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บทคัดย่อ
โครงการศึกษาเรื่อง “การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา
เกาหลีใ ต้ เวียดนาม สิง คโปร์แ ละไทย” มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาเปรีย บเทียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกรณีเมาแล้วขับและบทลงโทษหรือแนวทางการลงโทษตามกฎหมายของประเทศ
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์และไทย ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบ
กระบวนการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าทีต่ ํารวจของประเทศดังกล่าวข้างต้น ซึง่ การศึกษา
ในครัง้ นี้ อาศัยวิธกี ารศึกษาเชิงพรรณนา ด้วยการศึกษาและวิเคราะห์ตวั บทกฎหมาย เอกสาร
ราชการ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ผลการศึกษา พบว่า
1. การกําหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของประเทศไทยค่อนข้างมีความเหมาะสม
เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ
2. อัตราค่าปรับเทียบกับรายได้ต่อหัวกรณีมรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าอัตราที่
กฎหมายกํ า หนดโดยภาพรวมของประเทศไทยยัง ไม่สูง มากนัก เมื่อ เทีย บกับ
ประเทศทีท่ าํ การศึกษาเปรียบเทียบ
3. อัตราค่าปรับเทียบกับรายได้ต่อหัวกรณีมรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าอัตราที่
กฎหมายกําหนดและก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุทาํ ให้มผี เู้ สียชีวติ ของประเทศไทยถือว่าอยู่
ในอัตราทีส่ งู กว่าประเทศอื่น ๆ ทีท่ าํ การศึกษา
4. โทษจําคุกกรณีมรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนดและ
โทษจําคุกกรณีมรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนดและ
ก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุทาํ ให้มผี เู้ สียชีวติ ประเทศไทย ถือว่ามีความรุนแรงในระดับปาน
กลางเมือ่ เทียบกับกลุ่มประเทศทีศ่ กึ ษา
5. อัตราโทษกรณีการปฏิเสธการตรวจวัดของประเทศไทย ถือว่ามีอตั ราโทษทีร่ ุนแรง
น้อยทีส่ ุด
6. เนื่องจากประเทศไทยไม่มกี ารกําหนดโทษตามปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด และ
จํานวนครัง้ ที่กระทําความผิด ดังนัน้ บุคคลที่ “ดื่มหนัก” กับ “ดื่มน้อย” หรือ “ทํา
ผิดบ่อย” และ “ทําผิดครัง้ แรก” จะได้รบั โทษเท่าเทียมกัน
7. การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าทีต่ ํารวจ ยังขาดการให้ความสําคัญของประเด็น
สิทธิมนุ ษยชนและการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชน
ดัง นั น้ จึง ควรมีก ารปรับ ปรุง กฎหมายให้ม ีค วามเข้ม งวดและเพิ่ม โทษที่รุน แรงขึ้น
นอกจากนัน้ ในการบังคับใช้กฎหมายควรคํานึงถึงประเด็นสิทธิมนุ ษยชนให้มากกว่าทีเ่ ป็ นอยู่ใน
ปจั จุบนั
(ก)

ABSTRACT
The project entitled “Law enforcement against drunk driving in England, USA,
Korea, Vietnam, Singapore, and Thailand” has the main objectives to study and compare
traffic law and related laws against drunk driving of the countries stated. In addition, this
study will examine and compare the processes of traffic law enforcement conducted by
traffic police of each country. This study is a descriptive research. All data are gathered
from laws, official documents, and related researches published in journals. The findings of
this study are as following:
1. The BAC of 0.05 gram/100 milliliter as stated in Road Traffic Act B.E.2522 is
appropriate as compared to other countries.
2. Fine rate against GDP per capita applied to driver/rider having BAC over the
legal limit in Thailand is quite low compared to the other five countries.
3. Fine rate against GDP per capita applied to driver/rider having BAC over the
legal limit and causing death is quite high compared to the other five countries.
4. Imprisoned penalty applied to driver/rider having BAC over the legal limit and
driver/rider having BAC over the legal limit causing death in Thailand is
moderate compared to the other five countries.
5. Penalty for refusal of Alcohol Breath Testing in Thailand is the lowest compared
to the other five countries.
6. There is no different penalty for diver/rider who has different amount of BAC
levels and different frequency of violations.
7. Traffic law enforcement place low importance on human rights. Seeking
cooperation from public is also quite low.
Hence, Road Traffic Act should be amended by raising higher penalties and
fines. In addition, police officer should place much more importance on human rights
while enforcing the law.

(ข)

กิ ตติ กรรมประกาศ
การจัดทํารายงานตามโครงการ “การบังคับใช้กฎหมายกรณีเมาแล้วขับในประเทศ
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์และไทย” ในครัง้ นี้ สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
เนื่องจากได้รบั การสนับสนุ นงบประมาณจากโครงการศูนย์วชิ าการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
(ระยะ 3) สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึง่ ผูเ้ ขียนต้องขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุ ณ ดร.เตือ นใจ ฟู กู ด ะ เลขาธิก ารสมาคมวิจ ยั วิท ยาการขนส่ งแห่ ง เอเชีย
(ATRANS) ทีก่ รุณาสนับสนุ นข้อมูลกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
เวียดนาม
การจัด ทํ า รายงานผลการศึก ษาครัง้ นี้ จ ะสํ า เร็จ ลุ ล่ ว งไปไม่ ไ ด้ ห ากไม่ ไ ด้ร ับ ความ
ช่วยเหลือจาก Mr. Moo Hee Cho รองผูอ้ ํานวยการแห่ง Financial Securities Commission
ซึง่ เป็ นหน่ วยงานของรัฐบาลเกาหลีใต้ ในการสนับสนุ นข้อมูลกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องของประเทศ
เกาหลีใต้ รวมถึงเจ้าหน้าทีต่ ํารวจของกองกํากับการ 5 กองบังคับการตํารวจจราจร ซึง่ ให้ขอ้ มูล
ทีเ่ ป็ นประโยชน์อย่างยิง่ สําหรับการจัดทํารายงานฉบับนี้ให้มคี วามสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
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(ค)

คํานํา
อุบตั เิ หตุจราจรเป็ นปญั หาทีก่ ่อให้เกิดความสูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ อย่างมหาศาล
แก่ทุกประเทศในโลก นอกจากนัน้ ยังทําให้ประเทศต่ าง ๆ ต้องได้รบั ผลกระทบทัง้ จากการ
สูญเสียทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคนใน
ครอบครัวและคนใกล้ชดิ
อุบตั เิ หตุจราจรมีสาเหตุมาจากหลายปจั จัย กรณีการ “เมาแล้วขับ” เป็ นสาเหตุสําคัญ
ประการหนึ่งทีท่ ําให้มจี าํ นวนผู้เสียชีวติ และบาดเจ็บจํานวนมาก ด้วยเหตุน้ี ประเทศต่าง ๆ จึง
พยายามรณรงค์และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
โครงการ “การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้
เวียดนาม สิงคโปร์และไทย” เป็ นโครงการศึกษาการบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับในประเทศ
ต่าง ๆ เพื่อนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายของ
ประเทศไทยให้มคี วามสอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั มากขึน้
ผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าผลการศึกษาในครัง้ นี้จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการนํ าไป
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเชิงนโยบายต่อไป
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(ง)
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การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับของประเทศสหรัฐอเมริกา
การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับของประเทศเกาหลีใต้
การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับของประเทศเวียดนาม
การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับของประเทศสิงคโปร์
การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับของประเทศไทย
ผลการศึกษาเปรียบเทียบ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
บรรณานุ กรม
ภาคผนวก

(จ)

(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
1
5
6
7
8
9
14
21
24
27
30
34
39
41
43

สารบัญตาราง
หน้า
ตาราง 1
ตาราง 2
ตาราง 3
ตาราง 4
ตาราง 5
ตาราง 6
ตาราง 7
ตาราง 8
ตาราง 9
ตาราง 10
ตาราง 11
ตาราง 12
ตาราง 13
ตาราง 14
ตาราง 15

สถิตอิ ุบตั เิ หตุจราจรของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554
ข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
ของผูข้ บั ขีข่ องประเทศอังกฤษ
อัตราโทษกรณีเมาแล้วขับของประเทศอังกฤษ
ข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
ของผูข้ บั ขีใ่ นรัฐเท็กซัส
อัตราโทษสําหรับบุคคลทีบ่ รรลุนิตภิ าวะ
อัตราโทษกรณียงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
อัตราโทษกรณีเมาแล้วขับของประเทศเกาหลีใต้
ปริมาณแอลกอฮอล์ตามทีก่ ฎหมายกําหนดของประเทศเวียดนาม
อัตราโทษกรณีเมาแล้วขับของประเทศเวียดนาม
อัตราโทษกรณีเมาแล้วขับของประเทศสิงคโปร์
อัตราโทษกรณีเมาแล้วขับของประเทศไทย
เปรียบเทียบระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC) ตามทีก่ ฎหมาย
กําหนดของประเทศต่าง ๆ
เปรียบเทียบอัตราค่าปรับของประเทศต่าง ๆ
โทษจําคุกกรณีเมาแล้วขับของประเทศต่าง ๆ
อัตราโทษของการปฏิเสธการตรวจวัด

(ฉ)

1
9
10
15
15
17
22
24
25
27
31
34
35
36
37

สารบัญภาพ
หน้า
ภาพ 1

ขัน้ ตอนการตรวจวัดแอลกอฮอล์ของเจ้าหน้าทีต่ ํารวจ
ประเทศอังกฤษ

(ช)

13

ความเป็ นมา หลักการและเหตุผล
อุบตั ิเหตุทางถนนถือว่าเป็ นปญั หาที่ทําให้ประเทศไทยได้รบั ความสูญเสียทัง้ ในชีวติ
และทรัพย์สนิ โดยในปี พ.ศ.2554 มีอุบตั เิ หตุจราจรเกิดขึน้ จํานวน 68,296 ครัง้ (เฉพาะกรณีท่ี
เจ้าหน้าทีต่ ํารวจได้รบั แจ้ง) ทําให้มผี เู้ สียชีวติ จํานวน 9,060 คน บาดเจ็บสาหัสจํานวน 4,047
คน และบาดเจ็บน้ อยจํานวน 17,123 คน ซึ่งอุบตั เิ หตุดงั กล่าวทําให้เกิดความเสียหายของ
ทรัพย์สนิ มีมลู ค่าสูงถึง 610.69 ล้านบาท ดังรายละเอียดในตาราง 1
ตาราง 1 สถิตอิ ุบตั เิ หตุจราจรของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคล (คน)
จํานวน
มูลค่าความเสียหาย
พ.ศ.
อุบตั เิ หตุ
บาดเจ็บ
บาดเจ็บ
ของทรัพย์สนิ (บาท)
เสียชีวติ
(ครัง้ )
สาหัส
เล็กน้อย
2545
91,623
13,116
16,806
52,507
1,494,936,815
2546
107,565
14,012
17,066
62,626
1,750,964,040
2547
124,530
13,766
18,207
75,957
1,623,081,112
2548
122,040
12,859
19,111
75,253
3,238,226,110
2549
110,686
12,693
17,852
65,438
3,643,747,912
2550
101,752
12,492
15,989
63,040
4,620,398,166
2551
88,689
11,561
12,871
58,188
5,415,524,563
2552
84,806
10,717
10,113
51,883
3,815,520,899
2553
83,220
7,661
3,560
14,769
396,220,581
2554
68,296
9,060
4,047
17,123
610,686,128
ทีม่ า: สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นสาเหตุสําคัญประการหนึ่งทีส่ ่งผลต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ
ทางถนนของประเทศไทย จากการศึกษาของ Lapham และคณะในปี 1998 (อ้างถึงใน ไพบูลย์
สุรยิ ะวงศ์ไพศาล, 2546, หน้า 45) พบว่า ผูบ้ าดเจ็บจากอุบตั เิ หตุจราจรมีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตัง้ แต่ 0.05 กรัมต่ อ 100 มิลลิลติ ร ขึ้นไป ซึ่งสูงกว่าผู้ป่วยฉุ กเฉินปกติถึง 8 เท่า
สอดคล้องกับรายงานขององค์การอนามัยโลก ทีร่ ะบุว่า ผูบ้ าดเจ็บจากอุบตั เิ หตุจราจรที่เข้ามา
ทําการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 0.10 กรัมต่อ 100 มิลลิลติ รถึง
ร้อ ยละ 44 พร้อ มทัง้ ระบุ ว่ า การศึก ษาเชิง ลึก ในกลุ่ ม ตัว อย่า งที่เ กิด อุ บ ัติเ หตุ จากการใช้
รถจักรยานยนต์จาํ นวน 1,000 คน พบว่า แอลกอฮอล์เป็ นสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบตั เิ หตุถงึ
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ร้อยละ 36 ส่วน Phuvichit and Udomsade (2007, p. 37) ระบุว่าอุบตั เิ หตุจราจรทีเ่ กี่ยวข้อง
กับแอลกอฮอล์ในประเทศไทยมีอตั ราสูงเกินกว่าร้อยละ 50
World Health Organization (2007, p. 7) รายงานว่า แอลกอฮอล์เป็ นสาเหตุสําคัญ
ของอุบตั เิ หตุจราจร ยิง่ ผูข้ บั ขีท่ ม่ี รี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงขึน้ ยิง่ มีโอกาสในการเกิดอุบตั เิ หตุ
สูงขึน้ ตามไปด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ทม่ี รี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า
0.05 กรัมต่อ 100 มิลลิลติ ร จะมีโอกาสในการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรสูงกว่าผูข้ บั ขีท่ ่ไี ม่มรี ะดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดสูงถึง 40 เท่า ส่วนการศึกษาในรัฐมิชแิ กนของสหรัฐอเมริกา พบว่า ผูข้ บั ขีท่ ่ี
มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดระหว่าง 0.04 – 0.10 กรัมต่อ 100 มิลลิลติ ร มีความเสีย่ งต่อการเกิด
อุบตั เิ หตุมากเป็ น 5 เท่าของผูข้ บั ขีท่ ม่ี รี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือดเป็ น 0 และโอกาสในการเกิด
อุบตั เิ หตุจะเพิม่ เป็ น 140 เท่าเมือ่ มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 0.24 กรัมต่อ 100 มิลลิลติ ร
นอกจากนัน้ World Health Organization (2007, p. 17) ได้ยกตัวอย่างกรณีของประเทศ
ออสเตรเลียที่มกี ารบังคับใช้กฎหมายกรณีเมาแล้วขับตัง้ แต่กลางทศวรรษ 1970 โดยมีการ
กําหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดไม่เกิน 0.05 กรัมต่อ 100 มิลลิลติ ร จนถึง 0.08 กรัมต่อ 100
มิลลิลติ ร ซึง่ แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ อย่างไรก็ตาม การใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายด้วย
การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดในช่วงทศวรรษที่ 1980 ประกอบกับการรณรงค์ผ่านทาง
สื่อต่าง ๆ การจัดกิจกรรมในชุมชน การประกาศให้สาธารณะและชุมชนได้รบั ทราบ ส่งผลให้
อุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ จากการดื่มแอลกอฮอล์ลดลงมากกว่าครึง่ ในรอบ 30 ปีทผ่ี ่านมา
จากการรายงานของสภาล่าง (House of Common) ของประเทศอังกฤษ (2010, p.16)
ระบุว่า จํานวนการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของเจ้าหน้าทีต่ ํารวจของอังกฤษมีจาํ นวนน้อยมาก
เมื่อ เทีย บกับ ประเทศอื่น ๆ ในยุโรปและออสเตรเลีย โดยในอัง กฤษมีก ารเรียกผู้ขบั ขี่เ พื่อ
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เพียงร้อยละ 3 เท่านัน้ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศยุโรปมี
อัตราการตรวจวัดอยู่ทร่ี อ้ ยละ 16 เช่น นอรเวย์มอี ตั ราการเรียกตรวจถึงร้อยละ 57 และร้อยละ
30 ในประเทศฝรังเศส
่
ดังนัน้ จึงทําให้ผู้ขบั ขี่ท่ดี ่มื แล้วขับในประเทศอังกฤษจึงมีจํานวนสูง
เนื่อ งจากกลุ่มคนเหล่านี้ ทราบว่ ามีโ อกาสน้ อ ยมากที่จะถู ก เรียกตรวจวัด ระดับแอลกอฮอล์
อย่างไรก็ตาม สภาล่างของอังกฤษยังเล็งเห็นความสําคัญของการบังคับใช้กฎหมายซึง่ จะมีผล
ต่อการลดอุ บตั เิ หตุจราจร และมีความพยายามในการผลักดันเพื่อแก้ไขกฎหมายในส่วนที่
เกีย่ วข้องอยูต่ ลอดเวลา
World Health Organization (2010, p.5) รายงานว่า จํานวนอุบตั เิ หตุทเ่ี กี่ยวข้องกับ
แอลกอฮอล์ ใ นประเทศเกาหลี ใ ต้ ม ีอ ั ต ราการเพิ่ม ขึ้น โดยเฉลี่ย ในแต่ ล ะปี ร้ อ ยละ 12.7
นอกจากนัน้ จํานวนผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุจราจรซึง่ มีสาเหตุมาจากการดื่มแอลกอฮอล์เพิม่ ขึน้
จากร้อยละ 3.1 ในปี ค.ศ. 1990 เป็ นร้อยละ 6.7 ในปี ค.ศ. 1995 โดยร้อยละ 75.6 ของ
อุบตั เิ หตุซง่ึ เกีย่ วข้องกับแอลกอฮอล์ทเ่ี กิดขึน้ นัน้ จะเกิดในกลุ่มอายุระหว่าง 21-40 ปี และอัตรา
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การเกิด อุ บตั ิเ หตุ ท่เี กี่ยวข้อ งกับกรณีเ มาแล้ว ขับของประเทศเกาหลีใ ต้อยู่ใ นระดับที่สูง กว่า
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วถึง 10 เท่า
จากการศึกษาของ Homel (1994, p.147) ซึง่ ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการ
เมาแล้วขับในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ของประเทศออสเตรเลีย พบว่า หลังจากรัฐนิวเซาท์เวลส์ มีการ
ประกาศใช้กฎหมายซึง่ กําหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผูข้ บั ขีไ่ ว้ไม่เกิน 0.05 กรัมต่อ 100
มิลลิลติ ร ผลปรากฏว่า สามารถลดจํานวนอุบตั เิ หตุซง่ึ มีผเู้ สียชีวติ ลงได้เพียงร้อยละ 13 เท่านัน้
หลังจากนัน้ อีก 2 ปี มีการดําเนินการสุ่มตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขบั ขี่ ทําให้
สามารถช่วยลดอุบตั เิ หตุทม่ี คี นเสียชีวติ ลงได้ถงึ ร้อยละ 19.5 และสามารถลดจํานวนอุบตั เิ หตุท่ี
มีผเู้ สียชีวติ ในช่วงวันหยุดได้ถงึ ร้อยละ 30
ผลการศึกษาของ Zaidel (2002, pp. 23-26) ทีท่ าํ การวิเคราะห์งานวิจยั ของนักวิชาการ
จํานวน 26 เรือ่ งซึง่ ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบังคับใช้กฎหมายกรณีเมาแล้วขับกับการ
ลดอุบตั ิเ หตุ พบว่า การบังคับใช้กฎหมายกรณีเมาแล้วขับ สามารถลดจํานวนอุ บตั ิเหตุ โดย
ภาพรวมได้ร้อ ยละ 3.7 และเมื่อทําการศึกษาในรายละเอียด พบว่า การบังคับใช้กฎหมาย
สามารถลดอุ บตั ิเหตุ ท่ที ําให้มผี ู้เสียชีวติ ลงได้ร้อยละ 9 รวมถึงสามารถลดอุ บตั ิเหตุ ท่ที ําให้ม ี
ผู้บาดเจ็บได้รอ้ ยละ 7 นอกจากนัน้ ยังพบอีกว่าการบังคับใช้กฎหมายสามารถลดอุ บตั ิเหตุ
ในช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนได้รอ้ ยละ 12 และ 7 ตามลําดับ
Fujita and Shibata (2006, p.27) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเมาแล้วขับกับ
จํานวนผู้เสียชีวติ จากอุ บตั เิ หตุจราจรในประเทศญี่ปุ่น พบว่า ญี่ปุ่นทําการแก้ไขกฎหมายและ
กําหนดมาตรฐานระดับแอลกอฮอล์โ ดยมีผ ลบัง คับใช้ต ัง้ แต่ เ ดือ นพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2002
ทําให้จาํ นวนผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุจราจรลดลงร้อยละ 12, 10.1, 9.7, และ 10.3 ในปี ค.ศ.
2002, 2003, 2004, และ 2005 ตามลําดับ
จากข้อ มู ล ดัง กล่ า วข้า งต้ น แสดงให้เ ห็น ว่ า การดื่ม แอลกอฮอล์เ ป็ น ป จั จัย สํ า คัญ ที่
ก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุจราจร ดังนัน้ การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกรณีเมาแล้วขับจึงเป็ นเรื่อง
จําเป็ นอย่างยิง่ ที่ผู้กําหนดนโยบายของประเทศจะต้องให้ความสําคัญมากขึน้ หากพิจารณาถึง
การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีเมาไม่ขบั ของประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ท่กี ระทํา
ความผิดไม่ได้เกรงกลัวต่อบทลงโทษของกฎหมาย โดยผูท้ ถ่ี ูกจับกุมร้อยละ 90 ยอมรับได้กบั
โทษรอลงอาญา นอกจากนัน้ ผูข้ บั ขีย่ งั อาศัยช่องว่างของกฎหมายในการปฏิเสธการตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล์ รวมถึงการไม่ปฏิบตั ติ ามคําสังศาลกรณี
่
ถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ และทีส่ ําคัญ
คือ การขาดฐานข้อมูลของผู้กระทําความผิด ส่งผลให้มกี ารกระทําผิดซํ้าอยู่เป็ นประจํา (ศูนย์
วิชาการความปลอดภัยทางถนน, 2553) ด้วยเหตุน้ี จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะทําการศึกษา
ถึงกฎหมายจราจรของประเทศต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรณีเมาแล้วขับว่ามีรายละเอียด
เป็ น อย่ า งไร มีบ ทลงโทษแตกต่ า งกัน หรือ ไม่ อย่ า งไร รวมถึง การศึ ก ษาเปรีย บเทีย บ
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กระบวนการของการบังคับใช้กฎหมาย ว่ามีขนั ้ ตอนและกระบวนการอย่างไร ทัง้ นี้ เพื่อนํ าผล
การศึกษาดังกล่าวมาเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับกรณีเมาแล้วขับและบทลงโทษหรือ
แนวทางการลงโทษตามกฎหมายของประเทศอัง กฤษ สหรัฐอเมริก า เกาหลีใ ต้
เวียดนาม สิงคโปร์และไทย
2. เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการบัง คับใช้กฎหมายของเจ้าหน้ าที่ตํ ารวจของ
ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์และไทย
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ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาเปรียบเทียบถึงรายละเอียดของกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
กับกรณีเมาแล้วขับของประเทศต่าง ๆ จํานวน 6 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้
เวียดนาม สิงคโปร์และไทย รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้
กฎหมายของประเทศดังกล่าวข้างต้นว่ามีความเหมือนและมีความแตกต่างกันอย่างไร ทัง้ ในแง่
ของข้อกําหนดของกฎหมาย วิธกี ารตรวจวัด บทลงโทษหรือแนวทางการลงโทษตามกฎหมาย
ตลอดจนแนวทางการบัง คับ ใช้ก ฎหมายของเจ้า หน้ า ที่ตํ า รวจ สํ า หรับ กรณี ข องประเทศ
สหรัฐอเมริกา จะมีการนํ าเสนอในภาพรวมโดยคร่าว ๆ และจะมีการยกกรณีตวั อย่างของบาง
มลรัฐมาศึกษาเปรียบเทียบ เนื่องจาก กฎหมายของแต่ละมลรัฐมีความแตกต่างกัน
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วิ ธีการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) โดยทําการวิเคราะห์
ข้อมูลจากตัวบทของกฎหมาย เอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทความและงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องกับกรณีเมาแล้วขับ ซึง่ มีวธิ กี ารในการศึกษา ดังนี้
1. สืบ ค้ น /รวบรวมกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งกับ กรณีเ มาแล้ว ขับ ของประเทศอัง กฤษ
สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์ และไทย
2. สืบค้น/รวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายกรณีเมาแล้วขับ
ของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์ และไทย
3. วิเคราะห์/สรุป รายละเอียดของกฎหมาย บทลงโทษและการบังคับใช้กฎหมาย
กรณีเมาแล้วขับของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์
และไทย
4. เปรียบเทียบรายละเอียดของกฎหมาย บทลงโทษและการบังคับใช้กฎหมายกรณี
เมาแล้วขับของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์ และไทย
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ระยะเวลาดําเนิ นการ
2 เดือน (15 ตุลาคม 2555 – 15 ธันวาคม 2555)
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การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับของประเทศอังกฤษ
ประเทศอังกฤษถือเป็นประเทศแรก ๆ ทีเ่ ริม่ มีการตัง้ จุดตรวจริมถนนเพื่อตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือด ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1967 ต่อมาในปี ค.ศ. 1983 ได้มกี ารนํ าวิธกี ารตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์ทางลมหายใจมาใช้แทนที่การตรวจวัดจากเลือด และในปี ค.ศ.1996 มีการนํ า
นโยบายการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผูข้ บั ขีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับการเกิดอุบตั เิ หตุมาปฏิบตั อิ ย่าง
จริงจัง ดังนัน้ ผูข้ บั ขีท่ ุกรายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกิดอุบตั เิ หตุจะต้องถูกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
ในเลือด ไม่ว่าอุบตั เิ หตุนัน้ จะมีผบู้ าดเจ็บหรือเสียชีวติ หรือไม่กต็ าม (Traffic Injury Research
Foundation, 2009) จากการรายงานของ Institute of Alcohol Studies (IAS) (2010) ชีใ้ ห้เห็น
ว่าในบรรดาผูท้ เ่ี มาแล้วขับซึง่ ก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุในประเทศอังกฤษเป็ นผูช้ ายถึง 9 ใน 10 คน
และส่วนใหญ่มรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ 0.15 กรัมต่อ
100 มิลลิลติ ร กว่าร้อยละ 52 ของผูก้ ระทําผิดมีอายุต่ํากว่า 33 ปี หลังจากทีม่ กี ารบังคับใช้
กฎหมายเมาแล้วขับอย่างจริงจังมาตัง้ แต่ ปี ค.ศ. 1983 ส่งผลให้จาํ นวนผูข้ บั ขีท่ ่ี “เมาแล้วขับ”
ลดลงอย่างเห็นได้ชดั นอกจากนัน้ จํานวนผูบ้ าดเจ็บและผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทเ่ี กี่ยวข้องกับ
แอลกอฮอล์กล็ ดลงอย่างมากเช่นเดียวกัน โดยในปี ค.ศ. 1979 มีจาํ นวนผูเ้ สียชีวติ สูงถึง 1,640
ราย แต่ในปี ค.ศ. 2007 มีจาํ นวนผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุซง่ึ เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์เพียง 460
รายเท่านัน้ (Institute of Alcohol Studies, 2010) ในขณะที่ Traffic Injury Foundation (2009)
รายงานแนวโน้มไปในทางเดียวกัน โดยกล่าวว่า ตัง้ แต่ทศวรรษที่ 1980 จํานวนผูเ้ สียชีวติ และ
จํานวนผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบตั ิเหตุท่เี กี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ลดลงกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับปี
ค.ศ.1990 คือลดลงจาก 9,420 ราย เป็น 4,850 ราย
ข้อกําหนดของกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัยทางถนน ค.ศ.1988 ของประเทศอังกฤษกําหนด
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC) ไว้ดงั นี้
ตาราง 2 ข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผูข้ บั ขีข่ องประเทศ
อังกฤษ
ประเภทของการตรวจวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์ทก่ี ฎหมายกําหนด
การตรวจวัดจากลมหายใจ
35 ไมโครกรัม/100 มิลลิลติ ร
การตรวจวัดจากเลือด
80 มิลลิกรัม/100 มิลลิลติ ร
การตรวจวัดจากปสั สาวะ
107 มิลลิกรัม/100 มิลลิลติ ร
ทีม่ า: Bryant R., & Bryant, S. (2009)
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แม้ว่าอังกฤษจะมีการกําหนดระดับแอลกอฮอล์ไว้ไม่เกิน 80 มิลลิกรัม/100 มิลลิลติ ร
หรือ 0.08 กรัม/100 มิลลิลติ ร หรือ 80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ในปี ค.ศ. 1998 มีความพยายามใน
การแก้ไขกฎหมายเพื่อลดระดับแอลกอฮอล์เป็ น 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แต่รฐั สภาของอังกฤษ
ไม่ผ่านข้อเสนอดังกล่าว
บทลงโทษ
ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ มีการกําหนดอัตราโทษของการ “เมาแล้วขับ” ไว้ด งั
รายละเอียดในตาราง 3
ตาราง 3 อัตราโทษกรณีเมาแล้วขับของประเทศอังกฤษ

ระดับ BAC
ตํ่ากว่า 0.08 กรัม/100 มิลลิลติ ร

อัตราโทษ

1. ตัดคะแนน 3-11 คะแนน
2. ค่าปรับขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของศาล
3. พักใช้ใบอนุ ญาตขับขี่ 12 เดือน
0.08 – 0.137 กรัม/100 มิลลิลติ ร 1. ตัดคะแนน 3-11 คะแนน
2. ปรับ 150 ปอนด์ – 150% ของรายได้ต่อสัปดาห์
3. พักใช้ใบอนุ ญาตขับขี่ 12-16 เดือน
4. เข้ารับการบําบัดรักษา 4.5 เดือน
0.138 – 0.206 กรัม/100 มิลลิลติ ร 1. ตัดคะแนน 3-11 คะแนน
2. ปรับ 150 ปอนด์ – 150% ของรายได้ต่อสัปดาห์
3. พักใช้ใบอนุ ญาตขับขี่ 17-22 เดือน
4. เข้ารับการบําบัดรักษา 6 เดือน
0.207 – 0.275 กรัม/100 มิลลิลติ ร 1. ตัดคะแนน 3-11 คะแนน
2. ปรับไม่เกิน 5,000
3. พักใช้ใบอนุ ญาตขับขี่ 23-28 เดือน
4. เข้ารับการบําบัดรักษา 7.5 เดือน
5. บริการสังคม
สูงกว่า 0.275 กรัม/100 มิลลิลติ ร 1. ตัดคะแนน 3-11 คะแนน
2. ปรับไม่เกิน 5,000
3. พักใช้ใบอนุ ญาตขับขี่ 29-36 เดือน
4. เข้ารับการบําบัดรักษา 9 เดือน
5. บริการสังคม
ทีม่ า: Traffic Injury Foundation (2009)
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โดยทัวไปแล้
่
วศาลของอังกฤษจะลงโทษด้วยการปรับระหว่าง 400 – 450 ปอนด์
(ประมาณ 20,000 – 22,500 บาท) และพักใช้ใบอนุ ญาตขับขีเ่ ป็ นเวลาอย่างน้อย 1 ปี อย่างไร
ก็ตาม หากผูข้ บั ขีท่ เ่ี มาแล้วขับก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุและมีคนเสียชีวติ จะต้องโทษจําคุกไม่เกิน 14 ปี
นอกจากนัน้ หากมีการกระทําผิดซํ้าภายในระยะเวลา 10 ปี หรือมีระดับแอลกอฮอล์สูงกว่าที่
กฎหมายกําหนด 2.5 เท่า จะถือว่าเป็ น “ผูก้ ระทําผิดทีม่ คี วามเสีย่ งสูง” จะถูกพักใช้ใบอนุ ญาต
ขับขีอ่ ย่างน้อย 3 ปี และหากต้องการขับขีย่ านพาหนะอีกหลังจากพ้นกําหนด จะต้องได้รบั การ
รับรองจากแพทย์ก่อนว่าไม่มปี ญั หาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์
นอกจากนัน้ หากผูข้ บั ขีก่ ่อให้เกิดอุบตั เิ หตุและมีผเู้ สียชีวติ จะต้องโทษจําคุกไม่เกิน 14 ปี
ค่าปรับไม่มจี ํากัดจํานวนเงิน ตัดคะแนน 3-11 คะแนน และเพิก ถอนใบอนุ ญาตขับขี่เป็ น
ระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี
การปฏิ เสธการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ การปฏิเสธการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
เปรียบเสมือ นผู้ก ระทําผิดโดยทัวไป
่ ซึ่งโดยส่ วนใหญ่ ศาลจะพิจารณาอัตราโทษสูง กว่ าการ
กระทําผิดโดยปกติดว้ ยการพักใช้ใบอนุ ญาตขับขี่ 12-36 เดือน ปรับ 150 ปอนด์ – 150 % ของ
รายได้ต่อสัปดาห์ ตัดคะแนน 3-11 คะแนน และต้องทํางานบริการสังคมอีกด้วย
การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้ าที่ตาํ รวจ
ประเทศอังกฤษมีการกําหนดนโยบายการตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจทําให้
เจ้าหน้ าที่ตํารวจสามารถทําการตรวจวัด แอลกอฮอล์ผู้ขบั ขี่ใ นทุ กกรณีท่มี กี ารเกิด อุ บตั ิเ หตุ
แม้ว่าอุบตั เิ หตุนนั ้ ๆ ไม่มผี เู้ สียชีวติ หรือบาดเจ็บหรือไม่กต็ าม จากสถิตกิ ารตรวจวัดแอลกอฮอล์
ของอังกฤษและเวลส์ พบว่า มีการสุ่มตรวจเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1963 จนสูงทีส่ ุด
ในปี ค.ศ. 1998 โดยในปี ค.ศ. 1998 มีการตรวจวัดทัง้ หมดประมาณ 815,500 ราย พบว่า มี
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินอัตราทีก่ ฎหมายกําหนดประมาณ 102,300 ราย หรือคิดเป็ นร้อยละ
12.54 (Traffic Injury Foundation, 2009)
ขัน้ ตอนการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
การวัดระดับแอลกอฮอล์เบือ้ งต้นในประเทศอังกฤษส่วนใหญ่เป็ นการตรวจวัดริมถนน
(Roadside tests) โดยจะทําการตรวจวัดเฉพาะผูข้ บั ขีย่ านพาหนะซึง่ ไม่ใช่ยานพาหนะทีล่ ากจูง
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โดยเครือ่ งจักรกล การตรวจวัดเบือ้ งต้นดังกล่าว เป็ นการตรวจสอบคร่าว ๆ ว่ามีความเป็ นไปได้
หรือ ไม่ท่ผี ู้ขบั ขี่จะเมาแล้วขับ ส่ว นการทดสอบอย่างละเอียดจะเป็ นการตรวจวัดเพื่อ ใช้เป็ น
หลักฐานประกอบการพิจารณาตามกระบวนการของกฎหมาย การตรวจวัดเบือ้ งต้น มีแนวทาง
ในการตรวจวัด 3 แนวทางได้แก่
1. การตรวจสอบลมหายใจเบือ้ งต้น (Preliminary breath test) เป็ นการตรวจสอบว่า
ผูข้ บั ขีม่ แี อลกอฮอล์ทางลมหายใจหรือไม่ ซึง่ ก่อนทําการตรวจวัด เจ้าหน้าทีต่ ํารวจ
จะกล่าวข้อความดังนี้ “ผม/ดิฉัน สงสัยว่าคุณขับขีย่ านพาหนะในขณะที่เมา ดังนัน้
ผม/ดิฉันจะขอตรวจวัด ระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจของคุ ณ ณ ที่น้ี หากคุ ณ
ปฏิเสธการตรวจวัดคุณจะถูกฟ้องร้องและดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป”
2. การตรวจสอบผู้ ข ั บ ขี่ ว่ า มี ค วามบกพร่ อ งหรื อ อยู่ ใ นสภาพที่ ไ ม่ พ ร้ อ มขับ ขี่
(Preliminary impairment test) วิธนี ้ีสามารถดําเนินการโดยการสังเกตอาการ และ
ปฏิกริ ยิ าการตอบสนองทางร่างกายของผูข้ บั ขี่
3. การตรวจสอบหาสารเสพติดเบือ้ งต้น (Preliminary drug test) อาจดําเนินการโดย
การตรวจวัดจากเหงือ่ หรือนํ้าลายด้วยเครือ่ งมือทีไ่ ด้รบั การรับรองและอนุ มตั ิ
ในการดําเนินการตรวจวัดนัน้ เจ้าหน้ าที่ตํารวจต้องสวมเครื่องแบบในการปฏิบตั งิ าน
ยกเว้นกรณีท่มี กี ารเกิดอุบตั เิ หตุ เจ้าหน้าที่ตํารวจอาจสวมหรือไม่สวมเครื่องแบบก็ได้ ในกรณี
ทีไ่ ม่มใี ครยอมรับว่าเป็ นผู้ขบั ขีย่ านพาหนะ เจ้าหน้ าที่ตํารวจมีอํานาจหน้ าที่ตามกฎหมายที่จะ
ทําการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผูท้ อ่ี าศัยมาในยานพาหนะดังกล่าวมากกว่าหนึ่งคนก็ได้
ภายหลังจากทีม่ กี ารตรวจวัดเบือ้ งต้นแล้วและพบว่าผลการทดสอบเป็ นบวก เจ้าหน้าที่
ตํารวจจะทําการตรวจสอบความบกพร่องหรือสภาพที่ไม่พร้อมขับขีข่ องบุคคลนัน้ ๆ หรือการ
ตรวจสอบหาสารเสพติดอื่น อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าทีต่ ํารวจต้องมีคุณสมบัตติ ามกฎหมายและมี
เครื่องมือที่พร้อมในการปฏิบตั งิ าน ณ เวลานัน้ เมื่อมีหลักฐานชัดเจนว่าผู้ขบั ขี่ “เมาแล้วขับ”
เจ้าหน้ าที่จะพิจารณาดําเนินการจับกุมตามกฎหมายและทําการตรวจวัดซํ้าอีกครัง้ เพื่อใช้เป็ น
หลักฐานทางคดีต่อไป ซึง่ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ปรากฏรายละเอียดดังแผนภาพในหน้าถัดไป
ในกรณีทผ่ี ขู้ บั ขีป่ ฏิเสธการตรวจวัด เจ้าหน้าทีต่ ํารวจต้องแจ้งให้ผขู้ บั ขีท่ ราบถึงโทษและ
กระบวนการดําเนินการทางกฎหมายให้กบั ผูข้ บั ขีท่ ราบ และให้ดําเนินการจับกุมผูข้ บั ขีน่ ัน้ หาก
ต้องสงสัยว่า “เมาแล้วขับ” หลังจากนัน้ ควรดําเนินการตรวจวัดด้วยวิธกี ารวัดจากเลือดหรือ
ป สั สาวะ แต่ ห ากไม่ ม ีข้อ สงสัย ว่ า บุ ค คลนัน้ “เมาแล้ ว ขับ ” เจ้า หน้ า ที่ตํ า รวจจะไม่ส ามารถ
ดําเนินการจับกุมได้และต้องปล่อยผูข้ บั ขีค่ นนัน้ ไป
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สงสัยว่าบุคคลนัน้ ขับขี่
ยานพาหนะภายใต้อทิ ธิพล
ของแอลกอฮอล์หรือสาร
เสพติด
ปฏิเสธการตรวจวัด
เบื้องต้น

การทดสอบเบื้องต้น

พบแอลกอฮอล์

พบสารเสพติดหรือมี
สภาพไม่พร้อมขับขี่

ตัง้ ข้อสงสัยว่าบุคคล
นัน้ เมาแล้วขับ”

ไม่มขี อ้ สงสัยว่าบุคคลนัน้
ขับขีย่ านพาหนะภายใต้
อิทธิพลของแอลกอฮอล์
หรือสารเสพติด

ดําเนินการจับกุม
ผูต้ อ้ งสงสัย
ทําการตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือด ณ
สถานทีเ่ กิดเหตุหรือ
โรงพยาบาลสําหรับใช้เป็ น
หลักฐานทางคดี

ทําการตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดทีส่ ถานี
ตํารวจสําหรับใช้เป็ น
หลักฐานทางคดี

ทํารายงานการปฏิเสธการ
ตรวจวัดเบื้องต้น

ภาพ 1 ขัน้ ตอนการตรวจวัดแอลกอฮอล์ของเจ้าหน้าทีต่ ํารวจประเทศอังกฤษ
ทีม่ า: ดัดแปลงมาจาก Bryant, R., & Bryant S. (2009)
ภายหลังจากทีเ่ จ้าหน้าทีต่ รวจมีหลักฐานและพยานเพียงพอก็จะดําเนินการส่งฟ้องศาล
ให้ทาํ การพิจารณาตัดสินคดีต่อไป ซึง่ ผูถ้ ูกจับกุมจะถูกลงโทษในกรณีต่าง ๆ ดังทีก่ ล่าวไว้แล้วใน
ตอนต้น
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การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับของประเทศสหรัฐอเมริ กา
การออกกฎหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับกรณีเมาแล้วขับในประเทศสหรัฐอเมริกาเริม่ ต้น
ขึน้ ในปี ค.ศ. 2000 โดยในปีดงั กล่าว มลรัฐส่วนใหญ่มกี ารกําหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดไว้ท่ี
0.10 กรัม/100 มิลลิลติ ร ต่อมาในปี ค.ศ. 2005 ทุกมลรัฐมีการกําหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ไว้ท่ี 0.08 กรัม/100 มิลลิลติ ร (Traffic Injury Foundation, 2009) แต่เนื่องจากประเทศ
สหรัฐ อเมริก า เป็ น ประเทศที่แ ต่ ล ะมลรัฐ จะมีก ฎหมายเป็ น ของตนเอง ดัง นั น้ กฎหมายที่
เกี่ย วข้ อ งกับ กรณี เ มาแล้ ว ขับ และบทลงโทษจะแตกต่ า งกัน ออกไปในแต่ ล ะมลรัฐ ซึ่ง ใน
การศึก ษาครัง้ นี้ จะกล่าวถึง เฉพาะมลรัฐเท็กซัส เนื่อ งจากเป็ นมลรัฐที่มจี ํานวนอุ บตั ิเ หตุ ซ่งึ
เกีย่ วข้องกับแอลกอฮอล์ตดิ อันดับอยูใ่ นกลุ่มสูงทีส่ ุด
จากการศึกษาของ Weiss and Kercher (2011, p. 5) พบว่า ปญั หาเรื่องเมาแล้วขับ
เป็ น ประเด็น ที่ต้ อ งให้ ค วามสํ า คัญ อย่ า งยิ่ง ยวด เพราะจากสถิติท่ีผ่ า นมาแสดงให้เ ห็น ว่ า
ประมาณร้อยละ 5-10 ของคนอเมริกนั มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วไปขับขีย่ านพาหนะ
และมีผู้ขบั ขีช่ าวอเมริกนั ร้อยละ 3 มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินอัตราที่กฎหมายกําหนด และจะ
เพิม่ สูงมากเป็ นร้อยละ 17 ในช่วงวันหยุด นอกจากนัน้ จากการรายงานของ National Highway
Traffic Safety Administration –NHTSA (2011) พบว่า คนอเมริกนั ประมาณร้อยละ 30 จะมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ในช่วงหนึ่งของชีวติ ซึ่งจากการ
ประมาณการในปี ค.ศ. 2008 พบว่า มีคนเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุท่เี กี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ถงึ
11,773 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 31.60 ของจํานวนผู้เสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนทัง้ หมด
37,261 คน (NHTSA, 2009) ส่วนมลรัฐเท็กซัสเป็ นมลรัฐซึง่ มีสถิตผิ ู้เสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุท่ี
เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยในปี ค.ศ. 2008 มีผู้เสียชีวติ จํานวน
1,146 คน จากจํานวนผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนทัง้ หมด 3,031 หรือคิดเป็ นร้อยละ 37.81
ของจํานวนผู้เ สียชีว ิตทัง้ หมด ซึ่งจํานวนผู้เ สียชีว ิต จากอุ บตั ิเ หตุท่เี กี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์
ดังกล่าวข้างต้นคิดเป็ นกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุจราจรทัง้ หมดของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ข้อกําหนดของกฎหมาย
มลรัฐ เท็ก ซัส ถือ ว่ าเป็ น มลรัฐ ที่มคี วามเข้ม งวดหรือ ปราศจากการผ่ อ นปรน (Zero
tolerance) ในเรื่องของการเมาแล้วขับ โดยไม่อนุ ญาตให้บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ (อายุ
น้ อยกว่า 21 ปี ) ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วมาขับขีย่ านพาหนะบนท้องถนน และตาม
กฎหมายของมลรัฐเท็ก ซัส กํ าหนดระดับแอลกอฮอล์ใ นเลือ ดไว้ท่ไี ม่เ กิน 0.08 กรัม/100
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มิลลิลติ ร หรือ 80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับมลรัฐ อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม แนวทางการ
ตรวจวัดหลักมี 3 แนวทางคือ การตรวจวัดจากลมหายใจ การตรวจวัดจากเลือด และการ
ตรวจวัดจากปสั สาวะ ซึง่ มีรายละเอียดข้อกําหนดของกฎหมาย ดังตาราง 4
ตาราง 4 ข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผูข้ บั ขีใ่ นรัฐเท็กซัส
ประเภทของการตรวจวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์ทก่ี ฎหมายกําหนด
การตรวจวัดจากลมหายใจ
0.08 กรัม/100 มิลลิลติ ร
การตรวจวัดจากเลือด
n/a
การตรวจวัดจากปสั สาวะ
n/a
ทีม่ า: Department of Public Safety (2012)
บทลงโทษ
บทลงโทษกรณีเมาแล้วขับของมลรัฐเท็กซัส จะมีความแตกต่ างในแต่ละกรณี ทัง้ นี้
ขึน้ อยู่กบั ความรุนแรงของการกระทําความผิดและประวัตกิ ารกระทําความผิดกรณีเมาแล้วขับ
ของแต่ละบุคคล ซึง่ มีรายละเอียดในตาราง 5 ดังนี้
ตาราง 5 อัตราโทษสําหรับบุคคลทีบ่ รรลุนิตภิ าวะ
ประเภทของการกระทําผิด
อัตราโทษ
1. ความผิดครัง้ ที่ 1
1. ปรับไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์
2. จําคุกตัง้ แต่ 72 ชัวโมง
่ – 180 วัน
3. พักใบอนุ ญาตขับขี่ 90 - 365 วัน
4. หากครอบครองภาชนะบรรจุเครือ่ งดื่ม
แอลกอฮอล์ทเ่ี ปิดฝาแล้วจะถูกกักขังเพิม่ ขึน้
อีก 3-6 วัน
5. ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีเป็ นจํานวนเงิน
2,000 ดอลลาร์เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อรักษา
สถานภาพของใบขับขี่
***ศาลอาจตัดสินให้ภาคทัณฑ์การจําคุกและ
การพักใช้ใบอนุ ญาตขับขีห่ ากเป็ นการกระทํา
ผิดครัง้ แรก
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ตาราง 5 (ต่อ)
ประเภทของการกระทําผิด
2. ความผิดครัง้ ที่ 2

3. ความผิดครัง้ ที่ 3

4. กรณีเมาแล้วขับและมีผโู้ ดยสารอายุต่าํ ว่า
15 ปี โดยสารมาด้วย
ทีม่ า: Department of Public Safety (2012)

อัตราโทษ
1. ปรับไม่เกิน 4,000 ดอลลาร์
2. จําคุกตัง้ แต่ 30 วัน – 1 ปี
3. พักใบอนุ ญาตขับขี่ 180 วัน - 2 ปี
4. ต้องติดตัง้ เครือ่ ง Ignition Interlock Device
ถ้าหากกระทําความผิดตัง้ แต่ 2 ครัง้ ขึน้ ไป
ภายในระยะเวลา 5 ปี
5. ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีเป็ นจํานวนเงิน
2,000 ดอลลาร์เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อรักษา
สถานภาพของใบขับขี่
1. ปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์
2. จําคุกตัง้ แต่ 2 – 10 ปี
3. พักใบอนุ ญาตขับขี่ 180 วัน – 2 ปี
4. ต้องติดตัง้ เครือ่ ง Ignition Interlock Device
ถ้าหากกระทําความผิดตัง้ แต่ 2 ครัง้ ขึน้ ไป
ภายในระยะเวลา 5 ปี
5. ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีเป็ นจํานวนเงิน
2,000 ดอลลาร์เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อรักษา
สถานภาพของใบขับขี่
1. ปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์
2. จําคุก 180 วัน – 2 ปี

สําหรับบุคคลที่กระทําผิดแต่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ จะมีบทลงโทษใกล้เคียงกับผู้ใหญ่
ยกเว้นการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ซึง่ จะพักใช้เป็ นระยะเวลาทีน่ ้อยกว่า ดังรายละเอียดในตาราง 6
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ตาราง 6 อัตราโทษกรณียงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ประเภทของการกระทําผิด
1. ความผิดครัง้ ที่ 1

2. ความผิดครัง้ ที่ 2

3. ความผิดครัง้ ที่ 3 (กรณีอายุเกิน 17 ปี แต่
ไม่ถงึ 21 ปี)
4. ความผิดครัง้ ที่ 3 (กรณีอายุต่ํากว่า 17 ปี)

อัตราโทษ
1. ปรับไม่เกิน 500 ดอลลาร์
2. ทํางานบริการสังคม 8-12 ชัวโมง
่
3. ต้องเข้ารับการฝึกอบรม
4. พักใบอนุ ญาตขับขี่ 30 วัน
1. ปรับไม่เกิน 500 ดอลลาร์
2. ทํางานบริการสังคม 20-40 ชัวโมง
่
3. อาจมีคาํ สังศาลให้
่
เข้ารับการฝึกอบรม
4. พักใบอนุ ญาตขับขี่ 60 วัน
1. ปรับตัง้ แต่ 250-2,000 ดอลลาร์
2. อาจมีคาํ สังศาลให้
่
เข้ารับการฝึกอบรม
3. พักใบอนุ ญาตขับขี่ 180 วัน
1. ปรับไม่เกิน 500 ดอลลาร์
2. ทํางานบริการสังคม 20-40 ชัวโมง
่
3. อาจมีคาํ สังศาลให้
่
เข้ารับการฝึกอบรม
4. พักใบอนุ ญาตขับขี่ 60 วัน

ทีม่ า: Department of Public Safety (2012)
นอกจากนั น้ กฎหมายของมลรัฐ เท็ก ซัส ยัง กํ า หนดไว้ว่ า บุ ค คลใดที่ซ้ือ หรือ ขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กบั ผู้ท่ยี งั ไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องโทษปรับไม่เกิน 4,000 ดอลลาร์
(ประมาณ 120,000 บาท) และ/หรือจําคุกไม่เกิน 1 ปี และหากบุคคลที่ “เมาแล้วขับ” ก่อให้เกิด
อุบตั เิ หตุและทําให้มผี เู้ สียชีวติ จะต้องโทษปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์ จําคุก 2-20 ปี และ
บริการสังคม 240 – 800 ชัวโมง
่
การปฏิ เสธการตรวจวัดแอลกอฮอล์
สําหรับกรณีทผ่ี ู้ขบั ขีป่ ฏิเสธการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ จะถูกพักใช้ใบอนุ ญาตขับขี่
เป็นระยะเวลา 180 วัน แต่ถา้ หากบุคคลนัน้ เคยมีประวัตกิ ารกระทําผิดมาก่อนภายในระยะเวลา
10 ปี จะต้องถูกพักใช้ใบอนุ ญาตขับขีเ่ ป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 ปี นอกจากโทษดังกล่าว
ข้างต้นแล้วผู้กระทําผิดจะต้องถูกภาคทัณฑ์ เข้ารับการฝึ กอบรม การทํางานบริการชุมชนและ
ต้องจ่ายค่าดําเนินการต่าง ๆ ทางศาลด้วย
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แนวทางการตรวจวัด
ตามกฎหมายของรัฐเท็กซัส มีการกําหนดแนวทางในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ไว้ 3 วิธ ี
ได้แก่
1. การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ดว้ ยการตรวจเลือด
2. การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ
3. การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จากปสั สาวะ
การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้ าที่ตาํ รวจ
ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มขี ้อกําหนดด้านการสุ่มตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือ ด
(Random breath testing) อย่างไรก็ตาม มีจาํ นวน 12 มลรัฐทีด่ ําเนินการตัง้ จุดตรวจการงดดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Sobriety checkpoints) ซึง่ การตัง้ จุดตรวจในลักษณะนี้จะมีการคัดกรอง
ผูข้ บั ขีท่ ุกคนทีข่ บั รถผ่านมายังบริเวณทีต่ งั ้ จุดตรวจ และเจ้าหน้าทีต่ ํารวจอาจเรียกตรวจผู้ขบั ขี่
บางรายทีม่ ลี กั ษณะทีบ่ ่งบอกชัดเจนว่า “เมาแล้วขับ” (Traffic Injury Foundation, 2009) โดย
มลรัฐเท็กซัสเป็ น 1 ในจํานวน 12 มลรัฐทีม่ กี ารตัง้ จุดตรวจในลักษณะดังกล่าว
การสอบสวน
สถานการณ์ทเ่ี กี่ยวข้องซึง่ เจ้าหน้าทีต่ ํารวจจะต้องทําการสอบสวนว่าผูข้ บั ขีเ่ ป็ นบุคคล
ซึง่ “เมาแล้วขับ” หรือไม่ ประกอบด้วยสิง่ ทีส่ าํ คัญต่อไปนี้คอื
1. ยานพาหนะนัน้ เกีย่ วข้องกับการเกิดอุบตั เิ หตุ
2. ผู้ขบั ขี่ถูกสังให้
่ หยุดรถบริเวณจุดตรวจการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Sobriety
checkpoints)
3. เจ้าหน้าทีต่ ํารวจได้รบั รายงานว่ารถคันดังกล่าวมีการขับขีใ่ นลักษณะทีผ่ ดิ ปกติ
4. เจ้าหน้ าที่ตํารวจหยุดรถคันดังกล่าวเพื่อตรวจสอบการกระทําผิดกฎหมายอย่างอื่น
แต่สงั เกตเห็นว่าผูข้ บั ขีม่ อี าการมึนเมา
5. เจ้าหน้าทีต่ ํารวจสังเกตเห็นการขับขีท่ ผ่ี ดิ ปกติวสิ ยั ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความเป็ นไปได้
ทีผ่ ขู้ บั ขีน่ นั ้ “เมาแล้วขับ”
ส่วน NHTS (National Highway Traffic Safety) ได้กําหนดลักษณะและอาการของผู้
ขับขีท่ ่ี “เมาแล้วขับ” ไว้ดงั นี้
1. การเลีย้ วโค้งด้วยรัศมีทก่ี ว้างผิดปกติ
2. ขับขีย่ านพาหนะคร่อมเลน
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3. ขับขีย่ านพาหนะส่ายไปมา
4. ขับขีด่ ว้ ยความเร็วทีต่ ่ําผิดปกติ
5. หยุดรถภายในช่องจราจรโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
6. การเลีย้ วยานพาหนะกะทันหันหรือเลีย้ วผิดกฎหมาย
7. เร่ง/ลดความเร็วอย่างรวดเร็ว
8. ไม่เปิดไฟหน้า
9. ขับตามรถคันข้างหน้าอย่างกระชัน้ ชิด
หากเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบและสังเกตเห็นลักษณะดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าทีต่ ํารวจจะสัง่
ให้ห ยุด รถ ซึ่ง โดยปกติเ จ้าหน้ าที่ตํ ารวจจะตรงไปหาผู้ขบั ขี่แ ละผู้ขบั ขี่ต้อ งนัง่ อยู่ภายในรถ
ในขัน้ ตอนนี้ เ จ้ า หน้ า ที่ตํ า รวจอาจถามคํ า ถามง่ า ย ๆ เพื่อ ทดสอบว่ า ผู้ ข ับ ขี่เ มาหรือ ไม่
นอกจากนัน้ เจ้าหน้ าที่ตํารวจจะทําการบันทึกอาการต่าง ๆ ที่ส่อื ให้เห็นว่าบุคคลนัน้ “เมาแล้ว
ขับ” เช่น กลิน่ สุราจากลมหายใจของผูข้ บั ขี่ คําพูดทีไ่ ม่ชดั อาการตาแดง หน้าแดง แสดงอาการ
ซุ่มซ่ามหรือเงอะงะค้นหาใบอนุ ญาตขับขีห่ รือเอกสารการจดทะเบียนรถ เป็ นต้น เมื่อพิจารณา
ว่ามีหลักฐานชัดเจนเพียงพอว่าผูข้ บั ขีน่ ัน้ ๆ “เมาแล้วขับ” เจ้าหน้าที่ตํารวจจะแจ้งให้ผู้ขบั ขีล่ ง
จากรถและทําการทดสอบอาการเมาของผู้ขบั ขีด่ ้วยการตรวจการสนองตอบของตา การยืนขา
เดียว และการนับเลขย้อ นหลัง เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ขบั ขี่มสี ิทธิท่จี ะปฏิเสธการทดสอบ
ดังกล่าวข้างต้น ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าทีต่ ํารวจอาจทําการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลม
หายใจเบือ้ งต้น หากพบว่า มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 0.08 กรัม/100 มิลลิลติ ร ถือว่ามีความผิด
ตามกฎหมาย
การจับกุม
เมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเพียงพอได้ว่าผู้ขบั ขีเ่ ป็ นบุคคลที่ “เมาแล้ว
ขับ” เจ้าหน้ าทีต่ ํารวจจะดําเนินการจับกุมและส่งตัวไปยังสถานีตํารวจ เมื่อไปถึงสถานีตํารวจ
เจ้าหน้าทีต่ ํารวจจะเสนอให้ผขู้ บั ขีเ่ ลือกทําการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ใน 3 รูปแบบคือ การ
ตรวจวัดทางลมหายใจ การตรวจวัดทางเลือด และการตรวจวัดทางปสั สาวะ และหากผลของ
การตรวจวัด พบว่า มีระดับแอลกอฮอล์เกินอัตราที่กฎหมายกําหนด ผู้ขบั ขี่จะถูกจับกุ มฐาน
“เมาแล้วขับ” ทันที โดยส่วนใหญ่ แล้ว ผู้ถู กจับกุ มจะถูกกักตัวไว้จนกว่าจะสร่างเมาเพื่อรอการ
ประกันตัว หลังจากนัน้ เจ้าหน้ าทีต่ ํารวจจะดําเนินการส่งฟ้องศาลเพื่อตัดสินคดีต่อไป หากผูข้ บั
ขีม่ คี วามผิดจริงก็จะได้รบั โทษตามทีก่ ล่าวไว้แล้วในตอนต้น
อนึ่ ง การดํ า เนิ น การตั ้ง จุ ด ตรวจการงดดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ (Sobriety
checkpoints) ของเจ้าหน้าทีต่ ํารวจจะมีแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี้
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1. การเลือกบริเวณตัง้ จุดตรวจ มีแนวทางสําคัญได้แก่ การเลือกพื้นที่ท่มี กี ารเกิด
อุบตั เิ หตุซ่งึ เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ การเลือกบริเวณทีส่ ่งผลกระทบต่อการเลื่อน
ไหลของการจราจรให้น้อยที่สุด เป็ นจุดซึง่ บริเวณที่เชื่อมต่อกันมีพ้นื ที่เพียงพอใน
การเรียกรถให้เข้าไปจอดเพื่อทําการสอบสวนเพิม่ เติม และต้องเป็ นจุดที่สามารถ
มองเห็นได้จากทุกทิศทาง รวมถึงเป็ นบริเวณทีม่ แี สงสว่างเพียงพอ
2. เจ้าหน้ าที่ผู้ปฏิบตั ิ ต้องมีการมอบหมายอย่างเป็ นทางการให้เจ้าหน้ าที่ตํารวจไป
ปฏิบ ัติห น้ า ที่แ ละควบคุ ม การปฏิบ ตั ิ จํา นวนเจ้า หน้ า ที่จ ะต้อ งเพีย งพอต่ อ การ
ปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้ อาจดึงข้าราชการพลเรือนจากหน่วยงานอื่นเข้ามาเสริมการปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้ นอกจากนัน้ ควรแสวงหาความร่วมมือจากหน่ วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อ
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ ว่ มกัน
3. การแจ้ง เตือ นล่ ว งหน้ า การตัง้ จุด ตรวจทุ ก ครัง้ ต้ อ งมีก ารประชาสัมพันธ์ใ ห้
ประชาชนทราบล่วงหน้ า นอกจากนัน้ อาจประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนใน
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงการบังคับใช้กฎหมาย “เมาแล้วขับ” อย่าง
เข้ม งวด ทัง้ นี้ เพื่อ เป็ น การเพิ่ม ระดับ ของความร่ ว มมือ ในการตรวจวัด ระดับ
แอลกอฮอล์ข องผู้ข บั ขี่ และเป็ น ก้น ป้ อ งกัน การต่ อ ต้า นจากผู้ข บั ขี่อีก ทางหนึ่ ง
นอกจากนัน้ จะต้องแจ้งหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอื่น ๆ ด้วย เช่น หน่ วยงานด้านความ
ปลอดภัยสาธารณะ หน่ วยงานที่เ กี่ยวข้อ งกับการพิจารณาคดีแ ละการฟ้ องร้อ ง
ข้าราชการ และกลุ่มผลประโยชน์สาธารณะต่าง ๆ เป็นต้น
4. ความปลอดภัย จะต้องมีการติดป้ายหรือสัญญาณเตือนให้ผขู้ บั ขีท่ ราบล่วงหน้าว่ามี
การตัง้ จุดตรวจ แสงสว่างต้องเพียงพอ มีการตัง้ กรวยยางเพื่อความปลอดภัย
มีระบบแสงสว่างทัง้ แบบถาวรและแบบเคลื่อนย้ายได้ ส่วนยานพาหนะทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ้ งมีการทําเครือ่ งหมายหรือสัญญาณให้ชดั เจน
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การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับของประเทศเกาหลีใต้
เกาหลีใต้เริม่ มีการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับกรณีเมาแล้วขับตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1989
โดยกําหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดไว้ไม่เกิน 0.05 กรัม/100 มิลลิลติ ร อย่างไรก็ตาม ในช่วง
ระหว่างปี ค.ศ. 2002 – 2008 อัตราผู้เสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุท่เี กี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ต่อ
ประชากร 100,000 คนกลับเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องจาก 8.5 เป็ น 9.4 (Chun, 2009) นอกจากนัน้
ในช่วงปี ค.ศ. 1996-2005 จํานวนอุบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกับแอลกอฮอล์เพิม่ ขึน้ จาก 25,746 ครัง้ เป็ น
26,460 ครัง้ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.70 (Park, 2008) แต่จํานวนอุบตั เิ หตุท่เี กี่ยวข้องกับ
แอลกอฮอล์กลับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.6 ในช่วงปี ค.ศ. 2008-2009 (International Traffic Safety
Data & Analysis Group, 2011) ดังนัน้ รัฐบาลเกาหลีใต้จงึ ให้ความสําคัญกับปญั หาดังกล่าว
มากขึน้ โดยในปี ค.ศ. 2007 มีความพยายามผลักดันกฎหมายเพื่อกําหนดระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดไม่เกิน 0.03 กรัม/100 มิลลิลติ ร แต่รฐั สภาไม่อนุ มตั เิ นื่องจากได้รบั แรงกดดันจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ (Traffic Injury Research Foundation, 2009)
บทบัญญัติของกฎหมาย
ตามกฎหมายจราจรทางบก (Road Traffic Act) ของประเทศเกาหลีใต้ มาตรา 44
(การห้ามขับรถในขณะทีม่ นึ เมา) ระบุว่า
1. ห้ามไม่ให้บุคคลใดขับขีย่ านพาหนะในขณะที่มนึ เมา ซึ่งในทีน่ ้ีหมายความรวมถึง
การขับขีเ่ ครือ่ งจักรกลในการก่อสร้างต่าง ๆ
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจเห็นว่ามีความจําเป็ นในการป้องกันอันตรายและเพื่อให้เกิด
ความมันใจว่
่ ามีความปลอดภัย โดยสังเกตเห็นว่าผูข้ บั ขีข่ บั ขีย่ านพาหนะในขณะที่
เมาสุ ร า เจ้า หน้ า ที่ตํ า รวจมีอํ า นาจตามกฎหมายในการเรีย กผู้ข ับ ขี่ค นนั น้ มา
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ (Breath test) เพื่อตรวจว่ามีระดับแอลกอฮอล์เกินอัตรา
ทีก่ ฎหมายกําหนดหรือไม่ ซึง่ ในกรณีน้ี ผูข้ บั ขีค่ วรตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ตามที่
เจ้าหน้าทีต่ ํารวจร้องขอ
3. หากผู้ขบั ขี่คนใดปฏิเสธการทดสอบระดับแอลกอฮอล์ด้วยวิธกี ารตรวจวัดทางลม
หายใจ (Breath test) ทีด่ าํ เนินการเพื่อตรวจสอบว่าผูข้ บั ขีค่ นนัน้ เมาหรือไม่ตามข้อ
2 เจ้าหน้ าที่ตํารวจสามารถดําเนินการตรวจวัดหาระดับแอลกอฮอล์ด้วยวิธกี าร
ตรวจเลือดของผูข้ บั ขี่ แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากผูข้ บั ขีค่ นนัน้ ก่อน
4. หากผูข้ บั ขีม่ รี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือด (Blood-Alcohol Concentration หรือ BAC)
เกินกว่า 0.05 กรัม/100 มิลลิลติ ร ถือว่าเมาและห้ามไม่ให้ขบั ขีย่ านพาหนะ
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นอกจากนัน้ มาตรา 50 ได้ระบุเพิม่ เติมไว้ดว้ ยว่า ห้ามไม่ให้บุคคลใดขับขีจ่ กั รยานใน
ขณะที่เ มาสุ ร าหรือ ได้รบั อิทธิพ ลจากยาเสพติดหรือ จากเหตุ ผ ลอื่น ที่ทํา ให้ผู้ข บั ขี่ค นนั น้ ไม่
สามารถขับขีจ่ กั รยานได้อย่างเป็ นปกติ ส่วนมาตรา 56 กล่าวถึงความรับผิดชอบของนายจ้างที่
มีหน้าทีใ่ นการดูแลควบคุมให้ลกู จ้างซึง่ ทําหน้าทีข่ บั รถให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ซึง่ หมาย ถึงการ
ป้องก้นไม่ให้ลกู จ้างทีถ่ ูกลงโทษเนื่องจากกระทําผิดกรณีเมาแล้วขับไปขับขีย่ านพาหนะใด ๆ
อัตราโทษ
โดยทัวไปแล้
่
วอัตราโทษกรณีเมาแล้วขับของประเทศเกาหลีใต้คอื การจําคุกไม่เกิน 3 ปี
และปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน (ประมาณ 286,000 บาท) ดังรายละเอียดในตาราง 7
ตาราง 7 อัตราโทษกรณีเมาแล้วขับของประเทศเกาหลีใต้
ลักษณะของการกระทําผิด
อัตราโทษ
ระดับ BAC เกินอัตราทีก่ ฎหมายกําหนด
- ปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน (ประมาณ
286,000 บาท)
- จําคุกไม่เกิน 3 ปี
- พักใช้ใบอนุ ญาตขับขีไ่ ม่เกิน 1 ปี
*** กรณีเกิดอุบตั เิ หตุมผี บู้ าดเจ็บและเสียชีวติ
- ปรับไม่เกิน 15 ล้านวอน (ประมาณ
429,000 บาท)
- จําคุกไม่เกิน 5 ปี
- เพิกถอนใบอนุ ญาตขับขี่
การปฏิเสธการตรวจวัดแอลกอฮอล์
- ปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน (ประมาณ
286,000 บาท)
- จําคุกไม่เกิน 3 ปี
- พักใช้ใบอนุ ญาตขับขีไ่ ม่เกิน 1 ปี
นายจ้างทีเ่ พิกเฉยและปล่อยให้ลกู จ้างทีไ่ ม่ม ี - ปรับไม่เกิน 3 ล้านวอน (ประมาณ 85,800
ใบอนุ ญาตขับขีข่ บั ขีย่ านพาหนะหรือเคย
บาท)
กระทําความผิดกรณีเมาแล้วขับแล้วไปกระทํา - จําคุกไม่เกิน 1 ปี
*** กรณีเป็ นรถจักรยานยนต์ โทษคือปรับไม่
ผิดซํ้า
เกิน 300,000 วอน (ประมาณ 8,580 บาท)
ทีม่ า: Korea Road Traffic Act
หมายเหตุ: อัตราแลกเปลีย่ น 1 วอน เท่ากับ 0.0286 บาท
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ในทางปฏิบตั ิ หากผูข้ บั ขีม่ ปี ริมาณแอลกอฮอล์ต่าํ กว่า 0.05 กรัม/ 100 มิลลิลติ ร จะไม่ม ี
การลงโทษ แต่หากมีปริมาณแอลกอฮอล์ตงั ้ แต่ 0.05-0.09 จะมีการพักใช้ใบอนุ ญาตขับขีเ่ ป็ น
เวลา 100 วัน ปริมาณแอลกอฮอล์ 0.09-0.10 จะเพิกถอนใบอนุ ญาตขับขี่ และหากปริมาณ
แอลกอฮอล์ตงั ้ แต่ 0.10-0.36 จะถูกเจ้าหน้าทีต่ ํารวจจับกุม (Global Road Safety Partnership,
2007)
อํานาจหน้ าที่ของเจ้าหน้ าที่ตาํ รวจ
มาตรา 47 กําหนดอํานาจหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีต่ ํารวจในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับกรณีเมาไม่
ขับไว้ ดังนี้
มาตรา 47 (1) เมือ่ เจ้าหน้าตํารวจสันนิษฐานได้ว่าผูข้ บั ขีก่ ําลังขับขีย่ านพาหนะทีฝ่ ่าฝืน
มาตรา 44 เจ้าหน้าทีต่ ํารวจมีอํานาจในการหยุดรถและขอตรวจสอบใบขับขีไ่ ด้
มาตรา 47(2) เจ้าหน้ าที่ตํ ารวจอาจสังให้
่ ผู้ขบั ขี่ยานพาหนะหยุดขับขี่ยานพาหนะ
จนกว่าผู้ขบั ขีค่ นนัน้ สามารถขับขีย่ านพาหนะได้อย่างปกติ หรืออาจใช้มาตรการที่จําเป็ นอื่นๆ
ต่อผูข้ บั ขีค่ นนัน้
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การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับของประเทศเวียดนาม
ปญั หาอุบตั เิ หตุทางถนนเป็ นปญั หาทีก่ ่อให้เกิดความสูญเสียแก่ประเทศเวียดนามเป็ น
อย่างมาก โดยในปี ค.ศ. 2008 มีจาํ นวนผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนถึง 11,243 ราย และ
จากการสํารวจของกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามในปี ค.ศ. 2007 พบว่า ประชาชนชาว
เวียดนามร้อยละ 70.8 เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนแล้วมาขับขีย่ านพาหนะ อย่างไรก็ตาม
ได้มกี ารสํารวจจํานวนอุบตั เิ หตุท่เี กี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ พบว่า มีการรายงานตัวเลขที่ต่ ํากว่า
ความเป็ นจริง โดยการสํ า รวจของคณะกรรมาธิก ารความปลอดภัย ทางถนนแห่ ง ชาติข อง
เวียดนาม รายงานว่า อุบตั เิ หตุทเ่ี กีย่ วข้องกับแอลกอฮอล์ในประเทศเวียดนามมีประมาณร้อยละ
6 ของจํานวนอุบตั เิ หตุทางถนนทัง้ หมด (Tam, 2010) แม้ว่าตัวเลขทีร่ ายงานจะเป็ นจํานวนที่
ค่อนข้างตํ่า แต่รฐั บาลเวียดนามได้ให้ความสําคัญในต่อการบังคับใช้กฎหมายกรณีเมาแล้วขับ
เป็นอย่างมาก และมีการบรรจุเนื้อหาเกีย่ วกับกรณีเมาแล้วขับไว้ในกฎหมายจราจรทางบก ค.ศ.
2001 ซึง่ กําหนดระดับแอลกอฮอล์สําหรับผูข้ บั ขีไ่ ว้ไม่เกิน 0.08 กรัม/100 มิลลิลติ ร ต่อมาได้ม ี
การปรับแก้กฎหมายกําหนดระดับแอลกอฮอล์สําหรับผู้ขบั ขี่รถจักรยานยนต์ไว้ไม่เกิน 0.05
กรัม/100 มิลลิลติ ร แลผูข้ บั ขีร่ ถยนต์เป็ น 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่เดือน
กรกฎาคม ค.ศ. 2009 เป็ นต้นมา (Tam, 2010) ดังนัน้ จึงถือได้ว่าเวียดนามเป็ นอีกประเทศ
หนึ่งทีม่ คี วามเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับ
ตาราง 8 ปริมาณแอลกอฮอล์ตามทีก่ ฎหมายกําหนดของประเทศเวียดนาม
ประเภทยานพาหนะ
ระดับ BAC
รถยนต์
0.00 กรัม/100 มิลลิลติ ร
แทรคเตอร์
0.00 กรัม/100 มิลลิลติ ร
รถยนต์/บรรทุกเพื่อการพาณิชย์
0.00 กรัม/100 มิลลิลติ ร
รถจักรยานยนต์
0.05 กรัม/100 มิลลิลติ ร
ทีม่ า: Vietnam Road Traffic Act 2008
อัตราโทษ
การกําหนดอัตราโทษกรณีเมาแล้วขับในประเทศเวียดนามมีการกําหนดตามปริมาณ
แอลกอฮอล์และประเภทของยานพาหนะทีข่ บั ขีเ่ ป็ นหลัก ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
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ตาราง 9 อัตราโทษกรณีเมาแล้วขับของประเทศเวียดนาม
ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์
ระดับ BAC
อัตราโทษ
< 0.05 กรัม/100 มิลลิลติ ร
ระดับ 1
- ไม่มโี ทษ
BAC น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 แต่ไม่เกิน ระดับ 2
0.08 กรัม/100 มิลลิลติ ร
- ปรับ 200,000-400,000 VND (ประมาณ
300-600 บาท)
สูงกว่า 0.08 กรัม/100 มิลลิลติ ร
ระดับ 3
- ปรับ 500,000-1,000,000 VND (ประมาณ
950-1,500 บาท)
- พักใบอนุญาตขับขี่ 30 วัน
ผูข้ บั ขีร่ ถยนต์
ระดับ BAC
อัตราโทษ
< 0.05 กรัม/100 มิลลิลติ ร
ระดับ 1
- ปรับ 600,000-800,000 VND (ประมาณ
900-1,200 บาท)
BAC น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 แต่ไม่เกิน ระดับ 2
0.08 กรัม/100 มิลลิลติ ร
- ปรับ 2,000,000-3,000,000 VND (ประมาณ
3,000-4,500 บาท)
- พักใบอนุญาตขับขี่ 30 วัน
สูงกว่า 0.08 กรัม/100 มิลลิลติ ร
ระดับ 3
- ปรับ 4,000,000-6,000,000 VND (ประมาณ
6,000-9,000 บาท)
- พักใบอนุญาตขับขี่ 60 วัน
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ตาราง 9 (ต่อ)
ผูข้ บั ขีร่ ถยนต์อ่นื ๆ
ระดับ BAC
< 0.05 กรัม/100 มิลลิลติ ร

อัตราโทษ

ระดับ 1
- ปรับ 400,000-600,000 VND (ประมาณ
600-900 บาท)
BAC น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 แต่ไม่เกิน ระดับ 2
0.08 กรัม/100 มิลลิลติ ร
- ปรับ 1,000,000-3,000,000 VND (ประมาณ
1,500-4,500 บาท)
- พักใบอนุญาตขับขี่ 30 วัน
สูงกว่า 0.08 กรัม/100 มิลลิลติ ร
ระดับ 3
- ปรับ 3,000,000-5,000,000 VND (ประมาณ
4,500-7,500 บาท)
- พักใบอนุญาตขับขี่ 60 วัน
ทีม่ า: Vietnam Road Traffic Act 2008
หมายเหตุ: อัตราแลกเปลีย่ น 1 VND เท่ากับ 0.0015 บาท
ในกรณีผขู้ บั ขีป่ ฏิเสธการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จะมีโทษปรับระหว่าง 2,000,000 –
3,000,000 VND (ประมาณ 3,000 -4,500 บาท) และหากก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุขนั ้ รุนแรงผูข้ บั ขี่
อาจถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตขับขีต่ ลอดชีวติ และถูกจําคุก 3 – 10 ปี (ตามกฎหมายอาญา)
นอกจากนัน้ ผูข้ บั ขีย่ านพาหนะเพื่อการพาณิชย์จะต้องเข้ารับการทดสอบความรูใ้ หม่
การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้ าที่ตาํ รวจ
ตามกฎหมายของเวียดนาม เจ้าหน้าทีต่ ํารวจมีอํานาจหน้าทีใ่ นการใช้เครื่องมือตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล์ได้หากสงสัยว่าผู้ขบั ขีด่ ่มื สุราแล้วขับรถและสามารถใช้เอกสารทีพ่ มิ พ์ออกมา
จากเครือ่ งมือดังกล่าวเป็ นหลักฐานได้ อย่างไรก็ตาม การลงโทษทางอาญาในประเทศเวียดนาม
มีปญั หาเรือ่ งการตีความคําว่า “เมา” (Intoxicated) เนื่องจากไม่มกี ารให้คาํ จํากัดความของระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือด (BAC) ไว้ในกฎหมาย ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายในกรณีน้ีประสบ
ปญั หาอย่างมากในทางปฏิบตั ิ
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การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับของประเทศสิ งคโปร์
จํานวนอุบตั เิ หตุของประเทศสิงคโปร์ในช่วงปี ค.ศ. 2010 – 2011 มีจาํ นวนผูเ้ สียชีวติ
จากอุบตั เิ หตุจราจรเพิม่ ขึน้ เพียง 3 ราย หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.60 เท่านัน้ ในขณะที่จํานวน
ผูบ้ าดเจ็บลดลงจาก 8,347 ราย เป็ น 7,734 ราย คิดเป็ นร้อยละ 8.33 ส่วนอุบตั เิ หตุทเ่ี กี่ยวข้อง
กับแอลกอฮอล์เพิม่ ขึน้ จาก 96 รายในปี ค.ศ. 2010 เป็ น 113 ราย ในปี ค.ศ. 2011 โดยมี
ผูเ้ สียชีวติ เท่าเดิมคือ 5 คน แต่จาํ นวนผูบ้ าดเจ็บเพิม่ จาก 91 รายเป็ น 108 ราย (Singapore
Police Force, 2012) ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์มกี ารกําหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ไว้ไม่เกิน 0.08 กรัม/100 มิลลิลติ ร
อัตราโทษ
โทษตามกฎหมายกรณีเมาแล้วขับของประเทศสิงคโปร์ มีรายละเอียด ดังนี้
ตาราง 10 อัตราโทษกรณีเมาแล้วขับของประเทศสิงคโปร์
ประเภทของการกระทําผิด
อัตราโทษ
การกระทําผิดครัง้ ที่ 1
- ปรับ $1,000 – 5,000 (ประมาณ 25,000125,000 บาท)
- พักใช้ใบอนุ ญาตขับขีอ่ ย่างน้อย 1 ปี
- จําคุกไม่เกิน 6 เดือน
การกระทําผิดครัง้ ที่ 2
- ปรับ $3,000 – 10,000 (ประมาณ 75,000250,000 บาท)
- พักใช้ใบอนุ ญาตขับขีอ่ ย่างน้อย 1 ปี
- จําคุกไม่เกิน 12 เดือน
การกระทําผิดครัง้ ที่ 3 เป็ นต้นไป
- ปรับ $30,000 (ประมาณ 750,000บาท)
- พักใช้ใบอนุ ญาตขับขีอ่ ย่างน้อย 1 ปี
- จําคุกไม่เกิน 3 ปี
กรณีเกิดอุบตั เิ หตุทาํ ให้มผี บู้ าดเจ็บหรือ
เฆีย่ นไม่เกิน 6 ครัง้
เสียชีวติ
(ตามกฎหมายอาญา)
ทีม่ า: Singapore Road Traffic Act
หมายเหตุ: อัตราแลกเปลีย่ น 1 ดอลลาร์สงิ คโปร์ เท่ากับ 25.00 บาท
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ในกรณีทผ่ี ขู้ บั ขีไ่ ม่ยนิ ยอมให้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ถือว่ามีโทษเสมือน “เมาแล้วขับ”
มีอตั ราโทษปรับ $1,000 – 5,000 (ประมาณ 25,000-125,000 บาท) หรือจําคุกไม่เกิน 6 เดือน
การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้ าที่ตาํ รวจ
ตามกฎหมายจราจรของประเทศสิงคโปร์มาตรา 69 ระบุอํานาจหน้ าที่ของเจ้าหน้ าที่
ตํารวจไว้ดงั นี้
1. เจ้าหน้าทีต่ ํารวจอาจเรียกผูข้ บั ขีใ่ ห้หยุดรถเพื่อทําการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือด หากทีเหตุสมควรดังต่อไปนี้
(1) บุคคลที่ขบั ขีห่ รือพยายามขับขีห่ รือเป็ นผู้รบั ผิดชอบยานพาหนะบนท้องถนน
หรือสถานที่สาธารณะมีแอลกอฮอล์ในเลือดหรือกระทําผิดกฎหมายจราจรใน
ข้อหาอื่นในขณะทีข่ บั ขี่
(2) บุค คลใดที่ขบั ขี่ห รือพยายามขับขี่ห รือเป็ นผู้รบั ผิด ชอบยานพาหนะบนท้อ ง
ถนนหรือ สถานที่ส าธารณะมีแอลกอฮอล์ใ นเลือ ดและยังคงมีแอลกอฮอล์ใ น
เลือด
(3) บุค คลใดที่ขบั ขี่ห รือพยายามขับขี่ห รือเป็ นผู้รบั ผิด ชอบยานพาหนะบนท้อ ง
ถนนหรือสถานทีส่ าธารณะกระทําผิดกฎหมายจราจรในข้อหาอื่นในขณะทีข่ บั ขี่
(4) บุค คลใดที่ขบั ขี่ห รือพยายามขับขี่ห รือเป็ นผู้รบั ผิด ชอบยานพาหนะบนท้อ ง
ถนนหรือ สถานที่ส าธารณะและก่ อ ให้เกิด อุ บตั ิเ หตุ ระหว่างยานพาหนะของ
ตนเองกับยานพาหนะคันอื่น หรือยานพาหนะอื่นมากกว่าหนึ่งคัน หรือทําให้
ผูอ้ ่นื ได้รบั บาดเจ็บหรือเสียชีวติ
2. จากเหตุอนั เป็ นข้อสงสัยดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้ าที่ตํารวจอาจเรียกให้ผู้ขบั ขีห่ ยุด
รถเพื่อทําการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดบริเวณที่ทําการเรียกตรวจหรือ
บริเวณใกล้เคียง หรืออาจดําเนินการตรวจวัดทีส่ ถานีตํารวจก็ได้
3. การดําเนินการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจะต้องดําเนินการโดยเจ้าหน้ าที่
ตํารวจเท่านัน้
4. หากพบว่ ามีระดับ แอลกอฮอล์ใ นเลือ ดเกินอัต ราที่ก ฎหมายกํ าหนด เจ้า หน้ า ที่
ตํารวจสามารถดําเนินการจับกุมได้ทนั ที
5. เจ้าหน้าทีต่ ํารวจมีอํานาจในการจับกุมผูข้ บั ขีท่ นั ทีในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) ผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่าอัตราทีก่ ฎหมายกําหนด
(2) ผูข้ บั ขีป่ ฏิเสธการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดและเจ้าหน้าทีต่ ํารวจมีเหตุ
สมควรทีเ่ ชื่อได้ว่าบุคคลนัน้ มีแอลกอฮอล์ในเลือด
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(3) เจ้าหน้าทีต่ ํารวจมีเหตุอนั สมควรทีต่ ้องสงสัยว่าบุคคลนัน้ ตกอยู่ภายใต้อทิ ธิพล
ของยาเสพติดหรือสารมึนเมาประเภทอื่น ๆ
6. อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้ าที่ตํารวจไม่สามารถทําการจับกุมผู้ต้องสงสัยได้หากบุคคล
นัน้ เป็ นผูป้ ว่ ยและทําการรักษาตัวอยูท่ โ่ี รงพยาบาล และการดําเนินการตรวจวัด จะ
สามารถกระทําได้ก็ต่อเมื่อแพทย์ท่รี บั ผิดชอบเป็ นผู้อนุ ญาตก่อน และการทําการ
ตรวจวัด ต้องกระทําทีโ่ รงพยาบาลเท่านัน้
นอกจากนัน้ เจ้าหน้ าที่ตํ ารวจไม่ค วรดํา เนิ นการตรวจวัด แอลกอฮอล์ห ากมีเ หตุ ผ ล
ทางด้านการแพทย์ทไ่ี ม่สามารถทําการตรวจวัดได้ หรือในช่วงเวลาดังกล่าวขาดความพร้อมใน
เรื่อ งของเครื่อ งมือตรวจวัด หรือ การใช้เ ครื่องมือตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์นัน้ ไม่เหมาะสม
ในทางปฏิบตั ิ ณ เวลานัน้ ๆ
หากผู้ขบั ขี่ปฏิเสธการตรวจวัดหรือปฏิเสธการให้ตวั อย่าง เจ้าหน้ าที่ตํารวจต้องแจ้ง
ให้กบั ผูข้ บั ขีท่ ราบถึงความผิดของการปฏิเสธการตรวจวัดดังกล่าวว่าเป็ นความผิดตามกฎหมาย
และต้องถูกปรับ จําคุก หรือพักใช้ใบอนุ ญาตขับขีเ่ พราะหากเจ้าหน้าทีต่ ํารวจไม่ดําเนินการแจ้ง
ให้ผขู้ บั ขีท่ ราบ ศาลอาจพิจารณายกฟ้องได้
ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้มปี ระสิทธิภาพสูงทีส่ ุด เจ้าหน้ าทีต่ ํารวจของสิงคโปร์ม ี
การปิ ดกัน้ ทางออกของถนนทุกจุดเพื่อทําการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดให้ได้ร้อยละ
100 โดยมีการเปลีย่ นแปลงเวลาและจุดตรวจตลอดเวลา ตลอดจนประสานเจ้าของสถานบันเทิง
ให้เป็ นผู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเมาแล้วขับพร้อมกระตุ้นให้ผู้ประกอบการจัดหารถแท็กซี่
สําหรับส่งลูกค้าทีเ่ มาหรือมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าทีก่ ฎหมายกําหนดอีกทางหนึ่ง
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การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับของประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43(2) บัญญัตเิ กี่ยวกับการขับขี่
ขณะ “เมาแล้วขับ” ไว้ว่า “ห้ามมิให้ผขู้ บั ขีร่ ถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น” อย่างไรก็ตาม
เจ้าหน้ าที่ตํารวจไม่ส ามารถบัง คับใช้ก ฎหมายดัง กล่ าวได้ เนื่ อ งจากยังมิไ ด้กําหนดวิธ ีก าร
ตรวจวัดความเมา ต่อมามีการร่างกฎกระทรวงเพื่อรองรับกฎหมายดังกล่าว และมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537 ตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีรายละเอียดสําคัญ คือ การ
กําหนดวิธกี ารตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผขู้ บั ขีว่ ่าเมาหรือไม่ดว้ ยการกําหนดระดับแอลกอฮอล์
ในเลือดไว้ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ รวมถึงการกําหนดวิธกี ารตรวจวัดไว้ 3 วิธ ี ได้แก่
1. ตรวจวัดจากลมหายใจ เป็ นการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือด โดยวิธเี ปา่ ลมหายใจ (Breath analizer test) ซึง่ จะให้ค่ามีหน่ วยเป็ นมิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์
2. ตรวจวัดจากปสั สาวะ
3. ตรวจวัดจากเลือด
ทัง้ นี้ การตรวจวัดจากปสั สาวะและการตรวจวัดจากเลือด จะกระทําก็ต่อเมื่อไม่สามารถ
ทําการตรวจวัดจากลมหายใจได้ และหากพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ ให้ถอื ว่าเมาสุรา
สงคราม เสงี่ยมพัก ตร์ (2549) กล่าวว่ า แม้จะมีก ารกํ าหนดกฎกระทรวงออกมา
แต่หน่ วยงานราชการที่รบั ผิดชอบยังขาดความพร้อมด้านเครื่องมือตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
นอกจากนัน้ บุ คลากรยัง ไม่มที กั ษะในการใช้เครื่อ งตรวจวัด แอลกอฮอล์ จนกระทังในเดื
่
อน
ธันวาคม ปี พ.ศ. 2540 จึงได้เริม่ มีการตัง้ จุดตรวจจับผูข้ บั ขีท่ เ่ี มาสุราเป็ นครัง้ แรก โดยการ
ดําเนินการของกองบังคับการตํ ารวจจราจร หลัง จากนัน้ จึง มีการดําเนินการตรวจจับอย่าง
ต่อเนื่อง และเริม่ มีความเข้มงวดมากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั ภายหลังจากที่ พลตํารวจตรี อดุลย์
แสงสิง แก้ ว (ตํ า แหน่ ง ในขณะนัน้ ) เข้า มารับตํ า แหน่ ง ผู้บ ัง คับการตํ า รวจจราจร เมื่อ เดือ น
เมษายน พ.ศ. 2541 สําหรับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าทีต่ ํารวจในประเทศไทยจะห้ามมิ
ให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือทําการเปรียบเทียบปรับในกรณีเมาแล้วขับ
การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในในประเทศไทยจะใช้วธิ กี ารตรวจวัดลมหายใจเป็ น
อัน ดับ แรก หากไม่ส ามารถดํ าเนิน การได้ก็จะตรวจวัด จากป สั สาวะและตรวจวัด จากเลือ ด
ตามลําดับ ทัง้ นี้ เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 10 ให้ความเห็นว่าการเจาะเลือดและ
การตรวจเลือดเป็ นการกระทําต่ อร่างกายของบุ คคล ซึ่งกระทบต่ อสิทธิเสรีภาพในชีวติ และ
ร่างกายของบุคคลตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญซึง่ ให้การรับรองไว้ และในหลักทัวไปของการ
่
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ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การกระทําต่อร่างกายของผู้ป่วยต้องได้รบั ความยินยอมจากผู้ป่วย
เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการช่วยชีวติ ของผูป้ ว่ ยในกรณีฉุกเฉิน ดังนัน้ การเจาะเลือดทีก่ ระทําต่อ
ร่างกายของ ผูข้ บั ขีก่ ต็ อ้ งได้รบั ความยินยอมจากผูข้ บั ขีด่ ว้ ย
อย่างไรก็ตาม มาตรา 142 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ.2522
ไม่ได้กล่าวถึงการเจาะเลือดไว้ ดังนัน้ การตรวจวัดแอลกอฮอล์จากเลือด จึงเป็ นกรณีท่เี กิน
ขอบเขตอํานาจของเจ้าหน้าทีต่ ํารวจตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 142 หากจะให้เจ้าหน้าทีต่ ํารวจ
มีอํานาจดังกล่าว จําเป็ นจะต้องออกกฎกระทรวงเพื่อมารองรับกฏหมายดังกล่าว
อัตราโทษ
การลงโทษกรณี “เมาแล้ว ขับ” ในประเทศไทย มีทงั ้ โทษจําและ/หรือ ปรับผู้ขบั ขี่รถ
ในขณะเมาสุราแล้ว นอกจากนัน้ ยังมีการลงโทษด้วยการตัดแต้มและการคุมประพฤติ อีกด้วย
ตามรายละเอียดในตาราง 11
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั แิ ล้วส่วนใหญ่ศาลจะพิพากษาลงโทษ ดังนี้
1. โทษจําคุก 1-3 เดือน โทษจําคุกรอลงอาญา 1-2 ปี
2. ปรับ 5,000-20,000 บาท (แล้วแต่ชนิดรถ)
3. บริการสังคม / บําเพ็ญประโยชน์12-48 ชัวโมงตามคํ
่
าสังศาล
่
4. พักใช้ใบอนุ ญาต 6 เดือน
ตาราง 11 อัตราโทษกรณีเมาแล้วขับของประเทศไทย
การกระทําผิด
อัตราโทษ
ระดับ BAC เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
- ตัดคะแนน 40 คะแนน
- ปรับ 5,000 – 20,000 บาท หรือ
- จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
- ศาลอาจสังพั
่ กใช้ใบอนุ ญาตขับขีไ่ ม่เกิน 6
เดือน หรือเพิกถอนใบอนุ ญาตขับขี่
- ทํางานบริการสังคม
กรณีทําให้ผู้อ่นื ได้รบั อันตรายแก่ร่างกายหรือ - ตัดคะแนน 40 คะแนน
จิตใจ
- ปรับตัง้ แต่ 20,000-100,000 บาท
- จําคุกตัง้ แต่ 1 – 5 ปี
- พักใช้ใบอนุ ญาตขับขีไ่ ม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
เพิกถอนใบอนุ ญาตขับขี่
- ทํางานบริการสังคม
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ตาราง 11 (ต่อ)
การกระทําผิด
กรณีทาํ ให้ผอู้ ่นื ได้รบั อันตรายสาหัส

กรณีทาํ ให้ผอู้ ่นื ถึงแก่ความตาย

การปฏิเสธการตรวจวัด
ทีม่ า: พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ.2522

อัตราโทษ
- ตัดคะแนน 40 คะแนน
- ปรับตัง้ แต่ 40,000 – 120,000 บาท
- จําคุกตัง้ แต่ 2-6 ปี
- พักใช้ใบอนุ ญาตขับขีไ่ ม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
เพิกถอนใบอนุ ญาตขับขี่
- ทํางานบริการสังคม
- ตัดคะแนน 40 คะแนน
- ปรับตัง้ แต่ 60,000 – 200,000 บาท
- จําคุกตัง้ แต่ 3-10 ปี
- เพิกถอนใบอนุ ญาตขับขี่
- ทํางานบริการสังคม
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

แนวทางการปฏิ บตั ิ งาน
แนวทางในการตัง้ จุดตรวจเพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผูข้ บั ขีม่ แี นวทาง
ปฏิบตั ทิ ส่ี าํ คัญได้แก่
1. เจ้าหน้าทีช่ นั ้ สัญญาบัตร สําหรับควบคุมการปฏิบตั ิ จํานวน 2 นาย
- หัวหน้าจุดตรวจคือ รองผูก้ ํากับการ (จราจร) หรือ สารวัตรจราจร จํานวน 1
นาย
- ร้อยเวรทําหน้าทีต่ รวจวัดเครือ่ งมือจํานวน 1 นาย
2. ชัน้ ประทวน จํานวน 10 นาย
- ตรวจวัดเครือ่ งมือเบือ้ งต้น จํานวน 4 - 6 นาย
- ผูช้ ่วยร้อยเวร จํานวน 2 นาย
- ส่งผูต้ อ้ งหาจํานวน 2 - 4 นาย
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ขัน้ ตอนการดําเนิ นการของเจ้าหน้ าที่ตาํ รวจ
ภายหลังจากที่เจ้าหน้ าที่ตํารวจทําการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขบั ขี่
และพบว่า มีระดับแอลกอฮอล์เกินอัตราทีก่ ฎหมายกําหนด เจ้าหน้าทีต่ ํารวจจะดําเนินการตาม
ขัน้ ตอนดังนี้
1. แจ้งสิทธิ / พิมพ์ลายนิ้วมือ / สอบสวน
2. ตัดคะแนนใบอนุ ญาตขับขี่ 40 คะแนน
3. ควบคุมตัว (ขัง) หรือประกันตัว10,000–20,000 บาท
4. ส่งฟ้องศาลวันรุง่ ขึน้
5. ศาลลงโทษปรับ โทษจํา รอสังคุ
่ มประพฤติ บริการสังคม และพักใช้ใบอนุ ญาตขับขี่
6 เดือน
6. ถ้าปริมาณแอลกอฮอล์สงู มาก ศาลจะลงโทษจําคุกทันที
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ผลการศึกษาเปรียบเทียบ
จากการศึกษาเปรียบเทียบข้อกําหนดของกฎหมายกรณีเมาแล้วขับของประเทศต่าง ๆ
ได้ แ ก่ อัง กฤษ สหรัฐ อเมริก า เกาหลีใ ต้ เวีย ดนาม สิง คโปร์แ ละไทย ผู้ว ิจ ัย ดํ า เนิ น การ
เปรียบเทียบในประเด็นสําคัญ ดังนี้คอื
1. ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC) ตามทีก่ ฎหมายกําหนด
2. อัตราค่าปรับ
3. โทษจําคุก
4. การปฏิเสธการตรวจวัด
5. แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าทีต่ ํารวจ
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC) ตามที่กฎหมายกําหนด
จากการศึกษากําหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับกรณีเมาแล้วขับของทัง้ 6 ประเทศ ทําให้สามารถ
เปรียบเทียบระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC) ตามทีก่ ฎหมายกําหนดของประเทศต่าง ๆ ดัง
รายละเอียดในตาราง 12
ตาราง 12 เปรียบเทียบระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC) ตามทีก่ ฎหมายกําหนดของประเทศ
ต่าง ๆ
ประเทศ
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC)
อังกฤษ
0.08 กรัม/100 มิลลิลติ ร
สหรัฐอเมริกา
0.08 กรัม/100 มิลลิลติ ร
เกาหลีใต้
0.05 กรัม/100 มิลลิลติ ร
เวียดนาม**
0.00 กรัม/100 มิลลิลติ ร
สิงคโปร์
0.08 กรัม/100 มิลลิลติ ร
ไทย
0.05 กรัม/100 มิลลิลติ ร
** เวียดนามมีการกําหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC) สําหรับผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ไว้ท่ี
0.05 กรัม/100 มิลลิลติ ร
จากตาราง 12 แสดงให้เห็นว่าประเทศเวียดนามมีการกําหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ไว้เข้มงวดมากกว่าประเทศอื่น ๆ ในขณะทีป่ ระเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้มกี ารกําหนดไว้
เท่ากันคือ 0.05 กรัม/100 มิลลิลติ ร อย่างไรก็ตาม ในประเทศเกาหลีใต้มคี วามพยายามในการ
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เสนอให้มกี ารปรับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเป็ น 0.03 กรัม/100 มิลลิลติ ร แต่รฐั สภาไม่อนุ มตั ิ
ข้อเสนอดังกล่าว ในขณะทีป่ ระเทศอื่น ๆ คือ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ กําหนดระดับ
แอลกอฮอล์ไว้ท่ี 0.08 กรัม/100 มิลลิลติ ร โดยประเทศอังกฤษเป็ นประเทศทีม่ คี วามพยายามใน
การแก้ไขกฎหมายเพื่อกําหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ระดับ 0.05 กรัม/100 มิลลิลติ ร
แต่ไม่ได้รบั การอนุ มตั จิ ากรัฐสภาเช่นเดียวกับกรณีของประเทศเกาหลีใต้ ทัง้ นี้ เนื่องมาจากแรง
กดดันของกลุ่มอุตสาหกรรมเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
อัตราค่าปรับ
การเปรียบเทียบอัตราค่าปรับว่าประเทศใดมีอตั ราค่าปรับสูงกว่าเป็ นเรื่องทีย่ ากลําบาก
เนื่องจากค่าครองชีพของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทําการเปรียบเทียบ
ค่าปรับด้วยการเทียบกับรายได้ต่อหัวของแต่ละประเทศเป็ นหลัก ซึง่ จะสะท้อนความเป็ นจริงได้
มากทีส่ ุด ดังรายละเอียดในตาราง 13
ตาราง 13 เปรียบเทียบอัตราค่าปรับของประเทศต่าง ๆ
รายได้ต่อหัว ค่าปรับตํ่าสุด ค่าปรับสูงสุด
ค่าปรับกรณีทาํ ให้ม ี
ประเทศ
(บาท)**
(บาท)
(บาท)
ผูเ้ สียชีวติ (บาท)
อังกฤษ
1,171,140
7,500
250,000 ไม่ จํา กัด จํา นวนเงิน ขึ้น อยู่
(0.64%)
(21.35%) กับการพิจารณาของศาล
สหรัฐอเมริกา
1,443,360
60,000
300,000
300,000
(4.16%)
(20.78%)
(20.78%)
เกาหลีใต้
672,720
n/a
286,000
429,000
(42.51%)
(63.77%)
เวียดนาม
42,210
900
9,000
n/a
(2.13%)
(21.32%)
สิงคโปร์
1,387,230
25,000
750,000
n/a
(1.80%)
(54.06%)
ไทย
149,160
5,000
20,000
200,000
(3.35%)
(13.41%)
(134.08%)
**รายได้ต่อหัวเป็ นรายได้ต่อหัวประจําปี ค.ศ. 2011 ซึง่ รายงานโดยธนาคารโลก
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
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จากตาราง 13 แสดงให้เห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีอตั ราค่าปรับเทียบกับรายได้ต่อ
หัวสูงที่สุด รองลงมาคือ ไทย เวียดนาม สิงคโปร์และอังกฤษ ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้ไม่ม ี
การกําหนดอัตราโทษขึน้ ตํ่าไว้
หากพิจารณาถึงอัตราค่าปรับสูงสุดของแต่ละประเทศเทียบกับรายได้ต่อหัว พบว่า
สิงคโปร์มอี ตั ราค่าปรับสูงทีส่ ุด รองลงมาคือ เกาหลีใต้ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เวียดนามและไทย
ตามลําดับ
สําหรับค่าปรับ กรณี “เมาแล้วขับ” และเป็ นเหตุให้ผอู้ ่นื เสียชีวติ พบว่า ประเทศอังกฤษ
มีอตั ราค่าปรับทีไ่ ม่จาํ กัดจํานวน (Unlimited fine) ซึง่ อาจถือได้ว่ามีค่าปรับสูงทีส่ ุดเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่น ๆ ทีศ่ กึ ษา ในขณะทีป่ ระเทศไทยมีอตั ราค่าปรับค่อนข้างสูงคือร้อยละ 134.08 ของ
รายได้ต่อหัว รองลงมาคือ เกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกา ส่วนเวียดนามไม่มกี ารกําหนดค่าปรับไว้
เช่นเดียวกับประเทศสิงคโปร์
โทษจําคุก
การเปรียบเทียบในส่วนนี้เป็ นโทษจําคุก 2 ส่วนคือ กรณีมรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือด
เกิ น อัต ราที่ก ฎหมายกํ า หนด และกรณี ก่ อ ให้ เ กิด ให้ เ กิด อุ บ ัติเ หตุ แ ละมีผู้ เ สีย ชีว ิต ซึ่ง มี
รายละเอียด ดังนี้
ตาราง 14 โทษจําคุกกรณีเมาแล้วขับของประเทศต่าง ๆ
กรณีมรี ะดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดเกินอัตราทีก่ ฎหมาย
ประเทศ
กําหนด
อังกฤษ
ไม่ม ี
สหรัฐอเมริกา
2-10 ปี
เกาหลีใต้
ไม่เกิน 3 ปี
เวียดนาม
ไม่ม ี
สิงคโปร์
ไม่เกิน 3 ปี
ไทย
ไม่เกิน 6 เดือน

กรณีก่อให้เกิดให้เกิดอุบตั เิ หตุ
และมีผเู้ สียชีวติ
ไม่เกิน 14 ปี
2-20 ปี
ไม่เกิน 5 ปี
3-10 ปี
ไม่เกิน 5 ปี
3-10 ปี

จากตาราง 14 แสดงให้เห็นว่าประเทศสหรัฐ มีโทษจําคุกกรณีมรี ะดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดสูงที่สุดรองลงมาคือเกาหลีใต้และสิงคโปร์ ตามมาด้วยไทย
ในขณะทีอ่ งั กฤษและเวียดนามไม่มโี ทษจําคุกสําหรับกรณีน้ี
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เมื่อพิจารณาถึง กรณีการก่ อ ให้เ กิด ให้เ กิด อุ บตั ิเหตุ แ ละมีผู้เ สียชีวติ พบว่า ประเทศ
สหรัฐอเมริกามีโทษรุนแรงทีส่ ุดคือจําคุก 2-20 ปี รองลงมาคือ อังกฤษ ส่วนไทยและเวียดนามมี
อัตราโทษเท่ากันคือจําคุก 3-10 ปี ในขณะทีส่ งิ คโปร์และเกาหลีใต้มอี ตั ราโทษตํ่าทีส่ ุดคือจําคุก
ไม่เกิน 5 ปี
การปฏิ เสธการตรวจวัด
โทษของการปฏิเสธการตรวจวัดแอลกอฮอล์ของประเทศต่ าง ๆ ที่ศึกษาค่อนข้างมี
ความแตกต่างกัน ดังรายละเอียดในตาราง 14
ตาราง 15 อัตราโทษของการปฏิเสธการตรวจวัด
ประเทศ
ปรับ
พักใช้ใบอนุ ญาตขับขี่
อังกฤษ
7,500 บาทขึน้ ไป
12-36 เดือน
สหรัฐอเมริกา
180 วัน
เกาหลีใต้
286,000 บาท
ไม่เกิน 1 ปี
เวียดนาม
3,000-4,500 บาท
สิงคโปร์
25,000-125,000 บาท
ไทย
1,000 บาท
-

จําคุก
ไม่เกิน 3 ปี
ไม่เกิน 6 เดือน
-

จากตาราง 15 แสดงให้เห็นว่าประเทศเกาหลีใต้เป็ นประเทศทีม่ โี ทษกรณีปฏิเสธการ
ตรวจวัดรุนแรงมากที่สุดรองลงมาคือสิงคโปร์ ในขณะทีป่ ระเทศไทยถือว่ามีโทษค่อนข้างเบา
มากเมือ่ เทียบกับประเทศอื่น ๆ
แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้ าที่ตาํ รวจ
จากการศึกษา พบว่า ส่ว นใหญ่ ประเทศต่ าง ๆ มีแ นวทางในการบังคับใช้ก ฎหมาย
ใกล้เ คีย งกัน แต่ ใ นกรณี ข องประเทศสหรัฐ อเมริก าจะให้ค วามสํ าคัญ ต่ อ ประเด็น ด้า นสิท ธิ
มนุ ษ ยชนมากที่สุ ด นอกจากนั น้ ยัง ให้ค วามสํ า คัญ ในการตัง้ จุ ด ตรวจที่ม ีค วามปลอดภัย
สามารถมองเห็นได้จากทุกทิศทาง รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าก่อน
ว่าจะมีการตัง้ จุดตรวจ ณ วันและเวลาใด ในขณะทีป่ ระเทศอังกฤษ มีขอ้ แตกต่างในประเด็นของ
การที่ไ ม่มผี ู้ใ ดแสดงตนเป็ นคนขับขี่ยานพาหนะ ซึ่ง กฎหมายให้อํ านาจหน้ าที่แ ก่ เ จ้าหน้ า ที่
ตํารวจในการทําการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผูท้ โ่ี ดยสารหรืออยู่ในยานพาหนะคัน
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ดังกล่าวมากกว่า 1 คนได้ สําหรับประเทศเกาหลีใต้ค่อนข้างมีความเข้มงวดในการตรวจจับโดย
อาจมีก ารปิ ดถนนเพื่อ ให้สามารถตรวจสอบผู้ขบั ขี่ทุกคนเช่นเดียวกับประเทศสิงคโปร์ ส่ว น
ประเทศเวียดนามประสบปญั หาในทางปฏิบตั ิ เนื่องจากไม่มกี ารให้คําจํากัดความที่แน่ ชดั ของ
คําว่า “เมา” ในกฎหมาย ทําให้เจ้าหน้ าที่ตํารวจไม่สามารถดําเนินการบังคับใช้กฎหมายได้
อย่างเต็มที่ สําหรับการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยคํานึงถึงประเด็นสิทธิมนุ ษยชนน้อย
กว่าประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงแม้การตัง้ จุดตรวจจะมีการกําหนดและอนุ มตั โิ ดยผูบ้ งั คับบัญชาที่
รับผิดชอบ แต่ไม่มกี ารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เมื่อพิจารณาจากประเด็นต่าง ๆ ที่ทําการเปรียบเทียบในขัน้ ต้น ผู้วจิ ยั พิจารณาแล้ว
เห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับกรณีเมาแล้วขับในประเทศไทย ดังนี้
1. การกําหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของประเทศไทยค่อนข้างมีความเหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลเล็งเห็นถึงอันตรายของ
แอลกอฮอล์ทส่ี ่งผลกระทบต่อสมรรถนะในการขับขี่ ซึง่ จะส่งผลต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ
ที่ทําให้มผี ู้เสียชีวติ และบาดเจ็บ การปรับปรุงกฎหมายให้มคี วามเข้มงวดมากขึ้น
โดยกําหนดระดับแอลกอฮอล์ไว้ท่ี 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จึงเป็ นสิง่ ทีค่ วรผลักดันให้
เกิดขึน้
2. อัตราค่าปรับเทียบกับรายได้ต่อหัวกรณีมรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าอัตราที่
กฎหมายกําหนดโดยภาพรวมของประเทศไทยยังไม่สงู มากนักเมื่อเทียบกับประเทศ
ทีท่ ําการศึกษาเปรียบเทียบ ดังนัน้ หากมีการปรับปรุงกฎหมายเพิม่ โทษให้สูงขึน้ ก็
เป็ นอีกแนวทางหนึ่งในการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. อัตราค่าปรับเทียบกับรายได้ต่อหัว กรณีมรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าอัตราที่
กฎหมายกําหนดและก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุ ทําให้มผี เู้ สียชีวติ ของประเทศไทยถือว่าอยู่
ในอัตราทีส่ ูงกว่าประเทศอื่น ๆ ทีท่ ําการศึกษา ดังนัน้ จึงถือว่ามีความเหมาะสมอยู่
แล้ว จึงไม่ควรมีการปรับแก้อตั ราโทษให้สูงขึน้ ณ เวลานี้ อย่างไรก็ตาม หากอัตรา
รายได้ต่อหัวของประเทศไทยเพิม่ สูงขึน้ อย่างเห็นได้ชดั ในอนาคต อาจจําเป็ นต้อง
พิจารณาปรับแก้กฎหมายในโอกาสต่อไป
4. โทษจําคุกกรณีมรี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าอัตราทีก่ ฎหมายกําหนดและโทษ
จํ า คุ ก กรณี ม ีร ะดับ แอลกอฮอล์ ใ นเลือ ดเกิน กว่ า อัต ราที่ก ฎหมายกํ า หนดและ
ก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุ ทําให้มผี เู้ สียชีวติ ประเทศไทย ถือว่ามีความรุนแรงในระดับปาน
กลางเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศที่ศึกษา ดังนัน้ การปรับปรุงกฎหมายเพิม่ โทษทัง้
สองกรณีน้ี จึงมีความเหมาะสม
5. อัตราโทษกรณีการปฏิเสธการตรวจวัดของประเทศไทย ถือว่ามีอตั ราโทษที่รุนแรง
น้ อ ยที่สุด ซึ่ง ประเด็นการปฏิเ สธการตรวจวัดเป็ นประเด็นปญั หาที่สําคัญในการ
บัง คับใช้ก ฎหมาย ดัง นัน้ จึง ควรมีก ารพิจารณาปรับปรุง กฎหมายเพิ่มโทษให้ม ี
ความรุนแรงมากกว่ากรณีการมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่าอัตราที่กฎหมาย
กําหนดโดยทัวไป
่
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6. เนื่องจากประเทศไทยไม่มกี ารกําหนดโทษตามปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด และ
จํานวนครัง้ ที่กระทําความผิด ดังนัน้ บุคคลที่ “ดื่มหนัก” กับ “ดื่มน้อย” หรือ “ทําผิด
บ่อย” และ “ทําผิดครัง้ แรก” จะได้รบั โทษเท่าเทียมกัน ด้วยเหตุน้ี จึงสมควรมีการ
ปรับปรุงอัตราโทษตามปริมาณของแอลกอฮอล์เลือด เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ
และปรับ ปรุง การลงโทษตามจํานวนครัง้ ที่ก ระทําความผิด เช่ นเดียวกับประเทศ
สิงคโปร์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการป้องปรามไม่ให้ผขู้ บั ขีก่ ระทําผิดซํ้าและลดปริมาณการดื่ม
แอลกอฮอล์ของผูข้ บั ขีไ่ ด้อกี ทางหนึ่ง
7. การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ควรมุ่งเน้ นเรื่องของความปลอดภัยใน
การตัง้ จุดตรวจที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุ ษยชนให้น้อยที่สุด และควรปรับเปลี่ยน
การตัง้ จุ ด ตรวจให้ม ีค วามโปร่ ง ใส ประชาชนสามารถตรวจสอบการทํ า งานได้
ทีส่ าํ คัญต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการตัง้ จุดตรวจล่วงหน้าก่อน
ทุกครัง้ ทัง้ นี้ เนื่องจากแนวโน้ มเรื่องของสิทธิมนุ ษยชนเป็ นประเด็นที่คนในสังคม
และในประเทศต่าง ๆ ให้ความสําคัญมากยิง่ ขึน้ ในปจั จุบนั
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