
เมาแลวขับ
หลักการและเหตุผล

มาตรการบังคับใชกฎหมาย
และขอบังคับอื่นๆ

มาตรการแกไขปญหาการดื่ม
แอลกอฮอลในภาพรวมของประเทศญี่ปุน

ผลจากการศึกษาพบวาหากปริมาณ
แอลกอฮอลในเลือดสูงกวา

จะมีโอกาสสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุอยางมีนัยสำคัญ

0.04 G/DL
1990s

2000

การวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือด
สามารถทำไดโดยการตรวจเลือดหรือปสสาวะ 

หรือสามารถประมาณไดจากการตรวจวัด 
ทางลมหายใจ ดวยเครื่องมือที่เรียกวา
Breathalyzer และถูกนำมาใชอยาง 

แพรหลายในงานดานความปลอดภัยทางถนน 
อยางไรก็ตามแมเครื่องตรวจวัด 
แอลกอฮอลนี้จะถูกนำมาใชจริงใน

การบังคับใชกฎหมาย แตจำเปนที่จะตอง 
มีการอธิบายในกฎหมาย 

และขอบังคับใหละเอียดชัดเจน 
เพ่ือไมใหมีการใชเคร่ืองน้ีผิดวัตถุประสงค 

อันจะทำใหปญหาเมาแลวขับ 
ไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง

นโยบายสำคัญในการแกปญหาเมาแลวขับ คือ 
การปองปรามและลดโอกาส

ในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลลง

ผลการสำรวจสัดสวนผูดื่มแอลกอฮอล
ในประเทศญี่ปุน
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BLOOD ALCOHOL CONCENTRATION (BAC) IN G/DL

ผูขับขี่ที่เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน

และพบแอลกอฮอลในเลือด

รัฐบาลญี่ปุนจึงไดแกกฎ
หมายดวยการลดปริมาณ
แอลกอฮอลทางลมหายใจ

พรอมท้ังเพ่ิมระวางโทษ
ปรับสูงข้ึน 10 เทา ตัดแตม
ใบขับข่ีและเอาผิดกับรานคา
ท่ีขายแอลกอฮอลใหกับผูน้ัน
รวมท้ังคนท่ีท่ีเดินทางไปดวย

และลดปริมาณ
แอลกอฮอลในเลือด
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1968

76% 19% 84% 64%

2003

บทเรียนจากประเทศญี่ปุน

ผูหญิงผูชาย ผูหญิงผูชาย



นโยบายการแกปญหาของประเทศญี่ปุน

1922
2004

ระบบใบอนุญาต ผูผลิตและผูจำหนายจำเปน 
จะตองไดรับใบอนุญาตจากภาครัฐ ขอมูลจาก 
กรมสรรพากรระบุวาในชวงสี่สิบปที่ผานมามี 
จำนวนผูไดรับใบอนุญาตใน การจำหนายเพิ่ม 
ขึ้นอยางตอเนื่อง แตจำนวนผูผลิตเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอลกลับลดลง

การจำหนายนอกรานคาปลีก ประเทศญี่ปุนไมมี  
กฎหมายกำหนดการจำหนาย นอกรานคาปลีก 
แตอยางใด ทั้งนี้เปนประเทศเดียวที่อนุญาตใหมี 

การจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากตูกด 
อัตโนมัติได

กฎหมายกำหนดอายุผูดื่ม ปจจุบันมีกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของกับอายุของผูดื่มเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอลอยู 2 ฉบับ ฉบับแรกเรียกวา 

“กฎหมายหามเยาวชนจากการดื่ม”
บังคับใช

โดยหามไมใหผูที่มีอายุต่ำกวา 20 ป ซื้อหรือดื่ม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล และสามารถเอาผิดกับ 
ผูใหญที่ขายใหกับผูที่มีอายุต่ำกวา 20 ปดวย

โดยระบุหามไมใหรานอาหารหรือรานเครื่องดื่ม 
เสริฟเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกผูที่มีอายุต่ำกวา
20 ป ในขณะที่ผูขายถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

“กฎหมายเหตุและผลทางธุรกิจ”

กระทรวงสาธารณสุขไดจัดกลุม “ผูที่ดื่มหนัก 
(Heavy drinkers)” หรือผูที่ดื่มตั้งแต

66 กรัมของเอธานอลตอวัน

ราคาและภาษีอากร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอลถือเปนรายไดที่สำคัญของประเทศ 

แมภาษีการขายทั่วไปของญี่ปุนอยูที่ 5%
แตภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะแตกตางกัน 

ตามประเภทของเครื่องดื่ม ไดแก

และผลการสำรวจยังพบวาคนเริ่มดื่มเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอลกันตั้งแตวัยรุน

ตามกฎหมายกำหนดใหผูที่สามารถดื่มไดตอง
มีอายุ 20 ปขึ้นไป

เครื่องดื่มแอลกอฮอลยังเปนสาเหตุของปญหา 
การหยารางดวย ทั้งนี้ มีการคาดการณวา 

เครื่องดื่มแอลกอฮอลสงผลกระทบดานลบตอ
สังคมญี่ปุนคิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจถึง 

6.6 ลานลานบาทตอป

7% 1%

47% 18%

ผูหญิงผูชาย

50%
70%

มีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ที่เกิดจากผูขับขี่มึนเมา170 รายหรือ
คิดเปน 2.4% จากอุบัติเหตุทั้งหมด
เปนตนเหตุของการเสียชีวิตอื่นๆ ไดแก

นักเรียนมัธยมปลายมีผูที่เคยดื่ม

นักเรียนมัธยมตนมีผูที่เคยดื่ม

48%
55%
85%

การฆาตกรรม

ลมหรือหมดสติ

การฆาตัวตาย

1965 2003
109,000 

1996
186,000 
2004
59,000 

4,900 3,200

161,000 
จำนวนผูผลิต

เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล

จำนวนตู
กดอัติโนมัติ
ในประเทศญี่ปุน

จำนวนผูไดรับใบ
อนุญาตใน

การจำหนาย ราย

ราย

ตู

ตู

ราย

ราย

กิโลลิตร

35,000
97,000
92,000

1995
2003

1965

20,0000 40,000 60,000 80,000 100,000

สถิติการจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล

เบียร
35% 23%
โซจูสาเก วิสกี้และ

บรั่นดี



การตรวจสมรรถภาพในการขับขี่

บทเรียนจากประเทศสวีเดน

การระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

กำหนดอายุผูซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ประสิทธิภาพของการสุมตรวจวัด
ลมหายใจในประเทศสวีเดน

0.02 G/DL
1990

ประเทศสวีเดนกำหนดปริมาณแอลกอฮอล 
ในเลือดของผูขับขี่ไวที่

ตั้งแตป

หากผูขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอลสูงกวา
0.1 g/dl จะถือเปนคดีอาญา 

ซึ่งมีคาปรับที่สูงมากและถูกจำคุกดวย
มีการประเมินวาผูขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล

สูงกวา 0.02 g/dl กอใหเกิดอุบัติเหตุถึง 
ขั้นบาดเจ็บ 14% จากอุบัติเหตุทั้งหมด ทั้งนี้ 
หากขับขี่ขณะมึนเมามีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ 

มากกวาผูขับขี่ปกติถึง 50 เทา 

เจาหนาที่สามารถหยุดรถหาก 
สงสัยวาผูขับขี่ดื่มเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอลและจะขอใหเปาเครื่อง
ตรวจหากสงสัยวาผูขับขี่มึนเมา 

ประเทศเม็กซิโก รัฐธรรมนูญ 
ไมอนุญาตใหเจาหนาที่ตำรวจ 
หยุดรถเพื่อตรวจปริมาณ
แอลกอฮอลไดหากรถคันดังกลาว
ไมไดทำผิดกฎหมายอื่นใด 
เชนเดียวกับในบางรัฐของ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

อนุญาตใหเจาหนาที่สามารถ 
ยึดใบอนุญาตขับขี่จากผูที่มีปริมาณ 
แอลกอฮอลในเลือดเกินกวาที่
กฎหมายกำหนด แตที่ผานมาพบวา 
ยังมีขอจำกัดในการบังคับใช 
เนื่องจากผูขับขี่บางคนยังแอบ 
ขับขี่รถแมจะไมมีใบขับขี่ก็ตาม 

สามารถลดจำนวนผูขับขี่
ขณะมึนเมาที่เปนวัยรุน
ไดขอแนะนำของ UNECE 
ระบุอายุที่กำหนดไว จะอยูระหวาง 
16-21 ป การมีกฎหมายนี้ 
สามารถชวยลดจำนวน
อุบัติเหตุเมาแลวขับลงไดมาก
ในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา 
และสหรัฐอเมริกา ซึ่งแนนอนวา
การสุมตรวจและบังคับใช
กฎหมายถือเปนเรื่องสำคัญ
สำหรับมาตรการนี้ 

การจำกัดการโฆษณาและการสนับสนุนใน 
กิจกรรมตางๆ ญี่ปุนไมไดจำกัดการโฆษณา 
เครื่องดื่ม แอลกอฮอลแตอยางใด มีเพียงการ 
ขอความรวมมือในการติดปายเตือนไวที่ฉลาก
สินคา เชน 

กฎหมายดื่มไมขับ กฎหมายที่ดูแลเรื่องดื่ม 
ไมขับถูกบรรจุอยูในกฎหมายจราจรทางถนน 
ถือเปนกฎหมายท่ีมีการบังคับใชอยางเขมงวด เม่ือ 
เปรียบเทียบกับกฎหมายหามเยาวชนจากการด่ืม 

“เครื่องดื่มสำหรับ
ผูที่มีอายุมาก กวา

20 ปเทาน้ัน”

“การด่ืมในชวงต้ัง
ครรภ หรือใหนมบุตร
อาจเปนอันตรายตอ
พัฒนาการของเด็ก”

ปรับไมเกิน
(เยน)

จำคุก
(ป)

ขอหา

เมาแลวขับ 1,000,000 5
1,000,000
500,000

5
3

500,000 3

500,000 3

ใหคนเมาขับรถของตน

ผูโดยสารรูวาคนขับเมา
แตยังละเลย

จำหนายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลใหคนเมาแลวขับ

ปฏิเสธการเปาเคร่ืองตรวจวัด



อุปกรณตรวจวัดแอลกอฮอลในรถ

การกำหนดใหผูที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุ
จะตองตรวจปริมาณแอลกอฮอลทุกคน

กรอบกฎหมายสำหรับอุปกรณตรวจวัด
แอลกอฮอลในรถในประเทศสหรัฐอเมริกา

อุปกรณนี้จะมีระบบเชื่อมตอเขากับเครื่องยนต 
ซึ่งผูขับขี่จะตองเปากอนที่จะสตารทรถ หาก 

ปริมาณแอลกอฮอลในเลือดต่ำกวาคาที่กำหนด 
จะสามารถสตารทรถได ไดมีการทดลองใช

อุปกรณตรวจวัดแอลกอฮอลนี้ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2003 ปจจุบันมีการติดตั้ง

หากผูขับขี่เปาแลวพบวาตัวเองมีปริมาณ
แอลกอฮอลในเลือดมากกวาที่กำหนดไว 
ผูขับขี่สามารถรายงานหรือแจงกับทาง
ตนสังกัดใหมีการเปลี่ยนผูขับขี่แทนได 
ประเด็นที่สำคัญที่สุดสำหรับเรื่องนี้ คือ 

กฎหมายรองรับอุปกรณนี้ไวมากนอยเพียงใด 

ในประเทศแอฟริกาใตการพิจารณา
ความอาญาอนุญาตใหเจาหนาท่ีสามารถ
เก็บตัวอยางเลือดหรือของเหลวในรางกาย
โดยท่ีเจาตัวไม ยินยอมก็ได หรืออนุญาตใหมี 
การพันธนาการเพ่ือเก็บตัวอยางดังกลาวได 

ในประเทศอินเดีย เจาหนาท่ีจะสามารถ 
เก็บตัวอยางเลือดไดก็ตอเม่ือมีเหตุผลเพียง
พอวาผูตองสงสัยน้ันมึนเมา ซ่ึงจะตอง 
ไดรับการยินยอมจากแพทยเจาของไข 
ซ่ึงแพทยสามารถปฏิเสธไดหากพิจารณา 
แลววาการกระทำดังกลาวไมยุติธรรม
หรือไมปลอดภัยแกผูปวย

รัฐเซาทออสเตรเลีย ผูประสบอุบัติเหตุท่ี
เสียชีวิตหรือบาดเจ็บท่ีเขารักษาใน
โรงพยาบาลทุกคน ท่ีอายุมากกวา 10 ป 
จะตองถูกตรวจปริมาณแอลกอฮอลในเลือด 

ในบางประเทศ ผูประสบอุบัติเหตุท่ีเขารับการรักษา 
ในโรงพยาบาลจะตองถูกตรวจวัด
แอลกอฮอลทุกคน ยกตัวอยางเชน

ท้ังน้ี การกำหนดใหมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลน้ี
ถือเปนขอมูลท่ีมีประโยชนในการพัฒนาระบบฐานขอมูล 

และการวิเคราะหอุบัติเหตุท่ีเกิดจากเมาแลวขับดวย

เจาหนาท่ีตำรวจจะไมสามารถนำขอมูลของ
อุปกรณนี้มาใชอางอิงในการจับกุม
แมกฎหมายในบางรัฐจะใหอำนาจศาล
ในการตัดสินใจ แตในทางปฏิบัติก็ข้ึนอยูกับ
ดุลยพินิจของศาลดวย ซึ่งที่ผานมาพบวา 
มาตรการน้ี มีขอจำกัดอยูพอสมควร 
เน่ืองจากวิธีการยังไมสอดคลองกับ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับเรื่องใบขับขี่

กฎหมายไดระบุใหใชอุปกรณตรวจแอลกอฮอล 
เพ่ือลงโทษผูขับข่ีขณะมึนเมาหรือผูขับข่ีท่ี 
ไดรับบทลงโทษแลวแตยังมาขับรถอีก 
หมายความวา อุปกรณน้ีจะนำมาติดต้ัง 
เฉพาะในกรณีท่ีผูขับข่ีกระทำผิดเมาแลวขับ 
คร้ังแรกเพ่ือไมใหทำผิดซ้ำอีกแทนการยึด 
ใบขับข่ีในชวงระยะเวลาตามบทลงโทษ 

หนวยงานขนสงของรัฐอาจเปนผูดูแล
โครงการน้ี ภายใตอำนาจในการกำกับดูแล 
เร่ืองใบ อนุญาตขับข่ี

กฎหมายและขอบังคับที่อางอิง
จากหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง

0.02 G/DL

0.05 G/DL

รายงานสถานการณความปลอดภัยทางถนนโลก
ป 2013แนะนำใหกฎหมายเมาแลวขับ 

กำหนดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดสำหรับ 

ถือเปนมาตรการสำคัญในการลดอุบัติเหตุเมาแลวขับ

สามารถลดความเสี่ยง
ในการเกิดอุบัติเหตุได

ผูขับขี่ทั่วไป

ผูขับขี่วัยรุน

อำนาจศาล

โครงการ
ในภาพรวม

หนวยงาน
กำกับดูแล

รถยนตสวนบุคคล

รถโดยสาร รถแท็กซ่ี 

รถบรรทุก


