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ปอยหลวง : งานบุญครั้งยิง่ ใหญ่ หรื องานเมาครั้งยิง่ ใหญ่
คาว่า “ปอยหลวง” เป็ นภาษาถิ่นของชาวล้านนา มาจากคาสองคารวมกัน
ได้แก่คาว่า “ปอย” แปลว่า งานบุญ และ คาว่า “หลวง” แปลว่า ใหญ่ คาว่า “ปอย”
มักใช้ร่วมกันกับคาอื่นๆ อีก นอกจากคาว่าปอยหลวง ได้แก่ ปอยล้อ ปอยส่ างลอง
โดยรากศัพท์แล้วกล่าวกันว่า คาว่า “ปอย” หมายถึง “งานบุญ” ได้แก่
กิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ้นเพื่อให้เกิดบุญกุศล เป็ นการร่ วมกันสร้างกุศลใน
โอกาสต่างๆ เช่น คาว่าปอยล้อ ใช้เรี ยก งานบุญที่จดั ทากันขึ้นเพื่ออุทิศส่ วนบุญส่ วน
กุศลให้แก่พระเถระ หรื อพระสงฆ์ที่มรณภาพ ส่ วนปอยส่ างลองนั้นเป็ นคาที่ใช้
เรี ยกประเพณี การบรรพชาสามเณรของชาวไทยใหญ่ โดยเฉพาะที่จงั หวัด
แม่ฮ่องสอน
สาหรับงาน “ปอยหลวง” นั้น โดยรู ปศัพท์และตามความหมายดั้งเดิมนั้น
หมายถึง “งานบุญครั้งยิง่ ใหญ่” ซึ่งคนในชุมชนจัดขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ น
การเฉลิมฉลองในโอกาสที่จะถวายเสนาสนะที่สร้างเสร็ จใหม่ภายในวัด ไม่วา่ จะ
เป็ น วิหาร อุโบสถ กาแพงวัด โรงฉัน และศาลา เป็ นต้น ให้เป็ นสมบัติของสงฆ์เพื่อ
ใช้ในงานสาธารณะประโยชน์ต่อไป
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มีกาหนดเพิ่มเติมขึ้นภายหลังด้วยว่า การจะมีปอยหลวงได้น้ นั ของที่จะ
ถวายควรจะมีราคาตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป ถ้าราคาต่ากว่านั้นก็อนุญาตให้เพียง
ทาบุญถวายเท่านั้น ช่วงประเพณี ปอยหลวง มักจะจัดขึ้นตั้งแต่เดือน 5-8 เหนือ
(เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม) เพราะเว้นว่างจากการทาไร่ ไถนา งานนี้จะจัด
ขึ้นประมาณ 3-7 วัน แล้วแต่ฐานะของแต่ละชุมชน
การที่เรี ยกกันว่างานปอยหลวงซึ่ งหมายถึงงานบุญครั้งยิง่ ใหญ่น้ นั เพราะ
เป็ นงานใหญ่ที่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือจากบุคคลเป็ นจานวนมาก มีกิจกรรมต่างๆ
ทั้งทางศาสนาและด้านมหรสพเพื่อความบันเทิง ทั้งยังต้องจัดการอานวยความ
สะดวก ด้านบริ การแก่แขกต่างหมู่บา้ นซึ่ งจะมีท้ งั สมณะและฆราวาส ทุกเพศทุกวัย
ทางวัดและศรัทธาเจ้าภาพต้องดูแลให้ทวั่ ถึง
จึงกล่าวได้วา่ เจตนารมณ์ของงานประเพณี ปอยหลวงที่สืบทอดกันมาแต่
ครั้งอดีตนั้น คือความต้องการร่ วมกันของคนในชุมชนในการที่จะจัดงานบุญครั้ง
ยิง่ ใหญ่ข้ ึน เพื่อให้เกิดบุญกุศลและเป็ นสิ ริมงคลแก่ชีวติ ของแต่ละคน ตลอดไป
จนถึงสันติสุขในครอบครัว และความสงบร่ มเย็นของชุมชน
อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบัน งานปอยหลวงในชุ มชนเริ่ มแปรเปลี่ยน กลับ
กลายเป็ นงานที่มีภาระค่ าใช้ จ่ายเพิ่ มมากขึน้ ในการเลีย้ งดูแขกเหรื่ อเครื อญาติ คุณ
ค่ าที่ แ ท้ จ ริ งในทางศาสนาและพิ ธี ก รรมลดลง ทุ ก หลั งคาเรื อนในหมู่ บ้ านต้ อ ง
จัดเตรี ยมสถานที่ ข้ าวปลาอาหารอย่ างดี และที่ขาดไม่ ได้ ในแต่ ละบ้ านคื อ เครื่ องดื่ม
ของมึนเมา ซึ่ งก่ อนจัดงานปอย พ่อค้าส่ งจะนาเครื่ องดื่ ม ทั้งสุ รา เบี ยร์ น้ าอัดลม
รวมถึงน้ าแข็งมาลงไว้ให้ก่อนโดยยังไม่ตอ้ งจ่ายเงิน
พอถึ งวันงานก็จะมีแขกเหรื่ อเครื อญาติและเพื่อนฝูงต่างหมู่บา้ นมา “ฮอม
ปอย” คื อการร่ วมท าบุ ญ โดยใส่ ปั จจัย (น าเงิ น ใส่ ซ อง) ซึ่ ง จานวนคนที่ ม าแต่ ล ะ
หลังคาเรื อนนั้นขึ้นอยู่กบั ว่าใครมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมากน้อยแค่ไหนและเจ้าของ
บ้านเคยได้ไปฮอมปอยใครไว้บา้ ง (เรี ยกว่ามา ส้ าย คือเราไปช่ วยทาบุญเขา เขาก็
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มาช่ วยทาบุญคืน มี ลกั ษณะหมุ นเวียนกันไปแล้วแต่วา่ บ้านใครจะมีปอย ภาษาคน
เฒ่ า คนแก่ จ ะเรี ยกว่ า “หั ว วั ด เติ ง กั๋ น ” หมายถึ ง เป็ นชุ มชนที่ ไ ปมาหาสู่ มี
ความสัมพันธ์เป็ นเครื อข่ายคอยช่วยเหลือกัน)
เจ้าภาพก็มีหน้าที่ทากับข้าวกับปลา (ระยะหลังเน้นเป็ นกับแกล้มเหล้า) และ
เครื่ องดื่มมาเลี้ยงดู ระยะเวลา 3-5 วัน ที่จดั งานปอยหลวง สิ่ งที่พบเห็นทัว่ ไปคือคน
เมา ดื่มบ้านนี้ ไปยกแก้วต่อบ้านโน้น และผลที่เกิดขึ้นตามมาทุกปี คือคนเมา (ทั้งวัย
ทางานและวัยรุ่ น) บางรายก่ อเหตุ ทะเลาะวิวาท นอกจากนั้นยังมี อุบ ตั ิ เหตุ เกิ ดขึ้ น
บ่อยครั้งเนื่องจากการจราจรคับคัง่ และเมาแล้วขับ
จนกระทัง่ วันแห่ ต้นครั วทานเข้ าวัด มาถึ ง เป็ นวันที่ มีคนมาร่ วมเยอะมาก
ที่สุด แต่ละบ้านจะนาต้นครัวทานมาเรี ยงแถวตามแต่ละป๊ อก (หัวหมวดบ้าน) จาก
แต่ เดิมเป็ นขบวนแห่ ที่เรี ยบร้ อย สวยงาม มีเครื่ องแห่ ฆ้อง แห่ กลอง คนเฒ่ าถือเครื่ อง
ไทยทานนาหน้ า ละอ่ อนตามหลัง ก็กลายเป็ นว่ าคนเมานาหน้ า แบกต้ นครั วทานเต้ น
อย่ างเมามันตามจังหวะเพลง ชาวบ้ านจะนิ ยมว่ าจ้ างเหมารถเครื่ องเสี ยงมานาหน้ า
ขบวนแต่ ละหั วหมวดกลายเป็ นขบวนแห่ คนเมาและบ้ าคลัง่ ภายใต้ การกระหน่าของ
เสี ยงคนตรี มือซ้ ายถือขวดเหล้ า มือขวากระดกแก้ วเหล้ าเข้ าปากเพื่อน
คนเฒ่ าแก่ เดินตามหลังต้ องคอยเก็บยอดเงินที่ตกจากต้ นครั วทาน กว่ าจะถึง
วัด ต้ นครั วทานที่เคยสวยงามและเป็ นของสู ง กลับเหลือเพียงแต่ โครงสร้ าง ดอกไม้
หล่ นร่ วงหาย กระดาษเงินทองขาดวิ่นไปถวายพระที่วดั
เมื่อไปถึงวัด ต้นครัวทานจะถูกยกนาไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์ ในขณะที่
คนส่ วนใหญ่ ตั้งแต่กลุ่มพ่อบ้าน แม่บา้ น และวัยรุ่ นที่เป็ นกาลังหลักของชุ มชน ดื่ ม
เหล้าเมาเต้นอยู่กบั วงดนตรี หน้าวัด มีหางเครื่ องนุ่ งน้อยห่ มน้อย หรื อที่เรี ยกกันว่า
“ดนตรี ขาขาว” เหลือเพียงคนเฒ่าคนแก่ที่เข้าวัดไปทาบุญถวายทาน
ปั จจุบนั ประเพณี ที่ดีงามหลายอย่างของชาวล้านนา ไม่เฉพาะแต่เพียงงาน
ปอยหลวงเท่านั้น ถูกทาให้กลายเป็ นเพียงงานเลี้ ยงฉลองและดื่ มของมึนเมาตลอด
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ทั้งงาน เสื่ อมถอยทั้งคุณค่าแห่ งการทาบุญ คุ ณค่าของการช่ วยงานกันระหว่างเครื อ
ญาติ สิ้ นเปลืองเงินทองจนก่อให้เกิดภาระหนี้ สินตามมา จากวงพูดคุยของคนเฒ่า
คนแก่ ที่ สะท้อนออกมาว่า “งานปอยบะเดี่ยวนีบ้ ่ อยากใคร่ จัด เปลื๋ องสตางค์ ค่า
เหล้ าค่ าเบียร์ การตกแต่ งบ้ านช่ องห้ องหอ ต้ องแปะข้ าวของ ต้ นครั วตานก็ต้องจ้ าง
เปิ ้ นแป๋ ง ละอ่ อนมันบ่ าเอาหยัง เมาวันคา่ ไล่ ตี๋กัน ฟั นกั๋น บ่ ม่วน ใข้ จ๋างไปเหี ย ”
(งานปอยสมัยนี้ ไม่ค่อยอยากจัดเลย เพราะเปลืองเงินค่าเหล้าเบียร์ ต้องเชื่ อข้าวของ
มาตกแต่งบ้านเรื อน ต้นครัวทานก็ตอ้ งจ้างคนอื่นทา เด็กๆ มันไม่ช่วยอะไร เมาทั้ง
วัน ไล่ตีกนั ฟันกัน ไม่สนุก และงานดูจืดหรื อกร่ อยไปเสี ยแล้ว)
จากการสารวจค่าใช้จ่ายของครัวเรื อนทั้งสิ้ น 1,347 ครัวเรื อน ในชุมชน 10
หมู่บา้ น 7 ตาบล ที่จดั งานปอยหลวง ปี 2551 ที่ผา่ นมา พบว่า มีตวั เลขทางสถิติที่น่า
ตกใจ และเห็ น ได้ชัดถึ ง สภาพความรุ น แรงของปั ญ หาการดื่ ม เหล้าเบี ย ร์ ใ นงาน
ประเพณี ปอยหลวง กล่าวคือ เมื่อเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายที่คนในชุ มชนจ่ายไปเป็ นค่า
เหล้าและค่ า เบี ย ร์ กับ ค่ าใช้จ่ ายในการท าบุ ญ ถวายทาน แล้วพบว่า ชาวบ้านใช้
จ่ายเงินเป็ นค่าเหล้าเบียร์ มากกว่าเกินสองเท่าของค่าใช้จ่ายในการทาบุญ
ตารางแสดงผลการสารวจค่ าใช้ จ่ายในงานปอยหลวงอาเภอสั นป่ าตองปี 2551
รวมค่าใช้จ่าย เฉลี่ยครัวเรื อนละ คิดเป็ นร้อยละ
ค่าอาหาร เครื่ องดื่ ม และอื่ นๆ 8,035,723
6,202
53%
(ของกินของใช้)
รวมค่าเหล้า และเบียร์ (เมา)
4,876,810
3,739
32%
รวมค่าครัวตานและ
2,354,772
1,723
15%
ยอดไทยทาน(ทาบุญ)
หมายเหตุ: ข้อมูลจากการสารวจของเจ้าหน้าที่อนามัย อสม. และตัวแทนชาวบ้าน
ของแต่ละชุมชน ในเดือนกรกฎาคม 2551 กลุ่มตัวอย่าง 1,347 ครัวเรื อน
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จากตาราง จะเห็ นได้ชัดว่าค่าใช้จ่ายของครั วเรื อนในงานปอยหลวงส่ วน
ใหญ่เป็ นค่าอาหารและเครื่ องดื่ม และค่าของใช้ต่างๆ ในการจัดเตรี ยมงาน คิดเป็ น
53 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด รองลงมาเป็ นค่าเหล้าเบียร์ 32% หรื อคิดเป็ นเงินแล้วไม่
ต่ ากว่า 4,876,810 บาท ในขณะที่ ค่าใช้จ่ายในการท าบุ ญ มี เพี ยง 15% คิ ดเป็ นเงิ น
2,354,772 บาท จึ งเกิด ค าถามขึ้นว่ า จริ งๆ แล้ วปอยหลวงคื อ งานบุ ญ ครั้ งยิ่งใหญ่
หรืองานเมาครั้งยิง่ ใหญ่กนั แน่
ด้วยเหตุน้ ี การลดเหล้าในงานปอยหลวงจึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่ไม่ควร
มองข้าม เพราะเมื่อทาได้ก็จะส่ งผลดีหลายๆ ด้านต่อชุมชน โดยเฉพาะการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดงานปอย ลดปั ญหาหนี้สิน การทะเลาะวิวาท อุบตั ิเหตุ
และ เป็ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่ดีให้กบั ประชาชน โดยอาศัยการฟื้ นฟูวฒั นธรรม
ประเพณี ที่ดีงามของชุมชน
สั นป่ าตองเป็ นอาเภอนาร่ องแห่ งแรกแห่ งเดียวของประเทศไทย
ในโครงการลดเหล้าในงานประเพณีปอยหลวงฯ
สนับสนุนโดย สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุ ขภาพ (สสส)
และ เครื อข่ ายองค์ กรงดเหล้าภาคเหนือ (สคล)
วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หาและลดการบริ โ ภคเหล้า – เบี ย ร์ ในงานปอยหลวง ของ
ประชาชนอาเภอสั น ป่ าตอง จ.เชี ย งใหม่ โดยใช้ว ฒ
ั นธรรมพื้ น บ้า นปอยหลวงเป็ น
เครื่ องมือในการขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่ปลอดเหล้าในระดับอาเภอ
2. เพื่อค้นหารู ปแบบการจัดงานปอยหลวงปลอดเหล้าที่เหมาะสมและคงคุณค่า
งานประเพณี ปอยหลวงอย่างแท้จริ ง เพื่อขยายแนวคิดไปสู่ พ้ืนที่อื่น ๆ
3. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในอาเภอสันป่ าตองและอาเภอใกล้เคียงได้ตระหนัก
และลดการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในงานเทศกาลต่าง ๆ
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ตารางเวลาสรุปกิจกรรมความคืบหน้ าของการดาเนินงาน
ตามโครงการลดเหล้าในงานประเพณีปอยหลวง อาเภอสั นป่ าตอง
4 กุมภาพันธ์ 2551

27 กุมภาพันธ์ 2551

29 กุมภาพันธ์ 2551
3 มีนาคม 2551

มีนาคม-เมษายน

4 มีนาคม 2551

ประชาสัมพันธ์โครงการในการประชุมประจาเดือนของกานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นอาเภอสันป่ าตอง ณ ที่วา่ การอาเภอ นายอาเภอ
สันป่ าตองรับทราบและประกาศให้เป็ นนโยบายของอาเภอ
ประชาสัมพันธ์โครงการในการประชุมใหญ่ประจาปี ของชมรม
ผูส้ ูงอายุ อาเภอสันป่ าตอง ที่อาคารรวมใจ อาเภอสันป่ าตอง
ผูส้ ูงอายุเห็นชอบกับการลดเหล้าในประเพณี ปอยหลวง
ประชาสัมพันธ์โครงการในที่ประชุมคณะสงฆ์อาเภอสันป่ าตอง
ที่วดั กิ่วแลน้อย
เข้าร่ วมประชุมกับชาวบ้านร้องขุด ตาบลแม่ก๊า เพื่อแนะนา
โครงการและเชิญชวนให้เข้ามาร่ วมโครงการ ชาวบ้านเห็นด้วย
และยินดีร่วมโครงการ แต่ติงได้วา่ รับทราบเกี่ยวกับ โครงการช้า
ไปหน่อย
ประชาสัมพันธ์โครงการทางวิทยุชุมชน 6 สถานี ในเขตอาเภอ
สันป่ าตอง
มีการติดป้ ายคัตเอ้าท์ใหญ่ที่สี่แยก ธกส. โดยขออนุญาตจากทาง
อาเภอเรี ยบร้อยแล้ว
แต่ติดตั้งป้ ายได้ไม่กี่วนั ป้ ายหาย
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึ กษาระดับอาเภอ เกี่ยวกับการวาง
แผนการดาเนินงานตามโครงการ มีตวั แทนจากหลายฝ่ ายเข้าร่ วม
ทั้งจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สื่ อมวลชน ทุกฝ่ ายเห็นชอบกับโครงการ มีขอ้ เสนอแนะว่าปี
2551 นี้คงดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ไม่มาก
นักเนื่องจากแต่ละวัดได้เตรี ยมการจัดงานกันไว้แล้ว หลายแห่งมี
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การสัง่ ซื้อเหล้าไว้แล้ว ดังนั้นจึงเห็นควรให้ปี 2551 เป็ นช่วงเวลา
ของการเก็บข้อมูล และองค์ความรู ้เกี่ยวกับการดื่มเหล้าในงาน
ปอยหลวง เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
23 มีนาคม 2551
ประชุมถอดบทเรี ยนองค์ความรู ้เกี่ยวกับการลดเหล้าในงานปอย
หลวง ของวัดหัวริ น
29-30 มีนาคม 2551
จัดกิจกรรมรณรงค์ลดเหล้าในงานปอยหลวงที่วดั ร้องขุด ตาบล
แม่ก๊า มีกลุ่มประสานใจและชมรมทูบีนมั เบอร์วนั วัดหัวริ น เข้า
ร่ วมด้วย
3 เมษายน 2551
ประชุมแกนนาหมูบ่ า้ น ที่ท่ากาน มีกานัน นายก อบต. และแกน
นาหมู่บา้ นเข้าร่ วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอย่าง
หลากหลาย
13 เมษายน 2551
ประชาคมหมูบ่ า้ น ที่วดั ท่ากาน ชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นชอบตาม
โครงการ
จัดกิจกรรมลดเหล้าในงานปอยหลวงวัดท่านกาน มีเยาวชนจาก
19 เมษายน 2551
สภาเด็กและเยาวชนตาบลสันกลาง และชมรมทูบีนมั เบอร์วนั วัด
หัวริ น เข้าร่ วมด้วย
ประชาคมหมูบ่ า้ นที่อารามพระบาทล้องอ้อ ชาวบ้านเห็นด้วย
1 พฤษภาคม 2551
และยินดีเข้าร่ วมโครงการลดเหล้าในงานบุญประเพณี
14 พฤษภาคม 2551
ประชุมแกนนาหมูบ่ า้ น อารามพระบาทล้องอ้อ
21-22 พฤษภาคม 2551 ประชุมแบ่งหน้าที่และหาแนวทางในการจัดงานประเพณี ปลอด
เหล้า ที่พระบาทล้องอ้อ
27 พฤษภาคม 2551
กิจกรรมลดเหล้าในงานปอยประเพณี ที่อารามพระบาทล้องอ้อ
กรกฎาคม-กันยายน 2551 กิจกรรมถอดองค์ความรู ้งานปอยหลวงของแต่ละพื้นที่
ดาเนินการไปแล้ว 10 ชุมชน ในชุมชนวัดที่จดั งานปอยหลวงปี
2551 ที่ผา่ นมา ได้แก่
1. บ้านร้องขุด (วัดร้องขุด) ตาบลแม่ก๊า
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2. บ้านท่ากาน (วัดท่ากาน) ตาบลบ้านกลาง
3. บ้านต้นกอก (วัดต้นกอก) ตาบลบ้านกลาง
4. บ้านป่ าบง (พระบาทล้องอ้อ) ตาบลสันกลาง
5. บ้านกลางเหนือ (วัดอุโบสถ) ตาบลสันกลาง
6. บ้านห้วยโท้ง (วัดห้วยโท้ง) ตาบลน้ าบ่อหลวง
7. บ้านโรงวัว (วัดโรงวัว) ตาบลน้ าบ่อหลวง
8. บ้านศาลา (วัดมะกับตอง) ตาบลยุหว่า
9. แม่กงุ้ น้อย (วัดแม่กงุ้ น้อย) ตาบลทุง่ ต้อม
10. บ้านต้นแหนน้อย (วัดต้อนแหนน้อย) ตาบลท่าวังพร้าว
สิ งหาคม – กันยายน 2551 เวทีคืนข้อมูลให้ชุมชน ดาเนินการไปแล้ว ในทั้ง 11 ตาบล โดย
ร่ วมกับคณะพระธรรมทูต คณะสงฆ์อาเภอสันป่ าตอง ในงาน
ธรรมสัญจร ช่วงเข้าพรรษา ซึ่งได้สญ
ั จรไปเทศนาธรรมทั้ง 11
ตาบล ตาบลละ 1 วัด
ตุลาคม 2551- มกราคม ประสานงานในพื้นที่ เพื่อค้นหาวัดที่จะจัดงานปอยหลวงในปี
2552 และสนใจเข้าร่ วมโครงการลดเหล้าในงานประเพณี ปอย
2552
หลวง
มกราคม 2552
ประชุมแกนนาชุมชนที่จะจัดงานปอยหลวงในปี 2552 นี้ พร้อม
ทั้งทาประชาคมหมูบ่ า้ นเพื่อสอบถามความคิดเห็นและความ
สมัครใจในการเข้าร่ วมโครงการ
15 กุมภาพันธ์ 2552
กิจกรรมแถลงข่าว อาเภอสันป่ าตองเป็ นอาเภอนาร่ องในการลด
เหล้าในงานประเพณี ปอยหลวง โดยเชิญตัวแทนจากชุมชนวัดที่
เข้าร่ วมโครงการมาแถลงข่าว ร่ วมกับสื่ อมวลชน โดยการนาของ
เจ้าคณะอาเภอสันป่ าตอง และนายอาเภอสันป่ าตอง พร้อมทั้ง
เชิญสื่ อมวลชน ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสื อพิมพ์ มาร่ วมใน
งานแถลงข่าวด้วย
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สรุปผลการสารวจความคิดเห็นเกีย่ วกับการดื่มสุ ราในอาเภอสั นป่ าตอง
ข้อมูลจากการสารวจโดยเจ้าหน้าที่อนามัย อสม. และตัวแทนชาวบ้าน
จากตัวแทนชาวบ้าน 1,347 ครัวเรื อนใน 10 ชุมชนที่จดั งานปอยปี 2551
สนับสนุนโดย สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
และ เครื อข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนื อ (สคล.)

1 เหล้า-เบียร์ มีโทษ

2 เหล้า-เบียร์ มีประโยชน์

3 เหล้ามีโทษ มากกว่า ประโยชน์

4 แต่ละเดือนค่าเหล้าเบียร์ เป็ นค่าใช้จ่าย
ที่สูง เกินจาเป็ น
5 การกินเหล้า เป็ นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่
ลูกหลาน
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ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ

จานวน
1303
25
19
109
1050
188
1240
82
25
964
264
116
1298
40
9

ร้ อยละ
96.7
1.9
1.4
8
78
14
92.1
6.1
1.8
71.7
19.6
8.6
96.3
3
0.7

6 การโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย เป็ น
แรงจูงใจให้เยาวชนกินเหล้ามากขึ้น
7 คนกินเหล้า เป็ นเรื่ องปกติ

8 คุณรู ้สึกว่า เด็กเยาวชนกินเหล้า-เบียร์
กันมากขึ้น
9 คุณรู ้สึกว่า ผูห้ ญิง กินเหล้า-เบียร์ กนั
มากขึ้น
10 คุณคิดว่า การกินเหล้าช่วยให้มีความ
กล้าแสดงออกสนุกสนาน
ถ้าไม่มีจะไม่สนุก ไม่กล้าแสดงออก
11 คุณคิดว่า งานเลี้ยงสังสรรค์ตอ้ งมี
เหล้า ถ้าไม่มีถือว่าไม่เหมาะสม

จานวน

ร้ อยละ

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ

1162
117
68
492
668
187
1225
49
73
1100
90
155

86.3
8.7
5
36.5
49.6
13.9
91
3.6
5.4
81.8
6.7
11.5

ใช่

515

38.2

ไม่ใช่

674
158
583
555
190
633
535
177

50
11.7
43.9
41.8
14.3
47.1
39.8
13.1

ไม่แน่ใจ

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ

12 คุณคิดว่ า การกินเหล้ าในงานปอย
หลวงเป็ นเรื่ องทีไ่ ม่ ผดิ

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
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จานวน

13 คุณคิดว่า การกินเหล้างานศพ เป็ น
เรื่ องที่ไม่ผดิ

ร้ อยละ

ใช่
ไม่ใช่

668
49.6
510
37.9
ไม่แน่ใจ
168
12.5
14 คุณคิดว่า การกินเหล้างานบวช เป็ น
ใช่
432
32.1
เรื่ องที่ไม่ผดิ
ไม่ใช่
774
57.5
ไม่แน่ใจ
140
10.4
15 คุณคิดว่า การกินเหล้าในเขตวัดเป็ น
ใช่
184
13.7
เรื่ องที่ไม่ผดิ
ไม่ใช่
1098
81.5
ไม่แน่ใจ
65
4.8
16 คุณคิดว่า การกินเหล้า นาไปสู่ ความ
ใช่
1135
84.3
ยากจน
ไม่ใช่
154
11.4
ไม่แน่ใจ
57
4.2
สรุ ป 96.7 % เห็นว่าเหล้าและเบียร์ มีโทษ 78 % เห็นว่าเหล้าเบียร์ ไม่มีประโยชน์
92.1 % เห็นว่าเหล้าและเบียร์ มีโทษมากกว่ามีประโยชน์
71.7 % ยอมรับว่าค่าใช้จ่ายเรื่ องเหล้าเบียร์ ในแต่ละเดือนสู งกว่าความ
จาเป็ น 96.3 % เห็นด้วยที่วา่ “การกินเหล้า เป็ นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ลูกหลาน” 86.3 %
เห็นด้วยว่า “การโฆษณาส่ งเสริ มการขาย เป็ นแรงจูงใจให้เยาวชนกินเหล้ามากขึ้น”
36.5 % ของกลุ่มตัวอย่างมองว่าคนกินเหล้าเป็ นเรื่ องปกติ ในขณะที่ 49.6 %
มองว่า ไม่ใช่เรื่ องปกติ

91 % รู ้สึกว่า เด็กเยาวชนกินเหล้า-เบียร์ กนั มากขึ้น ในขณะที่ 81.8 % รู ้สึก
ว่าผูห้ ญิง กินเหล้า-เบียร์ กนั มากขึ้น
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50 % ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่าการดื่มเหล้าเบียร์เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้คน
กล้าแสดงออกและสนุกสนาน ในขณะที่ 38.2 % มองว่า การกินเหล้าช่วยให้มีความกล้า
แสดงออกสนุกสนาน ถ้าไม่มีจะไม่สนุก ไม่กล้าแสดงออก

43.9 % มองว่างานเลี้ยงสังสรรค์ตอ้ งมีเหล้า ถ้าไม่มีถือว่าไม่เหมาะสม
ในขณะที่ 41.8 % ไม่เห็นด้วย
47.1 % มองว่า การกินเหล้าในงานปอยหลวงเป็ นเรื่ องที่ไม่ผดิ ในขณะที่
39.8% มองว่าไม่ถูกต้อง
49.6 % มองว่าการกินเหล้างานศพ เป็ นเรื่ องที่ยอมรับได้ ไม่ผิด ในขณะที่ 37.9
% ไม่เห็นด้วย
57.5 % มองว่า การกินเหล้างานบวช เป็ นเรื่ องที่ไม่ถูกต้อง แต่ยงั คงมี 32.1% ที่
เห็นว่าเป็ นเรื่ องที่ไม่ผิด

81.5 % เห็นว่า การกินเหล้าในเขตวัดเป็ นเรื่ องที่ผิด และ 84.3 % มองว่า
“การกินเหล้า นาไปสู่ ความยากจน”

ปอยหลวงคือ “งานบุญ” ครั้งยิง่ ใหญ่
ไม่ใช่ “งานเมา” ครั้งยิง่ ใหญ่
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จดหมายข่ าว
โครงการลดเหล้าในประเพณีปอยหลวง เพือ่ สร้างเสริมสุขภาพ
และแก้ไขปั ญหาสุขภาวะ อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
( ฉบับพิเศษ )

จัดทำโดย…
เครื อข่ายรณรงค์งดเหล้าในงานปอยหลวง วัดหัวริ น
ต. ทุ่งสะโตก อ. สันป่ าตอง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-830-332

สนับสนุนโดย…
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)
และ สำนักงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำภำคเหนือ (สคล.)
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