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ปอยหลวง : งานบุญคร้ังยิง่ใหญ่ หรืองานเมาคร้ังยิง่ใหญ่ 
 

 ค าวา่ “ปอยหลวง” เป็นภาษาถ่ินของชาวลา้นนา มาจากค าสองค ารวมกนั 
ไดแ้ก่ค าวา่ “ปอย” แปลวา่  งานบุญ และ ค าวา่ “หลวง” แปลวา่ ใหญ่ ค าวา่ “ปอย” 
มกัใชร่้วมกนักบัค าอ่ืนๆ อีก นอกจากค าวา่ปอยหลวง ไดแ้ก่ ปอยลอ้ ปอยส่างลอง 
 โดยรากศพัทแ์ลว้กล่าวกนัวา่ ค  าวา่ “ปอย” หมายถึง “งานบุญ” ไดแ้ก่
กิจกรรมต่างๆ ท่ีชุมชนจดัข้ึนเพื่อใหเ้กิดบุญกุศล เป็นการร่วมกนัสร้างกุศลใน
โอกาสต่างๆ เช่น ค าวา่ปอยลอ้ ใชเ้รียก งานบุญท่ีจดัท ากนัข้ึนเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วน
กุศลใหแ้ก่พระเถระ หรือพระสงฆท่ี์มรณภาพ  ส่วนปอยส่างลองนั้นเป็นค าท่ีใช้
เรียกประเพณีการบรรพชาสามเณรของชาวไทยใหญ่ โดยเฉพาะท่ีจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

ส าหรับงาน “ปอยหลวง” นั้น โดยรูปศพัทแ์ละตามความหมายดั้งเดิมนั้น 
หมายถึง “งานบุญคร้ังยิง่ใหญ่” ซ่ึงคนในชุมชนจดัข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็น
การเฉลิมฉลองในโอกาสท่ีจะถวายเสนาสนะท่ีสร้างเสร็จใหม่ภายในวดั ไม่วา่จะ
เป็น วหิาร อุโบสถ ก าแพงวดั โรงฉนั และศาลา เป็นตน้ ใหเ้ป็นสมบติัของสงฆเ์พื่อ
ใชใ้นงานสาธารณะประโยชน์ต่อไป 
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มีก าหนดเพิ่มเติมข้ึนภายหลงัดว้ยวา่ การจะมีปอยหลวงไดน้ั้น ของท่ีจะ
ถวายควรจะมีราคาตั้งแต่หน่ึงแสนบาทข้ึนไป ถา้ราคาต ่ากวา่นั้นก็อนุญาตใหเ้พียง
ท าบุญถวายเท่านั้น ช่วงประเพณีปอยหลวง มกัจะจดัข้ึนตั้งแต่เดือน 5-8 เหนือ 
(เดือนกุมภาพนัธ์ - เดือนพฤษภาคม) เพราะเวน้วา่งจากการท าไร่ไถนา งานน้ีจะจดั
ข้ึนประมาณ 3-7 วนั แลว้แต่ฐานะของแต่ละชุมชน 

การท่ีเรียกกนัวา่งานปอยหลวงซ่ึงหมายถึงงานบุญคร้ังยิง่ใหญ่นั้น เพราะ
เป็นงานใหญ่ท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากบุคคลเป็นจ านวนมาก มีกิจกรรมต่างๆ 
ทั้งทางศาสนาและดา้นมหรสพเพื่อความบนัเทิง   ทั้งยงัตอ้งจดัการอ านวยความ
สะดวก ดา้นบริการแก่แขกต่างหมู่บา้นซ่ึงจะมีทั้งสมณะและฆราวาส ทุกเพศทุกวยั 
ทางวดัและศรัทธาเจา้ภาพตอ้งดูแลใหท้ัว่ถึง 

จึงกล่าวไดว้า่ เจตนารมณ์ของงานประเพณีปอยหลวงท่ีสืบทอดกนัมาแต่
คร้ังอดีตนั้น คือความตอ้งการร่วมกนัของคนในชุมชนในการท่ีจะจดังานบุญคร้ัง
ยิง่ใหญ่ข้ึน เพื่อใหเ้กิดบุญกุศลและเป็นสิริมงคลแก่ชีวติของแต่ละคน ตลอดไป
จนถึงสันติสุขในครอบครัว และความสงบร่มเยน็ของชุมชน 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน งานปอยหลวงในชุมชนเร่ิมแปรเปลี่ยน  กลับ
กลายเป็นงานท่ีมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึน้ในการเลีย้งดูแขกเหร่ือเครือญาติ  คุณ
ค่าท่ีแท้จริงในทางศาสนาและพิธีกรรมลดลง  ทุกหลังคาเรือนในหมู่ บ้านต้อง
จัดเตรียมสถานท่ี ข้าวปลาอาหารอย่างดี และท่ีขาดไม่ได้ในแต่ละบ้านคือ เคร่ืองด่ืม
ของมึนเมา  ซ่ึงก่อนจดังานปอย พ่อคา้ส่งจะน าเคร่ืองด่ืม ทั้งสุรา เบียร์ น ้ าอดัลม
รวมถึงน ้าแขง็มาลงไวใ้หก่้อนโดยยงัไม่ตอ้งจ่ายเงิน  

 พอถึงวนังานก็จะมีแขกเหร่ือเครือญาติและเพื่อนฝูงต่างหมู่บา้นมา “ฮอม
ปอย” คือการร่วมท าบุญโดยใส่ปัจจยั(น าเงินใส่ซอง)  ซ่ึงจ านวนคนท่ีมาแต่ละ
หลงัคาเรือนนั้นข้ึนอยู่กบัวา่ใครมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมากน้อยแค่ไหนและเจา้ของ
บา้นเคยไดไ้ปฮอมปอยใครไวบ้า้ง  (เรียกว่ามา ส้าย   คือเราไปช่วยท าบุญเขา เขาก็
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มาช่วยท าบุญคืน มีลกัษณะหมุนเวียนกนัไปแลว้แต่วา่บา้นใครจะมีปอย ภาษาคน
เฒ่ าคนแก่จะเรียกว่า  “หัววัด เติ งกั๋น” หมายถึง เป็น ชุมชน ท่ีไปมาหาสู่  มี
ความสัมพนัธ์เป็นเครือข่ายคอยช่วยเหลือกนั)  

เจา้ภาพก็มีหนา้ท่ีท ากบัขา้วกบัปลา (ระยะหลงัเนน้เป็นกบัแกลม้เหลา้) และ
เคร่ืองด่ืมมาเล้ียงดู ระยะเวลา 3-5 วนั ท่ีจดังานปอยหลวง ส่ิงท่ีพบเห็นทัว่ไปคือคน
เมา ด่ืมบา้นน้ีไปยกแกว้ต่อบา้นโนน้ และผลท่ีเกิดข้ึนตามมาทุกปีคือคนเมา (ทั้งวยั
ท างานและวยัรุ่น) บางรายก่อเหตุทะเลาะวิวาท นอกจากนั้นยงัมีอุบติัเหตุเกิดข้ึน
บ่อยคร้ังเน่ืองจากการจราจรคบัคัง่ และเมาแลว้ขบั  

จนกระทัง่วนัแห่ต้นครัวทานเข้าวัดมาถึง เป็นวนัท่ีมีคนมาร่วมเยอะมาก
ท่ีสุด  แต่ละบา้นจะน าตน้ครัวทานมาเรียงแถวตามแต่ละป๊อก (หวัหมวดบา้น)  จาก
แต่เดิมเป็นขบวนแห่ท่ีเรียบร้อย สวยงาม มเีคร่ืองแห่ฆ้อง แห่กลอง คนเฒ่าถือเคร่ือง
ไทยทานน าหน้า ละอ่อนตามหลัง กก็ลายเป็นว่าคนเมาน าหน้า แบกต้นครัวทานเต้น
อย่างเมามันตามจังหวะเพลง ชาวบ้านจะนิยมว่าจ้างเหมารถเคร่ืองเสียงมาน าหน้า
ขบวนแต่ละหัวหมวดกลายเป็นขบวนแห่คนเมาและบ้าคลัง่ภายใต้การกระหน ่าของ
เสียงคนตรี  มือซ้ายถือขวดเหล้า มือขวากระดกแก้วเหล้าเข้าปากเพ่ือน  

คนเฒ่าแก่เดินตามหลังต้องคอยเกบ็ยอดเงินท่ีตกจากต้นครัวทาน กว่าจะถึง
วดั ต้นครัวทานท่ีเคยสวยงามและเป็นของสูง กลับเหลือเพียงแต่โครงสร้าง ดอกไม้
หล่นร่วงหาย กระดาษเงินทองขาดว่ินไปถวายพระท่ีวดั  

เม่ือไปถึงวดั ตน้ครัวทานจะถูกยกน าไปวางไวต่้อหน้าพระสงฆ ์ในขณะท่ี
คนส่วนใหญ่ ตั้งแต่กลุ่มพ่อบา้น แม่บา้น และวยัรุ่นท่ีเป็นก าลงัหลกัของชุมชน ด่ืม
เหลา้เมาเตน้อยู่กบัวงดนตรีหน้าวดั มีหางเคร่ืองนุ่งน้อยห่มน้อย หรือท่ีเรียกกนัว่า 
“ดนตรีขาขาว” เหลือเพียงคนเฒ่าคนแก่ท่ีเขา้วดัไปท าบุญถวายทาน 

ปัจจุบนัประเพณีท่ีดีงามหลายอย่างของชาวลา้นนา ไม่เฉพาะแต่เพียงงาน
ปอยหลวงเท่านั้น ถูกท าให้กลายเป็นเพียงงานเล้ียงฉลองและด่ืมของมึนเมาตลอด
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ทั้งงาน เส่ือมถอยทั้งคุณค่าแห่งการท าบุญ คุณค่าของการช่วยงานกนัระหวา่งเครือ
ญาติ ส้ินเปลืองเงินทองจนก่อให้เกิดภาระหน้ีสินตามมา    จากวงพูดคุยของคนเฒ่า
คนแก่ท่ีสะท้อนออกมาว่า    “งานปอยบะเดี่ยวนีบ่้อยากใคร่จัด เปล๋ืองสตางค์ค่า
เหล้าค่าเบียร์ การตกแต่งบ้านช่องห้องหอ ต้องแปะข้าวของ   ต้นครัวตานกต้็องจ้าง
เป้ินแป๋ง ละอ่อนมันบ่าเอาหยัง เมาวันค า่  ไล่ตี๋กัน ฟันกั๋น  บ่ม่วน ใข้จ๋างไปเหีย” 
(งานปอยสมยัน้ีไม่ค่อยอยากจดัเลย เพราะเปลืองเงินค่าเหลา้เบียร์ ตอ้งเช่ือขา้วของ
มาตกแต่งบา้นเรือน ตน้ครัวทานก็ตอ้งจา้งคนอ่ืนท า เด็กๆ มนัไม่ช่วยอะไร เมาทั้ง
วนั ไล่ตีกนั ฟันกนั ไม่สนุก และงานดูจืดหรือกร่อยไปเสียแลว้) 

จากการส ารวจค่าใชจ่้ายของครัวเรือนทั้งส้ิน 1,347 ครัวเรือน ในชุมชน 10 
หมู่บา้น 7 ต าบล ท่ีจดังานปอยหลวง ปี 2551 ท่ีผา่นมา พบวา่ มีตวัเลขทางสถิติท่ีน่า
ตกใจ และเห็นได้ชัดถึงสภาพความรุนแรงของปัญหาการด่ืมเหล้าเบียร์ในงาน
ประเพณีปอยหลวง  กล่าวคือ เม่ือเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายท่ีคนในชุมชนจ่ายไปเป็นค่า
เหล้าและค่าเบียร์  กับค่าใช้จ่ายในการท าบุญถวายทาน แล้วพบว่า ชาวบ้านใช้
จ่ายเงินเป็นค่าเหลา้เบียร์มากกวา่เกินสองเท่าของค่าใชจ่้ายในการท าบุญ 

 

ตารางแสดงผลการส ารวจค่าใช้จ่ายในงานปอยหลวงอ าเภอสันป่าตองปี 2551 
 รวมค่าใชจ่้าย เฉล่ียครัวเรือนละ คิดเป็นร้อยละ 

ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม และอ่ืนๆ 
(ของกินของใช)้ 

8,035,723 6,202 53% 

รวมค่าเหลา้ และเบียร์  (เมา) 4,876,810 3,739   32% 
รวมค่าครัวตานและ 
ยอดไทยทาน(ท าบุญ) 

2,354,772 1,723   15% 

หมายเหตุ:   ขอ้มูลจากการส ารวจของเจา้หนา้ท่ีอนามยั  อสม. และตวัแทนชาวบา้น
ของแต่ละชุมชน ในเดือนกรกฎาคม 2551 กลุ่มตวัอยา่ง 1,347 ครัวเรือน 



 7 

จากตาราง จะเห็นได้ชัดว่าค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในงานปอยหลวงส่วน
ใหญ่เป็นค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าของใชต่้างๆ ในการจดัเตรียมงาน คิดเป็น 
53 % ของค่าใชจ่้ายทั้งหมด รองลงมาเป็นค่าเหลา้เบียร์ 32%  หรือคิดเป็นเงินแลว้ไม่
ต ่ากว่า 4,876,810 บาท  ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการท าบุญมีเพียง 15% คิดเป็นเงิน 
2,354,772 บาท จึงเกิดค าถามขึ้นว่า จริงๆ แล้วปอยหลวงคืองานบุญคร้ังยิ่งใหญ่ 
หรืองานเมาคร้ังยิง่ใหญ่กนัแน่ 

ดว้ยเหตุน้ี การลดเหลา้ในงานปอยหลวงจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีไม่ควร
มองขา้ม  เพราะเม่ือท าไดก้็จะส่งผลดีหลายๆ ดา้นต่อชุมชน โดยเฉพาะการ
ประหยดัค่าใชจ่้ายในการจดังานปอย ลดปัญหาหน้ีสิน การทะเลาะววิาท อุบติัเหตุ 
และ เป็นการสร้างเสริมสุขภาพท่ีดีใหก้บัประชาชน โดยอาศยัการฟ้ืนฟูวฒันธรรม
ประเพณีท่ีดีงามของชุมชน 

 
 
 
 

 
วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือแก้ไขปัญหาและลดการบริโภคเหล้า – เบียร์ ในงานปอยหลวง ของ
ประชาชนอ าเภอสันป่าตอง   จ.เชียงใหม่ โดยใช้วฒันธรรมพ้ืนบ้านปอยหลวงเป็น
เคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนใหเ้กิดพ้ืนท่ีปลอดเหลา้ในระดบัอ าเภอ 

2. เพ่ือคน้หารูปแบบการจดังานปอยหลวงปลอดเหลา้ท่ีเหมาะสมและคงคุณค่า
งานประเพณีปอยหลวงอยา่งแทจ้ริง   เพ่ือขยายแนวคิดไปสู่พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  

3. เพ่ือรณรงคใ์หป้ระชาชนในอ าเภอสันป่าตองและอ าเภอใกลเ้คียงไดต้ระหนกั
และลดการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุ์กชนิดในงานเทศกาลต่าง ๆ  

สันป่าตองเป็นอ าเภอน าร่องแห่งแรกแห่งเดียวของประเทศไทย  
 ในโครงการลดเหล้าในงานประเพณปีอยหลวงฯ 

สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) 
และ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือ (สคล) 
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ตารางเวลาสรุปกจิกรรมความคืบหน้าของการด าเนินงาน 

ตามโครงการลดเหล้าในงานประเพณปีอยหลวง อ าเภอสันป่าตอง 
 

4 กมุภาพนัธ์ 2551    ประชาสมัพนัธ์โครงการในการประชุมประจ าเดือนของก านนั
ผูใ้หญ่บา้นอ าเภอสนัป่าตอง ณ ท่ีวา่การอ าเภอ นายอ าเภอ 
สนัป่าตองรับทราบและประกาศใหเ้ป็นนโยบายของอ าเภอ 

27 กมุภาพนัธ์ 2551    ประชาสมัพนัธ์โครงการในการประชุมใหญ่ประจ าปีของชมรม
ผูสู้งอาย ุอ าเภอสนัป่าตอง  ท่ีอาคารรวมใจ  อ าเภอสนัป่าตอง  
ผูสู้งอายเุห็นชอบกบัการลดเหลา้ในประเพณีปอยหลวง 

29 กมุภาพนัธ์ 2551    ประชาสมัพนัธ์โครงการในท่ีประชุมคณะสงฆอ์ าเภอสนัป่าตอง  
ท่ีวดัก่ิวแลนอ้ย 

3 มีนาคม 2551 เขา้ร่วมประชุมกบัชาวบา้นร้องขดุ ต าบลแม่ก๊า  เพ่ือแนะน า
โครงการและเชิญชวนใหเ้ขา้มาร่วมโครงการ  ชาวบา้นเห็นดว้ย
และยนิดีร่วมโครงการ  แต่ติงไดว้า่รับทราบเก่ียวกบั โครงการชา้
ไปหน่อย 

มีนาคม-เมษายน ประชาสมัพนัธ์โครงการทางวทิยชุุมชน 6 สถานี ในเขตอ าเภอ
สนัป่าตอง 
มีการติดป้ายคตัเอา้ทใ์หญ่ท่ีส่ีแยก ธกส. โดยขออนุญาตจากทาง
อ าเภอเรียบร้อยแลว้  
แต่ติดตั้งป้ายไดไ้ม่ก่ีวนั ป้ายหาย 

4 มีนาคม 2551 ประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาระดบัอ าเภอ เก่ียวกบัการวาง
แผนการด าเนินงานตามโครงการ  มีตวัแทนจากหลายฝ่ายเขา้ร่วม 
ทั้งจากส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
ส่ือมวลชน ทุกฝ่ายเห็นชอบกบัโครงการ มีขอ้เสนอแนะวา่ปี 
2551 น้ีคงด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องโครงการไดไ้ม่มาก
นกัเน่ืองจากแต่ละวดัไดเ้ตรียมการจดังานกนัไวแ้ลว้ หลายแห่งมี
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การสัง่ซ้ือเหลา้ไวแ้ลว้  ดงันั้นจึงเห็นควรใหปี้ 2551 เป็นช่วงเวลา
ของการเก็บขอ้มูล และองคค์วามรู้เก่ียวกบัการด่ืมเหลา้ในงาน
ปอยหลวง  เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไป 

23 มีนาคม 2551 ประชุมถอดบทเรียนองคค์วามรู้เก่ียวกบัการลดเหลา้ในงานปอย
หลวง ของวดัหวัริน 

29-30 มีนาคม 2551 จดักิจกรรมรณรงคล์ดเหลา้ในงานปอยหลวงท่ีวดัร้องขดุ  ต าบล
แม่ก๊า  มีกลุ่มประสานใจและชมรมทูบีนมัเบอร์วนั วดัหวัริน เขา้
ร่วมดว้ย 

3 เมษายน 2551 ประชุมแกนน าหมู่บา้น ท่ีท่ากาน มีก านนั นายก อบต. และแกน
น าหมู่บา้นเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการอยา่ง
หลากหลาย 

13 เมษายน 2551 ประชาคมหมู่บา้น ท่ีวดัท่ากาน  ชาวบา้นส่วนใหญ่เห็นชอบตาม
โครงการ 

19 เมษายน 2551 จดักิจกรรมลดเหลา้ในงานปอยหลวงวดัท่านกาน  มีเยาวชนจาก
สภาเด็กและเยาวชนต าบลสนักลาง และชมรมทูบีนมัเบอร์วนั วดั
หวัริน เขา้ร่วมดว้ย 

1 พฤษภาคม 2551 ประชาคมหมู่บา้นท่ีอารามพระบาทลอ้งออ้  ชาวบา้นเห็นดว้ย
และยนิดีเขา้ร่วมโครงการลดเหลา้ในงานบุญประเพณี 

14 พฤษภาคม 2551 ประชุมแกนน าหมู่บา้น อารามพระบาทลอ้งออ้ 

21-22 พฤษภาคม 2551 ประชุมแบ่งหนา้ท่ีและหาแนวทางในการจดังานประเพณีปลอด
เหลา้ ท่ีพระบาทลอ้งออ้ 

27 พฤษภาคม 2551 กิจกรรมลดเหลา้ในงานปอยประเพณีท่ีอารามพระบาทลอ้งออ้ 

กรกฎาคม-กนัยายน 2551 กิจกรรมถอดองคค์วามรู้งานปอยหลวงของแต่ละพ้ืนท่ี  
ด าเนินการไปแลว้ 10 ชุมชน ในชุมชนวดัท่ีจดังานปอยหลวงปี 
2551 ท่ีผา่นมา  ไดแ้ก่ 
1. บา้นร้องขดุ (วดัร้องขดุ) ต าบลแม่ก๊า          
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2. บา้นท่ากาน   (วดัท่ากาน)  ต าบลบา้นกลาง 
3. บา้นตน้กอก (วดัตน้กอก) ต าบลบา้นกลาง    
4. บา้นป่าบง  (พระบาทลอ้งออ้)  ต าบลสนักลาง 
5. บา้นกลางเหนือ (วดัอุโบสถ)  ต าบลสนักลาง    
6. บา้นหว้ยโทง้ (วดัหว้ยโทง้) ต าบลน ้ าบ่อหลวง 
7. บา้นโรงววั (วดัโรงววั) ต าบลน ้ าบ่อหลวง                
8. บา้นศาลา  (วดัมะกบัตอง)  ต าบลยหุวา่ 
9. แม่กุง้นอ้ย (วดัแม่กุง้นอ้ย)  ต าบลทุ่งตอ้ม    
10. บา้นตน้แหนนอ้ย (วดัตอ้นแหนนอ้ย) ต าบลท่าวงัพร้าว 

สิงหาคม – กนัยายน 2551 เวทีคืนขอ้มูลใหชุ้มชน  ด าเนินการไปแลว้ ในทั้ง 11 ต าบล  โดย
ร่วมกบัคณะพระธรรมทูต คณะสงฆอ์ าเภอสนัป่าตอง ในงาน
ธรรมสญัจร ช่วงเขา้พรรษา  ซ่ึงไดส้ญัจรไปเทศนาธรรมทั้ง 11 
ต าบล ต าบลละ 1 วดั   

ตุลาคม 2551- มกราคม  
2552 

ประสานงานในพ้ืนท่ี เพ่ือคน้หาวดัท่ีจะจดังานปอยหลวงในปี 
2552 และสนใจเขา้ร่วมโครงการลดเหลา้ในงานประเพณีปอย
หลวง 

มกราคม 2552 ประชุมแกนน าชุมชนท่ีจะจดังานปอยหลวงในปี 2552 น้ี  พร้อม
ทั้งท าประชาคมหมู่บา้นเพ่ือสอบถามความคิดเห็นและความ
สมคัรใจในการเขา้ร่วมโครงการ 

15 กมุภาพนัธ์ 2552  กิจกรรมแถลงข่าว อ าเภอสนัป่าตองเป็นอ าเภอน าร่องในการลด
เหลา้ในงานประเพณีปอยหลวง  โดยเชิญตวัแทนจากชุมชนวดัท่ี
เขา้ร่วมโครงการมาแถลงข่าว ร่วมกบัส่ือมวลชน  โดยการน าของ
เจา้คณะอ าเภอสนัป่าตอง และนายอ าเภอสนัป่าตอง  พร้อมทั้ง
เชิญส่ือมวลชน ทั้งโทรทศัน์ วทิย ุและหนงัสือพิมพ ์มาร่วมใน
งานแถลงข่าวดว้ย 
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สรุปผลการส ารวจความคดิเห็นเกีย่วกบัการด่ืมสุราในอ าเภอสันป่าตอง  
 

ขอ้มูลจากการส ารวจโดยเจา้หนา้ท่ีอนามยั  อสม. และตวัแทนชาวบา้น 
จากตวัแทนชาวบา้น 1,347 ครัวเรือนใน 10 ชุมชนท่ีจดังานปอยปี 2551  

สนบัสนุนโดย ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
และ เครือข่ายองคก์รงดเหลา้ภาคเหนือ (สคล.) 

 

   จ านวน ร้อยละ 
1 เหลา้-เบียร์ มีโทษ  ใช่ 1303 96.7 

    ไม่ใช่ 25 1.9 
    ไม่แน่ใจ 19 1.4 

2 เหลา้-เบียร์ มีประโยชน์ ใช่ 109 8 

    ไม่ใช่ 1050 78 
    ไม่แน่ใจ 188 14 

3 เหลา้มีโทษ มากกวา่ ประโยชน์ ใช่ 1240 92.1 

    ไม่ใช่ 82 6.1 
    ไม่แน่ใจ 25 1.8 

4 แต่ละเดือนค่าเหลา้เบียร์เป็นค่าใชจ่้าย
ท่ีสูง เกินจ าเป็น 
   

ใช่ 964 71.7 
  ไม่ใช่ 264 19.6 
  ไม่แน่ใจ 116 8.6 

5 การกินเหลา้ เป็นตวัอยา่งท่ีไม่ดีแก่
ลูกหลาน  
  

ใช่ 1298 96.3 
  ไม่ใช่ 40 3 
  ไม่แน่ใจ 9 0.7 
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   จ านวน ร้อยละ 

6 การโฆษณาและส่งเสริมการขาย เป็น
แรงจูงใจให้เยาวชนกินเหลา้มากข้ึน 
   

ใช่ 1162 86.3 
  ไม่ใช่ 117 8.7 
  ไม่แน่ใจ 68 5 

7 คนกินเหลา้ เป็นเร่ืองปกติ   
  
  

ใช่ 492 36.5 
  ไม่ใช่ 668 49.6 
  ไม่แน่ใจ 187 13.9 

8 คุณรู้สึกวา่ เด็กเยาวชนกินเหลา้-เบียร์
กนัมากข้ึน 
   

ใช่ 1225 91 
  ไม่ใช่ 49 3.6 
  ไม่แน่ใจ 73 5.4 

9 คุณรู้สึกวา่ ผูห้ญิง กินเหลา้-เบียร์กนั
มากข้ึน  
   

ใช่ 1100 81.8 
  ไม่ใช่ 90 6.7 
  ไม่แน่ใจ 155 11.5 

10 คุณคิดวา่ การกินเหลา้ช่วยให้มีความ
กลา้แสดงออกสนุกสนาน  
ถา้ไม่มีจะไม่สนุก  ไม่กลา้แสดงออก  

ใช่ 515 38.2 

  ไม่ใช่ 674 50 
  ไม่แน่ใจ 158 11.7 

11 คุณคิดวา่ งานเล้ียงสังสรรคต์อ้งมี
เหลา้ ถา้ไม่มีถือวา่ไม่เหมาะสม  
  

ใช่ 583 43.9 
  ไม่ใช่ 555 41.8 
  ไม่แน่ใจ 190 14.3 

12 คุณคิดว่า การกนิเหล้าในงานปอย
หลวงเป็นเร่ืองทีไ่ม่ผดิ  
  

ใช่ 633 47.1 
  ไม่ใช่ 535 39.8 
  ไม่แน่ใจ 177 13.1 
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   จ านวน ร้อยละ 

13 คุณคิดวา่ การกินเหลา้งานศพ เป็น
เร่ืองท่ีไม่ผดิ 
  

ใช่ 668 49.6 
  ไม่ใช่ 510 37.9 
  ไม่แน่ใจ 168 12.5 

14 คุณคิดวา่ การกินเหลา้งานบวช เป็น
เร่ืองท่ีไม่ผดิ   
  

ใช่ 432 32.1 
  ไม่ใช่ 774 57.5 
  ไม่แน่ใจ 140 10.4 

15 คุณคิดวา่ การกินเหลา้ในเขตวดัเป็น
เร่ืองท่ีไม่ผดิ   
  

ใช่ 184 13.7 
  ไม่ใช่ 1098 81.5 
  ไม่แน่ใจ 65 4.8 

16 คุณคิดวา่ การกินเหลา้ น าไปสู่ความ
ยากจน 

ใช่ 1135 84.3 

 ไม่ใช่ 154 11.4 
 ไม่แน่ใจ 57 4.2 
สรุป 96.7 % เห็นวา่เหลา้และเบียร์มีโทษ  78 % เห็นวา่เหลา้เบียร์ไม่มีประโยชน์   

92.1 %  เห็นวา่เหลา้และเบียร์มีโทษมากกวา่มีประโยชน์ 
 71.7 % ยอมรับวา่ค่าใชจ่้ายเร่ืองเหลา้เบียร์ในแต่ละเดือนสูงกวา่ความ
จ าเป็น  96.3 % เห็นดว้ยท่ีวา่ “การกินเหลา้ เป็นตวัอยา่งท่ีไม่ดีแก่ลูกหลาน”  86.3 % 
เห็นดว้ยวา่  “การโฆษณาส่งเสริมการขาย เป็นแรงจูงใจให้เยาวชนกินเหลา้มากข้ึน” 
 36.5 % ของกลุ่มตวัอยา่งมองว่าคนกินเหลา้เป็นเร่ืองปกติ ในขณะท่ี 49.6 % 
มองวา่ ไม่ใช่เร่ืองปกติ 
 91 % รู้สึกวา่ เด็กเยาวชนกินเหลา้-เบียร์กนัมากข้ึน ในขณะท่ี 81.8 % รู้สึก
วา่ผูห้ญิง กินเหลา้-เบียร์กนัมากข้ึน 
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 50 % ไม่เห็นดว้ยกบัแนวคิดท่ีว่าการด่ืมเหลา้เบียร์เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหค้น
กลา้แสดงออกและสนุกสนาน ในขณะท่ี 38.2 % มองวา่ การกินเหลา้ช่วยใหมี้ความกลา้
แสดงออกสนุกสนาน ถา้ไม่มีจะไม่สนุก ไม่กลา้แสดงออก 
 43.9 % มองวา่งานเล้ียงสังสรรคต์อ้งมีเหลา้ ถา้ไม่มีถือวา่ไม่เหมาะสม 
ในขณะท่ี 41.8 % ไม่เห็นดว้ย 
 47.1 % มองวา่ การกินเหลา้ในงานปอยหลวงเป็นเร่ืองท่ีไม่ผดิ ในขณะท่ี 
39.8% มองวา่ไม่ถูกตอ้ง 
 49.6 % มองวา่การกินเหลา้งานศพ เป็นเร่ืองท่ียอมรับได ้ไม่ผิด ในขณะท่ี 37.9 
% ไม่เห็นดว้ย 

57.5 % มองวา่ การกินเหลา้งานบวช เป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกตอ้ง แต่ยงัคงมี 32.1% ท่ี
เห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีไม่ผิด 

81.5 % เห็นวา่ การกินเหลา้ในเขตวดัเป็นเร่ืองท่ีผิด  และ 84.3 % มองวา่  
“การกินเหลา้ น าไปสู่ความยากจน” 

 
 
 
 
 

ปอยหลวงคือ “งานบุญ” คร้ังยิง่ใหญ่ 
ไม่ใช่ “งานเมา” คร้ังยิง่ใหญ่ 
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จดหมายข่าว 
โครงการลดเหลา้ในประเพณีปอยหลวง เพือ่สรา้งเสริมสุขภาพ  
และแกไ้ขปัญหาสุขภาวะ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

( ฉบับพเิศษ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท ำโดย… 
เครือข่ายรณรงคง์ดเหลา้ในงานปอยหลวง วดัหวัริน 

ต. ทุ่งสะโตก  อ. สนัป่าตอง  จ. เชียงใหม่ โทรศพัท ์:  053-830-332 
 
 
 
 
 

                   สนับสนุนโดย… 
 

                       ส  ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรสรำ้งเสรมิสขุภำพ (สสส.) 

                        และ ส ำนกังำนเครือขำ่ยองคก์รงดเหลำ้ภำคเหนือ (สคล.) 


