว่า อุบัติเหตุท่ี เกิดขึ้นนั้นเป็น
เหตุทำให้เหยื่อบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต แต่เพิ ่งจะประกาศใช้ในปี ค.ศ.2005 เนื ่องจากขัดกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามการระงับและเพิกถอนใบขับข่ียังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน กฎหมายอาญาท่ีใช้ลงโทษผู้ท่ี
ขับขี่ในขณะมึนเมาบัญญัติขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1999 และปรับปรุงในปี ค.ศ.2011 โดยปรับปรุงให้มีการปรับเงินใน
อัตราท่ีสูงขึ้นและจำคุกเป็นเวลานานขึ้นเพื่อเข้มงวดกับผู้ขับข่ียานพาหนะขณะมึนเมา (Yeh, 2012) (ตาราง 2-
3) 

 สำนักข่าวเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชันแนลรายงานว่า สภาการบริหารของไต้หวัน (เทียบเท่า
คณะรัฐมนตรี) ได้อนุมัติการทบทวนแก้ไขข้อกฎหมายลงโทษในคดีเมาแล้วขับ โดยเตรียมแก้ไขบทลงโทษ
ความผิดในคดีเมาแล้วขับ โดยหากพบว่าผู้กระทำความผิดในคดีเมาแล้วขับจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บอีก
ครั้งในระยะเวลา 5 ปี อาจเจอโทษจำคุกสูงสุดถึง 12 ปี และหากพบว่าผู้กระทำความผิดเมาแล้วขับรถชนผู้อื่น
จนถึงแก่ชีวิตต้องระวางโทษระหว่างจำคุก 7 ปี ถึงสูงสุดคือประหารชีวิต 

 17 ธันวาคม พ.ศ.2560 เว็บไซต์ Radio Taiwan International รายงานว่ากระทรวงแรงงานไต้หวัน
ออกประกาศเตือนผู้ประกอบการว่า จะต้องประชาสัมพันธ์และอบรมแรงงานต่างชาติที่ตนว่าจ้าง ให้เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของไต้หวัน โดยเฉพาะเรื่องใช้เวลาว่างหรือวันหยุดไปทำงานกับนายจ้าง
รายอื่น ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือโรงงาน รวมถึงดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ทำงาน ถูกส่งกลับประเทศภายในเวลากำหนดและส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของนายจ้างเอง 

กระทรวงแรงงานแถลงว่าระยะนี้ มีรายงานข่าวเกี ่ยวกับแรงงานต่างชาติบางราย ซึ่งอาจไม่ทราบ
ระเบียบกฎหมายของไต้หวัน ใช้เวลาว่างไปทำงานหาลำไพ่พิเศษโดยที่นายจ้างไม่ทราบเรื่อง หรือบางรายด่ืม
สุราแล้วขับขี่ยวดยานพาหนะถูกจับ กระทรวงแรงงานย้ำว่า แรงงานต่างชาติหากไปทำงานกับนายจ้างรายอื่น 
นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต เมื่อถูกตรวจพบ จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน และสั่งให้เดินทางกลับ
ประเทศทันที โดยไม่สามารถกลับมาทำงานในไต้หวันได้อีกตลอดชีพ ส่วนนายจ้างท่ีว่าจ้างแรงงานต่างชาติเข้า
ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต จะถูกลงโทษปรับเงินตั้งแต่ 150,000–750,000 นิวดอลลาร์ไต้หวัน โดยกระทรวง
แรงงานย้ำเตือนว่า นอกจากทำงานอย่างผิดกฎหมายแล้ว ปัญหาเมาแล้วขับในกลุ่มแรงงานต่างชาติก็อยู่ ใน
สภาพการณ์ที่รุนแรงเช่นกัน ในแต่ละเดือนมีแรงงานต่างชาติดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ ประสบอุบัติเหตุ
หลายคดี โดยแรงงานต่างชาติบางส่วน นิยมใช้ช่วงเลิกงานหรือวันหยุด ชวนเพื่อนฝูงดื่มสุราสังสรรค์ จากนั้น
ปั่นจักรยานหรือขี่จักรยานไฟฟ้าหรือรถมอเตอร์ไซค์กลับโรงงาน หากถูกตรวจพบ จะถูกลงโทษในข้อหาก่อ
อันตรายต่อสาธารณะ เมื่อถูกดำเนินคดี ไม่ว่าจะถูกส่ังฟ้องศาลหรือศาลพิพากษา นอกจากปรับเงินในอัตราสูง
แล้ว ยังมีโทษทางอาญา ต้องถูกจำคุก ซึ่งถือเป็นการเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างงานมาตราท่ี 73 วรรค 3 ท่ี
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ระบุว่า ชาวต่างชาติหากฝ่าฝืนกฎหมายของไต้หวันในลักษณะรุนแรง จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน และ
ห้ามเดินทางเข้าไต้หวันทำงานอีกตลอดชีพ 

เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สภานิติบัญญัติไต้หวัน อนุมัติผ่านร่างแก้ไขกฎหมายอาญา มาตรา 
185-3 ผู้กระทำผิดซ้ำ ภายใน 5 ปี เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ ต้องระวางโทษจำคุก 3-10 ปี หากเป็นเหตุให้
ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุก 5 ปีขึ้นไป หรือจำคุกตลอดชีวิต  

จึงมีการแก้ไขเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ไต้หวันเพิ่มอัตราโทษเกี่ยวกับการขับขี่ขณะมึนเมา 
นอกจากอัตราโทษปรับสูงขึ้นและยังมีการยึดยานพาหนะ รวมไปถึงเพิ่มการลงโทษผู้ท่ีนั่งภายในรถนั้นด้วย การ
ปฏิเสธการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์นั้นจะถูกลงโทษปรับเช่นกัน 

สำหรับอัตราโทษปรับตามกฎหมายใหม่ จักรยานเมาแล้วขับ ปรับต้ังแต่ 600-1,200 นิวดอลลาร์ไต้หวัน 
ปฏิเสธไม่ให้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ปรับ 2,400 นิวดอลลาร์ไต้หวัน รถจักรยานยนต์เมาแล้วขับครั้งแรก 
ปรับตั้งแต่ 15,000-90,000 นิวดอลลาร์ไต้หวัน ขับรถยนต์เมาแล้วขับ ปรับตั้งแต่ 30,000-120,000 นิวดอลลาร์
ไต้หวัน (ซึ่งจากเดิมปรับ 19,500-90,000 นิวดอลลาร์ไต้หวัน) หากภายใน 5 ปี กระทำผิดเมาแล้วขับซ้ำเป็นครั้งท่ี 
2 จะลงโทษปรับด้วยอัตราโทษสูงสุด จักรยานยนต์ 90,000 นิวดอลลาร์ไต้หวัน รถยนต์ 120,000 นิวดอลลาร์
ไต้หวัน เมาแล้วขับซ้ำตั้งแต่ครั้งที่ 3 ขึ้นไป บวกโทษปรับเพิ่มครั้งละ 90,000 นิวดอลลาร์ไต้หวัน ปฏิเสธไม่ให้
เจ้าหน้าที่ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์มีโทษปรับเพิ่ม ตั้งแต่ 90,000-180,000 นิวดอลลาร์ไต้หวัน ภายใน 5 ปี 
กระทำผิดซ้ำต้ังแต่ครั้งท่ี 2 ขึ้นไป ปรับเพิ่มครั้งละ 180,000 นิวดอลลาร์ไต้หวัน 

นอกจากถูกปรับแล้ว ยังถูกพักใบอนุญาตขับขี่ ถูกพักในครั้งแรก รถจักรยานยนต์ 1 ปี รถยนต์ 2 ปี 
หากมีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี โดยสารมาด้วยหรือเมาแล้วขับจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ ถูกพักใบอนุญาต
ขับขี่ 2-4 ปี หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตายจะถูกยึดยานพาหนะท่ีใช้ขับขี่ นอกจากนี้ ผู้ท่ีโดยสารท่ี
นั่งมากับคนขับที่เมาแล้วขับ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะถูกลงโทษปรับ 600-3,000 นิวดอลลาร์ไต้หวัน แต่ไม่
รวมผู้ท่ีแก่ชรามาก คนวิกลจริต หรือผู้โดยสารรถแท็กซี่ รถเมล์ ขนส่งมวลชนอื่น ๆ 
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ตาราง 2-3 กฎหมายท่ีกล่าวถึงการขับขี่ขณะมึนเมาของประเทศไต้หวัน 

ประเภทกฎหมาย วันที่ออกกฎหมาย เน้ือหากฎหมาย 

กฎหมายปกครอง 

11 กรกฎาคม ค.ศ.1975 1. ปรับ 300-600 นิวดอลลาร์ไต้หวัน และยึดใบขับข่ี 

2. เพิกถอนใบขับข่ี 3 ปี ในกรณีที่เหยื่อบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต (ในขณะน้ันมีการกำหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 0.05%)  

13 พฤษภาคม ค.ศ.1986 1. ค่าปรับสูงข้ึนเป็น 900-1,800 นิวดอลลาร์ไต้หวัน 

31 ธันวาคม ค.ศ.1996 1. ค่าปรับสูงข้ึนเป็น 6,000-12,000 นิวดอลลาร์ไต้หวัน 

2. ผู้ปฏิเสธการตรวจจะต้องเสียค่าปรับ 6,000-12,000 นิวดอลลาร์ไต้หวัน 

3. ระงับใบขับข่ีเป็นเวลา 6 เดือน ในกรณีที่ไม่มีการบาดเจ็บ และระงับใบขับข่ีเป็นเวลา 1 ปี ในกรณีที่มีการบาดเจ็บ 

4. ยกเลิกใบขับข่ี ในกรณีที่เหยื่อบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต  

2 มกราคม ค.ศ.2001  1. ผู้ขับข่ีขณะมึนเมาและผู้ปฏิเสธการตรวจจะต้องเสียค่าปรับ 16,000-60,000 นิวดอลลาร์ไต้หวัน 

2. ระงับใบขับข่ีเป็นเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี ในกรณีที่ไม่มีการบาดเจ็บ และระงับใบขับข่ีเป็นเวลา 1-2 ปี ในกรณีที่มีการบาดเจ็บ 

9 ธันวาคม ค.ศ.2005 1. ผู้ที่มึนเมาขณะขับข่ีรถยนต์ที่ใช้ในเชิงธุรกิจจะถูกระงับใบขับข่ีเป็นเวลา 4 ปี 

2. ระยะเวลาในการระงับใบขับขี่ของผู้ขับขี่ขณะมึนเมาหรือผู้ที่ปฏิเสธการเป่าตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยความ
รุนแรงของอุบัติเหตุคือ หากเหยื่อได้รับอันตรายถึงข้ันบาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิต ผู้กระทำผิดจะถูกระงับใบขับข่ีเป็นเวลา 8 ปี 
10 ปี และ 12 ปี ตามลำดับ  

กฎหมายอาญา 

30 มีนาคม ค.ศ.1999 1. ผู้ที่ขับข่ีขณะมึนเมาจะถูกลงโทษจำคุกสูงสุด 1 ปี และปรับ 30,000 นิวดอลลาร์ไต้หวัน (ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ถือว่าเป็นอันตราย
ต่อการขับข่ีคือ มากกว่า 0.11%)  

18 ธันวาคม ค.ศ.2007 1. ค่าปรับที่สูงที่สุดสำหรับผู้กระทำความผิดอยู่ที่ 150,000 นิวดอลลาร์ไต้หวัน 

9 พฤศจิกายน ค.ศ.2011 1. ผู้ที่ขับข่ีขณะมึนเมาจะถูกลงโทษจำคุกเฉลี่ย 2 ปี และหากเหยื่อได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต ผู้กระทำผิดจะถูกจำคุก 6 เดือน- 5 ปี 
และ 1-7 ปี ตามลำดับ 
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2.3 ประเทศเวียดนาม 

 ในภูมิภาคอาเซียนให้ความสำคัญกับกฎหมายเมาแล้วขับเช่นเดียวกัน โดยบทบัญญัติและ
บทลงโทษอาจมีความแตกต่างกันไป เนื่องจากความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม ประเทศในอาเซียน
ส่วนใหญ่มักจะกำหนดค่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่สามารถขับขี่ยานพาหนะได้ คือ 50-80 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ มีเพียงอินโดนีเซียและเวียดนามเท่านั้นที่กำหนดค่าเป็น 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ในท่ีนี้จะขอ
ยกตัวอย่างกฎหมายเมาแล้วขับของกลุ่มประเทศอาเซียน  

 ประเทศเวียดนามถือเป็นประเทศหนึ่งท่ีมีความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับ โดยใน
ปี ค.ศ.2001 ได้มีการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับเมาแล้วขับไว้ในกฎหมายจราจรทางบก โดยกำหนดระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดไว้ไม่เกิน 80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ต่อมามีการแก้ไขเป็น ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และ 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ ซึ่งมีผลบังคับใช้มาต้ังแต่ปี 
ค.ศ.2009 โดยประเทศเวียดนามกำหนดบทลงโทษของผู้ท่ีขับข่ียานพาหนะขณะมึนเมาแบ่งตามพาหนะท่ี
ขับขี่คือ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถอื่น ๆ นอกจากนี้ความหนัก-เบา ของบทลงโทษยังขึ้นอยู่กับระดับ
แอลกอฮอล์ในกระแสเลือดด้วย (ตาราง 2-4) 

ตาราง 2-4 อัตราบทลงโทษผู้ท่ีขับขีข่ณะมึนเมาของประเทศเวียดนาม 

ประเภทพาหนะที่ขับข่ี ระดับแอลกอฮอล์ในเลอืด อัตราโทษ 

จักรยานยนต์ น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ไม่มีโทษ 

ต้ังแต่ 50-80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ปรับ 200,000-400,000 ดอลลาร์เวียดนาม 

80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 1. ปรับ 500,000-1,000,000 ดอลลาร์เวียดนาม 

2. พักใช้ใบอนุญาตขับข่ี 30 วัน 

รถยนต์ น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ปรับ 600,000-800,000 ดอลลาร์เวียดนาม  

ต้ังแต่ 50-80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 1. ปรับ 2,000,000-3,000,000 ดอลลาร์เวียดนาม 

2. พักใช้ใบอนุญาตขับข่ี 30 วัน 

80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 1. ปรับ 4,000,000-6,000,000 ดอลลาร์เวียดนาม 

2. พักใช้ใบอนุญาตขับข่ี 60 วัน 

พาหนะอื่น ๆ น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ปรับ 400,000-600,000 ดอลลาร์เวียดนาม 

ต้ังแต่ 50-80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 1. ปรับ 1,000,000-3,000,000 ดอลลาร์เวียดนาม 

2. พักใช้ใบอนุญาตขับข่ี 30 วัน 

80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 1. ปรับ 3,000,000-5,000,000 ดอลลาร์เวียดนาม 

2. พักใช้ใบอนุญาตขับข่ี 60 วัน 
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 2.4 ประเทศมาเลเซีย 
 ประเทศมาเลเซียแม้ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลามที่มักไม่ดื่มสุราตามความเชื่อทาง
ศาสนา แต่ก็มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการขับขี่รถในขณะมึนเมาเช่นกัน และด้วยความเป็นประเทศ
มุสลิมนี้เองทำให้กฎหมายนี้มีความเข้มงวดมาก ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ขับขี่และผู้โดยสารรถจะต้องมี
ปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจไม่เกิน 35 ไมโครกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร หรือปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
ไม่เกิน 80 ไมโครกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร หรือปริมาณแอลกอฮอล์ในปัสสาวะไม่เกิน 107 ไมโครกรัมต่อ 
100 มิลลิลิตร ซึ่งหากมีการปฏิเสธการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จะได้รับความผิดเท่ากับในผู้ขับขี่ขณะ
มึนเมา แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยบทลงโทษของผู้ท่ีทำผิดกฎหมายขับข่ีในขณะมึนเมา มีดังนี้ 

ตาราง 2-5 อัตราบทลงโทษผู้ท่ีขับขี่ขณะมึนเมาของประเทศมาเลเซีย 

ผู้ถูกลงโทษ คร้ังที่กระทำผิด อัตราโทษ 

ผู้ขับข่ีที่ขับข่ีขณะมึนเมาแล้วทำให้
ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

กระทำผิดครัง้ที่ 1 1. จำคุก 3-10 ป ี
2. ถูกปรับเป็นเงิน 8,000-20,000 ริงกิต 
(ประมาณ 60,000-150,000 บาท) 
3. ถูกตัดสิทธ์ิใบขับข่ีไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 กระทำผิดต้ังแต่ 2 ครั้งข้ึนไป 1. จำคุก 3-10 ป ี
2. ถูกปรับเป็นเงิน 8,000-20,000 ริงกิต 
(ประมาณ 60,000-150,000 บาท) 
3. ถูกตัดสิทธ์ิใบขับข่ีไม่น้อยกว่า 10 ปี 

ผู้ขับข่ีขณะมึนเมา แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต 

กระทำผิดครัง้ที่ 1 1. จำคุกไม่เกิน 12 เดือน 
2. ถูกปรับเป็นเงิน 1,000-6,000 ริงกิต 
(ประมาณ 7,000-45,000 บาท) 

 กระทำผิดต้ังแต่ 2 ครั้งข้ึนไป 1. จำคุกไม่เกิน 2 ปี 
2. ถูกปรับเป็นเงิน 2,000-10,000 ริงกิต 
(ประมาณ 15,000-70,000 บาท) 
3. ถูกตัดสิทธ์ิใบขับข่ีไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

ที่มา: Law of Malaysia, 2006 
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2.3 การเปรียบเทียบอัตราโทษเก่ียวการขับรถขณะมึนเมา 

ตาราง 2-6 การเปรียบเทียบอัตราโทษเกี่ยวการขับรถขณะมึนเมา 

ประเทศ ประเภทที่กระทำผิด อัตราโทษ หมายเหตุ 

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
(รัฐเท็กซัส) 

ไม่เกิน 80 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ 
1. กระทำความผิดครั้งที่ 
1 
 
 
 
 
 
2. กระทำความผิดครั้งที่ 
2 
 
 
 
 
 
3. กรณีมีผู้โดยสารอายุ
ต่ำกว่า 15 ปี โดยสารมา
ด้วย 

 
 
1. ปรับไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์ จำคุก
ต้ังแต่ 72 ชั่วโมง-180 วัน พักใช้
ใบอนุญาตขับข่ี 90-365 วัน หาก
ครอบครองภาชนะบรรจุเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ที่เปิดฝาแล้วจะถูกขังเพ่ิมข้ึน
อีก 3-6 วัน ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี
จำนวน 2,000 ดอลลาร์ เป็นเวลา 3 ปี 
2. ปรับไม่เกิน 4,000 ดอลลาร์ จำคุก
ต้ังแต่ 30 วัน-1 ปี พักใช้ใบอนุญาตขับข่ี 
180 วัน-2 ปี ต้องติดต้ังเครื่อง Ignition 
Interlock Device หากกระทำความผิด
ต้ังแต่ 2 ครั้งข้ึนไปภายในระยะเวลา 5 
ปี ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีจำนวน 
2,000 ดอลลาร์ เป็นเวลา 3 ปี 
3. ปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์ จำคุก
ต้ังแต่ 180 วัน-2 ปี 

แต่ละรัฐของประเทศ
สหรัฐอเมริกา กำหนด
ระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดไว้ไม่เกิน 80 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และ
มีบทลงโทษที่แตกต่างกัน 
เน่ืองจากรัฐเท็กซัสมี
ความเข้มงวดมากท่ีสุด 
จึงยกมาประกอบ 

ประเทศไต้หวัน 1. ข่ีจักรยานเมาแล้วขับ 
2. ปฏิเสธไม่ให้ตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล์ 
3. ข่ีจักรยานยนต์เมา
แล้วขับ 
 
4. ขับรถยนต์เมาแล้วขับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปรับต้ังแต่ 600-1,200 นิวดอลลาร์
ไต้หวัน  
2. ปรับ 2,400 นิวดอลลาร์ไต้หวัน 
 
 
3. ปรับต้ังแต่ 15,000-90,000 นิวดอล
ลาร์ไต้หวัน และพักใบอนุญาตขับข่ี หาก
เป็นรถจักรยานยนต์ ครั้งแรกพัก 1 ป ี
4. ปรับต้ังแต่ 30,000-120,000 นิวดอล
ลาร์ไต้หวัน และพักใบอนุญาตขับข่ี หาก
เป็นรถยนต์ทำผิดครั้งแรกพัก 2 ปี หาก
มีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี โดยสารมาด้วย
หรือเมาแล้วขับจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ
บาดเจ็บ ถูกพักใบอนุญาตขับข่ี 2-4 ปี 
หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ความ
ตายจะถูกยึดยานพาหนะที่ขับข่ีด้วย ผู้ที่
โดยสารที่น่ังมากับคนขับที่เมาแล้วขับ 
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ประเทศ ประเภทที่กระทำผิด อัตราโทษ หมายเหตุ 

 
5. ภายใน 5 ปี กระทำ
ผิดซ้ำครั้งที่ 2 ข้ึนไป 
 
6. เมาแล้วขับซ้ำต้ังแต่
ครั้งที่ 3 ข้ึนไป 

อายุ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปจะถูกลงโทษ
ปรับ 600-3,000 นิวดอลลาร์ไต้หวัน แต่
ไม่รวมผู้ที่แก่ชรามาก คนวิกลจริต หรือ
ผู้โดยสารรถแท็กซี่ รถเมล์ ขนส่งมวลชน
อื่น ๆ 
5. ปรับด้วยอัตราโทษสูงสุด 
จักรยานยนต์ 90,000 นิวดอลลาร์
ไต้หวัน รถยนต์ 120,000 นิวดอลลาร์
ไต้หวัน 
6. ปรับเพ่ิมครั้งละ 90,000 นิวดอลลาร์
ไต้หวัน ปฏิเสธไม่ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล์มีโทษปรับเพ่ิม ต้ังแต่ 
90,000-180,000 นิวดอลลาร์ไต้หวัน 

ประเทศเวียดนาม จักรยานยนต์ 
1. น้อยกว่า 50 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ 
2. ต้ังแต่ 50-80 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
3. 80 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์  
รถยนต์ 
1. น้อยกว่า 50 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ 
 
2. ต้ังแต่ 50-80 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
 
3. 80 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ 
 
พาหนะอื่น ๆ 
1. น้อยกว่า 50 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ 
2. ต้ังแต่ 50-80 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
 
3. 80 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ 

จักรยานยนต์ 
1. ไม่มีโทษ 
 
2. ปรับ 200,000-400,000 ดอลลาร์
เวียดนาม 
3. ปรับ 500,000-1,000,000 ดอลลาร์
เวียดนาม พักใช้ใบอนุญาตขับข่ี 30 วัน 
รถยนต์ 
1. ปรับ 600,000-800,000 ดอลลาร์
เวียดนาม 
 
2. ปรับ 2,000,000-3,000,000 
ดอลลาร์เวียดนาม พักใช้ใบอนุญาตขับข่ี 
30 วัน 
3. ปรับ 4,000,000-6,000,000 
ดอลลาร์เวียดนาม พักใช้ใบอนุญาตขับข่ี 
60 วัน 
พาหนะอื่น ๆ 
1. ปรับ 400,000-600,000 ดอลลาร์
เวียดนาม 
2. ปรับ 1,000,000-3,000,000 
ดอลลาร์เวียดนาม พักใช้ใบอนุญาตขับข่ี 
30 วัน 
3. ปรับ 3,000,000-5,000,000 
ดอลลาร์เวียดนาม พักใช้ใบอนุญาตขับข่ี 
60 วัน 
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ประเทศ ประเภทที่กระทำผิด อัตราโทษ หมายเหตุ 

ประเทศมาเลเซีย 1. ผู้ขับข่ีที่ขับข่ีขณะมึน
เมาแล้วทำให้ผู้อื่นได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
กรณีกระทำผิดครั้งแรก 
 
2. ผู้ขับข่ีที่ขับข่ีขณะมึน
เมาแล้วทำให้ผู้อื่นได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
กรณีกระทำผิดครั้งที่ 2 
ข้ึนไป 
 
3. ผู้ขับข่ีขณะมึนเมา แต่
ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต กรณีกระทำผิด
ครั้งแรก 
 
4. ผู้ขับข่ีขณะมึนเมา แต่
ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต กรณีกระทำผิด
ครั้งที่ 2 ข้ึนไป 

(1) จำคุก 3-10 ปี 
(2) ถูกปรับเป็นเงิน 8,000-20,000 ริง
กิต (ประมาณ 60,000-150,000 บาท) 
(3) ถูกตัดสิทธ์ิใบขับข่ีไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 
(1) จำคุก 3-10 ปี 
(2) ถูกปรับเป็นเงิน 8,000-20,000 ริง
กิต (ประมาณ 60,000-150,000 บาท) 
(3) ถูกตัดสิทธ์ิใบขับข่ีไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 
 
(1) จำคุกไม่เกิน 12 เดือน 
(2) ถูกปรับเป็นเงิน 1,000-6,000 ริงกิต 
(ประมาณ 7,000-45,000 บาท) 
 
 
(1) จำคุกไม่เกิน 2 ปี 
(2) ถูกปรับเป็นเงิน 2,000-10,000 ริง
กิต (ประมาณ 15,000-70,000 บาท) 
(3) ถูกตัดสิทธ์ิใบขับข่ีไม่น้อยกว่า 12 
เดือน 

 

 

2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

การขับขี่ยานพาหนะขณะท่ีอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ หรือการขับขี่ขณะท่ีมึนเมา เป็นหนึ่งใน
สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไต้หวัน ซึ่งร้อยละ 5 ของการบาดเจ็บนั้นเกี่ยวข้อง
กับการขับขี่ขณะมึนเมาของผู้ขับขี่ และประมาณร้อยละ 20 ของการเสียชีวิตเกิดจากอุบัติเหตุรถชนท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมการขับขี่ขณะมึนเมา โดยในช่วงต้นปี พ.ศ.2549 จนถึงสิ้นปี พ.ศ.2557 
ทางการของประเทศไต้หวันได้เพิ่มอัตราโทษต่อผู้กระทำผิดฐานเมาแล้วขับ ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 3 วาระ ท้ัง
การจำและการปรับ ในขณะเดียวกันสถิติรายเดือนของการบาดเจ็บจากการเมาแล้วขับลดลงถึงร้อยละ 40 
และการเสียชีวิตบนท้องถนนจากการขับขี่ขณะมึนเมาก็ลดลงไปมากกว่าร้อยละ 80 ด้วยเหตุนี้งานวิจัยช้ิน
นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจผลของการเปลี่ยนแปลงจากการลดลงของจำนวนผู้เสียชีวิตที่มาจากการ
พฤติกรรมเมาแล้วขับในช่วงเวลานี้ โดยพบว่า การบาดเจ็บและการเสียชีวิตท่ีมีสาเหตุมาจากการพฤติกรรม
การขับขี่ขณะมึนเมานั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากที่ประเทศไต้หวันได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
ทางกฎหมายว่าด้วยเรื่องของการเมาแล้วขับให้ได้รับอัตราโทษสูงสุด ทั้งการเพิ่มค่าปรับและการเพิ่มโทษ
จำคุกของผู้กระทำผิดฐานเมาแล้วขับ ซึ่งการลดลงของสถิติดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นโดยทันทีหลังจากที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งนโยบายว่าด้วยการเพิ่มอัตราโทษของการจำคุกสูงสุดต่อผู้กระทำผิดฐานเมาแล้วขับนั้น 
ส่งผลเชิงบวกต่อการลดลงของจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีมีสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับ
อย่างต่อเนื่อง และแม้ว่าการกำหนดบทลงโทษที่เพิ่มขึ้นจะมีประสิทธิผลต่อการลดจำนวนผู้เสียชีวิตที่มี
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สาเหตุมาจากการเมาแล้วขับ ทว่าในอนาคตยังคงมีความจำเป็นท่ีจะต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมต่อไป เพื่อท่ีจะ
ตรวจสอบความเช่ือมโยงกันระหว่างตัวนโยบายท่ีส่งผลต่อการรับรู้และพฤติกรรมหรือการกระทำของผู้คน
ในสังคม (Chan, et al., 2017) 

การตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์ของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างบ่อยครั้งนั ้น สามารถลดความ
ผิดพลาดร้ายแรงที่เกิดจากการขับขี่ได้ร้อยละ 18 ถึงร้อยละ 24 ซึ่งสามารถอ้างอิงได้จากความสอดคลอ้ง
กันของหลักฐานท่ีพบเป็นจำนวนมาก โดยจะเห็นได้จากงานวิจัยจำนวนมากท่ีได้รับการเผยแพร่ และแม้ว่า
จะมีมติทางกฎหมายหรือตัวนโยบายที่ทำให้จุดตรวจแอลกอฮอล์ไม่ได้ถูกดำเนินการใน 13 รัฐ แต่กลับ
แสดงหลักฐานให้เห็นอย่างชัดเจนว่า หากมีการดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์อย่างเหมาะสม จะ
สามารถช่วยชีวิตผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในรัฐอื่น ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม การสำรวจการต้ังจุดตรวจแอลกอฮอล์ล่าสุด
นั้น ได้แสดงให้เห็นว่า แม้จะมีความพยายามของกระทรวงคมนาคมของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งเสริม
การตั้งจุดตรวจ ผ่านการแถลงการณ์และการจัดหาเงินทุนสำหรับอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการทำงาน
ล่วงเวลาของเจ้าหน้าท่ี แต่มีเพียงประมาณ 12 รัฐจาก 37 รัฐเท่านั้นที่ดำเนินการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์
เป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งจากการสำรวจพบว่า สาเหตุหลักที่ทำให้รัฐส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาไม่นิยมใช้
วิธีการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์นั้น ได้แก่ การขาดทรัพยากรตำรวจท้องท่ี การขาดเงินทุน การไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองกำลังเฉพาะกิจและนักกิจกรรมในฐานะท่ีเป็นพลเมือง (citizen activists) และการรับรู้
ของประชาชนว่าการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์นั้นไม่มีประสิทธิผลหรือมีความคุ้มค่าต่อสังคมอย่างเพยีงพอ 
โดยงานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะอภิปรายถึงปัญหาดังกล่าวเป็นรายข้อ อีกทั้งยังแนะนำวิธีการ ต้ัง
จุดตรวจแอลกอฮอล์สำหรับชุมชนท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยท่ีปราศจากการใช้เงินทุนของรัฐใน
แต่ละพื้นที่หรือทุนจากรัฐบาลกลาง และพบว่า การดำเนินการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์ที่มีเจ้าหน้าที่เพียง 
3-5 คนนั้น สามารถมีประสิทธิภาพได้เช่นเดียวกับจุดตรวจแอลกอฮอล์ท่ีดำเนินการโดยเจ้าหน้าท่ี 15 คน
ขึ้นไป โดยจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนจุดตรวจแอลกอฮอล์ ผ่านการนำเอาโปรแกรมที่มีเครื่องตรวจจับ 
(sensors) แอลกอฮอล์ หรือเรียกอีกอย่างว่า “ระบบ PASpoints” เข้ามาใช้ ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้จริงใน
ชุมชนท่ีมีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง เพื่อลดจำนวนผู้ขับขี่ท่ีมีพฤติกรรมการขับข่ีขณะมึนเมา โดยระบบ 
PASpoints นั้นสามารถดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คน ด้วยวิธีการทำหน้าที่ลาดตระเวนบนท้อง
ถนนไปจนถึงบริเวณที่ได้กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าและปฏิบัติการผ่านจุดตรวจขนาดเล็ก ซึ่งสามารถทดแทน
การลาดตระเวนแบบมาตรฐานได้ภายใน 2 ชั่วโมง และเมื่อมีการนำเอาวิธีการนี้เข้ามาใช้ในชุมชนนั้น 
พบว่า ชุมชนส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกามีระดับศักยภาพและประสิทธิผลเทียบเท่ากับวิธีการใช้
โปรแกรมการทดสอบลมหายใจแบบสุ่ม (RBT) ที ่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในรัฐของประเทศ
ออสเตรเลียหลายแห่ง ซึ่งภายในเค้าโครงการดำเนินงานตามระบบ PASpoints นั ้น จะกลายมาเป็น
มาตรฐานของการขับขี่ขณะมึนเมาหรือการเมาแล้วขับได้ ผ่านกลวิธีการบังคับใช้อย่างเป็นประจำภายใน
เขตการควบคุมของชุมชนในฐานะท่ีเป็นกฎเกณฑ์ส่วนหนึ่งของกิจกรรมบนท้องถนน ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
ยังคงครอบคลุมอยู่ในงบประมาณของการบังคับใช้ตามปกติ จึงไม่มีรายจ่ายท่ีจำเป็นต้องเสียเพิ่มเติม (Fell, 
Lacey and Voas, 2004) 
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ง าน ว ิ จ ั ย ข อ ง  Jacob Lenner Veerman, Melanie Y. Bertram, Theo Vos แ ละ  Vallo 
Ditsuwan (2011) เ ร ื ่ อ ง  “Sobriety Checkpoints in Thailand: A Review of Effectiveness and 
Developments Over Time” ศึกษาถึงการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำเอกสารที่ใช้ในการพัฒนาทางกฎหมาย เพื่อควบคุมการขับขี่ยานพาหนะขณะที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์
ของแอลกอฮอล์ หรือการขับขี่ขณะที่มึนเมา และยกระดับสถานะและข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเพิ่มประสิทธิผลของจุดตรวจแอลกอฮอล์ในประเทศไทย ผ่านปฏิบัติการและการบังคับใช้
ของจุดตรวจแอลกอฮอล์ของประเทศไทยในทางปฏิบัติ โดยศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมระหว่าง
ประเทศว่าด้วยเรื่องของจุดตรวจแอลกอฮอล์อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นที่มีความ
เกี่ยวข้องกับจุดตรวจ (Checkpoints) กฎหมายที่กำหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC) หรือการขับข่ี
ขณะท่ีมึนเมา (DUI) และ RTIs ในประเทศไทย 4 ประเด็น ดังนี้ 

 1) การพัฒนากฎหมายและการบัญญัติกฎหมาย จากกฎหมายว่าด้วยเมาแล้วขับในประเทศไทย 
ซึ่งกฎหมายฉบับแรกที่ควบคุมการบาดเจ็บบนท้องถนนที่เกี ่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ ซึ ่งบังคับใช้ผ่าน
พระราชบัญญัติบนท้องถนนในปี พ.ศ.2477 โดยเริ่มบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการเมาแล้วขับเป็นฉบับแรกใน
ปี พ.ศ.2522 แต่เป็นเพียงการนิยามทางกฎหมายว่า “อยู่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์” เท่านั้น และการวัด
ระดับแอลกอฮอล์ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในปี พ.ศ.2525 และได้ออกพระราชบัญญัติบนท้องถนนของปี พ.ศ.
2522 ภายในปี พ.ศ.2537 โดยกำหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ไว้ว่าห้ามเกิน 50 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการวัดระดับแอลกอฮอล์อย่างเป็นทางการนั้น เจ้าหน้าที่ได้ใช้ลักษณะการ
สังเกตทั้งทางตรงและทางอ้อมแทนการใช้เครื ่องมือในการวัด ส่วนตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นไปนั้น 
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับมุ่งเน้นไปท่ีการจำหน่ายและบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ โดยท่ีมีการจำกัด
โฆษณาท่ีเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ในปี พ.ศ.2546 ซึ่งนำไปสู่การสร้างศูนย์การควบคุมแอลกอฮอล์แห่งชาติ 
และหลังจากปี พ.ศ.2546 นั้นเป็นการเพิ่มอัตราโทษของผู้ที ่กระทำผิดฐานเมาแล้วขับ ทั้งการระงับ
ใบอนุญาตขับขี่ การจำคุกและการปรับแต่เพียงเท่านั้น 
 2) การดำเนินงานของจุดตรวจแอลกอฮอล์ในประเทศไทย จากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเมา
แล้วขับ (DUI) จุดตรวจแอลกอฮอล์ของประเทศไทยนั้นได้มีวิธีการอยู่ 3 ประเภท คือ ด่านหรือจุดตรวจ
ท่ัวไป ด่าน SBT และจุดตรวจแอลกอฮอล์เฉพาะกิจ ซึ่งส่ิงท่ีใช้สนับสนุนวิธีการต้ังจุดตรวจแอลกอฮอล์นั้น
ขึ้นอยู่การจัดแคมเปญแถลงในส่ือมวลชน และกฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์ ซึ่งในบางครั้งหน่วยงานภาครัฐ
ต้องเข้ามามีส่วนช่วยในการรณรงค์การเมาแล้วขับอีกด้วย แต่อย่างไรก็ดี ยังคงขาดความชัดเจนสำหรับผู้ท่ี
บริโภคแอลกอฮอล์บางส่วนที่ต้องการขับรถ ด้วยระดับความมึนเมาที่ส่งผลต่อสติของแต่ละคนนั้นมีความ
แตกต่างกันไป  

 3) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของจุดตรวจแอลกอฮอล์ มีท้ังหมด 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยเชิง
นโยบาย ปัจจัยว่าด้วยการบริหารและองค์กร ปัจจัยท่ีเป็นปัญหาต่อการดำเนินงาน และปัจจัยด้านอุปกรณ์ 
อีกทั้งยังมีปัญหาและอุปสรรคอื่น ๆ ที่ค้นพบจากการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์อีกด้วย เช่น การละเลยต่อ
ความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นจากปัญหาของการเมาแล้วขับ 
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 4) ผลลัพธ์ที่เกิดจากจุดตรวจแอลกอฮอล์ พบว่าความถ่ีในการปฏิบัติการจุดตรวจแอลกอฮอล์นั้นมี
การบังคับใช้ที่ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ทำให้ยังคงขาดประสิทธิภาพต่อการจัดการปัญหาของ
การเมาแล้วขับ อีกทั้งผู้กระทำผิดยังขาดความเกรงกลัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่อย่างไรก็ดี หากประเทศ
ไทยมีการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์อย่างเหมาะสมและจริงจัง ก็จะสามารถนำมาสู่ประสิทธิผลท่ีดีขึ ้นได้ 
เนื่องจากจากการศึกษาผลลัพธ์ของการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์ในประเทศไทยนั้น พื้นที่ที่มีการจัดตั้งจุด
ตรวจสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน ผู้บาดเจ็บ และการเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับได้จริง 

 โดยสรุปแล้ว การประเมินและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นปัจจัยท่ีสำคัญต่อการแก้ไขและ
ปรับปรุงปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับหรืออุบัติเหตุบนท้องถนนได้ เนื่องจากในประเทศไทยยังคงขาด
การศึกษาและประเมินผลอย่างเหมาะสม ซึ่งผลการศึกษาที่ค้นพบอย่างเป็นรูปธรรมนั้นมีเพียง 2 ครั้ง
เท่านั้น อีกทั้งการศึกษาที่ค้นพบยังคงไร้ประสิทธิภาพและข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ ด้วยมีลักษณะของการ
แก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้า ทำให้การรายงานข้อมูลท่ีขัดแย้งและไม่สอดคล้องกัน ประเทศไทยจึงจำเป็นต้อง
พึ่งพาการศึกษาและดำเนินงานจากประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไป และในทางปฏิบัตินั้นยังคงขาดความ
ชัดเจนในเรื่องของผู้รับผิดชอบปัญหาว่าด้วยเรื่องการเมาและขับ ทำให้การติดตามและประเมินผลของผู้ท่ี
อาจกระทำผิดซ้ำหรือผู้ที่จะกระทำผิดยังคงเป็นไปอย่างไร้ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ควรให้องค์กรอิสระเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแทรกแซงการดำเนินงาน การประเมินผลและการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ เพื่อปรับปรุง
และยกระดับผลที่จะเกิดขึ้นจากการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์ให้ดีมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
สม่ำเสมอและความเป็นระบบของการจัดการข้อมูล เพื่อที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิพลต่อการบังคับใช้
กฎหมายและการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์ในประเทศไทยได้อย่างแท้จริง 

ศิริญญา ลาน้ำเที่ยง และ ปิยะพงษ์ บุษบงก์ (2560) ได้ศึกษากลยุทธ์การตั้งจุดตรวจของตำรวจ
กับมุมมองและแนวทางการหลีกเลี่ยงของผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเมื่อเผชิญกับการตั้งจุดตรวจ : 
กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พบว่า มุมมองของ
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเมื่อเผชิญกับการต้ังจุดตรวจโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
อนึ่ง จากการสัมภาษณ์มุมมองของผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเมื่อเผชิญกับการตั้งจุดตรวจเพื่อเสริม
ข้อมูลเชิงปริมาณพบว่าประชาชนไม่ว่าจะเป็นนักเรียน-นักศึกษา พนักงานออฟฟิศ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้าง และผู้ใช้แรงงาน มีความคิดเห็นที่หลากหลายต่อความเหมาะสมของสถานที่ตั ้งจุดตรวจของ
เจ้าหน้าที่ความเหมาะสมของเวลาในการตั้งจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ ความเหมาะสมของการแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ และความเหมาะสมของพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ รวมถึง มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร
เพื่อที่จะใช้อ้างหรือต่อรองกับเจ้าหน้าที่ที ่แตกต่างกัน  ผลการวิเคราะห์แนวทางการหลีกเลี่ยงของผู้ใช้
รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเมื ่อเผชิญกับ การตั ้งจุดตรวจ พบว่า แนวทางการหลีกเลี ่ยงของผู ้ใช้
รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเมื่อเผชิญกับการตั้งจุดตรวจ โดยรวมและรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
อนึ่ง จากการสัมภาษณ์แนวทางการหลีกเลี่ยงของผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเมื่อเผชิญกับการตั้งจุด
ตรวจเพื่อเสริมผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณพบว่าประชาชนไม่ว่าจะเป็นนักเรียน -นักศึกษา พนักงาน
ออฟฟิศ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง และผู้ใช้แรงงาน มีแนวทางการหลีกเลี่ยงเมื่อเผชิญกับการตั้งจุด
ตรวจที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงสถานที่ตั้งจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ การหลีกเลี่ยงด้วยการ
เลือกเวลาในการเดินทาง หากทราบเวลาในการตั้งจุด การเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่ด้วยกฎหมายจราจร 
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การอ้างตำแหน่งและสถานภาพทางสังคมต่อเจ้าหน้าที่ และวิธีการหาข้ออ้าง-ข้อร้อง-อ้อนวอนเจ้าหน้าท่ี 
ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์กลยุทธ์การตั้งจุดตรวจของตำรวจ พบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจมีมุมมองว่าใน
การตั้งจุดตรวจจุดสกัดแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นหลัก ควรวางกำลังส่วน
หนึ่งไว้บริเวณทางแยกหรือจุดกลับรถก่อนถึงจุดตรวจหรือจุด สกัดเพื่อทำหน้าท่ีสกัดกั้น หรือไล่ติดตามผู้ท่ี
เลี้ยวหรือกลับรถย้อนหลบหนีการตรวจค้น และควรมีชุดติดตามอีกอย่างน้อย 1 ชุด บริเวณเลยจุดตรวจ 
จุดสกัด ในระยะพอสมควร เพื่อติดตามยานพาหนะท่ีไม่หยุดตรวจค้น ควรต้ังบริเวณถนนหลัก เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยและสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และการตั้งด่านจะต้องมีเครื่องหมายจราจรว่า หยุดตรวจ มีส่ิง
กีดขวางหรือสัญญาณให้เป็นที่สังเกตเห็นได้ง่ายในระยะไกล ส่วนในเวลากลางคืนต้องจัดให้มีแสงสว่าง และ
มองเห็นในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตรก่อนถึงจุดตรวจ 

 สุวิทย์ ภูหนองโอ (2558) ได้ศึกษาทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีตำรวจและประชาชนต่อจุดตรวจจราจร
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า เจ้าหน้าท่ีตำรวจจราจรเห็นว่า ตนเองได้ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้บังคับ
ใช้กฎหมายจราจรอย่างชัดเจนและเหมาะสมแล้ว แต่ในบางกรณีอาจจะมีความไม่เสมอภาคบ้างเพราะต้อง
ทำงานภายใต้ระบบอุปถัมภ์ และขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุในขณะท่ี
ปฏิบัติหน้าที่ ส่วนประชาชนกลับมองว่า การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ 
และทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จึงได้รวมตัวกันจัดต้ังกลุ่มโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพื่อแจ้ง
สถานท่ีจุดตรวจและโจมตีการทำงานของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ อีกท้ังยังมองว่าการขาดการส่ือสารท่ีดีระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีตำรวจกับประชาชนเป็นอุปสรรคสำคัญในการสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างตำรวจกับ
ประชาชน  
 ร.ต.อ.ฐิติพล อรุณสกุล (2544) ได้ศึกษาทัศนะของเจ้าหน้าที่สายตรวจชั้นประทวนในสังกัดกอง
บังคับการตำรวจนครบาล 5 ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจค้น พบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความรู้
ทางด้านกฎหมายและยุทธวิธีในการปฏิบัติหน้าท่ีประจำจุดตรวจค้นเป็นอย่างดี ในทัศนะการปฏิบัติหน้าท่ี
ประจำจุดตรวจค้น พบว่า งานสายตรวจเป็นงานที่น่าสนใจและมีความสำคัญที่สุดในงานตำรวจ ความรู้
ด้านกฎหมายและยุทธวิธีมีความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่แน่ใจในเรื่องประสิทธิภาพในการตั้งจุด
ตรวจค้น ตลอดจนไม่สู้จะเห็นด้วยในการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีสายตรวจว่างเว้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีมาต้ังจุด
ตรวจค้น ข้อเสนอแนะท่ีน่าสนใจ คือ ควรเพิ่มอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าท่ีสายตรวจให้
พอเพียงที่จะไม่ต้องไปหารายได้เสริม เพื่อผลในทัศนะที่ดีและความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ 
ผู้บริหารควรส่งเสริมในการอบรมเพิ่มความรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ีสายตรวจเพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ประจำจุดตรวจค้น ตลอดถึงการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยมาตรการ
อื่นด้วย 

 อาภาศิริ สุวรรณนานนท์ และคณะ (2560) ได้ทำการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและ
ความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ พบว่า ประชาชนมีความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีตำรวจในระดับดีมาก ท้ังในส่วนของประชาชนท่ัวไป ผู้เสียหาย ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ
จากเหตุสาธารณภัย อีกท้ังผู้ต้องหายังมีความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตำรวจในระดับดี และ
ในส่วนของอาสาสมัครตำรวจชุมชนในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใน
ชุมชนท่ีพักและอาศัยนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกัน  

 นวพร จารุมณี (2561) ได้ศึกษาการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรทาง
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ถนน ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านแรก ด้านผู้ขับขี่เกิดจากการไม่ทราบไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรและขาด
ทักษะในการขับขี่ ด้านที่สอง ด้านยานพาหนะเกิดจากสภาพยานพาหนะที่ไม่พร้อมใช้งานและการใช้
ยานพาหนะผิดประเภท ด้านท่ีสามด้านถนนเกิดจากสภาพผิวการจราจรท่ีชำรุดและลักษณะของถนนท่ีคด
เค้ียว ด้านที่สี่ด้านสิ่งแวดล้อมเกิดจากการติดตั้งป้ายและสภาพอากาศที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น 
และด้านท่ีห้า ด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายขาดความต่อเนื่องและ
เลือกปฏิบัติ ส่วนการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 5 หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 

1) เจ้าหน้าท่ีตำรวจจราจรดำเนินการตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร บังคับใช้กฎหมาย  

2) กรมทางหลวงดำเนินการสำรวจและซ่อมแซมถนน อุปกรณ์ควบคุมจราจรและไฟฟ้าส่องสว่าง  

3) เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขดำเนินการอบรมให้ความรู้และการช่วยเหลือฉุกเฉิน  

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ด้านการจราจร สนับสนุน
บุคลากรร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าท่ีตำรวจและการจัดระเบียบพื้นท่ีผ่อนผันจำหน่ายสินค้า  

5) หน่วยงานอื่น เช่น สมาคมอาสาสมัครกู้ภัยปายสามัคคีการกุศล ดำเนินการช่วยเหลืองานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงงานสาธารณภัยต่าง ๆ  

นอกจากนี้ยังมีแนวทางการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีแนวทาง 5 ด้าน อยู่ในระดับท่ีควรดำเนินการ
มากท่ีสุด ซึ่งมีข้อเสนอแนะในการผลักดัน ให้เกิดเป็นแผนการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ คือ  

1) การจัดอบรมกฎจราจรและฝึกสอนการขับขี่อย่างปลอดภัยระยะส้ันจากสถาบันที่ได้รับการ
รับรองโดยมีการออกใบขับข่ีช่ัวคราวรายวันให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีไม่มีใบขับข่ีสากล  

2) การจัดทำป้ายเครื่องหมายจราจรท่ีมีข้อความท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  

3) การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความปลอดภัยทางถนนเบ้ืองต้นผ่านส่ือบาร์โค้ด 2 มิติ  

4) การฝึกทักษะภาษาต่างประเทศให้เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนน  

5) การจัดบริการรถสาธารณะท่ีได้มาตรฐานไว้ประจำจุดสถานท่ีท่องเท่ียว 

 กุลธิดา ภูฆัง และสมศักดิ์ เจริญพูล (2559) ได้ทำการศึกษาผลกระทบจากพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
ในชุมชนกรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี พบว่า 1) พฤติกรรมและรูปแบบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์อง
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เป็นการดื่มเป็นประจำแต่ไม่ถึงกับมีอาการเมา มีพฤติกรรมการดื่มแบบเส่ียงใน
ระดับที่ 2 ด้านรูปแบบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แรงงานส่วนมากดื่มเบียร์และเหล้าขาว มี
ค่าใช้จ่ายในการด่ืมแต่ละครั้งประมาณ 100-200 บาท ช่วงเวลาท่ีแรงงานต่างด้าวด่ืม คือช่วงเย็นหลังเลิก
งาน และดื่มมากในช่วงที่ค่าแรงออก (ช่วงกลางเดือนและสิ้นเดือน) แรงงานส่วนมากซื้อกลับไปกินที่พัก
และใช้เวลาในการด่ืมไม่นานนัก ส่วนปริมาณการด่ืมนั้นด่ืมไม่มาก เหล้าขาว 1 ขวดอาจด่ืมกันถึง 7-8 คน
หรือเบียร์ 1-2 กระป๋องต่อคน พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ข้างต้นเกิดจาก ปัจจัยส่วน
บุคคลประกอบด้วยภาวะความเครียดจากการทำงาน ปัญหาครอบครัว ปัญหาด้านการเงิน หนี้สิน และเพื่อ
ความสนุกสนาน ปัจจัยภายนอกที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการดื่ม เกิดจาก การชวนจากกลุ่มเพื่อน หัวหน้า
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งานซึ่งเป็นคนไทยเป็นผู้เลี้ยง และ การจัดงานรื่นเริงหรืองานประเพณีต่าง ๆ 2) ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ชุมชนหรือท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี พบว่า มีผลกระทบน้อยมาก ส่วนมากมักเกิดขึ้นในชุมชนหรือบริเวณท่ี
อยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าวเอง โดยมีปัญหาด้านเสียงดังรบกวน การทะเลาะวิวาทการเกิดอุบัติเหตุ การ
เป็นหนี้อันเกิดจากการซื้อสุราแบบเชื่อ เรื่องเพศสัมพันธ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่วนปัญหาที่เกิด
กับชุมชนคนไทยนั้นมักเป็นเรื ่องความหวาดละแวงที ่คนในชุมชนมีต่อแรงงานต่างด้าว  3) รูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานตา่ง
ด้าว 3 สัญชาติ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนหรือท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี มีความสอดคล้องกับขอ้มูล
เชิงประจักษ์ โดยพบว่า อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนในจังหวัดชลบุรีพบว่า ความแปรปรวนของ
ผลกระทบต่อชุมชนหรือท้องถิ่นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (COE) ได้ร้อยละ 10 โดยตัวแปร
สาเหตุที่มีอิทธิพลโดยรวมต่อผลกระทบต่อชุมชนหรือท้องถิ่นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาก
ที่สุดได้แก่ ผลกระทบส่วนบุคคลจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ( INE) มากที่สุด รองลงมาได้แก่
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ (BEH) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (NOR) และความต้ังใจในการ
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (INT) ส่วนตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ (BEH) มากท่ีสุดได้แก่ ตัวแปรแฝงการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (NOR) รองลงมาคือตัวแปรความ
ตั้งใจในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (INT) ปัจจัยส่วนบุคคล (INV) และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ภายนอก (ENV) 

 อรทัย วลีวงศ์, สุรศักดิ์ ไชยสงค์ และทักษพล ธรรมรังสี (2553) ได้ทำการศึกษาบทบาทและ
พฤติกรรมของพ่อแม่ท่ีมีผลต่อการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย พบว่า เยาวชนที่ท้ังพ่อและแม่
ดื่มแอลกอฮอล์และเยาวชนที่มีพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งดื่มแอลกอฮอล์จะมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมด่ืม
แอลกอฮอล์มากกว่าเยาวชนท่ีท้ังพ่อและแม่ไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ 1.94 เท่า สำหรับบทบาทของพ่อแม่ในการ
ควบคุมการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของลูกพบว่า เยาวชนที่พ่อแม่อนุญาตให้ด่ืมแอลกอฮอล์ได้จะมีโอกาส
เป็นนัก/ดื่มมากกว่าเยาวชนกลุ่มที่พ่อแม่ห้ามไม่ให้ดื่ม 4.92 เท่า และมีโอกาสที่จะเป็นนักดื่มอย่างหนัก 
(Binge drinker) 3.25 เท่า กรณีท่ีพ่อแม่ห้ามด่ืมหากพ่อแม่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนว่าถ้าเยาวชน
ด่ืมแอลกอฮอล์จะมีการลงโทษอย่างไรจะยิ่งทำให้พฤติกรรมการด่ืมของเยาวชนลดลงด้วย ส่วนพฤติกรรม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ของพ่อแม่ ได้แก่ การดื่มและเมาให้ลูกเห็น การใช้ให้ลูกไปซื้อ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ให้การชักชวนและยื่นเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ให้ลูก เป็นพฤติกรรมท่ีพบเห็นได้บ่อยของ
ครอบครัวไทยที่ดื่มแอลกอฮอล์และเป็นพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลข์อง
เยาวชน งานวิจัยช้ินแสดงให้เห็นว่าบทบาทและพฤติกรรมของพ่อแม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการด่ืม
แอลกอฮอล์ของเยาวชน นโยบายควรให้ความสำคัญและตระหนักถึงบทบาทของพ่อแม่ว่ามีส่วนในการ
ป้องกันและควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทยได้ 

 กาญจน์กรอง สุอังคะ (2559) ได้ศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่มีผลต่อความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ พบว่า ปัจจัยด้าน ทัศนคติในการขับขี่ของผู้ขับขี่มีอิทธิพลโดยตรง
ต่อพฤติกรรมเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งช้ีให้เห็นว่าผู้ขับขี่มีทัศนคติการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรใช้ความเร็ว
ในการขับขี่ และขับขี่ด้วยความคึกคะนอง จะส่งผลให้ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
สูง 
 อุษา บิ๊กกิ้นส์ (ม.ป.ป.) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเมาแล้วขับและการเปิดรับส่ือของผู้ขับขี่
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รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเมาแล้วขับและการเปิดรับส่ือ
ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยเส่ียง (Risk Factors) ท่ีมีผลต่อการเมาแล้ว
ขับของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ปัจจัยด้านจิตวิทยา ปัจจัยด้านพฤติกรรม 
ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม พฤติกรรมเมาแล้วขับของเพื่อนสนิท ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้
ขับขี่รถจักรยานยนต์ขณะมึนเมา พบว่า สื่อที่กลุ่มวัยรุ่นเปิดรับมากที่สุดคือสื่อโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต 
วัยรุ่นรับรู้ส่ือสต๊ิกเกอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์และส่ือทางโทรทัศน์ส่วนส่ือส่ิงพิมพ์ไม่ค่อยแพร่หลาย
เท่าท่ีควร และไม่น่าสนใจสำหรับวัยรุ่น สต๊ิกเกอร์มีข้อดีท่ีทำให้พบเห็นบ่อย ทำให้รู้สึกชินตา เมื่อเปิดรับส่ือ
แล้ววัยรุ ่นจะให้ความสนใจกับสื่อที่มีลักษณะขบขันและน่ากลัวมากกว่าสื ่อที่ให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไป 
นอกจากนี้กลุ ่มวัยรุ ่นได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสื ่อรณรงค์ว่าสื ่อรณรงค์ที ่ดีนั ้นควรเป็นสื่อวิดีทัศน์
ภาพเคล่ือนไหวเน้นให้เห็นอุบัติเหตุท่ีน่ากลัวติดขวดเหล้าติดตามโต๊ะท่ีจะด่ืม ติดตามร้านเหล้าและควรเน้น
ภาพท่ีน่ากลัวแล้วติดข้างขวดเหมือนบุหรี่ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเบ้ืองต้นท่ีกล่าวมา จะเห็นได้ว่า ไม่ปรากฏงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง
กับการหามาตรการแนวทางในการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับกับทั ้งปัญหาและอุปสรรคของการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามจุดตรวจ อีกทั้งยังไม่มีการศึกษาปัญหาในเชิงการบริหารงานเชิง
โครงสร้างและระดับนโยบาย ตลอดจนยังไม่ปรากฏการศึกษากลุ่มผู้ประกอบการสถานบันเทิง ที่ผ่านมา
การศึกษามักเน้นไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบแยกส่วน เช่น พฤติกรรมการขับขี่ พฤติกรรมการเมาแล้วขับ 
(เฉพาะกลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์) การตั้งด่านตรวจเฉพาะเรื่อง ปัจจัยที่เป็นเหตุของการดื่มแอลกอฮอล์ 
พฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นความจำเป็นต่อการศึกษาตามท่ีเสนอมานี้ 

  

 นอกจากงานวิจัยข้างต้นแล้วยังพบว่ามีงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการสุ่มตรวจปริมาณแอลกอฮอล์
ในลมหายใจ หรือ Random Breath Test (RBT) ด้วย โดยคณะผู้วิจัยนำเสนอในงานวิจัยท่ีน่าสนใจ ดังนี้ 

 การทดสอบจากลมหายใจแบบสุ่ม: วิธีการทำใหท้้องถนนปลอดภัยมากขึ้น 

 ทุก ๆ 1 ใน 7 ของการเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน จนเป็นสาเหตุให้มีผู้ที่เสียชีวิตในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 
ประเทศออสเตรเลียนั้น คือ การเมาแล้วขับหรือการขับขี่ขณะมึนเมา 

 การทดสอบจากลมหายใจแบบสุ่ม (RBT) เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1982 และจากนั้นมา อุบัติเหตุ
ร้ายแรงที่มาจากการเมาแล้วขับอันเป็นสาเหตุการบาดเจ็บนั้น ลดลงจากประมาณร้อยละ 40 ของการ
เสียชีวิตท้ังหมดไปจนถึงในปี ค.ศ.2017 เหลือแค่เพียงร้อยละ 15 เท่านั้น ซึ่งเจ้าหน้าท่ีตำรวจภายในรัฐนิว
เซาท์เวลส์นั้นได้มีการทดสอบจากลมหายใจประมาณ 5 ล้านครั้ งต่อปี โดยรถเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคันนั้น
ล้วนแต่มีเครื่อง RBT เคล่ือนท่ี  
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ภาพประกอบ 2-1 จำนวนของผู้เสียชีวิตจากการเมาแล้วขับ ต้ังแต่ปี ค.ศ.1980-2017 

ที่มา: Transport for NSW, 2019 

 โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐนิวเซาท์เวลส์นั ้นมีอำนาจที่จะสั่งการผู้ขับขี่บนท้องถนนอยู่หลาย
ประการ ไม่ว่าจะเป็นหยุดผู้ขับขี่โดยการสุ่มตรวจเพื่อทำการทดสอบแอลกอฮอล์ การจับกุมผู้ขับขี่ท่ีมีระดับ
แอลกอฮอล์ในร่างกายเกินขีดจำกัดท่ีกฎหมายกำหนดเอาไว้ การร้องขอให้ผู้ขับขี่ใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์ในบางสถานการณ์ และการทดสอบจากลมหายใจของผู้ขับหรือผู้ควบคุมการขับขี่ที่เกี่ยวขอ้ง
กับอุบัติเหตุรถชน 

 แคมเปญ Plan B2 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการขับขี่บนท้องถนน ซึ่งเป็นแคมเปญ
ที่สนับสนุนให้ผู้คนในสังคมกลับบ้านไปอย่างปลอดภัย ผ่านการเลือกสรรทางเลือกในเชิงบวก กล่าวคือ 
หลังจากที่มีการเที่ยวกลางคืน จำเป็นต้องมีการตระหนักถึงข้อความที่กำหนดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัยว่าด้วยเรื่องการขับขี่ขณะมึนเมา ทำให้ผู้ขับขี่ท่ีมีการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ควรท่ีจะมีความสามารถใน
การขับรถ และไม่ควรที่จะพฤติกรรมเสี่ยง ด้วยการขับขี่ขณะมึนเมานั้นถือเป็นการกระทำผิดที่มีความ
ร้ายแรง อีกทั้งการปฏิเสธที่จะทำการทดสอบหรือตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจก็จะถือว่าเป็น
การกระทำผิดเช่นเดียวกัน ซึ่งบทลงโทษและผลอื่น ๆ ท่ีตามมานั้นจะแตกต่างกันไปตามฐานความผิดหรือ
ระดับของการกระทำผิด และหากผู้ขับขี่ถูกจับได้ขณะเมาแล้วขับ เจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐนิวเซาท์เวลส์
อาจจะระงับใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับทันที และหากถูกตัดสินว่ามีการกระทำผิดจริง ก็จะต้องได้รับโทษตาม
กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าปรับ จำคุก หรือแม้กระทั่งการถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้มีการขับรถ และอาจจะ
ต้องติดต้ังเครื่องมือตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ด้วยเช่นกัน 

 
2 สามารถอ่านเพ่ิมเติมได้ใน NSW GOVERMENT. 2017, “Plan B,” Transport for NSW, accessed May 5, 2020, 
https://roadsafety.transport.nsw.gov.au/campaigns/plan-b/index.html 
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 ส่วนการทดสอบจากเลือดนั้น จะเป็นไปเพื่อตรวจหาแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล จากอุบัติเหตุรถชนท่ีก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บ ซึ่งหากปฏิเสธที่จะทำการตรวจเลือด ก็จะได้รับ
โทษเช่นเดียวกับการมีปริมาณแอลกอฮอล์ในระดับสูง 

 งานศึกษาของ Gabbi Davis, Jason Ferris, Madonna Devaney and Michelle Sparkes-Carroll 
(2015) เรื่อง A national examination of Random Breath Testing and alcohol-related traffic crash 
rates (2000-2012) ได้ศึกษาถึงผลกระทบและแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการขับขี่ขณะมึนเมาของ
ประเทศออสเตรเลีย เพื่อให้ประชาชนเกิดเกิดการตระหนักรู้และลดอัตราของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเมา
แล้วขับ ซึ่งเป็นการวิจัยโดยใช้ข้อมูลท่ีครอบคลุมต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2543 ไปจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.
2555 และใช้วิธีการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุนาม (Join point Regression) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราของการทดสอบจากลมหายใจแบบสุ่ม (RBT) และอัตราของรถชนกันจากการเมา
แล้วขับ (ARTC) ในทุกรัฐของประเทศออสเตรเลียและอาณาบริเวณท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำเสนออัตราท่ีแตกต่าง
กันหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนผู้ขับขี่ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่โดยขึ้นตรงกับอำนาจของศาลออสเตรเลีย เพื่อ
รวบรวมข้อมูลและตั้งสมมติฐานสำหรับทุกรัฐและอาณาบริเวณที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ซึ่งจะสามารถนำมาใช้
ในการทำความเข้าใจแนวโน้มที่ควรจะเป็นในแต่ละรัฐ อีกทั้งยังทำการเปรียบเทียบอัตราความสำเร็จของ
โครงการ RBT ท่ีปฏิบัติการในแต่ละเขตอำนาจศาล ท่ีสามารถนำมาสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายภายใต้โครงการ 
RBT ของประเทศออสเตรเลีย  

  ผลการศึกษาพบว่า การทดสอบจากลมหายใจแบบสุ่ม (RBT) เป็นการปฏิบัติการที่เจ้าหน้าท่ี
ตำรวจนั้นหยุดการขับรถของผู้ขับขี่ด้วยวิธีการสุ่มตรวจเพื่อทำการทดสอบระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจ 
ซึ่ง RBT ถือว่าเป็นจุดเริ ่มต้นของการบังคับใช้กฎหมายที่มีความสำคัญและเป็นศูนย์กลางของการลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งได้รับการยอมรับจากเขตอำนาจศาลท้ังหมดในออสเตรเลียมาตั้งแต่ทศวรรษ 
1980 ท้ังนี้โครงการ RBT ของประเทศออสเตรเลียนั้นถือว่าประสบความสำเร็จมากท่ีสุดในระดับสากล ซึ่ง
จะเห็นได้จากอัตราการลดลงของ ARTC ที่เกิดขึ้นหลังจากมีการใช้ RBT อย่างสัมพันธ์กัน อย่างไรก็ตาม 
โปรแกรม RBT ในประเทศออสเตรเลียจะไม่ถูกนำมาใช้อย่างสม่ำเสมอเท่าที่ควร และมีประสิทธิภาพการ
บังคับท่ีแตกต่างกันเป็นอย่างมากระหว่างแต่รัฐและอาณาบริเวณท่ีเกี่ยวข้อง โดยเขตอำนาจศาลว่าด้วยเรื่อง 
RBT นั ้นมีผู ้ขับขี่ที ่ได้รับใบอนุญาตขับขี ่เป็นสัดส่วน 1 :1 หรือมากกว่า (RBT ต่อจำนวนผู้ขับขี่ที ่ได้รับ
ใบอนุญาต) ท้ังในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ รัฐควีนส์แลนด์ รัฐวิกตอเรีย รัฐแทสเมเนีย และอาณาบริเวณทางตอนเหนือ 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเขตอำนาจศาลในสัดส่วนของ RBT คือ 1:2 หรือ 1:3 (ยกเว้นอาณาบริเวณทางตอน
เหนือ) โดยมีการรายงานถึงแนวโน้มของ ARTC ท่ีมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับ และมีอัตราท่ีต่ำกว่า
รายงานของการเมาแล้วขับ หลังจากที่นำเอาโครงการ RBT ไปใช้ (ร้อยละ 8.38 - ร้อยละ 12.49 ) ทั้งนี้เขต
อาณาบริเวณทางตอนเหนือได้รายงานถึงอัตราท่ีเพิ่มขึ้นของการเมาแล้วขับหลังจากท่ีนำเอาโครงการ RBT ไป
ใช้ (คิดเป็นร้อยละ 14.95) และอัตรา ARTC ในปัจจุบันนั้นคิดเป็น 2 เท่าของรัฐแทสเมเนีย ซึ่งเขตอำนาจศาล
ที่มีสัดส่วนของ RBT กับ 1:2 หรือ 1:3 ได้แก่ รัฐเซาท์ออสเตรเลีย อาณาบริเวณเมืองหลวงของออสเตรเลีย 
และรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ซึ ่ง ARTC มีแนวโน้มลดลงตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เขตอำนาจศาลของรัฐ
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ดังกล่าวนั้นได้แสดงรายงานท่ีทำให้เห็นถึงอัตราท่ีเพิ่มขึ้นของการเมาแล้วขับโดยเรียงตามลำดับจากน้อยสู่มาก 
(ร้อยละ 13 – ร้อยละ 14.56)  

 โดยหลังจากการจัดอันดับเขตอำนาจศาลของออสเตรเลียทั้งหมดแล้วนั้น ได้อยู่บนพื้นฐานตาม
อัตราส่วน RBT แนวโน้มของ ARTC และรายงานการเมาแล้วขับในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้
ว่าภายในประเทศออสเตรเลียนั้น รัฐนิวเซาธ์เวลส์ประสบความสำเร็จมากท่ีสุดจากโครงการ RBT และรัฐเวส
เทิร์นออสเตรเลียได้รับคะแนนที่ต่ำสุดจากโครงการ RBT ซึ ่งสรุปได้ว่าแนวทางการปฏิบัติท่ีดีที ่สุดของ
โครงการ RBT นั ้นควรที่จะได้รับการตรวจสอบและดูแลอย่างสม่ำเสมอในแต่ละเขตอำนาจศาล เพื่อให้
โครงการ RBT สามารถเป็นเครื่องมือในการยับยั้งอัตราของการเมาแล้วขับอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ไปท่ัวทุกพื้นท่ีในประเทศออสเตรเลีย 

 งานศึกษาของ Madd (2012) เรื่อง “Frequently Asked Questions About Random Breath 
Testing” ได้ศึกษาแนวทางของการยับยั้งอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาแล้วขับ โดยได้แนะนำให้เอาวิธีการ
ทดสอบจากลมหายใจแบบสุ ่ม (RBT) เข้ามาปรับใช้ภายในประเทศแคนาดา ซึ ่งเป็นการนำเสนอ
รายละเอียดดังกล่าวผ่านข้อคำถามที่ถูกตั้งขึ้น ไปพร้อมกับการให้คำตอบของข้อคำถามเป็นรายข้อ ซึ่งมี
ดังต่อไปนี้ 

 คำถามเก่ียวกับการทดสอบจากลมหายใจแบบสุ่มที่พบบ่อย 

1) การทดสอบจากลมหายใจแบบสุ่มคืออะไร 

 การทดสอบจากลมหายใจแบบสุ่ม (RBT) เป็นการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ เพื่อ
ตรวจจับผู้ท่ีขับข่ีขณะมึนเมาบนท้องถนน ซึ่งขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในแต่ละประเทศ โดยส่วนใหญ่จะใช้จุด
ตรวจวัดแอลกอฮอล์กับผู้ขับขี่ท่ีสัญจรผ่านไปมา โดยจำเป็นต้องหยุดเพื่อให้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จาก
ลมหายใจ ซึ่งผู้ขับขี่สามารถทำได้โดยอยู่ในรถ ซึ่งผลท่ีได้รับนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปใช้ในช้ันศาล แต่จะ
ใช้เพื่อนำไปสู่การทดสอบครั้งต่อไปท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยท่ีผลการทดสอบของครั้งท่ี 2 นั้นสามารถ
ใช้เป็นหลักฐานในช้ันศาลได้ 

2) ทำไมวิธีการดังกล่าวจึงจำเป็นสำหรับประเทศแคนาดา 

 การขับขี่ขณะมึนเมายังคงเป็นปัญหาใหญ่และต่อเนื่องสำหรับประเทศแคนาดา ซึ่งทุก ๆ วันโดย
เฉลี่ยแล้วนั้นอุบัติเหตุของการเมาแล้วขับนำมาสู่การเสียชีวิตของชาวแคนาดาทั้งหมด 4 คน และได้รับ
บาดเจ็บ 174 คน 

 บันทึกผลรายงานข้อมูลการเมาแล้วขับนั้นไม่ได้ตรงตามมาตรฐานสากล ยกตัวอย่างเช่น อัตรา
ผู้เสียชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุของการเมาแล้วขับในปี พ.ศ.2551 คิดเป็น 5 เท่าของประเทศ
เยอรมนี แม้ว่าระดับการใช้แอลกอฮอล์ของประเทศเยอรมนีสูงกว่าประเทศแคนาดาถึงร้อยละ 20  

3) การทดสอบจากลมหายใจแบบสุ่มสามารถลดการขับขี่ขณะมึนเมาได้หรือไม่ 
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 การทดสอบจากลมหายใจแบบสุ ่มได้ร ับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า เป็นหนึ ่งในวิธีที ่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการยับยั้งผู้ขับขี่ที่เมาแล้วขับ ซึ่งมักจะถูกนำมาใช้ในการเปรียบเทียบกับประเทศท่ี
พัฒนาแล้วและมีการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งพบว่าการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและการเสียชีวิต
โดยภาพรวมนั้นมีอัตราลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและมีเสถียรภาพในระยะยาว 

 ในรัฐควีนส์แลนด์ของประเทศออสเตรเลีย การทดสอบจากลมหายใจแบบสุ่มนั้นคาดว่าจะช่วยลด
ปัญหาการเสียชีวิตโดยรวมได้ในระหว่างปี ค.ศ.ประมาณร้อยละ 2531 – 2535 ซึ่งสามารถป้องกันความ
เสียหายจากอุบัติเหตุได้ถึง 789 ครั้ง 

  ในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ของประเทศออสเตรเลีย คาดว่าจะสามารถป้องกันการเกิดปัญหาร้ายแรงได้ถึง 
522 ครั้ง อุบัติเหตุร้ายแรง 204 ครั้ง และ 686 ครั้งสำหรับอุบัติเหตุรถชนกันของผู้ขับขี่ยานพาหนะคน
เดียวในยามวิกาล ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปีแรกท่ีมีการใช้โครงการ RBT 

 ในไอร์แลนด์นั้นพบว่า ปี พ.ศ.2549 สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตบนท้องถนนได้ถึงร้อยละ 19 โดย
ใน พ.ศ.2554 มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพียงแค่ร้อยละ 47 หากเทียบกับผลรวมท้ังหมดของอัตราผู้เสียชีวิตในปี 
พ.ศ.2548  

 โดยแคนาดามีแนวโน้มว่าจะลดความผิดพลาดในช่วงเดียวกับไอร์แลนด์ เนื่องจากท้ังสองประเทศ
มีระบบจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งเมื่อใช้โครงการ RBT และคาดการณ์ไว้ว่ามีอัตรา
ความเสียหายลดลงไปประมาณร้อยละ 20 จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตและการบาดเจ็บในทุก ๆ ปี
เป็นจำนวน 200 รายและ 12,000 ราย ตามลำดับ จึงถือว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับประเทศ
แคนาดา 

4) เจ้าหน้าท่ีตำรวจไร้อำนาจในการขอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจหรือไม่ 

 เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถขอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจได้ แต่เพียงแค่ในกรณีที่มี
ข้อสงสัยว่าผู ้ขับขี่มีลักษณะที่ตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะท่าทางและการ
สังเกต ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการขับรถ กลิ่นลมหายใจของผู้ขับขี่ การขาดสติในการให้ความร่วมมือ 
ดวงตาแดงก่ำ และพูดเลอะเลือน ซึ่งที่ยากไปกว่านั้นคือ ผู้ที่เมาแล้วขับเป็นจำนวนน้อยเท่านั้นที่สามารถ
แสดงอาการดังกล่าวให้เห็นอย่างชัดเจน นอกเสียจากผู้ท่ีมีการเมาแล้วขับเป็นประจำ 

 โดยกฎหมายที่มีอยู่นั ้นไม่ใช่การยับยั้งอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมีบทลงโทษที่ต่ำหรือสามารถ
ปฏิเสธการตรวจวัดได้ ซึ่งเป็นผลให้ชาวแคนาดาหลายล้านคนยังคงมีพฤติกรรมขับขี่ขณะมึนเมาอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง โดยกฎหมายอาญานั้นให้ฐานข้อมูลจากปี พ.ศ.2549 ซึ่งบ่งชี้ว่าบุคคลหนึ่ง ๆ จะขับรถโดยเฉล่ีย
แล้วสัปดาห์ละครั้งและเป็นระยะเวลาที่นานกว่า 3 ปี ก่อนที่จะถูกตั้งข้อหาว่ามีความผิดฐานเมาแล้วขับ 
และเป็นเวลามากกว่า 6 ปีก่อนท่ีจะได้รับการตัดสินและถูกลงโทษ ทำให้หากแคนาดามีการทดสอบจากลม
หายใจแบบสุ่ม ก็จะสามารถยับยั้งผลกระทบท่ีมาจากการขับขี่ขณะมึนเมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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5) เจ้าหน้าท่ีตำรวจขาดความยุติธรรมต่อผู้ท่ีขับขี่ขณะมึนเมาหรือไม่ 

 การทดสอบจากลมหายใจแบบสุ่มส่วนใหญ่จะใช้การต้ังจุดตรวจแบบเฉพาะท่ี ทำให้ปราศจากการ
ตีตราหรือการนำบุคคลออกจากพื้นท่ีอย่างไม่เหมาะสม เนื่องจากเมื่อผู้ขับขี่เข้าใกล้จุดตรวจก็จะมีการหยุด
ดรถและได้รับการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจ 

6) การทดสอบระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบสุ่มก่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้ขับขี่หรือไม่ 

 กระบวนการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์นั้นดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิผลต่อ
การลดลงของผู้บาดเจ็บ และผู้ขับขี่ขณะมึนเมา ซึ่งในที่สุดแล้วนั้นในระยะเวลาอันสั้นชาวแคนาดาก็จะ
สามารถยอมรับความไม่สะดวกเพียงเล็กน้อย 

7) RBT ละเมิดบทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยสิทธิหรือไม่ 

 การทดสอบระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบสุ่ม จะถูกท้าทายอย่างแน่นอนสำหรับบทบัญญัติ
บางส่วน แต่การทดสอบระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบสุ่มนั้นจะสามารถก้าวข้ามผู้ที ่มีความรู้สึก
ดังกล่าวได้ว่า การละเมิดที่เกิดขึ้นนั้นมีอยู่จำนวนน้อยและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมว่าด้วยเรื่องความ
ปลอดภัยบนทอ้งถนนอีกด้วย 

 โดยผู้ขับขี่จำเป็นต้องให้ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่และประกันภัย เมื่อถูกร้องขอโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
ไม่ต่างไปจากการค้นหาแบบสุ่มจำนวน 109 ล้านครั้งในสนามบิน 52 ล้านครั้งในบริเวณชายแดน และการ
ค้นหาแบบสุ่มอย่างนับไม่ถ้วนในบริเวณทางเข้าศาลและอาคารรัฐบาล ที่ถูกดำเนินการในแต่ละปี ซึ่งการ
ทดสอบระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบสุ่มนั้นควรที่จะได้รับการยินยอมและอนุญาตเพื่อความ
ปลอดภัยของสาธารณะ 

 งานศึกษาของ Antti Penttila, James A Dunbar and Jarmo Pikkarainen (1987 ) เร ื ่อง 
“Drinking and driving: success of random breath testing in Finland” ได้ศึกษาถึงผลลัพธ์เชิงบวก
ท่ีเกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับ หลังจากท่ีมีการใช้ระบบการทดสอบระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบสุ่ม 
(RBT) ในประเทศฟินแลนด์ โดยผลการศึกษาพบว่า นับต้ังแต่ปี พ.ศ.2520 ท่ีในประเทศฟินแลนด์เริ่มมีการ
บังคับใช้วิธีการทดสอบระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบสุ่ม (RBT) อัตราการเมาแล้วขับของประเทศ
ฟินแลนด์ก็ลดลงไปจากเดิมครึ่งหนึ่ง และอัตราการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของ
ผู้ที่ขับขี่ขณะมึนเมาก็ลดลงไปด้วยเช่นกัน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากกรณีศึกษาว่าด้วยเรื ่องการทดสอบระดับ
แอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบสุ่มของประเทศฟินแลนด์นั้น แสดงให้เห็นว่า RBT สามารถยับยั้งพฤติกรรม
ของผู้ที่ดื่มเพื่อเข้าสังคม (Social drinkers) หรือผู้ที่เป็นนักดื่มที่มีปัญหา (Problem drinkers) ไปพร้อม
กับความสามารถในการตรวจจับผู้ท่ีมีการขับขี่ขณะมึนเมาได้อีกด้วย  ท้ังนี้ผู้ท่ีเป็นนักด่ืมท่ีมีปัญหามักจะมี
แนวโน้มท่ีจะขับรถบนท้องถนนในเวลาเช้าตรู่ เมื่อผู้ท่ีอยู่บนท้องถนนส่วนใหญ่เป็นเด็ก และมีแนวโน้มท่ีจะ
ถูกตรวจพบโดยการทดสอบระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบสุ่มมากกว่ากิจกรรมการตรวจวัดใน
รูปแบบอื่น ๆ ทำให้การทดสอบจากลมหายใจแบบสุ่มกลายเป็นมาตรการหนึ่งบนท้องถนนที่ได้รับความ
นิยม และไม่ใช่แค่สามารถช่วยเหลือชีวิตของผู้คนในสังคมได้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ยังมี
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ประโยชน์ในตัวมันเองอีกด้วย เช่น ช่วยในการประหยัดค่าบริการเกี่ยวกับสุขภาพและแหล่งทรัพยากรอื่น 
ๆ โดยจะเห็นตัวอย่างได้จากประเทศสหราชอาณาจักรท่ีใช้วิธีการทดสอบระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจ
แบบสุ่มที่สามารถช่วยชีวิตของผู้คนได้เป็นอย่างน้อย 400 คนต่อปี ซึ่งสามารถคาดการณ์ได้ว่าต่อไปนั้น
ประเทศฟินแลนด์จะกลายเป็นประเทศท่ีมีอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับน้อยท่ีสุด 

 

ภาพประกอบ 2-2 ระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในผู้กระทำผิดท่ีถูกตรวจวัดด้วยวิธีการทดสอบจาก
ลมหายใจแบบสุ่ม เปรียบเทียบกับการต้ังจุดตรวจแบบปกติของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ 

ที่มา: Penttila, Dunbar and Pikkarainen ,1987 

 

 จากรูปภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้ขับขี่ที่ถูกจับกุมโดยการทดสอบจากลมหายใจแบบสุ่มมีระดับ
ของแอลกอฮอล์ที่ต่ำกว่าการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์แบบปกติ ซึ่งจะนำมาสู่การลดลงของอัตราความ
เส่ียงบนท้องถนน และลดภาระหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตำรวจได้มากขึ้น ด้วยกระบวนการของการทดสอบจาก
ลมหายใจแบบสุ่มสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อผู้ขับขี่บนท้องถนนอย่างแท้จริง 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

3.1 กลุ่มเป้าหมาย 

1) กลุ่มผู ้บริหารในระดับนโยบายที่กำกับดูแลและมีส่วนสำคัญเกี่ยวข้องกับการตั้งจุดตรวจ
แอลกอฮอล์ กับทั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจแอลกอฮอล์ในส่วนกลางและ
ภูมิภาคที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย โดยในทุกพื้นที่ในระดับบริหารจะสัมภาษณ์ในทุกระดับที่เกี่ ยวข้อง มี 12 
หน่วยงานหลัก (บช.น.1-9, บก.จร., บก.ภ.2 และ บก.ภ.4)3 ๆ ละ 2-3 คน รวม 24-36 คน ขณะท่ีในระดับ
ปฏิบัติการจะสอบถามทุกหน่วยงาน/สถานีตำรวจที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประกอบด้วย 12 หน่วยงานหลัก ๆ 
ละไม่น้อยกว่า 15 นาย รวม 180 นาย 

 2) กลุ่มประชาชนท่ีเกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย ผู้กระทำผิดท่ีถูกจับและอยู่ระหว่างการคุมประพฤติ 
และผู้มาใช้บริการสถานบันเทิงภายในพื้นท่ีท้ังในส่วนกลางและพื้นท่ีเป้าหมาย จากจำนวนสถานบันเทิงใน
พื้นที่แยกประเภทต่าง ๆ  ให้ครอบคลุมและมีความหลากหลายและเป็นสถานที่ที่มีผู้ใช้บริการมากไม่น้อย
กว่า 10 แห่งต่อเขตพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรับผิดชอบ แต่ละแห่งจะทำการสำรวจพฤติกรรมของผู้มาใช้
บริการไม่น้อยกว่า 15 ราย ในกลุ่มนี้รวมแล้วจะมีตัวอย่างไม่น้อยกว่า 1,800 ราย 

 3) ผู้ประกอบการสถานบันเทิงทั้งในส่วนกลางและพื้นที่เป้าหมายไม่น้อยกว่า 15 แห่งต่อพื้นที่ท่ี
เจ้าหน้าที่ตำรวจรับผิดชอบ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 180 แห่ง โดยจะสัมภาษณ์เจ้าของหรือผู้แทนที่สามารถ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของสถานบันเทิงนั้น ๆ ได้ 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

การศึกษาวิจัยในครั ้งนี ้จะใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูลเชิงสำรวจใน
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับปฏิบัติการ ส่วนในกลุ่มเป้าหมายที่เหลือจะใช้ประเด็นคำถาม
ต่าง ๆ ในการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย โดยประเด็นคำถามทั้งในแบบสอบถามและในประเด็น
สัมภาษณ์นั้นจะแตกต่างกันตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

1) ประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีตำรวจระดับบริหารเชิงนโยบาย 
เช่น การเลือกสถานท่ีต้ังจุดตรวจ การเลือกเวลาในการตั้งจุดตรวจ กฎหมายจราจรท่ีใช้อ้างอิง แนวทางการ
แต่งกาย แนวทางการแสดงพฤติกรรม (วิธีการพูดคุย หรือการปฏิบัติต่อประชาชน) สถิติการเพิ่ม -ลดของ
จำนวนคดีเมาแล้วขับในแต่ละครั้งที ่มีการเปลี่ยนยุทธวิธีในการตั้งจุดตรวจ ปัญหาเชิงโครงสร้างที ่เป็น
อุปสรรคสำคัญในการตั้งจุดตรวจ เป็นต้น 

2) ประเด็นคำถามในแบบสอบถามและสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับ
ปฏิบัติการ เช่น สภาพปัญหาการตั้งด่านตรวจ (ความแน่นอน ความเสมอภาค ความรวดเร็ว และความ

 
3 บช.น. หมายถงึ กองบัญชาการตำรวจนครบาล 1-9, บก.จร. หมายถงึ กองบัญชาการจราจร บช.ภ หมายถงึ กองบญัชาการตำรวจภูธร 
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เหมาะสม) ค่าเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช้ในการตั้งจุดตรวจ ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ การถูกร้องเรียน
จากท้ังประชาชนและผู้ประกอบการ การเผชิญกับระบบอุปถัมภ์ ประโยชน์ท่ีได้ในการตั้งจุดตรวจ เป็นต้น   

3) ประเด็นคำถามในการประชุมกลุ่มย่อยและสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้กระทำความผิดฐาน
เมาแล้วขับท่ีถูกจับกุมและอยู่ระหว่างการคุมประพฤติ เช่น มุมมองต่อการตั้งด่านตรวจ มุมมองต่อการเมา
แล้วขับ ประสบการณ์การเจอจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ วิธีหลีกเล่ียงจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ความเข้าใจใน
กฎหมายจราจร ความรู้สึกต่อเหยื่อในอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาแล้วขับ มุมมองต่อความครอบคลุมของ
ด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ ข้อเสนอแนะต่อการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ เป็นต้น 

4) ประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้มาใช้บริการสถานบันเทิง เช่น พฤติกรรม
การดื่มและการขับรถหลังดื่มแอลกอฮอล์ การเลือกสถานบันเทิงที่มาใช้บริการ ประสบการณ์การเจอจุด
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ วิธีหลีกเลี่ยงจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ความเข้าใจในกฎหมายจราจร มุมมองและ
ข้อเสนอแนะต่อการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ เป็นต้น 

5) ประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการสถานบันเทิง เช่น การ
บริการสำหรับผู้มาใช้บริการที่มึนเมาเพื่อไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะ จำนวนผู้มาใช้บริการที่ขับรถมาเองและ
โดยสารรถสาธารณะ มุมมองและข้อเสนอแนะต่อการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ผลกระทบจากการต้ังด่าน
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ การเรียกร้องให้ยกเลิกจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ข้อเสนอแนะต่อการตั้งจุดตรวจวัด
แอลกอฮอล์ เป็นต้น 

 หลังจากได้ข้อมูลจากการวิจัยเอกสารและการเก็บข้อมูลในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ แล้วจะนำข้อมูล
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อหาช่องว่างและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมาย อันจะทำให้พฤติกรรมเมาแล้วขับของประชาชนลดน้อยลง โดยในภาคการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่อาจจัดทำเป็นข้อกำหนดหรือตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ 
ตลอดจนหาวิธีทำให้ประชาชนตระหนักถึงกฎหมายจราจรและการสูญเสียจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
จราจร 

 

3.3 วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

 คณะผู้วิจัยได้มีการสำรวจและสัมภาษณ์เชิงลึก (Survey research and In-depth interview) 
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลตามวัตถุประสงค์ โดยแบ่งออกเป็น 3 พื้ นที่ที ่มีการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ 
กรุงเทพมหานคร 

 1) กลุ่มท่ีเป็นตำรวจ จะใช้ท้ังการสำรวจและสัมภาษณ์เชิงลึก  

  (1) ผู้บริหารระดับนโยบาย ใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการกำหนดประเด็นคำถามในการ
สัมภาษณ์เพื่อให้ครอบคลุมในด้านปัญหา อุปสรรค และแนวทางที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาการตั้งจุด
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ซึ่งอ้างอิงตามหลักยุทธวิธีในการต้ังจุดตรวจของเจ้าหน้าท่ีตำรวจท่ีเป็นผู้วางแผนการ
ต้ังจุดตรวจ  

  (2) เจ้าหน้าท่ีตำรวจระดับปฏิบัติการ ได้แก่ หัวหน้าจุดตรวจ และเจ้าหน้าท่ีบันทึกประวัติ
การเป่าแอลกอฮอล์ ใช้วิธีสำรวจและสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสอบถามที่กำหนดประเด็นคำถามท่ี
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ครอบคลุมส่วนปฏิบัติการที่สามารถสะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
เช่น ปัญหาถูกประชาชนร้องเรียน ปัญหาความไม่ปลอดภัยท่ีเกิดขึ้นบนท้องถนนจากการปฏิบัติหน้าท่ี เป็น
ต้น และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนเจ้าหน้าท่ีตำรวจระดับปฏิบัติการ ซึ่งจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพอีก
ส่วนหนึ่งท่ีจะสะท้อนการทำงาน ณ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้ 

 2) กลุ่มประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 

  (1) ผู้กระทำผิดท่ีถูกจับและอยู่ระหว่างการคุมประพฤติ ซึ่งตัวอย่างในกลุ่มนี้ครอบคลุมถึง
ประชาชนท่ีถูกเรียกตรวจวัดแอลกอฮอล์ท่ีด่านตรวจด้วย โดยใช้วิธีสำรวจเชิงคุณภาพและประชุมกลุ่มย่อย 
ซึ่งจะมีการขอความร่วมมือจากกรมคุมประพฤติในการสำรวจเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสอบถามที่กำหนด
ประเด็นคำถามที่ครอบคลุมและสะท้อนพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่เมาแล้วขับ ตลอดจนสะท้อนมุมมองของ
ผู้กระทำผิดต่อการตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และการจัดประชุมกลุ่มย่อยรับฟังมุมมอง แนวคิด และ
ความคิดเห็นของผู้ท่ีถูกคุมประพฤติจากคดีเมาแล้วขับ ซึ่งอาจต้องขอความอนุเคราะห์จากกรมคุมประพฤติ
ขอใช้เวลาในช่วงที่ยังมีการคุมประพฤติอยู่ตั ้งแต่ช่วงต้นไปจนถึงช่วงปลายของการคุมประพฤติเพื่อดู
แนวโน้ม หรือมุมมองท่ีเปล่ียนไปจากการเข้ารับการอบรม 

  (2) ผู้มาใช้บริการในสถานบันเทิงที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการขอความ
ร่วมมือจากผู้ประกอบการซึ่งจะใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งข้อมูลส่วนหนึ่งจะมาจากการสังเกตพฤติกรรมการ
ดื่มของผู้ที่มาใช้บริการสถานบันเทิง และอีกส่วนหนึ่งมาจากการเข้าสัมภาษณ์โดยตรงกับผู้ที่มาใช้บรกิาร 
โดยประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์จะครอบคลุมถึงพฤติกรรมการด่ืมและการเท่ียวสถานบันเทิงเช่ือมโยง
กับการขับขี่ เป็นต้น 

 3) กลุ่มผู ้ประกอบการสถานบันเทิง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการสถานบันเทิง ซึ่ง
ประเด็นคำถามจะกำหนดให้ครอบคลุมถึงข้อเสนอในการตั ้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ที ่ไม่กระทบต่อ
ผู้ประกอบการ หรือมีประสิทธิภาพในการลดจำนวนผู้ขับขี่หลังจากออกจากสถานบันเทิงและมีอาการมึน
เมา เป็นต้น 

 

3.4 การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล 

1) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ที่ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ระดับผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องกับแผนในการต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ โดยสรุปข้อมูลแบ่งเป็นประเด็นสำคัญ 
ประเด็น ได้แก่ 

(1) มาตรการแผนการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ 

(2) บทลงโทษและอัตราโทษท่ีกฎหมายกำหนด 

(3) ยุทธวิธีและปัญหา 

(4) ปัญหาและอุปสรรค 

(5) ข้อเสนอแนะ 
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2) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจะเป็นการรวบรวมข้อมูลท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้กรอกข้อมูลผ่าน 
Google Form โดยแยกออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

(1) ข้อมูลท่ัวไป วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อหาร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ว่ามีคุณสมบัติอย่างไร เช่น เป็นเพศหญิงร้อยละเท่าใด เป็นเพศชายร้อยละเท่าใด ประกอบอาชีพรับ
ราชการร้อยละเท่าใด และประกอบอาชีพอิสระร้อยละเท่าใด เป็นต้น 

(2) ข้อคิดเห็น จะรวบรวมข้อคิดเห็นท้ังหมดแล้วจัดกลุ่มคำตอบท่ีเหมือนหรือคล้ายคลึง 

กันให้เป็นกลุ่มเดียวกัน จากนั้นนำไปคำนวณหาค่าร้อยละของผู้ที่แสดงความคิดเห็นในแต่ละกลุ่มคำตอบ
ด้วยโปรแกรมทางสถิติ 

(3) ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ัวไปกับข้อคิดเห็น จะเป็นการวิเคราะห์โดยคำนวณหา 

ค่าร้อยละของผู้ที ่ตอบแบบสอบถามว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามกลุ่มใดมีความคิดเห็นว่าอย่างไร โดยใช้
โปรแกรมทางสถิติ  
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษาวิจัย 

 

 ผลการศึกษาวิจัยแบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ผลการสัมภาษณ์ ผลการสังเกตการณ์ท่ีจุดตรวจ 
และผลการสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
4.1 ผลการสัมภาษณ์ 

 การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับบริหารที่เกี ่ยวข้องกับการออกมาตรการ นโยบาย และ
แผนการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ซึ่งมีการนัดหมายและเข้าสัมภาษณ์ตามวันเวลา ดังนี้ 

ตาราง 4-1 การนัดหมายสัมภาษณ์ 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี สถานีตำรวจ ผู้ให้สัมภาษณ์ เบอร์โทรติดต่อ สังกัด 

1 6 พ.ย. 2562 กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ  
ที่อยู่ อาคาร 8 สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน 
แขวงปทุมวัน กรุงเทพ 10330 

พ.ต.อ.บุญเลิศ ว่องวัจนะ 
พ.ต.ท.หญิงนภาพันธ์ เลิศลัทธ
ภรณ์  

0 2205 3154  
08 7678 7640 

สตช. 

2 3 ธ.ค. 2562 สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม  
ที่อยู่ 277 ถนนพระราม 2 แขวง
แสมดำ เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 

พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี 08 6701 1999 
0 2415 8500,  
0 2415 8593 
(จราจร) 

บก.น. 9 

3 3 ธ.ค. 2562 สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง  
ที่อยู่ 210 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสี
กัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
10210 

พ.ต.ต.เกริก แก้วแสนตอ 0 2566 1381-2 บก.น. 2 

4 6 ธ.ค. 2562 สถานีตำรวจนครบาลนิมิตใหม่  
ที่อยู่ 99 ซอยไมตรีจิต 2 ถนนไมตรี
จิต แขวงสามวาตะวันออก เขต
คลองสามวา กรงุเทพมหานคร 
10510 

พ.ต.ท.ชนัตพล ศิริภัสสร 09 2229 1125 
0 2569 1930 

บก.น. 3 

5 9 ธ.ค. 2562 กองบังคับการตำรวจนครบาล 7  
ที่อยู่ 44 ถนนบรมราชชนนี แขวง
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10170 

พ.ต.อ.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา 08 9811 1444 
0 2448 0384 

บก.น. 7 

6 9 ธ.ค. 2562 กองบังคับการตำรวจจราจร  พ.ต.ท.ปริญญา อุ่นตา 0 2515 3111 บก.จร. 
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ที่อยู่ 123 หมู่ 2 ถ.วิภาวดีรังสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

7 14 ธ.ค. 2562 จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์  
บริเวณเลียบทางด่วนรามอินทรา 

ร.ต.อ.กิตติภพ เจริญภักดีวงศา 09 8535 6551 บก.จร. 

8 16 ธ.ค. 2562 สถานีตำรวจนครบาลลำหิน  
ที่อยู่ 72 ถนนคลองสิบ-คลองสิบสี่ 
แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 10530 

พ.ต.ต.วัชรพล คงพุนพิน 08 6984 6168 บก.น. 3 

9 17 ธ.ค. 2562 สถานีตำรวจมักกะสัน  
ที่อยู่ 3 ซอยเพชรบุรี 47 (ซอย
ศูนย์วิจัย) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

พ.ต.ท.ณรงค์ชัย คุณบัวลา 09 4870 2041 
0 2318 1821-
22 

บก.น. 1 

10 18 ธ.ค. 2562 จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์  
บริเวณถนนพัทยาใต้ สภ. เมือง
พัทยา 

ร.ต.อ.สมชาย นายแสง 08 1781 6378 ภูธรภาค 2 

11 19 ธ.ค. 2562 สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา  
ที่อยู่ 304 หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ  
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
20150 

พ.ต.ต.อรุษ สภานนท์ 08 0440 9999 ภูธรภาค 2 

12 20 ธ.ค. 2562 สถานีตำรวจภูธรกันทรวิชัย  
ที่อยู่ ตำบลโคกพระ อำเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 

พ.ต.ต.มนต์ชัย สารพิมพ์ 08 4604 2588 ภูธรภาค 4 

13 21 ธ.ค. 2562 สถานีตำรวจภูธรเมือง มหาสารคาม 
ที่อยู่ ถนนนครสวรรค์ ซอย 50 
ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม 44000 

พ.ต.ท.เทอดศักด์ิ พีระพันธ์ุ 09 5669 4996 ภูธรภาค 4 

14 21 ธ.ค. 2562 จุดตรวจกวดขันวินัยจราจร  
บริเวณหน้าห้างเสริมไทย 

ร.ต.อ.ปรีชา แก้ววังปา 06 3065 1388 ภูธรภาค 4 

15 22 ธ.ค. 2562 จุดตรวจกวดขันวินัยจราจร  
บริเวณสี่แยกพลศึกษา 

ร.ต.อ.วิวัฒน์ไชย ดอนปรีชา 09 3320 5339 ภูธรภาค 4 

16 23 ธ.ค. 2562 สถานีตำรวจภูธรกุดรัง  
ที่อยู่ อำเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคาม 44130 

พ.ต.อ.เกียรติศักด์ิ มิตร
ประสาท 

08 4017 9537 ภูธรภาค 4 
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17 18 ม.ค. 2563 จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์  
บริเวณตลาดหัวมุม ถนนเกษตรนวมิ
นทร์ 

ร.ต.อ.ปรีชา ปินตานา 06 1365 3956 บก.จร. 
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ตาราง 4-2 สรุปประเด็นการสัมภาษณ์ 

ลำดับ รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปประเด็น ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

1 พ.ต.อ.บุญเลิศ ว่องวัจนะ 
(ผบ. กองแผนความมั่นคง 
สตช.) 
พ.ต.ท.หญิงนภาพันธ์ เลิศ
ลัทธภรณ์ (รอง ผกก. 
กลุ่มงานจราจร สตช.) 

1. มาตรการ 
   1.1 มาตรการในเรื่องเมาแล้วขับเมื่อเทียบ
กับกฎหมายที่ต่างประเทศใช้น้ันยังต้อง
ปรับแก้ 
   1.2 เจ้าหน้าท่ีตำรวจปรับกฎหมายแก้ไข
เสนอเพ่ิมโทษร่วมกับกรมประพฤติการนำ
เครื่อง EM มาใช ้
   1.3 การต้ังจุดตรวจ จุดสกัด เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดหรือการปราบปราม ปิดกั้นถนนที่มี
ความเสี่ยง เจ้าหน้าท่ีตำรวจคาดการณ์ถนนที่
มีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน 
2. ยุทธวิธีและปัญหา 
   2.1 แผนการต้ังจุดตรวจต้องได้รับการ
อนุมัติจากท้ัง บก.น. 1-9 เพ่ือไม่ให้กระทบ
กับประชาชนและไม่มีจุดที่ต้ังซ้ำซ้อนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. การให้ความรู้เรื่องการใชร้ถใช้ถนน การใช้
กฎจราจร ประชาชนทุกคนที่ขับข่ีต้องมีใบขับข่ี 
2. วิศวกรรมการสร้างถนน ผังเมือง จุดด้อยคือ
ถนนมีจุดตัด จุดแยกถนนมากเกินไป 
3. จำนวนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์น้อย และ
ใช้ต้ังแต่ปี พ.ศ.2547 (ในปี พ.ศ.2559-2560 มี 
2,110 เครื่อง) 

1. อุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจที่
ได้รับ สน. ละ 1-2 เครื่องน้ัน ตาม
ความเหมาะสมในการใช้งานควรมี 5 
เครื่องข้ึนไป  
2. เสนอให้มีบริษัทเอกชนเข้ามาดูแล
บำรุงเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ 
3. สน. ใหญ่หรือเล็กได้จำนวนเครื่อง
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่ต่างกัน 
4. ประเทศจีนมีโครงการ Grab พา
กลับบ้าน 
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2 พ.ต.ท.วัฒนา เบ้าศรี 
(รอง ผกก.จร. ประจำ 
สน. ท่าข้าม) 

1. มาตรการ  
   กองบัญชาการฯ ส่วนกลางได้ยกเลิกคำสั่ง
ต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์มาต้ังแต่ปี พ.ศ.
2560 ดังน้ัน สน. ในท้องที่จึงไม่ได้มีการวาง
ยุทธศาสตร์เพ่ือต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ 
โดยการต้ังจุดตรวจจะเป็นหน้าท่ีของ บก.จร. 
ทั้งหมด สน. ในท้องที่ต้ังได้เพียงจุดตรวจ
กวดขันวินัยจราจร และจุดสกัดเท่าน้ัน  
2. ยุทธวิธีและปัญหา  
   2.1 ในช่วงที่ยังสามารถต้ังจุดตรวจได้ พบ
ปัญหาเรื่องงบประมาณ กำลงัพล ประชาชน
อาศัยช่องโหว่ของกฎหมายหลีกเลี่ยงและ
ปฏิเสธการตรวจวัดแอลกอฮอล์ และ
สังคมไทยยังคงไม่หลุดพ้นจากระบบอุปถัมภ์ 
นอกจากน้ีตำรวจเองก็มีแรงกดดันจากสังคม
เรื่องการต้ังจุดตรวจด้วยเน่ืองจากประชาชน
มักถ่ายวิดีโอเพ่ือนำไปโพสต์ลงโซเชียล
เน็ตเวิร์ค 
   2.2 ปัจจุบันจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่ บก.
จร. เป็นผู้ปฏิบัติงาน ในท้องที่ สน. ท่าข้าม มี
จำนวน 3 จุดตรวจ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ไป 
   2. 3 สน.ท่าข้าม จะเก่ียวข้องกับผู้ที่ขับข่ี
รถขณะมึนเมาและใช้เครื่องตรวจวัด
แอลกอฮอล์ในลมหายใจก็ต่อเมื่อมีการแจ้ง
อุบัติเหตุ หรือประชาชนแจ้งว่ามีพบเห็นผู้ขับ
ข่ีขณะมึนเมา ซึ่งมีเพียงพอต่อการใช้งานแล้ว 

   ในช่วงที่ยังสามารถต้ังจุดตรวจได้ พบปัญหา
เรื่องงบประมาณ กำลังพล ประชาชนอาศัย
ช่องโหว่ของกฎหมายหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการ
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ และสังคมไทยยังคงไม่
หลุดพ้นจากระบบอุปถัมภ์ นอกจากน้ีตำรวจ
เองก็มีแรงกดดันจากสังคมเรื่องการต้ังจุดตรวจ
ด้วยเน่ืองจากประชาชนมักถ่ายวิดีโอเพ่ือนำไป
โพสต์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์ค 

   ท่านรองฯ วัฒนา แนะนำว่าเราควร
สัมภาษณ์ พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสง
เอก (รอง ผบช.น.) อดีต ผบก.จร. 
เพราะมีประสบการเรื่องจุดตรวจวัด
แอลกอฮอล์ พล.ต.ต.โกสินทร์ หินเธาว์ 
(เกษียณอายุราชการแล้ว) อดีตรอง 
ผบช.ตร. สอบสวนกลาง เคยทำงาน
วิจัยเรื่องอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับ 
สสส. และ ผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข 
(ม.เกษตรศาสตร์) 
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3 พ.ต.ต.เกริก แก้วแสนตอ 
(สว.จร. ประจำ สน.ดอน
เมือง) 

1. มาตรการ  
   1.1 กองบัญชาการฯ ส่วนกลางได้มี
นโยบายปรับลดการต้ังจุดตรวจเมาแล้วขับ
มาต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ดังน้ัน สน. 
ท้องที่จึงไม่มีการต้ังจุดตรวจ และเพ่ือเป็น
การลดความตึงเครียดของประชาชนผู้ใช้
ถนน จึงต้ังจุดตรวจรวมทุกท้องที่จำกัด 1 จุด 
ต่อ 1 ท้องที่ ต่อ 1 คืน ซึ่งคืนหน่ึงจะต้ังจุด
ตรวจในพ้ืนที่ กทม. ได้แค่ 5-10 จุดตรวจ  
   1.2 ในแต่ละท้องที่จะตรวจได้เฉพาะ
อุบัติเหตุหรือความผิดซึ่งหน้า แต่จุดตรวจ
ความมั่นคงถ้าพบเห็นผู้ใช้รถมีอาการมึนเมา
ขณะผ่านด่านก็สามารถนำตัวมาท่ีสน. เพ่ือ
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้ และเมื่อมีการจับกุม
ผู้กระทำผิดขณะขับข่ียานพาหนะน้ันทางจุด
ตรวจจะส่งตัวมาท่ีสน.ท้องที่ เพ่ือดำเนินคดี
ต่อไป  
2. ยุทธวิธีและปัญหา  
   2.1 การต้ังจุดตรวจในช่วงเทศกาลน้ัน 
ทางสน.ท้องที่และ บก.จร. จะต้ังจุดตรวจ
แยกกัน โดยท้องที่เสนอพ้ืนที่ต้ังจุดตรวจไป
และถ้าไม่ซ้ำซ้อนก็จะต้ัง แต่ถ้าซ้ำซ้อนก็จะ
ประชุมเพ่ิมเพ่ือปรับตามความเหมาะสม 
   2.2 ปัจจุบันเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่
สน.น้ันเพียงพอต่อการใช้ ทางสน.มีทั้งหมด 
3 เครื่อง โดย 2 เครื่องอยู่ประจำท่ีสน. และ
นำไปใช้ที่จุดวัดแอลกอฮอล์(จุดที่เกิดเหตุ

     ควรแก้กฎหมายการพักใช้
ใบอนุญาตขับข่ีเพ่ิมมากข้ึน ควรเพ่ิม
จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/ความถ่ีใน
การต้ังจุดตรวจ และภาคเอกชนควรมี
ส่วนร่วม เช่น พนักงานของบริษัทถ้า
ถูกดำเนินคดีเรื่องเมาแล้วขับควรมี
มาตรการไล่ออก หรือลดเงินเดือน  
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หรือที่ประชาชนแจ้งว่าพบเห็นการเมาแล้ว
ขับ) 1 เครื่อง  
3. มาตรการและบทลงโทษ 
   3.1 มาตรการและบทลงโทษในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมแล้ว แต่โทษที่พักการใช้
ใบอนุญาตขับข่ีน้ันยังอ่อนเกินไป เน่ืองจาก
ปรับสูงสุดคือ 10,000 บาท ดังน้ัน 
ประชาชนจงึไม่เกรงกลัวการพักการใช้
ใบอนุญาตขับข่ี ทำให้ยังกล้าขับข่ีขณะมึนเมา  
   3.2 ควรมีการแก้กฎหมายการพักใช้
ใบอนุญาตขับข่ีเพ่ิมมากข้ึน  
   3.3 ควรเพ่ิมจำนวนเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน/
ความถ่ีในการต้ังจุดตรวจ  
   3.4 ภาคเอกชนควรมีส่วนร่วม เช่น 
พนักงานของบริษัทถ้าถูกดำเนินคดีเรื่องเมา
แล้วขับควรมีมาตรการไล่ออก หรือลด
เงินเดือน เป็นต้น 
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4 พ.ต.ท.ชนัตพล ศิริภัสสร 
(สว.จร. ประจำ สน.นิมิต
ใหม่) 

1. มาตรการ  
   1.1 บก.น. ให้ทาง สน. เสนอแผนการต้ัง
จุดตรวจ มี ถ.นิมิตใหม่ และ ถ.หทัยราษฎร์ 
เน้นต้ังจุดตรวจบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงที่เคย
เกิดอุบัติเหตุ ถ้ามีการต้ังจุดตรวจที่เดิมบ่อย 
ๆ จะเป็นผลดี เพราะจะทำให้ประชาชนระวัง
มากข้ึน 
   1.2 มาตรการอื่นไม่ค่อยได้ผล ถึงจะมี
กฎหมายที่ใช้บังคับที่เพ่ิมข้ึนก็ไม่ได้บรรเทา
เท่าท่ีควร ต้องใช้จุดตรวจช่วย 
   1.3 ควรบังคับใช้กฎหมายความเร็วควบคู่
ไปกับเมาแล้วขับ 
   1.4 การกำหนดแผนฯ แล้วแต่ ผบ. แต่ละ
คนว่าเป็นอย่างไร ซึ่งอาจไม่สม่ำเสมอ 
2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
   2.1 กำลังพลไม่พอ และเจ้าพนักงานมี
ภารกิจหลายอย่าง ทำให้การบงัคับใช้
กฎหมายยากข้ึนไม่ทั่วถึง 
   2.2 เครื่องมือไม่เพียงพอ โดย สน. นิมิต
ใหม่ มีเครื่องเป่า 2 เครื่อง ต้ังจุดตรวจได้ 1 
จุดต่อ 1 คืน 
   2.3 ในการต้ังจุดตรวจ มักพบผู้ฝ่าฝืนทำให้
บางครัง้ตำรวจต้องสกัด ประชาชนจึง
ร้องเรียนว่าตำรวจใช้ความรุนแรง 
   2.4 เมื่อมีจุดตรวจ ผู้ขับข่ีอาจจะใช้ทาง
เลี่ยง ในบางครัง้มีการพุ่งเข้าชนเจ้าพนักงาน 
ทำให้เกิดอุบัติเหตุ  

1. กำลังพลไม่พอ เครื่องมือไม่พอ เทคโนโลยี
ยังไม่เทียบเท่าต่างประเทศ อยากให้มีการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือจะได้ปราบปรามเหตุ
ได้ทันตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด 
2. ทาง สน. นิมิตใหม่ มีเครื่องเป่า 2 เครื่อง ต้ัง
จุดตรวจได้ 1 จุดต่อ 1 คืน 
3. ในการต้ังจุดตรวจ มักพบผู้ฝ่าฝืนทำให้
บางครัง้ตำรวจต้องสกัด ประชาชนจึงร้องเรียน
ว่าตำรวจใช้ความรุนแรง 
4. เมื่อมีจุดตรวจ ผู้ขับข่ีอาจจะใช้ทางเลี่ยง ใน
บางครัง้มีการพุ่งเข้าชนเจ้าพนักงาน ทำให้เกิด
อุบัติเหตุ  
5. เมื่อถึงจุดตรวจ ประชาชนบางครั้งไม่ยอม
เป่าให้สันนิษฐานว่าเมาไว้ก่อนและจะถูก
ดำเนินคดีข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน  

1. ข้อกฎหมายเข้มข้ึน 
2. เจ้าพนักงานมีประสิทธิภาพ 
เครื่องมือพร้อมปฏิบัติงาน 
3. ต้ังจุดตรวจถ่ีข้ึน 
4. มีกฎหมายหลากหลายไม่ให้เกิด
ช่องว่างให้ผู้ขับข่ีเกรงกลัว 
5. ในทางปฏิบัติควรเพ่ิมโทษปรับ 
รายงานคุมประพฤติ ยังน้อยเกินไป 
6. ไม่มีเครื่องมือที่บ่งบอกว่าผู้น้ันได้
กระทำผิดซ้ำจากพ้ืนที่อื่นมา เน่ืองจาก
ถ้ามีการตรวจสอบออนไลน์ได้ น่าจะมี
ผลดี 
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   2.5 เมื่อถึงจุดตรวจ ประชาชนบางครั้งไม่
ยอมเป่าให้สันนิษฐานว่าเมาไว้ก่อนและจะถูก
ดำเนินคดีข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน 
   2.6 ยังไม่มีตัวชี้วัดมาควบคุม ปัจจุบัน
เพียงแค่ศึกษาตัวเลขอุบัติเหตุมาเทียบกับ
แผน ซึ่งมีตัวเลขแค่ช่วงเทศกาล 
3. ข้อเสนอแนะ 
   3.1 ข้อกฎหมายเข้มข้ึน 
   3.2 เพ่ิมจำนวนเครื่องมือให้เพียงพอ และ
พร้อมปฏิบัติงาน 
   3.3 ต้ังจุดตรวจถ่ีข้ึน 
   3.4 มีกฎหมายหลากหลายไม่ให้เกิด
ช่องว่างให้ผู้ขับข่ีเกรงกลัว 
   3.5 ในทางปฏิบัติควรเพ่ิมโทษปรับ 
รายงานคุมประพฤติ ยังน้อยเกินไป 
   3.6 ปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือที่บ่งบอกว่าผู้
น้ันได้กระทำผิดซ้ำจากพ้ืนที่อื่นมา ดังน้ัน
หากมีการตรวจสอบออนไลน์ได้จะทำให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรวดเร็วข้ึน  
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5 พ.ต.อ.อัฏธพร วงศ์ศิริ
ปรีดา (รอง ผบ.กน.7) 

1. มาตรการ  
   1.1 ทาง บก.น. มีคำสั่งให้ท้องที่ต้ังจุด
ตรวจ ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 แต่ 
บก.จร. ก็ยังคงมีการต้ังจุดตรวจอยู่ โดยบก.
จร. จะส่งแผนการต้ังจุดตรวจให้ บก.น. เพ่ือ
ทราบถึงการต้ังจุดตรวจเป็นแบบเดือนต่อ
เดือน เน้นที่มีสถานบันเทิง เช่น ตลิ่งชัน ถ.
ราชพฤกษ์ บางเสาธง ทางสารวัตรจราจรจะ
เสนอแผนมาและจะต้ังจุดตรวจตามท่ีเสนอ
ไม่มีการต้ังนอกแผนที่กำหนดจากน้ี 
   1.2 ทาง บก.น. จะมีการเรียกสน. ในเขต
รับผิดชอบมาประชุมร่วมกันเดือนละครั้ง 
เพ่ือหาแนวทางการต้ังจุดตรวจ 
2. ยุทธวิธีและปัญหา  
   2.1 สน. ในสังกัดของ บก.น.7 จะมีการ
รายงานผล อบถ. ให้กับทางรอง ผบก.น.7 
ทุกเดือน และเมื่อเกิด อบถ. ในแต่ละครั้ง 
ทาง สน.ที่เกิดเหตุจะมีการรายงานผลแบบ 
Real Time ของไปกลุ่ม Line ของ บก.น.7 
   2.2 รูปแบบการต้ังจุดตรวจแบ่งเป็น 4 
ส่วน ดังน้ี 
      (1) จุดสังเกตการณ์ 
      (2) จุดคัดกรอง 
      (3) จุดตรวจค้น 
      (4) จุดส่งตัวไป สน. (เมื่อมีเหตุ) 
   2.3 จุดตรวจมีมาตรฐานอยู่แล้วเพราะโทษ
อาญา ทำให้ประชาชนเกรงกลัว  

   ปัญหาอยู่ทีก่ารมีระบบอุปถัมภ์ ซึ่งเจ้า
พนักงานต้องแก้ปัญหาโดยการพูดคุยทำความ
เข้าใจกับผู้ขับข่ี ชี้ให้เห็นถึงผลดีของการต้ังจุด
ตรวจ 

1. การรณรงค์ใช้ไม่ได้ผล เทียมเท่ากับ
การบังคับใช้กฎหมายทำให้ลด
อุบัติเหตุได้มากที่สุด 
2. อยากให้มีการเน้นการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป
ทราบเกี่ยวกับการต้ังจุดตรวจ 
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   2.4 ปัญหาอยู่ที่มีระบบอุปถัมภ์ เจ้า
พนักงานต้องแก้ปัญหาโดยการเคลียร์ให้จบที่
ด่าน 
   2.5 เมื่อเจ้าพนักงานให้เป่า ถ้าไม่เป่าใน
รอบแรก จะให้ลงจากรถมาน่ังพักและให้เป่า
อีกครั้ง ถ้าไม่เป่าอีกครั้ง จะต้ังข้อหา 2 
ข้อหา คือ เมาแล้วขับและขัดคำสั่งเจ้า
พนักงาน 
   2.6 เครื่องเป่าเอาไปส่งตรวจเองแล้วรอรับ
กลับ มีเครื่องเป่าอยู่ 5 เครื่อง (สำรอง) ใน
สน. มี 2 เครื่อง 
   2.7 การต้ังจุดตรวจเริ่มต้ังแต่หัวค่ำ (ช่วง 
21.00-23.00น.) ส่วนมากช่วงน้ีเกิดอุบัติเหตุ
บ่อย  
   2.8 จุดตรวจเป้าหมายเริ่ม 24.00-02.00 
Highlight คือจุดตรวจบนทางด่วน ตรงหน้า
ด่านเก็บเงิน ทำให้อุบัติเหตุลดลงอย่างมาก 
   2.9 ในช่วงหลังมีการต้ังจุดตรวจแบบ
บูรณาการ โดยตรวจร่วมกับสายตรวจและ
สายสืบ ทำให้จับผู้ต้องสงสัยในคดีอื่นได้
เพ่ิมข้ึน เช่น คดียาเสพติด  
3. ตัวชี้วัด  
   3.1 ดูจาก Output มีอัตราการเกิด
อุบัติเหตุที่น้อยลง การนำแผนมาสู่การ
ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.2 ถ้าพ้ืนที่ใดมีเหตุเกิดข้ึน ต้องปรับแผน
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ทันทีเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ 
4. ข้อเสนอแนะ  
   4.1 การรณรงค์ใช้ไม่ได้ผล เทียมเท่ากับ
การบังคับใช้กฎหมายทำให้ลดอุบัติเหตุ
ได้มากท่ีสุด 
   4.2 อยากให้มีการเน้นการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทั่วไปทราบเกี่ยวกับการต้ังจุด
ตรวจ  
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6 พ.ต.ท.ปริญญา อุ่นตา 
(สว.จร. สังกัด บก.จร.) 

1. มาตรการ  
   1.1 บก.จร. เป็นหลักในการต้ังจุดตรวจ
เมาแล้วขับ เพ่ือลดการปฏิบัติหน้าท่ีของทาง 
สน. แต่ไม่ได้จำกัดว่า สน. จะต้ังไม่ได้ (โดย
ทาง บก.จร. เป็นหน่วยสนับสนุนงานจราจร
ของ สน.อีกที) 
   1.2 บก.จร. จะมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลงาน
จราจรทัง้ 88 สน. ท่ัว กทม. 
   1.3 ข้อหาเมาแล้วขับ เป็นคดีอาญา แต่
ประชาชนทั่วไป มองว่าเป็นแค่คดี ความผิด 
พ.ร.บ.จราจร 
   1.4 มีการกำหนดแผนการต้ังจุดตรวจเพ่ือ
เสนอ ผบ.จร. และเสนอต่อ ผบ.ชน. 
ตามลำดับ เพ่ือให้มีแบบแผนที่ชัดเจนและไม่
กระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนน คือเราทำงานตาม
บริบทสังคมไทย 
   1.5 ยกตัวอย่างที่ประเทศญ่ีปุ่น ร้านเหล้า
จะอยู่ในตึกแถวและไม่มีที่จอดรถให้
ผู้ใช้บริการ จึงทำให้ทางผู้ใช้บริการต้อง
เดินทางโดยรถสาธารณะ เพ่ือลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน 
2. ยุทธวิธีและปัญหา  
   2.1 ผบ.ชน. จะอนุมัติแผนการต้ังจุดตรวจ 
โดยไม่ให้มีการต้ังจุดตรวจที่ซ้ำซ้อนกันในแต่
ละพ้ืนที ่ 
   2.2 การต้ังจุดตรวจในแต่ละพ้ืนที่สามารถ
ต้ังได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจาก ผบ.ชน. 

1. ปัญหาในการจับกุมคือ ยังมีระบบอุปถัมภ ์
2. สถานประกอบการที่จำหน่ายแอลกอฮอล์
ส่วนใหญ่มีลานจอดรถที่กว้างขวาง เพ่ือบริการ
ผู้มาใช้บริการ  

   ถ้าจุดประสงค์ในการต้ังจุดตรวจน้ัน
คือการป้องปราบ ก็จะต้องต้ังจุดตรวจ
ไว้หน้าสถานประกอบการเลย เพ่ือ
ไม่ให้มีคนเมาแล้วขับ 
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ก่อน 
   2.3 ปัจจัยหลักในการพิจารณาต้ังจุดตรวจ
คือ สภาพถนน (มีการซ่อมแซมถนน) 
ปริมาณรถบนท้องถนน และสภาพแวดล้อม 
   2.4 ปัญหาในการจับกุมคือ ยังมีระบบ
อุปถัมภ์ 
   2.5 สถานประกอบการที่จำหน่าย
แอลกอฮอล์ส่วนใหญ่มีลานจอดรถที่
กว้างขวาง เพ่ือบริการผู้มาใช้บริการ  
   2.6 ปัจจุบันใช้เครื่องเป่าฯ แบบ
Screening ย่ีห้อ Lion รุ่น SD400touth 
พร้อมใช้งานเมื่อนำไป Calibrate ใช้เวลาไม่
เกิน 7 วัน แล้วนำกลับมาใช้ตามปกติ 
   2.7 ปริมาณแอลกอฮอล์ 50 มก.% ข้ึนไป
ถือว่าเมาแต่ความรุนแรงของโทษจะข้ึนอยู่
กับประเภทของใบอนุญาตขับข่ี (ใบขับข่ี
ชั่วคราวแอลกอฮอล์ต้องไม่เกิน 20 มก.% ) 
   2.8 กำลังพลรวมในการต้ังจุดตรวจของ
บก.จร. มี 40 นาย จะแบ่งเป็นจุดตรวจละ 8 
นาย ในแต่ละคืนจะต้ังจุดตรวจ 5 จุด และ
หยุดทุกวันอาทิตย์ 
   2.9 จากสถิติการกระทำผิด ผู้กระทำผิด
เป็นผู้หญิงมากข้ึน จากเมื่อก่อน 
   2.10 กระบวนการในการดำเนินคดีต่อ 1 
คน ท่ีกระทำผิดน้ันใช้ระยะเวลาท่ีมาก 
เน่ืองจากมีข้ันตอนมาก ทำให้ในแต่ละคืน
ที่ต้ังจุดตรวจจับคนเมาแล้วขับได้น้อย เมื่อ
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จับผู้กระทำผิดได้ต้องรีบนำส่ง สน. เพ่ือ
ดำเนินคดีต่อไป เพราะมีโทษจำคุก ระหว่าง
น้ันต้องใช้เจ้าพนักงาน 2 นายคุมตัวผู้กระทำ
ผิดไป สน. ทำให้ที่จุดตรวจมีกำลังพลน้อยลง 
3. ข้อเสนอแนะ  
   ถ้าจุดประสงค์ในการต้ังจุดตรวจน้ันคือการ
ป้องปราบ ก็จะต้องต้ังจุดตรวจไว้หน้าสถาน
ประกอบการเลย เพ่ือไม่ให้มีคนเมาแล้วขับ 
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7 พ.ต.ต.วัชรพล คงพุนพิน 
(สว.จร. ประจำ สน. ลำ
หิน สังกัด บก.น. 3) 

   พ้ืนที่ทั้งหมดที่อยู่ในท้องที่น้ี 46 ตร.กม. 
โดยมีประชากรนับถือศาสนาอิสลาม 85% 
ของประชากรทั้งหมด 
1. มาตรการ  
   1.1 มีการเสนอแผนการต้ังจุดตรวจเพ่ือ
ป้องกันอบุัติเหตุ หน้า 7 วัน หลัง 7 วัน 
ในช่วงเทศกาล (จุดตรวจ 7 วันอันตราย) 
ส่วนในช่วงเวลาปกติจะไม่มีการต้ังจุดตรวจ
แอลกอฮอล์ เน่ืองจากในท้องที่น้ีไม่มีสถาน
บันเทิง แต่จะมีการต้ังจุดตรวจ ว.43 เป็น
การ ต้ังจุดตรวจที่แยกลำหิน เพ่ือกวดขัน
วินัยจราจร 
   1.2 มีการต้ังจุดตรวจแอลกอฮอล์จาก บก.
จร. ในพ้ืนที่ถนนนิมิตใหม่–ลำลูกกา 
   1.3 ถ้าเกิดอุบัติเหตุ จากพฤติการณ์แล้ว
ส่วนมากจะตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ก่อน
เป็นอันดับแรก 
   1.4 มีเครื่องเป่า 2 เครื่อง เพียงพอต่อการ
ต้ังจุดตรวจ 
2. บทลงโทษ  
   บทลงโทษที่มีกฎหมายออกมา ปัจจุบันมี
ความเหมาะสมแล้ว 
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8 พ.ต.ท.ณรงค์ชัย คุณบัวลา 
สว.จร. ประจำ สน.
มักกะสัน สังกัด บก.น. 1) 

1. มาตรการ  
   1.1 ส่วนกลางได้มีนโยบายปรับลดการต้ัง
จุดตรวจเมาแล้วขับมาต้ังแต่ พ.ศ.2560 
ดังน้ันทาง สน. จะไม่มีการต้ังจุดตรวจ 
แอลกอฮอล์โดยตรง จะไม่มีการต้ังจุดตรวจ
ในท้องที่ นอกจากมีเทศกาล ตามนโยบายให้
ต้ังจุดตรวจฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
สงกรานต์  
   1.2 โดยทั่วไปถ้าเกิดอุบัติเหตุ เบื้องต้นจะ
ตรวจเมาก่อน 
    1.3 เครื่องเป่ามี 6 เครื่อง เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 
    1.4 มีการรายงานผล อบถ. ให้กับ บก.น. 
1 
2. บทลงโทษ  
   2.1 กฎหมายที่มีใช้บังคับในปัจจุบันมี
ความสมเหตุสมผล เพราะมีอัตราโทษที่สงู 
แต่เห็นควรให้แก้กฎหมายในกรณีถ้ามีการ
กระทำผิดซ้ำในเรื่องเมาแล้วขับ ให้มีโทษ
จำคุกเลยจะทำให้ประชาชนเกรงกลัวและไม่
ขับข้ีขณะมึนเมา 
    2.2 โทษปรับ อยู่ที่ดุลพินิจของศาลจะ
พิจารณาจากปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบ
ตอนต้ังจุดตรวจ 
3. ปัญหาและอุปสรรค 
   3.1 ช่วงที่ยังต้ังจุดตรวจได้ พบปัญหาเรื่อง
อุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ ไม่มีงบประมาณให้

  1. ปัจจุบันประชาชนไม่ค่อยเคารพ
กฎหมาย ควรมีการรณรงค์ให้
ประชาชนเคารพกฎหมายเพ่ิมข้ึน 
2. ถ้าพบเจอคนที่ไม่ยอมเป่าเมื่อถูก
เรียกแล้ว ควรทำบันทึกและส่งฟ้อง
ศาล 
3. ส่วนของสถานประกอบการบันเทิง
น้ัน ไม่ได้มี feedback อะไรต่อการต้ัง
จุดตรวจ 
4. ควรให้หน่วยงานอื่นได้มามีส่วนร่วม
ในการต้ังจุดตรวจแต่ละพ้ืนที่ เช่น 
เทศกิจและสำนักงานเขต 
5. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนกลัวการขับรถในขณะเมา
สุรา ให้มีจิตสำนึกมากข้ึนเก่ียวกับเรื่อง
น้ี 
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เพียงพอในเรื่องน้ี ต้องขอความอนุเคราะห์
จากภาคเอกชน ในเรื่อยกรวยที่ใช้ที่จุดตรวจ
น้ันได้รับการสนับสนุนจาก ปตท.  
    3.2 ไฟส่องสว่างในที่ต้ังจุดตรวจ อาศัยไฟ
ตามบ้านเรือนประชาชน แถวถนนพระราม 9 
- เพชรบุรี  
4. ยุทธวิธี 
   4.1 ในการจับเมา ไม่ได้กำหนดว่าต้องจับ
กี่รายต่อคืน  
    4.2 ยุทธวิธีในการต้ังจุดตรวจ คือ การ
ช่วยในเรื่องการป้องกันอาชญากรรมด้านอื่น
ร่วมกับการต้ังจุดตรวจแอลกอฮอล์ 
    4.3 การต้ังจุดตรวจแต่ละครั้ง ตามแบบ
แผนจะกำหนดเวลา 2 ชม. ต่อการต้ังจุด
ตรวจ 
5. ข้อเสนอแนะ  
   5.1 ปัจจุบันประชาชนไม่ค่อยเคารพ
กฎหมาย ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชน
เคารพกฎหมายเพ่ิมข้ึน 
   5.2 ถ้าพบเจอคนที่ไม่ยอมเป่าเมื่อถูกเรียก
แล้ว ควรทำบันทึกและส่งฟ้องศาล 
   5.3 ส่วนของสถานประกอบการบันเทิงน้ัน 
ไม่ได้มี feedback อะไรต่อการต้ังจุดตรวจ 
   5.4 ควรให้หน่วยงานอื่นได้มามีส่วนร่วมใน
การต้ังจุดตรวจแต่ละพ้ืนที่ เช่น เทศกิจและ
สำนักงานเขต 
   5.5 ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
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กลัวการขับรถในขณะเมาสุรา ให้มีจิตสำนึก
มากข้ึนเก่ียวกับเรื่องน้ี 
   5.6 งบประมาณและอุปกรณ์ในการต้ังจุด
ตรวจควรจัดให้มีเพียงพอในแต่ละพ้ืนที่ 
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9 พ.ต.ท.อรุษ สภานนท์ 
(สว.จร. ประจำ สภ. เมือง
พัทยา) 

1. มาตรการ  
   1.1 เน่ืองจากพ้ืนที่น้ีมีสถานบันเทิงจำนวน
มาก ทำให้ต้องวิเคราะห์จากสถิติการเกิด
อุบัติเหตุเสียชีวิต จากน้ันจึงเสนอแผนการต้ัง
จุดตรวจเป็นรายเดือน ซึ่งจำนวนจุดตรวจ
และความถ่ีของการต้ังจุดตรวจข้ึนอยู่กับสถิติ
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ
ของเดือนก่อนหน้าน้ัน 
   1.2 จะมีนาฬิกาอุบัติเหตุ เพ่ือเทียบการ
เกิดอุบัติเหตุในแต่ละเดือน ส่วนใหญ่จะเป็น
รถจักรยายนต์และจักรยานในพ้ืนที่น้ี 
   1.3 ช่วงเทศกาลและงานต่าง ๆ จะมีการ
ต้ังจุดตรวจเพ่ือป้องปรามและบริการ 
มากกว่าเน่ืองจากเป็นเมืองท่องเท่ียว  
   1.4 การนำเครื่องเป่ามีจำนวน 2 เครื่อง 
การนำไป Calibrate ใช้เวลา 1 วัน ไม่เป็น
อุปสรรคในการใชง้าน 
2. บทลงโทษ  
   2.1 การบังคับใช้กฎหมายมีความ
สมเหตุสมผลดีแล้ว โทษที่ใช้ในปัจจุบันสงู
พอสมควรที่ประชาชนจะเกรงกลัว 
   2.2 ต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ควบคู่ไปกับหลัก
นิติศาสตร์ในการปฏิบัติงาน เพราะประชาชน
มีสิทธิเสรีภาพของตนเอง  
3. ยุทธวิธีและปัญหา  
   3.1 มีการประสานงานร่วมกับหน่วยงาน
อื่นในเรื่องของการบริการประชาชนเก่ียวกับ

   ทางร่วม/ทางแยกมีจำนวน 33 จุดในพ้ืนที่
ประมาณ 200 ตร.กม. และในแต่ละคืนจะต้ัง
จุดตรวจได้แค่ 1 จุด เพราะกำลังพลและ
อุปกรณ์มีไม่เพียงพอ 

1. ควรปลูกฝังจิตสำนึก วินัยของ
ตนเองต้ังแต่เด็ก 
 2. การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ ให้
เห็นถึงโทษของเมาแล้วขับ ความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ต่อจิตใจ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
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เรื่องเมาแล้วขับ 
   3.2 มีการประชาชนสัมพันธ์เรื่องเมาแล้ว
ขับ ถึงบทลงโทษ ความเสียหายที่ได้รับ
ตามมาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
   3.3 เมืองพัทยามีการสนับสนุนในเรื่องของ
อุปกรณ์การใช้ในจุดตรวจฯ 
   3.4 เน้นให้เจ้าหน้าท่ีทุกนายสื่อสารกับ
ประชาชนด้วยความสุภาพ พร้อมอธิบาย
กฎหมายให้ประชาชนทราบและเข้าใจ เพ่ือ
การปฏิบัติตนให้ถูกต้อง 
   3.5 กรณีที่จับคนเมาได้ แล้วมีการโวยวาย 
โดยส่วนมากจะให้ทางสายตรวจเป็นผู้เจรจา
ให้เบื้องต้น 
   3.6. เมื่อ พ.ศ.2560 มีการจัดอบรมความรู้
ให้กับบาร์เบียร์ที่อยู่ใต้โรงแรม ในหัวข้อ 
“เสิร์ฟแบบมีความรับผิดชอบ” ในปัจจุบันไม่
มีการสานงานน้ีต่อ เน้นอบรมเรื่องการปฏิบัติ
ต่อผู้ที่มาใช้บริการ ถ้าเมามาจากท่ีอื่นอาจให้
น้ำด่ืมก่อน หรือยังไม่ขายแอลกอฮอล์ให้จะ
รอให้สร่างก่อน 
   3.7 มีการให้ความรู้แก่เด็กวัยรุ่นตาม
สถานศึกษา (มัธยมปีที่ 4-6) โดยให้ความรู้
เก่ียวกับการใช้รถใช้ถนน รวมไปถึงเรื่องเมา
แล้วขับด้วย 
4. ปัญหาและอุปสรรค  
   4.1 ทางร่วม/ทางแยกมีจำนวน 33 จุดใน
พ้ืนทีป่ระมาณ 200 ตร.กม. และในแต่ละคืน
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จะต้ังจุดตรวจได้แค่ 1 จุด เพราะกำลังพล
และอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ 
5. ข้อเสนอแนะ  
   5.1 ควรปลูกฝังจิตสำนึก วินัยของตนเอง
ต้ังแต่เด็ก 
    5.2 การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ ให้
เห็นถึงโทษของเมาแล้วขับ ความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน ต่อจิตใจผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ 
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10 ร.ต.อ.สมชาย ฉายแสง 
(รอง สว.จร. ประจำ สภ. 
เมืองพัทยา) 

1. การต้ังจุดตรวจแอลกอฮอล์ สภ. เมือง
พัทยา 
   1.1 สำรวจจากจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ 
เพ่ือเสนอแผนการต้ังจุดตรวจ  
   1.2 พ้ืนที่ที่รับผิดชอบมีถนนเส้นพัทยา
เหนือ-พัทยากลาง-พัทยาใต้-เทพประสิทธ์ิ-
หาดจอมเทียน 
   1.3 จุดตรวจจะมีคืนละ 1 จุด มีเครื่องเป่า 
2 เครื่อง (ย่ีห้อ lion รุ่น SD-400) มีกำลังพล 
8 นาย 
   1.4 มีการต้ังจุดตรวจที่ถ่ีในช่วงเทศกาล 
โดยจะต้ังจุดตรวจทั่วพัทยา 
2. ปัญหาและอุปสรรค  
   2.1 ด้านกำลังพลที่ไม่เพียงพอ 
   2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีอยู่จำกัด 
   2.3 มีเพจใน Facebook ที่แจ้งที่ต้ังจุด
ตรวจพัทยา ทำให้นักด่ืมเลี่ยงเส้นทางทางน้ี 
   2.4 ฐานข้อมูลที่ไมเ่ป็นปัจจุบันทำให้การ
ตรวจสอบการกระทำผิดซ้ำทำได้ยาก 

1. ด้านกำลังพลที่ไม่เพียงพอ 
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีอยู่จำกัด 
3. มีเพจใน Facebook ที่แจ้งที่ต้ังจุดตรวจ
พัทยา ทำให้นักด่ืมเลี่ยงเส้นทางทางน้ี 
4. ฐานข้อมูลที่ไมเ่ป็นปัจจุบันทำให้การ
ตรวจสอบการกระทำผิดซ้ำทำได้ยาก 

  
 

11 พ.ต.ต.มนต์ชัย สารพิมพ์ 
(สว.จร. ประจำ สภ.อ. 
กันทรวิชัย) 

1. มาตรการ  
   1.1 มีการต้ังจุดตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
ตามแผนที่ส่วนกลางกำหนดและตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ที่จะต้ังจุดตรวจ 
   1.2 มีการใช้ระบบ PTM เป็นระบบจัดเก็บ
ข้อมูลใบสั่ง เชื่อมโยงกับข้อมูลของกรมขนส่ง
ทางบกด้วย มีทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ก็
สะดวกเวลาประชาชนโดนจับ ทางโรงพักมี

1. มีการต้ังจุดสกัดในชุมชนเพ่ือป้องกัน 
ปราบปรามในพ้ืนที่  
2. ไม่มีรถสาธารณะอำนวยความสะดวก จึง
เป็นปัญหาให้คนด่ืมต้องขับรถไปกัน 
3. กำลังพลในการต้ังจุดตรวจไม่เพียงพอ 
4. สถานประกอบการต้ังอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย 
บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำชี 

1. ควรมีชุดปฏิบัติงานในการต้ังจุด
ตรวจแอลกอฮอล์โดยเฉพาะทั่ว
ประเทศ 
2. ควรมีการอบรม ฝึกวินัยจราจร
ต้ังแต่เด็กเล็ก 
3. การปฏิบัติตนควรมีหลักรัฐศาสตร์
ควบคู่ไปกับหลักนิติศาสตร ์
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โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 
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การต้ังจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรใน
ช่วงเวลา 10.00-12.00 น. 
   1.3 มีการรายงาน อบถ. และในทุกท้องที่
มี อบถ. เพ่ือเก็บสถิติอุบัติเหตุ ร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีตำรวจ 
   1.4 ช่วงเทศกาลของทุกปี เช่น เทศกาลปี
ใหม่ สงกรานต์ จะมีการต้ังจุดตรวจตามแผน
ที่ส่วนกลางสั่งมา 
   1.5 มีการร่วมมือจากหน่วยงานอื่น เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต่าง 
ๆ  
   1.6 มีอาสาในหน่วยงานจราจร แต่ละ
หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จะมีตัวแทนประมาณ 
10 คน มีการอบรมเพ่ือช่วยงานในด้านต่าง 
ๆ ตามท่ีตำรวจมอบหมายจากหน่วยงาน
เทศบาล 
   1.7 เครื่องเป่ามี 4 เครื่อง เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 
   1.8 กำหนดให้เจ้าหน้าท่ีตำรวจปฏิบัติตาม 
ป.อาญา มาตรา 157 
2. บทลงโทษ  
   กฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันคิดว่ามี
ความเหมาะสมแล้ว เพราะคนที่เมาจะกลัว
จุดตรวจที่เจ้าหน้าท่ีไปต้ังใกล้กับร้าน จะ
เลี่ยงจุดตรวจ หรือไม่ขับรถเอง 
3. ยุทธวิธีและปัญหา 
   3.1 มีการต้ังจุดสกัดในชุมชนเพ่ือป้องกัน 
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เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ปราบปรามในพ้ืนที่  
   3.2 ไม่มีรถสาธารณะอำนวยความสะดวก 
จึงเป็นปัญหาให้คนด่ืมต้องขับรถไปกัน 
   3.3 กำลังพลในการต้ังจุดตรวจไม่เพียงพอ 
   3.4 สถานประกอบการต้ังอยู่ใกล้
มหาวิทยาลัย บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำชี 
4. ข้อเสนอแนะ 
   4.1 ควรมีชุดปฏิบัติงานในการต้ังจุดตรวจ
แอลกอฮอล์โดยเฉพาะทั่วประเทศ 
   4.2 ควรมีการอบรม ฝึกวินัยจราจรต้ังแต่
เด็กเล็ก 
   4.3 การปฏิบัติตนควรมีหลักรัฐศาสตร์
ควบคู่ไปกับหลักนิติศาสตร ์
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เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลำดับ รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปประเด็น ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

12 พ.ต.ท.เทอดศักด์ิ พีระ
พันธ์ุ (รอง ผกก.จร. 
ประจำ สภ. เมือง
มหาสารคาม) 

1. มาตรการ  
   1.1 ในเชิงยุทธศาสตร์ ปัจจุบันมี
บทลงโทษ และมีกฎหมายที่เข้มข้น ที่
เจ้าหน้าท่ีตำรวจปฏิบัติ ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
   1.2 สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ 60-
80% น้ันเกิดจากการเมาแล้วขับ 
   1.3 การต้ังจุดตรวจน้ัน ต้องมีการต้ังตาม
แผนยุทธศาสตร์ ตามนโยบายที่ผู้ใหญ่สั่งมา 
   1.4 ช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ 
สงกรานต์ จะขอกำลังเสริมจากหน่วยงานอื่น
มาช่วยในการบริการประชาชน ให้ความ
ช่วยเหลือ 
   1.5 เครื่องเป่าแอลกอฮอล์มีจำนวน 2 
เครื่อง  
2. บทลงโทษ 
   บทลงโทษมีความเหมาะสม 
3. ยุทธวิธีและปัญหา 
   3.1 ยุทธวิธีในทางปฏิบัตินำมาใช้ไม่ได้ มี
กระบวนการ มีข้ันตอนการปฏิบัติแต่ขาด
อุปกรณ์ในการใช้งาน 
   3.2 ไม่มีหน่วยงานที่จะมาคุ้มครองเมื่อ
ตำรวจเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่
สามารถป้องกันตัวได้ 
   3.3 มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ  
   3.4 การวางแผนต้ังจุดตรวจ จะตั้งได้บน
ถนนหลัก ถนนทางหลวง ถนนทางชนบทจะ

1. กำลังพลที่ไม่เพียงพอ 
2. เจ้าหน้าท่ีตำรวจท่านหน่ึงปฏิบัติงานหลาย
หน้าท่ี 
3. อุปกรณ์ในการใช้ทำงานไม่เพียงพอ 

1. ต่างประเทศเขาบังคับให้ต้องมี
ใบขับข่ีก่อนที่จะมีรถ แต่ของบ้านเรา
ไม่มีใบขับข่ีก็มีรถได้  
2. ต้องมีการจัดให้มีความรู้ด้านวินัย
จราจร กฎจราจร มีความรับผิดชอบ
ต้ังแต่เด็ก ปลูกจิตสำนึก 
3. ใน 10 ข้อหาหลัก ๆ ต้องจับแล้วมี
การทำสถิติ เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลง
ของการบังคับใช้กฎหมาย 
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เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลำดับ รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปประเด็น ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

ต้ังไม่ได้ จุดสกัดก็ไม่ได้ โดนร้องเรียนจาก
ประชาชน 
   3.5 จุดตรวจจะเป็นการต้ังเพ่ือจุดประสงค์ 
กวดขันวินัยจราจร ปกติจะต้ังช่วงกลางวัน 
เวลา 10.00-12.00 น. เพราะตอนกลางคืน
ต้ังแล้วโดนประชาชนร้องเรียน  
   3.6 ถ้ามีการต้ังจุดตรวจในช่วงหัวค่ำ 
อันตรายเน่ืองจากอุปกรณ์ไม่พร้อม 
   3.7 ในการต้ังจุดตรวจไม่ค่อยได้ย้ายจุด
ที่ต้ังเน่ืองจากพ้ืนที่ และไฟที่ใช้ในการต้ังจุด
ตรวจไม่อำนวย แต่ถ้าต้ังตอนกลางวันไม่มี
ปัญหา 
   3.8 การต้ังจุดตรวจใกล้สถานประกอบการ
มากเกินไปน้ันกระทบต่อการท่องเท่ียวของ
จังหวัด 
   3.9 เจ้าหน้าท่ีตำรวจบังคับใช้กฎหมาย
บางครัง้เป็นไปอย่างยากลำบาก 
4. ข้อเสนอแนะ 
   4.1 ต่างประเทศเขาบังคับให้ต้องมีใบขับข่ี
ก่อนที่จะมีรถ แต่ของบ้านเราไม่มีใบขับข่ีก็มี
รถได้  
   4.2 ต้องมีการจัดให้มีความรู้ด้านวินัย
จราจร กฎจราจร มีความรับผิดชอบต้ังแต่
เด็ก ปลูกจิตสำนึก 
   4.3 ใน 10 ข้อหาหลัก ต้องจับแล้วมีการ
ทำสถิติ เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงของการบังคับ
ใช้กฎหมาย 
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โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลำดับ รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปประเด็น ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

5. อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ี 
   5.1 กำลังพลที่ไม่เพียงพอ 
   5.2 เจ้าหน้าท่ีตำรวจท่านหน่ึงปฏิบัติงาน
หลายหน้าท่ี 
   5.3 อุปกรณ์ในการใช้ทำงานไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาช่องว่างและแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายต่อการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับบนท้องถนน   75 

เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลำดับ รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปประเด็น ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 

13  พ.ต.อ.เกียรติศักด์ิ มิตร
ปราสาท (ผกก.สภ.กุดรัง) 

1. มาตรการ 
   1.1 พ้ืนที่ของ อ. กุดรังน้ีไม่มีสถานบันเทิง 
เน่ืองจากเป็นทางผ่านเพ่ือเข้าตัวเมือง ใน
กลางคืนจะมืดเงียบ จะมีเพียงรถบรรทุก
ขนส่ง หรือผู้ที่เดินทางตอนกลางคืน ทำให้
อุบัติเหตุเมาแล้วขับน้ันไม่พบสถิติในพ้ืนที่น้ี 
2. บทลงโทษ 
   บทลงโทษตามกฎหมายมีความเหมาะสม
กับบริบทสังคมไทยแล้ว แต่การบังคับใช้ยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
3. ข้อเสนอแนะ 
   3.1 การบังคับใช้กฎหมาย ต่อให้เจ้าหน้าท่ี
ตำรวจปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ถ้าประชาชน
ไม่ตระหนัก ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย มันก็ทำ
ได้ยากในการที่จะทำให้การบังคับใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพได้ 
   3.2 ควรปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน เริ่ม
ต้ังแต่เด็กเล็ก 
   3.3 เมื่อกระทำความผิดแล้ว เกิดเหตุแล้ว 
เราจะให้อภัยตัวเอง แต่เราจะไม่ให้อภัยคน
อื่นที่ได้กระทำเรา 
 
 
 
 
  

  1. การบังคับใช้กฎหมาย ต่อให้
เจ้าหน้าท่ีตำรวจปฏิบัติตามกฎหมาย 
แต่ถ้าประชาชนไม่ตระหนัก ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย มันก็ทำได้ยากในการที่
จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมี
ประสิทธิภาพได้ 
2. ควรปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน เริ่ม
ต้ังแต่เด็กเล็ก 
3. เมื่อกระทำความผิดแล้ว เกิดเหตุ
แล้ว เราจะให้อภัยตัวเอง แต่เราจะ
ไม่ให้อภัยคนอื่นที่ได้กระทำเรา 
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 จากผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีตำรวจระดับบริหารท่ีเกี่ยวข้องกับการออกมาตรการ นโยบาย และแผนการ
ต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1) ปัญหาและอุปสรรค 

 ในการออกมาตรการ นโยบาย และแผนการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ท่ีจะนำไปสู่ภาคปฏิบัติมักมีปัญหา
และอุปสรรคท่ีทำให้การบังคับใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ได้แก่ 
 1.1) การมีกำลังพลไม่เพียงพอต่อการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ปัญหานี้มีผลโดยตรงต่อมาตรการให้
ยกเลิกจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ของ สน. ท้องท่ี ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครแล้วให ้บก.จร. ต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์
แทน แต่ในบางพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลก็ยังมีจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ของ สน. ท้องที่อยู่ ซึ่งมาตรการนี้เป็นการแก้ไข
ปัญหากำลังพลไม่พอ แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ในกรุงเทพมหานครมีจำนวนน้อยลงไปด้วย   
 1.2) การมีเครื ่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และการนำเครื่องไป 
Calibrate ต้องใช้เวลานานทำให้ต้องยืม สน. ข้างเคียงมาใช้ก่อน  
 1.3) การมีฐานข้อมูลท่ีไม่เป็นปัจจุบันทำให้การตรวจสอบการกระทำผิดซ้ำทำได้ยาก 
 1.4) เจ้าหน้าท่ีตำรวจไม่ปลอดภัยหากพบผู้ขับขี่ท่ีฝ่าฝืน ไม่หยุดรถ อาจมีการพุ่งชนเจ้าหน้าท่ี 
 
 2) ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะท่ีจะช่วยลดปัญหาและอุปสรรคท่ีทำให้การบังคับใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ท่ีเจ้าหน้าท่ีตำรวจได้
กล่าวถึง ได้แก่ 
 2.1) ในแต่ละ สน. ควรมีเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์อย่างน้อย 5 เครื่อง และมีบริษัทเอกชนเข้ามาดูแล
บำรุงเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ 

 2.2) ควรแก้กฎหมายการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เพิ่มมากขึ้น ควรเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน/ความถี่ใน
การตั้งจุดตรวจ และภาคเอกชนควรมีส่วนร่วม เช่น พนักงานของบริษัทถ้าถูกดำเนินคดีเรื่องเมาแล้วขับควรมี
มาตรการไล่ออก หรือลดเงินเดือน 

2.3) ถ้ามีการตรวจสอบการกระทำผิดซ้ำแบบออนไลน์ได้ น่าจะมีผลดี 
2.4) ควรให้หน่วยงานอื่นได้มามีส่วนร่วมในการตั้งจุดตรวจแต่ละพื้นท่ี เช่น เทศกิจและสำนักงานเขต 
2.5) ควรมีชุดปฏิบัติงานในการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์โดยเฉพาะท่ัวประเทศ 
2.6) ควรมีการอบรม ฝึกวินัยจราจรต้ังแต่เด็ก 
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4.2 ผลการสังเกตการณ์ที่จุดตรวจ 

จากการท่ีคณะผู้วิจัยไปร่วมสังเกตการณ์ท่ีจุดตรวจพบว่า เจ้าหน้าท่ีตำรวจผู้ปฏิบัติงานมีการตั้งจุดตรวจวัด
แอลกอฮอล์ตามแบบแผนท่ีสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังภาพประกอบภาคผนวก ข 

ตาราง 4-3 การร่วมสังเกตการณ์ท่ีจุดตรวจ 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี จุดตรวจ หัวหน้าจุดตรวจ เบอร์โทรติดต่อ สังกัด 

1 14 ธ.ค. 2562 จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์  
บริเวณเลียบทางด่วนรามอินทรา 

ร.ต.อ.กิตติภพ เจริญภักดีวงศา 09 8535 6551 บก.จร. 

2 18 ธ.ค. 2562 จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์  
บริเวณถนนพัทยาใต้ สภ. เมืองพัทยา 

ร.ต.อ.สมชาย นายแสง 08 1781 6378 ภูธรภาค 2 

3 21 ธ.ค. 2562 จุดตรวจกวดขันวินัยจราจร  
บริเวณหน้าห้างเสริมไทย 

ร.ต.อ.ปรีชา แก้ววังปา 06 3065 1388 ภูธรภาค 4 

4 22 ธ.ค. 2562 จุดตรวจกวดขันวินัยจราจร  
บริเวณสี่แยกพลศึกษา 

ร.ต.อ.วิวัฒน์ไชย ดอนปรีชา 09 3320 5339 ภูธรภาค 4 

5 18 ม.ค. 2563 จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์  
บริเวณตลาดหัวมุม ถนนเกษตรนวมิ
นทร์ 

ร.ต.อ.ปรีชา ปินตานา 06 1365 3956 บก.จร. 

 

 โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) การเรียกแถว ผู้ควบคุมการตั้งจุดตรวจทำหน้าที่ในการอธิบาย แจ้งรายละเอียดและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบ คำส่ังและข้อกฎหมายท่ีเกี่ยงข้อง เป้าหมายในการตั้งจุดตรวจ และตรวจสอบความ
พร้อมด้านวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจำเป็น 

2) การเลือกสถานท่ีต้ังจุดตรวจและรูปแบบการตั้งจุดตรวจ 

ขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าท่ีตำรวจท่ีเกี่ยวข้องกับการต้ังจุดตรวจควรคำนึงถึงหลักในการเลือกสถานท่ีและรูปแบบ
การตั้งจุดตรวจท่ีเหมาะสม ดังนี้ 

2.1) เลือกจุดตรวจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ผู้ขับขี่ท่ีถูกเรียก 

2.2) การตั้งจุดตรวจต้องดำเนินการตามรูปแบบ 

2.3) เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องจอดรถในลักษณะท่ีเป็นระเบียบ 

2.4) บริเวณจุดตรวจมีโต๊ะและเก้าอี้ที่เหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำการทดสอบเพื่อยื่นยันผล
และบันทึกผลการจับกุม 
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3) การปฏิบัติหน้าท่ี 

การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตำรวจมีข้ันตอนดังนี้ 

3.1) การเรียกรถ ในการต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ บางครั้งอาจมีปัญหาด้านสภาพการจราจรท่ีไม่
คล่องตัว ทำให้เจ้าหน้าท่ีตำรวจจำเป็นต้องทำการสุ่มตรวจยานพาหนะท่ีต้องสงสัย 

3.2) การเป่าทดสอบเบื้องต้น เมื่อเรียกหยุดให้ตรวจทำการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เบื้องต้น 
เมื่อพบผู้ขับขี่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินอัตราท่ีกฎหมายกำหนด เจ้าหน้าท่ีตำรวจนายนั้น จะแจ้งให้ผู้
ขับขี่ขับรถเข้าไปในจุดท่ีเตรียมไว้และให้ไปยังบริเวณท่ีจัดเตรียมไว้สำหรับการตรวจวัดเพื่อยืนยันผล 

3.3) การเป่าทดสอบเพื่อยืนยันผล ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าท่ีตำรวจช้ีแจงรายละเอียดในการตรวจวัด
ข้อกฎหมาย และบทลงโทษหากผลการตรวจวัดพบว่าผู้ขับขี่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดไม่เกินอัตราท่ี
กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะให้คำแนะนำเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย แต่หากผลการตรวจวัด
พบว่า ผู้ขับขี่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะทำบันทึก
จับกุมทันที 

3.4) ทำบันทึกจับกุมก่อนที่จะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนายอื่นนำผู้ถูกจับกุมไปส่งพนักงาน
สอบสวนของสถานีตำรวจท้องท่ีท่ีต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ 

3.5) นำส่งพนักงานสอบสวน 

3.6) พนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจท้องที่จะสำนวนการสอบสวนสำหรับเตรียมการส่งฟ้อง
ศาลภายในเวลา 48 ช่ัวโมง 

3.7) สามารถประกันตัวในวงเงิน 20,000 บาท ไม่เช่นนั้นจะต้องถูกคุมขังที่สถานีตำรวจท้องท่ี
ก่อนท่ีจะถูกส่งฟ้องศาลต่อไป 

3.8) พนักงานสอบสวนจะส่งฟ้องศาลแขวงภายใน 48 ช่ัวโมง 
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4.3 ผลการสำรวจข้อมูลโดยใชแ้บบสอบถาม 

 การสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมีกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับปฏิบัติการ 
กลุ่มผู้ใช้บริการ และกลุ่มผู้ประกอบการสถานบันเทิง ซึ่งแบบสอบถามแต่ละกลุ่มมีวัตถุประสงค์การได้ข้อมูลท่ี
แตกต่างกัน โดยในกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติหน้าที่/การตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์  กลุ่มผู้ประกอบการสถานบันเทิงมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบมาตรการ
การดูแลท่ีทางร้านมีต่อผู้ใช้บริการท่ีมีอาการเมา และในกลุ่มผู้ใช้บริการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการ
ดื่มและการวางแผนกลับบ้านหลังจากการเช้าสถานประกอบการ ทั้งนี ้การสำรวจข้อมูลดังกล่าวเพื่อทราบถึง
ช่องว่างและแนวทางท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายต่อการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับบน
ท้องถนนต่อไป  

 1) ผลการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการสถานบันเทิง 

ตาราง 4-4 ผลการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการสถานบันเทิง 

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

เพศ 72 100.00 

ชาย 40 55.60 

หญิง 32 44.40 

อาย ุ 72 100.00 

30-45 ปี 42 58.33 

ไม่ใช่ช่วงอายุ 30-45 ปี 30 41.67 

ตำแหน่ง 72 100.00 

เจ้าของร้าน 36 50.00 

อื่น ๆ 36 50.00 

จังหวัดที่ต้ังสถานประกอบการ 72 100.00 

กรุงเทพมหานครและชลบุรี 15 20.83 

มหาสารคาม 57 79.17 

ประเภทสถานประกอบการ 72 100.00 

ร้านน่ังชิล 43 59.72 

ประเภทอื่น ๆ 29 40.28 
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โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

ระยะเวลาที่ประกอบกิจการ 72 100.00 

3-5 ปี 33 45.83 

ไม่ใช่ 3-5 ปี 39 54.17 

การให้บริการที่จอดรถ 72 100.00 

ไม่ให้บริการ 10 13.89 

ให้บริการ 62 86.11 

มาตรการช่วยเหลอืลูกค้าที่เมา 72 100.00 

มีมาตรการช่วยเหลือ 19 26.39 

ไม่มีมาตรการช่วยเหลือ 53 73.61 

ข้อเสนอแนะต่อการลดอุบัติเหตุ 72 100.00 

ควรต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ 45 62.50 

ควรทำจุดพักรถบนถนน และมีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแล 4 5.56 

สถานบันเทิงควรมีที่พักชั่วคราวให้ลูกค้าท่ีเมา 3 4.17 

ตำรวจกับสถานประกอบการควรทำงานร่วมกัน 6 8.33 

ไม่มีข้อเสนอแนะ 1 1.39 

อื่น ๆ 13 18.06 

 

จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณกลุ่มผู้ประกอบการสถานบันเทิงที่มีการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
จำนวน 72 คน พบว่าผู้แทนสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 55.6 ท่ีมีอายุระหว่าง 30-45 ปี ร้อย
ละ 58.33 เป็นเจ้าของสถานประกอบการ ร้อยละ 50 และในสถานประกอบที่ไม่พบเจ้าของสถานประกอบการ 
ผู้ตอบแบบสอบถามจึงเป็นพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการ ร้อยละ 50 โดยกลุ่มตัวอย่างของสถาน
ประกอบการส่วนมากอยู่ในจังหวัดมหาสารคามคิดเป็น ร้อยละ 79.17 และในพื้นที่ภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ชลบุรี) ร้อยละ 20.83 โดยประเภทของสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นประเภท นั่งชิล อยู่ท่ีร้อยละ 
59.72 ผู้ประกอบการสถานบันเทิงเปิดให้บริการเป็นระยะเวลา 3-5 ปี ร้อยละ 45.83 และมีการบริการพื้นที่จอด
รถร้อยละ 86.11 โดยสถานประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีมาตรการในการดูแลลูกค้ากรณีเมา ร้อยละ 73.61 
ผู้ประกอบการสถานบันเทิงมีข้อเสนอแนะในการช่วยลดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับคือ ควรมีการตั้งจุดตรวจวัด
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 62.50 นอกจากนี้ยังเสนอว่าควรมีจุดพักรถบนถนน และมีเจ้าหน้าท่ีดูแล ร้อยละ 5.56  
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โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 
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ตาราง 4-5 ความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ัวไปผู้ประกอบการสถานบันเทิงกับข้อเสนอแนะในการช่วยลดพฤติกรรมเมาแล้วขับ 

ตัวแปร 

มาตรการช่วยเหลอืลูกค้า ข้อเสนอแนะต่อการลดอุบัติเหตุบนถนน 

ไม่มีมาตรการ
ช่วยเหลอื  
(ร้อยละ) 

มีมาตรการ
ช่วยเหลอื  
(ร้อยละ) 

ไม่มี
ข้อเสนอแนะ 

(ร้อยละ) 

ควรต้ังจุด
ตรวจวัด

แอลกอฮอล ์
(ร้อยละ) 

ควรทำจุด
พักรถบนถนน 

และมี
เจ้าหน้าที่คอย

ดูแล 
(ร้อยละ) 

สถานบันเทิง
ควรมีที่พัก
ชั่วคราวให้
ลูกค้าที่เมา 
(ร้อยละ) 

ตำรวจกับ
สถาน

ประกอบการ
ควรทำงาน

ร่วมกัน 
(ร้อยละ) 

อื่น ๆ 
(ร้อยละ) 

เพศ         

ชาย 70.00 30.00 57.50 7.50 5.00 10.00 0 20.00 

หญิง 78.13 21.88 68.75 3.13 3.13 6.25 3.13 15.63 

อายุ       
     

30-45 ปี 88.10 11.90 64.29 7.14 4.76 4.76 0 19.05 

ไม่ใช่อายุ 30-45 ปี 53.33 46.67 60.00 3.33 3.33 13.33 3.33 16.67 

ตำแหน่ง                 

เจ้าของร้าน 61.11 38.89 50.00 5.56 5.56 16.67 0 22.22 

อื่น ๆ 86.11 13.89 75.00 5.56 2.78 0 2.78 13.89 

จังหวัดที่ต้ังสถานประกอบการ       
     

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชลบุร ี 80.00 20.00 33.33 26.67 6.67 6.67 6.67 20.00 

มหาสารคาม 71.93 28.07 70.18 0 3.51 8.77 0 17.54 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาช่องว่างและแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายต่อการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับบนท้องถนน   82 

เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตัวแปร 

มาตรการช่วยเหลอืลูกค้า ข้อเสนอแนะต่อการลดอุบัติเหตุบนถนน 

ไม่มีมาตรการ
ช่วยเหลอื  
(ร้อยละ) 

มีมาตรการ
ช่วยเหลอื  
(ร้อยละ) 

ไม่มี
ข้อเสนอแนะ 

(ร้อยละ) 

ควรต้ังจุด
ตรวจวัด

แอลกอฮอล ์
(ร้อยละ) 

ควรทำจุด
พักรถบนถนน 

และมี
เจ้าหน้าที่คอย

ดูแล 
(ร้อยละ) 

สถานบันเทิง
ควรมีที่พัก
ชั่วคราวให้
ลูกค้าที่เมา 
(ร้อยละ) 

ตำรวจกับ
สถาน

ประกอบการ
ควรทำงาน

ร่วมกัน 
(ร้อยละ) 

อื่น ๆ 
(ร้อยละ) 

ประเภทสถานประกอบการ       
     

ร้านน่ังชิล 69.77 30.23 65.12 9.30 2.33 11.63 0 11.63 

ประเภทอื่น ๆ 79.31 20.69 58.62 0 6.90 3.45 3.45 27.59 

ระยะเวลาที่ประกอบกิจการ                 

3-5 ปี 90.91 9.09 60.61 9.09 3.03 6.06 0 21.21 

ไม่ใช่ 3-5 ปี 58.97 41.03 64.10 2.56 5.13 10.26 2.56 15.38 

การให้บริการที่จอดรถ         

ไม่ให้บริการ 70.00 30.00 40.00 10.00 0 10.00 10.00 30.00 

ให้บริการ 74.19 25.81 66.13 4.84 4.84 8.06 0 16.13 
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จากตารางความสัมพันธ์ของข้อมูลทั่วไปผู้ประกอบการสถานบันเทิงกับข้อเสนอแนะในการช่วยลด
พฤติกรรมเมาแล้วขับ จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่ในกลุ่มผู ้ประกอบการสถานบันเทิงที่เป็นเพศชายท่ีมีมาตรการท่ี
ช่วยเหลือลูกค้าร้อยละ 30.00 มีข้อเสนอแนะว่าสถานบันเทิงควรมีท่ีพักช่ัวคราวให้ลูกค้าท่ีเมาร้อยละ 10.00 และ
ผู้ประกอบการสถานบันเทิงเพศหญิงมีมาตรการท่ีช่วยเหลือลูกค้าร้อยละ 21.88 มีข้อเสนอแนะว่าสถานบันเทิงควร
มีท่ีพักช่ัวคราวให้ลูกค้าท่ีเมาร้อยละ 6.25 เช่นเดียวกันโดยเมื่อพิจารณาปัจจัยด้านอายุจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการท่ี
มีอายุนอกเหนือจาก 30-45 ป ีมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าร้อยละ 46.67 โดยมีข้อเสนอแนะต่อการลดอุบัติเหตุบน
ถนนว่าสถานบันเทิงควรมีที่พักชั่วคราวให้ลูกค้าที่เมา และในกลุ่มผู้ประกอบการทีมีอายุ 30-45 ปี ร้อยละ 88.10 
ไม่มีมาตรการในการ 

2) ผลการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการสถานบันเทิง 

ตาราง 4-6 ผลการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการสถานบันเทิง 

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

เพศ 312 100.00 

ชาย 169 54.17 

หญิง 143 45.83 

อาย ุ 312 100.00 

ต่ำกว่า 25 ปี 132 42.31 

26-35 ปี 86 27.56 

36-45 ปี 65 20.83 

มากกว่า 46 ปี 29 9.29 

ศาสนา 312 100.00 

พุทธ 303 97.12 

อื่น ๆ 9 2.88 

การศึกษา 312 100.00 

ต่ำกว่าปริญญาตรี 101 32.5 

ปริญญาตรี 155 49.8 

อื่น ๆ 56 17.7 

อาชีพ 311 100.00 

ภาคเอกชน 76 24.44 
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เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

ภาครัฐและวิสาหกิจ 72 23.15 

อิสระ 69 22.19 

อื่น ๆ 94 30.23 

รายได้ 312 100.00 

ต่ำกว่า 9,000 บาท 77 24.68 

9,001-15,000 บาท 97 31.09 

15,001-30,000 บาท 96 30.77 

มากกว่า 30,000 บาท 42 13.46 

พฤติกรรมในการด่ืม 312 100.00 

ด่ืมเหล้าไม่เกิน 6 แก้ว หรือเบียร์ไม่เกิน 4 กระป๋อง 31 9.94 

ด่ืมมากกว่า 6 แก้ว 158 50.64 

อื่น ๆ 123 39.4 

การวางแผนกลับบ้านหลังด่ืม 312 100.00 

กลับรถสาธารณะ 51 16.35 

กลับด้วยตนเอง 168 53.85 

กลับกับเพ่ือน 67 21.47 

อื่น ๆ 26 8.33 

จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณกลุ่มผู้ใช้บริการสถานบันเทิงที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 312 
คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 54.17 ท่ีมีช่วงอายุต่ำกว่า 25 ปี ร้อยละ 42.31 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 97.12 
นับถือศาสนาพุทธ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 49.80 ส่วนมากเป็นนักศึกษา ร้อยละ 30.23 นอกจากนี้
ยังมีกลุ่มท่ีประกอบอาชีพในภาคเอกชน ร้อยละ 24.44 ในกลุ่มท่ีประกอบอาชีพมีรายได้อยู่ในช่วง 9,001-15,000 
บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 31.09 ซึ่งมีพฤติกรรมในการดื่มส่วนมากดื่มมากกว่า 6 แก้วต่อคืน ร้อยละ 50.64 
และมีการวางแผนการกลับบ้านหลังจากการด่ืมโดยการกลับด้วยตนเอง ร้อยละ 53.85 
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เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 4-7 ความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ัวไปผู้ใช้บริการสถานบันเทิงกับข้อเสนอแนะในการช่วยลดพฤติกรรมเมาแล้วขับ     

ตัวแปร 

ความคิดเห็นกับการต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล ์ ข้อเสนอแนะต่อการลดปัญหาเมาแลว้ขับ 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

อื่น ๆ 
(ร้อยละ) 

การรณรงค ์และ
ปลูกจิตสำนึก 

(ร้อยละ) 

การควบคุมสถาน
ประกอบการ 

(ร้อยละ) 

บังคับใช้กฎหมาย
ให้เข้มข้นขึ้น 

(ร้อยละ) 

สนับสนุนการใช้รถ
สาธารณะ 
(ร้อยละ) 

อื่น ๆ 

(ร้อยละ) 

เพศ         

ชาย 67.46 22.49 10.06 5.33 5.92 21.89 4.73 62.13 

หญิง 73.43 22.38 4.20 8.39 11.89 16.08 2.80 60.84 

อายุ 
        

ต่ำกว่า 25 ปี 70.09 25.64 4.27 3.42 6.84 10.26 0 79.49 

26-35 ปี 62.73 26.36 10.91 7.27 11.82 12.73 7.27 60.91 

36-45 ปี 79.31 15.52 5.17 6.90 1.72 41.38 5.17 44.83 

มากกว่า 46 ปี 81.48 7.41 11.11 18.52 18.52 37.04 3.70 22.22 

ศาสนา 
        

พุทธ 69.64 22.77 7.59 6.60 8.91 17.49 3.96 63.04 

อื่น ๆ 88.89 11.11 0 11.11 0 77.78 0 11.11 

การศึกษา 
        

ต่ำกว่าปริญญาตรี 56.44 35.64 7.92 4.95 7.92 5.94 1.98 79.21 

ปริญญาตรี 70.32 20.00 9.68 6.45 8.39 29.03 5.16 50.97 

อื่น ๆ 94.55 5.45 0 9.09 10.91 16.36 3.64 60.00 
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เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตัวแปร 

ความคิดเห็นกับการต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล ์ ข้อเสนอแนะต่อการลดปัญหาเมาแลว้ขับ 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

อื่น ๆ 
(ร้อยละ) 

การรณรงค ์และ
ปลูกจิตสำนึก 

(ร้อยละ) 

การควบคุมสถาน
ประกอบการ 

(ร้อยละ) 

บังคับใช้กฎหมาย
ให้เข้มข้นขึ้น 

(ร้อยละ) 

สนับสนุนการใช้รถ
สาธารณะ 
(ร้อยละ) 

อื่น ๆ 

(ร้อยละ) 

อาชีพ 
        

ภาคเอกชน 71.05 22.37 6.58 5.26 6.58 21.05 1.32 65.79 

ภาครัฐและวิสาหกิจ 77.78 18.06 4.17 8.33 8.33 40.28 5.56 37.50 

อื่น ๆ 66.46 24.39 9.15 6.71 9.76 9.15 4.27 70.12 

รายได้ 
        

ต่ำกว่า 9,000 บาท 70.13 24.68 5.19 7.79 3.90 5.19 0 83.12 

9,001-15,000 บาท 64.95 27.84 7.22 2.06 12.37 12.37 2.06 71.13 

15,001-30,000 บาท 68.75 21.88 9.38 6.25 4.17 27.08 7.29 55.21 

มากกว่า 30,000 บาท 85.71 7.14 7.14 16.67 19.05 42.86 7.14 14.29 

พฤติกรรมในการด่ืม 
        

ด่ืมเหล้าไม่เกิน 6 แก้ว หรือ
เหล้าไม่เกิน 4 กระป๋อง 

87.10 6.45 6.45 6.45 16.13 48.39 9.68 19.35 

ด่ืมมากกว่า 6 แก้ว 61.39 31.65 6.96 6.33 10.13 13.29 5.06 65.19 

อื่น ๆ 77.24 14.63 8.13 7.32 4.88 19.51 0.81 67.48 

การวางแผนกลับบ้านหลังด่ืม 
        

กลับรถสาธารณะ 88.24 3.92 7.84 7.84 11.76 52.94 15.69 11.76 
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เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตัวแปร 

ความคิดเห็นกับการต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล ์ ข้อเสนอแนะต่อการลดปัญหาเมาแลว้ขับ 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

อื่น ๆ 
(ร้อยละ) 

การรณรงค ์และ
ปลูกจิตสำนึก 

(ร้อยละ) 

การควบคุมสถาน
ประกอบการ 

(ร้อยละ) 

บังคับใช้กฎหมาย
ให้เข้มข้นขึ้น 

(ร้อยละ) 

สนับสนุนการใช้รถ
สาธารณะ 
(ร้อยละ) 

อื่น ๆ 

(ร้อยละ) 

กลับเอง 68.45 24.40 7.14 5.36 6.55 10.12 1.79 76.19 

กลับกับเพ่ือน 62.69 28.36 8.96 7.46 13.43 13.43 1.49 64.18 

อื่น ๆ 65.38 30.77 3.85 11.54 3.85 26.92 0 57.69 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาช่องว่างและแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
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เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จากการเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการสถานบันเทิงกับข้อเสนอแนะในการช่วยลดพฤติกรรมเมาแล้วขับพบว่าเพศ
หญิงและเพศชายมีความเห็นด้วยกับการตั้งจุดวัดแอลกอฮอล์ร้อยละ 73.43 และ 67.46 ตามลำดับ เพศหญิงมี
ข้อเสนอแนะให้บังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ในการลดปัญหาเมาแล้วขับมากที่สุดเช่นเดียวกับเพศชายร้อยละ 60.84 
และ 62.13 ตามลำดับ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากกว่า 46 ปีเป็นกลุ่มที่เห็นด้วยกับการตั้งจุดตรวจวัด
แอลกอฮอล์มากที่สุดร้อยละ 81.48 โดยให้ข้อเสนอแนะบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นขึ้นมากที่สุดร้อยละ 37.04 
ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหว่าง 26-35 ปี เป็นกลุ่มท่ีไม่เห็นด้วยกับการต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์มาก
ที่สุดร้อยละ 26.36 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นับถือศาสนาอื่น ๆ เห็นด้วยกับการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ 
ร้อยละ 88.89  ผู้ท่ีมีการศึกษาระดับอื่น ๆ เป็นผู้ท่ีมีความเห็นด้วยกับการต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์มากท่ีสุดร้อย
ละ 94.55 ผู้ที่ประกอบภาครัฐและวิสาหกิจเป็นผู้ที ่เห็นด้วยกับการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์มากที่สุด ร้อยละ 
77.78  โดยมีข้อเสนอแนะให้บังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นขึ้นร้อยละ 40.28 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 
30,000 บาท เป็นกลุ่มที่เห็นด้วยกับการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์มากที่สุดร้อยละ 85.71  โดยมีข้อเสนอแนะให้
บังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นขึ้นมากที่สุดร้อยละ 42.86 ผู้ที่มีพฤติกรรมในการดื่มเหล้าไม่เกิน 6 แก้ว หรือเหล้าไม่
เกิน 4 กระป๋องเป็นกลุ่มผู้ท่ีเห็นด้วยกับการต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์มากท่ีสุดร้อยละ 87.10 โดยมีข้อเสนอแนะให้
บังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นขึ้นมากที่สุดร้อยละ 48.39 และกลุ่มคนที่มีการวางแผนกลับบ้านหลังดื ่มโดยรถ
สาธารณะเห็นด้วยกับการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์มากที่สุดร้อยละ 88.24 และมีข้อเสนอแนะให้บังคับใช้
กฎหมายให้เข้มข้นขึ้นเพื่อลดปัญหาเมาแล้วขับมากท่ีสุดร้อยละ 52.94 

3) ผลการจัดเก็บข้อมูลเจ้าหน้าตำรวจระดับปฏิบัติงาน 

ตาราง 4-8 ผลการจัดเก็บข้อมูลเจ้าหน้าตำรวจระดับปฏิบัติงาน 

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

เพศ 58 100.00 

ชาย 54 93.10 

หญิง 4 6.90 

อายุ 58 100.00 

25-45 ปี 28 37.93 

46 ปี ข้ึนไป 30 62.07 

พื้นที่ 58 100.00 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8 13.79 

ชลบุรี 2 3.45 

มหาสารคาม 40 68.97 

อื่น ๆ 8 13.79 
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เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

สายงานในระดับหน่วยงาน 58 100.00 

จราจร 29 50.00 

สายงานอื่น ๆ 29 50.00 

ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ 58 100.00 

น้อยกว่า 5 ปี 18 31.03 

5-10 ปี 28 48.28 

มากกว่า 11 ปี 12 20.69 

หน้าที่ในจุดตรวจ 58 100.00 

หัวหน้า 12 20.69 

คัดกรองเบื้องต้น 7 12.07 

ตรวจวัด 19 32.76 

บันทึก 4 6.90 

อื่น ๆ 16 27.59 

ปัญหา 58 100.00 

ขัดขืน หลบหนี 29 50.0 

อุปกรณ์ 12 20.7 

อื่น ๆ 17 29.3 

ข้อเสนอแนะ 58 100.00 

ให้สิทธิเจ้าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายได้ถูกต้องเต็มที่ 20 34.48 

เพ่ิมโทษ 10 17.24 

สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ 7 12.07 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพ่ือลดการกระทำความผิด 6 10.34 

อื่น ๆ 15 25.86 
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เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณกลุ่มเจ้าหน้าท่ีตำรวจผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 58 นาย พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายร้อยละ 93.10 ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 46 ปีขึ ้นไป ร้อยละ 62.07 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างอยู ่ในพื้นที่จังหวัด
มหาสารคาม ร้อยละ 68.97 และในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 13.79 ชลบุรี ร้อยละ 3.45 
หน่วยงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นท่ีส่วนมากเป็นสายงานจราจร ร้อยละ 50 ระยะเวลาท่ีเจ้าหน้าท่ีตำรวจปฏิบัติหน้าท่ี
ในตำแหน่งนี้อยู่ในช่วง 5-10 ปี ร้อยละ 48.28 หน้าท่ีในการลงปฏิบัติงานหลักเป็นการตรวจวัดแอลกอฮอล์ ร้อยละ 
32.76 ปัญหาที่พบบ่อยครั้งคือการที่ประชาชนขัดขืน หลบหนีจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ มีมากถึงร้อยละ 50 และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีข้อเสนอแนะว่าควรให้สิทธิเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องได้อย่างเต็มที่ ร้อยละ 
34.48 นอกจากนี้ยังให้ข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มอัตราโทษในผู้ท่ีเมาแล้วขับ ร้อยละ 17.24 สนับสนุนอุปกรณ์เครื่อง
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ร้อยละ 12.07 และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อลดการกระทำความผิดแก่ประชาชน ร้อยละ 
10.34



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาช่องว่างและแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายต่อการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับบนท้องถนน   91 

เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 
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ตาราง 4-9 ความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ัวไปเจ้าหน้าท่ีตำรวจระดับกับข้อเสนอแนะในการช่วยลดพฤติกรรมเมาแล้วขับ  

ตัวแปร 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ขัดขืน หลบหนี 
(ร้อยละ) 

อุปกรณ์ 
(ร้อยละ) 

อื่น ๆ 
(ร้อยละ) 

ให้สิทธิเจ้าหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายได้ถูกต้องเต็มที่ 

(ร้อยละ) 

เพิ่มโทษ 
(ร้อยละ) 

สนับสนุนอุปกรณ์เคร่ือง
ตรวจวัดแอลกอฮอล ์

(ร้อยละ) 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เพื่อลดการกระทำความผิด 

(ร้อยละ) 

อื่น ๆ 
(ร้อยละ) 

เพศ         

ชาย 51.85 20.37 27.78 37.04 16.67 11.11 11.11 24.07 

หญิง 25.00 25.00 50.00 0 25.00 25.00 0 50.00 

อายุ         

25-45 ปี 45.45 22.73 31.82 22.73 22.73 13.64 4.55 36.36 

46 ปี ข้ึนไป 52.78 19.44 27.78 41.67 13.89 11.11 13.89 19.44 

พื้นที่         

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 37.50 0 62.50 50.00 12.50 12.50 0 25.00 

ชลบุรี 50.00 50.00 0 0 100.00 0 0 0 

มหาสารคาม 50.00 22.50 27.50 32.50 15.00 12.50 10.00 30.00 

อื่น ๆ 62.50 25.00 12.50 37.50 12.50 12.50 25.00 12.50 

สายงาน         

จราจร 58.62 17.24 24.14 37.93 20.69 17.24 6.90 17.24 

อื่น ๆ 
 

41.38 24.14 34.48 31.03 13.79 6.90 13.79 34.48 

ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่         
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ตัวแปร 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ขัดขืน หลบหนี 
(ร้อยละ) 

อุปกรณ์ 
(ร้อยละ) 

อื่น ๆ 
(ร้อยละ) 

ให้สิทธิเจ้าหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายได้ถูกต้องเต็มที่ 

(ร้อยละ) 

เพิ่มโทษ 
(ร้อยละ) 

สนับสนุนอุปกรณ์เคร่ือง
ตรวจวัดแอลกอฮอล ์

(ร้อยละ) 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เพื่อลดการกระทำความผิด 

(ร้อยละ) 

อื่น ๆ 
(ร้อยละ) 

น้อยกว่า 5 ปี 61.11 16.67 22.22 50.00 11.11 22.22 5.56 11.11 

5-10 ป ี 42.86 25.00 32.14 25.00 17.86 10.71 14.29 32.14 

มากกว่า 11 ปี 50.00 16.67 33.33 33.33 25.00 0 8.33 33.33 

หน้าที่ในจุดตรวจ         

หัวหน้า 25.00 25.00 50.00 25.00 16.67 25.00 16.67 16.67 

คัดกรองเบื้องต้น 57.14 0 42.86 57.14 0 0 14.29 28.57 

ตรวจวัด 68.42 26.32 5.26 36.84 21.05 15.79 10.53 15.79 

บันทึก 25.00 25.00 50.00 25.00 0 25.00 0 50.00 

อื่น ๆ 50.00 18.75 31.25 31.25 25.00 0 6.25 37.50 
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จากตารางความสัมพันธ์ของข้อมูลทั่วไปเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับกับข้อเสนอแนะในการช่วยลด
พฤติกรรมเมาแล้วขับพบว่าปัญหาส่วนใหญ่พบเจอในเพศชาย ปัญหาขัดขืนและหลบหนีมากที่สุดร้อยละ 
51.85 มีข้อเสนอแนะเรื่องของการให้สิทธิเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้ถูกต้องเต็มท่ีมากที่สุดร้อยละ 37.04 
โดยมีอายุส่วนใหญ่ต้ังแต่ 46 ปีข้ึนไป โดยมีปัญหาขัดขืนและหลบหนีมากท่ีสุดร้อยละ 52.78 มีข้อเสนอแนะท่ี
สอดคล้องกันในการ ให้สิทธิเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้ถูกต้องเต็มที่ร้อยละ 41.67  โดยผู้ที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดชลบุรีและมหาสารคามมีปัญหาขัดขืนและหลบหนีมากท่ีสุดในร้อยละ 50.00 เท่ากัน ในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรีร้อยละ 100 มีความคิดเห็นว่าควรเพิ่มโทษในปัญหาดังกล่าว ในสายงานจราจรพบเจอปัญหาขัดขืนและ
หลบหนีมากที่สุดร้อยละ 58.62 โดยส่วนใหญ่เป็นตำรวจที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปีร้อยละ 
61.11 ซึ่งส่วนใหญ่มีหน้าที่เป็นผู้ตรวจวัดในจุดตรวจร้อยละ 68.42 มีข้อเสนอแนะให้สิทธิเจ้าหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายได้ถูกต้องเต็มท่ีร้อยละ 50.00 และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีหน้าท่ีในการคัดกรองเบ้ืองต้นเป็นส่วนใหญ่
มีข้อเสนอแนะให้สิทธิเจ้าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายได้ถูกต้องเต็มท่ี ร้อยละ 57.14 
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4.4 ประเด็นวิเคราะห์เพิ่มเติม 
1) จากตาราง 4-5 พบว่า สถานบริการที่ไม่มีและมีที่จอดรถไว้บริการลูกค้านั้น ไม่มีมาตรการในการ

ช่วยเหลือลูกค้าท่ีเมากว่า ร้อยละ 70 และ 74.19 ตามลำดับ นอกจากนี้ผู้ประกอบการจากสถานบริการท่ีมีการ
บริการที่จอดรถ ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 66.13 ไม่มีข้อเสนอแนะต่อการลดพฤติกรรมเมาแล้วขับของลูกค้าอีก
ด้วย ส่วนผู้ประกอบการท่ีมีการบริการท่ีจอดรถในกลุ่มท่ีมีข้อเสนอแนะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 8.06 มีข้อเสนอแนะ
ว่า ในสถานประกอบการแต่ละแห่งควรมีท่ีพักสำหรับลูกค้าท่ีเมา ส่วนในกลุ่มผู้ประกอบการท่ีไม่มีบริการท่ีจอด
รถส่วนใหญ่ไม่มีข้อเสนอแนะในการลดพฤติกรรมเมาแล้วขับของลูกค้า ร้อยละ 70.00 นอกจากนี้ในกลุ่ม
ผู้ประกอบการท่ีไม่มีบริการท่ีจอดรถท่ีมีข้อเสนอแนะส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะว่า ควรต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์
ตามปกติ สถานบันเทิงควรมีที่พักชั่วคราวให้ลูกค้าที่เมา และตำรวจกับสถานประกอบการควรทำงานรว่มกัน 
โดยข้อเสนอแนะท้ัง 3 ข้อนี้ ถูกเสนอแนะโดยผู้ประกอบการกว่าร้อยละ 10.00 และหากพิจารณารายพื้นท่ีจะ
พบว่ากลุ่มผู้ประกอบการท่ีอยู่ในจังหวัดมหาสารคามนั้นมีข้อเสนอแนะให้มีท่ีพักช่ัวคราวให้ลูกค้าท่ีเมากว่าร้อย
ละ 8.77 ซึ่งมากกว่าผู้ประกอบการท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานครและชลบุรีท่ีมีข้อเสนอนี้ร้อยละ 6.67 

2) การวางแผนการเดินทางกลับบ้านของผู้มาใช้บริการสถานบันเทิงพบว่า ผู้มาใช้บริการสถานบันเทิง
ในกรุงเทพมหานครและชลบุรีท่ีมีช่วงอายุ 25-35 ปี และอายุมากกว่า 46 ปี ขึ้นไป ท่ีมีพฤติกรรมการด่ืมเหล้า
ไม่เกิน 6 แก้ว หรือเบียร์ไม่เกิน 4 กระป๋อง ผู้ตอบแบบสอบถามวางแผนที่จะกลับกับเพื่อนมากที่สุด ส่วน
ผู้ใช้บริการที่มีอายุช่วง 36-45 ปี วางแผนกลับบ้านโดยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เป็นผู้ขับขี่เองมากที่สุด 
ส่วนในผู้ใช้บริการที ่ดื ่มมากกว่า 6 แก้ว ในทุกช่วงอายุส่วนใหญ่วางแผนกลับโดยการขับขี ่รถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์กลับด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการสถานบันเทิงในจังหวัดมหาสารคามที่มี
พฤติกรรมดื่มเหล้าไม่เกิน 6 แก้ว หรือเบียร์ไม่เกิน 4 กระป๋อง เกือบทุกช่วงอายุวางแผนกลับบ้านหลังดื่มโดย
การกลับรถสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่หรือจักรยานยนต์รับจ้าง และในช่วงอายุต่ำกว่า 25 ปี ผู้ตอบ
แบบสอบถามวางแผนการกลับบ้านโดยรถสาธารณะและด้วยวิธีอื่น ๆ (เช่น เดินกลับ พักห้องเพื่อน/ญาติ ท่ีอยู่
ในบริเวณใกล้เคียงสถานบันเทิง พักในเช่าห้องรายวัน เป็นต้น) จำนวนเท่ากันร้อยละ 50.00  ส่วนผู้ใช้บริการท่ี
ดื่มมากกว่า 6 แก้ว ในช่วงอายุต่ำกว่า 25 ปี และอายุ 26-35 ปี ส่วนใหญ่วางแผนกลับบ้านด้วยรถสาธารณะ
ร้อยละ 31.25 และร้อยละ 52.38 ตามลำดับ ในช่วงอายุ 36-45 ปี วางแผนการกลับโดยการกลับรถสาธารณะ
และกลับด้วยตนเองเท่ากันที่ร้อยละ 42.86 และในช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่วางแผนกลับบ้านกับเพื่อน
ร้อยละ 75.00 ดังตาราง 4-10 
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ตาราง 4-10 การวางแผนกลับบ้านหลังด่ืมของผู้มาใช้บริการสถานบันเทิงตามช่วงอายุและพฤติกรรมในการด่ืม
ของแต่ละพื้นท่ี 

พื้นที่ 
พฤติกรรม
ในการด่ืม 

อาย ุ
การวางแผนกลับบ้านหลังด่ืม (ร้อยละ) 

กลับรถสาธารณะ กลับด้วยตนเอง กลับกับเพื่อน อื่น ๆ 

กรุงเทพมหานคร
และชลบุร ี

ด่ืมเหล้าไม่
เกิน 6 แก้ว 
หรือเบียร์ไม่

เกิน 4 
กระป๋อง 

26-35 ปี - - 100.00 - 

36-45 ปี - 100.00 - - 

มากกว่า 46 ปี - - 100.00 - 

ด่ืมมากกว่า 
6 แก้ว 

ต่ำกว่า 25 ปี - 58.33 39.58 2.08 
26-35 ปี - 64.86 24.32 10.81 
36-45 ปี - 53.85 46.15 - 

มากกว่า 46 ปี - 80.00 20.00 - 

อื่น ๆ 

ต่ำกว่า 25 ปี - 90.91 9.09 - 
26-35 ปี 4.76 85.71 9.52 - 
36-45 ปี - 50.00 37.50 12.50 

มากกว่า 46 ปี - - - 100.00 

มหาสารคาม 

ด่ืมเหล้าไม่
เกิน 6 แก้ว 
หรือเบียร์ไม่

เกิน 4 
กระป๋อง 

ต่ำกว่า 25 ปี 50.00 - - 50.00 

26-35 ปี 50.00 35.71 7.14 7.14 

36-45 ปี 75.00 25.00 - - 
มากกว่า 46 ปี 33.33 33.33 33.33 - 

ด่ืมมากกว่า 
6 แก้ว 

ต่ำกว่า 25 ปี 31.25 18.75 25.00 25.00 
26-35 ปี 52.38 42.86 4.76 - 

36-45 ปี 42.86 42.86 14.29 - 
มากกว่า 46 ปี 25.00 - 75.00 - 

อื่น ๆ 

ต่ำกว่า 25 ปี 11.11 61.11 16.67 11.11 

26-35 ปี 26.67 33.33 20.00 20.00 
36-45 ปี 21.43 50.00 14.29 14.29 

มากกว่า 46 ปี 23.08 23.08 7.69 46.15 
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3) เจ้าหน้าที่ตำรวจในแต่ละพื้นที่ที ่ปฏิบัติงานด้านจราจรและด้านอื่น ๆ มีข้อเสนอแนะต่อการลด
พฤติกรรมเมาแล้วขับดังนี้ เจ้าหน้าท่ีตำรวจท่ีปฏิบัติงานด้านการจราจรและด้านอื่น ๆ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะในทิศทางเดียวกันคือ การให้สิทธิเจ้าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องเต็มท่ีร้อย
ละ 40.00 และร้อยละ 66.67 ตามลำดับ ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านจราจรในพื้นที่จังหวัดชลบรุีมี
ข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มโทษผู้ขับขี่ท่ีเมาแล้วขับ นอกจากนี้เจ้าหน้าท่ีตำรวจท่ีปฏิบัติงานด้านจราจรและด้านอื่น 
ๆ ในพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคามส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะคือการให้สิทธิเจ้าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง
เต็มท่ีร้อยละ 42.11 และร้อยละ 23.81 ดังตาราง 4-11 

ตาราง 4-11 ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าท่ีตำรวจในสายงานด้านจราจรและสายงานอื่น ๆ ท่ีปฏิบัติงานในแต่ละ
พื้นท่ี 

พื้นที่ สายงาน 

ข้อเสนอแนะต่อการลดพฤติกรรมเมาแลว้ขับ 

ให้สิทธิเจ้าหน้าที่
บังคับใช้กฎหมายได้

ถูกต้องเต็มที่ 
เพิ่มโทษ 

สนับสนุน
อุปกรณ์เคร่ือง

ตรวจวัด
แอลกอฮอล ์

ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เพื่อ
ลดการกระทำ

ความผิด 

อื่น ๆ 

กรุงเทพมหานคร 
จราจร 40.00 20.00 20.00 - 20.00 
อื่น ๆ 66.67 - - - 33.33 

ชลบุร ี จราจร - 100 - - - 

มหาสารคาม 
จราจร 42.11 10.53 15.79 10.53 21.05 
อื่น ๆ 23.81 19.05 9.52 9.52 38.10 

อื่น ๆ 
จราจร 33.33 33.33 33.33 - - 
อื่น ๆ 40.00 - - 40.00 20.00 
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บทท่ี 5 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 

5.1 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

1) ปัญหาเก่ียวกับตัวบทกฎหมาย 

1.1) กฎหมายท่ีว่าด้วยการขับขี่ขณะมึนเมา 

 แม้ว่าในแง่ของระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจหรือกระแสโลหิตเมื่อศึกษากฎหมายเปรียบเทียบแล้ว 
การกำหนดค่ามาตรฐานในการกระทำความผิดของระบบกฎหมายไทยจะอยู่ในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ
ระบบกฎหมายของประเทศอื่น ๆ ท่ีได้นำมาศึกษา แต่ในแง่ของอัตราโทษของผู้กระทำความผิดจากการศึกษา
พบว่ายังอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าระบบกฎหมายของประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบกฎหมายของ
ประเทศไต้หวัน ซึ่งโดยปัจจัยเรื่องอัตราค่าครองชีพท่ีมีความใกล้เคียงกับประเทศไทย แต่ระบบกฎหมายไต้หวัน
กลับมีอัตราโทษที่รุนแรงกว่าในระบบกฎหมายประเทศไทยเป็นอย่างมาก เช่นนี้จึงมีผลให้ผู้ขับขี่หลังจาก
บริโภคเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์แล้วนั้นมีความเกรงกลัวต่อโทษจากการกระทำผิดน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ  

อัตราโทษสำหรับผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ
ปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่
น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 

ถ้าการกระทำความผิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก
ตั้งแต่ 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท และให้ศาลส่ังพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่
น้อยกว่า 1 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่  

ส่วนอัตราโทษของประเทศไต้หวันปรับตามกฎหมายใหม่ จักรยานเมาแล้วขับ ปรับต้ังแต่ 600-1,200 
นิวดอลลาร์ไต้หวัน ปฏิเสธไม่ให้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ปรับ 2,400 นิวดอลลาร์ไต้หวัน รถจักรยานยนต์เมาแล้ว
ขับครั้งแรก ปรับต้ังแต่ 15,000-90,000 นิวดอลลาร์ไต้หวัน ขับรถยนต์เมาแล้วขับ ปรับต้ังแต่ 30,000-120,000 
นิวดอลลาร์ไต้หวัน หากภายใน 5 ปี กระทำผิดเมาแล้วขับซ้ำเป็นครั้งที่ 2 จะลงโทษปรับด้วยอัตราโทษสูงสุด 
จักรยานยนต์ 90,000 นิวดอลลาร์ไต้หวัน รถยนต์ 120,000 นิวดอลลาร์ไต้หวัน เมาแล้วขับซ้ำต้ังแต่ครั้งท่ี 3 ขึ้นไป 
บวกโทษปรับเพิ่มครั้งละ 90,000 นิวดอลลาร์ไต้หวัน ปฏิเสธไม่ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์มีโทษปรับ
เพิ่ม ต้ังแต่ 90,000-180,000 นิวดอลลาร์ไต้หวัน ภายใน 5 ปี กระทำผิดซ้ำต้ังแต่ครั้งท่ี 2 ขึ้นไป ปรับเพิ่มครั้งละ 
180,000 นิวดอลลาร์ไต้หวัน) จากอัตราโทษท่ีประเทศไทยมีอยู่นั้นเมื่อเทียบกับประเทศไต้หวันทำให้ประชาชนมี
ความเกรงกลัวที่ต่ำ จากการที่สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ศึกษานั้นพบว่ามีข้อเสนอแนะว่า ควรเพิ่ม
อัตราโทษในผู้ที่เมาแล้วขับ ถึงร้อยละ 17.24 “มาตรการและบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ยานพาหนะ
ขณะมึนเมา คิดว่าสมควรแล้ว แต่โทษที่พักการใช้ใบอนุญาตขับขี่นั้นยังอ่อนเกินไป เนื่องจากปรับสูงสุดคือ 
10,000 บาท ดังนั้นประชาชนจึงไม่เกรงกลัวการพักการใช้ใบอนุญาตขับขี่ ทำให้ยังกล้าขับขี่ขณะมึนเมา ควร
แก้กฎหมายการพักใช้ใบอนุญาตขับข่ีเพิ่มมากขึ้น ควรเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานและความถี่ในการต้ังจุด
ตรวจ” “ควรมีข้อกฎหมายท่ีเข้มข้ึน ต้ังจุดตรวจถ่ีขึ้น มีกฎหมายหลากหลายไม่ให้เกิดช่องว่างให้ผู้ขับขี่เกรงกลัว 
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ในทางปฏิบัติควรเพิ่มโทษปรับ การรายงานคุมประพฤติยังน้อยเกินไป แม้แต่ไม่มีเครื่องมือท่ีบ่งบอกว่าผู้นั้นได้
กระทำผิดซ้ำจากพื้นที่อื่นมา เนื่องจากถ้ามีการตรวจสอบออนไลน์ได้ น่าจะมีผลดีในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี” 
จากประชาชนผู้ใช้บริการสถานบันเทิงก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่า “เมาแล้วขับหากเกิดการสูญเสียต้องไม่ลด
โทษ (ควรเพิ่มโทษด้วย) คนผิดต้องได้รับโทษ การบังคับใช้กฎหมายต้องเด็ดขาด ให้คนทำผิดรู้สึกหลาบจำสร้าง
ทัศนคติที่ดีให้แก่คนขับรถ สร้างวินัยจราจรและเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม” “เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงขึ้น 
เช่น ติดคุกทันที 7 วัน พร้อมปรับเงิน 50,000 บาท” นี่เป็นเพียงบางส่วนท่ีเสนอแนะให้มีการเพิ่มอัตราโทษ ใน
ปัจจุบันมีการร่างแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติจราจรทางบก แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้มีการปรับอัตราโทษใหม่
เป็น จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับต้ังแต่ 10,000–20,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ และให้ศาลส่ังพักใช้ใบอนุญาต
ขับขี่มีกำหนดไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และยึดรถท่ีใช้ไม่เกิน 7 วัน นอกจากนี้ยังมีเสียง
สะท้อนจากผู้ประกอบการของสถานบันเทิงในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีมาตรการในการดูแลลูกค้ากรณีเมา มาก
ถึงร้อยละ 73.61 ผู้ประกอบการสถานบันเทิงมีข้อเสนอแนะในการช่วยลดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับคือ ควร
มีการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ร้อยละ 62.50 

 

 1.2) กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในประเด็นของการควบคุมพฤติกรรมของสังคมอันเกี่ยวกับการขับขี่ขณะมึนเมาโดยระบบกฎหมายนั้น 
พบว่าในระบบกฎหมายไทยยังมีตัวบทกฎหมายอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาประกอบกับกฎหมายซึ่งว่าด้วยการ
กระทำความผิดและโทษจากการขับขี่ในขณะที่มีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กำหนดด้วย กล่าวคือ 
ในส่วนของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ ่งเป็นกฎหมายเบื้องต้นที่ว่าด้วยการกำกั บควบคุมการ
จำหน่ายและบริโภคเครื่องดื ่มแอลกอฮอล์นั ้น มีบทบัญญัติจำนวนหนึ ่งที ่ไม่มีผลในทางปฏิบัติจริง เช่น 
บทบัญญัติท่ีว่าด้วยเวลา วิธีการ และสถานท่ีท่ีห้ามบริโภคหรือจำหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ (มาตรา 27, 28, 
30, และ 31) นอกจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมในการ
จำหน่ายและบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้ในทางปฏิบัติอย่างมีนัยสำคัญแล้ว บทบัญญัติของกฎหมายเหล่านี้
ยังไม่มีส่วนเสริมหรือเอื้อต่อการบังคับใช้กฎหมายที่ว่าด้วยการขับขี่ในขณะมึนเมาตามที่ปรากฏอยู่ใน พ.ร.บ.
จราจรทางบกแต่อย่างใด เนื่องจากช่วงเวลาและสถานที่ที่จำหน่ายหรือบริโภครวมทั้งข้อห้ามในการจำหน่าย
ต่าง ๆ ท่ีบัญญัติใน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางตรรกะในเชิงสาเหตุผลลัพธ์ท่ี
จะทำให้ลดอุบัติการณ์ในการขับขี่ในขณะมึนเมารวมทั้งอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ขณะมึนเมาของ
ประชาชนได้เลย จากการไปสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทางเดียวกันคือการท่ีใช้
กฎหมายหลายบทมาประกอบกันเพื่อลงโทษคดีเมาแล้วขับนั้น ทำให้ตัวบทกฎหมายบางแม่บทขัดแย้งกันจึงทำ
ให้มีช่องว่างแห่งกฎหมายและไม่สามารถนำมาปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ ดังความเห็นในการ
สัมภาษณ์ตอนหนึ่ง “การออกกฎหมายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถออกกฎหมายเองได้  100% เนื่องจาก
ต้องมีการหารือร่วมกับองค์กรอื่นด้วย”  

นอกจากนี้กฎหมายอื่นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมประกอบกันในกรณีนี้ก็คือ บทบัญญัติที ่ว่าด้วยการ
กระทำความผิดและอัตราโทษของความผิดฐานอื่น ๆ ใน พ.ร.บ.จราจรทางบก กล่าวคือ ในกรณีที่ผู้กระทำ
ความผิดฐานขับขี่ขณะที่มีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนั้น นอกจากจะมีความผิด
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ทางอาญาและมีอัตราโทษปรับและจำคุกแล้ว ยังมีอัตราโทษทางปกครองในการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ชั ่วคราวหรือถาวรอีกด้วย ดังนั้นหากผู้ที ่กระทำความผิดในกรณีนี้ต้องโทษทางปกครองให้มีผลเพิกถอน
ใบอนุญาตขับขี่ด้วยแล้ว ย่อมไม่สามารถขับขี่ยานพาหนะได้อีก เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วหากยังฝ่าฝืนก็ย่อมมีโทษ
ตามท่ีกำหนดไว้ใน พ.ร.บ.จราจรทางบก แต่อย่างไรก็ตามโทษท่ีบัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.จราจรทางบกในกรณีท่ีขับขี่
ยานพาหนะโดยปราศจากใบอนุญาตขับขี่กลับมีอัตราโทษไม่สูง (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 66 ผู้ใดขับ
รถโดยไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ และสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถตามมาตรา 42 ต้องระว่างโทษปรับ
ไม่เกิน 1,000 บาท) เมื่อเทียบกับการกระทำความผิดในกรณีอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการขับขี่ขณะ
มึนเมา ในแง่นี้เองผู้กระทำความผิดฐานขับข่ีในขณะท่ีมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงกว่าท่ีกฎหมายกำหนด
จึงมีความเกรงกลัวต่อผลของการกระทำไม่มากนัก กรณีเช่นนี้จึงเป็นกรณีท่ีตัวบทกฎหมายท่ีบัญญัติไม่มีความ
สอดคล้องกันในแง่ของอัตราโทษอันส่งผลในทางจิตวิทยาต่อผู้กระทำความผิดที่จะเกิดความเกรงกลัวและ
เคารพต่อกฎหมายน้อยกว่าที่ควรจะเป็น จากข้อมูลที่สัมภาษณ์ผู้มาใช้บริการสถานบันเทิงนั้นพบว่าร้อยละ 
53.85 มีการวางแผนท่ีจะกลับบ้านหลังจากการด่ืมแอลกอฮอล์แล้ว โดยการกลับด้วยตนเองนั่นหมายความว่า
ส่วนมากผู้ใช้บริการท่ีด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะปริมาณมากน้อยเพียงใดจะขับรถขณะมึนเมา ซึ่งทำให้มี
อัตราท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง 

 

2) ปัญหาเก่ียวกับมาตรการต้ังจุดตรวจ 

 2.1) ทรัพยากรในการตั้งจุดตรวจ 

 การตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ยานพาหนะนั้นเป็นอำนาจหน้าท่ีโดยตรงของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของแต่ละท้องที่ โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอำนาจหน้าที่นี้จะ
สังกัดอยู่ในหน่วยงานกองบังคับการจราจรกลางและในพื้นท่ีต่างจังหวัดจะเป็นเจ้าหน้าท่ีตำรวจจราจรท่ีสังกัด
อยู่ใน สภ.อ. ของแต่ละท้องที่ โดยเจ้าหน้าที ่ตำรวจจราจรที ่มีอำนาจหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ยานพาหนะนั้นจะมีภารกิจในการกำกับควบคุมการจราจรในช่วงระหว่างเวลา
ทำการปกติหรือในช่วงเวลากลางวันด้วย การจัดสรรเวลาของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรให้ทำหน้าที่ทั้งกลางวัน
และกลางคืนตามเวรยามท่ีกำหนดเป็นวาระย่อมสร้างภาระให้แก่เจ้าหน้าท่ีตำรวจมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดย
เจ้าหน้าท่ีตำรวจท่ีมีวาระท่ีจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีในเวลากลางคืนนั้นในวันต่อมาก็มีความจำเป็นต้องจัดสรรเวลา
ให้กับการพักผ่อน จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติงานนั้นพบว่า “มีกำลังพลไม่เพียงพอ” 
“เนื่องจากมีกำลังพลน้อยและเจ้าพนักงานมีภารกิจหลายอย่าง ทำให้การบังคับใช้กฎหมายยากขึ้นไม่ทั่วถึง 
ประชาชนไม่เกรงกลัวแม้จะมีโทษสูง” ในแง่นี้เองทรัพยากรบุคคลที่มีความจำเป็นต่อการใช้มาตรการตั้งจุด
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ยานพาหนะในเวลากลางคืนจึงมีจำนวนจำกัดและไม่เพียงพอต่อการ
บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพได้เท่าที่ควร นอกจากนี้ยังพบว่าทรัพยากรด้านวัตถุเครื่องมือก็มีจำนวน
จำกัด แม้ว่าในปัจจุบันการต้ังจุดตรวจในแต่ละจุดจะใช้เครื่องมือเพียงไม่กี่เครื่องและในบางพื้นท่ีก็ไม่ได้มีปัญหา
เรื่องความเพียงพอของเครื่องมือ แต่ในบางพื้นที่ก็มีปัญหาเรื่องการจัดสรรเครื่องมือที่ไม่เพียงพอ อีกทั้งใน
อนาคตหากเกิดการรณรงค์เพื่อทำโครงการจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ยานพาหนะท่ี
จำเป็นต้องมีมาตรการตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ยานพาหนะเป็นจำนวนมากกว่า
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ปกติก็ไม่สามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากความจำกัดของทรัพยากรท้ังบุคคลและเครื่องมือดังท่ี
กล่าวไปข้างต้น จากการสำรวจพบว่าร้อยละ 12.07 อุปกรณ์เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์นั้นไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งานในบางพื้นที่ มีการนำไป Calibrate เครื่องวัดและนำกลับมาใช้ได้ปกตินั้นไม่มีบรรทัดฐานในเรื่องของ
เวลา บางพื้นท่ีใช้เวลานาน บางพื้นท่ีใช้เวลาไม่นาน “อุปกรณ์เครื่องมือในการใช้ตรวจวัดแอลกอฮอล์มีประจำท่ี
สน. ท่ีละ1-2 เครื่อง เมื่อต้องส่งเครื่องไปสอบเทียบทุก 6 เดือน ต้องนำไปส่งเอง เนื่องจากถ้าส่งสอบเทียบต้อง
รอประมาณ 3 เดือน เมื่อเวลาส่งเครื่องตรวจวนไปครั้งละ 6 เดือน ทำให้มีปัญหาเรื่องการตรวจ” “เครื่องเป่ามี
จำนวน 2 เครื่อง การนำไป Calibrate ใช้เวลา 1 วัน ไม่เป็นอุปสรรคในการใช้งาน” “ปัจจุบันใช้เครื่องเป่าฯ 
แบบScreening ยี่ห้อ Lion รุ่น SD400touth พร้อมใช้งานเมื่อนำไป Calibrate ใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน แล้วนำ
กลับมาใช้ตามปกติ” จากการสัมภาษณ์บางพื้นท่ีมีเพียงพอ “ช่วงเวลาปกติจะไม่มีการต้ังจุดตรวจแอลกอฮอล์ 
ส่วนมากคนในพื้นท่ีนับถือศาสนาอิสลามในท้องท่ีนี้จึงไม่มีสถานบันเทิง มีเครื่องเป่า 2 เครื่อง เพียงพอต่อการ
ตั้งจุดตรวจ” “เครื่องเป่าเอาไปส่งตรวจเองแล้วรอรับกลับ มีเครื่องเป่าอยู่ 5 เครื่อง (สำรอง) ใน สน. มี 2 
เครื่อง” แต่ในบางพื้นที่ก็ไม่เพียงพอ “เครื่องมือไม่เพียงพอ มีเครื่องเป่า 2 เครื่อง ตั้งจุดตรวจได้ 1 จุดต่อ 1 
คืน” ไม่เพียงแต่เรื่องเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ แต่เรื่องวัสดุ อุปกรณ์ เช่น ไฟส่องสว่าง กรวยท่ีใช้
ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ดังเสียงสะท้อนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติงาน “ไฟส่องสว่างในที่ตั้งจุดตรวจ 
อาศัยไฟตามบ้านเรือนประชาชน แถวถนนพระราม 9-เพชรบุรี” “อุปกรณ์ไม่เพียงพอ” “อุปกรณ์ท่ีมีอยู่จำกัด” 
“เรื่องไฟที่ใช้ตั้งด่านต้องขอความอนุเคราะห์จากประชาชนในพื้นที่” ไม่เพียงแต่เรื่องที่กล่าวมานั้น ยังมีเรื่อง
เทคโนโลยีที ่เราไม่ได้นำมาปรับใช้เพื ่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน “เครื่องมือไม่พอ เทคโนโลยียังไม่
เทียบเท่าต่างประเทศ อยากให้มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้ปราบปรามเหตุได้ทันตามระยะเวลาท่ี
กฎหมายกำหนด” หรือ “ไม่มีเครื่องมือที่บ่งบอกว่าผู้นั้นได้กระทำผิดซ้ำจากพื้นที่อื่นมา เนื่องจากถ้ามีการ
ตรวจสอบออนไลน์ได้ น่าจะมีผลดี” 

 

 2.2) จำนวนและวิธีการตั้งจุดตรวจ 

 จากผลการศึกษาพบว่าการตั้งจุดตรวจในแต่ละพื้นที่ของเจ้าพนักงานจราจร ยังมีจำนวนจำกัดและ
ค่อนข้างน้อย ส่งผลให้มาตรการในการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายยังไม่สามารถกระทำได้อย่างเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ อีกทั้งเมื่อศึกษาการบังคับใช้กฎหมายเปรียบเทียบจะพบว่า นอกจากตัวบทกฎหมายท่ี
บัญญัติอัตราโทษอย่างค่อนข้างรุนแรงเพื่อให้เกิดความเกรงกลัวแล้ว ในประเทศไต้หวันมีผลการวิจัยว่าโครงการ
ตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ยานพาหนะอย่างเข้มข้นเป็นช่วงเวลาติดต่อกันในระดับ
หนึ่งรวมทั้งการสุ่มใช้มาตรการดังกล่าวเป็นระยะ ๆ ทำให้ผลลัพธ์ในแง่ของการฝ่าฝืนกฎหมายลดลงอย่างมี
นัยสำคัญ ในแง่นี้เองเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการกำหนดมาตรการในประเทศไทยยังพบว่ามีความแตกต่าง
ค่อนข้างมาก กล่าวคือ สำหรับมาตรการตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ยานพาหนะใน
ประเทศไทยนั้นเป็นการใช้มาตรการแบบเป็นกิจวัตรหรือดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดปี แต่ปราศจากการเร่ง
ใช้มาตรการแบบเข้มข้นเป็นช่วง ๆ อย่างในประเทศไต้หวันที่ทำอย่างได้ผลมาแล้ว อีกทั้งไม่มีระบบการใช้
มาตรการสุ่มตรวจอย่างเข้มข้นในระหว่างปี จึงอาจมีผลทำให้การดำเนินมาตรการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย
ไม่ส่งผลลัพธ์ที่ดีอย่างท่ีควรจะเป็น อนึ่ง ปัญหาและข้อจำกัดในประเด็นนี้เป็นปัญหาและข้อจำกัดท่ีเกิดขึ้นอย่าง
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ต่อเนื่องกับปัญหาและข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือที่กล่าวไปข้างต้น เนื่องจากการขาดการ
จัดสรรทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือท่ีเพียงพอก็อาจส่งผลให้การดำเนินมาตรการแบบเข้มข้นและแบบสุ่มใน
ระหว่างปีไม่สามารถกระทำได้จริงดังท่ีคาดหวัง   

ความแตกต่างในพื้นท่ีท่ีศึกษาพบว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ 

“โดยทางบก.จร.นั้นมีกำลังพลรวมในการตั้งจุดตรวจของบก.จร. จำนวน 40 นาย จะแบ่งเป็นจุดตรวจละ 8 
นาย ในแต่ละคืนจะตั้งจุดตรวจ 5 จุด และหยุดทุกวันอาทิตย์” “จังหวัดชลบุรี (พัทยา) โดยทาง  สภ. เมือง
พัทยาต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบมีถนนเส้นพัทยาเหนือ, พัทยากลาง, พัทยาใต้, เทพประสิทธิ์
และหาดจอมเทียนจุดตรวจจะมีคืนละ 1 จุด มีกำลังพล 8 นายต่อจุด” และ “จังหวัดมหาสารคามซึ่งไม่มีจุด
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเวลากลางคืน” 

 

 2.3) ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินมาตรการทางกฎหมาย 

  ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนหลังจากที่ได้มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้
ขับขี่ยานพาหนะแล้วและพบว่ามีระดับท่ีสูงเกินกว่าท่ีกฎหมายกำหนด แม้ปัญหาดังกล่าวจะเป็นปัญหาท่ีอยู่ใน
ขั้นตอนของกระบวนการนำตัวผู้กระทำความผิดไปดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งอยู่นอกขอบข่ายของการวิจัยนี้ 
แต่อย่างไรก็ดี ปัญหาในขั ้นตอนดังกล่าวกลับส่งผลกระทบมาถึงมาตรการในการตั้งจุดตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนด้วย กล่าวคือ เมื่อกระบวนการดำเนินสู่การตรวจพบ
ผู้กระทำความผิดฐานขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำตัวผู้กระทำความผิด
ดำเนินคดีตามกฎหมายท่ีสถานีตำรวจประจำท้องท่ี จากการศึกษาพบว่าในขั้นตอนดังกล่าวมีความจำเป็นต้อง
ใช้กำลังพลของเจ้าหน้าท่ีตำรวจจราจรถึง 2 นายต่อผู้กระทำความผิด 1 คน อีกท้ังระยะเวลาในการดำเนินการ
ในขั้นตอนดังกล่าวยังใช้เวลานานมากอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้กำลังพล ณ จุด
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ยานพาหนะต้องลดจำนวนลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากในแต่
ละจุดตรวจนั้นจะมีกำลังพลอยู่ประมาณ 8-10 นาย ดังนั้นหากมีจำนวนผู้กระทำความผิดในเวลาเดียวกันต้ังแต่ 
2 คนขึ้นไป จะทำให้มาตรการในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ยานพาหนะ ณ จุดตรวจ
จะไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเช่นเดิม จากการสัมภาษณ์พบว่า “กระบวนการในการดำเนินคดีต่อ 
1 คน ท่ีกระทำผิดนั้นใช้ระยะเวลาท่ีมาก เนื่องจากมีขั้นตอนมาก ทำให้ในแต่ละคืนท่ีต้ังจุดตรวจจับคนเมาแล้ว
ขับได้น้อย เมื่อจับผู้กระทำผิดได้ต้องรีบนำส่งสน.เพื่อดำเนินคดีต่อไป เพราะมีโทษจำคุก ระหว่างนั้นต้องใช้
เจ้าหน้าที่ 2 นาย คุมตัวผู ้กระทำผิดไปสน. ทำให้ที ่จุดตรวจมีกำลังพลน้อยลง” ในแง่นี้เองหากมีผู ้กระทำ
ความผิดในระยะเวลาเดียวกันมากกว่า 4 คน จุดตรวจนั้นจะไม่สามารถดำเนินการได้เลยเนื่องจากกำลังพลของ
เจ้าหน้าท่ีตำรวจแทบจะไม่มีเหลืออยู่เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี ณ จุดตรวจนั้น ๆ 

 

3) ปัญหาเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

 ปัญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมของผู้กระทำความผิด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการต่อต้านและร้องเรียนต่อการ
ต้ังจุดตรวจ ปัญหาเรื่องการบ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับการตรวจ ปัญหาเรื่องการหลบหนี หรือแม้กระท่ังปัญหาเรื่องท่ี



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาช่องว่างและแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบังคับใช้กฎหมายต่อการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับบนท้องถนน 102 

เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้กระทำความผิดใช้ระบบอุปถัมภ์ในการช่วยเหลือให้ไม่ต้องถูกดำเนินคดี เหล่านี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการบังคับ
ใช้กฎหมายทั้งสิ้น ปัญหาดังที่กล่าวมานี้ ทั้งหมดเกิดขึ้นจริงเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีความจำเป็นต้องอยู่
ร่วมกับสังคมและชุมชนอย่างกลมกลืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ต่างจังหวัด จึงหลีกเลี ่ยงการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเต็มที่และตรงไปตรงมา แต่หากพิจารณาแล้วเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าท่ี
ของตนตามที่กฎหมายให้ไว้ในกรณีการตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ยานพาหนะนั้น 
เป็นกรณีท่ีกฎหมายให้อำนาจไว้ชัดเจนและครอบคลุมในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็น การตั้งจุดตรวจ การจับกุมผู้หลบ
เล่ียง การให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ในแง่นี้เองปัญหานี้จึงไม่ใช่ปัญหาในเชิง
ระบบ แต่เป็นปัญหาในเชิงวัฒนธรรมองค์กรซึ่งต้องอาศัยการแก้ไขกันเป็นการภายใน โดยส่วนใหญ่ปัญหาท่ีเมื่อ
สอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนทั่วไป จะนึกถึงระบบอุปถัมภ์ “สังคมไทยยังคงไม่หลุดพ้นจากระบบ
อุปถัมภ”์ “ปัญหาอยู่ท่ีมีระบบอุปถัมภ์ เจ้าพนักงานต้องแก้ปัญหาโดยการเคลียร์ให้จบท่ีด่าน”   
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

1) ปัญหาเก่ียวกับตัวบทกฎหมาย 

1.1) กฎหมายท่ีว่าด้วยการขับข่ีขณะมึนเมา 

 ตามปริมาณแอลกอฮอล์ที่กฎหมายกำหนดนั้น ถ้าเปรียบเทียบในอัตราโทษทั้งกฎหมายปกครองและ
กฎหมายอาญาของประเทศไทย ถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับมาตรฐานทางการแพทย์ จากตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาท่ีตัว
บทกฎหมาย ปัญหาคืออัตราโทษท่ีต้องอิงกับหลักนิติเศรษฐศาสตร์ โดยต้องกำหนดตามค่าครองชีพ หรืออัตรา
โทษอื่น ๆ ที่อยู่ในระบบกฎหมายเดียวกัน อัตราโทษในปัจจุบันของประเทศไทยนั้นมีความเห็นว่าสมควรแล้ว 
แต่เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ทำให้พบว่าอัตราโทษของเรานั้นยังอยู่ในระดับที่น้อยมาก อาจจะ
กล่าวได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาค่าครองชีพสูงจึงมีอัตราการปรับท่ีสูง แต่เมื่อกลับมาเปรียบเทียบกับประเทศ
ไต้หวันที่มีค่าครองชีพใกล้เคียงกับประเทศไทยนั้นปรากฏว่าประเทศไต้หวันมีอัตราโทษหนักที่สุด จากการท่ี
สอบถามนั้นส่วนใหญ่ “ควรเพิ่มอัตราโทษในผู้ท่ีเมาแล้วขับ”และ“มาตรการและบทลงโทษท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา คิดว่าสมควรแล้ว แต่โทษท่ีพักการใช้ใบอนุญาตขับขี่นั้นยังอ่อนเกินไป” ถึงร้อยละ 
17.24 เนื่องจากปรับสูงสุดคือ 10,000 บาท ดังนั้นประชาชนจึงไม่เกรงกลัวการพักการใช้ใบอนุญาตขับขี่ ทำให้
ยังกล้าขับขี่ขณะมึนเมา ควรแก้กฎหมายการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เพิ่มมากขึ้น ควรเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานและความถ่ีในการตั้งจุดตรวจ” “ควรมีข้อกฎหมายท่ีเข้มข้ึน ต้ังจุดตรวจถ่ีขึ้น มีกฎหมายหลากหลาย
ไม่ให้เกิดช่องว่างให้ผู ้ขับขี่เกรงกลัว ในทางปฏิบัติควรเพิ่มโทษปรับ การรายงานคุมประพฤติยังน้อยเกินไป 
แม้แต่ไม่มีเครื่องมือที่บ่งบอกว่าผู้นั้นได้กระทำผิดซ้ำจากพื้นที่อื่นมา เนื่องจากถ้ามีการตรวจสอบออนไลน์ได้ 
น่าจะมีผลดีในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี” จากประชาชนผู้ใช้บริการสถานบันเทิงก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่า “เมา
แล้วขับหากเกิดการสูญเสียต้องไม่ลดโทษ (ควรเพิ่มโทษด้วย) คนผิดต้องได้รับโทษ การบังคับใช้กฎหมายตอ้ง
เด็ดขาด ให้คนทำผิดรู้สึกหลาบจำสร้างทัศนคติท่ีดีให้แก่คนขับรถ สร้างวินัยจราจรและเน้นความรับผิดชอบต่อ
สังคม” “เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงขึ้น เช่น ติดคุกทันที 7 วัน พร้อมปรับเงิน 50,000 บาท” นี่เป็นเพียงบางส่วน
ท่ีเสนอแนะให้มีการเพิ่มอัตราโทษ ซึ่งอัตราโทษเกี่ยวกับการขับข่ีในขณะท่ีมีระดับแอลกอฮอล์ในกระแสโลหิต
สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละนิตินโยบายของแต่ละประเทศ จากการศึกษาไม่
สามารถบอกได้อย่างชัดเจนและไม่มีวิธีตรวจวัดเชิงประจักษ์ว่าอัตราโทษในระดับใดที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ที่สุด เนื่องจากหากกำหนดอัตราโทษต่ำเกินไปก็อาจยังผลให้เกิดความไม่เกรงกลัวต่อการกระทำความผิด แต่
หากกำหนดอัตราโทษสูงเกินไปก็อาจยังผลให้ไม่เกิดความเหมาะสมกับอัตราโทษอื่นในระบบกฎหมายอาญาท่ีมี
ระดับอ้างอิงอย่างเป็นเศรษฐมิติ การศึกษากฎหมายและมาตรการทางกฎหมายเชิงเปรียบเทียบจึงต้องประเมิน
คุณค่าในหลายๆประการควบคู่กันไป ในกรณีของระบบกฎหมายของประเทศไทยนั้นทีมวิจัยเห็นว่าควร
เทียบเคียงกับระบบกฎหมายของประเทศที่มีค่าครองชีพในระดับที่ใกล้เคียงกันกับประเทศไทยและสามารถ
รับมือกับการกระทำความผิดในลักษณะนี้ได้ ซึ ่งได้แก่ประเทศไต้หวัน โดยจะเห็นได้ว่าอัตราโทษในกรณี
ดังกล่าวของประเทศไต้หวันเป็นอัตราโทษท่ีสูงกว่าประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ จึงมีข้อเสนอแนะให้เทียบเคียง
โดยประเมินจากระบบกฎหมายของประเทศไต้หวันอย่างมีนัยสำคัญ 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาช่องว่างและแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบังคับใช้กฎหมายต่อการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับบนท้องถนน 104 

เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ในส่วนของสถานประกอบการที่จำหน่ายสุรานั้น ทีมวิจัยมีความเห็นว่าหากกฎหมายจะมีการบัญญัติ
ให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสุราต้องร่วมรับผิดกับผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดในกรณีนี้ทั้งในทางอาญาและในทาง
ปกครอง อาจก่อให้เกิดปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากโดยนัยหนึ่งของการบัญญัติกฎหมายใน
ลักษณะนี้นั้นเป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลในรัฐ การจะกระทำการบัญญัติกฎหมาย
ในลักษณะดังกล่าวได้ย่อมต้องเป็นไปโดยสอดคล้องกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๖๐ และเมื่อตีความบทบัญญัติมาตราดังกล่าวอาจเข้ากรณีอันเป็นการเพิ่มภาระของปัจเจกบุคคลในการถูก
กำจัดสิทธิเสรีภาพอันเกินสมควรแก่เหตุ ด้วยเหตุนี้เองทีมวิจัยจึงไม่เห็นควรเสนอแนะให้มีการบัญญัติกฎหมาย
ให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสุราต้องร่วมรับผิดกับผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดในกรณีนี้ทั้งในทางอาญาและในทาง
ปกครอง 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ เห็นสมควรปรับนิตินโยบาย เนื่องจากประชาชนไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน สังเกตได้จากการที่คณะวิจัยได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์ที่จุดตรวจและได้เจอกับผู้ขับขี่ที่มีปริมาณ
แอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายกำหนด เมื่อเทียบกับประเทศไต้หวันที่ค่าครองชีพใกล้เคียงกัน สิ่งที่อยากให้
เพิ่มเติมคือ ตัวบทกฎหมายท่ีปัจจุบันประเทศไทยใช้เพิ่มอัตราโทษในกรณีท่ีขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา เพื่อ
ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับท่ีมีสถิติอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงเทศกาลของแต่ละปี ในปัจจุบันมีการร่าง
แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติจราจรทางบก แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้มีการปรับอัตราโทษใหม่เป็น จำคุกไม่เกิน 1 
ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000–20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่มีกำหนดไม่
น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และยึดรถที่ใช้ไม่เกิน 7 วัน นอกจากนี้ยังมีเสียงสะท้อนจาก
ผู้ประกอบการของสถานบันเทิงในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีมาตรการในการดูแลลูกค้ากรณีเมา มากถึงร้อยละ 
73.61 ผู้ประกอบการสถานบันเทิงมีข้อเสนอแนะในการช่วยลดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับคือ ควรมีการตั้งจุด
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ร้อยละ 62.50 

 

1.2) กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(1) พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และ พ.ร.บ.รถยนต์ 

พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และ พ.ร.บ.รถยนต์ มีกฎหมายอื่นท่ีมีการเอื้อประโยชน์
หรือการออกกฎหมายท่ีมีแนวทางแตกต่างกันไป ไม่สอดคล้องกันในแง่ของการบังคับใช้ แต่ในแง่ของ
ทางปฏิบัตินั้นควรใช้ให้ควบคู่กันเช่น พ.ร.บ.แอลกอฮอล์ ท่ีมีการออกกฎหมายห้ามด่ืมแอลกอฮอล์ใน
สถานท่ีราชการ วัด ฯลฯ แต่ในพ.ร.บ.รถยนต์ นั้นยังไม่มีการห้ามจำหน่ายในช่วงเวลากลางคืน ช่วงท่ีมี
อุบัติเหตุสูงสุด จากสถิติอยู่ในช่วงเวลา 16.01-20.00 น. ในจุดนี้จะพบว่ามีช่องว่างของกฎหมาย
เกิดขึ้น  

ควรปรับแก้ให้กฎหมายมีความสอดคล้องกัน เนื่องจากในปัจจุบันเราไม่มีกฎหมายท่ีใช้เฉพาะ
ท้ังท่ีเป็นปัญหาซึ่งมีการเกิดอุบัติเหตุจนนำไปสู่การสูญเสียมากมาย  
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(2) พ.ร.บ.จราจรทางบก โทษส่วนใหญ่จะมีโทษปรับ จำคุก แต่โทษจำส่วนใหญ่จะเป็นการรอ
ลงอาญา มีโทษทางกฎหมายปกครองคือการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ โดยส่วนมากประชาชนไม่เกรง
กลัว เพราะถ้าโดนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ เมื ่อผู ้กระทำผิดขับรถในเวลากลางวัน ถ้าพบเจ้า
พนักงานขอตรวจใบอนุญาตขับขี่ จะโดนข้อหาไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งมีอัตราโทษปรับที่ต่ำมาก 
(มาตรา 66 ผู้ใดขับรถโดยไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ และสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถตาม
มาตรา 42 ต้องระว่างโทษปรับไม่เกิน1,000 บาท) นี่คือส่วนหนึ่งที่กฎหมายฉบับอื่นไม่เอื้อประโยชน์
ให้กับเรื ่อง เมาแล้วขับ ไม่มีมาตรการที่จะช่วยให้ประชาชนเกรงกลัว เมื ่อต้องดื่มเครื ่องดื่มที ่มี
แอลกอฮอล์ไม่มีการเตรียมตัวหรือวางแผนการเดินทาง และในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายที่ห้าม
จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่สถานศึกษา แต่ในทางปฏิบัติบางพื้นที่ยังไม่การเปิด
สถานบันเทิงใกล้สถานศึกษา ทำให้กฎหมายท่ีมีนั้นบังคับใช้ไม่ได้ยากลำบาก ผู้ประกอบการเองทราบ
ถึงกฎข้อบังคับหรือไม่  

ในส่วนภาคเอกชนนั้นควรมีข้อบังคับ มาตรการหรือบทลงโทษทางวินัยจากนายจ้าง เมื่อลูกจ้างของ
บริษัทนั้น ๆ มีความผิดฐาน “เมาแล้วขับ” เพราะเป็นการขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่องนี้ต้องได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อให้มาตรการบังคับใช้มีประสิทธิภาพ 

 

2) ปัญหาเก่ียวกับมาตรการต้ังจุดตรวจ 

2.1) ทรัพยากรในการตั้งจุดตรวจ 

 การนำกฎหมายมาปฏิบัติจริงนั้น ทรัพยากรที่ใช้ในการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ เรื่องแรกคือ เรื่อง
บุคลากรในท้องท่ีท่ีรับผิดชอบนั้นต้องปฏิบัติงานในเวลาราชการแล้วยังต้องมีการเข้าเวรหมุนเปล่ียนกันมาเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ในช่วงเวลากลางคืน ปัญหานี้ทราบว่าทุกพื้นที่ได้รับผลกระทบ 
เนื่องจากในช่วงเวลาเช้าต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานราชการ ทำให้ไม่ได้พักผ่อนตามสมควร เห็นควรให้มี
การจัดกำลังพลที่แยกออกจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในเวลาราชการ ถ้าหากเรื่องเมาแล้วขับนั้นได้เป็นวาระ
แห่งชาติ เป็นเรื่องจำเป็นท่ีต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะเกิดความสูญเสียเป็นอย่างมากเมื่อมีอุบัติเหตุในส่วนนี้ 

 เรื่องที่สองคือ เรื่องอุปกรณ์และการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ เรื่องนี้บาง
พื้นท่ีกล่าวว่าเพียงพอ แต่ในบางพื้นท่ีก็กล่าวว่าไม่เพียงพอ ซึ่งในพื้นท่ีท่ีกล่าวว่าไม่เพียงพอนั้นส่วนใหญ่คือพื้นท่ี
ในเมือง ซึ่งมีสถานบันเทิงจำนวนมาก ส่วนเรื่องการดูแลเครื่องเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์นั้น ไม่มีบรรทัดฐานใน
ด้านเวลาเรื่องการส่งเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรให้มีมาตรฐานเดียวกัน หรือเพื่อเป็นมาตรฐาน
เดียวกันในด้านการดูแลและเวลาในการส่งเครื่องเพื่อมา Calibrate ควรมีการจัดจ้างบริษัทเอกชนให้มาคอย
ดูแลเรื่อง Calibrate เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีตำรวจมีความสะดวกในการปฏิบัติงาน  และไม่ต้องเสียเวลาในการรอรับ
เครื่องเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์กลับมาใช้งาน 
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2.2) จำนวนและวิธีการตั้งจุดตรวจ 

ความแตกต่างในพื้นท่ีท่ีศึกษาพบว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ “โดยทางบก.
จร.นั้นมีกำลังพลรวมในการตั้งจุดตรวจของบก.จร. จำนวน 40 นาย จะแบ่งเป็นจุดตรวจละ 8 นาย ในแต่ละคืน
จะต้ังจุดตรวจ 5 จุด และหยุดทุกวันอาทิตย์” “จังหวัดชลบุรี (พัทยา) โดยทาง สภ. เมืองพัทยาต้ังจุดตรวจวัด
แอลกอฮอล์ พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบมีถนนเส้นพัทยาเหนือ, พัทยากลาง, พัทยาใต้, เทพประสิทธิ์และหาดจอมเทียน
จุดตรวจจะมีคืนละ 1 จุด มีกำลังพล 8 นายต่อจุด” และ “จังหวัดมหาสารคามซึ่งไม่มีจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์
ในเวลากลางคืน” จากท่ีเจ้าพนักงานกล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าในแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกัน ด้วยปัจจัยหลาย
อย่าง เช่น สภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ แต่ปัญหาที่พบโดยส่วนใหญ่คือ กำลังพลไม่เพียงพอต่อการตั ้งจุด
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ จากการศึกษาพบว่าในประเด็นเรื่องการขาดแคลนทรัพยากรนั้น ปัญหาท่ีทำให้เกิดภาวะ
คอขวดในการปฏิบัติตามมาตรการมากที่สุดได้แก่การขาดแคลนทรัพยากรบุคคล ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับความไม่
เพียงพอนี้หากจะแก้ปัญหาให้ตรงจุดและตรงไปตรงมาท่ีสุดก็คงจะเป็นการแก้ไขโดยมีนโยบายเพิ่มจำนวนของ
ทรัพยากรท่ีขาด แต่อย่างไรก็ดีการจะแก้ไขให้ได้ผลทันทีนั้นก็ดูจะเป็นเรื่องท่ีไม่สามารถจะเป็นไปได้ ดังนั้นจึงมี
ข้อเสนอแนะให้มีการปรับแก้ไปในส่วนของวิธีการ ขั ้นตอน และกระบวนการในการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
มาตรการเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดผลลัพธ์ในทางปฏิบัติมากขึ้น  กระบวนการที่ดูจะมีปัญหา
ท่ีสุดคือขั้นตอนในการนำผู้กระทำความผิดไปดำเนินคดี ซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยกำลังเจ้าพนักงานถึงสองนายต่อ
ผู้กระทำความผิดหนึ่งคนไปดำเนินคดีท่ีสถานีตำรวจในท้องท่ีนั้นๆ ท้ังยังใช้เวลาในการดำเนินการเป็นเวลานาน
ต่อผู้กระทำความผิดหนึ่งคน กระบวนการในขั้นตอนนี้ทำให้เสียกำลังพลท่ีปฏิบัติหน้าท่ีไปเรื่อยๆตามจำนวนท่ี
ตรวจพบผู้กระทำความผิดท่ีมากขึ้น ในแง่นี้เองหากย่นระยะเวลาและปรับเปล่ียนกระบวนการในการดำเนินคดี
ผู้กระทำความผิดก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้มาตรการจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ใน
ร่างกายของผู้ขับขี่ได้ ทางทีมวิจัยเห็นว่า หากสามารถปรับเปลี่ยนให้กระบวนการในส่วนนี้ทั้งหมดสามารถ
ดำเนินการได้ ณ จุดตรวจก็จะสามารถบรรเทาปัญหาเหล่านี้ไปได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งการจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธี
ปรับเปลี่ยนขั้นตอนและกระบวนการเหล่านี้นอกจากจะอาศัยการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การหมุนเวียนแทนท่ี
ของบุคคลภายในองค์กรให้มีการแบ่งเจ้าพนักงานที่เดิมปฏิบัติหน้าที่ที ่สถานีตำรวจท้องที่มาปฏิบัติหน้าท่ี
ชั่วคราวที่จุดตรวจเพื่อลดขั้นตอนในการนำตัวผู้กระทำความผิดส่งดำเนินคดีแล้วยังสามารถลดขั้นตอนการ
ทำงานได้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาอำนวยความสะดวกให้สามารถกระทำได้ที่จุดตรวจโดยไม่ต้อง
เสียเวลาและกำลังพลในกระบวนการ แต่อย่างไรก็ดีกระบวนการในการดำเนินคดีผู ้กระทำความผิดนี้เป็น
กระบวนการคาบเกี่ยวที่อยู่ในขอบเขตของการศึกษาวิจัยโดยทีมวิจัยอีกทีมหนึ่ง (ชื่องานวิจัยอะไรผมไม่แน่ใจ
ครับ) ด้วยเหตุนี้เองจึงไม่สามารถระบุได้อย่างเป็นรูปธรรมว่าการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการปฏิบัติหน้าท่ี
ในส่วนนี้สามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพในจุดใดได้บ้าง จึงนำเสนอในเชิงหลักการไว้เพื่อศึกษาและปรับ
ประยุกต์ใช้ต่อไป 

 จากการศึกษาได้มีการเปรียบเทียบงานวิจัยชองประเทศต่าง ๆ พบว่า ประเทศไต้หวันมีการจัด
แคมเปญ คือตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ทุกมุมท่ัวทั้งเมืองอย่างเข้มงวด เป็นช่วง ๆ แล้วแต่ช่วงเวลาโดยจะมีการ
จัดแคมเปญ เช่น 3 เดือนผ่านไปแล้วตั้งจุดตรวจวัดอีกครั้ง เป็นการตั้งจุดตรวจวัดแบบปูพรม มีจำนวนจุดมาก
กระจายท่ัวบริเวณพื้นท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบ ติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายวัน ทำให้พฤติกรรมของผู้ท่ีเมาแล้วขับ
ลดลง จากการจัดแคมเปญนี้  
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 จากการที่คณะผู้วิจัยได้ศึกษาและร่วมสังเกตการณ์พื้นที่ศึกษานั้น ได้ทราบถึงแผนการตั้งจุดตรวจวัด
แอลกอฮอล์โดยท่ัวไปอาศัยสถิติการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละพื้นท่ี ทำให้การต้ังจุดตรวจวัดนั้นจะต้ังซ้ำ ๆ บริเวณ
เดิมทุกครั้งที่มีแผนการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ จึงมีข้อเสนอคือ การที่ลองนำแคมเปญของประเทศไต้หวัน
มาปรับใช้กับยุทธวิธีของประเทศไทย เหมือนกับการตั้งจุดตรวจวัดช่วงเทศกาลที่จะมีความเข้มงวดและมี
เจ้าหน้าท่ีหลายหน่วยงานให้ความร่วมมือ อาจจะทำตามแผน 2 เดือนต่อครั้ง หรือ 3 เดือนต่อครั้ง จนกว่าสถิติ
เรื่องเมาแล้วขับจะลงลด อุบัติเหตุลดลงและการจับผู้กระทำผิดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด  

 

2.3) ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินมาตรการทางกฎหมาย 

 ปัญหานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานตำรวจ เนื่องจาก
เทื่อมีประชาชนที่มีระดับแอลกอฮอล์เกินที่กฎหมายกำหนดนั้น ต้องมีเจ้าพนักงานตำรวจที่ดูแลจุดตรวจวัด 2 
นาย นำตัวไปที่สถานีตำรวจพื้นที่รับผิดชอบนั้น และระยะเวลาในการดำเนินจัดการอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อ 1 
คน ทำให้ตรงจุดตรวจวัดนั้นขาดกำลังพลไป ถ้ามีประชาชนท่ีกระทำผิดพร้อมกันมากกว่า 1 คนก็จะทำให้ต้อง
ปิดช่องเดินรถ และปล่อยให้รถผ่านไปเรื่อย ๆ เนื่องจากกำลังพลไม่พอที่จะปฏิบัติหน้าที่ จุดนี้ เล็งเห็นได้ว่ามี
ช่องว่างของกระบวนการ ควรจะมีจุด One Stop Service เพื่อตรวจสอบแบบออนไลน์ในการค้นหาประวัติ
ผู้กระทำผิด และสามารถดูประวัติได้เลย จากนั้นทำขั้นตอนก่อนจะนำตัวผู้กระทำผิดไปท่ีสถานีตำรวจเพื่อฝาก
ขัง หรือควรมีรถฝากขังให้ผู้กระทำผิดมีท่ีรอก่อนนำตัวไปท่ีสถานีตำรวจ 

 

3) ปัญหาเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

 ในส่วนการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความคิดเห็นควร “ให้
สิทธิเจ้าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายได้ถูกต้องเต็มท่ี” ถึงร้อยละ 34.48 เนื่องจากมีการร้องเรียนการต้ังจุดตรวจวัด
แอลกอฮอล์ หรือการถ่ายคลิปในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีตำรวจปฏิบัติงานเพื่อจับผิดการทำงาน ผู้กระทำผิดบางราย
ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจ แต่เรื่องเหล่านี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมีอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้ว 
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจึงไม่ใช่เชิงระบบท่ีปฏิบัติ แต่เป็นเชิงวัฒนธรรมองค์กร เจ้าหน้าท่ีตำรวจมีความอะลุ่มอล่วยกับ
ประชาชนบริเวณท่ีต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ เนื่องจากในบางพื้นท่ีอาจมีการขอความอนุเคราะห์เรื่องอุปกรณ์ 
หรือแม้กระท่ังผู้ท่ีรู้จักกับเจ้าหน้าท่ีเป็นการส่วนตัว โดยปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานท้ังในเรื่อง 
ระบบอุปถัมภ์ การเกรงกลัวต่อผลกระทบจากชุมชนและสังคม หรือในเรื ่องของการที่ผู ้ขับขี่หรือผู้กระทำ
ความผิดบ่ายเบี่ยงต่อมาตรการในการใช้บังคับกฎหมาย แท้จริงแล้วไม่ใช่ปัญหาในเชิงระบบท่ีสามารถจะแก้ไข
ได้โดยการบัญญัติกฎหมายมารองรับหรือแก้ไขในเชิงโครงสร้างนโยบาย แต่เป็นปัญหาท่ีเกิดจากวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมภายในองค์กร ทีมวิจัยไม่สามารถมีข้อเสนอแนะได้โดยตรง แต่อาจมีข้อเสนอแนะโดยอ้อม โดย
เสนอแนะให้ผู้เกี่ยวข้องในระดับบังคับบัญชาสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีปฏิบัติหน้าท่ี รวมท้ังให้การ
สนับสนุนให้บุคลากรบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เนื่องจากปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากเจ้าพนักงานไร้อำนาจในการปฏิบัติหน้าท่ีแต่อย่างใด แต่ในทางกลับกันเจ้าพนักงานมี
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อำนาจอย่างเต็มที่ตามที่กฎหมายบัญญัติอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังเสนอแนะให้มีการจัดอบรมและประเมินผล
เกี่ยวกับการรับรู้ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานในระดับปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมาย ในส่วนของมาตรการเสริมท่ีอาจช่วยให้เจ้าพนักงานสามารถใช้อำนาจใน
การบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อเสนอแนะให้เจ้าพนักงานทุกนายไม่เว้นแต่เพียงเจ้าพนักงาน
จราจรควรมีการติดต้ังกล้องวงจรปิดในขณะปฏิบัติหน้าท่ีทุกราย เนื่องจากการศึกษาโดยการสังเกตการณ์พบว่า
แทบไม่มีมาตรการในส่วนนี้รองรับ การใช้มาตรการเสริมในส่วนนี้น่าจะช่วยลดปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างไม่มีประสิทธิภาพเนื่องด้วยสาเหตุของระบบอุปถัมภ์ การให้อามิสสินจ้าง หรือแม้กระท่ังปัญหาปฏิกิริยา
ต่อต้านของผู้ขับขี่หรือผู้กระทำความผิดลดลงได้ไม่มากก็น้อย 

 แต่เมื่อมีการเพิ่มมาตรการทางกฎหมาย “หากผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบ ให้เจ้าหน้าท่ีสันนิษฐานไว้ก่อน
ว่าผู้นั้นเมาสุรา เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราได้” แล้วนั้นก็มีปัญหาเรื่องระบบอุปถัมภ์ที่เพิ่มข้ึน 
ในปัญหานี ้ควรมีคนกลางในการยืนยัน ถ้าต่างจังหว ัดเป็น ผู ้นำชุมชน อาสาสมัคร เป็นต้น ถ้าใน
กรุงเทพมหานครอาจจะมีความร่วมมือจากเทศกิจ หรือ  NGO เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้การนำคนกลางเข้ามามีส่วนร่วมอาจต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วย เช่น การบันทึกวิดีโอ 
ณ จุดตรวจ เพื่อเป็นหลักฐาน และนอกจากนี้อาจต้องมีมาตรการอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในระบบอุปถัมภ์โดยการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างจริงจัง และจะต้องมีการรายงานให้
สาธารณชนรับทราบเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่าง หากพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้อก็ควรจะมีบทลงโทษ
อย่างหนักเพราะถือว่าเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทำผิดกฎหมายซึ่งขัดกับหน้าท่ีในการบังคับใช้กฎหมายของ
ตำรวจ 

 4) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ในบางพื้นที่ บางช่วงเวลา เช่นในเขต กทม. ตำรวจเคยทำโครงการร่วมกับสถานบริการในพื้นที่ว่า 
ลูกค้าท่านใดมีอาการมึนเมาก็จะมีบริการเรียกแท็กซี ่ หรือรับฝากรถ ซึ ่งในส่วนของความร่วมมือของ
ผู้ประกอบการจำหน่ายสุรานั้น ทางทีมวิจัยเห็นว่าเป็นนโยบายที่ดีที่อาจจะช่วยให้ลดปัญหาในกรณีนี้ได้ แต่
อย่างไรก็ตามเป็นนโยบายที่มีความจำเป็นต้องอาศัยความสมัครใจและร่วมมือจากบุคคลภายนอกอย่างเป็น
จำนวนมากซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยกลไกของกฎหมายและอำนาจรัฐได้เลย ด้วยเหตุนี้
เองจึงทำให้ไม่สามารถกำหนดข้อเสนอแนะหรือแผนงานในการใช้นโยบายเหล่านี ้ได้โดยมุ ่งหวังให้เกิด
ประสิทธิภาพในปัจจัยที ่ไม่อาจควบคุมได้ ดังนั ้นนโยบายที ่เกี ่ยวข้องกับการอาศัยความร่วมมือจาก
บุคคลภายนอกในลักษณะนี้นั้นจึงอาจทำได้เพียงเป็นนโยบายเสริม แต่ไม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นมาตรการในการ
บังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี ่

หากมีการศึกษาในระยะถัดไปของโครงการท่ีเกี่ยวเนื่องกันกับโครงการนี้ควรขยายพื้นท่ีให้ครอบคลุม
ในบริบทของสังคมเมืองและชนบทที่ต่างกัน โดยเพิ่มเติมในเขตที่ไม่ใช่อำเภอเมืองและเพิ่มเติมจังหวัดที่เป็น
ตัวแทนของภาคเหนือและภาคใต้ด้วย เนื่องจากโครงการนี้ยังไม่สามารถดำเนินการให้ครอบคลุมท่ัวประเทศได้
เพราะยังมีข้อจำกัดในด้านระยะเวลาและงบประมาณ
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ภาพประกอบ 5-1 สรุปข้อเสนอแนะ 
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5.3 ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

 1) ปัญหาจากเจ้าหน้าท่ีตำรวจระดับปฏิบัติงานพบเจอในระหว่างท่ีต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ คือ ผู้ขับ
ขี่ขณะมึนเมามักจะไม่ให้ความร่วมมือในการเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์ เมื่อพบว่ามีการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์
มักจะหลบเล่ียงจุดตรวจฯ ตลอดจนอ้างถึงนายตำรวจท่ีตนรู้จัก ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้รับจากผู้มาใช้บริการ
สถานบันเทิงว่าไม่มีการเตรียมตัวหรือการวางแผนไป-กลับและมักจะขับขี่รถยนต์ส่วนตัวไปเอง นั่นหมายถึงเมื่อ
มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนกระทั่งมึนเมาก็ต้องขับรถยนต์ส่วนตัวกลับบ้านเอง และไม่ได้คำนึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้ร่วมใช้ถนน หรือคำนึงถึงการพบเจอจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ทางด้านผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่
มีมาตรการในการช่วยเหลือลูกค้าท่ีด่ืมแอลกอฮอล์จนมึนเมา 

 2) เจ้าของสถานประกอบการบางแห่งอยากท่ีจะสร้างห้องพักเพื่อให้บริการลูกค้าท่ีด่ืมแอลกอฮอล์จน
มึนเมา หรือมีแนวคิดที่จะมีบริการรับ-ส่งลูกค้าจากร้านเพื่อกลับที่พัก เจ้าของสถานประกอบการที่มีแนวคิด
แบบนี้อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคาม อาจเป็นเพราะในพื้นท่ีนั้นมีนักศึกษามาใช้บริการเป็นส่วนใหญ่ 

 3) ผู้ใช้บริการสถานบันเทิงที่มักจะดื่มจนเมา มีทั้งผู้ที่มีการวางแผนการไป-กลับ บ้านหรือที่พัก และ
ไม่ได้วางแผน ซึ่งการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นเรื่องท่ีผิด เพียงแต่เมื่อผู้ด่ืมรู้ตนว่าจะต้องด่ืมจนเมาและ
ไม่มีสติจะต้องมีการวางแผนการกลับให้ปลอดภัยท้ังต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งผู้ใช้บริการสถานบันเทิงท่ีมีการวาง
แผนการเดินทางกลับต่างก็ยังคงมีทัศนคติด้านบวกต่อการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ และยินดีที่จะตรวจวัด
แอลกอฮอล์หากเจอจุดตรวจ   
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การฝึกอบรม/ดูงาน 

ปี พ.ศ. การฝึกอบรม/ดูงาน 

2548 ประเทศอังกฤษ ด้วยทุนจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ด้วยทุนจากสถาบัน และให้คำปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2548 

2548 วันที่ 20พ.ย. 2548 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ศูนย์บางนา 

2552 

 

เกาหลีใต้ เข้าเย่ียมชมมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น Yonsei, KAIST เพ่ือกระชับความร่วมมือ 

ระหว่างมหาวิทยาลัย ด้วยทุนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

2551 

 

จีน เข้าเย่ียมชมมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เพ่ือกระชับความร่วมมือ 

ระหว่างมหาวิทยาลัย ด้วยทุนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

mailto:arnat@velocall.com
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2549-2550 

 

เยอรมัน เข้าร่วมงาน CeBIT และประชาสัมพันธ์งาน ICT Expo ในฐานะอนุกรรมการ 

ด้านประชาสัมพันธ์ ด้วยทุนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2549 

 

เกาหลีใต้ เข้าเย่ียมชมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย เพ่ือเก็บข้อมูล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของเกาหลีใต้ ด้วยทุนของ NECTEC 

2549 

 

 

นิวซีแลนด์ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติเพ่ือความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ด้วยทุนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนเธอร์แลนด์ ESCADE  

ศึกษาการจัดทำระบบ GIS 

2549 

 

 

สิงคโปร์ เข้าร่วมงาน CommunicAsia และประชาสัมพันธ์งาน ICT Expo ในฐานะ 

อนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ด้วยทุนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สื่อสาร 

2548 

 

สิงคโปร์ เข้าร่วมงาน CommunicAsia เพ่ือสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทโทรคมนาคมต่างๆ  

และจัดทำเป็นรายการสารคดีให้ TOT เพ่ือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ด้วยทุนของ TOT 

2547 

 

นำคณะผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติดูการพัฒนาระบบสถิติและการพัฒนาบุคลากร 

ที่ Office of National Statistics 

2545 สหราชอาณาจักร เข้าพบผู้บริหารหน่วยงานรัฐและเอกชนเช่น Cambridge โดยทุนของ 

รัฐบาลสหราชอาณาจักรเพ่ือศึกษาการพัฒนาระบบ e-Government, e-Education และ 

การบ่มเพาะ Startup 

ผลงานด้านอื่น ๆ 

ลำดับที่ ปี พ.ศ. ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาวิจัย 

1 2560 

 

 

หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาระบบออกใบอนุญาตและระบบ 

เลือกต้ังคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบ 

อิเล็กทรอนิกส์กรมพลศึกษา 

2 2559 

 

หัวหน้าคณะที่ปรึกษา โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผน 

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

3 2557 ที่ปรึกษาการจัดทำระบบสารสนเทศและการจัดทำแผนการจัดการความรู้ สำนักงาน 

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

4 2557 หัวหน้าคณะที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)  
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คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลำดับที่ ปี พ.ศ. ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาวิจัย 

โรงงานผลิตสารสกัดสมุนไพร เพ่ือผลิตเวชสำอาง เสริมอาหาร และยา ตามมาตรฐาน  

GMP/PICs  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

5 2557 

 

หัวหน้าคณะที่ปรึกษา โครงการศูนย์บูรณาการข้อมูลการท่องเท่ียวและกีฬาระดับ 

กระทรวง ระยะที่ 1  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

6 2557 หัวหน้าคณะที่ปรึกษา โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผน 

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

7 2556 

 

หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 – 2560  กรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น 

8 2556 หัวหน้าคณะที่ปรึกษา โครงการจัดทำระบบ E-Learningและระบบฐานข้อมูล Online  

หลักสูตรสมรรถนะ 
ASEANMutualRecognitionArrangementonTourismProfessionals - MRA เพ่ือ
เชื่อมโยงกับ WebsiteASEAN สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

9 2556 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรด้าน 

การกีฬา  กรมพลศึกษา 

10 2556 หัวหน้าคณะที่ปรึกษา โครงการท่องเท่ียวปลอดภัย ใส่ใจบัตรช้าง (บัตรมาตรฐานการ 

ท่องเท่ียวไทย)  กรมการท่องเที่ยว 

11 2556 หัวหน้าคณะที่ปรึกษา โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผน 

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

12 2556 

 

หัวหน้าคณะที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                

แบบศูนย์กลาง  กรมการท่องเที่ยว 

13 2555 หัวหน้าคณะที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการตรวจสอบและประเมินผล 

ภาคราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

14 2555 หัวหน้าคณะที่ปรึกษา โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผน 

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

15 2555 หัวหน้าคณะที่ปรึกษา โครงการศึกษา  ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

แบบศูนย์รวม  กรมการท่องเที่ยว 

16 2554 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผน 
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คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลำดับที่ ปี พ.ศ. ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาวิจัย 

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

17 2554 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการระบบตรวจสอบและ 

ประเมินผลของหน่วยงานกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

18 2553 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางในการตรวจสอบ 

และประเมินผลของหน่วยงานกลางที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร  สำนักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

19 2552 

 

หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT Blueprint for Change) สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

20 2552-2553 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการสารสนเทศภาครัฐ   สำนักงาน 

สถิติแห่งชาติ 

21 2552 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้าน ICT เพ่ือกำกับ ดูแล และควบคุม  

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะที่ 1    

สำนักเลขาธิการวุฒิสภา 

22 2552 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการบริหารการเงิน   

มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 

23 2552 

 

หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

24 2552 

 

หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  

กรมทรัพยากรน้ำ 

25 2551-2552 

 

หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ (E- 

Learning) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

26 2551 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการจัดทำโปรแกรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการทาง 

การศึกษา  สถาบันการพลศึกษา 

27 2551 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบศึกษาเกี่ยวกับการปกครอง 

ท้องถ่ินต่อสาธารณะผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ระยะแรก)  สำนักงานคณะกรรมการการ 

กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

file:///C:/Users/Teera-02/Downloads/Evidence/จม.เชิญเป็นวิทยากร%20คณะพาณิชย์%20080759.pdf
file:///C:/Users/Teera-02/Downloads/Evidence/จม.เชิญเป็นวิทยากรสถาบันพระปกเกล้า%20160859%20และ%20020959.jpg
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28 2551 

 

หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถิติภาครัฐด้วย Web Servicesสำนักงาน 

สถิติแห่งชาติ 

29 2550 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการบรูณาการในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดสำหรับศูนย์สารสนเทศ
แห่งชาติ   สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

30 2550 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการการจัดทำมาตรฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
สำหรับศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

31 2550 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาเพ่ือบริหารระบบสารสนเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
สำหรับศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

32 2550 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบข้อมูลภูมิสารสนเทศบน Google Earth 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

33 2549 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการศูนย์ข้อมูลการกระจาอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

34 2549 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการเพ่ิมคุณภาพการให้บริการระดับอำเภอ สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

35 2549 

 

หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาในการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน
ด้านสารสนเทศของธนาคารเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
ต่อต้านการก่อการร้าย ประจำปี พ.ศ. 2549 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน 

36 2549 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (PMOC) 

37 2548 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบบริหารเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพ
การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

38 2548 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบรหิารงานในระดับอำเภอสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

39 2548 

 

หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือข้าราชการ (ส่วนที่ 1) 
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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40 2548 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล สำหรับศูนย์
สารสนเทศแห่งชาติ  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

41 2548 

 

หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการจัดวางระบบสารสนเทศ การติดตามและการประเมินผลการ
ดำเนินงาน สำหรับศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ   สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

42 2548 โครงการ e-Logistics บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

43 2547 

 

หัวหน้าทีมงานโครงการออกแบบและจัดทำ Website เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในงานนิทรรศการ CommunicAsia 2004 ณ 
ประเทศสิงคโปร ์

44 2547 

 

หัวหน้าทีมงานโครงการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์งาน Bangkok International ICT 
Expo2004   บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

45 2547 

 

หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
ผู้ประกอบการท่องเท่ียว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

46 2546-2547 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับการ
ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

47 2546-2547 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานไร้ฝีมือใน
ภาคอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน 

48 2546-2547 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์ปฏิบัติการ (DOC) การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

49 2546 

 

หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนามาตรฐานซอฟต์แวร์และข้อมูลกลาง สำนักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

50 2545-2546 

 

หัวหน้าคณะที่ปรึกษาวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบเบื้องต้นของระบบสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลการกระจายอำนาจ  สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

51 2545 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์สำนักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
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คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลำดับที่ ปี พ.ศ. ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาวิจัย 

52 2544 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการ Payment Strategic Direction ธนาคารแห่งประเทศไทย 

53 2540-2541 ที่ปรึกษาโครงการนำร่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพาณิชย์ 

54 2536-2538 กรรมการผู้จัดการ บริษัท TechZone จำกัด 

55 2534-2536 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ยูนิลีเวอร ์

56 2534 นักเศรษฐศาสตร์ บริษัท Research Asia 

57 2531-2532 นักวิเคราะห์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

ประสบการณ์ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

2548 
 

 

คณะที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและ 

เครือข่ายของประเทศไทย  ศึกษาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย 

และจัดทำแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเครือข่าย 

ของประเทศไทย 

2544 ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมเจรจาเวที ASEAN+3 ประเทศเกาหลีใต้ 

2540 ประธานคณะอนุกรรมการภาษี กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศใน 

ปัจจุบัน) กระทรวงพาณิชย์  แต่งต้ังโดย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  

(ดร.ศุภชัยพานิชภักด์ิ)  
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 สม.621 การสร้างเครื่องมือวัด      วิชาเลือก 

 สม.622 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางสังคม     วิชาเลือก 

 สม.623 วิธีวิทยาวิจัยเชิงสำรวจ      วิชาเลือก 

 สม.627 สัมมนาเครื่องมือและระเบียบวิธีวิจัย    วิชาเลือก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ) 

 สห.836 สัมมนาการวิจัยเชิงปริมาณ     วิชาบังคับเลือก 
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1 2548 ผลกระทบทางสังคม กรณีโครงการท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติทางตะวันตก เส้นที่ 3, 
สถาบันไทยคดีศึกษา 

นักวิจัย 4 เดือน 3,000,000 

2 2549 การศึกษาติดตามผลบัณฑิตคณะสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา รุ่นปีการศึกษา 
2545, โครงการวิจัยสถาบัน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หัวหน้า
โครงการ 

6 เดือน 40,000 

3 2550 การพัฒนาแบบจำลองเพือ่วิเคราะห์ความ
ยากจนและสถานการณ์ความม่ันคงใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้, สำนักเลขา
นายกรัฐมนตรี 

นักวิจัย 3 เดือน 200,000 

4 2551 โครงการบูรณาการจัดเก็บตัวชี้วัดตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 10, สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

นักวิจัย 9 เดือน 1,000,000 

5 2551 แบบแผนและแนวโน้มการขอรับสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ประกันตนภายใต้กองทุน
ประกันสังคม, สำนักงานประกันสังคม 
กระทรวงแรงงาน 

นักวิจัย 9 เดือน 450,000 

6 2551 Study of Health Security in 
Thailand: Case Study in KDSS, Ph.D. 
Dissertation, Institute for Population 
and Social Research, Mahidol 
University 

Ph.D. 
Student 

- - 

7 2552 การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2547) ภาคภาษาไทย 4 ปี 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะ

นักวิจัย 4 เดือน 100,000 
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พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

8 2552 

 

ความคาดหวังของคนวัยหนุ่มสาวต่อการมี
คู่ครองในอุดมคติ, ทุนสนับสนุนจากกองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภท
นักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

หัวหน้า
โครงการ 

9 เดือน 100,000 

9 2554 การพัฒนาอุตสาหกรรมในจีนและการ
ปรับตัวภาคชนบท: บทเรียนสำหรับประเทศ
ไทย, โครงการ “ชนบทศึกษาในจีน”, 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

หัวหน้า
โครงการ 

9 เดือน 1,058,700 

10 2553 ความพร้อมของแรงงานนอกระบบกับการ
เป็นสังคมสูงวัย, ทุนสนับสนุนงานวิจัยการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมให้สมดุล, 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.  

หัวหน้า
โครงการ 

9 เดือน 457,000 

11 2554 การจัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกผู้ประกอบการ 
SMEs รายกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม ๆ ละ 2 
จังหวัด (36 จังหวัด), สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

ท่ีปรึกษา
โครงการ 

5 เดือน - 

12 2554 โครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ี
พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

9 เดือน 998,800 

13 2555 โอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยใน
สหภาพเมียนม่าร์, สถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

นักวิจัย 6 เดือน 1,207,000 

14 2555 โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ MRA 
Learning, กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  

นักวิจัย 6 เดือน 500,000 

15 2556 โครงการศึกษาผลกระทบทางสังคมและ
เศรษฐกิจของโครงการอุทยานรังสรรค์
นวัตกรรมด้านอวกาศ (Space 

ท่ีปรึกษา
โครงการ 

100 วัน 400,000 
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Krenovation Park : SKP), สำนักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) 

16 2556 โครงการผลิตผลงานวิชาการระดับ
นานาชาติภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือ
ภาคีเครือข่ายนานาชาติ คร้ังที่ 1, องค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

ผู้จัดการ
โครงการ 

210 วัน 800,000 

17 2556 โครงการการจัดทำสื่อเพื่อความเข้าใจเรื่อง 
“การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์”, องค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

ผู้จัดการ
โครงการ 

6 เดือน 400,000 

18 2556 โครงการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อ
เชื่อมโยงเครือข่ายในระดับชาติสู่ระดับ
นานาชาติ (ระยะที่ 1) , องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

ผู้จัดการ
โครงการ 

12 เดือน 1,600,000 

19 2556 โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความ
ต้องการ ความคาดหวัง ทัศนคติของผู้มีส่วน
ได้เสีย (Stakeholders) ต่อการดำเนินงาน
ของนิคมอุตสาหกรรม ปี 2556, การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

ผู้เช่ียวชาญ
ด้านสถิติ 

6 เดือน 5,000,009 

20 2556 ผู้สูงอายุในสังคมจีน: การจัดสวัสดิการ 
ต้นแบบการดูแล และกิจกรรมทางสังคม, 
โครงการ “จีนศึกษา”, สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (องค์การมหาชน) 

หัวหน้า
โครงการ 

9 เดือน 1,470,990 

21 2556 งานเปิดตัวโครงการ Thailand Tourism 
Explorer (TTS), กรมการท่องเท่ียว 
กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา 

Organizer 3 เดือน 200,000 
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22 2557 โครงการผลิตผลงานวิชาการระดับ
นานาชาติภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือ
ภาคีเครือข่ายนานาชาติ, องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

270 วัน 600,000 

23 2557 โครงการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อ
เชื่อมโยงเครือข่ายในระดับชาติสู่ระดับ
นานาชาติ (ระยะที่ 2) , องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

6 เดือน 820,000 

24 2557 โครงการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

12 เดือน 2,800,000 

25 2557 โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึง
พอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ความ
ภักดีของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 
ต่อการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ปี 
2557, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

ผู้เช่ียวชาญ
ด้านสถิติ 

8 เดือน 10,600,000 

26 2557 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการวางแผนพัฒนา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ยุติการดำเนินการ) 

ท่ีปรึกษา
โครงการ 

12 เดือน 500,000 

27 2557 พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
รุ่นที่ 1 และขยายพื้นที่กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รุ่นที่ 2 ในพื้นที่
พิเศษ 4, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ี
พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

3 เดือน 950,000 

28 2558 โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (ระยะที่ 
2) องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ท่ีพิเศษเพื่อ
การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

12 เดือน 10,700,000 
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29 2558 โครงการผลิตผลงานวิชาการระดับ
นานาชาติภายใต้โครงการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์, องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

270 วัน 750,000 

30 2558 การรับรู้ บทบาท หน้าที่งานประชาสัมพันธ์
ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจากผู้มี
ส่วนได้เสีย, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
กระทรวงกลาโหม 

หัวหน้า
โครงการ 

6 เดือน 400,000 

31 2558 โครงการสำรวจความพึงพอใจของชุมชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมต่อการดำเนินงาน
ของนิคมอุตสาหกรรม ประจำปี 2558, การ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

นักวิจัย 

ด้านสถิติ 

7 เดือน 4,750,000 

32 2558 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดยธรรมศาสตร์ เพื่อธรรมศาสตร์, กองทุน
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา, สมาคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ท่ีปรึกษา
โครงการ 

12 เดือน 500,000 

33 2558 โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมใน
สังคม, กองทุนวิจัย ทุนวิจัยประเภทท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

หัวหน้า
โครงการ 

12 เดือน 300,000 

34 2558 โครงการศึกษาการรับรู้ด้าน Low Carbon 
Tourism ของนักท่องเที่ยวที่เลือกพักใน
โรงแรมที่พักภาคีเครือข่ายของ อพท., 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

หัวหน้า
โครงการ 

105 วัน 1,300,000 

35 2558 โครงการการประเมินความรู้ความเข้าใจ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, องค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

หัวหน้า
โครงการ 

1 เดือน - 
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36 2558 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิด
หลักสูตร (ออนไลน)์ นานาชาติ คณะสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา, กองทุนวิจัย ทุน
วิจัยประเภทวิจัยสถาบัน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

นักวิจัย 12 เดือน 100,000 

37 2559 โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (ระยะที่ 
3) องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ท่ีพิเศษเพื่อ
การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

ผู้จัดการ
โครงการ 

12 เดือน 8,200,000 

38 2559 โครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากการท่องเที่ยวในพื้นที่พเิศษเพือ่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

หัวหน้า
โครงการ 

7 เดือน 2,800,000 

39 2559 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
อำเภอเกาะช้าง องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) (ยุติการดำเนินโครงการ) 

หัวหน้า
โครงการ 

5 เดือน 3,450,000 

40 2559 โครงการผลิตผลงานวิชาการระดับ
นานาชาติส่วนที่ 1, องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

หัวหน้า
โครงการ 

270 วัน 750,000 

41 2559 โครงการวิจัยการศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการใช้พลังงานนิวเคลียร์สำหรับ
ผลิตไฟฟ้าอย่างปลอดภัย, สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (องค์การมหาชน) 

นักวิจัย 12 เดือน 4,000,000 

42 2559 โครงการศึกษามาตรการที่มีประสิทธิภาพใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กแว้น: ศึกษา
เฉพาะกรณีพื้นที่การกระทำผิดซ้ำซาก, 
สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 

หัวหน้า
โครงการ 

6 เดือน 500,000 
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43 2559 โครงการศึกษาวิจัย พัฒนาการด้านสถิติและ
ตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และ
การสำรวจความคิดเห็นประชาชนและนัก
ปฏิบัติเก่ียวกับคุณค่าของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา, สถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)  

หัวหน้า
โครงการ 

12 เดือน 4,000,0000 

44 2559 โครงการกระบวนการสร้างองค์ความรู้“จิต
วิญญาณของพื้นที่” (Spirit of Place) 
ของจังหวัดสุโขทัย : มรดกวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Tourism), กองทุน
สนับสนุนงานวิจัย ประเภททุนวิจัยท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ยุติการดำเนินการ) 

นักวิจัย 6 เดือน 300,000 

45 2560 โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (ระยะที่ 
4), องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อ
การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

ผู้จัดการ
โครงการ 

270 วัน 9,000,000 

46 2560 การศึกษาการจ้างงานและศักยภาพแรงงาน
บนห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่
พิเศษ, องค์การบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษ
เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน)  

หัวหน้า
โครงการ 

270 วัน 2,200,000 

47 2560 โครงการผลิตผลงานวิชาการระดับ
นานาชาติ ส่วนที่ 1, องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

หัวหน้า
โครงการ 

270 วัน 350,000 

48 2560 โครงการจัดทำดัชนีภาพลักษณ์ความเป็น
ธรรมในสังคม, สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (องค์การมหาชน) 

หัวหน้า
โครงการ 

360 วัน 2,666,000 

49 2560 โครงการออกแบบเคร่ืองมือและวิธีในการ
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเร่ือง

หัวหน้า
โครงการ 

120 วัน 650,000 
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ความปลอดภัยสาธารณะ, สถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

50 2560 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
เร่ืองความปลอดภัยสาธารณะ, สถาบันเพื่อ
การยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การ
มหาชน) 

หัวหน้า
โครงการ 

270 วัน 2,000,000 

51 2560 โครงการถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทในชุมชนเพือ่เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน, สำนักงานกิจการยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม 

หัวหน้า
โครงการ 

270 วัน 832,000 

52 2560 โครงการสนับสนุนการจัดทำและผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นทีพ่ิเศษ
ผ่านสื่อ “นวนิยาย”, องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

หัวหน้า
โครงการ 

300 วัน 1,500,000 

53 2560 โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยใน
เวียดนาม, คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์  

นักวิจัย 30 วัน 100,000* 

54 2561 โครงการจัดต้ังศูนย์ความเลิศเพื่อสันติ
ประชาธรรม, สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (อยู่ระหว่างการดำเนินการ) 

นักวิจัย 5 ปี 50,000,000 

55 2561 โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่
ชายขอบ (ด้านสังคม), สำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(อยู่ระหว่างการดำเนินการ) 

หัวหน้า
โครงการ 

1+5 ปี 57,200,000 

56 2561 โครงการการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมต่อ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา, สถาบัน
พระปกเกล้า  

หัวหน้า
โครงการ 

120 วัน 250,000 
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57 2561 โครงการศึกษาการสร้างความร่วมมือด้าน
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระหว่างเมืองใน
รูปแบบเมืองแฝด (Twin Cities) ระดับ
นานาชาติ, องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ท่ี
พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน)  

หัวหน้า
โครงการ 

270 วัน 700,000 

58 2561 โครงการการเชื่อมโยงและการร่ัวไหลของ
รายได้ของห่วงโซ่อุปทานของแหล่ง
ท่องเที่ยวในพืน้ที่พเิศษ, องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

หัวหน้า
โครงการ 

270 วัน 2,850,000 

59 2561 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด วิธีการ
จัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการใช้ประโยชน์
จากตัวชี้วัด, สำนักงานกิจการยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม 

หัวหน้า
โครงการ 

180 วัน 1,200,000 

60 2561 โครงการระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกรอบอาเซียน (ที่ควรจะเป็น), 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ยุติการ
ดำเนินโครงการ) 

หัวหน้า
โครงการ 

180 วัน 250,000 

61 2561 โครงการศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษา
ในระดับอาชีวศึกษาระหว่างไทยและ
สิงคโปร์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(องค์การมหาชน) 

หัวหน้า
โครงการ 

180 วัน 999,000 

62 2561 การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 
2561, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย  

ผู้จัดการ
โครงการ 

120 วัน 980,000 

63 2561 โครงการพัฒนาเว็บแอพพลเิคชันแบบ 
Responsive เพือ่ทดลองใช้สำรวจความ

หัวหน้า
โครงการ 

360 วัน 1,176,000 
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เป็นธรรมทางสังคมในกลุ่มเป้าหมายและ
พื้นที่ต่อเนื่อง, สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (องค์การมหาชน) 

64 2561 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษา กิจกรรม
ศึกษาวิจัย Thailand Digital Inclusion, 
เสนอสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ท่ีปรึกษา 

ด้านสังคม 

270 วัน 26,300,000 

65 2562 โครงการวิจัยศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุ 
และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมไทย สำนักงานกิจการ
ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  

หัวหน้า
โครงการ 

270 วัน 1,432,200 

66 2562 การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 
2562, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย  

ผู้จัดการ
โครงการ 

180 วัน 1,450,000 

67 2562 โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิต
แรงงานนอกระบบ 

และสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ, 
กระทรวงแรงงาน (อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ) 

หัวหน้า
โครงการ 

270 วัน 2,999,950 

68 2562 โครงการจัดจ้างประเมินผลการสัมมนา
วิชาการระดับชาติ 

เร่ือง ความปลอดภัยทางถนนคร้ังที่ 13 
“ลงทุนเพือ่ความปลอดภัยทางถนนที่
ยั่งยืน”, ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทาง
ถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย 
(มนป.)  

หัวหน้า
โครงการ 

90 วัน 270,000 
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69 2562 ช่องว่างและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบังคับใช ้

กฎหมายต่อการลดพฤติกรรมการเมาแล้ว
ขับบนท้องถนน, ศูนย์วิชาการเพื่อความ
ปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบาย
ถนนปลอดภัย (มนป.) (อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ) 

หัวหน้า
โครงการ 

150 วัน 800,000 

70 2562 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์
ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์โดย
บุคคลภายนอก ตามมาตรา 38 แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
2554, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(องค์การมหาชน)  

หัวหน้า
โครงการ 

120 วัน 826,000 

71 2562 โครงการพัฒนาเคร่ืองมือจำแนกผู้กระทำผิด
ซ้ำ, สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวง
ยุติธรรม (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

ผู้อำนวยการ
ชุดโครงการ 

270 วัน 1,500,000 

72 2562 โครงการพัฒนากระบวนการจำแนกผู้กระทำ
ผิดซ้ำ, สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวง
ยุติธรรม (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

ผู้อำนวยการ
ชุดโครงการ 

270 วัน 1,500,000 

73 2562 โครงการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์และความ
เชื่อม่ันของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 
2562, สำนักงานเลขานุการกองทัพบก 
กองทัพบก กระทรวงกลาโหม (อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ) 

หัวหน้า
โครงการ 

120 วัน 250,000 
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ตำรา/หนังสือหรือเอกสารประกอบการบรรยาย 

ลำดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อเร่ือง 

1 2551 เอกสารประกอบการสอน: สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางสังคม 

2 2558 ตำรา: สถิติประยุกต์: ปฐมบทแห่งการวิจัยทางสังคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

3 2558 ผู ้ส ูงอายุจีน : การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแล และกิจกรรมทางสังคม, 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (องค์การมหาชน) 

4 2558 สื่อสารสอน: CIA-คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับการ
วิจัยทางสังคม  

5 2562 กระบวนการประชามติ: เครื ่องมือสำหรับการวิจัยทางสังคม (อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ) 

 

รางวัล และทุนที่ได้รับ 

ลำดับที่ ปี พ.ศ. ทุนที่ได้รับ 

1 2544-
2545 

ทุนราชกรีฑาสโมสร  

2 2547-
2549 

The Welcome Trust Scholarship, England 

3 2550-
2551 

ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

4 2557 อาจารย์ยอดเยี่ยมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2557  

 

บทความวิชาการ / บทความวิจัย 

ลำดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อเร่ือง 

1 2547 การวิเคราะห์การฆ่าตัวตายของคนไทย: ข้อมูลทะเบียนราษฎร ปี พ.ศ.2547, 
บทความการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งประเทศไทย  

2 2548 ความเหมือนที่แตกต่างของคำศัพท์ในการสำมะโนประชากร 5 ครั้งหลังสุด, 
วารสารไทยคดีศึกษา (TCI กลุ่ม 1) 
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ลำดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อเร่ือง 

3 2550 บำนาญชราภาพ : ปัญหาในอนาคตของกองทุนประกันสังคม, บทความการ
ประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งประเทศไทย 

4 2553 Factors Determining Having Secondary Health Insurance in 
Thailand, Journal of Population and Social Research (TCI กลุ่ม 1) 

5 2553 ทุนทางสังคมในประเทศไทย, การสัมมนาเครือข่ายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ครั้งท่ี 4, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

6 2554 Chinese Rural in Globalization: Effects and Adaptations from 
Industrialization, The International Journal of East Asia Studies ( TCI 
กลุ่ม 1) 

7 2555 แรงงานนอกระบบไทย: พร้อมหรือยังกับการเป็นสังคมสูงอายุ?, บทความตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติช่ือ “ธรรมศาสตร์วิจัย” 

8 2555 ท่องเที่ยวสร้างสรรค์: เครื ่องมือสำคัญนำไปสู่ชุมชนยั่งยืน, บทความตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติช่ือ “ธรรมศาสตร์วิจัย” 

9 2555 Industrialization in China: Lessons for Thailand, บทความต ี พ ิ มพ ์ ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติชื ่อ “The “1” Thai-
Chinese Strategic Research Seminar” (24-26 August 2012)  

10 2556 การผ่าคลอด: การคลอดที่เราควรเลือกจริงหรือ?,  โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 
หัวข้อ  “ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันท่ี   9-10 
พฤษภาคม 2556  

ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 

11 2556 Creative Tourism: Perception of Tourists, the Availability of 
Ownership and Possibility of Creative Tourism in Thailand, IACSS 
2013 INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE  

ON SOCIAL SCIENCES, 27-28 July, 2013 Istanbul, Turkey 

12 2557 วัยรุ่น: ความหลากหลายในช่วงชีวิตหนึ่ง, วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-เมษายน) พ.ศ.2557 (TCI กลุ่ม 1) 

13 2557 Creative Tourism in Thailand: Problems and Obstacles Case Studies 
of Ceramic and Cotton Quilt Making, ICOT 2014  
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INTERNATIONAL CONFERENCE OF TOURISM, 25-28 June, 2014 Da Lian, 
China 

14 2558 ผู้สูงอายุในสังคมจีน: การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแล และกิจกรรมทางสังคม, 
วารสารธรรมศาสตร์ ปีท่ี 34 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2558) (TCI กลุ่ม 
1) 

15 2558 Creative Tourism Achievement in Thailand: Evaluated by Experts 
and Tourists, IACSS 2015 INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE  

ON SOCIAL SCIENCES, 25-26 July, 2015 Istanbul, Turkey  

16 2558 ปัญหา อุปสรรค และกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายของ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, วารสารวิชาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

17 2558 Creative Tourism Achievement in Thailand: Evaluated by Experts 
and Tourists, Thammasat Review. (TCI กลุ่ม 1) 

18 2559 ความเป็นธรรมทางสังคม: ความพยายามชี ้วัดและวิเคราะห์ในเชิงตัวเลข, 
วารสารธรรมศาสตร์  (TCI กลุ่ม 1)  

19 2560 The Study of Opinions on a New Online International Degree 
Program at Faculty of Sociology and Anthropology, Thammasat 
University, International Conference for Sustainable Development. Sri 
Lanka (25 August 2017) 

20 2560 Employment Issues in the Thailand Tourism Sector: A DASTA Case, 
International Conference for Sustainable Development. Sri Lanka (2 5 
August 2017) 

21 2560 ความคาดหวังของคนวัยหนุ่มสาวกับการมีคู่ครองในอุดมคติ, วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (TCI กลุ่ม 1) (อยู่ระหว่างการดำเนินการ) 

22 2560 การรับรู้การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย, วารสารการ
บริการและการท่องเที่ยวไทย มหาวิทยาลัยสยาม. (TCI กลุ่ม 1) (อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ) 

23 2562 การสำรวจการจ้างงานและศักยภาพของแรงงานบนห่วงโซ่อุปทานด้านการ
ท่องเที่ยวไทย, วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปีที ่ 15 ฉบับที่ 1 
มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2562, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. (TCI กลุ่ม 1)  
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ลำดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อเร่ือง 

24 2560 การสำรวจความคิดเห็นต่อการทำความเข้าใจและแก้ปัญหาเด็กแว้นในพื้นที่เสี่ยง
, วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา. (TCI กลุ่ม 1) 
(อยู่ระหว่างการดำเนินการ) 

25 2560 แรงงานนอกระบบ : พร ้อมหร ือย ั งก ับการเป ็นส ังคมส ูงอาย ุ ,  วารสาร
ประชากรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (TCI กลุ ่ม 1) (อยู ่ระหว่างการ
ดำเนินการ) 

26 2560 ผลกระทบเชิงทวี: การกระจายรายได้สู่ชุมชนของการท่องเที่ยวไทย, วารสารการ
วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). (TCI กลุ่ม 1) (อยู่ระหว่าง
การดำเนินการ) 

27 2560 บทเรียนของนักลงทุนไทยก่อนลงทุนที่เมียนมาร์,  International Journal of 
East Asian Studies. Thammasat University. (TCI tier 1) (On Process) 

28 2561 Adolescent Expectations of the “Ideal” Mate: Case Study of 
Undergraduate Students in Bangkok. 2018 International Conference 
on Information and Social Science (ISS 2018), Nagoya, Japan 5-9 April. 

29 2561 Dispute Mediation Abroad: An Alternative Conflict Resolution. 
Thammasat Review. Vol. 2 1 , No.2 , July-December, 2 0 1 8 . (As 
Corresponding Author with Saranya Tarat) 

30 2562 Self-employed Workers' Preparation for Aging among Thailand's 
Aging Society. 7th International Academic Conference on Social  

Sciences (IACSS 2019) to be held in Prague, Czech Republic, on July  

26-27, 2019. (Proceeding) 

 

งานด้านบริหารหรืองานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

ลำดับที่ เดือน/ป ี ตำแหน่ง หน่วยงาน 

1 2552-2553 หัวหน้าคณะทำงานยกร่างหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาการวิจัยทางสังคม 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2 2552-2554 อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี 
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คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลำดับที่ เดือน/ป ี ตำแหน่ง หน่วยงาน 

3 2552-2553 ผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี 
สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตธัญบุรี 

4 2553-2553 รษก.ผู้อำนวยการโครงการปริญญา
ตรี สาขาการวิจัยทางสังคม 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

5 2553-2555 กรรมการ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

6 2553-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนา
ดัชนีทุนทางสังคม 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

7 2553-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

8 2553-ปัจจุบัน กองบรรณาธิการ วารสารเทคโนโลยีปัญญาวิวัฒน์, 
สถาบันเทคโนโลยีปัญญาวิวัฒน ์

9 2554 ท่ีปรึกษาด้านระเบียบวิธีวิจัย บริษัท AR Research จำกัดในเครือ 
Advanced Research Group 

10 2555 รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

11 2555-2556 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

12 2555-2558 กรรมการศูนย์ศึกษาสังคมและ
วัฒนธรรมร่วมสมัย 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

13 2555-2556 ประธานคณะกรรมการระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลำดับที่ เดือน/ป ี ตำแหน่ง หน่วยงาน 

14 2555-ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านคลังข้อมูล ศูนย์เรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี 
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

15 2555 กรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

16 2555-2556 ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้
เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

17 2556 ประธานคณะกรรมการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมด้าน
นันทนาการ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

18 2557-ปัจจุบัน กรรมการฝ่ายการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

19 2557-ปัจจุบัน กรรมการระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

20 14/3/2557-
6/2/2558 

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

21 2557 ประธานคณะกรรมการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรปริญญาเอก สาขาสังคม
วิทยา 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

22 7/2/2558-
30/6/2559 

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

23 2558 ประธานคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร 

ปริญญาโท สาขาการวิจัยทางสังคม 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

24 2558-ปัจจุบัน กรรมการประจำสถาบัน สถาบันภาษาและคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลำดับที่ เดือน/ป ี ตำแหน่ง หน่วยงาน 

25 2558-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปริญญาโท สาขาการวิจัย
ทางสังคม 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

26 2558-ปัจจุบัน  คณะทำงานรับรองแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชน 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษ
เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) 

27 1/7/2559-
31/5/2560 

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

28 1/7/2559-
31/5/2560 

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

29 1/12/2559-
31/5/2560 

ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนาคุณภาพ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

30 1/12/2559-
ปัจจุบัน 

ประธานคณะกรรมการฝ่ายวางแผน
และงบประมาณ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

31 1/12/2559-
ปัจจุบัน 

ประธานคณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

32 1/12/2559-
ปัจจุบัน 

ประธานคณะกรรมการระบบ
สารสนเทศ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

33 1/4/2560-
ปัจจุบัน 

ประธานคณะกรรมการปรับปรุง
กายภาพคณะท่ีท่าพระจันทร์ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

34 1/4/2560-
1/8/2560 

ประธานคณะกรรมการพิจารณา
หลักเกณฑ์การเล่ือนขั้นเงินเดือน 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

35 1/6/2560-
31/12/2560 

รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่าย
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

36 

 

1/6/2560-
31/12/2560 

รักษาการเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

37 1/6/2560-
31/12/2560 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลำดับที่ เดือน/ป ี ตำแหน่ง หน่วยงาน 

38 1/11/2560-
ปัจจุบัน 

กรรมการศูนย์ศึกษาสังคมและ
วัฒนธรรมร่วมสมัย 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

39 1/1/2561-
31/7/2561 

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

40 1/1/2561-
ปัจจุบัน 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

41 1/1/2561-
ปัจจุบัน 

บรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์ ฝ่ายวิจัย กองบริหารงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

42 1/7/2561-
31/5/2562 

ผู้ประสานงานประเด็นวิจัย
ยุทธศาสตร์  

“การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ประชากร” 

ฝ่ายชุมชนและสังคม  

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(องค์การมหาชน) 

(องค์การมหาชน) 

43 1/1/2562-
ปัจจุบัน 

กรรมการกองทุนวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ประสบการณ์การทำงาน 

ลำดับ
ท่ี 

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง หน่วยงาน 

ประสบการณ์ทำงานในอดีต 

1 2543-2544 นักวิชาการสถิติ ศูนย์โรคหัวใจฯ โรงพยาบาลศิริราช 

2 2543-2544 Network Admin. บริษัท SC Asset จำกัด 

3 2544-2545 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน
ขาย 

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิกส์ จำกัด 

4 2547-2548 นักวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

5 2548-2549 นักวิจัย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาช่องว่างและแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบังคับใช้กฎหมายต่อการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับบนท้องถนน 146 

เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลำดับ
ท่ี 

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง หน่วยงาน 

6 2549-2550 Chief of Business 
Intelligence 

บริษัท Total Access Communication 
จำกัด (มหาชน) 

7 2550-2551 Special Project Manager บริษัท Med-sure Service จำกัด 

8 2551-2552 Data Miner บริษัท V-Smart จำกัด 

9 2551-2552 นักวิจัย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์พิเศษ 

1 2545-2546 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “คณิตศาสตร์พื้นฐาน” 

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

2 2546-2547 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “สถิติธุรกิจ” 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

3 1/2551 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “สถิติเพื่องานวิจัย” 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตธัญบุรี 

4 2/2251 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “สถิติพื้นฐาน 1” 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตธัญบุรี 

5 1/2552 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “สถิติเพื่องานวิจัย” 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตธัญบุรี 

6 2/2552 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “ทฤษฎีสถิติ 3” 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตธัญบุรี 

7 1/2253 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “สถิติทั่วไป” 
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ลำดับ
ท่ี 

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง หน่วยงาน 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตธัญบุรี 

8 1/2553 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “สถิติเพื่องานวิจัย” 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตธัญบุรี 

9 2/2553 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “สถิติเชิงอนุมาน 2” 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตธัญบุรี 

10 1/2554, 
1/2555 

อาจารย์พิเศษ สอนเนื้อหา “การสร้างแบบสอบถาม” 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทค
โลโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

11 2/2554 อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “สถิติเชิงอนุมาน 2” 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตธัญบุรี 

12 2/2554 อาจารย์พิเศษ สอนเนื้อหา “การสร้างเคร่ืองมือวัด” 

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

13 2/2556 อาจารย์พิเศษ สอนเนื้อหา “Item Response Theory” 
วิชา Quantitative Research Method 1 
หลักสูตรปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วิทยากรอบรม/บรรยายพิเศษ 

1 2551 วิทยากร เรื่อง “การวิเคราะห์ปัจจัย” ศูนย์สารสนเทศ
แห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

2 2552 วิทยากร เรื่อง “การวิเคราะห์ปัจจัย” คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ท่ี 

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง หน่วยงาน 

3 2553 วิทยากร เรื่อง “สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทาง
สังคม” ศูนย์การเรียนรู้การวิจัย สำนักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

4 2553 วิทยากร เรื่อง “ประเภทและวิธีการสุ่มตัวอย่าง” ศูนย์
การเรียนรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

5 2553 วิทยากร เรื่อง “การวิเคราะห์ความผันแปรหลายตัว
แปรตาม” ศูนย์การเรียนรู้การวิจัย สำนักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

6 2553 วิทยากร เรื่อง “การอ่านและการตีความหมายของผล
การวิเคราะห์แบบจัดกลุ่ม” ศูนย์การเรียนรู้
การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

7 2553 วิทยากร เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลและแปล
ความหมาย” ศูนย์การเรียนรู้การวิจัย 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

8 2553 วิทยากร เรื่อง “การเสนอรายงานผลการวิจัยเชิง
ปริมาณ” ศูนย์การเรียนรู้การวิจัย สำนักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

9 2553 

 

วิทยากร เรื่อง “Research Design” Thailand 
Research Expo 2010, สำนักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

10 2553 

 

วิทยากร เรื่อง “สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”, คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

11 20/10/2553 

 

วิทยากร เรื่อง “โครงสร้างการเขียนงานทบทวน
วรรณกรรมที่ดีสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ”, 
ศูนย์การเรียนรู้การวิจัย สำนักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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ลำดับ
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ปี พ.ศ. ตำแหน่ง หน่วยงาน 

12 20/10/2553 

 

วิทยากร เรื่อง “เทคนิคการเข้าไปอยูใ่นวัฒนธรรมและ
บริบทที่ต้องการศึกษาสำหรับการวิจัยเชิง
คุณภาพ”, ศูนย์การเรียนรู้การวิจัย สำนักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

13 17/11/2553 

 

วิทยากร เรื่อง “การแจกแจงความน่าจะเป็นและการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน”, ศูนย์การเรียนรู้
การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

14 1/12/2553 

 

วิทยากร เรื่อง “การวิเคราะห์จัดกลุ่ม”, ศูนย์การ
เรียนรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

15 24/2/2554 

 

วิทยากร เรื่อง “เทคนิคการประชุมระดมสมองสำหรับ
การวิจัยเชิงคุณภาพ”, ศูนย์การเรียนรู้การ
วิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

16 29/6/2554 

 

วิทยากร เรื่อง “การวิจัยเชิงทดลองและการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA)”, ศูนย์การ
เรียนรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)  

17 19/9/2554 วิทยากร เรื่อง “การเขียนข้อเสนอในการวิจัย”, คณะ
ศิลปศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

18 20/6/2555 วิทยากร เรื่อง “การสร้างเคร่ืองมือวัดและการเก็บ
รวบรวมข้อมูล”, ศูนย์การเรียนรู้การวิจัย 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ  
(วช.) 

19 25/9/2555 วิทยากร เรื่อง “วิวัฒนาการการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของจีน: บทเรียนต่อประเทศไทย” สัมมนา
วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งท่ี 1 โรงแรม
บางกอกคอนเวนช่ันเซนเตอร์ กทม. 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาช่องว่างและแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบังคับใช้กฎหมายต่อการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับบนท้องถนน 150 

เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลำดับ
ท่ี 

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง หน่วยงาน 

20 12/5/2556 วิทยากร เรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูล
ในการประกันคุณภาพการศึกษา” โครงการ
สัมมนาแลกเปล่ียนแนวทางปฏิบัติท่ีดีด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

21 17/6/2556 วิทยากร เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์
หรือนำเสนอในงานวิชาการระดับ
นานาชาติ”มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 

22 21/8/2556 วิทยากร เรื่อง “แนวปฏบิัติที่ดีเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา”, คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

23 17/7/2557 วิทยากร เรื่อง “การเขียนโครงการและการจัดทำ
งบประมาณ”, คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

24 20/7/2558 วิทยากร เรื่อง “ปฏิบัติการวิจัยด้วยสถิติ”, คณะสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

25 8/7/2559 วิทยากร เรื่อง “การกำหนดกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจ
และการทดสอบแบบสอบถามด้วย 
Cronbach’s Alpha” คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

26 16/8 และ 
2/9 /2559 

วิทยากร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม” 
สถาบันพระปกเกล้า 

27 19/12/2559 วิทยากร การอภิปราย “หลักเกณฑ์การขอตำแหน่ง
ทางวิชาการ” คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

28 28/3/2560 วิทยากร สัมมนา “หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการ” คณะวิทยาการเรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาช่องว่างและแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
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เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลำดับ
ท่ี 

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง หน่วยงาน 

29 25/5/2560 วิทยากร อบรม เรื่อง “การขอตำแหน่งทางวิชาการ” 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) 

30 28/6/2560 วิทยากร สัมมนา เรื่อง “การขอตำแหน่งทางวิชาการ: 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เสวนากับผู้รู้หนทางสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ” กองทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

31 30/6/2560 วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ นิเทศอาจารย์ใหม่ หัวข้อ “การทำวิจัยและ
การทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” 
กองทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

32 25/7/2560 วิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย หัวข้อ 
“เทคนิคการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความ
วิจัยในวารสารระดับนานาชาติและในที่
ประชุมระดับนานาชาติ” สถาบันไทยคดี
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

33 26/7/2560 วิทยากร สัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์การขอตำแหน่ง
ทางวิชาการ” คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

34 26/7/2560 วิทยากร KM เรื่อง “เทคนิคการตีพิมพ์และเผยแพร่
บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติและ
ในที่ประชุมระดับนานาชาติ” คณะสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

35 17/7/2560 วิทยากร สัมมนา เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการ
ขอตำแหน่งทางวิชาการ” คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

36 24/1/2561 วิทยากร สัมมนา เรื่อง “เม่ือเกณฑ์การขอตำแหน่ง
วิชาการเปลี่ยนไป.. มธ.จะเอาอยา่งไร?” 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลำดับ
ท่ี 

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง หน่วยงาน 

37 16/2/2561 วิทยากร สัมมนา เรื่อง “เตรียมพร้อมรับมือเกณฑ์
ตำแหน่งวิชาการที่เปลี่ยนไป” คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

38 27/2/2561 วิทยากร สัมมนา เรื่อง “เตรียมพร้อมรับมือเกณฑ์
ตำแหน่งวิชาการที่เปลี่ยนไป” คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

39 9/3/2561 วิทยากร สัมมนา เรื่อง “เตรียมพร้อมรับมือเกณฑ์
ตำแหน่งวิชาการที่เปลี่ยนไป” 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) 

40 14/3/2561 วิทยากร สัมมนา เรื่อง “เตรียมพร้อมรับมือเกณฑ์
ตำแหน่งวิชาการที่เปลี่ยนไป” คณะวารสาร
ศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

41 21/11/2561 อาจารย์พิเศษ วิชา “ทฤษฎีสังคมวิทยาร่วมสมัย” ในหัวข้อ 
“ทฤษฎีการโครงสร้างหน้าที่นิยม 
(Structural-Functionalism Theory) 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

42 4/12/2561 วิทยากร สัมมนา เรื่อง “ทำอย่างไรให้ได้ตำแหน่ง
วิชาการภายใต้ข้อบังคับ มธ.และประกาศ 
กพอ.เกณฑ์ใหม่” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ศูนย์ลำปาง) 

43 2-4/2562 วิทยากร อบรมผู้บริหารท้องถิ่นในหลักสูตร “ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 4.0” ในหัวข้อ “การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค:์ เคร่ืองมือสู่การบริหารท้องถ่ิน 
4.0” สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

44 27/2/2562 วิทยากร สัมมนา เรื่อง “แนวทางการจัดทำผลงาน
วิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ” วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติสิ
รินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
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โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลำดับ
ท่ี 

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง หน่วยงาน 

45 17/3/2562 วิทยากร สัมมนา เรื่อง “การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทำงานและความก้าวหน้าในสายสนบัสนุน
วิชาการ” คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

46 5-6/2562 วิทยากร อบรมผู้บริหารท้องถิ่นในหลักสูตร “การ
พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการ
บริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน” ด้วยการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบวิถีชุมชน การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP การอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่น 

หมวดวิชาท่ี 2: การส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบ
วิถีชุมชน 

รายวิชาท่ี 3: ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์: เพื่อเสริม (คุณค่า) และสร้าง 
(มูลค่า) 

47 21/6/2562 วิทยากร ประชุม เรื่อง “การขอตำแหน่งทางวิชาการ” 
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

48 9,23/7/2562 วิทยากร นิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจำปี 2562 

49 9/8/2562 วิทยากร สัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และการเตรียม
ความพร้อมสำหรับการขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ” คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

50 19/8/2562 วิทยากร สัมมนา เรื่อง “คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
การเตรียมความพร้อมสำหรับการขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ” คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลำดับ
ท่ี 

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง หน่วยงาน 

51 27/9/2562 วิทยากร สัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับ
การขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ” สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

52 7/10/2562 วิทยากร (ร่วม) สัมมนา เรื่อง “Academic Position by 
TU Regulation” วิทยาลัยนานาชาติปรีดี 
พนมยงค์ 

53 22/11/2562 วิทยากร อบรม เรื่อง “Mixed Method Research” 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 

54 15/11/2562 วิทยากรกระบวนการ ประชุมสัมมนาเรื่อง “ปัญหาการบริหารงาน
กิจการสภาท้องถ่ินฯ” สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

55 6/2/2563 วิทยากร สัมมนาวิชาการ ครั้งท่ี 42 เรื่อง “ชีวิตที่
เหลื่อมล้ำ: เหลือ่มล้ำตลอดชีวิต” เสวนาใน
หัวข้อ “ภาพรวมความเหลื่อมล้ำ และดัชนี
ความเหลื่อมล้ำ” ประเด็น “ดัชนีความเป็น
ธรรมในสังคม” คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ประวัติผลงานนักวิจัยหลัก (นายแพทย์อภิโชค เกิดผล) 

ชื่อ-นามสกุล   นายแพทย์ อภิโชค เกิดผล 

สถานที่ติดต่อ   12/23 ถนนพระรามเก้า ซอย พระรามเก้า 41 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

   กรุงเทพมหานคร 10250    

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานกฎหมายวัฒนนิติกิจ 

   2 ถนนลาดหญ้า ซอย สารภี 1 แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน 

   กรุงเทพมหานคร 10600    

โทรศัพท์มือถือ   090 800 0000 

E-mail:  eehape@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา 

แพทยศาสตร์บัณฑิต (M.D. Doctor of 
Medicine) 

2544 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

นิติศาสตร์บัณฑิต (L.L.B. Bachelor of Law) 2554 คณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. Master of 
Business Administration) 

2548 คณะพาณิชยศาสตร ์และการบ ัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน 

(L.L.M. Master of Law in Public Law) 

2558 คณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ความสนใจทางวิชาการ 

๑. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากฎหมาย 
๒. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์ 
๓. ปรัชญาว่าด้วยชีวิตและความตาย 
๔. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
๕. กฎหมายปกครอง 
๖. นิติปรัชญา 
๗. ปรัชญาแนวคิดหลังยุคนวนิยม 
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คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ 

ลำดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อเร่ือง 

1 2549 การศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบบริการสาธารณสุข
จังหวัดร้อยเอ็ด 

2 2558 ปัญหาเก่ียวกับผลผูกพันของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  

3 2561 การุณยฆาตในมุมมองพุทธปรัชญา 

 

ประสบการณ์การทำงาน 

ลำดับที่ ปี พ.ศ. ตำแหน่ง หน่วยงาน 

ประสบการณ์ทำงานในอดีต 

1 2544 นายแพทย์สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

2 2545 นายแพทย์สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

โรงพยาบาลคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

3 2546 นายแพทย์สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

โรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

5 2555 ท่ีปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายวัฒนนิติกิจ 

วิทยากรรับเชิญ 

1 2553-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ รายวิชา ประชากรศาสตร์สังคม 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2 2553-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ รายวิชา การวิจัยเชิงสำรวจ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3 2555-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ รายวิชา สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคม 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4 2546 วิทยากร โครงการพัฒนาพฤติกรรมองค์กร 

โรงพยาบาลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  

กระทรวงสาธารณสุข 
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ประวัติผลงานผู้จัดการโครงการ (นางสาวรุ่งกมล โพธิสมบัติ) 

ชื่อ-นามสกุล  รุ่งกมล  โพธิสมบัติ 

สถานที่ติดต่อ   คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   (ศูนย์ท่าพระจันทร์) 2 ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

   (ศูนย์รังสิต) 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12121 

โทรศัพท์มือถือ   08 1991 1090 

E-mail:   rungkamol.sd@gmail.com  

 

ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา 
(วิชาเอก) 

ปีที่สำเร็จการศึกษา 
(พ.ศ.) 

มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท (สังคมวิทยา) M.A. 
Master of Arts (Sociology) 

2553 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี (บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) B.A. 
Bachelor of Arts ( Library and 
Information Science) 

2541 คณะศิลปะศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ความสนใจทางวิชาการ 

1. การวิจัยทางสังคม 

2. ระเบียบวิธีวิจัย 

3. สังคมวิทยาวัฒนธรรม 

4. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ 
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ผลงานวิจัย 

ลำดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อเร่ือง สถานะ ระยะเวลา ทุนสนับสนุน 

1 2552 

 

ความคาดหวังของคนวัยหนุ่มสาวต่อ
การมีคู่ครองในอุดมคติ, ทุนสนับสนุน
จากกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภท
นักวิจัยรุ่นใหม่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้ช่วยนักวิจัย 4 เดือน 100,000 

2 2552 การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
และบริหารธุรกิจบัณฑิต (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2547) ภาค
ภาษาไทย 4 ปี คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้ช่วยนักวิจัย 4 เดือน 100,000 

3 2553 การพัฒนาอุตสาหกรรมในจีนและ
การปรับตัวภาคชนบท: บทเรียน
สำหรับประเทศไทย, โครงการ 
“ชนบทศึกษาในจีน”, สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย 

ผู้ช่วยนักวิจัย 9 เดือน 1,058,700 

4 2553 ความพร้อมของแรงงานนอกระบบ
กับการเป็นสังคมสูงวัย, ทุนสนับสนุน
งานวิจัยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
และสังคมให้สมดุล, สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

ผู้ช่วยนักวิจัย 9 เดือน 457,000 

5 2554 โครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์, องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

ผู้ช่วยนักวิจัย 9 เดือน 998,800 

6 2556 โครงการสำรวจความพึงพอใจ 
ความต้องการ ความคาดหวัง 
ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้รับผิดชอบ
การเก็บ

6 เดือน 5,000,000 
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ลำดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อเร่ือง สถานะ ระยะเวลา ทุนสนับสนุน 

(Stakeholders) ต่อการดำเนินงาน
ของนิคมอุตสาหกรรม, การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

ข้อมูล
ภาคสนาม 

7 2556 ผู้สูงอายุในสังคมจีน: การจัด
สวัสดิการ ต้นแบบการดูแล และ
กิจกรรมทางสังคม, โครงการ “จีน
ศึกษา”, สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย  

ผู้ช่วยนักวิจัย 9 เดือน 1,470,990 

8 2557 โครงการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
, องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ท่ี
พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) 

ผู้ช่วยนักวิจัย 12 เดือน 2,800,000 

9 2557 โครงการสำรวจความพึงพอใจ 
ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ 
ความคาดหวัง ความภักดีของผู้มี
ส่วนได้เสีย (Stakeholders) ต่อการ
ดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ปี 
2557, การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

ผู้รับผิดชอบ
การเก็บ
ข้อมูล

ภาคสนาม 

8 เดือน 10,600,000 

10 2558 โครงการสำรวจความพึงพอใจของ
ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมต่อ
การดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม 
ประจำปี 2558, การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ผู้รับผิดชอบ
การเก็บ
ข้อมูล

ภาคสนาม 

7 เดือน 4,750,000 

11 2558 โครงการศึกษาการรับรู้ด้าน Low 
Carbon Tourism ของ
นักท่องเที่ยวที่เลือกพักในโรงแรมที่
พักภาคีเครือข่ายของ อพท., 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษ
เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) 

นักวิจัย 105 วัน 1,300,000 
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ลำดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อเร่ือง สถานะ ระยะเวลา ทุนสนับสนุน 

12 2558 โครงการการประเมินความรู้ความ
เข้าใจด้านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์, องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

นักวิจัย 1 เดือน - 

13 2559 โครงการประเมินผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวในพื้นที่
พิเศษเพือ่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษ
เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) 

นักวิจัย 7 เดือน 2,800,000 

14 2559 โครงการศึกษามาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กแว้น: ศึกษาเฉพาะ
กรณีพื้นที่การกระทำผิดซ้ำซาก, 
สำนักงานกิจการยุติธรรม 

นักวิจัย 6 เดือน 500,000 

15 2560 โครงการสำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเก่ียวกับบทบาทของ
รัฐบาล และเครือข่ายทางสังคม, 
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบนั
พระปกเกล้า 

 

ผู้รับผิดชอบ
การเก็บ
ข้อมูล

ภาคสนาม 

9 เดือน - 

16 2560 โครงการสำรวจสถานการณ์การจ้าง
งานและศักยภาพแรงงานบนห่วงโซ่
อุปทานด้านการท่องเที่ยวในพืน้ที่
พิเศษ  (องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน)(อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ) 

นักวิจัย 270 วัน 2,200,000 

17 2561 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการ

นักวิจัย 180 วัน 1,200,000 
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ลำดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อเร่ือง สถานะ ระยะเวลา ทุนสนับสนุน 

ใช้ประโยชน์จากตัวช้ีวัด, สำนักงาน
กิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 

18 2561 โครงการระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษาตามกรอบอาเซียน (ท่ีควร
จะเป็น), สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (ยุติการดำเนิน
โครงการ) 

นักวิจัย 180 วัน 250,000 

19 2561 โครงการศึกษาเปรียบเทียบระบบ
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาระหว่าง
ไทย มาเลเซีย และญี่ปุ่น, สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (องค์การ
มหาชน)  

นักวิจัย 180 วัน 999,000 

20 2561 การสำรวจความพึงพอใจและความ
ผูกพันของพนักงานการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, การ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

นักวิจัย 120 วัน 980,000 

21 2561 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากลไกการ
บริหารจัดการเชิงพื้นท่ีอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ ,สถาบัน
พระปกเกล้า ร่วมกับ Japan 
International Cooperation 
Agency (JICA) และ National 
Graduate Institute for Policy 
Studies (GRIPS) แห่งประเทศญี่ปุ่น 

ผู้ช่วยนักวิจัย 360 วัน 3,000,000 

22 2561 โครงการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันแบบ 
Responsive เพื่อทดลองใช้สำรวจ
ความเป็นธรรมทางสังคมใน
กลุ่มเป้าหมายและพื้นท่ีต่อเนื่อง, 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(องค์การมหาชน) (อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ) 

นักวิจัย 360 วัน 1,176,000 
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คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตำรา/หนังสือ (ผู้ช่วยการทำหนังสือและตำรา) 

ลำดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อเร่ือง 

1 2558 ตำรา: สถิติประยุกต์: ปฐมบทแห่งการวิจัยทางสังคม, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2 2558 ผู้สูงอายุจีน: การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแล และกิจกรรมทางสังคม, 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

 

วิทยานิพนธ์ 

ลำดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อเร่ือง 

1 2553 ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและผลต่อมุมมองของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 

 

ประสบการณ์การทำงาน 

ลำดับที่ ปี พ.ศ. ตำแหน่ง ระยะเวลาทำงาน หน่วยงาน 

1 2541-2543 เจ้าหน้าท่ีเอกสาร 2 ปี GE Capital 

2 2543-2552 Senior Customer 
Care Officer 

9 ปี บริษัทแอดวานซ์อินโฟ
เซอร์วิส (AIS) 

3 2553 Sale Executive 1 ปี บริษัท Scan wolf 
Thailand 

4 2554-2555 Sale Executive 1 ปี บริษัท Food Blessing 

5 2552-ปัจจุบัน นักวิจัย 9 ปี อิสระ 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาช่องว่างและแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบังคับใช้กฎหมายต่อการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับบนท้องถนน 163 

เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติผู้ช่วยนักวิจัย (นางสาวรัตนาภรณ์ ศรแก้วดารา) 
 
ชื่อ-นามสกุล   รัตนาภรณ์ ศรแก้วดารา 

ตำแหน่งวิชาการ  ผู้ช่วยนักวิจัย  

สถานที่ติดต่อ   คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   (ศูนย์ท่าพระจันทร์) 2 ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

   (ศูนย์รังสิต) 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12121 

โทรศัพท์ที่ทำงาน  0 2613 3333  (ศูนย์ท่าพระจันทร์) 

   0 2696 5800   (ศูนย์รังสิต) 

โทรศัพท์มือถือ   06 4706 3716 

E-mail:  palada.99pla@gmail.com  

 

ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา 
(วิชาเอก) 

ปีที่สำเร็จการศึกษา 
(พ.ศ.) 

มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี (สถิติประยุกต์) 
Bachelor of science ( Applied 
Statistics) 

2558 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

 

ความสนใจทางวิชาการ 

1. การวิจัยทางสังคม 
2. ระเบียบวิธีวิจัย 
3. สังคมวิทยาวัฒนธรรม 
4. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ 

 
ประสบการณ์การทำงาน 

ลำดับที่ ปี พ.ศ. ตำแหน่ง หน่วยงาน 

1 2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยนักวิจัย อิสระ 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาช่องว่างและแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบังคับใช้กฎหมายต่อการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับบนท้องถนน 164 

เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผลงานวิจัย 

ลำดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อเร่ือง สถานะ ระยะเวลา ทุนสนับสนุน 

1 2561 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษา กิจกรรม
ศึกษาวิจัย Thailand Digital 
Inclusion, เสนอสำนักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

ผู้ช่วยนักวิจัย
ภาคสนาม 

270 วัน 26,300,000 

2 2561 โครงการศึกษาแนวทางศึกษาแนวทาง
ที่เหมาะสมต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม, 
เสนอสถาบันพระปกเกล้า (อยู่ระหว่าง
การดำเนินการ) 

ผู้ช่วยนักวิจัย
และผู้
ประสานงาน
โครงการ 

1 ปี 250,000 

3 2562 โครงการศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุ 
และบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมไทย, เสนอ
สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวง
ยุติธรรม (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

ผู้ช่วยนักวิจัย
ภาคสนาม 

270 วัน 1,432,200 

4 2562 โครงการพัฒนาเว็บแอพพลเิคชันแบบ 
Responsive เพือ่ทดลองใช้สำรวจ
ความเป็นธรรมทางสังคมใน
กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ต่อเนื่อง, เสนอ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น (อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ) 

ผู้ช่วยนักวิจัย
ภาคสนาม 

1 ปี 1,760,000 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาช่องว่างและแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบังคับใช้กฎหมายต่อการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับบนท้องถนน 165 

เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติผู้ช่วยนักวิจัย (นางสาวนฤมล ธนวัชรกุล) 

ชื่อ-นามสกุล   นฤมล ธนวัชรกุล 

ตำแหน่งวิชาการ  ผู้ช่วยนักวิจัย  

สถานที่ติดต่อ   คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   (ศูนย์ท่าพระจันทร์) 2 ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

   (ศูนย์รังสิต) 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12121 

โทรศัพท์ที่ทำงาน  0 2613 3333  (ศูนย์ท่าพระจันทร์) 

   0 2696 5800  (ศูนย์รังสิต) 

โทรศัพท์มือถือ   09 9226 2624 

E-mail:  narumol.twk@hotmail.com  

ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา 
(วิชาเอก) 

ปีที่สำเร็จการศึกษา 
(พ.ศ.) 

มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต) LL.B. 

Bachelor of Laws  

2557 คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

การฝึกอบรม/กิจกรรม   

2561 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ความสนใจทางวิชาการ 

1. การวิจัยทางสังคม 
2. ระเบียบวิธีวิจัย 
3. สังคมวิทยาวัฒนธรรม 
4. กฎหมาย 

ประสบการณ์การทำงาน 

ลำดับที่ ปี พ.ศ. ตำแหน่ง หน่วยงาน 

1 2562-ปัจจุบัน ผู้ช่วยนักวิจัย อิสระ 

2 2561-2562 ผู้ช่วยผู้ตรวจการการ
เลือกตั้ง 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กรุงเทพมหานคร 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาช่องว่างและแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบังคับใช้กฎหมายต่อการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับบนท้องถนน 166 

เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลำดับที่ ปี พ.ศ. ตำแหน่ง หน่วยงาน 

3 2558-2560 เจ้าหน้าท่ีติดตามและ
บริหารงานกฎหมาย 

ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตบางบอน 

 

ผลงานวิจัย 

ลำดับ
ท่ี 

ปี พ.ศ. ชื่อเร่ือง สถานะ ระยะเวลา ทุนสนับสนุน 

1 2562 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 

(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

ผู้ช่วยนักวิจัย 4 เดือน 826,000 

2 2562 โครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการ
กระทำผิดซ้ำ การพัฒนากระบวนการ
จำแนกผู้กระทำผิด 

(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

ผู้ช่วยนักวิจัย 9 เดือน 3,000,000 

3 2562 การศึกษาช่องว่างและแนวทางท่ี
เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบังคับใช้กฎหมายต่อการลด
พฤติกรรมการเมาแล้วขับบนท้องถนน 

ผู้ช่วยนักวิจัย 6 เดือน 800,000 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาช่องว่างและแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบังคับใช้กฎหมายต่อการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับบนท้องถนน 167 

เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติผู้ช่วยนักวิจัย (นายพิพัฒนพ์งศ์  โทธรรม) 

ชื่อ-นามสกุล   พิพัฒน์พงศ์  โทธรรม 

ตำแหน่งวิชาการ  ผู้ช่วยนักวิจัย  

สถานที่ติดต่อ   คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   (ศูนย์ท่าพระจันทร์) 2 ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

   (ศูนย์รังสิต) 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12121 

โทรศัพท์ที่ทำงาน  0 2613 3333  (ศูนย์ท่าพระจันทร์) 

   0 2696 5800   (ศูนย์รังสิต) 

โทรศัพท์มือถือ   06 3810 1168 

E-mail:  pipatpong1403@gmail.com  

 

ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา 
(วิชาเอก) 

ปีที่สำเร็จการศึกษา 
(พ.ศ.) 

มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์การเกษตร) 
B.Sc. Bachelor of Science 
(Agricultural Science) 

2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  

 

การฝึกอบรม/กิจกรรม   

2560 ALDP (Agricultural Leadership Development Program)   

ความสนใจทางวิชาการ 

1. การวิจัยทางสังคม 
2. ระเบียบวิธีวิจัย 
3. สังคมวิทยาวัฒนธรรม 
4. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ 

 
ประสบการณ์การทำงาน 

ลำดับที่ ปี พ.ศ. ตำแหน่ง หน่วยงาน 

1 2562-ปัจจุบัน ผู้ช่วยนักวิจัย อิสระ 



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาช่องว่างและแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบังคับใช้กฎหมายต่อการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับบนท้องถนน 168 

เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผลงานวิจัย 

ลำดับ
ท่ี 

ปี พ.ศ. ชื่อเร่ือง สถานะ ระยะเวลา 
ทุน

สนับสนนุ 

1 2562 โครงการจัดทำดัชนีช้ีวัดคุณภาพชีวิต
แรงงานนอกระบบ และสำรวจข้อมูล
แรงงานนอกระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง, 
เสนอสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน 
(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

ผู้ช่วยนักวิจัย 12 เดือน 2,999,995 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาช่องว่างและแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบังคับใช้กฎหมายต่อการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับบนท้องถนน 169 

เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติผลงานผู้ช่วยผู้จัดการโครงการและผู้ประสานงานโครงการ (นางสาวสุชาดา โพธิสิงห์) 

ชื่อ-นามสกุล   สุชาดา โพธิสิงห์ 

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิจัย  

สถานที่ติดต่อ   คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   (ศูนย์ท่าพระจันทร์) 2 ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

   (ศูนย์รังสิต) 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12121 

โทรศัพท์ที่ทำงาน  0 2613 3333  (ศูนย์ท่าพระจันทร์) 

   0 2696 5800  (ศูนย์รังสิต) 

โทรศัพท์มือถือ   08 1714 0536 

E-mail:  ptssuchada@hotmail.com  

ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา 
(วิชาเอก) 

ปีที่สำเร็จการศึกษา 
(พ.ศ.) 

มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี (พันธุศาสตร์) B.Sc. 
Bachelor of Science (Genetics) 

2560 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพันธุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

การฝึกอบรม/กิจกรรม   

2561 Info graphics: What & How (CU MOOC) 

2561 หลักการพื้นฐานทางกฎหมายอาญา (CU MOOC) 

ความสนใจทางวิชาการ 

1. การวิจัยทางสังคม 
2. ระเบียบวิธีวิจัย 
3. สังคมวิทยาวัฒนธรรม 
4. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ 
 

ประสบการณ์การทำงาน 

ลำดับที่ ปี พ.ศ. ตำแหน่ง หน่วยงาน 

1 2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยนักวิจัย อิสระ 
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เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผลงานวิจัย 

ลำดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อเร่ือง สถานะ ระยะเวลา ทุนสนับสนุน 

1 2561 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษา กิจกรรม
ศึกษาวิจัย Thailand Digital 
Inclusion, เสนอสำนักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ผู้ช่วยนักวิจัย
ภาคสนาม 

270 วัน 26,300,000 

2 2562 โครงการศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุ 
และบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมไทย, เสนอ
สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวง
ยุติธรรม (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

ผู้ช่วยนักวิจัย
ภาคสนาม 

270 วัน 1,432,200 

3 2562 โครงการพัฒนาเว็บแอพพลเิคชัน
แบบ Responsive เพือ่ทดลองใช้
สำรวจความเป็นธรรมทางสังคมใน
กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ต่อเนื่อง, 
เสนอ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น (อยู่
ระหว่างดำเนินการ) 

ผู้ช่วยนักวิจัย
และ 

ผู้ประสานงาน 

1 ปี 1,760,000 

4 2562 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์
ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
โดยบุคคลภายนอก ตามมาตรา 38 
แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์
ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ.2554 โดยวิธี
คัดเลือก, เสนอ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)  

ผู้ช่วยผู้จัดการ
โครงการและผู้
ประสานงาน 

4 เดือน 826,000 

5 2562 โครงการศึกษาช่องว่างและแนวทาง
ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บังคับใช้กฎหมายต่อการลด

ผู้ช่วยผู้จัดการ
โครงการและผู้
ประสานงาน 

6 เดือน 800,000 
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โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 
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ลำดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อเร่ือง สถานะ ระยะเวลา ทุนสนับสนุน 

พฤติกรรมเมาแล้วขับบนท้องถนน, 
เสนอ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัย
บนท้องถนน (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

6 2562 ชุดโครงการแก้ไขปัญหาการกระทำ
ผิดซ้ำ: 1. โครงการพัฒนาเคร่ืองมือ
จำแนกผู้กระทำผิด 2. โครงการ
พัฒนากระบวนการจำแนกผู้กระทำ
ผิด, เสนอ สำนักงานกิจการยุติธรรม 
(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

ผู้ช่วยผู้จัดการ
โครงการและผู้
ประสานงาน 

9 เดือน 3,000,000 
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คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติผลงานเลขานุโครงการ (นายกฤตวัฒน์ โกมลวรวิทยา) 

ชื่อ-นามสกุล   กฤตวัฒน์ โกมลวรวิทยา 

ตำแหน่งวิชาการ  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (วันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน 18 มิถุนายน พ.ศ.2555) 

สถานที่ติดต่อ   คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   (ศูนย์ท่าพระจันทร์) 2 ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

   (ศูนย์รังสิต) 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

โทรศัพท์ที่ทำงาน  0 2696 5800 (ศูนย์รังสิต) 

โทรศัพท์มือถือ   08 4636 5416 

โทรสาร   0 2224 9427  (ศูนย์ท่าพระจันทร์) 

   0 2696 5812  (ศูนย์รังสิต) 

E-mail:  krittawat_k@hotmail.com  

ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา 
(วิชาเอก) 

ปีที่สำเร็จการศึกษา 
(พ.ศ.) 

มหาวิทยาลัย 

สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและ
นโยบายสวัสดิการสังคม) Master of Social Work  

(Social Welfare Administration and Policy) 

2551 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 

Bachelor of Science (Agricultural Economics) 

2551 คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ภาคผนวก ข โครงสร้างการบริหารจัดการ  

 

 

 

ที่ปรึกษาโครงการ

ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช

หัวหนาโครงการ

รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์

ผู้ช่วยนักวิจัยและผู้ประสานงานโครงการ

คุณสุชาดา โพธิสิงห์

ผู้ช่วยนักวิจัย

คุณรัตนาภรณ์ ศรแก้วดารา

ผู้ช่วยนักวิจัย

คุณนฤมล ธนวัชรกุล

ผู้ช่วยนักวิจัย

คุณพิพัฒน์พงศ์ โทธรรม

ธุรการโครงการ

คุณกฤตวัฒน์ โกมลวรวิทยา

นักวิจัยหลัก

นพ.อภิโชค เกิดผล

ผู้จัดการโครงการ

คุณรุ่งกมล โพธิสมบัติ
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คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ภาคผนวก ค การกำกับติดตาม และประเมินภายใน  

ลำดับ แผนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

สถานที่ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ลงนามในสัญญาจ้าง และจัดทำเอกสารประกอบการลงนามในสัญญา 1 กันยายน 2562 ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัย
ทางถนน 

หัวหน้าโครงการ  

2 สืบค้นเก่ียวกับกฎหมาย บทลงโทษวิธีการต้ังด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ และ
ผลจากการต้ังด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ในต่างประเทศ เช่น ประเทศไต้หวัน 
ประเทศมาเลเซีย และประเทศกัมพูชา เป็นต้น โดยการสืบค้นเอกสารและ
ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

6 กันยายน 2562 -  
29 กุมภาพันธ์ 2563 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยา
เขตท่าพระจันทร์ 

นักวิจัย 
ผู้ช่วยนักวิจัย 

 

3 ประชุมทีมเพ่ือวางแผนการดำเนินงานและออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัย 

6 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยา
เขตท่าพระจันทร์ 

คณะผู้วิจัย  

4 ดำเนินการจัดทำแผนการสัมภาษณ์และประสานงานกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
ทราบความสำคัญและนัดหมายการสัมภาษณ์ในพ้ืนที่ 

6 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยา
เขตท่าพระจันทร์ 

ผู้ช่วยนักวิจัย  

5 ดำเนินการจัดส่งหนังสือราชการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละพ้ืนที่ ตามท่ีได้ประสานงานในเบื้องต้น 

13-14 พฤศจิกายน 
2562 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วิทยาเขตรังสิต 

ธุรการโครงการ  

6 ดำเนินการเข้าสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีตำรวจระดับบริหารเชิงนโยบายในพ้ืนที่ 
บก.น. 2 

3 ธันวาคม 2562 ศูนย์ควบคุมจราจร ดอนเมือง  
กทม. 

นักวิจัย 
ผู้ช่วยนักวิจัย 

บก.น. 2 ได้
มอบหมายผู้แทน
การสัมภาษณ์เป็น
สถานีดอนเมือง 
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โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลำดับ แผนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

สถานที่ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

7 ดำเนินการเข้าสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีตำรวจระดับบริหารเชิงนโยบายในพ้ืนที่ 
บก.น. 2  

3 ธันวาคม 2562 สถานีตำรวจท่าข้าม  
กทม. 

นักวิจัยและ      
ผู้ช่วยนักวิจัย 

 

8 ดำเนินการเข้าสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีตำรวจระดับบริหารเชิงนโยบายในพ้ืนที่
สังกัด บก.น. 3 

6 ธันวาคม 2562 สถานีตำรวจนิมิตรใหม่  
กทม. 

นักวิจัยและ      
ผู้ช่วยนักวิจัย 

 

9 ดำเนินการเข้าสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีตำรวจระดับบริหารเชิงนโยบายในพ้ืนที่
สังกัด บก.น. 7 

9 ธันวาคม 2562 กองบังคับการตำรวจนครบาล 
7 กทม. 

หัวหน้าโครงการ      
นักวิจัย  

ผู้ช่วยนักวิจัย 

 

10 ดำเนินการเข้าสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีตำรวจระดับบริหารเชิงนโยบายในพ้ืนที่
สังกัด ศปก.บก.จร. 

9 ธันวาคม 2562 ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการ
ตำรวจจราจร  

กทม. 

หัวหน้าโครงการ      
นักวิจัย  

ผู้ช่วยนักวิจัย 

 

11 ดำเนินการเข้าสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีตำรวจระดับบริหารเชิงนโยบายในพ้ืนที่
สังกัด บก.น. 8  

11 ธันวาคม 2562 กองบัญชาการศึกษา  
กทม. 

ผู้ช่วยนักวิจัย  

12 ดำเนินการเข้าสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีตำรวจระดับบริหารเชิงนโยบายในพ้ืนที่
สังกัด บก.น. 9 

14 ธันวาคม 2562 สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ  
กทม. 

ผู้ช่วยนักวิจัย ไม่สามารถให้
ข้อมูลได้เน่ืองจาก
มีการรับย้ายใหม่ 

13 ดำเนินการเข้าสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีตำรวจระดับบริหารเชิงนโยบายในพ้ืนที่
สังกัด บก.น. 3 

14 ธันวาคม 2562 สถานีตำรวจนครบาลลำหิน  
กทม. 

ผู้ช่วยนักวิจัย  
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เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลำดับ แผนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

สถานที่ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

14 ดำเนินการเข้าสังเกตการณ์การต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ในความ
รับผิดชอบของ ศปก.บก.จร. ครั้งที่ 1 

14 ธันวาคม 2562 ถนนประเสริฐมนูกิจ 
(ด้านหน้าบุญถาวร)  

กทม. 

ผู้ช่วยนักวิจัย  

15 ดำเนินการเข้าสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีตำรวจระดับบริหารเชิงนโยบายในพ้ืนที่
สังกัด บก.น. 1 

17 ธันวาคม 2562 สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน 
กทม. 

ผู้ช่วยนักวิจัย  

16 ดำเนินการเข้าสังเกตการณ์การต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ในความ
รับผิดชอบของ สภ.อ. เมืองพัทยา 

18 ธันวาคม 2562 บริเวณแยกสื่อสาร พัทยาใต้ 
ชลบุร ี

หัวหน้าโครงการ      
นักวิจัย  

ผู้ช่วยนักวิจัย 

ผู้ประสานงาน 
ศวปถ. 

เข้าสัมภาษณ์ร่วม 
ศวปถ. 

17 ดำเนินการเข้าสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีตำรวจระดับบริหารเชิงนโยบายในพ้ืนที่
สังกัด สภ.อ. เมืองพัทยา 

19 ธันวาคม 2562 สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา  
ชลบุร ี

ผู้ช่วยนักวิจัย 
ผู้ประสานงาน 

ศวปถ. 

เข้าสัมภาษณ์ร่วม 
ศวปถ. 

18 ดำเนินการเข้าสังเกตการณ์การต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ในความ
รับผิดชอบของ สภ.อ. กันทรวิชัย 

20 ธันวาคม 2562 สี่แยกพละศึกษา 
มหาสารคาม 

ผู้ช่วยนักวิจัย จุดตรวจขันวินัย
จราจร 

19 ดำเนินการเข้าสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีตำรวจระดับบริหารเชิงนโยบายในพ้ืนที่
สังกัด สภ.อ. กันทรวิชัย 

20 ธันวาคม 2562 สถานีตำรวจภูธร 
อำเภอกันทรวิชัย 

มหาสารคาม 

ผู้ช่วยนักวิจัย  

ผู้ประสานงาน 
ศวปถ. 

เข้าสัมภาษณ์ร่วม 
ศวปถ. 
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เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลำดับ แผนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

สถานที่ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

20 ดำเนินการเข้าสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีตำรวจระดับบริหารเชิงนโยบายในพ้ืนที่
สังกัด สภ.อ. เมืองมหาสารคาม 

20 ธันวาคม 2562 สถานีตำรวจภูธร 
อำเภอมหาสารคาม 

มหาสารคาม 

ผู้ช่วยนักวิจัย  

ผู้ประสานงาน 
ศวปถ. 

เข้าสัมภาษณ์ร่วม 
ศวปถ. 

21 ดำเนินการเข้าสังเกตการณ์การต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ในความ
รับผิดชอบของ สภ.อ. เมืองมหาสารคาม 

21 ธันวาคม 2562 ถนนนครสวรรค ์
(หน้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์) 

มหาสารคาม 

ผู้ช่วยนักวิจัย  

 

 

22 ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลสถานประกอบการและผู้รับบริการในเขต สภ.อ. เมือง
มหาสารคาม 

21 ธันวาคม 2562 ตะวันแดง 
ตะวันไฮโซคลับ 

แก้วกานต์ 
ร้านกำปั่น 

มหาสารคาม 

หัวหน้า
โครงการวิจัย 
ผู้ช่วยนักวิจัย 

 

23 ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลสถานประกอบการและผู้รับบริการในเขต สภ.อ. กันทร
วิชัย 

22 ธันวาคม 2562 ร้านเทอเรสสวนอาหารริมช ี
ร้านสวนสนุก 

มหาสารคาม 

ผู้ช่วยนักวิจัย  

24 ดำเนินการเข้าสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีตำรวจระดับบริหารเชิงนโยบายในพ้ืนที่
สังกัด สภ.อ. กุดรัง 

23 ธันวาคม 2562 สถานีตำรวจภูธรกุดรัง ผู้ช่วยนักวิจัย  
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เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลำดับ แผนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

สถานที่ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

25 ดำเนินการเข้าสังเกตการณ์การต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ในความ
รับผิดชอบของ ศปก.บก.จร. 

18 มกราคม 2562 ถนนประเสริฐมนูกิจ 
(ด้านตรงข้าม The walk) 

กทม. 

หัวหน้า
โครงการวิจัย 

นักวิจัย 
ผู้ช่วยนักวิจัย 

มีการสังเกตการณ์
ครั้งที่ 2 เน่ืองจาก

มีการโยกย้าย
ผู้บังคับบัญชาใหม ่

26 ประชุมทีมเพ่ือสรุปการดำเนินงานและการส่งงาน 29 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วิทยาเขตรังสิต 

คณะผู้วิจัย  

28 ดำเนินการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลสถานประกอบการและผู้รับบริการในเขต พ้ืนที่
ชลบุร ี

1-2 กุมภาพันธ์ 2563 พัทยา  
ชลบุร ี

ผู้จักการโครงการ 
ผู้ช่วยนักวิจัย 

 

29 สังเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อเสนอเชิงกลยุทธ์การต้ังจุดตรวจวัด
แอลกอฮอล์ของเจ้าหน้าท่ีตำรวจมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3-10 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยา
เขตท่าพระจันทร์ 

คณะผู้วิจัย  

30 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 11-24 กุมภาพันธ์ 
2563 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยา
เขตท่าพระจันทร์ 

คณะผู้วิจัย  
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เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ภาคผนวก ง การลงพื้นท่ีสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับระดับผู้บริหารในระดับนโยบายท่ีกำกับดูแลและมีส่วนสำคัญ
เกี่ยวข้องกับการต้ังจุดตรวจแอลกอฮอล์ 
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เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ภาคผนวก จ การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตำรวจในการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ในพื้นท่ี
เป้าหมาย 
 

 

 

  

 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาช่องว่างและแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบังคับใช้กฎหมายต่อการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับบนท้องถนน      181 

เสนอ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ภาคผนวก ฉ การสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการในพื้นท่ีเป้าหมาย 

 

 

 

 
 

 


