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Types of Beverage 

 

 



พื้นที่ปิด/ส่วนบุคคล พื้นที่สาธารณะ 

พื้นที่เปิด  มองเห็นได้โดยง่าย 

สถานที่ดื่ม 



“ผู้ดื่ม” 

“ชาย” 

 ประมาณร้อยละ 90 ดื่มอย่างน้อย
ปีละครั้ง 

 มากกว่าครึง่หนึ่งผูด้ื่มประจ า - 
อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 

 จ านวนของผู้ท่ีไม่ดืม่น้อยมาก 

 เหล้าส,ี เหล้าขาว, เบียร ์

“หญิง” 

 ประมาณร้อยละ 40 ดื่มอย่างน้อยปี
ละครั้ง 

 เกือบทั้งหมดดื่มเป็นครั้งคราว 

 มักจะดื่มท่ีบ้านหรืองานทางสังคม
และประเพณ ี

 ดื่มร่วมกับสมาชิกในครอบครัว  
ญาติพี่น้อง  หรือเพื่อนสนิท 

 เบียร,์ เหล้าส,ี ไวน์คูลเลอร์ 



“ผู้ดื่ม” 

“ผู้สูงอาย”ุ 

 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 60-70 ปี 
 เกือบทั้งหมดด่ืมในประมาณ

ไม่มากนัก 
 ชาย: เหล้าส,ี เหล้าขาว, เบียร์ 
 หญิง: เหล้าสี, เบียร์, ไวน์

คูลเลอร ์

“เยาวชน/วัยรุ่น” 

 เกือบทั้งหมดดื่มเป็นครั้ง
คราว  ในงานบุญประเพณี  
กิจกรรมของหมูบ่้าน  โอกาส
พิเศษ 

 ชาย: เบียร์, เหล้าสี, เหล้าขาว 

 หญิง: เบียร์, ไวน์คูลเลอร์, 
เหล้าสี 



โอกาส
การด่ืม 

ในชีวิตประจ าวัน 

โอกาสพิเศษและ
กิจกรรมทางสังคม 

งานบุญประเพณี 

บุญผะเวด ,
สงกรานต-์วันเนา,  
เล้ียงปู่ตา, ทอดผ้าป่า 

ช่วงส าคัญของชีวติ 

ส่วนบุคคล 

ส่วนรวม 



การดื่มในชีวิตประจ าวัน 

 แก้เหนื่อย  แก้เมื่อย 
 เจริญอาหาร 
 กระตุ้นเลือดลม 
 แก้หนาว   
 แก้กระหาย 
 กล้าพูดคุย  อารมณ์ด ี
 ผ่อนคลาย 

 



การดื่มในโอกาสส าคัญ/พิเศษ 

 โกนผมไฟ 
 บวช 
 แต่งงาน 
 งานศพ 
 ขึ้นบ้านใหม ่
 สู่ขวัญ 
 วันคล้ายวันเกิด 
 ปีใหม ่

 งานขอแรง 

 งานแข่งเรือ 

 พักผ่อน / สังสรรค์ 



Use-values: Sociability/Hospitality 

 การแสดงความยินด ี

 แสดงการต้อนรับ 

 การสมาคม / ความเป็นกันเอง 



Use-values: Reciprocity 

ของแลกเปลี่ยนในขบวนขันหมาก 
ลงขันกันซื้อในวงเหล้า 
งานขอแรง 



Use-values: Celebration 

ฉลอง ฉลอง ฉลอง !!! 
 ฉลอง “กวดใหม”่  
 ฉลอง “ปูแป้นไม้เสร็จ”  
 ฉลอง “กระเบื้องใหม”่  
 ฉลอง “ ของมีราคา / ของใหม่ – 
มอเตอร์ไซค์  รถยนต์  ฯลฯ” 



Use-values: Celebration 

“วันเนามันต้องม่วน” 
“วันเนามนัเป็นวันสนุก  กินเหล้ากันแทบทุกคน   
ทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละ  ยกเว้นคนที่ไม่กินเลย” 

 



Use-values: Celebration 

งานทอดผ้าป่า 
 ต้องเลี้ยงคนมาช่วยงาน  พวกที่เขา

รวบรวมซองเข้ามาส่ง  ส่วนตอนเย็น
หลังพระสวดก็เป็นการฉลองต้นผ้าป่า 

 ส่งพระกลับก็เป็นการกินอาหารร่วมกัน  
ดนตรีเริ่มบรรเลง... เหล้า/เบียร์ก็เริ่ม   
เสริฟไ์ปพร้อมอาหารด้วย  



Use-values: Traditional ritual 

Beverage for spirit or ancestor  
in a traditional ritual 



Alcoholic Beverage in  
Socio-Cultural Events or Traditional Ritual  

พิธีสงฆ/์ศาสนา 

Celebration 

Hospitality 



Use-values: Party 

 กินข้าวป่า  กินปลา 

 เอาเยาะ 

 วันเกิด 

 เรียกกันมากินเฉยๆ นี่แหละ 



Traditional rites 

Social activities 
Special occasions 

Everyday 
life 

-Celebration, Hospitality 

-Respect to spirit and ancestors 

-A self-remedy 

-Social lubricant 

-Relaxation 

-Celebration 

-Socializing, Relaxation 

-Hospitality 

-Reciprocity 

-Interpersonal relationship 

-Respect to spirit and ancestors 

Functions of 
alcohol drinking 



Drinking Time 

 Evening until night time  

 usually practice in 
everyday life 

 For sociability or 
hospitality, it may be at 
anytime 

 Throughout the day 

 cultural events that all are 
involved 

 At time of event 

 socio-cultural events 

 work feast 



การรับรู้เกี่ยวกับการดื่ม 

“บ้านนี้ชอบสนุก  กินเหล้าแล้วก็สนุกกัน  ไม่ได้มปีัญหาอะไร” 

“บ้านนี้แหละกินหลายกว่าหมู่  ผมไปที่อื่นก็ไม่เห็นเขากิน

ขนาดนี้  บ้านไหนก็ไม่สูท้ี่นี่” 

“เห็นไหมล่ะ  งานไหนมันก็สนกุอย่างนี้แหละ” 

“ผมมาจากหม่องอื่น  มาอยู่นี่  แต่ผมก็มัก  มันม่วน  หม่องอื่น

บ่กินเหล้าจงัซี่” 



การรับรู้เกี่ยวกับการดื่ม 

 การดื่มเป็นความรื่นรมย์ของชีวิตและความสัมพันธ์ทาง
สังคม 

 เป็นเรื่องปกติ (ต้องมี) ในงานสังคมและงานบุญประเพณี
หลายๆ งาน 

 รับรู้ผลทางบวกจากการดื่มมากกว่าผลกระทบทางลบ 

 เน้นที่การควบคมุตนเองในการดื่มและหลังการดื่ม  
รวมทั้งความรับผิดชอบทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม 



การรับรู้เกี่ยวกับการดื่ม 

 ผู้หญิงต้องควบคุมพฤติกรรมการดื่มมากกว่าผู้ชาย 
(ผู้หญิงไมค่วรเมา  มันดูไม่ดี  ถ้าเป็นผู้ชายก็อีกเรื่องหนึ่ง) 

 วัยรุ่นดื่มได้เฉพาะในโอกาสพิเศษหรืองานบุญประเพณี  
และควรอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่ (ก็ได้อยู่  ถ้าเป็นโอกาส
พิเศษ, ปกติก็ต้องมคีนดูจนเลิกนั่นแหละ  วันนี้พ่อเพิ่นเมาก่อน  
ก็ต้องเป็นผมเฝ้าจนกว่าจะเลิก) 



“ผู้ดื่มท่ีดี” 

 รู้ว่าเมื่อไหร่ควรดื่มและ
ดื่มอย่างไร 

 ดื่มพอเหมาะพอควร 
 ต้องรู้จักรับผิดชอบ 
 ถึงแม้จะเมาก็ต้องเก็บ
อาการ (ควบคุม
พฤติกรรมตัวเอง) 

“ผู้ดื่มท่ีเป็นปัญหา” 

 ขาดความรบัผิดชอบ  ทั้งต่อ
ตนเองและหน้าที่การงาน 

 ดื่มไม่เป็นเวลา  เมาแทบทุกครั้ง 

 เมาเป็นประจ า  ไม่รับผิดชอบ/
ดูแลอะไรสกัอย่าง 



Moderate 
drinker 

Heavy 
drinker 

Problem 
drinker 

Moderate 
drinking 

Heavy 
drinking 

Problematic 
drinking 

Responsibility 

Context;           

use-value, time, 
occasion, volume, 

frequency 

Level and 
Frequency of 
drunkenness 



บรรทัดฐานของการดื่ม 

“กินได้ก็ต้องดูแลรับผิดชอบได้” 
 “ถ้าจะกินก็ต้องรู้จัก (สภาพ) ตวัเอง” 

 “เมื่อไหร่ที่กิน  ก็ตอ้งไม่ให้เมาจนเกินไป” 

 “เมาบ่อยนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่” 



Do not get drunk 
frequently 

Should not get 
(overtly) drunk Responsibility 

Assessment of 
drinking ability 

Hard working 

Income 

Restrictions on women and 
adolescents Aging and responsibility 

Age and Sex 

Informal 
controls  

Drinking 
norms 

Individual 
contexts 

Drinking 
contexts 

Occasions 

Time 

Places Physical and 
health status 

Refusal is not a rude 





Drinking culture 

ทัศนคติเชิงบวกต่อการดื่ม 

สอดแทรกเข้าไปในหลายแง่มุม
ของวิถีชีวิตหมูบ่้าน                   

ทั้งส่วนบุคคลและสังคม 

หลากหลายประโยชน์ใช้สอย
และหน้าที่ทางสังคม 

The permissive 
drinking culture 

ไม่ยอมรับ การเมาโดยขาดความ
รับผิดชอบ/การควบคุมตนเอง  

การดื่มแบบเป็นปัญหา 



Permissive drinking culture 

Drinking contexts Drinking behaviors Attitudes to drinking 

-ส่วนหนึ่งของชีวติประจ าวัน 

-เปน็เรื่องปกติในงานสังคม
และประเพณ ี

-หลากหลายบทบาทหน้าที่
ทางสังคม 

-ทั้งหญิง/ชาย  หลายกลุ่มอายุ 

-ทั้งผู้ดื่มและผู้ไม่ดื่มต่างมีส่วนร่วม 

-ญาติพี่น้อง  เพื่อนสนิท 

-มักดื่มที่บ้านหรือภายในหมู่บ้าน 

-อาหาร-กับแกล้ม 

-เนน้ที่ความเพลิดเพลิน/
รื่นรมย์/ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

-หน้าท่ี/ความรับผิดชอบ 

-การควบคุมตนเอง 

อัตราการตดิเหล้าต่ า ปัญหาสังคม
ค่อนข้างน้อย 

ดื่ม “พอดี” มากกว่า “ดื่มหนัก” 



การเรียนรู้เกี่ยวกับการดื่ม 

ความสัมพนัธ์เครือญาติ  
เครือข่ายทางสังคม   
การมีส่วนร่วมในสังคม 

Permissive 
drinking culture 

-เป็นที่ยอมรบัภายในสังคม 

-เคยชินและทนต่อทั้งการดื่มและ
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง  

-การรับรู้และปฏิกิริยาของสังคมต่อ
ปัญหาก็อาจมีในวงจ ากัด  


