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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา กรรมวิธีและขั้นตอนการผลิตสุราพื้นบานในชวงกอนและหลังที่

รัฐประกาศเปดเสรีการผลิตสุรากลั่นชุมชน (พ.ศ. 2546) ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสถานภาพและ
บทบาทของผูหญิงในชุมชน กรณีศึกษา บานหลวง ตําบลแมต่ืน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม โดยใชระเบียบวิธี
วิจัยทางมานุษยวิทยา เก็บขอมูลภาคสนามในกิจกรรม 5 ดานหลัก คือ 1) ครอบครัว เครือญาติและการแตงงาน    
2) เศรษฐกิจและการยังชีพ 3) ศาสนา ความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรม 4) การศึกษา การเมืองและการปกครอง 
และ 5) ความสัมพันธระหวางผูหญิงบานหลวงกับเหลาพื้นบาน บรรยายขอมูลแบบชาติพันธุวรรณาและวิเคราะห
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ผลการวิจัยพบวา ชุมชนแหงนี้มีโครงสรางสังคมที่ผูหญิงเปนศูนยกลางมาตั้งแตอดีต คือผูหญิงและเครือ
ญาติเพศหญิง แตละครอบครัวจะมีบทบาทในกิจกรรมดานตางๆ อยางมาก โดยเฉพาะกิจกรรมระดับครัวเรือนและ
การยังชีพ เชน การผลิตเหลาพื้นบาน “ดาวลอย” ที่มีความสําคัญกับชีวิตประจําวันและถูกนํามาใชในพิธีกรรม
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สูครอบครัว แมวาในสายตาของคนภายนอก เหลาดาวลอยคือ เหลาเถื่อน เพราะเปนเครื่องดื่มที่มีปริมาณ
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ชุมชน ทําใหชาวบานจึงยังคงผลิตและทําการสืบทอดกันตอมา 

แตภายหลังจากเมื่อภาครัฐไดมีนโยบายสนับสนุนธุรกิจชุมชน (หนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ) ไดมีการ
อนุญาตใหเปดเสรีการผลิตเหลาพื้นบาน ทําใหบานหลวงถูกผนวกรวมเขาสูกระแสการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย
คือ มีการผลิตเหลาแบบโรงงานที่ใชกรรมวิธีการผลิตอันทันสมัย แตก็มิไดเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด เพราะยังคงมี
กลุมผูหญิงที่ผลิตเหลาแบบดั้งเดิมอยู แตอยางไรก็ตามสถานการณดังกลาวก็สงผลกระทบตอบทบาททางเศรษฐกิจ
ของผูหญิงโดยเฉพาะสถานภาพของผูหญิงมีแนวโนมที่เริ่มเปนรองผูชายอยางเดนชัดขึ้น  
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The purpose of this thesis is to study the techniques and production process of local liquor during the 
periods before and after the announcement of the government to authorize the free establishment of the 
community’s liquor distillery (2003), and to investigate the development of the status and roles of women in the 
community. This thesis is the case study of Ban Luang Village, Om-koi District, Chiangmai Province.  The 
study is carried out through the anthropological methodology.  The data is collected from five selected 
fieldwork activities, namely: 1) family, kinship, and marriage; 2) economics ; 3) religion, beliefs, tradition, and 
ritual; 4) education, politics, and administration; and 5) relationship between women in Ban Luang Village and 
local liquor. This ethnographic research is analyzed through three concepts: 1) Historical materialism; 2) 
Women’s roles in agricultural society; and 3) Women’s roles in Thai agricultural society. 
 The findings of this research reveal that the target community has formulated the matrifocal 
structure for a long time.  In general, women and their female kinship in each family play very important roles 
in various activities, especially household and subsistence activities, such as producing local liquor called “Dao 
Loy,” which is important for their daily lives.  This liquor has been used in many rites, and has become the 
expensive merchandize, bringing more income to local families.  Although “Dao Loy” has been considered by 
outsiders as illegal liquor because of its over-alcoholic quality beyond the permitted standard of the 
government,  the villagers confirm to produce it due to its value and demand in the community consecutively. 
 After the government’s policy to support the community business (through the OTOP program), free 
establishment of community’s liquor distillery is permitted, causing Ban Luang to follow the developmental 
trend.  Modern liquor distillery plants are introduced and tradiational liquor production process by the group of 
local women still exists.  However, such change has made a remarkable impact on economic roles of women, 
especially the status of women has the tendency to be inferior to that of men significantly. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงดวยความอนุเคราะห และกําลังใจจากหลายทาน พรอมกับ
ความปลอดโปรงโลงใจของผูศึกษาที่ดั้นดนมาถึง ณ จุดหมายหนึ่งทางการศึกษา 
 ขอบพระคุณ  รศ. ปรานี วงษเทศ “ครู” ผูประสิทธิ์ประสาทวิชามานุษยวิทยากับการศึกษา         
ผูหญิงใหศิษยคนนี้ไดเขาใจในความหมายและคุณคาของความเปนลูกผูหญิงมากขึ้น ทั้งยังเปนที่
ปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ ใหคําแนะนําที่ดีมีคาและรับฟงเรื่องราวตางๆ อยูเสมอ  
 คณาจารยภาควิชามานุษยวิทยาทั้งอดีต-ปจจุบัน ที่ใหความรูและเปดโลกทัศนเล็กๆ ทาง
มานุษยวิทยาของผูศึกษาใหกวางขวางยิ่งขึ้น  
 คุณสุระศักดิ์-แมประนอม สุตะปญญาและเครือญาติ  ตลอดจนเพื่อนบานใกลเคียงที่ชวยกัน
สรางบรรยากาศใหแตละวันผานไปไดดวยรอยย้ิม โดยเฉพาะอยางยิ่ง พี่อาร หนึ่งและสุชาดา             
มณีรัตน ที่มีคําพูดมอบใหผูศึกษาฮึดสูขึ้นมาไดทุกครั้งเมื่อคิดถึงบาน 
 พี่นาถ พุฒขุนทด ครูดอยที่สอนใหรูจักการรอคอยและคุณคาของวันเวลาไดเปนอยางดี
ขอบคุณที่อยูเคียงขาง เพื่อดูแล ใหกําลังใจและสละเวลาวาดภาพประกอบฝากไวในวิทยานิพนธ   
เลมนี้ 
 อุนใจ เจียมบูรณะกุล  เพื่อนที่ทําใหรูสึกปลอดภัยและอุนใจเสมอมา แมวาเราสองคน
จะตองเดินทางรวมกัน ทามกลางอากาศอันหนาวเย็นมากเพียงใดก็ตาม   

ครอบครัว หงษพงษ  สมาชิกกลุมเล็กที่เต็มไปดวยพลัง ความอบอุน ชวยเหลือเกื้อกูลทาง
ความคิดและคอยเฝาดูความสําเร็จที่กําลังจะมาถึงดวยใจจดจอ 

ธีรนงค สกุลศรี นับแตเปนนองใหมที่มหาวิทยาลัยศิลปากรทําใหไดรูวา การเขียนเปน
ตัวหนังสือคงยากที่จะอธิบายไดถึงมิตรภาพระหวางเรา ขอบคุณเธอสําหรับความดี มีน้ําใจและทุก
อยางที่ชวยเหลือ ณ วันนี้คือ 10 ปที่มีคาและความรูสึกนี้จะคงอยูในใจตลอดไป  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statement and Significance of the problem) 

 ความสนใจในการศึกษาเรื่องผูหญิงเปนปรากฏการณที่ เกิดขึ้นทั่วโลก และไดรับ
แรงผลักดันจากการรวมตัวกันเคลื่อนไหวเพื่อชีวิตที่ดีกวาของผูหญิงหลายกลุมในประเทศตางๆ ซ่ึง
ไมไดจํากัดอยูแตในประเทศทางตะวันตกหรือประเทศที่พัฒนาแลวเทานั้นและอาจกลาวไดวาความ 
สนใจในเรื่องนี้เปนผลโดยตรงของการตื่นตัวตอปญหาที่ในสังคมเกือบทุกแหงมักจะพบวา มี       
คานิยมและพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการใหคุณคาทางเพศที่ตางกัน โดยมีการกําหนดหนาที่
รับผิดชอบที่ทําใหรูสึกวากิจกรรมตางๆ ของผูชายมีความสําคัญเหนือกวาผูหญิงไดหยั่งรากลึก
กลายเปนความเชื่อและคานิยมที่สะทอนออกมาใหเห็นในรูปของสมาชิกในสังคม สัญลักษณ 
สุภาษิต   คําพังเพย รูปแบบของกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ (ภัสสร 
ลิมานนท 2529 : 103) 

 แนวความคิดเรื่องการมองคุณคาเรื่อง การทํางานของผูหญิงถูกกําหนดดวยการแบงงาน 
ตามเพศ (Sexual division of labour ) ที่แฝงดวยความคิดของสังคมชายเปนใหญ (Patriachy) ซ่ึง
นําไปสูการกําหนดบทบาทของผูหญิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อความตองการยังชีพ
มากกวาเพื่อใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ (Braidotti 1994 : 93 ) แตงานในการผลิตเพื่อความมั่นคงทาง
อาหาร (Food Security) ซ่ึงเปนบทบาทของผูหญิงในการพึ่งพาตนเอง ไมปรากฎใหเห็นในการ
สํารวจขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของผูหญิงซ่ึงทํางานในครอบครัว การดูแลเด็กและเตรียมอาหาร โดย
งานผูหญิงเหลานี้ไมอยูในขายของการประกอบอาชีพ สงผลใหขาดความตระหนักในบทบาท
เฉพาะที่แตกตางกันของผูหญิงและผูชาย (FAO 1998 : 8) อยางไรก็ตามในโครงการพัฒนาตางๆ ยัง
ขาดมุมมองของความเปนหญิง-ชาย (Gender Perspective) หรือละเลยผูหญิงในการจัดการทรัพยากร   
ธรรมชาติ และไมเห็นความสําคัญตอบทบาทของผูหญิงในโครงการพัฒนาตางๆ ซ่ึงไดสะทอน
ออกมาใหเห็นถึงความไมเสมอภาคเทาเทียมของหญิงชายในสังคมไทย ถึงแมวารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับประชาชนป พ.ศ.2540 มาตราที่ 30 ไดระบุไววา “ชายและหญิงมีสิทธิเทา
เทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางรางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดทางการเมือง อันไมขัดตอบทบัญญัติแหง 
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รัฐธรรมนูญจะกระทํามิได”  อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ ผูหญิงไทยก็ยังคงถูกเบียดขับออกจากพืน้ที่
ของสังคม การเบียดขับผูหญิงออกจากพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนาที่มีลักษณะละเลยตอเร่ืองเพศ 
(Gender-Blinded) เปนการพัฒนาที่ใหผลดีตอเพศชายและสรางผลเสียตอเพศหญิง ซ่ึงสงผลใหไมมี
ที่วางสําหรับผูหญิงในงานพัฒนา จึงมีการเบียดขับผูหญิงออกจากพื้นที่ดวยกลไกและวิธีการตางๆ 
อาทิ เชน การลดคุณคางานที่ผูหญิงทําเปนหลัก คือ งานภาคเศรษฐกิจแบบสรางสรรค (Cultivation 
Economy ) และงานในบาน แตปจจุบันรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจจะใหคุณคาแกการผลิตที่เปน
สินคาที่ไปขายในตลาดเทานั้น งานทุกอยางที่ผูหญิงทําจึงไมมีคุณคา (กาญจนา แกวเทพ 2537 : 244) 

 นอกจากนี้ การละเลยองคความรูของผูหญิงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเห็น
วา ความรูดังกลาวไมเปนวิทยาศาสตร ทั้งๆที่ผูหญิงมีประสบการณในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการใช
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืนเพื่อความอยูรอดของตนและครอบครัว ผูหญิงเปนผูที่ส่ังสม
องคความรูในทรัพยากรธรรมชาติไดอยางลึกซึ้งและรับปฏิบัติสืบทอดตอกันมาเปนเวลายาวนาน 
ดังนั้นผูหญิงจึงเปนทั้งผูใช (Users) ผูจัดการ (Managers) ทรัพยากรและเปนผูที่อยูใกลชิดกับ
ธรรมชาติ (Green 1998 : 275 ) ตรงขามกับทางรัฐไดใชเครื่องมือท่ีเปนความรูทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแบบตะวันตกเพื่อเพิ่มอํานาจในการจัดการทรัพยากร ทําใหรัฐมีอํานาจเหนือกวาชุมชน
หมูบานทําใหความรูทางวิทยาศาสตรไดรับการสนับสนุนเขามาแทนที่ความรูแบบดั้งเดิม ดวยเหตุนี้
คนที่มีความรูแบบดั้งเดิมจึงถูกเบียดขับไปอยูชายขอบ  และไมได รับการเอาใจใสจากรัฐ 
(Ganjanapan  1996 : 250) 

 โดยเฉพาะอยางยิ่งในครึ่งหลังศตวรรษที่ 20 สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและไดสงผลกระทบกับวิถีการผลิต รวมทั้งความสัมพันธในชุมชนท่ี
กอใหเกิดกระบวนการที่ทําใหทุกอยางกลายเปนสินคา โดยทุบทําลายระบบคุณคาและประเพณีอัน
หลากหลายของทองถ่ินใหกลายเปนระบบคุณคาที่วางอยูบนพื้นฐานของเงิน ที่ทําใหระบบคุณคา 
องคความรู ตลอดจนวิถีชีวิต ของผูคนในชุมชนที่มีมาตั้งแตเดิมกําลังถูกทําใหเช่ือวาเปนส่ิงลาหลัง
และขัดกับการพัฒนาประเทศ (นิธิ เอียวศรีวงศ 2540 : 51, อางถึงใน ยศ สันตสมบัติ 2535 : 219) 

 ดังนั้นแนวคิดในการใหชุมชนเขามามีสวนรวมจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการจัดการ
ทรัพยากรอยางยั่งยืนและเปนธรรม เนื่องจากชุมชนมีศักยภาพในการควบคุม ระบบการผลิตและ
การจัดการแรงงาน ตลอดจนมีกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องในลักษณะที่สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน (สุรเชษฐ เวชพิทักษ 2533  : 18) 

 ผูหญิงในชุมชนเปนเพศที่มีความสามารถไมแตกตางไปจากผูชายโดยเฉพาะทางดาน
การใชชีวิตใหเขากับสิ่งแวดลอม เพราะผูหญิงทําหนาที่เปนผูจัดการของธรรมชาติ (Manager of 
Nature) และเปนผูที่จะอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางเกื้อกูลและสรางสรรค เนื่องจากผูหญิงได
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ตระหนักมาจากปรากฏการณในการใชชีวิตประจําวันซึ่งเราอาจจะเรียกองคความรูและคุณคา         
ดังกลาววาเปน “องคความรูและคุณคาแบบผูหญิง” แมวาปจจุบันนี้องคความรูและคุณคานี้จะถูก
เบียดขับออกจาก เสนทางแหงความรูของมนุษยชาติ แตองคความรูและคุณคานี้ก็ยังไดรับการ      
สืบทอดอยูในผูหญิงบางกลุม (กาญจนา แกวเทพ 2541 : 28) 

 ในชุมชนภาคเหนือเปนสังคมที่มีพื้นฐานเกษตรกรรมและมีโครงสรางที่ผูหญิงเปน
แกนกลางของครอบครัว ผูหญิงจึงอยูในฐานะที่เปนทรัพยากรสําคัญในการผลิตของสังคม ผูหญิงจึง
ตองมีบทบาทที่จะรับผิดชอบและงานที่กอใหเกิดรายไดไปพรอมๆ กัน แตเนื่องจากงานบานเปน
ภาระที่ผูกพันทําใหผูหญิงตองอยูภายในชุมชน ดังนั้นผูหญิงจึงมีการประสานเรื่องงานและบานเขา
ดวยกัน เกิดรูปแบบใหมของการทํางาน คือ การทํางานเพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว แต
กระบวนการทํางานบานนั้นมิใชการยอนกลับไปสูรูปแบบดั้งเดิมในอดีตทั้งหมด มิใช การทํางาน
อยางเดี่ยวๆ เงียบเหงาอยูภายในบานตามลําพังแตมีการนําเอาทรัพยากรในทองถ่ินมาใช รวมทั้งการ
ใชทักษะสวนตัวเครือขายเพื่อนฝูง เพื่อนบานชุมชนเขามาในวิถีการทํางาน ซ่ึงแตละบานก็จะทํา
ธุรกิจขนาดเล็กๆ ของตนเองตามความชํานาญ โดยสวนใหญงานในยามวางของผูหญิงหลังจาก
ทํางานหลักในครอบครัวจะมีที่มาจากองคความรูของชาวบาน เชน งานเย็บปกถักรอย งานทอผา 
และงานจักสาน ซ่ึงนอกจากจะเปนประโยชนใชสอยในครัวเรือนแลว ยังนํามาซึ่งรายไดเสริมใหแก
ครอบครัว และงานเหลานี้จะตกเปนมรดกทางวัฒนธรรมถายทอดจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่งมา
จนถึงปจจุบัน (กาญจนา แกวเทพ 2541 : 29) 

 ชุมชนบานหลวง  ตําบลแมตื่น  อําเภอ  อมกอย  จังหวัดเชียงใหม  เปนพื้นที่ที่จะ
ทําการศึกษาในครั้งนี้ ผูหญิงในชุมชนนี้ มีการผลิตองคความรูในลักษณะที่มีความสอดคลองกับ
สภาพภูมิประเทศ คือ ใชความรูในเร่ืองของสมุนไพร สูตรยา และอาหาร โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของ
การเรียนรูจากความจริงและการพัฒนาเทคนิควิธีกล่ันกรองจนตกผลึก กลายมาเปนสุรา ที่มี
ความสําคัญที่สามารถสรางชื่อเสียงใหกับชุมชนจนเรียกไดวา “สุราเปนวิถีชีวิตของชุมชน”  

 ในเอกสารขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาสุราพื้นบาน โดยอนุกรรมการแกไขปญหา
สุราพื้นบานที่รัฐบาลโดยนายประพัฒน ปญญาชาติรักษ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ ลงนามแตงตั้งเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2544 มีขอความตอนหนึ่งระบุวา ทั้งนี้เราพบในวิถี
ชีวิต ประเพณีพิธีกรรม วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตทุกอยาง โดยเฉพาะอยางยิ่งทางเหนือของไทยที่
เกี่ยวกับผี เกี่ยวกับขาว การเกิด แก เจ็บ ตาย รวมไปถึงงานบุญตาง ๆ ก็ตองใช “สุรา” เพื่อเปนสื่อถึง
ความศรัทธาจากขอความที่กลาวมาทั้งหมดสะทอนใหเห็นวา “สุราเปนวิถีชีวิต” กลาวคือ ขาวเปน
อาหารหลักของคนไทย การปลูกขาวจะไดผลหรือไมไดผลเปนเครื่องแสดงถึงความเปน-ตายเลย    
ทีเดียว นอกจากนี้ “สุรา” ยังเปนหนึ่งในเครื่องมือสําคัญของการเขาถึงซึ่งอํานาจ ไมวาอํานาจนั้นจะ
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เปนเทพ เทวดาที่บูชาโดยเจาพระยามหากษัตริย หรือจะเปนผีนา ผีน้ํา ผีปา ผีฝายของชาวบาน ไมวา
ผูเปนองคประกอบสําคัญในการเขาถึง นอกเหนือไปจากนั้น วงจรชีวิตของผูคนยังคงตองหมุนเวียน
เปล่ียนไปตามเวลา เกิด แก เจ็บ ตาย แตงงาน ขึ้นบานใหม เดินทาง ยายถ่ินฐาน เปลี่ยนอาชีพ และ 
โอกาสอื่นๆ อีกมากมาย ที่มีความสําคัญตอความสัมพันธของมนุษยอีกดวย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ เหลาที่ทําการศึกษา เปนเหลาที่ผลิตขึ้นในพื้นที่ตําบลแมตื่น โดยจะมี
ช่ือเรียกที่รูจักกันโดยทั่วไปวา “เหลาดาวลอย” สําหรับชื่อที่ใชเรียกนี้ ไมมีหลักฐานแนชัดวา ช่ือมี
ที่มาอยางไร แตอาจเนื่องจาก ปริมาณของแอลกอฮอลของสุรา จากการศึกษาพบวามีความเขมขนสูง
ถึง 47.6 เปอรเซ็นต (ธีรนงค สกุลศรี 2544 : 52)ดังนั้นหลังจากที่ผูบริโภคดื่มแลวจะเกิดอาการมึน
เมาจึงเรียกเหลาชนิดนี้วา “เหลาดาวลอย”  

 เหลาดาวลอย เปนเครื่องดื่มที่ผลิตขึ้นจากความรูของผูหญิงและภูมิปญญาของทองถ่ิน
โดยปจจัยการผลิตที่จําเปนสามารถจัดหาไดภายในชุมชน และมีรสชาติดีถูกกับรสนิยมของชาวบาน 
กรรมวิธีผลิตก็ใชอุปกรณที่มีอยูภายในครัวเรือน ไดแก หมอตม หมอกล่ัน เตา และกระทะซึ่งลวน
แลวแตเปนวัสดุอุปกรณที่สามารถหาซื้อและผลิตเองไดภายในทองถ่ิน เชนเดียวกับวัตถุดิบ 
กระบวนการที่ใชในการผลิตไมซับซอน นอกจากนี้แลวขาวที่เหลือจากการ กล่ันเหลาแลวยัง
สามารถนําไปทําเปนอาหารเลี้ยงสุกรไดอีกทางหนึ่งดวย ดวยเหตุผลตางๆ เหลานี้ รวมทั้ง การซื้อหา
ไดงาย และความสําคัญของเรื่องราคาที่ถูกกวาเครื่องดื่มมึนเมาประเภทอื่นๆ ในทองตลาด 
(ประมาณ 20 บาทตอขวด) ทําใหเหลาที่ผลิตไดในทองถ่ินนี้ไดนับความนิยมจากสมาชิกในชุมชน  

 ดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาถึงบทบาทความสําคัญในการผลิต
เหลาพื้นบานของผูหญิงในชุมชนบานหลวง ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม แต
เนื่องจากการ  แกไขปญหาปากทองและการสรางรายไดใหกับครอบครัว รวมถึงการถายทอดความรู
ในการผลิตเหลาใหกับชุมชนเปนองคความรูที่ขัดตอกฎหมายนับตั้งแตมีการออกพระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ.2493 เปนตนมา ดังนั้น ผูหญิงในชุมชนจะมีแนวทางในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นนี้ อยางไร ในฐานะเปนผูหนึ่งที่มีความรูในการจัดสรรประโยชนจากธรรมชาติเพื่อใหเกิด     
ประสิทธิผลสูงสุดกับครอบครัวและชุมชน 

 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and Objective) 

1. เพื่ออธิบายถึงความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิตเหลา  
ในชุมชน 

2. เพื่อทําความเขาใจความสําคัญของ “เหลาพื้นบานและกระบวนการผลิต” ที่มีตอวิถี 
ชีวิตและบทบาททางสังคมของผูหญิงในชุมชน 
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 3. เพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ          
วัฒนธรรมของชุมชนกับบทบาทหนาที่ของผูหญิงโดยพจิารณาจากกิจกรรมการผลิตเหลาพื้นบาน 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. เขาใจถึงความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิตเหลาในชุมชน 
 2. เขาใจถึงความสําคัญของเหลาพื้นบาน ทั้งในมิติทางวัฒนธรรมและความสัมพันธทาง

สังคมที่มีผลตอวิถีชีวิตของผูหญิงบานหลวง 
 3. ทําใหเขาใจถึงลักษณะการแบงแรงงานและความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจในครอบครัว

อันเกิดจากงานดานการผลิตเหลาพื้นบานที่ไดรับการสืบทอดมาถึงปจจุบัน  
 

สมมติฐานของการศึกษา  
 งานการศึกษาครั้งนี้มีสมมติฐานวาผูหญิงบานหลวงจะถูกปรับเปลี่ยนสถานภาพ และ

ลดทอนบทบาทความสําคัญในกิจกรรมทางเศรษฐกิจลงพรอมๆ กับกระบวนการผลิตเหลาพื้นบาน   
รูปแบบใหมที่ไดเริ่มแผขยายเขามาในชุมชนหลังจากรัฐไดประกาศนโยบายเปดเสรีการผลิตเหลา
พื้นบานในป พ.ศ. 2543 เปนตนมา จากเหตุผลดังกลาวมีสวนทําใหผูชายบานหลวงเขามา
ครอบครองปจจัยการผลิตและมุงเนนประโยชนทางการคาแตเพียงอยางเดียวโดยมองขามความรู
อันมี   คุณคาที่ผูหญิงไดรับการสืบทอดตอมาเพื่อเปนสมบัติของชุมชน  
 
ขอบเขตในการศึกษา (Scope or delimitation of the study ) 

 ศึกษากรรมวิธีและขั้นตอนการผลิตเหลาพื้นบาน(ดาวลอย) ในชวงกอนและหลังการ
เปดเสรีการผลิตสุรากล่ันชุมชน(พ.ศ.2546) ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผูหญิงบานหลวง 
ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม   

 
นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

 งานการผลิต หมายถึง การผลิตและจัดซ้ือปจจัยที่จําเปนในการผลิตเหลา อาทิ การ
เตรียมวัตถุดิบ การแปรรูปขาวและสมุนไพร (ลูกแปง) อุปกรณเครื่องมือ เงินทุนและการบริหาร
จัดการ  ตลอดจนเทคนิควิธีการตมกลั่นเหลา 

 การสืบทอดการผลิต หมายถึง คือการอบรมสั่งสอน สืบทอดมรดกทางสังคมและ   
วัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการถายทอดความรูเกี่ยวกับการผลิตเหลาพื้นบานใหแกคนรุนใหม  
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 เหลาพื้นบาน หมายถึง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล โดยผลิตขึ้นจากสมาชิกของชุมชน ซ่ึง
จะแบงอกเปนสองประเภท ไดแก  

 -สุราแชพื้นเมือง คือสุราที่ไมไดกล่ัน หรือสุราแชที่ไดผสมกับสุรากล่ันแลว ไดแก อุ 
สาโท กระแชหรือน้ําตาลเมาแตยังมีความแรงของแอลกอฮอลไมเกิน 15 ดีกรี 

 -สุรากล่ันชุมชน ไดแก เหลาขาว ที่มีความแรงของแอลกอฮอลตั้งแต 15 แตไมเกิน 40
ดีกรี 

 เหลาดาวลอย หมายถึง ช่ือเรียกเหลากล่ันพื้นบาน ชุมชนบานหลวง ตําบลแมตื่น อําเภอ
อมกอย จังหวัดเชียงใหม  ที่มีความแรงของแอลกอฮอลตั้งแต 35-60 ดีกรี   
 
ขั้นตอนของการศึกษา 

 การศึกษาแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
 ศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับหัวขอเร่ืองและชุมชนที่ศึกษา 
 ศึกษาภาคสนาม (Field Work) โดยใชวิธีการสัมภาษณ พูดคุย และสังเกตการณทั้งแบบ

มีสวนรวมในชุมชนบานหลวง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม  
 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับบทบาทผูหญิงในสังคมเกษตรกรรม เปนแนวคิดที่กลาวถึงบทบาท

ของผูหญิงในสังคมเกษตรกรรมวามีบทบาทสําคัญดานเศรษฐกิจ รวมทํางานเคียงบาเคียงไหลกับ   
ผูชาย นอกจากนั้นผูหญิงในสังคมเกษตรกรรมยังเปนผูที่มีหนาที่เก็บรักษาเงินของครอบครัว การมี
สวนรวมสูงดานเศรษฐกิจนี้ทําใหผูหญิงในสังคมเกษตรกรรมมีสถานภาพคอนขางสูง ดังงาน
การศึกษาที่สนับสนุนแนวความคิดนี้ของผูที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผูหญิงในสังคม
เกษตรกรรมตางๆ และนําเสนอผลงานไวดังนี้ 

 Montagu Ashley (1958:107) ไดกลาวถึงผูหญิงกับการทําการเกษตรกรรมไววา ในยุค
สมัยที่มนุษยดํารงชีวิตดวยการเรรอน ทองเที่ยวไปเพื่อหาอาหาร (ยังไมรูจักการเพาะปลูกหรือเล้ียง
สัตว) โดยฝายชายจะไปลาสัตวมาเปนอาหาร สวนผูหญิงจะมีบทบาทดานการหาอาหาร โดยเที่ยว
ไปขุดเผือก ขุดมัน เก็บเมล็ดผลไม หรือหาแมลงสัตวเล็กๆ เคลื่อนยายไปเรื่อยๆทองเที่ยวไปตาม
บริเวณที่พอจะหาอาหารไดและดวยคุณสมบัติอันละเอียดละออของผูหญิง จึงทําใหเรียนรูถึงการ
เจริญเติบโตของรากไมของพืช ตนไมตางๆ ดวยเหตุนี้ผูหญิงจึงเปนผูริเร่ิมการเพาะปลูกขึ้นโดย
นําเอาหัวเผือกหัวมันหรือพันธุพืชมาเพาะปลูก ณ ที่อาศัยของตน ตั้งแตนั้นมามนุษยก็เร่ิมอยูกับที่ 
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ไมตองทองเที่ยวไปหาอาหารจึงมีเวลาบํารุงพืชพันธุตางๆเหลานั้นใหเจริญงอกงามตามความ
ตองการของมนุษยอีกดวย  

 สืบเนื่องจากสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและการปลูกฝงใหผูหญิงมีบทบาทหนาที่
เกี่ยวกับการเพาะปลูก ดูแลรักษา ปรับปรุงและขยายตนไมออกไปเชนนี้เองทําใหผูหญิงมีบทบาทใน
การเกษตรตลอดมาเพราะหัวหนาครอบครัวมีภาระรับผิดชอบตอส่ิงภายนอก ไมคอยจะไดอยูประจาํ
ครอบครัวมากนัก ภาระทุกชนิดไมวาจะเปนการเพาะปลูก การดูแลครอบครัวทุกสิ่งทุกอยาง
ตลอดจนการตัดสินใจทั้งหลายจึงอยูกับผูหญิง เชน การอบรมบมนิสัย การถายทอดความรูทาง
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีการอาชีพสืบมาทุกวันนี้  

 จากแนวคิดของ Montagu แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางผูหญิงกับงาน
เกษตรกรรมที่มีความสัมพันธอยางใกลชิดมาตั้งแตยุคแรกเริ่มที่มนุษยรูจักการเพาะปลูก ในสังคมที่
ทําเกษตรกรรม ผูหญิงมีบทบาททางสังคมคอนขางสูงเนื่องจากเปนแรงงานที่สําคัญและสามารถ
ทาํงานเคียงบาเคียงไหลรวมกับผูชาย  

 กาญจนา แกวเทพ  (2541:5) ไดศึกษาบทบาทของผูหญิงสังคมชนบทในโลกที่ 3 วามี
บทบาท 3 ประการคือ  

 1.บทบาทเรื่องการเอาชีวิตรอดของตนเองและครอบครัว งานที่ผูหญิงทําเพื่อเลน
บทบาทนี้เปนหลักไดแก “การเปนผูหาอาหาร” (food provider) นอกเหนือจากการทําไรแลว ผูหญิงยัง
เขาปา หาอาหาร จับสัตว ปลูกผัก เล้ียงสัตวที่บาน ไปจนกระทั่งถึงการปรุงอาหาร การเก็บอาหารเปน
ตน ในปจจุบันผูหญิงโลกที่สาม รอยละ 90 ก็ยังทํามาหากินเพื่อยังชีพของตนอยู 

 2.บทบาทในการทํางานบาน บทบาทนี้หมายถึงงานทุกอยางในบาน นับตั้งแตการหาน้ํา
สะอาดทั้งกินใช ทําความสะอาดเสื้อผา รางกายที่อยูอาศัย หาเชื้อเพลิงแหลงพลังงานหุงตม การดูแล
บุตรหลาน ทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญาและสังคม ทั้งในยามปกติและยามปวยไข  

 3.บทบาทในการเสริมรายไดเมื่อครอบครัวตองการ อันที่จริงความคิดเรื่อง “ผูชายเปน
ฝายหาเลี้ยงครอบครัวนั้น” เปนเพียงปรากฏการณช่ัวครูช่ัวยามของสังคมตะวันตกในบางชวงเทานั้น 
แตความคิดนี้ไดแผขยายออกมาเปนอุดมการณควบคุมโดยทั่วไป ทําใหขอยกเวนกลายเปนขอสรุป แต
ปรากฏการณนี้แทบจะไมเคยเปนจริงเลยในชนบทโลกที่สามเพราะผูหญิงในชนบทนอกจากจะทําไร
นา ในสวน ในบานแลวยังทําหนาที่เปนแมคารายยอย เก็บหาของปาหรือปลา เก็บผักในสวนไปขาย
หรือแลกเปลี่ยนในตลาดหรือในกรณีที่หมูบานเกิดขาดแคลนอาหารผูหญิงก็หาของปาจากหมูบานไป
แลกบานอื่น เปนตน  

 จากการศึกษาดังกลาวจะเห็นวาผูหญิงในสังคมเกษตรมีบทบาทและความสามารถไม
แตกตางจากชาย ยิ่งไปกวานั้นผูหญิงยังทําหนาที่รับผิดชอบตอการดําเนินชีวิตของบุคคลในครอบครัว
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ซ่ึงเปนสถาบันพื้นฐานของสังคม ผูหญิงเปนผูผลิตที่สําคัญทั้งในแงการสืบทอดลูกหลานและกิจกรรม
ในการผลิต 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทผูหญิงในสังคมเกษตรกรรมไทย เปนการนําเสนอแนวคิดที่
เกิดจากการศึกษาเกี่ยวกับผูหญิงในสังคมเกษตรกรรมไทย เพื่อเปนการแสดงใหเห็นวาผูหญิงไทยใน
สังคมเกษตรมีบทบาทและสถานภาพที่คอนขางสูง มีสวนสําคัญในการรับผิดชอบเศรษฐกิจของ
ครอบครัวไมแตกตางจากผูหญิงในสังคมเกษตรกรรมอื่น ดังงานการศึกษาตอไปนี้  

 พุฒ วีระประเสริฐ (2536 : 66-68) ไดเสนอขอมูลการศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพและ
บทบาทของผูหญิงในสังคมเกษตรของไทยวา สืบเนื่องจากบรรทัดฐานการตั้งถ่ินฐานหลังการสมรส
แบบที่ฝายชายจะไปอาศัยรวมอยูกับฝายหญิงนี้ไดมีสวนในการกําหนดลักษณะความสัมพันธระหวาง
สามีและภรรยาดวย กลาวคือ ถึงแมวาโดยอุดมคติแลวชายผูเปนสามีจะไดรับการยกยองใหเปน
หัวหนาครอบครัวซ่ึงสมาชิกทุกคนภายในครอบครัวเรือนจะตองใหความเคารพเชื่อฟง  ภรรยาจะ
เปลี่ยนมาใชนามสกุลของสามีภายหลังการสมรสและทุกคนจะใชนามสกุลบิดา แตเนื่องจากสามี
จะตองไปอาศัยอยูทามกลางหมูเครือญาติของภรรยาและตองใหความเคารพเชื่อฟงพอตาแมยาย 
ตลอดจนญาติผูใหญของฝายหญิง เนื่องจากจําเปนตองพึ่งพอตาแมยายในการหาเลี้ยงครอบครัว ใน
สภาพความเปนจริงแลวผูเปนภรรยาไมไดมีสถานภาพต่ํากวาสามีแตอยางใดและมักเปนผูถือเงิน เก็บ
รักษารายไดและควบคุมการใชจายของครอบครัวตลอดจนมีบทบาทในกิจกรรมการผลิตอยางทัดเทียม
กับสามี ดวยเหตุนี้ ในการที่จะตัดสินใจใชจายเงินกอนใหญแตละครั้ง  ผู เปนสามีมักจะตอง
ปรึกษาหารือและไดรับความเห็นชอบจากภรรยาของตนเสียกอน ชายผูเปนสามีจะแสดงบทบาทเปน
หัวหนาครอบครัวอยางชัดเจนเฉพาะในกรณีที่มีการติดตอกับบุคคลภายนอกครอบครัวเทานั้น 
นอกเหนือจากนี้แลว ก็อาจจะกลาวไดวาไมมีการจําแนกสถานภาพสูงต่ําระหวางสามีและภรรยาใน
ลักษณะอื่นๆ อยางชัดเจนในทางปฏิบัติ และลักษณะการมีสถานภาพทางสังคมที่คอนขางสูงของ
ผูหญิงในสังคมไทยนี้ก็เปนลักษณะทางโครงสรางอีกประการหนึ่งที่ไดรับการรายงานไวอยางชัดแจง
ในผลงานวิจัยหลายฉบับ 

 นอกจากนี้ยังมงีานศึกษาที่สนับสนุนความสําคัญของผูหญิงไทยในสังคมเกษตรดังนี ้ 
 จากรายงานเรื่อง วัฒนธรรมไทย ลูกสาว-หาเงิน ลูกชาย-ใชเงิน โดยกองบรรณาธิการ

หนังสือศิลปวัฒนธรรม ปที่ 15 ฉบับที่ 6 (2537 : 76-78) ไดกลาวนําวาผูหญิงไทยสมัยกอนมีบทบาท
เคียงบาเคียงไหลผูชายในดานการผลิตมาตลอด ไมวาจะเปนงานทําไรหรือไถนาเพราะฉะนั้นใน   
วัฒนธรรมไทยผูหญิงจึงมีศักดิ์ศรีมีสวนรวมในการผลิตและมีความจําเปนที่ขาดไมไดในครอบครัว  

 จากการศึกษาของบวร ประพฤติดีและคณะ (2520 : 33) เกี่ยวกับบทบาทดานเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมของสตรีไทยพบวา ในชนบทสตรีมีฐานะทางเศรษฐกิจตางจากสตรีในเมืองตองชวย
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บุรุษทํางานหาเลี้ยงชีพ เชนทํานา ทําสวนหรือคาขายเล็กๆ นอยๆ เวลามีเวลาวางก็มักจะจักสาน
เครื่องใชเอาไวใชในบานหรือขายแลกเปลี่ยนเปนสิ่งอื่น นอกจากนี้ก็เล้ียงสัตว เชน หมู เปด ไกและ
หาน รวมทั้ง สีขาว ซอมขาว ปนดายทอผาสําหรับไวนุงหมทั้งสวนของตนเอง ของพอแมและญาติ
ผูใหญอีกดวย ไมคอยมีเวลาที่จะเรียนการบานการเรือน เชน ประดิษฐดอกไม สลักผลไม รอย
ดอกไม หรือเย็บปกถักรอยใหวิจิตรพิสดารเหมือนสตรีในเมือง 

 3. แนวคิดการศึกษาผูหญิงกระแสมารกซิสต โดยมีนักคิดคนสําคัญของสํานัก คือ        
เฟรเดอรริก แองเกลส (Frederic Engles) ซ่ึงเกือบจะเปนนักคิดคนคนเดียวที่ใชกรอบการวิเคราะห 
“วัตถุนิยมประวัติศาสตร” มาอธิบายฐานะของผูหญิงที่แตกตางกันไปในแตละยุคสมัยของสังคมซึ่ง
ขึ้นอยูกับความเปนตอทางเศรษฐกิจและความสัมพันธเชิงอํานาจของสังคมนั้นๆ แนวคิดนี้เสนอวา
การกดขี่ทางชนชั้นกับความไมเทาเทียมกันระหวางเพศมีความสัมพันธอยางแยกไมออกโดยการ
กําเนิด “ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม” ที่เปนตนเหตุของการเอารัดเอาเปรียบทางชนชั้นที่ชัดเจน
ที่สุด ขณะเดียวกันการที่ผูหญิงในสังคมถูกเอารัดเอาเปรียบก็เปนปจจัยหนึ่งที่เกื้อหนุนใหการพัฒนา
ระบบทุนนิยมกาวหนาตอไปไดดวย 

 นอกจากนี้ Engles (แองเกลส) ยังเสนอวา ตัวกําหนดสถานภาพของผูหญิง คือ แรงงาน
ในการผลิตเชิงสังคมที่แมจะทําใหผูหญิงและชายมีความเทาเทียมกันในสังคม การที่ผูชายเปน
เจาของทรัพยสมบัติตางๆ จึงทําใหผูชายมีอํานาจเหนือกวาผูหญิงทั้งในครอบครัวและสังคมดวย 
พัฒนาการของการถือครองทรัพยสมบัติสวนตัวของผูชาย การผลิตเพื่อการแลกเปลี่ยนรวมทั้งการ
เกิดชนชั้นภายในสังคมลวนมีผลทําใหสถานภาพของผูหญิงกลายเปนรองและจํากัดบทบาทอยู
ภายในบาน (Karen Sacks อางถึงใน ปรานี วงษเทศ 2544 : 177-204) 

 แนวคิดของแองเกิลส อาจจะมีความสัมพันธขัดแยงบางประการกับลักษณะของการเปน
เจาของทรัพยสินโดยเฉพาะกรรมสิทธิ์ที่ดินเนื่องจากแองเกิลสไมไดคํานึงถึงความหลากหลายของ
สังคมวัฒนธรรมที่ผูหญิงในบางสังคมก็เปนเจาของทรัพยสินและเปนผูสืบทรัพยสมบัติ การเปน
เจาของทรัพยสินของฝายหญิงนี้เองที่ทําใหผูหญิงมีอํานาจในครัวเรือนเมื่อเทียบกับผูชายในสังคม
เดียวกัน 

  นอกจากนี้ลักษณะของวิวัฒนาการไมจําเปนตองเหมือนหรือเปนไปในรูปแบบเดียวกัน
ทุกสังคม แตแนวคิดนี้สามารถนํามาประยุกตใชเพื่อวิเคราะหขอมูลไดเพราะขอสรุปบางประการ
ของแองเกิลส เชน การเกิดระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกอใหเกิดการผลิตที่มีความเขมขนขึ้น
โดยเฉพาะในสังคมที่ปจจัยการผลิตมีอยูจํากัด ทําใหเกิดการพยายามแสวงหากรรมสิทธิ์สวนบุคคล
มีมากและทวีความสําคัญมากขึ้นไปดวย สังคมเริ่มมีการปรากฏขึ้นของระบบชนชั้น เปนสวน
เอื้ออํานวยชองทางใหผูชายไดทํางานดานการผลิตในสังคมเพื่อการแลกเปลี่ยนแตจัดบทบาทให
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ผูหญิงทํางานบานเพื่อครอบครัว ทําใหเกิดพื้นฐานการจัดระเบียบที่ปฏิเสธการเติบโตของผูหญิงทาง
สังคมใหประโยชนในการมองภาพความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่ผูหญิงในเกือบทุกสังคม
กําลังประสบอยู โดยในการเปลี่ยนทางเศรษฐกิจมีความจําเปนตอความเสมอภาคทางเพศ แตความ
เสมอภาคทางสังคมอยางแทจริง จะมีไดก็ตอเมื่อ งานของผูหญิงและผูชายจะตองเปนงานประเภท
เดียวกันเปนการผลิตที่มีคุณคาทางสังคมเหมือนกัน ครอบครัวและสังคมจะไมอยูอยางแบงแยกจาก
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของชีวิตนั่นหมายถึง การผลิต การบริโภคและการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจ    จําเปนจะตองเกิดในขอบเขตทางสังคมอันหนึ่งอันเดียว ซ่ึงทั้งหมดเปนสิ่งที่นาเห็นดวย 
แตคงเกิดขึ้นไดยากและเปนทางออกที่ดูเปนอุดมคติมากเกินไป 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 งานศึกษาเชิงเปรียบเทียบระบบความรูวิทยาศาสตรกับระบบความรูแบบดั้งเดิมในการ
แบงประเภทของปาไมในภาคเหนือตอนบนของ Santita พบวามีความแตกตางของความรูที่ใชใน
การจัดแบงประเภทที่ดิน ปาไม โดยท่ีการแบงประเภทแบบดั้งเดิมของชาวบานจะแบงตามระบบ
นิเวศ การใชครอบครองที่ดินและเกณฑการถือประโยชนเปนสําคัญแตรัฐมีระบบการจัดการปาไม
โดยผานนโยบายและกฎหมาย การศึกษาครั้งนี้ช้ีใหเห็นถึงความรูวิทยาศาสตรวาเปนเครื่องมือที่
สําคัญของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวางแผนแบบรวมศูนยอํานาจโดยไมให
ความสําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชนขณะที่ความรูดั้งเดิมของชาวบานถูกนํามาเปนเครื่องมือ
ในการชวงชิงทรัพยากรในทองถ่ินที่สงผลตอความเปนอยูของคนในทองถ่ินและการเสริมสราง      
ศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Ganjanapan 1996 : 264-265) 

 ยศ สันตสมบัติ (2542) ไดใหคําอธิบายอยางชัดเจนถึงภูมิปญญา ความรูของมนุษยซ่ึง
เกิดขึ้นภายระบบนิเวศของทองถ่ินและพัฒนาขึ้นในกระบวนการ ที่คนและชุมชนปรับตัวเขากับ
ระบบนิเวศชุดหนึ่งความรูที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศชุดนั้นจึงมีลักษณะเฉพาะพัฒนากลายเปนสวน
หนึ่งขององคความรูหรือภูมิปญญาของชนกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ ดวยเหตุนี้ภูมิปญญาทองถ่ิน
จึงแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากความรูวิทยาศาตร ในขณะที่ความรูวิทยาศาสตรวางอยูบนหลักการ
ที่วา ความรูมีลักษณะสากล (Universal) ซ่ึงตรงขามกับภูมิปญญาทองถ่ิน มนุษยกับระบบนิเวศ      
รวมถึงบริบททางกายภาพและวัฒนธรรม (ยศ สันตสมบัติ 2542 : 243) 

 ในระบบความรูดั้งเดิม โดยเฉพาะความรูดั้งเดิมของผูหญิง ที่การเก็บหาอาหารตองการ
ความรูที่ละเอียดออน ประณีตที่จะนําสวนตางๆ ของพืชมาประกอบอาหาร ยารักษาโรค รวมถึง
ความรูในการสํารองพืชที่กินได เพื่อนํามาใชในฤดูกาลที่เกิดความแหงแลงและอดอยาก การสํารอง
อาหารไวในยามขาดแคลน มักจะเกิดจากความรูของผูหญิงที่จะเกี่ยวของกับธรรมชาติ 
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 ความรูของผูหญิงกําลังถูกบั่นทอนลงจากรูปแบบในการพัฒนาจากภายนอก จากงาน
ศึกษาของ Agarwal (1992) กลาวถึงการพัฒนาที่มีรูปแบบจากภายนอกที่ไดสงผลกระทบตอความรู
ของ   ผูหญิง 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่งเปนกระบวนการลดคุณคาและเบียดขับทักษะความรู
ดั้งเดิม ซ่ึงมีผล อยางยิ่งตอความรูของผูหญิง ยุทธศาสตรการพัฒนาจากภายนอกทําใหความรูทาง
วิทยาศาสตรสมัยใหมที่ถูกสรางขึ้นไดสงผานเขามาแทนที่ความรูดั้งเดิม ผูหญิงจึงถูกกีดกันออกไป
จากกระบวนการพัฒนา ประการที่สองเปนกระบวนการที่ทําใหทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมลง
และสงผลใหเกิดการบั่นทอนความรูของผูหญิงในเรื่องของการดํารงชีพข้ันพื้นฐาน(Agarwal  1992 
: 142-143) 

 งานศึกษาวิจัยของ Metha (1996) ที่ทําการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงจากระบบ
การเกษตรเพื่อยังชีพแบบดั้งเดิมไปสูการเกษตรเพื่อการคาที่สงผลกระทบตอความรูของทองถ่ิน ใน
แถบหุบเขาหิมาลัยของประเทศอินเดีย ผูศึกษาพบวาเปนเวลากวา 30 ปที่มีการขยายตัวของการผลิต
เพื่อการคา โดยใชวิธีการนําเมล็ดพืชพันธุลูกผสมเขามา ทําใหความหลากหลายของสายพันธุใน
ทองถ่ินลดลง นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมการเพาะปลูกเพื่อขาย พรอมๆ กับการรับคุณคาใหมของ
ระบบความรูทางวิทยาศาสตรที่เขามาจากภายนอก มีสวนทําใหความรูในทองถ่ินมีความสําคัญ
นอยลงทําใหเกิดผลลบตอผูหญิงที่ตองเปนผูใชความรูนั้นเพื่อทํางานในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ยัง
ทําใหผูหญิงขาดการเขาถึงขอมูลขาวสารการผลิตใหมๆ เนื่องจากผูหญิงสวนใหญจะวนเวียนอยูใน
ระบบการผลิตเพื่อเล้ียงชีพและเปนผูรักษาฐานความรูทองถ่ินตลอดจนทํางานโดยใชเทคนิคความ
ชํานาญในระบบนิเวศทองถ่ินเทานั้น แตทักษะความรูนี้จะถูกถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่ง
โดยเฉพาะเด็กหญิงมักเรียนรูจากการสังเกตและชวยแมทํางานในทองถ่ินหรือแมเฒาที่สามารถ
แยกแยะหญาชนิดตางๆ ตามสรรพคุณเพื่อนํามาใชในดานโภชนาการและผูหญิงบางกลุมยังมี
ความสามารถในการเก็บสมุนไพรเพื่อใชในการรักษาโรคเมื่อยามเจ็บปวย ความรูของผูหญิงที่กลาว
มาทั้งหมดนี้มีสวนสําคัญตอการยังชีพในครอบครัวและชุมชนซึ่งมักมีการพูดถึงกันนอย แตรูปแบบ
การผลิตเพื่อการคาที่ตองมีการพึ่งพาตลาดซึ่งดําเนินการโดยผูชายมักจะถูกกลาวถึงอยูเสมอ ทั้งๆที่
การปฏิบัติเชนนี้สงผลใหความรูของผูหญิงเสื่อมถอยลง แลวยังสงผลตอการเปลี่ยนแปลงบทบาท
ระหวางเพศในรูปแบบของการจํากัดบทบาทหนาที่ของผูหญิงและใหผูชายเขามามีบทบาทแทน 
(Metha 1995 : 199-200) 
 งานศึกษาของเกรียงศักดิ์ โรจนคุรีเสถียร (2540) ซ่ึงศึกษาบทบาทผูหญิงในการจัดการ
ปาชุมชนในจังหวัดเชียงรายพบวาผูหญิงตองทํางานทางการผลิตเชิงเศรษฐกิจและงานผลิตซ้ําพรอม
กับมีภาระทั้งงานผลิตเชิงและงานครอบครัวทําใหผูหญิงมีโอกาสเขารวมทํางานสวนรวมของชุมชน
นอยลงในทางกลับกันผูหญิงจะเปนฝายอยูเบื้องหลังเพื่อผลักดันใหผูชายเขาไปมีบทบาทในงาน
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สวนรวมมากขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรมปาชุมชน ผูหญิงมีบทบาทแคการใชแรงงานในการปลูกตนไม
ทําแนวกันไฟเทานั้น และการมีภาระอื่นๆ ของผูหญิงทําใหบทบาทที่เกี่ยวของกับปาชุมชนมีนอยลง 
(เกรียงศักดิ์ โรจนคุรีเสถียร 2540 : 10-11) 
 งานศึกษาของกุลศิริ อรุณภาคย (2542) บทบาทผูหญิงในชุมชนประมงที่บานเกาะจิก 
จังหวัดจันทบุรี กลาวถึงฐานะและบทบาทที่เปนรองของผูหญิงอาจจะไมชัดเจนกอนที่ความทันสมัย
และกระแสเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะแพรเขามาในชุมชน ความสัมพันธในครอบครัวจะมีลักษณะ
เปนการแบงงานกันทําเพื่อพึ่งพาอาศัยกันมากกวาแตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเขาในชุมชน
อยางชาๆ คือ เมื่อประมาณสามสิบปมาที่แลวมา พบวาฐานะและบทบาทของผูหญิงมีความเหลื่อม
ลํ้าจากผูชายมากกวาที่เคยเปน สาเหตุที่เกิดจากเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เนนความสําคัญของเงินตรา 
งานของผูชายจึงถูกใหคุณคาและมีความสําคัญเพิ่มขึ้นตรงขามกับงานของผูหญิงที่มีคุณคาลดลง
และเมื่อผนวกกับคานิยมเรื่องชายเปนใหญที่มีอยูกอนแลวจึงทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้าทางเพศมาก
ขึ้น แมในปจจุบันผูหญิงสวนหนึ่งสามารถหาเลี้ยงชีพดวยตัวเองโดยการออกไปทํางานนอกชุมชน 
แตก็ยังไมสามารถลดความเหลื่อมลํ้าทางเพศลงได เพราะอิทธิพล ของการเรียนรูทางสังคมที่ยังคง
สืบทอดอยูในชุมชน (กุลศิริ อรุณภาคย 2542 : 150-153) 

 
ขอจํากัดทางการศึกษา 

 เนื่องจากพื้นที่บานหลวง ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูหางจาก
อําเภอเมืองเชียงใหมประมาณ 250 กิโลเมตร ทําใหมีความจําเปนที่จะตองผลิตเหลาไวกิน ใชใน
ครัวเรือนและพิธีกรรม แตเหลาพื้นบานที่ถูกผลิตขึ้นในชุมชนบานหลวง เปนสุรากล่ันที่มีปริมาณ
แอลกอฮอลสูงเกินกวาที่รัฐอนุญาตใหทําการผลิต รวมทั้งในสายตาคนสวนใหญเหลาดาวลอย ยงัถูก
เรียกวา “เหลาเถื่อน” ดวยเหตุนี้ทําใหชาวบาน โดยเฉพาะผูทําการผลิต มีความระมัดระวังในการให
ขอมูลหรือตอบขอซักถามในระยะแรก ดังนั้นขอมูลท่ีไดรับอาจจะยังไมละเอียดลึกซึ้งเทาที่ควร
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บทท่ี 2 
สภาพทั่วไปของชุมชน 

 
 ในบทนี้จะเปนการกลาวถึงลักษณะทั่วไปของชุมชนกรณีศึกษา คือ บานหลวง แต

เนื่องจากบานหลวงอยูใน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม เนื้อหาสวนแรกของบทนี้จึง
จะกลาวถึงจังหวัดเชียงใหมและตําบลแมตื่นโดยสังเขปกอนกลาวถึงภาพรวมของบานหลวงอยาง
ละเอียด ตอไป โดยจะกลาวถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพ อันไดแก ที่ตั้งและขนาด ลักษณะภูมิ
ประเทศ การคมนาคม โครงสรางชุมชนและสภาพแวดลอมทางสังคม ประวัติความเปนมาของ    
ชุมชน ความเปนอยูของผูคนที่บานหลวง การปกครอง อาชีพ ความสัมพันธทางสังคม ครอบครัว
และเครือญาติ ตลอดจนศาสนา ระบบความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมของชาวบาน เพื่อเปนขอมูล
พื้นฐานในการทําความเขาใจชุมชน 

 จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูในภาคเหนือของประเทศไทย อยูหางจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศ
เหนือ ประมาณ750 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 20,107,057 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 
12,566,910ไร ทิศเหนือติดกับรัฐเชียงตุงของประเทศพมา ทิศใตติดกับจังหวัดลําพูนและจังหวัดตาก  
ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดลําปาง จังหวัดเชียงรายและจังหวัดลําพูน ทิศตะวันตกติดกับ จังหวัด
แมฮองสอน จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดเกาแกที่มีประวัติศาสตรยาวนานถึง 700 กวาป มี
โบราณสถาน โบราณวัตถุมากมาย สรางขึ้นโดยพญามังราย ที่เชิญสหายทั้งสองคือพญางําเมือง แหง
เมืองพะเยาและพญารวงแหงกรุงสุโขทัย มารวมทําผังเมืองใหสอดคลองกับชัยภูมิที่มีชัยมงคล 7 
ประการ และความเชื่อทางโหราศาสตร คือคัมภีรมหาทักษา ตามทิศของแผนภูมินครคือ บริวาร
เมือง อายุเมือง เดชเมือง ศรีเมือง มูลเมือง อุตสาหะเมือง มนตรีเมืองและกาลกิณีเมืองโดยเริ่มจาก
การขุดคูน้ํากวาง 9 วา เอาดินมาถมเปนแผงกําแพง โดยขุดจากมุมเมืองดานตะวันออก (แจงศรีภูมิ) 
อันเปนทิศมงคลกอน แลวกออิฐขนาบทั้งสองขาง ขางบนกําแพง ปูอิฐแลวทําเสมาไวบนกําแพง
เมืองทั้ง 4 ดาน ขนาดกวาง 900 วา ยาว1,000 วาเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาจากนั้นมีการเฉลิมฉลองเมือง
โดยสามกษัตริยทรงขนานนามเมืองวา นพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม และไดมีประวัติศาสตรและ
พัฒนาการมาจนถึงปจจุบันนี้ 

 จังหวัดเชียงใหมประกอบไปดวย 22 อําเภอกับอีก 2 กิ่งอําเภออันไดแก อําเภอเมือง 
อําเภอจอมทอง อําเภอเชียงดาว อําเภอไชยปราการ อําเภอดอยเตา อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอฝาง 
อําเภอพราว อําเภอแมแจม อําเภอแมแตง อําเภอแมริม อําเภอแมวาง อําเภอแมอาย อําเภอเวียงแห  
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อําเภอสารภี อําเภอสันกําแพง อําเภอสันทราย อําเภอสันปาตอง อําเภอหางดง อําเภออมกอย อําเภอ
ฮอด กิ่ง อําเภอดอยหลอ และกิ่ง อําเภอแมออน 

 ตําบลแมตื่นเปนพื้นที่ที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ ตั้งอยูในเขต อําเภออมกอยไดรับการยก
ฐานะขึ้นเปนอําเภอ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2501 ประกอบไปดวย 6 ตําบล 95 หมูบานและ 1 
เทศบาล  คือ ตําบลอมกอย ตําบลยางเปยง ตําบลสบโขง ตําบลนาเกียน ตําบลมอนจองและตําบล  
แมตื่น ซ่ึงตําบลแมตื่นไดรับการจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบล เมื่อป พ.ศ.2525 ที่ผานมามี
อาณาเขตดังตอไปนี้ 

 ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดตอกับ   ตําบลยางเปยง จังหวัดเชียงใหม  
 ทิศใต มีอาณาเขตติดตอกับ   ตําบล แมตื่น จังหวดั ตาก  
 ทิศตะวนัออก มีอาณาเขตติดตอกับ   ตําบลมอนจอง จังหวดัเชยีงใหม  
 ทิศตะวนัตก มีอาณาเขตติดตอกับ   ตําบลแมตาน จังหวดั ตาก 

 
ท่ีตั้งและขนาด 
  ตําบลแมตื่น ตั้งอยูทางทิศใต (ดังภาพที่ 1) โดยหางจากอําเภออมกอย 76 กิโลเมตรและ
ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของจังหวัดเชียงใหมโดยหางจากอําเภอเมือง ประมาณ 250 กิโลเมตร 
มีขนาดพื้นที่ 365,302 ไร 584.48 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เปนหุบเขา จํานวนหมูบานที่อยูใน
เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแบงออกเปน 2 สวน คือสวนพื้นที่ราบ (ดังภาพที่ 2) 
และสวนพื้นที่สูง รวมทั้งส้ิน 16 หมูบาน  

จํานวนครัวเรือนของตําบลแมตื่นพืน้ราบ อําเภอ อมกอย จังหวัดเชียงใหม 
หมูที่ 1 บานหลวง              108  ครัวเรือน    หมูที่ 2 บานใหม                  161 ครัวเรือน 
หมูที่ 3 บานปาคา               164  ครัวเรือน    หมูที่ 4 บานสันตนปน         73 ครัวเรือน 
หมูที่ 5 บานหวยหลอดูก   165 ครัวเรือน    หมูที่ 16 บานหวยดนิหมอ     73 ครัวเรือน 

รวมจํานวนครัวเรือนตําบลแมตื่นพืน้ราบทั้งสิ้น 744 ครัวเรือน 
จํานวนครัวเรือนของตําบลแมตื่น บนพื้นท่ีสูง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

หมูที่ 6   บานขุนตื่นนอย    112  ครัวเรือน    หมูที่ 7   บานซิแบล           238 ครัวเรือน 
หมูที่ 8   บานหวยหยาบ        162 ครัวเรือน    หมูที่ 9   บานแมระอาใน    127 ครัวเรือน 
หมูที่ 10 บานแมระอานอก 125 ครัวเรือน    หมูที่ 11 บานทุงตนงิว้    209 ครัวเรือน 
หมูที่ 12 บานแมวแมเทย   95  ครัวเรือน    หมูที่ 13 บานป-ยอ-ทะ     67  ครัวเรือน    
หมูที่ 14 บานหวยไกปา     55 ครัวเรือน    หมูที่ 15 บานปรา-โกร      51  ครัวเรือน    

รวมจํานวนครัวเรือนตําบลแมตื่น บนพื้นท่ีสูงทั้งสิ้น 1,241 ครัวเรือน 
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ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 2528 : 38 
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ภาพที่ 2 แสดงพื้นที่พื้นราบ ตําบลแมตื่น อําเออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
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ลักษณะภูมิประเทศ  
 ลักษณะภูมิประเทศของหมูบ านหลวง  เปนพื้นที่ที่มี ลักษณะเปนเทือกเขาสูง 

สลับซับซอน มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสัตวปาอีกแหงหนึ่งของประเทศ มี
ลําน้ํา    แมตื่นไหลผานเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลแมตื่น และตําบลมอนจอง 

   บานหลวงเปนหมูบานที่ตั้งติดอยูริมน้ําแมตื่นและหมูบานที่อยูใกลที่สุดคือหมูที่ 2 บาน
ใหม ทิศเหนือติดกับลําน้ําแมตื่น ทิศใตติดกับวัดจอมแจง ทิศตะวันออกติดกับลําน้ําแมตื่น ทิศ
ตะวันตก ติดกับหมูที่ 4 บานสันตนปน  

 
ลักษณะภูมิอากาศ 

 สภาพอากาศคอนขางหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งป เนื่องจากมีลมประจําถ่ินคือ ลมภูเขา
และลมหุบเขา ที่ชวยสงผลตอการหมุนเวียนของอากาศ ซ่ึงแบงภูมิอากาศออกไดเปน 3 ฤดูไดแก  

 - ฤดูฝน เร่ิมตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ซ่ึงจะมีฝนตกชุกตลอดฤดูกาล 
ตนไมเขียวชอุม อากาศเย็นสบาย แหลงอาหารจากปาของชาวบานก็อุดมสมบูรณ มีพืชพรรณ 
รวมทั้งสัตวเล็กๆ เชนกบ เขียดหรือแมลงตางๆ ก็มากมาย แตบางปฝนตกมากจนเกินความพอดีก็ทํา
ใหเกิดน้ําทวมไรนาสรางความเสียหาย ชาวบานหมดเนื้อหมดตัวเนื่องจากพืชผลที่ปลูกไวลมตาย  

 - ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแตเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนกุมภาพันธ พื้นที่มีความหนาวเย็น 
ตลอดชวงฤดูหนาว โดยอุณหภูมิจะลดต่ําสุดในชวงเดือน ธันวาคม-มกราคม ในฤดูหนาวนีอ้ากาศจะ
หนาวจัดจนสามารถเห็นน้ําคางแข็ง เส้ือกันหนาวเปนส่ิงจําเปนอยางมาก แตชาวบานจํานวนมากก็
ยังขาดแคลน ในระยะสามถึงสี่เดือนนี้ อากาศจะหนาวจัดโดยเฉพาะชวงหัวคํ่าจนถึงชวงเกือบเที่ยง
วันของเชาวันรุงขึ้น สังเกตไดจากเวลาพูดคุยกันจะมีไอความหนาวออกมาใหเห็นซึ่งจะเปนสิ่งที่   
ตื่นเตนอยางมากสําหรับนักทองเที่ยวแตกลับเปนชวงฤดูกาลที่ชาวบานทรมานยิ่งนัก ดังนัน้แสงแดด
จึงเปนส่ิงที่ชาวบานหรือแมแตเด็กนักเรียนมีความปรารถนาที่จะเห็นอยางมาก เพราะเมื่อมีไอแดด 
คณะครูจะนํานักเรียนออกมานั่งเรียนนอกชั้นเรียนเพื่อสรางความอบอุนใหกับรางกาย สวนในชวง
หัวค่ําชาวบานก็จะลอมวงนั่งดื่มเหลาเพื่อบรรเทาความหนาว แตเวลาความสนุกสนานผานไปไดไม
นานบรรดาสมาชิกในวงเหลาก็เร่ิมสลายตัวแยกยายกันกลับบาน เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดต่ําลงเรื่อยๆ 
เขามารบกวนและดีกรีของเหลาที่วาแรงจนกระทั่งจุดไฟติดไดก็ไมสามารถชวยคลายความหนาวได  

 - ฤดูรอน เร่ิมตั้งแตปลายเดือนกุมภาพันธจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะไมรอน
จัด เนื่องจากสภาพพื้นที่ทั่วไปเปนปาและภูเขา แตอยางไรก็ตามเมื่อเขาเดือนเมษายน พื้นที่ปาไมที่
เคยเขียวชอุม ดอกไมที่มีสีสันสวยงามก็จะแหงเหี่ยวและเริ่มไดกล่ินควันไฟที่ลองลอยมาตามลมจาก
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การถางปาและเผาไรของชาวบานบนพื้นที่สูง (ชาวกะเหรี่ยง) เพื่อเปนการเตรียมดินไวเพาะปลูกใน
ฤดูทําไรทํานา  จนบางครั้งก็เปนเหตุใหเกิดไฟไหมปา 

 
ประวัติความเปนมาของตําบล-ชุมชนกรณีศึกษา 

 ตําบลแมตื่น เปนตําบลหนึ่งในอําเภออมกอย มีตํานานเลาขานสืบเนื่องมายาวนาน โดย
แสดงใหเห็นถึงสภาพทั่วไป ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญและความเขมแข็งของชุมชน ซ่ึงมีตํานาน
กลาววา 

 เดิมมีพระยาสองพี่นอง คนพี่ช่ือ พญาชางเผือก คนนองชื่อพญาเสิก ยายมาจากเมือง
เชียงใหมลงมาตั้งเมืองตื่นนันทบุรีในป พ.ศ. 1985 ใน พ.ศ. 2000 โปงมังจา นําทัพพมาเขามาทําศึก
กับ  2 พระองค  เปนเวลา  5 วัน  โปงมังจาก็แตกทัพหนีไปทางผาสิงห  หินฝง  ป พ .ศ.2057 
พญาชางเผือกไดส้ินชีพตักษัย พญาเสิกจึงครองเมืองแทนได 11 ป จึงสิ้นชีพตักษัย พ.ศ. 2142 พญา
อาทิตยาราชบุตรพญาชางเผือกครองเมืองแทนและไดสรางพระเจดียธาตุเจาดอยนองนาง วัดจอม
แจง และสิ้นชีพตักษัยป พ.ศ.2209 พญาอุทุมราชนองชายพญาอาทิตยราชครองเมืองแทน
ส้ินชีพตักษัยป พ.ศ. 2296 พญาอนันตราชบุตรของพญาเสิกไดครองเมืองแทนทุกสมัยมีการทําศึก
และมีการสรางเมืองใหมีความเจริญสืบมาชื่อ แมตื่น สันนิษฐานวาอาศัยช่ือแมน้ําแมตื่นเปนที่อางอิง 
ในป พ.ศ. 2525 มีการแบงเขตการปกครองออกเปน 2 ตําบล คือ ตําบลแมตื่นและตําบลมอนจอง 
(องคการบริหารสวนตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม  2546) 

 เร่ืองเลาอีกสวนหนึ่งที่ไดจากการสัมภาษณ แมอุยฟู เปงหลา ทําใหทราบเรื่องราวที่มา
ของตําบลแมตื่นไดอีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อ 60 ปที่ผานมาในตําบลนี้มีโจรผูรายและเสือปาชุกชุมที่ออก
หากินและปลนชาวบาน ตอนกลางคืนไฟฟาก็ไมมีใช การเดินทางเขา-ออกหมูบานหรือจะอยูกับ
บานมีความจําเปนที่สมาชิกทุกคนในบานตองระมัดระวังตัวเองอยูตลอดเวลา การทํากิจวัตร
ประจําวันนั้นตองกระทําใหเสร็จเรียบรอยกอนพลบค่ํา เนื่องจากเมื่อทองฟามืดแลว การจุดฟนไฟ
เพื่อประกอบอาหารหรือไวกันลมหนาวนั้นจะเปนสิ่งตองหามกระทําโดยเด็ดขาด เพราะโจรปาจะ
เขามาปลนขาวของ เครื่องใช มา วัวควายและทรัพยสินมีคาอ่ืนๆ แมอุยเลาใหฟงวา เวลารับประทาน
อาหารเย็นหรือทํากิจกรรมอื่นๆ จะตองรีบกินรีบทําใหเสร็จเรียบรอยกอน 4 โมงเย็น เมื่อถึงเวลาเขา
นอนทุกคนในบานมักจะนอนหลับพักผอนอยางเต็มที่และเปนปกติสุขดี แตผูหญิงจําเปนตองรูตัว
อยูเสมอ เมื่อเหตุการณผิดปกติเกิดขึ้น เพราะเธอตองทําหนาที่หัวหนาครอบครัวแทนสามี โดยการ 
ดูแลลูกและสมาชิกคนอื่นๆในบานใหปลอดภัย เนื่องจากผูที่ เปนสามีนั้นเดินทางไปคาขาย
แลกเปลี่ยนสินคาในหมูบานบนดอยหรือหมูบานที่อยูติดกันและจังหวัดใกลเคียง ซ่ึงจะใชเวลานาน
หลายวันและบางครั้งก็เปนแรมเดือน ดังนั้นในชวงเวลาดังกลาวผูหญิงจึงตองเฝาระวังเหตุการณ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

19
 
 

 

และรักษาความปลอดภัยใหกับสมาชิกของครอบครัว แมกระทั่ง เสือจะมาขโมยกินหมูที่เล้ียงไวก็
ตาม ผูหญิงก็จะตองทําหนาที่ดูแลสัตวเล้ียงใหปลอดภัยดวยเพราะถือวาเปนทรัพยสมบัติของ
ครอบครัวเชนกัน นี่จึงเปนที่มาของชื่อตําบลแมตื่นที่คนเฒาคนแกยังเลาเรื่องนี้สืบมาใหเด็กรุนหลัง
ไดฟงอยูเสมอ (แมอุยฟู เปงหลา 2546) 

 หมูบานบานหลวง  เปนหมูที่ 1 จัดไดวาเปนหมูบานแรกและมีขนาดใหญของตําบล    
แมตื่น ที่ตั้งอยูติดริมแมน้ําแมตื่น  (ดังภาพที่ 3) หมูบาน บานหลวง ยึดหลักทางภูมิศาสตร
เชนเดียวกันกับที่อ่ืนๆในการเริ่มตนตั้งถ่ินฐานคือ อาศัยแมน้ําสายสําคัญเปนหลัก ในการสราง
บานเรือนที่อยูอาศัย บานหลวงจึงเปนพื้นที่ที่คอนขางเสี่ยงภัยกับภาวะปญหาน้ําทวม เนื่องจากที่ตั้ง
ของชุมชนเปนทางน้ําผานและเปนตะกอนทับถมมาเปนเวลาหลายพันป เดิมทีนั้นชุมชนบานหลวง
ในชุมชนบานหลวงมีบานไมกี่หลังคาเรือนนับตั้งแตกอตั้งหมูบานหลังจากนั้นจึงมีการอพยพมาตั้ง
หลักแหลงตามเครือญาติ จํานวนประชากรในชุมชนจึงมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คนกลุมแรกที่มา
ตั้งบานเรือนนั้นคือ กลุมชาวลัวะ ตอมาเมื่อ กลุมคนพื้นเมืองเขามาในหมูบานเปนจํานวนมากขึ้น 
ชาวลัวะจึงถอยออกไปในที่สุด กลุมตอมา คือ กะเหรี่ยงไดเขามาอาศัยอยูและมีการแตงงานกัน คน2 
กลุมจึงมี   วัฒนธรรมและความเปนอยูรวมกันมาเรื่อยๆ ในหมูบานจึงมีชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง
อาศัยอยูเปนจํานวนมาก  แตปจจุบันประชากรในหมูบานไดลดจํานวนลงบาง เนื่องจากการยาย
ออกไปตั้งถ่ินฐานสรางบานเรือนใหม โดยมากจะเปนหมูบานใกลเคียง คือหมูที่ 2 บานใหม
เนื่องจากบานใหมเปนหมูบานที่เกิดขึ้นเปนลําดับตอมา เมื่อมีการคมนาคมที่สะดวกและไมเส่ียงตอ
การเกิดภาวะน้ําทวมในชวงฤดูฝน นอกจากนี้ชาวบานอีกสวนหนึ่งก็ไดยายภูมิลําเนาออกไปเพื่อ
ประกอบอาชีพตามจังหวัดตางๆ เชน เชียงใหม ลําพูนและกรุงเทพมหานคร  แตทั้งหมดก็ยังได
พบปะพูดคุยกันอยูเสมอเมื่อกลับมาบานเพื่อรวมงานประเพณีที่สําคัญของชุมชน เชนงานสงกรานต 
งานปอย  สวนกลุมคนที่ยังคงอาศัยอยูในบานหลวงขณะนี้คือ กลุมคนที่อยูมาตั้งแตตั้งแตสมัยปูยา
และมีพื้นที่ดินทํากินอยูในหมูบานจึงไมเลือกที่จะยายออกไปอาศัยอยูในที่อ่ืนๆ 
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ภาพที่  3 แสดงอาณาเขตและที่ตั้ง บานหลวง ตําบลแมตื่น จังหวัดเชียงใหม 
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ลักษณะทางชาติพันธุและจํานวนประชากร 
 บานหลวงมีประชากรจํานวน 108 ครัวเรือน ผูคนที่อาศัยอยูในหมูบานมีชีวิตความ

เปนอยูที่เรียบงายตามรูปแบบของสังคมเกษตรกรรม บานหลวงเปนหมูที่ 1 ในจํานวน 6 หมูบาน
ที่ตั้งอยูในเขตตําบลแมตื่น(พื้นราบ) ซึ่งวัฒนธรรมความเปนอยูสวนใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง
อาหารและเครื่องแตงกาย ไดรับอิทธิพลจากชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยูในเขตตําบลแมตื่น(พื้นที่สูง) 
คอนขางมาก เนื่องจากประชากรทั้งตําบลแมตื่น จํานวนรอยละ 70 เปนชาวกะเหรี่ยง นอกจากนี้
เ ร่ืองของลักษณะรูปรางหนาตาและผิวพรรณก็มีสวนคลายคลึงกัน เปนผลสืบเนื่องมาจาก
ความสัมพันธที่ใกลชิดตลอดจนมีการแตงงานระหวางกลุมขึ้น ดังนั้นชาวบานหลายครอบครัวใน
ชุมชนบานหลวงจึงถือกําเนิดขึ้นโดยมีบรรพบุรุษเปนชาวกะเหรี่ยง เมื่อเปนเชนนี้จึงเปนเรื่องยากที่
จะชี้ชัดไดถึงความแตกตางในลักษณะทางชาติพันธุของคนทั้งสองกลุมออกจากกันอยางเด็ดขาด แต
ก็คงจะสามารถอธิบายไดตามคําบอกเลาของชาวบานเองและการสังเกตการณของผูศึกษาใน
ชวงเวลาที่เขาไปทําการเก็บขอมูลเทานั้น แตสําหรับชาวบานหลวงแลวไดนิยามตัวเองวา เปนคน
ไทยภาคเหนือซ่ึงมีบรรพบุรุษเปนชาวกะเหรี่ยง ดวยเหตุนี้วัฒนธรรมความเปนอยู ประเพณีความ
เชื่อจึงไดรับอิทธิพลของชาวกะเหรี่ยงและมีการสืบทอดตอมาจวบจนปจจุบันนี้ 

 - รูปรางหนาตา ชาวบานหลวง มีจํานวนของผูหญิงมากกวาผูชายลักษณะรูปรางหนาตา
ของผูหญิงนั้นสวนมากจะมีขนาดรูปรางเล็ก  ผิวขาวเหลือง ตาชั้นเดียว ถาเปนเด็กเล็กๆ ทั้งหญิงและ
ชายนั้นหนาตาจะขาวๆ ตาเล็กและแกมปอง มีสีแดงซึ่งจะเห็นไดชัดมากขึ้นในชวงฤดูหนาว รูปราง
นั้นจะเล็กและผอมเนื่องมาจากอุปนิสัยที่ไมดีในการบริโภคอาหารคือเด็กๆ จะกินจุบจิบตลอดทั้งวัน
แตเมื่อถึงมื้ออาหารก็จะเลือกรับประทานแตของที่ตนเองชอบ ทําใหไมไดรับสารอาหารครบ 5 หมู 
ดวยเหตุนี้เมื่อเอ้ือมไปจับที่เนื้อตัวของเขาและเธอทําใหสัมผัสไดถึงกระดูกทีเดียว  

 สวนผูชาย รูปรางก็จะมีขนาดเล็ก สีผิวจะคล้ํากวาผูหญิงเนื่องจากการทองเที่ยวไป      
คาขายตางหมูบานและชอบทํากิจกรรมกลางแจง รวมทั้งไมมีการถนอมดูแลรักษา บํารุงผิวพรรณ
ดวยการใชสมุนไพรอยางผูหญิง ผิวพรรณและแขนขาจึงดูหยาบกราน เมื่อฤดูหนาวมาถึงผิวหนังก็
จะยิ่งแหงและเกิดแผลขึ้นตามอวัยวะบางสวนของรางกาย  

 - เสื้อผาและเครื่องแตงกาย  คนทุกวัยทั้งหญิงและชายจะไมไดแตงกายแบบมีพิธีรีตรอง 
ไมวาจะไปที่ใดการแตงกายก็จะไมแตกตางกัน แตโอกาสที่ดูจะพิเศษที่สุดคือ เมื่อทุกคนออกไป
ทําบุญที่วัดเทานั้น ชาวบานทุกคนจะสวย หลอและสุภาพเรียบรอยมากแมวาเสื้อผาไมมีราคาคางวด
อะไร สวนการแตงกายในชีวิตประจําวันจะเรียบงาย เชน ผูชายรุนพออุย ถาอยูบานก็จะใสเสื้อยืด
และนุงผาโสรง หรือจะสวมกางเกงขายาวและมีผาขาวมาคาดพุงบาง เมื่อจะไปทํางานในสวนหรือ
ติดตอธุระที่อ่ืน สวนแมอุยจะนิยมใสเส้ือคอกระเชาหรือเสื้อบางๆ สีออนในฤดูรอนและสวมผาถุง
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สีสันลวดลายธรรมดา แตถาจะออกไปเดินเลนหรือแอวบานพี่นองคนไหนบริเวณใกลๆ ทั้งเสื้อและ
ผาถุงก็จะดูสวย มีสีสันแปลกตามากขึ้นกวาเดิม สวนทรงผมแมอุยมักจะนิยมไวผมยาวแลวใชผา
โพกไว(เหมือนชาวกะเหรี่ยง) หรือบางโอกาสก็จะรวบเปนมวยและติดดอกไมมีกล่ินหอมที่เก็บได
จากบริเวณรั้วบาน เวลาที่อุยเดินไปทางไหนความหอมของดอกไมจะสงกลิ่นตามไปถึงที่นั่น แต
ถาอุยจะออกไปขางนอก(สวนมากคือจะไปทําบุญที่วัด) ก็ไมลืมที่จะใชปนหรือกิ๊บที่ทําจากเงินมา
ประดับไวที่มวยผมดวยเสมอ ผูชายวัยกลางคนจะใสเสื้อยืด กางเกงสะดอ (ผูกเอว)หรือถาอากาศ
รอนมากๆ ก็จะไมสวมเสื้อเลยตลอดทั้งวัน แตถาจะไปวัดเพื่อทําบุญหรือรวมเทศกาลงานตางๆ ก็จะ
นิยมสวมเสื้อผาชุดมอฮอมทําใหไดบรรยากาศของเมืองเหนือมากทีเดียว สวนผูหญิงในวัยเดียวกันนี้
มักจะสวมเสื้อยืดและนุงผาถุง ถาไปสวนก็มักจะสวมกางเกงขาสามสวนเพื่อสะดวกในการหาบน้ํา 
พรวนดินและหวานเมล็ดพืชพันธุ แตถาผูหญิงในกลุมนี้ไปวัดจะนิยมแตงกายแบบลานนา ทั้งเสื้อที่
สวมและผาถุงที่นุงก็มักจะปกดวยเม็ดเงินเพื่อเพิ่มความสวยงาม สวนในกลุมเด็กหญิงวัยรุนเมื่ออยู
บานก็นิยมนุงกางเกงขายาว เชน กางเกงกีฬาและสวมเสื้อยืดตัวโตที่ไมเนนใหเห็นรูปรางชัดเจน
(เส้ือผาสายเดี่ยวนั้นไมมีปรากฏอยูเลยในพ.ศ.นี้) วัยรุนชายจะสวมเสื้อยืด นุงกางเกงกีฬาขาสั้น เมื่อ
อยูบานหรือชวยพอแมทํางานในสวน แตถาไปรวมงานแขงขันกีฬาหรือมีกิจกรรมอื่นๆ วัยรุนทั้ง
หญิงและชายจะสวมกางเกงยีนส โดยเฉพาะยี่หอ ลีวายส จะเปนที่นิยมมาก เส้ือท่ีสวมใสก็จะมีสีสัน
และลวดลายสดใสตามวัยหรือเลียนแบบจากดารานักรองบางคนที่กําลังนิยม เสื้อผาเครื่องแตงกาย
(แบบที่ตองการ)ของคนในวัยนี้สวนมากจะฝากเพื่อนๆ พี่นองซื้อจากในเมือง หนุมสาวเริ่มสนใจใน
ความสวยงามและรักษาความสะอาดของหนาตารูปรางผิวพรรณเปนพิเศษเนื่องจากไมตองการจะ
อับอายเพื่อนในวัยเดียวกัน จึงเริ่มมีการใชครีมบํารุงผิว น้ํามันแตงผมหรือเครื่องสําอางบาง(โดยมาก
จะซื้อจากตลาดนัด พอคาเรในวันพฤหัส) เพื่อเพิ่มความสวยความหลอ เด็กเล็กๆ ทั้งชายและหญิงใน
หมูบานจะสวมเสื้อผาสีไมแตกตางกัน และไมไดมีการแยกแยะวาสีไหนเหมาะกับเพศใด แตเสื้อผา
ที่นํามาใชจะแตกตางกันที่ลวดลาย เชนเด็กผูหญิงจะเปนลายการตูนรูปสัตว สวนเด็กชายจะเปนลาย
การตูนซุปเปอรฮีโร ยอดมนุษยตางๆ แตอยางไรก็ตามเสื้อผาของเด็กหญิงชายมักจะสกปรกเลอะ   
เทอะจากการขุดดินเลนทรายหรือปนตนไมตลอดทั้งวัน ผูปกครองจึงปลอยใหเด็กๆ อยูในชุดเสื้อผา
ที่มอมแมมนั้นจนกวาจะเขานอน 

 ในคนทุกเพศและวัยบางครั้งจะมีการนําเสื้อหรือผาทอแบบกะเหรี่ยงมาสวมใส และใช
ในโอกาสตางๆบางคือเมื่ออยูกับบานหรือไปทําสวนทําไรเพื่อเปล่ียนบรรยากาศกับแฟชั่นใหมๆ 
เพราะในแตละปจะมีชาวกะเหรี่ยง(พื้นที่สูง) นําเสื้อผาที่ทอไดมาขายใหกับผูคนพื้นราบและทุกครั้ง
ที่ลงมาชาวกะเหรี่ยงก็มักจะเปลี่ยนลวดลายและสีสันของดายที่ทอ มาขายเพื่อใหชาวบานไดมีเสื้อ
และผาทอแบบใหมๆ เก็บไวใชทุกปในแบบที่ไมซํ้ากัน 
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 - ภาษา ผูคนที่บานหลวงจะใชภาษาพูดคือ ภาษาถิ่นทางภาคเหนือเปนหลัก เพื่อส่ือสาร
กันภายในครอบครัว ญาติพี่นองและชุมชน สวนภาษากะเหรี่ยงคนจํานวนมากสามารถฟงไดเขาใจ 
แตการโตตอบกลับไปนั้นจะมีทั้งภาษากะเหรี่ยงและภาษาถิ่น ตามความคุนเคยของแตละบุคคลและ
เหตุผลที่คนแตละกลุมสามารถฟง-พูดภาษากะเหรี่ยงไดเขาใจนั้นมีที่มาแตกตางกัน เชน คนรุนอุย
และรุนพอแมสามารถเขาใจภาษากะเหรี่ยงไดดีเนื่องจากการอยูรวมและมีความสัมพันธติดตอกับ
ชาวกะเหรี่ยงโดยเฉพาะเรื่องการซื้อขาย แตภาษาไทยกลางอุยสามารถฟงไดอยางเดียวไมสามารถ
พูดไดเลย สวนรุนพอแมสามารถฟงไดเขาใจ แตจะใหพูดนั้นตองเปนเรื่องที่จําเปนจริงๆ เทานั้น 
เพราะกลัววาจะผิด จึงอายและไมกลาที่จะใช แตทุกครั้งที่ตองการจะสื่อสารดวยภาษากลางจริงๆ 
พอแมก็จะคอยถามจากลูกหลาน เนื่องจากเด็กๆ กลุมนี้จะไดเรียนรูทักษะการเขียนและอาน
ภาษากลางเมื่อเขาโรงเรียน นักเรียนทุกระดับเมื่อเขาถึงโรงเรียนจะตองพูดภาษากลางกับครูและ
เพื่อน แตเมื่อคุณครูไมเห็น เด็กๆ ก็แอบใชภาษาถิ่นคุยกัน สวนการเขียนนั้นนักเรียนจะไดเรียนรูจาก
วิชาภาษาไทย ดังนั้นเด็กนักเรียนในชุมชนจึงไมมีปญหาในการใชภาษาไทยกลางเมื่อออกไปอยู
นอกชุมชนแลว นอกจากภาษาไทยกลางนักเรียนที่บานหลวงยังสามารถฟงภาษากะเหรี่ยงไดเขาใจ
เนื่องจากที่โรงเรียนมีนักเรียนชาวกะเหรี่ยงมาเรียนรวมช้ันดวย สวนเด็กนักเรียนชาวกะเหรี่ยงก็
สามารถสื่อสารฟง พูด เขียนและอานภาษาไทยไดเหมือนกับนักเรียนพื้นราบ แตดวยความอายก็ทํา
ใหเด็กทั้งสองกลุมเลือกใชภาษาถิ่นเพื่อส่ือสารกันมากกวา ปญหาเรื่องการใชภาษาเปนสาเหตุหนึ่งที่
ทําใหเด็กชาวกะเหรี่ยงในโรงเรียนโดนลอเลียนเร่ืองการออกเสียงไมชัด บางครั้งทําใหเด็กนักเรียน 
ทะเลาะกันบางเล็กๆ นอยๆ ในทางกลับกันภาษาก็เปนเครื่องเชื่อมความสัมพันธไดเชนกันเพราะ 
เมื่อเด็กเกิดความไมเขาใจในภาษาที่เพื่อนพูด เมื่อกลับถึงบานเด็กๆ ก็จะนําคําที่ไดยินมาไปสอบถาม
จาก          ผูปกครองเพื่อวันรุงขึ้นจะไดไปพูดและเลนกับเพื่อนไดอยางเขาใจ  

 โดยภาพรวมแลวผูคนบานหลวงสามารถใชไดถึง 3 ภาษาโดยภาษาหลักคือ ภาษาถิ่น
ภาคเหนือ ภาษากะเหรี่ยงเปนภาษาที่สอง และใชภาษาไทยกลางเปนภาษาราชการ แตการจะเลือกใช
ภาษาใดนั้นขึ้นอยูกับสถานการณวาจะใชส่ือสารกับใคร เทานั้นไมไดมีการจํากัดที่แนนอนวาจะตอง
เปนอยางไร แตสวนมากชาวบานจะนิยมใชภาษาถิ่นเหนือมากที่สุดเนื่องจากมีความคุนเคยเปนอยาง
ดี   

 - อาหาร ชาวบานที่บานหลวงจะกินขาวนึ่ง(ขาวเหนียว)เปนอาหารหลัก กับขาวจะมี
อาหารจําพวก น้ําพริกและแกงผักพื้นบาน ถาเปนอาหารประเภทเนื้อสัตว จําพวกปลาน้ําจืดหลาก
ชนิด เชน ปลาดุก ปลาหมอและสัตวน้ําประเภทอื่นๆเชน กบ เขียด เห็ดและแมลงประเภทตางๆ ที่
หาไดตามฤดูกาล อาหารการกินแตละฤดูกาลก็มีความอุดมสมบูรณไมเหมือนกัน ดวยเหตุนี้ชาวบาน
จึงมักจะนําสัตวที่จับไดมาแปรรูปเปนอาหารแหง ดอง เก็บไวกิน สวนเนื้อสัตวประเภทอื่นๆ 
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ชาวบานจะมีกินเปนคร้ังคราวเทานั้นเนื่องจากราคาแพงเชน ไก หมู วัวควาย และชาวบานจะไดกินก็
ตอเมื่อมีงานเทศกาลสําคัญอยาง งานแตงงาน ขึ้นบานใหม ทําบุญตางๆ เพราะจะมีการฆาไก หมู ลม
วัวควายเพื่อทําบุญและเลี้ยงแขกที่มารวมงาน แตถาเปนชาวบานที่พอจะมีฐานะนั้นมักจะหาซื้อ
เนื้อสัตวประเภทนี้จากรานขายของสดในหมูบานซึ่งรานคาเหลานี้จะไปซื้ออาหารสดตางๆ มาจาก
ตลาดในเมืองเชียงใหม แตอาหารประเภทผักสดและผลไมที่ชาวบานไมไดปลูกไวในบริเวณบาน 
ชาวบานจะหาซื้อจากตลาดนัด(ทุกวันพฤหัสบดี) ที่จะมีสินคามากมายมาจําหนายใหไดเลือกซื้อกัน
อยางมากมายเพราะนอกจากผักสดผลไมแลวยังมีขาวของเครื่องใชตางๆโดยเฉพาะเสื้อผา รองเทา 
ผง    ซักฟอก สบู ตะกรา อุปกรณเครื่องใชในครัวเรือน พอคาและแมคาตลาดนัดนี้เปนคนเดินทาง
ขายของเรมาจากที่อ่ืนซึ่งทุกเชาวันพุธจะขายของอยูตัวอําเภออมกอย (อยูหางจากหมูบานราว 76 
กิโลเมตร) และกอนชวงค่ําของวันเดียวกัน คนขายของก็จะเริ่มทยอยกันมาตั้งรานคาบริเวณ ตลาด
เกาของหมูบานบานใหมแลวหุงหาอาหารรับประทาน กางเต็นทนอนคางแรมที่บริเวณนี้เพื่อจะได
ขายของใหกับชาวบานไดทันทีในเชาวันรุงขึ้นและคนขายของเหลานี้จะเดินทางกลับออกจาก
หมูบานเวลาประมาณเที่ยงๆ ของวันพฤหัสบดี พรอมกับซื้อเหลา ลูกแปงและอาหารตามฤดูกาลที่
ชาวบานนํามาขาย เพื่อนําออกไปจําหนายหรือเก็บไวใชบริโภคเอง ตลาดนัดแหงนี้เริ่มตนเมื่อ
ประมาณ 5-6 ปที่ผานมานี้และถือวาเปนแหลงจับจายใชสอยที่ไดรับความสนใจจากชาวบาน 
เนื่องจากราคาของที่จําหนายจะถูกกวารานคาของหมูบาน 

 อาหารที่ชาวบานนิยมรับประทานในแตละกลุมและวัยมีความแตกตางกัน สินคายอด
นิยมของชาวบานพื้นราบและชาวกะเหรี่ยงที่มักจะหาซื้อเหมือนๆ กัน ทุกครั้ง คือ ปลาทูเค็ม แต
กําลังการซื้อของชาวบานมีไมมากนักเนื่องจากมีรายไดนอย อยางไรก็ตามทุกครั้งที่ชาวกะเหรี่ยง
เดินทางลงมาที่หมูบานพื้นราบนี้ส่ิงที่ขาดไมไดและตองซื้อกลับไปคือ ปลาทูเค็ม  จนมีคํากลาววา
ใหไดยินเสมอๆ วา “ชาติหนาขอใหไดเกิดเปนลูกพระเจาแผนดิน จะไดกินปลาทูเค็มอ่ิมๆ” 
เนื่องจากสภาพการขาดแคลนเงินทองทําใหการหาซื้ออาหารแตละครั้งจึงตองเลือกแตส่ิงของที่
จําเปนเทานั้นและ อาหารอีกอยางหนึ่งที่ไดรับความนิยมเคียงคูกับปลาทูเค็ม อยูในสํารับของทุกมื้อ
อาหารคือ    น้ําพริกตาแดง สวนอาหารที่ไดรับความนิยมในหมูเด็กๆ คือ บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป แมวา
จะไมมีคุณคาและสารอาหารเลยแตวัยรุนก็มักจะนิยมซื้อหามารับประทานเสมอๆ โดยจะเลือกซื้อ
รสชาติที่กําลังไดรับความนิยมตามโฆษณาในโทรทัศน  

 ความยากจนและขอกําหนดทางธรรมชาติเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหชาวบาน มีอาหารการ
กินในแตละฤดูกาลไมเทากัน ดังนั้นชาวบานจึงพยายามแกปญหาดวยการปลูกพืชผัก และถนอม
อาหารไวกิน แตอยางไรก็ตามอาหารก็ยังมีไมเพียงพอ ยิ่งไปกวานั้นในหมูบานจะไมคอยมีพอคาเร
จากที่ใดนําอาหารขึ้นมาจําหนายเนื่องจากชาวบานมีกําลังซื้อนอยไมคุมกับคาขนสง และการ
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เดินทางที่ยาวไกล ดวยเหตุผลดังกลาวมีผลทําใหสุขภาพรางกายของชาวบานจึงไมไดรับการพัฒนา
เทากับพื้นที่อ่ืนๆ   
 - จํานวนประชากร ปจจุบัน(พ.ศ. 2546) หมูบานหลวง มีประชากรทั้งหมด 625 คน เปน
ชาย 288 คน เปนหญิง 337 คน มีครัวเรือนตามทะเบียนบานทั้งส้ิน 108 ครัวเรือน 
 
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรบานหลวง ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามอายุ
และเพศเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน ประจําป พ.ศ.2546 
 

อายุ หญิง ชาย รวม 
1วัน -4 ป 19 14 33 
5 – 9 ป 19 27 46 
10-14ป 24 25 49 

15 – 19ป 25 15 40 
20 – 29ป 52 64 116 
30 – 49ป 95 95 190 
50 – 60ป 37 26 63 

60 ปขึ้นไป 46 42 88 
 
ที่มา : สถานีอนามัย บานใหม  มีนาคม พ.ศ.2546  
 
 บานหลวงมีการรณรงคใหชาวบานวางแผนครอบครัวดวยการคุมกําเนิด และเปนการ
รณรงคที่ไดผลโดยเฉพาะในระยะเวลาสิบปมานี้ และในปจจุบันสภาพปญหาทางเศรษฐกิจเปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหชาวบานไมนิยมมีลูกมากเหมือนในอดีต แมวาอาชีพหลักกวารอยละ 90 ของ
ชาวบานหลวงยังคงทําการเกษตรอยูก็ตามแตเมื่อเทคโนโลยีเขามาแบงเบาภาระแลวชาวบานจึงมีลูก
ครอบครัวละไมเกิน 2 คนในปพ.ศ.2546 นี้ มีคูสมรสจํานวนไมนอยที่ใชบริการการวางแผน
ครอบครัวที่สถานีอนามัย 

 
ลักษณะการตั้งบานเรือน 

  ลักษณะการตั้งบานเรือนที่บานหลวงจะไมแตกตางจากในอดีตเทาใดนัก แตส่ิงที่
เปลี่ยนไปคือ ทางเดินเขาออกหมูบาน ที่ชาวบานเรียกวา “ถนนปูน” บานเรือนสวนมากจะตั้งอยูติด
ริม    แมน้ํา นอกนั้นก็ตั้งถัดเขาไปทางตอนในของหมูบานเลียบกับถนนปูนที่สราขึ้นใหมนี้ แตการ
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สรางถนนดังกลาวไมเปนผลกระทบตอพื้นที่มากนัก โดยบานเรือนเกือบทั้งหมดจะตั้งตามแนวทิศ
เหนือ-ใต ซ่ึงจะตั้งขนานไปตามถนนคอนกรีตอันเปนถนนเพียงสายเดียวของหมูบาน 

 ในอดีตบานเรือนที่ปลูกจะเปนบานไมช้ันเดียว ขนาดเล็ก มุงหลังคาดวยใบตอง แตจะ
ยกพื้นสูง รวมทั้งเลาหมูก็เชนเดียวกัน เพื่อเปนการปองกันอันตรายที่จะเกิดจากโจรและสัตวดุราย 
เชน เสือที่จะเขามาทําอันตรายและโจรผูรายที่จะเขามาปลนทรัพยสินของครอบครัว แตในปจจุบัน
(พ.ศ.2546) จะเริ่มปลูกเปนบานไมที่มีความแข็งแรง ขนาดคอนขางใหญมากขึ้นและหลังคาจะมุง
ดวยสังกะสี  สวนบานที่สรางเปนลักษณะกึ่งไมกึ่งปูน มีขนาดใหญและหลังคามุงกระเบื้องที่ใช
สีสันสวยงาม มักจะเปนของคนที่มีฐานะดีหรือไมก็จะคาดเดาไดทันทีวาเจาของบานมีอาชีพรับ     
ราชการ ซ่ึงบานลักษณะเชนนี้ก็จะมีไมกี่หลังคาเรือนและมักตั้งอยูใกลกับถนนปูนสายเดียวใน
หมูบาน สวนสภาพบานเรือนที่ตั้งอยูถัดไปจากบานที่ติดถนนซึ่งเขาไปทางดานในของหมูบาน ก็
มักจะปลูกกระจายกันไปโดยแตละบานไมไกลกัน ตัวบานก็แตกตางกันไปตามแบบที่กลาวมาแลว 
การอยูอาศัยก็มักจะเปนญาติพี่นองหรือเครือญาติกัน  

 พื้นที่สําหรับใชสอยของบาน อยางลานบานมักจะถูกนํามาใชเพื่อทํากิจกรรมตางๆ ซ่ึง
ไมมีการกําหนดไวอยางแนนอนตายตัว เชนนั่งพูดคุยสนทนาระหวางพี่นอง เครือญาติ เพื่อนฝูงหรือ
ไวตอนรับแขกจากตางถิ่นที่มาเยี่ยมเยียนและที่สําคัญอาจจะถูกใชเปนพื้นที่สําหรับปนลูกแปง ตาก
สมุนไพร รวมถึงใชตั้งถังหมักเหลาที่มักจะวางอยูเรียงรายตามแนวรมเงาของหลังคาที่เจาของบานมี
อาชีพตมเหลาเพราะเมื่อมองเขาไปภายในบริเวณบานก็สามารถจะสังเกตเห็นสิ่งของเหลานี้ไดอยาง
ชัดเจนหรือแมแตการเดินผานหนาบานเทานั้นก็จะคาดเดาไดเลยวาบานนี้ตมเหลาอยางแนนอน
เพราะเพียงไดสัมผัสหรือสูดดมกลิ่น(ฉุนนิดๆ ของฟนไฟปนความหอมหนอยๆ ของสมุนไพร)ที่
โชยมาตามลมเทานี้ก็จะเกิดอาการเปรี้ยวปากแลวสําหรับคอเหลา แตถาผูที่ไมคุนเคยนั้นก็จะเกิด
อาการวิงเวียนหรือแทบจะมึนศีรษะไดทันทีเชนกันเพียงแคแวะทักทายหรือพูดคุยกับเจาของบาน
ไมกี่นาที สวนในพื้นที่หลังบานมักจะเปนที่ตั้งของเลาไกและคอกหมู นอกจากนี้เจาของบานมักจะ
ใชเปนที่ ซักลางทําความสะอาดเสื้อผา ถวยชาม รวมทั้งตมอาหารเลี้ยงหมู ในบริเวณนี้จึงเฉอะแฉะ
มากเปนพิเศษกวามุมอื่นๆ ของบานโดยเฉพาะบานที่ตมเหลาจะมีความเลอะเทอะและกลิ่นไม
สะอาดเพิ่มขึ้นอีกจาก สาเหลา(กากที่เหลือจากการกลั่นเหลา) ที่ชาวบานนํามาใชเปนอาหารของหมู  
สวนพื้นที่อ่ืนๆ คือบริเวณริมรั้วบานทุกหลัง เจาของบานมักจะปลูกผักและตนไมที่มีผลเพื่อไว             
รับประทาน เชน  ผักกูด ผักเซี้ยว แค มะเขือ พริก กระเพรา และใชประโยชนจากสมุนไพรตางๆ  
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ชีวิตความเปนอยูกับฤดูกาลตางๆ  
 ผูคนที่บานหลวง สวนใหญจะเปนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่เหลือ จะปะปนระหวาง

ชาวไทยที่มีภูมิลําเนาเดิมอยูในจังหวัดเชียงใหมและกลุมคนที่มีถ่ินอาศัยอยูตามภาคอื่นๆของ
ประเทศไทย เชน ภาคอีสานและภาคกลางซึ่งจะยายเขามาอยูที่บานหลวงเนื่องจากการมาเขารับ   
ราชการและภายหลังเมื่อแตงงานจึงไดมาอยูอาศัยในพื้นที่อยางถาวร ดังนั้นในปจจุบันรูปรางหนาตา
ของคนบานหลวงก็มีความคลายคลึงกันไมสามารถแยกไดแลววาใครมาจากที่ไหนและมีเชื้อสายใด 
ภาษาพูดสวนใหญใชภาษาถิ่นภาคเหนือแตในจํานวนนี้มีผูใชภาษากะเหรี่ยงไดอยางคลองแคลว คือ
มีความสามารถทั้งฟง พูดและอาน อีกกลุมหนึ่งแมจะไมสามารถพูดส่ือสารภาษากะเหรี่ยงไดแตก็
สามารถฟงไดเขาใจ ทําใหไมเปนอุปสรรคในการทํากิจกรรมรวมกันและยังชวยเพิ่มความ
สนุกสนานไดมากยิ่งขึ้นจากกิจกรรมตางๆ เชน การแขงขันกีฬาระหวางหมูบานหรือแมแตการทํา
ธุระติดตอกับหนวยงานราชการ  

 ในหมูบานบานหลวง ผูที่ฐานะดีนั้นมีอยูนอยซ่ึงสวนใหญจะเปนผูที่อยูอาศัยในชุมชนนี้
มาตั้งแตดั้งเดิม แลวมีลูกหลานหรือเขย / สะใภที่ประกอบอาชีพรับราชการ ครู ทหาร ตํารวจ หรือ
เจาหนาที่รักษาพันธุสัตวปาเพราะคนกลุมนี้มีรายไดที่แนนอน แตคาครองชีพในหมูบานต่ําดวย  
เหตุผลดังกลาว บุคคลในอาชีพนี้ไมวาจะเปนหญิงหรือชายหรือแมแตเปนคนที่ยายมาจากภูมิลําเนา
ตางๆ ก็จะไดรับความสนใจจากคนในหมูบานมากเปนพิเศษกวาคนที่ประกอบอาชีพอ่ืน พอแมผู 
ปกครองมีความปรารถนาที่จะเห็นลูกหลานไดรับราชการ เพื่อมีหลักประกันชีวิตที่แนนอน ในวัน
ขางหนา ขณะเดียวกันชาวบานสวนใหญยังจัดอยูในกลุมคนที่มีฐานะยากจน(มีรายไดเฉลี่ยประมาณ 
20,000-30,000 บาทตอป) เนื่องจากมีอาชีพทําการเกษตร คาขาย เล้ียงหมู ไก วัว ควาย การประกอบ
อาชีพที่ตองพึ่งพิงกับธรรมชาติเปนหลัก จึงไมสามารถหาหลักประกันที่แนนอนใหกับชีวิตในแตละ
ปได รวมทั้งชาวบานมีการศึกษานอยทําใหไมประสบผลสําเร็จในการไปหางานทําที่อ่ืนๆ ได 
ประกอบกับที่ตําบลแมตื่นและตําบลใกลเคียงไมมีโรงงานอุตสาหกรรม การจางงานในรูปแบบ
ทางการจึงไมมี ดังนั้นชาวบานจึงตองดิ้นรนและหาทางแกไขปญหาดวยการประกอบอาชีพเสริม
เพื่อหารายไดเล้ียงตนเองและครอบครัวโดยอาศัยทักษะ ความรูความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู
ในทองถ่ิน เชนการทําภาชนะจากเครื่องปนดินเผา งานจักสานและตมเหลา บทบาทหนาที่ของ
สมาชิกทุกคนในครอบครัว จะแบงแยกกันตามความถนัด ซ่ึงผูชายจะเปนแรงงานหลักในการ
ประกอบอาชีพ  ผูหญิงมีหนาที่สําคัญคือ เล้ียงลูก ดูแลความเปนอยูภายในบาน เล้ียงหมู และตมสุรา 
โดยบางครั้ง     ผูหญิงก็ชวยทําเกษตรบาง คือในชวงฤดูทํานา ชวงเก็บเกี่ยวผลผลิตและชวงที่ปลูก
พืชไร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

28
 
 

 

 กิจวัตรประจําวันหรือการทํางานตางๆ ของสมาชิกในครอบครัวจะมีการผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนไปและจะไมไดทํางานการอะไรเพียงอยางเดียวตลอดทั้งป แตมีความจําเปนตองอาศัยดิน
ฟาอากาศ ฤดูกาลเปนตัวกําหนดใหชีวิตแตละวันตองทําอะไรมากกวา 

 - ฤดูฝน หรือหนานา (ตนมิถุนายน-กันยายน) ผูชายก็มักจะใชเวลาสวนใหญอยูในไรนา
หรือในปามากกวาเพื่อทําการเพาะปลูกหรือออกลาสัตว และหาของปา เชน เห็ด ดอกไมปาและ
พืชผักสมุนไพรอื่นๆ ที่จะนํามาประกอบอาหารหรือขายใหเกิดรายไดบาง การทํางานในฤดูนี้จะเริ่ม
ตั้งแตเชาตรู ซ่ึงไมไดมีการกําหนดเวลาที่แนนอนหรือตรงกันทุกวัน แตก็ไมเคยสายจนกระทั่งเห็น
แสงอาทิตย ภาระกิจในยามเชาของฤดูฝน ถาฝนโปรยปรายลงมาแตเชา ผูชายก็จะเริ่มตําขาวเพื่อเปน
อาหารไก แลวเตรียมตมขาวหมูกอนจะลงไปที่สวนเปนเวลาเดียวกันกับที่ผูหญิงมักจะเก็บกวาดทํา
ความสะอาดบานเรือนและออกไปเก็บผักจากริมรั้วโดยเดินลัดเลาะออกไปเรื่อยๆ  ตั้งแตบานของ
ตัวเอง บานพอแมญาติพี่นองจนเลยไปถึงรานคาเพื่อซ้ืออาหารแหงบางอยางมาเพิ่มเติมในสํารับ เชน 
ปลาทูเค็ม 1 ตัวหรือแคบหมูเพียงถุงเดียวเทานั้น แตเทานี้ก็พรอมเปนอาหารมื้อเชาแลว ถานําไปรวม
กับพืชผักอื่นที่หามาได  สวนมากในฤดูฝนชาวบานจะเสียเงินซื้ออาหารนอยกวาในฤดูกาลอื่นๆ 
เนื่องจากอาหารมีความอุดมสมบูรณ และมักจะไดยินคําพูดจากปากแมบานเสมอๆ วา “เราตองออม
เงินไวซ้ือของยามหนาแลง เพราะถาฝนตกแบบนี้ของกินบานเรามีเยอะแยะไป” การคาดเดาและกะ
เกณฑสถานการณเชนนี้ผูหญิงจะเปนผูดูแลทั้งหมด นอกจากนี้ถาวันใดเก็บขนุนลูกโตๆ ไดก็จะทํา
แกงขนุนหมอใหญ ทุกคนในบานรวมทั้งพออุยแมอุยและพี่นองจะไดรับประทานกันอยางทั่วถึง พอ
สายๆ หลังจากทั้งสองคนรับประทานอาหารเสร็จเรียบรอย (แตถาเปนวันหยุดเสารอาทิตยก็จะมี
เด็กๆ รวมรับประทานอาหารดวย) ทั้งคูจะลงไปที่นาเพื่อทํางานตลอดจนถึงชวงเย็น เพราะฤดูนี้จะ
ไมมีงานอื่นที่สําคัญกวา การเพาะปลูกขาวเพื่อเก็บไวกินในครัวเรือน สวนงานที่สรางรายไดหลักใน
ฤดูกาลอื่นๆ เชนการปนลูกแปงเหลาก็สามารถทําไดนอยลงเนื่องจากความชื้นของละอองฝนจะทํา
ใหลูกแปงไดรับความเสียหาย(เชื้อรา) ดังนั้นเวลาที่ถูกใชไปหลักๆ ในฤดูกาลนี้คือการเพาะปลูก แต
กอนลงไปที่สวนทั้งคูไมลืมที่จะหยิบกระติบขาวเหนียวและกับขาวหอเล็กๆ ที่เหลือจากมื้อเชาไป
ดวยเพื่อเปนอาหารกลางวัน กอนพระอาทิตยตกดินทั้งคูก็จะกลับมาบานพรอมดวยพืชผลจากใน
สวนใสกวย(ตะกรา)กลับมาเพื่อใหแมบานประกอบอาหารเย็น เวลานี้ผูหญิงจะแยกตัวเขาไป
ทาํกับขาว สวนผูชายก็จะใหอาหารไกและหมู หลังจากนั้นก็จะปฏิบัติภาระกิจสวนตัวแลวก็จะมานั่ง
ลอมวงเพื่อรับประทานขาวพรอมกับพูดคุยถกเถียงวิพากษวิจารณเร่ืองราวตางๆ สวนมากจะเปน 
ขาว ละครและโฆษณาที่เดนๆ จัดเปนการเพิ่มอรรถรสใหกับมื้ออาหารไดมากทีเดียวและใน
ชวงเวลานี้มักจะมีเพื่อนบานญาติพี่นองมาแอว (เที่ยวและเยี่ยมเยียน) เจาของบานจะเรียก
รับประทานอาหารรวมกันแมวาในสํารับอาหารจะมีเพียง น้ําพริกและผักจิ้มเทานั้น เมื่อรับประทาน
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อาหารเย็นเสร็จเรียบรอยทั้งหญิงและชายจะพักผอนดวยการดูโทรทัศนแตเวลาไมเกิน 21.00 น.ทุก
อยางก็จะเงียบสนิททั้งหมดนี้คือ ภาระกิจของผูคนที่บานหลวงซึ่งจะวนเวียนอยูเชนนี้ตลอดฤดูกาล 

 - ฤดูหนาว (ปลายตุลาคม-กุมภาพันธ)   ฤดูหนาวเปนชวงเวลาที่พื้นที่อ่ืนๆ กําลังมี
ความสุขกับลมเย็นที่พัดผานมาพรอมกับไดสวมเสื้อผากันหนาวที่มีสีสันสวยงาม แตสําหรับที่บาน
หลวง เมื่อเขาฤดูหนาวอากาศจะหนาวจัด ผูคนที่นี่ตั้งแตวัยเด็กถึงรุนพออุยแมอุย ก็แทบจะไมได
ประกอบกิจกรรมอะไรมากมายและเริ่มตนการทํางานในแตละวันคอนขางสาย เนื่องจากทองฟาจะ
สวางชา พอบานเมื่อตื่นขึ้นมาพรอมดวยชุดเสื้อผากันหนาวที่สวมซอนทับกันหลายชั้นก็จะตรงเขา
ไปในครัว เพื่อตั้งกาน้ํารอนบนกองฟนที่ยังคงมีเปลวไฟเหลืออยูจากการหุงขาวในตอนเชามืด 
เครื่องดื่มรอนๆ เพื่อคลายความหนาวที่ไดรับความนิยมก็คือ ชา กาแฟ ที่สวนมากจะไดรับมาจาก
แขกที่มาเยี่ยมเยียน อากาศที่หนาวเย็นชาวบานเชื่อวาเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคนเราทําอะไรชาลง แต
ถึงอยางไรก็ตามชีวิตก็ยังคงตองดําเนินตอไปไมวาอุณหภูมิจะลดต่ําลงเพียงใด การทํามาหากินและ
การใชชีวิตในฤดูหนาวนี้ กิจกรรมที่เห็นไดชัดคือการคาขาย (การเลี้ยงหมูและไกก็คงยังอยูตอไป) 
โดยจะเริ่มเก็บ    ผลไม เชน มะขามหวาน ลําไย หรือทําขนมไทย เชน ขนมครก  ขนมกลวย 
ลอดชอง หรือทําขนมสมัยใหมอยางในเมืองนํามาขายคือ น้ําเตาหู ปาทองโก โรตี ขนมสามชนิดนี้
นับเปนขนมในพ.ศ.นี้ (2546) สําหรับชุมชนบานหลวงจริงๆ การหารายไดที่กลาวมาทั้งหมดนี้ เปน
หนาที่ของผูหญิงทั้งส้ิน สวนผูชายก็มักจะออกไปรับจางเล็กๆนอยๆ ที่หมู2 บานใหมที่จะมีรานคา
วัสดุกอสรางอยูโดยจะไปเปนคนงานกอสราง กออิฐบล็อก ชางไมหรือชางฝมืออ่ืนๆ ตามแตความ
ถนัดของแตละบุคคล การแกปญหาที่จะนํารายไดมาสูครอบครัวอีกทางหนึ่งของชาวบานผูชายหรือ
ผูที่เปนหัวหนาครอบครัวก็คือ การเดินทางไปรับจางนอกหมูบานเชน ที่ตัวอําเภออมกอย เมื่อสุด
สัปดาหก็จะเดินทางกลับมาบาน1 คร้ังหรืออีกพวกหนึ่งก็คือ จะออกไปทํางานโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ตัวเมืองเชียงใหม หรือที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูนรวมทั้งจังหวัดอ่ืนๆ ในภูมิภาคนี้เพื่อเปน
การเพิ่มพูนรายไดที่เปนหลักใหกับครอบครัวยามฤดูแลงเชนนี้ 

 แตชวงเวลาหัวค่ําของฤดูหนาวนับเปนชวงเวลาที่มีสีสันมากกวาฤดูกาลอื่นๆ คือจะเห็น
ปารตี้เล็กๆ ที่เกิดจากการนั่งลอมวงดื่มเหลาและทําหมูกระทะรับประทานรวมกันในหมูเพื่อนฝูง แต
การดื่มเหลานี้จะไมเปนการจํากัดวงหรือปดบานดื่มกัน แตไมวาใครจะเดินผานไปผานมา จะเปน   
ผูหญิงหรือชายก็ตามจะถูกเรียกใหแวะดื่มเหลากอนเสมอ เชน “มาๆ ลูกพี่ แวะกอน ดื่มเหลาใหหาย
หนาวแลวคอยไป” หรือถาเปนพี่นองชาวกะเหรี่ยงเดินผานมาก็จะรองเรียกบอกวา “ออสิ ออสิ” (ดื่ม
เหลากัน) แขกผูนั้นก็จะยิ้มและแวะทักทายเดินเขามาเพื่อรับแกวเหลาจากผูรวมวงที่มากอนหนานี้ 
หลังจากนั้นก็จะนั่งดื่มกันตอไป กวาจะดึกจํานวนสมาชิกมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมสมาชิกมีเพียง
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สองถึงสามคนก็อาจจะมากขึ้นเปน10 คน แตการสังสรรคนี้จะใชเวลาไมยาวนานเพราะเนื่องจากยิ่ง
ดึกมากอุณหภูมิก็จะลดต่ําลง วงเหลาจึงสลายตัวไปโดยไมตองใชเวลาเปนเครื่องเตือน 

 - ฤดูรอน (ปลายกุมภาพันธ-กลางพฤษภาคม)  ฤดูรอนเปนชวงเวลาแหงความสุข
โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ปดภาคเรียนเพราะจะไดหยุดพักผอนอยูกับบาน เด็กๆ จะอยูชวยพอแมทํางานใน
สวนและดูแลนอง นอกนั้นก็จะมีเด็กผูหญิงบางคนที่ไปหารายไดพิเศษ ดวยการรับจางปนลูกแปง
เหลาเพื่อเก็บสตางคไวกินขนมหรือเพื่อไวใชเมื่อโรงเรียนเปดเทอม การมารับจางปนลูกแปงเหลานี้
เด็กๆ มักจะเปนกลุมที่รูจักสนิทสนมกันจากที่โรงเรียนและสมัครใจตามกันมาเนื่องจาก เห็นเพื่อนๆ 
มีเงินไวซ้ือขนมและสิ่งของที่อยากไดโดยไมตองขอจากพอแม สวนกิจกรรมที่เด็กๆ ผูชายชอบทํา
เมื่อปดภาคฤดูรอนคือการวายน้ํา ตกปลา และหากุงฝอยจากในบอน้ําเล็กๆ ของหมูบาน เมื่อไดมาก็
จะนํากลับมาบานเพื่อใหพอแมประกอบอาหารรับประทาน เชน ปลาเผาหรือกุงเตน ซ่ึงเทานี้ก็เปน
ความสนุกสนานอยางมากแลวในชวงปดเทอมฤดูรอน  

 ในฤดูรอน น้ําในลําน้ําแมตื่นจะลดปริมาณลงจนเห็นเปนพื้นทรายและสามารถเดินขาม
ไปอีกฝากหนึ่งของแมน้ําไดไมยากนัก บริเวณใตสะพานขามแมน้ํากลายเปนสถานที่พักผอนหยอน
ใจของชาวบาน เชน การตั้งรานขายสมตําและขนมแกลมเหลาเล็กๆ นอยๆ พรอมทั้งเครื่องดื่มน้ํา  
อัดลม น้ําแดง น้ําเขียว เพื่อคลายความรอนใหกับเด็กๆ นอกจากนี้ทางรานคาก็นําไมไผมาผูกเปนแพ
เพื่อใหลูกคานําอาหาร ขนมและเครื่องดื่มลงไปรับประทานและลองไปในแมน้ําระยะทางใกลๆ เด็ก
จํานวนมาก ก็จะลงวายน้ํา เย็นสบายใจ สวนผูชายวัยหนุมก็มีโอกาสไดใกลชิดกับสาว ที่ตนเอง
พอใจอยูเนื่องจากเธอเหลานั้นจะมาชวยแมขายของริมแมน้ําหรือชวยพอลากจูงแพใหกับลูกคาที่มา
เที่ยว สวนในชวงหัวค่ําของฤดูรอน ชาวบานก็มักจะลงมาที่แมน้ําอีกครั้งเพื่อเดินเลนรับลมเย็นๆ 
และหลบอากาศที่รอนอบอาวจากบนบาน รวมทั้งยังไดจับแมลงเปนของติดไมติดมือกลับบานเพื่อ
นําไปทอดรับประทาน  แมลงที่พบมากในฤดูนี้คือ จิ้งหรีด จักจั่น ฤดูรอนจึงเปนชวงเวลาที่
สนุกสนานและมีกิจกรรมตางๆ ใหทํามากมาย ถึงแมวาจะตองทนกับอากาศที่รอนอบอาวบางก็ตาม  

 
โครงสรางพื้นฐานของชุมชน 
 ในหมูบานหลวง มีโครงสรางพื้นฐานของชุมชนที่คลายคลึงกับชุมชนอื่นๆ แตอาจจะยังมี
ความแตกตางกัน อยางไรก็ตามในป พ.ศ. 2546 ทางหนวยงานราชการไดเรงดําเนินการปรับปรุงเพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับชาวบาน  เนื่องจากสิ่งตางๆ  เหลานี้ เปนปจจัยสําคัญในการใช
ชีวิตประจําวัน 
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 การคมนาคมและการติดตอสือ่สารกับผูคนภายนอก 
  ปพ.ศ.2546 ถนนหนทางที่ใชเดินทางเขาสูพื้นที่ทําการศึกษา ก็นับเปนการเดินทางที่

ยากลําบากและใชเวลาอันยาวนานแลวสําหรับผูศึกษา เนื่องจากถาเริ่มตนที่กรุงเทพมหานครและ
เดินทางโดยรถยนตนั้นตองใชเวลารวม 15ช่ัวโมง(แบบไมหยุดแวะพักที่ใดๆ เลย) ดังนั้นทุกครั้งที่
เดินทางเขาสูพื้นที่คนเดียวจะนั่งคิดเสมอวา ปจจุบันมีถนนลาดยางเรียบรอย แลวการเดินทางยังใช
หลาย ช่ัวโมง ในอดีตจะเปนเชนไร 

 จากการบอกเลาของชาวบานทําใหทราบวา การคมนาคมสมัยกอนที่จะมีทางรถยนตใช
นั้นชาวบานจะเดินทางเพื่อไปมาหาสูทั้งกับชุมชนภายนอก และภายในเขตอําเภออมกอยและ       
หมูบานดวยการเดินเทาเปนสวนใหญ การติดตอกับสังคมภายนอกนั้นจะมีเปาหมายคือชุมชน
หมูบานในที่สูงและเขตอําเภอใกลเคียง เชน อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมและอําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก เนื่องจากเปนแหลงแลกเปลี่ยน ซ้ือขายสินคาที่สําคัญและยังเปนเสนทางเชื่อมตอเพื่อเดินทาง
ไปยังที่อ่ืนๆ ในบางโอกาสที่มีความจําเปน เชนการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดตาก โดย
มีเหตุผลสําคัญในการเดินทางคือ การไปเยี่ยมเยียนญาติพี่นอง มิตรสหายที่รูจักกันและเพื่อนําสินคา
ซ่ึงเปนของปาที่ชาวบานหามาได รวมทั้งสินคาประเภทอื่น ๆ เชน ฝาย ขาว ชัน เหลาและลูกแปง 
เปนตนไปแลกเปลี่ยนกับสินคาที่จําเปน เชน เกลือ ปลาทูเค็ม เข็มเย็บผา ดาย สียอมผาและ
น้ํามันกาด  สวนเสื้อผาสําเร็จรูปนั้นจะตองมีเงินรายไดเหลือมากพอสมควร จึงจะหาซื้อได 
นอกจากนี้เปาหมายหลักในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสวนใหญ คือนําของบางสวนไปขายเพื่อนําเงินที่
ไดซ้ือของกลับมาขายที่หมูบานของตนเองและในชุมชนหมูบานบนที่สูง(ชาวกะเหรี่ยง)อีกตอหนึ่ง 
สินคาก็ไดแก ขนมตางๆ เชน ขนมโก ลูกอม และขนมชนิดอื่นๆ ที่เปนที่ถูกใจของเด็กๆ การ
เดินทางไปกลับในแตละคร้ังตองใชเวลานานหลายอาทิตย บางครั้งก็เปนแรมเดือน ตองพักคางคืน
ไปตลอดทาง ดังนั้นพวกพอคาจึงตองทําความรูจักคุนเคยกับชาวบานเพื่ออาศัยพักนอนตามหมูบาน
ตางๆ การเดินทางสวนมากจะไปกันเปนกลุมเพื่อความปลอดภัยจากโจรปาและผีปา 
 สวนการเดินทางไปทําธุระเรื่องอื่นๆ เชนการเดินทางไปเรียนหนังสือ จากการสัมภาษณ 
ครูอรุณี พิมเสน เลาใหฟงวา การเดินทางไปเรียนหนังสือนั้นเมื่อในอดีต มีความยากลําบากมาก
เพราะตองใชวิธีเดินเทาเพียงอยางเดียว ไมมีรถผานเขาออกในหมูบาน ยิ่งในฤดูฝนการเดินทางจะยิ่ง
ลําบากเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเทาตัวเนื่องจากถนนดิน จะเละมากจนเปนทะเลโคลน อีกทั้งการเดินทาง
ก็ จะตองไปกันเปนหมูคณะเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากจะตองนอนพักกลางทางในแตละคืนโดย
การเดินทางแตละครั้งนั้นใชเวลายาวนานมาก เพราะกวาจะเดินทางถึงอําเภอฮอด(หางจากหมูบาน
ประมาณ 160 กิโลเมตร) จะตองใชเวลาประมาณ10 คืนและหลังจากนั้นก็จะตองรอรถโดยสารเพื่อ
จะเดินทางตอเขาไปที่อําเภอจอมทอง และอําเภอเมืองเชียงใหม อีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงก็ไมสามารถรูไดวา
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เมื่อไหรรถโดยสารจะผานมา นั่นก็หมายความถึงวาอาจจะตองนอนที่บริเวณนั้นอีกหนึ่งคืนเพื่อรอ
ขึ้นรถโดยสารและผูโดยสารจะเสียคารถ 1 บาท (อรุณี พิมเสน 2546)  

 ในระยะตอมาชาวบานไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการคมนาคมที่พัฒนาขึ้นมา
อีกระดับหนึ่งคือ การเดินทางดวย “ลอ”หรือเกวียน โดยเริ่มเขามาในหมูบานครั้งแรกๆ ประมาณ
ชวงป พ.ศ. 2490 แตก็ใชวาทุกคนจะสามารถมีได เนื่องจากเกวียนเปนสินคาจากภายนอกที่มีราคา
แพงและยังตองมีวัวเปนของตนเองเพื่อใชเทียมเกวียนดวยวิธีการนําเขามาจะนําแยกเขามาเปน
สวนๆ และนํามาประกอบกันทีหลัง (พอหลวงพรหมมา เปงหลา 2546) 

 เมื่อเขาสูทศวรรษ 2500 สังคมไทยก็เร่ิมมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2504-2509 ) ใชแผนแมบทในการพัฒนาประเทศ โดยมีเปาหมายหลักอยูที่การเพิ่มรายได
ประชาชาติ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม และเหมืองแร เพิ่มกําลังการผลิตพลังงาน
ไฟฟา ปรับปรุงการจัดระบบการคมนาคมขนสงทางหลวง พัฒนาการสาธารณสุข และการศึกษา 
สงเสริมสินคาออกคาขายตางประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 2516 : 48-49)  และจากเงื่อนไขของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้ ไดกําหนดใหมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาภาคเหนือ เพื่อจัดทําโครงการพัฒนาภาคเหนือข้ึนในป พ.ศ. 2504 และแผนนี้
สําเร็จลงในป พ.ศ. 2507-2509 โดยเนนหนักที่การพัฒนาการคมนาคมขนสงเปนหลักสําคัญที่สุด 

 จึงทําใหมีนโยบายกอสรางทางหลวงชนบท ถนนสายกิ่วลม- อมกอย หมายเลข 1099   
ระยะทางประมาณ 50  กิโลเมตร ซ่ึงแยกมาจากทางหลวงแผนดิน หมายเลข 108 (อําเภอฮอด- บาน
กิ่วลม) โดยภาครัฐมีคําส่ังใหเจาหนาที่ในแตละทองถ่ินเกณฑแรงงาน จางชาวบานมาชวยกันสราง
ถนน ซ่ึงเมื่อแลวเสร็จชาวบานก็เริ่มสัญจรเขาสูอําเภออมกอยและตําบลแมตื่นโดยใชทางหลวง
ชนบท ถนนสาย อมกอย-แมตื่น หมายเลข 1099 ราดยางตลอด สาย 76 กิโลเมตรไดสะดวกยิ่งขึ้น 
   สวนถนนที่ใชในบานหลวงเองนั้น แตเดิมเมื่อเร่ิมกอตั้งหมูบานเปนถนนแบบทางเดิน 
เทาทั้งหมด ตอมาก็เร่ิมขยายเปนทางเกวียน เร่ิมเปนถนนลูกรังครั้งแรกเมื่อประมาณ พ.ศ. 2501 ถนน
สายนี้ไดรับการพัฒนาเปนถนนลาดคอนกรีต (ถนนปูน) ในตัวหมูบานเมื่อ พ.ศ. 2538 หรือประมาณ 
7-8 ปที่ผานมานี้ ในชวงที่ผานมาชาวบานบานหลวงติดตอกับหมูบานอื่นดวยการเดินเทา และเกวยีน
เปนหลัก เนื่องจากยังไมมีรถเปนของตนเอง และยังไมมีรถโดยสารประจําทางเขาในหมูบานเมื่อป
พ.ศ. 2536 จึงเริ่มตนมีรถตูโดยสารเพื่อเขาออกหมูบาน โดยตนทางจะอยูในหมูบานเมื่อชาวบานคน
ใดมีความตองการจะเดินทางออกนอกหมูบาน ในคืนกอนวันออกเดินทางชาวบานจะตองไปแจง
คนขับรถเพื่อใหไปรับที่บานพักในเชาวันรุงขึ้น รถตูโดยสารนี้เปนของบริษัทนครพิงคจํากัด ซ่ึง
คนขับจะตองจายคาสัมปทานใหกับบริษัทปละ 3,000 บาท และจายคาประกันภัยบุคคลอีก ปละ 
6,000 บาท ดังนั้นในหนึ่งปคนขับรถตูจะตองเสียคาใชจายประมาณ 9,000 บาทตอป   
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   แตกอนหนานี้ไดมีสินคาพาหนะแบบใหมเขาเสนอขาย หรือบางคนก็ออกไปหาซื้อหา 
มาจากภายนอกนั่นคือ รถจักรยานหรือที่ชาวบานเรียกวา “รถถีบ” จึงชวยใหการเดินทางระยะสั้นใน
หมูบานและระหวางชุมชนไดสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
 ในระยะเมื่อชาวบานเริ่มมีถนนที่เชื่อมกับหมูบานนี้เองที่คอยเปนสื่อกลางเชื่อมโยง
สินคาภายในชุมชนออกไปสนองตอบความตองการบริโภคของผูคนภายนอก ในขณะเดียวกันก็เปน
ส่ือกลางในการนําเขามาของนวัตกรรมใหมๆ รถจักรยานยนต รถยนตบรรทุกสวนบุคคลที่ทันสมัย
และสะดวกสบายเปนความตองการหนึ่งของชาวบานสวนใหญที่พยายามจะมีไวในครอบครอง แม
จะตองเปนหนี้เปนสินก็ตาม ปรากฏวาตั้งแตปพ.ศ.2532 เปนตนมา ชาวบานหลวงไดเร่ิมเขากูยืมเงิน
จากแหลงการเงินตางๆ เปนจํานวนมาก เพื่อนํามาซื้อรถจักรยานยนต หรือที่ชาวบานเรียกวา “รถ
เครื่อง” ซ่ึงเปนพาหนะที่ไดความนิยมมากที่สุดแทบทุกครัวเรือนจะมีกันอยางนอย 1 คัน สวน
รถยนตจะมีแตเฉพาะครอบครัวที่มีฐานะปานกลางถึงคอนขางดีเทานั้น การซื้อสวนใหญก็เปน
ระบบเงินผอนสง เนื่องจากชาวบานเห็นวารถเปนพาหนะที่มีความจําเปนและมีประโยชนในการ
ดําเนินชีวิตอยางมาก เมื่อเปรียบเทียบกันในหมูชาวบานที่ผลิตเหลาขาย พี่แสงคํา มูลละ ไดอธิบาย
ใหฟงวา “พี่ไมมีรถบรรทุก(รถกระบะ) เลย เอาเหลาใสรถออกไปขายขางนอกครั้งละมากๆไมได  
เพราะถาตํารวจสงสัยขึ้นมา เสียคาปรับ โดนจับอีกไมคุมกัน  ไมสะดวกเหมือนคนที่เขามีรถใหญนะ 
รถเครื่องพี่ก็คันนอยเดียว ไปท่ีไกลๆ ก็ไมไหวหรอก”  ดังนั้นลูกคาสวนใหญของพี่แสงคําจึงเปน
ลูกคาเกาแกที่มีความคุนเคยกันมานานและอยูไมไกลจากหมูบานมากนัก สวนลูกคาที่อยูตางจังหวัด
ซ่ึงมีไมมากนัก พี่แสงคําจะไปสงดวยตัวเองโดยการนั่งรถโดยสารประจําทางไป(รถตู)เพื่อออกจาก
หมูบาน แตก็เสี่ยงตอการถูกตรวจคนและถูกจับกุมมาก นอกจากนั้นการไมมีรถยนต พี่แสงคํายัง
รูสึกวาทําใหเสียโอกาสที่จะสรางลูกคาใหมๆ ใหเพิ่มมากขึ้นได (แสงคํา มูลละ 2546) 
 การติดตอส่ือสารกับผูคนภายนอกของชาวบานหลวงอีกทางหนึ่งคือ การใชบริการทาง
ไปรษณีย ที่บานหลวงไมมีไปรษณียที่เปนของหนวยงานราชการ จึงมีการจัดตั้ง ไปรษณียเอกชน 
ขึ้น ที่จะใหบริการกับชาวบานซึ่งตั้งอยูที่บานเลขที่ 75 หมู 2 (บานใหม) เริ่มเปดดําเนินการเมื่อป 
พ.ศ. 2536 เจาของบานคือ นางระเบียบ มูลละ เปนผูทําหนาที่ รับ-สงจดหมายและพัสดุไปรษณีย
ตางๆ เพื่อบริการชาวบาน การเปดปด การใหบริการนั้นก็เหมือนไปรษณียที่อ่ืนๆ คือ วันจันทร -  
วันศุกร เวลา 8.30-16.30 น. และวันเสารเปดบริการเวลา  9.00-12.00 น.วันอาทิตยปดบริการ การรับ
ฝากสงจดหมายและพัสดุตางๆนี้ เมื่อชาวบานทําธุระไวตลอดทั้งวัน ในตอนเย็นๆ ของทุกวันเมื่อ
หมดเวลาทําการไปรษณีย พี่ระเบียบจะทําการผูกปากถุงเพื่อวันรุงขึ้น รถตูที่จะออกจากหมูบานเปน
เที่ยวแรกนั้นจะมารับถุงไปรษณียนี้แลวนําไปทิ้งไวที่ ทําการไปรษณีย อําเภออมกอย เพื่อใหบุรุษ
ไปรษณียนําจายออกสูภายนอกตอไป สวนการรับถุงไปรษณียกลับเขาหมูบานจะเปนหนาที่ของ
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คนขับรถตูเที่ยวแรกที่รับผูโดยสารที่เดินทางมาจากเชียงใหมแลวจะเขาสูหมูบานเปนคันแรก ใน
ทุกๆเชาจะแวะรับถุงพัสดุและจดหมายจากไปรษณียอําเภออมกอยใสรถมา เพื่อนํามาสงไวที่
ไปรษณียเอกชน(บานพี่ระเบียบ) อีกทีหนึ่ง ดังนั้นทั้งจดหมายที่เขาและออกจากนอกหมูบานจะถึง
ปลายทางชากวาเวลาปกติ ประมาณ 1-2 วันเมื่อถุงไปรษณียมาถึงที่บานพี่ระเบียบจะมีบุรุษไปรษณีย
แบบไมเปนทางการ(ผูชาย 1 คน) เปนผูนําจายโดยไดรับเงินเดือน ประมาณเดือนละ 1,000 บาท การ
นํา    จดหมายและพัสดุไปสงนี้หากไมพบเจาของบาน บุรุษไปรษณียจะนําของกลับออกมาแตถามีผู
ที่พบหรือเพื่อนบานเห็นก็จะบอกวาเจาของบานนั้นอยูที่ไหนจากนั้นก็จะนําของไปสงใหถึงผูรับ
ในทันที ทําใหผูไดรับเกิดความสะดวกสบายอยางมาก เนื่องจากคนในชุมชนรูจักกันหมดนั่นเอง     

  นอกจากไปรษณียเอกชนแหงนี้จะใหบริการ รับ-สงจดหมายและพัสดุ แลวที่นี่ยังมี
โทรศัพทกลางเพื่อไวบริการใหกับชาวบานเนื่องจากตําบลแมตื่นโทรศัพทที่ติดตั้งตามบานยังมีไม
ทั่วถึงจะมีก็คือในโรงเรียนและสถานที่ราชการเทานั้น ดังนั้นทางราชการจึงแกปญหาโดยการติดตั้ง
โทรศัพทกลางไวที่ไปรษณียเอกชนเพื่อใหชาวบานไดมาใชบริการ การโทรออกนอกหมูบาน
ปจจุบันจะใชบัตรโทรศัพท (ToT Card) ซ่ึงแตเดิมจะคิดคาใชบริการเปนนาที ตามระยะทางใกลไกล 
ทําใหชาวบานตองเสียคาใชจายคอนขางสูงในการใชบริการแตละครั้ง แตเมื่อปลายป พ.ศ.2546 ทาง
องคการโทรศัพทไดเปลี่ยนใหชาวบานมาใชบัตรโทรศัพทแทน ราคาเริ่มตนของบัตรคือ 50 บาท
สามารถใชโทรภายในและนอกพื้นที่ในราคาเดียวกันกับชาวบานที่อยูในพื้นที่ อ่ืนๆ แตการ
ใหบริการโทรศัพทติดตอเขามาในหมูบานนั้น ที่ไปรษณียจะใหเด็กๆ ไปตามที่บานเพื่อมารับสาย
หรือรับขอความที่มีผูฝากเอาไวโดยที่ไปรษณียจะคิดคาบริการครั้งละ 10 บาทโทรศัพทกลางมีให       
ชาวบานไดใชบริการอีกแหงคือที่สถานีตํารวจซึ่งอยูไมไกลจากหมูบานมากนัก ทําใหชาวบานไดรับ
ความสะดวกมากขึ้นกวาแตในอดีตมาก สวนตูโทรศัพทสาธารณะจะมีบริการอยู 3 แหงแตไมคอย
ไดรับความนิยมจากชาวบาน ถาตูนั้นยังเปนแบบชนิดหยอดเหรียญอยูเนื่องจากชาวบานบอกวา “ตู
โทรศัพทชอบกินเหรียญ บางครั้งยังไมไดใชโทรเลยแตสตางคก็โดนกินจนหมดแลว” แตในชวง
หลังทางองคการโทรศัพทก็ไดทยอยนําตูชนิดแบบใชบัตรโทรศัพทมาเปลี่ยนใหชาวบานแต       
ชาวบานก็ยังนิยมไปใชบริการโทรศัพทสวนกลางที่ไปรษณียมากกวาเนื่องจากเวลามาจะไดแวะ
พูดคุยกับเจาของบานไปดวยในเวลานั้น   

 แหลงน้ําอุปโภคและบริโภค 
  แหลงน้ําที่ชาวบานใชอยูมาจาก 2 แหลง คือ แหลงน้ําธรรมชาติไดแก ลําน้ําแมตื่น      

ลําหวย บึง หนองน้ําและแหลงน้ําที่ชาวบานสรางขึ้นไดแก ฝาย บอน้ําตื้นและบอโยก น้ําที่ชาวบาน
ใชเปนน้ําที่ใสสะอาด ถานํามาตมก็สามารถบริโภคได แตชาวบานมักจะบริโภคน้ําฝนซ่ึงจะรองไว
กินไดตลอดทั้งป สวนน้ําจากบอและลําน้ําชาวบานจะนํามาใชในการอุปโภค ซักลางและอื่นๆ จะมี
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ชวงที่ตองประหยัดน้ําบางก็ในชวงหนาแลง คือประมาณเดือนเมษายนเทานั้น ที่น้ําในบอเกือบทุก
บอเกือบจะแหงขอด แตภาวะความแหงแลงจะมีบางปเทานั้นที่ถือวารุนแรง 

 จากการสํารวจเก็บขอมูลในเรื่องแหลงน้ําอุปโภคบริโภคอาจกลาวไดวา ชาวบานสวน
ใหญไมไดมีจิตสํานึกเกี่ยวกับการยึดถือความมีหรือความเปนเจาของแหลงน้ําวาเปนทรัพยสิน
สวนตัวเทาใดนัก ยังคงมีจิตสํานึกรวมกันตอแหลงน้ําวาเปนพื้นที่สาธารณะอยูมากโดยสมาชิกของ      
ชุมชนสามารถเขาใชประโยชนได อาจจะดวยเหตุผลที่วา ชาวบานเคยไดรวมกันสราง รวมกันดูแล
รักษาและรวมกันใชประโยชนจากบอน้ําบาดาลสาธารณะเพียงบอเดียวมาเปนระยะเวลานาน ซ่ึง
นาจะเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดวัฒนธรรมการใชน้ําที่ถอยทีถอยอาศัย แบงปนและเอื้อเฟอเผ่ือแผซ่ึงกัน
และกัน  

 สวนประปาหมูบานเริ่มสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 โดยสูบน้ํามาจากแมน้ําแมตื่นและน้ําที่
ไหลมาจากภูเขาซึ่งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมูบานมาใช แตประปาหมูบานก็มักจะขาด
แคลนบางบางปในชวงฤดูแลง ทําใหน้ําประปาไมสามารถเปดใชไดตลอด 24 ช่ัวโมง ซ่ึงจะมี
ชวงเวลาเปดปดการจายน้ําเพื่อใหชาวบานไดมีน้ําใชเพียงพอตลอดฤดูรอน 

 ไฟฟาและพลังงาน  
 จากการสัมภาษณแมอุยฟู เปงหลาทําใหทราบวาในอดีตชาวบานไมมีไฟฟาใชจะใช

เทียนและเมื่อเกือบ 40 ที่ผานมาเริ่มมีตะเกียงเจาพายุหรือตะเกียงน้ํามันกาดเพื่อเปนแสงสวางในยาม
ค่ําคืน สวนไฟฟาในหมูบานเกิดขึ้นจากโรงจักรพลังน้ําเพื่อผลิตกระแสไฟฟา ชาวบานมีไฟฟาที่มา
จากสวนภูมิภาคเมื่อปพ.ศ.2539 หลังจากทางหลวงเขามาทําถนนไดไมนาน การไฟฟาสวนภูมิภาคก็
เร่ิมปกเสาไฟฟารอยสายเขามาเปนครั้งแรกชีวิตของชาวบานสวนใหญที่เคยหมดกิจกรรมลงตั้งแต
พระอาทิตยตกดินและเริ่มตนใหมตั้งแตเวลาประมาณ 05.00 นาฬิกาของวันใหม ก็กลับมีชีวิตยามค่ํา
คืนที่ยาวนานขึ้นกวาเดิม 

 สินคาเครื่องอํานวยความสะดวกที่ตามมาหลังจากมีไฟฟาใชในหมูบานไมวาจะเปนแสง
ไฟ โทรทัศน เครื่องเลนวีซีดี วิทยุ สเตอริโอ ตูเย็นฯลฯไดทําใหชาวบานมีกิจกรรมใหทําเพิ่มมากขึ้น 
เชนความบันเทิงจากการรับชมละครหรือขาวสารจากทางโทรทัศน การรับฟงความบันเทิงจากวิทยุ 
ถึงแมวาในระยะแรกๆ ที่มีไฟฟาใช จะมีเพียงไมกี่หลังคาเรือนเทานั้นที่มีส่ิงของเหลานี้ใช  แต
ปจจุบันเกือบทุกหลังคาเรือนลวนมีไวในครอบครอง 

 แมอุยฟู เปงหลา ถายทอดเรื่องราวชีวิตในชวงกอนที่จะมีไฟฟาใชใหฟงวา สมัยอุยยัง
เปนเด็กยังไมมีแมกระทั่ง “โกม” (ตะเกียงน้ํามันกาด) ใช สมัยนั้นจะ“ตามน้ํามันหมู” หรือ “ตาม      
ขี้ยา” (น้ํามันจากตนยาง)โดยเอาขี้ยามาปนเปนกอนแลวเอาใบตองมาหอ เอาไมไผมาผาเปนแทงทํา
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เปนงามไวคีบกอนยา เอาตอกมัดแลวเอาไปปกตั้งใสภาชนะหรือปกดิน นับเปนอุปกรณใหแสง
สวางในบานเรือนยุคแรกๆ ของชาวบาน 

 การจุดไฟในสมัยนั้นก็จะจุดดวยหินซ่ึงจะเปนหินเรียบมีความมันวาวในตัวโดยมากจะ
เปนหินกรวดเม็ดเล็กๆ วิธีการจุดจะทําโดยการเอาใสในกระบอกคลายกระบอกตะบันหมาก มีทั้ง
เปนไมและโลหะเจาะรูตรงกลางลําเพื่อรอยเสนฝายเปนเชื้อไฟจากนั้นจะใชกานที่มีลักษณะเปนแทง
โดยจะตบอัดเขากระบอกอยางแรง จะทําใหหินแตกจนมีประกายไฟไปติดที่เสนฝาย หลังจากนั้น
คอยๆ เปาลมใหไฟลุกแรงขึ้นแลวจึงนําไปใชงานชาวบานเรียกการจุดไฟลักษณะดังกลาววา “ปด” 
ในระยะตอมาก็มีไมขีดไฟหรือที่ชาวบานเรียกวา “กั๊บไฟ” เขามาแทนที่จนหลังสุดคือ เหล็กไฟ      
(ไฟแช็ค) 

 ตอมาเมื่อเริ่มมีโคมน้ํามันกาดใชชาวบานจึงมีแสงสวางที่ยาวนานขึ้นและสะดวก
กวาเดิมสวนใหญชาวบานจะนํากระปองนมขนหวานที่ใชแลวมาปดฝาใหมิดชิด บรรจุน้ํามันกาด 
แลวเจาะรูตรงกลางฝาดานหนึ่งขนาดพอใหเอาไส (เสนฝาย) สอดเขารูที่เจาะไวไดใหน้ํามันกาดชุม
ฝาย แลวจุดไฟสามารถใชเปนตะเกียงใหแสงสวางไดอุปกรณดังกลาวนี้มีใชแพรหลายในชวงที่
ชาวบานเริ่มติดตอคาขายแลกเปลี่ยนกับภายนอกแลว เนื่องจากน้ํามันกาดเปนสินคาที่ตองนําเขา ซ่ึง
เปนยุคที่วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงจากระดับเพื่อการยังชีพมาสูวิถีชีวิตที่ตองใชเงินตราเปนสื่อกลางใน
การแลกเปลี่ยนบางแลว ตอจากนั้นสินคาที่สําเร็จรูปที่ชวยในการใหแสงสวางในยามค่ําคืนก็คือ 
“เทียน” 

 ฟน หรือ “หลัว” ในภาษาชาวบาน ก็เปนแหลงพลังงานที่ชาวบานใชในการหุงหาอาหาร 
ใหความสวางและความอบอุนมาชานาน ชาวบานจะออกไปเก็บหาไมในปา (ซ่ึงในอดีตสวนใหญ
จะเปนตนไมลมหรือกิ่งไมที่ตายแลว) มาเก็บไวในบานเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร
และใหความอบอุน แมในปจจุบันชาวบานก็นิยมใชกันอยู แตก็จะใชสลับกับกาซหุงตมซึ่งสะดวก
กวา 

 บานหลวงเปนชุมชนที่มีการใชฟนเปนจํานวนมาก เนื่องจากเปนหมูบานที่ทําเหลา
พื้นบานกันมานานและจะเกือบทุกหลังคาเรือน ยิ่งในปจจุบัน (พ.ศ.2546) หมูบานมีโรงงานผลิต
เหลาพื้นบานตั้งขึ้น 1โรง ปริมาณความตองการฟนยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเพราะในกระบวนการทําเหลา
พื้นบานนั้น เชื้อเพลิงมีความจําเปนอยางยิ่ง ทั้งในการตมน้ํานึ่งขาว การตมกล่ันเหลาซึ่งตองใชความ
รอนสูงมาก และสม่ําเสมอและเปนระยะเวลานาน จึงมีความจําเปนตองใชฟนจํานวนมาก (สาเหตุที่
ไมใชกาซหุงตมเพราะมีราคาแพง จะทําใหตนทุนในการทําเหลาสูงขึ้น) การออกไปเก็บหาไมในปา
เหมือนสมัยกอนๆ จึงไมเพียงพอ จําเปนตองไปเหมาซื้อไมจากสวนของทั้งในหมูบานเจาของไม
หรือตางหมูบานโดยราคาก็แลวแตจะตกลงกันกับเจาของไมหรือบางคนอาจใหเปลาเลยก็ไดเพราะ
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ตองการตัดไมทิ้งอยูแลวหรืออาจคิดราคาไมแพงมากนัก อีกทางหนึ่งของการซื้อฟนคือจะมี
รถบรรทุกไมขึ้นมาขายจากอําเภออื่นๆโดยจะขายกันเปนลํารถ ราคาจะอยูที่ประมาณ 450-500 บาท
ตอหนึ่งลํารถ ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับเนื้อไมดวยวาเปนไมชนิดใดและเปนเชื้อเพลิงไดดีหรือไม 

 สวนพลังงานอีกประเภทหนึ่งที่ใชกันคือ น้ํามัน แมวาน้ํามันจะไมใชส่ิงแปลกใหมของ
ชาวบานเนื่องจากเคยมีการนําเขาน้ํามันกาดมานานแลว แตประโยชนของน้ํามันกาดจะถูกใชเพื่อ
การใหแสงสวางหรือเชื้อเพลิงในการเผาไหมเปนหลัก ขณะที่น้ํามันเขามาภายหลังนั้นจะเปนน้ํามัน
ดีเซล และเบนซินเพื่อใชในการคมนาคมและใชในเครื่องจักรทางการเกษตร เชนรถไถ เครื่องตัด
หญาเปนตนในหมูบานจึงมีปมน้ํามันขนาดเล็กแบบใชมือหมุนเติม หรือที่เรียกกันวา “ปมหลอด”
ใหบริการอยู 1 แหงเปนรานคาของคนในหมูบานเอง สวนมากชาวบานจะใชบริการเฉพาะในกรณทีี่
เปนรถจักรยานยนตจะนิยมไปเติมที่สถานีบริการน้ํามันขนาดใหญมากกวาเพราะราคาจะถูกกวา  

 การศึกษา 
 การศึกษาของชาวบานหลวง มักจะเชื่อมตอกับพื้นที่ทางศาสนาหรือวัดเสมอ สืบ

เนื่องมาจากคลังแหงองคความรูตางๆ มักมีการถายทอดจากวัดสูชุมชน เชน หลักจริยธรรมในการ
ประพฤติปฏิบัติตน การอานเขียนเรียนหนังสือ เปนตน ดังนั้นชาวบานสมัยกอนจึงมักสงบุตรหลาน
ผูชายใหเขาบวชเรียนอยูที่วัด และยังมีความเชื่ออีกวาการใหลูกชายไดบวชเรียนจะสามารถชวยให
พอแมไดรับอานิสงคจากการบวช ไดเกาะชายผาเหลืองลูกชายขึ้นสูสวรรค การบวชเรียนจึงเปน
ปจจัยเสริมประการหนึ่งที่ทําใหผูเรียนแตละคนไดรับการถายทอดวิชาความรูตางๆ ผานการเรียน
อานเขียนโดยเฉพาะ “ตัวเมือง” หรือ “อักษรลานนา” รวมทั้งคาถา บทสวดบาลี ผูที่ผานการฝกฝน
ความรูจากวัดสวนใหญจะเปนผูที่สามารถเปนผูนําในการประกอบพิธีกรรมสําคัญในชุมชนได เชน 
พิธีสืบชะตา พิธีสูขวัญ ฯลฯ เพราะรูระเบียบขั้นตอนและรายละเอียดในการปฏิบัติอยางดี  

 หลังจากที่ระบบการศึกษาจากสวนกลางของรัฐไดเปลี่ยนแปลงเปนการเรียนการสอน
แบบรวมศูนยโดยกําหนดรูปแบบและหลักสูตรการสอนวิชาตางๆ ที่มาจากสวนกลางดังนั้นใน    
ชุมชนบานหลวงจึงไดรับการจัดตั้งโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาขึ้นตามนโยบายของ
รัฐและไดทําการเปดสอนชั้นระดับประถมศึกษาที่ 1-6  คือ โรงเรียนบานแมตื่น  

 โรงเรียนบานแมตื่น มีพื้นที่ 2 ไร 3 งาน ตั้งอยูในบริเวณกึ่งกลางของชุมชนบานหลวงมี
อาคารไมทอดยาว 1 อาคารและศาลาปูนใชเปนโรงอาหารและเปนศาลาอเนกประสงคใชในกิจการ
เกี่ยวกับการศึกษาอีก 1 หลัง มีครูรวมทั้งสิ้นจํานวน 7 คน ผูชาย 4 คน ผูหญิง 3 คน เปนครูที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดในครั้งแรกมีนักเรียนมากกวา 200 คน หลังจากนั้นก็มีนักเรียนลด
จํานวนลงเรื่อยๆโดยเมื่อกอนเหตุการณน้ําทวมเมื่อเดือนพฤษภาคมป พ.ศ.2546 มีนักเรียนเหลือ
ประมาณ 50 คน สวนมากจะเปนนักเรียนชาวเขา(กะเหรี่ยง)แทบทั้งสิ้น การที่โรงเรียนมีจํานวน   
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นักเรียนลดลงเรื่อยๆ เนื่องจาก โรงเรียนอยูใกลลําน้ําแมตื่นจึงเปนพื้นที่ที่เสี่ยงจากการเกิดอุทกภัย
ตลอดเวลาทั้งน้ําทวมเมื่อเขาฤดูฝนหรือจากน้ําปาที่ไหลหลากพัดจากภูเขา ผูปกครองจึงไมอยากให
บุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนเพราะกลัววาจะเกิดอันตราย การเดินทางมาเรียนของนักเรียน เด็กๆ จะ
เดินไปโรงเรียนกันแตเชา บางก็ใชจักรยาน ภายหลังที่รัฐบาลไดทําการแจกจักรยาน (ปลายปพ.ศ.
2545) เพื่อเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารไวใชประโยชนในการเดินทางมาโรงเรียนและทํากิจกรรม
อ่ืนๆ ทําใหนักเรียนที่มีบานอยูไกลจากโรงเรียนมักจะมาถึงโรงเรียนกอนเด็กที่บานอยูใกลโรงเรียน 
เมื่อมาถึงโรงเรียนเด็กๆ   จะวิ่งเลนกันหรือจับกลุมคุยกันจนไดเวลาแปดโมงเชา ก็จะเขาแถวเคารพ
ธงชาติที่สนามหนาอาคารเรียน หลังจากนั้นก็แยกยายกันเขาชั้นเรียนจนกระทั่งเวลาพักกลางวัน 
เด็กๆ ก็พักกินอาหารเที่ยง เด็กที่มีบานอยูใกลโรงเรียนมักจะกลับไปกินขาวที่บาน พอกินขาวกัน
เสร็จก็วิ่งเลนกันอีก จนไดเวลาเขาเรียนในชวงบายจนถึงเวลาโรงเรียนเลิกก็จะแยกยายกันกลับบาน 
ถาเปนเด็กเล็กมักจะมีปูยา ตายาย หรือญาติผูใหญคนอื่นๆไปรับ 

 จากการสอบถามชาวบานที่มีอายุ 14-45 ป ไมมีใครที่ไมรูหนังสือ สวนใหญจบ
การศึกษาชั้นประถมปที่ 4-ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 แตในปจจุบันผูปกครองจะสงบุตรหลานไปเรียน
ระดับมัธยมที่โรงเรียนแมตื่นวิทยาคม หมูที่ 2 (บานใหม)และเมื่อจบมัธยมปลายแลว นักเรียน
ตองการเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นไปจะตองเดินทางไปเรียนตอท่ีตัวเมืองเชียงใหมหรือสถานที่เรียน
อ่ืนๆในภูมิภาคนี้ แตนักเรียนสวนมากจะนิยมไปศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เนื่องจาก
จะไมตองเสียคาใชจายมาก ผูปกครองมีทุนพอจะสงเสียได นอกจากนี้กลุมนักเรียนที่ลงมาเรียนสวน
ใหญจะมีพี่นองหรือคนรูจักจากในหมูบานลงมาเรียนอยู จึงชวยกันดูแลเปนหูเปนตาแทนพอแม ได
ดีในระดับหนึ่ง เมื่อคนใดคนหนึ่งกลับมาเยี่ยมบาน เด็กๆ ที่ไมไดกลับมาก็มักจะนําของกินของใช
หรือเสื้อผาจากในเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งของที่ไมมีขายในหมูบานฝากมาใหพอแม ญาติ พี่นอง
เสมอๆ  ในทางกลับกันพอแมก็จะสอบถามถึงสาระทุกขสุขดิบความเปนอยู ความขยันหมั่นเพียรใน
การเรียนหนังสือของลูกเชนกัน 

 การสาธารณสขุ  
 ในอดีตการเจ็บไขไดปวยหรือเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นกับรางกายของชาวบาน มักจะถูก

เช่ือมโยงสาเหตุเขากับธรรมชาติ และสิ่งเหนือธรรมชาติ ซ่ึงปรากฏวาอยูในโลกทัศนของชาวบาน
อยูเสมอแมในปจจุบัน การเจ็บไขไดปวยจึงมักถูกตีความตามความเชื่อของชาวบานวามีสาเหตุ
เพราะ “ผีทํา” ผีในที่นี้ไมไดมีหมายถึงผีตามจินตนาการที่มีตัวตน มีหนาตา จับตองสัมผัสได แตเปน
ส่ิงที่มีอยูในระบบความเชื่อของชาวบาน ไมไดมีตัวตน หากมีอํานาจในการบงการใหเกิดความ
เปนไปตางๆ นานา ตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
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 “ผี” ในความเชื่อของชาวบานมีทั้ง “ผีดี” ที่คอยทําหนาที่ปกปองรักษาและคุมครองดูแล 
โดยมากชาวบานจะสรางหิ้งหรือหอใหเปนที่ประทับ สวน “ผีราย” ชาวบานเชื่อวาเปนผีที่อาศัยอยู
ตามแหลงธรรมชาติ เชนในปา ลําน้ํา ปาชา ตนไม เปนตนเพราะไมมีที่สิงสถิตย จึงคอยแอบทําราย
ชาวบานใหไดรับความเจ็บปวย สวนมากจะเกิดการขึ้นในกรณีที่ฝาฝนปฏิบัติส่ิงที่ไมดีที่อาจไป
กระทบกระเทือนตอผีซ่ึงถือเปนการลบหลูดูหมิ่นหรืออาจไมยอมทําการเลี้ยงผีตามประเพณีหรือได
บนบานศาลกลาวตอส่ิงใดไวแลวไมไปแก เปนตน 

  ในหมูบานจึงมี “หมอยา” หรือ “หมอเมือง” ประจําหมูบาน เพื่อคอยรักษาเยียวยา
ชาวบานเมื่อเกิดการเจ็บปวยหรือความผิดปกติตางๆ กับรางกาย จากการสัมภาษณพออุยนอย เปง
หลา เลาใหฟงวาแตกอนบานหลวงหมอยาประจําหมูบานอยู 1 คน คือ พออุยดา จั่นตะ (เสียชีวิต
แลว) เปนหมอที่ชาวบานใหความเคารพนับถือและมีความชํานาญเรื่องการใชสมุนไพรในการรักษา
อาการเจ็บปวยตางๆ เปนอยางมาก เมื่อคนใดเกิดอาการเจ็บไขก็จะไปรับการรักษาหรือขอยามาตม
กินอยูเสมอ นอกจากนี้พออุยดายังมีความชํานาญในการตรวจสอบวินิจฉัยอาการที่สัมพันธกับดาน
โหราศาสตร อีกดวย โดยเปนการตรวจสอบในลักษณะชวงเวลาและสถานที่ของการเกิดอาการวามี
สาเหตุมาจากผีตนใด การแกไขก็คือใหญาติพี่นองของผูปวยหรือตัวผูปวยเองไปเซนไหวหรือบอก
กลาวผีบริเวณนั้นๆ เพื่อใหหายจากอาการเจ็บปวยในอดีต “หมอยา”  จึงมีบทบาททางดานการ      
สาธารณสุขในชุมชนเปนอยางมาก (พออุยนอย เปงหลา 2546) 

 ในปจจุบันบานหลวงไมมีผูสืบทอดตออาชีพ “หมอยา” ประจําหมูบานอีกแลว สาเหตุ
หลักจากการสอบถามชาวบานนั้นมีอยู 2 ประการดวยกันคือ 

 ประการแรก เพราะขาดผูที่สนใจจะสืบตออยางจริงจัง เนื่องจากการร่ําเรียนตองใชความ
มุมานะและความอดทนเปนอยางสูง ตองใชเวลาเรียนรูเปนเวลานานและที่สําคัญตองเปนผูที่มีใจรัก
ในอาชีพนี้ 

    ประการที่สอง คือพฤติกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของชาวบานที่เปลี่ยนแปลงไป 
เนื่องจากการเขามาของระบบการรักษาดวยการแพทยสมัยใหม ที่เร่ิมเขามีบทบาทในหมูบาน (เมื่อ
ราว พ.ศ. 2510-2515 คือชวงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 2) ดวยการ
ประชาสัมพันธของหนวยงานสาธารณสุข ชาวบานจึงมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในดานการดูแล
รักษาสุขภาพจากการที่เคยตองพึ่งพา “หมอยา” ของหมูบานในการรักษาอาการเจ็บปวยก็เปลี่ยนเปน
การเขารับการรักษาจากโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยเปนหลัก 
   ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหหมูบานมีสถานีอนามัยเพื่อคัด
กรองผูปวยขั้นตนและจัดสงผูปวยเขาทําการรักษาในสถานพยาบาลขั้นตอไปหากจําเปน นอกจากนี้
สถานีอนามัยตองเปนศูนยขอมูลขาวสารมูลฐาน อาทิ เปนแหลงใหขอมูลเกี่ยวกับโรคติดตอชนิด
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รายแรงและไมรายแรงที่กําลังแพรระบาดในพื้นที่ใกลเคียงหรือทําการปองกันโรคตางๆโดยการฉีด
วัคซีนและใหขอมูลที่เปนประโยชนตอประชาชนอีกทั้งยังตองทําการถายทอดความรูเกี่ยวกับ      
สุขภาพอนามัยใหแกประชาชนความรูพื้นฐานในการปฏิบัติตน สุขบัญญัติตางๆ ดวยวิธีติดประกาศ 
มีแผนปายโฆษณาตลอดจนใหคําปรึกษาและแนะนําปญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย 

  ตําบลแมตื่น มีสถานีอนามัย 2 แหง ช่ือสถานีอนามัยบานหวยน้ําขาวและสถานีอนามัย
บานใหม ชาวบานบานหลวงเมื่อเจ็บไขไมสบายจะพากันเดินทางมาเขารับการรักษาที่สถานีอนามัย
บานใหมเพราะตั้งอยูไมไกลจากที่พักอาศัยและมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง 

 ในอดีตพื้นที่จํานวน7 ไร 3 งานนี้เปนปาทึบ ตอมาเมื่อพ.ศ. 2507 ชาวบานไดรวมมอืกนั
สรางอาคารไมสองชั้นเพื่อจัดตั้งเปนสถานีอนามัยบานใหมและไดเปดดําเนินการรักษาผูปวยเมื่อป 
พ.ศ. 2509 เปนตนมา ตั้งแตเปดดําเนินการมีผูปวยเขามารับการรักษาความเจ็บปวยจากสถานีอนามัย
เปนจํานวนมากซึ่งในจํานวนนี้นอกจากจะมีชาวไทยพื้นราบแลว ยังมีชาวกะเหรี่ยงเขารับบริการ 
เนื่องจากสถานีอนามัยบานใหมตั้งอยูริมถนนลาดยางประจําตําบลและอยูติดกับเสนทางสัญจร(ถนน
ดิน)เพื่อใชเดินทางเขาออกและขึ้นลงจากดอย (บานซอแฮะ) ตอมาในป พ.ศ. 2537 สถานีอนามัย
ไดรับการปรับปรุงเปนอาคารกออิฐ ฉาบปูนและมีขนาดใหญกวางขวาง เพื่อรองรับผูปวยใหไดมาก
ขึ้นกวาเดิม ภายในอาคารประกอบดวยหองรักษาพยาบาล จํานวน 2 หองและมีเคานเตอรอยู
ดานหนาสําหรับใหผูปวยเขามาติดตอรวมทั้งมีการติดแผนปายประชาสัมพันธหรือขอความที่ให
ความรูเร่ืองสุขภาพอยูทั่วไป  

 ปจจุบัน(พ.ศ. 2546) มีเจาหนาที่ประจํา 7 คน คือนายบุญชวน มูลละ เจาหนาที่
บริหารงาน สาธารณสุข 6 นายปฏิวัติ ปูแกวเจาพนักงานสาธารณสุข 3 นายชาคร อินตะพันธุ 
พยาบาลวิชาชีพ 4 นายธิติพงษ พลอยเหลือง นักวิชาการสาธารณสุข 3 นายนิรันดร จันทรชัย เจา
พนักงาน     ทันตภิบาล 2 นางจาสิ พิรามถาวรและนายติ๊บ ตาละ เจาพนักงานผูชวยสถานีอนามัย 
เจาหนาที่ทั้ง 7 คนจะผลัดกันอยูเวร หากใครมีธุระก็จะใหอีกคนประจําอยู มีบางเหมือนกันที่
ชาวบานไปสถานีอนามัยแลวไมพบเจาหนาที่ ชาวบานก็จะไปตามอีกครั้งหรือถาหากมีใครพบเห็น
เจาหนาที่ก็จะบอกใหชาวบานไปตามถือเปนเรื่องไมรายแรงอะไร เจาหนาที่มาอยูหลายปจนมีความ
สนิทสนมกับ    ชาวบานความเปนทางการจึงมีนอย เจาหนาที่สวนมากจะสามารถพูดภาษากะเหรี่ยง
ไดจึงทําใหเกิดความสะดวกในขั้นตอนการรักษาพยาบาลและเจาหนาที่ไดรับความไววางใจจาก
ชาวบานเปนอยางมาก เนื่องจากชาวบานเกิดความอุนใจและรูสึกเปนกันเองเมื่อมาเขารับบริการ 
อยางไรก็ตามสถานีอนามัยมีเวลาทํางานตามปกติ คือ 8.00-17.00 น. แตถามีกรณีเรงดวนก็สามารถ
เรียกเจาหนาที่ไดเพราะเจาหนาที่  2 คน พักอยูที่บานพักที่อยูดานหลังสถานีอนามัย 
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 ชาวบานจํานวนมากนิยมไปใชบริการที่สถานีอนามัย เนื่องจากชาวบานทั้งชาวไทยและ
ชาวกะเหรี่ยงบอกวา หมอรักษาเกง รูสึกศรัทธา ไววางใจและฝากความหวังไวที่หมอคอนขางมาก 
การรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัยเสียคาใชจายไมแพงและสะดวกกับการเดินทาง แตถาตองเดินทาง 
76 กิโลเมตรเพื่อไปรักษาที่โรงพยาบาลอมกอยนั้น ชาวบานตองเดินทางไกล เสียคาโดยสารรถ
ประจําทางและเสียเวลาเปนวันๆ อีกทั้งตองออกเดินทางแตเชา เมื่อรักษาพยาบาลเสร็จจําเปนตอง
แวะคางพักกับญาติพี่นองอยูที่ตัวอําเภอ แลวจึงเดินทางกลับเขาหมูบานในเชาวันรุงขึ้นอีกวัน 
เนื่องจากรถตูโดยสารที่ใชเดินทางเขาออกจากตัวหมูบานนั้นมีวันละหนึ่งเที่ยวเทานั้น คือชวงเวลา
ประมาณ 6.00 – 7.00 น. สวนเรื่องคาใชจายในการรักษาพยาบาลก็จะมีราคาแพงกวาที่สถานีอนามัย
แตถา     จําเปนตองมารักษาที่โรงพยาบาลอมกอยจริงๆ ชาวบานจะมาก็ตอเมื่อมีอาการหนักหรือที่
ไดรับคําแนะนําจากหมอที่สถานีอนามัยเทานั้น 

 ในเรื่องสุขอนามัยสวนตัว จากการสํารวจของคณะกรรมการนโยบายกระจายความ
เจริญไปสูภูมิภาคและทองถ่ินเมื่อตนป 2540 พบวา บานหลวงมีบานที่ใชสวมราดน้ํารอยละ80 การ
ที่ชาวบานบานหลวง หลายครอบครัวยังไมสรางหองน้ํา เนื่องจากชาวบานอาศัยอยูใกลชายทุงและ
ริมแมน้ํา จึงเคยชินกับการไปถายบริเวณชายปา ชายทุง ริมแมน้ําและในที่ลับตาคน ทั้งเด็กและ        
ผูใหญถือวาการถาย ตามชายปา ชายทุงและถายลงแมน้ํานี้ไมใชเร่ืองนารังเกียจแตอยางใด ชาวบาน
หลายคนบอกวาไมชอบถายในหองน้ําเพราะรู สึกวาเหม็นอับ อึดอัดทําใหถายไมออก  ไม
สะดวกสบายเหมือนถายชายปา ชายทุง เดี๋ยวก็จะกลายเปนปุยไปเอง ชาวบานบางคนแมมีสวมอยูที่
บานก็ยังไมใชถาย กลับออกไปถายแบบเดิม ๆ 

  - การกําจัดขยะและของเสีย ชาวบานนิยมกําจัดขยะดวยการทิ้งลงแมน้ําและเผาเพราะ
ถือวาเปนการจํากัดขยะใหหายไป แตชาวบานก็รูและเขาใจ ถึงโทษจาก การเผาขยะวาเปนการ
ทําลายสภาพแวดลอม เพราะการเผาขยะแตละคร้ังจะทําใหมีควันและกลิ่นเหม็นลอยคลุงไปทั่ว
ชาวบานบางกลุมจึงหันมาใชวิธีฝง เนื่องจากเกิดความสะดวกเพราะแคขุดดินฝงกลบเทานั้นไมมี
กล่ินควันลอยคลุงเหม็นเหมือนกับการกําจัดขยะดวยวิธีการเผาและการฝงยังทําใหพื้นที่ดูสะอาด 
ดังนั้นในชุมชนบานหลวงจึงมีการกําจัดขยะสามแบบคือ การเผา การฝงกลบและทิ้งลงแมน้ํา 

 สําหรับการบริการดานสาธารณูปโภคอื่นๆ ในหมูบานไดแก หอกระจายขาว (บานของ   
ผูใหญบาน) มีหนาที่ในการถายทอดความรูใหแกประชาชนใหชาวบานไดรับฟงประกาศตางๆ ของ
หมูบานและฟงขาวสารบานเมืองประจําวันจากสถานีวิทยุประจําทองถ่ินในเวลาประมาณ 6.45- 
8.00 น. เนื่องจากชาวบานหลายครอบครัวยังไมมีเครื่องใชวิทยุเปนของตนเองซึ่งจะเปนทางหนึ่งที่
ประชาชนจะไดรับรูเรื่องราวตางๆ ไดอยางทั่วถึงและพรอมเพรียงกันนอกจากนี้ยังมีศาลาประชาคม
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อยูกลางหมูบาน ปจจุบันใชเปนที่ประชุมหรือปราศรัยงานตางๆ เวลาปกติก็มีชาวบานบางคนไป
นั่งเลน นั่งคุยกัน 

 
โครงสรางสังคมชุมชนบานหลวง 
 การศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับโครงสรางทางสังคมของชาวบาน สามารถนําไปสูความ  
เขาใจในลักษณะของ ครอบครัว เครือญาติและการแตงงาน เศรษฐกิจและการยังชีพ ศาสนา ความ
เชื่อประเพณีและพิธีกรรม ผูนําและการปกครอง โดยการทําความเขาใจในความสัมพันธตางๆ 
เหลานี้มีผลที่จะนําไปสูการวิเคราะหสถานภาพและบทบาทของผูหญิงในชุมชนไดเดนชัดยิ่งขึ้น 
 ครอบครัว เครือญาติและการแตงงาน  

 ระบบเครือญาติเปนผลผลิตทางสังคมและมีความสําคัญตอสังคมมนุษยทุกแหงเพราะ
ชวยกําหนดและควบคุมความสัมพันธของบุคคล ตลอดจนมีสวนรวมในการแบงกลุมสังคม
การเมือง และกลุมตามอาณาเขต ชวยรักษาความสัมพันธยึดเหนี่ยวสมาชิกในกลุมเขาดวยกัน 
ความสําคัญของระบบเครือญาติเห็นไดชัดเจนในสังคมดั้งเดิมขนาดเล็กมีอิทธิพลครอบคลุม
พฤติกรรมเกือบทุกรูปแบบที่ปรากฎในสังคมสมัยใหมระบบเครือญาติอาจลดความสําคัญลงไปบาง 
แตยังพอมองเห็นไดชัดในความสัมพันธภายในครอบครัว  ซ่ึงสะทอนใหเห็นตัวอยางของ
ความสัมพันธที่มีพื้นฐานอยูบนระบบเครือญาติ (มณีวรรณ ผิวนิ่ม ม.ป.ป. : 12) 

 ครอบครัวเปนหนวยพื้นฐานที่สําคัญของสังคมและยังกอใหเกิดขอบขายความสัมพันธ
ทางเครือญาติขึ้นภายในชุมชนดวย ครอบครัวของชาวบานหลวง จัดเปนครอบครัวรากฐานที่มีวงจร
พัฒนาการ ( Developmental Cycle) ตามวงจรตลอดเวลากลาวคือ แรกเริ่มจะมีรูปแบบเปน      
ครอบครัวเดี่ยว ( Nuclear Family) คือคูสมรสคูหนึ่งแตงงานมาอยูกินกันเปนครอบครัว หลังจากนั้น
พอมีลูกซึ่งโตพอที่จะแตงงานไดลูกก็จะพาคูสมรสของตนมาอยูดวย ระยะนี้ครอบครัวเดี่ยวก็จะ
กลายเปนครอบครัวขยาย (Extended Family) แตจะเปนครอบครัวขยายแบบชั่วคราวเพราะเมื่อคู
สมรส รุนลูกมีความพรอมก็จะขยับขยายออกไปตั้งครอบครัวเดี่ยวของตนเอง เมื่อนั้นครอบครัวของ
พอแมก็จะกลับเปนครอบครัวเดี่ยวอีกภาวะหนึ่ง เชนครอบครัวของ นายหวัน เปงหลา และ นางฟู มี
ลูก 6 คนเปนครอบครัวเดี่ยวครอบครัวหนึ่ง ตอมาลูกชาย/หญิง6 คน แตงงานและพาสามี- ภรรยาเขา
มาอยูในบานของพอแมดวย ครอบครัวนายหวัน จัดเปนประเภทครอบครัวขยาย ครั้นผานไปลูกตาง
ขยับขยายออกไปสรางบานเรือนภายในบริเวณใกลเคียงของตนเอง ครอบครัว นายหวัน จึงกลับมา
เปนครอบครัวเดี่ยวอีกครั้งหนึ่ง 
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 กลาวโดยสรุปก็คือ วงจรของครอบครัวจะเริ่มจากรูปแบบของครอบครัวเดี่ยวและ
พัฒนาไปสูรูปแบบของครอบครัวเดี่ยวอีกครั้งหนึ่ง วงจรนี้นับวาเกิดขึ้นเปนสวนใหญในบานหลวง
แตครอบครัวเดี่ยวก็พอมีอยูบาง 

 การสรางครอบครัวของชาวบานหลวงนั้น เดิมคูสมรสสวนใหญจะเปนคนบานเดียวกัน
เปนเพราะวาสภาพภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบที่มีภูเขาลอมรอบ เดินทางไปมาไมสะดวก แตตอมา
ยวดยานพาหนะพัฒนาขึ้น การติดตอส่ือสารสะดวกมากขึ้นการเดินทางระหวางบานหลวง ตําบล 
แมตื่นกับอําเภอใกลเคียงก็มีบอยขึ้น ทําใหมีการพบปะสังสรรคกับคนนอกกลุม การแตงงานจากคน
ตางกลุมก็เกิดมากขึ้น ปจจุบันการแตงงานกับคนในหมูบานเดียวกันก็ยังมีมากอยู แตการออกไป
ทํางานตางถิ่นหรือแมแตการไปเที่ยวตางถิ่นก็เปนทางหนึ่งที่ทําใหมีโอกาสพบคูสมรสตางหมูบาน
มากเชนกัน 

 การเกี้ยวพาราสี เมื่อลูกเริ่มเปนสาวอายุ 15-16 ปพอแมจะเริ่มหวงไมใหไปนั่งคุยกับใคร
สองตอสอง แตถามีผูใหญคนอื่นอยูก็สามารถคุยไดไมใหไปไหนตอนค่ําคนเดียวและหามไมให
นอนคางที่อ่ืนตามลําพัง แตหากเปนลูกชายก็จะอนุญาตใหไปเพราะชาวบานเชื่อวาผูชายไมเสียหาย
อะไร ถึงอยางไรก็ไมทองใหพอแมตองอับอายไมเหมือนผูหญิงหากคบกับผูชายเลยเถิด จนเกิดทอง
ขึ้นมาโดยที่ยังไมพรอมก็จะเปนปญหาโดยเฉพาะผูหญิงที่อายุนอยไมควรจะยุงกับเปนเพื่อนตางเพศ
เลย เพราะผูหญิงเปนฝายเสียเปรียบเสมอในกรณีที่ผูชายไมรับผิดชอบ  

 การเกี้ยวพาราสีจะเริ่มโดยฝายชายเปนสวนใหญ โดยพูดจาแซวหรือการเขียนจดหมาย
และการไปเที่ยวบานผูหญิงที่ตนเองหมาย ทั้งหมดนี้พอแมจะรูเห็นโดยตลอดเนื่องจากทุกคนใน  
หมูบานจะรูจักกันหมดและสถานที่พบปะก็ไมใชที่ลับตาอะไร เมื่อเห็นใครมีความสัมพันธกับลูก
ใครหลานใครก็จะนํามาบอกญาติพี่นองของแตละฝายใหทราบ หากผูชายเปนผูที่มีความประพฤติดี
ไมมีอะไรเสียหายการพบปะกันของหนุมสาวก็จะเปนไปอยางราบรื่น แตหากผูชายหรือผูหญิงมี         
คุณสมบัติไมเปนที่พึงปรารถนาของวงศญาติ การพบปะก็จะถูกกีดกันตั้งแตตน 

 - การแตงงาน เมื่อหนุมสาวคบดูใจกันไดระยะหนึ่งสวนใหญจะใชระยะเวลาเปนป หาก
ยังมั่นคงตอกัน พอแมของทั้งสองฝายไมขัดของ ขั้นตอนตอไปก็คือ การหมั้นหมายและการแตงงาน
โดยฝายผูชายตองไปสูขอกับพอแมฝายหญิงซึ่งตามประเพณีแลวตองเปนผูจัดเตรียมงานและออก 
คาใชจายทั้งหมดแตก็ไมใชจะเปนตามแบบแผนเสียทั้งหมด การตกลงเปนผัวเมียหากกรณีที่ไมได
อยูในการรับรูของผูใหญ 

  การอยูกินกันเปนผัวเมียของชาวบานที่บานหลวงพบได 2 รูปแบบ คือ แบบที่หนึ่งเปน
การแตงงานตามประเพณีเมื่อรักใครชอบพอกัน พอแมฝายชายจะไปสูขอกับพอแมฝายหญิง
หลังจากนั้นก็กําหนดพิธีแตงงานหาฤกษหายามโดยใหพระเปนผูดูวันเวลาที่เหมาะสมให เมื่อถึง
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กําหนดวันแตงงานในตอนเชาเจาบาวเจาสาวจะทําบุญตักบาตรที่วัดและก็ทําการเซนผีบานผีเรือน
ตอจากนั้นก็ทําการผูกขอไมขอมือ ทั้งหมดนี้ทําพิธีที่บานเจาสาว พอกลางคืนก็จะมีการฉลองโดย
การกินเลี้ยงในงานเลี้ยงสิ่งที่ขาดไมไดคือ วงดนตรี เบียรและเหลา ซ่ึงทางฝายเจาภาพจะตองเตรียม
ใหพรอมเพราะถือวาเปนหนาตาของเจาภาพและจะเปนที่วิพากษวิจารณกันอีกนานในการแตงงาน
เพื่อนบานจะรวมแสดงความยินดีดวยการชวยเงินเพื่อเปนทุนรอนบาวสาวไปสรางครอบครัวใหม 
จํานวนเงินที่ใหกันก็แลวแตฐานะสวนใหญจะชวยกันประมาณ 100-300 บาท  
 การกลายเปนคูสมรสแบบที่สองคือ การไปอยูดวยกันเฉยๆโดยไมบอกพอแม ญาติพี่
นองใหรูกอนแตจะบอกภายหลังที่ไปอยูดวยกันแลวและจะไมประกาศใหเพื่อนบานทราบอยางเปน
ทางการ เรียกอีกอยางหนึ่งวาการแตงงานโดยหนีตามกันไป (Elopement) ซ่ึงโดยปกติแลวไมใช
รูปแบบของการแตงงานที่สังคมยอมรับ แตเปนทางเลือกสําหรับบุคคลที่ยินยอมทําตามกฎที่ตั้งไว
ไมมีกฎเกณฑตายตัววาจะตองทําอยางไร บางสังคมอาจมีการใหขอขมากันได บางสังคมก็อาจ
กลับมาไมไดอีกเลย (มณีวรรณ ผิวนิ่ม ม.ป.ป. : 52) เปนกรณีที่เคยเกิดขึ้นบางในชุมชนบานบาน
หลวง หลังจากชาย-หญิง หนีตามกันแลว เมื่อคูครองอยูดวยกันระยะหนึ่งแลวจึงทําพิธีที่เรียกวา 
“ขมา” ทีหลัง คูสมสรจะนําขาวของผลไมไปกราบไหวขอขมาพอแมของทั้งสองฝาย ทําการผูกขอ
ไมขอมือ  หลังจากนั้นก็อยูดวยกันตามปกติ แตถือวาไดทําการสมรสอยางถูกตองแลว สวนมากพอ
แมก็จะใหอภัยไมถือโกรธ เพราะวาอยางไรก็เปนลูก 

 การสมรสที่พบในบานหลวง เปนแบบผัวเดียวเมียเดียว (Monogamy) ชาวบานจะมี    
ทัศนคติที่ไมดีตอพฤติกรรมการมีคูครองหลายคนในอดีตที่สภาพเศรษฐกิจและสังคมยังไมไดรับ
อิทธิพลจากสังคมภายนอกมากนัก การแตงงานที่บานหลวงเปนการแตงงานในกลุม (Endogamy) 
แตถาเปนคูสมรสตางชุมชนที่พบในบานหลวง ไดแก คนที่มาจากจังหวัดใกลเคียง เชน เชียงราย 
พะเยา นานฯลฯ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดแก จังหวัดขอนแกน บุรีรัมยและรอยเอ็ด สาเหตุ
เนื่องมาจากการทําธุระและการไปเที่ยวในตัวเมืองหรือตัวตางจังหวัดที่อยูใกลเคียงทําใหมีการ     
พบปะกับคนนอกชุมชน นอกจากนี้การที่คนอื่นมาเยี่ยมเพื่อนหรือญาติที่บานหลวง ทําใหหนุมสาว
หลายคูรูจักกันและพัฒนาความสัมพันธจนกลายเปนคูสมรสในที่สุด 

 - ท่ีอยูอาศัยหลังการแตงงาน ในอดีตเมื่อแตงงานแลวคูสมรสจะไปอยูที่บานฝายหญิง
เปนสวนมากเนื่องจากเปนสังคมเกษตรกรรมเมื่อปจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไป เมื่อ
แตงงานแลวคูสมรสจะไปอยูที่บานฝายใดก็ขึ้นอยูกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ แตถาหากฝายชาย
และฝายหญิงมีฐานะใกลเคียงกันแลวนิยมใหฝายชายไปอยูกับฝายหญิง ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ
อิทธิพลของชาวเหนือ อยางไรก็ตามจะพบเห็นการตั้งถ่ินฐานทั้งสองฝาย (Bilocal or ambilocal 
residence) เปนสวนมาก แตก็มิใชจะอยูในครอบครัวของฝายใดฝายหนึ่งตลอดไป มีคูสมรสจํานวน
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มากที่แยกตัวออกไปสรางบานเรือนของตนหลังจากอยูกับครอบครัวของฝายหญิงหรือฝายชายเปน
ระยะเวลาหนึ่งแลว นอกนั้นยังมีการตั้งถ่ินฐานใหม (Neolocal residence) กลาวคือหลังจากแตงงาน
คูสมรสไปตั้งครอบครัวของตนขึ้นตางหากแตในกรณีนี้มีไมมากนักในหมูบานบานหลวงเพราะตอง
อาศัยปจจัยเสริมหลายประการ เชนตองมีที่อยูของตนเอง มีรายไดเล้ียงตนเองไดและสามารถ       
ปกครองคุมครองครอบครัวของตนเองไดในระดับหนึ่ง 

 - การสืบทอดมรดก มรดกคือ ทรัพยที่พอแมยกใหแกลูกหรือผูเปนทายาทอาจจะยกให
เวลาใดเวลาหนึ่งก็ไดแตแนวทางปฏิบัติเร่ืองนี้สําหรับสังคมไทยมักจะมีอยู 2 กรณีใหญๆ คือกรณีที่
หนึ่งยกใหเมื่อเวลาลูกแตงงานไปโดยเฉพาะเวลาที่จะไปตั้งบานเรือนเปนสัดสวนของตนเองและ
กรณีที่สองยกใหเมื่อพอแมรูตัววาตนใกลจะตายหรืออาจจะมีการเขียนเปนลายลักษณอักษรไวแลวก็
ได (สนิท สมัครการ 2539 : 65) 
 เทาที่ไดสอบถามจากชาวบานหลวง มักจะนิยมตกลงกันระหวางพอและแมวาจะยก
มรดกอะไรใหลูกคนใดบางและเปนที่รับรูกันอยางไมเปนทางการตั้งแตกอนลูกจะแตงงานหรือ
กอนที่พอแมจะแกเฒาหรือเสียชีวิตซ่ึงอาจจะมีการเปลี่ยนไดถาหากสินทรัพยที่มีอยูลดลงหรือ
เพิ่มขึ้น หรือความประพฤติของลูกเปลี่ยนแปลงไป 
 ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ดินจึงมีความสําคัญมากและจัดเปน
ทรัพยสมบัติมีคาเพราะใชทํามาหากินได สวนใหญพอแมจะใหที่ดินและสัตวเล้ียง เชน วัว ควาย หมู 
มา และเครื่องไมเครื่องมือทั้งลูกสาวและลูกชาย จะไดนําไปประกอบอาชีพเล้ียงลูกเมีย / สามีตอไป
ในอนาคต ลูกสาวก็อาจจะไดบานหรือพวกสังหาริมทรัพยอยางอื่น เชน เครื่องประดับ นอกจากนี้
ลูกสาวยังไดรับการถายทอดความรูเร่ืองสมุนไพรและการผลิตลูกแปงเหลาเพื่อนําไปประกอบเปน
อาชีพที่สรางรายไดตอไป การใหมรดกนี้พอแมอาจจะใหตามความรักที่มีตอลูก ถารักคนไหน
ใกลชิดคนไหนมากก็ใหคนนั้นไดมากและมีไมนอยที่ลูกไปสรางตัวกันเองโดยที่พอแมจะสนบัสนนุ
ดวยเงินหรือส่ิงของเพื่อใหลูกไปลงทุนซื้อเคร่ืองมือทํามาหากินอื่นๆ หรือการชวยทางออมอีกอยาง
หนึ่งก็คือเปนผูค้ําประกันโดยพาลูกชายไปหานายทุนเพื่อกูเงินมาลงทุนทําอาชีพที่ตนเองถนัด 
จากนั้นลูกชายก็จะหารายไดและรับผิดชอบเงินจํานวนที่กูยืมไปดวยตัวเอง การตัดสินใจในการให
มรดกลูกนั้น แมแมจะมีสวนบาง แตเสียงที่เปนคนตัดสินใจในกรณีที่เปนมรดกชิ้นใหญเชนบาน
หรือที่ดินมักจะเปนพอ อยางไรก็ตามเทาที่สอบถามชาวบานจะพยายามแบงสมบัติใหลูกในมูลคาที่
เทาๆ กันไมแบงแยกวาเปนลูกหญิงหรือชายเปนลูกคนโตหรือคนเล็ก 
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เศรษฐกิจและการยังชีพ  
 สภาพแวดลอมทางธรรมชาติมีอิทธิพลตอการตั้งหลักแหลงที่อยูอาศัยและที่ทํากิน

รวมทั้งการดํารงชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก วิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของชนกลุมหนึ่งๆ จึงมักมี
รูปแบบที่เปนเอกเทศไมเหมือนของชุมชนอื่นๆ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากที่กลุมชนกลุมนั้นๆ ปรับตัวเอง
เขากับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของทองถ่ินที่ตั้งหลักแหลงทํามาหากินนั่นเอง (ศรีศักดิ์ วัลลิโภ
ดม 2535 : 9)  

 บานหลวง มีลักษณะเปนพื้นที่ราบสลับเนินเขา ดวยสภาพภูมิประเทศเชนนี้เปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมแตก็มีชาวบานบางสวนที่ประกอบ
อาชีพอ่ืนดังกลาวไดเปนลําดับคือ ตมเหลา เล้ียงหมู วัว ควายและไก อาชีพคาขาย อาชีพรับจาง (ขับ
รถตู) และรับราชการ จัดไดวากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชาวบานหลวงมีทั้งกิจกรรมระดับเพื่อยัง
ชีพ กิจกรรมระดับพาณิชย หรือผลิตเพื่อขาย เปนตน 

  อาชีพเกษตรกรรม  
 กิจกรรมการผลิตทางการเกษตร ถือเปนหัวใจสําคัญตอการยังชีพของผูคนบานหลวง

โดยเฉพาะการปลูกขาวที่มีสืบเนื่องกันมาชานาน ตั้งแตยุคเริ่มรวมตัวกันเปนชุมชนในบริเวณนี้ ขาว
เปนทั้งอาหารเปนสินคาที่ใชในการแลกเปลี่ยนและยังเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการนํามาแปรรูป เพื่อ
ผลิตเหลาพื้นบาน ซ่ึงพอจะสรุปเปนรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพทางการเกษตรไดดังนี้ คือ 

 1.ขาว เปนพืชยังชีพที่สําคัญที่สุดของชาวบานหลวงมีพัฒนาการที่ตอเนื่องและสัมพันธ
กับผูคนมานานหลายชั่วอายุนอกจากจะเปนอาหารหลักของชาวบานแลว ขาวยังเปนวัตถุดิบที่สําคัญ
ในการนํามาแปรรูปเปนเหลาพื้นบานซึ่งถือวาเปนผลผลิตที่อยูคูกับชุมชนมาชานานแลว เชนกัน 
เนื่องจากจํานวนผลผลิตทางการเกษตรของที่นี่โดยเฉพาะขาวนั้นไมมีความสม่ําเสมอ ตองขึ้นอยูกับ
สภาพทางธรรมชาติของแตละปเปนหลัก (นาน้ําฝน) บางปก็ฝนแลง บางปก็ประสบกับภาวะน้ําทวม
อยางหนัก ตนขาวตายไปเปนสวนใหญ ชาวบานจึงสูญเสียเงินทองไปกับการทํานาเปนจํานวนมาก 
ลักษณะการดิ้นรนปรับตัวเพื่อสรางสิ่งที่ทดแทนและสรางทางเลือกในการดํารงชีวิต ของชาวบาน
บานหลวงและเกือบจะทุกหลังคาเรือนในตําบลแมตื่น สามารถทําไดโดยแสดงออกผานความรู ที่
ชาวบานมีอยู คือการนําขาวที่ไดหลังจากการเก็บไวสวนหนึ่ง เพียงพอกับเพื่อการบริโภคแลว ก็จะ
นําสวนที่เหลือมาแปรรูปเปน “ลูกแปง” หรือหัวเชื้อในการทําเหลา และ“เหลาพื้นบาน” นับเปนการ
สราง “มูลคาเพิ่ม” ใหกับผลผลิตเปนอยางดี เนื่องจากขาวที่ไดจํานวนผลผลิตไมคอยดี หากขายไปก็
จะไมคุมคากับการลงทุนเพราะขาวหนึ่งเกวียนที่ชาวบานขายไดราคาจะอยูประมาณ 4,000 บาทแต
ถานํามาแปรรูปเปนสินคาคือ เหลาจะสามารถขายไดถึง 10,000-15,000 บาท (แสงคํา มูลละ 2546) 
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 ผูคนบานหลวงจะปลูกขาวเหนียวเกือบทั้งหมด แตก็มีบางที่แบงเนื้อที่ไวปลูกขาวจาว
เพียงเล็กนอยไวเพื่อบริโภคเองและเพื่อขายเพราะขาวจาวมีราคาดีกวาขาวเหนียว ผลผลิตขาวเปลือก
ของหมูบานเฉลี่ย 450-550 กิโลกรัมตอไรขาวที่ปลูกเปนขาวเหนียวพันธุ เหมยนองและขาวเหนียว
พันธุสันปาตอง ขาวจาวพันธุ กข การเพาะปลูกขาวของชาวบานจะเริ่มตนขึ้นราวเดือนพฤษภาคม 
ถึงเดือนกรกฎาคมของทุกป ชาวบานจะเตรียมหาเมล็ดพันธุขาวคุณภาพที่เก็บไวตั้งแตชวงเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเมื่อฤดูกาลที่แลว หากไมพอก็จะหาซื้อเพิ่มในภายหลัง การเก็บเกี่ยวขาวจะเสร็จส้ินใน     
ราวเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม หลังจากเก็บเกี่ยวแลวสวนมากจะปลอยที่นาไวโดยไมปลูก
พืชอ่ืน มีบางครัวเรือนที่ปลูก หอม กระเทียม ถ่ัวลันเตา ผักกาด ผักชี ยาสูบ แตก็ไมมากนัก 

 2. พืชชนิดตางๆ การเริ่มปลูกพืชชนิดอื่นๆ นั้นเปนเรื่องที่เกิดขึ้นในระยะหลังเพื่อควบคู
กับการทํานาปลูกขาว ส่ิงที่เกี่ยวของกับการเพาะปลูกทั้งเมล็ดพันธุ หัวเชื้อ ปุย ฯลฯ ลวนนําเขามา
โดยผานหนวยงานของรัฐ เชน เกษตรอําเภอหรือพอคาในทองถ่ินที่รับมาจําหนายอีกตอหนึ่งพืชที่
นิยมปลูกกันมากในปจจุบัน เชน ผักชี ตนหอม กระเทียม หอมแดง พืชตระกูลถ่ัว เปนตน  

 การปลูกพืชชนิดอื่นๆ เชนนี้ไดรับความสนใจจากชาวบานไมมากนัก เนื่องจากเมื่อปลูก
แลวจะตองจัดการกับระบบการผลิตและตองหาตลาดดวยตนเองเพราะในหมูบาน ไมมีพอคาคน
กลางจากภายนอกเขามารับซื้อผลผลิตออกไปจําหนาย ดวยสาเหตุที่ชุมชนตั้งอยูหางไกลจากตวัเมอืง
การเดินทางเขา-ออก เปนไปดวยความยากลําบากสิ้นเปลืองคาขนสง อีกทั้งเมื่อจําหนายผลผลิตแลว
ก็ไมคุมคากับการลงทุน บางปชาวบานตองประสบกับภาวะน้ําทวมพืชผลที่ปลูกไวเกิดความเสียหาย 
และสุดทายสิ่งที่ชาวบานไดรับมาก็คือภาระหนี้สิน โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรเปนเจาหนี้รายใหญ 

 3.การเลี้ยงสัตว 
 ชาวบานหลวงจะนิยมเล้ียงสัตวแบบพื้นบานมากกวาเลี้ยงระบบฟารม เนื่องจากสวน

ใหญจะนิยมผลิตเพื่อบริโภคในครอบครัวหรือเพื่อขายในชุมชนและครอบครัวเทานั้นจะมีเพียงวัว
เทานั้นที่บางบานจะนิยมเลี้ยงเพื่อขายอยางจริงจัง  

 การเลี้ยงสัตวแบบพื้นบานของชาวบานนั้นจะนิยมปลอยเล้ียงไวตามบานหรืออยูใน
อาณาบริเวณเดียวกับบาน สัตวที่นิยมเล้ียงมากที่สุดไดแก หมู ไก วัวและควาย เปนตนโดยมี
รายละเอียดดังนี้  

 - การเล้ียงหมู ถือเปนหนาที่ที่สําคัญอันหนึ่งของผูหญิงที่บานหลวงเลยทีเดียว หมูจะถูก
เล้ียงไวในเลาที่ปลูกดวยไมเปนสวนใหญ โดยจะยกเลาสูงจากพื้นดินประมาณเกือบหนึ่งฟุต หมูที่
เล้ียงจะมี 2 ชนิดดวยกันคือ “หมูพันธุ” ซ่ึงนิยมเล้ียงมากที่สุดมีลักษณะเชนเดียวกับหมูทั่วไป คือ ตัว
จะสีขาวอมชมพู และ“หมูแมว” หรือ“หมูดอย” มีลักษณะตัวดําขนยาวสวนอาหารที่นํามาเลี้ยง    
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ชาวบานที่นี้จะไดจาก “สาเหลา” (คือกากขาวที่เหลือจากการตมกล่ันเหลา)เปนสวนใหญเนื่องจาก
ชาวบานเชื่อวาสาเหลาที่เหลืออยูเปนกากขาวเปนอาหารที่มีประโยชนทําใหเนื้อหมูมีสีแดงสดและมี
ไขมันนอยมาก การใหหมูกินสาเหลายังชวยลดตนทุนคาอาหารหมูซ่ึงมีราคาแพงมีบางบานที่ตม
กล่ันเหลาแตไมไดเล้ียงหมูก็สามารถขายสาเหลาใหกับผูที่ตองการได นอกจากนั้นก็จะมีรําขาว กาบ
กลวยตมสุกบาง การใหอาหารจะใหสองเวลา คือเชากับเย็น 

 ในชวงเวลาที่มีงานพิธีสําคัญตางๆ ในหมูบานมักจะใชหมูมาประกอบพิธี ทั้งในการเซน
ไหวและใชประกอบอาหารเลี้ยงกัน หากเปนพิธีที่มีแขกเหรื่อมารวมงานกันมากชาวบานจําเปนตอง
ซ้ือหมูมาจากหมูบานอื่นเปนสวนใหญเพราะชาวบานหลวงจะไมนิยมเลี้ยงหมูกันจํานวนมาก
เนื่องจากชาวบานไมมีเงินลงทุนมากพอ จะเลี้ยงกันเฉลี่ยครอบครัวละ 2-5 ตัวเทานั้นและโดยมากจะ
นิยมซื้อหมูดอยหรือหมูแมวเนื่องจากมีราคาถูกเฉลี่ยตัวละ 400-1,000 บาท ตามแตขนาดและ
น้ําหนักของหมู 

 - การเล้ียงไก โดยทั่วไปจะเลี้ยงไวตามพื้นบานและไมตองทํากรงหรือสุมไวใหไกไดอยู
อาศัย นอกจากเมื่อไกเพิ่งจะฟกมาจากแมไกไดไมนานหรือเปนไกชนเทานั้น ไกที่เล้ียงจะแบงเปน 3 
ชนิด คือพันธุพื้นบานกับไกชนและพันธุที่ไดรับแจกจากอําเภอเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ชาวบานจะเลีย้ง
ไกไวบริโภคและขายบางจํานวนเล็กนอย แตไกชนจะเลี้ยงจนตายไปเอง ไมตองฉีดยาและดูแลรักษา
มากนักจะปลอยใหหากินเองตามธรรมชาติโดยใชขาวเปลือกที่ไดจากการเพาะปลูกขาวมาเลี้ยงไก
ดวยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ในชวงที่มีการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีก็มักจะใชไกเปน
เครื่องเซนไหวเชนกัน  

 - การเล้ียงวัวและควาย  ในปจจุบันชาวบานหลวงจะนิยมเลี้ยงวัวมากกวาควายจะเลี้ยง
โดยนําไปหากินบริเวณทุงหญาหรือตามไรนาใหหากินหญา กินฟางตามธรรมชาติและยังสามารถ
เล้ียงเล้ียงดวยสาเหลาไดดวย การเลี้ยงวัวในชุมชนนั้นจะมีประวัติที่ยาวนาน เนื่องจากในสมัยกอน
ชาวบานตองใชวัวในการตางสินคาเพื่อเดินทางไปคาขายกับชุมชนที่หางไกลอื่นๆ และในสมัย
ตอมายังใชวัวเทียมเกวียนเพื่อบรรทุกสิ่งของและการเดินทางไปคาขายกับชุมชนที่หางไกลอื่นๆ 
และในสมัยกอนถือเปนสัตวแรงงานที่ใชในการทํานาเพาะปลูกขาว ดังนั้นแตเดิมทั้งวัวและควายจึง
ถือวาเปนสัตวที่มีคุณจะไดรับการเอาใจใสดูแลที่ดีอยูเสมอ แตเมื่อกาลเวลาผานไปเขาสูสมัยที่
เทคโนโลยีในการเดินทาง การเกษตรกรรมที่ใชเครื่องยนต มีเครื่องจักรเขามาแทนที่เทคนิควิธีและ
แรงงานสัตวแบบเกา สงผลใหความสําคัญในการเลี้ยงวัวและควายเปลี่ยนมาเปนเลี้ยงเพื่อขายและ
บริโภคทั้งในชุมชนและนอกชุมชนเปนหลัก 
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 อาชีพคาขาย  
 นับเปนอาชีพเกาแก และมีพัฒนาการมายาวนานควบคูกับการเกษตรกรรม โดยทั่วไป

เมื่อกวา 50-60 ปกอนจะใช “วัวตาง” เพื่อเดินทางไปคาขายแลกเปลี่ยนสินคากับชุมชนอื่น เมื่อถึง
ชวงเวลาที่พัฒนาการความเจริญของสังคมเพิ่มมากขึ้น ในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 2500 มีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น ทําใหเกิดการหมุนเวียนสินคาตางๆ งายขึ้นผูคนเริ่มมีทักษะทางการคาขาย
สินคาอุปโภคบริโภคมากมายก็เร่ิมเขาสูชุมชนมากขึ้น กิจกรรมการคาขายสวนใหญในระยะแรกยัง
กระจุกตัวอยูแตในตัวอําเภอ เมื่อจําเปนตองซ้ือสินคาตางๆ ชาวบานตองเขาไปซื้อหาในตัวอําเภอ
เปนสวนใหญแตก็มีไมบอยนัก เนื่องจากชาวบานยังไมมีกําลังซ้ือมากนัก 

 - การคาขายในชุมชน การคาขายของในชุมชนมีรานคาใหญๆ อยู 2 รานคือรานวิไลกุล
และรานศรีวรรณา ทั้งสองรานจะเปนรานคาที่ขายของชําและกับขาว พืชผัก ผลไมตางๆ รวมถึงของ
สดของแหงตางๆ ในหนึ่งสัปดาหทั้งสองรานจะมีการตกลงกันเพื่อลงไปซื้อของจากตัวเมือง
เชียงใหมเพื่อนําขึ้นมาขายใหกับชาวบานโดยรานพี่วิไลกุลจะลงไปซื้อของสัปดาหละสองครั้ง คือ
วันอาทิตยและวันพุธ สวนรานของพี่ศรีวรรณาจะลงไปซื้อของในวันอังคารและวันเสาร ทั้งนี้จะ
ชวยไมใหสินคาขาดตลาดและชวยประหยัดเวลาในการเดินทางของรานคาทั้งสองรานดวยเนื่องจาก
การเดินทางเขา-ออกหมูบานแตละครั้งใชเวลานานหลายชั่วโมง การออกไปแตละครั้งนี้เจาของราน
จะถือโอกาสติดตอธุระเรื่องตางๆที่เมืองเชียงใหมหรือตัวอําเภออมกอย ทั้งนี้บางครั้งชาวบานก็ฝาก
จัดการธุระหรือซ้ือสินคาที่ตนเองตองการเปนพิเศษจากตัวเมือง การปฏิบัติเชนนี้มีสวนชวยใหเกิด
การเอื้ออาทรระหวางเจาของรานดวยกันเองและเจาของรานกับลูกคาโดยการขายของจะไมมีการ 
ผูกขาดไวที่รานใดรานหนึ่งชาวบานจึงสามารถหาซื้อของตางๆ ไดดวยความสบายใจถือวาไดรับ
ประโยชนรวมกันทุกฝาย  

 การจับจายซื้อสินคาของชาวบานนั้นจะเปนสิ่งของเล็กๆ นอยๆ เชน น้ําปลา น้ําตาล 
กาแฟ ครีมเทียม อาหารกระปอง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป น้ําอัดลม และพืชผักบางชนิดที่ไมสามารถปลูก
ไดเองในครัวเรือนหรือหมูบาน สินคาที่รับมาขายตอใหกับชาวบานนั้นจะมีราคาสูงกวาทองตลาด
ประมาณ  2-3 บาทแลวแตวาของสิ่งนั้นจัดเปนสินคาฟุมเฟอยมากนอยเทาใด จากการสัมภาษณ    
เจาของรานทั้งสองรานพบวา สินคาที่ไดรับความนิยมจากชาวบานในกลุมลูกคาที่เปนผูชายนั้นจะ
นิยมซ้ือสินคาประเภท บุหร่ี กาแฟ และอาหารกระปอง ลูกคาที่เปนผูหญิงหรือแมบานนั้นจะนิยมมา
ซ้ือ อาหารสด เชนเนื้อสัตวและผักสดประเภทตางๆ รวมทั้ง ของใชในครัวเรือนที่จําเปนคือ กะป 
น้ําปลา น้ํามันพืช ปลาเค็ม สวนลูกคาที่เปนวัยรุนทั้งชายและหญิงนั้นจะนิยมซื้อ สินคาที่เจาของราน
นํามาขายเหมือนกับในเมือง เชน ขนมขบเคี้ยวและขนมปงอบประเภทตางๆ เครื่องดื่มประเภท ชา
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เขียว โยเกริ์ต นมเปรี้ยว ไอศครีมและน้ําอัดลม สินคาในรานคาทั้งสองรานจะขายดีเหมือนๆ กัน
เนื่องจากชาวบานจะดูการโฆษณาสินคาจากในโทรทัศนแลวก็จะมาซื้อสินคาเหลานั้นกลับไป 

 สวนสินคาประเภทเครื่องดื่มมึนเมา เชนเบียรและสุราที่มาจากในเมืองนั้น แมคาทั้งสอง
รานกลาวตรงกันวา “เบียรและเหลาจะขายดีในชวงสิ้นเดือนหรือชวงเวลาที่ชาวบานไดรับเงินคาจาง
มามากๆ เทานั้น ถาเปนชวงเวลาปกติ ชาวบานจะไมคอยนิยมมาซื้อเหลา หรือเบียรไปดื่มหรอก 
เนื่องจากท่ีบานเขาก็ตมเหลากินกัน แลวราคาเหลาเบียรท่ีมาจากขางลางนั้นก็แพงดวย” เบียรและ
เหลาที่มาจากภายนอกจะขายดี ในชวงที่จะมีงานเลี้ยงในหมูบาน เนื่องจากสินคาเหลานี้ไดกลายเปน
สินคาที่มีไวเพื่อรับแขกเพราะถือวาเปนหนาตาของเจาของบานที่จะตองพยายามจัดเตรียมงานไว
อยางดีที่สุดรวมทั้งเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มเพราะจะเปนที่รํ่าลือกันไปอีกนาน (วิไลกุล มูลละ 
2546) 

 อาชีพรับจาง 
 เนื่องจากปญหาการขาดแคลนที่ดินทํากินเปนของตนเองและไมไดเรียนหนังสือสูงมาก

นักจะทําใหชาวบานบางสวนตองประกอบอาชีพรับจางโดยใชแรงงานของตนเองเขาแลกมีทั้ง
แรงงานในไรนา รวมท้ังแรงงานในกิจกรรมการยังชีพอ่ืนๆ ลักษณะของงานมีทั้งที่เปนงานตาม
ฤดูกาลเพาะปลูก งานแบบเต็มเวลาตามกิจการรานคาและหนวยงานทางราชการหรืออาจจะเปนงาน
แบบชั่วคราวลักษณะการจางงานก็มีทั้งจางทําภายในชุมชนและจางทํานอกชุมชน ดังนี้ 
 1. รับจางในภาคเกษตรกรรม  

 การรับจางเปนอาชีพที่สําคัญและมีมากที่สุดโดยเฉพาะในการจางงานเมื่อถึงเวลา
เพาะปลูก หรือชวงเก็บเกี่ยวผลผลิตเปนสวนใหญ ระยะเวลาก็จะแลวแตขนาดของพื้นที่และจํานวน
ผลผลิตวามีมากนอยเพียงใด  โดยการรับจางจะทํากันเฉพาะภายในตําบลแมตื่นและตําบลใกลเคียง
อยางตําบลมอนจองเทานั้น ทําใหสามารถไปเชาเย็นกลับได การวาจางแรงงานนี้ คือการปลูกขาว 
เกี่ยวขาว ปลูกถ่ัว  คาจางก็แลวแตจะตกลงกันแตก็จะอยูที่ 120 บาทตอวัน 

 2. รับจางนอกภาคเกษตรกรรม  
 อาชีพนี้เกิดขึ้นมาพรอมๆ กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีขึ้นในเขตตัวอําเภอและ

จังหวัดอาชีพเหลานี้มีทั้งลูกจางเอกชนและลูกจางในหนวยงานราชการมีทั้งจางทําเต็มเวลาและจาง
ช่ัวคราวเปนระยะเวลาหนึ่งๆ จนงานที่จางทําแลวเสร็จ สวนในกลุมของหนุมสาวที่ไดรับการศึกษา
สูงกวาคนในรุนพอแม สวนใหญจะไปทํางานเปนลูกจางตามบริษัท รานคา เชน พนักงานธุรการ ทํา
บัญชี การตลาด ลูกจางรานรับซอมรถยนตและมอเตอรไซด พนักงานประจําองคการบริหารสวน
ตําบลที่วาการอําเภอ โรงพยาบาล สหกรณการเกษตรอําเภอ ครู ฯลฯ สวนคนที่ไมเรียนหนังสือสูง
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มาก สวนใหญจะเปนงานรับจางทั่วไป เชนแรงงานกอสราง รับจางตัดตนไม คนติดรถขนสงสินคา 
ลูกจางตามรานอาหารเปนตน  

 3. อาชีพรับจางอื่นๆ  
 ในตําบลแมตื่นจะใชรถตูเปนรถโดยสารประจําทางเขา ออกหมูบานจึงมีคนกลุมเล็กๆ มี

อาชีพขับรถตูโดยสารที่ตองผลัดกันเขา-ออกรับสงผูโดยสารวันละ 1เที่ยว ตั้งแตเวลา 5.30-6.00 น. 
คือขาออกตนทางเริ่มที่หมูบานสูปลายทางที่หนาโรงหนังทิพยเนตร อําเภอเมืองเชียงใหม โดยหนึ่ง
วันจะมีรถตูออกจากหมูบาน 2 คันและในเวลาเดียวกันก็จะมีรถตูขาเขามาจากหนาโรงหนังทิพย
เนตร อําเภอเมืองเชียงใหม- หมูบาน 2 คันการเดินทางทั้งขาเขาและขาออกจะใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 6 ช่ัวโมงและคาโดยสารตอเที่ยว คือ150 บาท แตถาจะลงที่ อําเภออมกอยหรือโรงพยาบาล
อมกอยจะเสียคาโดยสาร100 บาท คนขับรถตูจะรูจักบานของทุกคนในหมูบานเปนอยางดีผูโดยสาร
จะสามารถบอกไดวาตองการจะลงที่บานใคร หมูที่เทาไร คนขับรถจะไปสงไดอยางถูกตอง
เนื่องจากคนในหมูบานจะรูจักและคุนเคยกันเปนอยางดี 
 อาชีพรับราชการ  

 อาชีพนี้ที่เพิ่งจะเขามามีบทบาทเมื่อไมนาน แตเดิมเจาหนาที่ของรัฐจะเปนคนที่มาจาก
ภายนอกเกือบทั้งหมด บางครั้งจึงอาจเกิดความไมเขาใจในวิถีชีวิตของชาวบานมีเหตุขัดแยงกัน
บอยครั้งและมักสรางความไมพอใจในกลุมชาวบานเชน เรื่องของภาษาถิ่นและภาษากะเหรี่ยง แต
จากนโยบายของรัฐที่หันมาเนนการสรางการมีสวนรวมในการปกครองและการกระจายอํานาจลงสู   
ชุมชนทองถ่ิน ทําใหชาวบานหลวงและหมูบานอื่นๆ ในตําบลแมตื่น สามารถสอบบรรจุและไดรับ
ราชการมากขึ้น อาชีพเหลานี้มีทั้งที่ดํารงตําแหนงประจําและตําแหนงตามวาระ เชนเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบล ครู เจาหนาที่สถานีอนามัย ตํารวจ ทหาร เปนตน อาชีพรับราชการนี้เปน
อาชีพที่พอแมผูปกครองสวนใหญตองการใหลูกหลานไดยึดอาชีพนี้เนื่องจาก ชาวบานเชื่อวาเปน
อาชีพที่มีเกียรติ  มีหนามีตา สามารถสรางชื่อเสียงใหกับวงศตระกลูและมีเงินเดือนประจําจะไม
ลําบาก ที่จะตองทํางานแบบหาเชากินค่ํา ดวยเหตุนี้ทําใหพอแมผูปกครองสวนหนึ่งพยายามสง
ลูกหลานใหไดเรียนหนังสือในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อคาดหวังวาลูกหลานจะไดมีอนาคตดีใน
วันขางหนา  

 อาชีพเสริม   
 เปนอาชีพที่ไมมีความแนนอนอาจเปนอาชีพคาขายและรับจางเล็กๆ นอยๆ ตามแต
โอกาสและฤดูกาล เชน  

 1. งานจักสานและเครื่องปนดินเผา 
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  อาชีพเสริมที่เจาหนารัฐไดเขามาพัฒนาและสงเสริมจากทักษะเดิมที่ชาวบานพอมีอยู
แลวซ่ึงเปนการสงเสริมใหชาวบานไดใชเวลาวางหลังจากเสร็จภาระกิจประจําวันตางๆ แลวใหเปน
ประโยชนหรือไมก็เปนกลุมผูเฒาผูแกที่มีเวลาวางอยูกับบานทําเพื่อเปนรายไดเสริมและฆาเวลา 
ผลผลิตจะเนนการสานและปนภาชนะเพื่อไวใชประโยชน เชน กระบุง ตะกรา หมอ (ไวสําหรับตม
เหลาและหุงขาว) เปนตน เมื่อทําเสร็จแลวก็จะทยอยเอาไปฝากขายตามรานคาหรืออาจรวบรวมไว
คราวละมากๆ แลวสงไปขายในคราวเดียวกัน บางครั้งก็มีคนรับเขาไปขายในตัวเมืองบาง 

 2. เก็บของปาและอาหารตามฤดูกาล  
 ความอุดมสมบูรณของอาหารในฤดูตางๆ มีมากมายแตกตางกันไป ทําใหเกิดอาชีพเก็บ

ของปาขึ้น อาหารจะสามารถหาเก็บไดตามปา ระแวกหมูบานเชน พวกพืชผัก จะมีตั้งแต เห็ดถอบ 
เห็ดลม เห็ดโคน หนอไม ผักกูด ผักหวาน ฯลฯ พวกสัตวก็มีทั้งนก กระตายปา แมลงมัน จิ้งหรีด 
จักจั่นไขมดแดง งู กบ เขียด หนู น้ําผ้ึง ซ่ึงจะมีทั้งคนในหมูบานเองและคนตางหมูบานนํามาขาย 
การขายจะใชวิธีเดินขายตามบานที่รูจักกันหรือนําไปขายตอใหกับรานคาในหมูบาน ของปาที่เกบ็มา
ไดโดยมากจะขายไดและหมดในเวลาอันรวดเร็วเพราะบางอยางนั้นหายาก รสชาติดีเปนที่ช่ืนชอบ
ของชาวบานและจะมีโอกาสไดกินในบางเดือนของปเทานั้น 

 3. ตมเหลาพื้นบาน 
  อาชีพนี้ถือไดวาเปนอาชีพที่มีความเกาแกและอยูคูกับตําบลแมตื่นและตําบลมอนจองมา

เปนเวลายาวนาน และไมสามารถสืบกลับไปไดวาเริ่มตนมาตั้งแตเมื่อใดผูเฒาผูแกในหมูบานตางก็
ตอบเปนเสียงเดียวกันวา“ ดาวลอย (ชื่อเรียก เหลาประจําทองถิ่น) เกิดมาก็เห็นกันแลว และก็ตมกิน
กันมาเรื่อยๆ”  บานหลวงเปนหมูบานที่มีช่ือเสียงในดานการทําลูกแปงและตมเหลาไดมีรสชาติดีจน
เปนที่รูจักกันดีในหมูชาวบานที่ผลิตเหลาพื้นบานทั้งในตําบลและอําเภออื่นๆ ของจังหวัดเชียงใหม 
และมีลูกคาส่ังซ้ือลูกแปงมาเปนประจํา เนื่องจากลูกแปงของที่นี่ขึ้นชื่อวามีคุณภาพเชื่อถือได มี
สวนผสมของสมุนไพรหลายชนิด เวลานําไปหมักและตมกล่ันเหลาจะไดน้ําเหลามากมีรสชาติดี
กลมกลอม 

 นอกจากมีช่ือเสียงในการทําลูกแปงแลว เหลาพื้นบานที่นี่ก็จะมีลูกคาจากหมูบานและ
ตําบลใกลเคียงมาซื้อหาเปนประจําโดยเฉพาะในชวงมี งานเทศกาล งานสําคัญตางๆ เนื่องจากเหลา
ที่นี่มีรสชาติดี มีขายอยูเสมอ และราคาถูกกวาเหลาโรงมาก (เหลาที่ผลิตจากโรงงานซึ่งไดรับ
อนุญาตอยางถูกตองตามกฎหมาย)  

 การผลิตในสมัยกอนไมสามารถที่จะทําไดอยางเปดเผยดังเชนทุกวันนี้ เนื่องจากมีการ
ตรวจตราและจับกุม จากเจาหนาที่ ซ่ึงชาวบานเรียกวา “สามิต” เปนประจํา หากถูกจับก็ตองเสีย
คาปรับเปนเงินจํานวนมาก อุปกรณ ขาวของที่ใชในการการผลิตทุกอยางจะถูกทําลายไมวาจะใน
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สถานที่ถูกจับไดหรือนําไปทําลายที่อ่ืน นอกจากนี้ยังเปนที่ทราบกันดีในหมูชาวบานวาอุปกรณ
ตางๆ สามารถนําไปขึ้นเปนเงินรางวัลได แตถึงอยางไรก็ตามชาวบานที่นี่ก็ไมเคยคิดจะหยุดทํากัน
ดังนั้นเพื่อเปนการหลบเลี่ยงการถูกจับกุมชาวบานจึงตองหลบๆซอนๆ ทํากันตามปา ตามไรนากัน
เฉพาะในยามกลางคืนมาโดยตลอด 

 แมประนอม สุตะปญญา ไดเลาใหฟงถึงบรรยากาศของการแอบตมเหลาในอดีตวา 
“เมื่อกอนตอนกลางวันชาวบานที่นี่ก็อยูกันตามปกติทําไรทํานา ปลูกผัก เลี้ยงหมูกันไป แตพอตก
กลางคืนตางคน ตางครอบครัวก็จะแยกยายกันไปโดยจะมีการแบงงานกันทํา ผูหญิงก็จะไปผสม
แปง ปนแปงกันตามเขียงนา (กระทอมหลังเล็กที่ปลูกไวช่ัวคราวตามไรนา) หรือบนบานของตัวเอง
ผูหญิงอีกสวนหนึ่งก็จะไปตมเหลา อุปกรณทุกอยางไมวาจะเปนหมอ กระทะ เตาไฟ  ถัง ฯลฯ จะถูก
ซอนเอาไวในปา มีทั้งฝงดิน เอาใบไมใบหญาหรือผาคลุมไว บางคนก็เอาซอนบนตนไม แลวก็กลาว
ฝากกับผีเจาที่เอาไวเพื่อไมใหมีสัตวหรือคนมาเหยียบย่ําทําลาย เวลาตมก็จะชวยกันสอดสองเฝา
ระวังเจาหนาที่ใหกันหากเห็นอะไรผิดสังเกตก็จะสงสัญญาณใหกันทราบตั้งแตผิวปาก ขวางหิน
หรือยิงหนังสติ๊กบอกใครจะซื้อหาเหลาก็จะมากันในตอนกลางคืนนี้เอง”  (ประนอม สุตะปญญา 
2546)   

 การที่ตองหลบๆ ซอนๆ ทํากันมาตลอดทําใหพัฒนาการการผลิตเหลาพื้นบานไม
สามารถทําไดดีนัก อุปกรณจะใชแบบตามมีตามเกิด แตถาจะใชของที่ดีมากก็เกรงวาจะไมคุมเพราะ
ถาถูกจับกุมก็จะถูกทําลายหรือยึดไปหมด เหลาก็ถูกเททิ้ง ความจริงที่วาการบมหมักเหลาไวนานๆ 
จะทําใหเหลามีรสชาติที่ดีขึ้นนั้นก็ไมมีใครคิดที่จะทํากัน มีแตจะรีบหมักรีบกลั่น แลวก็จะรีบกินรีบ
ขายใหหมดเพราะตองทําลายหลักฐาน 

 ชวงสองถึงสามป (ตั้งแต พ.ศ. 2544 ) ที่ผานมานี้เองที่ชาวบานสามารถผลิตเหลากัน
อยางเปดเผยมากขึ้นโดยเฉพาะที่บานหลวงและหมูบานอื่นๆ ในตําบลแมตื่นโดยตั้งแตมีการรวมตัว
กันเคลื่อนไหวเรียกรองการเปดเสรีเหลาพื้นบานกันมา เจาหนาที่ก็ไมเคยเขามารังควาญอีกเลยเพราะ
ทราบดีวาเปนหมูบานที่มีความรวมมือรวมใจชวยเหลือกันอยางเขมแข็ง หากมีสมาชิกคนใดถูกจับก็
จะรวมตัวกันไปกดดันเจาหนาที่จนไดรับการปลอยตัวกลับมาโดยไมมีเงื่อนไขเสมอ ปจจบุนัการปน
แปงและการตมเหลาจึงสามารถทําไดทั้งในตอนกลางวันและกลางคืนทํากันตามบานเรือนไดอยาง
สะดวกไมตองแอบทํากันในตอนกลางคืนเหมือนแตกอน 
ความสัมพันธทางสังคม 

 ชาวบานในหมูบานจะรูจักกันหมดและถาหากมีการสืบสายเครือญาติ สวนใหญมักจะ
พบวา จะเปนญาติที่เกี่ยวของกันทางใดทางหนึ่งคือหากไมเปนญาติทางสังคมก็จะเปนญาติผาน
ทางการแตงงานหรือการนับถือกันวาเปนญาติ 
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 ชาวบานในหมูบานมีความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน คือเปนคนแมตื่นและจะแสดงออก
ถึงความเปนปกแผนในประเพณีที่เกี่ยวของกับชุมชนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขานับถือ เชน พระธาตุ
จอมแจงโดยชาวบานมักจะมารวมตัวกันที่วัดจอมแจงในทุกเทศกาลเพื่อทําพิธีทางศาสนาหรือ
พิธีกรรมตามประเพณีโดยยึดพระธาตุจอมแจงเปนศูนยกลาง แตถาหากเปนเรื่องที่เกี่ยวกับทาง
ราชการ ไมวาจะเปนการกําหนดการ หรือขอความรวมมือจากทางราชการ ชาวบานสวนใหญมักจะ
ใหความสนใจนอย หลายคนบอกวาเปนเรื่องไกลตัวอยางไรก็ตามมีชาวบานบางคนที่พยายามจัดตั้ง
กลุมทางสังคมขึ้นมาและกลุมเหลานี้ก็แตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง 

 กลุมทางสังคมจัดเปนองคกรทางสังคม (Social Organization) ประเภทหนึ่งหมายถึง
กลุมคนที่มารวมตัวกันและมีความสัมพันธทางสังคมตอกัน สมาชิกตางรูจักกันเปนสวนตัวและถือ
วาเปนพวกเดียวกันจากความหมายนี้จะเห็นวากลุมสังคมเปนกลุมขนาดเล็กมีสมาชิกอยูไมมากนัก
จึงสามารถที่จะรูจักคุนเคยกันไดติดตอกันสม่ําเสมอจนถือวาเปนคนพวกเดียวกัน (ประเสริฐ แยม
กล่ินฟุง และคนอื่นๆ 2529 : 94)  

 การรวมกลุมของชุมชนบานหลวงอาจแบงไดเปน2 ประเภท ตามลักษณะการจัดตั้งคือ
กลุมที่จัดตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนจากทางราชการและกลุมที่ชาวบานจัดตั้งกันขึ้นเอง  กลุมที่ยังมี
บทบาทอยูจนปจจุบันไดแกกลุมประเภทแรก 

 1. กลุมพอบานและกลุมแมบาน  
 มีการจัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการเมื่อป พ.ศ.2540 โดยการรวมตัวกันของสมาชิกหญิงชาย

ในหมูบานที่แตงงานมีครอบครัวแลวเพื่อเปนแกนนําในการกิจกรรมตางๆ รวมกันไมวาจะเปนเรื่อง
ของการจัดงานทําบุญ หรือประเพณีตางๆ งานแขงขันกีฬา งานรื่นเริง สมาชิกทุกคนจะมาชวยกัน
เพื่อรวมกันจัดงานและอํานวยความสะดวกทุกอยางเพื่อใหงานไดลุลวงไปไดอยางดี ถือเปนหนาที่
ของทุกคนที่จะตองยึดถือปฏิบัติ แกนนําของกลุมก็คือผูใหญบาน (พอหลวง)และภรรยา กลุม
พอบานและแมบานนี้ถือวาเปนกลุมที่คอนขางมีบทบาทในชุมชนและสมาชิกใหความรวมมือเปน
อยางดีทุกครั้งเมื่อมีการจัดงาน 

 2. กลุมกองทุนหมูบานและกลุมสหกรณออมทรัพย 
 ทั้งสองกลุมจัดวาเปนกลุมที่สําคัญและไดรับความสนใจอยางมากจากสมาชิกใน       
หมูบาน เนื่องจากเปนกลุมที่ทําหนาที่เกี่ยวกับเงินทองและชวยแกไขปญหาปากทองของชาวบานได
ทางหนึ่ง   กลุมนี้จะมีผูทําหนาที่ เปนประธานกลุม  รองประธาน  เลขานุการ เหรัญญิกและ
คณะกรรมการจํานวนหนึ่ง คณะกลุมทํางานจะประกอบไปดวย หญิง-ชายอยางละเทาๆ กันและจะ
มาจากการเลือกตั้ง รวมทั้งไดรับความไววางใจจากสมาชิกในหมูบานเพื่อรวมกันทํางานใหเกิด
ประโยชนกับสมาชิกในชุมชน 
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 กลุมความสัมพันธทางสังคมที่ยกตัวอยางมานี้จัดวาเปนกลุมที่ยังคงสําคัญและมีบทบาท
อยูในชุมชน สวนกลุมอ่ืนๆนั้นก็ยังคงพอจะมีบทบาทอยูบางแตก็ไมมากนัก เนื่องจากไมไดรับความ
สนใจจากสมาชิกในชุมชน  
 

ผูนําและการปกครอง 
 ปจจุบัน อําเภออมกอย ประกอบดวย 6 ตําบล 95 หมูบาน 1 เทศบาล ไดแก ตําบล       

อมกอย ตําบลยางเปยง ตําบลสบโขง ตําบลนาเกียน ตําบลมอนจองและตําบลแมตื่น สําหรับตําบล
แมตื่นไดรับการจัดตั้งเปนองคกรบริหารสวนตําบลเมื่อพ.ศ. 2525 บานหลวงเปนหมูที่1ใน16 
หมูบานของตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ปจจุบันมีนาย มานิตย แกวเขียวเปน               
ผูใหญบาน สําหรับการปกครองระดับหมูบานของบานหลวงเร่ิมมีผูนําชุมชนตั้งแตมีการตั้งถ่ินฐาน
ในหมูบานซึ่งเปนเวลากวารอยปมาแลวโดยไมไดเรียกวาผูใหญบาน(พอหลวง) แตจะมีบทบาทใน
ฐานะหัวหนาหมูบานหรือผูนําชุมชนซ่ึงชาวบานจะเลือกผูนําขึ้นมาเพื่อดูแลและทํางานชาวบานจะ
ตั้งผูนํากันเองซึ่งผูนําหมูบานคนที่พอจะสืบเคาไดก็คือ พอหลวงตา ผานะ เปนจนกระทั่งชราแลวก็
เลิกกันไป  

 ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดมีการตราพระราชบัญญัติปกครองทองที่ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 
2440) ขึ้นเปนครั้งแรก (สุธรรม วงศโดยหวัง 2520 : 3) โดยกําหนดใหมีผูใหญบานเพียงคนเดียว 
และผูชวยผูใหญบานอีก 2 คน ที่บานหลวง ก็ยึดถือปฏิบัติตามเชนนั้น ที่บานหลวงผูนําหมูบาน    
มักจะดํารงตําแหนงผูใหญบานกระทั่งเสียชีวิตไปจึงไดมีการเลือก ตั้งผูใหญบานขึ้นมาใหมโดยยึด    
รูปแบบตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่ พ.ศ. 2475 ที่กําหนดใหมีผูใหญบานเพียง
คนเดียว ชาวบานเลือกนายจรัญ จาปน ซ่ึงก็ไดทําหนาที่จนเสียชีวิตไป นายเทียน จะซาง เปน
ผูใหญบานคนที่ 3 ซ่ึงก็เปนผูใหญบานจนกระทั่งเสียชีวิตเชนเดียวกัน คนที่ 4 ช่ือผูใหญ มงวัน จัน
ทะมัง คนที่5 ช่ือนาย พรชัย ไชยเฟย และคนที่ 6 ช่ือนายสุเทพ สุทธิการ จากการสอบถามชาวบาน
และตัว ผูใหญบานเองพบวาไมมีใครอยากจะเปนผูใหญบานเพราะตองมีภาระหนาที่มากมาย ตอง
ทํางาน  รับผิดชอบหลายเรื่อง พอใครไดเปนผูใหญบานมักตองเปนจนกระทั่งแกหรือตายไปเพราะ
ชาวบานจะไมเลือกผูใหญบานคนใหมจนกวาคนเดิมจะไมสามารถมาทํางานได แมปจจุบันจะ
กําหนดให     ผูใหญบานอยูในตําแหนงได 4 ป แตที่นี่ชาวบานจะไมสนใจเลือกคนใหม จะใหคน
เดิมเปนตอจนกระทั่งเกษียณอายุราชการไปเอง จึงคอยเลือกคนใหมขึ้นมาโดยการลงคะแนนเสียง
จากชาวบานทั้งหมูบาน   

 ในอดีตผูใหญบานบานหลวงทุกคนจะอยูในตําแหนงจนกระทั่ง แก ตาย หรือยายออก
จากชุมชน แตปจจุบันจะเกษียณอายุราชการตอน อายุ 60 ป 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

56
 
 

 

 ศาสนา ระบบความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรม  
 เมื่อกลาวถึงประเด็นดานศาสนา ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมตางๆ เพื่อความ

เหมาะสมและงายตอการทําความเขาใจจึงขอกลาวแยกเปน 2 หัวขอใหญ  หัวขอท่ี 1 คือ ศาสนาและ
ความเชื่อ ที่จําแนกเปน 2 ประเด็นยอยไดแก 1) พุทธศาสนา และ 2) ความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ 
ซ่ึงหมายถึงความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีตางๆ เชน  ผีบาน ผีเรือน ผีนา ผีน้ํา ผีไรและผีอ่ืนๆ และ
หัวขอที่ 2 คือ ประเพณีและพิธีกรรม จําแนกได 3 ประเด็น คือ 1) ประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวของ
กับการทํามาหากิน 2) ประเพณีที่เกี่ยวกับชีวิต 3) ประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนหรือ
สังคม    

 
 ศาสนาและความเชื่อ 
 ชาวบานหลวงทั้งหมดเปนพุทธศาสนิกชนเชนเดียวกับคนสวนใหญในบริเวณหมูบาน

อ่ืนๆ แตก็มิอาจกลาวไดอยางเด็ดขาดวาพุทธศาสนาจะเปนความเชื่อหลักแตเพียงอยางเดียว เพราะ  
ปรากฎวามีความเชื่ออ่ืนรวมอยูดวย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. พุทธศาสนา  

 ศาสนาหลักที่ชาวบานนับถือมาตั้งแตเร่ิมกอตั้งหมูบาน การนับถือศาสนาของชาวบาน 
หลวงก็เปนเหมือนหมูบานอื่นๆ ในสังคมไทยคือ มีวัดเปนศูนยกลางของกิจกรรมและงานประเพณี
ตางๆ ของชาวบานหลวงและหมูบานอื่นๆ เชน งานสูขวัญพระ งานปอย งานบุญตางๆ ซ่ึงเปนงานที่
จัดกันเปนประจําทุกป เปนการสรางเครือขายความสัมพันธที่เปนระบบแตไมเปนทางการเพื่อ
เชื่อมโยงสมาชิกในชุมชนใหติดตอสัมพันธกันโดยมีวัดเปนศูนยกลางซึ่งเรียกวา “ระบบศรัทธาวัด”    
นอกจากนี้ยังเปนการจรรโลงพุทธศาสนาใหมีความเขมแข็งอีกดวย 

 - วัดในชุมชน 
 ชุมชนพื้นราบของตําบลแมตื่นไดแก หมูที่ 1  2   3   4  5 และ16  จะมีวัดที่สําคัญๆ อยู 4 

วัด คือวัดจอมแจง วัดดอยชัยมงคล วัดปาคาและวัดสถิตบุญวาส แตชาวบานที่บานหลวงมักจะมา 
ทําบุญและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สําคัญๆ คือวัดจอมแจง เดิมชื่อ “วัดหลวง” เพราะจะเปน
วัดที่เกาแกและอยูใกลชุมชนมากกวาวัดอ่ืนๆ วัดจอมแจงตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2148 แตชาวบานที่มีอายุ
มากสันนิษฐานบอกวามีอายุเกาแกพอๆ กับหมูบานแตการขึ้นทะเบียนขอจัดตั้งวัดอยางเปนทางการ
ไมมีผูใดทราบวามีตั้งแตเมื่อใด ภายในบริเวณวัดจอมแจงประกอบดวยกุฏิจํานวน 2 หลังและศาลา
อเนกประสงค 1หลังซ่ึงสวนใหญใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เจาอาวาสคนปจจุบันคือพระ
สมบูรณ สันตะมะโน เดิมเปนคนบานดงหมูที่ 7 ตําบลมอนจองยายมาเปนเจาอาวาสที่วัดจอมแจง
เมื่อ พ.ศ. 2542 จนถึงปจจุบัน  
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 ปจจุบันที่วัดจอมแจงมีพระจําพรรษาอยูรูปเดียวคือ เจาอาวาส และเณร 2 รูป แตถาหาก
เปนชวงเขาพรรษาก็จะมีพระมาบวชหลายรูป 

 วัด จอมแจงไมมีผูใดทราบวาวัดจัดตั้งขึ้นเมื่อใดแน แตก็เกาแกพอๆ กับหมูบาน(พ.ศ.
2148 ) เพราะเมื่อมีคนมาอยูวัดก็เกิดขึ้นพรอมกันแตอาจจะไมใชวัดตามบัญญัติของกรมศาสนา     
วัดจอมแจงเปนที่ประกอบกิจกรรมตางๆ ที่ใหชาวบานไดพบปะกันโดยความชวยเหลือของ         
เจาอาวาสและกรรมการวัดที่มาจากการเลือกตั้งของชาวบานซึ่งก็จะเปนคนที่ชาวบานนับถือและ
สวนใหญจะมีฐานะดี กรรมการวัดจะมีบทบาทในการเปนผูประสานงานจัดเตรียมใหงานลุลวงไป
ไดดวยดี 

 ในอดีตวัดจอมแจงครื้นเครงกวาที่เปนอยูมีการจัดงานรื่นเริง มีงานมหรสพบอยมาก มี
การตั้งวิกลิเกและการประกวดรองเพลง แตตอมาเมื่อเศรษฐกิจเริ่มแยลงและคนไปทํางานที่อ่ืนๆ 
มากขึ้น ความครื้นเครงของงานวัดก็ลดลงไปดวย  

 อยางไรก็ดีชาวบานก็ยังคงตองพึ่งพาวัดอยูเพราะเปนพุทธศาสนิกชนกันทุกคนและมี
ความเชื่อมั่นในบาปบุญคุณโทษเมื่อถึงเทศกาลงานบุญก็ตองไปประกอบกิจกันทั่ว ทําบุญตักบาตร
ในชวงวันเขาพรรษหรือวันสําคัญทางศาสนาอื่น ๆ รวมทั้งประเพณีสงกรานตซ่ึงถือเปนงานสําคัญ
ของชุมชนชาวบานจะมาทําบุญ สรงน้ําพระและกอพระทรายรวมทั้งการทําบุญพระทรายที่วัด  

 นอกจากงานบุญตางๆ วัดยังมีบทบาทในการจัดงานพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตนับตั้งแตการ
บวชซึ่งตองเกี่ยวของกับกระบวนการสงฆโดยตรงและงานศพซึ่งตองใชวัดเปนสถานที่ตั้งศพและ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามประเพณีที่ปฏิบัติกันมา 

 2. ความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ  
 ความเชื่อดั้งเดิมของชาวบานที่มีอยูควบคูกับความเชื่อทางพุทธศาสนามาชานานเปน

ความเชื่อที่ส่ังสมเรียนรูและมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของชาวบานรวมทั้งยัง
เกี่ยวของกับระบบความสัมพันธแบบเครือญาติกับบุคคลที่ลวงลับไปแลวส่ิงเหลานี้แสดงออกมา
เปนพฤติกรรมเปนระบบความคิดและความเชื่อของชาวบานซึ่งจะพบเห็นไดทั่วไปในชุมชน 

 ในหมูบานหลวงยังใหการนับถือตอส่ิงเหนือธรรมชาติ โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องผีซ่ึง
ประกอบดวย ผีบาน(ผีประจําหมูบาน) ผีเฮือน(ผีประจําบานเรือน)หรือผีบรรพบุรุษ ผีเจาที่และ       
ผีอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 - ผีบาน เปนผีที่ทําหนาที่เสมือนเจาที่ผูคอยคุมครองดูแลสถานที่และตัวบุคคล เปนผีที่
ชาวบานใหความเคารพเมื่อเกิดเหตุการณตางๆหรือมีความตองการที่จะทําสิ่งใดใหประสบ
ความสําเร็จ ก็จะมาบอกกลาวหรือบนบาน ชาวบานจะจัดพิธีเซนไหวหรือที่ชาวบานเรียกวาการ
เล้ียงผีเปนประจําทุกป เครื่องประกอบในพิธีคือ ดอกไม ธูปเทียน ไก หมู และเหลา 
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 - ผีเรือน (ตามสําเนียงทองถ่ินเรียก “ผีเฮือน”) หรือผีปูยา คือผีประจําในแตละตระกูล 
หรือผีบรรพบุรุษจะมีความใกลชิดและนับถือกันมากที่สุดของชาวบานซึ่งก็คือผูอาวุโสในตระกูลที่
ลวงลับไปแลวโดยจะมีการสรางหิ้งบูชาไวบนเรือนเพื่อวางสิ่งสําคัญที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษและ
อาจมีการวางพานขาวตอก ดอกไม หมากพลู ธูปเทียนบูชาไวทุกบานจะมีการเซนไหวทุกปแตจะมี
วันและเวลาแตกตางกันแลวแตจะกําหนดกันเองในครอบครัวเมื่อถึงเวลาเซนไหวก็จะไปรวมกันทํา
พิธีที่บานของผูอาวุโสสูงสุดของตระกูลที่เรียกวา “เกาผี” ชาวบานหากไมเคารพหรือหากเลิกการ
เซนไหวผีเรือน จะทําใหชีวิตไมเจริญกาวหนาเพราะถือเปนการอกตัญูอยางรายแรงตอบรรพบุรุษ 
ผูมีพระคุณ 

 - ผีนา ผีน้ําและผีไร  จัดเปนผีเจาที่ในระดับเดียวกันซ่ึงจะสิงสถิตอยูในสภาพธรรมชาติ 
คือตามไรนาคอยทําหนาที่ดูแลผืนดิน ขาวและพืชพรรณตางๆ ที่ชาวบานปลูกไวใหมีความอุดม
สมบูรณและไดผลผลิตดี ชาวบานจะทําการเซนไหวไนชวงเวลาที่เร่ิมทําการเกษตรกรรมหรือเมื่อมี
ความจําเปนตองใชบริเวณที่ผีคุมครองอยูทํากิจกรรมใดๆ ชาวบานมักจะกลาวฝากกับผีผูคอยดูแล
อาณาบริเวณนั้นใหคุมครองอยาใหสัตวหรือคนเขาไปยุงเกี่ยวซ่ึงมักก็จะไดผลทุกครั้ง เปนตน  
 - ผีอ่ืนๆ จัดอยูในกลุมผีที่เรรอนอยูตามที่ตางๆ เชนผีปา ผีกะ ผีโพง เปนตนอาจเรียก
รวมวา ผีรายก็ไดเพราะเปนผีที่กอใหเกิดโทษมากกวาใหคุณหากชาวบานไปลบหลู ดูหมิ่นดวย   
พฤติกรรมหรือวาจาที่ไมเหมาะสม ผีเหลานี้ก็จะบันดาลใหเกิดความเปนไปตางๆ นานาเมื่อเกิด
อะไรขึ้นชาวบานจะแกไขดวยการบอกกลาวและทําบุญอุทิศสวนกุศลไปให เพราะเปนผีที่เรรอนอยู
ตามธรรมชาติบางครั้งก็ไมทราบที่มาที่ไปอยางชัดเจนจึงไมคอยไดอุทิศสวนกุศลไปให 

 ประเพณีและพิธีกรรม  
 ในสังคมมนุษยทุกแหงลวนมีการประกอบประเพณีและพิธีกรรม นั่นเพราะมนุษยมี

ความเชื่อยึดถืออยูและพิธีกรรม ก็คือ การแสดงออกใหเห็นถึงความเชื่อเหลานั้น ความเชื่อท่ีกลาวถึง
ก็คือ ศาสนา โดยในทางมานุษยวิทยาไดรวมถึงความเชื่อในจักรวาลและสิ่งที่มีอํานาจเหนือ
ธรรมชาติหรือที่พบเห็นไดในรูปของการนับถือผีสางเทวดาตางๆ มนุษยจะแสดงออกใหเห็นซึ่ง
ความเชื่อทางศาสนาโดยดูไดจากพิธีกรรม เพราะการที่มนุษยทั้งหลายสรางพิธีกรรมตางๆ ขึ้นมา
มนุษย   เหลานั้นก็ยอมจะตองมีวัตถุประสงคและมีความหมายตามความเขาใจ อันเกิดจากพื้นฐาน
ความเชื่อทางศาสนาของตน  กลาวอยางสั้นๆ ก็คือ ตัวพิธีกรรม ในที่นี้นั้นแทจริง หมายถึง 
พฤติกรรมที่เปนรูปธรรมของศาสนาความเชื่อนั่นเอง (ปรานี วงษเทศ  2530 : 242) พิธีกรรมในบาน
หลวงมีหลายพิธีจึงขอจัดหมวดหมูเปน 3 ประเภทคือ พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการทํามาหากิน 
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับชุมชนหรือสังคม 
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 1. ประเพณีและพิธีกรรมท่ีเก่ียวของกับการทํามาหากิน 
 อาชีพทําการเกษตรเปนอาชีพที่ตองเกี่ยวของกับธรรมชาติเปนอยางมาก และบางครั้งก็

เจอเหตุการณซ่ึงยากที่จะอธิบายและใหเหตุผลเมื่อเปนดังนี้หลายครั้งเขาก็เปนธรรมดา ที่มนุษยจะ
หาคําอธิบายโดยวิธีอ่ืนพรอมกับหาทางปองกันหรือแกไขเทาที่จะคิดได การหาที่พึ่งทางใจเปนวิธี
หนึ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนที่ประสบปญหาทํานองนี้รวมทั้งเกษตรกรที่บานหลวงดวย ที่พึ่งทางใจของ
ชาวบาน ก็คือ การกราบไหวบูชาสิ่งที่คิดวามีอํานาจเหนือธรรมชาติและสามารถชวยเหลือไดเมื่อ
เปนดังนี้ พิธีกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงมีบทบาทมากในชุมชน 

 - พิธีเล้ียงผีน้ํา  น้ําเปนสิ่งที่ใหคุณประโยชนตอวิถีชีวิตและเกษตรกรรมของชาวบานใน
แตละปกอนฤดูเพาะปลูกหวานไถจะมาถึงชาวบานจะทําศาลเพียงตาดวยไมไผ และฟางขาวขึ้น
บริเวณลําเหมืองที่แยกจากหวยใหญเขาสูพื้นที่นาของตนนั้น แลวทําการเซนไหวบวงสรวง “ผีน้ํา”
กอนที่จะหวานกลา ไถนา ซ่ึงในพิธีกรรมดังกลาว จะมีการเชือดไกขนาดเขื่อง(ใหญ) ถึง 2 ตัวและ
เหลาอีก 1 ขวด พรอมขาวตอกดอกไม หลังจากเชือดไกเสร็จแลวจะนําเลือดไกและขนไกไปนา ติด
ไวที่เสาของศาลเพียงตานั้น แลวผูทําพิธีกรรมจะนําไกตมสุก ฉีกเนื้อไกใสกระทงเล็กๆ 3 กระทง
พรอมขาวสุก เครื่องในไก เหลาและน้ํา ขึ้นไปวางไวบนศาลเพียงตาพรอมจุดเทียน ทําการบนบาน
ศาลกลาว บอกเลาถึง ผีน้ําวา “บัดนี้ขาพเจาผูเปนเจาของที่นา พรอมดวยลูกหลานบริวารไดนํา ไก 
เหลา ตลอดจนขาวปลาอาหารมาเซนไหว ตะหม่ือขาที (ผีน้ํา) แลวขอให ตะหม่ือขาที จงมารับ
เคร่ืองเซนไหวนี้ดวยเถิด ในฤดูเพาะปลูกหวานไถปนี้ ขอใหทานจงปกปกษรักษา คุมครองขาวกลา
ไมใหเกิดโรคภัยเบียดเบียนแกตนขาว อยาใหนกหนูสัตวตางๆ มากดักกินตนขาว รวงขาว ขอให
น้ําทาจงไหลเขานา ใหตนขาวงอกงามดวยเถิด” 

 - พิธีสูขวัญขาว และเล้ียงผีนา พิธีกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปนการบูชาพระแมโพสพที่บันดาล
พันธุขาวกลามาให ชาวบานเชื่อวา การสูขวัญขาวจะชวยใหผลผลิตดีสม่ําเสมอ ขณะเดียวกันการ
เซนไหวผีนาก็เพื่อขอบคุณที่ชวยคุมครองใหผลผลิตออกมาสมบูรณ การเซนไหวผีนานี้สืบ
เนื่องมาจากชวงกอนปลูกขาวชาวบานอาจจะบนบานตอผีนาโดยขอใหชวยดูแลผลผลิตให สวนวัน
ประกอบพิธีจะกําหนดขึ้นจากวันสุดทายของการเก็บเกี่ยวขาวในนา หรือหลังจากเก็บขาวเขายุงฉาง
เรียบรอยแลว ชาวบานจะนําเครื่องเซนไหวประกอบดวย กระทงใสเครื่องไหว บรรจุขาวเหนียว 
ขาวตอก ดอกไม หมากพลู ไกตมและเหลา นําไปวางไวดานเหนือของนาและบอกกลาวขอบคุณที่
ชวยดูแลผลผลิตตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผานมา 

 - งานบุญตานขาวใหม  ประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อผดุงไวใหวัดเปนศูนยกลางยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจแกศาสนิกชนทั้งหลาย และเพื่อเปนสิริมงคลทั้งแกตนเองและชุมชนเปนงานที่จัดขึ้นหลังจาก
ฤดูเก็บเกี่ยวขาวผานพนไปแลวประมาณเดือนมกราคม เนื่องจากเปนเดือนแรกหลังการเก็บเกี่ยว
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ชาวบานจะนําขาวใหมที่พึ่งไดมาไปทําบุญที่วัด นอกจากชาวบานจะเชื่อวาการทําบุญดวยเครือ่งทาน
ดีๆ จะไดอานิสงคมากแลว ยังถือวาเปนสิริมงคลแกขาวในยุงฉางดวยเพื่อผลผลิตในปตอไปจะ
ไดผลดีขึ้นเรื่อยๆ  

 2. ประเพณีและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับชีวิต 
 มนุษยทุกคนตางมีวงจรของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยตางๆ ของอายุตั้งแตแรกเกิด

จนเติบใหญและตายการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนของวงจรชีวิตจากวัยหนึ่งสูอีกวัยหนึ่งของชีวิต         
ดังกลาวนี้มนุษยเกือบทุกชาติทุกภาษาตางมีความรูสึกและคิดคลายๆ กันวาเปนชวงวิกฤตในชีวิต
ของแตละบุคคลทีเดียวเพราะเปนการปรับเปลี่ยนสถานภาพจากอยางหนึ่งไปสูอีกอยางหนึ่ง ที่ไมรู
วาดีรายประการใดเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความกังวลและความไมมั่นใจในตนเอง ดังนั้นการที่จะ
บรรเทาความเดือดรอนในใจก็คือ การทําใหเปนที่รับทราบกันของผูคนที่อยูรวมกันในสังคมกับการ
ขอความชวยเหลือจากอํานาจนอกเหนือธรรมชาติบันดาลใหเกิดความเปนสิริมงคลนั่นก็คือ การจัด
ใหมีประเพณีและพิธีกรรมขึ้นในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงจากวัยหนึ่งไปสูอีกวัยหนึ่ง (ศรีศักดิ์        
วัลลิโภดม  2534 : 3)  
 ชาวบานหลวงก็เชนเดียวกัน ในชวงที่ชีวิตดําเนินมาถึงวัยหนึ่งๆ พิธีกรรมจึงมีบทบาท
ในการเนนย้ําใหเห็นถึงสถานภาพที่เปล่ียนแปลง พิธีกรรมเหลานั้นไดแก พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด 
พิธีการบวชหรืออุปสมบท พิธีการแตงงานและพิธีกรรมสุดทายของชีวิต คือ พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการ
ตาย  

 - พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด  ในอดีตกอนที่ชาวบานจะรูจักการสาธารณสุขซึ่งเปน
นโยบายจากทางราชการ ชาวบานจะคลอดลูกแบบแผนโบราณ คือคลอดกับหมอตําแย หลังคลอด
ชาวบานยังคงนิยมการอยูไฟโดยเชื่อวาจะทําใหมดลูกแหงและรางกายแข็งแรงและหามกินอาหาร
หลายชนิดในชวงที่อยูไฟ   

 ปจจุบันเมื่อมีการตั้งทอง ชาวบานนิยมไปฝากทองที่สถานีอนามัยบานใหมเนื่องจากการ
เดินทางมีความสะดวกสบายเมื่อรูสึกถึงอาการเจ็บปวยจะไดมารักษาไดทันเวลาเพราะที่สถานี
อนามัยบานใหมจะมีหมอประจําอยูตลอดเวลา ทุกวันนี้แมวาชาวบานจะนิยมคลอดแผนปจจุบัน
แลวแตก็ยังมีการปฎิบัติตัวบางอยางตามแบบบรรพบุรุษรุนกอนผสมผสานอยูเชนการอยูไฟหลัง
คลอด ซ่ึงสะดวกกวาของโบราณมากเรียกวาการอยูไฟชุดหรือการอยูไฟแบบสําเร็จรูปหาซื้อไดตาม
รานขายยาแผนโบราณ แตถาหากคลอดเปนแบบผาทองหรือมีการทําหมันหลังคลอดชาวบานจะไม
อยูไฟโดยเด็ดขาดเพราะจะรอนมาก นอกจากนั้นยังหามกินยาดองและตองกินแตยาตามที่หมอสั่ง    
เทานั้น  
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  - พิธีกรรมเก่ียวกับการบวชหรือการอุปสมบท ชาวบานบานหลวงเชื่อวาการทําบุญ     
แลวจะไดมีชีวิตที่ดีขึ้นและถือวาเปนบุญที่ยิ่งใหญที่สุดคือ การบวช พอแมเชื่อวาตนจะไดรับผลบุญ
ที่ยิ่งใหญเมื่อลูกชายบวชเปนพระและผูเปนบุตรก็จะไดตอบแทนพระคุณของพอแมหากบวชให
ทานได ดังนั้นเมื่อผูชายเมื่อมีอายุครบ 20 ปหรือมากกวานั้น หากพอแมขอใหบวช ผูชายบานหลวงก็
มักจะบวชใหถึงแมในปจจุบันการนิยมการบวชพระจะไมมากเหมือนในอดีต แตผูที่ไดช่ือวาเปน 
อภิชาติบุตรก็มักจะบวชใหบุพการีเมื่อตกลงใจวาจะบวช พอแมก็จะไปแจงใหเจาอาวาสวัดจอมแจง
ใหทราบและหาฤกษยามที่เปนมงคลกําหนดวันบวช 

 คร้ันถึงวันใกลจะบวช มีธรรมเนียมวาตองนําดอกไมธูปเทียนไปขอลาญาติพี่นองและ  
ผูใหญที่นับถือ แตในทางปฏิบัติชาวบานหลวงเพียงไปบอกผูใหญที่นับถือไมตองนําดอกไมธูป
เทียนไปสวนญาติก็จะบอกกันปากตอปาก ผูจะบวชไมตองไปบอกดวยตัวเอง เพราะวาขาวการบวช
ก็จะทราบกันดีในหมูญาติ ถาเปนครอบครัวที่มีฐานะคอนขางดีกอนบวช 1วันจะมีการทําขวัญนาค
ตามประเพณีการบวช พอวันรุงขึ้นบรรดาญาติพี่นองก็จะแหนาคไปวัดและเขาไปทําพิธีอุปสมบท
ในโบสถ โดยมีเจาอาวาสเปนผูบวชใหหรือที่เรียกวาเปนพระอุปชฌาชย เมื่อทําการขานนาคตลอด
จนถึงการหมจีวรของพระใหมเสร็จก็เปนอันเสร็จพิธี ถาเปนครอบครัวฐานะธรรมดาและครอบครัว
ที่ไมคอยมีเงินนักก็จะบอกกลาววาลูกหลานจะบวชเปน “การบวชเงียบๆ” ก็จะเปนที่รูกันวาพิธีจะ
จัดงายๆ ไมเอิกเริกไมมีการทําขวัญนาค พอถึงเวลาที่เปนฤกษยามนาคก็เขาโบสถทําพิธีอุปสมบท
เลย  

 การบวชนับเปนพิธีกรรมที่เปนงานบุญอยางแทจริง ชาวบานทุกคนจะยินดีและมาชวย
ดวยความเต็มใจเพราะถือวาเปนงานที่ยิ่งใหญไดบุญมาก ถาใครวางก็มาชวยแรงใครไมวางก็ชวย
เปนเงิน ญาติพี่นองก็จะมารวมอนุโมทนาเปนงานที่รวมญาติพี่นองอีกงานหนึ่งแตปจจุบันการบวช
นั้นก็มีอยูนอยเนื่องจากเด็กๆ สวนมากจะออกไปจากหมูบาน เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายเพื่อ
ไปศึกษาตอตามสถานที่ตางๆ ดังนั้นคนที่มาบวชสวนใหญจะเปนชาวกะเหรี่ยงที่นับถือศาสนาพุทธ
เทานั้น  

  - พิธีกรรมเกี่ยวกับการตาย ในอดีตหากมีการตายเกิดขึ้นในชุมชนชาวบานจะนําศพไว
ทําพิธีที่บานแลวเมื่อเสร็จพิธีทางศาสนาก็จะนําศพผูตายไปไวที่ปาชาหมูบาน ในปจจุบันก็ยังคงทํา
พิธีศพที่บาน และนําไปเผาที่วัด  

 นอกจากมีการเลนมหรสพแลว ยังมีการตั้งวงเลนไพซ่ึงถือกันวาเปนการอยูเปนเพื่อนศพ 
เชื่อกันวาผูตายจะเหงาถาไมมีคนอยูเปนเพื่อน การมารวมงานตอนกลางคืนจึงเปนการแสดงน้ําใจ 
นอกจากการชวยเงินทําศพหรือชวยงานตอนกลางวันซึ่งไดแก การเตรียมสถานที่แลวพอพลบค่ํา
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ชาวบานก็จะมารวมกันที่บานงานเพื่อตั้งวงดื่มเหลาและเลนไพตอง ไพปอก ไพดัมมี่บาง มีประมาณ 
3-4 วง งานศพที่บานหลวงจึงเปนงานที่อึกทึกไมเงียบเหงาเลย 

 - ประเพณีตานบุญสลากภัตร งานบุญที่จัดขึ้นในชวงเดือนกันยายน – เดือนตุลาคมของ
ทุกป ซ่ึงอาจเรียกไดหลายชื่อ เชน ทานสลาก ทานกวยสลาก เปนตน เปนพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
ตองการอุทิศสวนกุศลไปใหบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลวที่เรียกวาตานบุญสลากภัตรเพราะชาวบาน
จะตองเตรียมเครื่องอาหารคาวหวาน ของใชตางๆ รวมทั้งเงินใสลงไปในกวย(ตะกรา) ชะลอมหรือ
ถังจากนั้นจะเขียนชื่อตัวเองหรือหมายเลขลงในสลากแลวนํามารวมกัน  

 เมื่อถึงเชาวันงานก็จะมีการทําบุญตักบาตรที่วัดตามประเพณีหลังจากนั้นพิธีจะเร่ิมขึ้น
เปนชวงเวลาบายๆ พระสงฆก็จะจับสลากกอนแลวคอยเดินมาจากโบสถ เมื่อตรงกับหมายเลขหรือ
ช่ือเครื่องไทยทานของใคร คนนั้นก็จะถวายเครื่องอุปโภคบริโภค และส่ิงของตางๆ ที่เตรียมมาใน
ตะกรา ชะลอมหรือถังใหกับพระสงฆ กอนรับเครื่องไทยทานพระสงฆจะทําพิธีเพื่อกรวดน้ําใหแก 
ผูที่ลวงลับไปแลวตามความตองการของเจาของสลากเสนนั้น ชาวบานเชื่อวาการทานสลากภัตรจะ
ไดอานิสงคมาก เพราะพระเปนผูจับสลากเองถือเปนการถวายใหโดยตรงแบบไมเลือกที่รักมักที่ชัง 
ในชวงเวลาที่พระสงฆจับสลากหรือเดินหาสลากหมายเลขที่จะตรงกับของผูใดนั้น จะเปนชวงเวลา
ที่สนุกสนานมาก  

 3. ประเพณีและพิธีกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับชุมชนหรือสังคม 
 ประเพณีและพิธีกรรมที่ เกี่ยวเนื่องกับชุมชนหรือสังคม เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็น

ความสัมพันธ ตลอดจนความรวมมือรวมใจของทุกคน ในชุมชนบานหลวงมีประเพณีและพิธีกรรม
ตางๆ ดังตอไปนี้  

 - งานสงกรานตประจําปหรือวันปใหมเมือง ซ่ึงจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน(การนับเดือน
ทางจันทรคติของทางภาคเหนือโดยประมาณจะนับเปนเดือน 7) ของทุกป ประเพณีสงกรานตเปน
ประเพณีที่ผูคนในบานหลวงใหความสําคัญถือเปนงานเทศกาลที่ร่ืนเริง พักเหนื่อยจากการงานและ
มีการเลี้ยงฉลองกันอยางเอิกเกริก เนื่องจากเปนงานที่จะไดพบกับสมาชิกในหมูบานที่ออกไป
ทํางานหรืออาศัยอยูในที่ตางๆ กลับมายังหมูบานเปนจํานวนมาก ทั้งนี้จะมีการจัดพิธีกรรม “สูขวัญ
พระ” และพิธีกรรม “สืบชะตาบาน” ตอเนื่องกันหลังจากวันสงกรานตดวย 

 งานสงกรานตของชาวบานจะมี 3 วันคือ วันที่ 13 (วันสังขารลอง) วันที่ 14 (วันเนาหรือ
เนา) วันที่ 15 (วันพญาวัน) สวนวันหลังพญาวันคือวันที่ 16 เรียกวา วันปากป วันที่ 17 เรียกวา วัน
ปากเดือนในสองวันนี้จะมีการทําพิธีสูขวัญพระและสืบชะตาบานติดตอกันซึ่งประเพณี และ         
พิธีกรรมทั้งหมดมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้  
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 วันที่ 13 วันสังขารลองคือวันสุดทายของป ตั้งแตตอนเชามืด บางบานจะนิยมจุดประทัด
เพื่อขับไลส่ิงตางๆ ที่ไมดีที่ติดคางในปเกาใหหมดไปแลวจะเริ่มทําความสะอาดบานเรือน เอาเครื่อง
นอนออกตากแดด นําเสื้อผา เครื่องนุงหมไปซักเพื่อชําระลางความไมดีในปเกาใหหมดไป หลังจาก
แตละบานไดทําภารกิจของตนเสร็จเรียบรอยแลวก็จะมาประชุมกันเพื่อเตรียมงานในวันตอๆ ไป 

 วันที่ 14 เปนวันเนาหรือวันเนาวันนี้ผูคนในบานหลวงจะออกไปตักบาตรที่วัดจอมแจง 
หรือวัดดอยชัยมงคล จากนั้นก็จะกลับมาเตรียมทําอาหารและขนมเพื่อไวใชใสบาตรและรดน้ําดําหัว
ผูอาวุโสที่นับถือในวันรุงขึ้นขนมที่จะขาดไมไดและจะตองเตรียมทําเอาไวนั้นคือขาวเกรียบหูชาง
หรือขาวเกรียบวาว(ภาษาทองถ่ินเรียก ขนมขาวแคลบ) นั่นเองชวงสายของวันนี้ แตละบานจะสง
ตัวแทนไปทําพิธี “ฮอมสวย” (รวมกรวยตอกไม)โดยจะไปบูชาที่หอผีบานเพื่อเปนการแสดง
สักการะ และขอบคุณผีเหลานี้ที่คุมครองชาวบานและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุข  

 ในชวงบายชาวบานหลวงจะนําทรายที่ไปขนมาจากแมน้ําแมตื่นที่อยูทางตอนเหนือของ
หมูบานมาไวที่วัด อันสืบเนื่องมาจากที่ชาวบานมีความเชื่อวา เวลาคนไปวัดแลวเดินกลับออกมา
ทรายในวัดจะติดเทากลับมาดวยเทากับวาเอาทรายออกมาจากวัด เมื่อถึงเทศกาลสงกรานตจึงมีการ 
ขนทรายไปคืนที่วัด ดวยการจัดเปนการละเลนกอพระทรายใหเปนเจดียขนาดใหญ หาดอกไมมา
ประดับใหสวยงาม ชาวบานกอพระเจดียมีมานานแลว แตปจจุบันมีนอยลงมีแตเด็กๆ เทานั้นที่ยัง 
สนใจและสนุกกันอยู จากนั้นก็จะมีการสรงน้ําพระและตลอดชวงเย็นจะทํา “พิธีแหไมค้ําโพธิ์” ซ่ึง
เปนไมที่ชาวบานจัดหามาถวายแกวัดเพื่อประโยชน เปรียบเสมือนการค้ําจุนพุทธศาสนาใหอยูคูกับ
ชุมชนตอไปอยางมั่นคง เสาไมที่นํามาถวายนี้จะตัดมาจากปาหรือไรนา ชวงปลายจะทําเปนงามเพื่อ
เอาไวค้ํายันกิ่งหรือลําตนโพธ์ิ ตลอดลําเสาจะตองใสเอาเปลือกไมออกจนหมด บางครั้งก็จะทาดวย
ขมิ้นหรือน้ําสมปอยประพรม นําดอกไมธูปเทียนมัดที่ปลายยอดแลวนําใสรถตั้งขบวนเดินไปที่วัด
เมื่อไปถึงวัดหลังจากที่พระสวดเจริญพระพุทธมนตเสร็จเรียบรอยแลวก็จะนําไมไปค้ําพิงไวที่      
ตนโพธิ์เปนอันเสร็จพิธี 

 วันที่ 15 วันพญาวัน เปนวันที่เร่ิมตนศักราชใหม ชาวบานจะตื่นไปใสบาตรที่วัดแตเชา
และจะประกอบพิธี “ทานขันขาว” เปนการอุทิศสวนกุศลใหกับบุคคลตางๆ ที่ลวงลับไปแลว เชน 
พอแม ปูยาตายาย ญาติมิตรและเจากรรมนายเวรเปนตน  

 ชวงสายๆ เปนตนไป ชาวบานจะไปทําพิธีรดน้ําดําหัว พอแม ญาติผูใหญที่เคารพนับถือ 
ลูกหลานจะนําเงินทอง ขาวของ ขนมขาวเกรียบหูชาง น้ําสมปอย รวมทั้งเสื้อผาใหมๆ ไปกราบไหว
ขอพรจากทานเหลานั้น โดยผูสูงอายุก็จะนําฝายมาผูกขอมือใหแลวเล้ียงตอนรับดวยขนมชนิดตางๆ 
โดยเฉพาะขาวเกรียบหูชาง เครื่องดื่มชนิดตางๆ เชนเบียรและเหลาที่ตมขึ้นในบานเพื่อเปนการตอบ
แทนผูที่มาเยี่ยมเยือน ลูกหลานทั้งหลายก็จะอวยพรญาติผูใหญใหมีอายุมั่นขวัญยืนเพื่อเปนรมโพธ์ิ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

64
 
 

 

รมไทรของลูกหลาน ในระหวางการเดินทางไปตามบานญาติผูใหญตางๆ ก็จะมีการสาดน้ําเลนกัน
ไปตลอดทางเพื่อเปนการเพิ่มความสนุกสานและคลายความรอนไปไดพรอมๆ กัน กิจกรรมเชนนี้  
ก็จะมีใหเห็นไดตลอดทั้งวันจนพลบค่ํา  

 วันที่ 16 วันปากป  เปนวันที่เขาสูศักราชใหมอยางสมบูรณ ในวันนี้ชาวบานจะไปทําพิธี 
“สูขวัญพระ” กันที่วัดโดยหลังจากทําบุญตักบาตรและพระฉันอาหารเสร็จแลวจะมีการสรงน้ําพระ
เพื่อแสดงถึงความศรัทธาและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาใหมั่นคงในชุมชนตอไป หลังจาก
นั้นก็จะฟงเทศนและรับพรเปนอันเสร็จพิธี 

 วันที่ 17 หรือหลังจากวันสงกรานตผานไปไมนานนักจะไมมีพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
แลว แตจะทําพิธีตามความเชื่อของตน พิธีกรรมที่สําคัญก็คือการ “สืบชะตาบาน” โดยจะมีการจัด
พิธีไมใหญนักซึ่งจะมีผูนําสวดกลาวคาถาตางๆ พรอมกับนําเครื่องเซนไหวบูชาประกอบดวย
ดอกไม ธูปเทียน อาหารคาวหวานและที่ขาดไมไดคือ เหลา ไปถวายผีบานจึงเสร็จพิธี 

 ในชวงประเพณีสงกรานตนอกจากจะมีพิธีตามหลักทางศาสนาแลว ตลอดทั้งวันไป   
จนถึงกลางคืนจะมีการสาดน้ํากันอยางสนุกสนานแทบทุกบานจะมีการเลี้ยงฉลองดื่มกินกันในหมู
เครือญาติ เพื่อนฝูงกันอยางครึกครื้น ชาวบานหลวงจะมีการเตรียมทําลูกแปง และตมเหลากลั่นไว
ชวงกอนที่จะถึงวันสงกรานตของทุกๆ ปไวเปนจํานวนมาก ซ่ึงนอกจากจะใชดื่มกินกันภายใน
ครอบครัวและหมูเครือญาติแลวเจาของบานยังจัดเตรียมไวเพื่อตอนรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนจาก     
ภายนอกชุมชนอีกดวย  

 - ประเพณียี่เปงหรืองานลอยกระทง  
 ตรงกับวันขึ้น15 ค่ํา เดือน 12 แตกอนถึงวันงานชาวบานแตละหมูบานนั้นจะรวมตัวกัน

ตกแตงรถบุปผชาติขึ้นเพื่อเตรียมไวใชในวันประกวดกระทงใหญ เมื่อถึงวันลอยกระทง หญิงสาวที่
ไดรับการคัดเลือกจะนั่งรถไปเพื่อไปรวมตัวกันที่วัดจอมแจง (ถาตําบลแมตื่นเปนเจาภาพในการ   
จัดงาน) แตถาตําบลมอนจองเปนเจาภาพจัดงานก็จะไปรวมตัวกันที่วัดสันตนมวง การเปนเจาภาพนี้
จะผลัดเปลี่ยนกันปละ 1 ครั้ง เพื่อเปนการกระชับความสัมพันธระหวางชาวบานทั้งสองตําบล     
หลังจาก ทางการไดทําการแบงพื้นที่การปกครองออกจากกัน(ตําบลแมตื่นและตําบลมอนจอง เมื่อป 
พ.ศ.2540) งานลอยกระทงที่ตําบลแมตื่นนั้นจะมีการจัดงานดวยกัน 2 วัน คือวันเพ็ญเดือน12 และ
อีกคืนหนึ่งถัดจากนั้นโดยงานจะเริ่มจาก 

   ตอนเชาของวันขึ้น15 ค่ํา เดือน12 ชาวบานจะไปทําบุญตักบาตรที่วัด พอตอนกลางคืน
ชาวบานโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากก็จะไปสวดมนต จุดผางประทีปหรือเทียนที่วัดและมีการจุดโคม
ไฟแลวปลอยขึ้นฟา ชาวบานเชื่อวาโคมไฟนี้จะนําดวงวิญญาณผูที่ลวงลับไปแลวขึ้นสวรรค จากนั้น
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ก็จะนําเอากระทงที่ประดิษฐขึ้นดวยดอกไมและใบตองนําไปลอยที่แมน้ําแมตื่นเปนอันเสร็จพิธี    
ในคืนวันเพ็ญ   

 วันถัดมาคือวันฉลองกระทงใหญจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 18.00 น. ชาวบานจะมา
รวมกันที่วัดเพื่อทําการฉลองกระทงใหญ แตละหมูบานจะนํารถบุปผชาติที่ไดรวมกันตกแตงไว
อยางสวยงามพรอมดวยนางนพมาศไปประกวดกัน นอกจากนี้แลวภายในงานยังมี ดนตรี เกมส 
การละเลน การแสดงของเด็กนักเรียนในชุมชนและการประกวดรองเพลงลูกทุงซ่ึงมีผูใหความ
สนใจเขาประกวดมากมาย ชาวบานที่มาเขารวมในงานนี้จะรอคอยผลการตัดสินจากคณะกรรมการ
อยางใจจดจอ เนื่องจากการประกวดกระทงใหญและนางนพมาศนี้ถือเปนหนาตาของหมูบานโดย
บรรยากาศในงานจะครึกครื้นสนุนสนานมากเพราะนอกจากมีการแสดงตางๆ แลวยังมีของกินและ
ของเลนแบบในเมืองนํามาขายมากมาย เชน ขนมแพนเคกรูปการตูน ไหมสวรรค หนากาก ลูกโปง
และตุกตา ส่ิงตางๆ เหลานี้ลวนเปนสีสันที่เพิ่มใหกับงานไดมากทีเดียว   

  งานประเพณีฉลองกระทงใหญนี้เปนงานที่ไดชวยประสานความสัมพันธของคน 
ระหวาง  2 หมูบานไดเปนอยางดีงานหนึ่งเพราะผูคนใหความสนใจเขารวมกิจกรรมอยางมากมาย
และนิยมอยูเฉลิมฉลองกันจนดึกดื่น ถึงแมวาอากาศจะมีความหนาวเย็นมากเพียงใดก็ตาม ชาวบานก็
จะยังคงอยูเพื่อรอฟงผลการตัดสินรางวัล สําหรับผลงานที่หมูบานสงเขาประกวด หลังจากนั้นจึงจะ
ทยอยกันกลับ 

 สังคมบานหลวงยังคงมีการรักษา สงเสริมและใหคุณคาความสําคัญกับประเพณี        
พิธีกรรมที่มีอยูในรอบป แมวาผูที่ยังคงยึดถือปฎิบัติอยูอยางเครงครัดนั้นคือ กลุมคนผูใหญวัย
กลางคนขึ้นไป สวนคนรุนหนุมสาวเปนกลุมเล็กๆ  ซ่ึงมีจํานวนสมาชิกอยูไมมากแตก็ไดพยายามเขา
มาชวยเหลือและรวมเปนสวนหนึ่งของงานอยูเสมอ ไมเคยขาด แมวาเปาประสงคหลัก คือ ความ          
สนุกสนานจากงานที่จัดขึ้น แตการเขารวมกิจกรรมเล็กๆ นอยๆ คลายเปนการปลูกจิตสํานึก ใหพวก
เขาและเธอไดซึมซับและรับเอาความรูไปใชประโยชนอยางเต็มที่ และเมื่อวันหนึ่ง คนกลุมนี้เติบโต
ขึ้น จะเปนกําลังสําคัญในการถายทอดความรูใหคนรุนตอๆ ไปทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง         
ที่กําลังเขามามีบทบาทสําคัญกับชุมชน 
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บทท่ี 3 
ประวัติความเปนมาของเหลาในสังคมไทย  

 
 ในบทนี้เปนการศึกษาถึงประวัติความเปนมาและความสําคัญของเหลาเพื่อแสดงใหเห็น

ถึงหลักฐานที่มาของเหลาเทาที่ปรากฎในสังคมไทยวามีความยาวนานสามารถสืบสานกลับไปได
เพียงใด  เนื่องจากมีการพูดถึงกันอยางกวางขวางในสังคมทั่วไปที่สามารถทําใหรับรูกันและเชื่อได
วา เหลามีมาตั้งแตสมัยโบราณ สมัยบรรพบุรุษและสืบทอดกันมานานนับพันพันป แตอยางไรก็ตาม
นับวามีความยากที่จะทําความเขาใจไดทั้งหมด เนื่องจากเปนการกลาวถึงชวงเวลาที่ยอนกลับไปใน
อดีตอันยาวไกลในการศึกษาครั้งนี้ไมไดเนนที่จะคนหาจุดเริ่มตนที่แนนอนชัดเจนจนสามารถ
กําหนดความหมายใหกับชวงเวลาดังกลาวไดวาเปนวันใด เวลาใดหรือแมแตชวงเวลาใด เพียงแต
เปนความพยายามที่จะกลาวถึงความเปนมาชวงหนึ่งของเหลา ในสังคมไทยใหมีความชัดเจนมาก 
ยิ่งขึ้น ตามที่หลักฐานและขอมูลในการคนควาจะเอื้ออํานวยเทานั้นเพราะการที่จะยืนยันถึงที่มาอัน
เปนประวัติศาสตรความเปนมาเรื่อง “เหลา”ในสังคมไทยอยางชัดเจนที่สุดตั้งแตยุคกอกําเนิดนั้นมี
ขอจํากัดอยูอยางมาก ไมมีขอจํากัดในดานหลักฐานที่บันทึกเปนลายลักษณอักษรทางประวัติศาสตร
ที่จะสามารถยืนยันไดอยางแนชัดถึงประวัติความเปนมาและลักษณะการกอกําเนิดของเหลา 

  อยางไรก็ตามในเบื้องตน ขอมูลเร่ือง “เหลา” สวนใหญที่ไดจากการคนควาตรวจสอบ
สามารถแบงออกไดเปน3 ประเภทใหญๆ ดวยกันคือ หลักฐานขอมูลประเภทเอกสารวรรณคดี 
วรรณกรรม ตํานานพิธีกรรมพื้นเมือง หลักฐานประเภทนิทาน ตํานานหรือปรัมปรานิยาย (Myth) 
นิทานพื้นบาน (Folk Tales) หรือประวัติศาสตรจากคําบอกเลา (Oral History) และหลักฐานขอมูล
บันทึกเชิงประจักษที่สามารถพบเห็นไดตามโบราณสถานโบราณวัตถุและเอกสารตางๆ ในประเทศ
ไทย (ณรงคฤทธิ์ อุบรานุเคราะห 2546 : 56) 

 
หลักฐานขอมูลประเภทเอกสาร วรรณคดี วรรณกรรม ตํานานพิธีกรรมพื้นเมือง   

 เรื่องราวที่เกี่ยวของกับเรื่องเหลาสวนใหญจะเปนการกลาวถึงบทบาทของเหลาในวิถี
ชีวิตของผูคนไมวาจะเปนในดานพิธีกรรมและในบริบทของชีวิตสังคมและจากหลักฐานประเภทนี้ 
สามารถเขาใจไดวาเหลานั้นไดผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยกลุมตางๆ ในอาณาบริเวณประเทศไทย
มาชานานหลายชั่วอายุคน ทั้งนี้เพราะเหลานั้นเปนสวนประกอบสําคัญอยางหนึ่งของพิธีกรรม
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เกาแกหลายอยางและกอนที่คนไทยจะรับอิทธิพลของพุทธศาสนาเชน การเลี้ยงผี การบูชา
บรรพบุรุษ การบูชาเทพยดาอารักษและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ เปนตน  

 ตัวอยาง  ในสังคมลานนา เหลามีความผูกพันกับวิถีชีวิตมานานหลายชั่วอายุคน จนถึง
กับมีวลีติดปากที่พูดกันวา “เหลาไห ไกคู” นั่นคือการใชเหลา 1ไหและไก 2 ตัวในพิธีกรรม อยางไร
ก็ตามภายหลังจากการบรรจุเหลาไดเปล่ียนจากไหมาเปนขวดหรือบางกรณีอาจใชกระบอกไมไผ
แทน เชน การเลี้ยงผีขุนหลวงวิลังคะซึ่งเปนกษัตริยลัวะนั้นก็มีเหลาเปนเครื่องพลีกรรมดวยดังนี้  

 “...เขาเชื้อ พันธุผักใส พรอมบอกเหลา 1 ขอบก 1 มูยา 1 จก 1 เทานี้แล” 
จากตัวอยางของเหลาที่ใชในพิธีกรรมเล้ียงผีขุนหลวงวิลังคะดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความ

เชื่อเกี่ยวกับเหลาซ่ึงมีมากอนสมัยพญามังรายหรือกอนป พ.ศ. 1839โดยขุนหลวงวิลังคะเปนหัวหนา
ของชนเผาลัวะที่รบพุงกับพระนางเจาจามเทวีแหงอาณาจักรหริภุญไชย 

 นอกจากนี้แลวในการบูชาเลี้ยงชางเผือก 2 ตัว และชาง 8 ตัว ขางองคพระเจดียหลวงที่
วัดเจดียหลวง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมีเครื่องพลีกรรม หลายอยางนั้น ยังตองใชเหลาหนึ่งหมื่น คือ
บรรจุในขวดพัน (เทากับขวดขนาดหนึ่งกลม) จํานวน 10 ขวด ดังนี้  
 “คันจักพลีกรรมปูชาพระยาชางทั้ง 8  ในมหาเจติยะหลวงกลางเวียงพิงคเชียงใหม นั้นมี
ดังตอไปนี้ ตอครัวขันตั้งเครื่องปูชาชาง  8 ตัว และสวาดตระเพดตระศีลมนตนั้นแล ตัวชางไหนนั้น
หื้อมีเบี้ยหมื่น หมากหมื่น เหลาหมื่น  เงินพัน คํารอย ผาขาว 5 ฮํา ผาแดง 5 ฮํา ฉัตรแดง 5 ใบ ชอ
แดง 5 ผืน พัด 5 คัน อาสนา 5 อัน เมียนเงิน  5 คู เทียนหนอย 12 คู ขันหมาก 5 ขัน พราว 5 คะแนง 
กลวย  5 เครือ ออย 5 แบก หญา  5 หาบ หมอใหม 5 ลูก น้ําบวยใหม 5 บวย หมากพลู 12 ขด 12 
กอม ลูกสมของหวาน เขาตมของหนม สวยขาวตอกดอกไม 12 สวย โภชนะแดง 5 เยื่อง น้ําจิง 5 
หาบ น้ําเขาหมิ้นสมปอย หื้อแตงปูชาตัววันออกแจงเหนือช่ือวาเมฆบังวันนั้นกอน แลวหื้อปูชาทาง
ตะวันออก ทางใต ทางวันตก หื้อตามลําดับกันไปเทอะ” (ไพฑูรย พรหมวิจิตร 2546 : 53) 

  นอกจากนี้เอกสารลายลักษณของลานชางที่กลาวถึงเหลาในพิธีกรรมนั้น ก็มีปรากฎใน
วรรณคดี เรื่องทาวฮุงขุนเจือง ซ่ึงมีอยูหลายตอนดวยกัน โดยเหลาเขามีบทบาทในวิถีชีวิตของชาว
ลาวในพิธีบูชาผีบรรพบุรุษและการเฉลิมฉลอง ดังตัวอยางที่ปรากฎในโคลงภาษาไทยที่ สิลา            
วีระวงสเปนผูถอดความ เชน 
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เจาจิ่ง ใหแตงตั้งสุเรส   เรียงไห 
                               กําคําปกพ่ํามวน        เพ็งน้ํา 
                               เจืองก็ ไกวปานเบื้องถวินถวาย       เถิงพอ 
                               ด้ําดวนลมลําทาว        ที่นคร 

 
 เมื้ยนปากแลวเจืองย ี                 วางปาน 
ชาวเชียงเคือคูคน                 กินพอม 

                               สานๆ เบื้องบวยคํา                    เพ็งแพง 
                               แจนแจกพอมกินแลว                    เลิกรา 

 
                              เหลาพ่ําพองไหไหย                   หลายถัน 
                              ดูตระการเฮืองเฮิ่นไห                   คําคอม 
                              ชนชมน้ําเหลือไห                   ทุกขอก 
                              มวนมากเตากินพอม                   คูขุน 

 
      หลิวๆ ไดทกุปาน                   เปนขนาด 
                              เขาควางพอมชมช้ํา                  แพงพวก 
 
     แลวเลิกเหลาไหมาก                  มวนเมื่อ 
                            บาไทเจืองจากเจยีม                  จอมไท 
                            เมื่อนั้น ภูธรทาวแฝงเฝอ                  เพาพี่ 
                            หนาตอหนาปานไล                  ล่ืนอินท 

 
     ผีก็ เซ็งซาเทาทุกที่                  เขาขาม 
                            เมื่อนั้นแถนจู ลงพูจีออกมวน                 มาตาน 
                            เดาตาไดปนนาการ                  มีมาก 
                            เหลาไหไหยได พอเกา                  หมื่นไห 

     (ไพฑูรย พรหมวิจิตร 2546 : 53) 
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 โคลงที่มีอายุเกาแก ฉบับภาคภาษาไทยอีกเลมหนึ่ง คือเร่ือง ทาวฮุง ทาวเจือง จัดพิมพ
โดยมหาวิทยาลัย ศิลปากรเมื่อป พ.ศ. 2521 และตอมาในป พ.ศ. 2543 นักวิชาการลาวจึงไดตรวจ
ชําระตนฉบับใหมอีกครั้งหนึ่ง โดยไดเพิ่มคําอธิบายไวบรรทัดตอบรรทัด ทําใหสามารถเขาใจ     
เนื้อความไดชัดเจนมากยิ่งขึ้นและไดแบงลําดับตอนเพื่อความสะดวกแกผูอานซึ่งเนื้อหาตอนที่
กลาวถึงพิธีกรรมเรื่องเหลาปรากฎอยูหลายแหง ดังนี้ 

 
 เจาจิ่ง ใหแตตัง้สุเรด   รยงไห 
 กําคําปกพ่ํามวน                เพ็งน้ํา 
 เจืองก็ไหวปานเปองถวินถวาย  เถิงพอ 
 ด้ําดวนลมลาทาว               ที่นะคอน 

คําแปล   ทาวฮุงจิ่งบอกใหเอาเหลาไหมาลยนไว เอบั่วปกใสเอาน้ําดื่มใส 
 ทาวฮุงยกปานเหลาขึ้น กาวถวายหาพอที่ตายเปนผี 
 แสดงใหเห็นวากอนทาวฮุงจะกินเหลาไดกลาวคําอันเชิญผีบรรพบุรุษและผีปาผีไพรมา

กินดวย (เพิ่งอาง : หนาเดียวกัน) 
  นอกจากนี้ในวรรณกรรมพื้นบานอีสานเรื่องขุนเจือง หรือที่เรียกันวาหนังสือเจียง ซ่ึง

แตงเปนกาพยเซิ้งใชสําหรับฟอนรํา ก็กลาวถึงเหลาดวยเชนกันดังที่ จารุบุตร เรืองสุวรรณ (2520) 
กลาวไวในหนังสือ ของดีอีสานวา 

 กาพยเซ้ิงหนังสือเจียง เกิดขึ้นเมื่องขุนเจืองระดมพลใหญจะยกกองทัพไปตีกองทัพแถว
ขบวนทัพอันยิ่งใหญนี้ประกอบดวยกองทัพชาง 13,000 เชือก มา 300,000 ตัว พรอมดวยพลโยธา 3 
เมือง คือ เมืองสวนตาล เมืองเชียงเคือ เมืองเงินยาง มีแมทัพสําคัญถึง 27 คน กองทัพใหญทั้งหมดนี้ 
ไปตั้งชุมพลอยูกลางทุงบนเทือกเขาสูง เพื่อฝกปรือชางมา เพลงอาวุธ แตเนื่องจากกองทัพนนี้มีแต
ชายลวนๆ เมื่อจากบานจากเมืองมานานก็คิดถึงผูหญิง เห็นเหตุใหมีทหารหนีทัพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
ดังนั้น ขุนเจืองจึงวางนโยบายแกไข โดยระดมใหทหารทุกหมวดไปขนเอากอนหินใหญขนาดครก
กระเดื่องมา แลวใหเจาะตรงกลางเปนไหขนาดใหญเทากลองเพล ใหทหารทุกหมวดทุกหมูทําเหลา
สาโท โดยหมักเหลาไวในไหนี้ จนกระทั่งปจจุบันนี้ยังมีไหจํานวนมากมายทิ้งเกล่ือนกลาดอยูกลาง
ทุง เขาจึงตั้งชื่อนี้วา ทุงไหหิน  
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ตัวอยางคําเซิ้ง  
 โอ!  โอ!  ขอเหลา เด็ดนําเจาจักโอ ขอเหลาโทนําเจาจกัถวย 
 หวานจวยๆ ใสปากหลายชาย เอามายายหลานชายใหคู 
 คันบคูตูขอยบหนี ตายเปนผีสินํามาหลอก ออกนอกบานกะสิหวานดนินํา... 

(จารุบุตร เรืองสุวรรณ 2520 : 90-91) 
 

 จากตัวอยางคําเซิ้งหนังสือเจียงในวรรณกรรมพื้นบานอีสาน เปนการสอดคลองกับ
ความเชื่อของคนลาวเกี่ยวกับไหเหลาเจืองซึ่งอยูบริเวณทุงไหหินที่เมืองเชียงขวาง โดยนักโบราณคดี
ศึกษาแลวพบวาเปนไหใสกระดูกคนตาย มีอายุอยูในยุคโลหะตอนปลาย ไมนอยกวา 2,500ปมาแลว 
แตคนลาวเรียกวา “ไหเจือง หรือไหเหลาเจือง” 

 ในวรรณคดีไตรภูมิพระรวงที่ไดกลาวเกี่ยวกับเรื่อง “เหลา” นั้นปรากฏในเนื้อหาของ
เร่ืองนรกภูมิโดยไดกลาวถึงความผิดที่ยังบุคคลใหไปเกิดในนรกใหญ 8 ขุมไดแก 

1. ไมรูบาปบุญคุณโทษและไมเคารพในพระรัตนตรัย 
2. ตระหนี่ถ่ีทรัพย ไมใหทานและหามมิใหผูอ่ืนมิใหทาน 
3. ไมรักพี่รักนองของตนไมมีความกรุณาตอผูอ่ืนและฆาสัตวตัดชีวิต 
4. ลักทรัพยของผูอ่ืน 
5. ทําชูดวยภรรยาของผูอ่ืน 
6. กลาวถอยคําสอเสียดวารายผูอ่ืนหรือยุใหผูอ่ืนโกรธเคืองกัน 
7. กลาวถอยคํามุสาหรือถอยคําอันไมเปนประโยชน 
8. กินเหลาเมามายและดูหมิ่นสมณพราหมณาจารย 

(ปญญา บริสุทธิ์ 2523 : 21) 
 

 หลักฐานชิ้นดังกลาวทําใหเราไดทราบถึงประวัติศาสตรความเกาแกของเหลาไดเปน
อยางดี พรอมกันนั้นยังสามารถเชื่อมโยงถึงความสัมพันธระหวางขาวซึ่งเปนวัตถุดิบหลักที่สําคญัใน
การผลิตเหลาของมนุษยและก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตรยืนยันไดวาอยูคูกับมนุษยโลกมาเปน
เวลาชานานกับวัฒนธรรมเรื่องเหลาที่มีความสําคัญในพิธีกรรมตางๆ วาอาจจะเกิดควบคูกันมาจาก
อดีตอันแสนไกล เพราะหากพิจารณาจากหลักฐานขอเท็จจริงที่วาคนที่อาศัยอยูในดินแดนแถบนี้     
รูจักการปลูกขาวมาไมนอยกวา 5,000 ป ดังปรากฏหลักฐานที่ถํ้าปุงฮุง จังหวัดแมฮองสอนหรือที่
บานเชียง จังหวัดอุดรธานี (นคร สําเภาทิพย 2531 : 49) เราก็อาจจะพออนุมานไดวา ผูคนก็นาจะรูจกั
เหลานับตั้งแตนั้นเปนตนมาเพราะเหลาที่เกิดจากการหมักขาว ปลอยขาวที่สุกแลวไวนานๆ นั้น
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เกิดขึ้นไดงาย และเปนตามธรรมชาติอยูแลว แตทั้งนี้ปจจุบันก็ยังขาดหลักฐานที่สามารถยืนยันไดวา
เปนเชนนั้นจริง 

 
หลักฐานขอมูลประเภทนิทาน ตํานาน หรือปรัมปรานิยาย (Myth) นิทานพื้นบาน (Folk Tales) 
หรือประวัติศาสตรจากคําบอกเลา (Oral History ) 

 โดยเนื้อหารายละเอียดสวนใหญแลว ในหลักฐานประเภทนี้มักจะสอดแทรกเรื่องราว
อิทธิฤทธ์ิ ปาฏิหารย ที่ดูเหลือเชื่อและขัดกับสํานึกความเปนจริง นอกจากนั้นยังเปนประเภท
หลักฐานที่มีขอจํากัดคือ เปนเรื่องเลาที่ยากจะกําหนดเวลาแนนอนในประวัติศาสตรไดเพราะเปน
เพียงการบันทึกในความทรงจําโดยการรับรูและสืบทอดตอกันมาโดยไมสามารถระบุจุดกําเนิดหรือ
แหลงที่มาแทจริงได แตในสังคมที่ปราศจากหนังสือหรือเครื่องมือส่ือสารที่ทันสมัยนั้น การเลา
นิทานเปนเสมือนเครื่องมือที่สําคัญในการสรางความตอเนื่องของสังคมไดโดยสามารถบงบอกถึง
ลักษณะความสัมพันธ  ระบบความเชื่อและวิถีชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ  โดยเฉพาะหาก
ทําการศึกษาทางคติชนวิทยา นิทานนั้นสามารถสะทอนใหเห็นถึง ความเชื่อ ความคิดและทัศนคติ
ของผูคนตอส่ิงแวดลอมรอบตัวไมวาจะเปนธรรมชาติ สัตว ส่ิงของ ผูคนหรือสังคมของกลุมคน
เหลานี้ในแงของการพยายามที่จะอธิบายจัดหมวดหมูส่ิงตางๆ ตามระบบความเชื่อของสังคมที่ตน
สังกัดอยูซ่ึงอาจจะใชชุดความเชื่อเหลานี้มาศึกษาหรือวิเคราะหตอเพื่อจะหารองรอยความสัมพันธ
ของคนกลุมตางๆ ในบางลักษณะสําคัญที่มีความเชื่อมโยงกันได (ศิราพร ณ ถลาง 2545 : 45 ) 

 ประวัติความเปนมาของเหลาที่ปรากฏในนิทานพื้นบานและคําบอกเลานั้น มีการ       
เผยแพรหลายในกลุมคนไทยโดยจะมีรายละเอียดที่ทั้งแตกตางและคลายคลึงกันบางบางสวน 
รวมทั้งความยาวและเนื้อหาปลีกยอย จากการศึกษารวบรวมนิทานพื้นบานชาวเหนือของ เวาน เพลง
เออ     (Vagn Plenge 2519) ซ่ึงตีพิมพเผยแพรในหนังสือ ดวยปญญาและความรัก นิทานชาวเมือง
เหนือ นั้น เปนหนังสือที่ไดรวบรวมนิทานจากคําเลาเรื่องของชาวบานหลายรอยเร่ือง มีอยูจํานวน
หนึ่งที่ไดกลาวถึงที่มาของเหลาดังนี้ 
 นิทานของไทยใหญ ซ่ึงเลาโดย แกแสง สุนันท มีอยูวา 

 เจาเมืองใชใหลูกไปทํานา เมื่อไดขาวมาและเขาเอากลับมาบาน แตเจาเมืองโกรธเขา
เร่ืองอะไรไมทราบไมใหเขาเอาขาวมาไวที่บาน เขาจึงเอาออกจากเมืองไปเททิ้งไวที่หนองน้ําแหง
หนึ่งและขาวนั้นก็เกิดเปนเหลา ตอมามีพรานคนหนึ่งไปเที่ยวยิงนก เห็นนกลงมากินน้ําในหนองนั้น
แลวมีอาการแปลกประหลาดเขาจึงลองกินบาง เมื่อกินแลวก็รูสึกเมาสนุกสนาน จึงเอาไปใหเจา
เมืองลองกินดู เมื่อเจาเมืองกินก็เมามาย เกิดส่ังฆาลูกเมียหมด เมื่อสรางเมามาก็จําไมไดวาตนไดส่ัง
ฆาลูกเมียไปเสียแลว นี่จึงเปนเริ่มแรกที่คนรูจักเหลา 
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นิทานคนเมือง ซ่ึงเลาโดย พอนอยดี สายน้ําเย็น เร่ืองตนกําเนิดของเหลามีเนื้อหาวา 
  ชายคนหนึ่งเขาปาไป นั่งหางเพื่อยิงสัตวก็มีบรรดานกหนูสัตวเล็กสัตวนอยมารุมมา
รวมกันที่ตนไมที่เขานั่งทํางานอยู และบรรดาสัตวเหลานั้นไตเขาไปในโพรงไม เมื่ออกมาก็มาพูด
ออแอ เดินโซเซ ชายนั้นก็สงสัยก็ไปดูเห็นมีน้ําอยูในโพรงไม ก็ลองกินดูก็เมารูสึกวาเปนสุข
สนุกสนาน กลัยมาบานรุงขึ้นก็กลับไปดูอีกทีก็เห็นมีดีปลี ขาวเปลือก ขา จึงเอาของพวกนั้นกลับมา
ดองเหลาจึงมีคนทําและมีเหลาตั้งแตบัดนั้นมา  
นิทานของลื้อ ซ่ึงเลาโดย พอใหญดา วงศราช มีอยูวา 
 สมัยของพระพุทธเจา มีชายคนหนึ่งซ่ึงเมื่อตอนเปนเด็กนั้น  ไมเชื่อฟงพอ แม ๆ จึงขับ
ไลเขาออกจากบานไป เขาจึงหนีไปอยูในปาเพื่อหากินคนเดียว ตอมาชายคนนี้จึงเอาขาวไปใหพอ
แม ๆ ก็ไมยอมรับเพราะไดแชงดาแลว เขาจึงเอาไปถวายพระพุทธเจาๆ ก็ไมรับเพราะวาพอแมเขายัง
ไมยอมรับแลวจะรับไดอยางไร ชายคนนี้จึงเอาขาวไปใสโกนไมตนหนึ่งไวพรอมกับบอกตนไมวา
ตนเองไดถวายขาวในนี้ไวใหเทวดา ตอมาเมื่อฝนตกใสโกนไมนั้นพวกสัตวตางๆ อันมีนกเปนตน 
ลงมากินน้ํานั้นก็เกิดมึนเมากันลมตายเปนอันมาก วันหนึ่งพระฤาษีมาเห็นเขาก็เอานกตายเหลานั้น
ไปกินๆ ก็รูวา นานั้นมีเนื้ออรอยดีจึงอยากรูวาพวกนกไปกินอะไรมา ก็ไดจึงไปดูที่โกนไมก็รูวานก
เหลานั้นมากินน้ําที่อยูในโกนตนไมนี้ก็จึงลองกินดู เมื่อกินแลวก็รูสึกวามีกําลังวังชา มีความ
กระปรี้กระเปรา จึงเอาไปใหชาวบานชาวเมืองดื่มกินกัน ก็มีกําลังใจกลาหาญหูตาลายไปหมด ก็วา
น้ําที่ดื่มนั้นเปนน้ําคําแชงดาของพอแม จึงเปนน้ําที่ไมดีไมสะอาด ถาใครดื่มกินน้ําเหลาก็จะมีอาการ
มึนเมา แสดงกริยาวาจาไมสะอาดจนตราบเทาทุกวันนี้ 
              (เพล็งจ เวาน 2519 : 121, 257, 317-319) 

 
หลักฐานขอมูลบันทึกเชิงประจักษท่ีสามารถพบเห็นไดตามโบราณสถาน โบราณวัตถุ และเอกสาร
ในประเทศไทย 
    อันไดแกศิลาจารึก หรือภาพเขียนสลักลายเสน ซ่ึงหลักฐานขอมูลประเภทนี้ตองผาน
การแปลและตีความทั้งทางดานโบราณคดีและภาษาศาสตรอีกชั้นหนึ่งสําหรับหลักฐานเกาแกที่สุด
ในประเทศไทยที่มีการกลาวถึงเหลาเปนจารึกภาษาเขมร พบที่ปราสาทหินพนมรุง ซ่ึงตั้งอยูบนยอด
เขาพนมรุงในเขตอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ใกลกับชายแดนไทย – กัมพูชาโดยมีอายุอยูระหวางพุทธศตวรรษที่16-18 ซ่ึงสามารถทราบไดจาก
ศักราชที่ปรากฏอยูบนจารึกเองหรือจากลักษณะอักษรที่ใชจารึก ซ่ึงเนื้อความบางสวนไดกลาวถึง
ของที่มีผูนํามาถวายแกศาสนาสถานหรือเทพเจาแหงเขาพนมรุง ของถวายเหลานั้นมีหลายประเภท
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ดังเชน ทรัพยสิน(ที่ดินและทรัพย) คน (ขาทาส) สัตว (กระบือ ชาง มา แพะ หมู) อาหาร (ขาว เกลือ 
น้ํามัน งา ถ่ัว) และเครื่องดื่ม (สุรา) 
 หลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับเหลาเริ่มปรากฎใหเห็นชัดมากขึ้นตั้งแตสมัย
สุโขทัยเปนตนมาโดยเริ่มมีการกลาวถึง ในระบบสวยสาอากร ซ่ึงสมัยสุโขทัยนี้ผูปกครองหรือรัฐจะ
ไดรับผลประโยชนจากการสงสวยและยังสามารถเกณฑแรงงานมาใชไดบางเปนครั้งคราวหรือยาม
เกิดศึกสงคราม ซ่ึงถือไดวาเปนการเก็บภาษีอยางหนึ่งและเปนภาษีทางตรงนอกจากการเกณฑแลว
นอกจากนี้ยังมีผลประโยชนจากคาธรรมเนียมศาลและภาษีอีกอยางที่นาจะมี คือ “คานา” (ภาษีที่ดิน) 
(ญาดา ประภาพันธ 2524 :34-35) 
 อยางไรก็ตามในยุคนี้ ถึงแมจะมีการกลาวถึงสินคาสําคัญๆ ที่ทําการซื้อขายกันทั้งภายใน
และการสงออกตางประเทศ ไดแก เครื่องปนดินเผา (สังคโลก) สัตวพาหนะและสัตวที่ใชเปนอาหาร 
งานหัตถกรรมตางๆ เชน ผาทอ เครื่องใชทองเหลือง เครื่องกอสราง เชน อิฐดินเผาเพื่อการกอสราง
และใชตกแตง เครื่องเทศและของปา เชน งาชาง หนังสัตว เนื้อไมหอม กํายาน สินแรตางๆ เชน เนื้อ
ทอง เงิน เหล็ก เกลือสินเธาวและอัญมณีตางๆ (สนั่น เมืองวงษ 2520 : 146) แตก็ยังไมไดมีการ
กลาวถึงการคาขายเหลาปรากฎใหเห็น นอกจากนั้นก็ยังไมทราบแนชัดวาหลักการเก็บภาษีอากรใน
สินคาแตละชนิดนั้นเปนเทาใด   
 ในสมัยอยุธยาเมื่อพระเจาอูทองทรงขึ้นครองราชธานีในปพ.ศ. 1893 เปนชวงเวลาที่มี
ความยาวนานจนสามารถสรางกฎเกณฑตางๆ ในสังคมไดอยางเปนระบบและมีความชัดเจนมากขึ้น 
โดยการปกครองราชธานีในยุคนี้แบงหนวยราชการเปน 4 หนวย (จตุสดมภ) คือ เวียง วัง คลัง นา 
ทําหนาที่ดูแลผลประโยชนของรัฐ(โดยเฉพาะอยางยิ่ง คลัง) ในสมัยอยุธยานี้ประเทศมีความมั่งคั่ง
และมีเมืองขึ้นมากมาย  ทําใหรายไดที่ เขาประเทศก็มีมากขึ้น สวนหนึ่งมาจากการเรียกเก็บ
ผลประโยชนทางการคา (ญาดา ประภาพันธ 2524 : 45) 
 โดยภาษีอากรตางๆ ที่จัดเก็บแบงออกเปน 4 ประเภทใหญๆ ไดแก จกอบ อากร สวย 
ฤชา รวมเรียกวา “สวยสัดพัทธยากร”  

1. จกอบ เปนการเก็บชักสวนจากสินคาหรือเก็บเปนเงินตามขนาดพาหนะที่ขนสงสิน 
คาเชน เกวียน เรือ (ภาษีศุลกากรเก็บจากการผานดานทั้งในประเทศและระหวางประเทศ)  

2. อากร เปนการเก็บชักสวนผลประโยชนที่ราษฎรทํามาหาไดโดยประกอบการตางๆ  
เชน ทํานา ทําไร สวน เปนตน หรือโดยการใชสิทธิของรัฐบาล เชน อนุญาตใหจับปลา เก็บของปา 
ตมสุรา อากรบอนเบี้ย ทองสวน ตลาดและอากรคาน้ํา 
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3. สวย คือ การยอมใหบุคคลบางจําพวกสงเงินหรือส่ิงของแทนการมาทํางานใหรัฐ 
ดวยแรงงานตน ซ่ึงสวยก็อาจเปนเครื่องราชบรรณาการหรือเปนส่ิงที่เจาเมืองประเทศราชสงมาให
(ไมมีกําหนดแนนอนตายตัวแลวแตสถานการณในขณะหนึ่งๆ ) 

4. ฤชา เปนการเรียกเอาจากการทําการบางอยางใหแกบุคคล เชน ขอโฉนดตราสารที่ 
ดินหรือการขึ้นโรงศาล เปนตน 
  ประวัติความเปนมาของเหลาที่เร่ิมปรากฎชื่อเปนสิ่งของหรือสินคา ที่ตองมีการจัดการ
เก็บภาษีอากรเพื่อนําผลประโยชนเขารัฐนี้เองถือเปนจุดเริ่มตนสําคัญของระบบการผูกขาดการผลิต
ที่ไดสงผลกระทบโดยตรงกับชาวบานผูตมกลั่นสุราหรือเหลานับแตนั้น 

 นอกจากเหลาจะปรากฎอยูในกฎหมายแลวก็ยังมีอยูในบันทึกของชาวตางชาติที่มา
เยือนเมืองไทย เชน ลาลูแบร แชรเวสและสังฆราชแหงเบริธ สมัยพระนารายณ ก็ไดกลาวเหมือนกัน
วา “คนไทยไมสูดื่มสุราเทาใดนัก น้ําบริสุทธ์ิเปนเคร่ืองดื่มท่ัวไปของชาวสยาม เคร่ืองดื่มท่ีนิยม
รองลงมาคือน้ําชา” (พระไพศาล วิสาโล 2537: 17) สวนแชรแวส ไดพูดถึงคตินิยมของคนไทยเวลา
นั้นวา “การเปนนักเลงสุราถือวาเปนความชั่วอันมิใชคุณสมบัติของสาธุชน ดังนั้นจึงตองแอบกิน
เหลาอยางซุกซอน” สวนลาลูแบรก็วา “การบริโภคสุราเปนเรื่องนาละอายสําหรับคนไทย” (พระ
ไพศาล วสิาโล 2537 :19, 22) 

 อยางไรก็ตามยังมีการบริโภคสุราใหเห็นกันอยูทั่วไป สําหรับจานายและขุนนางในสมัย
อยุธยา การบริโภคสุราเปนของหามเด็ดขาด ในพระไอยการอาญาหลวงตราในป พ.ศ. 1895 มาตรา 
43 บัญญัติวา“หามมิใหมุกมนตรีราชนิกุนขุนหมื่นหัวพันท้ังหลายคบกันเสพสุรา ยาเมา สูบฝน 
เท่ียวเลนในกลางคืน” ผูละเมิดมาตรานี้ถือวา “ผูนั้นทุรยดขบดตอแผนดิน” (กฎหมายตราสามดวง 5 
: 312 ใน พระไพศาล วิสาโล 2537 : 24) และเปนธรรมดาของทุกสังคมที่เงื่อนไขขอจํากัดในทาง
กฎหมาย และวัฒนธรรมไมสามารถจะมีผลครบถวนบริบูรณ การบริโภคสุราในหมูเจานายและขุน
นางจึงเปนเรื่องที่ปรากฎอยูบาง แมแตพระมหากษัตริยในสมัยอยุธยา บางพระองคก็ไดช่ือวา เมา
เปนอาจิณ อาทิ พระเจาปราสาททองซึ่ง “ทรงเมาสุราอยูตลอดสามเวลา คือ ตลอดเชา บาย เย็น” 
และในความเห็นของฟอน พลีท ผูบันทึก การเมาของพระองคก็เปนสาเหตุใหเกิดความชั่วชาและ
การนองเลือดอยูบอยครั้ง (สมบัติ จันทรวงศ 2519, อางถึงในพระไพศาล วิสาโล 2537 : 23-24) ใน
สมัยพระนารายณ มีขุนนางสวนหนึ่งที่บริโภคสุรา ดังแชรแวสไดกลาววา ขุนนาง “ใชเวลาสวน
ใหญในการดื่ม(เหลา) กิน เลนการพนัน แลวก็นอน” (พระไพศาล วิสาโล 2537 : 24) 

 ตราบจนถึงสมัยพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก เชื่อวาการบริโภคสุราในหมูเจานายและขุน
นางก็ยังมีอยู จึงทรงตราพระราชกําหนดใหม ย้ําให “บันดาเสวกามาทราชบรรพสัตวฝายหนาและ
ทาวนางชะแมพระสนมกํานัน ทนายเรือจาโขลนแลขาหลวงกรมพระราชวังบวรฯ ขาเจาตางกรม
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และหากรมมิได ผูรักษาเมือง กรมการท้ังปวง” ใหอยูในศีลธรรม ดวยทรงเปนหวงวาขาราชการ
บริพารของพระองค “บัดนี้คบกันเสพสุรา เลนบอนเบี้ย เปนพาลทุจริต มิไดเกรงบาปอาย บาปทุกข
โทษในปจจุบันก็มี คร้ันสิ้นชีวิตแลวก็จะไปทนทุกขเวทนาอยูในนรกนั้นชานาน”  ดังนั้น หากวาทรง
พบผูใดยังบริโภคสุรา เลนการพนันไมวาในที่ใดก็ตามจะถูกเฆี่ยนตีสามยก ถอดออกจากราชการให
เปนไพรและสักหนาผาก (กฎหมายตราสามดวง 5 : 312 ใน พระไพศาล วิสาโล 2537 : 24) 

    จะเห็นไดวา พระราชกําหนดมิใหเจาขุนมูลนายบริโภคสุรานั้น นอกจากดวยเหตุผล
ทางดานการบริหารราชการแผนดินแลว ยังมีเหตุผลทางศาสนาประกอบดวย อยางไรก็ตามแมวา     
อิทธิพลทางศาสนาจะเปนสาเหตุใหมีกฎหมายหามเจาขุนมูลนายบริโภคสุรา แตเปนที่นาสังเกต คือ
ราษฎรไมไดถูกสั่งหามในการบริโภคเหลาดวย อาจเปนเพราะวาสมัยนั้นปญหาที่เกิดจากการ
บริโภคสุราของราษฎรยังมีไมมาก หรือทรงเห็นวาเปนเรื่องสุดวิสัยที่จะหามราษฎรบริโภคสุรา 
เพราะการบริโภคสุราอาจเปนที่มาสําคัญแหงรายไดของแผนดินก็เปนได 

  จากหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงประวัติความเปนมาของ “เหลา” หรือ “สุรา”  ดังที่กลาว
มาแลว ทั้งหมดคงพอทําใหเห็นภาพกวางๆ ในอดีตวา สุรานั้นไดอยูคูกับสังคมไทยมาชานาน มี
ความผูกพันในวิถีชีวิตของผูคนมาโดยตลอดไมวาจะเปนการดื่มเพื่อใชรักษาโรคหรือเพื่อผูกมิตร
และ เฉลิมฉลองในบางโอกาส โดยเฉพาะอยางยิ่งในการประกอบพิธีกรรม เพื่อเซนไหว บูชา       
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์หรือบูชาบรรพบุรุษก็จะใชเหลาเปนสวนประกอบสําคัญในเครื่องเซนสังเวย ถึงแมวา
ตอมาพุทธศาสนาจะเขามามีอิทธิพลตอผูคนในสังคมไทยอยางมากก็ตาม โดยเหลาเปนสวนหนึ่งที่
หลักธรรมทางศาสนาพุทธไดกลาวหามไว เพราะเปนสิ่งที่กอใหเกิดโทษแกทั้งผูที่ดื่มกิน คนรอบ
ขางและเปนบาปอยางหนักกับชีวิตในโลกหนา ดังนั้นจึงอาจจะเปนเรื่องยากที่จะพยายามคนหา    
คําตอบบนความขัดแยงในวัฒนธรรมเหลาที่ยังคงดํารงอยูคูกับสังคมไทยมานานกวาครึ่งศตวรรษ 

 
บทบาทของเหลาในสังคมไทย 

 คําวา “Alcohol” ที่แปลวา “เหลา” นั้นมาจากคําวา “Alkohl” ในภาษาอารบิกแปลวา   
ส่ิงสําคัญตอชีวิต  ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นวา เหลาไดเขามาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มนุษยสราง
ขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของชีวิต โดยอาจจะแบงออกไดเปน 2 สวนคือ บทบาทของเหลา  
ที่มีในพิธีกรรมและบทบาทของเหลาที่อยูนอกพิธีกรรม 
 1. บทบาทของเหลาในพิธีกรรรม 
 พิธีกรรมเปนประเภทหนึ่งในเนื้อหาของคติชาวบาน พิธีกรรมตางๆ ที่มนุษยสรางขึ้นมา
เกิดจากแนวความคิดที่มีความเชื่อวา จิตไรสํานึกของมนุษยสามารถสรางพลังหรืออํานาจบางอยาง
ใหเกิดขึ้นได เชน อํานาจทางไสยศาสตร อํานาจเหนือธรรมชาติ ฯลฯ คือ ถือวาจิตใจมนุษยมีอํานาจ
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สรางความกดดันตอกระบวนการธรรมชาติในโลกได จึงทําใหเกิดอํานาจทางไสยศาสตร อํานาจ
ทางศาสนามีการติดตอกับพระผูเปนเจา การสวดมนตออนวอน การบูชาดวยวิธีการตางๆ เชน การ
ปองกันไมใหเกิดโรคภัยไขเจ็บ การรักษาบําบัดโรค การเพิ่มผลผลิตทางอาหารพืชพันธุ ตางๆรวม
ไปถึงเพื่อใหมีชัยชนะตอคูตอสูในการทําสงคราม เปนตน 
 เหลามีบทบาทหนาที่เปนเครื่องมือเชื่อมการติดตอระหวางมนุษยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์    
เนื่องจากเหลาทําใหผูบริโภคเกิดภาวะทางจิตแบบเหนือสามัญ  ขณะมึนเมาสภาพจิตของผูนั้น
ประสบภาวะลึกลับทางจิตวิญญาณและยังเชื่อวาในภาวะเชนนี้ผูประกอบพิธีสามารถติดตอกับเทพ
หรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์และยังอาจทําใหเกิดฤทธิ์เกิดฌานอีกดวย นิธิ  เอียวศรีวงศ ใหทัศนะไววา “เหลา
หรือส่ิงมึนเมาตางๆ ทําใหเกิดภาวะทางจิตครึ่งหลับครึ่งตื่น คลายญาน ฝร่ังเรียกวา trance ซ่ึงพบใน
หลายวัฒนธรรม.เครื่องดื่มนี้ผูประกอบพิธีติดตอกับเทพได หรืออาจกลายเปนเทพเลยก็ตาม ภาวะ
ของญานนั้นเชื่อวาทําใหมีฤทธิ์ดวย  ฉะนั้นเราใชเหลาในพิธีกรรมเปนการสื่อสารระหวางมนุษยกับ
ผีหรือพระเจา” (พระไพศาล  วิสาโล 2537 : 162 – 163) 
 นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางเหลากับเทพ  ที่ทําใหมนุษยตอง
ใชเหลาในการเซนสรวงผี เทวดาหรืออํานาจศักดิ์สิทธิ์นั้น ดังจะเห็นไดจากตํานานตนเหตุของการ
เกิดนางสงกรานต ซ่ึงเขียนโดยพระยาอนุมานราชธนในประเพณีเนื่องจากเทศกาล ป พ.ศ. 2506 
กลาวถึงวา หลังจากที่ทาวกบิลพรหมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ทาวมหาสงกรานต ไดพายพนันตอ
ธรรมบาลกุมารและตองตัดเศียร เมื่อถึงปใหมคือวันสงกรานต ธิดาซึ่งก็คือนางสงกรานตหนึ่งใน 7 
คน ตองอัญเชิญเศียรทาวมหาพรหมเวียนประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุ  ตอจากนั้นก็มีการรื่นเริง
เล้ียงกันดวยน้ําเถาฉมุนาดซึ่งตีความวาเปน เหลา แตที่สําคัญคือในหนังสือที่พระอนุมานราชธน
เขียนนี้ระบุชัดเจนวา “พระอินทรและเทวดาโปรดน้ําโสมคือเหลาหมักจากเชื้อไมชนิดหนึ่งเรียกวา 
“โสม” ที่เราสังเวยเทวดาตองมีเหลาสังเวยดวยก็คงมาเหตุนี้ 
 ความเชื่อที่วาเทวดาโปรดเหลานี้นาจะเปนความเชื่อที่เปนสากลกลาวคือ เมื่อศึกษา
ประเพณีตรุษจีนพบวา เทศกาลปใหมของจีนจะเริ่มตั้งแต “วันสงเทพแหงครัวไฟ” โดยในสมัย
โบราณเชื่อกันวา วันสงเทพแหงครัวไฟเปนวันสําคัญ  เทพแหงครัวไฟนี้จะขึ้นไปเฝาเงก็เซียนฮองเต
บนสวรรคปละครั้งในวันที่ 23 เดือน 12 ของจีน เพื่อกราบทูลใหทราบถึงพฤติกรรมของครอบครัวที่
ตนอยู  ถาครอบครัวนั้นทําดี เง็กเซียนฮองเตก็จะประทานพรใหสุขสวัสดิ์ แตถาหากเทพแหงครัวไฟ
รายงานวาไมดี ครอบครัวนั้นก็จะพบความพิบัติตาง ๆ ชาวบานจึงตองบูชาเทพแหงครัวไฟใหดี เพื่อ
เทพจะไดพูดแตความดี การทําพิธีสงเทพแหงครัวไปนี้ส่ิงที่ขาดไมไดคือ “เหลา” หลังจากทําพิธี   
สงเทพแหงครัวไฟแลวก็เปนการเลี้ยงฉลองกันเปนวันสงทายปเกา (ทาวทอง  เสียมหลอ 2535 : 102-
103) 
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 สวนความเชื่อในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกก็มีการดื่มเหลา “ไวน” ระหวางพิธี
มิซซา เพื่อบูชาพระผูเปนเจา มีการดื่มฉลองรวมกันในเทศกาลคริสตมาสและปใหม ที่ยกเวนคือ 
ศาสนาอิสลามซึ่งมีกฎขอหามในเรื่องเหลาอยางเครงครัด (เทพินทร  พัชรานุรักษ 2511 : 28 – 29) 
 พิธีกรรมที่มีเหลาเขามาเกี่ยวของสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทใหญคือ พิธีกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับสิ่งศักดิ์และพิธีกรรมทางสังคม 
 1.1  พิธีกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
 ความเชื่อที่วาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชน เทวดาหรือผี มีอํานาจดลบันดาลใหเกิดสุข-ทุกขในชีวิต
หรือในชุมชน ทําใหเกิดประเพณีหรือพิธีกรรมมากมายที่สัมพันธกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมดังกลาว
อาจทําในโอกาสที่ชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงหรือประสบเหตุการณพิเศษขึ้นมา ซ่ึงเสฐียรโกเศศ
เรียกวา “ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต” แตมีพิธีกรรมอีกมากที่ทําเมื่อถึงเทศกาลสําคัญสําหรับชุมชนทั้ง
ชุมชนเรียกวา “ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล” ในพิธีเหลานี้ เหลามีบทบาทสําคัญโดยฐานเปนสวนหนึ่ง
ของพิธีกรรม 
 - พิธีกรรมเก่ียวกับชีวิต พิธีที่ใชเหลาอยางคลายคลึงกันในหลายวัฒนธรรมคือ พิธี
แตงงาน เหลาเปนสิ่งที่ขาดไมได  ทั้งนี้เพื่อเซนผีปูยาตายายหรือผีเหยาผีเรือนของเจาสาว จาก
เอกสารที่คนพบมีปรากฏอยูทุกภาคของสังคมไทย  ดวยบทหนึ่งซึ่งอยูในหนังสือ ประชุมเชิงขวัญ
ฉบับหอสมุดแหงชาติ บางตอนดังนี้ 
 “ศรี ศรีวันนี้ก็เปนวันดี เปนราศรีศุภมงคล ขาพเจาจะขอยอยนประดิษฐานขึ้นทันใด ขอ
อํานวยพรยกกรขึ้นไหว ทานพอทานแม ทานเฒาแกผูใหญ ญาติกาฝูงมี ไมวาผูดีเข็ญใจ ผีเรือนแม
พอ ผีหอปลูกใหม ขอเชิญจงมาใหพรอมกันในวันนี้ วันนี้เปนวันดี ทานเศรษฐีผูใหญ ทานจะเอา
แกวเขามาเกยจะเอาเขยเขามาฝาก จะเอาขันหมากเขามาให ไดจัดแจงแตงไว ทั้งสมสูกลูกไม ขนม
หลายกองเกวียน ขนมผิงฝอยทอง ลวนแตของจําเนียร จันอับงาเจียน ผลไมนานา สมสาสมยํา สม
ทับพลับจีน ลูกอินตะผาลํา ขนมตมลูกใหญ กลวยไข กลวยน้ํา มะพราวออนออยลําเหลาเขมหมูหัน 
หอหมกทอดมัน สารพันที่จะมี อภิเษกสองศรี เซนผีทั้งหลาย ผีภูตผีพรายแมซ้ือรักษา ที่ไดเล้ียงด ูทัง้
ผีปูยาผียายผีตา ตามประสาผีนองผีเกี่ยวผีดอง ทั้งสองพรอมกัน อยาพิโรธโกรธเกรี้ยว ชวยอุปถัมภ
ค้ําชู ผัวเมียทั้งคูใหเจาอยูสบาย เชิญเสด็จเขามา คุมครองรักษา คุมโพยคุมภัย คุมเสนียดจัญไร ขอ
อยาใหมมีาคุมใหสารพัด...” (เสฐียรโกเศศ  2514 : 210 – 211) 
 สําหรับชนกลุมตางๆ เชน ชนชาติภูไท ก็ใชเหลาเปนสวนหนึ่งของขันหมากเชนกัน ผี
เรือนยังมีความสําคัญในอีกกรณีหนึ่งไดแก การละเมิดขอหามบางขอ เชน การลวงละเมิดจับตอง    
ผูหญิงที่มิใชคูครองหรือเขาไปในบริเวณหวงหามอันเปนที่สถิตของผีเรือน การละเมิดขอหาม
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ดังกลาวถือวาเปนการ “ผิดผี” ทําใหผีเรือนโกรธ ผูที่ผิดผีตองขอขมาโดยทําพิธี “เสียผี” ดวยการนํา
เหลามาสังเวยพรอมกับขนม ขาวตมและไก (ปรานี วงษเทศ  2544  : 599) 
 หากเจ็บไขไดปวย ในภาคอีสานก็มีพิธีสองหรือเส่ียง เพื่อดูวาผูที่ปวยจะรักษาอยางไรจึง
จะหายปวย เครื่องสองหรือของเสี่ยงทายมีเหลารวมอยูดวย  (พระมหาปรีชา : 223) บางครั้งก็รักษา
โรคดวยการเซนผีโดยตรงเรียกวา “แตงแก” หรือพิธีเรียกขวัญสําหรับผูปวยในบางแหงก็ใชสุรา 
แมแตการบายศรีขวัญขาวในกรณีที่มีการปลอยชาง มา วัว ควาย ไปเหยียบย่ําลานขาวหรือกินเมล็ด
ขาวในบางชวงของป เจาของสัตวจะตองเสียเหลาและไกเปนเครื่องบายศรีขวัญขาว (ลัทธิธรรม
เนียมตางๆ 2515 : 48, อางถึงใน สุพรรณิการ เอี่ยมศรสุข 2544 : 29) 
 ทั้งนี้เปนที่นาสังเกตวาในภาคอีสาน พิธีกรรมเซนสรวงจะกระทําตอผีที่สามารถใหคุณ
และโทษแกมนุษยเทานั้น สวนผีที่ไมเคยใหคุณกับมนุษยเลย เชน ผีโพง ผีกะ(ปอบ) ผีเปา  (ผี
กระสือ) ซ่ึงถือวาเปนผีช้ันเลวที่ชอบรังแกมนุษย จะไมมีการเซนสรวง (ปรานี วงษเทศ  2544 : 353) 
 พิธีกรรมดังกลาวสวนใหญเปนพิธีกรรมที่กระทําเปนประเพณีที่ทุกคนตองของเกี่ยว 
เพราะเปนเรื่องที่สัมพันธกับเหตุการณสําคัญของชีวิต แตมีบางกรณีที่เปนเรื่องพิเศษออกไปหรือ
กระทําโดยคนบางกลุม เชน การปลุกเสกเครื่องรางของขลังในขุนชางขุนแผน ชี้ใหเห็นวาเหลาเปน
ส่ิงจําเปนในพิธีดังกลาว แมกระทั่งเวลาจะเขาปลน หลังจากสังเวยเทวดาและไหวครูแลวก็จะ       
ดื่มเหลากัน แลวจึงเสร็จพิธีหรือการทรงเจาก็ตองใชเหลาเชนกัน 
 อยางไรก็ตาม มีพิธีกรรมบางอยางที่แมจะเกี่ยวของกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์  แตก็มิไดใชเหลาใน
พิธีกรรม ดังเชน พิธีขอขมาเจาปูเจาบาน ซ่ึงเปนผีประจําหมูบานในจังหวัดพิษณุโลก เครื่องเซนไมมี
ทั้งเหลาหรือเนื้อสัตว (ปรานี วงษเทศ  2544  : 295)  พระภูมินาหรือที่ภาคอีสานเรียกวา ผีตาแซว  
ชาวบานจะมาเซนไหวกอนฤดูทํานาโดยมีไกตม อาหาร ของหวานเทานั้น พิธีทําขวัญเสาหรือสังเวย
ผีนางไมที่เกี่ยวของกับเสาเรือน มีแตดอกไม ธูป เทียน กลวยน้ําวา มะพราวออนเทานั้น ไมตางจาก
พิธีเชิญขวัญขาวหรือขวัญแมโพสพ แมแตการสังเวยพระภูมิเจาที่ถึงจะมีหัวหมูและไกตม แตก็ไมมี
เหลา (เสฐียรโกเศศ  2514 : 54)ในทํานองเดียวกัน พิธีเกี่ยวกับพัฒนาการของชีวิต เชน พิธีทําขวัญ
และโกนผมไฟเด็ก ตลอดจนพิธีโกนจุกและพิธีรับขวัญ ก็ไมปรากฏวาเหลามีบทบาทในพิธีดังกลาว 
 - พิธีกรรมเก่ียวกับเทศกาล  พิธีกรรมประเภทนี้เปนเรื่องของชุมชน ทองถ่ินตางๆ ซ่ึงมี
พิธีกรรมแตกตางกันอยางไร จากหลักฐานพบวามีหลายเทศกาลที่ตองใชเหลาในงานพิธีเซน ในภาค
อีสาน เมื่อถึงเทศกาลสําคัญหรือกําหนดหมายเลขประจําป  ชาวบานทั้งหมูบานจะทําพิธีเล้ียงผีปูตา
ซ่ึงเปนผีประจําหมูบาน สุเทพ  สุนทรเภสัช ไดศึกษาหมูบานนาอัศดร จังหวัดอุบลราชธานี (ปจจุบัน
อยูในจังหวัดอํานาจเจริญ) พบวา ชาวบานจะมีพิธีเล้ียงผีปูตา การติดตอหรือจะเขาถึงผีปูตาตองมี
ตัวแทนของชาวบาน เรียกวา “จ้ํา” จ้ําเปนบุคคลที่เปนผูเลือกเองและเปนผูชาย โดยผูใหญบานเรียก 
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ชาวบานมาประชุมนั่งลอมวงบนพื้นดินหนาศาล  ถาผีปูตาเขาใครก็มีอาการตัวส่ันและพูดจาผิดไป
จากธรรมดา จ้ําจะเรียกบุหร่ีใบตองแหงมวนพริกแหง มาสูบและดื่มเหลาติด ๆ กันอยางไมเผ็ดและ
ไมเมา  บุหร่ีพริกแหงเปนเครื่องพิสูจนวาคนที่สูบและดื่มเหลาเปนผีปูตาไมใชจ้ําเพราะถาเปนคน
ธรรมดาสูบบุหร่ีพริกแหงก็คงจะแสบจมูกและเหลาก็ดื่มเหมือนน้ําแตไมรูจักเมาระหวางนี้จะมีการ
ซักถามเรื่องราวตางๆ ทั้งสภาพภูมิอากาศ ความเจ็บปวยของคนในหมูบาน (สุเทพ  สุนทรเภสัช 
2511 : 112 – 114) 
 อีกกรณีหนึ่งที่บานผึ่งแดด ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เช่ือวาตนเอง
และแถนมีความสัมพันธกันอยางลึกซึ้ง การกระทํากิจการใดๆ แถนจะมีสวนในการรวมกิจกรรม
ตางๆ คอยปกปองคุมครองตนเองและครอบครัวตลอดมา เชื่อกันวาใครก็ตามในหมูบานเปน        
ลูกหลานของแถนแตโบราณ ที่ตองเคารพใหความเชื่อถือในแถนทุกปจะตองมารวมกิจกรรมในการ
เลนถวายแถนทุกป โดยในพิธีดังกลาวจะมี 2 ชวงคือ ชวงพิธีการและชวงการละเลนซึ่งในชวง     
พิธีการจะมีการนําเหลามาใชในพิธีกรรมดวยคือ ในพิธีการนี้เปนการบูชาแถนและเชื้อเชิญแถนลง
มาเลนกับชาวบาน การกระทําพิธีดังกลาวทําโดยจ้ําหรือกวนบาน ณ ดอนหอหรือดอนปูตา โดยจะ
นําเอาเครื่องเซน ขันดอกไม ขันเทียน เหลาไห (เหลาที่ชาวบานทําขึ้นจากขาวที่ไดในบานนั้นที่       
ชาวบานเรียกวา ฉุหรือเหลาสาโท ประมาณ 20 ไหโดยฝมือของชาวบานเองไมใหนํามาจากที่อ่ืน  
เด็ดขาด) วัวหรือควาย 12 ตัว หมู ไกและไขไก ฝายสีขาว สีแดง สีดํา ดอกไม โดยมาพรอมเพรียงกัน
ทุกครัวเรือน อยางนอยครัวเรือนละ 1 คน การกระทําพิธีดังกลาวเปนการบูชาแถน จากนั้นนําเขาวัว 
ควาย หมู เปด หรือไก เชือดถวายและทําอาหารตางๆ เพื่อเล้ียงแถนโดยทําเปนสํารับเฉพาะ 1 ชุด 
พรอมเหลายาปลาปง อาหารที่เหลือเหลานั้นก็จะนํามาทําเปนอาหารสําหรับเลี้ยงชาวบานที่มา    
รวมบุญดังกลาว (แสงเพชร  สุพร 2542 : 251) 
 นอกจากนี้ยังจะเห็นไดจากพิธีแหนางแมวภาคอีสาน การแหนางแมวเปนพิธีออนวอน
ขอฝนจากเทวดาเพื่อความอุดมสมบูรณของพืชผล โดยคนสมัยกอนเชื่อวาพืชผลจะงอกงามดวยฝน
ซ่ึงเทวดาประทานให ถาปใดฝนฟาไมตกตามฤดูกาลก็คาดวาเทวดาคงจะหลงลืม จึงออนวอนขอฝน
ดวยการแหนางแมว รองรําทําเพลงใหมีเสียงดังขึ้นไปถึงสวรรค เทวดาก็จะบันดาลใหฝนตก เหตุผล
ที่ใชแมวก็อาจจะเพราะเห็นวาแมวเปนตัวแลง (เพราะไมชอบน้ํา เมื่อแมวถูกสาดน้ําเปยกก็จะหาย
จากการเปนตัวแลง) 
 การแหงนางแมวนี้ก็มีการจัดขบวนแหเดินไปตามหมูบาน ผูที่รวมขบวนก็มีการรองบท
แหนางแมว  เมื่อผูรวมขบวนรองแหไปหยุดแวะที่บานใคร เจาของบานก็จะตองนําอาหาร เหลา มา
ใสกระบุงที่หาบไปพรอมทั้งตักน้ําสาดนางแมว โดยที่ถาบานใดไมใหอาหารจะใหเงินทดแทนก็ได 
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ถือวาเปนการทําบุญรวมกัน ซ่ึงในทายที่สุดขาวปลาอาหารนั้นก็นํามาทําบุญบางรับประทานกันเอง
บาง 
 1.2  พิธีกรรมทางสังคม 
 มีพิธีกรรมบางพิธีที่มิไดมีการเซนสังเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แตจัดขึ้นเพื่อเปนการเนนย้ําเจตนา
หรือขอตกลงในกิจการบางอยางและเพื่อความเปนสิริมงคลไปพรอมกัน อาทิเชน พิธีสาบานเปน
มิตร มีการดื่มเหลาโรงชนิดเดียวกันในถวยเดียวกันในภาคอีสานมีการอวยชัยใหพรเรียกวา “การ
ฟายเหลา” โดยเอามือสองขางจับเหลาสองแกวยกขึ้นสูงเสมอปาก แลวกลาวอวยชัยใหพรเปน     
รอยกรอง 
 พิธีกรรมดังกลาว ลวนแลวแตไดรับอิทธิพลจากลัทธิถือผีหรือลัทธิพราหมณ เขาใจวา มี
มากอนที่พุทธศาสนาจะแพรเขามา ทั้งนี้เพราะพุทธศาสนาปฏิเสธสุราเมรัยทุกชนิด พิธีกรรมทาง
พุทธศาสนาจะไมมีเหลาเขามาเกี่ยวของดวยเลย  อยางไรก็ตาม การเขามาของพุทธศาสนาไมถึงกับ
ทําใหประเพณีพิธีกรรมเดิมหมดไป  หากแตมีการประสมประสานในลักษณะที่นําเอาพิธีกรรม
บางอยางของพุทธศาสนาเขาไปเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรมเดิม เชน ในพิธี  “แตงแก” หรือการเซนผี 
เพื่อรักษาโรคจะมีการสวดมนตไหวพระกอนแลวจึงบวงสรวงเทวดา 
 ดวยเหตุนี้ แมภายหลังจะมีพุทธศาสนาแพรเขามาแลว บทบาทของเหลาในพิธีกรรม   
ดังกลาวคงอยูเหมือนเดิม หากมีความเปลี่ยนแปลงดานพิธีกรรม บางพิธีไมสอดคลองกับยุคสมัย
และไมเปนที่นิยม จะถูกหายไปในที่สุด แตสําหรับพิธีกรรมในปจจุบัน เชื่อวาก็ยังคงใชเหลาเปน
สวนประกอบดังเดิม 
 2.  บทบาทของเหลานอกพิธีกรรม 
 บทบาทของเหลานอกพิธีกรรมอยูคูกับสังคมไทยมาเปนเวลาชานานซึ่งสามารถพบเห็น
ไดทั้งในแงลบและบวก ตามความเชื่อและทัศนคติของแตละบุคคล โดยสวนใหญแลวจะนําเหลามา
ใชเพื่อเปนยา บรรเทาอาการเจ็บปวย บํารุงสุขภาพ หรือดื่มสังสรรคในฐานะสื่อทางสังคม แตในอีก
มุมมองหนึ่ง เหลาคือ ส่ิงเสพติดที่ใหโทษตอรางกายและสรางความเดือดรอนกับสังคม ดังนั้น     
บทบาทของเหลานอกพิธีกรรมจึงมีคุณและโทษที่คูขนานกันมาตราบชั่วอายุคน  
 2.1  บทบาทในฐานะที่เปนยา 
 เหลาโดยเฉพาะเหลากลั่น มีแอลกอฮอลสูง สามารถนําไปใชประโยชนในทาง
การแพทยและบําบัดรักษาโรคได ในพระราชกําหนดใหมสมัยรัชกาลที่ 1 ไดระบุถึงจุดหมาย
ประการหนึ่งของการตมเหลาในพระนคร คือ “จะไดจําหนายบําบัดโรค” (กฎหมายตราสามดวง 5 : 
311) คนไทยนิยมใชสุราเพื่อผลในทางเภสัช โดยใชใน 3 ลักษณะ 
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 - เขาเหลา  คือ การนํายามาผสม หมักแช หรือดองกับเหลา ทั้งนี้เพราะแอลกอฮอล
สามารถสกัดหรือละลายตัวยาออกมาได ทําใหตัวยาออกฤทธิ์ดีขึ้น ทั้งยังเก็บไวไดนานกวาตมยา  ยา
ดองเหลาเปนจํานวนไมนอย เชื่อวามีสรรพคุณบํารุงรางกาย บํารุงโลหิต บรรเทาอาการปวดเมื่อย
ตามรางกาย ทั้งยังเจริญอาหารและเหมาะแกสตรีมีครรภหลังการคลอดบุตรที่อยูไฟไมได ชวยขับ
น้ําคาวปลาและทําใหประจําเดือนมาปกติ (สมบูรณ ล้ิมประเสริฐ ม.ป.ป. : 2) 
 ยาที่ผสมกับเหลาบางชนิดมิไดใชบริโภคแตใชทายภายนอก เชน เวลาอยูไฟจะเอาขมิ้น
กับปูนแดงผสมกับเหลาทาสะดือ ทาทองและทาหลังไวเสมอหรือไมก็เอาน้ําผสมเหลาและการบูร
ทาใหทั่วตัวกอนเขากระโจมอยูไฟ (เสฐียรโกเศศ 2531 : 37, 66) 
 - ลางแผล  เนื่องจากแอลกอฮอลมีฤทธ์ิฆาเชื้อ คนไทยโบราณจึงนิยมใชเหลาทาแผล 
เชนแผลทารกแรกเกิดหรือผลชองคลอดหลังจากออกลูก คนแตกอนจะเอาเหลาลางแผลกอน แลวจึง
เอาไพลกับเกลือพอก (เพิ่งอาง : หนาเดียวกัน) 
 - กินเปลาๆ  มีความเชื่อวาเหลามีสรรพคุณในทางบํารุงสุขภาพ ทําใหกระปรี้กระเปรา
และแกปวดเมื่อย กรรมกรหรือผูใชแรงงานจํานวนไมนอยนิยมกินเหลาสักกงสองกงตอนเลิกงาน 
(นิธิ เอียวศรีวงศ 2535 : 33) บางคนอาจเชื่อวารักษาโรคบางโรคได ดังเชน ฝร่ังที่มาเมืองไทยชวง 
รัชกาลที่ 3 เชื่อวาดื่มบรั่นดีคอนยัก แลวจะชวยปองกันอหิวาตกโรคได 
 2.2  บทบาทในฐานะสิ่งเสพติด 
 เหลาเปนสิ่งเสพติดอยางหนึ่งที่มีคุณสมบัติใหโทษตอรางกาย กลาวคือ หากคนที่ดื่ม
เหลาติดตอกันมาเรื้อรังเปนเวลาหลายๆ ปโดยไมสามารถหยุดดื่มไดก็จะเกิดอาการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางทรุดโทรมทั้งรางกายจิตใจ ความประพฤติสังคมและจะหยุดดื่มไมได เพราะถาหยุดดื่มจะมี
อาการไมสบายตางๆ เกิดขึ้นไดแก หงุดหงิด กระวนกระวาย นอนไมหลับ อาจมีอาการชักกระตุก 
คลุมคลั่ง หัวใจเตนผิดปกติและอาจตายได 
 2.3   บทบาทในการระงับความกดดัน 
 ผูบริโภคเหลาดวยจุดมุงหมายดังกลาวนิยมบริโภคผูเดียว เนื่องจากจิตใจอยูในสภาวะ
หดหู เครียดหรือกดดัน สภาพดังกลาวอาจเกิดจากปญหาความบีบคั้นในชีวิตหรือการทํางาน 
 2.4   บทบาทในฐานะเปนสื่อทางสังคม 
 เหลามีบทบาทตอสัมพันธภาพระหวางบุคคลอยูไมนอย เหลาเปนสวนหนึ่งของงาน
เล้ียงสังสรรคมาชานานแลว ในอดีตการบริโภคเหลาเพื่อความรื่นเริงจะกระทําเฉพาะในโอกาส
พิเศษ เชน ในประเพณี “ดื่มเหลากลางตลาด” ของชนชาติฮานีแถวอําเภอหยวนหยาง มณฑลยูนนาน 
ซ่ึงจะจัดหลังเก็บเกี่ยวเพื่อเปนสัญลักษณของความสามัคคีและความเปนสิริมงคล งานแบบนี้แตละ
คร้ังจะมีคนมารวมเปนรอยๆ คน พิธีดื่มเหลากลางตลาดนี้มักจัดกันตามลานกวางในหมูบาน โตะ
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เล้ียงจะตั้งเรียงกันยาวเปนสิบๆ เมตร บนโตะจะมีกับแกลมทั้งผักและเนื้ออยางอุดมสมบูรณ  สอง
ขางโตะมีมายาวเรียงไวสําหรับคนนั่ง งานแบบนี้มักจัดกันเปนเวลาสองวัน เร่ิมตั้งแต 10 นาฬิกา พอ
ถึงเวลา คนทั้งหมูบานจะมาชุมนุมกันที่ลานกวาง ดื่มเหลาไปพลางคุยกันและอวยพรใหแกกันไป 
(หล่ีซุนเซิง 2530 : 98-99) 
 ในสังคมไทยก็จะเห็นไดเมื่อมีงานพิธี เชน งานแตงงาน งานบวช งานศพ ปลูกเรือน 
(การบริโภคเหลาดังกลาวเปนคนละสวนกับพิธีกรรม อาจบริโภคกอนหรือหลังพิธีกรรมก็ได) หรือ
ในกิจกรรมในชุมชน เชนการเลนเพลงบอก เพลงบอกเปนการละเลนของชาวใตตอนบนและ
ตอนกลางไดแก ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ตรังและสงขลา การละเลนเพลงบอกนิยมทํา
ในวันตรุษสงกรานต เพื่อปาวรองใหทราบวาถึงวันขึ้นปใหมแลว นอกจากนั้นเพลงบอกยังใชในการ
ปาวประกาศเรื่องราวตางๆ ใหประชาชนทราบเชน ความเปนมาของสงกรานต ช่ือของนาง
สงกรานต พาหนะของนางสงกรานต ตลอดจนความรูเร่ืองคําสอน วัฒนธรรมประเพณี ประวัติ
บุคคลสําคัญดวย 
 การละเลนเพลงบอกนอกจากวันขึ้นปใหมแลว ยังนิยมเลนในชวงปลายเดือนสี่หรือยาง
เดือนหา อันเปนชวงที่ชาวใตเก็บเกี่ยวขึ้นยุงขึ้นฉางหมดแลว คณะเพลงบอกจะตระเวนขับกลอน
เพลงบอกชาวบาน ถาบานใดจําเสียงไดก็จะเปดประตูรับ แลวเอาหมากพลู บุหร่ี เหลา ออกมาเลี้ยง
และหยิบยื่นใหเปนเสบียงเปนการแกหนาว ในขณะที่ออกตระเวนวาเพลงบอกบานอื่นตอไป จน
ตลอดรุงจึงจะเลิก แตสุดทายคณะเพลงบอกสวนใหญก็มักจะไปเมามายอยูที่ใดที่หนึ่ง 
 ในปจจุบันการละเลนชนิดนี้เล่ือนไปเปนการใหพรหรือบอกใหสละทรัพยในการ       
สาธารณกุศลตางๆ จนมีผูเขาใจวา เพลงบอกคือกระบอก คือการมารองขอเหลาหรือน้ําตาลเมาใส
กระบอกกิน บทบาทเหลาที่มีในการละเลนเพลงบอกนี้มีใน 2 ลักษณะคือ การสนุกสนานรื่นเริงและ
การกระชับไวซ่ึงความสัมพันธระหวางคนในชุมชนเปนการใหแสดงถึงความเปนกลุมเดียวกัน 
(เทพินทร พัชรานุรักษ  2541 : 38-39) 
 บทบาทของเหลาที่อยูคูกับสังคมไทย มีมากมาย แตมักจะขึ้นอยูกับความจําเปนของ
ชาวบานที่ไดเลือกนําเหลามาใชประโยชน ในรูปแบบตางๆ โดยเหลาแตละชนิดที่มีอยูในสังคมไทย
นั้นสามารถพบไดเปนจํานวนมาก ซ่ึงจะมีสรรพคุณ รสชาติ กล่ิน รวมทั้งกรรมวิธีการผลิตที่
แตกตางกันออกไป ดังนั้นนอกจากการเขาใจในบทบาทของเหลาเปนอยางดีแลว จึงควรทําความ
รูจักกับ ช่ือเรียกและคุณสมบัติของเหลาแตละประเภทดวยเพื่อปองกันความเขาใจที่คลาดเคลื่อน อัน
อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงอ่ืนๆ ตามมา 
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อุ สาโท น้ําตาลเมา เหลาตม :เหลาพื้นบานไทย  
 น้ําเมาหรือเหลาพื้นบานที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยแบงออกไดเปน 2 
ประเภทคือ เหลาหมักหรือเหลาแช (อาจเรียกวา “เมรัย”)  และเหลากลั่นหรือเหลาขาว (อาจเรียกวา 
“สุรา”) โดยท้ังสองประเภทจะมีความคลายและแตกตางกันออกไปเนื่องมาจากกรรมวิธีการผลิต
และวัตถุดิบที่นํามาใช (สุพัฒน กุมพิทักษ 2545 : 12-17) ซ่ึงจะมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 1. เหลาหมัก เหลาแช  
 เปนเหลาที่ไดจากการหมักวัตถุดิบทางการเกษตรกับลูกแปงเหลา  ยังไมผาน

กระบวนการ กล่ันเหลาแชจะมีแอลกอฮอลประมาณ 10-15 ดีกรี มีหลากหลาสยประเภทแตกตางกัน
ไปในแตละภาค แตละทองถ่ินขึ้นอยูกับวัตถุดิบที่มีอยูในชุมชนนั้นๆ เชน สาโท อุ กระแชหรือ
น้ําตาลเมา หรือหวาก 

  - อุ : “ชางงาเดียว” หรือ “เหลาขี้แกลบ” เปนเครื่องดื่มที่มีสีชาหรือน้ําตาลออน รส
หวานเฝอนเล็กนอย แตจะหอมกลมกลอม เปนเครื่องดื่มเฉพาะทองถ่ินในวัฒนธรรมของคนเชื้อชาติ
ลาวของเผา “ผูไท” สวนใหญจะมีอยูในภาคอีสานและภาคกลางบางพื้นที่ 

 - สาโท : “น้ําขาว” เปนเครื่องดื่มที่มีสีขุนหรือสีตามขาว เชนถาหมักจากขาวเหนียวดําก็
จะมีสีดํา รสหวาน หอมเฝอนเล็กนอย รสชาติของสาโทนั้นจะขึ้นอยูกับความเหนียวของขาว เพราะ
ยิ่งขาวมีความเหนียวมากเทาใดก็ยิ่งจะทําสาโทออกมามีรสชาติอรอยนุมนวลโดยเฉพาะพันธุขาว 
พื้นบาน   

 - น้ําตาลเมา : มีช่ือเรียกแตกตางกันไปในแตละทองถ่ิน เชน “กระแช” หรือ “ไอเป” 
ภาคใต เรียกวา “ตะหวาก / หวาก” เปนเครื่องดื่มที่มีสีขุน มีฟอง ดื่มแลวซาล้ินเล็กนอย รสหอม
หวาน เฝอนเล็กนอย โดยมากจะนิยมดื่มแบบสด ทํากินไดคร้ังตอคร้ัง ถาเกินจากนั้นรสชาติจะ
เปล่ียนไปไมอรอย ชาวบานจะมีวิธีการเก็บไวดื่มไดนานๆ คือ โดยการแชเย็นซึ่งจะเก็บไวได
ประมาณ 7 วัน 

 วัตถุดิบที่นํามาทําเหลาแชเหลานี้ แบงออกเปนสองกลุมใหญๆ คือกลุมที่มี แปง เปน
สวนประกอบหลัก คือ พวกธัญพืชตางๆ เชน ขาวเหนียว ขาวเจา ขาวโพด เปนตน และอีกกลุมหนึ่ง
จะทํามาจาก น้ําตาล จากพืช เชน น้ําตาลโตนด น้ําตาลมะพราว น้ําตาลจากน้ําตาลออยและผลไม
ตางๆ เปนตน เหลาหมักนี้เปนเหลาที่ผลิตไดงาย ใชแรงงานนอยและในการหมักแตละคร้ังสามารถ
ทําไดปริมาณมาก แตจะไมสามารถเก็บไวไดนาน สวนใหญจะเปนที่นิยมในกลุมชาวบานที่มี       
ผลผลิตทางการเกษตรเหลือเปนจํานวนมากในแตละฤดูกาล 
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 2. เหลากล่ันหรือเหลาขาว 
 เปนผลผลิตที่ไดจากการกลั่นเหลาแชหรือเหลาหมักที่ทํามาจากธัญพืชหรือผลไม กล่ัน

ไดแอลกอฮอลตั้งแต 30-70 ดีกรี (บางแหงอาจแรงมากจุดติดไฟได) ชนิดของเหลากล่ันจะขึ้นอยูกับ
วัตถุดิบที่นํามาทํา เชน เหลาขาวโพด เหลาขาวเหนียว เหลาขาวเจา หรือเหลาที่ทํามาจากผลไมตางๆ  

 เหลาประเภทนี้มักจะนิยมใชบวงสรวงในราชพิธี หรือพิธีกรรมสําคัญตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบาน เชน กอสรางบานเรือนที่อยูอาศัย การเซนไหวหรือเทพเจาที่ให
การดูแลหรือคุมพืชผลทางการเกษตร หรือนําไปดื่มกินเมื่อตองเดินทางไกลคาขายก็สะดวก เหลา
กล่ันจะเปนที่นิยมมากในแถบ ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสาน เนื่องจากสภาพพื้นที่มีอากาศหนาว
เย็น 

 - เหลาตมหรือเหลาเด็ด : ไดจากการกลั่น สาโทดวยอุปกรณงายๆ ในทองถ่ินหรือเหลา
อ่ืนๆ ที่สามารถทําไดจากการหมักผลผลิตทางการเกษตรไดเกือบทุกชนิด ทั้งขาวเหนียว ขาวโพด
และขาวเจา แมกระทั่งผลไมเชน เหลากลวยน้ําวา เหลาลําไย เปนตน  

 ในบางพื้นที่จะมีสูตรเฉพาะในการทําลูกแปงเหลา ที่มชทําเหลากล่ัน ซ่ึงไมไดนําไ-ปทํา
เปนสาโท เชนเหลาตมของคนปกากะญอ เหลาขาวโพดของชนเผามง เหลากล่ันผลไมของคน    
ภาคใต เหลาขาวเจาของคนภาคกลาง เปนตน  

 เหลากลั่นจะมีลักษณะใสคลายน้ําดื่ม น้ํากรองหรือน้ํากล่ัน มีรสรอนแตออกหวาน
เล็กนอยและมีกล่ินหอมของขาวแตละชนิด ถาทําจากผลไมก็จะมีกล่ินหอมของผลไมแตละอยาง 

 เหลาแตละประเภทที่นําเสนอมานี้จะถูกผลิตและบริโภคอยูในทุกๆ ภาคของประเทศ
ไทย โดยมีความเกี่ยวของกับวัฒนธรรมเฉพาะทองถ่ิน ที่มีตั้งแตการผลิตลูกแปงเหลาไปจนถึงการ
หมักเหลาซึ่งทําจากวัตถุดิบในทองถ่ินนั้นๆ ซ่ึงการพัฒนาเทคนิคและวธีการทําลูกแปง การคัดเลือก
วัตถุดิบ การคัดเลือกสมุนไพร การคัดเลือกชนิดและพืชพันธุขาวที่เหมาะสมกับลูกแปงของแตละ
สูตร การสังเกตชวงเวลาและการสรางสภาพที่เหมาะสมตอการหมักซึ่งมีผลตอ กล่ิน สี รส รวมไป
ถึงคุณภาพของการกลั่นเหลาพื้นบานที่ถือเปนเอกลักษณเฉพาะตัว 

 
ความสําคัญของเหลาพื้นบาน 

 “ในประเทศฝรั่งเศส ชิลี แอฟริกาใต สเปน ออสเตรเรีย เกษตรกรสามารถผลิตเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอลไดอยางเสรี ทําใหชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น แตที่เมืองไทย แมจะมีการเปดเหลาเสรีเมื่อ
ปที่ผานมา (พ.ศ. 2544) แตเหลาของชาวบานที่หลายแหงมีคุณภาพดีกวาเหลาที่ถูกกฎหมาย ก็ยังถูก
จัดใหเปนเหลาเถื่อนตอไป” 

        (กมล กมลตระกูล) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

85

 

 การบริโภคเหลาของคนไทยอยูในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในป พ.ศ. 2541 
คนไทยดื่มเหลาประเภทวิสกี้ติดอันดับ 5 ของโลก หรือเฉลี่ย คนละ 3.5 ลิตร หรือ 4.6 ขวดแมโขง
ตอป โดยมีรัสเซียติดอันดับ 1 ตามมาดวย อันดับ 2 คือ ลัทเวีย อันดับ 3 คือ โรมาเนีย และอันดับ 4 
คือ สโลวัก (กมล กมลตระกูล อางถึงใน ปยวรรณ สุขศรี 2544  : 1) แตถาดูกันเฉพาะในประเทศ 
พบวาสุราขาวหรือสุราโรง (เปนสุราที่ผลิตโดยโรงงานที่ไดรับอนุญาตอยางถูกกฎหมายจากรัฐ) 
เปนเหลาที่มีการบริโภคกันมากที่สุดเมื่อเทียบกับเหลาชนิดอ่ืน ๆ เนื่องจากมีราคาถูกและหาซื้อได
ทั่วไปจึงเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของ
ประเทศ (ปยวรรณ สุขศรี 2544  : 1) อยางไรก็ตามถึงแมสุราขาวหรือเหลาโรงจะมีราคาถูกเมื่อเทียบ
กับสุราชนิดอ่ืนๆ แตก็ยังมีราคาแพงเมื่อเทียบกับเหลาที่ชาวบานผลิตขึ้นกันเอง ทําใหยังมีการผลิต
เหลากันตามพื้นที่ตาง ๆ ทั่วไปในชนบท ไมวาจะเปนเหลาขาว สาโท อุ  กระแช หรือน้ําตาลเมา ซ่ึง
ถือเปนการผลิตโดยใชความรูจากภูมิปญญาของชาวบานที่ไดส่ังสมสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน 
การผลิตเหลาของชาวบานทั่วไปนั้นมีทั้งผลิตเหลาขึ้นเองโดยไมไดรับอนุญาตจากทางราชการนั้น
เปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย เหลาที่ผลิตไดนี้จึงถูกเรียกวา “เหลาเถื่อน” ดังนั้นจึงมีการปราบปรามจับกุม
อยางหนักจากเจาหนาที่รัฐ จนหลายครัวเรือนหลายชุมชนตองหยุดการผลิตลงแลวหันไปซื้อเหลา
โรงซึ่งถูกกฎหมายแทน สงผลใหการถายทอดความรูในการการผลิตเหลาที่ส่ังสมกันมานานหลาย
รอยปตั้งแตสมัยปูทวดมีอันตองหยุดชะงัก ขาดตอน หรือสูญหายไป เหลืออยูเพียงบางชุมชน บาง
พื้นที่ ที่ยังคงมีการลักลอบสืบทอดความรูเหลานั้นเรื่อยมา 
 เนื่องจากผูอยูในวงการน้ําเมายอมรูดีวาการปรุงสุราใหเลิศรสและไดคุณภาพนั้น        
พื้นฐานที่สําคัญที่สุดอยูวัตถุดิบที่นํามาใช โดยปกติในการผลิตสุราตามมาตราฐานสากลนั้น วัตถุดิบ
ที่นํามาใชจะตองเปนวัตถุดิบที่อยูในขั้นปฐมภูมิ เชน ขาวเจา ขาวเหนียว ขาวบารเลย ในอดีต       
โรงงานผลิตสุราในเมืองไทยก็ใชขาวเหนียวหรือขาวเจาเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต แตปจจุบันเพื่อ
เปนการประหยัดตนทุนโรงงานผลิตสุราทุกแหงของไทยจึงใชกากน้ําตาลซึ่งเปนกากของเสียที่เหลือ
จากกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายในโรงงานอุตสาหกรรมมาเปนวัตถุดิบในการผลิตเหลาแลวนํามา
ปรุงแตงสีและกลิ่น ซ่ึงถือวาผิดมาตรฐานสากล เพราะกากน้ําตาลถึงแมมาจากออย แตก็ไดผาน
กระบวนการทางอุตสาหกรรม ถือเปนวัตถุดิบขั้นทุติยภูมิ  ทั้งยังมีสารเคมีและส่ิงปฏิกูลปนเปอนอยู
อยางหนาแนน (วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ 2544  : 112-118) 
 ดวยเหตุนี้จึงไมมีสุราไทยยี่หอใดที่สามารถใสเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (เครื่องหมาย มอก.) ทั้งๆ ที่โดยสัญญาผูกพันระหวางโรงงานผลิต
สุรากับรัฐ ซ่ึงเปนผูอนุญาตใหผลิต มีขอหนึ่งระบุวา ผูผลิตสุราจะตองผลิตใหไดคุณภาพตามเกณฑ
กําหนดมาตราฐานดังกลาว ดวยสาเหตุนี้ที่ทําใหเหลาโรงของไทยมีคุณภาพสูเหลาโรงของตางชาติ
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ไมได ไมวาจะเปนสาเกของญี่ปุน ยินของอังกฤษ เตกิลาของเม็กซิโก เหมาไถของจีน หรือวอดกา
ของรัสเซีย  
 อยางไรก็ตาม กระแช สาโท น้ําตาลเมา และเหลาเถื่อนที่ชาวบานในชนบทลักลอบตม
กล่ันเอง ยังคงใชธัญพืช เชน ขาเจา ขาวเหนียว หรือน้ําตาลสดจากตนตาล น้ําตาลจากยอดมะพราว 
เปนวัตถุดิบ ทําใหไดเหลาคุณภาพดี รสชาติกลมกลอม จึงไมใชสาเหตุที่แปลก ที่ทําใหนักดื่มสุรา
พื้นบานนิยมดื่มเหลาเถื่อนนี้มากกวาสุราถูกกฎหมาย 

 ดวยเหตุผลตางๆ ดังที่กลาวมาแลวนั้น แสดงใหเห็นวา การที่ชาวบานตองผลิตเหลา   
พื้นบานไมใชเพื่อดื่ม หรือสรางความบันเทิง เพียงอยางเดียว  แตสาเหตุหลักๆ มาจากชาวบานเลือก
นําความรูที่มีอยูในครอบครัวหรือชุมชนตั้งแตรุนปูยามาใชประโยชน เพื่อประหยัดคาใชจายที่
จะตองสูญเสียไปกับการซื้อเหลา เพื่อดื่มหรือใชในพิธีกรรม  คุณภาพของเหลาถือเปนผลพลอยได
จากการผลิตเหลาพื้นบาน เนื่องจากเหลาที่ปรุงขึ้นนั้นทําจากสมุนไพรที่มีคุณภาพดังที่ไดกลาว
มาแลว  เมื่อเหลาพื้นบานเปนเครื่องดื่มที่สามารถผลิตไดเองในครอบครัว และชุมชนเชนนี้  เหลา
พื้นบานจึงถูกนํามาใชดื่มกินและประกอบพิธีกรรมเซนไหวในโอกาสตางๆ มากมายดวยความเชื่อ
ที่วาเหลาเปนส่ิงสิริมงคลที่จะสงผลตอความผาสุกสวัสดี ก็อาจเนื่องมาจากเหลามีกําเนิดมาจากขาว 
ในสังคมที่ถือวาขาวเปนของสูง เชนวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง เหลาซึ่งทําจากยอดขาวจะไดรับ
การยกยองและใชเปนสวนประกอบสําคัญในงานประเพณีและพิธีกรรมทุกงาน (สุริยา รัตนกุล อาง
ถึงใน    พระไพศาล วิสาโล 2537 : 8-10) 
  นอกจากนี้เหลาพื้นบานก็ยังถูกใชบริโภคในฐานะที่เปนยา คือการนําตัวยาซึ่งโดย    
สวนใหญจะเปนพืชสมุนไพรชนิดตางๆ มาผสม หมักแชหรือดองกับสุรา ทั้งนี้เพราะแอลกอฮอล
สามารถสกัดหรือละลายตัวยาออกมาได ทําใหตัวยาออกฤทธิ์ดีขึ้น ยาดองเหลาเปนจํานวนไมนอย 
เชื่อวามีสรรพคุณบํารุงรางกายบํารุงโลหิต บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามรางกาย และยังชวยใหเจริญ
อาการ เหมาะแกสตรีมีครรภหลังการคลอดบุตรที่อยูไฟไมได ชวยขับน้ําคาวปลา และทําให
ประจําเดือนมาปกติยาที่ผสมกับสุราบางชนิดมิไดใชบริโภคแตใชทาภายนอก เชน เวลาอยูไฟจะเอา
ขมิ้นกับปูนแดงผสมกับสุราทาสะดือ ทาทอง และทาหลังไวเสมอ หรือไมก็เอาน้ําผสมสุรา และ
การบูรทาใหทั่วตัวกอนเขากระโจมอยูไฟ (พระไพศาล วิสาโล 2537 :14) ความสําคัญของเหลา
พื้นบานที่สามารถพบเห็นไดทั่วไปอีกประการหนึ่งคือ เหลาถือเปนเครื่องพักผอนหยอนใจเปนส่ือ
ทางสังคมไดเปนอยางดี เพราะจะเปนสวนหนึ่งของการกินเล้ียงสังสรรคเสมอ เพราะการดื่มสุรา
รวมกันนั้น ส่ือความหมายถึงการยอมรับเปนสมาชิกในกลุมสังคมเดียวกัน รวมทั้งสามารถชวยให
ระงับความกดดัน ความเครียดจากปญหาชีวิตและการงานในชีวิตประจําวันไดอีกทางหนึ่งดวย 
(เทพนิทร  พัชรานุรักษ 2541 : 23) 
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 ความสําคัญของเหลาพื้นบานจะกอใหเกิดประโยชนมากมาย ถารัฐเปดเสรีการผลิตเหลา
อยางแทจริงและวางแนวทางอยางเหมาะสม เลิกกีดกั้นไมใหชาวบานผลิตเหลา โดยเปดชองทางให
ชาวบานไดพัฒนาองคความรูของชาวบานที่ส่ังสมสืบทอดมา ซ่ึงในระยะสั้นจะชวยเพิ่มรายไดให
ชาวบานเพราะเหลาเปนผลผลิตที่มีมูลคาเพิ่มสูง ตนทุนการผลิตต่ํา เปนการสรางฐานเศรษฐกิจ     
ชุมชนที่พึ่งตนเองไดอยางเขมแข็งและสามารถแกไขความยากจนเฉพาะหนา โดยในทางออมจะชวย
สกัดกั้นไมใหชาวชนบทอพยพเขาเมือง เพราะเมื่อมีรายไดแลวก็ไมจําเปนจะตองเขามาหางานทํา 
เปนการชวยลดปญหาสลัม อาชญากรรมและปญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวของไปในตัว นอกจากนี้รัฐจะมี  
รายไดเพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษีอากรจากการผลิตเหลาและในอนาคตจะทําใหเกิดอาชีพอยางอื่น
ตามมาอยางตอเนื่อง เชน การบรรจุภัณฑ เครื่องปนดินเผา เปนตน การผลิตเหลาของชาวบานดังที่
กลาวมาแลวนั้นคือ การผลิตเหลาที่ทําจากสมุนไพรซึ่งจะกอใหเกิดผลตอสุขภาพนอยกวาเหลาโรง 
ดวยเหตุผลสําคัญตางๆ ดังกลาวนี้ เชนนี้ เหลาพื้นบานในแตละทองถ่ินจึงมีความหมายสําหรับ
ชาวบานนับแต การสรางอาชีพ รายได ระบบเศรษฐกิจทั้งระบบของชุมชนไดมีการหมุนเวียน ใน
ขณะเดียวกัน  ผูบริโภคจะมีทางเลือกมากขึ้น สินคามีคุณภาพและความหลากหลายเพราะทุกวันนี้
ประชาชนคน ทั่วไปมีทางเลือกนอยมาก เนื่องจากมีเหลาที่เปนของคนไทยอยูเพียงสองสามยี่หอ
เทานั้นและยังมีคุณภาพต่ําเปนของแถมดวย 
  
นโยบายสุราของรัฐกับการผลิตเหลาพื้นบาน 

 การผลิตเหลาพื้นบานอยาง อุ สาโท น้ําตาล เมา ตะหวากและเหลาตม ไดชะงักงันไป
และในที่สุดกลายเปนของผิดกฏหมาย ในนาม “เหลาเถื่อน” ผูผลิตถูกเก็บภาษีสุราและรัฐไดเอ้ือ
ประโยชนในรูปแบบสัมปทานใหแกบริษัทเอกชนไมกี่รายที่ผูกขาดในการผลิตเหลา ทั้งหมดนี้เปน
ผลสวนหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากรัฐไดประกาศระเบียบและวิธีการบริหารจัดการเรื่องสุรา 
 โดยนโยบายสุราของรัฐที่จะกลาวถึงนี้ เปนที่มาของกฎเกณฑที่ เกี่ยวของกับการ
บริหารงานสุราของประเทศไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ซ่ึงเปนนโยบายหลักของกลุมทางการเมือง 
กลุมทุนรายใหญ และเจาหนาที่ของรัฐใชในการควบคุม การผลิตเหลาพื้นบานมาโดยตลอด วามี
ความเปนมาและเกี่ยวของกับผลประโยชนตางๆ ดานใดบางเพื่อแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของการ
ควบคุมชาวบานในการพัฒนาองคความรูและภูมิปญญาในการผลิตสุรานับตั้งแตยุคเริ่มตน  
 ในอดีตการแสวงหารายไดของแผนดินไดกําหนดใหสินคาชนิดตางๆ ตองเสียภาษีเขา
รัฐ สุราก็เปนสินคาสําคัญประเภทหนึ่งที่รัฐเห็นวาจะสามารถสรางรายไดมากมายใหแกแผนดิน 
สุราจึงถูกกําหนดใหตองเสียภาษี เนื่องจาก เปนส่ิงที่ควรตองหามเพราะรัฐไมพึงประสงคใหมีการ
บริโภคสุรากันอยางแพรหลาย ดังนั้นจึงเรียกเก็บภาษีสุราในอัตราสูง ตามความเหมาะสมกับฐานะ
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ทางเศรษฐกิจและปริมาณการบริโภคของประชาชน ดังนั้นเมื่อภาษีสุราเปนแหลงรายไดที่รัฐใช
ประโยชนเพื่อการคลังมาเปนระยะเวลานาน รัฐจึงไดวางกฎเกณฑเพื่อบังคับและควบคุมผูผลิต     
ทั้งหมดโดยเรียกวา “นโยบายสุรา” ขอกําหนดนี้ถือเปนเครื่องมือที่สําคัญ มาตลอดระยะเวลากวา
รอยป ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 8 ชวงเวลาดังนี้ คือ  

1. นโยบายสุราตั้งแตอดีตจนถึงกอนป พ.ศ.2470  
2. นโยบายสุรา พ.ศ.2470-2484 
3. นโยบายสุรา พ.ศ.2485-2502 
4. นโยบายสุรา พ.ศ.2503-2507 
5. นโยบายสุรา พ.ศ.2508-2517 
6. นโยบายสุรา พ.ศ.2518-2527 
7. นโยบายสุรา พ.ศ.2528-2542 
8. นโยบายสุราตั้งแตป พ.ศ.2543 เปนตนมา 

 ดังจะเห็นแลววานโยบายการเก็บภาษีสุรามีผลบังคับใชมาตั้งแตสมัยสุโขทัยแตอัตรา
และวิธีการจัดเก็บนั้นไมไดมีหลักฐานกลาวไวเปนลายลักษณอักษรแตจะมาชัดเจนในสมัยสมเด็จ
พระนารายณมหาราชที่มีการเรียกเก็บอากรสุราจากการนับจํานวนเตาที่ตมกลั่นสุราขายและเริ่มเก็บ
อากรจากผูขาย ถึงแมวารัฐจะมีการเรียกเก็บอากรในลักษณะนี้แตก็อนุญาตใหชาวบานสามารถกลั่น
เหลาขายไดตามอําเภอใจ แตหลักการดังกลาวเกิดการเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่ 1 ที่มีการ
กําหนด กฎหมายเรื่องน้ําสุรา(พ.ศ.2329) ออกมาใช คือ หามผูใดก็ตามตมกล่ันเหลาโดยมิไดรับ
อนุญาตอยางเด็ดขาด นอกจากนายอากรที่ไดรับการแตงตั้งแลวเทานั้นจึงจะมีสิทธิในการตมกล่ัน
และจําหนายเหลาไดแตเพียงผูเดียว นอกจากนี้นายอากรยังมีสิทธิในการแตงตั้งพรรคพวกของตน
ออกตรวจคน จับกุมผูผลิตและจําหนายสุราเถ่ือนโดยโทษที่กําหนดไวนั้นจะปรับเปนเงิน(240 บาท) 
สวนผูซ้ือเองก็จะตองไดรับการลงโทษดวยเชนเดียวกันคือ ปรับเปนเงินจํานวนครึ่งหนึ่งของผูขาย 
นับวาเปนการลงโทษที่หนักมากที่สุดขั้นหนึ่งในสมัยนั้น หลังจากนี้ไมนานไดมีการสรางโรงงาน
ตมกลั่นเหลาขึ้นที่ริมแมน้ําเจาพระยา ตําบล บางยี่ขัน จังหวัดธนบุรี นับเปนโรงงานสุราแหงแรกที่มี
คนจีนเปนผูประมูลไปเพื่อตมกลั่นสุราแบบผูกขาด  แตก็ตองเสียอากรตามที่ รัฐกําหนดไว              
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบานเมื่อมีสุราโรง (สุราโรงงานที่มีนายอากรไดรับอนุญาต เปนผูผลิต
อยางถูกตอง) คือเหลามีราคาแพง เนื่องจากรัฐมีการผูกขาดการผลิตและจําหนายสุราแตไมไดมีการ
กําหนดราคาขายสุราไว จึงเปนเหตุใหผูประมูลไดทําการเพิ่มคาอากรสุราและผลกําไรที่ตองการจะ
ไดรับลงไปในตนทุนการผลิต  
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 ดวยเหตุผลดังกลาว เหลาโรงจึงมีราคาแพง ชาวบานไมอาจหาซื้อมาดื่มไดโดยงายเปน
ผลใหชาวบานเกิดการลักลอบทําการผลิตและจําหนายสุราเถื่อน แมวาชาวบานจะไดรับความ   
เดือดรอนและผลกระทบกับการดํารงชีวิตอยางไรก็ตาม การดําเนินงานทุกอยางยังคงใชวิธีการเดิม
และมีผลทําใหแผนดินมีรายไดจากอากรสุราสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนี้   
 
ตารางที่ 2  แสดงรายไดจากอากรสุราในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 
 
 รัชกาลที่ จํานวนเงิน (บาท)  
 1 

2 
3 
4 

190,514 
264,000 
287,938 
500,000 

 

  
ที่มา :  พอใจ  ถมยา 2529 
 
 รายไดที่เพิ่มมากขึ้นสวนหนึ่งมาจาก พอคาที่มีความสัมพันธกับเจาขุนมูลนายจึงไดรับ
สิทธิพิเศษในการผูกขาดการคาและไดใชเสนสายในราชสํานักเพื่อการประมูล ซ่ึงผลประโยชนและ
สิทธิพิเศษตางๆ มากมายที่มากับการไดผูกขาดอากรจึงเปนสิ่งจูงใจใหผูประมูลเกิดการแกงแยงโดย
สิทธิและเลหเหล่ียมตางๆ เพราะเปนธรรมดาของผูไดสิทธิ์ขาดยอมสามารถแสวงหากําไรไดมากน
อกเหนือจากจํานวนเงินที่ตองสงรัฐและยังมีโอกาสไดรับการแตงตั้งเปนขุนนางที่มีราชทินนามเปน
เกียรติแกวงศตระกูลอีกดวย 
 ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5(พ.ศ.2492) ไดมีการตราพระราชบัญญัติภาษีอากรสุราชั้นใน 
เพื่อใชบังคับในการจัดเก็บภาษีสุรา ทั้งสุราตมกลั่นในประเทศและนําเขาจากตางประเทศใหเปน
อัตราเดียวกันและยกเลิกพระราชบัญญัติเรื่องน้ําสุราที่เคยกําหนดไว (พ.ศ.2329) โดยใหอํานาจแก 
พนักงานเปนผูพิจารณาออกหนังสือใบอนุญาตสําหรับทําการผลิตและคาสุราที่จะตั้งขึ้นในเขต   
ทองที่เปนแหงๆ ไป สวนการเก็บภาษุรานายอากรจะเปนผูจัดเก็บไดตามอัตราที่กฎหมายกําหนดไว
เทานั้น เมื่อมีการกําหนดเชนนี้ ทําใหสุราขายไดนอยลง (เหตุผลสวนหนึ่งมาจากสุราตางประเทศเขา
มาขาย) นายอากรไดรับผลประโยชนและมีความสนใจเขาผูกขาดอากรสุรานอยลง ในสมัยนี้รัฐจึงมี
รายไดแผนดินต่ําลง ดังนั้นในปพ.ศ. 2450 จึงไดทําการทดลองจัดเก็บภาษีในบางพื้นที่ ปรากฎวา
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ไดผลดี เปนเหตุใหมีการจัดตั้งกรมสุราขึ้นเพื่อจัดเก็บภาษีเปนของรัฐทั่วทุกพื้นที่ (โดยใชขอกําหนด
ตางกัน) 

1. การเสียภาษีแบบรายเท โดยอนุญาตใหผูรับอนุญาตสามารถกลั่นสุราและใหเจาหนาที่ 
จัดเก็บภาษีตามจํานวนสุราและปริมาณแรงแอลกอฮอลที่ขนออกจากโรงงาน(รัฐจดัเกบ็
ภาษีไดเต็มเมด็เต็มหนวย) 

2. การเสียภาษีประเภทเหมาเตา จัดใหสําหรับผูประมูลที่ใหจํานวนเงินสูงสุดแกรัฐ เพื่อตั้ง 
โรงงานตมกลั่นสุราในเขตทองที่หางไกล กันดารและการคมนาคมไมสะดวก โดยให
เหมาเก็บภาษีเปนรายป (ไมมีการเสียภาษีอีกเมื่อนําสุราออกจากโรงงาน) และทางการ
จะกําหนดเฉพาะราคาขายสูงสุดไวใหเทานั้น แตผูผลิตจะนําไปปฏิบัติเชนใดก็สามารถ
ทําได (กําหนดราคาขายสงและปลีกไดตามใจชอบ) โดยทางการจะไมเขามาเกี่ยวของ 
จะกําไรหรือขาดทุนแลวแตผูผลิตเอง 

3. การเสียภาษีประเภทรายครัวเรือน มีการจัดใหชาวบานไดทําสุราในทองถ่ินทุรกันดาร  
 เชน ชาวเขาหรือแถบชายแดนที่ไมนิยมการซื้อขายเหลา แตการตมกลั่นประเภทนี้เปน 
 การอนุญาตเพื่อสําหรับใชในครัวเรือนโดยเฉพาะ จะจําหนายหรือแลกเปลี่ยนไมได แต 
 ในระยะตอมาบางพื้นที่ก็ไดรับอนุญาตใหจําหนายได โดยเสียคาธรรมเนียมปละ 1-2  
 บาทและสุราที่ตมไดก็ไมตองเสียเงินเมื่อนําออกนอกพื้นที่ 
 
 ในความเปนจริงแลวกรมสรรพสามิต ตองการที่จะใหการตมกลั่นทุกแหงเสียภาษีแบบ

รายเท เพราะสามารถเขาควบคุมไดเต็มที่และผลประโยชนจะไดดีแกรัฐบาล แตเนื่องจากทองที่  
บางแหงกันดารมาก การคมนาคมขนสงไมสะดวก ยากแกการควบคุมและขนสงสุราไปจําหนายให    
ทั่วถึง คาพาหนะขนสงในระหวางทองที่มีราคาแพงมาก ทําใหผูขายไมมีกําไรและนอกจากนั้น
ประเพณีของทองถ่ินมีความจําเปนที่จะตองใชสุราเปนเครื่องประกอบพิธีกรรมเสมอๆ เชน การเซน
ไหวผี หากไมผอนผันจะเปนการสงเสริมใหชาวบานตมสุราเถ่ือนเสียเองทางหนึ่ง 

 ดังนั้นเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับสถานการณตางๆ ในขณะนี้ รัฐจึงไดกําหนดการ
จัดการตมกลั่นสุราภายในประเทศ เปน4 วิธี เพื่อผูผลิตแตละกลุมและรัฐจะยังสามารถรักษา              
ผลประโยชนไวไดดังเดิม คือ 

• รัฐบาลทําการตมกลั่นสุราเอง 
• ใหบริษัทจังหวัดทําการผูกขาดไปตมกลั่น (เสียภาษีรายเท) 
• ใหบริษัทจังหวัดหรือเอกชนผูกขาดตมกลั่นแบบเหมาเตา (เสียภาษีเหมาเตา) 

 โดยมากเปนโรงงานสุราเล็กๆ และมีการคมนาคมขนสงไมสะดวก  
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• ใหเอกชนทําการตมกลั่นเปนรายครัวเรือน 
 ในสมัยตอมา (พ.ศ.2456) ไดมีการยกเลิกการประมูลผูกขาดเจาภาษีนายอากรทั้งหมด 
และประกาศใชพระราชบัญญัติขอบังคับสรรพากรทั่วประเทศ ในระหวางนี้กจิการสรุาก็ไดขยายตวั
ออกไปเรื่อยๆ จนในป พ.ศ. 2470ไดมีการเปลี่ยนชื่อของ “กรมสุรา” มาเปน“กรมสรรพสามิตต” 
และนโยบายของรัฐก็กําหนดใหเจาพนักงานตมกลั่นสุราและจําหนายเอง ภายใตการควบคุมดูแล
ของกระทรวงการคลัง จึงไดเร่ิมทําการคนควาที่จะผลิตเหลาที่มีสีและรสชาติตางๆ (แทนการผลิต
แตเฉพาะเหลาขาว 28 ดีกร)ี เปนทํานองเดียวกันกับเหลาดองสมุนไพร เรียกชื่อวาเปน “สุราปรุง
พิเศษ”  
 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเมืองของไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช 
สูระบอบประชาธิปไตยตั้งแตในป พ.ศ. 2475 ทําใหบทบาทและอิทธิพลของชนชั้นกลางตอการ
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศเริ่มพัฒนากอตัวข้ึนจากการที่พอคาตองอาศัยเสนสายใน   
ราชสํานักเพื่อใหไดมาซึ่งอภิสิทธิ์ตางๆ ก็เปลี่ยนรูปแบบมาเปนความสัมพันธกับทหาร นักการเมือง
และขาราชการผูควบคุมกลไกอํานาจรัฐ *  โดยในระยะแรกที่เศรษฐกิจสวนรวมยังดอยพัฒนา
บทบาทของความสัมพันธเหลานี้ยังมีนอย จนมาถึงสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซ่ึงเปนผูนําลัทธิ
เศรษฐกิจแบบชาตินิยมมาใช ซ่ึงเนนใหมีการพัฒนากระบวนการผลิตทุกดานโดยคนไทย โรงงาน
สุราก็เปนหนึ่งในกิจการดังกลาวในนามของบริษัทจังหวัด จํากัด ที่เร่ิมดําเนินการอยางจริงจังเมื่อป
พ.ศ. 2483 เพื่อการผูกขาดสินคาสรรพสามิตในระยะแรก (ผาณิต ทรงประเสริฐ 2527 : 650-664 อาง
ถึงใน ณรงคฤทธิ์ อับรานุเคราะห 2546 : 75) ตอมาเมื่อมีการเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจจากระบบ
ชาตินิยมเปนระบบทุนนิยม ภายใตการบริหารประเทศอยางเผด็จการของจอมพลสฤษดิ์ การให
อํานาจผูกขาดและอภิสิทธิ์ในรูปแบบตางๆ แกพอคาผูมีความใกลชิดและไวเนื้อเช่ือใจเกิดขึ้นโดยไม
มีเสียงตอตานคัดคาน ดังเชน กรณีสิทธิผูกขาดการทําเหลาแมโขง (ภาวดี ทองอุไทย 2531 : 8) 
ดังนั้นในปพ.ศ.2484  จึงมีการนําสุราปรุงพิเศษชนิดแรกออกมาจําหนายคือ “แมโขง” และไดรับ
ความนิยมอยางมากตั้งแตนั้นเปนตนมา โดยชื่อไดมาจากเนื้อเพลงปลุกใจของหลวงวิจิตรวาทการที่
ประพันธขึ้นในชวงที่ไทยมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในการใชลําน้ําโขง แตตอมาก็มีคูแขงของ แม
โขง ซ่ึงมีรสชาติใกลเคียงวิสกี้และติดปากคอเหลามากนั่นคือ “แสงโสม” และ “เหลาตระกูลหงส” 
(ภาวดี ทองอุไทย 2531 : 7) สถานการณตางๆ ไดดํานินไปในรูปแบบที่เปนอยูมาเรื่อยๆ  

                                                        
 *  อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน  เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม.  การผูกขาดทางเศรษฐกิจและการ
ครอบงําทางการเมืองในประเทศไทย. วารสารธรรมศาสตร ปที่ 10 เลม 3 กันยาน 2524, หนา 6-37. 
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 จนกระทั่งในปพ.ศ. 2493 กฎหมายภาษีช้ันในจุลศักราช 1248 ( พ.ศ. 2429)  ที่บังคับใช
เก็บภาษีสุรามานานและไดทําการแกไขเพิ่มเติมหลายครั้ง จึงมีการยกรางขึ้นใหมใหเปนฉบับ
เดียวกัน จึงไดประกาศใช “พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ 2493” ขึ้นใชทดแทน (ดูรายละเอียดไดใน
ภาคผนวก ก ) 

พ.ร.บ. ฉบับดังกลาวเปนจุดเริ่มตนของการบริหารงานสุราสมัยใหมของไทย ซ่ึงมีการ
กําหนดวิธีการบริหารงานสุราไวอยางครอบคลุมและชัดเจน  ครบวงจรของการผลิตและจําหนาย
สุราในทุกๆ ดานทั้งยังคงใชบังคับตลอดมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงรายละเอียดบัญญัติไวเปนเด็ดขาดความ
วา  “หามมิใหผูใดทําสุราหรือมีภาชนะหรือเคร่ืองกลั่นสําหรับทําสุราไวในครอบครอง เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี”  นอกจากนั้นแลวยังกลาวเนนเปนบทบัญญัติอีกบทหนึ่งวา “ผูท่ีไดรับ
อนุญาตทําสุราตองปฏิบัติตามวิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนดวาดวยกรรมวิธีเก่ียวกับสุรา การ
ใชวัตถุดิบ ระยะเวลา และวิธีการเก็บรักษาสุรา ชนิดของสุรา และแรงแอลกอฮอล จํานวนสุราท่ีใหทํา
และขายในทองท่ีท่ีกําหนด” บทบัญญัตินี้ วิทยา (2539) ไดอธิบายวา เนื่องจากการทําสุราหรือการ
ผลิตสุราเปนสินคาที่ทําไดงายมีผลทางเสียหายมากกวาทางดีคือ หากผูทําสุรามีความรูความสามารถ
เพียงพอผลที่ไดรับคือ อาจทําใหผูบริโภคถึงกับพิการหรือเสียชีวิตไดจึงจําเปนตองมีกฎหมาย    
ควบคุมเปนกรณีพิเศษ (วิทยา อัศวนิก 2539 : 14) 
 โดยผูที่จะทําสุราออกขายไดตองเปนผูที่ไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิตเทานั้น 
โดยอธิบดีกรมสรรพสามิตเพียงผูเดียวเทานั้นที่มีอํานาจออกใบอนุญาตเพื่อใหผูประกอบการไดรับ
การอนุมัติใหผลิตสุราออกขายไดภายใตขอบังคับแหงคําส่ังกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารสุรา 
(เพิ่งอาง : หนาเดียวกัน)   
 เมื่อเปนเชนนี้อาจกลาวไดวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 เขียนขึ้นเพื่อรับใชกลุม
ธุรกิจที่ผูกขาดการสัมปทานการผลิตเหลาซ่ึงมีอยูเพียงไมกี่ตระกูลเทานั้นเพราะกลุมที่รางกฎหมาย
ฉบับนี้ขึ้นมาไมวาจะเปนกระทรวงการคลังหรือรัฐบาลที่ผานๆ มาลวนไดรับผลประโยชนจากกลุม
นักธุรกิจสุราเหลานี้  

 โดยในยุคดังกลาวนั้นโรงงานสุราในประเทศเปนของรัฐบาลทั้งหมด มาจนกระทั่งถึงป 
พ.ศ.2503 กระทรวงการคลังเห็นวาโรงงานสุราที่มีอยูนั้นเกาแกทรุดโทรมมากและรัฐเองก็มี         
ขอจํากัดในเรื่องงบประมาณ ไมสามารถดูแลปรับปรุงเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อขอนุญาตตั้งโรงงาน
สุราได โดยรัฐตั้งเกณฑในการผลิตและจําหนายไว สงผลใหในชวงเวลานั้นมีโรงงานสุราขนาดเล็ก
เกิดขึ้นเปนจํานวนมากรัฐบาลจึงมีความเห็นวาโรงงานสุราที่มีอยูนั้นลาสมัยจึงดําริใหยกเลิกโรงงาน
สุราทั้งหมดและปรับเปลี่ยนนโยบายโดยอนุญาตใหตั้งโรงงงานขนาดใหญเพียง 12 โรงทั่วประเทศ
และไดเปดประมูลแกเอกชนที่สนใจจัดสรางโรงงานผลิตสุราในป พ.ศ.2526 (กอนทําการยกเลิก 
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โรงงานสุราเกาทั้งหมดในป พ.ศ. 2527) ในการประมูลคร้ังนั้นกลุมสุราทิพยของนายเจริญ            
สิริวัฒนภักดี ไดรับสัมปทานไปทั้ง 12 โรง ดําเนินการผลิตและจําหนายตั้งแตป พ.ศ 2528            
จนกระทั่งส้ินอายุสัญญาในป พ.ศ.2542  
 หลังจากสิ้นอายุสัญญารัฐบาลไดมีมติเห็นชอบใหเปดเสรีการผลิตและจําหนายสุรา โดย
กระทรวงการคลังกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิขอรับใบอนุญาตทําและขายสงสุรา รวมทั้ง
มาตราฐานโรงงานสุราไวในประกาศวิธีการบริหารงานสุรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 (ดูรายละเอียดได
ใน   ภาคผนวก ข)  
 การทําและขายสงสุรากลั่น (เหลาขาว วิสกี้ บร่ันดีและยืน) ผูขออนุญาตทําและขายตอง
เปนบริษัทจํากัดซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายไทย(ทุนจดทะเบียนไมต่ํากวา 10 ลานบาท) โรงงาน
ตองมีกําลังการผลิตขั้นต่ําวันละ 3 หมื่นลิตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 200 ไรและตั้งอยูหางจากแมน้ํา      
ลําคลองอยางนอย 2 กิโลเมตร ถากรณีทําสุรากล่ันชนิดอ่ืนรวมดวยตองเพิ่มกําลังการผลิตขั้นต่ําวัน
ละ 9 หมื่นลิตรและมีพื้นที่ไมนอยกวา 350 ไรโดยตองสงตัวอยางสุราใหกรมสรรพสามิตตรวจสอบ  
คุณภาพและชําระเงินภาษีหรือเงินอ่ืนใดตอกรมสรรพสามิตหรือเจาหนาที่กรมสรรพสามิตตาม
อัตราที่กําหนดไว 
 การทําและขายสงสุราแช เชน เบียรและไวนตางๆ กรณีสุราแชชนิดเบียร ผูขออนุญาต
ตองเปนบริษัทจํากัด มีทุนจดทะเบียนหรือมเงินคาหุนไมต่ํากวา 10 ลานบาท โรงเบียรขนาดใหญ
ตองมีกําลังการผลิตไมต่ํากวา 10 ลานลิตรตอป ขนาดเล็ก 1 แสนลิตรป ถาเปนสุราแชชนิดผลไม
(ไวน) ตองเปนบริษัทจํากัดหรือเปนสหกรณที่เสนอโครงการลงทุนกอสรางโรงงานสุรา สวนการ
ควบคุมคุณภาพและการชําระภาษีตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการทําและขายเชนเดียวกับสุรากล่ัน      
ทกุประการ 
 อย า งไรก็ต ามการ เปลี่ ยนแปลงแก ไขระ เบี ยบวิ ธีก ารบริหารงานสุ ร าของ
กระทรวงการคลัง พ.ศ.2543 (ฉบับที่2) นี้ไดกําหนดใหผลิตเครื่องดื่มที่มีความแรงของแอลกกอฮอล
ไมเกิน 15 ดีกรี ซ่ึงดูจะยังไมสามารถลดความขัดแยงระหวางชาวบานกับรัฐได รวมถึงกลุมผูกขาดที่
ดํารงอยูมาเปนเวลานานได เนื่องจากเงื่อนไขในการขออนุญาตผลิตและจําหนายที่ระบุไวใน
ประกาศนั้นเปนเสมือนการกีดกั้นไมใหการผลิตสุราเปนไปไดโดยเสรีไมตางจากเดิม 
 ดวยเหตุนี้การเคลื่อนไหวของกลุมเกษตรกรที่ผลิตและจําหนายสุรานอกระบบในเขต
ภาคเหนือตอนบนและเขตภาคอีสาน รวมทั้งนักวิชาการไดรวมตัวกัน (กลุมเครือขายเหลาพื้นบาน
แหงประเทศไทย คลท.)เพื่อกดดันใหยกเลิกพระราชบัญญัติสุรา 2493 จึงเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
เมื่อปลายป พ.ศ.2543 โดยผลักดันใหมีการรางพระราชบัญญัติเหลาชุมชนหรือเหลาพื้นบานขึ้นใช
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แทนพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 เพื่อเปดโอกาสใหเกษตรกรหรือคนทั่วไปสามารถผลิตเหลา 
พื้นบานเพื่อบริโภคและจําหนายไดโดยเสรี 
 ตอมาในปลายป พ.ศ. 2544 รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีนโยบายการสงเสริม
เศรษฐกิจชุมชน การกระตุนเศรษฐกิจ การสงเสริมความรูและภูมิปญญาเพื่อทองถ่ินปนแรงผลักดัน
สําคัญตอการกําหนดนโยบายการเปดเสรีการผลิตและจําหนายสุรา คือการมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 เร่ือง “การสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนโดยการสงเสริมการผลิตสุรา
แชผลไมและสุราพื้นเมือง รวมท้ังผลิตภัณฑจากผลผลิตทางการเกษตรที่มีแรงแอลกอฮอลไมเกิน 15 
ดีกรี”  
 จากมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว กระทรวงการการคลังก็ไดออก  “ประกาศ
กระทรวงการคลัง เร่ืองวิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ.2544 (ฉบับที่3)” ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2544  
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค) เพื่อใหเกิดการสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีและใหเปนแนว
ทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตโดยจะตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ คือเปน
สหกรณ เปนรัฐวิสาหกิจ  ชุมชน เปนกลุมเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.
2542 หรือเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ผูถือหุนทุกคนมีสัญชาติไทยและมี
ภูมิลําเนาอยูในพื้นที่โรงงานตั้งอยู(ขณะที่ขออนุญาต) และตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต
นอกเหนือจากภาษีสุราอีกดวย ในประกาศฉบับนี้ยังไมมีความแตกตางจากเงื่อนไขเดิมเทาใดนัก คือ
ยังคงอนุญาตใหผูผลิตสามารถทําการผลิตและจําหนายสุราไดเฉพาะสุราแชที่มีความแรง
แอลกอฮอลไมเกิน 15 ดีกรี เชนเดิมโดยยังไมมีการอนุญาตใหผลิตสุรากล่ันตามขอเรียกรองของ
กลุมชาวบาน 
 ถึงอยางไรก็ตามผูผลิตยังคงทําการเคลื่อนไหวกดดันอยางตอเนื่อง(ในนามของ คลท.) 
จนในที่สุดรัฐบาลจึงอนุญาตใหทําการผลิตสุรากลั่นไดตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวตามประกาศ 
วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 (ฉบับท่ี 4) โดยตองเปนสุรากลั่นที่มีความแรงแอลกอฮอลตั้งแต 
15 ดีกรีขึ้นไปแตไมเกิน 40 ดีกรี  เพื่อเปนการขยายโอกาสใหกับเกษตรกรที่จะสามารถผลิตเหลา
พื้นบานจําหนายไดโดยเสรีมากขึ้นโดยประกาศฉบับนี้ถือเปนกฎหมายฉบับลาสุดที่มีผลบังคับใช
มาถึงปจจุบัน   
 กฎเกณฑดังกลาวไดสรางความพอใจใหกับชาวบานในระดับหนึ่งเทานั้น เนื่องจากการ
ผลิตเหลาของชาวบานโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคเหนือตอนบน มักจะมีความคุนเคยกับรสชาติและ
ปริมาณแอลกอฮอล(ดีกรี)ที่แรงมากกวาทางรัฐไดออกระเบียบเพื่ออนุญาตใหทําการผลิต เมื่อ
สถานการณเปนเชนนี้จึงสงผลกระทบกับวิถีชีวิตประจําวันของชาวบานและเปนเหตุแหงความ
ขัดแยงระหวางชาวบานดวยกันเอง เพราะผลสืบเนื่องจากการออกนโยบายที่ไมสอดคลองกับความ
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ตองการของชาวบานสวนใหญในพื้นที่ ซ่ึงอาจกลาวไดวารัฐยังไมอาจมอบอิสระและคืนสิทธิในการ
ประกอบอาชีพใหกับชาวบานไดอยางแทจริงทั้งๆ ที่ชาวบานมีความสามารถที่จะรักษาภูมิปญญา
ดั้งเดิมไว เมื่อนโยบายของรัฐไดสวนกระแสกับวิถีการทํากินของชาวบาน ความคาดหวังที่รัฐ
ตองการจะเห็นชาวบานมีรายไดที่มั่นคงเพื่อชวยลดการสรางปญหาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศคง
จะตองรอคอยกันตอไป 
 
รัฐกับการควบคุมการบริโภคเหลาพื้นบาน 
 “ถาปลอยใหมีการผลิตและจําหนายเหลาโดยเสรี คนจะดื่มเหลามากขึ้น เปนตนเหตุของ
อาชญากรรม รัฐไมสามารถควบคุมคุณภาพเหลาของผูผลิตรายยอยได ซ่ึงจะยิ่งเปนอันตรายตอ
ผูบริโภค รัฐจะสูญเสียรายไดจากการเก็บภาษี” 
        (นักวิชาการภาษี 9 กรมสรรพสามิต) 
 

 ในสังคมไทยมีการผลิตเหลามาเปนเวลานาน ซ่ึงทําใหรัฐเขามามีบทบาทในการดูแล  
จัดการ โดยในแตละชวงเวลาตางก็มีการดําเนินนโยบายเกี่ยวกับเหลาที่แตกตางกันออกไป เพื่อให
เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของไทยในขณะนั้นๆ  

 ในอดีตนั้นคนไทยไมใชคอสุราขนานแท เหมือนกับชาวตะวันตกหรือชาวจีน ที่มาเยือน
เมืองไทยนับตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงตอนตนรัตนโกสินทร สาเหตุสําคัญที่คนไทยไมคอย
นิยมดื่มสุรา มาจากขอหามทางพุทธศาสนา รวมถึงคานิยมสมัยนั้นที่ถือวาการเปนนักเลงสุราเปน
ความชั่วอันมิใชคุณสมบัติของสาธุชน แตถาจะกลาววาประเทศไทยในอดีตเปนเขตปลอดเหลานั้น
คงจะกลาวไดยาก เนื่องจากคนไทยใชเหลาในพิธีกรรมตางๆมากมายดังที่กลาวมาแลว โดย ชาวบาน
มักจะตมเหลามาแจกจายดื่มกันเพื่อความสนุกสนาน ครื้นเครง เหลาที่ชาวบานนิยมดื่มกันเปนหลัก
คือ เหลาที่ชาวบานทํากันเอง มีกรรมวิธีไมสลับซับซอน (วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ 2544 : 126) ตอมา
ในสมัยรัชกาลที่ 1 ไดมีการตั้งโรงเหลาขึ้นแถบบางยี่ขัน การดื่มเหลาจึงแผหลาย ในสมัยรัชกาลที่ 3 
รัฐมีรายไดจากอากรสุราถึงปละเกือบ 2 แสนบาท ซ่ึงสวนหนึ่งเปนเพราะมีคนจีนอพยพเขามาเปน
กุลีหางานทําในเมืองไทยมากขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ 5 ประชากรในประเทศมี 7.1 ลานคน เปนคนจีน
ถึง 2.5 ลานคน และเนื่องจากกุลีจีนเปนกลุมลูกคาสําคัญ การตมกล่ันสุราจึงตกอยูในหนาที่ของคน
จีนที่แพรหลายมากขึ้น โดยในสมัยนั้นพอคาจีน จะนําเรือปกธงเรขายสุราไปตามคลองตางๆ ใน
กรุงเทพฯ ในระยะตอมา ความนิยมชมชอบในการดื่มสุราไดขยายวงออกไปสูกลุมคนไทยทกุชนชัน้
ฐานะ การออกไปตั้งวงดื่มสุราเพื่อความคึกคัก กระปรี้ประเปรา แบบที่คนจีนนิยมกันก็เริ่มปรากฏ
ใหเห็นมากขึ้น ดังมีสํานวน “ไปกงเหลากัน” ใชกันอยูในหมูคนไทยคําวา “กง” ซ่ึงเปนคําจีน 
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หมายถึงเครื่องตวงสุรารูปทรงกระบอกสูงประมาณนิ้วครึ่ง ซ่ึงทุกวันนี้ก็ไดกลายเปนคําที่ใชกัน
แพรหลายในหมูคอสุรา ในขณะเดียวกัน เหลาจากตางประเทศก็เร่ิมมีผูนําเขามาขายในเมืองไทย
มากขึ้นและยังมีราคาถูกกวาเหลาในประเทศ ทั้งนี้เนื่องมาจากสนธิสัญญาเบาวริงที่ไทยทํากับ
ประเทศมหาอํานาจในป พ.ศ. 2398 ทําใหเหลาจากตางประเทศเสียภาษีขาเขารอยละ 3 เมื่อเหลา
ราคาถูก คนไทยก็ยิ่งดื่มเหลาเพิ่มมากขึ้น คอสุรามีตั้งแตชาวบานไปจนถึงชนช้ันสูง ดื่มกันแถบจะ
ทุกโอกาสไมวาในงานพิธีกรรม งานเทศกาล งานเลี้ยงตางๆ และมีจํานวนไมนอยที่ดื่ม เปนกิจวัตร 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาอยูหัว ทรงมีพระราชหัตเลขาไวเมื่อป พ.ศ. 2422 วา “คนยุโรปที่อยู
ในกรุงเทพ ฯ นี้ก็ไดพูดหลายคนวา ทุกวันนี้มีคนเมาเดินตามถนนมากขึ้นกวาแตกอน เพราะสุราขาย
ถูกกันมาก” ในปลายรัชกาลของที่ 5 นี้ ทําใหสามารถเก็บอากรสุราไดสูงกวา 6 ลานบาท (วันชัย 
ตันติวิทยาพิทักษ 2544 : 128) เนื่องจากมีการยกเลิกใหสิทธิการผูกขาดแกนายอากรเหลา โดยรัฐทํา
การจัดเก็บภาษีเหลาเอง ไมใหการจําหนายแพรไปไดไกล ทางดานกระทรวงการคลังก็พยายาม
สนับสนุนการขาย ดวยการใหรางวัลแกผูขายเหลาเกินสัญญา และใหรางวัลแก กํานัน ผูใหญบาน ที่
สามารถทําใหการขายเหลาในทองถ่ินประสบผล ทําใหเกิดการปราบปรามเหลาเถื่อนอยางจริงจัง
มากขึ้นในยุคที่รัฐบาลเขามารับผิดชอบกับการจัดเก็บภาษีและมีนโยบายสงเสริมจําหนายเหลาโรง
อยางเต็มที่ ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นหลังจากที่มีการทําสัญญาเบาวร่ิงจึงทําใหมีเหลาตางประเทศเขามาขาย
ในประเทศไทยมากขึ้นดวย 

  เมื่อกรมสรรพสามิตไดรับการสถาปนาขึ้นเปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
โดย ทําหนาที่จัดเก็บอากรจากสิ่งประดิษฐและผลิตขึ้นภายในประเทศ เหลาจัดเปนสินคาควบคุม
ประเภทหนึ่ง ที่ตองถูกเก็บภาษีสรรพสามิต เนื่องจากเปนสิ่งที่บริโภคแลวอาจกอใหเกิดผลเสียตอ
สุขภาพของผูบริโภคและยังกอใหเกิดตนทุนตอสังคมดวยนั่นก็คือในที่สุดแลวรัฐก็ตองใหการ
รักษาพยาบาลและดูแลแกปญหาสังคมตางๆ ที่ตามมาอีก เชน เกิดการระหองระแหงในครอบครัว
ซ่ึงทําใหรัฐตองใหบริการดานการรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจวบจนปจจุบันจะเห็นไดวารัฐ
ไมไดหามการผลิตและการบริโภคเสียเลย แตจํากัดดวยวิธีการเรียกเก็บภาษีซ่ึงเปนวิธีการที่ดูวาจะ
ใหความเปนธรรมกับทุกฝาย อยางไรก็ตามอาจจะมีคนบางกลุมที่ไดรับผลกระทบมากกวาปญหา
ดานเศรษฐกิจ แตไดครอบคลุมไปถึง ชองทางการประกอบอาชีพ ความรูที่ไดรับสืบทอดมากวารอย
ปและวิถีชีวิตที่จะตองปรับเปลี่ยนเพราะไมสามารถเอาชนะตอกฎเกณฑที่รัฐกําหนดเอาไว 
 จากหลักฐานที่กลาวมาทั้งหมดอาจทําใหเกิดความเขาใจในหลักฐานที่มาและ
ความสําคัญของเหลาในสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง เหลาพื้นบานที่ชาวบานมีความ คุนเคยกันดี
มาตลอดทุกยุคทุกสมัย แมวาจะมีอุปสรรคและขัดกับหลักการที่รัฐไดวางนโยบายไวก็ตาม ชาวบาน
ยังคงทําการผลิตกันตอมาถึงปจจุบัน ดวยความจําเปนและประโยชนเพื่อการนํามาใชสอยที่มีอยูมาก
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เกินกวาจะเปนเพียงเครื่องดื่มเพื่อการสังสรรคเทานั้น ในชุมชนกรณีศึกษา (บานหลวง) เปนพื้นที่
หนึ่งที่มีช่ือเสียง เปนที่รูจักกันดีในแถบภาคเหนือตอนบน ในเรื่องการผลิตเหลาพื้นบานความมี
ช่ือเสียงเกิดขึ้นจากสาเหตุใดและมีความสําคัญกับชุมชนอยางไร ผูศึกษาไดนําเสนอรายละเอียดไว
ในบทตอไป  
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บทท่ี 4 
“ดาวลอย” เหลาพื้นบาน บานหลวง 

 
 นับตั้งแตอดีตเปนตนมา เหลาพื้นบานแหง ตําบลแมตื่นและตําบลใกลเคียงอยางตําบล
มอนจองมีผูคนจํานวนนอยเทานั้นในภูมิภาคนี้ที่ไมรูจัก เหลาที่มีช่ือเสียงโดงดัง ในเรื่องของรสชาติ 
อันเกิดจากความเขมขนของลูกแปงเหลาที่หมักดวยสมุนไพรกวาสามสิบชนิด ทําใหเหลาของชุมชน
แหงนี้ไดรับการกลาวขานถึงเสมอโดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูคอสุราที่ดื่มเหลาพื้นบานดวยแลว  
 เหลาพื้นบานที่ผลิตขึ้นในชุมชนนี้ไดรับการตั้งชื่อวา  “ดาวลอย”  และเปนเหลาที่อยูคู
กับตําบลแมตื่นและตําบลมอนจองมานานตราบหลายชั่วอายุคน เวลาเริ่มผลิตมีมาตั้งแตเมื่อใดไมมี
ใครใหคําตอบที่ชัดเจนได  
 ดาวลอยเปนเหลากล่ัน(เหลาขาว)ชนิดหนึ่ง ที่ใชขาวเหนียวพันธุเหมย-นองและสันปา
ตอง เปนวัตถุดิบหลัก รวมทั้งสมุนไพรอีกหลากหลายชนิด จึงเปนเหลาที่มีดีกรีสูงมาก ยิ่งเมื่อเปน
เหลาที่กล่ันไดเปนขวดแรกๆ จะมีดีกรีสูงถึง 60-70  จะเรียกวา “เหลาหัวหรือเหลาเด็ด” สามารถจุด
ติดไฟได  
 ดาวลอยเปนเหลาพื้นบานที่ขัดตอนโยบายของรัฐนับตั้งแตมีการออกพระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ.2493 ซ่ึงหามมิใหชาวบานผลิตเหลาโดยมิไดรับอนุญาตที่ไดตั้งขอกําหนดเอาไว เหลาดาว
ลอยจึงถูกตีความหมายไดวาเปน “เหลาเถื่อน” ในสายตาของคนสวนใหญโดยท่ัวไปนับตั้งแตบัด
นั้นเปนตนมา แตชาวบานก็ยังคงลักลอบทําการผลิต ดวยเหตุผลท่ีมีความจําเปนมากกวาเพื่อการดื่ม 

 ที่มาของชื่อ “ดาวลอย” นั้น จากการสัมภาษณ ผูชายสูงอายุจํานวนมากในชุมชน มีความ
เชื่อวา คนที่ดื่มดาวลอยนั้น เมื่อเริ่มเมาจะเห็นรูปดาว ลอยเต็มไปหมด แตตอนเชาตื่นมาจะไมมี
อาการเมาคางหรือมีกล่ินติดตัว เหมือนกับการดื่มสุราประเภทอื่นๆ สวนผูหญิงผูที่มีหนาที่ตมเหลา
เชื่อวาที่มาของชื่อ ดาวลอยนั้น มาจากขณะกลั่นเหลา เมื่อหยดเหลาตกลงในขวดใสๆ แลวกระทบ
กับน้ําเหลาที่มีอยูในขวดนั้นจะมองเห็นฟองน้ํา เปนรูปดาวระยิบๆ ลอยอยูในขวดเปนเวลาระยะ
หนึ่ง จึงเรียกกันวา “ดาวลอย” สืบมา และสามารถสรุปไดสองประการดังที่ไดกลาวมาแลวโดยจะ
เปนคําตอบที่เกิดจากชาวบาน(ผูหญิง) ที่มีหนาที่ตมเหลาจะมีความเชื่ออยางหนึ่ง และกลุมผูชายใน
ฐานะคนดื่มจะเชื่ออีกแบบหนึ่งแตกตางกันไป แตถาเอยถึงเหลาดาวลอยแลวไมมีผูใดไมรูจัก เพราะ
ผูคนทั้งหลายเหลานั้นมักจะตอบเปนใหไดยินเปนเสียงเดียวกันวา “เกิดมาก็เห็นแลว แมก็เห็นแลว 
ยายก็เห็นแลว” ดังนั้นเมื่อถามถึงที่มาของเหลาดาวลอยจะไดยินคําตอบสองอยางนี้อยู เสมอ 
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สวนประกอบที่สําคัญในการผลิตเหลาดาวลอย 
 ขาวเหนียว สมุนไพรและเครื่องเทศชนิดตางๆ รวมทั้งเงินทุนและอุปกรณในการผลิต
เหลาพื้นบาน เชน ถัง กระทะ หมอปลอง ฯลฯ เปนสิ่งที่สําคัญในการผลิตเหลาดาวลอย แตเนื่องจาก
ผูหญิงบานหลวงในปจจุบันไมสามารถหาสมุนไพรและเครื่องเทศที่สําคัญไดจากในปาเหมือนกับ
อดีตที่ผานมา ชาวบานจําเปนตองซ้ือจากภายนอกเกือบทั้งหมดโดยราคาก็จะขึ้นอยูกับคุณภาพของ
สินคาที่นํามาใชโดยจะซื้อจากตัวเมืองเชียงใหมและจากพอคาเรที่มาจากตางทองถ่ิน อยางไรก็ตามมี
แมบานบางสวนไดปลูกพืชสมุนไพรที่มีความจําเปนตองใชไวในบริเวณบาน แตในระยะหลังก็มี
จํานวนไมมากนัก  
 - อุปกรณและเครื่องใชตางๆ  ในการผลิตเหลา ชาวบานทุกครัวเรือนจะมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการผลิตเหลาพื้นบานนี้ภายในครัวเรือนอยูแลว ทั้งที่สืบมาจากบรรพบุรุษ สรางขึ้นมา
ใหมและซื้อเขามาจากภายนอกชุมชน พอบานและญาติผูใหญฝายชายจะเปนผูชวยเหลือในการสราง
อุปกรณหลักๆ ในการตมเหลา เชน เตา รางน้ํา พาย และมีบางสวนที่จําเปนตองซื้อจากตลาด เชน 
กระทะ ถังพลาสติกสีดํา 
 - เงินทุน   นั้นชาวบานมักมีปญหาขาดแคลนเงินทุนในการซื้อวัตถุดิบซึ่งจะมีความ
แตกตางในสมัยอดีตที่วัตถุดิบสวนใหญที่นํามาใชจะหาไดในครัวเรือนรวมทั้งอุปกรณที่นํามาใชใน
การผลิตดวย ผูหญิงบานหลวงสวนใหญจึงนําเงินสวนที่เก็บไวใชจายในครอบครัวมาลงทุน
สวนมากจะอยูคร้ังละประมาณ 1,000 บาท เมื่อขายเหลาไดและมีกําไรจึงนําเอาเงินคืนกลับเขาไป
เพื่อใชจายในครอบครัวดังเดิม เงินทุนจึงเปนปญหาสําคัญอยางหนึ่งของแมบานในปจจุบันนี้ 
 
วัสดุอุปกรณ ขั้นตอนและวิธีการตมกล่ันเหลาดาวลอย 

 1. การเตรียมวัตถุดิบ 
• ขาว ขาวที่ใชผลิตเหลาของบานหลวงจะเปนขาวเหนียวและตองเปนขาวเหนียวเกา

ถึงจะดี เพราะถาเปนขาวใหมเวลาหมักขาวจะแข็งและจะจมอยูกนถังหมักพอนําไป
ตมขาวจะไหม กล่ินของเหลาจะเสียและไดน้ําเหลานอย 

• ลูกแปง เปนสวนประกอบสําคัญที่สุดเพราะรสชาติ กล่ิน ความแรงของเหลาจะดี
หรือไม ขึ้นอยูกับลูกแปง 

• น้ํา เปนหัวใจสําคัญในการผลิตเชนกัน คุณภาพน้ําที่แตกตางกันก็จะทําใหเหลามีรส
ดีหรือเลวตางกันได น้ําที่ใชในการผลิตเหลาสวนใหญจะเปนน้ําธรรมชาติ เชน น้ํา
บาดาล แตน้ําประปาไมนิยมใช เนื่องจากมีคลอรีนที่จะทําใหรสและกลิ่นเหลา
เปล่ียนไป (ศรีวรรณา 2546 ) สวนที่บานหลวงจะใชน้ําบาดาลและมีบางสวนใช
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น้ําประปาหมูบานซึ่งมีการใสคลอรีนแตปริมาณอาจจะไมสูงเกินไปที่จะทําใหกล่ิน
และรสชาติเหลาผิดไปจากเดิมมาก 

2. อุปกรณท่ีใชในการผลิตเหลาดาวลอย 
 อุปกรณที่ใชในการผลิตเหลา ในแตละทองถ่ินโดยเฉพาะทางภาคเหนือนั้นจะไมมีความ
แตกตางกันมาก เนื่องจากเปนอุปกรณที่มีอยูในครัวเรือนและสามารถหาไดใหชุมชน เชนหมอดิน 
หวด แตในปจจุบันก็ไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปบางแลวตามสภาพพื้นที่และเทคโนโลยีใหมๆ 
ที่ไดเขามาเอื้ออํานวยความสะดวกใหกับชาวบาน โดยในภาพที่ 4 จะแสดงใหเห็นภาพอุปกรณการ
ผลิตเหลาของชุมชนบานหลวงที่ยังคงใชและสามารถพบเห็นไดโดยทั่วไปในหมูบาน 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  แสดงอุปกรณการผลิตเหลาของชุมชนบานหลวง 
ที่มา : ศิลปวัฒนธรรม 18 (ธันวาคม 2539) : 116 
 

• หมอนึ่ง (หวด) ใชนึ่งขาวเหนียว สําหรับทําในครัวเรือนซึ่งทําไมมากก็จะใชหมอที่ใช
นึ่งกินปกติ แตถาทําคราวละมากๆ ก็จะตองจางคนมาชวยนึ่งใหมากยิ่งขึ้นตามปริมาณ
ที่ตองการ  

• ถังหมักขาว อาจใช หมอดิน ไหหรือตุมก็ไดแลวแตสะดวก แตที่บานหลวงในปจจุบัน
จะนิยมใชถังพลาสติกสีดํา 

• หมอตมกลั่นหรือหมอตมเหลา จะมีตั้งแตหมอดินเผา ปบ ถังน้ํามัน หมออลูมิเนียม 
จนถึงถังสแตนเลสที่มีคุณภาพดีและทนทานที่ สุด  ปจจุบันตั้งแตชาวบานตั้ ง
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โรงงานผลิตเหลาพื้นบานขึ้นแลวจะนิยมใชถังสแตนเลส เนื่องจากมีความทนทาน
มากกวาในระยะยาว 

• กระทะใชวางบนหมอกล่ัน เอาไวใสน้ําเย็น(น้ําธรรมดาที่อุณหภูมิปกติ) เพื่อที่เวลาไอน้าํ
และแอลกอฮอลที่ระเหยขึ้นมาในขณะกลั่น กระทบความเย็นของกระทะที่ไดจากน้ํา
บนกระทะจะควบแนนเปนหยดเหลา (น้ํา + แอลกอฮอล) ไหลลงภาชนะรองรับ 
กระทะที่ใชอาจเปนกระทะธรรมดาขนาดใหญกวาปากหมอกล่ันหรืออาจใชกะละมัง
แทนก็ได แตกนภาชนะตองโคงเปนคร่ึงวงกลมเปนสําคัญ 

 
 ในปจจุบันเนื่องจากตองทําการผลิตคราวละมากๆ และตอเนื่องตลอดทั้งวันจึงเปลี่ยนจาก
การใชกระทะใสน้ําแลวปดฝาถัง มาเปนการปดฝาถังใหสนิทแลวตอทอผานถังเก็บน้ําขนาดใหญ 
แลวใหไอน้ําระเหยผานออกมาและมื่อปริมาณน้ําในถังมีมากจึงทําใหเย็นอยูเสมอ 
 

• ร้ินและทอ ทําจากไมหรือโลหะ ร้ินที่ทําจากไมนิยมทําจากไมสักเกาไมนิยมใชไมสัก
ใหมเนื่องจากแอลกอฮอลที่รอนจะกัดเอาสีของไมออกไดงาย จะทําใหเหลามีสีเหลือง 
ร้ินในปจจุบันนิยมทําจากอะลูมิเนียมหรือสแตนเลส ทอที่ตอจากลิ้นนิยมใชสายยาง
ธรรมดา 

• เตาและฟน เตาที่ชาวบานใชกันนิยมทําโดยเอากอนอิฐมาเรียงแลวฉาบพอกดวย         
ดินเหนียวท่ีทําขึ้นเอง(นิยมใชดินรังปลวกผสมกับแกลบ แชน้ําหมักทิ้งไวซักระยะ
หนึ่ง)เปนวิธีที่ทํากันมาแตโบราณซ่ึงจะมีความเขมเหนียวมากที่ไมใชปูนเนื่องจากเมื่อ
ถูกความรอนสูงเปนเวลานานปูนจะแตก สวนฟนนั้นจะหาไดทั่วไปในหมูบานและ
หมูบานใกลเคียง การตมเหลานั้นมีความจําเปนตองใชฟนเปนจํานวนมากเพราะตองใช
ความรอนสูงอยูตลอดเวลา เพื่อใหไดน้ําเหลาในปริมาณที่สม่ําเสมอ ชาวบานไมนิยม
ใชแกส นอกจากในโรงงานเทานั้นที่นํามาใช เพราะราคาแพงจะทําใหตนทุนในการ
ผลิตสูงขึ้น 
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 3. วิธีการตมกล่ันเหลาดาวลอย  
• นําขาวเหนียวมาแชน้ําไวหนึ่งคืน เรียกวาการ “หมาขาว” กอน แลวจึงนําไปนึ่ง 
• นําขาวเหนียวที่นึ่งสุกมาผึ่งจนเย็นจากนั้นนําลูกแปงที่บดละเอียดแลวมาผสม ใน

อัตราสวนลูกแปงตอขาวกี่กิโลกรัมก็จะแตกตางกันไปแลวแตสูตรและความแรงของ
ลูกแปง 

• คลุกเคลาจนเขากันแลวนําไปบรรจุลงในถัง ไห หรือตุม แลวเติมน้ําลงไป พอทวมขาว
ตองไมมากเกินไปจะทําใหเสียได 

• ปดฝา หมักทิ้งไวในที่รมเปนเวลาประมาณ1อาทิตยหรือถานานกวานั้นไดก็ยิ่งดี 
• เมื่อทิ้งไวจนครบตามกําหนดก็เติมน้ําเพิ่มลงไปอีกพอประมาณ เรียกวาการ “ผาน้ํา” เพื่อ

เวลาตมกลั่นเหลา ขาวจะไดไมไหม แลวปดฝาหมักตออีกประมาณ 1 อาทิตย 
• เมื่อครบตามกําหนดเวลาก็จะได “น้ําขาว” หรือ “สาโท” เปนน้ําขุนๆ สีขาวมีกล่ินหอม

หวานของขาวที่ผสมกับสมุนไพรในลูกแปง สามารถดื่มกินไดเลยเพราะจะมีปริมาณ
แอลกอฮอลออนๆ เกิดขึ้นแลวแตถานํามากลั่นตอจะเปนเหลาขาว สีใส 

• การดมกลิ่นของชาวบานจะมีวิธีทําโดย นําขาวกับน้ําที่หมักไวในถังใสลงไปในถัง     
ตมกล่ัน แลวนําร้ินมาวางตรงกลางหมอระหวางกระทะที่ใสน้ําปดดานบนกับขาวที่ตม
อยูดานลาง  ไวใหไอน้ําและแอลกอฮอลที่ระเหยขึ้นมาขณะตนกลั่น กระทบความเย็น
ของกระทะแลวควบแนนเปนหยดเหลาไหลตามความโคงของกระทะมารวมกันที่กน
กระทะ หยดตกลงบนริ้นแลวไหลตอตามทอลงภาชนะรองรับ (ขวดหรือถัง) รอยตอ
ระหวางกระทะและหมอกล่ัน ก็จะใชสาขาว (ขาวที่หมักไวสําหรับตมเหลา) ขี้วัว 
ขี้ควายหรือผาชุบน้ํามาอุดรอยตอไวเพื่อไมใหไอระเหยของเหลาร่ัวออกมา 

• ตั้งไฟและตมจนกระทั่งถึงจุดที่น้ําและแอลกอฮอลระเหยขึ้นมากระทบกับความเย็นที่ได
จากน้ําบนกระทะ กล่ันตัวเปนหยดเหลาไหลลงริ้นที่รองอยู แลวไหลตอตามทอลงขวด
ที่ตั้งรออยู ในขณะที่ตมกลั่นจะตองคอยเปลี่ยนน้ําในกระทะเมื่อกลายเปนน้ําอุน ให
เปนน้ําเย็นตลอดเวลา  จากประสบการณของชาวบาน  สวนใหญจะเปลี่ยนน้ําใน
กระทะทุกครั้งที่ไดเหลา 1 ขวด 

• เหลาขวดแรกที่กล่ันไดจะมีแอลกอฮอลในปริมาณที่สูงมาก คือประมาณ 50 ดีกรี หรือ
มากกวาซึ่งชาวบานเรียกวา “เหลาเด็ด หรือเหลาหัว” เหลาขวดตอๆ ไปก็จะมีแรง
แอลกอฮอลที่ต่ําลงไปเรื่อยๆ ถาต่ําเกินกวา 35 – 40 ดีกรีชาวบานก็หยุดกล่ัน (จากการ
สอบถาม เปนเพราะความนิยมบริโภคเหลาของชาวบานในภาคเหนือนั้นจะนิยมความ
แรงตั้งแต 40 หรือ 45 ดีกรีขึ้นไป) แลวปลดหมอลง 
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ภาพที่ 5 ขาวเหนียวที่นึ่งสุกแลวนํามาผึ่งลมจนเยน็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 6 ลูกแปงที่บดแลว ผสมกับขาวเหนยีวทีน่ึ่งสุกหลังจากผึ่งลมจนเย็น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 การคลุกเคลาสวนผสมและน้ําจนเขากันแลวบรรจุลงในถัง ไห หรือตุม 
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ภาพที่ 8 ปดฝา หมักทิ้งไวในที่รมเปนเวลาประมาณ1อาทิตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 น้ําขาว” หรือ “สาโท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 การกลั่นน้ําขาว” หรือ “สาโท 
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 สวนวิธีการวัดแรงแอลกอฮอลวาต่ําไปหรือไมนั้น วิธีที่ชาวบานใชกันมาแตโบรํ่า
โบราณคือ การสาดเหลาใสกองไฟแลวดูความแรงของไฟวาเปนอยางไร ถาเปลวไฟลุกแรงมากก็
แสดงวาเหลายังแรงอยู แตถาเปลวไฟลุกขึ้นไมแรงมากก็แสดงวาดีกรีของเหลาเริ่มออนลงมาก
แลวแตอยางไรก็ตาม ทักษะในการสังเกตความแรงของไฟหลังจากสาดเหลาลงไปแลววา เหลานั้นมี
ดีกรีต่ําเกินไปหรือยังนั้นเปนทักษะของผูที่มีประสบการณตมเหลาพื้นบานมานาน ในปจจุบันนิยม
ใชปรอท (โรงงาน) เพื่อวัดดีกรีเหลาและราคาขายประมาณ 500 – 600 บาทตออัน เนื่องจากในการ
ทําขายนั้นรัฐบาลไดกําหนดใหเหลาที่ตมกล่ันนั้นตองมีจํานวนดีกรีที่แนนอนการวัดทําไดโดยการ
เทเหลาลงไปในปลอกที่เก็บปรอทจนเต็ม แลวดูการลอยของปรอท ถาขีดตัวเลขใดของปรอทตรง
กับระดับผิวน้ํา(เหลา) ก็แสดงวาเหลาที่นํามาทดสอบมีดีกรีเทากับตัวเลขนั้น ๆ 

• เนื่องจากเหลาแตละขวดมีดีกรีแอลกอฮอลไมเทากันคือจะมากบางนอยบาง จึงตองนํา
เหลาทั้งหมดที่กล่ันไดมาผสมกันซ่ึงจะทําใหเหลามีรสชาติกลมกลอมสม่ําเสมอและมี
คุณภาพเทากันทุกขวด แรงแอลกอฮอลที่ผสมกันแลวจะอยูที่ประมาณ 40 – 50 ดีกรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 เหลาที่ไดจากการกลั่นบรรจุใสขวด 
 
• สวนขาวที่เหลือจากการตมกลั่นคือ สาเหลา ชาวบานก็จะนําไปใชเล้ียงสัตวไดตอไป

โดยเฉพาะหมู 
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ภาพที่ 12 สาเหลา หรือขาวที่เหลือจากการตมกลั่น  
 

  4. วิธีการทําลูกแปงเหลาดาวลอย 
 ลูกแปงเปนหัวใจของการผลิตเหลา เนื่องจาก สูตรการผสมของสมุนไพรนี้จะเปน      
ตัวแปรขอหนึ่งที่จะทําใหเหลามีรสชาติเปนอยางไร ดังนั้นในหัวนี้จึงจะกลาวถึงขั้นตอนของการทํา
ลูกแปงไวพอสังเขปแตสวนผสมที่แนนอนนั้นยังคงขึ้นอยูกับเทคนิคและความคุนเคยของแตละ
ชุมชนนั้นๆ วิธีการทําลูกแปงของบานหลวงมีการเตรียมงานตางๆ มากมายแตจะสรุปไวเปนลําดับ
ขั้นตอนดังตอไปนี้  

• นําสมุนไพรสดทั้งหมดมาหั่นสับเปนชิ้นเล็ก ๆ  
• นําสมุนไพรไปตากแดดจนแหงไดที่ (ประมาณ 2 – 3 วัน) 
• ช่ังสมุนไพร และเครื่องเทศแตละชนิดในปริมาณที่แลวแตละสูตร 
• นํามาผสมคลุกเคลาใหเขากัน แลวนําไปโมจนละเอียด 
• นําตัวยาที่โมจนละเอียดแลวมาผสมแปงขาวเหนียว ซ่ึงปจจุบันใชแบบถุงสําเร็จรูปใน 
       ปริมาณ 9 กิโลกรัม ตอตัวยาประมาณ 3 – 5 ขีด คลุกเคลาจนเขากัน 
• เติมน้ํา บีบนวดคลุกเคลาจนแปงมีความเหนียวไดที่ 
• ปนเปนลูกกลม ๆ ขนาดเสนผาศูนยกลางจะมีตั้งแต 2 – 5 เซนติเมตร นํามาเรียงบนผา 
      ใบหรือกระสอบที่แหง และตองอยูในรม 
• นําลูกแปงเกาที่เคยทําไวแลวมาตําจนละเอียด ใชเปนหัวเชื้อโรยผสมคลุกเคลาจนเคลือบ

ทั่วลูกแปงใหมที่ปนไว 
• นําลูกแปงมาวางเรียงเปนชั้น ๆ ในตะกรา หรือกระดง คลุมดวยผาขาวบางสองถึงสาม

ชัน ทิ้งไวประมาณ 2 – 3 คืน ในชวงหนารอน และ 4 – 5 คืน ในชวงหนาหนาว ในหอง
ที่มิดชิด ชาวบานเรียกวา การ “อุก” หรือการบม จนลูกแปงมีราสีขาวเกิดขึ้นแปลวา
ใชได 

• หลังจากนั้นจึงนําออกตากแดดจนลูกแปงแหงและเบาจึงเปนอันเสร็จ 
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ภาพที่ 13 สมุนไพรที่ใชในการผลิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 สวนผสมทั้งหมดที่ถูกผสมเขาดวยกัน 
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ภาพที่ 15 ลูกแปงหลังจากปนเปนกอน 

 
 ลูกแปงที่ทําเสร็จแลวตองเก็บไวในที่แหงสนิทไมใหถูกความชื้นหรือท่ีมีความรอนมาก
เกินไป หากเก็บไวในภาชนะที่ปดสนิทไดยิ่งดี ที่บานหลวงแมบานมักจะนิยมเก็บลูกแปงดวยวิธีการ
ใสถุงพลาสติกแลวมัดปากถุงจนแนนสนิทแลวนําไปใสไวในตูกับขาวเพื่อปองกันไมใหมอดเขาไป
กัดกินเสียหายและจะสามารถเก็บไวไดนานประมาณ 5-6 เดือนหลังจากนั้นถานําไปใชตมเหลาแลว
อาจจะทําใหรสชาติของเหลาเสียไป 
 จากการเก็บขอมูล เฉพาะบานหลวง หมู 1ซ่ึงมี108 ครัวเรือนในปจจุบันมีประมาณเกือบ
คร่ึงหนึ่งของจํานวนครัวเรือนทั้งหมดที่ไมไดทั้งขายลูกแปงและตมเหลาขาย แตสมาชิกใน      
ครอบครัวยังคงรับจางปนแปงกันอยูเมื่อมีเวลาวาง สาเหตุหลักๆ ที่ไมไดทําขายเองนั้นเนื่องจากไมมี
ความรูความเขาใจที่มากพอ เกรงวาถาผลิตแลวจะขายไมไดทําใหเกิดทุนหายกําไรหด แตถาเกิดทํา
ขายแลวไมมีพาหนะไปสงก็คงจะเทานั้น เพราะลําพังถาขายแตในชุมชนก็จะขายไดนอยเนื่องจากมี
ผูทําขายจํานวนมากและขอหนึ่งที่สําคัญก็คือไมมีเครือขาย เพื่อนฝูงหรือคนรูจักที่อยูภายนอกชุมชน 
เมื่อทําการผลิตแลวไมมีตลาดที่จะสงขายก็จะสูญเงินไปโดยที่ไมไดอะไรกลับคืนถึงแมวาปจจุบัน
จะมีการเปดเสรีภาพการผลิตเหลาพื้นบานแลวก็ตาม เครือขายและตลาดก็ยังคงเปนสิ่งที่ชาวบานให
ความสําคัญเปนอยางมากเพราะสิ่งนี้ไมไดเปนส่ิงที่สามารถสรางขึ้นไดงาย เนื่องจากอาชีพปนแปง
ขายเปนอาชีพที่ตองอาศัยความสัมพันธอันดีตอกันระหวางคนซื้อกับคนขาย ตองรูจักมักคุนกันมา
นานจนสนิทสนมกันเปนอยางดี เนื่องจากในอดีตเปนอาชีพผิดกฎหมายที่เส่ียงตอการถูกจับกุมจาก
เจาหนาที่ คนทําลูกแปงดวยกันเองก็จะชวยเปนหูเปนตาคอยระวังเจาหนาที่ใหกัน แตก็มักจะมี    
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ชาวบานดวยกันแจงเจาหนาที่ใหมาจับกันเองบางก็มี ดังนั้นการคาขายลูกแปงจึงเปนการไดเรียนรู
นิสัยใจคอซึ่งกันและกันดวยทางหนึ่ง คนที่ไมมีความซื่อสัตยก็จะไมสามารถประกอบอาชีพนี้อยาง
ยั่งยืนไดและดวยสาเหตุจากความมีชื่อเสียงในเรื่องลูกแปงและการตมเหลาของบานหลวงนี้เองจึง
มักมีการแอบอางทําลูกแปงและเหลาดาวลอยไปหลอกขายตามที่ตางๆ โดยบอกวาเปนสูตรของที่นี่
เกิดขึ้นเสมอ แตก็ไมสามารถทําไดทุกครั้งไปเพราะการคาขายลูกแปงจะอาศัยระบบความสัมพันธ
ระหวางกันที่มีมานานจนเกิดเปนความไวเนื้อเชื่อใจและจะทราบกันไดทันทีวาเปนลูกแปงของ   
บานหลวงหรือไม จากหลายองคประกอบ เชน ดูจากคนที่มาสงวาเปนคนในหมูบานหรือสมาชิกใน
ครอบครัวของคนที่ตนเองคาขายดวยหรือไม ลูกแปงมีขนาด มีสีหรือกล่ินที่แปลกไปจากที่เคยเปน
หรือไม รวมถึงรสชาติของเหลามีความผิดเพี้ยนไปจากเดิมหรือไม  
 ราคาลูกแปงที่ขายกันอยูในปจจุบันราคาขายสงจะอยูที่ประมาณลูกละ 50 สต.-1 บาท 
สวนเหลาดาวลอย(ชาวบาน)จะขายอยูที่ราคา 20-25 บาทตอหนึ่งขวด ขึ้นอยูกับความสนิทสนมและ
จํานวนความตองการ ในการซื้อขายนั้นลูกคาที่มาจะมีทั้งขับรถยนตหรือข่ีมอเตอรไซดมาซื้อหรือ   
ผูขายจะนําไปสงเองไปสงเอง ลูกแปงและเหลาดาวลอยจะมีการผลิตกันตลอดทั้งป จะขายดีมาก
ในชวงที่มีเทศกาล เชน ดํานา เกี่ยวขาว เล้ียงผี งานศพ โดยเฉพาะในชวงฤดูเทศกาลคือ ตั้งแตเดือน
มกราคมถึงเดือนเมษายนเปนชวงที่แตละทองถ่ินแตละชุมชนจะจัดงานเทศกาลกันมาก เชน ปใหม 
สงกรานต งานแตงงาน ขึ้นบานใหม ฯลฯ เนื่องจากในแตละเทศกาลจะมีการเลี้ยงฉลอง ดื่มกินกัน
อยางสนุกสนานในหมูเพื่อนฝูง ญาติพี่นอง แขกตางถ่ินที่มาเยี่ยมเยียน ฯลฯ ลูกแปงและเหลา      
ดาวลอยในชวงนี้จึงขายดีจนผลิตแทบไมทัน 
 
รายไดจากการผลิตเหลาดาวลอย 
 จากการศึกษาการผลิตและจําหนายเหลาดาวลอยของชุมชน ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย 
จังหวัดเชียงใหม ของธีรนงค สกุลศรี (2544)  นั้นพบวาขนาดของครัวเรือนที่ผลิตเหลาดาวลอย มี
สมาชิก  ในครัวเรือนโดยเฉลี่ย 4 คน หัวหนาครัวเรือนสวนมากเปนชาย อายุเฉลี่ยประมาณ 40-49 ป 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักและทําเหลาเปนอาชีพรอง สวนมากประสบการณในการ
ผลิตเหลาสวนใหญจะอยูประมาณ 10 ป ขึ้นไป (เพิ่งอาง : 118) 

  ลักษณะการผลิตเหลาดาวลอยของชาวบาน เปนการผลิตในครัวเรือน ใชบานเปนสถานที่
ผลิตและใชแรงงานในครอบครัวเปนแรงงานผลิต สวนใหญมีขนาดการผลิตเล็กๆ ใชทุนไมมาก
เพราะเสี่ยงตอการลักลอบจับกุม มีทุนและจํานวนลูกคานอย โดยผูทําการผลิตจะแบงออกไดเปน 3 
กลุม คือผูที่ทําการผลิต 100-400 ขวด กลุมที่ 2 คือ 401-700 ขวด และกลุมที่ 3 จะผลิต มากกวา 700
ขวดตอเดือนในการผลิตแตละครั้งจะอยูที่ประมาณ 2-5 รอบตอเดือน รอบการผลิตในที่นี้หมายถึง 
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ระยะเวลาตั้งแตเร่ิมนึ่งขาวและนํามาหมัก จนกระทั่งนํามาตมกลั่นเปนเหลาได ชาวบานมักหมักและ
กล่ันเหลาจนเสร็จแตละรอบ กอนที่จะเริ่มหมักในรอบถัดไป  

 รอบการผลิตในฤดูหนาว (พฤศจิกายน-มกราคม) และฤดูรอน(กุมภาพันธ-ตุลาคม)  จะ
ไมเทากัน โดยในฤดูรอน เชื้อราและยีสตจะทํางานไดดี ทําใหระยะเวลาที่ในการหมักรวมทั้งกอนผา
น้ํา และหลังเวลาผาน้ํา มีระยะเวลาตั้งแต 7-15 วันแลวแตสูตรของแตละบาน แตสวนใหญจะใชเวลา
ประมาณ 10 วัน สวนในฤดูหนาว การเจริญเติบโตของยีสตและเชื้อราไมคอยดีนัก จึงตองใชเวลาใน
การหมักนานขึ้นเปน 10-20 วัน หรือ 15 วันโดยเฉลี่ย ดังนั้นในฤดูรอน จึงทําใหการผลิตเหลาได
มากกวา คือประมาณ 3 รอบ สวนในฤดูหนาวจะลดลงเหลือประมาณ 2 รอบ  

 โดยในแตละเดือนใชขาวเหนียวเหลานี้สามารถผลิตเหลาดาวลอย โดยคิดเปนเหลา 50 
ดีกรี ไดโดยเฉลี่ย 185ขวด และ 326ขวด และ362 ขวด (ขนาด 0.625 ลิตร หรือขวดกลม) ตามลําดับ 
ตอเดือนในฤดูหนาว และเฉลี่ย302 ขวด และ493 ขวด และ 907 ขวด  ตามลําดับ ตอเดือนในฤดูรอน 
(เพิ่งอาง : 119) แตในการผลิตของโรงงานจะไดเหลามากกวาชาวบานประมาณ  5 เทา 

 การจําหนายเหลามีทั้งจําหนายในพื้นที่ละแวกใกลเคียง ตางอําเภอ จนถึงตางจังหวัด สวน
ราคาจําหนายจะขึ้นอยูกับปริมาณของเหลาที่ซ้ือ และคาขนสง ลูกคาที่เปนคนในหมูบานเดียวกัน 
อําเภอเดียวกัน มาซื้อเหลาเองจะไมมีคาขนสง หรือถาตองไปสงก็เสียคาขนสงไมมาก ถาซื้อเปน
จํานวนมากเชน 30 ขวดขึ้นไป โดยเฉพาะเวลาที่มีงานเทศกาล งานบุญ เชน งานแตงงาน งานบวช 
งานปใหม หรือเทศกาลอื่นๆ จะขายในราคาขายสง ขวดละประมาณ 20 บาท ถาซ้ือจํานวนนอยราคา
ขายปลีกขวดละ 25 บาท สําหรับเหลา 45-50 ดีกรี สวนรายไดเฉล่ียตอเดือนนั้น 

 ผูที่ทําการผลิตจํานวน 100-400 ขวด ตอเดือน รายรับจากการผลิตเทากับ 5,460 บาท 
 ผูที่ทําการผลิตจํานวน 401-700 ขวด ตอเดือน รายรับจากการผลิตเทากับ 9,028 บาท  
 ผูที่ทําการผลิตจํานวนมากกวา 700 ขวด ตอเดือนรายรับจากการผลิตเทากับ 16,408 บาท 
 
 อยางไรก็ตามในการผลิตและจําหนายเหลาดาวลอยของชาวบานนั้น ชาวบานตอง      

ลักลอบทําเพื่อหลบการจับกุมของเจาหนาที่สรรพสามิต เนื่องจากถาถูกจับไดในแตละครั้งจะตอง
เสียคาปรับเปนเงินจํานวนมาก จากการสอบถามชาวบานจะอยูระหวาง 500 – 5,000 บาท โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหลังจากมีการเปดเสรีในการผลิตเหลาพื้นบานแลว  จึงทําใหเหลาจําหนายไดนอยลงแต
สําหรับรายไดในการจําหนายลูกแปงนั้นถือวาดีขึ้นอยางมากเนื่องจากชาวบานที่ทําการตมเหลาราย
ใหมๆ นั้นยังไมมีความรูความสามารถในการทําลูกแปง ยังคงตองซ้ือจากชาวบานที่ตมเหลาขายมา
เปนเวลานาน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 111

ความเชื่อในการผลิตลูกแปงและเหลาดาวลอย 
 ในการดํารงชีวิตอยูของผูคนที่บานหลวงสิ่งที่มีความสําคัญนอกจากปจจัยส่ีแลวนั่นคือ 

การผลิตลูกแปงและกลั่นเหลาดาวลอย เพราะผลิตภัณฑที่ทําขึ้นนั้นหมายถึงคุณประโยชนที่จะ
นําไปใชในพิธีกรรมหรือเปนแหลงที่มาของรายไดที่จะทําใหสมาชิกทุกคนในบานกินอิ่มนอนหลับ 
เพราะฉะนั้นขั้นตอนในการปนลูกแปงและกลั่นเหลาดาวลอยนี้ ผูผลิตจึงหาวิถีทางที่จะควบคุม
ความเสี่ยงและพยายามปองกันสิ่งเลวรายที่จะเกิดขึ้นเพื่อรักษาผลผลิตในแตละครั้งไวใหไดมาก
ที่สุด ความเชื่อเปนสิ่งเดียวที่ผูคนบานหลวงเลือกนํามาใชเพื่อประกันความเสียหายซ่ึงมีดังตอไปนี้ 
  - วันแรง  คือวันอังคาร พฤหัสบดีและวันเสาร เปนวันที่จะไมปนลูกแปง เนื่องจากเมื่อ
ปนแลวอาจจะทําใหลูกแปงแหงและแตกกอนที่จะนํามาใชหรือโดนมอดและแมลงชนิดอื่นๆ มา  
กัดกิน อีกขอหนึ่งก็คือ เมื่อนํามาตมแลวจะทําใหเหลามีรสชาติไมดี เกิดความเสียหายหมดทั้งหมอ  

 - การเลือกใชฟน  โดยใชเทคโนโลยีแบบพื้นบานนั้นมีขอระวังมากมาย ตัวอยางที่จะ 
เห็นไดชัดเจนคือ การเลือกใชไมที่จะนําเปนเชื้อเพลิงในการหุงเหลา ไมที่ดีควรจะเปนไมสักหรือ
ไมแดง เนื่องจากไมสองชนิดนี้ เมื่อนํามาเปนฟนแลว ความรอนจะเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ ไมทําให
เหลาที่กล่ันหรือขาวที่นึ่งนั้นรอนมากเกินไปในขางใดขางหนึ่ง  

 - การเลือกขาว  ที่จะนํามาใช จะตองเปนขาวเกาที่หักปลายหรือหักครึ่ง ถาไดพันธุ      
พื้นเมืองก็จะดี เพราะวาถาใชขาวใหมมาผลิตจะทําใหลูกแปง แฉะและเหลวเกินไป เมื่อนํามาตม
แลวรสชาติก็จะเสียไปดวย  
 - การเลือกใชน้ํา  ตั้งแตอดีตชาวบานที่บานหลวงนี้จะใชน้ําจากลําน้ําแมตื่นในการ      
ตมเหลา เนื่องจากเมื่อตมแลวไดรสชาติดี ชาวบานบางสวนยังเชื่อวาเปนเพราะในแมน้ํามีแรธาตุ 
จากการทําเหมืองแรในอดีตของตําบลแมตื่น เมื่อปจจุบันลําน้ําเริ่มเนาเสียชาวบานจึงเริ่มใชน้ํา
บาดาลหรือน้ําประปาภูเขารสชาติที่ไดก็จะแตกตางไปจากเดิมบางเล็กนอย สาเหตุเร่ืองน้ําที่ใชมีผล
ในการตมเหลานี้ ชาวบานมัก กลาวตรงกันวา เคยมีคนจากที่อ่ืนมาขอซื้อลูกแปงเหลาจากที่หมูบาน
ไปแลวนําไปตมเหลาเอง แตก็ยอนกลับมาบอกวา รสชาติที่ไดไมเหมือนกับที่ตําบลแมตื่น ผูผลิต
จํานวนมากจึงมีความเชื่อกันวาปจจัยสําคัญนั้นนาจะมาจากน้ําที่นํามาใช  
 
อดีต ปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงของ “เหลาดาวลอย”    

 การกําหนดชวงเวลาที่แนชัดของการผลิตเหลาพื้นบาน ดาวลอย คงจะเปนเรื่องที่ทําได
ยาก ดังนั้นผูศึกษาจึงไดนํานโยบายการบริหารงานสุราของรัฐ เขามาแบงเพื่อใหเกิดความเขาใจใน
ความเปนมาของเหลาพื้นบานตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ผูคนในชุมชน ตามชวงเวลาตางๆ โดยจะแบงออกไดเปน 3 ชวง ดังนี้ 
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 1.  ชวงหลังการกอตั้งหมูบานจนกระทั่งปพ.ศ. 2492  
 2.  ชวงตั้งแตการมีพระราชบญััญัติสุรา พ.ศ.2493 –2542 

3.  ชวงตั้งแตมีนโยบายสุราตั้งแตปพ.ศ. 2543-ปจจุบัน (พ.ศ.2546)  
 

 ขอมูลจากตารางที่ 3 จะแสดงใหเห็นพัฒนาการของการผลิตเหลาดาวลอยโดยใน
ระยะแรก ชาวบานบานหลวง แตละครอบครัวจะผลิตเหลามาเพื่อดื่มและใชประโยชนประการตางๆ
ในชีวิตประจําวัน เชน ใชเปนยารักษาโรค ใชในงานพิธีประเพณีตางๆของครอบครัวและชุมชน
รวมทั้งถายทอดเพื่อใหเกิดการสืบทอดกับลูกหลานและผูคนที่สนใจในชุมชน สาเหตุสําคัญประการ
หลักๆ ของการผลิตเหลาดาวลอย คือ  

 
ตารางที่ 3   การผลิตเหลาพื้นบานของผูหญิงชุมชนบานหลวงกับนโยบายการบริหารงานสุรา 
 
การผลิตเหลาพื้นบานหลัง
การกอตั้งหมูบาน พ.ศ. 2330 
ถึ ง ก อ น ก า ร อ อ ก
พระราชบัญญัติ สุรา  พ .ศ .
2493 

ผูหญิงผลิตลูกแปงและตมเหลาไวใชเองในครอบครัว; ประเพณี 
พิธีกรรม  เทศกาลตางๆ ในรอบป; แลกเปลี่ยนกับสินคาที่สําคัญ 
โดยวัตถุดิบตางๆที่นํามาใชนั้นสามารถหาไดจากชุมชน  

การผลิตเหลาพื้นบานหลัง 
พ.ศ.2493 กอนถึงเปดเสรี
การผลิตเหลาแชพื้นเมือง
(พ.ศ. 2544) และเหลากล่ัน  
ชุมชน (พ.ศ.2546) 

เร่ิมซ้ือวัตถุดิบตางๆ จากหมูบานใกลเคียง; เร่ิมขายเหลาพื้นบานและ
ใชเแลกกับสินคาที่จําเปนที่พอคาจากเมืองตางๆ นําเขามา;  
การผลิตเหลาตองแอบซอน  เนื่องจากเปนการผลิตทีไมไดรับ
อนุญาตจากรัฐ;  
ผูผลิตเหลาพื้นบานมีการรวมตัวกันเรียกรองและจัดตั้งเครือขายเหลา
พื้นบานแหงประเทศไทย (คลท.) อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 10มี.ค.
2544 เพื่อตอรองกับรัฐในการผลิตเหลาพื้นบาน 

การผลิตเหลาพื้นบานตั้งแต
เปดเสรีการผลิตเหลากลั่น
ชุมชน พ.ศ. 2546 ถึงปจจุบัน 

วัตถุดิบสวนใหญจะซื้อจากเมืองเชียงใหม ;ชาวบานบางสวนผลิต
และขายเหลาใหกับพอคาและหนวยงานภายนอก; ในชุมชนมีการ
จัดตั้งโรงงานผลิตเหลา ขึ้น 1 แหง สงผลใหมีผูผลิตเหลาแบง
ออกเปน 2 กลุมคือ ผูผลิตอยางถูกกฎหมาย (โรงงาน)  และผูลักลอบ
ทําการผลิต (ผลิตในครัวเรือน)  
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ตารางที่ 3  การผลิตเหลาพื้นบานของผูหญิงชุมชนบานหลวงกับนโยบายการบริหารงานสุรา (ตอ) 
 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค
การผลิตเหลาพื้นบาน 

โรงงานใชเครื่องมือที่ทันสมัยที่สอดคลองกับความตองการของ
ตลาด; 
ผูผลิตในครัวเรือนเริ่มปรับเทคนิคและรสชาติใหตามความตองการ
ของตลาด    

การเปลี่ ยนแปลงบทบาท
ของผูหญิงในกระบวนการ
ผลิตเหลาพื้นบาน 

โรงงาน: ผูหญิงรวมทําอุตสาหกรรมผลิตเหลากับผูชาย ผูหญิง  
รุนใหมมีทักษะในการผลิตเหลามากขึ้น;ผูชายผลิตเหลาโดยใช
เครื่องมือที่ทันสมัย 
ครัวเรือน: ผูหญิงผลิตเหลาไวใชในครอบครัว พิธีกรรมและขายหา
รายไดรองจากการทํานา;ผูชายไมมีบทบาทในการผลิตเหลา  

 
 1.  ชวงหลังการกอตั้งหมูบานจนกระทั่งปพ.ศ. 2492  

 วัตถุดิบและอุปกรณที่นํามาใชผลิตเหลาสวนใหญจะมาจากในปา และในบริเวณ       
หมูบานเชนสมุนไพรชนิดตางๆ และขาวเหนียว ซ่ึงเปนการนําวัตถุดิบที่มีอยูมาแปรรูป สวน
อุปกรณเครื่องใชก็เปนอุปกรณที่มีอยูในครัวเรือนไมไดมีการลงทุน เชนหมอดินและหวด ลวน
แลวแตเปนงานหัตถกรรมอีกประเภทหนึ่งของชุมชนบานหลวงที่ไดทําการผลิตไวเพื่อใชประโยชน
ในการหุงหาอาหาร ดังนั้นเมื่อมีการผลิตเหลา อุปกรณเหลานี้ก็ไมมีความจําเปนที่จะตองจัดหามา
ใหมแตอยางใด 

  ที่ตั้งของชุมชน อยูในถิ่นทุรกันดาร คอนขางหางไกลจากพื้นที่ในเมืองและแหลงการคา
กวารอยกิโลเมตร ซ่ึงตองใชเวลาในการเดินทางในแตละครั้งนาน 4 ช่ัวโมงหรือมากกวานั้นเมื่อครั้ง
การคมนาคมไมเจริญเทาทุกวันนี้  จึงเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําให ชุมชนผลิตเหลาขึ้นใช
เอง เหลาดาวลอยเปนเครื่องดื่มที่มีช่ือเสียง ที่ชาวบานรูจักกันดีแมแตตําบลใกลเคียง วาอยูคูกับตําบล
แมตื่นมานานกวารอยๆ ปถาเดินทางเขามาถึงในที่ตําบลแหงนี้ โดยเฉพาะที่บานหลวง ก็จะนําเหลา
ดาวลอยกลับไปเปนของฝากเพื่อนฝูงญาติพี่นองที่หมูบานของตนเอง  เหลาดาวลอยคือเครื่องดื่มที่
ชาวบานทั้งชายและหญิงนิยมดื่มเนื่องจาก มีความเชื่อวา เหลาดาวลอยเปนเหลาที่ไมเกิดอันตรายกับ
ผูบริโภค เพราะปรุงขึ้นจากวัตถุดิบอะไรบางนั้น ชาวบานจะรับรูและเห็นมาโดยตลอดทุกขั้นตอน 
โดยเฉพาะลูกแปงเหลาที่ทําจากสมุนไพรพื้นบาน ชาวบานจะถือวาเปนยาขนานหนึ่ง 

 เมื่อเหลาเปนที่นิยมและมีความตองการจากพื้นที่อ่ืนๆ มากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับ ผูหญิง
ในชุมชนจึงนําเหลาไปเปนสินคาแลกเปลี่ยนกับสินคาที่จําเปนในครอบครัวและเหลาดาวลอยนี้จะ
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เปนสินคาที่มีความตองการมากเปนอันดับตนๆ ทุกครั้งเมื่อถูกนําไปใชแลกเปลี่ยนกับสินคาจาก
หมูบานอื่นๆ แตจะเริ่มตนมาตั้งแตเมื่อใดไมมีใครทราบเวลาที่แนชัดเหมือนๆ กับเวลาที่แนนอน
ของการเริ่มตนผลิตเหลาขึ้นในชุมชน 

 
 2. ชวงตั้งแตการมีพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 –2542 

 การผลิตเหลาดาวลอยในชุมชนบานหลวง เมื่อรัฐไดออกพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 
เพื่อควบคุมการผลิตเหลาพื้นบานของชาวบาน ซ่ึงนับวาเปนจุดเริ่มตนของการบริหารงานสุรา
สมัยใหมของไทยโดยมีการกําหนดวิธีการบริหารงานสุราไวอยางครอบคลุมและชัดเจน  ชวงเวลา 
50 กวาป ที่ทําใหชาวบานในหลายชุมชนไดรับผลกระทบจากนโยบายนี้รวมถึงชาวบานหลวง 
เนื่องจากความจําเปนและความตองการในการใชประโยชนจากเหลายังคงมีอยูเชนเดิม แตชาวบาน
ไดถูกควบคุมจากรัฐทําใหชาวบานกลายเปนผูที่ลักลอบทําความผิดจากสิ่งที่คุนเคยและใชความรูนี้
เพื่อใหเกิดประโยชนกับชุมชน ในระยะนี้ชาวบานมีสถานภาพเปนผูกระทําความผิด เนื่องจากใน
รายละเอียดของพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดระบุไว ชัดเจนวา “หามมิใหผูใดทําสุราหรือมีภาชนะหรือ
เครื่องกล่ันสําหรับทําสุราไวในครอบครอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี” ดังนั้น สุราที่ทําขึ้น
โดยไมไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิต คือ “สุราเถ่ือน” ที่ชาวบานลักลอบทํากันขึ้นเอง 
(สามิตสาร 2532 : 21)  ดังนั้น การจัดประเภทสุราวาเถื่อนหรือไมนั้นอางอิงอยูกับกฎหมายเปน
สําคัญ และสุราที่ทําขึ้นโดยไมไดรับอนุญาตอยางถูกกฎหมายทุกชนิดก็เปนสุราที่มีอันตราย  ดังนั้น
เหลาสวนใหญที่ชาวบานผลิตซึ่งเปนเหลาที่ผลิตโดยไมไดมีการขออนุญาตอยางถูกตองตาม
กฎหมายจึงมีอันตรายไปโดยปริยาย ดื่มกินแลวมีอันตรายถึงชีวิตได ซ่ึงเปนสิ่งที่ตรงกันขามกับ
ความเปนจริงในชีวิตของชาวบาน  และในชุมชนบานหลวงการผลิตเหลายังคงดําเนินตอไป แม
จะตองลักลอบและจะตองระมัดระวังอยูเสมอกับการเสี่ยงที่จะถูกจับกุมจากเจาหนาที่สรรพสามิตที่
จะเดินทางเขาไปปฎิบัติหนาที่ในชุมชน ในชวงเวลานี้ไดเกิดกรณีพิพาทและทําใหตองมีการจับกุม
ขึ้นหลายครั้งในพื้นที่ ชาวบานมีความเกรงกลัว แตไดยื่นขอเสนอเพื่อขอตอรองในเงื่อนไข เมื่อการ
ผลิตเหลาพื้นบานมีขึ้นเพื่อจําหนายนั้น ชาวบานจะตองจําหนายในอาณาเขตที่เจาหนาที่สรรพสามิต
อนุญาตเทานั้นคือระยะหางจากชุมชนไมเกิน 30 กิโลเมตร (หมูบานมูเซอ) และถาเกินกวากําหนด
นั้นเจาหนาที่จะดําเนินการตามกฎหมายกับชาวบานที่ลักลอบนําเหลาออกนอกชุมชนทันทีไมวาการ
นําเหลาออกมานั้นจะมีขึ้นเพื่อจําหนายหรือไมก็ตาม 
 การผลิตเหลาดาวลอยในชวงเวลานี้สวนใหญเริ่มเปนการผลิตเพื่อขาย เนื่องจาก
เศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง เงินตราเขามาเปนส่ิงจําเปนกับชาวบานมากขึ้น นับตั้งแตมีแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 เมื่อปพ.ศ.2504 เงินไดเขามาเปนส่ิงจําเปนในการ
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ดํารงชีวิตอยูเพิ่มมากขึ้น เหลาดาวลอยเปนสินคาหนึ่งที่สรางรายไดเปนกอบเปนกําในแตละเดือน
(ประมาณ5-6พันบาท) มาสูครอบครัว (ธีรนงค สกุลศรี  2544 : 18) สามารถเลี้ยงปากเลี้ยงทอง และ
สงใหลูกหลานไดเรียนหนังสือในระดับสูงๆ จนถึงขั้นจบปริญญาตรีก็มีในหลายกรณี  แตถานําขาว
ที่ปลูกไวไปขายนั้นจะมีรายไดตอเกวียนไมเปนที่แนนอนเพราะราคาขาวจะขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝน
ในชวงเวลาที่ปลูกขาว ถาฝนมากขาวงอกงามดีราคาขาวก็จะต่ํา ชาวบานจึงหันมาใหความสนใจการ
นําขาวมาแปรรูปเปนเหลาแลวนําออกจําหนายมากกวา  
 สวนการตมเหลาเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนหรือพิธีกรรมตางๆ ชาวบานจะคํานึงถึง
เร่ืองของราคาและการประหยัดคาใชจายที่จะเพิ่มขึ้นในครัวเรือนโดยจะมีความแตกตางจากในอดีต
เหตุผลดังกลาวคือในการตม 1 คร้ัง จะไดจํานวนหลายขวดซึ่งราคาตอขวดจะถูกกวาที่ตองไปซื้อ
หลายเทาตัวดีกวาการที่จะใหหัวหนาครอบครัวไปซื้อมาดื่มเอง เพราะการไปซื้อนั้นราคาตอขวดจะ
สูง และที่สําคัญคือจะไดรสชาติที่ถูกใจและความแรงของแอกอฮอลตามที่ตองการ 
 ในชวงเวลานี้การคมนาคม ถนนหนทางและการเดินทางเขาออกชุมชนยังคงเปนสาเหตุ
สําคัญที่ไดนําพอคาเรจากทองถ่ินอ่ืนๆ เดินทางเขามาเพื่อแลกเปลี่ยนหรือซ้ือลูกแปง เหลาดาวลอย
ออกไปจําหนายตออีกทอดหนึ่ง แตโดยมากจะนิยมซื้อเหลาที่สําเร็จรูปแลวมากกวาเนื่องจากการนํา
ลูกแปงเหลาไปใชกล่ันเอง ไมไดรสชาติแบบเดียวกันกับที่บานหลวงทําการผลิต ดวยเหตุนี้ลูกแปง
และเหลาดาวลอยจึงเปนที่รูจักกันอยางกวางขวางในเวลาอันสั้น นอกจากนี้พอคายังนําเอาวัตถุดิบ
บางชนิดที่มีความจําเปนในการตมเหลา เชนพืชสมุนไพรบางชนิดที่เริ่มจะหาไดยาก มาขายใหกับ
ชาวบาน แมวาถนนจะมีความเจริญมากขึ้นกวาในอดีตแลวแตก็ยังไมมีรถบรรทุกสินคาขนาดใหญ
จากที่ตางๆ นําสินคาเขาไปขายเทาใดนัก โดยเฉพาะ เหลาและเบียร เนื่องจาก กําลังซื้อของชาวบาน
มีไมมากพอเมื่อคิดคํานวณกับคาขนสงแลว นอกจากนี้เหลาโรงจากภายนอกก็ไมไดรับความนิยม
จากชาวบานสาเหตุมาจากรสชาติและปริมาณดีกรีที่ชาวบานคุนเคยนั้นจะคอนขางแรงมากกวา   
รวมทั้งเรื่องของราคาขายของเหลาและเบียรที่มาจากภายนอกนั้น มีความแตกตางกันมากกวา 3 เทา 
ทําใหชาวบานที่มีรายไดนอย ไมสามารถซื้อมาดื่มได แตกลุมที่จะซื้อดื่มไดนั้นคือกลุมผูที่มี
เงินเดือนประจํา เชน ครู  ทหาร ตํารวจ ขาราชการหนวยตางๆ รวมทั้งเจาหนาที่กรมปาไม  แตใน
กลุมคนดังกลาวลูกคาเหลาและเบียรไมเปนที่นิยมดื่มเทาใดนัก จะดื่มก็ตอเมื่อมีงานเทศกาลและ
โอกาสพิเศษเทานั้น เมื่อเปนเชนนี้รานคาในชุมชนจึงนําเหลาและเบียรจากภายนอกมาขายใน
ปริมาณที่ไมมากนัก ราคาที่นํามาขายนั้นก็จะสูงกวารานคาภายนอกชุมชนประมาณ 3-5 บาท 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 116

 3. ชวงตั้งแตมีนโยบายสุราตัง้แตปพ.ศ. 2543-ปจจุบัน  
 การผลิตเหลาดาวลอยตั้งแตมีนโยบายสุราพ.ศ. 2543 ถึงปจจุบัน(พ.ศ.2546) ในชุมชน
บานหลวง ประเด็นสําคัญในชวงเวลานี้คือ การกระบวนการเรียนรูและสืบทอด ผูหญิงหลายคนที่มี
ความรูความสามารถในการตมเหลาหรือปนลูกแปงเหลาตั้งแตในอดีตที่ผานมานั้นจะพยายาม     
ถายทอดความรูใหกับคนในครอบครัวและขยายวงออกไปสูผูคนที่มีความสนใจในชุมชน แตในชวง
ตอมาไมนาน สูตรลูกแปงเหลาและขั้นตอนการตมเหลาเริ่มเปนความลับตอกันมากขึ้น เนื่องจาก
เปนเรื่องของการแขงขันทางการคาโดยเฉพาะทางดานรสชาติ จึงทําใหผูที่มีความรูและจัดไดวาเปน
ผูมี ฝมือในชุมชนเริ่มทําการถายทอด เผยแพรใหแกลูกหลานและบุคคลในครอบครัวเทานั้น แตเมื่อ
รัฐบาลประกาศใหชาวบานสามารถผลิตเหลาพื้นบานที่ถูกตองตามกฏหมายได เมื่อประมาณ (พ.ศ.
2543) ผูหญิงในชุมชนบานหลวงจึงลุกขึ้นมาเผยแพรสูตรการปนลูกแปงเหลาและการหมัก-ตมเหลา
อีกครั้งหนึ่ง ดวยความรูสึกหวงแหนความรูที่มีคาของชุมชนเพื่อไมตองการใหสูตรเหลา ดาวลอยที่
มีรสชาติถูกปากชาวบาน สูญหายไป สาเหตุสวนหนึ่งมาจากที่รัฐไดประกาศเปดเสรีการผลิตเหลา
พื้นบาน แมวาจะอยูในระยะเริ่มแรกก็ตาม แตชาวบานก็ไดสัมผัสกับบรรยากาศการแขงขันที่เพิ่ม
มากขึ้นไมลําพังแตภายในชุมชนเทานั้น ยังรวมไปถึงเหลาพื้นบานที่เปนสินคาชุมชนจากทองถ่ิน
อ่ืนๆ อีกดวย 
  ในชุมชนบานหลวง การเรียนรูและการถายทอดสูตร รวมทั้งเคล็ดลับตางๆ ของการปน
ลูกแปงและวิธีการตมเหลานั้น หลักการทั่วไปยังคงมีความคลายคลึงกัน แตเมื่อตนป พ.ศ.2546 ใน
ชุมชนไดมีชาวบานหนึ่งครอบครัวทําการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานเพื่อผลิตเหลาพื้นบานอยาง
ถูกตองตามกฎหมายและนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ดังนั้นปจจุบันในชุมชนบานหลวงจึงมีกลุม      
ผูผลิตแบงออกเปน 2 กลุมดวยกัน(รายละเอียดอยูในบทที่ 5)  

 3.1  กลุมท่ีมีกรรมวิธีการผลิตและสืบทอดแบบดั้งเดิม  
3.2  กลุมผูท่ีเปนเจาของโรงงานแหงแรกของชุมชน ซ่ึงมีกรรมวิธีการผลิตและ          

รูปแบบเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัย และกําลังอยูในขั้นตอนของการดําเนินการเพื่อผลักดันใหเปน
สินคาที่สรางชื่อเสียง (หนึ่งผลิตภัณฑ หนึ่งชุมชน) สินคาในโรงงานประกอบดวย  
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 -เหลากล่ัน (สุราขาว) 35 และ 40 ดีกรี  มีชื่อทางการคาวา “ดาวลอย แมตื่น” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16 ฉลากขวดเหลากลัน่ (สุราขาว) 35 และ 40 ดีกรีที่มีช่ือทางการคาวา “ดาวลอย แมตื่น 
 

 -เหลาแช (สาโท) 15 ดีกรี  มีชื่อทางการคาวา “สาโท เดอะ แมมมอร”  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17 ฉลากขวดเหลาแช (สาโท) 15 ดีกรี ที่มีช่ือทางการคาวา “สาโท เดอะ แมมมอร” 
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 โดยสินคาที่ถูกผลิตขึ้นในแตละวันมีจํานวนมากกวาเหลาที่ชาวบานผลิตไดประมาณ 5 
เทาตัว และราคาขาย เหลากล่ัน(ดาวลอย) 35 ดีกรีราคา 40 บาท สาโท ขนาดเล็ก 20 บาทและ ขนาด
ใหญ 30 บาท ซ่ึงจะแพงกวาเหลาที่ชาวบานผลิตประมาณ 2 เทา เนื่องจากการลงทุนที่สูงจึงทําให
ราคาที่ขายจึงสูงมากขึ้นตามไปดวย แตปริมาณความแรงของแอกลอฮอลจะมีนอยกวาเหลาพื้นบาน
มากเหลาดาวลอยที่ถูกผลิตขึ้นโรงงานจึงไมเปนที่นิยมในหมูบานมากนัก การผลิตออกมาแตละครั้ง
จึงนําสงขายออกไปที่อําเภออื่นๆ เชน อําเภอแมแจม อําเภอฮอด อําเภอดอยเตา อําเภอสันปาตอง 
อําเภอหางดง อําเภออมกอยและจังหวัดอื่นๆ ใกลเคียงมากกวา 
 ผูผลิตทั้งสองกลุมจะมีความแตกตางกันในดานเทคนิคของการผลิตโรงงานจะนํา   
เครื่องมือที่ทันสมัยมาใชในกระบวนการผลิตและคํานึงถึงความตองการของตลาดภายนอก กลุม  
ลูกคาหลักของโรงงานจึงเปนกลุมพอคาประชาชน หนวยงานที่อยูนอกชุมชนและจังหวัดใกลเคียง 
เมื่อตองติดตอกับภายนอกมากขึ้น ผูชายเริ่มเขามาเรียนรูเทคนิค วิธีการและมีบทบาทมากขึ้นเมื่อการ
ผลิตไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเปนโรงงาน 
  สวนกลุมที่มีการผลิตแบบในครัวเรือน ก็มีความพยายามปรับเทคนิคและปรุงรสชาติให
เปนที่ตองการของกลุมลูกคามากขึ้น แมวากลุมลูกคาหลักของผูผลิตกลุมนี้จะยังคงเปนลูกคาที่อยูใน
ชุมชนและพื้นที่ใกลเคียงเทานั้น เนื่องจากยังคงเปนเหลาที่กฎหมายไมไดอนุญาตใหผลิตถาไมไดขอ
อนุญาตอยางเปนทางการ ผูผลิตในกลุมนี้บทบาทจึงเปนของผูหญิงโดยที่ผูชายไมไดเขามามี      
สวนรวมในการผลิตเหมือนเชนในอดีตที่ผานมา  
  ดังจะเห็นแลววากระบวนการผลิตเหลานับตั้งแตยุคแรกแรกเริ่มของการกอตั้งชุมชน  
จนถึงปจจุบัน(พ.ศ.2546) เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการผลิต การจําหนายจายแจก และการบริโภค 
ของระบบเศรษฐกิจในหมูบาน บานหลวง เหลาเปนเครื่องดื่มที่จําเปนสําหรับครอบครัวและชุมชน 
รวมทั้งเปนปจจัยทางเศรษฐกิจอยูในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้เพราะชาวบานบานหลวงสามารถใชเหลา
ดาวลอยนี้เปนสินคาที่กําหนดคุณคาได ทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงินในการใหเปนของฝาก   
แลกเปลี่ยนหรือซ้ือขายไดตลอดเวลา เมื่อทั้งที่ผูผลิตและผูบริโภคเหลามีความตองการตรงกัน การ
เปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นในกิจกรรมของระบบเศรษฐกิจนี้ ยอมแสดงใหเห็นถึงการพยายาม   
ปรับตัวของชาวบานเพื่อใหเกิดการสอดคลองกับนโยบายที่รัฐกําหนด แตส่ิงนี้เองก็เปนสัญญาณ
หนึ่งที่กําลังบงบอกถึงเหตุรายอันจะเกิดกับวิถีชีวิตของผูหญิงในชุมชนบานหลวง โดยเฉพาะ    
อยางยิ่งการดํารงเลี้ยงดูตนเองและดูแลความเปนอยูที่มั่นคงตอไปของชุมชน 
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บทท่ี 5 

“เหลาดาวลอย” วิถีชีวิตผูหญิงชุมชนบานหลวง 
 

ผูหญิงในโครงสรางสังคมไทย 
 ในบทนี้จะกลาวถึงภาพโดยรวมของการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผูหญิงโดยเริ่มจากการ
สํารวจบทบาทของผูหญิงในสังคมไทย เพื่อใหทราบถึงบทบาทของผูหญิงที่มีลักษณะพื้นฐานบาง
ประการรวมกันในเบื้องตนกอนจากนั้นจะกลาวถึงการศึกษาเกี่ยวกับผูหญิงในสังคมลานนา 
หลังจากนั้นจะบรรยายถึงบทบาทของผูหญิงในชุมชนบานหลวงในดานตางๆ โดยในการศึกษาจะ
เนนบทบาททางดานเศรษฐกิจ เนื่องจากชุมชนนี้เปนสังคมเกษตรกรรมแบบยังชีพที่การดํารงชีพ
ทางเศรษฐกิจเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอโครงสรางความสัมพันธในครอบครัวอยางคอนขาง
ชัดเจน 

 บทบาทของผูหญิงไทยเปนเรื่องหนึ่งที่ได รับความสนใจและมีการกลาวถึงอยาง
กวางขวาง แมจะมีผลการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับบทบาททางเพศจํานวนมากใหขอสรุปวาในสังคมสวน
ใหญในโลกผูชายจะมีบทบาทมากกวาผูหญิงโดยเฉพาะเรื่องของการทํามาหากิน แตในสังคมไทยก็
มี   ขอมูลบางสวนที่อาจแตกตางกันไป   

 
บทบาทของผูหญิงในสังคมวัฒนธรรมไทย 
 ในสังคมไทยการศึกษาเรื่องผูหญิงในระยะแรก มีลักษณะเชนเดียวกับการศึกษาเรื่องอื่นๆ 
คือเปนมุมมองของชนชั้นปกครอง หรือชนชั้นสูง เทาที่มีการสืบคนจากหลักฐานที่เปนลายลักษณ
อักษรจะพบการกลาวถึงผูหญิงในแงมุมตางๆ  เพราะสถานภาพและบทบาทของผูหญิงสวนหนึ่ง
เปนผลมาจากการหลักฐานทางประวัติศาสตร และการตีความจากวรรณคดีที่มีเปนลายลักษณอักษร 
โดยเปนการกลาวถึงผูหญิงที่เปนสวนนอยของสังคม แตประวัติการศึกษาเกี่ยวกับผูหญิงไทยที่เปน
ลายลักษณอักษรไมไดพูดถึงผูหญิงในชนบท ทั้งที่มีจํานวนมากกวา 

 อยางไรก็ตามในเอกสารทางประวัติศาสตรนับแตโบราณมา ก็ปรากฏวามีการพูดถึง     
บทบาทที่แข็งขันของผูหญิงชาวบานทั่วไป เชนในจดหมายเหตุลาลูแบรซ่ึงเปนการบันทึกเหตุการณ
ในชวงสมเด็จพระนารายณมหาราชและตีพิมพหลังจากนั้นในประเทศฝรั่งเศส 

 ลาลูแบรเปนทูตจากราชสํานักฝรั่งเศสเขามาพระเจริญพระราชไมตรีกับราชสํานักกรุงศรี
อยุธยาซึ่งไดสังเกตการณการใชชีวิตประจําวันของผูหญิงและผูชายชาวสยามและเขียนบรรยายไว
ในหัวขอ  “ชาวสยามเลี้ยงชีพตามสามัญ” วาเมื่อฝายชายตองไปเขาเดือนรับราชการของพระพุทธเจา
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อยูหัว 6 เดือนในปหนึ่งทุกๆ ปนั้น เปนหนาที่ของภรรยา มารดาและลูกเตาที่จะเลี้ยงตัวเอง แลว      
มิหนําซํ้ายังตองสงเสบียงเลี้ยงคนที่เขาไปเขาเดือนอีกดวยและเมื่อรับราชการของพระพุทธเจาอยูหัว
ครบถวนกําหนดแลวออกเดือนกลับมาบานก็เปนธรรมดามักมิใครจะรูจักที่จะทําการงานอยางไร 
ดวยตนไมใครเคยมีวิชาความรูสําหรับตัวอยางไรดวยเหตุพระเจาโปรดจายใชใหทําสุดแทแตจะพอ
พระราชหฤทัย อนึ่งตองอาจจะวินิจฉัยไดวา ชาวสยามสามัญเล้ียงชีพอยางเกียจครานปานใดบาง 
ชายจึงเลยอืดไมทําการงานอะไรเสียเลย ถาไมใชเวลาเขาเดือนรับราชการของพระมหากษัตริย 
เดินเหินไปขางไหนก็ไมใครพอใจไป การไลเนื้อถึก พี่แกก็ไมปรารถนา พี่แกเกือบจะไมทําการงาน
อะไรเสียเลย นอกจากนั่งๆ นอนๆ กินๆ เลนๆ สูบบุหร่ีและหลับ นางเมีย คงจะปลุกพี่แกขึ้นมาโมง
เชาแลวก็หาขาวปลายกขึ้นมาใหรับประทานพออิ่มอุตุแลวพี่แกก็ออกจะจับหวนนอนอีกเลยหลับ 
ตกตอนกลางวันพี่แก ก็จะตื่นขึ้นกินขาวอีกและถึงเวลาเย็นพี่แกก็กินขาวเย็นในระหวางเวลากินขาว
กลางวันและขาวเย็นนั่นแหละเปนเวลากลางวันของพี่แกละ พี่แกก็ผลาญเวลาใหลวงไปดวยคุย
ออแอหรือเลนหัวพอเพลินใจตลอดไปวันหนึ่งๆ ผูหญิงดอก เปนตัวถากไรไถนาเปนตัวซ้ือขายใน
เมือง (พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ  2505 : 127) 

 นิธิ เอียวศรีวงศ ใหความเห็นวาแมแตเมื่อ 200 ปมาแลว มุมมองเกี่ยวกับสถานภาพของ  
ผูหญิงในเมืองและชนบทมีความแตกตางกันแตหลักฐานลายลักษณอักษรที่แสดงถึงมุมมองของคน
ในเมืองอยูมาก สามารถศึกษายอนหลังไปไดไกล ในขณะที่หาหลักฐานลายลักษณอักษรเกี่ยวกับ
สถานภาพผูหญิงในชนบทไทยเปรียบเทียบไมได จึงมักเกิดทัศนคติวาสิ่งที่อาจพบเห็นไดใน
หลักฐานลายลักษณอักษรคือสถานภาพของผูหญิงไทยทั้งหมด คร้ันเมื่อกระแสความคิดเกี่ยวกับ
สิทธิสตรีจากตะวันตกแพรเขาสูประเทศ เกิดทั้งความสํานึก และความพยายามจะปรับปรุงสิทธิ       
สถานภาพและบทบาทของผูหญิงไทยโดยองคกรตางๆทั้งรัฐบาลและองคกรพัฒนาเอกชนก็มักจะ
อาศัยทัศนคติที่เกี่ยวกับสถานภาพผูหญิงไทยในอดีตและปจจุบัน อันเปนสถานภาพผูหญิงในเมือง
เปนฐานสําหรับการจัดการตางๆ เชนนักการเมืองสตรีบางทานเคยกลาววา ผูหญิงเปนกําลังแรงงาน
ครึ่งหนึ่งของประเทศ จึงควรสงเสริมบทบาทของผูหญิงในชนบทใหรวมกับผูชายในกิจการทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว แตในความเปนจริงตั้งแตโบราณแลวผูหญิงไทยมีสวนอยางแข็งขัน(และ
อาจจะมากกวาผูชายในบางกรณี)ในการผลิตและการแลกเปลี่ยนของครอบครัว (อาจจะมากกวา     
ผูชาย ถาเราสามารถแยกชีวิตมนุษยออกเปนภาคเศรษฐกิจลวนๆได) มาแตโบราณแลวถาเราไมมอง
แตผูหญิงที่เปนลูกสาวเจาภาษี ขุนนางและเจานายในกรุงเทพซึ่งเปนผูหญิงสวนนอยของสังคมเปน
บรรทัดฐาน (นิธิ เอียวศรีวงศ  2535 : 40) 

 ผูหญิงในสังคมชนชั้นผูถูกปกครองหรือผูหญิงในกลุมครอบครัวเกษตรกรนั้น เนื่องจาก
ภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวทําใหตองมีบทบาท ในการทํามาหากินรวมกับผูชายในครอบครัว 
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แรงงานผูหญิงในครอบครัวเกษตรกร จึงไมใชแรงงานเสริมหรือแรงงานชั่วคราว แตเปนแรงงาน
หลักและถาวรเทาๆ กับแรงงานชาย ในแงนี้จึงอาจกลาวไดวาผูหญิงในครอบครัวเกษตรกรหรือ      
ผูหญิงในชนบท มีบทบาทเทาเทียมกับผูชายในเชิงเศรษฐกิจ พรอมๆ กับบทบาทในการดูแลบาน
และบุตรเชนเดียวกับผูหญิงในกลุมปกครอง ลักษณะที่นาสนใจอีกอยางหนึ่งในกลุมผูหญิงชนบทก็
คือ สถานภาพที่เปนผลมาจากแนวคานิยมในการเลือกตั้งถ่ินฐานที่อยูหลังการแตงงานและระบบ
การสืบมรดกบานและที่ดิน การศึกษาระบบครอบครัวไทยดั้งเดิม ไดแสดงใหเห็นชัดเจนวา การที่คู
แตงงานมักจะอยูกับพอแมของฝายภรรยา อยางนอยก็ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง ทําใหผูหญิงมีสถานภาพสูง
ในครอบครัวและเมื่อไดรับมรดกที่ดินทํากินหรือที่ดินและบานจากพอแม สถานภาพในครอบครัวก็
ดูวาจะมั่นคงมากยิ่งขึ้น แมวาอํานาจในการปกครองครอบครัวจะขึ้นอยูกับสามีก็ตาม แตอํานาจใน
การควบคุมที่ดินในลักษณะนี้ถือไดวาเปนฐานเศรษฐกิจของผูหญิงในชนบทมาแตเดิมและชวย    
ชดเชยสถานภาพที่ดอยกวาผูหญิงชนชั้นปกครอง ในดานการศึกษาและการควบคุมผูคนบริวารใน
ความควบคุมดูแล (สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร 2535 : 36) 

 เนื่องดวยสังคมและวัฒนธรรมไทยไมเคยกีดกันการมีสวนรวมของสตรีในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจตรงกันขามกลับสนับสนุนและเอื้ออํานวยดวยซํ้าไป บรรดาหญิงไทยทั้งหลายไมวาจะเปน
สาว เด็กหรือคนชรา ตางก็ตองรวมแรงรวมใจชวยกันดูแลไรนา ขวนขวายทํามาหาเลี้ยงชีพตามแต
ถนัด ฉะนั้นสังคมไทยจึงเคยชินกับการที่ผูหญิงออกทํางานนอกบานไมมีการตองหวงใย กังวล 
ดังเชนที่เปนอยูในบางวัฒนธรรมและศาสนาอันทําใหตองพยายามปองกันไมใหหญิงสาวโดย
เฉพาะที่ยังเปนโสตออกไปทํางานอยูใกลชิดกับชายที่ไมไดเปนญาติสนิท สําหรับครอบครัวไทยนั้น 
เงินที่ไดมาชวยคาใชจายถือเปนสิ่งที่นายินดี จึงไมเกรงจะเปนที่ครหาของชาวบานวา ผูชายใน
ครอบครัวไรความสามารถในการหาเงินหรืออยางไร จึงตองปลอยใหลูกสาวออกไปลําบากทํางาน
หารายได  ผูหญิงไทยทั้งที่อาศัยอยูในเมืองและชนบทจึงมีอัตราการเขารวมในตลาดแรงงานสูงมาก
ที่สุดประเทศหนึ่งในโลกมาตลอด  (ภาวดี ทองอุไทย 2535 : 63) 

  จากสภาวะของสังคมดังกลาวทําใหหญิงไทยไดเขาไปมีบทบาทและมีสวนรวมใน       
การผลิตมาแตดั้งเดิมนอกเหนือจากงานรับผิดชอบในบานซึ่งสังคมมองเห็นวาเปนงานของผูหญิงที่
ตองทําอยูแลว ตอมาแมวาระบบไพรและทาสไดถูกยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่ 5 แรงงานหญิงใน
ภาคเกษตรยังคงเปนแรงงานสําคัญของครอบครัวที่ไมตองจายคาจาง (Unpaid Family Labour)  
นอกจากนี้ ปรานี วงษเทศ ไดอธิบายถึงภาพรวมของบทบาทและฐานะของหญิงชายในสังคมไทย
ในสังคมชาวนาดั้งเดิมกอนการปรับเปลี่ยนระบบการปกครองเปนระบบขุนนางและการยอมรับ
ศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาเขามาผสมผสานกับขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินที่ชนชั้นปกครอง
ไดใชเปนสื่อในการสรางบูรณาการทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อกอใหเกิดความกลมกลืนเปนหนึ่ง
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เดียวกันทั้งสังคมประเพณีหลวงตางๆ เปนคานิยม ความเชื่อของชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง จึงได  
สงผลตออิทธิพลกระจายลงมาถึงชาวบานทั่วไปโดยผานระบบการศึกษาในรูปแบบตางๆ และ
ขนบประเพณีที่มามีสวนกีดกัน แตรองรอยของสังคมดั้งเดิมที่ใหความสําคัญตอเพศหญิงยังปรากฏ
ใหเห็นไดจากประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อในเรื่องการถือผีอยูทุกภูมิภาคในประเทศไทยและใน
ระบบเครือญาติในชนบทไทยที่ยังคงถือปฏิบัติอยูโดยปรากฎใหเห็นจากรองรอยทางภาษาที่ยังให
ความสําคัญตอการเรียกชื่อส่ิงสําคัญๆ ในสังคมดวยคํานําหนาเปนเพศหญิงหรือแมแตส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 
เชนเทพหรือผี ในสังคมไทยก็มีเพศเปนหญิงซึ่งเปนสิ่งที่คนไทยสวนใหญทั่วไปเคารพเกรงกลัว
กราบไหวมาแตอดีตถึงปจจุบัน (ปรานี วงษเทศ 2535 : 75) 

 อยางไรก็ตาม นิธิ เอียวศรีวงศ ใหขอสรุปวา สตรีในชนบทไทยมีสถานภาพที่ดีพอควร
โดยใหมุมมองเรื่องสถานภาพวา ในปจจุบันเมื่อเราพูดถึง สถานภาพผูหญิง เรากําลังคิดวาเพศหญิง
และชายเปนหนวยที่สามารถแยกออกมาวิเคราะหตางหากออกไปจากสวนอ่ืนๆ ไดความคิดเชนนี้
เกิดขึ้นไดเฉพาะในโลกสมัยใหมเทานั้นเพราะโลกสมัยใหมมีแนวคิดและอนุญาตใหมนุษยสามารถ
มองโลกในฐานะเปนปจจเจกบุคคลได แนวปจเจกชนนิยมไมไดมีมาในวัฒนธรรมไทยแตเดิม 
ฉะนั้นคําถามที่วาผูหญิงไทยมีสถานภาพอยางไรจึงเปนคําถามที่คนไทยตอบไมได เพราะหนวยที่
สําคัญสําหรับการวิเคราะหของคนไทยในสมัยโบราณคือครอบครัวและชุมชนจําเปนจะตองมอง
สถานภาพผูหญิงในครอบครัวและชุมชนไมใชสถานภาพของผูหญิงที่ไมเกี่ยวไปถึงครอบครัวและ
ชุมชน เพราะไมมีผูหญิงอยางนั้นในสมัยโบราณ และเมื่อมองบทบาทของผูหญิงในครอบครัวและ
ชุมชนแลวก็จะเห็นความสําคัญไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะในทางดานเศรษฐกิจ ครอบครัวหนึ่งๆ จะ
มีสถานภาพในสังคมสูงขึ้นได นอกจากตองมีผูชายซึ่งไดรับการยกยองจากรัฐหรือศาสนาแลว ก็ยัง
ตองมีความมั่นคงในทางเศรษฐกิจซ่ึงขึ้นอยูกับการกระทําของผูหญิงเปนอันมาก แมแตการที่ผูชาย
จะสามารถรักษาเกียรติยศและอํานาจไวไดก็ตองอาศัยความสามารถทางเศรษฐกิจของผูหญิง    
หนุนหลัง 

 จากมุมมองเกี่ยวกับสถานภาพของผูหญิงของผูหญิงไทยอธิบายไดวามีปจจัยเกื้อหนุน 
สถานภาพของผูหญิงในชนบทหลายประการคือ ในดานเศรษฐกิจผูหญิงจะมีบทบาทอยางเดนชัดใน
เศรษฐกิจของครอบครัวไมเฉพาะแตงานบานเทานั้น แตรวมถึงดานการผลิตหลักของครอบครัวอีก
ดวย เชน การถอนกลา ดํานาและการเกี่ยวขาว เปนตน การสงเสบียงอาหารใหแก ผูชายยิ่งมีบทบาท
ในการผลิตมากขึ้นเพราะอาจรวมในการผลิตไดทุกขั้นตอน พืชที่ปลูกเพื่อหารายได นอกฤดูทํานา
บางอยางเปนเรื่องของผูหญิงลวนๆ ก็มี นอกจากนี้ในการผลิตหลักเพื่อยังชีพของเศรษฐกิจไทย
โบราณนั้น หากมีสินคาเหลือใชที่จําเปนตองแลกเปลี่ยนก็ดูเหมือนผูหญิงมีหนาที่ในการรับผิดชอบ
ในการแลกเปลี่ยนสินคาเปนหลัก รายงานของนักเดินทางในอดีตกลาวตรงกันวา ผูที่คาขายอยูใน
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ตลาดและสาธารณะทั่วไปนั้น คือ ผูหญิง ซ่ึงสอดคลองกับภาพเขียนฝาผนังที่แสดงภาพของ 
“แมคา”จํานวนไมนอยตามที่ชุมนุมชน 

 แตการอธิบายถึงฐานะ บทบาทและสถานภาพของผูหญิงในชนชั้นปกครองหรือชนชั้นสงู
จะพบวามีสถานภาพและบทบาทที่เปนรองผูชายโดยเฉพาะบทบาททางดานการผลิตแตหาก
พิจารณาผูหญิงในชนบทโดยทั่วไป พบวาผูหญิงมีสวนรวมในการผลิตคอนขางสูง แตก็ไมอาจกลาว
ไดวาผูหญิงชนบทมีสถานภาพสูง เนื่องจากสังคมไทยมักใหความสําคัญในเรื่องศาสนาและ
การเมือง (ซ่ึงเปนสิ่งที่ผูชายมักมีบทบาท) มากกวาทางดานเศรษฐกิจ การอธิบายถึงสถานภาพของ
ผูหญิงในสังคมไทยจึงเปนสิ่งที่ก่ํากึ่ง คือมีทั้งบทบาทในฐานะ “เปนผูนําและเปนรอง” ซ่ึงสอดคลอง
กับการตั้งขอสังเกตของ Karim (1995) วาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต บทบาททางเพศเปนสิ่ง
ที่จัดไดวาเปนนามธรรม ที่ขึ้นอยูกับโครงสรางความสัมพันธในสังคมนั้นๆ นอกจากนี้แนวคิดสตรี
นิยมทางตะวันตกไมสามารถนํามาใชไดในสถานการณที่ความสัมพันธระหวางผูชายและผูหญิงมี
ความยืดหยุนเปนอยางมาก ไมมีความแนนอนและสามารถเปลี่ยนแปลงได (Karim 1995 : 26) 

 การศึกษาขางตนเปนมุมมองเกี่ยวกับผูหญิงในสังคมไทยที่มีลักษณะแตกตางกันทั้งใน
ดานชนชั้นและพัฒนาการทางประวัติศาสตร ในภาคเหนือก็เปนสังคมหนึ่งที่มีประวัติศาสตรเปน
ของชุมชนเอง มีการประกอบอาชีพ มีกลุมชาติพันธุที่มีผูทําการศึกษาไวไมนอยกวาในสังคมอื่นๆ  
  

สถานภาพของผูหญิงในชุมชนหมูบานลานนา  
  ผูหญิงลานนาไดช่ือวาเปนผูหญิงที่มีความเปนเอกเทศอยางเห็นไดชัดมา ตั้งแตในอดีต  
จนแมชาวตางชาติก็สังเกตเห็นได บาทหลวงแมคกิลวารี หมอสอนศาสนาที่ เขามาเผยแพร            
คริสตศาสนาในชวงตนศตวรรษที่ 20 ถึงกับบันทึกไววา “คนลาว (คําเรียกชาวลานนาในสมัยนั้น) มี
ความเปนเลิศที่นาภูมิใจในบรรดาชนชาติที่ไมใชชาวคริสตดวยกันตรงที่สถานภาพที่ผูหญิงมี” (แจค 
พอตเตอร 2526 : 33)  เนื่องจากสถานภาพของผูหญิงคอนขางเทาเทียมหรืออยางนอยก็เกื้อหนุนกับ
สถานภาพของผูชายโดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อพิจารณาจากลักษณะการจัดระเบียบทางสังคมหมูบาน
โดยอาศัยโครงสรางหลักพื้นฐาน 3 ประการคือ 
 ประการที่หนึ่ง การสืบมรดกทางฝายหญิง ในครอบครัวชาวเหนือสวนมาก ลูกผูหญิงคน
สุดทองหลังจากแตงงานจะไมแยกเรือนตองเล้ียงดูพอแมยามแกเฒาและสืบทอดมรดกจากพอ แม 
ซ่ึงสวนใหญ ไดแก บาน ที่นาและสัตวเล้ียง แมวาชาวบานลานนา ปจจุบันจะนิยมแบงมรดกใหลูก
เทาเทียมกัน เนื่องจากที่ทํากินและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว ในขณะ
ที่จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก แตประเพณีการสืบทอดมรดกผานฝายหญิงยังคงไดรับ
การสืบทอดอยูในวิถีชีวิตจริง ลูกผูหญิงคนสุดทองที่แตงงานแลวอยูเล้ียงดูพอแม หรือลูกคนอื่นๆ ที่
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ทําหนาที่ดังกลาว จะไดรับสวนแบงมรดกมากกวาหรือพิเศษกวาลูกคนอื่นๆ เชนไดที่นาใกล        
หมูบานที่อุดมสมบูรณ หรือไดตัวบานพรอมที่ดินเปนมรดก เปนตน (สุริยา สมุทคุปติ์และคณะ 
2537 : 43) 
 ประการที่สอง ธรรมเนียมที่ผูชายจะตองมาอยูกับครอบครัวของฝายหญิง (Matrilocality) 
อยางนอยที่สุดก็ในชวงแรกของการแตงงานจึงเปนสวนหนึ่งในการเสริมสรางความมั่นคงในชีวิต
ของผูหญิง กลาวคือ ผูหญิงไดมีความสัมพันธใกลชิดกับกลุมครอบครัวของตน ซ่ึงผิดกับในสังคม
ประเพณีจีนที่ลูกสะใภตองเขาไปอยูในครอบครัวของสามี ในฐานะของคนแปลกหนา ในสังคม
ลานนาผูชายในฐานะลูกเขย จะตองใหความเกรงใจและมาเปนแรงงานใหครอบครัวของภรรยา 
ทั้งนี้ธรรมเนียมการแบงมรดกใหลูกผูหญิงและผูชายเทาๆ กันยังเปนหลักประกันความมั่นคงใน
ชีวิตของลูกผูหญิง ในกรณีหยารางซึ่งมีอยูไมนอยในสังคมลานนา ผูชายมักจะตองออกจากบานไป 
(แจค พอตเตอร 2526 : 32)   

 ประการที่สาม การนับถือเครือญาติทั้งสองฝาย มีผลทําใหเด็กที่เกิดและเติบโตในสังคม 
วัฒนธรรมทางเหนือมีความใกลชิดดังกลาวก็มีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากการตั้งบานเรือนอยูในบริเวณ
ลานบานเดียวกันของคนในเครือญาติเดียวกัน การอบรมขัดเกลาทางสังคมของเด็กผูชายและเด็ก     
ผูหญิงผานทางเครือญาติผูใหญทั้งสองฝายก็มีสวนทําใหบทบาทและหนาที่ของทั้งสองเพศเกื้อหนุน
ซ่ึงกันและกัน ตัวอยางเชน เด็กผูหญิงจะเรียนรูกระบวนการทอผาจากแมและญาติผูหญิง ผาทอของ
ผูหญิงจึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมและพิธีกรรม ในขณะเดียวกันเด็ก 
ผูชายก็เรียนรูการผลิตเครื่องจักสาน เครื่องมือประมง เครื่องมือลาสัตวรวมทั้งเครื่องมือเคร่ืองใชใน
การทําไรทํานาจากพอและญาติผูใหญฝายชาย นอกจากนี้ในชุมชนบางแหง การผลิตเครื่องปน     
ดินเผาชนิดตางๆ เชนหมอดิน โองดินเผา ฯลฯ ยังแสดงใหเห็นถึงการทํางานรวมกันระหวางเพศใน   
ชุมชนอีกดวย 
 นอกจากนี้ระบบศาสนาของชุมชนหมูบานทางเหนือ ก็มีสวนคลายคลึงกับระบบศาสนา
ในชุมชนตางๆ ของประเทศไทย คือ เปนระบบศาสนาที่มาจากการผสมผสานระหวางองคประกอบ
หลัก (ทั้งความเชื่อและพิธีกรรม) 3 อยาง คือ พุทธศาสนานิกาย เถรวาท ศาสนาพราหมณและความ
เชื่อเร่ืองผีและวิญญาณ  การผสมผสานรวมทั้งความสลับซับซอน ดังกลาวนับวาเปนสวนสําคัญของ
ศาสนาที่มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของชาวบานทางเหนือโดยตรง โลกทัศนและความเชื่อทางศาสนาที่มี
อิทธิพลตอบทบาทและสถานภาพทางสังคมของผูหญิงเหนือนั้นอาจพิจารณาไดจากแงมุมตอไปนี้  

 ประการแรก เนื่องจากศาสนาของชาวเหนือเปนการผสมผสานความเชื่อและพิธีกรรม
ดั้งเดิม (ผี)ใหเขากับศาสนาของทางราชการหรือรัฐไทย ซ่ึงเปนศาสนาที่มีตนกําเนิดมาจาก         
อารยธรรมอินเดีย แตรองรอยในพิธีกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงผีและทรงเจาหลายๆ อยางในชุมชน 
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สะทอนใหเห็นคอนขางชัดวา บทบาทผูนําในพิธีกรรมเกี่ยวกับผีของชาวบานนั้นสวนใหญเปน
บทบาทของผูหญิง (ปรานี วงษเทศ 2535 :18 ) เธอมีสวนสําคัญในการสืบทอดประเพณีการ นับถือผี
ปูยา การเปนสมาชิกนั้นสืบเชื้อสายทางแม ผูหญิงจึงเปนสวนสําคัญในลัทธิความเชื่อ (Cult) นี้ ผีปูยา
มีสวนสําคัญในการสอดสองดูแลพฤติกรรมของผูหญิงในกลุม หากผูหญิงถูกผูชายที่ไมใชญาติหรือ
สามี แตะเนื้อตองตัว ถือเปนการผิดผีจะตองมีการสุมา (ขอขมา) ผีปูยาโดยผูชายจะตองมาใสผี
กับเกาผีปูยา (หญิงอาวุโส) ซ่ึงเปนหัวหนากลุมผีปูยานั้น หากไมมาขอขมา ผีปูยาจะนําความเจ็บปวย
มาใหเกาผี จึงอาจมองไดวา ผูหญิงมีสวนรับผิดชอบโดยตรงตอกลุมและเกาผีของตน ในขณะที่
ผูชายเริ่มหนุมจะไปแอวสาวตามบานตางๆ ในตอนกลางคืนไดอยางเสรี โดยไมมีผลตอผีปูยาของ
ตนแตอยางใด  
  แมวาศาสนาจะมองวา คนที่เกิดมาเปนผูหญิงนั้นในชาติกอนสั่งสมบุญไวไมเพียงพอ 
ในชาตินี้จึงไมสามารถบวช แตในทางปฏิบัติแลวผูหญิงเปนสวนสําคัญในการบํารุง ศาสนาอยาง
ตอเนื่องทุกๆ วันในตอนเชา ผูหญิงจะเปนผูเตรียมอาหารเพื่อถวายพระในงานพิธีตางๆ ผูหญิงเปน
สวนสําคัญที่จะทําใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี (Keyes อางถึงในเกรย 2529 : 51) เสนอวา โดย
บทบาทของ “แม” สามารถบํารุงศาสนา ผูหญิงเปนผูใหกําเนิดลูกชายที่สามารถบวชสืบทอดศาสนา
และ     ผูหญิง คือ ผูที่เกื้อหนุนค้ําจุนศาสนาอยางแทจริง ผูหญิงอยูในฐานะที่ไดเปรียบในพุทธ
ศาสนา เพราะในฐานะที่เปน “แม” ผูหญิงที่สามารถอยูไดทั้งในทางโลกและทางธรรมไดใน
ขณะเดียวกัน   ผูชายจะตองละทิ้งบทบาทของการเปนสมาชิกครอบครัวไปเปนพระหรือสามเณร
เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑทางศาสนา  

  เงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมทางเหนือยังเปดโอกาสอีกหลายดานใหผูหญิงไดเขาไปมี
สวนรวมทั้งใน กิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมอยางอื่นในชุมชน การเขาไปมีสวนรวมกิจกรรม 
ดังกลาวยอมหมายถึง การยกระดับและสถานภาพทางสังคมของผูหญิงใหสอดคลองหรือเกื้อกูลกับ
บทบาทของผูชายเพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวในสังคม อันเปนแบบแผนดั้งเดิมของชุมชน       
ทางเหนือ 

 

ผูหญิงบานหลวง :บทบาททางเศรษฐกิจและการจัดการในครัวเรือน 
  ภาพโดยรวมของผูหญิงบานหลวงนั้น มีความคลายคลึงกับสถานภาพและบทบาทของ 

ผูหญิงในชุมชน ชนบทลานนาที่เปนอยู เนื่องจากบานหลวงตั้งอยูในพื้นที่ทุรกันดาร ความเจริญ   
เติบโตของชุมชนจึงเกิดขึ้นไมมากนักในขณะนี้ (พ.ศ.2546) แตบทบาทเดนๆ ของผูหญิงบานหลวง 
คือ เธอเหลานั้นมีสวนอยางมากในกิจกรรมการผลิตของครอบครัวมาตั้งแตในอดีต ซ่ึงสมาชิก      
ทุกคนในครอบครัวเปนแรงงานสําคัญ เพราะครอบครัวเปนหนวยการผลิตในสังคมเกษตรกรรม
แบบยังชีพ ในการทําไรทํานา ผูหญิงเปนแรงงานที่สําคัญพอๆ กับผูชายโดยเฉพาะในชวงปลูกและ
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เก็บเกี่ยวซ่ึงตองใชแรงงานเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชวงเวลาที่ผูชายตองออกจากหมูบาน
ไป ผูหญิงจึงเปนสวนสําคัญในการจัดการทั้งไรนาและกิจการในบานใหทุกอยางดําเนินไปอยาง
เรียบรอย  

  นอกจากการทํางานในไรนาที่เปนงานหลักแลว ผูหญิงบานหลวงยังมีการประกอบ
อาชีพเสริมที่สําคัญนั่นคือ การผลิตเหลาพื้นบาน โดยเปนงานที่ไดรับการถายทอดกันมาหลายชั่ว  
อายุคนซึ่ง อาชีพนี้จัดวาเปนการทํางานภายในบานรูปแบบใหมของผูหญิง นั่นคือ การนําเอางาน
บานและงานที่กอรายไดเขาดวยกัน  

  กิจกรรมการผลิตเหลาพื้นบานของชุมชนบานหลวงมีสวนสงเสริมใหผูหญิงมีอิสระทาง
เศรษฐกิจและเสรีภาพในการเดินทางเปดกวางตอโลกภายนอก รายไดที่ไดรับมาก็ใชจุนเจือ     
ครอบครัว และจากการที่เธอมีสวนในการหาเลี้ยงครอบครัว ผูหญิงจึงเปนคนจัดการในดานการ
ควบคุมคาใชจายและเก็บเงินในครัวเรือน 

 
การเรียนรูทักษะและความชํานาญในการผลิตเหลาดาลอย 

 ในอดีตที่ผานมาชุมชนบานหลวงผลิตสุราพื้นบานขึ้นเพื่อดื่ม ขายและใชในพิธีกรรม
ตางๆ  ซ่ึงขัดตอกฎหมายมาตลอดระยะเวลากวารอยป เนื่องจากเหลาของชาวบานนี้คือ เปนเหลา
กล่ันที่มีดีกรีแรงเกินกวากฎหมายกําหนดแตการเรียนรูสืบทอดงานดานการผลิตเหลาและลูกแปงนี้ 
มีความจําเปนกับทุกชีวิตในครอบครัว โดยเปนวิชาความรูที่สําคัญอยางหนึ่ง เทากับงานบานอื่นๆ ที่
ผูหญิงทุกคนจะตองเรียนรู และฝกฝนปฏิบัติ  ผูหญิงบานหลวงจะเรียนรูทักษะการผลิตเหลาพื้นบาน
โดยผานการเรียนรูจากแม ญาติผูใหญฝายหญิงและเพื่อนบาน มีการปฎิบัติและฝกฝนตลอดชวงอายุ
ของตน ตั้งแตเด็กเล็กจนกระทั่งถึงวัยชรา (ผูชายจะเขารับการอบรมและเรียนรูจากหนวยงานของ
ทางราชการ) 
  - การผลิตเหลาเปนสวนหนึง่ของกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมที่มีตอวิถีชีวิต
ของผูหญงิในชุมชน 

  การอบรมใหเรียนรูทางสังคมหรือกระบวนการเรียนรูทางสังคมในความหมายอยาง
กวางๆ หมายถึง กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมจากคนรุนหนึ่งไปยังคนรุนตอไปหรือเปน
กระบวนการอบรมสมาชิกของสังคมใหเรียนรูเกี่ยวกับกฎเกณฑ บรรทัดฐานตางๆในสังคมเพื่อให
สมาชิกอยูรวมกันอยางราบรื่นเปนระเบียบเรียบรอย กระบวนการนี้เกี่ยวพันกับการเรียนรูเกี่ยวกับ
บทบาทที่เหมาะสมตามความคาดหวังของคนสวนใหญ ตลอดจนปลูกฝงความคิด ความเชื่อและ    
คานิยมที่มีอยูในสังคมนั้นๆ กระบวนการเรียนรูเชิงสังคมนี้เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางคอยเปน
คอยไปและตอเนื่องตลอดชั่วชีวิต วิธีการถายทอดปลูกฝงนี้เปนกระบวนการที่มีดําเนินการอยางที่
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เปนทางการ เชน การศึกษาเลาเรียนในวัด โรงเรียน และที่ไมเปนทางการ กระบวนการเรียนรูเชิง
สังคมในครอบครัว ถือเปนการอบรมที่ไมเปนทางการโดยพอแมและกลุมญาติจะมีบทบาทในการ
ปลูกฝง คานิยม อบรมสั่งสอนบรรทัดฐานตางๆ มาตั้งแตเมื่อเด็กเริ่มรูความและอาจกลาวไดวา เปน
ขั้นตอนการเรียนรูที่สําคัญ มีบทบาทและอิทธิพลตอทัศนคติ บุคลิกภาพรวมทั้งพฤติกรรมของ
สมาชิกในสังคมโดยเฉพาะมีสวนหลอหลอมบทบาททางเพศมากที่สุดอีกดวย (ปรานี วงษเทศ 2535 
: 73) 

  ในกรณีของชุมชนบานหลวง การผลิตเหลาพื้นบานจะไดรับการอบรมถายทอดและ
ปลูกฝง ตามขั้นตอนของอายุในแตละชวงวัยที่ผูปกครองเห็นวาเหมาะสม เพราะปจจุบันเด็กใน    
ชุมชนมีกิจกรรมหลายอยางที่ตองเขารวมทํากับสถาบันอ่ืนๆ ที่ตนเปนสมาชิกอยู แตอยางไรก็ตาม  
ผูปกครองก็อาศัยความใกลชิดของสถาบันครอบครัวเพื่อถายทอดความรูที่ตนไดรับมาตั้งแตสมัย
ปูยาใหกับเด็กๆ อีกทอดหนึ่ง โดยเริ่มจากวัยเด็กจนกระทั่งเปนวัยรุนนั้น เด็กๆ (อ่ีหลา) จะไดเร่ิม
เรียนรูการผลิตเหลาทีละขั้นๆ ไปสูความเขาใจในทั้งหมด เพื่อผลิตเก็บไวกิน/ใชในครัวเรือน 
นอกจากนี้ก็จะตองทําหนาที่ดูแลชวยเหลืองานบานและงานในไรนาไปพรอมๆ กับการเรียนรูในสิ่ง
ที่เปนมาตร-ฐานสากลเพื่อเพิ่มพูนใหความรูมีมากขึ้นจากสถาบันการศึกษาและหัดใชชีวิตรวมกับ     
ผูอ่ืนผานกลุมเพื่อน เครือญาติและขยายวงออกไปสูเพื่อนบาน แตเมื่อเวลาผานไปสิ่งที่ไดเรียนรูและ
รับการถายทอดจากในครอบครัวไดกลายมาเปนสินคาที่มีราคาและเปนเครื่องแสดงถึงความหมาย
ของผูผลิตและบงบอกถึงคุณคาของคนที่พรอมจะเปนผูหญิงที่สมบูรณใหเปนที่กลาวขาน คือ เร่ือง
รสมือของเธอ ในวันสําคัญของชีวิตอีกขั้นตอนหนึ่งคือ พิธีแตงงาน ผูหญิงจะเปนผูเตรียมผลิตเหลา
ไวเพื่อใชพิธีแตงงานของตนเองและเพื่อเปนของฝากติดมือแขกเหรื่อที่มาเปนเกียรติรวมงาน 

  ภายหลังแตงงานสถานภาพของเธอ คือ “แม” ของลูกในครอบครัวและแมของเด็กๆ   
ทุกคนในชุมชน ดังนั้นผูหญิงจึงมีภาระมากมายที่เพิ่มขึ้น ตั้งแตการรับผิดชอบงานบาน ไรนาและ
เขารวมกิจกรรม พิธีกรรมตางๆ ที่สําคัญของชุมชน นอกจากนี้เธอยังมีหนาที่ตองตมเหลาไวใชใน
บาน ในพิธีกรรมและผลิตออกมาเพื่อขายหารายไดเพิ่มเติมมาใหกับลูกและสามี ภาระตางๆ ที่กลาว
มานี้ก็หนักมากพอควรแลวแตเมื่อเธอเปน“แมอุย”หนาที่ที่เพิ่มมากขึ้นอีกคือ การเลี้ยงดูหลาน 
รวมทั้งส่ังสอนวิชาความรูในการผลิตเหลาใหกับสมาชิกเหลานี้ จนกระทั่งเธอมีอายุและวัยเขาเปน 
“แมอุยหมอน” (ยายทวด) เธอก็จะตองทําหนาที่ทั้งหมดที่กลาวมาเทาที่จะมีกําลังทําไดแตส่ิงที่
จะตองลืมไมไดเลยคือ เธอจะตมเหลาหรืออยางนอยที่สุดคือ ปนลูกแปงเตรียมไวเพื่อใชในงานศพ
ของแมอุยหมอนเอง ซ่ึงบทบาทหนาที่ตางๆ ที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ จะแสดงได ดังในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  การผลิตเหลาในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมที่มีตอ 
ตอวิถีชีวิตผูหญิงบานหลวง 

การอบรมขัดเกลาทางสังคม 
ชวงอาย ุ

การผลิตเหลา กิจกรรมอื่น ๆ 
สถาบันในสังคม สถานภาพในสังคม 

1. แรกเกิด-12 ป เริ่มเรียนรูการผลิต
เหลา 

เขาโรงเรียน; 
ชวยงานบานและ
งานในไรนา 

โรงเรียน; 
ครอบครัว; 
เครือญาติ 

ส ม า ชิ ก ใ น
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
ชุมชน; เรียก อี่หลา 
นําหนาช่ือ 

2.  13-17  ป เรียนรูการผลิตเหลา 
ทุกขั้นตอน; 
ผลิตเหลาไวใช 

ชวยงานบานและ
งานในไรนา; 
รวมกิจกรรมอื่น 
ๆ กับเพื่อนบาน 

ครอบครัว; 
เครือญาติ; 

เพื่อนบาน 

ส ม า ชิ ก ใ น
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
ชุมชน; 
เรียก อี่หลา 
นําหนาช่ือ 

3.  18  ป ผลิตเหลาไวขาย 
เตรียมเหลาไวใชใน
พิธีแตงงาน 

ชวยงานบานและ
งานในไรนา; 
รวมกิจกรรมอื่น
กับเพื่อนบาน 

ครอบครัว; 
เครือญาติ; 
เพื่อนบาน 

ส ม า ชิ ก ใ น
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
ชุมชน; 
มี ครอบครั วของ
ตนเอง 

4.  หลังแตงงาน-45  ป ผลิตเหลาไวใชใน
บาน;  ผลิตเหลาไว
ข า ย แ ล ะ ใ ช ใ น
พิธีกรรมตาง ๆ 

รับผิ ดชอบงาน
บานและงานใน
ไ ร น า   ร ว ม
กิจกรรมอื่น ๆ ใน
ชุมชน 

ครอบครัว; 
เครือญาติ; 
เพื่อนบาน; 
 ตลาด ฯลฯ 

ส ม า ชิ ก ใ น
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
ชุมชน; 
เรียก  แม  นําหนา
ช่ือ 

5.  46-60  ป ผลิตเหลาเพื่อขาย/
ใชในครอบครัว
และพิธีกรรมตาง ๆ  
เชน งานปอย  ฯลฯ 

รับผิ ดชอบงาน
บ า น ;เ ลี้ ย ง ดู
หลาน; 
ส อ น ก า ร ผ ลิ ต
เหลาใหลูกหลาน; 

ครอบครัว; 
เครือญาติ; 
เพื่อนบาน; 
  ฯลฯ 

ส ม า ชิ ก ใ น
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
ชุ มชน   เ รี ย ก ว า
แมอุย  นําหนาช่ือ 

6.  61 ป-เสียชีวิต ผลิตเหลาไวใชใน
ครอบครัว  ขายและ
ท่ีใชในงานศพดวย 

เลี้ยงดูลูกหลาน; 
ส อ น ก า ร ผ ลิ ต
เหลา; 
 

ครอบครัว; 
เครือญาติ; 
เพื่อบาน; 
 ฯลฯ 

ส ม า ชิ ก ใ น
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
ชุมชนเรียก แมอุย, 
แมอุยหมอน 
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ครอบครัวกับงานการผลิตเหลาและสืบทอดองคความรู 
   ในชุมชนบานหลวงมีผูสืบทอดวิชาความรูนี้มาเปนจํานวนมาก โดยสวนใหญผูที่ทําการ
ถายทอดใหตั้งแตเริ่มตนนั้นจะเสียชีวิตแลวจึงไมสามารถสืบหาที่มาไดอยางชัดเจนวามีตนกําเนิด
หลักมาจากผูใด จะเหลือก็แตรุนที่ติดกับตนเองเทานั้นคือ รุนพอแม แตในการศึกษาครั้งนี้จะเนน
ศึกษาตัวอยาง ในครอบครัวที่มีการสืบทอดการผลิตมาสามชั่วอายุคนโดยใชเทคโนโลยีแบบ
พื้นบานและการผลิตที่พัฒนาไปเปนแบบโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อแสดงใหเห็นถึงทักษะความรู 
ความสามารถและการปรับเปลี่ยนกลยุทธตางๆ ของผูผลิต ตั้งแตการเลือกใชวัตถุดิบ กําลังการผลิต 
เทคโนโลยีที่นํามาใช กลุมลูกคาที่สําคัญและตลาดที่นําสินคาออกจําหนาย เพื่อใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนในปจจุบัน 
 
  ตัวอยาง  งานการผลิตและสืบทอดองคความรูในการทําลูกแปงและผลิตเหลาดาวลอยที่
สามารถสืบสายการรับชวงวชิาได 3 ครอบครัว ดังนี้ 
 
แมอุยใจ หลาจั่น                                  แมอุยแกน  สุระวงศ                                แมอุยฟู  ออนเสา 
 
แมศรี  จันเปง                                        แมสังวาลย   ทองสา                                  แมดา จันสําราญ 
ทิวาพร  มากพูน                                    อัญชัน    ไชยวงศ                                      สุวิมล  เครือใจ 
 
 
   ครอบครัว ญาติพี่นอง เพื่อนสนิทมติรสหาย และคนในชุมชนที่สนใจเรียนรู 
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการถายทอด และสืบทอดองคความรูในการทําลูกแปงในแตละสายความรู
ดังนี้ 
 
  1. ครอบครัวแมอุยใจ หลาจั่น 
   ลูกแปงสูตรอุยใจ หลาจั่น มสีวนประกอบดังนี ้
   ปดปวแดง  ดองดึง  ออยดํา  มะเขือเครือแจ  หอมขาว  หอมแดง  ขา  ขิง  ตะไคร จะคาน 
พริก  พริกนอย  พริกฮอ  จั๋นจี๋  จั๋นบาน  จั๋นแปดกลีบ  ดีปลี  ลูกกระวาน  แกนจั๋น  มะขาง  ผาแปง  
ขมิ้น สมปอยหวาน หัดสะกึน ลูกจันทรเทศ แฮงแกง  
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   อุยใจ หลาจั่น อายุ 70 ป เกิดและเติบโตที่บานหลวง ตําบลแมตื่น เปนผูหนึ่งที่ได       
ถายทอดสูตรการทําลูกแปงและการตมเหลาดาวลอยใหกับแมศรี จันเปง ผูเปนลูกสาวหนึ่งในสอง
คน ปจจุบันอุยใจ ยังคงเปนกําลังสําคัญในครอบครัวที่ใหความรูและคอยดูแล ขั้นตอนการผลิต    
ลูกแปงและเหลาเทานั้น ไมไดลงมือกระทําแลวเนื่องจากสายตาไมดี อุยใจไดรับสูตรการทําลูกแปง
และวิธีการตมเหลาจากแมที่ไดตมไวใหพอดื่มในบานไมไดทําเพื่อขาย เมื่อแตงงานมีครอบครัวก็ได
สอนใหกับลูกสาวคือ แมศรี สวนลูกสาวอีกคนไมไดสนใจเนื่องจาก แตงงานแลวยายไปอยูกับสามี
ที่จังหวัดขอนแกน สวนลูกชาย 2 คนก็ทําสวน ทํานา เขาปาเพื่อลาสัตวและหาของปา จะชวยเหลือก็
แตเพียงขั้นตอนในการหาฟนเทานั้น ในครอบครัวจึงเหลือแตแมศรีเพียงคนเดียวที่รับการสืบทอด
ตอมา แมศรีเลาใหฟงวาตั้งแตตอนเด็กนั้นจะเห็นอุยใจตมเหลามาตลอด ก็เลยตองชวยแมเนื่องจาก
เปนลูกสาวคนโต เหลาและลูกแปงของอุยใจมีรสชาติดี เปนที่เล่ืองลือในหมูชาวบาน เพราะเนนที่
สูตรสมุนไพรอันเขมขน เมื่อรับการสืบทอดมาจากแมอุยใจแลวก็ยังคงทําสูตรใหคงที่อยู เพราะไม
อยากใหชาวบานมาตําหนิเมื่อไดมาซื้อลูกแปงจากที่บานไปตมเหลาเพื่อขายตออีกทอดหนึ่ง  
   แมศรีไดเร่ิมเรียนรูวิธีการปนลูกแปงและตมเหลาอยางจริงจังเมื่อ อายุได 12 ป การเรียน
เร่ิมจากอาศัยการดู เปนลูกมือในการตําแปงบางและตามแมอุยใจไปเก็บสมุนไพรบาง จากนั้นมาก็
เร่ิมจะเขาใจถึงขั้นตอนและวิธีการตางๆ มากขึ้น เขาใจและเรียนรูสรรพคุณของตัวยา เนื่องจากใน
การไปหาสมุนไพรในปาบางครั้งตองใชเวลานานหลายวัน ตองจดจําดวยตัวเองวาสมุนไพรแตละ
ชนิดมีช่ือเรียกวาอะไร มีลักษณะอยางไรและตองเก็บสวนใดมาใชประโยชน คร้ังแรกก็จําผิดบางถูก
บาง ก็จดจําเรียนรูจนเกิดความชํานาญและจดจําสมุนไพรไดทุกตัวในที่สุด  
   เมื่อเก็บตัวยาสมุนไพรมาไดครบทุกตัวแลว ก็จะนํามาหั่นแลวสับเปนชิ้นเล็กๆ แลวก็นํา
สวนผสมทั้งหมดไปตากแดด จนแหงไดที่แลวนํามาบด จนเปนผงละเอียด ผสมคลุกเคลาใหเขากัน 
ในปริมาณที่มากนอยไมเทากันจะสอบถามและสังเกตเอาตอนที่แมอุยใจทําใหดู สมัยกอนการบดยา
ทําโดยการตําดวยครกกับสาก หรือหากทําในปริมาณมากๆ ก็จะใชครกกระเดื่องตํา ซ่ึงจะไมไดให
ความละเอียดมากเหมือนทุกวันนี้ที่ใชเคร่ืองจักรโมเอา 
   พอไดตัวยาที่เปนผงละเอียดดีแลวก็จะนํามาผสมกับแปงขาวเหนียว ซ่ึงก็คือขาวสารที่ตํา
หรือบดละเอียดแลว เติมน้ําพอประมาณ ใชมือขยํา บีบนวดจนเหนียวไดที่ จากนั้นก็แบงปนเปน
กอนกลมๆ ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 2-3 เซนติเมตร บมไวประมาณ 2-3 คืนแลวนําไปตาก
แดดจนแหง ก็จะไดลูกแปงที่นําไปหมักตมเปนเหลาไดตอไป (ขั้นตอนโดยละเอียดจะกลาวถึง
ตอไป) เมื่อรํ่าเรียนจนมีความรูความสามารถแลว แมศรีก็เริ่มทําลูกแปงและตมกล่ันเหลาตั้งแตนั้น    
จนถึงปจจุบัน 
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   แมศรีไดเลาตอไปอีกวา แตกอนการตมกล่ันเหลานอกจากจะทําไวกินเองหรือดองยาไว
กินเปนกระษัยแลว สวนมากก็ทําเอาไวเล้ียงสังสรรคในหมูญาติพี่นอง เพื่อนฝูงที่มาเยี่ยมเยือนใน
ยามมีงานเทศกาลหรืองานประเพณีที่เกี่ยวกับชีวิต เชน งานศพ งานแตงงานและงานอื่นๆ ก็จะ
เตรียมเหลาไวเปนจํานวนมากเชนกัน “เหลาถือเปนของสําคัญเพื่อไวใชตอนรับผูมาเยือนเหมือน
หมากพลูนั่นละและบางครั้งก็เปนของขวัญของฝากติดไมติดมือกลับบาน ยิ่งถาเหลารสดีดวยแลว
แมหญิงบานนั้นก็จะไดรับยกยอง พอแมก็ไดหนาไดตาไปดวยทางหนึ่ง” ผูหญิงจะตองเปนฝาย
จัดเตรียมหุงหาไวตอนรับ  ในสมัยกอนลูกแปงและเหลาสามารถนําไปแลกเปลี่ยนกับสินคาหรือ
อาหารอ่ืนๆ ไดอีกดวย เชน ขาว เกลือ หมู ไก หรือของปา เปนตน แมในปจจุบันเวลาที่หมูบานจัด
งานตางๆ ที่จะมีแขกเหรื่อมาจากหมูบานอื่นๆ มาจํานวนมาก ชาวบานก็จะนําลูกแปงของตนมา 
ฮอม ( คือการนํามารวมกันเปนของสวนกลาง) เพื่อตมเหลาไวเล้ียงกินกันและตอนรับผูที่มาเยือนอีก
ดวย  
   เมื่อเริ่มมีคนจากที่อ่ืนมาขอซื้อลูกแปงไปตมกลั่นเหลา แมศรีจึงไดขาย ตั้งแตนั้นมาโดย
สมัยกอนจะเริ่มขายกันตั้งแตลูกละ 2 บาท แลวแตวาจะซื้อมากนอยหรือตามความสนิทสนม แต
ราคาขายในปจจุบันเพียงราคาลูกละ 50  สตางคถึง 1 บาท เทานั้นสาเหตุที่เปนเชนนี้ แมศรีบอกวา 
แตกอนคนทําเสี่ยงตอการจับกุมจากเจาหนาที่สรรพสามิตมาก เสียคาปรับครั้งหนึ่งๆ ก็หลายรอย 
หลายพันบาท คนกลาที่จะทําขายจึงมีนอยและตองทําขายกันอยางหลบซอนราคาจึงคอนขางสูง แต
เมื่อรัฐผอนปรนใหโดยการเปดเสรี (อยางมีเงื่อนไข) ใครๆ ก็ทํากันจึงหาซื้องาย ราคาจึงถูกลงไป
มาก 
   แมศรีเลาใหฟงวา ในรุนแมอุยใจนั้นยังไมไดทําเหลาขายมาก แตจะขายเมื่อมีงาน      
เทศกาลเทานั้นหรือเมื่อเพื่อนบานตองการลูกแปงไปตมเหลา เพื่อใชตอนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือน อีก
ทางหนึ่งคือการหาบไปขายเมื่อนําสินคาไปแลกเปลี่ยนและขายกับหมูบานอื่นๆ แตในรุนแมศรีนี้จะ
ทําเหลาไวใชเองและเพื่อขาย ทั้งลูกแปงและเหลาแตก็ไมไดขายมากนักเพราะคนขายในปจจุบันมี
มาก แมศรีมีลูกคาประจําที่ติดใจในรสชาติ ที่ใชสมุนไพรแบบเขมขนและการตมเหลาที่ใช
เทคโนโลยีแบบเดิมๆ นั่นคือ การใช ฟนเปนเชื้อเพลิงไมไดใชแกสและยังใชหมอดินในขั้นตอนของ
การหมักและการตม ลูกคาจะบอกเสมอวารสชาติจะไมเหมือนกับบานอื่น  
    แมศรียอมรับวานอกจากจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมทํานา ทําสวน ซ่ึงเปนอาชีพหลัก
แลว การทําลูกแปงและตมเหลาขายมา 20-30 ป นับเปนอาชีพที่สรางรายไดใหกับตัวเองและ
ครอบครัวเปนกอบเปนกํา ไมมีความเดือดรอนเรื่องหนี้สินเงินทอง  
   จากการศึกษาในทางเศรษฐศาสตรของ ธีรนงค  สกุลศรี (2544) ไดคํานวณรายไดจาก
การผลิตเหลา (กําไรและคาจางของตัวเอง) และรายไดจากการขายลูกแปงเหลาของตําบลแมตื่นได

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

132

 

จํานวนเงินออกมาประมาณ 7,000 บาทตอเดือน  (ธีรนงค สกุลศรี 2544 : 69,123) ( อุยใจ หลาจั่น 
และแมศรี จันเปง 2546) 
   สูตรการทําลูกแปงและเทคนิคในการตมเหลานั้น อุยใจและแมศรีไดถายทอดใหกับ   
ลูกหลานทุกๆ คนแตในปจจุบันมีที่สนใจจะสืบทอดความรูและยึดเปนอาชีพอยู 2 คนคือ ลูกสาวคน
ที่ 2 และ 4 จากจํานวนทั้งหมด 5 คน ลูกสาวคนที่ 2 นี้แตงงานแลวยายออกไปปนลูกแปงและตม
เหลาขายในตําบลมอนจอง ที่เหลือหลังจากจบการศึกษาก็ออกไปประกอบอาชีพคาและรับจางใน
โรงงานที่จังหวัดอื่นๆ  
   ผูที่ไดรับการถายทอดสูตรจากแมศรีคือลูกสาวคนที่ 4 นางทิวาพร มากพูน ปจจุบันอายุ 
25 ป เปนคนแมตื่นตั้งแตกําเนิด เปนผูหนึ่งที่ไดรับการถายทอดความรูในการทําลูกแปงและเทคนิค
วิธีในการตมเหลาจากทั้งยายและแมเนื่องจากอาศัยอยูในบานหลังเดียวกันไดเห็น สัมผัสและติดตาม
อุยใจและแมศรีไปเก็บสมุนไพรมาตํา มาผสมอยูเปนประจํา นอกจากนี้ยังนั่งดูหยดเหลาลงขวด และ
คอยเปลี่ยนถายน้ํารอน-เย็นอยูเสมอเมื่อเวลาตมเหลา จึงเกิดการซึมซับและเรียนรูไปไดเอง ความรู
จึงติดตัวมาตั้งแตนั้น การตมเหลาถือเปนงานที่สําคัญอยางหนึ่งเหมือนการทํางานบานอื่นๆ ที่ลูก     
ผูหญิงในทุกครอบครัวจะตองทําได เมื่อแตงงานแยกครอบครัวก็ตองเปนหนาที่ของผูหญิง ทิวาพรมี
อาชีพหลักคือ การทํานา ทําสวนเหมือนกับคนอื่นๆ และรับจางทํางานกอสราง เวลาที่เหลือจะปน
ลูกแปง ตมเหลาไวขายและใหสามีดื่มจัดวาเปนภาระที่หนักอยางหนึ่ง แตทิวาพรยังเชื่อวา ถาซื้อคน
อ่ืนรสชาติสูตมเองไมไดและความรูก็มีอยูกับตัวไมมีความจําเปนที่จะตองเสียเงินซื้อดื่ม แตเธอก็ยัง
บอกตอไปอีกวา“วันไหนถาพี่ซ้ือบานอื่น แฟนก็จะถามแลว เพราะดื่มจนรูเลยวาเปนฝมือพี่หรือ
เปลา? ตมเหลานี่ก็เหมือนทํากับขาวนั่นแหละ ก็มีท้ังเจาอรอยและก็ไมอรอย ถูกปากใครก็ไม
เหมือนกัน แลวแตชอบ” ทิวาพรตมเหลาใหสามีดื่มทุกวัน จนเปนที่รํ่าลือวา ตกเย็นสามีจะไมไปที่
ไหนจะกลับบานมาดื่มเหลา แมวาราชันยผูเปนสามีจะตองนั่งดื่มคนเดียวก็ตาม  
    เรื่องเทคนิควิธีการผลิตก็มีการปรับเปลี่ยนบางตั้งแตไดรับการถายทอดมาโดยเริ่มจาก
การไปหาสมุนไพร สมัยอุยใจกับแมศรี สมุนไพรทุกชนิดจะไปหาจากปา และบริเวณเทือกสวนไร
ใกลเคียงหมูบาน (ดังภาพที่ 18) 
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ภาพที่ 18 แสดงผังบริเวณบานผูผลิตเหลาที่ยังไมมีการปลกูพืชสมุนไพรริมร้ัวบาน 
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   เวลาเขาปาจึงไมตองใชเวลามากเหมือนในอดีต แตขั้นตอนการนํามาตํา ยังใชครก
กระเดื่อง หากยังหยาบเกินไปก็จะนําสวนผสมทั้งหมดไปจางโมโดยจะเสียคาจางประมาณ 80 บาท 
แลวนํากลับมาปนลูกแปง สูตรของครอบครัวที่นําลูกแปงมาใชตมเหลาในแตละครั้งก็คือ 16  ลูกตอ
ขาว 6 ลิตร ทิวาพรยอมรับวา การกําหนดลูกแปงที่นํามาใชในการตมเหลานั้นมีผลอยางมากกับ    
รสชาติของเหลา ดังนั้นการผลิตของที่บานจะเนนคุณภาพมากกวาเพื่อไมใหเสียกลุมลูกคาประจํา 
การตมกลั่นเหลาแตละครั้งจะไดเหลาประมาณไมเกิน30 ขวดตอวัน นับวาเปนจํานวนนอยเมื่อเทียบ
กับผูผลิตรายอื่นๆ แตครอบครัวไมไดกังวลเนื่องจากกลุมลูกคาที่มีอยูเปนลูกคาประจําที่มีความ    
คุนเคยกันมาตั้งแตรุนแมอุยใจ   
   กลุมลูกคาของแมศรีและทิวาพร จําหนายใหอยูนั้นคือ กลุมเพื่อนบานชายหญิงใน      
หมูบานที่ไมไดตมเหลาเอง เชน ครู ทหารหรือเจาหนาที่ปาไม และอีกกลุมหนึ่งคือ กะเหรี่ยง       
บนดอยที่ลงมาซื้อลูกแปงเพื่อไปตมเองบาง แตโดยมากจะซื้อเหลาที่ตมเสร็จแลวเพื่อไปดื่มกัน   
มากกวา  การเดินทางลงมาในแตละครั้งใชเวลาหลายชั่วโมง ลูกคากลุมนี้จึงซื้อกลับไปครั้งละมากๆ  
กลุมลูกคาของครอบครัวนี้เปนกลุมเล็ก จะไดขายใหมีกําไรมากเหมือนกับที่อ่ืนนั้นคงเปนไปไมได 
แตอาศัยความมีช่ือเสียงของเหลาที่อุยใจไดสรางเอาไวจนเปนที่รํ่าลือ  
   ทิวาพรมีลูกชายคนเดียวและไมมีลูกสาว จึงทําใหไมไดแนใจวาจะถายทอดวิชานี้ใหกับ
ใคร แตก็มีหลานเพียง 2 คนและนองสะใภ ที่มีทาทางสนใจจะสืบทอดความรูในการตมเหลาและ      
ลูกแปงนี้ แตก็ไมไดรูจักตนสมุนไพรทั้งหมดเหมือนกับตนเอง เพราะสมุนไพรบางตัวหายากแลว
จะตองไปหาซื้อจากผูที่นํามาขายให ทั้งหลานและนองสะใภจึงไมทราบวาตน วาใบ จริงๆ มี
ลักษณะเปนอยางไร สวนหลานและญาติคนอื่นๆ ไมไดสนใจที่จะสืบทอดเพราะไปเรียนตอและหา
งานทําขางนอก อีกสวนหนึ่งก็รูแตไมไดทํา เนื่องจาก มีความเชื่อวาเมื่อมีโรงงานตมเหลาแลวลูกคา
จะรูจักเหลาดาวลอยจากโรงงานมากกวา เนื่องจากเหลาโรงงานมีฉลากและยี่หอติดอยูกับขวดไปถึง
ที่ไหนใครๆ ก็จะรูจักและจําไดในแบบนั้น การตมเหลาและปนลูกแปงขายแบบพื้นบานในอนาคต
จะไมสามารถยึดเปนอาชีพและมีรายไดเล้ียงดูครอบครัว (ทิวาพร มากพูน 2546) 
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  2. ครอบครัวแมอุยแกน สุระวงศ 
 ลูกแปงสูตรแมอุยแกน สุระวงศ มีสวนประกอบดังนี ้
 ปดปวแดง   ลูกจันทรเทศ   ออยแสนสวน มะเขือเครือแจ  หอมขาว  หอมแดง  ขา  ขิง  
ตะไคร จะคาน พริก  พริกนอย  จั๋นจี๋  จั๋นบาน  จั๋นแปดกลีบ  ดีปลี  ลูกกระวาน  แกนจั๋น  มะขาง  ผา
แปง  ขมิ้น หัดสะกึน ดองดึง   

 สูตรลูกแปงและเทคนิควิธีการตมเหลาของอุยแกน ไดทําการถายทอดใหกับลูกสาวทั้ง    
4 คน ซ่ึงแตละคนไดรับสืบทอดการผลิตมาจนถึงปจจุบัน สวนลูกชายอีก1 คนเสียชีวิตแลวปจจุบัน
แมอุยแกน อายุได 72 ป เร่ิมเรียนรูอยางจริงจังเมื่อมีอายุ 14 ปเมื่อแตงงานแลวก็พยายามที่จะปลูกฝง
ใหกับลูกๆ ทุกคนรวมทั้งผูคนที่สนใจเนื่องจากแมอุยแกนเกรงวาเหลาดาวลอยจะมีการเปลี่ยนแปลง
หรือสูญหายไปจากชุมชน เนื่องจากในระยะหลังคนกลุมวัยรุนนิยมดื่มเบียรมากขึ้น อยางไรก็ตาม        
อุยแกนจะเนนกับลูกสาวเสมอวา “อยางไรถึงไมตมขายก็จะตองตมไวเล้ียงผี” ลูกๆ ทั้ง4 คนจึงได
เรียนรู รับชวงตอมาและยึดถือเปนอาชีพหลัก ช่ือเสียงในดานการผสมสมุนไพรในลูกแปงของอุย
แกนมีช่ือเสียงเพราะในอดีตเมื่อการแพทยยังไมเจริญกาวหนามากนัก อุยแกนทําหนาที่เปนหมอยา
สมุนไพร ชาวบานจึงรูจักอุยแกนเปนอยางดี   
   การถายทอดความรูของอุยแกนนี้จะมีวิธีการคลายๆ กับอุยใจคือการพาลูกๆ เขาปาเพื่อ
หาสมุนไพรแลวใหจดจําตัวยาและลักษณะของตน ใบและรากกันเอาเองโดยไมมีการจดเปน
ตัวหนังสือ คร้ังแรกๆ ก็จําผิดถูกบางก็มีแตลูกๆ ก็จะจําไดขึ้นใจทุกคนแมวาจะตองออกไปทํางาน
อ่ืนนอกหมูบานเมื่อกลับมาก็ยังคงจําทุกขั้นทุกตอนไดเปนอยางดี  
   แมสังวาลย เปนลูกสาวคนหนึ่งที่รับชวงตอมาจากอุยแกนและยังคงผลิตทั้งเหลาและปน
ลูกแปงที่ขายดีแหงหนึ่งในตําบล เลาใหฟงวา อุยแกนเปนคนเขมงวดและเครงครัดมาก อยากให
ลูกๆ ทุกคนตมเหลาเปนและปนลูกแปงได ในครั้งแรกแมสังวาลยยอมรับวา ไมมีความสนใจมากนกั  
เนื่องจากไมอยากเดินทางไปจากหมูบานไกลๆ กับอุยแกน เพื่อหาบเหลาและลูกแปงไปขาย มี
ความคิดวาถาที่บานไมตมเหลาก็คงไมตองไปพักแรมคางคืนในปาเพื่อเอาเหลาและของอื่นไปขาย
หรือแลกกับสินคาจําเปนอ่ืนๆ มาใชและขายตอใหกับคนในหมูบานเพื่อนําเงินมาใชในครอบครัว 
อีกอยางคือ ไมชอบใจกับการที่จะตองนั่งเฝาเตาตมเหลา คอยเปลี่ยนน้ํารอน-เย็น ใสฝนและรอเหลา
หยดจากปลายกระบอกไมไผ กวาจะไดเหลาแตละขวดแสนยากเย็นและใชเวลาคอนขางนาน     
ตอนนั้นรูสึกอยากวิ่งเลนกับเพื่อนๆ มากกวา แตเมื่อคร้ังพอเสียชีวิต ครอบครัวไดรับความเดือดรอน
มาก (พอรับราชครู กินเงินเดือน) แมตองทํางานคนเดียวจึงหันกลับมาตมเหลาและปนลูกแปงขาย
กันอยางจริงจังเพราะเปนความรูเดียวที่มีอยูและสามารถทําเงินใหแมไดซ้ือกับขาว พี่นองทุกคนจะ
ไดมีเงินไปโรงเรียน เมื่อแตงงานแมสังวาลยมีลูกสาวคนเดียวคือ อัญชัน เนื่องจากสามีแยกไปมี
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ครอบครัวใหม จึงถายทอดความรูการตมเหลาใหกับอัญชันทุกอยางเพราะ คิดวาความรูในการ     
ตมเหลาและปนลูกแปงขายนี้ มีไวติดตัวก็ไมอดตาย (แมอุยแกน สุระวงศ และแมสังวาลย ทองสา 
2546)     
   การปนลูกแปงและเทคนิคการตมเหลานี้ไดมีการปรับเปลี่ยนไป เมื่ออัญชันลูกสาว    
คนเดียว ปจจุบันมีอายุ 30 ป  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไดเดินทางกลับมาประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและตมเหลาตอจากแมสังวาลย ประกอบกับอัญชันมีวิชาความรูเกี่ยวกับการทํา
เครื่องดื่มประเภทตางๆ ที่ไดรับมาระหวางเรียนอยูในมหาวิทยาลัย อัญชันจึงนําความรูที่ไดรับมา
ประยุกตกับความรูของแมสังวาลยที่มีอยูเดิม เพื่อเพิ่มพูนรายไดในครอบครัวใหมีมากขึ้น  
   อัญชันไดแตงงานกับ สุรศักดิ์ ชาวจังหวัดพะเยา ที่ยายมารับราชการตํารวจประจําที่
ตําบลแมตื่นนี้เมื่อ 10 ปกอน ชาวบานที่นี่เรียกตํารวจนายนี้วา “จาตุ” แตเดิมบานจาตุที่จังหวัดพะเยา 
มีอาชีพตมเหลาขายอยูแลว เมื่อยายมาอยูในหมูบานนี้จึงไมเกิดความยุงยากอะไร ในการสืบทอด
งานดานการผลิตเหลาดาวลอย 
   ปจจุบันจาตุเปนแรงงานสําคัญในการผลิตเหลาโดยพยายามทําทุกขั้นตอนใหใชเวลา
นอยที่สุด บางอยางที่ซ้ือไดก็จะซื้อ คือ ขาวที่นํามาใชคือ ขาวหักครึ่งเกรด 2 ราคาประมาณ 350 บาท
ตอกระสอบและเครื่องเทศสมุนไพรตางๆ จะเดินทางไปซื้อมาจากเชียงใหม โดยท่ีไมไดนํามาปลูก
ไวในบริเวณบานเหมือนกับครอบครัวอ่ืนๆ (ดังภาพที่ 19) สําหรับฟน ในชวงฤดูฝนก็จะซื้อจากรถที่
นํามาขาย คือราคาลํารถละ 500 บาทโดยมากจะเปนไมเต็ง ไมรัง ไมแงะ แตถาจะใหติดไฟดี คือ
ไมแดง ราคา 700 บาทตอลํารถ แมวาจาตุ จะเปนผูจัดซ้ือวัตถุดิบและควบคุมเทคนิคตางๆ แตคน
สําคัญที่อยูเบื้องหลังการผลิต คือ แมสังวาลยและอัญชัน สวนแมอุยแกนจะเปนผูคอยสังเกตการณ ติ
ชม ดมกลิ่นและชิมรสเทานั้น  
   ขั้นตอนการปนลูกแปง แมสังวาลยและอัญชันจะเปนผูกําหนดสวนผสมของสมุนไพร
แตละชนิดเพื่อใหไดสัดสวนที่พอดี จากนั้นก็จะนําลงเครื่องโมแทนวิธีการตํา อัญชัน กลาววา แมวา
จะใชเครื่องโมแลว แตจะเรงใหเครื่องจักรทํางานครั้งละมากๆ นั้นไมได เนื่องจากเครื่องจะรอน ทํา
ใหเกิดความเสียหาย การบดจึงตองทําครั้งละประมาณ 3 รอบจึงจะไดสวนผสมที่ละเอียดเพียงพอ 
ระหวางการโมจะตองดมกลิ่นของสวนผสมทั้งหมดดวยวา ไดสัดสวนที่พอดีแลวหรือไม ถาขาด
อะไรจะเพิ่มเติมสิ่งนั้นลงไป  ในสวนนี้ถือวาเปนความรูและความคุนเคยที่ไมสามารถบอกออกมา
เปนสูตรที่ชัดเจนตายตัวได ตองอาศัยความชํานาญเทานั้น แมอุยแกนเสริมวา “ถาตองการไดเหลาที่
มีรสชาติจัดจาน ใหเพิ่ม เจตมูลเพลิง(ปดปวแดง) และขาเขาไปใหมากขึ้น รับรองวาจะไมผิดหวัง” 
เนื่องจากเหลาจะมีกล่ินหอมหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับลูกแปงที่นํามาใช ลูกแปงจึงเปนหัวใจของเหลา
ดาวลอย  
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ภาพที่ 19 แสดงผังบริเวณบานผูผลิตเหลาที่มีการปลูกพืชสมุนไพรริมร้ัวบาน 
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   จากการสัมภาษณอัญชัน ทําใหทราบวาปญหาที่เกิดขึ้นหลักๆ เมื่อทําการผลิตเหลา    
ดาวลอย คือ เร่ืองของ อากาศและอุณหภูมิ ที่มีสวนสําคัญกับการไดปริมาณน้ําเหลา เนื่องจากถา
อากาศเย็นจะไดน้ําเหลาในปริมาณที่นอย ลูกแปงที่ใชก็ตองเพิ่มจํานวนมากกวาปกติ คือ ประมาณ 
18 ลูกตอขาว 7 ลิตร ทําใหฤดูหนาวตองมีการลงทุนมากขึ้นกวาเดิมแตในทางกลับกัน เหลาก็จะขาย
ไดดี เนื่องจากฤดูหนาวที่แมตื่นนี้อากาศจะเย็นจัด แตในฤดูรอน ลูกแปงที่ใชจะประมาณ 16 ลูกตอ
ขาว 7 ลิตร แตบางปถาอากาศรอนจัดจะมีผลทําใหน้ําเหลาที่ไดจากถังหมักเกิดการบูดเนาเสีย 
เพราะวาทิ้งระยะการหมักนานไวจนเกินไป ดังนั้น ระยะเวลาที่ใชในการวางถังหมักแปงเหลาเอาไว 
ตองดูสภาพอากาศและอุณหภูมิที่ความเหมาะสมดวย สวนในฤดูฝนปญหาที่มักพบบอยๆ คือการนํา     
ลูกแปงที่ปนเรียบรอยแลวออกไปตากแดดมักจะเกิดปญหา เนื่องจากเมื่อลูกแปงโดนละอองฝนหรือ
น้ํา จะเกิดรา  น้ําเหลาที่ตมออกมา จะเกิดรสเปรี้ยว วิธีแกทางเดียวที่ทําไดคือ ตองยอมทิ้งลูกแปง 
หรือไมนําลูกแปงนั้นมาใชอีกมิฉะนั้นจะสรางความเสียหายใหเกิดขึ้น คือสูญเสียความเชื่อถือจาก
ลูกคาและจะร่ําลือกันไปตลอด(ลูกคาเปลี่ยนที่ซ้ือทันที) ในอนาคตไดวางแผนที่จะซื้อเตาอบ เพื่อ
นํามาใชอบลูกแปงในชวงฤดูฝน แตก็จะตองทําการทดลองอบครั้งละนอยๆ กอนเพราะยังไมแนใจ
วาเมื่อนําเทคโนโลยีช้ินใหมมาใชแกปญหาจะเกิดสงผลอยางไรกับรสชาติของเหลา (อัญชัน ไชย
วงศ 2546 ) 
   ในขั้นตอนการตมกลั่นเหลานั้นอัญชันจะนําวิธีการใหมๆ มาใชแทนการตักน้ํารอนออก
และตองเติมน้ําเย็นตลอดเวลา โดยใชวิธีการปลอยใหน้ําไหลหมุนเวียนเขาออกจากก็อกและสายยาง
แทนวิธีการเดิมที่ใชอยูซ่ึงตองคอยพะวงอยูเสมอขณะทํางานอื่น เมื่อครอบครัวนี้มีวิธีการและ  
เครื่องมือที่ประยุกตขึ้นมาใชหลายอยางทําใหมีกําลังการผลิตเหลา ในแตละวันนั้นมากกวาชาวบาน
ที่ตมเหลาดวยวิธีการทั่วๆ ไปอีกประมาณ 1 เทาตัว แตวิธีการดังกลาวนี้ชาวบานโดยทั่วไปและคอ
สุราจะยอมรับวาเปนการผลิตที่ทันสมัยในระดับหนึ่งแตไดรสชาติที่ยังคลายเดิม คือยังสามารถ
ตามใจลูกคาในเรื่องของรสชาติ โดยจะใหลดหรือเพิ่มเครื่องเทศตัวไหนก็ยังเปนเรื่องที่ลูกคายังคง       
วนเวียนมาบอกอยูเสมอ เชน “อัญชัน ของพี่ขอแบบแรง ขวดนะ อีกสามขวดก็กลางๆนะ” หรือไมก็ 
“คราวกอนพี่วา ใสพริกแกไปหรือเปลา รอนปากจัง คราวหนาบอกอุยใหเบาๆ มือหนอยเนอ ” หรือ
บางคนก็อาจจะมาติเร่ืองเหลาตมมีกล่ินควันไฟ เมื่อไดยินคําเหลานี้บอยๆ อัญชันก็จะปรับปรุงเพื่อ
ตามใจลูกคาไปเรื่อยๆ  ลูกคาของครอบครัวนี้จึงมีเปนจํานวนมาก และขยายวงออกไปเรื่อยๆ ซ่ึง
นอกจากจะเปนคนในหมูบานที่มีความคุนเคยกันดีแลวยังมีคนจากภายนอกหมูบานมาซื้อ (ตามคาํร่าํ
ลือที่ไดยิน) แลวแอบนํากลับออกไปบริโภคและขายตามที่ตางๆ เชน อําเภอแมละมาด อําเภอสาม
เงาและอําเภอใกลเคียงอ่ืนๆ จึงสามารถสรางรายไดเปนกอบเปนกํา โดยไมตองออกไปรับจางนอก
หมูบาน เหมือนกับคําพูดที่อัญชันไดบอกวา “ภูมิใจที่ไดสานตอในสิ่งท่ีแมทํา แลวก็เอาความรูของ
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ตัวเองเพิ่มไปอีก คนในหมูบานก็ไดกินไดใช  ไมตองงองานที่อ่ืนและที่สําคัญไดอยูใกลแม ไดอยูท่ี
บานเราแถมไดตังคใชดวย” แตอยางไรก็ตามลูกคาก็มักจะเปนคนที่เคยรูจักคุนเคยหรือมีคนที่ไวใจ
ไดพามากอนเทานั้น อัญชันจึงขายใหเพราะถาไมรูจักจะขายใหไมไดเนื่องจากจะเสี่ยงกับการถูก  
จับกุม แลวตองเสียคาปรับแพง 
 
  3. ครอบครัวอุยฟู ออนเสา 

ลูกแปงสูตรแมอุยฟู ออนเสา มีรายละเอียดดังนี้ 
   ปดปวแดง  ดองดึง  ลูกจันทรเทศ   ออยแสนสวน มะเขือเครือแจ  หอมขาว หอมแดง  
ขา  ขิง  ตะไคร  จะคาน พริก  พริกนอย  จั๋นจี๋  จั๋นบาน  จั๋นแปดกลีบ  ดีปลี  ลูกกระวาน  แกนจั๋น  
มะขาง  ผาแปง  ขมิ้น หัดสะกึน    
  
   แมอุยฟู ออนเสา ปจจุบันอายุ 69 ป มีอาชีพทําการเกษตรเปนหลัก นอกจากนี้ อาศัย
ความรูที่มีอยูปนหมอดินและลูกแปงเหลาขายเปนอาชีพเสริม อุยฟูเปนอีกผูหนึ่งที่มีความรู 
ความสามารถในชุมชน เนื่องจากอุยฟูจะทําการถายทอดสูตรการปนลูกแปง การตมเหลาและปน
หมอดินใหกับลูกหลานตลอดมา และนอกจากนี้แมอุยฟูยัง ถายทอดใหกับคนที่สนใจอื่นๆอีก 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชาวกะเหรี่ยงที่ลงมารับจางเล็กๆนอยๆในหมูบาน แมอุยฟูก็จะพยายามถายทอด
ความรูใหโดยการจางใหมาชวยนึ่งขาวและตําสมุนไพร จากนั้นไมนานก็สามารถเรียนรูไดทั้งหมด
และนํากลับไปประกอบเปนอาชีพบนดอย  
   แมอุยฟู มีลูกชาย 2 คนและลูกสาว 4 คน ทุกๆคนในครอบครัวสามารถปนลูกแปงและ  
ตมกลั่นเหลาไดเปนอยางดี เนื่องจากไดรับการสืบทอดมาจากอุยฟู แตผูที่สนใจและยึดถือความรูนี้
มาประกอบเปนอาชีพคือ แมดา จันสําราญ วัย 50 ป แมดาเลาใหฟงวา สมัยกอนเมื่อหลังฤดูเก็บเกี่ยว
แลวทุกป พอแม พรอมดวยลูกๆ ทั้งหมดก็จะชวยกันทําลูกแปงไวขายจะชวยกันทําเองทุกขั้นตอน 
โดยมีแมอุยฟูเปนผูสอนและนําทํา ตั้งแตการเตรียมยา ผสมยา จนกระทั่งปนออกมาเปนลูกแปง    
แมดา จึงไดเรียนรูและทําเปนมาตั้งแตนั้น ครอบครัวจึงมีรายไดมากขึ้นจากการตมกลั่นเหลาและ
ขายหมอดิน(สําหรับการหมักและตมเหลา)   
   แมดา แตงงานกับลุงแดง จันสําราญ มีอาชีพรับจางขับรถตูเขา- ออกในหมูบาน มี       
ลูกสาว 2 คนและลูกชาย 1 คน ลูกๆ ของแมดาไดเรียนจนจบมหาวิทยาลัย ก็เพราะรายไดที่มาจาก
การใชความรูที่ แมอุยฟูมอบไวใหและเปนส่ิงหนึ่งที่แมดาภาคภูมิใจเปนอยางมาก เนื่องจากลูกสาว
คนที่ 2 คือ สุวิมล เมื่อจบการศึกษาแลวก็กลับมาบรรจุเขารับราชการครูในหมูบาน สรางประโยชน
กับเด็กๆ ใหมีโอกาสไดเรียนหนังสือเหมือนกับเด็กอ่ืนทั่วไป  
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   ตอมาในปพ.ศ. 2544 รัฐมีนโยบายเปดเสรีในการผลิตสุราแชพื้นเมือง (ปริมาณ            
แอกอฮอลไมเกิน 15 ดีกรี) กอนที่จะอนุญาตใหมีการผลิตเหลากล่ันชุมชน(ปริมาณแอลกอฮอลไม
เกิน 40 ดีกรี) ดังนั้น แมดาพรอมดวยสมาชิกครอบครัวจึงวางแผนที่จะเปดโรงงานเพื่อผลิตเหลาดาว
ลอยขายใหถูกตองตามกฏหมาย ดังนั้นสิบตํารวจโท วีระยุทธ เครือใจ(ลูกเขย) สามีของสุวิมล ซ่ึงแต
เดิมมีภูมิลําเนาเดิมอยูที่จังหวัดแพรโดยเมื่อ12 ปที่กอนไดยายมารับราชการที่ตําบลแมตื่น จึงเดนิทาง
ไปเขารับการอบรมหลักสูตรการผลิตสุราแชและสุรากล่ันพื้นเมืองที่คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อตองการรูขั้นตอนการขออนุญาตเปดโรงงานอยางถูกตองรวมทั้งจะได
ศึกษาเรียนรูเทคนิควิธีการใหมๆ มาปรับใชกับเหลาที่ผลิตอยูในปจจุบันและสิ่งสําคัญที่สุด คือ เร่ือง
ของ เครือขาย ที่คาดวาจะเกิดขึ้นเมื่อเขารับการอบรมแลวเพื่อที่เปนชองทางคาขายหรือปรึกษาหารือ
ในการนําเหลาออกจําหนายสูทองตลาดตอไป 
   ดังนั้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 แมดาและสมาชิกทุกคนไดเปดโรงงานผลิตสุรา
พื้นบาน โดยใชช่ือวา  “หางหุนสวนจํากัด แมตื่นการสุรา”  ตั้งขึ้นในบริเวณที่ดินของครอบครัว ซ่ึง 
มีแผนผังและการจัดเรียงที่แตกตางไปจากสภาพโรงเรือนที่ใชผลิตเหลา ของครอบครัวอ่ืนๆ 
โดยทั่วไป (ดังภาพที่ 20 และภาพที่ 21) นอกจากนี้ภายในโรงงานยังประกอบไปดวยอุปกรณที่
ทันสมัย   (ดังภาพที่ 22 และภาพที่ 23) ทําใหมีกําลังการผลิตมากกวาชาวบานหลายเทาตัวในการ
ผลิต 1 คร้ัง สถานที่แหงนี้นับวาเปนโรงงานตมกลั่นเหลาที่ขออนุญาตอยางถูกตองแหงแรกและที่
เดียวในตําบลแมตื่น 
    แมดายอมรับวาปจจุบันสูตรในการทําลูกแปงไมเหมือนเดิมแลวเพราะไดตัดสมุนไพร
บางตัวออกไปบางเนื่องจากหายากและบางอยางก็ซ้ือแบบสําเร็จรูปจากในเมืองเชียงใหม ซ่ึงลูกเขย
จะเปนผูจัดการทั้งหมด โดยจายุทธจะซื้อเครื่องเทศและสมุนไพรชนิดตางๆ โดยจะคาดคะเน
น้ําหนักตามประสบการณที่เคยสังเกตไวเมื่อคร้ังเปนลูกมือแมอุย (ในขณะนั้นแมอุยใชวิธีการกะ
และหยิบๆ สมุนไพรใชตามที่ตองการเทานั้น) จนในที่สุดจายุทธก็สามารถซื้อเครื่องเทศ สมุนไพร
ตามน้ําหนักที่เคยไดช่ังวัดไวและนํามาใชปนลูกแปงเหลาไดเองโดยที่ไมตองรอการกะเกณฑหยิบ
จับสมุนไพรจากแมอุยอีกแลว แมวาลูกแปงจะเปนหัวใจของการตมเหลาก็ตาม ในโรงงานจึงมีและ
ใชลูกแปงจากสูตรที่เปนมาตรฐาน นอกจากนี้เช้ือเพลิงที่นํามาใชในการหุงตมจะใชแกส สวนน้ําที่
ใชคือ ประปาภูเขา แมดาจึงมีหนาที่นอยลงคือ หมักและนึ่งขาวเทานั้นโดยใชหมอดินที่มาจากฝมือ
การปนขายของแมอุยฟู 
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ภาพที่ 20 สภาพโรงเรือนโดยทั่วไป 

 

 
ภาพที่ 21 แผนผังโรงงาน 
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ภาพที่ 22 เครื่องกรองใส 

 

ภาพที่ 23 ถังกลั่น 
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   ในโรงงานผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการคือ สิบตํารวจโท วีระยุทธ เนื่องจากได
เขารับการอบรมมาแลวและแมดามีอายุมากจึงไมสะดวก เมื่อตองเดินทางเขา- ออกนอกชุมชนบอยๆ 
แตแมดาและแมอุยฟูยังคงทําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษาและตัดสินใจในปญหาบางอยาง โดยที่ลูกเขย
ก็ใหความเคารพและเกรงใจ เพราะแมอุยฟูและแมดาเปนคนดั้งเดิมที่นี่ มีคนรูจักมากมายและเปนผูมี
ช่ือเสียงเรื่องรสมือในการตมเหลาเปนอยางดี โรงงานที่ตั้งขึ้นนี้แมจะเปนแหงเดียวที่มีอยูในหมูบาน 
แตแมดาก็ไดขายหุนใหกับชาวบานเพื่อใหเพื่อนบานในชุมชนไดมีสวนรวมเปนเจาของโรงงานและ
เพื่อเปนการสานความสัมพันธที่มีมาตลอดใหคงอยูตอไปไมเปลี่ยนแปลง สวนชาวบานอีกกลุมหนึ่ง
ที่ไมไดเขาเปนสมาชิกแตแมดาและแมอุยฟูก็จะใชวิธีจางจางงานแทน คือ ในขั้นตอนของการนึ่ง
ขาวและปนลูกแปงเพื่อใหชาวบานที่มีอาชีพหลักอื่นๆไดมีรายไดเพิ่ม โดยที่แมอุยจะบอกวา “อยาก
ใหมีไวกินไวใชเปนสวนตัว นอกเหนือจากเงินที่ผัวให อยากเปรี้ยวอยากหวานขึ้นมาจะไดกิน หรือ
จะหาซื้อเม้ียงมาอมได ไมตองเกรงใจใคร” (อุยฟู ออนเสา และแมดา จันสําราญ 2546) นอกจากนี้ที่
โรงงาน อุยก็ยังจางกลุมเด็กผูหญิง ที่มีเวลาวางจากการเรียนในวันเสารอาทิตยมาหัดปนแปงและนึ่ง
ขาว ทําใหไดเงินไปกินขนมที่โรงเรียน แบงเบาภาระพอแมอีกทั้งไดซึมซับความรูที่อุยไดสอนให
อีกดวย  สวนเด็กชายแมอุยก็จะใหมาชวยในขั้นตอนของการบรรจุคือ การนําเหลาลงกลอง แมจะมี
งานไมมากนักในแตละครั้งที่มาแตอุยก็จะใหคาขนมดวยเชนกัน 
   แมวาในชุมชนจะมีโรงงานผลิตเหลาแลวก็ตามปริมาณการจําหนายเหลาของแตละบาน
ก็ไมไดลดปริมาณลงมาเทาใดนัก เนื่องจากแตละบานหรือโรงงานก็จะมีลูกคาของตนเองอยูแลว ซ่ึง
ก็อาจมีคําพูดที่แสดงถึงการเปนลูกคาที่มีความภักดีตอรสมือของแมคาขาที่ตนเปนขาประจําอยู ให
ไดยินบางเปนบางครั้ง (แตสําหรับคนฟงสวนใหญ เรียก เหน็บแนมมากกวา) เชน เหลาโรงงานมัน
ไมอรอยนะพี่ผมวา มันเหม็นกล่ินควันไหมอะไรไมรู บอกไมถูก คราวหนาไมเอาแลวนะ แตคํากลาว
เหลานี้มักจะอยูในวงเหลามากกวาที่จะพูดหรือบอกตอๆ กันไป  บางครั้งก็มีใหเห็นไดเหมือนกันที่
คอเหลาจะเดินผานไปแซวถึงหนาบาน ในทางกลับกันหนาโรงงานก็จะไมมีคอเหลาคนใดที่จะแวะ
ไปเพื่อทําอยางนั้น เนื่องจากโรงงานเปนของใหมซ่ึงเขามาภายหลังที่รัฐอนุญาตใหทําการผลิต จึงมี
เหตุผลหลายประการที่ซอนทับอยู จึงเปนเสมือนเสนบางๆ ที่กั้นอารมณและความรูสึกจริงๆ ของ
ชาวบานอยู (อาจจะทําใหสะเทือนอารมณ ไดถาวาตรงๆ เพราะโรงงานเปนเรื่อง sensitive) อีกขอ
หนึ่งที่สําคัญ คือความเกรงใจอุยฟู ถาแวะไป เพื่อที่จะพูดอะไรอยางนั้น  
   ชาวบานสวนใหญยังคงมีความเชื่อมั่นกับความรูภูมิปญญาที่ตนเองมีและยังรักที่จะใช
วิธีการถายทอดในรูปแบบเดิมๆ แตสิทธิในการเปดโรงงานเปนเรื่องที่สามารถทําได สําหรับคนที่มี
เงินทุนสํารองเหลือกินเหลือใช  มีเพื่อนฝูงและคนรูจักในสังคมที่เปดกวางมากกวาดินแดนเล็กๆ อัน
ไกลโพนแหงนี้  
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  ดังจะเห็นแลววากระบวนการถายทอดความรูเรื่องการผลิตเหลาพื้นบานในบานหลวง
ทั้ง 3 กรณีนั้นในรายละเอียดจะมีความแตกตางหลากหลายกันแตจุดเริ่มจะอยูที่ เดียวกันคือ           
การถายทอดใหกับบุตรหลานตั้งแตเล็ก โดยการใหชวยงานเล็กๆ นอยๆ พรอมกับมีการสอนวิธีการ
ปนลูกแปงและเทคนิคการตมกล่ันเหลาไปในตัว แตผูปกครองก็มักจะใชเทคนิควิธีการชักจูงความ
สนใจของเด็กๆ หรือลูกหลาน ดวยวิธีการใดก็วิธีการหนึ่งควบคูไปกับการสอนโดยตรง แตเมื่อบุตร
หลานสามารถปฏิบัติไดเองแลวก็เปนอันเสร็จสิ้นกระบวนการถายทอด หลังจากนั้นใครจะรับไป
ปรับปรุงเทคนิควิธีการหรือประยุกตใชสูตรอยางไรก็สุดแลวแตความสนใจของแตละคนเพราะเมื่อ
ถึงจุดนั้นไมมีใครสามารถเขาไปชี้นําหรือบงการได เนื่องจากหนาที่ไดเสร็จส้ินลงแลว จะทําไดก็
เพียงคอยอยูเคียงขางเพื่อใหคําปรึกษา แนะนําหรือติชมเทานั้น เมื่อเกิดความผิดพลาด  

 โดยหลักในการถายทอดความรูนี้ (บรันเดจน และแมคเกอเรเจอร อางถึงในทรงศิริ        
สาประเสริฐ 2542  : 16)    ไดเสนอไว 3  รูปแบบดังนี้คือ 

1. การถายทอดความรูแบบควบคุมชี้นํา (Directing)  ชวยใหผูเรียนไดรับทักษะและ 
ความรูเฉพาะที่จําเปนในการทํากิจกรรม โดยผูสอนใหขอมูลเกี่ยวกับการเรียนเนื้อหาวิชา  ในเวลา
อันสั้นผูเรียนไมตองเสียเวลาคนควาดวยตนเอง  เหมาะสมสําหรับผูเรียนที่ตองการเรียนรูทางการ
เรียนสูงสรางความเชื่อมั่นและคุณคาแกตนเอง 

2. การถายทอดความรูแบบอํานวยความสะดวก (Facilitating)  เหมาะสมสําหรับผูเรียน 
คนพบความหมายใหม เกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค  เจตคติ  ทักษะและวิธีปฏิบัติการจากสิ่งที่
เรียนรู เปนการผสมผสานสิ่งที่ผูเรียนเคยเรียนมากอนเขากับสิ่งที่เรียนใหม  เหมาะสําหรับผูเรียนที่
ตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม  เปนการถายทอดความรูที่ชวยใหผูเรียนพัฒนามโนภาพแหงตน 

3. การถายทอดความรูแบบรวมมือกัน (Collaborating)   เปนกระบวนการเรียนการสอน 
ที่ผูเรียนผูสอนรวมกันแสวงหาความรูและความคิดริเร่ิมสรางสรรค ผูสอนตองทําตัวเปนผูเรียนคน
หนึ่ง ที่มีสิทธิ์เทาเทียมผูเรียน 
 

  จากการศึกษาพบวา รูปแบบการถายทอดความรูของคนในชุมชนบานหลวง จะจัดอยูใน   
รูปแบบที่ 1 คือ เนื่องจากการถายทอดสวนใหญจะเกิดขึ้นภายในครัวเรือนและผูที่ทําการถายทอด 
จะถายทอดความรูที่ตนเองไดรับมาใหกับผูเรียนรูอยางเต็มที่ การเรียนรูในรูปแบบที่กลาวมานี้        
ผูเรียนคอยๆ เรียนรูไป แตระยะเวลาในการเรียนรูนั้นจะขึ้นอยูกับคนที่มีความสนใจเรียนรูและ
พยายามปรับปรุงวิธีการใหดีขึ้น การที่จะปรับปรุงใหเกิดความกาวหนาในอาชีพนี้ ซ่ึง ปจจัย         
เกื้อหนุนอยางหนึ่งที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูคือ ความรูสึกภาคภูมิใจในงานที่ตนเองทําอยู ซ่ึง
สามารถเพิ่มพูนรายไดและทําใหความเปนอยูของสมาชิกในครอบครัวสุขสบายมากขึ้น 
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ปญหาและอุปสรรคในการสบืทอดการผลติเหลาดาวลอย 
      เนื่องจาก การอบรมสั่งสอนและวิธีการ เรียนรูของผูหญิง ตั้งแตอดีตในปจจุบันรูปแบบ
ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบางบางประการโดยเฉพาะอยางยิ่งการเลือกใชวัตถุดิบและการซื้อ
อุปกรณตางๆ โดยผานพอคาคนกลางที่นับวาเปนปญหาสําคัญประการแรกๆ ของการสืบทอดการ
ผลิตเหลาดาวลอยตอไปในอนาคต นอกจากนี้ กรณีการเก็บสมุนไพรก็เปนปญหาที่สําคัญอีก
ประการหนึ่ง เนื่องจากเมื่อในอดีตการเก็บและหาสมุนไพรจะเดินทางไปตามปาซึ่งอยูไมหางจาก  
หมูบาน ผูที่ทําหนาที่ออกไปปานั้นจะมีทั้งหญิงและชายตามแตตกลงกันในครอบครัว เพื่อจะเก็บ
สมุนไพรมาใชปนลูกแปงเหลา การเดินทางทุกครั้ง มักจะมีลูกหลานตามไปดวยเสมอเพื่อเปนการ
ส่ังสอนโดยทางออมในการเลือกสมุนไพรมาใช โดยผูปกครองจะสอนใหสังเกตตั้งแตลักษณะของ
ใบ ราก หรือลําตน แตในปจจุบันการเดินทางไปเก็บสมุนไพรในปาโดยที่ตองใชเวลานานหลายวัน
นั้น จะมีใหเห็นไมมาก เหลือแตเพียงบางครอบครัวนั้นที่ยังมีความคุนเคยและรูจักพืชสมุนไพร 
เหลานั้นเปนอยางดีเทานั้นที่จะเดินทางออกไป  เมื่อเปนเชนนี้ชาวบานสวนมากจะแกปญหาการ         
ขาดแคลนพืชสมุนไพรนี้โดยการนําพืชสมุนไพรบางชนิดที่คอนขางหายาก มาปลูกไวในบริเวณ    
ร้ัวบานหรืออีกวิธีทางหนึ่ง คือ การหาซื้อมาจากในตลาดที่อําเภอเมืองเชียงใหม ดวยสาเหตุตางๆ 
เหลานี้ จึงทําใหลูกหลานจะรูจักพืชสมุนไพรเพียงแตช่ือเทานั้นหรือบางอยางก็จะรูจักและเห็นแต
เฉพาะสวนที่ถูกนํามาใชในการปนแปงเหลา แตจะไมเคยรูถึงลักษณะของ ใบ ราก หรือลําตน วามี
ลักษณะเปนอยางไรและจะสามารถออกไปเก็บไดในฤดูกาลใด นอกจากนี้อุปสรรคสําคัญที่มักพบ
ไดบอยๆ ในกลุมผูผลิตคือ  
  การเปรียบเทียบดูสมุนไพร  จากสวนประกอบของลูกแปงในแตละสูตรนั้นก็มักจะ
พบวามีตัวสมุนไพรหลักที่ใกลเคียงกันหรือเหมือนกันในทุกสูตร จะแตกตางกันอยูก็ไมกี่ชนิด
เทานั้น เมื่อสอบถามชาวบานหรือผูที่ไดรับการถายทอดสูตรตอมาเปนรุนแรกๆ ตางก็ใหความเห็น
ตรงกันวา ในแตละสูตรจะมีรสชาติที่เปนเอกลักษณแตกตางกันไป ทั้งกล่ิน และรสชาติ บางสูตรก็มี
รสชาติเขมขน เผ็ดรอน บางสูตรมีรสชาติหวานกลมกลอม ก็สืบเนื่องมากจากความชอบสวนตัวของ
ผูปรุงที่ไดเรียนรูทดลองสรรพคุณของสมุนไพรในแตละตัวจนทราบดีวาหากตองการใหเหลา
ออกมาเปนอยางไรนี้จะตองลดหรือตองเพิ่มเติมสมุนไพรตัวใดเขาไป 

  ในสมัยกอน หมายถึงชวงแรกๆ ที่ไดรับการถายทอดกันมานั้น ทุกคนจะทําลูกแปงโดย
รักษาสูตรดั้งเดิมไวไมเปลี่ยนแปลงหรือแกไขตัวยาใดๆ เพราะไมอยากใหสูญเสียสูตรที่พอแม ครู
อาจารยไดถายทอดไวใหไป แตมาระยะหลัง คือ ประมาณ 10 ปที่ผานมา สูตรเกือบทั้งหมดก็เริ่มมี
การปรับเปล่ียน หยิบยืม ผสมผสานกันจนแทบจะหาความดั้งเดิมไมไดอีกแลว ก็ดวยสาเหตุตางๆ 
ดังนี้  
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  -  เกิดการลองผิดลองถูก  ที่จะปรับปรุงรสชาติหรือกล่ินของเหลา เนื่องจากความชอบ
ของทั้งตัวผูปรุงเองและลูกคาตางถ่ินที่มาซื้อเพราะในแตละทองถ่ินจะมีรสนิยมแตกตางกัน จึงมีการ
เลือกที่จะเพิ่มปริมาณหรือตัดออก สมุนไพรบางตัวที่มีสรรพคุณทางใด เนื่องจากผูผลิตไมมี
ความสามารถที่จะแยกแยะสวนประกอบทางเคมีของสมุนไพรเหลานั้นออกมาเปนชนิดๆ วาเปน
อยางไร แตไดผานการทดลองผสมตัวยาในปริมาณตางๆ แลวชิมรสชาติน้ําเหลาที่ตมกลั่นออกมา
นับครั้งไมถวนจนทราบไดวาถาอยากใหเหลามีรสชาติหวานหอม ตองเติมอะไรเพิ่ม ตองตัดอะไร
ออก ดวยความหลายหลายของรสชาติอาจจะสรางทั้งความชื่นชอบใหลูกคาบางกลุม แตกับลูกคา
บางรายนั้นปฏิเสธที่จะดื่มเหลาในรสชาติมาตราฐานโรงงานเลยอยางเด็ดขาดเนื่องจากเบื่อและ
สามารถหาดื่มไดในชุมชนอื่นๆ ทั่วไปดังนั้นผูขายอาจจะสูญเสียลูกคากลุมหลังนี้เนื่องมาจากสาเหตุ
ดังกลาวก็เปนได 

  - เกิดจากความจํากัดของสมุนไพร   กลาวคือ สมัยกอนนั้นชาวบานสามารถออกไป   
ฮิบยา (เก็บยา) สมุนไพรตามปา ตามไรไดงาย เนื่องจากสมุนไพรยังมีปริมาณมากและหาไดไมยาก
นัก ดังที่ไดกลาวมาแลว  เนื่องจากชาวบานจะเลือกเก็บอยางถูกวิธีซ่ึงจะเปนการเลือกวิธีการอยางไร
ไมทําใหตนตาย แตเมื่อคนรุนหลังไมมีความรูเร่ืองสมุนไพร ก็มักจะใชวิธีเก็บที่ไมถูกตอง  ดังนั้นจึง
ทําใหพืชสมุนไพรบางชนิดที่ขึ้นเองอยูตามธรรมชาติหมดไป แมวาจะมีผูพยายามที่จะนําไปปลูก
แลวก็ไมสามารถปลูกขึ้นได  พืชสมุนไพรเหลานั้นจึงไมไดรับการขยายพันธุสืบตอมา  เมื่อเปน
เชนนี้จึงสงผลให สูตรลูกแปงในปจจุบัน มีความเขมขนของสมุนไพรลดลงไปมากเมื่อเทียบกับแต
กอนเวลาหมักขาวตมเหลานั้นเคยใชลูกแปงเพียงไมถึง10 ลูก แตในปจจุบันนี้ตองใสเพิ่มขึ้นเปน 17-
18 ลูกในบางฤดูกาล  

  - การขยายตัวของการใชท่ีดิน  ก็เปนสาเหตุหนึ่ง ที่สําคัญ เนื่องจากประชากรในหมูบาน
ที่เพิ่มขึ้น ความตองการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่มากขึ้น สงผลใหมีการบุกเบิกแผวถาง พื้นที่ปา
เพื่อทําหการเกษตรและปลูกสรางบานเรือนเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย พืชยาสมุนไพรที่เคยไดอาศัย
ธรรมชาติและปาไมในการเจริญเติบโตจึงลดปริมาณลงอยางมาก  การสงเสริมการผลิตจาก
หนวยงานรัฐที่มาพรอมกับกลไกตลาด ที่สงเสริมใหเนนการปลูกพืชพาณิชย เชน ลําไย มะขาม 
กะหลํ่าปลี ผักกาด ฯลฯ โดยการสงเสริมการผลิตดวยการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซ่ึงจําเปนตองมีการใช
ปุยเคมี และ ยาฆาแมลงเปนจํานวนมาก สมุนไพรที่เคยมีอยูในไร นา สวนจึงถูกโคนทําลาย และตาย
ไปเปนจํานวนมาก 
  - การไมสามารถรวมตัวกันของผูผลิต  คือ เหตุผลประการสําคัญที่สุด เนื่องจากการผลิต
เหลาของชุมชนบานหลวง ผูผลิตสวนใหญไมสามารถทําตามเงื่อนไขที่รัฐออกประกาศใหผูผลิต
เหลาพื้นบานตองทํากฎเกณฑ เนื่องจากชาวบานไมมีเงินทุนเพียงพอ และไมมีความรูในการบริหาร
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จัดการอยางที่รัฐตองการใหปฏิบัติตาม จึงสงผลใหชาวบานไมสามารถผลักดันเหลาดาวลอยใหเปน
สินคาชุมชนหรือมีตลาดรองรับอยางถาวรไดเหมือนกับสินคาประเภทอื่นๆ  
 
เหลาดาวลอยกับวิถีชีวิตชาวบานหลวง 
  เหลาดาวลอยมีความสําคัญและเกี่ยวของกับวิถีชีวิตชาวบานหลวงมาตลอดทุกยุค       
ทุกสมัย เชนการนําใชประโยชนในดานตางๆ ที่ครอบคลุมการดํารงชีวิตประจําวันตั้งแตเกิด
จนกระทั่งตาย แตก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบางในรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ ซ่ึงจะไดกลาวถึงใน
ลําดับตอไป  
  การใชประโยชนจากเหลาดาวลอย ในปจจุบันนี้การนําเหลาดาวลอยมาใชประโยชนใน
ดานตางๆ นั้นยังคงมีอยูใหเห็นทั่วไปในชุมชน ซ่ึงจะแบงออกเปนการใชประโยชนเนื่องใน
ชีวิตประจําวันและใชในพิธีกรรม  ประเพณีตางๆ ของชุมชน 
  1. ในชีวิตประจําวัน 
  การใชประโยชนจากเหลาในชีวิตประจําวันของผูคนบานหลวงมีอยูหลายประการ เชน 
การบริโภคในฐานะที่เปนยาซึ่งมีรูปแบบตางๆ กันออกไป โดยอาจจะใชดื่มเปลาๆ เพื่อกระษัยใน
การเจริญอาหารหรือในรูปแบบของยาดองเพื่อใชบํารุงกําลัง อีกอยางหนึ่งที่ชาวบานหลวงนิยมนํา
เหลาดาวลอยใช คือ ใชลางแผล โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1.1  การเขาเหลา  เรียกงายๆ คือ การนํายามาดองกับเหลา ความเชื่อเชนนี้ไดอยูคูกับบาน
หลวง มาชานาน จากการเก็บขอมูลในหมูบานจะสังเกตเห็นวาแทบทุกหลังคาเรือนจะมีเหลาดองยา
ติดบานไวเสมอ  สวนของพืชที่ใชทํายาดองเหลานั้นสวนใหญจะใช ลําตน เถา ราก หรือแกนจาก
การสอบถามสูตรของยาดองเหลานั้นพบวามีความแตกตางกันไปตามประสบการณของแตละคนที่
ไดรับการถายทอดมา แตก็มีพืชหลายชนิดที่มีการนําใชประโยชนเหมือนกันๆ คือ การนําเอาพืชที่
ชาวบานเชื่อกันวามีสรรพคุณแกปวดเมื่อย บํารุงกําลัง บํารุงโลหิตหรือบํารุงกําหนัด เพียงชนิดเดียว
หรือหลายๆ ชนิดมารวมกันเพื่อปรุงเปนยาดองเหลา โดยที่มาของสูตรเหลานี้สวนใหญแลวจะเปน
การบอกตอๆ กันมาหรือมีการทดลองดูดวยตัวเอง ในชุมชนบานหลวงไมมีช่ือเรียกสูตรยาดองเหลา
ที่แนนอนและพืชที่ชาวบานนํามาใชดองเหลาสวนใหญก็คือ พืชที่เปนสวนผสมในการทําลูกแปง
(สมุนไพรชนิดตางๆ ) เชน จะคาน ปดปวแดง กําลังเสือโครง ดองดึง จางย่ําเปอหรือโดไมรูลม ดีปลี 
มะเขือแจเครือ มะเขือแจปา เปนตน   
  ในการใชเหลาดาวลอยเพื่อเปนประโยชนทางยานี้  ชาวบานหลวงมักจะนิยมใชดื่มเพื่อ
รักษาโรคภูมิแพหรือนํามาทาเพื่อรักษาบริเวณที่เกิดผ่ืนคัน แตถาเพศหญิงจะนิยมเหลาดาวลอยมา
ผสมกับ เสือ 11 ตัว แลวใชดื่มเพื่อขับเลือดในกลุมผูหญิงที่มีประจําเดือนมาไมปกติ และในผูชาย
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บางคนจะเชื่อวาเมื่อนําเหลาดาวลอยมาผสมกับน้ําผ้ึงหรือเขากวางออน ใชเปนยาโดปหรือยาชูกําลัง
ใหเพศชายแข็งแรงได  
  1.2  ยาลางแผล  เนื่องจากแอลกอฮอลมีฤทธ์ิฆาเชื้อ หากเกิดอุบัติเหตุก็จะใชเหลาเทราด
เพื่อเปนการลางแผล อีกกรณีหนึ่ง คือ ชาวบานมีความเชื่อวา เหลาดาวลอยสามารถปองกันภัยจาก
ธรรมชาติได เชน ภัยจากฟาผา กลาวคือ ถาเกิดเหตุการณฟาผาที่ตนไมใหนําเหลาดาวลอยไปรด
บริเวณของโคนตนไม ไฟที่ลุกไหมนั้นก็จะดับลงทันที   
  1.3  กินเปลาๆ ชาวบานมีความเชื่อและความรูสึกวาเหลามีสรรพคุณในทางบํารุงสุขภาพ
ทําใหกระปรี้กระเปรา และแกปวดเมื่อย รวมทั้งเปนกระษัยยาชวยใหเจริญอาหาร จากการเก็บขอมูล
จะพบเห็นไดเสมอไดชวงเวลารับประทานอาหาร กอนกินขาวชาวบานมักนิยมดื่มเหลาเล็กนอยเพื่อ
เรียกน้ํายอยและเนื่องจากสภาพอากาศในชวงหนาหนาวของทางภาคเหนือนั้นมีความหนาวเย็นมาก 
ตอนกลางคืนจึงมักนิยมจิบเหลากันเพื่อใหเกิดความอบอุนแกรางกายและนอนหลับสบาย 
  2. ในพิธีกรรรม  
  เหลาดาวลอยจะถูกนํามาใชเพื่อเซนสังเวย ผี เทวดาเพราะชาวบานมีความเชื่อวา         
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์นี้ช่ืนชอบเหลาและดวยสาเหตุดังกลาวนี้จึงนําไปสูการนําเหลามาใชประโยชนเพื่อ
ความเปนสิริมงคล เนื่องจากชาวบานหลวงเชื่อวา เหลาเปนของสูงเพราะทําจากยอดขาว ตามความ
เชื่อของวัฒนธรรมกะเหรี่ยง เหลาจึงเขามาเปนสวนประกอบที่สําคัญในพิธีกรรมประเพณีตางๆ ของ  
ชุมชน นอกจากนี้ชาวบานยังมีความเชื่อวา ส่ิงศักดิ์มีอํานาจในการดลบันดาลทุกสิ่งทุกอยางให
เกิดขึ้นและ มีโอกาสที่ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไดในทั้งทางดีและราย จึงนําเหลาเขามาใชในพิธีกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตบานหลวงเมื่อมีงานพิธี เชน งานแตงงาน งานบวช งานศพ หรืองานเลี้ยง
ฉลองการเกิด จะมีการดื่มกินเหลากันทุกงาน เจาภาพของงานตองเตรียมจัดหาเหลาไวเพื่อใหพอดื่ม
กิน สําหรับแขกเหรื่อที่มาเยือน นอกจากจะเตรียมการเลี้ยงตอนรับดวยอาหารการกินตางๆ แลวการ
จัดเตรียมเหลายาไวใหดื่มยังถือเปนการแสดงออกถึงน้ําใจไมตรีที่มีตอผูอ่ืนในงานแตงงานที่ผูวิจัย
ไดมีโอกาสเขารวม เจาบาวตองรินเหลาใหแขกที่มางานแลวชนแกวกัน เพื่อแสดงความขอบคุณที่
ไดมารวมงานหรือแมแตในงานศพก็ตองมีเหลาไวคอยตอนรับแขกที่มาชวยเหลืองาน โดยเฉพาะ
ในชวงกลางคืนจะมีญาติพี่นอง รวมทั้งเพื่อนบานมาอยูเปนเพื่อนคอยชวยเหลือและแสดงความเปน
หวงเปนใยตอครอบครัวของผูที่ลวงลับไปจะมีการดื่มเหลาพูดคุยกันไปจนดึกหรือเมื่อเจ็บไขไดปวย
หรือเกิดความผิดปกติขึ้นกับรางกาย ในบางครั้งญาติพี่นองหรือตัวผูปวยเองก็จะรักษาโดยการเซนผี
ตนที่ตัวเองคิดวาเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความเจ็บปวย ความเชื่อดังกลาวยังคงมีอยูในบานหลวง 
โดยเฉพาะคนที่สูงอายุทานไดเลาใหฟงวา แตกอนตนเองเคยลมปวยลงอยางรุนแรงไปรักษาที่           
โรงพยาบาลก็ไมหาย จึงกลับมาให พออุยหวัน ซ่ึงเปนหมอยาสมุนไพรรักษา ทานก็ไดรักษาใหจน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

149

 

หายเปนปกติ  นอกจากจะใหกินยาตมสมุนไพรแลวและยังบอกใหไปทําการเซนไหวผีบาน โดย
บอกกลาวใหดูแลปกปองรักษาอยาใหเร่ืองรายกิดขึ้นอีกซึ่งตอมาเมื่อตนเองหรือคนในครอบครวัเกดิ
การเจ็บปวยก็ยังทําเชนนั้นอยูเสมอ 
  -  พิธีกรรมเกี่ยวกับเทศกาล  เมื่อถึงเทศกาลสําคัญหรือกําหนดหมายประจําปชาวบาน
บานหลวงทุกคนจะทําพิธีรวมกัน เชน พิธีเล้ียงผีบานซึ่งเปนผีประจําหมูบานเพื่อขอใหชวยคุมครอง
ปองกันภัยคนในหมูบาน บานหลวงจะจัดพิธีเล้ียงผีกันเปนประจําทุกป ในงานสืบชะตาบานซึ่งจะ
จัดตอจากเทศกาลสงกรานต  พิธีกรรมดังกลาวจะเหมือนกันกับพิธีเล้ียงผีปูตาซึ่งเปนผีประจํา       
หมูบานของชาวอีสาน บางแหงก็มีพิธีเล้ียงไทเล้ียงแถนหรือผีบรรพบุรุษ เนื่องจากผีพวกนี้เปนที่
เคารพของลูกหลานในชุมชนจึงมีการสรางหอใหอยู  สถานที่ก็จะเลือกเอาดงหรือลานในบริเวณ       
หมูบานที่มีตนไมใหญขึ้นอยู หอผีของบาน บานหลวงตั้งอยูทางทิศเหนือของหมูบาน บริเวณที่สราง
หอผีนั้นจะถือเปนที่อันศักดิ์สิทธิ์ ใครจะไปแสดงพฤติกรรม และวาจาอันไมเหมาะสม อันเปนการ
ลบหลูดูหมิ่นไมได การประกอบพิธีไหวผี ตองมีเหลาเปนสวนประกอบเสมอ นอกจากนั้นก็จะมี
ดอกไม ธูปเทียน ขาว ไกหรือหมู เปนตนในพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับเทศกาลสวนใหญแลวถึงแมจะ
ไมมีเหลาเปนสวนประกอบในการทําพิธี เชน พิธีกรรมในวันสําคัญทางพุทธศาสนา แตที่มีการ    
ดื่มกินเหลาใหเห็นกันเสมอๆ นั้นมีจุดมุงหมายเพื่อความรื่นเริงและสังสรรคกันในหมูเพื่อนฝูง     
กันเองมากกวา 
 
การดื่มเหลาดาวลอยในฐานะที่เปนสื่อทางสังคม 
  ในสังคมไทยเหลามีบทบาทตอสัมพันธภาพระหวางบุคคลอยูไมนอย เหลาเปนสวน
หนึ่งของงานเลี้ยงสังสรรคมาชานาน แตในอดีตการบริโภคเพื่อความรื่นเริงจะกระทําเฉพาะโอกาส
พิเศษ เชน ในเทศกาลตรุษสงกรานต บุญบองไฟ หรือเมื่อมีงานพิธี เชน งานแตงงาน งานบวช งาน
ศพ ปลูกเรือน(ปาลเลกัวซ 2520 : 819, อางถึงในพระไพศาล วิสาโล 2537 : 15) แตเมื่อเวลาผานไป
แบบแผนการบริโภคสุราก็เปลี่ยนไป มีการดื่มกินกันในโอกาสอื่นมากขึ้น เชน การเลี้ยงตอนรับ 
การเลี้ยงกินกันเมื่อเสร็จส้ินจากการทํานา เปนตน ที่สุดแมไมมีโอกาสพิเศษอันใดก็ตั้งวงดื่มกัน ไม
วาจะในพิธีกรรมหรือกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ตองมีเหลาเขามาเกี่ยวของ 
  สําหรับชาวบานหลวงจะใชเหลาพื้นบาน (ดาวลอย) ที่ผลิตเองทั้งหมด แตจะมีการใช
เหลาที่มีขายตามรานคาทั่วไป (ชาวบานเรียกวาเหลาโรงเชน  แมโขง แสงโสม แสงทิพย ฯลฯ) หรือ
เบียรบางในกรณีที่เปนความตองการของแขกผูมาเยือนที่ไมมีความคุนเคยกับรสชาติและกลิ่นของ
เหลาดาวลอย แตสําหรับคนในชุมชนแลวลักษณะนิสัยและคานิยมในการดื่มเหลาก็จะมีสวน
คลายคลึงกัน 
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  - กลุมเด็กวันรุนชาย   (อายุตั้งแต13-18 ป) ในกลุมวัยรุนชายมักจะนิยมดื่มเบียรมากกวา
เหลาดาวลอยตามคานิยมของกลุมสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่มีเทศกาลก็จะ
เดินดื่มเบียรกันอยางสนุกสนาน เนื่องจาก มีความคิดวาเบียรทําใหดูโกหรูและมีรสนิยมที่ดี เมื่อใน
ชุมชนมีงานเทศกาลจึงถือเปนโอกาสพิเศษที่จะตองทําส่ิงใดก็ตามใหดูวาพิเศษกวาทุกวัน ดังนั้นเมื่อ
เบียรเปนส่ิงใหมที่เพิ่งเขามาในชุมชน(ประมาณ 10ปที่ผานมา) จึงสอดรับกับความตองการของเด็ก
วัยรุนชาย แตสําหรับเหลาดาวลอย เด็กกลุมนี้จะดื่มในเวลาปกติหรือไมมีโอกาสสําคัญ เชน การ
รับประทานอาหารเย็นรวมกันระหวางเพื่อนฝูงหรือมีงานแขงขันกีฬาในหมูบาน  
  - กลุมเด็กวัยรุนหญิง  ในปจจุบันเธอจะไมคอยนิยมดื่มเหลามากนัก เนื่องจากรับเอา
ความรูจากระบบการศึกษาและคานิยมใหมๆ เชน การรักษาสุขภาพดวยการบริโภคเคร่ืองดื่มที่มี
ประโยชน อีกทั้งความเชื่อทางพุทธศาสนาก็ถูกนําเขามาเปนที่ตั้งเพื่อท่ีจะบอกวา เหลาเปนสิ่งที่ไมดี 
ทําลายสุขภาพและจะเสียสมาธิในการเรียน ทั้งที่จริงแลว พอแมผูปกครองไมไดกลาวหามหรือ
บังคับ แตเธอเหลานั้นเลือกที่จะไมดื่มมากกวา เนื่องจากเหตุผลที่กลาวมาแลว 
  - ผูชายกลางคนและผูสูงอายุ  บุคคลในกลุมนี้จะชอบและเคยชินกับการดื่มเหลาที่ผลิต
ขึ้นในครอบครัวมากกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูชายที่มีแมบานเปนคนมีช่ือเสียงในรสมือเร่ืองการ   
ตมเหลา ไดรสชาติกลมกลอม นอกจากนั้น บริเวณลานบานหลังงนี้ก็มักจะเปนสถานที่ที่คอเหลามา
รวมตัวกันเพื่อสังสรรคเสมอ และยิ่งถาแมบานผลิตเหลาเพื่อขายดวยก็สามารถพบเห็นลูกคาวนเวียน
ไปมาไมขาดสายเลยทีเดียว ผูชายกลุมนี้จะดื่มเหลาในทุกโอกาสและจะตั้งวงดื่มโดยมีสมาชิกเพียง
ไมกี่คน  สมาชิกทุกคนจะดื่มเหลาจากแกวใบเล็กๆ (แกวเปก) พรอมดวยกับแกลม 1-2 อยางเชน 
มะขามเปยก แกงผักพื้นบานซักชามหรือขนมขบเคี้ยวอะไรเล็กๆ นอยๆ ที่เจาของบานพอจะหามา
เล้ียงได แตถามีโอกาสพิเศษกับขาวแกลมเหลาก็อาจจะหรูหรา คือ หมูกระทะ(เฉพาะบานที่มฐีานะดี
เทานั้น) การดื่มเหลาอีกกรณีหนึ่งของคนกลุมนี้คือ การดื่มเปนยาเพื่อบรรเทาอาการตางๆ ตามความ
เชื่อของแตละบุคคล 

  - ผูหญิงวัยกลางคนและผูสูงอายุ กับการบริโภคเหลาดาวลอย เนื่องจาก ผูหญิงในชุมชน
นี้เกิดและเติบโตขึ้นทามกลางชุมชน ที่มีการผลิตเหลามานานกวารอยป ซ่ึงเธอมีหนาที่ดูแล          
รับผิดชอบบริหารจัดการงานในบานทุกอยาง รวมทั้งงานผลิตสุราพื้นบานดวย ดังนั้นเรื่องการดื่ม
สุรานั้นจึงเปนเรื่องปกติที่สามารถทําได แตการดื่มสุราของผูหญิงอาจถูกแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ
คือ  
  -  ดื่มในชีวิตประจําวัน 
  -  ดื่มในพิธีกรรมและโอกาสพิเศษตางๆ      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

151

 

  การดื่มในชีวิตประจําวันนั้นมักจะรวมอยูในมื้ออาหาร เชน การดื่มกอนอาหาร หรือ
ระหวางมื้ออาหาร นอกจากนี้ผูหญิงยังดื่มเหลา เนื่องจากมีความเชื่อวา สามารถบําบัดรักษาโรคได  
โดยผูหญิงจะนํา เหลาดาวลอยไปผสมกับตัวยาอื่นๆ เพื่อไวดื่มเปนยาดอง เพราะยาดองสุรานี้
สามารถบํารุงรางกาย บํารุงเลือด บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามรางกายไดหรือบางครั้งผูหญิงก็จะ
นิยมดื่มหลังการคลอดบุตรที่ไมสามารถอยูไฟไดเพื่อชวยขับน้ําคาวปลาและทําใหประจําเดือนมา
ปกติ 

   ทั้งนี้จากการสัมภาษณจะพบวาผูหญิงสวนนอยในชุมชนจะดื่มสุราเพื่อระงับความ
กดดันหรือเพื่อผอนคลายความตึงเครียดจากปญหาการทํางานหรือชีวิตสวนตัวหรือปญหาเศรษฐกิจ
ตางๆ เพราะผูที่ดื่มเหลาจากสาเหตุตางๆ เหลานี้ มักจะนิยมดื่มเหลาคนเดียวซ่ึงเหตุการณแบบนี้ไม
คอยมีใหเห็นมากนักในชุมชน 

  การดื่มเหลาในพิธีกรรมหรือในโอกาสพิเศษตางๆ ชุมชนแหงนี้มีกิจกรรมตางๆ 
มากมายในรอบป เหลาจึงถูกนํามาใชเพื่อเชื่อมสัมพันธภาพระหวางบุคคลในงานเลี้ยงสังสรรค
ผูหญิงบานหลวงนิยมดื่มเพื่อความรื่นเริง และเพิ่มความสนุกสนานใหกับกลุม เชนในงานเทศกาล
สงกรานตหรือเมื่อมีงานพิธี เชน งานแตงงาน งานบวช งานศพ ปลูกบานและขึ้นบานใหม 

  ในการดื่มแตละครั้งสวนมากผูหญิงมักจะตั้งกลุมเพื่อดื่มกันเองในกลุม เพราะผูหญิงก็
จะมีเร่ืองพูดคุยเหมือนกับผูชายพูดคุยกันในวงเหลา โดยเรื่องที่สนทนากันสวนมากจะเปนเรื่อง
รายไดที่มีในครอบครัว  ละครโทรทัศนหรือนินทาคนอื่นบางก็มี ถือเปนความสนุกสนานและมี
อิสระอยางมากที่ผูหญิงมี  ในวงเหลาผูหญิงจะมีการรินเหลาใหแกกันแลวดื่มรวมกันเปนวง เพื่อเปน
การเพิ่มความสมานสามัคคี บางครั้งในการดื่มสมาชิกบางคนในกลุมอาจจะหิ้วเหลาที่ตัวตมมาดวย
เพื่อใหเพื่อนไดลองชิม หรือถาจําเปนตองซื้อจริงๆ เธอก็จะเดินไปหาซื้อมาจากบานที่รูจักกันเปน
อยางดี สวนกับแกลม ก็ไมมีอะไรเปนพิเศษ นอกจากมะขามเปยก แคปหมูหรือสมตํา สวนการดื่ม
ในงานพิธีกรรม ผูหญิงจะตองรวมดื่มเพราะมีความเชื่อวาเปนการใหเกียรติกับเจาภาพหรือเจาของ
บานที่ตนมารวมงาน นอกจากนี้ยังชวยใหเกิดความกระปรี้กระเปรา เฮฮา คร้ืนเครงใหเกิดขึ้นในงาน
ได  อีกดวย 

  เร่ืองการดื่มของผูหญิงในชุมชนเมื่อไดทําการสัมภาษณผูชายสวนหนึ่งทําใหทราบถึง        
ทัศนคติของผูชายเกี่ยวกับการดื่มสุราของผูหญิง ในกลุมผูชายไมไดรูสึกหรือคิดวาเปนเรื่องที่       
นา   อับอาย สําหรับการดื่มเหลา เนื่องจากเวลาที่ผูหญิงผลิตเหลา เธอตองดื่มและเปนผูชิมรสชาติ
ของเหลาอยูเสมอ ฉะนั้นคนที่จะอธิบายไดถึงความเขมขนและเขาถึงรสชาติของสุราไดมากกวาและ
แทจริงนั้นเปนผูหญิงมากกวา แตอาจจะดวยกรอบทางวัฒนธรรรม คานิยมตางๆ รวมทั้งอิทธิพลทาง
พุทธศาสนา จึงทําใหผูหญิงไมนิยมดื่มเหลามาก (เฉพาะในวันธรรมดา แตไมไดหมายถึง วันงาน
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เทศกาล ร่ืนเริงหรือแมแตงานศพ) เมื่อจะดื่มก็จะดื่มกับคนในครอบครัว เพื่อนหรือเครือญาติที่มี
ความคุนเคยกันอยู เมื่อเลิกจากการดื่มก็จะแยกยายกันกลับบานจึงไมมีอันตรายใดๆ แตถาจะมีการ   
ตีกันบางก็จะอยูในกลุมวัยรุนมากกวา (แตตรงนั้นตองมีคอนเสริตใหดูดวย) การดื่มเหลารวมกนัของ  
ผูหญิงและกลุมโดยปกติแลวจะดื่มกันตั้งแตในมื้ออาหารเย็นและจะเลิกก็ประมาณไมเกินเวลา      
21.00 น 

  โดยภาพรวมการดื่มเหลาของผูหญิงบานหลวง เธอจะดื่มหรือไมนั้นปนเรื่องธรรมดา
และไมแปลกแยกอะไรในสังคมชนบทแหงนี้ เพราะถือวาเปนสิทธิ ความชอบธรรมและรสนิยม
สวนบุคคล เหลาดาวลอยเปนเครื่องดื่มที่ผูหญิงมีความคุนชิน คลายกับเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ เพราะ
ถาตองการจะดื่มก็สามารถหาดื่มไดตลอดเวลา คือ แคเดินเขาไปหยิบมาจากในครัว หรือที่เฉลียง
บานเพื่อตักน้ําสาโทที่มีอยูมากมายจากในถังขึ้นมาดื่ม  ถาในบานไมมี ก็สามารถเดินไป แคขาม
แปลงผักเทานั้นก็ไดเหลามากินแลวหรือจะไปนั่งแวะดื่มกับชายหนุมหญิงสาวสักกลุมหนึ่งที่ไดตั้ง
วงกันอยูกอนแลวก็เปนเรื่องที่ทําไดในบานหลวง จึงอาจกลาวไดวา  ผูหญิงมีอิสระมากในเรื่องของ
การดื่มและในชุมชนก็ไมไดมีขอหามขอกําหนดไวในเรื่องของการดื่ม ซ่ึงจะมีความแตกตางจากจาก
สังคมอื่นๆ ที่ผูหญิงไดถูกเลือกปฏิบัติกับความเชื่อในเรื่องของอาหาร ซ่ึงปรากฏอยูงานเขียนเรื่อง
เพศและวัฒนธรรม (2544 ) ช้ีใหเห็นวา ในหมูผูหญิงชาวมบุม มีขอหามเรื่องอาหารบางประเภท
อยางเด็ดขาด คือ ไกและแพะ ที่พวกเธอถูกหามไมใหกินเนื่องมาจากเหตุผลตางๆ ที่ชุมชนได
กําหนดไวซ่ึงถามีการละเมิดกฎ พวกเธอจะตองมีอันเปนไป เจ็บปวยงาย มีลูกที่ไมแข็งแรงและทํา
ใหเปนหมันไปในที่สุด ความเจ็บปวดนี้อาจจะดูไมสําคัญในวันที่ไมมีงานเลี้ยงสังสรรค (แพะและ
ไก ผูชายจะฆากินเฉพาะวันที่มีโอกาสพิเศษ) แตเมื่อชุมชนมีงานเล้ียงเฉลิมฉลองหลังเก็บเกี่ยวขาว  
ผูชายจะกินไกกันขณะที่ผูหญิงจะกินไดเฉพาะปลากับผักเทานั้น แมวาทั้งหญิงและชายตางรวมกัน
ทาํงานเพาะปลูกและทําพิธีเซนไหวในกลุมเดียวกันมากอนหนานี้ นอกจากนั้นผูหญิงและผูชายมบุม
จะไมไดรับการอนุญาตใหรับประทานอาหารรวมกันแมแตในมื้ออาหารของวันที่ไมมีโอกาสพิเศษ
อะไร ยิ่งไปกวานั้นการที่จะไดมาซึ่งสถานภาพของ ภรรยาท่ีดี นั้นผูหญิงจะตองเปนผูทําหนาที่
ปฏิบัติพัดวีสามีและชายอาวุโส โดยการเสริฟเบียรแกวแรกที่มีเบียรมากที่สุดใหแกผูชายท่ีมีอาวุโส
กอนเสมอ ในวันที่มีงานเลี้ยงสังสรรคหรือแมแตวันที่มีการนั่งดื่มเบียรรวมกันภายในหมูบาน        
ขอหามทั้งหลายตางๆ เหลานี้ไดบงชี้ใหเห็นถึงความไมเทาเทียมกันทางเพศและนําพามาซึ่ง     
สถานภาพที่ดอยกวาของผูหญิงในสังคม (ปรานีวงษเทศ : 2544 : 313-314) งานเขียนนี้ทําใหเห็นถึง
ความมีเกียรติยศของผูชายซึ่งไดมาจาก การที่สังคมไดกําหนดขอหามที่เกี่ยวกับอาหารการกินอยาง
เขมงวดไว ซ่ึงจะมีความแตกตางอยางชัดเจนกับสังคมบานหลวงที่ผูหญิงมีสิทธิในการเลือกดื่มเลือก
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กินเลือกใชชีวิตไดอยางอิสระเสรีแมวาเธออาจะเริ่มถูกเลือกปฎิบัติบางในเรื่องของบทบาทหนาที่
ทางเศรษฐกิจ 

 
สุขภาพและอนามัยของผูดืม่เหลาดาวลอย 

  ปญหาสุขภาพจากการดื่มเหลา ของชาวบานนั้น จากการเก็บขอมูลที่สถานีอนามัยและ
สัมภาษณเจาหนาที่อนามัยบานใหม ทําใหทราบวาปญหาเรื่องสุขภาพอันเกิดจากการดื่มเหลาดาว
ลอยนั้นไมเคยปรากฏ เชนโรคตับหรือภาวะจิตและประสาทหลอน เจาหนาที่อนามัยใหความเห็นวา
เนื่องจากเหลาที่ชาวบานดื่มนี้ทําขึ้นจากสมุนไพรที่มีสรรพคุณชวยในการเจริญอาหาร ขับลมใน
กระเพาะ แกทองอืดทองเฟอ หรือละลายเสมหะ แกไอและกระหายน้ํา ทําใหชาวบานที่ปวยและเขา
รับการรักษาโรคภัยจากการดื่มหลาดาวลอยนั้นไมมีปรากฎใหเห็น จะมีก็แตโรคและอาการเล็กๆ 
นอยๆ ที่เกิดขึ้นกับกลุมผูชายที่ดื่มเหลาในลักษณะที่ไมถูกตอง เชน ปวดทอง เนื่องจากการดื่มเหลา
ติดๆ กันโดยที่ไมไดรับประทานอาหารจึงกอใหเกิดอาการระคายเคืองกับกระเพาะอาหารบาง 
นอกจากนี้ เจาหนาที่อนามัยยังเชื่อวา ถาชาวบานบางราย  ดื่มเหลาชนิดอ่ืนมากเทากับดื่มเหลาดาว
ลอยชาวบานอาจจะถึงแกชีวิตไปแลว เพราะโทษที่เกิดจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลประเภทอื่นๆ 
(เชน ทําจากกากน้ําตาล)  นั้นอาจจะมีความรุนแรงที่ชาวบานอาจจะคาดไมถึง 
  จากที่กลาวมาทั้งหมดสามารถแสดงใหเห็นแลววาเหลาดาวลอยไดครอบคลุมชีวิตความ
เปนอยูทั้งหมดของผูหญิงในชุมชนบานหลวง ไมใชเฉพาะแตสวนใดสวนหนึ่งเทานั้น ดังนั้นจึง
ไมใชเรื่องแปลกที่เธอเหลานั้นจะเกิดความรูสึกหวงแหนในสิ่งที่ตนเองผูกพันอยูมาตลอดชวงอายุ 
โดยที่รูและตระหนักดีวาเหลาดาวลอยอยูในชุมชนและมีอายุมานานมากกวา ถาเปนคนก็คงจะไมผิด
ที่วันนี้จะเรียกเธอวา“แมอุย”  ซ่ึงไดสรางสรรคอรรถประโยชนใหกับลูกหลานและครอบครัวใหญ
นี้ไวอยางมากมาย แต ณ วันนี้ เวลาไดนําพาหลายสิ่งหลายอยางเขากระทบและสรางปญหาใหเกิด
ขึ้นกับครอบครัวใหญนี้แลว โดยเฉพาะคนที่ทําหนาที่เปนผูปกครองลูกบานทุกคนอยาง รัฐ ที่ไดนํา
แนวนโยบายการบริหารปากทองที่ไมสอดคลองกับความตองการของชาวบานใหเขามา ดังนั้น    
ทุกคนจึงเริ่มปรับเปลี่ยนตนเองไปตามสภาพที่เปนอยูดวยการเลือกใชวิธีที่แตกตางกัน ทั้งผลักดัน
หรือเปดใจกวางอาแขนรับยอมรับซ่ึงอาจจะเต็มใจหรือไมก็ตาม แตทุกอยางก็คงจะตองดําเนินตอไป
และเปนธรรมดาที่เร่ืองราวหลักๆ ในชีวิตไดเปลี่ยนไป คนเล็กๆ อยางผูหญิงก็จะตองทําหนาที่ตั้งรับ
กับสถานภาพและรูปแบบการดําเนินชีวิตใหมๆ ที่เธอจะไดรับจากนโยบายการปกครองนี้ เธอก็รูดี
อยูแลววาอาจจะตองถูกเบียดขับใหพนทางออกไปเรื่อยๆ แมจากคนที่ไดช่ือวาเปนหัวหนา
ครอบครัวเองคนๆ นี้เปนสวนหนึ่งที่จะทําใหเธอคอยๆ หมดความสําคัญลงจากสิ่งที่เธอเคยทํา
หนาที่และมี      บทบาทในการบริหารจัดการอยู ในวันขางหนาผูหญิงเองอาจจะสูญเสียความทรงจํา
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และประสบการณดีๆ ที่เธอเคยไดรับการขนานนามและยอมรับจากชุมชนวา เปนผูมีทักษะและ
ความชํานาญในการรักษาสืบทอดองคความรู ที่แมอุยมอบใหไวมาเปนเวลากวารอยป เร่ืองราวท่ี
เกิดขึ้นทั้งหมดคงจะกลาวโทษใครไมไดเมื่ออํานาจและการตัดสินใจในความเปนความตายของชีวิต
ไมไดอยูในมือคนเล็กๆ  คงทําไดก็แตใหเธอเหลานั้นกมหนายอมรับกับชะตากรรมที่ตัวเองไมได
เปนผูกําหนดตอไป 
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บทท่ี 6 
บทวิเคราะห 

 
 ในบทนี้จะเปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ-สังคม

ของชุมชนกับบทบาทผูหญิงในสังคมเกษตรกรรมบานหลวง โดยเฉพาะอยางยิ่งงานดานการ        
สืบทอดการผลิตสุราพื้นบาน ที่ไดนําเสนอไวในบทที่ผานมา ซ่ึงกิจกรรมนี้เปนสวนหนึ่งที่ไดสราง
คุณคาและความโดดเดนใหกับผูหญิงบานหลวงมาชานาน ในการวิเคราะหจะแสดงใหเห็นถึง    
ความรูสึกนึกคิด คานิยมและการถูกกําหนดสถานภาพทางสังคม ภายหลังจากกระบวนการพฒันาได     
เขามาเพื่อพยายามครอบงําชุมชนดวยกลวิธีตางๆ  

 โดยแนวคิดที่นํามาใชเปนกรอบในการวิจัย คือ แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทผูหญิงในสังคม
เกษตรกรรม / ไทย  ทั้ง Ashley Montagu และกาญจนาแกวเทพไดนําเสนอไววา การที่ผูหญิงไดรับ
สถานภาพทางสังคมคอนขางสูงจะเกิดขึ้นพรอมๆ กับการที่เธอไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจมากดวยเชนกัน  

 อีกแนวคิดหนึ่งที่นํามาเปนกรอบในการอธิบาย  คือ การศึกษาผูหญิงกระแสมารกซิสต 
ที่ไดนําเสนอไวโดย Frederic Engles เชื่อวา ตัวกําหนดสถานภาพของผูหญิงคือ แรงงานทางสังคมที่
ทําใหผูหญิงและผูชายมีความเทาเทียมกันในสังคมและการที่ผูชายเปนเจาของทรัพยสมบัติจึงทําให
ผูชายมีอํานาจเหนือผูหญิงในครอบครัวและสังคมดวย นั่นก็คือ สถานภาพของผูหญิงจะกลายเปน
รองและถูกจํากัดอยูภายในบานจะเกิดขึ้นพรอมๆ กับพัฒนาการของการถือครองทรัพยสมบัติของ  
ผูชาย การผลิตเพื่อแลกเปลี่ยนและการเกิดสังคมที่มีชนชั้นขึ้น 

 จากแนวคิดที่นํามาใชและโครงสรางทางสังคมบานหลวงนาจะทําใหภาพของ        
ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ-สังคมกับบทบาทของผูหญิงในสังคม
เกษตรกรรมบานหลวงมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 
ครอบครัว เครือญาติ และบทบาทหญิงชายสังคมเกษตรกรรมบานหลวง 

 บานหลวงเปนสังคมเกษตรกรรม มีพัฒนาการทางประวัติศาสตรและรูปแบบการยังชีพ
ซ่ึงสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่ทรัพยากรมีอยูจํากัด การจัดองคกรทางสังคมระดับตางๆ ของ             
ชาวบานจึงเปนไปในลักษณะการพึ่งพาอาศัยระหวางคนกับคน  และคนกับธรรมชาติอยูเกือบ
ตลอดเวลา พื้นฐานโครงสรางครอบครัวในอุดมคติของชาวบานหลวงจะมีการรวมกลุมขามาเปน
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 สมาชิกดวยชุดความสัมพันธหลายระดับ ที่มีทั้งความสัมพันธทางสายโลหิต และผาน
การแตงงานของลูกสาวแลวนําสามีซ่ึงเปนคนนอกเขามาอยูในบานของตน ซ่ึงสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัวตางก็มีหนาที่ตอกัน 
 ครอบครัวจึงเปนหนวยความสัมพันธขั้นพื้นฐานของชาวบานหลวง ที่แมจะมาจากการ     
นับถือญาติทั้งฝายพอและฝายแม แตโดยทั่วไปมักพบวากลุมเครือญาติทางฝายแมจะมีความสัมพันธ
ที่ใกลชิดกวาฝายพอ โดยพิจารณาจากการลักษณะการตั้งบานภายหลังการแตงงาน พบวา การ       
ตั้งบานเรือนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันสามารถเห็นได ก็คือ จะมีการตั้งบานเรือนในละแวกเดียวกับ
บานญาติขางแมของตน ตลอดจนนิยมใหฝายชายยายเขามาอยูกับครอบครัวของฝายหญิงหลัง     
แตงงาน (Matrilocal)   นอกจากนี้แบบแผนการอยูอาศัยแบบดังกลาว ยังถูกยึดเหนี่ยวไวดวยการ  
นับถือผีบรรพบุรุษของฝายหญิงเปนหลัก ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธภายในกลุมเครือญาติที่
เปน ผีเดียวกัน รวมทั้งความสัมพันธในหมูสมาชิกเพศหญิงที่มีความใกลชิดสนิทสนมตอเนื่องจาก
รุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง 

 สถานภาพและบทบาทภายในกลุมครอบครัวเครือญาติของผูหญิงดังกลาวจึงมี
ความสําคัญตอการสืบทอดโครงสรางครอบครัวแบบนับถือญาติขางแมอยางมาก โดยมีการ “ถือผี
ปูยา” หรือผีบรรพบุรุษของฝายหญิงซึ่งตองมีการเซนไหวทุกปตามโอกาสตางๆ โดยอาจกลาวไดวา 
“ผีปูยา” คือ “กฎเกณฑ” ของชุมชนซ่ึงมีไวเพื่อกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกใน
ครอบครัวและชุมชนใหเปนไปตามความคาดหวังของคนหมูมาก การสืบเชื้อสายรวมกันทางฝายแม
นี้มี     สวนชวยใหเครือญาติทางฝายหญิงมีความแนนแฟนและมีสถานภาพคอนขางสูง  

  สวนความสัมพันธและบทบาทหญิงชายภายในครอบครัวของชาวบานหลวง จะมี  
เครือญาติฝายแมเปนแรงหนุนนําเพื่อปกปองสมาชิกผูหญิงดวยโครงสรางอํานาจตอรองจาก       
สายตระกูลทําใหผูชายตองเกรงใจและมีบทบาทอยูรอบนอกครัวเรือนมากกวา จนบางครั้งผูชายจะ
พยายามหาทางรวมกลุมทํางานสาธารณะของชุมชนเพื่อสรางความโดดเดนใหแกบทบาทของตน 
ขณะที่กิจกรรมภายในครัวเรือนสวนใหญฝายหญิงจะเปนผูควบคุม แมจะมีการปรึกษาหารือกัน
ระหวางสามีภรรยาในเรื่องสําคัญตางๆ แตอํานาจการตัดสินใจจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
ภรรยากอนเสมอ นับแตในอดีตที่ฝายชายแตงงานเจามาอยูอาศัยในครอบครัวของภรรยาจึง       
กลายเปนแรงงานกระตุนใหผูชายตองพิสูจนความสามารถของตนใหพอตาและแมยายเห็นซึ่งจะ  
สงผลตอการยอมรับบทบาทฝายชายในฐานะของสมาชิกใหมในครอบครัว นอกจากนี้ในเวลาที่  
ผานมาทั้งผูหญิงและชายในบานหลวงยังทํางานเคียงบาเคียงไหลอยางเหมาะสมของแตละฝาย เชน
การทํานา การตมเหลา ฯลฯ ที่ตางก็ทั้งชวยเหลือและแบงงานกันทํา แตบทบาทที่สําคัญซ่ึงจะเห็นได
ชัดของผูชายบานหลวงคือ การเปนตัวแทนติดตอกับโลกภายนอกและเปนตัวแทนทางพิธีกรรมทึ่
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เกี่ยวของกับศาสนา การเมืองและกฎหมายซึ่งเปนงานที่ผูหญิงไมมีความถนัด แตงานทั้งหลาย   
เหลานี้ผูหญิงก็ยังมีสวน    เกี่ยวของอยางใกลชิดในการชวยเหลือตระเตรียมงาน โดยมักจะกระทํา
กันในกลุมแมบาน และ   เครือญาติของฝายหญิงที่เปนเจาของงานหรือในกิจกรรมนั้นๆ  

 ดวยแบบแผนตางๆ เหลานี้จึงนาจะอธิบายไดวา สถานภาพของผูหญิงบานหลวงก็มี  
พื้นฐานที่แมเปนศูนยกลาง สถานภาพและการตอรองอํานาจระหวางหญิงชาย ครอบครัวและ    
เครือญาติไดมีสวนสงเสริมบทบาทของผูหญิงบานหลวงใหมีความโดดเดนและเปนกฎเกณฑที่  
ชวยใหผูชายเกิดความเขาใจในบทบาทและสถานภาพของตนเองมากขึ้น 
 
บทบาททางเพศ อันเนื่องมาจากความสัมพันธทางวิธีการผลิต 

 บานหลวงเปนชุมชนที่ชาวบานสวนใหญยังชีพดวยการเกษตรกรรมทํานาเพื่อกินและ
ขาย “ขาว” เปนหลัก นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ 2-3 ชนิดที่รัฐไดนําเขามาเผยแพรใหกับ
ชาวบาน ชีวิตสวนใหญจะขึ้นอยูกับดินฟาอากาศและฤดูกาลตางๆ เปนสําคัญที่จะกําหนดให         
กิจกรรมในแตละวันเปนไปในรูปแบบใด ดังนั้นทุกคนจึงเปนแรงงานที่สําคัญของครอบครัวเทาๆ 
กัน โดยไมมีการแบงแยกหนาที่อยางชัดเจน ผูหญิงบานหลวงตองทํางานเคียงบาเคียงไหลกับผูชาย 
คลายๆ กับผูหญิงกลุมอื่นในโลกชนบทที่สาม ดังงานการศึกษาของ กาญจนา แกวเทพ (2541) ที่
กลาวไววา บทบาทสําคัญของผูหญิงในสังคมเกษตรกรรมจะมีหนาที่หลักๆ ที่คลายคลึงกัน 3 
ประการคือ  

1. บทบาทเรื่องการเอาชีวิตรอดของตนเองและครอบครัว  
2. บทบาทในการทํางานบาน 
3. บทบาทในการเสริมรายไดเมื่อครอบครัวเกิดความตองการ 
         (กาญจนา แกวเทพ 2541 : 5)  
 

 โดยบทบาททั้งสามประการนี้ไดปรากฏใหเห็นในชุมชนบานหลวงเนื่องมาจาก      
โครงสรางสังคมที่เปนเกษตรกรรม ผูหญิงจะทําหนาที่เปนผูหาอาหาร เก็บผัก เมล็ดผลไม จับแมลง
หรือสัตวเล็กๆ เล้ียงหมูและเขาครัวปรุงอาหารใหกับสมาชิกในครัวเรือน พรอมดวยการทํางานบาน 
หาบน้ํา ทําความสะอาด เสื้อผา รางกาย ที่อยูอาศัย หาฟน ดูแลอบรมลูกหลานและสืบตอประเพณี
การอาชีพ โดยที่เชามาเธอก็จะตองไปไรไปสวนอีกโดยจะวนเวียนอยูเชนนี้ตลอดมา 
  ดวยโครงสรางสังคมที่เปนแบบเกษตรกรรมและบทบาทตางๆ ทั้งหลายเหลานี้จึงมีสวน
สงเสริมใหผูหญิงมีบทบาทคอนขางสูงเนื่องจากการตั้งถ่ินฐานภายหลังการแตงงาน ผูชายจะมา
อาศัยอยูรวมกับผูหญิง เธอจึงมีเครือขาย ญาติพี่นอง เพื่อนฝูงเปนแรงสนับสนุนไดแสดงใหเห็นถึง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 158

บทบาทที่สําคัญของผูหญิงทั้งภายในครัวเรือน การผลิต พิธีกรรม อํานาจในกิจกรรมตางๆ ของ  
ครัวเรือน การเนนศูนยกลางความสําคัญที่สมาชิกเพศหญิง การสืบสายตระกูลทางเพศหญิง และการ
ยกมรดกบานและที่ดินใหผูหญิง โดยเฉพาะความมีอิสระในทางเศรษฐกิจ สามีจึงตองใหความ   
เกรงใจและเคารพเชื่อฟงเครือญาติของภรรยาเพราะความจําเปนที่จะตองพึ่งพาเพื่อการทํามาหากิน 
 ชาวบานหลวงนั้นยังชีพดวยการทําเกษตรกรรมและปลูกพืชหมุนเวียนเปนสวนใหญแต
ก็มีการหาอาหารปา ลาสัตว เล้ียงสัตวและผลิตงานหัตกรรมบาง ทั้งผูหญิงและผูชายจะรวมกัน     
รับผิดชอบหักรางถางปา เพาะปลูกในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งรวมกันเก็บเกี่ยวพืชผลดวย แตถาเปน
ชวงที่มีการตมเหลา (เกือบตลอดทั้งป) ผูชายจะทําหนาที่เก็บเกี่ยวและหาฟนเตรียมไวใหเทานั้น ทั้ง
หญิงและชายจะมีบทบาทที่คลายคลึงกันในการเกษตรกรรมตั้งแตชนิดของพืชที่ปลูกจนถึงการใช
แรงงานในการเพาะปลูก 
 การหาอาหารปาลาสัตวแมจะมีชวงเวลาไมมากนัก แตก็เปนอาหารที่มีความยังชีพตอ
ชาวบานหลวงไมนอย พวกผูชายจะลาสัตวดวยปนและมีดและเครื่องมือดักสัตวสําหรับลาสัตวเล็ก
และนกตางๆ สําหรับสัตวน้ําจะจับปลาดวยสวิง เบ็ด ลอบ และกับดักตางๆ นอกจากนี้ตลอดทั้งป    
ผูหญิงจะมีหนาที่เก็บหาพืชผัก ดอกไม ผลและเห็ดตางๆ ในชวงที่อาหารขาดแคลนก็จะขุดหา
หนอไมและเก็บหาเมล็ดพืชผัก สวนผูชายก็เก็บหาของปานําไปขายในตางอําเภอ(วัวตาง) ซ่ึงจะใช
เวลายาวนานหลายวัน แตนานๆ สักครั้งจึงจะนําอาหารกลับมาใหภรรยาหรือแมที่บาน ดวยเหตุนี้    
ผูชายจึงเปนผูมีภาระรับผิดชอบตอส่ิงภายนอกและ ไมคอยไดอยูประจํากับครอบครัวมากนัก       
บทบาทการดูแลครอบครัวในทุกสิ่งทุกอยางตลอดจนการตัดสินใจ ขึ้นอยูกับผูเปนแมหรือภรรยา 
รวมถึง การอบรมบมนิสัย ถายทอดความรูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี การอาชีพตางๆ 
ใหกับลูกโดยเฉพาะเด็กผูหญิงจะมีความใกลชิดกับแมและเครือญาติซ่ึงจะดําเนินไปอยางตอเนื่อง
เพราะการเรียนรูบทบาทตางๆ ในเบื้องตนนี้มักจะเนนที่ความสัมพันธของแมกับลูกสาวและกระจาย
ไปสูหมูผูหญิงอื่นๆ สําหรับเด็กผูชายเองก็ใชเวลาสวนใหญในวัยเด็กอยูกับแมและเครือญาติผูหญิง 
ซ่ึงทําใหขาดการติดตอ การเลียนแบบบทบาทของเพศชาย (พอ) 
 สัตวเล้ียงพวก วัวควาย หมูและไก เปนสัตวที่เล้ียงกันโดยทั่วไปเพราะไมตองเสียเวลา  
ดูแลมาก แตจะปลอยใหหาเศษอาหารและหากินอยูรอบๆ หมูบาน ทั้งหญิงและชายบานหลวงจะ
ชวยกันเลี้ยงสัตวเหลานี้ สัตวเล้ียงทั้งหมดไมไดเล้ียงไวเพื่อบริโภคแตสําหรับไวใชในพิธีกรรม งาน
เล้ียง งานฉลองหรือเปนของขวัญ จายเปนคาปรับไหมหรือคาสินสอด ซ่ึงทั้งหมดนี้ไมใชเพื่อ
สนองตอบตอการยังชีพภายในครอบครัวเลย จากระบบการผลิตที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ไมวา
จะเปนการเพาะปลูก เล้ียงสัตว และหาอาหารปา แทบจะไมมีความแตกตางทางเพศที่เดนชัดใน
ชุมชนบานหลวง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 159

 นอกจากรูปแบบการผลิตที่กลาวมายังมีกิจกรรมที่เปนแรงงานประเภทอื่นในระบบ   
การผลิตของชาวบานหลวง คือการเปลี่ยนรูปแบบของผลผลิตใหสามารถใชประโยชนในทางอื่นที่
ตองการ เชน งานหัตถกรรม การเตรียมอาหารและการคาขาย  
 การแบงแรงงานในงานหัตถกรรมระหวางหญิงและชาย จะมีความแตกตางกันเพียง
เล็กนอย ทั้งหญิงและชายจะชวยกันตัดหญาและวัชพืช ขุดดิน ตัดตนไมเล็กๆ และปลูกพืชผัก แตใน
เร่ืองงานฝมือเฉพาะดานแลว จะมีความแตกตางทางเพศมาก ผูหญิงจะปนหมอ ปนลูกแปง ตมเหลา 
ขณะที่ผูชายจะสานตะกรา  เครื่องมือตางๆ และสรางบาน ผูชายมักจะไมทํางานเหลานี้ของ  ผูหญิง 
แตผูหญิงมักจะทํางานหัตถกรรมบางอยางของผูชาย เชน ผูกหญาคาเพื่อทําหลังคาหรือทําอิฐบล็อก
ได งานหัตถกรรมที่ซับซอนมักจะมีการแบงแรงงานตามเพศหรืออายุ เพราะเชื่อวาคนที่จะผสม    
ลูกแปงเหลาไดมีรสชาติดี จะตองเปนคนที่มีอายุและมีความรูในเรื่องสมุนไพรเปนพิเศษ 
 ในครอบครัวผูหญิงจะเปนผูเตรียมอาหารทั้งหมด ผูชายโสดที่อยูตัวคนเดียวบางครั้ง
ตองทําอาหารกินเอง แตสวนมากมักจะกินอาหารกับบรรดาญาติและมักขอรองใหผูหญิงตมเหลาให 
เพราะผูชายอาจจะกวาดบานตนเองไดแตจะไมตมเหลาเพื่อดื่มหรือใชเลย 
 อีกรูปแบบหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงผลผลิตคือ การคาขาย ที่บานหลวง ไมมีตลาด แต 
ผูหญิงมักทําการแลกเปลี่ยนสินคาจําเปนเล็กๆ นอยๆ หรือขายลูกแปงและเหลาดาวลอยภายใน    
หมูบานหรือหมูบานใกลเคียง เด็กหนุมและผูชายออกไปเรขายของเล็กๆ นอยๆ บรรทุกไปโดยใช 
วัวตางเพื่อหาเงิน แตผูหญิงบานหลวงก็มีการสรางมิตรภาพโดยการแลกเปลี่ยนเหลาเพื่อใชเปน
ของขวัญของฝากหรือของชวยงาน แตขอบเขตของการแลกเปลี่ยนจะเปนกิจกรรมขนาดเล็กและ
ชวงเวลาของความสัมพันธจะสั้นกวา ดูเหมือนวาการแบงแรงงานทางเพศคอนขางจะเขมงวด ถา
หากเปนงานที่มีแวดวงอยูในบานมากกวาการผลิตทั่วๆ ไปผูหญิงไมสามารถประดิษฐช้ินสวนที่
จําเปนบางอยางได เชน บาน ยุงฉาง เครื่องมืออ่ืนๆ เชนเดียวกับผูชายท่ีไมสามารถผสมเครื่องปรุง
สูตรสมุนไพรเพื่อทําลูกแปงหรือหมักและขายเหลาได การจัดแบงบทบาททางเพศอยางชัดเจน
ดังกลาวไมไดมีความเกี่ยวของกับขอกําหนดทางชีวภาพที่เกี่ยวกับความเขมแข็งและทศันคตริะหวาง
ผูหญิงและผูชาย แตเปนเรื่องของวัฒนธรรมมากกวา 
 การจัดการผลิตผลในเศรษฐกิจของชาวบานหลวง โดยเฉพาะดานความสัมพันธของการ
แบงแรงงานจากกระบวนการทํางานหลายๆ ประเภทและไดพบวาความไมเทาเทียมกันในทาง
เศรษฐกิจของผูหญิงและผูชายบานหลวงไมไดเกิดจากวิธีการผลิตที่เปนตัวกําหนด เพราะใน
กระบวนการผลิตทั้งหมดที่เปนงานนอกบานจะเห็นไดวา ทั้งเพศหญิงและชายบานหลวงตางมีสวน
ในการผลิตเทาๆ กัน   
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 แตโดยภาพรวมแลวอาจจะกลาวไดวาผูหญิงบานหลวงเปนผูมีความสามารถในการที่จะ
พึ่งพิงตนเองไดในทางเศรษฐกิจ เนื่องจากในอดีตเงินยังมีความจําเปนนอยสําหรับพื้นที่อันหางไกล
เชนนี้ รวมทั้งดานการกินอยูในครัวเรือน การเลี้ยงดูลูก ตลอดจนการรักษาพยาบาลใชยากลางบาน
ไมใชการรักษาแผนปจจุบันที่จําเปนตองใชเงินในการรักษา นอกจากนี้ลักษณะงานที่ผูหญิงทํานั้น
อยูในฐานะเปนผูผลิตที่ใหชีวิตดํารงอยูตอไปได อีกทั้งงานของเธอก็ไมไดถูกตีความหมายวาไมมี
มูลคาทางเศรษฐกิจ เพราะไมวาเธอจะทํากิจกรรมใดๆ ผูหญิงจะไดรับการสนับสนุนและความ   
รวมมือรวมใจจากหมูเครือญาติซ่ึงเปนแกนสําคัญของครัวเรือน การที่เธอถือครองกรรมสิทธ์ิใน     
ที่ดินและเครื่องมือในการผลิตที่ทําใหเธอมีอํานาจเหนือกวาผูชาย  
 ภาระของผูหญิงบานหลวงที่สําคัญประการหนึ่งที่ทําใหเธอมีความสามารถที่จะพึงพิง
ตัวเองไดในทางเศรษฐกิจ โดดเดน และมีคุณคาควบคูกับชุมชนบานหลวงคือ “การผลิตเหลา      
ดาวลอย” ซ่ึงเธอไดนําผลิตผลจากการใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ินรวมกับความรูที่ไดรับการ    
ถายทอดมาตั้งแตบรรพบุรุษ จนเปนสินคาเพื่อแลกเปลี่ยนกับหมูบานอื่นๆ ยามที่ครอบครัวเกิดการ
ขาดแคลนอาหารหรือส่ิงของเครื่องใชที่จําเปน และดวยวิถีการผลิตเหลาดาวลอยนี้เองทําใหเธอรับ
สถานภาพทางสังคมคือ “เจาของกิจการ” แตผูเปนสามีนั้นไดอยูในบทบาทของ “ลูกมือ” เทานั้น  

 กิจกรรมการคาขายเหลาดาวลอยนี้ทําใหผูหญิงมีบทบาทางเศรษฐกิจ โดยทําหนาที่เก็บ
รักษาเงิน-ควบคุมรายจาย ไปในเวลาเดียวกันและการที่สมาชิกในบานจะนําเงินกอนใหญๆ ออกมา
ใชนั้น อํานาจการตัดสินใจสวนใหญจะอยูที่เธอ บทบาทตางๆ เหลานี้ของผูหญิงบานหลวง อาจจะ
ทําใหเห็นไดถึงความสามารถในบทบาทอันหลากหลายของเธอ แตถาพิจารณากิจกรรมการผลิต
เหลาพื้นบานจะสามารถเห็นรายละเอียดไดอยางชัดเจน 

 
 วิธีการผลิตเหลาดาวลอยสะทอนใหเห็นถึงบทบาทหนาที่ของผูหญิงบานหลวง 

 การผลิตเหลาดาวลอย เปนหนาที่หนึ่งที่ผูหญิงบานหลวงตองรับผิดชอบเหมือนกับงาน
อ่ืนในบาน แตการทําหนาที่นี้สรางใหเธอมีคุณคากวาการทํางานบาน เนื่องจากเหลาดาวลอยได    
ถูกนําเขาไปเกี่ยวของทั้งในชีวิตประจําวันและพิธีกรรมของทองถ่ินมากมาย 

 หนาที่การผลิตเหลาดาวลอย เปรียบเสมือนการปรุงอาหารประเภทอื่นๆ เพราะฉะนั้น
เธอจึงสามารถไดรับการยอมรับและชื่นชมจากคนในชุมชนถาเธอสามารถกลั่นเหลาไดรสชาติ  
กลมกลอม ในทางกลับกันถาฝมือไมดีเธอก็จะไดรับการโจทยขานตางๆ นานาเชนกัน 

 การตมกลั่นเหลาดาวลอยและปนลูกแปงของผูหญิงเริ่มมาตั้งแตในอดีต เธอจะตองใช
ความสามารถทุกอยางที่มีอยูไปกับการผลิต นับตั้งแตการสังเกตการณ จดจํา เลียนแบบและปฏิบัติ
ตาม จนสามารถขึ้นแทนเปน ผูปรุง ไดอยางเต็มตัวแตกวาจะมาถึงขั้นตอนนี้ เธอจะตองอาศัยความ
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อดทนและพยายามรับผิดชอบกับหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในขณะเดินทางเขาปาหาสมุนไพรเธอ    
จําเปนจะตองดูแลตนเอง เพื่อที่จะไดตัวยากวา 20 ชนิดกลับมาอยางถูกตอง สวนการทําหัวเชื้อเหลา 
(ลูกแปง) มีขั้นตอนในการเตรียมมากมาย เชน นึ่งขาว ตําแปงและกะเกณฑหยิบจับสมุนไพรซึ่งตอง
อาศัยความชํานาญและประสบการณสูง หลังจากนั้นจะตองเผาดูปฏิกิริยา การเปลี่ยนแปลงของ    
น้ําเหลา (สาโท) ที่จะได และถึงจะนําไปตมกลั่นอีกทอดหนึ่ง ในเวลานี้เธอตองกลายเปนนักชิมและ
เมื่อไดรสชาติตามที่ตองการแลว (แตถาไมไดจําเปนตองปรับปรุงตอไป) จึงนําออกมาเพื่อใชดื่มกิน
ในครอบครัวหรือเล้ียงตอนรับแขกที่มาเยือน ตามหนาที่เจาของบานที่ดีซ่ึงเธอก็จะไดโชวฝมือไป
ดวยในตัว 

 ในชุมชนบานหลวงเหลาดาวลอยมีความสําคัญและจําเปนในหลายบริบทซึ่งนอกจาก
การกินใชในครัวเรือนที่ผูหญิงมีหนาที่เปนผูปรุง (กุก)แลวดาวลอยยังสามารถนํามาใชแลกเปลี่ยน
ทางสังคม โดยผูหญิงจะเลนบทบาทคลายนักการทูต ที่จะใชเหลาดาวลอยเปนส่ือกลางเพื่อ         
สานสัมพันธกระชับมิตรจนสามารถเปนเครือขายซึ่งกันและกันซึ่งสวนมากเปนเครือญาติทางฝาย              
ผูหญิงที่ไปอาศัยอยูตางหมูบาน เธอจะทําการแลกเปลี่ยนขาวของเครื่องใชที่จําเปนเขาสูครอบครัว/ 
ชุมชน แตเมื่อเหลาดาวลอยถูกนําไปใชในพิธีกรรม ผูหญิงก็จะกลายเปน ผูผลิตของมงคลที่ชุมชน
ใหการยอมรับวาเปนของสูง (ตามความเชื่อของชาวกะเหรี่ยง) เพราะเหลาทําจากขาว หรือแมแตใน
ยุคถัดมา เหลาดาวลอยกลายเปนสินคาที่สรางกําไรดี เธอก็จะตองเปลี่ยนสถานภาพเปน แมคาราย
ยอย  หาบเหลาใสไหไปเพื่อขายใหกับชาวบานหมูบานใกลเคียงและเมื่อกลับมาผูหญิงก็จะทําหนาที่
จัดสรรเงินตามแบบ นักบัญชีชาวบาน เพื่อเก็บไวใชใหเกิดประโยชนในรูปแบบตางๆ ที่เธอจะมี
อํานาจตัดสินใจรวมอยูดวยเสมอ  

 เมื่อเหลาดาวลอยมีบทบาทและคุณคาอนันตกับชุมชน ผูหญิงจึงตองทําหนาที่ ครู      
ถายทอดความรูใหกับลูกหลานและขยายวงออกไปถึงเด็กๆ ในชุมชน เธอจะทําหนาที่ถายทอด
ประสบการณตรงโดยอาศัยความสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคลจนเกิดเปนทักษะและความ
ชํานาญสอนเทคนิคใหมีการปรับเปลี่ยน โดยลองผิดลองถูก เลือกสรร ทดลองใช จนผูเรียนไดรับ
ความรูที่กลมกลืนอยูกับวิถีชีวิตรวมทั้งสภาพแวดลอมที่เร่ิมจะเปลี่ยนแปลง  

 สถานภาพตางๆ ที่ผูหญิงบานหลวงไดรับนี้นับตั้งแตหลังการกอตั้งหมูบานเปนตนมา 
ซ่ึงในความเปนจริงนั้นซอนอยูในกิจกรรมการผลิตเหลาดาวลอยแทบทั้งสิ้น แตบางครั้งคนที่เปน        
ผูหญิงเองก็คาดไมถึงวาเธอคือ ผูมีคุณคามากเทาๆกับความสําคัญของเหลาดาวลอยที่มีอยูใน ชุมชน 
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การอบรมขัดเกลา : คุณคาท่ีเปนสัญลักษณของผลผลิต 
 ในสังคมเกษตรกรรม โดยท่ัวๆ ไปมักจะมองขามความชํานาญงานของผูหญิงรวมทั้ง
ความหมายทางจิตใจและวัฒนธรรมของงาน แตในชุมชนบานหลวงและหมูบานใกลเคียง ผูหญิงจะ
ไดรับการยอมรับในงานที่อาศัยทักษะความชํานาญอยางอาชีพการตมเหลา เพราะเปนงานที่ไดแสดง
ใหเห็นถึง การไดรับการอบรมขัดเกลาทางสังคมที่เกิดขึ้นตลอดชวงชีวิตของผูหญิงซ่ึงอาศัยการ  
ถายทอด เรียนรูและสืบทอดทีละเล็กละนอยจากแมและพี่สาว เนื่องจากความใกลชิดกับเครือญาติ
ทางฝายแม การเรียนรูส่ิงตางๆ จะเริ่มจากที่บานแลวกระจายออกไปยังครอบครัวอ่ืนๆ ใกลเคียง จาก
การศึกษาอาจกลาวไดวา ภายใตกระบวนการเรียนรูดังกลาว ผูหญิงบานหลวงไมไดเรียนรูเฉพาะการ
ผลิตเหลาเทานั้น หากแตเรียนรูถึงบทบาทหนาที่ของตนตามชวงอายุตางๆ ในชุมชนของตนรวมทั้ง
คานิยม ความเชื่อโลกทัศนและวิถีชีวิตของชุมชน ซ่ึงอาจจะเรียกโดยรวมวา เปนกระบวนการเรียนรู
ทางวัฒนธรรม หรือการรับวัฒนธรรมของผูหญิงในชุมชน  
 ตลอดเวลาที่ผานมาของผูหญิงบานหลวง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นไมใชเฉพาะแตเพียง
การรูคุณคาของงานที่ทําและรูสึกวาสามารถเปนเจาของสภาพแวดลอมไดเทานั้น แตจากความรูวา
ผลผลิตจากหยาดเหงื่อแรงงานของตนมีคุณคาทางสังคมดวย การผลิตเหลาดาวลอยที่มีรสชาติยอด
เยี่ยมนั้นและลูกแปงเหลาที่ประกอบไปดวยเครื่องสมุนไพรหลากหลายชนิด จะไดรับคํายกยองและ
ชมเชยจากทั้งผูหญิงและผูชาย เหลาดาวลอยหลากรสชาติเปนที่ตองการของลูกคามากกวาที่อ่ืนๆ 
เหลาดาวลอยที่มีความหลากหลายของรสชาติที่มาจากเครื่องมสมุนไพรนานาชนิดเหลานี้ นอกจาก
จะใหอารมณสุนทรียและสรางความพึงพอใจของผูผลิตแลว ยังเปนแหลงของรายไดอีกดวย 
 เหลาเปนส่ิงที่มีคุณคาในเชิงสัญลักษณสูงตามความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงแตดั้งเดิม 
เพราะเหลานั้นถูกผลิตขึ้นจาก “ขาว” ซ่ึงถือวาเปนของสูง นอกจากนี้เหลายังมีบทบาทมากมายใน 
พิธีกรรมตางๆ เปนที่มาของการยอมรับทางสังคมและยังเปนเครื่องหมายบงบอกของสัญลักษณของ 
หมูบานไดอีกดวย เพียงแคชิมก็จะแบงแยกรับรูคาดเดาไดวามาจากบานไหน เหลาจึงมีความสําคัญ
มากสําหรับงานเฉลิมฉลองที่สําคัญๆ  
 “ขาว” นับเปนผลผลิตที่มีความสําคัญมากที่สุดที่ตองอาศัยการรวมมือของทั้งหญิงและ
ชายบานหลวงและเปนกิจกรรมที่ใชเวลามากที่สุดอีกดวยเพราะเมื่อบรรดาผูชายแบกถุงขาวเขามา
ในบานแลวภาระทั้งหมดจะตกอยูที่ผูหญิง ตั้งแต แชน้ํา บดและหมัก แรงงานทั้งหมดนี้ไมไดเบากวา
ขั้นตอนในการที่ใชในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวเลย  
 การตมเหลาและปนลูกแปงไมไดตางจากการประกอบอาหารประเภทอื่นๆ เพราะการ
ผลิตนั้นจะเกี่ยวของกับหนาตาดวยเพราะขาว ไมไดเปนเพียงอาหารหลักเทานั้นแตยังเกี่ยวของกับ
ความเชื่อวา ขาว เปนพืชที่ตองการการเคารพเอาใจใสเปนพิเศษ ตางจากพืชชนิดอื่นๆ ที่ปลูกไวขาย 
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ความสําคัญของขาวถูกกลาวขานอยูในความเชื่อวาเปนพื้นฐานของความยิ่งใหญอารยธรรมโบราณ 
ที่มีสัญลักษณอยูใน ศิลปะ นิทานปรัมปราและความเชื่อตางๆ ขาว จึงเปนศูนยรวมของวัฒนธรรมที่
เปนสัญลักษณอันศักดิ์สิทธิ์ของอดีต  
 สําหรับผูชายก็เชนเดียวกับผูหญิงที่ความยากลําบากตรากตรําของงานหนักไดรับการ
เยียวยาจากการยกยองคุณคาทางศีลธรรมของงานหนัก ความพึงพอใจตอการแสดงออกถึงความ
ชํานาญสามารถในงานนั้นและความสําคัญของผลิตผลที่ผูชายไดสรางขึ้นมา แตลักษณะเฉพาะของ
งานทําใหงานของผูหญิงแตกตางจากผูชายในหลายๆ ดาน เชน งานประจําวันของผูหญิงบานหลวง
จะมีลักษณะหลากหลายไมโดดเดี่ยวเหมือนงานของผูชาย และมีผลคอนขางแนนอนเมื่องาน
ประจําวันเสร็จสิ้นลง ตรงขามกับความสําเร็จของงานในที่นาขาวของผูชายที่เปนเรื่องของความ
เสี่ยงหลายประการ และใชเวลานานมากกวาจึงจะเห็นผล 
 
 การผลิตเหลาดาวลอยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมที่มีตอ   
วิถีชีวิตผูหญิงบานหลวง   

 การผลิตเหลาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมดั้งเดิมของหมูบาน บานหลวงที่ผูหญิงเรียนรู 
ถายทอดและปฏิบัติสืบทอดกันจนมากลายเปนแบบแผนทางวัฒนธรรมของหมูบาน โดยเฉพาะ
คานิยม ความเชื่อ และปรากฏการณในหมูบานหลวงที่วา “การผลิตเหลาเปนงานของผูหญิง” แต     
บทบาทหนาที่เหลานี้ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมของหมูบาน ดังจะ
ไดนําเสนอตอไป  
 การอบรมขัดเกลาเรื่องการผลิตเหลามีสวนเกี่ยวของสัมพันธกันกับการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพของผูหญิงในชุมชนบานหลวง เนื่องจากการผลิตเหลาเกิดขึ้นพรอมกันกับการเรียนรู    
วิถีชีวิตในชุมชนดานอื่นๆ เชนการผลิตเหลาชวยเปล่ียนหญิงสาวใหเปน “แม” ที่ตองรับผิดชอบตอ
ครอบครัว หญิงสาวจะตองมีความสามารถในการผลิตเหลาเพื่อเตรียมไวใชในพิธีแตงงาน ทั้งใน
สวนที่เกี่ยวของกับงานพิธีหรือใชเล้ียงคนที่มารวมแสดงความยินดี นอกจากนี้ยังใชเหลาเปนของ
กํานัลเพื่อตอบแทนใหกับญาติผูใหญฝายสามี พิธีแตงานจึงเปนงานสําคัญอยางหนึ่งที่จะเปลี่ยน
สถานภาพผูหญิงสาวเปนหญิงที่พรอมจะมีลูกและครอบครัวอยางสมบูรณ 

 การผลิตเหลาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ผูหญิงบานหลวงเรียนรู ถายทอดและ
พัฒนามาจากบรรพบุรุษ โดยอาศัยสถาบันทางสังคมตางๆ ที่มีอยูในชุมชนเนื่องจากผูหญิงจะเรียนรู
การผลิตเหลาจาก แม แมอุย รวมทั้งเพื่อนบานเพศหญิงซ่ึงการเรียนรูและถายทอดนี้ มีกลไกและ
สถาบันทางสังคมเขามาเกี่ยวของ เชน สถาบันครอบครัว เครือญาติและเพื่อนบานเปนตน กลไกและ
สถาบันทางสังคมเหลานี้ ชี้ใหเห็นวา การผลิตเหลาเปนสิ่งที่มีโครงสรางของสังคมวัฒนธรรมของ
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ชุมชนมานานแลว แมวาการเรียนรูดังกลาวจะเปลี่ยนแปลงไปโดยเนนการใชเทคโนโลยีและทักษะ
เฉพาะอยางไปแลว แตพื้นฐานการเรียนรูการผลิตเหลาจากเครือญาติ ครอบครัวและเพื่อนบานก็ยังมี
บทบาทสําคัญอยู ซ่ึงชาวบานไมไดละเลยไปทั้งหมด 

 นอกจากนี้การผลิตเหลาของผูหญิงเปนชองทางหนึ่งที่ชวยใหผูหญิงมีบทบาทสําคัญใน
งานพิธีกรรมตางๆ เนื่องจากเหลาเปนส่ิงสําคัญในงานจะมาจากฝมือของผูหญิงที่เปนผูผลิตขึ้น ทํา
ใหผูหญิงไดเขาไปมีสวนรวมและมีบทบาทที่สําคัญทั้งในเรื่องของพิธีกรรมและการเลี้ยงสังสรรค
เพื่อตอนรับผูคนที่มารวมงาน ซ่ึงงานเหลานี้ก็แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางวิถีชีวิตของ       
ผูหญิงและพิธีกรรมตางๆ ในชุมชนบานหลวงอยางใกลชิดและลึกซึ้ง 

 
นโยบายรัฐหรือทุนนิยม : ผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
 แมวาปจจุบันบานหลวงกําลังถูกพัฒนาใหมีองคประกอบแบบสังคมทุนนิยมมากขึ้น แต
ก็ไมอาจกลาวไดวากระบวนการพัฒนาจะทําใหผูชายจะมีบทบาทหรืออํานาจสูงขึ้น อยางเดนชัด 
แมวากลไกลการพัฒนาจะสงผลตอระบบความสัมพันธดั้งเดิมของชุมชนใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
ไป เชน องคประกอบดานการมีแรงงานของครอบครัวซ่ึงเปนแรงงานหลักมาแตเดิมใหลดลงเพราะ  
เยาวชนบางสวนออกไปศึกษาหรือทํางานอยูภายนอกชุมชน ตลอดจนการพึ่งอาศัยเครือญาติ เชน 
การแลกเปลี่ยนแรงงานก็ลดลงไปอยางมากจนกลายมาเปนการจางแรงงานคนภายในหมูบาน จะ
เหลือก็แตการชวยเหลือกันในระดับกลุมพี่นองเทานั้น 
 ขอมูลจากการศึกษาพบวา ระบบโครงสรางครอบครัวของชาวบานหลวง ยังไมมี
แรงผลักดันในระดับภาพรวมที่จะทําใหอุดมคติของชุมชนกลายเปนสังคมและครอบครัวเดี่ยวอยาง
ถาวร แมวาเทคโนโลยีการผลิตจะเปลี่ยนแปลงจากอุปกรณพื้นบานและการใชแรงงานคนในการ
ผลิตแบบเดิมมาเปนการผลิตดวยเครื่องจักรเพิ่มขึ้นในบางขั้นตอน แตการใชประโยชนตางๆ บน       
ที่ดินก็ยังคงตองผานการปรึกษาหารือระหวางสามีภรรยาซึงเปนเจาของที่ดินดังกลาว เชน กรณีของ 
จายุทธ กับแมยาย ที่แมวาจายุทธจะเปนผายตัดสินใจในกิจกรรมการผลิตเหลาหลายอยาง ทั้ง
แผนการผลิต เชน จํานวนเหลาที่จะผลิตในฤดูกาลตางๆ ปริมาณหัวเชื้อที่ใช การดูแลผลผลิต การ
บรรจุขวดและการตัดสินใจขายเหลาในแตละครั้งก็จะตองมีการปรึกษากันทุกขั้นตอน เพราะ
โรงงานไดตั้งอยูบนที่ดินกรรมสิทธิ์ของฝายหญิง จายุทธจึงใหอํานาจการตัดสินใจอยูที่ภรรยาและ
แมยายมาก ดังนั้นทั้งสองคนจึงเปนแรงผลักดันอยูเบื้องหลังในการตัดสินใจเกือบทุกเรื่อง เพราะทั้ง
แมยายและภรรยาเปนผูดูแลดานการเงินของครอบครัว รวมทั้งถามีปญหาทะเลาะกัน จายุทธก็จะ
เปนฝายยุติกอน 
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 ระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินตามประเพณีของผูหญิงจึงยังคงมีความเขมแข็งอยูมากพอ แตก็
กลาวไดวาจะนานจนกวาแรงยึดเหนี่ยวดังกลาวจะถูกทําลายลงเทานั้น เพราะหากไมมีแรงยึดเหนี่ยว
ดังกลาวหลงเหลืออยูจะสงผลตออํานาจการตัดสินใจเหนื่อที่ดินของผูหญิงใหลดลงไป อยางมากก็
เชนเดียวกับการตัดสินใจตางๆ บนที่ดินเชามาดังกลาว ขอสรุปของ Engels เมื่อนํามาใชพิจารณา
ประกอบกับสถานการณที่บานหลวงจึงไมนาจะเปนความสัมพันธระหวางอุดมการณชายเปนใหญ
กับเทคโนโลยีการผลิต หากแตเปน “อุดมการณชายเปนผูใหญกับอํานาจในการตัดสินใจใช
ประโยชนบนที่ดิน” ซ่ึงกําลังเปลี่ยนแปลงไปมากกวา และการศึกษานี้เชื่อวาคูความสัมพันธแบบ
หลังนาจะสงผลตอสถานภาพของผูหญิง บานหลวงใหลดต่ําลงมากกวา 
  ดังนั้นการจะสรุปวาโครงสรางสังคมของชาวบานหลวงกําลังพัฒนาไปสูความเปน
สังคมแบบชายเปนใหญตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยข้ึน ก็อาจ
ขัดแยงกับขอเสนอของ Engels ดังกลาว 

  นอกจากนี้ในดานการเมือง ซ่ึงเปนสิ่งที่โดดเดนมากที่สุดของสังคมปจจุบัน แต
การศึกษาที่บานหลวงจะพบวากิจกรรมทางการเมืองเปนเรื่องของผูชายมาตั้งแตในอดีตแตผูหญิงมี
สวนรวมในกิจกรรมหลายๆ ดานอยูแลวก็ไมไดทําใหการเมืองที่มีผูนําชุมชนเปนผูชายสรางความ
เหล่ือมลํ้าที่เดนชัด โดยที่ฝายหญิงเองคิดวาไมจําเปนตองดํารงตําแหนงทางการเมืองอยางเปน
ทางการ    พวกตนก็สามารถเขารวมเปนสวนหนึ่งได แสดงใหเห็นวา องคประกอบโครงสรางสังคม
ที่ผูหญิงเปนศูนยกลางซึ่งมีเครือญาติฝายแม เปนแรงเหนี่ยวนํา ยังคงถวงดุลอํานาจของฝายชายไว
เปนอยางดี 
 การศึกษา เปนปรากฏการณหนึ่งที่สงผลโดยตรงและโดยออมตอการสืบทอดองค
ความรูดั้งเดิมของผูหญิงบานหลวงก็คือ การที่เยาวชนรุนใหมทั้งหญิงและชายตางก็มีโอกาสไดรับ
การศึกษาเพิ่มมากขึ้นกวารุนพอแม ที่แตเดิมจะเนนแตใหผูชายเทานั้นที่มีโอกาสไดศึกษาในชั้นสูงๆ
ขณะที่ผูหญิงจะไมคอยไดรับโอกาสดานนี้มากนัก 
 ตั้งแตเร่ิมมีการสงเสริมการศึกษาตามระบบสมัยใหมชวงที่มีการพัฒนาอยางมากในป 
พ.ศ. 2525 เปนตนมา ทําใหลูกหลานบานหลวงเขารับการศึกษาในระบบโรงเรียนดวยมุงหวังใหการ
ทําอาชีพที่มีรายไดมั่นคงเปนผลตอบแทน ลูกสาวแตละบานก็ออกไปเรียนหรือทํางานขางนอกกัน
มากขึ้น กลุมคนที่ยังตมเหลาอยูคงมีพวกรุนแมกับยายเทานั้น อีกประการหนึ่ง ผูตมเหลาซึ่งเปนแมก็
ไมสนับสนุนใหลูกสาวหันมาเอาดีดานการตมเหลาหรือปนลูกแปงขาย เนื่องจากไมสามารถสราง
ผลทางเศรษฐกิจไดสงผลใหชาวบานหลวงหลายครอบครัวมีการลดปริมาณการตมเหลาลงอยางมาก 
เหลาตมพื้นบานถูกทําใหเปนสิ่งลาสมัยและอันตรายตอรางกายซึ่งทําใหอาจกลาวไดวา การผลิต
เหลาสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสถานภาพของผูหญิงบานหลวง เนื่องจาก
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เมื่อการผลิตเหลาดาวลอยดําเนินมาถึงชวงระยะที่ 2 (พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493-2542) ในชุมชน
เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง เนื่องมาจากผลกระทบที่รัฐไดประกาศใช พ.ร.บ. สุรา พ.ศ.2493 
ซ่ึง หามมิใหผูใดผลิตเหลาและมีอุปกรณตางๆ ไวในการครอบครอง ความเปนอยูของชาวบานอยูใน
ภาวะคับขันแรนแคนเนื่องจากการโดนตัดเสนทางที่เคยใชทํามาหากิน  
 การผลิตเหลาในระยะนี้ชาวบานตองหลบซอนและใชชีวิตอยางระมัดระวัง เพราะรัฐคุม
เขมคอยจับปรับและยึดอุปกรณการตมเหลาดาวลอยทั้งหมด แตชาวบานก็ยังคงเดินหนาผลิตตอไป
แมจะรูวา ดาวลอยถูกตีตราวาเปน “เหลาเถ่ือน” ดังนั้นผูหญิงจึงตกอยูในสถานภาพของ แมคาใน
คราบโจร การคาขายก็ลดนอยถอยลง เครือขาย (ผูซ้ือเหลา) หางหาย เนื่องจากเดินทางไปคาขายได
ไมไกลหรือบอยครั้งเหมือนในอดีต แตแมวาเหลาจะขายไดนอยลง บทบาทที่ยังคงชัดเจนอยูเสมอ
ไมเปลี่ยนแปลงคือ ผูหญิงยังคงเปนผูผลิตเหลา ตามรูปแบบที่เคยปฏิบัติมาเสมอมา 
 เมื่อรัฐไดเปดเสรีการผลิตสุราพื้นบาน (พ.ศ.2543-ปจจุบัน) ในระยะแรกชาวบานทุกคน
เร่ิมตื่นตัวและสามารถสัมผัสไดถึงบรรยากาศการแขงขัน การผลิตเหลาในหมูบานมีแนวโนมที่จะ
ผลิตเหลาเพื่อการคาหรือเพื่อหารายไดพิเศษใหกับครอบครัวมากกวา การผลิตเหลาเพื่อใชใน   
ครอบครัวและพิธีกรรม 
 เมื่อเหลาดาวลอยเปลี่ยนบทบาทจากสินคาพื้นบานไปเปนสินคาโรงงานของชุมชน ทํา
ใหกระบวนการผลิตเหลาเปลี่ยนแปลงไปในระบบธุรกิจสมัยใหม เอื้ออํานวยใหผูชายมีอํานาจเขามา
ครอบครองปจจัยการผลิตและใชกรรมสิทธิ์ตางๆ แทนการตัดสินใจที่ผูหญิงเคยปฏิบัติมาเนื่องจาก
อุตสาหกรรมที่ใชเงินลงทุนจํานวนมากและใชเทคนิคการจัดการแบบธุรกิจสมัยใหมนั้นมักจะเปน
งานและพื้นที่ของผูชายมากกวาผูหญิง ผูชายไดเขาสวมบทบาทเจาของโรงงานทําหนาที่บริหาร
จัดการทั้งดานการคา การตลาดนําของไปขาย ทําบัญชีเงินงบประมาณและในที่สุดก็ขึ้นครอง
ตําแหนงที่สําคัญที่สุดคือ “ผูปรุงเหลา” หรือ “ผูผลิต” เพราะในยุคนี้ผูชายเริ่มตมกลั่นและปนลูก
แปงเหลาไดทุกขั้นตอน ดังนั้นในโรงงานผูหญิงจึงถูกผลักออกมาใหเหลือสถานภาพเพียง ลูกมือ  ที่
มีหนาที่    นึ่งขาว ปนแปงหรือบดสมุนไพรเทานั้น หนาที่ ครู ที่เธอเคยทําก็หมดความจําเปนลง
เนื่องจากคน  รุนใหมบางสวน ไมไดเรียนรูวิธีและข้ันตอนการผลิตเหลาจากแม แมอุย และญาติ
ผูใหญ ในหมูบานแลวหากจะเรียนรูทักษะการใชเครื่องมือที่เปนมาตรฐาน (ช่ัง ตวง วัด) เทคนิค
วิธีการคัดสรรวัตถุดิบ จากสถาบันการศึกษา หลังจากที่รัฐไดนําความรูของชุมชนเขาไปบรรจุไวใน
หลักสูตรการเรียนการสอน ซ่ึงในสถาบันการศึกษามักจะเนินถึงทักษะหรือความชํานาญเฉพาะทาง
เทานั้น ไมไดผลิตเหลาใหครบทุกขั้นตอนที่สําคัญผูหญิงเหลานี้ไมสามารถสืบทอดการปนลูกแปง
และเทคนิคการกลั่นเหลาพื้นบานแบบดั้งเดิมไดอีกตอไป ผูหญิงบานหลวง ในปจจุบันตอง
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เปล่ียนแปลงตัวเองไปมีอาชีพอิสระ โดยการไปเปนลูกจาง รายวันตามหมูบานใกลเคียง อาชีพผลิต
เหลาพื้นบานสําหรับ     ผูหญิงบานหลวงจึงกลายเปนทางเลือกหนึ่งเทานั้น  
 แมวาการเปลี่ยนแปลงในสิ่งตางๆ เหลานี้เพิ่งจะเริ่มตนขึ้นเนื่องจากชุมชนมีโรงงาน
เพียง 1 แหง แตในอนาคตอันใกลจะตองมีการพัฒนาและขยายตัวออกไปอีกแนนอน และในวันนั้น      
สถานภาพของผูหญิงบานหลวงจะถูกบีบรัดมากขึ้นเรื่อยๆ ดังที่ Englesไดเสนอแนวความคิดไววา 
“การท่ีผูหญิงในสังคมถูกเอารัดเอาเปรียบก็เปนปจจัยหนึ่งท่ีเก้ือหนุนใหการพัฒนาของระบบทุน
นิยมกาวหนาตอไป”  ส่ิงนี้จึงเปนสัญญาณเตือนอันตราย ที่กําลังเขามากระทบกับชุมชนและคน
เล็กๆ อยาง ผูหญิง แตในความเจ็บปวดที่รัฐไดมอบให คงจะไมมากมายไปกวา ผูที่มีสถานภาพเปน 
สามี ไมตระหนักถึงคุณคาและตัวตนที่มีศักดิ์ศรีอันงดงามซึ่งซอนอยูในตัวเธอทั้งหลายเหลานี้ 
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บทท่ี 7 
บทสรุป 

  
 ในที่สุดวิทยานิพนธเรื่อง บทบาทของผูหญิงในการสืบทอดการผลิตสุราพื้นบาน      
กรณีศึกษา บานหลวง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินมาถึงบทสุดทาย สําหรับหลายคน
อาจเปนเรื่องงายที่จะเขียนบทสรุปใหจบลงไดอยางสวยงาม แตสําหรับผูศึกษานั้นเปนเรื่องที่จะตอง
ใชความพยายามไมนอยกวาบทอื่นๆ ดังนั้นจึงตองทบทวนเรื่องราวผานสมุดบันทึกการเดินทางเขา
สูบานหลวง ตั้งแตคร้ังแรกในป พ.ศ.2544 เพื่อนํามาเปนขอมูลในการเขียนบทสรุปปดทายเลมให
สําเร็จลุลวง 

 บานหลวงเปนหมูที่ 1 ในจํานวน 16 หมูบานของตําบลแมตื่น อําเภออมกอย ตั้งอยู    
หางจากตัวเมืองเชียงใหมราวๆ 320 กิโลเมตรและใชเวลาเดินทางจากรุงเทพมหานครดวยรถยนต 
ประมาณ 15 ช่ัวโมง บานหลวงเปนชุมชนที่อยูหางไกลจึงมีคนจํานวนนอยที่รูจักและเขาไปถึงทําให
พื้นที่ยังคงอุดมไปดวยปาไมทั้งสนสองใบสามใบและสัตวปานานาชนิด สภาพภูมิอากาศจะหนาว
เย็นเกือบตลอดทั้งป ประชากรที่อาศัยอยูแบงออกไดเปนสามกลุมคือ กลุมคนบนพื้นที่ สูง
ประกอบดวยกลุมชาติพันธุ กะเหรี่ยงและมูเซอที่ยังคงแตงกายดวยชุดประจําเผามีสีสันสวยงาม 
สวนพื้นราบเปนคนกลุมใหญที่สุดของชุมชน คือ คนไทยภาคเหนือซ่ึงอพยพมาจากอําเภอดอยเตา
และอําเภอฮอด เมื่อหลายรอยปกอนในครั้งที่เชียงใหมเกิดสงคราม นอกจากนี้ยังมีกลุมคนที่มาจาก
ภูมิภาคอื่นๆ เพื่อมาเขารับราชการ เชน ปาไม ครูอาสาพัฒนาชนบท ตํารวจ แพทยและพยาบาล 
สําหรับอาชีพหลักของคนบานหลวงคือการทําเกษตรกรรม เชน ทํานา เล้ียงสัตวและตมเหลา
พื้นบานที่ช่ือ     “ดาวลอย” โดยเปนอาชีพสําคัญของผูหญิงตั้งแตวัยเด็กจนถึงรุนแมอุยและไดสราง
ช่ือเสียงใหกับตําบลแมตื่นและตําบลใกลเคียง การตมเหลาเปนงานหนึ่งที่สรางความสนใจใหกับผู
ศึกษาอยางมาก เนื่องจากในพื้นที่อ่ืนๆ การตมเหลาเปนกิจกรรมของผูชายหรืออยางนอยก็ไดเขามามี
สวนรวมใน  ขั้นตอนการผลิต แตสําหรับผูชายบานหลวงจะชวยแบกกระสอบขาวมาใหเทานั้นแลว
เปนอันหมดหนาที่ จากนั้นผูหญิงจะเปนผูดําเนินการทั้งหมด ตั้งแตการเตรียมหัวเชื้อ (ลูกแปง) หา
สมุนไพร    ในปา นึ่งขาว นั่งเฝาเตาไฟ เปล่ียนถาน/ฟนหรือคอยควบคุมอุณหภูมิของน้ําไมใหรอน
เกินไป บรรจุขวดและที่สําคัญคือ การถายทอดความรูใหกับลูกหลานสาวเพราะเหลาถือเปนส่ิง
สําคัญทั้งใน –นอกพิธีกรรมของชุมชน เปนของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึกหรือของใชเล้ียงตอนรับ 
ดังนั้นหนาที่ทางออมของเหลาดาวลอยจึงเปนมาตราฐานการชี้วัดความเปนแมบานแมเรือนของ
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ผูหญิงในชุมชนไดทางหนึ่ง ทั้งหมดนี้จึงเปนคําตอบเพียงสวนนอยเทานั้นของคําถามที่วา “ทําไม
ผูหญิงบานหลวงตองตมเหลา ?”  
 เมื่อพื้นที่บานหลวงมีความนาสนใจในหลายดาน ผูศึกษาจึงมีความมุงหมายที่จะศึกษา
คนควาตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทของผูหญิงในการสืบทอดองคความรูทามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของหมูบานในปจจุบัน รวมถึงเหลาและกระบวนการผลิตที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิต
และบทบาททางสังคมวัฒนธรรมของผูหญิงบานหลวง สวนแนวคิดทฤษฎีที่จะนํามาวิเคราะหผล
การศึกษามีดวยกัน 3 ประการคือ  
 1. บทบาทผูหญิงในสังคมเกษตรกรรมของ Montagu ซ่ึงเปนแนวคิดที่จะแสดงใหเห็น
ถึงความสัมพันธระหวางผูหญิงกับงานเกษตรกรรมที่มีความใกลชิดกันมาตั้งแตยุคแรกเริ่มและยัง
เชื่อวาผูหญิงมีบทบาททางสังคมคอนขางสูงเนื่องจากเปนแรงงานสําคัญที่สามารถทํางานเคียงบา
เคียงไหลรวมกับผูชาย ยิ่งไปกวานั้น กาญจนา แกวเทพ ที่ศึกษาบทบาทของผูหญิงในสังคมชนบท
โลกที่ 3 ไดเสนอวา ผูหญิงในสังคมเกษตรกรรมมีบทบาทและความสามารถไมแตกตางจากชาย
เพราะผูหญิงทําหนาที่รับผิดชอบตอการดําเนินชีวิตของบุคคลในครอบครัว ทั้งในแงการ สืบทอด
ลูกหลานและกิจกรรมในการผลิตเพื่อเปนการเอาชีวิตรอดของตนเองและครอบครัว 
 2. บทบาทผูหญิงในสังคมเกษตรกรรมไทย เปนแนวคิดที่จะแสดงใหเห็นวาผูหญิงใน
สังคมเกษตรกรรมไทยก็มีบทบาทและสถานภาพที่คอนขางสูง มีสวนสําคัญในการรับผิดชอบ
เศรษฐกิจของครอบครัวไมแตกตางจากผูหญิงในสังคมเกษตรกรรมอื่น  
 3. แนวคิดการศึกษาผูหญิงกระแสมารกซิสต ของ เฟรเดอรริก แองเกลส (Frederic 
Engles) ซ่ึงเปนกรอบการวิเคราะห “วัตถุนิยมประวัติศาสตร ” ที่อธิบายฐานะของผูหญิงซึ่งแตกตาง
กันไปในแตละยุคสมัย แองเกลส เชื่อวา ตัวกําหนดสถานภาพของผูหญิง คือแรงงานในการผลิตเชิง
สังคมที่แมจะทําใหผูหญิงและผูชายมีความเทาเทียมกันในสังคม แตการที่ผูชายเปนเจาของทรัพย
สมบัติตางๆ จึงทําใหผูชายมีอํานาจเหนือกวาผูหญิงทั้งในครอบครัวและสังคม พัฒนาการของการ
ถือครองทรัพยสมบัติสวนตัวของผูชาย การผลิตเพื่อแลกเปลี่ยนและการเกิดชนชั้นภายในสังคมลวน
มีผลทําใหสถานภาพของผูหญิงกลายเปนรองและจํากัดบทบาทอยูภายในบาน 
 วิ ธีการศึกษาครั้ งนี้ ได เนนศึกษาถึงบทบาทของผูหญิงในประเด็นหลักๆ  คือ                      
บทบาทดานครอบครัว เครือญาติและการแตงงาน บทบาทดานศาสนา ความเชื่อ ประเพณีและ     
พิธีกรรม บทบาทดานเศรษฐกิจและการยังชีพสุดทายคือ บทบาทดานการสืบทอดองคความรูและ 
การอบรมขัดเกลาสมาชิกในครอบครัว 
 ทั้งหมดคือแนวคิดและกรอบการศึกษาหลักที่วางไวเมื่อเขาไปเก็บขอมูลพื้นฐาน        
ชุมชน นอกจากนี้สมมติฐานของการศึกษาที่ตั้งไวคือ ผูหญิงบานหลวงจะถูกปรับเปลี่ยนสถานภาพ
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และลดทอนบทบาทความสําคัญในกิจกรรมทางเศรษฐกิจลงพรอมๆ กับกระบวนการผลิตเหลา       
พื้นบานรูปแบบใหมไดเร่ิมแผขยายเขามาในชุมชน หลังจากที่รัฐไดประกาศนโยบายเปดเสรีการ
ผลิตสุราชุมชนในป พ.ศ. 2543 เปนตนมา ดวยเหตุผลดังกลาวอาจจะมีสวนทําใหผูชายบานหลวง
เขามาครอบครองปจจัยการผลิตและมุงเนนประโยชนทางการคาแตเพียงอยางเดียว โดยมองขาม
ความรูอันมีคุณคาที่ผูหญิงเปนผูสืบทอดตอมาเพื่อเปนสมบัติของชุมชน 
 จากนั้น จึงเริ่มคนควาถึงประวัติความเปนมาและหลักฐานของเหลาในประเทศไทย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเภท/ ชนิดของเหลาพื้นบาน รวมทั้งโครงสรางครอบครัวของสังคม
เกษตรกรรมภาคเหนือ หลังจากนั้นจึงกลบัเขาชุมชนอีกครั้งในป พ.ศ. 2546 
 ขอมูลการศึกษาพบวา นับแตการกอตั้งหมูบาน บานหลวงเปนชุมชนที่มีองคประกอบ
ของโครงสรางสังคมที่มีผูหญิงเปนศูนยกลางของครอบครัวและระบบเครือญาติฝายแมเปนหลัก  
ทั้งในโครงสรางสังคมวัฒนธรรม มีความสัมพันธระหวางเพศที่ทัดเทียมกันคือ ทั้งหญิงและชายมี        
บทบาทที่สําคัญทั้งในขอบเขตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและพิธีกรรมซึ่งมีความเปนอยูคลายกับ 
คนไทยทางภาคเหนือในจังหวัดอ่ืนๆ ทั้ง “กินอยูแบบเมือง”  “อูคําเมือง” และ “ประเพณีแบบ      
พื้นเมือง” เปนตน ภายในชุมชนมีกฎเกณฑทางสังคมเฉพาะตัวและมีความสัมพันธกับกลุมตางๆ  
ทั้งในระดับชุมชน ทองถ่ินและประเทศ บริบททางประวัติศาสตรของตําบลแมตื่นจึงผูกติด        
บานหลวงเขาเปนสวนหนึ่งดวย เร่ืองราวของบานหลวงจึงคอนขางโดดเดนในระยะเวลาของ 
ประวัติศาสตรรวมสมัยโดยเฉพาะชวงที่ตําบลแมตื่นเริ่มถูกควบคุมและครอบงําดวยอุดมการณตางๆ 
จากภายนอกมากขึ้น จากการรวบรวมขอมูลในแงมุมตางๆ เมื่อนํามาอธิบายทั้งในแงมุมของ
พัฒนาการทางประวัติศาสตรและลักษณะของกิจกรรมในแตละดานที่สะทอนบทบาทของผูหญิง
บานหลวงออกมานั้นพบวา 
 บทบาทดานครอบครัว เครือญาติและการแตงงาน ผูหญิงมีความโดดเดนกวาเพศชาย
คอนขางชัดเจนทั้งนี้มีปจจัยสนับสนุนจากการที่บานหลวงมีลักษณะโครงสรางสังคมที่มีแมหรือ       
ผูหญิงเปนศูนยกลางอยางเห็นไดชัด ครอบครัวจะเปนแบบพื้นฐานมีวงจรการพัฒนาคือ จาก              
ครอบครัวเดี่ยวไปสูครอบครัวขยายกอนจะกลายเปนครอบครัวเดี่ยวอีกรอบในอนาคตซึ่งใน           
ครอบครัวหนึ่งๆ จะเปนวงจรวัฏจักรไปเรื่อยๆ มีการนับเครือญาติขางแมมากกวาพอ การแตงงาน
โดยฝายชายจะเขามาอยูในบานฝายหญิง การตั้งถ่ินฐานหลังการแตงงานอยูใกลกับบานฝายหญิง 
การสืบทอดมรดกโดยเฉพาะที่ดินซึ่งเปนปจจัยการผลิตสําคัญของครอบครัวก็จะสงตอใหกับผูหญิง
เปนสวนใหญ ในขณะที่ผูชายจะไปใชประโยชนบนที่ดินของภรรยาจึงมักขายตอใหกับพีน่องผูหญิง
ของตน ผูชายจะเปนแรงงานสําคัญที่จะตองพิสูจนตัวเองใหครอบครัวฝายหญิงยอมรับมิฉะนั้น   
อาจสงผลตอปริมาณของมรดกที่จะไดรับดวย แตเมื่อการแพรกระจายอุดมการณครอบครัวและการ    
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แตงงานแบบตะวันตกเริ่มแทรกซึมจนเปนคานิยมใหมมากขึ้นกลไกของอุดมการณดั้งเดิมก็เริ่ม
เส่ือมถอย แตก็ยังนับวามิใชปญหารุนแรงเพราะทัศนคติการเลือกคูนั้นพอแมฝายหญิงยังมีบทบาท
อยูจะเปลี่ยนไปก็ในสวนของผูหญิงที่เร่ิมออกไปเรียนและทํางานอยูนอกชุมชนเทานั้นซึ่งใน
ปจจุบัน แมปริมาณผูหญิงกลุมนี้จะเพิ่มขึ้นแตก็ยังมีจํานวนไมมากนัก เนื่องจากความเปนหวง          
ลูกสาวที่ตองออกไปอยูนอกหมูบานตามลําพังอาจผิดผีที่ เปนสวนหนึ่งของอุดมการณผีปูยา        
ดวยเหตุผลดังกลาว กิจกรรมภายในครอบครัวจึงมีผูหญิงเปนศูนยกลางอยางมั่นคง สังเกตไดจาก
การยุติปญหาความขัดแยง การตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินและกิจกรรมที่ตองใชเงิน ทําใหผูชาย
เหมือนเปนคนนอกตองเกรงใจผูหญิงอยูมากพอควร จนบางครั้งอาจตองหาทางออกดวยการ
รวมกลุมผูชายเพื่อทํากิจกรรมบางอยางใหตนเองมีบทบาทที่โดดเดนในฐานะผูหาอาหารดีๆ มาสู
ครอบครัวซ่ึงเปนความภาคภูมิใจของผูชายดังเชนในอดีต 
 บทบาทดานศาสนา ความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรม บทบาทในดานนี้แสดงใหเห็นการ
ทับซอนในระดับตางๆ ที่มีทั้งกีดกั้น เปดโอกาส การหยิบยืมและการปรับเปลี่ยนเพื่อสรางความ
สมานฉันททางสังคมที่เกิดขึ้นในบริบทของทองถ่ินหนึ่งๆ แตกตางกันไปและเมื่อพิจารณาในสวน
ของบานหลวงพบวา การมีสวนรวมในกิจกรรมหรือการเปนแกนกลางของพิธีกรรรมมีความ      
แตกตางกันระหวางหญิงชายอยูบางประการ โดยเฉพาะพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องบุคคลในครอบครัว
แลวไมวาจะเกี่ยวของกับพุทธศาสนาแบบพื้นบานและความเชื่อดั้งเดิมของชาวบานหลวงจะพบวา   
ผูหญิงบานหลวงมีบทบาทสําคัญคอนขางมาก เพราะแทที่จริงแลวผูหญิงคือ ผูเกื้อหนุนและค้ําจุน
ศาสนาอยางแทจริง สามารถใหกําเนิดลูกชายที่จะบวชเปนพระเพื่อสืบทอดศาสนาไดซ่ึงอาจกลาว
ไดวา เงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมทางเหนือเปดโอกาสใหผูหญิงไดเขาไปมีสวนรวมทั้งในกิจกรรม
ทางศาสนาและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับพิธีกรรมอื่นๆ อีก บทบาทหนาที่ดังกลาวแสดงใหเห็นถึง  
การยกระดับและสถานภาพทางสังคมของผูหญิงบานหลวงเพื่อใหเกิดความสอดคลอง ทัดเทียมและ
เกื้อกูลกับบทบาทของผูชายอันเปนแบบแผนดั้งเดิมของชุมชนทางเหนือ 
 บทบาทดานเศรษฐกิจและการยังชีพ บทบาทดานนี้จัดเปนกิจกรรมที่โดดเดนของ         
ผูหญิงบานหลวงนับตั้งแตมีการกอตั้งหมูบานเปนตนมา โดยในยุคแรกนั้น ชาวบานทั้งหญิงชาย
ดํารงชีพรวมกันในระดับเครือญาติทําการเกษตรแบบยังชีพคือ การปลูกขาวไวบริโภคและ         
แลกเปลี่ยนภายในชุมชนเปนหลัก สวนที่เหลือนั้นจะเก็บไวตมเหลาเพื่อกินใชในครอบครัวและงาน    
พิธีกรรมตางๆ ในรอบป ขณะที่การคาสําคัญคือ “การคาวัวตาง”  ซ่ึงเปนบทบาทของเพศชายที่ไดรับ
โอกาสจากสังคมใหเดินทางออกไปนอกปริมณฑลของหมูบานไดมากกวาผูหญิง 
 ผูหญิงบานหลวงแมจะไมไดออกไปหางไกลชุมชนแตผูหญิงก็นําความรูที่ไดรับ        
สืบทอดมาตั้งแตในอดีตคือ การผลิตเหลาดาวลอยนําไปแลกเปลี่ยนกับส่ิงของจําเปนกับหมูบาน   
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ใกลเคียง ดังนั้นชวงเวลานี้เหลาดาวลอยจึงเปนสินคาที่เปดโอกาสใหผูหญิงมีอิสระและเครือขาย
เพื่อนฝูงตางหมูบาน ตอมาเมื่อเงินตราเขามาเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ดาวลอยก็ทําใหผูหญิงมี
บทบาทในการสรางรายไดเปนจํานวนมากเขาสูครอบครัวจนกระทั่งในป พ.ศ. 2493 รัฐได
ประกาศใชพระราชบัญญัติสุราเพื่อควบคุมการผลิตเหลาของชาวบานในกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนด 
“หามมิใหผูใดทําสุราหรือมีภาชนะเครื่องกลั่นสุราไวในครอบครอง” นับตั้งแตรัฐประกาศกฎเชนนี้ 
ทําใหเหลาที่ชาวบานผลิตในทั่วทุกหมูบานของประเทศไทยรวมทั้งที่บานหลวงกลายเปน “ ของ
เถื่อน”  
 การผลิตและซื้อขายแลกเปลี่ยนเหลาพื้นบานในเวลานี้จึงตองกระทําอยางหลบๆ 
ซอนๆ สงผลใหจํานวนผูผลิตเหลามีจํานวนลดลง เนื่องจากชาวบานไมตองการถูกจับกุมจาก
เจาหนาที่สรรพสามิตและไดรับสถานภาพเปนผูราย แตบางสวนที่ยังคงผลิตอยูนั้นจะทําการตมและ
ขายอยู กับบานเทานั้นไมไดเดินทางไปจําหนายในหมูบานอื่นๆ เชนเดียวกับในอดีตที่ผานมา รายได
และเครือขายเพื่อนฝูงที่มีจึงลดจํานวนลง รวมทั้งผูหญิงเริ่มถูกจํากัดบทบาทตัวเองอยูในบริเวณบาน 
แต      สถานภาพของผูหญิงในยุคนี้ไมไดลดต่ําลงตามไป เนื่องจากเหลาดาวลอยจําเปนตองใชใน
พิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องชีวิต การเซนไหวและงานเลี้ยงสังสรรคตางๆ นอกจากนี้ บานหลวงเปนพื้นที่ที่
ตั้งอยูหางไกลจึงไมมีเหลาโรงงานจากที่ใดเขาไปจําหนายในชุมชนเพราะชาวบานหลวงมีกําลังซ้ือ
นอยจึงไมคุมกับการเดินทางแตละครั้งเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ผูหญิงบานหลวงจึงตองลักลอบผลิตและ
จําหนายเหลาตอไป ภาวะเชนนี้อยูกับผูหญิงบานหลวงตลอดระยะเวลา 50 ป  พระราชบัญญัติ   
ฉบับนี้ไดทวีความเดือดรอนและรุนแรงใหกับกลุมเกษตรกรที่ผลิตเหลาพื้นบานมากขึ้นเรื่อยๆ   
ขณะเดียวกันกลุมเครือขายเหลา (คลท.) ก็ไดกดดันรัฐอยางตอเนื่องเพื่อรองขอความเปนธรรมใหรัฐ
เปดเสรีการผลิตสุรา เพราะเปนทางหนึ่งชาวบานจะสามารถนําความรูประจําทองถ่ินมาทํามาหากิน
แบบถูกตองตามกฎหมายเและอาจจะชวยรัฐลดปญหาเศรษฐกิจระดับประเทศใหนอยลง  
 ในที่สุดป พ.ศ. 2544 รัฐมีนโยบายสงเสริมธุรกิจชุมชน (หนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งชุมชน) รัฐ
จึงอนุญาตใหชาวบานผลิตเหลาเปนสินคาชุมชนเหมือนกับสินคาประเภทอื่นๆ แตมีเงื่อนไข
เนื่องมาจากผลประโยชนที่ซอนทับมากมายกวาสินคาประเภทอื่นๆ เงื่อนไขของรัฐคือไมใชใครทุก
คนจะผลิตเหลาไดแตตองอยูในความควบคุมตลอดทุกขั้นตอนนับตั้งแต เร่ืองเงินทุนจดทะเบียน 
ขนาดของพื้นที่ตั้งโรงงาน การบําบัดน้ําทิ้งและกําลังการผลิตของโรงงานที่กําหนดใหผลิตมาก
นับเปน พันลิตรตอวัน เงื่อนไขใหญๆ เหลานี้ชาวบาน ราน ตลาดไมสามารถทําตามไดหรือแมแต
ขอกําหนดที่รัฐดูวาจะเล็กนอยที่กําหนดให สุราแชท่ีผลิตขึ้นตองมีความแรงของแอลกอฮอลไมเกิน 
15 ดีกรี และสุรากล่ันตองไมเกิน40 ดีกรี ซ่ึงไมมีความสอดคลองกับชีวิตของชาวบานที่มี
ความคุนเคยกับเหลาที่มีความแรงของแอลกอฮอลมากกวา รวมถึงชุมชนบานหลวงเหลาดาวลอยที่
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ผลิตไดมี      ความแรงของแอลกอฮอลเฉลี่ย 50 ดีกรี เมื่อขอตกลงของรัฐ ทําใหผูคนบานหลวงไม
สามารถ     ยอมรับได ชาวบานจึงเลือกที่จะตมเหลาเถื่อนไว กิน/ขายและใช ตอไป  

 ผลจากนโยบายสุรา พ.ศ.2544 ที่รัฐวางแนวทางไวไดขยายผลออกไป คือเปนจุดเริ่มตน
ที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในชุมชน เนื่องจากตนป พ.ศ. 2546 ชุมชนบานหลวงมีโรงงานเหลา 
ตั้งขึ้น 1 แหง ช่ือ “ห.จ.ก.จํากัด แมตื่นการสุรา”  จากนั้นเปนตนมา ผูผลิตเหลาที่บานหลวงถูกแบง
ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูผลิตสุราพื้นบานแบบกรรมวิธีดั้งเดิมและกลุมผูผลิตแบบโรงงาน  

  กลไกลของตลาดและการจัดการเชิงธุรกิจจะเขามามีบทบาทตอกระบวนการผลิตเหลา
ของผูหญิงมากขึ้น กระบวนการผลิตเหลาทุกอยางอาศัยเครื่องมือจากภายนอกชุมชนตั้งแตการ ซ้ือ     
วัตถุดิบทุกอยางจากตลาด กูยืมเงินมาลงทุน จางแรงงาน ติดตอลูกคาและตลาดภายนอกมากขึ้น เปน
ตน แนวโนมของการจัดการดังกลาว เปนแนวโนมที่กําลังเกิดขึ้นในชุมชนบานหลวงนับตั้งแตมีการ
เปดเสรีการผลิตเหลาพื้นบาน  
                 นอกจากนี้ในปจจุบันชุมชนบานหลวงมีการติดตอกับโลกภายนอกมากขึ้น กลไกของ
ตลาดทุนนิยมและอํานาจ รัฐควบคุมและเชื่อมโยงชุมชนบานหลวงเขากับการเปลี่ยนแปลงและมี
ความทันสมัยมากขึ้น เด็กหนุมสาวไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เครือขายของสื่อมวลชนแขนง
ตางๆ เขาถึงหมูบานมากขึ้น กิจกรรมการเกษตรแบบดั้งเดิม รวมทั้งวิถีการผลิตแบบอื่นๆ ในชุมชน 
เชน หัตถกรรมพื้นบาน การจักสาน การผลิตเหลาพื้นบานยอมไดรับผลกระทบ หนุมสาวเขาไป
ทํางานตามโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหลานี้จึงมีสวนสงผลกระทบตอบทบาท
และสถานภาพทางสังคมของผูหญิงบานหลวงนอกจากที่กลาวมาแลว  

การผลิตเหลาพื้นบานกลายมาเปนอาชีพที่สําคัญของผูหญิงในชุมชนโดยเฉพาะผูหญิง     
วัยกลางคนขึ้นไปหรือผูหญิงที่แตงงงานมีครอบครัวแลว เหตุผลสําคัญก็เนื่องมากจากเด็กสาว    
สวนใหญมีแนวโนมที่จะเขาไปหางานทําในเมืองหลังจากจบการศึกษามากกวาที่จะเลือกตมเหลา 
อยูบาน อยางไรก็ตาม หลังจากที่ผูหญิงบานหลวงทํางานในเมืองระยะหนึ่งและแตงงานมีครอบครัว
ก็จะกลับมาใชชีวิตในชุมชนตามเดิม หลังจากนั้นการรื้อฟนทักษะการผลิตเหลาจึงเริ่มตนอีกครั้ง 
เพื่อที่จะตมเหลาเพื่อหารายไดสําหรับครอบครัวและตมเหลาไวใชในงานพิธีกรรมตางๆ ของชุมชน   
อันเปนแบบแผนทางวัฒนธรรมของชุมชนบานหลวง  

กระบวนการเรียนรูและถายทอดทักษะการตมเหลายังคงดําเนินตอไปในชุมชน      
บานหลวงปจจุบัน การเรียนรูและถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสําหรับผูหญิงนี้แมจะไมเขมขน
เหมือนกับที่เปนมาในอดีต แตถือไดวาเปนกระบวนการที่ไดรับการสืบทอดและปรับเปลี่ยน           
ที่เหมาะสมกับสถานการณ เชนเด็กผูหญิงใชเวลาหลังเลิกเรียนและชวงเวลาปดเทอมชวยแมปน    
ลูกแปงและตมเหลาหรือเรียนรูขั้นตอนตางๆ ของการตมเหลา ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวชวยใหเด็ก      
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นักเรียนเหลานั้นมีรายไดสําหรับเปนคาใชจายสวนตัวและคาใชจายในการศึกษา  สวนเด็กผูชาย
สามารถหารายไดจากการรับจางในโรงงานผลิตเหลา โดยการบรรจุหรือขนยายสินคาขึ้นรถเพื่อ
บรรทุกไปขายนอกชุมชน ทําใหผูชายไดเขามามีสวนรวมในการผลิตเหลาไดเชนเดียวกับผูหญิง แต
ทักษะพิเศษ เชนการผสมสูตรสมุนไพรและเครื่องเทศเพื่อทําลูกแปงนั้น ตองเรียนรูจากญาติผูใหญ
เปนการเฉพาะ เด็กผูหญิงทุกวันนี้ไมจําเปนตองเรียนรูทุกขั้นตอนหรือทักษะทุกอยางตลอดจน
กระบวนการผลิตเหลาตั้งแตเด็กๆ เหมือนกับที่เคยเปนมาในอดีต แตสามารถเลือกเรียนรูทักษะ
เฉพาะอยางไดตามความตองการและสถานการณ 

โลกทัศนและประสบการณของผูหญิงบานหลวงมีความแตกตางหลากหลายมากขึ้น 
เนื่องจากมีผูหญิงบานหลวงบางสวนไดออกไปเรียนหนังสือและทํางานภายนอกชุมชน         
ประสบการณชีวิตที่ผูหญิงกลุมนี้ไดรับเปนสิ่งที่ผูหญิงบานหลวงรุนแม รุนยายหรือรุนกอนหนา   
ไมเคยมีมากอนชีวิตที่ดิ้นรนตอสูอยูทามกลางโลกที่ทันสมัยของหมูบาน ความทันสมัย ความคิด
และเอกลักษณของโลกสมัยใหมของผูหญิงตองผสมผสานหรือปรับเปล่ียนใหเขากับโลกของความ
เปนจริงที่พวกเธอเปนลูกสาว เปนเมีย หรือเปนแมของลูกตอไปเมื่อกลับเขามาอยูในชุมชนหลังการ
แตงงาน  ความรูและประสบการณที่ไดรับระหวางการทํางานนอกหมูบานในวัยสาว มีสวนชวยให 
ผูหญิงเปนสวนหนึ่งของชุมชนปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เมื่อผูหญิงมีความรูกับ
โลกภายนอก รูและเขาใจการตลาดมากขึ้น รวมทั้งหลายๆ กรณีก็สามารถพัฒนาเทคนิคการผลิต
เหลาดาวลอยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากงานเหลานี้ผูหญิงก็ทําควบคูไปกับกิจกรรรมอื่นๆ 
ของครอบครัวและชุมชนในฐานะของภรรยา ในฐานะของแมและในฐานะของสมาชิกคนหนึ่งของ
ชุมชนบานหลวงในปจจุบัน   สังคมวัฒนธรรมดั้ง เดิมของหมูบานก็ยังคงตองการความรู         
ประสบการณและบทบาทของผูหญิงในสวนที่จะชวยทําใหวิถีของหมูบานสอดคลองกับโลก      
ภายนอกที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา   

เหตุผลตางๆ เหลานี้ ไดแสดงใหเห็นถึงแนวโนมที่ผูศึกษาคาดเดาไววาจะเกิดขึ้นใน
อนาคตซึ่งจะสงผลตอสถานภาพและเสนทางการทํามาหากินของ ผูหญิงบานหลวงที่อาจจะถูกเบียด
ใหถอยออกไปจากตําแหนงและพื้นที่เธอเคยยืนอยูดวยความภาคภูมิใจ รวมทั้ง ศักดิ์ศรี ตัวตนที่เธอ
เคยมีแตทั้งหมดนี้คงจะกลาวโทษใครไมไดนอกจากผูมีอํานาจทางการปกครองที่กําหนดนโยบาย 
ไมสอดรับกับวิถีการดําเนินชีวิตของชาวบานขัดกับประสบการณความรูความสามารถที่ทองถ่ินมี
หรืออาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากผูหญิงปรับเปล่ียนตนเองไมทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลง วัน
ขางหนาผูคนที่ไปเยี่ยมเยือนบานหลวงอาจจะไมพบเห็นภาพของแมญิงในฐานะแม ผูมีบทบาททาง
เศรษฐกิจ สามารถเอื้ออํานวยความสุขใหกับสมาชิกในครอบครัวหรือในฐานะของ ครูตนแบบ ที่ 
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อบรมสั่งสอนถายทอดอาชีพใหกับผูคนมากมาย ภาพตางๆ เหลานี้คงจะเปนเพียงตํานานที่แมอุยได
เลาสืบทอดตอไปใหลูกหลานฟงอยูเสมอไมเปลี่ยนแปลง 

ทั้งหมดนี้เปนผลการศึกษาของวิทยานิพนธที่ไดจากการเขาไปใชชีวิตอยูที่บานหลวง ตําบล
แมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม เปนเวลาเกือบสองป โดยผลการศึกษาที่พบนั้นมีบางสวน    
ที่ตรงกับสมมติฐานที่ไดตั้งไวแตบางมุมคงตองคอยใหเวลาเปนเครื่องพิสูจนตอไป   
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

176

บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
กฎหมายตราสามดวง.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2506.   
กรมสรรพสามิต.  การสัมมนา การควบคมุการหมักและการวเิคราะหเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล. 
  กรุงเทพฯ: โรงพิมพกรมสรรพสามิต, 2533. 
                    .  รายงานประจําป.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพกรมสรรพาสามิต, 2540. 
                    .  รายงานประจําป.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพกรมสรรพาสามิต, 2541. 
                    .  รายงานประจําป.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพกรมสรรพาสามิต, 2542. 
                    .  รายงานประจําป.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพกรมสรรพาสามิต, 2544. 
                    .  รายงานประจําป.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพกรมสรรพาสามิต, 2545. 
กองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรม.  “ วัฒนธรรมไทย? ลูกสาว – หาเงิน ลูกชาย – ใชเงิน.” ศิลปวัฒน 
  ธรรม 15, 6 (เมษายน 2537): 76 – 83. 
กาญจนา  แกวเทพ.  “ ผูหญิงกับสิ่งแวดลอมและการพัฒนา.”  ใน วิธีวทิยาศึกษาสังคมไทย : 
  วิถีใหมแหงการพัฒนา, 245-265.  จตุรงค  บุญยรัตนสุนทร, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ:  
  โครงการสงเสริมองคกรพัฒนาเอกชน, 2537. 
                    .  “ ผูหญิงกับจิตวิทยา .”  ใน สตรีศึกษา 1 “ ผูหญิงกับประเด็นตางๆ ,”  
  219 – 251.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2541. 
กุลศิริ  อรุณภาคย.  “บทบาทผูหญิงในชุมชนประมง กรณศีึกษา บานเกาะจิก จังหวัดจนัทบุรี.” 
  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
  ศิลปากร, 2542. 
เกรียงศักดิ์  โรจนคุรีเสถียร.  “ ผูหญิง ที่ดิน และปาชุมชน กรณีศึกษาหมูบานในจังหวดัเชียงราย.” 
  วารสารนิเวศวทิยา 24, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2540): 5-12.  
เครือขายเหลาพื้นบานแหงประเทศไทย.  “ สถานการณการเคลื่อนไหวเหลาพื้นบาน.” ใน 
  เหลาพื้นบาน ภูมิปญญาไทและสิทธิอันชอบธรรมของชาวบานกับการแกปญหา 
  ความยากจน, 73-81.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพเดือนตุลา, 2544. 
จารุบุตร  เรืองสุวรรณ.  ของดีอีสาน.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา, 2520. 
แจค เอ็ม. พอตเตอร.  โครงสรางสังคมชาวนาไทย.  แปลโดย นฤจร  อิทธิจีระจรัส.  กรุงเทพฯ: 
  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรวมกับมูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ 
  มนุษยศาสตร,2526.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

177

ญาดา  ประภาพันธ.  ระบบเจาภาษนีายอากรสมัยกรุงเทพฯ ยุคตน.  กรุงเทพฯ: บางกอกการพิมพ,  
  2524. 
ณรงคฤทธิ์  อุบรานุเคราะห.  “การเมืองเหลาพื้นบาน กรณีศึกษา บานมอนปายาง อําเภอเทิง 
  จังหวดัเชยีงราย.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวชิามานุษยวิทยา บัณฑิต 
  วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546. 
ตํานานพระธาตุจอมแจง.  ม.ป.ท., ม.ป.ป. (แผนพับ) 
ทรงศิริ  สาประเสริฐ.  “ลักษณะการถายทอดความรูของภมูิปญญา.” วิทยานิพนธปริญญา 
  มหาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง บัณฑิตวทิยาลัย  
  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542. 
ทาวทอง  เสียมหลอ.  “กินโตะตรุษจนี.”  ศิลปวัฒนธรรม 13, 3 (มกราคม 2535): 102 – 103. 
เทพินทร  พัชรานุรักษ.  พฤติกรรมการบริโภคสุรา ทบทวนองคความรู สถานการณ และปจจยัที ่
  เกี่ยวของ.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิชาการแพทย, 2541. 
ธีรนงค  สกุลศรี.  “ การศึกษาผลตอบแทนจากการใชขาวเพื่อการผลติสุราทองถ่ิน กรณีศึกษา  
  ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จงัหวัดเชียงใหม.”  วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑติ 
  สาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท บัณฑิตวทิยาลัย 
  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544. 
นคร  สําเภาทพิย.  “ขาว : หลักฐานโบราณคดีที่เกี่ยวกบัประเทศไทย.” ใน ขาวไพร – ขาวเจาของ 
  สยาม, 46-68.  สุจิตต วงษเทศ, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ 
  ศิลปวัฒนธรรม, โรงพิมพเรือนแกวการพมิพ, 2531. 
นราธิปประพนัธพงศ, กรมพระ.  จดหมายเหตุลาลูแบร (เลม 1).  พระนคร: คุรุสภา, 2505. 
นิธิ  เอียวศรวีงศ.  “ สถานภาพผูหญิง : อดตี ปจจุบัน อนาคต .”  ใน รายงานการประชุมสมัชชาสตรี 
  แหงชาติคร้ังที ่1 “ปสตรีไทย” พุทธศักราช 2535, 40 – 49.  กรุงเทพฯ: อมรินทร 
  พร้ินติ้งกรุพ จาํกัด, 2535. 
บวร  ประพฤติดี และคนอืน่ ๆ.  สตรีไทย บทบาทในการเปนผูนําทางการบริหาร.  กรุงเทพฯ: 
  คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2520. 
ประเสริฐ  แยมกลิ่นฟุง และคนอื่น ๆ.  สังคมชนบทไทย.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณ 
  มหาวิทยาลัย, 2529. 
ปรานี  วงษเทศ.  “การละเลนและพิธีกรรมในสังคมไทย.” ใน วัฒนธรรมพื้นบาน : คติความเชื่อ, 
  225 – 324.  เพ็ญศรี  ดุก, บรรณาธิการ.  พมิพคร้ังที่ 3.  กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร 
  ผลงานวิจัยฝายวิจยั จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

178

ปรานี  วงษเทศ.  “กระบวนการเรียนรูเชิงสังคมในครอบครัวดานบทบาทหญิงชาย : ศึกษากรณ ี
  ภาคกลาง.” ใน รายงานการประชุมวิชาการเรื่อง “กระบวนการเรยีนรูเชิงสังคมใน 
  ครอบครัวดานบทบาทหญิง – ชาย, 73 – 82.  กรุงเทพฯ: สํานักนายกรัฐมนตรี, 2535. 
                    .  เพศและวัฒนธรรม.  พิมพคร้ังที่ 2.  กรุงเทพฯ: เรือนแกวการพิมพ, 2544. 
ปญญา  บริสุทธิ์.  โลกทัศนของคนไทยวิเคราะหจากวรรณคดีคําสอนสมัยสุโขทัย.  กรุงเทพฯ: 
  สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร, 2523. 
ปาริชาต  เรืองวิเศษ.  “แรงงานหญิง : ผลกระทบของการจางงานตอสถานภาพของผูหญิงและ 
  ครอบครัว ศึกษากรณี หมูบานปงปาเอื้อง อําเภอสันกําแพง จังหวดัเชยีงใหม.” 
  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
  ศิลปากร, 2532. 
ปยวรรณ  สุขศรี.  “การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตสุราพื้นบานของชุมชนในประเทศไทย กรณ ี
  ศึกษา การผลิตเหลาขาวในจังหวดัเชยีงรายและแพร.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544. 
ผาณิต ทรงประเสริฐ.   “นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามตั้งแตป  

  พ.ศ. 2481-2489.” ใน ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ. 2484, 650-664.   
  ฉัตรทิพย นาถสุภาและสมภพ มานะรังสรรค, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527. 

พระไพศาล  วสิาโล.  ประวัติศาสตรการบริโภคสุราในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพดไีซน, 
  2537. 
พอใจ  ถมยา.  “บทบาทของพระองคเจาปฤษฎางค : ศึกษากรณกีารเจรจาตกลงในหนังสือสัญญา 
  เกี่ยวกับสุรากบันานาประเทศ พ.ศ. 2424 – 2429.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ 
  สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529. 
พุฒ  วีระประเสริฐ.  โครงสรางสังคมไทย.  กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536. 
ไพฑูรย พรหมวิจิตร.  “เหลาลานนา.”  สยามรัฐสัปดาหวจิารณ 49, 51 (พฤษภาคม 2546): 53. 
                    .   “เหลาในพิธีกรรมของลานชาง.”  สยามรัฐสัปดาหวจิารณ 49, 52 (พฤษภาคม  
  2546): 53. 
ภัสสร  ลิมานนท.  รายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษาทัศนคติและคานยิมของสตรีไทยเกีย่วกับการ 
  สมรส.  กรุงเทพฯ: สถาบันประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529. 
ภาวดี  ทองอุไทย.  “รัฐกับเหลา : เมื่อผลประโยชนอยูเหนอืความเปนธรรม.”  ใน ใครกําหนด 
  เศรษฐกิจไทย, คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2531. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

179

ภาวดี  ทองอุไทย.  “เสนทางของสาวโรงงาน : โอกาสความกาวหนาและพัฒนาฝมือของแรงงาน 
  หญิงในภาคอุตสาหกรรม.”  ใน การศึกษาเรื่องผูหญิง, 62 – 70.  ฉัตรสุมาลย  กบิลสิงห, 
  บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2535. 
มณีวรรณ  ผิวนิ่ม.  ระบบเครือญาติและการจัดระเบยีบทางสังคม.  กรุงเพทพฯ: คณะโบราณคดี  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร. ม.ป.ป. 
ยศ  สันตสมบัติ.  แมหญิงขายตัว ชุมชนและการคาประเวณีในสังคมไทย.  กรุงเทพฯ: สถาบันชุมชน 
  ทองถ่ินพัฒนา, 2535. 
                    .  ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน. 
  เชียงใหม: ศูนยศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภมูิปญญาทองถ่ินเพื่อการพัฒนา 
  อยางยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, 2542. 
วันชัย  ตันตวิทิยาพิทักษ.  “โลกแหงสุรา ส่ิงเสพติดถูกกฎหมาย.”  สารคด ี17, 199 (กนัยายน 2544): 
  112 – 140. 
วิทยา  อัศวณกิ.  ภาษีกรมสรรพสามิต (เลม 1).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
  2539. 
วีรติ  ศรีออน.  “เปดงานวจิัย ยาดองเหลาในภาคเหนือของประเทศไทย.”  เกษตรกรรมธรรมชาติ 
  7 (กรกฎาคม 2543): 29 – 31. 
เวาน  เพลงเออ.  ดวยปญญาและความรัก : นิทานชาวเมืองเหนือ.  กรุงเทพฯ: สยามสมาคม, 2519. 
ศรีศักดิ์  วัลลิโภดม.  สยามประเทศ.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน, 2535. 
                    .  “ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต.” ใน พิธีกรรมเกี่ยวกับการตายในประเทศไทย. 

  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534.  (พิมพเนื่องในการจัดนิทรรศการเรื่อง  
  “ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต” ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร 17 ตุลาคม- 6  
  พฤศจิกายน 2354). 

ศิริพร ณ ถลาง.  ชนชาติไทยในนิทาน : แลลอดแวนคติชนและวรรณกรรมพื้นบาน.  กรุงเทพฯ: 
  พิฆเณศพริ้นติง้เซ็นเตอร, 2545. 
สนั่น  เมืองวงษ.  ประวัตศิาสตรไทยยุคกอนประวัติศาสตร – สุโขทัย.  หาดใหญ: โรงพิมพไทยนาํ,  
  2520. 
สนิท  สมัครการ.  มีเงินก็นับวานอง มีทองก็นับวาพี่ : ระบบครอบครัวและเครือญาติของไทย. 
  พิมพคร้ังที่ 3.  กรุงเทพฯ: โครงการสงเสริมเอกสารวิชาการสถาบันบัณฑิต 
  พัฒนบริหารศาสตร, 2539. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

180

สมบูรณ  ล้ิมประเสริฐ.  ยาดองเหลา.  ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
สามิตสาร 45, 3 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2532): 21 -  29. 
สํานักงานสถิติแหงชาต.ิ   สมุดรายงานสถิติจังหวัดเชยีงใหม .  เชียงใหม: สํานักงานจงัหวัด 
    เชียงใหม, 2538. 
สุทธิดา  ประสิทธิ์ศรี.  “เหลาเถื่อน : ภูมิปญญาไทยจากขาวเหนียว.”  ศิลปวัฒนธรรม 18,2 (ธันวาคม  
  2539): 114 – 117. 
สุเทพ  สุนทรเภสัช.  สังคมวิทยาของหมูบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  พระนคร: แผนกวิชาสังคม 
   คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2511. 
สุธรรม  วงศโดยหวัง.  การปกครองทองที่ : คูมือกํานัน ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน แพทยประจํา 
  ตําบลผูชวยผูใหญบานและพนักงานฝายปกครองทุกทาน.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพมิตร 
  สยาม, 2520. 
สุพรรณิการ  เอี่ยมแสนสุข.  “เหลาพื้นบาน : พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษา บานโคก 
  ลําพาน หมูที่ 3 ตําบลโคกลําพาน อําเภอเมือง จังหวดัลพบุรี.”  สารนิพนธปริญญาบัณฑิต 
  สาขาวิชามานษุยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544. 
สุพัฒน  กุมพทิักษ.  “อุ สาโท น้ําตาลเมา เหลาตม : เหลาพื้นบานไทย.”  เกษตรกรรมธรรมชาติ 
  8 (2545): 12 – 17. 
 สุรเชษฐ  เวชพิทักษ.  รากฐานแหงชวีิต : วัฒนธรรมชนบทกับการพัฒนา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ 
  หมูบาน, 2533. 
สุริยา  สมุทคุปติ์ และคณะ.  แมญิงตองตําหูก : พัฒนาการของกระบวนการทอผาและการเปลี่ยน 
  แปลงบทบาทของผูหญิงในหมูบานอีสานปจจุบัน.  นครราชสีมา: มหาวิทยาลัย 
  เทคโนโลยีสุรนารี, 2537. 
สุวรรณา  เกรยีงไกรเพ็ชร.  “สถานภาพของผูหญิง : อดีต ปจจุบัน อนาคต.”  ใน รายงานการประชุม 
  สมัชชาสตรีแหงชาติ คร้ังที่ 1 “ปสตรีไทย” พุทธศักราช 2535, 36 – 39.  กรุงเทพฯ:  
  อมรินทรพร้ินติ้งกรุพ จํากดั, 2535. 
เสนห  โพธิปฐม. คําอธิบายพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพเจรญิผล, 2526. 
แสงเพชร สุพร.  “ผาชาวโส” ใน ผาไทย, 251-270.  กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม 
  แหงชาต,ิ 2537. 
หล่ีซุนเซิง,  “ประเพณดีื่มเหลาที่ประหลาด.”  ศิลปวัฒนธรรม 9,1 (พฤศจิกายน 2530): 98 – 99. 
อนุมานราชธน, พระยา [เสฐียรโกเศศ].  ปลูกเรือนแตงงาน.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพสํานักพิมพ 
  สมาคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2514. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

181

อนุมานราชธน, พระยา (เสฐียรโกเศศ).  การเกิด.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแมคําผาง, 2531. 
 
สัมภาษณ 
แมอุยฟู  เปงหลา.  ชาวบานใหม หมู 2 อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม.  สัมภาษณ, 4 กุมภาพนัธ  
  2546. 
ประนอม  สุตะปญญา.  ชาวบานใหม หมู 2 อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม.  สัมภาษณ, 2 กันยายน  
  2546. 
พอหลวงพรหมมา  เปงหลา.  ผูใหญบาน หมู 2 อําเภออมกอย จังหวดัเชียงใหม.  สัมภาษณ, 10  
  ตุลาคม 2546. 
อรุณี  พิมเสน.  อาจารยโรงเรียนชุมชนบานใหม อําเภออมกอย จังหวดัเชียงใหม.  สัมภาษณ, 12  
  ตุลาคม 2546. 
แสงคํา  มูลละ.  ชาวบานหลวง หมู 1 อําเภออมกอย จังหวัดเชยีงใหม.  สัมภาษณ, 23, 31 ตุลาคม  
  2546. 
พออุยนอย  เปงหลา.  ชาวบานใหม หมู 2 อําเภออมกอย จงัหวัดเชียงใหม.  สัมภาษณ, 23 ตุลาคม  
  2546. 
ศรีวรรณา  สุขแกว.  ชาวบานหลวง หมู 1 อําเภออมกอย จังหวดัเชยีงใหม.  สัมภาษณ, 24 ตุลาคม  
  2546.  
วิไลกุล มูลละ.  ชาวบานหลวง หมู 1 อําเภออมกอย จังหวดัเชียงใหม.  สัมภาษณ, 2 พฤศจิกายน  
  2546. 
อุยใจ  หลาจั่นและแมศรี  จนัเปง.  ชาวบานหลวง หมู 1 อําเภออมกอย จงัหวัดเชียงใหม.  สัมภาษณ,  
  22 พฤศจิกายน 2546. 
ทิวาพร  มากพนู.  ชาวบานหลวง หมู 1 อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม.  สัมภาษณ, 22 พฤศจิกายน  
  2546. 
แมอุยแกน  สุระวงศและสังวาลย  ทองสา.  ชาวบานหลวง หมู 1 อําเภออมกอย จังหวดัเชียงใหม.   
  สัมภาษณ, 24 พฤศจิกายน 2546. 
อัญชัน  ไชยวงศ.  ชาวบานหลวง หมู 1 อําเภออมกอย จงัหวัดเชียงใหม.  สัมภาษณ, 24 พฤศจิกายน  
  2546. 
แมอุยฟู  ออนเสาและแมดา  จันสําราญ.  ชาวบานหลวง หมู 1 อําเภออมกอย จังหวดัเชียงใหม.   
  สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน 2546. 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

182

ภาษาตางประเทศ 
   Agarwal, Bina.  The Gender and Environment Debate : Lessons from India Femenist  Studies.   
 Usa: University of Maryland, 1992. 

Braidotti, Rosi and Ewa Charkiewicz. Women’s the Environment and Sustainable Development.  
 London Uk : Zed Book,1993. 

Esterik, Penny Van.  “Rewriting Gender and Development Anthropology in Southeast Asia.”  In  
  ‘Male’ and ‘Female’ in Developing Southeast Asia, 247 – 257.   Edited by Wazir Jahan  
  Karim.  Oxford : Berg Publishers, 1995. 
 .   Women of Southeast.  Center for Southeast Asian Studies: Northern Illinois  
  University, 1996. 
Food and Argriculture Organization.  Rural Women and Food Security : Current Situation And   
  Perspective.  Rome Italy : Food and Argriculture Organization, 1998. 
Ganjanapan Santita.  “A Comparative Study of Indigenous and Scientific Concept in Land and  
  Forest Classification in Northern Thailand,” In  Seeing Forest for Free, 250-260.   
  Edited by Philip Hirsch.  Chiangmai : Silkworm Books,1996. 
Green, Cathy et.al. Feminist Vision of Development : Gender Analysis and Policy.   London Uk:  

 Routledge, 1998. 
Karim, Wazir Jahan.  “Introduction : Genderising Anthropology in Southeast Asia.” In ‘Male’  
  and ‘Female’ in Developing Southeast Asia, 11 – 34.  Edited by Wazir Jahan Karim.   
  Oxford: Berg Publishers, 1995. 
Keyes, Charles F.  “Approaches To The Study Of  Indigenous Knowledge System: Some  
  Preliminary Thoughts,” ใน ระบบความรูพื้นบานปจจุบนั: การวจิัยและพัฒนา, 50-63.  
  ชยันต  วรรธนะภูตแิละฉันทนา บรรพศิริโชติ บรรณาธิการ.  โครงการศึกษาและการ 
  พัฒนา สถาบันวิจยัสังคม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, 1997. 
Mehta, Manjari.  “Our Lives are no Different From that of Our Buffaloes,” In Feminist Political  
  Ecology, 190-210.  Edited by Dianne Rochelean.  London Uk: Routledge, 1998. 
Montagu, Ashley.  Man : his first million years.  New York: The World Publishing Company,  

 1958. 
Redfielf, Robert.  Peasant Society and Culture.  Chicago : The University of Chicago, 1956. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

183

Seymour - Smith, Charlotte.  Macmillan Dictionary of Anthropology.  London: The Macmillan  
  Press, 1986. 
Vidya Bhushan Sachadeva.  Introduction to Sociology.  Allahabad: S.N., 1992.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Chapter6
	Chapter7
	Bibliography
	Appendix

	Button51: 
	Button52: 
	Button53: 
	Button54: 
	Button55: 
	Button56: 
	Button57: 
	Button58: 
	Button59: 
	Button60: 
	Button61: 
	Button62: 
	Button63: 
	Button64: 
	Button65: 
	Button73: 
	Button72: 
	Button71: 
	Button70: 
	Button75: 
	Button76: 
	Button77: 
	Button78: 
	Button79: 
	Button81: 
	Button82: 
	Button83: 
	Button84: 
	Button85: 
	Button86: 
	Button87: 
	Button88: 
	Button91: 
	Button90: 
	Button92: 
	Button93: 
	Button94: 
	Button97: 
	Button98: 
	Button100: 
	Button101: 
	Button103: 
	Button104: 
	Button105: 
	Button107: 
	Button106: 


