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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษามาตรการการลงเพิ่มโทษผู้ขับรถขณะเมาสุราให้ชัดเจน 

2) เพื่อศึกษามาตรการในการบังคับใช้ของกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมาย กรณีผู้ขับขี่ขับรถ
ในขณะเมาสุรา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร 

ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีกฎหมายที่ลงโทษผู ้กระทำความผิดเทียบเท่าสากลแล้ว 
กฎหมายไทยที่บังคับใช้ในการควบคุมปัญหาการดื่มสุราแล้วขับรถบนท้องถนน โดยการควบคุมการ
จำหน่ายและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีมาตรการลงโทษท่ี
รุนแรงขึ้น สำหรับความผิดในการดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่ยานพาหนะหรือผู้ที่กระทำความผิดซ้ำนั้น 
บทกฎหมายได้บัญญัติเพิ่มโทษแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะในขณะเมาสุรา อันจะเป็นมาตรการในการป้องกัน
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การเกิดอุบัติเหตุ ที่เกิดจากผู้ขับขี่รถขณะเมาสุรา เพราะผู้กระทำความผิดอาจเล็งเห็นได้ว่า การขับรถ
ในขณะมึนเมาสุรา อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองและผู้อื่น เห็นว่าการเพิ่มอัตราโทษทางกฎหมาย
ให้สูงขึ้น ย่อมเป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อยับยั้งการกระทำความผิดซ้ำได้ การแก้ไขปัญหาการลดอุบัติเหตุ
ส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถขณะมึนเมาสุรา เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน 
ซึ่งกฎหมายยังมีอัตราลงโทษไม่เหมาะสมกับลักษณะของผู้กระทำความผิด 

จึงเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.  2522 เพื่อลงโทษผู้ขับขี่ให้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติไม่กระทำการขับขี่ในขณะเมาสุราและไม่ให้กลับมากระทำผิดซ้ำอีก 
คำสำคัญ: การบังคับใช้ทางกฎหมาย, เมาแล้วขับรถ 
 

Abstract 
This study aims to find ways to develop penalties for people who perform driving 

while intoxicated. To reduce road accidents caused by drunk drivers, law enforcement can 
reduce accidents and deaths. To address the reduction of accidents, this is partly due to 
laws relating to driving a car while intoxicated. The law also has penalty rates that do not 
fit the character of the offender. 

The results showed that Thailand already has laws that punish offenders of 
international equivalents. Thai laws governing the problem of binge drinking and driving 
on the road by controlling the distribution and drinking of alcoholic beverages. In addition, 
the amendments to the law have been revised tougher penalties. For offences of drinking 
alcohol while driving a vehicle or for repeat offences. The legislation increases penalties 
for motorists while drunk, which is a measure to prevent accidents caused by motorists 
while drunk, as offenders may foresee that driving while intoxicated can cause damage to 
themselves and others. It is deemed that increasing the legal penalty rate will solve the 
problem to deter repeat offences. 

The recommendations of this study propose to revise the Land Traffic Act B.E. 2522 
(1979). To increase penalty rates, fight up, punish drivers for changing their behavior and 
attitudes, not driving while drunk and not to repeat their crimes. 
Keywords: Legal Enforcement, Drunk Driving 
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บทนำ 
ประเทศไทยสูญเสียทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาประเทศ ทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  

จิตใจของคนในครอบครัวและบุคคลที่เป็นที่รัก กรณีเมาแล้วขับเป็นสาเหตุสำคัญให้สูญเสียชีวิต 
รัฐบาลจึงพยายามรณรงค์และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ประเทศไทยในแต่ละปีมักมีอุบัติเหตุ
จราจรทางบกได้ก่อให้เกิดความเสียหายที่มีต่อชีวิตบุคคลและทรัพย์สินอื่น ๆ ของประชาชนเป็ น
จำนวนมาก ในอัตราร้อยละ 23.2 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งแสดงถึงความรุนแรงของปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนในประเทศไทย โดยมีสาเหตุที ่ สำคัญคือ การขับขี ่รถในขณะเมาสุรา หรือเมาแล้วขับ          
โดยพบว่า การขับขี่รถในขณะเมาสุราเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่ง ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจร าจรเป็น
จำนวนมากในแต่ละปี ผู ้บาดเจ็บส่วนใหญ่ประสบอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ โดยผลการตรวจวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์   ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีปริมาณแอลกอฮอล์ไว้ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
นั้น (บัณฑิต ศรไพศาล, 2549) เมาแล้วขับถือเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เกิดการ
พิการและการเสียชีวิต    โดยหน่วยงานทุกภาครัฐได้ร่วมกันรณรงค์และแก้ไขปัญหาเมาแล้วขับ แต่ก็
ยังประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาที่ก่อให้เกิดความสูญเสียมากกับตัวของผู้กระทำผิดเอง ได้รับ
อันตรายตกเป็นเหยื่อที่เกิดจากการขับขี่รถขณะมึนเมาสุราไปเฉี่ยวชน และสาเหตุสำคัญของการเกิด
อุบัติเหตุจราจร มาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานยนต์ ซึ่งพฤติกรรมการขับขี่ที่เห็นได้ชัด จากศึกษา
พบว่า ประเทศไทยยังมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุ
จราจร สัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถึงร้อยละ 40 โดยผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อได้
ประสบอุบัติเหตุจราจร จะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้ที่ไม่ดื่มถึง 1.5 เท่า เนื่องจากเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
รถชนกัน จะไม่สามารถหักหลบ หรือเอามือป้องกันศีรษะตนเองได้ ยิ่ งไปกว่านั้น มีการศึกษาพบว่า   
ผู้ที่ดื่มสุราแล้วขับขี่จักรยานยนต์ จะสวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 2.9 ในขณะที่ผู้ไม่ดื่มสุราจะสวม
หมวกนิรภัยร้อยละ 58.3 นำมาซึ่งความสูญเสียหลาย ๆ ปัญหา (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.), 2563) และความสูญเสียที่สำคัญของการดื่มสุราคือ ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุมี
ผลมาจากปัญหาทางกฎหมาย ดังที่จะกล่าวต่อไปดังนี้  
 1. ปัญหาเรื่องอัตราการกำหนดโทษผู้ขับขี่รถขณะเมาสุรา พระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. 2522 หากพิจารณาโทษตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ยังมีบทลงโทษผู้ที่กระทำความผิด
ค่อนข้างเบา เมื่อเปรียบเทียบกับความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ดังกล่าวนี้ จึงเห็นควรปรับเพิ่มโทษความผิดตามบทบัญญัติดังกล่าวให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ที่กระทำ
ความผิดเกิดความเกรงกลัวต่อการกระทำผิดกฎหมาย (ราชกิจจานุเบกษา, 2553) 
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 2. ปัญหาที่ไม่มีการบัญญัติถึงการกำหนดโทษ อันเป็นผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 86 จึงเห็นควรให้มีบทบัญญัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อช่วยในการควบคุม
และป้องกันการกระทำความผิดฐานเมาแล้วขับ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งไม่มี
บทบัญญัติถึงการกำหนดโทษผู้ขอโดยสารรถ หรือไหว้วานให้ไปส่งตนเองหรือร่วมนั่งรถไปด้วย ผู้ที่
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น กรณีที่รู้ว่าผู้ขับขี่เมา (ราชกิจจานุเบกษา, 2553) 
 3. ปัญหาที่มิได้มีบทบัญญัติถึงการป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดซ้ำ กรณีขับขี่รถขณะเมา
สุราหรือเมาอย่างอื่น ตามมาตรา 43(2) ดังนั้น เพื่อให้มีมาตรการป้องกันไม่ให้มีการกระทำความผิด
ตามมาตราดังกล่าวซ้ำอีก (สังเวียน เทพผา, 2562) 

ผู้ศึกษาสนใจศึกษาเรื่องนี้ เพราะว่าการขับขี่รถในขณะเมาสุรา ในกรณีที่ก่อให้บุคคลอื่น
ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
มาตรา 160 ตรี การขับขี่รถในขณะเมาสุราตามมาตรา 160 ตรี วรรคแรก เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน
ของความคิดฐานขับรถในขณะเมาสุรา แนวคิดการลงโทษผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่ในการแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาแล้วขับ จึงควรเพิ่มบทบัญญัติเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดซ้ำว่า 
“ผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา 43(2) ต้องระหว่างโทษตามมาตรา 160 ตรี แล้วเมื่อได้รับการพ้น
โทษ ยังไม่พ้นกำหนด 5 ปี และผู้นั ้นกระทำความผิดตามมาตรา 43(2) ซ้ำอีกครั้ง ให้ระวางโทษ
ทวีคูณ” เพื ่อให้ผ ู ้ เคยกระทำความผิดเกรงกลัวต่อกฎหมาย และไม่กระทำความผิดซ้ำอ ีก            
(ราชกิจจานุเบกษา, 2553) 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เปรียบเทียบกฎหมาย มาตรการการลงเพ่ิมโทษผู้ขับรถขณะเมา

สุราให้ชัดเจน ตามวัตถุประสงค์ของต่างประเทศและกฎหมายหมายไทย  
2. เพ่ือศึกษามาตรการในการบังคับใช้ของกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติจราจรทางบก 

พ.ศ. 2522 
 3. เพื่อวิเคราะห์เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายในการบังคับใช้กฎหมาย 
กรณีผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา 
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วิธีดำเนินการศึกษา 
 การศึกษาใช้วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากกฎหมายระเบียบ    
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหนังสือ บทความ รายงานวิจัย คำพิพากษาศาลฎีกา จากห้องสมุดสถาบัน
ต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ปัญหาการบังคับใช้ของประเทศไทย มีกฎหมาย
หลักที่เป็นกรอบเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการการควบคุมและป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่
ยานพาหนะ (เมาแล้วขับ) ได้แก่ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.  2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า มีปัญหาหลายประการ  
อีกทั ้งค้นหาข้อมูลจากระบบอินเตอร์ เน็ตและกฎหมายที ่ เกี ่ยวข้อง ทั ้งที ่ เป็นภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์ศึกษาเกี่ยวกับกรณี เมาสุราแล้วขับรถบนท้องถนน เป็นเหตุให้
บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย ให้ได้มาซึ่งข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่อไป โดยวิธีการนำพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงโทษผู้กระทำความผิดฐานเมาแล้วขับ (เอกรัตน์ โลหะ, 2553) 
 

ผลการวิจัย 
เมาแล้วขับเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการต่อต้านการเมาแล้วขับ ผลักดันกฎหมายใน

การบังคับใช้ให้มีประสิทธิภาพ ไม่ให้คนที่มีอาการมึนเมาแล้วมาขับขี่ในถนน ซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ได้มี
การกวดขันอย่างเคร่งครัด ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก รวมทั้งผู้ที่ขายเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์นั้น
คงทราบดีว่า การดื่มเครื่องดื่มไปแล้ว ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่น ดังนั้น ผู้ขาย
ต้องมีหน้าที่พึงระวังมากกว่าที่เป็นอยู่ ผู้ขายต้องมีส่วนรับผิดชอบ ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ
ต้นเหตุความเสียหาย ผู้ขายต้องมีส่วนรับผิดหากเกิดความเสียหายจากลูกค้าที่มึนเมา 

การเพิ่มบทลงโทษปรับให้มีอัตราสูงเป็นฐานในการลงโทษ เพราะโทษปรับมุ่งกระทำต่อ
ทรัพย์สินของผู้ถูกลงโทษ จึงเหมาะสมกับสังคมในปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดการตีตราจากสังคม 
รวมถึงสามารถกำหนดลงโทษให้เหมาะสมกับฐานะของผู้กระทำความผิดและพฤติการณ์การกระทำ
ผิดได้ง่าย โดยเริ่มจากการแก้ไขระวางโทษปรับสูงสุดให้สูงกว่าปัจจุบัน ที่กำหนดไว้ในมาตรา 160 ตรี
วรรคแรก จากระวางโทษปรับ 5,000 – 20,000 บาท เพื่อขยายขอบเขตการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษ
ปรับของผู้พิพากษาให้กว้างขึ้น และสามารถลงโทษหนักเป็นขั้นบันไดตามลักษณะของผู้กระทำผิด 
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และความร้ายแรงของการกระทำผิดได้ โดยที่โทษปรับแต่ละขั้นมีความแตกต่างกัน มากพอที่จะทำให้
ผู้กระทำผิดและประชาชนทั่วไปรับรู้ได้ถึงผลร้ายของโทษ  

จำนวนครั้งที่กระทำความผิด ตามมาตรา 160 ตรี ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43(2) ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้
ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้น มีกำหนดไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งผู้ศึกษาพบว่า
หลักกฎหมายและบทลงโทษของประเทศไทย ไม่มีการกำหนดโทษตามจำนวนครั้งที่กระทำความผิด 
เมื่อเปรียบเทียบกับของต่างประเทศแล้ว เห็นว่ า ต่างประเทศมีมาตรการทางกฎหมายที่เข้มแข็ง   
และเด็ดขาดกว่าประเทศไทย จะเห็นได้ว่า การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีเมาไม่ขับของ
ประเทศไทย ส่วนใหญ่ผู้ที่กระทำความผิดไม่ได้เกรงกลัวต่อบทลงโทษของกฎหมาย ดังนั้น จึงควรมี
การปรับปรุงกฎหมายให้มีความเข้มงวดและเพิ่มโทษที่รุนแรงขึ้น นอกจากนั้น ควรมีการปรับปรุง
อัตราโทษตามปริมาณของแอลกอฮอล์เลือดและปรับปรุงการลงโทษตามจำนวนครั้งที่กระทำความผิด 
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้ขับขี่กระทำผิดซ้ำ และลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ได้
อีกทางหนึ่ง (สุทธิชัย คำพานิช, 2557; กิตติพงษ์ สิมมาลี, 2545)  

 
อภิปรายผล  

ปัจจุบันการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางบก มีความเข้มงวดขึ้น แต่จำนวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเมาสุราในช่วงเทศกาลสำคัญ ยังมีมาก ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ
ปัญหาเมาแล้วขับในช่วงที่ผ่านมา มักมีการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมาก ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุส่ วนใหญ่พบว่า 
มีขนาดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูง อันเป็นสาเหตุหลักที ่ เป็นอันตราย ซึ ่งรัฐมีการควบคุม
มาตรการต่าง ๆ บนท้องถนนอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและยอดผู้เสียชีวิตจากการ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่อาจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยสาเหตุการเกิ ดอุบัติเหตุส่วนใหญ่นั้น 
เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับสูงที่สุด ในช่วงที่ผ่านมาได้มีเมาแล้วขับปรับแล้วจำคุกได้เลย ไม่ต้องรอลง
อาญาหรือคุมความประพฤติ เพราะเมาแล้วขับเป็นความผิดทางอาญา เมื่อจับกุมผู้กระทำผิดได้นั้น 
ต้องส่งต่อฟ้องศาลเพื่อรับโทษต่อไป ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ระบุ
ว่า ห้ามมิให้ขับขี ่รถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื ่น ๆ และมีการเพิ ่มโทษให้หนักขึ ้นกับ
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ระบุว่า ผู้ที ่มีระดับแอลกอฮอล์เกิน 50 
มิลลิกรัม จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 10,000 – 20,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ (หทัยรัตน์ ต๊ะอินทร์, 2545) 
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พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มีบทกำหนดโทษผู้ขับขี่ขับรถขณะเมาสุราเอาไว้
ในมาตรา 160 ตรี ใช้ในการลงโทษผู้กระทำความผิดฐานขับขี่รถในขณะเมาสุรา ในอัตราโทษที่เบา 
ควรปรับเพิ่มความรุนแรงของการลงโทษ ด้วยการใช้โทษจำคุกแก่ผู้กระทำความผิด ลงโทษการขับขี่
รถในขณะเมาสุรา โทษจำคุกโดยรอการลงโทษ ไม่ควรใช้กับการกระทำผิดในกรณีที่มีความร้ายแรง
มาก ๆ ควรปรับโทษในอัตราสูงเป็นฐานของการลงโทษ โดยแก้ไขเพิ่มเติมระวางโทษปรับขั้นให้สูง 
ตามมาตรา 160 ตรี วรรคแรก ของพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.  2522 (ราชกิจจานุเบกษา, 
2553) 

หลักกฎหมายและบทลงโทษของประเทศไทย ไม่มีการกำหนดโทษจำนวนครั้งที่กระทำ
ความผิด เมื่อเปรียบเทียบกับของต่างประเทศแล้ว เห็นว่า ต่างประเทศมีมาตรการทางกฎหมายที่
เข้มแข็งและเด็ดขาดกว่าประเทศไทย จะเห็นได้ว่า การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีเมาไม่ขับ
ของประเทศไทย ส่วนใหญ่ผู้ที่กระทำความผิดไม่ได้เกรงกลัวต่อบทลงโทษของกฎหมาย ไม่สามารถ
ยับยั้งผู้กระทำความผิดให้เข็ดหลาบได้อย่างเด็ดขาด เนื่องจากเมื่อได้มีการกระทำความผิดครั้งแรก
แล้วจะมีการกระทำความผิดครั้งที่ 2 และครั้งต่อ ๆ ไปอีก ดังนั้น จึงต้องมีมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการป้องปรามผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืนให้มีประสิทธิภาพ  

ประเทศญี่ปุ่นมีปัญหาเมาแล้วขับรถชนคนตาย จะถูกจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับ 5 แสนเยน      
ทำให้ประเทศญี่ปุ่นได้แก้ไขกฎหมายเพิ่มโทษ โดยครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตยื่นเรื่องต่อรัฐให้มีการ
แก้ไขกฎหมายและพิจารณาให้เพ่ิมโทษให้หนักขึ้น 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ลงโทษผู ้ที ่กระทำความผิด โดยศาลได้ลงโทษจำคุกผู้กระทำ
ความผิดเป็นเวลา 30 ปี โดยลดหย่อนให้เหลือ 24 ปี ติดทัณฑ์บนอีก 6 ปี รวมทั้งเพิกถอนใบอนุญาต
ขับรถตลอดชีวิต  

การอนุญาตให้คนเมาเหล้ายืมรถไปใช้งาน ส่วนจะไปเกิดเหตุแก่ผู้อ่ืนหรือไม่อย่างใด เจ้าของ
รถถือว่าได้มีส่วนรู้เห็นด้วย เจ้าของรถจึงจะต้องมีความรับผิด เพราะคนที่ยืมไปมีอาการมึนเมา    
จากปัญหากฎหมายตามที่ศึกษา จึงเห็นว่า ควรปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายดังกล่าว ให้เหมาะสม
ครอบคลุมชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันนำไปสู่การลดปัญหาการเมาแล้วขับในประเทศไทย
ได้ในที่สุด 

จากการศึกษาวิจัยสาระสำคัญ ควรจะมีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่มโทษผู้ขับขี่ขับรถในขณะ
เมาสุรา ด้วยเหตุผลที่ว่า การกำหนดอัตราโทษที่สูงขึ้น ผู้ขับขี่จะได้พึงตระหนัก มีความระมัดระวังไม่
ฝ่าฝืนขับขี่รถในขณะเมาสุรา ทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไข
กำหนดอัตราโทษของผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา ให้มีอัตราโทษที่เพิ่มสูงขึ้น การเพิ่มโทษผู้ขับขี่
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ในขณะเมาสุราสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุได้ ด้วยเหตุผลที่ว่า การเพิ่มโทษที่สูงขึ้นในข้อหาการเมา
แล้วขับรถในขณะเมาสุรา และพึงตระหนักตนเองก่อนที่จะขับขี่รถทุกครั้ง ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์             
ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลงไปด้วย จึงควรมีการปรับปรุง แก้ ไข เพิ่มเติมกำหนด
อัตราโทษของผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุรา ให้มีอัตราโทษที่สูงขึ้น 

สำหรับประเด็นการลงโทษผู้ขับขี่ขณะเมาสุรานั้น นอกจากจะมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แล้วนั้น ยังสอดคล้องกับปรัชญาการลงโทษ คือเน้นการป้องกันและแก้ไขผู้กระทำผิดมิให้กระผิดซ้ำ
อีกทั้งเป็นการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยผู้กระทำผิด สิ่งที่ตระหนักถึงประสิทธิภาพของการลงโทษ 
คือ การลงโทษต้องมีความรวดเร็วเที่ยงตรง ยุติธรรม โทษต้องไม่หนักหรือเบาเกินไป ซึ่งหมายความ
ว่ากระบวนการยุติธรรมในการดำเนินคดีต้องไม่ชักช้า ดังภาษิตของกฎหมายว่า ความยุติธรรมที่ล่าช้ า 
คือการปฏิเสธความยุติธรรม และผู้กระทำผิดทุกรายต้องถูกดำเนินคดี เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุก
ราย ปราศจากข้อยกเว้น ไม่มีการเลือกปฏิบัติ หรือกล่าวอีกในหนึ่งคือ ผู้กระทำผิดทุกรายไม่มีโอกาส
รอดจากการจับกุม ทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมเสมอภาคกัน สำหรับ
ความหนักเบาของโทษต้องมีความยุติธรรมไม่หนักหรือเบาจนเกินไป ถ้าเบาจนเกินไป จะส่งผลให้ผู้ที่
จะกระทำผิดประเมินแล้วว่า คุ้มที่จะกระทำผิด จะส่งผลให้ไม่อาจป้องกันการกระทำผิด สุดท้าย
บทลงโทษไม่มีความหมาย ตรงกันข้าม หากบทลงโทษหนักหรือรุนแรงมากเกินไป ปฏิกิริ ยาตอบโต้
ต่อผู้บังคับใช้กฎหมายจะรุนแรง ดังเช่น กรณีผู้จำหน่าย ผู้ผลิตยาเสพติดที่มีการพกเตรียมอาวุธ
ร้ายแรงไว้ต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมไปถึงการติดสินบนเจ้าหน้าที่ด้วย สินบนที่มีมูลค่าสูงมากจนเป็น
แรงจูงใจให้นำไปสู่การรับสินบน ดังนั้น โทษที่มีความเหมาะสมกับความผิด จึงเป็นประเด็นสำคัญ
ของหลักประสิทธิภาพในการลงโทษ กรณีการลงโทษผู้เมาแล้วขับ จะต้องพิจารณาไปถึงองค์กร
ตำรวจในการบริหารจัดการเงินรางวัล ค่าปรับ ที่ยุติธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่
ตำรวจระดับปฏิบัติงานต้องได้รับเงินรางวัล (ซึ่งเป็นเหตุจูงใจในการปฏิบัติงาน) ด้วยความรวดเร็ว 
เหมาะสมไม่น้อยจนเกินไป โปร่งใส ยุติธรรม ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับการความเป็นธรรม
จากระบบและวิธีการจ่ายเงินรางวัลจากค่าปรับแล้ว นั้นหมายความว่า ระบบขององค์กรทำการ
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้กระทำผิดโดยตรง  ซึ่งรวดเร็วทันใจได้มากกว่า     (อดิศักดิ์ 
แก้ววงษาและสัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ , 2558) 

ปัญหาการขับรถในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาของประเทศไทย มีมาเป็นเวลานานแล้ว
ถึงแม้ว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจะหาแนวทางออกแก้ไขแล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถหยุดปัญหาเหล่านี้ได้ 
แต่กลับมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงมากขึ้น จะสังเกตเห็นได้จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุของหน่วยงาน
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ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทกลางคุ้มครองผู้ที่ประสบภัยจากรถ หน่วยงานเหล่านี้ได้ทำการเก็บสถิติอย่าง
ละเอียดชนิดนาทีต่อนาทีเลยทีเดียว จนในปัจจุบันนี้ สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากจราจรทางบกของไทย
อยู่ในอันดับที่ 2 ของโลก รองจากประเทศอียิปต์ และเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย เป็นสถิติที่ไม่น่า
ภูมิใจของคนไทย แต่ถึงตามนั้นก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย ไม่ได้มีความกังวลกับ
ปัญหาเหล่านี้เท่าใดนัก แต่กลับมีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนในทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีการดื่มสุราจนมึนเมาและขับขี่ยานพาหนะและประสบอุบัติ เหตุ ทำให้เกิดการ
บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลงานต่าง ๆ ของไทยที่มีจำนวนมาก 
แทบจะทุกเดือนตลอดปีและที่มีเป็นกรณีพิเศษคือ เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ เหล่านี้ถือว่าเป็นการ
สนับสนุนให้มีการกระทำผิดกฎหมายเมาสุรา  

ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบแล้วแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ลงโทษภายใต้บทบัญญัติ
ของกฎหมายที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ มิได้ปล่อยให้ประชาชนหรือผู้บริสุทธิ์
รู้สึกว่าหมดความน่าเชื่อถือในคำตัดสิน เมื่อผู้กระทำผิดขับรถชนคนตายแต่กับรับโทษน้อยเกินไป 
ผู้คนส่วนมากมักจะมีแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอในเรื่องการตัดสินของผู้กระทำ
ความผิด ในล ักษณะที ่ม ีความเข ้าใจคลาดเคล ื ่ อนต่อคำพิพากษาของศาลอยู ่ เป ็นประจำ                         
และประชาชนในสังคมส่วนมากมักเห็นพร้อมไปในทำนองเดียวกันอีกด้วย ซึ่งล้วนแต่เป็นอารมณ์และ
ความรู้สึกของประชาชนที่กระทบต่อกระบวนการพิจารณาในทางที่เป็นลบเป็นส่วนมาก ซึ่งเป็นการ
แสดงความคิดเห็นไปในทำนองเกี่ยวกับการรอลงอาญาบ้าง และไม่เห็นผู้ที่กระทำความผิดได้ติดคุก
สักที หรือน้อยคนมากที่จะได้รับโทษในการเข้าไปอยู่ในคุก ซึ่งส่วนมากบุคคลที่มีเงินและมักจะไม่ได้
รับโทษ และได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษตลอด ไม่รอลงอาญาแต่อย่างใด หรือบางครั้งก็มีเหตุต้อง
เลื่อนคดีออกไปเพื่อเป็นการประวิงเวลาที่จะไม่ให้ผู้กระทำความผิดต้องรับโทษตามกฎหมาย ทำให้
ประชาชนส่วนใหญ่ก็เชื่อไปในแนวทางดังกล่าว ความรู้สึกเหล่านี้ค่อย ๆ แพร่กระจายไปเป็นปัญหา
ในวงกว้าง จนประชาชนอาจจะหมดความน่าเชื ่ อถือความเชื่อมั ่นศรัทธาต่อกระบวนการความ
ยุติธรรมนั้น เกิดจากประชาชนยังขาดความรู้ และกระบวนการยุติธรรมยังมิได้แสดงให้สังคมเห็นว่า 
แท้ที่จริงแล้วกระบวนการยุติธรรมนั้นมีมาตรการลงโทษผู้ที่กระทำความผิดดังกล่าวอย่างไร ถึงขนาด
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ทางตรงกันข้ามกลับปรากฏว่า ต่างคนต่างลงโทษไปคนละทิศคนละทาง     
เกิดความไม่แน่นอนของการลงโทษแตกต่างกันไปทั่วประเทศ มีแต่สร้างความสับสนให้แก่ประชาชน 
คำพิพากษาจึงไม ่สามารถป้องกันมิให้ เก ิดผู ้กระทำความผิดรายใหม่หร ือกระทำผิดซ้ำได้                    
เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ “เมาแล้วขับนั้นประดุจดังอาชญากรรม ที่เปลี่ยนยานพาหนะหลาย
สิบตันให ้กลายเป็นอาว ุธ เคล ื ่อนที ่” และเมาแล้วข ับคือโศกนาฏกรรมที ่กระทำล่วงหน ้า                   
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เพราะผู้กระทำความผิดละเลยต่อกฎหมายไม่ปฏิบัติตาม ทั้งที่รู้ดีว่าจะทำให้มีผู้บริสุทธิ์ได้รับอันตราย
ถึงแก่ชีวิตได้หลังจากดื่มแล้วขับยานพาหนะ 

จำนวนครั้งที่กระทำผิดเป็นข้อเท็จจริงที่มีความชัดเจนในตัวเองแล้วว่า ยิ่งผู้ขับขี่รถกระทำผิด
บ่อยครั้ง ก็ยิ่งสมควรที่จะถูกลงโทษให้รุนแรงมากขึ้น เพราะแสดงถึงความละเลยต่อการรักษาความ
ปลอดภัยสาธารณะ จำนวนครั้งที่กระทำความผิดพบว่า หลักกฎหมายและบทลงโทษของประเทศ
ไทยไม่มีการกำหนดโทษตามจำนวนครั้งที่กระทำความผิด ต่างประเทศมีมาตรการทางกฎหมายที่
เข้มแข็งและเด็ดขาดกว่าประเทศไทย จะเห็นได้ว่า การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีเมาไม่ขับ
ของประเทศ ไทยส่วนใหญ่ผู้ที่กระทำความผิดไม่ได้เกรงกลัวต่อบทลงโทษของกฎหมาย ดังนั้น จึงควร
มีการปรับปรุงกฎหมายให้มีความเข้มงวดและเพิ่มโทษที่รุนแรงขึ้น  นอกจากนั้น ควรมีการปรับปรุง
อัตราโทษตามปริมาณของแอลกอฮอล์เลือดและปรับปรุงการลงโทษตามจำนวนครั้งที่กระทำความผิด 
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการป้องปราม ไม่ให้ผู้ขับขี่กระทำผิดซ้ำและลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ได้
อีกทางหนึ่ง (ธัญญาภรณ์ ชูเอ่ียม, 2561) 

จำนวนครั้งที่กระทำผิดเป็นข้อเท็จจริง ที่แสดงถึงระดับการขาดความรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยของบุคคลอื่น และความไม่เข็ดหลาบต่อการถูกลงโทษ ดังเช่นกฎหมายสหรัฐอเมริกาที่ยิ่งทำ 
ผิดบ่อยครั้ง ก็ยิ่งต้องรับโทษสูงขึ้น 

เมื่อเทียบกับประเทศญี่ปุ่นแล้ว ได้แก้กฎหมายเมาแล้วขับ ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผู้ที่เมาสุรา
แล้วขับ แต่ยังรวมถึงผู้ที่ให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ขับขี่ดื่ม และผู้ที่ร่วมนั่งรถโดยสารรถหรือไหว้
วานไปกับผู้ขับขี่ที่เมาอีกด้วย ถึงแม้จะยังไม่ได้ระบุบทลงโทษแก่ผู้ที่ให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ขับขี่ 
ผลก็คือสัดส่วนของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทางถนน 

สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ท้องถนนประเทศไทย เป็นถนนที่อันตรายที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง
ในช่วงเทศกาล พฤติกรรมการดื่มแล้วขับของคนไทยดื่มแล้วขับ หรือเมาแล้วขับเป็นพฤติกรรม     
เมื่อเป็นพฤติกรรม ย่อมมีสาเหตุและวงจรของพฤติกรรม และการแก้ไขไปยังสาเหตุและวงจรของเมา
แล้วขับ ดังนั้น หากผู้ที่มีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อคนส่วนรวม ก็ถือว่าได้ละเมิดสิทธิของผู้อื ่น    
การเมาแล้วขับไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่เป็นความตั้งใจ เพราะผู้ดื่มรู้ว่าจะต้องเดินทางไปและกลับจากการ
ดื่มอย่างหนัก ดังนั้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจรจากเมาแล้วขับ ก็สมควรนับเป็นเหตุจง ใจเช่นกัน     
ความแตกต่างของอุบัติเหตุกับความตั้งใจทำคือ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น อุบัติเหตุควรเป็นเหตุไม่
คาดฝันที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดต่ำมาก ๆ แต่การเมาแล้วขับในไทยก้าวพ้นจุดนั้นไปแล้ว ดังนั้น  
เมื่อมันเป็นเหตุที่ตั้งใจทำ เราจึงต้องค้นหาวงจรของปัญหาและตัดวงจรของพฤติกรรมเมาแล้วขับ  



 

วารสารปัญญาปณิธาน                                                                          PaññaPanithan Journal| 157  

สังคมไทยเคยพูดถึงการตัดวงจรปัญหานี้หลายวิธี การจำกัดการโฆษณาซึ่งเป็นการจัดการ
ตั ้งแต่ขั ้นของผู ้ผลิต แต่กระนั ้นก็ดี  มีส่วนหนึ่งของวงจรที ่ถูกปล่อยปละละเลยมานาน และได้
กลายเป็นส่วนสำคัญของปัญหาเมาแล้วขับในปัจจุบัน นั้นคือ การควบคุมผู้ค้ารายย่อย ทั้ง ๆ ที่เรามี
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 29 ว่า 
“ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังต่อไปนี้ (1) บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(2) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้” 

ประเทศไทยควรมีกฎหมายที่เด็ดขาดรุนแรงกับผู้ค้า เพราะเป็นการสร้างอันตรายต่อสังคม 
ความผิดที่ก่อไม่ควรนับเป็นลหุโทษ เพราะฝ่าฝืนหลายอย่างในกรรมเดียว ตั้งแต่ขายเครื่องดื่มมึนเมา
ให้คนที่รู้ทั ้งรู้ว่าต้องขับขี่ยานพาหนะกลับบ้าน ความผิดเช่นนี้  ถ้าเกิดในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น     
หรือบางรัฐในสหรัฐอเมริกา คนขายหรือบาร์เทนเดอร์จะถูกดำเนินคดี เพิกถอนใบอนุญาตทำงาน      
ส่วนเจ้าของร้านจะต้องถูกสั่งปิดร้าน ให้เข็ดหลาบและไม่ทำธุรกิจเช่นนี้อีก  

นอกจากนี้ ถ้ามีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นกับลูกค้า เช่น ขับรถออกไปชนคน หรือไปทำร้ายร่างกาย
คนอ่ืน คนขายก็อาจจะได้รับโทษทางอาญาด้วย กฎหมายประเภทนี้เรียกว่า กฎหมายร่วมรับผิดชอบ
ของร้านค้า (Dram shop liability หรือ Commercial host liability) ซึ่งถือว่าผู้ขายและเจ้าของ
ร้านอาจต้องร่วมรับผิดต่อผู้เสียหายในฐานะที่พอจะประเมินได้ว่า การขายเพิ่มให้ลูกค้าผู้มึนเมา   
และรู ้ว ่าเขาต้องขับรถกลับบ้าน อาจเกิดอันตรายแก่ตัวเขาและผู ้อื ่น ย่อมเป็นความเลินเล่อ  
เจตนารมณ์ของกฎหมายนี้  ก็เพื่อต้องการปกป้องสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสาธารณชน 
เพ่ือให้ผู้เสียหายจากคนเมาได้รับค่าชดเชยและเพ่ือลงโทษผู้ขายที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  
 

สรุป/ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบว่า สาระสำคัญการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราใน
ปัจจุบัน ยังไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากอัตราโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
มาตรา 43(2) กำหนดอัตราโทษไว้ไม่สูง ผู้ขับขี่ไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 แต่อย่างใด เป็นเหตุให้ผู้ขับขี่ยังคงฝ่าฝืนดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่รถเป็นจำนวน
มาก จึงเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ แม้ภาครัฐจะพยายามหาวิธีที่จะไม่ให้ประชาชนผู้ใช้รถ   
ใช้ถนนดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่รถก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งผู้ดื่มแอลกอฮอล์ได้  กลับมีผู้ดื่ม
แอลกอฮอล์ขณะขับรถมากยิ่งขึ ้น เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีการบังคับใช้ที่เข้มงวด 
เนื่องจากความผู้ขับขี่ต่อรองกับเจ้าหน้าที่เพ่ือขอร้องให้ปล่อย ควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาผู้ขับ
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ขี่ขับรถในขณะเมาสุรา โดยการกำหนดอัตราโทษให้สูงขึ้น เพื่อมีอัตราโทษที่เหมาะสมกับความผิดที่
กำหนดไว้  

จึงเสนอแนะให้แก้ไขกฎหมายเพิ่มเติม ควรจะปรับเปลี่ยนจากการกระทำเมาสุราแล้วขับรถ
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ซึ่งอัตราโทษในปัจจุบันยังเบาเมื่อเปรียบเทียบกับความเสียหายแล้ว 
โดยเจตนาจำคุกไม่เกิน 10 ปี เท่านั้น จึงควรจะมีการเพิ่มโทษผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา เนื่องจาก
โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมีสูง ดังนั้น ในกรณีที่ผู้เมาสุราแล้วขับรถบนท้องถนนไปชนผู้อื่นเสียชีวิต    
ให้ถือว่ามีความผิดในข้อหาฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. ประเด็นปัญหานี้ผู้ศึกษาคิดเห็นว่า ควรมีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่องอัตราการ
กำหนดโทษผู้ขับขี่รถขณะเมาสุราพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เมื่อพิจารณาโทษตาม
บทบัญญัติ ยังมีบทลงโทษผู้ที่กระทำความผิดค่อนข้างเบา เมื่อเปรียบเทียบกับความเสียหายอันอาจ
เกิดขึ้นได้ เนื่องจากการฝ่าฝืนบทกฎหมาย จึงเห็นควรปรับเพิ่มโทษความผิดตามบทบัญญัติดังกล่าว
ให้มากขึ้น เพ่ือให้ผู้ที่กระทำความผิดเกิดความเกรงกลัวต่อการกระทำผิดกฎหมาย  

นำโทษปรับหรือจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างเดียว โดยการห้ามขับขี่พาหนะ     
โทษห้ามหรือจำกัดสิทธิของผู้กระทำความผิด ควรนำความเจริญทางเทคโนโลยีที่สามารถทำให้มีการ
พัฒนารูปแบบและเครื่องยนต์ของยานพาหนะที่นำมาใช้บนถนน กฎหมายจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไข
ให้มีความทันสมัย รองรับสภาพการใช้รถบนท้องถนนให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น การควบคุมดูแลที่เข้มงวด
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรการ  

2. ควรเพิ่มโทษแก่ผู้ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ที่จัดหารถหรือผู้ที่ไหว้วานให้ผู้อื่นขับ
รถในขณะมึนเมา ในฐานะตัวการหรือผู้ใช้ โดยกฎหมายประเทศญี่ปุ่นเป็นแนวทางจะช่วยลดโอกาสที่
ผู ้กระทำความผิดรายนั้นจะหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกครั้ง และทำให้เกิดจิตสำนึกความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้ 

3. ในประเด็นข้อปัญหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดซ้ำ ที ่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและ
บทลงโทษที่ไม่สำนึกต่อการกระทำที่เกิดขึ้น ปัญหาที่มิได้มีบทบัญญัติถึงการป้องกันมิให้มีการกระทำ
ความผิดซ้ำ กรณีขับขี่รถขณะเมาสุราหรือเมาอย่างอื่น ตามมาตรา 43(2) ดังนั้น เพื่อให้มีมาตรการ
ป้องกันไม่ให้มีการกระทำความผิดตามมาตราดังกล่าวซ้ำอีก  จึงควรปรับปรุงกฎหมายให้มีความ
รุนแรงให้เพ่ิมโทษขึ้น โดยปรับปรุงตามโทษปริมาณของแอลกอฮอล์ในเลือด และจำนวนครั้งที่กระทำ
ความผิด 
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