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บทคัดย่อ 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนของร้านเหล้า
รอบสถานศึกษา ภายหลังการประกาศคําสั่ง คสช. ท่ี22/2558 และผลกระทบของร้านเหล้ารอบสถานศึกษา 
ศึกษาด้วยวิธีผสมผสาน เก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมการไปร้านเหล้าโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
ระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาจํานวน 2,500 ราย และการสัมภาษณ์กลุ่ม เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการ
สํารวจพ้ืนท่ีสถานศึกษารวม 18 สถานศึกษา สํารวจร้านเหล้ารอบสถานศึกษาจํานวน 20 ร้านและติดตาม
บันทึกข้อมูลจาก Fanpage ของร้านเหล้ารอบสถานศึกษาจํานวน 20 Fanpage  

ผลการศึกษา พบว่า  สถานศึกษาทุกแห่งมีร้านเหล้ารอบสถานศึกษาในรัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตร 
ยกเว้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร) สถานศึกษาท่ีมีความเสี่ยงสูง คือ มีร้านเหล้าจํานวนมาก
เกิน 10 ร้าน มีจํานวน 5 สถานศึกษา ร้านเหล้ารอบสถานศึกษากระทําการผิดกฎหมายโดยใช้ Social media 
เพ่ือส่งเสริมการขาย กลุ่มตัวอย่างผู้เรียนระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษามีสถานท่ีๆ ไปด่ืมบ่อยท่ีสุด 
คือ ร้านเหล้าใกล้สถานศึกษา การบังคับใช้กฎหมายในด้านการควบคุมแหล่งจําหน่ายได้ผลสําเร็จในด้าน
จํานวนร้านเหล้าลดลงร้อยละ 20 - 50 ในหลายพ้ืนท่ี แต่ยังคงมีร้านเหล้าในรัศมี 300 เมตรอยู่ในบางพ้ืนท่ี 
คิดเป็นร้อยละ 31 ผลกระทบของร้านเหล้า พบว่า มีผลกระทบท้ังต่อสถานศึกษาในด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมรอบสถานศึกษาให้ปลอดภัย มีผลต่อชุมชนใกล้เคียงร้านเหล้าในด้านความสงบสุขของท่ีพักอาศัย 
และมีผลต่อทัศนคติของวัยเรียนในด้านการมองว่าการมีร้านเหล้ารอบสถานศึกษาเป็นสิ่งปกติของสังคมไทย
และคัดค้านกฎหมายท่ีควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา 
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Situation Study of Alcohol Outlets and Pubs Near Universities 

and Changes After Law Enforcement 
in Bangkok and Other Provinces in Thailand 

 

Sirach Loysmut* 
Abstract 

This project has examined the situation and changes of alcohol outlets/pubs near 
universities after law enforcement in the year 2016 in Bangkok, Chiang Mai, Songkhla and 
Khonkaen. This project also studied student's drinking and pubs going motives and explored 
Facebook administered by pubs near universities and student social media engagement. This 
study used mixed method methodology, collected behavioural data from 2500 students 
through questionnaire and group interview. Field survey of 18 universities and 20 pubs near 
universities were done in Bangkok, ChiangMai, Songkhla and Khonkaen. Social media 
engagement data in selected Fanpages was recorded each week. 

Result showed the density of pubs within 10 km around university was high to 
moderate in some areas, result showed 5 universities as high risk areas, having more than 10 
pubs near university, 3 universities as low risk areas and 8 universities as moderate risk areas. 
Every university surveyed in this study has pubs near its institution within 10 km, excluding 
Srinakharinwirot University. Social media investigation showed the use of social media as 
alcohol marketing and promotional tool. Communication frequency during promotional 
periods was high at 2 posts/re-post per day averagely. Changes after law enforcement 
showed impact in alcohol density control, numbers of pubs near university decreased 20-
50% in some areas, pubs moved out from restricted areas near educational institutions, 
however, some pubs still remained in restricted areas. Alcohol consumption in sample groups 
showed 67% of university students and 37.9% of high-school students consumed alcohol. 
Frequent drinking venues of young drinkers were pubs near university, homes and 
dormitories. Young student pub going motives were music sponsorship and proximity. 

Keywords  Law enforcement/ alcohol outlet 
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บทนํา (Introduction) 

 ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา เป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อทุกๆด้าน เป็นปัญหาต่อ
สถาบันการศึกษา ต่อชุมชนใกล้เคียง ต่อสังคม ต่อเยาวชน และที่สําคัญ มีร้านเหล้าเป็นจํานวนมาก 
ภัทรภร พลพนาธรรม (2557) ได้สํารวจพบว่า  แหล่งขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้มหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานครมีมากถึง 2,869 ร้าน  

 เม่ือปลายปี พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวในรายการ คืน
ความสุขให้ประชาชน ว่า ต้องกวดขันเรื่องเหล้าปั่นและบารากู่ เพราะเป็นการบ่อนทําลายเยาวชน ใน
วันที่ 12 ต.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ลงนามในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกําหนด
สถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ.2558 ในเวลาต่อมา รัฐบาลได้
ประกาศคําส่ัง คสช.ฉบับที่ 22/2558 เรื่องการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิด
ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ห้ามตั้งสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้หอพัก 
สถานศึกษา รวมทั้งประกาศนโยบายเรื่องการจัดระเบียบสถานบันเทิง ทําให้หน่วยงานภาครัฐหลาย
หน่วยงานและสถานศึกษาได้เร่งสนองตอบนโยบายดว้ยการสํารวจกวดขันและผลักดันใหร้้านเหล้ายา้ย
ออกจากรอบสถานศึกษาทั่วประเทศ  

ส่ือมวลชนจํานวนมากเช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ผู้จัดการออนไลน์  ไบรท์ทีวี และอื่นๆ
ต่างก็ทํารายการเจาะลึกร้านเหล้ารอบสถานศึกษานําเสนอสู่สังคม ยังผลให้ปลายปี 2558 และปี 
2559 เป็นปีที่ประเด็นร้านเหล้ารอบสถานศึกษากลายเป็นข่าวใหญ่ ประชาชนให้ความสนใจ 
หน่วยงานรัฐกวดขันมากขึ้น  มีผลให้ร้านเหล้าบางแห่งย้ายออกจากพื้นที่ ปิด หรือเปล่ียนเป็น
ร้านอาหาร เก็บป้ายโฆษณา งดการส่งเสริมการขาย งดเสียงดนตรีและมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ยังผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ๆ มีร้านเหล้ารอบสถานศึกษา 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives) 
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาสถานการณ์และการเปล่ียนแปลงของร้านเหล้ารอบ

สถานศึกษา และการบังคับใช้กฎหมาย ภายหลังการประกาศคําส่ัง คสช.ที่22/58 และการปฏิบัติตาม
กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีพ.ศ.2551 ว่ามีผลของการปฏิบัติตามที่กฎหมาย
กําหนดที่เห็นได้ในด้านแหล่งจําหน่าย การส่งเสริมการขาย การส่ือสาร การโฆษณา และอื่นๆ รวมทั้ง
ศึกษาผลกระทบของร้านเหล้ารอบสถานศึกษา และผลต่อการตัดสินใจไปร้านเหล้าในกลุ่ม
ระดับอุดมศึกษาและกลุ่มมัธยมปลาย ซึ่งพบว่า ถึงแม้อายุไม่ถึง 20 ปีแต่สามารถเข้าใช้บริการร้าน
เหล้ารอบสถานศึกษาได้เช่นเดียวกับกลุ่มระดับอุดมศึกษา การศึกษาน้ีมุ่งหวังประโยชน์ในด้านการ
ผลักดันมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา 
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นิยามศัพท์เฉพาะ (Specific definition) 
 ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา หมายถึง ร้านที่เน้นการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหลัก 
(มีบริการอาหารน้อยมาก) ตั้งอยู่ใกล้เคียงสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการให้บริการด้าน
ความบันเทิงที่วัยรุ่นนิยม เช่น ปาร์ตี้ คอนเสิร์ต ดนตรี ฯลฯ กลุ่มเป้าหมายหลักคือ นักศึกษาใน
สถาบันใกล้เคียง 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย (Methodology) 
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงผสมผสาน (Mixed method) โดยเก็บข้อมูลดังนี้ 1) 
ข้อมูลด้านพฤติกรรมการไปร้านเหล้ารอบสถานศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างระดับอุดมศึกษาและ
มัธยมศึกษา รวม 2,500 ราย 2) เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสํารวจพื้นที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา 3) สํารวจร้าน
เหล้ารอบสถานศึกษาและติดตาม Fanpage ของร้านเหล้าดังกล่าวจํานวน 20 Fanpage 
 ขอบเขตด้านพื้นที่และเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 

พื้นที่ในการศึกษานี้คือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มหาวิทยาลัยเอกชน โดยเน้นศึกษามหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีจํานวน
นักศึกษาปริญญาตรีมากกว่า 2000 รายขึ้นไป และมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลประจําภูมิภาคใน
จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา (ไม่ศึกษามหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฎและราชมงคล มหาวิทยาลัย
เฉพาะทาง กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) รวมทั้งส้ิน 18 
มหาวิทยาลัย 
ตารางที่ 1 แสดงพ้ืนที่สํารวจ 18 สถานศึกษา 
 

พ้ืนท่ี ท่ีต้ัง ประเภท เขตพ้ืนท่ี 
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. ในกํากับรัฐ กทม.ใต้ 
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
(ท่าพระจันทร์) 

กทม. ในกํากับรัฐ กทม กลาง 

3. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กทม. เอกชน กทม.เหนือ 
4. มหาวิทยาลัยศิลปากร(วังท่าพระ) กทม. ในกํากับรัฐ กทม กลาง 
5. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กทม. เอกชน กทม กลาง 
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. ในกํากับรัฐ กทม.เหนือ 
7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(ประสานมิตร) 

กทม. ในกํากับรัฐ กทม.ใต้ 

8. มหาวิทยาลัยรามคําแหง กทม. รั ฐ/มหาวิทยาลัย
เปิด 

กทม ตะวันออก 
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พ้ืนท่ี ท่ีต้ัง ประเภท เขตพ้ืนท่ี 
9. มหาวิทยาลัยสยาม กทม. เอกชน กทม กรุงธนใต้ 
10. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
(สุวรรณภูมิ) 

ปริมณฑล เอกชน สมุทรปราการ 

11. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปริมณฑล เอกชน สมุทรปราการ 
12. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) ปริมณฑล ในกํากับรัฐ ปทุมธานี 
13. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (รังสิต) ปริมณฑล เอกชน ปทุมธานี 
14. มหาวิทยาลัยรังสิต ปริมณฑล เอกชน ปทุมธานี 
15. มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)  ปริมณฑล ในกํากับรัฐ นครปฐม 
16. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิภาค ในกํากับรัฐ ขอนแก่น 
17. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิภาค ในกํากับรัฐ เชียงใหม่ 
18. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูมิภาค ในกํากับรัฐ สงขลา 
  
 การสํารวจพื้นที่ศึกษาทั้ง 18 มหาวิทยาลัย ใช้ GPS application (Global positioning 
system) ในการสํารวจพื้นที่และแปลงข้อมูลด้วยโปรแกรม ARCG GIS (ARCG Geographic 
information system) เพื่อให้ได้ผลเป็น GIS Map ที่แสดงพ้ืนที่สถานศึกษา ร้านเหล้าและระยะห่าง
ระหว่างสถานศึกษากับร้านเหล้า รวมทั้งแสดงจํานวน ความชุก (density) ของร้านเหล้าในแต่ละพื้นที่
ศึกษา มีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 เตรียมแผนที่ GPS Map ของ 18 มหาวิทยาลัย โดยใช้ GPS Application 
ขั้นที่ 2   กําหนดพื้นที่ 300/500/1,000 เมตร และเกิน 1,000 เมตร แต่ไม่เกิน 6,000 เมตร 

รอบสถานศึกษาตามสภาพของสถานศึกษาที่ปรากฏในแผนที่ 
ขั้นที่ 3 สํารวจเชิงกายภาพ โดยทีมสํารวจเดินเท้าสํารวจตามสภาพจริง โดยใช้ GPS map 

และปัก Location ร้านเหล้าที่พบใน GPS Map และบันทึกข้อมูลในแบบสํารวจ 
ขั้นที่ 4 Import GPS data เข้าโปรแกรม ARCH GIS เพื่อแปลง GPS Data เป็น GIS Map 
ขั้นที่ 5 ได้ผลลัพธ์เป็น GIS Map ที่แสดงพื้นที่สํารวจ/ขอบเขต/ตําแหน่งร้านเหล้า/

ระยะห่างระหว่างร้านเหล้าและสถานศึกษาในระยะ 300ม./500ม./1กม./เกิน 5กม. ทั้งหมด 18 map 
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6) แยกประเภท/รูปแบบของกลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่พบในแฟนเพจ (โดยแอด
มินเพจ) 

7) การทําผิดกฎหมายที่พบในแฟนเพจ (ส่ือสารโดยแอดมินเพจ) ตามพรบ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แยกเป็น มาตรา30 และมาตรา 32 

 
 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling group) 
 การศึกษาในครั้งนี้ เก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมการไปร้านเหล้ารอบสถานศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้เรียนระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา การได้มาซึ่งจํานวนกลุ่มตัวอย่างนั้น คํานวณด้วย
โปรแกรม Sample size calculator โดยกําหนดค่า Confidence level ที่ 95% และ Confidence 
interval ที่ 2.5 เมื่อคํานวณแล้วได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างรวมทั้ งส้ิน 2,500 ราย แบ่งเป็น 
ระดับอุดมศึกษา จํานวน 1,600 ราย และระดับมัธยมศึกษาจํานวน 900 ราย จากมหาวิทยาลัยใน
พื้นที่ศึกษา 6 แห่ง และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ศึกษาที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงร้านเหล้ารอบ
สถานศึกษาจํานวน 4 แห่ง เนื่องจากพบว่า เยาวชนมัธยมปลาย (มัธยมปีที่5และ6) ก็เข้าไปใช้บริการ
ในร้านเหล้ารอบสถานศึกษาเช่นเดียวกับนักศึกษาอุดมศึกษา    
 การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนั้นได้มาจากการสุ่มแบบ random sampling กําหนดอายุ 
17-25 ปี คละเพศ คละสายการศึกษา เครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างใช้แบบสอบถามแบบ 
self-administered และการสัมภาษณ์กลุ่มโดยเลือกกลุ่มสัมภาษณ์แบบ purposive sampling 
จํานวน 30ราย เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เคยไปร้านเหล้ารอบ
สถานศึกษามากกว่า 2 ครั้ง/เดือน การเก็บข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม(Group interview) และมี
โครงคําถามตามแนวผลกระทบ 3 ด้าน คือ ผลกระทบต่อตนเองและการเรียน ผลต่อการตัดสินใจไป
ร้านเหล้า และทัศนคติที่มีต่อร้านเหล้ารอบสถานศึกษา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ (Data analysis and statistics) 
 การศึกษานี้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ส่วน คือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ข้อมูลด้าน
พื้นที่แหล่งจําหน่าย และข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1. ข้อมูลเชิงปริมาณในด้านประชากรศาสตร์ วิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย และ ตารางไขว้ 
(Cross-tabulation) ใช้สถิติวิเคราะห์ Chi-square  
 2. ข้อมูลด้านพื้นที่ วิเคราะห์ความชุกของจํานวนร้านเหล้าต่อพื้นที่ โดยใช้โปรแกรม ARCH 
GIS 
 3.ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ในด้านผลกระทบ 4 ส่วน คือ ผลกระทบต่อพฤติกรรมของ
กลุ่มตัวอย่าง ผลกระทบต่อสถานศึกษา ผลกระทบต่อชุมชน และผลกระทบในด้านการรับรู้ข่าวสาร
จาก social media ของร้านเหล้า และวิเคราะห์เนื้อหาการส่ือสารใน Fanpage ร้านเหล้าด้วยวิธี 
content analysis 
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ผลการวิจัย (Results) 
 ผลการสํารวจร้านเหล้ารอบสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาทั้งหมด 18 แห่งที่ศึกษา ทุกแห่ง
มีร้านเหล้ารอบสถานศึกษาในรัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตร ยกเว้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ประสานมิตร) ที่ไม่มีร้านเหล้ารอบสถานศึกษาเนื่องจากมีข้อจํากัดเรื่องสถานที่ สถานศึกษาที่มีความ
เส่ียงสูง คือ  มีร้านเหล้าจํานวนเกิน 10 ร้าน มีจํานวน 5 สถานศึกษา ดังนี้ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(19 ร้าน) 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)  (19 ร้าน) 3) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(ส่วนกลาง) (14 ร้าน) 4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (13 ร้าน) และ 5) มหาวิทยาลัยรังสิต (13ร้าน) 
 สถานศึกษาที่มีความเส่ียงปานกลาง มีจํานวน 8 สถานศึกษา คือ คือ มหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาลายา)/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสยาม/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัย
กรุ งเทพ (รั งสิต )/มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน )/
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(รังสิต) และสถานศึกษาที่มีความเส่ียงต่ํา คือ มีร้านเหล้าจํานวน 1 - 2 ร้าน 
มีจํานวน 4 สถานศึกษา คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ทา่พระจันทร)์/มหาวิทยาลัยศิลปากร(ท่าพระ)/
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(สุวรรณภูมิ) และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
 ผลการสํารวจที่ได้จากโปรแกรม ARCG GIS สามารถแสดงได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 2   
ซึ่งตําแหน่งของร้านเหล้าบริเวณรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) โดยแสดงเขตไว้ 5ระยะ
ตามสีเส้น โดยเส้นสีแดง แสดงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย เส้นสีเขียว แสดงระยะห่างที่ 300 เมตรจากรอบ
รั้วมหาวิทยาลัย เส้นสีฟ้าแสดงระยะห่าง 500 เมตร เส้นสีม่วง แสดงระยะห่าง 1,000 เมตร และเส้นสี
เหลือง แสดงระยะห่างเกิน 1 กิโลเมตร โดยการแสดงเส้นสีเขียว สีฟ้า สีม่วงและสีเหลือง นั้นลากเป็น
วงกลม buffer รอบพื้นที่มหาวิทยาลัย (การนับจํานวนร้านในรัศมี 500 ม./1000 ม./1กม. นั้น จะนับ
ทบรวมร้านที่อยู่ในรัศมี 0-300 ม.ไปด้วย) 
 หมุดสีแดง เป็นสัญลักษณ์แทนร้านเหล้าขนาดเล็ก (พื้นที่ประมาณ 1 คูหาของห้องแถว) 
หมุดสีเหลือง เป็นสัญลักษณ์แทนร้านเหล้าขนาดกลาง (พื้นที่ประมาณบ้านพักอาศัย 1หลัง) หมุดสี
เขียว เป็นสัญลักษณ์แทนร้านเหล้าขนาดใหญ่ จากในแผนที่ แสดงว่า ในระยะ 300 เมตรรอบ
มหาวิทยาลัย มีร้านเหล้าในรัศมีการเดินทางจริงนี้ 2 ร้าน คิดเป็นอัตราส่วน 1:2.51  มีร้านเหล้าใน
รัศมี 500 เมตร 2 ร้าน (นับรวมร้านในรัศมี0-300 ม.)  มีร้านเหล้าในรัศมี 1,000 เมตร จํานวน 2 ร้าน 
(นับรวมร้านในรัศมี0-500 ม.)  และมีร้านในรัศมีเกิน 1 กิโลเมตร 1 ร้าน รวมทั้งส้ิน มีร้านเหล้ารอบ
สถานศึกษา 3 ร้าน  โดยในแผนที่ แสดงระยะการเดินทางจริงจากประตูทางเข้าออกหลักของ
มหาวิทยาลัย (ทางด้านหลัง) ไปยังร้าน "ชมดาว" ระยะทาง 190 เมตร และร้าน "สนทนาพาที" 
ระยะทาง 210 เมตร แผนที่แสดงให้เห็นว่าร้านอยู่ใกล้สถานศึกษามาก เข้าถึงได้ง่ายมาก 
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 2. เนื้อหาด้านคอนเสิร์ต/กิจกรรมดนตรี มีสัดส่วนรองลงมาเป็นอันดับสอง คิดเป็นร้อยละ 
14  
 3. เน้ือหาด้านโฆษณาแฝง เนื้อหาด้านเชิญชวนไปดื่มไปเที่ยวหรือมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดื่ม 
และภาพต่างๆในร้านเหล้า เช่น ภาพนักเที่ยว ภาพเวที ภาพคอนเสิร์ต ฯลฯ มีสัดส่วนเป็นอันดับสาม
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 13  
 4. เนื้อหาด้านกีฬา เช่น ชวนดื่มเบียร์ดูบอล ฯลฯ เนื้อหาด้านการโพสต์คําคม/สโลแกน
เกี่ยวกับการดื่มและยี่ห้อเครื่องดื่ม  เนื้อหาด้านโฆษณาผลิตภัณฑ์โดยตรง มีสัดส่วนเป็นอันดับส่ี
เท่าๆกัน คิดเป็นร้อยละ 6  
 ผลการติดตามการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ พบว่า พื้นที่ๆเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุดในด้าน
แหล่งจําหน่าย คือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า มีร้านเหล้าลดลงจากปี 2558 จาก 21 ร้าน 
เหลือ 3 ร้านในปี 2560  ในภาพรวม พบว่า ทุกพื้นที่ๆสํารวจ มีแนวโน้มร้านเหล้าลดลง โดยสามารถ
แสดงจํานวนร้าน แบ่งตามประเภท และมหาวิทยาลัยได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและประเภทของร้านเหล้ารอบสถานศึกษา 18 แห่ง 

ชื่อสถานศึกษา 
จํานวนร้าน
ท้ังหมด 

จํานวนร้านแบ่งตามประเภท 
ประเภท 1 
(น่ังดื่ม) 

ประเภท 2 
(Dance) 

ประเภท 3 
(ผสมผสาน) 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 ร้าน 1 ร้าน - 4 ร้าน 
2. 2.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
(วิทยาเขตท่าพระจันทร์) และ  
2.2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตท่าพระ) 

2 ร้าน - - 2 ร้าน 

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยาเขตรังสิต) 3 ร้าน - 1 ร้าน 2 ร้าน 
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(วิทยาเขตบางเขน) 

3 ร้าน 1 ร้าน - 2 ร้าน 

5. มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา) 5 ร้าน 2 ร้าน - 3 ร้าน 
6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
(วิทยาเขตประสานมิตร) 

- - - - 

7. มหาวิทยาลัยรามคําแหง (วิทยาเขตกลาง) 14 ร้าน 6 ร้าน 1 ร้าน 7 ร้าน 
8. มหาวิทยาลัยรังสิต 13 ร้าน 4 ร้าน 2 ร้าน 7 ร้าน 
9. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) 3 ร้าน 1 ร้าน - 2 ร้าน 
10. มหาวิทยาลัยสยาม 4 ร้าน 1 ร้าน 1 ร้าน 2 ร้าน 
11. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3 ร้าน 1 ร้าน - 2 ร้าน 
12. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  2 ร้าน - - 2 ร้าน 
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ชื่อสถานศึกษา 
จํานวนร้าน
ท้ังหมด 

จํานวนร้านแบ่งตามประเภท 
ประเภท 1 
(น่ังดื่ม) 

ประเภท 2 
(Dance) 

ประเภท 3 
(ผสมผสาน) 

(วิทยาเขตสุวรรณภูมิ) 
13. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3 ร้าน 1 ร้าน - 2 ร้าน 
14. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1 ร้าน - 1 ร้าน - 
15. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ร้าน 7 ร้าน 3 ร้าน 9 ร้าน 
16. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 ร้าน 5 ร้าน - 8 ร้าน 
17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 19 ร้าน 5 ร้าน 1 ร้าน 13 ร้าน 
 
 ผลการติดตามเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย พบว่า การบังคับใช้กฎหมายในด้านการควบคุม
แหล่งจําหน่ายได้ผลสําเร็จในด้านจํานวนร้านเหล้าลดลงร้อยละ 20 - 50 ในหลายพื้นที่ ร้านย้าย
ออกไปไกลสถานศึกษามากขึ้นในทุกพื้นที่ๆ เฉล่ียย้ายออกไปไกล 1 กิโลเมตร จากสถานศึกษา แต่
ยังคงมีร้านในรัศมี 300 เมตรอยู่ในบางพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 31  
 พบว่า การบังคับใช้กฎหมายในด้านการควบคุมแหล่งจําหน่าย ในคําส่ังห้ามตั้งร้าน/ขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใต้ หรือ ใกล้หอพัก ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง โดยพบว่า ในหลายพื้นที่ ร้าน
เหล้าอยู่บริเวณหอพัก 
 คําส่ังที่พบว่า เอื้อต่อผู้ประกอบการร้านเหล้า และทําให้ไม่สามารถแก้ปัญหาร้านเหล้าใน
รัศมี 300 เมตร คือ หนังสือซักซ้อมความเข้าใจ ภายหลังคําส่ัง คสช. 22/2558 ที่ระบุว่า ร้านเดิมที่
ได้รับใบอนุญาตยังสามารถขายต่อได้ แต่ห้ามให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ ทําให้ร้านเหล้า
เดิมที่ยังอยู่ในรัศมี 300 เมตร ก็ยังสามารถอยู่ต่อได้ ซึ่งพบปัญหาน้ีในพื้นที่ มหาวิทยาลัยรังสิต/
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(รังสิต)/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(รังสิต)/และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 ในด้านการกระทําผิดกฎหมายที่พบใน Fanpage ของร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย ตาม พรบ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 พบว่า แฟนเพจร้านเหล้ากระทําผิดกฎหมาย 3 ประการ ดังนี้ 
 1. กระทําผิดในด้านการขาย มาตรา 30  มาตรา 30(3) การลดราคาเพื่อประโยชน์ในการขาย 
มาตรา 30(4) การให้หรือเสนอสิทธิใดๆ ชิงโชค รางวัล แลกสลาก แลกซ้ือ แก่ผู้ซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มาตรา 30(5) แจก แถม ให้ และกําหนดเงื่อนไขในลักษณะบังคับซื้อ โดยพบว่า เนื้อหาใน
ด้านการส่งเสรมิการขายในแฟนเพจมีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16 ของเนื้อหาทั้งหมด  
 2. กระทําผิดในด้านการส่ือสาร  มาตรา 32 โฆษณาชื่อสินค้า/เครื่องหมายอวดอ้างสรรพคุณ 
จูงใจให้ดื่ม โดยพบว่าเนื้อหาด้านโฆษณาตรงหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์มีสัดส่วนร้อยละ 6  
 3. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกําหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่3) 
2558 โดยประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ข้อ (2) ห้ามขายในวันสําคัญทางศาสนา โดยพบว่า มีการ
ส่ือสารที่แสดงให้ลูกค้าทราบว่าที่ร้านเปิดขายและบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันเข้าพรรษา 
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 4. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการแสดงตราสัญลักษณ์ประกอบการ
โฆษณา ปี 2553 ข้อ 3(1) ข้อ 3(2) ข้อ 3(3) และข้อ 3(4) พบว่า แฟนเพจร้านเหล้าแสดงตรา
สัญลักษณ์สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นตราสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มบนส่ือโฆษณา
โดยตรง โดยแสดงในทุกเนื้อหา 
 ผลวิจัยพบว่า ประกาศ สคบ. 9/2558 เรื่องการห้ามให้บริการบารากู่ พบว่า มีการบังคับใช้
สูงผลในร้านเหล้ารอบสถานศึกษา เนื่องจากร้านงดให้บริการบารากู่ โดยก่อนหน้านี้ (ก่อนปี 2558) 
หลายๆร้านให้บริการบารากู่ด้วย 
 ผลสํารวจด้านพฤติกรรมการไปดื่มที่ร้านเหล้ารอบสถานศึกษาในกลุ่มเส่ียง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างระดับอุดมศึกษาร้อยละ 67 มีพฤติกรรมการดื่ม  กลุ่มตัวอย่างระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 37.9 
มีพฤติกรรมการดื่ม กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมด (93%) บอกว่าตนเองดื่มกับเพื่อนตลอดเวลา เหตุผล
คือ ชวนๆกันไป สถานที่ๆไปดื่มบ่อยที่สุด คือ ร้านเหล้าใกล้สถานศึกษา ผับบาร์ในเมือง (ยกเว้นกลุ่ม
ตัวอย่างช้ันปีที่1) และบ้าน/หอเพื่อน  โดยร้อยละ 68 ไปร้านเหล้าแถวสถานศึกษาครั้งแรกเมื่ออยู่
มหาวิทยาลัยตอนเข้าปี 1 
 ในด้านผลกระทบของร้านเหล้าต่อกลุ่มเส่ียงวัยเรียน จากการรายงานของนักศึกษาพบว่า มี
ผลกระทบในด้านการเมา  ร้อยละ 66 ยอมรับว่า เมื่อไปเที่ยวร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย ตนเองจะเมา 
ร้อยละ 53 จะดื่มเพิ่มมากกว่าปกติ มีรายจ่ายค่าดื่ม 1/3 ของรายได้/อาทิตย์ ร้อยละ 46 เคยเกิด
อุบัติเหตุหลังการไปดื่ม ร้อยละ 31 ผลการเรียนตก ได้คะแนนน้อย เพราะการเมาและไม่สามารถไป
สอบหรือลืมสอบ ร้อยละ 45 เคยต้องขึ้นโรงพักหรือมีคดีความจากการวิวาทหลังการไปดื่มที่ร้านเหล้า
รอบสถานศึกษา  
 
อภิปรายผล (Discussion) 
 จากการสํารวจสถานศึกษา 18 แห่ง พบว่า สถานศึกษาที่มีร้านเหล้าในจํานวนมาก(เกิน10
ร้าน) มีความเสี่ยงสูงที่สุด มี 5 ลําดับ แต่มีจํานวนร้านเหล้าลดลง เมื่อเทียบกับจํานวนร้านเหล้าที่
สํารวจพบในปี 2558 โดยลดลงร้อยละ 20-50 สถานศึกษาที่เปล่ียนแปลงมากที่สุดคือ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ในภาพรวม พบว่า ทุกพื้นที่ๆสํารวจ มีแนวโน้มร้านเหล้าลดลงทุกพื้นที่ การบังคับใช้
กฎหมายในด้านการควบคุมแหล่งจําหน่าย ในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในภาพรวม 
พบว่า ได้ผลสําเร็จ ดังนี้ 1) จํานวนร้านลดลงอย่างเห็นได้ชัดในบางพื้นที่ พบว่ามีจํานวนร้านที่ลดลง
ตั้งแต่ร้อยละ 20-50  2) ร้านย้ายออกไปไกลสถานศึกษามากขึ้นในทุกพื้นที่ๆสํารวจเฉล่ีย 1 กิโลเมตร
จากสถานศึกษาแต่ยังคงมีร้านในรัศมี 300 เมตรอยู่ในบางพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 31 และ 3) ประกาศ 
สคบ. 9/2558 พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ในระดับสูง  เนื่องจากร้าน งดการให้บริการบารากู่  ส่วนการปฏิบัติ
ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 นั้น พบว่า ร้านเหล้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยทํา
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การโฆษณาและส่งเสริมการขายในส่ือ social media ซึ่งการเฝ้าระวังจากทางภาครัฐในส่วนนี้ยังไม่
สามารถควบคุมส่ือ social media ได้ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy recommendation) 
 จากการสํารวจ พบว่า ร้านเหล้าไม่ได้ใช้ป้ายโฆษณาแบบดั้งเดิมเพื่อทําการโฆษณาและ
ส่งเสริมการขาย ซึ่งมองเห็นได้ง่ายจากหน้าร้าน แต่ใช้ส่ือ social media แทน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐยัง
สอดส่องตรวจตราไม่ถึง ทําให้ร้านเหล้าละเมิดพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดในมาตรา 
30 และมาตรา 32 ด้วยการโฆษณาและส่งเสริมการขายออนไลน์ ควรอย่างยิ่งที่ภาครัฐจะต้องควบคุม
และปราบปรามการใช้ส่ือ social media ของร้านเหล้าในการส่ือสารและส่งเสริมการขาย 

 จากการศึกษาพบว่า สถานศึกษาได้ดําเนินนโยบายและมีมาตรการในการควบคุมร้านเหล้า
รอบสถานศึกษา 3 มาตรการ ดังนี้ 

1.1 พี่งพาส่ือมวลชนผสานกับส่ือออนไลน์ เป็นกระบอกเสียง หรือช่วยจุดประเด็นเรื่องร้าน
เหล้ารอบสถานศึกษาให้กลายเป็นประเด็นทางสังคม ซึ่งพบว่า ได้ผลมากที่สุด และเร็วที่สุด 

1.2 มีมาตรการเชิงรุกเช่น ตั้งด่านตรวจก่อนถึงร้านเหล้า ปิดเส้นทาง ฯลฯ พบว่า ได้ผลใน
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือระยะสั้น 

1.3สร้างความร่วมมือแบบ 6 ภาคี คือ มหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 
สนับสนุนโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และสื่อมวลชน โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วม
รับทราบ ซึ่งพบว่า การสร้างความร่วมมือแบบ 6 ภาคีนี้ได้ผลมากที่สุดในการแก้ปัญหาระยะยาว 
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