Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2018; 11(2)

ทุนทางสังคม การเข้าร่วมพื้ นทีท่ างสังคม และการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่
เผ่าไทย สินอาพลa,b* และนฤภัค จันทิมาb

Social Capital, Participation to Social Space, and Alcohol Drinking
of Female University Students in Chiang Mai Province
Phaothai Sin-ampola,b* and Naruepak Jantimab

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โครงการวิจัย “พื้นที่และเวลา” ในการเข้ าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
a
Department of Geography, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200
b
Research Project: Time and Space for Accessibility to Alcoholic Beverages of Female Students in a University of Chiang Mai
Province, Department of Geography, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200
*
Corresponding author. E-Mail address: phaothai.s1@gmail.com
Received: 7 August 2017; Accepted: 26 December 2017
a

b

บทคัดย่อ
การเปลี่ยนสถานภาพเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัย เป็ นจุ ดเปลี่ยนสาคัญที่ทาให้ เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิต เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็ น
สื่อกลางในการเข้ าสังคมตามค่านิยมของวัยรุ่น งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ของนักศึกษาหญิงกับทุนทางสังคมประเภทต่างๆ รวม
ไปถึงวิเคราะห์การสร้ างและเข้ าร่วมพื้นที่ทางสังคมในการดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยใช้ วิธกี ารศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จากการ
รวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามกับนักศึกษาหญิงระดับปริญ ญาตรี จานวน 400 คน จาแนกกลุ่มสาขาวิชาและชั้นปี ต่ างๆ ประกอบการ
สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้ าหน้ าที่และนักศึกษาที่เกี่ยวข้ องในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา ผลการศึกษา พบว่า เพื่อนในคณะและสาขาวิชา
เป็ นทุนทางสังคมแบบมีพันธะที่มีอทิ ธิพลต่อการสร้ างและเข้ าร่วมพื้นที่ทางสังคมของนักศึกษาหญิง โดยมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นสื่อกลาง
มากที่สดุ โดยเฉพาะนักศึกษาหญิงชั้นปี ที่ 2 ขึ้นไป อย่างไรก็ดี พื้นที่ทางสังคมนี้ไม่ได้ ก่อกาเนิดขึ้นมาเองตั้งแต่แรก แต่มีร่นุ พี่-รุ่นน้ องในคณะ
และสาขาวิชาเป็ นตัวแปรต้ นให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมนักศึกษารูปแบบต่างๆ ทั้งที่มีและไม่ มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน
ลักษณะของการเข้ าร่วมพื้นที่ทางสังคมด้ วยความสมัครใจ นอกจากนี้ พฤติกรรมดังกล่าวยังเป็ นเสมือนภาพแทนของความเป็ นผู้หญิงสมัยใหม่
ภายใต้ การเปลี่ยนผ่านเวลาทางสังคมอีกด้ วย การวิจัยครั้งต่อไปควรทาความเข้ าใจผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริบทของ
นักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยให้ ชัดเจน เพื่อนาไปสู่แนวทางการแก้ ไขปั ญหาแก่หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง
คาสาคัญ: ทุนทางสังคม พื้นที่ทางสังคม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Abstract
Becoming a university student is a turning point in facing with new life experiences, including using alcoholic beverage as a
medium in sociability due to teenagers’ values. This research, therefore, aims to study the relationship between female students and
social capitals, as well as analyze the construction and participation of social space to sustain university life by using alcoholic
beverages. This research is conducted by both quantitative and qualitative methods through questionnaire from 400 undergraduate
female students, classified by field and year of study. Representatives from officers and student clubs in university, faculty and
department levels were also interviewed. Results indicated that friends in the faculty and department are the most influential bonding
social capital for female students to construct and participate in social space by using alcoholic beverage as a medium, particularly
female students in their second year and higher. However, this social space is not established by itself from the beginning, but
seniors and younger students in the faculty and department are the independent variable to build up the interaction through various
student activities, both alcoholic-oriented and non-alcoholic-oriented activities. At the same time, the participation to social space
is also intentional. This behavior, in addition, is as a representation of modern femininity under the transition of social time.
Keywords: Social Capital, Social Space, Alcohol Drinking

124

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2018; 11(2)

บทนา
การเปลี่ยนสถานภาพจากนักเรียนเป็ นนั กศึกษา คือ
จุ ดเปลี่ยนสาคัญที่ทาให้ เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิต
ทั้งด้ านการเรียนในระดับที่สงู ขึ้น การพึ่งพาตัวเองมากขึ้น
และการเข้ าสู่พ้ ืนที่ทางสังคมกับเพื่อนใหม่และรุ่นพี่ท่เี ป็ น
อิสระมากขึ้น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์
ใหม่ๆ ที่เข้ ามามีบทบาทในการสร้ างการเป็ นส่วนหนึ่งใน
พื้นที่ทางสังคมเพื่อให้ เกิดความคุ้นเคย สนิทสนม เป็ นที่
ยอมรับ ทั้งนี้ ในการสร้ างและการเข้ าร่ วมพื้นที่ทางสังคม
ด้ วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้อ งพึ่งพาการเข้ าถึงพื้ นที่ทาง
กายภาพ ซึ่ ง หมายถึงสถานบัน เทิ ง ที่จ าหน่ ายเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ รวมถึงพื้ นที่อ่ ืน ๆ ที่จั ด เตรีย มขึ้น เพื่ อ การ
สังสรรค์ ดังนั้น พื้นที่ทางสังคมและพื้นที่ทางกายภาพใน
มิติของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงมีความสัมพันธ์กนั
รวมถึงเวลาก็เป็ นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญที่สนับสนุนการเข้ าถึง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นกัน
จากการศึกษานักศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบว่า นักศึกษา
หญิ ง เป็ นโรคติด สุร าถึง ร้ อ ยละ 13 ซึ่ งถือ ว่ าเป็ นปั ญ หา
สังคมที่สาคัญอย่างหนึ่งในประเทศ (Beck et al., 2008)
สาหรับประเทศไทย พบว่า เยาวชนอายุ 15-24 ปี เริ่มดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยที่อายุ 16.7 ปี โดยสาเหตุ
ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกเกิดจากการเข้ า
สังคมหรือการสังสรรค์ถึงร้ อยละ 41.9 รองลงมา คือ ทา
ตามเพื่ อนหรื อเพื่ อนชวนดื่ม และอยากทดลองดื่ ม ซึ่ ง
เยาวชนมั ก จะดื่ ม นานๆ ครั้ ง คื อ 1-3 ครั้ ง ต่ อ เดื อ น
(National Statistical Office, 2015) และจากการศึ กษา
ของ Thamrangsee (2013) พบว่า ผู้หญิงอายุ 19-24 ปี
1 ใน 5 ของประเทศ เป็ นนั ก ดื่ ม ประจ าที่ด่ ืม อย่ างน้ อย
1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ และจานวนนักดื่มประจามีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น การใช้ ชีวิตของการเป็ นนักศึกษาใน
รั้วมหาวิทยาลัยค่อนข้ างมีอสิ ระมากขึ้น ซึ่งทาให้ นักศึกษา
สามารถเป็ นได้ ท้งั ผู้ถูกชักนาหรือเป็ นผู้ชักนาผู้อ่ นื ให้ ด่ ืม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยิ่งอยู่ในสภาพแวดล้ อมของจังหวัด
เชียงใหม่แล้ วนั้น ยิ่งเป็ นการกระตุ้นการเข้ าถึง พื้ นที่และ
เวลาของการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ เพราะจั ง หวั ด
เชียงใหม่เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ ือเสียงอันดับต้ นๆ ของ
ประเทศ มีสถานบันเทิงในยามค่าคืนเป็ นจานวนมากเพื่อ
รองรับ นั ก ท่ อ งเที่ย วทั้งชาวไทยและชาวต่ างชาติ อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยบางแห่ งก็อยู่ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ซึ่ งเป็ นศู น ย์ ร วมของแหล่ งท่ อ งเที่ย ว และสถานบั น เทิง
มากมาย
งานวิ จั ย ที่เกี่ย วข้ อ งกับ พฤติก รรมการดื่ ม เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ ส่ ว นมากเกี่ย วกับ รูป แบบพฤติ ก รรมและ
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษาและเยาวชน เช่ น สถิติการ
เริ่ ม ดื่ ม สุ ร าของเด็ ก และเยาวชน (Ratisukphimol and
Sianpanich, 2014) พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของวั ย รุ่ น (Furlong, 2013; Seaman and Ikegwuonu,
2010) ปั จจั ย ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการดื่ม สุราของ
นักศึกษา (Rewkan, Rakphuen and Kuna, 2008) สาเหตุ
และแรงจู งใจในการดื่มสุราของนักศึกษา (Boonnak and
Intasaro, 2009) และงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่ างจุ ด กระจายตั ว กับ พฤติ กรรม (Thaikla, 2007;
Thaikla, 20 1 5 ; Pholphanatham, 2015) แ ม้ ว่ าจ ะ มี
งานวิจัยเกี่ยวกับผู้หญิงกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ความชุ ก พฤติกรรม สาเหตุ อัน ตราย และการป้ องกัน
บาบั ด รักษาการดื่มและเสพติด สุราของสตรี (Srikosai,
2009) อัตลักษณ์ความเป็ นหญิงกับการบริโภคเครื่องดื่ม
(Gefou-Madianou, 1992; Papagaroufali, 1992) แต่
ยังไม่พบงานวิจัยใดที่เน้ นศึกษาความสัมพั นธ์ของบริบท
ทางสังคมกับ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักศึกษา
เพศหญิงอย่างจริงจัง ทั้งๆ ที่เพศหญิงมีความเปราะบาง
ในการถู กคุ กคามมากกว่ าเพศชาย ไม่ ว่าจะเป็ นการถู ก
ลวนลาม การถู ก ล่ วงละเมิด ทางเพศ หรืออาชญากรรม
เป็ นต้ น ประกอบกับ ในปั จ จุ บั น วั ย นั กศึ ก ษากลายเป็ น
นักดื่มหน้ าใหม่และนักดื่มประจามากขึ้น
จากมิติทางสังคมและสิ่งแวดล้ อมรอบตัวนักศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับช่องว่างในการศึกษาข้ างต้ น
ทาให้ ผ้ ูวิจัยเกิดความสนใจที่จะทาการศึกษาเกี่ยวกับการ
สะสมทุนทางสังคมที่นาไปสู่การสร้ างและการเข้ าร่วมพื้นที่
ทางสังคมด้ วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักศึกษา
หญิ งในมหาวิ ทยาลั ย ในจั งหวัด เชีย งใหม่ โดยศึ กษาถึ ง
ลักษณะทั่วไปของนักศึกษาหญิงประกอบกับทุนทางสังคม
ทั้งก่อนและในมหาวิทยาลัย ร่วมกับการสร้ างและเข้ าร่วม
พื้ นที่ทางสังคมในมหาวิทยาลัย และพื้ นที่ทางสังคมของ
นักศึกษาหญิงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ในขณะที่ Coleman (1988) อธิบายทุนทานสังคมไป
ในทิศทางที่ใกล้ เคียงกับ Bourdieu โดยเฉพาะอิทธิพลของ
1. เพื่ อศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ข องนั ก ศึ ก ษาหญิ ง ใน โครงสร้ า งทางสัง คมที่มี ผ ลต่ อ การสะสมทุ น ทางสัง คม
มหาวิ ท ยาลั ย ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ กับ การสะสมทุ น ทาง เนื่ องจากทุ น ทางสังคมไม่ ไ ด้ เป็ นเรื่ อ งของบุ ค คลเพี ย ง
สังคมประเภทต่างๆ
คนเดียว แต่ เป็ นเรื่องของความแตกต่ างของกลุ่มบุคคล
2. เพื่อวิเคราะห์ การสร้ างและเข้ าร่วมพื้นที่ทางสังคม ซึ่งประกอบไปด้ วย 2 องค์ประกอบหลัก ได้ แก่ โครงสร้ าง
ในการดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยด้ วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทางสัง คม และการส่ ง เสริ ม การกระท าของบุ ค คลหรื อ
จากทัศนคติและการสะสมทุนทางสังคมของนักศึกษาหญิง ตัวแทนองค์กรในโครงสร้ างสังคม มีลักษณะคล้ ายกับทุน
ในมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่
ทางกายภาพและทุ น ทางมนุ ษ ย์ แต่ ไม่ ส ามารถทดแทน
กิจกรรมบางอย่างได้ อย่างสมบูรณ์ ทุนทางสังคมในโครงสร้ าง
แนวคิดและทบทวนวรรณกรรม
ของความสัม พั น ธ์ร ะหว่ างบุ ค คลและกลุ่ ม บุ ค คลไม่ ไ ด้
ทุนทางสังคม ถือเป็ นทุนประเภทหนึ่งที่สาคัญในการ ติด ตัวมาตั้ งแต่ เกิด แต่ ค วามสัมพั น ธ์ข องคนในองค์ กร
ดารงชีวิตของมนุ ษย์ โดยแนวคิดทุนทางสังคมของ Field สามารถทาให้ เกิดทุ น ทางสังคมได้ โครงสร้ างทางสังคม
(2003) กล่าวว่า เครือข่ายทางสังคม (Social Networks) ส่งเสริมให้ เกิดทุนทางสังคม ซึ่งความสัมพั นธ์ทางสังคม
เป็ นสินทรัพย์ท่สี าคัญ และเป็ นพื้นฐานของการสร้ างความ และโครงสร้ างทางสังคมส่งเสริมรูปแบบของสังคม โดยตัว
เชื่ อ มแน่ น ทางสั ง คม (Social Cohesion) ระหว่ า งผู้ ค น บุคคลมุ่งหวังการสร้ างความสัมพันธ์และเพื่อผลประโยชน์
Field (2003) ได้ ทบทวนวรรณกรรมและชี้ ให้ เห็ น ว่ า บางประการ โดยแสดงให้ เห็นถึงรูปแบบความสัมพันธ์ทาง
นักวิชาการในอดีต ได้ แก่ Pierre Bourdieu, James Coleman สังคมผ่านผลกระทบของทุนทางสังคมในครอบครัวและ
และ Robert Putnam ได้ อธิ บ ายแนวคิ ด ทุ น ทางสั ง คม ชุมชนในการช่วยสร้ างทุนทางสังคม มาตรการหนึ่งของทุน
แตกต่างกันไป โดย Bourdieu (1986) กล่ าวว่ า ทุนทาง ทางมนุ ษ ย์ป รากฏขึ้น โดยเฉพาะอย่ างยิ่งเพื่ อตอบสนอง
สังคม (Social Capital) เป็ นแหล่งรวมความสัมพันธ์ของ อุปทานของทุนทางสังคม ดังนั้น แนวคิดทุนทางสังคมนี้
สมาชิกในกลุ่มและเครือข่ายสังคม มีคุณลักษณะเป็ นทุน จึงจาแนกออกเป็ น 3 รูป แบบ คือ 1) ภาระผู กพั นและ
ทางสัญลักษณ์ (Symbolic Capital) ที่จะแปรตามสถานภาพ ความคาดหวัง (Obligations and Expectations) ขึ้นอยู่กับ
ทางสังคม (Social Position) ซึ่งถูกสร้ างโดยความใกล้ ชิด ความไว้ ใจสภาพแวดล้ อมทางสังคม 2) ความสามารถใน
ของคนในสังคม อานาจทางสังคม และความไม่เท่าเทียม การไหลเวี ย นของข้ อมู ล ข่ า วสาร (Information-Flow
ในสังคม นาไปสู่การคงอยู่ของเครือข่ายความสัมพันธ์ ทุน Capability) ในโครงสร้ างสังคม และ 3) บรรทัดฐานของ
ทางสังคมจะมีมูลค่าเมื่อได้ ครอบครองกรรมสิทธิ์ โดยทุน สั ง คมร่ ว มกั บ การลงโทษ ( Norms Accompanied by
ทางสังคมจาเป็ นต้ องใช้ เวลาและกาลั ง ในการสร้ างและ Sanctions) ซึ่ งทรัพ ย์สิน ส่วนใหญ่ ของทุ น ทางสังคมที่ใช้
รักษาให้ คงอยู่ ซึ่ งบทบาทของเครือข่ ายทุ น ทางสังคมมี ร่ วมกัน มีความแตกต่ างจากทุนรูปแบบอื่น และบุค คลที่
ประโยชน์ในฐานะที่เป็ นเครื่องมือหรือสะพานที่เชื่อมไปยัง สร้ างทุนทางสังคมมักเป็ นเพียงส่วนเล็กๆ ของผลประโยชน์
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่ างสมาชิกในกลุ่ม อย่ างไรก็ดี เท่านั้น
ในทางตรงข้ าม Putnam (2000) มองว่า ทุนทางสังคม
กรรมสิทธิ์ในทุนทางสังคมไม่สามารถถ่ายโอนและหยิบยืม
กัน ได้ แต่ จะทวีคูณ ขึ้นเมื่อใช้ ประโยชน์จากทุนนี้ มากขึ้น เป็ นการจัด ระเบีย บทางสังคมอัน เกิด จากความสัมพั น ธ์
ดังนั้น ปริมาณทุนทางสังคมของปั จเจกบุคคลจึงขึ้นอยู่กบั แนวราบ (Horizontal Ties) ระหว่างกลุ่มคนที่มีฐานะทาง
ขนาดของเครือข่ายในการติดต่อสัมพั นธ์ท่สี ามารถระดม สังคมใกล้ เคียงกัน เช่น ความสนิทสนม (Acquaintanceship)
มาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพ ไม่ ว่ า จะเป็ นทางเศรษฐกิ จ และความเป็ นสมาชิ ก ร่ ว ม (Shared Membership) ใน
วั ฒ นธรรมหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ รวมถึ ง การ ความร่วมมือแบบทุติยภูมิท่เี กิดจากการรวมตัวของบุคคล
ผนวกความรู้ความเข้ าใจและการยอมรับ (Cognition and มากกว่ าที่จ ะเป็ นความสัม พั น ธ์แ นวดิ่ง (Vertical Ties)
Recognition) ซึ่งเป็ นคุณลักษณะเชิงสัญลักษณ์ และสามารถ ทุน ทางสังคมในลั กษณะนี้ จะช่ วยเพิ่ มประสิทธิภ าพของ
สัง คมได้ ด้ ว ยการกระท าที่ส่ ง เสริ ม การผสานทางสังคม
เปลี่ยนรูปไปเป็ นทุนทางสัญลักษณ์ได้
วัตถุประสงค์
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(Coordinated Actions) เพื่อก่อให้ เกิดความไว้ เนื้อเชื่อใจ
(Trust) บรรทัดฐาน (Norms) และเครือข่าย (Networks)
ระหว่างปั จเจกบุคคล โดยทุนทางสังคมจะเกิดขึ้นได้ กต็ ่อเมื่อ
มีการสร้ างเสริมบรรทัดฐาน การสร้ างผลประโยชน์แบบ
ต่ างตอบแทนการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่ าวสาร
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้ างความกลมเกลียว (Solidarity)
เพื่ อบรรลุ ป ระโยชน์ ข องคนในสั ง คม โดย Putnam ได้
จาแนกทุนทางสังคมออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
1. ทุนทางสังคมแบบมีพันธะ (Bonding Social Capital)
เป็ นสิ่งที่ช่วยรวบรวมกลุ่มคนที่มีลักษณะเหมือนกัน เข้ า
ด้ วยกัน และรักษาความเป็ นปึ กแผ่นภายในกลุ่มสังคม
2. ทุนทางสังคมแบบข้ ามพ้ นพันธะ (Bridging Social
Capital) เป็ นความสัมพันธ์ท่ถี ูกสร้ างขึ้นระหว่างคนที่ไม่ได้
อยู่ในเครือข่ายสังคมเดียวกัน และมีความแตกต่างกัน แต่
อาจจะยังมีความคุ้นเคยกันอยู่บ้าง
แต่ ท้ังนี้ ทุน ทางสังคมของเหล่ านักคิดข้ างต้ นยังขาด
มุมมองย้ อนหลังไปในอดีต และยังขาดการจาแนกรูปแบบ
ทุนทางสังคมอย่างชัดเจน ดังนั้น Woolcock (2001) จึงได้
นิ ยามทุ น ทางสังคมไว้ ว่า ทุ น ทางสังคมโดยพื้ นฐานแล้ ว
คือ ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จักอื่นๆ ในองค์กรถือเป็ น
สินทรัพย์สาคัญอย่างหนึ่งที่สามารถเรียกใช้ ได้ ในช่วงวิกฤต
ช่วงเวลาความสุข และ/หรือเพื่อผลประโยชน์บางประการ
โดยชุ ม ชนเหล่ า นี้ อุ ด มไปด้ ว ยเครื อ ข่ า ยทางสัง คมและ
ประชาสังคม ซึ่งอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อเผชิญกับ
ความยากจนและความเปราะบาง แก้ ปั ญ หาข้ อ พิ พ าท
และ/หรือใช้ ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ ในทางตรงกันข้ าม
การขาดความผูกพันทางสังคมอาจส่งผลกระทบต่อความ
เท่าเทียมในสังคม ทุนทางสังคมเป็ นปรากฏการณ์จุลภาค
ระดับชุมชน และเป็ นปรากฏการณ์มหาภาคระดับองค์กร
ซึ่ ง หมายถึ ง บรรทั ด ฐาน และเครื อ ข่ า ยที่ ส่ ง เสริ ม การ
ดาเนินการร่ วมกัน และความไว้ เนื้อเชื่อใจเป็ นกรรมสิทธิ์
ส่วนบุคคลและเป็ นเสมือนตัวชี้วัดเพื่อการลงทุนในเครือข่าย
และสถาบั น ทางสัง คมที่เชื่ อ ถื อ ได้ นอกจากนี้ ยั ง มี การ
กล่ า วถึ ง ทุ น ทางสั ง คมแบบเชื่ อ มโยง (Linking Social
Capital) เพิ่ มเติมขึ้นมาอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็ นรูป แบบ
ความสัมพันธ์ในระดับสังคมภายนอกที่สมั พันธ์กบั การใช้
ประโยชน์ท รัพ ยากร ความคิด และข้ อมู ลจากองค์กรใน
ระยะยาว และเป็ นรูปแบบความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง อย่างไรก็ดี
รูปแบบทุนทางสังคมดังกล่าวมีความเป็ นพลวัตเปลี่ยนแปลง
ได้ ตลอดเวลา นอกจากนี้ ทุนทางสังคมเกิดจากบรรทัดฐาน

และเครือข่ายสังคมที่ทาให้ กลุ่มบุคคลรวมตัวกันเพื่ อทา
กิจกรรมร่วมกัน ซึ่งมีผลต่อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจใน 4
มุมมอง คือ แง่มุมชุมชน (Communitarian View) แง่มุม
เครื อ ข่ า ย (The Networks View) แง่ มุ ม สถาบั น (The
Institutional View) และแง่ มุ มการทางานร่ วมกัน (The
Synergy View)
มนุษย์ไม่สามารถดารงอยู่รอดได้ อย่างลาพัง มนุษย์จึง
เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม การสร้ างความอยู่รอดของสังคม
มนุ ษย์เป็ นไปตามบริบทของพื้ นที่และเวลา ประกอบกับ
ปั จจัยอื่นๆ เป็ นตัวกากับ ในมิ ติเชิงพื้ นที่ Soja (1996)
พื้ นที่ (Space) ถู ก ประกอบสร้ างขึ้น มาจากปฏิสัม พั น ธ์
ระหว่างลักษณะรูปธรรมทางกายภาพ และลักษณะนามธรรม
ที่ม าจากความสัม พั น ธ์ท างสังคมที่ไม่ ส ามารถแยกขาด
ออกจากพื้นที่ได้ ภายใต้ ทฤษฎีศูนย์กลาง-ชายขอบในมิติ
ทางด้ านสังคม พื้นที่สงั คมส่วนกลางมีบทบาทสาคัญในการ
ควบคุมการแพร่ กระจายความคิด ค่ านิยม และทัศนคติ
ของผู้ ค นไปยั งสังคมส่ วนกลางและสังคมชายขอบ เมื่ อ
มนุ ษย์ต้องการเข้ าถึงพื้นที่สงั คมส่วนกลางจึงต้ องเข้ าร่วม
กิจ กรรมทางสังคมเชิ งทุ ติยภูมิ (การร่ วมสมาคม) และ
ตติยภูมิ (การมีส่วนร่ วมผ่ า นสื่อ) ภายในกลุ่มสังคมของ
ตนเอง และสังคมส่วนกลางจะต้ องให้ การยอมรับต่อสังคม
ชายชอบเสีย ก่ อ น (Nicolas, 2013; Reckwitz, 2002;
Zastrow and Kirst-Ashman, 2010) แต่ ท้งั นี้ ความสามารถ
ในการเข้ า ถึงพื้ นที่สังคมส่ วนกลางกลั บ ไม่ เท่ า เทีย มกัน
เนื่องจากการกระจายเครือข่ายความสัมพั นธ์ทางสังคมที่
ไม่เท่าเทียม ซึ่งขึ้นอยู่กบั ตาแหน่งในสังคมเป็ นตัวสะท้ อน
คุณค่าความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างเห็นได้ ชัด ซึ่งผู้ท่มี ีทุน
ทางการเงินและวัฒนธรรมมากมักจะมีทุนทางสังคมมาก
ตามไปด้ ว ย (Field, 2003) นอกจากนี้ การสร้ า งภาพ
ความแตกต่ างระหว่ างตัวเราเองกับคน/กลุ่มสังคมอื่นๆ
(Us and Them) ทาให้ เกิด ความไม่ เท่ า เทีย ม หรือแบ่ ง
ชนชั้นในสังคม จึงจาเป็ นต้ องสร้ างความยืดหยุ่นทางสังคม
เพื่อลดความขัดแย้ งที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่เท่าเทียม
(Bottero, 2005)
การกระทาต่างๆ ของมนุษย์เป็ นตัวสะท้ อนปฏิสมั พันธ์
ระหว่างพฤติกรรมภายนอกกับพฤติกรรมภายใน แต่ละบุคคล
จะมีพฤติกรรมแตกต่างกันไปตามการตีความและประเมิน
ค่ า ซึ่ ง เป็ นกลไกทางจิ ต วิ ท ยา และระบบสั ง คมที่ ส ร้ า ง
บรรทัด ฐาน จารี ต ค่ านิ ย มต่ างๆ สัมพั น ธ์กับกลไกทาง
ชีววิทยาในการตอบสนองต่อสิ่งเร้ า นอกจากนี้ Santasombat
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(2013) กล่ าวเพิ่ มเติมว่ า มนุ ษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับบทบาทในสังคม (Role) ของตนเอง
บทบาทดังกล่ าวเกิดขึ้น เพื่ อ แลกเปลี่ย นประโยชน์ แบบ
ต่างตอบแทนกับบุคคลอื่นๆ ในสังคมอย่างมีพลวัต ทั้งใน
ลักษณะที่เป็ นความต้ องการพื้นฐานและความต้ องการเชิง
สัญลักษณ์ บนพื้ นฐานขององค์ความรู้และประสบการณ์
อย่ า งเป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการ ในขณะเดี ย วกัน
มนุษย์จะสร้ างทางเลือกในการตอบสนองต่อความต้ องการ
ตามความพึงพอใจ (Satisficing Behavior) ซึ่งก่อให้ เกิด
ความแตกต่างของพฤติกรรมในแต่ละบุคคล
วัยรุ่นเป็ นวัยที่อยู่ระหว่างความเป็ นเด็กและความเป็ น
ผู้ ใ หญ่ เป็ นวั ย ที่แ สวงหาประสบการณ์ ใหม่ ๆ เป็ นช่ ว ง
เปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาครอบครัวไปสู่การพึ่งพาตนเอง
และสังคมภายนอก โดยเฉพาะเพื่อนและคนรัก ภูมิหลัง
ครอบครั ว ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งยิ่ ง การสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนจึงอาจมีประโยชน์ในการเติม
เต็มความต้ องการทางจิตวิทยา การสร้ างอัตลักษณ์ และ
ผลกระทบต่อพฤติกรรมและบุคลิกภาพ โดยความสัมพันธ์
รูปแบบเพื่ อนช่ วยสร้ างเครือข่ายและความสนุ กสนานใน
การทากิจ กรรมร่ ว มกัน สร้ างความซื่ อ สัต ย์ ค วามเข้ าใจ
ความมั่น ใจ และการมองโลกในแง่ ดี (Furlong, 2013;
American Psychological Association, 2002) และการ
ได้ เป็ นที่ยอมรับจากเพื่อนถือเป็ นสิ่งที่สาคัญในชีวิตวัยรุ่น
(American Psychological Association, 2002) แต่ ด้ ว ย
การแบ่งชนชั้นในกลุ่มเยาวชน ก็ยังมีวัยรุ่นจานวนไม่น้อย
ต้ องพบเจอกับการถูกกีดกัน (Exclusion) จากพื้ นที่ทาง
สังคมด้ วยความแปลกแยกต่างๆ
วัฒ นธรรมการดื่ ม ในสังคมเป็ นปั จจั ย หนึ่ ง ที่น าไปสู่
พฤติกรรมการดื่ม ของวัยรุ่น “การดื่มแล้ วต้ องเมา” คือ
บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อต้ องดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยเฉพาะเมื่ออยู่กบั กลุ่มเพื่อน ซึ่งการตัดสินใจ
ร่วมดื่มเกิดจากความปรารถนาส่วนบุคคลเป็ นหลัก โดยมี
กลุ่มเพื่อนเป็ นส่วนสนับสนุนในการตัดสินใจ อีกทั้งวัฒนธรรม
การดื่มได้ หยั่งรากลึกในวัยรุ่นมหาวิทยาลัยและยากที่จะ
สรรหาวัฒนธรรมการผูกมิตรอย่างอื่นมาทดแทน (Seaman
and Ikegwuonu, 2010) ประกอบกั บ การศึ ก ษาของ
Rewkan, Rakphuen and Kuna (2008) กล่ าวว่ า ปั จ จั ย
ที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักศึ กษา คือ วัฒ นธรรมตามงานเทศกาลและงานเลี้ ยง
ต่างๆ ซึ่งเป็ นการดื่มเพื่อเข้ าสังคมและสร้ างความสัมพันธ์
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กับเพื่ อน ส่วนปั จจัยด้ านครอบครัวนั้น พบว่ า นักศึกษา
มี พ ฤติ ก รรมเลี ย นแบบจากผู้ ป กครองที่ ด่ ื ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์
ดังนั้น การทาความเข้ าใจการเข้ าถึงพื้นที่ทางสังคมของ
นักศึกษาด้ วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงต้ องวิเคราะห์ การ
เข้ าถึงทุ น ทางสังคมทั้ง 3 ประเภท ไม่ ว่าจะเป็ นทุ น ทาง
สังคมแบบมีพันธะ ทุนทางสังคมแบบข้ ามพ้ นพันธะ และ
ทุนทางสังคมแบบเชื่อมโยง จากเครือข่ ายความสัมพั น ธ์
อันหลากหลายของแต่ละคน โดยมุ่งเน้ นความสัมพันธ์ทาง
สัง คมที่ มี อิท ธิพ ลต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ของ
นักศึกษาและการดาเนินชีวิตประจาวัน อันจะนาไปสู่การ
สร้ างพื้นที่ทางสังคมเพื่ อแสดงนัยยะบางประการต่อกลุ่ม
สังคมของตนเองและผู้อ่นื ต่อไป
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจั ย ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาทางสัง คมศาสตร์ โดย
รวบรวมข้ อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพจากนักศึกษา
โดยตรง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในมหาวิทยาลัย
ในช่ ว งระหว่ า งเดื อ นเมษายน – ตุ ล าคม พ.ศ. 2560
ประกอบกับการวิเคราะห์ ปั จจั ยภายนอกของความเป็ น
เมืองเชียงใหม่ เพื่อทาความเข้ าใจความสัมพันธ์ทางสังคม
ที่เกิดขึ้น โดยการสุ่มตัวอย่ างนักศึ กษาหญิ งที่ยอมรับ ว่ า
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยินยอมเข้ าร่วมให้ ข้อมูลด้ วย
ความสมัครใจ รวมทั้งสิ้น 400 คน จาแนกกลุ่มตัวอย่ าง
ตามกลุ่มสาขาวิชาและชั้นปี ประกอบกับ การสัมภาษณ์เชิง
ลึกตัวแทนกองพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
จานวน 1 คน และสัมภาษณ์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และตัวแทนสโมสรนักศึกษาระดับคณะอย่างน้ อย 40 คน
เพื่อนาข้ อมูลมาใช้ ในการวิเคราะห์การสร้ างพื้นที่ทางสังคม
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย อันจะนาไปสู่แนวทางป้ องกัน
และแก้ ไขต่อไป
การวิจัยครั้งนี้รวบรวมข้ อมูลจากเครื่องมือ 3 ประเภท
ได้ แก่ 1) แบบสอบถามการเข้ า ถึ ง การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ภายใต้ เครือข่ายทางสังคมในรั้วมหาวิทยาลัย
สาหรับนักศึกษาหญิง กลุ่มตัวอย่าง 2) แบบนาสัมภาษณ์
ตัวแทนกองพั ฒ นาคุณภาพนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
และ 3) แบบน าสัม ภาษณ์ ตั ว แทนฝ่ ายพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
นักศึกษาและตัวแทนสโมสรนักศึกษาระดับคณะ ในส่วน
ของขั้น ตอนการด าเนิ น งานและการวิเคราะห์ ข้ อมู ล นั้ น
ผู้วิจัยได้ รับอนุมัติการดาเนินโครงการวิจัยจากคณะกรรมการ

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2018; 11(2)

พิทกั ษ์สทิ ธิ์สวัสดิภาพและป้ องกันภยันตรายในการวิจัยกับ
มนุ ษย์ จากนั้นทาการเก็บข้ อมูลแบบสอบถามที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับข้ อมูลพื้นฐานของ
นักศึกษา ข้ อมูลเกี่ยวกับพื้ นที่ทางสังคมในมหาวิทยาลัย
และกิจกรรมที่ทาร่วมกันของนักศึกษาหญิงและกลุ่มสังคม
ต่างๆ และข้ อมูลพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากนั้น จึงนาเอาข้ อมูลดังกล่ าวมาจาแนกความแตกต่ าง
ของสถานะนักศึกษาในสังคมมหาวิทยาลัย รวมถึงศึกษา
เครื อ ข่ า ยการชั ก น าเข้ า สู่ พ้ ื นที่ ท างสัง คมที่ มี เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์เป็ นสื่อกลาง แล้ วนาผลลัพธ์จากแบบสอบถาม
มาทาการวิเคราะห์ด้วย ค่าเฉลี่ยและร้ อยละ แล้ วนาไปจัด
กลุ่มตามระดับคะแนน รวมไปถึงการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
ระหว่ างทุนทางสังคมและพฤติกรรมการเข้ าร่ วมกิจกรรม
ต่ างๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย และวิ เคราะห์ เชิ งคุ ณ ภาพแบบ
สามเส้ า ร่ ว มกับ ข้ อ มู ล การสัม ภาษณ์ ตั วแทนกองพั ฒ นา
คุณ ภาพนักศึก ษา โดยมุ่ งเน้ น ข้ อมูลเกี่ยวกับการจัดการ
ระดับมหาวิทยาลัย ประวัติการจัด กิจกรรมนักศึ กษาที่มี
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย
ต่ อ การจั ด กิ จ กรรมและการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
(พ.ศ.2555–2559) ประกอบกับข้ อมูล แบบสัมภาษณ์
ตัวแทนฝ่ ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา
ระดับคณะในประเด็นเดียวกัน เพื่อตรวจสอบทัศนะและ
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างถึงความสัมพันธ์ของนักศึกษา
หญิงกับทุนทางสังคมประเภทต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์การ
สร้ าง และเข้ า ร่ ว มพื้ นที่ท างสังคมในการด าเนิ น ชี วิต ใน
มหาวิทยาลัยด้ วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผลการศึกษา
1. การสะสมทุ น ทางสัง คมของนัก ศึ ก ษาหญิ งใน
ช่วงเวลาต่างๆ
ทุ น ทางสั ง คมสามารถจ าแนกกลุ่ ม บุ ค คลต่ า งๆ
ตามช่วงเวลาที่ได้ ทาความรู้จัก ทั้งก่อนและหลังเข้ าศึกษา
ในมหาวิ ท ยาลั ย (เพื่ อนในคณะและสาขาวิ ช า เพื่ อน
โรงเรียนเดิมสมัยประถมและมัยธมศึกษา รุ่นพี่-รุ่นน้ อง
ในคณะและสาขาวิช า คนรัก และคนรู้จักอื่น ๆ ระหว่ าง
ศึกษาในมหาวิทยาลัย) ในภาพรวมพบว่า นักศึกษาหญิง
มีการสะสมทุนทางสังคมร่วมกับเพื่อนในคณะและสาขาวิชา
และเพื่ อนโรงเรียนเดิมสมัยประถมและมัยธมศึกษามาก
ที่สดุ โดยมีแนวโน้ มเปลี่ยนแปลงไปเป็ นหมู่พวกกับเพื่อน
ในคณะและสาขาวิชามากขึ้นเมื่อเติบโตขึ้นไปยังชั้นปี ที่ 2

หรือสูงกว่า ดังจะเห็นได้ จากความสนิทสนม การทากิจกรรม
ร่วมกัน และความไว้ เนื้อเชื่อใจดังต่อไปนี้
1) ความสนิ ทสนม คือ ความคุ้ น เคยใกล้ ชิ ด กัน
ระหว่างนักศึกษากับกลุ่มบุคคลอื่นๆ ได้ จากการจัดอันดับ
กลุ่ ม บุ ค คลที่มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ชี วิ ต นั ก ศึ ก ษาหญิ ง กลุ่ ม
ตัวอย่างมากที่สดุ 3 อันดับแรก โดยนักศึกษาหญิงส่วนใหญ่
กว่าร้ อยละ 95.85 ให้ เพื่อนในคณะและสาขาวิชาเป็ นกลุ่ม
บุคคลที่สนิทสนมด้ วยมากที่สดุ โดยให้ เหตุผลประกอบว่า
ได้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งด้ านการเรียนและทากิจกรรม
มี ม นุ ษ ยสัม พั น ธ์ดี มี ค วามจริ ง ใจต่ อ กัน และมี วิ ถี ก าร
ดาเนินชีวิตใกล้ เคียงกัน เมื่อวิเคราะห์ระดับการให้ ความ
สนิทสนมกับพฤติกรรมการเข้ าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
พบว่ า ความสนิ มสนมมี ค วามสัมพั น ธ์ทางสถิติ ท่ีร ะดั บ
นัยสาคัญ .01 กับการเข้ าร่วมกิจกรรมรับน้ องประชุมเชียร์
(.201) และกิจ กรรมอื่ น ๆ ที่ เกี่ย วข้ อ งกับ การรั บ น้ อง
(.169) ระดั บ ความสนิ ท สนมล าดั บ ต่ อ มา คื อ เพื่ อน
โรงเรียนเดิมสมัยประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา (ร้ อยละ
83.79) โดยนักศึกษาหญิงชั้นปี ที่ 1 จะให้ ความสาคัญกับ
เพื่อนกลุ่มนี้มากกว่ าชั้นปี อื่นๆ และมักจะรู้จักกันมานาน
กว่ า 2 ปี ส่ ว นรุ่น พี่ -รุ่น น้ องในคณะและสาขาวิช านั้ น มี
ความส าคั ญ รองลงไปส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาหญิ ง ชั้ น ปี ที่ 1
นอกจากนี้ นักศึกษาหญิ งร้ อยละ 71.11 มีคนรู้จักอื่น ๆ
ระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยส่วนใหญ่ ร้ จู ักจากงาน
สังสรรค์และเที่ยวกลางคืน จึงจัดว่าเป็ นคนรู้จักเฉยๆ หรือ
มีค วามคุ้ นเคยด้ วยแต่ ไม่ ถึงขั้นสนิทสนม และนั กศึ กษา
หญิ งกว่ าร้ อ ยละ 44.11 มีค นรักหรือแฟน แต่ ไม่ ค่ อยมี
อิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตของนักศึกษาหญิงเท่าไหร่นัก
2) การทากิจกรรมร่วมกัน คือ การใช้ เวลาในการ
ทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็ นกิจกรรม
ในชีวิตประจาวัน และกิจกรรมที่อยู่นอกเหนือจากกิจวัตร
ประจาวันของนักศึกษา ผลการวิเคราะห์ พบว่า นอกเหนือ
จากตั ว นั ก ศึ ก ษาหญิ ง เองที่ เป็ นผู้ ริ เริ่ ม การท ากิ จ กรรม
ร่วมกันกับผู้อ่นื แล้ ว เพื่อนในคณะและสาขาวิชาเป็ นผู้ชักนา
หลัก ให้ ทากิจกรรมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยแทบทุ ก
กิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (ร้ อยละ
50.51 สาหรับนักศึกษาหญิงชั้นปี ที่ 2 ขึ้นไป และร้ อยละ
38.34 ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาหญิ ง ชั้ น ปี ที่ 1) รวมไปถึ ง การ
รับประทานอาหารร่ วมกัน การพั กผ่ อนและนันทนาการ
และการออกกาลังกาย ซึ่งเป็ นกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
และกิจ กรรมที่ อ ยู่ น อกเหนื อ จากกิ จ วั ต รประจ าวั น ซึ่ ง
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ก่ อ ให้ เกิด ความสนิ ม สนมกัน มากขึ้ น ประกอบไปด้ ว ย
การสังสรรค์และเที่ยวกลางคืน (ร้ อยละ 38.90 สาหรับ
นักศึกษาหญิงชั้นปี ที่ 2 ขึ้นไป และร้ อยละ 24.35 สาหรับ
นักศึกษาหญิงชั้นปี ที่ 1) การท่องเที่ยว และการพักอาศัย
ร่ วมกัน ซึ่ งเพื่ อนในคณะและสาขาวิชามีบ ทบาทในการ
ทากิจ กรรมร่ ว มกัน มากขึ้น และมีบ ทบาทเข้ ม ข้ น ขึ้น ใน
เกือบทุกๆ กิจกรรมนักศึกษาตามลาดับชั้นปี ส่วนเพื่ อน
โรงเรียนเดิมสมัยประถมศึ กษาหรือมัธยมศึกษามักจะมี
ส่ว นชั กน าให้ ทากิจ กรรมนั น ทนาการเป็ นส่ ว นใหญ่ แต่
บทบาทของเพื่อนกลุ่มนี้จะลดความสาคัญลงเมื่อนักศึกษา
หญิงขึ้นชั้นปี ที่ 2 ขึ้นไป ในส่วนของรุ่นพี่-รุ่นน้ องในคณะ
และสาขาวิชานั้น นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรม
ที่มีร่นุ พี่-รุ่นน้ องเป็ นผู้ชักนาหลัก ถึงแม้ ว่ากิจกรรมไม่น้อย
จะถูกจัดตั้งขึ้นโดยรุ่นพี่ แต่กจิ กรรมดังกล่าวเน้ นหนักไปที่
การสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในคณะและสาขาวิชา
เป็ นส่วนใหญ่ แต่ ไม่ มีบทบาทมากมายนักในกิจกรรมใน
ชีวิตประจาวันของนักศึกษา และถึงแม้ ว่านักศึกษาหญิงกว่า
ร้ อยละ 44.11 จะมีคนรักหรือแฟน แต่ กลับพบว่ า คนรัก
หรื อแฟนไม่ ค่ อยมี อิท ธิพ ลต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต และท า
กิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาหญิง
3) ความไว้ เนื้อเชื่อใจ คือ การเชื่อใจหรือไว้ วางใจ
ที่จะบอกหรือทาในสิ่งที่น้อยคนนักจะได้ ร้ หู รือได้ เห็น โดย
วั ด ระดั บ ความไว้ ใ จได้ จากการจั ด อั น ดั บ กลุ่ ม เพื่ อนที่
นักศึกษาหญิงปรึกษา พึ่งพา และขอ/ให้ ความช่ วยเหลือ
รวมถึงมีบทบาทในการส่งเสริมคุณ ภาพชีวิ ตให้ ดีข้ ึน ซึ่ ง
เพื่อนในคณะและสาขาวิชาเป็ นเพื่อนที่นักศึกษาหญิงไว้ ใจ
มากที่สดุ แต่กม็ ีความแตกต่างกันระหว่างชั้นปี โดยเพื่อน
กลุ่มนี้นักศึกษาหญิ งชั้นปี ที่ 2 ขึ้นไป กว่ าร้ อยละ 45.18
จะปรึกษา พึ่ งพา และให้ ค วามช่ วยเหลือเป็ นลาดับแรก
โดยเฉพาะในกลุ่ม สาขามนุ ษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในขณะที่นักศึกษาหญิงชั้นปี ที่ 1 จะปรึกษา พึ่งพา และให้
ความช่วยเหลือเป็ นลาดับที่สอง ในขณะที่กว่าร้ อยละ 53.30
จะปรึกษา พึ่งพา และให้ ความช่วยเหลือเพื่อนโรงเรียนเดิม
เป็ นลาดับแรก อย่ างไรก็ดี มีนักศึกษาหญิงเพี ยงร้ อยละ
29.58 เท่ า นั้ น ที่ เลื อ กจะปรึ ก ษา พึ่ งพา และให้ ความ
ช่ ว ยเหลื อ รุ่น พี่ -รุ่ น น้ องในคณะและสาขาวิ ช าเมื่ อ ยาม
เดือดร้ อน โดยให้ เหตุผลว่ า ไม่ ค้ ุนเคยหรือสนิทสนมกับ
รุ่นพี่และรุ่นน้ องเท่าที่ควร ในส่วนของคนรักหรือแฟนและ
คนรู้จักอื่นๆ ก็เช่นกันแทบจะไม่มีอทิ ธิพลใดๆ ต่อการทา
กิจกรรมและความไว้ เนื้อเชื่อใจของนักศึกษาหญิงเลย
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ดังนั้น เพื่ อนโรงเรียนเดิมสมัยประถมศึกษาหรือ
มัธยมศึกษาจึงมีความสาคัญมากในช่วงชั้นปี ที่ 1 แต่ถูกลด
ความสาคัญลงเมื่อนักศึกษาหญิงเปลี่ยนสถานะเป็ นรุ่นพี่
ชั้นปี ที่ 2 ขึ้นไป และหันไปให้ ความสาคัญกับเพื่อนในคณะ
และสาขาวิ ช ามากขึ้ น โดยมี รุ่น พี่ -รุ่น น้ องในคณะและ
สาขาวิชาเป็ นผู้ขับเคลื่อนให้ เกิดความสัมพันธ์และการทา
กิจกรรมต่างๆ ร่ วมกัน แม้ ว่าจะไม่ ได้ มีอิทธิพลต่อความ
สนิทสนม การทากิจกรรมร่วมกัน และความไว้ เนื้อเชื่อใจ
โดยตรงก็ตาม เมื่อจาแนกประเภทของทุนทางสังคมแล้ ว
เพื่ อนในคณะและสาขาวิชา และเพื่ อนโรงเรียนเดิมสมัย
ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาจึง เป็ นทุนทางสังคมแบบ
มีพั น ธะ (Bonding Social Capital) ที่มีค วามสาคัญ มาก
ที่สุด ของนั ก ศึ ก ษาหญิ ง ส่ วนรุ่น พี่ -รุ่น น้ องในคณะและ
สาขาวิชา และคนรักจึงเป็ นทุนทางสังคมแบบข้ ามพ้ นพันธะ
(Bridging Social Capital) ที่มีอิทธิพ ลอย่ างมากในการ
สร้ างความสนิมสนมระหว่ างนักศึกษาหญิงและเพื่ อนใน
คณะและสาขาวิ ช า ส่ ว นคนรู้จั กอื่น ๆ ระหว่ างศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยถูกจัดเป็ นทุนทางสังคมแบบเชื่อมโยง (Linking
Social Capital) เพราะไม่ ค่ อ ยมี อิท ธิพ ลเด่ น ชั ด ในการ
ดาเนินชีวิตของนักศึกษาหญิง
2. ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กบั การ
สร้างและเข้าร่วมพื้ นที่ทางสังคมที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็ นสื่อกลางในการดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
อาจกล่ าวได้ ว่าการดื่มแอลกอฮอล์ข องนั กศึ กษา
หญิ งในระดับมหาวิทยาลัยเป็ นเรื่องค่อนข้ างปกติ แม้ ว่า
ตนเองจะเป็ นผู้ ห ญิ ง ก็ต าม ด้ ว ยความที่ ป ระเมิ น ว่ า จะ
สามารถรับผิดชอบตนเองได้ เมื่อเปลี่ยนผ่านจากนักเรียน
เป็ นนักศึกษา นอกจากนี้ นักศึกษาหญิงจานวนไม่ น้อยมี
ประสบการณ์การเริ่มต้ นดื่มตั้งแต่ก่อนเข้ ามหาวิทยาลัย
ในเบื้องต้ นพบว่า นักศึกษาหญิงกว่าร้ อยละ 60 เคย
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นครั้งแรกก่อนเข้ ามหาวิทยาลัย
ซึ่งโดยส่วนใหญ่เริ่มดื่มครั้งแรกตอนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ถึงแม้ ว่านักศึกษาหญิงกว่ าร้ อยละ 90 จะดื่มไม่บ่อยและ
ไม่ใช่นักดื่มประจา (นานกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง) แต่ในทาง
ตรงกันข้ าม นักศึกษาหญิงที่ด่ มื ประจามักจะดื่มสัปดาห์ละ
ครั้ง ตามด้ วยดื่ม 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ และดื่มบ่อยกว่า 4-5
ครั้งต่อสัปดาห์ในสัดส่วนที่น้อยมาก โดยนักศึกษาหญิง ที่
ดื่มเป็ นประจามักจะเริ่มดื่มตอนมหาวิทยาลัยชั้นปี ที่ 1 และ
กลุ่มสาขามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีอัตราการดื่ม
ประจาสูงกว่ ากลุ่มอื่นๆ เล็กน้ อย ในส่วนของทัศนคติต่อ
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การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทาการวิเคราะห์ ระดับของ
ความเห็นด้ วยกับคากล่าวต่างๆ ตามเกณฑ์คะแนน 5 ระดับ
แล้ วจึงคานวณค่ าน้าหนักคะแนนเฉลี่ยโดยแบ่ งเป็ นช่ วง
ดังนี้
ค่าคะแนนระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นด้ วย
เลย
ค่าคะแนนระหว่ าง 1.50-2.49 หมายถึง ไม่ค่อย
เห็นด้ วย
ค่าคะแนนระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง เฉยๆ
ค่าคะแนนระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง เห็นด้ วย
ค่าคะแนนระหว่างมากกว่า 4.50 หมายถึง เห็นด้ วย
มาก
ผลการศึกษาชี้ให้ เห็นว่า นักศึกษาหญิงยอมรับได้
ระดับ หนึ่ งกับ การดื่ม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ท่ีมีขอบเขต
เหมาะสม โดยนักศึกษาหญิงมีทศั นคติเป็ นกลางต่อความคิด
ที่ว่าตนเองสามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ เป็ นปกติ
โดยไม่ ต้ องสนใจว่ าตนเองจะเป็ นผู้ ห ญิ งหรือไม่ (3.12
คะแนน) การดื่ม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ในหมู่ นั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยเป็ นเรื่องปกติ (3.00 คะแนน) และถึงแม้
ตนเองจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่กส็ ามารถรับผิดชอบ
ชี วิ ต และสถานภาพทางการเงิ น ของตนได้ (2.92 และ
2.89 คะแนน) และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่ากับ
การหาเพื่อนใหม่ (2.58 คะแนน) แต่ในทางตรงกันข้ าม
นักศึกษาหญิงจะไม่ค่อยเห็นด้ วยกับคากล่าวที่ว่าผู้ท่ไี ม่ด่ มื
แอลกอฮอล์ผิดแปลกจากคนอื่นๆ ในสังคม (2.32 คะแนน)
มองว่ าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ จาเป็ นต้ องดื่มจน
มึนเมาทุกครั้ง (1.92 คะแนน) การดื่มไม่ได้ เป็ นเครื่องมือ
แสดงความจริงใจระหว่างบุคคล (1.70 คะแนน) และการ
ไปสถานบั น เทิงจะช่ ว ยทาให้ มี ค นรัก และเป็ นการเชื่ อ ม
ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งเพื่ อนและรุ่น พี่ -รุ่น น้ อง (1.56
คะแนน)
ทัศนคติของนักศึกษาหญิงข้ างต้ นมีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมในการสร้ างและเข้ าร่ วมพื้น ที่ทางสังคมที่มี
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นสื่อกลางพอสมควร และเมื่อ
ย้ อนกลับไปสังเกตการสะสมทุนทางสังคมจะพบว่ า แม้ ว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้ องกับตัวนักศึกษาหญิงนั้น
จะไม่ใช่ ทุนทางสังคมที่แน่ นแฟ้ นที่สุด แต่กลับมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การ
สร้ างและเข้ าร่วมพื้นที่ทางสังคมที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เป็ นสื่อกลางจึ งเกิด ขึ้น ผ่ านการท ากิจกรรม 2 รูป แบบ
ได้ แก่
1) กิจกรรมที่เป็ นทางการ หมายถึงกิจกรรมที่มผี ล
ต่ อการดาเนิ น ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยตรง มีเป้ าหมาย
เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาหญิงกับกลุ่มเพื่อนและ
รุ่นพี่-รุ่นน้ องในคณะและสาขาวิชา ซึ่งบางครั้งเป็ นกิจกรรม
ที่นักศึกษาจัดขึ้นเองและอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของ
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ กิจ กรรมการรั บ น้ อ งและกิจ กรรม
สืบเนื่องที่เกี่ยวข้ อง ในภาพรวมพบว่า นักศึกษาหญิงกว่ า
ร้ อ ยละ 43.51 โดยเฉพาะกลุ่ ม สาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี และกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เคยเข้ า ร่ ว มกิจ กรรมลั ก ษณะนี้ และมี ก ารดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ เพื่ อเป็ นการสานสัมพั น ธ์ร ะหว่ างชั้ น ปี หรื อ
รับ น้ อ งชมรมต่ างๆ แต่ ท้ั ง นี้ ไม่ มี ก ารบั งคั บ ให้ ร่ ว มดื่ ม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นกิจ กรรมดั ง กล่ า ว หรื อ มี ก าร
ชักชวนแต่ ข้ ึนอยู่กับความสมัครใจ และหากไม่ เ ข้ าร่ วมก็
ไม่ ได้ รับผลกระทบใดๆ กิจกรรมดังกล่ าวมักมีนักศึกษา
รุ่น พี่ เพศชายเป็ นแกนน าหลัก และอาจมีรุ่น พี่ เพศหญิ ง
เป็ นผู้ชักนาบ้ าง และถึงแม้ ว่าจะมีการสังสรรค์ในลักษณะนี้
ไม่ บ่อยนัก แต่ รุ่น พี่ กม็ ักจะแนะน าให้ นั กศึกษาชั้นปี ที่ 1
ดื่มสุราประเภทต่ างๆ ที่มีระดับแอลกอฮอล์ค่อนข้ างสูง
เช่ น สุร าขาว สุร าพื้ นบ้ า นหรื อ สุร าเถื่ อน และสุร าผสม
มิกเซอร์ต่างๆ หรือวิสกี้ เพื่อหวังให้ เกิดความมึนเมาและ
นาไปสู่ความสนุ กสนานในการจัด กิจ กรรมตามทัศ นคติ
ของนักศึกษา กิจกรรมที่เป็ นทางการอีกรูปแบบหนึ่ง คือ
กิจ กรรมนอกสถานที่ ห รื อ การจั ด เลี้ ยงต่ า งๆ โดยเป็ น
กิจ กรรมที่ได้ รั บ อนุ ญ าตจากคณะหรื อ มหาวิ ท ยาลั ย ให้
สามารถจัดกิจกรรมดังกล่ าวขึ้นได้ มีการกาหนดวันและ
เวลาในการจั ด กิจ กรรมที่แ น่ น อน และมี อ าจารย์ หรื อ
เจ้ าหน้ าที่คอยควบคุมดูแลตลอดจนจบกิจกรรม และเป็ น
กิจกรรมที่จัดขึ้นในคณะหรือสาขาวิชา เพื่ อให้ เพื่ อนและ
รุ่นพี่-รุ่นน้ องในคณะและสาขาวิชาได้ ทาประโยชน์ร่วมกัน
หรือมีปฏิสมั พันธ์อนั ดีเกิดขึ้น โดยนักศึกษาหญิงกว่าร้ อยละ
53.41 เคยเข้ าร่วมกิจกรรมลักษณะนี้ โดยเฉพาะกลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เช่น งานฉลองสาเร็จการศึกษา (Goodbye
Senior) ค่ายอาสาและพัฒนาท้ องถิ่น เป็ นต้ น แต่กจิ กรรม
ประเภทนี้มีความถี่น้อยที่สดุ เมื่อเทียบกับกิจกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รปู แบบอื่นๆ
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2) กิจกรรมที่ไม่ เป็ นทางการ เป็ นการนั ด หมาย
กันเองของกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่-รุ่นน้ องในคณะและสาขาวิชา
ตามความสมัครใจของนั กศึ กษาและเพื่ อนในคณะและ
สาขาวิชา โดยไม่ มีการกาหนดวันและเวลาที่แน่ นอน ซึ่ง
ได้ แก่ การสังสรรค์ระหว่ างเพื่ อน โดยนักศึกษาหญิงกว่ า
ร้ อยละ 49.72 เคยเข้ าร่ วมกิจ กรรมดังกล่ าว โดยเฉพาะ
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพราะถูกจากัดไม่ ให้ ด่ ืม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกิจกรรมนักศึกษาอย่ างเข้ มงวด
ด้ วยกรอบจริยธรรมวิชาชีพ ดังนั้น การสังสรรค์ระหว่ าง
เพื่อนจึงเป็ นกิจกรรมที่อยู่เหนือการควบคุมจากเจ้ าหน้ าที่
และบุคลากรของคณะและสาขาวิชา ซึ่งการดื่มในรูปแบบนี้
พบค่ อนข้ างบ่ อยกว่ าการดื่มรูป แบบอื่น ๆ โดยเพื่ อนใน
คณะและสาขาวิชาเป็ นผู้แนะนาให้ นักศึกษาดื่มเบียร์เป็ น
ครั้ ง แรก รวมไปถึ ง เหล้ าผสมมิ ก เซอร์ / วิ ส กี้ เหล้ าปั่ น
ค็อกเทล/ไวน์คูลเลอร์ เหล้ าขาว และเหล้ าพื้นบ้ าน/เหล้ า
เถื่อน นอกจากนี้ การท่องเที่ยวนอกสถานที่เป็ นหมู่คณะ
ก็เป็ นกิจกรรมที่ไม่เป็ นทางการอีกรูปแบบหนึ่งที่ก่อให้ เกิด
ปฏิสัมพั น ธ์ระหว่ างนั กศึกษาหญิ งกับเพื่ อนในคณะและ
สาขาวิชาที่ร่วมท่องเที่ยวไปด้ วยกันตามโอกาสต่างๆ โดย
จัดขึ้นไม่ บ่อยครั้งเท่ากับการสังสรรค์ท่ัวไป และเป็ นการ
จัดขึ้นเองตามความสมัครใจเช่ นกัน ซึ่งนักศึกษาหญิงถึง
ร้ อยละ 35.51 เคยเข้ าร่วมกิจกรรมลักษณะนี้ โดยส่วนใหญ่
เป็ นการท่องเที่ยวกับเพื่อนในคณะและสาขาวิชาหรือเพื่อน
โรงเรียนเดิมสมัยประถมและมัธยมศึ กษา ซึ่งกลุ่มสาขา
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มักจะเข้ าร่ วมกิจกรรมใน
ลักษณะนี้กบั เพื่อนในคณะและสาขาวิชาเร็วกว่ากลุ่มสาขา
อื่ น ๆ ตั้ ง แต่ ช้ั น ปี ที่ 1 โดยเครื่ อ งดื่ ม ที่ ด่ ื ม ก็จ ะมี ค วาม
หลากหลาย ได้ แก่ เบียร์ สุรา หรือสุราพื้นบ้ าน ตามลาดับ
ดั ง นั้ น จึ ง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า กิ จ กรรมที่ ไ ม่ เป็ น
ทางการจะมุ่ ง เน้ น เชื่ อมความสัม พั น ธ์ระหว่ างเพื่ อนใน
คณะและสาขาวิชาเป็ นหลัก ไม่ว่าจะเป็ นกิจกรรมสังสรรค์
ระหว่ างเพื่อนและกิจกรรมการท่องเที่ยวนอกสถานที่เป็ น
หมู่ ค ณะ ซึ่งผู้ ชั กน าให้ ด่ ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ ะเป็ น
นักศึกษาเองหรือเพื่อนในคณะและสาขาวิชาก็ได้ แต่ในส่วน
ของกิจกรรมที่เป็ นทางการ ทั้งการรับน้ องและกิจกรรม
สืบเนื่องที่เกี่ยวข้ องเป็ นกิจกรรม และกิจกรรมนอกสถานที่
หรือการจัดเลี้ยงต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่ างเพื่อนและรุ่นพี่-รุ่นน้ องในคณะและสาขาวิชา ซึ่ง
ในที่น้ ี รุ่นพี่มกั จะเป็ นตัวแปรสาคัญในการชักนาให้ ร่นุ น้ อง
ร่ วมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ตัวนักศึกษาหญิ งเองก็
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สามารถเป็ นได้ ท้ังผู้ ถู กชัก ชวนและเป็ นผู้ ชักน าให้ เพื่ อ น
หรือ รุ่น พี่ -รุ่น น้ องดื่มได้ เช่ น กัน และรูป แบบการดื่มใน
กิจกรรมทั้งหมดนี้มกั เกิดขึ้นจากความสมัครใจ
3. พื้ นที่ทางสังคมของนักศึกษาหญิ ง: ผลลัพธ์จาก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุนทางสังคมที่นักศึกษาหญิงได้ รับมาตามกาลเวลา
นาไปสู่การสร้ างและเข้ าร่วมพื้นที่ทางสังคมโดยมีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็ นสื่อกลางผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย
ซึ่งเป็ นที่แน่ ชัดว่ า พื้ นที่ทางสังคมดังกล่ าวถูกสร้ างขึ้นมา
จากปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่มคน 3 กลุ่มหลัก ได้ แก่ เพื่อน
ในคณะและสาขาวิช า ตัวนั กศึ กษาหญิ งเอง และรุ่น พี่ รุ่นน้ องในคณะและสาขาวิชา เมื่อวิเคราะห์จากการสะสม
ทุ น ทางสัง คม ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมการเข้ า ร่ ว มดื่ ม
แอลกอฮอล์แล้ วพบว่ า การดื่มของนักศึกษาหญิงได้ สร้ าง
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของพื้นที่ทางสังคมในมหาวิทยาลัย
ออกเป็ น 2 รูปแบบ คือ
1) เป็ นเครื่องมือสนับสนุ นให้ นักศึก ษาหญิงเป็ น
ส่วนหนึ่งของสังคมเพื่อนในคณะและสาขาวิชา ความหมาย
เชิงสัญลักษณ์น้ ีถูกสื่อออกมาจากนักศึกษาหญิงที่อยู่รวมกัน
เป็ นกลุ่มสังคม การร่ วมดื่มกับเพื่ อ นกลุ่มนี้ เป็ นพื้ นฐาน
สาคัญในการสร้ างรูปแบบความสัมพั นธ์ท่ีจะไปสู่การให้
ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในอนาคต มโนทัศน์ น้ ีจึงค่อยๆ
แฝงตัวและซึ มซาบอยู่ ในความคิด ของนั กศึ กษาจ านวน
ไม่น้อย ซึ่งเกรงว่าหากไม่เข้ าร่ วมกิจกรรมดังกล่ าวตนเอง
อาจจะถูกกีดกัน ไม่สนิทสนม ไม่ถูกไว้ เนื้อเชื่อใจ หรือไม่
สามารถเข้ าถึงความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงเมื่อยามเดือดร้ อน
ได้ เมื่อเปลี่ยนสถานะจากนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 มาเป็ นนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 2 ขึ้นไป ต้ องอยู่ใกล้ ชิดสนิทสนมกับเพื่อนในคณะ
และสาขาวิชามากขึ้น เหตุผลนี้จึงมีนา้ หนักเพี ยงพอที่จะ
อธิบายได้ ว่านักศึกษาหญิงกลุ่มตัวอย่างต้ องมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่มีการดื่ม เครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ของคณะและ
สาขาวิชาเพื่ อรักษารูป แบบความสัม พั น ธ์และเพื่ อเป็ นที่
ยอมรับในสังคม แม้ ว่าจะตรงกันข้ ามกับทัศนคติท่นี ักศึกษา
หญิงแสดงออกมาก็ตาม ในส่วนของพฤติกรรมการเข้ าร่วม
พื้ นที่ท างสัง คมด้ ว ยการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข อง
นักศึกษาหญิงในระดับเบื้องต้ นเป็ นการเข้ าร่วมในลักษณะ
ที่เรียกว่า “พอเป็ นพิธ”ี กล่าวคือ เมื่อนักศึกษาหญิงแสดง
ให้ คนอื่ น ๆ เห็ น ว่ า ตนเองดื่ ม แอลกอฮอล์ ไ ด้ เมื่ อ นั้ น
นักศึกษาหญิงจะได้ เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม แต่ถึงกระนั้น
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นักศึกษาที่ไม่ด่ ืมและไม่เข้ าร่วมกิจกรรมเหล่ านี้กไ็ ม่ได้ ถูก
กีดกันและแบ่งแยกจากกลุ่มแต่อย่างใด
กลุ่มคนที่มีบทบาทสาคัญให้ นักศึกษาหญิงกับ
เพื่อนกลุ่มนี้ร้ จู ักกันจนเกิดเป็ นทุนทางสังคมแบบมีพันธะ
คือ รุ่นพี่ในคณะและสาขาวิชา โดยกลุ่มสังคมนี้ได้ จัดกิจกรรม
รับน้ อง หรือกิจกรรมต้ อนรับ ที่มีเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์
นอกเขตมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้ ขออนุญาตจากมหาวิทยาลัย
และจัดขึ้นเองอย่างไม่เป็ นทางการ แต่เป็ นกิจกรรมที่ได้ รับ
การยอมรับจากประชาคมในคณะและสาขาวิชา ซึ่งอนุมาน
ได้ ว่า รุ่นพี่ในคณะและสาขาวิชาเปรียบเสมือนตัวแปรต้ นที่
ทาให้ นักศึกษาหญิงบางส่วนได้ เปิ ดประสบการณ์ในการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีส่วนร่วมในการสร้ างพื้นที่ทาง
สังคมในเวลาต่ อมา และนั ก ศึ ก ษาหญิ ง กว่ าร้ อยละ 80
เข้ าร่วมพื้นที่ทางสังคมนี้ด้วยความสมัครใจ อีกทั้งยังพบว่า
นักศึกษาหญิงจานวนไม่น้อยเริ่มดื่มเป็ นครั้งแรกเมื่อศึกษา
อยู่ช้ันปี ที่ 1 และเมื่อนักศึกษาหญิงเปลี่ยนสถานะมาเป็ น
รุ่นพี่ช้นั ปี ที่ 2 ก็ได้ สบื ทอดเจตนารมณ์ดงั กล่าวเพื่อหล่อหลอม
น้ องใหม่ร่นุ ถัดไป และตนเองยังคงต้ องรักษาความสัมพันธ์
กับ เพื่ อ นในคณะและสาขาวิ ช า จึ ง ต้ อ งจั ด และเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกลายสภาพ
เป็ นตัวแปรต้ นหรือผู้ชักนา ดังนั้น นักศึกษาหญิงทั้งสอง
กลุ่มชั้นปี จึงเป็ นส่วนหนึ่งในการสร้ างและเข้ าร่วมพื้นที่ทาง
สังคมที่มเี ครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นสื่อกลาง อีกทั้งทุนทาง
สัง คมแบบมี พั น ธะจากเพื่ อนในคณะและสาขาจะยิ่ ง มี
อิทธิพลต่อการดื่มในกลุ่มนักศึกษาหญิงมากขึ้นเรื่อยๆ
2) เป็ นสิ่งแสดงความเป็ นผู้หญิงสมัยใหม่ภายใต้
การเปลี่ยนผ่านเวลาทางสังคม ความหมายเชิงสัญลักษณ์น้ ี
ถูกสื่อออกมาจากนักศึกษาหญิงระดับปัจเจกบุคคลร่วมกับ
การต่อรองในพื้ นที่ทางสังคมของคณะและสาขาวิชาและ
สาธารณชน อาจกล่ าวได้ ว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของนักศึกษาหญิงเป็ นการต่อรองบรรทัดฐานของสังคมให้
เกิดการยอมรับว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้หญิง
เป็ นเรื่องปกติและไม่ได้ สร้ างความเสียหายแก่ตนเองและ
บุคคลรอบข้ าง โดยสามารถจาแนกการเปลี่ยนผ่ านเวลา
ทางสังคมออกเป็ น 2 ประเภท คือ
2.1) การเริ่ม ดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ของ
นักศึกษาหญิงเมื่อเข้ าสู่มหาวิทยาลัย เป็ นการเปลี่ยนผ่าน
เวลาทางสังคมเพื่ อต่อรองภาพลักษณ์ใหม่ของความเป็ น
นักศึกษามหาวิทยาลัยแทนที่บทบาทนักเรียน โดยนักศึกษา
จะพยายามแสดงให้ เห็นถึงความเป็ นผู้ใหญ่ ความรับผิดชอบ

และความสามารถในการดู แ ลตนเอง โดยใช้ เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์เป็ นสื่อกลางในการต่อรองภาพลักษณ์ดงั กล่าว
และพยายามที่จะสร้ างความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่าตนเป็ น
ทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยและผู้หญิงสมัยใหม่ไปพร้ อมกัน
2.2) การเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักศึกษาหญิงเมื่อเข้ าสู่มหาวิทยาลัย แสดงให้ เห็นถึงการ
เปลี่ยนผ่ านเวลาทางสังคมต่ อภาพลักษณ์ของความเป็ น
รุ่นพี่ในคณะและสาขาวิชา แต่ภาพลักษณ์น้ ีจะเกิดขึ้นกับ
นักศึกษาหญิงบางกลุ่มที่มสี ่วนร่วมในการสืบทอดกิจกรรม
รั บ น้ องและ/หรื อ กิจ กรรมอื่ น ๆ ที่ มี ก ารดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์เท่านั้น
อภิปรายผลการศึกษา
ในประเด็นด้ านทุนทางสังคมนั้น เพื่อนในคณะและสาขา
มีค วามสัมพั น ธ์ใกล้ ชิ ด นั กศึ กษาหญิ งในทุ กๆ กิจ กรรม
มากกว่ารุ่นพี่-รุ่นน้ องในคณะและสาขา และมักจะเป็ นกลุ่ม
สังคมที่สนิทสนมกับนักศึกษามากที่สดุ ในการดาเนินชีวิต
ในมหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งเป็ นรูป แบบความสัมพั น ธ์แ นวราบ
(เพื่อน) ที่มีระดับความสนิทสนม และความไว้ เนื้อเชื่อใจ
มากกว่าความสัมพันธ์แนวดิ่ง (รุ่นพี่-รุ่นน้ อง) สอดคล้ อง
กับแนวคิดทุนทางสังคมของ Putnam (2000) ที่ว่า ความ
สัม พั น ธ์แ นวราบ (Horizontal Ties) เป็ นความร่ ว มมื อ
แบบทุติยภูมิท่เี กิดขึ้นระหว่ างกลุ่มคนที่มีฐานะทางสังคม
ใกล้ เคียงกัน นาไปสู่การสร้ างความไว้ เนื้อเชื่อใจและความ
กลมเกลียวเป็ นกลุ่มสังคมร่วม ในขณะเดียวกัน ผลการศึกษานี้
ชี้ให้ เห็นว่า เป็ นสิ่งที่ยากที่นักศึกษาหญิงจะปฏิเสธอิทธิพล
ของโครงสร้ างทางสังคมที่กาหนดพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
การเข้ าร่วมพื้นที่ทางสังคม และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของตนเองในช่วงเวลาที่แตกต่างกันด้ วย และพฤติกรรม
ดังกล่ าวยังย้ อนไปตอบสนองต่อโครงสร้ างทางสังคมนั้น
เช่ นกัน ซึ่งเป็ นไปตามแนวคิดทุนทางสังคมตามทรรศนะ
ของ Bourdieu (1986) และ Coleman (1988) ที่ม่งุ เน้ น
เรื่องโครงสร้ างทางสังคมและการส่งเสริมการกระทาของ
บุคคลตามสถานภาพทางสังคมและบรรทัดฐานเพื่ออยู่ร่วม
และต่ อรองต่ อ โครงสร้ างทางสังคมในเชิงสัญ ลั ก ษณ์ อยู่
ตลอดเวลา เพื่อบรรลุประโยชน์ในการธารงโครงสร้ างทาง
สังคมระหว่างบุคคลที่หลากหลาย อันถือว่ าเป็ นการสร้ าง
พื้ นที่ทางสังคมที่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการประกอบสร้ าง
พื้นที่ (Space) ตามแนวคิดของ Soja (1996) อีกด้ วย
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นอกจากนี้ แนวคิดของ Bottero (2005) และ Woolcock
(2001) ยังขยายความเข้ าใจถึงความสัมพันธ์ท่ไี ม่เท่าเทียมกัน
ระหว่ างบุค คลกับกลุ่ม สังคม เพราะการสร้ างภาพความ
แตกต่างระหว่ างตัวเราเองกับคน/กลุ่มสังคมอื่นๆ ทาให้
เกิดความไม่เท่าเทียมหรือแบ่งชนชั้นในสังคม จึงจาเป็ นต้ อง
สร้ างความยืดหยุ่นทางสังคมเพื่อลดความขัดแย้ งที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากความไม่เท่าเทียมและใช้ ประโยชน์จากโอกาส
ใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในที่น้ ี ความแตกต่างและความ
ไม่เท่าเทียมทางสังคมดังกล่าวมาจากที่มาอันหลากหลาย
ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 และการแบ่งชนชั้นความเป็ นรุ่นพี่รุ่น น้ องในสังคมมหาวิทยาลัย ดังนั้ น จึ งต้ องมีกิจ กรรม
หรื อ สถานการณ์ ร่ ว มกัน ดั ง เช่ น การร่ ว มดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ตามคาชักชวนของรุ่นพี่หรือเพื่อนเพื่อให้ เกิด
ความเป็ นพวกพ้ องเดียวกัน และเป็ นที่ย อมรับ ในสังคม
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์กเ็ ช่ น กัน แม้ ว่า
นักศึกษาหญิงไม่ถูกกีดกันอย่างเป็ นทางการจากเพื่อนเมื่อ
ไม่ด่ ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ความกังวลในประเด็นนี้
กลับเป็ นแรงผลักดันในการทาให้ นักศึกษาหญิงเลือกที่จะ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ
Rewkan, Rakphuen and Kuna (2008) ที่กล่าวว่า การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาตามงานเทศกาลและ
งานเลี้ยงต่ างๆ เป็ นการดื่มเพื่ อเข้ าสังคมและสร้ างความ
สัมพันธ์กบั เพื่อน อย่างไรก็ดี นักศึกษาหญิงส่วนใหญ่ไม่ใช่
นักดื่มประจาและดื่มในปริมาณเล็กน้ อยเพียงเพื่อให้ เป็ นที่
ยอมรับในกลุ่มสังคมเท่านั้น จึง ตรงข้ ามกับงานวิจัยของ
Seaman and Ikegwuonu (2010) ที่กล่าวว่า “การดื่มแล้ ว
ต้ องเมา” คือ บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อต้ อง
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเมื่ออยู่ กับหมู่เพื่ อน
นอกจากนี้ ประเด็นความสามารถในการเข้ าถึงพื้นที่สงั คม
ส่วนกลางที่ไม่เท่าเทียมกันตามแนวคิดของ Field (2003)
ก็ยังไม่ปรากฏชัดเจนมากนักในงานวิจัยชิ้นนี้
พฤติก รรมของนั กศึ กษาหญิ งในการเข้ าถึงพื้ นที่ทาง
สังคมผ่านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นสื่อกลางนั้น เกิดขึ้น
จากปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่มคน 3 กลุ่มที่เชื่อมโยงกัน คือ
เพื่อนในคณะและสาขาวิชา ตัวนักศึกษาหญิงเอง และรุ่นพี่รุ่นน้ องในคณะและสาขาวิชา ซึ่งทั้งสามกลุ่มมีบทบาทใน
สังคมที่แตกต่าง โดยรุ่นพี่เป็ นเสมือนผู้สร้ างรูปแบบความ
สัมพันธ์ทางสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้ นักศึกษาหญิงกับ
เพื่อนในคณะและสาขาวิชาเกิดความสนิทสนมหรือผูกพัน
กัน และเมื่อเวลาเปลี่ยนผ่านคนทั้งสามกลุ่มนี้กม็ ีบทบาท

134

หน้ าที่ท่เี ปลี่ยนแปลงตามไปด้ วย เช่น จากรุ่นน้ องผู้ถูกชักนา
กลายเป็ นรุ่นพี่และเพื่อนที่เป็ นตัวแปรต้ นในกิจกรรมต่างๆ
เป็ นต้ น ทั้ง นี้ ก็เพื่ อ ให้ ต นเองสามารถเป็ นที่ย อมรั บ ใน
สังคมได้ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่ าวสอดคล้ องกับ คากล่ าว
ของ Santasombat (2013) ที่กล่าวว่า มนุษย์แสดงพฤติกรรม
ต่ างๆ เพื่ อให้ สอดคล้ องกับบทบาทในสังคมของตนเอง
ซึ่งบทบาทดังกล่าวมีลักษณะแลกเปลี่ยนประโยชน์กนั และ
มีค วามเป็ นพลวั ต ผ่ านการแลกเปลี่ ย นกับ บุ ค คลอื่น ใน
สังคม พฤติกรรมดังกล่ าวอาจจัด ได้ ว่าเป็ นการเติมเต็ม
ความต้ องการทางจิ ต วิ ท ยา การสร้ างอั ต ลั ก ษณ์ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและบุคลิกภาพ การสร้ างเครือข่าย
และความสนุกสนานในการทากิจกรรมร่วมกัน สร้ างความ
ซื่อสัตย์ความเข้ าใจ ความมั่นใจ และการมองโลกในแง่ ดี
และการได้ เป็ นที่ยอมรับ จากเพื่ อนถือเป็ นสิ่งที่สาคัญ ใน
ชี วิ ต วั ย รุ่ น (Furlong, 2013; American Psychological
Association, 2002)
สรุปและข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์บทบาทในการสร้ างและการเข้ าร่วมพื้นที่
ทางสังคมด้ วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เริ่มต้ นจาก
การทาความเข้ าใจการสะสมทุ นทางสังคมของนักศึ กษา
หญิงทั้งก่อนและระหว่ างศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่ อเป็ น
พื้นฐานในการศึกษาความเชื่อมโยงพฤติกรรมของนักศึกษา
ในการสร้ างพื้นที่ทางสังคม และการแสดงความหมายเชิง
สัญ ลักษณ์ของพื้ นที่ทางสังคมดังกล่ าว ผลการวิเคราะห์
พบว่ า เพื่ อนในคณะและสาขาวิชา ซึ่งเป็ นทุน ทางสังคม
แบบมีพันธะ มีอทิ ธิพลต่อการสร้ างและเข้ าร่วมพื้นที่ทาง
สังคมในการดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่ างมากที่สุด ซึ่งสังเกตได้ จากการทากิจกรรมต่ างๆ
ร่วมกัน ความสนิทสนม ความไว้ เนื้อเชื่อใจ และการเข้ าร่วม
กิจกรรมที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท้งั ในรูปแบบที่
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ โดยมีร่นุ พี่-รุ่นน้ องในคณะ
และสาขาวิชาเป็ น ตัวแปรต้ นให้ เกิดรูปแบบความสัมพันธ์
ต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น ทาให้ นักศึกษาหญิงกลายเป็ น
ส่วนหนึ่งของสังคมเพื่อนในคณะและสาขาวิชา นาไปสู่การ
เข้ าถึงพื้นที่ทางสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา
ทั้งนี้ การสร้ างและเข้ าร่วมพื้นที่ทางสังคมยังเป็ นภาพผลิต
ของความเป็ นผู้หญิงสมัยใหม่ภายใต้ การเปลี่ยนผ่านเวลา
ทางสังคมอีก ด้ ว ย อย่ า งไรก็ดี เมื่ อ เข้ า ใจถึ ง บริ บ ทของ
นักศึกษาหญิงในการสร้ างและเข้ าร่วมพื้ นที่ทางสังคมที่มี
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เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ เ ป็ นสื่ อ กลางแล้ วนั้ น การวิ จั ย
ครั้งต่อไปควรศึกษาผลกระทบที่นักศึกษาหญิงได้ รับจาก
การเข้ าร่วมสังคมกลุ่มดังกล่าว เพื่อทาการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาที่นักศึกษาหญิงต้ องเผชิญ อันจะนาไปสู่การเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ ปั ญ หาให้ ห น่ วยงานที่เกี่ย วข้ อ งน าไป
พิจารณาปรับใช้ เป็ นลาดับต่อไป
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