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สถานการณ์
	 	 จากขอ้มลูการสำารวจของสำานกังานสถติแิหง่ชาตปีิ	2550	

ถึงปัจจุบัน	 พบว่าสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ของคนไทยใน	12	เดือนที่ผ่านมา	ในกลุ่มอายุ	15	ปีขึ้นไป	และ

กลุ่มอายุ	 15-19	 ปี	 มีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉลี่ย

ประมาณร้อยละ	1.7	ต่อปี1

	 	 กลุ่มเยาวชน	 นักเรียน	 นักศึกษา	 เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

ที่สำาคัญของบริษัทที่ผลิตและจัดจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

ความสะดวกในการซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จากร้านค้า	 

รา้นสะดวกซือ้	รา้นโชวห์ว่ยใกลบ้า้นหรือทีพั่ก	รา้นอาหารตามสัง่	

ร้านขายของเบ็ดเตล็ดตู้แช่เย็น	 และสถานบันเทิงยามราตรี	 เป็น

ตัวกระตุ้นให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่	 และเพ่ิมความต้องการในการ

บริโภคเพิ่มข้ึน2	 อันนำาไปสู่ปัญหาต่างๆ	 ตามมาทั้งต่อตัวเด็ก	

เยาวชน	และสังคม	ทั้งเรื่องเพศ	เรื่องความรุนแรง	รวมไปถึงเรื่อง

ของการศึกษา	และสุขภาพร่างกาย	และที่น่าเป็นห่วงคือเยาวชน

หญิงที่มีอัตราการด่ืมเพิ่มขึ้น	 ผลกระทบที่ตามมาก็จะรุนแรงขึ้น	

จากการศึกษาพบว่า	นักศึกษาหญิงที่ดื่มกว่าร้อยละ	55	มีปัญหา

สุขภาพจนทำาให้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวเองมากขึ้น	 

สืบเนื่องจากอาการนอนไม่หลับ	ปวดหัวรุนแรง	กระเพาะอาหาร

อกัเสบและอาหารไม่ยอ่ย	แตน่กัศกึษาหญงิรอ้ยละ	65	ยงัไมต่ดัสิน

ใจเลกิด่ืม	เพราะเหน็วา่ยงัไมเ่กดิผลกระทบกบัตนเองอยา่งชัดเจน3  

	 	 งานวจิยัจากตา่งประเทศจำานวนมาก	พบวา่	เม่ือเครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์สามารถเข้าถึงง่าย	 ปริมาณการบริโภคและปัญหาที่

เกี่ยวข้องจะเพิ่มข้ึน4	 จากงานวิจัยเร่ืองความหนาแน่นของจุด

จำาหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์กับการบริโภคและผลกระทบของ

ประเทศไทย	ป	ีพ.ศ.	2553	พบวา่	ความหนาแนน่ของจดุจำาหนา่ย

เครือ่งด่ืมแอลกอฮอลม์คีวามสมัพันธก์บัการดืม่แบบความเสีย่งสงู	

โดยพืน้ทีท่ีม่คีวามหนาแนน่ของจุดจำาหนา่ยเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์

สูง	มีอัตราการดื่มแบบความเสี่ยงสูงเป็น	1.22	 เท่าของพื้นที่ที่มี

จุดจำาหน่ายน้อยกว่า	 และผลการสำารวจ	 การกระจายตัวของจุด

จำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัยในเขต

กรุงเทพมหานคร	และปริมณฑล	ปี	พ.ศ.	2557	พบว่ามีร้านขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น	2,869	ร้าน	เปรียบเทียบเฉพาะ	11	

พื้นที่ที่เคยสำารวจเมื่อ	พ.ศ.	2552	พบว่าในระยะเวลา	5	ปี	มีจุด

จำาหน่ายเพ่ิมขึ้นมากกว่า	 413	 ร้าน	 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า

ร้อยละ	39	ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงมาก5

	 	 จากการสำารวจการกระจายตัวและความหนาแน่นของ 

จุดจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยรอบมหาวิทยาลัย	15	แห่ง	

ในระยะ	500	เมตร	ในกรงุเทพมหานครและพืน้ท่ีใกลเ้คียง	เปรยีบ

เทียบการกระจายตัวของจุดจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	

2552,	 2557	 และ	 25596	 พบว่า	 จุดจำาหน่ายรอบสถานศึกษา 

ทั้ง	15	แห่ง	มี	1,697	ร้าน	จำาแนกเป็นจุดจำาหน่ายแบบมีที่นั่งดื่ม

ร้อยละ	 49.2	 จุดจำาหน่ายแบบไม่มีท่ีนั่งดื่ม	 ร้อยละ	 43.0	 

จุดจำาหน่ายที่อยู่ในหอพัก	 อพาร์ทเม้นท์	 ร้อยละ	 6.1	 และจุด

จำาหน่ายที่เป็นร้านขายส่ง	ร้อยละ	1.7	ในขณะที่จุดจำาหน่ายรวม

เมื่อเทียบกับจุดจำาหน่ายปี	2552	พบว่า	จุดจำาหน่ายในปี	2559	

เพิ่มขึ้น	 ร้อยละ	 6.8	 เมื่อเทียบกับข้อมูลที่สำารวจได้ในปี	 2557	 

พบว่า	 ลดลงร้อยละ	 40	 โดยจุดจำาหน่ายแบบมีที่นั่งดื่ม	 (ลดลง 

ร้อยละ	 46)	 ลดลงมากกว่าจุดจำาหน่ายแบบไม่มีที่นั่งดื่ม	 (ลดลง

รอ้ยละ	32)	และจดุจำาหนา่ยทีอ่ยูใ่นหอพกัอพารท์เมน้ท	์มสีดัสว่น

ลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง	

	 นอกจากนี้จุดจำาหน่ายรอบมหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งมีจุด

จำาหน่ายลดลง	 โดยที่จุดจำาหน่ายรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ	 ลดลงมากที่สุด	 ร้อยละ	 73.9	 รองมาคือ	

มหาวิทยาลัยรังสิตลดลงร้อยละ	 73.3	 และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม	 ลดลงร้อยละ	 66.0	 ยกเว้นจุดจำาหน่ายรอบ

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงที่มีจุดจำาหน่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการ

สำารวจปี	 2557	 ร้อยละ	 16.3	 โดยจุดจำาหน่ายที่เพิ่มข้ึนคือจุด

จำาหนา่ยแบบไมม่ทีีน่ัง่ดืม่	รอ้ยละ	65.3	และประมาณรอ้ยละ	44.4	

ที่จำาหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามช่วงเวลาที่กฎหมาย

กำาหนด	ในขณะที่ร้อยละ	92	มีใบอนุญาตจำาหน่ายเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์
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ภาพที่ 2		ความหนาแน่นของจุดจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละโซนโดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2559	

ภาพที่ 1	เปรียบเทียบจำานวนจุดจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ปี	2552,	2557	และ	2559

	 การเข้าถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษาทั้ง	15	แห่ง	

พบวา่	ในระยะรศัม	ี500	เมตรจากรัว้มหาวทิยาลยั	ระยะห่างของ

จุดจำาหน่ายรอบ	15	มหาวิทยาลัย	โดยวัดจากรั้วมหาวิทยาลัยถึง

จดุจำาหนา่ยทีใ่กลท่ี้สดุเฉลีย่	267.0	เมตร	(ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	

143.9	 ระยะทางใกล้สุด	 2.0	 เมตร)	 สำาหรับร้านนั่งดื่มท่ีใกล้ร้ัว

มหาวิทยาลัยมากที่สุด	ในการสำารวจ	พบว่านักศึกษาใช้เวลาเดิน

ไปยังจุดจำาหน่าย	2	วินาที	และเป็นจุดจำาหน่ายแบบไม่มีที่นั่งดื่ม

มีระยะห่างเฉลี่ย	261.0	เมตร

	 เม่ือวเิคราะหค์วามหนาแนน่ของจดุจำาหนา่ยตอ่พ้ืนที	่1	ตาราง

กิโลเมตร	 พบว่า	 จุดจำาหน่ายในรัศมีรอบรั้วมหาวิทยาลัยในรัศมี	

500	 เมตร	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความหนาแน่นของจุด

จำาหนา่ยมากทีส่ดุ	คอื	125.2	จดุ	รองมา	คอื	มหาวิทยาลยัราชภฏั

ธนบุรี	 79.8	 จุด	 และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 77	 จุด	

มหาวิทยาลัยที่มีความหนาแน่นของจุดจำาหน่ายน้อยที่สุด	 คือ	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 3.9	 จุด	 และเมื่อเปรียบเทียบกับความหนา

แน่นของจุดจำาหน่ายรอบสถานศึกษาทั้ง	 15	 มหาวิทยาลัย	 โดย

เทยีบเคยีงกบัรายงานการกระจายตวัของจดุจำาหนา่ยเครือ่งดืม่ที่

มีแอลกอฮอล์โดยรอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพและปริมณฑล	 

ป	ี2557	ความหนาแนน่ของจดุจำาหนา่ยลดลงทัง้	15	มหาวทิยาลยั
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	 	 จุดจำาหน่ายในรัศมีรอบรั้วมหาวิทยาลัย	 300	 เมตร	พบว่า	

มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบรีุมคีวามหนาแนน่ของจดุจำาหนา่ยมากทีส่ดุ	

114.3	จุด	รองมา	คือ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	101.7	จุด	และ

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั	84.1	จดุ	มหาวทิยาลยัทีม่คีวามหนาแนน่

ของจุดจำาหน่ายน้อยที่สุด	คือ	มหาวิทยาลัยรังสิต	3.4	จุด

	 จดุจำาหนา่ยเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลบ์รเิวณรอบสถานศกึษาทัง้	

15	แห่ง	พบว่า	ประมาณร้อยละ	59	มีการติดใบอนุญาตจำาหน่าย

สุราแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน	 โดยที่จุดจำาหน่ายรอบมหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีการติดใบอนุญาตจำาหน่ายสุราแสดงให้

เห็นอย่างชัดเจนมากที่สุด	 ถึงร้อยละ	90	 รองมาคือ	มหาวิทยาลัย

มหดิล	(ศาลายา)	รอ้ยละ	86.2	และมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม	

ร้อยละ	82.1	ในขณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีจุดจำาหน่ายที่ติด

ใบอนุญาตจำาหน่ายสุราแสดงให้เห็นน้อยที่สุด	ร้อยละ	37.8

	 	 จดุจำาหนา่ยเคร่ืองดืม่ท่ีมแีอลกอฮอลร์อบสถานศกึษาท้ัง	15	

แห่ง	ทำาตามกฎหมายเพียงร้อยละ	34

	 	 นอกจากน้ีสถานการณ์ร้านเหล้าในต่างจังหวัดก็มีความ

คลา้ยกับพืน้ทีก่รงุเทพฯ	ซึง่ความหนาแนน่ของจดุจำาหนา่ย	พบมาก

ในตวัเมอืง	เชน่	จงัหวดันครศรธีรรมราช	พบวา่	จดุจำาหนา่ยสุราใกล้

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชี ว ศึกษาในจั งหวั ด

นครศรีธรรมราชจำานวน	36	สถาบัน	ในปี	พ.ศ.	2559	จุดจำาหน่าย

สรุาทัง้หมด	449	รา้น	มคีวามหนาแนน่มากทีส่ดุทีส่ถาบนัการศึกษา

ในอำาเภอเมือง	 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช	พบจุดจำาหน่ายสุราเริ่มที่ระยะห่าง	300	

เมตร	จำานวน	79	ร้าน	ในขณะที่ระยะห่างที่	1,000	 เมตร	พบจุด

จำาหนา่ยสุรากระจายอยูท่กุสถาบนัการศึกษา	จำานวน	312	รา้น	และ

จำานวนจุดจำาหน่ายสุรา	 มีเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่าที่ระยะห่าง	 2,000	

เมตร	 จำานวน	 688	 ร้าน	 เมื่อพิจารณาในเขตโซนนิ่ง	 พบว่า 

สถาบนัการศกึษารอ้ยละ	27.8	(จำานวน	10	สถาบนั)	พบจดุจำาหนา่ย

สุราในเขตโซนน่ิง	 จำานวน	 62	 ร้าน	 เม่ือพิจารณาเรื่องใบอนุญาต

จำาหนา่ยสุรา	พบวา่	จดุจำาหนา่ยสุราส่วนใหญไ่มม่กีารขอใบอนญุาต

จำาหนา่ยสุรา	(รอ้ยละ	57.7)	จดุจำาหนา่ยทีไ่ดร้บัใบอนญุาตส่วนใหญ่

เป็นประเภทร้านขายของชำา/	เบ็ดเตล็ดมีตู้แช่	(ร้อยละ	66.3)	และ

จดุจำาหนา่ยสรุาทีต่ัง้อยูใ่นเขตโซนนิง่สว่นใหญม่ใีบอนุญาตจำาหนา่ย

สุรา	(ร้อยละ	75.8)7  

	 	 จาการสำารวจพื้นที่จังหวัดชลบุรี	 พบว่า	 ในอำาเภอเมืองมี

สถานศึกษา	15	แห่ง	มีร้านจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะ	

300	เมตร	317	ร้าน	ระยะ	500	เมตร	552	ร้าน	ประเภทร้านที่พบ

มากที่สุดคือร้านขายของชำา	 สถานศึกษาที่มีร้านจำาหน่ายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ตั้งอยู่โดยรอบมากที่สุดทั้งในระยะทาง	300	และ	500	

เมตร	คือ	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 (95	 และ	 66	 ร้านตามลำาดับ)	 โดย

เฉพาะบรเิวณทศิเหนอืตามแนวถนนลงหาดบางแสนจนถงึชายหาด	

และทศิตะวนัตกของมหาวิทยาลัยทีต่ดิกบัชายหาด	พบรา้นจำาหน่าย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนาแน่นมากที่สุด8

ภาพที่ 4 ร้านจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่รอบมหาวิทยาลัย

บูรพา	ในระยะทาง	300	และ	500	เมตร	พ.ศ.	2560

ภาพท่ี 3	 ความหนาแน่นของจุดจำาหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ใน

แตล่ะโซน	โดยรอบมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็และธนบรุ	ีพ.ศ.	

2559

แผนที่ร้านจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยบูรพา
ในระยะทาง	300	และ	500	เมตร
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มาตรการกำาหนดสถานที่
หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา
ได้ผลหรือไม่ อย่างไร
 

  วันที่	 22	 กรกฎาคม	 2558	 พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	
หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต	ิไดป้ระกาศคำาสัง่หวัหนา้คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติท่ี	 22/2558	 รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับ
ประเด็นร้านเหล้ารอบสถานศึกษา9	ดังนี้

  และมีประกาศคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	
ที	่46/2559	ลงวนัที	่29	กรกฎาคม	2559	แกไ้ขเพิม่เตมิคำาสัง่หวัหนา้
คณะรกัษาความสงบแหง่ชาตทิี	่22/2558	เกีย่วกบัการเปดิให้บรกิาร	
สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 หรือสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักใน
บรเิวณใกลเ้คยีงสถานศกึษา	อนัเปน็การฝา่ฝนืคำาสัง่ตามขอ้	๔	วรรค
สาม	หรือข้อ	๖	ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ
	 	 สำาหรับการบังคับใช้กฎหมาย	กรมควบคุมโรค	ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในคณะกรรมการ	ของศนูยอ์ำานวยการประสานกำากบัตดิตามผลการ
ดำาเนินงานตามคำาส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ที่	
22/2558	ไดด้ำาเนนิการบรูณาการรว่มกบักรมพนิจิและคุ้มครองเดก็
และเยาวชน	 โดยกรมควบคุมโรคได้ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการกระ
ทำาผดิกฎหมาย	เฝา้ระวงัและบงัคบัใชก้ฎหมายกบัสถานบรกิารหรอื
สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถาน
บริการ	รวมไปถึงร้านสะดวกซื้อ	ร้านโชห่วย	ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
สถานศึกษา
	 	 ผลการบังคับใช้กฎหมายน้ี	 พบว่า	 จำานวนร้านเหล้ารอบ
มหาวิทยาลัยลดลง	 สถาบันที่ไม่พบร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยใน
รศัม	ี500	เมตร	คอื	จฬุาฯ	มศว.	(ประสานมติร)	ธรรมศาสตร	์(ท่าพระ
จันทร์)	สถาบันท่ีพบว่ามีร้านเหล้าแต่แอบซ่อน	คือ	มหิดล	(ศาลายา)	

ข้อ ๔ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบ
การใดทีเ่ปิดให้บริการในลกัษณะทีค่ลา้ยกับสถานบรกิาร กระทำาการ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  (๑) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุตำ่ากว่ายี่สิบปี 
บริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ
  (๒) ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ มีอายุตำ่ากว่ายี่ สิบปี 
บริบูรณ์
  (๓) เปิดทำาการเกินกว่าเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ
  (๔) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากำาหนดเวลาตามที่มี
กฎหมายบัญญัติ
  (๕) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุ
ระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตน
  ในกรณทีีส่ถานบริการหรอืสถานประกอบการใดกระทำาการ
ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอำานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีอำานาจเพิก
ถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดและห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือ
สถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลาห้าปี และหากอยู่
ในระหว่างการขอต่ออายุใบอนุญาต ก็ให้สั่งมิให้ต่ออายุใบอนุญาต 
และมิให้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้นเป็นเวลาห้าปี

ข้อ ๖ ห้ามมิให้มีสถานท่ีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
  หากพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้า
หน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งมีอำานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดำาเนนิการตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้โดยเดด็ขาดและเครง่ครัดรวม
ทั้งให้มีอำานาจในการสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวทันที
  ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าพนักงานตำารวจและ
พนกังานเจา้หนา้ทีท่ีม่หีนา้ทีร่กัษาความสงบเรยีบรอ้ยมอีำานาจหนา้ที่
เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรค
สองด้วย
  ในกรณีที่เป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิด
ใหบ้ริการในลกัษณะทีค่ลา้ยกบัสถานประกอบการซึง่ตัง้อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับสถานศึกษา หรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวด้วย ให้ผู้มี
อำานาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิด
สถานประกอบการ และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีก

  ภายใต้บังคับตามข้อ ๖ กรณีเป็นสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักใน
บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ให้ผู้มีอำานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดสถานประกอบการ และห้ามมิให้
มกีารเปดิสถานบรกิารหรอืสถานประกอบการในสถานทีดั่งกลา่วอกี
  ในการสั่งเพิกถอน หรือสั่งปิดตามวรรคสอง หากสถาน
บรกิารหรอืสถานประกอบการนัน้ไดร้บัใบอนญุาตขายสุรา ใหถ้อืวา่
เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา และให้เจ้าพนักงานสรรพ
สามิตเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราด้วย แต่ถ้าเป็นสถานบริการหรือ
สถานประกอบการทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงสถานศกึษาหรอืหอพกั
ในบรเิวณใกลเ้คยีงสถานศกึษา ใหเ้พกิถอนใบอนญุาตขายสรุา และ
ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตขายสุราให้อีก
  คำาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดหรือมิให้ต่ออายุใบ
อนญุาตใหเ้ปน็ทีส่ดุในกรณทีีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัปล่อยปละละเลยใหม้ี
การออกใบอนญุาตประกอบกจิการสถานบรกิารหรอืใบอนญุาตขาย
สุราที่ไม่เป็นไปตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตสถาน
บรกิาร หรอืขอ้กำาหนดการออกใบอนญุาตขายสุรา และการขายสรุา 
ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอำานาจส่ังบรรจุของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ดำาเนินการทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
อย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
  กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละ
ละเลย ไม่ดำาเนินการตามวรรคหกให้นำามาตรการที่กำาหนดไว้ในคำา
สั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ 
มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาใช้บังคับ
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แนวทางแก้ไขควรทำาอย่างไร
	 	 การควบคุมการเข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นวิธีการ

จำากดัขอบเขต	ด้านเวลา	สถานที	่และลกัษณะของผูด้ืม่	เพือ่ชะลอ

การเข้าถึงของผู้ที่คิดจะดื่มให้ช้าลงกว่าปกติ	 ลดการบริโภคโดย

รวม	และลดผลกระทบต่อสังคมจากการดื่ม	คือหนึ่งในนโยบายที่

มีประสิทธิผลมากที่สุด	

	 	 การควบคุมการเข้าถึงด้วยการไม่อนุญาตให้มีร้านขาย

เครือ่งด่ืมแอลกอฮอลใ์นรัศมรีอบสถานศกึษา	เป็นการปรับเปลีย่น

สิ่งแวดล้อม	 เมื่อเยาวชนเข้าถึงยากขึ้นอัตราการดื่มจะลดลง	

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาที่ผ่านมามีข้อเสนอแนะต่อประเด็น

ดังกล่าว	7,12,13	ได้แก่

	 	 1)	 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบังคับใช้

กฎหมาย	 โดยกำาหนดระยะห่างหรือรัศมีของการห้ามขายเครื่อง

ร้านเหล้าย้ายออกไปไกลจากมหาวิทยาลัย	 ปรับกิจการเป็นร้าน
อาหาร	 ขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แกล้มอาหาร	 ปิดกิจการ	 เปิด
กิจการเช่นเดิมแต่พยายามปฏิบัติตามกฎหมายในด้านการเปิด-ปิด
ตามเวลา	 และการไม่มีกิจกรรมดนตรี/คอนเสิร์ต	 สื่อโฆษณาต่างๆ	
เชน่	ปา้ยไฟ	ไวนลิ	ปา้ยเสนอโปรโมชัน่ตา่งๆ	ถกูเกบ็ทัง้หมด	แตร่า้น
เหล้าได้โฆษณา	โปรโมชั่นในสื่อ	social	media	แทน	ทำากิจกรรมที่
ผิดกฎหมายตามมาตรา	 31/32	 และจัดคอนเสิร์ตสัญจรแทน	 โดย
เชา่สถานทีอ่ืน่ๆ	จดัคอนเสริต์แตใ่ชช้ือ่รา้นเหลา้เพือ่รกัษาลูกค้าเดมิ
และใชร้า้นเหลา้ร้านเดมิเปน็ทีข่ายบตัรและโฆษณาคอนเสริต์สัญจร
แทน10	

 	 ส่วนกรณีของร้านเหล้ารอบสถานศึกษา	 3	 แห่ง	 ได้แก่	
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	มหาวทิยาลยัแมโ่จ	้และมหาวทิยาลยัราชภฎั
เชียงใหม่	 ได้ทำาการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังคำาสั่ง	 คสช.	 
พ.ศ.	2559	พบว่า	ในระยะรศัม	ี300	เมตรรอบมหาวทิยาลยัมจีำานวน
จุดจำาหน่ายลดลงมากกว่าร้อยละ	 60	 และเมื่อมีการกำาหนดเขต 
โซนนิ่งรอบมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน	พบว่า	จุดจำาหน่ายในเขตโซนนิ่ง
ส่วนใหญ่เป็นจุดจำาหน่ายประเภทร้านขายของชำา	 ร้านสะดวกซ้ือ	
ร้อยละ	60.3	เป็นร้านเหล้า	สถานบันเทิง	ร้อยละ	39.7		ระยะห่าง
ของจุดจำาหน่ายประเภทร้านขายของชำา	ร้านสะดวกซื้อจากแนวรั้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประมาณ	 5-6	 เมตร	 รองมาคือ	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ห่างจากรั้วประมาณ	10	เมตร		จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการ 
บูรณาการแก้ไขปัญหาตามนโยบายจัดระเบียบสังคมร้านเหล้า	
สถานบันเทิง	 รอบมหาวิทยาลัย	 โดยเน้นการตรวจสอบใบอนุญาต
ของผู้ประกอบการ	 การไม่ปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุุตำ่ากว่า	 20	
ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ	 ไม่ได้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ที่มี 
อายุตำ่ากว่า	 20	 ปี	 การปิดตามเวลาท่ีกฎหมายกำาหนด	 ไม่ได้ 
สง่เสยีงดงัรบกวนประชาชนละแวกใกลเ้คยีง		หากพบวา่	ผูใ้ดฝา่ฝนื	
ให้ผู้มีอำานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิกถอนใบอนุญาต	 หรือ 
สั่งปิดเป็นเวลา	 5	 ปี	 การดำาเนินงานดังกล่าวมีส่วนทำาให้จำานวน 
จุดจำาหน่าย	ร้านเหล้าลดลงอย่างชัดเจน11

ดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัย	เช่น	300	หรือ	เมตร	500	เมตร	

	 	 2)		มาตรการกำาหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่อง

ดืม่แอลกอฮอลร์อบสถานศกึษาควรตอ้งมรีะยะเปลีย่นผา่น	(tran-

sition	 period)	 ต้องให้ข้อมูลและอนุญาตให้ผู้ประกอบการมี

โอกาสในการผันตัวเองไปประกอบอาชีพอื่นและ/หรือคืนทุนได้

ในระดับหนึ่งแล้วจึงควบคุมไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 โดย

ในระยะเปลี่ยนผ่านนี้	 รัฐจำาเป็นจะต้องควบคุมไม่ให้มีร้านขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิดใหม่ขึ้นในบริเวณรอบสถานศึกษา

	 	 3)		ควบคุมเวลาเปิดและปิดร้านจำาหน่ายแอลกอฮอล์ให้

เร็วขึ้น	 ควรห้ามการโฆษณาและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อต่าง	ๆ	ที่นักศึกษาเข้าถึงได้ง่าย	อาทิ	

สื่อทางอินเตอร์เน็ต	ทางทีวี	หนังสือพิมพ์ที่แจกฟรี	หรือนิตยสาร

ที่ได้รับความนิยมของวัยรุ่นนักศึกษา	เป็นต้น

	 	 4)		ควรดำาเนนิการตามมาตรการของ	คสช.	อย่างเครง่ครดั	

การกำาหนดเขตปลอดรา้นจำาหนา่ยเครือ่งดืม่แอลกอฮอล	์(โซนนิง่)	

บริเวณรอบสถานศึกษา	 การขอใบอนุญาตในการจำาหน่าย

แอลกอฮอล์ต้องมีกฎเกณฑ์เคร่งครัดหากฝ่าฝืนต้องถูกยึดใบ

อนุญาต	

	 	 5)		สถานศกึษาควรจัดกจิกรรมจูงใจใหร้างวัลแกน่กัศกึษา

ทีท่ำาประโยชนใ์นการแก้ปญัหาร้านจำาหนา่ยเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

และสรา้งวฒันธรรมภายในสถานศกึษาใหถ้กูตอ้งเกีย่วกบัการเขา้

สังคมโดยไม่จำาเป็นต้องดื่มแอลกอฮอล์

	 	 6)		หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถขอใช้เทคโนโลยทีีพ่ฒันา

โดย	ดร.พวงรัตน์	จินพล	ท่ีพัฒนาด้วยเทคโนโลยีเว็บ	(web-based)	

และซอฟต์แวร์ในกลุ่มมาตรฐานเปิด	 (Open	 Standards)	 เช่น	

โปรแกรม	MySQL	PHP	Highcharts	JS	และ	Google	Maps	

API	โดยระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึน้มรีะบบจำากดัสทิธิใ์นการเขา้

ใชง้านตามกลุม่ผูใ้ช	้สามารถปรบัปรงุขอ้มลูร้านจำาหนา่ยสรุา	เพือ่

ใหร้ะบบสามารถแสดงรายงานตามรปูแบบทีต้่องการ	การแจง้จดุ



ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา สถานการณ์ ปัญหา สู่แนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
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