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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 อุบัติเหตุจราจรทางบกเปนสาเหตุการตายระดับตนๆ 

ของประเทศไทย หากเปรียบเทียบกับนานาประเทศแลว จะพบวา

สาเหตุการตายเนื่องจากอุบัติเหตุของประเทศไทยอยูในระดับสูง

กวาคาเฉลี่ยทั่วโลก และสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศที่มีระดับ

รายไดต่ํา – ปานกลาง  

                                                           

   อาจารยที่ปรึกษา  ศ.ดร.สมบูรณ  สุขสําราญ  ราชบัณฑิต 

  

 

 องคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO)  

มีรายงานดานการปองกันอุบัติเหตุทางถนนป 2547 วา สถิติอัตรา

ผูเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุจราจรทางบกของไทยตอประชากร 

พบวาอัตราดังกลาวของไทยสูงเปนลําดับที่ 2  ของทวีปเอเชีย  

รองจากเกาหลีใต  และเปนลําดับที่ 11 ของโลก จึงอาจกลาวไดวา

การแกปญหาอุบัติเหตุจราจรทางบกเปนเรื่องเรงดวนในเชิง

นโยบายของประเทศไทย 

 เมื่อเปรียบเทียบอัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตอจํานวน

ประชากร 100,000 คน ในชวงหลังป 2540  พบวามีแนวโนม

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในแตละป กลาวคือในป 2543 อัตรา        

ดังกลาวเปน 19.4 และในป 2545 เพิ่มเปน  20.9  ตามลําดับ ดัง

ตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตอประชากร 100,000 คน 

ของไทยและตางประเทศ 

ลําดับ ประเทศ ป ค.ศ. 
จํานวน 

ผูเสียชีวิต 
อัตราสวน 

1. El Salvador 1999 1,662 42.2 

2. Costa Rica 2000 530 26.4 
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ลําดับ ประเทศ ป ค.ศ. 
จํานวน 

ผูเสียชีวิต 
อัตราสวน 

3. Latvia  2001 598 24.3 

4. Republic of Korea 2001 9,796 22.7 

5. Venezuela 2000 5,136 22.7 

6. Nicaragua 2000 485 1.5 

7. Lithuania 2001 748 21.2 

8. Thailand 2002 13,116 20.9 

9. Kuwait 2000       377 21.0 

10. Thailand 2000 11,988 19.4 

11. Russian Federation 1998 29,440 19.9 

12. Ecuador 2000 1,540 18.2 

13. Colombia 1998 5,815 18.1 

14. Panama 2000 402 17.6 

15. China  1999 16,745 15.6 

 

ที่มา  :   WHO (2004), p.188)(1) 

 

 

  

 

 เมื่อตรวจสอบถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ   พบวามี

หลายสาเหตุ  ซึ่งจัดเรียงตามลําดับการเกดิอุบัติเหตุสูงสุด 50 

อันดับแรก  ดังตารางที ่2 
 

ตารางที่ 2  สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เรียงตามสาเหตุที่มีการ

เกิดอุบัติเหตุสูงสุด (5 อันดับแรก) 

จํานวนคนที่เกิดอบุัติเหตุ ลํา

ดับ สาเหตุ 
ป 2545 ป 2546 ป 2547 

1 ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด 20,094 21,259 21,332 

2 ตัดหนาระยะกระชั้นชิด 12,465 14,349 15,502 

3 เมาสุรา 2,746 5,148 9,279 

4 แซงรถอยางผิดกฎหมาย 7,079 8,726 8,399 

5 ขับรถตามกระชั้นชิด 3,205 4,986 5,704 

ที่มา  :   สํานกังานตํารวจแหงชาต,ิ 2548 (2)
 

 

อุบัติเหตุจราจรทําใหเกิดความสูญเสียตอเศรษฐกิจ

และสังคม ดังนี้ 

 1. ความสูญเสียทางตรง ไดแก ความสูญเสียอัน

เนื่องจากการบาดเจ็บและเสียหาย  ซึ่งจากการวิจัยของสถาบันวิจัย 
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เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research 

Institute : TDRI) เรื่อง “การประเมินผลการรักษาพยาบาล

ผูประสบภัยจากอุบัติเหตุจราจรกอนถึงโรงพยาบาล” จากผลการวิจัย

ดังกลาวมีวิ ธี การคํ านวณรายไดตลอดชีพของแรงงานใน

กรุงเทพมหานคร สรุปไดวารายไดตลอดชีพของแรงงานชายเทากับ 

8.46 ลานบาท และรายไดตลอดชีพของแรงงานหญิงเทากับ 6.15 

ลานบาท สวนคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากมูลเหตุของการ

เสียชีวิตและการรักษาพยาบาล  ตามตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  คาความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุจราจร 
ป พ.ศ. 

อุบัติเหตุ 
2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 

จํานวน (ครั้ง) 94,362 88,556 82,336 73,725 67,800 73,737 77,616 91,623 

คนตาย (คน) 16,727 14,405 13836 12,234 12,040 11,988 11,652 13,116 

คนบาดเจ็บ 

(คน) 

50,718 50,044 48,711 52,538 52,538 53,111 53,960 69,313 

คาสญูเสียทาง

เศรษฐกจิ(ลาน

บาท) 

14,176.0 12,349.9 11,876.4 10,712.0 10,560.7 10,532.9 10,289.7 11,773.4 

ที่มา  :   กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม, (3) กรมการประกันภัย 

กระทรวงพาณิชย, 2546 (4) 

  

 

 2. ความสูญเสียโดยทางออม ไดแก การสูญเสีย

เวลาที่ผูประสบภัยตองเสียไป ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับสังคมที่

เกี่ยวเนื่องกับผูประสบภัย เชน ภรรยา บุตร และครอบครัวที่

จะตองมีผลกระทบ  โดยเฉพาะหากเกิดกับผูซึ่งเปนเสาหลักหรือ

หัวหนาครอบครัว และการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคา ซึ่ง

บางครั้งไมสามารถประเมินเปนคาเงินได เนื่องจากการประเมิน

ความสูญเสียโดยทางออมเปนการยากที่จะสามารถประเมินเปน

ตัวเลขได  จากผลการวิจัยขางตนพบวาความสูญเสียโดยเฉลี่ยใน

แตละป ประเทศจะเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมปละไม

นอยกวา 150,000 ลานบาท หรือเทียบเทาประมาณรอยละ 3.3 

ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4  ความสูญเสียทางอุบัติเหตุจราจรและความสูญเสีย

ทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ป พ.ศ. 

อุบัติเหตุ 
2543 2544 2545 

จํานวน (ครั้ง) 73,737 77,616 91,623 

คนตาย  11,988 11,652 13,116 

คนบาดเจ็บ 53,111 53,960 69,313 

คาสูญเสียจากการเสียชีวิต/บาดเจ็บ (ลบ.) 10,532.9 10,289.7 11,773.4 

คาสูญเสียจากทรัพยสินเอกชน (ลบ.) 152,844.5 156,930.6 167,049.5 
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ป พ.ศ. 

อุบัติเหตุ 
2543 2544 2545 

คาสูญเสียทางเศรษฐกิจรวม (ลบ.) 163,377.4 167,220.3 178,822.9 

GDP (103XM.) 4,916.5 5,123.4 5,430.5 

รอยละของ GDP 3.32 3.27 3.29 

 

ที่มา : สุจิณ  มั่งนิมิต, 2546 (5) 

 

 จะเห็นไดวาปญหาของการเกิดอุบัติภัยจราจร จะทําให

เกิดความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจเปนอยางมาก การประเมิน

ความสูญเสียทั้งทางตรงและทางออมนั้น  เกิดขึ้นกับประชาชน 

บุคลากรที่สําคัญของประเทศและสังคม  ซึ่งอาจไมสามารถวัดคา

ของชีวิตได ดังนั้น การปองกันและแกไขปญหาดานอุบัติเหตุ

จราจรนั้น เปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งที่ทุกฝายจะตองรวมมือกัน 

เพื่อไมใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน  และลดความ

สูญเสียทางดานเศรษฐกิจของประเทศซึ่งมีมูลคาความเสียหาย

มากมายในแตละป 

 สุราเปนตนเหตุอุบัติเหตุจราจร  

 ในประเทศไทย   สุราเปนตนเหตุใหเกิดการบาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุจราจรอยางนอย  ปละ 42,240 ราย  หรือ 26 %  ของ 
 

  

 

ผูประสบอุบัติเหตุจราจร  ดังนั้น สุราจึงเปนตัวแปรสําคัญสําหรับ

สถานการณอุบัติเหตุจราจร (ไพบูลย สุริยะวงศไพศาล และคณะ, 

2546)(6)   ในบรรดาประเทศที่เจริญแลว เชน สหรัฐอเมริกา, 

เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อังกฤษ, ญี่ปุน  มีแนวโนมอัตราการบริโภค

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  ชวงป  2524  –  2543  ลดลงเปน

ลําดับ  แตปรากฏวาประเทศไทยกลับมีแนวโนมที่สูงขึ้นโดย

ตลอด และในชวงป 2532 – 2546 คนไทยดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอลเพิ่มขึ้น 3 เทา กลาวคือ  จากเดิม 20.2 ลิตรตอคนตอ

ป เปน 58 ลิตรตอคนตอป (ไพบูลย สุริยะวงศไพศาล, 2546)(7) 
 

ตารางที่ 5  ความสัมพันธระหวางความเขมขนแอลกอฮอลในเลอืด 

กับโอกาสเกิดอุบัติเหตุจราจร 
 

แอลกอฮอล 

ในเลือด (mg%) 

สมรรถภาพ 

ในการขับรถ 

โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ 

เมื่อเทียบกับผูที่ไมดื่มสุรา 

20 มีผลเพียงเล็กนอย

เฉพาะบางคน 

ใกลเคียงกับคนไมดื่มสุรา 

50 มีผลทําใหสมรรถภาพใน

การขับรถ ลดลงเฉลี่ย 

8%  

2  เทา 
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แอลกอฮอล 

ในเลือด (mg%) 

สมรรถภาพ 

ในการขับรถ 

โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ 

เมื่อเทียบกับผูที่ไมดื่มสุรา 

80 สมรรถภาพลดลงโดย

เฉลี่ย 12%  

3  เทา 

100 สมรรถภาพลดลงโดย

เฉลี่ย 15%  

6  เทา 

150 สมรรถภาพลดลงโดย

เฉลี่ย 33% 

40  เทา 

มากกวา 200 

 

สมรรถภาพลดลงเปน

สัดสวนกับระดับ

แอลกอฮอลในเลือด 

ไมสามารถวัดได เนื่องจาก

ควบคุมการทดลองไมได แต

โอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงมาก 
 

ที่มา  :  Health Education Quarterly, 1989 (8) 

 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะคนควา เพื่อหายุทธ

ศาสตรการจัดการที่จะทําใหการบังคับใชกฎหมายในการตรวจจับ

ผูขับขี่ที่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทย               มี

ประสิทธิภาพ เพื่อทําใหคนไทยที่จะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลด

นอยลงใหมากที่สุด  ซึ่งหมายความวากรณีใดที่ไมสมควรเสียชีวิตก็

ไมตองเสียชีวิต ทั้งนี้ ประชาชนผูอยูภายใตกฎหมายก็ตองมีวินัย  
 

  

 

และใหความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติหนาที่  เพื่อหาจุด

รวมในทางสรางสรรค อันจะกอใหเกิดการรวมแรงรวมใจที่จะทําให

อุบัติเหตุในประเทศไทย  มีการสูญเสียคนไทยใหนอยที่สุดอยาง

ยั่งยืนตลอดไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1)   เพื่อวิเคราะหประสิทธิผลของยุทธศาสตร

มาตรการดานความปลอดภัยทางถนนของไทย  กรณีการบังคับใช

กฎหมายในการตรวจจับผูขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 2)   เพื่อเปรียบเทียบมาตรการบังคับใชกฎหมาย

ในการตรวจจับผูขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทย

กับตางประเทศ 

 3)  เพื่อกําหนดยุทธศาสตรการจัดการความ

ปลอดภัยทางถนนของไทย  กรณีการบังคับใชกฎหมายในการ

ตรวจจับผูขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตเนื้อหา 
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  1.1 นโยบายสาธารณะที่ เกี่ ยวของกับความ

ปลอดภัยทางถนนของไทย 

  1.2 การนํานโยบายไปปฏิบัติ  ในสวนที่เกี่ยวของ

กับการนํานโยบายรัฐบาลดานความปลอดภัยทางถนนของไทยไป

ปฏิบัติ 

  1.3 ยุทธศาสตรมาตรการยกระดับความปลอดภัย

ทางถนนของไทย สวนที่เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายในการ

ตรวจจับผูขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ใชอยูในปจจุบัน 

  1.4 ประสิทธิผลของยุทธศาสตรมาตรการยกระดับ

ความปลอดภัยทางถนนของไทย กรณีการบังคับใชกฎหมายใน

การตรวจจับผูขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

  1.5 เปรียบเทียบมาตรการบังคับใชกฎหมายใน

การตรวจจับผูขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทยกับ

ตางประเทศ 

 2. ขอบเขตผูใหขอมูลสําคัญและกลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยไดแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

  2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ  ผูวิจัยไดกําหนดผูให

ขอมูลสําคัญที่ เปนบุคคลผูมีหนาที่ รับผิดชอบ หรือมีภารกิจ          
 

 

  

 

ที่เกี่ยวของกับงานดานความปลอดภัยทางถนนของไทยดานการ

บังคับใชกฎหมายในการตรวจจับผูขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (depth interview)  จํานวนทั้งสิ้น  

21 คน อาทิ  นายอดิศักดิ์   ศรธนะรัตน  ผูพิพากษาหัวหนาคณะใน

ศาลอาญา  (คุมดานการคุมประพฤติจําเลย), ดร. กิตติพงษ  กิตยา

รักษ  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (อดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติ  

เจาของสโลแกน  “เมาแลวขับ ไมใชถูกปรับ แตจะถูกจับคุม

ประพฤติ”),  นายวันชัย  รุจนรงค  อธิบดีกรมคุมประพฤติ       (ผู

สานตอโครงการของ ดร.กิตติพงษ   กิตยารักษ  ในเรื่องการให

ทํ างานบริการสั งคม   เพื่ อให เกิ ดการหลาบจํ า) ,   ดร .ชัชชม                

อรรฆภิญญ  ผูอํานวยการสถาบันกฎหมายอาสํานักงานอัยการสูงสุด,  

ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท   ผู อํานวยการศูนยสันติวิธีฯ สถาบัน

พระปกเกลาฯ,     นายดํารง  พุฒตาล  ประธานมูลนิธิ “เมาไมขับ”  

และในสวนของการใหขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Groups) 

รวม 4 ภาคของประเทศคือ ภาคเหนือ (ที่ จ.เชียงใหม),   ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ที่ จ.ขอนแกน),   ภาคตะวันออก (ที่ จ.

ระยอง)  และภาคใต (ที่ จ.นครศรีธรรมราช)  รวมทั้งสิ้น  105  คน 
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12 ยุทธศาสตรการจัดการความปลอดภัยทางถนนของไทย 



 

 

 

  

 

 2.2  การวิจัยเชิงปริมาณ  ผูวิจัยไดกําหนดกลุม

ตัวอยางที่เปนขาราชการตํารวจผูทําหนาที่ในการตรวจจับผูขับขี่ที่

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั่วประเทศ  จํานวน  510  คน 

 3. ขอบเขตระยะเวลา  ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาใน

การศึกษา  ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ  2548  ถึงเดือนตุลาคม  2549 

กรอบแนวคดิในการวิจัย (Conceptual Framework) 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วของ  ผูวิจัยไดกําหนด

เปนกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี ้
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14 ยุทธศาสตรการจัดการความปลอดภัยทางถนนของไทย 

ปลอดภัยทางถนนของไทย เนื่องมาจากผูขับขี่ที่ 

 1. นโยบายสาธารณะ 

2. การนํานโยบายไปปฏิบัติ 

3. นโยบายรัฐบาลดานการบังคับใช 

    กฎหมาย 

สถ
าน
กา
รณ

ดา
นค
วา
ม 

      ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ยุทธศาสตรมาตรการยกระดับความ 

ปลอดภัยทางถนนกรณีการบังคับใช 

กฎหมายในการตรวจจับผูขับขี่ที่ดื่ม 

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทย 

มาตรการบังคับใชกฎหมาย   

ในการตรวจจับผูขับรถที่ดื่ม 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล       

ในตางประเทศ 

จุดแข็ง/จุดออนและโอกาส/ขอจํากัด 

ของการตรวจจับผูขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอลในประเทศไทย 

การกําหนดยทุธศาสตรการจัดการความปลอดภัย 

ทางถนนของไทย : ในการบังคับใชกฎหมายในการตรวจจับ   

ผูขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่ม 



 

 

 

  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

พฤติกรรมในการตรวจจับผูขบัขี่ที่ดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

1. ลักษณะการตั้งจุดตรวจจับ 

2. ความถี่ในการตั้งจุดตรวจจบั 

3. การรวมปฏบิัติของหนวยงานอื่นใน

จุดตรวจจับ 

4. การตรวจจับกรณีผูขับขี่ 

   จักรยานยนตที่มีอาการลักษณะมึน

เมาและไมสวมหมวกนิรภัยเขามาใน

จุดตรวจ 

- สภาพความเปนจริงใน

การตรวจจับผูขับขี่ที่ดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

-  ยุทธศาสตรการบังคับใช

กฎหมาย ในการตรวจ 

จับผูขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

5. วิธีการจับกมุในขอหาเมาสุราขับรถ 

6. ความสนใจเกี่ยวกับเมาไมขบัขี่รถของ

ประชาชนผูใชรถใชถนนในเขตพื้นที่ 

7. ปญหาในการจับกุมขอหาเมาสุราขับ

ขี่รถในทองที่ 

 

 

  

 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

8. กรณีผูขับขี่จะใหเงินสินบนเพื่อให

ชวยเหลือในขณะปฏิบัติหนาที่

ตรวจจับ 

9. แรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่อัน

เนื่องมาจากเงินรางวัลจากคาปรับ

ขอหาเมาสุราขบัขี่รถ 

10. ความสนใจในการรณรงคและตั้งจุด

ตรวจจับผูขับขี่เมาสุราของหัวหนา

สถานีตํารวจ 

 

 

ผลการวิจัย  พบวา 

 1) ประสิทธิผลของยุทธศาสตรมาตรการดานความ

ปลอดภัยทางถนนของไทย กรณีการบังคับใชกฎหมายในการ

ตรวจจับผูขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ใชอยูในปจจุบัน ใน

ดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ยังไมบรรลุเปาหมายที่พึงประสงค 

เพราะสถิติการตายอันเนื่องมาจากการขับขี่   รถในขณะเมาสุรา 
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ยังอยูในเกณฑสูงมาก  ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่เจาหนาที่ตํารวจ 

ผูมีหนาที่ตรวจจับ  ขาดแคลนเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอลไมมีการ

ตรวจจับผู ขับขี่รถที่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางตอเนื่อง       

ขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง  เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม

จากทุกพื้นที่ ขาดการกําหนดเงื่อนไขดานเวลาและสถานที่ในการ

ตั้งจุดตรวจจับ เพื่อแกปญหาอุบัติเหตุในเขตพื้นที่   ขาดเอกภาพ

ในการบังคับบัญชา  เนื่องจากเปนการรวมปฏิบัติหลายองคกร 

และการที่ศาลสั่งใหผูกระทําผิดทํางานบริการสังคม ยังไมเทา

เทียมกันทั่วประเทศ 

 2) การเปรียบเทียบมาตรการตรวจจับผูขับขี่ที่ ดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทยกับตางประเทศ  พบวา

ประเทศไทยมีการเริ่มมาตรการตรวจจับผูขับขี่ที่ ดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลชากวาตางประเทศหลายสิบป  การตรวจจับเปนไปใน

ลักษณะจุดตรวจ แตตางประเทศเปนการขับรถตระเวนตรวจ  

ตางประเทศมีการกําหนดระดับแอลกอฮอลของผูขับรถอาชีพที่ต่ํา

กวาเกณฑของผูขับรถทั่วไป   แตประเทศไทยใชเกณฑเดียวกัน 

การบันทึกคะแนนใบอนุญาตผูขับขี่มีผลในการนําไปสูการพักใช

ใบอนุญาต และตัดสิทธิ์การขับรถในที่สุด แตประเทศไทยไมมีผล 
 

  

 

ในการลงโทษหนัก และกรณีผู ขับขี่ที่มีระดับแอลกอฮอลเกิน

กฎหมายกําหนด  มีบทลงโทษหนักกวาประเทศไทยมาก   

 3) ยุทธศาสตรการจัดการความปลอดภัยทางถนนของ

ไทย  กรณีการบังคับใชกฎหมายในการตรวจจับผู ขับขี่ที่ ดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยที่ยุทธศาสตรการบังคับใชกฎหมายใน

การตรวจจับผูขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตองผสมผสานดวย

ยุทธศาสตรมาตรการที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน จึงเกิดเปนยุทธ

ศาสตร “STOP DRUNK DRIVERS”  ดังนี้ คือ 

  S = Setting “4 M” คือ มาตรการดานการ

เตรียมความพรอม  ดานบุคลากร  งบประมาณ เครื่องมือ

วัสดุอุปกรณ  และการจัดการ ดังนี้  
   1. บุคลากรตองได รับการฝกอบรมและ
ทดสอบใหมีความรูความสามารถ ตลอดจนการฝกภาคสนามใน
สถานการณจริง  
   2. มีการจัดสรรงบประมาณที่ เปนระบบ

ชัดเจนและยั่งยืน โดยเปนงบประมาณในการตั้งจุดตรวจ ซึ่ง

ประกอบไปดวยคาแรงรอยละ 84 คาวัสดุอุปกรณรอยละ 11 และ

คาลงทุนรอยละ  5   
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   3. จัดหาเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอลใหมี
เพียงพอ สําหรับการตรวจจับและควบคุมกํากับใหมีการสอบเทียบ

เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอลทุกเครื่องทุก 6 เดือน 
   4. มีการกําหนดแผนปฏิบัติการตรวจจับ 
  T = Technology คือ มาตรการดานการ

สอบสวนดําเนินคดีโดยใชเทคโนโลยีของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ (http://pitc.police.go.th) เปน
ศูนยกลางในการเก็บขอมูลและใชฐานขอมูลคือเลขบัตรประชาชน 
13 หลักของผูถูกจับกุม  โดยแยกเปน  2 สวน ดังนี้ 
   1. การจับกุมผูตองหาขอหาขับขี่รถในขณะ

เมาสุรา ตองกําหนดใหสงขอมูลเขาศูนยฯ และสามารถตรวจสอบ

วามีการกระทําผิดซ้ําเพื่อนําไปฟองเพิ่มโทษ 

   2. การบันทึกคะแนน   สามารถดําเนินการให

ครอบคลุมทั่วประเทศ 

  O = Order to Community Service คือ 

มาตรการดานการใหทํางานบริการสังคม 

 

 

  

 

   1. การบริการจัดการดานงบประมาณ ใหกรม

คุมประพฤติสามารถปฏิบัติงานรองรับคําสั่งของศาล  เรื่องการให

ทํางานบริการสังคมไดทั่วประเทศ 

   2. ก า ร กํ า ห น ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร บํ า เ พ็ ญ

สาธารณประโยชน ใหเปนไปในลักษณะรูปแบบกิจกรรมของการ

ลงโทษ  เพื่อใหเกิดความสํานึกในความผิดที่ไดกระทําไป  มิใชให

ทําตามความถนัดของแตละบุคคล 
  P = Pay System คือ มาตรการดานระบบ

การแบง, เบิก, จายเงินรางวัล 

   1. การจัดระบบการแบงเงินรางวัล  ใหเปนไป

ในลักษณะเดียวกันทั้งประเทศ ไมวาจะเปนในเขตกรุงเทพมหานคร 

เขตเทศบาล หรือเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหใชอัตราการ

แบงเงินรางวัลใหเจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติรอยละ 47.5   ของเงิน

คาปรับอัตราเดียวกันทั่วประเทศ  

   2. การปรับเปลี่ยนวิธีการเบิกจายเงินรางวัล

คาปรับ กรณีการจับกุมผูขับขี่รถในขณะเมาสุรา โดยผูบังคับการ

หรือหัวหนาหนวยระดับผูบังคับการมอบหมายใหนายตํารวจผูทํา

หนาที่ฝายการเงิน เปนผูไปติดตอขอรับเงินรางวัลแลวนํามา

แจกจายใหกับเจาหนาที่ตํารวจผูจับกุม 
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  D = Development in Law  คือ มาตรการ

ดานการปรับปรุงแกไขกฎหมาย 

   1. การปรับปรุงแกไขเพิ่มโทษ  ผูขับขี่ที่ ดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลใหสูงขึ้น ซึ่งอยูระหวางขั้นตอนของการเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ 

   2. การปรับปรุงแกไขอัตราโทษผูขับขี่  ที่ไม

ยินยอมใหทดสอบระดับแอลกอฮอลใหมีโทษเทากับผูขับขี่รถ

ในขณะเมาสุรา ซึ่งอยูในระหวางการเสนอใหกระทรวงมหาดไทย

พิจารณา 

   3. การนํา  “วิธีการเพื่อความปลอดภัย”   มา

ใชกับผูขับรถอาชีพ  เพื่อเปนการสกัดกั้นมิใหผูขับรถอาชีพที่ดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล มีโอกาสมาขับรถในลักษณะที่กอใหเกิด

อันตรายไดอีก 

   4. การบังคับใชโทษพักใชใบอนุญาตขับขี่   

หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่สําหรับผูถูกจับกุมขอหาขับขี่รถ

ในขณะเมาสุรา เพื่อใหหยุดขับรถที่จะกอใหเกิดอันตราย 

 

 

  

 

   5. การปรับลดระดับแอลกอฮอลที่กฎหมาย

กําหนด ที่จะใชบังคับกับผูขับรถโดยสารเด็กและเยาวชน  เพื่อลด

โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากผูขับรถโดยสารเด็กและเยาวชน 

    6. การเสนอใหมีบทลงโทษปรับสถานบริการ

และรานอาหาร    ที่ เปนตน เหตุของผู ขับ ขี่ที่ ดื่ม เครื่ องดื่ ม

แอลกอฮอล  เพื่อใหผูประกอบการสถานบริการและรานอาหารได

มีสวนรวมในการแกปญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากผูขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

  R = Realization  คือ มาตรการ

ประชาสัมพันธขอมูลใหประชาชนเกิดความตระหนัก  โดย

การนําเสนอประชาสัมพันธขอมูลอุบัติเหตุ ที่มีผลมาจากผูขับขี่ที่

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล, การตรวจจับ และอัตราโทษของผูขับขี่ที่

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนองคความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล  

  U = Unity of Alcohol Check Point คือ 

มาตรการดานจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอลตองมีเอกภาพ

ในการแกไขปญหา  
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   1. มีการกําหนดจุดตรวจที่แกปญหาของพื้นที่
อยางแทจริง 
   2. มีการจัดช วง เวลาปฏิ บั ติที่ คาบเกี่ ยว
ตอเนื่องกัน และครอบคลุมชวงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ 
   3. มีการตั้งจุดตรวจเปนประจําอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอตลอดป 
   4. มีความโปรงใสในดานบุคลากร  โดยมีอาสา
จราจรหรือองคกรเครอืขายที่เกี่ยวของมารวมปฏิบัติในจุดตรวจ 

  N = New Alcohol Beverage Taxation คือ 

มาตรการปรับปรุงแกไขอัตราภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดย

การปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บภาษี ตามปริมาณแอลกอฮอลใน

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเพียงอยางเดียว (ถามีแอลกอฮอลมากก็

จัดเก็บในอัตราสูง ถาแอลกอฮอลนอยก็จัดเก็บในอัตราต่ํา)   

  K = Knowledge คือ มาตรการเพิ่มเติมองค

ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนใหแกนักเรียน โดย

การจัดหลักสูตรการเรียนรูเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนเขา

เปนวิชาบังคับในหลักสูตรตั้งแตชั้นประถมศึกษาขึ้นไป  เพื่อใหมี 
 

  

 

ความรูความเขาใจ อันจะทําใหเกิดการปลูกฝงอุปนิสัย ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในการใชรถใชถนนอยางปลอดภัย จนเปนธรรมชาติ 

  D = Drunk  Drives Service  คือ มาตรการ

นําสงผูขับขี่ที่มีอาการมึนเมาเพื่อกลับบาน โดยการตั้ง

ศูนยบริการองคกรเครือขายภาคเอกชน ที่สามารถติดตอทาง

โทรศัพทไดสะดวก  แลวจัดใหมีอาสาสมัครไปทําหนาที่ขับขี่รถ

ใหกับผูขับขี่ที่มีอาการมึนเมา เพื่อนํากลับบานโดยปลอดภัย และ

เปนบริการฟร ี

  R = Road   Safety   Organization   คือ 

มาตรการจัดตั้งองคกรอิสระดานความปลอดภัยทางถนน 

โดยการจัดตั้งองคกรอิสระที่ปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบดานความ

ปลอดภัยทางถนนโดยตรง และมีอิสระดานการบริหารจัดการ

อยางแทจริง ปราศจากการแทรกแซงจากทุกภาคสวนของประเทศ 

  I = Insurance คื อ  มาตรกา ร เพิ่ ม เ บี้ ย

ประกันภัยรถ  โดยการกําหนดใหบริษัทประกันทุกบริษัทมีขอมูล

ผูทําประกันภัยรถสามารถตรวจสอบขอมูลได หากรถคันใดเคย

เกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากผูขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ให

เพิ่มเบี้ยประกันภัยกรณีที่จะทําประกันปตอไป  
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  V = Village  Alcohol  Check  Point  คือ 

มาตรการกําหนดจุดตรวจแอลกอฮอลหมูบาน  โดยการ

กําหนดจุดตรวจของหมูบาน   เพื่อสกัดกั้นคนในหมูบานที่ขับขี่รถ

หลังจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแลวมิใหไปเกิดอุบัติเหตุได  หาก

พบเห็นจะใชมาตรการยึดกุญแจรถ เพื่อใหญาติมานํารถกลับบานไป   

  E = Evaluation คือ มาตรการการประเมินผล  

โดยการประเมินผลประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายในการ

ตรวจจับผูขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยใชสถิติผลการจับกุม

ของเจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติเปนตัวชี้วัด 

  R = Research คือ มาตรการศึกษาวิจัย เพื่อ

หาบทสรุปของการไดมาของขอมูลที่ยังไมชัดเจน หรือการตองการ

คําตอบที่ตองมีการคนควาวิจัยในประเด็นตางๆ ที่ เกี่ยวกับ

มาตรการบังคับใชกฎหมายในการตรวจจับผูขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล แลวนําผลการศึกษาวิจัยมาเปนขอมูลเสริมในการคิด

ยุทธศาสตร 

  S = Special Alcohol Check Point  คือ มาตรการ

ดานรูปแบบจุดตรวจแอลกอฮอลพิเศษ 

  

 

ขอเสนอแนะ 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

 1)  สามารถนํายุทธศาสตรการจัดการความปลอดภัยทาง

ถนนจากการวิจัยครั้งนี้ไปประกอบยุทธศาสตรมาตรการดานความ

ปลอดภัยทางถนนของรัฐบาลไทยในปจจุบัน   เพื่อให เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 2) ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ถานําไปใชอยางจริงจังจะทํา

ใหเกิดความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย  โดยลดการสูญเสีย

ชีวิต รางกาย  และทรัพยสินลงจากอุบัติเหตุที่ผูขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน 

 3) สามารถนําไปดําเนินการเปนแนวทางหลักนโยบาย

การลดอุบัติเหตุของรัฐบาลไทยตอไป 

 ผูวิจัยขอนําเสนอขอเสนอแนะ 2 สวน  คือ 

 ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใชกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

 1.  ควรนําแนวคิดยุทธศาสตรดานการปฏิบัติ  ไปปรับ

ใชกับเจาหนาที่ตํารวจผูทําหนาที่ในการตรวจจับทั่วประเทศ  
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 2. ควรนําเสนอยุทธศาสตรดานการบริหารตอผูมี

อํานาจของภาครัฐ  เพื่อผลักดันใหมีการขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ  

ที่สนับสนุนยุทธศาสตรดานการปฏิบัติ อยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 

 ควรศึกษาวิจัยบริบททางวัฒนธรรมและประเพณีตางๆ 

ที่เปนสาเหตุตางๆ ที่เปนสาเหตุใหคนไทยมีพฤติกรรมนิยมดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ทั้งนี้ เพื่อนําไปสูการรณรงคใหผูขับขี่ไมดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในขณะขับขี่รถ 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

The Strategic Management of Road 
Safety in Thailand: A Case Study of Law 
Enforcement For Drunk Driver Control 

 

 

Dissertation 
 This research paper has 3 objectives: 1) analyzing the 

effectiveness of the strategy for road safety in Thailand especially on the 

enforcement for drunk driver implemented recently 2) comparing the 

enforcement for drunk driver in Thailand and in foreign countries 3) 

elaborating strategic management of road safety in Thailand in case of 

law enforcement for drunk driver. Quantitative and qualitative 

methodologies are implemented in the paper. According to qualitative 

approach, information is collected through interview with 21 key 

informants and group discussion with 105 persons in 4 part of Thailand. 

Then the information is analyzed descriptively. Sampling technique is 

executed under quantitative method. Questionnaires are distributed to 

561 policemen who deal with drunk drivers nationwide. Statistically, 

percentile and standard deviation are computed. One-way ANOVA are 

used to test the hypotheses given. 
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The research indicates that 

 1) the effectiveness of the strategy of road safety 

in Thailand on the enforcement of drunk driver is not 

satisfactorily. The implementation of the strategy is in 

question. Statistics indicates that the death rate among 

drunk driver is quite high. There are many causes for the 

failure; such as, policemen lack of alcohol detectors, 

implement  low public relations, have no continuous 

enforcement, and do not specify appropriate time and 

place to set up the check point. Moreover, at the alcohol 

check point there is no unity in command due to the 

personal at the check point come from various sectors. 

There is no unity of sentence for social services on guilty 

drunk driver in different provinces. 

 2) the enforcement for drunk driver in Thailand 

starts late more than decades compare to that in foreign 

countries. While alcohol check point is implemented in 

Thailand, car patrol is common in other countries. In  
 

   

 

foreign countries, lower level of alcohol in blood is in force 

for professional driver. On the contrary, one limit of alcohol 

is applied for all kind of driver in Thailand. The deduction of 

score on driving license as a penalty leads to the 

suspension or cancellation of driving license in other  

countries. In Thailand, there is no such a case. When the 

level of alcohol in blood above the limit,  drunk driver in 

foreign countries get more severe sentence compare to 

that in Thailand. 

3) strategic management of road safety in Thailand for 

drunk driver should be implemented with related measures 

and supports that is “STOP DRUNK DRIVERS” 

 S = Setting “4M” (provide men, money, 

materials and management) 

 T = Technology  (investigate through 

technology) 

 O = Order to Community Service (measure for 

social/community services) 
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 P = Pay  System  (for reward and payment) 

 D = Development in Law (to improve related 

regulations) 

 R = Realization (provide information to people/PR.) 

 U = Unity of Alcohol Check Point 

 N = New Alcohol Beverage Taxation 

 K = Knowledge (provide knowledge about road 

safety to students)  

 D = Drunk Drivers Service (send drunk drivers home) 

 R = Road Safety Organization 

 I = Insurance 

 V = Village Alcohol Check Point 

 E = Evaluation 

 R = Research 

 S = Special Alcohol Check Point 

 

   

 

 To improve the effectiveness of the strategy for 

road safety in Thailand, policemen and officers in related 

organizations should consider and implement the proposals in 

this research paper. 
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