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บทที ่4 
วฒันธรรมการบรโิภคเหล้าขาวของคนไทยภายใตแ้นวคดิชาตนิิยม 

 
4.1 ประวัตแิละความเปน็มาของเหล้าขาว1 
 

เหล้าขาวหรือเหล้าโรงเป็นพ้ืนฐานของแทบจะทุกชาติที่ท าเหล้าต ารับของตนเอง  
เหล้าของรัสเซีย คือ เหล้าวอดก้า ของอังกฤษ คือ เหล้าขาว (White Spirit) เป็นต้น ในสมัยรัชกาล 
ที ่1 ทรงมีพระราชด าริว่า เมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนา ไม่ควรที่คนไทยจะหมกมุ่นกับการดื่มสุรากัน
ตามอ าเภอใจแต่ประเพณีโบราณมานั้นมีการต้มกลั่นสุราเพ่ือใช้เป็นยารักษาโรคและเลี้ยงทหาร จึงทรง
ห้ามต้มกลั่นสุราโดยเสรี โดยมีการตรากฎหมายห้ามต้มกลั่นสุราโดยไม่มีอ านาจและโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง
โรงต้มกลั่นสุราขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ณ ต าบลบางยี่ขัน คือ โรงงานสุราบางยี่ขัน 1 และยังมีอยู่
จนถึงปัจจุบันนี้ สุราที่ต้มกลั่นเป็นหลักของโรงงานนี้  คือ สุราขาวที่ท าจากน้ าตาลหมักส่าแล้วเอาไป
กลั่น ชาวบ้านเรียกว่า “เหล้าโรง” จนติดปากมาจนทุกวันนี้ ในสมัยรัชกาลที่ 5 คนไทยก็ยิ่งดื่มเหล้า
มากยิ่งขึ้น คอสุรามีตั้งแต่ชาวบ้านไปจนถึงชนชั้นสูง ด่ืมกันแทบทุกโอกาสตามงาน และอีกไม่น้อยที่ดื่ม
เป็นกิจวัตร ในปี ค.ศ. 1934 ได้มีการก่อตั้งโรงงานผลิตเบียร์แห่งแรกในประเทศไทย คือ เบียร์สิงห์ 
และไม่กี่ปีต่อมา คือ ในปี ค.ศ. 1941 โรงงานสุราบางยี่ขันก็ได้เริ่มผลิตเหล้ากลั่นปรุงพิเศษยี่ห้อ  
“แม่โขง” ออกจ าหน่ายเป็นครั้งแรก  

ชาวบ้านจึงเรียกเหล้าโรงบางยี่ขันแห่งนี้ว่า “เหล้าโรง” มาจนถึงวันนี้ และเพ่ิงจะมี  
“เหล้าขาว” ให้เรียกกันอีกชื่อเมื่อมีการท า “เหล้าสี” คือ แม่โขง ออกมาในช่วงหลังสงครามโลก 
ครั้งที่ 2 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นหลักสามารถแยก
ประเภทเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ สุรา เหล้าขาว เบียร์ ไวน์ และอ่ืน ๆ สุรา หมายถึง เครื่องดื่มที่ มี 
ความแรงของแอลกอฮอล์เกิน 0.5 ดีกรี แต่ไม่เกิน 80 ดีกรี ร้อยละโดยปริมาตร และสุรากลั่น หมายถึง 
สุราที่ได้จากการกลั่นน้ าส่าเป็นสุราหรือกลั่นน้ าส่าเป็นแอลกอฮอล์ก่อน แล้วน าไปปรุงแต่งให้เป็นสุรา 
รวมถึงสุรากลั่นที่ผสมกับของอ่ืน ๆ หรือเครื่องดื่มชนิดอื่น ซึ่งการเรียกชื่อสุรากลั่นจะเรียกตามกรรมวิธี
การผลิต เช่น สุราขาว สุราผสม และสุราผสมพิเศษ วิสกี้ บรั่นดี เหล้ารัม2 ลิเคอร์ เป็นต้น ซึ่งเครื่องดื่ม
ประเภทเหล่านี้ เป็นที่นิยมของคนทุกชนชั้น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะประเภทสุรา  
 

                                                           
1 แสงไทย เค้าภูไทย, ขุมทองเหล้าไทย ไวน์ผลไม้ (กรุงเทพฯ: อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์, 2545), 95-97. 
2 เหล้ารัม (Rum) คือ สุราที่ผลิตมาจากอ้อยหรือกากน้ าตาลด้วยการหมักหรือการกลั่น  
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นับเป็นเครื่องดื่มที่มีผู้นิยมดื่มกันทั่วโลก สุรามีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของ
มนุษยชาติมาตั้งแต่ดึกด าบรรพ์ ไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่ามีขึ้นเมื่อใด มีเพียงแค่หลักฐานว่าสุราเป็นเครื่อง
ประกอบในการท าพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ เกือบทุกชาติทุกวัฒนธรรมต่างใช้สุราเป็นองค์ประกอบในพิธีกรรม
และนอกพิธีกรรม รวมทั้งมีการบริโภคในวาระและโอกาสต่าง ๆ ที่ส าคัญ อาทิ งานสังคม งานสังสรรค์ 
เพ่ือความเพลิดเพลินหรือผ่อนคลาย 

การบริโภคเหล้าขาวในไทยมีมาตั้งแต่ในอดีตเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่คนไทยรู้จักวิธีการหมัก
ข้าว ปัจจุบันบันคนไทยบริโภคสุราหรือเหล้าขาวจนเป็นเรื่องปกติ ไม่ว่าในวาระใด โอกาสใด อีกทั้ง
ค่านิยมที่ว่าเป็นเครื่องหมายแสดงฐานะทางสังคมหรือเสริมภาพลักษณ์ การบริโภคจึงมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ส่งผลให้ตลาดเครื่องดื่มประเภทสุราขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อที่ว่า
สุราเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคล อาจเนื่องมาจากการมีต้นก าเนิดมาจากข้าว ซึ่งในสังคมไทยมองว่าข้าวเป็น
ของสูง ดังนั้นสุราที่ท ามาจากข้าวจึงได้รับการยกย่องและใช้เป็นส่วนประกอบส าคัญในงานมงคลของ
สังคมไทยมาช้านานจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ เหล้าขาวของไทยถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่เป็นมรดกสืบทอดกัน
มายาวนาน และยังเป็นเครื่องดื่มที่สะท้อนวิถีชีวิตท้องถิ่น ความเป็นไทยได้อย่างดี เหล้าขาวในอดีต
เป็นมากกว่าแค่การสร้างความรื่นรมย์ แต่ยังเป็นส่วนในการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน รวมถึง
ใช้ในการท าพิธีกรรมต่าง ๆ ลัทธิความเชื่อ เหล้าขาวยังใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
 
4.2 กรรมวธิกีารผลติเหลา้ขาว3 
 

โดยทั่วไปวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเหล้าขาวประกอบด้วยข้าว (ปลายข้าว) ข้าวฟ่าง ข้าวโพด  
ลูกเดือย และอ่ืน ๆ สุดแท้แต่ชนิดไหนจะราคาถูกกว่ากัน ถัดมาได้แก่ กากน้ าตาล  

เมื่อได้วัตถุดิบมาแล้ว น ามาท าความสะอาด คัดสิ่งเจือปนออก น ามานึ่งให้สุกแล้วเทบน
โต๊ะขนาดใหญ่ ราดน้ าปูนใสเพื่อไม่ให้ข้าวติดมือ จากนั้นน ามาคลุกด้วยแป้งเชื้อส่า  

น าข้าวที่คลุกแป้งเชื้อส่าหรือยีสต์ไปหมักในถัง ทิ้งไว้ 3 วัน จะมีน้ าซึมออกมาเรียกว่า  
น้ าต้อย มีรสหวาน ๆ ขม ๆ ขั้นตอนนี้เติมน้ าลงไปประมาณ 2 ½ เท่าตัว หมักต่ออีก 3 วัน จะเกิดฟอง
จากการท างานของยีสต์ที่เรียกกันว่า “เดือด” 
 
 
 
 

                                                           
3 แสงไทย เค้าภูไทย, ขุมทองเหล้าไทย ไวน์ผลไม้, 95. 
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จากนั้นรอจนฟองลดน้อยลงจนเกือบหยุดสนิท ซึ่งถือเป็นขั้นที่น าส่า มีแอลกอฮอล์ 
มากที่สุดสามารถน าไปกลั่นได้ออกมาเป็นสุราขาว 

ในการกลั่นครั้งแรกจะได้แอลกอฮอล์ แต่ยังไม่มากนัก หรือจะมีปริมาณ 30-35 ดีกรี 
และยังมีกลิ่นและสารที่ไม่ถึงประสงค์อีกมาก โดยเฉพาะฟูเซลออยล์ที่เป็นตัวการที่ท าให้เกิดอาการเมา
ค้างและตาแฉะในวันรุ่งขึ้นหลังการดื่ม เมื่อกลั่นทับ 3 ครั้ง สุราขาวจะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น แรงแอลกอฮอล์ 
มีถึงร้อยละ 95 เมื่อจะน ามาท าสุราต้องเอาไปเจือจางด้วยน้ ากลั่นอีกครั้ง จนได้แอลกอฮอล์ที่ต้องการ 
คือ 28-35-40 ดีกรี แต่งรส แต่งกลิ่นให้คงท่ี และน าไปบรรจุขวดเพื่อจัดจ าหน่าย 

การท าเหล้าขาวด้วยกากน้ าตาลง่ายกว่า โดยเริ่มที่ปรับความหวานของกากน้ าตาลหรือ
น้ าตาลให้มีความหวานร้อยละ 13-18 หรือสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุด คือ ร้อยละ 14 จากนั้นเติมด้วย 
เชื้อแปลงใหญ่ที่ท าหน้าที่ย่อยน้ าตาลให้เป็นแอลกอฮอล์โดยตรง หมักท้ิงไว้จนส่าเดือด จึงน าไปกลั่น 

เหล้าขาวจากกากน้ าตาลมักมีกลิ่นหรือรสไม่ดี จึงมักจะใช้ในการกลั่น 3 ทับ เพ่ือท าเป็น
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ใช้ในห้องปฏิบัติการหรือสกัดตัวยาหรือใช้ผลิตสินค้าอ่ืน ๆ 
  
4.3 ประเภทของสรุา 
 

ในปัจจุบันเหล้าหรือสุราในประเทศมีหลากหลายประเภท 4 สุราที่ผลิตขึ้นมา 
มีหลากหลายชนิด เช่น เหล้าที่ได้จากการหมักหรือโดยการผสมวัตถุของเหลวอ่ืนกับเหล้ากลั่น หรือ
อาจได้มาโดยการผสมกับน้ าเชื้อเหล้า ท าให้มีปฏิกิริยาทางเคมีแอลกอฮอล์และอาจใช้ดื่มได้
เช่นเดียวกับเหล้า การแบ่งประเภทของสุราสามารถแบ่งได้ตามกรรมวิธีการผลิตได้หลายแบบ  
แต่โดยหลักแล้วจะท าการแบ่งออกมาได้ 2 แบบ ซึ่งแต่ละแบบจะแยกย่อยออกมาได้อีกหลายชนิด  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 ชนินทร์ ไชยลังการ, “10 อันดับเหล้าไทย,” Pepper, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562, 

https://pepperrr.net/th/articles/4277. 
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ภาพที่ 4.1 ภาพเหล้าพ้ืนบ้านยี่ห้อต่าง ๆ ของไทย, Basbasbas, “ขวดเหล้าแบบเล็ก อายุหลายสิบปี,” Thai Scooter, accessed 

April 20, 2019, http://www.thaiscooter.com/forums/showthread.php?t=563225. 

 
4.3.1 สรุาแชห่รือหมกั (Fermented beverages)  

สุราแช่หรือหมักแบ่งออกเป็นชนิด “Malt beverages” ที่ได้จากการหมัก
ผลิตผลทางการเกษตร เช่น ธัญพืช หรือผลไม้ต่าง ๆ เช่น เบียร์ ไวน์ สาเก เป็นต้น 

4.3.2 สรุากลั่น (Distilled หรอื Spirit beverages)  
สุรากลั่น คือ แอลกอฮอล์กินได้ที่ได้จากการน าสุราแช่ที่ผลิตจากธัญพืช รากพืช 

ผลผลิตจากน้ าตาลหรือผลไม้ แล้วน ามากลั่น โดยบางชนิดมีการบ่มให้มีรสชาติและกลิ่นที่ดี เช่น วิสกี้ 
(Whisky) วอดก้า (Vodka) รัม (Rum) บรั่นดี (Brandy) เตกิลา (Tequila) ส่วนชนิดของเหล้าที่เกิด
จากกรรมวิธีในการกลั่น สามารถแยกออกมาได้อีกมากมาย ดังนี้  

4.3.2.1 แสงโสม (Sangsom) 
แสงโสมเป็นสุราในประเทศไทยประเภทรัม กลั่นจากอ้อย เคยได้รับรางวัล

เหรียญทองโกลเดน อวอร์ดส์ (Golden award) 3 ครั้ง ในการประกวด ณ เมือง ดุซเซลดอร์ฟ  
ประเทศเยอรมัน เป็นเหล้ารัมที่รสชาติกลมกล่อม คงแบบฉบับที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน รสชาติจะ
หวานในล าคอเวลากลืน 

4.3.2.2 รเีจนซี ่(Regency)  
รี เจนซี่บรั่นดีไทยที่ เริ่มจากอุตสาหกรรมในครอบครัวของตระกูล  

“โชคชัยณรงค์” พวกเขาสร้างโรงงานบรั่นดีจากผลิตผลไร่องุ่นไทย รสชาติละมุน ไม่ร้อนแรงเหมือน 
สุราไทยชนิดอ่ืน ๆ  
 
 
 

http://www.thaiscooter.com/forums/showthread.php?t=563225
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4.3.2.3 หงษท์อง (Hong Thong) 
หงส์ทองเป็นสุราในประเทศชนิดผสมพิเศษ ได้รับการยอมรับจากสากลว่า

เป็นสุราคุณภาพดี ผลิตขึ้นจากกากน้ าตาล จากอ้อย (โมลาส) และข้าว สุราสากลไทยเดิมที่มีรสชาติ
บาดคอบาดใจ 

4.3.2.4 เมอรเิดยีน (Meridian) 
เมอริเดียนเป็นบรั่นดีเกรดวีเอสโอวี (V.S.O.P/ very special old pale) 

ที่น าวัตถุดิบธรรมชาติ องุ่น และผลไม้อ่ืนมาหมัก เพ่ือน ามากลั่นและบ่มในถังไม้โอ๊คเป็นเวลานานถึง 4 
ปี 

4.3.2.5 แมโ่ขง (Mekhong) 
แม่โขงเป็นสุราปรุงพิเศษ 35 ดีกรี สุราไทยซึ่งผลิตจากโรงงานสุราแบบ 

ยี่ขันที่ถือว่าเป็นโรงงานผลิตสุราแห่งแรกในไทย ผลิตทดแทนการน าเข้าสุราจากต่างประเทศ  
มีการปรับปรุงกรรมวิธีและรสชาติมาอย่างยาวนาน แม่โขงสามารถน าไปใช้เพ่ิมรสชาติให้กับอาหารก็
อร่อย เช่น ไก่แช่แม่โขง 

4.3.2.6 สาโทสยาม (Siamsato) 
อันซีนเมืองไทย สาโทได้จากการหมักข้าวเหนียว 3-4 สัปดาห์ แต่ถ้าเป็น

ฉบับหรือต้นต ารับดั้งเดิมจะหมักร าข้าวและข้าวเหนียวฝังดินทิ้งไว้เป็นปี การผ่าเหล้าจะใช้น้ ามะพร้าว
อ่อน ส่วนสาโทปัจจุบันก็มีการปรับปรุงให้ดื่มง่ายมากยิ่งขึ้น 

4.3.2.7 เหลา้ขาว (Lao-khao) 
เหล้าขาว คือ เหล้าที่ได้จากการใช้ข้าว น้ าตาล หรือ กากน้ าตาล เป็น

วัตถุดิบ ที่กลั่นออกมา โดยปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง มีความร้อนแรงอยู่ที่ 40 ดีกรี  
มีรสชาติทีบ่าดคอ อยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

4.3.2.8 พระยา (Praya) 
พระยาเป็นสุราไทยประเภทไทยรัม มีการปรุงด้วยหัวเชื้อสูตรพิเศษที่ปรุง

ขึ้นมาจากส่วนผสมของเครื่องเทศและสมุนไพรรวมกับรัมแสงโสมในถังไม้โอ๊คท่ีมีการเก็บบ่ม 5-8 ปี 
4.3.2.9 กวางทอง (Kwang Thong) 

กวางทองเป็นสุราไทยผสมพิเศษคล้ายกับมังกรทองแต่รสชาติบางเบากว่า  
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4.3.2.10 มงักรทอง (Mangkorn Thong) 
มังกรทองเป็นสุราไทยผสมพิเศษที่น าสุราจากหลายโรงงานมาผสม

รวมกัน มีการปรุงแต่งส่วนผสมจากหัวเชื้อสมุนไพรอย่างดี  เป็นสุราไทยที่มีรสชาติสุขุมนุ่มนวล 
แต่ร้อนแรง อาจจะไม่เหมาะสมส าหรับสุภาพสตรี 

4.3.2.11 เหล้าสามทบั (Sam Tub) 
เหล้าสามทับ คือ เหล้าที่ปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง  

มีความร้อนแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 80 ดีกรี ขึ้นไป 
 
4.4 วฒันธรรมการบรโิภคเหลา้ขาวในสังคมไทย 
 

การดื่มเหล้าได้กลายมาเป็นเครื่องหมายของการแสดงความยินดี 5 การแสดง 
ความสนุกสนานรื่นเริง ในการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่าง ๆ6 เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ 
งานแต่งงาน ล้วนต้องมีเหล้าเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะไปงานไหน ๆ ก็ตาม ต้องมีเหล้าเข้ามาเกี่ยวข้อง
ด้วยเสมอ แม้ในงานบวชซึ่งเป็นงานของการท าความดี เหล้าขาวแม้ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเริ่มมีการผลิต
ตั้งแต่เมื่อใด แต่ก็ถือว่าอยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน แม้แต่ในพิธีกรรมที่มีการส่งต่อมาตั้งแต่ 
สมัยโบราณก็ต้องมีเหล้าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในพิธีกรรมด้วย สมาชิกภายในหมู่บ้านมีภูมิปัญญา 
ในการผลิตเหล้าเองในระดับครอบครัว เหล้าเข้ามามีบทบาทอย่างมาก เช่น การเซ่นไหว้7 บวงสรวง
โดยใช้เหล้า จะมีบทบาทส าคัญมากส าหรับใช้ในการต้อนรับแขกเมื่อมีงานและในพิธีกรรมที่ส าคัญ 
เหล้าได้ถูกผลิตและน ามาใช้ในปริมาณที่มากเป็นพิเศษในช่วงของเทศกาลงานบุญ น ามาเลี้ยงเพ่ือเป็น
การตอบรับแทนและแสดงความขอบคุณผู้ที่มาช่วยงานในฤดูท านา จะเห็นได้ว่าการดื่มเหล้าโดยมาก
เป็นการดื่มเพ่ือสังสรรค์ เป็นการเลี้ยงฉลองภายหลังจากการท างาน ผู้ที่ดื่มเหล้าเป็นประจ าส่วนใหญ่
เป็นคนสูงวัยที่ดื่มเหล้าจนติด จึงต้องหามาดื่มก่อนรับประทานอาหารวันละแก้วถึงสองแก้ว เหล้าขาว
ที่ผลิตขึ้นมาจ าหน่ายในหมู่บ้านก็จะมีราคาถูก สามารถซื้อได้ตั้งแต่ราคา 10 บาท ขึ้นไป การดื่มเหล้า

                                                           
5  สถาบันพัฒนาการเมือง, เหล้าพ้ืนบ้าน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2544), 65-73. 
6 เทพินทร์ พัชรานุรักษ์, พฤติกรรมการบริโภคสุรา: ทบทวนองค์ความรู้ สถานการณ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ภายใต้

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยสู่สุขภาพที่ยืนยาว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2541), 40-43. 
7 การเซ่นไหว้ หมายถึง ความเชื่อที่กระท าสืบทอดกันมานานแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูต่อเทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ 

และบรรพบุรุษ และระลึกถึงดวงวิญญาณที่เร่ร่อนไม่มีญาติ โดยมีความเชื่อว่าเมื่อเทพเจ้า บรรพบุรุษ และดวงวิญญาณเหล่านั้น
ไ ด้ รั บ 
การเซ่นไหว้จนอิ่มหน าส าราญแล้ว จะอวยพรให้บรรดาลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งตนเองและครอบครัว 
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ขาวจะนิยมรวมกลุ่มกันดื่มและมีกับแกล้มเพ่ือให้รสชาติเข้ากัน ไม่บาดคอจนเกินไป ในปัจจุบัน 
จะเห็นได้ว่าเหล้าขาวมีวิวัฒนาการที่ยาวนานและด ารงอยู่ได้ในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน8  
 
4.5 เหลา้ขาวกบับทบาทด้านสงัคมและวฒันธรรมภายใตแ้นวคิดชาตนิยิม 
 

เหล้าขาวส่วนใหญ่ถูกใช้ในกิจกรรมหรือประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรม 
เป็นส่วนใหญ่9 เช่น เป็นเครื่องเซ่นไหว้ ใช้เป็นสินบนส าหรับบนบานศาลกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
เหนือธรรมชาติ ความเชื่อเรื่องการนับถือผีและเทวดาเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่มีอยู่มา ก่อนที่
พระพุทธศาสนาจะเผยแพร่เข้ามา 

บทบาทของเหล้าจากพิธีกรรม10 จะเห็นได้ว่าเหล้าเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบ
พิธีกรรมตามความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ ประกอบพิธีกรรมโดยหวังผลในด้านชีวิตความเป็นอยู่
และเพ่ือเป็นการขอขมา จะเห็นได้จากเรื่องของความเชื่อในการนับถือผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านจะ
ให้ความศรัทธาและเคารพ นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับผีบรรพบุรุษของตนเองในกิจกรรมต่าง ๆ 
คือ ต้องมีการบอกผีหากมีสิ่ งที่แปลกใหม่เกิดขึ้นภายในบ้านของตนเอง เช่น มีคนเกิด ใหม่  
มีคนแปลกหน้าเข้ามาพักอาศัย ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน หรือแม้กระทั่งมีคนตาย ด้วยความเชื่อที่ว่า 
หากไม่บอกผีก่อนจะท าสิ่งใด อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรืออาจจะได้รับอันตราย และ
เมื่อต้องการให้ชีวิตรุ่งเรืองประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน เหล้าขาวได้ถูกน าไปใช้เป็นสินบนโดย
การบนบานศาลกล่าวขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้ตนเองได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ 

บทบาทของเหล้าขาวจากพิธีกรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าเป็นการใช้เหล้า 
ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่องผี และเรื่องเหนือธรรมชาติ เพ่ือประกอบ 
พิธีกรรมการเซ่นไหว้ โดยหวังผลในด้านชีวิตความเป็นอยู่ และเพ่ือเป็นการขอขมาไม่ให้ถูกผีลงโทษ ซึ่ง
จะท าให้เกิดอาเพศและการเจ็บป่วยได้ หรืออาจเกิดสิ่งที่ไม่ดีตามมา  
 
 
 
 

                                                           
8 สมาคมป้องกันปัญหาจากสุราแห่งประเทศไทย, เหล้ากับคุณภาพชีวิต (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2540), 20-25. 
9 จิตรานนท์ สุชาติ, “บทบาทของเหล้าในชุมชนปงทอง หมู่ที่ 17 ต าบลวังทอง อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง,” (สาร

นิพนธ์ประกาศนียบัตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), 51-53. 
10 พิธีกรรม หมายถึง พฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมของศาสนาและระบบความเชื่อ ซึ่งปรากฏอยู่ในทุกสังคม สะท้อนถึง

ความหวัง ความปรารถนา ความหวาดกลัว และความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความคิดและอารมณ์มนุษย์ 
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4.6 เหลา้ขาวกบับทบาททางด้านสังคม 
 

เหล้าได้เข้ามามีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นต่อสังคมในปัจจุบัน มีการดื่มเหล้าในโอกาสพบปะ
สังสรรค์ในชีวิตประจ าวัน ในประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน เช่น การแต่งงาน งานพิธีบวงสรวงเซ่นไหว้  
งานบุญต่าง ๆ เหล้าล้วนเข้ามามีบทบาททั้งสิ้น โดยเหล้ายังถูกน ามาใช้ในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
ความเชื่อที่นอกเหนือพุทธศาสนา เช่น การเลี้ยงผีบ้านผีเรือน ผีเจ้าที่ หรือน ามาดื่มฉลองใน โอกาส 
ต่าง ๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเหล้ามีความเก่ียวข้องกับชีวิตบุคคลตั้งแต่เริ่มเกิดจนกระทั่งตาย  

นอกจากนี้แม้เหล้าจะด ารงสอดแทรกอยู่ในเกือบทุกกิจกรรมของสังคม แต่เหล้าก็ เป็น
ต้นเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาสังคมและปัญหาสาธารณสุข เป็นเหตุท า ให้เกิดการทะเลาะวิวาท
อาชญากรรม อุบัติเหตุ ปัญหาทางครอบครัว ปัญหาด้านสุขภาพ ผลของการดื่มเหล้าที่มีต่อการท างาน
ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมีมากมาย ดังนั้น เหล้าในด้านหนึ่งจึงมีประโยชน์เชิงหน้าที่ในสังคม 
แต่ในอีกด้านก็เป็นสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในสังคม สิ่งเหล่านี้แสดงให้รู้ว่าเหล้า 
ถูกน ามาใช้ในบริบทที่หลากหลายและมากมายในสังคม ดังนี้ 
 

4.6.1 การใชเ้หลา้ขาวเพื่อผลทางสงัคม11 
เหล้าขาวถูกใช้เพ่ือประโยชน์หลัก 2 ประการ คือ ใช้เป็นเครื่องดื่มในโอกาสที่มี 

งานเลี้ยงสังสรรค์ การพบปะระหว่างเพ่ือนหรือญาติมิตร และเพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์สื่อความหมาย
ระหว่างตัวผู้ดื่มกับบุคคลรอบข้าง ภายในชุมชน  

4.6.2 ใชเ้ปน็เครื่องดืม่ 
ในโอกาสที่มีแขกมาเยี่ยมเยือนหรือมีงานเลี้ยง มักใช้เหล้าเป็นเครื่องดื่มส าหรับ

รับรอง เจ้าภาพจะจัดเตรียมอาหารทั้งคาวหวานและมีเหล้าเป็นเครื่องดื่มชูรส เหล้าขาวกลายเป็น
เครื่องดื่มท่ีขาดไม่ได้ในงานเลี้ยง การสังสรรค์ ในงานท าบุญเลี้ยงพระ หรืองานพิธีต่าง ๆ ในโอกาสของ
งานพิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะดีใจหรือเสียใจ เหล้ามีบทบาทส าคัญในส่วนที่ เป็ นการกินเลี้ยงและ 
การสนุกสนานรื่นเริงเพื่อเพ่ิมบรรยากาศของการสังสรรค์  
 
 
 
 
 

                                                           
11 เร่ืองเดียวกัน, 50-54. 
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4.6.3 ใชเ้ปน็เครื่องสัญลกัษณ์ 
การแสดงออกถึงเอกลักษณ์ท่ามกลางสังคมที่ขาดหลักยึดเหนี่ยว คนในสังคมจึง

ใช้สัญลักษณ์มากมายเพ่ือแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของตัวตนและเอกลักษณ์ของกลุ่ม ในอดีตการแสดง
สถานะและการเปลี่ยนผ่านสถานะทางสังคมจะมีพิธีกรรมและประเพณีรองรับ ในขณะที่สังคมปัจจุบัน
ไม่มีพิธีการที่รองรับอย่างชัดเจน เด็กแม้ว่ามีการเจริญเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้ว แต่พ่อและแม่ก็ยังคง
มองเห็นบุตรหลานของตนเองเป็นเด็กเล็ก ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นการดื่มเหล้าจึงกลายเป็นสื่อแสดงสถานะ
อย่างหนึ่งภายในสังคม และด้วยเหตุที่การกินเหล้าเป็นเรื่องปกติในชุมชน เป็นเรื่องปกติของผู้ใหญ่ 
เหล้าขาวจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงของวัยรุ่นที่ต้องการ
เพ่ิมสังคมเดิม คือ ครอบครัว มาสู่สังคมใหม่  

นอกจากนี้  เหล้ายังถูกใช้ ให้ เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพ เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านด้วยกันเอง มิตรภาพเหล่านี้เกิดจากการได้สังสรรค์ พบปะ พูดคุย  ใน
การดื่มเหล้าร่วมกันหลังจากการเลิกงาน ช่วงพักผ่อนจากการท างาน หลายคนพบเพ่ือนใหม่ที่ต่อมา
สนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในวงเหล้า และหากคนไหนปฏิเสธ ไม่ดื่มเหล้า
ที่ผู้อาวุโสกว่าหยิบยื่นให้ มีความหมายถึงการไม่ให้ความเคารพ การปฏิเสธน้ าใจ ไม่ต้องการรับ
มิตรภาพ และมีความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน  

4.6.4 ใชเ้หลา้เพื่อสขุภาพ 
การใช้เหล้าเพ่ือผลต่อสุขภาพมีทั้งการดื่มโดยตรงหรือดื่มในรูปแบบของยาดอง

เหล้า เป็นการดื่มเพ่ือหวังผลต่อสุขภาพ อาจเป็นในแง่ของการรักษา เช่น ในรูปแบบของยาดอง เพ่ือ
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย เพ่ือขับน้ าคาวปลาในกลุ่มผู้หญิงหลังคลอด ใช้ดื่มแก้กษัย 
นอกจากนั้นมีการใช้ทา พอก พ่น และราดแผลในรูปแบบของยาส าหรับทาภายนอก เช่น ทาแก้ลมพิษ 
ผสมกับข่าและกระเทียมส าหรับแก้กลาก เกลื้อน เป็นต้น 

นอกจากน าเหล้าขาวมาดองด้วยสมุนไพรพ้ืนบ้านและสัตว์ป่ าที่หามาได้แล้ว  
ยังพบเห็นการซื้อยาดองเหล้าส าเร็จรูป เช่น ยาดองเหล้าตาเสือ 11 ตัว มาดองกับเหล้า โดยเชื่อว่า 
เมื่อดื่มแล้วจะท าให้เจริญอาหารและเลือดลมไหลเวียนสะดวก ใช้ดื่มเพื่อคลายเครียด  

4.6.5 ใชด้ื่มเพื่อคลายเครยีด  
เหล้าถูกน ามาดื่มเพ่ือระงับความเจ็บปวดจากความเครียดหรือความกดดัน  

ทั้งจากชีวิตประจ าวันและการท างาน โดยหวังว่าหากดื่มเหล้าแล้วท าให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่าง แม้เป็น  
การลืมเพียงชั่วขณะในช่วงของการเมาก็ตาม ความเครียดจากการด าเนินชีวิตที่ผิดพลาดหรือ 
จากชีวิตประจ าวันจะเปลี่ยนเป็นความสนุกภายหลังจากการที่ได้ดื่มเหล้าเข้าไปแล้ว จากผลการศึกษา 
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ของ อดิศรว์ หลายชูไทย และคณะ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสและเลขานุการ
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย ที่ได้ไปท างานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี พบว่าเหตุผลในการดื่มเหล้าขาว
ของผู้ใช้แรงงาน เพราะช่วยให้อารมณ์ดี สนุกสนาน ช่วยให้หายเครียดจากการท างาน 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันเกิดปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 
ภายในครัวเรือนอย่างมากมาย เช่น ภาวะหนี้สิน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนของบุตร ราคาผลผลิต
ตกต่ า รวมไปถึงปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งภายในครอบครัว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุขอ ง
ความเครียด ซึ่งการแก้ปัญหาของสังคมปัจจุบัน คือ การดื่มเหล้า ทั้งดื่มภายในบ้านของตัวเอง  
ชวนเพื่อนมานั่งดื่มด้วย หรือไปเที่ยว 
 


