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การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในหญิงวัยแรงงาน 
หมูบานแมงอนกลาง ตําบลแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

  
                                             นายสมชาย  จันทรซา 
                                                                   สถานีอนามัยอางขาง  
                                                                                        อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม                                 

 
บทนํา 

 
 การด่ืมเหลาในผูหญิงน้ัน ในสังคมไทยยุคปจจุบันเริ่มจะเห็นเปนเรื่องปกติทางสังคม
ไปแลว สังเกตไดจากงานรื่นเริง สถานบันเทิงตางๆ พบผูหญิงจํานวนไมนอยมีการดื่มเหลาเม่ือ
เทียบกับผูชาย จากขอมูล ในชวงเวลาเพียง 5 ป (พ.ศ.2539-2544) ผูหญิงวัย 15-19 ป ที่ด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลเพ่ิมจํานวนขึ้นรอยละ 90 หรือเกือบเทาตัว คือ จากรอยละ 1.0 เปน รอยละ 
1.9 ทั้งน้ี นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระบุขอมูลการวิเคราะห
สถานการณในอนาคตจากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ วาการดื่มเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลของคนไทยมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในทุกเพศและทุกกลุมอายุ และมีโอกาสที่ผูหญิงจะดื่ม
สุราหนักขึ้น คือมากกวา 3-4 ครั้งตอสัปดาห  (www.thaihealth.or.th. 20 มิถุนายน 2550) 
 และยังพบวาหญิงไทยหันมาดื่มกันมากขึ้น ซ่ึงจากการสํารวจของสํานักงานสถิติ
แหงชาติครั้งลาสุด (พ.ศ.2544) พบวา ในจํานวนคนไทยวัยเกิน 15 ป ที่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
ซ่ึงมีจํานวน 15.3 ลานคน เปนผูหญิง 2.3 ลานคน หรือคิดเปน รอยละ 32.6 ของผูด่ืม และคิด
เปนรอยละ 9.8 ของประชากรผูหญิงวัยเกิน 15 ปทั้งหมด  และในชวง 7 ป ที่ผานมาตั้งแต พ.ศ.
2539-2546 กลุมหญิงที่มีอายุระหวาง 15 ถึง 19 ป เปนกลุมที่นาจับตามากที่สุด เน่ืองจากมีการ
เพ่ิมจํานวนขึ้นเกือบ 6 เทา คือ จากรอยละ 1.0 เปนรอยละ 5.6 และในกลุมหญิงที่ด่ืมน้ีรอยละ 
14.1 เปนกลุมที่ด่ืมประจํากลาวคือ ด่ืม 1 ถึง 2 ครั้งตอสัปดาหจนถึงด่ืมทุกวัน (ยงยุทธ และ
บังอร 2547)  

จากการสังเกตของผูศึกษาเอง ในพ้ืนที่ที่ทํางานหมูบานแมงอนกลาง ตําบลแมงอน 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ปจจุบันพบกับเหตุการณน้ีดวยตนเอง ตามรานคาขายของชําใน
หมูบานมีการขายเหลาแทบจะทุกราน  ภาพที่พบเห็น กลุมผูหญิงนั่งรวมกันประมาณ 4-5 คน 
น่ังด่ืมเหลากันอยางสนุกสนาน แลวยังพบตามสถานที่ทํางาน ในสวนลิ้นจ่ี สวนสม ทุงนา โดยจะ
มีนายจางนําเหลาไปเลี้ยงคนงานเปนประจํา 
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ในสวนของงานรื่นเริงตางๆ เชน งานขึ้นบานใหม งานแตงงาน งานผาปา ทอดกฐิน 
งานปใหม หรือแมกระทั่งประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน ขายของไดมากเปนพิเศษ ได
กําไรจากการทําสวน รวมไปจนถึงการเสี่ยงโชคคือเลนหวยไมวาจะเปนหวยรัฐและหวยใตดิน  
งานทําบุญฉลองสิ่งกอสรางของวัด หรือทางภาคเหนือเรียกงานนี้วา งานปอยหลวง หลีกเลี่ยง
ไมไดตองมีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ไมวาจะเปนเหลา เบียร ขายกันอยางมากมายเลือกไดทุกยี่หอ 
มีการดื่มกันโดยเฉพาะกลุมหญิงวัยแรงงาน จับกลุมกันเปนกลุมๆ ตั้งวงกันพูดคุยกัน พรอมกับ
การดื่มอยางสนุกสนาน จากสภาพสังคมชุมชนในยุคสมัยปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และจาก
ขอมูลเบื้องตนที่ไดจากการสังเกตในชุมชน การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลไดขยายจากกลุม
ชายวัยแรงงานไปสูกลุมหญิงวัยแรงงานเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ  
 ดังน้ันผูศึกษาจึงมีความสนใจที่อยากจะทําการศึกษาถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม ประเพณี การดําเนินชีวิต การรวมกลุมของหญิง กับการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
ในหญิงวัยแรงงานของหมูบานแมงอนกลาง ตําบลแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือทํา
ความเขาใจสภาพ บริบทของชุมชนที่ เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงมีผลตอการบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลในกลุมหญิงวัยแรงงานในชุมชน 
 
วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือศึกษาบริบทชุมชนของบานแมงอนกลาง ตําบลแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
         คําถามการวิจัย 
         1.1 สภาพสังคม การดําเนินชีวิตของหญิงวัยแรงงานของหมูบานแมงอนกลาง เปน
อยางไร 
         1.2 สภาพเศรษฐกิจภายในครอบครัวของหญิงวัยแรงงานของหมูบานแมงอนกลาง เปน
อยางไร 
         1.3 วัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชนกับการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในหญิงวัย
แรงงานของหมูบานแมงอนกลาง เปนอยางไร 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของหญิงวัยแรงงานที่บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
         คําถามการวิจัย 
         2.1 รูปแบบการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในหญิงวัยแรงงานของหมูบานแมงอนกลาง 
ในมุมมองเวลา สถานที่ เปนอยางไร 
         2.2 นิยาม ความหมายของเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในหญิงวัยแรงงานของหมูบานแมงอน
กลาง เปนอยางไร 
         2.3 การรวมกลุมของหญิงวัยแรงงานของหมูบานแมงอนกลางที่มีผลตอการบริโภค
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลในหญิงวัยแรงงานของหมูบานแมงอนกลาง มีอะไรบาง 
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ระเบียบวิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งน้ีใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative study) การเลือกพื้นที่
ในการศึกษาในครั้งน้ี ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแกพ้ืนที่หมูที่ 2 
บานแมงอนกลาง ตําบลแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม โดยพิจารณาจากพื้นที่ชนบทที่เริ่ม
มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจ จากเกษตรกรรมสูการคาขายผลผลิตมากขึ้น สงผลใหสภาพ
เศรษฐกิจคอนขางมีความมั่นคงกวาหมูบานอ่ืนในพื้นที่รับผิดชอบ 
 กลุมตัวอยางที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาถึงบริบททางสังคม วัฒนธรรม
ของหมูบานแมงอนกลาง ที่มีการเปลี่ยนแปลงเปนพลวัต และมีผลตอการบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลของหญิงวัยแรงงานที่มีอายุระหวาง 30- 59 ป ที่อาศัยอยูในหมูบานแมงอนกลาง 
ตําบลแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม โดยกลุมตัวอยางในการศึกษานี้แบงออกเปน 2 กลุม 
คือ กลุมตัวอยางผูใหขอมูลพ้ืนฐานดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน คือผูอาวุโสของหมูบาน 
จํานวน 5 คน เปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของหมูบาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในหมูบานแมงอนกลาง กลุม
ตัวอยางผูใหขอมูลการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ไดแก หญิงวัยแรงงานที่มีอายุระหวาง 30 
ถึง 59 ป ที่บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลและอาศัยอยูในหมูบานแมงอนกลาง ตําบลแมงอน 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม โดยคัดเลือกจากผูที่มีความพรอมและเต็มใจในการใหขอมูลดวย
วิธีการสัมภาษณเชิงลึก กลุมหญิงวัยแรงงานที่ไปรับจางดวยกัน กลุมหญิงที่รวมด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลดวยกัน จํานวน 8 คน 
 การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ และการสังเกตแบบมี
และไมมีสวนรวม ในเหตุการณสําคัญตางๆ เชน ประเพณีสลากภัตร งานรื่นเริงตางๆ 
ทําการศึกษาดวยตนเองและศึกษาเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา นําเสนอผลการศึกษา
ดวยวิธีการเขียนเชิงพรรณนาวิเคราะหในทางสังคมศาสตร 
 ในการนําเสนอผลการศึกษาการศึกษาครั้งน้ีจะแบงการนําเสนอออกเปน 5 สวน 
สวนที่ 1 จะศึกษาถึงประวัติศาสตรชุมชน บริบทชุมชน สภาพทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ 
รวมถึงประวัติศาสตรเหลาในชุมชนวามีความเปนมา เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันในการทํางาน 
การดํารงชีวิตในสังคม ตลอดจนมาเกี่ยวของกับหญิงวัยแรงงานอยางไร สวนที่ 2 ศึกษาถึง
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมในชุมชนที่มีความเกี่ยวของกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล รวมถึงการ
จัดงานเลี้ยงในโอกาสตางๆ ที่มีผลตอการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในหญิงวัยแรงงาน สวนที่ 3 
ศึกษาถึงการรวมกลุมของหญิงวัยแรงงานในการทํางาน ระบบการจางงานของนายจาง รวมถึง
การเลี้ยงเครื่องด่ืมแอลกอฮอลหลังจากที่ทํางานเสร็จ เพ่ือสรางแรงจูงใจในการทํางาน สวนที่ 4 
ศึกษาถึงนิยามหรือความหมายของเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในมุมมองของหญิงที่ด่ืมวาหญิงที่ด่ืม
เหลานั้นใหความหมายของเครื่องด่ืมแอลกอฮอลวาอยางไร สวนที่ 5 สรุปผลการศึกษา 
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สวนที่ 1 
ประวตัิศาสตรและบรบิทชุมชน  

 
ประวตัิศาสตรและบรบิทชุมชน 
 “บานแมงอนกลาง” เปนชื่อของหมูบานที่ตั้งอยูทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม 
ระยะหางจากตัวจังหวัดประมาณ 132 กิโลเมตร ชื่อของหมูบานตั้งขึ้นตามชื่อของลําน้ําที่ไหลที่
ผานหมูบานมาตั้งแตอดีต ซ่ึงแตกอนเปนสายน้ําที่หลอเลี้ยงชีวิตผูคนที่อาศัยในหมูบาน ใชใน
การอุปโภคและบริโภค ทําสวน ทํานา ทําไร และเปนเสนทางในการขนสงสิ่งของตาง ๆ ไมวาจะ
เปนของปา พืชผัก ไมไผที่นํามาใชในการดํารงชีวิต รวมถึงการเดินทางโดยทางน้ํา โดยแพไมใผ 
สวนทางบกก็จะใชวัวตาง เดินทางไปหาของปารวมถึงการเดินทางไปยังอําเภอ เพ่ือติดตองาน
ราชการ โดยไดจากคําบอกเลาของพออุยคํา สุมณี วัย 77  ป ผูสูงอายุรุนแรกๆ ที่มาอาศัยอยูใน
หมูบานและพอจะจําอะไรไดดีกวาคนอื่น ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนประธานชมรมผูสูงอายุบาน
แมงอนกลาง และเปนโฆษกประจําหมูบาน ที่เวลาจะพูดเสียงตามสาย ทานจะพูดวา “ฮัลโหล ฮัล
โหล หน่ึง สอง สาม สวัสดีครับ...” ทุกครั้งที่ทานไดประชาสัมพันธ จนเปนที่ติดหูชาวบาน และ
ชาวบานก็จะแซวเปนประจํา ดวยสโลแกนขางตน ใหขอมูลวา 
  ในอดีตบานแมงอนกลางนั้น ไมไดใชชื่อน้ี แตเดิมเรียกชื่อวา “บานแมงอนนอย” ซ่ึง
ไดจากการบอกเลาของพอนอยแสน ซีคํา วัย 88 ป ที่หูไมคอยจะไดยิน ตามองอะไรก็ไมเห็น
แลว เวลาจะถามตองพูดดังๆ ทานถึงจะไดยิน   ทานเปนผูสูงอายุที่บุกเบิกรวมกับผูสูงอายุคน
อ่ืนๆ แตเพ่ือนๆ ของทานไดกลับบานเกาไปหมดแลว  จากการสอบถามพอจะไดความวา 
หมูบานแมงอนกลางหรือเดิมมีชื่อวาบานแมงอนนอย ไดกอตั้งเม่ือประมาณ ป พ.ศ. 2427 โดยมี
พออุยก่ําและพออุยกา1 สองพี่นองที่รวมกันเปนผูนําในการพัฒนา บุกเบิกที่ดินทํามาหากิน โดย
จากคําบอกเลานั้น ในสมัยกอนนั้นพ้ืนที่มีสภาพเปนปารก มีความสมบูรณมาก เต็มไปดวยตนไม
ใหญ มีทั้งพืช ผักนานาชนิด ของปาหลากหลายชนิด มีลําน้ําแมงอนไหลผานหมูบานตลอดทั้งป 
เปรียบเสมือนเสนเลือดใหญที่หลอเลี้ยงรางกายของเรา  รวมถึงสัตวปาที่หาดูไดยาก เชน กวาง 
เกง กระตาย หมี เสือ ซ่ึงในปจจุบันไมมีหลงเหลือใหเห็นแลว  
 เน่ืองจากมีสภาพปาที่สมบูรณ มีพ้ืนที่ทําการเกษตรเหมาะสม และมีสายน้ําแมงอน
ไหลผานตลอดทั้งป จึงมีบรรดาผูมาอยูกอนหนานี้แลว ไดชักชวนญาติพ่ีนองจากอําเภอสันปา
ตอง และอําเภอแมแตง ซ่ึงหางจากอําเภอฝางประมาณรอยกวากิโลเมตร โดยจากคําบอกเลา
ของพอนอยตา ฟองแกว วัย 88 ป สุขภาพก็ไมคอยแข็งแรงมากนัก เวลาเดินจะเดินหลังคอมๆ 
โดยใชไมเทาพยุง ชวยในการเดิน เวลาพูดเสียงจะสั่น และชา ซ่ึงทานก็เปนเสี่ยว (เพ่ือน) 
เดียวกัน กับพอนอยแสน เลาวา “สมัยตะกอน มีปนองกั๋น จากแมแตง กอดี จากสันปาตองกอดี 
ยายตวยกั๋นมา” มาตั้งรกรากใหมที่หมูบานแหงนี้ แตเดิมมีประมาณ 16 ครอบครัว อยูรวมกัน

                                                        
1 พออุย เปนสรรพนามเรียกผูสูงอายุเพศชายทางภาคเหนือ 
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แบบพ่ีแบบนอง ถอยทีถอยอาศัย ไมมีเร่ืองทะเลาะเบาะแวงกัน เน่ืองจากสวนใหญจะเปนพ่ีนอง
กัน ความสัมพันธกันคอนขางดี ใครมีปญหาอะไรก็ชวยเหลือซ่ึงกันและกันอยูเสมอ 
 ดวยสภาพพื้นที่ที่สมบูรณ ทั้งผืนดิน แหลงน้ํา และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ รวมทั้ง
อาหารการกินจากปา ทําใหการมาอยูอาศัยในหมูบานนี้ไมคอยมีเหตุการณเดือดรอนอะไร อยู
กันอยางสงบสุข โดยจากคําบอกเลาของแมอุยนวล ปญโญ หญิงสูงวัย อายุ 81 ป รูปรางเล็ก ผม
สีขาว ฟนในปากหมดไปแลว ใบหนามีแตความอิ่มเอิบ พรอมกับเคี้ยวหมากไปดวย เลาวาทาน
เปนผูหญิงรุนแรกๆ เหมือนกันที่มาอยูในหมูบานแหงนี้  การทํามาหากินในสมัยกอนนั้น จะทํา
การเกษตรตามบริเวณแมนํ้าแมงอนไหลผาน โดยจะพากันปลูกขาว ขาวที่ปลูกสวนใหญเปนขาว
เหนียว เอาไวกินกันในครอบครัว แจกจายญาติพ่ีนอง ไมขายเหมือนในปจจุบัน เหมือนเชน
ชาวนาในภาคกลาง ที่หัวใจของเศรษฐกิจเพ่ือการยังชีพคือสิ่งที่ชาวนาเรียกวา “ทํามาหากิน” 
หรือชาวนาในภาคอีสานเรียกวา “เฮ็ดอยูเฮ็ดกิน” น่ันคือการผลิตอาหารและของใชที่จําเปนใน
ชีวิตใหเพียงพอ อยางนอยก็เปนการเพียงพอแกชุมชนของตนเองหรือกลุมของชุมชนใกลเคียง 
(เสรี 2531: 27) พ้ืนที่ในการปลูกขาวนั้นมีไมมากนัก เพราะตองอาศัยแรงผูชายในการบุกเบิก 
ทานพูดวา “ไผไคไดตี้ไหน ก็เผี้ยวเอา” ซ่ึงสภาพแตกอนนั้นเปนปารกมาก มีตนไมใหญ ตองใช
สองมือ กับมีดฟน ยาวสักประมาณหนึ่งศอก พรอมกับวัดขนาดศอกตัวเองใหดูดวย แรงงานที่ใช
ก็คนในครอบครัวและญาติพ่ีนองมาชวยกัน แตกอนเขาเรียกวา “เอาม้ือ” กัน คลายกับการลง
แขกทางภาคกลาง 
 นอกจากการปลูกขาวที่แมอุยนวล เลาใหฟงแลว ยังมีการปลูกฝาย ที่แมอุยจันทร 
จันทรประเสริฐ วัย 65 ป ประธานชมรมผูสูงอายุบานแมงอนสันติสุข ที่แยกจากบานแมงอน
กลาง ไปเม่ือ ป พ.ศ.2544 แตโดยสายเลือดทั้งพอและแมทาน ก็เปนคนแมงอนกลางเหมือนกัน 
ทานนึกภาพสมัยที่พอกับแมทานยังมีชีวิตอยูเลาวา ภาพที่เห็นยังติดตาอยู แตกอนชุมชนมีการ
ปลูกฝายดวย ฝายที่ปลูกก็จะปลูกไมมากนัก เพราะมีพ้ืนที่ปลูกจํากัดเหมือนการปลูกขาว ปลูก
แลวก็เก็บดอกฝาย นํามาปน เปนเสนดาย แลวนํามาทอเปนเสื้อ เอาไวใสกันในหมูญาติ พ่ีนอง 
ไมไดทําเพื่อขาย แตจะเปนของขวัญในเทศกาลตางๆ เชน เทศกาลสงกรานต 
 ตอมา ป พ.ศ. 2500 ทางราชการไดเปลี่ยนชื่อหมูบานจาก “บานแมงอน” เปน “บาน
แมงอนกลาง” สืบเนื่องมาจากบานแมงอนน้ัน มีหมูบานอ่ืนมาลอมรอบ ไดแกบานแมสูน บานแม
ขา บานแมงอนขี้เหล็ก จึงเปลี่ยนชื่อมาเปน “บานแมงอนกลาง” และก็ใชชื่อน้ีมาจนถึงปจจุบัน
 ทางดานระบบเศรษฐกิจ พืชตัวใหมที่มีนายทุนมาสงเสริมในการปลูกก็มีเหมือนกัน 
พออุยคํา ใหขอมูลวา แตกอนจะปลูกออย การปลูกออยน้ันจะเปนการปลูกโดยชาวบานที่มีพ้ืนที่
ตามลุมแมนํ้า โดยจะมีนายทุนเปนคนนําเอากลาออยมาให พรอมทั้งปุย ยาฆาแมลง (แตในอดีต
ไมใชมากอยางเชนปจจุบัน) โดยแรงงานจะเปนคนในครอบครัว พออุยคําและพออุยแกว ก็เคย
ปลูกเหมือนกัน แตปลูกไมมาก ประมาณไรเศษๆ โดยแรงงานที่ชวยกันในตอนนั้น จะทํากัน
ระบบครอบครัว ชวยกันระหวาง พอ แม ลูก และเครือญาติที่มาชวยกัน (เอาม้ือ เอาวัน) เพราะ
ตอนนั้นปลูกกันไมเยอะมาก พอที่จะเลี้ยงตนเองและครอบครัว ไดก็พอใจแลว การขายผลผลิตก็
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จะนําไปสงเขาโรงงานที่มาตั้งในหมูบาน (ปจจุบันเหลือแตซาก) เพ่ือสกัดเปนน้ําออย2  โดยทาง
โรงงานก็จะนําไปสงขายในตลาดตามอําเภอตางๆ ที่ใกลเคียง เชนอําเภอแมแตง อําเภอพราว 
อําเภอแมอาย ใหไดบริโภคตอไป 
 พออุยคํายังใหขอมูลอีกวา แตกอนนอกจากจะปลูกออยแลว ยังมีการปลูกยาสูบที่สง
เขาโรงงานเหมือนกัน แตจะสงไปอบท่ีโรงอบใบยาสูบ ที่ตั้งอยูในหมูบานใกลๆ กับโรงงานสกัด
นํ้าออย โดยยาสูบจะปลูกกันในกลุมเกษตรกรที่มีพ้ืนที่สูงกวาไรออยไป  แตละครอบครัวก็ปลูก
กันไมมาก ประมาณครอบครัวละ 1-2 ไร รายไดก็ไมมาก พออยูไดกับภาวะเศรษฐกิจใน
สมัยกอน แรงงานก็จะเปนแรงงานในครอบครัว เหมือนกับการปลูกออย แตยาสูบน้ันจะเก็บบอย
กวา อาทิตยละครั้ง โดยจะใชเวลาชวงเชาในการเก็บใบยาสูบ โดยจะชวยกันระหวางชายและ
หญิง พอเก็บได เต็มหอบตนเอง ก็หอบมาวางไวที่คันดิน กองรวมกันไว จากนั้นผูชายก็จะหาบ
ใบยาสูบ โดยใสในตะกรา ที่มีไมสอด (ไมคาน) ทั้งสองขางจะมีตะกรายาสูบ หนักก็ประมาณขาง
ละ 20 กิโลกรัม แลวก็จะนําไปกองรวมกันไวที่ “หางโตง” 3 
 พอเก็บใบยาสูบเสร็จแลว ก็ปาเขาไปเวลาก็เกือบเที่ยง อาหารเที่ยงก็จะชวยกันทํา
และกินรวมกัน จากนั้นก็ชวยกันเสียบใบยาสูบในตอนบาย โดยฝายชายและฝายหญิงจะเปนฝาย
คัดใบยาสูบ และชวยกันเสียบใบยาสูบ ไมที่เสียบจะยาวประมาณ 1 ฟุต โดยจะคัดใบที่ดี สีสวย 
เสียบกอน ราคาใบยาสูบเกรดนี้จะไดราคาสูง ใบที่มีขนาดเล็ก สีไมได ไมสวย เปนรู ก็จะเสียบที
หลัง ราคาของใบยาสูบเกรดนี้จะต่ํา แทบจะไมไดราคาเลยก็วาได แลวก็นําไปสงโรงอบใบยาสูบ 
ระบบเศรษฐกิจชุมชนไดหมุนเวียนอยางนี้ไปชวงระยะเวลาหนึ่ง ตอมาเจาของโรงงานทําธุรกิจ
ตอไปไมไหว เจาของโรงงานก็ไดปดกิจการลง ทําใหเวลาตอมาชาวบานตองหันไปพ่ึงการปลูก
พืชตัวใหมทดแทนออยและยาสูบ 
 พืชเศรษฐกิจตัวใหม ที่มาแทนออยและยาสูบ ก็เปนลิ้นจ่ี ไมวาจะเปนพันธุเบา (กิม
เจงและฮวงฮวย) และพันธุหนัก (จักรพรรดิ์) พากันปลูกกันอยางมาก พออุยคํา ใหขอมูลวา จํา
ไดก็ประมาณ เม่ือ 20 ปที่ผานเริ่มมีการปลูกกัน ตางคนตางหาพื้นที่ใหม ในการปลูกเพิ่มขึ้น มี
นายทุนรายใหญมาทําการแผวถางปา ตางคนตางจับจอง ตนไมเล็กและใหญถูกโคนลม ดวย
ฝมือคนในพ้ืนที่และนายทุน พากันปรับพ้ืนที่ปามาเปนพ้ืนที่สวน โดยการจับจองกัน (เสนเล็กได
นอย เสนใหญไดมาก) ชวงนั้นทางการก็ไมไดเขมงวดอะไรกับการบุกรุกปา (ปจจุบันบุกรุก โดน
จับแน...) โดยพากันปลูกลิ้นจ่ี โดยจะปลูกตามๆ กัน จากหนึ่งครอบครัวกลายเปนสองครอบครัว 
จากสองครอบครัวกลายเปนสามครอบครัว และก็...เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ใชเวลาไมถึง 10 ป ก็มีเกือบ
กันทุกครอบครัว ไมมีมากก็มีนอย  เห็นจะได พออุยคําวา แตกอนมีสโลแกนของตําบลแมงอน
ที่วา “ปาสิ้น ลิ้นจ่ีแทน”  

                                                        
2
 จะเปนกอนเล็กๆ ขนาดเทาน้ําแข็งหลอด เอาไวทําขนม ปรุงอาหาร 

3เปนเพิง หลังคามุงดวยฟางขาว หรือใบตอง สวนใหญอยูตามทุงนา  
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 การดํารงชีวิตก็เปลี่ยนไปจากการทําการเกษตรแบบเลี้ยงชีพ แบบพอเพียง 
ชวยเหลือกันมาสูระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน ระบบแรงงาน การจางงาน ก็มีการเปลี่ยนแปลง 
จากแรงงานในครอบครัว เปลี่ยนมาเปนแรงงานที่ตองจางดวยเงิน อาชีพรับจางถือวาเปนอาชีพ
หน่ึงที่คนที่ไมมีสวนเปนของตนเอง หรือคนที่มีสวนแตไมมาก หันมารับจางจะดีกวา ความเสี่ยง
ก็ไมมี ในเรื่องขาดทุนจากสวน แรงงานตอนนั้นจะเปนแรงงานชายที่มีบทบาทในการแผวถางปา 
ตอมาเม่ือเก็บผลผลิตลิ้นจ่ี เริ่มมีแรงงานผูหญิงเขามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากแรงงาน
หญิงมีหนาที่ในการคัดลิ้นจ่ีใสกลอง จะมีความประณีตกวาแรงงานชาย แรงงานชายก็หันไปเก็บ
ลิ้นจ่ีที่ตน ตองไดขึ้นบนตน บางครั้งพลัดตกลงมาก็มี แลวก็แบกเขงลิ้นจ่ีมาสงใหแรงงานหญิงที่
สถานที่คัดลิ้นจ่ี เรียกวา “โฮง” โดยจะทําเปนศาลา พ้ืนดิน หลังคามุงสักกะสี ไมมีฝา ปลอยให
โลงๆ แรงงานหญิงก็จะคัดลงกลอง โดยคัดเปนเกรด เกรดเอ เกรดบี เกรดซี สวนที่รวงก็จะมี
พอคารายยอยมารับซ้ือ ไปควานเอาเนื้อไปสงโรงงานอาหารกระปองตอไป 
 ชวงแรกๆ การทําสวนลิ้นจ่ีรายไดคอนขางดี มีเงินมีทองใชกัน เศรษฐกิจชุมชนเริ่ม
ขยายตัวอยางรวดเร็ว ตอมาไมนานประมาณวา เก็บผลผลิตไปได 7-8 ป ลิ้นจ่ีเริ่มมีปญหาตน
โทรม ลูกไมดก รสชาติไมดี เน่ืองมาจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป สภาพดินเสื่อมโทรม ปญหาการ
ใชสารเคมีที่ทําลายดุลยภาพของธรรมชาติ สงผลใหการปลูกลิ้นจ่ีเร่ิมลดความนิยมลง ลงทุนไปก็
ไมคุมกับที่ไดมา (ขาดทุน) ทําใหตองเปลี่ยนมาเปนพืชเศรษฐกิจตัวใหมที่มาแรง คือ “สมสาย
นํ้าผึ้ง” 
 การปลูกสมในภาคกลางคือสมบางมดที่เคยมีชื่อ เร่ิมกลายเปนประวัติศาสตร ดวย
เหตุที่เขตปลูกสมของบางมดคอยๆ กลายเปนพ้ืนที่เมือง และชาวสวนพากันเลิกปลูก สภาพ
ระบบนิเวศนและภูมิอากาศถูกรบกวนจนไมเหมาะจะปลูกสมอีก ทําใหสมจากเชียงใหม 
โดยเฉพาะสมจากอําเภอฝางเขามาแทนที่  ในป พ.ศ.2542-2544 จากขอมูลพ้ืนที่การปลูกสม
จากป 2538 ถึงป 2544 มีพ้ืนที่ปลูกสมรวมกันทั้งเขต 3 อําเภอ มีมากถึง 33,936 ไร โดยในเขต
อําเภอฝาง มีการขยายพื้นที่การปลูกสมมากที่สุด (พรพิไล 2548) และยังเปนชวงขาขึ้นของสมที่
ปลูกในเขตอําเภอฝาง รวมทั้งเขตตําบลแมงอน ซ่ึงชาวบานบานแมงอนกลางก็หันมาปลูกสม 
แทนลิ้นจ่ีกันเกือบจะทุกครอบครัวที่ปลูกลิ้นจ่ี เกือบไมหลงเหลือลิ้นจ่ีใหเห็น แตก็มีบางครอบครัว
ที่ยังเก็บไว เผื่อวาสมยังไมออกลกูก็สามารถที่จะเก็บลิ้นจ่ีขายได 
 จากการเปลี่ยนแปลงสงผลใหเกิดมีแรงงานในการรับจางเก็บผลผลิตโดยเฉพาะสม ที่
ตองใชคนงานจํานวนมาก ทั้งแรงงานที่เปนคนไทยและแรงงานที่เปนตางดาว โดยแรงงานที่เปน
ตางดาว นายจางจะจางแรงงานสวนนี้ไวในสวนของตนเองเลย แรงงานตางดาวที่มารับจางที่ฝง
ไทยจะเปน “ไทยใหญ” และจะยายมาเปนครอบครัว มีทั้งพอ แม พ่ี นอง ลูก หลาน ครอบครัว
หน่ึงก็ประมาณ 5-6 คน นายจางจะใชงานทุกอยาง ไมวาจะเปนตั้งแตปลูก ดูแลรักษา ใหนํ้า ให
ปุย ฉีดยาฆาแมลง ชวยในการเก็บผลผลิตดวย สวนแรงงานไทย จะจางในการเก็บแตละครั้ง จะ
เก็บเฉพาะสมที่สุกพอดี โดยจะเก็บทีเดียวใหเสร็จภายในวันหรือสองวัน ใชคนงานมากนอย
ขึ้นอยูกับขนาดของสวนสม โดยไรหน่ึงก็จะใชคนงานประมาณ 4-5 คน สวนใหญแตละสวนจะ
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เก็บพรอมๆ กัน ฤดูการเก็บผลจะประมาณธันวาคมถึงกุมภาพันธของทุกป  แรงงานที่มีอยูแทบ
จะไมพอ เกิดการแยงคนงานกันขึ้น โดยเฉพาะแรงงานผูหญิงที่มีทักษะในการเก็บสม คัดเลือก
สมที่สุกพอดี  
 การเก็บสมน้ัน จําเปนตองไปเก็บตั้งแตเชา ผูหญิงมีหนาที่ในการเก็บ โดยจะมี
กรรไกรตัดผลสมและยามสะพาย (คลายยามพระสงฆ) โดยตัดเย็บมาจากถุงปุย โดยจะนําผลสม
ที่ตัดได ใสลงไปในยาม พอเต็มยามก็นําไปเทรวมกันในตะกราสม จากนั้นแรงงานผูชายก็จะยก
ตะกราสม ซ่ึงหนักประมาณ 25 กิโลกรัม ขึ้นรถ หรือถาไกลก็จะแบกตั้งแตบนดอยลงมายังรถ
กระบะ พอเต็มรถกระบะก็นําสมเหลานั้นไปยังโรงงานแวก ที่หางจากสวนไปประมาณ 2 
กิโลเมตร ในการแวกสมน้ันจะทําใหผิวสมสวย มันวาว นารับประทาน กอนที่จะสงตอไปยัง
ผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ โรงแวกสมจะกระจายตามตําบลตางๆ ในอําเภอฝาง ซ่ึงมี
ประมาณ 10 กวาโรง 
 โรงงานแวกสมในตําบลแมงอนจะมีอยูที่เดียว คือโรงแวกนายพล (ไมใชของนายพล 
ยศทหารแตเจาของชื่อพล)  สภาพภายในโรงแวกจะมีลักษณะการกอสรางแบบโรงงาน หลังคา
ยกสูง คลายโรงยิมแขงกีฬา  มีขนาดใหญเทากับเอาสนามบาสสองสนามมารวมกัน อยางไง
อยางนั้น ขางในโรงงานแวกสม จะเห็นเครื่องคัดสม มีลักษณะเปนสายพานไปตามรางลําเลียง
สมน้ัน จะมีเครื่องพนน้ํามัน (wax) อาบผิวสม ใหมันวาว หลังจากที่สมไดผานการเคลือบผิวแลว 
ก็จะมีชองที่สมแตละขนาดลอดลงไปยังตะกรา ที่มีขนาดระบุไว พรอมสงออกไปขายยังผูบริโภค 
สวนใหญจะมีรถมารับไปอีกที 
 ในสวนของแรงงานที่เขามาทํางานในโรงแวกสมน้ัน สวนใหญจะเปนแรงงานชายใน
พ้ืนที่ ตองใชแรงในการยกตะกราสมจากรถกระบะที่นําสมมาแวก จากตะกราสมยกขึ้นบนราง
เครื่องแวก จากตะกราสมที่แวกแลวยกขึ้นบนรถบรรทุกสิบลอ สวนแรงงานหญิงพบไดนอย 
โรงงานนี้พบลูกจางที่เปนหญิง ประมาณ 3-4 คน และเปนคนงานประจํา คนงานในสวนของ
เจาของโรงงาน (ตางดาวสวนใหญเปนไทยใหญ) โดยมีหนาที่ปูกระดาษหนังสือพิมพในตะกรา
บรรจุสม เกลี่ยสมในตะกราใหเสมอกัน คัดสมเนาบาง สมมีตําหนิออกบาง บรรจุสมที่คัดพิเศษ
ลงในกลองกระดาษ หนาที่หลักของแตละคนก็จะหมุนเวียนกันเชนนี้ แตถางานไหนคนขาด
หรือไมมีคน คนงานแตละคนก็จะตองทําหนาที่แทนกันได โดยไมเกี่ยงวาจะเปนงานของใคร 
 จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงทางดานประวัติศาสตรชุมชน สภาพสังคม เศรษฐกิจ
ภายในชุมชนนั้นไดมีการแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลามาโดยตลอด จากเดิมที่ชาวบานมีวิถีชีวิต
การดํารงชีวิตแบบพ่ึงพาตนเอง มาสูวิถีชีวิตตองพ่ึงพาระบบสมัยใหม เทคโนโลยี ตองพ่ึงพา
เงินตรากันมากขึ้น กอใหเกิดการปรับตัวของคนในชุมชนบานแมงอนกลางเรื่อยมา ก็เพ่ือที่จะให
เขากับสถานการณปจจุบัน 
 ในสวนของการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของคนในชุมชนนั้นก็ไดมีการเปลี่ยนแปลง
ตามกาลเวลาเชนกัน ควบคูกับเศรษฐกิจชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังจะ
นําเสนอตอไปน้ี 
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ประวตัิศาสตรเหลาในชมุชน  
 ยอนถึงประวัติความเปนมาในการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในชุมชนบานแมงอน
กลางในอดีตนั้น จากการสอบถามพออุยคํา ไดใหขอมูลวา การที่จะด่ืมเหลาสักแกว หรือสักกง
หน่ึงมันชางแสนยาก ลําบากอยูมิใชนอย มีวิธีการทําคอนขางที่จะยุงยาก ซับซอนหลายขั้นตอน
อยูเหมือนกัน  
 พออุยคํา วัย 77 ป เปนประธานชมรมผูสูงอายุบานแมงอนกลางและยังมีความ
ชํานาญในการผลิตเหลาน้ําขาวเอาไวด่ืมกันชวงเทศกาลปใหมเมือง (ประเพณีสงกรานต) เวลา
ถึงฤดูกาลเกี่ยวขาว โดยใหขอมูลวาขบวนการผลิตเริ่มตั้งแตตองมีวัตถุดิบการทําเหลาเปนสิ่งที่
สําคัญมากและขาดไมได คือ แปงเหลา (กอนยีสต) ซ่ึงแปงเหลานี้ตองออกไปซื้อที่ตัวอําเภอหรือ
มีพอคาเร นํามาขายโดยจะใชวัวตาง มาเรขายในหมูบานพรอมกับของใชที่จําเปนหลายๆ อยาง 
ทั้งของกินและของใช  ของที่จําเปนที่ตองไดใชคือนํ้ามันกาด เพ่ือเอามาใชเติมตะเกียงสองสวาง
ในเวลากลางคืน เกลือเอามาปรุงอาหาร และทางภาคเหนือจะเอาไวกินกับเม่ียง (ใบชาหมัก) 
โดยการมาของพอคาตางถิ่นแตละครั้งนั้น ก็ทําใหชาวบานไดจับจายใชสอยเงินที่เก็บไว บางคน
ก็ซ้ือเยอะเพ่ือเก็บไวใชใหไดนานๆ บางคนก็ซ้ือไมมากนักเนื่องจากเงินมีไมมาก 
 พออุยคํา ยังใหขอมูลตอวา ในการผลิตเหลาเพื่อด่ืมเองในชุมชน จะมีกระบวนการ
ผลิตที่ตองใชเวลาประมาณ 1-2 อาทิตยเปนอยางนอย และก็ตองมีหลายขั้นตอน วัตถุดิบที่
สําคัญคือมีแปงเหลา หรือกอนยีสต ประมาณ 4-5 กอน ตอ 1 โองดองผลไม (ประมาณ 20 ลิตร) 
โดยจะนึ่งขาวเหนียวใหสุก พอเย็นก็บดแปงเหลาใหละเอียด คลุกเคลาใหเขากับขาวเหนียวสุก 
ใสพริกแหง 1 เม็ด ใสถานไฟกอนเล็กๆ ลงไปสักกอนสองกอน ปองกันผีมาดม ทิ้งไวประมาณ 
3-5 วัน ก็นํามาผาน้ํา โดยนําน้ําสะอาดเติมลงไปในโองประมาณ 3-4 ลิตร ทิ้งไวประมาณ 2 คืน 
ก็นํามาดื่มได พอคําจะเรียกเหลาที่ไดวา “เหลาน้ําขาว”  
 การดื่มเหลาในชุมชนในสมัยกอนน้ัน จะด่ืมกันก็ตอเม่ือมีการทํางานลงแขกเกี่ยวขาว 
เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เชน เก็บออย ยาสูบ และที่สําคัญก็จะเลี้ยงกันในวันสุดทายที่
งานเสร็จ ดังพออุยคํา กลาววา “ตะกอน จะกิ๋นเหลาดองกั๋น จะกิ๋นกั๋นเปนยุค จะกิ๋นกั๋นก็เม่ือมี
กาน มีงาน ยะกับขาว กับโตง กับนา กิ๋นกันชวงปใหม แปงเอาคนเดียว” และอีกสวนหนึ่งที่ด่ืมกัน
ก็จะเปนงานประเพณีในชุมชน เชน ประเพณีกินสลาก ซ่ึงเปนประเพณีที่สําคัญมากประเพณี
หน่ึงของชุมชน จะเปนการรวมญาติที่ไปทํางานตางจังหวัดหรือที่อ่ืนใหกลับมาทําบุญและมา
สังสรรครวมกัน เพ่ือที่จะไดทํากิจกรรม “ตานกวยสลาก” ใหแกวัดเพื่อหาเงินใหวัดใชในการ
ทะนุบํารุงศาสนสถานตอไป  การดื่มในงานสมัยกอนน้ัน สวนใหญจะด่ืมกันในกลุมเพศชาย แต
ในเพศหญิงพบนอยมาก โดยผูชายเวลาดื่มแลวมักจะชอบทะเลาะ หาเรื่องชกตอยกันระหวาง
หมูบานใกลเคียงกัน แตก็ไมไดเอาเร่ืองเอาราวอะไร คือมีลักษณะวาอยากจะลองเปรียบฝมือกัน
วาใครจะเกงกวากันก็เทานั้นเอง ดังพออุยแกว เลาวา “คนสมัยตะกอน ชอบตี๋กั๋น เปนลองกั๋น ตี๋
กันกอบอย มันตึงบฟง บานเหนือบานใตจาง(ชอบ) ตี๋กัน ตี๋แลวก็แลวกั๋นไป บไปบานแก
(ผูใหญบาน) บานแควน(กํานัน) บไดเอาเรื่องกั๋นอยางบาเดี่ยว(ปจจุบัน)”  
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 ในสมัยกอนนั้น เหลาขาว 40 ดีกรี หรือชาวบานเรียกวา “เหลาโรง” น้ัน ไมคอยไดรับ
ความนิยม และด่ืมสักเทาไหร เน่ืองจากราคาคอนขางสูงและรสชาติก็ไมถูกปากคนดื่มสัก
เทาไหร สวนใหญจะนิยมบริโภคเหลาที่ทําเอง โดยชาวบานสวนใหญจะภูมิใจในฝมือตนเองที่ได
ทําเหลาขึ้นมาเพื่อเลี้ยงคนอื่นในงานทําบุญของวัด งานสงกรานต และการเก็บเกี่ยวผลผลิต และ
บางคนยังมีไวเชื่อมความสัมพันธไมตรี โดยการแลกเหลากันวาฝมือใครจะอรอยกวากัน 
 จากอดีต สูปจจุบันสภาพสังคม เศรษฐกิจไดมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางรวดเร็ว ทํา
ใหการผลิตเหลาไวเพ่ืองานบุญ  งานสงกรานต งานเกษตรกรรม แปรเปลี่ยนไปในรูปของการ
คาขายมากขึ้น ผนวกกับรัฐบาลมีการควบคุมการผลิตเหลาแบบพื้นบาน ที่ตองขึ้นทะเบียนเหลา
และเสียภาษีสรรพสามิต ทําใหการผลิตเหลาในอดีตก็กลายเปนตํานาน สงผลใหเหลาโรงยุคใหม
เขามาแทนที่ และในปจจุบันถนนหนทาง การคมนาคมคอนขางที่จะสะดวก   การขนสงสินคา
ตางๆ คอนขางรวดเร็ว ทันตอความตองการของผูบริโภค ทําใหกลุม รูปแบบ สถานการณการ
บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอออลก็แปรเปลี่ยนไปอยางไมหยุดยั้ง 
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สวนที่ 2 
วัฒนธรรม ประเพณีในชุมชน พื้นทีท่างสังคมของผูหญิง 

 
การบริโภคสุราในพิธีกรรม 
 เครื่องด่ืมแอลกอฮอล หรือสุราเขามามีบทบาทในสังคมไทยเมื่อใดไมมีหลักฐานที่
ปรากฏชัดเจน       แตพบวาสุราไดแพรหลายเขาไปในทุกวัฒนธรรม     โดยถูกนํามาเกี่ยวพัน
กับอิทธิพลความเชื่อทางศาสนา  พิธีกรรมตางๆ ในสังคม และพลังอํานาจเหนือธรรมชาติ   ดัง
จะเห็นไดจากที่มีการใชสุราเปนเคร่ืองเซนไหวสําหรับการบูชา ตามพิธีกรรมและความเชื่อของ
แตละทองถิ่น     ไมเพียงแตเปนเครื่องเซนบูชาเทานั้น  (อดิศวร และคณะ 2544) 
 ในชุมชนบานแมงอนกลางก็เหมือนกับชุมชนอ่ืนๆ ที่มีลักษณะสภาพสังคมที่มีสุรา
เขามาเกี่ยวของในงานพิธีกรรมตางๆ ซ่ึงถือวาสุราเปนสิ่งจําเปนสําหรับพิธีกรรม ดวยสาเหตุที่
สําคัญคือเพ่ือเซนสังเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สังคมไทยกอนที่พุทธศาสนาจะแพรเขามา ไดรับอิทธิพล
อยางมากจากลัทธิถือผีและลัทธิพราหมณ ดังนั้นจึงนิยมใชสุราเซนสังเวย เพราะมีความเชื่อวา
ทั้งผีทั้งเทวดานั้นชอบสุรา  (พระไพศาล วิสาโล 2537: 7) 
 ชุมชนบานแมงอนกลาง สุราเขามาเกี่ยวของกับพิธีกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
เชน เทวดาหรือผี มีอํานาจดลบันดาลใหเกิดสิ่งดีๆ ในชีวิต เชื่อวาผีและเทวดาชอบสุราทําใหเกิด
ทัศนคติวา สุราเปนนํ้าที่ทําใหเกิดสิริมงคล (พระไพศาล วิสาโล 2537: 8) และยังเกี่ยวของกับ
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตการทํางาน การประกอบอาชีพ เชน การเลี้ยงผีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต
เสร็จสิ้นแลว โดยการเลี้ยงผีที่อยูตามสวนของตนเอง  ชาวบานเรียกวา “ผีเจาที่” โดยการเลี้ยงผี
เจาที่น้ีมีจุดประสงค เพ่ือเปนการแกบน เปนการตอบแทนที่เจาที่ ไดชวยดูแลสวน จนกระทั่งได
ผลผลิตและขายใหไดกําไรมากๆ และเปนการย้ําเตือนใหชวยดูแลในปตอไปขางหนา การบนไว
น้ัน ก็จะใหสัจจะอธิฐานวาถาปน้ีไดผลผลิตมาก ไดเงิน ไดกําไรมาก ก็จะเลี้ยงหัวหมู ไกตม ลาบ 
แกงออม และที่ขาดไมไดคือเหลา ดังพออุยแกว กลาววา 
 
“เจาตี้สวนเฮา เฮาตองบอกฮ้ือเปน วาถาไดก๋ําไฮนัก กอจะเลี้ยงเหลา เลี้ยงหัวหมู ลาบ แกงออม” 
 
 พออุยคํา ถึงแมทานจะอายุถึง 77 ปแลวก็ตาม แตก็มีสุขภาพแข็งแรง ยังสามารถทํา
สวนลิ้นจ่ี ที่ทานปลูกมีอยูประมาณ 2 ไร ในทุกๆ ป หลังจากที่เก็บผลผลิตเรียบรอยแลว ก็จะมี
การเลี้ยงเจาที่เปนประจําทุกป ทานเลาวาการเลี้ยงเจาที่ เปนพิธีกรรมที่จะมีผูเขารวมในพิธีก็จะ
เปนเจาของสวน ญาติพ่ีนอง ไมเฉพาะพออุยคําเองที่เลี้ยงผีเจาที่ ยังมีเจาของสวนอื่นๆ ที่ทํา
พิธีกรรมนี้เชนกัน ไมวาจะเปนการเลี้ยงเจาที่สวนสม เจาที่สวนลิ้นจ่ี เจาที่สวนหอม (กระเทียม) 
เจาที่นา ลวนแลวแตมีลักษณะการเลี้ยงหรือการแกบนที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ถาสวนไหนขาย
ผลผลิตไดกําไรมากก็จะเพ่ิมปริมาณของเซนไหวใหมากขึ้นตามเงินกําไรหรือผลผลิตที่ได เชน 
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จากหัวหมูหน่ึงหัว ก็จะเปนสอง สาม สี่ หัวขึ้นไป และที่ขาดไมไดก็ตองมีเหลาเปนองคประกอบ
ที่สําคัญในการเลี้ยงผีดวย 
 สวนสถานที่ในการทําพิธีเลี้ยงผีเจาที่ จะถูกกําหนดโดยเจาของสวน แตสวนใหญจะ
ไปเลี้ยงที่หอเจาที่ (ศาลพระภูมิ) บริเวณมุมใดมุมหน่ึงของสวน โดยจะใชเวลาที่ทําพิธีกรรม 
ภายหลังจากการเก็บผลผลิตเสร็จแลว และก็จะหาวันดี วันที่เปนสิริมงคล โดยทางภาคเหนือจะมี
สูตรทองวันดี วันเสีย วา “เกี๋ยง หา เกา เสียอาทิตยกับจันทร ยี่ หก สิบ เสียอังคารวันเดียว สาม 
เจ็ด สิบเอ็ดเสียพฤหัสบดีกับเสาร สี่ แปด สิบสอง เสียพุธ ศุกร” ถาไดวันไหนเปนวันดีแลวก็จะ
เตรียมของไวแกบนเลี้ยงเจาที่สวน สิ่งของที่นําไปประกอบพิธีกรรม ก็จะมี ดอกไม ธูปเทียน จัด
ใสกระทงใบตองหรือกระดาษก็ได อาหาร ก็จะมีไกตม หัวหมูตม ลาบ แกงออม ขาวเหนียวนึ่ง 
ขนมหวาน ผลไม นํ้าดื่ม บุหร่ี เม่ียง เหลาขาว ทั้งหมดนั้นบรรจุใสจาน ชามวางลงในถาด 
ชาวบานจะเรียกวา “ขันขาว”  
 ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม เม่ือทางเจาของสวนไปถามพอนอย หรือพอหนาน (ผู
เฒาผูแกทางภาคเหนือที่บวชเรียนมาแลว) วาวันไหนตรงกับวันดี หรือวันมงคลไดแลว ผู
ประกอบพิธีหรือเจาของสวนก็จัดเตรียมของแกบนเจาที่ ตอนเชาของวันประกอบพิธีก็จะนํา
เครื่องแกบนที่เตรียมไวไปถวายเจาที่ที่หอเจาที่ 
 เม่ือไปถึงก็วางถาดอาหารและกรวยดอกไมบนหอเจาที่แลวจุดธูปเทียนบอกกลาววา 
 
 “เออ...เจาตี้เจาแดน ตี้ขอห้ือดูแลไฮ ดูแลสวน บาเดี่ยวนี้ก็ไดเก็บสมแลว จึงมาแก
บนตี้ไดขอไว ขอห้ือเจาตี้ มาฮับเอาตวย”  
 
 จากนั้นก็รอจนกวาธูปหมดเลม จึงจะเก็บอาหารที่แกบนทั้งหมดกลับบาน หรือก็จะ
กินกันบางสวนที่สวนก็ได บางสวนก็นํากลับไปกินกันที่บานเจาของสวน พรอมทั้งบอกใหญาติพ่ี
นองคนงานที่ชวยทํางาน ที่มารับจางใหมากินดวย ก็จะกินกันเกือบทั้งวัน โดยจะจัดเหมือนงาน
เลี้ยงขอบคุณ ถาเหลาไมพอ อาหารไมพอก็สั่งทํา สั่งซื้อมาเพิ่มเติม โดยจะนําหัวหมูที่ไปแกบน 
นํามายํา นํามาปง นํามายาง เปนกับแกลมและเปนอาหารเลี้ยงกัน 
 การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของภาคเกษตรกรรมในหมูบาน จากการผลิตเพ่ือยัง
ชีพมาเปนระบบการผลิตเพ่ือจําหนายซึ่งเปนระบบเศรษฐกิจทุนนิยม (สมเพียร  2541) แต
ประเพณี ความเชื่อในพลังอํานาจที่เหนือธรรมชาติซ่ึงเปนลักษณะของความเชื่อและพิธีกรรม
ของสังคมภาคเกษตรที่มีความใกลชิดกับธรรมชาติยังคงอยู ดังเชน ในดานการเลี้ยงผีเจาที่ ซ่ึง
ถือไดวาเปนประเพณีและความเชื่อทางไสยศาสตร ที่ตองการเซนไหวดวยของบูชาตางๆ และ
หน่ึงในของเซนไหวตองประกอบไปดวย “เหลา” (มณี 2533) มีเพียงจากของเซนไหวในอดีตจะ
ใชเหลาขาวหนึ่งขวด และไกสองตัวหรือชาวบานเรียกวา “เหลาไหไกคู” ถูกเปลี่ยนมาเปนหัวหมู 
เหลาขาว ซ่ึงเปนผลมาจากการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ตองใชตนทุนสูงและมีราคาสูงเม่ือขายผลผลิต 
ซ่ึงในทัศนะของผูศึกษาอาจกลาวไดวาเปรียบเสมือนกับการเดิมพัน หรือการซื้อหวย ที่ทําใหคิด
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วา เม่ือมีการลงทุนที่สูง ก็มีความเสี่ยงสูงและเกษตรกรก็มีความตองการใหผลผลิตของตนเองมี
ปริมาณที่มากขึ้น คุณภาพดี ราคาซื้อขายสูง ก็ตองมีการบนบานและเซนไหวดวยสิ่งของที่มี
มูลคาสูงขึ้นและมีจํานวนมากขึ้น เม่ือมีการเลี้ยงผีเจาที่ดวยสิ่งของที่มีปริมาณมาก จึงกอใหเกิด
การชักชวนเพื่อนบานและเพื่อนสนิท คนงาน ใหมาเลี้ยงสังสรรคภายหลังจากการทําพิธีเลี้ยงผี
เจาที่เสร็จสิ้นลง 
 อยางไรก็ตามผูศึกษาไมสามารถที่จะกลาวไดวาพิธีกรรมการเลี้ยงผีเจาที่ของ
ชาวบาน มีความเชื่อในการพึ่งพาธรรมชาติ รวมทั้งใหความสําคัญกับพลังเหนือธรรมชาติมาก
ขึ้น แมวามีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่การศึกษานี้ แตพิธีกรรมการเลี้ยงผี
เจาที่ดังกลาวนาจะเปนการใหความหมายที่แตกตางจากเดิมมากกวา ซ่ึงแตเดิมการเลี้ยงผีเจาที่
เปนเรื่องของการขอบคุณธรรมชาติ แตปจจุบันกลายเปนการตอรองกับธรรมชาติ 
 จะเห็นไดวาเหลาไดเขามาเกี่ยวของกับพิธีกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตการทํางานในกลุม
นายจาง ลูกจาง และกลุมเพ่ือน ญาติพ่ีนอง โดยเฉพาะกลุมลูกจางที่เปนเพศหญิง จะมีจํานวน
มากกวาเพศชาย ในชวงเวลามีการเลี้ยงเจาที่ของเจาของสวนที่ตนเองไปรับจางหรือรูจักกัน ก็จะ
เห็นหญิงวัยแรงงานรวมฉลองกันอยางสนุกสนาน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธอันดีที่มีใหกัน
ในชุมชน ระหวางนายจาง ลูกจาง ญาติพ่ีนองและยัง เปนการขอบคุณที่ไดชวยกันทํางาน ให
แลวเสร็จตามที่ไดมุงหวังไว  
 
ประเพณีชุมชนกับสุรา: สื่อกลางแหงความสัมพันธ 
 ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2550 ที่ผานมา เปนการจัดงานสลากภัตรบานแมงอนกลาง 
ตําบลแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม เปนงานประเพณีชุมชนที่ไดยึดถือปฏิบัติกันมาเปน
ประจําทุกป ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2550 เปนวันกอนทําพิธี เรียกวา “วัน
ดา” เปนวันที่ชาวบานจะจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใชไทยทาน โดยทําเปนหอเล็กๆ กระจุกกระจิก 
เชน ขาวสาร พริก หอม กระเทียม เกลือ กะป ปลารา ขนมตม และอาหารไดแกหอหมก4 หมาก 
เม่ียง บุหร่ี ไมขีดไฟ เทียนไข ผลไมตางๆ เครื่องใชสอยตางๆ เม่ือบรรจุสิ่งของตางๆ ลงใน
ตะกรา (กวย) เรียบรอยแลว ก็จะเอา “ยอด” ซ่ึงหมายถึง สตางค หรือธนบัตร ผูกไมเรียวเสียบ
ไว “ยอด” ที่ใสน้ันไมจํากัดวาเทาไหรแลวแตจิตศรัทธาและกําลังทรัพยของเจาของกวยสลาก 
การประดับตกแตงกวยสลากใหดูสวยงาม จะประดับดวยดอกไมทําขึ้นเองจากกระดาษสา 
กระดาษยนหลากสี เนนที่มีสีสันสวยงาม 
 ในวันจัดงานสลากภัตรนั้น ทุกคนจะหยุดจากการทํางาน รับจาง อยูบานเพื่อตอนรับ
แขก ญาติพ่ีนองที่จะมารวมทําบุญดวย ในวันกอนทําพิธีหรือที่เรียกวา “วันดา” น้ันจะเปนวันที่
ชาวบานในแตละหลังคาเรือนจะทําอาหารเพื่อที่จะไปทําบุญที่วัดในวันรุงขึ้น เรียกวา “วันตาน” 
การทําอาหารนั้นทางเหนือจะทําอาหารที่เหมือนๆ กันคือ หอน่ึง โดยจะมีหอน่ึงไก จะมีเน้ือไก

                                                        
4 ทางเหนือเรียกวาหอนึ่ง 
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เปนสวนประกอบหลัก หอน่ึงหมู จะมีเน้ือหมูเปนสวนประกอบหลัก โดยจะใสหนอไมดอง วุนเสน
ลงไปดวย หอดวยใบตอง แลวนําไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงก็สุก  
 ในสวนของการตกแตงตนครัวทานนั้น ผูชายจะเปนคนเตรียมตนครัวทานและกวย
สลาก สวนผูหญิงจะเปนคนเตรียมดอกไม ของที่จะใสลงในตนครัวทานและกวยสลาก ซ่ึงแตละ
บานจะทํากวยสลากของตนเองที่บาน พอบายๆ ก็จะพากันมาที่บานของหัวหมวดหรือหัวหนา
คุม จะชวยกันทําตนครัวตานประจําหมวด โดยที่แตละคนก็จะชวยกันคนละไมละมือ ตกแตงตน
ครัวทานใหสวยงาม นําสิ่งของมารวมกัน เชน พริกแหง ผงซักผา ขนม สมุด ปากกา ดินสอ ยาสี
ฟน แปรงสีฟน กระเทียม ขาวตอก ดอกไม และอ่ืนๆ ที่เปนของถวายทาน นํามาประดับตกแตง
ตนครัวทานใหสวยงาม พรอมนําปจจัยหรือเงิน มารวมกันเปนยอดตนหัวหมวด ซ่ึงแตละหมวด
จะไดมากหรือนอยขึ้นอยูกับฐานะทางเศรษฐกิจของคนในหมวดนั้นๆ 
 หมวดสี่ เปนหมวดที่ผมตองเขารวมทําบุญในครั้งน้ีก็ไมหางจากสถานีอนามัยมากนัก 
ประมาณ 200 เมตร มีอายจ๋ัน เปนหัวหมวด บายวันที่ 16 ตุลาคม เปนวันสลากภัตร เปนวันที่
ชาวบานตองนําตนครัวทานของหมวดตางๆ ไปถวายวัด ชวงเวลาดังกลาว ผมก็ไดเขารวมวงทีมี่
การรวมกลุมกันกอนหนานี้แลว ประมาณสิบกวาคน ในกลุมก็มีพ่ีแดง พ่ีนวย พ่ีเพชร พ่ีจ๋ิน พ่ี
สํารวย พ่ีดาว อายจั๋น อายทน (สมาชิก อบต.) ผมก็เดินเขาไปรวมวงดวย ก็ไดรับการตอนรับ
อยางดีจากอายจ๋ัน ในฐานะเจาบานและหัวหมวด ในวงทุกคนมีใบหนาที่ยิ้มแยมและอ่ิมเอิบ ตาง
คนตางคุยกันเสียงดัง ตามประสาผูที่มาเจอและรวมวงกัน เร่ืองที่คุยเปนเรื่องทั่วๆ ไป เรื่องตลก
ขบขัน ในวงก็มีอาหารทางเหนือไดแก หอน่ึงซึ่งแตละบานจะนํามารวมกัน รวมรับประทาน
ดวยกัน บางที่ก็นําหอนึ่งมาแกะรวมกันแลวนําไปผัดใหม เรียกวา “คั่วโฮะ” นอกจากคั่วโฮะแลว
ยังมีตําสมโอ รสแซบวางอยู ชิมดูรสชาติจัดจานมาก เหมาะเปนกับแกลมอยางดี ที่ขาดไมไดเลย
ในวงก็มีเหลาขาวและเบียร  ในกลุมของผูหญิงจะรวมกันด่ืมเบียรกัน สวนผูชายจะดื่มเหลาขาว 
35 ดีกรีหรือเหลาโรงพรอมทั้งตีกลอง ฆอง ฉาบ ใหจังหวะเปนเสียง “โมง โมง ตะ ตึง โมงๆๆๆ” 
พรอมรวมกันรองเพลง เขากับจังหวะเสียงกลอง เปนที่สนุกสนานครื้นเครงไปตามๆ กัน 
 วงผูหญิงจะมีพ่ีแดง ภรรยาอายจ๋ันเปนผูนําในการดื่ม เพราะเปนหัวหมวดที่ตองเอา
ใจใสเพ่ือนๆ ที่มารวมจัดตนครัวตาน โดยเริ่มตนจากการซื้อเบียรชางมา 3 ขวดกอน โดยพี่แดง
จะเปนคนเปดแลวเทใหเพ่ือนรวมวงซ่ึงเปนหญิงประมาณ 4-5 คน จากนั้นก็รวมกันชนแกว 
พรอมพูดวา “รวย รวย รวย” ตางคนตางคุยกัน ถึงเรื่องราวตางๆ เชน การทํามาหากิน การ
ทํางานที่สวน พรอมกับการยกแกวด่ืมรวมดวย ถือวาเปนวันพักผอนของการทํางานดวย เพราะ
ทุกคนจะหยุดงานในวันงานสลากภัตร มารวมกินรวมทําบุญดวยกัน ซ่ึงเปนประเพณีทางเหนือที่
สืบทอดมาชานาน แตในปจจุบันจะมีเครื่องด่ืมที่เปนสื่อกลางในการเขารวมกลุม เพ่ือยึดโยง
ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ก็คือเหลา เบียร ซ่ึงเปนสิ่งที่ขาดไมไดเสียแลวสําหรับบริบทชุมชน
แหงน้ี 
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งานกลางคืนกับพื้นที่ทางสังคมของผูหญิง 
 งานประเพณีที่มีการเฉลิมฉลอง มีงานมหรสพในชุมชนที่ผานมา เปนงานที่จัดเพื่อ
ฉลองสมณศักดิ์พัดยศแดทานพระครูสมบูรณ  ธัมมทินโน ที่ไดรับพระราชทานแตงตั้งใหเปน 
พระครูสัญญาบัตรเจาอาวาสชั้นโท “พระครูมนูญธรรมทัต” ซ่ึงปจจุบันดํารงตําแหนงเจาอาวาส
วัดแมงอน ตําบลแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงไดรับพระราชทานแตงตั้งเม่ือวันที่ 9 
กุมภาพันธ 2550 
 ทางศรัทธา ชาวบานแมงอนกลาง บานทุงทอง บานแมงอนสันติสุข ทั้ง 3 หมูบาน 
ซ่ึงจะมีบานแมงอนกลาง เปนบานเดิมอยูกอนแลว ตอมาเม่ือป 2540 ไดมีการแยกหมูบาน
ออกไป เปนบานทุงทอง ตอมาไมนานในป 2544 ก็แยกหมูบานแมงอนสันติสุขออกไปอีก ก็ทํา
ใหมี 3 หมูบานที่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่เดียวกัน คือวัดแมงอน ทางชาวบานจึงไดประชุมหารือกัน
เพ่ือจัดงานฉลองสมณศักดิ์พัดยศขึ้น ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2550 ซ่ึงผมจะนําทานเขา
บรรยากาศในงานตอนกลางคืนที่มีดนตรี พรอมกับรําวงยอนยุคมาแสดง พรอมทั้งการหาเงินเขา
วัดในรูปแบบตางๆ 
 ตอนเย็นวันนั้น ผมไดมีโอกาสไปเที่ยวงานวัดที่จัดขึ้นเพ่ือฉลองสมณศักดิ์พัดยศทาน
พระครู เจาอาวาสวัดแมงอน ตามประสาหมออนามัยที่ตองเขารวมงานชุมชนเปนประจํา ไมไป 
เด๋ียวจะหาวาหมอไมเขารวมสังคม ก็ชวน “ลุงนอย” ภารโรงสถานีอนามัย วัย 44 ป ไมมีภาระ
ดานครอบครัว (มาย) กอนไปลุงนอยก็ออกไปดื่มที่รานคาใกล สอ. ตามประสาคนโสด ถามวา 
“ไปด่ืมมากี่ตองแลว” ลุงนอยก็ตอบวา “สามตองแลว กําลังไดที่พอดี” พรอมกับแสดงอาการเมา
เล็กนอย 
 กอนอ่ืนจะกลาวถึงคนที่เขามารวมในการจัดงานในครั้งนี้ ซ่ึงมีผูเฒาผูแกในหมูบาน 
ทั้ง 3 หมูบานเปนแกนนําในการจัดพิธีสงฆในตอนกลางวันที่ผานมา ในสวนภาคกลางคืนน้ันก็มี
กํานันตําบลแมงอน โดยกํานันวิทยา ซ่ึงเปนกํานันตําบลแมงอน และยังเปนลูกหลานของบานแม
งอนกลางเอง เปนคนหนุมไฟแรง เปนผูนํานักพัฒนา วัย 34 ป ซ่ึง เปนประธาน พรอมดวย 
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแมงอน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน ทั้ง 3 หมูบาน เปน
ผูรวมจัดงานในครั้งน้ี 
 ในงานแสดงมหรสพในครั้งนี้ไดจัดที่โรงเรียนบานแมงอนกลาง ซ่ึงเปนโรงเรียนที่ตั้ง
มาแตเดิม พออุยคํา เคยเลาใหฟงวา แตกอนเคยเปนที่เลี้ยงควายของชาวบาน ตอมาก็เปลี่ยน
มาเปนศาลาไวเรียนหนังสือ จนมาเปนโรงเรียนในปจจุบัน พ้ืนที่ของโรงเรียนไมกวางมากนัก 
ประมาณไรเศษๆ มีเขตติดตอกันระหวางวัด โดยมีถนนสายดอยอางขาง แบงเขตวัดกับโรงเรียน 
ดานหนาโรงเรียนจะมีรานคาขายของ “รานเจแดง” เจแดง วัย 36 ป เปนคนใจดี ชอบทักทาย
ลูกคาดวยความยิ้มแยม แจมใสเสมอ รานของเธอเปนตึกทรงสี่เหลี่ยม สูงสองชั้นทาดวยสีฟา 
สดใส (เหมือนเจาของ) เปนรานที่ทําเลคอนขางดี ชั้นลางจะเปนที่ขายของ ชั้นบนไวนอน เธอ
ขายทุกอยาง ทั้งของกิน ของใช เปรียบเสมือน เซเวนนอยๆ ในหมูบานเลยก็วาได ทั้งปลีกและ
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สง ลูกคาก็จะเปนคนในชุมชนและนอกชุมชนที่รับไปขายอีกตอหน่ึง เพราะสินคาที่น่ีจะถูก ขาย
แบบยกแผง ดูแลวเปนรานที่ใหญที่สุดในแมงอนกลางเลยก็วาได  
 วันนี้เปนวันที่เจแดงมีความสุขมากเนื่องจากมีลูกคามาซื้อของมากเปนพิเศษ 
เน่ืองจากมีงานรื่นเริง สนุกสนาน ที่ขายดีก็จะเปนเหลาทั้งขาว ทั้งแดง เบียรสวนใหญเปนเบียร
ชาง  ถัดจากรานพี่แดงก็จะเปนตลาดแมงอนกลาง เปนตลาดที่มุงหลังคาดวยสังกะสี มีที่น่ัง
สําหรับขายของยกพื้นขึ้นมาประมาณระดับเอว ทําดวยไม สภาพดูไมคอยแข็งแรงมากนัก จาก
สภาพคงใชงานมาไมต่ํากวาหาปแลว โดยมีทางเดินของลูกคาตรงกลางตลาด มีแมคาประมาณ 
7-8 เจา สวนใหญเปนคนในหมูบานที่นําของมาขาย อาทิเชน อายศักดิ์ พ่ีศรีนวล พ่ีหลั่น ตางคน
ก็ขายเนื้อหมูเหมือนกัน แตก็ไมเคยเห็นมีปญหาในการขายเลย ตางคนก็มีลูกคาเปนของตนเอง 
พ่ีฟองขายเน้ือไกมีทั้งไกพันธุและไกพ้ืนเมือง พ่ีคําขายปลานิลและปลาดุก อุยนางขายผลไม 
และพ่ีพิณของใชภายในบาน ซอส นํ้าปลา พริก อ่ืนๆ พ่ีเพ็ญขายสมตําและกลวยทอด พ่ีพาขาย
ขนมจีน 
 เวลาประมาณทุมกวาๆ  อากาศทางภาคเหนือเร่ิมหนาวเย็น เร่ิมมีไอหมอก ทาง
เหนือเรียกวา “เหมย” ใหเห็นแลว ผมก็มาถึงบริเวณงานกับลุงนอย พอเขาไปในงานบรรยากาศ
ของงานดูครึกครื้นเปนพิเศษ เน่ืองจากวันนี้ทางกํานันไดจัดงานรูปแบบใหม ที่ไมเหมือนการจัด
งานที่ผานมา โดยจางวงดนตรีจากจังหวัดเชียงรายมาแสดงใหดู แสงไฟ สีเหลือง สีเขียว สีแดง 
สีนํ้าเงิน เอาเปนวาเหมือนสีรุงระยิบระยับทั้งขางลางเวทีและบนเวที มองขึ้นไปบนเวทีชาง
สวยงามมาก ทั้งเครื่องเสียงชุดใหญ ทั้งแสงไฟที่มีสีสัน เวทียกสูงเทาระดับอก เวทีจะเปน
ลักษณะสองชั้น ชั้นบนจะเปนของพวกนักดนตรี ชั้นลางจะเปนพ้ืนกระดานเตนกวางประมาณ 
10 เมตร ยาวประมาณ 10 เมตร โดยใชถังนํ้ามันสองรอยลิตรเปนฐานวางแผนไมกระดานที่ทาง
หมูบานไดจัดเตรียมไวตอนกลางวัน 
 วงดนตรีที่มาแสดงเปนรําวงยอนยุคที่ทุกคน ไมวาจะเปนผูเฒา ผูแก รวมถึงวัย
กลางคนก็ชอบวงนี้เปนพิเศษ วงดนตรีน้ีชื่อ “พานทอง” เปนวงดนตรีที่มีชื่อเสียงอยางมากของ
จังหวัดเชียงรายเลยทีเดียว ทราบวาคาจางคืนหนึ่งจะประมาณ สามหมื่นบาท5 เพราะมีสาวรําวง
มาเตนดวย และเปนการเลนดนตรีแบบสดๆ มีกลอง มีกีตาร มีเบส คียบอรด ครบชุด ทําใหเพ่ิม
สีสัน และจังหวะที่เราใจไดตามความตองการ แตกตางจากวงดนตรีที่มาเลนที่ผานมาจะเปนวง
ดนตรีที่เปนรองคาราโอเกะ รองไปตามเมโลดี้เสียงเพลง ไมคอยสนุก เทาไหร  
 ดานขางของเวทีดนตรีไมไกลนัก หางไปประมาณ 30 เมตรก็จะมีกลุมของวัยรุนที่
เปน “กลุมหนุมสาว” ประจําหมูบานมาหารายไดเขาวัดโดยจัดการเลนบิงโก บิงโกก็จะมีการจัด
โตะเปนวงกลม โดยยืมโตะนักเรียนในโรงเรียนมาจัด พรอมเกาอ้ีน่ัง อุปกรณก็มีแผนบิงโก ที่
เขียนตัวเลขไวเรียบรอยแลว ขนาดเทาฝามือ พรอมดวยชอลก ที่เอาไวทําเครื่องหมายเวลาที่จับ
ลูกปงปองแลวออกเลขที่แผนบิงโกของเรามี มีวัยรุนที่เปนแกนนําในการทํากิจกรรม ประมาณ 4-

                                                        
5 ราคาสูงกวาวงดนตรีในพ้ืนที่ 
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5 คน เขาๆ ออกๆ หนาวงบิงโก บางคนก็เปนดีเจ เปดเพลงประกอบแขงกับเสียงดนตรีที่ดังอยู
ขางๆ  พรอมกับเชิญชวนใหมาเลน โดยจะขายแผนบิงโกแผนละ 5 บาท ถาเหมาเปนชุด จะได 
5 แผน ราคาชุดละ 20 บาท ไดรับความสนใจจากกลุมวัยรุน เด็กในชุมชนเปนอยางมาก ของ
รางวัลที่นํามาเปนรางวัลก็มีคอนขางมากเหมือนกัน เชน เหลาเปนแบน เหลาขาว เบียรชาง นํ้า
ขวด (นํ้าอัดลม) มามา ขนมตางๆ 
 ถัดจากวงบิงโกไมไกลนัก ทางดานขางหางไปประมาณ 20 เมตร ก็เปนของกลุม
แมบาน ที่มาชวยกันหารายไดประมาณ 10 คน โดยทําเปนมัจฉาพาโชค รูปแบบการออกรางวัล
คลายกับของหนวยงานกาชาดจัด โดยตองซื้อบัตร บัตรละ 5 บาท แลวนําบัตรที่ไดไปแลกเอาไม
ดามยาวๆ คลายที่ตักปลา มาตักหลอดยาดมที่ลอยอยูในอางน้ํา ในหลอดยาดมจะมีสลากที่เขียน
ตัวเลขไวขางใน เพ่ือนําไปแลกของรางวัลตามที่เขียนไวบนกระดาน ผมก็ลองไปเสี่ยงโชคดูบาง 
ไมรูเปนอะไร ไดแตลูกอม...เต็มกระเปาเลย 
 การขายของ สวนใหญจะเปนขายบนรถมอเตอรไซดที่ตอพวง ทางเหนือเรียกวา “รถ
พวง” โดยจะจอดขายเรียงรายไปตามรั้วของโรงเรียน ทั้งรานขายเหลา ทั้งเหลาแดง เหลาขาว 
ขายเปนขวด เปนแบน หรือแบงขายเปนตอง ขายเบียรทั้งเปนขวด เปนกระปองขายดีตองเบียร
ชาง บางรานก็จะขายกับแกลม เชน ปลาหมึกยาง ลูกชิ้นทอด สมตํา เรียงรายใหหาซื้อไดตามใจ
ชอบ มีประมาณ 5-6 ราน  
 บางรานก็มีกลุมลูกคาผูชายน่ังด่ืมกัน แตมีไมมากนัก บางรานก็มีกลุมหญิงที่รวมกัน
ด่ืมกัน จากการสังเกตมีมากกวาผูชายเสียดวยซ้ํา จากการถามอายคํา ชายวัยกลางคน ที่เปน 
หนวยรักษาความปลอดภัยในงาน กลาววา 
“ปอจาย จะใสลุกบานมาแลว หรือถาปะเปอนก็จะกิ๋นตีร้านตังนอก บาไคมานั่งกิ๋นห้ือหันในงาน”6 
 ผมและลุงนอย เดินวนไปมา รอบๆ งานไดประมาณ 1 รอบเห็นจะได ก็เดินมาดู
ดนตรีขางรานขายของที่รูจัก แลวก็มาลงเอยที่รานนี้ เพราะวาไดยินเสียงรองตะโกนอยางเสียง
ดัง “หมอ หมอ...ทางนี้...”  เหลือบไปเห็นพ่ีวรรณ เปน อสม.ที่ขายเหลาและปลาหมึกยาง ในงาน
ทุกงาน ไมวาจะเปนงานศพ งานวัด พ่ีวรรณจะไปทุกงาน เสียงจากวงเหลาที่เสียงดังแขงกับ
เสียงดนตรี พรอมกับเสียงโหรอง “ฮา...เฮว...ฮา...เฮว...”  เปนเสียงจากกลุมหญิงวัยกลางคนที่
รูจักกันกอนหนานี้เปนอยางดี โดยมีพ่ีคํา หญิงมายวัย 47 ป รูปรางดี ผิวคล้ํา แตหนาตาคม เขม 
อัธยาศัยดี สามีเธอเสียชีวิตไปเม่ือ 8 ปกอน กินยาตายเนื่องจากปญหาสุขภาพ ตอนนี้เธอทํางาน
ที่ตัวเมืองเชียงใหม เวลามีงานในชุมชนเธอก็จะกลับบานไปหาญาติ พ่ีนองสักครั้งหน่ึง  พ่ีหลั่น 
หญิงมาย วัย 48 ป หนาตาดี ผิวขาว รูปรางสมสวน หนุมๆ ที่ด่ืมเหลาดวยแซวทุกครั้งที่เธอเมา
ไดที่ เธอเปนแมคาขายเนื้อหมูในตลาดแมงอนกลาง ที่เลิกรากับสามีแลว เน่ืองจากมีปญหาเรื่อง

                                                        
6 ผูชายสวนใหญในปจจุบันจะกินที่บานมาแลว หรือตามรานคาที่ขายในหมูบาน  จะไมคอยนิยมมานั่งกินเปน

ที่เปนทางเหมือนกับผูหญิง เวลาออกไปเตนก็แพผูหญิง เพราะผูหญิงมีมากกวา ทําใหผูชายเริ่มๆ ถอย เริ่ม
ผอนลงไปบาง 
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ครอบครัว  พ่ีไหล  วัย 48 ป เธอเปน อสม. บานแมงอนกลาง นิสัยชอบสนุกสนาน ชอบเตนเปน
อยางมาก และพูดจาตลกในวงเหลา 
 ผมและลุงนอย ไดน่ังลงบนเกาอ้ีตัวเล็กๆ ที่ทางรานจัดให พรอมกับโตะพับที่จะลมได
ทุกเม่ือ พ่ีไหลตะโกนแขงกับเสียงดนตรี ที่กําลังบรรเลงเปดวง  
 “เอาแกวมาหื้อ สองแกน กับนํ้าแข็งเนอ”   
 พ่ีไหลรับแกวที่มีนํ้าแข็งอยูกนแกว ประมาณ 2 กอนเห็นจะไดจากพี่วรรณคนขาย 
พรอมกับเทเหลาแสงโสมใหเกือบครึ่งแกว พรอมกับเทน้ําเย็นใสลงไปผสม ผมยื่นมือรับมาดวย
ความจํายอม พรอมทั้งเอานิ้วชี้ขวาคนใหเหลากับนํ้า ผสมใหเขากัน ในใจผมก็คิดวาจะดื่มไหว
หรือเปลา แกวแรกเจอขนาดนี้แลวแกวตอไปไมรวงหรือน่ี...ตามปกติก็เปนคนที่ด่ืมมากไมได
เน่ืองจากเปนโรคกระเพาะ  จะปฎิเสธก็เกรงใจจึงจิบเหลาชาๆ จิบไปดวยคุยกันไปดวย เพลง
เปดวงดนตรีจบลง เสียงโหรองจากผูฟง รวมทั้งในวงที่ผมกินดวยก็ดังไมแพกับวงอื่นๆ ที่อยูใกล
กัน พรอมตะโกน “เอาแหม” (เอาอีก) พลางยกแกวเหลาที่ผสมน้ําเปลา ชูขึ้นจนสุดแขน แลวก็
พูดพรอมกันวา “รวย... รวย...” แลวด่ืมจนหมดแกว 
 ในกลุมหญิงที่ผมไปนั่งดวย รูสึกจะเสียงดังกวากลุมอ่ืนๆ เปนที่จับตาของกลุมอ่ืนๆ 
เปนอยางมาก เน่ืองจากเปนเพ่ือนสนิทกันมานาน เวลาจะกินกันที่ไหนก็ชวนกันไปกินรวมกัน
เสมอ ไมวาที่บานหรือที่ทํางาน โทรฯหากันตลอด ทําใหดูจะสนุกกวากลุมอ่ืนๆ และไมตองกังวล
ถึงภาระทางครอบครัวใหหวงหนาพะวงหลัง ทําใหด่ืม เตน อยางสบายใจ 
 วงดนตรีจากจังหวัดเชียงราย ก็ไมทําใหคนดูและคนเตนผิดหวัง เลนดนตรีจังหวะ
สามชา เตนกันอยางสนุกสนาน เริ่มเตนโดยสาวรําวงที่มากับวงดนตรี มีประมาณ 15-20 คนเห็น
จะได เพราะแตละคนจะขึ้นๆ ลงๆ สาวคนไหนเหนื่อยก็จะลงไปพักขางลางเวที ดนตรีจะเลน
อยางตอเน่ือง จะหยุดก็ตรงที่หมดรอบ โดยจะมีเสียงนกหวีด เปาใหสัญญาณในการเตน รอบละ 
1 เพลง ถาใครอยากจะเตนกับนางรําบนเวทีตองซ้ือบัตรขึ้นเตนบนเวที ราคาบัตรละ 10 บาท 
ตอ 1 เพลง ถารอบไหนมีเจาภาพ เรียกวา “เหมารอบ” ราคาเหมาเปนรอบ จะราคา 200 บาท 
ตอ 1 เพลง ทางนักดนตรีก็จะประกาศวา 
 
  “รอบน้ี พอกํานันเหมา กับเพลงหนุมบาว สาวปาน ใครอยากจะเตน เชิญเลย...”   
ทําใหใครที่อยากจะขึ้นไปเตน ก็ขึ้นไปเตนได บางรอบถาเพลงถูกใจ จังหวะมันๆ คนเตนจนลน
เวทีเลยก็มี โดยไมจําเปนตองเตนกับสาวรําวงก็ได  
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 น่ังไปไดสักพักพี่หลั่น ก็พูดขึ้นมาวา “หมอ หมอ ขอเพลงสักรอบ...” ในสถานการณ
เชนนั้นก็จําเปนที่ตองควักเงินจายโดยดี ยากที่จะปฏิเสธ แลวก็บอกคนไปขอเพลงวา “เอาเพลง 
ตามหาสมชายเนอ” ก็จัดใหตามคําขอ พรอมทั้งจูงมือผมไปรวมเตนดวย จําเปนตองไปดวย
ความจํายอม บรรยากาศก็มีความสนุกมาก ทั้งสาวรําวงเองและผูที่ขึ้นไปเตนบนเวทีดวย 
ความรูสึกของผมเอง ไมนาเชื่อเวลาการเตน 1 เพลง มันชางรวดเร็วมากเหลือเกิน เสียงเพลงจบ
ลง เสียงนกหวีดก็เปา เขามาแทนที่ พรอมกับเปดไฟสปอรตไลต สวางไสว เปนสัญญาณเตือน
วาหมดเวลาแลว ตองเสียสตางคซ้ือบัตรขึ้นมาเตนใหม เปนอยางนี้หมุนเวียนกัน 
 จวบจนเวลาใกลเที่ยงคืน ซ่ึงผมเองก็รูสึกวาจะมึน...งง...และตาลาย สวนพ่ีๆ 
ทั้งหลายที่รวมวงดวยกัน ไมรูไปไหนกันหมด พอถามพี่วรรณ เจาของราน ก็บอกวา ไปเตนกัน
หมดแลว อยูบนเวทีกันหมดในตอนนี้ ผมก็บอกพี่วรรณวา ผมสองคนจะกลับกอนนะ แลวถาม
ถึงคาเหลาที่กินกัน พ่ีวรรณวา ไมมีปญหา เจๆ ทั้งหลายจายแลว สรุปแลวผมไดเสียคาดนตรีที่
ออกไปรําวงเหมาไป 1 รอบ แตไมเสียคาเหลา แลวจึงขอตัวกลับบานพักที่หางจากโรงเรียนไม
ถึง 500 เมตร 
 ภาพบรรยากาศในงานวันนั้น สัมผัสไดถึงความสนุกสนาน ความเปนมิตรไมตรีกัน
ระหวางกลุมเพ่ือนดวยกัน กลุมคนที่รูจักกัน เปนการสานตอสัมพันธระหวางกันและกัน โดยมี
งานประเพณีที่รวมกันจัดขึ้นมา โดยมีกิจกรรมที่ทํารวมกันและที่สําคัญมีเหลาเปนสื่อกลางใน
การเขากลุม แสดงใหเห็นวา พ้ืนที่ทางสังคมที่ผูหญิงไดจัดการหรือเรียกรองขึ้นใหมน้ี เปนพ้ืนที่
ที่ผูหญิงตองการแสดงออกใหเห็นถึงความเทาเทียมกันและตองการเพิ่มมากขึ้นกวาในสมัยกอน 
ระหวางหญิงชาย ชายกินได หญิงก็กินได ชายสนุกได หญิงก็สนุกไดเชนกัน ชุมชนก็มองเปน
เรื่องปกติทางสังคมที่เห็นไดบอยๆ จนเปนเรื่องธรรมดาในชุมชนไปเสียแลว 
 เครื่องด่ืมแอลกอฮอลหรือเหลา ในชุมชนบานแมงอนกลาง ไดมีการปรับเปลี่ยน
หนาที่ของมันตามลําดับเวลา ซ่ึงแตเดิมน้ันจะมีหนาที่เปนเครื่องด่ืมที่ใชประกอบในงานพิธีกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของคนในชุมชน เปลี่ยนมาเปนเครื่องด่ืมที่เปนสื่อกลาง
ความสัมพันธอันดีของกลุมคนในชุมชน โดยผานงานรื่นเริงตางๆ ของชุมชนที่ไดจัดขึ้น ตอมา
สภาพเศรษฐกิจในชุมชนไดขยายตัวทางการเกษตร เกิดการจางงานในกลุมแรงงาน ทําใหเหลา
ไดทําและมีหนาที่เพ่ิมขึ้นมา ดังจะกลาวรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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สวนที่ 3 
กลุมของหญงิวัยแรงงานและระบบการจางงานของนายจาง 

 
 แรงงานในเมืองหลวงโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร สวนใหญจะเปนแรงงานหญิง 
สืบเน่ืองจากคุณภาพและทักษะการผลิตของแรงงานหญิงเปนที่ยอมรับของนายจาง อีกทั้งยังได
ประสบการณในทองถิ่นที่แรงงานหญิงเหลานี้มีอยูในตัว และบทบาททางสังคมของผูหญิงที่ตอง
แบกรับอยู ไดแก ความอดทน อุทิศตัว ประณีต และคลองตัวในการทํางาน คนงานหญิงเหลานี้
จะทํางานในโรงงานและพักอาศัยอยูในพ้ืนที่เดียวกันคือสถานที่ใกลเคียงกับโรงงานในรูปแบบ
ของหองเชา แฟลต หรือรวมกันในหอพักคนงาน แตในรูปแบบความสัมพันธแลวมีความเปน
ชุมชนอยูนอยมาก แมจะอยูดวยกันก็ตาม แตก็เปนแบบตางคนตางอยู ไมไดมีความสัมพันธกัน
มากนัก สวนในรูปแบบของการทํางานก็จะเปนการแบงงานกันทําอยางเบ็ดเสร็จ หนาที่ของใคร
ก็ทําหนาที่ของตนเองไปอยางนั้นตามความรับผิดชอบที่ไดมอบหมาย (โกมาตร 2547: 89) ซ่ึง
แตกตางจากการทํางานในชุมชนชนบทที่เปนระบบเกษตรแบบด้ังเดิม ในแตกอนการแบงงาน
กันทํายังไมคอยเปนระบบที่ชัดเจนมากนัก หญิงกับชายทํานาเคียงขางกัน โดยผูชายจะทํางานที่
ใชแรงงานมากกวา เชน การไถนา สวนผูหญิงจะทําหนาที่ดํานา เกี่ยวขาว และทํางานบานดวย 
เชน การเลี้ยงลูก การเตรียมอาหาร และการทําความสะอาดบาน ที่พักอาศัยใหนาอยูเสมอ 
(ผาสุกและคณะ 2545: 134) 
 บทบาทใหมที่ผูหญิงไดแสดงใหประจักษแกสังคมในยุคปจจุบันนี้  ผูหญิงจากเดิม
เปนเพศที่มีบทบาทสําคัญเชิงเศรษฐกิจมาโดยตลอด ทั้งบทบาทในการผลิตและการผลิตทดแทน
แรงงาน (reproduction) เชน งานบาน การเลี้ยงดูบุตรเพื่อผลิตคนรุนใหมที่จะเขามาทดแทน
แรงงานเกา และการดูแลครอบครัวใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม แตในปจจุบันน้ีผูหญิงไดมี
บทบาทในการทํางานนอกบานมากขึ้น โดยมีความสามารถหารายไดเพ่ือชวยเหลือครอบครัวให
ทัดเทียมเทากับชาย (ผาสุก และคณะ 2545: 175) 
 ในบานแมงอนกลางแหงน้ี ก็มีการรวมตัวกันของหญิงวัยแรงงานเปนกลุม โดยจะ
เปนกลุมซ่ึงมีลักษณะความสัมพันธที่เปนพ่ีนองกัน เปนเพ่ือนรวมชายคาเดียวกัน เปนเพ่ือนที่
ทํากิจกรรมรวมกันบอยๆ เปนเพ่ือนที่รวมกลุมสังสรรคกัน และกลุมเพ่ือนที่คุยถูกอกถูกใจกัน 
เปนพ้ืนฐานอยูกอนแลว รวมกลุมกันออกไปรับจางนอกบานตามสวนลิ้นจ่ี สวนสม ที่จะมี
นายจางมาจางอยูเสมอ เม่ือมีงานจะมีการติดตอผานกลุมแรงงานหญิงในลักษณะหัวหนากลุมที่
มีเพ่ือนที่รูจักกันรวมกัน จํานวนสมาชิก กลุมละ 3-4 คน และจะมีหลายๆ กลุมในหมูบาน มี
ประมาณ 5-6 กลุม แตละกลุมก็จะมีลักษณะการรวมกลุมที่คลายคลึงกัน โดยมีพ้ืนฐานมาจาก
ความเปนเพ่ือนและความสัมพันธที่ดีตอกัน  
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การรวมกลุมของหญิงวัยแรงงาน 
 เชาตรูวันหน่ึงในเดือนมิถุนายน เปนดือนที่ทุกๆ คนที่จะไปรับจางเก็บลูกลิ้นจ่ี โดย
ทุกคนที่จะไปนั้นตองตื่นแตเชา ตะวันยังไมทอแสง แสงไฟจากหลอดนีออน ขางถนนยังไมปด 
บรรยากาศที่มืดสลัว มองเห็นกลุมผูคนประมาณ 4-5 คน บางก็ยืน บางก็น่ัง พรอมกับคุยกัน
เสียงดัง แขงกับเสียงไกที่ขันเปนระยะๆ สถานที่ตรงนั้นก็คือหนาสถานีอนามัยที่ผมทํางานอยู
น่ันเอง เปนศูนยรวมของแรงงานที่มารอรถรับจางมารับไปทํางานที่สวนลิ้นจ่ีที่อยูบนดอย หาง
จากหมูบานประมาณ 2-3 กิโลเมตร เสียงแตรรถดังสนั่น “แปป แปปๆ....” ดังติดตอกันหลายครั้ง 
เปนที่รูกันวาเสียงนี้คือเสียงเรียกกลุมคนงานที่จะไปทํางานที่สวน 
 การรวมกลุมของหญิงวัยแรงงานในชุมชนบานแมงอนกลางนั้น เปนการรวมกลุมกัน
โดยมีพ้ืนฐานมาจากความเปนเพ่ือน เพ่ือนที่มีอายุรุนราวคราวเดียว เพ่ือนที่เคยไปรวมทํางาน
ดวยกัน เพ่ือนที่อยูบานใกลกัน ที่สําคัญคือเพ่ือนที่รวมวงดื่มเหลาดวยกัน  
 
สํารวย: กลุมรับจางหมวดหนองปลานิล 
 สํารวย เปนหญิงวัยแรงงาน วัย 39 ป รูปรางผอม มองเห็นกระดูกโหนกแกมไดอยาง
ชัดเจน ใบหนาหมองคล้ํา เน่ืองจากตองไปทํางานที่สวนเกือบทุกวัน สภาพบานของเธอก็ไมได
ใหญโตมากนัก เปนบานชั้นเดียว ทําดวยไม คอนขางเกา เธอเลาวา บานเดิมของเธอไมไดอยูที่
บานแมงอนกลาง แตเดิมเธอเปนคนอําเภอเชียงดาว ตอมายายมาอยูบานแมงอนกลาง เปน
เวลาสิบกวาปมาแลว มาแตงงานกับอายสงวน วัย 43 ป เปนคนบานแมงอนกลาง มีลูกสาว 1 
คน อายุ 9 ป พ่ีสํารวยเรียนจบชั้น ป.6 ปจจุบันนี้ในครอบครัวอยูรวมกัน จํานวน 5 คน ประกอบ
ไปดวย พออุยปน แมอุยลูน เปนพอและแมของสามีเธอ ปจจุบันอยูบานมีอาชีพสานตะกราใสผัก 
วันหน่ึงไดไมถึงยี่สิบใบ พออยูพอกิน สามีของเธอนั้นก็ไปทํางานดูแลสวนลิ้นจ่ีเปนประจําทุกๆ 
วัน และถาวางจากงานสวนก็จะไปรับจางกับพ่ีสํารวยบาง แตไมคอยบอยนัก 
 สวนพ่ีสํารวยนั้น แตเดิมมีอาชีพทําสวน เธอมีสวนลิ้นจ่ี มีเน้ือที่ประมาณ 6 ไร สังเกต
สีหนา เธอไมคอยจะภูมิใจกับสวนลิ้นจ่ีที่เธอมีมากนัก สอบถามแลวทราบวา รายไดในปที่ผานมา
จากการลงทุนทําสวนลิ้นจ่ี ลงทุนไปสองหมื่นกวาบาท ไดคืนมาไมถึงถึงสองหมื่นดวยซ้ํา น่ียังไม
คิดคาแรงที่เธอลงมือทํา ซ่ึงดูเธอจะชอกช้ํากับการทําสวนลิ้นจ่ีอยูไมนอย แตเธอก็ไมทอ หันมา
ชักชวนเพื่อนหญิงที่ทํางานรับจางที่สวนลิ้นจ่ีของเธออยูกอนแลว ประมาณ 3-4 คน มารับจางกับ
นายจางสวนอื่นบาง ซ่ึงเธอบอกวาเธอสบายใจมากขึ้น ไมตองมีความเสี่ยง ไปรับจางก็ไดเงิน
เกือบทุกวัน นอกจากวันไหนที่นายจางไมมีงาน เธอและเพ่ือนก็พักอยูบาน แตน่ันก็หมายความ
วาวันน้ันเธอก็ไมไดเงินน่ันเอง 
 การทําอาชีพรับจาง เธอจะรับจางทุกอยางที่มีการจาง โดยเธอเลาวา การจางงานนั้น
จะไปก็ตอเม่ือมีคนมาจาง โดยในเดือนธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธน้ัน จะไปรับจางเก็บสม 
เดือนมีนาคม ไปถอนกระเทียม เดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม รับจางขุดมันฝรั่ง แตมีไม
ตลอดทั้งเดือน เน่ืองจากคนปลูกนอย เดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม จะไปเก็บลิ้นจ่ีและ
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ควานลูกลิ้นจ่ีสงโรงงาน เดือนสิงหาคมและกันยายน จะรับจางคัดลําไยใสตะกราและกลอง และ
ควานลูกลําไยสงโรงงาน เดือนตุลาคมและพฤศจิกายน จะไปรับจางปลูกกระเทียม ในการจางแต
ละงานนั้น จะมีไมตลอดทุกวัน บางอาทิตยก็ไมไดไปเลย เน่ืองมาจากนายจางไมพรอมบาง ฝน
ตกบาง บางทีมีงานบุญ เทศกาลตางๆ ก็หยุดงานกัน เชน ชวงเทศกาลขึ้นปใหม เทศกาล
สงกรานต เทศกาลลอยกระทง ทําบุญวัด ประเพณีสลากภัตร และอีกหลายๆ วัน ที่เธอไม
สามารถคาดเดาลวงหนาไดเลย 
 ในชวงเดือนมิถุนายนที่ผานมา เธอและเพ่ือนๆ  จะพากันไปเก็บลิ้นจ่ี เธอเลาใหฟง 
การไปรับจางจะไปตั้งแตเชามืด โดยจะชักชวนกันระหวางกลุมเพ่ือนที่เคยทํางานดวยกัน จะมีพ่ี
เพชร พ่ีนวย พ่ีแดง ซ่ึงอยูบานในละแวกเดียวกัน ไมไกลกันมากนัก 
 พ่ีเพชร เปนหญิงวัยกลางคน อายุ 45 ป บานของเธออาศัยอยูติดกับสถานีอนามัย 
(รั้วเดียวกัน) ตอนนี้อยูดวยกันสองคนกับสามีเธอ เธอเคยมีลูกแตเธอสูญเสียลูกไปเม่ือสิบปที่
ผานมาแลว สามีเธอก็มีสวนลิ้นจ่ีที่พอของเขาแบงใหทํา พ้ืนที่ไมมากนักพอที่จะดูแลสวนคน
เดียวได แตเม่ือถึงเวลาเก็บก็จะจางคนงานเหมือนกัน  
 พ่ีนวย  เธอไมมีสวน อาชีพของเธอรับจางทั่วไป ถาวางจากการรับจาง เธอก็จะไป
ขายของที่ตลาดแมงอนกลาง เชน ขาวสาร ของใชภายในบาน ซอส นํ้าปลา เกลือ พริกแหง และ
ของอีกหลายอยาง ลูกชายคนโตเรียนจบแลว ทํางานมีครอบครัว พักอาศัยอยูตัวอําเภอฝาง 
สวนลูกชายคนเล็กยังเรียนหนังสืออยูชั้น ม.3 สามีของพ่ีนวย จะไปรับจางเปนชางกอสราง รับ
งานขางนอกหมูบาน ไปกับเพ่ือนบานที่เปนชางดวยกัน 
 พ่ีแดง เปนคนลําพูน   แตมาอยูที่หมูบานแหงน้ีก็หลายสิบปแลว      แตงงานกับคน
แมงอนกลาง ลูกคนโตเรียนจบแลวไปทํางานตางจังหวัด สวนคนเล็กยังเรียนหนังสืออยูชั้น ป. 6 
สามีเธอทํางานอยูที่บาน เปนชางซอมรถมอเตอรไซด และก็ยังมีสวนสม ประมาณ 1 ไร 
(ประมาณ 200 ตน) สามีเธอก็จะไปสวนบาง ซอมมอเตอรไซดบาง ฐานะพออยูพอกิน เธอจะมี
เอกลักษณในการพูด คือ “ภาษายอง” 7 เปนที่ชื่นชอบของเพื่อนๆ เปนอยางมาก เน่ืองจากเปน
ภาษาที่พูดไมเหมือนกับภาษาทองถิ่นที่น่ี พูดแลวจะพากันหัวเราะไปตามๆ กัน ถาไดด่ืมเหลา
สักตอง สองตองก็จะยิ่งตลกมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7 ภาษาพื้นเมืองของคนชาติพันธุหนึ่งในจังหวัดลําพูน 
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ลักษณะการทํางานของกลุม 
 กลุมสํารวย แหงหนองปลานิล8 กลุมน้ีก็ประกอบดวยสมาชิก ตัวพ่ีสํารวย พ่ีเพชร พ่ี
นวย และพ่ีแดง ไปรับจางที่ไหนก็ไป แตสวนใหญจะไปรับจางที่สวนของอายสวางที่บานอยูไม
หางกันมากนัก 
 อายสวาง ชายวัยกลางคน อายุ 45 ป  รูปรางทวม ใจดี อดีตเคยเปนสารวัตรกํานัน
ตําบลแมงอน ปจจุบันลาออกแลว เน่ืองจากไมมีเวลาใหกับสังคม สืบเน่ืองจากตองไปทํางานที่
สวนเกือบจะทุกวัน สวนของอายสวางมี 2 สวน เปนสวนสมและสวนลิ้นจ่ี รวมกันแลวมีประมาณ 
10 ไร การจางงานแตละครั้งตองใชคนหลายคนแรงงานไทย ประมาณ 8-10 คน รวมทั้งคนงานที่
อยูในสวนที่เปนตางดาวอีก 3 คน แรงงานที่ไปรับจางนี้สวนใหญจะเปนแรงงานผูหญิงหน่ึงใน
กลุมที่ไปรับจางกับอายสวาง ก็เปนกลุมของพี่สํารวยดวย  พ่ีสํารวย ใหขอมูลวา เม่ือถึงวันที่จะ
เก็บลิ้นจ่ี อายสวางก็จะมาบอกใหพ่ีสํารวยวา 
  

“อายจะเก็บลิน้จ่ีวันพูกเนอ ห้ือหาคนงานหื้อกําลอ สั๊กสี่คน” 
 
พ่ีสํารวยตอบตกลง พรอมกับพยักหนารับคําสั่ง จากนั้นพ่ีสํารวยก็ไปบอกใหกลุมเพ่ือนเดียวกัน 
ที่เปนเพ่ือนบานและไปทํางานรวมกัน ใหเตรียมตัวในการไปรับจางในวันรุงขึ้น 
 รุงขึ้นประมาณหกโมงเชา ตางคนตางก็พรอมที่จะไปทํางาน โดยหุงหาอาหารใหสามี
และลูกกอนออกจากบาน ทุกคนจะมารวมกลุมกัน รอกันที่จุดนัดพบ คือ หนาสถานีอนามัยใน
ตอนเชา ประมาณหกโมงเชา ตางคนตางคุยกันเสียงดังพอจะไดยินไกลๆ สักครูก็มีเสียงแตรรถ 
ดังขึ้นมา “แปป แปปๆ....” รถกระบะสีแดง ขางหลังตอเหล็กใหสูงขึ้น เปนกรงสี่เหลี่ยม ทําไว
เพ่ือกลัวคนจะหลนจากรถและยังมีไวเพ่ือบรรทุกตะกราลิ้นจ่ี พอรถมาจอดตรงที่กลุมแรงงานรอ
อยู พ่ีสํารวยก็พูดขึ้นวา “เอา หมูเฮาขึ้นรถ จะไปแลว” ตางคนตางพากันขึ้นรถ พรอมกับถุงยามที่
ภายในนั้น บรรจุไปดวยหมวก ผาคลุมหนา ถุงขาวเหนียวและกับขาวที่ทํางายๆ เชน นํ้าพริกตา
แดง เน้ือทอด (อาหารหลักของชุมชน) เสียงรถก็เคลื่อนออกไป พากลุมพ่ีสํารวยไปยังสวนของ
อายสวางที่อยูหางออกไปประมาณ 4 กิโลเมตร 
 ในการทํางานเก็บลิ้นจ่ีน้ัน แรงงานที่เปนผูชายประมาณ 3-4 คน จะเปนคนเก็บลูก
ลิ้นจ่ีจากตน ถาตนลิ้นจ่ีไมสูงมากนักก็จะยืนเก็บ แตถาตนลิ้นจ่ีสูงไมสามารถยืนเก็บไดก็จะใช
บันไดปนขึ้นไปเก็บ โดยจะมีเขงติดตัวขึ้นไปดวยคนละใบสําหรับใสลูกลิ้นจ่ี โดยจะมีเชือกผูกเขง
ไวสําหรับหยอนเขงลงมาจากตนเพ่ือนําลูกลิ้นจ่ีจากบนตนลงมาใหคนขางลางไดเก็บออก แลว
นําไปเทรวมกันเปนกองใหญ  

สวนผูหญิงก็จะมีหนาที่ในการคัดลูกลิ้นจ่ี แยกเกรดลิ้นจ่ี แบงเปนลูกที่มีขนาดโตที่สุด
จะคัดเปนเกรดเอ ลูกขนาดกลางจะคัดเปนเกรดบี ลูกขนาดเล็กจะคัดเปนเกรดซี แยกไว และจะ

                                                        
8 หนองปลานิลเปนหมวดบานหมวดหนึ่งในหมูบานแมงอนกลาง 
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มีผูหญิงอีก 2-3 คน เปนคนบรรจุลงกลองกระดาษ ขนาด 10 กิโลกรัม ในการบรรจุลงกลองตอง
เรียงลูกลิ้นจ่ีใหสวยงาม เปนระเบียบ บรรจุเสร็จแลวก็ใชเทปกาวปดปากกลองใหเรียบรอย 
พรอมสงใหพอคาตอไป ลิ้นจ่ีที่ไมสวยงาม ไมไดขนาด ก็จะแยกใสเขงเพ่ือที่จะนําไปควานเอา
เน้ือสงโรงงานตอไป 
 การทํางานในสวนนั้นจากการเลาของพี่สํารวย บรรยากาศก็สนุกสนานดี คัดลูกลิ้นจ่ี
ไปดวย คุยไปดวย เรื่องที่คุยมีไมจํากัดแลวแตวาใครจะเปดประเด็น ไมวาจะเปนเรื่องครอบครัว
ของตนเอง ของคนอ่ืนในชุมชน สวนใหญจะเปนเรื่องไมคอยดี (นินทา) เร่ืองดีๆ ก็มีนะ แตไม
บอย พอเที่ยงก็เอาขาวที่หอจากบานมารับประทานรวมกัน โดยจะลอมวงเปนวงกลม เอาอาหาร
ที่เตรียมจากบานมาแบงปนกันกิน  ถานายจางใจดีก็จะซ้ืออาหารมาใหบาง  เชน     เกาเหลา 
ตมแซบ แกงออม เอามารวมวงนั่งกินกัน พรอมกับพูดจาหยอกลอกันบางระหวางคนงานดวยกัน 
พูดคุยกันบางเรื่องตางๆ  พอกินเสร็จก็พักผอนตามอัธยาศัย บางคนอยากนอนก็นอนพัก  บาง
คนก็น่ังคุยกันตอ จนเวลาพักเที่ยงหมดลง ถึงเวลาบายโมง ทุกคนก็เร่ิมออกทํางานตอ เปน
หนาที่ของผูหญิงที่ตองคัดลิ้นจ่ี สวนผูชายก็จะขนลิ้นจ่ี ยกกลองลิ้นจ่ี บางคนถนัดในการคัดเกรด
ก็จะชวยฝายหญิงคัดลงกลองก็ได 
 เวลาประมาณหาโมงเย็นทุกอยางก็เสร็จเรียบรอย (ถาเลยเวลาก็จะไมมาก ประมาณ
ครึ่งชั่วโมง) ทั้งลิ้นจ่ีที่ใสกลองคัดพิเศษ ทั้งลิ้นจ่ีที่คัดใสตะกรา เตรียมใหพอคามาซื้อไปควาน
ตอไป อายสวางจายเงินคาแรงงานเปนวันตอวัน โดยผูชายจะไดรับวันละ 150 บาท ผูหญิงจะ
ไดรับวันละ 120 บาท ซ่ึงสอดคลองกับการทํางานในภาคอุตสาหกรรม โดยคาจางของแรงงาน
หญิงที่ไดรับจะต่ํากวาแรงงานชาย ประมาณรอยละ 20 (ผาสุก 2545: 175) เม่ือจายคาจางเสร็จ
แลว อายสวางก็นําเบียรชาง เหลาขาว 35 ดีกรี พรอมทั้งกับแกลม เชน ลูกชิ้น เน้ือยาง ปลาปง 
(ปลาหนองในสวน) นํามาเลี้ยงคนงานทุกคน  จากการสอบถามพี่สํารวยทุกคนที่ไปจะด่ืมหมด
ทุกคนเลย แตจะด่ืมไมมาก พ่ีสํารวยและพี่นวยดื่มเบียรชางประมาณคนละครึ่งขวดก็ไดที่ ไมเมา
มากพอพูดจาแลวสนุก หัวเราะกัน  พ่ีแดงและพี่เพชรด่ืมเหลาขาวประมาณสองตอง สวนผูชายก็
จะด่ืมเหลาขาวเปนสวนใหญ อายสวางนํามาเลี้ยงในแตละวันนั้นจะไมมากนัก ประมาณวาเบียร
ชาง 3 ขวด ราคา 100 บาท เหลาขาว 1 ขวด ราคา 80 บาท หมดแลวก็หมดเลย ถือวาเปน
นํ้าใจจากนายจางที่มีใหกับลูกจาง สวนนายจางก็จะรวมวงดื่มดวย ถาไมด่ืมทุกคนในวงก็จะ
พยายามพูดจาหวานลอมใหด่ืมจนได เชน “วันหลังจะบมาจวยแลวเนอ” หรือ “ถาบกิ๋น หมูเฮาก็
จะบกิ๋นเนอ” ทําใหนายจางตองกิน ตองด่ืมดวยความสมยอม 
 เวลาผานไปประมาณหนึ่งชั่วโมง ประมาณหกโมงเย็นภารกิจการรับจางวันนี้ก็เสร็จ 
ทุกคนไดเงินคาจาง ทุกคนไดเมา (ไมมาก) กลับบาน ถามวาทําไมตองด่ืม   พ่ีนวยตอบวา “มัน
ไปคลายเสน คลายเอ็น ไอตี้มันปวด มันเม่ือย มันหาย มันบเจ็บ” สวนพ่ีสํารวย ตอบวา “มันเปน
นํ้าใจ อายเปน ตี๊เอามาเลี้ยง บกิ๋นเดียวเปน จะเสียนํ้าใจ” ทุกคนกลับบานโดยรถกระบะคันสีแดง
ของอายสวางที่มารับในตอนเชา สงถึงบาน 
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 ในปจจุบันนี้ การรับจางทํางานที่สวนไมวาจะเปนสวนสม สวนลิ้นจ่ี ถือวาเปนงานที่
ไดรับความนิยมอยางมากในชุมชน เพราะไมตองลงทุนอะไรมากนัก ลงทุนแคเวลาและแรงกาย 
ถามถึงความเสี่ยงก็ไมมี การจายเงิน คาตอบแทนไดแนนอน และยังไดทุกวันที่ไปรับจาง บางที
เบิกมาใชกอนลวงหนาก็ยังมี พบในครอบครัวที่ขัดสนเงินทอง ชักหนาไมถึงหลัง โดยการ
รวมกลุมของแรงงานหญิงในชุมชน ถือไดวาผูหญิงไดมีบทบาทในการออกมานอกบาน เพ่ือหา
รายไดมาจุนเจือครอบครัว เพ่ือที่จะนําพาครอบครัวใหอยูไดกับสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจ
ยุคปจจุบันที่ขาวของอะไรก็แพง ทําใหผูหญิงมีกลุมเพ่ือน กลุมที่ไปรับจางทํางานดวยกัน ทําให
งายตอการไปรับจางโดยนายจางจะติดตอผานหัวหนากลุมคนเดียว ก็จะไดแรงงานตามที่ตนเอง
ตองการ  
 โดยที่สังคมไทยเปนจะสังคมเกษตรกรรม เปนสังคมที่มีความสัมพันธกันอยาง
ใกลชิดกับกิจกรรมทางเกษตร  สงผลใหสมาชิกในสังคมละแวกเดียวกันมีความสัมพันธตอกัน    
ตลอดจนการดําเนินกิจรรมตางๆ ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความสนุกสนานรื่นเริงเสมอ  เชน  ลง
แขกเกี่ยวขาว  สมาชิกที่มารวมกิจกรรมไดมีการรองรําทําเพลง  มีการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล
หลังจากเสร็จกิจกรรม    นอกจากนั้นการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา  ก็นิยมมีการเลนกิจกรรมที่
ใหความสนุกสนานเสมอ   ดังน้ันความสนุกสนานจึงเปนคานิยมของสังคมไทย นับตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน  และในทุกกิจกรรมมักจะมีเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเขาเกี่ยวของเสมอๆ เชนกัน 
(สุพัตรา  2536) 
 ในชุมชนบานแมงอนกลาง การดื่มเหลาของผูหญิงที่ไปรับจางในเวลาหลังเลิกงาน
เปนเรื่องที่ทุกคนมองเห็นวา เปนเรื่องปกติของสังคมไปเสียแลว ภาพของชุมชนแปรเปลี่ยนไป
ตามกาลเวลาจากอดีตสูปจจุบันเชนนี้เอง 
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สวนที่ 4 
ความหมายของเครื่องดืม่แอลกอฮอลในมุมมองหญิง 

 
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สภาพสังคมในยุคปจจุบันนี้ บทบาทผูหญิงได
เปลี่ยนไปจากเดิม ตองการมีพ้ืนที่ทางสังคมของผูหญิงเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงจากสมัยกอนฐานะผูหญิง
จะอยูในบานและในครอบครัว ตอมามีการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ มีการแบงงานบานกับ
งานเศรษฐกิจอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น สงผลตอชีวิตของผูหญิงทั้งดานบวกและดานลบ ในดานลบ
น้ันไดทําใหผูหญิงตองออกจากบานเขาสูกระบวนการผลิต แตในขณะเดียวกันภาระงานบานและ
ครอบครัวก็ไมไดลดลง สวนทางบวกนั้นผูหญิงก็ไดรับประสบการณนอกบานมากขึ้น 
 ในหมูบานแมงอนกลาง ผูหญิงในวัยแรงงานไดสรางอํานาจการตอรองเพ่ือใหกลุม
หรือตนเองมีพ้ืนที่ทางสังคม เพ่ิมมากขึ้น โดยการรวมกลุมกันไปรับจางงาน จากน้ันก็รวมตัวกัน
ในการรวมวงสนทนาและมีเครื่องมือหรือวัตถุที่มาเชื่อมชองวางแหงความสัมพันธ ใหแนบแนน
เพ่ิมมากขึ้น และยังเพ่ิมพ้ืนที่ทางสังคมสําหรับผูหญิงใหมากขึ้นมาเพื่ออํานาจตอรองดานอ่ืนๆ 
ดังจะเลาผานกรณีของจันทรเพ็ญและกลุมเพ่ือน  
 
จันทรเพ็ญกับกลุมเพื่อน 
 จันทรเพ็ญ วัย 50 ป รูปรางเล็ก ผิวขาว หนาตาดี แตใบหนาเธอหมองคล้ํา 
เน่ืองมาจากตองออกไปรับจางขางนอกทุกวัน เธอเปนหญิงวัยแรงงานที่เปนที่รูจักของคนใน
ละแวกบานใกลเคียงและในหมูบานเปนอยางดี การศึกษาก็ไมไดสูงมากนัก เธอเรียนจบชั้น ป.4 
แตงงานกับอายบุญเลิศ วัย 52 ปมานานแลว มากกวา 30 ป ปจจุบันครอบครัวน้ีอยูดวยกันสอง
คน เธอมีลูกสาวคนเดียว แตก็ยายออกไปนานแลว โดยไปแตงงานกับคนตางอําเภอ สภาพบาน
ของเธอไมใหญโตมากนัก  เปนบานไมชั้นเดียว   กอปูนขึ้นมาระดับเอว    ฝาผนังตีดวยแผนไม
บางๆ สีบานซีดจาง บงบอกถึงการสรางมานานแลว มีอายุราวไมต่ํากวา 10 ป บริเวณรอบๆ 
บานมีตนไมตนใหญ มีตนลําไยอยูหนาบาน บรรยากาศรมร่ืนเปนอยางมาก 
 อาชีพของเธอและครอบครัวประกอบอาชีพทํานา ปลูกขาว ในการทํานาจะเริ่มเดือน
กรกฎาคม ของทุกป จะชวยกันทํารวมกัน และก็จางแรงงานในชุมชนเพ่ิมเติมประมาณ 5-6 คน 
มาชวยในการปลูก จะใชเวลาปลูกไมนาน ประมาณ 5 วันก็เสร็จ ตอจากนั้นประมาณ 3 เดือนก็
จะเริ่มใชแรงงานรวมกันอีกครั้งในรูปแบบเดิมใชในการเกี่ยวขาว โดยมีเน้ือที่ประมาณ 10 ไร 
โดยที่ขาวแบงเปน 2 สวน สวนหนึ่งเอาไวขาย แตละปไดเงินประมาณ 2 หม่ืนบาท อีกสวนหนึ่ง
เอาไวกินโดยจะแบงหนาที่กันระหวางงานบาน งานสวน และการออกไปรับจางเพ่ือหาเงินมาใช
ในครอบครัว ตามลําพังเงินที่ไดจากการทํานาและทําสวน ไมเพียงพอตอการใชจายภายใน
ครอบครัว หนาที่ของสามีของเธอจะมีหนาที่ในการดูแลที่นาและสวน สวนก็จะเปนสวนลิ้นจ่ีและ
ลําไย มีไมมากนักประมาณ 2 ไรเศษ สวนตัวเธอก็หารายไดมาจุนเจือครอบครัวโดยการออกไป
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รับจางกับเพ่ือนๆ ที่เปนหญิงวัยแรงงานดวยกัน เธอก็จะมีกลุมหญิงที่ไปรับจางดวยกัน จากการ
สอบถามจะมีประมาณ 3 คน ที่ไปทํางานดวยกัน ไดแก 
 พ่ีอํานวย วัย 48 ป รูปรางทวม ใบหนากลมและแดงก่ํา เน่ืองจากตองทํางาน
กลางแจงทุกวัน เธอมีโรคประจําตัวคือโรคความดันโลหิตสูง แตเธอก็ไมเคยขาดนัดที่จะตองไป
รับยาลดความดันโลหิตที่สถานีอนามัยใกลบาน อาชีพรับจางทั่วไป โดยจะไปทํางานรวมกับพ่ี
จันทรเพ็ญ 
 พ่ีคําปน วัย 54 ป สถานภาพโสด บุคลิกออกเปนแนวสาวหาว ปจจุบันอยูกับแมที่แก
แลววัย 80 ป นอกจากเธอจะไปรับจางในตอนกลางวันแลว เธอยังตองคอยหุงหาอาหารเตรียม
ใหแมไดรับประทานอีกดวย ในวัยเด็กเธอไมไดเรียนหนังสือ ทําใหอานและเขียนหนังสือไมออก 
อาชีพของเธอก็ไมไดตางจากเพื่อนๆ ของเธอมากนัก ทําหนาที่รับจางทุกอยาง ไมวาจะเปนคัด
ลําไย เก็บลิ้นจ่ี เก็บสม ปลูกกระเทียม หาฟนตามสวนลิ้นจ่ี บางวันไมไดไปรับจาง เธอก็จะไปจับ
เสน จับเอ็นผูเฒาผูแกที่มีอาการปวดตามขอ กระดูก แขน ขา ครั้งละ 20 บาท เธอทําทุกอยาง 
ชีวิตนี้เพ่ือแมของเธอแมลําบากแคไหน เธอก็ตองทน 
 พ่ีไฝ วัย 41 ป  หญิงอารมณดีมาก เวลารับจางไปก็รองเพลงไปดูจะไมทุกขรอนอะไร
กับชีวิต เธออยูกับแมที่เปนอัมพาต เดินไปไหนมาไหนไมได สามีของเธอไดหยาขาดจากกันไป
แลว เม่ือสองปที่ผานมา สวนลูกสาวคนเดียวของเธอก็ไปอยูกับสามีที่ตัวอําเภอฝาง ก็มาเยี่ยม
อยูบอยๆ พ่ีไฝเลาวา ตองรับภาระหนาที่ทุกอยางเปนทั้งหัวหนาครอบครัวและเปนสมาชิก
ครอบครัว เธอหาเลี้ยงครอบครัวคนเดียว แตเธอก็ภูมิใจอยางมากที่เธอมีนองที่อยูตางประเทศ 
ไปทํางานที่ประเทศสวิตเซอรแลนด บางเดือนก็สงเงินมาชวยเหลือ มาใหแมบาง เธอบอกวา
ตอนที่อยูกับสามีเธอ เธอเปนหนี้ประมาณ 1 แสนบาท แตพอเลิกกับสามี สามีเธอไมรับผิดชอบ
อะไรเลย ทิ้งหนี้ ทิ้งลูกไวกับเธอ แตเธอก็ไมสิ้นหวังก็มีนองมาชวยปลดหนี้ให ปจจุบันเธออยู
ดวยความสบายใจที่ไมตองหาเงินมาใชหน้ีเหมือนแตกอน 
 
จันทรเพ็ญ: การเพิ่มพื้นที่ทางสังคม 
 เม่ือยอนมาดูประวัติของจันทรเพ็ญน้ัน เธอก็มีอาชีพรับจางเหมือนคนอ่ืนๆ รับจาง
ทุกอยางตั้งแตเดือนธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธน้ัน จะไปรับจางเก็บสม เดือนมีนาคม ไป
ถอนกระเทียม เดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม รับจางทั่วไปแถวสวนลิ้นจ่ี ตัดแตงกิ่ง ใสปุย
ตนลิ้นจ่ี เดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม จะไปเก็บลิ้นจ่ีและควานลูกลิ้นจ่ีสงโรงงาน เดือน
สิงหาคมและกันยายน จะรับจางคัดลําไยใสตะกราและกลอง และควานลูกลําไยสงโรงงาน เดือน
ตุลาคมและพฤศจิกายน จะไปรับจางปลูกกระเทียม สวนสามีของเธอก็จะออกไปรับจางที่สวน
เปนบางครั้ง เพราะตองดูแลสวนและที่นาของตนเอง สามีเธอจะด่ืมเหลาทุกวัน โดยจะดื่มกันที่
สวนบาง ทุงนาบาง โดยจะมีกลุมเพ่ือนที่เปนผูชายรวมกันด่ืม สวนใหญเปนเหลาขาว 35 ดีกรี 
เธอเลาวาสามีของเธอจะเมาเขามาบานทุกวัน บางวันก็เมามาก บางวันก็เมานอย  
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 เธอเลาวารูสึกเบื่อเหมือนกันที่เห็นสามีในสภาพนั้น แตเธอก็ทนมาโดยตลอด จนมา
เม่ือประมาณป พ.ศ.2544 จากสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป การปลูกสมเริ่มขยายพื้นที่ใน
หมูบานมากขึ้น ทั้งจากคนในหมูบาน นายทุนนอกหมูบานตางก็มาซื้อที่ บุกเบิกพื้นที่กัน ทําให
พ้ืนที่ในการปลูกสมเพ่ิมขึ้นอยางมากและขยายตัวอยางรวดเร็ว ในสวนที่จําเปนสําหรับนายจางก็
จะเปนแรงงานที่มาชวยงานในสวน ไมวาจะเปนการตัด แตง กิ่งและตนสม การเก็บผลสม การ
คัดผลสม โดยเริ่มมีการจางงานในกลุมหญิง เพ่ือไปทํางานที่สวน เหมือนกับกลุมพ่ีสํารวย  
จันทรเพ็ญ เธอก็ไดออกไปรับจางนอกบานรวมกับกลุมเพ่ือน คือ พ่ีคําปน พ่ีอํานวย พ่ีไฝ ตก
เย็นนายจางก็จะเลี้ยงเหลาเปนธรรมเนียมในการจางงานทุกวัน แตกอนเธอก็ไมเคยดื่ม ใน
ระหวางที่รอเพ่ือนด่ืมน้ันเธอกจ็ะนั่งพูดคุยกับเพ่ือน กินกับแกลมกับเขาบาง แตเธอก็รูสึกเบื่อ ยิ่ง
เวลาที่เพ่ือนด่ืมสุราแลวพูดคุยกัน ตัวเองก็ฟงไมคอยจะเขาหูเทาไหร (พูดกันคนละภาษา) แต
เดิมเธอรูสึกเบื่อเม่ือเห็นสภาพของเพื่อนเธอที่เมามาย พูดจาไมรูเร่ือง แตเธอก็ทนกับสภาพที่
เห็นและสภาพเปนอยูไมได ทั้งที่บานของเธอเองสามีก็เมาแทบจะทุกวัน ประกอบกับเพ่ือนๆ ก็
ชวนเธอดื่มอยูเสมอ ทําใหเธอยากที่จะปฏิเสธ ก็เลยลองดื่มครั้งแรกกับเพ่ือนที่ไปรับจางดวยกัน   

สาเหตุที่เธอไดลองดื่มในครั้งแรกนั้น เธอบอกวา “ผัวกิ๋นได เจาก็กิ๋นได” (สามีเธอดื่ม
ได เธอก็มีสิทธิ์ที่จะด่ืมไดเชนกัน) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของอวัสดา  จันทรแสนตอ (2541) 
กลาววา ปจจัยนําใหติดสุราในหญิงสวนใหญเกิดจากการประสบกับภาวะวิกฤตในชีวิตและ
สภาพแวดลอมเอ้ืออํานวยใหการดื่ม บางคนใหเหตุผลวาตองการความเทาเทียมผูชายและการ
ประสบปญหาเศรษฐกิจของครอบครัว 
 จันทรเพ็ญ เธอก็เลยด่ืมมาเรื่อยๆ จากการดื่มที่ปกติจะเปนเวลาหลังจากเลิกงานที่มี
นายจางเลี้ยงเทานั้น แตพอเหลาที่นายจางเลี้ยงหมดลง  เพ่ือนๆ ของเธอก็จะชวนกันไปด่ืมตอที่
รานคาใกลกับบานของเธอ ซ่ึงเปนรานคาขายของชํา แตจะมีเหลาขายเปนตอง (เปก) 
เพ่ือที่จะใหประมาณวาดื่มใหเมาไปเลย เปนอยางนี้เกือบทุกวัน บางทีเจอเพ่ือนที่รูจักกัน หรือ
กลุมเพ่ือนของสามี เห็นเธอเดินผานหนารานคา ก็จะชักชวนเธอไปดื่มดวยเสมอ เน่ืองจากเธอ
เปนคนที่มีอัธยาศัยดี ใจดี ยิ้มเกง และอีกอยางเธอยังทําหนาที่เปน อสม. หมูบานนี้อีกดวย  
 การดื่มของเธอ จากการสอบถาม เธอใหขอมูลวา เธอจะดื่มเหลาขาว 35 ดีกรี 
ประมาณ 2 ตอง บางทีถาเจอเพ่ือนที่รูจักและถูกใจก็จะด่ืมมากขึ้น มากกวา 3 ตองขึ้นไป บางที
เปนครึ่งขวดก็มี (ประมาณ 6 ตอง) สภาพครอบครัวของเธอ เธอบอกวาไมคอยมีปญหาทะเลาะ
กันเทาไหร นานๆ จะมีสักครั้ง เน่ืองจากอยูกันสองคน ไมรูจะดา จะเถียงกันไปทําไม อีกอยาง
สถานะทางการเงินก็พออยูพอกิน ไมถึงกับเดือดรอนเพราะอยูกันสองคน 
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 ในปจจุบันมีการใชสุราเปนสัญลักษณของการเลื่อนสถานภาพในกลุมเพศหญิงเพ่ิม
มากขึ้น (เทพินทร  2542) สวนในกรณีของจันทรเพ็ญ แสดงใหเห็นวาการดื่มของเธอเปนการ
แสดงใหเห็นถึงการมีพ้ืนที่ทางสังคมของตนเองและเพิ่มพ้ืนที่ทางสังคมของผูหญิงใหมีมากขึ้น
กวาเดิม  
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สวนที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 
 การศึกษาถึงการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในหญิงวัยแรงงานในหมูบานแมงอนกลาง 
ตําบลแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม จากการศึกษาโดยผานเร่ืองราว วิถีชีวิตของกลุม
หญิงที่ทํางานรับจางในชุมชนบานแมงอนกลาง จะเห็นวาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลหรือเหลานั้น 
กลุมหญิงวัยแรงงานเหลานี้ไมไดมองเหลาเปนแคของมึนเมา ด่ืมแลวเกิดอันตรายใหโทษตอ
รางกาย หรือเพ่ิมความเสี่ยงตอโรคตางๆ ใหกับตนเองเพียงอยางเดียว แตกลุมหญิงวัยแรงงาน
เหลานี้มองเหลาเปนเครื่องมือในการที่จะยึดโยงความสัมพันธอันดีภายในกลุมของตนเอง เปน
สื่อกลางแหงความสัมพันธที่ดีระหวางกันและกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งยังมีประโยชนในดานการ
ประสานงาน การรวมกลุมกันในการทํางานรับจางในชุมชน เปนการเขาใจกัน มีความสัมพันธกัน
ตอกันจะเร็วมากขึ้น ถาไดรวมวงสนทนาดวยกัน โดยมีเหลาเปนสื่อกลางในการประสาน
ความสัมพันธภายในกลุมของตนเอง 
 ในสวนของการจางงานของนายจางที่จะมาจางแรงงานผูหญิงไปทํางานที่สวนผลไม 
โดยจะจางงานผานหัวหนากลุมคนงานหรือคนที่รูจักมักคุนเปนอยางดี สามารถไวใจในเรื่องการ
ทํางานได และอีกอยางตองเขากับนายจางและเพื่อนรวมงานไดทุกคน คือตองทํางานเปนทีม 
(team work) มีความเขาใจกันภายในกลุม แตละคนทํางานเขาขากัน (รูจักหนาที่ของตนเอง) ถึง
จะไดปริมาณงานที่มากและทํางานใหเสร็จตามที่นายจางตองการ กลุมที่วานี้ก็คือกลุมหญิงที่ได
รวมวงดื่มเหลา เคยสังสรรคกันมาเปนทุนเดิมอยูแลว ทําใหเหลามีหนาที่ในการรวมกลุมหญิง
เพ่ือที่จะใหไดงานในการจางงานของนายจางครั้งตอไป และอีกอยางคือการรวมกันของหญิงวัย
แรงงานก็เพ่ือสรางอํานาจการตอรองในการจางงานของนายจาง ในกรณีที่คนงานขาดหรือไมมี
คนงานเพียงพอก็จะสามารถที่จะสรางอํานาจการตอรองในการเลือกการทํางานวาจะไปทํางาน
กับนายจางคนไหน ที่สวนไหน และอีกอยางเพ่ือการตอรองในการขอเพิ่มคาแรงในการจางงาน
ในครั้งน้ันอีกดวย 
 อีกมุมหน่ึงของเหลาที่ผูหญิงอยากใหสังคมไดรับรูวา พ้ืนที่ทางสังคมของหญิงไมได
จํากัดแคบริเวณภายในบานเพียงอยางเดียวเหมือนแตกอนที่ผูหญิงมีหนาที่ทํางานบาน หุงหา
อาหารใหสามีและลูก ทํางานบานไมใหขาดตกบกพรอง แตในปจจุบันยังมีพ้ืนที่ของผูหญิง
ภายนอกบานเพ่ิมมากขึ้น สืบเน่ืองจากการไดรูจักกับกลุมคนภายนอก เชน กลุมนายจาง กลุม
เพ่ือนที่ทํางานดวยกัน ทําใหเกิดกลุมเพ่ือนนอกบาน ประกอบกับการที่ผูชายมีพ้ืนที่ทางสังคม
นอกบานอยูกอนแลว ทําใหฝายหญิงตองการที่จะเรียกรองความเสมอภาค ความเทาเทียมกัน
ระหวางเพศชายกับเพศหญิง ทําใหผูหญิงตองออกมาทํางานนอกบาน มีพ้ืนที่ทางสังคมนอก
บานเพิ่มมากขึ้นกวาที่เปนอยูเดิม โดยมีเหลาเปนเครื่องมือที่แสดงใหเห็นถึงความตองการหรือ
เปนสัญลักษณที่ฝายหญิงอยากใหสังคมรับรูวาพื้นที่ทางสังคมของผูหญิงก็มีเหมือนกัน 
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 จากการศึกษายังพบอีกวาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลหรือเหลา จึงไมไชเร่ืองของปจเจก
บุคคลอีกตอไป ที่จะตองด่ืมคนเดียวแตเปนเรื่องของการรวมกลุมกันของหญิงเพ่ือที่จะสราง
อํานาจการตอรองในการทํางาน สรางพื้นที่ทางสังคมของผูหญิงใหเพ่ิมมากขึ้น และเปนการ
รวมกลุมกันเพ่ือผลประโยชนกับกลุมตนเองมากขึ้นในการทํางานและการใชชีวิตในสังคมยุค
ปจจุบัน 
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