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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษามาตร 
การทางกฎหมายในการเพ่ิมโทษผู้ขับรถในขณะ
เมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน ตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในกรณีผู้ขับขี่รถขณะ
เมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืนไม่เกรงกลัวต่อบทลง 
โทษ มีการกระท้าความผิดซ้้าขึ้นอีก วิธีการวิจัยนี้
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจาก
เอกสารแนวคิด  ทฤษฎี  และกฎหมายทั้งของ
ต่างประเทศและของประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับ
การมาตรการทางกฎหมายในการเพ่ิมโทษผู้ขับรถ
ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืนตามพระราช 
บัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

ผลการวิจัยพบว่าพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 มีบทก้าหนดโทษผู้ขับขี่ขับรถขณะเมา
สุราเอาไว้ในมาตรา 160 ตรี ใช้ ในการลงโทษ
ผู้กระท้าความผิดฐานขับขี่รถในขณะเมาสุรา ไม่
สามารถยับยั้งผู้กระท้าความผิดให้เข็ดหลาบได้
อย่ างเด็ดขาด เนื่ องจากเมื่ อ ได้มี การกระท้ า
ความผิดครั้งแรกแล้วจะมีการกระท้าความผิดครั้ง
ที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งต่อๆไปอีก และเป็นเหตุให้

ผู้อ่ืนได้รับความเสียหายหรือถึงแก่ความตาย และ
โทษที่ผู้กระท้าได้รับคือกระท้าโดยประมาทเป็น
เหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ซึ่งอัตราโทษในปัจจุบัน
ยังอิงอยู่กับการกระท้า โดยประมาทจ้าคุกไม่เกิน 
10 ปี เท่านั้น จึงควรจะมีการเพ่ิมโทษผู้ขับขี่ขับรถ
ในขณะเมาสุรา กรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา
แล้วไปชนผู้อ่ืนเสียชีวิตให้ถือว่ามีความผิดในข้อหา
ฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่เจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 290 ด้วย  

จึงควรต้องเสนอแนะให้มีการจึงควรต้องเสนอ 
แนะแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 มาตรา 160 ตรี วรรคท้าย ควรจะมี
การบัญญัติ และเพ่ิมอัตราโทษดังนี้ “ถ้าการกระ 
ท้าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนถึงแก่
ความตาย ผู้กระท้าต้องระวางโทษจ้าคุกตั้งแต่ 3 
ถึง 15 ปี  และปรับตั้งแต่  60,000 บาท   ถึง 
200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขับข่ี”   
 
ค าส าคัญ: การเพ่ิมโทษ ผู้ขับรถ เมาสุราหรือของ
เมาอย่างอ่ืน 
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Abstract 
The research of this study to protect 

the objective for studies legislative 
measure in penalty driver car expansion 
while drunk or otherly liquor follow act of 
traffic legislation by B.E., 2522 in case of 
driver ride a car while drunk or otherly 
liquor doesn't revere to build the penalty 
provisions of a law there is mistake 
repeated behaviour goes up again the way 
researches this is the education researches 
quality manner by study from idea 
document theory and both of imported 
goods law and of Thailand at pertaining to 
something legislative measure in penalty 
driver car expansion while drunk or 
otherly liquor follows act of traffic 
legislation by B.E.2522. 

The research result meets that act of 
traffic legislation by B.E. 2 5 2 2  driver 
penalty ride to drive a car while drunk 
take in sections 1 60  punishing doer base 
mistake drive a car while drunk can not 
halt mistake doer chastenedly anyway 
because of when mistake behaviour will 
for the first already time has mistake 
behaviour time that 2  time that 3  and 
time build to go to again and cause others 
receive the damage or arrive at old the 
death and the penalty that the doer 
receives to are do in negligence cause 
others arrive at to the death which 

penalty rate is ining now still is based on 
with the behaviour in negligence imprison 
10 not exceed year only then should have 
penalty driver expansion rides to drive a 
car while drunk in case of a driver rides to 
drive a car while drunk already go to 
bump against others die give regarded as 
guilty in the charge kills others 
unintentionally follow section 2 9 0 
Criminal Codes. 

The researcher would suggest to must 
guide have something then should must 
guide correct add act of traffic legislation 
by section 160 B.E.2522 a space is rear 
should have the enactment and enhance 
penalty rate as follows if mistake 
behaviour follows one space causes 
others arrive at to the death , the doer 
must the punishment imprisons since 3 
arrive at 15 year and fine since 60,000 a 
baht arrive at 200,000 a baht and give the 
court orders to withdraw the licence. 

 
Keywords: Penalty expansion, Driver, 
Drunk or Otherly liquor. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสาเหตุส้าคัญ
ประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ของประเทศไทย ผู้ที่เมาแล้วขับจ้านวนมากคิดว่า 
เมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากตนเอง
ยังคงขับรถได้ และพบอีกว่าผู้บาดเจ็บอย่างรุนแรง
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จากพาหนะทุกประเภทดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ก่อนเกิดเหตุ ถ้าสามารถลดอุบัติเหตุจากคนเมาได้
ร้อยละ 50 จะเป็นอีกวิธีการหนึ่ งที่จะลดการ
เสียชีวิต การบาดเจ็บ และการสูญเสียทางเศรษฐ 
กิจ จากการศึกษาของ Lapham และคณะในปี 
1998  (ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล. 2546 : 45)  
พบว่า ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จราจรมีระดับแอล 
กอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้น
ไป ซึ่งสูงกว่าผู้ป่วยฉุกเฉินปกติถึง 8 เท่า สอด 
คล้องกับรายงานขององค์การอนามัยโลก (ไวพจน์ 
กุลาชัย. 2555 : 1) ที่ระบุว่า ผู้บาดเจ็บจากอุบัติ 
เหตุจราจรที่เข้ามาท้าการรักษาในโรงพยาบาลของ
รัฐมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 100 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ถึงร้อยละ 44 จากการศึกษาเชิงลึกใน
กลุ่มตัวอย่างที่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยาน 
ยนต์ จ้านวน 1,000 คน พบว่า แอลกอฮอล์เป็น
สาเหตุส้าคัญของการเกิดอุบัติเหตุถึง    ร้อยละ 36 
ส่วน  Phuvichit and Udomsade ระบุ ว่าอุบัติ 
เหตุจราจรที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ในประเทศ
ไทยมีอัตราสูงเกินกว่าร้อยละ 50 จากการรายงาน
สถานการณ์ และสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนปี 
พ.ศ. 2555 พบว่าคนไทยต้องบาดเจ็บนอนโรงพยา 
บาลจากอุบัติเหตุทางถนนปี พ.ศ. 2555 จ้านวน 
110,777 คน พิการจากอุบัติ เหตุทางถนนกว่า 
5,000 คน (บัณฑิต ศรไพศาลล 2549 : 10) 

อุบัติ เหตุ เกิดขึ้นมากในช่วงเทศกาลปี ใหม่ 
สงกรานต์  เพ่ิมขึ้นจากช่วงปกติ เกือบ 2 เท่ า 
ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ 16.00–19.59 น. 
ร้อยละ 30 เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีอุบัติเหตุ
สูงสุด รองลงมา คือเดือนมีนาคม และมกราคม 
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจ้านวนตามกลไกสูงสุด คือ
การชนร้อยละ 57 พาหนะล้มคว่้า ร้อยละ 41 ผู้ขับ

ขี่รถ ทุกประเภทที่บาดเจ็บมีการดื่มสุราร้อยละ 
33.25 พบผู้ขับขี่รถอีแต๋นสูงสุด ร้อยละ 35.90 
รองลงมารถยนต์นั่ งส่วนบุคคลร้อยละ 34.93 
รถจักรยานยนต์ ร้อนละ 34.41 และรถยนต์กระ 
บะร้อยละ 32.16 กลุ่มวัยรุ่น และวัยท้างานอายุ 
15 – 29 ปี บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนมาก
ที่สุดถึงร้อยละ 36.96 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอายุ 
15 – 19 ปี เป็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักร 
ยานยนต์มากที่สุดร้อยละ 16.06 (ส้านักงานกอง 
ทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รณรงค์
เมาไม่ขับ, 2561) 

การเสียชีวิตของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนใน
ปัจจุบันสาเหตุหลักเกิดจากผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมา
สุราสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติอย่าง
มหาศาล ทางรัฐบาล และองค์กรอิสระ เช่น มูลนิธิ
เมาไม่ขับได้ร่วมกันรณรงค์ และแก้ปัญหาเมาไม่ขับ
มาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส้าคัญ เช่น 
วันปีใหม่ สงกรานต์ จะมีการรณรงค์โฆษณาให้
ประชาชนพึงตระหนักถึงอันตรายของ   การเมา
แล้วขับ แต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้ง หรือมีมาตร 
การที่จะให้ประชาชนหยุดดื่มสุราขณะขับรถได้ จึง
ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับ โดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 
6) พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติให้อ้านาจเจ้าพนักงาน
ต้ารวจเรียกคนขับรถตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้   เพ่ือ
มุ่งให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ
คนขับรถ และประชาชนบนท้องถนน แต่คนขับจะ
มีกลยุทธ์ในการหลบเลี่ยง เช่น การประวิงเวลาใน
การตรวจวัดแอลกอฮอล์ให้นานที่สุดเท่าที่จะท้าได้ 
หรือปฏิเสธการตรวจวัด โดยอ้างว่าเครื่องตรวจวัด
แอลกอฮอล์ไม่ได้มาตรฐาน หรือกล่าวหาว่า เจ้า
พนักงานต้ารวจเลือกปฏิบัติคดีเมาแล้วขับ จึงมี
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แนวโน้มไม่ดีขึ้น ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจักร สวีเดน เครือรัฐออสเตรเลีย แก้ปัญหา
โดยการก้าหนดอัตราโทษที่รุนแรงทั้งยังสามารถ
สืบไปถึงแหล่งผู้ที่ เมาแล้วขับไปดื่มแอลกอฮอล์ 
เพ่ือลงโทษผู้ที่ก่อให้เกิดการกระท้าผิดบางประเทศ
เปิดธุรกิจส่งคนเมากลับบ้าน (ไวพจน์ กุลาชัย. 
2555: 16) 

ส้าหรับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
2522 มีบทก้าหนดโทษผู้ขับขี่ขับรถขณะเมาสุรา
เอาไว้ในมาตรา 160 ตรี  

มาตรา 160 ตรี ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 (2) 
ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้ง

แต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 
และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมี
ก้าหนดไม่น้อยกว่าหกเดือน   หรือเพิกถอนใบ 
อนุญาตขับขี ่

ถ้าการกระท้าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุ
ให้ผู้ อ่ืนได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจผู้กระท้า
ต้องระวางโทษจ้าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  และ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้
ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีก้าหนดไม่
น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 

ถ้าการกระท้าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุ
ให้ผู้ อ่ืนได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระท้าต้องระวาง
โทษจ้าคุกตั้งแต่สองปีถึงหกปี และปรับตั้งแต่สี่
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีก้าหนดไม่น้อยกว่า
สองปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี ่

ถ้าการกระท้าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุ
ให้ผู้ อ่ืนถึงแก่ความตาย ผู้กระท้าต้องระวางโทษ
จ้าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่น
บาทถึงสองแสนบาท     และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบ  

อนุญาตขับขี ่
จะสังเกตเห็นว่าบทก้าหนดโทษผู้ขับขี่ขับรถ

ขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืนเป็นการลงโทษ
ตามความรุนแรงของการกระท้า และส่วนมากศาล
มักจะมีค้าพิพากษารอการก้าหนดโทษ หรือรอการ
ลงโทษ แล้วให้ผู้กระท้าความผิดบ้าเพ็ญประโยชน์ 
หลังจากนั้นก็จะมีการกระท้าความผิดซ้้าขึ้นอีกใน
ระยะเวลาไม่นานักนับจากการกระท้าความผิดครั้ง
ก่อน ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากบทก้าหนดโทษตาม
มาตรา 160 ตรี ที่ศาลใช้ในการลงโทษมีอัตราเบา
เกินไป ท้าให้ผู้กระท้าความผิดไม่เกรงกลัว แล้วไป
กระท้าความผิดซ้้าขึ้นอีก ซึ่งจะท้าให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชนโดยทั่วไปในการใช้รถใช้ถนน 

ผู้วิจัยจึงเห็นว่าพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 มีบทก้าหนดโทษผู้ขับขี่ขับรถขณะเมา
สุราเอาไว้ในมาตรา 160 ตรี ใช้ ในการลงโทษ
ผู้กระท้าความผิดฐานขับขี่รถในขณะเมาสุรา ไม่
สามารถยับยั้งผู้กระท้าความผิดให้เข็ดหลาบได้
อย่างเด็ดขาด เนื่องจากเมื่อได้มีการกระท้าความ 
ผิดครั้งแรกแล้วจะมีการกระท้าความผิดครั้งที่ 2 
ครั้งที่ 3 และครั้งต่อๆไปอีก ซึ่งปรากฏตามสถิติ
การกระท้าความผิดที่รายงานโดยอธิบดีกรมคุม
ประพฤติและประธานมูลนิธิป้องกันอุบัติเหตุแห่ง
เอเชีย ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการป้องปรามผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุรา
หรือของเมาอย่างอ่ืนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความเป็นมา สภาพของปัญญา 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการ
เพ่ิมโทษผู้ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน 
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
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2. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายของไทย 
และต่างประเทศเพ่ือเป็นมาตรการทางกฎหมายใน
การเพ่ิมโทษผู้ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมา
อย่างอ่ืน 

3. เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับมาตรการทาง
กฎหมายในการเพ่ิมโทษผู้ขับรถในขณะเมาสุรา
หรือของเมาอย่างอ่ืน 

4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรการทางกฎหมายในการเพ่ิมโทษผู้ขับรถใน 
ขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

การตรวจสอบหาระดับปริมาณแอลกอฮอล์ใน
เลือดของผู้ขับขี่รถ เป็นหลักฐานส้าคัญในการที่จะ
ด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิดกรณีขับขี่รถในขณะ
เมาสุราตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
2522 มาตรา 43 (2) และบทลงโทษผู้กระท้าความ 
ผิดตาม มาตรา 160 ตรี ไม่ท้าให้ผู้ซึ่งกระท้าความ 
ผิดฐานขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืนไม่
เกรงกลัวต่อบทลงโทษแต่อย่างใด ดังนั้นหากแก้ไข
กฎหมายดังกล่าวให้มีบทลงโทษส้าหรับผู้กระท้า
ความผิดซ้้าเป็นเพิ่มโทษให้หนักข้ึนส้าหรับความผิด
ซ้้าแต่ละครั้งจะท้าให้ลดปริมาณผู้กระท้าความผิด
ฐานเมาขับลงได้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ มุ่งเน้นศึกษาสภาพปัญหา 
แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย
ของต่างประเทศและของไทย เกี่ยวกับแนวทางใน
การลงโทษผู้กระท้าความผิดซ้้าฐานเมาแล้วขับ 
รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมาย 
ทั้งของไทย และ ต่างประเทศ ตลอดจน เสนอแนะ 

แนวทาง ในการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับ
แนวทางในการลงโทษผู้กระท้าความผิดซ้้าฐานเมา
สุราขณะขับรถ ผู้วิจัยได้ท้าภาพประกอบส้าหรับ
ผู้ เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ซึ่ งสามารถแสดงเป็น
ภาพประกอบดังนี้ 

 
 ขอบเขตวิธีการวิจัย  

เนื่องจาก การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย เชิงคุณ 
ภาพ (Qualitative Research) โดยเป็นการวิจัย
ข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) 
ศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับแนวทางในการลงโทษผู้กระท้าความผิดซ้้า
ฐานเมาแล้วขับ โดยศึกษาจาก พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522  และกฎหมายอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง ค้าพิพากษาศาลฎีกา ข้อมูลทาง อิน 
เตอร์เน็ต บทความในวารสาร ต้าราต่างๆทั้งของ
ต่างประเทศ และ ของประเทศไทย 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย  

1. ท้าให้ทราบความเป็นมา สภาพของปัญญา 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายใน
การเพ่ิมโทษผู้ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมา
อย่างอ่ืนตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
2522 

2. ท้าให้ทราบมาตรการทางกฎหมายของไทย 
และต่างประเทศเพ่ือเป็นมาตรการทางกฎหมายใน
การเพ่ิมโทษผู้ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมา
อย่างอ่ืน 

3. ท้าให้ทราบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เกี่ยวกับ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการเพ่ิม
โทษผู้ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน 

4. ท้าให้ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมมาตร  
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การทางกฎหมายในการเพ่ิมโทษผู้ขับรถในขณะ
เมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน 
 
สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยพบว่าจากการศึกษาวิจัย
สาระส้าคัญการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้ขับขี่ขับรถ
ในขณะเมาสุราในปัจจุบันยังไม่มีความเหมาสม 
เนื่องจากอัตราโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทาง
บก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(2) ก้าหนดอัตราโทษไว้
ไม่สูง ผู้ขับขี่ไม่มีความเกรงกลัวต่อ พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 แต่อย่างใด เป็นเหตุให้ผู้
ขับขี่ยังคงฝ่าฝืนดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่รถเป็น
จ้านวนมาก จึงเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจ้า 
แม้ภาครัฐจะพยายามหาวิธีที่จะไม่ให้ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนนดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่รถก็ตาม 
แต่ก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งผู้ดื่มแอลกอฮอล์ได้กลับ
มีผู้ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
การบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีการบังคับใช้ที่เข้มงวด 
ผู้ขับขี่ยังสามารถต่อรองกับเจ้าพนักงานจราจร 
พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ 
เนื่องจากความเป็นพรรคพวก เพ่ือนฝูง ญาติสนิท 
หรือผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สั่ง หรือขอร้องให้ปล่อย 
จึงควรจะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาผู้ขับขี่ขับ
รถในขณะเมาสุรา โดยการก้าหนดอัตราโทษให้
สูงขึ้น เพ่ือทัดเทียมกับอัตราโทษที่นานาอารยะ
ประเทศก้าหนดไว้ 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มีบท
ก้าหนดโทษผู้ขับขี่ขับรถขณะเมาสุราเอาไว้ใน
มาตรา 160 ตรี ใช้ในการลงโทษผู้กระท้าความผิด
ฐานขับขี่รถในขณะเมาสุรา ไม่สามารถยับยั้ ง
ผู้กระท้าความผิดให้เข็ดหลาบได้อย่างเด็ดขาด 

เนื่องจากเมื่อได้มีการกระท้าความผิดครั้งแรกแล้ว
จะมีการกระท้าความผิดครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้ง
ต่อๆไปอีก ซึ่งปรากฏตามสถิติการกระท้าความผิด
ที่รายงานโดยอธิบดีกรมคุมประพฤติและประธาน
มูลนิธิป้องกันอุบัติเหตุแห่งเอเชีย ดังนั้นจึงต้องมี
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องปรามผู้ขับ
ขี่รถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

จึงควรต้องเสนอแนะแก้ไขเพ่ิมเติม ตามพระ 
ราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 
(2) ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึง
แก่ความตาย ควรจะปรับเปลี่ยนจากการกระท้า
โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนถึงแก่ความตาย ซึ่ง
อัตราโทษในปัจจุบันยังอิงอยู่กับการกระท้า โดย
ประมาทจ้าคุกไม่เกิน 10 ปี เท่านั้น จึงควรจะมี
การเพ่ิมโทษผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา เนื่องจาก
โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมีสูงกว่าผู้ขับขี่ที่ไม่ดื่มสุรา
มากถึง 6 เท่า ดังนั้นในกรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถในขณะ
เมาสุราแล้วไปชนผู้อ่ืนเสียชีวิตให้ถือว่ามีความผิด
ในข้อหาฆ่าผู้ อ่ืนโดยไม่เจตนา    ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 290 ด้วย ซึ่งต้องระวางโทษ
จ้าคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 15 ปี  

ดังนั้น พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
มาตรา 160 ตรี วรรคท้าย ควรจะมีการบัญญัติ 
และเพ่ิมอัตราโทษดังนี้ “ถ้าการกระท้าความผิด
ตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนถึงแก่ความตาย 
ผู้กระท้าต้องระวางโทษจ้าคุกตั้งแต่ 3 – 15 ปี และ
ปรับตั้งแต่ 60,000 บาท ถึง 200,000 บาท และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี”่  

   



วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 
440 

 

 

บรรณานุกรม 
บัณฑิต  ศรไพศาล. (2549). การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย . วารสารคลินิก, 22(1 มกราคม 

2549), 7-13.  
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96/ตอนที่ 8/ฉบับพิเศษ หน้า 1/29 

มกราคม 2522. 
ไวพจน์ กุลาชัย. (2555). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการบังคับใช้กฎหมายกรณีเมาแล้วขับในประเทศ

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์ และไทย , รายงานการวิจัย. ส้านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 

ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง กลุ่มงานวิจัย และพัฒนาส้านักงานวิจัย และความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ. (2551). สรุปสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2549 กับปี พ.ศ. 
2550 . [Online]. Available URL:  http://Statistic.ftp. Police.go.th/traff~ main.htm./ 2561 
(มกราคม 13). 

ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รณรงค์เมาไม่ขับมูลนิธิเมาไม่ขับ. ข้อมูลจาก 
http//www.thaihealth.or.th/tag/มูลนิธิเมาไม่ขับ. ค้นพบ 2 ธันวาคม 2561 

 
 
 

 
 


