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บทคัดย่อ

การจ�ำหน่ายและความหนาแน่นของร้านจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงและการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และการปฏิบัติตามกฎหมายของจุดจ�ำหน่ายเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย วิธีการศึกษาคือ สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage cluster sampling) เลือกจุด
จ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์จำ� นวน 325 จุดจ�ำหน่าย จาก 5 จังหวัดของประเทศไทย และใช้แบบสอบถามเพือ่ ส�ำรวจข้อมูล
ทั่วไปประเภทจุดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และใบอนุญาตในการจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลการศึกษาพบว่า 5
จังหวัดเป้าหมายมีความหนาแน่นของจุดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงโดยร้านเครื่องดื่มนมหรือกาแฟสดมีการจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วย ในขณะที่ร้านขายของช�ำ  ร้านยาดอง/ซุ้มเหล้า และร้านลูกผสม เคยจดทะเบียนหรือมีใบ
อนุญาตจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ใบอนุญาตหมดอายุ นอกจากนี้ จุดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการเปิดในช่วง
เวลาห้ามจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งช่วงเช้า บ่าย และดึก  ดังนั้น ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการบังคับใช้
กฎหมายทีม่ อี ยู่อย่างเคร่งครัดและจริงจัง และควรพัฒนามาตรการในการควบคุมความหนาแน่นของจุดจ�ำหน่ายฯ และหลัก
เกณฑ์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่เจ้าของจุดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของ
เด็ก เยาวชน และคนในสังคมไทยต่อไป
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Abstract

Commercial availability and density of alcohol outlets are the factors influencing availability of
alcohol and alcohol consumption. The objective of this study is to explore alcohol outlets situation and
compliance with the Alcohol Control Laws in Thailand. Methods: There were 325 alcohol outlets from
five provinces across Thailand joining in this study by multi-stage cluster sampling. A questionnaire survey
was administered to gather demographic characteristics and type of alcohol outlets and alcohol license.
This study found that there were high alcohol outlets densities in five provinces of Thailand. There were
alcohol beverages in milk and coffee shops. Grocery store, kiosk selling herbal drink and mix shop had
ever gotten alcohol license as alcohol outlet but their licenses were expired. Alcohol outlets business
hours violations during morning, afternoon and evening prohibition periods were prevalent. Therefore,
government or related agencies should seriously enforce the legislations and develop regulations related
to control alcohol outlet density and set criteria of alcohol license for alcohol outlets owners in order
to prevent and protect the health of children, youth and people in Thai society.
Keywords: density, alcohol outlets, Alcohol Control Law, alcohol, Thailand
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บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(7) โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน (8,9) อี ก ทั้ ง ในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามหนาแน่ น ของร้ า น
จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ความรุนแรงต่อคนในครอบครัวเพิ่มขึ้นด้วย(10,11)
ถึ ง แม้ ว ่ า ประเทศไทยจะมี ก ฎหมายควบคุ ม การ
จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันได้แก่ การควบคุมใบ
อนุญาตในการจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(12) การห้าม
จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ที่มีอายุต�่ำกว่า 20 ปี
และผูท้ มี่ อี าการมึนเมาจนครองสติไม่ได้(13) และการก�ำหนด
เวลาห้ามจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(14) แต่จากผลการ
ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทศี่ กึ ษาเฉพาะความสามารถของผูซ้ อื้ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนกลับพบว่า เยาวชนสามารถซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยไม่มีการตรวจบัตรประชาชน
หรือแม้กระทั่งไม่มีการสอบถามอายุโดยผู้จ�ำหน่ายฯ(15,16)
ในขณะที่ข้อมูลเกี่ยวกับจ�ำนวนใบอนุญาตจ�ำหน่ายเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ของกรมสรรพสามิตไม่สามารถสะท้อนจุด
จ�ำหน่ายทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีจ่ ริงได้(17) นอกจากนี้ ยังมีการศึกษา
ความหนาแน่นของจุดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประเทศไทย แต่การศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาเฉพาะ
รอบบริเวณมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร(18,19) และ
จังหวัดเชียงใหม่(20,21,22)เท่านั้น อีกทั้งประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายในการควบคุมความหนาแน่นของจุดจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์(23)  ดังนั้น บทความนี้จึงส�ำรวจความ
หนาแน่นของจุดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และศึกษา
สถานการณ์การได้รับอนุญาต ที่รวมถึงเวลาเปิดและปิดใน
การจ�ำหน่ายของจุดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม
กฎหมายของประเทศไทยเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล แก่ ผู ้ ก� ำ หนด
นโยบายและสังคมไทยในการพัฒนานโยบายหรือมาตรการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมจุดจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ของประเทศไทยต่อไป

ภูมิหลังและเหตุผล

ลกระทบจากการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทำ� ให้
เกิดปัญหาสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมในระดับ
ประเทศทั่วโลก ก่อให้เกิดผลเสียทั้งต่อร่างกายและจิตใจ
ของตัวผู้ดื่ม และเป็นสาเหตุส�ำคัญของการเกิดโรคในกลุ่ม
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (non-communicable diseases) เช่น
โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคตับ และกลุ่มการบาด
เจ็บ โดยเฉพาะที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการดื่ม
แล้วขับ อีกทัง้ ยังก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อ
ผู้ที่ไม่ดื่มและสังคมโดยรวม เช่น การทะเลาะวิวาท การใช้
ความรุ น แรง และอาชญากรรม การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ทำ� ให้มผี เู้ สียชีวติ ทัว่ โลกประมาณปีละ 3.3 ล้าน
คน และก่ อ ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย ทางสุ ข ภาพซึ่ ง คิ ด เป็ น
ร้อยละ 5.9 ของการตายทั้งหมด(1) ส�ำหรับในประเทศไทย
นั้น การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุหลักที่ก่อ
ให้เกิดภาวะบกพร่องทางสุขภาพของประชากรเพศชายถึง
ร้อยละ 22.3(2) และเมื่อประเมินค่าความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ พบว่า ต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลกระทบจาก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมูลค่าสูงถึง 156,105
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.99 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ(3)
หนึง่ ในปัจจัยภายนอกทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ในระดับ
บุคคลและมีอิทธิพลต่อการดื่มแอลกอฮอล์ก็คือ ความแพร่
หลายของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ (availability of alcohol)
โดยเฉพาะการมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จ�ำหน่ายตามร้านค้า
ทั่วไป (commercial availability)(4,5) ข้อมูลเชิงวิชาการ
ของประเทศไทยยืนยันได้เป็นอย่างดีวา่ คนไทยเข้าถึงเครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย โดยมีจุดจ�ำหน่ายใกล้ที่พักอาศัย
กล่าวคือ ระยะทางเฉลี่ยจากบ้านหรือที่ท�ำงานไปยังร้าน
จ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ประมาณ 50-300 เมตร และ
ใช้เวลาในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 5-15 นาที(6)
นอกจากนี้ ความหนาแน่ น ของร้ า นจ� ำ หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์กย็ งั เป็นปัจจัยเสริมทีม่ ผี ลต่อการเข้าถึงและการ

ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง เป็นการ
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วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (quantitative research) และใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถาบันพัฒนาการคุม้ ครองการวิจยั ในมนุษย์แล้ว (เมือ่ วันที่
18 เมษายน 2555) ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการศึกษามีการชี้แจงแก่
เจ้ า ของจุ ด จ� ำ หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ เ กี่ ย วกั บ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา และทุกคนแสดงความยินยอม
เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้

จั ง หวั ด มี จ� ำ นวนชุ ม ชนในเขตเทศบาล 2 ชุ ม ชน นอก
เทศบาล 2 ชุมชน ดังนั้น 1 จังหวัด เก็บข้อมูลใน 4 ชุมชน
ดังนั้น ใน 5 จังหวัด มีจ�ำนวนชุมชนทั้งหมด 20 ชุมชน ขั้น
ที่ 5 ท�ำการส�ำรวจข้อมูลจุดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุกจุดจ�ำหน่ายฯ ในทุกชุมชนที่เลือกเป็นตัวอย่าง โดย
เชียงใหม่มจี ดุ จ�ำหน่ายฯ ทัง้ ในและนอกเขตเทศบาล จ�ำนวน
61 จุดจ�ำหน่ายฯ (ใน 36 นอก 25) ขอนแก่น 73 จุดจ�ำ
หน่ายฯ (ใน 49 นอก 24) ชลบุรี 52 จุดจ�ำหน่ายฯ (ใน 27
นอก 25) สุราษฎร์ธานี 91 จุดจ�ำหน่ายฯ (ใน 71 นอก 20)
และกรุงเทพฯ 48 จุดจ�ำหน่ายฯ (ใน 20 นอก 28) รวมจุด
จ�ำหน่ายจ�ำนวนทั้งสิ้น 325 จุดจ�ำหน่าย ที่เข้าร่วมศึกษา
การวิจยั นีไ้ ด้รบั ความร่วมมือจากส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติใน
การวางแผนการสุม่ ตัวอย่างโดยใช้แผนทีห่ มูบ่ า้ นหรือแผนที่
ชุมชนของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรเป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าของ
จุดจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์สมุ่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้
ตอน (multi-stage cluster sampling) หน่วยตัวอย่างใน
แต่ละขั้นได้แก่ จังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล และชุมชน ขั้นที่ 1
แบ่งพื้นที่ออกตามภาค ได้แก่ เหนือ อีสาน กลาง และใต้
แต่ละภาคเลือกจังหวัดตัวอย่างจ�ำนวน 1 จังหวัด ด้วยวิธี
การสุม่ แบบมีระบบ (เลือกจังหวัดล�ำดับที่ 5 ของแต่ละภาค
ตามทะเบียนของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ) ได้แก่ เชียงใหม่
ขอนแก่ น ชลบุ รี และสุ ร าษฎร์ ธ านี และเลื อ ก
กรุงเทพมหานครแบบเจาะจงเป็นจังหวัดที่ 5 ขัน้ ที่ 2 ท�ำการ
เลือก 1 อ�ำเภอในเขตเทศบาล และ 1 อ�ำเภอนอกเขต
เทศบาล ด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ (เลือกอ�ำเภอล�ำดับที่
5) ส�ำหรับกรุงเทพมหานครเลือก 1 เขตเมือง และ 1 เขต
ปริมณฑล ขัน้ ที่ 3 ในแต่ละอ�ำเภอท�ำการเลือกต�ำบลในเขต
เทศบาล 1 ต�ำบล และต�ำบลนอกเขตเทศบาล 1 ต�ำบล ด้วย
วิธีการสุ่มแบบมีระบบ ส�ำหรับกรุงเทพมหานครแต่ละเขต
ท�ำการเลือกแขวงในเขตเมือง 1 แขวง และแขวงในเขต
ปริมณฑล 1 แขวง (เลือกต�ำบลหรือแขวงล�ำดับที่ 2 ของทั้ง
ในและนอกเขตเทศบาล) ขัน้ ที่ 4 ท�ำการเลือกหมูบ่ า้ น ชุมรุม
อาคารหรือเขตที่ก�ำหนดตามหน่วยเลือกตั้ง โดยเลือก 2
ชุมชน ในต�ำบลในเขตเทศบาลหรือแขวงในเขตเมือง และ
เลือก 2 ชุมชนในต�ำบลนอกเขตเทศบาลหรือแขวงในเขต
ปริมณฑล (เลือกล�ำดับที่ 2 และ 4 ทั้งในและนอกเขต
เทศบาล) สรุปพื้นที่ที่ตกเป็นตัวอย่าง 5 จังหวัด แต่ละ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามทีไ่ ด้มาจาก
การศึ ก ษาจากรายงานและเอกสารต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
1. ข้อมูลทัว่ ไปของจุดจ�ำหน่าย ได้แก่ ชือ่ และทีต่ งั้ ของ
ร้านค้า เวลาเปิดและปิดของร้านค้า ประเภทของร้านค้า
ได้แก่ 1. ร้านช�ำ 2. ร้านมินิมาร์ท (มิได้เปิดตลอดเวลา) 3.
ร้านสะดวกซื้อ เช่น 7/11, Lotus Express, Family Mart,
Big C Mart 4. ร้านขายส่งเหล้า 5. ร้านยาดองและซุม้ เหล้า
6. ร้านขายอาหารตามสัง่ 7. สวนอาหาร ภัตตาคาร รีสอร์ท
โรงแรม 8. ร้านนั่งดื่ม ผับ บาร์คาราโอเกะ (สถานบันเทิง)
9. ร้านขายเครื่องดื่มประเภทนมและกาแฟ และ 10. ร้าน
ลูกผสม (ร้านค้าที่มีการขายสินค้า 2 ประเภท ในร้าน
เดียวกัน เช่น ร้านช�ำกับร้านขายอาหารตามสัง่ ร้านช�ำแบบ
ขายปลีกกับร้านขายส่ง ร้านคาราโอเกะในสถานบันเทิงหรือ
ร้านอาหาร)
2. ประเภทของร้านค้าตามกรมสรรพสามิต กรม
สรรพสามิตจ�ำแนกประเภทของใบอนุญาตให้จัดจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น 7 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1
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ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

ขายสุราทุกชนิดครั้งหนึ่งเป็นจ�ำนวนตั้งแต่ 10 ลิตรขึ้นไป
ประเภทที่ 2 ขายสุราที่ท�ำในราชอาณาจักรครั้งหนึ่งเป็น
จ�ำนวนตั้งแต่ 10 ลิตรขึ้นไป ประเภทที่ 3 ขายสุราทุกชนิด
ครั้งหนึ่งเป็นจ�ำนวนตํ่ากว่า 10 ลิตร ประเภทที่ 4 ขายสุรา
ที่ท�ำในราชอาณาจักรครั้งหนึ่งเป็นจ�ำนวนตํ่ากว่า 10 ลิตร
ประเภทที่ 5 ขายสุราทุกชนิดครั้งหนึ่งเป็นจ�ำนวนตํ่ากว่า
10 ลิตรเพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 10
วัน ประเภทที่ 6 ขายสุราทีท่ ำ� ในราชอาณาจักรครัง้ หนึง่ เป็น
จ�ำนวนตํ่ากว่า 10 ลิตร เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเป็นการ
ชั่วคราวไม่เกิน 10 วัน และประเภทที่ 7 ขายสุราครั้งหนึ่ง
เป็นจ�ำนวนตํา่ กว่า 10 ลิตรเพือ่ ดืม่ ภายในสมาคมหรือสโมสร
3. ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จ�ำหน่าย เช่น
สุรา (เหล้าสี เหล้าขาว) เบียร์ ไวน์ คูลเลอร์ ยาดองหรือสุรา
แช่พื้นเมือง คอกเทล เหล้าปั่น

อีกทัง้ ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลจ�ำนวนประชากรและพืน้ ที่
ของแต่ละชุมชนด้วยเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความ
หนาแน่นของจุดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรม IBM SPSS Statistics version 20 โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) เพื่ออธิบายสถานการณ์
ของจุดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ จ�ำนวนและ
ประเภทของจุดจ�ำหน่าย ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
จ�ำหน่ายในจุดจ�ำหน่าย การจดทะเบียนและใบอนุญาตของ
จุดจ�ำหน่าย ช่วงเวลาในการเปิดและปิดบริการของจุด
จ�ำหน่าย
ในการวิเคราะห์ความหนาแน่นของจุดจ�ำหน่ายฯ ใน
การศึกษานี้ความหนาแน่นของจุดจําหน่ายฯ คือ สัดส่วน
จํานวนจุดจ�ำหน่ายฯ ที่มีใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาต
จํ า หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ทุ ก ประเภทต่ อ จํ า นวน
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในระดับจังหวัด ดังนั้น การ
ค�ำนวณจึงใช้ข้อมูลจ�ำนวนใบอนุญาตให้จัดจ�ำหน่ายเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ทั้งจากการลงพื้นที่ส�ำรวจจริงและข้อมูล
จ�ำนวนใบอนุญาตฯ ของกรมสรรพสามิตประจ�ำปี พ.ศ.
2557 เนื่องจากกรมสรรพสามิตไม่มีข้อมูลจุดจ�ำหน่ายฯ ที่
ไม่มีใบอนุญาตฯ การค�ำนวณเพื่อประมาณการจ�ำนวนจุด
จ� ำ หน่ า ยฯ ที่ ไ ม่ มี ใ บอนุ ญ าตจึ ง ค� ำ นวณจากการเที ย บ
บั ญ ญั ติ ไ ตรยางศ์ โดยน� ำ จ� ำ นวนจุ ด จ� ำ หน่ า ยฯ ที่ มี ใ บ
อนุญาตฯ จากการส�ำรวจในแต่ละชุมชนคูณด้วยจ�ำนวนจุด
จ�ำหน่ายฯ ทีไ่ ม่มใี บอนุญาตฯ จากการส�ำรวจในแต่ละชุมชน
แล้วหารด้วยจ�ำนวนใบอนุญาตฯ ของกรมสรรพสามิตใน
แต่ละชุมชน เมื่อได้จ�ำนวนจุดจ�ำหน่ายฯ ที่ไม่มีใบอนุญาต
จากการประมาณการแล้ว การค�ำนวณหาความหนาแน่น
ระหว่ า งจุ ด จ� ำ หน่ า ยฯ ที่ มี ใ บอนุ ญ าตฯ และที่ ไ ม่ มี ใ บ
อนุญาตฯ กระท�ำโดยการน�ำจ�ำนวนจุดจ�ำหน่ายฯ ที่มีใบ
อนุ ญ าตฯ มาหารด้ วยจ� ำ นวนประชากรที่ ไ ด้ จากส� ำ นั ก

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้
โดยวิ ธี ก ารตั้ ง ค� ำ ถามจากการทบทวนวรรณกรรมและ
แบบสอบถามของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เคยมีการศึกษาไว้
แล้ ว น� ำ มาประยุ ก ต์ ใ ห้ เข้ า กั บ สมมติ ฐ านของงานวิ จั ย ที่
ต้องการศึกษา และท�ำการทดสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา
(content validity) โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านแอลกอฮอล์
และด้านสถิติ จ�ำนวน 3 ท่าน เป็นผูต้ รวจสอบความตรงของ
ข้อค�ำถามกับประเด็นที่ต้องการศึกษา หลังจากได้รับข้อ
แนะน� ำ จากผู ้ เชี่ ย วชาญแล้ ว จึ ง ปรั บ แก้ ข ้ อ ค� ำ ถามของ
แบบสอบถามอีกครั้ง
การเก็บรวบรวมข้อมูล

ที ม วิ จั ย ได้ ล งพื้ น ที่ เ พื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ของจุ ด
จ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557
ด้วยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (face-to-face interview) กับเจ้าของจุดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้
แบบสอบถามและขออนุญาตเจ้าของจุดจ�ำหน่ายฯ ให้แสดง
ใบอนุญาตให้จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อทีมวิจัย
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ทะเบียน กรมการปกครองประจ�ำปี พ.ศ. 2557 และคูณ
ด้วยจ�ำนวนประชากร 1,000 คนเพือ่ หาความหนาแน่นของ
จุดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีใบอนุญาตฯ และน�ำ
จ�ำนวนจุดจ�ำหน่ายฯ ที่ไม่มีใบอนุญาตฯ หารด้วยจ�ำนวน
ประชากรที่ได้จากส�ำนักทะเบียน กรมการปกครองประจ�ำ
ปี พ.ศ. 2557 และคูณด้วยจ�ำนวนประชากร 1,000 คน เพือ่
หาความหนาแน่นของจุดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
ไม่มีใบอนุญาตฯ

(ตารางที่ 1)
2. ประเภทของจุ ด จำ � หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
และชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จำ�หน่าย

จากการศึกษาพบว่าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทมี่ จี ำ� หน่าย
มากที่สุด คือ เบียร์ รองลงมาคือ สุราขาว/สุรากลั่นชุมชน
และสุราสี จุดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทร้าน
ขายของช�ำจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลากหลายชนิด
มากทีส่ ดุ ได้แก่ เบียร์สรุ าขาว/สุรากลัน่ ชุมชน สุราสีคลู เลอร์/
สุราผสมน�ำ้ ผลไม้ ไวน์องุน่ /แชมเปญ/ไวน์ผลไม้ และสุราแช่
พื้นเมือง รองลงมาคือร้านขายอาหารตามสั่ง และร้าน
ขายส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   นอกจากนี้ ยังพบว่าร้าน
เครื่องดื่มทั่วไป (เช่น นม กาแฟสด) บางร้านมีการจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย (ตารางที่ 2)

ผลการศึกษา
ผลการศึ ก ษาจุ ด จ� ำ หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
สามารถจ�ำแนกได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้
1. จำ�นวนและความหนาแน่นของจุดจำ�หน่ายเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์

3. ประเภทจุดจำ�หน่ายตามระบบใบอนุญาต

ผลการศึ ก ษาจ� ำ นวนและความหนาแน่ น ของจุ ด
จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า จุดจ�ำหน่ายฯ ต่างๆ
ในทั้ง 5 จังหวัด มีใบอนุญาตมากกว่าไม่มีใบอนุญาต และ
ความหนาแน่นของจุดจ�ำหน่ายฯ ทีม่ ใี บอนุญาตสูงมากกว่า
จุดจ�ำหน่ายฯ ที่ไม่มีใบอนุญาต จังหวัดเชียงใหม่มีจุดจ�ำ
หน่ายฯ ทีไ่ ม่มใี บอนุญาตมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 35.2 รอง
ลงมาคือชลบุรี (ร้อยละ 24.5) และขอนแก่น (ร้อยละ 24.1)

ผลการศึกษาจุดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม
ระบบใบอนุญาตพบว่าร้อยละ 78.5 ของจุดจ�ำหน่ายเครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล์มีใบอนุญาตจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส่วนจุดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่มีใบอนุญาตพบ
ว่า จุดจ�ำหน่ายประเภทร้านมินิมาร์ทไม่ได้จดทะเบียนหรือ
ไม่มีใบอนุญาตจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดคิด

ตารางที่ 1 จำ�นวนและความหนาแน่นของจุดจำ�หน่าย
จังหวัด

จำ�นวนจุดจำ�หน่าย
มีใบ
ไม่มีใบ
อนุญาต
อนุญาต

เชียงใหม่
ขอนแก่น
สุราษฎร์ธานี
ชลบุรี
กรุงเทพฯ

9,211
4,471
2,153
4,319
1,781

2,647
1,817
170
1,845
1,049

ความหนาแน่น*
มีใบ
ไม่มีใบ
อนุญาต อนุญาต**

รวม
11,858
6,288
2,323
6,164
2,830

27.3
13.2
9.7
9.7
11.2

*จุดจำ�หน่ายต่อประชากร 1,000 คน
**ข้อมูลกรมสรรพสามิตและสำ�นักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
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7.8
5.4
0.8
4.1
6.6

รวม

ร้อยละของจุดจำ�หน่าย
ที่ไม่มีใบอนุญาต

35.1
18.5
10.5
13.8
17.8

35.2
24.1
2.3
24.5
13.9

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

ตารางที่ 2 ประเภทจุดจำ�หน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำ�แนกตามชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จำ�หน่าย
ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์*
ประเภทจุดจ�ำหน่าย

เบียร์

สุราขาว/
สุรากลั่น
ชุมชน

สุราสี

คูลเลอร์ ไวน์องุ่น สุราแช่ เหล้าดอง คอกเทล อื่นๆ
สุราผสม แชมเปญ พื้นเมือง ยา/ยา
น�้ำผลไม้ ไวน์ผลไม้
ดองเหล้า

รวม

303

262

246

165

11

1

2

2

1

ร้านช�ำ

221
(97.8)

205
(90.7)

176
77.9)

123
(54.4)

1
(0.4)

1
(0.4)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

ร้านมินิมาร์ท

5
(100.0)

4
(80.0)

5
(100.0)

5
(100.0)

1
(20.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

ร้านสะดวกซื้อ (7/11, Lotus
Express, Family Mart,
Big C Mart)

7
(100.0)

7
(100.0)

7
(100.0)

7
(100.0)

3
(42.9)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

ร้านขายส่งเหล้า

12
(100.0)

12
(100.0)

11
(91.7)

10
(83.3)

2
(16.7)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

ร้านยาดอง ซุ้มเหล้า

5
(41.7)

9
(75.0)

9
(75.0)

1
(8.3)

0
(0.0)

0
(0.0)

2
(16.7)

1
(8.3)

0
(0.0)

ร้านขายอาหารตามสั่ง

23
(92.0)

13
(52.0)

17
(68.0)

4
(16.0)

2
(8.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

สวนอาหาร ภัตตาคาร
รีสอร์ท โรงแรม

8
(100.0)

1
(12.5)

5
(62.5)

3
(37.5)

1
(12.5)

0
(0.0)

0
(0.0)

1
(12.5)

0
(0.0)

ร้านนั่งดื่ม ผับ บาร์คาราโอเกะ
(สถานบันเทิง)

8
(100.0)

3
(37.5)

8
(100.0)

6
(75.0)

1
(12.5)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

ร้านเครื่องดื่ม (นม กาแฟสด)

4
(100.0)

1
(25.0)

1
(25.0)

1
(25.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

ร้านลูกผสม

10
(90.9)

7
(63.6)

7
(63.6)

5
(45.5)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

1
(9.1.0)

*ตอบได้มากกว่า 1 ชนิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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เป็ น ร้ อ ยละ 50 รองลงมาคื อ ร้ า นขายอาหารตามสั่ ง
(ร้อยละ 30.8) และสวนอาหาร ภัตตาคาร รีสอร์ท โรงแรม
(ร้อยละ 25) (ตารางที่ 3)

มาคือ ร้านช�ำ  13.6 ชั่วโมงต่อวัน และร้านลูกผสม 13.4
ชั่วโมงต่อวัน ในช่วงเช้า ช่วงดึก และทุกช่วงตั้งแต่เช้า
บ่ายและดึก ร้านสะดวกซื้อมีจ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการ
เปิดในช่วงเวลาที่ห้ามขายสูงที่สุด คิดเป็น 5 ชั่วโมงต่อวัน
6 ชั่วโมงต่อวัน และ 14 ชั่วโมงต่อวัน ตามล�ำดับ และใน
ช่วงบ่ายจุดจ�ำหน่ายฯ ส่วนใหญ่มีจ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของ
การเปิดในช่วงเวลาที่ห้ามขายสูงที่สุด คิดเป็น 3 ชั่วโมงต่อ
วัน (ตารางที่ 4)

4. จำ � นวนชั่ ว โมงที่ เ ปิ ด ในช่ ว งเวลาห้ า มจำ � หน่ า ย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จากการศึกษาพบว่า ร้านสะดวกซื้อมีจ�ำนวนชั่วโมง
เฉลี่ยที่เปิดต่อวันสูงที่สุด คิดเป็น 24 ชั่วโมงต่อวัน รองลง
ตารางที่ 3 ประเภทจุดจำ�หน่ายตามระบบใบอนุญาต

		
ไม่ได้
จด
จดทะเบียนแต่
ประเภทจุดจำ�หน่าย
รวม
จดทะเบียน
ทะเบียน
ใบอนุญาตหมดอายุ
ร้านชำ�

229

ร้านมินิมาร์ท

6

ร้านสะดวกซื้อ (7/11, Lotus Express,
Family Mart, Big C Mart)
ร้านขายส่งเหล้า

7
13

ร้านยาดอง ซุ้มเหล้า

12

ร้านขายอาหารตามสั่ง

26

สวนอาหาร ภัตตาคาร รีสอร์ท โรงแรม

8

ร้านนั่งดื่ม ผับ บาร์คาราโอเกะ (สถานบันเทิง)

9

ร้านเครื่องดื่ม (นม กาแฟสด)

4

ร้านลูกผสม

11

รวม

325

36
(15.7)
3
(50.0)
1
(14.3)
2
(15.4)
0
(0.0)
8
(30.8)
2
(25.0)
1
(11.1)
0
(0.0)
1
(9.1)
54 (16.6)
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179
(78.2)
3
(50.0)
6
(85.7)
11
(84.6)
11
(91.7)
18
(69.2)
6
(75.0)
8
(88.9)
4
(100.0)
9
(81.8)
255 (78.5)

14
(6.1)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
1
(8.3)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
1
(9.1)
16 (4.9)

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

ตารางที่ 4 จำ�นวนชั่วโมงที่เปิดในช่วงเวลาห้ามจำ�หน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จำ�นวนชั่วโมงที่เปิดในช่วงเวลาห้ามขาย
ประเภทร้านค้า

ร้านชำ�
ร้านมินิมาร์ท
ร้านสะดวกซื้อ
ร้านขายส่งเหล้า
ร้านยาดอง ซุ้มเหล้า
ร้านขายอาหารตามสั่ง
สวนอาหาร ภัตตาคาร
รีสอร์ท โรงแรม
ร้านนั่งดื่ม ผับ บาร์คารา
โอเกะ (สถานบันเทิง)
ร้านเครื่องดื่ม (นม
กาแฟสด)
ร้านลูกผสม

จำ�นวน
เช้า
บ่าย
ดึก
ทุกช่วง
ชั่วโมง จำ� ค่า SD ค่ามัธย จำ� ค่า SD ค่ามัธย จำ� ค่า SD ค่ามัธย จำ� ค่า SD ค่ามัธย
เฉลี่ยที่ นวน เฉลี่ย
ฐาน นวน เฉลีย่
ฐาน นวน เฉลีย่
ฐาน นวน เฉลีย่
ฐาน
เปิดต่อวัน
13.6
12.8
24.0
11.4
6.8
11.9
9.3

214
4
7
11
3
14
3

4.2
3.8
5.0
3.5
4.7
4.0
1.0

0.961
0.957
0.000
1.036
0.577
1.046
0.000

4.8 217
3.5
5
5.0
7
3.0 12
5.0
4
4.0 19
1.0
4

11.5

2

3.0 2.828 3.0

8.5

3

13.4

11

3.0
3.0
3.0
3.0
2.0
2.9
3.0

3.0
3.0
3.0
3.0
2.0
3.0
3.0

30
0
7
3
0
4
0

5

3.0 0.000 3.0

3

3.3 2.309 2.0

7

4.4 4.276 3.0

2.7 1.527 3.0

3

2.7 0.577 3.0

0

0

0.000 0.0

3

5.3 1.528 5.0

4.3 0.845 5.0

11

3.0 0.000 3.0

3

2.7 2.887 1.0

11

8.0 2.241 8.0

วิจารณ์

0.068
0.000
0.000
0.000
1.155
0.229
0.000

1.8
0
6.0
2.0
0.0
2.9
0.0

1.888
0.000
0.000
1.732
0.000
2.175
0.000

1.0 219 7.4 1.566 7.5
0.0
5 6.0 1.871 6.0
6.0
7 14.0 0.000 14.0
1.0 13 6.2 2.386 6.0
0.0
5 4.4 3.286 5.0
2.3 20 6.2 2.753 6.5
0.0
4 3.8 0.500 4.0

ร้อยละ 8 หรือ 1.22 กรัมต่อวัน(9) ก่อให้เกิดปัญหาอุบตั เิ หตุ
จราจร(7) การทารุณกรรมเด็ก(26) ความรุนแรง(27) ท�ำให้ต้อง
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและอาจมีการเสียชีวิต(28)
อย่ า งไรก็ ต ามประเทศไทยยั ง ไม่ มี ก ฎหมายหรื อ
มาตรการในการควบคุมความหนาแน่นของจุดจ�ำหน่าย(6)
ทัง้ ๆ ทีม่ กี ารศึกษาเกีย่ วกับการประเมินประสิทธิผลของการ
จ�ำกัดความหนาแน่นของจุดจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ของ Campbell CA และคณะ (2009) ทีพ่ บว่า การควบคุม
ความหนาแน่ นของจุ ด จ� ำ หน่ า ยสามารถลดการบริ โ ภค
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ การบาดเจ็บและความรุนแรง การติด
สุราและโรคตับได้(29) และจากผลการศึกษานี้จึงน�ำไปสู่ข้อ
เสนอแนะมาตรการในการควบคุมความหนาแน่นของจุด
จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยควรจ�ำกัดความหนา
แน่นของจุดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพื้นที่ทาง

จำ�นวนและความหนาแน่นของจุดจำ�หน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

ผลการศึ ก ษานี้ พ บว่ า ใน 5 จั ง หวั ด มี จ� ำ นวนจุ ด
จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีใบอนุญาตมากกว่าไม่มี
ใบอนุญาต และจุดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความ
หนาแน่นมาก ข้อมูลวิชาการทั้งของประเทศไทยและต่าง
ประเทศยืนยันได้เป็นอย่างดีวา่ พืน้ ทีท่ มี่ คี วามหนาแน่นของ
จุดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโอกาสที่คนในพื้นที่นั้น
จะบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าพื้นที่ที่มีความไม่
หนาแน่นของจุดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(24,25) และ
ความหนาแน่นของจุดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น
สาเหตุให้เกิดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นถึง
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ภูมิศาสตร์ ตามจ�ำนวนประชากร ตามจ�ำนวนทั้งหมดของ
ธุรกิจการค้าปลีกในพื้นที่นั้นๆ และควรก�ำหนดเวลาและ
สถานที่ในการจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย(30)

หากพบว่า มีการด�ำเนินการใดที่น่าจะขัดต่อวัตถุประสงค์
ของการออกใบอนุญาตส�ำหรับสถานที่ขายสุราแล้วหน่วย
งานผู ้ มี อ� ำ นาจออกใบอนุ ญ าตอาจพิ จ ารณาไม่ อ อกใบ
อนุญาตให้แก่ผขู้ อรับใบอนุญาตก็ได้ ดังนัน้ ประเทศอังกฤษ
ไม่ใช้หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดปริมาณการขายสุรามาใช้จัดแบ่ง
ประเภทของใบอนุญาตแต่จะจัดแบ่งประเภทตามลักษณะ
ของผูข้ อรับใบอนุญาตประกอบกับวัตถุประสงค์ของการน�ำ
ไปใช้และแบ่งตามสถานที(33)
่

ประเภทของจุดจำ�หน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จำ�หน่าย

การทีร่ า้ นเครือ่ งดืม่ ทัว่ ไป (เช่น นม กาแฟสด) บางร้าน
มีการจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์รวมอยูด่ ว้ ย สะท้อนให้
เห็นว่า ประเทศไทยมีขอ้ จ�ำกัดในการก�ำหนดหลักเกณฑ์ใน
การออกใบอนุญาตให้จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย
กฎหมายได้อนุญาตโดยพิจารณาถึงปริมาณและชนิดของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และประเภทของจุดจ�ำหน่ายเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์บางประเภทเท่านั้น(31) มิได้ค�ำนึงถึงว่า จุด
จ� ำ หน่ า ยประเภทใดไม่ ค วรมี ก ารจ� ำ หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ร่วมด้วย ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริการะบุ
ชัดเจนว่า จุดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จะได้รับใบ
อนุญาตต้องมีวตั ถุประสงค์ชดั เจนโดยต้องมีการด�ำเนินการ
ในฐานะที่ เ ป็ น ธุ ร กิ จ การค้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์เท่านัน้ (alcohol business)(32) ส่วนในประเทศ
อังกฤษมีใบอนุญาตขายสุราทั้งสิ้น 4 ประเภทได้แก่ 1. ใบ
อนุญาตส่วนบุคคล 2. ใบอนุญาตขายสุราส�ำหรับสถานที่
ขายสุรา 3. ใบอนุญาตขายสุราส�ำหรับสถานที่ขายสุรา
ประเภทคลับ และ 4. ใบอนุญาตขายสุราส�ำหรับกิจกรรม
ทีจ่ ดั ขึน้ เป็นการชัว่ คราวโดยมีวตั ถุประสงค์หลัก 4 ประการ
ได้แก่ การป้องกันอาชญากรรมและการฝ่าฝืนกฎหมาย การ
ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน การป้องกันการก่อ
ความเดือดร้อนร�ำคาญให้แก่ประชาชน และการปกป้องเด็ก
จากอั น ตราย โดยผู ้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตจะต้ อ งกรอกราย
ละเอียดข้อมูลทีช่ ดั เจนทีส่ ามารถแสดงให้เห็นได้วา่ จะมีการ
ด� ำ เนิ น การอย่ า งไรในสถานที่ ข ายสุ ร าดั ง กล่ า ว หรื อ มี
แผนการด� ำ เนิ น การอื่ น ใดที่ ส ่ ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น
วัตถุประสงค์หลักสี่ประการนี้ ทั้งนี้แผนการด�ำเนินการนี้มี
ความส� ำ คั ญ มากเนื่ อ งจากใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการ
พิจารณาของหน่วยงานท้องถิน่ ผูม้ อี ำ� นาจออกใบอนุญาตซึง่

ประเภทจุดจำ�หน่ายตามระบบใบอนุญาต

จุดจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์สว่ นใหญ่จดทะเบียน
หรือมีใบอนุญาตจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในขณะที่
ร้านช�ำ  ร้านยาดอง/ซุ้มเหล้า และร้านลูกผสม เคยจด
ทะเบียนหรือมีใบอนุญาตจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์แต่
ใบอนุญาตหมดอายุแสดงให้เห็นว่า เจ้าของจุดจ�ำหน่ายหรือ
ผู ้ จ� ำ หน่ า ยเครื่ อ งเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะบทลงโทษตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เบาเกินไป นั่นคือมาตรา 196
ก�ำหนดค่าปรับในการขายหรือน�ำสุราออกแสดงเพื่อขาย
โดยไม่ได้รบั อนุญาตขายสุรา โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท(31)
อาจท�ำให้เจ้าของจุดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกรง
กลัว
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังขาดหลักเกณฑ์ในการออก
ใบอนุญาตจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คำ� นึงถึงผลกระ
ทบที่ตามมาจากการบริโภคแอลกอฮอล์ ในขณะที่การ
ศึกษาของ De Vocht F และคณะ (2017) ระบุชัดเจนว่า
พืน้ ทีท่ มี่ นี โยบายควบคุมการออกใบอนุญาตจ�ำหน่ายเครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล์อย่างเข้มข้นสามารถลดอัตราของความ
รุนแรงทางอาชญากรรม อาชญากรรมทางเพศ และการ
ละเมิดกฎหมายได้มากถึงร้อยละ 4-6 เมื่อเปรียบเทียบกับ
พื้นที่ที่ไม่มีนโยบายควบคุมฯ(34) และการเพิ่มการออกใบ
อนุญาตในการจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทำ� ให้เพิม่ การ
บริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ได้ถงึ ร้อยละ 6 หรือ 0.90 กรัม
ต่อวัน(9) ส่วนกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาในรัฐ
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แคลิฟอร์เนียได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของรัฐ (The State Alcoholic Beverage
Control Commission, ABC) มีอ�ำนาจหน้าที่ในการ
ควบคุมและออกใบอนุญาต(32) โดยการควบคุมนั้นจะใช้
เทศบัญญัตกิ ารก�ำหนดพืน้ ทีจ่ ำ� หน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
(zoning ordinances) ซึง่ ก�ำหนดในชุมชนและรัฐบาลท้อง
ถิน่ เป็นผูม้ อี ำ� นาจในการก�ำหนดพืน้ ทีท่ จี่ ะเปิดจ�ำหน่าย และ
เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตหากเจ้ า ของจุ ด จ� ำ หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ส่วนการออกใบอนุญาต
ให้กบั เจ้าของจุดจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์รายใหม่นนั้
ต้องพิจารณาถึงพื้นที่ด้วยว่าเป็นพื้นที่ที่มีอาชญากรรมสูง
หรือไม่และเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเปิดร้านจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ โดยให้ประชาชนในพื้นที่นั้น
ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงความเหมาะสมในการเปิดร้าน
จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยและหากเจ้าของจุด
จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องการได้รับใบอนุญาต ก็
จะต้องพิสจู น์ให้ได้วา่ เป็นการบริการเพือ่ ความสะดวกหรือ
ความจ�ำเป็นของสาธารณะ (public convenience or
necessity)(35)
ในขณะที่กรมสรรพสามิตแม้จะเป็นหน่วยงานที่มี
อ�ำนาจและหน้าทีใ่ นการออกใบอนุญาตแต่กม็ ขี อ้ จ�ำกัดด้าน
บุคลากรในการติดตาม การตรวจสอบ และการบังคับใช้
กฎหมาย กล่าวคือ กรมสรรพสามิตมีการเก็บรวบรวมสถิติ
การออกใบอนุ ญ าตจ� ำ หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ทั่ ว
ประเทศ(36) แต่ระบบและกลไกในการติดตามและตรวจสอบ
ใบอนุญาตของกรมสรรพสามิตเป็นแบบลงพืน้ ทีส่ มุ่ ตรวจ(37)
ดังนั้น ระบบและกลไกการติดตามและตรวจสอบดังกล่าว
จึงน�ำไปสูก่ ารขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและ
จริงจัง ซึ่งถือเป็นช่องว่างให้เจ้าของจุดจ�ำหน่ายหรือผู้
จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

เวลาห้ามจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งช่วงเช้า บ่าย
และดึก แม้ว่าการศึกษานี้ไม่มีข้อค้นพบของการศึกษาที่
เกีย่ วกับการจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในเวลาทีก่ ำ� หนด
ให้จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่เมื่อพิจารณาจาก
ผลการศึกษาเกีย่ วกับการเข้าถึงเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์พบว่า
เด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 20 ปี มีโอกาสซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ได้ส�ำเร็จถึงร้อยละ 98.7 ทั้งในร้านช�ำ ร้านสะดวกซื้อ ห้าง
สรรพสินค้า และร้อยละ 94 ไม่พบอุปสรรคใดๆ ในการซื้อ
ทั้งเรื่องสอบถามอายุ หรือการสอบถามเหตุผลของการซื้อ
โดยโอกาสถู ก สอบถามอายุ แ ละโอกาสถู ก ตรวจบั ต ร
ประชาชน มีน้อยกว่าร้อยละ 1 นอกจากนี้ ยังพบว่า จุด
จ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 1 ใน 3 เท่านั้นที่มี
การติดประกาศว่าจะไม่ขายสุราให้แก่เด็กหรือจะไม่ขายนอก
เวลาทีก่ ำ� หนด(38) ดังนัน้ อาจสรุปได้วา่ จุดจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์มีจ�ำนวนชั่วโมงที่เปิดในช่วงเวลาห้ามจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งช่วงเช้า บ่าย และดึก จะมีโอกาส
จ� ำ หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ซึ่ ง อาจไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายที่ ก� ำ หนดเรื่ อ งเวลาในการจ� ำ หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ อีกทั้งผลการศึกษานี้พบว่า จุดจ�ำหน่ายเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่มีจ�ำนวนชั่วโมงที่เปิดในช่วงเวลา
ห้ามจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกช่วงมากกว่า 4
ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งงานวิจัยของ Popova S และคณะ (2009)
ยังแสดงให้เห็นด้วยว่า ระยะเวลาหรือจ�ำนวนชัว่ โมงของการ
จ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของจุดจ�ำหน่ายฯ ทีย่ าวนาน
อาจมีผลเพิ่มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้(39) ยิ่งไป
กว่านั้น การศึกษาของ Schofield และคณะ (2013) ยัง
ระบุอกี ว่า ทุกๆ 1 ชัว่ โมงทีเ่ ปิดขายมากขึน้ ในแต่ละสัปดาห์
จะเพิม่ จ�ำนวนของความรุนแรงด้านอาชญากรรมได้อกี ด้วย(40)
ข้อจำ�กัดของการศึกษา

เนื่องด้วยข้อจ�ำกัดด้านระยะเวลาและงบประมาณ
จ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นจุดจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ทั่วทั้งประเทศจึงมีเพียง 325 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม การ
ศึกษานีส้ ามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจุดจ�ำหน่ายทีม่ อี ยูจ่ ริงใน

จำ�นวนชั่วโมงที่เปิดในช่วงเวลาห้ามจำ�หน่ายเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์

จุดจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์สว่ นใหญ่เปิดในช่วง
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พื้นที่ได้ และค�ำนึงถึงความหนาแน่นของจุดจ�ำหน่ายทั้งที่มี
และไม่มใี บอนุญาต เพือ่ น�ำไปสูก่ ารประมาณค่าจ�ำนวนร้าน
ค้าที่ไม่มีใบอนุญาต (estimated unlicensed outlets)
ซึ่งการศึกษาก่อนหน้านี้ไม่ได้ท�ำการศึกษาไว้ อีกทั้งผลการ
ศึกษานีส้ ามารถสะท้อนให้เห็นข้อมูลของจุดจ�ำหน่ายเครือ่ ง
ดืม่ แอลกอฮอล์ทเี่ กีย่ วข้องการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย เช่น การ
มีและไม่มีใบอนุญาต เวลาในการเปิดและปิดให้บริการ
เป็นต้น
ข้อยุติ

จุดจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทศี่ กึ ษามีความหนา
แน่นมาก และจุดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่
จดทะเบียนหรือมีใบอนุญาตจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
นอกจากนี้ ร้านเครือ่ งดืม่ ทัว่ ไปบางร้านมีการจ�ำหน่ายเครือ่ ง
ดื่ ม แอลกอฮอล์ ร วมอยู ่ ด ้ ว ย ในขณะที่ จุ ด จ� ำ หน่ า ยบาง
ประเภท เช่น ร้านช�ำ ร้านยาดอง/ซุม้ เหล้า และร้านลูกผสม
เคยจดทะเบี ย นหรื อ มี ใ บอนุ ญ าตจ� ำ หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์แต่ใบอนุญาตหมดอายุ อีกทัง้ จุดจ�ำหน่ายเครือ่ ง
ดื่ ม แอลกอฮอล์ มี จ� ำ นวนชั่ ว โมงที่ เ ปิ ด ในช่ ว งเวลาห้ า ม
จ�ำ หน่ า ยทั้ ง ช่ ว งเช้า บ่าย และดึก ดังนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรพัฒนานโยบาย กฎหมาย หรือมาตรการใน
การควบคุมความหนาแน่นของจุดจ�ำหน่ายฯ และหลัก
เกณฑ์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่จุดจ�ำหน่าย
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ โดยต้องค�ำนึงถึงผลกระทบทีม่ ตี อ่ เด็ก
เยาวชน และสังคมไทยร่วมด้วย และควรมีการบังคับใช้
กฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดและจริงจัง เช่น การลงพื้นที่
เพื่อตรวจสอบใบอนุญาต เวลาการเปิดและปิดของจุด
จ�ำหน่ายฯ ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้
ความรู้และส่งเสริมค่านิยมแก่เจ้าของจุดจ�ำหน่ายฯ เพื่อ
สร้างต้นแบบจุดจ�ำหน่ายฯ ที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ตลอดจนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
ติดตามเฝ้าระวังการกระท�ำที่เป็นการละเมิดกฎหมายของ
จุดจ�ำหน่ายฯ เพื่อให้การจัดการปัญหานี้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป
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