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บทนํา

วิถีความยากจนนําไปสู่การดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์
โดยผ่ า นปั จจั ยที� หลากหลายทั� งภาวะความเครี ยดและ
วิ ถี ชีวิตของประชากรที�ยากจน เช่น ภาวะว่ างงาน การ
หย่าร้ าง ปั ญหาทางด้ านเศรษฐกิจในชีวิตประจําวันนําไป
สู่การเป็ นนักดื�มหนักมากกว่ากลุ่มที�มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ที�ดีกว่า(1-3) นอกจากนี�ความเครียดจากการมีวิถีชีวิตอยู่
ในสภาวะแวดล้ อมของความยากจน เช่น อยู่ ในสภาวะ
ที� มีการจั ดการปั ญหาที� ไม่ ดี อาศั ยอยู่ ในพื� นที� เสี� ยงต่ อ
อาชญากรรม และมีปัญหายาเสพติด อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ปัจจัยความเครียดเหล่านี�นาํ ไปสู่การดื�มเครื�องดื�ม
แอลกอฮอล์(4,5)
แม้ ว่าการศึกษาในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศ
ที�พัฒนาแล้ ว เช่น อังกฤษและสหรัฐอเมริกา จะแสดงให้
เห็นว่ า มีนักดื�มในกลุ่มคนที�มีเศรษฐานะดีมากกว่ากลุ่ม
ที� เศรษฐานะตํ�า กว่ า(6,7) แต่ เมื� อศึกษาลงไปถึงลั กษณะ
การดื� มพบว่ ากลุ่ มคนรวยจะดื� มเครื� องดื� มในประเภทที�
ราคาสูง ดีกรีต�าํ อย่างเช่น ไวน์ ในขณะที�กลุ่มคนจนจะ
ดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ประเภทสุราขาวและเบียร์ (8)
นอกจากนี� คนจนมีพฤติกรรมการดื� มแบบเสี�ยงและ
ดื�มประจํามากกว่าคนรวย กลุ่มคนจนมีโอกาสทีจ� ะประสบ
ปั ญหาความเครี ยด และมีแนวโน้ มที�จะเป็ นนักดื�มหนัก
มากกว่าคนรวย(9) จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่า
กลุ่มคนที�มีความเปราะบางทางสังคม เช่น กลุ่มคนผิวสี
มีโอกาสดื� มหนักและมีโอกาสติดสุราและเป็ นพิ ษสุราเรื�อรั งมากกว่ากลุ่มคนที�มีเศรษฐานะที�ดีกว่า(10) จากการ
ศึกษาในประเทศอินเดียพบว่า กลุ่มคนที�มีรายได้ ต�าํ กว่า
เส้ นความยากจนมีโอกาสในการดื�มประจําประมาณ 1.2
เท่าเมื�อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื�น นอกจากนี� เมื�อใช้ ระดับ
การศึ กษาเป็ นตัวชี� วัดฐานะทางเศรษฐกิจพบว่า กลุ่ มที�
ไม่ ได้ รั บการศึกษามีโอกาสเป็ นนักดื� มประจํา 1.3 เท่า
เมื�อเปรียบเทียบกับกลุ่มที�มีการศึกษา(11)
เป็ นที�แน่ชัดว่า กลุ่มคนจนมีความเสี�ยงที�จะประสบ
ปัญหาที�เกี�ยวข้ องกับการดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์สงู กว่า
คนรวย เนื�องจากกลุ่มคนจนเป็ นกลุ่มที�มีความเปราะบาง
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ทางสังคม การเข้ าถึงสวัสดิการทางสังคมทีน� ้ อยกว่ากลุม่ อืน�
ทําให้ คนจนได้ รับผลกระทบจากการดื�มมากกว่าคนรวย
โดยเฉพาะผลกระทบด้ านเศรษฐกิ จของครั วเรื อน
ครั วเรื อนที� ยากจนมีทรั พยากรจํา กัดอยู่ แล้ ว หากเงิ น
ส่วนหนึ�งถูกแบ่งไปใช้ กับค่าใช้ จ่ายเครื�องดื�มแอลกอฮอล์
ทําให้ สว่ นแบ่งค่าใช้ จ่ายที�จาํ เป็ นของครัวเรือนลดลง เช่น
ค่ า อาหาร ค่ า เครื� องใช้ ภายในบ้ าน ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ศึกษา(12)
นอกจากนี� การดื� มเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ นาํ ไป
สู่วงจรความยากจน ผ่านผลกระทบด้ านการงาน การดื�ม
เครื� องดื�มแอลกอฮอล์อาจมีผลต่อสถานภาพการทํางาน
จากการศึ กษาในประเทศสก๊อตแลนด์ พบว่ า กลุ่ มคน
ตกงานมีสดั ส่วนของนักดื�มหนักมากกว่าคนที�มีงานทํา(13)
การดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ยังมีผลเชิงลบต่อผลิตภาพ
การทํางาน ผ่านทางการเจ็บป่ วยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทํางาน การลางาน มาสาย และการขาดงาน ในหลาย
ประเทศ ได้ ทํา การศึ ก ษาการสู ญ เสี ยผลิ ต ภาพในการ
ทํา งานที� เ กิ ด จากการดื� มเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ เช่ น
การศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ พบว่า การดื�มส่งผลต่อ
การขาดงานและทํา ให้ ประสิทธิภาพในการทํา งานลดลง
โดยทํา ให้ เกิ ดการสูญเสียผลิ ต ภาพสูงถึ งประมาณ 57
ล้ านดอลลาร์ ต่ อ ปี (14) ในสหรั ฐ อเมริ ก าทํา การศึ ก ษา
ในรัฐมินนิโซตา พบว่าการดื�มนําไปสู่การสูญเสียผลิตภาพ
ในการทํางานมากถึง 1.2 ล้ านล้ านดอลลาร์ (15) สําหรับ
ในประเทศไทยการดื� มเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ นาํ ไปสู่
ผลกระทบทางสังคม สุขภาพและเศรษฐกิจสูงถึงร้ อยละ
1.99 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ในปี 2549(16)
การศึกษาเกี�ยวกับการบริโภคเครื� องดื�มแอลกอฮอล์
และความยากจนในประเทศไทย มีอยูอ่ ย่างจํากัด จากการ
ศึกษาของวิชั ย โชควิ วั ฒน และคณะ ปี 2550 พบว่ า
กลุ่ มผู้ มีการศึกษาน้ อยดื� มสุราเป็ นประจํา มากกว่ ากลุ่ ม
ผู้ มีการศึกษาสูง และรายจ่ ายค่าเครื� องดื� มแอลกอฮอล์
สูงกว่ารายจ่ายค่ารักษาพยาบาล(17) และจากการศึกษาของ
อั ญ ชนา ณ ระนองปี 2551 พบว่ าผลกระทบของ
ค่ า ใช้ จ่ า ยเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ ต่ อ ความยากจนของ
67

Alcohol Impoverishment and Patterns of Alcohol Consumption among Different Socio-economic Groups

ครัวเรือนลดลงระหว่างปี 2529-2547(18) และข้ อสรุป
จากการศึ ก ษาพบว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยเครื� องดื� มแอลกอฮอล์
มี ผลกระทบต่ อความยากจนของครั ว เรื อ นไม่ ม ากนั ก
การศึกษาดังกล่ าวใช้ ข้อมูลรายได้ และค่าใช้ จ่ายโดยรวม
ของครั วเรื อนในการศึ กษาผลกระทบของค่ าเครื� องดื� ม
แอลกอฮอล์ต่อความยากจนของครัวเรือน ข้ อมูลรายได้
มีข้อจํากัดคือผู้ ตอบจะรายงานรายได้ ต�าํ กว่ าหรือสูงกว่า
ความเป็ นจริ งเนื� องจากคนไม่ ต้ องการเปิ ดเผยรายได้
ที� แ ท้ จ ริ ง และข้ อมู ลรายจ่ า ยโดยรวมของครั ว เรื อ นมี
แนวโน้ มไม่ ค งที� ในแต่ ล ะเดื อ น เนื� องจากค่ า ใช้ จ่ า ย
โดยรวมของครัวเรือนรวมค่าใช้ จ่ายทีไ� ม่ได้จ่ายเป็ นประจํา
เช่ น ค่ า ภาษี ของขวั ญ เงิ น บริ จาค เบี� ยประกั น ภั ย
การศึ ก ษานี� จะใช้ ข้ อมู ล รายจ่ า ยอุ ป โภคและบริ โภค
ของครั วเรื อนที� มีแนวโน้ มเฉลี� ยต่ อเดือนค่ อนข้ างคงที�
และการศึกษานี� ศึกษาเพื� อต่อยอดในเชิงผลกระทบของ
ค่าใช้ จ่ายเครื�องดื�มแอลกอฮอล์จากปี 2547 และประยุกต์
ใช้ ระเบี ยบวิ ธีวิจัยในการศึกษาผลกระทบจากค่าใช้ จ่าย
เครื� องดื� มแอลกอฮอล์ในหลายมิติ คือ ใช้ แนวคิดการ
ล้ มละลายด้ านสุขภาพ และการกระจายตัวของค่าใช้ จ่าย
เครื� องดื� มแอลกอฮอล์ มาประยุ กต์ใช้ เพื� อแสดงสถานการณ์ของการบริโภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ให้ ครอบคลุม
ในหลากหลายมิ ติ ไม่ เพียงเท่านี� การศึกษานี� ยังศึกษา
ในเชิงพฤติกรรมการดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ท�มี ากกว่า
ผลกระทบเชิงรายจ่ายเครื�องดื�มแอลกอฮอล์
การศึกษานี�มีวัตถุประสงค์เพื�อ (1) ศึกษาผลกระทบ
ค่ า ใช้ จ่ ายเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ ในครั ว เรื อนต่ อความ
ยากจนของครั วเรื อน (2) ศึ ก ษาการกระจายตั ว ของ
ค่ าใช้ จ่ า ยเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ ในกลุ่ มที� มีสถานะทาง
เศรษฐกิจที�แตกต่างกัน และ (3) ศึกษารูปแบบการดื�ม
ในแต่ละกลุ่มที�มีฐานะทางเศรษฐกิจที�แตกต่างกัน

และโครงการสํา รวจพฤติกรรมการสูบบุ หรี� และการดื� ม
สุราของประชากร พ.ศ. 2554
�. ฐานข้อมูลทุติยภูมิ
โดยฐานข้อมูลทีใ� ช้ในการวิเคราะห์แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
ฐานข้ อมูลที�มีการสํารวจค่าใช้ จ่ายเครื� องดื�มแอลกอฮอล์
และการสํารวจพฤติกรรมการดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์
การสํารวจเกีย� วกับค่าใช้จ่ายเครือ� งดืม� แอลกอฮอล์
การศึ ก ษานี� วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ค่ า ใช้ จ่ า ยเครื� องดื� ม
แอลกอฮอล์ จ ากการสํา รวจภาวะเศรษฐกิ จ และสั งคม
ของครัวเรือน ปี ����-���� โดยสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ทํา การสํา รวจในทุ ก จั ง หวั ด ทั� วประเทศ และสํา รวจ
ตลอดทั�งปี ใช้ วิธกี ารสุ่มแบบเป็ นชั�นภูมิ (stratified twostage sampling) ขั�นแรกสุม่ เขตแจงนับ (enumeration areas) ทั�งในเขตและนอกเขตเทศบาล (ในเมืองและนอก
เขตเมือง ตามลํา ดับ) จากนั� นจะเป็ นการสุ่มครั วเรื อน
เมื� อได้ ครั วเรื อนที�สุ่มเรี ยบร้ อยแล้ วจะทําการสัมภาษณ์
หัวหน้ าครั วเรือน การเก็บข้ อมูลจะดําเนินการทุก 2 ปี
แต่ หลั งจาก ปี 2549 ทางรั ฐบาลได้ เล็งเห็นถึ งความ
สํา คั ญ ของข้ อมู ลด้ านเศรษฐกิ จ และสั ง คมจึ งมี ก าร
ดําเนินการเก็บข้ อมูลในทุกๆ ปี

การสํา รวจพฤติ กรรมการบริ โภคเครื� องดื� ม
แอลกอฮอล์
โครงการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี�และการดื�มสุรา
ของประชากร พ.ศ. 2554 ใช้ แผนการสุ่มแบบ stratified
two-stage sampling โดยทํา การเลื อกชุ มนุ มอาคาร/
หมู่ บ้านในขั�นแรก ขั� นที�สองเป็ นการสุ่มเลือกครัวเรื อน
โดยจะสัมภาษณ์ สมาชิ กในครั วเรื อนที� มีอายุ ต�ั งแต่ 11
ปี ขึ�นไป จํานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 177,350 คน
วิธีการศึกษา
�. ตัวแปรทีศ� ึกษา
ตั ว แปรที� ศึ ก ษาในการศึ ก ษานี� ประกอบไปด้ วย
�. รูปแบบการศึกษา
เป็ นการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ ากการสํา รวจ ค่ า ใช้ จ่ ายเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ และค่ า ใช้ จ่ า ยอุ ปโภค
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี 2543-2553 บริ โภคของครั วเรื อนต่ อเดื อ น ครั ว เรื อนที� ล้ มละลาย
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ความยากจนจากค่าใช้ จ่ายเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ และรูปแบบการดื�มในกลุ่มฐานะทางเศรษฐกิจที�แตกต่างกัน

จากค่ าใช้ จ่ ายเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ ครั วเรื อนที� จนลง
เนื� องจากค่ าใช้ จ่ ายเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ สัดส่วนของ
นั กดื� มเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ แต่ละประเภทในรอบ 12
เดือนที�ผ่านมา การดื�มหนักแบบประจําในรอบ 12 เดือน
ที�ผ่านมา หมายถึงการดื�มมากกว่า � แก้ วมาตรฐาน และ
ดื� มหนั ก อย่ า งน้ อย � ครั� งต่ อ สั ป ดาห์ และความชุ ก
ของนักดื�มในรอบ �� เดือนที�ผ่านมา (นักดื�มปัจจุบัน)
เศรษฐานะด้ านทรั พ ย์ สิ น หมายถึ งการแบ่ งฐานะทาง
เศรษฐกิ จ โดยใช้ รายการทรั พ ย์ สิ นและความเป็ นอยู่
ของครัวเรือน เช่น ลักษณะทีอ� ยูอ่ าศัย คอมพิวเตอร์ มือถือ
รถยนต์ส่วนบุคคล เป็ นต้ น เนื�องจากการวัดโดยใช้ ดัชนี
ทรัพย์สินมีความอ่อนไหวต่อการผิดพลาดของเครื� องมือ
วั ด (measurement error) น้ อยกว่ าการวั ดรายได้ หรือ
การใช้ จ่ายของครั วเรื อน ข้ อผิดพลาดของเครื� องมือวัด
อาจเกิดจากปัจจัยด้ านความจําของผู้ตอบ (recall bias)
ในการประมาณการรายได้ หรื อค่ าใช้ จ่ ายในช่ วงเวลาที�
ผ่ า นมา หากวั ดโดยดู จ ากการมี ทรั พย์ สิ นและลั กษณะ
ความเป็ นอยู่จะสามารถลดปัญหาด้านความจําของผู้ตอบ
ได้ (19)
�. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 การวิ เคราะห์ข้ อมู ลการสํา รวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน ปี ����-����
การศึ กษานี� ศึ กษาผลกระทบการบริ โภคเครื� องดื� ม
แอลกอฮอล์ต่อความยากจนของครัวเรือน ใน � ลักษณะ
ดังนี�
1) ครัวเรือนที�ล้มละลายเนื�องจากค่าใช้ จ่ายเครื�องดื�ม
แอลกอฮอล์
ครั วเรื อนที�ล้ มละลายเนื� องจากค่ าใช้ จ่ ายเครื� องดื� ม
แอลกอฮอล์ คาํ นวณจากครั วเรื อนที� มีสัดส่วนค่ าใช้ จ่ าย
เครื�องดื�มแอลกอฮอล์ต่อค่าใช้ จ่ายอุปโภคบริโภคสูงกว่า
ร้ อยละ ��.� การศึกษานี� ประยุกต์ใช้ แนวคิดครัวเรือน
ที�ล้มละลายที�เกิดจากการจ่ายค่าบริการสุขภาพ(19) การ
ศึ กษาครั วเรือนล้ มละลายเนื� องจากค่าใช้ จ่ ายเครื� องดื� ม
แอลกอฮอล์ ตามฐานะทางเศรษฐกิจด้ านทรัพย์สิน โดย
แบ่ งเป็ นควิ นไทล์ การแบ่ งควิ น ไทล์ ใช้ การวิ เ คราะห์
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

องค์ประกอบหลัก (principal component analysis) โดย
ควิ นไทล์ ท�ี � หมายถึ งกลุ่ มครั ว เรื อ นที� จ นที� สุ ด และ
ควินไทล์ท�ี � หมายถึงครัวเรือนที�รวยที�สดุ
การแบ่งเศรษฐานะของครัวเรือนโดยใช้ดชั นีทรัพย์สนิ
มีข�ันตอนดังนี�
ขั� นตอนที� 1 การคิ ด ค่ าดั ช นี ทรั พ ย์ สิ นของแต่ ละ
ครั ว เรื อ น ใช้ การวิ เ คราะห์ องค์ ประกอบหลั ก สํา หรั บ
การมีอยู่ของทรัพย์สนิ แต่ละชนิด ตามสมการที� 1 ดังนี�
��� − ��
�� = � �� �
�
��
�

............สมการที� 1

Ai = ดัชนีทรัพย์สนิ ในครัวเรือน i
aik = การมีทรัพย์สนิ ชนิด k ในครัวเรือน i ซึ�งมีค่าเป็ น
0 (หากไม่มี) หรือ 1 (หากมี)
ak = ค่าเฉลี�ยของการมีทรัพย์สนิ ชนิด k ในครัวเรือน
ทั�งหมด
sk = ส่ ว นเบี� ยงเบนมาตรฐานของการมี ทรั พ ย์ สิ น
ในทุกครัวเรือน
fk = ค่ าถ่วงนํา� หนักของทรัพย์สินชนิด k ที�มีความ
สัมพันธ์กนั กับองค์ประกอบตัวแรก (first principal component)
ขั� นตอนที� 2 แบ่ งเศรษฐานะของครั วเรื อนตามค่ า
ดัชนีทรัพย์สินเป็ นควินไทล์ (quintile) หรือ 5 กลุ่มที�มี
ขนาดเท่ากันโดยเรี ยงลําดั บตามดัชนี ทรั พย์สิน ดั งนั� น
ครั วเรือนที�มีดัชนีทรั พย์สินน้ อยที� สุดจะอยู่ ในควินไทล์
ที� หนึ� ง หมายถึง ครั วเรื อนในกลุ่ มที�ยากจนที� สุด และ
ครั วเรื อนที�มีดัชนี ทรั พย์สินมากที� สุดจะอยู่ ในควิ นไทล์
ที�ห้า
2) ครั ว เรื อ นที� ตกใต้ เส้ นความยากจน หลั งหั ก
ค่าใช้ จ่ายเครื�องดื�มแอลกอฮอล์
การศึ ก ษาครั วเรื อ นที� ค่ า ใช้ จ่ ายอุ ป โภคบริ โ ภคอยู่
ตํ�า กว่ า เส้ นความยากจนเมื� อหั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยเครื� องดื� ม
แอลกอฮอล์ซ�ึ งประยุกต์จากรายงานของธนาคารโลก(19)
เส้ นความยากจนที� นาํ มาวิ เคราะห์ ได้ มาจากการศึ กษา
ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(20) คํานวณ
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จากรายจ่ายอุปโภคบริโภคต่อหัวประชากร และรายจ่าย
ค่าอุปโภคบริโภคต่อค่า adult-equivalent โดยค่า adultequivalent คํานวณโดยใช้ หลั กที� ว่ า เด็กและผู้ ใหญ่ มี
รายจ่ ายที�ไม่ เท่ากัน ดังนั� น จึ งควรคํานวณค่ าอุปโภคบริ โ ภคในกลุ่ มเด็กตํ�า กว่ าในกลุ่ มผู้ ใหญ่ การคํา นวณ
ดังกล่าวใช้ สตู รของ OECD modified scale หรือสมการ
ของ Deaton(21) ดังนี�
adult equivalent = 1+(0.5*(adult-1)) +
(0.3*child)
……………….สมการที� 2
adult = จํานวนคนที�มีอายุ 15 ปี ขึ�นไป และ
child = จํานวนคนที�มีอายุต�าํ กว่า 15 ปี
3) การกระจายตัวของค่าใช้ จ่ายเครื�องดื�มแอลกอฮอล์
ในประชากรที�มีฐานะทางเศรษฐกิจที�แตกต่างกัน
การศึ ก ษานี� พิ จ ารณาการกระจายของค่ า ใช้ จ่ าย
เครื� องดื� มแอลกอฮอล์ (แกนตั�ง) โดยเปรี ยบเทียบกับ
การเรี ยงลําดับของรายจ่ายอุปโภคบริโภคของครัวเรือน
(แกนนอน) ซึ�งแสดงอยู่ในรูปของเส้ นโค้งที�เรียกว่า concentration curve โดยใช้ โปรแกรม DASP version 2.3(22)
หากค่าใช้ จ่ายเครื� องดื� มแอลกอฮอล์กระจายเท่ากัน
ในทุกๆ เศรษฐานะของครัวเรือน concentration curve
จะเป็ นเส้ น ทะแยงมุ ม ที� 45 o เรี ยกว่ า เส้ นแห่ งความ
เท่าเทียม (equality line) หาก concentration curve
อยู่ใต้ เส้ น 45o หมายถึง ค่าใช้ จ่ายเครื�องดื�มแอลกอฮอล์
กระจุกตัวในกลุ่มครัวเรือนที�ร�าํ รวยมากกว่ากลุ่มที�ยากจน
แต่ หาก concentration curve อยู่ เ หนื อเส้ น 45 o มี
ความหมายที�ตรงกันข้ าม(19)
สําหรับเส้ นโค้ งลอเรนซ์ (Lorenze curve) ใช้ ศึกษา
การกระจายตั วของรายได้ โดยแกนตั� งเป็ นการกระจาย
ของรายได้ ตามเศรษฐานะของครัวเรือน ดังนั�น Lorenze
curve อยู่ใต้ เส้ น 45o เสมอ (นั�นคือ รายได้ ย่อมกระจุกตัว
ในครัวเรื อนที�มีเศรษฐานะดีกว่า) ในการศึกษานี� ใช้ ค่า
ใช้ จ่ า ยอุ ปโภคบริ โภคของครั ว เรื อนแทนข้ อ มู ลรายได้
ของครัวเรือนเนื�องจากสะท้ อนเศรษฐานะได้ ดีกว่าข้ อมูล
รายได้ โดยการวัดค่าใช้ จ่ายอุปโภคบริโภคมีความคงที�
ในการรายงานรายปี มากกว่ า การวั ดรายได้ ของครั ว 70

เรือน(19)
เมื�อพิจารณา concentration curve กับ Lorenze curve
ในการศึ กษานี� จึ งเป็ นการเปรี ยบเทียบการกระจายตั ว
ของค่ า ใช้ จ่ า ยเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ ต ามเศรษฐานะ
ของครั วเรื อ นโดยเที ยบกั บ การกระจายของค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการอุ ปโภคบริ โภคของครั ว เรื อน หากเส้ นดั ชนี การ
กระจายตัวของค่าใช้ จ่ายเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ (concentration curve) อยู่ ใต้ เส้ นการกระจายตั วของรายจ่ า ย
อุปโภคบริ โภค (Lorenze curve) แสดงว่ าคนรวยจ่ าย
ค่าเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ในอัตราที�มากกว่าคนจน (progressive payment) แต่หากปรากฏการณ์เกิดขึ�นในทาง
ตรงกันข้ าม แสดงว่ า กลุ่ มคนจนมีค่าใช้ จ่ายเครื� องดื� ม
แอลกอฮอล์ ในอัตราที� สูงกว่ า (regressive payment)
นอกจากนี� การศึ กษานี� ยังประยุ กต์ ใช้ Kakwani index
ที� ศึ กษาค่ า ความต่ า งระหว่ างดั ชนี การกระจายตั ว ของ
ค่าใช้ จ่ายเครื� องดื�มแอลกอฮอล์ (concentration index)
และสัมประสิทธิ�ความไม่เสมอภาคของรายจ่ายอุปโภคบริโภค (Gini coefficient) ตามสมการที� 3 ค่า Kakwani
index มีค่าตั�งแต่ -2 ถึง +1 และถ้ าค่าเป็ นลบหมายถึง
ค่ า ใช้ จ่ า ยเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ เ ป็ นอั ต ราถอยหลั ง
หรือกลุ่มคนจนจ่ายในอัตรามากกว่า (regressive payment) แต่ หากค่ า เป็ นบวกหมายความว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ย
เครื�องดื�มแอลกอฮอล์ในอัตราก้ าวหน้ า หรือคนรวยจ่าย
ในอัตราที�มากกว่า (progressive payment)
Kakwani index = concentration index - Gini coefficient
.............................. สมการที� 3
4.2 การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล พฤติ ก รรมการดื� มจาก
โครงการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุ หรี� และการดื� มสุรา
ของประชากร พ.ศ. 2554
การศึ กษารู ปแบบการดื� มจะแบ่ งการวิ เคราะห์ ออก
เป็ น � ส่วน คือ (�) การศึกษาความชุกของนักดื�มปัจจุบัน
(2) การศึกษาสัดส่วนนักดื�มที�ด�ืมเครื�องดื�มแอลกอฮอล์
แต่ละประเภท ประกอบไปด้ วย เบียร์ สุราขาว/สุรากลั�น
สุราสี สุราพื�นบ้ าน ไวน์ และไวน์คูลเลอร์ โดยการศึกษา
ประเภทเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ จะศึ ก ษาประเภทที�
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ดื� มบ่ อ ยที� สุ ด ในรอบ 12 เดื อ นที� ผ่ า นมา และ (3)
การหาความสัมพันธ์ระหว่างการดื�มหนักแบบประจํากับ
ฐานะทางเศรษฐกิ จ โดยใช้ การวิ เ คราะห์ การถดถอยโลจิสติก (logistic regression) ตัวแปรที�ควบคุมมีดังนี�
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ พื�นที�
ที�อาศัยอยู่ (ในเมืองและนอกเขตเมือง) และภูมิภาค
การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ในการศึ ก ษานี� ใช้ โปรแกรม
STATA version 11 การศึกษานี� มีการถ่ วงค่านํา� หนัก
เพื� อเป็ นตัวแทนของประชากรไทยโดยใช้ ค่าถ่วงนํา� หนัก
ที�คาํ นวณจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ ยกเว้ นการหาความ
สั มพั นธ์ ระหว่ า งการดื� ม หนั ก แบบประจํา กั บ ฐานะทาง
เศรษฐกิจที�ศึกษาเฉพาะกลุ่มประชากรที�ด�ืมหนักเท่านั�น

ผลการศึกษา

�. ครั ว เรื อ นที� ล้ม ละลายเนื� องจากค่ าใช้ จ่ าย
เครือ� งดืม� แอลกอฮอล์ระหว่างปี ����-����
จากการศึ กษาครั ว เรื อ นที� ล้ มละลายจากค่ า ใช้ จ่ าย
เครื� องดื� มแอลกอฮอล์ พบว่ า ครั วเรื อนที�ยากจนที� สุด
ในรอบ 10 ปี ทผ�ี ่านมา มีสดั ส่วนของครัวเรือนทีล� ้ มละลาย
จากค่ าใช้ จ่ ายเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ประมาณร้ อยละ 7
ของครัวเรือนทั�งหมด ขณะที�ในกลุ่มครัวเรือนที�รวยที�สดุ

โดยเฉลี�ยมีเพียงร้ อยละ 3 (ภาพที� 1)
เมื�อวิเคราะห์เฉพาะครัวเรือนที�มีค่าใช้ จ่ายเครื�องดื�ม
แอลกอฮอล์ พบว่า ในระหว่างปี ����-���� ครัวเรือน
ที� จนที� สุ ด มี สั ด ส่ ว นของครั วเรื อนที� ล้ มละลายจาก
ค่าใช้ จ่ายเครื�องดื�มแอลกอฮอล์อยูร่ ะหว่างร้ อยละ ��-��
โดยมีแนวโน้ มเพิ� มขึ� นประมาณร้ อยละ �.� ต่อปี และ
ช่ องว่ างระหว่ า งครั วเรื อนที� ยากจนที� สุ ดและครั วเรื อน
ที�รวยที�สดุ เพิ�มขึ�นในรอบ �� ปี จากประมาณเท่าตัวในปี
���� เป็ นประมาณ � เท่า ในปี ����
�. ครัวเรือนที�ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคอยู่
ตํา� กว่ าเส้นความยากจนหลังหักค่ าใช้จ่ ายเครื� องดื� ม
แอลกอฮอล์
ครั วเรื อนที� จนลงเนื� องจากค่ า ใช้ จ่ า ยเครื� องดื� ม
แอลกอฮอล์เฉลี�ยประมาณร้ อยละ 1.0 ในแต่ละปี และ
มี แนวโน้ มลดลงในรอบ �� ปี ที� ผ่ า นมา เมื� อคํา นวณ
โดยใช้ รายจ่ายอุปโภคบริโภคต่อหัวประชากร (ภาพที� 2)
และเมื� อคํา นวณสั ด ส่ ว นครั วเรื อนที� จนลงเนื� องจาก
ค่าใช้ จ่ายเครื� องดื� มแอลกอฮอล์โดยใช้ รายจ่ายอุปโภคบริโภคต่อค่า adult equivalent สัดส่วนครัวเรือนที�จนลง
เนื�องจากค่าใช้ จ่ายเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ประมาณ ร้ อยละ
0.3 ถึงแม้สดั ส่วนครัวเรือนทีจ� นลงจากค่าใช้ จ่ายเครื�องดื�ม

ร้อยละ

ภาพที� 1 สัดส่วนของครัวเรือนที�ลม้ ละลายจากค่าใช้จ่ายเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ต่อครัวเรือนทั�งหมด แบ่งตามเศรษฐานะ
ทางทรัพย์สิน ในปี 2543-2553
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แอลกอฮอล์จะค่อนข้ างตํ�า เมื�อคิดเป็ นจํานวนครัวเรือน
พบว่ า ครั วเรื อนที� จนลงเนื� องจากค่ า ใช้ จ่ ายเครื� องดื� ม
แอลกอฮอล์สงู กว่า ���,��� ครัวเรือนในทุกปี นอกจากนี�
ครัวเรือนทีจ� นลงเนื�องจากค่าใช้ จ่ายเครื�องดื�มแอลกอฮอล์
มีสดั ส่วนที�แตกต่างกันระหว่างในเมืองและนอกเขตเมือง
โดยในพื� นที� นอกเขตเมื องมี สั ดส่ ว นครั ว เรื อนที� จนลง
เนื� องจากค่ า ใช้ จ่ า ยเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ สูงกว่ า พื� นที�
เขตเมืองประมาณเท่าตัว และแนวโน้ มครัวเรือนที�จนลง
เนื� องจากค่ า ใช้ จ่ า ยเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ ข องพื� นที�
เขตเมืองกับนอกเขตเมืองมีแนวโน้ มลดลง
เมื� อเปรียบเทียบระหว่ างภูมิภาคครั วเรื อนที�ยากจน
ลงเนื� องจากค่ าใช้ จ่ายเครื� องดื� มแอลกอฮอล์พบมากสุด
ในภาคเหนือ โดยเฉลี�ยประมาณร้ อยละ 1.30 ในแต่ละปี
และในกรุงเทพและปริมณฑลมีสัดส่วนครัวเรือนที�จนลง
เนื�องจากค่าใช้ จ่ายเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ต�าํ ทีส� ดุ ประมาณ
ร้ อยละ 0.5 ในแต่ละปี นอกจากนี� สัดส่วนครั วเรื อนที�
จนลงเนื�องจากค่าใช้ จ่ายเครื�องดื�มแอลกอฮอล์มีแนวโน้ ม
ลดลงในทุ ก ภู มิ ภาค ยกเว้ นในปี 2547 ที� มี สั ด ส่ ว น
ครัวเรือนทีจ� นลง เนื�องจากค่าใช้จ่ายเครื�องดื�มแอลกอฮอล์
เพิ�มขึ�น (ภาพที� 3)

�. การกระจายตั ว ของค่ าใช้ จ่ ายเครื� องดื� ม
แอลกอฮอล์
จากภาพที� � เส้ นดัชนีการกระจายตัวของค่าใช้ จ่าย
เครื�องดื�มแอลกอฮอล์ (concentration curve หรือ C (p):
alcohol expenditure) อยู่ ใต้ เส้ นการกระจายตั วของ
รายจ่ายอุปโภคบริโภค (Lorenze cureve หรือ (L(p):
consumption expenditure) แสดงให้ เห็นว่ากลุ่มครัวเรือน
ที� มีเ ศรษฐานะดีจ่ ายค่ าเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ ในอั ตรา
ที� สู งกว่ าครั วเรื อนที� ยากจน (progressive payment)
และค่า Kakwani index มีค่าเป็ นบวกเท่ากับ �.�� โดย
ค่าสัมประสิทธิ�ความไม่เสมอภาคของค่าอุปโภคบริ โภค
เท่ากับ �.�� และค่าดัชนีการกระจายตัวของค่าใช้ จ่าย
เครื� องดื� มแอลกอฮอล์ เท่ากับ �.�� ซึ� งแสดงว่ า กลุ่ ม
ครั วเรื อนที�มีเศรษฐานะดีจ่ายค่าเครื� องดื� มแอลกอฮอล์
ในอัตราที�สงู กว่า
�. รู ปแบบการดื� มเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ ใ น
แต่ละเศรษฐานะ
จากการศึกษาความชุกนักดื�มแบ่งตามเศรษฐานะด้าน
ทรัพย์สนิ ในประชากรอายุ �5 ปี ขึ�นไป พบว่าความชุกของ
นักดื�มสูงสุดในกลุ่มประชากรชนชั�นกลางประมาณร้ อยละ

ภาพที� 2 สัดส่วนของครัวเรือนที�มีรายจ่ ายอุปโภคบริโภคของครัวเรือนอยู่ใต้เส้นความยากจนเนือ� งจากค่าใช้จ่ายเครื�องดื�ม
แอลกอฮอล์ในปี 2543-2553 (คํานวณโดยใช้รายจ่ ายอุปโภคบริโภคต่อหัวประชากร)
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34.0 และตํ�าสุดในครัวเรือนที�รวยที�สดุ ร้ อยละ 27.0 และ ขณะทีก� ลุม่ ทีม� เี ศรษฐานะตํ�าทีส� ดุ ดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์
เมื� อแบ่ งสั ดส่วนของนั กดื� มตามเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ ประเภทสุราพื� นบ้ าน สุราขาว และนักดื� มที�ด� ื มสุราขาว
แต่ ล ะประเภท พบว่ ากลุ่ มคนเศรษฐานะดี ท�ี สุ ด ดื� ม พบน้ อยในกลุ่มคนเศรษฐานะดีท�ีสดุ
เครื�องดื�มแอลกอฮอล์ประเภท ไวท์ สุราสี และไวท์คลู เลอร์
ภาพที� 3 สัดส่วนของครัวเรือนที�มคี ่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคตกอยูใ่ ต้เส้นความยากจนเนือ� งจากค่าใช้จ่ายเครือ� งดืม� แอลกอฮอล์ใน
ปี 2543-2553 แบ่งตามภูมิภาค (คํานวณโดยใช้รายจ่ ายอุปโภคบริโภคต่อหัวประชากร)
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ภาพที� 4 การกระจายตัวของค่าใช้จ่ายเครื�องดื�มแอลกอฮอล์เปรียบเทียบกับค่าอุปโภคบริโภคของครัวเรือนในปี 2553
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หมายเหตุ consumption expenditure = รายจ่ายอุปโภคบริโภคของครัวเรือน
alcohol expenditure =ค่าใช้ จ่ายเครื�องดื�มแอลกอฮอล์
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�. ความสัมพันธ์ระหว่างการดื�มหนักแบบประจํ า
กับฐานะทางเศรษฐกิจด้านทรัพย์สิน
นักดื�มหนักส่วนใหญ่เป็ นนักดื�มหนักครั� งคราว และ
นักดื�มหนั กครั� งคราวส่วนใหญ่กระจายตัวในกลุ่มคนที�มี
เศรษฐานะทีด� ี ขณะทีน� ักดื�มหนักแบบประจําพบมากที�สดุ
ในกลุ่ มคนจนที�สุด มากไปกว่ านี� กลุ่ มที�มีเศรษฐานะตํ�า
มี โ อกาสที� เป็ นนั กดื� มหนั ก แบบประจํา มากกว่ า กลุ่ ม
ที�มีฐานะทางเศรษฐกิจที�สงู กว่า ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มคน
ที� มี ฐานะทางเศรษฐกิ จดี ท�ี สุ ดมี โอกาสที� จะเป็ นนั กดื� ม
หนักแบบประจําน้ อยกว่ากลุ่มคนที�มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ตํ�า ที� สุ ดประมาณร้ อยละ ��.� (p<0.05,OR=0.60,
95%CI =0.49-0.74) (ตารางที� 1)

วิจารณ์

การศึกษานี�มงุ่ เน้ นเพื�ออธิบายสถานการณ์การบริโภค
เครื� องดื� มแอลกอฮอล์ และความยากจน ทั� งในรู ปแบบ
ค่าใช้ จ่ายและพฤติกรรมในการดื�ม จากการศึกษาใน �
วัตถุประสงค์ จะพบว่า (�) ค่าใช้ จ่ายเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ส่งผลต่ อความยากจนของครัวเรื อน ทั�งในรูปแบบ
ของการล้ มละลายของครั วเรือนและการทําให้ ครัวเรื อน
ตกใต้ เ ส้ น ความยากจนเนื� องจากค่ า ใช้ จ่ า ยเครื� องดื� ม
แอลกอฮอล์ (�) คนเศรษฐานะดี จ่ า ยค่ า เครื� องดื� ม
แอลกอฮอล์ในอัตราทีส� งู กว่ากลุ่มคนจน (�) รูปแบบการ
ดื� มเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ ข องคนจนที� ค่ อ นข้ างเสี� ยง
ทั�งดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ท�มี ีดีกรีสงู และการดื�มหนัก

แบบประจํา โดยจากข้ อค้ นพบทั� ง � ข้ ออาจแบ่ งเป็ น
สถานการณ์ ใ น � ลั ก ษณะคื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยเครื� องดื� ม
แอลกอฮอล์และพฤติกรรมการดื�ม ดังนี�
ผลกระทบค่ า ใช้จ่ ายเครื� องดื� มแอลกอฮอล์และ
ความยากจนของครัวเรือน
จากผลการศึ กษาสถานการณ์ การบริ โภคเครื� องดื� ม
แอลกอฮอล์ แ ละความยากจน ค่ าใช้ จ่ ายเครื� องดื� ม
แอลกอฮอล์ ส่ งผลกระทบต่ อฐานะทางเศรษฐกิ จ ของ
ครัวเรือน การศึกษานี�ยืนยันผลการศึกษาทีแ� สดงแนวโน้ ม
การลดลงของผลกระทบจากค่ าใช้ จ่ ายเครื� องดื� ม
แอลกอฮอล์ในระหว่างปี 2529-2547 ของ อัญชนา ณ
ระนอง(18) การลดลงของสั ดส่ ว นครั วเรื อนที� ได้ รั บผล
กระทบทางเศรษฐกิจจากค่าใช้ จ่ายเครื�องดื�มแอลกอฮอล์
โดยเฉพาะในปี 2545 ที� แสดงการลดลงอย่ างเห็นได้
ชั ดอาจจะมีสาเหตุมาจากการรณรงค์และมาตรการทาง
สั งคมจากการขั บ เคลื� อนของภาคี เครื อ ข่ า ยเพื� อแก้ ไข
ปัญหาจากการบริโภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะ
ช่ ว งปี 2544 ที� เ ป็ นปี กํา เนิ ดของสํา นั ก งานกองทุ น สนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพที�ส่งผลต่อการขับเคลื�อน
ทางสั งคมในการจั ด การปั ญ หาเครื� องดื� มแอลกอฮอล์
และนอกจากนี� อาจจะมี สาเหตุ มาจากการเพิ� มขึ� นของ
รายได้ ของประชากรไทย(23) มากไปกว่านี� การลดลงของ
การล้ มละลายที� เกิ ดจากการดื� มเครื� องดื� มแอลกอฮอล์
อาจมี ส าเหตุ ม าจากการลดลงของสั ด ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ าย

ตารางที� 1 ความสัมพันธ์ระหว่างฐานะทางเศรษฐกิจและการดื�มหนักแบบประจํ า ในปี 2554 (กลุ่มอ้างอิงคือควินไทล์ที� 1)
ควินไทล์
ควินไทล์ท�ี �
ควินไทล์ท�ี �
ควินไทล์ท�ี �
ควินไทล์ท�ี �
ควินไทล์ท�ี �

ดื�มหนักครั�งคราว

ดื�มหนักประจํา

สัดส่วนของการดื�มหนักประจํา

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

adjusted odds ratio

(95% CI)

865
920
1187
1352
1353

15.0
16.0
21.0
24.0
24.0

316
234
275
296
248

23.0
17.0
20.0
22.0
18.0

1
0.75*
0.69*
0.67*
0.60*

(0.61-0.91)
(0.57-0.83)
(0.56-0.81)
(0.49-0.74)

หมายเหตุ * p<0.05
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ความยากจนจากค่าใช้ จ่ายเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ และรูปแบบการดื�มในกลุ่มฐานะทางเศรษฐกิจที�แตกต่างกัน

เครื� องดื� มแอลกอฮอล์ ในระดั บครั วเรื อน (24) แต่
อย่ า งไรก็ต าม พบว่ า ข้ อสรุ ป ของการศึ ก ษานี� มี ความ
ขัดแย้ งกันกับข้ อสรุปการศึกษาของอัญชนา ณ ระนอง(18)
ที� พ บว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ มี ผลกระทบ
ต่ อความยากจนของครั วเรื อนไม่ มากนั� น อาจรายงาน
ผลกระทบโดยไม่ คาํ นึ งถึงจํา นวนครั วเรื อนไทยที� จนลง
เนื� องจากค่ า ใช้ จ่ า ยเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ ท�ี มี จาํ นวน
สูงกว่า 140,000 ครัวเรือนในทุกปี
การกระจายตัวของค่าใช้ จ่ ายเครื� องดื� มแอลกอฮอล์
ที�พบว่ากลุ่มคนรวยจ่ายค่าเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ในอัตรา
ที� สู งกว่ า (progressive payment) จากผลการศึ ก ษา
ดังกล่าวขัดแย้ งกับการศึกษาจากเวียดนามที�พบว่า กลุ่ม
คนจนที�สดุ จ่ายค่าใช้ จ่ายเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ในสัดส่วน
ที�สงู กว่ากลุ่มคนที�มีรายได้ สงู ที�สดุ ประมาณ 4 เท่า(25) ซึ�ง
ข้ อขัดแย้ งของผลการศึกษาอาจจะเกิดจากความแตกต่าง
ของบริ บ ททั� งทางเศรษฐกิ จ และสั งคม และถึ งแม้ ว่ า
คนรวยจ่ ายค่ า เครื� องดื� มแอลกอฮอล์ ในอั ตราที� สู งกว่ า
คนจน แต่ ค นจนก็ ไ ด้ รั บ ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ที�
มากกว่าคนที�มีเศรษฐานะดีกว่า จะเห็นได้ จากครัวเรือน
ที�ล้มละลายจากค่าใช้ จ่ายเครื�องดื�มแอลกอฮอล์มีสัดส่วน
ที� สู งในกลุ่ มคนจน ยิ� งไปกว่ า นั� น ค่ าใช้ จ่ ายเครื� องดื� ม
แอลกอฮอล์ ใ นกลุ่ มครั ว เรื อ นที� ยากจนอาจส่ งผลต่ อ
การสูญเสียโอกาสในค่าใช้ จ่ายพื� นฐานด้ านอื�นๆ ดังการ
ศึ กษาในไต้ หวั นที� แสดงถึ งความสัมพั นธ์ของค่ าใช้ จ่ าย
เครื� องดื� มแอลกอฮอล์ แ ละการลดลงของค่ าใช้ จ่ าย
พื�นฐานของครัวเรือน(12)
พฤติกรรมการดืม� ตามฐานะทางเศรษฐกิจ
กลุ่ มคนชนชั� นกลางมี ความชุ กของนั กดื� มสู งที� สุ ด
ซึ� งผลการศึกษานี� เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับรายงาน
สถานการณ์ ก ารบริ โภคเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ แ ละ
ผลกระทบ ในประเทศไทยปี 2556 จากศูนย์วิจัยปัญหาสุราที�พบว่ า คนที�จบการศึกษาสายอาชีพ (ปวช. ปวส.
และอนุ ปริญญา) มีความชุกสูงที�สดุ (24) แต่อย่างไรก็ตาม
เมื�อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาจากต่างประเทศ อาจมี
ความแตกต่ า งกั นไปขึ� นอยู่ กั บบริ บ ทของประเทศ ใน
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ประเทศที�พัฒนาแล้ ว เช่น การศึกษาในประเทศอังกฤษ
ที�พบว่า ในครัวเรือนที�มีรายได้ สูงมีนักดื�มในช่วงสัปดาห์
ทีผ� า่ นมามากกว่าครัวเรือนทีม� รี ายได้ต�าํ ประมาณ 2 เท่า(26)
เช่ นเดี ย วกั น กั บ การศึ ก ษาในสหรั ฐอเมริ กา (7) และ
การศึ ก ษาจากประเทศเพื� อนบ้ าน คื อ สาธารณรั ฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ที�พบว่าความชุกของนักดื�ม
พบมากในกลุ่มคนที�มีการศึกษาสูงและรายได้ สงู (27)
หากศึกษาประเภทของเครื� องดื�มแอลกอฮอล์ กลุ่ ม
คนรวยดื� มเครื� องดื�มแอลกอฮอล์ท�ีมีดีกรี ต�าํ คือ สุราสี
และไวน์ กลุ่มคนจนดื�มสุราพื�นบ้ าน มากไปกว่านี� ในกลุ่ม
คนจนมีพฤติกรรมการดื�มแบบเสี�ยงมากกว่ากลุ่มคนรวย
คนจนมีรปู แบบการดืม� หนักแบบประจํามากกว่ากลุม่ คนรวย
ผลการศึ ก ษานี� สนั บ สนุ นหลายการศึ ก ษา ซึ� งพบว่ า
การดื�มแบบหนักพบมากในกลุ่มคนที�มกี ารศึกษาตํ�า(28,29)
และกลุ่ มคนจน(30) ซึ� งการดื� ม หนั ก ในกลุ่ มคนจนอาจ
มี สาเหตุ มาจากความเครี ยดจากวิ ถี ความยากจน เช่ น
การว่างงาน เป็ นต้น จากการศึกษาในประเทศรัสเซียพบว่า
การดื� มแบบเสี� ยงมีความสัมพั นธ์กันกับการว่ างงาน(31)
เช่นเดียวกับการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา ที�พบว่า ความถี�
ของการดื�มหนักมีความสัมพันธ์กับการเพิ� มขึ�นของอัตรา
การว่างงานในรอบ �� ปี ที�ผ่านมา (32) จากพฤติกรรม
การดื� มแบบเสี� ยงในกลุ่ มคนจน อาจทํา ให้ กลุ่ มคนจน
ประสบปัญหาที�เกี�ยวข้ องกับการดื�มมากกว่ากลุ่มคนรวย
ทั�งปัญหาด้ านสุขภาพ และปัญหาทางสังคม และปั ญหา
การติดสุราในประชากรทั�วไป(28)
การศึกษานี�อาจมีข้อจํากัด เนื�องจากเป็ นการวิเคราะห์
ข้ อมูลที�ทาํ การศึกษาแบบภาคตัดขวาง (cross sectional
study) ทําให้ไม่สามารถบอกทิศทาง ความสัมพันธ์ระหว่าง
การบริ โ ภคเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ กั บ ความยากจนได้
ทีส� าํ คัญข้ อมูลทีใ� ช้ เป็ นข้อมูลทุตยิ ภูมิ อาจทําให้ ไม่สามารถ
ครอบคลุ มประเด็นความยากจนได้ ท�ั งหมด เช่ น ผลกระทบค่ า ใช้ จ่ า ยเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ ต่ อชี วิ ตความ
เป็ นอยู่ของครัวเรือน และการสอบถามค่าใช้ จ่ายแอลกอฮอล์ อาจได้ ผลที� ต�าํ กว่ าความเป็ นจริ งเนื� องจากปั จจั ย
ด้ านการจํา ของผู้ ตอบ (recall bias) นอกจากนี�
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มีการเปลี�ยนแปลงข้ อคําถามเกี�ยวกับค่าใช้ จ่ายเครื�องดื�ม
แอลกอฮอล์ ในการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครั วเรื อนในบางปี เช่ น ปี 2547 ที� อาจส่ งผลกระทบ
ต่ อ การเปลี� ยนแปลงของข้ อมู ล สั งเกตจากภาพที� 3
ที� แสดงความไม่ คงที� ของผลการศึ กษาอย่ างเห็นได้ ชั ด
ในการสํารวจโครงการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี� และ
การดื� มสุ ร าของประชากร พ.ศ.2554 ยิ น ยอมให้ มี
คนใกล้ ชิดตอบแทนในบางข้ อคําถาม อาจส่งผลต่อความ
คลาดเคลื�อนของข้ อมูล
ข้ อมู ลจาก � การสํา รวจที� ใช้ ในการศึ กษานี� เป็ นปี
การสํารวจทีแ� ตกต่างกัน ดังนั�น การศึกษานี�อาจไม่สามารถ
อธิ บ ายความเชื� อมโยงพฤติ กรรมการดื� มในลั ก ษณะ
ที� แตกต่ างกั นกั บผลกระทบด้ านความยากจนของ
ครัวเรือนที�เกิดจากค่าใช้ จ่ายเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ได้
สรุป
ข้ อค้ นพบจากการศึกษายื นยันผลกระทบค่ าใช้ จ่ าย
เครื�องดื�มแอลกอฮอล์ต่อความยากจนของครัวเรือน โดย
เฉพาะกลุ่ มคนจนที� ได้ รั บผลกระทบทางด้ านเศรษฐกิจ
ที�สูงกว่ า ถึงแม้ ว่ ากลุ่ มครั วเรื อนที�มีเศรษฐานะที�ดีจะมี
ค่ าใช้ จ่ ายเครื� องดื� มแอลกอฮอล์ในอัตราที� สูงกว่ า และ
รูปแบบการดื�มที�คนจนดื�มแบบหนักและประจํามากกว่า
ดังนั�น ประเทศไทยควรผลักดันนโยบายควบคุมเครื�องดื�ม
แอลกอฮอล์ท�มี ีประสิทธิภาพเพื�อปกป้ องกลุ่มเปราะบาง
ทางสังคมเหล่านี� เช่น นโยบายภาษีและราคาที�สามารถ
ลดการเข้ าถึงทางเศรษฐศาสตร์ของเครื�องดื�มแอลกอฮอล์
ในกลุ่มคนจนได้
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Abstract: Alcohol Consumption and Poverty: Alcohol Impoverishment and Patterns of Alcohol Consumption among
Different Socio-economic Groups
Jintana Jankhotkaew, B.Sc.*,**; Surasak Chaiyasong, B.Sc. (Pharm.), M.Sc., Ph.D.**,***; Vuthiphan
Vongmongkol, B.Sc., M.Sc.*; Supon Limwattananon, B.Sc. (Pharm.), M.P.H.M., Ph.D.*,****; Thaksaphon
Thamarangsi, M.D., M.P.H., Ph.D.*,**
*International Health Policy Program (IHPP), Thailand; **Health Promotion Policy Research Center (HPR),
Thailand; ***Social Pharmacy Research Unit, Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand;
****Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University, Thailand
Journal of Health Science 2015;24:68-80.
This study investigated the situation of alcohol consumption and poverty in three aspects. First, the
study examined the effect of alcohol on household poverty. Second, the study investigated distribution of
alcohol expenditure across households with different socio-economic status (SES). Third, the study determined the pattern of alcohol consumption across SES. The study employed secondary data analyses from
two nationally representative surveys, Household Socio-Economic Survey during 2000-2010, and Cigarette
Smoking and Alcohol Drinking Behavior Survey in 2011. The effect of alcohol expenditure on poverty at
household level was examined through the use of catastrophic concept and poverty line. Households that
spent on alcohol exceeding 10% of household consumption expenditures were considered as financial
catastrophic. Moreover, the households being trapped under the poverty line due to alcohol expenditure
were considered as alcohol impoverishment. Lorenz curve was used to investigate the distribution of
alcohol expenditure. Also, the study used logistic regression to examine the relationship between regular
binge drinking and SES. Sampling weight was applied in order to be national representative. The finding
showed that poorest households had higher percentage of financially catastrophic situation compared to
their counterparts. Inequality in household catastrophic due to alcohol expenditure between the richest and
poorest quintile was increased over decade. Each year, more than 140,000 Thai households faced with
alcohol impoverishment. Moreover, there were differences in alcohol impoverishment across regions. The
highest level was observed in the north of Thailand and the lowest in Bangkok. Furthermore, people living
in rural areas tended to face alcohol more impoverishment than urban areas. Although alcohol expenditure
was highly concentrated among the rich, the poor faced with more economic burden. The differences in
consumption patterns existed across SES. The poor tended to be regular binge drinkers than the rich.
Key words: alcohol consumption, impoverishment, household catastrophic, Thailand
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