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ประเด็นการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของแอลกอฮอล์ 
 

สิทธิโชค ชาวไร่เงิน 
ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

 
เกร่ินน ำ . . 

ในทางวิทยาศาสตร์ เช่ือว่า “เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์” ในทุกสังคมท่ัวโลก มีองค์ประกอบพื้นฐานทางเคมี 
และออกฤทธิ์ต่อระบบการท างานของร่างกายมนุษย์ไม่แตกต่างกันนัก ส่ิงนี้เราอาจเรียกว่าเป็น “ข้อเท็จจริงทาง
วิทยาศาสตร์” อย่างไรก็ตาม เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ยังมี “ข้อเท็จจริงทางสังคม” ด ารงอยู่ควบคู่กันด้วย แม้จะไม่
สามารถท าความเข้าใจและอธิบายด้วยวิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 

 “ข้อเท็จจริงทางสังคม” ของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ได้แก่ การรับรู้ การให้ความหมาย และหน้าท่ีทาง
สังคม รวมท้ังพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้คนในแต่ละสังคม เดวิด มาลเดลบอม (David Maldelbaum) 
ช้ีให้เห็นในบทความท่ีช่ือ “Alcohol and Culture” (1965) ว่า มนุษย์ในแทบทุกสังคมต่างรู้จัก ผลิต และบริโภค 
“สาร” (substances) หลายชนิด ท่ีเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วจะส่งผลต่อผัสสะการรับรู้ (sensations) ของร่างกาย แต่มี
สารชนิดหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อชีวิตทางสังคมของกลุ่มคนในวัฒนธรรมต่างๆ มากท่ีสุด คือ “แอลกอฮอล์” 
(Mandelbaum, 1965: 281) 

การให้ความหมายและพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ท่ี
แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มสังคมนั้นแสดงออกในหลายมิติ มิติหนึ่ง
ก็ คือการให้ คุณค่าในเชิง จิตวิญญาณต่อแอลกอฮอล์ เช่น  
ในอารยธรรมเอซเธค (Aztec) เช่ือว่า เมื่อใดก็ตามท่ีต้องด่ืม
แอลกอฮอล์จะต้องด่ืมจนเมาหัวราน้ า ไม่เช่นนั้นเทพเจ้าจะโกรธมาก 
ในสังคมร่วมสมัยก็พบความเช่ือท านองเดียวกัน เช่น ในสังคมของ
ชาวโคฟีอาร์ (Kofyar) ในประเทศไนจีเรีย และชาวทิริกิ (Tiriki)  
ในประเทศเคนยาท่ีเช่ือว่าการดื่มเบียร์คือหนทางเดียวที่จะน าพา
ผู้คนไปพบพระเจ้าได้ เช่นเดียวกับผู้คนในโลกตะวันตกท่ีนับถือ
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกจะให้ คุณค่ากับ “ไวน์”  
ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

 ในทางตรงกันข้าม หลายสังคมให้ความหมายเชิงลบต่อแอลกอฮอล์ ในสังคมท่ีนับถือศาสนาคริสต์
นิกายโปรเตสแตนต์ (Protestant) ศาสนาอิสลาม และในสังคมพุทธศาสนา ต่างมองว่าการด่ืมแอลกอฮอล์นั้น
เป็นบาป เป็นสัญลักษณ์ของความช่ัวร้าย ปีศาจ ท่ีท าให้คนห่างไกลจากพระเจ้าหรือความดี และบัญญัติเป็นข้อ
ห้ามทางศาสนา ในท านองเดียวกัน ชนพื้นเมืองอเมริกันหลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มท่ีอาศัยอยู่บริเวณตะวันตก
เฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา เช่น ชาวโฮปิ (Hopi) ชาวปูเอโบล (Pueblo) ถือว่าแอลกอฮอล์ทุกประเภทนั้นเป็น
ภัยต่อวิถีชีวิตของพวกเขา เป็นต้น 
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นอกจากนี้ ยังมีสังคมท่ีให้ความหมายกัแอลกอฮอล์
ในมิติจิตวิญญาณแบบผสมผสาน เช่น ในสังคมอินเดีย 
ผู้คนส่วนมากจะนับถือศาสนาฮินดูและความเช่ือท้องถิ่น 
ดังนั้น จึงเป็นเรื่องปกติท่ีผู้คนจะนับถือท้ังเทพเจ้าฮินดู
ควบคู่ไปกับเทพเจ้าท้องถิ่น อย่างไรก็ดี ธรรมเนียมการ
บูชาเทพเจ้าท้ังสองกลุ่มจะใช้แอลกอฮอล์ประกอบ
พิธีกรรมท่ีแตกต่างกัน โดยชาวอินเดียจะใช้แอลกอฮอล์
ในพิธีบูชาเทพเจ้าท้องถิ่นเท่านั้น ส่วนในพิธีบูชาเทพเจ้า

องค์ส าคัญของฮินดู เช่น พระพรหม พระศิวะ พระนารายณ์ จะไม่มีการใช้แอลกอฮอล์เด็ดขาด เพราะถือเป็น
ส่ิงไม่บริสุทธิ์ ท าลายความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรม (Mandelbaum, 1965)  

“ข้อเท็จจริงทางสังคม” ในเรื่องการให้ความหมายและพฤติกรรมทางสังคมท่ีเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ท่ี
แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มสังคม สัมพันธ์อยู่กับเงื่อนไขทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และประวัติศาสตร์ใน
สังคม การออกมาตรการเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ท่ีส่งผลกระทบต่อผู้คนจ านวนมากในสังคม ซึ่งมีความแตกต่าง
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม จึงไม่สามารถต้ังอยู่บนฐานคิด “ข้อเท็จจริงทางสังคม” เกี่ยวกับแอลกอฮอล์
ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ รวมท้ังการยึดมั่นใน “วัฒนธรรมการสร้างความรู้แบบวิทยาศาสตร์” และ 
“วัฒนธรรมราชการ” แต่จ าเป็นต้องมีมุมมองท่ีเปิดกว้างและท าความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ท้ังวัฒธรรมของชาวบ้านและวัฒนธรรมองค์กรของเจ้าหน้าท่ีอย่างละเอียดลึกซึ้ง เพื่อช่วยให้การออกมาตรการ
ท่ีเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์สอดรับกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มสังคม 
 
สถำนกำรณ์งำนศึกษำแอลกอฮอล์ในโลกตะวันตก 
 การศึกษาแอลกอฮอล์โดยใช้วิธีการแบบวิทยาศาสตร์เริ่มต้นในต้นศตวรรษท่ี 20 นักวิชาการกลุ่มแรก
ท่ีสนใจศึกษาแอลกอฮอล์ คือ นักวิทยาศาสตร์สุขภาพและนักจิตวิทยา ประเด็นศึกษาหลักท่ีนักวิชาการกลุ่มนี้
ให้ความสนใจ คือ การค้นหาปัจจัยท่ีท าให้คน “ติดสุราเรื้อรัง” (Alcoholism) ปัจจัยสาเหตุหลักท่ีนักวิชาการ
กลุ่มนี้ให้น้ าหนักมากท่ีสุด คือ ความผิดปกติของปัจเจกบุคคล (Individual pathology) โดยมุ่งค้นหาว่าปัจเจก
บุคคลมีความผิดปกติของปัจจัยทางชีววิทยาและจิตวิทยาตรงไหนและอย่างไร จึงท าให้พวกเขาแต่ละคนติดสุรา
เรื้อรัง (Heath, 1987; Dietler, 2006, Singer, 2012) 

กรอบคิดหลักท่ีใช้ศึกษาปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการ
บริ โภคแอลกอฮอล์ ท่ีนั กวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ และ
นักจิตวิทยาใช้เรียกว่า “Problem-oriented approach” ซึ่ง
เป็นแนวทางการสร้างความรู้เรื่องแอลกอฮอล์กระแสหลักใน
โลกตะวันตกมาจนถึงปัจจุบัน (The Social Issue Research 
Center (SIRC), 1998) 
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ในช่วงทศวรรษ 1940-1950 เริ่มมีนักวิชาการทางสังคมศาสตร์ออกมาวิพากษ์ว่า องค์ความรู้เกี่ยวกับ
แอลกอฮอล์ท่ีใช้แนวทางการศึกษาแบบ Problem-oriented approach นั้น ยังไม่ครอบคลุมปรากฏการณ์ทาง
สังคมของการบริโภคแอลกอฮอล์ท่ีเกิดขึ้น ผู้ท่ีด่ืมแอลกอฮอล์ในสังคมตะวันตกเองนั้น มีท้ังกลุ่มท่ี “ด่ืมแล้วมี
ปัญหา” และกลุ่มท่ี “ด่ืมแต่ไม่มีปัญหา” แต่วงวิชาการแอลกอฮอล์ศึกษากลับทุ่มความสนใจและทรัพยากรใน
การวิจัยไปท่ีกลุ่มท่ีด่ืมแล้วมีปัญหาเป็นหลัก ขณะท่ีการศึกษากลุ่มท่ีด่ืมแต่ไม่มีปัญหากลับมีน้อย ไม่เพียงเท่านี้ 
วงวิชาการแอลกอฮอล์ศึกษา ยังไม่สนใจมุมมองหรือความเข้าใจเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ “แบบอื่น” นอกเหนือจากการ
ค้นหาปัญหาท่ีเกิดจากแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียว (Heath, 1987; Dietler, 2006) 

เอ็ม เค เบคอน (M. K. Bacon) ต้ังข้อสังเกตว่า ปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้วงวิชาการแอลกอฮอล์ศึกษาในโลก
ตะวันตก ตกอยู่ภายใต้กระแสการสร้างความรู้ตามแนวทาง Problem-oriented approach เป็นหลักเนื่องจาก
นักวิจัยแอลกอฮอล์ศึกษาส่วนใหญ่เป็นคนในชาติตะวันตก ท่ีได้รับอิทธิพลทางความคิดเรื่องแอลกอฮอล์จาก
ขบวนการเคล่ือนไหวต่อต้านแอลกอฮอล์ในศตวรรษที่ 19 ซึ่งเรียกกันว่า “Temperance Movement” ซึ่งมี
อิทธิพลทางการเมืองต่อประเทศในยุโรปและอเมริกาในการออกกฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์ ด้วยเหตุนี้  
จึงท าให้งานศึกษาแอลกอฮอล์ในโลกตะวันตกอยู่ภายใต้แนวทางแบบ Problem-oriented approach เป็นหลัก 
(SIRC, 1998: 3) 

กล่าวได้ว่า แนวทางการศึกษาแอลกอฮอล์กระแสหลักของโลกตะวันตกนั้น ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทาง
ความคิดเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ของคนในวัฒนธรรมหนึ่งเท่านั้น คือ “ชาวตะวันตกท่ีปฏิเสธแอลกอฮอล์” ภายใต้
อิทธิพลของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมการเมืองหนึ่ง ซึ่งเป็นเพียงมุมมองและการท าความเข้าใจ
แอลกอฮอล์จากคนในวัฒนธรรมหนึ่งเท่านั้น 

เซลเดน ดี เบคอน (Selden D. Bacon) เปรียบเปรยถึงสถานการณ์ความไม่สมดุลในการสร้างความรู้
เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ท่ีเน้นหนักไปทางการศึกษา “ปัญหา” หรือกลุ่มคนท่ี “ด่ืมแล้วมีปัญหา” เป็นหลัก ได้อย่าง
เห็นภาพชัดเจนว่า เปรียบเสมือนการท่ีเราทุ่มความสนใจท้ังหมดไปท่ีดาวหางเพียงดวงเดียว แต่กลับละเลย
ดวงดาวทั่วไปอีกจ านวนมากบนท้องฟ้า (SIRC, 1998, p. 3) 

กล่าวได้ว่า ความรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์รวมท้ังฐานคิดในการออกกฎหมายและนโยบายเรื่องแอลกอฮอล์
ในสังคมตะวันตกนั้น ถูกสร้างขึ้นบนฐานความเข้าใจแอลกอฮอล์ของวัฒนธรรมเดียวเท่านั้น ยังมีความเข้าใจใน
เรื่องแอลกอฮอล์ของคนในวัฒนธรรมอื่นๆ ท้ังภายในสังคมตะวันตกเองและสังคมนอกตะวันตกท่ีถูกละเลยจาก
แนวทางการสร้างความรู้กระแสหลัก ด้วยเหตุนี้ ต้ังแต่กลางศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นมา เริ่มมีนักวิชาการจ านวน
หนึ่งหันมาสนใจศึกษามุมมองและความเข้าใจต่อแอลกอฮอล์ของคนในวัฒนธรรมอื่น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ  
หันมาสนใจศึกษา “มิติสังคมวัฒนธรรม” ของแอลกอฮอล์มากขึ้น 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีงานศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของแอลกอฮอล์ จ านวนไม่น้อยนับต้ังแต่กลางศตวรรษ
ท่ี 20 เป็นต้นมา เช่น การศึกษาวัฒนธรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ความหมายทาง
วัฒนธรรมและนัยทางการเมืองของการด่ืมแอลกอฮอล์ของผู้หญิง ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองต่อการ
บริโภคแอลกอฮอล์ อิทธิพลของ “ความเป็นเมือง” ต่อการบริโภคแอลกอฮอล์ของคนในสังคมเมือง เป็นต้น  
แต่กระบวนการสร้างความรู้เรื่องแอลกอฮอล์กระแสหลักส่วนใหญ่ยังเป็นงานศึกษาท่ีต้ังอยู่บนกรอบคิดแบบ 
Problem-oriented approach อยู่เช่นเดิม  
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ประเด็นกำรศึกษำมิติสังคมวัฒนธรรมของแอลกอฮอล์  
การเรียบเรียงประเด็นการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของแอลกอฮอล์ในเอกสารประกอบการประชุมครั้งนี้

เป็นเพียง “เส้ียวหนึ่ง” ของ “ดวงดาวจ านวนมากบนท้องฟ้า” ตามการเปรียบเปรยของ เซลเดน ดี เบคอน  
ท่ีกล่าวถึงไปข้างต้นเท่านั้น ยังมี “ดวงดาว” อีกหลายดวง หรือประเด็นการศึกษาอีกหลายเรื่องท่ียังไม่ถูกกล่าวถึง
ในท่ีนี้ รอให้ผู้ท่ีสนใจมิติสังคมวัฒนธรรมของแอลกอฮอล์ได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป 

ประเด็นการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของแอลกอฮอล์แรกสุดท่ีนักวิชาการด้านแอลกอฮอล์ศึกษาสนใจ 
คือ  “วัฒนธรรมการด่ืม” (Drinking cultures) ของกลุ่มสังคมต่างๆ เพื่อท าความเข้าใจว่าในแต่ละกลุ่มสังคม
ต่างๆ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้อพยพย้ายถิ่น กลุ่มผู้หญิง กลุ่มวัยรุ่น ฯลฯ มีแบบแผนความคิด ความเช่ือ 
ความเข้าใจ และการปฏิบัติในเรื่องแอลกอฮอล์อย่างไร มีความคล้ายและความแตกต่างระหว่างกลุ่มอย่างไร 

การศึกษา “วัฒนธรรมการด่ืม” ของกลุ่มสังคมต่างๆ นี้ อาจจ าแนกเป็นประเด็นศึกษาย่อยได้ 2 กลุ่มหลัก 
คือ กฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรมของการด่ืมแอลกอฮอล์  และ หน้าท่ีทางสังคมของแอลกอฮอล์ 

1.  กฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรมของการด่ืมแอลกอฮอล์ 
 แทบทุกสังคมท่ัวโลก ล้วนมีกฎหมายควบคุมการบริโภคและการผลิตแอลกอฮอล์ ในบางประเทศไม่ได้
มีแค่กฎหมายท่ีก าหนดโดยรัฐส่วนกลางแบบเดียว แต่ยังมีกฎหมายท่ีแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐหรือท่ีองค์กร
ปกครองท้องถิ่นตราข้ึน เพื่อความสอดคล้องกับชีวิตผู้คนในแต่ละพื้นท่ีอีกด้วย อย่างไรก็ดี นอกจากกฎท่ีตราขึ้น
อย่างเป็นทางการโดยรัฐแล้ว นักสังคมศาสตร์ท่ีศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของการใช้แอลกอฮอล์ยังสนใจ  
“กฎท่ีไม่ได้ตรา” (Unwritten rules) หรือกฎทางวัฒนธรรมท่ีไม่ได้ปรากฏเป็นตัวบทกฎหมายชัดเจน แต่มีพลัง
ควบคุมวิถีชีวิตผู้คนรวมท้ังในเรื่องการบริโภคแอลกอฮอล์เช่นกัน 

 

(1) ต้องเป็นกิจกรรมทางสังคมร่วมกันเท่านั้น  
กฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรมหนึ่งท่ีพบในแทบทุกสังคม คือ “การดื่มแอลกอฮอล์เป็นกิจกรรมกลุ่ม โดยจะ

มีค่านิยมว่าการด่ืมแอลกอฮอล์เป็นส่ิงท่ีต้องท ารวมกันเป็นหมู่คณะ ในทางตรงข้าม การด่ืมคนเดียวเป็น
พฤติกรรมท่ีถือว่าผิดปกติในสังคม เป็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม หรือในบางสังคมถือเป็นพฤติกรรมต้องห้ามเช่น 
ในสังคมสวีเดนท่ีมีกฎหมายควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ท่ีเข้มงวด ก็มีค่านิยมว่าหากจะด่ืมแอลกอฮอล์ก็ควร

ด่ืมกันเป็นกลุ่มมากกว่าจะด่ืมคนเดียว เพราะการด่ืมคนเดียวสะท้อนถึง 
“การไม่มีน้ าใจ” และการมีบุคลิก “ต่อต้านสังคม” รวมท้ังยังเป็นตัวบ่ง
บอกว่าคนๆ นั้นก าลังเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังซึ่งถือเป็นโรคท่ีน่าอับอายใน
สังคมสวีเดน ในท านองเดียวกัน ชาวม้งซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีเข้มงวดกับ
การดื่มแอลกอฮอล์ ก็จะด่ืมหรือใช้แอลกอฮอล์เพื่อการอื่น เช่น ใช้เป็นยา
รักษาร่วมกันเป็นกลุ่มเท่านั้น ไม่มีการดื่มหรือใช้แอลกอฮอล์เพียงคนเดียว 
การไม่นิยมด่ืมคนเดียวพบได้ในสังคมท่ีการดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องปกติ 

เช่น ชาวยิปซีในประเทศฮังการีซึ่งด่ืมแอลกอฮอล์เป็นปกติจะนิยมชวนเพื่อนบ้านมาด่ืมด้วยกันเสมอ การดื่มคน
เดียวในบ้านโดยไม่ชวนเพื่อนบ้านถือเป็นเรื่องผิดปกติในสังคม และอาจสะท้อนถึงความร้าวฉานระหว่างคนด่ืม
กับเพื่อนบ้าน 



 

5 
 

การด่ืมแอลกอฮอล์ในบางสังคมมีความหมายเดียวเท่านั้น คือ ต้องด่ืมร่วมกันเป็นกลุ่มเท่านั้น เช่น 
ชาวแคมบ้า (Camba) ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งในประเทศโบลีเวีย ไม่รู้ จักว่า “การดื่มคนเดียว” คืออะไร 
ส าหรับพวกเขา การด่ืมแอลกอฮอล์มีรูปแบบเดียวเท่านั้น คือ การด่ืมเป็นหมู่คณะ เป็นต้น (SIRC, 1998, 15-17) 

 

(2) ต้อง “แบ่งปัน” ให้ “คนอื่น” เสมอ 
กฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรมอีกประการหนึ่งท่ีพบร่วมกัน คือ การ “ต้องแบ่งปัน” (Sharing) เครื่องด่ืม 

แอลกอฮอล์กับคนอื่น โดยรูปแบบท่ีปรากฏร่วมกันในหลายสังคม คือ การด่ืมแอลกอฮอล์จากภาชนะเดียวกัน 
เช่น สังคมอียิปต์โบราณ มีภาพวาดแสดงถึงการด่ืมแอลกอฮอล์ด้วยส่ิงคล้ายหลอดดูด จากภาชนะใบเดียวกัน 
ลักษณะการด่ืมแอลกอฮอล์จากภาชนะเดียวกันนี้ยังพบได้ในสังคมร่วมสมัย อาทิ ในสังคมชาวแคมบ้าในโบลีเวีย 
ในสังคมยุโรปอย่างเช่นประเทศจอร์เจียซึ่งมีค าศัพท์เรียกการดื่มจากภาชนะเดียวกันท่ีแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า 
“เพื่อนสนิท” เป็นต้น 

นอกจากการแบ่งปันกันด่ืมในผู้ร่วมวงแล้ว ยังพบการแบ่งปนัเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์กับอ านาจเหนือธรรมชาติอีกด้วย เช่น ในสังคมชาวนาวาโฮ 
(Navajo) ชนพื้นเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนท่ีพวกเขาจะเริ่มด่ืมไวน์ใน
พิธีกรรมต่างๆ จะต้องให้ผู้อาวุโสเทไวน์ลงบนพื้น เพื่อเป็นการแสดงความ
เคารพต่อพระแม่ธรณี (Mother Earth) ก่อน เมื่อด่ืมกันเสร็จแล้วก็จะต้องท า
พิธีเช่นเดียวกันนี้ปิดท้ายด้วย ธรรมเนียมปฏิบัติเช่นนี้ยังพบในแก๊งค์วัยรุ่นเช้ือ
สายละตินอเมริกาท่ีอยู่ในกรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเทเหล้าลงพื้นเพื่อ
ร าลึกถึง “พี่น้อง” ในแก๊งค์ท่ีเสียชีวิตไป ก่อนจะเริ่มด่ืม รวมท้ังชาวยิปซีใน
ประเทศฮังการี จะเทเหล้าลงบนหลุมศพญาติพี่น้องเพื่อเป็นการร าลึกถึงผู้ตาย 
ในวัน “All Souls Day” ของพวกเขา (SIRC, 1998, 17)  

 

(3) กฎส าหรับการควบคุม 
ในหลายสังคมจะมีกฎทางวัฒนธรรมท่ีคอยควบคุมพฤติกรรมผู้ด่ืม ไม่ให้สร้างความร าคาญหรือ

อันตรายแก่คนอื่นในชุมชน เช่น ในหมู่ชาวแคมบ้าประเทศโบลีเวียเองจะมีค่านิยมว่า ใครก็ตามท่ีเข้ามาร่วมวงด่ืม
ด้วยกันแล้ว ห้ามออกจากวงไปไหนท้ังส้ิน ไม่ว่าใครจะด่ืมจนเมาหัวราน้ าแค่ไหนก็ต้องอยู่ในวงตลอดเวลาจนกว่า
คนท้ังวงจะเลิกด่ืมพร้อมกันจึงจะแยกย้ายกลับบ้านได้ ในสังคมม้งก็มีกฎการดื่มว่า แขกผู้มาเย่ียมจะต้องด่ืมให้ได้
เท่ากับท่ีเจ้าของบ้านด่ืม เวสเทอร์เมเยอร์ (Westermeyer, 1985 อ้างใน SIRC, 1998: 19) อธิบายว่ากฎดังกล่าว
จะช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถควบคุมพฤติกรรมการด่ืมของแขกได้  

กฎเกณฑ์เช่นนี้พบในสังคมเดนมาร์กเช่นกัน เวลาท่ีชาวเดนมาร์กจัดงานเล้ียงสังสรรค์ซึ่งมีการด่ืม
แอลกอฮอล์กันนั้น จะมีกฎทางวัฒนธรรมก ากับไว้ว่า ใครก็ตามท่ีมางานเล้ียงจะต้องไม่แยกตัวอยู่คนเดียว  
แต่จะต้องพูดคุยสังสรรค์กับคนอื่นในงาน อย่างไรก็ดี ในเวลาท่ีสนทนากัน ไม่ว่าใครจะด่ืมมาหนักมากแค่ไหน  
ก็จะต้องไม่พูดเสียงดัง ห้ามพูดแทรกขึ้นมาตอนท่ีคนอื่นพูด ใครก็ตามท่ีแสดงละเมิดกฎทางวัฒนธรรมนี้ จะถูก
จดจ าว่าเป็นคนท่ีไม่มีมารยาท ท่ีส าคัญ การอธิบายว่าท าไปเพราะเมานั้นไม่สามารถน ามาใช้เป็นข้ออ้างแก้ตัวได้ 
(SIRC, 1998: 18-9) 
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(4) ความแตกต่างระหว่างชาย-หญิง 
แทบทุกกลุ่มสังคมจะมีข้อปฏิบัติในการดื่มแอลกอฮอล์ระหว่าง “ผู้หญิง” กับ “ผู้ชาย” ท่ีแตกต่างกัน

เสมอ ไม่ว่าจะเป็นชนิดเครื่องด่ืม ปริมาณการด่ืมของแต่ละเพศ สถานท่ีด่ืม พฤติกรรมขณะด่ืม และ “การเมา” 
ของแต่ละเพศ  

นักมานุษยวิทยาอธิบายว่า ข้อปฏิติในการดื่มแอลกอฮอล์ท่ีแตกต่างกันระหว่างเพศนั้นสอดรับไปกับ
แนวคิด “เพศสภาพ” (Gender) ในแต่ละวัฒนธรรม เช่น ในหลายกลุ่มสังคมมักก าหนดให้สมาชิกเพศชาย
จะต้องแสดง “ความเป็นชาย” (Masculinity) ของตัวเองออกมาให้สมาชิกในสังคมรับรู้อย่างชัดเจน กลไกหนึ่ง
ท่ีผู้ชายใช้แสดงความเป็นชายออกมาก็คือ การมีแบบแผนการบริโภคแอลกอฮอล์ท่ีแตกต่างไปจากแบบแผน
ของผู้หญิง ในทางกลับกัน หลายสังคมนิยามว่าคุณลักษณะของ “ความเป็นหญิง” (Feminine) คือ ผู้รักษา
จริยธรรมท่ีดีงามของสังคมและผู้ท่ีสามารถควบคุมตัวเองได้ ซึ่งในสังคมท่ีนิยามความเป็นหญิงไว้เช่นนี้นิยมใช้
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความเป็นหญิงของผู้หญิงในสังคม เป็นต้น 

นอกจากนี้ มีงานศึกษาการด่ืมของเพศหญิงในลักษณะอื่นด้วย เช่น การด่ืมของผู้หญิงในฐานะการ
ต่อต้านท้ายทายกฎระเบียบทางสังคม การด่ืมของผู้หญิงในฐานะกลไกสร้างความกลมเกลียวระหว่างสมาชิก
ผู้ชายและผู้หญิงในสังคม (SIRC, 1998: 20-21) เป็นต้น  

 
2. หน้าที่ทางสังคมของแอลกอฮอล์ 
นักสังคมศาสตร์จ านวนมากอธิบายว่า เหตุผลหนึ่งท่ีท าให้พฤติกรรมทางสังคมต่างๆ ท่ีมนุษย์แสดง

ออกมานั้น ยังคงปรากฏหรือเป็นส่ิงท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมา เพราะพฤติกรรมทางสังคมดังกล่าว “ท าหน้าท่ี” 
(Function) บางประการให้กับสังคมโดยรวม ไม่ใช่แค่ตอบสนองความต้องการส่วนตัวของปัจเจกบุคคลเพียง
อย่างเดียวเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ การด่ืมแอลกอฮอล์จึงได้รับความ
สนใจศึกษาอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นพฤติกรรมทางสังคมท่ี
ปรากฏในแทบทุกกลุ่มสังคมแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมท่ีมนุษย์ปฏิบัติ
สืบต่อกันมายาวนานหลายศตวรรษ ท าให้การศึกษา “หน้าท่ีทาง
สังคม” ของแอลกอฮอล์ เป็นอีกประเด็นหนึ่งท่ีนักสังคมศาสตร์ให้
ความสนใจควบคู่กันไปกับประเด็น “กฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรม” 
ของการบริโภคแอลกอฮอล์ 

(1) การจ าแนกช่วง “เวลาพิเศษ” ออกจาก “เวลาปกติ” 
“หน้าท่ีทางสังคม” ของแอลกอฮอล์ท่ีพบได้ในแทบทุกกลุ่มสังคม คือ เป็นตัวจ าแนกช่วงเวลาในแต่

ละช่วงของชีวิต โดยรูปแบบท่ีพบได้ท่ัวไป คือ การด่ืมแอลกอฮอล์หลังเลิกงานและการสังสรรค์ในช่วงวันหยุด
สุดสัปดาห์ ซึ่งแอลกอฮอล์ท าหน้าท่ีในเชิงสัญลักษณ์เพื่อแยกขาดระหว่างช่วงเวลา “ปกติ-เคร่งเครียด” กับ
ช่วงเวลา “พิเศษ-ผ่อนคลาย” อย่างไรก็ดี ขณะท่ีหลายสังคมด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาแห่งการสังสรรค์ผ่อน
คลาย บางสังคมใช้การดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงการส้ินสุดของช่วงเวลาพักผ่อนและก าลังจะ
เปล่ียนผ่านไปสู่ช่วงเวลาต้องท างานตามปกติ  
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เช่น ในแคว้นอันดาลูเซีย (Andalucia) ประเทศสเปน ผู้ชายในสังคมนี้จะนิยมไป “café” หลังต่ืน
นอนเพื่อด่ืมกาแฟกับสุรากล่ันไร้สีท่ีเรียกกันว่า “anisette” และ สุรากล่ันมีสีท่ีเรียกกันว่า “cognac” เล็กน้อย
ก่อนไปท างาน ท านองเดียวกัน ในเปรูก็มีค่านิยมท่ีคล้ายกัน โดยเช่ือว่าหากจะท างานท่ีออกแรงมากเป็นพิเศษ 
เช่น การมงุหลังคา การหว่านเมล็ดพืชเพื่อเตรียมท าการเกษตร การเตรียมงานเฉลิมฉลองในชุมชน เป็นต้น จะต้อง
ด่ืมแอลกอฮอล์เพื่อ “เพิ่มพลัง” ก่อนจะลงมือท างาน (SIRC, 1998: 31) ชาวยิวในหลายประเทศจะนิยมด่ืมไวน์
ในขณะประกอบพิธีกรรมในวัน “สะบาโต” (Sabbath day) ซึ่งเป็นวันหยุดพักผ่อนศักด์ิสิทธิ์ในศาสนายูดาย 
(รวมท้ังในศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามด้วย) เพราะเช่ือกันว่าเป็นวันท่ีพระเจ้าทรงพักผ่อนจากการสร้างโลก
มา 6 วัน ซึ่งในศาสนายูดายถือเอาวันเสาร์ทุกสัปดาห์เป็นวันสะบาโต (ส่วนในศาสนาคริสต์ถือเอาวันอาทิตย์
และในศาสนาอิสลามถือเอาวันศุกร์เป็นวันสะบาโต) เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าก าลังส้ินสุดช่วงเวลาศักด์ิสิทธิ์
และก าลังเข้าสู่ช่วงเวลาปกติหรือเวลาท างานนั่นเอง  

ในทางตรงกันข้าม บางสังคมกลับใช้การ “งดด่ืม” ท าหน้าท่ีในการจ าแนกช่วงเวลาแทน “การด่ืม” ใน
สังคมอินเดีย คนในวรรณะพราหมณ์และวรรณะกษัตริย์หลายกลุ่มซึ่งด่ืมแอลกอฮอล์กันเป็นปกติ โดยเฉพาะคนใน
วรรณะกษัตริย์ท่ีถือว่าการด่ืมเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์กลุ่มตนเองนั้น จะงดด่ืมแอลกอฮอล์เพื่อท าตัวให้ 
“บริสุทธิ์” ในช่วงเวลาท่ีต้องเตรียมตัวท าพิธีกรรมบูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดู (Mandelbaum, 1965: 282-283) 
เป็นต้น 

(2) หน้าที่ทางสังคมตาม “ประเภท” ของแอลกอฮอล์ 
ในทุกสังคมท่ีด่ืมแอลกอฮอล์จะมีแอลกอฮอล์มากกว่า 1 ประเภทเสมอ แต่ความแตกต่างระหว่าง

แอลกอฮอล์ประเภทต่างๆ ไม่ได้มีเพียงแค่ความแตกต่างในมิติทางกายภาพ เช่น รส กล่ิน สี วัตถุดิบและ
กระบวนการผลิต เท่านั้น แต่แอลกอฮอล์แต่ละประเภทยังมีความหมายและหน้าท่ีทางสังคมท่ีแตกต่างกันไปอีกด้วย 

ในสังคมฝรั่งเศสซึ่งขึ้นช่ือในเรื่องความละเอียดอ่อนของการบริโภคอาหารและเครื่องด่ืมนั้น ในช่วงมื้อ
อาหารแต่ละมื้อ แอลกอฮอล์แต่ละชนิดจะถูกเสิร์ฟในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน ช่วงก่อนมื้ออาหาร จะต้องด่ืม 
“aperitif” เพื่อเรียกน้ าย่อยก่อน จากนั้นในระหว่างมื้ออาหารจะมีการเสิร์ฟไวน์ขาวก่อนไวน์แดงเสมอ และเมื่อ
กินอาหารเสร็จ ก็จะต้องด่ืม “บรั่นดี” และ “digestive” ปิดท้ายเท่านั้น  

สังคมยิปซีในประเทศฮังการีมีกฎทางวัฒนธรรมในท านองเดียวกันว่า หากสมาชิกในสังคมจะด่ืม 
“บรั่นดี” จะต้องด่ืมในบางช่วงเวลาเท่านั้น ได้แก่ ช่วงเช้าหลังต่ืนนอน ช่วงกลางดึกในกรณีท่ีต่ืนขึ้นมา และ
ส าหรับผู้หญิงจะด่ืมได้เฉพาะก่อนออกไปหาของเก่า (rubbish-scavenging trip) เท่านั้น การดื่มบรั่นดีในกรณี
อื่นนอกเหนือ 3 กรณีนี้จะถือว่าเป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสม  

ในหลายสังคม ความแตกต่างของชนิดแอลกอฮอล์บ่งบอกถึงสถานะทางสังคมของผู้ด่ืม ตัวอย่างเช่น 
ในสังคมกรีก-โรมัน ถือว่า “ไวน์” เป็นเครื่องด่ืมของชนช้ันสูง ในขณะท่ี “เบียร์” เป็นเครื่องด่ืมของชนช้ัน
แรงงาน บทบาทของเครื่องด่ืม 2 ประเภทนี้ท่ีท าหน้าท่ีทางสังคมในการนิยามสถานะทางสังคมท่ีแตกต่างกัน 
ยังพบได้ในปัจจุบัน ในประเทศโปแลนด์ก็ถือว่าไวน์ซึ่งเป็นเครื่องด่ืมน าเข้าจากต่างระเทศนั้นเป็นเครื่องด่ืมท่ี
แสดงความเป็นปัญญาชนของผู้ด่ืม ในขณะท่ีเบียร์ โดยเฉพาะเบียร์ท้องถิ่น ถูกตีตราว่าเป็นเครื่องด่ืมของชนช้ัน
แรงงานปรากฏการณ์ในโปแลนด์นั้นตรงกันข้ามกับท่ีเกิดในประเทศฝรั่งเศส ส าหรับชาวฝรั่งเศสแล้ว ไวน์เป็น
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เครื่องด่ืมธรรมดาท่ัวไปท่ีคนด่ืมกันจนเป็นเรื่องปกติ ในขณะวัยรุ่นฐานะดีในประเทศฝรั่งเศสกลับมีค่านิยมชอบ
ด่ืมเบียร์น าเข้าจากต่างประเทศมากกว่า นักสังคมศาสตร์หลายคนต้ังข้อสังเกตว่า การเลือกด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมี
สถานะทางสังคมสูงนั้น ไม่ได้เป็นการสะท้อนสถานะทางสังคมของผู้ด่ืม แต่เป็นการแสดงถึงความต้องการของ  
ผู้ด่ืมในการเล่ือนสถานะทางสังคมมากกว่า 

นอกจากจะเป็นกลไกในการจ าแนกสถานะทางสังคมแล้ว (หรือบ่งบอกความต้องการในการเล่ือน
สถานะทางสังคมของผู้ด่ืม) ในบางสังคมประเภทของแอลกอฮอล์ยังเป็นกลไกในการจ าแนกความสัมพันธ์ทาง
สังคมระหว่างคนท่ีร่วมวงด่ืมอีกด้วย เช่น ในสังคมออสเตรีย หากจัดงานฉลองท่ีเป็นทางการหรือเป็นงานท่ีแขก
กับเจ้าภาพรู้จักกันอย่างผิวเผิน พวกเขาจะใช้เครื่องด่ืมท่ีเรียกว่า “sekt” ในงาน แต่ถ้าหากจัดงานฉลองท่ีไม่
เป็นทางการหรือมีแต่เครือญาติและเพื่อนสนิทกัน ชาวออสเตรียจะใช้เครื่องด่ืมอีกประเภทท่ีเรียกว่า 
“schnapps” ในงานแทน ในสหรัฐอเมริกาถ้าเป็นงานท่ีเป็นทางการก็จะนิยมด่ืมไวน์ ส่วนงานท่ีไม่เป็นทางการ
หรืองานท่ีมีแต่เพื่อนสนิทกันจะนิยมด่ืมเบียร์หรือสุรากล่ัน เป็นต้น (SIRC, 1998: 22-23) 

(3) หน้าที่ทางสังคมในฐานะ “สัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่าน” 
หน้าท่ีทางสังคมท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ คือ 

การเป็นสัญลักษณ์ในพิธีกรรมการเปล่ียนผ่านสถานะหรือช่วงเวลาส าคัญในชีวิต 
ในหลายสังคมเม่ือมีเด็กเกิดใหม่ในชุมชนจะจัดงานเฉลิมฉลองท่ีมีแอลกอฮอล์เป็น
ส่วนประกอบส าคัญในงาน เช่น ในสังคมชาวคริสต์ในโปแลนด์ หลังจากพาเด็ก
ท าพิธีรับศีลในโบสถ์เรียบร้อยแล้ว จะมีธรรมเนียมท่ีครอบครัวของเด็กและเพื่อน
สนิทจะพากันไปฉลองท่ีร้านขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในชุมชน โดย “พ่อทูนหัว” 
(Godfather) ของเด็กจะต้องมีหน้าท่ีเล้ียงแอลกอฮอล์ให้กับทุกคนท่ีไปร่วมงาน  

ในสังคมชาวแม็กซิกันท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกามีธรรมเนียมท่ีคล้ายกัน 
เมื่อมีเด็กเกิดใหม่ก็จะต้องมีการจัดงานเฉลิมฉลอง โดยคนท่ีมีบทบาทหลักก็คือ “padrino” หรือพ่อทูนหัวของ
เด็กนั่นเอง หน้าท่ีส าคัญของพ่อทูนหัว คือ การเล้ียงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แก่แขกท่ีมาร่วมงาน ซึ่งถือเป็น
สัญลักษณ์ของการกลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันระหว่างครอบครัวของพ่อทูนหัวและครอบครัวของเด็ก  

ในบางสังคมแอลกอฮอล์ถือเป็นเครื่องด่ืมท่ีขาดไม่ได้ในทุกพิธีกรรมส าคัญของชีวิต เช่น ชาววิรู (Virú) 
ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งในประเทศโบลีเวีย จะใช้สุราหมักท้องถิ่นอย่าง “ชิชา” (chicha) ในทุกพิธีกรรมส าคัญ
ในชีวิต เช่น พิธีล้างบาปในโบสถ์ พิธีตัดผมครั้งแรกของเด็กผู้ชาย พิธีการเจาะหูครั้งแรกของเด็กผู้หญิง พิธีแต่งงาน 
รวมท้ังในพิธีศพ เป็นต้น (SIRC, 1998: 30) 

หน้าท่ีทางสังคมของแอลกอฮอล์ในฐานะสัญลักษณ์ของการเปล่ียนผ่านช่วงเวลาส าคัญในชีวิต ไม่ได้มี
ความหมายเพียงแค่พิธีกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ “วงจรชีวิต” อย่างการเกิดหรือการตายเท่านั้น ในหลายสังคม
หน้าท่ีของแอลกอฮอล์ยังปรากฏในช่วงเปล่ียนผ่านของชีวิตรูปแบบอื่นอีกด้วย เช่น ในประเทศจอร์เจียถือว่า
การจบการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนจบของเด็กผู้หญิงเป็นโอกาสส าคัญในชีวิตท่ีต้องเฉลิมฉลอง ในประเทศ
เปรู ถือว่าการปลูกบ้านใหม่เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองของคนในชุมชน ซึ่งส่ิงท่ีขาดไม่ได้คือสุราหมักท้องถิ่นอย่าง 
“ชิชา” แล “ปิสโก” (pisco) เป็นต้น (SIRC, 1998: 30-31) 
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สรุป 
การศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของแอลกอฮอล์ท่ีปรากฏในเอกสารชิ้นนี้ถือเป็นเพียงกรอบคิดและแนวทาง

การศึกษาส่วนหนึ่งท่ีวงวิชาการแอลกอฮอล์ศึกษาท่ัวโลกศึกษากัน ยังมีประเด็นการศึกษาร่วมสมัยอื่นๆ ท่ีไม่ได้
น าเสนอในเอกสารชิ้นนี้ เช่น อิทธิพลของ “ความเป็นเมือง” และ “ความเป็นชนบท” ท่ีมีต่อการผลิต การขาย 
และการบริโภคแอลกอฮอล์ วัฒนธรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ของกลุ่มสังคมวัฒนธรรมย่อย (Sub-culture)  
ท่ีมักถูกละเลยจากการศึกษา เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ การจ าแนกกลุ่มผู้บริโภคแอลกอฮอล์ด้วยเกณฑ์ทางสังคม
วัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ด้วยกลไก “วัฒนธรรมท้องถิ่น” 
รวมท้ังประเด็นวัฒนธรรมองค์กร เช่น วัฒนธรรมราชการ วัฒนธรรมองค์กรพัฒนาเอกชน ท่ีส่งอิทธิพลต่อการ
ออกมาตรการเพื่อการควบคุมแอลกอฮอล์ เป็นต้น 

ประเด็นการศึกษาส าคัญข้างต้นจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาเพื่อช่วยขยายความเข้าใจมิติทางสังคม
วัฒนธรรมกับแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในบริบทของสังคมไทยซึ่งยังมีการวิจัยในประเด็นดังกล่าวและด้วยระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพอยู่น้อย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานเชิงนโยบายหรือการออกมาตรการที่เกี่ยวข้อง
กับแอลกอฮอล์ ท่ีตระหนักถงึความแตกต่างหลากหลายของมิติสังคมวัฒนธรรม  
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