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บทคัดยอ 

การศึกษาการศึกษามาตรการในการลงโทษความผิดฐานขับข่ีในระหวางเมาสุราตาม

กฎหมายของประเทศไทยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1)เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการกําหนด

ความผิดและโทษทางอาญาตลอดจนแนวคิดและวัตถุประสงคในบทบัญญัติความผิดตามกฎหมาย

2) เพ่ือศึกษาและวิเคราะหปญหาผลกระทบขอจํากัดของมาตรการในการลงโทษความผิดฐานขับข่ี
ในระหวางเมาสุราพระราชบัญญัติจราจรทางบก 3)เพ่ือศึกษาและวิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการ

ในการลงโทษความผิดฐานขับข่ีในระหวางเมาสุราตามกฎหมายของประเทศไทยกับตางประเทศ 

4) เพ่ือศึกษาและหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายโดยกําหนดมาตรการในการ

ลงโทษฐานขับข่ีในระหวางเมาสุราท่ีเหมาะสมมาใชกับความผิดท่ีเกิดจากการขับข่ีระหวางเมาสุรา

อันเปนการลดอาชญากรรมและการกระทําความผิดซ้ําอีก 

ขอบเขตการศึกษาวิจัยคร้ังนี้คือการศึกษาในคร้ังนี้มุงศึกษาบทบัญญัติทางกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับมาตรการในการลงโทษความผิดฐานขับข่ีในระหวางเมาสุราของประเทศไทยท่ีบังคับ

ใชอยูในปจจุบันโดยนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับบทบัญญัติทางกฎหมายของตางประเทศรวมท้ัง

แสวงหาแนวทางและมาตรการในการลงโทษความผิดฐานขับข่ีในระหวางเมาสุราของประเทศไทย

ท่ีเด็ดขาดและมีความหลากหลายโดยสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

ผลการศึกษาพบวาสมควรท่ีจะหาแนวทางในการปรับปรุงและแกไขมาตรการในการ

ลงโทษความผิดฐานขับข่ีในระหวางเมาสุราตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกใหมีความเหมาะสม

กับสถานการณในปจจุบันโดยควรเพ่ิมความหลากหลายในการลงโทษไมวาจะเปนการหามขับรถ

ในชวงเวลาท่ีไมสามารถควบคุมยานพาหนะไดการจํากัดใบอนุญาตในการประกอบอาชีพบาง

ประเภทภายในเวลาที่กําหนดการติดเคร่ือง Ignition inter lock เพ่ือปองกันการสตารทรถในกรณี

ท่ีผูขับรถมีระดับแอลกอฮอลในลมหายใจสูงกวาท่ีกฎหมายกําหนดการหามขับข่ียานพาหนะ 

โทษหามหรือจํากัดสิทธิของผูกระทําความผิดเปนตนเพ่ือใหศาลไดใชดุลพินิจในการเลือกใช

มาตรการตางๆไดอยางเหมาะสมควรนํามาตรการซ่ึงจะเปนการปองกันและแกไขปญหาการขับข่ี

ยวดยานขณะมึนเมาสุราเปนไปอยางมีประสิทธิภาพซึ่งจะสงผลใหเกิดความปลอดภัยแกประชาชน

ตอไปในอนาคต 

                                                            
*
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1. บทนํา 
 ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปญหาความสูญเสียอันเนื่องมาจากการดื่มสุรานั้นเปนท่ีทราบกันดีวานํามาซ่ึงความ

เสียหายทางดานเศรษฐกิจปญหาสุขภาพและปญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนมาจากการขาดสติท่ีมีสาเหตุมา

จากการดื่มสุราซึ่งความสูญเสียประการสําคัญก็คือการเกิดอุบัตเิหตุทางถนนอันเนื่องมาจากการดืม่

สุราจากการสํารวจขอมูลขององคกรระหวางประเทศช้ีใหเห็นวาการเมาแลวขับจะเกิดอุบัติเหตุได

เสมอโดยขอมูลทางสถิติพบวาในการสํารวจการเกิดอุบัติเหตุในประเทศท่ีประชากรมีรายไดต่ําถึง

ปานกลางนั้นมีอัตราสูงถึงรอยละ69ของผูขับข่ีไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุ

รถยนตชนกันเปนการเมาแลวขับและอัตราสูงถึงรอยละ90เปนคนเมาเดินถนนไดรับบาดเจ็บและ

เสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุบนทองถนนและอัตราสวนจะเพ่ิมข้ึนตอไปกระท่ังองคการอนามัย

โลก (WHO) และพันธมิตรองคกรระหวางประเทศไดจัดทําเอกสารการจัดการท่ีดี good practice)

เก่ียวกับปญหาเมาแลวขับหรือท่ีเรียกวา “Drinkingand Driving : aroadsafety manual for 

decision – makers and practitioners” ซึ่งจะเปนการเสนอแนะแนวทางการแกปญหาอยางเปน

ระบบและสามารถนําไปใชในทุกประเทศเพ่ือลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนได 

สําหรับประเทศไทยจากขอมูลของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

ระบุวาในป พ.ศ. 2551 องคการอนามัยโลก (WHO) ใหคะแนนมาตรการแกปญหาเมาแลวขับ

ของไทยเพียง 5เต็ม 10 คะแนน ถือวาอยูในเกณฑต่ําซึ่งเปนผลจากการดําเนินการตรวจจับ 

การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิภาพอุปกรณตรวจวัดระดับแอลกอฮอลก็ยังมีจํากัด 

ไมเพียงพอครอบคลุมรวมถึงบทลงโทษผูกระทําความผิดยังไมสามารถลดพฤติกรรมเมาแลวขับได

โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศท่ีดําเนินการแกปญหาเมาแลวขับอยางไดผลเชน

ออสเตรเลียญี่ปุนพบวาประเทศเหลานี้มีมาตรการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในผูขับข่ีไดอยาง

ครอบคลุมรวมท้ังมีบทลงโทษผูกระทําผิดในสัดสวนท่ีสูงท้ังโทษจําและโทษปรับและแมประเทศ

ไทยเก็บภาษีจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไดปละประมาณ 9 หม่ืนลานบาทแตจากนอกจากนั้น 

จากการสํารวจการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนจากการรวบรวมขอมูลท่ีเผยแพรจากหนวยงานท่ี

รับผิดชอบขอมูลอุบัติเหตุทางถนนไดแกสํานักงานตํารวจแหงชาติกระทรวงสาธารณสุขและกรม

ทางหลวงเปนตนและขอมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและทําการวิเคราะห

ขอ มูลพบวาสาเหตุของการเ กิดอุบัติ เหตุบนทองถนนน้ันเ กิดจาก  “คน” ถึง  77.5% 

รถ 1.3% และจากส่ิงแวดลอม 0.4% และปญหาเร่ืองการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในชวงเทศกาล
ยังเปนปญหาเร้ือรังท่ีแกไขไดยากในสังคมไทยแมวาหนวยงานท่ีเก่ียวของไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ

และกําหนดมาตรการตางๆ เพ่ือจะลดปญหาดังกลาวในทุกๆ ป แลวแตยังคงไมสามารถควบคุม

ไดตรงกันขามจํานวนผูประสบอุบัติเหตุทางถนนท่ีดื่มแอลกอฮอลกอนเกิดอุบัติเหตุกลับสูงข้ึนทุก

ปปญหาเร่ืองการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในชวงเทศกาลยังเปนปญหาเร้ือรังท่ีแกไขไดยากใน

สังคมไทย 
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บทบัญญัติในการลงโทษผูท่ีดื่มสุราแลวขับรถซึ่งบัญญัติไวในพระราชบัญญัติจราจร

ทางบก พ.ศ. 2522 ท่ีหามมิใหผูขับข่ีขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอ่ืนหากฝาฝน 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน1ปหรือปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับและให

ศาลสั่งพักใชใบอนุญาตขับข่ีของผูนั้นมีกําหนดไมนอยกวาหกเดือนหรือเพิกถอนใบอนญุาตขับข่ีซึ่ง

อัตราโทษจะเพ่ิมข้ึนในกรณีถาเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจผูกระทําตองระวาง

โทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาปและปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาทและใหศาลสั่งพักใช

ใบอนุญาตขับข่ีของผูนั้นมีกําหนดไมนอยกวาสองปหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ีกรณีถาเปนเหตุ

ใหผูอ่ืนไดรับอันตรายสาหัสผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงหกปและปรับตั้งแตส่ีหม่ืน

บาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาทและใหศาลส่ังพักใชใบอนุญาตขับข่ีของผูนั้นมีกําหนดไมนอยกวา

สองปหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ีและกรณีถาเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตายผูกระทําตองระวาง

โทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบปและปรับตั้งแตหกหม่ืนบาทถึงสองแสนบาทและใหศาลสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตขับข่ีและอาจยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 

มาตรการในการลงโทษกรณีขับข่ีขณะเมาสุราของประเทศไทยในปจจุบันมีตั้งแตการ

จําคุกเปรียบเทียบปรับซึ่งในทางปฏิบัติสวนใหญศาลมักจะใชมาตรการเยียวยาหลายวิธีเชน 

การส่ังคุมประพฤติการเขา สูมาตรการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมหรือการรอลงอาญา 

แลวแตกรณีในปจจุบันพบวามีจํานวนผูขับข่ีขณะเมาสุราเพ่ิมข้ึนทุกวันถึงแมในหลายหนวยงานจะ

ไดมีการรณรงคใหผูขับข่ีงดดื่มสุราขณะขับข่ีก็ตามดังเชนโครงการเมาไมขับยังคงพบผูฝาฝนขับรถ

ขณะเมาสุราจํานวนไมนอยลงอยางใดท้ังนี้อาจเกิดจากปจจัยอีกหลายประการไมวาจะเปนเร่ืองของ

สถานท่ีจําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลพฤติกรรมของผูขับข่ีรวมท้ังทัศนคติของผูขับข่ีซึ่งเม่ือ

เปรียบเทียบกับมาตรการของประเทศอ่ืนๆเชนประเทศสหรัฐอเมริกาแลวพบวามีมาตรการในการ

ลงโทษผูขับข่ีขณะเมาสุราท่ีหลากหลายกวาประเทศไทยมากเชนการจําคุกการเปรียบเทียบปรับการ

ใหเขารับการบําบัดการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนการกักบริเวณภายในบาน (เฉพาะเวลากลางคืน

หรือวันหยุด) การติดตั้งเคร่ืองวัดระดับแอลกอฮอลภายในรถยนตโดยมีแนวคิดวาการจําคุกอยาง

เดียวไมใชวิธีท่ีดีท่ีสุดในการลงโทษกระทําความผิดจึงกําหนดมาตรการที่หลากหลายซึ่งกอใหเกิด

ประโยชนท้ังในแงของการบังคับใชกฎหมายสังคมและตัวผูกระทําความผิดเอง 

มูลนิธิเมาไมขับรวมกับศูนยวิจัยเอแบคโพลลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญไดทําการสํารวจ

ความคิดเห็นเร่ืองการรับรูเก่ียวกับการรณรงคเมาไมขับของประชาชนจํานวน 3,000 คน พบวา 1
ใน  ของกลุมดังกลาวยอมรับวาเคยขับข่ีรถยนตขณะเมาสุราขณะท่ี30%เคยนั่งรถไปกับผูขับข่ี

รถยนตท่ีมีอาการเมาสุราและ 20% เคยประสบอุบัติเหตุจากการเมาแลวขับมาแลวในขณะท่ีขาว

ของคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาเปดเผยวามีผูกระทําความผิดเมาแลวขับถูกสงคุมประพฤติ

กวา 9,000 คน ในป 2551 โดยในจํานวนนี้รอยละ 10 เปนผูกระทําความผิดซ้ําดังนั้นมาตรการ

ในการลงโทษผูกระทําความผิดอยางเดียวจึงอาจไมเพียงพอภาครัฐจึงควรใหความใสใจกับ
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มาตรการในการตรวจสอบหรือปองปรามการขับข่ีขณะเมาสุรารวมท้ังการปรับปรุงพฤติกรรมของผู

ท่ีมีพฤติการณขับข่ีขณะเมาสุราดวย 

จากเหตุผลดังกลาวจึงสมควรท่ีจะหาแนวทางในการปรับปรุงและแกไขมาตรการใน

การลงโทษความผิดฐานขับข่ีในระหวางเมาสุราตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกใหมีความ

เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันโดยควรเพ่ิมความหลากหลายในการลงโทษไมวาจะเปนการ

หามขับรถในชวงเวลาท่ีไมสามารถควบคุมยานพาหนะไดการจํากัดใบอนุญาตในการประกอบ

อาชีพบางประเภทภายในเวลาที่กําหนดการติดเคร่ือง Ignition inter lock เพ่ือปองกันการสตารท

รถในกรณีท่ีผูขับรถมีระดับแอลกอฮอลในลมหายใจสูงกวาท่ีกฎหมายกําหนดการหามขับข่ี

ยานพาหนะโทษหามหรือจํากัดสิทธิของผูกระทําความผิดเปนตนเพ่ือใหศาลไดใชดุลพินิจในการ

เลือกใชมาตรการตางๆไดอยางเหมาะสมควรนํามาตรการซ่ึงจะเปนการปองกันและแกไขปญหา

การขับข่ียวดยานขณะมึนเมาสุราเปนไปอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงจะสงผลใหเกิดความปลอดภัยแก

ประชาชนตอไปในอนาคต 

 
สมมติฐานการศึกษา 

  บทบัญญัติทางกฎหมายที่เก่ียวของกับมาตรการในการลงโทษความผิดฐานขับข่ีใน

ระหวางเมาสุราของประเทศไทยที่บังคับใชอยูในปจจุบันยังไมมีความเหมาะสมเนื่องจากบทลงโทษ

ยังไมมีความหลากหลายและการใหมีการรอลงอาญาหรือรอการลงโทษน้ันทําใหการบังคับใช

กฎหมายไมมีประสิทธิผลเทาท่ีควรซ่ึงแนวทางการแกไขปญหานาจะเปนการเพิ่มบทกําหนดโทษ

และมีรูปแบบการลงโทษใหมท่ีหลากหลายมากย่ิงข้ึนเชนประเทศสหรัฐอเมริกาแลวพบวามี

มาตรการในการลงโทษผูขับข่ีขณะเมาสุราเชนการจําคุกการเปรียบเทียบปรับการใหเขารับการ

บําบัดการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนการกักบริเวณภายในบานเฉพาะเวลากลางคืนหรือวันหยุด

การติดตั้งเคร่ืองวัดระดับแอลกอฮอลภายในรถยนตโดยมีแนวคิดวาการจําคุกอยางเดียวไมใชวิธีท่ี

ดีท่ีสุดในการลงโทษกระทําความผิดซึ่งกอใหเกิดประโยชนท้ังในแงของการบังคับใชกฎหมาย

สังคมและตัวผูกระทําความผิดเองและการสรางกระบวนการเพื่อใหการปฏิบัติการลงโทษทําไดจริง

และไมเกิดปญหาดวย 

 
วิธีดําเนินการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการวิจัยเอกสารแนวคําพิพากษาฎีกา

บทบัญญัติทางกฎหมายตําราวิชาการบทความวิทยานิพนธและเอกสารอื่นๆ ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศโดยนํามารวบรวมวิเคราะหเปรียบเทียบและนําเสนออยางเปนระบบเสนอแนะ

แนวทางและมีบทสรุปท่ีชัดเจนเก่ียวของกับมาตรการในการลงโทษความผิดฐานขับข่ีในระหวาง

เมาสุราของประเทศไทย 
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2. ผลการศึกษา 
ปญหาเมาแลวขับเปนปญหาสําคัญท่ีทุกฝายเรงดําเนินการตั้งแตการรณรงคสราง

กระแสตอตานการเมาแลวขับการผลักดันการแกไขกฎหมายพ.ร.บ.จราจรทางบกรวมท้ังผลักดัน

กระบวนการบังคับใชกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพที่ดําเนินการอยางเปนระบบหากเจาหนาท่ีตํารวจ

ตรวจพบระดับแอลกอฮอลในเลือดของผูขับข่ีมากกวา50มิลลิกรัมเปอรเซ็นตจะถูกดําเนินคดีโดย

การสั่งฟองศาลทุกรายและศาลจะตัดสินใหรับโทษอยางไรนั้นข้ึนอยูกับดุลยพินิจของศาล 

 

1. การกําหนดระดับความผิดและระดับโทษ 
จากแนวคิดทฤษฎีการลงโทษเพื่อทดแทนความผิด (Retributive Theory) โทษใน

กรณีขับข่ีรถขณะเมาสุรามีความรุนแรงนอยจึงไมเพียงพอตอการปรับปรุงแกไขฟนฟูและการ

ลงโทษจําคุกในระยะส้ันโดยอาศัยเรือนจําในการปรับปรุงแกไขนั้นยังเปนผลเสียไมเปนประโยชน

ตอการปรับปรุงแกไขอีกดวยเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการปรับปรุงแกไขผูกระทําผิดจึงควร

ผอนปรนวิธีการลงโทษโดยบางกรณีอาจนําทฤษฎีการลงโทษเพ่ือปรับปรุงแกไขฟนฟูมาเปนทฤษฎี

หลักและนําทฤษฎีการลงโทษเพื่อทดแทนมาเปนทฤษฎีสําหรับผูกระทําผิดซ้ํามีแนวโนมแกไขได

ยากตองนําทฤษฎีการลงโทษเพ่ือปองกันมาเปนหลักเพ่ือใหมีปริมาณโทษเพียงพอตอการปรับปรุง

แกไขฟนฟูและใหมีผลเปนการขมขูยับย้ังใหไมกลากระทําผิดอีกซึ่งตองอาศัยขอเท็จจริงแหงคดีท่ี

เก่ียวของกับพฤติการณแหงคดีเพ่ือนําขอเท็จจริงดังกลาวมาใชเปนเคร่ืองมือประกอบในการใช

ดุลพินิจกําหนดโทษดวย 

ในปจจุบันกฎหมายมิไดมีการกําหนดวาปริมาณแอลกอฮอลท่ีเกินกําหนดเทาใดจึงจะ

ถือวาผูขับข่ีนั้นเมาสุราจนไมสามารถครองสติซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตรางกายและ

ทรัพยสินสวนรวมไดนอกจากนี้ยังมิไดมีการกําหนดระดับโทษในกรณีท่ีเปนการกระทําความผิดซ้ํา

เอาไวดวยท้ังท่ีการกําหนดระดับช้ันโทษมีความสําคัญเพราะการกําหนดระดับช้ันโทษนั้นมี

นัยสําคัญประการหนึ่งคือจะชวยสะทอนใหเห็นถึงระดับความรุนแรงของอาชญากรรมท่ีรัฐและ

สังคมใหความสําคัญ 

จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและบทลงโทษเรื่องเมาแลวขับของไทยกับ

ตางประเทศพบวาเม่ือเทียบกับมาตรการและบทลงโทษในตางประเทศแลวมาตรการบังคับใช

กฎหมายของไทยมีบทลงโทษท่ีนอยมากหากเทียบกับความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนตอชีวิตและทรัพยสิน

ของผูประสบอุบัติเหตุในแตละคร้ังนอกจากนี้ยังไมมีการแบงระดับความรายแรงของการกระทํา

ความผิดตามระดับแอลกอฮอลท่ีตรวจวัดไดขณะขับข่ีและจํานวนคร้ังในการกระทําความผิดซ้ํา 

 

2. ความหลากหลายของโทษท่ีใชในปจจุบัน 
ประเทศไทยเปดโอกาสใหผูพิพากษาใชดุลพินิจในการลงโทษคอนขางจํากัดและ

กฎหมายไทยยังขาดมาตรการท่ีเปนทางเลือกอ่ืนๆ โดยเฉพาะมาตรการกึ่งควบคุมท่ีอยูก่ึงกลาง

ระหวางการคุมประพฤติกับมาตรการจําคุกแมวาจะมีการนําเร่ืองวิธีการเพ่ือความปลอดภัยมาใช
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เพ่ิมเติมดวยแตเนื่องจากการขับข่ีรถยนตขณะเมาสุรานั้นมีลักษณะท่ีแตกตางจากความผิดท่ัวไป

เพราะเกิดจากพฤติกรรมการกระทําของบุคคลเปนสําคัญนอกจากนี้ยังสงผลกระทบโดยอาจ

กอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของบุคคลอ่ืนจึงควรใหความสําคัญกับการปรับปรุง

พฤติกรรมของผูกระทําความผิดภายหลังการลงโทษดวยแมในปจจุบันจะมีมาตรการในการลงโทษ

หลายรูปแบบแตยังอยูในกรอบท่ีแคบและมีเง่ือนไขหลายประการ 

ในการลงโทษผูกระทําความผิดเมาสุราขณะขับข่ีในปจจุบันจะคํานึงถึงวัตถุประสงคอ่ืนๆ

เชน วัตถุประสงคในการลงโทษเพื่อขมขูยับย้ังเพ่ือไมใหผูกระทําผิดกลับไปกระทําผิดซ้ําอีกและใน

ขณะเดียวกันก็ไมใหผูคนอ่ืนเอาเปนเย่ียงอยางดังนั้นเพ่ือใหวัตถุประสงคในการลงโทษบรรลุผลจึง

ควรเพ่ิมความหลากหลายในการลงโทษซึ่งหากเปรียบเทียบกับมาตรการในการลงโทษของประเทศ

สหรัฐอเมริกาจะพบวามีความหลากหลายกวามากจึงควรใหโทษหรือทางเลือกในการกําหนดโทษ

ในทางอาญามีความหลากหลายมากกวาเดิมและสามารถมีการผสมผสานโทษหลายอยางในคดี

เดียวกันเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได 
 

 2.1 มาตรการอบรมทดสอบผูกระทําผิด 
เม่ือผูขับข่ีกระทําความผิดซ้ําในขอหาเดียวกันภายในกําหนดเวลา1ปนับจากการกระทํา

ความผิดคร้ังแรกจะตองเขารับการอบรมใชเวลา3ช่ัวโมงและเม่ืออบรมเสร็จส้ินแลวตองทดสอบ

ความรูตามแบบทดสอบหากคะแนนไมถึงเกณฑจะตองเขาทดสอบซ้ําจนกวาจะผานการทดสอบซ่ึง

ใชระยะเวลาส้ันๆ หัวขอในการอบรมสวนใหญไมไดมุงเนนถึงปญหาของการดื่มสุราระหวางขับข่ี

การอบรมยังส้ันเกินไปไมกอใหเกิดประโยชนในการขัดเกลาจิตใจผูกระทําความผิดเทาท่ีควรการ

จัดการอบรมผูกระทําความผิดในลักษณะเมาแลวขับนั้นไมเพียงแตตองใหความรูผูกระทํา

ความผิดในดานกฎหมายกฎจราจรเทานั้นแตจําเปนอยางย่ิงท่ีตองมีการพัฒนารูปแบบการจัดการ

ความรูเตรียมบทเรียนพัฒนาและสนับสนุนรูปแบบและวิธีการบําบัดฟนฟูทางเลือกในผูมีปญหา

การดื่มสุราในบริบทของสังคมไทยอีกดวยในตางประเทศศาลสามารถส่ังใหผูกระทําความผิดเขา

รับการบําบัดซึ่งศาลไทยอาจนํามาประยุกตใชโดยนอกจากการใหความรูดานการจราจรแลวควรจัด

ใหมีการตรวจสอบผูกระทําความผิดในกรณีท่ีผูกระทําความผิดเปนผูติดสุราเร้ือรังศาลอาจมีคําส่ัง

ใหผูกระทําความผิดเขารับการบําบัดโดยกําหนดเงื่อนไขไวในคําพิพากษา 

 

 2.2 มาตรการพักใชใบอนุญาตขับขี่และเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 
เม่ือผูขับข่ีไดกระทําความผิดและถูกบันทึกคะแนนไวมีคะแนนรวมกันเกินกวาท่ี

กําหนดผูขับข่ีจะตองถูกพักใชใบอนุญาตในคดีท่ีผูกระทําความผิดขับข่ีรถยนตขณะเมาสุรา 

ถาศาลเห็นวาหากใหผูนั้นขับรถตอไปอาจกอใหเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืนให

ศาลมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ีของผูนั้นไดอยางไรก็ตามการใชมาตรการพักหรือเพิกถอน

ใบขับข่ีควรดําเนินไปพรอมกับมาตรการบําบัดรักษาซ่ึงมีหลายวิธีวิธีการที่ดีท่ีสุดจึงเปนการ
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ผสมผสานการรักษาท่ีจําเพาะเจาะจงตอสุรารวมไปกับการจัดการกับใบอนุญาตขับข่ียานพาหนะ

ดวย 

 
 2.3 มาตรการปรับ 

โทษปรับจะเปนการลงโทษในทางทรัพยสินท่ีดีท่ีสุดทางหนึ่งแตโทษปรับท่ีนํามาใช

อยางแพรหลายในประเทศไทยน้ันมักจะมีอัตราตายตัวสําหรับแตละความผิดท้ังนี้โดยพิจารณาถึง

ความหนักเบาของความผิดเปนสําคัญการลงโทษในแงนี้หากจะมองในแงความเปนธรรมก็ดูจะเปน

ธรรมเน่ืองจากเปนการลงโทษอยางเสมอหนากันแตหากจะมองในแงทัณฑแลวจะเปนปญหาวาจะ

สนองตอบวัตถุประสงคในการลงโทษไดเพียงใดหรือไมจึงมีการเสนอวาควรนํามาตรการ“คาปรับ

ตามรายได(dayfines)”มาใชในประเทศไทยโทษปรับตามรายไดแตกตางจากโทษปรับท่ัวไปคือ

นอกจากคาปรับจะสอดคลองตามความรายแรงหรือความหนักเบาของความผิดแลว 

ยังข้ึนอยูกับรายไดของผูกระทําความผิดอีกดวยคาปรับตามรายไดถูกออกแบบมาเพื่อรักษาความ

สมดุลระหวางประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและความเปนธรรมของคนท่ีมีระดับรายไดตางๆกัน 

จึงนาจะเหมาะสําหรับประเทศไทยท่ีมีความเหล่ือมลํ้าสูงนอกจากนี้การใชคาปรับตามรายไดยังมี

ขอดีอีกประการหนึ่งคือคาปรับจะถูกปรับเพ่ิมตามอัตราเงินเฟอเกือบอัตโนมัติเพราะคาจาง

แรงงานของคนกลุมตางๆมักจะถูกกําหนดโดยข้ึนอยูกับระดับคาครองชีพอยูแลวทําใหคาปรับอยู

ในระดับท่ีเหมาะสมอยูเสมอนอกจากโทษปรับโดยปกติแลวประเทศไทยควรประยุกตใชการ

กําหนดใหผูขับข่ีรถท่ีมีระดับแอลกอฮอลสูงกวาท่ีกฎหมายกําหนดเปนผูรับผิดชอบในคาใชจาย

ในทางเทคนิคเก่ียวกับการตรวจหาระดับแอลกอฮอลหรืออาจจะตองจายเงินบํารุงเพ่ือการดูแล

รักษาถนนและโรงเรียนใหปลอดภัยเพ่ือใหผูกระทําความผิดมีความรูสึกสํานึกตอการมีความ

รับผิดชอบตอสังคมย่ิงข้ึน 

 
 2.4 มาตรการจําคุก 

การลงโทษสําหรับผูฝาฝนกฎหมายจราจรในปจจุบันแมกฎหมายจะกําหนดโทษจําคุก

ความผิดบางมาตราแตศาลมักไมลงโทษจําคุกแกผูกระทําผิดกฎหมายจราจรการลงโทษกักขัง

ผูกระทําความผิดฐานเมาแลวขับนั้นข้ึนอยูท่ีดุลพินิจของศาลในแตละพ้ืนท่ีหากเห็นวาผูกระทําผิด

อาจไปกอใหเกิดความสูญเสียท้ังทางรางกายชีวิตและทรัพยสินศาลก็สามารถพิจารณาส่ังกักขังได

ทันทีเปนเวลา7-15วันเพ่ือลดพฤติกรรมเส่ียงจากเมาแลวขับปญหาท่ีสําคัญคือการจัดสถานท่ี

สําหรับกักขังโดยเฉพาะน้ันรัฐจําตองใชงบประมาณจํานวนมากทําใหรัฐตองส้ินเปลืองงบประมาณ

และบุคลากรที่ตองมาดูแลผู ถูก กักขัง อีก ท้ังสภาพการถูกกักขัง ก็คล ายเ รือนจํา ทําให 

ผูถูกกักขังรูสึกไมตางจากการถูกจําคุกดังนั้นหากพิจารณาถึงการกักขังโดยใชสถานท่ีอ่ืนๆ ใน

รูปแบบท่ีตางประเทศใชเชนการลงโทษโดยการตรวจตราโดยอาศัยอุปกรณอิเลคทรอนิกสหรือ
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Electronic Monitoring การกักขังภายในบานการใชศูนยเล่ียงโทษจําคุกในลักษณะของบานก่ึงวิถี

(Half way house) หรือการใชมาตรการคุมความประพฤติแบบคายฝกทหาร 

 

3. ขอเสนอแนะ 
1. ควรนํามาตรการการหามขับข่ียานพาหนะโทษหามหรือจํากัดสิทธิของผูกระทํา

ความผิดมาตรการลงโทษในลักษณะอ่ืนแทนใชโทษปรับหรือโทษจําคุกตามประมวลกฎหมาย

อาญาอยางเดียวโดยการหามขับข่ียานพาหนะโทษหามหรือจํากัดสิทธิของผูกระทําความผิด 

ควรนําความเจริญทางเทคโนโลยีท่ีสามารถทําใหมีการพัฒนารูปแบบและเคร่ืองยนตกลไกของ

ยานพาหนะท่ีนํามาใชบนถนนกฎหมายเหลานี้จึงไดมีการปรับปรุงแกไขใหมีความทันสมัยรองรับ

สภาพการใชรถใชถนนใหดีย่ิงข้ึนดังนั้นการควบคุมดูแลท่ีเขมงวดดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยตาม

มาตรการนี้จะชวยลดโอกาสท่ีผูกระทําผิดรายนั้นจะหวนกลับไปกระทําผิดซ้ําและยังจะทําใหเกิด

จิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมไดเชนการเพ่ิมเทคโนโลยีติดตามตัว (GPS : Global 

Positioning System) เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถตรวจสอบไดวาจําเลยอยูท่ีใดมาดัดแปลงให

เคร่ืองยนตไมทํางานเมื่อบุคคลนั้นเปนผูขับข่ีไดดวยอันเปนการใชเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีเพ่ือ

นํามาบริหารจัดการความเส่ียงของสังคมตอความเสียหายอันเกิดจากการกระทําความผิดของกลุม

ผูกระทําความผิด 

2. โทษท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 มีเพียง 5 ประเภทเทานั้นจึง

ควรเพ่ิมความหลากหลายในการลงโทษไมวาจะเปนการหามขับรถในชวงเวลาท่ีไมสามารถควบคุม

ยานพาหนะไดการจํากัดใบอนุญาตในการประกอบอาชีพบางประเภทภายในเวลาท่ีกําหนดการติด

เคร่ือง Ignition inter lock เพ่ือปองกันการสตารทรถในกรณีท่ีผูขับรถมีระดับแอลกอฮอลในลม

หายใจสูงกวาท่ีกฎหมายกําหนดเปนตนเพ่ือใหศาลไดใชดุลพินิจในการเลือกใชมาตรการตางๆได

อยางเหมาะสม 

3. การใหความสําคัญกับการฟนฟูผูกระทําความผิดโดยการจัดใหเขารับการบําบัด
โดยใหมีการตรวจสอบผูกระทําความผิดในกรณีท่ีผูกระทําความผิดเปนผูติดสุราเร้ือรังหรือดื่มสุรา

เปนอาจิณโดยใหศาลสามารถส่ังใหผูกระทําความผิดเขารับการบําบัดโดยกําหนดเงื่อนไขไวใน 

คําพิพากษา (Court Reporting Network) 

4. ควรนํามาตรการ “คาปรับตามรายได(dayfines)” มาบังคับใชเพ่ือทดแทนโทษ

จําคุกโดยนอกจากจะพิจารณาส่ังปรับใหสอดคลองตามความรายแรงของความผิดแลวยังข้ึนอยูกับ

รายไดของผูกระทําความผิดอีกดวยนอกจากโทษปรับจากการกระทําความผิดโดยปกติแลวควร

กําหนดใหผูขับข่ีรถท่ีมีระดับแอลกอฮอลสูงกวาท่ีกฎหมายกําหนดเปนผูรับผิดชอบในคาใชจาย

ในทางเทคนิคเก่ียวกับการตรวจหาระดับแอลกอฮอลหรืออาจจะตองจายเงินบํารุงเพ่ือการดูแล

รักษาถนนและโรงเรียนใหปลอดภัยเพ่ือลดงบประมาณของรัฐในการตรวจระดับแอลกอฮอลและ

ใหผูกระทําความผิดมีความรูสึกสํานึกตอการมีความรับผิดชอบตอสังคมย่ิงข้ึน 
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5. ควรนํ าการกักขังผู กระทําความผิดไว ในบ านของผู กระทําความผิดเอง
(Housearrest)หรือในสถานท่ีท่ีกําหนดและติดตั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิคสเพ่ือปองกันผูกระทํา

ความผิดหลบหนีมาใชแทนการกักขังในสถานท่ีกักขังของราชการเพ่ือลดคาใชจายของรัฐท่ีและเปน

การปองกันมิใหผูท่ีกระทําความผิดไมรายแรงเขาไปอยูรวมกับผูท่ีกระทําความผิดรายแรงอันเปน

เหตุท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรูการกระทําความผิดจากผูกระทําความผิดรายแรง 

6. กําหนดใหมีการสืบเสาะและพินิจจําเลยไดเพ่ือใหมีขอเท็จจริงมากเพียงพอท่ีจะใช
การกําหนดโทษรวมท้ังจัดระเบียบบัญชีอัตราโทษหรือย่ีตอกใหเปนระเบียบแบบแผนเดียวกันโดย

อาจมีบัญชีระวางโทษกลางเอาไวเทียบเคียงโดยกําหนดใหใชบัญชีอัตราโทษตองไมกระทบความ

เปนอิสระของผูพิพากษาแตละคนไมใชบทบังคับใหตองทําตามแตเปนเพียงแนวทางเทานั้นหากมี

เหตุผลพิเศษก็มีดุลพินิจจะวินิจฉัยใหแตกตางไดโดยควรศึกษาสถิติขอมูลและคําพิพากษาของ

ศาลที่ผานมาสําหรับความผิดฐานตางๆ เพ่ือทราบอัตราโทษสุทธิท่ีศาลกําหนดจริงสําหรับ

ความผิดนั้นๆ วาคือเทาใดรวมท้ังพฤติการณแหงคดีดวยวากรณีเชนใดศาลจะลงโทษหนักหรือเบา

กวาปกติและในอัตราเทาใด 

7. ควรยกเลิกโทษกักขังแทนคาปรับในคดีขับข่ีขณะเมาสุราเพราะนอกจากจะ 
ไมกอใหเกิดประโยชนใดแลวยังเปนภาระของรัฐท่ีตองเสียคาใชจายในการดูแลผูถูกกักขังแทน

คาปรับแตควรเลือกแนวทางอื่นเชนการทํางานบริการสังคมทดแทนเปนตน 

8. กําหนดความรายแรงของอัตราโทษตามระดับแอลกอฮอลท่ีตรวจไดจากรางกาย
ของผูกระทําความผิดซึ่งสูงกวาท่ีกฎหมายกําหนดออกเปนระดับตางๆ รวมท้ังกําหนดระบบการ

ลงโทษเพ่ิมสูงข้ึนสําหรับผูกระทําความผิดซ้ํา 
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