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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเร่ือง รูปแบบการด าเนินธุรกิจเหล้าป่ันโดยรอบหอพักนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์ มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษารูปแบบการด าเนินธุรกิจร้านเหล้าป่ัน พฤติกรรมการดื่มเหล้าป่ันและ
สาเหตุในการดื่ม รวมถึงปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรมที่ก าหนดการด ารงอยู่ของร้านเหล้าป่ัน วิธีการศึกษาใช้การ
วิจยัเชิงคณุภาพเป็นหลกั ผลการศกึษาพบวา่ ร้านเหล้าป่ันในบริเวณรอบหอพกันอกมหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นร้านที่
เปิดจ าหนา่ยในลกัษณะของร้าน ”อาหารกึ่งผบั” โดยมีการตกแตง่ร้านให้เสมือนวา่เป็นร้านส าหรับขายสรุาโดยตรง ใช้
เทคนิคการเปิดไฟสลวัภายในร้าน มีการใช้โต๊ะไม้เพื่อให้บรรยากาศแบบสบายๆ และมีเสยีงเพลงคลอภายในร้าน กลุม่
ผู้มาใช้บริการร้านเหล้าป่ันสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ นกัเรียนและนกัศึกษามหาวิทยาลยั ซึ่งมกัมาใช้
บริการเป็นกลุ่ม และกลุ่มผู้ ใหญ่ซึ่งเป็นบคุคลในวยัท างาน จะมาใช้บริการเป็นคู่โดยนัง่ดื่มกินกันอย่างเงียบๆ และ
เคร่ืองดื่มที่สัง่ส่วนมากเป็นสุราหรือเบียร์ ปัจจัยที่ก าหนดการด ารงอยู่ของร้านเหล้าป่ันนัน้เกิดจากช่องโหว่ทาง
กฎหมายที่ก าหนดให้ร้านเหล้าป่ันเป็นเพียงร้านอาหารกึ่งผบั ท าให้ร้านเหล้าป่ันนีม้ิใช่ร้านจ าหน่ายเหล้าโดนตรง 
เจ้าหน้าที่มิสามารถบงัคบัใช้กฎหมายได้อย่างจริงจงั และกลยทุธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการที่ใช้หลกั 4P’s ใน
การประกอบธุรกิจ ประกอบกบัวยัรุ่นมีคา่นิยมในการบริโภคเหล้าป่ันเพราะเหล้าป่ันเป็นสญัลกัษณ์ของการแสดงออก
ถึงความเป็นผู้ใหญ่ 
ค าส าคัญ : เหล้าป่ัน, ร้านเหล้าป่ัน, ร้านอาหารกึง่ผบั 
 

Abstract 
 The research on the form of the whisky frappe business in the area around dorms outside 
Silpakorn University aim to study form of whisky frappe business, drinking behavior, and social and 
cultural factors which support the existence of whisky frappe bar. The qualitative approach was utilized. 
The research found that whisky frappe bars around dorms outside Silpakorn University open as “pub and 
restaurant”. The places are decorated like the alcoholic bar with dimming light, wooden tables and light 
music. The consumers are two groups, the first is the group student and young adults; the other one is 
working man which come as couple. The factors effecting the existence of the whisky frappe business 
are the definition of the whisky frappe as pub and restaurant, the law enforcement, the market strategy of 
the entrepreneur and teenagers’ value. 
Keywords:  whisky frappe, whisky frappe bar, pub and restaurant. 
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ค าน าและวัตถุประสงค์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตัง้อยู่ที่จังหวัดนครปฐม บริเวณโดยรอบของ
มหาวิทยาลัยนัน้ประกอบไปด้วยร้านค้าและหอพักต่างๆรวมไปถึง ร้านอุปกรณ์เคร่ืองเขียน ร้านหนังสือ ร้าน
อินเตอร์เนต โดยรวมแล้วจะเป็นร้านค้าที่เก่ียวกบัการศกึษาทัง้สิน้ แตใ่นจ านวนหลายร้านท่ีตัง้อยูร่อบมหาวทิยาลยันัน้
ยงัมีร้านท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการศกึษาเปิดให้บริการอยูไ่มน้่อย หนึง่ในนัน้คือ “ร้านเหล้าป่ัน” 
 “เหล้าป่ัน” คือ การน าสรุามาผสมกบัน า้หวานกลิ่นผลไม้ต่างๆป่ันกบัน า้แข็ง วิธีนีจ้ะท าให้ความขมของสรุา
จางหายไปราวกบัวา่ผู้ดื่มก าลงัดื่มเพียงแตน่ า้ผลไม้เทา่นัน้ เคร่ืองดื่มที่มีสว่นผสมของแอลกอฮอลล์อาจจะเป็นเหล้าส ี
เหล้าขาว วอดก้า รัม หรือจิน ผสมกบัเคร่ืองดื่มที่เป็นน า้หวานกลิ่นผลไม้นานาชนิด น ามาป่ันใสเ่หยือก ขายในราคา
ประมาณเหยือกละ 79 ถึง 120 บาท ปัจจุบนัก าลงัได้รับความนิยมจากวยัรุ่นเป็นอย่างมาก เพราะเหล้าป่ันนัน้มี
รสชาติหวานคล้ายน า้ผลไม้ สามารถดื่มได้โดยไมม่ีรสชาติขมเหมือนเหล้า หรือเบียร์ 
 ร้านเหล้าป่ันนีจ้ะใช้พืน้ท่ีไมม่ากเมื่อเทียบกบัผบัที่ขายเหล้ายกชุด โดยการใช้พืน้ที่ส าหรับการเปิดร้านเหล้า
ป่ันขัน้ต ่าประมาณ 20 ตรม. สามารถจดัโต๊ะได้ประมาณ 5-6 โต๊ะ บางร้านอาจมีอาหารประเภทของว่างจ าหน่ายด้วย 
ร้านท่ีเปิดให้บริการจะต้องเสยีภาษีสรรพสามิต โดยต้องเสยีภาษีปีละ 1,650 บาท และได้รับการอนญุาตอย่างถกูต้อง
จึงจะเปิดขาย 
 การบริโภคเหล้าป่ันได้แพร่หลายในหมู่นกัศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะบริเวณรอบมหาวิทยาลยั ซึ่ง
นกัศึกษานัน้ยงัไม่มีรายได้เป็นของตนเอง ต้องขอเงินผู้ปกครองใช้ ทัง้ๆที่เงินจ านวนนัน้ควรเป็นเงินที่น าไปใช้ด้าน
การศกึษา แตน่กัศกึษากลบัต้องเจียดเงินจ านวนนัน้ไปใช้กบัสิง่ฟุ่ มเฟือยอื่น หนึง่ในนัน้ก็คือ เหล้าป่ัน เมื่อนกัศกึษาดื่ม
เหล้าป่ันแล้ว บางคนเกิดอาการเมาค้าง ไมส่ามารถตื่นมาเรียนในตอนเช้าได้ หรือช่วงเวลากลางคืนที่นกัศึกษานดักนั
ไปดื่มเหล้านัน้ควรจะเป็นเวลาส าหรับการทบทวนบทเรียนแต่นกัศึกษาน าเวลาช่วงนัน้ไปอยู่ที่ร้านเหล้าป่ัน ซึ่งทัง้สอง
สาเหตนุีม้ีผลกระทบตอ่การเรียนของนกัศกึษา 
 การน าสรุาผสมกบัเคร่ืองดื่มเป็นเหล้าป่ันนี ้ยิ่งท าให้การจ าหนา่ยและการดื่มเป็นไปในวงกว้าง มีการเปิดให้
จ าหนา่ยสรุาอยา่งแพร่หลายบริเวณรอบสถานศึกษา การเติบโตและขยายตวัของธุรกิจเหล้าป่ันท าให้ทางกลุม่ผู้วิจยั
สงสยัวา่ เหตใุดร้านเหล้าป่ันบริเวณรอบสถานศกึษาจึงสามารถด ารงอยูไ่ด้ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยได้เร่ิมจากการเลือกพืน้ที่ศึกษา โดยเลือกจากบริเวณที่มีร้านเหล้าป่ันตัง้อยู่ใกล้กบัหอพกันอก
มหาวิทยาลยัมากที่สดุ คือ บริเวณซอยจนัทรคามพิทกัษ์ และเลือกร้านที่ศึกษาทัง้หมด 3 ร้าน เพราะทัง้ 3 ร้านนีม้ี
ความแตกต่างกนัคือ  เป็นร้านที่เจาะกลุม่ผู้ ใหญ่ ร้านที่เจาะกลุม่วยัรุ่น และร้านที่จ าหน่ายสรุาเป็นหลกั  (purposive 
sampling) หลงัจากนัน้คณะผู้วิจยัจึงได้ก าหนดกลุม่ตวัอย่างให้เป็นกลุม่ที่มีความเก่ียวข้องกบัธุรกิจเหล้าป่ันเพื่อให้
ได้รับข้อมลูจากผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์โดยตรง กลา่วคือ เลือกเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจร้านเหล้าป่ัน และ
พนักงานบริการภายในร้าน, ผู้ ใช้บริการร้านเหล้าป่ัน และกลุ่มคนที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจเหล้าป่ัน 
ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ รวมไปถึงการศึกษาจากเอกสารที่เก่ียวข้อง วิธีการเก็บข้อมูลใช้ผู้ ที่มีค วามรู้และ
ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองเหล้าป่ันโดยตรง (key informants) หลงัจากได้กลุม่ตวัอย่างแล้ว ใช้วิธีการสนทนา
และการสงัเกตการณ์อยา่งมีสว่นร่วมในการรวบรวมข้อมลู เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสมัภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง และเป็นการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ โดยเก็บข้อมลูเหลา่นีจ้ากผู้มีความรู้และมีประสบการณ์โดยตรง 70 
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คน และจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 5 คน 
 

ผลการวิจัย 
1. รูปแบบการด าเนินธุรกิจร้านเหล้าป่ัน 
 รูปแบบการด าเนินธุรกิจร้านเหล้าป่ันรอบหอพกันอกมหาวิทยาลยัศลิปากรท่ีศกึษานัน้พบวา่ ร้านเหล้าป่ันใน
บริเวณที่ท าการวิจัย (บริเวณซอยจันทรคามพิทกัษ์ อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม) จดทะเบียนร้านในรูปแบบของ 
“ร้านอาหารกึ่งผบั” ซึ่งจดัอยู่ในสถานบริการประเภทที่ 4 ของ พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2542 คือ สถานบริการที่มี
อาหาร สรุา น า้ชา หรือเคร่ืองดื่มอยา่งอื่นจ าหนา่ยโดยมีการแสดงดนตรี หรือแสดงอื่นใดเพื่อการบนัเทิง ให้กระท าได้
ทกุวนัระหวา่งเวลา 11.00 – 14.00 และเวลา 18.00-01.00 ดงันัน้จึงตีความตามข้อกฎหมายได้วา่ ร้านเหล้าป่ันนีม้ิใช่
ร้านจ าหนา่ยเหล้าโดยตรง หากแตเ่ป็นร้านอาหารที่จ าหนา่ยอาหาร สรุา และเคร่ืองดื่มตา่งๆอนัรวมไปถึงเหล้าป่ันด้วย 
เพราะฉะนัน้ร้านอาหารประเภทนีจ้ึงสามารถเปิดให้คนทกุเพศทกุวยัเข้ามาใช้บริการได้โดยถกูกฎหมาย เพราะถือวา่ 
ใช่ร้านเหล้าแตเ่ป็นเพียงร้านอาหารเทา่นัน้ 
 ร้านเหล้าป่ันนีส้ามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทตามลกัษณะทางกายภาพ คือ ร้านเหล้าป่ันที่โฆษณา
สินค้าเด่นเป็นเหล้าป่ัน ซึ่งร้านเหล้านีม้กัจะเจาะตลาดเพื่อขายกลุม่ลกูค้าวยัรุ่น และร้านที่มุ่งเน้นลกูค้ากลุ่มผู้ ใหญ่ 
โดยมีพนกังานเสริฟสาวสวย และขายสรุาเป็นหลกั มีเหล้าป่ันเป็นสว่นหนึ่งของรายการเคร่ืองดื่มภายในร้านเท่านัน้ 
หากสงัเกตภายในร้านจะพบความแตกต่างระหว่างร้านที่เน้นกลุม่วยัรุ่นเพราะจะมีพนกังานเป็นนกัศึกษาทัว่ไป สว่น
ร้านท่ีเน้นกลุม่ลกูค้าผู้ใหญ่จะมีพนกังานเสริฟสาวสวย ซึง่จากการศกึษาพบว่าร้านประเภทแรกจะมีมากกว่าประเภท
ที่สอง เนื่องมาจากเป็นร้านเหล้าป่ันท่ีตัง้ใกล้มหาวิทยาลยัจึงต้องการกลุม่ลกูค้าวยัรุ่นเสยีสว่นมาก 
 หลกัการตลาดซึ่งผู้ประกอบกิจการใช้เพื่อผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจเหล้าป่ัน ได้แก่หลกั 4P’s  ซึ่ง
ประกอบไปด้วย สถานท่ี (place) ราคา (price) การสง่เสริมการตลาด (promotion) และผลติภณัฑ์ (product) 
 กลยทุธ์เก่ียวกบัสถานท่ี (place) ท่ีร้านเหล้าป่ันใช้เพื่อเรียกร้องให้ลกูค้าเข้าใช้บริการคือ การตกแต่งร้านให้
เสมือนว่าเป็นร้านส าหรับขายสุราโดยตรง โดยใช้เทคนิคการเปิดไฟสลวัภายในร้าน มีการใช้โต๊ะไม้เพื่อให้เกิด
บรรยากาศแบบสบายๆ และเสียงเพลงคลอภายในร้าน ซึ่งเสียงเพลงนัน้อาจจะเกิดจากการเล่นดนตรีสด เช่น ร้าน
สบาย ร้านเบลอ-เบลอ หรือการเปิดเพลงจากแผนซีดี สาเหตขุองการตกแตง่ร้านเหล้าป่ันให้มีบรรยากาศดงัที่กลา่วมา
นี ้เพราะผู้ประกอบการนัน้ต้องการให้ผู้มาใช้บริการเกิดความรู้สกึว่าสถานที่นีค้ือร้านส าหรับจ าหน่ายสรุาจริงๆ และ
เกิดความอยากใช้บริการเพื่อแสดงออกว่าพวกเขาได้บรรลถุึงความเป็นผู้ ใหญ่แล้ว ซึ่งการกระท าดงักลา่วนีถื้อได้ว่า
เป็นการแสดงอตัลกัษณ์อยา่งหนึง่ของวยัรุ่นในปัจจบุนั นอกจากนีแ้ล้ว การตกแต่งร้านให้มีบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามเทศกาลตา่งๆ เช่น วนัปีใหม ่วนัวาเลนไทน์ หรือการแสดงดนตรีสดที่เกิดขึน้ในร้านนัน้ ล้วนเป็นองค์ประกอบที่
แสดงความเป็นร้านเหล้า จนจึงท าให้ผู้มาใช้บริการมีความรู้สกึวา่ตนได้เข้ามานัง่ในร้านเหล้ามากกวา่ร้านอาหาร และ
จากการศกึษาพบวา่แทบทกุร้านจะมีจอ projector ขนาดใหญ่เพื่อถ่ายทอดสดการแข่งขนัฟุตบอล ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่ง
ในการเรียกลกูค้าที่เป็นคอบอลเข้ามาใช้บริการ ลกูค้ากลุม่นีจ้ะเกิดขึน้ในช่วงเวลาพิเศษ เช่น การแขง่ขนับอลโลก  
 และจากการท่ีผู้ประกอบการต้องการดึงดดูลกูค้าโดยเฉพาะกลุม่วยัรุ่นให้เข้ามาใช้บริการร้านเหล้าป่ันของ
ตน จึงมีการน า “เหล้าป่ัน” มาเป็นสินค้าเด่นในร้าน เพราะตามกฎหมายแล้วจะห้ามเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี ไม่ให้ดื่ม
สรุา แตเ่หล้าป่ันมีดีกรีของความเป็นสรุาไม่ถึงที่กฎหมายก าหนดจึงถือเป็นเพียงแค่เคร่ืองดื่มชนิดหนึ่งเท่านัน้ ซึ่งจาก
ช่องว่างทางกฎหมายนีจ้ึงท าให้เด็กวยัรุ่นที่อายตุ ่ากว่า 18 ปี ที่อยากแสดงความเป็นผู้ ใหญ่ด้วยการดื่มสรุาสามารถ
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เข้ามาใช้บริการร้านเหล้าป่ัน และสัง่เหล้าป่ันมาดื่มได้โดยไมผิ่ดกฎหมาย  
กลยทุธ์ประการท่ีสองคือ ราคา ในการใช้บริการร้านเหล้าป่ันแตล่ะครัง้นัน้ ผู้ ใช้บริการจะเสียเงินเป็นจ านวน

ไมม่ากเมื่อเทียบกบัการบริโภคสรุาในทางอื่น เพราะเหล้าป่ันจะคิดราคาเป็นเหยือก แต่ละเหยือกจะมีราคาตัง้แต่ 70-
90 บาทโดยราคาของเหล้าป่ันจะขึน้อยูก่บัการตัง้ราคาของแตล่ะร้าน ซึง่ถือเป็นกลยทุธ์ทางด้านราคา (price) จ านวน
เงินในระดบันีถื้อเป็นจ านวนเงินที่กลุม่วยัรุ่น เช่น นกัเรียน นกัศึกษา สามารถเข้ามาใช้บริการได้ เพราะการบริโภค
เหล้าป่ันนัน้จะบริโภคเป็นเหยือก และนกัศกึษาสว่นใหญ่มกัจะมาเป็นกลุม่และจ่ายคา่อาหารทัง้หมดโดยการเฉลี่ยกนั 
และผู้ ให้สมัภาษณ์คนหนึ่งได้บอกกบัเราว่า “หากมีเพื่อนไปด้วยเยอะในบางครัง้ก็สามารถเมาได้ในราคาเพียง 20 
บาทเทา่นัน้เอง” 
 นอกจากราคาที่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ท าให้ผู้ ใช้บริการเลือกบริโภคเหล้าป่ันแล้ว กลยุทธ์ทางการตลาดอีก
อย่างหนึ่งของผู้ประกอบการคือ การเสนอโปรโมชั่นต่างๆแก่ลูกค้าเพื่อดึงดูดความสนใจให้เข้ามาใช้บริการ เช่น 
ส าหรับร้านเหล้าป่ันที่เปิดใหม่จะมีโปรโมชัน่ว่าหากลกูค้ามาก่อนหนึ่งทุ่มตรงจะได้เหล้าป่ันฟรีหนึ่งเหยือก หรือบาง
ร้านจะใช้วิธีซือ้หนึ่งเหยือกแถมหนึ่งเหยือก เป็นต้น แต่การใช้โปรโมชัน่เหล่านีม้กัจะเปลี่ยนไปเร่ือยๆตามเทศกาลที่
เกิดขึน้ในรอบปี เช่น วนัปีใหม ่วนัวาเลนไทน์ หรือเทศกาลการแขง่ขนัฟตุบอลตา่งๆ   
 ผลิตภณัฑ์เหล้าป่ันจะเกิดจากน าสรุามาผสมกับน า้หวานกลิ่นผลไม้ต่างๆป่ันกบัน า้แข็ง ท าให้เกิดรสชาติ
ต่างกันตามน า้หวานที่น ามาผสม อาจมีการใส่เยลลี่ลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติและสร้างความแปลกใหม่ ซึ่งท าให้เกิด
ทางเลอืกที่หลากหลายส าหรับผู้บริโภค สิง่นีค้ือกลยทุธ์ทางด้านผลติภณัฑ์ (product) นัน่เอง 
2. พฤติกรรมการดื่มเหล้าป่ันและสาเหตุการดื่ม 
 จากการศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคเหล้าป่ันของคณะผู้วิจัยพบว่า กลุม่ผู้มาใช้บริการร้านเหล้าป่ันนัน้
สามารถแบง่ได้เป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ คือ กลุม่วยัรุ่น ซึง่ประชากรในกลุม่นีจ้ะมีทัง้นกัเรียนและนกัศกึษามหาวทิยาลยั โดย
ลกัษณะของการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการกลุม่นีค้อื มกัจะมาเป็นกลุม่ใหญ่ ตัง้แต ่4 คนขึน้ไป มกัจะสัง่เหล้าป่ันเพื่อ
น ามาดื่มกันระหว่างกลุม่ อาจจะมีการเพิ่มชอท (เพิ่มปริมาณความเข้มข้นของสรุา) ของเหล้าป่ันมากห รือน้อยตาม
ปริมาณคนที่มาในครัง้นัน้ และจากการสงัเกตพบว่ามีความแตกต่างของการเข้าใช้บริการระหว่างกลุม่นกัเรียนและ
นกัศกึษาคือ หากเป็นกลุม่นกัเรียนจะไม่มีกลุม่ที่มีเฉพาะเพศหญิงเข้ามาใช้บริการ แต่หากเป็นกลุม่นกัศึกษาจะมีทัง้
กลุม่ที่มีทัง้เพศหญิงและชาย กลุม่ชายล้วน และกลุม่หญิงล้วน ซึง่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่เกิดขึน้ระหว่างวยัที่
เข้าใช้บริการ ในขณะที่บริโภคนัน้ก็จะมีกิจกรรมที่เป็นการสร้างความบนัเทิงภายในกลุม่ เช่น การพดูคยุกนัภายใน
กลุม่ และมกัจะสง่เสยีงดงัระหวา่งการใช้บริการ สว่นในกลุม่ผู้ใหญ่นัน้มกัจะเข้ามาใช้บริการเป็นคู่ มกัจะนัง่ดื่มกินกนั
อย่างเงียบๆ และเคร่ืองดื่มที่สัง่ก็มกัจะเป็นสรุาหรือเบียร์  นอกจากนีแ้ล้วยงัมีลกูค้ากลุม่ที่มาในกรณีเทศกาลพิเศษ 
เช่น การแขง่ขนัฟตุบอล หากเป็นเทศกาลพิเศษนัน้ลกูค้าทกุกลุม่จะสัง่สรุาเป็นสว่นใหญ่ 
 เวลาในการเข้าใช้บริการร้านเหล้าป่ันของทัง้สองกลุม่นัน้เป็นเวลาเดียวกนั คือ ตัง้แต่ 19.00 เป็นต้นไป และ
ผู้มาใช้บริการจะมีจ านวนมากขึน้ตัง้แตช่ว่งเวลา 21.30 เนื่องจากในช่วงเวลานีท้างร้านเหล้าป่ันบางร้านจะมีการแสดง
ดนตรีสดภายในร้าน ซึง่ลกูค้าสามารถขอเพลงจากนกัดนตรีตามที่ตนต้องการได้ 
 จากการสมัภาษณ์เด็กนกัเรียนมธัยมจ านวน 2 กลุม่และนกัศกึษาจ านวน 5 กลุม่ที่เข้ามาใช้บริการร้านเหล้า
ป่ันถึงสาเหตขุองการดื่มเหล้าป่ัน พบวา่ สาเหตขุองการดื่มเหล้าป่ันในที่นีก็้เพื่อต้องการสงัสรรค์กนัในหมูเ่พื่อน ท่ีเลอืก
เหล้าป่ันเป็นสินค้าหลกัที่บริโภคเพราะดื่มง่ายและมีหลายรสชาติให้เลือก อีกทัง้ราคาไม่แพงเกินไป ซึ่งตกเหยือกละ 
80 -100 บาทเทา่นัน้ และเหล้าป่ันถ้าดื่มในจ านวนมากๆก็สามารถท าให้เกิดอาการมนึเมาได้เช่นเดียวกบัการดื่มเหล้า
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หรือเบียร์ ซึง่มีรสชาติที่ขมกวา่จึงดื่มได้ยากกว่า จึงเป็นเหตใุห้เลือกเหล้าป่ันมาบริโภคกนัเป็นสว่นใหญ่ และจากการ
สมัภาษณ์นกัศึกษาหญิงคนหนึ่งถึงเหตุผลในการดื่มเข้าร้านเหล้าป่ัน เราได้รับค าตอบว่า “มนัดูดีกว่าเข้าผบันะพี ่
เหล้าป่ันมนัดูเด็กๆ ใสๆ แต่ถ้าเข้าผบัไปกินเหล้าจริงมนัก็ดูไม่ดี จริงมัย้?” และจากการสมัภาษณ์นกัเรียนที่นัง่อยู่ใน
ร้านก็ได้ค าตอบว่า “ถ้าเราสัง่เหล้าบางร้านเค้าก็ไม่ให้เรากิน แต่ถ้าเป็นเหล้าป่ันไปร้านไหนเราก็ได้กิน แล้วมนัก็เมา
เหมือนกนัดว้ย”สว่นกลุม่วยัผู้ใหญ่ รวมถึงผู้ที่มาดกูารแข่งขนัฟุตบอล จากการสมัภาษณ์ จ านวน 7 คน พบว่าเลือกที่
จะดื่มเบียร์และเหล้ามากกว่า เนื่องจากเหมาะสมกบัวยั และกลุม่วยัท างานสว่นใหญ่คิดว่า การดื่มหรือบริโภคเหล้า
ป่ันนัน้ เป็นการบริโภคของเด็กที่เร่ิมหดัดื่มเหล้า อีกทัง้เหล้าหรือเบียร์ที่บริโภคมีรสชาติที่หนกักว่าเหล้าป่ัน และสร้าง
ความมนึเมาได้มากกวา่ด้วย 
3. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่ก าหนดการด ารงอยู่ของเหล้าป่ัน  
 ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัที่ท าให้ร้านเหล้าป่ันด ารงอยู่ได้นัน้ สาเหตปุระการแรกคือ กฎหมายที่ยินยอมให้
ธุรกิจร้านเหล้าป่ันจดทะเบียนในรูปแบบของร้านอาหารกึ่งผบั ตามข้อกฎหมายนัน้ ร้านอาหารกึ่งผบัจดัอยู่ในสถาน
บริการประเภทที่ 4 ของ พ.ร.บ.สถานบริการ คือ “สถานบริการที่มีอาหาร สรุา น ้าชา หรือเคร่ืองดื่มอย่างอื่นจ าหน่าย
โดยมีการแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพือ่การบนัเทิง ให้กระท าได้ทกุวนัระหว่างเวลา 11.00-14.00 และเวลา 
18.00-01.00” นอกจากนีแ้ล้ว เหล้าป่ันยงัถือว่ามิใช่สรุาตามนิยามของกฎหมาย เนื่องจากสรุาจะต้องแอลกอฮอลล์
เกินกวา่ 15 ดีกรีขึน้ไป แตก่รณีของเหล้าป่ันนัน้มีดีกรีต ่ากวา่ 15 ดีกรี ซึ่งไม่จดัว่าเป็นสรุา ดงันัน้เยาวชนอายไุม่ถึง 18 
ปีจึงสามารถบริโภคได้ และการที่ร้านเหล้าป่ันสามารถเปิดได้โดยเสรี จนบางครัง้ได้เลยก าหนดเวลาที่ทางกฎหมาย
ระบุไว้เนื่องจากเหล้าป่ันมิได้ถูกควบคุมเวลาการขาย โดยภาครัฐอาจจะระบุค าว่า “เหล้าป่ัน” ให้ปรากฎขึน้ใน
กฎหมายเพื่อจะได้มีการควบคมุการบริโภคเหล้าป่ันในหมูเ่ยาวชนตอ่ไป 
 สาเหตุประการที่สองคือ การประกอบธุรกิจร้านเหล้าป่ันมีก าไรสงูกว่าธุรกิจอื่น จึงเป็นแรงจูงใจส าหรับ
ผู้ประกอบการ เนื่องจากการท าเหล้าป่ันนัน้ ใช้สรุาเพียงเลก็น้อยป่ันผสมกบัน า้ผลไม้ ท าให้ราคาของต้นทนุต่อเหยือก
นัน้มีราคาต ่า จึงใช้กลยทุธ์ทางการตลาดต่างๆมาใช้ในการประกอบธุรกิจของตนเพื่อดึงดดูลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการ 
โดยการโฆษณาให้เหล้าป่ันกลายเป็นเคร่ืองดื่มชนิดใหมท่ี่สามารถตอบสนองความต้องการของคนบางกลุม่ที่ต้องการ
แสดงอตัลกัษณ์ของตนเอง ซึง่สามารถท าให้เกิดกลุม่ผู้บริโภคได้มากในระดบัหนึง่ 
 สาเหตปุระการสดุท้ายคือ ค่านิยมในหมู่วยัรุ่น เพราะเหล้าป่ันเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่สามารถตอบสนองการ
แสดงอตัลกัษณ์ของกลุม่คนบางกลุม่ได้ การที่เหล้าป่ันถกูจดัอยูใ่นประเภทของเคร่ืองดื่มชนิดหนึง่ที่สามารถท าให้เกิด
ความมนึเมาได้ และบคุคลทกุเพศทกุวยัสามารถบริโภคเหล้าป่ันโดยไม่ผิดกฎหมาย จึงเป็นเหตจุูงใจให้กลุม่ลกูค้าที่
ชอบลองของใหมแ่ละต้องการเข้าถึงความมนึเมาเลอืกที่จะบริโภคเหล้าป่ัน 
 

สรุป 
 ลกัษณะทางกายภาพของร้านเหล้าป่ันคือ เป็นร้านที่เสมือนว่าเป็นร้านขายสรุาโดยตรง โดยใช้เทคนิคการ
เปิดไฟสลวัภายในร้าน มีการใช้โต๊ะไม้เพื่อให้เกิดบรรยากาศแบบสบายๆ และเสียงเพลงคลอภายในร้าน มกัตัง้อยู่ใน
รอบสถานศกึษาเพราะมกีลุม่ลกูค้าเป็นจ านวนมาก หากสงัเกตภายในร้านจะพบความแตกตา่งระหวา่งร้านท่ีเน้นกลุม่
วยัรุ่นเพราะจะมีพนกังานเป็นนกัศกึษาทัว่ไป สว่นร้านท่ีเน้นกลุม่ลกูค้าผู้ใหญ่จะมีพนกังานเสริฟสาวสวย รูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจร้านเหล้าป่ันสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ร้านเหล้าป่ันท่ีโฆษณาสนิค้าเดน่เป็นเหล้าป่ัน ซึง่ร้าน
เหล้านีม้กัจะเจาะตลาดเพื่อขายกลุม่ลกูค้าวยัรุ่น และร้านท่ีมุง่เน้นลกูค้ากลุม่ผู้ใหญ่ โดยมีพนกังานเสริฟสาวสวย และ
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ขายสรุาเป็นหลกั โดยมีเหล้าป่ันเป็นส่วนหนึ่งของรายการเคร่ืองดื่มภายในร้านเท่านัน้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าร้าน
ประเภทแรกจะมีมากกว่าประเภทที่สอง เนื่องมาจากเป็นร้านเหล้าป่ันที่ตัง้ใกล้มหาวิทยาลยัจึงต้องการกลุ่มลกูค้า
วยัรุ่นเสยีสว่นมาก นอกจากนีแ้ล้ว หากมีเทศกาลพิเศษ เช่น ฟุตบอลโลก จะมีลกูค้าอีกหนึ่งกลุม่ที่มาเพื่อดบูอล และ
ในช่วงเทศกาลนัน้ลกูค้าทกุกลุม่จะสัง่สรุามากกวา่เหล้าป่ัน 
  พฤติกรรมการดื่มเหล้าป่ันและสาเหตุการดื่มนัน้ คณะผู้ วิจัยพบว่า กลุ่มผู้มาใช้บริการร้านเหล้าป่ันนัน้
สามารถแบง่ได้เป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ คือ กลุม่วยัรุ่น ซึง่ประชากรในกลุม่นีจ้ะมีทัง้นกัเรียนและนกัศกึษามหาวทิยาลยั โดย
ลกัษณะของการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการกลุม่นีค้อื มกัจะมาเป็นกลุม่ใหญ่ ตัง้แต ่4 คนขึน้ไป มกัจะสัง่เหล้าป่ันเพื่อ
น ามาดื่มกนัระหวา่งกลุม่ สว่นในกลุม่ผู้ใหญ่มกัจะเข้ามาใช้บริการเป็นคู ่มกัจะนัง่ดื่มกินกนัอยา่งเงียบๆ และเคร่ืองดื่ม
ที่สัง่ก็มกัจะเป็นสรุาหรือเบียร์ นอกจากนีแ้ล้วยงัมีกลุม่ลกูค้าอีกหนึ่งกลุม่ซึ่งเข้าใช้บริการเพื่อดฟูุตบอลที่ทางร้านเปิด
ให้ ลกูค้ากลุม่นีจ้ะดื่มสรุาเป็นหลกัและสง่เสยีงดงัมากระหวา่งการแขง่ขนัฟตุบอล 
 ปัจจัยทางสงัคมและวัฒนธรรมที่ก าหนดการด ารงอยู่ของเหล้าป่ัน เนื่องจากธุรกิจร้านเหล้าป่ันนัน้จด
ทะเบียนในรูปแบบของร้านอาหารกึ่งผบั จึงไมส่ามารถก าหนดอายบุคุคลที่เข้าใช้บริการได้ กลยทุธ์ที่ผู้ประกอบการใช้
ในการประกอบธุรกิจนีค้ือ หลกัการตลาด 4P’s การที่ธุรกิจเหล้าป่ันเป็นธุรกิจที่ใช้ต้นทุนต ่าแต่มีก าไรสงูยังเป็น
แรงจงูใจส าหรับผู้ประกอบอีกทางหนึง่ด้วย อีกทัง้เหล้าป่ันเป็นเคร่ืองดื่มที่ไมม่ีรูปแบบตายตวั สามารถประยกุต์สตูรได้
หลากหลาย จึงท าให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของวัยรุ่นที่ต้องการความแปลกใหม่ ท าให้เหล้าป่ันยังคงด ารงอยู่ใน
สงัคมไทย 
 

ค าขอบคุณ  
 คณะผู้วิจยัต้องขอขอบคณุผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุิดา ธรรมมณีวงศ์ ที่ได้กรุณาให้ข้อแนะน า ความรู้ รวมทัง้
ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆจนกระทั่งส าเร็จลงด้วยดี คณะผู้ วิจัยรู้สึกซาบซึง้ ในความกรุณาและกราบ
ขอบพระคณุอยา่งสงูมา ณ ท่ีนี ้
 นอกจากนี ้ขอขอบพระคณุผู้ให้ข้อมลูที่เก่ียวกบังานวิจยัฉบบันีท้กุท่าน ขอขอบคณุผู้ประกอบการธุรกิจร้าน
เหล้าป่ัน ผู้มาใช้บริการร้านเหล้าป่ัน และบคุคลอื่นๆท่ีช่วยเหลอืในการให้ข้อมลูเก่ียวกบังานวิจยัชิน้นี ้ 
 ท้ายที่สดุ ขอขอบพระคณุบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวของนกัวิจยัทกุทา่น ที่คอยให้ก าลงัใจและให้
การสนบัสนนุในเร่ืองของการศกึษาวิจยัฉบบันีม้าโดยตลอด  
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