บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็ นมาและสภาพปั ญหา
“เยาวชนคืออนาคตของชาติ” คงไม่มีผ้ ใู ดปฏิเสธคากล่าวที่เจนหูเจนตานี ้ เพราะเยาวชน
คือคนรุ่ นใหม่ที่จ ะเติบ โตขึ ้นมาทดแทนคนรุ่ นเก่าที่ สงู วัย ขึ ้น และเป็ นก าลังสาคัญที่ จะเข้ าไปท า
หน้ าที่ ต่างๆ สืบสานสังคมต่อไป เยาวชนจึงถื อเป็ นรากฐานและก าลังสาคัญ ในการขับ เคลื่อน
ประเทศชาติและสังคมในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของสังคมไทยในปั จจุบนั มีความน่า
เป็ นห่วง และจาเป็ นต้ องทบทวน เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากเยาวชนที่เป็ น
อนาคตของชาติ
อาจกล่าวได้ วา่ เยาวชน คือผู้ที่มีอายุอยู่ในวัยรุ่น หรือช่วงเวลาหัวเลี ้ยวหัวต่อของชีวิต ซึ่ง
ทัง้ ร่างกายและจิตใจเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้ าวกระโดดจากความเป็ นเด็กสู่ความเป็ นผู้ใหญ่
ช่วงเวลาของพัฒนาการในวัย เปลี่ย นผ่านนี ้ จึง ท าให้ เ ยาวชน หรื อวัย รุ่ น เป็ นทัง้ “วัย ลุ้น ” และ
“วัยวุน่ ” กล่าวคือ คนในวัยนีจ้ ะมีแรงขับที่กระตุ้นการเรี ยนรู้ให้ แสวงหาความแปลกใหม่ด้วยความ
อยากรู้อยากเห็น และพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่สะท้ อนให้ ตนเองและผู้อื่นรู้สกึ ถึงการเติบโต
ในขณะเดียวกันแรงกระตุ้นเหล่านันยั
้ งผลักดันให้ เกิดการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงและ
ท้ าทายเพื่อสร้ างอัตลักษณ์และความสนใจจากผู้คนรอบข้ างด้ วย
ดังนัน้ ความคิด พฤติกรรมและการแสดงออกของคนในวัยนีจ้ ึงมักตังอยู
้ ่บนความหมิ่น
เหม่และสับสน จึงมีเยาวชนจานวนไม่น้อยที่มีบทบาทไม่สมวัยตามความคาดหวังและบรรทัดฐาน
ของสังคม ความเบี่ยงเบนเหล่านี ้มักนามาซึ่งปั ญหาและผลกระทบต่อสังคมที่รุนแรง อีกทัง้ ยังอาจ
นามาซึ่งความสูญเสียที่มิอาจประมาณค่าได้ เช่น การตังมี
้ เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรโดยขาดการ
ป้องกัน ซึ่งนาไปสู่ความเสี่ยงในการติดเชือ้ โรคร้ ายแรง หรื อตังครรภ์
้
ไม่พึงประสงค์ ซึ่งส่งผลต่อ
อนาคตของตนเองและผู้อื่น การใช้ สารเสพติดและการเที่ยวตามสถานบันเทิงจนเสียการเรี ยน การ
ขับขี่ยานพาหนะด้ วยความคึกคะนองบนท้ องถนน เป็ นเหตุนามาซึ่งอุบตั ิเหตุร้ายแรงที่เป็ นอันตราย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน เป็ นต้ น
พฤติกรรมหนึ่งของเยาวชนไทยที่ก่อให้ เกิดปั ญหาและส่งกระทบต่อสังคมอย่างรุนแรงใน
ปั จจุบัน คือ การบริ โภคสุราของเยาวชนถือได้ ว่าเป็ นปั ญหาที่มีแนวโน้ มสูงขึ ้น และสามารถสร้ าง
ปั ญหาอื่นๆ ตามอย่างต่อเนื่องอีกมากมาย จากการรายงานสถานการณ์สรุ าประจาปี พ.ศ. 2553
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(บัณฑิต ศรไพศาล และคณะ: 2553, 17-20) พบว่า เยาวชนไทย กลุ่มผู้ชายเริ่ มมีประสบการณ์ดื่ม
สุราประมาณร้ อยละ 20-40 ส่วนกลุ่มผู้หญิ งร้ อยละ 9-24 โดยทัง้ สองกลุ่มมีแนวโน้ มการเป็ นผู้ดื่ม
อย่างต่อเนื่องและเป็ นประจามากขึ ้นเรื่อยๆ อีกทัง้ ในกลุม่ เยาวชนชายเกือบครึ่งหนึ่งมีพฤติกรรมดื่ม
สุราที่ เ ป็ นอัน ตราย ส่วนกลุ่มเยาวชนหญิ งมีพ ฤติก รรมดังกล่าวประมาณหนึ่งในสี่ จากข้ อมูล
ดังกล่าวสรุ ปในเบือ้ งต้ นได้ ว่าเยาวชนไทยก าลังมีภาวะความเสี่ย งจากการบริ โภคสุราสูง ซึ่งเป็ น
ปั ญหาที่ต้องเร่งดาเนินการแก้ ไข
หากพิจ ารณาปั ญ หาในด้ านผลกระทบทางสังคมจากการบริ โภคสุราของเยาวชนไทย
พบว่า ร้ อยละ20-50 ของเยาวชนที่ ดื่มสุราได้ รับผลกระทบต่อร่างกาย ชีวิต และการเรี ย น เช่น
การได้ รับบาดเจ็บและอุบตั ิเหตุจากการดื่มสุรา การทะเลาะวิวาททาร้ ายร่างกาย การขาดเรียน และ
ปั ญหาสุขภาพ เป็ นต้ น ในขณะเดียวกันการบริ โภคสุรายังส่งผลต่อผู้คนรอบข้ าง และชุมชน เช่น
การทาร้ ายร่างกาย การกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ การใช้ ยาเสพติดให้ โทษ เป็ นต้ น ผลกระทบ
ดังกล่าวมีแนวโน้ มที่ จ ะทวีค วามรุน แรงยิ่งขึน้ จากจ านวนนักดื่มหน้ าใหม่ที่ เพิ่ มจ านวนขึน้ อย่ าง
ต่อเนื่องด้ วย จึงกล่าวได้ วา่ การควบคุมปั ญหาจากการบริ โภคสุราในกลุ่มเยาวชนจึงเป็ นประเด็น
ปั ญหาเร่งด่วนสาหรับประเทศไทยซึ่งต้ องดาเนินการทัง้ ในด้ านเยาวชนผู้บริ โภคและผลกระทบที่
เกิดขึ ้นต่อสังคม
ในขณะเดียวกันหากพิจารณาปั ญหาในอีกด้ านมุมหนึ่งปั ญหาการบริโภคสุราของเยาวชน
และผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ ้นนี ้อาจไม่ได้ มาจากการตัวเยาวชนเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยอื่น
ด้ วย คื อ ผู้ป ระกอบการ และผู้จ าหน่ายสิน ค้ าประเภทสุรา และผู้ใ ห้ บ ริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อง รวมทัง้
มาตรการในการจากัดการจาหน่ายและบริโภคสุราด้ วย
ผลการสารวจได้ ชี ้ให้ เห็นว่า (บัณฑิต ศรไพศาล และคณะ. 2553, 21-26) กลุ่มเยาวชน
เข้ าถึ งเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ได้ สะดวก และรวดเร็ วสามารถซื อ้ หาได้ ภายใน 10 นาที โดยร้ าน
จาหน่ายสุรายังโอบล้ อมสถาบัน การศึก ษา และที่ พักส่งผลให้ เยาวชนมีทัศนคติท างบวกและมี
ประสบการณ์การดื่มมากขึ ้น ในขณะเดียวกันธุรกิจสุรายังได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบ และการ
จาหน่ายไปยังกลุม่ เยาวชนมากยิ่งขึ ้น เช่น ร้ านเหล้ าปั่ นที่มีจานวนมากขึ ้นรอบสถาบันการศึกษา
ประมาณ 6 ร้ านต่อหนึ่งสถาบันการศึกษาและตังอยู
้ ่ในรัศมี 200 เมตรรอบสถาบัน หรื อผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ มข้ นน้ อยผสมนา้ ผลไม้ ที่เจาะกลุ่มคนอายุน้อย และเยาวชนยังพบเห็น
โฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์วนั ละหลายๆ ครัง้ ในสื่อ ซึ่งเพื่อการเพิ่มความอยากลองดื่มในกลุ่ม
เยาวชน เป็ นต้ น
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ปรากฏการณ์ดงั กล่าวสะท้ อนถึงความสามารถของมาตรการในการจากัดการจาหน่าย
และลดการบริ โ ภคสุร าที่ ยัง มี ข้ อจ ากัด และจ าเป็ นต้ อ งพัฒ นากลไกในการด าเนิ น การให้ มี
ประสิท ธิ ผลมากยิ่ งขึน้ กล่าวคื อ มาตรการเกี่ ย วกับ การควบคุมปั ญ หาสุรานี ม้ ีทัง้ มาตรการทาง
กฎหมาย และมาตรการที่เป็ นนโยบาย ได้ แก่ การขึ ้นภาษี สุรา การควบคุมการบริ โภคเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ การควบคุมสื่อและการโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ การก าหนดโซนนิ่ งจุดขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การกาหนดบทลงโทษผู้เมาสุราขณะขับรถยนต์ที่รุนแรง การชักชวนงดสุรา
ช่วงเข้ าพรรษา และการงดการให้ สุราเป็ นของขวัญ ในโอกาสสาคัญ เป็ นต้ น ถึ งแม้ จ ะมีความ
พยายามในการขับเคลื่อนมาตรการเหล่านีแ้ ต่ก็ยังขัดแย้ งกับนโยบายการเปิ ดเสรี สรุ า อีกทัง้ ขาด
ความจริงจัง เข้ มข้ นในการใช้ มาตรการ (สุทธิลกั ษณ์ ตังกุ
้ ลบริบรู ณ์ และคณะ, 2548: 82-93) จึงไม่
เกิดประสิทธิผลจากมาตรการอย่างชัดเจน การจัดการกับปั ญหาการบริ โภคสุรา และผลกระทบ
อย่างยัง่ ยืนจึงจาเป็ นต้ องอาศัยวิธีคิดที่แตกต่างออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองปั ญหาให้ ไกล
ออกไปถึ งอนาคต ไม่ใ ช่เ พี ย งการไล่ตามปั ญ หา รวมทัง้ การพิ จ ารณาถึ งมาตรการในรู ป แบบที่
หลากหลาย และเชื่อมโยงกับเงื่อนไขที่มีความแตกต่างกันในเชิงพื ้นที่ด้วย
การสร้ างมาตรการเพื่อจัดการกับปั ญหาสุราที่เกี่ยวข้ องกับเยาวชนสาหรับรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั และอนาคต จึงควรเริ่มจากการวิเคราะห์และหยัง่ ถึงสภาพปั ญหาอย่างเป็ น
ระบบ โดยอาศัยเทคนิคการพยากรณ์ถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้น เพื่อใช้ เป็ นเงื่อนไขใน
การประเมิน สถานการณ์ สรุ ากับเยาวชน และผลกระทบทางสังคมที่จ ะเกิดขึ ้นจากสถานการณ์
ดังกล่าวไปพร้ อมกัน ซึ่งจะทาให้ สามารถเข้ าใจสภาพปั ญหาได้ อย่างครอบคลุม และซับซ้ อนยิ่งขึ ้น
การหยัง่ ถึงสภาพปั ญหาอย่างพินิจพิเคราะห์นีจ้ ะนาไปสู่กระบวนการในการสร้ างข้ อเสนอในการ
จัดการกับปั ญหาที่ลมุ่ ลึกและมีประสิทธิผลยิ่งขึ ้นแต่อย่างไรก็ตามการหยัง่ ถึงสภาพปั ญหาและสร้ าง
มาตรการที่เป็ นข้ อเสนอในลักษณะนี ้ควรพัฒนาจากกรณีศึกษาในระดับพืน้ ที่ก่อนจะขยายวงออก
ไปสูร่ ะดับที่กว้ างขวางยิ่งขึ ้นต่อไป
กรณีศึกษาในระดับพืน้ ที่เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่เป็ นตัวอย่าง และมีสภาพปั ญหาน่าสนใจ คือ
จังหวัดพิษณุโลกเนื่องจากพิษณุโลกเป็ นเมืองที่อยู่ในภาวะเปลี่ยนผ่านมีความผสมผสานระหว่าง
ความเป็ นเมืองและชนบท อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองเอก ศูนย์กลางการพัฒนาของภูมิภาคเหนือตอนล่าง
และมีสถานการณ์สรุ ากับเยาวชนที่มีความเสี่ยงทางสังคมสูง ดังเห็ นได้ จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้น
ในพื ้นที่ ซึ่งมีปัญหาทังในด้
้ านอุทาน อุปสงค์ และการจัดการ หลายกรณีที่บ่งชีถ้ ึงความรุนแรงของ
สภาพปั ญหา
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ในด้ านอุปสงค์ สานักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค ได้ สารวจพบว่าประชากรไทยดื่มสุรา
ร้ อยละ 37.44 ในขณะที่ประชากรจังหวัดพิษณุโลกดื่มสุราร้ อยละ 38.6 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทัง้
ประเทศ และส่วนหนึ่งในนันคื
้ อเยาวชน เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกมีสถาบันการศึกษาจานวนมาก
เป็ นที่ดงึ ดูดเยาวชนจากทังภายในจั
้
งหวัดและจังหวัดรอบข้ างให้ เข้ ามาอาศัยและใช้ ชีวิตอยู่ในพืน้ ที่
รอบข้ างสถาบันการศึกษา
สภาพปั ญหาดังกล่าวยังสอดคล้ องกับสภาพปั ญหาในด้ านอุปทานด้ วย กล่าวคือ จากการ
สารวจพบว่าเฉพาะตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกมีจานวนจุดจาหน่ายสุราถึง 123
จุด(สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550: 42) สาหรับจุดเสี่ยงที่มีเยาวชน
อยู่หนาแน่น คื อบริ เ วณรอบมหาวิท ยาลัย นเรศวร ในรัศมีไม่เกิ น 500 เมตร มีร้านจ าหน่ายสุรา
จานวนถึง72 ร้ าน ซึ่งถือว่ามีปริ มาณมากเป็ นลาดับต้ นของประเทศ ทาให้ เยาวชนมีโอกาสในการ
เข้ าถึงและบริโภคสุราได้ ง่าย
สาหรับในด้ านการจัด การมีความพยายามมากมายที่ จะควบคุมและลดปั ญหาสุราใน
กลุม่ เยาวชน เช่น มีความเคลื่อนไหวพยายามรณรงค์สงกรานต์ปลอดเหล้ าในปี พ.ศ. 2553 โดยใช้
มาตรการจ ากัด การจ าหน่ายและลดการบริ โภคทัง้ ในเชิ งกฎหมายและนโยบาย แต่ไม่เ ป็ นผล
เนื่องจากยังพบผู้ประกอบการลักลอบจาหน่ายสุราในพื ้นที่ต้องห้ าม และเยาวชนที่เล่นสงกรานต์ก็
ยังบริโภคสุราและแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะเป็ นต้ น
ดังนัน้ การศึกษาสภาพปั ญ หาสุรากับเยาวชนและผลกระทบทางสังคมที่จะเกิดขึ ้นใน
อนาคต โดยหยัง่ ถึงสภาพปั ญหาด้ วยความเข้ าใจ และนาไปสูก่ ารสร้ างมาตรการที่เป็ นข้ อเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อเตรียมจัดการรับมือกับปั ญหาล่วงหน้ าอย่างเป็ นระบบในพืน้ ที่กรณีศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก จึงมีความสาคัญและมีคุณค่าทัง้ ในเชิงวิช าการ รวมทัง้ ยังเป็ นประโยชน์ต่อการนาไป
ประยุกต์ใช้ ขยายผล เพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมและลดปั ญหาสุราในกลุ่มเยาวชนให้ มี
ประสิทธิผลยิ่งขึ ้น
2. วัตถุประสงค์ การศึกษา
2.1 ศึก ษาผลกระทบทางสัง คมจากสถานการณ์ สุร ากับ เยาวชนไทยในอนาคต
กรณีศกึ ษาจังหวัดพิษณุโลก
2.2 จัดทาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายการลดผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์สรุ ากับ
เยาวชนไทยในอนาคต กรณีศกึ ษาจังหวัดพิษณุโลก
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3. ขอบเขตการศึกษา
ผู้วิจยั ได้ กาหนดขอบเขตการศึกษาของโครงการจัดทาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายการลด
ผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทยในอนาคต กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ตามรายละเอียดดังนี ้
3.1 ขอบเขตด้ านเนื ้อหา
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารต่างๆทัง้ หลักการ
ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องที่จะนามาใช้ ในการศึกษาการจัดทาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายการ
ลดผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทย โดยมีเนื ้อหาครอบคลุมประเด็นต่อไปนี ้
1) แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น
2) แนวคิดเกี่ยวกับสุรา
3) แนวคิ ดเกี่ ย วกับ การประเมิน ผลกระทบทางสังคมและมุมมองผลกระทบทาง
สังคมจากการดื่มสุรา
4) แนวคิดเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายสาธารณะ
5) แนวคิดเกี่ยวกับการวิจยั อนาคต
3.2 ขอบเขตด้ านผู้ให้ ข้อมูล
ผู้ใ ห้ ข้อมูลในครัง้ นี ้ เป็ นบุคคลที่ มี ความสามารถในการให้ ข้อมูลทัง้ ทางตรงและ
เกี่ยวข้ อง ประกอบด้ วย
1) ผู้รับผลกระทบโดยตรง คือ เยาวชน ประกอบด้ วย ตัวแทนเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษา
และเยาวชนที่อยู่นอกสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก
2) ภาคประชาชน/ชุมชนและองค์กรท้ องถิ่น ประกอบด้ วย ตัวแทนจากชุมชนและท้ องถิ่น
อาทิ สมาคมผู้ใหญ่บ้าน กานัน องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) เป็ นต้ น ตัวแทนจาก
สมาคมผู้ปกครอง สมาคมครูอาจารย์ นักวิชาการ และหัวหน้ าส่วนราชการ
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ประกอบด้ วย สถาบันการศึกษา และสานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของจังหวัดและส่วนราชการจังหวัด
4) ผู้ก่อผลกระทบ ประกอบด้ วย ผู้ประกอบการ /ร้ านค้ า/สถานบันเทิง
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3.3 ขอบเขตด้ านพื ้นที่
ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกพื ้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประกอบด้ วย 9 อาเภอ ได้ แก่ อาเภอ
เมือง อาเภอบางระก า อาเภอบางกระทุ่ม อาเภอวัดโบสถ์ อาเภอพรหมพิ ราม อาเภอนครไทย
อาเภอ ชาติตระการ อาเภอวังทอง และอาเภอเนินมะปราง เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลมาสังเคราะห์
สรุปเชิงบรรยาย ในการจัดทาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายการลดผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์
สุรากับเยาวชนไทย
3.4 ขอบเขตด้ านวิธีการ
ผู้วิจัย อาศัย วิธีก ารวิจัยเชิ งคุณภาพ โดยใช้ การบรรยายเชิงสรุป และการวิเคราะห์
เนื ้อหา จากข้ อมูลเอกสารและการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ในพื ้นที่เป้าหมาย เพื่อดาเนินการทานายและ
พยากรณ์สถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทย และผลกระทบ อีกทังใช้
้ เทคนิคการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อ
จัดทาข้ อเสนอแนะการลดผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทย
3.5 ขอบเขตด้ านเวลา
ผู้วิจยั ได้ กาหนดขอบเขตด้ านเวลา ดังนี ้
1) ผู้วิจยั ดาเนินการทาวิจยั เป็ นระยะเวลา 1 ปี หลังจากดาเนินการเซ็นต์สญ
ั ญา
2) ผู้วิจยั ดาเนินการพยากรณ์ระยะเวลาข้ างหน้ า 5 ปี
4. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
4.1 ทาให้ ทราบผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์ สรุ ากับ เยาวชนไทยในอนาคต
กรณีศกึ ษาจังหวัดพิษณุโลก
4.2 ได้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการลดผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์สุรากับ
เยาวชนไทยในอนาคต กรณีศกึ ษาจังหวัดพิษณุโลก
5. นิยามศัพท์ เฉพาะ
5.1 การจัดทาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติของภาครัฐ ใน
การจัดสรรคุณ ค่าต่างๆ ให้ แก่ สงั คมโดยใช้ เป็ นแนวทางที่กาหนดวัตถุป ระสงค์ที่ แน่น อนเพื่อให้
บุคคล หรื อกลุ่มบุคคลจัดการกับปั ญหาหรื อเรื่ องที่อยู่ในความสนใจเพื่อตอบสนองค่านิยมของ
สังคมและให้ ก่อเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชนของประเทศ
5.2 การลดผลกระทบ หมายถึง มาตรการหรือแนวทางที่ใช้ ในการปฏิบัติที่มีส่วนช่วยให้
สามารถลดผลกระทบจากสถานการณ์สรุ ากับเยาวชน
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5.3 สถานการณ์สรุ ากับเยาวชน หมายถึง สภาวการณ์ในการบริโภคสุราของเยาวชนไทย
ในปั จจุบนั และแนวโน้ มต่อไปในอนาคต
5.4 ผลกระทบทางสังคม หมายถึง สถานการณ์ของผลกระทบด้ านต่างๆ ที่เกิ ดจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ เยาวชน ครอบครัว และชุมชนสังคม
5.5 สถานการณ์ด้านอุปสงค์ หมายถึง สภาวการณ์ด้านความต้ องการบริ โภคสุราของ
เยาวชนไทย โดยศึกษาจากความต้ องการเยาวชน
5.6 สถานการณ์ด้านอุปทาน หมายถึง สภาวการณ์ด้านการตอบสนองต้ องการบริ โภค
สุราของเยาวชนไทย โดยศึกษาจากความต้ องการ
5.7 สถานการณ์ด้านการจัดการ หมายถึง สภาวการณ์ด้านการดาเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมสถานการณ์สรุ า
5.8 เยาวชน หมายถึง เยาวชนที่ มีอายุตงแต่
ั ้ 13 - 22 ปี ซึ่งผู้วิจัยอ้ างอิงถึงที่อยู่ในวัย
เรียนและวัยรุ่นจนถึงระดับปริญญาตรี

