บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์
การวิจยั ในครัง้ นี ้ คณะผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ เครื่องมือการวิจยั และ
แหล่ง ข้ อ มูลที่ ห ลากหลายเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มูล ที่ ค รอบคลุม ข้ อ มูล ที่ เ ก็ บ รวบรวมได้ ทัง้ หมด
คณะผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั ซึ่งมี 3 ส่วน มีรายละเอียดดังนี ้
1. การวิเคราะห์ สถานการณ์ และผลกระทบทางสังคมปั จจุบัน
ในส่วนที่ 1 ผู้วิจัย ได้ ด าเนิ นการเก็ บ รวบรวมข้ อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ
รายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมของเยาวชนในการบริ โภคสุราในปั จจุบัน กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกและแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 - 2557 ของ
จังหวัดพิษณุโลก (องค์การบริ หารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, 2555) ประกอบกับการสารวจเชิงพืน้ ที่
และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องและหน่วยงานต่างๆ เพื่อนามาวิเคราะห์สรุป
สถานการณ์ ผลกระทบทางสังคมปั จ จุบัน และวิเ คราะห์ ตัวแปรเบื อ้ งต้ น เกี่ ย วกับ สถานการณ์
ผลกระทบทางสัง คมและเงื่ อ นไขในการพยากรณ์ แ ละตรวจสอบข้ อ มูล ความเป็ นไปได้ ข อง
สถานการณ์ ผลกระทบทางสังคมปั จจุบนั โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.1 บริบทการเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ท่ ีมีผลต่ อสถานการณ์ สุรากับเยาวชนไทย:
พืน้ ที่พษิ ณุโลก
1.1.1 บริบทด้ านเศรษฐกิจ
จากการทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลกและแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 - 2557 ของจังหวัดและการสัมภาษณ์กับผู้ที่
เกี่ยวข้ อง สามารถนามาวิเคราะห์และสรุปผลบริบทด้ านเศรษฐกิจ ดังนี ้
1) การเจริญเติบโตเศรษฐกิจ
จังหวัด พิ ษ ณุ โลกมี มูลค่าผลิตภัณ ฑ์ มวลรวมจังหวัดมากที่ สุด ในกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง และยังเป็ นศูนย์กลางการค้ า บริการและเป็ น Logistics Center ของสี่แยกอินโด
จีน จากรายงานของกลุม่ บริหารการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด (CFO) ในปี 2554 มีมลู ค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด 80,747 ล้ านบาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว 94,801 บาทต่อคนต่อปี รายได้ เฉลี่ย
ต่อหัวอยู่ในลาดับ 4 ของภาคเหนือ และอยู่ในลาดับที่ 39 ของประเทศ มีจานวนสถานประกอบการ

72

อุตสาหกรรมในจังหวัดทังสิ
้ ้น 632 แห่ง มีจานวนเงินทุนทังหมด
้
9,249,862,281 บาท ประกอบกับ
ยังมีศกั ยภาพในการพัฒนาพื ้นที่ไปสูก่ ารเป็ นศูนย์กลางการให้ บริการทางเศรษฐกิจและการค้ าที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้ จงั หวัดมีการขยายตัวมากขึ ้น (สานักงานจังหวัดพิษณุโลก, 2554)
ด้ านอุปทาน ขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 ตามการผลิต
ภาคเกษตรมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น โดยภาคเกษตรมีทิศทางเติบ โตได้ ดี เนื่องจากราคาพืช ส่วนใหญ่
ปรับตัวสูงขึ ้น จูงใจให้ เกษตรกรเพิ่มพื ้นที่เพาะปลูกพืชที่สาคัญของจังหวัด ประกอบกับมีโครงการ
รับจานาข้ าวเปลือก จึงมีรายได้ เกษตรกรจะปรับตัวสูงขึ ้นตามราคาพืชผลทางการเกษตรที่สาคัญ
ตามอุปสงค์ที่ มีอย่ างต่อเนื่ อง การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวในอัตราร้ อยละ 17.6 จาก
อุตสาหกรรมการเกษตร โดยอุต สาหกรรมการเกษตรปรับ ตัวเพิ่ มขึ ้น เพื่ อรองรับ ผลผลิตทาง
การเกษตรที่จะขยายตัวสูงขึ ้นในปี 2555 และภาคบริ การ ขยายตัวต่อเนื่องในอัตราร้ อยละ 21.1
โดยได้ รับแรงสนับสนุนจากรายได้ เกษตรกร การปรับเงินเดือนข้ าราชการและปรับค่า จ้ างขันต
้ ่าทั่ว
ประเทศ ประกอบกับ จังหวัดพิ ษณุโลกทัง้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิ จ กรรมกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ด้ านอุปสงค์ภายในจังหวัดยังขยายตัวต่อเนื่อง จากการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวร้ อยละ 18.5 เป็ นผลจากอัตราดอกเบีย้ นโยบายที่ปรับลดลงในช่วงครึ่งแรกของปี 2555
และสิน ค้ า กลุ่มวัสดุก่ อสร้ างมี แนวโน้ มทรงตัว เป็ นผลจากมาตรการควบคุมราคาสิน ค้ าของ
กระทรวงพาณิช ย์ แม้ มีความต้ องการมากขึ ้นเพราะมีการแข่งขันกันสูง ประกอบกับการบริ โภค
ภาคเอกชน ขยายตัวร้ อยละ 12.7 ตามนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการใช้ จ่าย เช่น มาตรการ
ปรับเงินเดือนข้ าราชการ ปรับเพิ่มค่าจ้ างแรงงานขันต
้ ่า และโครงการรับจานาข้ าวเปลือก รวมถึง
ภาวะความเสี่ยงด้ านเงินเฟ้อมีไม่มาก สาหรับการใช้ จ่ายภาครัฐ ขยายตัวในอัตราชะลอลงเล็กน้ อย
ร้ อยละ 10.4 ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากมติคณะรัฐมนตรีปรับลดงบประมาณปี 2555 ลดลงร้ อยละ 10
ของทุก กระทรวง เพื่ อนาไปช่วยเหลือผู้ป ระสบอุทกภัย อย่างไรก็ตามยังได้ รับแรงผลัก ดัน จาก
งบประมาณการให้ ความช่วยเหลือฟื ้นฟู เยียวยาผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์อทุ กภัยตาม
กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้ อนุมตั ิให้ กบั จังหวัด (สานักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก, 2555)
2) สถานภาพทางเศรษฐกิจ
จัง หวัด พิ ษ ณุโ ลก ประชาชนมี รายได้ เ ฉลี่ย 57,004 บาทต่อคนต่อ ปี
มีรายรับ 44,080 บาทต่อคนต่อ ปี รายจ่า ย 98,951 บาทต่อ คนต่อปี การประกอบอาชี พของ
ประชาชนส่วนใหญ่ทาการเกษตรโดยเฉพาะการทานามีทงนาปี
ั ้ และนาปรัง ในปี พ.ศ. 2552 มีพืน้ ที่
ปลูกข้ าวใช้ สาหรับปลูกข้ าวเจ้ า 3,060,041 ไร่ ผลผลิตที่ได้ จากการเก็บเกี่ยว 2,238,633.91 ตัน
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ผลผลิต เฉลี่ย ต่อไร่ 760 กิ โลกรัมต่อไร่ พืชไร่ ที่นิยมปลูกกันมาก เช่น ข้ าวโพด เลี ้ยงสัตว์ มัน
สาปะหลัง อ้ อยโรงงานถั่วเหลือง ถั่วเขียว ผิวมัน ถั่วลิสง ฯลฯ ส่วนไม้ ผลและไม้ ยืนต้ นที่นิยมปลูก
เช่น มะม่วง สับปะรด มะขามหวาน กล้ วยน ้าว้ า ลาไย และยางพารา โดยจังหวัดมีนโยบายส่งเสริม
การปลูกยางพาราให้ เป็ นพืชเศรษฐกิจของจังหวัด สาหรับพืชผักที่นิยมปลูกกันมาก ได้ แก่ มันเทศ
พริ กขี ้หนู คะน้ า ขิง ข้ าวโพดรับประทาน เป็ นต้ น จานวนครัวเรื อนที่เพาะเลี ้ยงสัตว์นา้ จืด 12,768
ครัวเรือน ปริมาณสัตว์น ้าจืด ที่จบั ได้ 8,875,942 กิโลกรัม
ด้ านเสถี ยรภาพเศรษฐกิจ ภายในจังหวัดพิ ษณุโลก อัตราเงิน เฟ้อในปี
2555 จะอยู่ที่ร้อยละ 6.50 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 6.0 - 7.0) ขยายตัวจากปี ก่อนที่
ขยายตัวร้ อยละ 5.3 จากแรงผลักดันที่สาคัญมาจากราคานา้ มันที่ปรับตัวสูงขึ ้นในปี นี ้ และราคา
สินค้ าอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ ้นรวมถึงราคาสินค้ าเกษตรในประเทศที่เร่งตัวขึ ้น ส่วนการจ้ างงาน
ขยายตัวร้ อยละ 9.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 8.1 – 10.9) ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ
จังหวัดพิษณุโลก (สานักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก, 2555)
นอกจากนีแ้ หล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และศาสนาที่สาคัญ ได้ แก่
วัดพระศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดจุฬามณี วัดนางพญา ค่ายสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านจ่าทวี ฯลฯ แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้ แก่ อุทยานแห่งชาติ
ภูหินร่องกล้ า ทุ่งแสลงหลวง สวนรุกขชาติสกุโณทยาน น ้าตกชาติตระการ เขาช้ างล้ วง ถา้ ผาท่าพล
ล่องแก่งลาน ้าเข็ก เป็ นต้ น โดยมีรายได้ จากนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่
้
างประเทศ (สานักงาน
จังหวัดพิษณุโลก, 2554)
1.1.2 บริบทด้ านสังคม
จากการทบทวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในจังหวัดพิษ ณุโลกและ
นโยบายการพัฒนาระดับพื ้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกและสัมภาษณ์กับผู้ที่เกี่ยวข้ องสามารถนามา
วิเคราะห์และสรุปผลบริบทด้ านสังคม ดังนี ้
1) ความเป็ นเมือง
จังหวัดพิษณุโลก เป็ นจังหวัดหนึ่งในพื ้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่มีศกั ยภาพ
ในการพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการขนส่งสินค้ าและผู้โดยสารของภูมิภาคเพื่อรองรับความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิ จทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ทัง้ นี เ้ นื่ องจากจังหวัดพิษ ณุโลกมีข้อได้ เ ปรี ย บ
ทางด้ านภูมิศาสตร์ ที่ตงอยู
ั ้ ่ในบริ เวณศูนย์กลางของกลุ่มอนุภมู ิภาคลุ่มนา้ โขง (Greater Mekong
Sub-Region) โดยทางทิศเหนือนัน้ มีเส้ นทางเชื่อมต่อจากจีนตอนใต้และพม่าตอนบน ผ่านลงมายัง
จังหวัดพิษณุโลก และเชื่อมโยงลงไปยังกรุงเทพฯ ท่าเรื อแหลมฉบังหรื อลงไปทางภาคใต้ ส่วนทาง
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ทิศตะวันตกสามารถเชื่อมโยงจากชายฝั่ งประเทศพม่าต่อไปจนถึ งประเทศลาว และเวียดนาม
จากศักยภาพดังกล่าว ทางจังหวัดพิษ ณุโลกจึงได้ กาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด โดยมี
เป้าหมายที่ต้องการผลักดันให้ จังหวัดพิษณุโลกพัฒนาไปเป็ น “เมืองบริ การสี่แยกอินโดจีน ” โดย
ขันตอนการแปลงยุ
้
ทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัตินนั ้ จังหวัดพิษณุโลกได้ จัดทาโครงการศึกษาความ
เป็ นไปได้ ในการจัดตังและออกแบบศู
้
นย์กระจายสินค้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
พื ้นที่สี่แยกอินโดจีน นอกจากนี ้ จังหวัดพิษณุโลกมีการเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็ นอยู่เชิงกายภาพ
โดยเฉพาะในตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยเป็ นศูนย์กลางการค้ าบริการและเป็ น Logistics Center
ของสี่แยกอินโดจีนและศูนย์กลางการค้ า อาทิ ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลพลาซ่า เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี
และแม็คโคร เป็ นต้ น
2) การเปลี่ยนแปลงของประชากร
อัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรจังหวัดพิษณุโลกมีแนวโน้ มที่
เพิ่ มขึ ้น มีอตั ราความหนาแน่น ของประชากรจังหวัดพิษ ณุโลกคิดเป็ นร้ อยละ 77.99 ต่อตาราง
กิโลเมตร ซึ่งสามารถสรุปอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรจังหวัดพิษณุโลกเมื่อเทียบกัน
3 ปี ย้ อนหลัง ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2554) ดังนี ้
(1) ปี 2551 มีประชากรชาย 415,106 คน เป็ นหญิง 428,889 คน
(2) ปี 2552 มีประชากรชาย 415,593 คน เป็ นหญิง 429,968 คน
(3) ปี 2553 มีประชากรชาย 417,293 คน เป็ นหญิง 432,399 คน
1.1.3 บริบทด้ านการเมืองการปกครอง
จากการทบทวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในจังหวัดพิษ ณุโลกและ
นโยบายการพัฒนาระดับพื ้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกและสัมภาษณ์กับผู้ที่เกี่ยวข้ องสามารถนามา
วิเคราะห์และสรุปผลบริบทด้ านการเมืองการปกครอง ดังนี ้
1) นโยบายการพัฒนา
จังหวัดพิษณุโลกมีนโยบายการพัฒนาในพืน้ ที่ โดยมียุทธศาสตร์ ในการ
พัฒนาที่สาคัญ ดังนี ้ 1) ส่งเสริ มการเป็ นศูนย์กลางการบริ การด้ านการขนส่งสินค้ าและผู้โดยสาร
2) ส่งเสริมการเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของภาคเหนือ
ตอนล่าง 3) ส่งเสริมการบริการด้ านสุขภาพให้ เป็ นศูนย์บริการแก่โดยพัฒนามาตรฐานการบริการให้
เป็ นสากลและให้ เป็ นจังหวัดที่ประชาชนมีสขุ ภาพสมบูรณ์แข็งแรง (Healthy Province) 4) ส่งเสริ ม
ให้ ภาครัฐและเอกชนชนมีการปรับปรุงให้ บริการมีคณ
ุ ภาพและอยู่ในระดับมาตรฐานให้ ประชาชน
และพนักงานมีหวั ใจแห่งการบริการ (Service Mind) ในฐานะเจ้ าของบ้ านที่ดี 5) พัฒนาการบริหาร
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จัดการการผลิตสินค้ าเกษตรที่เชื่อมโยงการตลาดและการแปรรูป 6) ส่งเสริ มให้ มีการจัดกิจกรรม
การประชุมภายในประเทศและเสริ มสร้ างกิจกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและวิชาการ 7) ส่งเสริ มให้
องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น และประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาปรับ ปรุ งภูมิทั ศน์ ใ ห้ สะอาด
สวยงามเป็ นเอกลักษณ์และมีความปลอดภัย และ 8) ส่งเสริ มให้ ชุมชนเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน ด้ วยการแก้ ไขปั ญหาความยากจนและสังคมเชิงบูรณาการ (สานักงานจังหวัด
พิษณุโลก, 2554)
นอกจากนี ้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดของพิษณุโลกได้ มียุทธศาสตร์ การ
พัฒนาที่ สาคัญในการพัฒนาเชิ งพืน้ ที่ ดงั นี ้ 1) ยุท ธศาสตร์ ก ารสร้ างความสมดุลและมัน่ คงของ
อาหารและพลัง งาน 2) ยุท ธศาสตร์ ก ารสร้ างเศรษฐกิ จ ที่ มี เ สถี ย รภาพบนฐานความรู้ และ
3) ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมัน่ คงในภูมิภาค ซึ่งนโยบายการ
พัฒนาในพืน้ ที่ดงั กล่าว มีแผนงาน และโครงการที่ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ก ารพัฒนาในระดับ
พื ้นที่
2) การบังคับใช้ กฎหมายในการควบคุมสุรา
จังหวัด พิ ษ ณุโลกได้ ใ ช้ กฎหมายพระราชบัญ ญั ติสุรา พ.ศ.2493 และ
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในการปฏิบัติหรื อกากับให้ มีการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ และข้ อบังคับในการควบคุมสุราในพืน้ ที่ (องค์การบริ หารส่วนจังหวัดพิษณุโลก,
2554) ดังนี ้
(1) มาตรการการควบคุมสถานที่ห้ามขาย มาตรา 27
(2) มาตรการการควบคุมสถานที่ห้ามดื่ม มาตรา 31
(3) มาตรการการควบคุมวันและเวลา มาตรา 28
(4) มาตรการการควบคุมอายุและอาการ มาตรา 29
(5) มาตรการการควบคุมลักษณะและวิธีการขาย มาตรา 30
(6) มาตรการควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย มาตรา 26
(7) มาตรการการควบคุมชื่อ/เครื่องหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 32
นอกจากนี ้ จังหวัดพิษณุโลกยังได้ นาประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ อง
กาหนดวันห้ ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2552 ห้ ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้ าพรรษา ในการปฏิบัติการควบคุมสุราในพืน้ ที่ รวมทัง้
มาตรการลดผลกระทบและป้องกันปั ญหาทางสังคมเกิดจากดื่ม โดยบังคับใช้ ตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522
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จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่ที่มีผลต่อสถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทยใน
พิษณุโลก สรุ ปข้ อค้ นพบได้ ว่า จังหวัดพิษณุโลกเป็ นจังหวัดที่ตงอยู
ั ้ ่ใจกลางของประเทศไทยที่ มี
ศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้ าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากการเกษตรและสินค้ า
OTOP มีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลายรูปแบบ จังหวัดพิษณุโลกเป็ นจังหวัดที่ได้ เปรี ยบในด้ านทาเล
ที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดตังอยู
้ ่บนศูนย์กลางของภูมิภาคอินโดจีน ซึ่งเป็ นส่วน
หนึ่งของแผนยุท ธศาสตร์ ใ นการพัฒนาของจังหวัดและเป็ นจุดยุท ธศาสตร์ ใ นการแข่งขัน เรื่ อ ง
Logistics Cost ซึ่งรัฐบาลได้ สนับสนุนและจัดทาเป็ นแผนยุทธศาสตร์ ของชาติ และเป็ นจังหวัดที่มี
โครงสร้ างพืน้ ฐานและโครงข่ายการคมนาคมที่ สะดวก โดยมีครบทุกโหมดของการขนส่งทัง้ การ
คมนาคมทางบก ทางนา้ และทางอากาศ มีสนามบิ น นานาชาติ ทางรถไฟ และเส้ นทางถนนสี่
ช่องทางซึ่งเหมาะอย่างยิ่งในการจัดตังศู
้ นย์กระจายสินค้ า เพื่อกระจายสินค้ าไปยังภูมิภาคต่างๆ
ส่วนประกอบที่ สาคัญ ในการจัดตัง้ ศูนย์ กระจายสินค้ า ได้ แก่ การจัดหาพืน้ ที่สาหรับ รองรับการ
ดาเนินงานของศูนย์ฯ ซึ่งมีจดุ ประสงค์หลักในการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมและเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันให้ ชมุ ชน เกษตรกร และภาคเอกชนในการประกอบธุรกิจ
จากการศึกษาภาพรวมของจังหวัดพิ ษณุโลก พบว่า มีโครงการดาเนินการจัดตังศู
้ น ย์
กระจายสิ น ค้ า การพั ฒ นาการเป็ นศูน ย์ ก ลางขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลายรู ป แบบ ( Multimodal
transportation) การพัฒนาเพื่อเป็ นศูนย์กลางโลจิสติกส์เฉพาะกลุ่ม เนื่องจากมีทาเลที่ตงที
ั ้ ่มีการ
เชื่ อมโยงแนวเส้ น ทางเศรษฐกิ จเหนื อ - ใต้ (North-South Corridor) และตะวันออก-ตะวัน ตก
(East-West Economic Corridor) มีระบบโครงสร้ างการขนส่งที่พร้ อมทัง้ 3 ระบบ และเชื่อมทัง้
ภูมิภาค มีนโยบายภาครัฐ สนับ สนุน ในการจัดตัง้ ศูนย์ ก ระจายสินค้ าศูน ย์ก ลางโลจิ สติก ส์และ
ยุทธศาสตร์ของกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่สนับสนุนให้ พิษณุโลกเป็ นเมืองบริ การสี่แยกอินโด
จีนอย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็ นศูนย์กลางกระจายสินค้ าแห่งแรกของจังหวัดพิษณุโลกและภาคเหนือ
ตอนล่างมีการให้ บริการศูนย์กระจายสินค้ าครบวงจรสามารถส่งเสริ มอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
โดยเป็ นจุดได้ เปรียบของเส้ นทางการขนส่งของภูมิภาคและลดต้ นทุนและเวลาที่ใช้ ในการส่งออกใน
อนาคต รวมทังเป็
้ นศูนย์สาหรับการส่งออกและแสดงสินค้ าเพื่อสร้ างโอกาสและช่องทางในการจัด
จาหน่ายสินค้ าให้ ผ้ ปู ระกอบการในพื ้นที่ ซึ่งภาครัฐเข้ ามามีบทบาทในการดาเนินการจัดตังให้
้ เป็ น
ศูนย์ กลางและพัฒนาให้ สามารถดาเนิ นการได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ เพื่ อลดต้ น ทุนในการขนส่ง
จัดเก็บ และกระจายสินค้ า ซึ่งภาครัฐอันหมายรวมถึงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและจังหวัด
พิษณุโลกดาเนินการรับผิด ชอบยุท ธศาสตร์ ด้าน Logistics ของสี่แยกอินโดจีน อย่างชัดเจนและ
พัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ แลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างหน่วยงาน
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1.2 สถานการณ์ สุราที่ส่งผลต่ อเยาวชนไทย : พืน้ ที่พษิ ณุโลก
1.2.1 สถานการณ์ ด้านอุปสงค์
จากการสารวจเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 กับกลุม่ ตัวอย่างเยาวชนในจังหวัด
พิษณุโลก ด้ านอุปสงค์สรุ าและสัมภาษณ์กบั ผู้ที่เกี่ยวข้ อง สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
1) การเข้ าถึงสุรา
(1) วิธีการซือ้ ดื่ม พบว่า ส่วนใหญ่ ซือ้ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และดื่มเอง
ร้ อยละ 67.80 มีก ารซื อ้ และน าไปดื่มที่ อื่น ร้ อยละ 55.30 การซื อ้ และดื่มที่ ร้าน ร้ อยละ 30.00
ตามลาดับ สอดคล้ องกับรายงานการวิจัย พบว่า วิธีการได้ สรุ ามาเพื่อดื่มนัน้ ส่วนใหญ่ได้ มาจาก
การซื ้อด้ วยเงินสดและได้ จากคนที่มีอายุมากกว่า 20 ปี หรือซือ้ มาจากที่อื่น โดยที่ผ้ ขู ายไม่ได้ ตรวจ
บัตร (รายงานสถานการณ์สรุ าปี 2553, หน้ า 21)
(2) การได้ รับ เครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์ พบว่า ส่ว นใหญ่ ได้ รับ เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ โดยเพื่อนซือ้ ให้ มาดื่มด้ วยกัน ร้ อยละ 60.80 หาซือ้ เอง ร้ อยละ 54.00 และได้ รับจาก
การเข้ าร่วมกิจกรรมงานสังคมต่างๆ ตามลาดับ สาหรับวิธีการได้ สรุ ามาเพื่อดื่มของวัยรุ่นในช่วง
เทศกาล วัยรุ่นจะรวมกลุม่ กับเพื่อนสนิทและได้ ดื่มสุราที่บ้านของเพื่อนคนใดคนหนึ่ง รุ่นพี่และญาติ
ของตนและส่วนมากจะดื่มเบียร์ เนื่องจากรุ่นพี่จะเป็ นผู้ซื ้อเลี ้ยง (ไพรัตน์ อ้ นอินทร์, 2552, หน้ า 64)
(3) สถานที่ซื ้อ พบว่า ส่วนใหญ่ ซื ้อเครื่องดื่มจากร้ านขายของชา ร้ านค้ า
ทั่วไป ร้ อยละ 79.80 ร้ านอาหารที่มีสรุ าจาหน่าย ร้ อยละ 30.30 และร้ านสะดวกซือ้ (เช่น Seven
Eleven) ร้ อยละ 24.50 ตามลาดับ ปั จจุบันพบว่า สุรามีการหาซือ้ ได้ ง่ายมากขึ ้น เนื่องจากอยู่ใกล้
ร้ านค้ าซึ่งทุกที่จะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จาหน่ายทาให้ หาซือ้ ได้ ง่ายตลอดเวลา มีผลทาให้ บริ โภค
ดื่มสุรามากขึ ้น สอดคล้ องกับการศึกษาของ อดิศวร์ หลายชูไทยและคณะ ที่ศึกษาเรื่ องสุราใน
สังคมไทยในจังหวัดลพบุรี มีร้านจาหน่ายที่มีเครื่องดื่มสุราที่เป็ นร้ านตัวอย่างทังหมด
้
698 ร้ าน ร้ าน
เหล่านี ้จะอยู่ใกล้ หมูบ่ ้ านและชุมชนโดยมีระยะทางเพียง 500 เมตร มีตงแต่
ั ้ ร้านค้ าที่มีลกั ษณะเป็ น
อาคารถาวร เพิง รถเข็นจาหน่ายสุราทาให้ บคุ คลดื่มสุราได้ ง่ายมากขึ ้น (สุทธิลกั ษณ์ ตังกุ
้ ลบริ บูรณ์
และคณะ, 2548, หน้ า 32-33)
(4) ระยะทางในการเข้ าถึ ง พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ ระยะเวลาในการเข้ าถึ ง
ร้ านที่ซื ้อหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตังแต่
้ 1 – 5 นาที ร้ อยละ 52.30 ตังแต่
้ 6 – 15 นาที ร้ อยละ
37.50 และ 16 – 30 นาที ร้ อยละ 14.00 ตามลาดับ สอดคล้ องกับการสารวจพฤติกรรมการบริ โภค
สุราของสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศ (2547, หน้ า 56) พบว่า ระยะเวลาในการเดินทางเพื่อ
ซื ้อสุราสาหรับผู้ที่ต้องการหาซื ้อหรือดื่มสุราส่วนใหญ่ ร้ อยละ 41.60 สามารถขับรถไปซือ้ ได้ ในเวลา
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อันสัน้ ร้ อยละ 39.90 สามารถเดินไปซือ้ ได้ โดยผู้ซือ้ ใช้ เวลาเฉลี่ย 7.50 นาทีในการเดินทางไปซือ้
และใช้ เวลาเฉลี่ย 22 นาที ในการเดินทางไปดื่มที่ร้าน
2) การบริโภคสุรา
(1) ประเภทเครื่ อ งดื่ ม จากการส ารวจ พบว่า เยาวชนส่ว นใหญ่ ดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ ร้ อยละ 83.50 รองลงมาคือ สุราสียี่ห้อไทย (ผลิตในประเทศ)
ร้ อยละ 38.50 และสุราสียี่ห้อต่างประเทศ (น าเข้ าจากต่างประเทศ) ร้ อยละ 36.80 ตามลาดับ
สอดคล้ องกับ กมลา วัฒนพร (2550) ที่ศึกษาสถานการณ์ การบริ โภคเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ ราย
จังหวัด พบว่า จังหวัดพิษณุโลก ผู้ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์อายุ 15 – 19 ปี ประเภท นิยมดื่มเบียร์
มากที่สดุ ร้ อยละ 57.35 นอกจากนี ้ รายงานสถานการณ์สรุ าประจาปี 2552 ของศูนย์วิจัยปั ญหา
สุรา พบว่า เบียร์เป็ นที่นิยมดื่มของเยาวชนทุกภาค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็ นที่นิยมดื่มรองลงมา
คือ สุราสียี่ห้อไทยและสุรายี่ห้อต่างประเทศ ตามลาดับ
(2) ปริ มาณที่ดื่ม พบว่า ส่วนใหญ่ ไม่แน่ใจในปริ มาณการดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ในแต่ละครัง้ ร้ อยละ 29.00 โดยดื่ม 3 – 4 แก้ วต่อครัง้ ร้ อยละ 25.50 และหนึ่งกลมหรื อ
ขวดต่อครัง้ ร้ อยละ 23.30 ตามลาดับ สอดคล้ องกับงานวิจยั เรื่องสถานการณ์การเข้ าถึงการบริ โภค
สุราของเยาวชนนอกภาคการศึกษาในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษ ณุโลก ของวิศรุต พยอมหวล
(2554) พบว่า เยาวชนนอกภาคการศึก ษาบริ โภคสุราจ านวน 1 กลมมากที่ สุด ซึ่งใกล้ เ คีย งกับ
งานวิจัยของสุทธิรักษ์ ไชยรักษ์ และคณะ (2553) ที่ศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี สุรนารี พบว่า ปริ มาณการดื่มสุราแต่ละครัง้ หนึ่งกลม/ขวดมากที่ สุด
รองลงมา คือ 3-4 แก้ ว
(3) ปริ มาณดี ก รี จากการส ารวจ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ดื่ ม เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ที่มีปริ มาณดีกรี ประมาณ 5 - 7 ดีกรี เช่น เบียร์ ร้ อยละ 83.50 ปริ มาณ 35 – 40 ดีกรี
เช่น สุราสียี่ห้อไทย ร้ อยละ 38.50 และสุราสียี่ห้อต่างประเทศ ร้ อยละ 36.80 ตามลาดับ สอดคล้ อง
กับ สุทธิรักษ์ ไชยรักษ์ และคณะ (2553) ที่ศกึ ษาพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี พบว่า นักศึกษาดื่มครัง้ แรกในปริมาณ 5 - 7 ดีกรี มากที่สดุ รองลงมาคือ 35 – 40
ดีกรี
(4) สถานที่ ดื่ม พบว่า ส่วนใหญ่ ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ บ้ านเพื่ อน
บ้ านญาติ บ้ านผู้อื่น ร้ อยละ 63.30 โดยดื่มที่บ้านหรือที่พกั ของตัวเอง ร้ อยละ 55.50 และลานเบียร์
ร้ อยละ 25.30 ตามลาดับ สอดคล้ องกับสถิติการสารวจพฤติกรรมการดื่มสุรา พ.ศ. 2547 พบว่า
สถานที่ 5 อันดับที่ผ้ บู ริ โภคนิยมมากที่สดุ ในการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ คือ ที่บ้านตนเอง และ
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บ้ านญาติหรือเพื่อน โอกาสในการดื่มสุรามักเป็ นช่วงเทศกาลประจาปี โดยเฉพาะวันหยุดสงกรานต์
ทังนี
้ ้ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว เป็ นการปิ ดภาคเรียนและมีวนั หยุดหลายวัน ประกอบกับเพื่อน
หรือรุ่นพี่ที่ทางานต่างจังหวัดกลับมาเยี่ยมบ้ าน สามารถทาให้ วยั รุ่นรวมกลุม่ กันได้ จานวนมาก และ
ดื่มสุรากันที่บ้านของเพื่อนและบ้ านของรุ่น พี่ โดยการดื่มจะมีอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ เ ช้ ากระทัง้ เย็ น
วัยรุ่นบางกลุม่ ดื่มสุรากันแบบข้ ามวันข้ ามคืน วัยรุ่นบางกลุ่มรวมตัวกันไปในสถานที่ท่องเที่ยวใกล้
บ้ านและดื่มสุรากัน สาหรับการดื่มสุรากันเพื่อเลี ้ยงฉลองกันตามโอกาสพิเศษ เพื่ อเป็ นโอกาสหนึ่งที่
วัยรุ่นสามารถดื่มสุราในปริมาณมากได้ เช่นกัน เนื่องจากผู้ปกครองมักไม่เข้ มงวด (สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศ, 2547, หน้ า 68) และการศึกษาของวิศรุต พยอมหวล (2554) พบว่า เยาวชน
นอกภาคการศึกษาในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีบ้านเพื่อนเป็ นสถานที่ในการบริ โภคสุรา
ที่มากที่สดุ และบริโภคสุราที่ร้านคาราโอเกะน้ อยที่สดุ
จากการสารวจสถานการณ์ด้านอุปสงค์ของเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลกและสัมภาษณ์
สามารถนามาวิเคราะห์และสรุป ผลสถานการณ์ด้านอุปสงค์ในพืน้ ที่พิษณุโลก ดังนี ้ มูลเหตุและ
แรงจูงใจในการดื่มสุราของเยาวชน พบว่า สาเหตุของการดื่มสุราเพราะต้ องการเข้ าสังคมมากที่สดุ
ร้ อยละ 55.50 เพื่อนชวนดื่ม ร้ อยละ 49.00 และต้ องการดื่มเอง ร้ อยละ 37.80 พฤติกรรมการดื่ม
สุราของเยาวชน ผลการสารวจปรากฏว่า การดื่มสุราในครัง้ แรกส่วนใหญ่อายุที่ดื่ มคือช่วงอายุ 1618 ปี วิธีการซื ้อดื่ม ส่วนใหญ่ซือ้ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเงินสด ได้ รับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จาก
เพื่อนมากที่สดุ โดยซื ้อเครื่องดื่มจากร้ านขายของชา ร้ านค้ าทั่วไปมีระยะทางในการเข้ าถึงร้ านที่ซือ้
หรื อดื่ มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ตัง้ แต่ 1 – 5 นาที เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ดื่มมากที่สดุ คือ เบีย ร์
ปริมาณที่ดื่มในแต่ละครัง้ ประมาณ 3 – 4 แก้ วต่อครัง้ ในปริมาณ 5 - 7 ดีกรี เช่น เบียร์ การดื่มสุรา
ส่วนมากจะดื่มที่บ้านเพื่อนมากที่สดุ
1.2.2 สถานการณ์ ด้านอุปทาน
จากการทบทวนสถานการณ์ ด้ า นอุป ทานสุร าในจัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลกและ
สัมภาษณ์กบั ผู้ที่เกี่ยวข้ อง สามารถนามาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอุปทานในพื ้นที่พิษณุโลก ดังนี ้
1) การจัดจาหน่ายแอลกอฮอล์
ผู้ประกอบการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดพิษณุโลก
(1) ปี พ.ศ.2552 ผู้ป ระกอบการจ าหน่ ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ ได้ รับ
อนุญ าตตามพระราชบัญ ญั ติ สุร า จ านวน 9,967 ราย และจ านวนผู้ป ระกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมและโรงงานสุราชุมชน จานวน 353 ราย
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(2) ปี พ.ศ.2553 ผู้ป ระกอบการจ าหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ ได้ รับ
อนุญ าตตามพระราชบัญ ญั ติ สุร า จ านวน 8,200 ราย และจ านวนผู้ป ระกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมและโรงงานสุราชุมชน จานวน 350 ราย
(3) ปี พ.ศ.2554 ผู้ป ระกอบการจ าหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ ได้ รับ
อนุญ าตตามพระราชบัญ ญั ติ สุร า จ านวน 8, 280 รายและจ านวนผู้ป ระกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมและโรงงานสุราชุมชน จานวน 252 ราย
สถานการณ์จงั หวัดพิษณุโลกในการจัดจาหน่ายแอลกอฮอล์มีแนวโน้ มที่
สูงขึ ้น เมื่อได้ มีการเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา ซึ่งปรากฏดังนี ้
(1) ปี พ.ศ.2552 มีปริมาณการจาหน่ายสุรา จานวน 1,783,066.925 ลิตร
และปริมาณการจาหน่ายเบียร์ จานวน 13,690,644.233 ลิตร
(2) ปี พ.ศ.2553 มีปริ มาณการจาหน่ายสุรา จานวน 6,353,279.00 ลิตร
และปริมาณการจาหน่ายเบียร์ จานวน 18,232,428.00 ลิตร
(3) ปี พ.ศ.2554 มีปริ มาณการจาหน่ายสุรา จานวน 6,183,188.00 ลิตร
และปริมาณการจาหน่ายเบียร์ จานวน 15,830,898.00 ลิตร
นอกจากนี ้ สานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่จังหวัดพิษณุ โลก เก็บรายได้ ภาษี
จากการจาหน่ายสุราผู้ประกอบการในพื ้นที่ (สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่พิษณุโลก, 2554) ได้ ดงั นี ้
(1) ปี พ.ศ.2552 รายได้ ภาษี จาหน่ายสุรา 54,553,916.00 บาท
(2) ปี พ.ศ.2553 รายได้ ภาษี จาหน่ายสุรา 22,513,832.00 บาท
(3) ปี พ.ศ.2554 รายได้ ภาษี จาหน่ายสุรา 22,770,817.00 บาท
สอดคล้ องกับการวิจยั เรื่องอุปทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภาคเหนือ (2550)
พบว่า การจัดจาหน่ายมีช่องทางการจัดจาหน่ายมีลกั ษณะเดียวกับการจัดจาหน่ายเบียร์ เนื่องจาก
ใช้ ช่องทางการตลาดเดียวกัน คือ ผ่านตัวแทนจาหน่าย (เอเย่นต์) ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ การ
จาหน่ายในพื ้นที่ชมุ ชนต่างๆ เป็ นการขายร่วมกับสินค้ าอื่นๆ โดยใช้ พื ้นที่สว่ นหน้ าของร้ านในการจัด
วางเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ร้ านขายของชาที่มีชนส
ั ้ าหรับจัดวางสินค้ าชนิดต่างๆ ได้ มีการแบ่งชัน้
ไว้ สาหรับวางเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยชันที
้ ่วางนันจะอยู
้
่ในตาแหน่งที่ง่ายสาหรับการหยิบอย่างเช่น
ชันบนสุ
้
ด ชันหน้
้ าสุด หรือหัวชัน้ ในการจัดวางแต่ละร้ านนันไม่
้ คานึงถึงประเภทของสินค้ าอย่างเช่น
การจัดวางร่วมกัน เครื่องปรุงสาหรับประกอบอาหาร ร่วมกับนมหรือขนม ร้ านขายผักจะมุมหนึ่งของ
ร้ านตังขวดสุ
้
รา อุปกรณ์การตวง (ตอง ก๊ ง กัก๊ เป็ ก แก้ ว) ซึ่งจะนิยมแบ่งจาหน่ายสุราขาว สุรากลัน่
ชุมชน และสุราสีของไทยในราคา 5 บาทขึ ้นไป ในบางแห่งจะมีผลไม้ ที่มีรสเปรี ย้ วไว้ คอยบริ การ
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ลูกค้ า เช่น มะขาม มะเฟื อง ส้ ม ฝรั่ง สาหรับการซื ้อกลับบ้ านโดยจะใส่ภาชนะต่างๆ เช่น เครื่ องดื่ม
บารุงกาลัง ถุงพลาสติก ในพืน้ ที่ตามแนวชายแดนที่มีแรงงงานพม่าเป็ นจานวนมาก ร้ านค้ าส่วน
ใหญ่จะบรรจุใส่ถงุ พลาสติกไว้ เตรียมขายในช่วงเย็นที่เป็ นเวลาเลิกจากการทางานง่ายต่อการซื ้อ ใน
หลายพื ้นที่นอกเขตเทศบาลเราสามารถพบเห็นสิ่งที่บ่งบอกถึงปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ได้ จากภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ ที่วางไว้ บริเวณร้ านนันๆ
้ ไม่วา่ จะเป็ นขวดเบียร์ ขวดเครื่ องดื่มบารุง
กาลัง
2) การเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการด้ านสุรา
(1) รู ป แบบการโฆษณาขาย พบว่า ส่ว นใหญ่ รับ รู้ หรื อได้ ยิ น โฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากเพื่อน/ญาติพี่น้อง ร้ อยละ 64.80 โดยการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ ร้ อยละ
55.80 และการติ ดป้ ายโฆษณา (ป้ ายกลางแจ้ ง ป้ ายตามร้ านค้ า) ร้ อยละ 32.80 ตามลาดับ
สอดคล้ องกับ ยงยุทธ ขจรธรรม และคณะ (2547) พบว่า บริ ษัทผู้ผลิตสุราพยายามผลิตสื่อเพื่อชัก
จูงให้ วัย รุ่ น เห็นว่าการดื่ มสุราเป็ นสิ่ง ที่ ดี มีห ลักฐานบ่ งชี ว้ ่า การโฆษณามีอิท ธิพลต่อการสร้ าง
ค่านิยมยอมรับการดื่ ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็ นวัยที่กาลังพัฒนา ถ้ ามองด้ าน
จิตใจแล้ วถือว่าเป็ นวัยที่กาลังบ่มเพาะบุคลิกภาพ ด้ านพฤติกรรมก็มีแนวโน้ มเสี่ยงต่อพฤติกรรม ที่
ก่อให้ เกิดอันตรายต่างๆ จึงทาให้ เป็ นวัยที่อ่อนไหวที่ทาการโฆษณาชวนเชื่อของธุรกิจสุ รา ซึ่งการ
โฆษณามักเชื่อมโยงกลุม่ วัยรุ่นให้ เข้ าใจผิดไปว่า ค่านิยมที่เยาวชนชื่นชอบต่างๆ จะได้ รับการดื่มสุรา
การโฆษณาท าให้ เ ห็น ว่าการดื่ ม เป็ นเรื่ องธรรมดาในสังคม การได้ รับ สื่อสารซ า้ ๆ หลายหนใน
ลักษณะด้ านเดียวเชิงบวก เน้ นความสนุกสนาน เสน่ห์ทางเพศ ความหรูหรามีระดั บ และไม่มีโทษ
ภัย ย่อมมีผลต่อเจตคติและมีแนวโน้ มนาไปสู่การดื่มสุราจนเกินพอดี ส่งผลให้ เกิดผลกระทบด้ าน
สุขภาพตามมามากมาย ซึ่งมีผลอย่างมากในเด็กและเยาวชน ที่สว่ นใหญ่นิยมชมชอบโฆษณาสุรา
แม้ วา่ อายุยงั ไม่ถึงวัยที่จะซื ้อและดื่มได้ ตามกฎหมายก็ตาม
(2) กิจกรรมส่งเสริมการขาย พบว่า ส่วนใหญ่รับรู้หรือเคยเห็นการส่งเสริ ม
การขายเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ ในรู ปแบบการจัดโปรโมชั่น การขาย ร้ อยละ 47.80 การออกบูธ
จาหน่ายในกิจกรรมเทศกาลต่างๆ ร้ อยละ 30.30 และการแจกแถมเมื่อซือ้ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
(เช่น แก้ ว เสื ้อ หมวก) ร้ อยละ 25.30 ตามลาดับ เมื่อดูในรายละเอียดวิธีการส่งเสริ มการขายจะ
พบว่า มีผ้ พู บเห็นวิธีการลด แลกแจกแถม ลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่ง วิธีการที่ยังมีผ้ พู บเห็นสูงสุด
และไม่ลดลงเลย คือ การลดราคา ส่วนวิธีที่น่าจับตามองเนื่องจากมีผ้ พู บเห็นมากขึ ้น คือ วิธีการจับ
ฉลากและชิงรางวัล (สถานการณ์สรุ าปี 2552, หน้ า 104)
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จากการสารวจสถานการณ์ด้านอุปทานของเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลกและสัมภาษณ์
สามารถนามาวิเคราะห์และสรุป ผลสถานการณ์ด้านอุปทานในพืน้ ที่พิษณุโลก ดังนี ้ แนวโน้ มการ
ผลิต การจาหน่าย ภาษี สรรพสามิต เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีแนวโน้ มสูงขึ ้นและสถานการณ์กิจกรรม
การตลาดของธุรกิจสุราและการเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ปรับกล
ยุทธ์การโฆษณาจากการโฆษณาทางตรงไปสู่การโฆษณาทางอ้ อม อีก ทัง้ มีก ารเคลื่อนไหวเพื่ อ
ต่อต้ านหรือทัดทานการออกมาตรการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของรัฐเช่นเสมอมา เนื่องด้ วย
การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางตรงสามารถทาได้ น้อยลงทังช่
้ องทางการสื่อสารที่ถูกควบคุม
ห้ ามโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์เวลา 05.00 – 22.00 น. และหนังสือพิมพ์ห้าม
โฆษณา เป็ นต้ น การไม่สามารถโฆษณาในลักษณะเชิญชวนให้ ดื่มทังทางตรงและทางอ้
้
อม การไม่
สามารถสื่อสารภาพผลิตภัณฑ์ได้ ตลอดจนการที่ต้องโฆษณาโดยการให้ ความรู้เชิงสร้ างสรรค์สงั คม
พร้ อมแสดงข้ อความคาเตือนเท่านัน้ จึงทาให้ ผ้ ปู ระกอบการหันไปสู่การโฆษณาทางอ้ อมโดยการ
อุปถัมภ์กิจ กรรมต่างๆ (Sponsorship) และการดาเนิ นกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) มากขึ ้น
1.2.3 สถานการณ์ ด้านการจัดการ
จากการทบทวน สถานการณ์ ด้านการจัดการสุราในจังหวัดพิ ษณุโลกและ
สัมภาษณ์กบั ผู้ที่เกี่ยวข้ อง สามารถนามาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการจัดการในพื ้นที่ ดังนี ้
1) นโยบายและยุทธศาสตร์การควบคุมสุรา
จังหวัดพิษณุโลก ได้ มีนโยบายและยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนเพื่อยับยัง้
ปั ญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มีวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ให้ ป ระชาชนรู้และเข้ าใจปฏิบัติ ตามกฎหมายควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใต้ แผนงานชื่ อ
“พิษณุโลกเมืองสุขภาพดีปลอดบุหรี่และเหล้ า” (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, 2554) มี
ยุทธศาสตร์และโครงการดังนี ้
(1) การผลักดันนโยบายเชิงสาธารณะและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดย
การประกาศนโยบายจังหวัดและจัดตัง้ คณะกรรมการอานวยการและคณะท างานควบคุมการ
บริ โภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์จังหวัดพิษ ณุโลก ลงนามบัน ทึก ข้ อตกลง (MOU) กับ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนทัว่ ไป หน่วยงานต่างๆ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้ อง
โดยการสื่อสารเพื่ อการขับ เคลื่อนภารกิ จ (AIR WAR) ประกาศให้ ป ระชาชนรับ รู้ ยุท ธศาสตร์
นอกจากนี ้ ยังมีกิจกรรมขับเคลื่อน (Ground WAR) โดยเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข หน่วยงาน/องค์กร/
ชุมชนและชุดปฏิบตั ิการเคลื่อนที่ด้านประชาสัมพันธ์โครงการ
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(2) การสนับสนุนภาคีและเครือข่ายในการดาเนินการให้ จังหวัดพิษณุโลก
ปลอดเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ โดยจัดเตรี ย มพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามกฎหมายควบคุม เครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ สร้ างความรู้ความเข้ าใจ เฝ้าระวังและบังคับใช้ กฎหมายควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ติดตามการปฏิบัติงานพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ตามกฎหมายควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ สนับสนุน
สถานที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย ดาเนินการในสถานที่ที่รับผิดชอบเพื่อชีแ้ จงและ
ขอความร่วมมือดาเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
(3) การเฝ้าระวังและบังคับใช้ กฎหมาย โดยสร้ างช่องทางและระบบการรับ
เรื่องร้ องเรียนกฎหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดพิษณุโลก จัดตังเครื
้ อข่าย
และศูน ย์ ป ระสานงานรับ เรื่ องร้ องเรี ยนตามกฎหมายควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ใ นองค์ก รที่
เกี่ย วข้ อง ระบบรายงานการเฝ้าระวังและการบังคับใช้ กฎหมาย ออกปฏิบัติงานตรวจเฝ้าระวัง
แนะนา และตรวจเตือนการละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเครือข่ายประชาสังคม
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ในสถานประกอบการและสถานที่สาธารณะประเภทต่างๆ
(4) การเข้ าถึ ง ระบบบริ การบ าบั ด รั ก ษาผู้ ติ ด ยาสู บ และเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ โดยเตรี ยมความพร้ อมของสถานบริ ก ารสาธารณสุขในการให้ บริ ก ารบาบัดผู้ติด
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์อบรมให้ ความรู้ ด้ านการบ าบัด ฯ จัดท ามาตรฐานคลินิก บ าบัด ส่งเสริ ม
นวัตกรรมการเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดระบบติดตามหลังการบาบัดโดยเยี่ยมหลังการบาบัด
(5) การบริ ห ารจัด การและจัดการความรู้ โดยก าหนดโครงสร้ างและ
บทบาทหน้ าที่ แต่งตังคณะท
้
างานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการ ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนิน
ภารกิ จ ของกลุ่มยุท ธศาสตร์ ปรับ กลยุท ธ์ก ารดาเนิ น งาน สร้ างเครื่ องมือประเมิน ความสาเร็ จ
ประเมินผลโครงการ วิเคราะห์/วิจยั การจัดทา/รวบรวมชุดข้ อมูลที่เกี่ยวกับการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2) มาตรการทางกฎหมายการควบคุมสุรา
ผลการดาเนินการทางกฎหมายการควบคุมสุราในจังหวัดพิ ษณุโลก ได้
ดาเนินการตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยได้ มีคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการ
้
ควบคุมแอลกอฮอล์ ตามคาสัง่ จังหวัดพิษณุโลกที่ 1649/2551 ลงวันที่ 30 กันยายน 2551 และ
แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามคาสัง่ จังหวัดพิษณุโลก ที่ 2319/2551
ลงวันที่ 5 กันยายน 2551 สาหรับการดาเนินงานตามกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สบู บุหรี่ ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ และควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ มีคาสัง่
สานัก งานสาธารณสุข จังหวัด พิ ษ ณุโ ลก ที่ 114/2553 ลงวัน ที่ 7 กรกฎาคม 2553 แต่ง ตัง้
คณะทางานสนับสนุนการปฏิบตั ิงานตามกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สบู บุหรี่ ควบคุมผลิตภัณฑ์
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และควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อมีผลการบังคับใช้ กฎหมายในพืน้ ที่จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
มีก ารกระท าผิด เกี่ ย วกับ พระราชบัญ ญัติสุราและพระราชบัญ ญัติเ ครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ เ ป็ น
คดี อ าญา คดี รับ ฟ้ องใหม่ข องศาลยุติ ธ รรมในภาค 6 ข้ อ มูล ระยะเวลา 3 ปี ระหว่า งปี พ.ศ.
2552-2554 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
(1) ปี พ.ศ. 2552 ศาลแขวงพิ ษณุโลก ผู้กระทาความผิดพระราชบัญญัติ
สุรา จานวน 3 ราย และผู้กระทาความผิดพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จานวน 20 ราย
(2) ปี พ.ศ. 2553 ศาลแขวงพิ ษณุโลก ผู้กระทาความผิดพระราชบัญญัติ
สุรา จานวน 3 ราย และผู้กระทาความผิดพระราชบัญ ญัติเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จานวน 11 ราย
และศาลเยาวชนฯพิษณุโลก มีผ้ กู ระทาความผิดพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2 ราย
(3) ปี พ.ศ. 2554 ศาลแขวงพิ ษณุโลก ผู้กระทาความผิดพระราชบัญญัติ
สุรา จานวน 3 ราย และผู้กระทาความผิดพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จานวน 6 ราย
นอกจากนี ้ ผลการบังคับใช้ กฎหมายในพืน้ ที่จังหวัดพิษ ณุโลก พบว่า มี
การกระท าผิดเกี่ย วกับ พระราชบัญ ญัติสรุ าที่ ออกหมายค้ น และหมายจับ ตามความผิดของศาล
ยุติธรรมในภาค 6 ข้ อมูลระยะเวลา 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2552-2554 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
(1) ปี พ.ศ. 2552 ศาลจังหวัดพิษณุโลกผู้กระทาความผิดพระราชบัญญัติ
สุราที่มีหมายจับ จานวน 3 ราย และศาลแขวงพิษณุโลก ผู้กระทาความผิดพระราชบัญญัติสรุ าที่มี
หมายค้ น จานวน 24 ราย
(2) ปี พ.ศ. 2553 ศาลแขวงพิ ษณุโลก ผู้กระทาความผิดพระราชบัญญัติ
สุราที่มีหมายค้ น จานวน 19 ราย
(3) ปี พ.ศ. 2554 ศาลแขวงพิ ษณุโลก ผู้กระทาความผิดพระราชบัญญัติ
สุราที่มีหมายค้ น จานวน 12 ราย
จากรายงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มีผลการดาเนินงานในห้ วงเดือน
พฤศจิ กายน-ธันวาคม 2554 มีก ารตรวจเฝ้าระวังการบังคับ ใช้ กฎหมายกับสถานประกอบการ/
ผู้ประกอบการ 103 แห่ง พบการกระทาผิด 81 แห่ง และมีการดาเนินคดีและเปรียบเทียบปรับกับผู้
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา 32 แล้ ว จานวน 35 ราย ซึ่งมีการปรับสูงสุด 50,000 บาท
จานวน 2 ราย และอยู่ระหว่างดาเนินการอีก 4 ราย รวมเป็ น 39 ราย (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิษณุโลก, 2554)
ด้ านสถิติอบุ ัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 ในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า
เกิดอุบัติเหตุ 17 ครัง้ ผู้บาดเจ็บกรณี รับเป็ นผู้ป่วยใน 17 คน และสถิติอบุ ัติเหตุทางถนนในช่วง
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เทศกาลปี ใหม่ 2555 พบว่า จังหวัดพิษณุโลกเกิดอุบัติเหตุ 19 ครัง้ เสียชีวิต 3 ราย มีผ้ บู าดเจ็บ
สูงสุด กรณีรับเป็ นผู้ป่วยใน 29 คน (ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน สานักความปลอดภัย
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม, 2555)
นอกจากนี ้ ส านัก งานสาธารณสุข จังหวัด และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทัง้ องค์ ก ร
เครือข่ายงดเหล้ า ได้ ร่วมกันรณรงค์มาตรการห้ ามจาหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื ้นที่เล่น
น ้าสงกรานต์ ภายใต้ แนวคิดวัฒนธรรมสร้ างสุข สงกรานต์ปลอดภัย สนุกสุขใจไร้ แอลกอฮอล์ เพื่อ
ควบคุมการห้ ามจาหน่าย และห้ ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื ้นที่เล่นน ้าสงกรานต์ โดยเจ้ าหน้ าที่
ตารวจจราจรเข้ มงวดการบังคับใช้ ก ฎหมายจราจรอย่างเคร่ งครัด และให้ มีก ารกวดขันจับกุมผู้
จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กระทาผิดจาหน่ายในสถานที่ และเวลาห้ ามจาหน่าย การจาหน่าย
โดยไม่มีใบอนุญ าต ข้ อมูลจากการสุ่มสารวจของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2555 มีการกระทาผิด จาหน่ายสุราในสถานีบริการน ้ามันเชื ้อเพลิงลดลง แต่มีการกระทา
ผิดจาหน่ายสุราในสวนสาธารณะ และร้ านค้ าที่จาหน่ายสุราในเวลาที่ห้ามจาหน่ายเพิ่มขึ ้น
ด้ านการควบคุมผู้ขบั ขี่และพนักงานขับ กรมการขนส่งทางบกได้ กาหนดมาตรการให้ มี
การตรวจความพร้ อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถ โดยกวดขันการตรวจสภาพความพร้ อม
ของรถ และเข้ มงวดในการรณรงค์เมาไม่ขบั ตังด่
้ านตรวจเข้ มเพิ่มขึ ้น รวมทังออกมาตรการเสริ
้
มกับ
การห้ ามดื่มสุราในหรือบนยานพาหนะ โดยห้ ามดื่มสุราระหว่างการขับขี่หรื อซ้ อนรถจักรยานยนต์
และห้ ามดื่มสุราในหรื อบนท้ ายรถกระบะระหว่างเล่นสงกรานต์ (ศูนย์อานวยการป้องกันและลด
อุบตั ิเหตุทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2555)
จากการทบทวนสถานการณ์ด้านการจัดการในจังหวัดพิษณุโลกและสัมภาษณ์ สามารถ
นามาวิเคราะห์และสรุปผลสถานการณ์ในพื ้นที่พิษณุโลก ดังนี ้ การกาหนดมาตรฐานการบังคับใช้ มี
การดาเนินการครอบคลุมพื ้นที่อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง และผลักดันนโยบายให้ ผ้ นู าชุมชนมีส่วน
ร่วมในการบังคับใช้ ในส่วนของการจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เช่นเดียวกับการบังคับให้ ขอ
ใบอนุญาตจาหน่ายสุรา การออกมาตรการเกี่ยวกับการห้ ามโฆษณาแฝง เช่น ห้ ามมีสญ
ั ลักษณ์ที่บ่ง
บอกถึงความเป็ นเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในป้ายชื่อร้ านหรื อแผ่นป้ายโฆษณาต่างๆ เพื่อลดการ
จดจาทางการตลาด ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ที่บริษัทผู้จดั จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นามาใช้ สร้ างให้ เป็ น
ที่จดจาและมาตรการกาหนดพืน้ ที่ ที่สามารถจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ได้ (อุปทานเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ภาคเหนือ, 2550, หน้ า 54)
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1.3 ผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์ สุรากับเยาวชนไทย : พืน้ ที่พษิ ณุโลก
จากการสารวจเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 กับ กลุ่มตัวอย่ างเยาวชนในจังหวัด
พิษ ณุโลกและสัมภาษณ์ กับ ผู้ที่ เ กี่ย วข้ อง ในด้ านผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์ สุรากับ
เยาวชนไทย สรุปได้ ดงั นี ้
1.3.1 ผลกระทบต่อตนเอง
1) สุขภาวะ
(1) สุขภาพทางกาย พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีผลกระทบด้ านสุขภาพทางกาย
ร้ อยละ 58.50 โดยไปเรียนต่อไม่ได้ และการเรียนตกต่า ร้ อยละ 16.50 และได้ รับความเจ็บป่ วยจาก
การดื่ม ร้ อยละ 13.30 ตามลาดับ
(2) สุขภาพทางจิ ตใจ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีผลกระทบด้ านสุขภาพทาง
จิ ตใจ ร้ อยละ 68.00 โดยมีอารมณ์ โมโหง่าย ร้ อยละ 11.30 และรู้ สึก หงุด หงิ ด ร้ อยละ 9.80
ตามลาดับ
จากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูดื่ ม ส่ว นใหญ่ มี อ าการและปั ญ หาที่ พ บทางด้ า น
ร่างกายและจิตใจในระยะสันและระยะยาว
้
ในระยะสัน้ ได้ แก่ อาการเมาค้ าง อาการไม่สบายกาย
ขาดสติสัมปชัญ ญะ ความยับ ยัง้ ชั่งใจและมีอารมณ์แปรปรวน ส่วนปั ญหาระยะยาวทางด้ าน
ร่างกาย จะมีผลต่อตับ ทาให้ เป็ นโรคตับแข็ง มะเร็งตับ หรื อผลต่อหัวใจ เป็ นต้ น รวมทัง้ ปั ญหาที่
รุนแรงคือ การติดสุรา การดื่มไปเรื่อยๆ จะเกิดการสะสมของแอลกอฮอล์ ทาให้ เกิดผลเสียขึ ้น เช่น
ตับ จะถูกท าลาย เมื่อดื่ มจัด แต่ก ว่าจะรู้สึก ตัวต้ องใช้ เ วลาเป็ นเดือนหรื อเป็ นปี และอาการแฮงค์
(Hangover) ทาให้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนแรง ผู้ติดสุราเพศชายมีความเสี่ยงต่อภาวะ
อวัยวะเพศไม่แข็งตัวหรื อแข็งตัวไม่นาน ความสามารถในการหลัง่ ความต้ องการเพศลดลง และ
ความสามารถในการมีเพศสัมพันธ์ลดลง ด้ านจิตใจจะเกิดภาวะวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้ า หงุดหงิด
โมโหง่าย สอดคล้ องกับการศึกษาของสุทธิลกั ษณ์ ตังกุ
้ ลบริ บูรณ์ และคณะ (2548) พบว่า การดื่ม
สุรามีผลต่อการทางานของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย และสมรรถภาพบุคคลที่ลดลงเพราะเมื่อ
แอลกอฮอล์ไหลผ่านจากปากเข้ าไปในร่างกาย แอลกอฮอล์ในสุราจะซึมซ่านเข้ าสู่ร่างกายอย่าง
รวดเร็ว โดยแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จะถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารและกระจายเข้ าสู่ กระแสเลือด
ภายในเวลาเพียง 5 นาที ก่อนจะส่งต่อไปยังเซลล์ เนื ้อเยื่อ ของเหลวทุกแห่งในร่างกาย และอวัยวะ
ต่าง ๆ ภายในเวลา 10-30 นาที และสามารถตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือดได้ ภายในเวลา 5 นาที
หลังจากเริ่มดื่ม ดังนันสุ
้ ราจะก่อให้ เกิดอาการและปั ญหาที่พบทางด้านจิตใจและร่างกายทังในระยะ
้
สันและระยะยาว
้
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2) การเรียนรู้และโอกาสการพัฒนาตนเอง
(1) ระยะเวลาที่ดื่มในแต่ละครัง้ พบว่า ส่วนใหญ่ดื่มน้ อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อ
ครัง้ ร้ อยละ 27.30 โดยดื่ม 3 - 4 ชัว่ โมงต่อครัง้ ร้ อยละ 24.80 และดื่ม 1 - 2 ชั่วโมงต่อครัง้ ร้ อยละ
22.00 ตามลาดับ สอดคล้ องกับงานวิจัย ของรายงานสถานการณ์สรุ าของศูนย์ วิจัย ปั ญหาสุรา
(2552) พบว่า ประชาชนที่เคยซือ้ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา มีแนวโน้ มซือ้
เครื่องดื่มได้ สะดวกขึ ้นจากก่อน พ.ร.บ มีผลบังคับใช้ (ก.พ. 51) โดยที่ร้อยละ 68.20 ของประชาชน
สามารถซือ้ ได้ อย่ างสะดวกมาก (ภายใน 1-5 นาที) เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 74.40 ณ 12 เดือนหลัง
พ.ร.บ มีผลบังคับใช้ ขณะที่แนวโน้ มของความสะดวกในการเดินทางไปดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่
ร้ านค้ าจาหน่ายไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจน
(2) จานวนการดื่ม พบว่า ส่วนใหญ่ดื่ม 1 – 2 ครัง้ /เดือนหรื อมากกว่า ร้ อย
ละ 52.00 ดื่ม 1 – 2 ครัง้ /สัปดาห์ ร้ อยละ 24.00 และดื่มมากกว่า 1 – 2 ครัง้ /สัปดาห์ ร้ อยละ 13.30
ตามลาดับ ความเสี่ยงของการดื่มทุกรูปแบบเพิ่มมากขึ ้น เมื่อมีพฤติกรรมดื่มถี่มากขึ ้นจากดืม่ นานๆ
ครัง้ จนถึงดื่มทุกวันหรือเกือบทุกวัน โดยที่ประมาณ 1 ใน 6 ของผู้ที่ดื่มนานๆ ครัง้ (น้ อยกว่าเดือนละ
1 ครัง้ ) 1 ใน 4 ของผู้ที่ดื่มทุกเดือน (1-3 วันต่อเดือน) 2 ใน 5 ของผู้ที่ดื่มทุกสัปดาห์ (1-2 วันต่อ
สัปดาห์ ) และ 2 ใน 3 ของผู้ที่ดื่มทุกวันหรือเกือบทุกวัน จะมีปัญหาการดื่มในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง คือ ดื่มในปริมาณสะสมที่มากเกินไปหรือดื่มในลักษณะเมาหัวราน ้า (รายงานสถานการณ์สรุ า
ประจาปี 2553, หน้ า 16)
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การดื่มสุราเป็ นระยะ
เวลานานๆ หรือต่อเนื่องทาให้ เสียความสัมพันธ์กบั คนใกล้ ชิดอื่นๆ เช่น มีความบกพร่องในการเรียน
การเรี ยนตกต่าและส่งผลกระทบต่อหน้ าที่อาชีพการงาน หรื อไม่ได้ รับการเลื่อนตาแหน่ง ถูกลด
ตาแหน่ง ถูกไล่ออก ว่างงาน นอกจากนี ้ การขาดงานเนื่องจากปั ญหาสุขภาพรวมถึงการสูญเสีย
ประสิทธิภาพในขณะทางาน ก่อผลกระทบต่อโอกาสในการสร้ างงานในสังคม สอดคล้ องกับจาก
การศึกษาของ วิชยั โปษยะจินดา และอาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา (2544) ที่ศกึ ษาการทางานของผู้ใช้
แรงงานที่ดื่มสุราที่โรงงานในจังหวัดลพบุรี พบว่า ผู้ที่ดื่มสุราร้ อยละ 80 จะถูกไล่ออกจากที่ทางาน
หรื อถูกพักงาน เนื่ องจากการหยุดงานบ่อยครัง้ จากการเมาค้ าง นอกจากนัน้ ยังมาทางานสาย
คุณภาพของงานไม่เป็ นที่พอใจต่อนายจ้ าง ทาให้ โรงงานส่งออกสินค้ าช้ าลงและสุดท้ ายผู้ใช้ แรงงาน
เหล่านันไม่
้ มีความสามารถในการทางานและถูกให้ ออกจากงาน ส่งผลถึงเศรษฐกิจของประเทศ
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1.3.2 ผลกระทบต่อครอบครัว
1) ความอบอุน่ ของครอบครัว
(1) การทะเลาะวิวาทและใช้ ความรุนแรงในครอบครัว พบว่า ส่วนใหญ่ ไม่
มีก ารทะเลาะวิวาทและใช้ ความรุน แรงในครอบครัว คิดเป็ นร้ อยละ 93.50 รองลงมาคือ มีก าร
ทะเลาะวิวาทและใช้ ความรุนแรงในครอบครัว คิดเป็ นร้ อยละ 6.50 ตามลาดับ
(2) การทากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เช่น รับประทานอาหาร
ร่วมกันเล่นกีฬา ดูหนัง พบว่า ส่วนใหญ่ ไม่มีการทากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว คิดเป็ น
ร้ อยละ 54.80 รองลงมา คือ มีการทากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว คิดเป็ นร้ อยละ 45.30
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ส่วนใหญ่เ ห็นว่า การดื่มสุราอย่างต่อเนื่องจะ
ทาลายความสัมพันธ์กบั คูส่ มรส การแยกกันอยู่หรื อการหย่าร้ าง ทอดทิง้ ไม่เลี ้ยงดูเด็กหรื อลูก เกิด
ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมานทางจิตใจที่เกิดขึ ้นกับครอบครัวที่มีคนติดสุรา ขาดการพักผ่อน
หย่อนใจและมีเวลาให้ กบั ครอบครัวลดลง สอดคล้ องกับการศึกษาของเขมณัฏฐ์ สินสายออ (2548)
พบว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีสว่ นผสมแอลกอฮอล์ นอกจากทาให้ เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง
และครอบครัวแล้ ว ยังทาให้ ผ้ ดู ื่มแอลกอฮอล์ใช้ เวลากับการดื่มทาให้ มีเวลาให้ ครอบครัวลดน้ อยลง
และการศึกษาของทรงเกียรติ ปิ ยะกะ และเวทิน ศันสนียเวทย์ (2544) พบว่า ผู้ดื่มสุราเป็ นบุคคลที่
ขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัว ไม่ห่วงใยดูแลครอบครัวอย่างที่เคยปฏิบัติทาให้ สภาพครอบครัว
ขาดความอบอุน่ และถ้ าดื่มเหล้ ามากขึ ้น จะทาให้ เกิดความก้ าวร้ าวถึงกับทาร้ ายคนในครอบครัวได้
ต้ องสูญเสียเศรษฐกิจและรายได้ ของครอบครัว
2) ความสัมพันธ์ของครอบครัว
ผู้ติดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ จะทาให้ ขาดความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว สายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวจะมีความห่างเหิน ซึ่งเป็ นการสร้ างความทุกข์
ทรมานให้ แก่คชู่ ีวิต และบุตรหลาน นอกจากนี ้ ยังอาจมีพฤติกรรมรุนแรงไม่สามารถควบคุมตนเอง
ได้ ก่อให้ เกิดการทะเลาะวิวาทในครอบครัว ตบตีทาร้ ายร่างกายและจิตใจของคนในครอบครัว จน
ทาให้ เกิดปั ญหาในครอบครัว ครอบครัวแตกแยก ก่อให้ เกิดปั ญหาพฤติกรรมการเลียนแบบของบุตร
หลาน กลายเป็ นเด็กก้ าวร้ าวเป็ นปั ญหากับสังคมต่อไป สอดคล้ องกับชามี อัฐกิจ และระพีพรรณ วัง
ชุมทอง (2541) ที่ศกึ ษาผลการดื่มสุราเป็ นประจาพบว่า การดื่มสุราเป็ นประจาทาให้ เด็กขาดความ
อบอุน่ ไม่ได้ รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวเท่าที่ควร มีปัญหาความรุนแรงเกิดขึ ้นในครอบครัว
ปั ญหาครอบครัว
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3) เศรษฐกิจในครัวเรือน
ด้ านเศรษฐกิ จ พบว่า ส่วนใหญ่ ไม่มีผลกระทบด้ านเศรษฐกิ จ ร้ อยละ
76.80 โดยไม่มีเงินเก็บเงินออมในแต่ละเดือน ร้ อยละ 15.30 และ รายได้ ไม่เพียงพอต่อการใช้ จ่าย
ในแต่ละเดือน ร้ อยละ 5.3 ตามลาดับ นอกจากนี ้ จากการสัมภาษณ์มีความเห็นว่า การดื่มสุราทา
ให้ ขาดรายได้ ประจาที่เคยได้ จากการทางานเนื่องจากการออกจากงาน เงินทองไม่พอใช้ ต้ องขาย
บริการทางเพศ เกิดค่าใช้ จ่ายในการฟ้องร้ องคดีความที่มีสาเหตุจากการดื่มสุราและค่าใช้ จ่ายใน
การรักษาพยาบาลจากการรักษาโรคที่เกิดจากการดื่มสุราและค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ
หรื ออุบัติ เ หตุจ ากการดื่ มสุรา สอดคล้ องกับผลการวิจัย ของมูลนิ ธิเ พื่อนหญิ ง (2544) พบว่า
ครอบครัวในสังคมไทยมีค่าใช้ จ่ายในการดื่มสุราของครอบครัวสูงถึงเดือนละ 100 - 300 บาท ซึ่ง
เมื่อพิจารณาอัต ราความถี่ของการดื่มประมาณสัป ดาห์ ละครัง้ ค่าใช้ จ่ายในการดื่มสุราถือเป็ น
จานวนเงินที่มากสาหรับการดื่มสุราของแต่ละครอบครัว สาหรับด้ านค่าใช้ จ่ายของครอบครัวที่มี
สมาชิกติดสุรา จะทาให้ คา่ ใช้ จ่ายในครอบครัวสูงขึ ้น ความคล่องตัวในการใช้ จ่ายภายในครอบครัว
ลดลง เพราะต้ องนาเงินไปซือ้ สุราและเมื่อมีการดื่มสุราจึงไม่สามารถทางานได้ จึงขาดรายได้ จาก
การทางานอีกต่อหนึ่ง
1.3.3 ผลกระทบต่อคนรอบข้ างและชุมชน
จากการทบทวนผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทยและ
สัมภาษณ์กบั ผู้ที่เกี่ยวข้ อง สามารถนามาวิเคราะห์และสรุปผลกระทบต่อคนรอบข้ างและชุมชนที่ดมื่
สุราได้ ดงั นี ้
1) ความรุนแรงและอาชญากรรม
ด้ านความรุนแรง พบว่า ส่วนใหญ่ ไม่เคยทะเลาะวิวาทหรือใช้ ความรุนแรง
กับผู้อื่น ร้ อยละ 75.00 ใช้ ความรุนแรงเป็ นบางครัง้ ที่ดื่ม ร้ อยละ 19.30 และใช้ ความรุนแรงทุกครัง้ ที่
ดื่ม คิดเป็ นร้ อยละ 5.80 ตามลาดับ นอกจากนี ้ยังมีพฤติกรรมก้ าวร้ าว หงุดหงิดง่าย ทะเลาะวิวาท
ถูกทาร้ ายร่างกาย เป็ นอันตรายต่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น คดีที่เกี่ยวกับเครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ที่ เยาวชนอายุ 13 - 22 ปี ที่ก ระท าความผิด ในปี พ.ศ. 2552 คดีทาร้ ายร่ างกาย มี
เยาวชนกระทาความผิด จ านวน 6 ราย คดีขับรถขณะเมารถ มีเยาวชนกระทาความผิดและถูก
ดาเนินคดี จานวน 65 ราย คดีจาหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีเยาวชนกระทาความผิด จานวน
8 ราย ในปี พ.ศ. 2553 คดีทาร้ ายร่างกาย มีเยาวชนกระทาความผิด จานวน 4 ราย คดีขบั รถขณะ
เมารถ มีเยาวชนกระท าความผิด และถูก ดาเนิ น คดี จ านวน 37 ราย คดีจ าหน่ายเครื่ องดื่มที่ มี
แอลกอฮอล์ มีเยาวชนกระทาความผิด จานวน 4 ราย และในปี พ.ศ. 2554 คดีทาร้ ายร่างกายมี
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เยาวชนกระทาความผิด จ านวน 7 ราย คดีขับรถขณะเมารถ มีเยาวชนกระทาความผิดและถูก
ดาเนินคดี จานวน 23 ราย คดีจาหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มีเยาวชนกระทาความผิด จานวน
8 ราย สาเหตุเนื่องจากเครื่องดื่มที่มีสว่ นผสมแอลกอฮอล์สามารถละลายในไขมันได้ ดี จึงสามารถ
ผ่านทานบที่กนระหว่
ั้
างกระแสโลหิตกับเซลล์สมองได้ เป็ นอย่างดี ผลที่เกิดขึ ้นในทันที คือ กดการ
ทางานของสมอง โดยเฉพาะอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรม ส่งผลให้ ผ้ ดู ื่มขาดความยับยัง้ ชั่งใจ
ในภาวะปกติ จนทาให้ สามารถก่อความรุนแรงและพฤติกรรมที่ก่อความเดือดร้ อนและอันตรายต่อ
ตนเองและผู้อื่นโดยง่าย เครื่องดื่มที่มีสว่ นผสมแอลกอฮอล์จึงเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ เกิดการก่อ
คดีอาชญากรรมขึ ้น (ไพรัตน์ อ้ นอินทร์, 2552, หน้ า 78) ทังความผิ
้
ดที่ไม่รุนแรง เช่น ส่งเสียงดังในที่
สาธารณะหรือขับรถในขณะที่มีอาการมึนเมาโดยปราศจากความระมัดระวัง เป็ นต้ น และความผิด
ที่รุนแรง เช่น ปล้ น ฆ่า ข่มขืน เป็ นต้ น
จากสถิ ติ ข องคดี ค วามที่ เ กิ ด ขึน้ อัน เนื่ อ งมาจากการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
ส่วนผสมแอลกอฮอล์ จาแนกตามประเภทความผิด ดังนี ้ ความผิดทาให้ เสียทรัพย์ ร้ อยละ 59.10
ความผิดเกี่ยวกับเพศ ร้ อยละ 34.80 ความผิดต่อร่างกาย ร้ อยละ 20.80 ความผิดฐานบุกรุก ร้ อย
ละ 16.10 ความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเรา ร้ อยละ 10.50 (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ าง
เสริ มสุขภาพ, 2553) และแนวโน้ มของปั ญ หาเด็ก และเยาวชนที่ ดื่ม เครื่ องดื่ม ที่ มีส่วนผสม
แอลกอฮอล์มีมากขึ ้นทุกปี จากข้ อมูลกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พบว่า สถิติของเด็ก
และเยาวชนที่ท าผิดกฎหมายที่ ถูกน ามาควบคุมและฝึ กอบรมในสถานพินิ จฯ เพิ่มขึ ้น จากใน
พ.ศ.2547 มีจานวน 33,308 ราย เป็ น 36,080 รายใน พ.ศ.2548 โดยเฉพาะในช่วง 7 เดือนแรก
(มกราคม-กรกฎาคม) ของ พ.ศ. 2549 มีจานวนสูงถึง 25,320 ราย และการกระทาความผิดก็
รุนแรงมากขึ ้น และปั จจัยสาคัญที่สดุ ประการหนึ่งที่กระตุ้นให้ เกิดการกระทาผิดก็คือ เครื่ องดื่มที่มี
ส่วนผสมแอลกอฮอล์ โดยพบว่า เด็กและเยาวชนที่ทาผิดกฎหมายและถูกศาลสัง่ ให้ เข้ าฝึ กอบรมฯ
ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีทงหมด
ั้
6,126 คน อายุระหว่าง 7-18 ปี
ในจานวนเด็กที่ทาผิดนี ้ เคยดื่มสุราร้ อยละ 85.00 (4,455 คน) โดยในจานวนนี ้ ร้ อยละ 35.00
กระทาผิดในระหว่างดื่มเครื่องดื่มที่มีสว่ นผสมแอลกอฮอล์ และเมื่อจาแนกตามฐานความผิดพบว่า
ร้ อยละ 40.00 - 50.00 ก่อคดีรุนแรงจากการทาร้ ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บและเสียชีวิต และคดี
ทางเพศ โดยร้ อยละ 41.00 กระทาผิดหลังจากการดื่มสุราไม่ถึง 5 ชั่วโมง ทัง้ นีส้ าเหตุที่เ กิดขึ ้นร้ อย
ละ 77.00 เกิดจากสถานการณ์พาไป เพราะความเมา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคดีอาญาศาลจังหวัด
ลพบุรี (วิชยั โปษยะจินดา และอาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา, 2544, หน้ า 59) พบว่า คดีอาญามีสาเหตุ
จากการดื่มเครื่องดื่มที่มีสว่ นผสมแอลกอฮอล์เข้ ามาเกี่ยวข้ องสูงสุดที่ฐานความผิด ทาให้ เสียทรัพย์
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ร้ อยละ 59.10 รองลงมาได้ แก่ ความผิดเกี่ยวกับเพศร้ อยละ 34.80 ความผิดต่อร่างกายร้ อยละ
20.80 ความผิดฐานบุกรุกร้ อยละ16.10 และความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราร้ อยละ 10.50
2) เพศสัมพันธ์
ด้ านเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากการเมาสุรา พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีเพศสัมพันธ์ที่
เกิดจากการดื่มสุรา ร้ อยละ 71.50 มีเป็ นบางครัง้ ที่ดื่ม ร้ อยละ 23.80 และมีทุกครัง้ ที่ดื่ม ร้ อยละ
4.80 ตามลาดับ จากการสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่เ ห็น ว่า การดื่มสุราเป็ นการเพิ่ มโอกาสในการมี
เพศสัมพันธ์ เนื่องจากฤทธิ์ที่ทาให้ ขาดความยับยัง้ ชั่งใจ ความอายลดลง และทาให้ เกิดความกล้ า
คิดกล้ าลอง ท าให้ เ ป็ นที่สนใจของเพศตรงข้ ามมากขึน้ และการดื่มสุรามีโอกาสท าให้ เกิ ดการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย การเปลี่ยนคูน่ อน การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงการติดเชือ้
เอชไอวีเอดส์ โดยเฉพาะจากการไม่ใช้ ถุงยางอนามัย จากงานวิจัยพบว่า การบริ โภคเครื่ องดื่มที่มี
ส่วนผสมแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์อย่างมากกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ส่งผลให้ เกิดผล
กระทบตามมา เช่น การติดเชื ้อเอชไอวีเอดส์ และข้ อมูลจากวัดพระบาทนา้ พุ พบว่าผู้ป่วยโรคเอดส์
ในวัดพระบาทน ้าพุมีสาเหตุจากพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีสว่ นผสมแอลกอฮอล์ร่วมด้ วยถึง
ร้ อยละ 70.00 (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ, 2549)
3) การมัว่ สุมในอบายมุข
การมัว่ สุมในอบายมุข พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มวั่ สุมอบายมุขหรื อยาเสพติด
จากการดื่มสุรา ร้ อยละ 83.00 เป็ นบางครัง้ ที่ดื่ม ร้ อยละ 12.50 และทุกครัง้ ที่ดื่ม ร้ อยละ 4.50
ตามลาดับ จากการสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่เห็นว่า การดื่มสุราเป็ นตัวนาเยาวชนไปสู่พฤติกรรมเสี่ยง
และปั ญหาอื่น เช่น การสูบบุหรี่ การใช้ ยาเสพติด เป็ นหนีก้ ารพนัน ถูกหลอกลวงเวลาเมา มีคดี
เกี่ยวกับทรัพย์สิน เป็ นต้ น
4) อุบตั ิเหตุ
ด้ านอุบตั ิเหตุ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยได้ รับบาดเจ็บหรื อเกิดอุบัติเหตุจาก
การดื่มสุรา ร้ อยละ 76.30 เป็ นบางครัง้ ที่ดื่ม ร้ อยละ 19.50 และทุกครัง้ ที่ดื่ม ร้ อยละ 4.30
ตามลาดับ จากการสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ เ ห็น ว่า การดื่มสุราท าให้ ห ย่ อนความสามารถในการ
ควบคุมการขับขี่ การเคลื่อนไหวของตนเอง ทาให้ การคิดการตัดสินใจไม่ดี ทาให้ ทรัพย์สินเสียหาย
จากอุบตั ิเหตุจราจร ฝ่ าฝื นกฎหมายหรือเสพยาขณะขับรถ ถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ และมีผ้ บู าดเจ็บ
และเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจร ข้ อมูลจากสานักสถิติพยากรณ์ พบว่า สุรามีผลเกี่ยวข้ องกับการ
เกิดอุบตั ิเหตุจราจรได้ มาก ในประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวังการบาดเจ็บรุนแรงจากอุบตั ิเหตุ
ขนส่งในช่วงวันหยุดปี ใหม่ 2548 ของสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่า ร้ อยละ 72.70 ของ
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ผู้บาดเจ็บรุนแรงจากพาหนะทุกประเภท ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเกิดเหตุ และในปี พ.ศ. 2547
มีผ้ บู าดเจ็บรุนแรงที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเกิดเหตุถึงร้ อยละ 44.20 สูง
กว่า ปี 2546 ซึ่งมีร้อยละ 19.20 (สานักสถิติพยากรณ์, 2548) และข้ อมูลของกรมบรรเทาสาธารณ
ภัย กระทรวงมหาดไทย (2548) พบว่า พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุในช่วงเทศกาลปี ใหม่ มา
จากการเมาสุรา พบว่ามีรถที่กระทาผิดถึง 6,624 คัน และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า การเมา
สุราเป็ นสาเหตุอนั ดับสองต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยพบร้ อยละ 24.80 (กรมบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย, 2548)
จากผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทย : พืน้ ที่พิษณุโลก สรุปข้ อ
ค้ นพบได้ ว่า การดื่มสุราทาให้ เกิดผลกระทบในด้ านต่างๆ มากมาย ทัง้ ต่อตนเอง ครอบครัว และ
สังคม รวมถึงผู้คนรอบข้ างอย่างมากมาย การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนเป็ นปั ญหาที่
นับวันจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ ้น และนาไปสู่ปัญหาอื่นหรื อก่อให้ เกิดผลกระทบต่างๆ ในทางลบ
หรือสร้ างความเสียหายแก่ประเทศชาติได้ อย่างมาก เรื่ องการลดหรื อควบคุมการบริ โภคสุราเป็ น
เพียงความสนใจของกลุ่มบุคคลหรื อองค์กร โดยมีการรณรงค์ยับยัง้ การดื่มสุราเป็ นช่วงหรื อตาม
ฤดูก าล แต่ใ นระดับ นโยบายที่ จ ะรณรงค์ใ นกลุ่มเยาวชน ยัง มีอยู่น้ อยและไม่ค่อยสัมฤทธิ์ ผล
เท่าที่ควร การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนเยาวชนควรมีการควบคุมอย่างเป็ น
ระบบมากขึ ้น เนื่องจากการบริ โภคสุราของเยาวชนไทยที่ผ่านมาเป็ นไปอย่างอิสระ ไม่มีระเบียบ
แบบแผน เป็ นการดื่มกินสุรากันอย่างเสรี จนก่อให้ เกิดความเชื่อในทางที่ผิดเกิดพฤติกรรมการ
บริโภคสุราอย่างไม่เหมาะสม
2. การพยากรณ์ ทานายสถานการณ์ และผลกระทบทางสังคมในอนาคต
ส่วนที่ 2 ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยการวิเคราะห์และคัดกรองตัวแปรกับ
ผู้เชี่ยวชาญจากกลุม่ ผู้ที่มีสว่ นได้ เสียและกลุม่ นักวิชาการ ซึ่งใช้ เทคนิคการวิจยั อนาคตโดยใช้ เทคนิค
การสร้ างอนาคตภาพ (Scenario Technique) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มผู้ที่มี
ส่วนได้ สว่ นเสีย (Stakeholders) เพื่อวิเคราะห์ตวั แปรเบื ้องต้ นเกี่ยวกับสถานการณ์ ผลกระทบทาง
สังคมและเงื่อนไขในการพยากรณ์ และฉายภาพผลกระทบทางสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคต
ข้ างหน้ าจากสถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทยในอนาคต โดยแบ่งการสร้ างร่างภาพอนาคตออกเป็ น
อย่ า งน้ อย 2 กรณี ที่ ค าดว่า น่า จะเป็ นไปได้ จ ากสถานการณ์ สุร ากับ เยาวชนไทยในอนาคต
ตลอดจนน าเสนอผลการพยากรณ์ทานายสถานการณ์และผลกระทบทางสังคม ตลอดจนรับฟั ง
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ความคิดเห็น เพื่อรวบรวมในการวางแผนในการฉายภาพสถานการณ์และผลกระทบในอนาคต ซึ่ง
มีรายละเอียด ดังนี ้
2.1 การพยากรณ์ สถานการณ์ ในอนาคต
2.1.1 การพยากรณ์ บริบทการเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่
1) Scenario ที่ 1 การขยายตัวและการพัฒนาเพิ่มขึน้
(1) ด้ านเศรษฐกิจ
มีการเพิ่มขึ ้นทัง้ ทางด้ านธุรกิจ อสังหาริ มทรัพย์ และการขยายตัวทางด้ าน
การศึกษาอย่างเห็นได้ ชดั โดยสังเกตได้ จากการคมนาคม จานวนประชากร การใช้ จ่ายที่มากขึ ้น
เป็ นตัวชี ้วัดอย่างหนึ่งของการเจริญเติบโตด้ านเศรษฐกิจ เนื่องจากประชากรและมหาวิทยาลัยหรื อ
สถาบันการศึกษาเพิ่มขึ ้น ทาให้ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว เพิ่มมากขึ ้น มีทาเลการค้ าขายดี มีผล
ก าไรมากทัง้ ด้ า นเกษตรกรรมและการลงทุน ด้ านการค้ า และท้ ายที่ สุดคื อ การเตรี ย มเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN) ค่าแรงขันต
้ ่าและการปรับเงินเดือนระดับปริญญาตรี รายได้ เฉลี่ยมาก
ขึ ้นพร้ อมกับค่าครองชีพที่สงู ขึ ้น
(2) ด้ านสังคม
เศรษฐกิจมีความแปรผันตรงไปถึงเรื่ องแรงงานและเมื่อเมืองขยายตัว ความ
เป็ นเมืองจะส่งผลไปถึงการขยายพื ้นที่ไปสูร่ อบนอก ความเจริญเข้ าถึงมากขึ ้น ทาให้ เมืองขยายตัว
ตามไปด้ วยและพื น้ ที่ ท างเศรษฐกิ จ ก็ มีก ารขยายตัว มีก ารขนส่งมากขึน้ ความเป็ นเมืองย่ อม
ขยายตัวตามสถานภาพทางเศรษฐกิจออกไปสู่รอบนอกพืน้ ที่เมืองมากขึ ้น มีการเตรี ยมพร้ อมการ
เป็ นศูนย์กลางการค้ า จะเห็นได้ วา่ มีโครงการบ้ านจัดสรรมากขึ ้น ไม่ว่าจะในเขตเมืองและรอบนอก
เมือง และมีผลต่อการสร้ างอาชีพมีรายได้ ทาให้ ความเป็ นเมืองเจริญไปถึงเขตรอบนอกมากขึ ้นด้ วย
ทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงด้ านประชากร ด้ านแรงงานและการศึกษา มีคนเข้ ามาอาศัยอยู่และเข้ ามา
ท่องเที่ยวมากขึ ้น
(3) การเมืองการปกครอง
มียทุ ธศาสตร์การพัฒนาเพื่อรองรับนโยบายการเป็ นศูนย์กลางการค้ า สี่แยก
อินโดจีน การคมนาคมเพิ่มขึ ้น การค้ าขายเสรีมากขึ ้น นโยบายและยุทธศาสตร์การควบคุมสุราและ
โครงการที่สอดรับกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ โครงการจังหวัดพิษณุโลกเมืองสุขภาพดี
ปลอดบุหรี่และเหล้ า
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2) Scenario ที่ 2 การชะลอตัวของการพัฒนาในพืน้ ที่
(1) ด้ านเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ อาจเพิ่มขึน้ ในช่วงแรกๆ เท่านัน้ เนื่องจากความแปรปรวนด้ าน
เศรษฐกิจมีความขึ ้นลงอยู่เสมอ รวมทัง้ ปั จจัยด้ านการเมืองที่ยังคงไม่มีเสถียรภาพ รวมทัง้ ปั จจัย
ด้ านการแข่งขันด้ านแรงงาน
(2) ด้ านสังคม
จานวนประชากรผู้สงู อายุจะเพิ่มขึ ้น การเคลื่อนย้ ายแรงงานเป็ นปั จจัยที่ทาให้
ชะลอตัวในด้ านการเปลี่ยนแปลงของประชากรเมืองพิษณุโลก
(3) การเมืองการปกครอง
จังหวัดใกล้ เคียงมีอตุ สาหกรรมการค้ าและการเกษตร ปั จจัยด้ านการตลาด
จากจังหวัดใกล้ เคียงอาจส่งผลให้ นโยบายการพัฒนายังไม่เกิดรูปธรรม อีกทังจากเป็
้
นเมืองผ่านยัง
มองไม่เ ห็น ถึ งรู ป ธรรมของนโยบายการพัฒนาในด้ านเศรษฐกิ จ และบริ ก ารที่ ชัดเจนว่าจะเป็ น
ศูนย์กลางด้ าน Logistics ได้ มากขึ ้นเพียงไร และการบังคับใช้ กฎหมายและมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การจาหน่ายและควบคุมสุรา และการควบคุมนักดื่มหน้ าใหม่ยงั ไม่มีการขับเคลื่อนมากนัก
ตามประเด็นที่กล่าวถึงทัง้ 2 กรณี คือ Scenario ที่ 1 การขยายตัวและการพัฒนาเพิ่มขึ ้น
และ Scenario ที่ 2 การชะลอตัวของการพัฒนาในพืน้ ที่ สามารถแสดงเปรี ยบเทียบได้ ดงั ตาราง 2
และแสดงเป็ นแผนที่ความคิดรวบยอดได้ ดงั ภาพ 2
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ตาราง 2 แสดงการพยากรณ์ บริบทการเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่
บริ บทการ
เปลี่ยนแปลง
ในพืน้ ที่

** Scenario ที่ 1
การขยายตัวและพัฒนาเพิ่มขึน้

Scenario ที่ 2
การชะลอตัวการพัฒนาในพืน้ ที่

เศรษฐกิจ

มีการขยายตัวด้ านธุรกิจ อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การค้ าและการลงทุนและ
อสังหาริมทรัพย์ สถาบันการศึกษาเริ่ม
ขยายตัวรองรับการเพิ่มขึ ้นของนักศึกษาจาก
จังหวัดใกล้ เคียง การคมนาคมขนส่งมีการ
เตรียมเข้ าสูป่ ระชาคม ASEAN และปั จจัย
เรื่องค่าแรงขั ้นต่าและการปรับเงินเดือนระดับ
ปริญญาตรี รายได้ เฉลีย่ มากขึ ้น การเติบโต
ทางเศรษฐกิจสูงขึ ้น

ความแปรปรวนด้ านเศรษฐกิจที่ที่เกิดจาก
เสถียรภาพทางการเมืองและการแข่งขันด้ าน
แรงงาน อาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และภาวะเงินเฟ้อสอดคล้ องกับค่า
ครองชีพที่สงู ขึ ้นในปั จจุบนั

สังคม

ความเป็ นเมืองขยายตัวออกไปสูพ่ ื ้นที่รอบนอก
เพื่อการเตรียมพร้ อมการเป็ นศูนย์กลางการค้ า
ในเขตเมืองและรอบนอก ช่วยสร้ างอาชีพและ
รายได้ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้ าน
ประชากรวัยแรงงาน ทาให้ มีคนเข้ ามาอาศัย
อยู่และท่องเที่ยวมากขึ ้น

ในอนาคตข้ างหน้ าสังคมไทยจะกลายเป็ น
สังคมผู้สงู อายุ ส่งผลทาให้ สถานภาพทาง
เศรษฐกิจไม่เพิ่มขึ ้นมากนักและการ
เคลือ่ นย้ ายแรงงานเป็ นปั จจัยที่ทาให้ เกิดการ
ชะลอตัวด้ านการพัฒนาความเป็ นสังคมเมือง

การเมือง
การปกครอง

มียทุ ธศาสตร์ การพัฒนาเพื่อรองรับนโยบาย
การเป็ นศูนย์กลางการค้ า สีแ่ ยกอินโดจีน
รองรับการขนส่งคมนาคมที่จะเพิ่มขึ ้นจากการ
เปิ ดการค้ าและจังหวัดมีนโยบายยุทธศาสตร์
การควบคุมสุราและโครงการรณรงค์การ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ โครงการ
พิษณุโลกเมืองสุขภาพดี ปลอดบุหรี่และเหล้ า

ปั จจัยด้ านการเมืองการปกครองที่มีการ
ปรับเปลีย่ นไปตามนโยบายของประเทศอาจ
ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาระดับ
จังหวัด และการบังคับใช้ กฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการจาหน่ายและควบคุมสุรา รวมทั ้ง
มาตรการการควบคุมนักดื่มหน้ าใหม่ยงั ไม่
ขับเคลือ่ นมากนัก

** มีแนวโน้ มความเป็ นไปได้ มาก
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ภาพ 2 แสดงการวิเคราะห์ สภาพปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับบริบทเชิงพืน้ ที่
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2.1.2 การพยากรณ์ สถานการณ์ สุราพืน้ ที่พษิ ณุโลก
1) Scenario ที่ 1 ความต้ องการบริโภคขยายตัวและการกระจาย
ผลิตภัณฑ์ ท่ หี ลากหลายในขณะที่วธิ ีการควบคุมไม่ ชดั เจน
(1) ด้ านอุปสงค์
ปริ มาณที่ดื่มแปรผัน ตรงกับรายได้ ที่ได้ รับ เงินเดือนมากขึ ้น รายได้ มากขึน้
การสังสรรค์ และการบริโภคย่อมมากขึ ้นตามไปด้ วย ในส่วนของนักดื่มหน้ าใหม่นนั ้ พบว่า นิยมดื่ม
เหล้ าปั่ นที่มีการผสมน ้าหวานในเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์แบบต่างๆ ทาให้ ดื่มได้ ง่ายขึ ้นและผู้ดื่มเพิ่ ม
จานวนมากขึ ้นและมีอตั ราอายุน้อยลง เยาวชนที่อายุเกิน 20 ปี มีแนวโน้ มจะไปดื่มที่ร้านมากขึ ้น
เพราะมีความสะดวกที่ไม่ต้องเก็บหรือล้ าง ส่วนเยาวชนที่อายุต่ากว่า 20 ปี มักซื ้อดื่มเองจากร้ านค้ า
และไปดื่มที่หอพักเพื่อนมากที่สดุ เนื่องจากไม่สามารถไปดื่มที่ร้านได้
(2) ด้ านอุปทาน
การขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ยังคงเพิ่มขึ ้นตามเทศกาลต่างๆ งานสังสรรค์
ต่า งๆ ที่ จัด ขึน้ ผู้ผ ลิ ต พัฒ นารู ป แบบการโฆษณา การส่ง เสริ ม การขายและกลวิ ธี ก ารขาย ที่
หลากหลาย มีร้านเหล้ าเปิ ดมากขึ ้น มีสถานบันเทิงเพิ่มมากขึ ้นและยังคงมีการจาหน่ายเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา รวมทังขายในหอพั
้
กใกล้ สถานศึกษา
(3) ด้ านการจัดการ
มีก ฎหมายควบคุมและป้ องกัน รวมทัง้ นโยบายและยุท ธศาสตร์ จังหวัดที่
รณรงค์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่การบังคับใช้ ยงั ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ อย่างทั่วถึงและจริ งจัง
ในส่วนของหอพักนัน้ ผู้ดแู ลหอพักบางส่วนยังคงขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหอพัก เนื่องจากขาด
การจัดการอย่างเคร่งครัด
2) Scenario ที่ 2 เยาวชนยังเป็ นกลุ่มเป้าหมายหลักแต่ สถานการณ์ ไม่
ขยายตัวและกลไกการควบคุมยังขับเคลื่อนไม่ เต็มกาลัง
(1) ด้ านอุปสงค์
เยาวชนในเขตนอกเมือง ส่วนใหญ่เห็นตัวอย่างจากคนในครอบครัวหรื อญาติ
ที่มีพฤติกรรมการดื่มเป็ นตัวอย่าง ส่วนมากจะไปดื่มตามร้ านปลีกหรื อร้ านชา ซึ่งมีราคาถูกเช่น ยา
ดอง บางส่วนซื ้อแล้ วดื่มที่ร้าน เนื่องจากไม่มีการควบคุม สามารถหาดื่มได้ ทกุ เวลาและร้ านอาหารที่
มีสรุ าจาหน่าย บางสถานที่ไม่จากัดอายุลกู ค้ าที่เข้ าไปดื่ม และเบียร์ เป็ นเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่ม
ง่ายและหาง่ายมากที่สดุ โดยเฉพาะรูปแบบกระป๋ องมีราคาถูกมีความสะดวกในการหาซื ้อ
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(2) ด้ านอุปทาน
ผู้ขายและผู้ประกอบการ รวมทังร้้ านขายของชารายย่อยไม่มีจริ ยธรรมในการ
ขาย ไม่ควบคุมอายุผ้ ซู ื ้อ ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้ าใจเรื่ องพรบ.ควบคุม เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
อย่างชัดเจน ส่วนร้ านเหล้ ายังคงมีอยู่ในทุกที่มิได้ ลง เยาวชนสามารถเข้ าถึงได้ ง่าย ผู้ประกอบการมี
ที่ก ารจดทะเบี ย นมีแนวโน้ ม ลดลง ร้ านปลีก หรื อร้ านค้ า ชาทั่วไปที่ไม่ได้ จ ดทะเบี ยนเพิ่ มมากขึน้
ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรายใหญ่มีกลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่หลากหลายรูปแบบ และการขาย
ให้ กบั เยาวชนอายุต่ากว่ายี่สิบปี ยังคงมีอยู่ในเขตรอบนอกเมืองค่อนข้ างสูง เนื่องจากไม่มีการป้อง
ปรามและตักเตือนผู้ประกอบการที่กระทาผิด
ด้ านการจัดการ
สถานการณ์ สุร ายัง คงเดิ ม แม้ ว่า จะมี ยุท ธศาสตร์ การควบคุม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องยังไม่มียุทธศาสตร์ ด้านการป้องกัน และควบคุมที่ชัดเจน
การทางานของผู้ที่มีอานาจบังคับใช้ กฎหมายยังไม่จริ งจัง เนื่องจากยังไม่เห็นความสาคัญในการ
ปรั บ หรื อจับ ผู้ก ระท าผิ ด และมี ค วามซับ ซ้ อ นในด้ า นการปราบปราม แม้ ว่า จะมี น โยบายหรื อ
ยุทธศาสตร์ มาตรการและกฎหมายในการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ แต่การบังคบใช้ ไม่ได้ ผล
เท่าที่ควร
3) Scenario ที่ 3 สถานการณ์ มีโอกาสลดลง หากมาตรการควบคุม
เข้ มข้ นและได้ ผล
(1) ด้ านอุปสงค์
หากมีการเข้ มงวดในการควบคุมอายุผ้ ดู ื่มและผู้ซื ้ออย่างจริงจัง แนวโน้ มการ
ดื่มและการเข้ าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจลดลง
(2) ด้ านอุปทาน
หากมี ก ารบัง คับ ใช้ กฎหมายอย่ า งจริ ง จัง กับ ผู้ป ระกอบการที่ ก ระท าผิ ด
อาจทาให้ การเข้ าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง
(3) ด้ านการจัดการ
หากมาตรการและกฎหมายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มกี ารบังคับ
ใช้ อย่างเคร่งครัด รวมทังรณรงค์
้
อย่างจริงจังอาจช่วยควบคุมการกระทาผิดของผู้ดื่มและผู้ขายได้
ตามประเด็นที่กล่าวถึงทัง้ 3 กรณี คือ Scenario ที่ 1 ความต้ องการบริ โภค
ขยายตัวและการกระจายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในขณะที่วิธีการควบคุม ไม่ชัดเจน Scenario ที่ 2
เยาวชนยังเป็ นกลุม่ เป้าหมายหลักแต่สถานการณ์ไม่ขยายตัวและกลไกการควบคุม ยังขับเคลื่อนไม่
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เต็มกาลัง และ Scenario ที่ 3 สถานการณ์มีโอกาสลดลง หากมาตรการควบคุมเข้ มข้ นและได้ ผล
สามารถแสดงเปรียบเทียบได้ ดงั ตาราง 3 และแสดงเป็ นแผนที่ความคิดรวบยอดได้ ดงั ภาพ 3
ตาราง 3 การพยากรณ์ สถานการณ์ สุราพืน้ ที่พษิ ณุโลก
สถาน
การณ์
สุราใน
พืน้ ที่

** Scenario ที่ 1

Scenario ที่ 2

Scenario ที่ 3

ความต้ องการบริ โภคขยายตัว
และการกระจายผลิตภัณฑ์ ท่ ี
หลากหลายในขณะที่วิธีการ
ควบคุมไม่ ชัดเจน

เยาวชนเป็ นกลุ่มเป้าหมายหลัก
สถานการณ์ มี
แต่ สถานการณ์ ไม่ ขยายตัวและ โอกาสลดลง หาก
กลไกการควบคุมยังขับเคลื่อน มาตรการควบคุม
ไม่ เต็มกาลัง
เข้ มข้ นและได้ ผล

ด้ าน
อุปสงค์

 ปริมาณที่ดื่มแปรผันตรงกับรายได้
ที่ได้ รับ รายได้ มากขึ ้น การ
สังสรรค์และการบริโภคมากขึ ้น
ตามไปด้ วย
 นักดื่มหน้ าใหม่นิยมดื่มเหล้ าปั่ น
ที่มีการผสมน ้าหวานในเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แบบต่างๆ
 ผู้ดื่มเพิ่มจานวนมากขึ ้นและมี
อัตราอายุน้อยลง
 เยาวชนที่อายุเกิน 20 ปี มี
แนวโน้ มจะไปดื่มที่ร้านมากขึ ้น
เพราะสะดวกไม่ต้องเก็บหรือล้ าง
 เยาวชนที่อายุต่ากว่า 20 ปี มักซื ้อ
ดื่มเองจากร้ านค้ าและไปดื่มที่
หอพักเพื่อนมากที่สดุ เนื่องจากไม่
สามารถไปดื่มที่ร้านได้

 เยาวชนในเขตนอกเมือง ส่วน  หากมีการ
ใหญ่เห็นตัวอย่างจากคนใน
เข้ มงวดในการ
ครอบครัวที่มีพฤติกรรมการดื่ม
ควบคุมอายุผ้ ดู ื่ม
เป็ นตัวอย่าง
และผู้ซื ้ออย่าง
 ส่วนมากจะไปดื่มตามร้ านชาซึ่ง
จริงจัง แนวโน้ ม
มีราคาถูก เช่น ยาดอง
การดื่มและการ
 บางส่วนซื ้อแล้ วดื่มที่ร้าน
เข้ าถึงเครื่องดืม่
เนื่องจากไม่มีการควบคุม หาดื่ม แอลกอฮอล์อาจ
ได้ ทกุ เวลา
ลดลง
 เบียร์ เป็ นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
ดื่มง่ายและหาง่ายมากที่สดุ
โดยเฉพาะรูปแบบกระป๋ องมี
ราคาถูกมีความสะดวกในการ
หาซื ้อ

ด้ าน
อุปทาน

 การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ยังคงเพิ่มขึ ้นตามเทศกาลต่างๆ ที่
จัดขึ ้น
 ผู้ผลิตพัฒนารูปแบบการโฆษณา
การส่งเสริมการขายและกลวิธีการ
ขายที่หลากหลาย
 มีร้านเหล้ าสถานบันเทิงเพิ่มมาก

 ผู้ขายและผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ขาดความรู้ความเข้ าใจ
เรื่อง พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
 ร้ านปลีกร้ านค้ าชาที่ไม่ได้ จด
ทะเบียนเพิ่มมากขึ ้น
 การขายให้ กบั เยาวชนอายุต่า

 หากมีการบังคับ
ใช้ กฎหมายอย่าง
จริงจังกับ
ผู้ประกอบการที่
กระทาผิด อาจ
ทาให้ การเข้ าถึง
เครื่องดื่ม
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ด้ าน
การ
จัดการ

ขึ ้นและมีการจาหน่ายรอบ
สถานศึกษา รวมทั ้งในหอพักใกล้
สถานศึกษา
 ผู้ประกอบการรายใหญ่ มีกลยุทธ์
การส่งเสริมการขายที่หลากหลาย

กว่ายี่สบิ ปี ยังคงมีอยู่ในเขตรอบ
นอกเมืองค่อนข้ างสูงเนื่องจาก
ไม่มกี ารป้องปราม

แอลกอฮอล์ลดลง

 กฎหมายควบคุมและป้องกัน
รวมทั ้งนโยบายและยุทธศาสตร์
จังหวัดที่รณรงค์ ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นั ้น
พบว่า การบังคับใช้ ยงั ไม่
สามารถปฏิบตั ิได้ อย่างทัว่ ถึง
และจริ งจัง
 ในส่วนของหอพักนั ้น ผู้ดแู ล
หอพักบางส่วนยังคงขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหอพัก
เนื่องจากขาดการจัดการกับ
ผู้ขายอย่างเคร่งครัด
 การทางานของผู้ที่มีอานาจ
บังคับใช้ กฏหมายยังไม่จริงจัง
เนื่องจากยังไม่เห็นความสาคัญ
ในการปรับหรือจับผู้กระทาผิด
และมีความซับซ้ อนในด้ านการ
ปราบปราม

 สถานการณ์สรุ ายังคงเดิม
แม้ ว่าจะมียทุ ธศาสตร์ การ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ยังไม่มียทุ ธศาสตร์ ด้านการ
ป้องกันและควบคุมที่ชดั เจน
 นโยบายหรือยุทธศาสตร์
มาตรการและกฎหมายใน
การควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ยังไม่สามารถบัง
คบใช้ ได้ ทั่วถึงเท่าที่ควร

 หากมาตรการ
และกฎหมาย
ในการควบคุม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มี
การบังคบใช้
อย่างเคร่ งครัด
 การรณรงค์
อย่างจริงจัง
อาจช่วย
ควบคุมการ
กระทาผิดของ
ผู้ดื่มและผู้ขาย
ได้

** มีแนวโน้ มความเป็ นไปได้ มาก
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ภาพ 3 แสดงการวิเคราะห์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ สุราในพืน้ ที่
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2.1.3 การพยากรณ์ ผลกระทบทางสังคม
1) Scenarioที่ 1 สุขภาพเสื่อมโทรม ครอบครัววิกฤติ สังคมอ่ อนแอ
อย่ างรุนแรง
(1) ผลกระทบต่อตนเอง
คนที่ดื่มจนติดเป็ นนิสยั ในระยะยาวส่งผลต่อการติดสุราและโรคอื่นๆ จาก
สุรา เช่น ตับแข็ง ส่วนในระยะสันส่
้ งผลต่อระบบประสาทและการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง ทาให้ การ
เรียนตกต่า นอกจากนนี ้ สุรายังมีผลต่อสมองในระยะยาวใน 5 ปี จะเกิดการสะสมของแอลกอฮอล์
และยัง ส่งผลเสียต่อร่ างกาย และการดื่มสุรายังท าให้ เกิ ดการทะเลาะวิวาทกันเองในกลุ่มเพื่อน
นอกจากนี ้ ทาให้ เยาวชนมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ ้น เปลี่ยนคูน่ อนบ่อย เกิดโรคทางเพศสัมพันธ์
(2) ผลกระทบต่อครอบครัว
เกิ ด ปั ญหาครอบครัว ท าให้ คนในครอบครัวเกิ ดความทุกข์ท รมานทาง
จิตใจ เนื่ องจากมี คนในครอบครัวติดสุร า ครอบครัวมี ความอบอุ่นน้ อยลง ครอบครัวเดือดร้ อน
ทางด้ านการเงินและส่งผลกระทบต่อหน้ าที่การงาน โดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้ แรงงานเพราะค่าแรงน้ อย
ทาให้ เงินในครอบครัวไม่พอใช้ และอาจมีการใช้ ความรุนแรงในครอบครัว
(3) ผลกระทบต่อคนรอบข้ าง/ชุมชน
เกิ ด การทะเลาะวิ ว าทเพราะเมา มี พ ฤติ ก รรมก้ าวร้ าว เยาวชนมี
เพศสัมพันธ์เร็วขึ ้น เปลี่ยนคูน่ อนบ่อย เกิดโรคทางเพศสัมพันธ์ การพนันและเสพยาเสพติด ขาดสติ
และทาให้ ความสามารถในการขับขี่ลดลง การมีเพศสัมพันธ์เป็ นเรื่ องยากในการป้องกันขณะเมา
สุรา การรณรงค์มากขึ ้น แต่สถิติอบุ ัติเหตุจากการเมาสุรายังลดลงไม่มากนัก เกิดการสูญเสียชีวิต
ทรัพย์สิน หรือพิการ ทาให้ ผ้ อู ื่นได้ รับบาดเจ็บ
2) Scenarioที่ 2 ผลกระทบต่ อผู้ด่ ืมคงที่แต่ กระทบต่ อคนรอบข้ างมากขึน้
(1) ผลกระทบต่อตนเอง
ผู้ดื่มยังคงได้ รับผลกระทบเช่นเดิม ไปเรียนไม่ไหว การเรียนตกต่า สุราทา
ให้ บกพร่องในหน้ าที่การงาน เนื่องจากผู้ดื่มยังคงมีนิสยั การดื่มเช่นเดิม การเรี ยนรู้และโอกาสการ
พัฒนาตนเองของแต่ละคนขึ ้นกับโอกาสในการติดสุรา
(2) ผลกระทบต่อครอบครัว
เกิดการทะเลาะวิวาทกับ คนในครอบครัว ส่งผลกระทบต่อครอบครัวทัง้
ทางด้ านเศรษฐกิจ และความอบอุน่ ของครอบครัว
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(3) ผลกระทบต่อคนรอบข้ าง/ชุมชน
เกิดการทะเลาะวิวาทเพราะเมากับคนในชุมชน มีพฤติกรรมก้ าวร้ าว การ
นาไปสูก่ ารพนันและเสพยาติดในชุมชน ผู้ดื่มจนเมาจะขาดสติและทาให้ ความสามารถในการขับขี่
ลดลงและสร้ างความเดือดร้ อนให้ กบั ผู้คนรอบข้ าง
3) Scenario ที่ 3 ผลกระทบมีโอกาสลดลง หากกฎหมายและการ
บังคับใช้ กฎหมายเข้ มข้ น
(1) ผลกระทบต่อตนเอง
ผลกระทบต่อผู้ดื่มจะลดลง ถ้ ามีการบังคับใช้ กฎหมายอย่างเข้ มงวดมากขึ ้น
(2) ผลกระทบต่อครอบครัว
คนในครอบครัวได้ รับความเดือดร้ อน หากมีหนี ้สินจากการดื่มสุรา
(3) ผลกระทบต่อคนรอบข้ าง/ชุมชน
หากกฎหมายและมาตรการข้ อบังคับ มีเ พิ่มขึ ้นและมีความเข้ มงวดมากขึน้
จะส่งผลให้ เกิดผลกระทบต่อสังคมน้ อยลง
ตามประเด็นที่ก ล่าวถึงทัง้ 3 กรณี คือ Scenario ที่ 1 สุขภาพเสื่อมโทรม
ครอบครัววิกฤติ สังคมอ่อนแออย่างรุนแรง Scenario ที่ 2 ผลกระทบต่อผู้ดื่มคงที่แต่กระทบต่อคน
รอบข้ างมากขึน้ และ Scenario ที่ 3 ผลกระทบมีโอกาสลดลง หากกฎหมายและการบังคับ ใช้
กฎหมายเข้ มข้ น สามารถแสดงเปรียบเทียบได้ ดงั ตาราง 4 และแสดงเป็ นแผนที่ความคิดรวบยอดได้
ดังภาพ 4

104

ตาราง 4 แสดงการพยากรณ์ ผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์ สุรา
** Scenario ที่ 1

ผลกระทบ
ทางสังคม

สุขภาพเสือ่ มโทรม
ครอบครัววิกฤต สังคม
อ่อนแออย่างรุนแรง

ผลกระทบ  ในระยะยาวส่งผลต่อการ
ต่อตนเอง
ติดสุราและโรคอื่นๆ เช่น
ตับแข็ง
 ส่งผลต่อระบบประสาท
และการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
 ส่งผลเสียต่อร่างกาย ความ
ต้ องการทางเพศยังลดลง
 เกิดการทะเลาะวิวาท
กันเองในกลุม่ เพื่อน
 ทาให้ มีเพศสัมพันธ์ เร็วขึ ้น
เปลีย่ นคู่นอนบ่อย เกิดโรค
ทางเพศสัมพันธ์
ครอบครัว

 เกิดปั ญหาครอบครัว ติด
สุรา
 คนในครอบครัวเกิดความ
ทุกข์ทรมานทางจิตใจ
เนื่องจากคนในครอบครัว
ติดสุรา
 ครอบครัวมีความอบอุ่น
น้ อยลง
 ครอบครัวเดือดร้ อนด้ าน
การเงินและยังส่งผลถึง
หน้ าที่การงาน

Scenario ที่ 2

Scenario ที่ 3

ผลกระทบต่อผู้ดื่มคงที่ แต่มี ผลกระทบมีมีโอกาสลดลง หาก
ผลกระทบต่อคนรอบข้ าง
กฎหมายและการบังคับใช้
มากขึ ้น
กฎหมายเข้ มข้ น
 ยังคงได้ รับผลกระทบ
 ผลกระทบต่อผู้ดื่มจะลดลงถ้ า
เช่นเดิม ทาให้ ไปเรียนไม่
มีการบังคับใช้ กฎหมายอย่าง
ไหว การเรี ยนตกต่า
เข้ มงวดมากขึ ้น
 สุราทาให้ บกพร่องในหน้ าที่
การงานเนื่องจากผู้ดื่ม
ยังคงมีนิสยั การดื่มเช่นเดิม
 การเรี ยนรู้และโอกาสการ
พัฒนาตนเองของแต่ละคน
ขึ ้นกับโอกาสในการติดสุรา
ซึง่ คาดคะเนได้ ยาก

 ส่งผลกระทบต่อครอบครัว  คนในครอบครัวได้ รับความ
ทั ้งทางด้ านเศรษฐกิจและ เดือดร้ อนหากมีหนี ้สินจากการ
ความอบอุ่นของครอบครัว ดื่มสุรา
 การทะเลาะวิวาทใน
ครอบครัว
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ผลกระทบ  เกิดการทะเลาะวิวาท
ต่อคน
เพราะเมา มีพฤติกรรม
รอบข้ าง/
ก้ าวร้ าว
ชุมชน
 เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ เร็ว
ขึ ้น เปลีย่ นคู่นอนบ่อย เกิด
โรคทางเพศสัมพันธ์
 การพนันและเสพยาเสพ
ติด
 ขาดสติและทาให้
ความสามารถในการขับขี่
ลดลง
 การมีเพศสัมพันธ์ เป็ นเรื่อง
ยากในการป้องกันขณะเมา
สุรา
 การรณรงค์ มากขึ ้นแต่สถิติ
อุบตั ิเหตุจากการเมาสุรา
ยังลดลงไม่มากนัก
 เกิดการเสียชีวิต ทรัพย์สนิ
หรือพิการ ทาให้ ผ้ อู ื่นได้ รับ
บาดเจ็บ

 ความเมานาไปสู่การพนัน  ผลกระทบต่อสังคมน้ อยลง
และเสพยาติดในชุมชน
หากกฎหมายและมาตรการ
 การทะเลาะวิวาทในชุมชน ข้ อบังคับมีเพิ่มขึ ้นและมีความ
เข้ มงวด

** มีแนวโน้ มความเป็ นไปได้ มาก
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ภาพ 4 แสดงการวิเคราะห์ สภาพปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับผลกระทบทางสังคม
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จากการวิเ คราะห์ สถานการณ์ อนาคตของสถานการณ์ สรุ ากับ เยาวชนไทยในอนาคต
กรณีศกึ ษาจังหวัดพิษณุโลก กรณีที่แย่ที่สดุ (Worst Case) สรุปได้ ดงั นี ้ คือ การขยายตัวและการ
พัฒนาด้ านเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ ้นซึ่งส่งผลต่อแนวโน้ มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากยิ่งขึ ้น และ
ความต้ องการบริโภคขยายตัว การกระจายผลิตภัณฑ์ มีความหลากหลายในขณะที่วิธีการควบคุม
ไม่ชัดเจน ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพโดยตรง ครอบครัววิกฤต สังคมอ่อนแออย่างรุน แรง ส่วนการ
วิเคราะห์สถานการณ์อนาคต กรณีปกติที่สดุ (Normal Case) ผลการวิเคราะห์ สรุปได้ ว่า การชะลอ
ตัว ของการพั ฒ นาด้ านเศรษฐกิ จ ในพื น้ ที่ อ าจท าให้ อุป ทานลดลง แต่ เ ยาวชนยั ง คงเป็ น
กลุม่ เป้าหมายหลัก สถานการณ์สรุ าอาจไม่ขยายตัวมากนักขณะที่กลไกการควบคุมยังขับเคลื่อนไม่
เต็มกาลัง ส่ง ผลกระทบต่อผู้ดื่ม โดยตรงและมีผลกระทบต่อคนรอบข้ างมากขึ ้น ตามประเด็น ที่
กล่าวถึงทัง้ 3 กรณี สามารถแสดงแนวโน้ มที่มีโอกาสเป็ นไปได้ ดงั ตาราง 5
ตาราง 5 แสดงแนวโน้ มที่มีโอกาสเป็ นไปได้
ตัวแปรคัดกรอง

Scenario ที่ 1

Scenario ที่ 2

การเปลี่ยนแปลง
เชิงพืน้ ที่

การขยายตัวและพัฒนา
เพิ่มขึ ้น

การชะลอตัวของการ
พัฒนาในพื ้นที่

สถานการณ์ สุรา
พืน้ ที่พิษณุโลก

ความต้ องการบริ โภค
ขยายตัว การกระจาย
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ในขณะที่วธิ ี การควบคุม
ไม่ชดั เจน
สุขภาพเสื่อมโทรม ผู้ดื่ม
ได้ รับผลกระทบมากขึ ้น
ครอบครัววิกฤต สังคม
อ่อนแออย่างรุ นแรง

เยาวชนยังคงเป็ น
กลุ่มเป้าหมายหลักแต่
สถานการณ์ไม่ขยายตัว
และกลไกการควบคุมยัง
ขับเคลื่อนไม่เต็มกาลัง
ผลกระทบต่อผู้ดื่มคงที่
แต่มีผลกระทบต่อคน
รอบข้ างมากขึ ้น

ผลกระทบทาง
สังคม

แนวโน้ มจากความเห็นส่วนใหญ่

Scenario ที่ 3
---สถานการณ์มีโอกาส
ลดลง หากมาตรการ
ควบคุมเข้ มข้ นและ
ได้ ผล
ผลกระทบมีมีโอกาส
ลดลง หากกฎหมาย
และการบังคับใช้
กฎหมายเข้ มข้ น
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2.2 การวิเ คราะห์ ส ถานการณ์ อนาคตของสถานการณ์ สุรากับ เยาวชนไทยใน
อนาคตกรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก กรณีท่ แี ย่ ท่ สี ุด (Worst Case)
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทยในอนาคต กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
กรณีที่แย่ที่สดุ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น คือ
1. การขยายตัวและพัฒนาด้ านเศรษฐกิ จ ที่ เพิ่ มขึน้ ซึ่งส่งผลต่อแนวโน้ ม การบริ โภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากยิ่งขึ ้น
2. ความต้ องการบริโภคขยายตัว การกระจายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ในขณะที่วิธีการ
ควบคุมไม่ชดั เจน
3. ผู้ดื่มได้ รับผลกระทบมากขึ ้น สุขภาพเสื่อมโทรม ครอบครัววิกฤต สังคมอ่อนแออย่าง
รุนแรง
ตามประเด็นที่กล่าวถึงทัง้ 3 กรณี สามารถแสดงเป็ นแผนที่ความคิดรวบยอดได้ ดงั ภาพ 5

ภาพ 5 แสดงการวิเคราะห์ สถานการณ์ อนาคตใน 5 ปี ข้ างหน้ าของสถานการณ์ สุรากับ
เยาวชนไทย กรณีท่ แี ย่ ท่ สี ุด (Worst Case)
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2.3 การวิเ คราะห์ ส ถานการณ์ อนาคตของสถานการณ์ สุรากับ เยาวชนไทยใน
อนาคตกรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก กรณีปกติท่ สี ุด (Normal Case)
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทยในอนาคต กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
กรณีปกติ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น คือ
1. การชะลอตัวของการพัฒนาในพื ้นที่ ส่งผลต่อแนวโน้ มการบริโภคยังคงเหมือนเดิม
2. เยาวชนยังคงเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลัก แต่สถานการณ์ ไม่ขยายตัว และกลไกการ
ควบคุมยังขับเคลื่อนไม่เต็มกาลัง
3. ผลกระทบต่อผู้ดื่มคงที่ แต่มีผลกระทบต่อคนรอบข้ างมากขึ ้น
ตามประเด็นที่กล่าวถึงทัง้ 3 กรณี สามารถแสดงเป็ นแผนที่ความคิดรวบยอดได้ ดงั ภาพ 6
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ภาพ 6 แสดงการวิเคราะห์ สถานการณ์ อนาคตใน 5 ปี ข้ างหน้ าของสถานการณ์ สุรากับ
เยาวชนไทย กรณีปกติ (Normal Case)

112

3. การจัดทาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ส่วนที่ 3 ผู้วิจัย ได้ ดาเนิ นการเก็บ รวบรวมข้ อมูล โดยใช้ ระเบี ยบการวิจัย อนาคต ด้ วย
เทคนิคการวิเคราะห์เชิงนโยบาย (Policy Making) ซึ่งนาผลจากการพยากรณ์ทานายสถานการณ์
และผลกระทบทางสังคมมาสังเคราะห์ เพื่อให้ เห็นแนวทางการวางแผนในการฉายภาพสถานการณ์
และผลกระทบในอนาคต และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อเสนอแนวทางกับกลุ่มผู้ที่มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) เพื่อจัดทาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายการลดผลกระทบทางสังคม
จากสถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทยในอนาคต กรณีศกึ ษาจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
การพั ฒ นาข้ อเสนอแผนป้ องกั น แก้ ไข และลดผลกระทบทางสั ง คมจาก
สถานการณ์ สุราในกลุ่มเยาวชนพืน้ ที่จังหวัดพิษณุโลก
ในการพัฒนาข้ อเสนอแผนป้องกัน แก้ ไข และลดผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์
สุราในกลุ่มเยาวชนพื น้ ที่ จังหวัด พิ ษณุโลก จะอาศัยข้ อมูลจากสถานการณ์ สรุ าในปั จ จุบัน และ
อนาคต ภาพสถานการณ์สรุ าจากการพยากรณ์มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ ได้ ข้อเสนอแผนโดยมี
รายละเอียดดังนี ้
3.1 กรอบความคิดในการพัฒนาข้ อเสนอแผนป้องกัน แก้ ไข และลดผลกระทบ
ทางสังคมจากสถานการณ์ สุราในกลุ่มเยาวชนพืน้ ที่จังหวัดพิษณุโลก
ข้ อเสนอแผนป้องกัน แก้ ไข และลดผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์สรุ าในกลุ่ม
เยาวชนพื น้ ที่ จังหวัด พิ ษ ณุโลก ถื อเป็ นรู ป แบบหนึ่งของนโยบายและแผน ซึ่งมุ่งเน้ น การสร้ าง
ทางเลือกเพื่อการตัด สินใจ เพื่ อเตรี ยมการและรับมือกับ การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนัน้ การ
พัฒนาข้ อเสนอแผนในลักษณะดังกล่าวนี ้ จึงอาศัย กระบวนการสองส่วนประกอบกัน คือ การ
พยากรณ์ และการจัดทาแผน
การพยากรณ์ สถานการณ์ สุร าในกลุ่ม เยาวชนพื น้ ที่ จังหวัดพิ ษ ณุโ ลก ถื อ เป็ น
กระบวนการสาคัญในการตังต้
้ นพิจารณาสภาพปั ญหาที่จะนาไปสู่การจัดทาแผน ในกระบวนการ
ดังกล่าวนีผ้ ้ วู ิจัยได้ อาศัย วิธีการฉายอนาคตภาพ (Scenario Technique) จากการรวบรวมและ
วิเคราะห์สภาพการณ์ในปั จจุบนั การวิเคราะห์จาแนกแยกแยะตัวแปร รวมทังน
้ ้าหนักแนวโน้ มความ
เป็ นไปได้ แล้ วจัดทาเป็ นอนาคตภาพในระยะ 5 ปี ข้ างหน้ าได้ 2 กรณี คือ กรณีปกติซึ่งสภาพการณ์
(Normal Case) และกรณีที่เลวร้ าย (Worst Case)
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ผลที่ได้ จ ากการพยากรณ์ใ นลัก ษณะการฉายอนาคตภาพ ทาให้ สามารถมองเห็น ถึ ง
ความเป็ นไปได้ ใ นอนาคตได้ อย่างครอบคลุม ซึ่งน าไปสู่การจัดท าข้ อเสนอแผนในเชิ งนโยบาย
(Policy Making) ที่สามารถจัดการกับอนาคตที่ไม่แน่นอนได้ โดยการออกแบบและจัดทาข้ อเสนอ
แผนนี ้จะมีลกั ษณะเป็ นทางเลือกของมาตรการที่มงุ่ เน้ นทังการป
้ ้ องกัน แก้ ไข และการลดผลกระทบ
ตอบโต้ สถานการณ์สรุ าในกลุ่มเยาวชนพืน้ ที่จังหวัดพิษณุโลก ที่อาจเกิดขึ ้นได้ จากการพยากรณ์
ส่วนการเลือกใช้ ทางเลือกนัน้ อาจกาหนดเป็ นชุดของมาตรการตามความรุนแรงหรื อสภาพการณ์ที่
เกิดขึ ้นจริง
ข้ อเสนอแผนที่จดั ทาขึ ้นนี ้ จะอาศัยวิธีการวิเคราะห์สภาพปั ญหาที่เป็ นโจทย์ตงต้
ั ้ นและ
นาไปสูก่ ารกาหนดเป้าประสงค์ (Ends) และมาตรการที่สอดคล้ องกัน (Means) โดยใช้ เทคนิคทัง้
การระดมสมอง และการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่ อกลัน่ กรองให้ ได้ ข้อเสนอของแผนที่ ครอบคลุม
สภาพปั ญหาและเป็ นไปได้ ใ นทางปฏิ บัติตามทัศนะของผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อง โดยการตัง้ ต้ น การจัดท า
ข้ อเสนอแผนผู้วิจยั ได้ กาหนดประเด็นตังต้
้ นจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ของปั ญหาไว้ 5 ประเด็น
สาคัญด้ วยกัน คือ อุปสงค์ อุปทาน กลไกการควบคุม เหยื่อและคนรอบข้ าง และสภาพแวดล้ อม ซึ่ง
เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์สรุ าในกลุม่ เยาวชนพื ้นที่จงั หวัดพิษณุโลก

สภาพแวดล้ อม

เหยื่อ
และคน
รอบ
กลไก
ข้ าง
ควบคุม
อุปสงค์

อุปทาน

สภาพแวดล้ อม

ภาพ 7 แสดงประเด็นตังต้
้ นที่สาคัญเพื่อการจัดทาข้ อเสนอแผน
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3.2 ข้ อเสนอแผนป้องกัน แก้ ไข และลดผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์ สุรา
ในกลุ่มเยาวชนพืน้ ที่จังหวัดพิษณุโลก
ข้ อเสนอแผนป้องกัน แก้ ไข และลดผลกระทบทางสังคมได้ รับการจัดทาขึ ้นโดยผู้มี
ส่วนได้ เสีย และผู้เกี่ยวข้ องได้ ระดมความคิดเห็นร่วมกัน มีรายละเอียดดังนี ้
3.2.1 หลักการ และเป้าประสงค์ ของข้ อเสนอแผน
1) หลักการ
พิ ษ ณุโลกเป็ นพื น้ ที่ ที่ มีค วามสาคัญ ในทางยุท ธศาสตร์ ห ลายประการ
ทังเป็
้ นศูนย์กลางทางการค้ าและบริการของภาคเหนือตอนล่าง เป็ นจุดเชื่อมโยงเศรษฐกิจที่เรี ยกว่า
สี่แยกอินโดจีน เป็ นเมืองการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ที่มีเยาวชนให้ ความสนใจมาศึกษาเล่าเรียน
อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองประวัติศาสตร์ มีแหล่งโบราณสถานและวัด ซึ่งเป็ นสถานที่สาคัญทางพุทธศาสนา
หลายแห่ง นอกจากนีพ้ ิษ ณุโลกยังเป็ นเมืองราชการที่ประกอบไปด้ วยส่วนราชการภูมิภาคระดับ
ภาคจานวนมาก และเป็ นเมืองที่มีสภาพแวดล้ อมดีเหมาะแก่การท่องเที่ยวและพักผ่อน อาจกล่าว
ได้ วา่ พิษณุโลกเป็ นเมืองที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาทัง้ ในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การ
ปกครองและสภาพแวดล้ อม
การพัฒนาเมืองและสร้ างความเข้ มแข็งให้ เกิดความเจริ ญก้ าวหน้ าได้ นนั ้
ต้ องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณ
ุ ภาพ และมีความพร้ อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพยากรมนุษย์ที่
เป็ นเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็ นกาลังสาคัญในอนาคตจะต้ องมีความสมบูรณ์ทงั ้ ในด้ านกาย จิต และ
ปั ญญา แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในปั จจุบันและแนวโน้ มในอนาคตมีสิ่งบ่งชีว้ ่า เยาวชนที่จะ
เป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญนี ้มีความเสี่ยงที่จะด้ อยคุณภาพลงจากการบริโภคสุราเพิ่มมากขึ ้น ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อทังตนเอง
้
ครอบครัว คนรอบข้ าง และชุมชน ทัง้ นีม้ ีสาเหตุของสถานการณ์สรุ า
ในเยาวชนที่มีแนวโน้ มรุนแรงขึ ้นนี ้ มาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม และการรุกคืบ
ของผู้ประกอบการ รวมทังข้
้ อจากัดของกลไกควบควบคุมต่างๆ ที่ยงั ทาหน้ า ที่ได้ ไม่สมบูรณ์ จึงอาจ
กล่าวได้ ว่าในระยะ 5 ปี ข้ างหน้ า หรื อ พ.ศ. 2560 หากไม่มีการเตรี ยมการรับมือ และการป้องกัน
แก้ ไขอย่ างดี แล้ วสถานการณ์ สรุ าในกลุ่มเยาวชนในพื น้ ที่ พิษ ณุโลกและผลกระทบที่จ ะเกิ ดขึน้
ตามมาอาจลุก ลามและขยายตัว เกิ น กว่าที่จ ะแก้ ไขได้ ดังนัน้ เพื่อเป็ นการป้ องกัน แก้ ไข และ
เตรียมการรองรับผลกระทบล่วงหน้ า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การจัดการกับอนาคตให้ เกิดภาวะที่
พึงประสงค์ หรือควบคุมได้ นนั ้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีแผนงานล่วงหน้ าในลักษณะแผนทางเลือก
ที่สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงไปของสถานการณ์และเป็ นไปได้ ในทางปฏิ บัติ ซึ่งเกิดจากความ
ร่วมมือกัน รับผิด ชอบต่อปั ญหาของภาคีเครื อข่าย และผู้ที่เ กี่ ยวข้ อง ซึ่งแผนดังกล่าวนี ้ จะเป็ น
เครื่องมือนาทางที่ทาให้ เกิดการบูรณาการ และการมุง่ ไปสูเ่ ป้าหมายเดียวกันในที่สดุ
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2) เป้าประสงค์
จากแนวโน้ มของปั ญหาในอนาคต และหลักการของข้ อเสนอแผน รวมทัง้
การระดมความคิ ด เห็ น จากภาคี เ ครื อข่ายและผู้มีส่ว นเกี่ ย วข้ อ ง ก าหนดเป็ นเป้ าประสงค์ของ
ข้ อเสนอแผน ได้ คือ ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการบูรณาการความร่วมมือ
และทรัพยากร เร่ งขับ เคลื่อนการป้ องกัน แก้ ไขปั ญ หา และลดวิก ฤติผลกระทบทางสังคมจาก
สถานการณ์สรุ าในกลุม่ เยาวชน เพื่อให้ พื ้นที่จงั หวัดพิษณุโลกเป็ นเมืองเยาวชนปลอดสุราภายในปี
พ.ศ. 2560
3.2.2 ทางเลือกมาตรการในข้ อเสนอแผน
การดาเนิน การให้ บ รรลุตามเป้ าประสงค์ จะต้ องอาศัย มาตรการต่างๆ ใน
ลักษณะมาตรการทางสังคม และการสื่อสารสาธารณะ รวมทัง้ มาตรการทางกฎหมายและการ
บังคับใช้ อย่างเข้ มงวดประกอบกัน ทางเลือกมาตรการจึงต้ องมีความหลากหลาย และสอดคล้ องกับ
ประเด็นตังต้
้ นตามการวิเคราะห์สภาพการณ์ของปั ญหา ซึ่งทางเลือกมาตรการทัง้ หมดแบ่ งออกได้
เป็ น 5 ด้ าน คือ อุป สงค์ อุปทาน กลไกการควบคุม เหยื่อและคนรอบข้ าง และสภาพแวดล้ อม
ดังต่อไปนี ้
1) มาตรการด้ านอุปสงค์ : ลดการบริโภค และฟื ้ นฟูเยาวชนผู้บริโภค
มุ่งเน้ น ที่ ก ลุ่มเยาวชนที่ บ ริ โภคและกลุ่มที่ มีความเสี่ย งจะเข้ าถึ งสุราได้ ง่าย โดยมี
แนวทางที่สาคัญ 3 ประการ คือ ส่งเสริมการลด ละ เลิกการบริโภค ควบคุมความเสี่ยงในกลุ่มที่ยัง
บริโภครวมทังฟื
้ น้ ฟูและฟื น้ คืนศักยภาพผู้กลับใจ
2) มาตรการด้ านอุปทาน: จากัดการกระจาย และการจาหน่ ายสุรา
มุ่งเน้ นที่ ก ลุ่มผู้ป ระกอบการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ สิน ค้ าประเภทสุรา ทัง้ ผู้ผลิ ตรายย่ อ ย
ผู้จาหน่ายและสถานบันเทิงที่บริการสุรา โดยมีแนวทางที่สาคัญ 2 ประการ คือ ลดความสามารถใน
การกระจายสินค้ าประเภทสุราและสร้ างเงื่อนไขและกาแพงอุปสรรคสาหรับการเข้ าถึง
3) มาตรการด้ านกลไกควบคุม: พัฒนาระบบการจัดการให้ เข้ มแข็ง
มุ่งเน้ นที่ก ลุ่มเครื อข่ายที่ปฏิบัติงานด้ านการต่อต้ านสุรา รวมทัง้ หน่วยงานของรัฐ ที่
เกี่ยวข้ อง โดยมีแนวทางที่สาคัญ 3 ประการ คือ เตรียมทรัพยากรและกลไกให้ มีความพร้ อม จัดการ
ความรู้ เพื่ อ พัฒ นาผู้ปฏิ บั ติ ง าน รวมทั ง้ เสริ ม ระบบข้ อมูล และการติ ด ตามสถานการณ์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ
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4) มาตรการด้ านสภาพแวดล้ อม: จัดการโอกาสและบริบทเพื่อคุมสถานการณ์
มุง่ เน้ นที่การปรับสภาพบริ บททัง้ ในระดับมหภาคและระดับจุลภาคให้ เอื ้ออานวยต่อ
การจัดการสภาพปั ญหา โดยมีแนวทางที่สาคัญ 2 ประการ คือ สร้ างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
ระดับมหภาค และปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้ อมและวิถีชมุ ชน
5) มาตรการด้ านเหยื่อและผู้คนรอบข้ าง: คุ้มครองและเยียวยาผู้รับผลกระทบ
มุง่ เน้ นที่กลุม่ เหยื่อ และผู้คนรองข้ างที่ได้ รับผลกระทบจากกระทาผิดในคดีที่เกี่ยวข้ อง
กับสุรา โดยมีแนวทางที่สาคัญ 2 ประการ คือ รับรองและคุ้มครองสิทธิเหยื่อและผู้ได้ รับผลกระทบ
รวมทังช่
้ วยเหลือและฟื น้ ฟูเหยื่อและผู้ได้ รับผลกระทบ
รายละเอียดในแต่ละแนวทางของมาตรการทัง้ 5 มาตรการข้ างต้ น สามารถแสดงได้
ดังตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 3 1) แสดงมาตรการด้ านอุปสงค์ : ลดการบริโภค และฟื ้ นฟูเยาวชนผู้บริโภค
แนวทาง
วิธีการ
กิจกรรม
1.1) ส่ งเสริม
(1) กวดขันการบังคับใช้ กฎหมายอย่างจริงจัง - ตรวจตราและสารวจพื ้นที่ที่มกี ารจาหน่าย
การลด ละ เลิก กับเยาวชนผู้กระทาผิดซ ้าซากในคดีเกี่ยวกับ - ตังจุ
้ ดตรวจ และจุดสกัดบนเส้นทางคมนาคมที่ที่มีความเสี่ยง
การบริโภคสุรา
การบริโภค
- เพิ่มความเข้ มข้ นในกระบวนการยุตธิ รรมในการดาเนินคดีโดย
ผู้ปกครองต้ องร่วมรับผิดตามกฎหมาย
(2) จัดการสื่อสาร และการรณรงค์ตอ่ ต้ าน
- ประกวดสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และหนังสันเพื
้ ่อการรณรงค์
การบริโภคสุราในกลุม่ เยาวชนให้ สอดคล้ อง เยาวชนปลอดสุรา
กับกลุม่ เป้าหมาย โดยพัฒนาวิธีการ และ
- พัฒนาสื่อท้ องถิ่น และสื่อตัวบุคคลเพื่อการประชาสัมพันธ์และ
ช่องทางสื่อความให้ เจาะถึงเยาวชน
รณรงค์ที่เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมาย
(3) ให้ ความรู้ และปรับเปลีย่ นทัศนคติ
- จัดทาชุดบทเรียนชีวิตเพื่อเข้ าใจโทษภัยสุรา
เกี่ยวกับการบริโภคสุราในกลุม่ เยาวชนให้ เกิด - สอดแทรกความรู้ บทเรียนในสาระการเรียนรู้ในและนอกระบบ
ความเข้ าใจถึงโทษและภัยโดยใช้ รูปแบบที่
การศึกษา
หลากหลาย
- สอนโดยผู้มีประสบการณ์เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดเยาวชนภายใต้
แนวคิด “ดื่มเหล้ า-เมา-ไม่เท่ห์” และ “ดื่มเหล้ า=โง่”
(4) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมดึงดูดเยาวชน
- จัดให้ มีพื ้นที่สาธารณะ เช่น ลานกีฬา และดนตรีปลอดสุรา
กลุม่ เป้าหมายเพื่อป้องกัน และลด โอกาส
- จัดการแข่งขันกิจกรรมที่แสดงศักยภาพตามความสนใจเยาวชน
การเข้ าถึงสุรา
เช่น การเต้น และการร้ องเพลง ประกวดเยาวชนต้ นแบบปลอดสุรา

ความสาคัญ
วิธีการหลัก

วิธีการหลัก

วิธีการหลัก

วิธีการเสริม
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แนวทาง
1.2) ควบคุม
ความเสี่ยงใน
กลุ่มที่ยัง
บริโภค

วิธีการ
กิจกรรม
ความสาคัญ
(1) ดูแลและควบคุมกลุม่ เยาวชนที่ยงั บริโภค - ให้ ความรู้ในกลุม่ เยาวชนที่บริโภคสุราให้ เข้ าใจเรื่องการดืม่ สุราโดย วิธีการหลัก
สุราเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายและผลกระทบ มีความเสี่ยงภัยต่าทังต่
้ อตนเองและผู้อื่น
จากการบริโภค
- สร้ างความเข้ าใจในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมการ
บริโภคสุรา และความรับผิดชอบที่มีตอ่ ตนเองและผู้อื่น

(2) ควบคุมการบริโภคสุราในช่วงเทศกาล
- สร้ างภูมิค้ มุ กันทางอารมณ์และความยับยังชั
้ ง่ ใจเพื่อลดหรือละการ วิธีการเสริม
โอกาสและวันสาคัญที่เป็ นที่นิยมของเยาวชน บริโภคสุราเมื่ออารมณ์ไม่มนั่ คง
และวัยรุ่น
- เปลีย่ นทัศนคติในการจัดงานรื่นเริงและฉลองบนแนวคิด “สนุกได้ +
ไม่เมา” และรณรงค์งดดื่มในวันสาคัญ
1.3) ฟื ้ นฟูและ (1) จัดเวทีเยาวชนเพื่อการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ - จัด “เวทีเสวนาประสาวัยรุ่น” เพื่อนาเสนอประสบการณ์เยาวชน วิธีการเสริม
ฟื ้ นคืนศักยภาพ ประสบการณ์ โดยการนาเสนอแบบอย่างที่ดี กับสุรา - จัดนิทรรศการ และหน่วยกิจกรรมมวลชนเคลื่อนที่ เพื่อ
ประสบการณ์ที่เลวร้ าย และโอกาสการ
สร้ างโอกาสเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงชีวิต
ผู้กลับใจ
เปลี่ยนแปลงชีวติ
(2) จัดให้ มีระบบการให้ คาปรึกษา และ
ช่วยเหลือเพื่อการบาบัด รักษา และฟื น้ ฟู
เยาวชนที่ต้องการลด ละ เลิกสุรา

- จัดตังศู
้ นย์ให้ คาปรึกษา อาสาสมัครให้ คาปรึกษา และสายด่วนให้ วิธีการหลัก
คาปรึกษาให้ ครอบคลุมและกระจายไปในพื ้นที่เสี่ยง จัดคลินิกและ
กลุม่ บาบัดรักษาสาหรับผู้บริโภคที่กลับใจ พัฒนาศักยภาพในการใช้
ชีวิตและประกอบอาชีพสาหรับเยาวชนที่สามารถละและเลิกสุราได้
มีระบบติดตามผล
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ตาราง 4 2) แสดงมาตรการด้ านอุปทาน: จากัดการกระจาย และการจาหน่ ายสุรา
แนวทาง

วิธีการ

2.1) ลดความสามารถ (1) สร้ างความร่วมมือและผลักดันให้ เกิด
ในการกระจายสินค้ า การบังคับใช้ และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ประเภทสุรา
การควบคุมเครื่องดื่มสุราอย่างเข้ มงวด
โดยเฉพาะการปราบปรามและกวดขัน
ผู้กระทาผิดที่จาหน่ายสุราให้ แก่เยาวชน
(2) ควบคุมการเพิ่มขึ ้นของ
ผู้ประกอบการผลิตสุรารายย่อย และผู้
จาหน่ายสุรารายใหม่ในพื ้นที่

(3) พัฒนาความรู้ความเข้ าใจและ
จิตสานึกของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้ อง
กับการจาหน่ายสุราให้ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรม

ความสาคัญ

- ทาความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ผู้บงั คับใช้ กฎหมาย และ วิธีการหลัก
ผู้ประกอบการเพื่อร่วมกับปฏิบตั ิตามกฎหมาย
- ใช้ รูปแบบการจัดการตนเองร่วมกันเพื่อเฝ้าระวังและสอดส่องการ
กระทาผิด เพิ่มระดับความเข้ มข้นในกระบวนการบังคับใช้ กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมเพื่อเอาผิดกับผู้ประกอบการที่กระทาผิด
วิธีการหลัก
- จากัด หรือกาหนดให้ มีโควตาในการจดทะเบียนผู้ประกอบการ
ผลิตสุรารายย่อย และผู้จาหน่ายสุราใหม่โดยใช้ กฎหมายในระดับ
ท้ องถิ่น
- ให้ ความรู้ถงึ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องโดยการอบรม และทดสอบ
ผู้ประกอบการก่อนออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
- เสริมสร้ างความรู้กฎหมายและความรับผิดชอบแก่ผ้ ปู ระกอบการที่ วิธีการเสริม
จาหน่ายสุราโดยเฉพาะร้ านค้ าในชนบท
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ตดิ ตามร้ านค้ าและสถานประกอบการ
รวมทังเพิ
้ ่มฉลากคาเตือนพิเศษบนบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้ าประเภทสุรา
ด้ วยข้ อความที่รุนแรง และภาพแสดงให้ เห็นถึงโทษภัยของสุรา
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แนวทาง

วิธีการ

กิจกรรม

ความสาคัญ

วิธีการหลัก
- กาหนดให้ มีภาษี ระดับท้ องถิ่นที่เก็บจากการจาหน่ายและ
เคลื่อนย้ ายสุรา
- จัดตังกองทุ
้
นจากการเก็บภาษี สถานประกอบการที่จาหน่ายสุรา
โดยมุง่ เน้ นเป็ นกองทุนเพื่อรับผิดชอบผลกระทบที่มีตอ่ ผู้บริโภคและ
เหยื่อจากการบริโภค
วิธีการเสริม
(2) จัดให้ มีระบบชดเชย หรือการให้
- ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเพื่อลดกิจกรรมส่งเสริมการ
รางวัลตอบแทนความร่วมมือสาหรับ
ขาย เช่น การลด แลก แจกแถม โดยเฉพาะในพื ้นที่ชนบทที่มีรูปแบบ
ผู้ประกอบการที่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ดื่มก่อนผ่อนจ่ายทีหลัง (ระบบเชื่อ)
และไม่สง่ เสริ มการจาหน่ายสุราให้
- ควบคุมการจาหน่ายสุราในโรงแรม และเรือนพักแรกขนาดเล็กที่มี
เยาวชน
ความเสี่ยงเป็ นแหล่งซ่องสุมและบริโภคสุราของเยาวชน
- ขอความร่ วมมือจากผู้ป ระกอบการและบังคับ ใช้ กฎหมายเพื่ อ
ควบคุมการเผยแพร่ตราสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มสุราในรูปแบบแอบ
แฝง
- จัดรางวัลตอบแทน เช่นผู้ประกอบการดีเด่นที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม หรือการลดหย่อนภาษี เช่น ภาษี ป้าย ให้ กบั ผู้ประกอบการ
ที่ให้ ความร่วมมือ
หมายเหตุ: ความสาคัญของวิธีการ แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ วิธีการหลัก และวิธีการเสริม
2.2) สร้ างเงื่อนไขและ (1) ใช้ มาตรการทางภาษี และการเงิน
กาแพงอุปสรรค
โดยเฉพาะภาษี ในระดับท้ องถิ่นเพื่อลด
สาหรับการเข้ าถึง
การบริโภค และจากัดการกระจายสินค้ า
ประเภทสุรา
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ตาราง 5 3) แสดงมาตรการด้ านกลไกควบคุม: พัฒนาระบบการจัดการให้ เข้มแข็ง
แนวทาง

วิธีการ

3.1) เตรียม
ทรัพยากร
และกลไกให้ มี
ความพร้ อม

(1) จัดตังกองทุ
้
นรวมของจังหวัด หรือ
มูลนิธิชมุ ชนระดับจังหวัดเพื่อการ
ขับเคลื่อนภารกิจ “จังหวัดปลอด
เหล้ า” และ “พิษณุโลกเมืองเยาวชน
ปลอดสุรา” โดยอาศัยแหล่งทุนจาก
ภาษี สรุ าที่คืนกลับมายังท้ องถิ่น
รวมทังการระดมทรั
้
พยากรจากความ
ร่วมมือในพื ้นที่
(2) ส่งเสริมการจัดตัง้ การเชื่อมโยง
และการขับเคลื่อนกิจกรรมของ
เครือข่ายต่อต้ านสุราต่างๆ เช่น
เครือข่ายเยาวชนอาสาเฝ้าระวัง
สถานการณ์สรุ า เครือข่ายรณรงค์
ลดละเลิกสุรา และเครือข่าย
ผู้ปกครอง เป็ นต้ น

กิจกรรม

ความสาคัญ

- ผลักดันให้ มีการปรับปรุงกฎหมายและระบบภาษีให้ นาภาษี จากการบริโภค วิธีการหลัก
สุราส่งคืนกลับมายังท้ องถิ่นและชุมชนเพื่อใช้ ประโยชน์ในการควบคุม
สถานการณ์สรุ า
- ประสานความมือร่วมเพื่อจัดตังกองทุ
้
น หรือมูลนิธิที่มีความคล่องตัว สามารถ
จัดการตนเองได้ และมีความโปร่งใส
- ระดมความร่วมมือในการหารายได้ เพื่อสมทบเข้ ากองทุนหรือมูลนิธิโดยมี
วัตถุประสงค์ที่ชดั เจน
- สนับสนุนการจัดตัง้ และการจดทะเบียนองค์กรภาคประชาชน ชมรม หรือใน วิธีการหลัก
รูปแบบอื่นๆ ที่มีวตั ถุประสงค์ในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการลด ละ เลิก สุรา
- จัดหาและสนับสนุนทุนประเดิม หรือทุนดาเนินกิจกรรมให้ แก่กลุม่ และ
เครือข่ายต่างๆ โดยอาศัยแหล่งทุนภาครัฐที่มีอยู่แล้ วในหน่วยงานต่างๆ
- กาหนดให้ มตี วั กลางเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างภาคีและ
เครือข่าย นาไปสูก่ ารสร้ างความร่วมมือในการปฏิบตั ิและบูรณาการทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจากัดร่วมกันใช้ เครือข่ายประชาชนเป็ นกลไกสอดส่องการกระทาผิด
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แนวทาง
3.2) จัดการ
ความรู้เพื่อ
พัฒนา
ผู้ปฏิบัติงาน

วิธีการ

กิจกรรม

ความสาคัญ

(1) จัดให้ มเี วทีสาธารณะสาหรับการ
จัดการความรู้ และถอดบทเรียน
ความสาเร็จ เพื่อแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ และค้นหาแนวทาง
ปฏิบตั ิที่ประสบความสาเร็จเพื่อ
รวบรวมเป็ นฐานความรู้สาหรับการ
ปฏิบตั ิงาน

- จัดการประชุมวิชาการ หรือสัมมนาปั ญหาสุราในระดับภาค และระดับจังหวัด วิธีการหลัก
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบตั ิ
(Community of Practice: CoP) อย่างต่อเนื่อง
- พัฒนา Web Blog หรือ Social Network ในรูปแบบต่างๆ ให้ เป็ นแหล่ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาเสนอบทเรียนความสาเร็จ

(2) พัฒนาความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะของผู้ปฏิบตั ิงานในทุกภาค
ส่วนร่วมกัน โดยอาศัยทังองค์
้ ความรู้
สากลและองค์ความรู้ในพื ้นที่เพื่อ
เสริมสร้ างความเข้ มแข็งในการดาเนิน
ภารกิจ

วิธีการเสริม
- จัดทาหลักสูตรการพัฒนาผู้ปฏิบตั ิงานด้ านการรณรงค์และการเคลื่อนไหว
ต่อต้ านสุรา และหลักสูตรผู้นาการเปลีย่ นแปลงในระดับชุมชน
- จัดการฝึ กอบรมกลุม่ อาสาสมัครต่างๆ ที่เป็ นภาคีและเครือข่ายความร่วมมือ
และให้ มีการทบทวน ติดตามผลการทางานในลักษณะประชุมกลุม่ ย่อยในระดับ
ชุมชน
- พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น e-learning สาหรับผู้ปฏิบตั ิงาน โดย
เสนอเทคนิคและวิธีการที่ทนั สมัย สอดคล้ องกับสถานการณ์การทางานกับ
เยาวชนและกลุม่ เป้าหมาย
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3.3) เสริม
ระบบข้ อมูล
และการ
ติดตาม
สถานการณ์
ให้ มี
ประสิทธิภาพ

(1) วิจยั ติดตาม ประเมินผล
สถานการณ์สรุ าในกลุม่ เยาวชน และ
ผลกระทบทางสังคมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อนาไปสูก่ ารทบทวนแผนและ
วิธีการดาเนินงาน

- วิจยั และสารวจสถานการณ์สรุ าในกลุม่ เยาวชนในพื ้นที่ โดยเฉพาะพฤติกรรม วิธีการหลัก
รูปแบบ และสาเหตุการเข้ าถึงสุรา
- ติดตาม และประเมินผลการดาเนิน งานตามแผนงานต่างๆ แบบบูรณาการ
โดยมุง่ เน้ นการรายงานสภาพความเป็ นจริง

- จัดทาฐานข้ อมูลสถานการณ์สรุ า ที่สามารถจัดเก็บข้ อมูลเป็ นช่วงเวลา และ วิธีการเสริม
สารสนเทศที่สามารถแสดงให้ เห็นถึง นามาพยากรณ์แนวโน้ มได้
สถานการณ์และผลกระทบอย่างเป็ น - พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศที่แสดงถึงแผนที่ความรุนแรงของสถานการณ์และ
ผลกระทบได้
ปั จจุบนั และแม่นตรง เพื่อนาไปใช้
- เปิ ดช่องทาง และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านสามารถเข้ าถึง
สาหรับการตัดสินใจ
ฐานข้ อมูลและระบบภูมิสารสนเทศเพื่อปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั และใช้
ประโยชน์จากข้ อมูลในการปฏิบตั ิงาน
(2) พัฒนาระบบสารสนเทศ และภูมิ

หมายเหตุ: ความสาคัญของวิธีการ แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ วิธีการหลัก และวิธีการเสริม
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ตาราง 6 4) แสดงมาตรการด้ านสภาพแวดล้ อม: จัดการโอกาสและบริบทเพื่อคุมสถานการณ์
แนวทาง
4.1) สร้ างการ
เปลี่ยนแปลง
เชิงนโยบายระดับ
มหภาค

วิธีการ
(1) ผลักดันประเด็น “เยาวชน
ปลอดสุรา” ให้ เป็ นนโยบาย
สาธารณะและวาระแห่งชาติ

กิจกรรม

ความสาคัญ

- กาหนดให้ “เยาวชนปลอดสุรา” เป็ นประเด็นสาคัญ (Flagship) ในการ
วิธีการหลัก
ขับเคลื่อนแผนของจังหวัดพิษณุโลกเป็ นเมืองปลอดเหล้ าและบุหรี่ แทนการ
รณรงค์แบบวงกว้ าง
- ผลักดัน “เยาวชนปลอดสุรา” ให้ เป็ นวาระนโยบาย (Policy Agenda) ใน
ระดับประเทศโดยอาศัยกลไกและเครือข่ายในระดับพื ้นที่ที่เชื่อมโยงกับ
เครือข่ายในระดับประเทศ
(2) ปรับเปลี่ยนแนวคิด และ
- แลกเปลีย่ นความคิด และวิเคราะห์ให้ เข้ าใจถึงกลไกจัดเก็บภาษี สรรพสามิต วิธีการหลัก
มุมมองภาครัฐในการจัดเก็บภาษี ที่อาจนาไปสูก่ ารส่งเสริมการจาหน่ายสุรา
สรรพสามิตโดยเฉพาะภาษีจาก - ปรับเปลีย่ นวิธีการกาหนดตัวชี ้วัดและเป้าหมายความสาเร็จในการจัดเก็บ
สุรา
ภาษี สรรพสามิตที่มงุ่ เน้ นจานวนเงินภาษี ที่จดั เก็บได้ และขยายตัว เป็ นตัวชี ้วัด
ที่มงุ่ เน้ นการควบคุม และการลดการขยายตัวของสถานการณ์สรุ า
(3) สร้ างความตระหนักและ
- ควบคุมในเชิงจริยธรรมให้ ผ้ มู ีอานาจรัฐในทุกระดับ เช่น ผู้มอี านาจตัดสินใจ วิธีการหลัก
จิตสานึกรับผิดชอบให้ แก่ผ้มู ี
และผู้มีอานาจปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมสุราและกิจการ
อานาจรัฐไม่ให้ เป็ นผู้สนับสนุน
- ลงโทษเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่ละเลย หรือรู้เห็นให้ เกิดการกระทาความผิดในคดี
หรือส่งเสริมให้ เยาวชนบริโภคสุรา ที่เกี่ยวกับสุราอย่างจริงจัง
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แนวทาง
4.2) ปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล้ อม
และวิถีชุมชน

วิธีการ

กิจกรรม

ความสาคัญ

(1) ดาเนินการจัดระเบียบสังคม
แบบรอบด้ าน และบังคับใช้
กฎหมายการจัดโซนนิ่งอย่าง
เข้ มงวดเพื่อควบคุมและจากัด
พื ้นที่การกระจายสินค้ าประเภท
สุรา

- ฟื น้ ฟูการดาเนินการตามนโยบายจัดระเบียบสังคม เพื่อควบคุมสถานบริการ วิธีการเสริม
และลดโอกาสเยาวชนในการเข้ าถึงสุรา
- จัดโซนนิ่งและพื ้นที่ควบคุมให้ มีการจาหน่ายและบริการสุราได้ ในวงจากัด
- การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน หรือแจ้ งเตือนในจุดอันตราย หรือ
เสี่ยงที่เป็ นเส้นทางคมนาคมย่อยในชนบท ซึ่งมักเกิดอุบตั เิ หตุจากการดื่มสุรา

(2) พัฒนาต้นแบบครอบครัว
ปลอดเหล้ า และชุมชนตัวอย่าง
ลด ละ เลิกเหล้ าให้ มีความ
เข้ มแข็ง และเป็ นแบบอย่างเพื่อ
การขยายผล

- เพิ่มภูมิค้ มุ กันในครอบครัวโดยการค้นหาและสร้ างต้นแบบผู้นาครอบครัว
อบอุน่ และครอบครัวปลอดเหล้ า
- พัฒนาต่อยอดชุมชนที่มีความเข้ มแข็ง เช่น ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง และ
ชุมชนปลอดอบายมุข ให้ เป็ นชุมชนลด ละ เลิกเหล้ า
- สร้ างเครือข่ายเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชนที่มี
ความสามารถลด ละ เลิกเหล้ า บนพื ้นฐานแนวคิด “ชุมชนเลิกเหล้ า เลิกจน”

หมายเหตุ: ความสาคัญของวิธีการ แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ วิธีการหลักและวิธีการเสริม

วิธีการหลัก
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ตาราง 7 5) แสดงมาตรการด้ านเหยื่อและผู้คนรอบข้าง: คุ้มครองและเยียวยาผู้รับผลกระทบ
แนวทาง

วิธีการ

5.1) รั บรองและ
คุ้มครองสิทธิ
เหยื่อและผู้
ได้ รับผลกระทบ

(1) ผลักดันให้ มีกฎหมายคุ้มครอง
เยียวยาเหยื่อและผู้ได้ รับผลกระทบ
รวมทั ้งติดตามให้ มีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง
(2) สนับสนุนการรวมกลุม่ และ
เครือข่ายเพื่อสร้ างพลังของเหยื่อ
และผู้ได้ รับผลกระทบเพื่อเรี ยกร้ อง
สิทธิ และความชอบธรรม
(1) ส่งเสริมระบบสวัสดิการชุมชน
เพื่อการดูแลเหยื่อและผู้ได้ รับ
ผลกระทบ

5.2) ช่ วยเหลือ
และฟื ้ นฟูเหยื่อ
และผู้ได้ รับ
ผลกระทบ

กิจกรรม

- จัดทากฎหมาย หรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้ องให้ รับรองและคุ้มครองสิทธิของเหยื่อและผู้ได้ รับ
ผลกระทบจากการกระทาผิดในคดีที่เกี่ยวข้ องกับสุรา
- ตั ้งคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทาหน้ าที่กากับดูแล ติดตามการรับรองและคุ้มครองสิทธิของ
เหยื่อและผู้ได้ รับผลกระทบ รวมทั ้งรายงานผลต่อสาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง
- จัดตั ้งแกนนา และระดมความร่วมมือจากเหยื่อและผู้ได้ รับผลกระทบจากการกระทาผิดในคดีที่เกี่ยวข้ อง
กับสุราเป็ นองค์กรภาคประชาชนในระดับจังหวัด ที่เชื่อมโยงไปสู่ระดับภาคและประเทศ
- จัดกิจกรรม เช่น การยื่นหนังสือต่อรัฐบาล การเข้ าชื่อเสนอกฎหมาย การเคลือ่ นไหวรณรงค์ การจัดเวที
เรียกร้ องสิทธิ โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรด้ านสิทธิมนุษยชน
- นาภาษี จากการประกอบการหรือจาหน่ายสุรามาจัดตั ้งเป็ นสวัสดิการชุมชนเพื่อช่วยเหลือเหยื่อและผู้ได้ รับ
ผลกระทบ
- องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสบทบหรือสนับสนุนงบประมาณให้ ระบบสวัสดิการชุมชนสามารถดาเนินการ
ได้ อย่างต่อเนื่อง
(2) ฟื น้ ฟูความสามารถของเหยื่อ
- จัดโปรแกรมทางกายภาพที่เน้ นการฟื น้ ฟูความสามารถในการดารงชีวิต และการเสริมสร้ างสมรรถนะใน
และผู้ได้ รับผลกระทบให้ สามารถใช้ การทางานให้ แก่เหยื่อเพื่อฟื น้ ตัวและประกอบอาชีพพึง่ พาตนเองได้
ชีวิตอยู่ในสังคมและพึ่งพาตนเอง - ใช้ กลุ่มจิตบาบัดเพื่อฟื น้ ฟูสภาพจิตใจของเหยื่อและผู้ได้ รับผลกระทบ
ได้ ในระยะยาว
- ใช้ อาสาสมัครในชุมชนเพื่อติดตามและให้ การช่วยเหลือสนับสนุนเหยื่อและผู้ได้ รับผลกระทบในการใช้ ชีวิต

หมายเหตุ: ความสาคัญของวิธีการ แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ วิธีการหลักและวิธีการเสริม

ความ
สาคัญ

วิธีการ
หลัก

วิธีการ
หลัก

วิธีการ
หลัก

วิธีการ
หลัก
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มาตรการ แนวทาง วิธีการ และกิจกรรมตามตารางข้ างต้ น มีทงรู
ั ้ ปแบบที่เป็ นวิธีการหลัก
ซึ่งมีความสาคัญ ต่อการบรรลุเป้ าหมาย และวิธีการเสริ มที่ หนุนเสริ มการดาเนิน การให้ เ กิดการ
ขับเคลื่อนอย่างเข้ มข้ นยิ่งขึ ้น อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้ มาตรการ แนวทาง วิธีการ และกิจกรรม
ดังกล่าวนัน้ ขึน้ อยู่กับสภาพความรุ นแรงของสถานการณ์ และผลกระทบที่เ กิดขึ ้น ซึ่งอาจมีก าร
จัดเป็ นชุดมาตรการและทบทวนปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
มาตรการดังกล่าวถือได้ ว่าสอดคล้ องกับเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ และครอบคลุมทัง้ ใน
ด้ านการป้องกัน แก้ ไข และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นจากสถานการณ์ที่พยากรณ์ไว้ ซึ่งสามารถสรุป
ความครอบคลุมของมาตรการ ได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
ตาราง 11 มาตรการด้ านการป้องกันและลดผลกระทบ
ประเด็น
1. อุปสงค์
2. อุปทาน
3. กลไกควบคุม
4. สภาพแวดล้ อม
5. เหยื่อ/ผู้คนรอบข้ าง

มาตรการ
ลดการบริโภค และฟื น้ ฟู
เยาวชนผู้บริโภค
จากัดการกระจาย และการ
จาหน่ายสุรา
พัฒนาระบบการจัดการให้
เข้ มแข็ง
จัดการโอกาสและบริบทเพื่อ
คุมสถานการณ์
คุ้มครองและเยียวยาผู้รับ
ผลกระทบ

ป้องกัน


แก้ ไข












ลดผลกระทบ
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3.2.3 การขับเคลื่อนแผนและการติดตามประเมินผล
การผลัก ดัน เพื่ อให้ ข้ อเสนอแผนข้ างต้ น เกิ ดการดาเนิ น การและปฏิบัติ ใ ห้
เกิดผลสาเร็จได้ นนั ้ จาเป็ นต้ องจัดกระบวนการขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้ องและมี
การติดตามประเมินผลที่ชดั เจน ตามแนวทางดังต่อไปนี ้
1) การเชื่อมร้ อยกลไกที่เกี่ยวข้ องในการขับเคลื่อนแผน
การขับเคลื่อนข้ อเสนอแผนป้องกัน แก้ ไข และลดผลกระทบทางสังคมจาก
สถานการณ์สรุ าในกลุ่มเยาวชนพืน้ ที่จังหวัดพิษณุโลก จาเป็ นต้ องอาศัยความร่วมมือและการให้
ความใส่ใจจากภาคีเครือข่าย ผู้มีสว่ นได้ เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้ องร่วมกันแสดงบทบาท ได้ แก่
ภาคีภาคประชาชน ในฐานะผู้มีส่วนได้ เสียและได้ รับผลกระทบโดยตรง
ซึ่งจะต้ องมีบทบาทหลักในการใช้ พลังอานาจจากกระบวนการมีส่วนร่วม จัดการสภาพปั ญหาใน
ลักษณะประชาสังคมจัดการตนเอง โดยจะต้ องประสานความร่วมมือกันเป็ นเครื อข่ายขนาดใหญ่
จากเครื อข่ายขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้ วย เครื อข่ายอาสาและเยาวชนเฝ้าระวังชุมชน เครื อข่าย
ผู้ปกครอง เครื อข่ายเหยื่อและผู้ได้ รับ ผลกระทบ เครื อข่ายสื่อสารมวลชน รวมทัง้ องค์ก รพัฒนา
เอกชน และประชาสังคมในรูปแบบต่างๆ
ภาคีภาครัฐ ในฐานะผู้มีอานาจในการกากับดูแล บังคับใช้ กฎหมาย และ
สนับสนุน อานวยการ ประกอบด้ วยหน่วยงานปกครองทังในระดั
้
บภูมิภาค และท้ องถิ่น หน่วยงานที่
มีห น้ าที่ ก ารพัฒนาชุมชน หน่วยงานด้ านสาธารณสุข หน่วยงานจัดเก็ บ ภาษี โดยเฉพาะภาษี
สรรพสามิต หน่วยงานปราบปรามและหน่วยงานที่ เกี่ย วข้ องกับ กระบวนการยุติธรรม ตลอดจน
หน่วยงานที่มีหน้ าที่จดั การด้ านสังคมสงเคราะห์
ภาคี ภาควิ ช าการ ในฐานะผู้มี อ งค์ค วามรู้ และเทคนิ ค วิ ธีที่ จ ะเรี ย นรู้
จัดระบบข้ อมูล หาหนทางจัดการปั ญหา และข้ อเสนอแนะบนหลักการทางวิชาการ ประกอบด้ วย
สถาบันการศึกษาในทุกระดับ หน่วยจัดการเรี ยนนอกระบบโรงเรี ยน และศูนย์เรี ยนรู้ต่างๆ รวมทัง้
สถาบันวิจยั โดยเฉพาะที่มงุ่ เน้ นการวิจยั และพัฒนาสังคม
กลุม่ ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง ในฐานะภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจที่ส่งผลกระทบ
ต่อสังคม ต้ องแสดงบทบาทอย่ า งมี ความรั บ ผิ ดชอบ ซึ่ง ประกอบด้ วยผู้ผลิ ตรายย่ อยในพื น้ ที่
ผู้ประกอบการค้ าส่งสุรา ผู้ประกอบการค้ าปลีกทัง้ ในแบบร้ านสะดวกซือ้ และร้ านค้ าชนบท รวมทัง้
สถานบันเทิงที่จาหน่ายสุรา
ภาคี ข้างต้ น ต้ องแสดงบทบาทร่ วมกัน (Interplay) โดยประสานภารกิ จ
หน้ าที่ และทรั พ ยากร ให้ เชื่ อ มโยงกับ ข้ อ เสนอแผน และผลัก ดัน ให้ ผู้ที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งหรื อ
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ภาคเอกชนแสดงบทบาทการดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ทงนี
ั ้ ้ จะต้ องคานึงถึง
การเปิ ดโอกาสให้ เยาวชน ในฐานะผู้มีส่วนได้ เสียได้ แสดงบทบาทเป็ นทัง้ กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วน
ร่วมปฏิบตั ิ และผู้รับผลโดยตรงจากการดาเนินการ
ภาพ 8 แสดงภาคีเครือข่าย ผู้มีสว่ นได้ เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแผน

ผู้ประกอบ
ธุรกิจค้ าส่ ง
สุรา
ปกครอง

ผู้ประกอบ
ธุรกิจ
ค้ าปลีก

ผู้ผลิตราย
ย่ อยใน
พืน้ ที่

สถาน
บันเทิง
ท้ องถิ่น

จัดเก็บ
ภาษี
สาธารณสุข

เครื อข่ าย
เยาวชน
เฝ้าระวัง
ชุมชน

หน่ วย
การศึกษา
นอก
โรงเรี ยน
และศูนย์
เรี ยนรู้
สถาบัน
การศึกษา

สถาบัน
วิจยั

องค์ กร
พัฒนา
เอกชน
เครื อข่ าย
ผู้ปกครอง
เครื อข่ าย

พัฒนา
ชุมชน

เยาวชน
ปราบปราม

ยุติธรรม

เครื อข่ าย
เหยื่อและ
ผู้ได้ รับ
ผลกระทบ
สังคม
สงเคราะห์

สื่อสารมวล
ชน
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2) การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผน
การขับเคลื่อนข้ อเสนอแผนป้องกัน แก้ ไข และลดผลกระทบทางสังคมจาก
สถานการณ์สรุ าในกลุม่ เยาวชนพื ้นที่จงั หวัดพิษณุโลกให้ เกิดผล ต้ องมีการกาหนดแนวทางในการ
ติดตามประเมินผลให้ ชดั เจนและเป็ นระบบ
การติ ด ตามและประเมิ น ผล ต้ อ งมี ก ลไกที่ ท าหน้ าที่ ใ นรวบรวมและ
วิเ คราะห์ข้อมูลจากการปฏิบัติที่ ได้ รับจากภาคีเ ครื อข่ายต่างๆ เพื่อสรุ ป ผลการดาเนิ นงาน และ
รายงานผลเผยแพร่ให้ เกิดการรับรู้ เป็ นข้ อมูลป้อนกลับใช้ สาหรับทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติใน
ลักษณะของวงจรคุณภาพ (PDCA Cycle) ซึ่งกลไกที่ทาหน้ าที่ดงั กล่าวนี ้ อาจประกอบไปด้ วยภาคี
ภาควิชาการโดยเฉพาะสถาบัน อุดมศึกษา และสถาบันวิจัย ทางสังคม และภาคีภาคประชาชน
โดยเฉพาะเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน และสื่อสารมวลชน ร่วมกันเป็ นแกนหลัก นอกจากกลไก
ในการติดตามและประเมินผลแล้ ว จาเป็ นต้ องมีการกาหนดตัวชีว้ ดั เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือสาหรับ
สะท้ อนให้ เห็นถึงความเป็ นไปของผลการดาเนินงานที่เกิดขึ ้น โดยตัวชีว้ ดั ดังกล่าวนี ้ ควรมีลกั ษณะ
เป็ นตัวชี ว้ ัด แบบองค์ ป ระกอบ (Composite Indicator) ที่ ใ ห้ ความสาคัญ กับ การวัดผลลัพ ธ์
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) ซึ่งเป็ นผลที่บ่งบอกถึงความก้ าวหน้ า และความสาเร็จในการ
ขับเคลื่อนแผนได้ ดังรายละเอียดปรากฏในตารางต่อไปนี ้
ตาราง 12 แสดงตัวชี ้วัดสาหรับติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนข้ อเสนอแผน
ตัวชีว้ ัด
1. ตัวชีว้ ัดผลลัพธ์
1.1 ร้ อยละของเยาวชนที่บริโภคและเข้ าถึงสุรา
1.2 อายุเฉลี่ยของผู้ที่เริ่มต้ นดื่มสุราครัง้ แรก
1.3 ปริมาณการบริโภคสุรา
2. ตัวชีว้ ัดผลกระทบ
2.1 ร้ อยละของเยาวชนที่ป่วยด้ วยโรคจากการบริโภคสุรา
2.2 จานวนคดีอาชญากรรมและความรุนแรงที่เกิดจากเยาวชนที่บริโภคสุรา
2.3 จานวนคดีอบุ ตั ิเหตุที่เกิดจากเยาวชนที่บริโภคสุรา
2.4 จานวนเหยื่อและผู้ได้ รับผลกระทบจากการกระทาผิดของเยาวชน
2.5 ร้ อยละของเหยื่อและผู้ได้ รับผลกระทบจากการกระทาผิดของเยาวชนที่
บริโภคสุรา ซึ่งได้ รับการดูแลและเยียวยา
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