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ก่อนจะเขียนเรื่องแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ส ำคัญท่ีสุดในบทควำมชุดนี้ จะขอเกริ่นก่อนว่ำ เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goal ซึ่งถูกกล่ำวถึงบ่อยครั้งในเวทีระดับชำติและนำนำชำติ มีที่มำและ
ควำมส ำคัญอย่ำงไร 

ณ กำลปัจจุบัน โลกใบนี้มีประชำกรชำวโลกรวมกันประมำณ 7.7 พันล้ำนคน มนุษย์โลกแยกกระจำยกันอยู่ตำม
พ้ืนที่ต่ำง ๆ ของโลก และอยู่ภำยใต้กำรปกครองของรัฐบำลที่บริหำรประเทศอย่ำงน้อย 195 ประเทศ และในแต่ละ
ประเทศก็มีระบบกำรปกครองย่อยอีกมำกมำย ควำมจริงทำงวิทยำศำสตร์ประกำรหนึ่งคือ มนุษย์ทั้งโลกนั้นนับเป็น
สิ่งมีชีวิตแค่ 1 สำยพันธ์ (สปีชีส์) มนุษย์ที่มีสปีชีส์เดียวกันย่อมมีควำมต้องกำรพ้ืนฐำนเหมือนกัน เรำต้องกำรน้ ำ
สะอำดส ำหรับดื่ม อำกำศสะอำดส ำหรับหำยใจ ควำมรู้พ้ืนฐำนที่ท ำให้เรำอยู่ในสังคมมนุษย์ที่เต็มไปด้วยระเบียบ
และกฎหมำย ต้องกำรเงินรำยได้เพ่ือใช้ในกำรยังชีพ แต่ควำมแตกต่ำงของภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ ระบบกำร
ปกครอง ผู้ปกครอง ศำสนำ วัฒนธรรมเป็นสำเหตุส ำคัญที่สร้ำงควำมแตกต่ำงและเหลื่อมล้ ำในด้ำนกำรเข้ำถึงควำม
ต้องกำรพ้ืนฐำนแห่งชีวิตระหว่ำงพลเมืองแต่ละพ้ืนที่ ด้วยควำมอำทรต่อประชำกรโลกที่ไม่มีโอกำสเข้ำถึง
ปัจจัยพ้ืนฐำนของกำรด ำรงชีพของกลุ่มผู้น ำโลก จึงมีกำรตั้งเป้ำหมำยของประชำคมโลกร่วมกัน ที่จะท ำให้ให้
มนุษยชำตินั้นอยู่รอดและมีชีวิตที่ดีจำกกำรเข้ำถึงปัจจัยพ้ืนฐำนแห่งชีวิต องค์กรสหประชำชำติ ซึ่งถือเป็นอง ค์กร
ร่วมของมนุษยชำติที่มีบทบำทมำกที่สุดจึงได้ก ำหนดวำระแห่งกำรพัฒนำร่วมกันทั้งโลก โดยครั้งแรกได้เริ่มต้นจำก 
แผนปฏิบัติกำร 21 หรือ Agenda 21 (ค.ศ. 1991–1999 หรือ พ.ศ. 2534-2542) ซึ่งเป็นแผนแม่บทของโลก
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนที่จะท ำให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั้งในด้ำนสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และในเวลำ
ต่อมำได้มีกำรจัดท ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) จ ำนวน 8 



เป้ำหมำย ครอบคลุมระยะเวลำ 15 ปี (ค.ศ 2000 -2015 หรือ พ.ศ. 2543-2558) โดยเพิ่มกรอบของเป้ำหมำยมำก
ขึ้น เช่น กำรขจัดควำมยำกจนและควำมหิวโหย กำรส่งเสริมควำมเท่ำเทียมทำงเพศและบทบำทสตรี และกำรรักษำ
และจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน เป็นต้น 

เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสมัชชำสหประชำชำติจึงได้เริ่มต้นแผนส ำคัญที่จะพัฒนำโลกให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน จึงได้ประกำศเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่ ง ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยมี
ระยะเวลำของเป้ำหมำยนี้ 15 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2573 โดยมีกำรตั้งเป้ำหมำยทั้งสิ้น 17 เป้ำหมำย ซึ่ง
เป้ำหมำยเกือบทั้งหมดสอดคล้องกับแผนพัฒนำประชำคมโลกทั้งสองฉบับก่อนหน้ำ มีบำงเป้ำหมำยที่บรรลุไปแล้ว
เช่น กำรขจัด HIV/AIDs และ มำเลเรีย และมีบำงเป้ำหมำยที่เพ่ิมเติม เช่น เป้ำหมำยที่ 7 กำรเข้ำถึงพลังงำนที่
ทันสมัย เป้ำที่ 16 กำรเสริมสร้ำงสันติภำพและยุติธรรมแก่ชำวโลก เป็นต้น ที่กล่ำวมำทั้งหมดนั้นเพ่ือให้ผู้อ่ำนได้
เข้ำใจว่ำ SDGs นั้นมีควำมส ำคัญระดับไหนในโลกของเรำ ถ้ำให้นิยำมสั้น ๆ คงอธิบำยได้ว่ำ SDGs คือ “แผนพัฒนำ
โลกที่ประชำคมทั้งโลกตกลงร่วมกัน” 

ขออนุญำตเลี้ยวหักศอก กลับมำพูดเรื่องแอลกอฮอล์ต่อ เนื่องจำกปัจจุบันงำนวิจัยทำงวิชำกำรเกี่ยวกับแอลกอฮอล์
เดินทำงไปไกลมำก จำกที่เคยศึกษำผลกระทบต่อเรื่องสุขภำพกำยและจิตเพียงมิติเดียว ตอนนี้งำนวิจัยเกี่ยวกับ
แอลกอฮอล์ได้ศึกษำผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม อำชญำกรรม สิ่งแวดล้อม มำนุษยวิทยำ กฎหมำย
ภำยในประเทศ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ กำรคมนำคม และ อีก ๆ หลำยด้ำน ซึ่งกำรลงลึกและกว้ำงของ
วิชำกำรแอลกอฮอล์ ท ำให้เรำได้ทรำบว่ำแอลกอฮอล์นอกจำกส่งผลกระทบต่อผู้ดื่มโดยตรงแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อ
สังคมมำกขนำดไหน และแน่นอนว่ำผลกระทบของแอลกอฮอล์ได้ส่งผลโดยตรงต่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ที่
คนทั้งโลกก ำลังจะพัฒนำไปร่วมกันด้วย ในกำรรวบรวมข้อค้นพบทำงวิชำกำร พบว่ำแอลกอฮอล์ เป็นอุปสรรคต่อ
เป้ำหมำยใน SDGs มำกถึง 13 เป้ำหมำยจำก 17 เป้ำหมำย ได้แก่ ไร้ควำมยำกจน ไร้ควำมหิวโหย สุขภำพและชีวิต
ควำมเป็นอยู่ที่ดี กำรศึกษำที่มีคุณภำพ ควำมเท่ำเทียมทำงเพศ น้ ำสะอำดและปลอดภัย งำนและผลผลิตทำง
เศรษฐกิจที่มั่นคง ควำมไม่เท่ำเทียมลดลง เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน กำรบริโภคและกำรผลิตอย่ำงรับผิ ดชอบ กำร
จัดกำรกับสภำพดินฟ้ำอำกำศ สันติภำพและควำมยุติธรรม ควำมร่วมมือโดยปรำศจำกผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งผม
จะทยอยเขียนผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อ SDGs ทั้ง 13เป้ำหมำย 

เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนในทุกรูปแบบและทุกแห่งหน 
องค์กำรสหประชำชำติได้นิยำมควำมยำกจนอย่ำงรุนแรงไว้คือ ผู้ที่อยู่ด้วยเงินน้อยกว่ำ 1.25 ดอลลำร์สหรัฐ (40 
บำท) ต่อวัน ในข้อค้นพบจำกกำรวิจัยเรื่องควำมสัมพันธ์ของแอลกอฮอล์และควำมยำกจน พบว่ำแอลกอฮอล์เป็น
หนึ่งในสำเหตุของควำมยำกจน และ ควำมยำกจนก็เป็นปัจจัยที่ท ำให้ผู้คนบริโภคแอลกอฮอล์ ตัวอย่ำงกำรวิจัยจำก
หลำยประเทศทั่วโลกในประเด็นนี้ เช่น 
– ในประเทศกลุ่มลำตินอเมริกำ แอลกอฮอล์ได้กลำยเป็นสำเหตุหลักของกำรตำย ควำมเจ็บป่วย และพิกำรของ
ประชำกรชำย ซึ่งเป็นก ำลังส ำคัญในกำรผลิตของประเทศ ท ำให้เกิดภำวะบั่นทอนควำมเจริญก้ำวหน้ำ และกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนของประเทศ 
– กำรศึกษำในประเทศศรีลังกำ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมชำยมำกกว่ำร้อยละ 10 ใช้จ่ำยเงินไปกับเครื่องดื่ม



แอลกอฮอล์มำกกว่ำรำยได้ที่เขำได้รับ 
– ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับแรกท่ีท ำให้ชำยไทยสูญเสียจ ำนวนปีที่
มีสุขภำพดีในชีวิตไปเนื่องจำกกำรตำยก่อนวัยอันควร และกำรอยู่ด้วยควำมเจ็บป่วยหรือพิกำรซึ่งบั่นทอน
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและกำรหำรำยได้ อันน ำไปสู่ควำมยำกจน 
– ในประเทศไทย พ.ศ. 2560 นักดื่มสุรำเสียค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยในกำรดื่มสุรำเฉลี่ย 1,114 บำทต่อคนต่อเดือน ซึ่งมำก
ถึงร้อยละ 10 ของรำยได้ต่อเดือน แต่ส ำหรับผู้ที่ดื่มหนักจะมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยในกำรดื่มมำกกว่ำนักดื่มทั่วไปเกือบ 2 
เท่ำ โดยนักดื่มหนักเสียค่ำใช้จ่ำย 2,078 บำทต่อเดือนหรือ 24,936 บำทต่อปี 

เป้าหมายที่ 2 หยุดความหิวโหย มีความม่ันคงทางอาหาร 
ภำยในปี 2573 ประชำคมโลกต้องยุติควำมหิวโหย และต้องมั่นใจได้ว่ำคนยำกจน และ กลุ่มคนเปรำะบำงทุกคนใน
โลก ได้รับอำหำรเพียงพอ ควำมยำกจนและหิวโหยมีผลส่วนหนึ่งจำกกำรบริหำรค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน ควำมหิวโหย
จะไม่เกิดข้ึน หำกประชำชนมีควำมมั่งค่ัง หรือ หำกไม่มีควำมม่ังคั่ง ก็ต้องจัดล ำดับควำมส ำคัญของค่ำใช้จ่ำยใน
ครัวเรือนให้เพียงพอต่อกำรหำอำหำร แต่ข้อค้นพบจำกกำรส ำรวจประเทศรำยได้น้อย และรำยได้ปำนกลำง พบว่ำ
ครัวเรือนมักจะใช้จ่ำยเงินไปกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มำกกว่ำค่ำใช้จ่ำยส ำหรับของจ ำเป็น และมีประโยชน์ ตั้งแต่ 
อำหำร ไปจนถึงเรื่องสุขภำพและกำรศึกษำ 

 

นอกจำกนั้นยังมีกำรศึกษำที่พบว่ำประชำกรที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจต่ ำมักจะได้รับผลกระทบทำงลบของแอลกอฮอล์
มำกกว่ำ และมีควำมเปรำะบำงต่อปัญหำในชีวิต ควำมยำกจน ควำมเปรำะบำงของชีวิตเป็นเหมือนมรดกท่ีจะถูกส่ง
ต่อไปรุ่นสู่รุ่น ดังนั้น แอลกอฮอล์จึงท ำให้เกิดวงจรต่อเนื่องของควำมขัดสน ควำมเปรำะบำงต่อปัญหำ และควำมหิว
โหย และเมื่อชีวิตได้รับผลกระทบทำงลบจำกแอลกอฮอล์ (เช่น สุขภำพ หรือ อุบัติเหตุ) ผู้ที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจต่ ำ
มักจะหลีกเลี่ยงผลกระทบอันเลวร้ำยได้ยำกขึ้น เนื่องจำกพวกเขำมักจะขำดแคลนทุนส ำรอง ซ้ ำร้ำยกำรเผชิญหน้ำ
กับผลกระทบทำงลบนั้นหำกเกิดขึ้นในกลุ่มคนยำกจนแล้วมักจะถูกทอดทิ้ งให้เผชิญหน้ำโดยล ำพัง เนื่องจำกขำด
ระบบเก้ือหนุนทำงสังคม ทั้งในภำวะที่ประสบปัญหำแล้ว หรือ ก่อนที่จะประสบปัญหำจำกแอลกอฮอล์ 

ตอนแรกนี้คงชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อภำวะควำมยำกจนและหิวโหย ซึ่งเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดใน
หลำยสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงเป็นสิ่งที่พบได้ไม่ยำกในสังคมไทย ผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อคนชั้นกลำงและ
คนร่ ำรวยนั้นคงไม่มำกเท่ำกับที่แอลกอฮอล์สร้ำงผลกระทบต่อกลุ่มคนรำยได้ต่ ำ ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของสังคมไทย 
ดังนั้นหำกประเทศไทยต้องกำรจะพัฒนำประเทศตำมแผนกำรพัฒนำให้ทัดเทียมกับประชำคมโลก และ ต้องกำร
ลดควำมเลวร้ำยของวงจรควำมยำกจน จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องพิจำรณำผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อควำมยำกจน
และคนยำกจน และน ำไปสู่นโยบำยเชิงปฏิบัติที่จะช่วยลดผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อควำมยำกจนและควำมหิว
โหย 
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