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บทที่ 5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม ซึ่งกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การดื่มสุรารวมถึงความรุนแรง
ในเยาวชนสะท้ อนถึงภาวะตกต่าด้ านบรรทัดฐานและระเบียบวินยั รัฐบาลจึงได้ ออกพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีสาระสาคัญใน
มาตรา 31 ข้ อที่ 4 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้ วย
การศึก ษาแห่ ง ชาติ แ ละห้ ามขายเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ใ นสถานศึก ษาตามกฎหมายว่า ด้ ว ย
การศึกษาแห่งชาติ ตามมาตราที่ 27 ข้ อที่ 5 และห้ ามมิให้ ขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่มี
อายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ ตามมาตรา 29 (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551, หน้ า 12) ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ลดปั ญหาและผลกระทบทัง้ ด้ าน
เศรษฐกิ จและสังคม ช่วยเสริ มสร้ างสุขภาพของประชาชน สร้ างความตระหนักถึ งพิ ษภัยของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และป้องกันเด็กและเยาวชน มิให้ เข้ าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยง่าย
สถานการณ์การดื่มของคนไทยอายุ 15 ปี ขึ ้นไป จากการสารวจสุขภาวะอนามัยครัง้ ที่ 3
พ.ศ. 2547 พบว่าคนไทยมีอตั ราการดื่มร้ อยละ 42.32 หรื อประมาณ 20.80 ล้ านคน เป็ นผู้ชาย
มากกว่าผู้หญิงประมาณ 2 เท่าคือ 14 ล้ านคน ต่อ 6.80 ล้ านคน ส่วนสถานการณ์การดื่มของวัยรุ่น
ไทย พบว่า มีแนวโน้ มมากขึ ้นและเพิ่มสูงขึ ้นกว่าอดีตที่ผ่านมา เพศชายวัย 11-19 ปี ที่ดื่มมีจานวน
ประมาณ 1.06 ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ 21.23 ของประชากรในกลุม่ อายุนี ้และเพศหญิงที่มีอายุ 1519 ปี เป็ นกลุ่มที่มีการเพิ่มของการดื่มมากขึ ้นเกือบ 6 เท่าในช่วง 7 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.2539-2546)
คือเพิ่มจากร้ อยละ 1.00 เป็ นร้ อยละ 5.60 และในกลุ่มหญิ งที่ดื่มวัย 15-19 ปี ร้ อยละ 14.10 เป็ น
กลุ่มที่ดื่มประจา คือดื่ม 1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ถึงดื่มทุกวัน (ยงยุทธ ขจรธรรมและบังอร ฤทธิภกั ดี,
2547) จากการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อปี 2546 พบว่าคนไทยอายุ 11 ปี ขึ ้นไปดื่ม
เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ มีจานวน 18.61 ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ 35.46 ของประชากรอายุ 11 ปี
ขึ ้นไป แยกเป็ นชาย 15.51 ล้ านคนหรือร้ อยละ 60.80 ของเพศชายอายุ 11 ปี ขึ ้นไป เป็ นหญิ ง 3.95
ล้ านคนหรื อร้ อยละ 14.51 ของเพศหญิ งหรื อ ผู้ชายดื่มมากกว่าผู้หญิ ง 5 เท่า ในกลุ่มของผู้ที่ดื่ม
ตังแต่
้ 1 – 2 ครัง้ ขึ ้นไปต่อสัปดาห์ ซึ่งอาจถือได้ วา่ เป็ นกลุม่ ที่ดื่มประจาพบว่า ในเพศชายที่ดื่มประจา
มีอตั ราร้ อยละ 43.9 (ปี 2546) ในเพศหญิ งที่ดื่มประจา มีอตั ราร้ อยละ 16.70 (ปี 2546) มีการ
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คาดการณ์วา่ ในอนาคตมีแนวโน้ มที่จานวนผู้บริโภคเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์จะเพิ่มมากขึ ้นในทุก
เพศและทุกกลุม่ อายุ และดื่มเพิ่มขึ ้นประมาณ 1 เท่า ทุก 3 ปี อุบตั ิการณ์ของนักดื่มหน้ าใหม่เพิ่มขึ ้น
ปี ละ 2.6 แสนคน (พงษ์ ศกั ดิ์ อ้ นมอย, 2553, หน้ า 3)
ผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากปั ญหาทางด้ านร่างกายคือมี
ผลต่อตับ ให้ เป็ นโรคตับแข็ง มะเร็งตับ หรือผลต่อหัวใจ ฯลฯ แล้ ว อันตรายที่หลายคนอาจจะไม่นึก
ถึงก็คือผลต่อโรคทางจิตประสาท ซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างมากมายมหาศาลได้ เช่นกัน
(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป.) ซึ่งสอดคล้ องกับ แพทย์หญิ งหทัยชนนี บุญเจริ ญ
(ม.ป.ป.) กล่า วว่า ผลกระทบที่ เ กิ ดจากเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ คื ออารมณ์ และพฤติก รรม
เปลี่ยนแปลงอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจและการควบคุมตัวเอง
ไม่ดี มีปัญหาการนอน โดยเฉพาะภายหลังการดื่มเหล้ ามีพฤติกรรมหรื อสภาพจิตใจเปลี่ยนแปลง
อย่างไม่เหมาะสม เช่น มีพฤติกรรมทางเพศหรื อก้ าวร้ าวอย่างไม่เหมาะสม อารมณ์เปลี่ยนแปลง
ง่าย การตัดสินใจไม่ดี ไม่สามารถเข้ าสังคมหรือทางานได้ นอกจากนี ้ผลกระทบที่สง่ ผลต่อการเรี ยน
คือ ความบกพร่องทางสติปัญญาและการเคลื่อนไหว จะเกิดขึ ้นหลังจากการดื่มในแต่ละครัง้ ซึ่งจะ
ขึ ้นอยู่กับปริ มาณการดื่มในครัง้ นัน้ ๆ ด้ วย ความจาเสื่อมแบบไปข้ างหน้ า หลังการดื่มในปริ มาณ
มาก เซลล์สมองถูกทาลายเนื่องจากการใช้ แอลกอฮอล์ ความบกพร่องด้ านความจาโดยจะมีอาการ
ความจาเสื่อมในระยะสัน้ แต่จะรักษาความจาระยะยาวและการคิดย้ อนอดีตได้ ดีก ว่า อาการ
ผิดปกติที่สมองส่วนหน้ า ทาให้ เกิดความบกพร่องในด้ านการคิดรวบยอด การวางแผน และการ
จัดระบบ การฝ่ อของสมองส่วนซีรีเบลลัม่ ทาให้ เกิดการเดินเซ ทรงตัวได้ ไม่ดี ภาวะเลือดใต้ เยื่อหุ้ม
สมอง ทังเฉี
้ ยบพลันและเรือ้ รัง อาจเกิดหลังจากมีอบุ ัติเหตุที่ศีรษะซึ่งอาจถูกมองข้ ามไปเนื่องจาก
การได้ รับพิษจากแอลกอฮอล์ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข , ม.ป.ป.) ส่วนผลกระทบที่
ส่งผลต่อเศรษฐกิจคือค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นจากการดื่มสุราในแต่ละครัง้ นอกจากนีก้ ารดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ยงั ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยผลที่เกิดขึ ้นในทันทีของการดื่ม ผลักดันให้ ก่อความรุนแรง
คือ การไปกดการทางานของสมองโดยเฉพาะกับส่วนที่ควบคุมความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ทาให้ สมอง
ส่วนอื่นเพิ่มอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรม ส่งผลให้ ผ้ ดู ื่มขาดความยับยัง้ ชั่งใจดังเช่นที่มีใ น
ภาวะปกติ (สุทธิรักษ์ ไชยรักษ์ , 2553 หน้ า 2)
ดังนัน้ จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งที่ จะดาเนินการวิจัยเรื่ อง โครงการจัดทาข้ อเสนอแนะเชิง
นโยบายการลดผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทยในอนาคต กรณีศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนาผลที่ได้ จากการวิจัยในครัง้ นีไ้ ปใช้ ประโยชน์ต่อการวางแผนรณรงค์และ
ป้องกันการดื่มสุราในเยาวชนต่อไป
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การวิจยั เรื่อง “การศึกษาโครงการจัดทาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายการลดผลกระทบทาง
สังคมจากสถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทยในอนาคตกรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก” คณะผู้วิจัยใช้
วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยอนาคต (Future Research) เพื่อให้
การวิจยั ดาเนินไปอย่างมีกระบวนการ
วัตถุประสงค์ การศึกษา
เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทยในอนาคต กรณีศกึ ษา
จังหวัดพิษณุโลกและจัดทาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายการลดผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์
สุรากับเยาวชนไทยในอนาคต กรณีศกึ ษาจังหวัดพิษณุโลก
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้ านเนื ้อหา
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาและรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารต่างๆทังหลั
้ กการ ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ องที่จะนามาใช้ ในการศึกษาการจัดทาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายการลดผลกระทบทางสังคม
จากสถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทย โดยมีเนือ้ หาครอบคลุมประเด็น ดังนี ้ แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น
แนวคิดเกี่ยวกับสุรา แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน ผลกระทบทางสังคมและมุมมองผลกระทบทาง
สังคมจากการดื่มสุรา แนวคิ ดเกี่ยวกับ การกาหนดนโยบายสาธารณะ แนวคิดเกี่ ยวกับการวิจัย
อนาคต
ขอบเขตด้ านพื ้นที่
ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกพื ้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประกอบด้ วย 9 อาเภอ ได้ แก่ อาเภอเมือง
อาเภอบางระกา อาเภอบางกระทุ่ม อาเภอวัดโบสถ์ อาเภอพรหมพิราม อาเภอนครไทย อาเภอ
ชาติตระการ อาเภอวังทอง และอาเภอเนินมะปราง
ขอบเขตด้ านผู้ให้ ข้อมูล
ผู้วิจัย ได้ ศึก ษาข้ อมูลจากผู้รับผลกระทบโดยตรง คือ เยาวชน ประกอบด้ วย ตัวแทน
เยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษา และเยาวชนที่อยู่นอกสถานศึกษา ภาคประชาชน/ชุมชนและองค์กร
ท้ องถิ่น ประกอบด้ วย ตัวแทนจากชุมชนและท้ องถิ่น อาทิ สมาคมผู้ใหญ่บ้าน กานัน องค์การ
บริ หารส่วนตาบล (อบต.)เป็ นต้ น ตัวแทนจากสมาคมผู้ปกครอง สมาคมครูอาจารย์ นักวิชาการ
และหัวหน้ าส่วนราชการ หน่วยงานที่เ กี่ยวข้ อง ประกอบด้ วย สถาบันการศึก ษา และสานักงาน
พัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของจัง หวัด และส่ ว นราชการจัง หวั ด รวมทั ง้ ผู้ก่ อ ผลกระทบ
ประกอบด้ วย ผู้ประกอบการ /ร้ านค้ า/สถานบันเทิง
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ขอบเขตด้ านวิธีการ
ผู้วิจยั อาศัยวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้ การบรรยายเชิงสรุป และการวิเคราะห์เนือ้ หา
จากข้ อมูลเอกสารและการเก็ บ รวบรวมข้ อมูลที่ ใ นพื น้ ที่ เ ป้ าหมาย เพื่ อดาเนิ น การท านายและ
พยากรณ์สถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทย และผลกระทบ อีกทังใช้
้ เทคนิคการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อ
จัดทาข้ อเสนอแนะการลดผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทย
ขอบเขตด้ านเวลา
ผู้วิจยั ดาเนินการทาวิจยั เป็ นระยะเวลา 1 ปี หลังจากดาเนินการเซ็นสัญญาและดาเนินการ
พยากรณ์ระยะเวลาข้ างหน้ า 5 ปี
วิธีการศึกษาวิจัย
การจัดทาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายการลดผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์สรุ ากับ
เยาวชนไทยในอนาคต กรณีศกึ ษาจังหวัดพิษณุโลกคณะผู้วิจัยได้ แบ่งขันตอนการด
้
าเนินการวิจัย
ออกเป็ น 3 ระยะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบทางสังคมปั จจุบัน โดยการศึกษาจาก
เอกสาร (Documentary Research) ค้ น คว้ าและรวบรวมข้ อมูลจากบทความ เอกสารวิชาการ
รายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อนามาวิเคราะห์สรุปสถานการณ์ ผลกระทบทางสังคมปั จจุบันและ
วิเคราะห์ตวั แปรเบื ้องต้ น และการสัมภาษณ์ (Interview) โดยคณะผู้วิจยั ทาการสัมภาษณ์กบั กลุม่ ผู้
ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) ซึ่งคณะผู้วิจัยแบ่ งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ แก่ ผู้รับ ผลกระทบ
โดยตรง ภาคประชาชน ชุมชนและองค์กรท้ องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และผู้ก่อผลกระทบ
ระยะที่ 2 การพยากรณ์ทานายสถานการณ์และผลกระทบทางสังคมในอนาคต โดยการ
วิเคราะห์และคัดกรองตัวแปรโดยการส่งแบบประเมินตัวแปรคัดกรองให้ กบั ผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มผู้ที่
มีสว่ นได้ เสีย และกลุม่ นักวิชาการ เพื่อวิเคราะห์ตวั แปรเบื ้องต้ นและการวิจัยอนาคต โดยใช้ เทคนิค
การสร้ างอนาคตภาพ (Scenario Technique) เพื่อฉายภาพผลกระทบทางสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น
ในอนาคตข้ างหน้ า โดยแบ่งการสร้ างร่างภาพอนาคตออกเป็ นอย่างน้ อย 2 กรณี ที่คาดว่าน่าจะ
เป็ นไปได้ รวมกับการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders)
และนาเสนอผลการพยากรณ์ทานายสถานการณ์และผลกระทบทางสังคม
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ระยะที่ 3 การจัด ทาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยการวิจัย อนาคต โดยใช้ เ ทคนิคการ
วิเคราะห์เชิงนโยบาย (Policy Making) โดยคณะผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากระยะที่ 2 มาสังเคราะห์ใน
การนาข้ อมูลมารวบรวมเพื่อให้ เห็นแนวทางการวางแผนในการฉายภาพสถานการณ์และผลกระทบ
ในอนาคตและการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อเสนอแนวทางกับกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย
(Stakeholders)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ ใ นการวิจัย คือ เยาวชนผู้รับผลกระทบโดยตรง ภาค
ประชาชน ชุมชนและองค์กรท้ องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และผู้ก่อผลกระทบในจังหวัดพิษณุโลก
โดยการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
1. การวิเคราะห์ผลกระทบ ผู้วิจัย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่ างในการสัมภาษณ์ แบบเจาะจง
(Purposive Sampling) แบ่งเป็ นดังนี ้ 1) เยาวชน ประกอบด้ วย ตัวแทนเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษา
และเยาวชนที่ อยู่นอกสถานศึก ษา 2) ภาคประชาชน ชุมชนและองค์ก รท้ องถิ่น 3)หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องและส่วนราชการจังหวัด 4) ผู้ประกอบการ ร้ านค้ า สถานบันเทิง จานวนกลุม่ ละ 20 คน
2. การจัดทาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์ จ ากประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งสัมภาษณ์ จากทัง้ 4 กลุ่ม จานวน
กลุม่ ละ 20 คน และการสนทนากลุม่ เพื่อจัดทาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายการลดผลกระทบทางสังคม
จากทัง้ 4 กลุม่ จานวนกลุม่ ละ 20 คน
วิธีการเก็บข้ อมูล
ผู้วิจัยได้ ดาเนินการเก็ บรวบรวมข้ อมูล จากการวิจัยเอกสารโดยการสังเคราะห์ประเด็น
ดาเนินการสัมภาษณ์กบั ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกภาคส่วน ดาเนินการวิจัยอนาคต โดยใช้ เทคนิคการ
สร้ างอนาคตภาพ (Scenario Technique) ดาเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มผู้ที่มี
ส่วนได้ สว่ นเสีย (Stakeholders) นาเสนอผลการพยากรณ์ทานายสถานการณ์และผลกระทบทาง
สังคม ดาเนินการวิเคราะห์เชิงนโยบาย (Policy Making) โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
เพื่อเสนอแนวทางกับกลุม่ ผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ผลกระทบ โดยการวิเคราะห์จากเอกสาร แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
เนื ้อหา (Content Analysis) วิเคราะห์การสร้ างอนาคตภาพ (Scenario Technique) เพื่อฉายภาพ
ผลกระทบทางสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคตอย่างน้ อย 2 กรณี คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคต
จากสถานการณ์สรุ ากับเยาวชนไทยในอนาคต การสนทนากลุม่ (Focus Group) กับกลุ่มผู้ที่มีส่วน
ได้ สว่ นเสีย (Stakeholders) และนาเสนอผลการพยากรณ์ทานายสถานการณ์และผลกระทบทาง
สังคม
ส่วนที่ 2 การจัดท าข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย วิเคราะห์ เชิ งนโยบาย (Policy Making)
โดยคณะผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากระยะที่ 2 มาสังเคราะห์แล้ วนาเสนอให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญได้ พิจารณาโดย
การสนทนากลุม่ (Focus Group) เพื่อเสนอแนวทางกับกลุม่ ผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย (Stakeholders)
สรุปและอภิปรายผล
1. การพยากรณ์ สถานการณ์ สุรากับเยาวชนไทยในอนาคต กรณีศกึ ษาจังหวัดพิษณุโลก
1.1 การพยากรณ์ บริบทการเปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ ที่
Scenario ที่ 1 การขยายตัวและการพัฒนาที่เพิ่มขึน้
ในด้ านเศรษฐกิจ มีการเพิ่มขึ ้นทังทางด้
้
านธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และการขยายตัวทางด้ าน
การศึกษาอย่างเห็นได้ ชดั โดยสังเกตได้ จากการคมนาคม จานวนประชากร การใช้ จ่ายที่มากขึ ้นเป็ น
ตัวชี ว้ ดั อย่างหนึ่งของการเจริ ญ เติบ โตด้ านเศรษฐกิ จ เนื่องจากประชากรและมหาวิทยาลัย หรื อ
สถาบันการศึกษาเพิ่มขึ ้น รวมทังภาคอุ
้
ตสาหกรรมที่ขยายตัวเพิ่มเนื่องจากมีทาเลการค้ าขายดี ทัง้
ด้ านเกษตรกรรมและการลงทุนด้ านการค้ าและการเตรียมเข้ าสูป่ ระชาคม ASEAN ประกอบกับการ
เพิ่มค่าแรงขันต
้ ่าและการปรับเงินเดือนระดับปริญญาตรี ทาให้ รายได้ เฉลี่ยมากขึ ้นและค่าครองชีพ
สูงขึ ้น ในด้ านสังคม ปั จจัยทางเศรษฐกิจมีความแปรผันตรงไปถึงเรื่องแรงงานและเมื่อเมืองขยายตัว
ความเป็ นเมืองจะส่งผลไปถึงการขยายพืน้ ที่ไปสู่รอบนอก ท าให้ ความเจริ ญเข้ าถึงมากขึ ้นทาให้
เมืองขยายตัวตามไปด้ วยและพื น้ ที่ท างเศรษฐกิจ ขยายตัว จากการขนส่งที่ มากขึ ้น อีกทัง้ มีการ
เตรียมพร้ อมการเป็ นศูนย์กลางการค้ า จะเห็นได้ วา่ มีศนู ย์การค้ าและบริ ษัทใหญ่เติบโตมากขึ ้น ไม่
ว่าจะในเขตเมืองและรอบนอกเมือง ซึ่งมีผลต่อการสร้ างอาชีพมีรายได้ ทาให้ ความเป็ นเมืองเจริญไป
ถึงเขตรอบนอกมากขึ ้นด้ วยทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงด้ านประชากร ด้ านแรงงานและการศึกษา มีคน
เข้ ามาอาศัยอยู่และเข้ ามาท่องเที่ยวมากขึ ้น ด้ านการเมืองการปกครอง มียุทธศาสตร์ การพัฒนา
เพื่อรองรับนโยบายการเป็ นศูนย์กลางการค้ า สี่แยกอินโดจีน การคมนาคมเพิ่มขึ ้น การค้ าขายเสรี
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มากขึ ้น นโยบายและยุทธศาสตร์ การควบคุมสุราและโครงการที่สอดรับกับการควบคุมเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ คือ โครงการจังหวัดพิษณุโลกเมืองสุขภาพดีปลอดบุหรี่และเหล้ า
Scenario ที่ 2 การชะลอตัวของการพัฒนาในพืน้ ที่
ด้ านเศรษฐกิจอาจเพิ่มขึ ้นในช่วงแรกๆ เท่านัน้ จากความแปรปรวนด้ านเศรษฐกิจมีความ
ขึ ้นลงอยู่เสมอ รวมทัง้ ปั จจัยด้ านการเมืองที่ยังคงไม่มีเสถียรภาพ รวมทัง้ ปั จจัยการแข่งขันด้ าน
แรงงานจากจังหวัดใกล้ เคียงที่มีอตุ สาหกรรมการค้ าและการเกษตร ปั จจัยด้ านการตลาดอาจส่งผล
ให้ นโยบายการพัฒนายังไม่เกิดรูปธรรมเนื่องจากเป็ นเมืองผ่าน อีกทังยั
้ งมองไม่เห็นถึงรูปธรรมของ
นโยบายการพัฒนาในด้ านเศรษฐกิจและบริการที่ชดั เจนว่าจะเป็ นศูนย์กลางด้ าน logistics ได้ มาก
น้ อยเพียงไร ด้ านสังคมอนาคตจะมีจานวนประชากรผู้สงู อายุจะเพิ่มขึ ้น การเคลื่อนย้ ายแรงงานเป็ น
ปั จจัยที่ทาให้ ชะลอตัวในด้ านการเปลี่ยนแปลงของประชากรเมืองพิษณุโลก ส่วนด้ านการเมืองการ
ปกครอง และการบังคับใช้ กฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจาหน่ายและควบคุมสุราและ
การควบคุมนักดื่มหน้ าใหม่ยงั ไม่มีการขับเคลื่อนมากนัก
1.2 การพยากรณ์ สถานการณ์ สุราพืน้ ที่พษิ ณุโลก
Scenario ที่ 1 ความต้ องการบริ โ ภคขยายตั วและการกระจายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ ี
หลากหลายในขณะที่วธิ ีการควบคุม ไม่ ชัดเจน
ด้ านอุปสงค์ ปริมาณที่ดื่มแปรผันตรงกับรายได้ ที่ได้ รับจากเงินเดือนหรือรายได้ ที่เพิ่มมาก
ขึ ้น การบริโภคย่อมมากขึ ้นตามไปด้ วย ในส่วนของนักดื่มหน้ าใหม่นนั ้ พบว่าในการดื่มสุรานัน้ การ
ผสมแบบต่างๆ กับสุราเช่น น ้าหวาน ทาให้ ดื่มได้ ง่ายขึ ้นและผู้ดื่มเพิ่ มจานวนมากขึ ้นและแนวโน้ ม
อายุผ้ ดู ื่มน้ อยลง มี และปั จจุบนั วัยรุ่ยนิยมดื่มเหล้ าปั่ น เพราะหาซื ้อง่ายและมีรสชาติอร่อยซึ่งจะเป็ น
จุดเริ่มต้ นของผู้ที่หดั ดื่ม ด้ านอุปทานการขายยังคงเพิ่มขึ ้นตามเทศกาลต่างๆ งานสังสรรค์ต่างๆ ที่
จัดขึ ้น เนื่องจากการโฆษณาและวิถีชีวิตของคนที่เคยชินกับการดื่มสุราทาให้ หาช่องทางการซือ้ ทุก
วิถีทางโดยเฉพาะผู้ติด สุรา ผู้ป ระกอบการร้ านเหล้ าเปิ ดมากขึน้ มีสถานบันเทิ งเพิ่มมากขึน้ และ
ผู้ประกอบการใช้ กลยุทธ์ การส่งเสริ มการขายและกลวิธีการขายที่หลากหลาย ด้ านการจัดการใน
ส่วนของเยาวชนที่พกั ในหอพักนันต้
้ องเพิ่มการควบคุมของผู้ดแู ลหอพัก ในการห้ ามดื่มและขายใน
หอพัก แม้ ว่าจะมีก ฎหมายช่วยควบคุมและป้ องกัน ในด้ านต่างๆ แต่น โยบายและยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนรวมทังการบั
้
งคับใช้ ยงั ไม่เข้ มงวดและจริงจัง
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Scenario ที่ 2 เยาวชนเป็ นกลุ่มเป้าหมายหลักแต่ สถานการณ์ ไม่ ขยายตัวและกลไก
การควบคุมยังขับเคลื่อนไม่ เต็มกาลัง
ด้ านอุปสงค์ การเห็นตัวอย่างจากผู้ใหญ่ในครอบครัว ที่มีพฤติกรรมการดื่มเป็ นตัวอย่าง
ทาให้ เยาวชนเกิดการอยากรู้อยากลอง รวมทัง้ เพื่อนเป็ นปั จจัยหลักในการเริ่ มการดื่มสุราครัง้ แรก
และเยาวชนส่วนใหญ่ที่อายุยงั ไม่ถึงยี่สิบปี มักไปดื่มที่อื่นตามร้ านปลีกหรือร้ านชา ซึ่งจะถูกกว่าและ
ไม่ถกู จากัดเรื่องอายุ เยาวชนเขตนอกเมืองสามารถหาดื่มได้ ทุกเวลาและสถานที่ และเบียร์ ยังเป็ น
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มง่ายและหาง่าย โดยเฉพาะรูปแบบกระป๋ องมี ราคาถูกมีความสะดวกใน
การหาซื ้อ ด้ านอุปทาน ร้ านเหล้ ายังคงมีอยู่โดยรอบ มิได้ ลงลง เยาวชนสามารถเข้ าถึงแหล่งได้ ง่าย
ผู้ประกอบการมีที่การจดทะเบียนมีแนวโน้ มลดลง ร้ านปลีกหรื อร้ านค้ าชาทั่วไปที่ไม่ได้ จดทะเบียน
เพิ่มมากขึ ้น ผู้ประกอบการยังคงมีกลยุทธ์ การส่งเสริ มการขายให้ ขายได้ ในหลายรูปแบบ และการ
ขายให้ กบั เยาวชนอายุต่ากว่ายี่สิบปี ยังคงมีอยู่ในเขตรอบนอกเมืองเนื่องจากผู้ขายไม่มีจริ ยธรรม
และไม่มีการป้องปรามจึงส่งผลให้ การเข้ าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ง่าย ด้ านการจัดการ แม้ ว่าจะ
มียทุ ธศาสตร์ การดาเนินงานแต่ทกุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องยังไม่มยี ทุ ธศาสตร์ด้านการป้องกันที่ชดั เจน
ในกลุม่ เยาวชน การทางานด้ านการป้องปรามยังมีความซับซ้ อนแม้ ว่าจะมีนโยบายหรื อ แนวทาง
ปฏิบัติที่ ชัด เจนแล้ วก็ ตาม ส่วนมาตรการและกฎหมายที่มีอยู่นัน้ ใช้ ได้ แต่ก ารบังคบใช้ ไม่ได้ ผล
เท่าที่ควร
Scenario ที่ 3 สถานการณ์ มีโอกาสลดลง หากมาตรการควบคุมเข้ มข้ นและได้ ผล
ด้ านอุปสงค์ หากมีการกวดขันด้ านเวลาขายอย่างจริงจัง แนวโน้ มการดื่มอาจลดลง ส่งผล
ต่อด้ านอุปทาน และหากมีการบังคับใช้ กฎหมายเสริมในด้ านการจัดการ การรณรงค์อย่างจริงจังจะ
ช่วยควบคุมผู้ดื่มได้
1.3 การพยากรณ์ ผลกระทบทางสังคม
Scenario ที่ 1 สุขภาพเสื่อมโทรม ครอบครัววิกฤต สังคมอ่ อนแออย่ างรุนแรง
ผลกระทบต่อเยาวชนที่ดื่มจนติดเป็ นนิสยั ในระยะยาวส่งผลต่อการติดสุราและโรคอื่นๆ
จากสุรา เช่น ตับแข็ง ส่วนในระยะสันส่
้ งผลต่อระบบประสาทและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสุรา
ยังมีผลต่อสมองในระยะยาวใน 5 ปี จะเกิดการสะสมของแอลกอฮอล์ และยังส่งผลเสียต่อร่างกาย
ความต้ องการทางเพศลดลง สุขภาพเสื่อมโทรม ผลกระทบต่อครอบครัว ทาให้ ครอบครัวมีความ
อบอุน่ น้ อยลง ครอบครัวเดือดร้ อนทางด้ านการเงิน และยังส่งผลถึงหน้ าที่การงานได้ รับผลกระทบ
ด้ วย เกิ ด ปั ญ หาครอบครัว คนในครอบครัว เกิ ดความทุก ข์ท รมานทางจิ ตใจ เนื่ องจากคนใน
ครอบครัวติดสุรา ผลกระทบต่อคนรอบข้ างและชุมชนนัน้ สุราทาให้ เกิดการทะเลาะวิวาทในกลุ่ม
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เพื่อน ครอบครัว ชุมชนและสังคมด้ วย นอกจากนี ้ ทาให้ เยาวชนมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ ้น เปลี่ยนคู่นอน
บ่อย เกิดโรคทางเพศสัมพันธ์ นอกจากนี ้ สุรายังเป็ นการนาไปสูก่ ารพนันและเสพยาติดด้ วย
Scenario ที่ 2 ผลกระทบต่ อผู้ด่ ืมคงที่ แต่ มีผลกระทบต่ อคนรอบข้ างมากขึน้
ผลกระทบต่อเยาวชนเองยังคงได้ รับผลกระทบเช่นเดิมเช่น ไปเรียนไม่ไหว การเรียนตกต่า
สุราทาให้ บกพร่องในหน้ าที่การงานเนื่องจากผู้ดื่มยังคงมีนิสยั การดื่มเช่นเดิม การดื่มสุราทาให้ การ
เรียนรู้และโอกาสการพัฒนาตนเองของแต่ละคนลดลงขึ ้นอยู่กับปริ มาณการดื่มและโอกาสในการ
ติดสุรา ผลกระทบต่อครอบครัว ส่งผลกระทบทังทางด้
้
านเศรษฐกิจและความอบอุ่นของครอบครัว
และผลกระทบคนรอบข้ างและชุมชนนัน้ ยังคงมีการทะเลาะวิวาทเพราะเมา ทาให้ มีพฤติกรรม
ก้ าวร้ าว เยาวชนมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ ้น เปลี่ยนคูน่ อนบ่อย เกิดโรคทางเพศสัมพันธ์ การพนันและเสพ
ยาเสพติด
Scenario ที่ 3 ผลกระทบมีโอกาสลดลง หากกฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมาย
เข้ มข้ น
ผลกระทบต่อ เยาวชนอาจลดลงถ้ ามี ก ารบัง คับ ใช้ กฎหมายอย่ า งเข้ ม งวดมากขึ น้
ผลกระทบต่อครอบครัวอาจลดลงหากคนในครอบครัวได้ รับความเดือดร้ อนทางการเงิน ทาให้ การ
ดื่มลดลง ผลกระทบคนรอบข้ างและชุมชนจะลดลง หากกฎหมายและมาตรการต่างๆ บังคับใช้
เข้ มงวดมากขึ ้น
สรุปแนวโน้ มการพยากรณ์ 2 กรณี (Worst Case and Normal Case)
การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ อ นาคตของสถานการณ์ สุร 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 ส่งผลกระทบต่อผู้ดื่มโดยตรงและมีผลกระทบต่อคนรอบข้ างมากขึ ้น
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2. การพัฒนาข้ อเสนอแผนป้องกัน แก้ ไข และลดผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์ สุรา
ในกลุ่มเยาวชนพืน้ ที่จังหวัดพิษณุโลก
ข้ อเสนอแผนป้ องกัน แก้ ไข และลดผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์สุราในกลุ่ม
เยาวชนพื ้นที่จงั หวัดพิษณุโลกเป็ นรูปแบบหนึง่ ของนโยบายและแผนที่มงุ่ เน้ นการสร้ างทางเลือกเพื่อ
เตรี ยมการและรับ มือกับ การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งอาศัยกระบวนการพัฒนาแผนด้ วยการ
พยากรณ์ตามวิธีการฉายอนาคตภาพ (Scenario Technique) ให้ สามารถมองเห็นถึงความเป็ นไป
ได้ ในอนาคตได้ อย่างครอบคลุม ซึ่งนาไปสูก่ ารจัดทาข้ อเสนอแผนในเชิงนโยบาย (Policy Making)
ที่สามารถจัดการกับอนาคตที่ไม่แน่นอนได้ โดยการออกแบบและจัดทาข้ อเสนอแผนนี ้จะมีลกั ษณะ
เป็ นทางเลือ กของมาตรการที่ ม่งุ เน้ น ทัง้ การป้ องกัน แก้ ไ ข และการลดผลกระทบตอบโต้ ต่อ
สถานการณ์
ข้ อเสนอแผนดังกล่าวนี ้มีหลักการที่มงุ่ เน้ นให้ ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้น
ในระยะ 5 ปี ข้ างหน้ า หรือ พ.ศ. 2560 ซึ่งเกิดจากบริบทการพัฒนาที่สง่ ผลต่อสถานการณ์สรุ า หาก
ไม่มีการเตรียมการรับมือและการป้องกันแก้ ไขอย่างดีแล้ ว สถานการณ์สรุ าในกลุ่มเยาวชนในพืน้ ที่
พิษณุโลกและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ตามมาอาจลุกลามและขยายตัว เกิน กว่าที่ จะแก้ ไขได้ การ
ป้องกัน แก้ ไข และเตรียมการรองรับผลกระทบล่วงหน้ า ถือเป็ นการจัดการกับอนาคตให้ เกิดภาวะที่
พึงประสงค์ หรื อควบคุมได้ ข้ อเสนอแผนที่จัดทาขึน้ โดยกระบวนการคิดอย่างมีส่วนร่ วมของผู้ที่
เกี่ยวข้ องและภาคีตา่ งๆ มีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
1) เป้าประสงค์
ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิช าการบูรณาการความร่วมมือและ
ทรั พ ยากร เร่ ง ขับ เคลื่ อ นการป้ องกัน แก้ ไขปั ญ หา และลดวิ ก ฤติ ผ ลกระทบทางสัง คมจาก
สถานการณ์สรุ าในกลุม่ เยาวชน เพื่อให้ พื ้นที่จงั หวัดพิษณุโลกเป็ นเมืองเยาวชนปลอดสุราภายในปี
พ.ศ. 2560
2) ทางเลือกมาตรการในข้ อเสนอแผน
ทางเลือกมาตรการทัง้ หมดแบ่ งออกได้ เป็ น 5 ด้ าน คือ อุปสงค์ อุปทาน กลไกการ
ควบคุม เหยื่อและคนรอบข้ าง และสภาพแวดล้ อม ดังต่อไปนี ้
2.1 มาตรการด้ านอุปสงค์ : ลดการบริโภค และฟื ้ นฟูเยาวชนผู้บริโภคมุ่งเน้ น
ที่ก ลุ่มเยาวชนที่ บ ริ โภค และกลุ่มที่ มีความเสี่ย งจะเข้ าถึ งสุราได้ ง่าย โดยมีแนวทางที่ สาคัญ 3
ประการ คือ ส่งเสริมการลด ละ เลิกการบริโภค ควบคุมความเสี่ยงในกลุ่มที่ยังบริ โภครวมทัง้ ฟื ้นฟู
และฟื น้ คืนศักยภาพผู้กลับใจ
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2.2 มาตรการด้ านอุปทาน: จากัดการกระจายและการจาหน่ ายสุรา มุ่งเน้ นที่
กลุม่ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าประเภทสุรา ทังผู
้ ้ ผลิตรายย่อย ผู้จาหน่าย และสถานบันเทิง
ที่บริการสุรา โดยมีแนวทางที่สาคัญ 2 ประการ คือ ลดความสามารถในการกระจายสินค้ าประเภท
สุรา และสร้ างเงื่อนไขและกาแพงอุปสรรคสาหรับการเข้ าถึง
2.3 มาตรการด้ านกลไกควบคุม: พัฒนาระบบการจัดการให้ เข้ มแข็ง มุ่งเน้ น
ที่กลุม่ เครือข่ายที่ปฏิบตั ิงานด้ านการต่อต้ านสุรา รวมทังหน่
้ วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ อง โดยมีแนวทาง
ที่สาคัญ 3 ประการ คือ เตรี ย มทรัพยากรและกลไกให้ มีความพร้ อม จัดการความรู้เ พื่อพัฒนา
ผู้ปฏิบตั ิงาน รวมทังเสริ
้ มระบบข้ อมูลและการติดตามสถานการณ์ให้ มีประสิทธิภาพ
2.4 มาตรการด้ านสภาพแวดล้ อม: จั ด การโอกาสและบริ บ ท เพื่ อ คุม
สถานการณ์ มุง่ เน้ นที่การปรับสภาพบริบททังในระดั
้
บมหภาค และระดับจุลภาคให้ เอื ้ออานวยต่อ
การจัดการสภาพปั ญหา โดยมีแนวทางที่สาคัญ 2 ประการ คือ สร้ างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
ระดับมหภาค และปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้ อมและวิถีชมุ ชน
2.5 มาตรการด้ านเหยื่ อและผู้ ค นรอบข้ าง: คุ้ ม ครองและเยี ย วยาผู้ รั บ
ผลกระทบ มุง่ เน้ นที่กลุม่ เหยื่อ และผู้คนรองข้ างที่ได้ รับผลกระทบจากกระทาผิดในคดีที่เกี่ ยวข้ อง
กับสุรา โดยมีแนวทางที่สาคัญ 2 ประการ คือ รับรองและคุ้มครองสิทธิเหยื่อและผู้ได้ รับผลกระทบ
รวมทังช่
้ วยเหลือและฟื น้ ฟูเหยื่อและผู้ได้ รับผลกระทบ
มาตรการและแนวทางข้ างต้ น มีทงั ้ รู ปแบบที่ เป็ นวิธีการหลัก ซึ่งมีความสาคัญต่อการ
บรรลุเป้าหมาย และวิธีการเสริมที่หนุนเสริมการดาเนินการให้ เกิดการขับเคลื่อนอย่างเข้ มข้ นยิ่งขึ ้น
3) การขับเคลื่อนแผนและการติดตามประเมินผล
การขับ เคลื่ อ นข้ อ เสนอแผนป้ องกัน แก้ ไข และลดผลกระทบทางสัง คมจาก
สถานการณ์สรุ าในกลุ่มเยาวชนพืน้ ที่จังหวัดพิษณุโลกจาเป็ นต้ องอาศัยความร่วมมือ และการให้
ความใส่ใจจากภาคีภาคประชาชนในฐานะผู้มีสว่ นได้ เสียและได้ รับผลกระทบโดยตรง ภาคีภาครัฐ
ในฐานะผู้มีอานาจในการกากับดูแล บังคับใช้ กฎหมาย และสนับสนุน อานวยการ ภาคีภาควิชา
การในฐานะผู้มีองค์ความรู้ และเทคนิควิธีที่จะเรียนรู้ จัดระบบข้ อมูล หาหนทางจัดการปั ญหา และ
ข้ อเสนอแนะบนหลัก การทางวิช าการ ตลอดจนกลุ่ม ผู้มีส่วนเกี่ ย วข้ อง ในฐานะภาคเอกชนที่
ประกอบธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ต้ องแสดงบทบาทอย่างมีความรับผิดชอบ โดยภาคีต่างๆ
และผู้มี ส่วนเกี่ ย วข้ อ งต้ อ งแสดงบทบาทร่ ว มกัน (Interplay) โดยประสานภารกิ จ หน้ า ที่ และ
ทรัพยากร ให้ เชื่อมโยงกับข้ อเสนอแผน และเปิ ดโอกาสให้ เยาวชนในฐานะผู้มีส่วนได้ เสียได้ แสดง
บทบาทอย่างเหมาะสม
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นอกจากนีใ้ นการขับเคลื่อนข้ อเสนอแผนจาเป็ นต้ องมีกลไกที่ทาหน้ าที่การติดตามและ
ประเมินผลในลักษณะของวงจรคุณภาพ (PDCA Cycle) ซึ่งกลไกดังกล่าวนีอ้ าจประกอบไปด้ วย
ภาคีภาควิชาการ และภาคีภาคประชาชนร่วมกันเป็ นแกนหลัก โดยการติดตามและประเมินผลนี ้
จะต้ อ งมีก ารก าหนดตัว ชี ว้ ัด ที่ ชัดเจนเป็ นรู ป ธรรมในลัก ษณะเป็ นตัว ชี ว้ ัด แบบองค์ป ระกอบ
(Composite Indicator) ที่ให้ ความสาคัญกับการวัดผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact)
ซึ่งเป็ นผลที่บ่งบอกถึงความก้ าวหน้ าและความสาเร็จในการขับเคลื่อนแผนได้
3. อภิปรายผล
จากผลการวิ จัย ในส่วนการพยากรณ์ สถานการณ์ สุร าในกลุ่ม เยาวชนพื น้ ที่ จัง หวัด
พิษณุโลก และผลกระทบได้ แสดงให้ เห็นถึงแนวโน้ มในอนาคตโดยเฉพาะในระยะ 5 ปี ข้ างหน้ าอย่าง
ชัดเจนว่า สถานการณ์มีโอกาสที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ ้น หรืออาจคงตัว และมีความเป็ นไปได้ ต่าที่
สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ ้น ดังนันจึ
้ งมีประเด็นที่ควรพิจารณาดังนี ้
ประการที่หนึ่ง ความพยายามในการขับเคลื่อนพิษณุโลกให้ เป็ นเมืองปลอดเหล้ าซึ่ งเป็ น
ประเด็นนโยบายของหน่วยงานที่มีบทบาทหน้ าที่ด้านสาธารสุขในระดับพืน้ ที่ จึงมีความเป็ นไปได้
ยาก เนื่องจากยังขาดจุดเน้ นในเชิงกลุม่ เป้าหมาย (Falcon Point) ดังนัน้ การขับเคลื่อนดังกล่าวจึง
ต้ องพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นจุดเน้ นที่สาคัญด้ วย ซึ่งได้ แก่กลุ่มเยาวชน โดยการกาหนด
ประเด็นเชิงนโยบายควรมุง่ เน้ นการขับเคลื่อนพิษณุโลกเป็ นเมืองเยาวชนปลอดสุราดังที่ได้ เสนอไว้
ในข้ อเสนอแผนแล้ ว
อนึ่ง การกาหนดประเด็นเชิงนโยบายและกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญ ซึ่งให้ ความสาคัญกับ
เยาวชนปลอดสุรานัน้ ยังเป็ นการพิจารณาถึงจุดเชื่อมโยงที่เหมาะสมของทางเลือกที่ควรจะเป็ น
และทางเลือกที่เป็ นไปได้ หรือการหาจุดร่วมระหว่างความคิดการไม่ยอมรับให้ มีสถานการณ์สรุ าใน
พื ้นที่ และการยอมให้ มีสถานการณ์สรุ าในระดับที่ควบคุมได้ กล่าวคือ การมุ่งเน้ นให้ พิษณุโลกเป็ น
เมืองเยาวชนปลอดเหล้ า ถือเป็ นการตัดสินใจเลือกความคิดการไม่ยอมรับสถานการณ์สรุ าในพืน้ ที่
อย่างมีเงื่อนไข โดยในกลุม่ เยาวชนไม่ควรมีความเกี่ยวข้ องกับสุรา แต่ในกลุ่มที่นอกเหนือไปจากนี ้
เช่น กลุม่ ผู้ใหญ่ อาจยอมรับสถานการณ์สรุ าในระดับที่กลไกต่างๆ สามารถควบคุมได้ ซึ่งการทา
ความเข้ าใจอย่างชัดเจนร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้ องจะส่งให้ เกิดการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานไปสูเ่ ป้าหมายได้ ตรงประเด็นและเกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรมยิ่งขึ ้น
ประการที่สอง การผลักดันและการนาข้ อเสนอแผนไปสู่การขับเคลื่อนให้ เกิดการปฏิบัติ
ย่อมมีแรงเสียดทานสูง เนื่องจากสุรามีผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องที่มีบทบาทขัดแย้ งกัน เช่น เยาวชนมีทงั ้ กลุ่ม
เสี่ยงที่บริ โภคและเยาวชนที่ไม่บริ โภคแต่ได้ รับ ผลกระทบ กลุ่มภาคีภาครัฐที่มีหน่วยงานที่ปฏิบัติ

143

ภารกิจควบคุมการบริโภคและจากัดการเข้ าถึงสุรา และหน่วยงานที่มีผลการดาเนินงานขึ ้นอยู่กับ
การผลิตและการจาหน่ายสุรา กลุ่มผู้ประกอบการที่ม่งุ เน้ นการทาธุรกิจจากสุราเพื่อแสวงหากาไร
เป็ นต้ น อาจกล่าวได้ ว่า การจัด การกับ แรงเสีย ดทานเหล่านี ้ ต้ องอาศัย กระบวนการท างานที่ มี
ตัวกลางหรือตัวเชื่อม เพื่อให้ เกิดการบูรณาการ และการประสานความร่วมมือในการแสดงบทบาท
ร่วมกันของแต่ละภาคี และเครือข่าย
ประการที่สาม การขับเคลื่อนข้ อเสนอแผนไปสู่การปฏิบัติ ถึงแม้ จะมีเป้าประสงค์ และ
มาตรการอย่างชัดเจนเป็ นระบบ แต่ก็ไม่อาจละเลยปั จจัยและเงื่อนไขแห่งความสาเร็จ ได้ ซึ่งปั จจัย
เงื่อนไขแห่งความสาเร็จที่สาคัญ ประกอบด้ วยขีดความสามารถของกลไกต่างๆ ที่ มีไม่เท่ากัน หรื อ
กล่าวอีกนัยหนึ่งกลไกและภาคีที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการมีความเข้ มแข็งแตกต่างกัน ดังนัน้ จึง
ต้ องอาศัยการร่วมมือกันปฏิบตั ิแบบซ่อมเสริมกัน ความร่ ว มมือ ก็ ถื อเป็ นอีก ปั จ จัย เงื่ อนไขหนึ่ง ที่
สาคัญ ซึ่ งต้ องมี ทัง้ ความร่ วมมื อภายในภาคส่วน และความร่ วมมื อกัน กัน ระหว่างภาคส่วนที่
เกี่ย วข้ องเพื่ อยึด โยงให้ เ กิดความเหนียวแน่น ในการปฏิบัติ แต่อย่ างไรก็ตามความร่วมมือนี ต้ ้ อง
เป็ นไปโดยความสมัครใจ และมุง่ ไปสูเ่ ป้าประสงค์เดียวกัน ความต่อเนื่องในการดาเนินการถือเป็ น
เงื่อนไขที่จาเป็ นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนข้ อเสนอ หากแผนที่มีอยู่ไม่ได้ รับการแปลงไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็ นประจา หรื อไม่ได้ รับการผนวกเป็ นส่วนหนึ่งของภารกิจประจาของหน่วยงานต่างๆ แล้ ว
ย่อมส่งผลให้ ไม่เกิดความก้ าวหน้ าและการบรรลุผลสาเร็จ
จากประเด็น ที่ ก ล่าวมาทัง้ หมด สามารถจัดท าข้ อเสนอแผนในการดาเนิ น งานให้ กับ
ยุทธศาสตร์จงั หวัดและสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกโดยการนายุทธศาสตร์ เพื่อนาไปสู่
การปฏิบัติ (Practical Strategies) เพื่อการขับ เคลื่อนจังหวัดพิ ษณุโลกสู่การเป็ นเมืองเยาวชน
ปลอดสุรา ได้ ดงั ภาพ 9 และตาราง 13
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ภาพ 9 แสดงแผนที่ยทุ ธศาสตร์เชิงปฏิบตั ิเพื่อการขับเคลื่อนพิษณุโลกสูก่ ารเป็ นเมืองเยาวชนปลอดสุรา

วิสัยทัศน์

จังหวัดพิษณุโลกเป็ นเมืองเยาวชนปลอดสุราภายในปี พ.ศ. 2560

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1. จากัดการบริโภคสุราของเยาวชน

ประสิทธิผล

เยาวชนลด ละ เลิกบริโภคสุรา

2. ควบคุมการเข้ าถึงสุราของเยาวชน

3. ดูแลผู้รับผลกระทบจากผู้ดื่มสุรา

จากัดจานวนผู้ประกอบการ

คุ้มครอง ช่วยเหลือ ฟื น้ ฟูผ้ ไู ด้ รับ

ผลกระทบ
คุณภาพ

สร้ างจิตสานึกเยาวชนใน
การดื่ม

ประสิทธิภาพ

กวดขันการใช้ กฎหมาย
กับเยาวชน

พัฒนาต้ นแบบครอบครัว
ปลอดเหล้ า
บังคับใช้ กฎหมายกับ
ผู้ประกอบการอย่างเข้ มข้น

สร้ างความรับผิดชอบใน

สร้ างเครือข่าย

การจาหน่ายและระบบเฝ้า

ต่อต้ านสุราและผู้ได้ รับ

ระวัง

ผลกระทบ

ธรรมาภิบาลในเจ้ าหน้ าที่
ภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง

การพัฒนา
จัดการความรู้ในการ
พัฒนาทัศนะผู้เกี่ยวข้ อง
วิจยั ติดตาม และ
และเรี
นรู้ แสดงยุทธศาสตร์เชิปฏิ
บตั บิ ตั ิเพื่อการขับเคลื่อนพิษณุกัโลกสู
บการปฏิ
ตารางย13
งปฏิ
ก่ ารเป็บตั นิ เมืองเยาวชนปลอดสุราประเมินผล

จัดสวัสดิการเพื่อผู้
ได้ รับผลกระทบ
ผลักดันนโยบาย

“เยาวชนปลอดเหล้ า”
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

เยาวชนลด
จัดการสื่อสาร และการ
ละ เลิกบริ โภค รณรงค์ตอ่ ต้ านการ
สุรา
บริ โภคสุราในกลุ่ม
เยาวชนให้ สอดคล้ อง
กับกลุ่มเป้าหมาย โดย
พัฒนาวิธีการ และ
ช่องทางสื่อความให้
เจาะถึงเยาวชน
จัดให้ มีระบบการให้
คาปรึกษาและ
ช่วยเหลือเพื่อการบาบัด
รักษา และฟื น้ ฟูเยาวชน
ที่ต้องการลด ละ เลิก
สุรา

โครงการ

วัตถุประสงค์

วิธีดาเนินการ

หน่ วยงาน

งบประมาณ

โครงการ
-เพื่อสร้ างความตระหนักรู้
รณรงค์เพือ่
ด้ วยการสื่อสารและ
เยาวชน ลด
ประชาสัมพันธ์ ไปยัง
ละ เลิกบริ โภค เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย
สุรา

-ประกวดสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์
และหนังสันเพื
้ ่อการรณรงค์เยาวชน
ปลอดสุรา
-พัฒนาสื่อท้ องถิ่น และสื่อตัวบุคคล
เพื่อการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ที่
เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย

-สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
-องค์กร
สื่อมวลชน

ปี ละ
500,000

โครงการ
ช่วยเหลือ และ
บาบัดฟื น้ ฟู
เยาวชนที่
ต้ องการเลิก
สุรา : ร่วมด้ วย
ช่วยกัน คืน
เยาวชนคนเลิก
ดื่ม

-จัดตังศู
้ นย์ให้ คาปรึกษา อาสาสมัคร
ให้ คาปรึกษา และสายด่วนให้
คาปรึกษาให้ ครอบคลุมและกระจาย
ไปในพื ้นทีเ่ สี่ยง
-จัดคลินิก และกลุ่มบาบัดรักษา
สาหรับผู้บริ โภคที่กลับใจ
-พัฒนาศักยภาพการใช้ ชีวิตและ
ประกอบอาชีพสาหรับเยาวชนทีล่ ะ
และเลิกสุราได้ มีระบบติดตามผล

-สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
-องค์กรพัฒนา
เอกชน

ปี ละ
600,000

-เพื่อจัดระบบให้ คาปรึกษา
และกลุ่มบาบัดเพือ่
ช่วยเหลือเยาวชนที่ต้องการ
เลิกสุรา
-เพื่อฟื น้ ฟูเยาวชนที่
ต้ องการเลิกสุราให้ มี
ความสามารถดารงชีวิต
และปรับตัวอยูร่ ่วมกับผู้อนื่
ได้ เป็ นปกติ
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สร้ างจิตสานึก ให้ ความรู้ และ
เยาวชนในการ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ดื่ม
เกี่ยวกับการบริ โภค
สุราในกลุ่มเยาวชนให้
เกิดความเข้ าใจถึง
โทษและภัยโดยใช้
รู ปแบบที่หลากหลาย

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการถ่ายทอด
บทเรี ยนและประสบ
การชีวิตเพือ่ สร้ าง
จิตสานึกเยาวชนไม่
ดื่มสุรา

-เพื่อสร้ างความเข้ าใจถึง
โทษภัยจากการบริ โภค
สุราในกลุ่มเยาวชน
-เพื่อหล่อหลอมให้
เยาวชนให้ เกิดจิตสานึก
ต่อต้ านการบริ โภคสุรา

วิธีดาเนินการ

หน่ วยงาน งบประมาณ

-จัดทาชุดบทเรี ยนชีวิตเพื่อเข้ าใจ
-สถาบัน
ปี ละ 500,000
โทษภัยสุรา
การศึกษา
-สอดแทรกความรู้ และบทเรี ยนใน
สาระการเรี ยนรู้ในระบบการศึกษา
และนอกระบบการศึกษา
-สอนโดยผู้มีประสบการณ์เพื่อ
ปรับเปลี่ยนความคิดเยาวชน
ภายใต้ แนวคิด “ดื่มเหล้ า-เมา-ไม่
เท่ห์” และ “ดื่มเหล้ า=โง่”
ดูแลและควบคุมกลุ่ม โครงการอบรมและ
-เพื่อให้ เยาวชนมีความ -ให้ ความรู้ในกลุ่มเยาวชนที่บริ โภค -สถาบัน
ปี ละ 500,000
เยาวชนที่ยงั บริ โภค
เผยแพร่ความรู้เพื่อ
เข้ าในถึงแนวทางการลด สุราให้ เข้ าใจเรื่ องการดื่มสุราโดยมี การศึกษา
สุราเพื่อลดความเสี่ยง ลดความเสี่ยงในกลุ่ม ความเสี่ยงในการบริ โภค ความเสี่ยงภัยตา่ ทังต่
้ อตนเองและ -องค์กร
อันตรายและ
เยาวชนที่บริ โภคสุรา : สุรา
ผู้อื่น
พัฒนาเอกชน
ผลกระทบจากการ
ดื่มอย่างยังคิ
้ ดและมี -เพื่อเสริ มสร้ างจิตสานึก -สร้ างความเข้ าใจในเรื่ องกฎหมาย
บริ โภค
สติ
ความรับผิดชอบและ
ที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมการ
ความยังคิ
้ ดในการ
บริ โภคสุรา และความรับผิดชอบที่
บริ โภคสุรา
มีตอ่ ตนเองและผู้อนื่
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โครงการ

วัตถุประสงค์

วิธีดาเนินการ

หน่ วยงาน

งบประมาณ

พัฒนาต้ นแบบ
ครอบครัวปลอด
เหล้ า

พัฒนาต้ นแบบ
ครอบครัวปลอดเหล้ า
และชุมชนตัวอย่างลด
ละ เลิกเหล้ าให้ มีความ
เข้ มแข็ง และเป็ น
แบบอย่างเพือ่ การขยาย
ผล

โครงการ
ต้ นแบบ
ครอบครัวปลอด
เหล้ าและชุมชน
ลด ละ เลิกเหล้ า

-เพื่อพัฒนาครอบครัว
ต้ นแบบปลอดเหล้ าให้
เป็ นตัวอย่างในชุมชน
-เพื่อพัฒนาชุมชน
ตัวอย่างลด ละ เลิกเหล้ า
โดยอาศัยฐานจาก
ครอบครัวต้ นแบบปลอด
เหล้ า
-เพื่อสร้ างเครือข่าย
ครอบครัวปลอดเหล้ า
และชุมชนตัวอย่างลด
ละ เลิกเหล้ าให้ มีความ
เข้ มแข็ง นาไปสู่การขยาย
ผลการพัฒนา

-เพิ่มภูมิค้ มุ กันในครอบครัวโดย
การค้ นหาและสร้ างต้ นแบบผู้นา
ครอบครัวอบอุน่ และครอบครัว
ปลอดเหล้ า
-พัฒนาต่อยอดชุมชนที่มีความ
เข้ มแข็ง เช่น ชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง และชุมชนปลอด
อบายมุข ให้ เป็ นชุมชนลด ละ
เลิกเหล้ า
-สร้ างเครื อข่ายเรี ยนรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างชุมชนที่มีความสามารถ
ลด ละ เลิกเหล้ า บนพื ้นฐาน
แนวคิด “ชุมชนเลิกเหล้ า เลิก
จน”

-สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความมัน่ คง
ของมนุษย์
จังหวัด
-สานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัด
-สถาบัน
การศึกษา

ปี ละ 500,000
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โครงการ

กวดขันการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง
กับเยาวชนผู้กระทาผิด
ซ ้าซากในคดีเกี่ยวกับ
การบริ โภคสุรา

โครงการ
ตรวจ
สารวจ และ
สกัด
เยาวชนดื่ม
สุรา

วัตถุประสงค์

-เพื่อบังคับใช้ กฎหมาย
กับเยาวชนผู้กระทาผิด
ในคดีเกี่ยวกับการ
บริ โภคสุราอย่าง
เข้ มงวดให้ เป็ นตัวอย่าง
-เพื่อป้องปรามการ
กระทาความผิดซ ้าใน
กลุ่มที่มีความเสี่ยง
จัดการความรู้ใน จัดให้ มีเวทีสาธารณะ โครงการ
-เพื่อนาองค์ความรู้ทาง
การปฏิบตั ิ
สาหรับการจัดการ
ประชุม
วิชาการมาแลกเปลี่ยน
ความรู้ และถอด
วิชาการ
และสังเคราะห์เป็ นองค์
บทเรี ยนความสาเร็ จ
และเวที
ความรู้ในการปฏิบตั ิ
เพื่อแลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยน -เพื่อจัดการความรู้ใน
ประสบการณ์ และ
เรี ยนรู้
การปฏิบตั งิ านด้ านการ
ค้ นหาแนวทางปฏิบตั ทิ ี่ ปั ญหาสุรา แก้ ไขปั ญหาสุราใน
ประสบความสาเร็ จเพือ่
เยาวชน และค้ นหา
รวบรวมเป็ นฐานความรู้
แนวทางปฏิบตั ิที่
สาหรับการปฏิบตั ิงาน
เหมาะสมกับพื ้นที่

วิธีดาเนินการ

หน่ วยงาน งบประมาณ

-ตรวจตราและสารวจพื ้นที่ที่มีการ
จาหน่าย
-ตังจุ
้ ดตรวจ และจุดสกัดบนเส้ นทาง
คมนาคมที่มีความเสี่ยง
-เพิ่มความเข้ มข้ นในกระบวนการยุตธิ รรม
ในการดาเนินคดีโดยผู้ปกครองต้ องร่วม
รับผิดตามกฎหมาย

-ตารวจภูธร
จังหวัด
-สานักงาน
ยุติธรรม
จังหวัด

ปี ละ 500,000

-จัดการประชุมวิชาการ หรื อสัมมนา
ปั ญหาสุราในระดับภาค และระดับจังหวัด
-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์
ในรู ปแบบชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community
of Practice: CoP) อย่างต่อเนือ่ ง
-พัฒนา Web Blog หรื อ Social
Network ในรูปแบบต่างๆ ให้ เป็ นแหล่ง
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และเสนอบทเรียน
ความสาเร็ จ

-สถาบัน
การศึกษา
-สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
-องค์กร
พัฒนา
เอกชน

ปี ละ 500,000
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จากัดจานวน ควบคุมการเพิ่มขึ ้นของ
ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการผลิตสุรา
รายย่อย และผู้จาหน่าย
สุรารายใหม่ในพื ้นที่

โครงการ
โครงการพัฒนากฎหมาย
ท้ องถิ่นเพื่อกาหนดโควตา
การจดทะเบียน
ผู้ประกอบการผลิตและ
จาหน่ายสุราในพื ้นที่
โครงการอบรมและคัด
กรองผู้ประกอบการ
จาหน่ายสุราก่อนออก
ใบอนุญาต

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ มาตรการทาง
กฎหมายระดับท้ องถิ่น
จากัดการจดทะเบียน
ผู้ประกอบการผลิตและ
จาหน่ายสุราในพื ้นที่

-เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการมี
ความรู้ความเข้ าใจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
-เพื่อคัดกรอง
ผู้ประกอบการที่มีความ
เข้ าใจในกฎหมายให้ ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบการ
ใช้ มาตรการทางภาษี และ โครงการพัฒนาระบบภาษี เพื่อพัฒนาระบบภาษี
การเงินโดยเฉพาะภาษีใน ท้ องถิ่นเพื่อลดการจาหน่าย ระดับท้ องถิ่นทีเ่ ก็บจากการ
ระดับท้ องถิ่นเพื่อลดการ และเคลื่อนย้ ายสุรา
จาหน่ายและเคลื่อนย้ าย
บริ โภค จากัดการกระจาย
สุรา โดยการปรับปรุ ง
สินค้ าประเภทสุรา
กฎหมาย วิธีการจัดเก็บ

วิธีดาเนินการ

หน่ วยงาน งบประมาณ

จากัด หรื อกาหนดให้ มี
โควตาในการจดทะเบียน
ผู้ประกอบการผลิตสุราราย
ย่อย และผู้จาหน่ายสุรา
ใหม่โดยใช้ กฎหมายใน
ระดับท้ องถิ่น
ให้ ความรู้ถงึ กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องโดยการอบรม
และทดสอบผู้ประกอบการ
ก่อนออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการ

องค์กร
ปี ละ
ปกครองส่วน 500,000
ท้ องถิ่น

-กาหนดให้ มีภาษี ระดับ
ท้ องถิ่นทีเ่ ก็บจากการ
จาหน่ายและเคลื่อนย้ าย
สุรา -จัดตังกองทุ
้
นจากการ
เก็บภาษี สถานประกอบการ

ปี ละ
500,000

-สถาบัน
การศึกษา
-องค์กร
ปกครองส่วน
ท้ องถิ่น
-สรรพสามิต
พื ้นที่
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้ องถิ่น

ปี ละ
500,000
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โครงการ

วัตถุประสงค์

สร้ างความ
สร้ างความร่วมมือปฏิบตั ิ โครงการผู้ประกอบการ -เพื่อสร้ างความตระหนัก
รับผิดชอบใน ตามกฎหมายการควบคุม ร่วมด้ วยช่วยกัน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การจาหน่าย เครื่ องดื่มสุราอย่าง
รับผิดชอบสังคม
ให้ แก่กลุ่มผู้ประกอบการที่
และระบบเฝ้า เข้ มงวด
เกี่ยวข้ องกับสุรา
ระวัง
-เพือ่ จัดตังเครื
้ อข่าย
ผู้ประกอบการเฝ้าระวังการ
กระทาผิดกฎหมายการ
ควบคุมเครื่ องดื่มสุรา

วิธีดาเนินการ
ใช้ รูปแบบการ
จัดการตนเอง
ร่วมกันเพื่อเฝ้า
ระวังและสอดส่อง
การกระทาผิด

หน่ วยงาน
-สถาบัน การศึกษา
-สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
-องค์กร
ผู้ประกอบการ
-ตารวจภูธรจังหวัด

งบประมาณ
ปี ละ
500,000
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โครงการ

วัตถุประสงค์

บังคับใช้
กฎหมายกับ
ผู้ประกอบการ
อย่างเข้ มข้ น

ผลักดันให้ เกิดการ
บังคับใช้ กฎหมาย
การควบคุม
เครื่ องดื่มสุรา
โดยเฉพาะการ
ปราบปรามและ
กวดขันผู้กระทาผิด
ที่จาหน่ายสุราให้ แก่
เยาวชนอย่างจริ งจัง
สร้ างความตระหนัก
และจิตสานึก
รับผิดชอบให้ แก่ผ้ มู ี
อานาจรัฐไม่ให้ เป็ น
ผู้สนับสนุน หรื อ
ส่งเสริ มให้ เยาวชน
บริ โภคสุรา

โครงการกวดขัน
การบังคับใช้
กฎหมายควบคุม
เครื่ องดื่มสุราและ
ปราบปรามผู้
จาหน่ายสุราให้ แก่
เยาวชน

-เพื่ออบรมสร้ างความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการบังคับใช้ กฎหมาย
ควบคุมเครื่ องดื่มสุราให้ แก่ผ้ ู
ปฏิบตั ิที่มีหน้ าที่
-เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิ
ดาเนินการบังคับใช้ กฎหมาย
อย่างเข้ มงวด ให้ เป็ นตัวอย่าง
และเป็ นการป้องปราม

ธรรมาภิบาล
ในเจ้ าหน้ าที่
ภาครัฐที่
เกี่ยวข้ อง

วิธีดาเนินการ

-ทาความร่วมมือระหว่างภาคี
เครื อข่าย ผู้บงั คับใช้ กฎหมาย
และผู้ประกอบการเพื่อร่วมกับ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
-เพิ่มระดับความเข้ มข้ นใน
กระบวนการบังคับใช้ กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมเพื่อ
เอาผิดกับผู้ประกอบการที่
กระทาผิด
โครงการพัฒนา -เพื่อประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ควบคุมในเชิงจริ ยธรรมให้ ผ้ มู ี
จริ ยธรรมและธรร สร้ างความตระหนักรู้ให้ ผ้ มู ี
อานาจรัฐในทุกระดับ เช่น ผู้
มาภิบาลในการ อานาจรัฐที่เกี่ยวข้ องกับการ อานาจตัดสินใจ และผู้มีอานาจ
ปฏิบตั ิงานของผู้ บังคับใช้ กฎหมายควบคุมสุรา ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
บังคับใช้ กฎหมาย -เพื่อควบคุมและติดตามการ กับการควบคุมสุรา เกี่ยวข้ องกับ
เกี่ยวกับการ
ใช้ อานาจรัฐ
กิจการสุรา
ควบคุมสุรา

หน่ วยงาน

งบประมาณ

-องค์กร
ผู้ประกอบการ
-ตารวจภูธร
จังหวัด
-สานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด

ปี ละ 500,000

-องค์กรพัฒนา
เอกชน
-สานักงาน
ปปช.จังหวัดเขต
พื ้นที่ 6

ปี ละ 500,000
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กลยุทธ์

โครงการ

วัตถุประสงค์

วิธีดาเนินการ

พัฒนาทัศนะ
ผู้เกี่ยวข้ องกับ
การปฏิบตั ิ

ปรับเปลี่ยนแนวคิด และ
มุมมองภาครัฐในการ
จัดเก็บภาษี สรรพสามิต
โดยเฉพาะภาษี จากสุรา

โครงการ
เสวนาและ
แลกเปลี่ยน
ความคิดเพื่อ
ใช้ ภาษี
สรรพสามิต
ควบคุม
สถานการณ์
ปั ญหาสุรา

แลกเปลี่ยนความคิด และวิเคราะห์
ให้ เข้ าใจถึงกลไกจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต ที่อาจนาไปสู่การส่งเสริ ม
การจาหน่ายสุรา

วิจยั ติดตาม
และประเมินผล

วิจยั ติดตาม
ประเมินผลสถานการณ์
สุราในกลุ่มเยาวชน และ
ผลกระทบทางสังคม
อย่างต่อเนื่องเพือ่ นาไปสู่
การทบทวนแผนและ
วิธีการดาเนินงาน

โครงการวิจยั
และติดตาม
ประเมินผล
สถานการณ์
สุราในกลุ่ม
เยาวชนระดับ
พื ้นที่

-เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิด และวิเคราะห์
ปั ญหาการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตทีอ่ าจส่งเสริ ม
การจาหน่ายสุรา
-เพื่อระดมสมองหา
แนวทางปรับปรุ งแก้ ไขให้
ภาษีสรรพสามิตเป็ น
เครื่ องมือควบคุม
สถานการณ์ปัญหาสุรา
-เพื่อศึกษาสถานการณ์
และปั ญหาสุราในกลุ่ม
เยาวชนระดับพื ้นที่
-เพื่อติดตามประเมินผล
การดาเนินการตาม
แผนงานในการแก้ ไข
ปั ญหาสุราในกลุ่มเยาวชน

หน่ วยงาน

-สถาบัน
การศึกษา
-องค์กร
ปกครองส่วน
ท้ องถิ่น
-สานักงาน
สรรพสามิต
พื ้นที่
-องค์กร
พัฒนาเอกชน
-วิจยั และสารวจสถานการณ์สุราใน -สถาบัน
กลุ่มเยาวชนในพื ้นที่ โดยเฉพาะ
การศึกษา
พฤติกรรม รู ปแบบ และสาเหตุการ
เข้ าถึงสุรา -ติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนงานต่างๆ
แบบบูรณาการ โดยมุง่ เน้ นการ
รายงานสภาพความเป็ นจริ ง

งบประมาณ
ปี ละ
500,000

ปี ละ
500,000

153
เป้าประสงค์
คุ้มครอง
ช่วยเหลือ
ฟื น้ ฟูผ้ ไู ด้ รับ
ผลกระทบ

กลยุทธ์
ผลักดันให้ มีการ
ติดตามเยียวยา
เหยื่อและผู้ได้ รับ
ผลกระทบ

โครงการ

โครงการ
คุ้มครองสิทธิ
เหยื่อและผู้ได้ รับ
ผลกระทบจาก
การกระทาผิด
ของผู้ดื่มสุรา
ฟื น้ ฟูความสามารถ โครงการฟื น้ ฟู
ของเหยื่อและผู้
และให้ ความ
ได้ รับผลกระทบให้ ช่วยเหลือเหยื่อ
สามารถใช้ ชวี ิตอยู่ และผู้ได้ รับ
ในสังคมและพึง่ พา ผลกระทบจาก
ตนเองได้ ในระยะ
การกระทาผิด
ยาว
ของผู้ดื่มสุรา

วัตถุประสงค์
-เพื่อจัดตังคณะกรรมการ
้
ติดตามและคุ้มครองสิทธิ เหยื่อ
และผู้ได้ รับผลกระทบ
-เพื่อดาเนินการติดตามและ
รายงานผลการคุ้มครองสิทธิ

วิธีดาเนินการ

ตังคณะกรรมการร่
้
วมระหว่างภาค
ส่วนต่างๆ ทาหน้ าที่กากับดูแล
ติดตามการรับรองและคุ้มครองสิทธิ
ของเหยื่อและผู้ได้ รับผลกระทบ
รวมทังรายงานผลต่
้
อสาธารณะชน
อย่างต่อเนื่อง
-เพื่อฟื น้ ฟูสมรรถนะในการ
-จัดโปรแกรมทางกายภาพฟื น้ ฟู
ดารงชีวิตและการทางานให้ แก่ ความสามารถในการดารงชีวิต และ
เหยื่อให้ พงึ่ พาตนเองได้
เสริ มสร้ างสมรรถนะในการทางาน
-เพื่อฟื น้ ฟู บาบัดสภาพจิตใจ ให้ แก่เหยื่อ ฟื น้ ตัวและประกอบอาชีพ
ของเหยื่อและผู้ได้ รับผลกระทบ พึง่ พาตนเองได้
-เพื่ออบรมให้ ความรู้ และจัดตัง้ -ใช้ กลุ่มจิตบาบัดเพื่อฟื น้ ฟูสภาพ
อาสาสมัครชุมชนเพือ่ ช่วยเหลือ จิตใจของเหยื่อและผู้ได้ รับผลกระทบ
เหยื่อและผู้ได้ รับผลกระทบ
-ใช้ อาสาสมัครในชุมชนเพื่อติดตาม
และให้ การช่วยเหลือสนับสนุนเหยื่อ
และผู้ได้ รับผลกระทบในการใช้ ชีวิต

หน่ วยงาน

งบประมาณ

-สานักงาน
ยุติธรรม
จังหวัด
-องค์กร
พัฒนาเอกชน

ปี ละ
500,000

สถานพยาบา
ล
-สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มัน่ คงของ
มนุษย์จงั หวัด
-องค์กร
พัฒนาเอกชน

ปี ละ
500,000
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สร้ าง
เครื อข่าย
ต่อต้ านสุรา
และผู้ได้ รับ
ผลกระทบ

กลยุทธ์

โครงการ

วัตถุประสงค์

สนับสนุนการรวมกลุ่ม
และเครือข่ายเพื่อสร้ าง
พลังของเหยื่อและผู้ได้ รับ
ผลกระทบเพื่อเรี ยกร้ อง
สิทธิ และความชอบธรรม

โครงการสมัชชา
เหยื่อและผู้ได้ รับ
ผลกระทบจาก
การกระทาผิดใน
คดีเกี่ยวกับสุรา
เพื่อความเป็ น
ธรรม

-เพื่อระดมความร่วมมือ
และจัดตังกลุ
้ ่มเหยือ่ และ
ผู้ได้ รับผลกระทบจาก
การกระทาผิดในคดี
เกี่ยวกับสุรา
-เพื่อจัดเวทีแสดงพลัง
และจัดกิจกรรม
เคลื่อนไหวเรี ยกร้ องสิทธิ
และความเป็ นธรรม

ส่งเสริ มการจัดตัง้ การ
เชื่อมโยงและการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของ
เครื อข่ายต่อต้ านสุรา
ต่างๆ

โครงการจัดตัง้
เครื อข่ายองค์กร
ภาคประชาชน
ต่อต้ านสุรา

วิธีดาเนินการ

-จัดตังแกนน
้
า และระดมความร่วมมือ
จากเหยื่อ และผู้ได้ รบั ผลกระทบจาก
การกระทาผิดในคดีทเี่ กี่ยวข้ องกับสุรา
เป็ นองค์กรภาคประชาชนในระดับ
จังหวัด
-จัดกิจกรรม เช่น การยื่นหนังสือต่อ
รัฐบาล การเข้ าชื่อเสนอกฎหมาย การ
เคลื่อนไหวรณรงค์ การจัดเวทีเรี ยกร้ อง
สิทธิ โดยประสานความร่วมมือกับ
องค์กรด้ านสิทธิ มนุษยชน
-เพื่อรณรงค์และส่งเสริ ม -สนับสนุนการจัดตัง้ และการจด
การจดทะเบียนองค์กร ทะเบียนองค์กรภาคประชาชน ชมรม
ภาคประชาชนเพื่อ
หรื อในรู ปแบบอื่นๆ ที่มีวตั ถุประสงค์ใน
ต่อต้ านสุรา
การขับเคลื่อนและส่งเสริ มการลด ละ
-เพื่อจัดตังเครื
้ อข่าย
เลิก สุรา
ประชาชนเฝ้าระวังและ -ใช้ เครื อข่ายประชาชนเป็ นกลไก
สอดส่องการกระทาผิด สาคัญสอดส่องการกระทาผิด

หน่ วยงาน งบประมาณ
-องค์กร
พัฒนา
เอกชน

ปี ละ
500,000

-องค์กร
พัฒนา
เอกชน

ปี ละ
500,000
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กลยุทธ์

โครงการ

จัดสวัสดิการ
เพื่อผู้ได้ รับ
ผลกระทบ

ส่งเสริ มระบบสวัสดิการ
ชุมชนเพื่อการดูแลเหยือ่
และผู้ได้ รับผลกระทบ

โครงการ
สวัสดิการ
ชุมชนเพื่อดูแล
เหยื่อและผู้
ได้ รับ
ผลกระทบ

ผลักดัน
นโยบาย
“เยาวชน
ปลอดเหล้ า”

ผลักดันประเด็น “เยาวชน โครงการ
ปลอดสุรา” ให้ เป็ นนโยบาย รณรงค์
สาธารณะ
พิษณุโลกเมือง
เยาวชนปลอด
เหล้ า
จัดตังกองทุ
้
นรวมจังหวัด
โครงการจัดตัง้
มูลนิธิชมุ ชนระดับจังหวัด กองทุน/มูลนิธิ
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ
ระดับจังหวัด
“จังหวัดปลอดเหล้ า” และ เพื่อเมือง
“พิษณุโลกเมืองเยาวชน
เยาวชนปลอด
ปลอดสุรา”
สุรา

วัตถุประสงค์

-เพื่อปรับปรุ งกฎหมายและ
ภาษี ระดับท้ องถิ่นให้ สามารถ
จัดตังระบบสวั
้
สดิการชุมชน
เพื่อช่วยเหลือเหยื่อและผู้
ได้ รับผลกระทบ
-เพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการ
ชุมชนให้ มีความเข้ มแข็ง

วิธีดาเนินการ

-นาภาษี จากการประกอบการหรือจาหน่าย
สุรามาจัดตังเป็
้ นสวัสดิการชุมชนเพือ่
ช่วยเหลือเหยื่อและผู้ได้ รับผลกระทบ
-องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสมทบหรื อ
สนับสนุนงบประมาณให้ ระบบสวัสดิการ
ชุมชนสามารถดาเนินการได้ อย่างต่อเนื่อง

หน่ วยงาน

-สถานพยาบาล
-สานักงานพัฒนา
สังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์จงั หวัด
-องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น
-สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
-เพื่อสร้ างความตระหนักและ กาหนดให้ “เยาวชนปลอดสุรา” เป็ น
-สถาบัน การศึกษา
ผลักดันประเด็น เยาวชน
ประเด็นสาคัญ (Flagship) ในการ
-สานักงาน
ปลอดสุราให้ เป็ นแผนจังหวัด ขับเคลื่อนแผนของจังหวัดพิษณุโลกเป็ น
สาธารณสุขจังหวัด
พิษณุโลกเมืองปลอดเหล้ า
เมืองปลอดเหล้ าและบุหรี่ แทนการรณรงค์ -สานักงานจังหวัด แบบวงกว้ าง
องค์กรพัฒนาเอกชน
-เพื่อประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
-ประสานความมือร่วมเพื่อจัดตังกองทุ
้
น
-สถาบัน การศึกษา
หารื อและร่วมมือกันจัดตัง้
หรื อมูลนิธิที่มีความคล่องตัว สามารถ
-สานักงาน
กองทุน/มูลนิธิระดับจังหวัด จัดการตนเองได้ และมีความโปร่งใส -ระดม สาธารณสุขจังหวัด
-เพื่อจัดกิจกรรมหารายได้ สม ความร่วมมือในการหารายได้ เข้ ากองทุน
-สานักงานจังหวัด
บทเข้ ากองทุนสาหรับใช้ ใน หรื อมูลนิธิมีวตั ถุประสงค์ทชี่ ดั เจน
-องค์กรพัฒนาเอกชน
การดาเนินภารกิจ

งบประมาณ

ปี ละ
500,000

ปี ละ
500,000

ปี ละ
500,000
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4. ข้ อเสนอแนะ
4.1 ข้ อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ ในการนาผลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ
ข้ อเสนอแผนป้ องกัน แก้ ไข และลดผลกระทบทางสังคมจากสถานการณ์สุราในกลุ่ม
เยาวชนพืน้ ที่ จังหวัด พิษณุโลกจะเกิดประโยชน์ได้ อย่ างแท้ จริ งได้ นนั ้ จะต้ องเกิดการนาไปสู่การ
ปฏิบตั ิ ซึ่งต้ องอาศัยกลยุทธ์ในการผลักดันการนาผลการวิจยั ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ดังนี ้
ประการที่ ห นึ่ง สร้ างการรับรู้ โดยการป้ อนกลับ ข้ อมู ลซึ่งเป็ นผลการวิจัย ที่ ได้ จ ากการ
วิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ให้ แก่ผ้ ปู ฏิบัติ และผู้ที่เกี่ยวข้ องผ่านเวทีสาธารณะ รวมทัง้ การ
น าข้ อเสนอแผนป้ อนเข้ า สู่ก ารประชุม ประจ าจัง หวัด และคณะกรรมการควบคุม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ระดับจังหวัดได้ รับทราบ และนาไปใช้ เป็ นเครื่ องมือหลัก ในการดาเนินภารกิจจัดการ
ปั ญหาสุราในพื ้นที่
ประการที่ สอง สร้ างสภาพบังคับ โดยอาศัย ช่องทางที่ ห ลากหลาย ทัง้ ช่องทางที่เ ป็ น
ทางการ เช่น การนาเสนอข้ อเสนอแผนผ่านกลไกอานาจรัฐในระดับภูมิภาค และท้ องถิ่นให้ ร่วมกัน
ประกาศเป็ นวาระนโยบายของจังหวัด และช่องทางที่กึ่งทางการ เช่ น การนาเสนอข้ อเสนอในกลุ่ม
องค์กรและกลไกที่มีบทบาทในการปฏิบัติ เพื่อลงนามความร่วมมือในบันทึกข้ อตกลงการนาแผน
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ประการที่สาม สร้ างจุดเริ่ มต้ น ที่สาคัญ โดยการริ เ ริ่ มดาเนิ นการในประเด็น ที่ มีผลต่อ
ความสาเร็ จ ก่ อน (Flagship) โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการเตรี ย มการให้ มี ท รั พยากรและทุน ในการ
ขับเคลื่อนภารกิจในด้ านต่างๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง มาตรการที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างระบบกองทุน
เป็ นสิ่งที่ต้องพิจารณาผลักดันให้ เกิดการปฏิบตั ิในลาดับแรก
ประการที่สี่ สร้ างโครงการ โดยการนาวิธีการ และกิจกรรมในข้ อเสนอแผนมาจัดทาเป็ น
โครงการสาเร็จรูป หรื อชุดของโครงการ เพื่อเตรี ยมการขอรับ การสนับสนุน งบประมาณ หรื อทุน
ดาเนิ นการจากแหล่งต่างๆ ทัง้ นี ก้ ารวิเคราะห์และจัดทาโครงการจะต้ องไม่เกิ ดความซา้ ซ้ อนกับ
โครงการในแผนงานอื่นๆ ที่ได้ กาหนดไว้ แล้ ว
ประการที่ห้ า สร้ างแรงกระเพื่ อม โดยการระดมพลัง และการเคลื่อนไหวจากภาคีและ
ผู้เกี่ยวข้ องในการประกาศเป้าประสงค์การขับเคลื่อนพิษณุโลกเป็ นเมืองเยาวชนปลอดสุราอย่าง
ชัดเจน และให้ เกิดการรับรู้ร่วมกันในวงกว้ าง โดยมีผ้ นู าในพื ้นที่ในระดับต่างๆ ให้ การสนับสนุน
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ประการที่หก สร้ างพื ้นที่ โดยการกาหนดเขต หรือพื ้นที่นาร่องเพื่อการดาเนินการเป็ นพื ้นที่
สีขาวเยาวชนปลอดสุรา ซึ่งอาจเริ่มต้ นในระดับชุมชน และขยายไปสู่ระดับตาบล และระดับอาเภอ
ต่อไป สาหรับหลักเกณฑ์ในการเลือกพื ้นที่นนั ้ ควรเลือกพื ้นที่ที่มีสภาพปั ญหาชัดเจน มีกลไกในการ
ปฏิบตั ิที่มีความร่วมมือและตังใจ
้ รวมทัง้ เป็ นพื ้นที่ที่ประเมินแล้ วมีโอกาสสาเร็จสูงในการปฏิบัติการ
นาร่อง
4.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยต่ อเนื่อง
1) การเจาะกลุม่ พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงและศึกษารูปแบบวิถีชีวิตและกระบวนการเข้ าสู่
การเป็ นนักดื่มหน้ าใหม่
2) ใช้ วิธีการเชิงปริมาณเพื่อการพยากรณ์แนวโน้ มปั จจัยหรื อตัวแปรที่มีความสาคัญบาง
ประเด็น เช่น ปริมาณการบริโภค ความรุนแรงของผลกระทบ เพื่อเพิ่มอานาจการอธิบาย

