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ตํารวจ หมอดู และสือมวลชนล้ วนพากันคาดการณ์ว่าสงกรานต์ปีนีจะมีคนตายมากเป็ น
ประวัติก าร ส่วนใหญ่จะเกิดจากอุบัติเ หตุบนถนนหนทาง จึงมีก ารเตือนกันไว้ ว่า “เมาอย่าขับ ”
เหล้ าจึงเป็ นหัวข้ อของการถกเถียงในหลายวงการ โดยเฉพาะเมือขบวนการคนจนนําเสนอปั ญหา
เหล้ าพืนบ้ านให้ รัฐบาลพิจารณายกเลิก พ.ร.บ. สุรา พ.ศ.2493 ซึงเป็ นฐานของการผูกขาดเหล้ า
โดยบริษัทเอกชน พร้ อมกับ เปิ ดให้ ชาวบ้ านผลิตและจําหน่ายเหล้ าได้ อย่างถูกกฎหมาย ประเด็นนี
อาจทําให้ บางคนทีไม่เข้ าใจมองไปว่าการเรียกร้ องของชาวบ้ านเป็ นเรื องไม่ชอบธรรมเพราะผิดทัง
กฎหมายและผิดทังศีลธรรม
วันนีเราลองมาดูเรืองนีกันว่ามันมีทีมาทีไป เบืองหน้ าเบืองหลังอย่างไรบ้ าง
พอพูดถึง “เหล้ า” คนจํานวนไม่น้อยก็มกั จะคิดถึงเรื อง “เมา” ควบคู่กันไปและเมือคิดถึง
เรืองเมาแล้ วก็มกั จะคิดไปในด้ านลบเป็ นส่วนใหญ่ ทัง ๆ ทีคําว่า “เมา” อาจมีความหมายในด้ านดี
ควบคูอ่ ยู่ด้วย แต่เราก็เลือกเอาเฉพาะด้ านไม่ดีมาพูดกัน อย่างเช่น “เมาไม่ขบั ” เป็ นต้ น
ด้ วยเหตุนี หลายคนอาจไม่ค่อยสะดวกใจกับ ข้ อเรี ยกร้ องของคนจนที บางตอนระบุว่า
“เหล้ าเป็ นวิถีชีวิตของคน” นันนะซิ….. เป็ นวิถีชีวิตในแง่ไหนอย่างไร มันเป็ นอบายมุขไม่ใช่หรื อ ถ้ า
ใช่แล้ วละก็จะสนับสนุนชาวบ้ านทําไมในเมือมันเป็ นสิงเลวร้ าย
ในเอกสารข้ อเสนอและแนวทางแก้ ไขปั ญหาเหล้ าพืนบ้ าน โดยอนุกรรมการแก้ ไขปั ญหา
เหล้ าพืนบ้ านทีรัฐบาลโดยนายประพัฒน์ ปั ญญาชาติรัก ษ์ รมช. เกษตรฯ ลงนามแต่งตังขึนมา
ทํางาน เมือ 12 มิถนุ ายน 2544 มีข้อความตอนหนึงระบุว่า “…ทังนีเราพบว่าในวิถีชีวิต ประเพณี
วัฒนธรรม ตลอดจนพิธีกรรมทุกอย่าง โดยเฉพาะทางภาคเหนือของไทยซึงเกียวข้ องกับผีเกียวข้ อง
กับข้ าว การเกิด แก่ เจ็บ ตาย รวมไปถึงงานบุญต่าง ๆ ก็ต้องใช้ “เหล้ า” เป็ นสือถึงความศรัทธา
ข้ อความข้ างบนนันแหละทีสะท้ อนว่า “เหล้ าเป็ นวิถีชีวิต” กล่าวคือ
ข้ าวเป็ นอาหารหลักของคนไทย การปลูกข้ าวจะได้ ผลหรื อไม่ได้ ผลเป็ นความเป็ นความ
ตายเลยทีเดียว คนไทยรู้จกั คัดเลือกพันธุ์ข้าว รู้วา่ จะปลูกข้ าวตรงไหน ในฤดูอะไร รู้จักอุปนิสยั ข้ าว
ว่าพันธุ์ไหนชอบนํามากก็ปลูกในนาดําหรือนาหว่าน แต่ถ้าปลูกในทีดอนนําน้ อย ข้ าวอยู่ได้ เพราะ
นําฝน ก็เ ลือกและคัดสรรเมล็ดพันธุ์อีกชนิดหนึงทีเราเรี ยกกัน ทัวไปว่าข้ าวไร่ ในที ลุ่มมีนํ ามาก

เกินไปในบางช่วง แต่พอไปถึงอีกบางช่วงนําก็จะน้ อยไม่พอเลียงต้ นข้ าว จะทําอย่างไร? พวกเขาก็
พากันคิดค้ นและร่วมกันสร้ างระบบชลประทานขึนมาแก้ ปัญหา ทํากันมาเป็ นหลายร้ อยปี แล้ ว ถ้ า
ข้ าวไม่งามพวกเขาก็จะใส่ป๋ ยุ ขีวัว ขีควาย ข้ าวก็งามขึนมาให้ ชืนใจ ทีว่ามานีเป็ น “ความรู้พืนบ้ าน”
เกียวกับธรรมชาติทีผ่านการปฏิบตั ิอย่างได้ ผลมาเป็ นร้ อยเป็ นพันปี เป็ นควมรู้ทีถ่ายทอดปรับปรุง
แก้ ไขกันมาจนช่วยจรรโลงให้ สงั คมชาวไร่ชาวนาสามารถฟั นฝ่ าอุปสรรคขวากหนามมาจนถึงทุก
วันนี
อย่างไรก็ตามบางครังบางคราวชาวไร่ชาวนาก็เผชิญกับภาวะฝนแล้ ง นําท่วม ลมพายุ ฝูง
สัตว์แมลงลงกินข้ าว ภาวะเหล่านีบางครังก็คาดการไม่ได้ หรื อจะจัดการตามความรู้พืนบ้ านบน
ฐานของ “ธรรมชาติ” แต่เพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้ จําเป็ นจะต้ องสร้ างความรู้ว่าด้ วย “อํานาจเหนือ
มนุษย์-เหนือธรรมชาติ” ขึนมาเพือจัดการกับปั ญหาเหล่านัน ดีกว่าจะงอมืองอตีนยอมรับสภาพ
ของการอดยากขาดแคลนอาหารโดยไม่พยายามต่อสู้
อํานาจทีว่านีคือ วิญญาณ ภูติ ผี สาง เทวดา อํานาจฟ้า อํานาจนํา อํานาจป่ า อํานาจดิน
ในความเชื อของคนไทยและอีก หลาย ๆ สังคม-วัฒนธรรมในโลกทุก สิงทุก อย่างมีผีมี
วิญญาณคอยปกป้องดูแล ดินก็มีผี ดอยก็มีผี ป่ าก็มีผี ห้ วยหนองคลองบึง แม่นํา ทะเล มหาสมุทร
ต่างก็มีผี ในไร่ในนาก็มีผี ถ้ าจะทํานาปลูกข้ าวให้ ได้ ผล นอกจากจะใช้ ความรู้พืนบ้ านว่าด้ วย เมล็ด
พันธุ์ ดิน นํา ลม และแสงแดด อย่างเต็มทีแล้ ว ยังจะต้ องพึงพาอาศัยความรู้ทีจะติดตัวหรื อเข้ าถึง
“อํานาจ” ของผี สาง เทวดา ฟ้าดิน อีกด้ วย
ความรู้ในด้ านนีคือเรืองของลัทธิความเชือ และพิธีกรรมทีจะเข้ าถึงอํานาจเหล่านัน
ในการทําพิธีกรรมไม่เพียงแต่จะต้ องมีผ้ ปู ระกอบพิธีกรรมทีทรงความรู้เท่านันไม่ ยังจะต้ อง
ใช้ เวทย์มนต์คาถา และอีก หลายสิงหลายอย่างในรู ป ของเครื องเซ่น สังเวยที จะเผยประตูเข้ าสู่
อํานาจเหล่านัน
“เหล้ า” เป็ นหนึงในเครืองมือสําคัญของการเข้ าถึงซึงอํานาจ ไม่ว่าอํานาจนันจะเป็ นเทพ
เทวดาทีบูช าโดยเจ้ าพระยามหากษั ตริ ย์ หรื อจะเป็ นผีน า ผีนํ า ผีป่า ผีฝายของชาวบ้ าน ไม่ว่าผู้
ประกอบพิธีกรรมจะเป็ นพราหมณ์ปโุ รหิต รัฐมนตรีเกษตร หรือหมอผีของชาวบ้ าน ชาวป่ า ชาวดอย
ก็มกั หนีไม่พ้นต้ องใช้ เหล้ าเข้ ามาเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการเข้ าถึง
การผลิตในไร่ นา ป่ าเขา เป็ นเรืองสําคัญในวิถีชีวติ ของชาวบ้ านมาแต่ โบราณกาล
ฉันใด เหล้ าก็ได้ เป็ นส่ วนหนึงของวิถีชีวิตชาวบ้ า นตามขันตอนการผลิตต่ าง ๆ มาโดย
ตลอดฉันนัน
นอกเหนือไปจากนัน วงจรชีวิตของผู้คนยังต้ องหมุนเวียนเปลียนผันไปตามเวลา เกิด แก่
เจ็บ ตาย แต่งงาน ขึนบ้ านใหม่ เดินทาง ย้ ายถินฐาน เปลียนอาชีพ เกิดอุบัติเหตุแต่รอดตาย ขึน
รัชกาลใหม่ ศักราชใหม่และโอกาสอืน ๆ อีกมากมายทีมีความสําคัญต่อความสัมพันธ์ ของมนุษย์

การเกิด ไม่ใ ช่เป็ นเพียงแค่ทารกคลอดออกมาจากท้ องแม่แค่นัน หากแต่เป็ นเรื องของ
ความสัมพันธ์ทีพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ครอบครัว กลุ่มเครื อญาติ และชุมชนได้ สมาชิกคนใหม่ จึง
จํ าเป็ นจะต้ อ งแน่ ใ จว่า อี ก หนึ งปาก หนึงท้ อง และอีก หนึงแรงงานในอนาคตจะต้ องอยู่รอด
ปลอดภัย คนสมัยนีก็จะพึงหมอ พึงความรู้และเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่แต่ประการเดียว แต่
ชาวบ้ านชาวชนบทไทยมักต้ องแสวงหาความมันใจว่าลูกทีเกิดจะไม่ตาย ไม่เจ็บไข้ ได้ ป่วย จึงขอ
อํานาจผี เทวดา อารักษ์ เข้ ามาช่วยอีกแรงหนึงด้ วย “เหล้ า” ก็อาจเข้ ามามีบทบาทไม่ทางใดก็ทาง
หนึง อย่างน้ อยก็เฉลิมฉลอง
การแก่ ก็เช่นกันมันไม่ใช่เป็ นเพียงแค่หลายปี ผ่านไป วัยมากขึนเท่านันไม่ จากทีเคยเป็ น
พ่อ-แม่ ก็ก ลายเป็ นปู่ -ย่า ตา-ยาย มีลกู หลานมากมาย ไร่ นา วัว ควายก็เ พิมพูน จากเด็กหญิ ง
เด็กชาย เติบโตขึนมากลายเป็ นหนุ่ม สาว สมควรบวชก็บวช สมควรเรี ยนก็เรี ยน สมควรมีเหย้ ามี
เรือนก็มี โอกาสเหล่านีเป็ นส่วนหนึงของกระบวนการแก่ทังสิน งานบวช งานหมันงานหมาย งาน
แต่งงานเป็ นการปรับเปลียนบทบาท หน้ าทีหรื อจะพูดว่าเป็ นการปรับเปลียนความสัมพันธ์ทาง
สังคมของมนุษย์ทีมีความสําคัญต่อชีวิตของสัตว์สงั คมมากบ้ างน้ อยบ้ างตามแต่กาละเทศะและ
เงือนไขแวดล้ อมต่าง ๆ และการปรับความสัมพันธ์เช่นนีก็มกั จะหนีไม่พ้นการทําพิธีกรรมและเฉลิม
ฉลอง
การเจ็บ แม้ วา่ จะถือว่าเป็ นปกติวิสยั ของมนุษย์ แต่การเจ็บการไข้ ถ้าไม่ให้ มนั เกิดขึนได้ ก็
จะดีทีสุด แต่ถ้าเกิดเจ็บเกิดไข้ ขนมาทํ
ึ
าอย่างไรจะป้องกันไม่ให้ รุนแรงจนถึงพิการหรือตายได้ ขึนอยู่
กับว่าในสังคมนัน ๆ มีวฒ
ั นธรรม หรื อความรู้ว่าด้ วยเรื องการเกิด การแก่ การเจ็บไข้ และการตาย
ของมนุษย์วา่ อย่างไร สาเหตุการเจ็บไข้ ได้ ป่วยของความเชือแบบไทย ๆ มีหลายเหตุ ตังแต่ธาตุดิน
นํา ลม ไฟ ในร่างกายแปรปรวน ผีทํา คนทํา เทวดาทํา กรรมเก่า ดวงดาวส่งอิทธิพลประเภทพระ
ศุกร์เข้ าพระเสาร์แทรก กินผิด อยู่ผิด ขวัญหาย และยังมีเหตุอีกมากมายจาระไนไม่หมด วิธีรักษาก็
ตังแต่ใช้ สมุนไพร เวทย์มนต์คาถา ไล่ผี ไหว้ ผี ทําบุญ ทําทาน ปั ดรังควาญ สะเดาะเคราะห์ต่ออายุ
สืบชะตา เรี ยกขวัญ ร้ องขวัญ มัดมือ เป็ นต้ น ตัวเหล้ าเองในบางครังก็ถือเป็ นยา สมุนไพรบาง
ตําหรับต้ องดองเหล้ าจึงจะให้ ผลชงัด ส่วนในพิธีก รรมเซ่นไหว้ สะเดาะเคราะห์ต่าง ๆ ขาดเหล้ า
ไม่ได้ เว้ นแต่พิธีพทุ ธและอิสลาม
ตาย ถ้ าเลียงได้ คนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากตาย แต่สดุ ท้ ายก็ต้องตายเหมือนกันหมด ประเพณี
การทําศพของคนไทยมักจะมีคนมาช่วยงานกันไปมากน้ อยตามฐานะ พิธีศพจึงไม่เพียงแต่เป็ นการ
จัดการให้ กบั ผู้ตายได้ ไปสูส่ วรรค์หรือโลกของบรรพบุรุษเท่านัน มันยังเป็ นการตอกยําความสัมพันธ์
ของคนทียังอยู่วา่ จะคบหาช่วยเหลือกันต่อไปหรือไม่ ถ้ าไม่ ก็ไม่ต้องไปเผาผีกนั
ดังนันงานศพตามชนบทจึงมัก จะเลียงข้ าวเลียงเหล้ า คนมาช่ว ยงาน เพราะเป็ นการ
ประสานความสัมพันธ์กนั ต่อไป
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