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กิตติกรรมประก�ศ

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมผลงานการวิจัยในชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยสุราภาคเหนือตอน

บน: การควบคุมของท้องถิ่นในมุมมองสตรีนิยม” ที่ด�าเนินการโดยศูนย์สตรีศึกษา ภาควิชาสตรีศึกษา คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากศูนย์วิจัยปัญหา

สรุา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ในช่วงระยะเวลา 

9 เดือน (ธันวาคม 2557 ถึงสิงหาคม 2558)

งานวิจัยดังกล่าวส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จากความร่วมมือของผู้หญิงและเครือข่าย และการให้ข้อมูล

ของชาวบ้านในพื้นที่วิจัยอย่างดียิ่ง อีกทั้งความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา และเจ้าหน้าที่

ภาควิชาสตรีศึกษา คณะผู้เขียนขอขอบคุณผู้หญิงและเครือข่าย ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

มา ณ โอกาสนี้

คณะผูเ้ขยีนขอขอบคณุคณาจารย์และผูท้รงคณุวฒุ ิในการให้ความเหน็และข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อชดุงานวจิยันี ้โดยเฉพาะอย่างยิง่อาจารย์ฉลาดชาย รมติานนท์ ให้ความกรณุาต่อคณะนกัวจิยัอย่างมากมา

ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร และผู้ทรงคุณวุฒิ

แห่งศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงชุดโครงการวิจัย ดร.นพพล วิทย์วรพงศ์ ให้ข้อ

สังเกตเชิงวิชาการต่อการน�าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ รศ. สริตา ธีระวัฒน์สกุล อาจารย์กนิษฐา ไทยกล้า 

ให้ความเห็นและมอบเอกสารงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ อาจารย์สุริยา สมุทคุปติ์ ผศ.ดร. เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ 

ศ.ดร. ยศ สันตสมบัติ รศ.ดร .ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี และคุณศิริพร ยอดกมลศาสตร์ ช่วยให้ความเห็นและ

ข้อแนะน�าในการปรับปรุงงานวิจัยอย่างดียิ่ง รวมทั้งขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงด

เหล้า ภาคเหนือตอนบน ทุกท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

คณะผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจใน “ปัญหาสุรา”ให้

เพิ่มมากขึ้น และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้สนใจทั่วไป

คณะผู้เขียน

30 มกราคม 2559
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การกนิเหล้า สบูบหุรี ่เล่นการพนนัถกูถอืว่าเป็นปัญหาสงัคมในประเทศไทยและอกีหลายประเทศ 

ส่วนใหญ่มาจากฐานคิดทางศีลธรรมที่แตกต่างหลากหลายซับซ้อนเลื่อนไหลของแต่ละประเทศแต่ละ

สังคม ในกรณีของประเทศไทยการแก้ปัญหานี้เท่าที่ผ่านมาจนปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า ส่วนใหญ่เป็น

ปฏิบัติการ ซึ่งมีที่มาจากวิธีคิดแบบพุทธศาสนา แต่เนื่องจากพุทธศาสนาในฐานะที่เป็น “ชุดความรู้” 

ถกูชดุความรูใ้หม่ทีม่าพร้อมกบัความทนัสมยัและรฐัสมยัใหม่เข้ามาท�าหน้าทีใ่นการก�าหนดนยิามมากขึน้

เรื่อย ๆ ว่า อะไรเป็นอะไร อะไรสัมพันธ์กับอะไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล อะไรถูก อะไรผิด อะไร

เป็นปัญหา อะไรไม่ใช่ปัญหา และ ฯลฯ การกินเหล้าสูบบุหรี่ก็เช่นเดียวกับ “การสูบฝิ่น กินกัญชา” ถูก

ก�าหนดโดยรัฐว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีงามและส�าคัญที่สุดคือผิดกฎหมาย นี้ยังไม่พูดถึงความเชื่อเรื่อง

ผีกับอ�านาจและการปฏิบัติตามพิธีกรรมและธรรมเนียมต่างๆ ที่ขัดแย้งกับพุทธศาสนาและกฎหมาย

อย่างไรกต็ามรฐัสมยัใหม่กแ็ทบไม่ต่างจากรฐัสมยัเก่าคอื ต้องการรายได้มาใช้จ่ายในการปกครอง

บริหารประเทศ ดังนั้นในบางกรณี เช่น บุหรี่ เหล้า การพนัน หวย และสลากกินแบ่ง รัฐได้จัดตั้งหน่วย

งานขึ้นมาด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายท�าให้เกิดรายได้มหาศาล ส่วนการกระจายผลประโยชน์มักใช้

ระบบให้สมัปทานเช่นเดยีวกบัการท�าเหมอืงแร่และป่าไม้ ซึง่นอกจากท�าให้รฐัมรีายได้ในรปูภาษแีละค่า

สัมปทานแล้วยังท�าให้เกิดการผูกขาดตัดตอนที่สลับซับซ้อน จากกลุ่มทุนและเอกชนบางรายที่สามารถ

เข้ามามส่ีวนก�าหนดนโยบายการผลติ การกระจายและการบรโิภคสนิค้าทีด้่านหนึง่ถกูประทบัตราบาปว่า

ผิดศีลธรรม นี้ยังไม่รวมถึงการน�าเข้าเหล้า เบียร์ บุหรี่ต่างประเทศอีกมากมายมหาศาลทั้งถูกกฎหมาย

และผิดกฎหมายกับการฉ้อราษฎร์บังหลวงและการรีดไถของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น

ภาพที่บรรยายข้างบนเป็นเพียงบางส่วนเล็ก ๆ ที่ชี้ให้เห็นว่าเรื่องราวที่งานวิจัยชิ้นนี้ต้องการ

ท�าความเข้าใจเป็นความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจในสงัคมไทยทีส่ลบัซบัซ้อนเตม็ไปด้วยความขดัแย้งและเลือ่น

ไหลไม่หยุดนิ่ง เป็นความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่มีมิติทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม 

สุขภาพ อนามัย ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและอื่น ๆ ปรากฏการณ์นี้มีอยู่ในทุกระดับตั้งแต่

ปัจเจกชน ครอบครัว ชุมชน จังหวัด และประเทศ ความซับซ้อนเช่นนี้ท�าให้การสร้างกรอบคิดในการ

วิจัยเป็นเรื่องส�าคัญ กรอบคิดในแนวเศรษฐศาสตร์กระแสหลักไม่เพียงพอเนื่องจากเป็นการมุ่งประเด็น

ไปที่ความส�าคัญโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างตัดขาดจากโครงสร้างอื่นๆ

ด้วยเหตุนี้กรอบคิดแบบเศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy) จึงถูกเลือกมาใช้ สาระ

ส�าคัญประการหนึ่งของกรอบคิดนี้คือเปิดโอกาสให้มองเห็นการปรากฏตัวของความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ
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อันเกิดจากการผลิตวัตถุปัจจัยต่าง ๆ ในรูปแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่ซ้อนทับอยู่กับความสัมพันธ์

แบบศกัดินาและการผลติแบบชาวไร่ชาวนา ผลทีเ่กิดขึ้นตามมาคือความสมัพันธ์เชิงอ�านาจที่ขัดแยง้ซึ่ง

ไม่จ�าเป็นว่าจะต้องเป็นความขัดแย้งทาง “ชนชั้น” ในความหมาย “นายทุน” กับ “กรรมกร” เท่านั้น 

แต่เป็นความขดัแย้งระหว่างรฐักบันายทนุ เจ้าหน้าทีข่องรฐักบัเจ้าหน้าทีด้่วยกนัเอง และกบั “ชาวบ้าน” 

ผู้ต้มเหล้าเพื่อดื่มกิน ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อและ “ยาดอง” เป็นต้น

อย่างไรก็ตามกรอบคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองดั้งเดิมขาดมิติทางด้านความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ

บนฐานของความแตกต่างทางเพศ/เพศภาวะ (sex/gender) การขยายกรอบออกไปตามแนวทางของ

เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวนักสตรีนิยม (Feminist Political Economy) จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น เพราะช่วย

ให้การวิจัยมองเห็นและพยายามท�าความเข้าใจประเด็นเรื่องเพศ/เพศภาวะกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น 

การแบ่งงานกนัท�าระหว่างเพศ/เพศภาวะในสงัคม ชมุชนและครอบครวัโดยเฉพาะการก�าหนดนยิามว่า

อะไรเป็น “งาน” (work) กับ “ไม่ใช่งาน” (non-work) และการบริโภค เช่น การมีบทบาทของผู้หญิง

ในการหมักเหล้า ต้มเหล้าในครัวเรือนในหมู่บ้าน ชุมชน เป็นต้น

การก�าหนดนยิามว่าอะไรคอืงาน “อะไรไม่ใช่งานนีช่้วยให้เราเข้าใจสิง่ทีเ่รยีกว่า “การแบ่งงานกนั

ท�า” กับการให้ความส�าคัญ เช่น ให้คุณค่าและมูลค่า (ในรูปค่าตอบแทน เป็นต้น) ว่า ใครควรท�าอะไร 

ใครควรได้รับความส�าคัญในฐานะผู้เลี้ยงดูครอบครัวและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ส�าคัญไม่น้อยไป

กว่านัน้คอืท�าให้ผูว้จิยัสามารถเข้าถงึวธิคีดิเรือ่งการแบ่งงานกนัท�า การใช้เวลาว่าง การพกัผ่อนหย่อนใจ

กบัการท�างานและไม่ท�างานและการบรโิภค ซึง่จากการวจิยันีเ้หน็ได้ว่าเป็นเรือ่งยากทีจ่ะท�าการแยกแยะ

พฤติกรรมเหล่านี้ออกจากกันอย่างเด็ดขาดและหลุดจากบริบทด้านเวลาและสถานที่ ตัวอย่างเช่น การ

กินเหล้าของผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก ผู้ใหญ่ถูกให้หรือใส่ความหมายที่แตกต่างกัน ผู้หญิงกินเหล้ามักถูกมอง

ว่าเป็นเรือ่งไม่ดผีดิปกตจิากเกณฑ์ความประพฤตขิองผูห้ญงิ แต่ในขณะทีก่ารทีผู่ช้ายกนิเหล้ามกัถกูมอง

ว่าเป็นเรื่องปกติ นอกจากนั้น การดื่มกินของผู้ชายตามสถานบันเทิง เช่น ร้านเหล้า โรงเบียร์เป็นการ

ไปเสพสขุ แต่ผูห้ญงิโดยเฉพาะเดก็สาว ๆ  ทีท่�างานบรกิารถกูมองว่าเป็น “งาน” บ้างไม่สมควรเป็นงาน

บ้าง หรอืเป็นงานกจ็รงิแต่ไม่ต้องใช้ความรู ้เทคโนโลยแีละความช�านาญ จงึสมควรรบัค่าจ้างต�า่ เป็นต้น

หากเห็นด้วยกับข้อเสนอว่าการมองการดื่มกินสุรายาเสพติดและเล่นการพนันในฐานะเป็น

พฤติกรรมที่ไม่ดีงามของผู้คนในสังคมส่วนใหญ่มาจากฐานคิดทางศีลธรรมของสังคมนั้น ๆ ณ ช่วง

เวลาหนึ่งเช่นนี้แล้ว มักจะน�าพาความคิดว่าการแก้ปัญหาก็ควรจะใช้มาตรการทางศีลธรรมเป็นหลักดัง

เช่นที่ปรากฏในงานวิจัยว่า ชุมชนบางแห่งผู้น�าชุมชนตกปากรับค�ากับผู้มีอ�านาจภายนอกว่า จะห้าม

ประเพณกีารดืม่เหล้าในงานศพ ซึง่กเ็กดิมกีารคดัค้านขึน้แม้ว่าการออกกฎกส็ามารถท�าไปตามนัน้กต็าม 

แต่ปัญหาที่งานวิจัยควรจะน�ามาคิดตั้งเป็นโจทย์และนิยามเบื้องต้นเลยว่า ชุมชนคืออะไร ที่จะสามารถ

หาข้อมูลมาประเมินศักยภาพของชุมชนในการจัดการกับค�านิยามและค้นหาวิธีการจัดการกับปัญหานี้

ตามลักษณะที่ซับซ้อน แตกต่าง ขัดแย้งและมีพลวัต
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ในทางสังคมวิทยาเมื่อพูดถึงชุมชนมีแนวคิดที่ต่างกันอยู่อย่างน้อยสี่แนวคือ หนึ่ง ชุมชนใน

ทางกายภาพ (พื้นที่ทางภูมิศาสตร์) สอง ระบบสังคมของท้องถิ่นหรือชุมความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เป็น

ศูนย์กลางของชุมชนนั้น ๆ สาม หมายถึงคุณภาพของความสัมพันธ์ที่ผลิตความหมายกับการให้ความ

รู้สึกที่แข็งแรงของอัตลักษณ์ร่วมที่เกิดจากประสบการณ์การต่อสู้ร่วมกัน เช่น การรักษาทรัพยากรของ

ชมุชนกด็ ีสทิธใินการเป็นพลเมอืงกด็มีคีวามส�าคญัมาก สี ่ชมุชนเป็นสิง่ทีถ่กูจนิตนาการหรอืถกูประกอบ

สร้างเช่นเป็นชุมชนวาทกรรม อนึ่งในทางปฏิบัติชุมชนมีความหมายหรือถูกใช้เหลื่อมทับกันทั้งสี่แนว 

ประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นในงานวิจัยนี้ 

กล่าวอย่างรวบรดัคอื การศกึษาวจิยัชิน้นีเ้ป็นการตัง้โจทย์ทีส่่วนหนึง่คณะผูว้จิยัตัง้การสร้างกรอบ

การวจิยัและการจดัเกบ็ข้อมลู การวเิคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูโดยมศีนูย์กลางอยูท่ี ่“ชมุชน” บนนยัว่า 

“ชมุชน” และความสมัพนัธ์ในชมุชนเป็นหน่วยของการวเิคราะห์มใิช่ปัจเจกบคุคล อาจกล่าวอกีอย่างหนึง่

ได้ว่านี้คือการมุ่งมองไปที่ “อัตลักษณ์ชุมชน” ซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีความแตกต่าง ซับซ้อน หลากหลาย

และมีพลวัต ดังเช่น อัตลักษณ์ทางชนชั้นทางเศรษฐกิจ (คนรวยคนจน ฯลฯ) อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 

เพศ/เพศภาวะ อายุ และแนวการใช้ชีวิต (life styles) เป็นต้น ด้วยเหตุที่อัตลักษณ์ชุมชนเชื่อมโยงกับ

ต้นทุนทางสังคมและประสบการณ์ร่วมของชุมชนที่มีผลต่อคุณภาพในการจัดการหรือจัดระบบชุมชน 

เช่นที่มักเรียกว่า “ความเข้มแข็ง” หรือ “ความสามัคคี” อีกทีหนึ่ง ดังนั้น หากจะมีการกระจายอ�านาจ

ให้กับชุมชนก็ดี การสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งผ่านทางการกระจายงบประมาณก็ดี การเปิดให้ชุมชน

เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลางก็ดีอันเป็นแนวทางหลักประการหนึ่งของรัฐในการแก้ปัญหา

ต่าง ๆ ผ่านนโยบายสาธารณะในมิตินี้จึงจ�าเป็นต้องมีการวิจัยเป็นพื้นฐาน

อนึง่งานวจิยันีอ้าจไม่ได้ตัง้โจทย์บางอย่างทีผู่เ้ขยีนค�าน�ากล่าวไว้หรอืตอบโจทย์หลายอย่างทีไ่ม่มี

ในค�าน�าก็ตาม อันเนื่องมาจากความแตกต่างหลากหลายของประสบการณ์และการลงท�างานสนาม  

ผู้เขียนค�าน�ายังเห็นว่างานวิจัยนี้เป็นอะไรที่น่าอ่าน น่าคิด น่าวิเคราะห์ และน่าศึกษาวิจัยต่อไป

ฉลาดชาย  รมิตานนท์

ศูนย์สตรีศึกษา ภาควิชาสตรีศึกษา 

คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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คำ�นำ�
ศูนย์วิจัยปัญห�สุร�

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ภายใต้การสนบัสนนุของส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ศนูย์วจิยั

ปัญหาสรุามวีธิกีารสร้างองค์ความรูส้ามรปูแบบ รปูแบบแรก เป็นการสนบัสนนุทนุให้กบังานวจิยัทีด่�าเนนิ

การโดยนักวิชาการนอกศูนย์ รูปแบบที่สอง เป็นการด�าเนินการวิจัยโดยนักวิชาการภายในศูนย์ และรูป

แบบสดุท้าย เป็นการสนบัสนนุทนุให้กบัการท�าวทิยานพินธ์ของนสิตินกัศกึษาในระดบัทีส่งูกว่าปรญิญาตร ี

โดยรูปแบบแรกนับเป็นวิธีการสร้างองค์ความรู้ที่ส�าคัญที่สุด ในแง่จ�านวนชิ้นงานและการใช้ทรัพยากร

ในระยะเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยปัญหาสุราได้พิจารณาสนับสนุนทุนให้กับงาน

วิจัยที่หลากหลาย อย่างไรก็ดี หัวข้อของงานวิจัยส่วนใหญ่ยังคงตั้งอยู่บนแนวคิดทางกฎหมาย ศาสนา

และศีลธรรมที่มองว่าสุราเป็นต้นเหตุของปัญหาสังคม และการดื่มสุราเป็นเรื่อง “ผิด” แม้ว่าการสร้าง

องค์ความรูด้งักล่าวจะได้รบัเสยีงสนบัสนนุ แต่กพ็บว่ามเีสยีงต่อต้านเช่นกนั อาจเป็นเพราะกรอบแนวคดิ

ทีว่่าตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของวาทกรรมทีท่�าให้บคุคลบางกลุม่ถกู “เข้าใจผดิ” จนกลายเป็นผูร้้ายของสงัคมไป 

โดยตวัอย่างทีส่�าคญัของ “ผูร้้าย” เหล่านัน้ ได้แก่ ชมุชนทีม่กีารผลติสรุา และผูห้ญงิทีด่ืม่ (และผลติ) สรุา 

หนงัสอื “ก�ากึด๊แม่ญงิ: ชมุชนล้านนากบัการจดัการสรุา” เป็นความพยายามของศนูย์วจิยัปัญหา

สุราในการน�าเสนอแนวคิดการมอง “สุรา” ที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเน้น 2 มิติหลักที่ขาดหายไปจาก

งานวิจัยในอดีต อันได้แก่ มิติของชุมชน (และอัตลักษณ์ชุมชน) และมิติทางเพศ (และเพศภาวะ) โดย

หนังสือเล่มนี้จะช่วยเติมเต็มการมอง “สุรา” ให้มีความหมายที่กว้างกว่าการเป็นสินค้าที่สร้างผลกระ

ทบเชิงลบให้กับสังคมเท่านั้น หากแต่ยังเป็นสินค้าที่ผูกกับวิถีชีวิตของชุมชนและเพศสภาวะอย่างแยก

ออกได้ยาก 

ศูนย์วิจัยปัญหาสุราขอขอบคุณศูนย์สตรีศึกษา ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่รับท�างานวิจัยจนส�าเร็จออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

หนังสือเล่มนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาและวิพากษ์ปัญหาสุราภายใต้กรอบแนวคิดที่แตกต่างต่อ

ไป อันจะท�าให้การจัดการปัญหาสุราในอนาคตค�านึงถึงมิติรอบด้าน ส่งผลสืบเนื่องให้เกิดการยอมรับ

การ “ควบคุม” เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวงกว้าง ไม่สร้างความแปลกแยก (social alienation) ให้กับ

ชุมชนหรือบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และก่อให้เกิดความร่วมมือจากคนทุกกลุ่มในสังคมในที่สุด

นพพล วิทย์วรพงศ์

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บทที่ 1
สุร�ภ�คเหนือตอนบน: 
ก�รควบคุมของท้องถิ่นในมุมมองสตรีนิยม
ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ

1.1 เกริ่นนำ�

การควบคุมสุราโดยชุมชน ถือเป็นมาตรการทางสังคมที่จ�าเป็นในการจัดการพฤติกรรมการดื่ม

สุราของประชาชน เพราะที่ผ่านมาภาครัฐรับมือกับปัญหาสุรา โดยการใช้นโยบายและมาตรการทาง

กฎหมายเป็นเครื่องมือในการจัดการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น วางเป้าหมายให้ “สังคมปลอด

เหล้า” ด�าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี พ.ศ. 2551 แต่การจัดการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใช้มาตรการทางกฎหมายและกลไกภาครัฐ ไม่มีประสิทธิภาพเพียง

พอการบังคับใช้กฎหมายและการด�าเนินงานยังไม่สัมฤทธิ์ผล งานในเชิงภารกิจบนพื้นฐานแนวคิดแบบ  

“ไม่เอาขวดเหล้า” เป็นเรื่องที่ยากจะท�าให้ส�าเร็จได้ เนื่องจากมีลักษณะรวมศูนย์อ�านาจจัดการไว้ที่รัฐ 

และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้นประชาชนจึงไม่สามารถฝากความหวังไว้ที่รัฐ

อย่างเดียวได้ ภาคส่วนอื่น ๆ ของสังคม รวมทั้งภาคประสังคม ชุมชน และผู้หญิง จะต้องเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดการควบคุมสุรา

ในระดับท้องถิ่น เมื่อชุมชนรู้ว่ามีปัญหาสุรา โดยเฉพาะการได้รับผลกระทบบางอย่าง เช่น ญาติ

เสียชีวิตจากการดื่ม ชาวบ้านได้รุกขึ้นมาจัดการบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวของเขาเอง ที่ผ่านมามีการ

รณรงค์งดเหล้าในชุมชน ซึ่งสามารถประมวลออกได้เป็น 4 ลักษณะคือ 1) การรณรงค์ในชุมชนร่วมมือ

กับภาครัฐ เช่น ด�าเนินโครงการลด ละ เลิกเหล้าในงานศพ เป็นต้น 2) ปฏิบัติตามแผนรณรงค์ระดับ

ประเทศ เช่น งดเหล้าเข้าพรรษา โดยเน้นประชาสัมพันธ์ 3) ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เช่นไม่ดื่มในสถานที่ราชการ ไม่ดื่มในวัด เป็นต้น และ 4) กฎระเบียบในชุมชน 
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เช่น โครงการชุมชนลดเสี่ยง ห้ามกินเหล้าในงานศพ ห้ามกินเหล้าในงานของชุมชน โดยมีระดับตั้งแต่

การรณรงค์และตักเตือน จนกระทั่งการปรับหากฝ่าฝืน

ยิ่งไปกว่านั้นการขับเคลื่อนปัญหาสุรา ยังมีการผลักดันให้เป็นวาระของท้องถิ่น หรือมาตรการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กระท�าผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. ในแง่นโยบาย

ระดบัท้องถิน่ การออกระเบยีบหรอืสร้างบญัญตัท้ิองถิน่ขึน้ การก�าหนดธรรมนญูชมุชนของตนเองขึน้มา 

รวมทัง้ความพยายามในการเข้ามามส่ีวนร่วมของผูห้ญงิ โดยอาศยัความรูใ้นเชงิเพศภาวะ (Gendered 

Knowledge) เช่น การรวมกลุม่ของผูห้ญงิ และการพฒันาเครอืข่ายผูห้ญงิ เพือ่ต่อสูแ้ละต่อรองกบัหน่วย

งานรัฐ ข้าราชการ และนักการเมืองท้องถิ่น

แม้ว่าจะมีความพยายามรณรงค์ให้ประชาชนงดเหล้าและเลิกเหล้า ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กลับชักจูงส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีการเจาะไป

ที่วิถีชีวิต หรือไลฟ์สไตล์ การส่งเสริมด้านการตลาด การโฆษณาชวนเชื่อ ลด แลก แจก แถม เพื่อ

กระตุ้นยอดขาย ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่น หรือนักดื่มหน้า

ใหม่ กลยทุธ์ด้านการตลาดทีธ่รุกจิใช้ เช่น เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ถกูซอยตลาดให้มอีตัลกัษณ์เฉพาะกลุม่

ย่อย (Niche market) หรือจ�าแนกตลาดน�้าเมาตามเพศ วัย และอาชีพ เป็นต้น (โปรดดู นิษฐา หรุ่น

เกษม, 2556: 6-17)

ในสภาวะสมัยใหม่ รัฐประสานเข้ากับตลาด ท�าให้ประเด็นปัญหาสุรากลายเป็นตลาดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ทีไ่ปเชือ่มร้อยเข้ากบัวทิยาศาสตร์การแพทย์ ณ จดุนี ้ท�าให้ไม่รูว่้าส�านกังานเครอืข่ายองค์กร

งดเหล้า (สคล.) จะปราบปรามใคร หรอืพยายามไปก�ากบัการดืม่ของใครกนัแน่ เพราะภาครฐัได้เอือ้ให้

กบัการค้าเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ แต่พยายามก�ากบัประชาชน เช่น การต่อต้านสรุาพืน้บ้าน ฉะนัน้หลาย 

ๆ ครั้ง การท�างานของ สคล. กลายเป็นประโยชน์อย่างมากต่อกลุ่มทุนใหญ่ที่ผูกขาดการค้าเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของประเทศไทย เป็นต้น

ด้วยเหตทุีง่านศกึษาปัญหาสรุาในแนวเศรษฐศาสตร์จากมมุมองสตรนียิมค่อนข้างมอียูอ่ย่างจ�ากดั

ในปัจจบุนั งานวจิยันีส้นใจปัญหาการดืม่สรุาหรอืเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ชนดิต่าง ๆ  ในบรบิททีแ่ตกต่างกนั 

เช่น บริบทชุมชนเมือง ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทหรือชานเมือง ชุมชนเพศพาณิชย์ และชุมชนชาติพันธุ์ 

เพือ่ท�าความเข้าใจสถานะอ�านาจของผูห้ญงิ รวมทัง้บทบาทของผูห้ญงิในการจดัการกบัพฤตกิรรมการดืม่

สรุาภายในชมุชนว่าเป็นอย่างไรและเหน็ความส�าคญัทีจ่ะต้องมกีารสงัเคราะห์องค์ความรูก้ารควบคมุสรุา

โดยชมุชน โดยศกึษาผ่านประสบการณ์ทีเ่ป็นจรงิของผูห้ญงิในชมุชน ร่วมกบัแนวคดิทฤษฏแีละงานวจิยั

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าเสนอกระบวนทัศน์ในการจัดการและควบคุมสุรา บนพื้นฐานเศรษฐศาสตร์การเมือง

แนวสตรีนิยม (Feminist political economy) รวมทั้งมองว่าการดื่มสุราเป็นผลพวงของการพัฒนาที่ 

ไม่เท่าเทียมและขาดสมดุล ขณะเดียวกันก็เป็นการแสวงหาพื้นที่ของผู้หญิงและคนกลุ่มอื่น ๆ ในการ

ต่อรองท่ามกลางการกดทับของอ�านาจทุนและรัฐ
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ดังนั้น ในชุดงานวิจัยนี้ใช้แนวคิดผู ้หญิงแบกรับภาระความยากจน จากพื้นฐานทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวสตรีนิยมที่เชื่อมโยงกับแนวคิดเพศภาวะและสังคมแบบปิตาธิปไตย รวมทั้ง

อดุมการณ์การพฒันาแบบทนุนยิมหรอืลทัธเิสรนียิมใหม่ (Neo-liberalism) และการสร้างพืน้ทีต่่อรองของ

ผูห้ญงิ ในความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจ ผ่านกจิกรรมด้านต่าง ๆ  ทัง้การรณรงค์ ลด ละ เลกิเหล้า การผลติและ

จ�าหน่ายสรุา การบรโิภคสญัญะ หรอืไลฟ์สไตล์สมยัใหม่ โดยมวีตัถปุระสงค์ 4 ประการคอื ประการแรก 

สังเคราะห์ภาพรวมงานวิจัยสุราภาคเหนือตอนบน ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดื่มสุรา และ

ความพยายามในการต่อสูด้ิน้รนในชวีติประจ�าวนัของคนจน ผูห้ญงิ ชาตพินัธุ ์และเยาวชน เพือ่รบัมอืกบั

ผลกระทบของปัญหาการดืม่สรุาในชมุชน ประการทีส่อง พฒันาองค์ความรูใ้นการนยิาม “การดืม่สรุา” 

จากมิติที่หลากหลาย ประการที่สาม สังเคราะห์ปัญหาสุราบนพื้นฐานแนวคิดผู้หญิงแบกรับภาระ

ความยากจน จากส�านักคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองแนวสตรีสตรีนิยม และ ประการที่สี่ จัดท�าข้อเสนอ 

เชิงนโยบาย รวมทั้งหวังว่าชุดงานวิจัยนี้จะมีคุณูปการต่อการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์การเมือง  

(แนววิพากษ์) และสตรีศึกษาในสังคมไทยต่อไปในอนาคต

1.2 บริบทเชิงโครงสร้�งของก�รจัดก�รและควบคุมสุร�

ในสังคมไทยการบริโภคสุรามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งในปี พ.ศ. 2554 พบว่า ในบรรดาประเภทของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น สุราขาว/สุรากลั่นชุมชน สุราสี ยาดองเหล้า สุราจีน วอดก้า วิสกี้ บรั่นดี 

เบียร์ ไวน์ สุราแช่พื้นบ้าน ไวน์คูลเลอร์/สุราผสมน�้าผลไม้ และเหล้าปั่น นักดื่มไทยส่วนใหญ่ดื่มสุรา

มากกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทอื่นคือ ราวร้อยละ 55 (ทักษพล ธรรมรังสี บก., 2556) ยิ่งกว่านั้น

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ยังพบว่าสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

(ตั้งแต่หลังปี พ.ศ. 2550) และจากสถิติในปี พ.ศ. 2554 พื้นที่ภาคเหนือของประเทศมีความชุกของ 

นักดื่มในกลุ่มผู้ใหญ่ทั่วไป (อายุ 15 ปีขึ้นไป) สูงมากกว่าพื้นที่อื่น ๆ คือ ร้อยละ 39.4 (ทักษพล ธรรม

รงัส ีบก., 2556: 6) และมจีงัหวดัในภาคเหนอืตอนบนทีต่ดิอนัดบัสงูสดุของความชกุของนกัดืม่ประชากร

ผูใ้หญ่ คอื จงัหวดัพะเยา (ร้อยละ 54) และอนัดบัรอง ๆ  ลงมาคอื แพร่ เชยีงราย น่าน ล�าปาง (สรุศกัดิ์ 

ไชยสงค์ และคณะ, 2556: 13) ยิ่งกว่านั้นยังพบว่า ผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่าภาคอื่น ๆ  

ของประเทศ (ทักษพล ธรรมรังสี บก., 2556)

ท�าไมภาคเหนอืตอนบนจงึมคีวามชกุของการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ (โดยเฉพาะผูห้ญงิ) สงูกว่า

ภาคอื่น ๆ การที่จะเข้าใจปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ได้อย่างชัดเจน เราจ�าเป็นต้องพิจารณาปัญหาในเชิง

โครงสร้างที่เป็นเงื่อนไขปัจจัยของปัญหาสุรา 4 ประการคือ

ประการแรก สังคมไทยก�าลังเป็นสังคมที่มีความเสี่ยงสูง (High risk society) เช่นอุบัติเหตุและ

การเสียชีวิตจากการจราจรเกิดขึ้นซ�้าแล้วซ�้าอีกทุก ๆ ปีเช่นเดิมโดยเฉพาะในช่วงปีใหม่และเทศกาล
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สงกรานต์เกดิอบุตัเิหตรุนุแรง การบาดเจบ็และเสยีชวีติสงูกว่าช่วงอืน่ ๆ  อย่างชดัเจน (ทกัษพล ธรรมรงัส ี

บก., 2556: 120) ในปี พ.ศ. 2558 พบว่าช่วงสัปดาห์ของปีใหม่ เกิดอุบัติเหตุทางถนนรวม 2,997 ครั้ง 

มีผู้เสียชีวิต 341 ราย บาดเจ็บ 3,117 คน (คม ชัด ลึก, 2558ก) และช่วงสัปดาห์ของเทศกาลสงกรานต์ 

เกิดอุบัติเหตุรวม 3,373 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 364 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,559 คน (คม ชัด ลึก, 2558ข)  

อกีทัง้สาเหตทุีท่�าให้เกดิอบุตัเิหตสุงูสดุคอืเมาสรุา ดงันัน้ประชาชนและผูห้ญงิจงึต้องเผชญิกบัความเสีย่ง

ในชีวิตประจ�าวัน (ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2557: 24)

ประการทีส่อง บรบิทความทนัสมยั (Modernity) โดยทัว่ ๆ  ไปเรามกัเข้าใจว่าความทนัสมยัน�าไป

สูก่ารเปลีย่นแปลงทางสงัคม ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงค่านยิมหรอืสร้างค่านยิมใหม่ในสงัคม เช่น การ

ดืม่สรุาของคนในสงัคมทีเ่พิม่มากขึน้เป็นผลจากอทิธพิลของรปูแบบและคณุค่าทางสงัคมและวฒันธรรม 

(Newman and Saranya, 1999) ซึ่งค่านิยมของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักดื่ม (หน้าใหม่)  

ในสงัคมสมยัใหม่ทีเ่น้นลทัธบิรโิภคนยิม (Consumerism) โดยเฉพาะวยัรุน่หรอืเยาวชน ทีม่องว่าการดืม่

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการแสดงออกซึ่งสิทธิ เสรีภาพของส่วนบุคคล เป็นความเก่ง โก้ และเท่ หรือ

เป็นการแสดงออกถงึภาพลกัษณ์และตวัตนในสงัคมสมยัใหม่ ความเป็นแมน (ลกูผูช้าย) รวมทัง้ความกล้า 

แกร่งแบบหญิงยุคใหม่ ท�าให้มีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักดื่ม (ผู้หญิง) เพิ่มขึ้นตามไป

ด้วย อกีด้านหนึง่ มองว่าการผลติสรุาสมยัใหม่ในปัจจบุนัและวธิทีางการตลาดมแีนวโน้มทีจ่ะท�าลายการ

ควบคมุแบบจารตีและกระตุน้การบรโิภคทีข่าดส�านกึและความรบัผดิชอบ โดยการโฆษณาชวนเชือ่และ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นรูปแบบของชีวิตแบบตะวันตก และการส่งเสริมการบริโภคสุราอย่างไร้

ความรบัผดิชอบ (Newman and Saranya, 1999) ดงันัน้การมองปัญหาสรุาในลกัษณะข้างต้น สะท้อน

ให้เหน็มายาคตทิีแ่ฝงอยู ่กล่าวคอื คนไทยมแีนวโน้มมกัจะไปกล่าวโทษตะวนัตกว่าเป็นปัญหา ซึง่แต่ก่อน

เรามจีารตีประเพณเีดมิทีด่อียูแ่ล้วในการก�ากบัควบคมุการใช้แอลกอฮอล์ของคน แต่ความเป็นตะวนัตก 

เข้ามาแล้วประชาชนในสังคมปรับตัวไม่ทันท�าให้สังคมเรายุ่งเหยิง อลม่าน และเกิดการคอรัปชั่นกัน

มากมาย (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2537 อ้างใน สุริยา สมุทคุปติ์ และคณะ, 

2539: 70-71) ซึ่งเป็นวิกฤติการณ์ของความทันสมัยหลัง พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา1

อย่างไรก็ตาม ความทันสมัยไม่ใช่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่านิยมเท่านั้นแต่เป็นการรับ

เอาวิธีคิดชุดหนึ่งเข้ามา แล้วใช้วิธีคิดนั้นเป็นพื้นฐานในการมองหรือจัดการปัญหา เช่น ความคิดว่า

ด้วยเหตุผล (Rationality) (Flyvbjerg, 2000) โดยเฉพาะเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะของ

การมองปัญหาแบบแยกส่วน เพราะการจัดการปัญหาสุราในสังคมไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วม

กับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

(สคล.) ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้แบบวิทยาศาสตร์การแพทย ์(Medical Science) ท�าให้เรามอง “การ

1 วิกฤติการณ์ของความทันสมัยในสังคมไทยนอกจากปัญหาคอรัปชั่นแล้ว ยังมีปัญหาโสเภณี ความยากจนในชนบทและชาวนา

ประท้วง แรงงานย้ายถิ่น การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ และวิกฤติศรัทธาของคนไทยต่อพุทธศาสนาอีกด้วย (ดู สุริยา สมุทคุปติ์ 

และคณะ, 2539: 70-79)
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ดืม่สรุา” แบบแยกส่วนออกไปจากบรบิทซึง่เป็นกบัดกัของสิง่ทีเ่รยีกว่า Superorganics หรอืการทีเ่ราคดิ

แบบวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มองสังคมเป็นผู้ป่วยไปหมดต้องท�าการรักษา แต่การมองเช่นนี้ไม่เข้าใจว่า

คนในสังคมก�าลังเผชิญหน้ากับอะไรอยู่ เมื่อมองแบบวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วเราก็จะหาทางแก้ปัญหา

โดยการแก้กฎหมายแต่กลับไม่รู้จริง เช่น แก้ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหมู่เยาวชน โดย

ก�าหนดให้ร้านเหล้าต้องอยู่ไกลจากสถานศึกษา เป็นต้น

ประการที่สาม บริบทของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมของชนชั้นในสังคมไทย ปัญหาต้อง

หยิบยกขึ้นมาพิจารณา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของชนชั้นของสังคมถ้าพิจารณาในปัจจุบันเราจะ

เหน็ได้ว่า สงัคมไทยก�าลงัเป็นสงัคมทีเ่หยยีดชนชัน้อย่างมาก (เช่นเดยีวกบัทีส่งัคมเคยและยงัเป็นสงัคม

ที่เหยียดเพศและเหยียดสีผิว) ดังจะเห็นได้จากการสร้างชุดวาทกรรม “จน เครียด กินเหล้า” ของ 

สสส. เพื่อสื่อสารกับสังคม โดยเฉพาะ “คนจน” เป็นเป้าหมายของการรณรงค์เลิกเหล้าหรืองดเหล้า

เมือ่ไม่มองโครงสร้างทางสงัคมของการเปลีย่นแปลงทางชนชัน้สงัคมไทย กม็กัจะมองคนจนว่าเป็นเหยือ่  

ถูกนักการเมืองหลอก เป็นคนโง่ที่ดูแลสุขภาพตัวเองก็ไม่เป็น และติดเหล้าเป็นคนไม่ดี ซึ่งเป็นการ

กล่าวโทษคนจนโดยตลอด เราจึงเห็นภาพของการรณรงค์ที่มองเฉพาะอาการของสังคม แต่ขาดความ

รูค้วามเข้าใจปัญหาการเหยยีดหยามทางชนชัน้ซึง่เป็นวธิคีดิทีฝั่งลกึ จนกระทัง่เมือ่ไปดปัูญหาแล้วกก็ลาย

เป็นสูตรส�าเร็จไปหมด ที่จะต้องมีคนชั้นกลางระดับสูงหรือผู้น�ารัฐบาลมาเยียวยาให้กับบรรดาคนจน 

(คนโง่ คนเลว) เหล่านี้ดังปรากฏให้เห็นในการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาสุรา ผ่านกิจกรรมการรณรงค์

สาธารณะ เช่น การรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” โดยเชื่อว่าจะท�าให้ผู้ดื่มสุราหันมาหยุดดื่มหรืองดดื่ม 

เพราะเชื่อว่าจะท�าให้ได้บุญมาก บุญใหญ่ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา แม้ว่าการรณรงค์เช่นนี้อาจจะ

ช่วยบรรเทาปัญหาการดื่มสุรา แต่ประชาชนจ�านวนไม่น้อยก็ยังคงดื่มสุราต่อไป เห็นได้ว่าการรณรงค์นี้

ไม่ได้ค�านึงถึงสภาพความเป็นจริงของชีวิตทางวัตถุ (Material life) ที่สังคมเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง

ทางชนชั้นไปจากสังคมชาวนาในอดีตอย่างมาก การรณรงค์ขับเคลื่อนจึงไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร 

เพราะการรณรงค์ไม่ได้เสนอทางออกหรอืทางแก้ไขปัญหาทีผู่ค้น โดยเฉพาะคนยากจนและคนชายขอบ

ที่ไร้อ�านาจก�าลังเผชิญอยู่

ประการที่สี่ บริบทของการเปลี่ยนแปลงสถานะอ�านาจของผู้หญิง ประเด็นนี้มีความส�าคัญมาก

ในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบน เนือ่งจากโครงสร้างของครอบครวัและกลุม่เครอืญาตขิองสงัคมภาคเหนอืเป็น

แบบมาตุพงศ์ ที่มีแบบแผนของการจัดที่อยู่อาศัยหลังการแต่งงานแบบ “มาตาลัย” (Matrilineal) กลุ่ม

ครัวเรือนที่เกี่ยวดองกันและสืบเชื้อสายร่วมกันมาทางแม่ มักอยู่อาศัยในละแวกเดียวกันของหมู่บ้าน 

อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่พบได้โดยทั่วไปในสังคมชาวนาภาคเหนือ (ยศ สันตสมบัติ, 2535: 208;  

Davis, 1984; Wijeyewardene, 1984)2 บทบาทฐานะของผูห้ญงิในกลุม่เครอืญาตแิบบมาตพุงศ์ได้รบัการ

ตอกย�้าอย่างชดัเจนในความเชือ่เรือ่งผบีรรพบรุษุ เช่น การนบัถอื “ผปีูย่่า” ของคนเมอืง และการนบัถอื  

2    งานเขยีนเกีย่วกบักลุม่เครอืญาตแิบบมาตพุงศแ์ละลทัธพิธิกีรรมในภาคเหนอื สามารถศกึษาเพิม่เตมิไดใ้นวารสาร Mandkind, 
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“ผีมดผีเม็ง” ของคนมอญ3 ซึ่งเป็นวิญญาณบรรพบุรุษที่สืบเชื้อสายตกทอดกันมาทางฝ่ายมารดา และ

คอยปกป้องคุม้ครองสมาชกิในครอบครวัและเครอืญาตสิายตระกลูฝ่ายแม่เดยีวกนั มส่ีวนส�าคญัในการ

เชือ่มร้อยและยดึโยงคนในสายตระกลูเดยีวกนัไว้ด้วยกนั มคีวามเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้น (ยศ สนัตสมบตั,ิ 

2535: 206-210; สุริยา สมุทคุปติ์ และคณะ, 2539: 44-51) ภายในกลุ่มครัวเรือนแบบมาตุพงศ์ ผู้หญิง

เป็นแกนกลางของระบบครอบครัวและเครือญาติ ซึ่งจะมีบทบาทส�าคัญในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ว่า

จะเป็นกจิกรรมการผลติ การค้าขาย หรอืกจิกรรมพธิกีรรมทางศาสนา ไปจนถงึกจิกรรมอืน่ ๆ  ของครวั

เรอืน ดงันัน้ผูห้ญงิจงึมสีถานภาพทางสงัคมทดัเทยีมกบัผูช้าย ไม่ได้ต�่าต้อยหรอืไม่มบีทบาททางเศรษฐกจิ

และสงัคมอย่างทีถ่กูท�าให้เข้าใจกนั อกีทัง้ผูห้ญงิได้รบัการปกป้องจากครอบครวัและเครอืญาตใินขณะที่

ผูช้ายเป็นคนนอกทีแ่ต่งงานเข้ามาอยูใ่หม่ในครอบครวั ท�าให้อ�านาจการต่อรองภายในกลุม่เครอืญาตยิงั

มีน้อย บทบาทฐานะของผู้หญิงจึงมีความเข้มแข็งและมีหลักประกันที่แน่นอนชัดเจน (ยศ สันตสมบัติ, 

2535: 200-210; วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2542 อ้างใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 198)

แต่การพัฒนาตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ส่งผลให้พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ

ในชนบทภาคเหนือลดความส�าคัญลง เนื่องจากการขยายตัวของอ�านาจรัฐที่ด�าเนินนโยบายการพัฒนา

เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท�าให้เศรษฐกิจเติบโตขยายตัวมากขึ้น พลังแห่งความทันสมัย บริโภคนิยม

อดุมการณ์อ�านาจของชนชัน้สงูทีย่ดึมัน่ในคตนิยิมแบบ “ชายเป็นใหญ่” และการยอมรบัค่านยิมทางเพศ

แบบตะวันตก ส่งผลให้รูปแบบการแต่งงานเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการที่ผู้หญิงเริ่มออกจากชุมชนเพื่อ

ไปท�างานตามเมืองใหญ่ ๆ มากขึ้น เงื่อนไขเหล่านี้เองได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมาตาลัย 

ท�าให้บทบาทฐานะของผู้หญิงที่เคยเป็นแกนกลางของครอบครัวและเครือญาติถูกลิดรอนลง เช่นเดียว

กับที่พวกเธอถูกผลักออกจากการเป็นผู้ผลิตของสังคม สถานะอ�านาจของผู้หญิงที่ถูกลดทอนท�าให้

สถานภาพของผู้หญิงในภาคเหนือตกต�่าลง (ยศ สันตสมบัติ, 2535: 210; Irvine, 1984: 315-324 อ้างใน  

สุริยา สมุทคุปติ์ และคณะ, 2539: 50)

ในความทันสมัยแต่ไม่พัฒนาของสังคมไทย (ยศ สันตสมบัติ, 2535; สุริยา สมุทคุปติ์ และคณะ, 

2539) สภาพครอบครวัคลอนแคลน สภาวะทีป่ระชาชนไร้อ�านาจ ปัญหาความยากจนไม่ได้รบัการแก้ไข 

และยิ่งนานวันปัญหายิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ท่ามกลางปัญหาสังคมที่รุมเร้า และแรงกดดันจาก

ความยากจน เช่น ภาคเกษตรกรรมล้มเหลว สูญเสียพื้นที่ท�ากิน หรือสูญเสียความช�านาญ ฯลฯ การ

ดืม่สรุาของคนในสงัคมกย็ิง่ขยายวงเพิม่มากขึน้ แต่ด้วยส�านกึรบัผดิชอบต่อความเป็นอยูข่องครอบครวั 

(ยศ สนัตสมบตั,ิ 2535: 263) ผูห้ญงิจงึต้องดิน้รนต่อสูเ้พือ่ความอยูร่อดของครอบครวั ผูห้ญงิชนบทและ

ผูห้ญงิชาตพินัธุบ์นทีส่งูกต้็องอพยพเข้าหรอืลงมาสูเ่มอืง (ทวชิ จตวุรพฤกษ์, 2541; นวิตัร สวุรรณพฒันา, 

2541; ยศ สนัตสมบตั,ิ 2535; วสิทุธิ ์เหลก็สมบรูณ์, 2544) ขณะทีส่ถานการณ์ทีภ่าคบรกิารทางเพศขยาย

3  พิธีผีเม็งเป็นพิธีที่ผู้หญิงมีอ�านาจ บทบาทและสถานภาพส�าคัญเทียบเท่าได้กับบทบาทของผู้ชายในเวทีของพุทธศาสนา  

แตก่ไ็มไ่ดเ้นน้การแบง่แยกความแตกตา่งหรอืเผชญิหนา้ระหวา่งเพศชายกบัหญงิ แตใ่หค้วามส�าคญักบัอ�านาจและบทบาทของทัง้

สองเพศในสังคมในลักษณะที่รอมชอมกันมากกว่า (Tanabe, 1991, อ้างใน สุริยา สมุทคุปติ์ และคณะ, 2539: 47)
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ตัวขึ้นโดยรัฐเป็นผู้ก�าหนดนโยบายหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายให้แก่ประเทศ ความต้องการ

แรงงานในตลาดแรงงานภาคบริการก็ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เมื่อความต้องการแรงงานในภาคบริการ 

มีขนาดใหญ่ มีการเปิดรับผู้หญิงให้เข้ามาเป็นแรงงานมากขึ้น ผู้หญิงส่วนหนึ่งก็ไปท�างานบาร์ (โสภิดา 

วรีกลุเทวญั, 2546) หรอืเข้าสูง่านบรกิารทางเพศซึง่อาจจะเกีย่วข้องกบัการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์อย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทั้งหลายเป็นกระบวนทัศน์การครอบง�า

ของชาย (Male Dominant Paradigm) ที่ผู้หญิงถูกผลักไสไล่ส่งให้ต้องออกไปจากภาคการเกษตรถูก

กดีกนัออกไปจากการเป็นผูผ้ลติในสงัคม ขณะเดยีวกนัสงัคมกย็งัผลกัภาระให้ผูห้ญงิมากขึน้ไปอกีเพราะ

เมือ่ประสบปัญหา เช่น ปัญหาสรุา ผูห้ญงิกย็งัถกูเรยีกร้องให้ต้องเข้ามาแก้ไขเยยีวยาปัญหา แต่สงัคมไม่

ได้ยอมรบัสถานะของผูห้ญงิ สงัคมไม่ได้มอบอ�านาจในการควบคมุและการจดัการให้แก่ผูห้ญงิแต่อย่าง

ใด ซึ่งถือว่าเป็นความอยุติธรรมทางสังคมและเพศภาวะที่ด�ารงอยู่ในสังคมไทย (ยศ สันตสมบัติ, 2535)

ฉะนั้นการพิจารณาแต่เพียงเรื่องศีลธรรมและจริยธรรม และความรู้แบบวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ยังไม่ลึกซึ้งเพียงพอที่จะเข้าใจการบริโภคสุราในบริบทสังคมสมัยใหม่ เราจ�าเป็นจะต้องขยายมุมมอง

ออกไปสู่มิติอื่น ๆ ทั้งมิติทางเพศภาวะที่ซับซ้อน โดยเฉพาะสถานะอ�านาจของผู้หญิงที่ถูกลดทอนลง 

ปัญหาสุราเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากกระบวนการพัฒนาของรัฐแบบไม่เท่าเทียม เน้น

เฉพาะการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยอ้างผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการกระจาย

ความมั่งคั่ง การกินดีอยู่ดีถ้วนหน้า ทั้ง ๆ ที่เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเติบโตขึ้น แต่ความยากจนของ

ประชาชนยงัคงด�ารงอยู ่อกีทัง้ปัญหายิง่ทบัถมและทวคีวามรนุแรงเพิม่ขึน้ และสดุท้ายกก็ลายเป็นภาระ

ให้ผู้หญิงต้องแบกรับอย่างหนัก ดังนั้นเราจะต้องค�านึงถึงสภาพความเป็นจริงของชีวิต (Material life) 

โดยเฉพาะของผู้หญิง ชาติพันธุ์ ฯลฯ และให้ความส�าคัญกับพลังแห่งความทันสมัย บริโภคนิยม และ

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรม เพื่อจะเข้าใจสถานการณ์และความซับซ้อนของปัญหา

สุราอย่างรู้เท่าทัน

1.3 แนวคว�มคิดต่อเรื่องสุร�ในมุมสตรีนิยม

การศึกษานี้ได้ทบทวนประเด็นแนวคิดหลัก 4 ประการคือ 1) สุราในความหมายที่หลากหลาย 

2) โรคยานุวัตรของสุรา 3) ปัญหาการบริโภคสุรากลายเป็นภาระที่ผู้หญิงแบกรับ และ 4) อ�านาจท้อง

ถิ่นกับการจัดการปัญหาสุรา ซึ่งมีเนื้อหาโดยสังเขปดังนี้

แนวคิดแรก สุราในความหมายที่หลากหลาย

การวิจัยสุราจ�าเป็นต้องศึกษาสุราในความหมายที่หลากหลายและมีบริบทแวดล้อมและเงื่อนไข

ที่ซับซ้อน ตัวอย่างงานศึกษาในลักษณะดังกล่าว เช่น เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ (2541) ได้ทบทวนองค์
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ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคสุรา โดยพยายามท�าความเข้าใจว่าสุราในความหมายทาง

สงัคมแตกต่างไปจากสรุาในความหมายทางการแพทย์อย่างไรบ้าง รวมถงึสาเหตขุองความเปลีย่นแปลง 

แบบแผนพฤตกิรรมการบรโิภคสรุา และผลกระทบต่อภาวะสขุภาพและการจดัการด้านสขุภาพ ดงันัน้มติิ

ที่หลากหลายที่ควรพิจารณาในที่นี้ ได้แก่ มิติวิทยาศาสตร์การแพทย์ มิติทางศาสนาและจริยธรรม มิติ

ด้านพธิกีรรม มติคิวามบนัเทงิ มติทิางธรุกจิ มติทิางเศรษฐกจิสงัคม มติกิารเมอืง และมติทิางกฎหมาย

มติวิทิยาศาสตร์การแพทย์ การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ส่งผลกระทบใน 2 ด้านคอื ด้านสขุภาพ 

เช่น สรุาเป็นตวัการภาระโรค เป็นปัจจยัเสีย่งทางสขุภาพอนัดบัหนึง่ เป็นสาเหตหุลกัของการเกดิอบุตัเิหตุ

จราจร ปัญหาสขุภาพจติ การบาดเจบ็ช่วงเทศกาลวนัหยดุยาว และด้านทีเ่กีย่วเนือ่งคอื สรุาเป็นบ่อเกดิ

ความรนุแรง การละเมดิทางกาย การละเมดิทางเพศ การละเมดิทางวาจาและอารมณ์ ท�าลายสายใยรกั

ครอบครวั สรุายงัสมัพนัธ์กบัปัญหาอาชญากรรมในลกัษณะทีส่ลบัซบัซ้อน สญูเสยีต้นทนุต่อสงัคม และ

การสูญเสียผลิตภาพ เช่น ต้นทุนค่าเสียโอกาสของทรัพยากรจากการผลิต บริโภค และบริการ ต้นทุน

ค่ารักษาพยาบาล ต้นทุนจากทรัพย์สินที่สูญหาย ต้นทุนจากการบังคับใช้กฎหมายและการฟ้องร้องคดี

ความ สูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร การขาดงาน หรือขาดประสิทธิภาพการท�างาน 

โดยสรุปการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “ได้ไม่คุ้มเสีย” (ทักษพล ธรรมรังสี บก., 2556: 107-165)

มิติทางศาสนาและจริยธรรม การดื่มสุราคือ “อบายมุข” ที่ขัดต่อหลักค�าสอนทางด้านศาสนา 

เช่น หลักศีล 5 ในพุทธศาสนา ที่กล่าวถึงการงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความ

ประมาทและความทุกข์ “เมาจนครองสติไม่อยู่” (ไกรศักดิ์ ศรีพนม, 2550: 41) ส่วนชาวคริสเตียนก็

มองว่าการดื่มสุราเพื่อความเพลิดเพลินเป็นความบันเทิงเทียม เพราะขัดต่อมาตรฐานของพระเจ้า เป็น

ความบนัเทงิทีเ่กดิจากความเหน็แก่ตวั ท�าให้ตกเป็นทาส เป็นอนัตรายทีน่�าไปสูค่วามตายในทีส่ดุ ดงันัน้

ด้วยหลกัการศาสนาและจรยิธรรม ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ส�านกังาน

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และกระทรวงสาธารณะสุข ได้ด�าเนินการมาตรการทางสังคมและการ

รณรงค์สาธารณะ เพื่อสื่อสารกับสังคมถึงพิษและภัยของสุรา เช่น การจัดกิจกรรมและเทศกาลปลอด

เหล้า “รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา” ต่อเนื่องมากว่า 10 ปี รัฐบาลประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็น “วันงด

เหล้าแห่งชาติ” และการรณรงค์ได้ขยายไปยังกิจกรรมอื่น ๆ ในช่วงเวลาและงานเทศกาลประเพณีอื่น 

ๆ เช่น กิจกรรมรับน้องปลอดเหล้า กีฬาและดนตรีปลอดเหล้า “งานสงกรานต์ปลอดเหล้า เขตพื้นที่ 

(โซนนิ่ง) เล่นน�้าปลอดภัย” และ “งานสวดมนต์ข้ามปี ปีใหม่ชีวิตใหม่ไร้แอลกอฮอล์” เป็นต้น (ทักษ

พล ธรรมรังสี บก., 2556: 183-184)

มิติด้านพิธีกรรม เช่น พิธีกรรมทางพราหมณ์ ชาวบ้านเชื่อว่าเหล้าเป็นสิ่งบริสุทธิ์ที่เอาไว้เซ่น

สรวงเทวดาอารักษ์ รวมไปถึงบรรดาภูตผีต่าง ๆ (ไกรศักดิ์ ศรีพนม, 2550: 48) ท�านองเดียวกันสุรา

เป็นส่วนประกอบหนึ่งของเครื่องเซ่นไหว้บูชาในพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่ยังคงเคารพนับถือ

ผีหรือจิตวิญญาณ โดยการใช้สุราเป็นสื่อในการแสดงความนอบน้อมของมนุษย์ต่ออ�านาจของสิ่งเหนือ
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ธรรมชาติ (เทพินทร์ พัชรานุรักษ์, 2541: 19, 41) เช่น การฟ้อนผีมดผีเม็ง การเลี้ยงผีบรรพบุรุษ การ

เลี้ยงดง (ปู่แสะย่าแสะ) การเลี้ยงผีขุนน�้า การเลี้ยงผีฝาย การเลี้ยงผีตามหัวไร่ปลายนา การสืบชะตา 

งานแต่งงาน งานศพ ฯลฯ

มติคิวามบนัเทงิ การดืม่สรุาเพือ่ความเพลดิเพลนิ เช่น การสงัสรรค์กนัในหมูเ่พือ่นฝงู ญาตมิติร 

หรือเพื่อนร่วมงาน เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ทางสังคมรูปแบบหนึ่ง หรือ

เป็นการแสดงออกของการเป็นกลุ่มเดียวกันในสังคมใหญ่ (เทพินทร์ พัชรานุรักษ์, 2541: 2)

มิติทางธุรกิจ สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่สร้างรายได้จ�านวนมากให้แก่ผู้ผลิตและ

ผู้จ�าหน่าย ธุรกิจสุรามีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง เมื่อการผลิต “สุราพื้นบ้าน” เริ่มขยายตัวมากขึ้นใน

ท้องถิน่ ๆ  หรอืนโยบายการเปิดการค้าเสร ีทีส่่งผลต่อการน�าเข้าแอลกอฮอล์ จงึเกดิการแข่งขนัเพือ่การ

ครอบครองส่วนแบ่งการตลาดแอลกอฮอล์ของเจ้าของธุรกิจ การสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดแอลกอฮอล์ 

อาจหมายถงึการสญูเสยีผลประโยชน์ทางธรุกจิทีเ่คยผกูขาดการค้า ส่วนรฐับาลกด็�าเนนิมาตรการควบคมุ

แอลกอฮอล์ เช่น มาตรการจ�ากัดการผลิตสุราพื้นบ้าน ฯลฯ พร้อม ๆ กับการสนับสนุนของธุรกิจสุรา

รายใหญ่ และการประชาสมัพนัธ์ของธรุกจิเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ผ่านโครงการความรบัผดิชอบทางสงัคม 

หรือ CSR (นิษฐา หรุ่นเกษม, 2556)

มติทิางเศรษฐกจิสงัคม การดืม่สรุาถกูใช้เป็นทางออกของการปลดปล่อยจากภาวะบบีคัน้ทีบ่คุคล

ได้รับจากสังคม (เทพินทร์ พัชรานุรักษ์, 2541: 2) หรือเป็นช่องทางให้ “นักดื่ม” ที่ต้องการจะเมาเพื่อ

ให้ลมืความจรงิทีเ่ขาเผชญิอยูซ่ึง่อาจจะเป็น “ความทกุข์” หรอืความเครยีดจากปัญหาความยากจนหรอื

ปัญหาอื่น ๆ ก็ตาม แต่การดื่มสุราเพื่อจะหนีปัญหาของคนจน โดยเฉพาะผู้ชาย กลับกลายเป็นภาระ

ให้กับผู้หญิงที่ต้องแบกรับทั้งค่าใช้จ่าย การดูแลด้านสุขภาพ และด้านอื่น ๆ ของครอบครัวในที่สุด

มิติการเมือง เมื่อรัฐต้องการรายได้ แต่ไม่สามารถเก็บภาษีจากคนรวย ธุรกิจการผลิตและ

จ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งของรัฐที่ท�าให้ “นักดื่ม” ยินยอมพร้อมใจหรือ

ยินดีจ่ายเงินให้กับรัฐในรูปแบบภาษี และส่วนใหญ่ผู้จ่ายคือคนจน

มิติทางกฎหมาย การผลิตและจ�าหน่ายสุราเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย (Legal) หรือ “ผิด

กฎหมาย” (Illegal) โดยนัยดังกล่าวเกี่ยวข้องกับมาตรการในการควบคุมการผลิต การจ�าหน่าย และ

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ดู เชษฐา รัชดาพรรณธิกุล และชุษณะ รุ่งปัจฉิม, 2552; พงษ์เดช 

สารการ, 2552) รวมทั้งมาตรการทางภาษีที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น เช่น สุราพื้นบ้านถูกมอง

ว่าเป็น “เหล้าเถื่อน” ฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องด�าเนินการตามกฎหมายหรือจับกุมเมื่อพบว่ามีการ

ผลิตเหล้าเถื่อนขึ้นในท้องที่ที่ตนดูแลรับผิดชอบ ฯลฯ
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แนวคิดที่สอง โรคยานุวัตรของสุรา 

ในงานวิจัยนี้ให้ความส�าคัญกับมุมมองมานุษยวิทยาเชิงวิพากษ์ (Critical Anthropology)4  

ในการศึกษาปัญหาสุราที่มีลักษณะของการท�าให้ปัญหาสังคมกลายเป็นปัญหาโรคภัยไข้เจ็บทางการ

แพทย์ หรือกระบวนการที่เรียกว่า “โรคยานุวัตร” (Medicalization) เนื่องจากมุมมองมานุษยวิทยา

เชงิวพิากษ์เน้นทีอ่งค์ประกอบในเรือ่งอ�านาจและความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจ แทนการเน้นในเรือ่งดลุยภาพ

ขององค์ประกอบในระบบวฒันธรรม ซึง่มมุมองนีใ้ห้ความส�าคญักบัโครงสร้างความสมัพนัธ์ทีท่�าให้กลุม่

คน หรือสถาบันในสังคมมีอ�านาจแตกต่างกัน (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2549: 27)

แนวคิดโรคยานุวัตร (Medicalization) ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยนักสังคมวิทยาในช่วงคริสต

ทศวรรษ 1970 และนักมานุษยวิทยาการแพทย์ได้ใช้แนวคิดนี้วิพากษ์วิจารณ์พื้นฐานความรู้ในการ

ควบคุมและจัดการปัญหาสุขภาพทางการแพทย์ หรือวิพากษ์ปรากฏการณ์ที่ปัญหาโดยรากฐานไม่ใช่

ปัญหาทางการแพทย์ เช่น ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางสังคมและการกดขี่ทางการเมือง แต่กลับถูก

ท�าให้เป็นปัญหาทางการแพทย์ (โกมาตร จงึเสถยีรทรพัย์, 2549: 30) งานศกึษาดงักล่าว เช่น งานศกึษา

ของแนนซี่ เชเปอร์-ฮิวจ์ (Nancy Scheper-Hughes, 1992) เชเปอร์-ฮิวจ์ ชี้ให้เห็นว่าชีวิตของคนจน

บราซิลในชุมชนแออัด ที่ต้องเผชิญกับความหิวโหย ความรุนแรง และปัญหาสุขภาพอนามัย รวมทั้ง

ความเครียด การเจ็บป่วย และการตายของมารดาและทารกแรกเกิด ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะทางการ

แพทย์อย่างที่คนทั่วไปเข้าใจกัน แต่เป็นปัญหาสังคมอันเนื่องมาจากความไม่เท่าเทียมและโครงสร้างที่

เอารดัเอาเปรยีบประชาชนของสงัคมบราซลิเอง โดยวพิากษ์สถาบนัทางการแพทย์ทีบ่ดิเบอืนสาเหตขุอง

ความอดอยากและเอารดัเอาเปรยีบทีแ่ท้จรงิ และหกัเหความสนใจจากโครงสร้างของความไม่เป็นธรรม

ไปเป็นเรือ่งของการบรกิารทางการแพทย์ ทัง้ ๆ  ที ่คนจนในสลมัเจบ็ป่วยด้วยโรคทางจติ ทีเ่กดิจากแรง

บีบคั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความอดอยากยากแค้น แต่สถาบันการแพทย์มองว่าเป็นโรคจิต

ที่เกิดจากตัวผู้ป่วยเอง (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2549: 29)

ส่วนแอลกอฮอล์ศึกษา (Alcohol Studies) ก็ให้ความสนใจในเรื่องปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม

ของการใช้แอลกอฮอล์ การใช้แอลกอฮอล์ถูกตีความในแง่ของ “การดื่ม” ซึ่งเป็นประเด็นถกเถียงกันใน

บรรดานกัสงัคมวทิยา โดยเฉพาะนกัจติวทิยาว่าปัจจยัทางสงัคมวฒันธรรมมผีลต่อการใช้หรอืการดืม่สรุา

อย่างไร บางคนเสนอว่าการใช้แอลกอฮอล์ก็เหมือนกับเรื่องเครือญาติ ศาสนา หรือแม้แต่เรื่องการแบ่ง

แยกแรงงานตามเพศ ช่วยเปิดประตเูชือ่มระหว่างความเชือ่ชนดิต่าง ๆ  กบัพฤตกิรรมทีค่นแสดงออกมา

ได้ งานศึกษาบางชิ้นถึงกับชี้ให้เห็นว่า พฤติกรรมการเมา แม้ว่าจะเป็นผลกระทบของปัจจัยทางเภสัช

ประสาทและชีวเคมีก็ตาม มันเป็นผลผลิตของความคาดหวังและคุณค่าร่วมทางวัฒนธรรมเสียด้วยซ�้า

ไป (Heath, 1987: 102-103) การดื่มสุราอาจมีนัยยะของการคงอยู่ของความสัมพันธ์และการเป็นกลุ่ม

4  มานษุยวทิยาการแพทยใ์นฐานะศาสตรป์ระกอบดว้ยพืน้ฐานแนวคดิทฤษฎทีีม่คีวามแตกตา่งหลากหลาย ในการศกึษาระบบและ

วิธีคิดของวัฒนธรรมสุขภาพ เช่น แนวคิดวิวัฒนาการ แนวโครงสร้างนิยม แนวโครงสร้างหน้าที่ แนวมานุษยวิทยาสัญญะ แนว

มานุษยวิทยาเชิงนิเวศ (วัฒนธรรม) และแนวมานุษยวิทยาเชิงวิพากษ์ (อ�านาจทางการแพทย์) (ดู โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2549)
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เดยีวกนัในสงัคม การใช้สรุาเป็นสญัลกัษณ์ของการเลือ่นสถานภาพหรอืการเปลีย่นสถานภาพจากเดก็สู่

วยัผูใ้หญ่ (เทพนิทร์ พชัรานรุกัษ์, 2541: 2, 21-22) ดงันัน้ความรูเ้กีย่วกบัการใช้หรอืดืม่แอลกอฮอล์ไม่ควร

จ�ากดัอยูแ่ต่ในวงการแพทย์สมยัใหม่เท่านัน้ การดืม่หรอืใช้แอลกอฮอล์ยงัเป็นประเดน็ในเชงิมานษุยวทิยา

ที่เราต้องศึกษาค้นคว้าด้วย เพื่อที่จะขยายพรมแดนความรู้ของมานุษยวิทยาการแพทย์ต่อไป

ในแง่ “ความรู/้อ�านาจ” ในมานษุยวทิยาการแพทย์ของไทยทีเ่ตบิโตอย่างช้า ๆ  ถอืว่าเป็น “ความ

รู้ชายขอบ” ที่ด�ารงอยู่ท่ามกลางอ�านาจของวาทกรรมกระแสหลักของวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เทพินทร์ 

พัชรานุรักษ์, 2541: 4) ส่วนความรู้กระแสหลักของวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้น อาร์เธอร์ ไคลน์แมน 

(Arthur Kleinman) เสนอว่าระบบการแพทย์เป็นระบบวัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งมีสัญลักษณ์ ความหมาย 

และตรรกะภายในของตนเอง และมองว่าวัฒนธรรมสุขภาพเป็นรากฐานของการสร้าง “ความเป็นจริง” 

(Medical reality) ทีท่�าให้โลกสขุภาพของแต่ละวฒันธรรมแตกต่างกนั (โกมาตร จงึเสถยีรทรพัย์, 2549: 

17-18) ในแง่นี้วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้สร้างชุดวาทกรรมขึ้นมา บนพื้นฐานวัฒนธรรมสุขภาพสมัย

ใหม่ซึ่งปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันในกรณีปัญหาสุราในสังคมไทย เช่น การรณรงค์โดยใช้

สโลแกนว่า “จน เครียด กินเหล้า” สะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมของคนจนที่ไม่ดีเป็นตัวปัญหาที่ต้อง

ควบคุมและจัดการ หรือความเข้าใจที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้คน จากที่มองว่าสุราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 

เช่น ใช้ประกอบพิธีกรรม เซ่นไหว้ กลับกลายเป็นปีศาจร้ายที่คร่าชีวิตมนุษย์ไปอย่างมากมาย มุมมอง

ที่มีต่อสุราแปรเปลี่ยนไปได้อย่างไร มีกระบวนการหรือปฏิบัติการอย่างไร เช่นเดียวกันงานวิจัยนี้เองก็

ถือว่าเป็นปฏิบัติการทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่งด้วย ในแง่ของ “งานเขียนวัฒนธรรม” ตามทัศนะของ

คุณหมอโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2549: 5) ซึ่งคุณูปการของงานวิจัยนี้ น่าที่จะผลิตสร้างชุดความรู้/

อ�านาจ เกีย่วกบัวัฒนธรรมสรุาในฐานะที่เป็นส่วนหนึง่ของความหลากหลายของวัฒนธรรมสุขภาพหรือ

พหุลักษณ์ทางการแพทย์

แนวคิดที่สาม ปัญหาการบริโภคสุรากลายเป็นภาระที่ผู้หญิงแบกรับ

งานศึกษาในประเด็นปัญหาสุรายังไม่ให้ความส�าคัญกับมิติของผู้หญิงมากนัก ท�าให้การแก้ไข

ปัญหาสุราและผลกระทบไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทบทวน

ประเดน็ผูห้ญงิกบัสรุา เพือ่ท�าความเข้าใจพฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในบรบิทสงัคมสมยั

ใหม่ในมุมมองสตรีนิยม

1) แนวการศึกษาที่ให้ความส�าคัญกับประเด็นผู้หญิง

ในการวิเคราะห์ปัญหาของระบบเศรษฐกิจ แนวทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสหลักให้ความสนใจ

เฉพาะด้านเศรษฐกิจ โดยไม่ให้ความส�าคัญกับเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ หรือมิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ในขณะที่ทฤษฎีแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองให้ความส�าคัญในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับมิติอื่น ๆ  
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ทัง้มติสิงัคม วฒันธรรม ประเพณ ีพฤตกิรรมของคน กฎหมาย และการเมอืงทีม่กัจะเกีย่วข้องกบัรฐัโดยตรง  

ดังนั้นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง วิเคราะห์โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานความจริงทาง

สงัคม เชือ่มโยงอ�านาจทางการเมอืง และการกระท�าในประวตัศิาสตร์ เพือ่อธบิายการพฒันาเศรษฐกจิที่

เตบิโตขึน้อย่างไม่สมดลุ (Uneven development) (ปรชีา เป่ียมพงศ์สานต์, 2524; 2543: 4) แต่ทว่าทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์การเมือง (แนวมาร์กซิสต์) ก็ยังมีข้อจ�ากัด เช่น ข้อจ�ากัดของแนวคิดทฤษฎีแรงงานของ

มูลค่าของมาร์กซิสต์ (Marx’ labor theory of value) ที่ให้ความส�าคัญกับพลังแรงงาน (power-labor) 

ด้าน “การผลิต” (Production) ที่มองผู้ชายเป็นผู้สร้างมูลค่าแลกเปลี่ยนในพื้นที่นอกบ้านหรือพื้นที่

สาธารณะผ่านกลไกตลาด ขณะที่แนวคิดนี้ไม่ได้ให้ความสนใจกับพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่ในบ้าน หรือ 

“การผลติซ�า้ทางสงัคม” (Reproduction) ทีส่นบัสนนุเกือ้กลูให้กระบวนการสร้างมลูค่าแลกเปลีย่นด�ารง

และด�าเนินต่อไปได้ ซึ่งโดยทั่วไปเป็นงานของผู้หญิง (Mutari, 2000; กนกศักดิ์ แก้วเทพ, 2544; เก่งกิจ 

กิติเรียงลาภ, 2558; อริยา เศวตามร์, 2557)

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองแนวสตรีนิยม (Feminist political economy) ให้ความสนใจต่อ

การวิเคราะห์ที่อธิบายหรือบรรยายถึงสถานการณ์ ประสบการณ์ของผู้หญิง และปัญหาที่ต้องได้รับการ

แก้ไข รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหา (ฉลาดชาย รมิตานนท์, ม.ป.ป.) ภายใต้ความ

สมัพนัธ์ทางเพศภาวะในกระบวนการผลติ เศรษฐศาสตร์การเมอืงในมมุมองสตรนียิม วเิคราะห์ประเดน็

ทางเศรษฐศาสตร์ โดยเชือ่มโยงตัง้แต่ระดบัครวัเรอืนจนถงึโครงสร้างระดบัโลก โดยใช้แนวคดิเพศภาวะ

ในการวพิากษ์การผลติ และการผลติซ�้าทางสงัคม ในรปูแบบของการแบ่งงาน/แรงงานตามเพศ (Sexual 

division of work/labor) หรือบทบาทเพศภาวะ (Gender role) ที่อยู่บนความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่ไม่

สมดุล (Rai and Waylen, 2014; อริยา เศวตามร์, 2557) เมื่อเพศภาวะก�าหนดการแบ่งงาน/แรงงาน 

ทัง้ในพืน้ทีส่าธารณะของการผลติและพืน้ทีส่่วนตวัในครวัเรอืนทีเ่หลือ่มซ้อนกนั ไม่สามารถแยกขาดออก

จากกนัได้ เศรษฐศาสตร์การเมอืงแนวสตรนียิม จงึมองว่าทัง้สองพืน้ทีม่คีวามเกีย่วข้องเชือ่มโยงกนั โดย

เสนอว่าการผลิตซ�้าทางสังคม งานดูแล (Care) ครอบครัวและชุมชน ก็เป็นงานในด้านเศรษฐกิจเช่น

เดียวกับการผลิต แต่กลับไม่ถูกนับว่าเป็นงานที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ (อริยา เศวตามร์, 2557)

นักสตรีนิยมมาร์กซิสต์ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองที่ขาดมิติเพศภาวะ ท�าให้มอง

ไม่เห็นว่างานบ้าน (Domestic work) เป็นงานที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดีนักสตรีนิยมมาร์ก

ซิสต์ในประเทศไทยเองก็มีความเห็นต่อข้อถกเถียงที่ว่างานบ้านผลิตมูลค่าส่วนเกินหรือไม่ แตกต่างกัน

ไป 2 แนวทางคือ กลุ่มที่ยึดการตีความมาร์กซิสต์อย่างเคร่งครัด เห็นว่างานบ้านไม่ก่อให้เกิดผลผลิต 

(Productive labor) เพราะเป็นแรงงานทีใ่ช้การเปลีย่นค่าจ้างของสามใีห้เป็นผลผลติส�าหรบับรโิภคของ

ครอบครวัเป็นการผลติมลูค่าใช้ (Use value) ไม่ใช่มลูค่าแลกเปลีย่น (Exchange value) ส่วนกลุม่ทีไ่ม่

เคร่งครดัต่อมาร์กซสิต์ เหน็ว่าแม่บ้านผลติมลูค่าแลกเปลีย่น และงานบ้านเป็นส่วนหนึง่โดยตรงของมลูค่า

ที่ขายแรงงานให้กับทุน แต่มูลค่าส่วนเกินนี้ไม่ได้ค่าตอบแทนจากระบบทุน ดังนั้นการที่ผู้หญิงท�างาน
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บ้านซึง่เป็นภาระทีจ่�าเป็นต่อการผลติซ�า้ของทนุโดยไม่ได้รบัค่าตอบแทน ท�าให้ทนุนยิมได้ประโยชน์จาก

ความสัมพันธ์ทางการผลิตในลักษณะขูดรีด (เวทิน ชาติกุล, 2542: 15)

เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวสตรีนิยม วิพากษ์ว่าการที่มองไม่เห็นผู้หญิงในกระบวนการของ

การพัฒนา น�าไปสู่นโยบายที่ไม่สมดุลภายใต้การครอบง�าของสังคมแบบปิตาธิปไตยหรือสังคมชาย

เป็นใหญ่ (Patriarchal society) เพราะในความเป็นจริง งานของผู้หญิงช่วยสนับสนุน (Subsidize)  

การสะสมทุนแต่ไม่ถูกนับรวม ท�าให้เห็นเพียงผู้ชายในฐานะหัวหน้าครอบครัวที่เป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว 

(Breadwinner) สร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิเท่านัน้ ซึง่เป็นอคตใินการพฒันาทีถ่กูสถาปนาขึน้โดยรฐั และ

สร้างกรอบนโยบายโดยผู้ที่ไม่ใช่รัฐ (Rai and Waylen, 2014: 7) ดังนั้นเมื่อมองในแง่นี้ เศรษฐศาสตร์

การเมืองแนวสตรีนิยม มีลักษณะสอดคล้องกับเศรษฐศาสตร์การเมืองแนววิพากษ์ (Critical political 

economy) ที่มีจุดมุ่งหมายส�าคัญคือ วิพากษ์ความรู้กระแสหลัก และอุดมการณ์ทุนนิยม/เสรีนิยมใหม่ 

เพือ่การรือ้ถอนความคดิ “การพฒันา” ซึง่ผูค้นผูย้ากไร้ทัว่โลกก�าลงัต่อสูเ้พือ่แสวงหาหนทางในการด�ารง

ชีวิตของตนเองโดยตนเอง โดยมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันทั้งหญิงและชาย (ปรีชา เปี่ยมพงศ์

สานต์, 2555: 203-204)

เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวสตรีนิยม เป็นผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้เลนส์ทางเพศภาวะ  

เพื่อวิเคราะห์ทฤษฎีการพัฒนา นโยบายและการปฏิบัติด้วย โดยเฉพาะการปรากฏของกรอบคิดการ

พฒันาในมมุมองสตรนียิม (Feminist development framework) สองแนวทางคอื “ผูห้ญงิในการพฒันา” 

(Women in Development - WID) วิพากษ์ทฤษฎีการพัฒนาแนวเสรีนิยม หรือทฤษฎีความทันสมัย 

(Modernization theory) ที่มองว่าสังคมจารีตประเพณี (Traditional societies) รวมทั้งสังคมไทยด้วย 

เป็นสงัคมทีใ่ช้อ�านาจเดด็ขาดโดยผูป้กครองไม่ให้ความส�าคญัต่ออสิรภาพ สทิธเิสรภีาพของปัจเจกบคุคล

ในสังคม (Authoritarian Societies) และเป็นสังคมที่ครอบง�าโดยผู้ชาย (Male-dominated) ขณะที่

สังคมทันสมัย เช่น สังคมตะวันตกเป็นสังคมประชาธิปไตยที่ผู้คนเท่าเทียมกัน (Egalitarian societies) 

แต่จากการพัฒนาปรากฏว่าส่งผลกระทบด้านลบต่อชีวิตและสภาวการณ์ด�ารงชีพของประชาชน โดย

เฉพาะผูห้ญงิ นกัสตรนียิมเสรนียิมทีย่อมรบัโลกทศัน์แบบทฤษฎคีวามทนัสมยั จงึผลกัดนัให้มกีารบรูณา

การผู้หญิงเข้าสู่การพัฒนาในฐานะที่เป็นแรงงาน/คนงานและผู้ผลิต ขณะที่นักสตรีนิยมแนวก้าวหน้า 

เช่น แนวมาร์กซิสต์ (Marxist feminists) แนวถึงรากเหง้า (Radical feminists) และสตรีนิยมโลกที่สาม 

(Third world feminists) มองว่าแท้จริงแล้วทฤษฎีความทันสมัยมีลักษณะทางเพศภาวะแฝงอยู่ข้างใน 

ในลักษณะที่ให้อภิสิทธิ์กับผู้ชาย และยังให้ภาพที่บิดเบี้ยวและเสียหายต่อผู้หญิงโลกที่สาม ยิ่งไปกว่า

นั้นยังเห็นว่าต้นทุนการเปลี่ยนหรือพัฒนาสังคมให้ทันสมัยนั้นตกเป็นภาระที่ผู้หญิงต้องแบกรับเสียเป็น 

ส่วนใหญ่ (ฉลาดชาย รมิตานนท์, ม.ป.ป.: 2-5)

ส่วนกรอบแนวคดิ “เพศภาวะและการพฒันา (Gender and Development - GAD) ถกเถยีงว่า 

ไม่ใช่ผู้หญิงหายไปจากการพัฒนา แต่ผู้หญิงถูกผนวกเข้าสู่ทุนนิยมโลกที่แผ่ขยายออกไปในลักษณะ
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ของการถูกขูดรีด (Rai and Waylen, 2014: 3) กรอบแนวคิดเพศภาวะและการพัฒนานี้ แตกต่างจาก

แนวทางการวเิคราะห์แบบผูห้ญงิในการพฒันา โดยถอืว่าการพฒันาเป็นกระบวนการทีส่ลบัซบัซ้อน เป็น

สภาวะที่ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ที่แต่ละส่วนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ (Discrete state) เป็นแนว

การพัฒนาที่ไปไกลกว่าเรื่องการอยู่ดีกินดีทางเศรษฐกิจ และก้าวเข้าไปถึงการยกเรื่องความจ�าเป็นทาง

สังคมและทางจิตใจของปัจเจกบุคคลเข้ามาเป็นประเด็นด้วย ยิ่งไปกว่านั้นกรอบแนวคิดเพศภาวะและ

การพฒันา ยงัตอกย�้าทีก่ารเพิม่อ�านาจให้กบัผูห้ญงิ (Women’s empowerment) และความรบัผดิชอบ

ของผู้ชายด้วย อีกทั้งยังเน้นรวมไปถึงบทบาทที่ชัดเจนของรัฐในการพัฒนาเรื่องต่าง ๆ ที่จะต้องท�าให้

เกิดความเป็นธรรมระหว่างเพศต่าง ๆ ด้วย (Visvanathan et al., 2007: 24 อ้างใน ฉลาดชาย รมิตา

นนท์, ม.ป.ป.: 17)

ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ มีสมมติฐานพื้นฐานว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติจะ

ถูกกระจายสู่คนอย่างเท่าเทียมกัน (Trickle down) ด้วยตรรกะเช่นนี้ “การพัฒนา” ที่ส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จึงเป็น 

กระบวนการที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง จากความด้อยพัฒนาสู่ความพัฒนา จากความล้าหลังไปสู่ความ

ทนัสมยั (Reddock, 1996: 21) ซึง่คนทัว่ไปต่างกเ็ชือ่กนัว่าการพฒันาจะน�ามาซึง่สิง่ทีด่แีละผลประโยชน์

แก่ทุกคน มิใช่เพื่อประโยชน์แก่รัฐ หรือแก่คนเพียงหมู่หนึ่งหมู่ใด (เกษียร เตชะพีระ, 2537: 5) แต่ทว่า

การพัฒนาก็ไม่ได้น�ามาซึ่งความกินดีอยู่ดีของประชาชนในประเทศยากจนเสมอไป บ่อยครั้งกลับพบว่า

ผลประโยชน์ของการพัฒนากระจุกตัวอยู่กับบุคคลเพียงบางกลุ่มเท่านั้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีอ�านาจใน

สังคม (กาญจนา แก้วเทพ, 2543; นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2541; 2543; ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, 2543) เพราะ

ปัญหาเศรษฐกิจสังคมไทยที่ส�าคัญคือ ยิ่งพัฒนาคนไทยส่วนใหญ่ยิ่งยากจน ยิ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติยิ่งถูกท�าลายมากขึ้น แม้ว่าธุรกิจสมัยใหม่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว อ�านาจเศรษฐกิจ

ของธรุกจิเอกชนเพิม่ขึน้ แต่ขณะทีป่ระชาชน แรงงาน ผูบ้รโิภคต้องตกอยูใ่นสภาพที ่“ไร้อ�านาจ” (ปรชีา 

เป่ียมพงศ์สานต์, 2543: 28) มปัีญหาความไม่เท่าเทยีมกนัในสงัคม การกระจายตวัอย่างไม่เป็นธรรมของ

ผลกระทบทางบวกและทางลบของกระบวนการพฒันา เนือ่งจากอ�านาจของผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการ

ต่อรองเพือ่ปกป้องหรอืกอบโกยผลประโยชน์นัน้ไม่เท่ากนั (ภมูวิไิล ศริพิลเดช, 2550: 2) ยิง่ไปกว่านัน้การ

พัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่อ้างว่าเป็นกลาง แท้ที่จริงมีอคติทางเพศแฝงอยู่ในกรอบคิด ละเลยเรื่อง

เพศ (Gender-blinded) ท�าให้ “ไม่มทีีว่่างส�าหรบัผูห้ญงิในการพฒันา” ผูห้ญงิถกูการพฒันาเศรษฐกจิ

เบียดขับออกไปจากสังคม โดยผ่านกลไกและวิธีการต่าง ๆ นานา เช่น การลดคุณค่างานที่ผู้หญิงท�า

อยู่เป็นหลัก การลดอ�านาจของผู้หญิง การท�าลายองค์ความรู้และองค์กรของผู้หญิง ฯลฯ (กาญจนา  

แก้วเทพ, 2543: 273-274)

จากแนวคิด Feminization of Poverty (Pearce, 1978) เห็นว่าเราไม่สามารถละเลยประเด็น

เพศภาวะในปัญหาความยากจนทีเ่กดิจากการพฒันาเศรษฐกจิแบบทนุนยิมกระแสหลกั ซึง่เกีย่วเนือ่งถงึ
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นโยบายเศรษฐกิจของรัฐ ท�าให้ผู้หญิงที่ด�าเนินชีวิตประจ�าวันต้องเผชิญกับปัญหาความยากจน แนวคิด

นี้เสนอว่ารัฐจะต้องใช้การวิเคราะห์เพศภาวะ เพื่อปรับปรุงการสร้างนโยบายรัฐ การพัฒนาเศรษฐกิจ

ของรัฐบาล (Rai and Waylen, 2014: 6) เนื่องจากผู้หญิงยากจนกว่าผู้ชาย หรือผู้หญิงได้รับผลกระทบ

ของความยากจนมากกว่าผู้ชาย (Pearce, 1978) การพัฒนาที่ไม่เสมอภาค เน้นแต่การขยายตัวทาง

ธรุกจิ แต่ไม่ได้พจิารณาเรือ่งความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม ในการครอบครองทรพัย์สมบตั ิโครงการพฒันา

เศรษฐกิจท�าให้เศรษฐกิจเจริญขึ้น แต่ไม่ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน (ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, 

2543: 4) ท้ายที่สุด ผลกระทบของความยากจนก็กลายเป็นภาระให้ผู้หญิงต้องออกมาแบกรับมากขึ้น  

ผู้หญิงจ�านวนมากไม่ได้อยู่บ้านเหมือนเดิม ต้องออกมาท�างานนอกบ้าน เหนื่อยยากเพื่อหารายได้  

จากแรงกดดันของภาวะเศรษฐกิจและความยากจน

การวิเคราะห์การดื่มสุราจากมุมมองสตรีนิยม จะช่วยเปิดมิติให้เห็นมุมมองใหม่ ๆ ที่แนวคิด

เศรษฐศาสตร์การเมอืง หรอืรวมทัง้เศรษฐศาสตร์กระแสหลกั ไม่ได้ให้ความส�าคญั กล่าวคอื ปรมิณฑล

ของพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่ในบ้านที่เป็น “การผลิตซ�้าทางสังคม” อย่างเช่น งานบ้าน การเลี้ยงลูก การ

คลอดลูก ดูแลผู้ชาย ฯลฯ งานเหล่านี้เป็นการรักษามูลค่าแรงงานทางเศรษฐกิจ รวมทั้งผู้หญิงต้องแบก

รับผลกระทบของปัญหาจากการพัฒนาเศรษฐกิจอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ การศึกษาปัญหาสุราตามแนวคิด 

feminization of poverty หรือมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมืองแนวสตรีนิยม จึงมองการดื่มสุราของ

คนในครอบครวัเป็นผลลพัธ์ของการพฒันาทีไ่ม่เสมอภาค ส่งผลลงมาสูผู่ห้ญงิทีต้่องพยายามต่อสูด้ิน้รน

ในชีวิตประจ�าวัน “เพื่อสร้างความมั่นคงแก่ชีวิต” (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2541: 149) กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ 

การต่อสู้ดิ้นรนของผู้หญิงสะท้อนให้เห็นถึงการตกเป็นเหยื่อหรือ “ผู้ถูกกระท�า” จากการพัฒนาของรัฐ 

และการเป็น “ผูก้ระท�าการ” ในฐานะผูจ้ดัการของครอบครวั ด้วยโลกทศัน์ของผูห้ญงิบนพืน้ฐานปรชัญา 

“จรยิศาสตร์แห่งการดแูล” (เวทนิ ชาตกิลุ, 2542) เพราะในฐานะ “คนใน” หรอืผูห้ญงิในระดบัล่าง พวก

เธอต้องต่อสู้กับทั้งทุนนิยมและปิตาธิปไตยมาอย่างยาวนาน จนแทบจะไม่สามารถปลดปล่อยพวกเธอ

และครอบครัวออกจากทุนนิยมปิตาธิปไตยได ้(อริยา เศวตามร์, 2557)

2) ผลกระทบของสุราต่อผู้หญิงและอุปสรรคในการมีส่วนร่วม

ปัญหาจากการดื่มสุราก่อให้เกิดปัญหาทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม (ดารุณี จง

อุดมการณ์ และคณะ, 2555; พีรธร บุณยรัตพันธุ์ และคณะ, 2555; สมควร จุลอักษร และคณะ, 2550; 

สริตา ธีระวัตน์สกุล และคณะ, 2549) ปัญหาต่อตนเอง เช่น ท�าให้ขาดประสิทธิภาพในการท�างาน ถูก

ออกจากงาน สงัคมรงัเกยีจ เกดิอบุตัเิหต ุทะเลาะววิาท เจบ็ป่วยเรือ้รงั สขุภาพจติเสือ่ม เสยีบคุลกิภาพ 

ร่างกายพิการ เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ในระดับครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากผลของการดื่มสุราของสมาชิก

ในครัวเรือน พบว่าผู้หญิงต้องแบกรับภาระหนักที่สุด (รองลงมาคือเด็ก) เช่น สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
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ภายในการดูแลสุขภาพ ซึ่งท�าให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ น�าไปสู่ปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง การกระท�าความ

รุนแรงในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราของผู้ชายและ/หรือผู้หญิงเอง

ที่ดื่มสุรา ท�าให้เป็นอุปสรรคให้ไม่สามารถมีส่วนร่วมกับการพัฒนาในการตัดสินใจในระดับครัวเรือนได้  

โดยครอบครัวที่หัวหน้าครอบครัวป่วยด้วยโรคติดสุรา จะส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวอย่าง

มาก โดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นภรรยาต้องเผชิญปัญหาสุขภาพจิตที่ย�่าแย่ หรืออาจจะถึงขั้นเป็นโรคซึม

เศร้า เพราะหัวหน้าครอบครัวที่ติดสุราไม่สามารถปฏิบัติบทบาทได้ ภรรยาจึงต้องท�าหน้าที่แทน และ

มักจะใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ท�าให้สัมพันธภาพภายในครอบครัวไม่ดี บุตรขาดความอบอุ่น

ครอบครัวแตกแยก สามีและภรรยาทะเลาะวิวาท ท�าร้ายร่างกายบาดเจ็บและจิตใจบอบช�า้ บางครั้ง

จนถึงขั้นต้องหย่าร้างกันไป ขณะที่ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม เช่น ท�าให้ชุมชนไม่ได้รับการยอมรับ 

เป็นจุดบอดของชุมชนยากต่อการพัฒนา เกิดแหล่งมั่วสุม และพฤติกรรมเลียนแบบของวัยรุ่น หรือ 

วัยรุ่นหญิงเสี่ยงปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม เป็นต้น

กรณีประเทศไทย กลุ่มผู้หญิงและกลุ่มวัยรุ่นมีการดื่มสุรามากขึ้น อีกทั้งยังพบว่าคนอายุน้อย

ดื่มเสี่ยงมากกว่าคนอายุมากกว่า (สริตา ธีระวัตน์สกุล และคณะ, 2549) ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษา

ในสก็อตแลนด์ ที่หญิงชายวัยกลางคน (35-50 ปี) ชาญฉลาดในการดื่มมากกว่าช่วงที่เป็นวัยรุ่น เช่น 

อายุมากขึ้นก็ดื่มน้อยลง สนใจในรสชาติมากกว่าผลลัพธ์ของสุรา ผู้หญิงรู้ตัวเองว่าต้องควบคุมการ

ดื่ม รู้ว่าตนเองดื่มได้ขนาดไหน แล้วผู้หญิงก็ดูจะมีทางเลือกในการเข้าสังคมแบบไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์

มากกว่าผู้ชายเสียอีก (Emslie et al., 2012) ยิ่งกว่านั้น ยังพบว่า ศาสนา (พุทธ) มีอิทธิพลต่อการตัดสิน

ใจของวัยรุ่นไทยว่าจะดื่มหรือไม่ดื่มเหล้า มีการคิดใคร่ครวญว่าดื่มแล้วจะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง  

แต่เมื่อดื่มเหล้าแล้ว เหตุผลทางศาสนาก็ไม่มีผลต่อรูปแบบการดื่มว่าจะดื่มมากหรือน้อย เมาหรือ 

ไม่เมา (Newman et al., 2006a)

3) เพศภาวะกับการดื่มสุรา

งานศึกษาในสังคมจีน การดื่มสุราระหว่างผู้หญิงและผู้ชายพบว่ามีความแตกต่างกัน เช่น เด็ก

ผูช้ายพฒันาความสามารถของตนจากการฝึกดืม่ ส่วนผูห้ญงิไม่มแีนวโน้มว่าจะพฒันาความสามารถใน

การดืม่ ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาต ิท�านองเดยีวกนั สงัคมจนีมคีตคิวามเชือ่ เช่น ถ้าเดก็ผูช้ายสามารถ

ดื่มได้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าเด็กผู้หญิงสามารถดื่มได้ คนก็จะรู้สึกประหลาดใจ อีกทั้งสังคมยังเชื่อว่า 

ผู้หญิงไม่ควรดื่ม(เมา) เพราะต้อง “รักษาหน้า” (Newman et al., 2006b)

ส่วนในวัฒนธรรมไทยการใช้สุราเป็นสัญลักษณ์ของ “ความเป็นเพศชาย” และ “เสรีภาพ” สุรา

เป็นตัวแทนของความรู้สึกแห่งความเป็นชาย (Sense of masculine) เช่น วาทกรรมของการดื่มสุรา  

“ลกูผูช้ายตวัจรงิต้องดืม่เหล้า” หรอืแสดงถงึอ�านาจในทีส่าธารณะ (Autonomy in public) และเสรภีาพ

ในการเคลื่อนที่ของเพศชาย (Freedom of movement) เช่น การออกนอกบ้านไปดื่มสุรากับเพื่อนของ
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ผู้ชายมีนัยยะของความเป็นอิสระจากอ�านาจของครอบครัว (ดารุณี จงอุดมการณ์ และคณะ, 2555; 

เทพินทร์ พัชรานุรักษ์, 2541: 22)

อย่างไรก็ดีในสังคมสมัยใหม่ ผู้หญิงได้รับการศึกษาเทียบเท่าผู้ชาย และพึ่งพาตนเองทาง

เศรษฐกิจมากขึ้น ผู้หญิงกลุ่มหนึ่งได้ใช้สุราเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเท่าเทียมทางเพศที่ผู้หญิง

สามารถท�าได้เช่นเดียวกับเพศชาย ทัดเทียมเท่าทันผู้ชาย รวมทั้งเพื่อต้องการได้รับการยอมรับว่า

เป็นคนมั่นใจ แสดงออกว่าเป็น “หญิงเก่ง” “หญิงท�างาน” “พึ่งตนเอง” (ดารุณี จงอุดมการณ์ และ

คณะ, 2555; เทพินทร์ พัชรานุรักษ์, 2541: 23) หรือ “ผู้หญิงท�างาน” แต่ดูเหมือนว่าจะมีข้อวิตกกังวล  

เมื่อพบว่าการดื่มของกลุ่มผู้หญิงและวัยรุ่นหญิงมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจ อีกทั้งผู้หญิงที่ดื่มก็

มีอายุน้อยลง (ดารุณี จงอุดมการณ์ และคณะ, 2555; พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, 2553)

ขณะเดียวกันก็มีการแบ่งประเภทของสุราตามเพศ เช่น เหล้าบรั่นดีเป็นสุราของเพศชาย ส่วน

สุราที่มีรสหวานและมีระดับแอลกอฮอล์ต�่ากว่าเป็นของเพศหญิง (เทพินทร์ พัชรานุรักษ์, 2541: 22)  

ยิ่งไปกว่านั้น สังคมได้ก�าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการดื่มสุรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎเกณฑ์ทางเพศ 

เพื่อควบคุมพฤติกรรมของผู้หญิง ในช่วงเวลาปกติสังคมมีการควบคุมมิให้ผู้หญิงดื่มสุรา และมองว่า  

“การเมา” ของผู้หญิงเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง แต่จะยกเว้นให้เพศหญิงสามารถดื่มสุราได้

เช่นเดียวกับชายในช่วงเทศกาล (เทพินทร์ พัชรานุรักษ์, 2541: 41-42)

4) ความเป็นหญิงกับบทบาทในการจัดการสุรา

งานศึกษาทางสังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสุราจ�านวนหนึ่ง จะเน้นที่ความเป็นเพศหญิงและ

บทบาทผู้หญิงในการจัดการสุรา ทั้งด้านการผลิตและสืบทอดภูมิปัญญาการผลิตเหล้า การเสริมสร้าง

อ�านาจ เพื่อแก้ไขปัญหาสุราในชุมชน โดยชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมที่กระทบ

ต่อสถานภาพของผู้หญิง

การใช้เพศภาวะของความเป็นหญงิในการขบัเคลือ่นงานรณรงค์ให้ชมุชนตระหนกัถงึพษิภยัของ

สุรา เช่น กุมภวาปีโมเดล “…พวกเราในฐานะเป็นเมีย เป็นแม่ และเป็นยายซึ่งผ่านความทุกข์ยากกับ

การดืม่สรุาของคนในครอบครวัมามากแล้ว ถงึเวลาแล้วทีต้่องร่วมใจขบัเคลือ่นไปกบัโครงการลดปัญหา

สรุาในชมุชนของเรา…” ตวัอย่างดงักล่าวเป็นการใช้คณุสมบตัทิีม่ขีองความเป็นแม่ทีอ่าทร จรงิใจ ความ

อดทน มีความสามารถในทางสื่อสารโน้มน้าวใจ เข้ากับคนง่าย สามารถนิ่งฟังคนอื่นได้ เป็นได้ทั้งผู้น�า

และผู้ตามที่ดี ยืดหยุ่น ละเอียดลออ มีท่าทีดี น่าไว้วางใจ ดูเสียสละอุทิศตน กล้าแสดงออกในการ

รณรงค์ มีความคล่องตัวและหลากหลายในตัวเองในการรับมือกับปัญหาสุราภายในชุมชนได้อย่างน่า

สนใจ (ดารุณี จงอุดมการณ์ และคณะ, 2555)

บทบาทผู้หญิงในการผลิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ในการผลิตเหล้า เช่น กลุ่มชาติพันธุ์

กะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) เหล้าถือเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างมากในการประกอบพิธีกรรม โดยชาวบ้านยึดถือ
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ว่าเหล้าที่จะใช้ในการประกอบพิธีกรรมจะต้องเป็นเหล้าที่ต้มเองเท่านั้น ไม่สามารถไปขอจากผู้อื่นหรือ

ซือ้มาใช้ได้ ดงันัน้แต่ละครอบครวัจะต้องมผีูท้ีจ่ะท�าหน้าทีผ่ลติเหล้าเพือ่ใช้ประกอบในพธิกีรรมเอง รวม

ทั้งการสืบทอดและถ่ายทอดความรู้ในการผลิตเหล้าด้วย (ศิริรุ่ง ศรีสิทธิพิศาล, 2557: 248-249)

อย่างไรกต็าม ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงของสงัคมไทย บทบาทของเหล้าได้เปลีย่นแปลงไป โดย

ส่งผลต่อความสมัพนัธ์ของชมุชนกลุม่ชาตพินัธุป์กาเกอะญอใน 3 ระดบัคอื ชมุชน ครอบครวั และระดบั

ปัจเจกบุคคล เมื่อเหล้าถูกเปลี่ยนความหมายจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ชุมชนจากที่เคยมีบรรทัดฐานคอยก�ากับควบคุมการบริโภคเหล้าของสมาชิกในชุมชน จารีตประเพณี

ของชมุชนกอ่็อนก�าลงัลง ความเป็นผูน้�าหรอืศนูย์กลางในชมุชนได้ลดบทบาทลงไปอย่างมาก จนกระทัง่

ไม่สามารถที่จะก�ากับควบคุมค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในชุมชนได้ ในระดับครอบครัว 

เมื่อเหล้าถูกแทนที่ด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทอื่น ๆ ที่หาซื้อได้จากภายนอกครอบครัว คุณค่า

ในเรื่องบทบาทหญิงชายและการสืบทอดองค์ความรู้อ่อนแรงลง ซึ่งอาจจะสูญหายไปได้ ส่วนในระดับ

ปัจเจกบุคคล เมื่อเงินตรากลายเป็นสิ่งส�าคัญ ท�าให้คนปลอดพันธะหน้าที่จากชุมชน พฤติกรรมการ

บริโภคเหล้าจึงเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่การบริโภคอยู่ภายใต้การก�ากับของจารีตวัฒนธรรมประเพณี 

กลายมาเป็นการบรโิภคเพือ่ตอบสนองความต้องการของตนเอง เช่น บรโิภคเพือ่ผ่อนคลายความเครยีด 

ดงันัน้การบรโิภคสรุาจงึกลายเป็นค่านยิมของแต่ละปัจเจกบคุคล (ศริริุง่ ศรสีทิธพิศิาล, 2557: 249-251)

5) การสร้างตัวตนใหม่ในชุมชน “ปลอดเหล้า”

เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการชุมชนปลอดเหล้า ไม่ได้กล่าวถึงกระบวนการสร้างตัว

ตนใหม่ของผู้หญิง (รวมทั้งผู้ชาย) ไว้โดยตรง แต่ก็สามารถอนุมานได้ว่าโครงการชุมชนปลอดเหล้า

ที่ให้ความส�าคัญกับการค้นหาบุคคลต้นแบบชีวิตปลอดเหล้า ได้เป็นเงื่อนไขไปสนับสนุนให้ผู้ที่เลิก

ดื่มสามารถแสดงอัตลักษณ์ใหม่ของตนเองได้ เช่น แม่ค้าหญิงที่เลิกขายเหล้าบุหรี่ มองว่าการขาย

เหล้าบุหรี่เป็นบาป เป็นการมอมเมาผู้คนให้ขาดสติ ท�าให้ครอบครัวไม่มีความสุข ซึ่งจะเห็นได้ว่า  

ภาพลักษณ์ของ “ผู้หญิงดี” มีศีลธรรมถูกขับเน้น และตัวแม่ค้าเองก็ได้รับความเคารพนับถือจากชุมชน 

ท�านองเดยีวกนั อตัลกัษณ์ของผูช้ายกไ็ด้รบัการยอมรบัผ่านการยตุดิืม่เหล้าเช่นกนั ท�าให้เกดิความภาค

ภูมิใจในตนเองเมื่อเป็นที่ยอมรับและนับถือของคนในชุมชน จากที่เคยเป็นคนดื่มเหล้า ไม่มีคนนับถือ  

(ไกรศักดิ์ ศรีพนม, 2550: 49)

แนวคิดที่สี่ อ�านาจท้องถิ่นกับการจัดการปัญหาสุรา

ในปัจจุบันแทบจะไม่มีใครปฏิเสธเรื่องการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น แม้แต่รัฐไทยเองก็ให้การ

สนับสนุนกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นเช่นกัน การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นกลายเป็นฉันทามติในสังคม  

ที่ทุกฝ่ายเห็นชอบและผลักดัน จนกลายเป็นแนวกระแสของการรณรงค์ต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ มองในแง่
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นี้ การกระจายอ�านาจได้ถูกประกอบสร้างจนกลายเป็น “เรื่องจริง” ที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธ และเป็น

เสมือนเป้าหมายสูงสุดของระบอบประชาธิปไตยด้วยซ�้าไป เพราะ “อ�านาจ” จะต้องไม่กระจุกรวมอยู่

ที่ศูนย์กลาง ดังนั้น “ท้องถิ่น” จึงกลายเป็นเวทีที่เปิดให้ผู้คนและกลุ่มต่าง ๆ ได้เข้ามาหรือขึ้นมาเล่น

หรือแสดงบทบาทต่าง ๆ ในการช่วงชิงการเข้าถึงทรัพยากร (ผ่านการควบคุม การต่อสู้ต่อรอง และต่อ

ต้าน) ตามเบื้องหลังความคิดและผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย

ในเชิงทฤษฎี การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น เรามักถูกท�าให้เชื่อในแบบโรแมนติกว่าท้องถิ่นจะ

ปลอดจากการควบคมุจากอ�านาจทีร่วมศนูย์ ไม่ว่าจะเป็นอ�านาจของรฐัส่วนกลาง หรอือ�านาจของตลาด 

หรืออ�านาจของความรู้ทางการแพทย์ หรือแม้กระทั่งอ�านาจในเชิงศีลธรรมในแบบต่าง ๆ  เช่น มหาเถร

สมาคม สันติอโศก ธรรมกาย ฯลฯ ดังนั้นในแง่นี้โครงสร้างที่เคยมองกันว่าเป็นปึกแผ่นหรือเป็นก้อน

ที่มั่นคง เช่น โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบันมุมมองเช่นนี้เริ่มไม่มีน�้าหนักหรือพลังในการอธิบาย

มากเหมือนที่ผ่านมาแล้ว การมองโครงสร้างเป็นก้อนหรือเป็นแท่งเดียวไม่ได้ช่วยให้เข้าใจสภาพการณ์

หรือสถานการณ์ของสังคมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เพราะนั้น แนวคิดเรื่อง

การกระจายอ�านาจก็ถูกเสนอขึ้นมา

อย่างไรก็ดี สิ่งที่เป็นระบบคิดหลักของสังคมสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การแพทย์ และประชาธิปไตย ต่างก็ต้องปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบของการกระจายอ�านาจ

เช่นเดยีวกนั แต่การกระจายอ�านาจทีล่งมาสูท้่องถิน่จรงิ ๆ  นัน้กลบัไม่ได้ด�าเนนิไปในแบบทีผู่ค้นทกึทกั

และมักเชื่อถือกันว่าประชาชนข้างล่างจะสามารถจัดการหรือควบคุมท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง อย่างเช่น 

อทิธพิลของพรรคการเมอืงต่อท้องถิน่ ในการจดัระบบการจดัตัง้แบบพรรคการเมอืง ทีท่�าให้เกดิการกระ

จายอ�านาจ (แบบจ�ากัด) ที่ผูกขาดอยู่ที่กลุ่มคนจ�านวนน้อย หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น พรรคการเมือง

บางพรรค หรือไม่กี่พรรคเท่านั้น เป็นต้น ฉะนั้น มิใช่ว่าท้องถิ่นจะมีอ�านาจเป็นของตัวเองเสมอไป  

ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ในแง่ของการจัดการองค์กร เมื่อท้องถิ่นต้องสังกัดพรรคการเมือง ในแง่ของวิธีคิด  

ท้องถิ่นก็จะคัดลอกจากข้างบนลงมาอีกทอดหนึ่ง

ขณะที่การท�างานสร้างเสริมสุขภาพประชาชนและครอบครัวในชุมชน ต้องอาศัยความร่วมมือ

จากประชาชน เพื่อให้เกิด “สุขภาวะในครอบครัว” (Healthy family) สร้างความรู้สึกว่าครอบครัวเป็น

พื้นที่เปิดต่อชุมชนเพื่อให้เกิดการยอมรับ การสนับสนุน ดูแลรักษา ให้มีพยาบาลท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วม

ในการช่วยฟื้นฟู สร้างความรู้สึกร่วมว่าการดื่มสุราไม่ใช่เรื่อง “ส่วนตัว” (ดารุณี จงอุดมการณ์ และ

คณะ, 2555) ดงันั้นในบรบิทของการเมอืงและการกระจายอ�านาจสูท้่องถิน่ กระบวนการเสรมิสรา้งพลงั

อ�านาจให้แก่ผูห้ญงิในชมุชนเพือ่จดัการกบัปัญหาสรุาในท้องถิน่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นธรรมจงึ

น่าจะเป็นประเด็นที่ควรพิจารณา
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1.4 คำ�ถ�มและระเบียบวิธีวิจัย

ค�าถามส�าคัญในการวิจัย
1. ผู้หญิงหรือแม่บ้านนิยามความหมายของ “สุรา” และ “การดื่มสุรา” อย่างไร

2. ผูห้ญงิมกีระบวนการจดัการปัญหาสรุาในชมุชนอย่างไร และชมุชนมส่ีวนร่วมในกระบวนการ

จัดการปัญหาสุราของผู้หญิงอย่างไร

3. เพศภาวะมีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวเพื่อจัดการปัญหาสุราของผู้หญิงในชุมชนหรือ

ไม่อย่างไร

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยนี้มีรูปแบบของการวิจัย 3 ประการคือ

ประการแรก อาศัยวิธีการวิจัยทางวิชาการสมัยใหม่ที่เรียกว่า ชาติพันธุ์วรรณนาแบบพหุสนาม 

(Multi-sited Ethnography) ที่เน้นท�างานภาคสนามอย่างเข้มข้นในพื้นที่ที่มีบริบทแตกต่างกัน 4 แห่ง 

การศึกษาวิจัยมีแนวประเด็นค�าถามเดียวกัน มีกระบวนการวิจัยและวิธีการเก็บข้อมูล ทั้งการสัมภาษณ์

เจาะลกึ การสงัเกตการณ์แบบมส่ีวนร่วม และการอภปิรายหรอืประชมุกลุม่ (Focus group) ตามโอกาส

ที่เหมาะสม เพื่อวิเคราะห์ปัญหาสุรา พฤติกรรมการดื่มของผู้หญิง การบ�าบัด และปฏิบัติการของกลุ่ม

ผู้หญิงในชุมชน โดยใช้มุมมองด้านสตรีนิยมหรือมิติทางเพศภาวะและสังเคราะห์ยกระดับข้อมูลให้

เห็นประเด็นวัฒนธรรมการดื่มและวัฒนธรรมบ�าบัด นอกจากการเก็บข้อมูลกรณีศึกษาใช้วิธีวิจัยเชิง

คณุภาพแล้ว งานวจิยัยงัใช้วธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณ ด้วยการเกบ็ข้อมลูแบบสอบถาม โดยเลอืกแบบเจาะจง 

ผูห้ญงิทีม่ปีระสบการณ์การดืม่เหล้า และประมวลความรูท้ีไ่ด้อย่างเป็นระบบ (Systematic knowledge)  

เพื่อจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย

ประการทีส่อง งานวจิยัให้ความส�าคญักบัมติหิญงิ-ชายทีเ่กีย่วข้องกนัอย่างแยกไม่ออก ดงันัน้ใน

สถานการณ์จริง แนวการหาข้อมูลจะใช้แนวความคิดของผู้หญิงเป็นหลักเพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม โดย

ใช้ความใกล้ชดิกบัผูห้ญงิทีเ่ป็นหวัหอกน�า และเป็นผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบมากทีส่ดุในครอบครวัและชมุชน 

แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยเสียงของผู้ชาย มีการสัมภาษณ์ผู้ชายในชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาสุราพุ่ง

ไปรวมที่ผู้หญิง และก็เป็นปัญหาที่ผู้ชายเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นงานภาคสนามมีลักษณะทั้งใกล้ชิดผู้หญิง 

และให้ความส�าคัญกับผู้ชายไปพร้อม ๆ กัน

ประการทีส่าม ประเดน็ปัญหาสรุามคีวามอ่อนไหวซบัซ้อน นกัวจิยัทีเ่ป็นทัง้คนในและเป็นผูห้ญงิ 

สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่านักวิจัยชายจากภายนอก
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พื้นที่กรณีศึกษา

พืน้ทีศ่กึษาวจิยัเป็นกรณศีกึษาอยูใ่นเขตพืน้ที ่4 จงัหวดัคอื 1) ชมุชนฟ้าใหม่ อ�าเภอเมอืง จงัหวดั

เชียงใหม่ 2) หมู่บ้านต�๊าม่อน อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 3) ชุมชนสะเอียบ อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

และ 4) หมูบ้่านตนีธาต ุอ�าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยแต่ละพืน้ทีม่ลีกัษณะเฉพาะบางอย่าง ได้แก่

เป็นพื้นที่ที่นักวิจัยมีความคุ้นเคยชาวบ้าน รู้จักผู้น�าเป็นอย่างดี เพราะในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

หรือจัดเวทีกลุ่มย่อยในชุมชน จ�าเป็นต้องอาศัยผู้น�าเป็นผู้ชี้แจงสร้างความเข้าใจ

เป็นพื้นที่ที่มีเครือข่ายรณรงค์ปัญหาสุรา หรือมีประสบการณ์ในการท�างานพัฒนาตามแนวทาง

องค์กรพัฒนาเอกชนหรือประชาสังคม เพราะเข้าใจแนวคิดกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมได้ดี

เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และคนในชุมชนสนใจหรือต้องการจะแก้ไขปัญหา

การดื่มสุราในชุมชน

การเก็บข้อมูล 

เน้นใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่จะใช้ ประกอบ

ด้วย การสัมภาษณ์เจาะลึก (ผู้หญิงติดเหล้า) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการจัดประชุมกลุ่ม 

(Focus group) ตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อวิเคราะห์ปัญหาสุรา พฤติกรรมการดื่มของผู้หญิง การ

บ�าบัด และปฏิบัติการของกลุ่มผู้หญิงในชุมชน โดยใช้มุมมองด้านสตรีนิยมหรือมิติทางเพศภาวะและ

สังเคราะห์ยกระดับข้อมูลให้เห็นประเด็นวัฒนธรรมการดื่มและวัฒนธรรมบ�าบัด

ส่วนวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (โปรดดูร่างแบบสอบถาม

ข้างท้าย) โดยนักวิจัยแต่ละกรณีศึกษาจะท�าการสัมภาษณ์ผู้หญิงที่มีประสบการณ์ในการดื่มโดยใช้

แบบสอบถามร่วมของโครงการทีไ่ด้ออกแบบไว้ ข้อมลูทีจ่ดัเกบ็ได้จะน�ามาใช้ประกอบการวเิคราะห์ร่วม

กับข้อมูลเชิงคุณภาพ และประมวลความรู้ที่ได้อย่างเป็นระบบ (Systematic knowledge) เพื่อจัดท�า

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

1.5 กรณีศึกษ� “ผู้หญิงกับสุร�” ในต่�งประเทศ

ทั่วโลกมีการศึกษาช่องว่างทางเพศภาวะที่เกี่ยวข้องการดื่มเหล้า ซึ่งพบโดยทั่วไปว่าผู้ชายดื่มใน

ปริมาณมากกว่าผู้หญิง และให้เหตุผลในเรื่องอิทธิพลทางชีววิทยา เช่น อัตราการเผาผลาญในร่างกาย

ผู้หญิงต�่ากว่าผู้ชาย ปริมาตรน�้าในร่างกายผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชาย ผู้หญิงดื่มในปริมาณที่น้อยกว่าผู้ชาย 

แต่เกิดผลเท่ากัน หรือการควบคุมพฤติกรรมการเมา เป็นต้น อย่างไรก็ดี นอกเหนือไปจากปัจจัยทาง

ชวีภาพแล้ว ยงัพบว่ามปัีจจยัทางด้านสงัคมวฒันธรรมทีส่่งอทิธพิลต่อการบรโิภคแอลกอฮอล์ของผูห้ญงิ
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และผู้ชายในแต่ละสังคมมากน้อยแตกต่างกันไป อิทธิพลทางสังคมวัฒนธรรมดังกล่าว ได้แก่ เรื่องของ

อ�านาจ เพศ ความเสี่ยง และความรับผิดชอบ (Wilsnack et al., 2005)5

ดังนั้นในหัวข้อนี้จะน�าเสนอ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ 3 ประเทศ ได้แก่ อินโดนิเซีย 

ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งต่างก็มีลักษณะสังคมแบบชายเป็นใหญ่ แต่อาจจะมีปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม

แตกต่างกัน

1) กรณีศึกษาประเทศอินโดนิเซีย

อนิโดนเิซยีเป็นสงัคมพหลุกัษณ์ทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรมและชาตพินัธุ ์อย่างไรกต็าม 

ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมมากที่สุดของโลก ศาสนาอิสลามมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรม

ของประชาชน เป็นพื้นฐานในมาตรการกฎหมาย (Global Post, 2010) มีข้อห้ามทางศาสนามิให้ดื่ม

สุรา และความเชื่อทางศาสนานี้ยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อกฎหมาย ที่สืบทอดมรดกของอาณานิคมชาว

ดัชต์ที่เหยียดเชื้อชาติและเลือกปฏิบัติทางเพศ (Lindsey ed., 1999 อ้างใน Mokate ed., 2004: 147) 

กฎหมายครอบครัว และกฎหมายอื่น ๆ ที่อยู่บนฐานของศาสนาจารีต ที่ส่งผลต่อการคุกคามผู้หญิง 

ด้วยการตคีวามกฎหมายทีเ่น้นผูช้ายเป็นใหญ่ (Katjasungkana, 2004 อ้างใน Mokate ed., 2004: 148)

ที่ผ่านมารัฐบาลใช้มาตรการทั้งทางกฎหมาย มาตรการทางภาษี และมาตรการอื่น ๆ  เช่น การ

จ�ากัดผู้อุปถัมภ์ (Sponsor) โดยห้ามธุรกิจแอลกอฮอล์สนับสนุนรายงานกีฬาและรายการเยาวชนอย่าง

สิ้นเชิง (นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์, 2554) เพื่อควบคุมและจัดการปัญหาสุรา แต่ยังไม่บรรลุผลนัก รัฐบาล

ออกกฎหมายควบคมุสรุา ก�าหนดข้อห้ามเพือ่ควบคมุปรมิาณการบรโิภค และการจดัจ�าหน่ายเครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์ ถกูเกบ็ภาษอีย่างหนกั ส่งผลให้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์มรีาคาสงูมาก จนท�าให้ผูด้ืม่หนัไปหา

เหล้าที่ผลิตในท้องถิ่น เช่น เหล้าผสมที่มาจากเขตต่าง ๆ  เช่น Tuak หรือ Brem ในรัฐบาหลี ซึ่งมีราคา

ถกูกว่าแทน ตลาดมดืไวน์และสรุาขยายใหญ่จนยากต่อการควบคมุ อกีทัง้พบปัญหาเหล้าเถือ่นเจอืปน มี

รายงานผู้ดื่มเสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก และส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่น (Global Post, 

2010; Jakarta Post, 2014; Telegraph, 2013; Thai PBS, 2015)

นอกจากนั้น ยังมีปัญหาอื่น ๆ ทั้งการผูกขาดธุรกิจน�าเข้าสุรา โดยบริษัทที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 

(Global Post, 2010) แต่มคีวามพยายามจ�ากดัการผลติเหล้าท้องถิน่ทีใ่ช้ในกจิกรรมทางวฒันธรรมและ

พิธีกรรม (World Service Group, 2012) ขณะที่การดื่มเครื่องดื่มสุราผสมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม

5  การยืนยันอ�านาจของความเป็นชายที่มีอภิสิทธิ์เหนือกว่าผู้หญิง เช่น ดื่มเหล้าในหมู่ผู้ชายด้วยกัน หรือการเชื่อว่ายิ่งดื่มมากเท่า

ไหรก่ย็ิง่มคีวามเปน็ชายมากขึน้เทา่นัน้ เปน็ตน้ การดืม่เหลา้แลว้ชว่ยใหก้ารแสดงออกทางเพศหรอืความสนกุสนานเปน็ไปไดด้ขีึน้ 

ท�าให้เกิดกิจกรรมทางเพศง่ายขึ้น ส่วนผู้ชายรู้สึกว่าชอบเผชิญกับความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิง ขณะที่ผู้หญิงมักจะหลีกเลี่ยงความ

เสี่ยงแทน การเผชิญความเสี่ยงมักเกิดในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย-ผู้ใหญ่ตอนต้น ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก่อนการมีครอบครัว ยิ่งกว่านั้น

ผู้ชายมักจะดื่มเหล้าเพื่อละทิ้งบทบาทของความรับผิดชอบทางครอบครัว หรือภาระผูกพันที่แบกรับอยู่ แต่ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะ

จ�ากัดการดื่มของตน เนื่องจากความรับผิดชอบที่บ้าน (Wilsnack et al., 2005: 1-10)
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ย่อยในกลุ่มประชาชนกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่คิดว่าการดื่มแสดงถึงความเป็นชายแท้ (Jakarta Post, 

2014; Tempo.Co, 2014) และชาวบ้านที่ต้องการเลิกเหล้าไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านการบ�าบัดได้  

(The Cabin Chiang Mai, 2015)

ความรุนแรงในครอบครัวและการใช้แอลกอฮอล์มีส่วนสัมพันธ์กัน (BMC Women’s Health, 

2011: 5) ทัง้นีค้วามไม่เท่าเทยีมทางเพศ และอ�านาจทีไ่ม่สมดลุระหว่างหญงิและชายเป็นสาเหตรุากฐาน

ของความรุนแรงต่อผู้หญิง รวมทั้งปัจจัยทั้งระดับปัจเจกบุคคล ความสัมพันธ์ในชุมชน และสังคม  

ดงันัน้การหยดุความรุนแรงจากแอลกอฮอล์ ไมไ่ด้หมายความจะยตุคิวามรนุแรงต่อผูห้ญงิได้ (Partners 

for Prevention, 2013: 4)

อย่างไรกด็ ีอนิโดนเิซยีมลีกัษณะเด่นกค็อื บทบาทของผูห้ญงิในยคุสมยัใหม่ ผูห้ญงิสร้างขบวนการ

เคลือ่นไหวทางสงัคมอย่างโดดเด่น เช่น กลุม่การเคลือ่นไหวทีเ่รยีกว่า “Voice for Concerned Mothers” 

หรือ Suara Ibu Pedali (SIP) ถือก�าเนิดขึ้นมาในท่ามกลางวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง ใน

ช่วงสิ้นสุดยุคการปกครองของซูฮาโต (พ.ศ. 2510-2541) ท�าให้เห็นพลังของผู้หญิง และความเชื่อมโยง

ระหว่างพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัว ในประเด็นต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับชาติพันธุ์และผู้หญิงที่มี

ฐานะยากจน (Darunee Tantiwiramanond, 2004 อ้างใน Mokate ed., 2004: 12) ผู้หญิงยากจนเอง

ได้รกุขึน้มาพฒันาความเป็นผูน้�า ร่วมปฏบิตักิารสร้างกลุม่สมาคมของผูห้ญงิอย่างกระตอืรอืร้น เพือ่แก้

วงจรปัญหาของความโดดเดีย่ว ความทกุข์ และการเพกิเฉย อย่างมคีวามหวงัทีจ่ะให้ชวีติดขีึน้ในอนาคต 

มีทางเลือก ด้านสุขภาพ และเข้าถึงการศึกษา (Mokate ed., 2004: 12)

2) กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น

สภาพสังคมสมัยใหม่ของญี่ปุ่นที่มีกฎระเบียบเข้มงวด ประชาชนอยู่ในสภาพที่มีแรงกดดันทาง

สงัคมค่อนข้างสงู จงึต้องการการปลดปล่อย แอลกอฮอล์ท�าหน้าทีเ่ป็นกลไกส�าคญัอย่างหนึง่ในการปลด

ปล่อยความเครียดต่าง ๆ ทางสังคม และเกิดเป็นวัฒนธรรมการดื่มสุรา การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

จ�านวนมากเกิดขึ้นในบาร์และร้านอาหาร การเมาอาจเป็นส่วนส�าคัญหนึ่งของการท�างาน ซึ่งเป็นเรื่อง

ที่ยากจะหลีกเลี่ยง เช่น การดื่มเพื่อเข้ากลุ่มเข้าสังคม

การดื่มสุราเคยเป็นพื้นที่หลักส�าหรับผู้ชาย ธรรมเนียมสังคมญี่ปุ่นค่อนข้างมีความอดทนต่อการ

ดืม่แอลกอฮอล์ของชายวยักลางคน แต่ไม่ยอมรบัการดืม่สรุาในกลุม่คนหนุม่สาวและผูห้ญงิ และผูห้ญงิ

จะดืม่น้อยกว่าผูช้าย แต่แบบแผนทางวฒันธรรมนีไ้ด้มกีารเปลีย่นแปลงในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมานี ้ปัจจบุนั

ผูห้ญงิได้เข้ามาแทรก มแีอลกอฮอล์ดาษดืน่ ทัง้ไวน์ลกูพลมั เบยีร์ ทีมุ่ง่เป้าไปทีก่ลุม่หญงิสาว เบยีร์เป็น

ที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันได้ เข้ามาแทนที่เหล้าพื้นบ้านญี่ปุ่น อย่างสาเกและโชชู การเข้าถึงก็สะดวก

ง่ายดาย เพราะสามารถหาซื้อได้จากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ ที่ตั้งวางอยู่หน้าร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ 

และซุปเปอร์มาร์เก็ต (Higuchi et al., 2015)



34   

 ผู้หญิงมองว่าแอลกอฮอล์เป็นตัว “กระตุ้น” (Disinhibitor) และ “ปลดปล่อย” (Freeing) พวก

เธอจากข้อจ�ากดัผกูมดั และความกดดนัต่าง ๆ  นานา แม้ว่าสงัคมจะเปิดกว้างมากขึน้ แต่ความต้องการ

ในการเชือ่มสานสมัพนัธ์ทางอารมณ์ต่อกนัยงัคงอยู ่โดยเฉพาะคนหนุม่สาวทีต้่องการประสบการณ์ความ

สนุกสาน แต่แรงกระตุ้นของกจิกรรมทางพธิีกรรมทีเ่ชื่อมสัมพันธข์องชมุชนไดข้าดหายไป ท�าใหก้ารใช้

แอลกอฮอล์เข้ามาแทนที่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมสัมพันธ์ในกลุ่ม (Fox, 1989; The International 

Center for Alcohol Policies, 2008: 5)

กฎหมายของญี่ปุ่นมีความเข้มงวด และบทลงโทษสูง เช่น การเมาแล้วขับ มีโทษปรับเป็นเงิน 

¥1,000,000 เยน หรือจ�าคุกสูงสุด 5 ปี (Chiba University, 2015) การโฆษณาและการอุปถัมภ์รายการ

ในประเทศญี่ปุ่น เป็นไปอย่างเสรี อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้สร้างข้อจ�ากัดใน

ด้านเวลาชั่วโมงและเนื้อหาการโฆษณาอย่างสมัครใจ (นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์, 2554)

การพฒันาอตุสาหกรรมถบีตวัขึน้ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง ตลาดแรงงานมคีวามต้องการ

แรงงานผู้หญิง ท�าให้ผู้หญิงออกมาท�างานนอกบ้านเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังต้องแบกรับภาระงานบ้าน ดูแล

ลูกและการศึกษาด้วย ระบบโครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นสาเหตุของการหย่าร้าง ปัญหา

สุขภาพจิต การติดแอลกอฮอล์ และความรุนแรงภายในครอบครัว (Sasaki and Wilson, 1997; Sasaki, 

2008) รฐับาลสญูเสยีงบประมาณจ�านวนมหาศาลต่อปัญหาสขุภาพ ทีเ่กีย่วข้องกบัแอลกอฮอล์และปัญหา

สังคม (Keiko, Atsuko and Takehito, 1993)

3) กรณีศึกษาสาธารณรัฐเกาหลีใต้

ในเกาหลีใต้ วัฒนธรรมล�าดับชั้นยังมีอิทธิพลอยู่ในสังคม เกาหลีเป็นชาติที่รักในการดื่ม

แอลกอฮอล์ การดื่มแอลกอฮอล์เป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินชีวิต และกลายเป็นบรรทัดฐานทาง

สังคมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ระบบอาวุโสและเพื่อนร่วมงาน  

มิตรสหาย บ่อยครั้งการดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่หลีกเลี่ยงได้ยาก นอกจากนี้ 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีราคาถูก ท�าให้คนสามารถเข้าถึงได้ โดยเฉลี่ยแล้วราคาน้อยกว่า 2 ดอลลาร์  

(Seoulistic, 2015) ในขณะที่ตามหลักค�าสอนของขงจื้อ สังคมจารีตของเกาหลีอนุญาตให้ผู้ชายดื่มได้ 

แต่ไม่ใช่ส�าหรับผู้หญิง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้หญิงร่วมสมัยมีการดื่มใน

อายุยังน้อยและดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากกว่าผู้หญิงในรุ่นก่อน ๆ หน้านี้ (Kim Wooksoo and 

Kim Sungiae, 2008)

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมเกาหลีเป็นประสบการณ์ในการสร้างความสัมพันธ์ของ

สังคมแบบชนชั้นที่เรียกว่า Hoesik ซึ่งแปลตามตัวว่า “อาหารมื้อใหญ่กับพนักงาน” แนวคิดนี้ฝังแน่น

อยู่ในวัฒนธรรมทางธุรกิจของเกาหลีใต้ ซึ่งมีการดื่มแอลกอฮอล์แบบไหลไปเรื่อย ๆ และมักจะบังคับ
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พนักงานต�าแหน่งระดับล่างให้ดื่ม และคาดหวังว่าพนักงานชั้นผู้น้อยต้องเอาใจ สร้างความบันเทิงใจ

ให้กับพนักงานชั้นผู้ใหญ่กว่า อีกทั้งวัฒนธรรมการดื่มแอลกอฮอล์เป็นการสร้างการยอมรับเข้ากลุ่ม 

เช่น การระบุเรื่องความสามารถในการดื่มแอลกอฮอล์ไว้ในประวัติย่อบุคคลของผู้สมัครงานบางคน  

(The Wall Street Journal, 2012)

ผูใ้หญ่ชาวเกาหลใีต้ได้ชือ่ว่าดืม่หนกัทีส่ดุในโลก ข้อมลูจากองค์การอนามยัโลกตพีมิพ์เมือ่ปี พ.ศ. 

2554 ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2548 มีการดื่มสูงถึง 9.57 ล้านลิตรต่อหัว นอกจากนี้ ข้อมูลจากสหพันธ์

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระบุว่าโดยรวมมีการดื่มเบียร์ 9.5 ล้านขวดต่อวัน และเหล้าท้องถิ่น

ที่เรียกว่า โซจู (Soju) 9 ล้านขวดต่อวัน ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นผู้หญิงดื่มร้อยละ 30 เท่านั้น (The Grand 

Narrative, 2009) จากการส�ารวจในปีนี้ พ.ศ. 2555 พบว่าแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยสูงถึงเกือบ 1 ใน 3 

ของอาชญากรรมร้ายแรง การฆาตกรรม ลักขโมย และข่มขืน การเมาเหล้าและกระท�าในที่สาธารณะ

ร้อยละ 70 ความรุนแรงภายในครอบครัวร้อยละ 44 (McCurry, 2012) ส่วนอันตรายที่เกิดจากความ

เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ คิดเป็นมูลค่าต่อปีโดยประมาณ 2,100 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ  

23.4 ล้านล้านวอน แต่ราคาที่ต้องจ่ายยังไม่รวมถึง 8.8 ล้านล้านวอน ที่มาจากความรุนแรงและ

อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ ดังนั้น แอลกอฮอล์จึงมีผลกระทบในทางลบอย่างกว้างขวาง

ต่อปัจเจกบุคคล ครอบครัว และสังคม ทั้งยัง ส่งผลในเกิดภาระทางการเงินอย่างมหาศาลต่อสังคม

โดยรวม ซึ่งเป็นปัญหาภาระในสังคมเกาหลีอย่างมาก (Lee, 2013)

ในด้านผลกระทบของแอลกอฮอล์ ผู้หญิงได้รับผลกระทบมากกว่าผู้ชาย เช่น ตกเป็นเหยื่อของ

ความรนุแรงระหว่างคูค่รอง อกีทัง้การดืม่แอลกอฮอล์สมัพนัธ์กบัการลงมอืกระท�าความผดิของผูด้ืม่อย่าง

มีนัยส�าคัญ (Lee et al., 2014) นอกจากนี้ แอลกอฮอล์ที่ก่อให้เกิดความรุนแรง เป็นเรื่องที่สังคมต้อง

อดทนอดกลั้นมาเป็นเวลายาวนาน ผู้กระท�าความผิดแทบจะไม่มีการจับกุม และการตัดสินลงโทษทาง

อาญาก็ถูกลดให้ต�่าลง ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2551 มีเด็กหญิงวัย 7 ขวบถูกข่มขื่นโดยผู้ชายในเขต

ชานเมอืงกรงุโซล ผูก้ระท�าผดิถกูด�าเนนิคดเีอาผดิให้ต้องจ�าคกุตลอดชวีติ แต่ศาลกลบัวนิจิฉยัว่าจ�าเลย

เมาเกินกว่าที่จะรู้ว่าได้ท�าอะไรลงไป จึงตัดสินให้จ�าคุกไม่เกิน 12 ปี (The Wall Street Journal, 2012)
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บทที่ 2
ก�รจัดก�รปัญห�สุร�ของผู้หญิงในชุมชนเมือง
กรณีศึกษ�ชุมชนฟ้�ใหม่
พูนสุข ขันธาโรจน์

2.1 เกริ่นนำ�

การทีส่รุามสีถานะเป็นสนิค้า และมกีารยอมให้สรุาสามารถแพร่กระจายอยูใ่นทีพ่กัอาศยัและตาม

สถานบนัเทงิประเภทต่าง ๆ  ในชมุชน ส่งผลให้ผูค้นมทีศันะต่อการดืม่สรุาว่า การดืม่สรุาเป็นเรือ่งปกติ

วิสัยในสังคม ผิดกับยาเสพติดประเภทอื่นที่รัฐให้ความส�าคัญต่อการควบคุมที่เข้มงวดมากกว่า แต่การ

แพร่กระจายของสรุาในชมุชนและการดืม่สรุาเกนิขนาด กเ็ป็นทีย่อมรบัว่าได้สร้างปัญหานานาประการทัง้

ต่อสขุภาพร่างกายของผูด้ืม่ในฐานะทีก่ารตดิสรุาเป็นปัญหาทางการแพทย์ สร้างปัญหาทางเศรษฐกจิใน

ครวัเรอืน สร้างความรนุแรง สร้างความทกุข์ให้สมาชกิในครอบครวัและคนใกล้ชดิ สร้างความเดอืดร้อน

ร�าคาญต่อผูร่้วมอาศยัในชมุชนเดยีวกนั นอกจากนีก้ม็กีารประทบัตราผูด้ืม่สรุาในเชงิด้อยคณุค่า รวมถงึ

ชมุชนทีย่อมให้มกีารแพร่กระจายของสรุากจ็ะถกูประทบัตราว่าเป็นพืน้ทีอ่โคจร ชมุชนไม่มคีวามเข้มแขง็

สุรากลายเป็นเครื่องดื่มที่มีวาทกรรมเชิงจริยธรรมก�ากับ ท�าให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ได้รับผลกระทบ

จากสรุา พยายามเข้ามาจดัการกบักระบวนการเชงิศลีธรรมของการดืม่สรุาและพืน้ทีท่ีม่กีารแพร่กระจาย

ของสรุา ทว่าการควบคมุการดืม่สรุากไ็ม่ได้รบัความสนใจจากรฐัและไม่ได้อยูใ่นระดบัความเข้มงวดเท่า

ทีค่วร แม้จะมกีารรณรงค์เชงิจรยิธรรม มาตรการทางกฎหมาย-การแพทย์ ตลอดจนนโยบายสาธารณะ

ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องออกมาอย่างต่อเนือ่งกต็าม1 เรายงัพบว่าปัญหาถกูผลกัให้เป็นหน้าทีข่องพลเมอืงของ

1  เช่น ประกาศห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามระยะเวลาที่ก�าหนด ห้ามขายสุราให้กับเด็กอายุต่�ากว่า 18 ปี การห้ามขายสุรา
ในสถานศึกษาและศาสนสถาน การเพิ่มภาษีสุรา การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ดาเนินการควบคุมปัญหาสุรากับ ศูนย์วิจัย
ปัญหาสุรา (ศวส.) แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ซึ่งรณรงค์กระแสการเลิกดื่ม
สุราในสังคมไทยกว้างขวาง เช่น โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา กฐินปลอดเหล้า ปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์ ประเพณีสงกรานต์
ปลอดเหล้า วัยมันส์…รู้ทันแอลกอฮอล์ มหาวิทยาลัยสีขาว รับน้องปลอดเหล้า ไม่ดื่มเหล้าในวัด เป็นต้น (นวพรรณ สามไพบูลย์, 
2553: 66 – 69)
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รฐัในการจ�ากดัการดืม่ในระดบัปัจเจกเสมอ ดงันัน้ เมือ่กลไกของรฐัไม่ประสบความส�าเรจ็ในการควบคมุ

การดื่มสุราและป้องกันผลกระทบที่ตามมาจากการดื่มสุราได้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบในล�าดับต้น ๆ เช่น 

แม่ ภรรยา สมาชิกในครอบครัว และคนในชุมชน จึงได้ออกมาท�ากิจกรรมรณรงค์ เพื่อปกป้องคนใน

ชุมชนให้พ้นจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ที่ดื่มสุราเกินขนาดและปราศจากความรับผิดชอบต่อสังคม

“ชมุชนฟ้าใหม่” แขวงเมง็ราย เทศบาลนครเชยีงใหม่ พืน้ทีศ่กึษาในงานวจิยันี้2 เป็นชมุชนแออดั

ในเมอืงทีอ่ยูอ่าศยัตามแนวก�าแพงเมอืงเก่าซึง่มกีารดืม่สรุาในชวีติประจ�าวนัอย่างแพร่หลาย ในชมุชนมี

ร้านค้าซึง่มวีธิกีารจ�าหน่ายสรุาทีห่ลากหลาย เอือ้ให้ผูม้รีายได้น้อยสามารถเข้าถงึการดืม่สรุาได้ง่ายและ

ตลอดเวลา เมือ่สรุาในชมุชนเข้าถงึง่าย โอกาสทีจ่ะท�าให้มกีารดืม่สรุาเกนิขนาดของคนในชมุชนกม็มีาก

ขึ้นเป็นเงา ปัญหาที่ตามมาโดยไม่อาจเลี่ยงคือครอบครัวของผู้ดื่มสุราเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ มีความ

รุนแรงเกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็กในชุมชน ทั้งการท�าร้ายร่างกายภรรยา ด่าทอด้วยถ้อยค�าที่หยาบคาย 

ท�าร้ายคนในครอบครัวจนได้รับบาดเจ็บ มีการทะเลาะวิวาท ยกพวกตีกัน

ในปี พ.ศ. 2546 ผู้น�าหญิงในชุมชนเริ่มตื่นตัวกับปัญหาและมีความคิดว่า “ชุมชนต้องกล้าออก

มาปกป้องผู้หญิงของตนเอง” จึงขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้หญิงกลุ่มเล็ก ๆ ที่เผชิญความทุกข์ยาก

จากการดื่มสุราเกินขนาดของผู้เป็นพ่อ สามี หรือสมาชิกในครอบครัวมารวมตัวกันท�ากิจกรรมรณรงค์ 

“โครงการลด ละ เลกิเหล้า ลดความรนุแรงต่อผูห้ญงิและเดก็” เป็นการส่งสญัญาณให้ผูด้ืม่สรุาตระหนกั

ถึงปัญหาความสัมพันธ์ของผู้คน ปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือน และปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้

หญิงและเด็กในชุมชน โดยเน้นการชักชวนให้ผู้ดื่มสุราหันมาลดปริมาณการดื่ม ลดความถี่ในการดื่ม

ลง มากกว่าจะให้เลิกโดยเด็ดขาด (แม้การเลิกสุราจะเป็นเป้าหมายส�าคัญของโครงการ) ด้วยเข้าใจ

ธรรมชาติของผู้ที่ดื่มสุรามาเป็นเวลานานว่าการจะให้เลิกดื่มโดยทันทีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และยอมรับได้

หากจะยังมีการดื่มสุราในชุมชนอยู่บ้างเล็กน้อย เนื่องจากสถานะของสุราในชุมชนยังคงเกี่ยวพันกับวิถี

ชวีติและประสบการณ์ของผูค้นในวาระต่าง ๆ  อยูม่าก แต่มข้ีอตกลงร่วมกนัว่าการดืม่นัน้ต้องไม่ท�าร้าย 

ท�าลาย และสร้างปัญหาให้สมาชิกในครอบครัวและส่วนรวม

ปัจจุบันเป็นเวลากว่า 10 ปี ที่ชุมชนฟ้าใหม่ได้ด�าเนินกิจกรรม “โครงการลด ละ เลิกเหล้า  

ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รูปธรรมที่เห็นได้ชัดจากกิจกรรมนี้คือ ชุมชน

มรีะบบการควบคมุการดืม่สรุาจากคนในชมุชนด้วยการเอง กลุม่ผูช้ายสามารถลดปรมิาณการดืม่สรุาลง

ได้ และมกีลุม่ผูช้ายทีส่ามารถเลกิสรุาได้อย่างเดด็ขาด มคีนต้นแบบในการเลกิดืม่สรุา มกีารปิดตวัของ

ร้านจ�าหน่ายสุรา ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและชุมชนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ฐานะทางเศรษฐกิจ

ในครัวเรือนดีขึ้น ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นไปอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ขณะที่รูปแบบและวิธีการ

2  ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ชุมชนฟ้าใหม่เป็นกรณีศึกษา แต่อาจมีการกล่าวถึงชุมชน 5 ธันวา ร่วมด้วยเนื่องจากทั้ง 2 ชุมชน ได้ร่วมกัน

รณรงค์ “โครงการลด ละ เลิกเหล้า ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” มาตั้งแต่เริ่มต้น โดยการสนับสนุนของมูลนิธิเพื่อนหญิง 

แตช่มุชนฟา้ใหมเ่ปน็ชมุชนเดยีวทีส่ามารถด�าเนนิการไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งกระทัง่ปจัจบุนั ทัง้นีช้ือ่กรณศีกึษาทีเ่ปน็ผูท้ีด่ืม่หรอืเกีย่วขอ้ง

กับผลกระทบจากการดื่มสุราที่เสนอในที่นี้เป็นชื่อสมมติทั้งหมด ขณะที่ชื่อผู้น�าชุมชนและผู้น�าหญิงเป็นชื่อจริง
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ของโครงการลด ละ เลิกเหล้านี้ ก�าลังเผยแพร่ไปยังชุมชนใกล้เคียงผ่านผู้แทนอาสาสมัครสาธารณะสุข

ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) เช่น ชุมชนก�าแพงงาม ชุมชนห้าธันวา ชุมชนอินทรนุรักษ์ เป็นต้น

“การจัดการปัญหาสุราของผู้หญิงในชุมชนเมือง: กรณีศึกษาชุมชนฟ้าใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อ

บอกเล่าให้ผู้อ่านเห็นตัวอย่างของผู้หญิงในชุมชนเมืองที่เน้นแก้ปัญหาการดื่มสุราในชุมชนที่พวกเธอ

พ�านกัอาศยัมากกว่าการเรยีกร้องระดบัใหญ่ทีไ่กลกว่าระดบัชมุชนตนเอง และชีใ้ห้เหน็ว่าการไม่นิง่เฉยต่อ

ปัญหาความรนุแรงอนัเนือ่งมาจากการดืม่สรุาเกนิขนาดของสมาชกิในครอบครวั เป็นความสามารถของ

ผูห้ญงิในการดแูลสวสัดภิาพของตนเองและรกัษาทรพัยากรทางเศรษฐกจิของครวัเรอืน และดงึศกัยภาพ

ชมุชนให้เข้ามามส่ีวนช่วยรณรงค์แก้ไขปัญหา อย่างไรกด็ ีในการศกึษาประเดน็เกีย่วกบัการจดัการปัญหา

สุราผู้วิจัยเห็นว่า การแก้ปัญหาการดื่มสุราควรต้องมีการทบทวนสถานะขององค์ความรู้ในมิติที่หลาก

หลายมากขึ้นกว่าการมีนโยบายควบคุมการดื่มสุราเพื่อป้องกันปัญหาสังคมภายใต้แนวคิด เช่น “สุรา

เป็นภัยต่อสุขภาพและสังคม” “สังคมปลอดเหล้า” ซึ่งเป็นแนวคิดที่กระด้าง ตายตัว ถือเป็นการตัดสิน

ชีวิตคนอื่นจากมุมมองของตนเอง โดยมองว่าชาวบ้านโดยเฉพาะคนจนไม่สามารถรับผิดชอบตนเองได้

จึงต้องควบคุมจัดการ

เนื้อหาในบทนี้มุ่งน�าเสนอภาพแทนทางวัฒนธรรมของสุรารวมถึงการนิยามความหมายของสุรา

ในมุมมองของผู้หญิง เพื่อสร้างความเข้าใจแบบแผนการดื่มที่เกิดขึ้นในบริบทของชุมชน และพิจารณา

เชื่อมโยงกับปฏิบัติการจัดการปัญหาสุราของพวกเธอ ชี้ให้เห็นว่าเพศภาวะ (gender) มีความสัมพันธ์

กับการเคลื่อนไหวเพื่อจัดการกับปัญหาของผู้หญิงในชุมชนอย่างไร และท�าไมผู้หญิงต้องลุกขึ้นมาเป็น

แกนน�าในการแก้ปัญหาสุรา

2.2 “ชุมชนฟ้�ใหม่” 

เนื้อหาส่วนนี้น�าเสนอบริบทภาพรวมของชุมชน ความสัมพันธ์ของผู้คนที่อยู่ในชุมชน เพศภาวะ

ที่สัมพันธ์กับการพัฒนาและจัดการปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนโดยสังเขป

ค�าบอกเล่าประกอบกับเอกสารเล่มบาง ๆ ที่เขียนโดยลุงวิง มีเดช (2545) ประธานชุมชนฟ้า

ใหม่ วัย 76 ปี ท�าให้เราทราบว่า แต่เดิมชุมชนนี้มีชื่อว่า “บ้านประตูก้อม” เดิมเคยเป็นที่ตั้งประตู

เมืองชั้นนอกอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเชียงใหม่ ที่ตั้งของชุมชนทิศเหนือติดหมู่บ้านเขินซึ่งชาวบ้านส่วน

ใหญ่มีอาชีพท�าเครื่องเขินขาย ทิศใต้จากปากทางเข้าหมู่บ้านไปจรดถนนมหิดล มีล�าน�้าแม่ข่าทอดยาว 

ตลอดสองฝ่ังล�าน�า้แม่ข่าเป็นป่าละเมาะและไม้ไผ่แจ้3 มผีูค้นอาศยัอยูห่นาแน่นทัง้สองฝ่ังของล�าน�า้แม่ข่า  

ทศิตะวนัออกเป็นแนวก�าแพงเมอืงเก่าชัน้นอก ขนานไปกบัล�าน�า้แม่ข่า จรดวดัหวัฝาย ทศิตะวนัตกเป็น

3  ปัจจุบันเป็นที่ตั้งชุมชนฟ้าใหม่เขต 1 และเขต 2
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แนวก�าแพงเมืองชั้นนอก ขนานไปกับล�าน�้าคือไหว จรดชุมชน 5 ธันวา เมื่อ พ.ศ. 2529 ได้มีการพูดคุย

กันในกลุ่มผู้น�าประมาณ 4 - 5 คน เกี่ยวกับแนวคิดการรวมกลุ่มคนเพื่อจัดตั้งชุมชนขึ้น ชาวบ้านได้ท�า

หนงัสอืถงึเทศบาลและท�าการคดัเลอืกกรรมการ โดยเลอืกนายประชา วฒุเิดช ซึง่ถอืว่าเป็นผูม้ฐีานะทาง

เศรษฐกิจดีกว่าแกนน�าคนอื่น ๆ เป็นประธานกรรมการ มีการตั้งกลุ่ม อสม. กลุ่มแม่บ้าน หลังจากนั้น 

ชุมชนได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ชุมชนฟ้าใหม่”4 แทนชื่อเดิมซึ่งเห็นว่าไม่เป็นมงคลต่อชุมชน

นอกจากการเปลี่ยนชื่อชุมชนใหม่แล้วชุมชนได้มีการจัดแบ่งอาณาเขตของชุมชนใหม่ เนื่องจาก

เป็นชุมชนที่มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่กว่าชุมชนแออัดอื่น ๆ  ในแขวงเม็งราย เทศบาลจึงต้องการจัดเขตการ

ปกครองเพื่อให้ง่ายต่อการด�าเนินงานของราชการ โดยแบ่งชุมชนออกเป็น 4 เขต ได้แก่ บริเวณถนน

ประชาสัมพันธ์แบ่งเป็นชุมชนฟ้าใหม่เขต 1 และเขต 2 บริเวณถนนสุริยวงศ์เป็นชุมชนฟ้าใหม่เขต 3 

และบริเวณถนนนันทารามเป็นชุมชนฟ้าใหม่เขต 4 ชุมชนฟ้าใหม่ทั้ง 4 เขตตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ต�าบลหายยา 

อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยพื้นที่เขต 1 และเขต 2 ตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ส่วนเขต 

3 และเขต 4 อยู่ในพื้นที่ราชพัสดุ มีอาณาเขตติดต่อกับชุมชนเมืองอีกหลายชุมชน เช่น ชุมชนห้าธันวา 

ชุมชนก�าแพงงาม ชุมชนอินทรนุรักษ์ ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย ชุมชนวัดศรีปิงเมือง ปัจจุบันทั้ง 4 เขต 

มีประชาชนอาศัยประมาณ 315 ครัวเรือน (วิง มีเดช, สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2558)

การตั้งถิ่นฐานของชุมชนฟ้าใหม่มีทั้งที่เป็นชาวบ้านดั้งเดิมในพื้นที่และผู้คนต่างถิ่นที่อพยพเข้า

มาท�างานในเมืองและเลือกตั้งบ้านเรือนในพื้นที่สาธารณะ เนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับแหล่ง

การค้าและเศรษฐกิจที่ส�าคัญของเมืองเชียงใหม่ เช่น ตลาดประตูเชียงใหม่ ตลอดไนท์บาซาร์ ถนน

วัวลาย เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ผู้อาวุโสในชุมชนซึ่งเป็นคนกลุ่มแรกที่อยู่ในพื้นที่ (อายุมากกว่า 60 ปี)  

จะประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง ท�างานภาคบริการในโรงแรม ร้านอาหาร หรือรับจ้างทั่วไปในตัวเมือง

เชยีงใหม่ ส�าหรบัในรุน่ทีส่องซึง่เป็นรุน่ลกู (อายปุระมาณ 35 – 60 ปี) มทีางเลอืกในการประกอบอาชพี

หลากหลายและมีแนวโน้มทางเศรษฐกิจดีขึ้นจากคนรุ่นพ่อแม่ โดยบางส่วนมีบ้านพักให้เช่าในชุมชน

หรือมีธุรกิจส่วนตัวนอกชุมชนมีรายได้เพียงพอที่จะหาซื้อที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์นอกชุมชน บางส่วนเป็น

ข้าราชการและลกูจ้างหน่วยงานของรฐั บางส่วนประกอบธรุกจิส่วนตวัขนาดย่อม ๆ  เช่น ค้าขายทีต่ลาด 

ขายของช�าหน้าบ้าน เปิดร้านอาหารตามสั่ง ท�างานหัตกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อขายถนนคนเดิน บาง

ส่วนเป็นกลุ่มแรงงานรับจ้าง รับเหมาก่อสร้าง ส�าหรับเด็กและเยาวชนในชุมชนต่างเข้ารับการศึกษาใน

ระดบัประถม มธัยมศกึษา และอดุมศกึษา เดก็จ�านวนหนึง่ทีเ่รยีนจบเป็นผูม้โีอกาสในการเลอืกประกอบ

อาชีพมักขยับขยายออกไปเช่าที่พักนอกชุมชน

ลักษณะบ้านเรือนของชาวบ้านชุมชนฟ้าใหม่ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้หรือบ้านปูนชั้นเดียว ตั้งอยู่ใน

ลักษณะแออัดแต่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและดูสะอาดตา ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2529 ชุมชนมีสภาพ

ความเป็นอยู่ค่อนข้างล�าบากไม่มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ชาวบ้านต้องรวมตัวกันเรี่ยไรเงิน

4  ค�าว่า “ฟ้าใหม่” แปลว่าฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นท้องฟ้าที่สว่างสดใส
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ซือ้ดนิท�าถนนและขยายเขตไฟฟ้า ส่วนน�้าดืม่น�า้ใช้ต้องขดุบ่อใช้กนัเอง ต่อมาชมุชนได้รบัการสนบัสนนุ

จากมูลนิธิศุภนิมิตและมีการต่อรองกับกลุ่มการเมืองท้องถิ่นท�าให้ชุมชนพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการ

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น�้าประปา ถนนลาดยาง โทรศัพท์ และสภาพแวดล้อมในชุมชน

ท�าให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น5

ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนฟ้าใหม่เกิดขึ้นบนพื้นฐานความสัมพันธ์เครือญาติ มีการพึ่งพาซึ่ง

กันและกัน และมีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นภายใต้บริบทความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยถึง 2 ครั้ง 

คือการรวมตัวกันสร้างชุมชนและรวมตัวกันเพื่อความมีตัวตนของชุมชนช่วงก่อนมีการรับรองการจัดตั้ง

ชุมชนในปี พ.ศ. 2529 (สมยุภัทร เสียงสุวรรณ 2550: 46) ในการต่อสู้เพื่อที่อยู่อาศัยชุมชนมีโอกาสได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มต่าง ๆ ในหลายเวที ช่วงเวลาขณะนั้นถือเป็นช่วงที่ชุมชนต้องเผชิญกับแรง

กดดันทั้งจากสื่อ การเมืองท้องถิ่น กลุ่มชนชั้นกลางในเมือง เจ้าหน้าที่ และนโยบายของรัฐ การรวมตัว

กนัต่อสูเ้รยีกร้องสทิธทิีอ่ยูอ่าศยัจงึท�าให้คนในชมุชนไม่นบัรวมบคุคลภายนอกทีห่มนุเวยีนเข้ามาเช่าพกั

ในชุมชน เช่น ผู้คนจากต่างอ�าเภอ ต่างจังหวัด ต่างชาติพันธุ์ ว่าเป็นพวกเดียวกัน เนื่องจากสมาชิกใน

ชุมชนเห็นว่าบุคคลที่เปลี่ยนผ่านเข้ามาอาศัยในชุมชนในลักษณะชั่วคราว ไม่ได้มีความรู้สึกร่วม ไม่มี

ความผกูพนั ไม่ได้เสยีสละ หรอืไม่เคยช่วยเหลอืกนัในยามต้องต่อสูฝ่้าฟันกบัปัญหาความมัน่คงในทีอ่ยู่

อาศยัในอดตีทีผ่่านมา จงึเป็นหน้าทีข่องเจ้าของหอพกัทีต้่องท�าหน้าทีส่อดส่องช่วยเหลอื หากเกดิปัญหา

ที่ไม่รุนแรงผู้น�าชุมชนจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง

ในมติคิวามสมัพนัธ์ระหว่างบทบาทหญงิชายในชมุชนพบว่า ผูช้ายได้รบัการยอมรบัให้มบีทบาท

โดดเด่นภายนอกบ้าน ได้รบัเลอืกให้เป็นผูน้�าชมุชน เป็นตวัแทนระดบัต่าง ๆ  เหน็ได้จากสดัส่วนรายชือ่

กรรมการชมุชนและกรรมการสหกรณ์เครดติยเูนีย่นของชมุชนกว่าครึง่เป็นผูช้าย ในทศันะของผูน้�าชาย

การพัฒนาให้สมาชิกในชุมชนอยู่ดีมีสุขคือ การสร้างความมั่นคงในระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้าง

พื้นฐาน ส่วนเรื่องอื่น ๆ ที่คาดหวังว่าเป็นบทบาทหรือเป็นงานของผู้หญิง เช่น ดูแลสุขภาพ ดูแลเด็ก 

ดูผู้สูงอายุ ฯลฯ มอบให้เป็นสิ่งที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบ

“ผมก็ท�าถนน ไฟฟ้า ประปะ ผมท�าหมด ทุกอย่างที่จะท�าให้ชุมชนดีขึ้น ส่วนเรื่องอื่น ๆ 

เด็ก ผู้หญิง เหล้า ยา สุขภาพอะไรพวกนี้ พวก อสม. ผู้หญิงท�าอยู่แล้ว เขาจะท�าอะไร

บ้างจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานของลุง นอกจากจะมาขอความช่วยเหลือให้ไปช่วยสร้างอะไร 

เราแยกไปคนละหน้าที่ เรื่องชุมชนเป็นหน้าที่ของเรา เรื่อง อสม. ให้ผู้หญิงรับผิดชอบ

ไป” (วิง มีเดช, สัมภาษณ์พฤษภาคม 2558)

5  โครงการทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุจากมลูนธิศิภุนมิติชว่ง พ.ศ.2532 – พ.ศ. 2542 เชน่ ปรบัปรงุศาลาเอนกประสงคช์มุชน ปรบัปรงุ

รอ่งน้�าล�าเหมอืงทีต่ืน้เขนิ สง่เสรมิกฬีาเยาวชน ซอ่มแซมสะพานขา้มแมน่้�าแมข่า่ พฒันาล�าน้�าแมข่า่ ตอ่ตา้นยาเสพตดิ สนบัสนนุ

ทุนการศึกษาเด็กยากไร้ในชุมชน ปรับปรุงถนน ขยายประปา เป็นต้น
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ขณะที่ผู้หญิงยังด�าเนินชีวิตภายใต้อุดมการณ์ความเป็นแม่บ้าน มีบทบาทหลักในการดูแลบ้าน

เรือนและสมาชิกภายในครอบครัว ต้องรับผิดชอบหน้าที่ในการบริหารค่าใช้จ่ายเรื่องการกินอยู่ของ

สมาชกิในบ้านให้เพยีงพอในแต่ละวนัหรอืแต่ละเดอืน การก้าวมาเป็นผูน้�าของผูห้ญงิในชมุชนนัน้ สมัพนัธ์

กบัความพยายามในการจดัการปัญหาความขดัแย้งภายในครอบครวัทีม่ลีกัษณะเฉพาะของผูห้ญงิโดยที่

ชมุชนเป็นผูไ้ด้รบัประโยชน์ร่วมด้วย เมือ่มปัีญหาในชมุชนผูห้ญงิมส่ีวนส�าคญัในการเข้ามาเป็นผูค้ลีค่ลาย

ปัญหา คนในชุมชนจะได้รับการดูแลโดยใช้ระบบเครือญาติ มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กใน

ชุมชน มีการรวมกลุ่มผู้หญิงในชุมชน ตั้งเครือข่าย อสม. ขึ้นเพื่อดูแลปัญหาการใช้ความรุนแรงใน

ครอบครัวและการใช้สารเสพติด บุหรี่ และสุราในชุมชน 

2.3  สุร�ในชีวิต: ภ�พแทนท�งวัฒนธรรม 
  ของก�รดื่มสุร�ในชุมชนฟ้�ใหม่

เนื้อหาส่วนนี้น�าเสนอมิติของสุราในชุมชนและแสดงให้เห็นมิติการดื่มสุราของคนในชุมชนที่มี

วฒันธรรมก�ากบัอยู ่เพือ่ท�าความเข้าใจว่าชมุชนอนญุาตให้สมาชกิดืม่สรุาได้หรอืไม่ได้ในวาระโอกาสใด 

เพราะเหตุใด การผ่อนปรนและความเคร่งครัดในการควบคุมปริมาณการดื่มสุราจึงน�าไปสู่การก�าหนด

วิธีการรณรงค์“โครงการลด ละ เลิกเหล้า ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” ของผู้หญิงในชุมชน

สถานะของสุราในพื้นที่ทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนเมือง มีภาพแทนหลายอย่างแตกต่างกัน

ไปตามประสบการณ์และเพศภาวะของผู้ดื่ม ในทางหนึ่งสุราได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างชุดความ

หมายให้กับชีวิตของผู้คนในมิติต่าง ๆ ได้แก่ การประกอบพิธีกรรม ยารักษาโรค การสันทนาการ

และพักผ่อนในกลุ่มเพื่อน เป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม การเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษ แสดง

สญัลกัษณ์แห่งความเป็นชาย และเป็นพืน้ทีต่่อรองเพือ่ความเท่าเทยีมระหว่างเพศ การปลดปล่อยตนเอง

จากความเครียดและความกดดันในชีวิต อีกด้านหนึ่งเมื่อการดื่มสุราถูกผูกโยงเข้ากับปัญหาเศรษฐกิจ

ในครอบครัวตลอดจนความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็กในชุมชน การดื่มสุราจึงกลายเป็นปัญหา

ที่ผู้หญิงในชุมชนต้องค้นหาแบบแผนของการควบคุมปริมาณการดื่มด้วยปฏิบัติการต่าง ๆ และจ�ากัด

ให้สุรามีสถานะอยู่ในพื้นที่เฉพาะและโอกาสพิเศษเท่านั้น

สุราในพิธีกรรม

ประเพณีปฏิบัติของคนในชุมชนฟ้าใหม่ ยังยึดโยงกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนาอย่างเหนียว

แน่น ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ สุรา เหล้าขาว ยาเส้น และเครื่องไหว้อื่น ๆ ถูกน�ามาใช้เป็น

ส่วนประกอบในการแก้บน ไหว้สา บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ เช่น การ
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ไหว้ผีปู่ย่า ไหว้เจ้าที่ ตั้งขันเลี้ยงผีตามป๋าเวณีในวันพญาวัน (วันสงกรานต์) เป็นต้น สุราในพิธีกรรม 

จึงมีสถานะศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโลกของมนุษย์กับพลังอ�านาจเหนือธรรมชาติ เชื่อมโลกของลูกหลานที่ยังมี

ชวีติกบับรรพบรุษุผูล่้วงลบัเพือ่แสดงความกตญัญ ูท�าให้ลกูหลานมทีีย่ดึเหนีย่วจติใจ สร้างความสามคัคี

ในกลุ่มเครือญาติ และสร้างความสงบร่มเย็นให้ผู้คนที่อยู่ในชุมชน ความหมายของสุราในแง่นี้จึงไม่ถูก

ตั้งค�าถามและยังเป็นแบบแผนให้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

สุรารักษาโรค

สมาชิกในชุมชนฟ้าใหม่จ�านวนหนึ่งใช้สุราในฐานะเป็นยาบ�ารุงร่างกายและยาอายุวัฒนะ บ้างก็

เพิง่มาเริม่ดืม่สรุาเมือ่อายปุระมาณ 40 กว่าปี ด้วยปัญหาสขุภาพโดยกล่าวว่า การดืม่สรุาในปรมิาณเลก็

น้อย เช่น วันละ 1 เป๊ก (หรือ 1 แก้วเล็ก) ก่อนอาหารจะช่วยให้เจริญอาหาร เลือดลมเดินสะดวกและ

หลับสบาย ขณะที่บางคนเชื่อว่าการดื่มสุราจะช่วยอาการหน้ามืด มึนงง จากค่าความดันโลหิตต�่าได้6 

โดยผู้ดื่มสามารถแบ่งซื้อได้จากร้านค้าที่มีอยู่ทั่วไปในชุมชนในราคาหลักสิบบาท 

“โบราณเขาว่าจบิวนัละหน่อยช่วยเป็นยาอายวุฒันะ กนิข้าวอร่อย กระปรีก้ระเปร่า หลบั

สบาย แก่ตัวมารู้สึกหลับยาก บางทีก็เบื่ออาหาร ป้าเลยลองจิบ ๆ ดู เพิ่งมาดื่มตอนแก่

นี่เอง” (ใจ สัมภาษณ์กุมภาพันธ์ 2558)

“บางวันรู้สึกไม่ค่อยสบาย เวียนหัว หน้ามืด รู้สึกว่าความดันจะต�่า ก็มีคนแนะน�าว่าให้

ลองดืม่เบยีร์ หรอืไวน์สกัหน่อยจะช่วยได้ เรากจ็ะดืม่ให้เลอืดมนัได้สบูฉดีหน่อย วนัไหนไม่

เป็นอะไรสบายดีก็ไม่ดื่ม วันไหนรู้สึกไม่ดีก็แวะไปซื้อที่ร้านสักเป๊กหนึ่ง 15 บาท พอแล้ว” 

(ชัย สัมภาษณ์กุมภาพันธ์ 2558)

แม้ว่าในทางการแพทย์สมัยใหม่จะมองว่าการดื่มสุราเป็นการท�าลายสุขภาพ อีกด้านหนึ่งใน

วัฒนธรรมของคนในชุมชนบางกลุ่ม ยังเชื่อว่าการดื่มสุราในปริมาณน้อยถือเป็นยาบ�ารุงร่างกายชั้นดี 

ที่ไม่ต้องใช้จ่ายราคาสูง ไม่ต้องพบแพทย์ก็สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

สุราเพื่อสันทนาการและการพักผ่อน

แดดร่มลมตกจะเป็นเวลาทีน่กัดืม่เริม่มารวมตวักนัตัง้วงสรุาในแต่ละวนั ทีช่มุชนฟ้าใหม่บ้านของ

ใครคนหนึง่จะถกูเลอืกให้เป็นพืน้ทีส่�าหรบัตัง้วงสรุา ส่วนใหญ่มกัเป็นบ้านทีเ่ดนิทางไปมาได้สะดวกและ

มแีม่บ้านทีท่�าอาหารประเภทกบัแกล้มอร่อย บ้างจะรบัเป็นเจ้ามอืเลีย้งสรุา บ้างจะน�ากบัแกล้มจากบ้าน

6  มักมีการกล่าวอ้างว่าความดัน เลือดต่�าควรดื่มแอลกอฮอล์ (เหล้า เบียร์ ไวน์) จะได้เพิ่มความดัน สืบเนื่องมาจากว่า การดื่ม

แอลกอฮอลใ์นปรมิาณเกนิ 260 มลิลลิติร จะท�าใหก้ลายเปน็ความดนัเลอืดสงูได ้ซึง่ในปจัจบุนัพบวา่ ความดนัเลอืดทีส่งูขึน้ กลบั

จะมอีนัตรายมากกวา่ความดนัเลอืดต่�า วทิยาศาสตรก์ารแพทยส์มยัใหมไ่มม่กีารแนะน�าใหค้นทีม่คีวามดนัเลอืกต่�าดืม่แอลกอฮอล์

แต่อย่างใด (http://www.doctor.or.th/ask/detail/2633)
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ตนเองมาสมทบ บ้างกส็าวะวนกบัการตระเตรยีมคาราโอเกะส�าหรบัสร้างความบนัเทงิ การดืม่จะด�าเนนิ

เรื่อยไปจนถึงเวลากลางคืนหรือจนกว่าสุราจะหมดลง จากนั้นทุกคนจะแยกย้ายกันกลับบ้าน ในวงสุรา

มีผู้ดื่มทั้งหญิงและชาย บางครอบครัวเป็นการดื่มกันเองระหว่างสามีภรรยา โดยมีสามีเป็นผู้ชักชวนให้

ภรรยาดื่มเป็นเพื่อน ในอดีตพบว่าวงสุราเป็นพื้นที่ของผู้ชายเป็นส่วนใหญ่แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าปัจจุบัน

กลุ่มแม่บ้านเริ่มนิยมตั้งวงสุรากันมากขึ้น บางคนกล่าวว่าการบรรยากาศในวงสุราช่วย “คืนความสุข

ให้ตนเอง” ได้เป็นอย่างดี 

“เพิง่มาดืม่ตอนมลีกูได้สามคนแล้ว ตอนแรกไม่ดืม่เขานัน่แหล่ะนัง่ด้วยกนั เอาเหล้าผสม

โค้กให้เราชิม พอใส่โค้กแล้วมันหวานอร่อยดี พอเหล้าเข้าเส้นแล้วคุยอะไรก็สนุก จาก

นั้นเย็น ๆ มาก็จะนั่งดื่มกันสองคนผัวเมีย เหล้าแดงวันละขวดแบ่งกันคนละครึ่งกับลุง 

ป้าเป็นคนท�ากับข้าวให้ บางทีก็มีเพื่อนฝูงมากินด้วยกันบ้าง เรากินกันให้พอหายเหนื่อย 

คลายเครียด ไม่ได้เดือดร้อนใคร” (แป้ว สัมภาษณ์กุมภาพันธ์ 2558)

“เห็นวัยรุ่นเขานั่งกินกัน เราก็คิดเอ้…มันเป็นยังไง ลองชวนเพื่อนมากินดูบ้าง ปรากฏ

ว่าสนุก ร้องร�าท�าเพลงกันใหญ่ เมื่อก่อนป้าซื้อเหล้าทีเป็นลัง ๆ ตกเย็นสักสี่โมง บ้าน

รอบ ๆ จะรู้แล้ว เขาจะท�ากับแกล้ม เราจะเป็นคนหาเหล้า ตอนนั้นเหล้าหงส์ทองลัง

ไม่กี่ร้อย พอเหล้าหมดคนในวงก็ซื้อมาเติมเรื่อย ๆ กินกันถึงเที่ยงคืนถึงเลิก กลุ่มป้ากิน

แล้วไม่เคยทะเลาะกัน ร้องเพลงสนุกสนาน ที่เหนื่อยมาทั้งวันก็หาย” (บุญชื่น สัมภาษณ์

กุมภาพันธ์ 2558)

“เรากินบ่อยแต่เราก็ไม่ได้ติดเหล้า เวลากินเรากินเอาม่วน ไม่ได้กินจนเมามายขนาดนั้น 

แค่ได้มาสงัสรรค์ ได้เข้าสงัคมกบัเพือ่น ๆ  บางทเีครยีดกอ็ยากคนืความสขุให้ตวัเองบ้าง” 

(สม สัมภาษณ์กุมภาพันธ์ 2558)

คนในวงสุรามักใช้พื้นที่นี้ในการบอกเล่าสารทุกข์สุกดิบ แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของตนเอง

และคนในครอบครัว แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประเด็นทางสังคม และเรื่อง

สัพเพเหระในชุมชน 

“บรรยากาศในวงเหล้ามันสนุกเฮฮา เวลาได้มาเจอเพื่อนมันได้คุยกันสารพัด เหล้าเข้า

ปากมนัท�าให้พดูคล่อง บางทกีพ็ดูถงึลกูบ้านนัน้ บ้านนี ้ลงุคนนัน้ ตาคนนี ้เขาไปท�าอะไร

มา ชุมชนเราก�าลังจะท�าอะไร จะไปร่วมไหม” (อ้ายบอม สัมภาษณ์กุมภาพันธ์ 2558)

“มันสนุกที่ได้มาคุยไปเรื่อย ๆ อยากคุยอะไรก็คุยกับพวกเราวัยเดียวกัน ใครก็ไม่ได้มา

ถือสา รุ่นอย่างเราลูกเต้าก็โตกันหมด บางทีไปท�างานที่อื่น อยู่บ้านก็เหงา ได้มาเจอ

กันบางทีก็ได้ข้อคิดจากวงเหล้ากลับบ้านอยู่เหมือนกัน แต่จ�าได้ไม่หมดหรอกมันมึน ๆ  

เมา ๆ” (ลุงอิน สัมภาษณ์กุมภาพันธ์ 2558)
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จะเห็นว่าสุราถูกใช้เป็นอาณาบริเวณของการสังสรรค์ระหว่างกันในกลุ่ม เพื่อการผ่อนคลายจาก

การท�างานหนกัและความกดดนัต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ�าวนั เป็นอาณาบรเิวณทีเ่รือ่งเล่าของผูค้น

จะถูกถ่ายทอดออกไปโดยมีกรอบเขตที่ชัดเจน อาจเป็นการพูดคุยธรรมดา การนินทา กล่าวร้ายก็ได้ 

นอกจากการดื่มสุราจะเป็นการสร้างความบันเทิงและเกิดขึ้นเพื่อการพักผ่อนแล้ว การพูดจาในวงสุรา

ยังเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของคนในกลุ่มวัยเดียวกัน และยังใช้การดื่มสุราเพื่อเริ่มต้นความ

สัมพันธ์หรือกระชับความสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสถานะทางสังคมของผู้ดื่มอีกด้วย

สุราเพื่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม

ในชุมชนใกล้เคียงกับชุมชนฟ้าใหม่อย่างชุมชนห้าธันวา การดื่มสุราเป็นการสร้างความสัมพันธ์

ทางสังคมให้เกิดขึ้น โดยอาศัยความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากวงสุราให้เป็นประโยชน์กับหน้าที่การงานของ

ตนเอง ดังเช่นกรณีของศักดิ์ชัยซึ่งประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง เขามีลูกน้องที่คอยช่วยงานหลายคน 

ภายหลังจากการท�างานหนักหรืองานรับเหมาจบลง ศักดิ์ชัยมักซื้อสุราและบุหรี่เลี้ยงลูกน้องเป็นน�้าใจ

ตอบแทนเล็ก ๆ น้อย ๆ และเป็นของรางวัลที่ลูกน้องมาช่วยท�างานอย่างแข็งขันจนงานประสบความ

ส�าเร็จ ศักดิ์ชัยเชื่อว่าการได้มีโอกาสดื่มสุราร่วมกันระหว่างตนเองและลูกน้อง เป็นการลดช่องว่างของ

ความเป็นเจ้านายกบัลกูน้องลง ความสมัพนัธ์ทีใ่กล้ชดิจะท�าให้ลกูน้องเกดิความผกูพนัและไม่อยากออก

ไปท�างานกับผู้รับเหมารายอื่น 

“ลงุเป็นผูร้บัเหมา ดืม่ไปกค็ยุงานกนัไป สงัคมการท�างานแบบนีม้นัต้องดแูลลกูน้อง เหล้า 

บหุรีต้่องมใีห้เขา เป็นการสร้างสายสมัพนัธ์กนั เขามอีะไรจะได้กล้าคยุกบัเรา ถ้าเหน็เรา

ดแูลเขาเขากไ็ม่ไปท�างานทีอ่ืน่ เลยท�าให้เรากลายเป็นคนกนิเหล้าสบูบหุรีไ่ปกบัเขาด้วย” 

(ศักดิ์ชัย สัมภาษณ์มกราคม 2558)

ส�าหรับบางคนการดื่มสุราร่วมกันเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะต่างตอบแทน สุนทรีเล่าว่าหลัง

จากการไปช่วยเพือ่นท�าไร่ท�านาจะมกีารเลีย้งสรุาอาหารเป็นการตอบแทน บางครัง้การได้นัง่ดืม่ด้วยกนั

ในกลุ่มเพื่อนยังเปิดโอกาสให้ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงานและมีการชักชวนกันไปท�างานใหม่ ๆ 

“เวลาไปช่วยเขาท�าไร่ ท�านาเสร็จ เขาจะเอาเหล้ายาปลาปิ้งมาให้ เราก็จะมานั่งดื่มด้วย

กันเป็นการพักผ่อน” (สุนทรี สัมภาษณ์กุมภาพันธ์ 2558)

“เวลานั่งคุยกันในวงเหล้าเพื่อนคนไหนไปได้งานอะไรเขาจะมาเล่าให้ฟัง แล้วก็ชวน ๆ 

กันไปท�างานรับจ้างที่นู่น ที่นี่ บางทีก็ไปกับเขา” (ญา สัมภาษณ์กุมภาพันธ์ 2558)

ในด้านหนึ่งอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้สุราอย่างบาร์เทนเดอร์ในสถานบันเทิง เป็นอีกอาชีพหนึ่ง

ที่สร้างรายได้และช่วยให้ฐานะทางเศรษฐกิจของสมบูรณ์ดีขึ้น สมบูรณ์อดีตผู้ช่วยบาร์เทนเดอร์ กล่าว
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ว่าเขามีหน้าที่ต้องชิมและชงเครื่องดื่มหลาย ๆ ชนิด ซึ่งเครื่องดื่มเหล่านี้จะใช้สุราทั้งสุราหมักประเภท

เบียร์หรือไวน์ สุรากลั่นประเภทวิสกี้ บรั่นดี จิน รัม วอดก้า หรือสุราปรุงรสผลไม้ต่าง ๆ  ผสมกับเครื่อง

ดืม่ประเภทไม่มแีอลกอฮอล์ให้ได้รสชาตหิลากหลาย ต่อมาสมบรูณ์ประสบปัญหาสขุภาพจงึเลกิอาชพีนี้

เพื่อไปรักษาตัวและอยู่กับครอบครัวในชุมชน

“เรามอีาชพีทีต้่องเกีย่วข้องกบัเหล้า เป็นผูช่้วยบาร์เทนเดอร์ทกุวนัเวลาท�างานกช็งไปชมิ

ไปจนเป็นความเคยชนิ เราไม่ได้กนิเยอะอะไรแต่กนิตดิต่อกนัถามว่ามนัดไีหม สขุภาพเรา

ก็ไม่ดีเท่าไหร่ ตอนนี้ป่วยอยู่หลายโรค โรคเกี่ยวกับตับก็เป็น แต่ถามว่าในช่วงที่ท�างาน

รายได้ดีไหม ต้องบอกว่ามันก็ท�าให้เรามีกิน มีใช้ มีเงินเลี้ยงเพื่อนฝูง แต่ไม่มีเงินเก็บ” 

(สมบูรณ์ สัมภาษณ์กุมภาพันธ์ 2558)

ในชมุชนใกล้เคยีงชมุชนฟ้าใหม่อย่างชมุชนก�าแพงงาม พบว่ามเีดก็สาวชาตพินัธุท์ีอ่พยพตดิตาม

ครอบครวัมาอยูใ่นชมุชน แต่ด้วยมฐีานะยากจน บางคนหนอีอกมาจากสถานสงเคราะห์ ท�าให้พวกเธอไม่

ได้เรยีนหนงัสอื ประกอบกบัอคตทิางชาตพินัธุท์ีค่นพืน้ราบ (คนเมอืง) มต่ีอชาตพินัธุ ์ยิง่ท�าให้โอกาสใน

การท�างานทีใ่ห้รายได้สงูเป็นไปได้ยาก เดก็สาวชาตพินัธุต้์องมาท�างานเป็นเดก็นัง่ดรงิค์ในร้านคาราโอเกะ

และบาร์ที่อยู่รอบ ๆ ชุมชน ส�าหรับเด็กสาวเหล่านี้ปริมาณสุราแต่ละแก้วที่เชียร์ให้แขกดื่มและพวกเธอ

ก็ร่วมดื่มกับแขกในบางครั้ง หมายถึงรายได้ที่เธอจะได้ในแต่ละวัน โดยหากแขกดื่มสุราราคาแก้วละ  

100 บาท ทางร้านจะให้ส่วนแบ่งกับพวกเธอแก้วละ 20 – 30 บาท

สุรายังเป็นเครื่องแสดงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคนในชุมชนอีกด้วย ดังกรณีของมาลี

หญิงวัยกลางคนในชุมชนห้าธันวาที่ได้แต่งงานกับสามีชาวต่างชาติ เธอมักซื้อสุราอาหารเลี้ยงเพื่อน ๆ 

ที่อยู่ในชุมชนเสมอ กระทั่งเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าบ้านของมาลีค่อนข้างมีฐานะ

“ตกเยน็มาไม่มอีะไรท�าไปบ้านมาลเีถอะ ถ้ามนัไม่ตัง้วงอยูก่่อนเดีย๋วมนักซ็ือ้เหล้าซือ้เบยีร์

เลีย้ง เขาได้ผวัฝรัง่มเีงนิเยอะแยะ ทองหยองเตม็ตวั บางทเีราบอกกลุม้ใจ มนับอกมา ๆ  

มีเรื่องกลุ้มอะไร เล่าให้ฟังได้ เดี๋ยวเลี้ยงเหล้า” (จันทร์ สัมภาษณ์มกราคม 2558)

จะเหน็ว่าความสมัพนัธ์ทีเ่กดิขึน้มทีัง้ความสมัพนัธ์ต่างระดบัระหว่างเจ้านายกบัลกูน้อง และความ

สมัพนัธ์ระดบัเดยีวกนัระหว่างกลุม่เพือ่น ความสมัพนัธ์ทีเ่กดิขึน้ต่างมนียัของเป้าหมายทางเศรษฐกจิและ

สงัคมอยูเ่บือ้งหลงัทัง้สิน้ ขณะทีน่ายช่างผูร้บัเหมาใช้สรุาเพือ่สร้างสมัพนัธ์อนัดแีละซือ้ใจลกูน้อง ภายใน

กลุม่เพือ่นทีไ่ปช่วยงานท�าไร่ไถนากใ็ช้สรุาในลกัษณะต่างตอบแทน ขณะทีต่นเองได้ผลผลติส�าหรบัเตรยีม

ขาย เพื่อน ๆ ก็ได้ค่าแรงและสุราอาหารเป็นการตอบแทนน�้าใจ อีกด้านหนึ่งยังถือเป็นการเพิ่มโอกาส

ในการเข้าถึงแหล่งงานที่เป็นรายได้อื่น ๆ ให้คนในกลุ่ม นอกจากนี้สุรายังเป็นเป็นเครื่องแสดงอ�านาจ 

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของหญิงในชุมชนที่มีสามีเป็นชาวต่างชาติอีกด้วย
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สุราเพื่อการเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษ

การดืม่สรุาในโอกาสพเิศษเป็นทีน่ยิมอย่างกว้างขวางในชมุชนฟ้าใหม่และชมุชนใกล้เคยีง เมือ่มี

โอกาสพิเศษอย่างช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ช่วงเวลาของการเฉลิมฉลอง หรืองานที่เกี่ยว

กับวาระส�าคัญในชีวิตตั้งแต่เกิดกระทั่งเสียชีวิต คนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ผู้สูงอายุจนถึงกลุ่มวัยรุ่นนิยม

ตั้งวงดื่มสุราที่บ้านและตามร้านสุราในชุมชน จะพบว่าหลายคนที่ไม่ดื่มสุราในชีวิตประจ�าวันใช้โอกาส

พเิศษนีใ้นการดืม่สรุาโดยไม่รูส้กึว่าเป็นเรือ่งขดัเขนิ เพราะเป็นพฤตกิรรมทีค่นส่วนใหญ่ในชมุชนกระท�า

เหมือน ๆ กัน และเชื่อกันว่าการดื่มสุราในช่วงเวลาเช่นนี้ได้รับการยกเว้นให้สามารถท�าได้เพราะไม่ใช่

เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ลักษณะการดื่มสุราในโอกาสพิเศษนี้มักเป็นการดื่มที่ต่อเนื่องยาวนาน หากอยู่ใน

ช่วงเทศกาล เช่น วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ อาจมีการดื่มข้ามวันข้ามคืนได้ 

“ปกติป้าไม่ดื่ม แต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ ไปงานแต่งงานอะไรนี้ก็ดื่มบ้าง 

ให้ได้รู้สึกร่วมไปกับเขา มันม่วนดี” (ทิพย์ สัมภาษณ์กุมภาพันธ์ 2558)

“ช่วงสงกรานต์นี่ตั้งโต๊ะกินกันยาวข้ามวันข้ามคืน เหล้าหมดซื้อมาเติมเรื่อย ๆ ป้าท�า

กับแกล้มให้ ใช้ลูกไปซื้อเหล้ามากันกินกับญาติ กับเพื่อนฝูง นาน ๆ เจอกันทีก็ต้องมี

บ้าง ไม่ว่ากัน ถ้าเป็นวันปกติวันธรรมดาเราก็ไม่ค่อยดื่ม มันไม่มีโอกาสให้ดื่มเท่าไหร่” 

(เล็ก สัมภาษณ์กุมภาพันธ์ 2558)

“บางครั้งในงานศพ พวกวัยรุ่นก็ตั้งวงกินเหล้ากัน เดี๋ยวนี้กินกันทุกงานทั้งงานบวช งาน

แต่ง งานขึ้นบ้านใหม่ วันเกิด ก็กินเหล้ากันหมด คนที่ชอบกินเหล้าก็อาศัยตามงานพวก

นี้จะได้กินเหล้าแบบสบายใจ คนที่บ้านไม่ค่อยบ่นเท่าไหร่ เพราะเค้าเลี้ยงเหล้า เราก็ไป

กิน” (เล็ก สัมภาษณ์กุมภาพันธ์ 2558)

พื้นที่การดื่มสุราในโอกาสพิเศษเริ่มขยายเข้าไปในชีวิตประจ�าวันของคนมากขึ้น และการดื่มใน

ปริมาณที่เกินขนาดจนเมามายมักตามด้วยปัญหาให้คนในชุมชน เช่น ส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อน

ร�าคาญ ทะเลาะเบาะแว้ง ใช้ก�าลังชกต่อย เป็นต้น ส่วนหนึ่งมาจากการท้าทายถึง “ความเป็นชาย”  

ที่เชื่อว่าการเมามายและสร้างความรุนแรงคือวิถีของ “ลูกผู้ชาย”



48   

2.4 สุร�กับเพศสภ�วะ 

ความเป็นชาย

ระบบคิดแบบชายเป็นใหญ่ (patriarchy) ได้สร้างเพศสภาวะที่เอื้อประโยชน์ให้การดื่มสุราของ

ผู้ชายในชุมชนมีความชอบธรรมอยู่ไม่น้อย ผู้ชายในชุมชนให้คุณค่ากับการดื่มสุราในฐานะเป็นองค์

ประกอบหนึ่งของ “ความเป็นชาย” โดยเชื่อว่าผู้ชายต้องดื่มสุราเป็นและต้องดื่มได้ในปริมาณมาก ๆ 

ปรมิาณในการดืม่สรุามนียัของความแขง็แกร่งของร่างกาย ความกล้าหาญ เดด็เดีย่ว และเป็นนกัสู ้การ

ดื่มสุราร่วมกันของผู้ชายเป็นสัญลักษณ์ของการหลอมรวมความเป็นพวกเดียวกันและแบ่งแยกคนอื่นไป

พร้อมกนั ดงัทีอ้่ายบอมเล่าถงึเส้นทางนกัดืม่ของเขาว่าเกดิขึน้เพราะอยากเป็นส่วนหนึง่ของกลุม่ และไม่

อยากให้เสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายหายไม่รับค�าท้าของเพื่อน หากเขาไม่รับค�าท้า เขาอาจจะถูกกันออกจาก

กลุ่มและคนอื่นอาจมองว่าเขาเป็นคนอ่อนแอ ไม่สู้คน ขี้ขลาด 

“เพื่อนแถวบ้านเที่ยวด้วยกัน มันต้องท้าทายกัน เอ็งใจถึงหรือเปล่า เอ็งแน่จริงหรือเปล่า 

เรามนัลกูผูช้ายใครหยามไม่ได้กเ็ลยดืม่เหล้าแข่งกนั ชนะกเ็จ๋ง ถ้าไม่ดืม่วนัหน้าวนัหลงัมี

อะไรมนักจ็ะไม่ชวนเราอกี ถ้าถามว่าคนทีบ้่านว่าอะไรไหม เวลาเราดืม่พ่อแม่กเ็ตอืนบ้าง

แต่ไม่ได้ว่าอะไรมากมายเพราะเหน็เราเป็นลกูชาย” (อ้ายบอม สมัภาษณ์กมุภาพนัธ์ 2558) 

ประสบการณ์การดื่มสุราของผู้ชายบอกให้เราทราบว่า สุรากับความเป็นชายอาจลื่นไหลตาม

สถานการณ์ ส�าหรับบางคน “ความเป็นชาย” แยกไม่ออกจากการถูกคาดหวังจากสังคมว่าต้องเป็น 

“ผูน้�าทีด่”ี เมือ่มคีรอบครวัย่อมถกูคาดหวงัจากสมาชกิในครอบครวัว่าต้องเป็น “พ่อและสามทีีด่”ี ความ

คาดหวงัตามบทบาทหน้าทีท่ีผ่กูโยงกบัเพศสภาวะทีส่งัคมก�าหนดขึน้เหล่านี ้ท�าให้ผูช้ายต้องทนรบัความ

กดดนัเป็นอย่างมาก เมือ่ไม่ประสบความส�าเรจ็เขาต้องปลกีตวัออกมาจากครอบครวั สรุาจงึเป็นเสมอืน

ที่หลบภัยให้เขาได้อยู่กับตัวเองและอาศัยความเมาพาตัวเองออกจากความไม่สบายใจได้เป็นครั้งคราว 

ดังที่นิจกล่าวถึงตนเองในช่วงที่ผิดหวังกับบทบาทผู้น�าครอบครัวของตน ไม่สามารถดูแลความเป็นอยู่

ของลูกและภรรยาได้จนเป็นเหตุให้ครอบครัวแตกแยก

“เมือ่กอ่นได้ตั้งเป้าหมายว่าจะตอ้งท�างานหาเงิน วางอนาคตให้ลูก ต้องมีบ้าน มีรถยนต์ 

ต้องท�าให้ส�าเรจ็ เพราะเราเป็นหวัหน้าครอบครวั ต้องเป็นผูน้�าและดแูลคนในบ้านให้อยูด่ี

กินดี พอท�าไม่ได้ก็ผิดหวัง หดหู่ ดื่มเหล้ามันเจ็ดวันเจ็ดคืน ครอบครัวก็แตกแยก ลูกก็

ไปอยู่กับแม่เขา” (นิจ สัมภาษณ์กุมภาพันธ์ 2558)
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ความเป็นหญิง ความเป็นแม่

ส�าหรับผู้หญิงบางคน การดื่มสุราเปรียบได้กับการเปิดพื้นที่แห่งความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นมาใน

ชีวิตของพวกเธอ แม้ในสังคมวัฒนธรรมจะมีการให้คุณค่า “ผู้หญิงที่ดี” “เมียหรือแม่ที่ดี” ว่าต้องไม่ดื่ม

สรุายาเมา ไม่แสดงกริยิาอาการทีไ่ม่สภุาพในทีส่าธารณะ แต่ส�าหรบัผูห้ญงิทีด่ืม่สรุาในชมุชนแล้วกลบัมี

ความคดิว่า การดืม่สรุาไม่ใช่เรือ่งเสยีหายส�าหรบัผูห้ญงิ เมือ่ผูช้ายดืม่สรุาได้ผูห้ญงิกย่็อมดืม่ได้โดยเสมอ

กนั ไม่ควรมกีารใช้คณุค่าหรอืบรรทดัฐานใด ๆ  มาตดัสนิ ในทีน่ีก้ารดืม่สรุาของผูห้ญงิเปรยีบได้กบัการ

แสดงออกในด้านความความมั่นใจ ความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ กล้าคิดกล้าแสดงได้อย่างเท่าเทียม

กบัผูช้าย การดืม่สรุาของผูห้ญงิชีใ้ห้เหน็ว่าพวกเธอไม่ได้ยอมรบัความเป็นผูห้ญงิทีด่ตีามบรรทดัฐานของ

สงัคมทกุเรือ่ง การ “แหกกฎ” (แม้จะรูต้วัว่าตนเองอาจไม่ได้เป็นทีย่อมรบัในสงัคม) เป็นเหมอืนการเปิด

โอกาสให้พวกเธอได้เข้าไปในพื้นที่ที่สังคมก�าหนดให้เป็นที่ของผู้ชายได้ 

“ผู้ชายดื่มได้ ผู้หญิงก็ดื่มได้ จะมาว่าผู้หญิงดื่มเหล้าเป็นผู้หญิงไม่ดีแล้วมาบอกว่าผู้ชาย

ดื่มเหล้าแล้วเท่พี่ว่าไม่ได้ เหล้าถ้าดื่มแล้วค่ามันก็คือดื่มเหมือนกัน จริง ๆ แล้วผู้หญิงที่

ดื่มเหล้านี่เป็นคนเก่งเสียด้วยซ�้า เพราะเราไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ออกไปไหน ในวง

เหล้ามนัท�าให้เราได้รูเ้ท่าทนัว่าพวกผูช้ายเขาคดิอะไร ยงัไงกนับ้าง” (ดวงดาว สมัภาษณ์

กุมภาพันธ์ 2558)

“ผัวดื่มเราก็ดื่มด้วยกัน เงินหามาก็ต้องใช้ด้วยกัน จะว่าเราเป็นผู้หญิงไม่ดียังไงไม่น่า

เกี่ยว ถ้าเราดื่มแล้วไม่ได้ไปสร้างปัญหาให้ใคร ดื่มแล้วมั่นใจ มันก็ไม่มีอะไร ผู้ชายดื่ม

เหล้าหาว่าเก่ง พอเราดืม่หาว่าเราเป็นผูห้ญงิอย่างนัน้ อย่างนี ้ไม่ใช้ มนัต้องเท่าเทยีมกนั” 

(เยาว์ สัมภาษณ์กุมภาพันธ์ 2558)

ประสบการณ์ดื่มสุราของคนในชุมชนทั้งชายและหญิงบอกให้เราทราบว่า สุรามีความสัมพันธ์

กับการสร้างเพศสภาวะขึ้นมาหลายกรณี ระบบคิดแบบชายเป็นใหญ่ท�าให้พื้นที่การดื่มสุราของผู้ชายมี

ความชอบธรรมคือ อนญุาตใหผู้้ชายดื่มสุราเพื่อแสดงความเปน็ชายไดข้ณะที่ผู้หญิงทีด่ื่มสรุาจะถูกมอง

ว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี ทว่าผู้หญิงสุราก็ไม่ได้ยอมรับว่าการดื่มสุราของตนเองเป็นเรื่องเสียหาย ตรงกันข้าม

กลบัเหน็ว่าการดืม่สรุาท�าให้พวกเธอได้ก้าวขึน้มาเท่าเทยีมกบัผูช้าย7 อกีด้วย อย่างไรกด็ ีความคาดหวงั

ที่ผูกโยงกับเพศสภาวะที่ก�าหนดให้ผู้ชายต้องเป็นผู้น�า ต้องเป็นพ่อ และสามีที่ดี ต้องหาเลี้ยงครอบครัว

ให้อยู่กินได้อย่างสบาย แต่เมื่อตนเองไม่อาจเป็นได้อย่างที่ถูกคาดหวังและรู้สึกล้มเหลวกับชีวิต ความ

เมาจากการสุราจึงถูกใช้เป็นที่หลบภัยให้ผู้ดื่มได้ออกมาจากพื้นที่ของความคาดหวังเหล่านั้นชั่วคราว 

7  การกระท�าหรือด�าเนินการใด ๆ ที่ท�าให้หญิงและชายเหมือน ๆ กัน และดูเผิน ๆ ราวกับว่าหญิงชายได้รับประโยชน์อย่าง

เสมอภาค แต่ในความเป็นจริงผู้หญิงอาจไม่ได้รับประโยชน์อย่างที่ควรได้รับและไม่ได้แสดงถึงความเสมอภาคแต่อย่างใด เรา

เรียกความเสมอภาคแบบนี้ว่า “ความเสมอภาคแบบผิวเผิน”
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การดื่มสุราของผู ้คนในชุมชนผูกกับชุดความหมายที่แตกต่างกันตามบริบทของชีวิตผู ้ดื่ม  

ในบางโอกาสสุราถูกใช้เพื่อการเข้าสังคมและสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน

ชีวิตประกอบอาชีพ เมื่อบริบทชีวิตเปลี่ยนความหมายของการดื่มถูกแทนที่ด้วยความหมายใหม่และถูก

ใช้เพือ่ลดปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูด้ืม่กบัคนในครอบครวัและชมุชน เพือ่ปลดปล่อยตนเองจากความเครยีด

และความกดดันในชีวิต อย่างเช่นเรื่องราวของแมวัย 62 ปี แมหันมาดื่มสุราเมื่ออายุประมาณ 40 กว่า

ปี เนื่องจากมีความทุกข์ใจเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว ลูกชายของแมเสพยาบ้าและหนีออกจากบ้านไป

อยู่หอพักกับเพื่อน ขณะนั้นแมเครียดอย่างหนักและเป็นทุกข์ที่ไม่สามารถดูแลลูกชายได้ แมครุ่นคิดกับ

ตัวเองตลอดเวลาจะวางรากฐานชีวิตให้ลูกชายอันเป็นที่รักของเธอได้อย่างไร บ้านที่อยู่อาศัยก็คับแคบ  

ลูกก็ไม่เป็นดั่งใจหวัง แมกล่าวว่าในช่วงนั้นเป็นเหมือนมรสุมชีวิตและไม่มีทางออก สามีก็ดื่มสุราจะ

ปรึกษาอะไรก็ไม่ได้ แมหันไปคบกับกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนและออกเที่ยวกลางคืนด้วยกัน แมเล่าว่าเธอ

เทีย่วและดืม่อย่างหนกั บางวนัออกบ้านตัง้แต่สองทุม่กลบับ้านแปดโมงเช้า ช่วงเวลาทีไ่ด้เทีย่ว ดืม่ และ

เต้นร�าท�าให้เธอผ่อนคลาย รูส้กึว่าได้ปลดปล่อยตนเองจากวงัวนของปัญหาทีย่งัคดิไม่ตก กระทัง่แมตาม

ตัวลูกชายพบเธอจึงค่อย ๆ ลดปริมาณการเที่ยวและดื่มลง 

ทกุวนันีแ้มยงัคงใช้สรุาเพือ่ลดความกดดนัและคลายเครยีดจากปัญหาในชวีติประจ�าวนัทีเ่ธอรูส้กึ

ว่าไม่สามารถระบายกับใครได้ หรือเมื่อใดที่รู้สึกว่าตนเองก�าลังบกพร่องในความเป็นเมียและแม่ที่ดี  

แมจะไปนัง่ดืม่ตามร้านสรุาในชมุชนครัง้และ 3 - 4 ก๊ง และอาจมากถงึ 8 ก๊งในวนัทีแ่มรูส้กึเครยีดหนกั ๆ  

แมกล่าวว่าหากเครียดต้องออกไปนั่งดื่มสุรานอกบ้าน ต้องพาตัวเองแยกออกมาจากพื้นที่ที่เป็นต้นเหตุ

ของปัญหา ที่ร้านสุราแมมีคนมาพูดคุยด้วย เธอรู้สึกว่าได้ระบาย ได้ปรับทุกข์ท�าให้รู้สึกสบายใจขึ้น

ชัว่คราว และสรุาจะช่วยให้เธอหลบัได้อย่างสบายใจในวนันัน้ แม้จะรูด้ว่ีาพอลมืตาตืน่ในวนัรุง่ขึน้ปัญหา

นั้นจะยังไม่ได้รับการแก้ไข 

“ถ้าวนัไหนเรือ่งมเีข้ามาให้เราเครยีด ป้าจะไม่พดู จะนัง่ท�างานเงยีบไปทัง้วนั พอตกเยน็

เหมือนมันจะทนไม่ไหวแล้วก็จะกินเลย พกเงินสักร้อยหนึ่งไปกินที่ร้านสักสามสี่ก๊งไปกิน

ให้มันหลับ แล้วค่อยเข้าบ้าน ไม่ได้ท�าอะไรให้ใครเดือดร้อน บางทีมันมีเรื่องทิ่มแทงใจ

เรา ที่มากินตอนแก่เพราะมันมีปัญหาในครอบครัวเลยเริ่มกินเริ่มเที่ยวกลางคืน ไปกับ

พวกวยัรุน่ เข้าเทคไม่กีทุ่ม่รูต้วัอกีทแีปดโมงเช้า เขาลากกลบับ้าน ช่วงก่อนนีด้ืม่หนกัมาก  

แต่ช่วงหลัง ๆ สามสี่วันกินที ถ้าวันไหนเครียดจัด บ้าเยอะก็กินถึงแปดก๊ง ตื่นมานึกไม่

ออกว่าเมื่อคืนไปท�าอะไรมา” (แม สัมภาษณ์กุมภาพันธ์ 2558)

“ถ้าเครยีดมาก ๆ  จะต้องกนิเหล้า เพราะเวลากนิเหล้ามนักค็ยุกบัคนอืน่ไปเรือ่ย ๆ  พอได้พดู 

ได้เล่น หวัเราะมนักไ็ม่เครยีด เวลากนิแล้วความทกุข์มนัหายไป แต่พอสร่างมนักก็ลบัมา

ใหม่ ที่หันมากินเหล้าเพราะปัญหาครอบครัว เรื่องลูก เมื่อก่อนลูกชายเล่นยาม้า มันไม่

อยู่บ้าน ป้าก็ดึงมันไม่อยู่ มันหนีออกบ้านไปห้าหกเดือน ไปตามหาเจอที่หอพักป้าก็ไป
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ลากมันมา หาทางออกไม่ได้ก็เครียดตั้งแต่ตอนนั้นมา เราต้องคิดว่าจะวางรากฐานให้

เขาได้ไหม ป้าเป็นทุกข์ บ้านก็หลังเล็กนิดเดียว ลูกก็มาเป็นแบบนี้ แต่ตอนนี้ลูกท�าตัวดี

ขึ้นแล้ว เราก็เริ่มผ่อนเหล้าลง” (แม สัมภาษณ์กุมภาพันธ์ 2558)

2.5 สุร�คือปัญห�

การดื่มสุราในปริมาณน้อยได้รับอนุญาตให้กระท�าได้ในชุมชนฟ้าใหม่ เมื่อการดื่มสุราเริ่มแพร่

หลายและถูกใช้ในปริมาณมากเกินพอดี สุราจึงเปลี่ยนสถานะกลายมาเป็นของไม่พึงประสงค์ส�าหรับ

คนในครอบครวัและชมุชน เนือ่งจากสรุาเป็นสาเหตขุองการเกดิปัญหาต่าง ๆ  เช่น การตดิสรุากลายเป็น

โรค การขาดสตขิองผูด้ืม่สรุาท�าให้เกดิการใช้ความรนุแรงต่อผูห้ญงิและเดก็ในชมุชน ครอบครวัประสบ

ปัญหาทางเศรษฐกิจและเกิดความแตกแยก เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นปัญหาส่วนบุคคลแต่

ถอืว่าชมุชนเป็นผูไ้ด้รบัผลกระทบร่วมกนัด้วย ผูน้�าและคนในชมุชนโดยเฉพาะกลุม่ผูห้ญงิซึง่เป็นผูไ้ด้รบั

ผลกระทบในล�าดับต้น ๆ จึงต้องร่วมมือกันหาทางออก

สุรากับความเจ็บป่วย

การดืม่สรุาเกนิขนาดและต่อเนือ่งเป็นระยะเวลานาน ท�าให้สรุากลายเป็นประเดน็ปัญหาทางการ

แพทย์ การตดิสรุาเป็นโรคทีต้่องได้รบัการรกัษา ในชมุชนฟ้าใหม่และชมุชนใกล้เคยีงพบว่ามผีูป่้วยทีเ่ป็น

โรคจากผลของการดื่มสุราอยู่หลายราย ไม่ว่าจะเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง มีอาการประสาทหลอน โรคตับ 

โรคไต โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ในกรณีนี้สุรากับความเจ็บป่วยจะได้รับการจัดการในระดับ

ปัจเจก ผู้ที่ดื่มสุรามีฐานะผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวให้หายเพื่อมีชีวิตอยู่ในสังคมต่อไป แต่การรักษาตัวของ

ผูป่้วยกไ็ม่ใช่เรือ่งง่าย เพราะสภาพแวดล้อมทีผู่ต้ดิสรุาอยูอ่าศยัหรอืท�างานไม่ได้แยกขาดจากชวีติของผู้

ดื่มสุราอย่างเด็ดขาด เช่น ร้านค้าปลีกในชุมชนยังมีวิธีการจ�าหน่ายที่หลากหลายเอื้อให้ผู้มีรายได้น้อย

สามารถเข้าถงึการดืม่สรุาได้ง่าย หรอืผูด้ืม่สรุายงัมอีาชพีเกีย่วข้องกบัสรุาอยู ่อย่างเช่นเรือ่งของสมบรูณ์

บาร์เทนเดอร์ทีเ่จบ็ป่วยเนือ่งจากดืม่สรุาต่อเนือ่งเป็นเวลานาน สมบรูณ์เริม่เป็นผูช่้วยบาร์เทนเดอร์ตัง้แต่

อายุ 16 ปี กระทั่งป่วยหลายโรคจึงตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อมารักษาตัวและหางานอื่นท�า

“นานวันเข้าเรารู้สึกว่าไม่สบาย กินอะไรไม่ได้ รู้สึกท้องอืดและมีลมในท้อง จนต้องไป

นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล เติมทั้งน�้าเกลือเติมทั้งเลือด หมอบอกถ้าไม่เลิกเหล้าจะ

อายุไม่ยืน เราค่อย ๆ ลดเหล้าลง ช่วงแรก ๆ หันมากินเบียร์แทนแต่ก็กลืนไม่ค่อยลง  

เราจ�าเป็นต้องกนิเหล้าเพราะเป็นผูช่้วยบาร์เทนเดอร์ เหล้าทีเ่รยีงบนโต๊ะเราได้กนิทกุอย่าง 

พอดกีบัว่าตอนนัน้เรามเีงนิเข้ามอืตลอดกก็นิดืม่กบัเพือ่น ๆ  เพิม่เข้าไปอกี มนัท�าให้เราตดิ 

สรุปตอนนี้ก็ป่วยเป็นตับแข็ง จะรู้สึกว่ามีลมในท้องตลอดเวลาต้องกินยาธาตุทุกวัน ต้อง

ลาออกงาน เพื่อนกลุ่มเก่า ๆ ก็ต้องไม่คบเลย” (สมบูรณ์ สัมภาษณ์กุมภาพันธ์ 2558)
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เรือ่งราวของปานทีด่ืม่อย่างหนกักบักลุม่เพือ่นกระทัง่ป่วยเป็นพษิสรุาเรือ้รงั ครอบครวัพาไปรกัษา

ที่โรงพยาบาล แต่เมื่ออาการดีขึ้นเขาก็กลับไปดื่มสุราอีก ไม่สามารถเลิกสุราได้ 

“ปานกินเมากระเสาะกระแสะทุกวัน เกือบตายไปหลายรอบ มันกินเหล้าหนักจนแม่มัน

เป็นทุกข์ มันหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล หลัง ๆ ปานกินแล้วไม่สบาย กินแล้วอ้วกเป็น

อาทิตย์ ๆ แล้วก็กลิ้งตกบันไดเขาช่วยกันหามส่งโรงพยาบาล นอนได้อาทิตย์กว่า ๆ 

หมอบอกว่าตบัไม่ดแีล้ว ไตกไ็ม่ด ีร่างกายอ่อนแอมาก ส่งตวัไปรกัษาต่อทีส่วนปรงุเพราะ

มอีาการหลอน ตอนได้ยาอาการกด็ขีึน้ เหล้ากห็ยดุไปเป็นเดอืน ๆ  พอเริม่ดขีึน้มนักช็วน

กนัไปกินเหล้าอกี อ้วกอกีแต่ไม่หนกัเท่าครัง้กอ่น แมม่นักห้็ามไม่ไดเ้ป็นทกุข์อยู่ทกุวนันี”้ 

(ปัง สัมภาษณ์มกราคม 2558)

เรื่องราวของบอยวัย 30 ปี ที่ดื่มสุรามามากกว่า 15 ปี และใช้เงินจากการท�างานไปซื้อสุรามา

ดื่มกินกับเพื่อนฝูงแทบทุกวันหลังเลิกงาน กระทั่งป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารและพบว่ามีภาวะ

ตับอ่อนอักเสบ

“ผมดื่มตั้งแต่อายุ 14 15 ตอนนั้นเริ่มท�างานแล้วก็เอาเงินจากที่ท�างานมาซื้อเหล้า ก็ไม่

ได้กินกันบ่อยกินเป็นเทศกาล เฉลี่ยต่อเดือนอาจจะสัก 2 ครั้ง พอมาพักหลัง ๆ แทบจะ

ทุกวันกินเหมือนเราติด ตกเย็นมาก็ตั้งวงที่บ้านเป็นเหล้าแดงชวนเพื่อนมากินที่บ้าน พูด

ถึงความบ่อยก็กิน ๆ เลิก ๆ แต่จะเลิกช่วงเข้าพรรษาทุกครั้ง เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเข้า ๆ 

ออก ๆ โรงพยาบาลบ่อยมาก ตรวจเจอตับอ่อนอักเสบ เริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าเราดื่มแล้ว

สขุภาพไม่ค่อยจะด ีมพีวกโรคเกีย่วกบัล�าไส้ด้วย ครัง้สดุท้ายทีเ่ข้าโรงพยาบาลคอืกนิหนกั

มากกินตั้งแต่ต้นธันวามาจนถึงต้นมกรากินแทบทุกวัน เป็นตับอ่อนอักเสบต้องนอนโรง

พยาบาล ตอนนี้เลยเลิก” (บอย สัมภาษณ์กุมภาพันธ์ 2558)

นักดื่มบางคนเจ็บป่วยจากอาหารที่กินแกล้มกับสุรา เช่น ธรรมที่ป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบบีจาก

เชื้อราในถั่วที่ตนเองทานแกล้าสุราเป็นประจ�า

“ตอนนั้นต้องเข้าโรงพยาบาล หมอบอกว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งมีสาเหตุมาจากถั่วที่

กินแกล้มเหล้าทุกวัน ๆ ต้องทรมานอยู่เกือบสองอาทิตย์ หมอให้งดอาหารทุกชนิดกิน

อะไรไม่ได้เลย” (บุญ สัมภาษณ์มกราคม 2558)

การใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

กลุม่ผูน้�าหญงิให้กล่าวว่าสาเหตหุลกัประการหนึง่ทีท่�าให้เกดิโครงการรณรงค์ลด ละ เลกิหล้าใน

ชุมชนฟ้าใหม่และเผยแพร่ไปยังชุมชนใกล้เคียงคือ ปัญหาการใช้ความรุนแรงภายในชุมชน โดยเฉพาะ

ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กซึ่งเกิดจากผู้เป็นสามีและพ่อที่เมาสุรากระท�าในยามขาดสติ ป้าติ๋มผู้น�า
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โครงการฯ กล่าวถึงสภาพชุมชนเมื่อครั้งที่การดื่มสุราเป็นไปอย่างแพร่หลายว่า จะได้ยินเสียงทะเลาะ 

ด่าทอ ได้ยินเสียงอาวะวาดปาข้าวของ เสียงร�่าไห้ของผู้หญิงอยู่แทบทุกวัน หลายครอบครัวต้องล่ม

สลายเพราะปัญหาการติดสุราของสามี บางครอบครัวเกิดปัญหาระหว่างพ่อกับลูกกระทั่งลูกหนีออก

จากบ้าน ไม่เรียนหนังสือ 

เรือ่งราวครอบครวัของญาและบญุสามวียั 55 ปี เป็นตวัอย่างความรนุแรงในครอบครวัทีเ่ป็นผลก

ระทบจากการเมาสุราของผู้เป็นสามีและพ่อ ญาต้องทนทุกข์ทรมานจิตใจทุกครั้งที่สามีเมาและกลับมา

อาละวาดที่บ้าน บุญเคยท�าลูกวัยแปดเดือนหลุดมือขณะเมาสุราจนศีรษะเด็กกระแทกกับพื้นได้รับบาด

เจ็บ เรื่องราวภายในครอบครัวรุนแรงขึ้นเมื่อวันหนึ่งญาและบุญทะเลาะกันอย่างหนักเรื่องค่าใช้จ่ายใน

ครอบครัวที่ไม่เพียงพอและปัญหาอื่น ๆ ที่สะสมมาเป็นเวลานาน บุญโมโหมากที่ญากล่าวหาว่าตน

เป็นต้นเหตุ ทั้งที่เขาเป็นคนท�างานหาเลี้ยงครอบครัว ขณะนั้นบุญยังอยู่ในอาการเมาสุราจึงคว้าเชือก

มารัดคอลูกสาวหวังประชดภรรยา เคราะห์ดีที่มีคนเข้ามาห้ามไว้ทัน

“เหล้าท�าให้ครอบครัวพี่เป็นทุกข์มาก เวลาเขาเมากลับมาก็ทะเลาะกันทุกวัน บางทีเรา

ก็ตบตีเขาเพราะมันทนไม่ได้ มันคับอกคับใจ ที่มีปัญหาหนัก ๆ ก็ตอนที่เขาเมาแล้วมัน

กระทบกับลูก ตอนลูกได้แปดเดือนเมามาอุ้มลูกแล้วก้าวพลาดล้มท�าลูกหลุดมือหัวไป

กระแทกพื้น พี่ใจหายหมดเลย โชคดีไม่เป็นอะไร มีครั้งหนึ่งทะเลาะกันหนักมาก เขา

บอกจะฆ่าพี ่ฆ่าลกู ให้ตายหนปัีญหาไปพร้อม ๆ  กนั เขาวิง่ไปคว้าเชอืกมารดัคอลกูสาว 

โชคดีที่มีคนมาห้ามไว้ ตอนนั้นคิดว่าถ้าเขาไม่เลิกเหล้าพี่ต้องพาลูกหนีไปอยู่ที่อื่นแล้ว” 

(ญา สัมภาษณ์มกราคม 2558)

ในบางครอบครัวแม้จะไม่มีการใช้ความรุนแรงที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย แต่การเมาสุรา

ของสามกีไ็ด้ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสภาพจติใจ เกดิการคกุคามทางเพศด้วยวาจา ท่าทาง ท�าให้ภรรยา

และคนในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนร�าคาญ ได้รับความอับอาย รู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และรู้สึก

ว่าพื้นที่ในบ้านไม่ปลอดภัยทางเพศส�าหรับผู้หญิง ค�าหญิงวัย 44 ปี เล่าประสบการณ์ของตนเองก่อน

ที่สามีจะเลิกสุราว่า สามีเธอไม่เคยท�าร้ายร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บ แต่การได้รับรู้พฤติกรรมของสามี

ที่เมามายไม่ได้สติจากเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชน ท�าให้สภาพจิตใจของเธอและลูกได้รับความกระทบ

กระเทือนเป็นอย่างมาก บางครั้งเธอรู้สึกอายที่จะออกบ้านไปพบผู้คนในชุมชน ลูกไม่เคารพพ่อ และ

เธอเองไม่สามารถปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กับสามีขณะเมาสุราได้

“เมาเหล้ากลบัมาบ้านทกุวนั เขาไม่เคยท�าร้ายให้เราบาดเจบ็อะไร แต่ป้าว่าทีเ่จบ็กว่ามนั

คือเรื่องจิตใจที่มันอยู่ลึก ๆ  ข้างใน แล้วไม่มีใครรับรู้กับเรา บางทีเพื่อนบ้านมาเล่าว่าผัว

ไปท�าอะไรไว้เรากอ็าย ลกูสองคนกอ็าย เขากลบัมากเ็สยีงดงั บ่นไปเรือ่ย ครอบครวัไม่มี

ความสุข เวลากินข้าวไม่เคยได้กินด้วยกัน เวลาเมาเขาก็บังคับจะมีอะไรกับเรา เราก็ไม่

กล้าขัดขืน” (ค�า สัมภาษณ์กุมภาพันธ์ 2558)
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ผู้หญิงในหลายครอบครัวที่อาศัยในชุมชนฟ้าใหม่ มีบทบาทส�าคัญในการดูแลความเป็นอยู่ของ

สมาชิกในครอบครัวให้อยู่ดีกินดี เราพบว่าบริเวณภายในบ้านเป็นส่วนของผู้หญิง มีเป้าหมายของการ

ใช้ชีวิตอยู่ที่ครอบครัว อุดมการณ์ความเป็นแม่บ้าน (Ideology of Domesticity) จึงถูกสร้างและจ�ากัด

บทบาทผูห้ญงิให้อยูภ่ายในโลกของครอบครวั บทบาทนีเ้ปรยีบได้กบัเครือ่งพนัธนาการผูห้ญงิไว้ในอาณา

บริเวณบ้านและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบ้าน รวมถึงการดูแลเศรษฐกิจภายในครัวเรือนด้วย ผู้ที่ท�า

หน้าทีเ่ป็นภรรยาและแม่ต้องท�าหน้าทีเ่ป็นผูค้วบคมุค่าใช้จ่ายภายในบ้านให้เพยีงพอในแต่ละเดอืน ส่วน

ใหญ่สามีจะให้เงินภรรยาเป็นรายเดือน ๆ ละครั้ง ส�าหรับใช้จ่ายภายในบ้านทุกเรื่อง ตั้งแต่ค่าอาหาร 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายส�าหรับลูก ค่ารักษาพยาบาลในยามป่วยไข้ โดยไม่สนใจว่าค่า

ใช้จ่ายที่ให้ไปนั้นจะเพียงพอหรือไม่ หากเมื่อใดที่เกิดปัญหาขัดสนขึ้นในบ้าน สามีจะต�าหนิภรรยาที่ท�า

หน้าที่นี้บกพร่อง บ้างก็กล่าวหาว่าภรรยาเป็นผู้ไร้วินัยทางการเงิน

ผู้หญิงในชุมชนกล่าวไปในท�านองเดียวกันว่า การดื่มสุราของสมาชิกในครอบครัวมีผลกระทบ

โดยตรงต่อฐานะทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีของครอบครัว แต่ละเดือนสามีจะใช้เงินประมาณ 

1,000 – 2,000 บาท8 หรือมากกว่านั้นหากมีวาระพิเศษเพื่อดื่มสุรา เลี้ยงเพื่อนฝูง และลูกน้อง การดื่ม

สุราเกินขนาดท�าให้สามีไม่อาจท�างานได้อย่างเต็มก�าลัง หากวันใดเมาสุราหนักจนต้องหยุดงาน ราย

ได้ในวันนั้น ๆ ก็จะสูญไป บางเดือนเงินไม่พอใช้ต้องไปกู้ยืมเงินทั้งในและนอกระบบมาใช้จ่ายภายใน

ครวัเรอืน บางครอบครวัทีส่ามมีพีฤตกิรรมดืม่สรุาเมามายอยูท่กุเมือ่เชือ่วนักเ็ป็นการยากทีจ่ะไปขอกูย้มื

เงนิจากทีอ่ืน่เพราะดไูม่มเีครดติหรอืขาดความน่าเชือ่ถอื บางครอบครวัสามไีปดืม่สรุาตามร้านในชมุชน

ไม่มเีงนิจ่าย ภรรยาต้องตามไปจ่ายเงนิให้ร้านค้าภายหลงั บางครอบครวัตดิสรุาจนต้องไปยมืเงนิเพือ่น

ฝูงมาซื้อสุราแล้วให้ภรรยาไปชดใช้หนี้ภายหลัง 

“เมื่อก่อนเหล้าหงส์ทองลังละ 350 บาท เขาซื้อมาเดือน ๆ หนึ่งสองสามลัง หมดเงินไป

เป็นพัน ๆ เราบอกพ่อเงินจะไม่พอใช้นะ ก็ไม่สนใจ เขาบอกว่าไม่ได้เอาเงินเราไปซื้อมา

ดื่ม เราหงุดหงิดมากนะ ถึงเขาไม่ได้ท�าร้ายตัวเราให้เจ็บตรงไหน แต่เขาท�าร้ายจิตใจเรา 

มันเจ็บกว่ากันเยอะ” (บุญช่วย สัมภาษณ์กุมภาพันธ์ 2558)

“ผลกระทบกับครอบครัวที่รุนแรงที่สุดคือลุงดื่มจนไม่มีเงินทองใช้จ่ายในบ้าน บางครั้ง

กินเหล้าจนไม่มีเงินซื้อข้าว เราต้องไปเก็บผักบุ้งมากินกับน�้าพริก ความทุกข์ใจมาก จะ

ไปหากู้เงินจากไหนก็ไม่ได้เพราะไม่มีเครดิต กับคนในชุมชนนี่เขาไม่ให้แน่นอนเพราะรู้

เห็นหมดแล้วว่าลุงกินเหล้าแล้วเป็นแบบไหน เขากลัวเราไม่มีเงินเอาไปใช้เขา พอเครียด

8  สรุาประเภทตา่ง ๆ  จากรา้นคา้ปลกีหรอืรา้นขายสรุาในชมุชน มวีธิกีารขายหลายรปูแบบเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูด้ืม่ 

เช่น แบ่งขายเป็นก๊งและครั้งละครึ่งกลม เช่น เหล้าขาว 35 ดีกรีขายก๊งละ 10 บาท ครึ่งขวด 60 บาท เหล้าเชียงชุนขายก๊งละ 

15 บาท ครึ่งขวด 70 บาท เหล้าหงส์ทองขายก๊งละ 25 บาท ครึ่งขวด 140 บาท เป็นต้น
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ทีนี้ก็ทะเลาะกัน มันจะเป็นวังวนอยู่แบบนี้ถ้าเขาไม่เลิก” (ญา สัมภาษณ์มกราคม 2558)

“เมือ่ก่อนพอเขาไปดืม่แล้วชอบไปตดิเงนิทีร้่านไว้ เรากต้็องตามไปจ่าย บางทแีอบไปกูเ้งนิ

ชาวบ้านมากนิเหล้า พาเพือ่นฝงูไปเลีย้ง เรามารูอ้กีทกีต็อนทีเ่จ้าหนีม้าทวง กต้็องหาเงนิ

ไปใช้หนี้ให้เขาอีก เราโมโหก็ทะเลาะกันต่อหน้าลูก ชีวิตไม่เคยเป็นสุข ถ้าเขาไม่เลิกดื่ม

บ้านเราคงล�าบาก เขามีเงิน 100 ก็ซื้อเหล้า 100 กินคนเดียวลูกเมียไม่ได้ใช้ด้วย เดี๋ยว

นี้พอเขาเลิกเหล้าเงิน 100 เอามาซื้อของกินของใช้ก็ได้ใช้กันทั้งบ้าน” (นงนุช สัมภาษณ์

กุมภาพันธ์ 2558)

ปัญหาความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจภายในครัวเรือนจากผลของการดื่มสุรา ไม่อาจแยกส่วนได้

จากปัญหาอืน่ ๆ  ภายในครอบครวัและชมุชน เมือ่สมาชกิไม่ได้อยูด่กีนิดเีนือ่งจากขาดเงนิส�าหรบัใช้จ่าย 

ท�าให้เกิดความตึงเครียดขึ้นระหว่างสมาชิก มีการทะเลาะเบาะแว้ง ใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว 

และส่งผลกระทบไปยังสมาชิกในชุมชนที่ร่วมรับรู้ปัญหา บ้างได้รับผลกระทบจากเสียงทะเลาะที่ก่อให้

เกดิความเดอืดร้อนร�าคาญ บ้างรูส้กึว่าชมุชนไม่น่าอยู ่ไม่ปลอดภยั บ้างต้องเข้ามาเป็นผูไ้กล่เกลีย่ปัญหา

ที่เกิดขึ้นกับคนบ้านใกล้เรือนเคียง 

ผู้หญิงบางคนต้องเข้ามาช่วยดูแลความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้ครอบครัวที่ประสบปัญหา

จากการดื่มสุราของคนในบ้าน เพราะอยากให้ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่มีความสงบสุข อย่างเช่นแม่ปังที่เข้า

มาช่วยเหลอืครอบครวัของรืน่ซึง่มลีกูตดิสรุาอย่างหนกัและแพทย์วนิจิฉยัว่าเป็นพษิสรุาเรือ้รงั ครอบครวั

ของรื่นมีฐานะยากจน ลูกชายที่หวังเป็นที่พึ่งกลับติดสุราจนท�าให้แม่ต้องเป็นทุกข์ใจ และต้องท�างาน

หนักเพื่อดูแลลูกชาย แม่ปังเป็นคนพาลูกชายของรื่นไปสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อหวัง

ว่าหากวันใดลูกชายของรื่นประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน รื่นจะได้สวัสดิการจากตรงนี้

มาใช้จ่ายในบั้นปลายชีวิต

“เราเห็นรื่นเขาไม่สบายใจ เราก็ไม่สบายใจไปด้วย คิดว่าจะเอายังไงดี เลยบอกรื่นว่า

เอาอย่างนี้ เดี๋ยวแม่ปังจะช่วย จะให้มันไปสมัครเป็นสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน เราก็พามัน

ขึ้นรถไปสมัครทั้งที่เมา ๆ  อย่างนั้น เรื่องเอกสารเตรียมให้หมด จ่ายเงินสมทบให้มันทุก

เดือน เราบอกอ้ายปานไปว่าถ้าวันไหนมึงตาย แม่มึงก็ได้เงินสองแสน สบายใจได้” (แม่

ปัง สัมภาษณ์มกราคม 2558)

ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2546 ชมุชนฟ้าใหม่ประสบปัญหาจากการดืม่สรุาของคนในชมุชนเป็นอย่างมาก 

การดื่มสุราเป็นไปอย่างแพร่หลายเกือบทุกครัวเรือน ชาวบ้านที่ออกไปท�างานนอกพื้นที่เมื่อกลับมาจาก

การท�างานมักแวะซื้อสุราดื่มก่อนกลับบ้าน ส่วนใหญ่กว่าจะกลับบ้านก็เมาสุราเสียแล้ว และผู้ดื่มก็มัก

กลับไปสร้างปัญหาให้กับคนในครอบครัวอยู่เสมอ กลุ่มผู้หญิงที่ได้พบเห็นและตระหนักถึงผลกระทบ

ดังกล่าว จึงรวมตัวกันริเริ่มการรณรงค์ “ลด ละ เลิกเหล้า ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในชุมชน” 
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โดยมเีป้าหมายให้ผูช้ายทีด่ืม่สรุาตระหนกัถงึปัญหาความรนุแรง ปัญหาเศรษฐกจิ ปัญหาความไม่มัน่คง

ในชวีติทีเ่กดิจากการดืม่สรุา เริม่จากการตระหนกัถงึการดืม่สรุาอย่างมคีวามรบัผดิชอบ ลดปรมิาณการ

ดื่มให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมตนเองได้ ละเว้นการดื่มสุราในบางโอกาส และหากเป็นไปได้ก็ควร

เลกิดืม่สรุาอย่างถาวร ดงัจะได้กล่าวในส่วนถดัไปซึง่ผูอ่้านจะได้เหน็ทีม่าของการรวมกลุม่ของผูน้�าหญงิ

และเครือข่ายการปฏิบัติการของผู้หญิงในชุมชนฟ้าใหม่ในกระบวนการดังทั้งหลายเหล่านี้

2.6  อำ�น�จของผู้หญิง กับปฏิบัติก�ร  
  ลด ละ เลิกเหล้�ของผู้หญิงในชุมชน

“ชุมชนต้องลุกขึ้นมาปกป้องผู้หญิงของตนเอง” วลีสั้น ๆ ที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชุมชนนี้

ริเริ่มโดยผู้น�าหญิง 2 ท่าน คือแม่ปัง (ปัจจุบันอายุ 62 ปี) จากชุมชน 5 ธันวา และป้าติ๋ม (ปัจจุบันอายุ 

60 ปี) จากชุมชนฟ้าใหม่ ป้าติ๋มและแม่ปังเป็นผู้ที่ร่วมกันท�างานพัฒนาชุมชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 

พ.ศ. 2538 ย้อนกลับไปช่วงเริ่มก่อตั้งชุมชนอาจกล่าวได้ว่า การเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิด้านที่อยู่อาศัย

ของชมุชนในอดตีได้เปิดพืน้ทีท่างสงัคมให้ผูห้ญงิหลายคนให้ก้าวขึน้มาเป็นผูน้�าตามธรรมชาตใินชมุชน

ของตนเอง ในช่วงนัน้ผูห้ญงิทีเ่ป็นผูน้�ามกัอยูใ่นฐานะ อสม. เป็นลกูสาวหรอืภรรยาของผูก่้อตัง้ชมุชนหรอื

แกนน�าชายที่เคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิที่อยู่อาศัยในชุมชน และเป็นคนมีการศึกษา

แม่ปังซึ่งเป็นลูกหลานของผู้ก่อตั้งชุมชน 5 ธันวา มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาชุมชน 5 ธันวา 

ขณะที่ป้าติ๋มซึ่งเป็นคนรักเรียนถือว่าเป็นคนมีการศึกษาดีคนหนึ่งในชุมชนขณะนั้นก็มีบทบาทส�าคัญใน

ชุมชนฟ้าใหม่ การสั่งสมประสบการณ์และการเรียนรู้ในชีวิตประจ�าวันจากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น

รอบตวัของผูน้�าหญงิทัง้สอง การได้ออกไปเข้ารบัการฝึกอบรม สมัมนาร่วมกบัหน่วยงานของรฐั องค์กร

ภาคประชาสงัคมต่าง ๆ  ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่และต่างจงัหวดั มส่ีวนส�าคญัในการสร้างตวัตนความ

เป็นผูน้�าและสร้างเครอืข่ายทางสงัคมรปูแบบต่าง ๆ  นบัว่ามส่ีวนช่วยให้พวกเธอมคีวามรูค้วามสามารถ

ในการช่วงชิงไหวพริบ สามารถฉวยใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เฉพาะหน้าได้จนท�าให้ได้รับความไว้

วางใจจากคนในชุมชน กว่าจะก้าวมาอยู่ในฐานะผู้น�าอีกคนหนึ่ง (ไม่เป็นทางการ) ในชุมชนได้ พวก

เธอยอมรับว่าเป็นการยากที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะก้าวมาเป็นผู้น�าและท�าให้ผู้ชายในชุมชนยอมรับในตัวตน

และสิ่งที่พวกท�าได้ ค�าติฉินนินทา ค�าปรามาส การหมิ่นแคลน ของผู้ชายหลายคนอาจท�าให้ย่อท้อได้

บ้างในบางเวลา แต่พวกเธอกลับเชื่อว่า “ความเป็นหญิง” และ “อ�านาจ” ในตัวเองรวมถึงการเป็นคน

ดั้งเดิมในชุมชน เป็นคุณลักษณะที่สามารถปรับเปลี่ยนมาเป็นยุทธศาสตร์หรือพลังการขับเคลื่อนการ

ท�างานของพวกเธอให้เป็นที่ยอมรับได้ 
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“เหนื่อยมากกับการขึ้นมาท�างานตรงนี้ ตอนแรกไม่มีผู้ชายคนไหนเชื่อเราเลย หัวเราะ

บ้าง ดูถูกบ้างว่าจะท�าได้เหรอ บอกเราว่าท�าไมไม่อยู่บ้านเฉย ๆ จนบางทีท้อเลย การที่

ลกุขึน้มาท�าตรงนีบ้ทบาทผูห้ญงิมนัไม่ใช่ของง่าย เราต้องมาปรบัตวัเอง ปรบัทศันคตขิอง

ตัวเองเสียใหม่ สมัยก่อนคนแถวนี้รู้เลยว่าป้าติ๋มไม่ยอมใคร ปากก็ไม่ค่อยดีแบบ พูดตรง  

พูดแรง พอเรามาท�างานก็ต้องปรับตัวเอง ไปร่วมขบวนเคลื่อนไหวมิติหญิงชายมามันก็

ต้องมาปรับตัว ทีนี้พอเราเห็นปัญหาในชุมชนแล้วรู้สึกว่าอยู่เฉย ๆ ไม่ได้จริง ๆ เด็กเอย 

ผูห้ญงิเอย ผูน้�าเราเขากม็วัแต่สร้างถนน สร้างศาลา ไม่ได้มาสนใจเรือ่งแบบนี ้เขาว่ามนั

เป็นเรือ่งหยมุหยมิ ให้คนไม่กนิเหล้ามนัเป็นเรือ่งส่วนตวัเขา ว่าเราไปยุง่เสยีอกีแต่เรารูไ้ง

ว่ามันไม่ใช่มันเป็นเรื่องปากท้อง เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องส่วนรวม แต่มัน

ก็โชคดีหน่อยที่เราท�าอะไรมาก่อนหน้านี้เยอะ คนในชุมชนได้เห็นมาตลอดว่าเราเป็นคน

ที่อยู่ในชุมชนและเขาให้ความเชื่อถือเรา เราก็สามารถเป็นตัวแทนของเขา เป็นผู้น�าทาง

ให้พวกเราได้” (ป้าติ๋ม สัมภาษณ์มกราคม 2558)

ต่อมาแม่ปังและป้าติม๋มโีอกาสเข้าร่วมอบรมอาสาสมคัรกฎหมายเพือ่ผูห้ญงิชนบท ทีจ่ดัโดยศนูย์

สตรศีกึษา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ท�าให้ได้เรยีนรูป้ระเดน็ต่าง ๆ  เกีย่วกบัเพศภาวะ 

กฎหมายส�าคญั ๆ  ทีเ่ป็นเครือ่งมอืให้ผูห้ญงิเข้าถงึความยตุธิรรม มมีมุมองต่อประเดน็ปัญหาของผูห้ญงิ

ที่ลึกซึ้งขึ้น และได้รู้จักเครือข่ายองค์กรที่ท�างานด้านผู้หญิงมากขึ้น เมื่อกลับไปยังชุมชนจึงได้ริเริ่มให้

ความช่วยเหลือผู้หญิงในชุมชนผ่านการจัดตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในชุมชน” โดยใช้ศาลา

ประชาคมประจ�าชุมชนเป็นที่นัดพบ ณ ที่แห่งนี้จะเป็นที่รวมตัวของกลุ่มผู้หญิง กลุ่ม อสม. กลุ่มผู้สูง

อายุ ในการช่วยเหลือผู้หญิงในชุมชนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้มาร่วมงานกับ

ศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในชุมชนพบว่า ปัญหาใหญ่ของผู้หญิงและเด็กในชุมชนคือ ความรุนแรง

ในครอบครัวและการดื่มสุราเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของความรุนแรงที่เกิดขึ้น จึงน�ามาสู่การสร้างความ

ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อนหญิงในโครงการ ”ลดละเลิกเหล้า ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก”9 ใน พ.ศ.

2546 (มูลนิธิเพื่อนหญิง ม.ป.ป., 121-122) 

“เราจะท�ายังไง เราอยากให้ผู้ชาย พวกผู้น�า หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตระหนักถึงว่าเหล้า

มันเป็นปัจจัยหนึ่ง จริงอยู่ที่บ้างบ้านกินเหล้าแล้วไม่มีปัญหา แต่คนในชุมชนมันคนทุกข์

คนยาก กนิแล้วเงนิมนัไม่พอใช้มนักม็ปัีญหาและกพ็ลอยไปถงึลกูเต้าทีเ่ป็นบ่าวเป็นสาวมนั

กอ็ายทีพ่่อแม่เมาเหล้า เป็นขีเ้หล้าเงนิทองไม่มกีล็�าบาก พอพ่อแม่ไม่มเีงนิให้ไปโรงเรยีนก็

ไม่ได้เรยีนกไ็ปคบเพือ่นไปเรือ่ย ป้าเลยค�าว่าต้องมโีครงการนี”้ (ป้าติม๋ สมัภาษณ์มกราคม 

2558)

9  มูลนิธิเพื่อนหญิง ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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ชมุชน 5 ธนัวาร่วมมอืกบัชมุชนฟ้าใหม่ด�าเนนิโครงการฯ มาได้ระยะหนึง่กย็ตุบิทบาทไป เนือ่งจาก

ผูน้�าไม่มกี�าลงัพอทีจ่ะสร้างความต่อเนือ่งของโครงการฯ ในชมุชนตนเอง ด้วยข้อจ�ากดัด้านสขุภาพ ภาระ

งานพฒันาสทิธสิตรทีีแ่ม่ปังได้ก้าวไปมบีทบาทส�าคญัในระดบัจงัหวดัเพิม่ขึน้ ประกอบกบัสมาชกิในชมุชน

ไม่ให้ความร่วมมอืเท่าทีค่วร กระทัง่ปัจจบุนัเป็นเวลากว่า 10 ปี ทีช่มุชนฟ้าใหม่ได้ด�าเนนิโครงการฯ และ

เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายในชุมชนเกี่ยวกับการรณรงค์ประเด็น ลด ละ เลิกสุรา ป้าติ๋ม “ผู้ชายต้นแบบ

เลกิเหล้า” กว่า 20 คน อสม. กว่า 40 คน กลุม่แม่บ้าน กลุม่ผูส้งูอาย ุยงัคงมบีทบาทส�าคญัในการสร้าง

เครือข่ายลด ละ เลิกเหล้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายอยู่ที่คนในชุมชนฟ้าใหม่

ปฏบิตักิารเพือ่จดัการปัญหาสรุาของผูห้ญงิในชมุชนฟ้าใหม่ทีผู่ว้จิยัจะได้น�าเสนอในส่วนนี ้ ไม่ได้

มุง่เน้นให้ผูอ่้านเหน็ความส�าเรจ็ของโครงการฯ ในเชงิสถติแิต่จะเป็นการแสดงให้ผูอ่้านได้เหน็แบบแผน 

ของปฏบิตักิารต่าง ๆ ของผูห้ญงิในฐานะผูก้ระท�าการทีม่อี�านาจ มคีวามสามารถในการยกระดบัความรู้ 

สามารถผลติองค์ความรูท้ีม่ลีกัษณะเฉพาะตวัมาใช้ในการจดัการปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงิในครอบครวัและชมุชน

“โครงการลด ละ เลิกเหล้า ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” มีลักษณะเด่นที่มีการน�าเอา

ระบบจารีตค่านิยมหรือทุนทางสังคมวัฒนธรรม ระบบอาวุโส ที่เป็นวิถีแบบชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ใน

การสร้างความหมายและต่อสู้ต่อรองกับวิถีของผู้ดื่มสุรา โดยมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชีวิต

ประจ�าวนัของผูด้ืม่สรุา โดยค่อย ๆ  สอดแทรกหรอืชีน้�าให้เหน็ปัญหาผลกระทบจากการดืม่สรุาให้เข้าไป

อยูใ่นความรบัรูข้องผูด้ืม่รวมถงึสมาชกิในครอบครวัผูด้ืม่ ด้วยวธิกีารทีห่ลากหลายอย่างมคีวามละเอยีด

อ่อนทางเพศภาวะ ให้ความส�าคญักบัการรบัฟังเสยีงของผูห้ญงิและไม่ละเลยทีจ่ะรบัฟังเสยีงของผูช้ายที่

ดื่มสุราโดยตระหนักว่าการรับฟังเสียงของพวกเธอและเขา คือการศึกษาความรู้ที่แต่ละคนสร้างขึ้นจาก

ประสบการณ์เฉพาะของตนเองภายใต้บรบิทเฉพาะในครอบครวัหรอืชมุชนทีพ่วกเธอและเขาอาศยัอยู ่ซึง่

ข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการด�าเนินงานโครงการฯ ได้ทันต่อเหตุการณ์ใน

ขณะนั้น ที่ส�าคัญโครงการฯ จะไม่ปฏิเสธการท�างานร่วมกับผู้ชายเพราะเชื่อว่าการท�างานพัฒนาใด ๆ 

ต้องมีผู้ชายเข้าร่วมด้วยทุกกระบวนการ 

กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ จะถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ช่วงเวลา และความ

ต้องการของผู้เข้าร่วมซึ่งแบ่งเป็นหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้หญิงและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ ผู้หญิง

จากครอบครัวที่สามีเลิกสุรา กลุ่มผู้หญิงดื่มสุรา กลุ่มผู้ชายดื่มสุรา กลุ่มผู้ชายต้นแบบ กลุ่มเด็กและ

เยาวชน โดยกจิกรรมหลกัทีผู่น้�าโครงการฯ เน้นมากทีส่ดุคอืการจดักลุม่ย่อย (focus group) ให้กลุม่เป้า

หมายได้มพีืน้ทีบ่อกเล่าประสบการณ์ ความคดิ แบ่งปันความรูส้กึ สนบัสนนุก�าลงัใจ และร่วมหาทางออก

ของปัญหาซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ยังมีการออกศึกษาดูงานจัดการปัญหาสุราเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียน

รู้ประสบการณ์ภายนอกชุมชน ยกย่องชายต้นแบบเลิกสุรา จัดค่ายครอบครัว และที่พยายามให้เป็นรูป

ธรรมในปัจจุบันนี้คือการวางแนวทางให้กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนรู้เท่าทันปัญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว และไม่เป็นผู้สืบทอดอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ในชุมชน
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บอกเล่าประสบการณ์ตนเอง เรียนรู้ประสบการณ์ของเพื่อน 

ป้าติม๋เชือ่ว่าการได้พดูและมคีนฟังเป็นพืน้ฐานทีน่�าไปสูค่วามเข้าใจและความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่าง

กัน การจัดกลุ่มย่อย (focus group) จึงเป็นสิ่งที่ต้องด�าเนินการควบคู่กับกิจกรรมรณรงค์อื่น ๆ และ

ถือเป็นหัวใจส�าคัญของโครงการฯ ไม่อาจมีใครรู้เบื้องหลังความรุนแรงในครอบครัวได้ ไม่อาจมีใครรู้

ว่าเพราะเหตุใดผู้ชายหรือผู้หญิงถึงต้องดื่มสุรา ไม่อาจมีใครรู้ว่าเด็ก ๆ ในชุมชนคิดเห็นอย่างไร และ

ผู้น�าโครงการก็ไม่อาจคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมและประนีประนอมกับคนทุกกลุ่มได้ หากไม่มีการ

เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบได้มีพื้นทีใ่นบอกเล่า ประสบการณ์ในชีวิตจริง (lived experience) ของ

กลุม่เป้าหมายทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งทีท่างต่างกนั จะช่วยให้เหน็ว่าพวกเธอและเขาให้ความหมายหรอืตคีวาม

คณุค่าของประสบการณ์ตนเองกบัสรุาอย่างไร แต่ละกลุม่มคีวามขดัแย้งในประสบการณ์ของการดืม่สรุา

อย่างไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะบอกได้ว่าเพราะเหตุใดบางครอบครัวจึงมองสามีที่ดื่มสุราเป็นปัญหา ในขณะที่

บางครอบครัวไม่มองว่าเป็นปัญหาและอนุญาตให้ดื่มได้ในปริมาณที่พอเหมาะ

ในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือได้

รับผลกระทบจากการดื่มสุราของสามี ป้าติ๋มจะให้เวลาพวกเธอได้พูด เปิดเผยตัวตน กับผู้หญิงที่มี

ประสบการณ์ร่วมเช่นเดียวกัน การจัดกลุ่มจะท�ากลุ่มเล็ก ๆ 5 - 6 คน ในสถานที่มิดชิดหรือเป็นที่

บ้านของป้าติ๋ม ปฏิบัติการลักษณะนี้เป็นการเปิดเผยให้เห็นความจริงที่ถูกกดทับไว้ การที่ผู้หญิงเล่า

ประสบการณ์ เป็นการตัง้ค�าถามและวพิากษ์วจิารณ์เสยีงหลกัของโครงสร้างสงัคมชายเป็นใหญ่ทีค่รอบง�า

ผูห้ญงิไว้ ซึง่เป็นโอกาสทีป้่าติม๋จะสอดแทรกประเดน็สทิธสิตรหีรอืความเสมอภาคระหว่างเพศในแบบที่

เข้าใจง่าย ๆ ไปในความรับรู้ของผู้หญิง เป็นการเสริมพลังอ�านาจ (empowerment) ได้อีกทางหนึ่ง

“แรก ๆ  เขาไม่พูด เราต้องใช้เวลา มันไม่ได้ส�าเร็จในครั้งเดียว พอใจกันบ่อย ๆ  คุ้นเคย

กันดีทีนี้ก็พูดออกมาหมด เล่าว่ามีเรื่องอะไรในบ้าน ทะเลาะกัน ถูกท�าร้าย เงินไม่พอใช้ 

หลายคนมองว่าตวัเองถกูผูช้ายเอาเปรยีบ ไม่ดอีย่างนัน้ อย่างนี ้ท�าไมผูช้ายถงึเป็นอย่าง

นี ้บอกว่าตวัเองผดิทีเ่กดิเป็นผูห้ญงิ เราบอกว่าไม่ใช่เพราะเราเกดิเป็นผูห้ญงิแล้วต้องเจอ

สภาพแบบนี ้กค่็อย ๆ  อธบิายว่าเพราะอะไร ถ้าเราอยูด้่วยกนัคอืเรามแีนวความคดิทีไ่ป

ด้วยกนัได้ ไม่ได้มแีบบผูช้ายเท้าหน้าผูห้ญงิเท้าหลงั เราเดนิไปด้วยกนัแต่ละคนมบีทบาท

หน้าทีต้่องสนบัสนนุกบับนความแตกต่างในเรือ่งเพศนี ้คอืเราเอามติหิญงิชายเข้ามาใช้ใน

การสร้างพลังกลุ่ม สร้างความน่าเชื่อถือของเราด้วย ของโครงการด้วย สร้างแนวความ

คิดว่าเราเคารพความคิดของทุกคน” (ป้าติ๋ม สัมภาษณ์มกราคม 2558)

หากมีผู้หญิงที่ท�างานเป็น อสม. ของชุมชนดื่มสุรา ก็จะมีการพูดจาขอความร่วมมือในที่ประชุม

ว่าให้พวกเธอรู้จักวิธีการวางตัวอย่างเหมาะสม ดื่มสุราอย่างไรให้ไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้ที่อาสา

มาดูแลสุขภาวะของคนอื่น ๆ ในชุมชน ซึ่งการตั้งค�าถามลักษณะนี้กลับไปในที่ประชุม ท�าให้เกิดการ

หารือและน�ามาสู่การลดและเลิกดื่มสุราในกลุ่มผู้หญิงที่เป็น อสม. มากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนผู้หญิงคนอื่น 
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ๆ ไม่ใช่ อสม. ทีด่ืม่สรุากจ็ะถกูชกัชวนให้เข้าร่วมโครงการเช่นเดยีวกบักลุม่ผูช้ายด้วยท่าททีีเ่ป็นมติร มี

ความพยายามสร้างกระบวนการกลุม่ให้เกดิขึน้กบักลุม่ผูห้ญงิดืม่สรุาซึง่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ผูท้ีด่ืม่เป็นกจิวตัร 

แต่ผู้หญิงกลุ่มนี้จะเน้นดื่มในวาระโอกาสพิเศษต่าง ๆ หรือช่วงเทศกาลเท่านั้น สมาชิกในชุมชนจึงไม่

มองว่าการดื่มสุราของผู้หญิงเป็นปัญหาเท่ากับการดื่มสุราของผู้ชาย

วิธีการพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกันไป ผู้หญิงแกนน�าที่มีทั้ง อสม. 

และภรรยาของผู้ที่ลด ละ เลิกดื่มสุราได้จะรับหน้าที่ในการเข้าไปพูดคุยกับภรรยาครอบครัวเป้าหมาย 

หรอืภรรยาในครอบครวัทีร้่องขอให้ช่วย ในขณะทีก่ลุม่ผูช้ายต้นแบบเลกิเหล้าจะเข้าไปพดูคยุกบัคนใกล้

ชิด เช่น ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท คนรู้จัก เคยท�างานร่วมกัน ให้เห็นผลกระทบจากการดื่มสุรา และการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังเลิกสุราโดยยกกรณีของตนเองเป็นตัวอย่าง การให้ผู้ชายที่เลิกสุราแล้ว

เป็นผู้เข้าหากลุ่มเป้าหมายในบางสถานการณ์ ก็เพื่อต้องการให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่ามีประสบการณ์

บางอย่างร่วมกันเป็นก�าลังใจให้กันได้ การจัดกลุ่มส�าหรับผู้ชายในครั้งแรกจะให้ผู้ชายเป็นผู้ด�าเนินการ

เอง อาจจัดบรรยากาศการพูดคุยให้เหมือนการไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้าน ด้วยค�านึงถึงความละเอียดอ่อนว่า

ผูช้ายทีอ่ยูใ่นสถานะผูน้�า เป็นหวัหน้าครอบครวั อาจไม่ต้องการให้พืน้ทีแ่ห่งการบอกเล่าประสบการณ์มี

ผู้หญิงมาร่วมรับรู้ปัญหาหรือข้อบกพร่องของตนเอง การมีผู้หญิงอยู่ในกระบวนการอาจท�าให้เกิดความ

เขินอาย เกร็ง ไม่กล้าพูด รู้สึกว่าตนเองถูกจับจ้อง และไม่อยากเข้าร่วมโครงการฯ ในที่สุด อย่างไรก็

ดี การเข้าหากลุ่มเป้าหมายแต่ละกรณีจ�าเป็นต้องก�าหนดตัวบุคคลเสียก่อนว่าใครควรไปพูดคุยกับใคร 

และใช้ระบบอาวโุสเข้ามาร่วมเพราะเหน็ว่าการพดูคยุหรอืท�าให้ผูท้ีม่ปัีญหารูส้กึเข้าใจและยอมรบัฟังค�า

แนะน�าได้นัน้ ต้องอาศยัความเป็นผูใ้หญ่ทีน่่านบัถอืมาให้ค�าแนะน�า ช่วยจดัการความขดัแย้ง หรอืให้แง่

คิดในชีวิตด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตให้ฟัง

“เวลาท�ากลุ่มเรานัดกลุ่ม 6 โมงเย็น 5 โมงเราก็รีบท�ากับข้าวให้กินข้าวเลย กินก่อนข้าง

กันก่อน ก็จะเอาผู้ที่ดื่มมานั่งล้อมวงกัน สบาย ๆ แหละที่นี่บ้างที่บ้านป้าติ๋มบ้างมันต้อง

เอาที่ลับ ๆ หน่อยเพราะถ้าที่โล่งมันจะมีคนเดินผ่านไปมา บ้างทีก็มาเกาะรั้วดู สถานที่

นี้ส�าคัญทุกคนมันก็อาย ผู้ชายบางคนเขาไม่เคยเข้าสังคมเขาไม่เคยกล้าพูดความในใจ 

บางทเีขารูส้กึว่าเสยีเกยีรตลิกูผูช้าย พอได้เข้ากลุม่รูจ้กักนัดทีัง้นัน้กค็ยุไม่หยดุ บางทต้ีอง

บอกว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อน” (แอ๊ด สัมภาษณ์มกราคม 2558)

เมื่อป้าติ๋มและแกนน�าโครงการฯ เห็นว่าแต่ละกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมที่จะท�าความเข้าใจ

ปัญหาร่วมกันแล้ว ก็จะจัดกลุ่มรวมเพื่อให้แต่ละฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความรู้สึก ความคิดเห็น ปัญหาของ

แต่ละฝ่าย และก�าหนดเป้าหมายในการลด ละ เลิกสุราร่วมกัน กระบวนการนี้ต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่าง

จากกระบวนการกลุม่เฉพาะกลุม่เป้าหมาย ต้องมกีารทบทวนสภาพปัญหาอย่างสม�า่เสมอให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์และช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป
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“ต้องประชุมกลุ่มสนับสนุนกรณีศึกษาตลอด ตอนแรก ๆ คนที่ดื่มก็เอามาประชุมต่าง

หาก ลูกเมียที่ได้รับผลกระทบก็เอามาประชุมต่างหาก พอประชุมกันเสร็จเรียบร้อยเรา

เห็นว่าเขาพร้อมละ เขายอมรับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เขารู้ว่าอะไรคือสาเหตุ ก็จะเอา

มาประชุมรวมกันบ่อย ๆ จริง ๆ อาจไม่มีอะไรมากในการนัดมาเจอกัน เราแค่สร้าง

บรรยากาศ สร้างโอกาสให้เขาได้พูดกันมากขึ้น บางทีอยู่บ้านมันไม่ได้พูด เราปล่อยให้

สถานการณ์ตรงนัน้มนัพาไป ผวัเมยีบางคูเ่วลาเหน็อกีคูเ่ขาเริม่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม เริม่

พดูจากนั กจ็ะสะกดิกนับอกว่าเหน็ไหมบ้านนัน้เขายงัพดู กท็�าให้ครอบครวัอบอุน่ขึน้ พ่อ

ก็ได้พูดกับลูก ลูกก็ได้พูดกับแม่กับพ่อ ผัวได้คุยกับเมีย บางทีปู่ยาตายายก็มาด้วย” (ติ๋ม 

สัมภาษณ์กุมภาพันธ์ 2558)
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ประสบการณ์ที่หลากหลายถือเป็นทรัพยากรใหม่ในการท�าความเข้าใจปัญหาสุราในชุมชนฟ้า

ใหม่ได้เป็นอย่างด ีป้าติม๋ได้น�าประสบการณ์เหล่านีม้าประยกุต์ใช้ในการท�ากจิกรรมของโครงการฯ โดย

ตลอด เมื่อเวลาผ่านไปเริ่มมีความคิดว่าล�าพังทักษะของตนเองและประสบการณ์ภายในชุมชนอาจไม่

เพียงพอต่อการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมที่หลากหลายตรงตามความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้ 

จึงพากลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ ไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่เพื่อเปิดมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับเทคนิคหรือ

ปฏิบัติการการจัดการปัญหาสุราในชุมชนที่มีบริบทต่างกัน

มองเขา มองเรา

การออกนอกชมุชนเพือ่ค้นหามมุมองใหม่ ๆ  ท�าให้ป้าติม๋และกลุม่เป้าหมายได้เหน็กระบวนการ

สร้างและหล่อหลอมประสบการณ์ของผู้คนต่างพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว ที่ผ่านมาเมื่อครั้งได้รับการ

สนบัสนนุงบประมาณจากมลูนธิเิพือ่นหญงิชมุชนฟ้าใหม่ได้เรยีนรูแ้ลกเปลีย่นกบัชมุชนอืน่ ๆ  ในจงัหวดั

ชุมพร อ�านาจเจริญ และสมุทรปราการ ประสบการณ์ใหม่ ๆ สะท้อนให้ผู้น�าโครงการฯ เห็นว่าโครง

การฯ นี้มีทั้งจุดอ่อนที่ควรปรับปรุง เช่น ไม่มีหน่วยงานภาครัฐมาให้การสนับสนุนเหมือนพื้นที่อื่น ๆ 

โครงการฯ ของชุมชนมีเพียงแกนน�าและชาวบ้านในชุมชนที่ด�าเนินการเพียงล�าพังภายใต้การสนับสนุน

ขององค์กรเอกชนเท่านัน้ เป็นต้น และมจีดุแขง็ทีช่มุชนอืน่ไม่มอีย่างไร ขณะเดยีวกนักไ็ด้หยบิยมืวธิกีาร

ใหม่ ๆ มาใช้จูงใจให้ผู้ชายลดละเลิกสุราโดยชี้ให้เห็นส่วนต่างมูลค่าทางเศรษฐกิจในครัวเรือนที่เป็นตัว

เงนิก่อนและหลงัลดหรอืเลกิดืม่สรุา ด้วยการให้สมาชกิในครอบครวัช่วยกนัท�าบญัชรีบัจ่ายให้ผูช้ายเหน็

ว่าครอบครัวของพวกเขาต้องสูญเสียเงินไปกับสุราจ�านวนมากน้อยเท่าไร

“มาคิดดูว่าอยากไปดูการปลูกจิตส�านึกของคนว่าที่อื่นท�ายังไง บางทีท�าอยู่ในบ้านเราก็

เหมือนกบในกะลาคิดว่าเราดีแล้วแต่อาจไม่ใช่ อยากเห็นวิธีการ อยากเห็นว่าที่อื่นเขา

ร่วมมอืกนัยงัไง เหมอืนพวกเราไหม กเ็ลยเขยีนโครงการขอทนุจากเอกชนไปศกึษาดงูาน

ที่จังหวัดอ�านาจเจริญเพราะรู้มาว่าเขาเป็นหมู่บ้านไม่มีการขายเหล้าเขาท�าปีเดียวส�าเร็จ 

ที่นั่นเขาไม่โดดเดี่ยวอย่างเรา ร้านค้า โรงเรียน โรงพยาบาล ผู้บริหาร ปราชญ์ชาวบ้าน 

คนเฒ่าคนแก่ร่วมกันหมด เลยพาผู้ชายผู้หญิงไปศึกษาดูงานที่อ�านาจเจริญ 20 คน รถ

ตู้ 2 คัน ทั้งที่ตัวเองก็ไม่เคยท�าอะไรแบบนี้มาก่อน

วิธีการที่เราเอาของเขามาใช้คือวิธีการชักชวน อย่างเราไปเราก็จะพูดว่า ทุกวันนี้ราย

ได้รายจ่ายเป็นย่างไร อยู่อย่างไรเป็นยังไงบ้าง เขาจะตอบมาว่ารายรับมีน้อยรายจ่ายมี

มากสามีกินเหล้าวันละเท่านี้ ๆ เราก็เลยบอกว่าท�าไมไม่ลองคุยกันเอาสมุดมาจดบัญชี

รายรับรายจ่ายว่าเราจ่ายอะไรไปมากที่สุด ถ้าบ้านไหนผัวเมียกินเหล้า รายจ่ายค่าเหล้า

ก็จะเยอะมาก เลยบอกว่าลองลดเหล้าลงแล้วเงินจะมีเพิ่มขึ้น บางรายก็เห็นด้วยกับเรา

ว่ามันดีมีเงินเพิ่มขึ้นได้เก็บเงิน” (ติ๋ม สัมภาษณ์เมษายน 2558)
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ครอบครัวและผู้ชายลดละเลิกเหล้าภายหลังกลับจากศึกษาดูงานก็เกิดการเรียนรู้และมีการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ป้าติ๋มใช้ค�าว่า “คิดได้เอง” กล่าวคือผู้ชายบางคนถึงกับตั้งใจอย่างแน่ว

แน่ว่าจะลดปริมาณการดื่มสุราและพยายามเลิกให้ได้ซึ่งในท้ายที่สุดเขาก็ท�าได้จริง ป้าติ๋มเชื่อว่าเหตุ

ที่ผู้ชายเปลี่ยนความคิดอย่างทันทีทันใดนั้น เป็นผลลัพธ์มาจากการที่เขาได้สะท้อนประสบการณ์ของ

ตนเองกับผู้คนในสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ ได้เห็นรูปธรรมของตัวอย่างซึ่งส่งผลให้ผู้ชายที่ไม่เชื่อมั่นใน

ตัวผู้น�าโครงการฯ ไม่เชื่อมันในโครงการฯ หรือแม้แต่ตัวของเขาเอง ได้เห็นว่าการลดละเลิกสุราในกลุ่ม

ผูช้ายนัน้เกดิขึน้ได้จรงิและมปีระโยชน์ทีต่ามมาอย่างไรบ้าง นอกจากนี ้การได้มโีอกาสแลกเปลีย่นเรยีน

รู้ประสบการณ์ วิธีคิด ทัศนคติต่อสุราที่ต่างออกไปจากสังคมวัฒนธรรมที่พวกเขาใช้ชีวิตซ�้า ๆ อยู่ทุก

เมือ่เชือ่วนัในชมุชนฟ้าใหม่กช่็วยให้กลุม่เป้าหมายเกดิการตืน่ตวัทีจ่ะเรยีนรูก้ระบวนการต่าง ๆ  มากขึน้

“พอไปถึงพวกเราแยกย้ายไปนอนตามบ้านของคนที่เคยดื่มแล้วก็เลิกแล้วหลังละ 3 4 

คน พอนอนที่บ้านเขาก็ได้คุยกัน เราไม่รู้หรอกว่าเขาคุยอะไรกัน แต่เรารู้สึกว่ามันมี

อะไรเปลี่ยนไปช่วงนั่งรถกลับเชียงใหม่จากที่ตอนไปก็หัวเราะต่อกระซิกกันเพราะทุกคน

ไม่ได้คิดอะไร พอไปแล้วกลับมานั่งในรถเงียบ รู้เลยว่าพวกเขาคิด เพราะตอนแรกป้าบ

อกว่าที่อ�านาจเจริญเขาท�าปีเดียวเห็นผลเลยแล้วเขาหัวเราใส่พอไปเห็นกลับมาเงียบกัน

หมด ส่วนใหญ่ผู้ชายจะมีอคติกับผู้หญิงไงยังไงขอไม่เชื่อพวกผู้หญิงไว้ก่อน จนพวกเขา

ได้แลกเปลี่ยนนั่งคุยกันเป็นกลุ่ม เขาได้จดบันทึกสิ่งที่ไปเห็นมาแล้วก็เอามาคิดได้เอง” 

(ติ๋ม สัมภาษณ์เดือนเมษายน 2558)

 สมาชิกในชุมชนฟ้าใหม่เริ่มรับรู้โดยทั่วไปถึงการด�าเนินงานของโครงการฯ หลายคนเริ่มเห็น

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับครอบครัวผู้ใกล้ชิด ได้ยินเสียงคนทะเลาะเบาะแว้งกันน้อยลง ผู้ชายที่เคย

ถูกคนในชุมชนตราหน้าว่าเป็น “ขี้เหล้า” มีลักษณะท่าทีเปลี่ยนไป สดใส สุขภาพแข็งแรงขึ้น ต่างพา

กันให้ความสนใจ ไถ่ถามถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของขี้เหล้าทั้งหลาย จนได้จุดประกายให้ผู้น�า

โครงการฯ คิดวางตัวให้ผู้ชายเหล่านี้เป็นบุคคลต้นแบบ “ผู้ชายเลิกเหล้า” ด้านหนึ่งเป็นการเสริมสร้าง

ก�าลังใจโดยท�าให้เขารู้สึกว่าได้รับเกียรติจากชุมชนและเกิดภาคภูมิใจกับตนเอง อีกด้านหนึ่งคือหวังให้

พวกเขาเป็นสญัลกัษณ์ของการรณรงค์เพือ่น�าคนจ�านวนหนึง่ในชมุชนไปสูก่ารเปลีย่นแปลง สามารถขึน้

มาท�าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์การก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ ในช่วงก่อนลด ละ เลิกสุรา เป็น

แบบอย่างให้คนอื่น ๆ ในชุมชนได้ปฏิบัติตามต่อไป
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บุคคลต้นแบบ ผู้ชายเลิกเหล้า

ผูช้ายทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ กระทัง่เป็นทีป่ระจกัษ์ต่อผูค้นในชมุชนว่าพวกเขาได้มกีารเปลีย่นแปลง

ชวีติไปในทางทีด่ขีึน้ ครอบครวัมปัีญหาน้อยลง จะได้รบัการยกย่องจากโครงการฯ ว่าเป็นบคุคลต้นแบบ 

“ผู้ชายเลิกเหล้า” ซึ่งสัญลักษณ์นี้จะติดตัวพวกเขาไปตลอดแม้เวลาจะผ่านไปนับ 10 ปี แล้วก็ตาม 

หวัน ชาวบ้านวัย 66 ปี เป็นบุคคลต้นแบบผู้ชายเลิกเหล้ารุ่นแรก ๆ ของชุมชนฟ้าใหม่ เล่าเรื่อง

ราวชวีติทีผ่่านมาในอดตีตัง้แต่สมยัทีย่งัดืม่สรุาและตดัสนิใจลดและเลกิสรุาได้ภายหลงัเข้าร่วมโครงการฯ 

2 ปี ว่าแต่เดิมหวันเป็นชาวจังหวัดเชียงรายที่ย้ายเข้ามาหาโอกาสทางอาชีพในจังหวัดเชียงใหม่ และได้

เข้ามาจับจองพื้นที่ในชุมชนฟ้าใหม่บริเวณริมล�าน�้าคือไหวสร้างบ้านหลังเล็ก ๆ อยู่กับภรรยากระทั่งมี

ลูกชาย 2 คน (ปัจจุบันอายุ 40 ปี และ 30 ปี) หวันหาเลี้ยงครอบครัวด้วยการขายไอติม เป็นเด็กปั๊ม 

ค้าขาย ขับรถรับจ้างสี่ล้อแดง ตุ๊กตุ๊ก แต่รายได้ที่หามาก็ไม่พอส�าหรับการใช้จ่ายในครอบครัวเพราะห

วันน�าไปดื่มสุรากับเพื่อนทุกเย็นไม่เคยว่างเว้น ภาพหวันดื่มจนมึนเมาดูจะเป็นที่คุ้นชินของคนทั้งชุมชน

จนได้รบัฉายาว่า “ขีเ้หล้าหลวง” หวนัจะดืม่สรุาอยูใ่นบ้านเมือ่เมากส่็งเสยีงร้องร�าท�าเพลงจนภรรยาและ

ลกูปลกีตวัออกห่าง ช่วงหลงัเมือ่หวนัตัง้วงสรุาภรรยาจะพาลกูออกไปนอกบ้านและจะไม่กลบัมาจนกว่า

หวันจะเมาหลับไป หวันเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรก ๆ ที่ป้าติ๋มนึกถึงเนื่องจากภรรยาของหวันมักไป

ปรับทุกข์กับป้าติ๋มเกี่ยวกับพฤติกรรมของหวัน ค่าใช้จ่ายในบ้านที่หมดไปกับสุราและการรักษาตัวโรค

ที่มาจากฤทธิ์สุราจนไม่มีเงินเก็บ 

“สมัยก่อนในชุมชนกินกันเยอะตกเย็นมาก็พากันกินเหล้า คนแถวนี้เรียกลุงขี้เหล้าหลวง

แสดงว่ากนิเยอะขนาดเลย กไ็ม่คดิอะไรเขาแซวเล่นสนกุ ๆ  ตอนกนิเราไม่รูว่้าลกูเมยีเรา

คิดอะไรนะ แต่เขาคงไม่ชอบ ลุงนี่เป็นคนเมาแล้วร้องร�าท�าเพลง ไม่เคยท�าร้าย ไม่เคย

ด่าทอกนั เวลาเขาเหน็เราเริม่ตัง้วงกช็วนลกูออกไปนอกบ้านจะกลบัมาอกีทกีต็อนเราหลบั

เป็นอย่างนี้ตลอด” (หวัน สัมภาษณ์เมษายน 2558)

หวนัเข้าร่วมโครงการฯ ในครัง้แรกโดยไม่คดิว่าตนเองจะลดหรอืเลกิสรุาแต่อย่างใด เพยีงแต่เหน็

ว่าโครงการนี้ฯ เป็นกิจกรรมของคนที่สนิทสนมคุ้นเคยกันจึงให้ความร่วมมือเข้าร่วมทุกกระบวนการ ห

วันมีโอกาสได้ไปดูงานกับโครงการฯ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเห็นตัวอย่างผู้ชายเลิกสุราจาก

ชมุชนอืน่แล้วรูส้กึอยากเปลีย่นแปลงตวัเองเพือ่ครอบครวัได้มคีณุภาพชวีติดขีึน้ จงึตัง้ใจลดปรมิาณการ

ดืม่สรุาและตดัสนิใจเลกิ ภายหลงัเลกิสรุาเขาพบข้อดด้ีวยตนเองว่าครอบครวัอยูพ่ร้อมหน้าพร้อมตากนั

มากขึน้ มเีงนิเกบ็จนสามารถปรบัปรงุต่อเตมิบ้านให้ภรรยาได้ หวนัได้รบัเลอืกให้เป็นบคุคลต้นแบบผูช้าย

เลิกเหล้าเมื่อ พ.ศ. 2548 มีหน้าที่ในการถ่ายทอดประสบการณ์และสนับสนุนก�าลังใจให้ผู้ชายที่เข้าร่วม

โครงการฯ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่สืบเนื่องจากโครงการฯ หวันพบว่าการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

ท�าให้คนในช่วงวัยเดียวกันตลอดจนลูกหลานของคนดั้งเดิมในชุมชนฟ้าใหม่ดื่มสุราน้อยลง โดยเฉพาะ
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ครอบครวัทีอ่ยูล่ะแวกบ้านเดยีวกนัไม่มคีรอบครวัใดดืม่สรุาแล้ว คงเหลอืเฉพาะบคุคลภายนอกทีเ่ข้ามา

เช่าหอพกัในชมุชนเท่านัน้ซึง่คนกลุม่นีไ้ม่มคีวามสมัพนัธ์กบัคนในชมุชนฟ้าใหม่ หวนัจงึท�าได้เพยีงเข้าไป

ขอความร่วมมือจากเจ้าของหอพักให้ช่วยกันสอดส่องดูแลผู้เช่าไม่ให้มีการดื่มสุราจนเกินการควบคุม

ปัจจุบันหวันมีอาชีพประดิษฐ์งานหัตกรรมจากไม้ขายถนนคนเดินวัวลาย และได้รับการยอมรับ

จากคนในชมุชนในฐานะผูอ้าวโุส (ผูน้�าธรรมชาต)ิ ทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื เวลาเกดิปัญหากระทบกระทัง่ของ

คนในชมุชนกจ็ะมคีนมาตามให้ไปไกล่เกลีย่ เป็นครสูอนดนตรพีืน้เมอืงแก่กลุม่เยาวชนกระทัง่ปัจจบุนัเดก็ 

ๆ เหล่านี้มีผู้ว่าจ้างไปแสดงในสถานที่หรืองานประเพณีต่าง ๆ นอกชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้หวันยอมรับว่า

ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเข้าร่วมโครงการฯ 

“ช่วงที่ลด ๆ เหล้าไม่ได้ท�างานเป็นชิ้นเป็นอัน จะไปออกรถลูกชายก็ไม่ยอมให้ออกกลัว

จะเอารถไปชนเพราะกินเหล้าอยู่ เขาไม่ไว้ใจเราว่าเราก�าลังปรับปรุงตัวเอง มาเลิกเหล้า

เพราะโครงการติ๋ม ใช้เวลาเตรียมตัวกันนานเหมือนกันจากวันแรกที่ร่วมเขาก็มีกิจกรรม

เรื่อย ๆ ไปนั่งคุยกันบ้าง ท�ากลุ่มนู่นนี่ หลัก ๆ เลยก็ให้เราได้พูดจากแง่มุมของตัวเอง 

แล้วก็ฟังสิ่งที่คนอื่นคิด สิ่งที่เมียเราคิด แล้วก็มาทบทวนกันบ่อย ๆ ตัดสินใจค่อย ๆ 

ลดตอนกลับจากดูงาน ตอนนั้นเราได้คุยกับคนที่เขาเลิกเหล้าแล้วเห็นบ้านเขาใหญ่โต 

เวลาลูกเมียเขาพูดถึงพ่อที่เลิกเหล้าดูหน้าตามีความสุขมาก มาเลิกได้จริง ๆ ปี 48 ก็ 

20 ปีมาแล้ว ตอนหยุดวันแรก ๆ ร่างกายมันสั่น ใจสั่นใจหวิว ๆ ลุงก็ใจแข็งเอาเราต้อง

ไม่กินอดทนเอา อยู่ที่ใจเราต้องใจแข็ง พอเลิกเหล้าได้จริง ๆ ลูกชายที่ท�างานโรงงาน

เฟอร์นิเจอร์ก็เอาเศษไม้มาให้ ลุงพอเป็นงานช่าง พอมีหัวบ้างก็เลยเอาเศษไม้มาท�าบ้าน

น้อยแล้วลองเอาไปขายถนนววัลาย แล้วมนัขายได้กม็ลีูท่างตัง้แต่นัน้กท็�ามาเรือ่ย ๆ  ตอน

นี้ขายหลังล่ะ 69 บาท รายได้ก็พอมีก�าไรนิด ๆ หน่อย ๆ ขายหมดทุกเสาร์ ครั้งก่อนมี

คนซื้อไปนครสรรค์แล้วมีคนสั่ง 100 - 200 อัน แต่ลุงท�าคนเดียวไม่ไหวเพราะขนาดให้

ป้ามาช่วยอาทิตย์หนึ่งยังได้ประมาณ 20 หลัง ลุงไม่อยากจะอวดเมื่อก่อนกินเหล้าบ้าน

นี้หลังคามุงจากมุงคา พอเลิกเหล้าได้ 4 ปี สร้างบ้านใหม่ได้ เมื่อก่อนเฉลี่ยค่าเหล้าต่อ

เดอืนนีเ้กนิหนึง่พนั กนิกบัเพือ่นฝงูบางทีแ่ปะไว้ทีร้่านค้ากม็ ีกนิไปกนิมามงึเลีย้งกกูเูลีย้ง

มึง สลับกันไปมา

เลิกเหล้ามานี่มีคนนับถือเหมือนญาติมีอะไรก็ปรึกษาหารือกัน อย่างเวลามีเรื่องทะเลาะ

กันเขาก็มาหาลุงหวันให้ไปช่วย เมื่อก่อนเขาจะไม่เชื่อสมัยที่กินเหล้าอยู่ ไปขอยืมเงิน 5 

บาทเขายังไม่ให้ก็เพราะเป็นขี้เหล้า แต่เดี๋ยวนี้คนเฒ่าคนแก่ก็นับถือ เด็ก ๆ ก็มาด�าหัว 

ในฟ้าใหม่เรานีส่้วนมากตอนนีใ้นซอยกไ็ม่ค่อยมใีครกนิแล้วกจ็ะมคีนทีอ่ืน่ คนทีอ่ืน่คอืพวก

ไทใหญ่ที่มาเช่าอยู่ เขากินเราก็ไปว่าให้เขาไม่ได้ อย่างแถวหอพักลุงก็จะเป็นคนไปบอก

ให้เจ้าของหอห้ามเสียงดัง ห้ามกินเหล้าทะเลาะวิวาทกันบอกเขาว่าไม่ได้เพราะหมู่บ้าน
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เราเป็นหมู่บ้านมั่นคง มีโครงการลดละเลิกเหล้าอย่าให้ความรุนแรงเกิดขึ้น อยู่ด้วยกันก็

ต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน” (หวัน สัมภาษณ์เมษายน 2558)

เรื่องราวของบุญ วัย 55 ปี บุคคลต้นแบบผู้ชายเลิกเหล้าอีกคนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการฯ ในเวลา

ไล่เลี่ยกับหวัน บุญเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยพฤติกรรมที่ใช้ความรุนแรงกับครอบครัว เขาเล่าว่าช่วงที่ยัง

ดืม่สรุากบัเพือ่นทีข่บัรถรบัจ้างด้วยกนัจะเมากลบับ้านทกุวนั เมือ่ภรรยาเข้ามาปรามกจ็ะมปัีญหาทะเลาะ

ตบตีกัน เพราะภรรยาจะมองว่าบุญเป็นสาเหตุท�าให้ค่าใช้จ่ายในบ้านไม่เพียงพอ ท�าให้ต้องล�าบาก 

ไม่มีความสุข บางครั้งก็พาลไปลงที่ลูกน้อยวัยแปดเดือนจะเอาเชือกมาผูกคอลูกตนเอง บุญเคยเมาจน

ท�าลูกหลุดมือศีรษะกระแทกกับพื้นได้รับบาดเจ็บ บุญได้รับค�าชักชวนจากแม่ปัง ป้าติ๋ม และค�าขอร้อง

จากภรรยาให้เข้าร่วมโครงการฯ แม้จะรู้สึกขัดแย้งในใจที่ครั้งหนึ่งเคยต่อกลุ่มผู้น�าหญิงที่ออกมาท�าโค

รงการฯ นี้ในชุมชน แต่ท้ายที่สุดก็ให้ความร่วมมือไปเข้ากลุ่มท�ากิจกรรม บุญกล่าวว่าเมื่อมีโอกาสได้

รับฟังประสบการณ์จากครอบครัวอื่น ๆ มีคนชี้ให้เห็นปัญหา ข้อดีข้อเสียของการดื่มสุรา ก็ท�าให้บุญมี

ความคดิทีเ่ปลีย่นไป กลุม่สนบัสนนุไม่เพยีงแต่มหีน้าทีม่ารบัฟังปัญหาและหาทางออกร่วมกนัเท่านัน้ แต่

กลุม่ทีม่คีวามสมัพนัธ์ในลกัษณะเครอืญาตเิป็นทนุยงัเป็นเครือ่งสนบัสนนุทางจติใจให้ผูท้ีต้่องการลดละ

เลิกเหล้ามีจิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยุ่งยากไปได้โดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือรู้สึกว่า

ตนเองเป็นคนอื่นในชุมชนที่อยู่อาศัย ภายหลังเลิกสุราบุญเปลี่ยนไปเป็นคนละคน ฐานะทางเศรษฐกิจ

ดีขึ้น สามารถเก็บเงินซื้อรถ ปลูกบ้าน เขารู้สึกว่าตนเองได้ครอบครัวกลับคืน และบุญยังได้กลับมาเป็น

ตัวหลักในการร่วมรณรงค์ ให้ก�าลังใจผู้ชายในโครงการฯ บางครั้งก็ออกไปชักชวนผู้ชายคนอื่น ๆ มา

ร่วมโครงการฯ ด้วยตนเอง

“เวลาดื่มเหล้าเงินทองก็ไม่มี สุขภาพก็ไม่ดี เรามาคิดว่าเราก็มีลูก ลูกเกิดมาจากความ

รักแต่เราท�าร้ายเขาบ่อยมาก ท�าลูกหล่นหัวฟาดพื้น จะเอาเชือกมารัดคอลูกประชดเมีย 

พวกนีท้�าตอนเมาไม่มสีตทิัง้นัน้ พอรูต้วักเ็สยีใจมาก เมยีกท็ะเลาะกนัทกุวนัเขาว่าเราเอา

เงนิไปฟุม่เฟือยไม่สนใจครอบครวัจะไม่มกีนิอยูแ่ล้ว อารมณ์ฉนุเฉยีวมากช่วงนัน้ พอพวก

ผูน้�าหญงิมาชวนว่าไปคยุกนัไหมว่าง ๆ  พอรูว่้าจะให้ไปเข้าโครงการเหล้าผมบอกเลยตอน

นั้น ชาติหน้าตอนบ่าย ๆ เมียมาตะล่อมอยู่นานเลยไปฟังเขาเสียหน่อย ไปบ่อย ๆ มัน

เหมอืนซมึซบัมาเรือ่ย ๆ  เจอพวกเดยีวกนักแ็ลกเปลีย่นกนัไป แล้วกลบัมาคดิเองว่าถ้าเรา

เป็นอะไรไปเราจะไม่ได้อยู่ดูลูกเติบโต เลยตั้งใจเอาล่ะ เลิก หลังจากที่ลุงเลิกเหล้าก็เก็บ

เงินให้ได้อย่างน้อยวันละ 40 บาท เก็บมา 15 ปีแล้ว รู้สึกว่าได้อะไรหลายอย่างกลับคืน

มา ตอนนี้เป็นผู้น�าให้ก�าลังใจในการเลิกเหล้ากับคนอื่น แนะน�าว่าให้เข้มแข็ง ต้องมีสิ่ง

ยึดเหนี่ยว ไม่ตามใจตนเอง ลุงดื่มมา 20 กว่าปียังเลิกได้ พอเลิกเหล้าแล้วก็ได้ทุกอย่าง 

ได้บ้าน ได้รถ ได้ลูก มีเงิน เก็บเงินให้ป้าได้เป็นแสนกว่าบาท ซื้อรถหกแสนกว่าบาทซื้อ

เงินสดด้วย” (บุญ สัมภาษณ์มกราคม 2558)
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ไม่เพยีงแต่ตวัผูช้ายเลกิเหล้าเท่านัน้ทีส่มาชกิในชมุชนให้การยอมรบัแต่ตวัของป้าติม๋ผูน้�าโครงการ

รวมถึงสมาชิกคนอื่น ๆ ก็ได้รับการยอมรับ และให้คุณค่าว่าเขาและเธอทั้งหลายเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์

ของการรณรงค์ลดละเลกิเหล้าในชมุชนฟ้าใหม่ ป้าติม๋เล่าว่าการด�าเนนิโครงการฯ อย่างต่อเนือ่งยาวนาน

ในชุมชน แม้จะมีบางครอบครัวที่ไม่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพราะคิดว่าสุราไม่เป็นปัญหาส�าหรับ

ครอบครัว แต่ถ้ามีใครพบเห็นป้าติ๋ม กลุ่มสนับสนุนในโครงการ หรือ “ผู้ชายเลิกเหล้า” สัญจรผ่านไป

มาในชุมชนขณะที่ก�าลังดื่มสุราอยู่ก็จะรู้สึกเขินอาย และพยายามเลี่ยงที่จะให้ป้าติ๋มเห็นว่าตนเองก�าลัง

ดื่มสุราอยู่ ปรากฏการณ์เหล่านี้ท�าให้เห็นว่าโครงการฯ ได้สร้างคุณสมบัติบางประการให้กับผู้ที่เข้าร่วม

โครงการฯ นี้ กระทั่งเกิดเป็นทุนทางสัญลักษณ์10กับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ

“มันก็เป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะพอเราท�ามาจนกระทั่งถึงวันนี้ ผลมันก็ยังอยู่แม้ว่าเราอาจจะไม่ได้

ท�าอะไรเข้มข้นเหมอืนเมือ่หลายปีก่อนกเ็ถอะ อย่างทกุวนันีป้้าเดนิไปทีไ่หนแล้วเจอคนดืม่

เหล้ามันก็จะยิ้มหวานให้เลยแล้วค่อย ๆ เอาแก้วหลบลงข้างล่าง บางทีถ้าเห็นลุงอินห

วัน เห็นป้าจันทร์เดินผ่านก็รีบออกตัวเลยว่าดื่มนิดเดียวบ่อดายเน้อ คือเขารู้ว่าเราเป็น

สญัลกัษณ์ในชมุชน พวกเราทกุคนยนิดใีห้เป็นแบบนี ้มนักเ็ป็นนมิติรหมายทีด่ ีเมือ่ก่อนนี้

สงกรานต์ ปีใหม่ ซอยนีท้ัง้ซอยโต๊ะมาตัง้กนิเหล้าเต้นกนั ชมุชนนีเ้ป็นชมุชนขนาดใหญ่มี 

4 เขต มนัสดุยอดเลย แต่เดีย๋วนีเ้งยีบ มอียูบ้่างประปราย” (ติม๋ สมัภาษณ์เมษายน 2558)

ระหว่างทางของการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ คนอีกกลุ่มหนึ่งที่ผู้น�าโครงการฯ ไม่ได้ละเลยหรือ

กีดกันให้อยู่นอกพื้นที่กิจกรรมคือกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนฟ้าใหม่ เด็ก ๆ ที่เป็นลูกหลานของผู้

เข้าร่วมโครงการฯ ถือว่ามีส่วนส�าคัญในการสร้างขับดันและแรงจูงใจให้ผู้เป็นพ่อหรือเป็นญาติใกล้ของ

ตนมีก�าลังใจที่จะลดละเลิกเหล้าได้เป็นอย่างดี กิจกรรมส�าหรับเด็กและเยาวชนจะเป็นกิจกรรมที่เรียบ

ง่าย เช่น จัดให้ไปเที่ยวกับครอบครัวในวันหยุด จัดสอนดนตรีพื้นเมือง กิจกรรมวาดภาพ เป็นต้น แต่

สิง่ทีผู่น้�าโครงการฯ ค่อย ๆ  สอดแทรกให้เดก็ในช่วงท�ากจิกรรมคอืนอกจากการสร้างแนวความคดิให้กบั

เด็กรุ่นใหม่ในชุมชนให้รู้เท่าทันปัญหาที่มาจากการดื่มสุราโดยขาดส�านึกรับผิดชอบ ยังมุ่งเปลี่ยนแปลง

แนวคิดที่เป็นการสืบทอดอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ภายในชุมชนเล็ก ๆ แห่งนี้ด้วย

10  ทุนทางสัญลักษณ์ (symbolic capital) หมายถึงคุณสมบัติบางอย่าง เช่น บารมี วีรกรรม ชื่อเสียงเกียรติยศ ซึ่งต้องอาศัย

การตคีวามโดยหมูส่มาชกิในสงัคมทีม่กีระบวนชดุการรบัรูแ้ละประเมนิคณุคา่ชดุเดยีวกนัจงึจะสามารถกอ่ผลหรอืมมีลูคา่ได ้ความ

ชอบธรรมจึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญของทุนทางสัญลักษณ์ที่สร้างมูลค่าและก่อผลในการสร้างอ�านาจในเชิงสัญลักษณ์ได้ การจะ

ได้มาซึ่งความชอบธรรมนี้ต้องอาศัยปฏิบัติการในเชิงสัญลักษณ์มากมายที่มุ่งแปรสภาพการกระท�าซึ่งมุ่งผลประโยชน์ในทางการ

เมืองหรือทางเศรษฐกิจให้กลายเป็น “การกระท�าที่ไม่หวังผล” (ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข, 2550: 82-83)
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การจัดการปัญหาสุรากับการขัดเกลาบทบาททางเพศของสมาชิกในชุมชน

บ่อยครั้งที่จัดกิจกรรมให้กลุ่มผู้ชายที่เข้าร่วมโครงการฯ ป้าติ๋มไม่ลืมที่จะชักชวนให้เด็กและ

เยาวชนในชมุชนฟ้าใหม่มาร่วมท�ากจิกรรมด้วย กจิกรรมค่ายครอบครวัคอืกจิกรรมทีจ่ดัคูข่นานไปกบัการ

จัดกลุ่มให้ผู้ชายลดละเลิกเหล้าในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบครัวได้มีโอกาสมาท�ากิจกรรม

ร่วมกัน จากประสบการณ์การด�าเนินงานโครงการฯ ป้าติ๋มพบว่า ครอบครัวที่สามีหรือพ่อดื่มสุรามัก

มีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ลูกไม่กล้าพูดคุยกับพ่อ ไม่อยากอยู่บ้านเวลา

พ่อเมาสุรา ไม่เคยได้ไต่ถามสารทุกข์สุกดิบซึ่งกันและกัน บางครอบครัวพูดกันได้ไม่กี่ประโยคก็กลับไป

ทะเลาะกันเป็นวงจรซ�้า ๆ 

ค่ายครอบครัวมีหน้าที่ในการสานความสัมพันธ์ให้แก่สมาชิกในครอบครัว ขณะเดียวกับก็เป็น

พื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครอบครัวที่ผู้เป็นพ่อหรือสามีก�าลังอยู่ระหว่างการลดละ

เลกิสรุากบัครอบครวัทีล่ดละเลกิสรุาได้แล้ว ป้าติม๋กล่าวว่าเดก็ ๆ  ทีม่าเข้าค่ายครอบครวัจะได้ให้ตวัอย่าง

ครอบครัวที่ประสบความส�าเร็จแล้วนั่นจะเป็นก�าลังใจให้เด็ก ๆ เชื่อมั่นในตัวผู้เป็นพ่อว่าจะสามารถ

ลดละเลิกสุราแบบครอบครัวอื่น ๆ ได้ ส่วนเด็กในครอบครัวที่พ่อลดละเลิกสุราได้ก็จะรู้สึกภาคภูมิใจที่

ตนเองมพ่ีอเป็นบคุคลต้นแบบ เดก็ ๆ  จะมกีารพดูคยุในกลุม่วยัของพวกเขาเอง บอกเล่าว่าตนเองใช้วธิี

การให้ก�าลงัใจพ่อของตนเองอย่างไรบ้างและพวกเขาจะน�ากลบัไปใช้ภายในครอบครวัของตนเอง ขณะ

เดยีวกนัการได้พดูคยุกบัเดก็ ๆ  กเ็ป็นวธิกีารตดิตามประเมนิผลผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ อย่างง่าย ๆ  โดยจะ

สอบถามข้อมูลจากเด็ก ๆ  ว่าพ่อแม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่ภายหลังจากมาร่วมโครงการฯ นี้

“เราเอาเด็กเข้ามาด้วย เด็กเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีนะบางทีเราจะไม่รู้ว่าหลังจากที่พ่อแม่

เขามาท�ากิจกรรมกับเราแล้วเปลี่ยนไม่เปลี่ยนยังไง เราอาจแอบถามว่าพอพ่อมาหาป้า

ติ๋มบ่อย ๆ แล้วพ่อกลับไปกินเหล้าไหม พ่อใครทะเลาะกับแม่ไหม เด็กบางคนก็บอกว่า

พ่อยังตีกับแม่อยู่ บางคนบอกพ่อใจดีขึ้น เด็กมีอะไรจะบอกเราหมด เราก็จะถามว่าแล้ว

ลกูบอกพ่อว่ายงัไงเดก็มนักบ็อกว่าพ่อแม่ไปเข้าโครงการกบัป้าติม๋มาแล้วไม่อายเขาเหรอ 

เด็กบางคนไปบอกพ่อมันว่าอายที่พ่อกินเหล้า พ่อเขาก็ค่อย ๆ ปรับเปลี่ยน อย่างตอนนี้

มีเด็กสองพี่น้องเข้าร่วมโครงการตั้งแต่อยู่ ม.1 ตอนนี้อยู่มหาวิทยาลัยปี 2 บอกพ่อแม่ว่า

มาเข้าค่ายกบัป้าติม๋แล้วได้ความรูเ้ยอะ เขากข็อร้องพ่อตลอดว่าถ้ายงัเลกิเหล้าให้ไม่ได้ก็

ให้ดื่มน้อยลง จนพ่อเขาดื่มน้อยลง” (ติ๋ม สัมภาษณ์เมษายน 2558)

ปัจจุบัน โครงการฯ หันมาด�าเนินการเชิงรุกโดยให้ความส�าคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและ

เยาวชนในชุมชนฟ้าใหม่มากขึ้นเพื่อเป็นการลดนักดื่มหน้าใหม่ และสร้างความเปลี่ยนแปลงในระบบ

คิดเกี่ยวกับการดื่มสุรา สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศภาวะ ความเสมอภาคระหว่างเพศให้ 

เดก็ ๆ  ค่อย ๆ  ซมึซบัจากการท�ากจิกรรมต่าง ๆ  ทีโ่ครงการฯ จดัขึน้ สาเหตทุีป้่าติม๋หนัมาให้ความส�าคญั
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กับการขัดเกลาประเด็นเพศภาวะและความเสมอภาคระหว่างเพศในกลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องจาก

ประสบการณ์ทีผ่่านมาท�าให้เหน็ว่า ผูห้ญงิในชมุชนอยูใ่นสภาพแวดล้อมทีไ่ม่ได้รบัการยอมรบัจากผูช้าย

อย่างไร กว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะก้าวมาเป็นผู้น�าได้ต้องใช้ทั้งประสบการณ์ ต้องใช้ความรู้ ทักษะต่าง ๆ 

นานาซึง่ยากมากกว่าทีผู่ห้ญงิจะหลดุพ้นจากการครอบง�าของผูช้ายไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าเป็นผูห้ญงิ

ทีอ่ยูใ่นครอบครวัทีส่ามเีป็นหวัแรงหลกัในการหาเลีย้งครอบครวั พวกเธอจะยิง่ถกูท�าให้ไร้อ�านาจการต่อ

รองใด ๆ  ในครอบครวัไปเรือ่ย ๆ  หากไม่มกีารแก้ไขกอ็าจเป็นสาเหตไุปสูก่ารใช้ความรนุแรงในอนาคต

ในกรณีการดื่มสุราของสามีก็เช่นกัน ป้าติ๋มเชื่อว่าสาเหตุที่ผู้ชายดื่มสุราจนเกินควบคุมจนเกิด

เหตุกระท�าความรุนแรงแก่บุคคลในครอบครัว ส่วนหนึ่งมีเบื้องหลังมาจากอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่และ

ตวัผูห้ญงิเองกไ็ม่รูว่้าตนเองจะลกุขึน้มาตอบโต้ต่อรองเพือ่ปกป้องสทิธขิองตนเองได้อย่างไร ยกตวัอย่าง

เช่น ผู้ชายหลายครอบครัวเข้าใจว่าตนเองเป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นหัวแรงหลักในการหารายได้มา

จนุเจอืสมาชกิ ดงันัน้ จงึมอี�านาจในการสัง่การและสามารถท�าอะไรกไ็ด้โดยไม่พจิารณาว่าผูห้ญงิทีค่อย

ดูแลให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุข คอยบริหารจัดการค่าใช้จ่ายภายในบ้านก็มีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า

กนั ดงันัน้ จงึจ�าเป็นต้องมุง่ให้เกดิการเปลีย่นแปลงทางแนวความคดิในกลุม่เดก็และเยาวชนไปทลีะน้อย 

เพราะเด็กและเยาวชนจะมีส่วนในการสืบทอดอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่จากครอบครัวและสังคมไปเรื่อย 

ๆ หากไม่ขัดเกลาให้พวกเขาเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของโครงสร้างอ�านาจชายเป็นใหญ่ที่เกิด

ขึ้นในสังคมว่ามีผลกระทบต่อชีวิตผู้หญิง แม่ พี่สาว น้องสาว และตัวพวกเขาอย่างไร

กิจกรรมที่ป้าติ๋มน�ามาใช้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน เช่น การส่งเสริมศิลปะวัฒธรรมพื้นบ้าน  

ตีกลองสะบัดชัย สะล้อ ซอ ซึง นาน ๆ ครั้งจะมีการรวมลูกหลานในชุมชนมาท�ากิจกรรมที่ศาลา

ประชาคม ให้เดก็วาดภาพ ระบายส ีชวนเดก็มาท�าแผนทีช่มุชนเพือ่ส�ารวจความเปลีย่นแปลงของชมุชน 

ฝึกให้เด็กกล้าแสดงความคิดเห็น กล้าบอกความต้องการของตนเองกับผู้ใหญ่

“ตอนนี้กับผู้ใหญ่จะท�ากิจกรรมนาน ๆ ครั้ง เราหันมาให้เวลากับพวกเด็ก ๆ ในชุมชน 

พอเขามีอะไรท�าก็จะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แล้วเราก็จะได้ดูแลเขาได้เพราะเขา

มารวมกันอยู่เป็นกลุ่ม พ่อแม่ก็ตามมาเฝ้าลูกด้วย ที่ท�าอยู่ตอนนี้คือให้ครูมาสอนเด็กตี

กลองสะบัดชัยฟันดาบที่วัด ส่วนเด็กอีกกลุ่มที่เล่นดนตรีนี่จะให้ลุงหวันมาสอนเป็นพวก

สะล้อ ซอ ซงึอนันีจ้ะเล่นทีบ้่านป้าติม๋ ถ้าปิดเทอมเดก็กจ็ะเยอะหน่อย พากนัเข้า ๆ  ออก 

ๆ ให้พี่สอนน้อง ให้เด็กใหม่ ๆ มานั่งดู เด็กมัธยม ประถม เด็ก ๆ ตัวน้อย ๆ เห็นพี่ 

ๆ เล่นก็มาดู เดี๋ยวนี้รับออกงานหาเงินกินขนมเองได้แล้ว ป้าก็ต้องหาคนสนับสนุนพวก

ค่าชุด ค่ารถ ค่าขนมให้จนเหนื่อย นาน ๆ ทีเราก็จะชวนเด็กมาท�ากิจกรรมที่ศาลามัน

เหมือนว่าเราให้ความส�าคัญกับการอยู่ร่วมชุมชนเดียวกันนะ เราอยากรู้ว่าตอนนี้มันมี

ร้านค้าอะไรใหม่ ๆ ในชุมชนเราบ้าง เพราะร้านพวกนี้บางทีเขาขายเหล้าได้ ก็ชวนเด็ก
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ท�าแผนที่ให้เขาวาดแผนที่บ้านตัวเองแล้วก็บอกว่ารอบ ๆ บ้านเขามีอะไรบ้าง เสร็จแล้ว

พวกผู้ใหญ่ก็เอาภาพมาตัดแปะก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะ บางทีเราก็ฝึกให้เขา

กล้าแสดงออก จัดให้เล่าอะไรก็ได้ให้เพื่อน ๆ เขาฟัง เพื่อน ๆ ก็ช่วยการแสดงความ

คดิเหน็ วธิพีวกนีจ้ะฝึกให้ต่อไปเขากล้าบอกความต้องการของเขากบัพ่อแม่ได้เหมอืนกนั

แต่ทีป้่าท�าตลอดเวลาเลยคอืพยายามให้เค้ารูเ้ท่าทนัปัญหาจากเหล้า ไม่ค่อยพดูนะว่าห้าม

กิน แต่จะบอกว่าถ้าคิดจะกินต้องรับผิดชอบตัวเอง รับผิดชอบคนอื่นด้วยนะ เพราะบาง

ครอบครวัพ่อเขากก็นิอยูบ้่าง อกีอนัคอืให้เขารูเ้ท่าทนัว่าเขาต้องปฏบิตักิบัทกุคนให้เสมอ

กัน ไม่ใช่ว่าเพราะฉันเป็นผู้ชายไม่ท�าอันนี้ เธอเป็นผู้หญิงต้องท�าอันนั้น ถ้าป้าเห็นป้าจะ

รีบเข้าไปบอกเลยว่าไม่ใช่นะลูก จริง ๆ แล้วเราทุกคนก็เหมือน ๆ กัน เราอาจต่างด้วย

รูปลักษณ์ภายนอกแค่นั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เป็นตุ๊ดเป็นแต๋วทุกคนเท่า

กัน ป้าก็จะพูดซ�้า ๆ เด็กเข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้ พูดบ่อย ๆ เดี๋ยวมันซึมซับไป โตไปเขา

จะเข้าใจ แล้วป้าว่าถ้าเขามีครอบครัว ครอบครัวเขาจะไม่มีการใช้ความรุนแรงกันเลย” 

(ติ๋ม สัมภาษณ์เมษายน 2558)

เมื่อเด็กและเยาวชนในชุมชนที่มาของความรุนแรงในครอบครัว ไม่เพียงแต่พวกเขาจะไม่เป็น

นักดื่มหน้าใหม่เท่านั้น พวกเขายังจะได้เป็นหัวแรงส�าคัญในการรณรงค์แก้ไขปัญหาสุราหรือปัญหาอื่น 

ๆ ในชุมชน และจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับคนทุกเพศ ทุกวัย อย่างเสมอ

ภาคในฐานะที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของคนในชุมชนด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเชิงรุกและเสริมสร้าง

แนวป้องกันปัญหาภายในชุมชนได้อย่างน่าสนใจทางหนึ่ง

การสร้างเครือข่ายกับชุมชนโดยรอบ

ปัจจุบันแม้จะมีแหล่งทุนสนับสนุนจากองค์กรภายนอกน้อยลง แต่การรณรงค์เพื่อลดละเลิกสุรา

ของในชุมชนฟ้าใหม่ก็ไม่จ�ากัดเฉพาะพื้นที่ชุมชนตนเองเท่านั้น ต้นปี พ.ศ. 2558 มีการเชิญแกนน�าผู้

หญิงซึ่งเป็นเครือข่าย อสม. และเครือข่ายผู้สูงอายุจากชุมชนใกล้เคียงโดยรอบ ได้แก่ ชุมชนก�าแพง

งาม ชุมชนอินทรนุรักษ์ ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย และชุมชนศรีปิงเมือง มาแนะน�าโครงการลดละเลิก

เหล้าที่เกิดขึ้นในชุมชนฟ้าใหม่ และร่วมหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสุราภายในชุมชนของ ถือเป็นการ

เปิดพืน้ทีใ่นการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้ห้กว้างขวางขึน้ ขณะเดยีวกนักเ็ป็นการขยายให้สมาชกิในชมุชนโดย

รอบชมุชนฟ้าใหม่ได้หนัมาสนใจปัญหาสรุาในชมุชนตนเองอย่างจรงิจงั โดยมพีืน้ทีช่มุชนฟ้าใหม่เป็นต้น

แบบของการเรียนรู้ ซึ่งแม้จะเป็นการพบเจอกันครั้งแรกแต่ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้แทนชุมชนต่าง ๆ 

เป็นอย่างดี บางชุมชนมีความสนใจและตื่นตัวกับปัญหาการดื่มสุราในชุมชนของตนเอง เช่น ชุมชน

ก�าแพงงาม ซึ่งผู้แทนเห็นว่าผู้หญิงจะเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาสุราใน
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ชุมชนควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาอื่น ๆ ในขณะที่ผู้แทนจากบางชุมชน เช่น อินทรนุรักษ์ ยังมองว่าการ

แก้ปัญหาการดื่มสุราในชุมชนของตนนั้นยังเป็นไปได้ยากเนื่องจากความสัมพันธ์ของคนในชุมชนไม่มี

ความใกล้ชิดกันเหมือนเช่นชุมชนฟ้าใหม่

ส�าหรับชุมชนฟ้าใหม่แล้ว ความส�าเร็จที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติของจ�านวนคนที่ลด ละ เลิกสุราได้ 

100% คงไม่ใช่เป้าหมายที่อยากเห็นมากไปกว่าการที่คนในชุมชนมีส�านึกรับผิดชอบต่อการดื่มสุราของ

ตนเอง ป้าติม๋ย�้าเสมอว่าไม่ได้ต้องการให้คนเลกิดืม่สรุาเพราะรูว่้าแต่ละคนให้คณุค่ากบัการดืม่สรุาและ

มีวาระการดื่มสุราต่างกัน การห้ามเด็ดขาดเป็นเหมือนการก้าวล่วงชีวิตของผู้ดื่มสุรา การลดหรือเลิก

ดื่มสุราของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับประสบการณ์เฉพาะตัวรวมถึงเงื่อนไขทางครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมของผู้ดื่มด้วย ผู้น�าโครงการฯ และสมาชิกในชุมชนฟ้าใหม่ต่อโครงการฯ พบว่าต่างพอใจ

ในผลรับที่เป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การลดลงของปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กใน

ครอบครวั มกีารลดละเลกิสรุาในครอบครวั สมาชกิในชมุชนฟ้าใหม่รบัรูก้ารมอียูข่องโครงการฯ ทีส่�าคญั

คอืเริม่เหน็การเปลีย่นแปลงทศันคตขิองผูค้นในชมุชนเกีย่วกบัเรือ่งบทบาททางเพศ และมกีารเคารพซึง่

กันและกันมากขึ้น ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนชุมชนใกล้เคียงมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพื่อน�าต้นแบบโครงการฯ ไปปรับใช้ภายในชุมชนอย่างกว้างขวางต่อไป 

“มันดีขึ้นแต่จะว่า 100% ก็ไม่ใช่นะ ถ้าวัดจากความพอใจของเรา ความพอใจของคนใน

ชุมชนที่เขาสะท้อนมาถึงเรา เราพอใจ แบบว่าบางคนเขาก็ลดการดื่มลงเขารู้จักตัวเอง 

ในชมุชนเรือ่งความรนุแรงแทบไม่มเีลยในเขต 3 ทัง้เขตแทบจะไม่มเีลย คนพืน้ถิน่จรงิ ๆ  

แทบจะไม่ค่อยมีแล้วเพราะโครงการนี้ท�ามานานแล้วและต่อเนื่อง ทุกคนในชุมชนก็จะรู้ 

คนที่ดื่มเยอะ ๆ คือคนมาอยู่ใหม่ คนท�างานที่ย้ายมาจากต่างถิ่นที่ไม่เข้ากับชุมชน เรา

ไม่ต้องการคุมหรือห้ามใคร ไม่จ�าเป็นว่าชุมชนนี้ต้องมีคนดื่มเป็นศูนย์ แค่เขารับรู้สิ่งที่

เราท�าและให้การยอมรับเรานั่นคือความส�าเร็จ” (ติ๋ม สัมภาษณ์เดือนพฤษภาคม 2558)

2.7  ม�กกว่�เรื่องสุร�: บทสรุปก�รจัดก�ร 
  ปญัห�สรุ�ของผูห้ญงิในชมุชนเมอืงและข้อเสนอแนะ

งานศึกษาชิ้นนี้ ได้แสดงให้ผู้อ่านเห็นว่าชุมชน (โดยเฉพาะผู้หญิงในชุมชน) มีอ�านาจในการ

นยิามความหมายและดแูลจดัการปัญหาต่าง ๆ  ของตนเองได้อย่างไร ชมุชนทีผู่ว้จิยัได้ท�าการศกึษาถอื

เป็นชุมชนใหม่ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาในระยะเวลาเพียงไม่กี่ชั่วอายุคน พื้นที่ในการศึกษา “ชุมชนฟ้า

ใหม่” เป็นชมุชนทีม่คีวามหลากหลายเกีย่วกบัทีม่าของผูค้น แต่มจีดุร่วมเดยีวกนัคอืการต่อสูต่้อรองกบั

สื่อ การเมืองท้องถิ่น กลุ่มชนชั้นกลางในเมือง เจ้าหน้าที่ และนโยบายของรัฐ เพื่อความมั่นคงในที่อยู่
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อาศัย ขณะเดียวกันชุมชนฟ้าใหม่ก็ยังมีปัญหาอื่น ๆ ที่พ้องกับปัญหาของรัฐและสังคมส่วนใหญ่ เช่น 

ผลกระทบที่เกิดจากการดื่มสุรา ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ เป็นต้น การลุกขึ้น

มาเป็นแกนน�าในการรณรงค์แก้ไขปัญหา ต่อสู้ ต่อรองกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของผู้หญิงในชุมชนฟ้า

ใหม่จึงมีความน่าสนใจในมิติของเพศภาวะ

การจดัการปัญหาสรุาของผูห้ญงิในชมุชนฟ้าใหม่ ท�าให้ผูอ่้านได้เหน็ภาพปฏบิตักิารทีห่ลากหลาย

ของการใช้อ�านาจของผู้หญิงผ่านโครงสร้างอ�านาจที่ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นทางการ หรือการใช้อ�านาจแบบ

ไม่สัง่การ ซึง่มปีระเดน็ทีก่ารซ้อนกนัของโครงสร้างอ�านาจระดบัครอบครวักบัระดบัชมุชน ปฏบิตักิารแก้

ปัญหาสรุาของผูห้ญงิในชมุชนทีไ่ด้น�าเสนอท�าให้ผูอ่้านเหน็ว่าผูห้ญงิมอี�านาจในการต่อรองและสามารถ

ปรับเปลี่ยนสถานการณ์การดื่มสุราของสมาชิกในชุมชนทั้งชายและหญิงอย่างไร กล่าวคือผู้หญิงมีการ

สร้างวาทกรรมของ “การดืม่สรุาเกนิขนาด” ว่าเป็นพฤตกิรรมของผูท้ีไ่ม่มคีวามรบัผดิชอบต่อครอบครวั

และสงัคม สร้างผลเสยีมากกว่าผลด ีกระบวนการสร้างความหมายต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ท�าให้ผูห้ญงิสามารถ

ช่วงชิงพื้นที่การจัดการปัญหาสุราในชุมชน รวมถึงได้รับการยอมรับจากผู้น�าและสมาชิกในชุมชนอย่าง

กว้างขวาง เราได้เห็นยุทธวิธีของผู้หญิงคือ การใช้วิธีชักจูง โน้มน้าว ซึ่งเป็นอ�านาจรูปแบบหนึ่งที่ส�าคัญ

และส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้อื่นรวมถึงผู้ชาย ขณะเดียวกันก็ท�าให้เห็นว่าการจัดการปัญหาสุราของ

ผู้หญิงคือความพยายามในการปลดเปลื้องหรือเยียวยาความทุกข์ของผู้หญิงจากภาระอันหนักอึ้งจาก

ปัญหาความยากจนในครวัเรอืน ปัญหาการถกูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั ซึง่ถอืเป็นการรกัษา

สวัสดิภาพในครอบครัวของ สร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร รวมถึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจของผู้หญิงในครอบครัวด้วย

การจดัการปัญหาสรุาทีม่ลีกัษณะแคบลงเรือ่ย ๆ  ความเข้มงวดในข้อกฎหมาย มาตรการควบคมุ

การดืม่สรุามากขึน้ และสร้างความชอบธรรมให้กบัประเดน็การควบคมุในทางการแพทย์ โดยไม่ท�าความ

เข้าใจเงือ่นไขทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมของผูค้น ย่อมไม่ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงอย่างถอนราก

ถอนโคนต่อการจดัการปัญหา เพราะการดืม่สรุามวีฒันธรรมก�ากบัอยูร่าวกบัว่าการดืม่สรุาเป็นเครือ่งมอื

ขดัเกลาทางสงัคม เป็นการให้การศกึษาทางสงัคม (ยกุต ิมกุดาวจิติร 2558) หรอืเป็นการสร้างมลูค่าทาง

เศรษฐกจิในครอบครวัได้ทางหนึง่ ดงันัน้ การท�าความเข้าใจภาพแทนทางวฒันธรรมการดืม่สรุาหรอืวาท

กรรมของการดื่มสุราในชุมชนซึ่งมีหลากหลายสถานะ ได้แก่ ใช้ในพิธีกรรม การรักษาโรค สันทนาการ

และการพกัผ่อน ใช้เพือ่เป้าหมายทางเศรษฐกจิและสงัคม สรุากบัความเป็นหญงิ สรุากบัความเป็นชาย 

ซึง่แสดงให้เหน็ความเชือ่มโยงระหว่างการดืม่สรุากบับทบาทความเป็นเพศทีส่งัคมคาดหวงัทีต่่างกนัของ

บุคคลสองเพศ กระทั่งมองว่าสุราคือปัญหาต่อสุขภาพ เป็นสาเหตุของการใช้ความรุนแรง และปัญหา

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจในครอบครัว เหล่านี้ย่อมน�าไปสู่ความเข้าใจตัวตนของหญิงชายผู้ดื่มสุราที่มี

ความแตกต่างกนั และเข้าใจว่าเพราะเหตใุดสมาชกิในชมุชนจงึประเมนิการดืม่สรุาในบรบิทหนึง่ว่าเป็น

ปัญหา ขณะที่อีกบริบทหนึ่งไม่มองว่าสุราเป็นปัญหาและอนุญาตให้มีการดื่มสุราเกิดขึ้นได้
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ภาพแทนทางวัฒนธรรมของสุราจึงมีความสัมพันธ์กับผลิตสร้างแบบแผนการจัดการปัญหาสุรา

ของผู้หญิงในชุมชน ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ผู้หญิงเลือกใช้เพื่อจัดการปัญหาสุรานี้ เกิดจากการสั่งสม

ประสบการณ์และการเรยีนรูใ้นชวีติประจ�าวนัจากสถานการณ์รอบตวัของผูห้ญงิ พวกเธอเลอืกใช้ “อ�านาจ

จากความเป็นหญงิ” ทีม่คีวามละเอยีดอ่อนทางเพศภาวะ ทนุทางสงัคมวฒันธรรมทีพ่วกเธอม ีความเป็น

เครือญาติ และระบบอาวุโส มาใช้ในการด�าเนินโครงการฯ เพื่อรณรงค์ลด ละ เลิกสุราในชุมชน โดย

ไม่ปฏเิสธการท�างานร่วมกบัผูช้ายด้วยความเชือ่พืน้ฐานทีว่่า ต้องมคีนทกุเพศในกระบวนการพฒันาและ

แก้ไขปัญหาทุกระดับของชุมชน

ปฏบิตักิารต่อสูต่้อรองเพือ่น�าไปสูก่ารจดัการปัญหาสรุาของผูห้ญงิในชมุชนฟ้าใหม่มหีลายรปูแบบ 

กล่าวคือ ผู้หญิงใช้การท�ากิจกรรมกลุ่ม (focus group) เป็นพื้นที่ในการให้สมาชิกมีโอกาสได้รับฟังการ

สนทนาระหว่างเสียงของผู้หญิงในครัวเรือนที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวกับเสียงของผู้ชายในพื้นที่สาธารณะ ซึ่ง

ท�าให้เหน็ความแตกต่างว่าแต่ละเพศให้คณุค่ากบัการดืม่สรุาอย่างไรและสามารถน�าประสบการณ์เหล่า

นั้นมาสร้างเป็นแบบแผนเพื่อการรณรงค์ลดละเลิกสุราซึ่งมีลักษณะเฉพาะและสัมพันธ์กับการขัดเกลา

บทบาททางเพศของสมาชิกในชุมชนได้ นอกจากนี้ การเปิดพื้นที่เฉพาะให้กับผู้หญิงที่ประสบปัญหา

ความรนุแรงในครอบครวัหรอืปัญหาเศรษฐกจิในครอบครวัจากการดืม่สรุาของสาม ียงัท�าให้เกดิการตัง้

ค�าถามและวิพากษ์วิจารณ์โครงสร้างอ�านาจชายเป็นใหญ่ จึงเป็นโอกาสที่พวกเธอจะได้เรียนรู้ประเด็น

สิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและความเสมอภาคระหว่างเพศจากประสบการณ์ในชีวิตประจ�าวัน เป็นการ

เสริมพลังอ�านาจให้พวกเธอได้อีกทางหนึ่ง เมื่อมีการรวมกลุ่มได้ระยะหนึ่งจึงออกไปศึกษาดูงานนอก

พืน้ทีช่มุชน เพือ่ศกึษามมุมองใหม่ ๆ  ในการจดัการปัญหาสรุา ได้เหน็กระบวนการสร้างและหล่อหลอม

ประสบการณ์ของผู้คนต่างพื้นที่ และได้น�ากิจกรรมจากต่างพื้นที่มาประยุกต์ใช้ในชุมชน ขณะที่กลุ่ม

เป้าหมายผู้ชายที่ต้องการลดละเลิกสุราก็จะมีโอกาสได้เห็นรูปธรรมของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของ

การลดละเลิกสุราด้วย

เราจะเห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไป มีการสะสมทุนทางสัญลักษณ์ขึ้นในตัวผู้น�าโครงการฯ บุคคล

ต้นแบบผู้ชายเลิกเหล้า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ ทั้งหมดเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของการ

รณรงค์ลดละเลิกสุราสมาชิกในชุมชนฟ้าใหม่ต่างรับรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ การยกให้ผู้เลิกสุราได้ขึ้นเป็นบุคคล

ต้นแบบผูช้ายเลกิเหล้าถอืเป็นกระบวนการเชดิช ูให้รางวลั แก่ผูท้ีผ่่านกระบวนการลดละเลกิเหล้ามาแล้ว 

ในทางหนึง่กเ็ป็นการตอกย�้าการยอมรบัร่วมกนัของสมาชกิในชมุชนถงึคนทีค่วรเอาอย่างและไม่ควรเอา

อย่างซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดื่มและเลิกดื่มสุราของผู้ชายในชุมชน

เมือ่สถานการณ์การดืม่สรุาเกนิขนาดจนสร้างผลกระทบนานาประการภายในชมุชนเริม่คลีค่ลาย 

เราจะพบว่าผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีในการจัดการปัญหาสุราโดยหันมาให้ความส�าคัญกับการ

ด�าเนินการเชิงรุกกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนมากขึ้น โดยเฉพาะการมุ่งลดนักดื่มหน้าใหม่ 

สร้างวัฒนธรรมการดื่มสุราอย่างมีความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในความรับรู้ของเด็ก ผ่านการหล่อหลอม
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ขัดเกลาเกี่ยวกับประเด็นเพศภาวะ ความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความ

คิดของเด็กเป็นส�าคัญ เพราะพวกเขาจะเติบโตขึ้นเป็นผู้สืบทอดและผลิตซ�้าอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ใน

ครอบครัว จึงต้องท�าให้เด็กและเยาวชนเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของโครงสร้างอ�านาจดังกล่าว

ว่า มีผลกระทบกับชีวิตของผู้หญิง แม่ พี่สาว น้องสาว และตัวของพวกเขาอย่างไร ในอนาคตเด็กและ

เยาวชนจะสามารถสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลทุกเพศได้อย่างเสมอกันในฐานะที่ทุกคนล้วนเป็นส่วน

หนึ่งของชุมชนที่พวกเขาอยู่ ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็มีความพยายามในการขยายเครือข่ายการท�างานและ

พืน้ทีใ่นการจดัการปัญหาสรุาไปยงัพืน้ทีช่มุชนใกล้เคยีงเพือ่สร้างความร่วมมอื ซึง่จะเหน็ได้ว่าเป็นความ

พยายามของผู้หญิงในการสร้างข่าย (อ�านาจ) ใหม่ ๆ ของผู้หญิงในชุมชนฟ้าใหม่ในอนาคต

การใช้ความรู้และประสบการณ์ของผู้หญิง ได้ท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายระดับทั้ง

ปัจเจก ครอบครัว และชุมชน โดยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและแนวความคิดที่มากกว่าประเด็น

ปัญหาสุรา กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงระดับปัจเจก พบว่าผู้ชายที่ไม่สามารถเลิกดื่มสุราได้หันมาดื่ม

สุราบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อครอบครัวและชุมชนมากขึ้น ไม่ดื่มในปริมาณที่มากจนท�าให้

เมาหรอืขาดสตกิระทัง่ก่อให้เกดิปัญหาการใช้ความรนุแรงในครอบครวั ขณะเดยีวกนักพ็บว่ามผีูช้ายอกี

จ�านวนมากทีส่ามารถเลกิดืม่สรุาได้ พวกเขามทีศันคตเิชงิบวกต่อตนเองมากขึน้ สขุภาพแขง็แรงขึน้ การ

เปลี่ยนแปลงระดับครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้หญิงและเด็กในครอบครัวอยู่ใน

สภาพแวดล้อมทีป่ลอดภยั ปัญหาความรนุแรงในครอบครวัลดลงถงึร้อยละ 80 ฐานะทางเศรษฐกจิมัน่คง 

เกดิบรรยากาศทีส่มาชกิในครอบครวัมคีวามเข้าใจกนั มคีวามเข้าใจบทบาทหน้าทีท่างเพศ น�าไปสูก่าร

ปฏิบัติต่อสมาชิกในครอบครัวด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนแปลงระดับชุมชน สมาชิกใน

ชุมชนได้เรียนรู้การดื่มสุราอย่างรับผิดชอบ ปัญหาความรุนแรงในชุมชนลดลงส่งผลให้สมาชิกในชุมชน

รูส้กึว่าตนเองได้อยูอ่าศยัในพืน้ทีท่ีป่ลอดภยั ความสมัพนัธ์ของคนในชมุชนเป็นไปอย่างถ้อยทถ้ีอยอาศยั 

มีการไปมาหาสู่ ไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบ เกิดความร่วมมือในการท�ากิจกรรมสร้างสรรค์หรือกิจกรรม

สาธารณะประโยชน์ แม้ไม่มีแหล่งทุนใด ๆ มาสนับสนุนสมาชิกในชุมชนก็ร่วมมือกันเป็นอย่างดี ที่

ส�าคญัคอืผูน้�าหญงิได้รบัการยอมรบั มคีนให้คณุค่ากบัผลดทีีไ่ด้จากการท�างานรณรงค์ลดละเลกิสรุาและ

ความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากกระแสตอบรับจากสังคมภายนอกโดยมีองค์กรต่าง 

ๆ ให้ความสนใจเข้าประสานความร่วมมือกับชุมชนฟ้าใหม่มากขึ้น การด�าเนินโครงการฯ ภายใต้ผู้น�า

หญิงท�าให้ชื่อเสียงของชุมชนขยายวงกว้างออกไป การประสบความส�าเร็จจากการท�างานของผู้หญิง

ในชุมชนย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของชุมชน ซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถและศักยภาพชุมชนในการ

จัดการปัญหาร่วมกันภายใต้มุมมองสตรีนิยม ที่ผู้หญิงมีบทบาทในการช่วยเหลือและก�าหนดความเป็น

ไปในชุมชนและสังคม
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ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย

1. การจัดการปัญหาสุราโดยมุ่งเน้นที่การก�ากับควบคุม ออกกฎหมายที่เข้มงวด หรือผลักให้

เป็นประเด็นปัญหาทางการแพทย์สมัยใหม่ ไม่อาจน�าไปสู่ความเข้าใจที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์การ

ดื่มสุราของผู้คนที่มีวิถีชีวิตหลากหลายในสังคมไทย การแก้ปัญหาหรือจัดการปัญหาจ�าเป็นอย่างยิ่งที่

ต้องท�าความเข้าใจกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โครงสร้างอ�านาจ และความพร้อมของ

ผู้คนในสังคมด้วย

2. หน่วยงานหรอืผูม้อี�านาจในการตดัสนิใจเชงินโยบาย ควรเข้าใจว่าไม่สามารถใช้เพยีงมาตรการ

เดยีวมาจดัการปัญหาสรุาได้ ควรมเีครือ่งมอืในการพจิารณาประเดน็สรุาอย่างหลากหลาย ไม่ผกูโยงสรุา

กบัวาทกรรมทางการแพทย์เพยีงอย่างเดยีว ต้องสามารถประยกุต์ใช้วาทกรรมทางการแพทย์ไปเชือ่มโยง

กับบริบทอื่น ๆ ในสังคมได้ด้วย การรณรงค์ในลักษณะที่ว่า เมื่อมีคนดื่มสุราต้องให้เลิกดื่มสุราอาจไม่

ช่วยให้เกิดความร่วมมือ ในทางกลับกันอาจน�าไปสู่การต่อต้านจากผู้คนในพื้นที่ด้วย

3. ต้องมีการทบทวนว่า นโยบายที่ใช้ในการควบคุมสุราของหน่วยงานหรือผู้มีอ�านาจตัดสินใจ

เชงินโยบายมอีคตทิางชนชัน้แฝงเร้นอยูห่รอืไม่ เพราะเหตใุดสือ่รณรงค์หรอืนโยบายจ�านวนหนึง่ทีป่รากฏ

ในสงัคมไทย จงึมกีารตดัสนิชวีติผูท้ีด่ืม่สรุาว่า ชาวบ้านทีด่ืม่สรุาโดยเฉพาะคนจนไม่สามารถรบัผดิชอบ

ตนเองได้จงึต้องเข้าไปควบคมุจดัการให้เลกิดืม่สรุา ขณะทีผู่ท้ีด่ืม่สรุาซึง่มชีนชัน้ทางสงัคมสงูกว่าไม่ถกู

กล่าวถึง

4. ควรให้คุณค่าและการยอมรับการจัดการปัญหาสุราที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชน  

โดยเข้าใจว่าปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากข้อตกลงร่วมกัน (Consensus) ของสมาชิกในชุมชน



กำ�กึ๊ดแม่ญิง : ชุมชนล้�นน�กับก�รจัดก�รสุร�   77 



78   



กำ�กึ๊ดแม่ญิง : ชุมชนล้�นน�กับก�รจัดก�รสุร�   79 

บทที่ 3
ก�รจัดก�รปัญห�เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แบบมีส่วนร่วม ของสตรีและชุมชนกลุ่มช�ติพันธุ์
บ้�นตีนธ�ตุเพื่อยกระดับสู่นโยบ�ยท้องถิ่น 
วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

3.1 เกริ่นนำ�

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นจงัหวดัชายแดนทีม่คีวามหลากหลายทางชาตพินัธุแ์ละสงัคมวฒันธรรม

สูงถึง 12 กลุ่ม ได้แก่ คนเมือง ไทใหญ่ กะเหรี่ยงสะกอ กะเหรี่ยงโปว์ กะเหรี่ยงแดง ลาหู่ด�า ลาหู่แดง 

ม้ง ปะโอ ละเวื้อ และจีนยูนนาน แต่เดิมแม่ฮ่องสอนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ แต่เมื่อเข้าสู่บริบท

การพฒันาสูก่ารค้าและความทนัสมยั โดยเฉพาะนโยบายจากส่วนกลางทีจ่ดัวางการให้แม่ฮ่องสอนเป็น

เมืองท่องเที่ยวนับแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ท�าให้มีผู้คนต่างถิ่น ทั้งในและต่างประเทศมาเยี่ยมเยือน

แม่ฮ่องสอนไม่ขาดสาย สิ่งที่เข้ามาพร้อมกับกระแสการท่องเที่ยวคือ ความต้องการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ที่ใช้บริการแก่นักท่องเที่ยวซึ่งต่อมาได้ลุกลามไปสู่คนในท้องถิ่น ประกอบกับการขับเคลื่อน

นโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ในนามโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบล หรือ OTOP ในช่วงปี 

พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา โดยขาดมิติวิเคราะห์ผลระทบเชิงลึกต่อสังคม ได้ก่อให้เกิดการผลิตสุราชุมชน

ขึน้มากมายในแม่ฮ่องสอน ทัง้ทีอ่ยูภ่ายใต้อทิธพิลของนกัการเมอืง ผูม้อีทิธพิลในท้องถิน่ และทีล่กัลอบ

ผลิตซึ่งกระจายอยู่ทั่วไป สองเงื่อนไขนี้ เป็นปัจจัยหลัก ๆ ในเชิงบริบท ที่ท�าให้แม่ฮ่องสอน จากเมือง

วัฒนธรรมที่สงบสุข กลายเป็นเมืองที่น�้าเมามีขายกันดาษดื่น

นอกจากปัจจยัภายนอกแล้ว ปัจจยัภายใน คอืความล่มสลายของชมุชน วถิกีารผลติภาคเกษตร

ที่ถูกการท่องเที่ยวและการตลาดเบียดขับ คนรุ่นใหม่ไม่สนใจสืบสานวัฒนธรรม เกิดความสูญเสีย 

อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ท�าให้คนแม่ฮ่องสอนจ�านวนมากกลายเป็นคนชายขอบ โดยเฉพาะกลุ่มชาวบ้าน 

รากหญ้า เกดิภาวะหนีส้นิ ความเครยีด ความขดัแย้ง ไม่สามารถปรบัตวัเข้ากบัการเปลีย่นแปลงทีถ่าโถม
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เข้ามาได้อย่างรวดเรว็ ต้นทนุทางวฒันธรรมของชาตพินัธุต่์าง ๆ  ทีม่อียู ่ไม่ทนัได้ปรบัประยกุต์น�ามาใช้

เพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ยังขาดภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันทางสังคมซึ่งต่าง

จากคนในเมือง คนต่างถิ่นที่มีการศึกษาและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพมากกว่า

เงื่อนไขทั้งภายนอกและภายในชุมชนแม่ฮ่องสอนเหล่านี้ ท�าให้สถิติการดื่มสุราและเจ็บป่วย

ของคนแม่ฮ่องสอนสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากข้อมูลจากรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รายจังหวัด ประจ�าปี พ.ศ. 2554 พบว่าแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีดัชนีความเสี่ยงต่อปัญหาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์อันดับ 10 ของประเทศ และเป็นจังหวัดที่มีคนดื่มหนักที่สุดเป็นอันดับต้น ๆ  ของภาคเหนือ

ซึง่ส่งผลต่อสงัคมมากมาย ข้อมลูจากเครอืข่ายองค์กรงดเหล้า จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่าสรุาเป็นสาเหตุ

การตายอนัดบั 1 ของอบุตัเิหตจุราจร (ร้อยละ 50 เกดิจากคนเมาแล้วขบัรถ) สรุาเป็นภาระโรค (Disease 

burden: ตายก่อนวยัอนัควรบวกสญูเสยีจากการเจบ็ป่วย) เป็นอนัดบัที ่1 ของประชากรในประเทศก�าลงั

พัฒนา โดยมากกว่ายาเสพติดประมาณ 5 เท่า และอันดับที่ 2 ของคนไทย (การศึกษาในปี พ.ศ. 2542) 

สุราเป็นสะพานเชื่อมไปสู่ ยาเสพติด เพศสัมพันธ์ และอาชญากรรม ทั้งยังเกี่ยวข้องกับความรุนแรง

ในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อการเกิดความรุนแรงทางตรงต่อสตรีในรูป

แบบต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และกระตุ้น/ผลิตซ�้าความรุนแรงทางอ้อม ได้แก่ ความรุนแรงทาง

โครงสร้าง ค่านิยม สังคมวัฒนธรรม อคติทางเพศ นอกจากนี้ แม่ฮ่องสอนเองก็มีสถิติการฆ่าตัวตาย

สูงที่สุด อันดับ 3 ของประเทศ คือ 14.45 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน สาเหตุของการฆ่าตัวตายมีหลาย

ระดับ ทั้งระดับบุคคลและครอบครัว เช่น ปัญหาสุขภาพจิตและสุขภาพกายของบุคคล ครอบครัวไม่

อบอุ่นและมีการใช้ความรุนแรง การใช้สุราแก้ปัญหาชีวิต เป็นต้น

การจดัการปัญหาสรุาในแม่ฮ่องสอนเริม่มามากกว่า 10 ปีแล้ว แต่เริม่พฒันาอย่างเป็นระบบโดย

เน้นการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ น�าโดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือ ที่มาพัฒนาแกนน�า และ

หนุนเสริมงบประมาณ ความรู้ลงในแม่ฮ่องสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยมียุทธศาสตร์หลัก

ร่วมกันกับภาคีต่าง ๆ คือ 1) ประสานความร่วมมือหน่วยงาน และคณะกรรมการควบคุมแอลกอฮอล์

และบุหรี่ รวมทั้งคณะกรรมการลดอุบัติเหตุจังหวัด เพื่อการผลักดันนโยบายสาธารณะ และจังหวัดที่

มนีโยบายสาธารณะอยูแ่ล้วจะมกีารผลกัดนัให้เกดิการปฏบิตัใิห้เป็นจรงิในพืน้ที ่2) สนบัสนนุการบงัคบั

ใช้กฎหมาย การเฝ้าระวังการท�าผิดกฎหมาย และการขยายผลการรู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาด 3) การ

รณรงค์สร้างทัศนคติค่านิยมในเทศกาล ได้แก่ รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา งานศพและงานบุญปลอด

เหล้า และงานสวดมนต์ข้ามปี และ 4) พัฒนาต้นแบบ ได้แก่ พื้นที่ต้นแบบ คนต้นแบบ งานเทศกาล

ต้นแบบ และนวัตกรรม โดยบทบาทของส�านักเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ที่ได้ก�าหนดไว้ ได้แก่ 

1) การหนุนเสริมติดตามความก้าวหน้าการท�างาน 2) การเสริมศักยภาพคนท�างานภาคี/เครือข่าย 

(การอบรม) 3) สนับสนุนข้อมูล/กระตุ้นกลไกภาครัฐให้สนใจการแก้ไขปัญหา และ 4) สังเคราะห์องค์

ความรูข้ยายผล ในขณะเดยีวกนัในช่วงที ่สคล. ลงมาท�างานในแม่ฮ่องสอน กไ็ด้มกีารพฒันาประชาคม
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งดเหล้าจังหวัดขึ้นมาเพื่อท�าหน้าที่ขับเคลื่อนงาน โดยเน้นการท�างานจากทุนเดิม (พื้นที่ต้นแบบ องค์

ความรู้)คนท�างานเรื่องเหล้าในท้องถิ่น วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา เพื่อวางแผนการท�างาน อีกทั้ง

ประสานความร่วมมือองค์กรในพื้นที่ โดยเฉพาะกับอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับ

จังหวัด และแกนประสานของ สคล. ในลักษณะสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ที่มีทั้งภาคประชาสังคม/

ประชาชน ภาครัฐ/ราชการ/นโยบาย และภาควิชาการ

ข้อมูลจากเวทีประชุมศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน เมื่อ  

21 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพ ได้วิเคราะห์ภาพรวมของการเคลื่อนงาน

ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่ามีต้นทุน/โอกาสส�าคัญหลายประการ อาทิ การมีผู้น�า (ผู้ว่าราชการจังหวัด)  

ที่เข้มแข็ง มีนโยบายชัดเจนคือ ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องการก�าหนดมาตรการป้องกันปัญหา

และลดผลกระทบที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท�าให้การประสานหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างด ีมเีครอืข่ายเยาวชนและสตรทีีเ่ข้มแขง็เป็นทนุเดมิ มพีืน้ทีด่�าเนนิการชดัเจนคอื อ�าเภอปายซึง่

เป็นพืน้ทีท่ีธ่รุกจิแอลกอฮอล์ต้องการ ในขณะทีเ่งือ่นไขข้อจ�ากดั ได้แก่ ภาพความร่วมมอืระหว่างภาครฐั

กบัภาคประชาสงัคมยงัไม่เกดิเท่าทีค่วร เนือ่งจากทศันคตทิีย่งัมองว่าการดืม่แอลกอฮอล์ในประเพณต่ีาง 

ๆ เป็นเรื่องปกติ อิทธิพลของธุรกิจการท่องเที่ยวที่กระทบต่อการควบคุมบังคับใช้นโยบาย โดยอ้างถึง

ผลต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัด อีกทั้งระยะทางที่ไกลกันและคดเคี้ยว ท�าให้การเดินทาง

เชื่อมประสาน บังคับใช้นโยบายโดยรัฐ ท�าได้ยากล�าบาก นอกจากนี้ จากการประชุมเครือข่ายองค์กร

งดเหล้าแม่ฮ่องสอนช่วง 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ก็มีความเห็นเพิ่มเติมว่าน่าจะได้พัฒนาความเข้ม

แข็งเครือข่ายองค์กรงดเหล้า โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้หญิง ทั้งในระดับแกนน�า และในระดับฐานะ

การเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง (ทางตรง-ทางอ้อม) และต้องรับภาระในครอบครัวเพิ่มขึ้น 

การดูแลคนเมาในแง่ของโอกาสในทางอาชีพ รายได้ รวมทั้งให้ครอบคลุมถึงการเอาใจใส่เด็ก เยาวชน 

ที่มีผู้ปกครองติดสุราแล้วถูกสังคมชุมชนตราหน้า โดยใช้ฐานความรู้จากทั้งที่ สคล. มีอยู่ ผนวกกับ

เครือข่ายชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในภาคประชาสังคม และสภาวัฒนธรรมในท้องถิ่น พัฒนาขึ้นมาเป็นศูนย์

การเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

ที่กล่าวมานี้จึงเห็นได้ว่าล�าพังการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

พ.ศ. 2551 และประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรื่องการก�าหนดมาตรการป้องกันปัญหาและผลกระทบที่

เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (12 มกราคม 2554) ไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขข้อจ�ากัด

ในพื้นที่ดังกล่าว แต่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นเป็นอย่างมากซึ่งชัดเจนว่าแม่ฮ่องสอนมี

อ�าเภอปายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการท�างานต้านกระแสธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาอย่างต่อเนื่อง 

ในแม่ฮ่องสอน มพีืน้ทีท่ีม่ผีลการด�าเนนิงานแบบมส่ีวนร่วมโดดเด่น (Best Practice) หลายชมุชน 

หนึ่งในนั้นคือชุมชนบ้านตีนธาตุ ต�าบลทุ่งยาว อ�าเภอปาย ซึ่งแม้ว่าชุมชนจะถูกกระทบจากนโยบาย

การท่องเที่ยวและ OTOP สุราพื้นบ้าน แต่ยังสามารถผลักดันการจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
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อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เช่น การประกาศเขตงานบญุ/งานศพปลอดเหล้า 100 เปอร์เซน็ต์ 

การไม่ขายเหล้าในวันพระ และไม่ขายแก่เด็ก เยาวชน ในลักษณะเน้นการคุ้มครองและควบคุมจัดการ

โดยมาตรการชุมชน มีการสื่อสาร สร้างการเรียนรู้และมีส่วนร่วม ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) รวมถึง

แกนน�าหลักก็เป็นสมาชิก อบต. ที่เป็นสตรี (สองสมัย) โดยมีกลุ่มแม่บ้านที่เข้มแข็งเป็นผู้ผลักดันขับ

เคลื่อนงาน และมีการประชุมกันเพื่อเตรียมยกระดับไปสู่การสร้างความร่วมมือกับหมู่บ้านอื่น ๆ อีก  

12 ชุมชน (4 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ คนเมือง ไทใหญ่ กะเหรี่ยง ลีซู) ในการยกระดับสู่นโยบายท้องถิ่น

ระดบัต�าบล หากแต่ทีผ่่านมายงัขาดการศกึษาสรปุบทเรยีนแบบมส่ีวนร่วมในเชงิลกึเพือ่ให้ได้กลไก และ

องค์ความรูท้ีม่าจากความร่วมมอืของคนในท้องถิน่ ผลกัดนัไปสูก่ารสร้างภาคคีวามร่วมมอืในชมุชนกลุม่

ชาติพันธุ์รอบข้าง และยกระดับไปสู่นโยบายที่กว้างขึ้นในระดับต�าบล และอ�าเภอ จึงได้มีการพัฒนา

โครงการวจิยันีข้ึน้โดยความร่วมมอืกบัเครอืข่ายองค์กรงดเหล้า และประชาคมงดเหล้าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

โดยใช้พื้นที่น�าร่องของชุมชนบ้านตีนธาตุเป็นพื้นที่ในการศึกษา

3.2 “ชุมชนตีนธ�ตุ”

หมู่บ้านตีนธาตุ ต�าบลทุ่งยาว อ�าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ชุมชนคนเมือง  

(คนไทยภาคเหนอืพืน้ราบ) ทีถ่กูกระทบจากนโยบายการท่องเทีย่วและ OTOP สรุาพืน้บ้าน แต่ยงัสามารถ

ผลักดันการจัดการ ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น งานบุญ/

งานศพปลอดเหล้า ท�าต่อเนื่องมา 4 ปี และประกาศเต็มพื้นที่ 100 เปอร์เซ็นต์ ในปี พ.ศ. 2557 การ

ไม่ขายเหล้าในวันพระ และไม่ขายแก่เด็ก เยาวชน ในลักษณะเน้นการคุ้มครองและควบคุมจัดการโดย

มาตรการชมุชน มกีารประกาศเจตนารมณ์ และสร้างการมส่ีวนร่วม ทัง้บ้าน วดั โรงเรยีน (บวร) มแีกน

น�าหลักเป็นสมาชิก อบต.ที่เป็นสตรี (สองสมัย) โดยมีกลุ่มแม่บ้านที่เข้มแข็งเป็นตัวเคลื่อน และมีการ

ประชุมกันเพื่อเตรียมยกระดับไปสู่การสร้างความร่วมมือกับหมู่บ้านอื่น ๆ อีก 12 ชุมชน ครอบคลุม  

4 กลุม่ชาตพินัธุ ์ได้แก่ ไทใหญ่ ลซี ูกะเหรีย่ง และคนเมอืง ในการยกระดบัสูน่โยบายท้องถิน่ระดบัต�าบล

บ้านตีนธาตุ เป็นหนึ่งใน 12 หมู่บ้านในเขตต�าบลทุ่งยาว ซึ่งในต�าบลนี้ มีหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์

ต่าง ๆ ได้แก่ หมู่ 1 บ้านทุ่งโป่ง เป็นชาวไทใหญ่ และไทลื้อ, หมู่ 2 บ้านทุ่งยาวเหนือ เป็นคนพื้นราบ

ภาคเหนือหรือที่เรียกว่า “คนเมือง”, หมู่ 3 บ้านทุ่งยาวใต้ เป็นคนเมือง, หมู่ 4 บ้านสบแพม เป็นคน

เมือง, หมู่ 5 บ้านแพมกลาง เป็นไทใหญ่, หมู่ 6 บ้านแพมบก เป็นไทใหญ่, หมู่ 7 บ้านแม่อีแลบ เป็น

ชาวลีซู, หมู่ 8 บ้านปางตอง เป็นชาวกะเหรี่ยง, หมู่ 9 บ้านตีนธาตุ เป็นคนเมือง, หมู่ 10 บ้านร้อง

แหย่ง เป็นคนเมือง, หมู่ 11 บ้านกุงแกง เป็นไทใหญ่, และหมู่ 12 บ้านมโนราห์ เป็นชาวกะเหรี่ยง ภาพ

รวมระดับต�าบล ส่วนใหญ่ จึงเป็นคนเมืองราวร้อยละ 70 รองลงมาคือ ไทใหญ่ ร้อยละ 20 กะเหรี่ยง  
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ร้อยละ 5 ลซี ูร้อยละ 4 ส่วนไทลือ้ น่าจะมอียูร่าวร้อยละ 1 เพราะมไีม่กีห่ลงัคาเรอืนและอยูผ่สมกลมกลนื

กับไทใหญ่และคนเมืองไปหมดแล้ว

บ้านตีนธาตุ หมู่ที่ 9 ต�าบลทุ่งยาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจ�านวน 130 หลังคาเรือน เป็นหมู่บ้าน

ที่ประชากรส่วนใหญ่เป็น “คนเมือง” ที่ย้ายถิ่นมาจากอ�าเภอสันป่าตอง และกิ่งอ�าเภอแม่วาง จังหวัด

เชียงใหม่ เมื่อราว ๆ ห้าสิบกว่าปีก่อน ปัจจุบัน มีไทใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่ม “ไตนอก” หรือไทใหญ่ที่ยัง

ไม่ได้สัญชาติไทยเข้ามาท�างานรับจ้างอยู่ปะปนกับคนเมืองที่นี่มากขึ้น 

ป้าพูน และลุงตอง (นามสมมติ) สองสามีภรรยาผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านเล่าถึงเหตุของการ

โยกย้ายจากอ�าเภอสันป่าตอง และกิ่งอ�าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่มาเกิดเป็นชุมชนที่นี่ว่า สมัยนั้น 

ประชากรที่สันป่าตองและกิ่งอ�าเภอแม่วางเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ที่ดินไม่พอท�ากิน ก็เดินเท้ามาจากเชียงใหม่ 

มาถึงบริเวณหมู่ 2 หมู่บ้านทุ่งยาวเหนือ จึงได้ตั้งรกรากใหม่ที่นั้น ครั้งต่อมาประชากรที่นั่นเริ่มมากขึ้น  

ที่ท�ากินก็ขาดแคลน หลังปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา ชาวบ้านจึงพากันแยกครอบครัวออกมาตั้งบ้านเรือน

ใหม่ เมื่อมีคนมาตั้งบ้านเรือนมากขึ้น ๆ จนมีการประกาศตั้งประกาศหมู่บ้านเป็นทางการ ประมาณ

ปี พ.ศ. 2512-2513 โดยถือเป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านหมู่ที่ 2 (บ้านทุ่งยาวเหนือ) ด้วยเหตุที่ชุมชนตั้ง

อยู่บริเวณที่ราบทางตอนล่างของวัดพระธาตุจอมแจ้ง การที่ชุมชนตั้งอยู่ด้านล่างของพระธาตุ จึงเรียก

ขานกันว่า “บ้านตีนธาตุ”
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วัดพระธาตุจอมแจ้ง

พื้นที่หมู่บ้านเป็นที่ราบกว้างระหว่างหุบเขา อาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านตีนธาตุ คือ ท�าไร่ ปลูก

ถั่ว ปลูกหอม กระเทียม งา เก็บของป่ามาบริโภค สภาพพื้นที่ไม่ได้เป็นอุดมสมบูรณ์นัก เพราะมีปัญหา

แหล่งน�า้ไม่เพยีงพอ อาศยัแหล่งน�า้ธรรมชาตซิึง่ปัจจบุนักย็งัท�ากนัอยูเ่ป็นอาชพีหลกั นอกจากนีก้ม็อีาชพี

เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย หมู ไก่ ส่วนค้าขายในอดีตมีแค่ 2-3 หลัง เนื่องจากต้องอาศัยทุนรอนสูง โดยไปซื้อ

ของในเมืองมาขายให้แก่คนในชุมชน ปัจจุบันมีการขยายตัวของอาชีพรับจ้าง และค้าขายเพิ่มขึ้น โดย

อาชีพรองลงมาคืองานรับจ้างตามรีสอร์ต เกสต์เฮาส์ ร้านค้าในเมือง (ตัวอ�าเภอปาย) สภาพเศรษฐกิจ

ทั่วไป ถือว่าพออยู่พอกิน ถือเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านทั่วไปมีความขยันขันแข็ง ร่วมแรงร่วมใจกันดีที่สุด

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน หมู่บ้านหนึ่งในเขตอ�าเภอปาย

ประมาณปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา สาธารณูปโภคในหมู่บ้านเจริญมากขึ้นเรื่อย ๆ ไฟฟ้าเข้าถึง 

มีประปาภูเขา ประมาณปี พ.ศ. 2528 มีหน่วยงานเกษตรอ�าเภอ น�าข้าวพันธุ์มามาส่งเสริมให้ ท�าให้

ผลผลิตข้าวมีมากขึ้น ปี พ.ศ. 2530 ถนนลาดยางเริ่มเข้ามา จากเดิมที่ดินเป็นที่รกร้าง ไม่มีใครสนใจ

เท่าไร เริ่มกลายเป็นที่มีราคา

ด้านการท่องเที่ยว หลังจากช่วงที่ถนนเข้ามา การท่องเที่ยวที่ปายก็ถือไว้ว่ามีการเติบโตอย่าง

รวดเรว็ และเป็นทีข่ึน้ชือ่มากหลงัจากมภีาพยนตร์ “PAI in Love” ในปี พ.ศ. 2552 อย่างไรกต็าม หมูบ้่าน

ตนีธาตไุม่ได้เป็นหมูบ้่านท่องเทีย่ว แต่เป็นหมูบ้่านทีเ่ป็นเส้นทางผ่านไปยงัแหล่งท่องเทีย่วคอื ตวัอ�าเภอ
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ปาย โดยหมู่บ้านห่างจากเขตตัวอ�าเภอปายประมาณห้ากิโล ระหว่างบ้านตีนธาตุเข้าไปในตัวเมืองปาย 

มีรีสอร์ตและเกสต์เฮาส์ตั้งอยู่ห่าง ๆ กันเป็นระยะ ๆ แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ที่สุดคือ กองแลน หรือ 

ปายแคนยอน ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นภูมิทัศน์หินที่โดนกัดเซาะเป็นรูปร่างและร่อง

รอยต่าง ๆ และอีกแห่งคือสะพานประวัติศาสตร์ปาย เป็นสะพานเหล็กที่ทหารญี่ปุ่นและคนงานที่ปาย

สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นักวิจัยได้สอบถามจากชาวบ้านถึงผลกระทบจากการท่องเที่ยว ไม่

พบว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

“ฝรัง่มาปาย เวลากนิเหล้า เขากก็นิในผบัในร้าน ไม่ได้ ออกมาเดนิกนิเพ่นพ่านตามถนน

ทั่วไป คือ กินเป็นที่เป็นทางนะ ถ้าจะกิน เขาก็กินอยู่ในเขตตัวเมือง ไม่ใช่ออกมาซื้อ มา

เดินกินแถวรอบนอกอย่างนี้” พี่แจง (นามสมมติ) ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในหมู่บ้าน 

เล่าให้ฟัง เธอยังบอกต่อว่า

“ที่บ้านตีนธาตุนี่ เย็นๆ เขาก็เข้าบ้านอยู่กับครอบครัว กลางคืนสองทุ่มเขาก็ปิดร้านกัน

หมดละ ไม่ได้มีร้านอะไรให้คนมานั่งกินนั่งดื่ม ฝรั่งที่ไหนจะมากินเหล้าอยู่ข้างถนน ไม่

ได้บรรยากาศหรอก แถมยังมืด ยังเปลี่ยว เขาก็ไปกินกับเพื่อนฝูงที่ร้านในเมืองปายกัน

ทั้งนั้น ที่นั่นเขามีร้าน มีผับ มีบาร์ ดนตรีแสงสีเสียง แถมมีเหล้าสารพัดแบบ ไม่ได้มา

ดื่มให้คนที่นี่เห็นหรอก”

“ไม่ใช่แต่ฝรั่ง คนไทยที่เป็นนักท่องเที่ยวก็เหมือนกัน” เธอว่า 

แม้ว่านกัท่องเทีย่วทัง้ไทยทัง้เทศทีม่าดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ทีป่ายจะไม่ส่งผลต่อชมุชนตนีธาตุ

โดยตรง เพราะนักท่องเที่ยว ไม่ได้มาซื้อ มาดื่มกินให้เห็น ไม่ได้ผ่านมาเมาแล้วสร้างความวุ่นวายและ

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มาข้องแวะกับกิจกรรมต่างๆภายในหมู่บ้าน (เว้นแต่มีบ้างในงานบุญ ซึ่ง

เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวคนไทยที่มาในงานบุญ เช่น กฐิน ผ้าป่า เหล่านี้ก็มีพื้นฐานเป็น

คน “ธรรมะธรรมโม” อยู่แล้ว จึงไม่เกิดปัญหา) หากชาวบ้านให้ข้อมูลว่าการท่องเที่ยวที่ตัวเมืองปายมี

ผลต่อชุมชนที่นี่ในแง่มุมต่างๆ อาทิ 

 ด้านรายได้ คนหนุม่สาวบ้านตนีธาต ุโดยเฉพาะแม่บ้านทีย่งัสาว (แม่เฮอืนน้อย) ไปรบัจ้างตาม

รีสอร์ต เกสต์เฮาส์ ร้านค้าในเมือง รายได้เฉลี่ย 5,000 - 7,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ ก็มีรายได้จาก

การทีน่กัท่องเทีย่วแวะผ่านมาจอดรถซือ้ของเลก็ ๆ  น้อย พีแ่จง (นามสมมต)ิ ผูป้ระกอบการร้านค้าปลกี

ในหมู่บ้าน เล่าว่า“นักท่องเที่ยวผ่านมาจะจอดแวะซื้อของซื้อน�้า ซื้อของป่า บ้านตีนธาตุไม่ค่อยได้อะไร

การท่องเทีย่วเลยนะ ถงึได้กน็ดิเดยีว ถ้าเทยีบแล้วคนทีไ่ด้คอื คนทีเ่ป็นนกัธรุกจิใหญ่ ๆ  ส่วนชาวบ้านหรอื

คนท้องถิน่สูไ้ม่ได้ เพราะไม่มตีวัหลกัในการขายห้องพกั ขายการท่องเทีย่ว เพราะบรษิทัใหญ่ ๆ  จะมคีน

ขายห้อง ขายทวัร์ คอยบรกิารนกัท่องเทีย่วอยูท่ีแ่ล้ว เช่น พวกบรษิทัทีจ่ดับูท๊ในเมอืงทองธาน ีกรงุเทพ”
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“เมือ่ก่อนป้ากเ็คยท�ารสีอร์ท ตอนนัน้ไม่ค่อยมใีครแข่งขนั ได้ค่าห้องต่อห้องคนืละ 1000-

1500 บาท ตอนนี้มีการแข่งขันกันมากเลยเจ๊งไป คนที่มีเงินก้อนเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้ 

คนที่กู้เงินมาท�ารีสอร์ทก็เจ๊งเหมือนกัน” แกเสริม

ไม่เฉพาะครอบครวัของป้าพนูทีท่�ารสีอร์ตไว้รองรบันกัท่องเทีย่ว แต่แกนน�าบางคนในหมูบ้่าน เช่น 

สมาชิก อบต. หรือคนที่มีที่ดินติดถนนใหญ่ ก็มีการลงทุนกู้หนี้ยืมสินมาสร้างรีสอร์ต เกสต์เฮาส์ และ

โฮมเสตย์ด้วย แต่ท�าได้ไม่นานก็เจอปัญหาไม่มีแขกมาพัก เพราะเกิดภาวะห้องพักล้นตลาด มีรีสอร์ต 

เกสต์เฮาส์ในเมืองผุดขึ้นเต็มไปหมด และนักท่องเที่ยวที่ปายจะเยอะ ก็ช่วงหน้าหนาวเท่านั้น หน้าร้อน

กับหน้าฝนก็มีคนมาเที่ยวแค่ประปราย ขนาดว่าในเขตตัวเมืองปายที่พักยังเห็นติดป้ายว่างตลอด แล้ว

ที่บ้านตีนธาตุที่อยู่ห่างออกมาห้าหกกิโล จะหาคนมาพักก็ล�าบาก 

พีแ่จง (นามสมมต)ิ แกนน�าเครอืข่ายสตรใีนหมูบ้่าน เล่าถงึเหตทุีม่าท�าเกสต์เฮาส์รองรบันกัท่อง

เทีย่วว่า “ ของพีม่เีจด็หลงัเลก็ ๆ  อยูถ่ดัจากร้านขายของช�าของพีน่ีแ่หละ ทแีรกไม่คดิจะท�า แต่พอช่วง

นัน้เหน็นกัท่องเทีย่วมาเยอะ กค็ดิว่าน่าจะลองด ูก่อนท�ากค็ดิแล้วคดิอกี ๆ  กไ็ม่ได้ลงอะไรมาก ไม่อยาก

เป็นหนี้ใครเยอะ ก็เลยเอาแบบบ้านชั้นเดียวเล็ก ๆ สร้างง่าย ๆ แต่พอนักท่องเที่ยวไม่มาสนใจ เราก็

เลยปรับเป็นห้องเช่ารายเดือนไป ตอนนี้ก็โอเค

“การท่องเที่ยว ความเจริญเข้ามา การก่อสร้างก็สูงขึ้น ความต้องการแรงงานกรรมกรก่อสร้าง

ก็เยอะนะ ส่วนใหญ่คนไทใหญ่จะรับจ้างทั้งที่นี่ และที่ในเมืองปายด้วย” พี่บัวผัด แกนน�าชุมชนกล่าว

ด้านป้าพูนกับลุงตองได้ร�าพันถึงผลกระทบจากการพัฒนาเมืองปายและการเปลี่ยนแปลงไปสู่

สังคมที่ทันสมัยว่า ด้านหนึ่ง ก็ก่อให้เกิดความสะดวกสบาย เช่น สาธารณูปโภคพื้นฐาน อาหารการกิน

หาง่าย มีหลากหลาย แต่ในอีกด้านหนึ่งส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้น เกิดการลอกเลียนการบริโภคแบบ

วัตถุนิยม ก่อเกิดปัญหาหนี้สิน ครอบครัวแตกแยกจากปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาการนอกใจโดยมีสื่อ

โทรศัพท์มือถือและสังคมออนไลน์เป็นตัวกระตุ้น 

ทั้งหมดเป็นเสียงสะท้อนจากคนในว่าแม้ชุมชนแห่งนี้จะไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวโดยตรง แต่

ถือว่าเป็นทางผ่านของนักท่องเที่ยว สินค้า บริการ และแรงงานต่าง ๆ ที่ท�าให้คนในชุมชนต้องมีการ

ปรับตัวในลักษณะต่าง ๆ นานา  

โดยสรุป สภาพปัญหาบ้านตีนธาตุในปัจจุบัน นอกจากปัญหาขาดแคลนน�า้ในการเกษตรดังที่

กล่าวมาแล้ว ยังมีปัญหาสิทธิในที่ดินท�ากินแล้ว (พื้นที่ส่วนใหญ่ อยู่ในเขตป่าสงวน ไม่มีเอกสารสิทธิ) 

ปัญหาความเชือ่แบบวตัถนุยิมทีเ่พิม่ขึน้ หนีส้นิทีช่าวบ้านกูย้มืจากโครงการประชานยิมต่าง ๆ  แล้วน�าไป

ซื้อวัตถุสิ่งของที่ไม่จ�าเป็น น�าไปสู่การเป็นหนี้นอกระบบ รวมถึงความทันสมัยที่มาในรูปของการสื่อสาร 

สมาร์ทโฟน เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการนอกใจ เกิดความขัดแย้งแตกแยกในครอบครัวตามมา
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สภาพการค้าและการท่อง

เที่ยวในเขตใจกลางตัว

อ�าเภอปาย

เกสต์เฮาส์ในหมู่บ้าน
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พัฒนาการการจัดการปัญหาสุราในชุมชน

จะว่าไป ในมุมมองของชาวบ้าน ปัญหาสุรา ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ของชุมชน เนื่องจากปริมาณ

การดื่มไม่มาก และมีการจัดการโดยชุมชนมาตั้งแต่อดีต โดยในช่วงก่อร่างสร้างชุมชน ประมาณ50 ปี

ก่อน มีการต้มเหล้าในชุมชนกัน แต่การต้มกว่าจะกลั่นได้ทีก็ช้า มีการดื่มกันบ้าง แต่ไม่ได้มาก กิน

แล้วเมาก็นอน และมีการนับถือคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน เอะอะโวยวายคนเฒ่าก็มาช่วยห้ามปรามดูแล

กัน ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทอะไร 

ต่อมา พ.ศ. 2519 มีการบูรณะพระธาตุซึ่งแต่เดิมตั้งอยู่ในที่รกร้าง ซึ่งต่อมามีการให้ชื่อว่า พระ

ธาตุจอมแจ้ง การบูรณะครั้งนั้นน�าโดย หลวงพ่อสิงห์ พระนักปฏิบัติสายหลวงพ่อฤๅษีลิงด�า จังหวัด

อุทัยธานี ซึ่งเป็นพระสายวิปัสสนาเคร่งครัด เมื่อบูรณะพระธาตุเสร็จก็ได้มีการตั้งวัดอยู่ที่นั่น และให้ชื่อ

วดัตามชือ่พระธาตวุ่า วดัพระธาตจุอมแจ้ง (จอม มาจากภาษาค�าเมอืง แปลว่า จอมปลวก คอืทีบ่รเิวณ

นั้นมีจอมปลวกใหญ่ตั้งอยู่ ส่วนแจ้งคือ สว่าง เป็นที่ประจักษ์ เห็นได้ชัด รวมกัน ชื่อ พระธาตุจอมแจ้ง 

หมายถงึ พระธาตทุีต่ัง้อยูใ่นทีม่จีอมปลวกอยูใ่นทีส่่องสว่าง คอื บนดอย เหน็ได้ชดั) เมือ่บรูณะพระธาตุ 

ตั้งวัดขึ้นเสร็จก็ให้มีการเฉลิมฉลองสรงน�้าพระธาตุ ท�าบุญต่าง ๆ เรื่อยมา

พี่แจง (นามสมมติ) แกนน�าเครือข่ายสตรีในหมู่บ้าน เล่าว่า

“บ้านตนีธาตทุ�างานบญุปลอดเหล้ามานานละ ตัง้แต่สมยัพระตุส๊งิมาบรูณะพระธาต ุท่าน

มหาสิงห์มาบูรณะพระธาตุ แต่ก่อนไม่ได้เรียกวัด มีแต่พระวิหารหลังเดียว ไปขึ้นกับวัด

ทุ่งยาวเหนือ ถ้าศรัทธาวัดนี้ ต้องไปวัดโน่น เพราะเป็นศรัทธาเดียวกัน แต่ถ้าปีใหม่หรือ

สงกรานต์ ชาวบ้านก็จะมาด�าหัวธาตุ ท่านมาบูรณะตั้งแต่ประมาณได้ 40 ปีละ”

“ตุพ่๊อสงิห์เป็นคนปาย บ้านทุง่ยาวเหนอื แล้วไปบวชทีว่ดัต้นซงุ แล้วมาจ�าพรรษาอยูท่ีว่ดันี้ 

ตอนนี้ท่านก็ยังอยู่อ�าเภอลี้ วัดท่าป่าไผ่ พอตุ๊พ่อสิงห์ไป เขาก็ให้ตุ๊พ่อจ่าเป็นเจ้าอาวาส

อยู่ต่อ ตุ๊พ่อจ่าเคยเป็นต�ารวจเก่าแล้วมาบวชอยู่นี่ แล้ววัดเนี่ย ตุ๊พ่อสิงห์เขาเรียกว่าสาย

ปฏบิตั ิเป็นศษิย์หลวงพ่อฤาษลีงิด�า เขาจะไม่ให้ดืม่เหล้า เวลามงีานทีว่ดัแห่ต้นอะไรเนีย่

เขาจะไม่ให้ดื่มเหล้า แต่ตีฆ้องตีกลองได้แต่ห้ามดื่มเหล้า”

พีบ่วัผดั แกนน�าชมุชนอกีคน เสรมิว่า “ในงาน ชาวบ้านดืม่กด็ืม่ได้แต่ห้ามขึน้ไปบนวดัพระธาต”ุ

พี่แจง ขยายความต่อว่า “ปีนั้นเป็นงานทอดกฐิน มีพี่น้องไทใหญ่แห่ต้นกฐินเข้าไป พี่น้องไท

ใหญ่เขาชอบดื่มเหล้า ตีฆ้องตีมอง (กลอง) ก้าลาย (ฟ้อนร�า) ขึ้นไปบนวัด คนเมาเหล้าก็คุยไม่รู้เรื่อง 

ดูไม่เรียบร้อย ไม่เหมากับทางศีลทางธรรม ตุ๊สิงห์เลยบอกว่าถ้าจะมาท�าบุญที่วัด ถ้าดื่มเหล้าก็ไม่ต้อง

มาท�าบุญที่วัด” 
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จากปี พ.ศ. 2519 ประกาศิตของหลวงพ่อสิงห์ครั้งนั้น ค่อย ๆ เกิดเป็นมรรคผลชัดเจนขึ้นในปี 

พ.ศ. 2523 เกิดเป็นมาตรการทางสังคม ในด้านของงานบุญประเพณีใหญ่ของที่นี่ คือ งานสรงน�้าพระ

ธาตกุบังานกฐนิ ผ้าป่าต่าง ๆ  ทีจ่ะถวายเข้าวดัพระธาตจุอมแจ้ง เรือ่ยมา โดยมเีจ้าอาวาสองค์ต่อมารบั

ช่วงต่อและมกีารขยายผลจนถงึปัจจบุนั (น่าสงัเกตว่า เหตมุาจากการเมาเข้าวดัของชาวไทใหญ่หมูบ้่าน

อื่น แต่ผลในการจัดการปัญหาสุราเกิดกับคนเมืองหมู่บ้านตีนธาตุ)

นอกจากพธิกีรรมทางศาสนาแล้ว ในส่วนของพธิกีรรมของชาวบ้าน ทีเ่ป็นตวัหนนุเรือ่งการจดัการ

สุราที่น่าสนใจ คือ พิธีรดน�้าด�าหัว 

เกี่ยวกับเรื่องนี้พบว่า เริ่มมีปัญหาสุราในพิธีรดน�้าด�าหัวผู้น�าชุมชนเมื่อ 20 ปีก่อน คือในช่วงปี 

พ.ศ. 2538 มกีารน�าเหล้าแดง หรอื สรุาผสม 35 ดกีร ีทีผ่่านสรรพสามติเข้ามาจ�าหน่าย เกดิเหตทุะเลาะ

วิวาทขึ้นในชุมชน แม่พูน อดีตผู้ใหญ่บ้าน ผู้อยู่ในเหตุการณ์ เล่าว่า 

“มคีรัง้หนึง่เขามาด�าหวัปีใหม่ มกีารเลีย้งเหล้าทีบ้่านแม่ บางคนกข็อเหล้าแดง บางคนก็

ขอเหล้าขาว แต่พอคนทีไ่ด้ดืม่เหล้าขาวเหน็คนทีด่ืม่เหล้าแดง กไ็ม่พอใจทีต่นเองไม่ได้ดืม่

เหล้าแดง เกิดการทะเลาะวิวาท เอาฆ้องเอากลองมาตีกัน เกิดขึ้นเมื่อ 20 ปีที่แล้ว สมัย

ลุงตอง (สามีของป้าพูน)เป็นก�านัน หลังจากนั้นมาแม่เลยบอกว่าจะไม่เลี้ยงเหล้าละ ใคร

อยากจะมาด�าหัวก็มา ใครไม่อยากมาก็ไม่ต้องมา” 

รูปประเพณีงานสรงน�้าพระธาตุจอมแจ้ง เมษายน 2558
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ก�านันตอง (รวมถึงภรรยา) ถือเป็นแกนน�าส�าคัญที่ประกาศแนวทางการจัดการปัญหาสุราใน

ชุมชน โดยนับแต่ พ.ศ. 2538 ที่ก�านันเข้าด�ารงต�าแหน่ง ได้ริเริ่มงานรดน�้าด�าหัวปลอดเหล้า และงาน

ศพปลอดเหล้าตามมา อนึ่ง ก่อนหน้านี้ ก�านันได้มีนโยบายให้การจัดการปัญหาการพนันขึ้นมาก่อน 

โดยผลักดันให้มีงานศพ “ปลอดการพนัน” ขึ้น ด้วยเห็นว่าชาวบ้านส่วนมากจะยากจน แล้วจึงต่อด้วย

การจัดการปัญหาสุรา 

การจดัการปัญหาสรุา ผ่านการผลกัดนัของก�านนัตองและภรรยาด�าเนนิเรือ่ยมาจากปี พ.ศ.2538 

จน พ.ศ. 2550 มีมาตรการจัดการสุราที่ขยายวงครอบคลุมมากขึ้น เช่น ถ้าเจ้าภาพเลี้ยงเหล้าคณะ

กรรมการชุมชนจะไม่ไปช่วยงานศพ ครั้น พ.ศ. 2552 ก�านันตองเกษียนราชการแล้ว มีการเลือกผู้ใหญ่

บ้านบ้านตีนธาตุคนใหม่ ซึ่งได้ด�าเนินนโยบายเรื่องงานศพปลอดเหล้าและการพนัน ต่อเนื่องจากก�านัน

จากยคุสมยัทีก่ารจดัการน�าโดยพระสงฆ์และก�านนั มาสูผู่ใ้หญ่บ้านหนุม่คนใหม่ทีส่านต่อแนวทาง

กันมาอย่างต่อเนื่อง จะเน้นการสื่อสารผ่านการพูดคุย เวทีประชุมพบปะ วิถีการด�าเนินชีวิต ตลอดจน 

ประเพณีพิธีกรรม พิธีการต่าง ๆ ครั้นปลายปี พ.ศ. 2553 ช่วงนั้น ได้ไปร่วมงานศพของแม่ผู้ใหญ่บ้าน 

ซึ่งจัดขึ้นที่อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เห็นป้ายรณรงค์เป็นค�ากลอนน่าสนใจ เขียนว่า “งานศพเป็น

งานเศร้า ไม่มนี�้าเมา มแีต่น�า้ใจ” กเ็กดิความประทบัใจ น�ามาจดัท�าเป็นแบบป้ายรณรงค์ในชมุชน “ป้าย

งานศพปลอดเหล้า” เป็นเครื่องมือส�าคัญของชุมชนเพื่อช่วยรับรองและยืนยันเจ้าภาพในชุมชนบ้านตีน

ธาตุ นับแต่นั้นเป็นต้นมา

ในด้านขององค์กรภายนอกทีม่ากระตุน้การจดัการปัญหาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ทีม่บีทบาทส�าคญั 

คือ การเข้ามาของ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ในส่วนของการด้านการจัดการปัญหาสุรา สสส. เริ่มเข้ามา พ.ศ. 2554 โดย หมอรอน บุคลากร

ด้านสาธารณสขุจากโรงพยาบาลปาย ซึง่เป็นผูป้ระสานงานเครอืข่ายองค์กรงดเหล้า จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

เหน็ป้ายงานศพปลอดเหล้าของชมุชน จงึเข้ามาหนนุเสรมิท�าเวทสีร้างความเข้าใจ และความร่วมมอืใน

ชุมชน การพัฒนากลุ่มแกนน�าชุมชน รวมถึงประสานเข้าหา อบต. ชุดปัจจุบัน เพื่อท�างานจิตอาสาใน

ประเด็นการจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อมา ในปี พ.ศ. 2555 สสส. 

ได้สนับสนนุโครงการ “บุคคลต้นแบบเลิกเหล้า” ในชุมชน ตามด้วย เวทีประกาศเจตนารมณ์ “หมู่บ้าน

งานศพปลอดเหล้า 100% และร้านค้าในชุมชนงดขายเหล้าวันพระ” ในปี พ.ศ. 2557 โดยนายอ�าเภอมา

เป็นประธานเปิดงาน ล่าสุด กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ส�านักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.) ได้มี

โครงการถอดบทเรยีนเพือ่การขยายผล โดยมุง่หวงัการยกระดบัชมุชนสูก่ระบวนการวจิยั และน�าแนวทาง

ไปสู่การพัฒนานโยบายไปสู่ระดับจังหวัด
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ป้ายรณรงค์ที่ สสส. เข้ามาสนับสนุน

เจ้าหน้าที่ สสส. น�าแกนน�าจากต่างจังหวัด 

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแกนน�าชุมชนบ้านตีนธาตุ เมื่อมกราคม 2558
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ในด้านของเงื่อนไขทางการเมืองท้องถิ่น ผู้วิจัยได้สอบถามอดีตก�านันว่าในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง 

และช่วงหลังเลือกตั้งเสร็จ มีการเลี้ยงเหล้าเลี้ยงเบียร์เป็นอามิสสินจ้างแก่หัวคะแนนและชาวบ้านบ้าง

หรือเปล่า 

“แถวบ้านนีไ้ม่มแีล้ว เอาเหล้าเอาเบยีร์มา แต่จะเอาเงนิมาแทน เพราะเขารูว่้าบ้านเราไม่

กินเหล้า รู้ว่าเป็นผลเสียกับตนเอง” อดีตก�านันบอก

“ในหมู่บ้าน คนสมัครมีแต่หน้าเก่า ๆ หัวคะแนนเขาก็รู้กันละ ไม่ต้องเลี้ยงเหล้า ก็รู้ว่า

ต้องท�าไง เอาเงินมาให้เลยดีกว่า” ภรรยาอดีตก�านันเสริม

รูปแบบของสุราในชุมชน

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ทีบ่รโิภคกนัในหมูบ้่านตนีธาต ุอาจจ�าแนกกว้าง ๆ  ได้สองประเภท ตามทีม่า 

ประเภทแรก ผลิตในท้องถิ่น ได้แก่ สุราชุมชน เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ชาวบ้านเข้าถึงมาก

ที่สุด เพราะราคาถูก นอกจากจะซื้อเป็นขวดแล้ว ยังแบ่งขายใส่ถุงครั้งละ 5 บาท 10 บาท แถมยัง

ตามใจผูซ้ือ้ เช่น ผูซ้ือ้บางคนบอกให้เพิม่ดกีรใีนเหล้าเพือ่จะได้เมาเรว็ ไม่ต้องซือ้ดืม่มาก ทางผูข้ายกจ็ดั

ให้ สรุาประเภทนี ้ชาวบ้านจะไปซือ้ตรงจากโรงงาน คนขายกจ็ะใส่ถงุขายแล้วให้สรรพาสามติมาเกบ็ค่า

รายเดือน สุราชุมชนไม่ได้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านตีนธาตุ หากแต่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงในต�าบลทุ่งยาว เช่น 

ที่หมู่บ้านแพมบก หมู่บ้านแพมกลาง 

ประเภทที่สอง ผลิตจากโรงกลั่นนอกชุมชน แบ่งออกเป็น เหล้าขาวบรรจุขวดติดอาการแสตมป์ 

และเหล้าแดง หรอืสรุาผสม 35 ดกีร ีรวมทัง้เบยีร์และไวน์คลูเลอร์ยีห้่อต่าง ๆ  เนือ่งจากเครือ่งดืม่ประเภท

นี้มีราคาแพง ชาวบ้านจึงไม่ค่อยนิยม ในส่วนของผู้หญิง นิยมดื่มเบียร์และไวน์คูลเลอร์มากกว่าเหล้า 

สองชาติพันธุ์กับความสัมพันธ์ในชุมชน

อย่างที่กล่าวตอนต้นแล้วว่า บ้านตีนธาตุแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยพื้น

ราบภาคเหนือ หรือที่เรียกว่า “คนเมือง” อาศัยอยู่เดิม แต่ต่อมา มีไทใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่ม “ไตนอก” 

หรือไทใหญ่ที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยเข้ามาท�างานรับจ้างอยู่ปะปนกับคนเมืองที่นี่มากขึ้น โดยเริ่มเข้ามา

อยู่ประมาณปี 2542 ส่วนใหญ่มาจากบ้านลางเคอ และหมอกใหม่ ประเทศพม่า แต่ก็มีเมืองอื่น ๆ อีก 

เช่น ป๋างโหล๋ง น�้าจ๋าง ลายค่า ปัญหาสงครามภายในพม่า ที่กระทบต่อชนกลุ่มน้อยเป็นปัจจัยส�าคัญที่

ท�าให้พวกเขาต้องอพยพทิ้งที่ท�ากินถิ่นฐานบ้านเกิดเข้ามา ประกอบกับช่วงนั้น ที่ปายก็ก�าลังขาดแคลน

แรงงานภาคเกษตร
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“ถามว่าล�าบากไหมถ้าเทยีบกนัระหว่างอยูพ่ม่ากบัประเทศไทยแล้ว อยูป่ระเทศไทยสบาย

กว่า ถึงแม้ว่าต้องท�างานล�าบาก เหนื่อย แค่ไหน แต่สิ่งที่ได้คือเป็นเงินของเรา แต่ถ้าอยู่

พม่าท�างานล�าบากเหมอืนกนั แต่เวลาทีไ่ด้เงนิมากต้็องมาแบ่งเงนิ ข้าวปลาอาหารให้กบั

ทหารพม่าอีก จึงไม่อยากอยู่ที่โน่น” นางแว้ง หญิงชาวไทใหญ่ วัยสี่สิบสองปีเล่า

“มาท�าไร่ท�านา และรับจ้างทั่วไป ช่วงนี้ หน้าฝน มีการซอมนา (ท�านา)” เธอบอกกับทีมวิจัย

มีคนไทใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านตีนธาตุรวมทั้งหมด ประมาณ 20 ครอบครัว ส่วนมากจะท�างาน

และอาศัยอยู่กับนายจ้าง (เรียกตามภาษาถิ่นว่า “พ่อเลี้ยง” “แม่เลี้ยง”) บางคนก็ไปอยู่กระต๊อบท้าย

สวนบ้าง แต่ที่มาย้ายถิ่นเข้ามาอยู่เป็นครอบครัว มีการปลูกสร้างบ้านนั้น มีประมาณ 6 หลัง ส่วนใหญ่

ยังไม่ได้บัตรประชาชนคนไทย ได้เพียงบัตรประชาชนผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า 

“บัตร 10 ปี” และบางส่วนที่เพิ่งย้ายเข้ามามีเพียงพาสปอร์ต แต่การย้ายถิ่นเข้ามาก็ไม่ใช่การย้ายขาด 

หากยังมีการเดินทางย้ายไปย้ายมาระหว่างรัฐฉานข้ามพรมแดนมายังฝั่งไทยอยู่เสมอ ๆ รวมถึงการท�า

ธุรกรรมการเงิน โอนเงิน ฝากเงินไปให้ญาติพี่น้องทางฝั่งโน้นอีกด้วย

ที่อยู่อาศัยของชาวไทใหญ่ที่มารับจ้างในหมู่บ้านตีนธาตุ
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ชาวไทใหญ่ก�าลังรับจ้างเก็บถั่วในไร่

นอกจากจะสัมพันธ์กับคนเมืองผ่านทางระบบการจ้างงานแล้ว อีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจคือ มิติ

วัฒนธรรม โดยคนไทใหญ่ที่นี่ จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่คนเมืองบ้านตีนธาตุจัดขึ้นอยู่เสมอ ว่าจะ

เป็น งานมงคล อวมงคล โดยเข้าไปช่วยเป็นแรงงาน โดยเฉพาะงานบุญประเพณีแบบพุทธนั้น ขาดไม่

ได้เลย ในขณะเดียวกัน เมื่อคนไทใหญ่มีงาน คนเมือง โดยเฉพาะกลุ่ม “พ่อเลี้ยง” “แม่เลี้ยง” ก็จะ

เข้าไปร่วมด้วย ช่วยอุปถัมภ์ ในเรื่องเงินทอง ความช่วยเหลือต่าง ๆ

“เวลาคนไตเสยีชวีติชาวบ้านตนีธาตทุกุหลงัคาเรอืนกจ็ะไปร่วมงาน ร่วมช่วยเหลอืต่าง ๆ  

เหมือนเป็นคนไทยด้วยกันเอง” พี่แจง สมาชิก อบต. ของหมู่บ้านพูดเสริม

ไม่เพียงแต่นายจ้าง หรือพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง จะช่วยอุปถัมภ์ ในเรื่องเงินทอง ความช่วยเหลือต่าง 

ๆ แก่แรงงานไทใหญ่ในชุมชนแล้วการพาไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในงานเทศกาลต่าง ๆ ตามโอกาส 

อย่าง งานกาชาด งานฤดูหนาวที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็เป็นเรื่องปกติ การอุปถัมภ์ยังรวมถึงการช่วยเหลือ

ประชากรแฝงที่ยังได้สัญชาติไทยเหล่านี้ ให้ได้รับการสงเคราะห์วัตถุสิ่งของบริจาค เช่น ผ้าห่ม โดยจะ

มีคนเมืองบางส่วนที่ให้ลงชื่อของคนไทย แต่เอาสิ่งของที่เหล่านั้นให้คนไตนอกแทน 
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“ถือว่าช่วยเขา สงสารเขานะ ชีวิตเขาล�าบาก” 

“นี่ วันก่อน มีไตนอกอยู่คนนึง วันหยุดจากเราก็ไปรับจ้างในสวนให้เขา  

แล้วพลัดตกต้นไม้ ไม่ใช่วันที่รับจ้างเราก็จริง แต่คนของเรา เราก็ต้องไปดูแล  

ไปส่งไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล” แม่เลี้ยง บัวผัดบอก

ในส่วนการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ถอืได้ว่ากลุม่ไทใหญ่เป็นกลุม่ทีด่ืม่มากกว่าคนเมอืง คอื ดืม่

บ่อยกว่า ทั้งจากในช่วงหลังเลิกงาน และในงานประเพณีต่าง ๆ โดยให้เหตุผลถึงการสังสรรค์ พักผ่อน

หย่อนใจ เป็นการรื่นเริงหลังจากการงาน 

“งานแต่งงานผู้หญิงก็ดื่มเหล้าบ้าง บางคนก็ดื่มกันทุกอย่าง บางทีท�างานหนัก 

ก็ต้องดื่ม ดื่มเยอะที่สุดจะเป็นเบียร์ บางทีแม่เลี้ยงซื้อให้ดื่มบ้าง ส่วนใหญ่จะซื้อไปดื่ม 

ที่บ้าน” นางแว้งพูดเสริม

นอกจากจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บ้านแล้ว กลุ่มไตนอกยังนิยมดื่มในงานประเพณีไทใหญ่

ต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานปอยส่างลอง ที่จัดส�าหรับคนไทใหญ่ หากแต่ประเพณีพิธีกรรมเหล่า

นี้ ไม่ค่อยได้จัดขึ้นที่บ้านตีนธาตุ เพราะต้องใช้การระดมทั้งก�าลังคน ก�าลังทุนทรัพย์ ซึ่งคนไทใหญ่ที่

นี่มีน้อย อย่างปอยส่างลองนี่ก็จะไปร่วมกับหมู่บ้านใหญ่ที่มีคนไทใหญ่อยู่มาก เช่น บ้านทุ่งโป่ง ในเขต

อ�าเภอปาย หรือข้ามไปอ�าเภออื่น ๆ 

งานประเพณพีธิกีรรมของคนไตนอกเหล่านี ้ส่วนใหญ่จะมกีารดืม่เหล้าอยูเ่สมอไม่มากกน้็อย โดย

เฉพาะงานที่ไปจัดนอกชุมชนร่วมกับคนไทใหญ่ในหมู่บ้านนั้น ๆ ถ้าเป็นงานประเพณีพิธีกรรมของชาว

ไทใหญ่ การมีเหล้าให้ดื่มถือว่าเป็นหน้าตาของผู้จัดงาน 

“ถ้าไม่เลีย้งเหล้ากลวัคนอืน่มองว่า เป็นคนขีเ้หนยีว บางครัง้ จ�าเป็นต้องเลีย้งเหมอืนกนั” 

นางแอ หญิงไทใหญ่วัยสามสิบกว่าปีว่า

ส�าหรับงานส่วนงานแต่งงานนิยมจัดเป็นงานเล็ก ๆ เรียบง่าย ถ้าดื่มกินกันก็อยู่แต่ในวงไทใหญ่

ในชุมชน ซึ่งมีไม่กี่ครอบครัว ส่วนงานศพซึ่งจ�าต้องอาศัยคนเมืองและพระจากวัดพระธาตุจอมแจ้งมา

ประกอบพิธี ซึ่งมีแนวทางงานศพปลอดเหล้าอยู่ ก็จะถือตามธรรมเนียมของชุมชนไป

เงินที่ชาวไทใหญ่บ้านตีนธาตุใช้ซื้อเหล้า ส่วนใหญ่ใช้เงินตัวเอง แต่บางทีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงก็เป็น

คนจ่าย การดืม่กนัทัง้ชายและหญงิ แต่โดยมากหญงิจะชอบดืม่เบยีร์มากกว่า โดยทัว่ไปจะไม่เหน็คนไท

ใหญ่เหล่านีด้ืม่ตามร้านต่าง ๆ  แต่พวกเขามกัจะดืม่ในบ้าน ในไร่นาทีท่�างานมากกว่า โดยให้เหตผุลถงึ

ความประหยัด สะดวก และปลอดภัย (ไม่ถูกหาเรื่องจากใคร โดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่รัฐ)

เมือ่ถามถงึสภาพปัญหา ผลระทบจากการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ทัง้กลุม่แรงงานไทใหญ่ และ

กลุม่นายจ้างทีเ่ป็นคนเมอืงต่างบอกว่าในมมุมองของพวกเขา เหล้าเบยีร์ทีด่ืม่กนัไม่ได้สร้างปัญหาอะไร 
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เพราะดื่มกัน “เป็นที่เป็นทาง” คือ ดื่มเฉพาะในที่ ๆ เขาไม่ห้าม และไม่ได้ดื่มหนัก ทั้งยังมีการช่วย

กันดูแลไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง ในงานศพปลอดเหล้า ในวัดที่เขาห้ามดื่ม คนไทใหญ่เหล่านี้ก็เต็มใจ

ปฏิบัติตาม และเมื่อถามว่า ในกรณีงานพิธีต่าง ๆ  ของชาวไทใหญ่ เช่น งานปอยส่างลอง งานแต่งงาน 

มีการเลี้ยงเหล้ากันเยอะ ถ้าเลิกเลี้ยงเหล้าจะดีไหม พวกเขาก็เห็นด้วย เพราะช่วยประหยัดเงินได้มาก 

แต่ก็ยังไม่กล้าท�าเพราะเกรงคนติฉินนินทาว่าตระหนี่ถี่เหนียว เกรงคนอื่นจะไม่คบค้าสมาคมหรือมา

ช่วยเหลือในงานต่อ ๆ ไปด้วย

ภาพรวม บ้านตีนธาตุ หมู่ที่ 9 ต�าบลทุ่งยาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านขนาดกลางบน

ที่ราบกว้างระหว่างหุบเขา ตั้งขึ้นเมื่อราว ๆ ห้าสิบกว่าปีก่อน เป็นหมู่บ้านที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นคน

ไทยพื้นราบภาคเหนือ หรือที่เรียกว่า “คนเมือง” ที่ย้ายถิ่นมาจากจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน มีไทใหญ่ 

โดยเฉพาะกลุ่ม “ไตนอก” หรือไทใหญ่ที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยเข้ามาท�างานรับจ้างอยู่ปะปนกับคนเมือง

ที่นี่มากขึ้น สภาพปัญหาบ้านตีนธาตุในปัจจุบัน นอกจากปัญหาขาดแคลนน�้าในการเกษตรดังที่กล่าว

มาแล้ว ยังมีปัญหาสิทธิในที่ดินท�ากินแล้ว (พื้นที่ส่วนใหญ่ อยู่ในเขตป่าสงวน ไม่มีเอกสารสิทธิ) ปัญหา

ความเชือ่แบบวตัถนุยิมทีเ่พิม่ขึน้ หนีส้นิทีช่าวบ้านกูย้มืจากโครงการประชานยิมต่าง ๆ  แล้วน�าไปลงทนุ

ด้นการค้าก็ดี การท่องเที่ยวก็ดี ตลอดจนซื้อวัตถุสิ่งของที่ไม่จ�าเป็น น�าไปสู่การเป็นหนี้นอกระบบ รวม

ถึงความทันสมัยที่มาในรูปของการสื่อสาร สมาร์ทโฟน เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการนอกใจ เกิดความขัด

แย้งแตกแยกในครอบครัวตามมา 

กระนัน้ สภาพเศรษฐกจิทัว่ไป ถอืว่าพออยูพ่อกนิ ถอืเป็นหมูบ้่านทีช่าวบ้านทัว่ไปมคีวามขยนัขนั

แขง็ ร่วมแรงร่วมใจกนัดทีีส่ดุตัง้แต่อดตีถงึปัจจบุนั หมูบ้่านหนึง่ในเขตอ�าเภอปาย และเป็นหมูบ้่านทีถ่อื

เป็นต้นแบบในเรื่องการจัดการปัญหาสรุา โดยเฉพาะ งานศพปลอดเหล้า ที่มีพัฒนาการจากต้นทุนการ

จัดการในชุมชนเมื่อหลายสิบปีก่อน โดยมีเครือข่ายสตรีเป็นแกนน�าที่ส�าคัญ แต่ในชุมชนนั้น ก็มีความ

ซับซ้อนของการจัดการการดื่ม และความสัมพันธ์ระหว่างคนดื่ม คนไม่ดื่ม รวมถึงความหมายของการ

ดื่มที่สามารถยอมรับและจัดการได้ในมิติของชุมชน ดังจะได้กล่าวต่อไป

3.3 ปฏิบัติก�รต่อรองของผู้หญิงและกลุ่มช�ติพันธุ์

บ้านตีนธาตุ อ�าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นชุมชนที่ถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงทั้งในระดับ

ท้องถิ่น ในระดับจังหวัด และในระดับภาค ถึงความสามารถในการจัดการ ลด ละ เลิก เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ แม้จะพบว่ามีการจัดการเรื่องนี้มาตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีก่อน ทั้งจากฝั่งพระสงฆ์ (วัดพระธาตุ

จอมแจ้ง) และฝั่งฆราวาส (อดีตก�านันและภรรยาซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหญิง) แต่ความต่อเนื่องนั้น 

กลุ่มผู้หญิงที่เป็นศรัทธาวัด และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นพลังส�าคัญที่สาน

ต่อ พัฒนารูปแบบ และความหมายเรื่อยมา 
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จากข้อมูลประวัติการก่อตั้งชุมชน เริ่มตั้งแต่การหักร้างถางพงเมื่อห้าสิบปีก่อน ก็พบว่ามีการ

ขยับขยายย้ายถิ่นเข้ามาเป็นครอบครัว ด้วยแสวงหาที่ดินท�ากิน ซึ่งที่ดินแถบนี้ก็ใช่ว่าจะมีน�้าท่าอุดม

สมบรูณ์ แรงงานคนในครอบครวัเป็นเรือ่งส�าคญั ทัง้ชายทัง้หญงิ จงึต้องฝ่าฟันเคยีงบ่าเคยีงไหล่ เหนือ่ย

ยากมาทั้งคู่ 

“สมัยก่อนน�้าที่นี่ไม่มี น�้าไม่ดีเลย สมัยนั้นพ่อบ้านเป็นก�านัน ที่บ้านเนี่ยท�ายังไงก็ได้

ขอให้มีน�้าใช้ ต้องไปตักน�้ากลางทุ่งโน่น ต้องไปรอตักน�้ากัน ชาวบ้านที่อื่นเขาว่าปีใหม่ 

(สงกรานต์) ถ้าจะมาเทีย่วบ้านตนีธาต ุเอากาบกล้วยฟาดกนัน่ะกะ เพราะว่าน�้าไม่มเีลย” 

“ข้าวนีป้่าลงไปปลกูในล�าห้วยโน่น ในไร่บ้าง บางทกีห็าปหูาปลามาแลกข้าวกนิ นอกจาก

นั้นก็ท�าอาชีพเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย” ป้าพูน อดีตผู้ใหญ่บ้านสาธยาย

เงื่อนไขในการด�ารงชีวิตที่ทั้งหญิงชายต่างต้องช่วยกันดิ้นรนเลี้ยงชีพจากสภาพที่ท�ากินดังกล่าว 

ประกอบกบัวฒันธรรมของคนไทยพืน้ราบทางเหนอืหรอืคนเมอืงทีเ่ปิดโอกาสให้ผูห้ญงิมอี�านาจต่อรองได้

ในหลายด้าน ท�าให้ผู้หญิงมีบทบาทส�าคัญทั้งในแง่การผลิต การบริโภคในครอบครัวมาตั้งแต่ต้น และ

ต่อเนื่องมาจนกระทั่งมีการขยับขยายขึ้นมาเป็นชุมชนหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ

ผู้หญิงบ้านตีนธาตุกับบทบาทงานพัฒนาชุมชนและรณรงค์ด้านสุรา

ผู้หญิงบ้านตีนธาตุ เป็นกลุ่มคนไทยพื้นราบในภาคเหนือ หรือที่เรียกว่า “คนเมือง” ซึ่งอพยพ

มาจากหลายแห่ง สืบย้อนไปได้ว่ามีโคตรเหง้ามาจาก คนเมืองอ�าเภอสันป่าตอง อ�าเภอแม่วาง จังหวัด

เชยีงใหม่เป็นหลกั และทีม่าจากเชยีงรายกม็ ีผูห้ญงิทีน่ีม่บีทบาทด้วยกนัหลายด้าน ไม่ว่า ด้านเศรษฐกจิ 

การเมืองการปกครอง และสังคมวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ พวกเธอเป็นแรงงานส�าคัญเคียงบ่าเคียง

ไหล่ผู้ชายมาตั้งแต่ในยุคก่อร่างสร้างชุมชนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่ผู้หญิงออกไปท�างานรับจ้างในภาค

อตุสาหกรรมท่องเทีย่วทีป่ายมากขึน้ ด้านการเมอืงการปกครอง ผูห้ญงิทีน่ี ่ถกูยอมรบัให้เป็นผูใ้หญ่บ้าน 

ในปี พ.ศ. 2527 แถมยังเป็นผู้ใหญ่บ้านหญิงคนแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อมามีสมาชิก อบต.ที่เป็น

ผูห้ญงิ มเีลขานายก อบต.ทีเ่ป็นผูห้ญงิ แกนน�าสตรต่ีาง ๆ  ในระดบัหมูบ้่านและต�าบลกม็อียูใ่นหมูบ้่าน

แห่งนี้มากกว่าหมู่บ้านอื่น ๆ ในระดับต�าบล 

ผู้วิจัย “แสดงว่าถ้าเทียบแล้ว งานพัฒนากับผู้หญิงส�าคัญถ้าเทียบ 12 หมู่บ้านในต�าบลนี้ มีบ้าน

ไหนที่เข้มแข็งบ้างครับ ?”

“ถ้าเป็นเครือข่ายสตรีมี หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 9” พี่บัวผัด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตอบ

“ถ้าไปถามหมูอ่ืน่ ๆ  โดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่นะ เขาจะบอกว่าหมู ่9 เข้มแขง็ทีส่ดุ” พีร่กัษ์ เลขา

นายก อบต. ทุ่งยาวซึ่งเป็นคนบ้านตีนธาตุพูดเสริมไป ยิ้มไป
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ด้านสังคมวัฒนธรรม ผู้หญิงที่นี่ มีการรวมกลุ่มกันท�ากิจกรรมอย่าสม�่าเสมอ ทั้งในชีวิตประจ�า

วันและในรูปแบบงานพิธี พี่บัวผัด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเล่าให้นักวิจัยฟัง ในบ่ายวันหนึ่งว่า

“เวลามีงานศพ กลุ่มสตรีก็เข้าไปช่วย พี่เองก็ไปท�าดอก ใบตอง ส่วนพี่แจง (นั่งข้าง ๆ) 

มีหน้าที่ท�าอาหาร ต้อนรับแขกแทนเจ้าภาพ จะมีการแบ่งงานกันท�า งานหมู่บ้านอื่นก็ไป

ช่วยเกือบทุกบ้าน บ้านเหนือ บ้านใต้”

“ส่วนพี่ยังเป็น อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุข) ด้วย เวลามีกิจกรรมรณรงค์เรื่องสุขภาพ

ก็ไปกัน เช่น รณรงค์ งดหวาน เค็ม มัน ช่วยตรวจสุขภาพ วัดความดัน ชั่งน�้าหนัก  

วัดรอบเอว ไปช่วยเจาะน�้าตาลในเลือด พี่ทั้งสาม (หมายถึง พี่แจง พี่บัวผัด พี่รักษ์)  

เป็น อสม.กันด้วยทุกคน มีงานกฐินงานสรงน�้าพระธาตุก็ไปกัน” พี่แจง สมาชิก อบต. 

ของหมู่บ้านพูดเสริม

แกนน�าสตรีกับเครือข่ายต่าง ๆ และป้ายรณรงค์จัดการปัญหาสุรา
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แกนน�าสตรีบ้านรับมอบเสื้อรณรงค์ชุมชนงดเหล้า จากเจ้าคณะอ�าเภอ

เวทีประชาคมหมู่บ้านจะมีแกนน�าสตรีบ้านเข้าร่วมเสมอ
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นอกจากงานบ้าน งานนอกบ้าน บริการสังคมแล้ว กลุ่มสตรียังมีงานแข่งกีฬาระดับต�าบล  

ซึ่งกลุ่มสตรีบ้านตีนธาตุคว้ารางวัลอันดับต้น ๆ มาได้ทุกปี

ส�าหรบังานรณรงค์เรือ่งปัญหาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์นัน้ เมือ่ดจูกพฒันาการของการแก้ปัญหาทีม่า

จากสองสาย สายแรกเป็นสายวัด จากปี พ.ศ. 2519 ประกาศิตของหลวงพ่อสิงห์ครั้งนั้น ค่อย ๆ เกิด

เป็นมรรคผลชัดเจนขึ้นในปี พ.ศ. 2523 เกิดเป็นมาตรการทางสังคม ในด้านของงานบุญประเพณีใหญ่

ของที่นี่ คือ งานสรงน�้าพระธาตุกับงานกฐิน ผ้าป่าต่าง ๆ ที่จะถวายเข้าวัดพระธาตุจอมแจ้ง เรื่อยมา 

โดยมเีจ้าอาวาสองค์ต่อมารบัช่วงต่อและมกีารขยายผลจนถงึปัจจบุนั สายทีส่อง เป็นสายบ้าน คอื จาก

การน�าของอดตีก�านนัและอดตีผูใ้หญ่บ้าน สองสามภีรรยานกัปกครองของชมุชน ทัง้สองสายถกูสานต่อ

โดยแกนน�าชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีผู้หญิง

รวมอยู่ ต่อเนื่องมาจนถึงองค์การบริหารส่วนต�าบลที่พวกเธอมีบทบาทอยู่ 

แต่ผูห้ญงิแกนน�าชมุชนเหล่านี ้หาได้มบีทบาทด้านงานพฒันาแต่อย่างเดยีว พวกเธอมอีตัลกัษณ์ที่

หลากหลาย บทบาท ทีน่่าสนใจ กค็อืการเป็นผูป้ระกอบการ ทัง้ในแง่ของการค้าขายปลกี (รวมถงึเครือ่ง

ดื่มแอลกอฮอล์) และการเป็นผู้ประกอบการภาคเกษตรที่ต้องดูแลแรงงานที่ดื่มเหล้า

กลุ่มสตรีบ้านตีนธาตุ มีบทบาททั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
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แกนน�าสตรี กับบทบาทการเป็นผู้ประกอบการ

พี่แจง หนึ่งในแกนน�าสตรีคนส�าคัญที่นี่ เวลาพูดถึงงานเครือข่ายรณรงค์งดเหล้าที่แม่ฮ่องสอน  

ถือได้ว่า พี่แจงเป็นคนแถวหน้าทีเดียวที่ถูกยกให้เป็นบุคคลตัวอย่าง นอกจากพี่แจงจะเป็นผู้น�าชุมชน 

สวมหมวกหลายใบ ไม่ว่าจะเป็น สมาชกิ อบต. เป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) เป็น

แกนน�าเครือข่ายประชาคมงดเหล้าที่อ�าเภอปาย เธอยังเป็นเจ้าของร้านค้าปลีกในชุมชนอีกด้วย

ขึ้นชื่อว่าร้านขายของช�า ก็ย่อมมีสินค้าหลากหลาย เหล้า เบียร์ ไวน์ ก็เป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่

เธอต้องจ�าหน่ายแทบทกุวนั เธอเล่าว่า ถงึขาย แต่กข็ายอย่างมกีตกิา คอื ไม่ขายให้กบัเดก็ เยาวชน อายุ

ต�่ากว่า 20 ปี และไม่ขายในวันพระ ไม่ขายให้กับคนที่เมาขาดสติ หรือถ้าเมาแล้วจะไปก่อเรื่อง ล่าสุด

ปีนี้ พี่แจงยังได้รับรางวัลเชิดชูบุคคลผู้ประกอบการร้านค้าดีเด่นในการร่วมรณรงค์เรื่องนี้จากส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม พี่แจงก็ยอมรับว่า กฎกติกาบางอย่างในทางปฏิบัติก็ล�าบาก เช่น การไม่ขายให้

กับเด็ก เยาวชน อายุต�่ากว่า 20 ปี ถ้าเป็นเด็ก เยาวชนในชุมชนนี่พอรู้ว่าใครอายุประมาณเท่าไร แต่ถ้า

เด็กที่อื่นมาซื้อก็กะอายุยาก แต่เธอเองก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายเท่าที่จะท�าได้ นอกจากร้านขาย

การสัมภาษณ์พูดคุยกับกลุ่มแรงงานพลัดถิ่นชาวไทใหญ่ในเย็นวันหนึ่งของเดือนกรกฎาคม 2558
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ของช�าแล้ว พี่แจงยังเคยมีธุรกิจโฮมสเตย์ แต่ตอนนี้เลิกไปแล้ว เพราะการท่องเที่ยวไม่บูมมากอย่างแต่

ก่อน เลยเปลี่ยนโฮมสเตย์มาเป็นห้องเช่ารายเดือนแทน

แกนน�าสตรีอีกคนที่อาชีพเป็นผู้ประกอบการทางเกษตรและค้าขายวัสดุก่อสร้าง ก็คือ พี่บัว

ผัด พี่บัวผัดมีลูกจ้างชาวไทใหญ่ทั้งหญิงชายรวมยี่สิบคน ส่วนใหญ่จะพักอยู่ด้วยกันในห้องที่จัดไว้ให้  

บางคนมีบ้านมีครอบครัวก็มาท�างานเช้าไปเย็นกลับ คนงานต่างเรียกพี่บัวผัดว่า “แม่เลี้ยง” ซึ่งเป็น

ภาษาค�าเมืองภาคเหนือ (รวมถึงไทใหญ่ก็เรียกอย่างนี้) หมายถึง ผู้หญิงที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี และ

มีลูกน้อง มีบริวารไว้ใช้สอย

การเป็น “แม่เลี้ยง” ที่ต้องดูแลคนงานไทใหญ่ที่ยังนิยมดื่มเหล้า ในขณะที่ตนเองก็เป็นแกนน�า

รณรงค์เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นท�าอย่างไร ตรงนี้ เธอเล่าว่า ใช้การเอาใจใส่ ใช่เฉพาะแต่เรื่องงาน 

หากแต่ยงัดแูลไปถงึลกูหลานชวีติครอบครวัของพวกเขา และให้เขาท�างานอย่างยดืหยุน่ พีแ่ว้ง แรงงาน

หญิงชาวไทใหญ่เล่าว่า

“มลีกูน้องผูห้ญงิออกไปท�างานข้างนอกบ้าง ไปรบัจ้างตามเกสต์เฮาส์ในช่วงหน้าไฮ แต่มี

การขออนญุาตอยู ่แต่ผูช้ายต้องท�างานให้แม่เลีย้งจงึไม่ค่อยให้ไปไหน พีบ่วัผดัมลีกูเลีย้ง

ทัง้หมดประมาณ 20 กว่าคน บ้านตนีธาตมุคีนไทใหญ่มาอยูเ่ยอะทีส่ดุ เนือ่งจากเป็นบ้าน

ทีม่กีจิการเยอะ มพ่ีอเลีย้งแม่เลีย้งเยอะ ส่วนค่าแรงเป็นการจ้างเหมา ดแูลลกูน้องไม่ยาก

อยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้อง แล้วพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงก็ดูแลดี แต่จะมีบางคนที่เป็นขี้ลักขโมย 

หรือนิสัยไม่ดี เขาก็จะไม่เอามาท�างานโดนไล่ออกไป”

“เรื่องเหล้า เขาท�างานมาเหนื่อย ก็ปล่อยให้เขาได้กินบ้าง เป็นการผ่อนคลาย บางทีเขา

มาช่วยงานบ้าน งานชุมชน มีน�้าใจก็เลี้ยงเขา แต่ก็ดูไม่ให้กินมาก กินจนเมาเลยเถิดไป

มีเรื่อง ถ้าแล้วมีปัญหาก็ต้องจัดการ ไม่จ้างต่อ” แม่เลี้ยงบัวผัดบอก

บทวิเคราะห์ ปฏิบัติการต่อรองอ�านาจของผู้หญิงและกลุ่มชาติพันธุ์

เมื่อมองจากกรอบคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ที่มุ่งเติมเต็มความรู้ในการจัดการปัญหาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ให้ครอบคลมุมติเิพศสภาพ (Gender) รวมไปถงึชาตพินัธุ ์(Ethnic Group)ผ่านมมุมอง การ

ตคีวามของคนในมากขึน้ เช่นนีแ้ล้ว ผูว้จิยักจ็�าต้องขอออกตวัไว้ส่วนหนึง่ว่า แม้จะอยูแ่ม่ฮ่องสอนมานาน

มากกว่าสิบปี แต่ส�าหรับชุมชนนี้ ก็ยังถือเป็นคนนอกพื้นที่ แต่ก็ได้พยายามอุดช่องว่างในกระบวนการ

วิจัย ด้วยการสอบทานข้อมูล ความเข้าใจกับผู้ให้ข้อมูลทั้งในระหว่างสัมภาษณ์และในการจัดเวทีน�า

เสนอรายงาน 

ในการวิเคราะห์ พบว่าแกนน�าสตรีในหมู่บ้าน ไม่ได้มองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเป็นสิ่งที่ชั่ว

ร้าย อัปมงคล ไปซะหมด แต่พวกเธออยู่กับมัน และใช้เป็นเครื่องมือในการจัดความสัมพันธ์ทางสังคม
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ได้อย่างชาญฉลาด พวกเธอไม่ได้ปฏิเสธบทบาทการเป็นแกนน�ารณรงค์ในเรื่องงดเหล้า ทั้งยังไปเรียนรู้

ประสบการณ์จากพืน้ทีต่่าง ๆ  อย่างเปิดกว้างอยูเ่สมอ ขณะเดยีวกนั จากภารกจิในแบบ ผูน้�าชมุชนแนว

มหาดไทย อย่าง “แม่หลวง “ พวกเธอก็มีบทบาทเป็นแม่ค้า และ “แม่เลี้ยง” ที่ต้องสัมพันธ์เชิงอ�านาจ

กบัคนในคนในหมูบ้่าน ทัง้ทีเ่ป็นผูบ้รโิภค หรอืลกูค้า กบัแรงงานไทใหญ่ หรอืลกูจ้าง การทีพ่วกเธอต้อง

สัมพันธ์เชิงอ�านาจกับคนหลากหลายฝ่าย ร้อยพ่อพันแม่ ในบริบทชุมชนที่ “ตัวใครตัวมัน” ไม่ได้เช่นนี้ 

พวกเธอจึงไม่สามารถฟันธงเลือกข้างการจัดการสุราแบบใดแบบหนึ่งได้อย่างสุดโต่งแบบขาว-ด�า หาก

แต่ใช้การจัดการในมิติเชิงซ้อน และพยายามต่อรองอ�านาจในการจัดการปัญหาสุราในรูปแบบต่าง ๆ 

กลวิธีการต่อรองเด่น ๆ ที่พวกเธอใช้ คือ “การรับเอาไว้ก่อน” คือ ไม่ปฏิเสธทุกแนวทาง  

แม้พวกเธอสวมหมวกในการท�าหน้าทีใ่นระบบราชการ คอื มตี�าแหน่งหน้าทีต่่าง ๆ  ในหน่วยงานของรฐั 

มแีนวทาง มนีโยบายของรฐัทีส่ัง่ลงมาให้ท�านัน่ท�านี ่หากแต่พวกเธอกพ็ยายามใช้กลยทุธ์ต่อมาคอื “พลกิ

แพลงให้เข้ากับสถานการณ์ชุมชน” โดยปรึกษาหารือกัน อย่างเมื่อมีผู้วิจัยมาขอให้เก็บแบบสอบถาม

ข้อมลูผูเ้สพสรุาในชมุชน พวกเธอกจ็ะมาร่วมพจิารณาและวางแผนกนัว่าจะเกบ็ข้อมลูทีใ่คร เกบ็อย่างไร 

เจอปัญหาอย่างนัน้อย่างนี ้จะแก้อย่างไร ได้อย่างคล่องแคล่ว หรอือย่างบทบาทการเป็นแกนน�าเครอืข่าย

ประชาคมงดเหล้า ทีม่สี�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) เป็นผูส้นบัสนนุหลกั แต่

เมื่อคราวต้องสวมบทบาทแม่ค้าที่ต้องคิดถึงก�าไร ขาดทุน ก็จัดการว่าเหล้าไหนไม่ได้คุณภาพ คือ ไม่มี

มาตรฐานน่าเชื่อถือ ไม่อยู่ในความนิยมของชาวบ้าน รวมถึงได้ก�าไรน้อยก็ไม่เอามาขาย อีกด้านเธอก็

ค้าขายอย่างมี “ความรับผิดชอบ” คือไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ยังร่วมสร้างกติกาชุมชนในการ

ซื้อขายเพิ่มเติมจากกฎหมายเข้าไปอีก เช่น ไม่ขายในวันพระ เป็นต้น อีกอย่าง การเป็นผู้ประกอบการ

ของเธอก็ใช่ว่าจะขายสินค้าอย่างเดียวชนิดเดียว รายได้หลักจึงไม่ใช่จากการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

หากเธอยังมีกิจการอื่น ๆ ที่ต้องดูแลอีก เช่น ห้องเช่า สินค้าฝากขาย รวมถึงการขายผลผลิตในไร่ใน

สวน เรียกว่า สารพัดขาย กระจายความเสี่ยงจริง ๆ

การที่พวกเธอไม่ยึดติดอยู่กับนิยามการจัดการปัญหาแบบใดแบบหนึ่งอย่างตายตัว ท�าให้พวก

เธอสามารถใช้บทบาทเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ บูรณาการไปกับบทบาทอื่น ๆ ในชุมชนได้ เช่น ในช่วง

การท�างานวิจัยชิ้นนี้ เธอก็สามารถใช้บทบาท “แม่เลี้ยง” ในการดึงเอาไทใหญ่พลัดถิ่น มาจัดวงเสวนา

เพื่อสอบถามข้อมูลได้ และรู้จักใช้สุราในการผูกใจคน แบบไม่ตึง ไม่หย่อน เกินไป แต่คอยช่วยดูแล

ให้พวกเขาดื่มแล้วไม่สร้างปัญหาสังคม อาจเรียกว่า “ขายเหล้า - ให้เหล้าอย่างมีความรับผิดชอบ”  

( ตรงนี้ คงไม่ถูกใจนักรณรงค์ที่ฝังหัวกับค�าประกาศ “ให้เหล้า เท่ากับแช่ง” ซึ่ง สสส. ภูมิใจว่าได้ช่วย

ผลักดันจนเป็นประโยควาทกรรมติดหูติดปากของสังคม) หากแต่ในทางปฏิบัติ ในชีวิตประจ�าวัน พวก

เธอก็ให้เหล้าอยู่เป็นประจ�า แต่พวกเธอก็เคยคิดแช่งชักหักกระดูกใคร แม้คนที่คิดต่างไปจากพวกเธอ

ส�าหรบัมาตรการ แนวทางทีภ่าครฐัก�าหนดลงมา ซึง่ภาครฐัในทีน่ีก้ม็หีลากหลายหน่วยงาน พวก

เธอกใ็ช่ว่าจะรบัมาปฏบิตัติามทกุอย่าง แต่ใช้อย่างมวีจิารณญาณ ว่าจะไม่กระทบกบัความสมัพนัธ์ของ
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พวกเธอรวมทั้งการอยู่ร่วมกันในชุมชน เช่น เมื่อบางหน่วยงานให้ไปประชุมไกลถิ่น แต่เป็นการประชุม

ที่ไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อการจัดการในพื้นที่ เธอก็เลือกที่จะบ่ายเบี่ยงอย่างนุ่มนวล รักษาหน้าของ

ฝ่ายต่าง ๆ น่าสังเกตว่า กลยุทธ์หลัก ๆ ที่กลุ่มสตรีใช้ในการจัดการปัญหาสุรา รวมถึงปัญหาอื่น ๆ 

ในพื้นที่แห่งนี้ จะมีลักษณะ “อ่อนสยบแข็ง” คือ ใช้ค�าอ่อนโยน การค่อยพูดจาหรือ ประนีประนอมกัน 

และมองเห็นความเชื่อมโยงของสังคมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน พูดง่าย ๆ คือ มองเป็นองค์รวมได้ ไม่แยก

ส่วน ประกอบกบัการทีพ่วกเธอมฐีานทรพัยากร ฐานเครอืข่ายทางสงัคมวฒันธรรม ฐานเศรษฐกจิอยูใ่น

ชุมชนเป็นหลัก ท�าให้เธอเลือกที่จะปฏิบัติตัว “ติดดิน” ใกล้ชิดชาวบ้าน มากกว่าจะทะเยอทะยานปีน

ป่ายขึ้นไปเป็นผู้น�าในอ�านาจรัฐ หน่วยงานรัฐ ทั้ง ๆ ที่พวกเธอก็มีโอกาส และมีก�าลังหนุน 

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์และการให้ความหมายของพวกเธอกลับยังไม่ถูกหยิบยกหรือเปิดพื้นที่ให้

สงัคมวงกว้างได้เรยีนรู ้ถงึแม้พวกเธอจะเป็นกลไกหลกัทีท่�างานแบบปิดทองหลงัพระมาตลอด แม้ระยะ

หลัง ๆ ที่พวกเธอจะถูกเชิดชูจากหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านการมอบประกาศ รางวัล และค�าชื่นชม หาก

แต่เป็นการชมชื่นภายใต้กรอบคิดการจัดการแบบภาครัฐที่ยังไม่เปิดโอกาสให้เสียง ให้ความเห็นของผู้

หญงิในชมุชนแสดงตวัตนออกมา ภาพของแกนน�าสตรบ้ีานตนีธาต ุจงึถกูขดีกรอบให้เป็นเพยีงภาพของ

ผู้ตาม คือผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และความรู้กระแสหลัก มากกว่าจะเป็นผู้น�าทางความรู้ในการจัดการ

ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่พวกเธอตระหนักและเริ่มรู้เท่าทันพอสมควร

หันไปดูอีกด้านหนึ่งของกลุ่มคนชายขอบของหมู่บ้าน คือกลุ่มคนไตนอก (ตรงนี้ขอกล่าวรวม ๆ 

ทัง้หญงิและชาย) ดเูผนิ ๆ  เหมอืนว่าเป็นคนไร้อ�านาจ หากแต่ในความเป็นจรงิ มกีารต่อรองอ�านาจทาง

เศรษฐกจิอยูไ่ม่น้อย เพราะถงึแม้ พวกเขาและเธอจะเป็นแรงงานทีเ่สมอืนมสีงักดั คอื อยูใ่นการดแูลของ 

“พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง” แต่ก็มีอิสระในการรับงานภายนอกในระดับหนึ่ง ในช่วงหลังเลิกงาน หรือวัดหยุด 

ซึง่ส่วนใหญ่พวกเขาและเธอกท็�าอย่างนัน้ ถงึจะเป็นคนกลุม่จ�านวนไม่มาก แต่กถ็อืเป็นแรงงานส�าคญัใน

ชมุชนทีอ่ยูก่นัมานานหลายปี จนนายจ้างมคีวามไว้เนือ้เชือ่ใจ ซึง่ดกีว่าจะจ้างคนใหม่ทีไ่ม่มสีงักดั ไม่รูจ้กั

คุ้นเคย ที่อาจจะสร้างปัญหาตามมา การที่แรงงานไตนอกเหล่านี้ ได้รับการปฏิบัติทางเศรษฐกิจ สังคม

วัฒนธรรมค่อนข้างดี จึงไม่ใช่เป็นแต่เรื่องจริยธรรม มโนธรรม ของนายจ้าง ของแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยง หาก

แต่สะท้อนอ�านาจต่อรองของคนกลุม่นีอ้กีด้วย ยิง่ในบรบิททีก่ารท่องเทีย่วขยายเข้ามาในพืน้ทีเ่มอืงปาย 

ทีค่นไตนอกจากพืน้ทีบ้่านตนีธาตมุโีอกาสเข้าไปรบัจ้างในเขตท่องเทีย่ว คนชายขอบเหล่านีย้ิง่กลายเป็น

คนที่มีงานชุก และมี “พลังเงียบ”ทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมมากขึ้น

ว่ากนัเรือ่งของสรุายาเมา ในส่วนของการให้ความหมายของกลุม่ไทใหญ่ ผูห้ญงิไทใหญ่ในชมุชน

เองก็ไม่ได้มองว่า การดื่มสุราเป็นสิ่งเลวร้ายไปซะทุกเรื่อง ด้านดีก็มีเรื่องการสนุกสนานครื้นเครง พวก

เธอเองก็ดื่ม นาน ๆ ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการดื่มก็ไม่กี่สิบบาท เพราะช่วย ๆ กัน บางทีเจ้าภาพ แม่เลี้ยง

ก็จัดให้ แต่ก็มีกติกามารยาทในการดื่ม ไม่ส่งเสียงโวยวายหรือไปสร้างความร�าคาญแก่ใคร จุดนี้น่า

สนใจวิเคราะห์ตรงที่ว่า อาจเป็นเพราะความที่พวกเขาเป็นพลเมืองชั้นสอง สาม หรืออาจจะสี่ คือ ไม่มี
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สัญชาติ ไม่มีสิทธิมีเสียงในการจัดการทรัพยากรอะไรของชุมชน จึงมีบุคลิกเจียมเนื้อเจียมตนเป็นวิสัย 

และระมัดระวังเวลาออกไปสังสรรค์ที่ไหนข้างนอก โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยว เมืองที่มีอ�านาจรัฐและ

กลุ่มนายทุน ผลประโยชน์ดูแลอยู่ค่อนข้างมาก เพราะอาจถูกรังแกเอาได้ 

พวกเขาเข้าใจว่าสรุามผีลต่อสขุภาพกาย แตพ่วกเขาให้ความส�าคญักบัสขุภาพใจและ “สขุภาพ

สังคม” มากกว่า ความที่ไทใหญ่พลัดถิ่นต้องมาอยู่เป็นพลเมืองชั้นสอง ท�าให้ต้องรวมกลุ่มกันเพื่อสร้าง

ความมั่นคงทางสังคม แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกลุ่ม เป็นการสร้างอ�านาจต่อ

รองกับสังคมใหญ่ระดับหนึ่ง ซึ่งพวกเขาทั้งหญิงชายเลือกที่จะใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้เป็นเครื่องมือ

หนึ่งที่ประกอบเข้ามาในการให้คนมาพูดคุยกันอย่างเปิดอก จะเห็นได้ว่า แรงงานพลัดถิ่นเหล่านี้ไม่ได้

บริโภคสุราเพื่อสนองความต้องการทางร่างกาย แต่เป็นการบริโภคเพื่อความหมาย หรือบริโภคที่น�าไป

สู่การสร้างคุณค่าความหมายใหม่ ในการรวมกลุ่มต่อรองกับสังคม 

อย่างไรก็ตาม มุมมองของพวกเขาต่อการจัดการปัญหาสุรา ก็ไม่ได้มีรูปแบบเดียวว่า ควรเลิก 

ไม่เลิก เอาไม่เอา แต่กลับมองว่า จะอยู่กับเหล้าได้อย่างไรมากกว่า บางอย่าง เกินเลยไป เช่น การใช้

เงินซื้อเหล้าเลี้ยงแขกในงานพิธีปอยส่างลอง (บวชลูกแก้ว) นั้นมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็อยากให้ลดค่าใช้จ่าย

ตรงนี้ลงบ้าง แต่ไม่ถึงกับเลิกให้ขาด หรือ ปลอดโดยสิ้นเชิง เพราะมันสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียเครือข่าย

ทางสงัคม ซึง่ถอืว่าเป็นต้นทนุส�าคญัของคนชายขอบอย่างพวกเขา การจดัการปัญหาจงึไม่ได้มมีาตรฐาน

เดียว แต่นิยมใช้วิธีการพูดจาปรึกษาหารือกันมากกว่า ทั้งนี้ การจัดการปัญหาก็ไม่ได้คุยกันเฉพาะแต่

กลุ่มไทใหญ่อย่างเดียว หากแต่ยังน�าเอาความเห็นของคนเมือง โดยเฉพาะ แม่เลี้ยง พ่อเลี้ยง ที่เป็น 

wผู้อุปถัมภ์ค�้าชูดูแลพวกเขา มาประกอบเข้าด้วยกันอีกด้วย 

การเป็นชนกลุ่มน้อย เป็นคนชายขอบ พวกเขาพยายามปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ และชุมชน

ในการจัดการ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เช่น งานงดเหล้าเข้าพรรษา งานศพปลอดเหล้า 

งานบุญประเพณี สรงน�้าพระธาตุ ทอดกฐินปลอดเหล้า ด้วยดี เพราะไม่ต้องการมีปัญหากับชุมชนและ

กฎหมาย รวมถงึวดั ซึง่จะท�าให้พวกเขาอยูล่�าบาก นอกจากนี ้แนวทางดงักล่าวยงัสอดประสานกบัความ

เชื่อทางศาสนาพุทธที่พวกเขามีอยู่เป็นอย่างดี ในส่วนการต่อรองกับชุมชนนั้น พวกเขาไม่มีผู้แทน หรือ

ผูน้�าทีจ่ะไปสะท้อนความเหน็ หรอืมอีงค์กรใดจะมาช่วยเหลอื ความคดิเหน็ การสร้างความหมายต่าง ๆ  

 จึงส่งผ่านสื่อบุคคลที่ไม่เป็นทางการ นั่นคือ “แม่เลี้ยง” ที่มีบทบาทในชุมชนเป็นส�าคัญ

ในเรื่องการจัดงานประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ เราจะพบกลวิธีการต่อรองในเรื่องการดื่มของกลุ่ม

คนไตนอกในสองรูปแบบเป็นอย่างน้อย 

แบบแรก ส�าหรับงานที่จัดในชุมชน ก็จะยึดตามธรรมเนียมกติกาของชุมชนที่คนเมืองเป็นผู้วาง

ไว้ ซึ่งบางงานก็เข้ม เช่น งานศพ งานสรงน�้าพระธาตุ แต่บางงาน โดยเฉพาะงานที่เป็นจารีตประเพณี

ของชาวไทใหญ่ อย่างงานแต่งงาน งาน “อาบเหลิน” หรือ อาบเดือน ก็ดื่มได้ (โดยอยู่การดูแลกันเอง

ของหัวหน้าคนงาน และ “แม่เลี้ยงพ่อเลี้ยง”) อย่างไรก็ตาม ในงานสรงน�้าพระธาตุที่ว่าเข้มงวดเรื่อง
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การดืม่เหล้า กไ็ม่ได้ห้ามขาดซะทเีดยีวว่าเป็นวนัทีท่กุคนห้ามดืม่ ห้ามคนกนิเหล้าเข้าวดั เพยีงแต่จ�ากดั

พฤตกิรรมการดืม่ว่าห้ามมาดืม่ในงานพธิ ีและคนดืม่เหล้ากย็งัสามารถเข้าท�าบญุ มาช่วยงานวดัได้ แต่

ถ้าดูท่าว่าเมาหนัก ชักคุยไม่รู้เรื่อง ชาวบ้านก็จะช่วยกันพาตัวออกไป

แบบที่สอง ส�าหรับงานที่จัดนอกชุมชน คนไตนอกที่นี่นิยมไปร่วมงานกับไทใหญ่ที่อยู่ต่างชุมชน

อยู่เสมอ และในงานก็มักมีการดื่มสุรายาเมากันจนเห็นเป็นปกติ ส่วนงานเหล่านี้จะมีการดื่มมากหรือ

น้อยนั้นก็อยู่ที่เจ้าภาพและกติกาชุมชนนั้น ๆ เป็นส�าคัญ เพราะวัฒนธรรมไทใหญ่เองก็ได้มีข้อห้าม

ชัดเจน ในการดื่ม-ไม่ดื่มสุรา 

เกี่ยวกับเรื่องข้อบัญญัติในการดื่มสุรานี้ แม้ปัจจุบันเครือข่ายไทใหญ่ในระดับจังหวัด จะมี

การประชุมและประกาศแนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมโดยพยายามลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในงานประเพณพีธิกีรรมต่าง ๆ  โดยเฉพาะงานปอยส่างลอง หรอื งานบวชลกูแก้วของชาวไท

ใหญ่ ทีม่กีารสิน้เปลอืงค่าใช้จ่ายไปกบัการจดัเลีย้งเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์อย่างมาก และได้เริม่ขบัเคลือ่น

ผ่านกลไกสภาชาติพันธุ์ไทใหญ่มาได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 แต่ส�าหรับกลุ่มคนไทใหญ่พลัดถิ่นที่ถือว่าเป็น 

“ไตนอก” อย่างพวกเขาแล้ว กถ็อืว่าเป็นไทใหญ่วงนอกทีล่�าเคญ็ ไม่เคยได้รบัการยอมรบัว่ามสีทิธมิเีสยีง

ในพืน้ทีง่านพฒันาใด ๆ  ยงัไม่เหน็ทางทีจ่ะเข้าถงึเครอืข่ายดงักล่าว แม้พวกเขาและเธอส่วนหนึง่จะเหน็

ด้วยกับการลด ละ เลิก ในงานเทศกาลนี้ แต่จะให้พวกเขาและเธอน�าเอาข้อบัญญัติ แนวคิด แนวทาง

มาชูธงน�าในพื้นที่เลยนั้น ก็เป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อม 

โดยสรปุ ผูห้ญงิบ้านตนีธาตไุม่ได้มกีารขบัเคลือ่นการจดัการปัญหาเฉพาะในระดบัแกนน�าทีเ่ป็น

คนเมอืงอย่างเดยีว ในระดบัล่างทีเ่ป็นคนชายขอบอย่างคนพลดัถิน่ชาวไทใหญ่กม็ส่ีวนสมัพนัธ์ด้วย เป็น

เครอืข่ายทีส่งัคม “มองไม่เหน็” หากแต่มลีกัษณะร่วมทีเ่หมอืนกนัคอื การทีพ่วกเธอไม่ยดึตดิอยูก่บันยิาม

การจดัการปัญหาแบบใดแบบหนึง่อย่างตายตวั แบบคูต่รงข้าม หากแต่พยายามบรูณาการชดุความหมาย

ทีห่ลากหลายมาใช้ในชวีติภาคปฏบิตัใินชมุชน ด้วยยทุธวธิอีะลุม้อล่วย และการจดัการแบบนกึถงึใจเขา

ใจเรา เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างอยู่ร่วมกัน หลีกเลี่ยง “การสร้างความเป็นคนอื่น” ให้เกิดขึ้นภายในชุมชน 

แม้จะมีความเห็นต่าง แต่ด้วยการยอมรับ และกลวิธีการจัดการเชิงซ้อนที่พวกเธอเลือกใช้เหล่า

นี้ ท�าให้การจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นี่มีประสิทธิภาพโดดเด่น ที่เบื้องลึกมันเป็นขบวนการ

ทีส่�าเรจ็ได้เพราะเป็นพืน้ทีท่ีพ่วกเธอสามารถต่อรองความหมายและปรบัใช้วธิกีารจดัการจนไม่ก่อให้เกดิ

ความขัดแย้งถึงขั้นแตกหักกัน 

ในส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ ซึ่งในที่นี้ไม่ใช่ไทใหญ่ทั่วไป แต่ยังมีความเป็นคนไร้สัญชาติ

ไทยสวมทับลงไปอีก การให้ความหมายต่อการจัดการสุราของพวกเขาและเธอนั้นไม่ตายตัว หากขึ้น

อยู่กับบริบทพื้นที่และเครือข่ายทางสังคมที่พวกเขาและเธอเข้าไปสัมพันธ์เชิงอ�านาจอยู่ด้วย ซึ่งเป็นวิถี

การปรับตัวของคนชายขอบ หาใช่ความโลเล สองจิตสองใจไร้จุดยืน คนที่คอยแต่จะสร้างภาระปัญหา

แก่สังคม อย่างที่คนภายนอกเข้าใจไม่
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3.4 สะท้อนภ�พกระบวนก�รงดเหล้�ในชุมชน

ผลจากการส�ารวจและเก็บข้อมูลในชุมชนบ้านตีนธาตุ พบว่าปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ใน

ชุมชนไม่อยู่ในระดับที่รุนแรง ไม่ได้มีสถิติผู้ดื่มหนัก หรือเจ็บป่วย ล้มตายเป็นพิเศษ หากจะมีสิ่งพิเศษ

กว่าชุมชนอื่น ก็น่าจะเป็นกระบวนการจัดการสุราในชุมชน และบริบทที่มีความเฉพาะพื้นที่

กระบวนการของชุมชน เริ่มมาจากทัง้ทางฟากวัด (สายศาสนาพทุธ) และฟากบา้น (สายผูน้�าใน

ส่วนของก�านนั-ผูใ้หญ่บ้าน) ส่วนสายอ�านาจรฐัทีก่ระท�าผ่านงานพฒันา ไม่ว่าจะเป็น สาธารณสขุ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นั้นเข้ามาทีหลัง 

นบัแต่ยคุบ้านป่า ผูห้ญงิเป็นผูร่้วมก่อร่างสร้างชมุชน เคยีงบ่าเคยีงไหล่ชาย บทบาทของสตรคีน

เมอืงถกูยอมรบัมาแล้วระดบัหนึง่ พอชมุชนเข้าสูก่ารตัง้หมูบ้่าน เกดิการยอมรบัทีม่ากขึน้ จนมกีารเลอืก

ตั้งผู้หญิงขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนของที่นี่ 

ในขณะทีบ่ทบาทของสตรขียบัขยายไปสูก่ลไกรฐั โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานสายพฒันาชมุชน งาน

ด้านสาธารณสขุ (อสม.) ในด้านของศาสนา ผูห้ญงิเป็นศรทัธาวดัทีส่�าคญัในการท�าให้ประเพณพีธิกีรรม 

การระดมทนุต่าง ๆ  เกดิการบรูณปฏสิงัขรณ์ศาสนสถานและเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามมาในวงกว้าง 

ต่อมา เมือ่เศรษฐกจิการค้า การท่องเทีย่ว ตลาดเริม่ขยายตวั พวกเธอกเ็ข้าสูบ่ทบาทการเป็นผูป้ระกอบ

การร้านค้าปลีก กิจการก่อสร้าง และเป็นผู้ควบคุมจัดการระบบแรงงานพลัดถิ่นในชุมชนเพิ่มเข้าไปอีก

ด้วย 

จะเห็นได้ว่า ผู้หญิงที่เป็นแกนน�าในชุมชน ไม่ได้มีอัตลักษณ์เดียว การที่พวกเธอต้องเข้าไปยุ่ง

เกี่ยวสัมพันธ์กับหลายบทบาท ท�าให้พวกเธอเรียนรู้ว่า ความคิดเชิงเดี่ยว มุมมองต่อการจัดการปัญหา

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบแข็งกร้าว ด�า-ขาว ถูก-ผิด นั้น เป็นสิ่งที่พวกเธอไม่สามารถน�าไปใช้ได้

กระนัน้กต็าม กระบวนการงดเหล้าในชมุชนทีผ่่านนโยบายรฐัลงมากส็ร้างความอดึอดัให้กบัพวก

เธอไม่น้อย (แรก ๆ อาจจะไม่รู้สึกเท่าไร แต่นานวันไป เริ่มรู้สึกมากขึ้น)

การแบกรับของผู้หญิงในการจัดการปัญหาสุรา 

บ้านตีนธาตุ เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อด้านการจัดการปัญหาสุราโดยใช้มาตรการของชุมชน ประเด็น

การแบกรบัปัญหา หรอืความทกุข์ยากของผูห้ญงิในเรือ่งการดืม่เหล้าของสาม ีของคนในบ้าน หรอื ของ

ตัวเองนั้น จากการเก็บข้อมูล ยังไม่เห็นเป็นปรากฏ อาจจะเพราะด้วยการที่มีคนดื่มหนักไม่มาก คนที่

ป่วย บาดเจ็บ เสียชีวิตจากการดื่มเหล้ามีไม่เท่าไร ไม่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชน เมื่อเทียบกับ

ปัญหาอื่น เช่น ปัญหาขาดแคลนแหล่งน�้า ปัญหาขาดกรรมสิทธิ์ในที่ท�ากิน
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กลุ่มแกนน�าสตรีบ้านตีนธาตุให้ข้อมูลว่า ผู้หญิงบ้านตีนธาตุที่ดื่มสุรานั้นมีไม่เยอะ ที่ดื่มก็จะมี

บางกลุ่มเท่านั้น และดื่มกันเป็นบางเวลา เช่น งานเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ แต่ก็ไม่ได้ดื่มจนติด ส่วน

งานศพหรืองานบุญนั้นผู้หญิงที่บ้านตีนธาตุจะไม่ดื่มกันเลย รวมทั้งไม่ให้ขายเหล้าในงานศพด้วย

กระนั้นก็ตาม หากจะมองการแบกรับปัญหาของผู้หญิงในพื้นที่นี้ ก็อาจจะต่างไปจากพื้นที่อื่น 

เพราะด้วยความโดดเด่นในการจดัการปัญหา ได้กลายมาเป็นพืน้ทีต้่นแบบ ถกูหน่วยงานต่าง ๆ  หยบิยก

ไปกล่าวขวัญ ดูเผิน ๆ ดูเหมือนดี แต่นานเข้าได้สร้างผลข้างเคียงตามมาแก่กลุ่มสตร ี

ในแง่ของมุมมองท่าทีของคนต่างหมู่บ้าน หลังจากที่บ้านตีนธาตุกลายเป็นหมู่บ้านตัวอย่างด้าน

การจัดการปัญหาสุราโดดเด่นขึ้นมา ก็สร้างความกังวลลึก ๆ ให้กับพวกเธอ

“วันนั้นมีประชุมเจอเพื่อนต่างหมู่บ้าน เขาก็มาพูดแหย่ว่า “บ้านสูเขานิปลอดเหล้า 100% ได้จะ

ได๋” ป้าเลยบอกว่าเราปลอดในงานบุญงานศพไง” พี่บัวผัดสาธยาย

“วันนั้นมีเวทีประชุม อบต. ระดับต�าบล รองนายกเขาก็ชมเชยบ้านตีนธาตุ ที่ปลอดเหล้าในบุญ 

งานศพ แต่ดูเหมือนต่างหมู่บ้านไม่พอใจ” พี่แจง ว่า

“เดีย๋วนีห้มู่บ้านอืน่เขาต่อต้านเราจะตาย เวลาไปไหนนิแป๋งบปิากใส่อ ิเขาไม่ค่อยพอใจ มันเปน็

ไปไม่ได้ มันต้องมีกินเหล้า เขาก็เถียงใส่เรา” พี่รักษ์ เลขา ฯ อบต. เสริม

พีร่กัษ์ ยงัทิง้ท้ายชวนให้ขบคดิต่อว่า “หมูบ้่านอืน่ไม่พอใจบ้านตนีธาต ุมองบ้านเราเป็นยงัไงไม่รู”้ 

ผู้ใหญ่บ้านตีนธาตุ (คนกลาง)รับมอบป้ายรณรงค์ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน
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การทีง่านพฒันาในหมูบ้่านตนีธาต ุมคีวามโดดเด่นก้าวหน้ากว่าหมูบ้่านอืน่ ๆ  ในต�าบล จนบ่อย

ครัง้ทีเ่จ้าหน้าทีร่ฐัระดบัสงูน�าไปกล่าวชืน่ชมในเวทปีระชมุต่าง ๆ  ด้านหนึง่กช่็วยสร้างชือ่เสยีงแก่ชมุชน

และตกทอดมาถึงคนท�างานอย่างเครือข่ายสตรี แต่อีกด้านหนึ่งก็สร้างความอิจฉาริษยาแก่ชุมชนเพื่อน

บ้านโดยเฉพาะในต�าบลเดียวกัน กลายเป็นทุกขลาภขึ้นมา 

เย็นวันหนึ่ง พี่รักษ์ร�าพันในวงสนทนากับผู้วิจัยว่า “ผลงานอะไรก็มาลงบ้านตีนธาตุ ถึงว่าตีน

ธาตุโดนเขม่น” 

“ปีหน้าเขาจะส่งเรื่องการเลิกเหล้า จะส่งบ้านตีนธาตุไปอีกละ พี่ว่าส่งบ้านอื่นไม่ได้เหรอ เมื่อ

ไหร่ก็บ้านตีนธาตุ” พี่บัวผัดเสริม

 แม้หน่วยงานทัว่ไปจะมองว่า การแข่งขนั การได้รางวลัเป็นเรือ่งธรรมดา แต่ในมมุมองของสตรี

แล้ว การอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองเป็นเรื่องส�าคัญกว่า

บ้านตีนธาตุไม่ใช่โดดเด่นแต่เรื่องเดียว มีความเก่งอยู่หลายด้าน แม้กระทั่งการกีฬา พอมีเก่ง

ด้านการจัดการสุราโปรโมททับลงไปอีก คนต่างหมู่บ้านที่เขารู้สึกว่าต�า่ต้อยด้อยกว่า ยิ่งหมั่นไส้ใหญ่  

นี่เป็นความกังวลใจอยู่ลึก ๆ ….

นอกจากช่องว่างในการพฒันา ทีก่ระทบต่อความสมัพนัธ์ระหว่างชมุชนทีเ่พิม่ขึน้แล้ว ยงัมคีวาม

อึดอัดอีกแบบที่แฝงเข้ามา นั่นคือ ความทุกข์จากการที่ผู้หญิงต้องจากบ้าน

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ

กลายเป็นกระแสงานกจิกรรมด้านสขุภาพทีล่ากเอาแกนน�าสตรต้ีองจากงานในพืน้ที ่จากครอบครวัไป ปี 

ๆ หนึ่งนับสิบ ๆ  ครั้ง นานวันเข้าก็เริ่มเหนื่อยล้า และเกิดค�าถามตามมา บางครั้งการเดินทางก็ไม่ใช่มี

แต่พวกเธอ แต่หน่วยงานก็มอบหมายให้พาชาวบ้านไปร่วมด้วย

“ท�าให้เราต้องเสียตังค์ ค่าเดินทางที่เขาให้มาไม่เพียงพอ เราก็ต้องช่วยกันออก” พี่รักษ์ว่า

พี่บัวผัดเสริมว่า “เวลาพาชาวบ้านไปประชุม ต้องมีค่าเบี้ยเลี้ยงบ้าง เพราะบางคนเป็นชาวบ้าน

ธรรมดา เขาล�าบาก ต้องเลี้ยงลูกอีก”

ทีน่่าสนใจคอื ระหว่างผูช้ายกบัผูห้ญงิ ส่วนใหญ่ผูห้ญงิจ�าต้องเดนิทางไปมากกว่า ทัง้ทีล่�าบากกว่า

“ผู้ชายไปก็ดี แต่เขาไม่ยอมไป” พี่บัวผัดว่า

“ผู้หญิงไปได้เนื้อหาสาระกว่า บางครั้งผู้ชายไปเนี่ยไม่ค่อยได้อะไรกลับมา เพราะผู้ชายเดี๋ยวก็

แอบไปสูบบุหรี่ แอบไปนุ่นไปนี่ แต่ผู้หญิงไม่ค่อยจะไปไหน นั่งในห้องประชุมทั้งวัน” พี่รักษ์เสริม

พี่แจงได้ที เล่าต่อว่า “คราวก่อนไปประชุมที่เชียงใหม่ ไปรีสอร์ท บ้านตีนธาตุไป 5 คน นั่งรถ

ตู้หน่วยงานกันไป ผู้ชายไปด้วยแต่ละคนเมากัน ประชุมไม่รู้เรื่อง ส่วนผู้หญิงไปประชุมได้เนื้อหาสาระ

มากกว่า เพราะผู้หญิงชอบถามโน่นถามนี่ กล้าแสดงออก ส่วนผู้ชายชอบหลบ”
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ภาระในการที่ต้องเดินทางต่างถิ่นไปประชุมจึงตกอยู่กับกลุ่มแกนน�าผู้หญิง หลายครั้งต้องพา

ชาวบ้านไปร่วม บางทีก็เป็นผู้สูงอายุ การดูแลไม่ใช่แค่เรื่องกิน เรื่องอยู่ แต่รวมถึงสภาพจิตใจ อารมณ์

ความรู้สึก ของคนทั้งที่ไปและที่รอคอยอยู่ที่บ้าน 

มพิกั ต้องพดูถงึภาระจากการต้อนรบั ทีเ่มือ่เป็นพืน้ทีเ่ด่น กเ็ริม่มคีนมาศกึษาดงูาน แต่แทนทีง่บ

ประมาณจะลงมาช่วยหนนุเสรมิให้เพยีงพอต่อกจิกรรม กลบับกลายเป็นการให้งบโดยคดิค่าใช้จ่ายทีไ่ม่

ยตุธิรรมต่อพืน้ที ่เช่น คดิราคากลาง ทัง้ทีต้่นทนุวสัดขุองแม่ฮ่องสอนสงูกว่า โดยเฉพาะค่าขนส่งมากกว่า

เมืองใหญ่ หนักหน่อยคือขอความร่วมมือ แกนน�าชุมชนก็ล�าบาก จะปฏิเสธหน่วยงานก็เกรงเสียชื่อ จะ

บอกปัดภาคีที่ประสานเข้ามาก็กลัวเสียใจ ก็จ�าต้องกดทับ แบกรับส่วนนี้เอาไว้ แล้วประสานสิบทิศเพื่อ

ระดมทุนในชุมชนมาช่วยกัน นาน ๆ ครั้งพอไหว แต่บ่อย ๆ ถี่ ๆ ไปก็ชักเกินก�าลัง

สิ่งเหล่านี้ ไม่เคยมีการพูดถึงในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหลาย ราวกับว่า ประสบการณ์อารมณ์

ความรู้สึกของผู้หญิง ของชาวบ้านกลุ่มเล็ก ๆ เช่นนี้ ไม่มีความหมายเมื่อเทียบกับเจตจ�านงใหญ่ใน

เรื่องการจัดการปัญหาสุรา

แกนน�าสตรีเข้าร่วมเวทีประชุมต่างจังหวัด (ภาพจากเวทีประชุม “เหลียวหลังแลหน้า..

การขับเคลื่อนเรื่องเหล้า ภาคเหนือตอนบน”  22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา )
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การจัดการแบบกระจายอ�านาจ หรือ การจัดการแบบรวมศูนย์ ?

กลับมาที่สตรีที่เป็นแกนน�านักรณรงค์ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของชุมชน เมื่อถามลึก

ไปถงึเนือ้หาในการประชมุเกีย่วกบัการจดัการปัญหาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์แต่ละครัง้ ว่าพวกเธอได้มส่ีวน

ร่วมในการแสดงความเหน็แค่ไหน ค�าตอบทีไ่ด้คอืการส่ายหน้า เนือ้หา ประเดน็แทบทกุอย่างถกูจดัวาง

ขีดกรอบไว้แล้ว พวกเธอเข้าไปมีส่วนร่วมตามระเบียบ กลายเป็นไม้ประดับของงานเท่านั้น 

“เหน็หวัหน้าส่วน คนใหญ่คนโตขึน้ไปรบัรางวลั ถงึเขาจะไม่ได้ท�าอะไรมากมายอย่างชาว

บ้าน เราก็เข้าใจ… ไม่คิดจะไปต่อว่าอะไร เราก็ท�าในแบบชุมชนของเราไป” พี่แจงบ่น

ในเมื่อเวทีใหญ่ ๆ ไม่มีพื้นที่ให้พวกเธอแสดงความเห็น งานวิจัยชิ้นนี้เลยถือเป็นโอกาสหนึ่ง  

เมื่อถามถึงมุมมองของการบังคับใช้กฎหมาย ส�าหรับที่นี่แล้ว ก็ยังเป็นปัญหาด้านการเลือกปฏิบัติ 

“ถ้าชาวบ้านท�าผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ก็เอาความผิดเต็มที่ แต่ต่างจากเซเว่นเจ้าหน้าที่

ไม่กล้าที่จะเข้าไปแตะเจ้าของบริษัท ไม่กล้าฟ้องร้องเอาผิด ชาวบ้านว่าบ้านตีนธาตุ  

ทุกร้านค้างดขายเหล้าในวันพระ แต่ที่อื่นขาย รวมทั้งเซเว่นด้วย เพราะไม่ได้มีกฎหมาย

มาบังคับ ถ้ามีใครอยากดื่มเหล้าในวันพระก็จะไปซื้อเหล้าจากต่างหมู่บ้านมาดื่ม ขับ

รถออกไปซื้อ 5 นาทีก็ถึง นายอ�าเภอเคยมาเปิดงานในหมู่บ้านได้บอกว่าห้ามขายเหล้า

วันพระนั้นเป็นกฎของชุมชน แต่กฎหมายไม่ได้ห้าม” พี่แจงอดตัดพ้อไม่ได้

พวกเธอเห็นว่ามาตรการทางกฎหมายแต่ละอย่างนั้นต้องดูตามบริบทพื้นที่ และหากมีค่าปรับ  

ค่าภาษีจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ก็ควรน�ากลับคืนสู่ชุมชนให้เป็นเงินน�ากลับ

มาพฒันาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ในชมุชน ไม่ใช่น�าเงนิไปลงทีส่่วนกลาง เวลาชมุชนจะเอาเงนิมาแก้ไข

ปัญหาต้องเขียนโครงการขอไปที่ส่วนกลาง บางครั้งก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง เป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมเท่าที่ควร

ในเรื่องของกระบวนการจับกุม ในลักษณะการล่อซื้อสุราจากผับแห่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในอ�าเภอปาย

เมือ่ต้นปีจนเป็นทีก่ล่าวขวญัในหมูน่กัรณรงค์ทัว่ไปว่าเป็นผลงานทีน่่าชืน่ชม แต่ในสายตาของพวกเธอมอง

ว่าการล่อซื้อ เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสม เพราะเหมือนไปยั่วยุให้คนกระท�าผิด ส่วนของการสั่งปิดกิจการ

สถานที่ขายสุรา เช่น ผับ บาร์ ก็มีผลท�าให้พนักงานในร้านต้องตกงาน ครอบครัวเดือดร้อน แล้วจะมี

อะไรรองรับพวกเขา ที่ผ่านมาไม่มีใครค�านึงถึงจุดนี้

นอกจากนี ้แกนน�าสตรยีงัมองว่า การทีก่ฎหมายห้ามดืม่สรุาท้ายกระบะรถก�าหนดให้มกีารปรบั

ผู้ฝ่าฝืนหลายหมื่นบาท การมีกฎหมายเช่นนี้ไม่ส่งผลให้สถิติการดื่มสุราลดลงแต่อย่างใด แต่กลับเปิด

ช่องให้ต�ารวจรีดไถชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่ใช้รถกระบะขนส่งและโดยสารในชีวิตประจ�าวันซะอีก

มิพักต้องกล่าวถึงการมีส่วนร่วมร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมท�า ร่วมรับผล ร่วมประเมินผล ของ

วยัรุน่ เยาวชน และคนไทใหญ่ไร้สญัชาตใินพืน้ที ่คงไม่ต้องตอบว่า นีเ่ป็นการจดัการแบบกระจายอ�านาจ 

หรือ การจัดการแบบรวมศูนย์ ?
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“ Live with (out) Alcohol? “

ส�าหรบัทศิทางกระบวนการจดัการปัญหาสรุาในชมุชนนัน้ กลุม่สตรมีองว่า ควรใช้ทางสายกลาง 

กลางในทีน่ีค่อื อยูร่่วมกนักบัเครือ่งดืม่เหล่านีไ้ด้อย่างมกีฎกตกิา โดยกฎกตกิานัน้ เน้นทีม่าจากมาตรการ

ความเห็นร่วมกันของคนในชุมชน แต่การต่อยอดขยายผลนั้น ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

พวกเธอมีความเห็นว่า การที่ สสส. มีโครงการมาสนับสนุนจัดเวทีประชาคมปลอดเหล้าก่อน

มีงานบุญโดยมีงบประมาณมาให้ ให้มีการเสวนาระดับแกนน�า ว่าจะท�ายังไงให้หมู่บ้านปลอดเหล้าใน

งานบุญ เอาระดับผู้น�ามา ท�าให้คณะกรรมการหมู่บ้านรับรู้แล้วน�าชาวบ้านมาตั้งกติการ่วมกัน รวม

ทั้งมาสนับสนุนสื่อต่าง ๆ เช่น สติกเกอร์ ป้ายรณรงค์งดเหล้า หมู่บ้านปลอดเหล้า 100 เปอร์เซ็นต์  

นั้นเป็นสิ่งที่ท�าได้ผลในระดับชุมชนหมู่บ้าน โดยเฉพาะในหมู่บ้านตีนธาตุ ที่มีการจัดการเรื่องสุรามา

ก่อนหน้านี้นานแล้ว 

พี่แจงเล่าว่า “จริง ๆ งานบุญ บ้านตีนธาตุปลอดเหล้าตั้งแต่ไหนแต่ไรละ งานบุญจัดที่ไหนใน

หมู่บ้านก็ช่าง คนบ้านตีนธาตุเขาไม่กิน ถ้าคนที่กินเหล้ารู้ว่าบ้านตีนธาตุมีงานบุญเขาก็จะไม่เข้ามา แต่

เมือ่ก่อนตอนทีย่งัไม่มกีฎหมายออกมา บ้านอืน่ มงีานกฐนิทีไ่หนกแ็ห่ต้น ถอืขวดเหล้ากนัตลอด กฎหมาย

กฐินปลอดเหล้าเพิ่งออกมาทีหลัง”

อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้วิจัยสอบถามถึงโอกาสที่จะขยายผลท�าเป็นนโยบายระดับต�าบล ให้ทุก

หมู่บ้านในต�าบลทุ่งยาวเห็นพ้องนั้น บรรดาแกนน�าสตรีก็ส่ายหัว 

“ทีผ่่านมาฟังดผููน้�ายงัไม่เหน็ด้วยแล้วชาวบ้านจะเอาด้วยได้ยงัไง ถ้าอยากจดัระดบัต�าบลต้องเอา

ผู้น�ามาคุยกันก่อน พูดคุยกับผู้น�า คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านว่าขอให้ไม่เลี้ยงเหล้าในงานบุญต่าง ๆ ถ้า

ผู้น�าเอาด้วย ชาวบ้านจะคล้อยตาม” พวกเธอเห็นพ้อง

ค�าพูดของพวกเธอสะท้อนว่า กระบวนการขับเคลื่อนในบ้านตีนธาตุที่สัมฤทธิ์ผลนั้น สิ่งส�าคัญ

ไม่ได้ให้น�้าหนักแต่ระบบชุมชน หากยังให้น�้าหนักกับปัจเจก คือการเลือก/สร้างผู้น�าที่เข้มแข็งอีกด้วย

แกนน�าสตรเีล่าต่ออกีว่า การยอมรบัปฏบิตักิารจดัการสรุา เป็นเรือ่งเฉพาะหมูบ้่าน แม้ว่าในบ้าน

ตีนธาตุจะถือปฏิบัติ แต่ใช่ว่าหมู่บ้านอื่นจะคล้อยตามง่าย ๆ

“ยกตวัอย่างแม่แจเป็นคนบ้านใต้และย้ายมาอยูบ้่านตนีธาต ุเหน็ว่าคนบ้านตนีธาตไุม่เลีย้งเหล้า

กัน แต่พ่อแม่เขาอยู่บ้านทุ่งยาว พอพ่อแม่เขาตายเขาก็ต้องซื้อเหล้าเลี้ยง เพราะในหมู่บ้านเขาเป็นแบบ

นี้อยู่แล้ว ค่าเหล้าหมดไปเกือบหมื่น ขนาดเหล้าเถื่อนนะ” พี่แจงสาธยาย

แกนน�าเห็นพ้องกันว่า ถ้าจะขยายเป็นเครือข่ายหมู่บ้านจัดการปัญหาสุรา น่าจะต้องเจาะบ้าน

ที่ท�าได้แล้ว ไม่จ�าต้องอยู่ในเขตต�าบลหรืออ�าเภอเดียวกันก็ได้ แต่เน้นหมู่บ้านที่มีความพร้อมมาก่อน



กำ�กึ๊ดแม่ญิง : ชุมชนล้�นน�กับก�รจัดก�รสุร�   113 

ป้ายรณรงค์จัดการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (และยาสูบ) 

ในชุมชนที่มีเฉพาะภาษาไทยและโลโก้ที่เป็นลูกเล่น

คนเมือง และคนไทใหญ่ คนเฒ่าคนแก่ เด็กเยาวชนทั้งที่สนใจสืบสานวัฒนธรรม

และที่เป็น “เด็กแนว” คือไม่ค่อยอยู่ในกรอบ รวมทั้งคนต่างจังหวัด 

มาร่วมงานสรงน�้าพระธาตุจอมแจ้ง เมื่อเมษายน 2558
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“เอาป้ายรณรงค์ เอาเสื้อมาแจก ติดป้ายมันง่าย ได้พื้นที่เยอะแยะ แต่มันไม่ได้มาจากใจ ไม่มี

พื้นฐานมาก่อน สุดท้ายจะไปไม่รอด” พี่แจงเชื่อมั่น

“ถ้ามีลิ่กไต (ตัวหนังสือไทใหญ่) บ้างก็จะดี คนไตนอกส่วนใหญ่อ่านหนังสือไทยไม่ออก” 

พี่แว้ง ไทใหญ่พลัดถิ่นทิ้งท้าย

อีกพื้นที่หนึ่งในชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นจุดก่อก�าเนิดกระแสลด ละ เลิก เหล้า และต่อเนื่องยาวนาน

มาจนถึงปัจจุบัน กว่าสามสิบปีแล้ว นั่นคือ วัด ซึ่งจัดวางพุทธศาสนิกชนคนดื่ม คนไม่ดื่มในงานพิธีได้

อย่างน่าสนใจ “ชนิดบัวไม่ให้ช�้าน�้าไม่ให้ขุ่น”

พระบญุรอด เจ้าอาวาสวัดพระธาตจุอมแจ้งเล่าว่า ชาวบ้านตนีธาตทุัง้คนเมอืง คนไทใหญ่ ส่วน

ใหญ่จะมาท�าบุญที่วัดนี้ ไม่นิยมไปท�าบุญวัดอื่น 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการดื่มเหล้า เจ้าอาวาสเล่าว่า

“ถ้าดื่มจะไม่ให้ขึ้นวัด แต่ถ้าดื่มจากข้างนอกมาอันนี้ก็เราไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกัน บางทีมี

งานกฐินเมาแล้วก็แห่มา บางทีคนเมาเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร เพราะเราแบ่งใจให้เขา 

สมมุติว่ามีงานกฐินจากคนกรุงเทพมา ก็บอกว่ายังไม่ต้องแห่มา รอให้คนกรุงเทพกลับ

ไปก่อน หลังจากคนกรุงเทพกลับไปพระก็ให้เขาแห่มาได้เต็มที่ เขาจะร�านก ร�าโต เราก็

ปล่อยเต็มที่ ชาวบ้านก็บอกว่าตุ๊ (พระ) นี่ดีไม่แบ่งแยก” 

การที่วัดจัดกระบวนการให้งานพิธี มีทั้งแบบเคร่งขรึมตามแบบพุทธคนกรุง แล้วตามด้วยการ

รืน่เรงิในแบบพทุธชาวบ้าน เป็นศลิปะในการจดัการความสมัพนัธ์ในชมุชนทีท่กุฝ่ายยอมรบัได้ แม้กระทัง่

เรื่อง “การเมา” 

นักวิจัยถาม “ในงานบุญ แล้วถ้าชาวบ้านเมามาจากที่อื่นมีวิธีจัดการอย่างไรครับท่าน”

“กจ็ะมคีณะกรรมการหมูบ้่านคอยดแูลอยู ่ใครทีด่แูล้วมอีาการไม่ปรกต ิเหมอืนเมาเหล้า

ก็จะไม่ให้ขึ้นวัด แต่ถ้ามาช่วงเย็น ๆ ที่คนกลับกันละก็ไม่ค่อยหน้าเกลียดเท่าไหร่” พระ

บุญรอดไขข้อสงสัย

น่าสงัเกตว่า ถงึจะมบีทบญัญตัเิรือ่งศลี 5 ทีว่่าการดืม่สรุาเมรยัเป็นการผดิศลี แต่ทางวดัไม่ใช้ท่าที

หรอืวธิกีารทีด่ถูกูดหูมิน่คนเมา หรอืคนดืม่สรุา และระมดัระวงัในการทีจ่ะไม่ไปสร้างให้เกดิความรูส้กึเป็น

คนอื่น มิหน�าซ�้า ยังคอยประคับประคองช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ  มีบางครั้งที่คนไทใหญ่ตาย เป็นคน

ยากจน ไม่มีเจ้าภาพสวดศพ ทางวัดร่วมกับชาวบ้านบ้านตีนธาตุก็จะร่วมช่วยกันดูแลร่วมเป็นเจ้าภาพ 

เวลาวัดขอความร่วมมืออะไร ชาวบ้านก็ยินดีเพราะมีจิตศรัทธา นี่เป็นความสัมพันธ์ที่ผูกกันไว้เป็นทุน 

นอกจากการจดัการในแบบทีไ่ม่กดีกนัคนออกจากชมุชน หากแต่พยายามเชือ่มร้อยด้วยความเมตตา

กรณุา อย่างมศีลิปะแล้ว วดัยงัพยายามเข้าถงึชาวบ้าน ด้วยการใช้สื่อชุมชน สื่อที่ว่านี้ก็คือ วิทยุชุมชน 
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“สมัยก่อน บางครั้งเราไปอาศัยคลื่นหลวงตามหาบัว เราก็จ�าเป็นต้องลิงค์ของเขา 24 

ชั่วโมง แต่แบบนี้ไม่ได้ผล” 

“เมื่อก่อนอาตมามีสื่อ จัดรายการวิทยุ ท�าให้บ้านตีนธาตุและหมู่บ้านอื่น ๆ สามารถ 

ลดละเลิก เหล้าได้ เพราะเราใช้ศิลปะการจัดรายการ รู้ว่าคนพื้นเมืองฟังมันต้องเปิดซอ

บ้าง เล่านทิานเสรมิธรรมะเข้าไป ถ้าเปิดธรรมะวนัค�่า รบัรองเจ๊งแน่ อย่างวทิยชุมุชนของ

อาตมาอาศยัการบรจิาคจากญาตโิยมเดอืน ๆ  หนึง่ได้เกอืบหมืน่โดยอาศยัใครทีท่�าบญุก็

จะประกาศรายชือ่ผ่านวทิย ุแล้วจะมคีนท�าบญุเพิม่ขึน้อกีเยอะ คนในหมูบ้่านอืน่ ๆ  ตาม

เขาตามดอยที่วิทยุเข้าถึง เขาฟัง หลายคนก็เกิดศรัทธา แต่ปัจจุบันสถานีวิทยุได้ปิดไป

เนื่องจากประกาศจาก คสช. จึงไม่สามารถด�าเนินการได้” เจ้าอาวาสเล่า

นักวิจัย “หลังจากที่ไม่มีสื่อแล้ว แล้วใช้วิธีไหนสื่อสารกับชาวบ้านในวงกว้างครับ”

พระบญุรอด “กอ็าศยัการนมินต์จากชาวบ้านไปเทศน์ตามโรงเรยีนต่าง ๆ  เช่นวนัส�าคญั

ต่าง ๆ ก็จะมีการนิมนต์ไปบรรยายธรรมและสวดมนต์ข้ามปี จริง ๆ แล้วเรื่องนี้เป็น

หน้าทีข่องเจ้าคณะ แต่เจ้าคณะงานเยอะ เลยไม่ค่อยได้ไป ส่วนพระบญุรอดเองไม่มคีวาม

สามารถด้านนีเ้ท่าไหร่ แต่กอ็าศยัประสบการณ์พดูได้นดิหน่อย แต่กต้็องช่วยเพือ่ศาสนา

อยู่รอด ถ้าไม่มีพระคอยชี้น�าก็อาจจะไปไม่รอด”

ท่านเจ้าอาวาสยังได้ปรารภการขยายผลเรื่องการจัดการปัญหาสุราว่า อยากให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องสามารถจัดตั้งคลื่นสร้างสถานีธรรมะขึ้นมา โดยน่าจะมีการเชิญพระสงฆ์ทุกวัดในปายมาเผย

แพร่ธรรมะ เพื่ออุ้มชูศาสนาให้ยั่งยืนขึ้นไป ในท้องถิ่นจัดการเองไม่ยาก แต่ติดที่ระเบียบส่วนกลาง

สถานีวิทยุชุมชน ที่ตั้งอยู่ด้านล่าง ก่อนถึงบันไดขึ้นวัด
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นอกจากวัดจะมีคนไทยพื้นราบ คนเมือง คนไทใหญ่มาสัมพันธ์ด้วยแล้ว ที่นี่ ยังเป็นสถานที่

ท�าบุญของกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ที่มีความเชื่อเรื่องผี อย่าง คนลีซู คนกะเหรี่ยง ซึ่งจะว่าไปแล้ว เป็นก

ลุม่ทีย่งันยิมดืม่เหล้าอยูไ่ม่น้อย และมพีธิเีลีย้งผทีีใ่ช้เหล้าเป็นเครือ่งประกอบ มปีระเพณทีีม่กีารดืม่เหล้า

ทีเ่ชือ่มโยงกบัผมีากมาย เกีย่วกบัเรือ่งเหล้ากบัความเชือ่เรือ่งผ ีและคนทีเ่ขามาท�าบญุทีว่ดันี ้เจ้าอาวาส

สรุปได้น่าคิดว่า คงใช้ศาสนาพุทธเป็นตัวตั้งไม่ได้ 

“ความจริงแล้ว หลาย ๆ คนก็มาท�าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณญาติของเขา

อยู ่กไ็ด้มกีารอธบิายเรือ่งการท�าบญุให้แก่ญาตทิีต่ายไป แต่การทีจ่ะหกัล้างความคดิการ

นับถือผีของเขาก็ไม่ดีน้อ” หลวงพ่อให้ข้อคิด

หันกลับมามองสิ่งที่ชุมชนเริ่มเป็นกังวลและยังให้ค�าตอบได้ไม่ชัดคือ เรื่อง วัยรุ่น เยาวชน แกน

น�าสตรียอมรับว่า วัยรุ่น เยาวชน มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ้าง แต่ก็ไม่ได้ดื่มหนัก การดื่มภายใน

หมู่บ้านตีนธาตุนี้ไม่ค่อยมี เพราะควบคุมดูแลกันได้ แต่มักไปตามบ้านเพื่อนในเขตชุมชนอื่น หรือไม่

ก็ไปในเขตตัวเมืองปายบ้างเป็นครั้งคราว เวลามีงานคอนเสิร์ต งานอีเวนท์ต่าง ๆ ดื่มแล้วส่วนใหญ่

ก็กลับมาที่บ้านเพราะชุมชนห่างไกลกันไม่กี่กิโลเมตร ถ้าจะห่วง ก็เป็นการห่วงที่วัยรุ่นอาจจะเมาแล้ว

ขี่รถจักรยานยนต์ เมาแล้วอาจจะไปมีเรื่องกับคนต่างถิ่น มากกว่า ซึ่งกระบวนการงดเหล้าโดยชุมชน

เข้าไปจัดการไม่ถึง

กลุม่วยัรุน่บ้านตนีธาตลุกูหลานของแกนน�าสตรเีล่าว่า วยัรุน่นยิมไปเทีย่วในเขตเมอืงปายในช่วง

เทศกาลต่าง ๆ เช่น ลอยกระทง สงกรานต์ งานคอนเสิร์ต 

“ทีป่าย มกีารจดังานคอนเสร์ิตของเบยีร์ช้าง มกีารจดังานช่วงหน้าหนาว ช่วงทีม่นีกัท่อง

เที่ยวเยอะ ๆ ดาราก็มา ส่วนมากเยาวชนที่ไปจะเป็นเยาวชนมาจากที่อื่นเยอะ” วัยรุ่น

ชายคนหนึ่งบอก

พวกเขาเล่าถึงเหตุจูงใจที่ดื่ม เพราะเข้าสังคม ไปพักผ่อนหย่อนใจตามประสา เวลาดื่มก็ดื่มใน

หมู่เพื่อนเพศเดียวกันเป็นหลัก ไม่ได้ไปมีเรื่องกับใคร 

วัยรุ่นชาย “ดื่มแล้วกลับบ้านนอน แต่มีพ่อดุบ้าง แต่ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร”

วัยรุ่นหญิง “ดื่มแล้วกลับบ้านเหมือนกัน พ่อแม่ไม่ได้ว่าอะไรเพราะไม่ได้ดื่มเยอะจนเมา”

พวกเขาและเธอเผยว่า ที่เห็นเป็นปัญหาจะเป็นวัยรุ่นจากหมู่บ้านอื่น กลุ่มชาติพันธุ์อื่น อย่าง

เช่น ลีซู จีนยูนนาน มากกว่า มักทะเลาะกันเรื่องแย่งกันจีบสาว ส่วนเงินที่ใช้ในการดื่มก็มาจากน�้าพัก

น�้าแรงที่พวกเขาและเธอไป เก็บถั่ว รับจ้างทั่วไป ไม่ได้เบียดบังอะไรครอบครัว และที่พ่อแม่ผู้ปกครอง

ห่วงเรื่องอุบัติเหตุ จริง ๆ ก็ไม่น่าห่วงอะไร
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“ส่วนใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุไม่ใช่คนบ้านตีนธาตุ จะเป็นคนหมู่บ้านอื่นมากว่า และยังมีอุบัติเหตุที่

เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวจีนขับรถไม่เป็นด้วย” สาววัยรุ่นคนหนึ่งในกลุ่มช่วยตอบ

ในเรือ่งการจดักจิกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา” วยัรุน่ทีน่ีย่นิดเีข้าร่วม ไม่มข้ีอตดิขดัอะไร (อาจจะ

เพราะไม่ใช่ช่วงฤดูท่องเที่ยว ที่มีงานคอนเสิร์ต งานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวก็เป็นได้ คือมันไม่อยู่

ในช่วงเวลาที่วัยรุ่นจะดื่ม จะเที่ยวกัน - มุมมองโดยผู้วิจัย) 

เกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับวัยรุ่นนี้ เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยได้ค้นพบแต่เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ 

ที่ได้สัมผัสชุมชน ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นต่างสะท้อน (ต่อหน้าผู้ปกครอง) ว่าพวกเขาและเธออยู่และจัดการกับ

มันได้เป็นอย่างดี หากมีเวลาศึกษาเจาะลึกไปที่กลุ่มวัยรุ่นเพิ่มเติมคงดีไม่น้อย เพราะจริง ๆ แล้วยัง

มีจุดที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ รูปแบบและความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในการดื่ม รสนิยมการดื่ม (เท่าที่

รู้ ถ้าเป็นวัยรุ่นชายจะดื่มเหล้า เบียร์ ส่วนหญิงจะดื่มพวกไวน์ เบียร์ แต่ไม่มีสักรายที่บอกสนใจเหล้า

ขาว หรือสุราชุมชน เพราะอะไร?) การให้ความหมายของวัยรุ่น (หญิง, ชาย, ชาติพันธุ์ ฯลฯ) ต่อการ

ดื่มในรูปแบบต่าง ๆ นโยบายและปฏิบัติการจริงของการมีส่วนร่วมและการต่อรองของกลุ่มวัยรุ่นใน

กระบวนการงดเหล้าในชุมชน 

ในขณะที่สังคมไทยและหน่วยงานต่าง ๆ ก�าลังเร่งรัดจัดการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึง

พฤตกิรรมผูท้ีเ่กีย่วข้อง ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์กบัวยัรุน่เหล่านี ้ยงัคงเป็นพืน้ที่

ของความไม่รู้ (ขนาดผู้น�าชุมชนที่อยู่กับลูกหลานแทบทุกวันก็ยังยอมรับว่าไม่รู้ แล้ว “ผู้รู้” ข้างนอกจะ

รู้ได้มากน้อยแจ่มชัดแค่ไหน? )ซึ่งน่าเป็นห่วงว่าหากรณรงค์บนพื้นฐานของความไม่รู้ หรือทึกทักว่า “รู้” 

เช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร? 

กระบวนการงดเหล้าในชุมชนบ้านตีนธาตุ เป็นกระบวนการที่มีประวัติศาสตร์ ซึ่งชาวบ้านเป็น

ผู้ร่วมกันเขียนบันทึกไว้ในความทรงจ�า ตั้งแต่ยุคก่อร่างสร้างชุมชน ยุคสถาปนาหมู่บ้าน เรื่อยมาจนถึง

ยคุเฟ่ืองฟขูองการค้า การบรกิาร การท่องเทีย่ว และโลกาภวิตัน์ในยคุปัจจบุนั ถงึจะเป็นชมุชนร้อยกว่า

หลงัคาเรอืนแต่กม็คีวามซบัซ้อนของกลุม่คน เพศ วยั ชาตพินัธุ ์ทัง้ทีอ่ยูใ่นพืน้ที ่และไป-มาข้ามชายแดน 

ในบรบิทเช่นนี ้จงึไม่สามารถใช้มาตรการหรอืกตกิาใดกตกิาหนึง่ในการจดัการสรุา (ซึง่กค็อืการจดัความ

สมัพนัธ์เชงิอ�านาจระหว่างผูค้น) เพือ่ให้เกดิการยอมรบัทัง้หมูท่ัง้มวลได้ หากแต่ชมุชนได้เลอืกใช้วถิกีาร

อยู่ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อยู่ร่วมกับผู้ดื่ม ผู้ค้า โดยพัฒนากระบวนการของตนเองขึ้นมา บน

ฐานประสบการณ์ตรงในชีวิตประจ�าวัน ไปพร้อม ๆ กับปรับใช้และต่อรองกับกฎกติกาการจัดการที่มา

จากภายนอกอย่างมีชั้นเชิง เป็นการตอบโต้การจัดการแบบรวมศูนย์ที่ชุมชน และแกนน�าต้องแบกรับ 

อย่างไรก็ตาม การจัดการท่ามกลางการช่วงชิงอ�านาจในการต่อรองความหมายเหล่านี้ ก็ไม่

ได้เป็นหลักประกันว่า จะเป็นการจัดการที่ใช้ได้ผลตลอดไป ท่ามกลางตัวแปรทางเศรษฐกิจ สังคม

วฒันธรรมในโลกโลกาภวิฒัน์ ทีป่รบัเปลีย่นรวดเรว็ในแต่ละเดอืน หรอืแต่ละวนั พลงัของชมุชน น่าจะได้
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รับความส�าคัญมากขึ้น ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ในฐานะ “ผู้รู้” และในฐานะผู้มีศักยภาพใน

จะปรบัตวัต่อกรได้ทนักบัพลวตัของสถานการณ์ปัญหา มากกว่าจะยดึโยงกบัมาตรการ กฎเกณฑ์ ทฤษฎ/ี

หลักความรู้ที่มาจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็น หลักกฎหมาย หรือ หลักสุขภาพแบบตะวันตก โดยเฉพาะ

หน่วยงานที่ถูกกล่าวขวัญอย่างกว้างขวางในการขับเคลื่อนงานจัดการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่าง สสส.

3.5 สรุปและข้อเสนอแนะ

ในแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ที่มีผลการด�าเนินงานแบบมีส่วนร่วมโดดเด่น (Best Practice) หลาย

ชุมชน หนึ่งในนั้นคือชุมชนบ้านตีนธาตุ ต�าบลทุ่งยาว อ�าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถผลักดัน

การจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การประกาศเขต

งานบุญ/งานศพปลอดเหล้า 100 เปอร์เซ็นต์ การไม่ขายเหล้าในวันพระ และไม่ขายแก่เด็ก เยาวชน 

ในลักษณะเน้นการคุ้มครองและควบคุมจัดการโดยมาตรการชุมชน มีการสื่อสาร สร้างการเรียนรู้และ

มีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 

ทว่า เงือ่นไข ปัจจยัความสมัพนัธ์ทางสงัคมวฒันธรรม รวมถงึเศรษฐกจิ การเมอืง โดยเฉพาะมติิ

ทางเพศสภาพ (Gender) และมิติความเป็นชาติพันธุ์ ที่มีผลต่อการจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในพื้นที่ต้นแบบของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าแม่ฮ่องสอนแห่งนี้ ที่ผ่านมายังไม่มีใครถอดรหัส และสกัด

เป็นความรู้ออกมา

ความรู้ในการจัดการปญัหาสุราของชมุชน ที่หลายคนหลายข่ายหลายหน่วยงานลงทนุลงแรงไป

ถอดออกมา จงึเป็นความรูท้ีข่าดมติทิัง้สองด้านทีว่่าไว้ ซึง่ในงานวจิยัชิน้นี ้ไม่ได้เพยีรพยายามเพยีงเพือ่

จะสะท้อนให้เห็น หากยังชวนกันวิเคราะห์ถึงความต่างจากองค์ความรู้กระแสหลักที่ใช้ 

จากการวจิยั พบว่า แกนน�าผูห้ญงิและเครอืข่ายทางสงัคมของพวกเธอมบีทบาทส�าคญัตัง้แต่จดุ

เริม่ต้นของการมองเหน็ปัญหา นบัตัง้แต่สมยัผูใ้หญ่บ้านสตรคีนแรกเรือ่ยมา จนถงึ ผูน้�าสตรทีีม่อียูห่ลาย

คนในปัจจบุนั อาจกล่าวได้ว่า การทีผู่ห้ญงิเข้าไปมบีทบาทในระดบัแกนน�าด้านต่าง ๆ  ในชมุชน ส่งผล

ส�าคัญให้ประเด็นการจัดการปัญหาสุรานี้ขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

แต่การขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพนี้ หาใช่การเดินตามพิมพ์เขียวของนโยบายและวิธีปฏิบัติ

จากส่วนกลาง (โดยเฉพาะอย่างยิง่ หน่วยงานด้านสาธารณสขุ และส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้าง

เสริมสุขภาพ หรือ สสส.) ไม่ หากแต่พวกเธอรู้จักปรับใช้วิธีคิดแบบแยกส่วน หรือคู่ตรงข้าม อย่าง 

ดี-ชั่ว ขาว-ด�า ที่บรรดาองค์กรส่วนกลางพยายามครอบง�านั้น ให้อ่อนลงและยืดหยุ่นตามวิถีชุมชนที่

ประกอบไปด้วยคนที่หลากหลาย เพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้ ที่คิดอย่างนี้ได้ น่าจะเป็นเพราะเงื่อนไข

บรบิทสภาพทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นกรอบหล่อหลอมให้คนพึง่พงิและเหน็ความจ�าเป็น

ของการอิงอาศัยกันจนกลายเป็นธรรมเนียม 
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การที่ชุมชนสามารถพัฒนาตามแนวทางของตน จริง ๆ แล้วก็เพื่อจัดการปัญหาภายใน นั่นก็

เพยีงพอในความรูส้กึของพวกเขาแล้ว แต่ความหมายใหม่ทีร่ฐัพยายามสอดแทรกเข้ามาคอืการเป็นพืน้ที่

น�าร่อง ซึ่งตรงนี้ ยังไม่มีการถามความเห็นพ้องของคนในชุมชน หากแต่รัฐพยายามช่วงชิงความหมาย

ของชุมชนไปเพื่อสร้างฐานการจัดการอ�านาจขยายต่อ

การเข้ามาแทรกแซงของรัฐ (โดยเฉพาะหน่วยงานด้านสาธารณสุข และส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.) ต่อการจัดการที่ชุมชนเคยท�ากันไว้ ผ่านมาหลายช่องทาง 

ทัง้ในแง่ การมอบรางวลัเชดิช ูการสนบัสนนุทนุ เหล่านี ้ล้วนเป็นการให้แบบมเีงือ่นไข เงือ่นไขนัน้คอืต้อง

ท�าตามแนวนโยบาย กรอบยทุธศาสตร์ต่าง ๆ  ทีบ่รรดาผูเ้ชีย่วชาญทีม่กัจะเป็นคนในวงการแพทย์ วงการ

สาธารณสุขรวมถึงนักกฎหมาย และบรรดานักบุญ วางไว้ โดยที่ไม่ต้องตั้งค�าถาม หรือแม้แต่คิดสงสัย

นี่เป็นการครอบง�าทางความคิด และพยายามเปลี่ยนความหลากหลายในชุมชน ให้เป็นกลไก

เชิงเดี่ยวที่คิดเหมือนกันทั่วประเทศ ภายใต้วาทกรรมที่มีชื่อว่า “การพัฒนา” (ที่ต้องปลอดจากคนเมา 

หรือมองคนเมาเป็นมลทินสังคม เป็นสิ่งปฏิกูลที่ต้องถูกบ�าบัด)

ข้อค้นพบจากงานวิจัย

1. ชุมชนบ้านตีนธาตุไม่ได้มีการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาเฉพาะในระดับแกนน�าที่เป็นคน

เมืองอย่างเดียว ในระดับล่างที่เป็นคนชายขอบอย่างคนพลัดถิ่นชาวไทใหญ่ก็มีส่วนสัมพันธ์ด้วย เป็น

เครือข่ายที่สังคม “มองไม่เห็น” หากแต่มีลักษณะร่วมที่เหมือนกันคือ ไม่ยึดติดอยู่กับนิยามการจัดการ

ปัญหาแบบใดแบบหนึ่งอย่างตายตัว แบบคู่ตรงข้าม หากแต่พยายามบูรณาการชุดความหมายที่หลาก

หลายในลกัษณะกลวธิกีารจดัการเชงิซ้อนมาใช้ในชวีติประจ�าวนั ด้วยยทุธวธิอีะลุม่อล่วย และการจดัการ

แบบนกึถงึใจเขาใจเรา เพือ่ให้ต่างฝ่ายต่างอยูร่่วมกนั หลกีเลีย่ง “การสร้างความเป็นคนอืน่” ให้เกดิขึน้

ภายในชุมชน ด้านกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ไร้สัญชาติไทยซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ การให้ความหมาย

ต่อการจัดการสุราของพวกเขาและเธอนั้นไม่ตายตัว หากขึ้นอยู่กับบริบทพื้นที่และเครือข่ายทางสังคม

ที่พวกเขาและเธอเข้าไปสัมพันธ์เชิงอ�านาจอยู่ด้วย ซึ่งเป็นวิถีการปรับตัวของคนชายขอบ

2. ชุมชนบ้านตีนธาตุไม่ได้มองเรื่องสุราในมิติเดียว ว่าเป็นแค่เรื่องสุขภาพ หรือเรื่องศีลธรรม 

หากแต่เวลาถกูเรยีกให้น�าเสนออาจจ�าต้องบอกอย่างนัน้เพราะเป็นเรือ่งของอ�านาจ ทีส่่วนกลางกดทบัอยู่

ให้ต้องพูดอย่างนั้น แต่ในทางปฏิบัติ ชุมชนมีวิธีคิดและจัดการสุราแบบกลาง ๆ ในลักษณะที่ไม่กีดกัน 

แต่ก็ไม่สนับสนุนให้เข้าร่วม หากอยู่ร่วมกันระหว่าง เหล้า คนเมา คนขาย คนไม่ดื่ม อย่างรู้เท่าทันและ

เคารพสิทธิซึ่งกัน โดยมีกติกา ความสัมพันธ์ และกลไกชุมชนเป็นระบบควบคุมที่ส�าคัญ 

การยอมรับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของชุมชนตีนธาตุ เป็นการยอมรับอย่างมี

บริบท อาจใช้ค�าเทียบเคียงว่า ดื่มอย่างมีกาลเทศะ คือ ไม่ละเมิดระเบียบกติกาหรือธรรมเนียมปฏิบัติ

ของชุมชนไปดื่มในช่วงเวลา ในสถานที่ที่ชุมชนห้าม เช่น ในวัด ในงานศพ งานบุญประเพณีหรือ
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แม้แต่กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กีฬาต้านยาเสพติดที่เจ้าภาพหรือแกนน�าประกาศจุดยืนว่าปลอดเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์เอาไว้ จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดไหนก็ไม่ส�าคัญ ถือเอาหลักระเบียบกติกาหรือ

ธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชนอันเป็นที่รับรู้ในสาธารณะเป็นส�าคัญ และถึงแม้จะออกนอกกาลเทศะไป

แล้ว อันนี้เป็นหลักใหญ่ อีกประการคือ หากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วต้องไม่สร้างความเดือดร้อน

ร�าคาญใจหรือเป็นพิษภัยแก่คนอื่น เช่น ส่งเสียงดังรบกวน หรือก่อเรื่องทะเลาะวิวาท หรือชักจูงให้เด็ก 

ๆ ดื่ม อันนี้ไม่ต้องประกาศไว้แต่ก็เป็นที่รู้กัน เป็นวิถีชีวิตทีอยู่ร่วมกันระหว่างคนที่ไม่ดื่ม กับคนที่ดื่ม มี

พืน้ทีท่างสงัคมให้คนทีอ่ยากดืม่อยูไ่ด้ โดยมกีรอบการควบคมุทางสงัคมมาครอบอกีชัน้ ซึง่จะว่าเป็นการ 

“ดืม่อย่างมคีวามรบัผดิชอบ” หรอืไม่นัน้ กน่็าจะใช่ แต่อาจจะเป็นความรบัผดิชอบในแบบทีช่าวบ้านให้

ความหมายต่างไปจากกลุ่มคนในสังคมที่คิดวลีนี้ขึ้น แต่ที่พอจะบอกได้แน่ชัดกว่า คือ เป็นการ “ดื่ม

อย่างมีวัฒนธรรม” หรือ “ดื่มอย่างมีความรับผิดชอบทางวัฒนธรรม” 

3. แม้ในแง่ของการจัดการโดยผ่านระบบศีลธรรม ในทางปฏิบัติก็ระบบศีลธรรมในท้องถิ่นยังมี

ศิลปะในการจัดพื้นที่ให้คนเมาอยู่ในกรอบ โดยไม่ยัดเยียดความรู้สึกเกลียดชัง เพ่งโทษผู้อื่นให้เกิดเป็น

ปมความผดิบาป พดูง่าย ๆ  คอืเหมอืนจะเคร่งวนิยั แต่ในบรบิททีว่ดัเองต้ององิอาศยัใกล้ชดิชมุชนหลาก

หลายกลุ่มชาติพันธุ์ และมีวิถีปฏิบัติเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แตกต่างกันไปอยู่มาก การใช้เมตตาโดย

ไม่เลอืกแบ่งขา้งคนดี คนเลว คนเมา คนไม่เมา กลายเป็นเรือ่งทีย่ิง่ใหญ่กว่า ซึง่ตา่งจากการตคีวามศลี

ธรรมในกลุ่มที่มีอ�านาจซึ่งผนวกตัวเองกับวิทยาศาสตร์สุขภาพจนมองคนเป็นท่อน ๆ

4. ในแง่ของการพัฒนาการจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชุมชนใช้วิธีการจัดการผ่านการ

ควบคุมทางสังคมวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการควบคุมแรงงานเป็นหลักใหญ่ที่ท�ามายาวนานต่อเนื่องเป็น

ทนุทางสงัคมเดมิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ การทีช่มุชนตนีธาตไุม่ได้เข้ามามส่ีวนร่วมกบัรฐัตัง้แต่แรก หาก

แต่กลับถูกอ�านาจรัฐ หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานด้านสาธารณสุขและหน่วยงานสนับสนุน

อย่างส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผนวกเข้าไป โดยที่หน่วยงานเหล่านั้น

ไม่ตระหนกัถงึอ�านาจทีร่ฐัสมยัใหม่ และอ�านาจของความรูท้างการแพทย์แบบตะวนัตกไปครอบง�า ผ่าน

นโยบายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านสาธารณสุข นโยบายด้านชาติพันธุ์ นโยบายด้านการสื่อสาร 

ที่ปิดกั้น ตั้งแต่การสื่อสารผ่านสื่อมวลชนอย่างสถานีวิทยุ ยันการสื่อสารในเวทีการประชุม โดยเฉพาะ

เวทรีะดบันโยบายและแผนยทุธศาสตร์การท�างาน การไม่เปิดพืน้ทีใ่ห้เสยีงทีห่ลากหลายของคนในชมุชน

สะท้อนออกมา ยิง่ท�าให้แกนน�าชมุชนวางตวัล�าบาก เพราะเสมอืนต้องรบัศกึสองด้าน ด้านหนึง่กต้็องต่อ

รองกับอ�านาจรัฐ อีกด้านหนึ่งต้องต่อรองกับคนในชุมชนรวมไปถึงญาติพี่น้อง นอกจากนี้ กระบวนการ

รวมศูนย์อ�านาจในการจัดการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าว ยังเบียดขับให้คนตัวเล็กตัวน้อย และคนที่

คดิต่างจากการจดัการเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ในแบบกระแสหลกั กลายเป็นคนชายขอบมากยิง่ขึน้ สร้าง

ความเหลื่อมล�้าระหว่างชุมชน ที่ไปกับรัฐ กับชุมชนที่ต้องการเป็นตัวของตัวเอง ความสัมพันธ์ที่เคย

พึ่งพาอาศัยกันในพื้นที่ก็คลอนแคลนลงไป
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากข้อค้นพบในงานวจิยั จงึมข้ีอเสนอเชงินโยบายต่อการจดัการปัญหาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ใน

ประเทศไทย ดังนี้

1. ควรทบทวนและปรบัยทุธศาสตร์การท�างานขบัเคลือ่นการจดัการปัญหาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 

ให้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งในแง่ การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และกลไกในการแก้

ปัญหา โดยเน้น การอยู่ร่วมกันระหว่าง เหล้า คนเมา คนขาย คนไม่ดื่ม อย่างรู้เท่าทันและเคารพสิทธิ

ซึ่งกัน ซึ่งสิทธินั้นต้องพิจารณารอบด้าน เพราะมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สิทธิชุมชน สิทธิสตรี 

สิทธิส่วนบุคคล สิทธิทางวัฒนธรรม สิทธิตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น ทั้งนี้ หลัก

ใหญ่คือ ไม่ใช้ความรุนแรงต่อกัน โดยมีกติกา ความสัมพันธ์ และกลไกชุมชนเป็นระบบควบคุมหลักที่

ส�าคัญ ทั้งนี้ ต้องจัดมีการกระจายอ�านาจในเรื่องการอื่น ๆ รองรับเป็นลายลักษณ์อักษรที่ใช้อ้างอิงได้

ด้วย มิใช่มีแต่แนวคิดหรือแนวทาง 

2. ในส่วนของกระบวนการต่อยอด ขยายผล สร้าง-สานเครือข่าย ให้ถือเอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เป็นหลักในการก�าหนดแผนงาน มิใช่ เป็นการเลือกพื้นที่ตามแต่ใจฝ่ายรัฐ ฝ่ายปกครอง อย่างที่เป็นมา 

การขยายผล พฒันาขบัเคลือ่นโยบาย ควรมุง่เน้นหมูบ้่านทีม่คีวามพร้อม ไม่จ�าต้องอยูใ่นเขตต�าบลหรอื

อ�าเภอเดียวกันก็ได้ ไม่ควรท�าแบบปูพรม

3. ควรมีนโยบายพัฒนาเป็นกองทุน สวัสดิการท้องถิ่น เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ  ทีเ่ป็นผลกระทบจากการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์หรอือืน่ ๆ  ในชมุชน โดยมทีีม่าจากค่าปรบั 

ค่าภาษีจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงเงินบริจาคอื่น ๆ 

4. รัฐ ควรต้องจัดให้มีนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสื่อสารเพื่อสร้างการเรียนรู้ในการ

จัดการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีส่วนร่วม และเข้าถึงคนที่หลากหลายชาติพันธุ์ เพศสภาพ อายุ โดย

พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในชุมชนให้เป็นรูปธรรม อาทิ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการปัญหา

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีส่วนร่วมในชุมชนทั้งนี้ ให้ค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและชาติพันธุ์

อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงความหลากหลาย

5. รัฐ และหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

ที่เกี่ยวข้องควรทบทวนขับเคลื่อนโยบายโดยยกใช้ความเชื่อทางศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เป็นตัวก�าหนดเป็นศาสนา

น�าเดี่ยว หากแต่ต้องเปิดพื้นที่ให้ความเชื่อทางศาสนาอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม
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บทที่ 4
สุร�น�รีกับก�รจัดก�รตนเอง
ของชุมชนในจังหวัดพะเย�
วิเศษ สุจินพรัหม และ สหัทยา วิเศษ

4.1 เกริ่นนำ�

นโยบายการแก้ไขปัญหาสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทยยังจะให้ความส�าคัญกับการ

ควบคุมโดยออกมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้ โดยละเลยหรือไม่ให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการควบคุมสุรา อีกทั้งบทบาทการแก้ไขปัญหายังรวมศูนย์ที่หน่วยงาน/กลไกภาครัฐเป็น

หลัก ซึ่งปัจจุบันยังขาดเอกภาพขาดประสิทธิภาพในการจัดการแก้ไขปัญหา และไม่ทันกับสถานการณ์

ปัญหาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ทีน่บัว่าจะซบัซ้อนเพิม่มากขึน้ การเผชญิหน้ากบัสถานการณ์ใหม่ ๆ  จากการ

รวมเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนหรอืเออซี ีการเข้ามาของเหล้าชายแดนซึง่มรีาคาถกู(จงัหวดัพะเยา

มีพื้นที่ตอนเหนือติดกับประเทศลาว) ดังนั้นภายใต้สถานการณ์ปัญหาสุราดังกล่าว จึงมีความจ�าเป็นใน

การกระจายอ�านาจ ในการจัดการตนเองของชุมชนซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดผลกระทบจากปัญหา

สุรานอกเหนือจากมาตรการทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในฐานะผู้ได้รับ

ผลกระทบจากปัญหาสุราโดยตรง 

จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดเล็กในภาคเหนือตอนบน แต่ปรากฏว่าเป็นจังหวัดที่มีสถิติเกี่ยวกับสุรา

ที่น่าสนใจ ตามรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทยปี 

พ.ศ. 2556 โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบว่า จังหวัดพะเยามีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอันเนื่องมาจาก

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงสุดเป็นล�าดับ 1 ของประเทศและมีความชุกของนักดื่มต่อ

ประชากรทั้งหมดในล�าดับที่ 1 อีกเช่นกันคือ ร้อยละ 54 เฉพาะอย่างยิ่งในจ�านวนประชากรที่เป็นหญิง 

มีนักดื่มหญิงสูงถึงร้อยละ 38.2 ขณะที่ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศที่ร้อยละ 31.5 ส�าหรับคนจังหวัดพะเยาเอง

ไม่มีใครภูมิใจในรายงานตัวเลขสถิติดังกล่าว
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นอกจากนี้จากการศึกษาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่า 

จังหวัดพะเยามีโรงกลั่นสุราชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพสามิตสูงมากในล�าดับต้น ๆ ของประเทศ

โดยในปี พ.ศ. 2557 มีจ�านวน 221 แห่งแบ่งเป็นสุรากลั่นชุมชน 217 แห่งสุราแช่ 4 แห่ง กระจายอยู่

ตามอ�าเภอต่าง ๆ ความแรงของสุราที่กลั่นได้ 35 และ40 ดีกรีการดื่มสุรากลั่นชุมชนในพะเยาพบว่ามี 

ไม่เพียงแต่การดื่มในเพศชายเป็นส่วนใหญ่เท่านั้น ในกรณีเพศหญิงก็มีการดื่มอยู่ด้วย จากการศึกษา

พบว่าผู้หญิงมีรสนิยมในการชอบดื่มสุรากลั่นชุมชนจากต่างจังหวัดมากกว่าดื่มสุรากลั่นในชุมชนโดย

เฉพาะสุรากลั่นชุมชนจากจังหวัดแพร่เนื่องจากมีดีกรีที่ไม่แรงคือมีเพียง 28 ดีกรีและมีรสชาติที่ดื่มง่าย

มีกลิ่นหอมกว่าสุรากลั่นชุมชนในพื้นที่ที่มีกลิ่นรสและดีกรีที่แรงกว่า (35-40 ดีกรี) พฤติกรรมการดื่ม

ของผู้หญิงมีทั้งที่ดื่มเป็นประจ�าหรือดื่มในโอกาสพิเศษและดื่มมากโดยเฉพาะช่วงเทศกาลประเพณีหรือ

งานเลี้ยงสังสรรค์ทั้งในฐานะแขกและในฐานะ “แม่ครัว” ที่ต้องจัดเตรียมท�าอาหาร 

ปัจจุบันสุราพื้นบ้านเหล่านี้มีราคาถูก จึงเป็นที่นิยมของวัยรุ่น และชาวบ้าน (ยากจน) หรือเป็น

เพราะขออนญุาตตัง้โรงสรุากลัน่ชมุชนท�าได้ง่ายกว่าธรุกจิสรุาขนาดใหญ่จงึท�าให้สรุากลัน่ชมุชนตกเป็น

จ�าเลยของสงัคมว่าเป็นสาเหตใุห้คนพะเยาดืม่เหล้ากนัมาก ข้อสรปุจากผลการศกึษาดงักล่าว โน้มน�าไป

สู่การใช้มาตรการต่าง ๆ รวมทั้งมาตรการภาษีและราคา(กนิษฐา ไทยกล้า และคณะ, 2557: 61-62) 

จากการศึกษาเฉพาะสุรากลั่นชุมชน ยังขาดภาพรวมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทอื่น ๆ  

ซึง่เปลีย่นแปลงไปตามบรบิท เช่นรสนยิม การเลือ่นสถานภาพในสงัคมผ่านการดืม่ การสร้างตวัตนของ

นกัดืม่ภายใต้กระแสความทนัสมยัซึง่เป็นมากกว่าปัจจยัด้านราคา ท�าให้การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

มีความหลากหลายและซับซ้อนทั้งประเภทเครื่องดื่มและการให้ความหมาย(ของการดื่ม) การเก็บภาษี

สุราเพิ่มเพื่อท�าให้สุรามีราคาแพงเป็นการสกัดการเข้าถึงสุราของคนจนและนักดื่มหน้าใหม่ได้โดยง่าย 

การควบคุมสุรากลั่นชุมชนโดยใช้มาตรการเพิ่มภาษีภายใต้บริบทท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ยังต้องหาข้อ

สรุปต่อไปในการที่จะช่วยลดจ�านวนคนดื่มสุราเพิ่มได้จริง นอกจากนั้นมาตรการควบคุมสุราบางอย่าง

ที่ออกโดยหน่วยงานราชการส่วนกลาง ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติและอาจสร้างความขัดแย้งในชุมชนตาม

มาอาทิเช่น อาสาสมัครจับตาสุราเถื่อนในอดีต ที่ผ่านมาเกิดความขัดแย้งบาดหมางกันในชุมชนภาย

หลังการแจ้งจับ จึงยากที่จะมีอาสาฯมาเปลืองตัวกับการเสียสละดังกล่าว

จากปรากฏการณ์ผู ้หญิงพะเยาดื่มเหล้า และมีแนวโน้มในการดื่มเพิ่มขึ้น ได้สะท้อนการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมแบบบริโภคนิยมที่ไปกระทบกับสถานภาพ/ค่านิยมของผู้หญิง 

ท�าให้สถานภาพผูห้ญงิทีเ่ปลีย่นไป จากค่านยิมการเลีย้งอาหารในงานบญุประเพณทีีต้่องมเีหล้าเป็นองค์

ประกอบส�าคัญ(โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงโต๊ะจีน) งานเลี้ยงที่จัดโดยหน่วยงานในท้องถิ่นโดยนักการ

เมอืงทีน่ยิมการสร้างภาพในการเป็นผูม้บีารมแีบบพ่อเลีย้ง อนัเป็นการส่งเสรมิให้พฤตกิรรมการดืม่เหล้า

ให้ขยายตัวมากขึ้นจากผู้ชายไปสู่ผู้หญิง ส�าหรับผู้หญิงจะนิยมดื่มเบียร์มากกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประเภทอืน่เพราะมดีกีรอ่ีอน นอกจากนัน้ภายใต้แนวทางการพฒันาประเทศไปสูส่งัคมทนัสมยั การส่งเสรมิ 
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อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาแบบขูดรีดมูลค่าส่วนเกินจากชนบท ท�าให้เกิดความล้มเหลวในภาค

การผลิตในชนบท น�าไปสู่การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทเข้าไปหางานท�าในเมือง การขยาย

ตัวของลัทธิบริโภคนิยมแบบใหม่ท�าให้ผู้หญิงจากชนบทกลายเป็นสินค้าทางเพศ ผู้หญิงโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งลูกสาวได้รับการคาดหวังจะเป็นผู้แบกรับความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจเพื่อความอยู่รอดของ

ครอบครัว และต้องรับผิดชอบในการดูแลครอบครัว ตั้งแต่การดูแลบ้าน การท�าอาหาร การเลี้ยงดูลูก 

แม้กระทั่งการลงไปช่วยท�านาเมื่อถึงฤดูฝน ภายในสภาพความคาดหวังของครอบครัวดังกล่าวท�าให ้

ผู้หญิงต้องกลายเป็นสาวหาเงินในที่สุด

ความกดดนัทางด้านจติใจของสาวหาเงนิทัง้ระหว่างท�างานและกลบัมาอยูบ้่าน ท�าให้เธอระบาย

ออกโดยการดืม่เหล้า การดืม่เหล้าอาจเป็นทางออกของการแก้ปัญหาทางสงัคมทีป่ระชาชนเผชญิอยู ่และ

ไม่รู้ว่าจะหาทางออกได้อย่างไร การดื่มเหล้าให้เมาจึงเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ปกติในชุมชน “ความเมา” 

จึงเป็นสภาวะของการหลุดพ้นจากสภาวะความกดดันภายในจิตใจ แม้ว่าการหลุดพ้นจากปัญหาจะอยู่

ชัว่ครัง้ชัว่คราวตราบจนกระทัง่ความเมายงัไม่หายไป คนเมาจงึไม่ต้องรบัผดิชอบหรอืได้รบัการผ่อนปรน

จากปกตธิรรมดาในลกัษณะ “อย่าถอืคนบ้าอย่าว่าคนเมา” กระนัน้กต็ามยงัมคีวามเชือ่ว่า การดืม่เหล้า

ของผู้หญิงพะเยามาจากสาวหาเงินที่น�านิสัยการดื่มมาเผยแพร่หลังกลับมาอยู่บ้าน

อ�านาจการจัดการควบคุมสุราที่ผ่านมา ยังผูกขาดอยู่ที่หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบโดยตรงภายใต้

พระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ปี พ.ศ. 2551 ซึง่แฝงด้วยระบบอ�านาจนยิม ใช้อ�านาจบงัคบั 

ข่มขู่ จ�ากัดสิทธิ์ การใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าไปแทรกแซงงานเทศกาล บุญประเพณีท้องถิ่นโดย

ไม่มกีารจ�าแนกแยกแยะเป็นการละเมดิสทิธทิางประเพณ ี(Customary Right) ในการด�าเนนิชวีติประจ�า

วัน อาจไปกัดกร่อนความรู้ท้องถิ่น (Erosion of Local Knowledge) ของชาวบ้านในการควบคุมสุราใน

ชุมชน ดังจะพบได้จากการรู้จักสมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บป่วย ความรู้เหล่านี้มีส่วนส�าคัญต่อการ

ยังชีพในครอบครัวละชุมชน (Metha, 1996: 200) อีกทั้งความรู้ในการแก้ไขปัญหาการดื่มสุรา การติด

ยาเสพติด ก็กลายเป็นปัญหาที่การแพทย์ต้องเข้ามาแก้ไข โดยมีการนิยามปัญหาการดื่มสุราว่าเป็นโรค

พษิสุราเรือ้รงั(alcoholism)ในสังคมประเพณี เหล้าเปน็ยา ประเด็นการแพทยใ์นสังคมเกิดขึน้มาภายใต้

เงือ่นไขอะไร เช่นหมอพืน้บ้าน หมอพธิกีรรม คนทรงมกัจะมอี�านาจและบทบาทต่อสงัคม กจิกรรมของ

ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เชื่อมโยงอย่างเหนียวแน่นกับชีวิตประจ�าวันของชุมชน ตรงข้ามกับการแพทย์ชีวภาพ

ที่ได้ผลิตความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องโดยผ่านกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติการแพทย์

อย่างอสิระจากความรูช้มุชน ยิง่กว่านัน้กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญยงัครอบง�าความรูอ้�านาจและผลประโยชน์ ท�าให้

ปัญหาในชีวิตประจ�าวันของประชาชน ชุมชนกลายเป็นประเด็นทางการแพทย์ (ทานาเบ, 2551: 28)

แม่ญงิพะเยาในฐานะผูไ้ด้รบัผลกระทบได้ลกุขึน้จดัการปัญหาสรุาด้วยตนเอง และเหน็ว่าผูไ้ด้รบั

ผลกระทบไม่ได้เป็นเหยือ่จากการกระท�าและหรอืรอคอยให้คนอืน่มาให้การช่วยเหลอืให้แต่เพยีงฝ่ายเดยีว 

หากแต่ยงัลกุขึน้มาจดัการตนเอง น�าความรู ้(Gender Knowledge) ทีไ่ด้จากการสัง่สมประสบการณ์ตรง
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จากด�าเนนิชวีติประจ�าวนัในชมุชน อกีทัง้สามารถประสานความร่วมมอืดงึพลงัต่าง ๆ ในท้องถิน่มาร่วม

กนัแก้ไขปัญหา เพือ่ให้เกดิต้นแบบของการจดัการปัญหาสรุาโดยชมุชน และขยายการเรยีนรูก้ารจดัการ

ไปสู่ชุมชนอื่น การสร้างข้อตกลงร่วมและบรรจุในระเบียบกฎเกณฑ์ของชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และน�าไปสู่การพัฒนานโยบายในการควบคุมสุราในจังหวัดโดยชุมชน 

4.2 “ชุมชนบ้�นต๊ำ�ม่อน”

บ้านต�๊าม่อน หมู่ 6 และหมู่ 12 ต�าบลบ้านต�๊า อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ค�าว่า “ต�๊า” หมาย

ถึง ล�าน�้าที่ไหลผ่านหมู่บ้าน ส่วนค�าว่า “ม่อน” หมายถึง เนินเขา ยอดเขา บ้านต�๊าม่อน จึงตั้งชื่อตาม

ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นชุนที่ตั้งอยู่บนเนินเขาตลอดสองฝั่งล�าน�้าแม่ต�๊า มีการสร้างบ้านเรือนที่เรียง

รายไปตามล�าน�้า ที่คนในชุมชนน�าน�้าแม่ต�๊ามาใช้ในการบริโภค อุปโภคและการคมนาคม 

พ.ศ. 2536 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายกระจายอ�านาจการปกครอง เพื่อ

ให้หมูบ้่านมกีารพฒันา นายกองค�า ปันค�า ผูใ้หญ่บ้านในสมยันัน้จงึได้จดัประชาคมหมูบ้่านเพือ่แยกหมู่

บ้านต�๊าม่อนออกเป็น 2 หมู่ โดยมีล�าน�้าแม่ต�๊าเป็นเส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน (โครงการเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านดี

เด่น, 2558)

บ้านต�๊าม่อน เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ตั้งอยู่กึ่งกลางของต�าบลบ้านต�๊า อยู่ห่างจากตัวเมือง

พะเยาประมาณ 10 กิโลเมตร จากสภาพพื้นที่ต�าบลบ้านต�๊า เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การเกษตร ประชากร

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การท�านา ท�าไร่ข้าวโพด ขิง ฟักทอง ถั่วลิสง  

ถั่วเหลือง กระเทียม พริก หอมแดง ท�าสวนล�าไย มะม่วง มะขาม มะพร้าว ไม้สัก ยางพารา เงาะ 

ส้มเขียงหวาน การเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย ไก่ หมู ปลา และมีอาชีพเสริม เช่น ปลูกผักสวนครัว ผักกาด 

ขิง ข่า ตะไคร้ ผักต�าลึง ฯลฯ การจักสานผักตบชวา รองลงมารับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ หลัง

ฤดูกาลท�านา ชาวบ้านบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง ทั่วไป เช่น กรรมกร ก่อสร้าง เป็นต้น รายได้เฉลี่ย

ของประชากรตามเกณฑ์ จปฐ. ในปี พ.ศ. 2557 ของประชากรหมู่ 6 จ�านวน 45,000 บาท/คน/ปี และของ

ประชากรหมู่ 12 จ�านวน 35,000 บาท/คน/ปี

บ้านต�๊าม่อน หมู่ 6 และหมู่ 12 มีประชากร จ�านวนทั้งหมด 952 คน จ�านวนครัวเรือนทั้งหมด 

307 ครัวเรือน มีนายจิรพงษ์ ใจลา เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 และนายสีทอง สมวัน เป็นผู้ใหญ่บ้าน  

หมู ่12 ประชาชนทัง้สองหมูบ้่านส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาพทุธ และนบัถอืศาสนาครสิต์นกิายโปรแตสแตนท์ 

เพยีงร้อยละ 1 สถานทีส่�าคญัในชมุชนได้แก่ วดัต�า๊ม่อน ครสิตจกัรไมตรจีติบ้านต�า๊ม่อน โรงเรยีนบ้านต�า๊ม่อน  

หอผเีจ้าบ้าน รวมทัง้มกีลุม่องค์กรในชมุชนมากมายได้แก่ กลุม่ออมทรพัย์ กองทนุหมูบ้่าน กลุม่จกัสาน  

กลุ่มเลี้ยงสุกร กลุ่มสุราชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเหมืองฝาย กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น



กำ�กึ๊ดแม่ญิง : ชุมชนล้�นน�กับก�รจัดก�รสุร�   127 

 ในชุมชนต�๊าม่อน มีการประกอบประเพณีพิธีกรรมในรอบปี ถือเป็นวัฒนธรรมของชุมชนที่มี

ความเชื่อมาตั้งแต่บรรพบุรุษ รวมทั้งกิจกรรมของชุมชนที่ท�าร่วมกัน ในแต่ละเดือน มีดังต่อไปนี้ 

ตาราง ประเพณี/วัฒนธรรมบ้านต�๊าม่อนในรอบปี ตาราง ประเพณี/วัฒนธรรมบานต๊ํามอนในรอบป  
 

เดือน ประเพณี/วัฒนธรรม การเกี่ยวของกบัสุรา 
มกราคม -ประเพณีทานขาวใหม 

-ประเพณีเขากรรมรุขมุล 
-ไมมีสุรา 
-ไมมีสุรา 

กุมภาพันธ -ฉลองงานบุญตามวัด 
-ประเพณีเล้ียงผีเจาบาน 

-ไมมีสุรา 
-ไมมีสุรา 

มีนาคม -ประเพณีตักบาตรเทโว  
เมษายน -ประเพณีทอดผาปา 

-ประเพณีแหไมค้ําสลี 
-ประเพณีสงกรานต/รดน้ําดําหัว 
-บวชสามเณรภาคฤดูรอน 

-มีสุรา 
-มีสุรา 
-มีสุรา 
-ไมมีสุรา 

พฤษภาคม/มิถุนายน  -มีสุรา 
กรกฎาคม -ประเพณีวันเขาพรรษา 

-กิจกรรมรณรงคงดเหลาเขาพรรษา 
-ไมมีสุรา 
-ไมมีสุรา 

สิงหาคม -พัฒนาชุมชน ปลูกตนไมวันแม -ไมมีสุรา 
ตุลาคม -ประเพณีทานสลากภัตร 

-ประเพณีวันออกพรรษา 
-ไมมีสุรา 
-มีสุรา 

พฤศจิกายน -ประเพณีทอดกฐิน 
-ประเพณีลอยกระทง 

-มีสุรา 
-ไมมีสุรา 

ธันวาคม พัฒนาชุมชนปลูกตนไมในวันพอ -ไมมีสุรา 
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ในชุมชนต�๊าม่อนทั้ง 2 หมู่บ้านได้มีการท�าระเบียบหรือกฎกติกาของหมู่บ้าน จากการประชุมกัน

ระหว่าง 2 หมู่บ้าน ที่มีพื้นที่เดียวกัน คือ คณะกรรมการบ้านต�๊าม่อน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 12 โดยก�าหนด

เป็นกฎหมายของหมู่บ้านที่ประกาศให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และปฏิบัติตาม หากผู้ใดฝ่าฝืน

ไม่ปฏิบัติตามกฎดังกล่าวก็มีบทลงโทษ จากมติของประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งได้ก�าหนดเป็นกฎระเบียบ

ของหมู่บ้าน ดังนี้

“กฎระเบียบข้อบังคับ” หมายถึง ข้อตกลงหรือมติที่ประชุมใหญ่ ทั้ง 2 หมู่บ้านร่วมกัน หมู่ที่ 

6 และหมู่ที่ 12 เสนอกฎ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ไว้ให้กับคณะกรรมการ หรือ ผู้น�าหมู่บ้านเป็นผู้

ควบคุมและบังคับใช้

“ผู้กระท�าผิด” หมายถึง ผู้ที่ละเมิด กฎระเบียบข้อบังคับภายในหมู่บ้าน ไม่ให้ความร่วมมือกับ

หมู่บ้านชุมชนในการพัฒนา ฝ่าฝืน กฎระเบียบข้อบังคับที่ตั้งไว้

ผู้กระท�าความผิดทางอาญากฎหมายบ้านเมือง หมายถึง ผู้กระท�าผิด ดังนี้ ปล้น จี้ ลักทรัพย์ 

ตดิยาเสพตดิทกุชนดิทีท่างการห้าม และค้าขาย ถ้าถกูต�ารวจจบัหรอืถกูพพิากษาว่ามคีวามผดิโดยศาล

หรือทางผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการทางหมู่บ้านมีมติลงความเห็นว่าผิดจริง บุคคลเหล่านี้จะต้องได้

รับโทษตามที่มติในที่ประชุมตั้งไว้

1. ห้ามมิให้มีการเล่นการพนันทุกชนิดภายในบริเวณ งานศพ และในหมู่บ้านโดยเด็ดขาด

2. ห้ามมิให้ยิงปืนในชุมชน หรือในหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 12 โดยยิงปืนไร้เหตุและผล และยามวิกาล 

เว้นแต่การกระท�าอันเป็นประเพณี ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

3. ห้ามทะเลาะวิวาท หรือกระท�าการอันเป็นการก่อความวุ่นวายรบกวน ภายในหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 

12 ถ้าหากฝ่าฝืนจะได้รับโทษปรับ 

4. ถกูตดัออกจากการเป็นสมาชกิกลุม่ฌาปนกจิสงเคราะห์หมูบ้่าน ตัง้แต่ถกูตดัสนิโทษดงักล่าว 

ตามกฎหมาย และนบัลงทณัฑ์บนไว้ 2 ปี ภายหลงัจากการพ้นโทษจากคกุ หรอืถกูพพิากษา

ว่าผิดโดยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน

5. ผู้กระท�าความผิดมีอายุต�่ากว่า 15 ปี ให้ว่ากล่าวตักเตือน หรือให้ท�างานสาธารณประโยชน์

เป็นการลงโทษตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

6. ผูก้ระท�าความผดิอนัไม่ตรงกบัข้อใด ให้คณะกรรมการพจิารณาโทษตามสมควรกบัระเบยีบ

บังคับในฉบับนี้
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บทลงโทษในการฝ่าฝืนกฎระเบียบของหมู่บ้าน

1. สมาชกิ ครอบครวั ครวัเรอืน ฝ่าฝืนเล่นการพนนั โดยมพียานหลกัฐานอนัพงึเชือ่ได้ว่ากระท�า

ผิด โดยการพิจารณาของคณะกรรมการให้ลงโทษปรับ หักจากเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์

เป็นจ�านวนเงิน 5,000 บาท

2. ทะเลาะวิวาทภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 12 ปรับคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย ส�าหรับเยาวชน

ปรับ 1,000 บาท ผู้ใหญ่ ปรับ 1,500 บาท หรืออยู่ในดุลพินิจของผู้ใหญ่บ้านและคณะ

กรรมการทั้ง 2 หมู่บ้าน

3. ยิงปืนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 12 ในยามวิกาล ยิงปืนโดยไร้เหตุและผล ไม่มีเหตุ

อันควร มีโทษปรับตามลูกกระสุนปืนที่ยิงออกไปลูกละ 500 บาท

4. ห้ามมิให้ดื่มสุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในงานกฐิน งานบุญในวัด มีโทษปรับรายบุคคล 

คนละ 200 บาท ถ้าตั้งวงดื่มสุราตั้งแต่ 8-10 คนขึ้นไป ปรับเป็นกลุ่ม เป็นเงิน 2,000 บาท 

เงนิค่าปรบัทัง้หมดจะน�าไปสมทบเงนิกองกลางหมูบ้่าน เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันา

หมู่บ้านต่อไป (คณะท�างานจัดท�าแผนพัฒนาหมู่บ้านบ้านต�๊าม่อน, 2558) 

บริบททางสังคม วัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ ์
กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน

สถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน

การดืม่สรุาในชมุชน จะดืม่ในช่วงทีม่งีานประเพณทีีส่�าคญัเท่านัน้ เช่น งานแต่งงาน งานขึน้บ้าน

ใหม่ งานฉลองต่าง ๆ งานประเพณีของวัด (งานปอยหลวง) ส่วนในการท�าไร่ท�านา ชาวบ้านจะเลี้ยง

เหล้าหลังจากเสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยว วันสุดท้ายหลังจากตีข้าวแล้วเสร็จ เจ้าของนาน�าข้าวมาไว้ในยุ้ง

ฉาง จะมีพิธีท�าขวัญข้าว ท�าอาหาร น�าเหล้าต้มกลั่นมาเลี้ยงเครือญาติ และเพื่อนบ้านที่มาช่วยเอามื้อ

เอาแรงในการท�านา เพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณที่ได้ช่วยเหลือกันในการท�านา 

เมื่อเข้าสู่ยุคทันสมัย รัฐเข้ามาควบคุมสุราพร้อม ๆ การเข้ามาของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มี

ชนิด/ประเภทเครื่องดื่มหลากหลายมากขึ้น และมีราคาไม่แพงมาก เกิดร้านค้าขายเหล้าในชุมชน ส่ง

ผลให้การดื่มเหล้าเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่ดื่มในงานประเพณีหรือหลังจากการเก็บเกี่ยว มาสู่การดื่ม

ในทกุกจิกรรม และดืม่หลงัจากเสรจ็จากงานเป็นประจ�าทกุวนั โดยเจ้าของนาจะท�าอาหารและน�าเหล้า

มาเลีย้ง บางคนจะดืม่เพยีงเลก็น้อย ส่วนบางคนทีช่อบจะดืม่กนัต่อจนมดืค�า่ไม่ได้สนใจคนในครอบครวั

ที่รออยู่ที่บ้าน เมื่อมีงานประเพณี งานรื่นเริง หรืองานศพ ทางเจ้าภาพจะจัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดย
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เฉพาะเหล้าต้มกลั่นให้แก่แขกที่มาร่วมงาน และจะจัดโต๊ะพิเศษให้กับแขกที่เป็นผู้น�าท้องถิ่นและเจ้า

หน้าที่รัฐ โดยมีอาหารอย่างดี และน�าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ และเหล้าสีมาต้อนรับ ทั้งนี้

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนในชุมชน ได้ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมา เช่น การทะเลาะ

เบาะแว้ง ความเครียดจากลูกหลานออกไปเที่ยวนอกบ้านมั่วสุมกับเพื่อน ๆ เป็นต้น 

ออกจากโรงเรียนกลางครันของวัยรุ่น ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาการดื่มสุราเลียนแบบพฤติกรรม

ของคนในครอบครัวที่ดื่มสุราให้เด็กเยาวชนเห็น รวมทั้งความต้องการได้รับการยอมรับจากเพื่อน ๆ 

จึงดื่มตามกัน ถ้าไม่ดื่มก็ไม่สามารถเข้ากลุ่มกับเพื่อนได้ ส่วนเด็กผู้หญิงก็ไปกับเพื่อนชายและดื่มตาม

กัน ปัญหาที่ตามมาของวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้แก่ การท้องก่อนวัยอันควร และเป็นภาระของครอบครัวตามมา 

จากสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชมุชน ประมาณปี พ.ศ. 2553 ผูน้�าในท้องถิน่ทีเ่ป็นพระสงฆ์ สมาชกิ

สภาเทศบาล ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อสม. ได้ปรึกษาหารือกัน และริเริ่มท�ากิจกรรมรณรงค์การงด

เหล้าในงานศพเป็นล�าดบัแรก จดัประชมุท�าความเข้าใจกบัผูน้�าและประชาชนในแต่ละหมูบ้่าน มกีารน�า

ใบปลวิเกีย่วกบัโทษภยัของสรุาแจกตามหมูบ้่าน ท�าป้ายงดเลีย้งสรุาในงานศพทัง้นีผู้น้�าท้องถิน่ในต�าบล

บ้านต�๊า โดยเฉพาะก�านันต�าบลบ้านต�๊าจะท�าเป็นตัวอย่าง จากการสนับสนุนจากทางอ�าเภอ เทศบาล

ต�าบลบ้านต�๊า รวมทั้งได้รับงบประมาณบางส่วนจากส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

ท�าให้การดืม่สรุาในงานเลีย้ง งานสงัสรรค์ต่าง ๆ  และงานศพลดลง จะเหลอืเพยีงแต่ชาวบ้านทีด่ืม่เหล้า

เพียงบางคนเท่านั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านที่ปกติมักดื่มเป็นประจ�าในชีวิตประจ�าวันอยู่แล้ว เช่น 

ชาวบ้านที่เป็นกรรมกรรับจ้าง คนที่ท�างานในไร่นา รวมทั้งคนดื่มเหล้าเป็นประจ�า 

“การดื่มสุราในชุมชนต�๊าม่อน พบว่าช่วงวัยที่ดื่มเป็นกลุ่มคนท�างาน ลักษณะการดื่มมี

สองแบบคือ ดื่มเมื่อมีงานประเพณีต่าง ๆ ในชุมชน ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งจะดื่มเป็น

ประจ�าหลังเลิกงาน คนกลุ่มนี้ก่อให้เกิดปัญหาบ้างเช่น วัยรุ่นจะทะเลาะเบาะแว้ง ส่วน

ในครอบครัวสามีภรรยาจะมีการทะเลาะกันบ้าง แต่โดยรวมแล้วในชุมชนต�๊าม่อนก็ไม่

ได้เกิดปัญหานี้บ่อยครั้ง ส่วนของเยาวชนวัยรุ่น กลุ่มที่เรียนจะไม่สนใจเรื่องแบบนี้ ส่วน

อีกกลุ่มหนึ่งที่อยากรู้อยากลอง ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นผู้ชาย จะมีการเลี้ยงสังสรรค์ 

เช่น จัดงานวันเกิด นิยมดื่มสุราประเภทเหล้าสี เบียร์มากกว่าเหล้าพื้นบ้าน” 

(ปิยะเชษฐ์ วรรณศรี, สัมภาษณ์) 

ส่วนการดื่มสุราของผู้หญิงบ้านต�๊าม่อน ในอดีตผู้หญิงจะดื่มสุราเช่นเดียวกับผู้ชาย โดยจะดื่ม

เฉพาะช่วงที่มีงานเทศกาลเท่านั้นเช่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่เป็นช่วงหยุดพักผ่อนของชาวบ้านจะมี

การท�าสาโท(น�า้ขาว) และดืม่เหล้าทีต้่มเองภายในชมุชน ต่อมาเมือ่มเีครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ทีห่ลากหลาย 

ไม่ว่าจะเหล้าสี เบียร์ และมีให้เลือกหลายยี่ห้อมากขึ้น มีจ�าหน่ายทั่วไป และสามารถหาซื้อได้ง่ายมาก

ขึ้นทุกเพศทุกวัย การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย ผนวกกับการจัดงานเลี้ยงต่าง ๆ ที่มีมากขึ้น 

ส่งผลให้ผู้หญิงโดยเฉพาะผู้น�าสตรีเข้าสู่วงจรของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเบียร์ ส่วนใน
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ระดบัครอบครวั มกันยิมจดังานเลีย้งวนัเกดิ โดยพ่อแม่ผูป้กครองจดังานเลีย้งวนัเกดิของลกูหลานทีบ้่าน 

เพือ่ให้ลกูชวนเพือ่น ๆ  มาทีบ้่านจะได้อยูใ่นสายตาของผูป้กครองในการป้องกนัเหตรุ้ายต่าง ๆ  ทีจ่ะเกดิ

ขึ้น ผู้ใหญ่จึงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ลูกหลานได้เห็นเป็นปกติและซึมซับเข้าไปในตัวเด็กโดยไม่รู้ตัว

การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา การงดเลี้ยงสุราในงานศพ งานบวช งานบุญต่าง ๆ รวมทั้งการ

มีกิจกรรมด้านการปฏิบัติธรรม ถือศีล เข้าวัดท�าบุญของวัดต�๊าม่อนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานการณ์

การดื่มสุราของผู้หญิงในต�าบลบ้านต�๊าก็มีจ�านวนลดลง 

ลักษณะการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน 

จากลกัษณะของหมูบ้่านต�า๊ม่อนทีพ่ฒันาจากชมุชนชนบทมาเป็นกึง่เมอืงกึง่ชนบท ทีไ่ม่ไกลจาก

ตัวเมืองมากนัก อีกทั้งสภาพที่ตั้งของหมู่บ้านติดกับหมู่บ้านอื่นในต�าบลบ้านต�๊าที่ยาวตามไปถนน เป็น

ทางผ่านของหมู่บ้านอื่น ๆ  เปิดโอกาสให้เข้าถึงการดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย ในช่วงเย็นหลังเลิกงาน กลุ่ม

ที่ท�างานในเมือง โดยเฉพาะผู้ชายมักจะแวะซื้อเบียร์จากร้านค้าริมทางก่อนเข้าบ้าน ส่วนกลุ่มชาวบ้าน

และคนทีม่ารบัจ้างในไร่นา จะซือ้สรุากลัน่พืน้บ้านเพราะมรีาคาถกู และมปีรมิาณมากกว่ามาดืม่หลงัจาก

เสร็จงานในไร่นาของตนเอง รวมทั้งเจ้าของนามักจะซื้อเหล้ามาเพื่อเลี้ยงหลังจากเสร็จงานในแต่ละวัน

การเปลีย่นวถิกีารท�าเกษตรในชมุชน จากในอดตีทีม่กีารท�านา โดยการเอามือ้ (ลงแขก)ช่วยเหลอื

กันในกลุ่มเครือญาติ และคนในชุมชน รวมทั้งการจ้างเหมาในรายที่มีที่นาจ�านวนมาก หรือเช่าที่นาซึ่ง

หลงัจากเสรจ็สิน้การท�านาในแต่ละวนั ชาวบ้านทีเ่ป็นเจ้าภาพจะท�าอาหาร และน�าเหล้ามาเลีย้งคนทีม่า

ช่วยงาน ซึง่ประเภทของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ทีน่�ามาเลีย้ง จะเป็นสรุากลัน่พืน้บ้าน โดยเพศชายจะนยิม

ดื่มมากกว่าเพศหญิง หลังจากที่เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่แรงงานของคนในชุมชน โดยเฉพาะในช่วงการ

เก็บเกี่ยวที่ใช้รถเกี่ยวข้าวที่มีความสะดวกรวดเร็ว และมีราคาถูกกว่าประมาณไร่ละ 700 บาท ในขณะ

ที่จ้างเหมามีค่าใช้จ่ายไร่ละ 1,500 บาท อีกทั้งยังต้องสิ้นเปลืองเงินค่าอาหารและเหล้าอีกด้วย การใช้

เทคโนโลยีท�าให้การเอามื้อลงแขก และการจ้างเหมาท�านาลดลง ส่งผลให้เจ้าของนาไม่ต้องท�าอาหาร 

และซือ้เหล้ามาเลีย้งคนทีม่าช่วยงาน แต่ในอกีด้านหนึง่ท�าให้ความสมัพนัธ์ของคนในชมุชนลดลงไปด้วย

จะเห็นได้ว่า ความนิยมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนต�า๊ม่อนขึ้นอยู่กับตามเพศ และวิถีการ

ท�างาน โดยเพศชายจะดื่มมากกว่าเพศหญิง และคนท�างานในเมืองจะนิยมดื่มเบียร์มากกว่าสุรากลั่น

พื้นบ้านซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มคนท�างานในไร่นา อย่างไรก็ตามการจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

ค้าจะขายดีในช่วงเทศกาล ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง ส่วนช่วงเวลาปกติจะจ�าหน่ายได้

น้อย โดยเฉพาะช่วงหลงัทีม่กีารท�ากจิกรรมในวดัต�๊าม่อน และมกีารรณรงค์ลดการดืม่สรุาในงานต่าง ๆ  

ท�าให้ยอดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง
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ในชมุชนต�า๊ม่อน เป็นชมุชนทีม่โีรงผลติสรุากลัน่พืน้บ้าน ดงันัน้จงึมทีัง้การผลติและการจ�าหน่าย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านค้าชุมชน โดยไม่พบการจ�าหน่ายเหล้ายาดองหรือซุ้มเหล้าตองในชุมชน 

1) การผลิตสุรากลั่นพื้นบ้าน 

ชุมชนบ้านต�๊าม่อนมีโรงสุรากลั่นพื้นบ้าน จ�านวน 2 โรง ซึ่งตั้งในเขตพื้นที่หมู่ที่ 12 ที่ตั้งของ

โรงสุรากลั่นจะอยู่ห่างไกลจากชุมชน โรงแรกตั้งอยู่ในสวนล�าไย ตราทัดดาสุรากลั่น ด�าเนินงานโดย

วสิาหกจิชมุชนทดัดาสรุากลัน่ โรงทีส่องตัง้อยูร่มิทุง่นา ตราสหกรณ์พะเยารวมใจ ด�าเนนิงานโดยสหกรณ์

การเกษตรพะเยาร่วมใจ จ�ากัด สาเหตุที่โรงสุรากลั่นตั้งอยู่ห่างจากชุมชน เพราะจะมีกลิ่นเหม็นจากน�้า

เสียบ้างในฤดูแล้ง ส่วนน�้าข้าวที่เหลือจากการต้มเหล้าชาวบ้านเรียกว่า “น�้าโจ๊” ส่วนใหญ่จะน�าไปเลี้ยง

หมูและเลี้ยงวัวโดยผสมกับอาหาร หรือเศษอาหารอื่น ๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิต

จากการสัมภาษณ์เจ้าของโรงกลั่นสุราพื้นบ้าน ตราสหกรณ์พะเยารวมใจ ได้เล่าถึงที่มาว่า ก่อน

หน้านั้นเคยท�างานที่โรงต้มเหล้าที่ตั้งอยู่ข้างเทศบาลต�าบลบ้านต�๊า ต่อมาโรงต้มเหล้าแห่งนั้นปิดกิจการ 

ตนเองไม่รู้ว่าจะไปประกอบอาชีพอะไร จึงมาเปิดโรงต้มเหล้าเองโดยเริ่มท�ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่ง

เป็นกิจการของครอบครัวที่ท�าโดยสองสามีภรรยา และลูกจะมาช่วยเป็นบางครั้ง นอกจากนั้นก็จ้างคน

งานช่วยบ้างคิดค่าจ้างวันละ 300 บาท วัตถุดิบที่น�ามาผลิตเหล้า จะใช้ข้าวหัก (กระสอบละ 750 บาท 

/ 45 กิโลกรัม) ส่วนแป้งท�าเหล้า (ลูกแป้ง) สั่งซื้อจากอ�าเภอดอกค�าใต้ ราคาเม็ดละ 1.80 บาท 

วิธีการผลิต มี 2 ขั้นตอน คือ หนึ่ง ขั้นตอนการหมักข้าว จะน�าข้าวนึ่งแล้วทิ้งไว้ให้เย็นแล้วน�า

แป้งหมักเหล้ามาคลุกผสม โดยข้าวนึ่งสุก 8 กิโลกรัมต่อแป้งหมักเหล้า 6 เม็ด แล้วน�าไปใส่ถังด�าหมัก

ไว้ 4 วัน ผสมน�้าพอประมาณ รวมปริมาณทั้งถังหมักจ�านวน 9 กิโลกรัมทิ้งไว้อีก 15 วัน จึงน�ามาต้มได้ 

สอง ขั้นตอนการต้มเหล้า ในการต้มจะใช้หม้อต้มซึ่งสามารถต้มได้ครั้งละ 5 ถัง ๆ  ละ 8 กิโลกรัม รวม 

40 กิโลกรัม โดยสามารถกลั่นเป็นเหล้าได้ประมาณ 25 ลิตร บรรจุขวดได้ประมาณ 32 ขวด เมื่อเหล้า

เย็นจะบรรจุใส่ขวดเบียร์ที่ผ่านการท�าความสะอาด และติดแผ่นกระดาษโลโก้ “สหกรณ์พะเยาร่วมใจ” 

และช่วงหัวค�่าจะน�าไปส่งให้ร้านค้าประจ�าในต�าบลใกล้เคียง 

จากการค�านวณต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตเหล้าต่อ 1 หม้อ ใช้ข้าว 40 กิโลกรัม และแป้งหมัก 

54 เม็ด คิดเป็นต้นทุนประมาณ 764 บาท นอกจากนี้ยังมีต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ไม้ฟืน (ไม้ล�าไย 

ลิ้นจี่) ล�ารถละ 600 บาท ใช้เดือนละประมาณ 2 ล�า ค่าภาษีสรรพสามิต เดือนละ 3,821 บาท และ 

เงินบ�ารุงส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เดือนละ 69 บาท

การจ�าหน่ายสรุากลัน่พืน้บ้านมอียู ่2 ลกัษณะคอื การจ�าหน่ายแบบเสยีภาษทีีม่กีารตดิฉลาก บรรจุ

ขวดและติดแสตมป์ ราคาขวดละ 60 บาท และ การจ�าหน่ายแบบไม่เสียภาษีโดยใส่ขวดน�้าดื่มขนาด 
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600 ซีซี ถ้าราคาขายหน้าโรงงานขวดละ 30-35 บาท โดยปกติมักจะขายส่ง ไม่ขายที่ละขวด แต่ถ้ามี

งานเลีย้งในชมุชน ชาวบ้านจะสัง่เป็นจ�านวนมาก โรงเหล้ามกัจะใส่ถงุขนาดใหญ่ เทยีบได้กบัจ�านวน 10 

ขวดเบียร์ เรียกกันว่า “1 หมื่น” เป็นการจ�าหน่ายในลักษณะของสุราที่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ ซึ่งแสดง

ให้เห็นว่า กลไกทางด้านภาษีอากรมิอาจบังคับใช้ในชุมชนที่ยังมีระบบความสัมพันธ์ของคนในสังคมได้

อย่างเต็มที่ นอกจากการจ�าหน่ายแล้ว ยังพบว่าโรงกลั่นสุราชุมชนยังมีระบบการตอบแทนชุมชน หรือ

ภาษีชุมชน เช่น ถ้าในชุมชนมีงานเลี้ยงผีเจ้าบ้าน จะน�าเหล้าไปให้ประมาณ 5-6 ขวด หรือมีงานกีฬา

ในชุมชน ทีมนักกีฬามักจะมาขอเสื้อไปให้ทีมนักกีฬาที่ลงแข่งขัน 

การท�าสุรากลั่นพื้นบ้าน จะมีความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติกัน คือ ความเชื่อเรื่องการไม่ต้มเหล้าใน

วันพระ เพราะถือว่าเป็นวันที่ชาวบ้านจะต้องไปเข้าวัด ท�าบุญท�าทาน และถือศีล นอกจากนี้ ในช่วง

วันขึ้นปีใหม่หรือ ประมาณวันที่ 1 มกราคมของทุกปี เจ้าของโรงสุรา จะท�าพิธีเลี้ยงผีเจ้าที่ในบริเวณ

โรงเหล้า โดยมีเครื่องเซ่นคือ หัวหมู 2 หัว และผลไม้ ถือเป็นความเชื่อของเจ้าของโรงเหล้าที่จะต้อง

บนบานศาลกล่าว และเลี้ยงผีเจ้าที่เป็นประจ�าทุกปี 

จากการสงัเกตโรงสรุากลัน่แห่งนีพ้บว่า วสัดอุปุกรณ์ในการหมกัข้าว ซึง่เป็นถงัพลาสตกิ และถงัที่

รองรบัเหล้าทีก่ลัน่มาร้อน ๆ  กเ็ป็นถงัน�า้พลาสตกิเช่นกนั เหล้าทีไ่ด้อาจมสีารเคมทีีล่ะลายจากถงัเจอืปน

อยู่ ในส่วนของสภาพโรงงานซึ่งเป็นที่เลี้ยงสัตว์เดิม (ปางควาย) มีอาคารไม้เก่า ๆ มุงด้วยสังกะสี ตั้ง

อยู่ริมทุ่งนาห่างจากชุมชน สภาพแวดล้อมบริเวณโรงงาน มีหม้อต้มเหล้าจ�านวน 3 หม้อ มีการขุดทาง

ระบายน�า้เสียจากโรงเหล้าลงไปยังทุ่งนาที่อยู่ด้านหลังโรงงาน เมื่อเข้าไปในบริเวณโรงงานมีกลิ่นเหม็น

ของน�า้เสยีและมลูววัทีเ่ลีย้งไว้บรเิวณนัน้ แต่กลิน่เหมน็ไม่รบกวนชาวบ้าน เพราะโรงงานตัง้อยูห่่างชมุชน 

2) การจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้านขายของช�า 

ชุมชนบ้านต�๊าม่อนทั้ง 2 หมู่บ้าน จะมีร้านค้าของช�าที่จ�าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด รวมทั้งเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ จ�านวน 5 แห่ง ที่มีตู้ท�าความเย็น เพื่อแช่เครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีจ�าหน่ายได้แก่ สุรายี่ห้อแสงโสม หงส์ทอง เบน 285 

เบยีร์ช้าง ลโีอ ไฮน์เนเก้น เป็นต้น และสรุากลัน่พืน้บ้านยีห้่อสงิโตทอง ทดัดาสรุากลัน่ สายน�า้ผึง้ การน�า

สุราพื้นบ้านมาจ�าหน่ายขึ้นอยู่กับสายส่งแต่ละร้านค้าที่จะน�าสินค้ามาส่ง จึงเป็นลักษณะของการขาย

พ่วง เช่น เหล้าพ่วงเบียร์ ร้านค้าส่วนใหญ่จะเปิดจ�าหน่ายเวลา 06.00-20.00 น. มีร้านค้าเพียงร้านเดียว

ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดต�้าม่อน ที่ติดป้ายประกาศเวลาจ�าหน่ายสุรา และป้ายไม่จ�าหน่ายสุราหรือเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ให้แก่บคุคลทีม่อีายตุ�่ากว่า 20 ปีบรบิรูณ์ ลกูค้าส่วนใหญ่มกัจะมาซือ้เครือ่งดืม่ประเภทเหล้า

สีและเบียร์ จะเป็นกลุ่มที่ท�างานในเมือง จะแวะซื้อหลังเลิกงานเพื่อน�าไปดื่มที่บ้าน บริเวณหน้าร้านถึง

แม้จะมีโต๊ะให้นั่ง แต่ไม่มีคนที่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วมานั่งกินหน้าร้าน 
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ประวัติศาสตร์ชุมชน: ความสัมพันธ์ของผู้หญิงกับสุรา 

การกล่าวถึง “เหล้า” ในมุมมองของผู้หญิง ในที่นี้ได้กล่าวรวมถึงทัศนะของผู้หญิงที่ดื่มเหล้า  

ผู้หญิงที่ไม่ดื่มเหล้า รวมถึงผู้ที่จ�าหน่าย และผู้บริโภค เนื่องจากในตัวของผู้หญิงเองก็จะมีความหลาก

หลาย เพราะผู้ที่ดื่มเหล้า ไม่ดื่มเหล้า ผู้ที่จ�าหน่าย และผู้บริโภคจะให้มุมมองที่แตกต่างกัน ดังนั้นใน

นยิามความหมายของผูห้ญงิดืม่เหล้าในเครอืข่ายผูห้ญงิพะเยา ไม่ได้เน้นเพยีงแค่เรือ่งของผูบ้รโิภค หรอื

เรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้หญิงดื่มเหล้าเพียงอย่างเดียว หากแต่จะเน้นทัศนคติที่เกี่ยวกับ

เหล้า บทบาทหน้าทีข่องผูห้ญงิในการจดัการเรือ่งเหล้า ทัง้ในฐานะผูผ้ลติ ผูบ้รโิภค และผูไ้ด้รบัผลกระทบ

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับสุรา ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แบ่งหน่วยการวิเคราะห์

ออกเป็น 3 ยุค ได้แก่ สังคมประเพณี สังคมสมัยใหม่ และสังคมบริโภค (ยุคไร้พรมแดน) เพื่อให้เห็น

ว่าในแต่ยุคนั้นผู้หญิงกับเหล้ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร และมีการควบคุมอย่างไร

ยุคสังคมประเพณี

ในสังคมประเพณีที่กฎหมายบ้านเมืองยังเข้าไปไม่ถึง การอยู่รวมกันเป็นชุมชนเป็นสังคมแบบ

เครือญาติมีจารีตประเพณีความเชื่อเป็นแนวทางในการควบคุมและปฏิบัติร่วมกัน ย้อนกลับไปเมื่อ

ประมาณ 40-50 ปีที่ผ่านมา ชุมชนบ้านต�๊าม่อนเป็นบ้านป่า ยุคนั้นผู้ชายเข้าป่าเลื่อยไม้เถื่อนขายและ

น�ามาสร้างบ้าน ต้องไปนอนค้างในป่าและไปกันเป็นกลุ่ม 4-5 คนมีการตัดไม้กลางพรรษา ชนิดของไม้

ทีต่ดัเช่น ไม้ยาง ไม้ประดู ่ไม้แดง เป็นต้น การท�านาเพือ่การบรโิภคเป็นหลกั ยงัใช้ววัควายไถนาเพราะ

มีพื้นที่นาจ�ากัด และท�านาปีละครั้ง พันธุ์ข้าวที่เอามาปลูกเป็นพันธุ์พื้นเมืองเม็ดใหญ่ เช่น พันธุ์ ข้าวไร่ 

ข้าวมะตัน(ต้าง) สมัยนั้นบางปีท�านาข้าวไม่พอกินจ�าต้องยืมข้าวญาติพี่น้องที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกิน 

ท�าให้การท�าเหล้าจึงท�าได้ยาก 

 ค�าว่า “เหล้า” ในยุคสังคมประเพณีแบบดั้งเดิมนี้ถือเป็นน�้าศักดิ์สิทธิ์ และมีการน�าเหล้าไปดอง

เป็นยา เพือ่ใช้ในการรกัษาโรคภยัไข้เจบ็ต่าง ๆ  ส่วนการควบคมุผลติเหล้า ในยคุนีถ้อืประเพณพีธิกีรรม

ต่าง ๆ เป็นตัวควบคุม จึงไม่มีปัญหาใดเกี่ยวกับเหล้า เพราะการผลิตเหล้าในยุคนี้จะผลิตกันเฉพาะ 

ในช่วงของเทศกาลงานพิธีกรรมเท่านั้น ในสมัยก่อนข้าวที่น�ามาผลิตเหล้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

ในการผลิตเหล้าจึงน�าข้าวที่เหลือในก้นยุ้งมาผลิต เหล้าที่ชาวบ้านในสังคมประเพณีน�ามาดื่มกันนั้น  

จึงเป็นเหล้าที่ใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ ดังนั้นผู้หญิงในยุคประเพณี จะมีบทบาทในการผลิตเหล้าเพื่อน�าไป

ร่วมในการบูชาในพิธีกรรม เช่น การเลี้ยงผี ผีทุ่ง ผีนา ผีฝาย ผีน�้า เป็นต้น เช่นเดียวกับสังคมชนเผ่า

ปกาเกอะญอ ผู้มีหน้าที่ต้มเหล้าคือ ผู้หญิง ซึ่งสืบทอดภูมิปัญญาของการท�าเหล้าจากรุ่นสู่รุ่น ไม่ว่าจะ

เป็นสูตรการท�าแป้งเหล้าให้อร่อย วิธีการต้มแทบทุกครอบครัวสามารถต้มเหล้าเพื่อใช้ในการประกอบ

พธิต่ีาง ๆ  เหล้าทีน่�ามาใช้ในการประกอบพธิกีรรมจะต้องเป็นเหล้าทีต้่มเองเท่านัน้ บทบาทการต้มเหล้า
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ของผูห้ญงิยงัสะท้อนให้เหน็ถงึหน้าทีแ่ละโครงสร้างครอบครวัของชนเผ่าปกาเกอะญอเชือ่มกนัทัง้ชมุชน 

ทุกคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้หญิงจะต้องช่วยกันต้มเหล้า การต้มเหล้าจึงไม่ใช่การท�าเฉพาะส่วนตัวแต่

ต้องร่วมมือท�ากัน (ศิริรุ่ง ศรีสิทธิพิศาล, 2557: 230)

ส�าหรับบ้านต�๊า การผลิตเหล้าในสมัยก่อน ชาวบ้านในชุมชนจะมีการต้มเหล้ากันในหมู่บ้าน 

แทบจะทุกบ้าน บ้านละ 2-3 หม้อ หากมีการจัดงานพิธีกรรมต่าง ๆ ขึ้นในหมู่บ้าน กรรมวิธีต้มเหล้า  

มีวัตถุดิบเอาข้าวเหนียวในหมู่บ้านที่ใช้กินกัน ต้องเป็นข้าวเก่าซึ่งเป็นข้าวข้ามปีหรือมีอายุกว่าหนึ่งปี  

ข้าวใหม่ใช้ไม่ได้ผลเพราะมันร่วนเหลวเป็นข้าวแฉะ น�าข้าวไปนึ่งแล้วปล่อยให้เย็น เอาแป้งมาโรยหมัก 

หมักไว้ 3 คืนยิ่งหน้าร้อนจะเป็นเร็ว เอาน�้าผ่า ทิ้งไว้สัก 6 คืน หม้อหนึ่งใบใส่ข้าวหมัก 4 ลิตรใส่หัวเชื้อ 

(แป้งหมัก) 1 ก้อน แป้งหมักมักจะน�ามาจากบ้านสาง บ้านผาม่วง ซึ่งมีคุณภาพดีได้เหล้าเด็ดไม่มีรส

เปรี้ยว

น�าไปหมักในหม้อดินและน�าใบตองมาปิดปากหม้อไว้ หลังจากนั้นจะน�าไปต้มบริเวณลานบ้าน 

หากเป็นช่วงเทศกาลจะมกีารต้มเหล้าแบบเปิดเผยเช่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่เมอืง ชาวบ้านจะต้มไว้บ้าน

ละ 2-3 หม้อ เพื่อน�าไปเลี้ยงกันในหมู่บ้าน ดังนั้นผู้ใหญ่บ้านจะอนุญาตให้ต้มเหล้าได้ในช่วงเทศกาล

และช่วงฤดูกาลท�านา หรือหากเป็นประเพณีในชุมชน เช่น ขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน ในสมัยก่อนชาว

บ้านกจ็ะต้มเหล้ากนัเองเพือ่น�าไปเลีย้งแขกทีม่าร่วมงาน ส่วนการดืม่เหล้าจะดืม่กนัเฉพาะในกลุม่ผูใ้หญ่  

คนเฒ่าคนแก่ คนที่ท�างานเท่านั้น แสดงถึงการควบคุมด้วยกฎจารีตประเพณีของชุมชน เงื่อนไขข้อ

จ�ากดัในวถิกีารผลติท�าให้การดืม่เหล้าอยูใ่นขอบเขตของเวลาเทศกาลประเพณเีท่านัน้ การดืม่เหล้าของ

คนสมัยนั้นน้อยกว่าคนในสมัยปัจจุบัน 

ถ้าหากเป็นช่วงฤดูกาลท�านา จะไม่มีการต้มเหล้าแบบเปิดเผย ชาวบ้านจะแอบต้มเหล้าตอน

ประมาณเทีย่งคนื เพือ่น�าไปเลีย้งชาวบ้านคนทีม่าช่วยกนัท�านา โดยจะเลีย้งในช่วงหลงัจากการเสรจ็สิน้

ฤดกูาลท�านา และช่วงหลงัจากเกบ็เกีย่วเอาข้าวขึน้ยุง้ฉาง จะมกีารเลีย้งเช่นกนัเรยีกว่า “ล้างกาย” เพือ่

แสดงความขอบคณุแก่เพือ่นบ้านญาตพิีน้่องทีม่าช่วยกนัท�านา หากบ้านไหนไม่ต้มเหล้าเองจะไปซือ้จาก

บ้านคนอื่นที่ต้มเหล้าเก็บไว้ ในกระบวนการต้ม หัวหน้าครอบครัวจะเป็นผู้ต้มเอง ส่วนผู้หญิงมีบทบาท

เฉพาะเป็นผูช่้วยเท่านัน้ เพราะการต้มเหล้านัน้ถอืเป็นการงานหนกัต้องใช้แรงมาก สมาชกิในครอบครวั

จึงจ�าเป็นต้องช่วยเหลือกัน ถ้าข้าวซึ่งเป็นปัจจัยในการผลิตเหล้าไม่เพียงพอ ชาวบ้านจะไปยืมข้าวสาร

จากเพื่อนบ้าน เนื่องจากจ�าเป็นต้องใช้ข้าวเก่าประมาณ 1 ปี เพื่อผลิตเหล้าที่มีคุณภาพดี ไม่เปรี้ยว 

ราคาเหล้าเถื่อนสมัยนั้นขายขวดละ 2.50 บาท ส่วนเหล้าแดงหรือเหล้าสีซึ่งเป็นเหล้าติดแสตมป์

ราคาขวดละ 25 บาทถือว่าแพงมาก แม้ว่าเหล้ามีราคา 2.50 บาท เมื่อเทียบกับสมัยนี้ถือว่าราคาถูก

มาก แต่ก็ไม่มีใครเป็นคนขี้เหล้า เพราะการกินเหล้าจะกินกันเฉพาะงานสงกรานต์ต่างกันกับปัจจุบัน 

ที่ตกเย็นมาก็จะตั้งวงดื่มเหล้ากันแล้ว
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ความเชื่อในการต้มเหล้า ชาวบ้านมีความเชื่อว่าวันพระจะไม่ต้มเหล้า ถ้าต้มเหล้าในวันพระ 

เหล้าจะเปรี้ยว หรือเสีย นอกจากนี้เหล้าพื้นบ้านยังถูกน�ามาเป็นส่วนหนึ่งของยาสมุนไพร เพื่อท�าเป็น

ยารักษาโรค ในครัวเรือน เช่น การน�าเหล้าผสมกับข่า และน�าไปทาแผล 

การดื่มให้เมา ดูระดับของอาการเมาเหล้าในสมัยก่อน หากเป็นการดื่มเหล้าในพิธีกรรมต่าง ๆ 

จะไม่ค่อยเมาเหล้า ส่วนในช่วงฤดูการท�านา เก็บเกี่ยวข้าวก็ไม่ดื่มให้มีอาการเมามาก เพราะทุกคน

ต้องตื่นขึ้นไปท�านาเกี่ยวข้าวกันในวันรุ่งขึ้น แต่ที่ดื่มกันมากคือ ช่วงเทศกาลเช่น งานปีใหม่เมือง ส่วน

ผลกระทบจากการดื่มสุราที่มีต่อผู้หญิงในยุคสังคมประเพณี คือ การทะเลาะวิวาท เกิดปากเสียงกันใน

ครอบครัว ส่วนใหญ่จะเป็นในช่วงของฤดูการท�านาในบางครอบครัวเท่านั้น เพราะสามีดื่มเหล้าหนัก

มากเกินไป ส่งผลให้ตื่นขึ้นมาท�านาไม่ไหว 

“การจัดการควบคุมพวกขี้เหล้าในสมัยก่อน คือ หากเป็นเยาวชนชาวบ้านจะไปฟ้องพ่อ

แม่ถึงบ้าน เพื่อให้ไปรับกลับบ้าน โดยบอกว่าไปเมาอยู่ที่ไหน จึงเป็นหน้าที่ของญาติของ

พวกขี้เหล้าที่จะต้องเข้าไปจัดการควบคุมดูแล โดยญาติ ๆ  จะเข้าไปจัดการกันเอง ดูแล

กนัเอง ตดัสนิใจกนัเอง โดยจะมสีมนุไพรทีใ่ช้ในการรกัษาเพือ่บรรเทาให้อาการเมาเหล้า

หายไป โดยญาต ิๆ  จะให้เอาสมนุไพรชนดิหนึง่ไว้ใต้ลิน้ เพือ่ให้สร่างอาการเมาเหล้า บาง

ครั้งก็ต้มใบรางจืดให้พวกขี้เหล้าดื่มเพื่อให้หายจากอาการเมาเหล้า…” 

กล่าวได้ว่า สงัคมประเพณ ีเหล้ายงัไม่ถกูท�าให้กลายเป็นสนิค้าหรอืกล่าวอกีนยัหนึง่ยงัไม่มกีารท�า

ธรุกจิเหล้าเป็นกจิจะลกัษณะ เพราะขึน้อยูก่บัวตัถดุบิคอืข้าวซึง่บางปีหาได้ยากไม่เพยีงพอกบัการบรโิภค 

ด้วยข้อจ�ากดัของวตัถดุบิดงักล่าวจงึเป็นการควบคมุการผลติเหล้าไปโดยปรยิาย นอกจากนัน้การทีเ่หล้า

เป็นสิง่ทีท่�าได้โดยง่าย เพราะมกีารต้มเหล้าได้ทกุบ้าน และผูห้ญงิมคีวามรูใ้นการต้มเหล้าในรปูแบบต่าง 

ๆ และยงัถอืได้ว่าเหล้าเป็นตวัเชือ่มวถิชีวีติในการด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  ทัง้ในชวีติประจ�าวนั การท�านา 

ท�าไร่ พิธีกรรมต่าง ๆ เช่น การเซ่น การไหว้ รวมถึงเหล้ามีเป็นส่วนผสมในการท�ายาสมุนไพรต่าง ๆ 

ส่วนใหญ่จะเป็นการเลีย้งเหล้ากนัในเฉพาะช่วงเทศกาลส�าคญั ๆ  ช่วงฤดกูารท�านาเพยีงเท่านัน้ การต้ม

เหล้าสมยัก่อนจะเป็นการต้มเหล้าแบบบรสิทุธิ ์คอื ข้าวเก่ากบัแป้งหมกั ถอืได้ว่าเป็นเหล้าบรสิทุธิ ์ได้มา

จากธรรมชาติ สีของเหล้าจึงไม่ใส แต่ปัจจุบันมีการผสมหัวเชื้ออย่างอื่นเข้าไปในกระบวนการต้มเหล้า 

และน�าไปหมักในถังพลาสติก เหล้าที่ได้จึงไม่เป็นเหล้าแบบธรรมชาติเหมือนสมัยก่อน ท�าให้เกิดความ

ใสมากขึ้น จึงท�าให้การกินเหล้าในสมัยนี้ส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าสมัยก่อน

สังคมสมัยใหม่: จากสาวล่องใต้สู่สาวนักดื่ม

ความสมัพนัธ์ระหว่างเหล้ากบัผูห้ญงิในสงัคมสมยัใหม่มาจากการเปลีย่นไปสูเ่กษตรเชงิพาณชิย์ 

ด้านการเกษตรจะมกีารพฒันาระบบชลประทานแทนระบบเหมอืงฝาย การขยายพืน้ทีใ่นการท�านา ซึง่ส่ง

ผลให้เกดิการผลติข้าวได้มากขึน้ การท�านาในชมุชนต�า๊ม่อนยคุนี ้ชาวบ้านเริม่มกีารจ้างแรงงานแทนการ
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เอามือ้เอาวนัหรอืการลงแขก ส่วนหนึง่มาจากการแย่งแรงงานในช่วงฤดทู�านา เพราะคนวยัแรงงานทีล่ดลง 

เนือ่งจากการตดิเชือ้เอดส์เสยีชวีติก่อนวยัอนัควร เพือ่เป็นหลกัประกนัการมแีรงงานเจ้าภาพ(เจ้าของนา) 

บางคนจึงต้องเอาใจแรงงานด้วยการเลี้ยงอาหารเหล้าทั้งกลางวันและตอนเย็น 

ปรากฏการณ์ “สาวล่องใต้”1 ของจังหวัดพะเยาคือ ผู้หญิงต้องออกจากบ้านไปหาเงินในทาง

ภาคใต้ หรือในกรุงเทพฯ ทั้งนี้เกิดจากความล้มเหลวทางการผลิต ที่เผชิญกับภาวะความเสี่ยงจากการ

ท�านาที่ราคาผลผลิตไม่มีความแน่นอน ขณะที่ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีในการ

ท�านา ชาวบ้านต้องไปกู้เงินจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ มาซื้อรถไถนา รถแทรกเตอร์มา

ใช้แทนที่วัว ควาย ใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้าเงินทุนบางส่วนต้องเก็บไว้ใช้ในครัวเรือน เมื่อถึงเวลาชาวบ้าน

ไม่มคีวามสามารถทีจ่ะหาเงนิไปช�าระหนีแ้ก่ธนาคารและนายทนุเงนิกู ้ภาระในการหาเงนิมาใช้หนีจ้งึตก

ที่ผู้หญิงโดยเฉพาะลูกสาว และผู้หญิงจ�าเป็นต้องออกท�างานไปหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวจึงเกิดกระแส

สาวล่องใต้ขึ้น 

การถูกประทับตราว่าเป็นจังหวัด “ผู้หญิงล่องใต้” ทั้ง ๆ ที่ปรากฏการณ์สาวล่องใต้เกิดขึ้น

ในหลายจังหวัดในภาคเหนือ ซึ่งมีโครงข่ายติดต่อน�าสาวล่องใต้ครอบคลุมแทบทุกหมู่บ้าน ก่อนแยก

จังหวัด พะเยายังเป็นอ�าเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ภาพประทับของสาวล่องใต้คงมุ่งไปที่ความเป็น 

“สาวดอกค�าใต้” (อ�าเภอดอกค�าใต้อยู่ในจังหวัดพะเยาในเวลาต่อมา) การแยกเป็นจังหวัดพะเยา ท�าให้

จังหวัดเชียงรายพ้นจากความเป็นสาวล่องใต้ ภาพสาวล่องใต้ยังตามหลอนคนพะเยาซึ่งคนพะเยาไม่

อยากจดจ�าหรือฟื้นขึ้นมาให้เจ็บปวด 

ตราประทบัพะเยาในฐานะเป็นจงัหวดั “มผีูห้ญงินกัดืม่มากทีส่ดุ” สาเหตสุ่วนหนึง่มาจากสาวล่อง

ใต้ทีก่ลบัมาอยูบ้่าน จงึน�าวฒันธรรมการดืม่จากทีท่�างานมาเผยแพร่และผูห้ญงิได้ใช้เหล้าเป็นตวัระบาย

ความเครียด ปกปิดความทุกข์ การวิเคราะห์พฤติกรรมการดื่มเหล้าของสาวล่องใต้ในเวทีเครือข่ายแม่

ญิงพะเยาพบว่า ยังมีข้อถกเถียงในประเด็น สาวล่องใต้หรือสาวในบ้านใครดื่มเหล้ามากว่ากัน อย่างไร

ก็ตามส�าหรับผู้หญิงคนหนึ่งการเปลี่ยนสถานที่ท�าให้ความหมายของการดื่มเปลี่ยนตามเช่น การดื่มใน

ที่ท�างานเพื่อเอาใจลูกค้าถือว่าเป็นการท�างานแต่การดื่มที่บ้านอาจเนื่องมาจากนิสัยความชอบ เป็นการ

ระบาย การแสดงออกถงึความเท่าเทยีมชาย ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัประสบการณ์ของผูห้ญงิแต่ละคนจะให้ความ

หมายกับการดื่มอย่างไร ดังตัวอย่างเรื่องเล่าในวงพูดคุยของเครือข่ายแม่ญิงพะเยา 

“เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้วผู้หญิงไปขายบริการทางเพศบางคน เมื่อกลับมาเยี่ยมบ้านก็มาจับ

กลุ่มกันดื่มเหล้าสูบบุหรี่ หรือบางคนไปขายบริการทางเพศ ก็ส่งเงินกลับมาบ้านท�าให้

มีฐานะดีขึ้น ทางบ้านน�าเงินที่ได้ไปใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย เช่น จัดงานวันเกิดให้หลาน  

มผีูใ้หญ่นัง่ล้อมวงดืม่เหล้ากนัอย่างสนกุสนาน เพือ่นบ้านทีม่าร่วมงานเหน็เป็นเรือ่งความ

ทันสมัยเกิดการเลียนแบบจัดเลี้ยงวันเกิดตาม” 

1  สาวลอ่งใต ้หมายถึง หญิงสาวท่ีออกจากหมู่บ้านไปท�างานขายบริการทางเพศทางทิศใต้จากหมู่บ้าน เช่น กรุงเทพฯ หรือภาคอ่ืน
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“แต่ก็มีผู้หญิงบางคนประหยัดอดออมเก็บเงินซื้อบ้าน บางคนได้สามีเป็นชาวต่างชาติ  

มีเงินทองเยอะก็จะน�าเงินนั้นมาเลี้ยงญาติพี่น้องทุกคน ผู้หญิงบางคนที่สามีเป็นคนชอบ

ดืม่เหล้ากจ็ะเข้าร่วมดืม่เป็นเพือ่นหรอืไม่ กจ็ะชวนกนัตัง้วงดืม่เหล้าหลงัจากเลกิงานตอน

เย็น และในช่วงนี้ผู้หญิงเริ่มดื่มเบียร์และเหล้าแดง”

“หลงัจากทีผู่ห้ญงิล่องใต้กลบัมาอยูบ้่าน จะมส่ีวนหนึง่ทีแ่ต่งงานมคีรอบครวัจะไม่ดืม่เหล้า 

แต่จะดืม่เฉพาะเวลาทีม่เีทศกาล งานสงัสรรค์เหมอืนผูห้ญงิทัว่ไป ผูห้ญงิส่วนใหญ่จ�าเป็น

ต้องดื่มเหล้าเพื่อให้ได้เงิน ผู้หญิงบางคนอาจจะไม่อยากดื่ม แต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

พอกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ยังต้องดื่มเหล้าอีกเนื่องจากติดสุราแล้ว การดื่มสุรานี้เป็นเรื่อง

ของบุคคล บางคนก็ไม่ดื่มเหล้าเลย แต่ถูกเหมารวมว่ามีลักษณะอย่างนั้นเพราะสังคม

ภายนอกประเมินจากบุคคลเพียงไม่กี่คน” 

ในช่วงนี้มีสถิติการหย่าร้างสูงขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาด้านเศรษฐกิจในครอบครัว ไฟฟ้าได้

เริ่มเข้ามาในหมู่บ้าน เพื่อนบ้านนิยมซื้อโทรทัศน์ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ซึ่งส่วน

ใหญ่จะซื้อเงินผ่อน เมื่อถึงเวลาส่งงวดไม่มีเงินเกิดการชักหน้าไม่ถึงหลัง หมุนเงินไม่ทัน เพราะบางปี

ขายข้าวไม่ได้ 

ผูห้ญงิในยคุนีเ้ริม่มคีวามคดิว่าตนเองมฐีานะเท่าเทยีมกบัผูช้าย ออกไปท�างานนอกบ้านสามารถ

หารายได้เข้าครอบครัว และเริ่มเข้าสู่สังคมที่กว้างขวางขึ้นต่างจากแต่ก่อน สามารถดูแลตนเองได้มาก

ยิ่งขึ้น ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสามีเหมือนสมัยก่อน นั่นคือเส้นแบ่งขอบเขตในบ้านนอกบ้านได้เปลี่ยนแปลง

ไปอันส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตผู้หญิงเปลี่ยนไปตาม 

“ในสมัยก่อนผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้านเพียงอย่างเดียว ต้องอาศัยให้ผู้ชายเป็นฝ่ายเลี้ยง  

ไม่ว่าผู้ชายจะท�าอย่างไร ผู้หญิงก็จ�าเป็นจะต้องทนเพราะไม่สามารถหาเลี้ยงตนเองได้  

ในสมัยก่อนสถิติการหย่าร้างมีจ�านวนน้อยเนื่องจากไม่มีทางเลือกไม่มีทางไป ผู้หญิง

จ�าเป็นต้องอดทนในทุก ๆ เรื่อง ต้องใช้ความสามารถแก้ปัญหาให้ได้ทั้งภายในและ

ภายนอกบ้าน โดยเฉพาะหน้าที่ในการบริหารเงินในครอบครัว มีผู้หญิงบางคนที่ไม่

สามารถแก้ไขปัญหาได้ เกิดหนี้สินพะรุงพะรัง และไม่กล้าน�าปัญหานี้ไปปรึกษาหารือ

กับสามี เก็บปัญหาไว้คนเดียว และเมื่อมาถึงที่สุดเกิดการทะเลาะเบาะแว้ง เกิดการหย่า

ร้างกันตามมา” 

การควบคมุสรุาในช่วงสงัคมสมยัใหม่นี ้นายทนุทีไ่ด้สมัปทานผลติสรุาจากรฐัได้เข้ามามบีทบาท

สูง พร้อม ๆ กับการตรวจจับเหล้าเถื่อนของชาวบ้านอย่างเข้มงวดกวดขัน จากค�าบอกเล่าของยายใน

หมู่บ้านต�๊าม่อนถึงประสบการณ์ถูกสรรพสามิตจับเหล้าเถื่อนสองครั้งจนต้องเลิกไป 
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“มีคนขายเหล้าภาษีเปิ่นขายบ่ได้ ไม่มีใครซื้อเพราะราคาแพง เลยไปฟ้องสรรพสามิต

มาจับยาย ยายโดนจับไปปรับ ยึดอุปกรณ์การต้มเหล้าหมด ต้องไปสู้คดีในศาลเดือน 2 

ครัง้ ยายต้องเอาเดก็น้อย (ลกู) เข้าห้องขงัไปด้วย มคีนเอาขนมมาให้เพราะสงสาร ทีรู่ว่้า

ใครฟ้องสรรพสามติให้มาจบัยาย ก ็รูจ้ากต�ารวจเป่ินบอกยายเองหลงัจากฟ้องศาลแล้ว” 

การเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเหล้าสี และเบียร์มีเอเย่นต์สายส่ง เชื่อมโยง

ไปยังร้านค้าในหมู่บ้าน การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย ทั้งชนิดและประเภทบวกกับการแข่งขัน

โฆษณาตามสือ่เท่ากบัเป็นการกระตุน้การดืม่ จากการดืม่เฉพาะเทศกาลมาเป็นการดืม่ได้ตลอดปีไม่เว้น

แม้กระทัง่วนัพระ ในขณะเดยีวกนัจากการผกูขาดค้าเหล้าช่วงปี พ.ศ. 2545 เกดิการเคลือ่นไหวของเครอื

ข่ายภาคประชาชนเพือ่สนบัสนนุให้เหล้าต้มพืน้บ้าน (เหล้าเถือ่น) กลายเป็นสรุากลัน่ทีถ่กูกฎหมาย ท�าให้

เกิดโรงกลั่นสุราพื้นบ้านในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนเพิ่มมากขึ้น ในการควบคุมสุราใน

ช่วงนี้จึงเป็นการควบคุมผ่านกฎหมายของภาครัฐ รวมทั้งกฎระเบียบชุมชน ซึ่งเป็นมาตรการที่ก�าหนด

ขึ้นในชุมชนเพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ความเครียด ในยุคนี้ธุรกิจสุราได้มีการเจริญ

เตบิโตเป็นอย่างมาก เช่น เกดิบรษิทัผลติเหล้าส ีบรษิทัผลติเบยีร์ เหล้าขาว เกดิธรุกจิสรุาเสร ีเกดิขึน้ตาม

สังคมบริโภค: จากแม่บ้านสู่ไฮโซ 

ยุคปัจจุบัน เป็นยุคบริโภคนิยม สังคมเมืองและสังคมชนบทไม่มีความแตกต่างกัน เพราะมีการ

สื่อสารที่ไร้พรมแดนท�าลายเส้นแบ่งระหว่างความเป็นเมืองกับชนบท การสื่อสารผ่านมีเทคโนโลยี เช่น 

ไลน์ เฟชบุ๊ค มีการโพสต์ภาพถ่ายเลี้ยงเหล้าในงานต่าง ๆ และชวนกันไปเลี้ยงเหล้าทางไลน์ ท�าให้

เหล้ามีพื้นที่แทรกเข้าไปในสื่อออนไลน์มากขึ้นสามารถเข้าถึงกันได้ทุกที่ พร้อม ๆ กับยุคนี้ผู้หญิงได้

พัฒนาบทบาทของตนเองมาเป็นผู้น�าทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ ผู้หญิงมีโอกาสเข้าถึงเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงสังสรรค์นอกชุมชน การดื่มของผู้หญิงจึงเป็นการนิยามความหมายตัวตน  

ในความเป็นคนทันสมัยไม่ล้าหลัง มีความเท่าเทียมกล้าแสดงออก 

“ในยุคสมัยปัจจุบันเมื่อผู้หญิงดื่มเหล้า สูบบุหรี่จะไม่มีใครมองว่าไม่ดี ไม่มีการถูก

ประณามจากสงัคม ถอืเป็นเรือ่งปกต ิหากผูห้ญงิคนใดไม่กนิจะถกูมองว่าเป็นเรือ่งแปลก 

ไม่ทันสมัย เพราะการดื่มเหล้าในวงจะท�าให้ สามารถพูดคุยกันได้นานขึ้น เข้าสังคมกับ

คนอื่น ๆ ได้ ในบทบาทความเป็นผู้น�าของผู้หญิงซึ่งต้องมีความกล้ามากกว่าชาวบ้าน

ทัว่ไป ถ้ามกีารจดังานขึน้หากดืม่เหล้าผูห้ญงิจะกล้าแสดงออกขึน้เวทกีล้าจบัไมค์ ซึง่แตก

ต่างจากสมัยก่อนที่ผู้หญิงไม่กล้าที่จะเข้าสังคมเพราะเกิดความอาย ไม่กล้าแสดงออก  

ดังนั้นหากมีการร้องคาราโอเกะผู้หญิงส่วนใหญ่จะต้องดื่มเหล้า เพื่อสร้างให้เกิดความ

กล้าในการจับไมค์ร้องเพลง…”
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ในสงัคมยคุบรโิภค เหล้าเข้าไปจดัการแบ่งระดบัความสงูต�่าของบคุคล หากเป็นผูน้�านกัการเมอืง

ท้องถิ่น ผู้บริหาร ก็จะดื่มเหล้าอีกระดับต่างจากชาวบ้านธรรมดา ถือเป็นการแบ่งชนชั้นทางด้านสังคม 

กระทั่งกลุ่มแม่บ้านด้วยกันยังมีการแบ่งระดับกันคือ แม่บ้านธรรมดากับแม่บ้านไฮโซ แม่บ้านธรรมดา

จะช่วยงานต่าง ๆ ทั้งงานหนักงานเบา ส่วนแม่บ้านไฮโซจะแต่งตัวสวยเหมือนคุณหญิงคุณนายท�างาน

ไม่ได้เพราะกลวัเป้ือนเสือ้ผ้าจงึได้แต่นัง่โต๊ะ ผูห้ญงิทีด่ืม่ส่วนใหญ่จะนยิมดืม่เหล้าส ีเบยีร์ เหล้านอกเป็น

บางครัง้ ไม่ค่อยนยิมดืม่เหล้ากลัน่ ปัจจบุนัผูห้ญงิทีท่นัสมยัจะนยิมดืม่เหล้าส ีและเบยีร์มากกว่า เพราะ

ถือว่าเหล้ากลั่นชุมชนจะดื่มกันในกลุ่มที่ท�าการเกษตรและรับจ้างงานหนัก ดื่มกันในช่วงฤดูการท�านา 

เจ้าของนาก็จะซื้อเหล้ามาเลี้ยงคนที่มาช่วยงาน 

สัญญะของการบริโภคเหล้า ท�าให้เหล้าแต่ละชนิดสื่อความหมายทางชนชั้นแตกต่าง/สูงต�่ากัน

ออกไป เหล้าพื้นบ้านหรือสุรากลั่นชุมชนสื่อความหมายไปถึงความล้าหลังไม่ทันสมัย ความสกปรกไม่

ได้มาตรฐาน และเสี่ยงอันตรายเหมาะส�าหรับชาวนาคนยากจนเท่านั้น การจัดการควบคุมจึงมีความ

พยายามใช้วาทกรรมงดเหล้าเพื่อจัดการความยากจน ดังปรากฏในสื่อ “จน เครียด กินเหล้า”ขณะที่

ไวน์ บรั่นดี วิสกี้ เบียร์และเหล้านอกสื่อความหมายในทางความทันสมัย เป็นผู้มีรสนิยม ความศิวิไลซ์

เหมาะส�าหรับคนชั้นสูง ชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น�าชุมชนก็สร้างภาพลักษณ์ตนเองมานิยมบริโภค

ความเป็นคนชั้นสูงตามกัน ในการควบคุมการดื่มเหล้าในปัจจุบันมีความเหลื่อมล�้า เลือกปฏิบัติโดย

เฉพาะอย่างยิ่งกับเหล้าพื้นบ้านและคนยากจน ขณะที่ละเลยหรือมองข้ามบรรดาเศรษฐีมีเงินที่ดื่มไวน์

ขวดละเป็นแสนบาท หรืองานเลี้ยงต่าง ๆ ของคนชั้นสูงในสังคม (elites) นอกจากนี้การควบคุมเหล้า

ยังผ่านการสร้างวาทกรรม เช่น งดเหล้าเข้าพรรษา งดเหล้าช่วงสงกรานต์ มีการควบคุมตนเองโดยใช้

มโนธรรมเช่น การปฏิบัติธรรม ผ่านกิจกรรมของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เพื่อควบคุมการบริโภคการ

ดื่มเหล้าอันมีนัยยะของการควบคุมคนยากจน

กล่าวโดยสรุป ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับเหล้ามีการเปลี่ยนแปลงตามค่านิยมในวิถีชีวิต

ชมุชน จากการไปมคีวามสมัพนัธ์ทางการผลติในระบบทนุนยิม การไปสมัพนัธ์กบัรฐั ครอบครวั ชมุชน

และความสัมพันธ์หญิงชาย ดังพบได้จากประเพณีงานแต่งงานในปัจจุบัน ในส่วนพิธีกรรมดั่งเดิมชาว

บ้านจะใช้เหล้าต้มประกอบพธิ ีแต่ในส่วนของการกนิเลีย้งของแขกทีม่าร่วมงานนัน้จะเตม็ไปด้วยเครือ่ง

ดื่มหลากหลายเช่น เบียร์ น�้าอัดลม ไวน์คูลเลอร์ 

สิง่ทีน่่าสนใจคอืการเลีย้งเหล้าในงานแต่งงาน การมจี�านวนเหล้า เบยีร์มากหลากชนดิ ยงัเป็นตวั

บ่งบอกถึงสถานะของครอบครัวเจ้าภาพนั้นด้วย (ศิริรุ่ง ศรีสิทธิพิศาล, 2557: 248) นิยามเหล้าก็เปลี่ยน

จาก “น�้าศักดิ์สิทธิ์” ในประเพณีพิธีกรรม กลายเป็นสินค้าที่มีให้ดื่มตลอดปี นอกจากนั้นเหล้ายังไป

สร้างภาพความเป็นตัวตนของคนขึ้นใหม ่เปลี่ยนผู้หญิงจากผู้ผลิตเป็นผู้บริโภค ความเป็นหญิงยุคใหม่ 

(แม่บ้านไฮโซ) ดื่มเบียร์เล่นไลน์ และเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวตามมา
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4.3 ก�รควบคุมสุร�ในชุมชนบ้�นต๊ำ�ม่อน

ชุมชนต�๊าม่อนเป็นหมู่บ้านที่มีการท�ากิจกรรมด้านการปฏิบัติธรรม ถือศีล เข้าวัดท�าบุญในวัน

ส�าคัญทางพุทธศาสนาของวัดต�๊าม่อนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังการท�ากิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 

การงดเลี้ยงสุราในงานศพ งานบวช งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ รวมทั้งงานประเพณีต่าง ๆ ซึ่งมี

การบูรณการกิจกรรมของทุกภาคส่วนในต�าบล ผนวกกับการรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม

นโยบายรัฐบาลผ่านส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ถือว่าเป็นการรณรงค์

ระดับนโยบายผ่านการออกกฎหมาย โดยการให้กฎหมายเข้ามาควบคุมการดื่มและจ�าหน่ายเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลให้สถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนในชุมชนทั้งผู้หญิงและผู้ชาย  

มีจ�านวนลดลง กิจกรรมดังกล่าวเป็นปฏิบัติการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนตามระบบการแพทย์

แผนใหม่ ท�าให้เรื่องที่ปฏิบัติตามประเพณีกลายเป็นปัญหาด้านการแพทย์ ปัญหาการดื่มสุรา การติด

ยาเสพติด ก็กลายเป็นปัญหาที่การแพทย์ต้องเข้ามาแก้ไขโดยมีนิยามปัญหาการดื่มสุราว่าเป็น โรคพิษ

สุรา (alcoholism) (ทานาเบ, 2551: 27) ซึ่งเชื่อว่าถ้าควบคุมการดื่มของประชาชนได้ จะท�าให้ไม่ต้อง

เสี่ยงต่อการเป็นโรคดังกล่าว

อย่างไรกต็าม แม้ว่าจะใช้กฎหมายเข้ามาบงัคบั ในการปฏบิตัยิงัขาดประสทิธผิล เนือ่งจากไม่มี

หน่วยงานเข้ามาควบคมุอย่างแท้จรงิยงัมผีูท้ีด่ืม่สรุาเป็นประจ�า และนกัดืม่หน้าใหม่ทีเ่ป็นเยาวชนอาจจะ

มีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รูปแบบของการควบคุมสุราในชุมชนต�๊าม่อน มีดังต่อไปนี้ 

1. ก�รควบคุมสุร�โดยรัฐ

ก่อนการออกพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี พ.ศ. 2551 มีกิจกรรมการรณรงค์

งดเหล้า น�าโดยศาตราจารย์นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม โดยใช้การงดเว้นอบายมุขในเทศกาล

ประเพณเีข้าพรรษาในศาสนาพทุธเป็นช่วงเวลาปลอดเหล้า ความส�าเรจ็ในการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

ในปี พ.ศ. 2546 ก่อให้เกิดการตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย เพื่อให้มีการสาน

ต่อในกิจกรรมงดเหล้าโดยการสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)มี

การจัดตั้งส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ในปี พ.ศ. 2547 มีภารกิจสนับสนุนให้องค์กรภาค

ประชาสังคมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาและสร้าง “พื้นที่ปลอดเหล้า”ในเทศกาล/ประเพณีต่าง ๆ ตาม

ต่างจังหวัด เพื่อให้ปฏิบัติการพื้นที่ปลอดเหล้าขยายออกไปทั่วประเทศ จึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือ

ข่ายองค์กรงดเหล้า 10 ภาคและจัดตั้งประชาคมงดเหล้าทุกจังหวัดรวมทั้งจังหวัดพะเยา

การจัดการภายใต้พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการรวมศูนย์การปกครองด้าน

สาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกล่าวคือ จัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม



142   

แอลกอฮอล์ (สคอ.) และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด

เป็นประธานโดยต�าแหน่งลาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการโดยต�าแหน่ง การตั้งคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดจึงเป็นการรวมศูนย์และขยายการปกครองไปสู่อ�าเภอและไปสู่ระดับต�าบล

หมู่บ้าน ที่ถูกควบคุมโดยสถานีอนามัย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความใกล้ชิดกับ

ชมุชน การปกครองชวีญาณกม็คีวามชดัเจนโดยผ่านเครอืข่ายระบบราชการของจงัหวดัและสาธารณสขุ  

เพื่อให้การควบคุมชีวิตประชากรให้ห่างจากเหล้าเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

จงัหวดัพะเยามคีณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์จงัหวดั ประกอบด้วยหน่วยงานฝ่าย

ต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนปัญหาสุราประกอบด้วย

1. ฝ่ายปกครองระดับจังหวัด อ�าเภอ และต�าบล ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เป็น

อย่างดี เมื่อมีการขอความร่วมมือจากฝ่ายปกครอง การเอาจริงเอาจัง ของฝ่ายปกครองช่วยให้การขับ

เคลือ่นมาตรการเกีย่วกบัการลด เลกิการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ด�าเนนิการอย่างรวดเรว็คล่องตวั และ

ยังลงลึกถึงระดับชุมชนโดยผ่านก�านันและผู้ใหญ่บ้าน

2. ฝ่ายสาธารณสุข ตั้งแต่สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอ�าเภอ โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา  

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลในแต่ละพืน้ที ่มบีทบาทในการจดักจิกรรม สนบัสนนุเชงิวชิาการ การ

ให้ความรูเ้กีย่วกบัผลกระทบจากการดืม่และบ�าบดัผูต้ดิแอลกอฮอล์เป็นหลกั หน่วยงานซึง่เป็นหน่วยงาน

เสริมในเรื่องงบประมาณที่ส�าคัญคือ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สาขาจังหวัดและ

อ�าเภอ

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนตามแนวนโยบาย

ทางจังหวัด โดยมีการให้งบประมาณสนับสนุนการด�าเนินงานและการจักกิจกรรมระดับชุมชน ที่อยู่ใน

การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ

4. ส�านักงานสรรพสามิตในพื้นที่จังหวัดพะเยา รับเอานโยบายจากทางจังหวัดไปปฏิบัติตาม

กรอบอ�านาจหน้าทีข่องหน่วยงาน ทัง้เรือ่งการควบคมุการผลติ จ�าหน่าย การจดัเกบ็ภาษอีากร และการ

ควบคมุการลกัลอบการน�าสรุาเถือ่นเข้ามาจ�าหน่ายทีพ่ะเยา นอกจากนีใ้นช่วงปี พ.ศ. 2557 สรรพสามติ

จังหวัดได้ให้ความส�าคัญแนวทางของภาคประชาคมที่ว่า การอนุญาตจัดตั้งโรงกลั่นสุราชุมชนในพื้นที่ 

ควรต้องมีการได้รับประชาคมหมู่บ้านเสียก่อน ทั้งที่ในกฎหมายการขอจัดตั้งโรงกลั่นสุราไม่ได้ระบุไว้

5. ภาคประชาสังคม โดยนางสาวอรุณี ช�านาญยา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา

ซึง่มกีารเคลือ่นไหวอย่างชดัเจน โดยบทบาทส�าคญัของกลุม่นีค้อื การท�างานทีส่ามารถประสานผลกัดนั

ให้เกดิการขบัเคลือ่นทัง้เชงินโยบาย การปฏบิตัทิัง้ฝ่ายปกครอง สาธารณสขุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

และเครอืข่ายภาคประชาชนในอ�าเภอเมอืงและอ�าเภอแม่ใจ รวมทัง้ได้พยายามจดัตัง้สายสบืเพือ่เฝ้าระวงั

ปัญหาที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ด้วย (กนิษฐา ไทยกล้า และคณะ, 2557: 84-85) ทั้งนี้ยังมีหน่วย



กำ�กึ๊ดแม่ญิง : ชุมชนล้�นน�กับก�รจัดก�รสุร�   143 

งานอิสระที่ไม่ขึ้นกับรัฐโดยตรงเข้ามาสนับสนุนส่วนใหญ่จะผ่านกลไกของสาธารณะสุขอาทิเช่น สสส. 

สปสช.สช.ฯลฯ และกลไกสนับสนุนเหล่านี้ท�าให้ระบบการปกครองทางการแพทย์มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

การด�าเนินงานของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด มีการจัดตั้ง

คณะท�างาน 2 ชุดคือ

1. คณะท�างานด�าเนนิงาน ประกอบด้วยคณะท�างานย่อย 3 คณะประกอบด้วย คณะท�างานเครอื

ข่ายพระสงฆ์ คณะท�างานขับเคลื่อนเชิงนโยบายสู่พื้นที่เชิงรุก คณะท�างานภาคประชาสังคม (เครือข่าย

องค์กรงดเหล้า หมออนามัย อสม.)

2. คณะท�างานสนับสนุน ก�ากับเชิงวิชาการประกอบด้วยคณะท�างานย่อย 2 คณะคือ คณะ

ท�างานสนับสนุนเชิงวิชาการ/วิจัยในพื้นที่ คณะท�างานก�ากับติดตามผลและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ท�าสมัชชาสุขภาพจังหวัด

ในส่วนของภาคประชาสังคม จากการเอาจริงเอาจังของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของจังหวัดพะเยานั้น ส่วนหนึ่งมาจากการผลักดันของ ส.ส. อรุณี ที่เคยด�ารงต�าแหน่ง

ประธานคณะกรรมาธิการสตรี เด็ก เยาวชนสภาผู้แทนราษฎร และได้มีส่วนผลักดันให้มีการแก้ไข

ปัญหาสุราในภาคเหนือซึ่งมีอัตราส่วนของนักดื่มสูงสุดในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดพะเยาเอง  

วิธีท�างานโดยอาศัยฐานะ (อ�านาจ) ทางการเมืองในขณะนั้น ไปผลักดันกระบวนการแก้ไขปัญหาใน

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพะเยาภายใต้ค�าขวัญ “พะเยาไม่ขอเป็นที่หนึ่ง”  

(ที่มีจ�านวนนักดื่มสูงสุด) ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาสุราให้ส�าเร็จจะต้องท�าอย่างต่อเนื่องและจริงจัง หลัง

จากที่ไม่ได้เป็น ส.ส. ท่านอรุณีได้เข้ามาร่วมในช่องทางภาคประชาคมงดเหล้าพะเยาซึ่งมีอยู่เดิมและ

ด้วยการสนับสนุนของส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพะเยาขึ้นโดยได้รับการรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 

ภารกิจหลักของศูนย์ฯ เน้นไปที่การรณรงค์ปลอดเหล้า ให้ความรู้ปัญหาสุรากับข้าราชการ ผู้น�าท้องถิ่น 

9 อ�าเภอ ชาวบ้านทั่วไปมักเข้าใจว่าศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานราชการหรือเป็นของอดีต ส.ส.อรุณี รวมกัน

นอกเหนอืจากภารกจิควบคมุสรุาซึง่เป็นไปตามบทบาทหน้าทีข่องแต่ละหน่วยงานทีร่บัผดิชอบอยู่

แล้ว ศนูย์ฯ ยงัมยีทุธศาสตร์ในการขบัเคลือ่นเข้ามาเสรมิให้ภารกจิทีม่อียูเ่ดมิให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้เช่น

1. สร้างคณะท�างานและเครอืข่ายทกุระดบัเชือ่มต่อคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

จังหวัด

2. การด�าเนินงานตามกฎหมาย มีการควบคุมการผลิตจ�าหน่ายสุราชุมชน โซนนิ่ง มีมาตรการ

ภาษี และก�าหนดพื้นที่ปลอดเหล้าให้มากขึ้น, มาตรการจัดการโรงกลั่นสุราชุมชนแบบเร่งด่วน

3. การจัดการปัญหาในพื้นที่สร้างทีมวิทยากรกระบวนการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์



144   

4.  พัฒนาชุมชนให้เกิดให้เกิดเครือข่ายเข้มแข็ง ลดปัจจัยเสี่ยง แลกเปลี่ยนและคัดเลือกคน

ต้นแบบ หมู่บ้านต้นแบบ และส่งเสริมการวิจัยในพื้นที่การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยพัฒนาทีม

สื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุเชิงสร้างสรรค์สังคม สร้างค่านิยมในสังคม

5. การสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชน เช่นตั้งสารวัตรนักเรียน

6. การช่วยเหลือบ�าบัดคืนคนดีสู่สังคม

7. การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทุกระดับ 

2. กลไกปฏิบัติก�รก�รควบคุมสุร�ในชุมชนบ้�นต๊ำ�ม่อน

การควบคุมสุราโดยชุมชน สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลไกหลัก คือ การควบคุมโดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่ การควบคุมโดยมาตรการทางสังคมผ่านผู้ใหญ่บ้าน และการควบคุม

โดยกลุ่มองค์กรภาคประชาชนในต�าบล

การควบคุมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่

ระบบราชการแบบรวมศูนย์ของไทยได้เปลี่ยนไปอย่างมากในปี พ.ศ. 2540 ระบบราชการส่วน

ท้องถิ่นภายใต้กระทรวงมหาดไทยได้กระจายไปสู่ท้องถิ่นทั้ง อบต. และเทศบาล ท�าให้ท้องถิ่นสามารถ

ก�าหนดนโยบายและด�าเนนิงานได้ระดบัหนึง่ การปกครองแบบชวีญาณแบบใหม่เริม่ทีช่มุชนทีอ่ยูภ่ายใต้

เขตการปกครองระดับต�าบล รัฐศูนย์กลางหวังว่าต�าบลเหล่านี้จะสามารถรับผิดชอบการปกครองระดับ

ท้องถิ่นได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเป็นอิสระจากรัฐบาลกลาง เพียงแต่ต�าบลสามารถรับผิด

ชอบตนเองโดยไม่ต้องมีค�าสั่งจากรัฐบาลกลาง แต่ก็ต้องไม่มีความขัดแย้งกับรัฐบาลกลาง (ทานาเบ, 

2551: 125)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาลต�าบลบ้านต�๊า และชมรมผู้ใหญ่บ้านต�าบลบ้านต�๊า  

ได้มบีทบาทในการสนบัสนนุการด�าเนนิกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการลดละเลกิการดืม่สรุามาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 

โดยจัดท�าโครงการลดการดื่มสุราในชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต�าบล

บ้านต�๊า ในการด�าเนินงานผู้น�าในเทศบาลต�าบลบ้านต�๊า ได้ท�าเป็นตัวอย่างของการงดเหล้า รวมทั้งมี

ส่วนร่วมกับคณะสงฆ์วัดต�๊าม่อน หน่วยงานภาครัฐ ผู้น�าชุมชน ก�านัน ผู้ใหญ่บ้านในต�าบล และองค์กร

ภาคประชาชนในชุมชน มีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อแผ่นพับ แผ่นป้าย เสียงตามสาย การ

ประชุมท�าความเข้าใจแต่ละหมู่บ้าน และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการงดดื่มสุราในวันพระ และงานศพ 

ประเภทบคุคลและครอบครวั รบัธงสญัลกัษณ์สแีดงตดิทีห่น้าบ้านของตนเอง มอบใบประกาศเกยีรตคิณุ

แกบ่คุคลต้นแบบ และป้ายบา้นปลอดสรุาครอบครวัต้นแบบ รวมทั้งภายในวดัต�๊าม่อนมีการท�ากจิกรรม 

การแสดงวัฒนธรรม การประกวดร้องเพลง และกิจกรรมของเยาวชน เป็นต้น
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ในปี พ.ศ. 2558 เทศบาลต�าบลบ้านต�๊า ได้มีโครงการต่อเนื่องเกี่ยวกับการลดการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์และอุบัติเหตุในท้องถนน โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ซึ่งจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูล

แหล่งผลติและแหล่งจ�าหน่าย ข้อมลูผูด้ืม่แยกตามช่วงอาย ุขอความร่วมมอืร้านค้าให้งดจ�าหน่ายเครือ่ง

ดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระ ซึ่งมีมาตรการด้านภาษีเป็นแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า การรณรงค์

ระดับครัวเรือนให้มีการแข่งขันลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีรางวัลคือ หมวกกันน๊อค ให้แก่ 

ผู้ที่สามารถลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายไพบูลย์ หาสิ่ง นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านต�๊า กล่าวว่า 

“การดืม่เหล้ามทีัง้ข้อดแีละข้อเสยี ในการเข้าสงัคมการดืม่เหล้าพอประมาณจะท�าให้เกดิ

ความสัมพันธ์ที่ดีของกลุ่มเพื่อน แต่ถ้าดื่มมากเกินไปอาจท�าให้เสียเพื่อน เสียสุขภาพ  

แต่ถ้างดเหล้าจะยิง่ดต่ีอคนนัน้ เพราะจะท�าให้รายจ่ายลดลง มสีขุภาพทีด่ขีึน้ สตปัิญญา 

สมองและความจ�าดขีึน้ ปัจจบุนัมเีหล้าปลอมเกดิขึน้ เมือ่บรโิภคเข้าไป สารเคมสีะสมใน

ร่างกาย อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ และเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล นอกจาก

นี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านต�๊า ร้อยละ 80 มาจากการดื่มสุราและขับขี่รถจักรยานยนต์ที่

ไม่มีสติ ส่งผลให้ได้รับความบาดเจ็บ บางคนพิการ บางคนก็เสียชีวิต ซึ่งมีต้นเหตุมา

จากดื่มสุราทั้งนั้น” 

นายบรรจง อ้อยหอม ก�านันต�าบลบ้านต�๊า กล่าวว่า 

“ในต�าบลบ้านต�า๊มกีารรณรงค์เรือ่งการลดเหล้ามาโดยตลอดมาอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ได้รบัค�า

ชมจากหน่วยงานต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2555 จังหวัดพะเยาติดอันดับหนึ่งของประชากรที่

ดื่มสุรามากที่สุด ทางจังหวัดจึงได้มีการรณรงค์ในเรื่องนี้ โดยให้หน่วยงานทุกภาคส่วน

เข้ามาท�างานร่วมกัน ในต�าบลบ้านต�๊ามีการท�ากิจกรรมในเรื่องลดเหล้ามาก่อน โดย

ชมรมก�านันผู้ใหญ่บ้านมีการท�ากิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่เป็นองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลบ้านต�า๊ กลุม่ต่าง ๆ  ในต�าบลทัง้กลุม่ผูส้งูอาย ุกลุม่แม่บ้าน กลุม่ อสม.  

โดยการรณรงค์ลดเหล้าในงานศพก่อน และผูน้�าได้ท�าเป็นตวัอย่างทีไ่ม่ดืม่เหล้าในงานศพ 

นอกจากนี้ยังได้เข้ารับการอบรมเรื่องของการลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับหน่วยงานภาค

รัฐ ในจังหวัดพะเยา โดยก�านันได้แสดงความเป็นห่วงต่อกลุ่มเยาวชนที่อาจเป็นนักดื่ม

หน้าใหม่ว่า”

“ผมเป็นห่วงเดก็เยาวชน ลกูหลานทีไ่ด้รบัต้นแบบจากผูป้กครอง ซึง่มกัจะจดังานวนัเกดิ

ให้แก่ลกูหลาน หลงัจากเป่าเค้กวนัเกดิแล้ว มกัจะตัง้วงกนิเหล้า ท�าให้เดก็เหน็ ซึง่จะเกดิ

การเลียนแบบโดยไม่รู้ตัว”
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นอกจากนี้ ในต�าบลบ้านต�๊ายังมีการท�ากิจกรรมด้านการรณรงค์ ได้แก่ การงดเหล้าในงานศพ 

การงดเหล้าในงานต่าง ๆ ที่ตรงกับวันพระ การอบรมให้ความรู้ผู้น�าชุมชนในเรื่องการลดละเลิกเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ ที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในต�าบล 

การควบคุมโดยใช้มาตรการทางสังคมผ่านผู้ใหญ่บ้าน 

ในชุมชนต�๊าม่อนทั้ง 2 หมู่บ้านได้มีการท�าระเบียบหรือกฎกติกาของหมู่บ้าน จากการประชุมกัน

ระหว่าง 2 หมู่บ้าน ที่มีพื้นที่เดียวกัน คือ คณะกรรมการบ้านต�๊าม่อน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 12 โดยก�าหนด

เป็นกฎหมายของหมู่บ้านที่ประกาศให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

หมูบ้่าน หากผูใ้ดฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัติามกฎดงักล่าวกม็บีทลงโทษ ในด้านมาตรการควบคมุสรุาในชมุชนต�๊า

ม่อน ได้มีการออกกฎระเบียบของหมู่บ้านที่เกิดขึ้นมาจากการท�าประชาคมร่วมกันของคนในชุมชน  

มีข้อที่ระบุว่า

“ห้ามมิให้ดื่มสุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในงานกฐิน งานศพ งานบุญในวัด มีโทษ

ปรับรายบุคคล คนละ 200 บาท ถ้าตั้งวงดื่มสุราตั้งแต่ 8-10 คนขึ้นไปปรับเป็นกลุ่มเป็น

เงิน 2,000 บาท” 

 นายจิรพงศ์ ใจลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านต�๊าม่อน กล่าวว่า 

“ทีผ่่านมากฎระเบยีบของชมุชนท�าร่วมกบัคนในชมุชน โดยเฉพาะด้านการงดเหล้าในงาน

บญุ งานกฐนิ งานประเพณต่ีาง ๆ  ซึง่คนในชมุชนได้ให้ความร่วมมอืเป็นอย่างด ีแต่กต้็อง

ค่อยเป็นค่อยไป เพราะชาวบ้านถือว่าการดื่มเหล้าถือเป็นสิ่งที่ปกติธรรมดา โดยเฉพาะ

ชมุชนทีท่�าการเกษตรทีด่ืม่เหล้าเพือ่แก้ปวดเมือ่ยจากการท�างาน และเป็นการสร้างความ

สมัพนัธ์ในกลุม่เพือ่นบ้าน ดงันัน้การท�ากจิกรรมการงดเหล้าในชมุชน จงึท�าแบบค่อยเป็น

ค่อยไป เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความเข้าใจให้มากที่สุด เมื่อเขาเกิดความเข้าใจ ความ

ตระหนัก และน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองในที่สุด”

 การควบคุมโดยกลุ่มองค์กรภาคประชาชนในต�าบล 

ในชุมชนบ้านต�๊าม่อน จะมีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชาวบ้านหลายองค์กรในด้านต่าง ๆ ในส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ได้แก่ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข 

(อสม.) ศูนย์พัฒนาครอบครัวโดยชุมชน ศูนย์ให้ค�าปรึกษาสุขภาพผู้หญิงโดยชุมชน อาสาสมัครพัฒนา

สังคม การท�างานยุติความรุนแรงในครอบครัว โดยท�างานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในต�าบล ได้แก่  

วดัต�า๊ม่อน เทศบาลต�าบลบ้านต�า๊ โรงเรยีนบ้านต�า๊ม่อน โรงเรยีนบ้านต�า๊พระแล โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุ

ภาพต�าบลบ้านต�๊า รวมทัง้หน่วยงานภายนอก ได้แก่ ส�านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์
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จังหวัดพะเยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา เครือข่ายแม่ญิง

พะเยา ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะสนับสนุนในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ วิทยากร อาหาร เป็นต้น 

นางศรินินัท์ ไชยเมอืง ประธานอาสาสมคัรสาธารณสขุต�าบลบ้านต�า๊ กล่าวว่า ก่อนหน้านัน้กลุม่ 

อสม. มกัจะไปช่วยเหลอืในงานศพของคนในต�าบล และเจ้าภาพมกัจะจดัหาข้าวปลา อาหาร และเครือ่ง

ดื่มแอลกอฮอล์มาให้ ซึ่งตนเองเห็นว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะงานศพเป็นงานที่มีความโศกเศร้า 

เราไปช่วยเหลืองานศพก็ควรที่จะให้เกียรติผู้วายชนม์ โดยการวางพวงหรีด ร่วมฟังพระสวดเทศน์ธรรม 

และช่วยเหลืองานต่าง ๆ ของเจ้าภาพ แต่ไม่ควรที่จะมานั่งดื่มเหล้า อีกประการในฐานะที่เป็นอาสา

สมัครสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนก็ไม่เหมาะสมที่จะมาดื่มเหล้า เพื่อให้

เป็นตัวอย่างที่ดี จึงได้มีการพูดคุยกับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขในต�าบล และบอกเจ้าภาพว่าไม่ต้อง

น�าเหล้ามาให้กลุม่ อสม. ปัจจบุนั อสม.ทีม่าช่วยงานจะไม่มกีารจดัโต๊ะอาหารให้พเิศษ และเป็นตวัอย่าง

ที่ดีแก่คนในชุมชน อย่างไรก็ตามการด�าเนินงานยังท�าแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ได้ลดทั้งหมดทีเดียว  

แต่ขึน้อยูก่บับคุคลทีจ่ะลดละเลกิการดืม่เหล้าหรอืไม่ แต่กห็วงัว่าภายภาคหน้าจะค่อย ๆ  ลดลงไปในทีส่ดุ 

การท�ากจิกรรมของกลุม่องค์กรภาคประชาชน จะเป็นลกัษณะการบรูณาการแผนงานและความ

ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในต�าบลและนอกต�าบล เช่น โครงการอบรมการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในชมุชน โครงการหมูบ้่านศลี 5 โครงการเฝ้าระวงัความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในครอบครวั การให้

ค�าปรกึษาแก่เดก็ เยาวชน ครอบครวัทีป่ระสบปัญหาการถกูท�าร้ายจากคนในครอบครวั และส่งต่อให้กบั

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของสตรี การอบรมเด็กเยาวชนในโรงเรียนบ้าน

ต�า๊พระดแูลในเรือ่งพษิภยัของการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ โครงการรณรงค์งดเหล้าในงานศพ โครงการ

งดเหล้าเข้าพรรษา โดยร่วมกับวัดต�๊าม่อนให้ความรู้ และน�าป้ายรณรงค์ไปติดที่งานศพ โครงการค่าย

ครอบครวัของศนูย์พฒันาครอบครวัในชมุชน ทีน่�าพ่อแม่ผูป้กครองลกูหลาน และเข้าค่ายครอบครวัร่วม

กัน มีการท�ากิจกรรมเปิดใจ พ่อแม่ลูก ให้พูดคุยกันถึงเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่เคยพูดกันมาก่อน ท�าให้ทราบ

ถงึความในใจของแต่ละฝ่าย กจิกรรมนีก่้อให้เกดิการสร้างความสมัพนัธ์ทีด่มีากขึน้ ปัญหาในครอบครวั

ก็ลดลง รวมทั้งการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เป็นต้น 

อธษิฐาน เรยีนเก่ง หรอื ป้าสุย่ ซึง่เป็นแกนน�าสตรทีีม่บีทบาทและประสบการณ์ในการท�ากจิกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัวในชุมชนต�๊าม่อนมาเป็นเวลานานถึง 16 ปี  

ทีผ่่านมาป้าสุย่เคยมตี�าแหน่งเป็นประธานกลุม่แม่บ้าน ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน อสม. ประธานศนูย์ให้ค�าปรกึษา

สุขภาพผู้หญิงโดยชุมชน ปัจจุบันป้าสุ่ย ยังคงมีบทบาทในชุมชนหลายต�าแหน่ง ได้แก่ สมาชิกสภา

เทศบาลต�าบลบ้านต�๊า ประธาน อสม.ต�าบลบ้านต�๊า ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวโดยชุมชน ประธาน

คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีระดับต�าบล (ประธานกลุ่มแม่บ้าน ) คณะกรรมการยุติความรุนแรง

ในครอบครัว ทีมสหวิชาชีพต�าบลบ้านต�๊า รวมทั้งสมาชิกเครือข่ายแม่ญิงพะเยา การมีบทบาทในชุมชน

เกดิขึน้มาจากการได้รบัการยอมรบัจากคนในชมุชน ซึง่ได้พบเหน็การท�างานในชมุชนทีผ่่านมา ท�าด้วย
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จติอาสา การให้ก�าลงัใจ และมคีวามต้องการช่วยเหลอืคนในชมุชน โดยไม่ได้หวงัผลตอบแทนใด ๆ  อกี

ทั้งคนในชุมชนที่มีความเป็นเครือญาติเดียวกัน ได้สร้างให้เกิดการยอมรับมากขึ้น ทั้งจากเด็กเยาวชน 

ผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย 

จากการสัมภาษณ์ นางอธิษฐาน เรียนเก่ง เกี่ยวกับการดื่มสุราในชุมชนต�๊าม่อน กล่าวว่า 

“ ในอดีตในชุมชนมีคนดื่มสุราเป็นจ�านวนมาก หลังจากมีการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง

ของเทศบาล วัด โรงเรียน ปัจจุบันการดื่มสุราในกลุ่มเยาวชน และผู้ใหญ่มีจ�านวนลด

ลงมาก ส่วนคนทีต่ดิเหล้ายงัพอมอียูบ้่าง โดยตวัเองและครอบครวัได้ท�าให้เป็นแบบอย่าง

ทีด่ขีองคนในชมุชน เป็นครอบครวัต้นแบบ เมือ่มกีรณคีวามรนุแรงหรอืได้รบัความเดอืด

ร้อน ในชมุชนจะไปเยีย่มบ้าน และสงเคราะห์ครอบครวัในเรือ่งต่าง ๆ  ร่วมกบัหน่วยงาน 

ส่วนการท�ากิจกรรมร่วมกับเครือข่ายแม่ญิงพะเยานั้น จะมีการท�ากิจกรรมร่วมกันหลาย

อย่าง เช่น การเยี่ยมบ้านผู้ที่ถูกไฟไหม้ การเยี่ยมเคสที่ประสบปัญหาความรุนแรงใน

ครอบครวั เช่น ในกรณขีองชาวบ้านต�๊าพระแลทีเ่ป็นผูต้ดิเชือ้ และเป็นมะเรง็ระยะสดุท้าย 

เนือ่งมาจากการดืม่สรุาพืน้บ้านในปรมิาณทีม่าก โดยไม่ได้ดแูลสขุภาพของตนเอง ท�าให้

ท้องบวม การไปเยี่ยมบ้านท�าให้พบเคสนี้ ตนเองจึงน�าปรึกษากับเทศบาลต�าบลบ้านต�๊า  

ท�ากิจกรรมทอดผ้าป่าจากพนักงานเทศบาลต�าบลบ้านต�๊า เพื่อระดมทุนให้กับผู้ป่วยไป

รักษา และขอรับการสนับสนุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยาเพิ่มเติม” 

ความคิดเห็นในด้านการควบคุมสุราในชุมชน ป้าสุ่ยกล่าวว่า การท�ากิจกรรมและการรณรงค์ใน

ชุมชนที่ผ่านมา เช่น การท�ากิจกรรมของวัดต�๊าม่อนที่ให้ชาวบ้านถือศีล 5 ในวันส�าคัญทางพุทธศาสนา 

ของท่านพระครู ท�าให้คนในชุมชนโดยเฉพาะผู้ใหญ่ค่อย ๆ ลดการดื่มสุราและเลิกเหล้าเป็นจ�านวน

มาก อย่างไรก็ตามการท�ากิจกรรรมดังกล่าว จะต้องท�าอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของนักดื่มหน้าใหม่ที่เป็น

เยาวชน ควรจะมีการออกกฎระเบียบของหมู่บ้านที่เข้มงวดมากขึ้นร่วมกับฝ่ายปกครอง เช่น การห้าม

ดืม่เหล้าในทีส่าธารณะ ซึง่มาตรการเหล่านีจ้ะต้องน�าเข้าสูท่ีป่ระชมุประชาคมหมูบ้่าน เพือ่ให้เกดิการมี

ส่วนร่วมในการก�าหนดมาตรการในการควบคุมสุราร่วมกัน 

กล่าวโดยสรปุ การท�ากจิกรรมควบคมุสรุาของกลุม่องค์กรภาคประชาชนในชมุชนต�า๊ม่อน จะเป็น

ลักษณะการท�าโครงการ และกิจกรรมที่มีการบูรณาการแผนงานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 

ในต�าบลและนอกต�าบล บางกิจกรรมเป็นลักษณะของการท�าตามประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การ
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ถือศีล 5 ช่วงเข้าพรรษา วันพระ และวันส�าคัญทางพุทธศาสนา ผนวกกับการมีกฎระเบียบของชุมชน

ทั้ง 2 หมู่บ้านที่เข้มงวดในเรื่องของบทลงโทษ ส่งผลท�าให้การดื่มสุราของคนในชุมชนค่อย ๆ ลดลง 

3. ก�รควบคุมผ่�นสถ�บันท�งศ�สน� 

ในชมุชนต�๊าม่อนจะมทีัง้สถาบนัศาสนาทีเ่ป็นทัง้วดัและ ครสิตจกัรทีม่บีทบาทในการท�ากจิกรรม

ตามประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละศาสนาในชุมชน ดังต่อไปนี้

วัดต�๊าม่อน

วัดต�๊าม่อนถือเป็นวัดที่มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนากับคนทุกช่วงอายุ  

ทุกวัย ในชุมชนต�๊าม่อนและต�าบลบ้านต�๊า เมื่อท่านพระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ ได้ด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวา

สวัดต�๊าม่อน ในปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา ท่านเป็นพระนักพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจควบคู่กันไป 

โดยท่านได้ให้ความส�าคัญกับการเผยแผ่หลักธรรม การสร้างจิตส�านึกให้คนในชุมชนมาท�าบุญ รักษา

ศีลเป็นประจ�าทุกวันพระ โดยมีกิจกรรมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเช่น ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิต

ย์วัดต�๊าม่อน การบวชสามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรมท�าบุญ ปฏิบัติธรรม รักษาศีล ฟังเทศน์ธรรมในวัน

ส�าคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา เป็นต้น รวมทั้ง

การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นล้านนา เช่น ประเพณีสลากภัต ประเพณีแห่ไม้ก�้าศรี ประ

เพณยีีเ่ป็ง ประเพณตีานต๊อด (การท�าทานช่วยผูข้าดแคลน) ประเพณแีห่พระอปุคตุ เป็นต้น รวมทัง้การ

สนับสนุนกิจกรรมด้านการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การตีกลองสะบัดไชย ซึ่งท่านพระครูได้ส่ง

เสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม และเกิดเป็นกลุ่มเยาวชนกลองสะบัดไชยบ้านต�๊าม่อน ที่สามารถเผย

แพร่ภมูปัิญญาท้องถิน่การตกีลองสะบดัไชย โดยการแสดงในงานประเพณต่ีาง ๆ  ในชมุชน รวมทัง้งาน

ภายนอกชุมชน ท�าให้เยาวชนต�๊าม่อนได้สืบสานงานประเพณีรุ่นต่อรุ่น

จากการสมัภาษณ์ พระครสูวุฒัน์สงัฆโสภณ เจ้าอาวาสวดัต�า๊ม่อน กล่าวถงึบทบาทของพระสงฆ์

ในการท�ากิจกรรมด้านการงดเหล้าว่า

“ในการประชุมร่วมกับเทศบาลหรือการประชมในชุมชน ตนเองจะบอกกล่าว ท�าความ

เข้าใจเรื่องงดเหล้า และไม่ฆ่าสัตว์ใหญ่ในวันส�าคัญทางสถาบัน และวันส�าคัญทางพุทธ

ศาสนา หรือการเทศน์ธรรมจะบอกกล่าวแก่ญาติโยมเกี่ยวกับโทษภัยของเหล้าอย่าง

สม�่าเสมอ หรือในการจัดงานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ ถ้าเลี่ยงที่จะไม่เลี้ยงเหล้าก็จะ

เป็นการดี แต่ขอไม่ให้เลี้ยงเหล้าโดยเฉพาะในงานศพ เพราะเจ้าภาพอยู่ในภาวะที่โศก

เศร้า จากการสูญเสีย และจะต้องมารับภาระมาดูแลแขกที่มาร่วมงานอีก 
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อีกประการได้ขอร้องให้ชาวบ้านหลีกเลี่ยงการจัดงานต่าง ๆ ในวันพระ เพื่อไม่ให้มีการฆ่าสัตว์

ใหญ่ที่จะน�ามาเลี้ยงแขกในวันพระ หลีกเลี่ยงการดื่มเหล้า อีกประการเพื่อให้ชาวบ้านได้มาวัดฟังเทศน์

ธรรม รวมทั้งแจ้งเรื่องของกฎหมายที่ห้ามดื่มสุราในวัดและสถานที่ราชการให้ชาวบ้านได้รับรู้ จากแต่

ก่อนที่มีงานประเพณีต่าง ๆ ชาวบ้านจะฟ้อนแห่ครัวทานพร้อมทั้งถือขวดสุราเข้าวัด ปัจจุบันชาวบ้าน

มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จึงไม่มีการน�าเหล้าเข้ามาดื่มในวัดอีกแล้ว” 

นอกจากกิจกรรมตามประเพณีตามหลักพุทธศาสนา และประเพณีท้องถิ่นแล้ว วัดต�๊าม่อนยังได้

ด�าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ อีกหลายโครงการตามนโยบายของมหาเถระสมาคม กรมการศาสนา 

ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัพะเยา ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัพะเยา และคณะสงฆ์จงัหวดัพะเยา 

เช่น โครงการลานธรรมลานวิถีไทย ศาสนสถานวัดต�๊าม่อน ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมของครอบครัวตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โครงการบ้านสวยเมืองสุข โครงการสานรักสามวัย สานใจใกล้

ธรรม โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม กิจกรรมคนติดดิน ใจติดธรรม สร้างบ้าน

ดินฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมงดเหล้าในงาน

ศพ โครงการสัมมนาแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัด

พะเยา โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ครอบครัวรักษาศีล 5 ที่มีชาวบ้านเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 

80 เป็นต้น

พระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ กล่าวว่า วัดถือเป็นศูนย์กลางในการท�ากิจกรรมของคนในชุมชน โดย

จะเน้นทัง้สามช่วงวยั คอื เดก็ เยาวชน ผูใ้หญ่ และผูส้งูอายทุีเ่ข้ามาท�ากจิกรรมร่วมกนั เช่น ศนูย์ศกึษา

พระพทุธศาสนาวนัอาทติย์ การท�าบญุตามโอกาสทกุวนัพระ วนัศลี มกีารออกเสยีงตามสายเพือ่ให้คนละ

จากภาระหน้าที่มาเข้าวัด การสมาทานศีลโดยน้อมน�าศีล 5 เข้ามาสู่ครอบครัว การปฏิบัติธรรมทุกวัน

เสาร์ต้นเดอืน เพือ่ให้คนในครอบครวัมาปฏบิตัธิรรมร่วมกนั โดยมกีจิกรรมทีห่ลากหลาย รวมทัง้นมินต์

พระนักเทศน์มาให้สาระความรู้แก่คนในชุมชน 

“การส่งเสริมกิจกรรมให้แก่เยาวชน โดยจัดค่ายเยาวชน เน้นการให้ความรู้ การสร้าง

ความตระหนกั น�ามาสูก่ารปฏบิตัแิละรกัษาศลี 5 โดยใช้การตัง้ค�าถามว่าศลีข้อใดมคีวาม

ส�าคัญที่สุด เด็กจะตอบข้อ 5 เพราะว่า ถ้ากินเหล้าเมาแล้ว อาจจะไปฆ่ากัน ฆ่าสัตว์

ตัดชีวิต ลักทรัพย์ ซึ่งเราก็จะสรุปให้เด็กเข้าใจว่า การดื่มเหล้าจะท�าให้เราขาดสติ และ

สามารถท�าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ ทั้ง ๆ ที่ตอนที่ไม่ดื่มเหล้าจะเป็นคนที่นิ่งเฉย ไม่กล้า

แสดงออก แต่เมือ่ดืม่เหล้าจะขาดสตทินัท ีสามารถท�าได้ทกุอย่าง ดงันัน้การดืม่สรุาของ

มึนเมาจึงมีโทษต่อร่างกายตนเองและคนอื่น” 

นอกจากนี ้วดัต�า๊ม่อนยงัเป็นสมาชกิของเครอืข่ายเพือ่นคณุธรรม โดยมพีระครสูมห์ุเอกรฐั อภริกโฺข 

เป็นประธานเครอืข่ายเพือ่นคณุธรรม จากแนวคดิของพระครสูมห์ุเอกรฐั อภริกโฺข ทีเ่หน็ว่าการแก้ปัญหา

ของสงัคมในกลุม่ของเดก็และเยาวชน ไม่ว่าเรือ่งยาเสพตดิ เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร การทะเลาะววิาท 
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ความฟุ้งเฟื้อทะเยอทะยาน รวมไปถึงปัญหาสังคมอื่น ๆ จ�าเป็นที่ต้องสร้างกระแสนิยม “รักดี” ให้เกิด

ขึ้นอย่างยั่งยืน ไม่เพียงแต่จัดค่ายอบรมเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะมีกระบวนการที่สามารถรวมกลุ่ม 

ตดิตาม สร้างสรรค์ พฒันาไปสูเ่วทขีองคน “กล้าท�าด”ี จนเกดิเป็นพลงัในการพฒันาสงัคมประเทศชาติ

สืบไป จึงได้รวบกลุ่มคนอาสา ในหลากหลายวัย หลายหลายอาชีพ หลากหลายศาสนา ที่มีใจอาสาที่

จะร่วมกันรังสรรค์สังคมให้งดงามด้วยความดี ในนามของ เครือข่ายเพื่อนฯคุณธรรม

เครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม ร่วมกับ องค์กรหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 

ค่ายกล้าน�า ค่ายกล้าคุณธรรม ค่ายกล้าอาสา และกิจกรรมอื่น ๆ ตลอดทั้งปี สนับสนุน/ประสานงาน 

ให้ชมรมต้นกล้าฯ / กลุ่มต้นกล้าฯ ในสถานศึกษาเครือข่ายทั่วประเทศ ได้กิจกรรมในกรอบภารกิจ  

9 กล้า โดยเฉพาะกล้าท�าดี ทั้ง 4 ด้าน ตลอดจนถึงการประสานงานหน่วยงาน องค์กร ร่วมและมี

การสรุปผลการด�าเนินงาน มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจ ปัจจุบันมีชมรมต้นกล้าฯ / กลุ่มต้นกล้าฯ 

กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ประมาณ 40 แห่ง มีการด�าเนินงานท�ากิจกรรมท�าความดี 

ในมิติต่าง ๆ ตามศักยภาพตลอดปี (กล้าแผ่นดิน, 2555)

ในส่วนของวัดต�๊าม่อน ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรม เป็นสถานที่จัดกิจกรรมภายใต้

โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ค่ายกล้าน�า ค่ายกล้าคุณธรรม ค่ายกล้าอาสา สร้าง

บ้านดิน โดยมีเยาวชนที่เป็นผู้เข้าร่วมมาจากจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งเยาวชนในต�าบลบ้านต�๊า ซึ่งพระครู

สุวัฒน์สังฆโสภณ ร่วมเป็นพระวิทยากรกับพระสงฆ์ในเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม

ผลที่เกิดขึ้นจากการท�ากิจกรรมของวัดต�า๊ม่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ท�าให้คนในชุมชน

ลดการดื่มเหล้า การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวลดลง คนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น โรง

กลั่นสุราพื้นบ้านก็มีจ�านวนลดลง จากเดิมที่ในอดีตมักจะได้ยินเสียงทะเลาะเบาะแว้งของสามีภรรยา

ยามค�่าคืนเป็นประจ�า แต่อาจจะเพิ่มในกลุ่มเยาวชนที่เป็นนักดื่มหน้าใหม่ อาจจะมีเพียงบางกลุ่มที่พ่อ

แม่ออกไปท�างานต่างถิ่น ทิ้งให้ลูกอยู่กับตายาย ปัจจัยที่หนุนเสริมให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่อีกประการคือ 

ทางจังหวัดมีการจัดงานต่าง ๆ บ่อยครั้งในรอบปี เช่น งานแฟร์ งานจ�าหน่ายสินค้าราคาถูก งานกิน

ปลา งานลิ้นจี่ ที่มีการแสดง การเล่นดนตรีของดาราวัยรุ่น ท�าให้เด็กเยาวชนอยากจะไปเที่ยว ถึงแม้ว่า

ต�าบลบ้านต�๊าจะอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 10 กิโลเมตร แต่วัยรุ่นที่ชอบเที่ยวสามารถที่จะเดินทาง

ไปได้ง่ายมาก โดยรถจักรยานยนต์ จึงเป็นการเสี่ยงที่เด็กเยาวชนจะชักชวนกันออกไปเที่ยวงาน มั่วสุม

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อมึนเมาจะเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

พระครสูวุฒัน์สงัฆโสภณ ได้ให้ข้อเสนอแนะถงึแนวทางในการควบคมุสรุาในชมุชนว่า การท�างาน

เรื่องงดเหล้าในชุมชนได้ท�ากันมานาน อย่างต่อเนื่อง มาถึงตอนนี้มีนโยบายภาครัฐมาสนับสนุนฝ่าย

ศาสนา ท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น นโยบายงดเหล้าในงานศพ ดังนั้นการที่ภาครัฐ

ออกกฎหมายมาหนุนเสริมอีกทางหนึ่ง ท�าให้ผู้น�าและคนในชุมชนมีความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งทางวัดต�า๊

ม่อนได้มีการท�ากิจกรรมด้านศาสนาตามประเพณี การท�าบุญ การรักษาศีล 5 ในวันพระ ผนวกกับ
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กิจกรรมสร้างพื้นที่ให้เด็กเยาวชนเป็นประจ�าทุกปี เช่น ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ค่ายเยาวชน

รักดี ที่จัดในช่วงเข้าพรรษาของทุกปีต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 โดยมีเยาวชนรุ่นพี่มาช่วยเป็นพี่เลี้ยง และจัด

กิจกรรมสันทนาการ เพื่อปลูกฝังความรู้ด้านพุทธศาสนาให้เด็กเยาวชน

กล่าวได้ว่า ในการด�าเนนิงานกจิกรรมด้านการควบคมุสรุาในชมุชนทีผ่่านมา เริม่จากการรณรงค์

งดเหล้าในงานศพ น�ามาสู่การงดเหล้าเข้าพรรษา และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ปัจจุบันวัดต�๊าม่อน

ได้เข้าร่วมในโครงการหมูบ้่านรกัษาศลี 5 ซึง่ครวัเรอืนบ้านต�า๊ม่อนได้เข้าร่วมโครงการนีค้รบ 100 % ทัง้นี้

ในการด�าเนินงานวัดต�๊าม่อนได้บูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลต�าบล

บ้านต�๊า ศนูย์พฒันาครอบครวัในต�าบล โรงเรยีนวดัต�๊าม่อน และการมส่ีวนร่วมของคนในชมุชน รวมทัง้

หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาร่วมกิจกรรม เช่น กลุ่มกล้าแผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนน ีพะเยา วทิยาลยัเทคนคิพะเยา โรงเรยีนฟากกว๊านวทิยาคม โรงเรยีนจนุวทิยาคม วทิยาลยั

เทคโนโลยแีปซฟิิค จงัหวดัทหารบกพะเยา เป็นต้น ท�าให้วดัต�า๊ม่อนเป็นสถานทีต้่นแบบของศนูย์ส่งเสรมิ

กิจกรรมครอบครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยมีกิจกรรมได้แก่ การท�าเกษตรพอ

เพียง ปลูกผักสวนครัว การเข้าวัดปฏิบัติธรรมของคนสามวัยทุกวันเสาร์ต้นเดือน ค่ายละอ่อนกล้าดี  

จิตอาสาเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน การตานต๊อด (การท�าทานเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนหรือผู้ตกทุกข์

ได้ยาก)

คริสตจักรไมตรีสุข บ้านต�๊าม่อน

คริสตจักรไมตรีสุข ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 6 มี นายปิยะเชษฐ์ วรรณศรี เป็นครูสอนศาสนา การท�า

กิจกรรมของคริสตจักรไมตรีสุข จะเข้าโบสถ์ในวันอาทิตย์ การร้องเพลงร่วมกัน การฟังค�าสอนจากครู

สอนศาสนาในเรือ่งต่าง ๆ  นอกจากนีย้งัการท�ากจิกรรมอืน่ ๆ  ทีม่คีวามสอดคล้องกบัวถิขีองชมุชน และ

มีส่วนร่วมกับหน่วยงานในชุมชน เช่น งานวันพ่อ งานวันแม่ งานวันคริสต์มาส การสอนดนตรีสากลให้

แก่เยาวชน โดยกิจกรรมวันคริสต์มาส จะเป็นกิจกรรมเด่นของคริสตจักร ทุกปีจะมีการแสดงของเด็ก

เยาวชน การมอบของขวัญ และการประกวดร้องเพลง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนที่เป็นทั้ง 

คริสเตียน และชาวพุทธ นอกจากนี้ คริสเตียนในชุมชนต�๊าม่อนได้ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมชุมชนใน

เรือ่งต่าง ๆ  ทัง้การประชมุในหมูบ้่าน งานแต่งงาน งานศพ การช่วยเหลอืงานต่าง ๆ  ในชมุชน เป็นต้น 

โดยการไปร่วมงานนั้น คริสเตียนจะไม่ดื่มสุรา น�้าเมาตามค�าสอนของศาสนาคริสต์ อย่างไรก็ตามยังมี

คริสเตียนบางคนที่ยังดื่มสุรา เช่น ดื่มหลังเลิกจากงานในไร่นา ที่ชาวบ้านเรียกว่า “แก้เอว” และการ

ดื่มเพื่อเข้าสังคม โดยการดื่มนั้นไม่ได้ดื่มในปริมาณที่มากจนเกินไป นอกจากนี้ ถ้าครอบครัวคริสเตียน

ใดจัดงานเช่น งานแต่งงาน งานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ จะไม่มีการจัดสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มา

ต้อนรับแขก



กำ�กึ๊ดแม่ญิง : ชุมชนล้�นน�กับก�รจัดก�รสุร�   153 

จากการสมัภาษณ์ ปิยะเชษฐ์ วรรณศร ีครสูอนศาสนาครสิตจกัรไมตรสีขุ กล่าวว่าในพระคมัภร์ี

ไบเบิล จะไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับการดื่มสุราโดยตรง แต่จะกล่าวว่า สิ่งของที่กินเข้าไป ไม่ส�าคัญกับสิ่งที่

ออกมา เช่น ถ้าดื่มสุรา การแสดงออกคือ เมาและแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา พระเยซูกล่าวว่า  

คริสตเตียนต้องระมัดระวังในการด�าเนินชีวิต ร่างกายคือ ที่อยู่อาศัยของจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ เพราะ

ฉะนั้นสิ่งที่เราจะน�าสิ่งที่เข้าร่างกายนั้นมีความบริสุทธิ์หรือไม่ หรือเป็นสิ่งที่ท�าลายจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์

ของเรา 

“คริสเตียนมีเสรีภาพในการเลือกที่จะด�าเนินชีวิต เพราะมนุษย์มีจุดด้อย สิ่งที่เอาชนะ

ยากทีส่ดุคอื ใจ การเปลีย่นแปลงชวีติไม่ได้เกดิขึน้โดยทนัท ีพระเจ้าจงึให้เสรภีาพในการ

ด�าเนนิชวีติ จะเหน็ได้ว่ายงัมคีรสิเตยีนบางคนทีย่งัดืม่สรุา เพราะการเลอืกการด�าเนนิชวีติ

ของเอง เมื่อเขาได้มาเป็นคริสเตียน เขาเรียนรู้จากพระเจ้า จะค่อย ๆ  เปลี่ยนแปลงชีวิต 

และงดดื่มในที่สุด ซึ่งมีตัวอย่างของคนบ้านต�๊าม่อนที่เข้ามาเป็นคริสเตียน เมื่อได้รับค�า

สอนจากครสูอนศาสนา ซึง่ได้สอนเป็นทางอ้อม ให้เขารูว่้าเมือ่ก่อนเราเกีย่วข้องกบัความ

บาป ยังดื่มกินเล่น เหมือนถูกจ�าคุก ให้ไร้อิสรภาพ อยู่ในความมืดมิด เมื่อเข้ามาเป็น

ครสิเตยีน ถอืว่าพระเจ้าไถ่บาปให้เขาออกจากความมดืสูค่วามสว่าง เมือ่เรากนิเหล้าเมา 

เหมือนเขาดูถูกพระเจ้า และดูถูกคริสตเตียนคนนั้น ” 

ทั้งนี้ตามหลักของศาสนาคริสต์ ในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับภาษาไทย ได้ระบุถึงพระธรรมค�าสอน

ที่กล่าวถึงโทษของการดื่มสุรา

 “อย่าเมาเหล้าองุ่น มันจะท�าให้คุณเสียคนได้ แต่ให้เต็มไปด้วยพระวิญญาณดีกว่า” 

(เอเฟซัส 5 ข้อที่ 18) 

“ระวงัตวัให้ด ีอย่าให้ใจหมกมุน่อยูแ่ต่เรือ่งการดืม่กนิกนัหรอืเมาเหล้ากนั หรอืมวัแต่ห่วง

กงักลเกีย่วกบัชวีตินี ้เพราะถ้าท�าอย่างนัน้ วนันัน้จะมาถงึโดยไม่ทนัตัง้ตวั เหมอืนกบัดกั” 

(ลูกา บทที่ 2 ข้อ 34)

ปิยะเชษฐ์ วรรณศรี ครูสอนศาสนาคริสตจักรไมตรีสุข กล่าวถึงแนวทางในการควบคุมสุราใน

ชุมชนว่า ปัจจุบันกฎหมายที่ห้ามจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เยาวชนที่อายุต�่ากว่า 20 ปี ยังไม่

ได้ครอบคลุมร้านค้าขนาดเล็กในชุมชน ยังเห็นว่ามีการจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชน

ที่มาซื้อ รวมทั้งเรื่องของเวลา ดังนั้นการป้องกันเรื่องของการดื่มสุรา ครอบครัวจะต้องมีบทบาทในการ

อบรมเลี้ยงดูลูกหลาน พ่อแม่จะต้องปลูกฝัง และด�าเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่างที่ดี เมื่อคริสเตียนมาเข้า

โบสถ์ในวันอาทิตย์ จะมีการสอนให้ตระหนักถึงโทษภัยของการดื่มสุรา ซึ่งเป็นการปลูกจิตส�านึกให้แก่

พ่อแม่ผู้ปกครอง และจะน�าค�าสอนนี้ไปประพฤติให้เป็นแบบอย่าง และน�าไปสั่งสอนบุตรหลานต่อไป  
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ดงันัน้ครอบครวัจงึเป็นจดุทีส่�าคญัในการสร้างจติส�านกึให้บตุรหลานไม่ให้หลงเสพตดิดืม่สรุา ของมนึเมา 

บอกกล่าวถึงโทษพิษภัยของสุราและท�าตัวให้เป็นตัวอย่างแก่เด็กเยาวชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นค�าสอนของ

พระเจ้าที่สอนไว้ในพระคัมภีร์ ที่ยกตัวอย่างผู้น�าครอบครัวที่ล้มเหลว จะน�าครอบครัวสู่ความล่มจม 

ความหายนะ แต่ถ้าผู้น�าครอบครัวที่ดี จะน�าครอบครัวไปสู่ความสุข ความเจริญในที่สุด

4. ก�รควบคุมตนเองของผู้หญิง

ความส�าเร็จในงานงดเหล้าชุมชนบ้านต�๊าม่อน ส่วนหนึ่งมาจากสมาชิกเครือข่ายแม่ญิงพะเยาได้

มีส่วนร่วมในงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นต้นทุนส�าคัญให้โครงการวิจัย สุรา นารีกับการจัดการ

ตนเองของชมุชนพะเยา เข้ามาศกึษาเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมโดยการจดัเวทสีนทนาแลกเปลีย่นเรือ่งราวชวีติ 

(life story) ของผู้หญิงนักดื่มที่กล้าออกมาเผยตัว การแสดงตัวตนผ่านการเล่า (Narrative of the Self) 

และโต้ตอบ (negotiation) ต่อประเด็นที่ผู้วิจัยและคณะเครือข่ายแม่ญิงพะเยาน�าเสนอ สิ่งที่ผู้วิจัยรู้สึก

ตื่นเต้นเพราะอยู่เหนือความคาดหมายคือ หลังจากเวทีสนทนามีคุณป้าคนหนึ่งได้ตัดสินใจเลิกเหล้า  

ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้เคยเข้ารับการอบรมงดเหล้าจากหน่วยงานราชการมาแล้วแต่ไม่ส�าเร็จ ก่อนจะน�า

เสนอเรื่องเล่าแต่ละกรณี ควรที่จะรับรู้บทบาทความเป็นมาของเครือข่ายแม่ญิงพะเยาพอสังเขป

เครือข่ายแม่ญิงพะเยา

เครือข่ายแม่ญิงพะเยา มีพัฒนาการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2536 โดยโครงการพะเยาเพื่อการพัฒนา 

ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนได้ริเริ่มงานด้านการสนับสนุนชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน�้าอิง ได้มีการรวมตัวของชุมชนป่าต้นน�้ากว๊านพะเยาในอ�าเภอเมือง และ

อ�าเภอแม่ใจ เป็นเครอืข่ายโดยใช้ชือ่ว่า “ชมรมอนรุกัษ์ป่าต้นน�้ากว๊านพะเยา” เพือ่ร่วมกนัฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ

ในพื้นที่ป่าต้นน�้าและกว๊านพะเยา โครงการฯ ได้เน้นการสนับสนุนบทบาทผู้หญิงให้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน�้าอิง โดยเฉพาะป่าต้นน�้าทั้ง 12 สายที่ไหลลงกว๊านพะเยา มีการ

ท�ากจิกรรมด้านการอบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน และเดนิส�ารวจป่าเพือ่สร้างความตระหนกั และกระตุน้

จิตส�านึกของผู้หญิงให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าต้นน�้ากว๊านพะเยา ผลจากการท�ากิจกรรมได้

เกดิแกนน�าผูห้ญงิ ซึง่เป็นผูน้�าทีม่คีวามสนใจ และครอบครวัมคีวามเข้าใจ ผูห้ญงิเหล่านีไ้ด้เข้ามามส่ีวน

ร่วมกับชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน�้ากว๊านพะเยา

ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มของแกนน�าผู้หญิงในพื้นที่อ�าเภอเมืองจังหวัดพะเยา โดยใช้ชื่อว่าคณะ

ท�างานส่งเสริมบทบาทหญิงชายในการพัฒนา เพื่อเป็นคณะท�างานสนับสนุนผู้หญิงให้เข้าไปมีบทบาท

ในองค์การบริหารส่วนต�าบลโดยมีการท�ากิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้น�าสตรีในอ�าเภอเมือง

จังหวัดพะเยา ผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาผู้น�าสตรี ท�าให้มีจ�านวนผู้หญิงเข้าไป
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เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลเพิ่มมากขึ้น คนในชุมชนยอมรับบทบาทการท�างานของผู้หญิง

มากขึ้นมีผู้หญิงที่สนใจในการลงสมัครเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลเพิ่มมากขึ้น ผู้น�ามีทักษะ

ในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในด้านการเมืองท้องถิ่นและมี ความสามารถในการน�าเสนอแผน

งานโครงการในการพัฒนาผู้หญิงให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งการเชื่อมเป็นเครือข่าย 

ผู้หญิงในระดับอ�าเภอ และระดับจังหวัดโดยใช้ชื่อว่า “เครือข่ายแม่ญิงพะเยา”

ในปี พ.ศ. 2547 เครือข่ายผู้หญิงพะเยาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานต่อต้านการค้าเด็ก

และผู้หญิง เพราะเห็นความส�าคัญของการพัฒนาครอบครัวให้เข้มแข็ง และส่งเสริมบทบาทครอบครัว 

โรงเรียน ชุมชน และประชาชนในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ โดยการประสานงานของส�านักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการก้าวเข้ามาสู่การพัฒนาฐานรากของสถาบันครอบครัวที่แท้จริง โดยแกนน�า

ของเครือข่ายผู้หญิงพะเยาได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  

ต่อมาเกิดเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการค้ามนุษย์ในชุมชนร่วมกับภาครัฐ 

องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรประชาชน

ในปี พ.ศ. 2552 เครอืข่ายแม่ญงิพะเยาได้จดทะเบยีนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ต่อกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท�างานของเครือข่าย ฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่าง

ทัว่ถงึและบรรลผุล ซึง่จ�าเป็นจะต้องได้รบัการสนบัสนนุทรพัยากรในด้านต่าง ๆ  จากองค์กรภาครฐั และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต่อมาปี พ.ศ. 2557 เครอืข่ายผูห้ญงิพะเยาได้จดัเวทแีลกเปลีย่นเรือ่งผลกระทบจากการดืม่เครือ่ง

ดืม่แอลกอฮอล์ในจงัหวดัพะเยา ระหว่างกรรมการซึง่เป็นตวัแทนจาก 9 อ�าเภอ มข้ีอสรปุตรงกนัว่า ความ

รุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพะเยาล้วนแล้วมาจากสาเหตุการดื่มสุราเป็นหลัก และคนทั่วไป

เข้าใจว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว สังคมส่วนรวมไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว ผู้หญิงซึ่งเป็น

ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจึงถูกละเลยไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากสังคม ชุมชน ดังนั้นทางเครือข่าย

ผู้หญิงพะเยาจึงให้ความสนใจแก้ไขปัญหาที่สาเหตุนั่นคือ ปัญหาการดื่มสุราที่ส่งผลกระทบตนเองต่อ

ครอบครวัและชมุชน จากการสมัภาษณ์นางเจรญิศร ีไชยขตัย์ิ ประธานเครอืข่ายแม่ญงิพะเยา กล่าวว่า

“ การเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ได้น�ามาสู่การเรียนรู้ปัญหาชุมชนมาก

ขึน้ ในเรือ่งของการดืม่เหล้า การพฒันาภาวะผูน้�าของผูห้ญงิน�ามาสูก่ารวเิคราะห์ปัญหา

ความรนุแรงในครอบครวัทีเ่กดิจากเหล้าเป็นส่วนใหญ่ แม้แต่ผูน้�าสตรกีไ็ด้รบัผลกระทบใน

เรือ่งของทศันคตทิีผู่ห้ญงิกนิเหล้าทีถ่กูมองว่า เป็นผูห้ญงิทีเ่ป็นผูน้�าส่วนใหญ่ชอบกนิเหล้า  

ซึง่เกิดขึ้นจากการหลงใหลไปกบักระแสสงัคมของสตรี การโฆษณา การสือ่สารสมยัใหม่

สร้างภาพมองว่าสุราไม่มีโทษภัย แต่ดื่มแล้วได้เข้าสังคม ได้รู้จักเพื่อนฝูง จากการถูกว่า
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มองด้วยทศันคตแิบบนี ้รวมทัง้กระแสเรือ่งความรนุแรงในครอบครวั อตัราการฆ่าตวัตาย 

จากการทะเลาะวิวาทในครอบครัว การละเมิดทางเพศต่อเด็ก ทัศนคติแบบนี้มองว่า 

ผู้หญิงที่อยู่ในภาวะแม่ ต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ ท�าให้ผู้น�าสตรีหลายคนจึงเริ่มลดเหล้า 

และสร้างกระบวนการเรยีนรูใ้นกลุม่เครอืข่ายฯ ด้วยกนั รวมทัง้คนในครอบครวั เพือ่ท�าให้

เป็นตัวอย่างแก่คนในชุมชน และในครอบครัว ซึ่งผู้น�าสตรีหลายคนสามารถลดการดื่ม

เหล้า และงดเหล้าในที่สุด สามารถท�าเป็นตัวอย่างแก่คนในครอบครัวและในชุมชนได้ 

และผู้น�าสตรีหลายคนได้รับรางวัลคนดีศรีสังคมจากทางจังหวัด…” 

ทางเครือข่ายแม่ญิงพะเยา ไม่ได้เน้นการท�ากิจกรรมที่เป็นรูปธรรม แต่ท�าโดยการให้ก�าลังใจ

เพื่อผู้หญิงงดเหล้าได้ เพราะเครือข่ายฯ คิดว่าการเอาคนติดเหล้ามาบ�าบัด หรือมาอบรมไม่ได้ผลอ

ย่างแท้จริง แต่ต้องเป็นการให้ก�าลังใจ ในกรณีของพี่พิม (นามสมมติ) คนบ้านต�๊าม่อน ทางเครือข่ายฯ  

ได้ชักชวนกันไปเยี่ยมบ้าน การเข้าไปพูดคุยอย่างต่อเนื่อง และให้ก�าลังใจ ส่งผลให้พี่พิมที่จะเลิกเหล้า

เกดิความตระหนกั และค่อย ๆ  ลดเหล้าลง ซึง่ท�าให้ครอบครวัของเธอมคีวามภมูใิจ และให้ก�าลงัใจกนั

และกัน โดยลูกสาวที่ท�างานกรุงเทพฯ บอกว่าถ้าแม่งดเหล้าได้จะให้ทองหนึ่งบาท ซึ่งผ่านมาประมาณ

หนึง่เดอืนพีพ่มิสามารถลดเหล้าได้ ท�าให้สขุภาพดขีึน้ และหน้าตาแจ่มใส ในปีนีอ้าจจะมาเข้าโครงการ

งดเหล้าเข้าพรรษา

ทั้งนี้ การควบคุมสุราในชุมชน ในบริบทของพะเยา ควรจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างการ

ให้ก�าลังใจคนที่จะเลิกเหล้ารายบุคคล โดยแกนน�าสตรีในชุมชน การใช้มาตรการทางสังคมในชุมชน 

ผนวกกับการใช้มาตรการทางกฎหมายของทางภาครัฐ จะท�าให้การท�างานควบคุมสุราในชุมชนได้ผล

ดี และสามารถท�าให้เป็นต้นแบบของพะเยาได้ 

จากการท�าวิจัยฯ ท�าให้เครือข่ายฯ ได้เรียนรู้ว่า การเข้าถึงเหล้าในชุมชน สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

ดงันัน้ถ้าใครมปัีญหากจ็ะพึง่พาเหล้า ได้เรยีนรูปั้ญหาทีส่่งผลกระทบต่อคนในชมุชน เหล้าท�าให้คนขาด

สตทิีก่ระท�าความรนุแรงต่อคนในครอบครวั จากครอบครวัได้ส่งผลกระทบต่อสงัคม การดืม่สรุาของกลุม่

ผูห้ญงิเพยีงไม่กีค่น เกดิมาจากสามทีีเ่ป็นผูน้�ากนิเหล้า เกดิการประชด โดยกนิเหล้าตามสาม ีส่งผลกระ

ทบต่อมาได้ส่งผลให้เกดิภาวะทางจติทีเ่กดิจากการถกูกระท�าความรนุแรงในครอบครวั ความเครยีด ส่วน

เด็กเยาวชนได้ถูกกระท�าความรุนแรงที่มีสาเหตุจากผู้ที่ดื่มเหล้า ได้โทษเหล้าว่าท�าให้ตนเองต้องกระท�า

ลงไป ได้เรยีนรูว่้า ถ้าชมุชนม ีมองเหน็ปัญหาทีเ่กดิจากการดืม่สรุา จะลกุขึน้มาแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

โดยไม่ใช่เพียงแค่น�าป้ายรณรงค์มาติดเท่านั้น แต่ต้องมีมาตรการที่เกิดจากคนในชุมชนที่เห็นร่วมกัน

ว่าการดื่มเหล้าเป็นปัญหา เป็นการแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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เรื่องเล่าของสาวนักดื่ม

เรือ่งเล่าของผูห้ญงิทีผ่่านประสบการณ์ดืม่เหล้าของเธอเป็นกระบวนการโต้ตอบ/ต่อรอง การสร้าง

ตราประทบัความเป็นแม่ญงิฮ้าย แม่ญงิขีเ้หล้า ประสบการณ์การลดเลกิเหล้ามาจากกระบวนการเรยีนรู้

การฝ่าวิกฤติต่าง ๆ ในชีวิตด้วยตัวของตัวเอง

กรณีที่ 1 พี่พร (นามสมมุติ)อายุ 46 ปี 

พี่พรเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ในด้านการดื่มเหล้า พี่พรเคยดื่มตั้งแต่

อายุ 20 กว่าปี ก็จะดื่มตามเพื่อนช่วงเทศกาลปีใหม่เมือง (งานสงกรานต์) “เฮาก็กิน กินแก้วสองแก้วก็

หยุดนอนไปบ่ได้แล้ว ถ้าจะกินก็กินที่บ้านบ่ได้ไปที่อื่น ส่วนรสชาติจากการดื่มเหล้า ดื่มแล้วมันไม่อร่อย 

ผู้หญิงส่วนใหญ่นิยมดื่มเบียร์ ส่วนเหล้าเถื่อนหรือเหล้าพื้นบ้านนั้นถูกเพื่อนยุให้ลองแต่ไม่ชอบ “กินแล้ว

บ่ถูกปาก มันไหม้ปากไหม้คอ”

ปัจจบุนัพีพ่รเลกิดืม่อย่างเดด็ขาดมา 10 กว่าปี เนือ่งจากตอนเทศกาลสงกรานต์กนิเหล้ากบัญาติ

ทีบ้่าน แต่ละบ้านจะท�าเหล้าขาว(สาโท)ซึง่มรีสหวาน ดืม่ง่าย โดยเอาสาโทมาผสมกบัน�้ามะพร้าวอ่อนซึง่

มกีลิน่หอม รสหวานจงึดืม่เข้าไปมาก ตืน่เช้ามารูส้กึผะอดึผะอมเกดิอาการเวยีนศรีษะ ลกุไม่ขึน้ “เพราะ

เฮากินที่บ้าน กับญาติจึงกินเยอะ เมากันที่บ้านกับญาติพี่น้อง” นอกจากผลกระทบต่อตัวเองแล้วยังถูก

สามีต่อว่าอย่างรุนแรงเพราะไม่ท�าหน้าที่ของแม่บ้าน “ ของกินก็บ่ยะ ที่หน้าทีหลังอย่าไปกิน กินอย่าง

อี้บ่ต้องกิน เสียการเสียงานกับข้าวหยังก็บ่ยะ วันหน้าจะสอนลูกสอนเต้าได้จะได๋”

ช่วงปี พ.ศ. 2537-2538 พีพ่รประสบกบัวกิฤตใินชวีติจากการทีท่ัง้พ่อและแม่ป่วยเป็นมะเรง็พร้อม

กัน ภาระในการดูแลพ่อแม่และครอบครัวตกอยู่ที่พี่พรคนเดียวจนเกิดอาการเครียดหนักถึงคิดจะฆ่าตัว

ตาย “เคยคิดว่าจะฆ่าตัวตายทั้งหมู่ ทั้งพ่อทั้งแม่ ตอนนั่นมันตันแล้ว เฮาคนเดียวมันบ่ไหว มันกดดัน

ขนาดหนัก เหมือนเฮาแบกอะไรไว้คนเดียว ไปทางไหนเปิ่นก็ช่วยเฮาบ่ได้ มันทุกข์ถึงขั้นเอาปลายข้าว

มาต้มให้ลูกกิน ลูกคนเล็กก็บอกพี่ว่า พี่กินเตอะมันเป็นร�า พี่ก็บอกว่ากินบ่ได้มันเป็นกากมันก็เลยฮ้อ

งไห้ เฮาก็เอ็นดู(สงสาร)ก็เลยฮ้องไห้ตาม คนป่วยก็นอน แฟนก็หา(เงิน)บ่ทันตัดสินใจว่าจะเอาให้ตาย

ทั้งหมด” ที่ผ่านวิกฤติมาได้เพราะบังเอิญคนชรามาพบพี่พรนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว “เปิ่นก็ว่าเป็นอันหยัง

มาฮ้องไห้ ปัญหามันมีเฮาจะมาช่วยแก้” หลังจากปลอบใจคนชราพาพี่พรไปกู้เงินกองทุนสงเคราะห์  

คนชราทีช่่วยพีพ่รพ้นวกิฤตใินชวีตินัน้ชือ่ พ่อน้อย ปัจจบุนัถงึแก่กรรมไปแล้ว ผลกระทบจากความเครยีด

ท�าให้พี่พรป่วย ต้องไปรักษาทางจิตเวช ผลข้างเคียงจากการทานยาที่หมอให้มันไปกดประสาทต้องนั่ง

พูดอยู่คนเดียว จึงตัดสินใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมจนอาการดีขึ้น เสมือนไปหาหมอ หมอให้ยาทางกายและ

ไปวัด พระให้ยาทางจิต
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จากการเลิกดื่มและผ่านพ้นวิกฤติในชีวิต ท�าให้พี่พรหันมาถือศีล 5 ใช้ศีล5 คุมตัวเองซึ่งก็ได้

ผล ผลก็คือครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปเยอะมีความสุข พี่พรไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่ สาเหตุมาจากเมื่อ 3 ปี

ที่แล้วไปกินเนื้อสัตว์ใหญ่เกิดอาการท้องแน่นต้องไปนอนรักษาอาการที่โรงพยาบาล 3 คืน การที่พี่พร

เป็นแม่ครัวท�าอาหารเลี้ยงสมาชิกในบ้านท�าให้สมาชิกในบ้านไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่ตาม ส่วนสัตว์เล็กจะ

กนิทีต่ายแล้ว(จะไม่ฆ่าเอง) ผลจากการไม่ฆ่าสตัว์กก็ระทบกบัอาหารการกนิในครอบครวั จากทีเ่ป็นคน

ทีเ่กบ็หาหน่อไม้ แหย่ไข่มดแดงเก่ง กเ็ลยต้องหยดุโดยเฉพาะอย่างยิง่ในวนัพระ ถ้าอยากทานเนือ้สตัว์ก็

ต้องไปซื้อหาที่ตลาดแทน วันพระพี่พรจะสวมชุดขาวท�าบุญที่วัด ความที่พี่พรเป็นแม่ขาว ก็มีชาวบ้าน

พูดแซวมาว่า “ถ้าเชื่อแม่ขาวก็บ่ได้กินหยัง”

กรณีที่ 2 ป้าศรีขี้เหล้าหลวง อายุ 50 ปี

ป้าศรีเริ่มกินเหล้าตั้งแต่อายุ 30 ปี หลังมีลูกสาวคนแรก วัตถุประสงค์การดื่มตอนนั้น กินเพื่อ

ความสนุก เมื่อไปช่วยงานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่เสร็จงานแล้วก็มากินกัน ต่อมาก็กลายมาตั้งวงกิน

กันเป็นก๊วนเหล้า มีพ่อเดิมเสร็จจากงานตอนเย็นมาเป็นเพื่อนร่วมวง ประเภทเหล้าตอนกินใหม่ ๆ เริ่ม

กินเหล้าขาวก่อน กินกับเพื่อนฝูงซึ่งมีอยู่เยอะ ต่อมาป้าศรีสามารถกินเหล้าได้ทุกประเภท ซึ่งในงานก็

มีทั้งเหล้าเถื่อน เหล้าสีแดง ถ้าเป็นประจ�าวันก็จะกินช่วงเวลาเย็น เพื่อน ๆ ร่วมก๊วนจะมาหาที่บ้าน

ในหมู่บ้านสมญานาม “ศรีขี้เหล้า” ไม่ได้มาง่าย ๆ เพราะจะไปที่ไหนป้าศรีก็กินอยู่เป็นประจ�า

ขาดไม่ได้ ตัวอย่างงานสังสรรค์ปีใหม่เมือง(สงกรานต์) จะกินเหล้าตลอดงานกินแล้วชอบสนุกชอบร้อง

เพลง ป้าศรีบอกว่ามีการกินเหล้าในหมู่บ้านกันเยอะ โดยเฉพาะพวกผู้ชายกินกันในบ้านในซุ้ม เพราะ

ความมีอารมณ์สุนทรีย์ของป้าศรี ถ้าป้าศรีเดินผ่านซุ้มเหล้าก็จะมีคนชวน “ยายมานี่ยายมากินด้วยกัน 

หรือแม่เฒ่ามากินในซุ้ม”

ขณะผู้วิจัยท�าโฟกัสกรุ๊ปในหมู่บ้าน ผู้ประสานงานเครือข่ายแม่ญิงพะเยาประจ�าหมู่บ้านได้

เชิญป้าศรีมาร่วมวงสนทนาและขอร้องให้ป้าศรีเล่าประสบการณ์การดื่มเหล้าตลอดระยะเวลา 20 ปี  

ป้าศรียอมรับว่าก่อนมาร่วมวงสนทนาได้แวะ “ก๊งเหล้า” จะได้มีความกล้า ป้าศรีมีใบหน้าบวมฉุและ

พดูเหมอืนคนลิน้แขง็พดูจาวนไปวนมา ท้ายสดุผูว้จิยัถามป้าศรว่ีาสนใจจะเลกิเหล้าเข้าพรรษาทีจ่ะถงึนี้

หรือไม่ ป้าศรีตอบว่าตอนนี้ยังไม่เลิกกินเหล้าจึงไม่งดเหล้าเข้าพรรษา ต่อมาอีกเดือนครึ่งผู้วิจัยตั้งใจจะ

มาสนทนาเชงิลกึกบัป้าศรทีีบ้่าน ปรากกฎว่าป้าศรไีด้ตดัสนิใจเลกิกนิเหล้าเสยีแล้ว ประเดน็การสนทนา

กับป้าศรีจึงต้องปรับเปลี่ยน ป้าศรีบอกต่อมาว่า ค�าถามของผู้วิจัยที่ว่าถ้าเลิกเหล้าไม่ได้ อย่างน้อย

ก็งดเหล้าเข้าพรรษาจะได้ไหม ขณะที่ผู้วิจัยถามนั้นป้าศรีไม่กล้ารับปาก ที่ไม่รับปากเพราะกลัวบาป  

ถ้าหากรบัปากแล้วท�าไม่ได้จะเป็นบาป กเ็ลยกลบัมาคดิทีบ้่านและตดัสนิใจเลกิด้วยตวัเองโดยไม่บอกใคร  

ป้าศรีได้เล่าอาการและผลของการเลิกเหล้าแบบหักดิบของตนเองว่า 
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“ ตัง้แต่วนันัน้เป็นต้นมา รูส้กึไม่หยากกนิ(เหล้า) แต่ถ้าไม่ได้กนิมนัจะมอีาการสะลมึสะลอื 

มีอาการเมาหัว กินบ้างแต่ไม่กินเยอะ ร่างกายต้องปรับตัว กินพ้องอาการมันก็หาย ป้า

ศรเีองกเ็ป็นความดนัโลหติสงู เมือ่มาเลกิแบบหกัดบิคอืหยดุเลยแอลกอฮอล์ยงัตกค้างใน

เลือดจึงเกิดอาการเมาหัว ก็เลยต้องเติมนิดหน่อย”

ภายหลงัป้าศรเีลกิเหล้า ผลตามมากค็อื ป้าศรยีบุเลกิก๊วนเหล้าทีบ้่าน “ตอนทีก่นิกนัหนกัถงึเกบ็

ขวดขายได้ เดี๋ยวนี้มีแต่ขวดน�้าปลา ตอนนี้ไม่ได้ไปซื้อเหล้า ใครมาหาก็บอกบ้านนี้ไม่เก็บเหล้าไว้แล้ว 

หรือลุงที่เคยเอาเหล้ามาเลี้ยงก็ไม่เอามาเพราะ “ป้าบ่กิน” มันบ่ไม่มาคลุกคลีกับเรา ตั้งแต่เวทีวันนั้น

เขาบ่คบกับเฮาแล้ว” ส�าหรับกับครอบครัวป้าศรีเอง ลูกก็ว่าดี ใครเห็นก็ว่าดี ร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์

ขึ้น หน้าตาใสบ่บวมเหมือนวันนั้น “ไปอู้ฮือลูกฮื้อผัวฟัง ผัวบอกดีใจแต้วะที่เฮายั้งเหล้าคนรอบวงฟังเรา

พูดถือว่าได้ก�าลังใจ ชาวบ้านเปิ่นก็ว่าดี ไปอู้กับไผ๋เปิ่นก็ว่าดี” เลิกเหล้าแล้วป้าศรีน�า้หนักเพิ่มเป็น 60 

กิโลกรัม อีกประการหนึ่ง ประหยัดรายจ่ายในครอบครัว เมื่อก่อนกินเบียร์วันละ 6-7 ขวดหรือไม่มีวง

เหล้าจะกินอย่างน้อยเบียร์วันละขวด โดยสรุปป้าศรีจ่ายค่าเหล้าค่าเบียร์ประมาณ 2,000 บาทต่อเดือน

รวมทั้งค่ากับแกล้ม

ตอนนีป้้าศรพีร้อมเข้าร่วมกจิกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ก่อนนัน้ทีไ่ม่รบัปากเพราะกลวับาป ถ้าหาก

รับปากแล้วกลัวท�าไม่ได้ ตอนนั้นนักวิจัยแนะน�าว่า ถ้าเลิกเหล้าไม่ได้ อย่างน้อยก็งดดื่มช่วงเข้าพรรษา 

กน็�ากลับไปคดิจงึเลิกดู แน่ใจวา่เลิกไดจ้ึงเข้ากจิกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา กเ็ลยเลกิมาได้เดอืนกวา่(หลัง

เดือนเมษา58) มาคิดว่าถ้าหวลหลับมากิน(เหล้า)อีกอาจเป็นผีบ้ามากกว่าเก่า เคยเห็นคนเลิกแล้วกลับ

มากินอีก กลายเป็นอาการทางประสาทสติไม่ดีไม่รู้เรื่องรู้ราว “อย่างอ้ายดมเลิกกินเหล้า แล้วกลับมา

กินอีกหนักกว่าเก่ากลายเป็นคนสติไม่เต็ม”

การรบัการอบรม เคยไปอบรมกบัพ่อหลวงแล้วแต่เลกิไม่ส�าเรจ็ “ไปประชมุกบัทางราชการมกัจะ

บอกว่าเหล้าไม่ดอีย่างโน้นอย่างนี ้คนกนิเหล้ากย็งักนิอยูไ่ปอบรมกเ็หมอืนไปให้เขาด่าเขาว่า ไปฟังหมอ

พูดก็เหมือนไปฟังหมอสอน หมดก�าลังใจ” การรณรงค์งดเหล้าจึงไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร ในที่สุด

บทเรียนของการเลิกเหล้า ป้าศรีสรุปว่า

“การจะเลิกเหล้านี้บ่ได้อยู่ที่ค�าสั่งของหมอ บ่ได้อยู่ที่ค�าสั่งของไผ๋ แต่มันอยู่ที่ตัวเฮา”

กรณีที่ 3 ป้าเดือน (นามสมมุติ) อดีตสาวร�าวงอายุ 57 ปี

ป้าเดือนเริ่มกินเหล้าเมื่อตอนอายุ ประมาณ 16-17 ปี แต่ก่อนกินเหล้ากับเพื่อนในงานแต่งงาน

เพือ่น ตอนอาย ุ16-17 ปีป้าเพญ็เคยเป็นสาวร�าวงกบัวงดนตรเีล่นอยูต่ามงานวดั งานหมูบ้่านชือ่วงดนตรี

จ�าปาทอง แสดงร�าวงแบบมาตรฐาน อาชีพสาวร�าวงจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเหล้าไม่มั่วสุม แม้ว่าจะมีคนหรือ

เจ้าภาพมาชวนดืม่หรอืเอาเหล้ามาเลีย้ง หวัหน้ากจ็ะกนิเหล้าแทน การออกไปนอกสถานที ่สาวร�าวงมกั
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จะเป็นญาติกันกับหัวหน้าวงจึงฝากกันดูแล ป้าเดือนแต่งงานเมื่ออายุ 19 ปี แต่งงานได้ 3 ปีครึ่งสามีก็

เสียชีวิตด้วยสาเหตุหัวใจล้มเหลว

ความเศร้าโศกเสียใจบวกกับความเครียดท�าให้ป้าเดือนหาทางออกด้วยการกินเหล้ากับเพื่อน  

กินเหล้าหนักถึงขั้นอาเจียน ความเครียดนั้นมาจากปัญหาภายในครอบครัว ตอนนั้นพ่อไม่ถูกกันกับ

ลูกเขย บังคับให้ป้าเดือนต้องเลือกไปอยู่ระหว่างพ่อกับสามี ถ้าไปอยู่กับสามีก็ตัดพ่อตัดลูกกัน “ตามใจ

จะไปอยูท่ีไ่หนกไ็ปตดัพ่อตดัลกูกนั แต่แม่ไม่ยอมตดั พอดแีม่กม็าอยูก่บัป้า แต่พ่อไม่ให้แม่อยูด้่วย ต้อง

รือ้บ้านมาปลกูบ้านใหม่” ช่วงนัน้ป้าเดอืนแก้เครยีดด้วยการกนิเหล้าแบบสดุ ๆ  ในงานแต่งงานกนิเหล้า

ชนดิดวลกนัมงึแก้วกแูก้ว เมาจนขาดสตขินาดมคีนหามมาส่งบ้านยงัไม่รูเ้รือ่งเลย ไม่มใีครช่วย น้องสาว

ก็มีครอบครัวมีภาระต้องดูแล ลูกก็ยังเล็กอยู่อายุประมาณ 2 ขวบ

ตอนลูกมีอายุพอเข้าโรงเรียนอนุบาล ป้าเดือนก็พูดกับแม่ว่า “ฝากหลานเน้อจะไปแล้ว” ความ

หมายของค�าว่า “จะไปแล้ว” ของป้าเดือนก็คือไปเป็นสาวล่องใต้ “ไปหาเงิน” ได้ตัดสินใจแล้วจะไป

พร้อมกับเพื่อนที่เป็นญาติกัน ป้าเดือนคิดว่า “เราไปเพื่อลูก” การไปเป็นสาวล่องใต้ของป้าเดือนเป็นที่

รับรู้ของชาวบ้าน เพราะช่วงนั้นมีสาวจากหมู่บ้านไปล่องใต้กันเยอะในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2532-2538 

ส่วนป้าเดือนไปท�างานปี พ.ศ. 2535 การล่องใต้ของสาวในหมู่บ้านช่วงนั้น ท�าให้บรรยากาศภายใน

หมูบ้่านเงยีบเหงาไปถนดั มกีารเรยีกขานกนัในช่วงว่า “สาวล่องกรงุหนุม่ล่องกอง” หมายถงึหมูบ้่านไม่มี

สาวให้มาแอ่วหรือมาจีบ บรรดาหนุ่ม ๆ จึงเดินดีดซึงร้องเพลงไปตามถนนหาบ้านที่ยังมีสาวเหลืออยู่

ป้าเดือนไปท�างานหาเงินที่จังหวัดระนองเป็นครั้งแรกในชีวิต ไปอยู่ได้ 3 คืนไม่ได้ท�างาน เอาแต่

ร้องไห้แต่อย่างเดยีวเพราะท�าใจไม่ได้ เจ้าของบ้าน(ซ่อง)เป่ินว่า “ถ้าท�าใจไม่ได้กไ็ม่ต้องท�า” พอมาคนืที่ 

3 ก็มาโดนต�ารวจจับ พอดีเพื่อนรู้ว่าโดนจับ เพื่อนก็โทรเข้าไปหาตาซึ่งท�างานประมงบนเรือซึ่งก�าลังขึ้น

ฝั่งให้มาช่วย ตาก็มาประกันออกมาด้วยเงิน 4,000 บาท ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้จักกันมาก่อน ตาถามว่า “ท�าไม

ถึงมาเป็นผู้หญิงแบบนี้ ท�าไมไม่อยู่บ้าน” ป้าเดือนก็เลยพูดให้ตาฟังถึงสภาพครอบครัวที่ต้องดูแลรับผิด

ชอบตามความเป็นจริง ตาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นจะรับเลี้ยงดูเอง ป้าเดือนบอกว่าการตัดสินใจไปท�างาน

หาเงินที่ระนองถือว่าประสบวิกฤตในชีวิตที่หนักสุด ๆ ถ้าหากสามีไม่เสียชีวิตก็ไม่ออกไปท�างานอย่าง

นั้น ส�าหรับป้าเดือนช่วงเวลานั้น ก็เหมือนคนตกลงไปในเหวไปแล้ว และโชคดีมีคนแบบตาไปฉุดขึ้นมา

จากนั้นป้าเดือนก็กลับมาอยู่บ้าน ส่วนตายังท�าประมงต่อและส่งเงินมาเลี้ยงดูป้าเดือน ปัจจุบัน

ตากลบัมาอยูก่นิกบัป้าเดอืนทีห่มูบ้่านและก�าลงัป่วยเป็นอมัพฤกษ์พกัรกัษาตวัอยูท่ีบ้่าน ส่วนสาวล่องใต้

กลับมาอยู่บ้านแล้วมากินเหล้า ส�าหรับป้าเดือนสาวล่องใต้ส่วนใหญ่จะไม่กินเหล้าเพราะการไปหาเงิน

เป็นการไปเพื่อลูกเพื่อครอบครัวไม่ใช่การเอาเหล้ามาดับทุกข์ที่เกิดจากการเป็นแม่ญิงบ่ดี “เราเป็น

แม่ญิงแบบนั้นเปิ่นจะตราหน้าเป็นแม่ญิงบ่ดี การหันเข้าหาเหล้าเอาเหล้ามาดับ(ทุกข์)มันเป็นไปบ่ได้  

เราต้องตัดใจท�าใจว่า เราอยู่เพื่อลูก”
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สาวที่ไปท�างานส่วนใหญ่กลับมาอยู่บ้าน ไม่มีใครเขาสนใจ คิดว่าเขาคงดูอยู่แต่เราไม่สนใจ มัน

เป็นเรือ่งครอบครวัของเรา ใครจะว่าอย่างไรมนัเป็นเรือ่งของเขา อาจเพราะว่าช่วงนัน้คนไปกนัเยอะ มนั

ขึน้อยูท่ีว่่าล่องกรงุมาแล้วมพีฤตกิรรมอย่างไรมากกว่า จะให้สงัคมยอมรบัหรอืญาตยิอมรบั การเป็นสาว

ล่องกรุงจะคิดอย่างไรก็ได้ ไม่ได้อยู่ที่ประวัติหากอยู่ที่การท�าตัว มากกว่า

“คือไปเป็นสาวล่องกรุงมาแล้ว เฮาอยู่บ้านเฮาก็ท�าตัวปกติเช่นเดียวกับเฮาเคยอยู่บ้าน บ่

ต้องไปกินเหล้าที่ไหน มีการมีงานก็ไปช่วยเปิ่นเป็นปกติ บ่ต้องแต่งตัวไฮโซ ถึงเวลาไป

เข้าวัดเฮาบ่ต้องแต่งตัวไปอวดไผ๋ เฮาต้องฮู้ตัวเฮา ผู้ชายมาจีบก็ท�าตัวธรรมดา จะเป็น

นัยแบบสาวกรุงเทพเฮาบ่เอา”

“เฮาอยู่ทางโน้นก็ต้องใช้ชีวิตแบบทางโน้น เฮากลับมาอยู่บ้าน ก็ต้องใช้ชีวิตเหมือนกับ

เฮามาอยู่บ้าน เฮาจะเอาชีวิตทางโน้นมาใช้ทางนี้บ่ได้ อีกอย่างเฮาก็ต้องนึกถึงหน้าตา

ญาติเฮา นึกถึงครอบครัว”

ป้าเดอืนไม่ดืม่เหล้าเพราะรกัลกูยิง่กว่าชวีติ ลกูชายป้าเดอืนรบัรูเ้รือ่งราวทกุอย่างจากปากของแม่

เอง ปัจจุบันลูกชายป้าเดือนแต่งงานมีลูก มีอาชีพมั่นคงไม่ดื่มเหล้า ลูกเคยพูดกับแม่ว่า 

“แม่บ่ต้องกินเหล้าเหมือนแม่ญิงทางไหล่ดอย(ทางวังเหนือ จังหวัดล�าปาง) เคยเห็นแม่

ญิงติดเหล้าเขาจะบ่สนใจลูก เขาไปของเขาเรื่อย ๆ บ่สนใจครอบครัว แม้แต่แฟนเขา

จะบ่สนใจถ้าเป็นแม่ญิงแบบนั้น”

กรณีที่ 4 ยาย (อุ้ย) กินยาดองเหล้า กรณีหญิงสูงอายุและเป็นคนต้มเหล้า

อุย้อาย ุ83 ปี ถ้าเปรยีบเทยีบกบัคนวยัเดยีวกนั อุย้เป็นคนทีม่สีขุภาพกาย ใจดทีีส่ดุคนหนึง่ ความ

จ�าอุ้ยยังดี พูดจาฉะฉานจัดว่าเป็นคนทันคน ท�าให้การสนทนากับอุ้ยได้อรรถรสและเป็นผู้รู้เรื่องราวใน

ชุมชน การตอบโต้ การให้ความหมายเกี่ยวกับเหล้าของอุ้ยมาจากประสบการณ์จริงในฐานะที่อุ้ยเคย

ต้มเหล้าขายและเคยถูกสรรพสามิตจับพร้อมกับยึดของกลาง และความเป็นคนเกิดในถิ่นนี้การตอบโต้

ของอุ้ยจึงมุ่งไปเพื่อที่จะปกป้องผู้หญิงกินเหล้าหรือสาวล่องใต้ที่ผ่านความเจ็บปวดรวดร้าวทางจิตใจมา

แล้ว และอุ้ยก็รู้ดีถึงสายตาของคนภายนอกมองไปที่สาวเหล่านี้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายตาของ

ข้าราชการ นักวิชาการ และนักการเมือง

อุ้ยมีพี่น้อง 5 คนเป็นชาย 1 คน ความที่มีลูกชายคนเดียวเมื่อถึงเวลาท�านา พ่อจึงฝึกให้ลูกสาว

ไถนาสมัยนั้นใช้ควายไถนา ตอนอุ้ยอายุ 13-14 ปีพ่อต้มเหล้าเถื่อนขาย เมื่อมีคนมาซื้อเหล้าอุ้ยต้องชิม

เหล้าก่อนขาย ต่อมาพ่อท�าไม่ไหว กใ็ห้ยกให้อุย้ซึง่เป็นลกูท�าต่อ กไ็ปต้มเหล้าในป่าตอนนัน้อาย ุ25-26 ปี 

(ประมาณ 50 ปีที่แล้ว) สาเหตุที่เลิกต้มเหล้าขายเพราะถูกจับไปโรงพัก 2 ครั้ง ถูกจับพร้อมกับอุ้มลูก

น้อย และยึดอุปกรณ์ต้มเหล้า ประกอบด้วยหม้อต้ม หม้อป้อง หม้อขาง
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การกินเหล้า ยายกินเหล้าตั้งแต่ตอนยังสาว จะกินเฉพาะงานขึ้นบ้านใหม่ ไม่ใช่ไปกินแบบเมา

ม่วนไม่ท�างาน พวกสาวบ้านต�้าจะกินเหล้าต้มหรือเหล้าหมักน�้าขาว(สาโท) หรือข้าวแช่(ข้าวหมาก)  

เมื่อตอนสูงอายุก็มากินยาดองสมุนไพรที่มาเร่ขายหรือหลานสาวส่งยามาจากเกาหลีจ�าพวกโสม ที่ยาย

กินเป็นยาแก้ปวดตามเนื้อตามตัว แต่ก่อนกินยาธรรมดาที่ทางการจัดให้กินแล้วรู้สึกขี้เกียจไม่อยากท�า

อะไร แต่พอกินยาดองโสมปรากฏว่ารู้สึกเบาตัวไม่ขี้เกียจ ยกแข้งยกขาได้ ถ้ากินเหล้าเพียว ๆ จะรู้สึก

ได้กลิน่เป็นกลิน่เหมน็ บางคนมานัง่ใกล้ยงัเหมน็เลย การกนิกก็นิวนัละ 2 เป็ก (ก่อนอาหารเช้าและก่อน

นอน) ถ้าไม่ได้กินจะเกิดอาการปวดตามแข้งขา กระดูกเอ็น ต้องใช้หมอมานวด เหล้ายาดองจึงเป็น

เหมือนหมอนวดตัวจริง ส่วนเหล้าซื้อมาจากทัดดาซึ่งเป็นโรงกลั่นในหมู่บ้าน ในสายตาของยายที่ผ่าน

ประสบการณ์มานานบอกว่าทัดดาเป็นเหล้าคุณภาพดี เคยเปลี่ยนเหล้าปรากฏว่า บางเจ้าก็มีรสเปรี้ยว 

บางเจ้าก็มีรสจาง สีขุ่น ๆ ซึ่งไม่ดี

กรณีที่ 5 พี่บุษคนขายเหล้าในร้าน อายุ 45 ปี

คนทั่วไปมองแม่ค้าคือคนขายสินค้า เพื่อให้ก�าไรมีรายได้เพียงพอโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลที่

เกดิขึน้จากการค้าขายนัน้ แต่ในความเป็นจรงิความเป็นแม่ค้ายงัทบัซ้อนกบัความเป็นแม่ของลกู ความ

เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ยังรักษาระบบเครือญาติ การขายเหล้าของแม่ค้ายังถูกก�ากับด้วยส�านึกของ

ความเป็นแม่ ส�านึกความเป็นชุมชน ท�าให้แม่ค้ารู้สึกถึงผลกระทบต่อความเป็นแม่ถ้าขายเหล้าให้กับ

เยาวชนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับลูกตนเอง ส�านึกความเป็นแม่ของแม่ค้าจึงควบคุมก�ากับการขาย

เหล้าแก่ลกูค้า จงึเป็นเทคนคิวธิกีารของอ�านาจการปกครองในสงัคมสมยัใหม่ นอกเหนอืจากกฎระเบยีบ

ข้อบังคับของรัฐที่เกี่ยวกับการขายเหล้า

พี่บุษมีลูก 2 คน คนแรกเป็นชายอายุ 16 ปี เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่วนคนที่สองเป็นหญิง

อาย ุ10 ปีเรยีนชัน้ประถมปีที ่4 พีบ่ษุตัง้ร้านขายของช�าในหมูบ้่านเมือ่ปี พ.ศ. 2542 ปกตจิะปิดร้านเวลา 

1 ทุ่มเพราะเวลาตี 3 ครึ่งต้องตื่นไปตลาดในเมืองซื้ออาหารสดมาขาย นอกจากของช�าต่าง ๆ แล้วที่

ร้านจะขายเหล้าสมี ีหงส์ และแสงโสม ส่วนเบยีร์ไม่ขายเบยีร์สงิห์เพราะราคาแพงไม่มคีนซือ้ มแีต่เบยีร์

ลีโอกับเบียร์ช้าง และเหล้ากลั่นชุมชนทัดดา

ส�าหรับพี่บุษเจ้าของร้านไม่กินเหล้า และร้านค้าในหมู่บ้านจะขายเหล้าทุกร้าน โดยมีรถสายส่ง

จากเอเย่นเหล้าในเมือง มีการแบ่งโซนกันคุมพื้นที่ พื้นที่ใครพื้นที่มันอย่างโซนนี้เป็นของลุงศักดิ์ ก็ไม่มี

การข้ามเขตกัน ส่วนเหล้าพื้นบ้านหรือสุรากลั่นชุมชนก็สั่งมาขายตามความต้องการของลูกค้า จะขาย

เฉพาะเหล้าติดแสตมป์ จากประสบการณ์ในการขายเหล้าในชุมชนพบว่า ความนิยมสุรากลั่นชุมชน

เป็นความนิยมของคนส่วนน้อยซึ่งจะเป็นที่มีอายุ ดังจะเห็นได้จากสุรากลั่นชุมชน 1 ลัง( 24 ขวด)  

ใช้เวลา 3 เดือนถึงจะขายหมด จากการถามลูกค้า ส่วนใหญ่ซื้อ ไปประกอบเครื่องเซ่นไหว้ แก้บน 

ที่มาซื้อกินจริงไม่ค่อยมีมีแค่ 2 คนเท่านั้นที่รู้เพราะคนซื้อเขาบอกเอง ลูกค้ามักนิยมซื้อเบียร์มากกว่า  
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จะขายดีเฉพาะหน้าเทศกาล ส่วนงานอื่น ๆ เช่นงานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่เขานิยมไปซื้อเครื่องดื่ม

ที่ร้านใหญ่ในเมือง(ห่างจากตัวเมืองประมาณ 14 กม) เพราะซื้อเป็นจ�านวนมากได้ส่วนลด ส่วนลูกค้า

ที่เป็นหญิงจะมีอยู่ 2 คนที่ซื้อเบียร์ไปกินเอง ถ้าซื้อเหล้าอย่างเหล้าสี ก็มักจะน�าไปเลี้ยงแขกที่บ้าน ส่วน

เยาวชนจะไม่ขายให้

ส่วนสถานะพีบ่ษุนอกจากเป็นคนขายเหล้าแล้ว “ความเป็นแม่” ทีม่ลีกูก�าลงัเข้าสูว่ยัรุน่ เกดิความ

ตระหนักและเป็นห่วงถ้าจะขายเหล้าแก่วัยรุ่นที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับลูกชาย เธอจึง จะไม่ขายให้

รวมทั้งบุหรี่แม้ว่าจะมีกฎหมายห้ามหรือไม่ก็ตาม “ถ้าเป็นละอ่อนเฮาจะบ่ขายฮื้อ ทั้งนี้เฮาต้องฮู้ข้อมูล

ของครอบครัวในหมู่บ้านก่อนเฮาถึงขาย ถ้าคนที่อื่นมาซื้อเฮาฮู้เลยว่า หาซื้อที่อื่นบ่ได้ถึงมาซื้อพี้ เฮาถึง

บ่ขาย” พี่บุษเคยคิดเหมือนกันถ้าเยาวชนรุ่นลูกมาซื้อเหล้า แล้วตัดสินใจขายก็กลัวจะเป็นบาปตามติด

มา หากเยาวชนคนนั้นกินเหล้าที่ซื้อจากร้านเราแล้วขับรถเกิดอุบัติเหตุ “ลูกเราก็ขับรถไปเรียนหนังสือ

ในเมืองก็กลัวจะเกิดกับลูกเราเหมือนกัน”คนเมามาซื้อก็ไม่ขาย กลัวเปิ่นไปตกรถ เคยบอกว่า “พอแล้ว

มั้ง บ่ต้องซื้อบ่ต้องกิน ก็บอกเหมือนกัน

กล่าวโดยสรุป การควบคุมสุราในชุมชนบ้านต�๊าม่อนยึดโยงอยู่กับการรวมศูนย์อ�านาจรัฐและ

สถาบันทางศาสนา ที่ถูกก�ากับด้วยชุดความรู้ทางการแพทย์ที่ว่าด้วยปัญหาสุรา และถูกก�ากับด้วยหลัก

ศีลธรรมการแก้ไขปัญหาสุราจะมุ่งไปยังการลดลงของจ�านวนนักดื่มเพื่อให้พะเยา “ไม่เป็นอันดับหนึ่ง

ของประเทศ” การจัดการกับโรงกลั่นสุราชุมชนที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุให้ปริมาณเหล้าในตลาดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์เพิม่ขึน้ และเพิม่จ�านวนนกัดืม่หน้าใหม่ตามมา ทัง้นีป้ฏบิตักิารควบคมุสรุามุง่ไปทีก่ลไกของ

ระบบราชการตั้งแต่จังหวัดจนถึงหมู่บ้าน อ�านาจการปกครองตนเองของหญิงนักดื่มเป็นปฏิบัติการต่อ

รองของปัจเจกทั้งเป็นอิสระและร่วมมือกับอ�านาจจากส่วนกลาง การสร้างองค์ความรู้ผ่านเรื่องเล่าผ่าน

ประสบการณ์เกี่ยวกับเหล้าในชีวิตของเธอ ในอนาคตการรวมตัวของปัจเจกที่กระตือรือร้นจะเป็นกลาย

เป็นชุมชนการเรียนรู้ที่ส�าคัญและขยายผลไปสู่พื้นที่ใกล้เคียง
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4.4 เงื่อนไขและข้อตกลงในก�รควบคุมสุร�

เงื่อนไข/ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมสุราในชุมชน

เมือ่พจิารณาเงือ่นไข/ปัจจยัทีม่ผีลต่อการควบคมุการบรโิภคสรุาในชมุชน สามารถแยกแยะออก

เป็นปัจจัยเชิงบวกและเชิงลบ ได้ดังนี้

ปัจจัยเชิงบวก
1. บทบาทของวัดและพระสงฆ์ ในการเป็นแกนน�าท�ากิจกรรม ในชุมชนต�๊าม่อนเป็นพื้นที่ที่

มีการท�ากิจกรรมด้านพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง เช่น เครือข่ายฯเพื่อนคุณธรรม ค่ายกล้า

น�า โครงการหมู่บ้านศีล 5 โดยมีครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านศีล 5 ถึงร้อยละ 80

2. มีแกนน�าในชุมชนเช่น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล อสม. ที่ท�าเป็นตัวอย่างใน

เรื่องของการไม่ดื่มสุราในงานต่าง ๆ

3. มีแกนน�าของเครือข่ายแม่ญิงพะเยาในพื้นที่ ที่มีมาตรการในการท�างานเชิงรุกโดยการลง

เยี่ยมบ้าน การดูแลผู้หญิงที่ติดสุรา ในลักษณะของการพูดให้ก�าลังใจ เพื่อลดลดเลิกสุรา

4. กฎเกณฑ์และส�านึกตามความเชื่อของผู้ประกอบการโรงกลั่นสุราชุมชน เช่น ไม่ต้มเหล้า

ในวันพระ วันขึ้น 8 ค�่า

5. กฎเกณฑ์และส�านกึของผูป้ระกอบการร้านค้าในชมุชน โดยไม่ขายเหล้าให้เดก็เยาวชนทีอ่ายุ

ต�่ากว่า 18 ปี ปิดตามเวลา ไม่ขายให้คนเมา มีมโนธรรมส�านึกเช่น ร้านค้าตั้งอยู่หน้าวัด 

และหมู่บ้านต�๊าม่อนเป็นหมู่บ้านในโครงการศีล 5 ส่วนส�านึกเรื่องบาปกรรมเช่น มีลูกก�าลัง

โตเป็นเยาวชน กลัวซื้อเหล้าไปกินแล้วประสบอุบัติเหตุ เกิดทะเลาะวิวาท

6. การเปลีย่นแปลงวถิกีารผลติ จากการท�านาทีม่กีารลงแขก ช่วยเหลอืกนั เปลีย่นไปสูก่ารท�า

นาแบบจ้างเหมา ท�าให้การเลี้ยงสุราในช่วงเย็นลดลง

7. การมีผู้น�าทางจิตวิญญาณทั้งพระสงฆ์ในศาสนาพุทธ และครูสอนศาสนาในศาสนาคริสต์ 

ที่คนในชุมชนให้ความเคารพนับถือ

8. มีการท�ากิจกรรมการรณรงค์และการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยการ

มีส่วนร่วมของชุมชน เช่น มาตรการงานศพปลอดเหล้า/ งดเหล้างานศพ

9. มีการปฏิบัติตามมาตรการ และข้อกฎหมาย โดยเฉพาะการห้ามจ�าหน่ายสุราแก่ผู้มีอายุต�่า

กว่า 18 ปี การห้ามจ�าหน่ายสุราในเวลาที่ห้ามตามกฎหมาย การห้ามดื่มสุราในวัด สถาน

ศึกษา และสถานที่ราชการอย่างเด็ดขาด

10. มีการการท�าบันทึกความร่วมมือไว้เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เทศบาล 

กับภาคประชาชน รวมถึงได้มีการน�าปฏิบัติอย่างจริงจังในระดับชุมชน
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ปัจจัยเชิงลบ

1. การโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ผ่านสือ่ ทวี ีวทิย ุรวมทัง้มป้ีายโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

ขนาดใหญ่ ติดตามร้านค้าในชุมชน

2. การรณรงค์งดเหล้าในพืน้ที ่ได้ผลพอสมควร แต่ยงัมกีารดืม่แอลกอฮอล์ในประเพณเีทศกาล

ต่าง ๆ โดยเฉพาะช่วงที่มีการเลี้ยงเลือกตั้งท้องถิ่น และท้องที่

3. ชมุชนอยูใ่กล้ตวัจงัหวดั เข้าถงึง่าย ควบคมุในพืน้ทีช่มุชนได้แต่ควบคมุคนซึง่เดนิทางไปมา

ไม่ได้ เวลามงีานเลีย้งในบ้าน เจ้าของบ้านจะขบัรถไปซือ้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์เป็นโหลจาก

ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในตัวเมือง

4. การเข้าถงึสรุาได้ง่าย เนือ่งจากมรีถสายส่งเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์จากเอเย่นต์ใหญ่ในจงัหวดั 

เข้ามาบริการส่งถึงร้านค้าในชุมชน

5. มีโรงกลั่นสุราพื้นบ้านในชุมชน 2 โรง ที่มีการจ�าหน่ายสุราแบบเสียภาษีและแบบไม่เสีย

ภาษี ซึ่งยังมีการจ�าหน่ายในลักษณะของสุราที่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ บรรจุในถุงพลาสติก  

หรือบรรจุในขวด น�้าพลาสติก รวมทั้งการน�าสุราเป็นภาษีทางสังคมเมื่อชุมชนมีงาน 

กิจกรรมต่าง ๆ

6. มาตรการทางกฎหมายไม่เข้มงวด ไม่สามารถควบคมุการจ�าหน่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ได้ 

ยงัมกีารจ�าหน่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ให้กบัเยาวชน และขายเกนิเวลาทีก่ฎหมายควบคมุไว้

ข้อตกลงและมาตรการในการควบคุมสุราโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

จากการระดมความคดิเหน็ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในชมุชนต�า๊ม่อน ในเวทวีจิยั “สรุา นารกีบัการ

จดัการตนเองของชมุชนในจงัหวดัพะเยา” ในวนัที ่9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ วดัต�า๊ม่อน ต�าบลบ้านต�า๊ 

อ�าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา ได้มกีารก�าหนดมาตรการในการควบคมุสรุาโดยชมุชน 3 ระดบั ได้แก่ 1) การ

ควบคุมสุราโดยตนเองและครอบครัว 2) การควบคุมสุราโดยชุมชน และ 3) การควบคุมสุรานอกชุมชน 

การควบคุมสุราโดยตนเองและครอบครัว 

1. การสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ปลุกจิตส�านึกคนในครอบครัว โดย

1.1 ท�ากิจกรรมร่วมกัน การรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อพูดคุยปรึกษาหารือกัน 

เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 

1.2 สมาชิกในครอบครัวลดการดื่มสุราในงานต่าง ๆ

1.3 ท�าตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกหลาน และคนในครอบครัว

1.4 ให้มีวันครอบครัว โดยการสั่งสอน การพูดคุยเปิดใจกัน เพื่อปรึกษาหารือกันใน

ทุกเรื่อง
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2. การให้ก�าลังใจแก่กันและกันในครอบครัว เช่น การร้องขอจากลูกให้เลิกสุรา

3. การควบคุมค่าใช้จ่ายของครอบครัวที่สูงขึ้น โดยงดดื่มสุรา 

4. การดูแลสุขภาพตนเอง โดยการลดการดื่มสุรา

5. สร้างแรงจูงใจในการเลิกเหล้า จากการร้องขอของลูก เพราะเห็นพ่อแม่กินเหล้าและทะเละ

กัน ท�าให้ลูกเกิดความภาคภูมิใจ

6. ไม่ปลูกฝังค่านิยมการเลี้ยงลูกที่มีความฟุ่มเฟือย เช่น การเลี้ยงวันเกิด การให้ใช้โทรศัพท์

มือถือในวัยที่ไม่สมควร 

7. ในวันเกิดของคนในครอบครัว ควรพาลูกเข้าวัด ไหว้พระ ถวายสังฆทาน 

8. การเลือกใช้สื่อออนไลน์ / อ่านหนังสือ เพื่อสร้างความตระหนัก และสร้างความเข้าใจให้

แก่ลูกถึงพิษภัยของสุรา โดยผู้ปกครองควรให้ค�าแนะน�า

9. ความตั้งใจจะงดเหล้าเพื่อสุขภาพ และการตั้งจิตปฏิญาณต่อตนเอง ว่าจะงดเหล้าโดยเริ่ม

จากงดเหล้าในงานศพ งดเหล้าเข้าพรรษา งดเหล้าในวันพระ

การควบคุมสุราโดยชุมชน 

1. ผู้น�าชุมชน ท�าตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในชุมชน โดยการงดดื่มสุราในงานต่าง ๆ 

2. ยกย่อง ให้ก�าลังใจแก่คนที่ติดเหล้าในชุมชน

3. ส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้าวัด ถือศีล ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าในวันพระ 

4. วัดเปิดโอกาสให้ชุมชนในด้านการส่งเสริมครอบครัวให้เข้าวัดทุกวันพระ และพระสงฆ์เป็น

แกนน�าชกัชวนคนในชมุชนมาท�ากจิกรรมร่วมกนัในวนัส�าคญัทางพทุธศาสนา และวนัส�าคญั

ทางสถาบันในวัด 

5. การผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของวัด เพื่อให้คนที่เข้ามาวัดได้เห็นผลงาน

ของชุมชน 

6. ก�าหนดให้ร้านค้าต้องปฏบิตัติามกฎหมายของภาครฐัทีก่�าหนด เช่น ไม่ขายให้เยาวชน ขาย

ตามเวลาที่ก�าหนด 

7. ให้มีกฎระเบียบของชุมชน โดยมาจากข้อเสนอของคนในชุมชน เช่น ก�าหนดเวลาเปิดปิด

ร้านค้าที่ชัดเจน / จ�ากัดร้านค้าจ�าหน่ายสุรา / ให้มีการงดเหล้าในงานแต่งงาน / ก�าหนด

ให้คนที่จะมาเป็นผู้น�าชุมชนต้องท�าตัวเป็นตัวอย่างที่ดี 

8. การสร้างอาชพีเสรมิให้แก่คนในชมุชน โดยเป็นอาชพีทีม่าจากความต้องการของคนในชมุชน 
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สอดคล้องกบัสภาพพืน้ที ่และเป็นการพฒันาศกัยภาพของคนในชมุชน ไม่ใช่การสงเคราะห์ 

9. ให้วดัเป็นศนูย์ควบคมุสรุาในชมุชน โดยเป็นสถานทีใ่นการให้ค�าปรกึษา สถานทีใ่นการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดจากสุราในชุมชน 

10. การให้ค�าชมเชยแก่คนที่มีความตั้งใจที่จะลดเหล้า หรือเจ้าของร้านค้าที่ปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบ

การควบคุมสุรานอกชุมชน

1. การแก้ไขปัญหาสรุาจากองค์กรภายนอก ทีผ่่านมาควรแก้ไขให้ตรงจดุ เช่น การอบรม การ

ศึกษาดูงานที่ต้องท�าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองงบประมาณ 

2. การสนบัสนนุงบประมาณให้กลุม่/ องค์กรชมุชนมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาสรุาในชมุชน 

โดยเป็นการท�ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

3. การสร้างและขยายเครือข่ายฯ การงดเหล้า โดยการให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน

กล่าวโดยสรุป การท�ากิจกรรมในชุมชนต�๊าม่อนที่ผ่านมา ท�าให้บ้านต�๊าม่อนเป็นหมู่บ้านแผ่นดิน

ธรรมแผ่นดินทองและหมู่บ้านรักษาศีล 5 คนในชุมชนทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสเข้า

ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนลดลง การควบคุมสุราโดยชุมชนในบ้าน

ต�๊าม่อนนั้น ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของรูปแบบการควบคุมสุราโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนแบบบูรณา

การทุกภาคส่วน

ตัวอย่างของกิจกรรมที่มีการประสานงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้งพระสงฆ์ ท้องถิ่น 

ท้องที่ ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน โดยประสานงานกับฝ่ายปกครอง  

เจ้าหน้าที่ต�ารวจในการออกตรวจ และประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

พื้นที่ การส่งเสริมการใช้เวลาว่างของเด็กเยาวชนให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเด็กเยาวชนได้มีการท�ากิจกรรม

จิตอาสาในการช่วยเหลือชุมชน ได้แก่ การรวมกลุ่มเยาวชนต้นกล้า (ตีกลองสะบัดไชย) ท�าการแสดง

ในพื้นที่ต่าง ๆ เมื่อได้เงินมาได้น�ามาซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่อยู่ล�าพังในชุมชน  

กจิกรรมตานต๊อด เป็นอกีกจิกรรมหนึง่ทีเ่ยาวชน ได้ขอรบัการสนบัสนนุจากผูท้ีม่ฐีานะ โดยร่วมกบัทาง

คณะสงฆ์ในต�าบล เพื่อน�ามาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน



168   

4.5 สรุปและข้อเสนอแนะ

ความสัมพันธ์เหล้ากับผู้หญิง 

ความสัมพันธ์เหล้ากับผู้หญิง เป็นไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเห็นแนวโน้มที่ผู้หญิงในชุมชน

สามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มากขึ้น การดื่มเหล้าสมัยก่อนไม่ได้ดื่มทั้งวันทั้งคืนเช่นปัจจุบัน 

และไม่ได้ปิดกั้นไม่ให้ผู้หญิงดื่มเหล้า ในหน้าเทศกาลจะอนุญาตให้ผู้หญิงดื่มเหล้าได้ซึ่งส่วนใหญ่จะ

สาโทหรือน�้าขาว

ส่วนเหล้ากบัความเป็นแม่ญงิฮ้าย แม่ญงิฮ้ายมกัจะมกีารตัง้วงดืม่ร่วมกบัผูช้ายผลดักนัร้องเพลง

จ้อยซอ ใครร้องไม่เป็น หรือร้องโต้ไม่ทันก็ถูกปรับเป็นเหล้าเทียบได้กับการร้องเพลงคาราโอเกะซึ่งต้อง

ดื่มก่อนเพื่อให้เกิดความกล้าที่จะแสดงออก ลักษณะแม่ญิงฮ้ายจึงมีนิสัยแบบนักเลง ปากจัดและบาง

ครั้งรุมตีผู้ชาย

ส่วนเหล้ากับสาวล่องใต้เป็นภาพประทับที่คนทั่วไปเข้าใจไม่ยาก เพราะงานของสาวล่องใต้

สัมพันธ์อยู่กับสถานที่เช่น บาร์เบียร์ สถานบริการทางเพศซึ่งล้วนแต่สัมพันธ์กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ท�าให้เข้าใจว่าสาวล่องใต้มีนิสัยชอบดื่มด้วย แต่ในความเป็นจริงเมื่อย้ายจากสถานที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง 

ย้ายจากบ้านไปทีท่�างานความหมายของเหล้ากเ็ปลีย่นตาม สาวบาร์เบยีร์ดืม่เหล้าเพือ่มรีายได้เพิม่ เป็น

งานเป็นหน้าทีท่ีจ่ะต้องท�าเมือ่สาวล่องใต้กลบัมาอยูบ้่าน กลบัมาเป็นลกูสาว กลบัมาเป็นแม่เช่นเดยีวกบั

ชาวบ้านทัว่ไป นยิามความหมายของเหล้ากเ็ปลีย่นเข้ามาอยูใ่นกฎเกณฑ์ของชมุชนนัน้ ๆ  การดืม่เหล้า

หรอืไม่ดืม่ของสาวล่องใต้จงึเป็นการสร้างตวัตนใหม่ขึน้อยูก่บัการไปปฏสิมัพนัธ์กบัผูค้นและชมุชน ไม่ไป

ยึดติดกับนิยามความหมายเหล้าในสถานที่เดิม

ผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นกว่าผู้หญิงสมัยก่อนซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ

องค์การอนามัยโลก (WHO) กว่า 30 ประเทศพบว่า การเพิ่มขึ้นของผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา เกิดจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทระหว่างเพศ ในประเพณีค่านิยมที่มีอยู่เดิม

เช่น ผู้หญิงกับการท�างานใช้แรงอย่างหนัก(Hard Works)เช่นเดียวกับชาย จึงเปิดโอกาสให้หญิงเข้าถึง

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น (Wilsnack et al., 2005: 2) ในการส�ารวจพฤติกรรมจากปริมาณการดื่ม 

จ�านวนนักดื่มทั้งชายและหญิงซึ่งท�ากันอยู่ทั่วไป (Generalization) อาจน�าไปสู่การสร้างความรู้ความ

เข้าใจที่เบี่ยงเบนไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ความน่าเชื่อถือต่อคนในท้องถิ่นดังกรณีจังหวัด

พะเยาที่ถูกจัดว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สูงสุดเป็นล�าดับ 1 ของประเทศ และมีความชุกของนักดื่มต่อประชากรทั้งหมดในล�าดับที่ 1 อีกเช่นกัน

คือ 54 % เฉพาะอย่างยิ่งในจ�านวนประชากรที่เป็นหญิง มีนักดื่มหญิงสูงถึง 38.2% ขณะที่ค่าเฉลี่ยทั้ง

ประเทศที ่31.5% ส�าหรบัคนพะเยาถอืว่าข้อมลูดงักล่าวเป็นการประจานหรอืการแปะป้ายให้ได้รบัความ
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อับอาย ทั้ง ๆ ที่พฤติกรรมการดื่มก็ไม่ต่างกับคนจังหวัดอื่น ดังนั้นการส�ารวจพฤติกรรมการดื่มจะต้อง

ค�านึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งนิยาม เกณฑ์ชี้วัด ความซับซ้อน พลวัตรการเปลี่ยน

สภาพสภาพเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรมของท้องถิน่ ทบทวนนยิามความหมายเหล้า เบยีร์ ไวน์ สาโท

และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่นที่ไม่ได้กล่าวมาข้างต้น

เบือ้งหลงัการเกดินกัดืม่หญงิเพิม่ขึน้อย่างมนียัยะ มาจากการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์หญงิชาย

จากสงัคมประเพณไีปสูส่งัคมบรโิภคนยิม การต่อรองดกีร ี(Volume) ชนดิ/ประเภทเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 

การเปลีย่นทนุวฒันธรรมให้เป็นสนิค้าเช่น การบรโิภคเรือ่งราวในอดตีทีแ่ฝงเข้าไปในผลติภณัฑ์ รสนยิม

หรือการท�าเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับสตรี (Lady drinks) สิ่งเหล่านี้จึงเป็นโอกาสให้ผู้หญิงเข้าถึงเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิทัศน์ชุมชนความเป็นเมืองเชื่อม

กับชนบท ความผสมกลมกลืนระหว่างร้านอาหารกับร้านขายเหล้า และการสร้างพื้นที่สื่อจ�าพวกไลน์  

เฟสบุค ทั้งนี้การดื่มเหล้าของผู้หญิงจึงเป็นการสร้างตัวตนขึ้นใหม่โดยไม่ยึดติดกับกรอบ/กฎเกณฑ์

ประเพณีที่มีมาแต่เดิม

การควบคุมสุราโดยชุมชนบ้านต�๊าม่อน  
ต�าบลบ้านต�๊า อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

การควบคุมสุราโดยชุมชน เป็นการควบคุมผ่านระบบการปกครองจากส่วนกลางไปถึงเป็น

หมู่บ้าน ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการบูรณาการเชิงอ�านาจที่เคยอยู่อย่าง

กระจัดกระจายไปสู่การรวมศูนย์การจัดการระดับจังหวัด และ ผนวกอ�านาจการปกครองตามระบบ

ราชการ อ�านาจทางศีลธรรมของสถาบันศาสนา อ�านาจทางการเมืองผ่านภาคประชาสังคมเข้ามาอยู่

ด้วยกันในรูปแบบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น

ประธานโดยต�าแหน่ง

การควบคุมสุราจึงเป็นกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมภายใต้กรอบของระบบรัฐ/ราชการ

จากส่วนกลาง หรือเป็นระบบการให้ความร่วมมือจากท้องถิ่นในการลักษณะการเกณฑ์คนการระดม

ประชาชน (People Mobilization) เข้าร่วมแสดงพลังในการรณรงค์งดเหล้าเช่น งดเหล้าครบพรรษา 

แห่ไม้สลีค�้าปลอดเหล้าเป็นต้น การอบรมให้ความรู้กับผู้น�าท้องถิ่นตามสายบังคับบัญชาของแต่ละฝ่าย 

แสดงถึงการน�าความรู้เกี่ยวกับวิทยาสตร์การแพทย์ที่ว่าด้วยสุราเข้ามาจัดการชีวิตผู้คนว่าอะไรควรดื่ม

อะไรไม่ควรดื่ม

ผลของการควบคมุสรุาแบบรวมศนูย์ เป็นการควบคมุผ่านความรูแ้พทย์แผนใหม่ทีใ่ห้ความส�าคญั

ไปทีก่ารดืม่สรุาเป็นการท�าลายสขุภาพ ไปเบยีดขบัความรูเ้กีย่วกบัสรุาในมติหิญงิชาย ละเลยหรอืมองไม่

เหน็วธิกีารควบคมุตนเองของชมุชน ภมูปัิญญาท้องถิน่ทีน่�ามาใช้ในการควบคมุเช่นการใช้สมนุไพร การ

ท�าเครอืข่ายดแูลสขุภาพด้วยตนเอง (Community Health Care) นอกจากนัน้การควบคมุแบบรวมศนูย์
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ที่ผ่านมาเป็นการควบคุมแบบเลือกปฏิบัติ (Discrimination) แฝงด้วยอคติทางชนชั้นซึ่งการแก้ปัญหา

มกัมาตกทีค่นยากจนในชนบท ขณะทีค่นรวยดืม่ไวน์ ดืม่เหล้าราคาแพงไม่มกีารพดูถงึหรอืมองว่าไม่ใช่

ปัญหารวมถึงการเลี้ยงฉลองโดยคนชั้นสูงในโรงแรมหรู การแก้ปัญหาด้านผู้ผลิตก็เป็นการเลือกปฏิบัติ 

โดยมุง่เป้าไปทีก่ารจดัการสรุากลัน่ชมุชน แต่ไม่จดัการกบัธรุกจิเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ขนาดใหญ่ทีม่โีครง

ข่ายการตลาดครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งการเลือกปฏิบัติที่แฝงด้วยอคติทางชนชั้นนี้เป็นที่มาของความ

เหลื่อมล�้าทางสังคม นอกจากไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแล้วยังเพิ่มปัญหาเกิดความขัดแย้งในสังคมตามมา

ปฏิบัติการตอบโต้/ ต่อรองของผู้หญิง (Women Negotiation)

ผู้หญิงมียุทธศาสตร์การตอบโต้/ต่อรองของตนเอง (Strategic of Negotiation) ได้หลากหลาย

จากการปฏิสัมพันธ์กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มาเกี่ยวข้อง

1. สร้างตัวตนขึ้นใหม่ ความเป็น “แม่ขาว” ของพี่พรแสดงถึงความเป็นแม่บ้านผู้ทรงศีลไม่ฆ่า

สตัว์ตดัชวีติ ไม่กนิเนือ้สตัว์ใหญ่ นุง่ขาวห่มขาวเข้าวดัปฏบิตัธิรรม และไม่แตะต้องเหล้าหรอืการเปลีย่น

จาก “สขีีเ้หล้าหลวง” เป็น “สใีจเดจ็” ของป้าศรที�าให้คนรอบข้างทีเ่คยหยอกล้อพดูแซวกลบัแสดงความ

ชืน่ชมในความมจีติใจเดด็เดีย่ว สามารถเอาชนะใจตวัเองในการเลกิเหล้าส�าเรจ็โดยไม่มใีครบงัคบั ต่าง

กับที่ผ่านมาป้าศรีมีใบหน้าบวมฉุ พูดจาวกไปเวียนมา เสียงอ้อแอ้เหมือนคนลิ้นแข็ง

2. นิยามความเป็น “แม่ญิงฮ้าย” ของสาวล่องใต้ สาวล่องใต้ไม่ถือว่าเป็นแม่ญิงฮ้าย เพราะ

ความจ�าเป็นบังคับ ความเป็นแม่รักลูกจึงไปเพื่อลูกและลูกผู้หญิงต้องรับผิดชอบครอบครัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับพฤติกรรมของแต่ละบุคคลส�าหรับสาวล่องใต้เมื่อกลับมาอยู่บ้าน ก็ท�าตัวบ่ฮ้ายคือ อยู่กับพ่อกับแม่ 

ครอบครวั ไม่ไปยุง่เกีย่วหรอืสงุสงิกบัผูช้าย เอาเงนิเอาทองมาให้พ่อแม่ สาวล่องใต้ส่วนมาก(ในหมูบ้่าน) 

เป็นคนผ่านการแต่งงานและอย่าร้าง ไม่รูจ้ะหากนิอย่างไร แต่ถ้าแต่งงานมคีรอบครวัปล่อยให้เกดิผูห้ญงิ

ล่องใต้ขึน้มาสมยันี ้สงัคมเขาจะไม่โทษผูห้ญงิโทษผูช้ายทีไ่ม่มคีวามสามารถดแูลรบัผดิชอบในครอบครวั 

ส่วนคนที่ว่าเป็นแม่ญิงฮ้ายมักจะเป็นคนอยู่ที่บ้าน เช่น หนีตามผู้ชาย(ไม่แต่งงานกันก่อน) หรือผู้หญิง

ทีเ่อาชายไม่ซ�้าหน้า ผูห้ญงิกนิเหล้าแล้วตผีูช้ายกเ็รยีกว่าฮ้าย ตามทีแ่ม่อุย้นยิามความฮ้ายของผูห้ญงิว่า 

“ฮ้ายมีหลายอย่างเช่น ฮ้ายไปกับผู้ชาย ฮ้ายซวก (ปากจัด) ฮ้ายตีผู้ชาย เป็นต้น”

3. การนิยามความเป็นแม่ของแม่ค้าขายเหล้า เป็นส�านึกทางด้านจริยธรรมที่ห่วงใยลูกค้าไม่

ต่างจากการห่วงใยลูก ส�านึกของความห่วงใยนี้คอยก�ากับในการตัดสินใจขายเหล้าว่าควรจะขายให้

ใครหรือไม่เมื่อไหร่ จึงให้เห็นต่างจากความเป็นแม่ค้าทั่วไปที่คิดเฉพาะการขายเพื่อให้ก�าไรเท่านั้น  

จัดว่าเป็นการปกครองตนเองแบบชีวญาณซึ่งแตกต่างจากการปกครองโดยรัฐ เน้นการบังคับให้ปฏิบัติ

ตามกฎหมายเท่านั้น การขายอย่างมีส�านึกความรับผิดชอบนี้ไม่เหมือนความรับผิดชอบในซี.เอส.อาร์

ของธุรกิจสุราขนาดใหญ่
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4. การแย่งชิงความหมายงดเหล้า เป็นการแสดงออกในเชิงอ�านาจถึงความกล้าที่จะรื้อความ

หมายงดเหล้าของรัฐ อย่างน้อยก็ต่อหน้าคณะศึกษาวิจัยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความใกล้ชิด (Close area)  

มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันระดับหนึ่งอาทิเช่น กรณีการรื้อความหมายงดเหล้าเข้าพรรษา

“แต่ก่อน เมื่อเข้าพรรษา 3 เดือนเขาก็ไม่กิน(เหล้า)เพราะทางวัดห้าม ดังนั้นงดเหล้าเข้า

พรรษาไม่ใช่ เพิ่งมาท�า แต่เขาท�าเป็นประเพณีมาก่อน” 

กรณงีดเหล้าเข้าพรรษา เป็นการทวงคนืความหมายของชาวบ้านกลบัคนืมา หลงัจากถกูรฐัแย่งชงิ

เอาไปเป็นของตนเอง กรณแีห่ไม้ค�้าสลปีลอดเหล้าทีต่�าบลข้างเคยีงต�าบลต�า๊ พ่อหลวงบ้านคนหนึง่รบัปาก

ที่ประชุมท�าข้อตกลง (MOU) กับหน่วยงานรณรงค์ในงานสงกรานต์ที่จะมีขบวนแห่ไม้ค�้าสลีปลอดเหล้า

เข้าวดัโดยไม่ปรกึษาหารอืกบัลกูบ้านมาก่อน พ่อหลวงกลบัไปหมูบ้่านพดูออกหอกระจายข่าว ท�านองถ้า

ใครน�าเหล้าเข้าไปในขบวนแห่ไม้ค�้าสลีจะถูกปรับเป็นเงิน 5,000 บาท หลังจากได้ฟังประกาศชาวบ้าน

ก็ออกมาด่าพ่อหลวง

“ไปตกลงกับเปิ่นอะหยัง เป็นหยังบ่อู้กันก่อน ประเพณีแห่ไม้ค�า้สลีเป็นการฮอมญาติพี่

น้อง มันม่วน ไป ห้ามบ่ฮือมีเหล้ามันจะม่วนได้จะได๋” 

ปกติเวลาแห่ไม้ค�้าสลีจะแห่เวลาบ่ายสามโมง วันที่แห่มาถึง พ่อหลวง(หลังจากถูกชาวบ้านด่า)

ปรับเวลาแห่จากตอนบ่ายสามมาเป็นตอนเช้า ขบวนแห่ปลอดเหล้าเข้าวัดมากันเงียบ ๆ เหมือนจะ

รีบท�าให้เสร็จ ชาวบ้านส่วนใหญ่อยู่ในบ้านเพราะเพิ่งตื่น แสดงถึงการแห่ไม้ค�้าสลีเป็นพื้นที่การต่อสู้

การให้ความหมาย ที่พ่อหลวงซึ่งเป็นตัวแทนอ�านาจรัฐพยายามน�าความหมาย “ปลอดเหล้าแล้ว 

ได้บุญ” (เหล้า = บาป, ปลอด(เหล้า) = บุญ) มาแทนความหมาย “ม่วน(สนุก)รวมพี่รวมน้อง” 

5. การน�าเสนอการควบคุมตนเองของผู้หญิงนักดื่ม คือสร้างชุมชนใหม่หมายถึง เป็นที่รวมของ

คนทีม่หีวัอกเดยีวกนั ชมุชนทีเ่กดิขึน้จากปฏบิตักิารต่อรอง/โต้ตอบของผูห้ญงิโดยผ่านเรือ่งเล่า การเยีย่ม

เยอืน การให้ก�าลงัใจเหน็อกเหน็ใจกนัภายใต้การเผชญิหน้ากบัสถานการณ์หรอืกระแสงดเหล้าในชมุชน 

ได้เปิดพื้นที่เรื่องราวของชีวิต (Life story)รื้อฟื้นความทรงจ�าร่วมสมัยเป็นเด็กในอดีต (Social Memory 

of the Past) เป็นพื้นที่ที่มีคนรับฟังเรื่องราวของตัวตนของปัจเจกซึ่งถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไร้สาระ  

จากความรู้ของผู้หญิงนักดื่มที่ได้จากการผ่านวิกฤติในชีวิต ผ่านประสบการณ์อันเลวร้าย มาสู่การมอง

ถึงชีวิตในอนาคต ดังนั้นการโต้ตอบ/ต่อรองของผู้หญิงจึงเป็นกระท�าอย่างกระตือรือร้น (Proactive) 

เช่นเดียวกับการต่อรองของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศแอฟริกาใต้ ที่ผู้ป่วยจะมีความรู้สึก

กล้าพอทีจ่ะร้องทกุข์ ในขณะทีท่�าการสมัภาษณ์ มกีารวพิากษ์วจิารณ์การจดัการดแูลรกัษาผูป่้วยภายใน 

โรงพยาบาลอย่างรุนแรง 
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“ทีน่ีพ่วกเราถกูกระท�ายิง่กว่าสตัว์ เมือ่เทยีบกบัการทีฉ่นัน�าหมาไปหาสตัวแพทย์ หมายงั

รอคิวตรวจน้อยกว่าเรา”

6. การแลกเปลีย่นจากการปฏบิตักิารต่อต้านโดยการเล่าเรือ่งในเชงิโต้ตอบ (Counter Narrative 

of Resistance) เป็นประสบการณ์จริงที่ส�าคัญทั้งผู้ศึกษาและผู้ป่วยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงบริหาร

จัดการของโรงพยาบาล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ป่วยด้วยกัน สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพิ่ม

อ�านาจการต่อรอง ต่อบทบาทของเรื่องเล่าในเชิงต่อต้านและสร้างความรู้สึกกลมเกลียวกันในหมู่ผู้ป่วย

และผู้ป่วยเปลี่ยนตัวตนจากเดิมกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาการเจ็บป่วยจากประสบการณ์ตรง

ของเธอเอง (Schneider et al., 2010)

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดการควบคุมเหล้า ควรค�านึงถึงบริบทชุมชนท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจสังคม ความเชื่อ

ของท้องถิ่น เช่นเหล้าในสังคมประเพณี สังคมทุนนิยมที่เน้นการบริโภค ไม่เช่นนั้นหน่วยงานที่รับผิด

ชอบ อาจไปท�าลายระบบจารีตวัฒนธรรมความเชื่อของชุมชน รวมถึงท�าลายระบบของชุมชนที่มีการ

ควบคุมแก้ไขปัญหาสุราที่มีอยู่เดิม เมื่อเข้าใจถึงบริบทของแต่สังคม ก็สามารถแยกแยะประเภท/ชนิด

ของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ว่า ชนดิไหนทีไ่ม่จ�าเป็นต้องควบคมุ ชนดิไหนทีต้่องควบคมุอย่างเข้มข้น ทัง้นี้

จ�าเป็นต้องตั้งอยู่ฐานความต้องการของชุมชนนั้น ๆ

2. ในนโยบายควบคุมสุราโดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับสุรากลั่นชุมชน ใช้กระบวนการดึงเขาเข้า

มาร่วม(inclusion)แทนการกีดกันเขาออกไป(exclusion)หรือบีบบังคับจนเขาทนไม่ได้ต้องหันกลับมา

ต่อสู้ซึ่ง สอดคล้องกับนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แทบทุกประเทศ ซึ่งเคยมีกฎหมายห้าม

การผลิต หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Prohibition Policy) กฎหมายเหล่านี้ถูกยกเลิกเกือบทั้งหมด

และถูกแทนที่ด้วยกฎหมายและนโยบายที่ควบคุมการผลิตและการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แทนการ

ห้าม เป็นการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยมากกว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน และให้

ความส�าคัญกับสิทธิผู้บริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นการดื่มในปริมาณเล็กน้อย (ทักษพล ธรรม

รังสี และคณะ, 2555: 3)

นอกจากนั้นควรมีการศึกษาต่อเนื่องถึง บทบาทของสุรากลั่นชุมชนกับการแก้ไขปัญหาความ

ยากจนนอกเหนือจากการศึกษาถึงผลกระทบจากสุรากลั่นชุมชนเช่นที่ผ่านมาตามข้อเสนอของ

ศาตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี กล่าวคือ ยุทธศาสตร์คืนสิทธิความสามารถในการท�ามาหากิน

ของชมุชน ควรส�ารวจว่าเดมิชมุชนมสีทิธใินการท�ามาหากนิอะไรบ้างทีร่ฐัไปรบิมาให้คนส่วนน้อยผกูขาด

เช่น การต้มเหล้า ในต่างประเทศเขาปล่อยให้ชุมชนท�า จนมี Local brands ที่หลากหลายแข่งขันกัน 

มีผู้ค�านวณว่าถ้ารัฐคืนการผลิตเหล้าไปให้ชุมชนจะเป็นการคืนรายได้ไปให้ชุมชนประมาณปีละ 80,000 
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ล้านบาท รัฐควรดูแลคุณภาพและการเก็บภาษีอากร “ถ้ารัฐคืนสิทธิในการท�ามาหากินให้ชาวบ้าน ชาว

บ้านจะไม่จน”(ประเวศ วะสี, 2544: 11)

3. ส่งเสริมการกระจายอ�านาจการจัดการตนเองสู่ชุมชน ไม่ใช่แค่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ

รัฐเท่านั้น การจัดการตนเองของชุมชนโดยตัวมันเองเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้ว(Organic Democracy)  

ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการแก้ไขปัญหา (Choice) ไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง (Election)

อย่างที่คนทั่วไปเข้าใจ อ�านาจนี้รวมไปถึงการรื้อถอนวาทกรรมทางการแพทย์ของรัฐว่าด้วยการงดเหล้า 

เป็นการสร้างชดุความรูข้องคนกนิเหล้าโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูห้ญงินกัดืม่ การจดัการตนเอง เป็นกระบวน

ปลุกส�านึกผู้คนสู่การเรียนรู้ที่เป็นจริง ต้องมีคนอื่นเข้ามารับฟังเรื่องราวของตนเองให้เกิดความใกล้ชิด 

ซึง่มผีลต่อการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างตนเองกบัผูอ้ืน่น�าไปสู ่ความเข้าใจ เหน็อกเหน็ใจในการเผชญิ

กบัวกิฤตคิวามยากล�าบากในชวีติ ความมัน่ใจทีจ่ะเปิดเผยความในใจทีก่ดทบัไว้ไม่บอกให้ใครรูม้าก่อน

ขณะเดียวกันการกระจายอ�านาจในการควบคุมสุรา อาจจะตกอยู่ในหลุมพรางของการกระจาย

ภารกจิซึง่ไม่ใช่เป็นการกระจายอ�านาจอย่างแท้จรงิ แต่เป็นการผลกัภาระไปให้ชมุชนท�าหรอืให้ผูห้ญงิรบั

ผดิชอบ ในมมุมองมติหิญงิชาย อ�านาจในการควบคมุสรุานัน้ต้องรวมไปถงึปรบัเปลีย่นบทบาทของชาย

ในฐานะผู้มีส่วนให้เกิดปัญหา ปรับความเชื่อ/ค่านิยมลูกผู้ชายต้องดื่มเหล้า (Masculinity)

4. ท�าเครอืข่ายงดเหล้าแนวใหม่ เป็นการสร้างชมุชนซ้อนกบัชมุชนเดมิ เป็นเครอืข่ายการจดัการ

ตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ระหว่างผู้หญิงที่ติดเหล้า หรือเคยดื่ม เป็นการเยี่ยมเยือนให้ก�าลังใจซึ่ง

กนัและกนั และได้สร้างความสมัพนัธ์ใหม่การได้รบัความช่วยเหลอืจากครอบครวัและชมุชน หลงัจากได้

ละทิ้งความสัมพันธ์แบบก๊วนเหล้า การแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลตนเองเช่น สมุนไพรถอนพิษเหล้า

บ�ารุงร่างกาย หรือยาช่วยตัดเหล้าเป็นต้น ก้าวข้ามวิธีคิดแบบแยกกลุ่มที่ท�าให้คนดื่มเป็นพวกผิดปกติ 

(Denormalization) หรือกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วย (Rick and Sick) ทั้งนี้ควรส่งเสริมบทบาทของ

เครอืข่ายแม่ญงิพะเยา เป็นตวัเชือ่มสร้างความเข้าใจสภาพปัญหาในฐานะหวัอกผูห้ญงิเดยีวกนั การเล่า

เรื่องได้ทบทวนชีวิต (Life history) ได้โต้ตอบได้สะท้อนกลับ ปรับให้เหมาะกับสถานะโดยการให้ความ

ทรงจ�าทีป่ระกอบขึน้ด้วยความเจบ็ปวด เหตกุารณ์รนุแรงทีม่ผีลต่อชวีติมคีวามต่อเนือ่งทางเวลา เพราะ

ฉะนัน้เราอาจกล่าวได้ว่า ชมุชนประเภทนีเ้ป็นสถานทีท่ีม่กีารรือ้ฟ้ืนประวตัขิองตนเอง หรอืพืน้ทีท่ีส่มาชกิ

ฟื้นประวัติที่เป็นความทรงจ�าเดิมขึ้นมา พื้นที่ใกล้ชิดแบบนี้เป็นความสัมพันธ์เกิดขึ้นภายในชุมชนผ่าน

การเยี่ยมเยือน นี่คือ เครือข่ายงดเหล้าแนวใหม่
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บทที่ 5
ผู้หญิงกับก�รจัดก�ร “สุร�พื้นบ้�น”  
ของชุมชนสะเอียบ
เยาวลักษณ์ ยานุช

5.1 เกริ่นนำ�

ต�าบลสะเอียบ อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในฐานะเป็นพื้นที่หลักในการคัดค้าน

การสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวบ้านในแถบนั้น 

และยังเข้าร่วมคัดค้านโครงการจัดการน�้าของรัฐ 3.5 แสนล้านบาท ต่อมากรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วย

งานที่รับผิดชอบในการสร้างเขื่อนดังกล่าว ได้ด�าเนินโครงการในการพัฒนาสุราพื้นบ้านสู่ระดับสากล  

โดยในเบือ้งต้นจะใช้งบประมาณกว่า 20 ล้านบาท สร้างอาคารซึง่เป็นทีต่ัง้ของศนูย์วจิยัคณุภาพสรุาพืน้

บ้านของชาวสะเอียบ เพื่อให้สามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดสุราระดับโลกในลักษณะเดียวกันกับกรณี

เหล้าสาเกของญี่ปุ่น เหล้าเหมาไถของจีน ซึ่ง อบจ. แพร่ และ อบต. สะเอียบได้เตรียมปรับพื้นที่เพื่อ

สร้างอาคารดังกล่าว

เมือ่ชาวบ้านสะเอยีบพบเอกสารโครงการดงักล่าว จงึเกดิความไม่สบายใจเนือ่งจากอาจเป็นชนวน

ก่อให้เกดิความแตกแยกขึน้ในชมุชน และหวัน่เกรงว่าจะไม่สามารถสกดักัน้ยบัยัง้การสร้างเขือ่นได้ ท�าให้

กรรมการหมูบ้่านต้องรบีประชมุด่วน ผลการประชมุทัง้ฝ่ายบรหิารคอื นายก อบต. สะเอยีบ กลุม่ธรุกจิ

สุรา กรรมการหมู่บ้าน และพระสงฆ์ มีมติเอกฉันท์ที่จะคัดค้านโครงการพัฒนาสุราพื้นบ้านดังกล่าว  

ไม่ยอมให้มกีารด�าเนนิโครงการในพืน้ทีต่�าบลสะเอยีบอย่างเดด็ขาด และประณามแนวคดิในการผลกัดนั

โครงการดงักล่าวว่าท�าเพือ่กลุม่ทนุทีห่วงัผลประโยชน์จากงบประมาณรฐั ใช้โครงการพฒันาสรุาพืน้บ้าน

เพื่อจะให้ชาวบ้านยุติการคัดค้านสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น
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อาจกล่าวได้ว่าการตั้งโครงการพัฒนาสุราพื้นบ้าน กลายเป็นประเด็นที่ไม่เพียงเกี่ยวกับการมอง

เรือ่งการบรโิภคสรุา ทีผ่นวกไปกบัเศรษฐกจิวฒันธรรมชมุชนภายใต้สงัคมทนุนยิมเท่านัน้ ยงัเป็นประเดน็

ต่อสูต่้อรองผลประโยชน์ทางการเมอืงในการสร้างเขือ่นแก่งเสอืเต้น ทีก่ระทบต่อการเปลีย่นแปลงระบบ

นิเวศวัฒนธรรมชุมชนด้วย 

จังหวัดแพร่ ซึ่งมีการผลิตสุราพื้นบ้านมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และมีข้าราชการท้องถิ่น 

ตลอดจนนักการเมืองให้การสนับสนุน และถูกยกชูเป็นนโยบายของจังหวัด ขณะที่กระแสการรณรงค์

เพื่อให้จังหวัดแพร่เป็นพื้นที่ “ปลอดเหล้า” ซึ่งมักใช้วิธีการใส่ร้ายป้ายสีให้เห็นโทษแบบเหมารวมและ

ใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับนั้น ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร

ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง การต่อสู้แย่งชงินิยามความหมายของสุราพืน้บ้านที่ซ้อนทบั

หลายชั้น ทั้งมิติวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อมนั้น จึงเป็นค�าถามที่น่าสนใจว่าผู้หญิง

หรือคนในชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตสุราพื้นบ้านเองนั้น มีพฤติกรรมการดื่มเป็นอย่างไร และศักยภาพใน

การจัดการควบคุมเป็นอย่างไร ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีข้อมูลหรืองานศึกษาที่ชัดเจน ขณะเดียวกันผู้หญิง

ในฐานะผู้ดูแลครอบครัวและได้รับผลกระทบจากปัญหาสุราโดยตรงก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจ อาจจะ

ถูกละเลยและขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาสุราในชุมชนแหล่งผลิตสุราพื้นบ้าน 

เนื้อหาในบทนี้ จึงมุ่งน�าเสนอมุมมองของผู้หญิงและท้องถิ่น ในการนิยามความหมายของ 

“สุรา”และ “สุราพื้นบ้าน” ปัญหาและผลกระทบของสุราพื้นบ้านในมิติทางเพศภาวะ โดยเฉพาะผลก

ระทบต่อผู้หญิง พฤติกรรมการดื่มของผู้หญิงในชุมชน แนวทางความร่วมมือระหว่างชุมชนและกลุ่ม

แม่บ้านในการจัดการเหล้า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชน ผ่านกรณีศึกษาชุมชนสะ

เอียบ อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่

5.2  บริบทพื้นที่: ชุมชนสะเอียบ 
  ในฐ�นะชุมชนผลิตสุร�พื้นบ้�น

ชุมชนสะเอียบในที่นี้ หมายถึงชุมชนบ้านดอนชัย หมู่ที่ 1 และบ้านดอนชัยสักทอง หมู่ที่ 9 ซึ่ง

ทั้งสองหมู่บ้านเดิมทีเป็นหมู่บ้านเดียวกัน คือ บ้านดอนชัย หมู่ที่ 1 แต่ในภายหลังได้มีการแยกหมู่บ้าน 

ชมุชนสะเอยีบตัง้อยูใ่นพืน้ที ่ต�าบลสะเอยีบ อ�าเภอสอง จงัหวดัแพร่ มอีาณาเขต ทศิเหนอืตดิกบั อ�าเภอ

เชียงม่วน จังหวัดพะเยา ทิศใต้ติดกับ ต�าบลเตาปูน อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่ ทิศตะวันออก ติดกับ 

อ�าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ทิศตะวันตก ติดกับอ�าเภองาว จังหวัดล�าปาง 
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ประวัติความเป็นมาของชุมชนสะเอียบ

จากค�าบอกเล่าสืบต่อกันมา ชุมชนสะเอียบเป็นชุมชนที่ก่อตั้งมานานกว่า 200 ปี ในอดีตชาว

บ้านจากหมู่บ้านทุ่งวัวแดง อ�าเภอสา จังหวัดน่าน ได้มาล่าสัตว์และเก็บหาของป่าในพื้นที่ป่าแม่ยม  

หรอือทุยานแห่งชาตแิม่ยมในปัจจบุนั เมือ่เหน็ว่าพืน้ทีด่งักล่าวเป็นพืน้ทีท่ีอ่ดุมสมบรูณ์ จงึได้มาแผ้วถาง 

เพือ่ท�าไร่ท�านา จากนัน้จงึมกีารขยายตวัเป็นบ้านเรอืนและชมุชนทีใ่หญ่ขึน้ สมยัก่อนเมือ่มกีารปกครอง

ด้วยระบอบเจ้าเมืองหรือเจ้าหลวง สะเอียบถือเป็นพื้นที่นาหลวงและพื้นที่ล่าสัตว์ป่าเพื่อส่งเป็นส่วยให้

กับเจ้าหลวงที่เมืองน่าน และชาวสะเอียบมีการยึดถือประเพณีและความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับผีและสิ่ง

ศกัดิส์ทิธิท์ีป่กปักรกัษาวงค์ตระกลู บ้านเมอืง ไร่นา ระบบเหมอืงฝาย แม่น�า้ และป่าเขาอย่างเหนยีวแน่น 

มาจนถึงปัจจุบันนี้

จากค�าบอกเล่าของพ่ออุ๊ย วัย 84 ปี เล่าว่า

“แต่ก่อนเมือ่เริม่ก่อตัง้ชมุชน คนสะเอยีบหากนิด้วยการเพาะปลกู เกบ็หาของป่า หาปลา

และล่าสัตว์ ทั้งเพื่อกิน ขาย และแลกเปลี่ยนในชุมชนและต่างชุมชน เพราะสะเอียบมี

เขตเชือ่มต่อหลายพืน้ที ่มทีางเข้าออกชมุชนได้หลายทาง และถอืว่าเป็นทางผ่านส�าหรบั

คนต่างพื้นที่ที่จะเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ เช่น ขบวนเสด็จเจ้าหลวงเมืองน่านที่จะไปยัง

ล�าปาง หรอืเชยีงใหม่ ต้องผ่านเส้นทางนีเ้ป็นประจ�า ท�าให้ง่ายต่อการเดนิทางค้าขายแลก

เปลี่ยนกับคนต่างพื้นที่ ตั้งแต่สมัยเดินเท้า จนถึงสมัยวัวต่าง และล้อเกวียน”

พืน้ทีด่งักล่าวเป็นป่าไม้สกัทองทีอ่ดุมสมบรูณ์มากแห่งหนึง่ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เมือ่มกีาร

เปิดให้สัมปทานป่าไม้โดยรัฐบาลสยาม พื้นที่ป่าแม่ยมทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก จึงถูกสัมปทาน

ตดัไม้ทัง้โดยบรษิทัไทยและต่างชาตอิยูห่ลายหน ชาวบ้านต่างเรยีนรูก้ารตดัไม้และการใช้ประโยชน์จาก

ต้นไม้สักขนาดใหญ่ ทั้งใช้ปลูกสร้างบ้าน ท�าเฟอร์นิเจอร์ และการขายไม้ให้กับพ่อค้าต่างถิ่น ได้เงิน

เป็นกอบเป็นก�า มทีนุสะสมส�าหรบัซือ้ช้างและอปุกรณ์ส�าหรบัท�าไม้ในหมูเ่ครอืญาตเิพือ่ขายให้กบัพ่อค้า

จากภายนอก ชาวสะเอียบท�าอาชีพตัดไม้ขายควบคู่กับการท�าการเกษตรมายาวนานเกือบสามสิบปี 

หลังจากนั้น เมื่อทั่วโลกให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลไทยประกาศยกเลิก

สัมปทานท�าไม้ทั่วประเทศ ต่อมาจึงได้มีนโยบายก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ใน

ล�าน�า้ยม โครงการดงักล่าวนีจ้ะส่งผลกระทบโดยตรงกบัชมุชนสะเอยีบ ทีท่�ากนิและป่าไม้ ต้องถกูน�า้ท่วม  

ชาวบ้านต้องถูกอพยพออกจากพื้นที่

ชาวบ้านซึ่งในขณะนั้นได้มีการต่อสู้คัดค้านโครงการดังกล่าว และหันมาให้ความส�าคัญกับการ

อนรุกัษ์ป่าแม่ยม และมกีารรวมตวักนัอย่างเหนยีวแน่นด้วยประเพณแีละความเชือ่ทีม่มีาตัง้แต่อดตี ท�าให้

ชุมชนสะเอียบมีความเข้มแข็ง เลิกอาชีพตัดไม้และให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์เพื่อความอยู่รอดของ

ชุมชน 
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ทัง้นีช้าวสะเอยีบเคยมรีายได้จากการท�าไม้เป็นกอบเป็นก�า เมือ่ต้องเลกิอาชพีตดัไม้ แม้ว่าจะยงั

คงท�าอาชพีเกษตรกรรม แต่ไม่สร้างรายได้ดเีท่ากบัการท�าไม้ ประกอบกบัการเคลือ่นไหวคดัค้านโครงการ

เขื่อนแก่งเสือเต้นในยุคแรกนั้น มีความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชาวบ้านสูงมาก รัฐตัดงบประมาณต่าง ๆ  

ทีจ่ะใช้เพือ่พฒันาชมุชนและโครงการสาธารณปูโภคทีจ่�าเป็นส�าหรบัชมุชนออกทัง้หมด โดยอ้างว่าอย่างไร

เสียพื้นที่ดังกล่าวก็จะต้องถูกสร้างเขื่อน ต้องอพยพโยกย้ายชุมชน การพัฒนาต่าง ๆ จึงต้องงดไว้ก่อน 

จะได้ไม่เสียงบประมาณเปล่าประโยชน์ และการที่ชาวสะเอียบต่อต้านเขื่อนอย่างเข้มแข็ง ท�าให้ภาครัฐ

ทัง้ส่วนกลางและภายในจงัหวดัแพร่มองว่าชาวสะเอยีบเหน็แก่ตวัไม่ยอมเสยีสละเพือ่ส่วนรวม ดงันัน้จงึ

ไม่สมควรได้รบังบประมาณในการพฒันาใด ๆ  เหตกุารณ์เหล่านีไ้ด้สร้างความกดดนัและความคบัข้องใจ

ให้กับชาวสะเอียบเป็นอันมาก (เยาวลักษณ์ ศรีค�าภา; 2552) 

ในภาวะกดดนัด้านเศรษฐกจิท่ามกลางการเคลือ่นไหวต่อสูเ้พือ่ต่อต้านโครงการเขือ่นแก่งเสอืเต้น

นัน้ ชาวสะเอยีบได้พยายามหาทางออกเพือ่สร้างรายได้ สร้างงานให้เกดิขึน้ในชมุชนในหลากหลายช่อง

ทาง และการหันมาต้มเหล้าเพื่อขายอย่างจริงจังก็เป็นอีกทางเลือกในยุคนั้น และสามารถสร้างรายได้

เป็นกอบเป็นก�าเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนทดแทนงบประมาณจากรัฐที่ถูกตัดไป

ทั้งหมด รวมทั้งการใช้เพื่อร่วมกันรณรงค์ต่อสู้เรื่องเขื่อนและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วย

สุราพื้นบ้านวิถีชีวิตของคนสะเอียบในอดีต

จากการสัมภาษณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน พบว่าเหล้าพื้นบ้านนั้นอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้านมาแต่

โบราณ แม่ใหญ่วัย 75 ปี เล่าว่า

“ตัง้แต่เกดิมากเ็หน็การท�าเหล้าของพ่อแม่ตายาย มกีารต้มเหล้าไว้กนิหรอืใช้ในพธิกีรรม

ต่าง ๆ ชาวบ้านมักแบ่งข้าวส่วนหนึ่งไว้ท�าเหล้า เพื่อใช้กินตามโอกาส และใช้ในงาน

ประเพณี เช่น เวลาเกี่ยวข้าว งานแต่งงาน งานบุญประเพณี ชาวบ้านกลุ่มผู้หญิงก็จะ

เตรียมหมักเหล้าและต้มเหล้าเก็บไว้ใช้ในงาน”

ด้วยสภาพพื้นที่ของชุมชนสะเอียบ ส่วนใหญ่เป็นป่าเขา มีพื้นที่ราบลุ่มที่เหมาะแก่การท�านา

เพียงเล็กน้อย พื้นที่ไร่ส่วนหนึ่งจึงใช้ส�าหรับปลูกข้าวไร่ด้วย แต่ปริมาณข้าวที่ได้ในแต่ละปีมักไม่พอกับ

การบริโภคในครัวเรือน จึงต้องมีการน�าพริกแห้ง ปลาแห้ง สัตว์ป่า หรือของที่ผลิตได้ไปแลกเปลี่ยนกับ

ชุมชนอื่น ๆ ในพื้นที่ที่ท�านาได้มาก เช่น อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา อ�าเภอสา จังหวัดน่าน หรือ

อ�าเภองาว จังหวัดล�าปาง เป็นต้น แต่ละครอบครัวจึงมีข้าวในปริมาณจ�ากัดในการใช้ต้มเหล้า 

“แต่ก่อนข้าวเขียม แบ่งมาต้มเหล้าบ้างเล็กน้อย มีกินวันละนิดละหน่อย พอจะมีการมี

งานหรือปีใหม่สงกรานต์ก็ต้มเหล้าไว้ จะได้กินกันหลายเฉพาะตอนมีการมีงาน แต่เหล้า

ก็เป็นของจ�าเป็นที่ต้องมีติดบ้าน มันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง”
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วถิชีวีติของชาวสะเอยีบในอดตีผลติเหล้าไว้ส�าหรบับรโิภคในชวีติประจ�าวนั ใช้ในพธิกีรรมความ

เชื่อต่าง ๆ และใช้ดื่มกินในงานบุญประเพณี ซึ่งมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันภายในชุมชนบ้างในบาง

โอกาส และเวลาทีค่รอบครวัไหนจะมงีานประเพณ ีเช่น งานแต่งงาน เพือ่นบ้านหรอืหมูเ่ครอืญาตมิกัจะ

มาช่วยหมกัเหล้า ต้มเหล้าเพือ่เตรยีมไว้ส�าหรบังานดงักล่าว หรอืหากมข้ีาวเหนยีวไม่พอท�าเหล้า ญาต ิๆ  

ก็มักน�าข้าวมาให้เพื่อใช้ในการหมักเหล้าเพื่อเตรียมไว้ใช้เลี้ยงแขกในงาน 

สุราพื้นบ้านกับความเชื่อและพิธีกรรม

เหล้าเดือนห้า คือเหล้าที่หมักและต้มในวันขึ้น 15 ค�่า เดือนห้าเหนือ หรือเดือนกุมภาพันธ์  

ถือเป็นเหล้าที่ถือว่ามีความส�าคัญทางเชิงความเชื่อ ที่ทุกบ้านต้องมีไว้ติดบ้าน เพื่อใช้ในพิธีกรรมส�าคัญ

และใช้ส�าหรับการติดเนื้อติดตัวไปยามออกป่าหรือไร่นา เช่น ใช้เพื่อป้องกันฟ้าผ่า หากฝนตกฟ้าร้อง 

คนโบราณจะใช้เหล้าเดือนห้า ชุบมือแตะที่ตีนผมหรือน้าผาก การต้มเหล้าเดือนห้า ไม่จ�าเป็นต้องท�า

ทุกครัวเรือน เพราะมีการแบ่งปันกันในเครือญาติหรือเพื่อนบ้าน เก็บไว้แค่บ้านละขวดสองขวดเท่านั้น

เอง ดังแม่เฒ่าวัย 65 ปี เล่าว่า

“เหล้าเดือนห้าส�าคัญ ทุกบ้านต้องมีไว้ ไม่ให้ขาด ถ้าปีไหนเราไม่ได้ต้มก็ต้องหามา

ไว้ ส่วนใหญ่จะแบ่งกัน เอาเก็บไว้ติดบ้าน บ้านละขวดสองขวด ถึงคราวจ�าเป็นก็ได้ใช้  

คนโบราณถือว่าส�าคัญมาก บ้านไหนไม่มีก็จะไม่มีสิ่งป้องกันคนในบ้าน”

เหล้าเลี้ยงผี ตามประเพณีความเชื่อเรื่องผีรักษาของชาวสะเอียบ ทั้งผีบ้านผีเมือง ผีไร่นา  

ผีขุนน�้า ผีที่ปกปักรักษาในสถานที่ส�าคัญต่าง ๆ ทุกครั้งที่เลี้ยงผีไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงผีประจ�าปี หรือ

เลี้ยงผีแก้บน ทุกครั้ง เหล้าคือองค์ประกอบส�าคัญที่สุด ที่ขาดไม่ได้ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพย�่า

เกรงต่อผีรักษาทั้งหลาย และมีการยึดถือปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้

เหล้าขนัตัง้ฮ้องขวญั ประเพณเีรยีกขวญัหรอืสูข่วญัของชาวสะเอยีบ มไีด้หลายโอกาส เช่น เรยีก

ขวัญคู่บ่าวสาวในงานแต่งงานผูกข้อมือ เรียกขวัญนาคที่ก�าลังจะบวชเณรหรือบวชพระ เรียกขวัญผู้น�า

ชุมชนขึ้นรับต�าแหน่งใหม่หรือปลดเกษียณ เรียกขวัญลูกหลานที่สอบบรรจุเข้าท�างานราชการได้ เรียก

ขวัญคนป่วยไข้ หรือฟักฟื้น หรือลูกหลานที่ต้องออกไปท�างานในพื้นที่ห่างไกล 

ในขันตั้งประกอบด้วย หมากเมี่ยง ยาสูบ ธูปเทียนดอกไม้ ผ้าขาวผ้าแดง ซองปัจจัย และเหล้า

พื้นบ้าน เหล้าคือองค์ประกอบหลักในการจัดเตรียมขันตั้งเพื่อเคารพต่อหมอขวัญที่จะเป็นผู้ประกอบ

พิธีเรียกขวัญ ซึ่งต้องเป็นหน้อยเป็นหนาน (ผู้อาวุโสที่ผ่านการบวชพระหรือเณร) ที่ได้ร�่าเรียนและได้รับ

การถ่ายทอดการเรียกขวัญมา ถือว่าท่านเป็นผู้มีครูบาอาจารย์ พอจะเริ่มพิธีเรียกขวัญ หมอขวัญหรือ

พ่ออาจารย์จะรับประเคนขันตั้ง และต้องเทเหล้าดื่มเล็กน้อย หรือหากดื่มเหล้าไม่ได้ก็รับไว้และของใน

พานขันตั้งหมอขวัญต้องเอากลับบ้านไปบูชาต่อทั้งหมด เหล้าจึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญอีกอย่างหนึ่งที่

ต้องมีในพิธีเรียกขวัญ ตามความเชื่อที่สืบทอดมาแต่โบราณ
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เหล้ายกคร ู ในการสืบทอดวิชาความความรู้หรือคาถาอาคมต่าง ๆ จากรุ่นสู่รุ่น การยกครูคือ

พิธีกรรมส�าคัญมาก ผู้ที่ได้รับเลือกให้สืบทอด ก็ต้องมีเหล้า ดอกไม้ ธูปเทียน มาไหว้ครูบาอาจารย์ที่

จะถ่ายทอดวิชาให้ เรียกว่าพิธียกครู พิธีเรียบง่าย แต่ต้องท�าให้ดีให้ถูกต้อง แสดงความเคารพอย่าง

ที่สุด และต้องปฏิบัติตามกฎข้อห้ามต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด จึงจะเป็นคุณมหาศาล แต่หากไม่ปฏิบัติ

เคร่งครัด ก็อาจมีผลร้ายกับตัวเองและครอบครัวในภายหน้าได้ และในหลายโอกาสที่ต้องใช้วิชาความ

รู้ที่ได้ร�่าเรียนมาจึงต้องมีการไหว้ครูทุกครั้ง

เช่น ช่างซอหรือศิลปินพื้นบ้าน เมื่อจะจ๊อยซอร้องร�า จะมีการไหว้ครูยกครูก่อนเสมอ ด้วยการ

จดัขนัตัง้พธิใีห้ถกูต้อง และพอจะเริม่ชาวบ้านจะรูก้นัว่าต้องยกครกู่อน โดยน�าเหล้ามาให้ศลิปินดืม่ก่อน

เลก็น้อย หลงัจากนัน้ช่างซอกจ็ะเล่นเครือ่งดนตรพีืน้บ้านสะล้อซอซงึและร้องร�าได้อย่างลืน่ไหล เมือ่ต้อง

สะดดุ เหล่าผูฟั้งกจ็ะรูว่้าเหล้ายงัไม่ถงึ กม็กัจะน�ามาเพิม่ เพือ่ให้การร้องร�าเป็นไปด้วยด ีเหล้ากบัวงจ๊อย

ซอจงึเป็นของคูก่นัทีด่ืม่พอให้คล่องคอ และมจีนิตนาการในการร้องร�า แต่ไม่ใช่ดืม่จนเมา เพราะเชือ่ว่า

ถ้าไม่ดื่มเล็กน้อย ครูบาอาจารย์จะไม่เปิดทางให้ จะมีแต่ติดขัดระหว่างการจ๊อยซอ เพราะการจ๊อยซอ

แต่ละครั้งเป็นการแสดงแบบร้องสด อาศัยประสบการณ์และความสามารถเฉพาะบุคคล การดื่มเพียง

เล็กน้อยระหว่างการละเล่น จะช่วยให้เกิดจินตนาการที่ลื่นไหล แต่บางคนที่มีปัญหาสุขภาพ หรือเป็น

คนไม่ดื่มเหล้าก็ไม่จ�าเป็นต้องดื่ม

แม่อุ๊ยวัย 67 ปี ช่างซอประจ�าหมู่บ้านเล่าว่า 

“เวลาจ๊อยซอ มนัต้องจ่อย(ดืม่)เลก็น้อย มนัจะจ๊อยซอม่วน มนักต่็อของมนัไปได้เรือ่ย ๆ  

ถ้าบ่จ่อยมันก็ฝืดคอ คนเล่นซึงก็เหมือนกัน ครูเปิ้นท�ามาแบบนี้ ถ้าคนไหนดื่มไม่ได้ก็ไม่

เป็นไร อย่างน้อยก็มีคนในวงดื่มพอเป็นพิธีก็ได้ คนฟังก็ม่วนอกม่วนใจ”

เหล้าเป็นยา ด้วยส่วนผสมของเหล้าพื้นบ้านนั้นมีสมุนไพรเป็นส่วนผสมหลัก เช่น จั้กค่าน  

ข่า ดีปลี เป็นต้น ส่วนผสมเหล่านี้เป็นสมุนไพรร้อน ที่ชาวบ้านถือว่าเป็นยา ท�าให้เลือดไหลเวียนดี  

ขับลมและแก้ปวดเมื่อยได้ จึงมักใช้เหล้าพื้นบ้านท�าเป็นยาดองกับสมุนไพรต่าง ๆ เพื่อบ�ารุงร่างกาย 

และการดื่มเหล้าวันละนิด ช่วยแก้ปวดเมื่อย และท�าให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า เลือดลมไหลเวียนดี  

มีเรี่ยวแรงในการท�างาน 

องค์ความรู้และภูมิปัญญาเหล้าพื้นบ้านของคนสะเอียบ

แป้งเหล้า คอืหวัเชือ้ในการหมกัเหล้า ซึง่ประกอบด้วยสมนุไพรพืน้บ้านต่าง ๆ  เช่น ดปีล ีจกัค่าน 

ปิดปิวแดง ใบมะข่าง ผกัสะกนึ ขงิ ข่า กระเทยีม พรกิแด้แห้ง พรกิไทยป่น และหวัเหล้าทีม่ดีกีรเีข้มข้น 

ผสมคลุกกับแป้งข้าวจ้าวและแป้งข้าวเหนียวตามส่วน ปั้นเป็นลูกกลม ๆ เท่าลูกมะนาว ซึ่งสูตรการท�า

แป้งหมักเหล้านั้น ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ สองสายด้วยกันคือ สายทางบ้านนาหลวง และ
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สายเมืองน่าน แต่จากประสบการณ์การท�าเหล้าของชาวสะเอียบ ส่วนใหญ่ยอมรับสูตรแป้งเหล้าจาก

เมืองน่านมากกว่า เพราะได้เหล้าคุณภาพดีกว่า

แป้งเหล้านัน้อาศยัการใช้สมนุไพรพืน้บ้าน ทีม่อียูใ่นป่า และทีส่ามารถปลกูได้ ทัง้นีส้มนุไพรต่าง ๆ  

ต้องใช้ในประมาณทีเ่หมาะสม ชัง่ตวงให้ได้สตูรตามทีต้่องการนัน้ ต้องมคีวามแม่นย�า และอาศยัความ

ช�านาญค่อนข้างมาก สตูรแป้งเหล้านัน้ ได้มา หลายครอบครวัสบืทอดการท�าแป้งเหล้ามาจากบรรพบรุษุ 

แล้วผลิตแป้งเหล้าขายให้กับโรงงานผลิตเหล้าอีกทอดหนึ่ง บ้างรวมกลุ่มกันรับจ้างท�าแป้งเหล้าให้กับ

โรงงาน ซึ่งโรงงานเหล้าส่วนใหญ่มักสั่งส่วนผสมสมุนไพรทั้งหมดจากจังหวัดน่าน เนื่องจากในชุมชน

ขาดแคลนสมุนไพรบางตัว และลุงชาวน่านท่านหนึ่งรู้ส่วนผสมที่สืบทอดมายาวนาน ที่ท�าให้ได้แป้ง

เหล้าที่ดีมีคุณภาพ เมื่อน�ามาหมักเหล้าแล้วจะได้น�้าเหล้ามาตรฐานและคุณภาพที่ดี ซึ่งลุงชาวน่านคน

ดังกล่าวไม่ยอมขายสูตรให้กับชาวสะเอียบ และต้องรับซื้อสมุนไพรป่นจากตนเท่านั้น หลายโรงงานได้

พยายามคิดค้นทดลองสูตรของตนเอง ด้วยการเพิ่มส่วนผสมสมุนไพรหรือพืชบางตัว ให้ได้รสชาติและ

กลิ่นที่หอมมากขึ้น โดยไม่เปิดเผยให้คนอื่นทราบ ถือว่าเป็นเทคนิคเฉพาะของบางโรงงาน ท�าให้เป็นที่

ถูกใจของผู้บริโภค 

การหมักเหล้าพื้นบ้าน
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การหมักข้าวเหล้าหรือสาโท ต้องอาศัยประสบการณ์และความช�านาญเฉพาะบุคคล ประกอบ

ด้วย ปลายข้าวนึง่ แป้งเหล้า น�้า ในปรมิาณทีเ่หมาะสม มกีารลองผดิลองถกู เพือ่ให้ได้น�้าเหล้าคณุภาพ

ดี และต้องคอยเติมน�้าเป็นช่วง ๆ ระหว่างการหมักเหล้า 7-15 วัน ทั้งนี้พ่อแม่มักสอนบุตรหลานให้

หมักเหล้าเป็นระหว่างที่บุตรหลานมาช่วยงาน การเรียนรู้วิธีการหมักเหล้าจึงถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้

ง่ายขึน้ กระบวนการนีจ้ะค่อนข้างระมดัระวงัเรือ่งความสะอาด และสิง่แปลกปลอมต่าง ๆ  ทีอ่าจปะปน

มากับภาชนะ หรือข้าวนึ่ง เพราะหากมีสิ่งแปลกปลอม เช่น น�้ายาล้างจาน ไขมันจากอาหาร เหล่านี้  

อาจท�าให้ไม่ได้สาโทคุณภาพดี หรืออาจจะท�าให้สาโทเสียหาย ไม่สามารถน�ามาต้มกลั่นได้ 

การต้มกลั่นเหล้า นับว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตเหล้า ในอดีตขั้นตอนนี้ จะต้องลุ้นว่า

น�้าเหล้าที่ได้จะมีคุณภาพ ดีกรี และรสชาติที่ดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งคุณภาพสาโทที่หมักได้ 

ระดับความร้อน ไฟเชื้อเพลิงที่ใช้ต้มกลั่น ต้องคอยเปลี่ยนน�้าในกระทะที่ใช้ในการกลั่นอย่างสม�่าเสมอ 

ให้น�า้ในกระทะเยน็ตลอดเวลา ดงันัน้ระหว่างการต้มกลัน่เหล้านัน้ ต้องให้ความเอาใจใส่เป็นพเิศษ ต้อง

คอยเฝ้าและแก้ไขปัญหา หากเกิดปัญหาน�้าเหล้ารสชาติผิดเพี้ยน หรือจืดเกินไป แต่บางกรณีเหล้าเสีย

หายจากการทีเ่หล้าขึน้อาจเกดิจากเหล้าไหม้เพราะ ใช้ไฟแรงเกนิไป หรอืแป้งเหล้าไม่ได้คณุภาพ กต้็อง

พยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การลดความแรงของไฟลง การล้างรางรนิทีอ่ยูก้่นกระทะรองรบัน�้า

เหล้า แล้วน�าสาโทใหม่มาผสมกบัสาโททีก่�าลงัต้มกลัน่ แล้วท�าการต้มกลัน่ใหม่ หรอืหากแก้ไขไม่ได้กอ็าจ

ต้องทิง้เหล้าหม้อนัน้ไปเลย ซึง่ปกตหิากท�าทกุขัน้ตอนได้อย่างดกีม็กัจะไม่เกดิปัญหาคณุภาพน�า้เหล้าทีไ่ด้

ในการต้มกลั่นเหล้านั้นมีความเชื่อโบราณหลายประการ เช่น เช่น ห้ามต้มเหล้าในวันพระ 8 ค�่า 

15 ค�่า เพราะเป็นวันผีกินเหล้า มักจะไม่ได้เหล้าในปริมาณหรือคุณภาพที่ดี ชาวสะเอียบในอดีตจึงไม่

ต้มเหล้าในวันพระ หรือวันไหนที่เหล้าขึ้น ก็มักเชื่อว่าเป็นเพราะวันนั้นไม่ได้มีการไหว้แม่ธรณีก่อน และ

ระหว่างการต้มกลั่นเหล้า ต้องอารมณ์ดี ไม่พูดหยาบคายหรือทะเลาะเบาะแว้งกัน เพราะมักจะท�าให้

เหล้าเสยีหาย แต่ปัจจบุนัความเชือ่เหล่านีล้ดลงไป เนือ่งจากมกีารใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วย เช่น ใช้เครือ่ง

เป่าไฟฟ้าส�าหรับการเป่าให้เตาไฟที่ใช้ในการต้มกลั่นเหล้ามีลมพัดผ่านตลอดเวลา ไฟจะได้ลุกในระดับ

ที่เหมาะสมตลอดการต้มกลั่นเหล้า จึงท�าให้ลดปัญหาเหล้าขึ้น หรือเหล้าเสียหายได้มาก 
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เหล้าพื้นบ้านสะเอียบ จาก “เหล้าเถื่อน” สู่ “เหล้าเสรี”

เหล้าพื้นบ้านยุคสัมปทานไม้

ในอดีตชุมชนสะเอียบมีคนต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในชุมชนน้อยมาก ชาวสะเอียบต้มเหล้าไว้ส�าหรับ  

ดืม่กนิในครวัเรอืน และเกบ็ไว้ตดิบ้านใช้ในพธิกีรรมความเชือ่เพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ และจะมกีารต้มมาก

ขึ้นเพื่อใช้ในงานประเพณีต่าง ๆ ไม่ได้เน้นการซื้อขาย แต่ภายหลังเมื่อมีนโยบายการสัมปทานไม้ป่า

แม่ยม จึงเริ่มมีคนต่างถิ่นจ�านวนมากเข้ามารับจ้างท�าไม้ ชักลากไม้ และพ่อค้าไม้ ต่างมาอาศัยอยู่ใน

พื้นที่ป่าและในชุมชนเป็นเวลาทีละหลายเดือน ซึ่งแรงงานท�าไม้ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย มักขอซื้อเหล้าจาก

ชาวบ้านไปดืม่กนิเป็นประจ�า ท�าให้กลุม่ผูห้ญงิในสะเอยีบหลายคนใช้เวลาว่างเว้นจากการท�าการเกษตร 

มาต้มเหล้าเพือ่ขายให้คนต่างถิน่มากขึน้ การต้มเหล้าเพือ่ขายจงึมมีากขึน้ ในช่วงการสมัปทานไม้ โดย

การผลิตเหล้าในยุคนั้นใช้ถังปี๊บเป็นหม้อต้ม ได้สุราครั้งละ 1-2 ขวด จากนั้นจึงใช้ถังแดงขนาดเล็ก  

ต้มสุราได้ 4-5 ขวดต่อครั้ง และใช้ปลายข้าวสารที่ได้จากการสีข้าวในแต่ละครั้ง และแบ่งข้าวส่วนหนึ่ง

ทีไ่ด้จากการท�านาข้าวไว้กนิมาต้มเหล้าขาย เมือ่เหล้าขายดมีากขึน้ จงึเริม่ซือ้ปลายข้าวสารจากในเมอืง

มาหมักต้มเหล้ามากขึ้นตามไปด้วย

เหล้าพื้นบ้านยุคท�าไม้เถื่อน

หลังจากรัฐบาลประกาศปิดป่า เลิกสัมปทานไม้ แต่การตัดไม้เถื่อนเพื่อขายยังคงมีอยู่ในพื้นที่ 

ทั้งชาวบ้านในพื้นที่และคนต่างถิ่น พ่อค้าจากภายนอกยังคงมาสั่งซื้อไม้จากคนตัดไม้อย่างต่อเนื่องมา

อีกสิบกว่าปี ก่อนที่ชาวบ้านจะเลิกการตัดไม้อย่างเด็ดขาด ในระหว่างที่มีการท�าไม้เถื่อนนั้น การต้ม

เหล้าเพื่อขายเริ่มท�ากันอย่างเป็นล�่าเป็นสันมากขึ้น เพราะเหล้าสะเอียบได้รับความนิยมจากคนต่างถิ่น 

แล้วมีการบอกต่อกับชุมชนภายนอก การต้มเหล้าจึงมีพัฒนาการมาใช้ถังแดงขนาด 200 ลิตร ในการ

ต้มกลั่น ซึ่งได้เหล้าแต่ละครั้งประมาณ 40 ขวด (ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ; 2543)

นอกจากรายได้จากการท�าไม้แล้ว ชาวสะเอยีบหลายครอบครวัยงัมรีายได้เป็นกอบเป็นก�าจากการ

ต้มเหล้าขายด้วย แต่การต้มเหล้าในยคุนัน้ เป็นไปด้วยความยากล�าบาก ต้องหลบซ่อนจากการตรวจจบั

ของสรรพสามติ และต้องท�าอยูก่ลางป่าทีม่ลี�าห้วย หรอืหวัไร่ปลายนาทีม่แีหล่งน�้า ทกุครัง้ทีน่ึง่ข้าวหมกั

เหลา้ และขั้นตอนการต้ม ตอ้งขนข้าวของเครื่องใชแ้ละวัตถุดิบตา่ง ๆ  ด้วยล้อเกวยีนหรอืการเดินไปยงั

เตาเหล้า หลายครัง้ทีส่รรพสามติมาตรวจจบั ต้องคอยวิง่หนหีลบซ่อน ทิง้ข้าวของไว้ทีเ่ตาเหล้า เมือ่ต้ม

เหล้าแล้วกต้็องขนย้ายน�า้เหล้ามาหลบซ่อนไว้ในสวนหลงับ้าน หรอืทีล่บัตาคน เพือ่ไม่ให้ถกูจบักมุ เวลา

ขายเหล้าก็ต้องหลบซ่อน ดังนั้นการท�าเหล้าเถื่อนกับการท�าไม้เถื่อนในยุคนั้นให้รายได้ที่ดี แต่ก็มีความ

ยากล�าบากไม่ต่างกัน ต้องต่อสู้ดิ้นรน หลายครั้งชาวบ้านกลุ่มผู้หญิงจึงรวมตัวกันขับไล่หรือสกัดกั้นรถ

กองปราบสรรพสามิตด้วยการเจรจาอ้อนวอน หรือใช้ก�าลังต่อสู้อยู่หลายครั้ง 
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แต่กระบวนการผลิตเหล้าของชาวสะเอียบก็ได้มีพัฒนาการมากขึ้นเรื่อย ๆ มีการคิดค้นวิธีการ

ผ่อนแรงด้วยวธิกีารต่าง ๆ  เช่น การเปลีย่นน�้าในกระทะทกุครัง้ต้องใช้ขนัหรอืถงัน�า้ตกัออก แต่ภายหลงั

ได้มีการใช้ระบบลักน�้าด้วยสายยาง และวิธีการอื่น ๆ มากขึ้น ท�าให้ไม่ต้องออกแรงในการตักน�้าออก

จากกระทะ และระหว่างนั้นจึงเริ่มมีการจ้างงานในชุมชนมากขึ้น เช่น จ้างขนฟืน ผ่าฟืน จ้างนึ่งข้าว 

หมักข้าวเหล้า และจ้างต้มเหล้า และมีการเลี้ยงหมูควบคู่ไปกับการต้มเหล้ามากขึ้น เพราะส่าเหล้าที่

เหลือจากการต้มกลั่นสามารถน�าไปเป็นอาหารให้หมูได้ เรียกได้ว่าระหว่างนั้นชาวสะเอียบ แม้จะต้อง

ท�างานหนัก แต่รายได้จากการต้มเหล้าและเลี้ยงหมู ได้สร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้คนสะเอียบมีความ

อยู่ดีกินดีมากขึ้น แต่ก็ยังคงเป็นการหลบ ๆ ซ่อน ๆ หลายครอบครัวที่เกรงกลัวกับการจับกุม และไม่

อยากลงทนุ จงึอาศยัการรบัจ้างท�างานในกระบวนการผลติเหล้าแทน แต่ทกุครอบครวักเ็ริม่มรีายได้มาก

ขึ้น และในยุคนั้นยังไม่มีภาระหนี้สินใด ๆ 

เหล้าพื้นบ้านยุคอนุรักษ์ป่า-เคลื่อนไหวคัดค้านโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2532 เมื่อรัฐบาลประกาศปิดป่าเลิกสัมปทานไม้ ประกอบกับในช่วงเวลา

นั้นรัฐได้ก�าหนดให้มีโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นบนแม่น�้ายม ในพื้นที่ต�าบลสะเอียบ อ�าเภอสอง จังหวัด

แพร่ ชาวบ้านซึ่งในขณะนั้นได้มีการต่อสู้คัดค้านโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น และหันมาให้ความส�าคัญ

กับการอนุรักษ์ป่าแม่ยม และมีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นด้วยประเพณีและความเชื่อที่มีมาตั้งแต่

อดีต ท�าให้ชุมชนสะเอียบมีความเข้มแข็ง เลิกอาชีพตัดไม้และให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์เพื่อความ

อยู่รอดของชุมชน 

ชาวบ้านเริม่ฟ้ืนฟภูมูปัิญญาการท�าเหล้าพืน้บ้านเพือ่ขายควบคูก่บัการท�าเกษตรกรรม เพือ่ความ

อยู่รอด ชาวสะเอียบต่างพากันขายอุปกรณ์การท�าไม้ ช้าง ล้อเกวียน ควายที่ใช้เทียมเกวียนตอนท�าไม้ 

และน�าเงินทุนมาซื้อรถยนต์กระบะ เพื่อค้าขายเหล้าแทน โดยชาวสะเอียบเริ่มต้มเหล้าเถื่อนขายให้กับ

พ่อค้าทั้งในและนอกชุมชนที่รับซื้อไปขายต่อ เพราะเป็นเหล้าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงต้องหลบซ่อน

และหลบหนกีารจบักมุของสรรพสามติทีเ่ข้ามาตรวจจบัอยูเ่ป็นประจ�า แต่เหล้าสะเอยีบกย็งัคงขายดแีละ

เป็นทีต้่องการของตลาดในพืน้ทีต่่าง ๆ  ในหลายจงัหวดั ชาวสะเอยีบเองได้เริม่หนัมาท�าการค้าขายเหล้า

เองมากขึน้ ออกไปต่างถิน่เพือ่หาลกูค้าขาประจ�า “ขาเหล้า” ทีร่บัซือ้ไปขายต่อ จากค�าบอกเล่าของหญงิ

วัยกลางคน เจ้าของโรงงานผลิตสุราพื้นบ้านท่านหนึ่งว่า

“สมัยนั้นเหล้าขายม่วน พ่อค้ามารับซื้อ บางคนก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าเอง เอาไปขายที่อื่น 

ต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ ท�าอยู่กลางป่ากลางดอยหมักแล้วฝังดินไว้ เวลากรองปราบมาที

ก็เอาเหล็กเอาไม้แหลม ๆ ทิ่มลงดิน ถ้าเจอก็จะเทสาโททิ้ง ยึดอุปกรณ์ของเราไปจน

หมด ตอนหลังทนไม่ได้กับการกระท�าของกองปราบ และพวกเราเริ่มรู้ว่าตามกฎหมาย

ถ้าเราไม่อนญุาต ใครเข้ามาในบ้านถอืว่าบกุรกุ พวกเรากเ็ลยพากนัย้ายเข้ามาท�าเหล้าใน
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บ้าน สร้างรั้วบ้านสูง ๆ  กันพวกกองปราบ พวกมันมาเราก็ปิดประตูรั้วบ้าน นานเข้าเลย

ต้องเจรจาตกลงขอจ่ายค่าปรบัเป็นงวด ๆ  หมนุเวยีนกนัและต้องคอยหลบซ่อนตามด่าน

ต�ารวจทีต่รวจจบัเวลาเราขนเหล้าออกไปขายต่างถิน่ด้วย บางทต้ีองจ่ายให้ด่านต�ารวจอยู่

เรือ่ย ๆ  และส่วนใหญ่ทีถ่กูจบักเ็จรจาจ่ายค่าปรบักนัทีโ่รงพกักจ็บ ไม่ค่อยได้มกีารขึน้โรง

ขึ้นศาล แต่พวกเราก็ต้องเสียเงินหลักหมื่นหลักแสนตลอด รอบไหนโดนจับก็ขาดทุน” 

บทบาทผู้หญิง ในยุคแรก ๆ ของการค้าเหล้าเถื่อน ผู้หญิงมีบทบาทในการผลิต ส่วนการออก

ไปขายเหล้าให้กบัขาเหล้าต่างถิน่เป็นหน้าทีข่องผูช้ายเสยีเป็นส่วนใหญ่ ผูช้ายมกัรวมกลุม่กนัในหมูเ่ครอื

ญาติไปค้าเหล้าด้วยกัน เพราะต้องเสี่ยงอันตราย ต้องหลบหลีกเพื่อเลี่ยงเส้นทางที่มีด่านตรวจต่าง ๆ 

และต้องออกจากบ้านในช่วงกลางดึก และบางช่วงต้องขับรถด้วยความเร็ว ดังนั้นกลุ่มผู้หญิงจึงต้อง

อยู่กับบ้าน คอยท�าการผลิต และเตรียมเหล้าบรรจุใส่ถุง ซึ่งเมื่อตอนท�าเหล้าเถื่อน ใช้การบรรจุในถุง

พลาสติกขนาด 10-20 กิโลกรัม ไม่ได้ใช้ขวดแก้วเหมือนเช่นทุกวันนี้

เหล้าพื้นบ้านยุคนั้น ผลิตเป็นรายย่อยภายในครัวเรือน และรวบรวมกันไปขาย บางรายไม่ได้ค้า

เหล้าเอง กม็กัเป็นขาประจ�าผลติให้กบัพ่อค้าในชมุชน ภายหลงัหลายเจ้าเมือ่มขีาเหล้ามากขึน้ ยอดขาย

มากขึ้น จึงขยายการผลิตเป็นล�่าเป็นสัน มีการจ้างแรงงานในชุมชนมาช่วยในการผลิต ทั้งนึ่งข้าว หมัก

ข้าว ปั้นลูกแป้ง และต้มกลั่นเหล้าจนขยายเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดการจ้างงานมากขึ้น หลายครอบครัวท�า

เหล้าควบคู่กับท�าไร่ข้าวโพด และเลี้ยงหมูจ�านวนมากขึ้น หลายครอบครัวเลือกท�าเหล้าเลี้ยงหมูโดยไม่

ท�าการเกษตร และหลายครัวเรือนเลือกที่จะรับจ้างและเลี้ยงหมูควบคู่ไปด้วย หรือรับจ้างและเก็บหา

ของป่า หลังจากเศรษฐกิจเหล้าเติบโตมากขึ้น แต่ละครัวเรือนจึงมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเป็นรายได้

จากหลายช่องทางด้วย

ซึ่งภายหลังเมื่อมีการผลิตเหล้าและเลี้ยงหมูมากขึ้น ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนขึ้น  

ซึ่งชุมชนได้มีการพยายามแก้ไขและป้องกันปัญหาร่วมกัน ด้วยการประชุมหารือ โดยทุกฝ่ายในชุมชน

ร่วมหาทางออก ทกุปัญหาแม้ว่าจะยากในการแก้ไขในทนีท ีแต่ด้วยความเข้มแขง็ของชมุชน ด้วยระบบ

เครือญาติและประเพณีความเชื่อที่เหนียวแน่น และทั้งนี้การรวมตัวเพื่อต่อสู้คัดค้านโครงการเขื่อนแก่ง

เสือเต้นก็เป็นอีกปัจจัยที่ท�าให้ชุมชนสะเอียบเข้มแข็ง 

1. ปัญหามลภาวะ เช่น กลิ่นเหม็นของขี้หมู กลิ่นเหม็นส่าเหล้า เขม่าควันไฟจากการต้มกลั่น

ท�าให้ผนังบ้านไม้มีฝ้าสีด�า พื้นบ้านมีฝุ่นจากเขม่าควัน และเกิดน�้าเน่าเสียจากการต้มกลั่นและเลี้ยงหมู 

ท�าให้ชุมชนได้มีการหาทางออกร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหามลภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยการพร้อมใจกัน 

ย้ายคอกหมูออกไปเลี้ยงนอกหมู่บ้าน ตามที่ไร่สวนใกล้บ้าน และหลังจากนั้นจึงร่วมกันย้ายเตาเหล้า 

หรือการผลิตเหล้าออกไปท�านอกหมู่บ้านด้วยเช่นกัน มีการใช้ส่าเหล้าเลี้ยงหมูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มี

การน�าส่าเหล้าบางส่วนไปทิ้งเหมือนก่อน มีการขุดรอกร่องระบายน�้า และท�าบ่อพักน�้า ปัญหามลภาวะ

ต่าง ๆ ภายในบริเวณบ้านจึงหมดไป 
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2. ปัญหาขาดแคลนแหล่งน�้าในการผลติ ด้วยภมูปิระเทศของชมุชนสะเอยีบนัน้ เป็นภเูขา มแีอ่ง

ที่ราบลุ่มน้อยมาก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินและค่อนข้างแห้งแล้งในฤดูแล้ง และปริมาณน�้าฝนในแต่ละปี

ค่อนข้างน้อย ในฤดแูล้งจงึมกัมปีรมิาณน�า้ไม่เพยีงพอต่อการบรโิภค ดงันัน้จงึได้มกีารพยายามท�าระบบ

น�้าประปาจากการสูบน�้าในแม่น�้ายมมาใช้ในครัวเรือน ส่วนน�้าในการผลิตเหล้าและเลี้ยงหมูนั้น จะเป็น

แหล่งน�้าตามล�าห้วย แต่ไม่เพยีงพอต่อความต้องการใช้น�้าของโรงานผลติเหล้าและเลีย้งหม ูจงึได้มกีาร

ขุดเจาะบ่อน�้า และขุดสระส�าหรับเก็บกักน�้า มีการจัดการน�้าด้วยการไม่ทิ้งน�้าในกระบวนกาต้มกลั่น 

แต่น�าน�้ากลับมาใช้ใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่หลายครั้งในฤดูแล้ง โรงงานผลิตเหล้ายังคง

ประสบกับปัญหาปริมาณน�้าที่ไม่เพียงพอ

3. ปัญหาการตัดไม้ฟืน ในยคุแรกของการผลติเหล้าเพือ่ขาย และไม่ถกูกฎหมาย ในระหว่างนัน้

เป็นช่วงปรบัเปลีย่นจากการเลกิตดัไม้ และหนัมาให้ความส�าคญักบัการอนรุกัษ์ป่า แต่การผลติเหล้าพืน้

บ้าน ต้องใช้ไม้ฟืนเป็นปัจจยัส�าคญั ทัง้ในกระบวนการหมกัสาโทและการต้มกลัน่เหล้า ซึง่ได้มกีารตกลง

ร่วมกันของชุมชน ในการก�าหนดพื้นที่ป่าใช้สอย และป่าอนุรักษ์ โดยไม่อนุญาตให้ตัดไม้ แต่อนุญาต

ให้น�าขอนไม้ที่ผุพังในพื้นที่ป่าใช้สอยมาท�าฟืนต้มเหล้าหรือใช้ในครัวเรือนได้ ในช่วงแรกของการผลิต

เหล้าเพื่อขายนั้น ไม้ฟืนมีเพียงพอ แต่พอการผลิตมีการขยายตัวมากขึ้น ความต้องการใช้ไม้ฟืนจึงมีสูง

ขึน้ ขอนไม้และต้นไม้ทีล้่มตายหมดไป จงึเริม่รบัซือ้ไม้ฟืนจากหมูบ้่านใกล้เคยีงทีต่ดัไม้จากป่าธรรมชาติ  

ซึง่ชมุชนเหล่านีไ้ม่ได้มกีารรวมกลุม่อนรุกัษ์เหมอืนกบัชมุชนสะเอยีบ ได้ท�าให้เกดิปัญหาการตดัไม้ท�าลาย

ป่าในชุมชนใกล้เคียงมากขึ้น ดังนั้นจึงมีข้อตกลงร่วมกันในการงดรับซื้อไม้ฟืนที่ตัดไม้จากป่าธรรมชาติ 

และได้มีการพยายามใช้แก๊สหุงต้มเข้ามาใช้ร่วมกับฟืน และเริ่มมีการตัดต้นไม้ผลที่ปลูกไว้ในพื้นที่ของ

ตนเองมาใช้ทดแทนฟืนจากป่าธรรมชาติ และมีการพยายามหาวิธีการประหยัดการใช้เชื้อเพลิงมากขึ้น 

แต่ในช่วงเวลานั้นก็ยังคงมีหลายคนที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม

ปัญหาต่าง ๆ  จากการผลติเหล้าพืน้บ้านเพือ่ขายนัน้ ได้รบัการแก้ไขด้วยกระบวนการของชมุชน 

ต่างฝ่ายต่างให้ความร่วมมอืและมส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ แม้ว่าจะต้องใช้เวลาในการท�าความ

เข้าใจในช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลง มีความขัดแย้งทางความคิด เช่น การย้ายเตาเหล้า ออกไปผลิต

นอกชมุชน ต้องใช้เวลาและเงนิลงทนุเพิม่เพือ่หาแหล่งน�้า สร้างสถานทีใ่หม่ แต่ในทีส่ดุชาวบ้านต่างกใ็ห้

ความร่วมมอื เพราะต่างเหน็ว่าปัญหามลภาวะทีเ่กดิจากการต้มเหล้านัน้กระทบความเป็นอยูข่องตนเอง

และบตุรหลานจรงิ จากนัน้เมือ่เกดิปัญหาต่าง ๆ  ตามมา กไ็ด้มกีารเสนอในทีป่ระชมุหมูบ้่าน ซึง่ต้องมกีาร

ตดิตามปัญหาโครงการเขือ่นแก่งเสอืเต้นไปพร้อมกนั ท�าให้การประชมุปรกึษาหารอืเป็นวฒันธรรมใหม่

ทีช่าวสะเอยีบคุน้เคยและใช้ในการพดูคยุและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในการพฒันาชมุชนในทกุ ๆ  ด้าน 

อย่างสม�่าเสมอ เช่น มีการประชุมประจ�าเดือนของหมู่บ้าน ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หรือการประชุม

คณะกรรมการต่าง ๆ ของชุมชน หรือการประชุมวาระเร่งด่วนต่าง ๆ เป็นต้น
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เหล้าพื้นบ้านยุคเหล้าเสรี

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลได้มีนโยบายเหล้าพื้นบ้าน หรือเหล้าเสรี ก�าหนดให้มีการเสีย

ภาษีและอากรแสตมป์ ท�าให้ชาวสะเอียบเริ่มมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน และจดทะเบียนการค้า

ต่าง ๆ เพื่อผลิตเหล้าส่งออกขายในจังหวัดทางภาคเหนือ และทั่วประเทศ การผลิตเหล้าพื้นบ้านใน

ชุมชนสะเอียบจึงมีความเข้มข้นมากขึ้น 

เศรษฐกจิเหล้าพืน้บ้านได้ท�าให้เกดิอาชพีและกจิกรรมทางเศรษฐกจิหลายอย่าง เช่น การค้าขวด

บรรจุเหล้า การล้างขวด การค้าฟืน การค้าข้าวและวัตถุดิบ การจ้างงานต่าง ๆ การเลี้ยงหมูด้วยกาก

เหล้า เป็นต้น ท�าให้ชาวสะเอยีบเริม่กลบัมามรีายได้มากขึน้ หลายครอบครวัเลกิท�าเกษตรกรรมและเลอืก

ท�าเหล้า เลี้ยงหมู หรืออื่น ๆ นอกภาคการเกษตร หลายครอบครัวเลือกท�าเหล้าควบคู่กับการเกษตร 

เศรษฐกิจเหล้าพื้นบ้านจึงเป็นฐานหลักส�าคัญที่ท�าให้ชุมชนสะเอียบสามารถพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ  

ด้วยตัวเองท่ามกลางความขัดแย้งและการถูกตัดสิทธิ์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ระหว่างที่มี

การเคลือ่นไหวต่อสูค้ดัค้านโครงการเขือ่นแก่งเสอืเต้นได้ และนอกจากความเข้มแขง็ด้านวฒันธรรมแล้ว 

ความเข้มแขง็ด้านเศรษฐกจิถอืเป็นส่วนหนึง่ทีท่�าให้การต่อสูค้ดัค้านเขือ่นแก่งเสอืเต้นของชาวสะเอยีบมี

ความเข้มแข็งและเป็นปึกแผ่นยาวนาน

ปัจจุบันชุมชนสะเอียบ มีโรงกลั่นสุราพื้นบ้านทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก รวมทั้งสิ้น 136 แห่ง

แรกเริม่มกีารรวมกลุม่กนัท�าในระหว่างเครอืญาตกินัเอง กลุม่ละ 2-5 ครอบครวั และประสบปัญหาการ

บริหารจัดการ การแบ่งปันรายได้ที่ไม่ลงตัว และมีการแข่งขันเพื่อขยายตลาดลูกค้าขาประจ�า ประกอบ

กบัการขยายตวัเพิม่มากขึน้ของตลาดการรบัซือ้สรุาพืน้บ้าน จงึมกีารแยกโรงงานการผลติออกเป็นโรงงาน

ย่อยระดับครัวเรือนมากขึ้น ซึ่งส่วนมากยังคงใช้ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในชื่อเดียวกัน แต่มีการแยกตัว

เป็นโรงงานขนาดเลก็เพือ่การผลติในครวัเรอืน หรอืรวมกนัในกลุม่เครอืญาตเิพยีง 2-3 ครอบครวั โรงงาน

ขนาดเล็กและขนาดกลางบางส่วน ผลิตและขายเอง มีลูกค้าขาประจ�า หรือ “ขาเหล้า” ต่างพื้นที่ของ

ตนเอง แต่อีกหลายโรงงานก็ไม่ได้ท�าการค้าเอง ผลิตแล้วขายเหล้าต่อให้กับโรงงานขนาดใหญ่อีกทอด

หนึ่ง การบริหารจัดการแบบแยกย่อยมีความคล่องตัวและท�าได้ดีกว่าการรวมตัวกันหลายครอบครัว

ภายหลังได้มีธุรกิจจากภายนอกที่สามารถผลิตหม้อต้มกลั่นที่ทันสมัยเข้ามาติดตั้งให้ในชุมชน 

ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงติดตั้งและทดลองใช้ต้มกลั่นอยู่เรียกว่า “ถังต้มกลั่นไอน�้า” ที่สามารถต้มกลั่นได้

มากกว่าถัง 200 ลิตร เป็นการเพิ่มก�าลังการผลิตและประหยัดทรัพยากรมากขึ้น ซึ่งข้อเด่นของหม้อต้ม

กลั่นไอน�้านั้น ผู้ผลิตน�าเสนอว่า เวลาต้มมีควันน้อย เพื่อช่วยลดมลภาวะ โดยมีผู้ที่คิดค้นดัดแปลงหม้อ

ต้มกลั่นให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งกลายเป็นปัญหาใหม่ที่กลุ่มผู้ผลิตสุราพื้นบ้านก�าลังประสบอยู่ในขณะนี้ 

เนื่องจากขนาดหม้อต้มกลั่นอยู่ในมาตรฐานระดับโรงงานอุตสาหกรรม แต่สุราที่ผลิตอยู่นั้นอยู่ในระดับ

การผลิตของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีข้อขัดแย้งในเรื่องของกฎหมาย ถูกตรวจสอบแล้วมีค�าสั่งให้รื้อถอน 

ท�าให้การลงทุนสูญเปล่า และประสบปัญหาหนี้สินที่กู้มาลงทุนเพิ่ม 
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การติดตั้งหม้อต้มกลั่นสมัยใหม่ มีต้นทุนสูงขึ้น 

แต่สามารถดัดแปลง ให้ประหยัดพลังงานได้

มากกว่า

ไวน์ข้าวเหนียว กลิ่นผลไม้ต่างชนิด ๆ มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามมากขึ้น

สุราพื้นบ้านที่บรรจุกล่องพร้อมจ�าหน่าย
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โรงงานขนาดใหญ่ที่มีจ�านวนลูกจ้างที่ท�าการบรรจุสุรา จ�านวน 30-50 คน มีอยู่ 4 แห่ง จาก

จ�านวน 136 แห่ง ทีเ่หลอืเป็นโรงงานขนาดกลางมจี�านวนลกูจ้าง 10-20 คน โรงงานทีถ่อืว่ามขีนาดใหญ่

จะท�าการบรรจกุล่องออกจ�าหน่ายตามร้านค้าทีไ่ด้มสีญัญาซือ้ขายกนัทกุวนั และนอกจากจะผลติสรุาพืน้

บ้านแล้วยงัมกีารผลติไวน์หรอืสาโททีไ่ด้ท�าการปรงุแต่งกลิน่สตีามทีต่ลาดต้องการ เช่น ไวน์กลิน่แอปเป้ิล 

กลิน่สตอเบอรี ่เป็นต้น ซึง่เป็นสนิค้าทีต่ดิตลาดจนได้รบัรางวลัผลติภณัฑ์วสิาหกจิชมุชนยอดเยีย่ม จาก

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจ�าปี พ.ศ. 2554 ประเภทผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมสืบสานมา

จากบรรพบุรุษ และได้รับรางวัลหลายรางวัลจากโครงการ OTOP ระดับประเทศ

การค้าขาย เริ่มจากการไปตามสายเครือญาติหรือคนรู้จักในต่างถิ่น และการเจาะจงออกไปหา 

“ขาเหล้า” หรือลูกค้าขาประจ�า ซึ่งเป็นร้านค้าปลีก ในต่างจังหวัด โดยเจ้าของโรงงานได้มีการออกไป

น�าเสนอและเชื่อมต่อการค้าอย่างสม�า่เสมอ ตั้งแต่เริ่มมีการผลิตสุราพื้นบ้านอย่างถูกกฎหมาย เมื่อปี 

พ.ศ. 2546 และท�าการออกหาตลาดอย่างต่อเนือ่งเริม่จากชมุชนใกล้เคยีง จงัหวดัใกล้เคยีงจนขยายออก

สู่ตลาดทั่วไป และมีการบอกต่อโดยลูกค้าที่บริโภค ท�าให้กิจการมีความก้าวหน้าและมีขนาดใหญ่ขึ้น  

ซึง่กข็ึน้อยูก่บัปัจจยัหลายด้าน เช่น ความขยนัสม�่าเสมอ เครอืข่ายญาตหิรอืมติรสหาย คณุภาพสรุาพืน้

บ้าน การเจราจาต่อรอง และการพัฒนาสูตรให้ดีอยู่เสมอและรักษามาตรฐานการผลิต 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุราพื้นบ้านให้มีความหลากหลายมากขึ้น
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ในการผลิตได้มีการตรวจสอบมาตรฐานของกรมสรรพสามิต ด้านกระบวนการผลิต และ

มาตรฐานโรงงานแบบวสิาหกจิชมุชน ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระหว่างเริม่ก่อสร้างโรงงาน ปัญหาด้านวตัถดุบิ

ในการผลติ เป็นต้น ซึง่ขึน้อยูก่บัการลองผดิลองถกู บางโรงงานมปัีญหาลกูจ้างต้มกลัน่แล้วไม่ได้สรุาตาม

เป้าหมาย อนัเป็นผลมาจากส่วนผสมของแป้งหวัเชือ้ ชนดิของข้าวเหนยีว ประสบการณ์ของผูท้�าการต้ม

กลัน่ เจ้าของโรงงานแก้ปัญหาโดยการปรบัปรงุส่วนผสมของแป้งหวัเชือ้ เปลีย่นชนดิข้าวเหนยีว และวธิี

การหมกัสาโททีอ่าศยัประสบการณ์ความช�านาญในการหมกัสาโท จนได้สตูรทีเ่ป็นมาตรฐานต้มแล้วได้

สรุาตามทีต่ัง้เป้าหมายไว้ หากแต่กย็งัประสบปัญหาในเรือ่งของสภาพอากาศบ้าง โดยหากเยน็เกนิไปหรอื

ร้อนอบอ้าวเกินไปก็ส่งผลท�าให้ได้ปริมาณสุราในจ�านวนที่น้อย หรือไม่ได้มาตรฐานเช่นกัน

 ในการบรรจผุลติภณัฑ์ออกจ�าหน่าย เริม่แรกใช้แรงงานคนกรอกทีล่่ะ 2 ขวด ตดิตราผลติภณัฑ์

ด้วยมือที่ล่ะขวด ปัจจุบันใช้เครื่องที่มีหัวกรอก 4 หัว บรรจุที่ล่ะ 4 ขวด ติดตราผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่อง

แทนการตดิและทากาวด้วยมอื ช่วยให้มกีระบวนการบรรจลุงกล่องทีร่วดเรว็ขึน้ เพือ่ให้ทนัต่อการสัง่ซือ้

สินค้าของตลาดที่เป็นลูกค้าประจ�า

การปรบัตวัในยคุเหล้าเสร ีทีก่ารผลติเหล้าเพือ่ขายถกูกฎหมาย แม้ว่าต้องเพิม่ต้นทนุในการผลติ

มากขึน้ ทัง้การท�าโรงเรอืน การยกระดบัมาตรฐานการผลติ การเสยีภาษแีละอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่าย

อืน่ ๆ  จากการผลติตามการควบคมุของรฐั แต่ชาวสะเอยีบพร้อมปรบัเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่ให้เหล้าพืน้บ้าน

ได้รบัการยอมรบัและค้าขายอย่างถกูต้องตามกฎหมาย ทัง้นีภ้าษจีากการผลติเหล้าพืน้บ้านของชมุชนสะ

เอียบที่ต้องช�าระให้กับสรรพสามิตจังหวัด และภาษีรายได้ที่ช�าระแก่รัฐนั้น มากถึงปีละหลายร้อยล้าน 

เกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ มากมาย ที่หน่วยงานต่าง ๆ มอบให้สุราพื้นบ้านสะเอียบ
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นอกจากนี้ ผลผลิตเหล้าพื้นบ้านได้เป็นตัวแทนระดับอ�าเภอ จังหวัด ในงานแสดงสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่ง

ผลติภณัฑ์ (OTOP) อยูเ่ป็นประจ�า ได้รบัรางวลัและเกยีรตบิตัรต่าง ๆ  มากมาย ท�าให้เหล้าสะเอยีบนัน้มี

ชื่อเสียงและการยอมรับในตลาดมากขึ้น ซึ่งผลงานของชุมชนเป็นหน้าเป็นตาให้กับ ต�าบล อ�าเภอ และ

จังหวัด และได้ถูกนับให้เป็นผลงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอด้วย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งภารรัฐและเอกชนจึงให้ความสนใจ ทั้งเข้ามาเชื่อมประสานเพื่อนโยบายต่าง ๆ การศึกษาวิจัย และ

การน�าเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ รวมถึงการเข้ามาเพื่อเชื่อมต่อทางการค้าในธุรกิจที่เกี่ยวข้องจากภายนอก

อย่างไรก็ตามการพัฒนายกระดับการผลิตสุราพื้นบ้าน ของชาวสะเอียบนั้น เกิดจากความ

พยายามเพื่อการอยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญในหลาย ๆ ยุคของชุมชนสะเอียบ  

ซึ่งมีปัจจัยภายนอกเป็นตัวก�าหนด ทั้งการสัมปทานไม้ โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น การอนุรักษ์และการ

จัดการทรัพยากร ดิน น�้า ป่า และนโยบายเหล้าเสรี ในการเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคนั้น ได้สร้างการเรียน

รู้และปรับตัวให้กับชุมชนค่อนข้างมาก เรียกได้ว่าชุมชนสะเอียบนั้นเป็นชุมชนเล็ก ๆ ห่างไกลจากตัว

เมือง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีระบบเครือญาติและประเพณี

ความเชื่อที่เข้มแข็ง แต่ด้วยความเป็นพื้นที่ที่รัฐต้องการเข้ามาจัดการทรัพยากร ถูกเลือกให้เป็นพื้นที่

โครงการพัฒนาของรัฐในหลายด้าน ชุมชนสะเอียบแม้จะมีความบีบขั้นในฐานะชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ

นโยบายระดับชาติในหลาย ๆ ด้าน เรียกได้ว่าเป็นชุมชนที่ไม่เคยหยุดนิ่ง แต่ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสม

มา และต้นทุนทางสังคมและทรัพยากร ท�าให้ชุมชนสะเอียบสามารถปรับตัว และต่อสู้ต่อรองกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายนอกได้อย่างเข้มแข็ง หลายครั้งชุมชนสะเอียบจึงมีอ�านาจต่อรองและสร้าง

พื้นที่ทางสังคมที่ได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกและภาครัฐมากขึ้น

5.3  บทบ�ทผู้หญิงกับเศรษฐกิจสุร�พื้นบ้�น  
  และก�รต่อสู้ต่อรองของชุมชนในบริบท “เหล้�เสรี”

ในอดตีผูห้ญงิสะเอยีบกเ็หมอืนกบั ผูห้ญงิในชนบททัว่ไป ทีม่หีน้าทีท่�างานในบ้าน เลีย้งดลูกูและ

ดูแลคนแก่ ท�างานในไร่นา และเก็บหาของป่าเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน แต่เมื่อสังคมและเศรษฐกิจ

เปลี่ยนแปลงไป ผู้หญิงเริ่มมีบทบาทในการหารายได้ด้วยการท�างานนอกบ้านมากขึ้น ผู้หญิงสะเอียบ

เริม่มกีารผลติเหล้าขายให้กบัพ่อค้าและแรงงานท�าไม้จากต่างถิน่ ทีเ่ข้ามาอาศยัและเข้าออกชมุชนตลอด

เวลา จากนั้นจึงมีการผลิตเหล้าขายเป็นล�า่เป็นสันมากขึ้น การค้าขายเหล้าในยุคเริ่มแรก ผู้หญิงจะมี

บทบาทส�าคญัในการผลติ องค์ความรูแ้ละภมูปัิญญาในการผลติเหล้าส่วนใหญ่จะถกูถ่ายทอดมาทีผู่ห้ญงิ 

ส่วนการจัดหาสมุนไพรส�าหรับท�าแป้งเหล้านั้นส่วนมากจะเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่มีความรู้เรื่องสมุนไพร 

แลในยุคนั้นผู้ชายมีหน้าที่ในการน�าเหล้าออกไปขายต่างถิ่น เพราะการค้าขายเหล้าเถื่อนมีความยาก

ล�าบาก ไม่ปลอดภัยส�าหรับผู้หญิง
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ผู้หญิงค้าเหล้า

ต่อมาเมือ่มกีารค้าเหล้าเถือ่นอย่างจรงิจงั จงึเริม่มช่ีองทางในการเจรจาต่อรองกบัด่านตรวจหรอื 

การอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจับกุม แต่ยังคงต้องใช้ความรัดกุม ไม่ท�า

แบบเปิดเผยจนเกนิไป ท�าให้การไปส่งเหล้าหรอืออกไปค้าขายเหล้ามคีวามสะดวกมากขึน้ ผูห้ญงิจงึเริม่

มบีทบาทชดัเจนมากขึน้ในการค้าขายเหล้า ตัง้แต่การออกไปหาขาเหล้ากบัสามแีละเครอืญาต ิเจรจาต่อ

รองทางการค้า ออกบิลเก็บเงินค่าเหล้า ทวงหนี้ค่าเหล้า รวมถึงการขับรถน�าและรถส่งเหล้า แม้ว่าการ

ค้าขายเหล้ามคีวามสะดวกมากขึน้ แต่กย็งัคงต้องระมดัระวงั ดงันัน้กลุม่ผูห้ญงิยงัคงต้องมกีารวางแผน

กับกลุ่มผู้ชายก่อนออกจากบ้าน ศึกษาเส้นทางและเตรียมการทุกอย่างล่วงหน้า หลายครั้งระหว่างทาง

มกัถกูจบักมุด�าเนนิคดใีนเบือ้งต้น เสยีค่าปรบัครัง้ละหลายหมืน่อยูเ่สมอ ๆ  กลุม่ผูห้ญงิทีอ่อกไปค้าเหล้า

กับสามีจึงพัฒนาตัวเอง ให้ขับรถเป็น มีความว่องไว และต้องเก่งเรื่องการเจรจาต่อรอง เพราะโดยมาก

กลุ่มผู้ชายจะท�าหน้าที่ขับรถและแบกขนเหล้ามากกว่าการเจรจาต่อรอง เพราะเชื่อว่าผู้หญิงมีทักษะใน

การเจรจาต่อรองทางการค้ามากกว่า หลายครอบครวั สามไีม่ยอมออกบ้านไปค้าเหล้าหากภรรยาไม่ไป

ด้วย ยกเว้นภรรยาได้มีการเจรจาต่อรองทุกอย่างไว้ล่วงหน้าแล้ว ตนจึงจะออกไปส่งเหล้าและเก็บเงิน

ตามบิลที่ภรรยาตกลงไว้กับขาเหล้าทางโทรศัพท์ก่อนหน้าแล้ว

หญิงวัยกลางคนเจ้าของโรงงานเหล้าพื้นบ้านคนหนึ่งเล่าว่า

“สมัยค้าเหล้าแต่ก่อน ผู้หญิงเราขับรถไม่เป็น ค้าขายไม่เป็นก็ต้องฝึกต้องหัดให้เป็น 

เพราะปล่อยให้พวกผู้ชายไปกันเองไม่ค่อยได้ เก็บเงินไม่ได้ ใจอ่อน บางทีก็ขายถูก ลด

ราคา หรอืไม่กโ็ดนเค้าชกัดาบ บางคนไม่ยอมออกบ้าน ถ้าเมยีไม่ไปด้วย เพราะไม่อยาก

พูดมาก ถ้าเก็บเงินไม่ได้ก็จะมีปัญหาอีก เลยไปไหนก็ต้องไปด้วยกันตลอด”

ต่อมาเมือ่มกีารเปิดให้มเีหล้าเสรตีามนโยบายรฐั เมือ่ปี พ.ศ. 2546 ธรุกจิการค้าขายเหล้าเตบิโต

มากขึน้ กลุม่ผูห้ญงิจงึมบีทบาทในการบรหิารกจิการเหล้าพืน้บ้านอย่างเตม็ที ่ทัง้การจดัการกระบวนการ

ผลิต โรงงาน การตัดสินใจการลงทุน การจัดการขนส่ง การเจรจากับลูกค้า และการจ้างงาน ส่วน

ผูช้ายจะคอยดแูลงานทีต้่องใช้แรงงาน เช่น การสร้างโรงเรอืน การแบกหาม การขบัรถขนส่ง การจดัหา

ฟืนและวัตถุดิบต่าง ๆ แต่การตัดสินใจยังคงเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเป็นหลัก แต่เมื่อมีการจ่ายภาษีและ

อากรแสตมป์ถูกต้อง ท�าให้การติดต่อค้าขายง่ายยิ่งขึ้น การถูกลูกค้าโกงก็เป็นไปได้ยาก เพราะมีบิล  

มีเอกสารที่ถูกต้อง สามารถเอาผิดทางกฎหมายได้ เมื่อมีขาเหล้าซึ่งเป็นลูกค้าประจ�าจ�านวนมากพอ 

จึงง่ายในการเจรจาต่อรอง และการติดต่อสื่อสารก็มีความสะดวกสบาย ส่วนใหญ่เจ้าของโรงงานขนาด

ใหญ่จงึไม่ต้องเดนิทางไปส่งเหล้าด้วยตนเอง มอบหมายให้ลกูจ้างขบัรถไปส่งและเกบ็เงนิ หรอืส่วนหนึง่

ก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีท�าให้มีความสะดวกมากกว่าในอดีต บทบาทในการวางแผนการผลิตและการ

ค้าขาย ทั้งผู้หญิงและผู้ชายจึงมีความเท่าเทียมกัน และส่วนมากผู้หญิงจะมีบทบาทโดดเด่นมากกว่า

ในการตัดสินใจเกือบทุกเรื่อง
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“สมัยนี้ดีหน่อย ผู้หญิงเราเหนื่อยเฉพาะงานจัดการในโรงงาน และการท�าบัญชี ไม่ต้อง

ออกไปตะลอน ๆ เหมือนแต่ก่อนมาก ถ้ามีออเดอร์เราก็ให้ลูกน้องไป บางทีก็ให้สามีไป

กับลูกน้องเพื่อไปเก็บเงิน แต่ก็ยังต้องออกไปเยี่ยมเยียนลูกค้า ไปหาขาเหล้าเพิ่ม ก็ต้อง

ออกไปเอง แต่งานบริหารนี่ก็หลายอย่างนะ วัน ๆ ก็ยุ่งเหมือนกัน ยิ่งช่วงไหนที่ขายดี

ต้องเร่ง ๆ อย่างช่วงสงกรานต์ ก็เหนื่อยกันหน่อยคนงานไม่เพียงพอเราก็ต้องช่วยท�าทุก

อย่าง โรงงานเหล้าส่วนมากอยูไ่ด้เพราะมผีูห้ญงิควบคมุนะ สงัเกตสแิต่ละโรงงานผูห้ญงิ

ทั้งนั้นที่บริหารจัดการ และออกไปหาขาเหล้า ผู้ชายบางทีไปด้วยแต่ก็ให้ผู้หญิงเป็นคน

พูดเจรจา แต่ผู้หญิงบางคนก็พูดไม่เก่ง ผู้ชายบางคนค้าขายเก่งกว่า บางทีก็ช่วย ๆ กัน  

ไม่เป็นก็ต้องฝึก ไม่อย่างนั้นก็อยู่ไม่ได้”

นอกจากนีใ้นกระบวนการผลติในส่วนอืน่ ๆ  ของเศรษฐกจิเหล้าพืน้บ้านนัน้ ผูห้ญงิยงัคงมบีทบาท

ส�าคัญ ทั้งการปั้นแป้งหัวเชื้อ การรับจ้างเหมาล้างท�าความสะอาดขวดบรรจุเหล้า การรับจ้างแรงงาน

บรรจภุณัฑ์ การรบัหมกัและต้มเหล้าทัง้ทีร่บัผดิชอบต้นทนุเองกบัรบัจ้างแรงงาน ซึง่ในกระบวนการผลติ

เหล่านีผู้ห้ญงินบัว่าเป็นก�าลงัหลกัในการผลติร่วมกบัผูช้าย บางงานมเีฉพาะผูห้ญงิทีท่�า เช่น การป้ันแป้ง

หัวเชื้อ การล้างขวดบรรจุเหล้า ส่วนการบรรจุภัณฑ์นั้นท�าทั้งหญิงและชาย มีเพียงงานบางประเภทที่

ผู้ชายท�าเป็นหลัก เช่น การแบกหามและขนส่ง การจัดหาและเตรียมไม้ฟืน เป็นต้น 

การผลิตสุราพื้นบ้าน 

เปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงมีบทบาท

เป็นผู้น�าด้านเศรษฐกิจมากขึ้น
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การนิยาม “สุรา” และ “สุราพื้นบ้าน” ของชุมชนผลิตสุราพื้นบ้าน 

จากการสัมภาษณ์ชาวสะเอียบ ซึ่งสะเอียบนับว่าเป็นแหล่งผลิตสุราพื้นบ้านแหล่งใหญ่แห่งหนึ่ง

ของประเทศ ได้ให้นิยามความหมายดังนี้

“สุรา” หมายถึง สุราที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป ที่หาซื้อได้ง่ายที่มีขายตามตลาดในเมืองใหญ่

และในชุมชนด้วย เช่น ในห้างโลตัส บิ๊กซี ร้านขายสุราในเมือง ในชุมชน 

ส่วน “สรุาพืน้บ้าน” หมายถงึ เหล้าขาวทีช่มุชนผลติเอง หรอืสรุาทีม่ขีายตามตลาดท้องถิน่ เช่น 

ร้านค้าในชุมชน 

ความแตกต่างระหว่าง”สุรา” ที่ผลิตโดยบริษัทที่ท�าธุรกิจขนาดใหญ่กับ “สุราพื้นบ้าน” ที่ผลิต

โดยวิสาหกิจชุมชน จากการสัมภาษณ์ ชาวสะเอียบได้ให้นิยามค�าว่า “สุรา” เป็นสุราที่เราไม่สามารถ

ทราบกระบวนการผลติ และส่วนผสม เมือ่ซือ้มาดืม่แล้วมกีลิน่ฉนุ หลงัจากดืม่แล้วรุง่เช้าจะมอีาการเมา

ค้าง มึน เวียนศีรษะ หากดื่มในปริมาณที่มากจะไม่สามารถท�างานตามปกติได้ ส่วน “สุราพื้นบ้าน”  

ผูด้ืม่ทราบกระบวนการผลติ และส่วนผสม ทีใ่ช้ข้าวเหนยีวหมกักบัแป้งหวัเชือ้ ทีท่�าจากพชืสมนุไพร เช่น  

ขิง ข่า กระเทียม จักข้านหรือสะค้าน ปิดปิวแดง ใบมะข่าง ใบฮัดสะกึ๋น พริกแห้ง และสมุนไพรอื่น ๆ 

เมื่อดื่มแล้วรุ่งเช้าจะไม่มีอาการเมาค้าง หรือไม่รู้สึกมึนเวียนศีรษะ สามารถท�างานได้ตามปกติ

การนิยามความหมายค�าว่า “สุรา” กับ “สุราพื้นบ้าน” โดยชาวสะเอียบนั้น มีความแตกต่างกัน 

จากกระบวนการผลิต และการเข้าถึงองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน กล่าวได้ว่าสุราพื้นบ้านนั้นชาวสะเอียบ

มีความรู้ความเข้าใจ และรู้กระบวนการผลิตและมีประสบการณ์ตรงในการดื่มเหล้าพื้นบ้าน ส่วนค�าว่า

สุรานั้นชาวสะเอียบมองว่าตนไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในการผลิต ไม่ทราบส่วนผสม และวัดจาก

ประสบการณ์ในการดื่มสุราทั่วไปที่วางขายตามร้านค้า จึงท�าให้การให้นิยามความหมายแตกต่างกัน 

และมีความเชื่อมั่นในสุราพื้นบ้านที่ตนเองผลิตว่ามีความปลอดภัยและมีคุณภาพดี ส่วนสุราที่ผลิตจาก

โรงงานนั้นตนไม่มั่นใจว่าจะมีความปลอดภัยหรือมีคุณภาพดีหรือไม่ 

เศรษฐกิจสุราพื้นบ้าน

ปัจจบุนัชมุชนสะเอยีบมเีศรษฐกจิหลกัทีส่ร้างรายได้ให้กบัชมุชนมาจากการผลติสรุาเพือ่ขาย การ

เลี้ยงหมู และเกษตรกรรม และอื่น ๆ ตามล�าดับ อย่างไรก็ตามการผลิตสุราพื้นบ้านนับว่าเป็นรายได้

หลักที่หล่อเลี้ยงชุมชน สร้างงานสร้างอาชีพ ให้การศึกษาที่ดีแก่ลูกหลาน และให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

รวมทัง้การขบัเคลือ่นกจิกรรมการอนรุกัษ์และขบวนการคดัค้านโครงการสร้างเขือ่นแก่งเสอืเต้น ชาวสะ

เอียบต่างตระหนักดีว่า อาชีพการผลิตสุราเพื่อขายนั้น ไม่ใช่อาชีพที่ขาวสะอาด แต่ก็ไม่ใช่อาชีพที่เลว

ร้าย เพราะมันมีคุณค่าในตัวมันเอง ชาวบ้านมักเรียกว่า มันคืออาชีพ “สีเทา” ที่จะมองว่าไม่ดี หรือ

จะมองว่าดีก็ได้ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน และผู้ผลิตเหล้าเองเข้าใจ และตระหนักดีว่า สิ่งส�าคัญ
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ที่สุดคือการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ รู้คุณค่าของทรัพยากร และพร้อมท�าทุกอย่าง

ให้เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน 

ซึ่งผู้ผลิตเหล้าสะเอียบมองว่า การที่ตนไม่ได้มีการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายแบบธุรกิจเหล้า

ขนาดใหญ่ท�ากัน จึงไม่ผิดด้านศีลธรรมมากเท่ากับธุรกิจขนาดใหญ่ เพราะนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านที่

สืบทอดมายาวนาน และเป็นการท�าให้ชาวบ้านมีอาชีพ ที่ไม่ได้ถูกผูกขาดจากธุรกิจขนาดใหญ่เพียง

อย่างเดยีว เพราะถงึอย่างไร เหล้าพืน้บ้านกเ็ป็นทีต้่องการของผูบ้รโิภค ทีเ่ข้าถงึได้ในราคาทีไ่ม่แพงเกนิ

ไป ปลอดภัย ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค และคนส่วนใหญ่ที่ดื่มกินเหล้าพื้นบ้านก็เป็นคนวัยผู้ใหญ่ที่มีความ

รับผิดชอบ ไม่ใช่เด็กและเยาวชน ซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่มักดื่มเบียร์หรือเหล้านอกมากกว่า หญิงวัย 62 ปี 

เจ้าของโรงงานสุราพื้นบ้านคนหนึ่งเล่าว่า

“บางครัง้เมือ่หน่วยงานของรฐัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเชญิไปร่วมงาน ทีเ่กีย่วกบัปัญหา

เหล้า ก็จะไม่ค่อยอยากไปร่วม หลายครั้งเราตั้งใจไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา แต่เค้า

มกัพดูหรอืแสดงออกว่าเราคอืผูร้้าย เรากน้็อยใจ กค็ดิว่าเรากท็�ามาหากนิ เสยีภาษใีห้รฐั

ปีหนึ่งตั้งมากมาย แต่กลับถูกกีดกันและทุกครั้งที่ไปร่วมเราไม่มีปากมีเสียง ไม่มีใครฟัง 

ก็เลยไม่อยากไปร่วมด้วย ปฏิเสธไปหลายครั้ง” 

จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านที่ผลิตเหล้าพื้นบ้าน พบว่าการที่ถูกสังคมมองว่า ภาษีที่เก็บได้จาก

การท�าเหล้านั้นคือ “ภาษีบาป” นั้น คนท�าเหล้าสะเอียบรู้สึกว่าเป็นค�าพูดที่ค่อนข้างรุนแรง และไม่ได้

เข้าใจและรับรู้ถึงภาระที่คนท�าเหล้าพื้นบ้านต้องแบกรับ แต่พวกตนก็มีความรู้สึก ขัดแย้งในตัวเองเช่น

กัน ระหว่างการท�ามาหากินเลี้ยงปากท้อง กับความรู้สึกผิดบาป ที่รู้ว่าเหล้านั้นมีทั้งแง่มุมที่ดีและแง่มุม

ที่ไม่ดีในตัวของมันเอง แต่สังคมและหน่วยงานของรัฐไม่ได้เห็นอกเห็นใจชาวบ้าน สิ่งที่ชาวสะเอียบผู้

ผลิตเหล้าท�าได้คือการพยายามรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน ด้วยการเสียสละในการพัฒนาวัด โรงเรียน 

สถานีอนามัย การอนุรักษ์ การคัดค้านโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น และอื่น ๆ ด้วยการบริจาคเงินที่มา

กกว่าคนกลุม่อืน่ ๆ  ในชมุชน และนอกจากนีย้งัให้ความร่วมมอืในการพฒันาทกุ ๆ  ด้านของชมุชนด้วย  

ซึ่งท�าให้ชุมชนสะเอียบมีการพัฒนาก้าวหน้าไปมากกว่าชุมชนอื่น

เส้นทางการค้าสุราพื้นบ้าน 

เหล้าสะเอียบได้รับความนิยมมากในภาคเหนือตอนบน ทั้ง พะเยา เชียงราย น่าน และบาง

ส่วนของเชียงใหม่ ล�าพูนและล�าปาง นอกจากนี้ยังถูกส่งไปยังจังหวัดอื่น ๆ  ในภาคเหนือตอนล่าง ตาก 

พิษณุโลก สุโขทัย และภาคกลาง ภาคตะวันออกตามสายเครือญาติบ้างเล็กน้อย ตามแต่โอกาส ทั้งนี้

มีบางโรงงานขนาดใหญ่ที่ได้รับเชิญไปร่วมออกงาน OTOP ที่กรุงเทพเป็นประจ�า จึงมักมีลูกค้าในโซน

ภาคกลางทีส่ัง่ซือ้เป็นประจ�าบางส่วน โดยพฒันาชมุชนจงัหวดัได้มกีารส่งเสรมิให้เป็นผลติภณัฑ์ OTOP 
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และชี้แนะแนวทางในการพัฒนาด้านการตลาดให้กับผู้ผลิตเหล้าพื้นบ้านชุมชนสะเอียบ ท�าให้เหล้าพื้น

บ้านได้รับการพัฒนาทั้งบรรจุภัณฑ์และคุณภาพผลผลิตอย่างต่อเนื่อง 

ในเส้นทางการส่งเหล้าขายนอกพื้นที่นั้น เริ่มต้นจากเครือข่ายญาติพี่น้องที่อยู่ต่างถิ่น คนรู้จักที่

เคยมคีวามสมัพนัธ์ในยคุค้าไม้ และบางพืน้ทีก่ม็กีารสุม่น�าผลติภณัฑ์ไปน�าเสนอด้วยตนเอง พอมคีนรูจ้กั

มากขึน้จงึเป็นทีย่อมรบัและนยิมดืม่มากขึน้ จงึมลีกูค้า หรอืขาเหล้า ทีเ่ป็นขาประจ�ามกีารท�าการค้ากนั

มายาวนาน แต่ก็มหีลายครั้งทีม่ีปัญหาถกูลูกค้าโกงค่าเหล้า หรอืมกีารขายตดัราคาและแย่งขาเหล้ากนั 

แต่กไ็ม่ได้มปัีญหาถงึขัน้รนุแรง เพยีงพดูคยุไกล่เกลีย่ หรอืรายทีไ่ม่สามารถพดูคยุกนัได้กป็ล่อยไป เพราะ

ความเป็นเครอืญาตใินชมุชนเดยีวกนั จงึไม่ได้ถอืสาหาความ และต่างมองว่าเป็นการแข่งขนัทางการค้า 

และได้พยายามมกีารตกลงร่วมกนัในการก�าหนดราคา และรกัษาน�า้ใจกนั ไม่แย่งขาเหล้ากนัเอง นบัว่า

เป็นทางออกที่ดีอีกทางหนึ่ง ปัญหาการแย่งขาเหล้าหรือการขายตัดราคากันจึงลดลง

จากพื้นที่ผลิต ส่งไปยัง ร้านค้าส่งต่างจังหวัด และถูกส่งไปยังร้านค้าปลีกหรือ ร้านเหล้าตอง 

และกระจายไปยังผู้บริโภค ร้านอาหารบางแห่งน�าเหล้าสะเอียบไปผสมเป็นเหล้าปั่นดัดแปลง รวมทั้ง

ไวน์และสาโทที่มีรสชาติหวานดีกรีต�่าดื่มง่าย มักเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้หญิงหรือคนที่มักดื่มแอลกอฮอล์

ดกีรตี�า่ ความนยิมในรสชาตแิละกลิน่หอมของเหล้าสะเอยีบ เป็นทีถ่กูใจและนยิมชมชอบของลกูค้าต่าง

ถิ่น ท�าให้ยอดขายเหล้าพื้นบ้านเพิ่มสูงขึ้น กิจการเหล้าพื้นบ้านมีการพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น พร้อมกับ

การเรียนรู้และปรับตัวของชุมชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้งทางนโยบาย เศรษฐกิจ สังคม ในระดับ

ท้องถิ่น จังหวัดหรือระดับประเทศอยู่เสมอ

การรับจ้างในการบรรจุหีบห่อสุราพื้นบ้าน
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจเหล้า

การผลิตสุราพื้นบ้านท�าให้เกิดการจ้างงานและกิจกรรมการผลิตหลากหลายช่องทาง แต่ละ

ครอบครัวมักท�าการผลิตในภาคอื่น ๆ ควบคู่กับการผลิตเหล้า ครอบครัวหนึ่ง ๆ ในชุมชนสะเอียบจึง

ไม่ได้มอีาชพีเดยีวหรอืรายได้ทางเดยีว เช่น ท�าเกษตร ควบคูคู่ก่บัการต้มเหล้า เลีย้งหม ูหาของป่า บาง

ครอบครวั ค้าขาย เลีย้งหม ูต้มเหล้า ซึง่ครอบครวัส่วนหนึง่ทีไ่ม่ได้มอีาชพีในการผลติเหล้าโดยตรง แต่

กม็อีาชพีทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งกบัเศรษฐกจิเหล้าอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ บางอาชพีมคีวามเกีย่วข้องโดยอ้อม 

อาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตสุราพื้นบ้านโดยตรง มีดังนี้

1. เจ้าของโรงงาน

2. การค้าข้าว (ปลายข้าวสารเหนียว)

3. การค้าขวด

4. การค้าแก๊สหุงต้ม

5. การค้ากล่องกระดาษและอุปกรณ์ส�าหรับบรรจุภัณฑ์

6. การค้าสมุนไพรส�าหรับท�าแป้งเหล้า

7. การค้าแป้งเหล้า

8. รับจ้างปั้นแป้งเหล้า

9. การค้าฟืนส�าหรับต้มเหล้า

10. การรับจ้างเหมาล้างขวด

11. รับจ้างรายวันหรือรายเดือน ในการบรรจุภัณฑ์ ท�าบัญชี ท�าความสะอาด และรับจ้างใช้

แรงงานขนส่งหรือขับรถ

12. เลี้ยงหมูด้วยส่าเหล้า

13. รับซื้อหมู

14. ธรุกจิจากภายนอก เช่น คนตดิตัง้หม้อต้มเหล้าทีท่นัสมยั คนออกแบบเตาต้มเหล้าทีป่ระหยดั

ฟืน การค้าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ส�าหรับโรงงานเหล้าโดยร้านค้าจากภายนอก
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การเลี้ยงหมูด้วยส่าเหล้า ที่เหลือจากการกระบวนการผลิตสุราพื้นบ้าน

นอกจากนี้เศรษฐกิจเหล้า ได้ท�าให้เศรษฐกิจหรือกิจกรรมการผลิตอื่น ๆ มีการเติบโตด้วย เช่น 

ร้านค้าของช�า แม่ค้าขายอาหารในตลาดสด ป๊ัมน�้ามนัขนาดเลก็ มเีงนิลงทนุหมนุเวยีนในภาคการเกษตร 

เนือ่งจากท�าเหล้าควบคูก่บัท�าเกษตรกรรม รถรบัส่งนกัเรยีนมจี�านวนมากกว่าในอดตีเพราะพ่อแม่มรีาย

ได้มากขึ้น นิยมส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนในตัวอ�าเภอและตัวจังหวัดได้มากขึ้น 

นับว่าเศรษฐกิจเหล้าพื้นบ้านได้ท�าให้เกิดกิจกรรมการผลิตมากมายและก่อให้เกิดรายได้ แต่ละ

ครัวเรือนมีฐานะทางการเงินดีขึ้น หากแต่ก็มีภาระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สินที่มากขึ้นเช่นกัน แต่ด้วย

ระบบเศรษฐกิจที่มีเงินหมุนเวียนตลอดเวลา ท�าให้มีสภาพคล่องในการจับจ่ายและสะสมทุนได้มากขึ้น 

เจ้าของโรงงานทีม่รีายได้มากพอ มกัซือ้ทีด่นิหรอืทรพัย์สนิได้มากขึน้ บางรายมกีารซือ้ทีด่นิในเมอืงหรอื

นอกชมุชนเกบ็ไว้ และบางรายมกีารขยายโรงงานผลติออกไปทดลองผลตินอกชมุชนทีใ่กล้เมอืงมากขึน้

ด้วย แต่ยังคงเป็นเพียงการผลิตบางส่วน 

ชาวสะเอยีบส่วนใหญ่ได้มกีารสร้างบ้านใหม่ โดยการรือ้ถอนบ้านหลงัเดมิทีเ่ป็นไม้เก่า และซือ้ไม้ 

และวสัดกุ่อสร้างเพิม่เตมิ ท�าบ้านไม้ทีม่แีบบทรงทนัสมยั สะดวกสบายมากขึน้ นอกจากนีย้งัมรีถยนต์ที่

ใช้ส�าหรบัการบรรทกุสิง่ของในกจิการค้าเหล้า และรถยนต์ส่วนตวัทีม่รีาคาแพงมากขึน้ด้วย นบัว่าความ

เป็นอยู่ของชาวสะเอียบนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตค่อนข้างมาก ชุมชนเล็ก ๆ แต่มีวิถีชีวิตแบบชุมชน

เมอืงทนัสมยัผสมผสานกบัความเป็นชนบท แตกต่างจากชมุชนชนบทห่างไกลทัว่ไป แต่วถิชีวีติพืน้บ้าน 
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ประเพณแีละความเชือ่หลายประการยงัคงยดึถอืปฏบิตั ิเช่น ความเชือ่เรือ่งผรีกัษา ผบ้ีานผเีมอืง และผี

ประจ�าตระกูล และประเพณีประจ�าปีต่าง ๆ  รวมทั้งวัฒนธรรมการกินที่ยังคงนิยมอาหารจากธรรมชาติ 

ปลาพืชผักจากธรรมชาติและผักพื้นบ้าน

ทั้งนี้ในมุมมองของผู้หญิงในชุมชนสะเอียบ ต่างมองว่าการเป็นชุมชนแหล่งผลิตสุราพื้นบ้าน  

นั้นมีข้อดีหลายประการ อาทิ เช่น

1. เศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนอยู่ในระดับที่ดี จากแต่ก่อนที่คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพท�า

ไร่ ท�าสวน ซึ่งจะมีรายได้ปีล่ะครั้งเท่านั้น เมื่อหันมารับจ้างต้มสุราพื้นบ้านท�าให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดทัง้ปี และมรีายได้เข้ามาหลายทาง นอกจากรายได้จาการรบัจ้างต้มกลัน่สรุาแล้ว ยงัมรีายได้จาก

การเลี้ยงหมู ที่มีการน�าเอากากสาโทที่ต้มกลั่นเอาสุราแล้วมาใช้เลี้ยงหมูอีกด้วย

2. ไม่มีการโยกย้ายถิ่นฐานออกไปท�างานต่างถิ่น ในทางกลับกันปัจจุบันกลับมีแรงงานต่างถิ่น

เข้ามารับจ้างท�างานในโรงงานสุราพื้นบ้านเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

3. การที่สมาชิกในชุมชนด�าเนินชีวิตอยู่ประจ�าในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เมื่อมี

กิจกรรมส่วนรวมของชุมชนท�าให้สามารถท�ากิจกรรมต่าง ๆ ได้บรรลุเป้าหมาย เช่น กิจกรรมที่เป็น

งานด้านวัฒนธรรม จารีต ประเพณี กิจกรรมรณรงค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เป็นต้น

4. การพฒันาชมุชนในด้านต่าง ๆ  มคีวามก้าวหน้าและประสบความส�าเรจ็มากกว่าชมุชนอืน่ ๆ  

ใกล้เคยีง เนือ่งจากกลุม่ผูป้ระกอบการผลติสรุาพืน้บ้านขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ ต่างเป็น

ก�าลังหลักในการบริจาคเงินช่วยเหลือในการพัฒนาและกิจกรรมต่าง ๆ  ของชุมชน เช่น การอนุรักษ์ป่า 

การพฒันาวดั กจิกรรมเยาวชน สถานอีนามยั พฒันาโรงเรยีน และกจิกรรมประเพณต่ีาง ๆ  รวมทัง้การ

บรจิาคช่วยเหลอืครอบครวัชาวบ้านทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิน้อยกว่า เช่น งานศพ งานบญุต่าง ๆ  เป็นต้น

ปัญหาในกระบวนการผลิตสุราพื้นบ้าน

การผลิตสุราพื้นบ้านของชุมชนสะเอียบ มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจ

ของชุมชน แต่การค้าสุราพื้นบ้านก็ไม่ได้ด�าเนินไปอย่างราบรื่น ชาวสะเอียบต้องเผชิญกับปัญหาและ

ผลกระทบเกีย่วเนือ่งจากการผลติสรุาพืน้บ้านดงักล่าว ซึง่สามารถพจิารณาออกเป็น 5 ด้านปัญหา ได้แก่ 

ปัญหาด้านวัตถุดิบในการผลิต ปัญหาด้านสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้าน

มาตรฐานสถานประกอบการ และ ปัญหาด้านภาระหนี้สิน

1. ปัญหาด้านวัตถุดิบในการผลิต ประกอบด้วย

1) ราคาปลายข้าวเหนยีวทีเ่ป็นวตัถดุบิหลกัในการผลติสงูขึน้ ท�าให้รายได้จากส่วนต่างของเงนิที่

ได้ลงทนุไปลดลง ซึง่ปัญหานีต้กอยูใ่นกลุม่ผูท้ีร่บัจ้างเจ้าของโรงงานต้มกลัน่สรุาทีแ่บกรบัต้นทนุ รวมทัง้
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วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการต้มกลั่นสุรา ซึ่งผู้รับจ้างต้มมีความเสี่ยงหลายด้าน ทั้งเสี่ยงต่อการที่ต้มแล้วไม่

ได้น�้าเหล้าในปริมาณตามเป้าหมายที่จะไม่เกิดการขาดทุน คือ 40 ขวดต่อการต้มกลั่น 1 หม้อต้มหรือ

ที่ชาวบ้านเรียกว่า “หนึ่งตั้ง” หากประสบกับปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจท�าให้สาโท

ไม่ค่อยมีคุณภาพ เมื่อน�ามาต้มกลั่นแล้วไม่ได้ปริมาณตามเป้าหมาย เมื่อหักต้นทุนแล้วมีเงินเหลือไม่

คุ้มกับต้นทุนและค่าแรงที่ควรได้รับในแต่ละวัน และหากราคาปลายข้าวเหนียวสูงขึ้น ผลก�าไรจากการ

ต้มกลั่นเหล้าต่อกระสอบก็ลดน้อยลง ซึ่งต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะเป็นภาระของผู้รับเหมาหมักและต้ม

กลัน่เหล้าเพยีงฝ่ายเดยีว รบัจ้างแรงงานแบบเหมา จะไม่ต้องแบกรบัภาระต้นทนุ แต่ไม่มโีอกาสได้มาก

ขึ้น เนื่องจากเลือกรับค่าจ้างเป็นค่าแรงแทนการเป็นผู้ลงทุนเอง

 2) ปัญหาด้านเชื้อเพลิงในการผลิต วัตถุดิบที่น�ามาเป็นเชื้อเพลิง คือ ฟืน พบว่าไม้ฟืนที่น�ามา

เป็นเชื้อเพลิงหายากมากขึ้น จากแต่ก่อนมักหาไม้ฟืนจากหัวไร่ปลายนาของตนเองและเมื่อไม้เหล่านั้น

หมดลง ได้หันมาตัดต้นผลไม้ในสวนของตนมาเป็นเชื้อเพลิงต้มเหล้า ซึ่งในอดีตชาวบ้านมีการท�าสวน

มะขามหวาน สวนมะม่วง สวนล�าไย เมื่อหันมาต้มสุราพื้นบ้านเป็นอาชีพ จึงตัดต้นไม้ผลในสวนของ

ตนมาท�าฟืน และบางรายมกีารลกัลอบตดัไม้ในป่ามาขาย เมือ่มมีาตรการเข้มงวดและมบีทลงโทษทีเ่ดด็

ขาด ปัญหาดังกล่าวจึงหมดไป จากนั้นจึงหันไปรับซื้อฟืนจากชุมชนใกล้เคียงและต่างถิ่น ที่มีการตัดไม้

จามจุรี ไม้กระถิน ไม้มะขาม ไม้มะม่วง และเศษไม้จากโรงเลื่อยไม้ มาขายเพื่อใช้ท�าเป็นเชื้อเพลิงต้ม

กลั่นเหล้า

การรบัซือ้ไม้ฟืนจากข้างนอกนัน้ ปัจจบุนัเริม่ประสบปัญหาด้านราคาทีแ่พงขึน้ เนือ่งจากไม้ทีน่�า

มาท�าฟืนหายากมากขึน้ และมกีารขยายโรงงานต้มกลัน่สรุาของแต่ละโรงงานทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ เนือ่งจาก

การขยายตัวของตลาดการรับซื้อสุราพื้นบ้านเพิ่มขึ้น

การรับซื้อฟืนนั้น เริ่มแรกขนาดรถบรรทุกรถกระบะล�าละ 300-500 บาท ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นล�า

ละ 800-1,200 บาท หากบรรทุกด้วยรถไดน่าจะอยู่ที่ล�าละ 2,000-3,500 บาท ขึ้นอยู่กับเนื้อไม้หากเป็น

ไม้เนื้อแข็งที่มีการเผาไหม้ได้ช้าก็จะมีราคาแพง แต่ถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนราคาก็จะถูกลงมา เพราะมีการ

เผาไหม้อย่างรวดเร็วท�าให้มีความสิ้นเปลือง

3) ปัญหาขาดแคลนสมนุไพรทีน่�ามาท�าแป้งหวัเชื้อ เนือ่งจากวตัถุดบิส่วนใหญ่เป็นสมนุไพรทีม่า

จากป่า เช่น จักข้านหรือสะค้าน ปิดปิวแดง ใบฮัดสะกึน ใบมะข่าง ใบย่านาง เป็นต้น พืชเหล่านี้ล้วน

เป็นสมนุไพรทีเ่กดิขึน้เองในป่า ซึง่จะน�ามาผสมกบัสมนุไพรทีส่ามารถปลกูขึน้เองได้ เช่น ข่า กระเทยีม 

ขิง พริกไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการค้นหาสูตรท�าแป้งหัวเชื้อจากชุมชนอื่นมาปรับปรุงเป็นสูตรของตนเองให้มี

คุณภาพมากขึ้น เมื่อน�ามาหมักสาโทแล้วท�าให้ได้ปริมาณสุราเพิ่มขึ้น เช่น บางโรงงานมีการน�าเครื่อง

เทศ ยาจีน มาเป็นส่วนผสมเพิ่มขึ้นอีก เพื่อให้ได้เหล้าคุณภาพดีขึ้น
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ปัญหาการขาดแคลนสมนุไพรมาท�าแป้งหวัเชือ้ มชีาวบ้านบางรายทีม่ทีีด่นิได้น�ามาปลกูเพือ่ขาย 

แต่กป็ระสบปัญหาว่าพชืสมนุไพรทีม่าจากป่าจะอาศยัสภาพภมูนิเิวศทีเ่หมาะสมในการเจรญิเตบิโตท�าให้

การที่จะน�ามาปลูกเองในพื้นที่สวนของชาวบ้านไม่ค่อยประสบผลส�าเร็จ และที่ปลูกได้ในจ�านวนน้อยก็

สามารถขายได้ในราคาสูง เช่น ปิดปิวแดง กิโลกรัมล่ะ 200-300 บาท 

ส่วนใบมะข่าง ใบฮัดสะกึ๋น จักข่านหรือสะค้าน และใบข่อย เป็นพันธุ์ไม้ที่เกิดขึ้นในป่า ต้องเข้า

ป่าไปหาเก็บ และเมื่อมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก ส่งผลให้สมุนไพรเหล่านั้นหายากมากยิ่ง

ขึ้น ซึ่งอาจเป็นปัญหาในอนาคตต่อการสูญพันธุ์ของสมุนไพรได้

4) ปัญหาขวดบรรจุสุราที่มีจ�านวนไม่เพียงพอ ซึ่งได้น�าขวดสุราหรือขวดเบียร์ที่ใช้แล้วน�ามาล้าง

ท�าความสะอาดแล้วใช้บรรจุสุราพื้นบ้าน ซึ่งปัญหานี้ยังมีข้อขัดแย้งกับบริษัทผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย 

ปัจจุบันมีของบริษัทของเบียร์ช้างที่ห้ามน�าขวดเก่าของบริษัทมาใช้บรรจุสุราพื้นบ้าน ส่วนบริษัทที่ผลิต

สรุายีห้่ออืน่อนญุาตให้ใช้ขวดของบรษิทัได้ เช่น เบยีร์ลโีอ เบยีร์สงิห์ เป็นต้น ดงันัน้ปัญหาการขาดแคลน

ขวดบรรจุสุราจึงมีอยู่เป็นประจ�า แม้จะมีผู้ไปตระเวนรับซื้อมาจากร้านรับซื้อของเก่าจากหลายพื้นที่มา

เพิ่มเติม แต่ก็ยังไม่ค่อยจะเพียงพอ 

5) ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน�้าในการผลิต สะเอียบเป็นพื้นที่สูง มีพื้นที่ราบเพียงเล็กน้อย ใน

ช่วงฤดูแล้งจึงมักประสบกับปัญหาขาดแคลนน�า้ในการอุปโภคบริโภค ชุมชนจึงได้มีการพยายามแก้ไข

ปัญหาด้วยการ สร้างระบบน�้าประปา และประปาภเูขา รวมทัง้การขดุบ่อน�้า ขดุสระน�้าในไร่ และมกีาร

กั้นฝายชะลอน�้าตามภูมิปัญญาชาวบ้าน แต่การผลิตสุรานั้นใช้น�้าค่อนข้างมาก ท�าให้ความต้องการใช้

น�้าในชุมชนเพิ่มสูงขึ้น การจัดหาแหล่งน�้าเพื่อให้มีเพียงพอส�าหรับการใช้ตลอดทั้งปี จึงเป็นสิ่งที่ชุมชม

และผูป้ระกอบการสรุาพืน้บ้านต่างให้ความส�าคญั และมกีารบรหิารจดัการน�า้ทัง้แบบส่วนรวม แบบกลุม่ 

และแบบปัจเจกแต่ละครอบครัว จึงท�าให้มีน�้าเพียงพอต่อการใช้ตลอดทั้งปี 

นอกจากนีห้ลายโรงงานได้พยายามหาทางเลอืกในการประหยดัทรพัยากรทัง้ น�้าทีใ่ช้ในการผลติ 

และไม้ฟืนส�าหรับเป็นเชื้อเพลิง เช่น บางโรงงานมีการท�าบ่อพักน�้าที่ใช้ในการกลั่นสุรา ซึ่งต้องมีความ

เย็นตลอดเวลา เมื่อน�้าร้อนแล้วจึงต้องเปลี่ยนออกทุกครั้ง ในอดีตน�้าในส่วนนี้จะถูกทิ้งไปสูญเปล่า แต่

ปัจจุบันมีการน�าไปพักในบ่อ เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ ส่วนไม้ฟืน นอกจากมีการปรับลดปริมาณฟืนให้ใช้

น้อยลงดงัทีก่ล่าวข้างต้นแล้ว ยงัได้มกีารหาแนวทางในการน�าถ่านทีเ่หลอืจากการเผาไหม้กลบัมาใช้ใหม่

เพือ่ประหยดัฟืน และลดปรมิาณเถ้าถ่านทีเ่ป็นของเสยีเหลอืทิง้ในกระบวนการผลติ ลดมลภาวะทีจ่ะทิง้

ลงไปในแม่น�้าล�าคลองหรือพื้นดิน
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บ่อพักน�้าร้อนจากการกลั่นสุรา

พื้นบ้าน พร้อมบ�าบัดด้วยวิธี

ธรรมชาติแล้วน�ากลับไปใช้ใหม่

การแยกถ่าน

และขี้เถ้าหลังใช้แล้ว

เพื่อน�ากลับไปใช้ใหม่
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2. ปัญหาด้านสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ท�าให้ปรมิาณสรุาทีต้่มไม่ได้ตามเป้าหมาย เช่น อากาศเยน็เกนิไปท�าให้การหมกัสาโทใช้เวลานาน 

จากในช่วงฤดรู้อนจะท�าการหมกั 4-5 คนืกส็ามรถต้มได้แล้ว แต่ในช่วงฤดหูนาวจะหมกัทิง้ไว้อย่างน้อย 

15 คืน จึงจะสามารถต้มกลั่นได้ ส่งผลให้เดือนหนึ่งสามารถต้มได้เพียงเดือนละ 2 ครั้งเท่านั้น และใน

ช่วงฤดรู้อนหากอากาศร้อนมากกท็�าให้สาโทไม่สามารถต้มกลัน่สรุาให้ได้ปรมิาณทีม่ากตามเป้าปกตไิด้

เช่นเดยีวกนั ซึง่ส่งผลให้เกดิการขาดทนุ สร้างปัญหาในเรือ่งของต้นทนุวตัถดุบิในการผลติสงู ได้ปรมิาณ

น�้าเหล้าที่น้อยไม่คุ้มกับต้นทุน

3. ปัญหาด้านสุขภาพ

ในกลุ่มชาวบ้านที่ท�าการผลิตสุราพื้นบ้าน พบว่า มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพดังนี้ คือ

1) ปัญหาของคนหมักสาโท ที่ต้องใช้มืออยู่กับความเปียกชื้นทั้งวัน ส่งผลให้ เกิดการอักเสบ

เรือ้รงั เป็นเชือ้รา ท�าให้เลบ็มอืบดิเบีย้วจากปกตหิรอืเลบ็มอืไม่แขง็แรง หลายครัง้ต้องพยายามใช้ถงุมอื

พลาสติกระหว่างคนหมักสาโท

2) ปัญหาการสดูควนัฟืนจากการต้มกลัน่สรุา ท�าให้หลายคนเป็นหวดับ่อย มบีางรายเมือ่มอีาการ

เจบ็ป่วยจากการสดูควนัฟืน กลายเป็นโรคภมูแิพ้ทางเดนิหายใจ แพทย์จงึแนะน�าให้หยดุประกอบอาชพี

ต้มกลั่นสุรา 

3) ปัญหาของการสูดกลิ่นสุราขณะท�าการกรอกบรรจุขวด ที่ท�าให้เกิดอาการมึนเมา และได้ตั้ง

ข้อสังเกตว่าหากท�างานจุดนี้อย่างต่อเนื่องจะก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพหรือไม่ แต่เมื่อได้สอบถาม

ถึงปัญหานี้กลุ่มผู้หญิงที่รับจ้างกรอกเหล้า กล่าวว่าได้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกรอกไม่ได้กรอก

ต่อเนื่องกันทุกวัน

4) ปัญหาการเมือ่ยล้าปวดหลงัปวดเอวหลงัจากท�างานทัง้วนั ยกของหนกั ทัง้กะละมงัทีห่มกัสาโท 

ถงัต้ม ฟืน กากสาโท ทีใ่ช้เลีย้งหม ูมบีางรายประสบปัญหาในเรือ่งของกระดกูทีม่กีารยกของหนกัทีผ่ดิท่า

ทาง ส่งผลให้บั้นเอวคดงอผิดรูปร่าง และเมื่อเลิกจากการท�างานก็มักมีการดื่มเหล้าเล็กน้อยก่อนกลับ

บ้าน โดยให้เหตุผลว่าดื่มคนล่ะ 1-5 แก้วช็อต เชื่อว่าจะช่วยให้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดี 

4. ปัญหาด้านมาตรฐานสถานประกอบการ

 อีกปัญหาหนึ่งที่กลุ่มผู้ประกอบการเหล้าพื้นบ้านประสบอยู่ในขณะนี้ คือ การปรับปรุงโรงต้ม

กลั่นสุราให้ได้มาตรฐานวิสาหกิจชุมชนด้านต่าง ๆ จากแต่เดิมมีการก่อเตาต้มกลั่น แบบใช้ก้อนหิน

ขนาดใหญ่ 3 ก้อนมาเป็นเตา ปรับมาใช้เป็นหล่อด้วยปูนเป็นแท่งขนานกันสองด้าน และมีการก่อฟืน

แบบให้ลุกไหม้เองตามธรรมชาติ ก็หันมาใช้เครื่องโบลเวอร์ ที่ขับด้วยไฟฟ้าดันลมช่วยเร่งให้เกิดการ
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ลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง ใช้ฟืนต่อหม้อต้มกลั่น 1 ครั้งประมาณ 100 กิโลกรัม โดยแต่เดิมจะต้มกลั่นที่ล่ะ

หม้อได้มีการเพิ่มจ�านวนขึ้นตามก�าลังของแต่ละคน บางรายต้มที่เดียว 2 หม้อ บางราย 3-4 หม้อต่อ

การต้มกลั่นหนึ่งครั้ง เพื่อเพิ่มยอดปริมาณการต้มให้ได้สุรามากขึ้นเท่าตัว ให้เพียงพอรองรับกับตลาด

ที่มีการสั่งซื้อมากขึ้น

การขยายตัวเพิ่มมากขึ้นของการผลิตเหล้าพื้นบ้าน ท�าให้มีการดัดแปลงปรับขนาดหม้อต้มกลั่น

ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหลายเท่าตัวในโรงงานขนาดใหญ่ การเพิ่มขนาดหม้อต้มกลั่นให้ใหญ่ขึ้น ได้ถูกตรวจ

สอบโดย สรรพสามติว่าเป็นการใช้หม้อต้มทีใ่หญ่เกนิขนาดทีท่างกรมสรรพสามติก�าหนด ขนาดของหม้อ

ต้มไม่อยูใ่นมาตรฐานของกระทรวงอตุสาหกรรม ซึง่เมือ่เจ้าหน้าทีม่าตรวจพบ จงึประสบปัญหาในเรือ่ง

ของการขัดต่อกฎหมายที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน แต่ขนาดของสถานประกอบการอยู่ในระดับ

อุตสาหกรรม ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาตรวจสอบแล้วสั่งให้รื้อถอน จึงเกิดปัญหาหลายประการ ทั้ง

ปัญหาเงนิลงทนุทีต้่องสญูเสยีไป และเมือ่ถกูสัง่ให้รือ้ถอนอปุกรณ์ทัง้หมดทีร่ือ้ถอนนัน้จะจดัการอย่างไร 

เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีหม้อต้มกลั่นแบบไอน�้า ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมถึง 28 โรง ที่จะมีการถูกสั่งให้

รื้อถอน จึงเป็นปัญหาที่กลุ่มผู้ประกอบการต้องเผชิญและด�าเนินการแก้ไข

จากปัญหาทีเ่กดิขึน้นีท้างเจ้าหน้าทีไ่ด้เรยีกประชมุกลุม่เหล้าพืน้บ้าน ได้มหีนงัสอืสัง่ตามกฎหมาย

ให้รื้อถอน และอยู่ในช่วงผ่อนผันให้รื้อถอน ก่อนมีก�าหนดเข้าตรวจสอบอีกครั้ง สร้างความกังวลใจให้

กบักลุม่ผูป้ระกอบการเหล้าพืน้บ้านค่อนข้างมาก แต่กลุม่ผูป้ระกอบการกไ็ด้ให้ความร่วมมอืและปฏบิตัิ

ตามอย่างจริงจัง แม้ว่าต้องแบกรับภาระต้นทุนทั้งหมดก็ตาม

นอกจากนี้ทางภาครัฐยังได้มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาตรวจสอบและเข้มงวดในมาตรฐานด้าน

ต่าง ๆ ของโรงงาน ทั้งการบ�าบัดน�้าเสีย ระเบียบการจ้างแรงงาน สุขอนามัยในสถานประกอบการ 

และอื่น ๆ การพยายามสั่งการให้มีการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติตามระเบียบหรือมาตรฐานต่าง ๆ  

ในทันทีนั้น ได้สร้างความกดดันให้กับผู้ประกอบการเป็นอันมาก เนื่องจากการผลิตเหล้าพื้นบ้านนั้น  

ยงัคงเป็นวถิชีาวบ้าน มรีะบบการจดัการทีแ่ตกต่างกบัโรงงานหรอืสถานประกอบการขนาดใหญ่โดยทัว่ไป 

5. ปัญหาภาระหนี้สิน

ปัญหาภาระหนี้สินในชุมชนมีเพิ่มมากขึ้น จากการที่ธุรกิจเหล้าพื้นบ้านขยายตัวมาก รวมทั้ง

การเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์และกิจกรรมการผลิตเชิงพาณิชย์อื่น ๆ มีการกู้ยืม เงิน กองทุนหมู่บ้าน

ละล้าน กองทุนต่าง ๆ ของชุมชน และธนาคาร เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อการลงทุนในธุรกิจและกิจกรรมการผลิตในครัวเรือน แต่ด้วยอัตราราย

ได้ต่อครัวเรือนสูงขึ้น จึงท�าให้การหมุนเวียนหรือรับผิดชอบต่อภาระหนี้สินของชาวสะเอียบนั้นมีสภาพ

คล่อง สามารถด�าเนินการเงินกองทุนในชุมชนได้เป็นอย่างดี แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ประกอบ
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กับระบบบริหารจัดการที่ยังก่อให้เกิดหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น อาจเกิดปัญหาในระยะยาวได้ และบางส่วน

มีการกู้ยืมเงินนอกระบบจากคนในชุมชนเพื่อหมุนเวียนใช้จ่าย ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้อาจมีผลต่อหนี้ครัว

เรือนในระยะยาวที่จะกลายเป็นวงจรปัญหาที่แก้ไขได้ยาก

ทั้งนี้ปัญหาในการผลิตสุราพื้นบ้านของชุมชนสะเอียบนั้น ได้มีการพยายามแก้ไขปัญหาจาก

ประสบการณ์ของชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วมมีข้อตกลงร่วมกัน แต่หลายกรณีปัญหาไม่อาจแก้ไขได้ด้วย

ชุมชน จ�าเป็นต้องมีความร่วมมือและค�าแนะน�าจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภายหลังหน่วยงาน

ภาครัฐได้เข้ามาให้ค�าแนะน�า และมีโครงการต่าง ๆ เข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุน จนท�าให้ชาวสะ

เอียบสามารถผสมผสานกระบวนการแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์ของตนและวิธีการจากผู้เชี่ยวชาญ

ภายนอกได้มากขึ้น

การสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มผลิตสุราพื้นบ้านจากภาครัฐ

การผลติสรุาพืน้บ้านตัง้แต่เริม่ต้น ชาวสะเอยีบนัน้ได้พยายามขบัเคลือ่นและเรยีนรูล้องผดิลองถกู

ด้วยตัวเอง ทั้ง ด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ จนสามารถขยายตลาดจนเป็นที่รู้จักของ

ผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง จนมาถึงยุคเหล้าเสรีมีความถูกต้องตามกฎหมาย ท�าให้ชาวสะเอียบมีโอกาส

พฒันาศกัยภาพการผลติได้มากขึน้ จนมยีอดการจ่ายภาษแีละอากรสแตมป์ต่อปีให้แก่รฐัในจ�านวนทีส่งู 

และได้รับความสนใจจากภาครัฐในการเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมในด้านต่าง ๆ มากขึ้น

จากภาษีของกลุ่มผลิตสุราพื้นบ้านของชุมชนสะเอียบ ที่มีรายได้เข้าสู่ภาครัฐปีละ 500 กว่าล้าน

บาท ซึง่ถอืเป็นสนิค้า OTOP ทีม่ภีาษใีห้กบัภาครฐัมากทีส่ดุในฐานะชมุชนในกลุม่ทีผ่ลติสรุาพืน้บ้าน ได้มี

การเปิดพืน้ทีใ่ห้กลุม่ผลติสรุาพืน้บ้าน เข้าร่วมในการแสดงสนิค้า OTOP และออกร้านในโอกาสงานประจ�า

ปีต่าง ๆ  ของอ�าเภอ จังหวัด และระดับประเทศ จนได้รับรางวัลมากมาย เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย

ปัจจุบันได้มีโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานชุมชน เป็นโครงการ

ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในวิสาหกิจชุมชน โดยส�านักงานพลังงานจังหวัดแพร่  

ได้น�าโครงการ “เตาเศรษฐกิจประยุกต์” ลงสู่ชุมชน เพื่อการปรับปรุงเตาต้มกลั่นให้มีประสิทธิภาพใน

การควบคุมความร้อนในการต้มกลั่น สามารถลดปริมาณการใช้ฟืน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนฟืนที่

ก�าลงัประสบอยู ่ซึง่เตาแบบดัง้เดมิจะใช้ฟืน 100 กโิลกรมั / ครัง้ / เตา แต่เตาเศรษฐกจิประยกุต์ ใช้ฟืน

ลดลงเหลือ 50 กิโลกรัม / ครั้ง / เตา โดยน�าโครงการน�าร่องแบบสมัครเข้าร่วมโครงการจ�ากัด 70 ราย 

ซึ่งจะท�าการก่อสร้างเตาและให้หม้อต้มกลั่น ฟรี จ�านวน 1 เตา ต่อหนึ่งราย เพื่อให้ทดลองใช้เปรียบ

เทียบกับหม้อต้มกลั่นแบบดั้งเดิม หากผลการเปรียบเทียบการใช้งานเป็นที่พอใจของผู้ใช้ ก็ให้ท�าการ

ปรับปรุงและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
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ทั้งนี้ข้อดีของเตาเศรษฐกิจประยุกต์ที่ได้รับการรับรองจากพลังงานจังหวัด มีดังนี้

1. สามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ของฟืนลงได้ 62.5 กิโลกรัม / เตา / ครั้ง

2. สามารถลดการตดัต้นไม้ (โตเตม็ที ่100 กโิลกรมั) ลงได้ 0.5 ต้น / เตา / ครัง้ หรอืประมาณ 

2.5 ต้น / เตา / วัน

3. สามารถลดการตัดต้นไม้ ประมาณ 10 ต้น / วัน /โรงงาน

4. ลดความเสี่ยงการปนเปื้อนของสารตะกั่วจากหม้อต้มกลั่น

จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ผลิต เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว กลุ่มผู้เห็นว่ามีข้อดี 

สามารถช่วยให้ประหยัดฟืนได้มาก แต่การน�าเตาเศรษฐกิจประยุกต์มารณรงค์ให้ผู้ผลิตสุรากลั่นชุมชน

ทดลองใช้มจี�านวนทีน้่อยเกนิไปหากเทยีบกบัจ�านวนเตาในแต่ละโรงงาน ทีม่เีตาต้มกลัน่โรงงานละ 20-60 

เตา และจ�านวนโรงงาน 136 โรงงาน ซึ่งถือว่ามีจ�านวนน้อยเกินไป จนเกิดความเหลื่อมล�้ากันในสิทธิ

การเข้าถึงกิจกรรมที่ทางการจัดมาให้ ซึ่งโครงการที่น�ามารณรงค์เป็นการจัดสร้างให้ฟรีทั้งการก่อสร้าง

และอุปกรณ์ที่เป็นหม้อต้มกลั่น หากจะรณรงค์อย่างจริงจังควรที่จะท�าให้ครอบคลุมทุกโรงงาน เพื่อให้

ทุกโรงงานได้ทดลองใช้ และเรียนรู้ไปพร้อมกันได้

นอกจากนี้ทางภาครัฐได้มีหน่วยงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้จัดโครงการช่วยเหลือด้านความรู้

และวิธีการด้านการพัฒนาศักยภาพการตลาด ด้วยการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ และ

มาตรฐานการผลิตอื่น ๆ  ที่จะช่วยให้เหล้าพื้นบ้านของชุมชนสะเอียบ ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคใน

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถแข่งขันในตลาดได้มากขึ้น 

สถานการณ์และการต่อสู้ต่อรองการควบคุมโดยรัฐ  
ท่ามกลางกระแสการล้มเลิกการผลิตสุราพื้นบ้าน

สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการผลิตสุราพื้นบ้านที่รัฐพยายามเข้ามาควบคุมมากขึ้น จนเกิด

กระแสความวิตกกังวลว่าเหล้าพื้นบ้านจะถูกยกเลิก ไม่ให้มีการผลิตอีกต่อไป ซึ่งชาวสะเอียบเชื่อว่า

เป็นการผลักดันที่มีมายาวนาน ด้วยกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ในตลาดแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ

อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ระดบัประเทศ ทีพ่ยายามให้เหล้าพืน้บ้านไม่สามารถแข่งขนัได้ในตลาด เนือ่งจาก

ในอดตีได้มกีารพยายามท�าให้นโยบายดงักล่าวเกดิขึน้หลายครัง้ แต่ในครัง้นีร้ฐัได้มกีารสัง่การลงมายงัทกุ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สรรพสามิตจังหวัด สายงานปกครองท้องถิ่น หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ป่า

ไม้จังหวัด สาธารณสุข อุตสาหกรรมจังหวัด และอื่น ๆ เข้ามาตรวจสอบอย่างเข้มงวดในทุกมาตรฐาน 

และสั่งให้มีการแก้ไขโดยมีก�าหนดเวลา เช่น การปรับแก้ขนาดหม้อต้มกลั่นให้เล็กลง การบ�าบัดน�้า

เสีย การประหยัดทรัพยากร มาตรฐานการจ้างงานแบบอุตสาหกรรม สุขอนามัยตามมาตรฐาน และ

อีกมากมาย ชาวสะเอียบที่อยู่ในกระบวนการผลิตเหล้าพื้นบ้านทราบดีว่ากระบวนการดังกล่าวก�าลังน�า

ไปสู่การยกเลิกการผลิตเหล้าเสรีได้ในที่สุด จึงได้พยายามทุกวิถีทางด้วยการให้ความร่วมมือกับหน่วย
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งานภาครัฐอย่างจริงจัง ในการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานต่าง ๆ ในการผลิต และพยายามต่อรองให้การ

ก�าด�าเนินการต่าง ๆ มีระยะเวลาผ่อนผันที่ยาวนานขึ้น ผู้ผลิตเหล้าพื้นบ้านมีความกดดันเป็นอันมาก 

เนือ่งจากต้องมกีารเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ในทกุจดุ ซึง่ในหลายประการเป็นมาตรฐานอตุสาหกรรม ไม่ใช่

วสิาหกจิชมุชน และยงัต้องใช้เงนิทนุค่อนข้างมาก ในการแก้ไขเปลีย่นแปลง ไม่สามารถท�าแบบค่อยเป็น

ค่อยไปได้ตามวิถีชาวบ้านที่ปฏิบัติกันมา แม้การผลิตจะเป็นเชิงพาณิชย์ แต่กระบวนการบริหารจัดการ

ยงัคงใช้ระบบเครอืญาตแิละวฒันธรรมชมุชนทีไ่ม่ใช่การใช้เงนิลงทนุเพยีงอย่างเดยีวในการแก้ไขปัญหา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองที่ผ่านมาได้คลุกคลีและเห็นความพยายามของชาวสะเอียบในการ

พัฒนาศักยภาพทุกด้านในการผลิตและจัดจ�าหน่ายเหล้าพื้นบ้าน บางหน่วยงานมีความเห็นอกเห็นใจ

และพยายามยดืหยุน่ให้เวลากบัชาวบ้านมากขึน้ และพยายามรบัฟังและสร้างการมส่ีวนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาให้มากทีส่ดุ แต่ถงึอย่างไรด้วยภารกจิทีต้่องปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรมตามนโยบาย จงึได้พยายาม

ผลักดันให้ชาวสะเอียบปฏิบัติตามให้ได้มากที่สุด 

จากการถูกกดดันทุกทางจากหน่วยงานต่าง ๆ ชาวสะเอียบจึงได้มีการรวมตัวกันเพื่อก่อตั้ง

เป็น“ชมรมคนท�าเหล้าสะเอียบ” เพื่อรวมกลุ่มกันในการแก้ไขปัญหา ติดตามเชิงนโยบาย และสร้าง

พืน้ทีใ่นการต่อสูต่้อรองเพือ่ความเป็นธรรมกบัคนผลติเหล้าพืน้บ้านสะเอยีบ โดยชมรมดงักล่าวมปีระธาน

และคณะกรรมการท�างานร่วมกนั รวมทัง้การตดิตามและประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ในโครงการ

ตรวจสอบมาตรฐานต่าง ๆ ที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ด้วย

ชาวสะเอียบมีประสบการณ์การต่อสู้อย่างเข้มแข็งมายาวนาน ในการคัดค้านโครงการเขื่อนแก่ง

เสือเต้น ชาวบ้านได้มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง ผ่านบทเรียนการต่อสู้ต่อรองมาทุกรูปแบบ และท่าที

ในการคดัค้านโครงการเขือ่นแก่งเสอืเต้นนัน้ แตกต่างการการเคลือ่นไหวเพือ่ปกป้องวถิชีวีติอาชพีคนท�า

เหล้าอย่างชัดเจน กล่าวคือ การคัดค้านโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นนั้น มีความชัดเจน พร้อมต่อสู้แบบ

แขง็ขนื แม้จะใช้กระบวนการเจรจาต่อรอง และจดุยนืส�าคญัคอืการคดัค้านให้ยกเลกิโครงการอย่างเดด็

ขาด ส่วนท่าทีในการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อปกป้องอาชีพเพื่อปากท้องนั้น มีความอ่อนไหว และชาวบ้าน

มองว่าตนเองเป็นรองในหลายด้าน ด้วยอาชีพคนท�าเหล้าคืออาชีพที่สังคมมองแบบสีเทา หรือบางส่วน

มีมุมมองด้านลบเพียงด้านเดียว เสี่ยงมากที่การต่อสู้ต่อรองจะเป็นไปแบบแข็งขืน การละมุนละม่อม

และเจรจาต่อรองทีละขั้นตอนจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด แต่ถึงอย่างไรชาวสะเอียบพร้อมที่จะเคลื่อนไหว

ร่วมกบัภาคประชาสงัคมอืน่ ๆ  และเครอืข่ายเหล้าพืน้บ้าน ในการแสดงเจตนารมณ์และจดุยนืทีช่ดัเจน 

เพราะอาชพีท�าเหล้าพืน้บ้านนัน้คอื อาชพีทีเ่ปรยีบเสมอืนสายเลอืดใหญ่ทีห่ล่อเลีย้งครอบครวัและชมุชน 

ลกูหลานได้รบัการศกึษาทีด่ ีมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ ชมุชนมสีภาพเศรษฐกจิทีด่ขีึน้ ส่งผลต่อสภาพสงัคม

ที่เข้มแข็งขึ้นด้วย รวมทั้งการส่งเสริมโดยตรงกับความเข้มแข็งของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ

คัดค้านโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นอย่างเห็นได้ชัด 
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ดังนั้นแม้ท่าทีการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องอาชีพท�าเหล้าพื้นบ้านนั้น จะโอนอ่อนผ่อนตาม และ

เน้นให้ความร่วมมือแบบไม่มีเงื่อนไขในการปรับปรุงแก้ไขตามนโยบายภาครัฐ แต่ในจุดยืนของคนสะ

เอียบนั้น ต้องการความเป็นธรรมและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ขนาดใหญ่หลายบรษิทั เพือ่ท�าให้ชาวบ้านทีผ่ลติเหล้าพืน้บ้านมพีืน้ทีแ่ละมตีวัตนทีจ่ะผลติเหล้าได้อย่าง

ถกูกฎหมาย ด้วยความเชือ่ว่าเหล้าพืน้บ้านไม่ใช่สาเหตหุลกัของปัญหาสรุาสงัคมไทย และชาวบ้านพร้อม

ที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุราในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

5.4  สถ�นก�รณ์ก�รดื่มสุร�ของผู้หญิง  
  และบทบ�ทผู้หญิงในก�รจัดก�รปัญห�ก�รดื่มสุร�

จากข้อมูลที่พบในพื้นที่ ผู้หญิงสะเอียบรู้จักและมีการดื่มสุรามาตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตกลุ่ม 

ผู้หญิงวัยกลางคนส่วนมากมีการดื่มสุราพื้นบ้านเล็กน้อยในตอนเย็นก่อนอาหาร เพื่อให้เจริญอาหาร 

ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการท�างาน ผู้หญิงสะเอียบในอดีตต้องรับผิดชอบงานในบ้านและการดูแล

บุตรหลาน เก็บหาของป่า หาปลา และท�าการเกษตร การดื่มสุราจะดื่มเพียงเล็กน้อยในชีวิตประจ�าวัน 

แต่ไม่ได้มีการตั้งวงดื่มเหล้าในโอกาสต่าง ๆ เหมือนกับกลุ่มผู้ชาย ซึ่งท�างานหนัก ล่าสัตว์ ตัดไม้ และ

ท�าการเกษตร มักมีการตั้งวงดื่มเหล้าพร้อมอาหารเย็น เช่น ในโอกาสร่วมกันล่าสัตว์ป่ามาได้ ต�าเย็น

จงึท�าอาหารทานร่วมกนัพร้อมกบัการดืม่กนิคนละเลก็น้อย และในงานประเพณต่ีาง ๆ  กลุม่ผูห้ญงิบาง

ส่วนมีการดื่มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อความสนุกสนาน บางทีก็มีร่วมวงพร้อมกลุ่มผู้ชายด้วย จึงได้มีโอกาส

ดื่มด้วยกันในงานประเพณีส�าคัญต่าง ๆ

ปัจจบุนัผูห้ญงิในชมุชนสะเอยีบรูจ้กัและมโีอกาสในการดืม่สรุามากกว่าในอดตี ชมุชนสะเอยีบเป็น

พืน้ทีน่บัได้ว่าเป็นชมุชนแหล่งผลติสรุาพืน้บ้านมาอย่างยาวนาน กลุม่ผูห้ญงิในฐานะทีม่อีาชพีในการผลติ

สรุาพืน้บ้าน แบ่งเป็นผูห้ญงิทีเ่ป็นเจ้าของโรงงานและกลุม่ผูห้ญงิทีร่บัจ้างในกระบวนการผลติสรุาพืน้บ้าน 

เช่น รับจ้างต้มกลั่นสุรา รับจ้างล้างขวด รับจ้างกรอกสุรา รับจ้างติดตราสินค้า ติดอากรแสตมป์และ

บรรจกุล่องออกจ�าหน่าย โดยการสมัภาษณ์กลุม่ผูห้ญงิดงักล่าวนี ้เพือ่เปรยีบเทยีบการดืม่สรุาของผูห้ญงิ

แต่ละกลุ่มในชุมนชนที่เป็นแหล่งผลิตสุราพื้นบ้านว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ซึ่งสุรา

ที่ใช้ดื่มกันมีหลายประเภท คือ มีทั้งสุราพื้นบ้านที่ตนเองผลิต เบียร์สิงห์ เบียร์ลีโอ เบียร์ช้าง และสุรา

ในท้องตลาด เช่น แม่โขง หงษ์ทอง แสงโสม เป็นต้น 
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สถานการณ์การดื่มสุราในชุมชนสะเอียบ

แยกพจิารณาออกเป็น 5 กลุม่หลกั ได้แก่ กลุม่ผูห้ญงิทีเ่ป็นเจ้าของโรงงานกลัน่สรุาพืน้บ้าน กลุม่

ผู้หญิงที่รับจ้างในกระบวนการผลิตสุรา กลุ่มผู้หญิงที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุ กลุ่มผู้หญิงในภาคการเกษตร 

และกลุ่มผู้ชายในชุมชน 

กลุ่มผู้หญิงที่เป็นเจ้าของโรงงานกลั่นสุราพื้นบ้าน 

ผู้หญิงกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้น�า ท�าหน้าที่แทบทุกอย่างในการบริหารจัดการโรงงานกลั่นสุรา

ของตนเอง การประกอบกิจการการผลิตสุราพื้นบ้านของชุมชนสะเอียบ กลุ่มผู้หญิงจะเป็นผู้น�าเสียเป็น

ส่วนใหญ่ ทีค่อยท�าหน้าทีบ่รหิารจดัการโรงงาน การออกหาตลาดจ�าหน่าย ส่วนกลุม่ผูช้ายทีเ่ป็นหวัหน้า

ครอบครัวจะท�าหน้าที่ใช้แรงงานในการจัดสร้างโรงงาน การขับรถขนส่ง และการควบคุมการผลิต

จากการได้สมัภาษณ์ผูห้ญงิกลุม่ทีเ่ป็นเจ้าของโรงงานกลัน่สรุาพืน้บ้านพบว่า จะดืม่สรุาเมือ่มงีาน

สังสรรค์ หรือเทศกาลงานประเพณีต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ งานบวช เทศกาลสงกรานต์ 

แต่ในชวีติประจ�าวนันัน้มกีารดืม่บ้างในบางครัง้ และในกลุม่นีบ้างคนไม่ดืม่สรุาหรอืเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 

บางคนมกีารดืม่สรุาเพิม่ขึน้ รูจ้กัแยกแยะรสสรุาได้มากขึน้เนือ่งจากบ่อยครัง้ต้องมกีารชมิรสชาตขิองสรุา

ที่ผลิตจากโรงงานของตนเอง แม้จะมีเครื่องมือช่วยในการวัดดีกรีสุราก็ตาม บางคนที่ไม่ดื่มสุรา หรือมี

ปัญหาสุขภาพดื่มไม่ได้ก็ให้คนงานในโรงงานเป็นผู้ชิมให้ ซึ่งเป็นทั้งคนงานผู้ชายและผู้หญิง เพื่อให้ได้

รสชาติตามที่ตลาดต้องการ 

เมือ่ถามถงึการตดิสรุาของเจ้าของโรงงานและคนงานในโรงงานทัง้หญงิและชายได้รบัค�ายนืยนัว่า

ไม่มีผู้ใดอยู่ในขั้นของการเสพติดสุรา ด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้น�า ที่ต้องดูแลควบคุม

การท�างานในแต่ละส่วน และการอยูก่บัสรุาทกุวนั มคีวามเคยชนิ ไม่ได้มคีวามรูส้กึว่าอยากดืม่กนิตลอด

เวลา เห็นว่ามีสุราจ�านวนมากก็รู้สึกเฉย ๆ จะดื่มมากในช่วงโอกาสส�าคัญ แต่ในชีวิตประจ�าวันมีการ

ดื่มกินบ้าง บางครั้งก็ดื่มเพื่อเลี้ยงฉลองให้คนงานในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็นการแสดงความมีน�้าใจให้

กับคนงานที่ตั้งใจท�างาน

กลุ่มผู้หญิงที่รับจ้างในกระบวนการผลิตสุรา ประกอบด้วย

1) กลุ่มผู้หญิงที่รับจ้างต้มกลั่นสุรา กลุ่มผู้หญิงที่รับจ้างต้มเหล้าร่วมกับสามีนั้นมีบทบาทหน้าที่

ในการให้ความช่วยเหลอืในเรือ่งของการท�าความสะอาดอปุกรณ์ต้มเหล้า หมกัสาโท เกบ็กากสาโทหลงั

จากต้มแล้วไว้เลี้ยงหมู ผู้หญิงกลุ่มนี้ส่วนมากจะมีการป้องกันตนเองโดยการสวมเสื้อแขนยาว ใส่หมวก 

สวมผ้ากันเปื้อนและใช้ผ้าปิดจมูก ส่วนสามีนั้นแทบไม่มีการป้องกันตนเองนอกจากสวมเสื้อแขนยาว 

เมื่อถามถึงปัญหาจากควันไฟที่ใช้ฟืนต้มกลั่นสุรา ได้รับค�าตอบจากสามีและภรรยาคู่หนึ่งว่า 
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“ได้ท�าอาชีพต้มเหล้ามานานตั้งแต่สมัยที่ยังมีการต้มเหล้าเถื่อนมา จนกระทั่งในปี 2546 

ทีม่กีารตัง้ผลติสรุาพืน้บ้านโดยถกูกฎหมาย กย็งัไม่เคยป่วยเป็นโรคทีม่สีาเหตมุาจากการ

ต้มเหล้าเลย แม้แต่โรคทางเดนิหายใจ เช่น โรคหวดั กม็สีาเหตมุาจากการเปลีย่นฤดกูาล 

ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนหรือคนในสังคมโดยทั่วไปก็เป็นกันอยู่แล้ว”

ผู้หญิงในกลุ่มนี้จะดื่มเมื่อมีงานสังสรรค์และงานเทศกาล จะมีบ้างบางครั้งที่เหน็ดเหนื่อยจาก

การท�างานในการต้มกลัน่สรุาจะมกีารชกัชวนกนัดืม่สรุาในกลุม่ทีม่โีรงต้มกลัน่อยูใ่นบรเิวณเดยีวกนัและ

ในบางครัง้ได้มกีารโทรศพัท์ชกัชวนเพือ่นทีอ่ยูต่่างโรงงานมาดืม่ด้วยกนัหลงัจากท�างานเสรจ็ในตอนเยน็ 

แต่จะเป็นการดืม่เพือ่ผ่อนคลายเพยีงเลก็น้อย กแ็ยกย้ายกนักลบับ้านไปเตรยีมอาหารเยน็ให้สามแีละลกู 

ไม่ถึงขั้นกับเมาไม่ได้สติ

2) กลุ่มผู้หญิงที่รับจ้างกรอกสุรา กลุ่มนี้รับจ้างเป็นรายวัน วันละ 200 บาท การนั่งกรอกสุรา 

ใช้วิธีกรอกทีละ 1 ขวด ท�าหน้าที่ เปิด-ปิด ก๊อกที่กรอกสุราลงขวด กลุ่มนี้จะได้รับการสูดดมกลิ่นสุรา

มากกว่าผู้หญิงกลุ่มอื่น เมื่อสอบถามถึงการได้สูดกลิ่นสุราเข้าไปแล้วมีอาการมึนเมาหรือไม่ ได้รับค�า

ตอบว่าเริ่มแรกมีอาการมึนเมา แต่เมื่อท�าเป็นประจ�าทุกวันก็จะได้คุ้นชินกับกลิ่น และนอกจากนั้นยัง

มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกรอก และจากการที่ท�าหน้าที่กรอกเหล้ามาหลายปีก็ยังไม่พบว่าตนเองมี

อาการติดสุรา ผู้หญิงกลุ่มนี้บางคนดื่มสุราด้วย และบางคนไม่ดื่ม

 หญิงวัยท�างานมีครอบครัวแล้วคนหนึ่ง ท�างานในหน้าที่กรอกเหล้า ส่วนสามีท�าหน้าที่ต้มเหล้า 

ให้สัมภาษณ์ว่า

“ก็มีดืม่บ้างในบางครัง้ แกป้วดเมื่อย เฮฮากนัไป ไม่ถงึกบัตดิเหล้านะ เพราะบางวันกไ็ม่

ดื่ม ถ้าไม่มีอารมณ์อยากดื่มก็เฉย ๆ แต่บางครั้งมันก็เครียดเรื่องหนี้สิน ค่าใช้จ่าย ก็มี

บ้างดื่มให้สนุกสนานลืมปัญหาไปบ้าง กลับบ้านก็ไม่เครียด” 

ผูห้ญงิในกลุม่นีส่้วนหนึง่ เป็นแรงงานต่างถิน่ ซึง่มาจาก สปป.ลาว เนือ่งจากในชมุชนขาดแรงงาน

รบัจ้างท�างานบรรจสุรุาในโรงงาน ผูห้ญงิกลุม่นีจ้ะมาท�างานร่วมกบัสาม ีซึง่จะมกีารดืม่สรุากนับ้างหลงั

จากที่เหน็ดเหนื่อยจากการท�างานในตอนเย็น 

3) กลุ่มผู้หญิงที่รับจ้างติดสติกเกอร์ตราผลิตภัณฑ์ ติดแสตมป์และบรรจุกล่องออกจ�าหน่าย  

กลุ่มนี้รับจ้างเป็นรายวันวันละ 150 บาท กลุ่มนี้มีการดื่มสุราในงานสังสรรค์ต่าง ๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ 

งานแต่งงาน งานบวช ช่วงเทศกาลต่าง ๆ  และมบีางคนทีไ่ม่ดืม่สรุาเลย แม้จะรบัจ้างตดิตราผลติภณัฑ์

หรือโลโก้ ติดแสตมป์ บรรจุกล่องและรับจ้างต้มกลั่นสุรา แต่กลับไม่เคยดื่มสุราเลย

ผูห้ญงิทีอ่ยูใ่นกลุม่นีจ้ะร่วมดืม่กบักลุม่ผูห้ญงิทีร่บัจ้างกรอกเหล้าในช่วงตอนเยน็หลงัจากเลกิงาน

เช่นเดยีวกนั ต่างสนกุสนานเฮฮา เพราะมคีวามสนทิสนมกนัในโรงงานเดยีวกนั ดืม่เพยีงเลก็น้อยกแ็ยก

ย้ายกลับบ้าน แต่จะมีการดื่มมากขึ้นในโอกาสส�าคัญ 
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4) กลุ่มผู้หญิงที่รับจ้างล้างขวดสุรา กลุ่มนี้จะล้างขวดอยู่ที่บ้านตนเอง มีรายได้ตามก�าลังการ

ท�างานของตนเองโดยคิดค่าจ้างเป็นกล่อง 12 ขวด หากเป็นขวดใหญ่จะได้ค่าจ้างกล่องล่ะ 5 บาท และ

ขวดเล็กกล่องล่ะ 6 บาท โดยเฉลี่ยแล้วจะมีรายได้ วันละ 200 บาท ผู้หญิงกลุ่มนี้จะมีการดื่มสุราใน

โอกาสที่มีงานสังสรรค์และช่วงเทศกาล และมีบางคนที่ดื่มแบบเป็นส่วนผสมกับสมุนไพรบ�ารุงร่างกาย 

ในตอนเย็นหลังจากท�างานเสร็จ เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการปวดหลังปวดเอวที่ท�างานล้างขวดมา 

ทัง้วนั การดืม่กจ็ะดืม่คนเดยีวบ้างหรอืหากพบเจอเพือ่นฝงูทีผ่่านไปมาบ้านตนเองกจ็ะชกัชวนมาดืม่ด้วย

กนัคนละ 2-3 แก้ว เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยล้าจากการท�างาน และในกลุม่นีบ้างคนทีไ่ม่เคยดืม่สรุาเลย

กลุ่มผู้หญิงที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุ

ผู้หญิงในชุมชนกลุ่มนี้ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผู้หญิงในวัย 60 ปี ขึ้นไปซึ่งถือเป็นวัยสูงอายุ  

ได้รับเงินช่วยเหลือจาก อบต. เดือนละ 500 บาท แต่ยังสามารถท�างานได้จะรับจ้างต้มกลั่นสุรากับสามี 

และรับจ้างท�างานบรรจุสุราในโรงงานเป็นรายวัน วันละ 160 บาท กลุ่มนี้จะมีการดื่มสุราหลังเลิกงาน

และในโอกาสมีงานสังคมในชุมชนงานเทศกาลต่าง ๆ 

กลุ่มวัยสูงอายุที่อยู่กับบ้าน เป็นกลุ่มที่ลูกหลานไม่ให้ออกไปท�างานให้อยู่บ้านและท�างานบ้าน 

กลุ่มนี้จะชักชวนกันดื่มในตอนเย็น เมื่อถูกสอบถามถึงการติดสุราได้รับการยืนยันจากผู้หญิงงกลุ่มนี้ว่า 

“ไม่ติดสุรา” เพราะไม่ได้ดื่มจนเมามายจนขาดสติ จะดื่มกันเพราะใช้เป็นดองยาบ�ารุงร่างกาย และดื่ม

ในปริมาณที่น้อยวันละ 2-3 แก้วช็อต ก่อนทานข้าวเย็นเท่านั้น และไม่ได้ดื่มทุกวัน

กลุ่มผู้หญิงในภาคการเกษตร

ผู้หญิงในภาคการเกษตรส่วนหนึ่งท�าการเกษตร ปลูกข้าวโพดในช่วงฤดูฝนเก็บเกี่ยวช่วงฤดู

หนาว และช่วงหน้าแล้งท�าการผลิตสุรา หรือเลี้ยงหมูและล้างขวดบรรจุเหล้าควบคู่กันในช่วงว่างเว้น 

จากการเกษตรกรรม ผู้หญิงกลุ่มนี้มักดื่มสังสรรค์หลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งมักท�าอาหารเลี้ยงเพื่อนบ้าน

ญาติพี่น้องที่มาลงแขกหรือมารับจ้าง และมีการดื่มสุรา ซึ่งเป็นการทานอาหารเย็นร่วมกันในไร่  

ณ วนัทีก่ารเกบ็เกีย่วเสรจ็สิน้ แต่มหีลายคนทีด่ืม่เป็นประจ�าวนัละเลก็น้อย ร่วมกบักลุม่ผูช้าย ในแต่ละวนั

หลงัเลกิงานในแปลงเกษตร ซึง่ส่วนใหญ่จะท�ากระท่อมไว้นอนพกัค้างแรมในไร่ ทีอ่ยูใ่นป่าอทุยานแห่งชาติ 

แม่ยมฝั่งตะวันตก ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 13 กิโลเมตร ผู้หญิงในภาคการเกษตรให้สัมภาษณ์ 

ว่าการดื่มสุราในผู้หญิงกลุ่มดังกล่าว มีน้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งผลิตสุรา และมักต้อง

ท�างานใช้แรงงานในการท�าไร่ จึงมีการดื่มสุราเพียงเล็กน้อย ผู้หญิงบางคนที่ดื่มทุกวัน เริ่มมีปัญหา

สุขภาพบ้าง เนื่องจากมีอายุมากร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนคนหนุ่มสาว เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ไม่

ดื่มสุรา หรือดื่มเป็นครั้งคราว
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กลุ่มผู้ชายในชุมชน

จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มผู้ชายที่เป็นสมาชิกของชุมชนมีพฤติกรรมการดื่ม โดยจ�าแนก

เป็นกลุ่ม ได้ดังนี้

1) กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มนี้จะอยู่ในวัยเรียน แต่มีการดื่มสุรากันในช่วงเทศกาล และงานสังคมต่าง ๆ 

เช่น งานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน และเคยมีเหตุการณ์แอบน�าเหล้าพื้นบ้านบรรจุในขวดน�้าเปล่าเพื่อ

ดื่มกันขณะนั่งรถนักเรียนเดินทางไปโรงเรียน แต่เรื่องดังกล่าวคนขับรถนักเรียนได้ตักเตือนและแจ้งผู้

ปกครองให้สอดส่องดูแลบุตรหลาน ท�าให้ปัญหาดังกล่าวหมดไป แต่มีกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายที่เป็นเด็กโตเข้า

ศึกษาในระดับวิทยาลัย ซึ่งต้องพักอยู่ตามหอพักในเมือง บางคนได้น�าสุราพื้นบ้านติดตัวไปแบ่งเพื่อน 

ๆ ที่สถานศึกษาเดียวกันหรือตั้งวงดื่มด้วยกันในโอกาสต่าง ๆ ผู้ปกครองจึงคอยสอดส่องดูแล แต่ค่อน

ข้าควบคมุยากเพราะเดก็กลุม่นีโ้ตเป็นวยัรุน่และคบเพือ่นฝงู และเหล้าพืน้บ้านในชมุชนหาง่ายพ่อแม่ไม่

สามารถดูแลได้ทั่วถึง และเด็กกลุ่มนี้แม้ไม่ได้น�าสุราพื้นบ้านไปด้วย ก็มักไปร่วมดื่มกินตามร้านอาหาร

หรือผับบาร์กับเพื่อนฝูงจากหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นค่านิยมของเด็กนักศึกษาที่อยู่ตามหอพัก ไกลหูไกลตา

พ่อแม่อยู่แล้ว จึงเป็นการยากที่จะห้ามปราม แต่เด็กวัยรุ่นในชมชนที่ไม่ดื่มสุราหรือเคยลองแต่ไม่เลือก

ดื่มสุราก็มีอยู่จ�านวนมาก

2) กลุ่มพ่อบ้าน ซึ่งอยู่ในสถานะหัวหน้าครอบครัว จะดื่มในช่วงเทศกาล งานสังคมต่าง ๆ  และ

มักดื่มในโอกาสที่เสร็จสิ้นภารกิจการงานในช่วงตอนเย็นหลังจากออกไปท�างานในไร่หรือโรงงานเหล้า 

หลังจากนั้นจึงชักชวนกันตั้งวงดื่มที่บ้านช่วงอาหารเย็นเป็นครั้งคราว แต่ในบางกลุ่มก็นับว่ามีการดื่ม

บ่อยครั้ง บางทีแม้ไม่ได้มีการชักชวนกันก็ดื่มเองก่อนทานอาหารเย็นที่บ้านของตน

3) กลุม่ผูส้งูอาย ุกลุม่นีค้อืกลุม่ผูช้ายทีม่อีาย ุ60 ปี ขึน้ไป กลุม่นีม้จี�านวนมากทีเ่ลกิดืม่เนือ่งจาก

ปัญหาสุขภาพ ในกลุ่มนี้บางคนเลือกดื่มแต่น้อย  แต่ส�าหรับคนที่ยังคงดื่มอยู ่ ซึ่งมีประมาณ  

2-3 ราย ที่มักจะมีการดื่มอย่างต่อเนื่องทุกวันและดื่มในปริมาณมากจนมึนเมา ซึ่งมีการดื่มมาอย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่วัยหนุ่ม เมื่อมีงานเทศกาลงานสังคมในชุมชนก็มักจะดื่มในปริมาณมากจนเมา ท�าให้ลูก

หลานเกิดความห่วงใยและเป็นกังวล แต่ไม่สามารถบังคับให้หยุดดื่มสุราได้

บทบาทผู้หญิงกับการจัดการปัญหาการดื่มสุรา ในชุมชนสะเอียบ

จากการสัมภาษณ์ผู้หญิงกลุ่มต่าง ๆ  ในชุมชน ต่างเห็นตรงกันว่า ชุมชนในฐานะแหล่งผลิตสุรา

พืน้บ้าน ท�าให้โอกาสในการทีค่นทกุกลุม่ในชมุชน โดยเฉพาะผูห้ญงิ เข้าถงึสรุาหรอืเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

ได้มากขึน้จากในอดตี และการเหน็การผลติและการดืม่สรุาทีม่อียูท่กุวนั เป็นเรือ่งปกต ิในวถิชีวีติประจ�า

วัน การดื่มบ้างเล็กน้อยในแต่ละวัน ไม่ถือว่าติดสุราและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและปัญหา

ในครอบครัว การควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ผู้หญิงในชุมชนมักรู้โดยภาระหน้าที่ที่มี
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ต่อครอบครัว และสภาพทางเศรษฐกิจที่ทุกคนต้องท�างานหนัก เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายใน

ครวัเรอืน และภาระหนีส้นิทีม่มีากขึน้ รวมทัง้การบรหิารการเงนิในธรุกจิ และกจิกรรมการผลติเพือ่ขาย 

การดื่มสุราของผู้หญิงในชุมชน จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นกว่าปกติในวันงานสังสรรค์ หรือเทศกาลต่าง ๆ 

ทัง้นีก้ลุม่ผูห้ญงิในชมุชนสะเอยีบต่างมองว่า การทีม่กีารดืม่สรุาเป็นประจ�า และท�าการผลติ ท�าให้

มีการปรับตัวเคยชิน และดื่มเป็นมากขึ้น ไม่ดื่มโดยขาดสติ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ในครัวเรือนอย่าง

ไม่บกพร่อง เพราะทุกคนต่างมุ่งเน้นการสร้างเศรษฐกิจในครอบครัว ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นทัดเทียม

กับครอบครัวอื่น ๆ ทุกคนต้องตื่นแต่เช้า หุงหาอาหาร และน�าอาหารไปส่งให้สามีที่ออกบ้านแต่เช้า

มืด เพื่อให้อาหารหมูที่เลี้ยงไว้ขาย และท�าหน้าที่นึ่งข้าวเหล้า ต้มเหล้ารออยู่ก่อนแล้วในช่วงเช้า และ

ตนเองก็เริ่มงานในโรงงานเหล้าตั้งแต่เช้าจนถึงค�่ามืดด้วยเช่นกัน ส่วนผู้หญิงกลุ่มอื่น ๆ เช่น ผู้หญิงที่

รับจ้างล้างขวด ต่างก็ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อท�างานแข่งกับเวลา ให้ได้ปริมาณขวดที่มากในแต่ละวัน จึงจะ

มรีายได้เพยีงพอ ในกลุม่ทีท่�าเกษตรกรรมและรบัจ้างในกระบวนการผลติอืน่ ๆ  ในโรงงานสรุากเ็ช่นกนั 

ดงันัน้ภาระหน้าทีแ่ละการปรบัตวัในสภาพแวดล้อมทีช่วีติประจ�าวนัอยูก่บัการผลติสรุา จงึท�าให้การดืม่

ของผู้หญิงไม่ได้ก่อปัญหาในครอบครัวและชุมชน 

นอกจากนีก้ลุม่ผูห้ญงิในชมุชนสะเอยีบ ซึง่เป็นแหล่งผลติสรุากลบัเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการดืม่

สุรากับผู้หญิงต่างชุมชน เช่น ในอ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ที่เป็นชุมชนเกษตรกรรม ที่มักดื่มใน

เทศกาลต่าง ๆ และในชีวิตประจ�าวันหลังกิจกรรมการผลิตว่า ดื่มในปริมาณมากกว่า และดื่มเก่งกว่า

พวกตนหรือผู้ชายหลาย ๆ คนด้วยซ�้า การเป็นชุมชนผลิตสุราจึงไม่ใช่ต้นเหตุเดียวที่ท�าให้การดื่มสุรา

ในกลุ่มผู้หญิงมีมากขึ้น 

ทัง้นีก้ลุม่เดก็และเยาวชนทีอ่ยูช่มุชน ทีพ่่อแม่ไม่ได้ดแูลใกล้ชดิ ต่างมพีฤตกิรรมการดืม่ในอายทุี่

เฉลีย่ทีน้่อยลงโดยเฉพาะเดก็ผูห้ญงิ แม้ว่าจะไม่ได้มกีารแสดงออกในชวีติประจ�าวนั แต่ในวนังานประเพณี

หรอืเทศกาลต่าง ๆ  มกัมพีฤตกิรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ทีม่ากและมพีฤตกิรรมเมาสรุามากกว่า

ในอดีต เด็กเยาวชนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งไม่ได้เรียนหนังสือต่อในระดับที่สูงขึ้นกว่าชั้นประถมศึกษาหรือชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กเยาวชนกลุ่มนี้มีจ�านวนน้อยและมักประกอบอาชีพอยู่ในชุมชน และส่วนหนึ่ง

เรียนหนังสือต่อและพักอาศัยอยู่ในเมืองใกล้กับสถานศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้มักเรียนรู้การดื่ม

แอลกอฮอล์จากกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในเมือง และมักนิยมดื่มเบียร์มากกว่าสุราพื้นบ้าน 

ประเด็นดังกล่าวเป็นข้อกังวลของกลุ่มผู้หญิงในชุมชน เพราะเด็กกลุ่มดังกล่าวคือลูกหลานญาติ

พี่น้องทั้งสิ้น ซึ่งกลุ่มผู้หญิงมองว่า สาเหตุอาจจะด้วยสภาพแวดล้อมในชุมชนผลิตที่ท�าให้แอลกอฮอล์

นั้น มีอยู่ในวิถีชีวิตประจ�าวัน เสมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดา ที่สร้างรายได้หล่อเลี้ยงชุมชน ท�าให้การ

ห้ามปรามหรือตักเตือนลูกหลานเยาวชนให้ตระหนักในปัญหาดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่ท�าได้ยากในบาง

ครอบครัว และลูกหลานอาจมีความเคยชินและมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครก็ปฏิบัติได้



214   

แต่ในทางกลับกันเด็กและเยาวชนผู้หญิงจ�านวนมากไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเคย

ลองแต่ไม่ชอบดื่ม แม้ว่าพ่อแม่จะเป็นเจ้าของโรงงานสุรา มีการผลิตสุราและเด็กเยาวชนผู้หญิงกลุ่มนี้

ก็พบเห็นการต้มกลั่นสุรามาตั้งแต่เด็ก แต่ไม่เคยมีความรู้สึกอยากลองดื่ม เพียงแค่เห็นว่าสุราคือเรื่อง

ธรรมดาที่มีอยู่ในสังคมและสร้างรายได้ให้กับชุมชน แต่การดื่มอย่างเมามายเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม 

เนื่องจากการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ ซึ่งคอยชี้แนะสม�่าเสมอ และส่วนหนึ่งมีการเรียนรู้โทษของการ

ดื่มสุราจากโรงเรียน

แต่การตั้งข้อสังเกตของผู้วิจัยในประเด็นดังกล่าว กลับมองว่าการเป็นชุมชนผลิตสุราที่เข้มข้น

มากขึ้น ไม่ได้ท�าให้กลุ่มผู้หญิงวัยท�างานจนถึงวัยกลางคนดื่มเครื่องดื่มสุรามากขึ้นจนถึงขั้นติด หรือ

เกดิปัญหาสขุภาพจากการตดิสรุา และเดก็และเยาวชนส่วนใหญ่ออกไปเรยีนหนงัสอืและกลบับ้านเฉพาะ

วันหยุด หรือวันเทศกาลต่าง ๆ เท่านั้น และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เด็กและเยาวชนนิยมดื่มนั้น ไม่ใช่

สุราพื้นบ้าน และเด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งก็ไม่เคยดื่มสุราเลย แม้ว่าพ่อแม่จะผลิตสุราเพื่อขายก็ตาม

ดังนั้นการเป็นชุมชนผลิตสุราพื้นบ้านในบริบทชุมชนที่เข้มแข็งนั้น ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหารุนแรง

ในการดืม่สรุา กลบัเป็นชมุชนทีร่บัมอืกบัปัญหาการดืม่สรุาได้ดกีว่าชมุชนอืน่ ๆ  เพราะชมุชนมกีฎกตกิา

ที่ปฏิบัติร่วมกันอย่างชัดเจน และชุมชนมีระบบเครือญาติที่แน่นแฟ้น การช่วยกันสอดส่องดูแลและตัก

เตือนซึ่งกันและกันจึงท�าให้ สภาพปัญหาการดื่มสุราในชุมชนสะเอียบไม่ได้ย�า่แย่อย่างที่ควรจะเป็นใน

พื้นที่ผลิตสุราอย่างเข้มข้นเช่นนี้

การจัดการปัญหาการดื่มสุราของชุมชนสะเอียบ

ด้วยชมุชนสะเอยีบเป็นชมุชนผลติสรุา ทีผ่่านการรวมกลุม่ทีเ่หนยีวแน่นด้านการเคลือ่นไหวต่อสู้

กับโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น ที่ยาวนาน ด้วยระบบวัฒนธรรมความเชื่อและเศรษฐกิจที่ท�าให้สะเอียบ

เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เมื่อผันตัวเองมาเป็นผู้ผลิตสุราเพื่อจ�าหน่าย ซึ่งส่วนหนึ่งมีกฎกติกาของชุมชน  

ทั้งกฎกติกาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กฎกติกาการอยู่ร่วมกันในชุมชน เช่น การห้ามไม่ให้

มีการส่งเสียงดัง หรือใช้เครื่องเสียง หลังเวลา 4 ทุ่ม ห้ามทะเลาะวิวาทกัน หากมีการทะเลาะวิวาท

ชกต่อยในงานประเพณีต่าง ๆ จะถูกจับด�าเนินคดีและปรับทั้งสองฝ่าย มีการตอกย�้ากฎกติกาต่าง ๆ  

ในทีป่ระชมุชองชมุชนอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้ผูป้กครองสอดส่องดแูลลกูหลาน แม้จะเป็นการยากในการ

หลกีเลีย่งปัญหาต่าง ๆ  เกีย่วกบัการดืม่สรุาในท่ามกลางการผลติอย่างเข้มข้น แต่การเป็นชมุชนเข้มแขง็

ของสะเอยีบกส็ามารถควบคมุดแูลให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม และด้วยความเข้มแขง็ด้านวฒันธรรมและ

ความสัมพันธ์เครือญาติจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ท�าให้ปัญหาการดื่มสุราในชุมชนสะเอียบไม่ได้เป็นปัญหา

ใหญ่อย่างที่หลายฝ่ายแสดงความกังวล ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาการดื่มสุราโดยทั่วไป ที่แท้จริงแล้วมี

หลายเหตุปัจจัย ทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยจากภายนอกที่เป็นสิ่งเร้า ให้คนต้องดื่มสุรา
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นอกจากนี้หน่วยงานด้านสุขภาพอย่างสถานีอนามัยต�าบล และกลุ่ม อสม. ได้มีการรณรงค์

ด้านสุขภาพอย่างสม�่าเสมอ ในเรื่องของการดูแลสุขภาพ รวมทั้งการงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน

กลุ่มผู้มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ แต่ในโครงการต่าง ๆ ยังไม่ได้มีการท�าเป็นรูปธรรมในเชิงปฏิบัติการ 

กิจกรรมส่วนใหญ่จึงเป็นเพียงการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ และคนในชุมชนส่วนหนึ่งมักชักชวน

กันงดเหล้าเข้าพรรษาตามความสมัครใจ ไม่ได้มีโครงการที่เป็นรูปธรรมเชิงปฏิบัติที่ชัดเจน ยังคงเป็น

เพียงการปฏิบัติเฉพาะบุคคลเท่านั้น

5.5 สรุปและข้อเสนอแนะ

กลุ่มผู้หญิง ในชุมชนสะเอียบต่างมองว่า การดื่มสุราในกลุ่มผู้หญิงไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ทั้งต่อ

สุขภาพและครอบครัว เนื่องจากภาระหน้าที่และความตระหนักต่อปัญหาที่จะตามมา ได้ท�าให้กลุ่ม 

ผูห้ญงิมคีวามระมดัระวงัในการดืม่สรุา และมกีารปรบัตวัตามสภาพแวดล้อมทีท่กุครอบครวัมุง่เน้นทีก่าร

สร้างฐานะความเป็นอยู ่และการส่งเสยีลกูให้ได้รบัการศกึษาทีส่งูขึน้ แต่ด้วยสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง

ไป มีงานสังสรรค์และกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ บ่อยกว่าในอดีต ประกอบกับทั้งชายและหญิงต่างร่วม

วงสงัสรรค์ด้วยกนัมากขึน้ ไม่ได้แยกหญงิชายเหมอืนในอดตี ท�าให้โอกาสในการดืม่สรุาของผูห้ญงิมสีงู

ขึน้ แต่กไ็ม่ได้ก่อให้เกดิปัญหาอย่างทีค่วรจะเป็น แต่สิง่ทีเ่ป็นห่วงและกงัวลคอื ปัญหาสขุภาพอนัเกดิจาก

การท�างานในกระบวนการผลิตสุรา ที่เป็นทั้งงานหนัก และมลภาวะทางกลิ่น การสัมผัสกับความชื้น 

และสถานที่ท�างานไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งต้องท�างานหนักในสภาพดังกล่าวเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน  

ไม่เหมือนกับในอดีตที่ท�าการเกษตร ยังคงมีช่วงหน้าแล้งหรือฤดูกาลพักผ่อน ไม่ได้มีการท�าการผลิตที่

เข้มข้นตลอดทั้งปีเช่นกิจกรรมการผลิตสุรา

อีกปัญหาที่กลุ่มผู้หญิงตระหนักคือ ท�าอย่างไรให้การผลิตสุราเป็นเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มีระบบที่ดี 

และรับผิดชอบต่อชุมชนมากขึ้น และปัญหาการดื่มสุราที่เป็นกังวลของกลุ่มผู้หญิง คือ การดื่มสุราของ

กลุ่มเด็กและเยาวชนที่นับวันมีแต่จะเพิ่มขึ้น และสร้างปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น การหนีเรียน ปัญหา

ดังกล่าวนี้ แม้ว่าจะไม่ใช่กลุ่มเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ของชุมชน แต่ก็เป็นปัญหาที่มีมากขึ้น และเกิด

พฤติกรรมเลียนแบบ และเห็นการดื่มสุราหรือของมึนเมาเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนทั่วไปยอมรับได้

อย่างไรก็ตามปัญหาของชุมชนสะเอียบไม่ใช่ปัญหาการดื่มสุราของคนในชุมชน หากแต่เป็น

ปัญหาการผลิตสุรา ที่ต้องมีการบูรณาการเพื่อให้เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมก�าหนด

นโยบาย ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ผลิตที่เสียภาษีเข้ารัฐจ�านวนมาก และถูกก�าหนดให้ปฏิบัติตามค�าสั่งจากภาค

รัฐเพียงอย่างเดียว ท�าให้ปัญหาการผลิตที่ต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้น แล้วยังต้องด�าเนินการปรับปรุง

แก้ไขตามเงื่อนไขที่รัฐก�าหนดโดยไม่มีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ตลอดเวลา และการป้องกันแก้ไขปัญหา

ที่ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจะเป็นทางออกที่ยั่งยืนมากกว่า และความกังวลของกลุ่มผู้ผลิตสุราพื้น
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บ้านในชุมชนสะเอียบอีกประการหนึ่งนั้น คือการถูกยกเลิกนโยบายเหล้าเสรี ซึ่งจะท�าให้ชาวสะเอียบ

สูญเสียรายได้หลักที่หล่อเลี้ยงครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะเกิดผลกระทบมากมาย ทั้งทางเศรษฐกิจและ

สังคมในอนาคต ชาวสะเอียบจึงต้องพยายามหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้

ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และพยายามต่อสู้ต่อรองเพื่อความอยู่รอด โดยไม่ให้อาชีพการผลิตสุราพื้น

บ้านต้องถูกล้มเลิกไป

ดังนั้นภาครัฐ เอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน ควรมีการท�างานร่วมกันในการยกระดับ

สรุาพืน้บ้านให้มมีาตรฐานทัง้การผลติและการเป็นสนิค้าทีม่คีณุภาพ สามารถเป็นทีย่อมรบัในตลาดมาก

ขึ้น และมีมาตรการในการควบคุมดูแลให้การผลิตสุราเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุก ๆ ด้าน และ

มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการอันเกิดจากการดื่มสุรา เพื่อให้สังคมและสุราพื้นบ้านอยู่

ร่วมกนัได้อย่างสมดลุ และสรุาพืน้บ้านในฐานะภมูปัิญญาพืน้บ้านทีม่พีืน้ทีใ่นสงัคมและการพฒันาอย่าง

เหมาะสม ไม่ใช่การถกูโจมตแีละเป็นจ�าเลยในสงัคมเพยีงด้านเดยีว ในขณะทีภ่าคทนุและอตุสาหกรรม

การผลติสรุาหรอืเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ขนาดใหญ่สามารถท�าได้โดยไม่มกีารควบคมุดแูลหรอืจดัการอย่าง

เหมาะสม การแก้ไขปัญหาสรุาในสงัคมจงึควรมกีารบรูณาการและใช้องค์ความรูจ้ากงานวจิยัจากหลาย

ภาคส่วนมาเป็นข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและรอบด้านมากที่สุด

ข้อเสนอแนะทางนโยบาย

1. ควรมกีารถอดบทเรยีนประสบการณ์การผลติสรุาพืน้บ้าน เพือ่หาแนวทางในการพฒันาอย่าง

ยั่งยืนต่อไป

2. ควรมีการจัดตั้งกองทุนที่เป็นรูปธรรมในการจัดการปัญหาสุราในชุมชน และมีโครงการต่อ

เนื่องในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

3. ทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องควรมส่ีวนร่วมในการบรูณาการปัญหาในการผลติสรุาของชมุชน เพือ่

ให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเศรษฐกิจสุราพื้นบ้าน

4. ควรให้บทบาทผูห้ญงิในการจดัการปัญหาสรุาในชมุชนมากขึน้ และร่วมกนัท�างานด้วยระบบ

เครือข่ายชุมชนอย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งชุมชนผลิตและชุมชนผู้บริโภค 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อสภาพปัญหาที่ถูกต้องร่วมกัน และน�าไปสู่การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป
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บทที่ 6
สรุปและสังเคร�ะห์: ปัญห�สุร� 
และก�รควบคุมของท้องถิ่น ในมุมมอง
เศรษฐศ�สตร์ก�รเมืองแนวสตรีนิยม
ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ

6.1 ข้อค้นพบจ�กก�รศึกษ�

ท่ามกลางปรากฏการณ์ของการขยายตวัอย่างกว้างขวางของการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ใน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบน สังคมภาคเหนือสมัยใหม่ในปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากสังคมชาวนาหรือ

ชนบทในอดตีอย่างมาก ทัง้การเปลีย่นแปลงโครงสร้างสถาบนัครอบครวัและเครอืญาตทิีผู่ห้ญงิเป็นและ

เคยเป็นแกนกลางมาก่อน อุดมการณ์ “ชายเป็นใหญ่” ที่คนชั้นกลางสมาทานได้แพร่ขยายมากขึ้น การ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ผูกติดกับริโภคนิยม อิทธิพลของพลังแห่งความทันสมัย การขยายตัวของทุนนิยม

บนพื้นฐานแนวคิดเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism) การขยายตัวของเมือง (Urbanization) การเจริญ

เติบโตของธุรกิจท่องเที่ยว (Tourism) และสังคมก�าลังเผชิญกับสภาวะความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น งานวิจัย

พบว่ามีประเด็นส�าคัญที่เชื่อมโยงกัน 3 ประการคือ 1) ความซับซ้อนของบริบททางสังคมสมัยใหม่ของ

การดืม่สรุาในปัจจบุนั 2) ความหมายทางสงัคมของสรุาทีผู่ห้ญงินยิามขึน้ และ 3) การจดัการพฤตกิรรม

การบริโภคสุราเชิงซ้อนทั้งในมิติรัฐ ผู้หญิง ชุมชม และเครือข่ายเพื่อควบคุมปัญหาสุราในชุมชน

1) ความซับซ้อนของบริบททางสังคมสมัยใหม่ของการดื่มสุราในปัจจุบัน

บริบททางสังคมและวัฒนธรรมมีส่วนอย่างส�าคัญซึ่งแยกไม่ออกจากมิติเพศภาวะของการดื่ม

สุรา เช่น ความตรึงเครียดที่เกิดขึ้นจากการปะทะ/ประสานกันของจารีตประเพณีและความทันสมัย 

กระบวนการโลกาภิวัตน์ที่เข้ามากระแทกสังคมได้ส่งผลต่อการรับเอาแนวคิดเสรีภาพและเพศวิถีของ
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ประชาชน (สรุยิา สมทุคปุติ ์และ พฒันา กติอิาษา, 2542; Romero-Mendoza et al., 2005) การขยาย

ตัวของความเป็นเมืองและการไร้ที่ดินของผู้คน อันเป็นผลจากนโยบายการพัฒนาของรัฐและนโยบาย

ส่งเสริมการค้าสุรา ที่ท�าให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจสุรา รวมทั้งสภาวะแรงกดดันที่ครอบครัวได้รับ  

(Ibanga et al., 2005) บริบทสังคมแบบใหม่ในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนด้วยสภาพเงื่อนไขทาง

เศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรมเหล่านีเ้อง ส่งผลให้เกดิปรากฏการณ์ทีผู่ห้ญงิภาคเหนอืมกีารดืม่สรุาทีส่งู

เพิม่มากขึน้ งานศกึษากรณทีัง้ 4 พืน้ทีไ่ด้สะท้อนภาพรวมของความเปลีย่นแปลงของสงัคมภาคเหนอืซึง่

แตกต่างไปจากสภาพสังคมในอดีตอย่างมาก โดยเฉพาะพลังแห่งความทันสมัย บริโภคนิยม และอุดม

การณ์ปิตาธปิไตยทีช่นชัน้กลางยดึถอื ได้ถาถมเข้าสูส่งัคมภาคเหนอื จนกลายสภาพเป็นสงัคมสมยัใหม่

ที่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อสถานะอ�านาจของผู้หญิง และมีการ

เปลี่ยนแปลงวิธีคิดในแง่ของการด�ารงชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ และน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดที่เกี่ยวข้อง

กบัสรุาตามไปด้วย ดงันัน้มคีวามจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจบรบิทเงือ่นไขทางประวตัศิาสตร์และนโยบาย

ของรัฐที่เกี่ยวข้องกัน

ประเด็นแรก พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของชุมชน

ในช่วงระยะเวลากว่ากึ่งศตวรรษที่ผ่านมา สังคมชาวนาภาคเหนือได้ถูกพลิกโฉมไปอย่างมาก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนแบบจารีตเดิมกลายเป็นชุมชนสมัยใหม่ เช่น ชุมชนเมืองหรือชุมชนกึ่งเมือง

กึง่ชนบท ซึง่เป็นผลจากพลงัแห่งความทนัสมยั บรโิภคนยิม การขยายตวัของเมอืงจากการเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกิจ จากงานวิจัยภาคสนามทั้ง 4 พื้นที่ (พูนสุข ขันธาโรจน์, 2558; เยาวลักษณ์ ยานุช, 2558; 

วิเศษ สุจินพรัหม และสหัทยา วิเศษ, 2558; วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์, 2558) พบว่าการเปลี่ยนแปลงของ

ชมุชนใน 4 พืน้ทีท่ีส่่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการบรโิภคสรุา มพีฒันาการทีแ่ตกต่างกนัไป

ตามบริบทและเงื่อนไขเฉพาะทางประวัติศาสตร์ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชุมชนฟ้าใหม่: ผู้หญิง ชุมชน กับผลพวงของการพัฒนาเมืองเชียงใหม่

ชุมชนฟ้าใหม่เป็นชุมชนสร้างใหม่ มีลักษณะเป็นชุมชนแออัดหรือสลัมมาก่อน ชุมชนก่อตั้ง

อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2529 ชุมชนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย เพราะตั้งอยู่ในที่ดินสาธารณะ

ประโยชน์และที่ราชพัสดุของทางราชการชุมชนแห่งนี้เป็นผลพวงของการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ที่มีการ

ขยายตัวของเมืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผนวกกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ ท�าให้การ

ท่องเทีย่วเมอืงเชยีงใหม่เฟ่ืองฟขูึน้กลุม่คนจากภายนอกต่างกอ็พยพโยกย้ายเข้ามาใช้ชวีติอยูแ่ละท�างาน

ในเมอืงเพิม่มากขึน้ในชมุชนฟ้าใหม่เองกม็กีลุม่คนแตกต่างหลากหลายเข้ามาปะปนผสมปนเปอาศยัอยู่

ด้วยกนั ทัง้กลุม่ทีเ่ป็นเครอืญาตกินั กลุม่คนทีอ่พยพมาจากถิน่ ต่างอ�าเภอ หรอืต่างจงัหวดั รวมทัง้กลุม่

ชาติพันธุ์ และกลุ่มแรงงานอพยพข้ามชาติที่เวียนเข้า-ออกชุมชนจวบจนกระทั่งปัจจุบัน
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เมื่อเชียงใหม่กลายเป็นเมือง วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนเมืองเปลี่ยนแปลงไปจากวิถีชีวิตท้องถิ่น

แบบจารีตเดิม ผู้หญิงเองก็ไม่อยู่ในฐานะที่เป็นแกนกลางของครอบครัวและเครือญาติแบบสังคมมาตา

ลัยเดิม เนื่องจากเป็นชุมชนสร้างใหม่จึงลักษณะของการย้ายที่อยู่อาศัยไม่ได้ย้ายเข้าบ้านฝ่ายหญิง  

แต่จะเป็นลกัษณะแต่งงานแล้วย้ายออกไปสร้างครอบครวัของตวัเอง บางส่วนย้ายออกไปซือ้ทีอ่ยูท่ีอ่ืน่ ทีม่ี

ความมัน่คงกว่า ในชมุชนความเชือ่และการนบัถอืสายตระกลูฝ่ายหญงิเสือ่มสลายลง คนทีเ่ข้ามาใหม่ไม่

ได้นบัถอืสถาบนัครอบครวัและเครอืญาตฝ่ิายผูห้ญงิท�าให้ความศกัดิส์ทิธิข์องความเชือ่และพธิกีรรมผปีูย่่า

เสือ่มคลายลง1 ในปัจจบุนัการนบัถอืสายตระกลูฝ่ายหญงิของลกูหลานเปลีย่นแปลงไปอย่างมากสถานะ

อ�านาจของผูห้ญงิหดหายไป ดงันัน้ความเปลีย่นแปลงโครงสร้างสงัคมแบบมาตาลยั และพธิกีรรมความเชือ่

และการนบัถอืผบีรรพบรุษุ มนียัยะส�าคญัทีท่�าให้พฤตกิรรมทางเพศของผูห้ญงิและผูช้ายเปลีย่นแปลงไป 

รวมทั้งพฤติกรรมการดื่มสุรา ซึ่งเป็นผลของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

ในชุมชนเมือง

เมื่อการท่องเที่ยวเฟื่องฟูขึ้น สถานบันเทิงในเมืองเชียงใหม่ก็ผุดขึ้นตาม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

ที่เข้ามาเยือนท�าให้ความต้องการแรงงานในสถานบันเทิงต่าง ๆ ขยายตัวขึ้น ส่งผลให้คนที่อาศัยอยู่ใน

ชมุชนเมอืง รวมทัง้ชมุชนฟ้าใหม่ ออกมาท�างานตามสถานบนัเทงิ และอาชพีในงานบรกิารบางประเภท

ต้องเกี่ยวข้องกับการดื่มสุราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ผู้ช่วยบาร์เทนเดอร์ในสถานบันเทิง สาวนั่งดริ้งค์

ในบาร์เบียร์ เป็นต้น การท่องเที่ยวได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคสุราของคนในชุมชนและ

การจ�าหน่ายสุราในพื้นที่ ท�าให้เกิดการขยายตัวอย่างกว้างขวางของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในพืน้ที ่โดยเฉพาะอย่างยิง่คนท�างาน และวยัรุน่ทีเ่ช่าพอพกัในชมุชน ดงันัน้การดืม่สรุาไม่จ�ากดัเฉพาะ

คนชั้นล่างหรือคนจนเท่านั้นแต่ยังรวมทั้งคนชั้นกลางด้วย ซึ่งมีนัยยะของวัฒนธรรมของการดื่มสุราที่

แตกต่างกันมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ชุมชนฟ้าใหม่มีความซับซ้อนในตัวเองในแง่ของกลุ่มคนที่หลากหลาย ทั้งในเชิง

อาย ุหรอืรุน่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงมาถงึสามรุน่แล้ว และในเชงิพืน้ทีท่ีเ่ขาอพยพมาคนหลากหลายกลุม่มา

อยูร่วมกนัความสมัพนัธ์ของคนหลายรุน่ทัง้คนเดมิทีม่อีาชพีต่าง ๆ  กนั ชมุชนมพีฒันาการของการรวม

ตวักนัมายาวนาน เนือ่งจากการทีจ่ะถกูไล่ออก หรอืไล่รือ้ถอนชมุชน ท�าให้ผูค้นในชมุชนรุน่แรก ๆ  ต้อง

หันมาพูดคุยกัน ถ้าชุมชนไม่สามัคคีกันก็อาจจะท�าให้พลังภายนอกมาจัดการได้ง่าย ๆ ดังนั้นเงื่อนไข

ของความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยส่งผลให้คนในชุมชนต้องรวมตัวกัน ซึ่งบทเรียนและประสบการณ์ดัง

กล่าวที่ชุมชนสั่งสมไว้ได้กลายมาเป็นทุนส�าหรับคนรุ่นต่อ ๆ มา โดยเฉพาะผู้หญิงรุ่นสอง ที่เคยร่วมใน

เหตุการณ์เรียกร้องสิทธิในที่อยู่อาศัย ได้พัฒนาตนเองและขยับออกมาสานงานพัฒนาชุมชนในปัจจุบัน

1  อย่างไรก็ดี ความเชื่อเรื่อง “ผีเจ้าที่” ของคนในชุมชนยังด�ารงอยู่ ในชุมชนมี “ศาลเจ้าพ่อประตูก้อม” ซึ่งมีมาก่อนการก่อตั้ง

ชุมชนอยู่แล้ว ชาวบ้านในชุมชนใช้เป็นที่พึ่งทางจิตใจ กราบไหว้เป็นศิริมงคล นอกจากวัดหลาย ๆ วัดที่อยู่ละแวกนั้น ชาวบ้าน

จะรวมตัวกันไหว้ช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เข้าพรรษา ในฐานะ “เสื้อบ้าน” หรืออารักษ์บ้าน คอยปกปักรักษา

คนในชุมชน
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กลุม่คนทีห่ลากหลายเหล่านีเ้อง ได้เข้ามาปฏสิมัพนัธ์กนัและจดัการโครงการลดละเลกิเหล้าขณะเดยีวกนั

กท็�างาน “เชงิรกุ” มากขึน้ โดยเน้นการสร้าง “ความรู”้ หรอืตดิอาวธุทางปัญญาให้กบัคนรุน่ใหม่เพือ่ให้

รู้เท่าทันสถานการณ์ และหลุดพ้นการครอบง�าจากอุดมการณ์ปิตาธิปไตยให้ได้ในที่สุด

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้หญิงไม่มีอ�านาจในชุมชนที่จะมาจัดการตรงกันข้ามกลับจะต้องเป็นคนที่มาคอย

แก้ปัญหาต่อสิ่งที่เกิดในชุมชนต่างหากทั้งนี้ผู้ชายเองบอกว่า ถ้าเรื่องไฟฟ้า ประปา ให้ผู้ชายท�า แต่ถ้า

เรือ่งการดแูล การบรกิารเรือ่ง “หยมุหยมิ” ผูช้ายไม่ท�า แต่ให้ผูห้ญงิท�าแทน เพราะฉะนัน้โครงการ เช่น 

ลดละเลกิเหล้าจงึให้ผูห้ญงิเป็นผูจ้ดัท�าเพือ่ทีจ่ะแก้ปัญหา ผูช้ายกผ็ลกัภาระปัญหาในชมุชนให้เป็นภาระ

หนักที่ผู้หญิงต้องแบกรับเพิ่มมากขึ้น เพราะผู้น�าชายมองว่าเรื่องสุราอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ในชุมชนนี้

กลุม่ผูน้�าชมุชนทีเ่ป็นผูช้ายไม่ได้ให้ความส�าคญัต่อปัญหาสรุาเท่าใดนกั ดงันัน้จงึมผีูห้ญงิเพยีงไม่กีค่นที่

อยู่ในกลุ่มผู้น�าหมู่บ้าน เข้ามาท�างานในประเด็นนี้ฉะนั้นปัญหาสุราเกี่ยวข้องกับประเด็นเพศภาวะอย่าง

มาก ในแง่ของบทบาทและอ�านาจของผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงไป

หมู่บ้านตีนธาตุ: ผู้หญิง ชาติพันธุ์ กับความไม่เท่าเทียมของการพัฒนา

หมู่บ้านตีนธาตุเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทขนาดเล็กที่ตั้งห่างจากตัวเมืองปายเพียง 5 กิโลเมตร

เท่านัน้ เป็นชมุชนเกษตรกรรมเดมิทีก่�าลงัเปลีย่นแปลงไปสูค่วามทนัสมยั ชมุชนแถบนีไ้ด้รบัอทิธพิลของ

ความเจริญจากการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่รุกคืบเข้ามาและชุมชนมีความหลากหลายทาง

ชาติพันธุ์ ทั้งชาวบ้านที่เป็นคนเมือง คนไต (ชาวไทใหญ่) กะเหรี่ยง และลีซูเนื่องจากเป็นเมืองชายแดน

ติดต่อกับประเทศพม่า มีการเคลื่อนย้ายของทั้งผู้คน สินค้า เงินตรา และวัฒนธรรมข้ามไปมาอย่าง

ยาวนานท�านองเดียวกันบ้านตีนธาตุก็มีทั้งชาวบ้านที่เป็นคนเมือง และคนไต โดยเฉพาะ “ไตนอก”  

(ไทใหญ่ที่ไม่ได้รับสัญชาติไทย) ที่เข้ามาอาศัย เพื่อท�างานรับจ้าง

การท่องเทีย่วของแม่ฮ่องสอนเตบิโตขึน้หลงัจากรฐับาลจดัวางให้แม่ฮ่องสอนเป็นเมอืงท่องเทีย่วใน

ปี พ.ศ. 2542 ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2552 การท่องเที่ยวในเมืองปายก็เริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็ว เมื่อภาพ

ของเมอืงปายได้รบัการน�าเสนอผ่านภาพยนตร์เรือ่ง “PAI in love” ท�าให้เมอืงปายกลายเป็นสถานทีท่่อง

เที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ นักท่องเที่ยวต่างต้องการเข้ามาท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามการท่อง

เทีย่วได้กระตุน้ให้ปัญหาทีด่�ารงอยูใ่นพืน้ที ่ทัง้ปัญหาด้านการผลติ ปัญหาสทิธแิละการจดัการทรพัยากร 

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ที่กระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วย 

ท่ามกลางการเตบิโตของการท่องเทีย่ว ชาวบ้านในพืน้ทีต้่องปรบัตวัรบัมอืกบักระแสการท่องเทีย่วทีข่ยาย

เข้ามาอย่างมากเกดิการกว้านซือ้ทีด่นิของนายทนุ เพือ่พฒันาเป็นโรงแรม ร้านค้า รสีอร์ท และเกสท์เฮา

ส์รองรบันกัท่องเทีย่ว ราคาทีด่นิพุง่สงูขึน้ ความขดัแย้งและการแย่งชงิทีด่นิเริม่ปะทขุึน้อย่างต่อเนือ่งรปู

แบบวิถีการผลิตของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป บ้านตีนธาตุก็ก�าลังเผชิญปัญหาดังกล่าวเช่นกัน เนื่องจาก

ชมุชนตัง้อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาต ิขาดความมัน่คงในสทิธเิหนอืทีด่นิ อกีทัง้สภาพทีด่นิขาดความอดุม
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สมบรูณ์และขาดแคลนน�้า ท�าให้ชาวบ้านประสบปัญหาด้านการเกษตรยิง่กว่านัน้ ชาวบ้านตนีธาตไุม่ได้

รบัประโยชน์จากการท่องเทีย่วมากนกั เพราะหมูบ้่านตนีธาตเุป็นเพยีงหมูบ้่านทางผ่านไปสูเ่มอืงปาย ผล

ประโยชน์จากการท่องเทีย่วส่วนใหญ่ตกอยูก่บันายทนุรายใหญ่ ๆ  เจ้าของธรุกจิและบรษิทัท่องเทีย่วทีม่า

ลงทุนในพื้นที่ รวมทั้งเจ้าของกิจการเกสต์เฮาส์ หรือร้านค้าต่าง ๆ (จ�าหน่ายสุรา) ดังนั้นสถานการณ์มี

แนวโน้มที่ชาวบ้านสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียที่ดินในครอบครองมากขึ้นเรื่อย ๆ

การท่องเทีย่วกระตุน้ให้เกดิความเจรญิของเมอืงปายส่งผลให้ตลาดแรงงานด้านบรกิาร แรงงาน

กรรมการก่อสร้าง รวมทัง้แรงงานภาคการเกษตร มคีวามต้องการสงู แรงงานอพยพข้ามชาต ิโดยเฉพาะ

ชาวไทใหญ่ได้เคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นที่และอาศัยอยู่ในหมู่บ้านตีนธาตุจ�านวนมากเช่นกัน อีกทั้งการ

เปลีย่นแปลงสงัคมของเมอืงปายไปสูค่วามทนัสมยั เกดิกระแสบรโิภคนยิมมากขึน้ ส่งผลให้ชาวบ้านเองมี

ความต้องการสิง่ต่าง ๆ  ในชวีติประจ�าวนัเพิม่มากขึน้ จงึหลกีเลีย่งไม่ได้ทีจ่ะต้องใช้จ่ายเงนิส่งผลให้การ

ใช้จ่ายเงินและค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น แต่รายได้อาจไม่เพียงพอกับความต้องการ น�าไปสู่ เช่น ภาวะ

หนี้สินของครอบครัวที่กระทบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชน และเป็นปัญหาครอบครัวติดตามมาได้

ท่ามกลางปัญหาต่าง ๆ ที่รุมเร้าชุมชน การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ได้กลายเป็นปัญหา

ของหมู่บ้านตีนธาตุด้วย การดื่มสุราแพร่ขยายไปสู่คนในวงกว้างรวมทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และแรงงาน

ชาติพันธุ์ข้ามชาติ ปัญหาสุรากลายเป็นภาระที่ชุมชนและผู้หญิงต้องแบกรับเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยมี

การขบัเคลือ่นงานงดเหล้าโดยชมุชนเพือ่แก้ไขปัญหา โดยความร่วมมอืร่วมใจของสมาชกิในชมุชน ผูน้�า

ชุมชน ผู้น�าทางศาสนา หน่วยงานราชการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สสส. และ

เครอืข่ายองค์กรงดเหล้า หรอืภาคประชาชน อกีทัง้กลุม่ผูห้ญงิเป็นพลงัส�าคญัในการสานต่องานการขบั

เคลือ่นรณรงค์งดเหล้าในชมุชน จนกระทัง่เป็นหมูบ้่านต้นแบบจดัการปัญหาสรุา และเป็นหมูบ้่านปลอด

เหล้า 100% (งานศพปลอดเหล้า)

หมู่บ้านต�๊าม่อน: จาก “ชุมชนค้าประเวณี”สู่หมู่บ้านศีล 5

หมู่บ้านต�๊าม่อนเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทที่ตั้งห่างจากตัวเมืองพะเยา 10 กิโลเมตร เป็นชุมชน

เกษตรกรรมเดมิ ทีปั่จจบุนัชาวบ้านประกอบอาชพีแตกต่างหลากหลายมากขึน้ ทัง้ท�าการเกษตร รบัจ้าง 

(กรรมกรและก่อสร้าง) ค้าขาย รับราชการ ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา และมีส่วน

น้อยเป็นชาวคริสต์ (นิกายโปรแตสแตนท์)ในอดีตพื้นที่แถบนี้มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “สาวล่องใต้”  

ซึง่สะท้อนให้เหน็การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมแบบบรโิภคนยิมทีไ่ปกระทบกบัสถานภาพและ

บทบาทของผู้หญิง เพราะท�าให้สถานะอ�านาจของผู้หญิงที่เคยมีหดหายไปผู้หญิงจากหมู่บ้านในชนบท

ภาคเหนอื (พะเยา-เชยีงราย) ถกูเปลีย่นเป็นวตัถหุรอืสนิค้าทางเพศทีส่ามารถซือ้-ขายได้ในตลาดการค้า

ประเวณีจากความคาดหวังของครอบครัวที่ผู้หญิงต้องกลายเป็นสาวหาเงิน ด้านหนึ่งอาจมองว่าสภาวะ

ดังกล่าวได้สร้างแรงกดดันต่อสภาพจิตใจของผู้หญิงอย่างมาก การดื่มเหล้าอาจจะเป็นทางออกหนึ่งที่
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ช่วยระบายความอัดอั้น คับข้องใจ ความเมาอาจจะช่วยปลดปล่อยตนเองจากความทุกข์ หรือความ

รู้สึกผิดที่มีอยู่ได้บ้าง แม้จะเพียงชั่วครั้งชั่วคราวก็ตาม แต่อีกด้านหนึ่งสามารถมองได้ว่าการดื่มเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ของผู้หญิงท�างานในสถานบริการบันเทิงก็เป็นเรื่องของการท�างานด้วย

สภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การขยายตัวของอุดมการณ์บริโภคนิยม รวม

ทัง้พลงัอ�านาจของรฐัในการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ และอทิธพิลของทนุนยิม ส่งผลให้ธรุกจิการค้า

สรุาขยายเข้าสูช่มุชน ท�าให้เกดิปรากฏการณ์ของการดืม่สรุาเพิม่มากขึน้ ไม่เว้นแม้แต่ผูห้ญงิในชมุชนเอง

กห็นัมาดืม่กนัเพิม่มากขึน้ขณะเดยีวกนัการดืม่สรุาของคนในหมูบ้่านต�๊าม่อนจากเดมิทีเ่คยดืม่เฉพาะใน

งานประเพณีหรือหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็กลายมาเป็นการดื่มในชีวิตประจ�าวัน เรียกได้ว่าในทุก

กจิกรรม ทัง้ดืม่หลงัเลกิงาน ในงานประเพณ ีงานรืน่เรงิ งานศพ และประเภทเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์กไ็ม่

จ�ากัดเฉพาะเหล้าต้มกลั่นแบบเดิม แต่ยังมีทั้งสุราพื้นบ้าน เบียร์ และเหล้าสีราคาที่ไม่แพงมากนัก การ

เข้าถึงก็สะดวกการดื่มสุราของคนในชุมชนจึงมีจ�านวนเพิ่มขั้นแต่การดื่มสุราได้ก่อให้เกิดปัญหาตามมา

มากมาย ทัง้การทะเลาะววิาท ท�าร้ายร่างกาย ความขดัแย้งและความรนุแรงในครอบครวั สภาพกดดนั

และความตรึงเครียดของสมาชิกในครัวเรือน ฯลฯ

จากสภาพปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นในชุมชน ราวปี พ.ศ. 2553 ผู้น�าในท้องถิ่นที่เป็นพระสงฆ์ 

สมาชิกสภาเทศบาล ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อสม. ได้เริ่มขับเคลื่อนงานและรณรงค์ประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้โทษภัยของสุราแก่ผู้น�าและประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เช่น การรณรงค์งดเหล้าในงานศพงด

เหล้าเข้าพรรษา งานบวช งานบญุต่าง ๆ  ประชมุท�าความเข้าใจกบัผูน้�าและประชาชน แจกใบปลวิ โดย

ก�านันต�าบลบ้านต�๊าท�าเป็นตัวอย่าง กิจกรรมเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากทางอ�าเภอ เทศบาลต�าบล

บ้านต�๊าและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสปสช.การรณรงค์งดเหล้าในเทศกาลและงานบุญประเพณี

ต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมทางด้านศาสนาเช่น ปฏิบัติธรรม ถือศีล เข้าวัด ส่งผลให้สถานการณ์การดื่ม

สุราของคนในชุมชนและผู้หญิงในต�าบลบ้านต�๊ามีจ�านวนลดลง ภาพลักษณ์ของหมู่บ้านอาจจะเรียกได้

ว่า “หมู่บ้านนักบุญ” มีการท�ากิจกรรม เช่นโครงการ “หมู่บ้านศีล 5” การเชิดชู “บุคคลต้นแบบเลิก

เหล้า” และการ “คนืคนดสีูส่งัคม” ฯลฯ โครงการเหล่านีเ้ป็นผลของการจดัการสรุาผ่านความรูแ้บบโรค

ยานุวัตร และศีลธรรมจริยธรรมพุทธศาสนาเป็นหลัก

ชุมชนสะเอียบ: จากหมู่บ้านท�าไม้เถื่อนสู่ชุมชนผลิตสุราพื้นบ้าน

ชุมชนสะเอียบเป็นชุมชนเก่าแก่ในพื้นที่อุทยานแห่งขาติแม่ยม ในเขตอ�าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

ตามนโยบายอนรุกัษ์ป่าของรฐั รฐับาลทีผ่่านมาพยายามผลกัดนัโครงการสร้างเขือ่นแก่งเสอืเต้น2 มานาน

หลายปี ตามนโยบายการพัฒนาของรัฐแต่ถูกคัดค้านจากชาวบ้าน และกลุ่มนักอนุรักษ์และนักวิชาการ

2  เดิมโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นเป็นหนึ่งในโครงการผันน้�ากก-ยม-อิง-น่าน และปัจจุบันกรมชลประทานเสนอโครงการเขื่อนยม

บน-ยมล่าง แทนโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น
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บางส่วน ต่อต้านโครงการอย่างหนกัในปัจจบุนัชาวบ้านยงัประกอบอาชพีทางการเกษตร แต่รายได้หลกัที่

เคยได้จากการท�าไม้ (เถือ่น) เปลีย่นแปลงไปเป็นอตุสาหกรรมการผลติสรุาพืน้บ้านแทนถอืได้ว่าชมุชนสะ

เอยีบเป็นแหล่งผลติและจ�าหน่ายสรุาพืน้บ้านทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุ แห่งหนึง่ของภาคเหนอืตอนบน มกีาร

ผลติสรุาพืน้บ้านในปรมิาณทีส่งูมาก และมกีารน�าสรุาออกจ�าหน่ายในวงกว้างกว่า 30 จงัหวดัทัว่ประเทศ

อย่างไรก็ดี การผลิตสุราพื้นบ้านของชุมชนสะเอียบมีความซับซ้อนเนื่องจากมีความเกี่ยวข้อง

กับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และขณะเดียวกันก็ต้องการการพัฒนาไป

พร้อม ๆ  กนัด้วย ดผูวิเผนิเหมอืนว่านโยบายอนรุกัษ์ธรรมชาตไิม่น่าจะมอีะไรเกีย่วข้องกบัประเดน็ปัญหา

สุรา แต่ความจริงแล้ว นโยบายอนุรักษ์ธรรมชาติของรัฐกลับเกี่ยวข้องกับประเด็นสุราอย่างมาก ซึ่งเป็น

ความสมัพนัธ์ทีค่่อนข้างซบัซ้อนเพราะในมมุมองของชาวบ้าน สรุาพืน้บ้านทีผ่ลติขึน้เป็นทรพัยากรทีเ่ข้า

มาแทนทีก่ารท�าไม้ ซึง่เคยเป็นอาชพีทีส่ร้างรายได้เป็นกอบเป็นก�าให้แก่ชาวบ้านในชมุชน แต่ในปัจจบุนั

อตุสาหกรรมสรุาพืน้บ้านได้เข้ามาแทนทีท่รพัยากรไม้เพือ่ทีจ่ะธ�ารงชมุชนเอาไว้ และตอบรบักบันโยบาย

การอนุรักษ์ของรัฐจากข้างนอก เป็นสภาวะที่หลีกไม่พ้นหรือต้องผูกติดกับตัวทรัพยากรไม้ไปเรื่อย ๆ 

เนื่องจากการต้มเหล้าต้องพึ่งพาไม้ฝืนฉะนั้นการผลิตสุราพื้นบ้านเป็นสินค้าของชุมชนสะเอียบ เป็นผล

จากนโยบายรัฐที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ทั้งนโยบายการอนุรักษ์ป่า และนโยบายการพัฒนาโครงการ

สร้างเขื่อน เป็นเงื่อนไขส�าคัญ ซึ่งไม่ใช่ว่าชาวบ้านอยู่ ๆ ก็อยากจะผลิตเหล้า

ประเด็นที่สอง ผู้หญิงในสังคมวัฒนธรรมบริโภคนิยม

ในบริบทกระแสบริโภคนิยม การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ส่งผลต่อ

ระบบครอบครัวและเครือญาติ ที่กระทบต่อสถานะอ�านาจของผู้หญิงที่เคยมีในฐานะแกนกลางของ

ครอบครัวและเครือญาติ และพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการขยายตัวของเมืองส่งอิทธิพล

ต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนเมือง ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท และชุมชนชนบท ที่รับเอา

บริโภคนิยมเข้ามาเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลเองก็ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม การเกษตรสมัยใหม่เพื่อ

การค้า แต่ครอบครวัชาวนาจ�านวนมากประสบกนัภาวะหนีส้นิ จากความล้มเหลวของการผลติทางการ

เกษตร ซึง่เป็นแรงผลกัดนัให้คนชมุชนต่างต้องเร่งแสวงหาเงนิตราเพิม่มากขึน้ จงึเกดิกระแสการอพยพ

เข้าสูเ่มอืงเพือ่หางานท�าและอาศยัอยูใ่นชมุชนฟ้าใหม่ แรงงานอพยพข้ามชาตใินหมูบ้่านตนีธาตแุละเกดิ

ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ผู้หญิงล่องใต้” ขึ้นในช่วงทศวรรษ 2530 ยิ่งไปกว่านั้น ในช่วงทศวรรษ 2540 

รัฐบาลเปิดให้ชุมชนสามารถผลิตเหล้าเสรีจ�าหน่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ชาวบ้านในชุมชนสะ

เอียบจึงท�าการผลิตสุราพื้นบ้านเพื่อจ�าหน่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ในบรบิทความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ภายใต้ลทัธบิรโิภคนยิมและเสรนียิม ทีเ่น้นสทิธเิสรภีาพส่วน

บุคคลเป็นหลัก ส่งผลต่อวิธีคิดและพฤติกรรมของผู้หญิงและประชาชนในชุมชน กล่าวคือ ในปัจจุบัน

การดื่มสุราเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมบริโภค เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมในแบบ
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บริโภคนิยม ท�าให้เกิดค่านิยมที่ว่าสุราก็เหมือนเครื่องดื่ม (Beverage) อื่น ๆ ทั่วไป ที่สามารถดื่มใน

โอกาสต่าง ๆ ได้ เช่น งานเทศกาล งานประเพณีก็ต้องมีสุราจัดเตรียมไว้ต้อนรับ เป็นต้น ดังนั้นค่า

นยิมดงักล่าวมนียัของกระบวนการท�าให้การดืม่สรุาในชวีติประจ�าวนั และการดืม่ในงานเทศกาลหรอืงาน

ประเพณีเป็นเรื่องปกติธรรมดา (Normalization of alcohols) ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเห็นว่าการดื่ม

สุราเป็นเรื่องปกติธรรมดาตามไปด้วย อย่างไรก็ดี ชุมชนไม่ได้ปฏิเสธการดื่มสุราในทุกกรณี แต่ยอมรับ

การดื่มสุราที่เหมาะสมพอดี

การดื่มสุราแบบยอมรับได้

จากงานวิจัยทั้ง 4 พื้นที่ นักวิจัยชี้ให้เห็นว่า ผู้หญิงมีความเห็นตรงกันว่าเราสามารถอยู่ร่วมกับ

สุรา (Live with alcohol) ได้ แทนที่จะมองว่าสังคมต้องปลอดสุราอย่างสิ้นเชิง ในสายตาของผู้หญิงใน

หมู่บ้านต�๊าม่อน เห็นว่า การดื่มสุราแบบยอมรับได้คือ “ดื่มแบบไม่ให้เกินพอดี” ดื่มแล้วไม่สร้างปัญหา

ความเดือดร้อนร�าคาญใจแก่คนอื่นหรือไม่สร้างความอับอายและการถูกคนอื่นดูถูกเหยียดหยามขึ้นใน

ครอบครวัหรอืไม่ท�าให้ครอบครวัมปัีญหาทางเศรษฐกจิและครอบครวัแตกแยก หรอืดืม่แล้วไม่ขาดสตจิน

ก่อความรนุแรงต่อเดก็และผูห้ญงิในครอบครวั การล่วงละเมดิทางเพศ หรอืสร้างความรูส้กึไม่ปลอดภยั 

น�าไปสู่การท�าร้ายร่างกาย ส่วนผู้หญิงในหมู่บ้านตีนธาตุ เห็นว่า ชุมชนยอมรับการดื่มสุราของชาวบ้าน

ในระดับที่ไม่ถึงกับเมามายทั้งในช่วงวันธรรมดาและช่วงเทศกาลและงานบุญต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า  

“ดื่มอย่างมีความรับผิดชอบทางวัฒนธรรม” มีที่ทางให้แก่คนที่อยากดื่มอยู่ได้และไม่ละเมิดระเบียบ

กติกาหรือธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชน อีกทั้งผู้หญิงในทุกพื้นที่วิจัยเห็นว่า การดื่มสุราของผู้หญิงเอง

ไม่ใช่ปัญหา ซึ่งประเภทสุราที่ผู้หญิงดื่มมักจะดื่มคือเบียร์และไวน์และไม่นิยมดื่มเหล้าขาว ส่วนการดื่ม

สรุาของผูช้ายทีม่ากเกนิไปจนกระทัง่เมามาย อาจจะน�าไปสูปั่ญหาความรนุแรงและปัญหาสงัคมต่าง ๆ  

หรือการดื่มสุราของเยาวชนที่ไม่รู้เท่าทัน ต่างหากที่เป็นปัญหา

การดื่มสุราที่ยอมรับได้มีนัยยะของความรับผิดชอบอยู่อย่างชัดเจน ซึ่งที่ผ่านมามักจะมีข้อโต้

แย้งว่า ยอมรับให้สามารถดื่มสุราแบบรับผิดชอบได้ แต่การดื่มก็เลยเถิดจนขาดความรับผิดชอบไป  

แต่มมุมองของผูห้ญงิในชมุชนสะเอยีบเหน็ว่า โดยทัว่ไปผูใ้หญ่นัน้จะรูว่้าตนเองควรจะดืม่แค่ไหน เพราะ

มีภาระงานรออยู่ เขาจะไม่มัวแต่จะดื่มเหล้า ผู้หญิงเองก็เคยดื่มเหล้าตามเทศกาล ปัจจุบันโอกาสดื่มมี

มากขึ้น จึงหันมาดื่มบ่อยขึ้นทุกวัน แต่ไม่ถึงขั้นเมาจนเกิดปัญหา นี่ก็คือความรับผิดชอบในทัศนะของ

ผู้หญิง ผู้ใหญ่จะมีความรับผิดชอบ แต่ส�าหรับเด็กและเยาวชนน่าห่วง ผู้หญิงกลัวว่าเด็ก ๆ ของตน

จะไม่สามารถรับมือกับสุราได้ แต่จะพูดหรือตักเตือนก็ท�าได้ไม่เต็มปาก เพราะตนเองก็ดื่มสุราเช่นกัน 

การดื่มสุราของเยาวชนจึงเป็นประเด็นที่ปรากฏในทุกพื้นทีซ่ึ่งผู้หญิงและชาวบ้านต่างก็มีความกังวลใจ

ว่าเยาวชนในชุมชนจะคิดว่าการดื่มเหล้าเป็นเรื่องปกติธรรมดา จากการได้เห็นผู้ใหญ่ในชุมชนดื่มสุรา

กันเป็นประจ�าจนชินตา
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อย่างไรกต็าม การเหน็คนดืม่เหล้าไม่ได้ท�าให้ผูน้ัน้คดิทีจ่ะไปดืม่เหล้าแม้แต่ผูห้ญงิในชมุชนบาง

คน รวมทั้งนักวิจัยที่เติบโตมากับสภาพแวดล้อมที่มีการผลิตสุราพื้นบ้านก็ไม่ดื่มเหล้าเช่นกัน ฉะนั้น

เงือ่นไขอะไรกนัแน่ทีท่�าให้เดก็และเยาวชนหนัไปดืม่เหล้า? อาจจะเป็นเงือ่นไขทีเ่กีย่วกบัสภาพครอบครวั 

เช่น มีปัญหาครอบครัว พ่อแม่หย่าร้าง ชีวิตซึมเศร้า จึงหันไปดื่มเหล้าเพื่อดับทุกข์ หรืออาจจะเป็น

เรื่องของการสร้างอัตลักษณ์ (Identity) หรือแสดงตัวตน (Self) ในบริบทของยุคสมัยใหม่ด้วยการดื่ม

สรุา เบยีร์ และไม่ดืม่สรุาพืน้บ้าน เพราะเป็นสญัญะแห่งความล้าสมยั หรอืความเชย (ดหูวัข้อ 2 การน�า

เสนอตัวตนหรืออัตลักษณ์)

ภาพลักษณ์ของชุมชนสะเอียบที่เป็นแหล่งผลิตสุราพื้นบ้าน ถูกมองไปในทางไม่ดีว่าเป็นผู้ที่ขาด

ความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะการผลิตและจ�าหน่ายสุราเป็นต้นเหตุที่ท�าให้ประชาชนหันมาดื่มสุรา 

และประสบปัญหาติดเหล้า เมาแล้วก่อปัญหาทะเลาะวิวาทกัน สร้างปัญหาความรุนแรง อุบัติเหตุ บาด

เจบ็และการเสยีชวีติ ปัญหาเหล่านีส่้งผลกระทบต่อผูห้ญงิ ครอบครวั ชมุชนและสงัคมในวงกว้าง ยิง่ไป

กว่านั้นผู้หญิงเองก็ซึมซับรับเอาวัฒนธรรมบริโภคนิยม โดยหันมานิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันมาก

ขึ้นด้วย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานภาพของผู้หญิง เพราะผู้หญิงถูกคาดหวังว่าจะต้องเป็นผู้หญิง “ดี”  

ในแบบจารีต แต่ถ้าเธอหันมาดื่มสุราก็จะถูกมองว่ามีภาพพจน์ไม่ดี เช่น ถูกตราหน้าว่า “แม่ญิงฮ้าย” 

หรืออาจจะไปมีเรื่องพัวพันในเชิงชู้สาวได้ง่าย ส่วนกรณีผู้น�าหญิง เธอต้องค�านึงถึงเรื่องการรักษา

ภาพพจน์ทั้ง “ผู้น�า” และ “ความเป็นเพศหญิง” ไปพร้อมกันด้วย (เช่น หมู่บ้านต�๊าม่อน)

ส่วนรปูแบบและพฤตกิรรมการดืม่สรุาของชาวบ้านในชมุชน มลีกัษณะคล้ายคลงึกนัคอื ชาวบ้าน 

มักจะดื่มสุรากันในช่วงเทศกาลและงานประเพณีต่าง ๆ ในชุมชน บางส่วนดื่มสุรากันหลังเลิกงาน

เป็นประจ�า รวมทั้งวัยรุ่นก็กินดื่มกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ต่าง ๆ (เช่น หมู่บ้านต�๊าม่อน ชุมชนสะเอียบ)  

แต่ผูห้ญงิกงัวลใจกบักลุม่วยัรุน่และนกัเรยีนทีห่นัมาดืม่สรุากนัเพิม่มากขึน้นอกจากนัน้ยงัพบว่า ในชมุชน

สะเอยีบยงัมผีูส้งูอายบุางรายดืม่หนกั จ�านวน 2-3 รายทีด่ืม่หนกัจนลกูหลานห่วงกงัวล เพราะไม่สามารถ

บังคับให้หยุดดื่มได้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้หญิงกลุ่มตัวอย่าง ที่มีประสบการณ์การดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่

วิจัย 4 แห่ง ด้านพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้หญิงเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงดื่มสุรา พบว่า  

มีจ�านวนความเสี่ยงต่อการติดเหล้าต�่าเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยคือ หมู่บ้านต�๊าม่อน (ร้อยละ 66.7) 

หมู่บ้านตีนธาตุ (ร้อยละ 58.0) ชุมชนฟ้าใหม่ (ร้อยละ 56.6) และชุมชนสะเอียบ (ร้อยละ 39.1) ในทาง

กลับกันมีจ�านวนความเสี่ยงต่อการติดเหล้าสูงเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยคือ ชุมชนสะเอียบ (ร้อยละ 

23.9) ชุมชนฟ้าใหม่ (ร้อยละ 21.7) หมู่บ้านตีนธาตุ (ร้อยละ 18.0) และหมู่บ้านต�๊าม่อน (ร้อยละ 14.3) 

ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าตนเองไม่ติดเหล้า และผู้หญิงดื่มสุราชุมชนสะเอียบทั้งหมดมั่นอกมั่นใจ

ว่าตนเองไม่ติดเหล้า แม้ว่าจะมีอัตราเสี่ยงต่อการติดเหล้าสูงก็ตาม รวมทั้งความเห็นต่อการบ�าบัดถ้า
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ตนเองติดเหล้า ทั้ง 4 พื้นที่มีแนวโน้มเหมือนกันคือ อันดับแรกเลือกที่จะพบแพทย์ที่โรงพยาบาล และ

รองลงมาคือการหักดิบ

ผูห้ญงิในชมุชนสะเอยีบ ในฐานะผูผ้ลติสรุาพืน้บ้าน ยงัมองว่าท�าอย่างไรให้การผลติสรุาพืน้บ้าน

มีความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อชุมชนมากขึ้นการดื่มสุรานิด ๆ  หน่อย ๆ  เป็นเรื่องปกติในแต่ละวัน ไม่

ถือว่าติดเหล้า ไม่ก่อปัญหาต่อสุขภาพและปัญหาครอบครัว การดื่มของผู้หญิงดังกล่าวไม่ได้เป็นการ 

“กินเหล้าแบบไร้สติ” การดื่มของผู้หญิงในชุมชนผลิตสุราพื้นบ้าน อาจจะน้อยกว่าผู้หญิงในชุมชนที่

ไม่ใช่แหล่งผลติเสยีด้วยซ�้าไป กลุม่ผูห้ญงิเหน็ว่าการเป็นแหล่งผลติสรุาพืน้บ้านไม่ได้เป็นสาเหตขุองการ

ที่มีผู้หญิงดื่มสุราเพิ่มมากขึ้น

ประเด็นที่สาม อคติทางชนชั้นและความลักลั่นของนโยบายภาครัฐ

ในทัศนะของชาวบ้าน ชุมชนสะเอียบและหมู่บ้านต�า๊ม่อนมีอดีตที่งดงาม ในแง่ที่มองว่าเหล้า

เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นองค์ความรู้พื้นบ้านดั้งเดิมที่ด�ารงอยู่ ในชุมชนมีวัฒนธรรมการดื่มมาตั้งแต่

บรรพบุรุษ ดังนั้นเหล้าจึงไม่ใช่ปัญหา แต่ในปัจจุบันในสายตาของผู้หญิงในชุมชนเองกลับเห็นว่า การ

ดื่มสุราได้กลายเป็นปัญหา เพราะประสบกับปัญหา เช่น ผู้หญิงติดเหล้า ผู้ชายเมาเหล้าท�าร้ายเมียและ

ลูก คนเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ทัศนะเช่นนี้เป็นการมองในเชิงปัญหาสุขภาพและสังคม ซึ่งไม่ใช่เรื่องของ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือตัวองค์ความรู้พื้นบ้าน

“ปัญหาสุรา” คืออะไรกันแน่? ถ้ามองในแง่ความหมาย “ปัญหาสุรา” เป็นสิ่งประกอบสร้าง  

ทีเ่กีย่วโยงกบัรฐัและสถาบนัภายนอกต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น สสส. สคล. ส�านกังานคณะกรรมการควบคมุ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) สปสช. สถาบันหรือองค์กรเหล่านี้มีบทบาทค่อนข้างมากในการประกอบ

สร้างความเป็น “ปัญหาสุรา” ขึ้นมา ซึ่งปฏิบัติการของสถาบันเหล่านี้ ในนามรัฐและภาคประชาสังคม 

เช่น การตัง้คณะกรรมการควบคมุแอลกอฮอล์ในทกุระดบั ตัง้แต่ระดบัชาตจินกระทัง่ระดบัท้องถิน่ หรอื

การจัดท�าโครงการประเภท “ค่ายบ�าบัดคืนคนดีสู่สังคม” ซึ่งเป็นค�าที่มีนัยยะแฝงว่า การที่เป็นคนที่ดื่ม

สุราเป็นคนไม่ดไีปโดยปริยาย

แต่เมื่อพิจารณาภาพใหญ่ระดับประเทศ จะพบเห็นกลุ่มคนจ�านวนหนึ่งที่ดื่มไวน์ราคาแพง ๆ 

แต่ไม่เห็นว่ารัฐจะเข้าไปจัดการอะไร เราเห็นในคนชนชั้นสูงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จ�านวนมาก แต่ไม่

เหน็ว่าสงัคมจะตตีราว่าเป็นเรือ่งความไม่ดหีรอืคนไม่ด ีหรอืต้องน�ากลุม่คนเหล่านีเ้ข้าโครงการบ�าบดัแต่

อย่างใด ตรงกนัข้ามโครงการประเภทนีก้ลบัลงไปในระดบัหมูบ้่าน (รวมทัง้ชมุชนทีโ่ครงการวจิยันีท้�าการ

ศึกษาด้วย) ซึ่งผู้คิดและจัดท�าโครงการเหล่านี้มองว่า ชาวบ้านเป็นตัวอย่างของแบบแผนประชากรที่ไม่

ด ีเพราะฉะนัน้ประเดน็นีส้ะท้อนให้เราเหน็ว่าสงัคมยงัมคีวามขดักนัทางชนชัน้ทีแ่ฝงไปด้วยอคตแิละการ

เลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน
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นอกจากสังคมมีความขัดกันทางชนชั้นแล้ว นโยบายภาครัฐในการควบคุมและจัดการสุราก็มี

ความลกัลัน่อยูภ่ายในด้วย สภาวะทีช่มุชนด�ารงอยูใ่นทกุวนันี ้รฐัเองกไ็ม่ได้ไปทางเดยีวกนั ในด้านหนึง่รฐั

ฉวยใช้ประโยชน์จากสรุาพืน้บ้านทีส่่งเสรมิให้เป็นสนิค้าประเภท OTOP ดงัปรากฏในชมุชนสะเอยีบทีไ่ด้

รบัรางวลัผลติภณัฑ์วสิาหกจิชมุชนยอดเยีย่ม จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม ประจ�าปี พ.ศ. 2554 รางวลั

ประเภทผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมสืบสานมาจากบรรพบุรุษ และหลายรางวัลจากโครงการ 

OTOP ระดับประเทศ รัฐได้ประโยชน์จากโครงการเหล่านี้ แต่รัฐในอีกด้านหนึ่งก็มีนโยบายงดเหล้า  

ส่งเสริมโครงการรณรงค์เลิกเหล้าในหมู่บ้าน ลักษณะย้อนแย้งของนโยบายภาครัฐดังกล่าวท�าให้เราไม่

ทราบแน่ชัดว่าตกลงรัฐจะตัดสินใจด�าเนินการอย่างไรกับเรื่องสุรา

เรื่องสุราที่จริงแล้วเป็นภาพสะท้อนของสังคมไทย เพราะว่าเรื่องนี้ถูกผลักให้เหวี่ยงไปมาอยู่ใน

ความไม่อยู่กับร่องกับรอยของนโยบายภาครัฐตลอดมา ซึ่งค�าถามส�าคัญคือ ในซีกของภาครัฐที่ผลัก

ดันนโยบายเลิกเหล้าด้วยการใช้วาทกรรมคนดีกับความดี ผลลัพธ์ที่ปรากฏขึ้นคือเกิดการเบียดขับอีก

ฝ่ายหนึ่งให้ไปที่อยู่ในซีกของคนไม่ดีกับความไม่ดี ดังที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านในชุมชนสะเอียบที่มีอาชีพ  

“สีเทา” ผลิตสุราพื้นบ้านเพื่อจ�าหน่าย หรือที่เกิดกับผู้ดื่มสุราในชุมชนเอง ถ้าเรามองว่าการดื่มเหล้า

เป็นสิ่งไม่ดี เป็นเรื่องของความไม่ดี เราเองก็จะไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องอดีตที่เรามีภูมิปัญญาใน

การผลติเหล้าขึน้มาได้เลย เพราะนัน่คอืความขดักนัเอง ฉะนัน้เรายงัขาดความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งของ

การสร้างวัฒนธรรมการดื่มแบบพอดี (Moderate drinking) หรือการดื่มแบบรับผิดชอบ (Responsible 

drinking) ซึ่งมีกลไกต่าง ๆ มากมายในการที่จะท�าให้ประชาชนมีคุณภาพหรือมีวัฒนธรรมในการดื่ม

ที่รับผิดชอบต่อผู้คนและสังคม

2) ความหมายทางสังคมของสุรา (Social Meaning)

เมื่อพิจารณาประเด็นสุราในมิติของการให้ความหมาย จะพบว่าเกี่ยวข้องกับค�า 4 ค�าคือ “สุรา” 

“ดืม่สรุา” “ตดิสรุา” และ “พษิสรุาเรือ้รงั” โดยสองค�าแรกคอื “สรุา” และ “ดืม่สรุา” ไม่ได้มคีวามหมาย

เชิงบวกหรือลบ ซึ่งนักมานุษยวิทยาให้ความส�าคัญกับสองค�านี้ค่อนข้างมากในฐานะที่เป็นวัฒนธรรม 

เพราะเมื่อพิจารณางานศึกษาทางด้านสังคมวิทยา-มานุษยวิทยาจะเห็นว่าค่อนข้างให้น�า้หนักกับการ

ท�าความเข้าใจว่า เครื่องดื่มสร้างโลกอย่างไรบ้างเช่น ส�านวนของแมรี่ ดักลาส (Mary Douglas) เขียน

ไว้ว่า “เครื่องดื่มสร้างโลกแบบที่มันเป็นได้”(Drinks construct the world as it is) (Douglas ed., 1987) 

ดงันัน้จากมมุมองเช่นนี ้การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในแทบจะทกุสงัคมทีน่กัมานษุยวทิยาไปศกึษานัน้ 

เป็นกิจกรรมทางสังคม (Social act) ซึ่งส่วนใหญ่ดื่มกันเป็นกลุ่มก็เพราะว่าแอลกอฮอล์ท�าหน้าที่บาง

อย่าง เพราะฉะนั้นนักมานุษยวิทยาจึงให้ความส�าคัญกับมิติวัฒนธรรมอันหลากหลายของแต่ละชุมชน

ในการดื่ม แต่ไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับนัยยะของสองประเด็นหลังในงานศึกษานัก นั่นคือ “ติดสุรา” 

และ “พษิสรุาเรือ้รงั” ในขณะทีส่ายงานศกึษาทางด้านสาธารณสขุและการแพทย์ มกัให้ความส�าคญักบั
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สองประเดน็หลงัค่อนข้างมาก โดยมแีนวโน้มทีจ่ะมอง 4 ค�านีว่้ามคีวามหมายเดยีวกนั กลุม่สาธารณสขุ

และการแพทย์ มักจะทึกทักเอาว่าสองประเด็นแรกเท่ากับสองประเด็นหลัง3

งานศึกษาชุดนี้ไม่ได้ต้องการเสนอว่าเรื่องการติดสุราไม่ได้เป็นปัญหา เพราะในสภาพความเป็น

จริงหลายประเทศมีอัตราของผู้ชายที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังค่อนข้างสูงมาก ซึ่งเป็นปัญหาในเชิงสุขภาพ

ทางการแพทย์จรงิ ขณะเดยีวกนัผูห้ญงิเองกม็บีทบาทสงูมาก ลกุขึน้มาแก้ไขปัญหา รวมทัง้มขีบวนการ

ต่อต้านสุราที่น�าโดยผู้หญิงอีกด้วย (Marshall and Marshall, 1990) ดังนั้น เราไม่สามารถมองปัญหา

การติดสุราเป็นแต่เพียงเรื่องทางการแพทย์อย่างเดียวเท่านั้น เพราะการดื่มสุราจนกระทั่งติดสุราไม่ได้

เป็นปัญหาที่ตัวผู้ดื่ม แต่การดื่มสุราหรือติดสุราเป็นผลของปัจจัยเงื่อนไขทางสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมืองต่างหากฉะนั้นค�าถามส�าคัญคือ เมื่อไหร่ที่วัฒนธรรมการดื่มกลายเป็นสิ่งที่มีแนวโน้มที่จะ

ท�าลายล้างหรือสร้างความเสียหายให้แก่สังคม

ประเด็นแรก ความหมาย “สุรา” ในมิติสังคมวัฒนธรรม

ในแต่ละวฒันธรรมให้ความหมายกบัสรุาต่างกนัซึง่โมเดลของแต่ละชมุชนหรอืหมูบ้่านทีด่�าเนนิไป

เป็นคนละเส้นทางกนัทัง้ ๆ  ทีอ่ยูใ่นภาคเหนอืเหมอืนกนัชมุชนสะเอยีบมองสรุาเป็นสนิค้าเป็นทรพัยากร

อันมีค่าเป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่ช่วยให้ชุมชนเติบโตสามารถสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจและ

สังคมได้แต่ชุมชนฟ้าใหม่หมู่บ้านตีนธาตุหมู่บ้านต�๊าม่อนมองสุราว่าเป็นปัญหาทางสังคมดังนั้นการที่

แต่ละวัฒนธรรมให้ความหมายของสุราต่างกันแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านไม่จ�าเป็นต้องคิดเหมือนกันและ

ชาวบ้านไม่จ�าเป็นต้องคิดเหมือนแพทย์หรือเหมือนสาธารณสุขหรือเหมือนรัฐหรือเหมือนนักวิชาการ  

(นกัมานษุยวทิยา) เสมอไปเพราะชมุชนแต่ละแห่งผ่านการเปลีย่นแปลงมาแตกต่างกนัซึง่ความสมัพนัธ์

ระหว่างชมุชนกบัสรุาจงึผกูตดิอย่างมากกบัประวตัศิาสตร์เฉพาะทีอ่ย่างแยกไม่ออก (จากข้อค้นพบข้อที่ 

1) ในงานวจิยั ชาวบ้านและผูห้ญงิมแีนวโน้มในการนยิามสรุาและให้ความหมายการดืม่สรุา ด้วยมมุมอง

แบบหน้าทีน่ยิม (Functionalism) ค่อนข้างมาก เช่น สรุาในพธิกีรรมทีช่มุชนสบืทอดจากบรรพบรุษุ หรอื

การดืม่สรุา บ้างกด็ืม่เพือ่เป็นหน้าเป็นตา บ้างกด็ืม่เพือ่เข้าสงัคม บ้างกด็ืม่เพือ่สขุภาพ (Newman et al.,  

2006b) รวมทั้งดื่มเพื่อเฉลิมฉลองของคนชั้นสูง อย่างไรก็ดี ความหมายทางสังคมของสุราและการดื่ม

สุรามีความแตกต่างหลากหลาย และลื่นไหล ไม่หยุดนิ่งตายตัว ความหมายของสุราและการดื่มสุรา 

3  ในโลกตะวนัตก นกัมานษุยวทิยาโจมตนีกัวชิาการสายสาธารณสขุวา่มแีนวโนม้ทีจ่ะท�าใหท้กุอยา่งเปน็เรือ่งทางการแพทย ์(Madi-

calization) ส่วนนักวิชาการสายสาธารณสุขเองก็โจมตีนักมานุษยวิทยาว่า มีแนวโน้มที่จะมองสุราในแง่ดีหมด ในแง่ที่ว่าสุรา

สร้างชุมชนสร้างความเป็นปึกแผ่น สุราเป็นวัฒนธรรมที่ท�าให้ชาวบ้านมีรากทางประวัติศาสตร์ หรือแม้กระทั่งมีองค์ความรู้และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่ามานุษยวิทยาช่วงหลังจะหันมาให้ความส�าคัญกับสุรากับแอลกอฮอล์ในมิติของปัญหาก็ยังคงยืนอยู่บน

จุดเดิมก็คือว่า ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่จะลดทอนประเด็นเรื่องเหล้าให้เป็นการดื่มในระดับของปัจเจกบุคคล นักมานุษยวิทยา

ให้ความส�าคัญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่มีผลท�าให้บุคคลนั้นหันเข้าไปหาสุรา การติดสุราไม่ได้เกิดจากอากาศธาตุ 

(นวลน้อย ตรีรัตน์, 2557) กล่าวอีกอย่างหนึ่ง เป็นการครอบง�าของผู้ที่มีอ�านาจมากและเหนือกว่า
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ซึง่เปลีย่นแปลงไปตามเงือ่นไขของบรบิททางสงัคมทีเ่กีย่วข้อง มนียัยะทีเ่ป็นทัง้วาทกรรม ทนุทางสงัคม 

และแฝงด้วยมิติเพศภาวะและเพศวิถี ขณะเดียวกันเราจะเห็นการปะทะกันไปมาระหว่างชุดวาทกรรม

ว่าด้วย “ความเมา” หลายชุด ทั้งการแพทย์ ศีลธรรมจริยธรรม รัฐ ชุมชน และในมุมมองจากผู้หญิง

การดื่มสุราในฐานะที่เป็นวาทกรรม

นิยามค�าว่า “สุรา” มีหลากหลายแง่มุมมาก และค�าว่า “การดื่มสุรา” ก็ไม่สามารถที่จะให้ค�า

จ�ากดัความเป็นเพยีงนยิามเดยีว ทีม่าจากปรากฏการณ์ทีม่องจากมมุเดยีวได้ นยิามทีแ่ตกต่างกนันีก้ไ็ม่

เคยหยดุนิง่ ฉะนัน้วาทกรรมว่าด้วยสรุาจงึมหีลายชดุมาก ในอดตีจะเหน็ว่าความหมายทางสงัคมของสรุา

เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมมีความเด่นชัดอย่างมาก หรือเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานภาพของคน และการ

เปลี่ยนแปลงขั้นตอนของชีวติ การเกดิ การเจ็บปว่ย การตาย แม้ว่าในบริบทสังคมสมัยใหม่ (ดังที่กล่าว

แล้ว) ความหมายของสรุาในฐานะ “อ�านาจศกัดิส์ทิธิ”์ ในพธิกีรรมกย็งัคงมอียู ่แต่ไม่ได้กลายเป็นปัญหา

ที่น่ากังวลใจ ทั้งนี้ชาวบ้านเชื่อว่าสุราเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่จารีตประเพณี ที่ไม่ถูกตั้งค�าถามจากชุมชน 

สรุาเป็นทีย่อมรบัในเงือ่นไขการประกอบพธิกีรรมตามจารตีประเพณ ีโดยมสีถานะศกัดิส์ทิธิเ์ชือ่มระหว่าง

โลกมนษุย์กบัพลงัอ�านาจเหนอืธรรมชาต ิเชือ่มระหว่างลกูหลานทีม่ชีวีติอยูก่บับรรพบรุษุทีล่่วงลบัไปแล้ว

ขณะที่สังคมสมัยใหม่ ปรากฏความหมายของสุราในมิติสังคมวัฒนธรรมแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะ

การบริโภคสุราในชีวิตประจ�าวัน เมื่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นสินค้าที่สามารถหาซื้อได้ง่ายตาม

ท้องตลาดและร้านค้าต่าง ๆ การดื่มสุราในชีวิตประจ�าวันจึงมีความเด่นชัดมากกว่าเรื่องของพิธีกรรม 

ฉะนั้นการบริโภคสุราในชีวิตประจ�าวันต่างหากที่อาจจะเป็นปัญหาที่เราต้องมาพิจารณา ทั้งนี้มีความ

จ�าเป็นทีเ่ราจะต้องแยกแยะให้ออกระหว่างการดืม่สรุาทัว่ไป ซึง่อาจจะไม่ก่อปัญหาหรอืสร้างความเดอืด

ร้อนให้ผู้อื่น กับการดื่มสุราแบบไม่บันยะบันยังหรือเมาหัวราน�้า หรืออย่างที่ผู้ชายถูกเรียกว่า “ขี้เหล้า

หลวง” ผู้หญิงถูกเรียกว่า “แม่ญิงฮ้าย” เป็นต้น

งานวจิยัชีใ้ห้เหน็ว่า ในชมุชนมวีาทกรรมทีข่บัเขีย้วกนัหลายชดุ วาทกรรมแต่ละชดุ ทัง้วาทกรรม

ของรัฐ วาทกรรมของแพทย์ วาทกรรมของพระ และวาทกรรมของชุมชน บางครั้งก็สนับสนุนหรือขัด

แย้งกัน เช่น วาทกรรมแพทย์และวาทกรรมพระ ดื่มสุราไม่ดีต่อสุขภาพ ท�าให้ขาดสติสัมปชัญญะ แต่

บางทีก็ไม่ตรงกัน ขัดกันไปมา เช่น วาทกรรมแพทย์เอง ดื่มสุราไม่ดีต่อสุขภาพ แต่ถ้าดื่มไวน์ดี แก้โรค

หัวใจ ท�านองเดียวกัน วาทกรรมทางศาสนาก็มีสองด้านเช่นกัน สุราท�าให้ผู้ดื่มขาดสติ แต่พุทธศาสนา

ก็พร�่าสอนเราว่าเดิน “ทางสายกลาง” (Moderate) คือไม่ได้ถึงกับห้ามดื่มสุราเด็ดขาด ส่วนคริสเตียน

ถือว่าการดื่มไวน์คือการดื่มพระโลหิตของพระเยซู ดังนั้นการดื่มไวน์ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นบาปแต่

อย่างใด แต่มีนัยยะที่ลึกซึ้งทางด้านจิตวิญญาณ ไม่ได้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเพียงผิวเผินฉาบฉวยว่า

แอลกอฮอล์หรือไม่แอลกอฮอล์ เมาหรือไม่เมา ดังนั้นในแง่นี้แอลกอฮอล์เป็นสัญลักษณ์ของอ�านาจหรือ

เป็นเรื่องของสภาวะของอ�านาจ
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ท�านองเดยีวกนัผูห้ญงิและชาตพินัธุก์ต่็อรองกบัวาทกรรมชดุต่าง ๆ  ในแง่ทีเ่ป็นการปรบัตวัรบัมอื

กับปัญหาสุรา เมื่อกระบวนการปรับตัวเริ่มต้นที่ความคิด และความคิดก็ได้มาจากวาทกรรมชุดต่าง ๆ 

ที่วิ่งวนอยู่รอบ ๆ ตัว ดังนั้นในท้ายที่สุดแล้วผู้หญิงและชาติพันธุ์ดึงเอาวาทกรรมใดมาใช้ช่วงเวลาไหน

และในสถานการณ์ใด ผูห้ญงิในชมุชนสะเอยีบเหน็ว่าการดืม่สรุาพืน้บ้านทีต่นผลติเอง เช่น ในเวลาหลงั

เสร็จงานนั้น “ดี” เป็นการผ่อนคลายความเครียด ได้สังสรรค์ในหมู่คนท�างานด้วยกัน (รูปแบบการดื่ม

สรุาในลกัษณะนีย้งัปรากฏในหมูบ้่านต�า๊ม่อนโดยเฉพาะในกลุม่คนงานรบัจ้างในเมอืงและแรงงานรบัจ้าง

ภาคเกษตรกรรม และหมูบ้่านตนีธาตใุนกลุม่คนงานรบัจ้าง ซึง่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทใหญ่) ผูห้ญงิในชมุชน

สะเอียบยังมองว่าสุราชุมชนที่ท�าเองปลอดภัยไม่มีสารพิษเจอปน แต่การดื่มสุราสรรพสามิต “ไม่ดี”  

มีอาการเมาค้าง ซึ่งชาวบ้านไม่รู้ว่าโรงงานสรรพสามิตผสมสารอะไรลงไปบ้างหรือไม่ ไม่สามารถตรวจ

สอบได้ ส่วนประเด็นลูกหลานหันมาดื่มกันมากขึ้นนั้น เห็นว่า แม้ว่าจะเป็นสุราพื้นบ้านของชุมชนเอง 

เด็กเยาวชนดื่มก็ “ไม่ดี” เช่นกัน ทั้ง ๆ ที่มีความห่วงกังวลต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของลูกหลาน  

แต่ตัวผู้หญิงเองกลับพูดได้ไม่เต็มปากว่าเหล้าไม่ดีอย่างไร จะตักเตือนได้อย่างไรเพราะตนเองก็ท�าเช่น

กนั กรณเีช่นนีส้ะท้อนให้เหน็พลวตัของการปะทะโต้ตอบกนัไปมาระหว่างวาทกรรมชดุต่าง ๆ  ผูห้ญงิใช้ 

วาทกรรมดืม่สรุาเพือ่ความสขุในกรณขีองตนเองดืม่สรุาพืน้บ้านแล้ว “ด”ี ตอบโต้กบัวาทกรรมรฐัทีห่นนุ

หลงัสรุาสรรพสามติว่า “ไม่ด”ี แต่ตวัผูห้ญงิเองกลบัใช้วาทกรรมหลกัทางการแพทย์และศลีธรรมจรยิธรรม

มาอธบิายการดืม่สรุาของเดก็เยาวชนว่าถ้าไม่รูเ้ท่าทนัสรุา ขาดสต ิ“ไม่ด”ี ท�าให้อดเป็นห่วงไม่ได้

ขณะเดียวกันตัวผู้หญิงและชุมชนเองถูกกดดันจากวาทกรรมของกลุ่มต่อต้านสุรา ที่มองว่าการ

ดื่มสุราของผู้หญิงเอง ส่งผลกระทบหลายประการคือ นอกจากจะถูกประทับตราว่าเป็น “ผู้หญิงไม่ดี” 

ยังกระทบกับเศรษฐกิจ เพราะเมื่อเมาแล้วไม่สามารถไปท�างานได้ ท�าให้ขาดรายได้ เกิดปัญหาทะเลาะ

เบาะแว้งในครอบครัว ผู้หญิงที่ดื่มติดกันนาน ๆ อาจท�าให้ติดสุราหรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ลูกหลาน

ในครอบครัวเองสุ่มเสี่ยงที่จะดื่มสุราจากการเลียนแบบพ่อแม่ สิ่งเหล่านี้ท�าให้เกิดความรู้สึกผิดกับตัว

เอง (Quilt) เกดิความละอาย ไม่สามารถกล่าวตกัเตอืนเดก็เยาวชนว่าไม่ควรดืม่สรุาได้ ความรูส้กึว่าผดิ 

ท�าให้ผู้หญิงกลายเป็น“คนอื่น” (Thongchai Winichakul, 2000) ที่ไม่ใช่พวกเรา ซึ่งในที่นี้คือกลุ่มต่อ

ต้านสุราพื้นบ้านและ/หรือรณรงค์ลด ละ เลิกเหล้า กลุ่มดังกล่าวนี้อาจจะมองว่าผู้หญิงหรือชุมชนผลิต

สุราพื้นบ้านยังไม่ใช่ “เรา” ยังเป็น “คนอื่น” ดังนั้นการที่ผู้หญิงถูกมองว่าเป็น “คนอื่น” และตนเองก็

รู้สึกว่าเป็น “คนอื่น” จริง ๆ ก็ยิ่งกดทับซ�้าลงไปอีก ท�าให้ตัวตน (Self) ถูกท�าลายไปอย่างมาก ท�าให้

ขาดความมั่นอกมั่นใจ ขาดความมีศักดิ์ศรีของการเป็นสมาชิกของสังคม

อย่างไรก็ดี ปรากฏว่าผู้หญิงในหมู่บ้านต�๊าม่อน ให้ความหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ตนเอง

บริโภค เช่น ไวน์คูลเลอร์ ว่า “ไม่ใชสุ่รา” เพื่อการต่อรอง การให้ความหมายเช่นนี้เพื่อตอบโต้กับวาท

กรรมหลักเรื่องผู้หญิงดื่มสุราเป็น “ผู้หญิงไม่ดี” เพราะไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงที่ดื่มแอลกอฮอล์จะ

เป็นผู้หญิงไม่ดีเสมอ วาทกรรมดังกล่าวเป็นการประทับตราแบบเหมารวมต่อผู้หญิง (Stereotyping)  
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ทีห่ยาบกระด้างเกนิไป ดงันัน้การให้ความหมายกบัเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ของผูห้ญงิดงักล่าว จงึเป็นการ

น�าเสนอภาพลักษณ์ผู้หญิงให้แยกออกจากอศีลธรรมของสุรา (Immoral of alcohols)

ดงันัน้วาทกรรมทีก่ลายมาเป็นวาทกรรมหลกัทีร่ฐัน�ามาเป็นตวัตดัสนิคอืวาทกรรมทีห่นนุหลงัด้วย

วิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อนโยบายรัฐที่เป็นวาทกรรมนี้ถูกน�ามาใช้ปฏิบัติ ก็ท�าให้ผู้ที่น�าเอานโยบาย

มาปฏิบัติมองประชาชนเป็นเพียงถูก-ผิด การที่รัฐรับเอานโยบายที่มีทัศนะแบบคับแคบแบบถูก-ผิดมา

ปฏบิตัใินพืน้ที ่กย็ิง่ท�าให้เกดิการแบ่งแยกถกู-ผดิชดัเจนยิง่ขึน้ แต่ในความเป็นจรงิในชมุชนทีน่กัวจิยัทัง้ 

4 โครงการเข้าไปท�าการศึกษา ชาวบ้านไม่ได้มองหรือแบ่งแยกเป็นถูก-ผิดแบบแยกขั้วแบ่งข้างตายตัว 

แต่มีลักษณะที่เหลื่อม ๆ กันอยู่ ดังจะเห็นตัวอย่างหมู่บ้านตีนธาตุ ซึ่งท่านเจ้าอาวาสได้น�ามโนทัศน์

เรื่อง “ความเมตตา” ในพุทธศาสนามาใช้ในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างคนดื่มสุรากับคนไม่ดื่มสุรา

อย่างประนีประนอม ท่านหลวงพ่อกล่าวว่า “เราแบ่งใจให้เขา” ในสายตาท่านมองผู้ที่ต้องท�าความผิด  

(ดืม่เหล้า) อย่างมเีมตตา และความเมตตาเองกม็คีวามหมายเหนอืไปกว่าเรือ่งของการอดทน (Tolerate) 

อย่างในการเมืองตะวันตก อีกทั้งความเมตตายังสามารถขยายขอบเขตไปสู่เรื่องของ “การให้อภัย”  

ได้อีกด้วย

การดื่มสุราในฐานะที่เป็นทุนทางสังคม

การดื่มสุรามีแง่มุมต่างกัน 2 ด้านคือ ด้านหนึ่ง ดื่มสุราเพื่อ “ความสุข” กับอีกด้านหนึ่ง  

ดื่มสุราเพื่อ “ดับทุกข์” ทั้งนี้จากมุมมองของผู้หญิง การดื่มเหล้าเพื่อความสุขผู้หญิงใช้ค�าว่า “กินเอา

ม่วน” “เข้าสังคมกับเพื่อน ๆ  ไม่ใช่เมามาย หัวราน�้า” แต่เป็นเรื่องสนุกสนานบันเทิง เช่น การดื่มเหล้า

เพือ่สนัทนาการและพกัผ่อนบ้าง ดืม่คลายเครยีดบ้าง แก้ปวดเมือ่ย “แก้เอว” บ้างดืม่เพือ่เข้าสงัคม บ้าง

ดื่มเพื่อสานและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนฝูง และคนในครอบครัว ระหว่างสามี-ภรรยา เครือ

ญาติ หรือกับเพื่อนบ้าน หรือระหว่างหัวหน้า-ลูกน้อง ฯลฯ

ในแง่นีส้รุามนียัยะทีเ่ป็น “ทนุทางสงัคม”4 แม้ว่าผูห้ญงิจะไม่ได้ใช้ค�าว่า “ทนุทางสงัคม” โดยตรง 

แต่จากข้อมลูการวจิยัชมุชนฟ้าใหม่ สะท้อนให้เหน็มตินิีอ้ย่างชดัเจน เพราะพฤตกิรรมการดืม่สรุาข้างต้น

นั้น มีนัยยะแฝงซ่อนอยู่ภายใน เช่น “วงเหล้า” เป็นพื้นที่บอกเล่าสารทุกข์สุขดิบ แบ่งปันประสบการณ์

ชีวิตของตนเองและคนในครอบครัว แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ  

ทั้งเรื่องทั่ว ๆ ไป ประเด็นสังคม และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานและเศรษฐกิจ พื้นที่วงเหล้าท�าให้เกิดเป็น

เครอืข่ายความสมัพนัธ์แบบไม่เป็นทางการ (ทีไ่ม่ได้จดัตัง้ขึน้) ทีจ่ะเป็นประโยชน์ทัง้ในทางเศรษฐกจิและ

4  ในทัศนะของ ปิแยร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) ทุนทางสังคมหมายถึงเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม หรือความสัมพันธ์

ระหวา่งบคุคล ทีส่ามารถสรา้งมลูคา่และแปรเปลีย่นเปน็ผลประโยชนห์รอืความไดเ้ปรยีบทางเศรษฐกจิได ้เชน่ เครอืญาต ิสมาคม

วิชาชีพ ความมีหน้ามีตา ความเป็นที่เคารพนับถือ บูร์ดิเยอ ใช้แนวคิดนี้ในการศึกษาการครอบง�าทางอ�านาจในสังคม โดยเน้น

การวิเคราะห์ที่ยุทธวิธีในการเพิ่มพูนทุนและการผลิตซ้�าความไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งมี “ผลประโยชน์” เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ท�าให้เกิด

เครือข่ายทางสังคมได้ (Bourdieu, 1972; ชนิดา เสงี่ยมไพศาล, 2550: 84-85)
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สถานภาพทางสังคมของผู้ดื่ม เช่น รักษาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านาย-ลูกน้องในหน้าที่การงาน หรือ

การแสดงสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่สูงกว่าคนอื่น ๆ ในชุมชน

ท�านองเดยีวกนั ชมุชนสะเอยีบทีอ่ยูใ่นเขตป่าอนรุกัษ์ และหลายรฐับาลทีผ่่านมาผลกัดนัโครงการ

ก่อสร้างเขือ่นแก่งเสอืเต้น แต่ถกูคดัค้านอย่างหนกัจากหลายฝ่าย รวมทัง้ชาวบ้านในพืน้ทีด้่วย ชาวบ้าน

ในชุมชนสะเอียบได้รวมตัวเคลื่อนไหวต่อต้านต่อเนื่องมาหลายสิบปี การรณรงค์เคลื่อนไหวต้องใช้ทุน

จ�านวนมาก ชาวบ้านใช้เงนิสะสมบางส่วนทีไ่ด้จากการผลติและจ�าหน่ายสรุาพืน้บ้านเป็นทนุทางเศรษฐกจิ 

ด้านหนึง่เพือ่รกัษาความเป็นชมุชนเอาไว้ โดยน�าเงนิส่วนหนึง่มาใช้เป็นทนุต่อสูค้ดัค้านโครงการเขือ่นแก่ง

เสอืเต้น และเงนิทนุอกีส่วนหนึง่ยงัใช้ในการพฒันาชมุชน เช่น สมทบทนุในการพฒันาโรงเรยีน เป็นต้น 

ขณะเดียวกันชาวบ้านได้เปลี่ยนทุนทางเศรษฐกิจที่สะสมได้ไปเป็นทุนทางสังคม เพื่อรักษาสถานภาพ

ทางสังคมหรือชนชั้นของตนเอาไว้ เช่น ในโอกาสพิเศษแม่เลี้ยง (เจ้าของโรงงาน) จะจัดงานเลี้ยงให้แก่

คนงานในโรงงาน แน่นอนว่ามีทั้งเหล้าและเบียร์เสิร์ฟให้ อันเป็นการแสดงความมีน�้าใจเอื้อเฟื้อของเจ้า

นายต่อลกูน้อง ซึง่มนียัยะของอ�านาจเชงิสญัลกัษณ์ทีส่ร้างความชอบธรรมให้แก่แม่เลีย้งได้เป็นทีย่อมรบั

ในหมู่คนงานและชาวบ้านในชุมชน

อย่างไรก็ตามเราควรระมัดระวังในประเด็นการใช้สุราเป็นต้นทุนทางสังคม เพื่อก�าหนดเป็น

นโยบายแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาพรวม เพราะอันที่จริงแล้วสุราถูก

ใช้ไปเพื่อผลประโยชน์ของการเพิ่มพูนทุนทางเศรษฐกิจของปัจเจกบุคคล และผลิตซ�า้หรือรักษาความ

เหลื่อมล�้าทางสังคมเอาไว้ หรือแม้แต่ผู้หญิงใช้สุราเป็นเครื่องมือในการจัดการความสัมพันธ์ทางสังคม

ภายในชุมชน เหล่านี้ล้วนอยู่บนเงื่อนไขบริบทและสถานการณ์เฉพาะของชุมชน ที่เราจ�าเป็นต้องน�ามา

พิจารณาประกอบ ซึ่งไม่สามารถสร้างข้อเสนอหรือก�าหนดเป็นนโยบายในลักษณะทั่วไปได้

การดื่มสุราในมิติเพศภาวะและเพศวิถี

การดื่มสุราเป็นพื้นที่ของผู ้ชาย ในมิติสังคมวัฒนธรรมการดื่มสุราแสดงออกถึงวิถีของ  

“ลกูผูช้าย”ผูช้ายได้รบัอภสิทิธิใ์ห้สามารถดืม่สรุาได้การดืม่สรุาของผูช้ายเป็นเรือ่งปกตธิรรมดาเมือ่ผูช้าย

มีอ�านาจมากขึ้นในสภาพสังคมแบบชายเป็นใหญ่ ผู้ชายเองให้คุณค่าต่อการดื่มสุราในฐานะที่เป็นองค์

ประกอบหนึง่ของ “ความเป็นชาย” ขณะทีค่ณุค่าของความเป็นหญงิแบบจารตีหรอืผูห้ญงิทีด่ ี(แม่-เมยี-

ลูกสาว) ผู้หญิงต้องไม่ดื่มสุรายาเมาไม่แสดงกิริยาไม่สุภาพต่อหน้าผู้คนในที่สาธารณะการดื่มสุราของ

ผู้หญิงในชีวิตประจ�าวัน จึงไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมการดื่มของผู้หญิงถูกมองว่าไม่ใช่เรื่องปกติ

เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ดื่มสุราในชีวิตประจ�าวันมักจะถูกมองว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีทั้งนี้ผู้หญิงจะถูกคาดหวัง

จากสังคมว่าจะต้องเป็น “ผู้หญิงที่ดี”

อย่างไรก็ดีในวัฒนธรรมชุมชน เช่น หมู่บ้านต�๊าม่อน อนุญาตให้ผู้หญิงดื่มสุราได้ในช่วงเทศกาล 

เช่น ปีใหม่เมือง หรือในเงื่อนไขการดื่มยาดองเหล้าบ�ารุงร่างกายยามเจ็บป่วย เป็นต้น อีกทั้งผู้หญิงที่
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ดืม่เหล้าในชมุชนเองมองว่าการทีผู่ห้ญงิดืม่สรุาในชวีติประจ�าวนัไม่ใช่เรือ่งเสยีหายหรอืสร้างความเสือ่ม

เสียชื่อเสียงแต่อย่างใดผู้หญิงให้คุณค่าว่าการดื่มสุราในแง่ของความเท่าเทียมทางเพศแสดงถึงความ

มั่นใจในตนเองความเข้มแข็งความกล้าหาญกล้าคิดกล้าตัดสินใจเป็นตัวของตัวเองผู้ชายดื่มแล้ว “เก่ง”  

แต่ผู้หญิงดื่มแล้ว “ไม่ดี” เป็นอคติทางเพศที่สังคมสร้างมายาคติขึ้นมาเสียมากกว่า

สุราในฐานะเป็น “ยาบ�ารุง” ร่างกาย และรักษาโรค เช่น ความเชื่อว่าการดื่มสุราในปริมาณเล็ก

น้อยถือเป็นยาบ�ารุงร่างกายและยาอายุวัฒนะ ซึ่งเชื่อว่าแก้เรื่องความดันโลหิตต�า่ ซึ่งก็ขัดแย้งกับหลัก

วิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ ในมิตินี้สุรายังเกี่ยวโยงกับเพศวิถี เช่น ความเชื่อเรื่อง “ยาโป๊” ซึ่งเป็น

หนึ่งในสรรพคุณของสุรา ความเชื่อดังกล่าวมีมายาภาพ (Myth) มาโดยตลอด เพราะเชื่อว่าถ้าดื่มสุรา

แล้วจะเข้มแข้ง ฮึกเหิม แข็งแกร่ง ทนทานต่าง ๆ นานา ความเชื่อเหล่านี้สะท้อนออกในชื่อชนิดของ

เหล้าดองต่าง ๆ เช่น นารีผลักอก ท�านองเดียวกัน ค�าว่า “ยาอายุวัฒนะ” ที่ซ่อนรหัสหลายอย่างไว้ 

โดยเฉพาะประเดน็เพศภาวะ เพราะมคีวามเชือ่เบือ้งหลงัคอืเป็นรปูแบบชวีติ (Lifestyle) ของผูช้ายทีเ่ป็น

ผู้ก�าหนดว่าอายุวัฒนะส�าหรับผู้ชาย เช่น โด่ไม่รู้ล้ม ตาเฒ่าลืมไม้เท้า ม้ากระทืบโลง ฯลฯ

ประเด็นที่สอง วาทกรรม “ความเมา”

วาทกรรมการดื่มสุราเพื่อดับทุกข์เป็นการให้ความหมายสุราในฐานะ “หนทางหลุดพ้น” จาก

สภาวะกดดันทางจิตใจ (แม้ว่าจะชั่วคราวก็ตาม) เช่น การดื่มสุราเพื่อให้ “เมา” จะได้ลืมความทุกข์ 

หรือความเครียดต่าง ๆ นานาที่เผชิญอยู่ในชีวิตจริง ฉะนั้นตัวเหล้าเองไม่ใช่สาเหตุของความชั่วร้าย

โดยตรง แต่ทว่ามีปัจจัยอื่น ๆ ต่างหากที่ท�าให้ผู้คนหันมาดื่มเหล้า (จนเมามาย)

แล้ว “ความเมา” เป็นอย่างไร แบบไหนเรียกว่าไม่เมา แบบไหนคือเมาดี เมาแล้วยิ้ม เมาแล้ว

บรรลุ แบบไหนคือเมาไม่ดี เมาอาระวาด เมาทุบตี เหล่านี้ล้วนเป็นวาทกรรม ค�าว่า “เมา” ในภาษา

ไทยมักจะมีนัยยะในเชิงลบ ส�าหรับแพทย์สมัยใหม่ และศีลธรรมจริยธรรมที่เป็นกระแสทั่ว ๆ ไป มอง

ความเมาเป็นสิง่ไม่ด ีหรอื “เลว” อย่างเดยีว ในทางวทิยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science) หมาย

ถงึ intoxication เช่น เมาเหล้า (Alcohol intoxication) ทีย่ดึในเรือ่งสขุภาพมาเป็นประเดน็น�า ซึง่มนียั

ยะเป็นวาทกรรม หรอือ�านาจ/ความรูห้ลกัในสงัคมไทย กล่าวคอื ความหมายของ “ความเมา” ทางการ

แพทย์ถูกนิยามให้กลายเป็น “ความจริง” ผ่านระบบความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่ ผนวกกับคุณธรรม

จริยธรรมทางด้านศาสนา ซึ่งทรงพลังอ�านาจในก�าหนดคุณค่าทางสังคม ชี้หรือตัดสินว่าใครดี/ไม่ดี 

เพราะว่า intoxication มีความหมายเหลื่อม ๆ  กับการขาดสติ ดังนั้นรัฐน�าวาทกรรมหลัก “ความเมา” 

ไปใช้ร่วมกับวาทกรรมรองชุดอื่น ๆ โดยเฉพาะในเรื่องอุบัติเหตุ เช่น การเชื่อมโยงการดื่มสุรากับการ

ขับขี่รถยนต์ ใช้ความรู้แบบวิทยาศาสตร์การแพทย์และน�าเสนอข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมา

แล้วขับอย่างเป็นระบบ จากวาทกรรมดังกล่าวน�าไปสู่การก�าหนดนโยบายและการรณรงค์ เช่น “เมา

ไม่ขับ” หรือเชื่อมโยงการดื่มสุรากับปัญหาสังคมที่ยากต่อการจัดการเข้าไว้ด้วย ทั้งปัญหาอาชญากรรม 
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ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ และโรคภัยไข้เจ็บ (Newman and Saranya, 1999) อีกทั้งถ้าเมาแบบ 

intoxication แล้วจ�าเป็นจะต้องท�าการล้างพิษหรือถอนพิษ (Detoxication) เพื่อรักษาสุขภาพที่ดี การ

ล้างพิษจึงได้กลายเป็นกระแสนิยมของสังคมอยู่ในปัจจุบัน

นอกจาก “เมา” ทีถ่กูแปลว่า intoxication แบบวทิยาศาสตร์การแพทย์แล้ว ยงัม ี“เมา” แบบอืน่ ๆ  

ทีม่นียัยะหรอืความหมายเชงิสงัคมด้วยหรอืไม่5ในมติวิฒันธรรม “เมา” ถกูตคีวามว่ามอี�านาจ เช่น เมา

แล้วเข้าถึงพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์6ดังนั้นความเมาในมิติทางสังคมวัฒนธรรมจึงมีหลายความหมาย 

มิได้มีความหมายเดียวอย่างตายตัว บางครั้งบ่งบอกความหมายเดียวกัน แต่ไม่ได้ใช้ค�าว่า “เมา” เช่น 

สภาวะเคลิ้ม ๆ เป็นสภาวะกึ่ง ๆ กลาง ๆ สภาวะที่มีความสุข เช่น เคลิบเคลิ้มไปกับบทเพลง ซึ่งไม่

ถึงกับเมาเพลง แต่อาจจะชอบมาก เป็นต้น หรือที่เราพบว่าช่างฟ้อนต้องดื่มก่อนถึงจะฟ้อนได้ หรือเข้า

ถงึศาสตร์บางอย่าง ซึง่เป็นสภาวะแบบก�า้ ๆ  กึง่ ๆ  ระหว่างความจรงิ (Reality) กบัสิง่ทีไ่ม่ใช่ความจรงิ

ในความหมายทีเ่ขาเองตคีวาม ทัง้นีเ้นือ่งจากการจะเข้าถงึสภาวะการแสดงจนิตนาการออกมา (Express) 

หรืออารมณ์ความรู้สึก ในสภาวะปกติอาจท�าไม่ได้ อาจจะเกิดความเคอะเขิน ซึ่งคล้ายคลึงกับคนทรง

ที่อยู่ในสภาวะก�้า ๆ กึ่ง ๆ เช่นกัน ดังนั้นช่วงหรือระยะทางจากการดื่มไปจนถึงการเมาจึงมีหลายขั้น

ตอน ซึ่งอาจจะรวมทั้งสภาวะกึ่ง ๆ กลาง ๆ ด้วย

ประเด็นที่สาม การน�าเสนอตัวตนใหม่หรืออัตลักษณ์

การน�าเสนอตัวตนหรืออัตลักษณ์ (Identity) ของผู้หญิงและชาติพันธุ์ ที่ตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่ความทันสมัย และตอบโต้กับการลดทอนสถานภาพและบทบาททางเพศและ

ชาติพันธุ์ ประกอบด้วย 2 แนวทางคือ

แนวทางแรก เน้นด้านการบริโภคซึ่งการดื่มสุราไม่ได้มีความหมายแต่เพียงการเสพสุราในเชิง

ชีว-กายภาพตามความต้องการหรือความอยากอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีนัยยะในเชิงสังคมวัฒนธรรม 

นัน่คอื การบรโิภคความหมายหรอืสญัญะในสงัคมสมยัใหม่ เช่น วยัรุน่น�าเสนอภาพตวัตนทีท่นัสมยัผ่าน

การดื่มสุรา เยาวชนมักจะไม่ดื่มเหล้าพื้นบ้านและยาดอง เพราะเป็นภาพลักษณ์ (Image) ที่ไม่ทันสมัย 

“เชย” วัยรุ่นเลือกดื่มโดยเฉพาะเบียร์ หรือเหล้าสีแบรนด์ต่าง ๆ ที่แสดงสัญญะ“ความทันสมัย” ที่ถูก

ประกอบสร้างขึ้นเป็นตัวตนผ่านการใช้ชีวิต หรือไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) หรือรสนิยมที่แสดงออกผ่านการ

บริโภค (Consuming self)

5  “เมา” ในภาษาไทยที่ไม่จ�ากัดความหมายเฉพาะ intoxication เช่น ภาพยนตร์จีนไอ้หนุ่มหมัดเมา “สู้กันอย่างเมามัน” ก็คือ 

การต่อสู้ที่ไม่อยู่ในกรอบ ไม่ได้ชกในต�ารา พลิ้วไปได้เรื่อย ๆ ในแง่นี้สภาวะเมาจึงเป็นสภาวะของการท้าทายคัมภีร์ หรือท้าทาย

กรอบหรือสิ่งที่เป็นทางการ เป็นแบบแผน เป็นส�านัก ส่วนเหล้าในภาษาวรรณคดีใช้ค�าว่า “น้�าอัมฤทธิ์” ซึ่งมีนัยยะเชิงบวก ดัง

จะเห็นว่ามีการใช้เหล้าเป็นเครื่องดื่มเพื่อผูกให้มันแน่นแฟ้น เป็นเพื่อนตาย เช่น การดื่มน้�าสาบานเป็นการผูกมิตรแบบผู้ชาย

6  ในสังคมอินเดียนแดง ผู้ที่อยู่ในภาวะเมาสามารถติดต่อกับอ�านาจเหนือมนุษย์ได้
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การดืม่สรุายงัเป็นการแสดงออกถงึ “ความเป็นชาย” (Masculinity) หรอื “ลกูผูช้าย” การบรโิภค 

สัญญะที่แสดงอัตลักษณ์ให้คนอื่นเห็นและชื่นชม กลายเป็นช่องทางให้กลุ่มทุนและธุรกิจเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ แสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าด้วย เมื่อธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าใจประเด็นและ

สามารถจับกระแสของการดื่มได้ จึงโหมกระหน�่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อดึงดูดความสนใจของ

วัยรุ่น ซึ่งเราไม่แปลกใจเลยที่เห็นป้ายโฆษณาเบียร์ขนาดใหญ่ที่เห็นได้เด่นชัดติดอยู่บริเวณหน้าสนาม

กฬีาประจ�าจงัหวดัหลายแห่ง หรอืร้านเบยีร์ทีต่ัง้ข้าง ๆ  สนามฟตุบอลหญ้าเทยีมขนาดเลก็ทีก่ระจายใน

เขตเมือง เพื่อให้บริการลูกค้าที่ “เล่นบอลเสร็จ กินเบียร์ต่อ” ได้ทันที นี่ดูจะเป็นวัฒนธรรมของผู้ชาย

การดื่มสุราที่แสดงออกถึง “ความเป็นหญิง” (Femininity) เช่น เป็น “ผู้หญิงท�างาน” มี “ความ

มั่นใจ” ในตนเอง และ “พึ่งตนเอง” ซึ่งผู้หญิงในพื้นที่วิจัยนิยมดื่มเบียร์มากกว่าเหล้า เพราะในสังคม

ไทยที่ผ่านมา ผู้ชายครอบครองพื้นที่ของการดื่มสุรามาอย่างยาวนาน เห็นได้จากการที่ผู้ชายได้รับการ

ยอมรบัให้สามารถดืม่เหล้าได้ การดืม่เหล้าเป็นการแสดงออกด้านเพศภาวะความเป็นชาย แต่ผูห้ญงิดืม่

สรุาถกูมองว่าเป็น “ผูห้ญงิไม่ด”ี การทีผู่ห้ญงิหนัมาดืม่สรุากนัเพิม่มากขึน้ นอกเหนอืจากการได้รบัลทัธิ

อุดมการณ์เสรีนิยม ที่แสดงถึงเสรีภาพส่วนบุคคลแล้ว ยังเชื่อว่าเป็นการแสดงออกซึ่ง “ความเท่าเทียม

ทางเพศ” (ซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้) เพราะที่ผ่านมาผู้หญิงตกอยู่ในสถานะที่ต�่าต้อยกว่าผู้ชายมา

นาน ในแง่นีถ้อืว่าการดืม่สรุาของผูห้ญงิมนียัยะทีเ่ป็นการตอบโต้หรอืท้าทายต่อกรอบอดุมการณ์อ�านาจ

แบบชายเป็นใหญ่ อย่างน้อยผู้หญิงในพื้นที่วิจัย มองว่าผู้หญิงดื่มเหล้าไม่ได้เป็นปัญหา

แนวทางที่สอง ให้ความส�าคัญกับสาเหตุของการดื่มสุราที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับการพัฒนาของรัฐ 

เมือ่รฐัเน้นการพฒันาทางด้านเศรษฐกจิทีไ่ม่เท่าเทยีมหรอืไม่เป็นธรรม ส่งผลให้เกดิวฒันธรรมของความ

ยากจน (Culture of poverty) หรือภาวะความยากจน เช่น ไร้ที่ดิน ชีวิตถูกพรากออกจากทรัพยากรที่

เคยม ีฯลฯ กลายเป็นคนจนทีไ่ร้อ�านาจต่อรอง หมดทางเลอืกในชวีติ สิน้หวงัจากการหาทางออกในชวีติ

ไม่ได้ หรือต้องเผชิญปัญหาต่าง ๆ นานารุมเร้า จนท�าให้สูญเสียตัวตน (Self) คนจนเหล่านี้จึงหันไป

ดืม่สรุาเพือ่ดบัทกุข์หรอืผ่อนคลายความรูส้กึทีก่ลดักลุม้อยูภ่ายในจติใจ การดืม่สรุาเพือ่ให้ลมืความทกุข์

ดังกล่าว เกิดขึ้นกับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เช่น ความรู้สึกล้มเหลวกับชีวิต จากความคาดหวังที่ผู้ชายจะ

ต้องเป็นผูน้�าครอบครวัทีด่ ีความเมาจากการดืม่สรุาได้เป็นหนทางหลกีหนอีอกจากความทกุข์นัน้ ขณะ

เดยีวกนัผูห้ญงิบางคนกห็นัไปดืม่สรุา เพราะความกลดักลุม้ทีเ่กดิจากปัญหาต่าง ๆ  ทีถ่าถมเข้ามาเปรยีบ

ดั่งมรสุมชีวิตผู้หญิงเผชิญกับความเครียดและความทุกข์ในครอบครัวเช่นปัญหาเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายใน

ชีวิตประจ�าวันไม่เพียงพอฯลฯอีกทั้งสังคมยังคาดหวังต่อผู้หญิงว่าต้องเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นเมีย

ทีด่แีละเป็นลกูสาวทีด่ภีายใต้อดุมการณ์เย้าเรอืนผูห้ญงิถกูคาดหวงัให้ต้องดแูลความเป็นอยูข่องสมาชกิ

ในครอบครวัให้ “อยูด่กีนิด”ี และดแูลเศรษฐกจิภายในครวัเรอืนควบคมุค่าใช้จ่ายภายในครวัเรอืนท�าให้

ผูห้ญงิหาหนทางทีจ่ะปลดปล่อยตนเองออกจากวงัวนปัญหาด้วยการเทีย่ว-กนิ-ดืม่ เพราะฉะนัน้การดืม่

สรุาจงึกระทบต่อสขุภาวะของครวัเรอืนและชมุชนหรอืสงัคมในวงกว้าง เช่น ส่งผลกระทบต่อครอบครวั 
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มภีาระด้านรายจ่ายของครวัเรอืนเพิม่มากขึน้ สดุท้ายผูห้ญงิเองกต้็องแบกรบัภาระต่าง ๆ  ของครอบครวั 

จ�าเป็นต้องออกมาดิน้รน พยายามท�าทกุอย่างเท่าทีต่นจะท�าได้ เพือ่ประคบัประคองครอบครวัให้อยูร่อด 

หรือมีความมั่นคงในชีวิตของครัวเรือน

จากมมุมองของการดืม่สรุาเพือ่สร้างตวัตน และการดืม่สรุาเพราะสญูเสยีตวัตน งานวจิยัชีใ้ห้เหน็

ว่ามีมิติที่หลากหลายและซ้อนทับกัน ทั้งมิติชนชั้น ชาติพันธุ์ เพศภาวะ และวัย ภายใต้โครงข่ายความ

สมัพนัธ์เชงิอ�านาจในสงัคม เนือ่งจากว่าการดืม่สรุาไม่ได้เกดิขึน้เฉพาะในระดบัปัจเจกบคุคลเท่านัน้ และ

พฤตกิรรมของการดืม่สรุาไม่ใช่เป็นเพยีงประเดน็ปัญหาทางด้านการแพทย์ แต่ยงัเกีย่วข้องกบัปัจจยัทาง

สงัคมวฒันธรรม ความเชือ่ และคณุค่าร่วมทางสงัคม ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 

และความซับซ้อนในการจัดการสุรา

3) การจัดการสุราในมิติเชิงซ้อน

การจัดการและควบคุมสุราสามารถจ�าแนกออกเป็น 3 ประเด็นคือ แนวทางในการมองปัญหา 

(Approaches) ยุทธศาสตร์ของการจัดการ (Strategies) และการควบคุมสุราโดยชุมชน กล่าวคือ

ประเด็นแรก ด้านแนวทางในการมองปัญหา

ที่ผ่านมามีการมองปัญหาการบริโภคสุราแบบโรคยานุวัตร (Medicalization) ที่อยู่บนพื้นฐาน

ความรู้แบบวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science) แนวทางนี้มองปัญหาการบริโภคสุราเป็นเรื่อง

ทางการแพทย์ ทีม่ฐีานคดิ 2 ประการคอื ประการแรก ฐานคดิทีม่องการบรโิภคสรุาเป็นปัญหาของปัจเจก

ส่วนบุคคล เมื่อไหร่ก็ตามที่มองการบริโภคสุราเป็นปัญหาเฉพาะทางการแพทย์ ปัญหาก็จะกลายเป็น

ปัญหาส่วนตัว ซึ่งแต่ละบุคคลต้องจัดการเอง ในมุมมองนี้ การจัดการระดับปัจเจกบุคคลคือการบ�าบัด

รกัษาโรคทีเ่กีย่วเนือ่งจากการดืม่สรุา เช่น การบ�าบดัผูต้ดิสรุา และการรกัษาโรค เช่น โรคพษิสรุาเรือ้รงั 

อาการประสาทหลอน โรคตับ โรคไต โรคระบบทางเดินทางอาหาร และประการที่สอง ฐานคิดที่มอง

ปัญหาการบริโภคสุราแบบแยกส่วน นอกจากจะมองว่าเป็นปัญหาส่วนบุคคลแล้ว ยังมองว่าเป็นปัญหา

ของร่างกายอย่างเดยีว ซึง่เมือ่บรโิภคสรุาแล้วจะท�าให้เกดิปัญหาทางกาย เช่น โรคตบัแขง็ พษิสรุาเรือ้รงั 

ฯลฯ บริโภคสุราแล้วท�าให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น เมาแล้วขับ บาดเจ็บ เสียชีวิต เป็นต้น

แนวทางนี้ปรากฏชัดเจนในการด�าเนินงานของหน่วยงาน เช่น สสส. ที่มีฐานคิดวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ได้น�าข้อมูลเชิงปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคสุรา ทั้งสถิติจ�านวนผู้ดื่ม ปริมาณการ

ดื่ม จ�านวนผู้ป่วย จ�านวนอุบัติเหตุ คนเจ็บ และผู้เสียชีวิต ฯลฯ มาแสดงให้เห็นว่าเป็นปัญหาที่ต้องได้

รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อลดจ�านวนคนดื่มเหล้า สสส. พยายามผลักดันการแก้ปัญหาสุราในระดับ

นโยบาย รวมทั้งให้การสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุข องค์กร และเครือข่ายภาคประชาสังคม 

เช่น สคล. ด�าเนินการติดตามและเฝ้าระวังปัญหาสุรา และประสานความร่วมกับองค์กรท้องถิ่นต่าง ๆ 
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ท�าการรณรงค์ลด ละ เลิกเหล้า เพราะฉะนั้นวิธีคิดของ สสส. ต่อประเด็นปัญหาสุรา สะท้อนการมอง

โลกแบบแคบที่ยังไม่ท�าให้เข้าใจความซับซ้อนของปัญหาสุราได้อย่างชัดเจนดีพอ ผลลัพธ์ของการมอง

โลกเช่นนี้ ท�าให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่คับแคบตามไปด้วย

ส่วนงานวิจัยนี้พยายามเสนอแนวทางในการมองปัญหาอีกแนวทางหนึ่งคือ แนวทางด้านสังคม

และวัฒนธรรม (Social and cultural approach) ในการจัดการพฤติกรรมการบริโภคสุรา แนวทางนี้

มองเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมที่เป็นองค์รวม (Holistic) นั่นคือ การมองภาพรวมว่าบริบทของสังคม

เปลีย่น ส่งผลให้ความหมายของสรุาและการดืม่สรุาเปลีย่นแปลงไป และมองเหน็สภาพปัญหาการบรโิภค

สุราขยายเชื่อมโยงกับทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป รวมทั้งสัมพันธ์

กับสถานะอ�านาจของผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย มุมมองเช่นนี้น�าไปสู่ชุดค�าถามที่ส�าคัญคือ ในการ

จดัการและควบคมุการบรโิภคสรุาภายในชมุชน เราจะสามารถใช้ “ชมุชน” เข้ามาแก้ปัญหาสรุาได้จรงิ

หรือไม่ วิธีควบคุมสุราจะเป็นอย่างไร และผ่านการจัดการแบบไหน

ประเด็นที่สอง ยุทธศาสตร์ของการจัดการ

ยุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหาสุราของไทย ประกอบด้วย 3 รูปแบบคือ 1) รูปแบบที่เน้นใช้รัฐ

ในการจัดการผ่านกฎหมายควบคุม 2) รูปแบบที่เน้นชุมชนในการจัดการผ่านผู้หญิงที่อยู่ในชุมชน และ 

3) รูปแบบที่มองชุมชนที่มีบุคคลส�าคัญ (Key persons) นอกเหนือไปจากผู้หญิง ที่สามารถจะท�างาน

หรอืสานงานได้ ซึง่งานวจิยัชีใ้ห้เหน็ว่ามคีวามต่างระหว่างความพยายามในการควบคมุสรุาโดยชาวบ้าน

กบัรฐั และการจดัการควบคมุสรุาในชมุชนมลีกัษณะเชงิซ้อนและยดืหยุน่ ไม่ใช่ยดึตดิอยูก่บัยทุธศาสตร์

รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างตายตัว

ยุทธศาสตร์ที่เน้นใช้รัฐในการจัดการผ่านกฎหมายควบคุม

จากสถานการณ์ปัญหาสรุาในปัจจบุนั รฐัรบัมอืกบัปัญหาและด�าเนนิการใน 2 แนวทางควบคูก่นั

คือ แนวทางแรก เน้นทางด้านการแพทย ์(Medical approach) บนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ที่เชื่อในความเป็นเหตุเป็นผลเชิงประจักษ์ (Empirical rationale)โดยมองว่าการดื่มสุราส่ง

ผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพร่างกาย เช่น โรคพิษสุราเรื้อรัง (Alcoholism) ที่จัดการผ่านแผนกจิตเวช 

นอกจากนั้นส่งผลเกี่ยวเนื่องแก่สังคม ทั้งระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ และยังต้องสูญเสีย

งบประมาณจ�านวนมากในการรกัษาพยาบาลและแก้ไขปัญหาสงัคมรวมทัง้สญูเสยีทรพัยากรมนษุย์ทีเ่ป็น

สมาชกิในสงัคมการมองเช่นนีเ้ป็นการเหมารวมการดืม่สรุาว่าเป็นปัญหาทัง้หมดโดยไม่แยกแยะให้เหน็ผู้

ดื่มสุรากับเงื่อนไขแวดล้อมบริบททางประวัติศาสตร์และสภาพทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

แนวทางทีส่อง เน้นในเชงิสงัคม-วฒันธรรม รฐัใช้นโยบายและมาตรการทางกฎหมาย เป็นเครือ่ง

มอืจดัการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พ.ร.บ. ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ปี พ.ศ. 
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2551 ที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นมาใหม่ สืบเนื่องจากที่ผ่านมา สสส. มีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมสุข

ภาพ ซึ่งในปี พ.ศ. 2546 ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์งดเว้นอบายมุขในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในปี พ.ศ. 

2547 จัดตั้งส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ขึ้น และจัดตั้งประชาคมงดเหล้าทุกจังหวัด

เพื่อให้การสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมให้รณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” และสร้าง “พื้นที่ปลอด

เหล้า” ในช่วงเทศกาลและงานประเพณีต่าง ๆ  รวมไปถึงการจัดท�าโครงการ “คืนคนดีสู่สังคม” บนพื้น

ฐานรัฐราชการแบบสาธารณสุข ภายใต้ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าว การควบคุมสุรา

ภาครัฐ สสส. เป็นหัวหอกหลักในการด�าเนินงาน มีลักษณะรวมศูนย์อ�านาจจัดการผ่านกลไกส�านักงาน 

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) ที่มี ผอ. ส�านักงานควบคุมโรคติดต่อ กระทรวง

สาธารณะสุขเป็นประธาน และอ�านาจการปกครองด้านสาธารณสุขลดหลั่นลงไปสู่ส่วนภูมิภาค ผ่าน

กลไกคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดที่มีผู้ว่าราชการฯ เป็นประธานโครงข่ายระบบ

ราชการของจังหวัดและสาธารณสขุเอื้ออ�านวยให้รัฐสามารถขยายอ�านาจการปกครองทางการแพทย์ลง

ไปถึงระดับอ�าเภอ ต�าบล และหมู่บ้าน เพื่อให้ควบคุมพฤติกรรมการบริโภคสุราของประชากรให้เป็น

ไปอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ แม้ว่ารัฐจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมและองค์กรอิสระ เช่น 

สสส. สปสช. ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สคล. และนักการเมืองท้องถิ่น เข้ามา 

สนับสนุนผ่านกลไกของสาธารณสุข ยิ่งเป็นการสนับสนุนให้รัฐกระชับอ�านาจการปกครองทางด้านการ

แพทย์ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

การจัดการสุราแบบรวมศูนย์อ�านาจไว้ที่รัฐเช่นนี้ท�าให้การจัดการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ขาดการมส่ีวนร่วมอย่างแท้จรงิจากประชาชนและผูห้ญงิในชมุชน เมือ่เป็นเช่นนี ้ปัญหากค็อื สงัคมจะมี

มาตรการในการจดัการควบคมุปัญหาสรุาอย่างไร เพราะล�าพงัรฐัใช้มาตรการทางกฎหมายและนโยบาย

ก�ากับควบคุมสุราอย่างเดียวไม่เพียงพอ ทั้งนี้ผู้หญิงจากหมู่บ้านต�๊าม่อนมีมุมมองต่อการจัดการปัญหา

สุราที่รัฐใช้มาตรการทางกฎหมายก�ากับควบคุมว่าสามารถใช้ได้ผลกับข้าราชการฝ่ายปกครองเท่านั้น 

เช่น ปลัดอ�าเภอ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากมีการห้ามดื่มสุราในสถานที่ราชการ

ส่วนผู้หญิงจากหมู่บ้านตีนธาตุเห็นว่า มาตรการทางกฎหมายที่ด�าเนินการโดยเจ้าหน้าที่  

ทั้งการควบคุม ตรวจจับร้านค้า หรือผู้ประกอบการในเขตเมืองปาย ได้รับการชื่นชมจากนักรณรงค์เลิก

เหล้า นอกจากจะไม่สัมฤทธิ์ผลแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบตามมาด้วย เช่น การล่อซื้อสุรา

จากผบัเป็นวธิกีารทีไ่ม่ด ีเพราะกลายเป็นการยัว่ยใุห้คนกระท�าผดิ อกีทัง้การสัง่ปิดสถานทีจ่�าหน่ายสรุา 

หรือสถานบันเทิงที่ละเมิดกฎหมาย เช่น ผับ ก็กระทบต่อพนักงานรับจ้างที่ต้องตกงานด้วย ยิ่งกว่านั้น 

นโยบายของรัฐที่จัดท�าผ่านการรณรงค์ลด ละ เลิกเหล้า สร้างความอึดอัดให้กับผู้หญิงในหมู่บ้านตีน

ธาตแุละผูห้ญงิในหมูบ้่านต�า๊ม่อน เหน็ว่า ทัง้ยงัขาดการสร้างกระบวนการส่งเสรมิและสนบัสนนุการเลกิ

เหล้าอย่างจริงจัง และการอบรมผู้น�าชุมชน และ อสม. หมู่บ้าน เกี่ยวกับผลกระทบของสุราไม่มีการ

เผยแพร่ถ่ายทอดสู่ชุมชน และขาดโครงการต่อยอด ส่วนผู้หญิงในชุมชนสะเอียบเห็นว่า มาตรการของ
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รฐัในการควบคมุการประกอบกจิการสรุาพืน้บ้าน ทีด่�าเนนิการผ่านกลไกของกรมสรรพสามติ เพือ่ให้ได้

ตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นการจัดการและควบคุมแบบรวมศูนย์ไว้ที่รัฐ ซึ่งชุมชนไม่

สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมก�าหนดกฎเกณฑ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

ดงันัน้สรุาอาจจะเป็นหรอืไม่เป็นปัญหากไ็ด้ แต่ทศันะแบบเหมารวมและรวมศนูย์การจดัการโดย

ขาดความเข้าใจในปัญหาสาเหตุของการดื่มสุราของผู้คนต่าง ๆ ที่น�าไปสู่การรณรงค์บนพื้นฐานความ

เชื่อแบบ “สังคมปลอดเหล้า” (Live without alcohol) ยากที่จะเป็นจริงได้ รวมทั้งการใช้ความรู้ในการ

จดัการประเดน็ปัญหาสรุาในสงัคมไทย ตัง้อยูบ่นหลกัการด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์ จงึเกดิการผกูขาด

ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ซึ่งมีข้อจ�ากัดด้านมุมมองที่ไม่กว้างขวางเพียงพอ ขาดมุมมองใน

มิติอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติเพศภาวะ อีกทั้งยังเน้นการมองผู้หญิงเป็นแต่เพียง “เหยื่อ” ของการ

พัฒนาที่ไม่เท่าเทียมเพียงด้านเดียว

ยุทธศาสตร์ที่เน้นชุมชนในการจัดการผ่านผู้หญิงที่อยู่ในชุมชน

การจัดการปัญหาสุราผ่านผู้หญิงในชุมชนเป็นยุทธศาสตร์อันใหม่ที่งานวิจัยชิ้นนี้พยายามเสนอ 

เพราะผู้หญิงในท้องถิ่นเองที่ตระหนักถึงปัญหาการบริโภคสุรา และมีเครือข่ายสตรีในชุมชนท�าหน้าที่

เป็นผูน้�าหรอืเป็น “หวัหอกทะลวงฟัน” ปัญหาสรุา เนือ่งจากวถิชีวีติของผูห้ญงิในชมุชนเมอืง ชมุชนใหม่

แบบชายแดน หรอืชมุชนในเขตป่าอนรุกัษ์ และชมุชนทีเ่คยผ่านประสบการณ์การค้าประเวณ ีก�าลงัเผชญิ

กับการเปลี่ยนแปลงโลกสมัยใหม่ อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ที่ไหลจากข้างนอก ผ่านข้อมูลข่าวสาร หรือ

ผู้คนข้ามแดน เข้ามากระแทก ส่งผลให้ผู้หญิงต้องฟื้น “ความเป็นชุมชน” ของการสร้างความรู้ผู้หญิง  

ในการควบคุมสุรา ในชุมชนฟ้าใหม่ผู้หญิงต้องต่อสู้ต่อรองกับแรงกดดันจากภายนอกและรุกขึ้นมา 

ปกป้องผู้หญิงของตนเอง ในชุมชนสะเอียบผู้หญิงต้องต่อสู้ต่อรองกับการอนุรักษ์และการพัฒนาของรัฐ  

ในหมูบ้่านต�๊าม่อนผูห้ญงิต้องออกมาต่อสูก้บัตราบาปทีเ่ขาได้รบั ซึง่การค้าประเวณเีป็นบาดแผลลกึมาก

และเป็นความทรงจ�าที่เจ็บปวด และในหมู่บ้านตีนธาตุผู้หญิงและชาติพันธุ์ต้องต่อสู้กับภาวะชายขอบ

และความเป็น “คนอื่น” ที่สังคมไทยยัดเยียดให้ เหล่านี้ส่งผลให้ผู้หญิงมีความสามารถออกมาต่อสู้ต่อ

รองในประเด็นปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งประเด็นสุราด้วย

ยุทธศาสตร์ที่มองชุมชนที่มีบุคคลส�าคัญนอกเหนือไปจากผู้หญิง

นอกเหนือไปจากผู้หญิง ยังมีบุคคลส�าคัญ (Key persons) ที่จะสามารถท�างานหรือสานงาน

จัดการและควบคุมสุราได้ ซึ่งอาจจะเป็นเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้รู้ในชุมชน รวมทั้งพระสงฆ์ในองค์กร

ศาสนาต่าง ๆ ครูในสังกัดโรงเรียนในพื้นที่ สมาชิก อบต. และเทศบาลต�าบล ฯลฯ บทบาทของกลุ่ม

บุคคลและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่เหล่านี้ แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขหรือลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ 

ส่วนรูปแบบการท�างานจะเน้นรูปแบบของ “เครือข่าย” ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ บุคลากรด้าน

สาธารณสขุ รวมทัง้การหนนุเสรมิจากภาคประชาสงัคม โดยเฉพาะเครอืข่ายองค์กรงดเหล้าในพืน้ทีด้่วย
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นอกจากรฐักบัชาวบ้านมองสรุาในมติทิีต่่างกนัแล้ว ระหว่างชาวบ้านด้วยกนัเองกม็องสรุาแตกต่าง

กัน ซึ่งน�าไปสู่การควบคุมสุราที่ไม่เหมือนกัน ความพยายามในการควบคุมสุราโดยชุมชนในพื้นที่วิจัย

สามารถสรุปประเด็นย่อยได้ 5 ประการคือ 1) ผู้หญิงเป็นประชากรผู้กระตือรือร้น 2) เป้าหมายชัดเจน 

แต่วิธีการยืดหยุ่น 3) ความเข้มแข็งภายในชุมชนและการหนุนเสริมภายนอก 4) เครือข่ายความรู้ของผู้

หญิง และ 5) ปัญหาและอุปสรรค ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้หญิงเป็นประชากรผู้กระตือรือร้น (Active citizen)

งานวจิยันีม้องปัญหาเฉพาะในด้านทีเ่กดิจากผูช้ายดืม่สรุาเป็นหลกั ซึง่ผูห้ญงิต้องลกุขึน้มาจดัการ

แก้ปัญหา เนื่องจากผู้หญิงในชุมชนเองมองผู้หญิงที่ดื่มสุราว่าไม่เป็นปัญหา เพราะ พไม่ได้ดื่มมากจน

เกนิพอด”ีมหรอื รดืม่แบบรบัผดิชอบ”เืพราะฉะนัน้ภาพของผูห้ญงิดืม่สรุาในพืน้ทีว่จิยัทัง้ 4 แห่งค่อนข้าง

แตกต่างจากภาพผู้หญิงในภาคเหนือที่มีการดื่มสุราจ�านวนมากที่ถูกน�าเสนอผ่านงานศึกษาวิจัยที่มีมา

ก่อนหน้านี้ ซึ่งตัดขาดออกจากบริบทเชิงโครงสร้างที่ก�ากับชีวิตของผู้ดื่มไว้ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่ปรากฏ

สภาพปัญหาการบรโิภคสรุาของผูห้ญงิในงานวจิยัมากนกั มเีพยีงพืน้ที่หมูบ้่านต�า๊ม่อนและชมุชนฟ้าใหม่ที่

ได้น�าเสนอภาพประสบการณ์ของผูห้ญงิบางรายทีถ่กูประทบัตราว่าเป็น ีแม่ญงิฮ้าย แม่ญงิขีเ้หล้า”มหรอื

สาวนักดื่ม ที่ต่างก็ประสบกับมรสุมในชีวิตและครอบครัว ต้องฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคและวิกฤติต่าง ๆ 

 โดยล�าพัง ท่ามกลางอ�านาจที่มีอยู่น้อยนิด

ผู้หญิงในชุมชนต่างต้องการที่จะแก้ไขปัญหาสุรา หรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนและใน

ครอบครวัซึง่สาเหตหุลกัทีท่�าให้กลุม่ผูห้ญงิลกุขึน้มาจดัการเป็นเพราะโครงสร้างสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป

ท�าให้ผูห้ญงิสญูเสยีสถานะอ�านาจเดมิทีเ่คยม ีทัง้การสญูเสยีบทบาทการเป็นผูผ้ลติของสงัคมบทบาทใน

กิจกรรมการผลิตหายไปแกนกลางของครอบครัวและเครือญาติหายไป แต่ต้องแบกรับภาระการผลิต

ซ�้าทางสังคมจนแทบจะไม่มีอ�านาจใด ๆ ซึ่งอ�านาจควบคุมอยู่ในมือผู้ชายแทน ผู้ชายเป็นใหญ่ ส่วนผู้

หญงิไม่มอี�านาจเมือ่ครอบครวัและชมุชนเผชญิกบัปัญหาการบรโิภคสรุาในชวีติประจ�าวนัของสมาชกิใน

ครอบครัวและชุมชนท่ามกลางปัญหาอื่น ๆ ที่รุมเร้า ทั้งปัญหาเศรษฐกิจปัญหาที่อยู่อาศัยปัญหาความ

ขัดแย้งต่าง ๆ ผู้หญิงก็ยิ่งถูกเรียกร้องให้ต้องเข้ามาประคับประคองความอยู่รอดของครอบครัวและ

ชุมชน รวมทั้งแก้ไขปัญหาสุราอีกด้วย

งานวจิยัชีใ้ห้เหน็ว่า ผูห้ญงิมคีวามกระตอืรอืร้นในการระดมสรรพก�าลงัเพือ่ยกระดบัสถานะอ�านาจ

ของตนในฐานะผู้ผลิตของสังคม เข้ามามีบทบาทในกิจกรรมการผลิตบทบาทในงานพัฒนาชุมชน และ

บทบาทจัดการปัญหาชุมชน ในเรื่องของการดื่มสุราในพื้นที่ เราจะเห็นได้ว่าผู้หญิงเข้าไปอยู่ในพื้นที่

สาธารณะ ทัง้ในฐานะผูน้�าชมุชนอาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (อพม.) อาสาสมคัร

สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) อบต. เพือ่ท�างานพฒันาชมุชน ขณะเดยีวกนักพ็ยายามเข้าไปมส่ีวน

ร่วมในการจัดการปัญหาการดื่มสุราโดยผ่านกลุ่มองค์กรสตรีหรือเครือข่ายสตรีในชุมชนด้วย
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แต่กว่าที่ผู้หญิงเหล่านี้จะได้รับการยอมรับจากสังคมและความไว้วางใจจากชุมชนพวกเธอต้อง

ฝ่าฟันกบัค�าตฉินินนิทา ค�าสบประมาท ดถูกูดแูคลนต่าง ๆ  นานา โดยเฉพาะจากผูช้ายในชมุชน ผูห้ญงิ

เหล่านีผ่้านอปุสรรคเหล่านีไ้ปได้ด้วยความเชือ่ใน “ความเป็นหญงิ” ของตนเอง ซึง่ความเป็นหญงิในแง่นี้

มลีกัษณะเป็นสารตัถะเชงิยทุธศาสตร์ (Strategic essentialism) (Spivak, 1998) ทีก่ลุม่ผูห้ญงิด้อยอ�านาจ

ใช้ความเป็นเพศหญิงที่มีอยู่ร่วมกันผลิตสร้างอัตลักษณ์ร่วม ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองเพื่อยก

ระดับและท�าให้ชุมชนของพวกเธอเองก้าวไปข้างหน้า เพราะฉะนั้น ในกรณีนี้เพศภาวะของผู้หญิงจึงมี

นยัยะของการเป็นเวท ีหรอืพืน้ทีใ่ห้ผูห้ญงิช่วงชงิ-ฉวยใช้ในการต่อรองความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจได้เช่นกนั

บทบาทของผูห้ญงิในฐานะนกัจดัการ ผูห้ญงิในชมุชนฟ้าใหม่หมูบ้่านต�๊าม่อนและหมูบ้่านตนีธาตุ

ได้ใช้กิจกรรมการรณรงค์เชิงสังคมลด ละ เลิกเหล้าภายในชุมชน เช่น ะงดเหล้าเข้าพรรษา”ดเงาน

ศพปลอดเหล้า”านงานบุญปลอดเหล้า”าและ ลบุคคลต้นแบบเลิกเหล้า”ุเป็นเงื่อนไขการเข้าร่วมและมี

บทบาทในการจัดการปัญหาสุรา ผู้หญิงได้เชื่อมประสานกันภายในหมู่บ้านและประสานกับองค์กรและ

ภาคีต่าง ๆ จากภายนอกชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงาน กิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นทั้งบทบาท

ของผู้หญิง ท่ามกลางอ�านาจที่มีไม่มากนัก และความสัมพันธ์ของคนหลากหลายรุ่น และหลากหลาย

กลุ่ม ส่วนผู้หญิงในชุมชนสะเอียบมีบทบาทอย่างส�าคัญในการควบคุมด้านเศรษฐกิจ เป็นก�าลังหลักใน

การผลิตและจ�าหน่ายสุราพื้นบ้าน

ผู้น�าหญิงในพื้นที่วิจัย มีความปรารถนาแรงกล้าและกระตือรือร้นในการจัดการปัญหาสุราใน

ชุมชน ผู้น�าหญิงในชุมชนฟ้าใหม่ ท่านหนึ่งถึงกับกล่าวว่า “ชุมชนต้องกล้าออกมาปกป้องผู้หญิงของ

ตนเอง” ความกระตือรือร้นของผู้หญิงในชุมชนมีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ที่เรียนรู้มาในอดีต โดย

เฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์การต่อสู้เรียกร้องสิทธิและความมั่นคงในที่อยู่อาศัยร่วมกับคนรุ่นพ่อแม่  

ซึ่งถูกแรงกดดันในเรื่องการไล่รื้อจากภายนอกและได้น�าประสบการณ์การเคลื่อนไหวต่อสู้ มาปรับ

ประยุกต์และต่อยอดความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเพศภาวะ กฎหมายที่ใช้เป็นเครื่องมือให้ 

ผู้หญิงเข้าถึงความยุติธรรม ท�าให้มีมุมมองต่อประเด็นปัญหาของผู้หญิงที่ละเอียดลึกซึ้ง รวมทั้งน�าไปสู่

เรื่องของการจัดการและควบคุมสุราโดยชุมชนด้วย

กลุม่ผูน้�าหญงิในหมูบ้่านต�า๊ม่อนเป็นกลุม่แนวหน้าทีม่บีทบาทอย่างส�าคญัในเรือ่งการควบคมุและ

จัดการพฤติกรรมการดื่มสุราในชุมชน แม้ว่าจะมีพระสงฆ์และผู้น�าชุมชนริเริ่มงานมาก่อนในอดีต กลุ่ม

ผู้หญิงเป็นสมาชิกของ “เครือขายแม่ญิงพะเยา” ที่มีประสบการณ์การท�างานด้านพัฒนา เด็ก เยาวชน 

สตรี และครอบครัว ร่วมกับมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ได้แทรกเข้าไป

มีบทบาทในการรณรงค์ดังกล่าว และยังคงสานงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งท�างานพัฒนา

ชุมชนในหลายส่วน ทั้งกลุ่มแม่บ้าน อสม. ศูนย์ให้ค�าปรึกษาสุขภาพผู้หญิง สมาชิกสภาเทศบาลต�าบล  

ศนูย์พฒันาครอบครวัโดยชมุชน คณะกรรมการพฒันาบทบาทสตรรีะดบัต�าบล คณะกรรมการยตุคิวาม

รุนแรงในครอบครัว ทีมสหวิชาชีพต�าบล
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ผู้น�าหญิงในหมู่บ้านตีนธาตทุ่านหนึ่ง สวมหมวกหลายใบ เป็นสมาชิก อบต. อสม. แกนน�าเครือ

ข่ายประชาคมงดเหล้าระดบัอ�าเภอ และยงัเป็นแม่ค้าในชมุชนอกีด้วย ในฐานะทีเ่ป็นแม่ค้าทีม่คีวามรูแ้ละ

ประสบการณ์ในการท�างานมานาน จงึมสี�านกึรบัผดิชอบและยดึถอืคณุธรรมและกตกิาสงัคม ไม่ขายสรุา

ให้คนที่เมาขาดสติ ไม่ขายสุราให้เยาวชนอายุต�่ากว่า 20 ปี ไม่ขายสุราในวันพระ กรณีนี้สามารถกล่าว

ได้ว่า “คนขายเหล้ามาเป็นคนรณรงค์เลิกเหล้า”

ส่วนผู้หญิงในชุมชนสะเอียบดูเหมือนว่าจะมีบทบาทตรงข้ามกับกลุ่มผู้หญิงในพื้นที่วิจัยอื่น ๆ 

บทบาทหลกัคอืเป็นผูผ้ลติสรุาพืน้บ้าน แม้ว่าจะไม่มบีทบาทในการรณรงค์งดเหล้า แต่ผูห้ญงิในชมุชนนี้

กเ็สนอภาพบรรยากาศว่าชาวบ้านสามารถควบคมุพฤตกิรรมการดืม่สรุาภายในชมุชนได้ ซึง่ในฐานะแม่

แล้ว ผู้หญิงสะเอียบก็รู้สึกเป็นห่วงต่อชีวิตของลูกหลาน ที่อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับสุรา เนื่องจากอาชีพ

ที่ตนเองท�าอยู่เป็นอาชีพ “สีเทา” จึงเกิดความรู้สึกผิดในใจ และผู้หญิงเหล่านี้ได้ตระหนักและครุ่นคิด

อยู่ว่าท�าอย่างไรจะผลิตสุราพื้นบ้านได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าหมายชัดเจน แต่วิธีการยืดหยุ่น

แม้ว่าเป้าหมายสงูสดุในการรณรงค์แก้ไขปัญหาสรุาทีร่ะบาดในชมุชนจะอยูท่ี ่“ชมุชนปลอดเหล้า” 

แต่ในความเป็นจริงการบรรลุเป้าหมายสูงสุดเป็นไปได้ยากมาก ผู้หญิงในพื้นที่วิจัยจึงยอมรับได้ที่จะยัง

คงมกีารดืม่สรุาในชมุชนอยู ่แต่มเีงือ่นไขว่าจะต้องไม่สร้างความเดอืนร้อนร�าคาญใจให้แก่เพือ่นบ้านใกล้

เคียง ไม่ก่อปัญหากระทบต่อคนในครอบครัวและชุมชน หรือดื่มสุราแบบรับผิดชอบ ส่วนการจัดการ

ภายในชุมชน กลุ่มผู้หญิงใช้ยุทธวิธีแบบนุ่มนวล เพื่อท�าอย่างไรให้ผู้ดื่มสุราตระหนักถึงปัญหาและผลก

ระทบที่มีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม โน้มน้าวชักจูงให้ลดปริมาณการดื่มลง และเลิกดื่ม

สุราได้ในท้ายที่สุด

กลุ่มผู้หญิง (เช่น ชุมชนฟ้าใหม่ และหมู่บ้านต�๊าม่อน) พยายามปรับใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่  

ทั้งค่านิยมในระบบสังคมแบบจารีต ระบบเครือญาติ และระบบอาวุโส ในการดึงชาวบ้านเข้ามาร่วม

งาน ซึง่ลกัษณะการท�างานไม่ใช้อ�านาจกดบงัคบั แต่ใช้วธิกีารโน้มน้าวจติใจ ชกัจงูให้ผูด้ืม่สรุาตระหนกั

ถึงปัญหา และให้ก�าลังใจกัน ซึ่งเป็นการเปิด “พื้นที่ปลอดภัย” ให้ผู้ดื่มสุราและคนใกล้ชิด จนกระทั่ง

ตดัสนิใจลดหรอืเลกิเหล้าด้วยตนเอง กลุม่ผูห้ญงิให้ความส�าคญักบัประเดน็ความอ่อนไหวทางเพศภาวะ 

มีการรับฟังเสียงของผู้หญิง โดยไม่ละเลยผู้ชาย มองผู้ชายในฐานะพันธมิตร ไม่ใช่ศัตรู กิจกรรม 

มคีวามยดืหยุน่ตามสถานการณ์ และความต้องการของผูเ้ข้าร่วม เช่น การอภปิรายกลุม่ (Focus group)  

มกีารแบ่งกลุม่ย่อย ทัง้ผูห้ญงิและครอบครวัทีไ่ด้รบัผลกระทบ กลุม่ผูห้ญงิทีส่ามเีลกิเหล้า ผูห้ญงิดืม่สรุา 

ผู้ชายต้นแบบเลิกเหล้า กลุ่มเด็กและเยาวชน และการเยี่ยมให้ก�าลังใจ

ในพื้นที่วิจัย นักวิจัยพบว่าการจัดการสุราของกลุ่มผู้หญิงที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย  

มกีารบรูณาการความรูเ้กีย่วกบัสรุาในหลายมติ ิทัง้การแพทย์ สงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา และสตรนียิม 
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(จะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป) โดยด�าเนินงานในลักษณะของการประสานแผนงานและความร่วมมือกับ

หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ กล่าวคือ

กลุ่มผู้หญิงในชุมชนฟ้าใหม่ จัดท�าโครงการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงในชุมชนผ่านการจัดตั้ง 

“ศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในชุมชน” ที่ดึงกลุ่มผู้หญิง อสม. กลุ่มผู้สูงอายุเข้ามาร่วมงานในการ

ช่วยเหลอืผูห้ญงิในชมุชนทีป่ระสบปัญหาต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ความรนุแรงในครอบครวั ทีม่สีาเหตุ

จากการดื่มสุรา ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 กลุ่มผู้หญิงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อนหญิง  

มาด�าเนนิโครงการ “ลดละเลกิเหล้า ลดความรนุแรงต่อผูห้ญงิและเดก็” และได้สานงานต่อเนือ่งยาวนาน

กว่า 10 ปี จนกระทั่งปัจจุบัน มีการปรับกระบวนการที่เน้นมาตรการเชิงรุกในเรื่องของการป้องกันมาก

ขึน้ โดยขยบักลุม่เป้าหมายจากเดมิทีเ่ป็นผูด้ืม่สรุาและคนใกล้ชดิในครอบครวั มาสูเ่ดก็และเยาวชนมาก

ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้รู้เท่าทันสถานการณ์ และสอดแทรกแนวคิดสิทธิมนุษยชนของสตรี และ

ความเสมอภาคทางเพศด้วย

กลุม่ผูห้ญงิในหมูบ้่านต�า๊ม่อน เข้าร่วมจดัท�าโครงการอบรมการแก้ไขปัญหาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

ในชุมชน โครงการหมู่บ้านศีล 5 โครงการเฝ้าระวังความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว การให้ค�าปรึกษา

แก่เด็ก เยาวชน สตรี ที่ประสบปัญหาการกระท�าความรุนแรงในครอบครัว โครงการรณรงค์งดเหล้า

ในงานศพ วันเข้าพรรษาอบรมให้ความรู้ โครงการค่ายครอบครัว สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ลดปัญหาใน

ครอบครัว และการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน 

กลุ่มผู้หญิงในหมู่บ้านตีนธาตุได้สานต่องานในฐานะผู้สนับสนุนค�้าจุนพระพุทธศาสนา และ 

นักพัฒนาชุมชน ที่มองข้ามอคติทางชาติพันธุ์และเพศภาวะ เพื่อท�างานกับทั้งชาวบ้านด้วยกันเอง 

ในชุมชนและกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติชาวไทใหญ่ ที่ถูกกดทับจากรัฐและสังคมที่มีอคติทางชาติพันธุ์ 

โดยมองเขาในฐานะ “คนอืน่” และ “คนเลว” ผ่านกฎหมายสญัชาต ินโยบายความมัน่คงของชาต ิและ

ทัศนะต่อต้านการดื่มสุรา การจัดการควบคุมสุราโดยชุมชนของหมู่บ้านต้นตีนธาตุ ด�าเนินการมานาน

หลายสิบปี ก่อนที่ภาครัฐและภาคประชาสังคมจะด�าเนินงานรณรงค์เลิกเหล้าในภายหลัง

ความเข้มแข็งภายในชุมชนและการหนุนเสริมภายนอก

ในอดตีหมูบ้่านภาคเหนอื มคีวามสมัพนัธ์ของคนในชมุชนค่อนข้างเหนยีวแน่น สถาบนัครอบครวั

และเครือญาติแบบมาตุพงศ์ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมายาวนานยังคงด�ารงอยู่ การธ�ารงความเป็น

ชุมชนเอาไว้ได้ แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไปจากเดิมอย่าง

มาก งานวิจัยชี้ให้เห็นว่า ความเข้มแข็งภายในของชุมชนขึ้นอยู่กับปัจจัยเงื่อนไขที่ชุมชนแต่ละแห่ง

ผ่านประวัติศาสตร์มาแตกต่างกันอย่างไร ชาวบ้านมีความต่างกันหลายลักษณะ ทั้งในทางชาติพันธุ์  

เพศภาวะ ชนชั้น และกลุ่มผลประโยชน์ ท�าให้มีความแตกต่างทางความคิด อิทธิพลและอ�านาจของ

ภาครัฐและอุดมการณ์บริโภคนิยมได้เข้ามาแทรกแซงและก�ากับอย่างเข้มข้นมากหรือน้อยอย่างไร  

รวมทั้งศักยภาพในการแสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจากภายนอก
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ชุมชนฟ้าใหม่เป็นชุมชนเมืองที่แตกต่างจากหมู่บ้านในอดีตอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่มีจ�ากัด  

มสีภาพเป็นชมุชนแออดั ทีไ่ม่เอือ้อ�านวยให้สามารถจดัรปูแบบการตัง้ถิน่ฐานตามความสมัพนัธ์ครอบครวั

และเครอืญาตแิบบมาตาลยัได้ ผูห้ญงิจงึมอี�านาจไม่มากนกั แต่ความสมัพนัธ์แบบเครอืญาตยิงัคงเหนยีว

แน่น ท�าให้ปฏสิมัพนัธ์ของคนสามรุน่ทีอ่ยูภ่ายในชมุชนมคีวามผกูพนักนัอยู ่แต่เมือ่ผูค้นจากภายนอกที่

กระจดักระจายอยูน่อกพืน้ทีใ่นต่างอ�าเภอ ต่างจงัหวดั และต่างชาตพินัธุก์อ็พยพตามความเจรญิเตบิโต

ของเมอืงเชยีงใหม่ เข้ามาอาศยัอยูใ่นชมุชน (กลุม่ทีม่าเช่าห้องพกั และกลุม่ชาตพินัธุ ์และแรงงานข้ามชาติ

ไทใหญ่) ความสมัพนัธ์แบบเครอืญาตขิองคนในชมุชนเดมิ ไม่สามารถสร้างความผกูพนัในการหลอมรวม

หรอืผนกึก�าลงัผูค้นทีเ่ข้ามาใหม่ได้ ในทางตรงข้ามกลบัมลีกัษณะของการกดีกนัผูท้ีอ่พยพเข้ามาใหม่ โดย

มองว่าไม่ใช่พวกเดยีวกนั แต่เป็น “คนนอกชมุชน” ทีเ่วยีนเข้ามาอาศยัอยูใ่นชมุชนแบบชัว่คราว ปฏสิมัพนัธ์

ที่ซับซ้อนของกลุ่มคนหลากหลายกลุ่ม ทั้งในแง่พื้นที่ที่ผู้คนอพยพมา ทั้งคนเดิมที่มีอาชีพต่าง ๆ กัน 

 ส่งผลให้การจดัการ “โครงการลดละเลกิเหล้า ลดความรนุแรงต่อผูห้ญงิและเดก็” ทีด่�าเนนิการโดยกลุม่

ผู้หญิงในชุมชนจ�ากัดอยู่แต่เฉพาะสมาชิกในชุมชนเท่านั้น ซึ่งไม่รวมเอาคนนอกชุมชนที่เวียนเข้ามาพัก

อาศยัอยูต่ามหอพกัชัว่คราวเข้าไว้ด้วย แต่ผลกัภาระให้เป็นหน้าทีข่องเจ้าของหอพกัในการสอดส่องดแูล 

ตักเตือน ไม่ให้คนนอกชุมชนเหล่านี้ดื่มสุราจนเมามายและก่อความร�าคาญขึ้นในชุมชน

หมู่บ้านตีนธาตุมีความแตกต่างทั้งทางชาติพันธุ์และกลุ่มผลประโยชน์ในชุมชน ความแตกต่าง

ทางชาติพันธุ์คือ คนเมืองกับคนไทใหญ่ ซึ่งคนสองกลุ่มนี้มีวิธีคิด พิธีกรรมและความเชื่อแตกต่างกัน 

ท�าให้การใช้แอลกอฮอล์ในพิธีกรรมและพฤติกรรมการบริโภคสุราแตกต่างกันไปด้วย ในปี พ.ศ. 2519 

มาตรการทางสังคมเริ่มต้นจากการน�าของพระสงฆ์ และได้ผลจริงจังในปี พ.ศ. 2523 โดยห้ามชาวบ้าน 

ที่ดื่มสุราหรือเมาเข้าวัด รวมทั้งการผลักดันงานประเพณีปลอดเหล้าของผู ้น�าชุมชน มาตั้งแต่ 

ปี พ.ศ. 2538 ซึ่งกลุ่มผู้หญิงได้สานต่องานเรื่อยมา ส่วนความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก

การท่องเที่ยว (ผู้หญิงบางคนขายเหล้า เป็นเจ้าของเกสท์เฮาส์) กับกลุ่มที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการ

พฒันาการท่องเทีย่ว ไม่ได้ส่งผลให้กลุม่รณรงค์ในเรือ่งการลดละเลกิเหล้าต้องต่อรองกบักลุม่ทีต้่องการ

ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวไม่ได้รับผลประโยชน์

มากมายอย่างที่คาดคิดเอาไว้ และการท่องเที่ยวก็ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ยิ่งกว่านั้นกลุ่มผู้น�าหญิงที่รณรงค์ลดละเลิกเหล้าเป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มที่คาดว่าจะได้

รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวด้วย

ส่วนการสนับสนุนจากภายนอกกลุ่มผู้หญิงในชุมชนฟ้าใหม่ท�าโครงการร่วมกับ “มูลนิธิเพื่อน

หญงิ” ซึง่รบัการสนบัสนนุจากงบประมาณจาก สสส. แต่ไม่ได้ท�างานร่วมกบั สคล. โดยตรง โครงการเริม่

จากชมุชนได้ร่วมท�าวจิยัเรือ่งผลกระทบสรุาในฐานะปัจจยัร่วมทีก่่อให้เกดิปัญหาความรนุแรงในครอบครวั 

และต่อมาพัฒนาเป็นโครงการลดละเลิกเหล้า ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก แม้ว่าต่อมาไม่ได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณ กลุ่มผู้หญิงก็ยังท�างานต่อเนื่อง โดยอาศัยช่วงมีการชุมชนต่าง ๆ ในชุมชน 
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สอดแทรกวิธีคิดหรือระดมความเห็นคนในชุมชน ซึ่งบางกิจกรรมไม่ต้องใช้เงินทุน อาศัย “จิตอาสา” 

ปัจจุบันก�าลังพัฒนาโครงการที่จะขอรับทุนจาก สสส. ผ่านทาง “มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล” เพื่อด�าเนิน

กิจกรรมส�าหรับเยาวชน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับโครงการลดละเลิกเหล้า ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

กจิกรรมส�าคญัทีร่ณรงค์ในหมูบ้่านตนีธาตคุอืงานบญุปลอดเหล้าในวดั เช่น งานสรงน�า้พระธาตุ 

งานกฐิน ผ้าป่า และกิจกรรมปลอดเหล้าในงานประเพณีต่าง ๆ ภายในชุมชน การรณรงค์งดเหล้างาน

ศพได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ในปี พ.ศ. 2553 ต่อมาเครือข่ายองค์กรงดเหล้าที่ได้รับการ

สนับสนุนโดย สสส. เข้ามาหนุนเสริมงานชุมชนในภายหลังจนกระทั่งได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้าน

ต้นแบบการจัดการสุรา เป็นหมู่บ้านงานศพปลอดเหล้า 100% ความเข้มแข็งของชุมชนเกิดจากความ

ร่วมกนัของคนในชมุชน ทัง้ชาวบ้านด้วยกนัเองและกลุม่ชาวไทใหญ่ทีอ่พยพเข้ามาใหม่ ผูน้�าเองกม็คีวาม

กระตือรือร้น และให้ความส�าคัญกับการควบคุมพฤติกรรมการการดื่มสุราของคนในชุมชน มีศักยภาพ

ในการประสานความร่วมมือได้ดี

กลุม่ผูน้�าหญงิในหมูบ้่านต�า๊ม่อนได้มบีทบาทในงานพฒันา ซึง่มปีระวตัศิาสตร์มายาวนานอยูแ่ล้ว 

ปัจจุบันผู้หญิงเข้าไปมีบทบาทในพื้นที่การเมืองท้องถิ่น ท�างานบริหารท้องถิ่น และการถ่ายทอดความรู้ 

อีกทั้งยังท�างานในการต่อต้านการค้าเด็กและสตรี ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์(พม.) แกนน�าเครือข่ายแม่ญิงพะเยา มองว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว 

แต่เป็นปัญหาสังคม โดยวิเคราะห์ว่าความรุนแรงที่เกิดในครอบครัวมีสาเหตุมาจากปัญหาการดื่มสุรา

เสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้หญิงโดยตรง จึงจ�าเป็นต้องแก้ไขปัญหาการดื่มสุรา ปัจจุบัน

สถานการณ์การดื่มสุราในระดับต�าบลลดลง โดยมีแกนน�าชุมชนเป็นตัวอย่างที่ดี อีกทั้งมีแกนน�าเครือ

ข่ายแม่ญิงพะเยาที่มีความเข้มแข็งอยู่ในชุมชน เอาจริงเอาจังกับการรณรงค์ไม่ให้มีการดื่มสุราในงาน

เทศกาลและงานประเพณีต่าง ๆ ชุมชนได้สร้างกฎระเบียบหมู่บ้าน การควบคุมการดื่มสุราในชุมชนก็

เป็นหนึ่งในกฎระเบียบ โดยห้ามดื่มสุราในงานทอดกฐิน งานบุญในวัด ถ้าละเมิดฝ่าฝืนมีการปรับไหม 

อีกทั้งองค์กรทางด้านศาสนา ได้แก่ วัด และคริสตจักร มีส่วนมากเช่นกันในการด�าเนินกิจกรรมเกี่ยว

กับปัญหาสุราในชุมชน โดยใช้หลักการทางพุธศาสนา เช่น หลักศีล 5 แบบพุทธ หรือการระมัดระวัง

ในการด�าเนินชีวิตแบบคริสต์

ผู้หญิงในชุมชนสะเอียบมีบทบาทร่วมกับผู้ชายในชุมชนแทบทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งชุมชน

มีพื้นฐานของความเข้มแข็งภายในดี ความเป็นเครือญาติยังมีความเหนียวแน่นมั่นคง อีกทั้งสั่งสม

ประสบการณ์จากการต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อปกป้องชุมชน สภาพแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติใน

อดตีเป็นทนุเดมิชาวบ้านจงึเรยีนรูใ้นการวเิคราะห์สถานการณ์และการชงิไหวชงิพรบิ ซึง่ภายในเองมกีาร

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้คนรุ่นใหม่ ๆ ด้วย ชุมชนสร้างกฎระเบียบร่วมกันในชุมชน รวม

ทั้งการควบคุมพฤติกรรมการดื่มสุราในชุมชนเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ซึ่งผู้ชายจะมีบทบาทผู้น�า

ในระดับชุมชนเด่นชัดมากกว่าผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นกรรมการหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ก�านัน สมาชิก อบต. 
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เพราะต้องติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ และภาคส่วนต่าง ๆ จากภายนอก โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการถูกทางการเพ่งเล็งจับจ้องมาโดยตลอด และปัจจุบันยังเป็นเป้าหมายของกลุ่มรณรงค์เลิกเหล้า  

ทีพ่ยายามจะเข้าไปสร้างสมัพนัธ์ด้วย แต่ผูห้ญงิจะมบีทบาทเด่นในระดบัครวัเรอืน การควบคมุการผลติ

และการจดัการด้านเศรษฐกจิ (สรุา) เพือ่ให้ธรุกจิสรุาพืน้บ้านสามารถอยูไ่ด้ในระยะยาว เพราะมปัีญหา

ในด้านการผลติ เช่น มต้ีนทนุการผลติสงู กระบวนการต้นและกลัน่ต้องใช้ไม้ฟืนจ�านวนมาก ปัญหาด้าน

อาชีวอนามัย เช่น การสัมผัสน�้าหมักสุราหรือสาโทนาน ๆ  ท�าให้มือติดเชื้อรา เล็บผิดรูป และหลุดลอก  

สุดควันฟืนต้มกาจการต้มกลั่นสุรานาน ๆ เสี่ยงต่อโรคทางเดินหายใจและภูมิแพ้ สูดกลิ่นสุราที่ระเหย

ท�าให้เกิดอาการมึนเมาได้ รวมทั้งประสบปัญหาทางด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) หรือสภาพการ

ท�างานทีไ่ม่เหมาะสมท�าให้ร่างกายเจบ็ป่วย ทัง้นีห้น่วยงานรฐัทีเ่กีย่วข้องได้ลงมาก�ากบัควบคมุการผลติ

อย่างเข้มข้นและเข้มงวดมากขึ้น อีกด้านหนึ่งก็ต้องหาหนทางในการรับมือกับกระแสรณรงค์ลดละเลิก

เหล้า ที่มองว่าสุราพื้นบ้านเป็นปัญหาท�าให้ประชาชนดื่มสุราเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นความวิติกังวลอย่าง

มากของผูห้ญงิในชมุชนทีผ่ลติสรุาพืน้บ้าน อกีทัง้ความพยายามในการรเิริม่แนวคดิสวสัดกิารชมุชน เช่น 

หยิบยกเรื่องการจัดตั้งกองทุนมาเป็นประเด็น เพื่อรับมือกับปัญหาสุราที่ได้รับผลกระทบจากนโยบาย

ภาครัฐ

เครือข่ายความรู้ของผู้หญิง

ผู้หญิงภายในชุมชนร่วมกับชาวบ้านและเครือข่าย วิเคราะห์ปัญหาการบริโภคสุราของคนใน

ชุมชน เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาหรือแสวงหาทางออก (Solution) ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ งานวิจัยทั้ง 

4 พื้นที่ชี้ให้เห็นว่ามีความพยายามของผู้หญิงในการสานความร่วมมือกันในรูปแบบเครือข่าย โดยการ 

บูรณาการความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสุราที่ได้รับและเรียนรู้มา ทั้งทางด้านการแพทย์ 

(สุขภาพ) ด้านสังคม-วัฒนธรรม (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) และสตรีนิยม (เพศภาวะ สิทธิ และ

กฎหมาย) เข้าด้วยกัน

ชุมชนฟ้าใหม่ พบว่าผู้น�าหญิงปรับใช้ความรู้หลากหลายในการด�าเนินงาน เช่น การจัดท�า

โครงการ “ลดละเลิกเหล้า ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” ผู้หญิงบูรณาการความรู้หลายแขนง 

เช่น ความรูด้้านสขุภาพ ความรูด้้านสงัคม และสทิธมินษุยชนสตร ีจนเกดิเครอืข่ายความรูข้องผูห้ญงิขึน้ 

แกนน�าผูห้ญงิในชมุชนฟ้าใหม่และผูน้�าหญงิในชมุชน 5 ธนัวาทีอ่ยูใ่นบรเิวณใกล้เคยีง ต่างผ่านการอบรม

อาสาสมคัรกฎหมายเพือ่ผูห้ญงิชนบท ทีด่�าเนนิการโดยศนูย์สตรศีกึษา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ มาด้วยกัน จึงมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันอย่างดี สามารถแบ่งปัน ทั้งประสบการณ์ในชีวิต

และความรูส้กึภายในร่วมกนั ในฐานะคนหวัอกเดยีวกนั เข้าใจและช่วยให้ก�าลงัใจกนัและกนั รวมทัง้การ

เข้าร่วมในขบวนการเคลื่อนไหวของผู้หญิงเข้าร่วมกิจกรรมเวทีประชุม สัมมนา เสวนาต่าง ๆ พัฒนา

ตนเอง และสนับสนุนงานรณรงค์ในชุมชน จนเกิดเป็นเครือข่ายความรู้ขึ้น



กำ�กึ๊ดแม่ญิง : ชุมชนล้�นน�กับก�รจัดก�รสุร�   249 

ในพืน้ทีว่จิยัหมูบ้่านตนีธาต ุกลุม่ผูห้ญงิสร้างความร่วมในการท�างานรณรงค์ลดละเลกิเหล้าผ่าน

เครือข่ายสตรีที่ได้รับการเรียนรู้ การเสริมสร้างศักยภาพและบทบาทผู้น�าสตรี ซึ่งสามารถวิเคราะห์และ

เข้าใจปัญหาสุราในชุมชน ที่ไม่จ�ากัดเฉพาะมิติทางด้านสุขภาพอย่างเดียว แต่ยังเชื่อมโยงมิติทางด้าน

สงัคมและวฒันธรรม โดยการให้ความส�าคญักบัความสมัพนัธ์ภายในชมุชน ความสมัพนัธ์ในครอบครวั

และเครือญาติ ความสัมพันธ์ระหว่างคนเมืองและชาวไทใหญ่ และการตระหนักถึงบทบาทของตนใน

ฐานะแกนน�าผู้หญิง ที่รณรงค์แก้ไขปัญหาการดื่มสุราของคนในชุมชนอย่างจริงจัง โดยไม่จ�ากัดการ

ควบคุมและจัดการสุราในชุมชนที่เน้นสังคมปลอดเหล้า ตามเงื่อนไขของมาตรการทางนโยบายและ

กฎหมายที่รัฐบาลก�าหนดขึ้น แต่กลุ่มผู้หญิงได้จัดการความรู้ด้านสุขภาพ ความคิดพื้นฐานศีลธรรม

และจริยธรรม และมาตรการทางสังคมที่มีลักษณะยืดหยุ่นตามเงื่อนไขและความเหมาะสมของชุมชน

ในหมู่บ้านต�๊าม่อน กลุ่มผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการควบคุมสุราในชุมชน ผ่านเครือ

ข่ายแม่ญิงพะเยาที่ได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง

ศักยภาพ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทผู้น�าสตรี รวมทั้งมีทักษะและความรู้ด้านการเมืองท้องถิ่น ซึ่งต่าง

ก็ตระหนักและเข้าใจดีว่าปัญหาการดื่มสุราในชุมชนส่งผลกระทบตนเอง ต่อครอบครัว และชุมชนโดย

รวม ดงันัน้การควบคมุสรุาในชมุชนของผูห้ญงิมรีปูแบบการด�าเนนิงานแบบเครอืข่าย ทีเ่น้นกจิกรรมการ

ให้ก�าลังใจผู้ที่จะงดหรือเลิกเหล้า โดยการเยี่ยมบ้าน เข้าไปพูดคุยอย่างต่อเนื่อง แทนการน�าผู้ติดสุรา

เข้ารับอบรมและการบ�าบัด อีกทั้งยังผสมผสานการใช้มาตรการทางสังคมในชุมชน และมาตรการทาง

กฎหมายของทางภาครฐั เราจะเหน็ได้ว่านอกจากผูห้ญงิจะได้รบัความรูแ้ละประสบการณ์จากการท�างาน

ในเครือข่ายแล้ว ยังท�าให้ได้รู้จักเครือข่ายองค์กรที่ท�างานในประเด็นที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันมากขึ้น  

ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ต่อยอดความรู้และขยายงานลงสู่ชุมชนได้เพิ่มขึ้น ประสบการณ์และความรู้ 

และเครือข่ายผู้หญิงเหล่านี้ จึงไปเสริมพลัง (Empower) ให้แก่กลุ่มผู้หญิงในชุมชนให้เพิ่มพูนขึ้นด้วย

ปัญหาและอุปสรรค

ประการแรก งานวิจัยชี้ให้เห็นว่า ภายใต้เงื่อนไขบริบทสังคมสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อน  

การจัดการและควบคุมสุราโดยชุมชนเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากอิทธิพลของความคิด

แบบเสรีนิยม ที่ดึงดูดให้ชาวบ้านหันมาบริโภคสุรากันมากขึ้น หรือความเจริญเติบโตของเมืองและการ

ขยายตัวของการท่องเที่ยว ที่ดึงดูดให้ผู้คนจากที่ต่าง ๆ อพยพเข้ามาพักอาศัยอยู่ภายในชุมชนมากขึ้น  

จนบางครั้งไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการดื่มสุราของคนนอกที่เข้ามาอาศัยในชุมชนได้ ดังนั้นการ

จัดการและการควบคุมสุราจึงมีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น

ประการที่สอง ท่ามกลางการรณรงค์ลดละเลิกเหล้า ชาวบ้านในชุมชนต้องเผชิญกับปัญหา  

“อคตทิางชนชัน้” จากสงัคม เพราะชาวบ้านทีด่ืม่สรุา มกัจะตกเป็นเป้าของการโจมตผ่ีานสือ่ในรปูแบบ

ต่าง ๆ ว่าเป็นคนจนที่ไม่มีความรู้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ขณะที่คนชั้นกลาง หรือคนชั้นสูง ที่มีฐานะ
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ลาภ ยศ สรรเสริญ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรู ๆ ราคาแพง ๆ ไม่ได้เป็นปัญหาที่จะต้องไปแตะต้อง

แต่อย่างใด ดังนั้นเราจะแก้ปัญหาสุรา ท่ามกลางอคติทางชนชั้นในสังคมได้อย่างไร

ประการที่สาม ในระหว่างการด�าเนินกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิกเหล้าในชุมชน ผู้หญิงที่ลุกขึ้น

มาปกป้องผู้หญิงของตนเอง ต้องเผชิญกับ “อคติทางเพศ” โดยเฉพาะจากผู้ชาย ซึ่งถือว่าเป็นขวาก

หนามส�าคัญ ที่ผู้น�าหญิงต้องฟันฝ่าไปให้ได้ เพราะกว่าที่ผู้หญิงจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�า กว่าที่จะได้รับ

ความไว้วางใจจากคนในชมุชน และการยอมรบัจากผูช้าย เป็นเรือ่งยากล�าบากมาก เธอต้องสัง่สมความ

รูแ้ละประสบการณ์จากสถานการณ์รอบตวั และปรบัใช้ความรูจ้ากทีไ่ด้มาจากเครอืข่ายความรู ้และการ 

ชิงไหวชิงพริบเพื่อช่วงชิงพื้นที่กับผู้ชายในชุมชนและสังคม

6.2 ข้อถกเถียงเชิงทฤษฎี

นอกเหนือไปจากการค้นหาความรู้และแนวทางข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการพัฒนาแล้ว  

การวิจัยนี้อยากจะชี้ชวนให้เกิดการถกเถียงกันในเชิงทฤษฎีด้วย กล่าวคือ

ประการแรก การเปลี่ยนแปลงของสังคมมาตาลัยในสังคมภาคเหนือจากกระบวนการพัฒนาซึ่ง

วางอยู่บนฐานกระบวนทัศน์ครอบง�าแบบชายที่ผ่านมาท�าให้สถานะอ�านาจของผู้หญิงถูกลดทอนลงไป

อย่างมาก7ผู้หญิงถูกเบียดขับออกจากการเป็นผู้ผลิตในสังคมสังคมปั่นป่วนไปหมดเพราะจารีตเดิมที่มี

อยู่ไม่ท�างานอีกต่อไปแล้วข้อถกเถียงที่ปรากฏขึ้นคือ ด้านหนึ่ง มองว่าการขับเคลื่อนรณรงค์ปัญหาสุรา 

ที่มีความพยายามดึงผู้หญิงเข้าร่วมด�าเนินกิจกรรม ทั้งการรณรงค์ ลด ละ เลิกสุราการประชุม อบรม 

สัมมนา ร่วมกับสมาชิกอื่น ๆ ในชุมชนและเครือข่าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาชุมชนนั้น 

เป็น “ยุทธศาสตร์ชุมชน” ที่มีนัยยะทั้งการพัฒนาสิทธิสตรีและปรับความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่าง

หญิงชายให้เท่าเทียมกันมากขึ้น (สมยุภัทร เสียงสุวรรณ, 2550) กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ ผู้หญิงต้องแย่ง

ชิงพื้นที่กับผู้ชาย เพื่อสร้างตัวตนใหม่ โดยเชื่อมโยงกับบทบาทหน้าที่ทางสังคม ท่ามกลางความขัดสน

ทั้งโอกาสทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง(สมยุภัทร เสียงสุวรรณ, 2550: 88)โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

เข้าไปเกี่ยวข้องกับการต่อสู้เพื่อห้ามหรือต่อต้านการดื่มสุราคือ การขยายบทบาททางจารีตซึ่งผู้หญิง

เล่นบทในฐานะผู้กุมบังเหียนของผู้ชายและรักษาความสงบสุขมาโดยตลอด กรณีที่ผู้หญิงก้าวเข้าสู่เวที

สาธารณะเพื่อแสดงบทบาทเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิงกับความอ่อน

ไหวของผู้หญิงในการตอบสนอง (Marshall and Marshall, 1990; อ้างใน Hezel, 1991: 222)

7  การลดคณุคา่ของผูห้ญงิอาจจะพจิารณาไดจ้ากทัง้ 1) ดา้นอดุมการณท์างวฒันธรรม บทบาทและภาระหนา้ทีข่องผูห้ญงิ ผลผลติ

ของผู้หญิง และสภาพแวดล้อมทางสังคมของผู้หญิง (Social Milieux) 2) เครื่องมือเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic devices) เช่น  

ผู้หญิงมีคุณสมบัติของมลภาวะและ 3) การจัดรูปแบบเชิงโครงสร้างสังคม (Social structural arrangement) ที่กีดกันผู้หญิง

จากการมีส่วนร่วมหรือเชื่อมต่อกับขอบเขตของสังคมที่อ�านาจด�ารงอยู่ (Ortner, 2000: 358)
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ขณะทีอ่กีด้านหนึง่ มองว่าเป็นการผลกัภาระให้กบัผูห้ญงิเพิม่มากขึน้เพราะเมือ่เกดิปัญหาสงัคม 

(รวมทั้งปัญหาการบริโภคสุราในชุมชนด้วย) ใครก็วิ่งเข้าไปหาผู้หญิงเพื่อให้ช่วยเหลือแต่กลับไม่มอบ

อ�านาจให้ผู้หญิง ซึ่งถือว่าไม่ยุติธรรมต่อผู้หญิงอย่างมาก เพราะสังคมไม่ยอมรับสถานะของผู้หญิงดัง

นั้นถ้าเรายังไม่ไปเปลี่ยนพื้นฐานทางสถาบันให้เกิดการเปลี่ยนมุมมองทางวัฒนธรรมที่ไปลดคุณค่าของ

ผู้หญิงเสียใหม่แล้วละก็ ไม่มีทางที่ความคิดและข้อเสนอทางวัฒนธรรมในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ

ภาวะจะส�าเร็จได้ ไม่ว่าจะเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขกฎหมาย หรือความเสมอภาคทางเพศ (Ortner, 

2000: 367)8 หรือแม้แต่การเพิ่มบทบาทผู้หญิงในงานพัฒนาและการแก้ปัญหาที่ชุมชนก�าลังเผชิญอยู่

ก็ตามความจริงแล้วเราควรที่จะพิจารณาว่าเมื่ออ�านาจของผู้หญิงลดลงแล้วเราจะฟื้นอ�านาจของผู้หญิง

อย่างไร (ยศ สันตสมบัติ, 2535; 2548) ก่อนที่จะไปครุ่นคิดแก้ไขปัญหาสุรา ซึ่งเป็นปัญหาเล็ก ๆ เมื่อ

เทียบกับสถานะอ�านาจของผู้หญิงที่ถูกลดทอนลงไป

ประการที่สอง ข้อถกเถียงว่าด้วย “ความเป็นชุมชน” ได้แก่ ข้อถกเถียงระหว่างชุมชนกายภาพ 

(Physical community) ที่มีขอบเขต (Boundary) กับชุมชนทางสังคม (Social community) ซึ่งเป็น

ชมุชนแห่งความสมัพนัธ์ ส่วนข้อถกเถยีงชดุทีส่ามครอบคลมุทัง้สองชดุแรก นัน่คอื ชมุชนในฐานะทีเ่ป็น

วาทกรรมซึ่งสามารถอธิบายข้อถกเถียงของสองกลุ่มแรกได้ งานวิจัยชี้ให้เห็นว่า คนในชุมชนจะเป็นผู้

ก�าหนดหรือนิยามขึ้นมาเองว่าอะไรคือ “ชุมชน” ของพวกเขา/เธอก�าหนดว่าตรงไหนคือชุมชนของเขา/

เธอ และตรงไหนไม่ใช่ หรอืก�าหนดว่าใครจะอยูใ่นชมุชนของเขา/เธอบ้าง และคนไหนทีไ่ม่ได้อยูใ่นชมุชน

ของพวกเขา/เธอ ขณะเดียวกันการนิยามชุมชนนี้ก็ยังเชื่อมโยงกับชุมชนในทางกฎหมายหรือชุมชนใน

แบบทางการต่าง ๆ  ด้วย เช่น ผูช้ายคนหนึง่มอีาการเมาเหล้าอย่างหนกัอยูใ่นชมุชนฟ้าใหม่ทัง้ ๆ  ทีเ่ป็น

อาณาเขตชมุชนหรอืหมูบ้่านทีเ่ป็นทางการ แต่ชาวบ้าน (ผูห้ญงิ) ทีน่กัวจิยัไปพดูคยุด้วยกลบับอกว่าชาย

คนดงักล่าวไม่ใช่คนในชมุชนของตน เป็นต้น ฉะนัน้จะเหน็ว่าความหมายของ “ชมุชน” มคีวามยดืหยุน่ 

ทีส่�าคญัคอืไม่มนียิามทีต่ายตวั เพราะถ้าเมือ่ไหร่ทีช่มุชนมลีกัษณะทีต่ายตวักอ็าจจะเกดิปัญหายุง่ยากได้

ประการที่สาม การที่ผู้หญิงออกมาปลดเปลื้องภาระและความกดดันจากปัญหาความยากจน

และความรนุแรงภายในครอบครวั ท�าให้ยกระดบัการถกเถยีงเรือ่งครอบครวัมากขึน้ ในเรือ่งทีว่่าอ�านาจ

ในครอบครัวเป็นของใคร อย่างไรกันแน่? ข้อถกเถียงในหมู่นักสตรีนิยมที่ถกเถียงกันมานานแล้วว่า

ครอบครัวมีคุณลักษณะเป็นสาธารณะ (Public) หรือส่วนตัว (Private) ซึ่งมีความโน้มเอียงที่มองแบบ

แยกขั้วออกจากกันแต่ในปัจจุบันนั้น (รวมทั้งจากงานวิจัยด้วย) ครอบครัวไม่ใช่มีคุณลักษณะแค่เพียง

8  การเปลี่ยนแปลงสถาบันทางสังคม เช่น ผ่านการแก้ไขกฎหมาย การให้โควตาการจ้างงาน ไม่สามารถที่จะส่งผลกระทบให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้หญิงได้ ถ้าภาษาทางวัฒนธรรมและภาพพจน์ที่มีต่อผู้หญิง (Imagery) ยังคงเอื้ออ�านวยให้

กับการมองแบบลดคุณค่าของผู้หญิงด�ารงสืบเนื่องต่อไป ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงข้อสันนิษฐานทางวัฒนธรรม (Cultural 

assumptions) ผ่านส�านึกของทั้งกลุ่มผู้หญิงและผู้ชายที่เกิดขึ้น เช่น การปรับเปลี่ยนทางการศึกษา ภาพพจน์ในสื่อมวลชน ก็ไม่

ประสบความส�าเรจ็เชน่กนั ถา้พืน้ฐานทางสถาบนัของสงัคมไมเ่ปลีย่นไปเพือ่ทีจ่ะเพิม่พลงัและสนบัสนนุมมุมองทางวฒันธรรมให้

เปลี่ยนไป (Ortner, 2000: 367)
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เป็นสาธารณะหรือส่วนตัวอย่างที่เคยถกเถียงหรือเข้าใจกันมาก่อนเท่านั้น ครอบครัวยังมีคุณลักษณะ

แบบชุมชน (Communal) ด้วย ลักษณะแบบชุมชนเป็นสภาวะกึ่ง ๆ สาธารณะและกึ่ง ๆ ส่วนตัวด้วย

เช่นกนั สภาวะกึง่ ๆ  กลาง ๆ  เช่นนีม้สีถานะเป็น “พืน้ทีท่ีส่าม” (Thirdspace) ซึง่หมายถงึพืน้ทีใ่หม่ ๆ   

ที่มีพลวัตของปฏิสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัว

การมองสุรามีหลากหลายมิติ ในกรณีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้มีประเด็นที่ถกเถียงกัน

มากคอื ฝ่ายหนึง่มองว่า การดืม่สรุาเป็นเรือ่งส่วนตวัของผูด้ืม่ ซึง่แต่ละคนมสีทิธทิีจ่ะดืม่ได้ไม่ใช่เรือ่งของ

คนอื่น เป็นสิทธิส่วนบุคคลในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่ง โดยเฉพาะฝ่ายนโยบายเห็นว่า สิทธิของปัจเจกบุคคล

มากระทบสทิธขิองคนอืน่ ใช่ทกุคนมสีทิธส่ิวนบคุคลแต่เมือ่สทิธนิัน้ไปกระทบหรอืละเมดิสทิธขิองคนอืน่

เราจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร

ข้อเสนอที่ได้จากงานวิจัยทั้ง 4 พื้นที่คือ ถ้ายึดผู้หญิงหรือชุมชนเป็นตัวตั้ง ผู้หญิงหรือชุมชนก็

จะมองว่าอะไรเป็นปัญหาส�าคัญส�าหรับเขา จริงอยู่ที่การดื่มสุรากระทบกับสังคมโดยรวมด้วย แต่การ

แก้ปัญหาของชาวบ้านก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมา “ห้าม” แต่เป็นในลักษณะที่ว่าดื่มสุราได้แค่ไหนถึงจะพอ

และยอมรับได้ เพราะฉะนั้นจึงมีลักษณะของการต่อรองกันเสียมากกว่า ลักษณะเช่นนี้เป็นการจัดการที ่

ผูห้ญงิใช้ภายในชมุชนเพราะว่าไม่ใช่เป็นเส้นแบ่งทีต่ายตวัว่าตรงนีห้้าม (ดืม่สรุา) แต่มคีวามยดืหยุน่ เช่น 

กรณีชุมชนฟ้าใหม่ ผู้ชายคนหนึ่งเมาหนัก ขนาดที่ลุกไปไหนไม่ได้ ต้องนอนแบบไม่ได้สติ แต่ผู้หญิงใน

ชมุชนบอกว่าชายคนนีไ้มใ่ชค่นในชมุชน ถา้พจิารณาเพยีงปรากฏการณเ์ฉพาะหน้า เราจะตอบไม่ได้วา่

หมายความว่าอะไร ซึ่งกรณีแรงงานอพยพข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน เห็นได้ชัดเจนมาก เพราะ 

ผูห้ญงิและชาวบ้านในชมุชนจะบอกว่าไม่ใช่คนในชมุชน อย่างไรกด็กีรณหีมูบ้่านตนีธาต ุถงึแม้พวกเขา

จะเป็นแรงงานอพยพข้ามชาติชาวไทใหญ่ แต่ผู้หญิงในชุมชนก็ไม่ได้แบ่งแยกหรือกีดกันพวกเขาออก

ไปจากกระบวนการเคลื่อนไหวเรื่องการควบคุมสุราโดยชุมชน ตรงกันข้ามกลับพยายามดึงเข้ามาร่วม

กระบวนการ (Inclusive) ในฐานะที่เป็นก�าลังแรงงานในชุมชน

ในประเดน็การต่อสูต่้อรองนี ้เมือ่เปรยีบเทยีบกบังานศกึษาลกัษณะนีข้องทีอ่ืน่ในต่างประเทศ โดย

เฉพาะแรงงานไทยข้ามชาต ิทีไ่ปแสดงพฤตกิรรมในสวนสาธารณะทีเ่ขาสร้างเป็นชมุชนจนิตนาการของ

เขา ในฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ เป็นพื้นที่ที่ต้องต่อสู้มากที่สุดระหว่างแรงงานไทยแรงงานต่าง

ประเทศและแรงงานในประเทศของเขาเอง ส�าหรับพวกเขาสวนสาธารณะกลายเป็น “พื้นที่ปลอดภัย” 

ซึ่งกฎระเบียบต่าง ๆ ทับซ้อนกันอย่างมาก ในสวนสาธารณะที่ถูกสร้างเป็นชุมชนจินตนาการนั้น พวก

เขาได้มาพดูคยุในเรือ่งราวสารทกุข์สกุดบิของชวีติ พฤตกิรรมการแสดงออกทางเพศของกลุม่เพศภาวะที่

หลากหลาย หรอืการแสดงออกทางเพศวถิอีย่างเปิดเผย ยกเว้นการดืม่เหล้า เพราะว่าต�ารวจจ้องจะจบักมุ 

หากพวกเขาดื่มสุราในสวนสาธารณะ พวกเขาบ่อยครั้งนั่งเล่นไพ่กัน แม้ว่าจะผิดกฎหมาย ซึ่งต�ารวจก็

จ้องจะจับกุม แต่พวกเขาก็จะอ้างว่าไม่ได้เล่นการพนัน ซึ่งที่จริงแล้วมีเล่นเอาเงินกัน (สุริยา สมุทคุปติ์, 
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 2558; สุริยา สมุทคุปติ์ และพัฒนา กิติอาษา, 2542) ส่วนกรณี “คนผี” คือแรงงานข้ามชาติ 

ชาวไทยทีไ่ปท�างานยงัประเทศเกาหลใีต้ โดยพยายามหลกีเลีย่งอ�านาจรฐัและกฎหมาย มนียัยะทีช่ีช้วนให้ 

ตั้งค�าถามว่า เป็นพื้นที่หรือรูปแบบของการต่อต้านใช่หรือไม่ (Suriya Smutkupt, 2014)

6.3 ข้อเสนอแนะ

งานวิจัยได้น�าเสนอภาพปัจจุบันของการจัดการและควบคุมสุรา ที่ต่างไปจากอดีต อย่างมาก  

ซึ่งเราจ�าเป็นที่จะต้องหันมาพิจารณาประเด็นสุราในแง่มุมใหม่ ๆ เพื่อท�าความเข้าใจการควบคุมสุรา

ตามความเป็นจริงทางสังคม ส�าหรับงานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะดังนี้

ประการแรก การทบทวนและปรับเปลี่ยนมุมมอง

1) การพยายามทีจ่ะให้ประชาชน “เลกิเหล้า” นัน้จะเหน็ว่ามแีนวโน้มทีจ่ะท�าให้บางชมุชนกลาย

เป็นหมู่บ้านนักบุญและบางหมู่บ้านกลายเป็นผู้ท�าบาป กระบวนการรณรงค์เช่นนี้ไม่น่าจะเป็นแนวโน้ม

ที่ดี ซึ่งจะท�าให้หมู่บ้านที่มองสุราหรือใช้สุราเป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ตกอยู่ในภาวะอิหลักอิเหลื่อ 

เพราะเป็นเหตุให้คนท�าบาป ให้คนติดสุราดังนั้นกระบวนการรณรงค์แบบนี้ ซึ่งสร้างความเกลียดกลัว 

และการประณาม จ�าเป็นที่จะต้องทบทวนใหม่

2) สสส. หรือฝ่ายนโยบายที่เกี่ยวข้อง ควรปรับเปลี่ยนมุมมองให้มาสนใจกับการสร้าง  

“พื้นที่ปลอดภัย” ให้เป็นพื้นที่ของผู ้ดื่มสุราและสมาชิกในครอบครัวและคนใกล้ชิดได้เผยตัวตน  

เปิดใจ เล่าปัญหา ทบทวนชีวิต สร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจ และค้นหาทางออกได้อย่างยั่งยืน แทนที่

จะพยายามสร้างหรือขยาย “พื้นที่ปลอดเหล้า” ที่มีลักษณะของการกีดกันผู้ดื่มสุราและผู้ผลิตสุราพื้น

บ้าน ผลักพวกเขาออกไปอยู่ชายขอบของสังคมมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งไม่ได้เป็นผลดี ที่จะช่วยให้สามารถ

แก้ปัญหาที่ต้นเหตุของการดื่มสุราได้อย่างแท้จริง

3) สสส. หรือฝ่ายนโยบายที่เกี่ยวข้อง ควรปรับเปลี่ยนมุมมองให้มาสนใจกับการสร้าง “พื้นที่” 

ของผูห้ญงิและกลุม่คนไร้อ�านาจ (Subaltern) ในชมุชนและสงัคม โดยพยายามรบัฟังเสยีง (ทีข่าดหายไป) 

ของพวกเธอและเขาเหล่านี้ให้มาก ๆ เนื่องจากผู้หญิงได้แบกรับภาระต่าง ๆ ทั้งด้านการผลิตและการ

ผลิตซ�้าของสังคมมาอย่างยาวนาน ส่วนกลุ่มคนไร้อ�านาจก็ถูกละเลยอยู่เสมอ จนกลายเป็นคนไร้ตัวตน

อยู่ในสังคมไทย ทั้ง ๆ ที่ก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับคนหมู่มาก
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ประการที่สอง การสนับสนุนการศึกษาและวิจัย

1) การศกึษาปัญหาสรุา ควรเริม่ต้นจากการท�าความเข้าใจสภาพปัจจยัและเงือ่นไขของบรบิทเชงิ

โครงสร้าง และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่ก�ากับอยู่เป็นอันดับแรก อันดับ

ต่อมา ความพยายามทีจ่ะดงึผูห้ญงิให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการรณรงค์ในเรือ่งสรุานัน้ ควรมแีนวทางหรอื

กระบวนการในการมอบหรือคืนอ�านาจให้กับผู้หญิงไปพร้อม ๆ กันด้วย มิฉะนั้นจากเจตนาดีจะกลาย

เป็นการผลักภาระให้ผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาแนวทางหรือกระบวนการ

ในการมอบหรือคืนอ�านาจให้กับผู้หญิงว่าควรเป็นอย่างไร

2) ชาวบ้านมีวิธีคิดในการจัดการและการควบคุมสุราแบบไม่ใช่แยกขั้วแบ่งฝ่ายถูก-ผิด หรือ

ดี-ชั่ว แบบตายตัว การแบ่งแยกขั้วแบบตายตัวนี้ น�าไปสู่การกีดกันคนดื่มสุรา และสร้างความเป็น  

“คนอื่น” ขึ้นในชุมชนและสังคม เพราะฉะนั้นแนวทางที่ควรจะเป็นจึงควรมีลักษณะของการประสาน

ความร่วมมอืและการดงึเข้าร่วม เพือ่ให้สามารถอยูร่่วมกนัได้ระหว่างสรุา ผูด้ืม่ ผูจ้�าหน่าย และผูไ้ม่ดืม่ 

ซึ่งงานวิจัยนี้ได้สะท้อนให้เห็นวิธีคิดนี้ไว้บ้างแล้ว อีกทั้งประเด็นการดื่มสุราแบบที่เหมาะสมพอดีและ

รับผิดชอบ มีกลไกทางสังคมก�ากับอยู่ ดังนั้นจึงควรศึกษาให้เข้าใจกลไกการก�ากับควบคุมการดื่มแบบ

ยอมรับได้ว่าเป็นอย่างไร

ประการที่สาม การหนุนเสริมปฏิบัติการในชุมชน

1) ควรเข้าใจว่าเรื่องของสุราเกี่ยวโยงกับประเด็นปัญหาของสังคมในเรื่องอื่น ๆ  เช่น พฤติกรรม

ของเยาวชน ดงันัน้จงึควรให้การสนบัสนนุกระบวนจดัการและควบคมุ (สรุา) ภายในชมุชน ทีก่ลุม่ผูห้ญงิ

ในฐานะผู้ริเริ่ม หรือผู้สานต่องาน ก�าลังด�าเนินการขับเคลื่อนในชุมชน ทั้งมาตรการเชิงรับ เช่น ศูนย์

ช่วยเหลอืผูห้ญงิและเดก็ในชมุชน ส�าหรบัผูป้ระสบเหตเุฉพาะหน้าหรอืปัญหาฉกุเฉนิเร่งด่วนและทีส่�าคญั

อย่างยิ่งคือ มาตรการเชิงรุก เช่น กระบวนการสร้าง “ก�าลังใจ” ให้ผู้ดื่มสุรา สมาชิกในครอบครัว และ

บคุคลใกล้ชดิ ได้หลอมรวมกนั เพือ่ลด ละ เลกิสรุา หรอืกจิกรรมค่ายครอบครวั ค่ายอบรมเยาวชน โดย

มกีารสอดแทรกความรูเ้กีย่วกบัสทิธมินษุยชนของสตร ีความเท่าเทยีมทางเพศ และการใช้กฎหมายเป็น

เครื่องมือในการเข้าถึงความยุติธรรม เพื่อเสริมอ�านาจและติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ผู้หญิงและเยาวชน 

ให้มภีมูคิุม้กนั รูเ้ท่าทนั และสามารถป้องกนัปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ได้ แทนการตามแก้ปัญหาแบบไม่สิน้สดุ

2) ควรสนับสนุนกระบวนการกระจายอ�านาจ ที่มุ่งพัฒนากระบวนการจัดการตนเองโดยชุมชน 

ให้สามารถควบคุมและจัดการสุรา (ทั้งการผลิตและการบริโภค) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

ซึ่งไม่ใช่เป็นการกระจายภารกิจ และผลักภาระให้ชุมชนหรือผู้หญิงเป็นผู้แบกรับ ภาครัฐต้องให้อ�านาจ

ในการก�าหนดทางเลอืกในการแก้ไขปัญหา และตดัสนิใจในชะตาชวีติของตนเอง เช่น เปิดโอกาสให้เกดิ

กระบวนการปลกุจติส�านกึและสรา้งการเรียนรูด้้วยตนเองทีเ่ป็นจรงิ ปล่อยให้ชมุชนพัฒนากระบวนการ

จัดการสุราพื้นบ้านขึ้นมาเอง เช่น การจัดตั้ง “กองทุนสวัสดิการ” โดยไม่เข้าไปแทรกแซงหรือปิดกั้น
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3) ควรจะสร้างกระบวนการยกระดับมาตรการทางสังคมสู่วาระของท้องถิ่นให้เกิดขึ้น เช่น การ

ดงึบคุคล (ทัง้หญงิและชาย) และกลุม่องค์กรทีห่ลากหลายในท้องถิน่เข้ามามส่ีวนร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

เพื่อสานเครือข่ายความรู้และพัฒนาต่อยอดมาตรการทางสังคมในระดับชุมชนไปสู่วาระท้องถิ่นต่อไป
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แสนอินทร์ (บก.), เรื่องเหล้าก้าว 10: งานวิจัยเด่นรอบทศวรรษแห่งการเรียนรู้และการขับเคลื่อน

นโยบายเพื่อลดปัญหาแอลกอฮอล์ในสังคมไทย กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา คณะเศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(หน้า 8-32)

นิษฐา หรุ่นเกษม (2556) จับได้ คาหนัง คาเขา กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล ์กรุงเทพฯ: 

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ (2554) “การทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

อย่างสิ้นเชิง” วารสารสาธารณสุขศาสตร ์41(3): 270-282

นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2541) วัฒนธรรมความจน? กรุงเทพฯ: แพรวส�านักพิมพ์

นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2543) คนจนกับนโยบายการท�าให้จนของรัฐ กรุงเทพฯ: คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริม

งานพัฒนา (ผสพ.)

นิวัตร สุวรรณพัฒนา (2541) ชุมชนค้าประเวณ ีเชียงใหม่: ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ และมูลนิธิ Henrich Boll Foundation

ประเวศ วะสี (2544) ยุทธศาสตร์การแก้ความยากจนอย่างบูรณาการ ในเหล้าพื้นบ้าน กรุงเทพฯ: สถาบัน

พัฒนาการเมือง

ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ (2524) “ปรัชญาและวิธีการวิเคราะห์ของเศรษฐศาสตร์การเมือง” ใน กนกศักดิ์  

แก้วเทพ และสมเกียรติ วันทะนะ (บก.), จากเศรษฐศาสตร์การเมืองถึงสังคมไทย กรุงเทพฯ: ส�านัก

พิมพ์วลี (หน้า 1-43)

ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ (2543) “วิกฤติการณ์แห่งการพัฒนา” ใน ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ กาญจนา แก้วเทพ 

และกนกศักดิ์ แก้วเทพ (บก.), วิถีใหม่แห่งการพัฒนา: วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย กรุงเทพฯ: คณะ

เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หน้า 1-11)

ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ (2555) รื้อถอนการพัฒนา ความยั่งยืนทางนิเวศ และความยุติธรรมทางสังคม 

บทวิพากษ์เศรษฐศาสตร์การเมือง ชลบุรี: กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา
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ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ สังศิต พิริยะรังสรรค์ (2537) คอรัปชั่นกับประชาธิปไตยไทย กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษา

เศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พงษ์เดช สารการ (2552) การประเมินผลพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่จังหวัด

อุบลราชธานี: รายงานวิจัย การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมสุขภาพจิต สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข (สวรส.) และศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)

พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย (2553) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรก การดื่มแบบเมาหัวราน้�าและผลกระทบจากการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ : รายงานการวิจัย ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมสุขภาพจิต สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

และศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)

พีรธร บุณยรัตพันธุ์ และคณะ (2555) โครงการจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการลดผลกระทบทางสังคม 

จากสถานการณ์สุรากับเยาวชนไทยในอนาคต กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก: รายงานการวิจัย สถาบัน

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) และส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พูนสุข ขันธาโรจน์ (2558) การจัดการปัญหาสุราของผู้หญิงในชุมชนเมือง: กรณีศึกษาชุมชนฟ้าใหม่: รายงาน

ฉบับสมบูรณ์ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ภูมิวิไล ศิริพลเดช (2550) “เพศภาวะและการพัฒนาในสังคมชนบทลาว : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาฝายน้�า

ตาน” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิเพื่อนหญิง (ม.ป.ป.) พัฒนาการเครือข่ายชุมชนลดเหล้า ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก. กรุงเทพฯ: 

บริษัท พิมพ์ดี จ�ากัด.

ยศ สันตสมบัติ (2535) แม่หญิงสิขายตัว: ชุมชนและการค้าประเวณีในสังคมไทย กรุงเทพฯ: สถาบันชุมชนท้อง

ถิ่นพัฒนา

ยศ สันตสมบัติ (2548) “การท�าความเข้าใจ “เพศสถานะ”และ “เพศวิถี” ในสังคมไทย” ใน อมรา พงศาพิชญ์ 

(บก.), เพศสถานะและเพศวิถีในสังคมไทย กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(หน้า 1-40)

ยุกติ มุกดาวิจิตร. (2558, สิงหาคม 19). วัฒนธรรมการดื่ม. สืบค้นเมื่อ 19 สิงหาคม 2558 จาก http://

blogazine.pub/blogs/yukti-mukdawijitra/post/5484

เยาวลักษณ์ ศรีค�าภา (2552) “การเปลี่ยนแปลงด้านอาหารและบทบาทหญิงชายในบริบทการพัฒนา ของ

ชุมชนสะเอียบ ต�าบลสะเอียบ อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่” วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา

วิชาภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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เยาวลักษณ์ ยานุช (2558) ผู้หญิงกับการจัดการ “สุราพื้นบ้าน”ของชุมชนสะเอียบ อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่: 

รายงานฉบับสมบูรณ์ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข

ภาพ (สสส.)

วารุณี ภูริสินสิทธิ์ (2542) “ผู้หญิงในสังคมหมู่บ้าน” วารสารสังคมศาสตร ์(คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่) 11(2): 22-51

วารุณี ภูริสินสิทธิ์ (2545) สตรีนิยม : ขบวนการและแนวคิดทางสังคมแห่งศตวรรษที่ 20 กรุงเทพฯ : คบไฟ

วิง มีเดช (2545). ชุมชนฟ้าใหม่ประตูก้อม. (เอกสารอัดส�าเนา)

วิเศษ สุจินพรัหม และ สหัทยา วิเศษ (2558) สุรานารีกับการจัดการตนเองของชุมชนในจังหวัดพะเยา: 

รายงานฉบับสมบูรณ์ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข

ภาพ (สสส.)

วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์ (2544) ค่านิยมเกี่ยวกับครอบครัวในเครือข่ายทางสังคมของผู้หญิงอิวเมี่ยน(เย้า) ภาย

ใต้วิถีการผลิตเชิงพาณิชย์และระบบสังคมที่ให้อ�านาจผู้ชายเป็นใหญ่ กรณีศึกษาแม่ค้าชาวอิวเมี่ยนใน

ตลาดแห่งหนึ่งของชุมชนเมืองเชียงใหม ่เชียงใหม่: ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์ (2545) “พลวัตของความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในชีวิตครอบครัวและบทบาททางเพศสภาพ

ของผู้หญิงอิวเมี่ยน (เย้า) ภายใต้ผลกระทบของการพัฒนา” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(สาขาวิชาการพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์ (2546) “หวย ผู้หญิงชายขอบกับความหมายที่มองไม่เห็น” ใน พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล 

(บก.), ทันเกม เรียนรู้ เท่าทัน การพนัน ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม - กันยายน 2556. กรุงเทพ: 

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน.

วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์ (2558) การจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีส่วนร่วมของสตรีและชุมชนกลุ่ม

ชาติพันธุ์ บ้านตีนธาตุเพื่อยกระดับสู่นโยบายท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน: รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เวทิน ชาติกุล (2542) “แนวคิดสตรีนิยม Marxist ในประเทศไทย” บทความเพื่อการสัมมนาวิชาการ “พื้นฐาน

ความคิดสตรีศึกษาไทย” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (30-31 กรกฎาคม 2542)

ศิริรุ่ง ศรีสิทธิพิศาล (2557) ““เหล้า”: บทบาทและความสัมพันธ์ของชุมชนปกาเกอะญอท่ามกลางความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย” วารสารส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์10(2): 

225-252

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน (2557) หวย: ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญิง กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

เดือนตุลา
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สมควร จุลอักษร สมสุข โถวเจริญ ปลดา เหมโลหะ พรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ อาภรณ์ สุวรรณเจษฎาเลิศ 

ดรุณี ตันติเจริญวิวัฒน์ และผ่องพิศ อินทวิเศษ (2550) ผลการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการลดการ

ดื่มสุรา ณ ชุมชนคลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี: รายงานวิจัย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) โรง

พยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สมยุภัทร เสียงสุวรรณ (2550) “แนวคิดและการต่อสู้ของ “เฟมินิสต์” ชาวบ้าน ในชุมชนแออัดสองแห่ง  

ในเมืองเชียงใหม่” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

สริตา ธีระวัตน์สกุล, จิราพร สุวรรณธีรางกูร และวราภรณ์ ปัญณวลี (2549) การดื่มและมาตรการเพื่อลดการ

ดื่ม กรณีศึกษา 2 ชุมชนภาคเหนือ กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สุรศักดิ์ ไชยสงค์, กัณณพนต์ ภักดีเศรษฐกุล และทักษพล ธรรมรังสี (2556) รายงานสถานการณ์การบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ. 2554 กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

สุริยา สมุทคุปติ์ (2558) “เรื่องเล่าของ “คนไกลบ้าน” ผู้หญิงอีสานผู้ช่วยแม่บ้านในฮ่องกง: บันทึกภาคสนาม
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