เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
นวรัฐ เทศพิทกั ษ์
คําสําคัญ : เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เหล้ า ไวน์ เบียร์
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึงเครื่ องดื่มที่มีสว่ นประกอบของเอทานอล (ethanol) โดยเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็ นสารเสพติดที่เกื อบทุกประเทศในโลกกํ าหนดให้ สามารถซื ้อขายได้ อย่างถูกต้ องตาม
กฎหมาย และมีกว่าร้ อยประเทศที่กําหนดอายุขนั ้ ตํ่าของผู้บริโภค ซึง่ กํ าหนดแตกต่างกันไป เช่น ใน
ประเทศเยอรมัน จอร์ เจียและอิตาลี กําหนด 16 ปี ในประเทศอินโดนีเซีย ศรี ลงั กา และอเมริ กา กําหนด
21 ปี แต่ประเทศส่วนใหญ่รวมถึงประเทศไทย กําหนดไว้ 18 ปี
กระบวนการหมักจากยีสต์ธรรมชาติจะทําให้ ได้ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีเปอร์ เซ็นต์แอลกอฮอล์
สูงสุดไม่เกิน 18% โดยปริ มาตรเนื่องจากปริ มาณแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปจะมีผลยับยังการเจริ
้
ญของ
ยีสต์ แต่ปัจจุบนั มีการพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์จนสามารถผลิตเครื่ องดื่มที่มีปริ มาณแอลกอฮอล์ได้ ถึง 25%
โดยปริ มาตร
โดยทัว่ ไปปริ มาณแอลกอฮอล์ในเครื่ องดื่มจะระบุเป็ นเปอร์ เซ็นต์แอลกอฮอล์โดยปริ มาตร แต่ใน
ประเทศอเมริกาจะระบุหน่วยเป็ นดีกรี แอลกอฮอล์ (Alcohol proof) ซึง่ จะมีคา่ เป็ นสองเท่าของเปอร์ เซ็นต์
แอลกอฮอล์โดยปริ มาตรที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาฟาเรนไฮต์ (15.55 องศาเซลเซียส)
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์สามารถแบ่งเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. เบียร์ (Beer)
เบียร์ เป็ นเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความเก่าแก่ที่สดุ มีการบริ โภคอย่างกว้ างขวาง เป็ นเครื่ องดื่ม
ที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ในโลกเป็ นอันดับสามรองจากนํ ้าดื่มและนํ ้าชา ผลิตโดยการหมักแป้งที่ได้ จาก
ธัญพืชกับยีสต์ โดยทัว่ ไปจะใช้ มอลท์ (malt) ที่ทําจากข้ าวบาร์ เล่ย์ หรื อในบางชนิดจะผลิตจากข้ าวสาลี
ข้ าวโพดจนถึงข้ าวเจ้ า เบียร์ มีหลายรสชาติตามส่วนผสมของวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปแต่สว่ นใหญ่จะมีรส
ขมที่เกิดจากฮอปส์ (hops) ซึ่งถูกใส่เข้ าไปเพื่อเพิ่มรสชาติและมีผลเป็ นสารกันเสียตามธรรมชาติ
แอลกอฮอล์ที่พบในเบียร์ โดยทัว่ ไปจะอยู่ระหว่าง 4% ถึง 6% โดยปริ มาตร เบียร์ มีสารอาหารหลายชนิด
เช่น คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม สังกะสี วิตามินบี 1 วิตามินบี 12
และไบโอติน

2. ไวน์ (Wine)
ไวน์ โดยทั่วไปหมายถึงเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากองุ่น แต่ยงั มีไวน์ ที่ผลิตจากผลไม้ ชนิด
อื่น ๆรวมถึ ง ธัญพื ช ซึ่ง จะเรี ย กชื่ อตามวัตถุดิบที่ นํ า มาผลิตนัน้ ๆ เช่น ไวน์ แอปเปิ ้ล ไวน์ เชอรี่ เป็ นต้ น
แอลกอฮอล์ในไวน์เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนนํ ้าตาลในผลไม้ ให้ กลายเป็ นแอลกอฮอล์จากการเจริญ
ของยีสต์ ซึง่ ความหลากหลายของสายพันธุ์ผลไม้ และยีสต์ทําให้ เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันไป
ในไวน์แต่ละชนิด ไวน์มีปริ มาณแอลกอฮอล์อยูร่ ะหว่าง 9% ถึง 16% โดยปริ มาตร
3. เหล้ า (Spirits)
เหล้ าในที่นี ้หมายถึงเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผ่านกระบวนการกลัน่ จนได้ แอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า
20% โดยปริ มาตร วัตถุดิบที่นํามาใช้ ผลิตมีความหลากหลายมากตามแต่ละท้ องถิ่น อาจจะเป็ นธัญพืช
พืชผัก รวมถึงผลไม้ ต่างๆ เช่น บรั่นดีผลิตจากองุ่น วิสกี ผ้ ลิตจากธัญพืช วอดก้ าผลิตจากมันฝรั่งหรื อ
ธัญพืช เป็ นต้ น

แผนภาพแสดงปริ มาณการบริโภคแอลกอฮอล์ตอ่ จํานวนประชากร จากข้ อมูลของ WHO ในปี 2004

การผลิตและบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์พบได้ ตงแต่
ั ้ สังคมชนเผ่าจนถึงสังคมปั จจุบัน โดย
วัฒนธรรมการดื่มแทรกอยู่ในหลายส่วนของวัฒนธรรมและสังคมมนุษย์ โดยมีจดุ ประสงค์แตกต่างกันไป
แต่ส่วนใหญ่ถูกใช้ เพื่อการพบปะสังสรรค์ เฉลิมฉลอง อันเป็ นผลเนื่องมาจากความรู้ สึกที่ว่าเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ทําให้ ร้ ูสกึ ผ่อนคลาย สนุกสนาน ความรู้สกึ ดังกล่าวเกิดจากฤทธิ์กดประสาทของแอลกอฮอล์
ซึ่งหากดื่มในปริ มาณมากและบ่อยครั ง้ จะทําให้ เกิดอันตรายต่อร่ างกายในหลายๆ ส่วน ตังแต่
้ ระบบ
ประสาท ตับ หัวใจ ทังทํ
้ าให้ เกิดโรคเรื อ้ รังและมะเร็ งหลายชนิด รวมถึงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินอัน
เนื่องมาจากการขาดสติ เช่น อุบตั เิ หตุทางรถยนต์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และอื่นๆ
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