แนวปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดคดีขับรถขณะเมาสุรา

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

๒

สารบัญ
หน้า
สารบัญ
๑. แอลกอฮอล์กับอุบัติเหตุจราจร

๑

๒. ระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดที่ถือว่าผิดกฎหมาย

๔

๓. การบังคับใช้กฎหมายคดีจราจร (ขับรถขณะเมาสุรา)

๖

๓.๑ การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับของประเทศอังกฤษ

๖

๓.๒ การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับของประเทศสหรัฐอเมริกา

๗

๓.๓ การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับของประเทศเวียดนาม

๙

๓.๔ การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับของประเทศสิงคโปร์

๑๐

๔. ความเห็น

๑๑

เอกสารอ้างอิง

๑๔

๓

ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดและการกาหนดโทษ
สืบเนื่องจากกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน
ซึ่งในช่วงเทศกาลสาคัญ ปรากฏว่า มีผู้กระทาผิดคดีขับรถขณะเมาสุราเข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติเป็นจานวน
มาก เพื่อแก้ปัญหาการกระทาผิดในค ดีดังกล่าวที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และเพื่อให้มีมาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด
อย่างเหมาะสม กรมคุมประพฤติจึง ได้ดาเนินการศึกษาข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายของ
ต่างประเทศ และแนวทางการพิจารณาของศาลแขวงพระนครเหนือ ซึ่งมีปริมาณคดีดังกล่าวสูง เพื่อวิเคราะห์
มาตรการ/แนวทางการคุมความประพฤติผู้กระทาผิด และได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในคดี
ขับรถขณะเมาสุราซึ่งอาจมีความเข้มข้นตามระดับการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ดังนี้
๑. แอลกอฮอล์กับอุบัติเหตุจราจร
๒. ระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดที่ถือว่าผิดกฎหมาย
๓. การบังคับใช้กฎหมายคดีจราจร (ขับรถขณะเมาสุรา)
๔. ความเห็น
๑. แอลกอฮอล์กับอุบัติเหตุจราจร
การเกิดอุบัติเหตุทางจราจรเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น
ปัญหาเหล่านี้อาจเนื่องมาจากการเพิ่มปริมาณของยานพาหนะ สภาพถนน สภาพของยานพาหนะและทีสาคัญ
คือ บุคคลที่ใช้รถใช้ถนนมีการเสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ จากการตรวจศพที่ภาควิชา
นิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พบว่าประมาณ ๓๓% ของคนที่ตายจากอุบัติเหตุจราจรมี
แอลกอฮอล์ในเลือด (เลียงชัย จัตุรัส, แอลกอฮอล์, น.๘-๙.)
ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ต่อความสามารถในการขับรถ มีดังนี้
๑.๑ ทาให้เผลอตัวง่าย ไม่มีสมาธิที่จะระมัดระวังในการขับรถ คนดื่มสุราที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั้งแต่ ๒๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ มักจะขาดความระมัดระวังในการขับรถ เช่น คุยเพลิน มองเพลิน สาหรับ
คนที่มีแอลกอฮอล์ในเลือด ๘๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะมีผลต่อการสังเกตว่ารถยนต์ที่อยู่ข้างหน้านั้นจอดอยู่
หรือกาลังแล่นเหล่านี้ จะเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
๑.๒ การตัดสินใจผิดพลาด ตามธรรมดาการขับรถต้องการตัดสินใจรีบด่วนที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
เช่น กรณีมีรถจอดขวางหน้าในร ะยะกระชั้นชิดก็ต้องตัดสินใจว่า ถ้าหลบพ้นก็หลบหรือถ้าห้ามล้อทันก็ห้ามล้อ
คนที่เมาสุรานั้นมักตัดสินใจผิดพลาด
๑.๓ มีผลต่อระยะเวลาการตัดสินใจ ซึ่งระยะเวลาการตัดสินใจ (reaction time) หมายถึง ระยะเวลา
สมองสั่งงานจนถึงเวลาที่ร่างกายทาตามที่สมองสั่ง เช่น เวลาขับรถผ่ านไฟ เมื่อตาเห็นไฟแดงแล้วสมองสั่งงาน
ให้เท้าเหยียบเบรค ระยะเวลาที่สมองสั่งจนถึงระยะเวลาที่เท้าแตะเบรคเป็นระยะเวลาตัดสินใจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน ๐.๗๕ วินาที สาหรับคนที่เมาสุราจะมีระยะเวลาการตัดสินใจนานกว่าคนปกติ
๑.๔. การเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นไปไม่ดี คนเมาที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ ๙๐
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ การควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนและขาเป็นไปไม่ได้ตามปกติ
๑.๕ การได้ยินและการเห็นมีความผิดปกติ ดังนี้

๔

๑.๕.๑ การปรับม่านตาในความมืดจะกินเวลานานกว่าปกติ
๑.๕.๒ การปรับภาพจากลูกตาทั้งสองถูกรบกวนเมื่อมีปริ มาณแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ ๕๐
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป ซึ่งหมายถึง อาจทาให้เห็นภาพเป็นสองภาพหรือเป็นภาพเดียวแต่
ไม่ชัด
๑.๕.๓ การกะระยะความลึกผิดไป เมื่อมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ ๓๐ มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
๑.๕.๔ การเห็นแสงไฟที่เคลื่อนไหวน้อยลง พบได้เมื่อปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ ๒๐
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
๑.๕.๕ ความรู้สึกสัมผัสของผิวหนังช้า เมื่อขับรถเร็วก็ไม่ค่อยรู้สึกการเสียดสีของลมที่ผิวหนัง
๑.๕.๖ หูอื้อ คนเมาจึงต้องพูดเสียงดัง ขณะขับรถการได้ยินเสียงรถคันอื่นจึงไม่ดี
นอกจาก ข้อมูลข้างต้นดังก ล่าวมาแล้ว ข้อมูลจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน พบว่า
แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุสาคัญของอุบัติเหตุจราจร ยิ่งผู้ขับขี่ที่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงขึ้นยิ่งมีโอกาสใน
การเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นตามไปด้วย โดยระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ๘๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะเพิ่มโอ กาสเกิด
อุบัติเหตุมากกว่าผู้ไม่ดื่ม ๓ เท่า ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ๑๐๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะเพิ่มโอกาสเกิด
อุบัติเหตุมากกว่าผู้ไม่ดื่ม ๘ เท่า และถ้ามีระดับแอลกอฮอล์ ๑๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะเพิ่มขึ้น เป็น ๔๐ เท่า
ที่สาคัญคือ มีการตอบสนองที่ช้าลง ๑-๑.๕ วินาที นอกจากนี้ ถ้าขับขี่ด้วยความเร็ว ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
การตอบสนองที่ช้าลง จะเพิ่มระยะการหยุดรถขึ้นอีก ๓๕ เมตร ดังรายละเอียดในตาราง ๑ ดังนี้

๕

ตาราง ๑ ระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายและการตอบสนอง การตัดสินใจ กรณีขับขี่ด้วยความเร็ว
๑๐๐ กม./ชม. ถ้าถูกตารวจให้เป่าวัดค่าได้เกิน ๕๐ มก.% คือเมาถึงแม้สติจะยังดีอยู่
ระดับ
Alcohol
ในเลือด (มก.%)
๒๐
๓๐ - ๕๐
๕๑ - ๑๐๐
๑๐๐ - ๑๕๐
๑๕๑ - ๒๐๐
๒๐๑ - ๓๐๐
๓๐๑ - ๓๕๐
มากกว่า ๓๕๐

ใกล้เคียงกับคนไม่ดื่มสุรา
ไม่สามารถควบคุมการขับขี่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น
รถส่าย
มีอาการเมา พูดมาก
หัวเราะ ไม่มีเหตุผลตะโกน
เอะอะโวยวาย
พูดจาอ้อแอ้ ฟังไม่ได้ศัพท์
เดินไม่ตรงทาง

ใกล้เคียงกับคนไม่ดื่มสุรา

การตอบสนอง ตัดสินใจ
เหยียบเบรคช้าลง (วินาที)
และระยะหยุดรถที่เพิ่มขึ้น
กรณี ขับขี่ด้วยความเร็ว ๑๐๐กม/ชม.
-

๕๐ mg% = ๒ เท่า

-

๘๐ mg% = ๓ เท่า

ประมาณ ๐.๕ sec
(ระยะหยุดเพิ่ม ~ ๑๕ ม.)

อาการเมาชัดเจน คลื่นไส้

๑๕๐ mg% = ๔๐ เท่า

อาการ

โอกาสเกิดอุบัติเหตุ
เมื่อเทียบกับคน
ไม่ดื่ม

๑๐๐ mg% = ๘ เท่า

สติสัมปชัญญะสับสน
อาเจียน บางครั้งไม่รสู้ ึกตัว
ไม่สามารถวัดได้ เนื่องจาก
ควบคุมการทดลองไม่ได้ ไม่สามารถตรวจวัดได้ (ควบคุม
หมดสติ ไม่รู้สึกตัว
การทดลองไม่ได้)
อันตรายต่อชีวิต เนื่องจาก
สมองไม่ทางาน ศูนย์ควบคุม
การหายใจเป็นอัมพาต

ที่มา : ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

ประมาณ ๐.๗- ๑ sec
(ระยะหยุดเพิ่ม ~ ๒๕ ม.)
ประมาณ ๑ - ๑.๕ sec
(ระยะหยุดเพิ่ม ~ ๓๕ ม.)

๖

๒. ระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดที่ถือว่าผิดกฎหมาย
ในปี ค.ศ. ๑๙๖๗ (เลียงชัย จัตุรัส, แอลกอฮอล์ , น.๑๑-๑๓.) ที่ประชุมเกี่ยวกับการขนส่งของยุโรปได้
เสนอค่าสูงสุดของความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดที่กฎหมายยอมให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะมีได้ โดยยั งไม่มี
ความผิด ค่าดังกล่าวเท่ากับ ๘๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ได้คล้อยตามโดยกาหนดเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งประเทศเหล่านั้นได้แก่ ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ ฮอลแลนด์ ฝรั่งเศสและ
เยอรมัน เป็นต้น สาหรับสหรัฐอเมริกา เดิม State Model Vehicle Law ให้ความเห็นว่าบุคคลจะอยู่ภายใต้
อิทธิพลของแอลกอฮอล์เมื่อระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน ๑๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้า
ระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดต่ากว่า ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือว่าไม่อยู่ใต้อิทธิพลของ
แอลกอฮอล์ สาหรับความเข้มข้นของแอล กอฮอล์ระหว่าง ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถึง ๑๕๐ มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ ให้ตัดสินโดยถืออาการของผู้ถูกตรวจร่วมด้วย ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๗๒ National Highway Traffic
Safety Administration ได้แนะนาให้ถือระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดที่ไม่อนุญาตให้ขับขี่
ยานพาหนะเมื่ อเกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ผลจากการแนะนานี้เป็นเหตุให้รัฐต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา
กาหนดขอบเขตความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด ที่ยังยินยอมให้ขับขี่ยานพาหนะได้แตกต่างกัน ดังนี้ คือ
จานวน ๓๒ รัฐ กาหนดความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด ๑๐๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
จานวน ๙ รัฐ กาหนดความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด ๑๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
จานวน ๒ รัฐ กาหนดความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด ๘๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ประเทศออสเตรเลีย ถือระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดที่ยังยินยอมให้ขับขี่ยานพาหนะได้
เท่ากับ ๘๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ยกเว้นรัฐวิคตอเรีย กาหนดใช้ ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ประเทศนิวซีแลนด์ ถือระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดที่ยังยินยอมให้ขับขี่ยานพาหนะได้
เท่ากับ ๑๐๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ประเทศสาธารณเชค โปแลนด์ กาหนดความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดที่ยังยินยอมให้ ขับขี่
ยานพาหนะได้ต่ากว่าประเทศอื่น ๆ โดยกาหนดไว้เพียง ๓๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
สาหรับประเทศไทย ได้มีพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ โดยบัญญัติเกี่ยวกับ
เรื่องเมาสุราไว้ดังนี้ “ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถ
(๑) ในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ
(๒) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
(๓) …………………………………………………………………………………….”
ซึ่งจากบทบัญญัติแห่งมาตรา ๔๓ นี้ยังไม่มีการระบุชี้ชัดลงไปว่าระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ใน
เลือดเป็นเท่าใดจึงจะถือว่าเมา จึงได้มีการออกกฎกระทรวง เมื่อปี ๒๕๓๗ ดังนี้

๗

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
-------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๑๔๒
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การทดสอบผู้ขับขี่ว่าเมาสุราหรือไม่ ให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ โดยใช้
วิธีการตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจวัดลมหายใจด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจหรือทดสอบ ให้ใช้เครื่องตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด โดยวิธีเปุาลมหายใจ (BREATH ANALYZER TEST) และอ่านค่าของแอลกอฮอล์ใน
เลือดเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
วิธีการตรวจหรือทดสอบให้ปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบของเครื่องตรวจแต่ละชนิด
(๒) ตรวจวัดจากปัสสาวะ
(๓) ตรวจวัดจากเลือด
การตรวจวัดตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถทดสอบตาม (๑) ได้เท่านั้น
ข้อ ๒ กรณีที่ต้องทดสอบโดยวิธีตรวจวัดจากเลือดตามข้อ ๑ (๓) ให้ส่งตัวผู้ขับขี่ไปยังโรงพยาบาลที่
ใกล้ที่สุด และทาการเจาะเลือดภายใต้การกากับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพเวชกรรม
ข้อ ๓ ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเมาสุรา
(๑) กรณีตรวจวัดจากเลือดเกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
(๒) กรณีตรวจวัดจากลมหายใจหรือปัสสาวะ ให้เทียบปริมาณแอลกอฮอล์ โดยใช้ปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเลือดเป็นเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
(ก) กรณีตรวจวัดจากลมหายใจ ให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ในการแปลงค่าเท่ากับ ๒,๐๐๐
(ข) กรณีตรวจวัดจากปัสสาวะ ให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ในการแปลงค่าเท่ากับเศษ ๑ ส่วน ๑.๓
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
(ชวลิต ยงใจยุทธ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จากกฎกระทรวงฉบับนี้ก็สรุปได้ว่าความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดที่ยินยอมให้ขับขี่ยานพาหนะ
ได้ต้องไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

๘

๓. การบังคับใช้กฎหมายคดีจราจร (ขับรถขณะเมาสุรา)
จากการศึกษาข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับของต่างประเทศ พบว่า มีการใช้เกณฑ์ต่า งๆ ใน
การเพิ่มโทษ ได้แก่ ความรุนแรงของการกระทาความผิด ประวัติการกระทาความผิดกรณีเมาแล้วขับ ประเภท
ของยานพาหนะ สาหรับประเทศที่กาหนดโทษตามปริมาณแอลกอฮอล์ คือ ประเทศอังกฤษ และประเทศ
เวียดนาม
๓.๑ การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับของประเทศอังกฤษ
ข้อกาหนดของกฎหมาย (ไวพจน์ กุลาชัย, ๒๕๕๕, น.๙-๑๐)
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางถนน ค
แอลกอฮอล์ในเลือด (BAC) ไว้ดังนี้

.ศ. ๑๙๘๘ ของประเทศอังกฤษกาหนดระดับ

ตาราง ๒ ข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ ขับขี่ของประเทศอังกฤษ
ประเภทของการตรวจวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์ที่กฎหมายกาหนด
การตรวจวัดจากลมหายใจ
๓๕ ไมโครกรัม/๑๐๐ มิลลิลิตร
การตรวจวัดจากเลือด
๘๐ มิลลิกรัม/๑๐๐ มิลลิลิตร
การตรวจวัดจากปัสสาวะ
๑๐๗ มิลลิกรัม/๑๐๐ มิลลิลิตร
ทีม่ า: Bryant R., & Bryant, S. (๒๐๐๙) อ้างถึงใน ไวพจน์ กุลาชัย. ๒๕๕๕
แม้ว่าอังกฤษจะมีการกา หนดระดับแอลกอฮอล์ไว้ไม่เกิน ๘๐ มิลลิ กรัม /๑๐๐ มิลลิลิตร หรือ ๐.๐๘
กรัม /๑๐๐ มิลลิลิตร หรือ ๘๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ในปี ค .ศ. ๑๙๙๘ มีความพยายามในการแก้ไ ขกฎหมาย
เพื่อลดระดับแอลกอฮอล์เป็น ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แต่รัฐสภาของอังกฤษไม่ผ่านข้อเสนอดังกล่าว
บทลงโทษ
จากการสืบค้น ข้อมูลพบว่า ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ กาหนดอัตราโทษของการ ขับรถขณะ
เมาสุราที่จะใช้วิธีการลงโทษในชุมชน (community penalty order) ไว้ที่ระดับแอลกอฮอล์ ๒๐๗ มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ สาหรับ การตรวจวัดจากเลือด โดยการลงโทษในชุมชน (community penalty order) ได้แ ก่ การ
ทางานบริการสังคม การใช้เครื่องมืออิ เล็กทรอนิกส์ การคุมความประพฤติ และการบาบัดแอลกอฮอล์
(www.drinkriving.org/drink_driving_se...)
ตาราง ๓ อัตราโทษกรณีเมาแล้วขับของประเทศอังกฤษ
ระดับ alcohol
การตรวจวัดจากเลือด(ml)

ช่วงโทษต่าสุด-สูงสุด

พักใช้ใบอนุญาตขับขี่

พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ สาหรับ
ความผิดผิดครั้งที่ ๒ ในระยะ ๑๐ ปี

๘๑ - ๑๓๗
๑๓๘ - ๒๐๖
๒๐๗ - ๒๗๕

ปรับ
ปรับ
คาสั่งลงโทษในชุมชนระดับต่า
ถึง ระดับสูง
คาสั่งลงโทษในชุมชนระดับสูง
ถึง ควบคุมตัว ๒๖ สัปดาห์

๑๒-๑๖ เดือน
๑๗-๒๒ เดือน
๒๓-๒๘ เดือน

๓๖-๔๐ เดือน
๓๖-๔๖ เดือน
๓๖-๕๒ เดือน

๒๙-๓๖ เดือน

๓๖-๖๐ เดือน

๒๗๖-๓๔๕ขึ้นไป

ที่มา : http://www.drinkdriving.org/drink_driving_sentencing_guidelines.php

๙

๓.๒ การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับของประเทศสหรัฐอเมริกา (ไวพจน์ กุลาชัย,๒๕๕๕,น.๑๔-๑๗)
ข้อกําหนดของกฎหมาย
มลรัฐเท็กซัส ถือว่าเป็นมลรัฐที่มีความเข้มงวดหรือปราศจากการผ่อนปรน (Zero tolerance) ใน
เรื่องของการเมาแล้วขับ โดยไม่อนุญาตให้บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุ นิติภาวะ (อายุน้อยกว่า ๒๑ ปี) ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แล้วมาขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน และตามกฎหมายของมลรัฐเท็กซัสกาหนดระดับแอลกอฮอล์
ในเลือดไว้ที่ไม่เกิน ๐.๐๘ กรัม/๑๐๐ มิลลิลิตร หรือ ๘๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
บทลงโทษ
บทลงโทษกรณีเมาแล้วขับของมลรัฐเท็กซัส จะมีความแตกต่างในแต่ละกรณี ทั้ งนี้ ขึ้นอยู่กับความ
รุนแรงของการกระทาความผิดและประวัติการกระทาความผิดกรณีเมาแล้วขับ
ของแต่ละบุ คคล ซึ่งมี
รายละเอียดในตาราง ๔ ดังนี้
ตาราง ๔ อัตราโทษสาหรับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ
ประเภทของการกระทาผิด
๑. ความผิดครั้งที่ ๑

๒. ความผิดครั้งที่ ๒

๓. ความผิดครั้งที่ ๓

๔. กรณีเมาแล้วขับและมีผู้โดยสารอายุต่ากว่า
๑๕ ปี โดยสารมาด้วย

อัตราโทษ
๑. ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ ดอลลาร์
๒. จาคุกตั้งแต่ ๗๒ ชั่วโมง - ๑๘๐วัน
๓. พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ๙๐ - ๓๖๕ วัน
๔. หากครอบครองภาชนะบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เปิดฝา
แล้วจะถูกกักขังเพิ่มขึ้นอีก ๓ - ๖วัน
๕. ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีเป็นจานวนเงิน ๒,๐๐๐ดอลลาร์
เป็นระยะเวลา ๓ ปี เพื่อรักษาสถานภาพของใบขับขี่
***ศาลอาจตัดสินให้ภาคทัณฑ์การจาคุกและการพักใช้
ใบอนุญาตขับขี่หากเป็นการกระทาผิดครั้งแรก
๑. ปรับไม่เกิน ๔,๐๐๐ ดอลลาร์
๒. จาคุกตั้งแต่ ๓๐วัน - ๑ ปี
๓. พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ๑๘๐ วัน - ๒ปี
๔. ต้องติดตั้งเครื่อง Ignition Interlock Device ถ้าหากกระทา
ความผิดตั้งแต่ ๒ ครั้งขึ้นไปภายในระยะเวลา ๕ ปี
๕. ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีเป็นจานวนเงิน ๒,๐๐๐ดอลลาร์
เป็นระยะเวลา ๓ ปี เพื่อรักษาสถานภาพของใบขับขี่
๑. ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์
๒. จาคุกตั้งแต่ ๒ - ๑๐ ปี
๓. พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ๑๘๐ วัน - ๒ปี
๔. ต้องติดตั้งเครื่อง Ignition Interlock Device ถ้าหากกระทา
ความผิดตั้งแต่ ๒ ครั้งขึ้นไปภายในระยะเวลา ๕ ปี
๕. ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีเป็นจานวนเงิน ๒,๐๐๐ดอลลาร์
เป็นระยะเวลา ๓ ปี เพื่อรักษาสถานภาพของใบขับขี่
๑. ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์
๒. จาคุกตั้งแต่ ๑๘๐ วัน - ๒ปี

ที่มา : Department of Public Safety (๒๐๑๒) อ้างถึงใน ไวพจน์ กุลาชัย. ๒๕๕๕

๑๐

สาหรับบุคคลที่กระทาผิดแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะมีบทลงโทษใกล้เคียง กับผู้ใหญ่ ยกเว้นการพักใช้
ใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งจะพักใช้เป็นระยะเวลาที่น้อยกว่า ดังรายละเอียดในตาราง ๕
ตาราง ๕ อัตราโทษกรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ
ประเภทของการกระทาผิด
๑. ความผิดครั้งที่ ๑

อัตราโทษ
๑. ปรับไม่เกิน ๕๐๐ ดอลลาร์
๒. ทางานบริการสังคม ๘ - ๑๒ ชั่วโมง
๓. ต้องเข้ารับการฝึกอบรม
๔. พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ๓๐ วัน

๒. ความผิดครั้งที่ ๒

๑. ปรับไม่เกิน ๕๐๐ ดอลลาร์
๒. ทางานบริการสังคม ๒๐ - ๔๐ ชั่วโมง
๓. อาจมีคาสั่งศาลให้เข้ารับการฝึกอบรม
๔. พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ๖๐ วัน
๑. ปรับไม่เกิน ๒๕๐ - ๒,๐๐๐ ดอลลาร์
๒. อาจมีคาสั่งศาลให้เข้ารับการฝึกอบรม
๓. พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ๑๘๐ วัน

๓. ความผิดครั้งที่ ๓ (กรณีอายุเกิน ๑๗ ปี แต่
ไม่ถึง ๒๑ ปี)
๔. ความผิดครั้งที่ ๓ (กรณีอายุต่ากว่า ๑๗ ปี)

๑. ปรับไม่เกิน ๕๐๐ ดอลลาร์
๒. ทางานบริการสังคม ๒๐ - ๔๐ ชั่วโมง
๓. อาจมีคาสั่งศาลให้เข้ารับการฝึกอบรม
๔. พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ๖๐ วัน

ที่มา : Department of Public Safety (๒๐๑๒) อ้างถึงใน ไวพจน์ กุลาชัย. ๒๕๕๕

๑๑

๓.๓ การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับของประเทศเวียดนาม (ไวพจน์ กุลาชัย, ๒๕๕๕, น.๒๔-๒๖)
กฎหมายกาหนดระดับแอลกอฮอล์สาหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไว้ไม่เกิน ๐.๐๕ กรัม/๑๐๐ มิลลิลิตร
และผู้ขับขี่รถยนต์เป็น ๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
อัตราโทษ
การกาหนดอัตราโทษกรณีเมาแล้วขับในประเทศเวียดนามมีการกาหนดตามปริมาณแอลกอฮอล์และ
ประเภทของยานพาหนะที่ขับขี่เป็นหลัก ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ตาราง ๖ อัตราโทษกรณีเมาแล้วขับของประเทศเวียดนาม
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ระดับ BAC (มก.%)
< ๕๐
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕๐แต่ไม่เกิน ๘๐
สูงกว่า ๘๐
ผู้ขับขี่รถยนต์
ระดับ BAC (มก.%)
< ๕๐
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕๐แต่ไม่เกิน ๘๐
สูงกว่า ๘๐
ผู้ขับขี่รถยนต์อื่นๆ
ระดับ BAC (มก.%)
< ๕๐
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕๐แต่ไม่เกิน ๘๐
สูงกว่า ๘๐

อัตราโทษ
ระดับ ๑
- ไม่มีโทษ
ระดับ ๒
- ปรับ ๒๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ VND
ระดับ ๓
- ปรับ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ VND
- พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ๓๐วัน
อัตราโทษ
ระดับ ๑
- ปรับ ๖๐๐,๐๐๐ - ๘๐๐,๐๐๐ VND
ระดับ ๒
- ปรับ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๓,๐๐๐,๐๐๐ VND
- พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ๓๐ วัน
ระดับ ๓
- ปรับ ๔,๐๐๐,๐๐๐ - ๖,๐๐๐,๐๐๐ VND
- พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ๖๐วัน
อัตราโทษ
ระดับ ๑
- ปรับ ๔๐๐,๐๐๐ - ๖๐๐,๐๐๐ VND
ระดับ ๒
- ปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๓,๐๐๐,๐๐๐ VND
- พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ๓๐ วัน
ระดับ ๓
- ปรับ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - ๕,๐๐๐,๐๐๐ VND
- พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ๖๐วัน

ที่มา : Vietnam Road Traffic Act (๒๐๐๘) อ้างถึงใน ไวพจน์ กุลาชัย, ๒๕๕๕

๑๒

๓.๔ การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับของประเทศสิงคโปร์ (ไวพจน์ กุลาชัย, ๒๕๕๕, น.๒๗)
ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์มีการกาหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดไว้ไม่เกิน ๐.๐๘ กรัม/๑๐๐
มิลลิลิตร หรือ ๘๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
อัตราโทษ
โทษตามกฎหมายกรณีเมาแล้วขับของประเทศสิงคโปร์ มีรายละเอียด ดังนี้
ตาราง ๗ อัตราโทษกรณีเมาแล้วขับของประเทศสิงคโปร์
ประเภทของการกระทาผิด
การกระทาความผิดครั้งที่ ๑

อัตราโทษ
- ปรับ ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์
- พักใช้ใบอนุญาตขับขี่อย่างน้อย ๖ เดือน
- จาคุกไม่เกิน ๖ เดือน

การกระทาความผิดครั้งที่ ๒

- ปรับ ๓,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์
- พักใช้ใบอนุญาตขับขี่อย่างน้อย ๑ปี
- จาคุกไม่เกิน ๑๒ เดือน

การกระทาความผิดครั้งที่ ๓ เป็นต้นไป

- ปรับ ๓๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์
- พักใช้ใบอนุญาตขับขี่อย่างน้อย ๑ปี
- จาคุกไม่เกิน ๓ปี

กรณีเกิดอุบัติเหตุทาให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

เฆี่ยนไม่เกิน ๖ ครั้ง
(ตามกฎหมายอาญา)

ที่มา : Singapore Road Traffic Act อ้างถึงใน พันตารวจตรี ดร. ไวพจน์ กุลาชัย. ๒๕๕๕

๑๓

๔. ความเห็น
จากข้อมูลผล ระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย ที่มีผลต่อการ ตอบสนอง การตัดสินใจ เหยียบเบรค และ
ระยะหยุดรถที่เพิ่มขึ้น ข้างต้น สานักพัฒนาการคุมประพฤติได้สอบถามความเห็นของ นักวิชาการ เกี่ยวกับ การ
กาหนดโทษโดยยึดเกณฑ์ระดับแอลกอฮอล์ ซึง่ มีความเห็นต่อการเพิ่มโทษโดยยึดเกณฑ์ระดับแอลกอฮอล์ ดังนี้
- ผู้ที่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ ที่ระดับ ๑๐๐ มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ ควรใช้วิธีการคุมความประพฤติ
- ผู้ที่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า ๑๕๐ มิลลิ กรัมเปอร์เซ็นต์ ควรใช้วิธีการ คุมประพฤติ
ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามตัว
- ผู้ที่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า ๒๐๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ควรใช้วิธีกักขังหรือจาคุก
อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาของศาลแขวงพระนครเหนือซึ่งเป็นศาลที่มี สถิติคดีขับรถขณะเมาสุรา
สูงสุด พบว่า ศาลแขวงพระนครเหนือ ได้พิจารณาสั่งใช้เครื่องมืออิ เล็กทรอนิกส์ในการติดตามตัวเป็นเงื่อนไขใน
การคุมความประพฤติ สาหรับผู้ที่มีระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ ๒๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
จากข้อมูลดังกล่าว กรมคุมประพฤติจึง ได้กาหนดแน วทางการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในคดีขับรถขณะ
เมาสุราซึ่งอาจมีความเข้มข้นตามระดับการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ดังนี้
ระดับ Alcohol
ในเลือด (มก.%)
๕๑ - ๑๐๐

๑๐๑ – ๒๐๐

มาตรการ

กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู

รอการลงโทษ  กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้
หรือคุมประพฤติ - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร
- เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
- ความรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์และปริมาณ
การดื่มที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
คุมประพฤติ
 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้
- การวางเปูาหมายในการลด และ
เลิกแอลกอฮอล์
- ใช้ธรรมะช่วยเลิกดื่มสุรา
- ฝึกสมาธิช่วยเลิกดื่มสุรา
- ใช้สติในการเลิกดื่มสุรา
- ปัญหาที่ทาให้กลับไปดื่มซ้า
- การปูองกันการกลับไปดื่มอีก
- ชีวติ ใหม่ที่ไม่มีสุรา
 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างด้านจิตสานึก
- การสร้างจิตสานึกด้วย
กระบวนการกลุ่ม
- เวทีเสวนา เรื่อง “เสียงสะท้อน
จากเหยื่อเมาแล้วขับ”
- อบรมธรรมะ
- ค่ายจริยธรรม

การทํางานบริการสังคม
- รณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุ (ดื่มไม่ขับ)
เพื่อสร้างจิตสานึกและตระหนักถึง
อันตรายของอุบัติเหตุ
- บริจาคโลหิต เพื่อให้เกิดจิตสานึก
และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ที่
ได้รับอุบัติเหตุหรือผู้ปุวยจากกการที่
นาโลหิตไปช่วยผู้อื่นได้
- ทาความสะอาดปูายเครื่องหมาย
และทาสีขอบทางจราจร
เครื่องหมายจราจร การตัด แผ้วถาง
ต้นไม้ หรือสิ่งกีดขวางบริเวณข้างทาง
หรือบริเวณจุดตัดทางรถไฟ เพื่อให้
ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถมองเห็น
เครื่องหมายจราจรได้ชัดเจนขึ้น
หรือมีทัศนวิสัยในการมองเห็นขณะ
ขับขี่ยานพาหนะ
- อาสาจราจร เพื่อช่วยอานวยความ
ปลอดภัยบนท้องถนน อันเป็นการ
ปูองกันอุบัติเหตุให้ลดน้อยลง

๑๔
ระดับ Alcohol
ในเลือด (มก.%)

๒๐๑ – ๓๐๐

มากกว่า ๓๐๐

มาตรการ

กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู

การทํางานบริการสังคม

- จิตอาสา การดูแลผู้ปุวย ผู้พิการ
ที่ตึกอุบัติเหตุ หรือหอพักผู้ปุวยที่เกิด
จากอุบัติเหตุ เพื่อให้เห็นภาพของการ
สูญเสีย เกิดความสานึกและมีความ
รับผิดชอบมากขึ้น
คุมประพฤติและ  กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้
- จิตอาสา การดูแลผู้ปุวย ผู้พิการ
เงื่อนไขการใช้
ที่ตึกอุบัติเหตุ หรือหอพักผู้ปุวยที่เกิด
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร
เครื่องมือ
จากอุบัติเหตุ เพื่อให้เห็นภาพของการ
- เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
อิเล็กทรอนิกส์
- ความรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์และปริมาณ สูญเสีย เกิดความสานึกและมีความ
ในการติดตาม
รับผิดชอบมากขึ้น
การดื่มที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ตัว (ตามเงื่อนไข
- อาสาพาเที่ยว (พาเหยื่อจากการ
- การวางเปูาหมายในการลด และ
ที่ศาลอาจ
เมาแล้วขับไปทัศนศึกษา) เพื่อชดเชย
เลิกแอลกอฮอล์
กาหนด)
ความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายหรือผู้ที่
- ใช้ธรรมะช่วยเลิกดื่มสุรา
ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ
- ฝึกสมาธิช่วยเลิกดื่มสุรา
- ใช้สติในการเลิกดื่มสุรา
- ปัญหาที่ทาให้กลับไปดื่มซ้า
- การปูองกันการกลับไปดื่มอีก
- ชีวิตใหม่ที่ไม่มีสุรา
 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างด้านจิตสานึก
- การสร้างจิตสานึกด้วย
กระบวนการกลุ่ม
- เวทีเสวนา เรื่อง “เสียงสะท้อน
จากเหยื่อเมาแล้วขับ”
- อบรมธรรมะ
- ค่ายจริยธรรม
การคุมประพฤติ
อาจไม่เหมาะสม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ศาลจะใช้ข้อมูลข้างต้น ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาว่าจะใช้มาตรการใด
กับจาเลยจึงจะเป็นการเหมาะสม ควรได้รับข้อลจากประวั
มู
ติการกระทาความผิดของผู้กระทาผิดแต่ละรายร่วมดัวย
เช่น การได้รับผลการตรวจสอบประวัติการกระทาความผิดของจาเลยตั้งแต่ในชั้นพนักงานสอบสวน

๑๕

จากความเห็นดังกล่าว เมื่อศาลสั่งคุมความประพฤติ ผู้กระทาผิด ในคดีขับรถขณะเมาสุรา แล้ว
กรมคุมประพฤติมีโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูสาหรับผู้กระทาผิดในคดีดังกล่าว ดังนี้
โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดคดีจราจร(ขับรถขณะเมาสุรา) เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบกลุ่ม
มีการบรรยายความรู้ การสาธิต และการบาเพ็ญประโยชน์ โดยมีสาระดังนี้ คือ
๑. กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างด้านความรู้ (รู้ไว้ ไม่ทาผิ ดอีก ) เป็นกิจกรรมที่ใช้พัฒนาส่งเสริมความรู้
ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อป้องกันไม่ให้กระทาผิดซ้า ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรม ๓ ด้าน คือ
- ความรู้เกี่ยวกับจราจร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบถึงกฎหมาย
จราจรที่ควรรู้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย
- ความรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับความรู้เกี่ยวกับผลเสียจาก
การดื่มและปริมาณการดื่มที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
- ความรู้เกี่ยวกับการลด เลิกแอลกอฮอล์ เพื่อการวางแผนและมีแนวทางการลดและเลิก
แอลกอฮอล์
๒. กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสานึก (เพื่อเธอ เพื่อฉัน เพื่อสังคมของเรา) เป็นกิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึก
เพื่อให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม ประกอบด้วแผนการจั
ย
ดกิจกรรม๓ ด้าน คือ
การอบรมและการอบรมธรรมะ เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกด้วยกระบวนการกลุ่ ม การจัด
เวทีเสวนา เรื่อง เสียงสะท้อนจากเหยื่อเมาแล้วขับ
- การทางานบริการสังคม เพื่อสร้างจิตสานึกให้ตระหนักถึงความปลอดภัย และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม
- การรณรงค์ เพื่อสร้างจิตสานึกและตระหนักถึงอันตรายของอุบัติเหตุ (กรมคุมประพฤติ ,
๒๕๕๒)

๑๖
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