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บทคัดยอ 
 

 พฤติกรรมในเชิงไมสรางสรรคที่วัยรุนนิยมกระทํามากที่สุดก็คือ การดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ซึ่งการเกิดพฤติกรรมของมนุษยทุกคนนั้นลวนแลวยอมตองมีสาเหตุ หรือที่เรียกวาสิ่ง

เรา เปนตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรมขึ้นมา จุดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีอยูกระจัดกระจาย

ทั่วไป และสามารถเขาถึงไดงายก็นับวาเปนอกีหนึ่งสิ่งเราที่สามารถกระตุนความสนใจของกลุมวัยรุน

ไดเปนอยางดี ดวยลักษณะบุคลิกภาพของวัยรุนที่ชอบความสนุกสนาน คึกคะนอง และตองการ

ไดรับการยอมรับจากสังคม โอกาสในการเลือกเขาใชบริการจึงมีคอนขางสูงในพื้นที่ที่จุดจําหนาย

เครื่องดืม่แอลกอฮอลหนาแนน และนําไปสูการเกิดพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอลไดในที่สุด 

จึงกลายเปนอีกชองทางหนึ่งที่ทําใหเกิดนักดื่มหนาใหม และการเกิดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมซ้ํา ๆ 

ดังนั้น มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมจุดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลตองมีความชัดเจน 

และสามารถนําไปบังคับใชในทางปฏิบัติไดอยางจริงจัง เพื่อลดปญหาสังคมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้ง

เปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของวัยรุนใหมีความเปนอยูที่ดี มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับ

ชวงวัย อยูบนบรรทัดฐานทางสังคมที่ยอมรับได และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไปใน

อนาคต 
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Accessibility to Trading Space of Alcoholic beverages that 

Effect to Behavior of Alcoholic beverages Drinking and of the 

Teenage and its Impacts  
 

Benjaporn  Buasumlee 

 

Abstract 
 

 The non-creative behavior that teenagers like to do the most is to drink alcohol 

beverages. Every human being’s behavior has a cause or stimulus. The selling place of 

alcohol which is easily accessed is considered as one of the stimuli for teenagers to start 

drinking. As teenagers like entertainment and want to be accepted from the society, the 

possibility for them to buy alcohol in the selling was  where alcohol is easily to be 

accessed which can be developed later as a drinking habit. The legal mechanisms to 

control the places where alcohol beverages are sold must be effective and practical. This 

is to reduce social problems as well as to support and develop the quality of life of those 

teenagers to have proper habits suitable for their age. This is for them to become the 

important human resources to develop the country in the future.  

 

Keywords  : Trading Physical Space of Alcoholic beverages, Behavior of Alcoholic  

  beverages Drinking 
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บทนํา 
 เครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือสุรานับวาเปนสารเสพติดชนิดหนึ่งที่กฎหมายและ

สังคมไทยใหการยอมรับอยางกวางขวาง จากผลการวจัิยของจตุรงค บุณยรัตนสุนทร (2559 : 

82-83) เรื่อง “บทบาทของบรรษัทขามชาติตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทย” 

พบวา บรรษัทขามชาติ ใชกลยุทธหลายรูปแบบในการขยายกิจการและการขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล จงึทําใหบรรษัทขามชาตทิี่ทําธุรกจิขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีการเติบโตขึ้นอยาง

ตอเนื่องจนมีความแข็งแกรงในทางธุรกิจ ซึ่งในปจจุบันในประเทศไทยมีจุดจําหนายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลที่สามารถเขาถึงไดงายอยางแพรหลาย ซึ่งไดสรางความสูญเสียใหกับสังคม ทั้งผู

ดื่มทางตรงและทางออมไมนอยกวายาเสพติดชนิดอื่น นอกจากจะทําลายสติปญญาของผูที่

ดื่มแลว ยังมีผลตอเนื่องใหเกิดการทะเลาะวิวาท อาชญากรรม การลวงละเมิดทางเพศ       

จึงเรียกไดวาเปนแหลงปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาสังคมขึ้นมาก็วาได 

โดยเฉพาะกลุมวัยรุนที่ไดกลายเปนกลุมเปาหมายหนึ่งของการทําธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ไปแลว เพราะเปนวัยแหงความอยากรู อยากลอง กลาทําในสิ่งที่ทาทายเพื่อใหไดรับการ

ยอมรับ ทั้งที่ความเปนจริงแลววัยรุนนั้นถือไดวาเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต เพราะถาหากวัยรุนตองตกอยูในสภาพที่เสื่อมถอย ทั้งดานสุขภาพ

รางกาย จติใจ ดานความรูความสามารถ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานสํานึกความรับผิดชอบ 

การพัฒนาประเทศก็จะดําเนินไปไดยากเชนเดียวกัน ในขณะเดียวกันปจจัยที่จะสนับสนุนการ

พัฒนาวัยรุนก็มีสภาพที่จํากัด ไมสามารถตอบสนองการพัฒนาใหมีคุณภาพที่ดีได ดังนั้นจึงมี

ความจําเปนที่จะตองมีการประเมินสถานการณปญหาตาง ๆ และควรมีการเฝาระวังรักษา

ปองกันอุปสรรคที่เปนอันตรายตอการพัฒนาคุณภาพวัยรุนอยางตอเนื่อง (นพดล กรรณิกา 

และคณะ.  2552) ดังนั้น สิ่งที่ตองคํานึงถึงอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศคือ การพัฒนา

คุณภาพชีวติของคนในชาต ิเพราะคนเปนกําลังสําคัญที่จะนําประเทศไปสูความเจริญกาวหนา 

การพัฒนาคนจงึควรเริ่มตัง้แตเยาวชน โดยเฉพาะเด็กวัยรุน ซึ่งกําลังจะเติบโตเปนผูใหญ และ

เปนกําลังที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ จึงสมควรที่จะไดรับการอบรมปลูกฝงเจตคติที่ดีงาม 

เพื่อเสริมสรางพฤติกรรม และคุณสมบัติที่พึงปรารถนาตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม อันจะ

นําไปสูการทําใหสังคมเปนปกติสุข เห็นไดจากงานวิจัยของนพดล กรรณิกา และคณะ (2552) 

พบวา พฤติกรรมในเชิงไมสรางสรรคที่เยาวชนกระทํามากที่สุดลําดับที่หนึ่ง คือ การดื่มสุรา 

ซึ่งถือไดวาเปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับชวงวัย และหากจุดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ยิ่งมีกระจัดกระจายทั่วไป ก็จะยิ่งทําใหเยาวชนสามารถเขาถึงไดงาย โอกาสในการเลือกดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลยอมมสีูง กลายเปนการตอกย้ําใหเกดิพฤตกิรรมที่ไมเหมาะสมซ้ํา ๆ และ

เปนอกีชองทางหนึ่งที่ทําใหเกดินักดื่มหนาใหมขึ้นในสังคมไดงายมากขึ้น 
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สถานการณการเติบโตของจุดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 การเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลในปจจุบันเนื่องมาจากการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว และทําธุรกิจในลักษณะของการตลาดเชิงรุกที่พยายามเขาใกล และแยงชิง

กลุมลูกคาใหมากที่สุด เชน การโฆษณาที่มีรูปแบบแปลกใหมหลากหลาย  การไดรับการ

สนับสนุนและสงเสริมการขายจากภาครัฐ ปจจุบันจะเห็นไดวามีจุดจําหนายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก โดยจะจําหนายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลผสมอยู อาท ิ

เบียร เหลาขวด ไวน เหลาปน เครื่องดื่ม RTD (Alcoholic Ready To Drink) ค็อกเทล (Cocktail) 

และสวนใหญจะตั้งอยูในจุดที่ทําใหกลุมวัยรุนสามารถเขาถึงไดงาย เชน รอบรั้วมหาวิทยาลัย 

หอพัก ถนนคนเดิน ตลาดนัดกลางคืน ลานกิจกรรมคอนเสิรต จากการสํารวจรานขายเหลา

บริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครของ ภัทรพล พลพนาธรรม 

(2552) พบวา ทุกมหาวทิยาลัยที่สํารวจมรีานขายเหลาหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลลอมรอบ

มหาวิทยาลัยในรัศมี 500 เมตร โดยมีรานขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลทั้งสิ้น 1,712 แหง 

เฉลี่ย 57 รานตอหนึ่งตารางกิโลเมตร โดยมหาวิทยาลัย 14 แหง จาก 15 แหง หรือรอยละ 93 

มีรานขายเหลาอยูในระยะประชิด ซึ่งรอยละ 70 ของรานเหลาอยูหางจากมหาวิทยาลัยเพียง 

200 เมตร ทั้งยังพบหอพัก คอนโดมิเนี่ยม แมนช่ัน 724 แหง ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาอาศัยอยู

นั้น รอยละ 90 มีรานเหลาอยูใกลเพียง 100 เมตร ที่สําคัญพบวา 1 ใน 5 ของหอพักเหลานี้ 

จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล นอกจากนี้รานเหลาก็เลือกใชกลยุทธทางการตลาดในการ

สรางอุปสงคเพื่อดึงกลุมเปาหมายใหเขาใชบริการ จากการศึกษาวิจัยของเบญจพร บัวสําล ี

(2559) เรื่อง กลยุทธของรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยที่สงผลตอการกระตุนอุปสงคการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา “การตัง้รานเหลาอยูไมหางจากมหาวิทยาลัยมากนักเปนกลยุทธ

หนึ่งที่ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลเลือกใช เพราะจะทําใหงายตอการเดินทาง ไมเสียเวลาและ

คาใชจายมากเทากับการไปใชบรกิารรานเหลาที่ตัง้อยูไกลออกไป แตหากไมมีรานเหลารอบรั้ว

มหาวทิยาลัยนักศกึษาจะเขาใชบรกิารรานเหลาลดลงถงึรอยละ 41.6 โดยสวนใหญมีความเห็น

วา รานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยเปนแหลงพบปะสังสรรคเพื่อนฝูง และการใชบริการราน

เหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษามีจํานวนสูงถึงรอยละ 94.2 ที่มีพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 นอกจากนี้การศึกษาของ วีรนุช วองวรรณนะกุล และคณะ (2553) ยังพบวา ความ

นาจะเปนที่จะเกิดการดื่มในพื้นที่ที่มีความหนาแนนของจุดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลสูง

คดิเปน 1.10 เทา เมื่อเทยีบกับความนาจะเปนที่จะเกดิการดื่มในพื้นที่ที่มีความหนาแนนของจุด

จําหนายตํ่า และพบวารูปแบบการเขาถึงจุดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับ

การดื่ม โดยเวลาที่ใชในการเดินทางจากที่พักไปจุดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ใกลที่สุดที่

เพิ่มขึ้น 1 นาทนัีน้ มคีวาม สัมพันธกับความนาจะเปนในการดื่มที่ลดลง และความนาจะเปนใน

การดื่มหากเดินทางไปยังจุดจําหนายแอลกอฮอลที่ใกลที่พักที่สุดโดยใชรถจักรยานยนตและ

การเดิน มีโอกาสดื่มมากกวาการเดินทางโดยวิธีอื่น ๆ รวมทั้งความหนาแนนของจุดจําหนาย
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เครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับการดื่มแบบความเสี่ยงสูง โดยความนาจะเปนในการ

ดื่มในพื้นที่ที่มคีวามหนาแนนของจุดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลสูงเปน 1.22 เทา เมื่อเทียบ

กับความหนาแนนของจุดจําหนายตํ่า ดังนั้น การเขาถึงจุดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ทํา

ไดงายในทางกายภาพนัน้ ถอืวาเปนปญหาที่ใกลตัวของวัยรุนในยุคปจจุบัน เพราะจุดจําหนาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนเสมือนเครื่องมือสําคัญในการดึงดูด กระตุน หรือเปนสิ่งเราอยาง

หนึ่งที่ทําใหเกิดพฤติกรรมการเขาใชบริการ และนําไปสูการเกิดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ดวยเหตุผลตามลักษณะนิสัยของชวงวัยรุนที่อยากรู อยากลอง และการถูกหลอ

หลอมดวยคานิยมของพวกพองหรือกลุมเพื่อน รุนพี่ รุนนอง เพราะโดยปกติแลววัยรุนมักให

คุณคา และความสําคัญกับสังคมนอกบานมากกวาครอบครัว ประกอบกับความสามารถ

เขาถงึอยางสะดวกสบาย ไมยุงยากซับซอนและงาย ซึ่งกรมควบคุมโรค (24 มิถุนายน 2559 : 

ออนไลน) ไดทําการสํารวจพบวา “คนไทยใชเวลาเฉลี่ยเพียง 4.5 นาที ในการเดินทางไปราน

ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล สถานการณเชนนี้จึงทําใหคนในสังคมเกิดความรูสึกเคยชิน มองวา

เปนเรื่องปกติที่พบเห็นไดทั่วไป และสามารถยอมรับได” ดังนั้น การที่ประเทศไทยยังไมมี

นโยบาย หรือมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องความหนาแนนของจุดจําหนายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลก็ยิ่งจะทําใหรานจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และขยายตัว

ใกลชิดกับกลุมเปาหมายโดยเฉพาะกลุมวัยรุน ซึ่งในปจจุบันนับวาเปนกลุมเปาหมายอันดับ  

ตน ๆ ที่ผูประกอบการจํานวนมากเลือกที่จะเปดจุดจําหนายใหใกลมากที่สุด เชน บริเวณใกล

สถานศึกษา หอพัก ตลาดนัดกลางคืน ฯลฯ ลวนแลวแตเปนจุดศูนยรวมการใชชีวิตของกลุม

วัยรุนแทบทัง้นัน้  
 

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551  

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา. 13 

กุมภาพันธ 2551 : ออนไลน) คือ มาตรการทางกฎหมายสําคัญเกี่ยวกับการจําหนายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลที่เปนเครื่องมือเพื่อใชในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลสําหรับประเทศไทย ซึ่ง

เปนขอกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อกําหนดมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

รวมทั้งการบําบัด รักษา หรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อชวยลดปญหาและ

ผลกระทบทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ ชวยสรางเสริมสุขภาพของประชาชน โดยใหตระหนักถึง

พิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนชวยปองกันเด็กและเยาวชนไมใหเขาถึงเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลไดโดยงาย โดยสาระสําคัญของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 

2551 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2551 อยูที่หมวด 4 เรื่อง การควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล โดยมกีารกําหนดมาตรการตางๆ ดังนี้ 

 1. มาตรการควบคุมบรรจุภัณฑ ฉลาก พรอมทั้งขอความคําเตือนสําหรับเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

 2. มาตรการควบคุมสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
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 3. มาตรการควบคุมวันและเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 4. มาตรการควบคุมอายุของผูซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 5. มาตรการควบคุมลักษณะและวธิกีารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 6. มาตรการควบคุมสถานที่บรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 7. มาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

จะเห็นไดวา พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 นับวาเปน

กฎหมายที่ชวยลดปญหาและผลกระทบทั้งทางดานสังคมและเศรษฐกิจ ชวยสรางเสริม

สุขภาพของประชาชนใหตระหนักถงึพษิภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนปองกันเด็กและ

เยาวชนมิใหเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดงายมากนัก ทั้งนี้ หลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช 

ก็ไดมีการออกอนุบัญญัติเพิ่มเติมเปนจํานวนมาก เพื่อใหมาตรการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลมีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น เชน การกําหนดสถานที่หามขายหรือหาม

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพิ่มเติม การกําหนดวันหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพิ่มเติม 

เปนตน แตถึงอยางไรก็ตามความไมชัดเจนของตัวบทกฎหมาย และการนําไปบังคับใชในทาง

ปฏิบัติไดอยางจริงจัง  ยังคงเปนอุปสรรคที่ทําใหการนํากฎหมายไปใชนั้นขาดประสิทธิภาพ 

เพราะสถานการณการเติบโตของรานเหลา หรือจุดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลยังคงมี

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามที่กลาวไวขางตน เชนเดียวกับนิษฐา หรุนเกษม (19 สิงหาคม 2552 : 

ออนไลน) นักวิชาการดานนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดจัดเสวนาหัวขอเรื่อง

ถอดรหัสเหลาปนอันตรายที่ตองควบคุม และใหขอเสนอแนะไววา “การควบคุมการจําหนาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล มี 2 แนวทาง คือ จํากัดการเขาถึงของเยาวชน ซึ่งสนับสนุนการออก

กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข ในการจํากัดสถานที่หามจําหนายรอบสถานศึกษาในรัศม ี

500 เมตร รวมถึงสถานที่หามจําหนาย เชน หอพัก และการจัดโซนนิ่ง ซึ่งขณะนี้ยังไมมีการ

ควบคุมอยางเครงครัด ทําใหสามารถจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดทุกที่ทุกเวลา และ

ดัดแปลงใหเปนการขายแบบเคลื่อนที่” ซึ่งการคํานึงถึงผลกําไรของธุรกิจเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลเปนหลัก จะสงผลใหเกิดการกระทําผิดกฎหมาย เพราะไปขัดกับการหา

ผลประโยชนอยางสูงสุดใหกับธุรกิจของตนเอง เชน การลักลอบแอบขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลใหแกเยาวชนที่มีอายุตํ่ากวา 20 ป ซึ่งขัดกับมาตรา 29 (1) “หามมิใหผูใดขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลแกบุคคลซึ่งมีอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ” การลดราคา หรือทําการ

สงเสรมิดานการตลาดแบบลด แลก แจก แถม เพื่อกระตุนยอดขายและผลกําไรของธุรกิจ ซึ่ง

ขัดกับมาตรา 30 (3) “หามมิใหผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยวิธีการ หรือในลักษณะการ

ลดราคาเพื่อประโยชนในการสงเสริมการขาย” และ มาตรา 30 (5) “หามมิใหผูใดขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยวิธีการ หรือในลักษณะแจก แถม ใหหรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล หรือสินคาอื่น หรือการใหบริการอยางอื่นแลวแตกรณี หรือแจกจายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในลักษณะตัวอยางของเครื่องดื่มแอลกอฮอล  หรือเปนการจูงใจสาธารณชนให

บรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมถงึการกําหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะที่เปนการบังคับซื้อ
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เครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยทางตรง หรือทางออม” จึงสะทอนใหเห็นไดวา ความไมชัดเจนของ

ตัวบทกฎหมายที่ไมมีการกําหนดระยะของจุดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทําใหการบังคับ

ใชไมเกิดผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง เกิดชองโหวใหกับธุรกิจจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล

หาทางขยายตัวเขาใกลกลุมเปาหมายที่เปนวัยรุนเพิ่มมากขึ้น และยิ่งสรางปญหาใหเกิดขึ้นตอ

สังคมมากมาย 
 

พฤติกรรมการดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน 

 วัยรุนซึ่งเปนกลุมบุคคลที่อยูในชวงอายุของการพัฒนาทั้งทางรางกายและจิตใจ มีการ

แสดงออกของอารมณตาง ๆ ซึ่งเกดิขึ้นและเปลี่ยนแปลงไดงาย เริ่มแยกตัวออกจากครอบครัว

และมีความเปนตัวของตัวเองมากขึ้น ตองการหาคําตอบมาอธิบายเกี่ยวกับเหตุและผล       

ในขณะเดียวกันก็มักมีการลอกเลียนแบบ หรือซึมซับกับสิ่งตาง ๆ ซึ่งบางครั้งก็เปนไปโดยไม

รูตัว เพราะวัยรุนโดยทั่วไปมักตองการนําตัวเขาไปเกี่ยวพัน หรือมีสวนรวมกับสังคมนอกบาน

ในลักษณะตางๆ เชน การจับจายใชสอย การเที่ยวเตร การสนใจเรื่องขาวสารดารา (ตรีสุคนธ 

มาลีแกว.  2546 : 8-9) ดังนั้นจะเห็นไดวา วัยรุนเปนวัยที่มีความตองการ และมีปญหาพิเศษ

ออกไปจากกลุมคนวัยอื่น ๆ เปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และสรางเอกลักษณของ

ตนเอง มคีวามขัดแยงและความเครยีดอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอยางถาวรและรวดเร็ว

ทางสรีระ และเปนวัยที่มีคนกลาวถึงกันมาก เพราะเปนวัยที่ประกอบไปดวยหลายสิ่งหลาย

อยางที่ทาทาย บุคคลอื่น ๆ ใหความสนใจแกเขา รวมทั้งตัววัยรุนเองก็พยายามที่จะหาความ

เขาใจในตนเอง กฤษณ ทองเลิศ (2539 : 90) กลาววา หากวัยรุนหันมาใชเวลาใหเปน

ประโยชนเพื่อพัฒนาตนเอง เชน กิจกรรมทางการเรียน กิจกรรมทางการกีฬา สิ่งเหลานี้ก็จะ

ทําใหประเทศชาติไดพลเมืองที่แข็งแรง สมบูรณ มีสติปญญา และมีคุณภาพที่จะเปนรากฐาน

ของการพัฒนาประเทศตอไป อีกทั้งยังเปนการลดปญหาทางดานสังคมอื่น ๆ ตามมาอีกดวย 

ดังนัน้ วัยรุนจึงเปนวัยที่ควรใหความสนใจ เอาใจใสอยางใกลชิดจากผูใหญ ทัง้นี้เพราะเปนวัยที่

มีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ อาทิ รางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม อันจะสงผล

สบืเนื่องไปสูพฤติกรรมในรูปแบบตางๆ เชน ทดลองเสพสิ่งเสพติด การเที่ยวเตรสนุกสนานใน

ยามค่ําคนื กอการทะเลาะววิาท แสดงอาการแปลก ๆ เพื่อเรยีกรองความสนใจ เปนตน   

 นักจิตวิทยากลาวกันวา  พฤติกรรมของบุคคลทุกอยางยอมตองมีสาเหตุ (Every 

Behavior is Caused) กลาวคือ อยู ๆ มนุษยจะแสดงพฤติกรรมออกไปโดยที่ไมมีสาเหตุหรือ

แสดงไปโดยที่ไมมเีหตุผลไมได ตนเหตุแหงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเรียกกันวา สิ่งเรา (Stimulus) 

สิ่งเราบางอยางก็เปนสิ่งเราที่มาจากภายนอกกาย บางอยางก็เปนสิ่งเราที่มาจากภายในกาย 

(กอ สวัสดิ์พาณิชย และนาฏเฉลียว สุมาวงศ. 2506 : 24) ดังนั้น การมีจุดจําหนายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลที่วัยรุนสามารถเขาถงึไดงายนัน้ ก็นับไดวาเปนสิ่งแวดลอมอยางหนึ่งที่มีผลตอการ

กระตุนใหเกิดการแสดงพฤติกรรมในการเขาใชบริการ และสงผลไปสูการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลไดที่สุด สอดคลองกับประกอบระกิติ (2515 : 51) ที่กลาววา สิ่งแวดลอมตาง ๆ 
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เปนสิ่งเราที่กระตุนใหบุคคลแสดงพฤตกิรรมออกโตตอบในลักษณะตาง ๆ กัน ซึ่งมีอิทธิพลตอ

บุคคล มผีลตอการพัฒนาและการเกิดพฤติกรรมของมนุษย ดังนั้น พฤติกรรมและบุคลิกภาพ

ของบุคคลจะถูกกําหนดโดยสิ่งแวดลอมอกีตอหนึ่ง ซึ่งสิ่งแวดลอมในทางจิตวิทยาแบงออกเปน 

2 ประเภท (กันยา สุวรรณแสง.  2542 : 102) คอื  

 1. สิ่งแวดลอมภายนอก (Explicit Environment) ไดแก สิ่งแวดลอมที่อยูภายนอกกาย

มนุษย เชน วัตถุสิ่งของ คน สัตว กิจกรรมอันเกิดจากวัตถุสิ่งของ คน และสัตว รวมไปถึงสิ่งที่

เปนนามธรรมซึ่งไมมีตัวตน เชน หลักศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีดวย ถา

สิ่งแวดลอมเหลานี้เราใหมนุษยแสดงพฤตกิรรมเราเรยีกวา สิ่งเราภายนอก (Internal Stimulus) 

 2. สิ่งแวดลอมภายใน (Implicit Environment) ไดแก การกระทําของอวัยวะตางๆ 

ภายในรางกายของมนุษยเอง เชน การเห็นคุณคาในตนเอง ความกลัว ความอยาก ความหิว 

ความกระหาย อารมณความรูสึกตางๆ ฯลฯ ถาสิ่งแวดลอมภายในนั้นเราใหมนุษยแสดง

พฤตกิรรมเราเรยีกวา สิง่เราภายใน (Internal Stimulus) 

 หากกลาวถึงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนไทยนั้นมีมานานแลว แต

เดิมมักจะเลือกดื่มเฉพาะในเงื่อนไขที่จํากัดเปนบางโอกาสเทานั้น เชน งานประเพณี พิธีกรรม 

งานเลี้ยงสังสรรค ซึ่งขอกําหนดทางสังคมจะชวยควบคุมพฤติกรรมการดื่มไปในตัว และมี

ความเช่ือเรื่องการดื่มเพื่อสุขภาพ เชน การนํายามาผสมหรอืดองกับสุราเพื่อชวยบํารุงรางกาย 

บํารุงโลหิต รักษาอาการปวดเมื่อย แตปจจุบันคนไทยมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลแนวโนมสูงขึ้นเรื่อย ๆ และดื่มอยางเสรีมากขึ้น ไมมีขอบงช้ีวาขอบเขตของการดื่ม

อยู ณ จุดใด การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนเรื่องที่คนเราไดใหคุณคา และใหความหมายกับ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ทั้ง ๆ ที่ทราบถึงผลเสียที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะกลุมวัยรุนนั้น การดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลมาจากความตองการสังสรรคทางสังคม และการเรียนรู เลียนแบบถึง

คานยิม หรอืความเช่ืออะไรบางอยาง ที่สนับสนุนใหเกดิการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลขึ้น ดังนั้น 

การศึกษาที่เขาใจถึงความหมายนั้น ๆ สงผลใหคนในสังคมมีความเขาใจ และตระหนักในการ

ปลูกฝงความคิดตาง ๆ จะชวยแกไขปญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุมวัยรุนไดมาก

ขึ้น เมื่อพจิารณาถงึกลุมผูดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เปนวัยรุน (สิทธินันท เจริญรัตน.  2543 : 

27) สรุปสาเหตุของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมวัยรุนไดวา การดื่มสุราของแตละคน

มคีวามแตกตางกันโดยขัน้ตนเปนการดื่มเพื่อสังคม (Social Drink) เมื่อดื่มบอยครั้งติดตอกันอยู

เสมอก็จะทําใหดื่มจนเปนนิสัย (Habitual Drink) ในที่สุดไมสามารถควบคุมการดื่มได จึงพอใจ

อยูแตสุรา ความสัมพันธในครอบครัวและมิตรสหายเสื่อมลง มักดื่มตามลําพังและเพิ่มความ

ไมเอาใจใสสิ่งแวดลอม ขาดความรับผิดชอบในหนาที่การงาน หากถึงขั้นนี้ก็นับไดวาเปนผูติด

สุรา (Alcoholic) และถาดื่มตอไปนาน ๆ ก็จะเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง (Alcoholism) ซึ่งถือวาเปน

การปวยเรื้อรังทัง้รางกายและจิตใจ สาเหตุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน คือ มาจาก

คานิยมทางสังคม วัยรุนมักดื่มสุราเนื่องมาจากความอยากรู อยากเห็นและอยากทดลอง ถูก

ชักชวนจากเพื่อน และเลยีนแบบจากผูใหญ (สุพัฒน ธรีเวชเจรญิชัย.  2541 : 26)  
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ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานสํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (23 

มกราคม 2548 : ออนไลน) เผยผลการสํารวจรวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสรมิสุขภาพ (สสส.) เรือ่ง การสํารวจความคิดความเขาใจ ความรูสึก และปญหาของเยาวชน 

เกี่ยวกับเรื่องอารมณและความรัก : กรณีศึกษากลุมเปาหมายนักเรียน นักศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน ปริญญาตรี ทั่วประเทศ จากพื้นที่เปาหมาย 25 จังหวัดทั่วประเทศ 

จํานวน 4,645 ตัวอยาง พบวา “เยาวชนนักเรียนนักศึกษาในปจจุบันรอยละ 71.0 มีปญหา

พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตไมตํ่ากวา 1 ปญหา ในบรรดาปญหา 9 ชนิดที่สําคัญ ไดแก การ

สูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การเที่ยวสถานบันเทิง เลนการพนัน ใชยาเสพติด ใช

จายฟุมเฟอย มีเพศสัมพันธ ทะเลาะวิวาท และการคิดฆาตัวตาย โดยภาพรวมทั้งหมดของ

เยาวชนทั่วประเทศแตละคนมีปญหาเฉลี่ย 1.8 และปญหาอันดับที่หนึ่ง คือ การดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลรอยละ 32.7 จะเห็นไดวากลุมเยาวชนนั้นเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงตอการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล เพราะบุคคลในวัยนี้เปนวัยที่มีความอยากรู อยากเห็น อยากทดลองใน

สิ่งแปลกใหม รวมทัง้คานยิมของสังคมเองก็มบีทบาทสําคัญที่สนับสนุนใหเยาวชนดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลสูงขึ้น เชน คานิยมที่วาการเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดแลวนั้นแสดงวาเปน

ผูใหญแลว อีกทั้งวัยรุนเองตองการความเปนอิสระจึงมักแสวงหาสถานที่ที่ทําใหตนเอง

สามารถปลดปลอยความรูสึกได บางกลุมใชการเลนกีฬาเปนทางออก แตบางกลุมใชสถาน

บันเทิงที่มกีารจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือรานเหลาเปนจุดนัดหมาย เพราะเปนสถานที่

รวมกลุมของคนวัยเดียวกัน และวัยรุนโดยสวนใหญยังไมมีอาชีพ ไมมีรายไดเปนของตัวเอง 

การใชจายเงินจึงขาดการคิดไตรตรองอยางถี่ถวน พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ดังกลาวจึงเกิดขึ้นไดคอนขางงาย เนื่องจากไมไดตระหนักหรือเห็นคุณคาของเงินที่สูญเสีย

ออกไปเทาใดนัก สอดคลองกับงานวิจัยของสุธาสินี บัวชาบาล (2557) ที่ไดศึกษาเรื่อง 

“พฤติกรรมการใชจายของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน” 

พบวา พฤตกิรรมในการใชจายในกลุมนักศกึษาไทยในปจจุบันนั้นสวนใหญฟุมเฟอยไมรูตัว คือ

ไมรูวาตัวเองเปนคนฟุมเฟอย เพราะเกิดมาพรอมกับความฟุมเฟอยจนคิดวา การประหยัดคือ

ความตระหนี่ ชอบซื้อสิ่งของที่ไมจําเปน ซึ่งมีสาเหตุมาจากปจจัยหลายอยาง เชน กลยุทธเพื่อ

สรางแรงจูงใจของผูขาย การหลั่งไหลของวัฒนธรรมจากสื่อตางประเทศ การติดตอสื่อสาร

อยางฉับไวในโลกไรพรมแดน และนักศึกษาสวนใหญมักเสียคาใชจายไปเกี่ยวกับการพักผอน

หยอนใจ และสิ่งฟุมเฟอยมากที่สุด 

จากสถิติความชุกของนักดื่มวัยรุนในชวงเวลา 13 ปที่ผานมา (ป 2554–2557) 

โดยเฉพาะชวงอายุที่ตํ่ากวาอายุที่สามารถเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดตามกฎหมาย คือ 

อายุ 15–19 ป กรมควบคุมโรค (24 มิถุนายน 2559) ไดทําการสํารวจ พบวา มีนักดื่มอายุ 15 

–19 ป เพิ่มขึ้นรอยละ 64.5 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 4.96 ตอป และศูนยวิจัยปญหาสุรา 

พบวา ป 2554 มีนักดื่มอายุ 15–19 ป เทากับรอยละ 14 ซึ่งหมายความวา 1 ใน 7 ของวัยรุน

ไทยเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดกอนอายุตามที่กฎหมายกําหนด (สุรศักดิ์ ไชยสงค      
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กัณณพนต ภักดีเศรษฐกุล และทักษพล ธรรมรังสี. 2556) และป 2558 นักดื่มอายุ 15–19 ป 

เทากับรอยละ 18.1 ซึ่งหมายความวา 1 ใน 6 ของวัยรุนไทยเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลได

กอนอายุตามที่กฎหมายกําหนด (เนื้อเพชร เล็กเฟองฟู และคณะ. 2558) น่ันหมายความวา

ในชวงจากป 2554 จนถึงป 2558 นักดื่มอายุ 15–19 ป มีจํานวนเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 4.1 จึงเห็น

ไดวาสถติกิารดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนนัน้มแีนวโนมเพิ่มขึ้นในทุกป 
 

ผลกระทบของพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน 

การบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอใหเกดิปญหาและผลกระทบตอทั้งตัวผูดื่ม และคน

รอบขางในครอบครัว ชุมชน และสังคมผานการเปนพิษ การมึนเมา และการเสพติด ซึ่ง

สามารถทําใหเกิดปญหาไดทั้งโดยเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง ทั้งนี้ลักษณะการดื่ม (ดื่มบอย ๆ 

หรือดื่มนาน ๆ ครั้ง) และปริมาณการดื่ม (ดื่มครั้งละนอย ๆ หรือดื่มครั้งละมาก ๆ) กอใหเกิด

การเมาสุรา การติดสุรา และผลของพิษจากแอลกอฮอล ทําใหเกิดผลกระทบหลายประการ 

ไดแก โรคเรื้อรัง เชน มะเร็งตับ โรคหัวใจ เสนเลือดในสมองแตก อุบัติเหตุ/การบาดเจ็บ 

ปญหาสังคมระยะสั้น เชน อาชญากรรม ความรุนแรงกาวราว ความรุนแรงในครอบครัว 

ปญหาการทํางาน และปญหาสังคมระยะยาว เชน หนี้สิน สูญเสียหนาที่การงาน ครอบครัว

แตกแยก จรจัด ไรที่อยู ฯลฯ (บัณฑติ ศรไพศาล และจุฑารัตน แกวมุงคุณ.  2547) ดังภาพที่ 1 

ภาพท่ี 1   ความสัมพนัธระหวางการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผลตอผูบรโิภคโดยตรง 

  และผลกระทบที่เกดิขึ้น 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : Babor, T., Caetano, R., Casswell, S., et al. 2010. 

   

  นอกจากนี้ ธีระ วัชรปราณี (2550) กลาววา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสงผล

กระทบตอปญหาสุขภาพและสังคมอยางรุนแรง โดยเปนสาเหตุสําคัญของโรค และการ

บาดเจ็บมากกวา 60 กลุมโรค (อุบัติเหตุจราจร โรคหลอดเลือด มะเร็งอวัยวะตางๆ บาดเจ็บ
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จากความรุนแรง) ที่สําคัญผลกระทบความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น จากการสูญเสีย

กําลังผลิต คาใชจายดานสุขภาพ และคาเสียหายรวมรายจายของรัฐจากอาชญากรรมและ

ความรุนแรงในประเทศไทยนัน้พบวา ภาระโรคจากการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนอันดับ 

3 รองจากเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย และการบรโิภคยาสูบ ความเสียหายทางเศรษฐกิจเฉพาะ

ในสวนที่เกี่ยวกับอุบัตเิหตุจราจรประมาณไวในระดับรอยละ 2 - 3 ของรายไดประชาชาติ หรือ

ราวหนึ่งแสนลานตอป ถารวมความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งหมดนาจะไมตํ่ากวา 5 แสนลาน

บาทตอป สอดคลองกับงานวิจัยของ อํานวย พิรุณสาร (2538) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การ

ดื่มและการใหคุณคาของเหลาของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร พบวา “มีเยาวชนสวนหนึ่ง

ยอมรับวาการดื่มเหลาทําใหรางกายออนแอลง” และ บุญเสริม หุตะแพทย และกิตติภา 

สุวรรณรัตน (2546) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบของสุราในฐานะปจจัยรวมการเกิดปญหา

ความรุนแรงในครอบครัวพบวา “ผูดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสวนใหญในทุกภูมิภาคเห็นดวยวา

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสงผลทําใหสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจลดลง” และ เบญจ

พร บัวสําลี (2555) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยและสุขภาวะของ

นักศึกษาพบวา “นักศึกษารอยละ 29.2 ไมทราบถึงผลกระทบดานสุขภาวะจากการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเลย ซึ่งเคยประสบอุบัตเิหตุเพราะความเมามากถงึรอยละ 46.3” รวมทั้ง

ขอมูลจากสมาคมเพื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตรของสหรัฐอเมริกา (American 

Association for the Advancement of Science) พบวา “ฤทธิ์ของแอลกอฮอลสงผลกระทบตอ

วัยรุนที่มีการดื่มอยางตอเนื่องเปนประจํา เชน การตัดสินใจบกพรอง ความไมสมบูรณในดาน

การวางแผน และการคิดวิเคราะห เนื่องจากแอลกอฮอลมีฤทธิ์รบกวนพัฒนาการของสมอง

สวนหนา ความสามารถในการจดจําลดลง และสงผลตอสวนสําคัญของสมองที่เรียกวา ฮิปโป

แคมปส ซึ่งมีหนาที่ในการสรางความทรงจํา แมการดื่มเพียงจํานวนไมมากก็ตาม ทั้งนี้จาก

การศึกษายังพบวาวัยรุนที่มีประวัติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล สงผลใหระบบการมองเห็น

และการกะระยะบกพรอง นอกจากนั้นยังทําใหขนาดของสมองเล็กกวาคนปกติที่มีสุขภาพ

แข็งแรงทั่วไป ประมาณรอยละ 10 และยังทําลายเนื้อเยื่อสมองที่เรียกวา เนื้อขาวซึ่งเปน

สวนประกอบสําคัญในสมองใหเหลือลดลง สงผลตอการตัดสินใจที่ซับซอน และการควบคุม

อารมณเสียไป” (“ผลกระทบของแอลกอฮอลตอสมองวัยรุน Alcohol & Brain” 12 กุมภาพันธ 

2553 : ออนไลน) 

  ดังนั้น เครื่องดื่มแอลกอฮอลเมื่อผานเขาสูรางกายของมนุษยแลว จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่

ทําใหเกิดโรคทางกาย หรืออุบัติเหตุทางกายจากความมึนเมาเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอลได 

เมื่อสุขภาวะทางกายขาดความสมดุล สุขภาวะทางจิตใจก็ยอมเกิดความผิดปกติขึ้นดวย เชน 

เปนทุกขเพราะรางกายเปนโรค เกดิอาการซมึเศรา ความเครยีด และโอกาสของการพัฒนาสุข

ภาวะทางสังคมก็มีนอยลงไป รวมทั้งสุขภาวะทางปญญา (จิตวิญญาณ) ก็มีปญหาอัน

เนื่องมาจากการทําลายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีสวนในการทําลายระบบสมองหรือ
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ประสาท สรุปก็คือการเกิดพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษยโดยเฉพาะการแสดงออกผานทาง

รางกายลวนแลวยอมมคีวามเช่ือมโยงกับสุขภาวะดาน ๆ อื่นแทบทัง้สิ้น องคการอนามัยโลกได

ระบุไววา เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน 1 ใน 4 ของกลุมตัวกอการรายที่ทําลายสุขภาพ การดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสาเหตุใหประชากรโลกเสียชีวิตปละกวา 2.5 ลานคน เฉลี่ยนาทีละ 

4.8 คน โดยเฉพาะกลุมอาย ุ15–29 ป เสยีชีวติปละ 320,000 คน (“เผยคนไทยดื่มแอลกอฮอล

เปนอันดับ 3 ของเอเชีย รองจากญี่ปุน–เกาหลีใต” 6 กุมภาพันธ 2555 : ออนไลน) จะเห็นได

วา พฤติกรรมที่เปนปญหาของวัยรุน คือ การไปม่ัวสุมกันตามสถานที่ตาง ๆ โดยเฉพาะจุด

จําหนายเครื่องดืม่แอลกอฮอลตามสถานที่ตาง ๆ เชน รานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย ตลาดนัด

กลางคืน กิจกรรมลานคอนเสิรต เปนตน เพราะนอกจากจะทําใหเสียการเรียนแลว ยังสงผล

ตอระบบการทํางานของสมองและรางกายโดยตรง เสียเงินเสียทอง เสียเวลาโดยเปลา

ประโยชน ขัดตอวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในสังคมไทย และอาจเกิดปญหาสังคมอื่น ๆ 

ตามมาได เชน ปญหาการทะเลาะวิวาท อาชญากรรม การเกิดอุบัติเหตุ การลวงละเมิดทาง

เพศ การมเีพศสัมพันธกอนวัยอันควร ดังนั้น พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจึงถือวา 

เปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับสถานภาพและบทบาทหนาที่ของวัยรุน ซึ่งถือวาอยูในชวงวัย

แหงการเรียนรู ที่ตองสรางฐานอนาคตใหกับตัวเองในการเติบโตไปเปนกําลังแรงงานของ

ประเทศตอไป  

 

บทสรุป 

  สถานการณของประเทศไทยในยุคปจจุบันจะเห็นไดวา เครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถ

เขาถึงไดงายขึ้นโดยเฉพาะทางกายภาพ อีกทั้งวัยรุนซึ่งไดกลายเปนกลุมเปาหมายหลักของ

การทําธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปแลวก็ยิ่งไดรับผลกระทบคอนขางมาก จากการกระจาย

จุดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหใกลชิดกับกลุมวัยรุนมากที่สุด ไมวา จะเปนรอบรั้ว

มหาวิทยาลัย หอพัก ถนนคนเดิน ตลาดนัดกลางคืน ลานกิจกรรมคอนเสิรต เปนตน ซึ่ง

สถานที่เหลานี้ลวนแลวแตเปนจุดศูนยรวมของวัยรุนจํานวนมากทั้งนั้น ดังนั้น หากจุดจําหนาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลยิ่งอยูใกล และเขาถึงไดงายมากเพียงใด ก็ยิ่งเปนสิ่งเราที่กระตุนความ

สนใจใหกับกลุมวัยรุนไดมาก การมีมาตรการการควบคุมการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่

ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติใชไดอยางจริงจัง ก็จะชวยทําใหปญหาการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลของวัยรุน ซึ่งเปนพฤตกิรรมที่ไมเหมาะสมตามชวงวัยนั้นลดลง อีกทั้งปญหาสังคม

อื่น ๆ เชน การทะเลาะวิวาท อาชญากรรม การลวงละเมิดทางเพศ การมีเพศสัมพันธกอนวัย

อันควร เปนตน หรอืแมกระทั่งการเกิดอุบัติเหตุที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสาเหตุรวมดวยก็

จะลดลงตามไปดวยเชนเดยีวกัน 
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