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สวนที่ 1
บทนํา
“เลิกเหลาเลิกจน เริ่มตนเขาพรรษานี้” สปอรตชุดโฆษณาที่ สสส. ออกมาใหเห็นทาง
สื่อในระยะ 2 ปที่ผานมาของชวงเขาพรรษา เพื่อหวังรณรงคลดการบริโภคสุรา ซึ่งเปนสิ่งที่คูกับ
วัฒนธรรมและสังคมไทยมาชานาน และยังเปนขุมทรัพยของรัฐบาลที่มีมูลคาเพิ่มขึ้นทุกป ในป
พ.ศ. 2547 มีมูลคาถึง 68,930 ลานบาท และ คิดเปนสัดสวนประมาณ รอยละ 20 - 25 ของ
รายไดภาษีสรรพสามิตรวมทุกประเภท (บัณฑิต 2549: 7 -20) ปญหาการบริโภคสุราที่เกิน
ความพอดี ทําใหประเทศไทยเปนประเทศที่ติดอันดับการ บริโภคสุราในปริมาณมากเปนอันดับ
5 ของโลก และมีอายุการดื่มเริ่มนอยลง (อดิศวร และคณะ 2545: 39 - 42) สุราไดกอใหเกิด
ปญหาและผลกระทบทั้ง ปญหาความรุนแรงและการทะเลาะวิวาทครอบครัว กอใหเกิดโรคและ
สรางภาวะโรคมากมาย และเปนสาเหตุของอุบัติเหตุจราจร
แม ว า ป ญ หาการบริ โ ภคสุ ร าจะก อ ให เ กิ ด ผลกระทบมากมายต อ สั ง คม แต ก ลั บ ดู
เหมือนวารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยไมไดใสใจแกไขปญหาอยางจริงจัง ยังเพิกเฉยตอปญหา ตั้งแต
นโยบายการให สั ม ปทานสู ก ารเป ด เสรี ก ารผลิ ต สุ ร า อี ก ทั้ ง มาตรการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลของรัฐที่หยอนยาน ไมสามารถควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลได การ
เก็บภาษีอยูในระดับต่ํา และการอนุญาตเปดรานจําหนายที่สะดวกซื้อจนเกินไป นอกจากนี้การ
แขงขันในอุตสาหกรรมน้ําเมาที่ใชกลยุทธการโฆษณาที่ทุมเทและมอมเมาประชาชนอยางมาก
รวมถึงการฝาฝนหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลยิ่งสงเสริมใหมีการบริโภคสุรามากขึ้น
การแกไขปญหาสุราหากหวังจะพึ่งแตภาครัฐอยางเดียว โอกาสที่แกไขปญหาใหเบาบาง
ลงได เ ป น เรื่ อ งที่ เ ป น ไปได ย ากด ว ยผลประโยชน ที่ ทั บ ซ อ นกั น ของภาครั ฐ กั บ ภาษี เ งิ น บาป
มาตรการทางสังคมจึงเปนทางออกของการแกไขปญหา ที่ชุมชนหลายแหงไดริเริ่มเคลื่อนไหว
แกไขปญหาดวยตนเอง ดังเชนที่เครือขายสังฆประชาพัฒนาชุมชน อําเภอน้ําพอง ไดตระหนัก
ถึงปญหาจากสุรา จึงไดริเริ่มแกไขปญหาดวย โครงการวัดปลอดสุรา หลังจากดําเนินโครงการ
1 ปผานมา พบปรากฏการณ ในตําบลแหงหนึ่ง คือตําบลบัวเงิน มีการขยายเครือขายวัด
ปลอดสุราของในตําบล มีวัดเขารวมโครงการทั้งหมดครบรอยละ 100.0 (จํานวน 12 แหง) มี
กลุมคนที่รวมตัวกันดําเนินกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาสุขภาพของตําบล คือ กลุมประชาคมรักษ
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สุขภาพตําบลบัวเงิน และนําเอาโครงการวัดปลอดสุราชูเปนประเด็นหลักในการดําเนินงาน
เนื่องจากมองเห็นปญหาและผลกระทบจากการบริโภคสุราที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยเฉพาะการ
ทะเลาะวิวาทรุนแรงของกลุมวัยรุน จึงมีการทําประชาคมเพื่อสรางกฎกติกาในการอยูรวมกัน
เกี่ยวกับเรื่องสุราในชุมชนอยางชัดเจน และมีการประชุมติดตามความกาวหนาของโครงการทุก
เดือน ซึ่งวัดสวนใหญสามารถดําเนินกิจกรรมวัดปลอดสุราจนผานการประเมิน อีกทั้งกลุม
ประชาคมรักษสุขภาพตําบลบัวเงิน ไดขยายโครงการวัดปลอดสุราสูครอบครัวปลอดสุรา มีการ
ประชาสัมพันธรับสมัครและหมุนเวียนประชุมกลุมประชาคมในทุกหมูบาน จนมีครัวเรือนที่สมัคร
เขารวมโครงการจํานวนหนึ่ง โดยเฉพาะที่วัดนวการาม บานโคก
วัดนวการาม บานโคก ทีม่ ีจํานวน 396 หลังคาเรือน มีประชากร 2,508 คน การดื่ม
สุราเปน สวนหนึ่งของวิถีชวี ิต และวิถปี ระเพณีในชุมชน อีกทั้งยังมีการเมาและตีกันเปนประจํา
ทุกครั้งที่มีงาน บุญประเพณี บางครัง้ ถึงขั้นแจงความดําเนินคดี ชุมชนบานโคก จึงไดริเริ่ม
แกไขปญหาสุราตนเหตุของความรุนแรงในกลุมวัยรุน ดวยโครงการวัดปลอดสุรา เพื่อสรางเขต
ปลอดสุราในชุมชนขึ้น มีการทําประชาคมหมูบานกําหนดกฎกติกาชุมชนไมใหขายสุรา ไมดื่ม
สุราในวัด จนทําใหชาวบานรับรูและยอมรับกฎกติกาของชุมชนที่ตงั้ ขึ้น และ เกิดการขยายผล
เขตปลอดสุราจากวัดสูครัวเรือนปลอดสุราจํานวน 34 ครัวเรือน จนดูเหมือนวาชุมชนจะ
สามารถแกไขปญหาสุราได
เหตุการณบุญบั้งไฟป พ.ศ. 2550 ซึ่งเปนบุญประเพณีที่มีการบริโภคสุราสูงของชุมชน
พบเกิ ด ปรากฏการณ จั ด งานทั้ ง บุ ญ บั้ ง ไฟเงิ น ล า นครั้ ง แรกของ อบต. และงานบุ ญ บั้ ง ไฟใน
หมูบานที่จัดตามมาในระยะเวลาหางกันไมถึง 2 สัปดาห สถานที่จัดงานเปลี่ยนจากวัดมาเปน
หนาโรงเรียน ชาวบานทั้งผูใหญและวัยรุนยังมีการบริโภคสุราเหมือนเดิม แตขบวนแหบั้งไฟที่
มีคนดื่มสุราและเมาสุรา เดิมเคยเขาไปในวัดรวมกับขบวนแหนาคก็ตองหยุดอยูแคหนาวัด มี
เพียงขบวนนาคที่ประกอบดวยผูเฒาผูแกและญาติพี่นองของนาคที่เขาทําพิธีทางศาสนาในวัด
“...ขบวนนาคเขาวัด ขบวนบั้งไฟเขาหมูบาน”
ปรากฏการณ เ คลื่ อ นไหวในชุ ม ชนเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นประเพณี ป ฏิ บั ติ บ ริ โ ภคสุ ร าของ
ชาวบ าน ที่ อยูท ามกลาง การต อสู ตอรอง ของกลุ มทุ น และอํานาจตางๆ ในชุ มชน และ
ผลกระทบของการแกไขปญหาสุราที่มีตอวิถีประเพณีของชุมชนแหงนี้จึงเปนสิ่งที่ทําใหผูวิจัย
สนใจศึกษาวิธีการพัฒนาที่ใชทุนและวัฒนธรรมของชุมชนเปนตัวตั้ง เพื่อเปนบทเรียนที่นําสู
ภาคปฏิบัติของการรณรงคและการแกไขปญหาสุราที่เปนบริบทเฉพาะถิ่นมิใชเสื้อผาชุดสําเร็จรูป
ที่สวนกลางตัดใสให และยังเปนบทเรียนรูใหกับชุมชนอื่นๆ ตอไป
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลและรวมกิจกรรม
ตางๆ ในชุมชน สัปดาหละ 1 – 2 วัน ตั้งแต เดือนเมษายน 2549 - กันยายน 2550 เปนเวลา 1
ป 3 เดือน (ผูวิจัยทํางานในพื้นที่มานาน 3 ปกวา ตั้งแต เดือนกรกฎาคม 2547 – ปจจุบัน)
ผูวิจัยไดเลือกพื้นที่ศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากเปนหมูบานที่
เขารวมโครงการวัดปลอดสุรา ชุมชนไดรวมกันแกไขปญหาสุราในวัด จนมีการขยายสูครัวเรือน
และหมู บ า นอื่ น ในตํ า บล ซึ่ ง ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ แ ม ว า ผู วิ จั ย จะเป น ผู ห ญิ ง และเป น บุ ค ลากร
สาธารณสุ ข ผู วิ จั ย ได พ ยายามลดอคติ ข องตนเองลงด ว ยการเข า พื้ น ที่ ชุ ม ชนบ อ ย สร า ง
ความคุนเคยกับชาวบานทุกกลุมและเขารวมกิจกรรมกับชาวบาน จนผูวิจัยเชื่อวาขอมูลที่ไดมี
ความนาเชื่อถือและมีอคตินอยที่สุด เชน กรณีที่ผูวิจัยสัมภาษณ นองปมวัยรุนในหมูบาน นอง
ปม ไดดื่มเบียรและสูบบุหรี่ไปดวยขณะถูกสัมภาษณ และการสัมภาษณพระประยงค ทานเลา
เหตุการณที่ไมเคยเลาใหใครฟงนอกจากคนใกลชิด 2 คน
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการทํางานภาคสนาม ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึกผู
ที่เกี่ยวของ (in – dept interview) จํานวน 18 ราย และการสังเกตแบบมีสวนรวม
(participation observation) ในเหตุการณสําคัญตางๆ ในชุมชน เชน งานบุญบั้งไฟ การ
ประชาคม จํานวน 12 ครั้ง และ เอกสารที่เกี่ยวของ แลวนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบขอมูลโดย
การสอบถามข อ มู ล เดี ย วกั น กั บ บุ ค คลหลายคน สอบถามต า งสถานที่ กั น หรื อ เป น บุ ค คล
เดียวกันแตตางเวลากัน ซึ่งผูถูกสัมภาษณแตละรายถูกสัมภาษณจํานวนครั้งนอยที่สุด 2 ครั้ง
และ มากที่สุด 8 ครั้ง ขอมูลที่ไดนํามาจัดเรียงโดยใชโปรแกรมเอ็กซเซล (excell) แลวจึง
วิเคราะหตีความเนื้อหาเชิงลึก (content analysis) และนําเสนอผลการวิจัยดวยวิธีการเขียน
เชิงพรรณาวิเคราะห (analytic descriptive) ในทางสังคมศาสตร
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทุนในรูปแบบตางๆ ของชุมชน ที่ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวแกไขปญหา
สุรา
2. เพื่อแสดงใหเห็นกระบวนการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราในชุมชน และ ปฏิบัติการ
ตอรอง ตอสู ของทุนตางๆ ในชุมชน เพื่อการปรับเปลี่ยนประเพณีปฏิบัติการบริโภคสุราใน
ชุมชน
3. เพื่อศึกษาผลกระทบของปฏิบัติเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราในชุมชน และ วิเคราะห
และสังเคราะหปฏิบัติการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราในชุมชน เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะแนว
ทางการแกไขปญหาสุราทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติการในพื้นที่
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คําถามการวิจัย
1. ทุนตางๆ ในชุมชนที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุรามีเปนอยางไร ทุน
ของผู ป ฏิ บั ติ ก ารเคลื่ อ นไหวแก ไ ขป ญ หาสุ ร า ในชุ ม ชนเป น อย า งไร และทุ น ที่
สอดคลองกับวัฒนธรรมของชุมชนที่ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราเปน
อยางไร
2. รูปแบบวิธีการเคลื่อนไหวเพื่อขับเคลื่อนการแกไขปญหาสุราในชุมชนเปนอยางไร
พันธมิตร คูขัดแยงในปฏิบัติการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราในชุมชนเปนอยางไร
และ มีการตอรอง ตอสูของทุนตางๆ ในชุมชน อยางไร
3.ปฏิบัติการเคลื่อนไหวเพื่อแกไขปญหาสุราในชุมชน ไดสงผลกระทบตอวิถีการดําเนิน
ชีวิต ในชุมชนอยางไร ทําใหวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางไร และมุมมองของชาวบานที่อยูทามกลางปฏิบัติการเปลี่ยนผานประเพณี
ปฏิบัติการบริโภคสุราเปนอยางไร และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาสุราทั้ง
ในระดับนโยบายและปฏิบัติการในพื้นที่ควรเปนอยางไร
ในการนําเสนองานวิจัย ทุนในชุมชน: การเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุรา โดยใชกรณีศึกษา
ชุมชนบานโคก อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ซึ่งจะแสดงใหเห็นกระบวนการเคลื่อนไหว
ของผูปฏิบัติการและการตอรองของกลุมตางๆ ในชุมชน โดยการนําเสนอแบงออกเปน 5 สวน
ดวยกันคือ สวนแรก บทนํา เปนการนําเสนอใหเห็นถึงความสําคัญและประเด็นที่ศึกษา วิธีการ
และวั ต ถุ ป ระสงค ข องการศึ ก ษา ส ว นที่ 2 บริ บ ทของชุ ม ชน เป น การนํ า เสนอเกี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตรชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี และ ความเชื่อของชุมชน สวนที่ 3 สุราในวิถีชีวิต
ของชาวบาน เปนการแสดงใหเห็นวิวัฒนาการของสุราในชุมชนที่เปลี่ยนผานจากวิถีชีวิตของ
ชาวบานสูปญหาของชุมชน สวนที่ 4 กระบวนการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราในชุมชน: มอง
ผานประเพณีบุญบั้งไฟ นําเสนอเกี่ยวกับปฏิบัติการปรับเปลี่ยนวิถีปฏิบัติ การบริโภคสุราดวย
การแปลงทุนในชุมชนผานผูปฏิบัติการ ที่อยูทามกลาง การตอรอง ตอสู ของกลุมทุนรูปแบบ
ตางๆ สวน 5 ทุนในชุมชน กับ ผูปฏิบัติการเคลื่อนไหวในชุมชน เปนการแสดงใหเห็น ทุน
ประเภทตางๆ ในชุมชนทุนที่ทําใหเกิดปฏิบัติการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุรา และปฏิบัติการ
แปลงทุนของผูปฏิบัติการเคลื่อนไหวในชุมชน สวนสุดทาย บทสรุป เปนการวิเคราะหผลการ
ศึ ก ษาวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารเคลื่ อ นไหวปรั บ เปลี่ ย นประเพณี ป ฏิ บั ติ ก ารบริ โ ภคสุ ร าเพื่ อ นํ า ไปสู
ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาสุราทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติการในพื้นที่
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สวนที่ 2
บริบทของชุมชน
ประวัติศาสตรชุมชน
“บานโคก” เปนชื่อหมูบานแหงหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานการรวบรวมบันทึก
ประวัติของหมูบานโดยผูนําชุมชน ทําใหทราบวาหมูบานแหงนี้กอตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 89 ปกอน
(พ.ศ. 2461) ดวยการอพยพของชาวบานฝาง (เดิมอยูในเขตการปกครองของอําเภอน้ําพอง
และตอมามีการแบงแยกอําเภอจึงอยูในเขตของอําเภอกระนวน) และหมูบานใกลเคียง ที่อพยพ
หนีความแห งแล งเพื่ อหาแหลงทํ ามาหากินใหมที่อุด มสมบูรณกวา เดิ ม พอสมุย วัย 51 ป
ผูใหญบ านคนป จจุบันของบ านโคก ซึ่ งที่เ กิดและโตในหมูบ านแหงนี้ ทานเลาใหฟงวาบิดา
มารดาเปนชาวบานฝาง อพยพหนีความแหงแลงครั้งแรกมาอาศัยอยูที่บานเพี้ยฟาน (หางจาก
บานโคกประมาณ 5 กิโลเมตร) แตก็ประสบกับความแหงแลงมาก ตองมีการอพยพครั้งที่ 2 จึง
มาตั้งรกรางที่บานโคก “พอกับแมอยูบานฝาง พาลูกเตาอพยพมาอยูที่เพี้ยฟาน แลวพอกับแม
หลังมีลูก 1 คน จึงยายมาอยูที่บานโคกเพราะอุดมสมบูรณกวา...ผมเกิดที่บานนี้ เกิดป 2499
ตอนนั้นอยูที่เพี้ยฟานลําบากมาก ไมมีขาวกินพอเลาใหฟงวาตองเอาขุยไผมาคลุกกับขาวฟาง
กินเพราะทํานาแลวไมไดขาวยากจนมาก...”
แผนดินความหวังแหงใหม ที่ผูอพยพหนีความแหงแลงกวา 10 ครอบครัว ไดคนพบนั้น
ครูวารม ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคก วัย 50 ปกวา ซึ่งเปนชาวบานโคกตั้งแตเกิด มีตน
ตระกูลเปน 1 ใน 4 ของสายตระกูลที่เขาตั้งถิ่นฐานในระยะแรก เลาใหฟงวาพอบอกวาที่แหงนี้มี
ลักษณะเปนโคกเปนเนินสูงกวางใหญสุดลูกหูลูกตา เปนปาละเมาะน้ําทวมไมถึง เหมาะสมกับ
การทํานา จึงไดตั้งชื่อวา บานโคก และตอมาชาวบานที่มาอยูกอนจึงไดชักชวนญาติพี่นองมา
อยูรวม ชาวบานสวนใหญจึงเปนญาติพี่นองกันและมีสายตระกูลมาจาก 4 ตระกูลหลัก คือ
อินทรจันทร พินิจมนตรี วงษชารี และ อามาตยสมบัติ มีผูใหญบานคนแรกคือ นายทน
พินิจมนตรี ตอมาจึงมีคนมาจากแหลงอื่นๆ โดยเฉพาะมาจากจังหวัดมหาสารคาม มาจับจอง
และตั้งรกรางอยูในชุมชน
หลังการกอตั้งหมูบาน (กอนป พ.ศ.2527) บานโคกเปนหมูบานที่การเดินทางเขาออก
หมูบาน เต็มไปดวยความลําบาก ถนนเปนหลุมเปนบอ ถนนเปนทางเกวียน และอยูหางไกล
จากอําเภอ พอสมุยเลาวาใชระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการเดินทางเขาสูบานโคกแหงนี้
และในสมัยนั้นเคยมีปลัดฝายปราบปรามของอําเภอน้ําพองทานหนึ่งจะเดินทางมาบานโคกเพื่อ
มาปราบปรามโจรผูรายแตมาถึงแคหมูบานหนองแวง (เปนหมูบานแรกที่ตั้งอยูในถนนสายนี้)
ตองถอยรถออกไป ครูวารม เลาใหฟงวาชาวบานจึงเรียกถนนแหงนี้วา “ถนนกินคน” เพราะถา
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คนปวยแลวไปโรงพยาบาลจะตายกอนถึงโรงพยาบาล “ถนนกินคน” เปนถนนทางแยกที่ตั้งอยู
ระหวางเสนทางอําเภอกระนวน และ อําเภอน้ําพอง มีระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร หางจาก
อํา เภอกระนวนประมาณ 20 กวา กิ โลเมตร แต หา งจากอํ าเภอน้ํ าพองซึ่ ง เปน เขตปกครอง
ประมาณเกือบ 30 กิโลเมตร และอยูหางจากจังหวัดขอนแกนประมาณ 69 กิโลเมตร
ดวยความที่เปนพื้นที่หางไกลและมีความยากลําบากในการเดินทาง บานโคกแหงนี้จึง
เปนดินแดนไกลปนเที่ยง ประมาณ พ.ศ. 2516 - 2517 พอสมุยเลาใหฟงวาชวงนั้นพอบงเปน
ผูใหญบาน มีโจรชุมมาก ชาวบานแตกตื่นขาวลือตางๆ วาโจรขึ้นบานชาวบาน ชาวบานจะวิ่ง
ออกไปลี้ (ออกไปหลบซอน) แถวหนองถ้ําเตา แถวขางปา เพราะกลัวโจรฆายกครัว ชวงนั้น
เปนชวงที่ชาวบานอกสั่นขวัญหาย แตสุดทายเปนเพียงขาวลือ ทั้งนี้พอสมุยเลาวาคงเพราะ
ตอนนั้นในหมูบานมีโจรอยู 2 คน คนหนึ่งเปนชาวบานโคก อีกคนเปนเขยบานโคก และครู
วิชิต วัย 50 ปกวา อดีตครูหนุมบรรจุใหมจากจังหวัดอุดรธานีและไดพบรักจนตั้งรกรางใน
หมูบานแหงนี้เปนเวลานานกวา 35 ป ปจจุบันมีตําแหนงเปนรองผูอํานวยการโรงเรียนบานโคก
เลาถึงเหตุการณในชวงนั้นใหฟงเชนกันวา มีนักเลงที่สรางตัวเปนเจาพอ เปนผูมีอิทธิพลใน
หมูบานและมีลูกนองหลายคนทําใหบานโคกมีผูรายชุม มีการปลนวัวควาย เงินทอง และสงมา
ในหมูบานแหงนี้เพื่อเปนที่พักและสงตอไปที่อื่น จนกระทั่งป 2523 ผูใหญบง จึงตองปราบ
นักเลงทั้ง 2 คน และตอมานักเลงทั้ง 2 คน ดวยถูกยิงเสียชีวิต เรื่องเงียบหายไปไมมีการ
สืบสวนเรื่องราว เหตุการณเงียบลง ชาวบานจึงสบายใจขึ้น
และตอมา พอบง ก็ถูกยิง
เสียชีวิต
จนกระทั่ ง ในป พ.ศ. 2527 ครู ว ารม ครู ใ หญ โ รงเรี ย นในขณะนั้ น ได เ ล า ให ฟ ง ว า
ตนเองพร อ มด ว ยผู นํ า ชุ ม ชน คื อ ผู ใ หญ บ า น กํ า นั น อดี ต ส.ส. พร อ มชาวบ า นจํ า นวน
ประมาณ 10 คน ไดเดินทางไปทําเนียบรัฐบาล เพื่อพบรองนายกรัฐมนตรีสมัยนั้น (ส.ส.ของ
จังหวัดขอนแกน) เพื่อเสนอโครงการขอถนน จึงมีการกอสรางถนน และในปถัดมาไฟฟาไดนํา
แสงสวางเขาสูหมูบาน การเดินทางเขาออกในหมูบานจึงสะดวก ความศิวิไลซและความเจริญ
ทางวัตถุตางๆ จึงคอยๆ เขาสูหมูบาน
อาชีพของชาวบานสวนใหญจากที่เคย ทํานา ทําไรปอ ไรมันสําปะหลัง เพื่อยังชีพก็
เปลี่ยนไป ครูวิชิต เลาวาเมื่อมีถนนดี มีกลุมนายทุนเจาของโรงงานน้ําตาลขอนแกนสาขาน้ําพอง
เขามาในหมูบาน สงเสริมใหชาวบานปลูกออย เพื่อปอนใหโรงงาน โดยใหยืมเงินลงทุน ซื้อปุย
และพันธ มาลงทุนกอน ประกอบกับในชวงนั้นมันสําปะหลังราคาตกต่ํา ออยมีราคาดี ชาวบาน
จึงเริ่มหันมาปลูกออย และพื้นที่ในการปลูกออยของชุมชนไดขยายออกเรื่อยๆ จนทําใหไรมัน
สําปะหลังแปรสภาพเปนไรออยเกือบทั้งหมด การเกษตรเพื่อยังชีพเปลี่ยนเปนเกษตรเพื่อ
เศรษฐกิจ ชาวบานที่มีที่ดินจํานวนมากซึ่งสวนใหญเปนกลุมผูอพยพเขามาในชวงแรกของการ
ตั้งหมูบาน ทําไรออยจนมีรายไดดี กลายเปน “เถาแก” ปลูกบานใหมหลังใหญโต มีรถหกลอ
รถสิบลอ เพื่อใชในการบรรทุกออยเปนของตนเอง และทําใหเกิดการบุกรุกปาชุมชนเพื่อขยาย
ทําไรออย
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สวนชาวบานอีกกลุมหนึ่งที่เปนผูอพยพในชวงหลังการกอตั้งหมูบานและหลังการจับจอง
ที่ดิน ชาวบานกลุมนี้ไมมีที่ดินทํากินหรือมีเพียงแคพอทํานาไมซื้อขาวกิน ชาวบานกลุมนี้จะมี
อาชีพรับจางซึ่งบางสวนจะเปน “ลูกนองของเถาแก” บางสวนรับจางทั่วไป รวมถึงการเลื่อยไม
ในเขตปาชุมชน พอทองแดง ชายชรา วัย 60 ป อดีตขี้เหลา ผูมีอาชีพรับจาง และอพยพมา
จากจังหวัดมหาสารคามตามคําชักชวนของนองสาว เลาใหฟงวา "ทํางานทุกอยาง อาชีพไม
แนนอนขุดปา เลื่อยไมเปนหลัก พอไมมีนาตั้งแตตนตระกูล ไมมีอะไรเลย เลยมาอยูกันแต
กอนก็เลื่อยไมเอาไปขาย เขาจะมารับมาสั่งเอา ตอมาไมในปาหมดเลยไมไดทําตอนนี้เลื่อยยังมี
อยู 2 อัน” ชาวบานที่มีอาชีพรับจางสวนใหญมักอาศัยอยูบริเวณปลายคุมหรืออยูในคุมที่ตั้งใหม
เชน “คุมหัวหมาหลอน” (ปจจุบันคือคุมนอยสามัคคี) โดยที่มาของชื่อนี้ชาวบานในคุมแหงนี้เลา
ใหฟงวามาจากเดิมที่ดินบริเวณนี้อยูทายของหมูบาน และเปนที่ทิ้งซากสุนัขที่เสียชีวิตจนสงกลิ่น
เหม็นและมักมีซากหัวสุนัขใหเห็นอยูเสมอ
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังมีถนนลาดยาง มีไฟฟาใช ที่เห็นไดอยางชัดเจน คือ
การปลูกพืชเศรษฐกิจ และ การเกิดกลุม “เถาแก” และ “ลูกนอง” ขึ้นในหมูบานโดยมี ปจจัย
ดานทุนทางเศรษฐกิจ อันไดแก เงิน และ จํานวนที่ดินที่ถือครอง เปนตัวแบงฐานะของคนใน
ชุมชน ซึ่งทําใหเกิดความสัมพันธเชิงอุปถัมภขึ้นในชุมชน และนอกจากนี้ทําใหชุมชนเผชิญกับ
ทุนและอํานาจภายนอก ไดแก นายทุน โดยเฉพาะโรงงานน้ําตาล ที่เปนผูเขามาผูกขาดหา
ประโยชน และเอารัดเอาเปรียบชาวบานดวย ดวยการทํา “โควตา” ไรออย ชุมชนแหงนี้จึงได
เขาสูระบบของทุนนิยม (ซึ่งจะกลาวถึงในบทถัดไป)
ภาพของบานโคก ที่ผูวิจัยเห็นในวันนี้จึงแทบจะไมเหลือรองรอยของอดีต บานโคกใน
วันนี้ คือ หมู บานที่มีเ พียงที่ตั้งที่อยูหางไกลจากสวนราชการตางๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาล
เทานั้น เปนหมูบานที่มีถนนลาดยางเขาสูหมูบาน มีตนออยปลูกเต็ม 2 ฝงขางทาง เสนทาง
กอนถึงหมูบานประมาณเกือบ 2 กิโลเมตร มีปาชุมชนขนาดใหญติดขางทาง ตนไมใหญขึ้น
หนาทืบมองไกลสุดลูกตา เมื่อเขาเขตหมูบานจะพบวาเปนหมูบานขนาดใหญมี 2 หมูบาน
บานโคกแบงเขตการปกครองออกเปน 2 หมูบาน (ตั้งแตป พ.ศ.2526) จากขอมูลการ
สํารวจของผูนําชุมชน พบวาหมู 9 มีจํานวน 187 หลังคาเรือน มีประชากร 1,141คน ชาวบาน
มีอาชีพเกษตรกร รอยละ 56.68 รองมาคือ รับจางในโรงงานอุตสาหกรรม รอยละ 35.82 และ
สวนใหญจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปจจุบันมีผูใหญบานชื่อ นน ซึ่งเปนผูหนึ่งที่มีบทบาท
สํ า คั ญ ในการเคลื่ อ นไหวทวงคื น ผื น ป า ชุ ม ชน ส ว นหมู 13 มี จํ า นวน 209 หลั ง คาเรื อ น
ประชากร 1,367 คน ชาวบ า นมีอาชี พ เกษตรกร รอยละ 74.64 รองมาคื อ รับ จา งร อยละ
19.13 สวนใหญจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รอยละ 68.98 ผูใหญบานชื่อพอสมุย ซึ่ง
ปจจุบันเปนตระกูลหลักของหมูบาน ดวยมีพี่นองจํานวน 11 คน และมีเพียง 2 คนที่แตงงาน
แยกครอบครัวไปอยูหมูบานอื่นแตยังอยูในตําบลบัวงาม สวนอีก 9 คนแตงงานมีครอบครัวอยูที่
บา นโคก และเป น ผู ที่ ไ ต เ ตา เข า สูก ารเปน ผู นํ า ชุ ม ชนตั้ ง แตป 2535 ดว ยคุ ณ สมบั ติ ใ ช ง า ย
คลองตัว ผูใหญบานสมัยนั้นจึงเลือกใหเปนผูชวย ตอมาจึงสมัครลงแขงขันผูใหญบานครั้งแรก
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แตคะแนนเสียงนอยกวาจึงไมไดรับเลือก 4 ปตอมาจึงลงแขงขันกับผูใหญบานเกาอีกครั้งจึง
ไดรับเลือกเปนผูใหญบาน
นอกจากการปกครองโดยผูใหญบานแลวในหมูบานแหงนี้ยังแบงการปกครองเปนหนวย
ยอยที่เรียกวา “คุม” ซึ่งเปนการแบงเขตดูแลที่เกิดขึ้นมาพรอมๆ กับการกอตั้งวัด มีหัวหนาคุมที่
ไดรับการแตงตั้งจากชาวบานในคุมและพระสงฆเพื่อใหเปนผูที่ทําหนาที่ดูแลและประสานงาน
เกี่ยวกับกิจกรรมของวัดกับชาวบาน การแบงเขตเปนคุมในปจจุบันมีทั้งหมด 16 คุม (หมูบาน
ละ 8 คุม) คนในคุมสวนใหญจะมีความสัมพันธเกี่ยวโยงเปนเครือญาติกัน
คุม ไมไดเปนหนวยการปกครองที่เปนทางการ แตการแบงเขตเปนคุมของหมูบาน
เปนสิ่งที่มีใหเห็นไดเกือบทั่วไปในชนบทของภาคอีสาน และเปนสิ่งที่ชาวบานยอมรับ ซึ่งนิธิ
เอียวศรีวงศ (2536: 39 - 44) ไดศึกษาเกี่ยวกับงานบุญบั้งไฟในภาคอีสานและพบการปกครอง
แบบคุม เปนลักษณะเดนของหมูบานชนบท ที่ยังเหลืออยูในเมืองยโสธรคือการจัดชุมชนเปน
คุม ซึ่งเปนหนวยยอยของชุมชนหมูบานอีสานทั่วไป มีระบบเครือญาติเปนฐานของชุมชน และ
คุมเปนชุมชนจริงๆ ในความหมายที่วาสามารถดําเนินกิจการบางอยางรวมกันในนามของคุมได
จริง เชน งานบุญบั้งไฟ ซึ่งสอดคลองกับขอคนพบที่ผูวิจัยพบในหมูบานโคก แตในทัศนะของ
ผูวิจัยแลวหมูบานโคกแหงนี้ความเปนชาวคุมเขมขนกวาที่ยโสธรเพราะคุมเปนคุมชนบท ความ
เปนเครือญาติมีสูงกวาในเมือง และคุมในชนบทแมจะไมใชการหนวยปกครองที่เปนทางการแต
หัวหนาคุมทุกคุมในหมูบานแหงนี้ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการของหมูบานและสภาหมูบานซึ่งเปน
องคกรที่ทางการยอมรับ และในหมูบานอื่นที่ผูวิจัยทํางานอยูก็มีลักษณะคลายที่ชนบทแหงนี้
เหมือนกัน คุม จึงเปนแหลงทุนและอํานาจสําคัญอยางหนึ่งของชุมชนชนบทอีสาน
ขอบเขตของแตละคุม มีเสนแบงที่ชาวบานเรียกวาถนนกลางบาน หรือ ซอย ซึ่งถนน
กลางบานมีลักษณะเปนถนนลาดยาง สวนซอยเกือบทั้งหมดเปนถนนคอนกรีต บานเรือนที่อยู
ติดถนนกลางบานและที่ตั้งอยูชวงตนๆ ของซอยสวนใหญเปนบาน 2 ชั้นหลังขนาดใหญ ชั้นบน
สรางดวยไม และชั้นลางทําจากอิฐ หรือเปนบานชั้นเดียวที่ทําดวยไมใตถุนสูงหลังขนาดใหญ ที่
มีรถหกลอหรือสิบลอจอดใตถุนบาน สวนบานที่อยูทายซอยสวนใหญเปนบานไมชั้นเดียว หรือ
บานที่กอสรางดวยอิฐหลังมีขนาดเล็กกวาบานตนซอย มีรานขายของชําในหมูบาน 17 ราน
ทางทิศตะวันออกคือที่ตั้งของวัดบานโคก สวนทางทิศเหนือของหมูบานมีสถานีอนามัยตั้งอยูติด
กั บ ศู น ย เ ด็ ก เล็ ก และห า งไปประมาณ 50 เมตร คื อ โรงเรี ย นบ า นโคก เป น โรงเรี ย นชั้ น
ประถมศึกษา
โรงเรี ย นแห ง นี้ มี ค รู ทั้ ง หมด 10 คน ครู จํ า นวน 6 คน เป น คนในชุ ม ชนบ า นโคก
นักเรียนจํานวน 201 คน และมีครูวารม ชาวบานโคกผูมีวงษตระกูลเปนสายตระกูลหลักของ
หมูบานเปนผูอํานวยการโรงเรียน และเปนผูหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาหมูบานรวมกับ
พระครูประสงคและผูใหญบานทุกยุคทุกสมัย อีกทั้งมีนโยบายใหโรงเรียนชวยเหลืองานใน
หมูบาน ซึ่งครูวิชิตเลาใหฟงวา ครูในโรงเรียนแหงนี้ชวยเหลือชุมชนเกือบทุกอยางแมแตการ
รั บ รองบุ ค คล หรื อ รั บ รองสิ ท ธิ ข องคนในชุ ม ชน งานพิ ธี ก รรมในชุ ม ชนครู จ ะเข า ไปช ว ย
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ดําเนินการ ทั้งพิธีกร เครื่องขยายเสียง หรือคําแนะนําชวยกิจกรรมของชุมชน และปจจุบันครู
วารม เปนประธานเครือขายศูนยการเรียนรูพังทุย บัวงาม และเปนบุคคลหนึ่งในจํานวนไมกี่
คนของจังหวัดขอนแกนที่เปนคณะกรรมการทํางานดานการศึกษาและการกีฬาของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ (สนช.)
ชุมชนมีความเปนพลวัตไมไดหยุดนิ่ง การศึกษาประวัติศาสตรของชุมชนแหงนี้สะทอน
ให เ ห็ น ถึ ง เรื่ อ งราวและเหตุ ก ารณ ต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง การปกครอง เศรษฐกิ จ คนและ
ความสั ม พั น ธ ทั้ ง ภายในชุ ม ชนและการเกี่ ย วโยงจากภายนอกชุ ม ชน ซึ่ ง ในการศึ ก ษา
ประวัติศาสตรชุมชน อานันท กาญจนพันธุ (2544: 65 - 87) กลาววามีแนวทางในการศึกษา
3 แนวทางคือ ประวัติศาสตรสังคม ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ และประวัติศาสตรวัฒนธรรม ใน
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไมไดเนนที่จะศึกษาประวัติศาสตรดานใดดานหนึ่ง แตเปนการศึกษา
ประวัติศาสตรของทองถิ่นผานมุมมองของชาวบาน เพื่อใหเขาถึงสิ่งที่ผูวิจัยกําลังคนหาคือ ทุน
ทุกรูปแบบในชุมชน และขอคนพบจากประวัติศาสตรของชุมชนแหงนี้ ที่มีระยะการกอตัวจะ
ยั ง ไม ถึ ง 2 ชั่ ว คน พบว า ทุ น ดั้ ง เดิ ม ของชุ ม ชนมี ไ ม น อ ยเลย ทั้ ง ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร ที่
เหมาะสมและความอุดมสมบูรณของผืนแผนดิน ที่ถึงแมปจจุบันผืนดินเกือบครึ่งหนึ่งของชุมชน
ตกเป น ของนายทุ น แต ช าวบ า นยั ง มี ภ าวะเศรษฐกิ จ ที่ จั ด อยู ใ นเกณฑ ดี มี ร ายได เ ฉลี่ ย ต อ
ครัวเรือนประมาณ 32,000 บาท (ขอมูลหมูบาน 2550) มีผูนําทั้งทางความคิดและการปฏิบัติ
เชน พระประยงค ผูใหญบาน และ ครู มีความสัมพันธและเครือญาติในชุมชน และนอกจาก
ทุนที่กลาวมาแลวทุนในชุมชนที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน คือทุนทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของชุมชน
วัฒนธรรมชุมชนเปนสวนหนึ่งของระบบชุมชน วัฒนธรรม คือ ความดีงามเปยมดวย
น้ําใจ ที่ปรากฏในชุมชนชาวนาตั้งแตโบราณกาลมาและในแงของความรักและเห็นแกผูอื่น
การชวยเหลือกันเองภายในชุมชน ระบบญาติมิตร และเครือขายระบบญาติมิตร (ฉัตรทิพย
2546: 101 - 105) “...เดี๋ยวนี้บเหมือนเกา มันทิ้งฮีต ทิ้งคองมาหลาย เจริญแลวมันสบาย“ เสียง
บนแกมหัวเราะ ของแมเลียบ หญิงชรา วัย 68 ป ผูมีรูปรางผอมสูง ใบหนามีรอยยิ้มอยูตลอด
และยังมีเคาความงามคงหลงเหลืออยู แมเลียบเปนชาวบานฝางที่ยายมาอยูในหมูบานโคก
เนื่องจากแตงงานกับหนุมชาวอุบลที่มาคาขายและมาตั้งรกรากที่นี้ แมเลียบมีบุตร 3 คน บุตร
ทั้ง 2 คนแตงงานและมีครอบครัวอยูตางถิ่น และมีลูกชายคนเล็กทํางานอยูในจังหวัดขอนแกน
ปจจุบันแมเลียบจึงอาศัยอยู 2 คน กับสามีคือพอเนย อดีตผูใหญบานคนสุดทายที่ไมมีวาระการ
ดํารงตําแหนงหรืออยูจนเกษียณอายุ และในอดีตผูใหญเนย มีพอสมุย ผูใหญบานคนปจจุบัน
เปนผูชวย แมเลียบจึงเปนอดีตภรรยาผูใหญบาน ชาวบานมักจะเลาถึงแมเลียบดวยความชื่น
ชมถึงความใจดีของแมเฒา วันที่ผูวิจัยไปสัมภาษณ แมเลียบ กําลังเด็ดถั่วลิลง และแมเฒาได
เริ่มเลาเรื่องราวการดําเนินชีวิตของชาวบานในอดีตใหฟงวา
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ในช วงแรกของการรวมตัว กันกอตั้งหมูบานชาวบานไดอัญเชิ ญสิ่งที่ชาวบานเชื่อวา
สามารถปกปกรักษาหมูบานที่ชาวบานเรียกกันวา “ตาปู” มาไวที่ทายหมูบาน และอัญเชิญ หลัก
บาน หรือ “บือบาน” มาไวบริเวณกลางหมูบาน ตาปู และ บือบาน จึงเกิดขึ้นพรอมกับการตั้ง
หมูบาน ชาวบานจะใหการเคารพนับถือตาปู และบือบาน ในรอบ 1 ป มีพิธีบูชาตาปู และ บือ
บานในวันบุญเบิกบาน และเมื่อชุมชนมีกิจกรรมงานบุญจะตองแจง หรือบูชา ตาปู และบือบาน
เพื่อให ตาปู และ บือบาน รับทราบและชวยปกปกรักษา เชน งานบุญบั้งไฟ จะนําบั้งไฟมาไหว
ตาปูกอนจุด นอกจากนี้ชาวบานมักบนบานขอใหตาปู หรือ บือบาน ชวยเหลือเมื่อเจ็บปวย หรือ
ประสบเหตุราย หรือแมแตการออกจากบานไปทํางานตางถิ่น แตชาวบานสวนใหญนิยมบนบาน
บือบาน เนื่องจาก บือบานอยูกลางหมูบานอยูใกล สวนตาปูอยูทายหมูบาน หางจากหมูบาน
ออกไปประมาณ 500 เมตร อยางไรก็ตามทั้งตาปูและ บือบาน ชาวบานมีความเชื่อวาเปนสิ่งที่
สงเสริมกันไมไดขัดแยงกัน
เมื่อประมาณ 30 ปกอน แมเลียบเลาวามีเหตุการณคนในหมูบานเสียชีวิตอยางไมทราบ
สาเหตุ และมีเสียชีวิตติดตอกันเกือบ 10 ราย ซึ่งชาวบานเชื่อวาเกิดจากการฆาวัวฆาควายใน
หมูบาน เปนการไมใหความเคารพตอบือบาน ทําใหผีโกรธและลงโทษ บานเมืองจึงอยูไมเปน
สุข จึงไดมีการประชุมชาวบาน และตั้งกฎกติกาของชุมชน หามไมใหฆาวัวควายในหมูบาน
การฆาวัวควายตองเอาออกไปฆานอกหมูบาน ซึ่งกฎกติกานี้ก็ยังคงใชเทาทุกวันนี้
สัญลักษณของบือบาน ที่ผูวิจัยเห็นในวันนี้เปลี่ยนไป แมเลียบ เลาใหฟงวาเมื่อประมาณ
6 เดือนที่ผานมาไดมีการสรางศาลพระภูมิและนําเอาบือบาน เขาไปไวในศาลพระภูมิ เพื่อจะ
ใหบือบาน มีที่หลบแดดหลบฝน แตการนําเอาบือบานมาไวในศาลพระภูมิ คงกระทําการดวย
คนเพียงบางกลุม เพราะขณะที่ผูวิจัยสนทนามีผูสูงอายุที่ฟงการสนทนาและถกเถียงกับแมเลียบ
“ตอนนี้บานเราไมมียาปู (บือบาน )แลว” “มีอยูวันกอนก็ยังเห็นมีคนเอาพวงมาลัยไปแขวน” ชวง
บายผูวิจัยจึงเขาไปในกลางหมูบานเพื่อจะไปหาบือบาน วันนั้นเปนวันที่ผูนําชุมชนประมาณ 5
– 6 คนกําลังเตรียมสถานที่ลงประชามติ (18 สิงหาคม 2550) เมื่อมองออกไปนอกศาลาจะเห็น
ศาลพระภูมิที่ทําดวยไมตั้งอยูดานขางศาลาประชาคมอยางเดนชัด มีพวงมาลัยที่ทําจากพาสติก
แขวนไวดานหนาศาลพระภูมิ 4 พวง มองไมเห็น
บือบาน ที่เดิมเคยเปนเสาไมเกาๆ มี
เสนผาศูนยกลางประมาณ 7 นิ้ว ยาวประมาณ 1 เมตร ตั้งอยูดานหนาของศาลาประชาคมและ
มีไมซีกเล็ก ผุ เกาๆ ลอมรอบ ผูนําชุมชนบางคนในวันนั้นยังไมทราบวา บือบาน อยูที่ไหน
พอสมุย ผูใหญบานพาผูวิจัยไปที่ศาลพระภูมิ และชี้ใหดู บือบาน ที่ตั้งอยูดานในศาลพระภูมิ
(ในชวงระหวางเขาพรรษาที่ผานมามีการทําพิธีสวดลงเสาหลักศาลที่บือบานอยูเพื่อใหเปนหอ
พระธรรมประจําหมูบาน)
นอกจากการนับถือ ตาปู และบือบาน แลว จากหลักฐานการบันทึกขอมูลของวัดบาน
โคก พบวาเมื่อสรางหมูบานไดประมาณ 6 ป จึงมีการสรางวัด แตดวยความที่หมูบานตั้งอยูหาง
จากตั ว เมื อ งและการเดิ น ทางไม ส ะดวก พ อ ประสม ชาวอุ ด ร วั ย 56 ป ผู ย า ยถิ่ น มาอยู ที่
หมูบานแหงนี้ 31 ป ปจจุบันเปนหัวหนาคุมศรีสุข เลาใหฟงวา ในอดีตวัดบานโคกขาดพระมา
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จําวัดเปนบางชวงหรือพระมาก็จะจําวัดไดไมนานไมถึงปก็ยายออกไป ชาวบานตองไปขอนิมนต
พระจากที่อื่นๆ มาจําวัด จนกระทั่งเจาอาวาสรูปปจจุบันมาจําวัดที่นี่
วัดทําหนาที่เปนแหลงศูนยรวมทํากิจกรรมทุกอยางในชุมชน ทั้งงานพิธีกรรม งาน
ประเพณี แมเลียบ เลาวา งานบุญบั้งไฟ ในสมัยนั้นจะไปทํากันที่วัด หนุมตําบั้งไฟที่วัด พอ
แม จ ะพาลู ก สาวมาช ว ยจั ด เตรี ย มงาน มาดู แ ลลู ก สาว ส ว นผู เ ฒ า ผู แ ก จ ะมาดู แ ลและให คํ า
เสนอแนะในการจัดเตรียมงาน และวัดยังเปนสถานที่ประชุมชาวบาน หรือ รวมตัวกันของ
ชาวบาน ชาวบานจะทราบวาเมื่อไดยินเสียง “ตีขลอ” จะตองมีเหตุและหรือมีการเรียกประชุม
ชาวบานจะมารวมตัวกันที่วัด นอกจากนี้ พอสมุย เลาใหฟงอีกวาวัดยังเปนสถานที่ศึกษาของ
ชุมชน มีชื่อเรียกโรงเรียนวัดบานโคก
งานพิธีกรรมและประเพณีในชุมชน แมเลียบเลาใหฟงวา เกิดจากความเชื่อทางศาสนา
และการสืบทอดวัฒนธรรมตามที่รุนพอรุนแมทํา ตลอดทั้งปจะมีงานบุญ พิธีกรรม บุญประเพณี
ทั้ง 12 เดือน ที่ชาวบานเรียกกันวา “ฮีตสิบสอง” และมีความเชื่อเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติของชาว
อีสานที่เรียกวา “คองสิบสี่” เปนคําสอนใหผูคนในชุมชนเคารพนับถือกันและปฏิบัติตัวใหสัมพันธ
กับธรรมชาติ โดยงานบุญและพิธีกรรมตางๆ ของชุมชน เกือบทั้งหมดจะจัดในวัดเนื่องจากเปน
กิจกรรมของสวนรวม จะมีพระ ผูสูงอายุ และ มัคทายกวัด เปนผูกําหนดและเปนผูนําในการ
ทําพีธีกรรมของชุมชน ยกเวนงานที่ชาวบานจัดเปนการสวนตัวจะจัดที่บาน แตทุกงานจะมีการ
ทําพิธีกรรมโดย พระ มัคทายก ผูสูงอายุ วัดจึงเปนศูนยกลางของชุมชน
วัด ธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อในเรื่องผี คือสิ่งที่มีอยูคูกับชุมชนอีสานมาชา
นาน เปนองคประกอบที่การศึกษาวิจัยของบัวพันธ พรหมพักพิง (2546: 32 - 47) สรุปวาทํา
ใหชีวิตในชุมชนมีการผนึกเปนอันหนึ่งอันเดียว ปจจัยทั้งสามสิ่งนี้เปนเสมือนปจจัยพื้นฐาน
(Infrastructure) ทางสังคมและวัฒนธรรม ที่อํานวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนหรือการโยกยาย
ทรัพยากรระหวางปจเจก ระหวางปจเจกและกลุม และระหวางกลุมกับกลุม ซึ่งสิ่งเหลานี้มิไดอยู
ในสภาพนิ่งหากแตมีการปรับปรุงตลอดเวลา ซึ่งขอคนพบของผูวิจัยที่นําเสนอในชวงตนแสดง
ใหเห็นวิถีชีวิตของชาวบานที่ผูกยึดกับวัด ธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อในเรื่องผี ทั้ง
สามสิ่งนี้เปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนใหเปนหนึ่งเดียว
ในงานวิจัยของบัวพันธ พรหมพักพิง (2546: 32 – 47) ไดวิเคราะหวาผีปูตาเปนแหลง
ที่สําคัญที่ทําใหคนในชุมชนมีความรวมมือ และที่สําคัญผีปูตามีกลไกที่จะทําใหเกิดการปฏิบัติ
ตามบรรทัดฐานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูวิจัยมีทัศนะวาในปจจุบันนี้ความเชื่อเรื่องผีตาปูของ
ชาวบานโคกคลายกับขอคนพบดังกลาว ดังที่ปรากฏวาบรรทัดฐานของการหามฆาวัวควายใน
หมูบาน ที่เกิดจากการปฏิบัติตามความเชื่อในตาปู และ บือบาน ชาวบานไดสืบทอดกันมาเกือบ
20 ปยังคงอยู ในชุมชนแหงนี้ แตผูวิจัยมีขอสังเกตวาความเชื่อในตาปู หรือ ทุนทางวัฒนธรรม
ความเชื่ อ เรื่ อ งผี ที่ เ ป น สิ่ ง ยึ ด เหนี่ ย วคนในชุ ม ชนอาจจะเสื่ อ มถอยลง ด ว ยการไหลบ า ทาง
วัฒนธรรมของภาคอื่น หรือ ดวยความรูเทาไมถึงการณ ดังที่เห็นทุกวันนี้ตาปูของบานโคกแหง
นี้ถูกครอบดวยศาลพระภูมิ และ มีการสรางครอบเปนหอพระธรรมแลว
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ส ว นงานบุ ญ ประเพณี ใ นชุ ม ชนนั้ น พบว า ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ง านบุ ญ ประเพณี สุ ร าจะเป น
เครื่องดื่มที่ชาวบานสวนใหญนํามาบริโภค แตในยามปกติการดื่มสุราไมไดมีใหเห็นบอยเหมือน
เชนทุกวันนี้ พอทองแดง อดีตคนติดเหลาดวยเหตุของการสูญเสียคูสมรสจากโรคตับและทิ้ง
บุตรสาวไวเปนภาระ 1 คน พอเฒาทองแดงดื่มเหลาจนญาติทนไมไหวตองหาคูชีวิตใหมใหแต
แกก็ไมไดเลิกจากขวดเหลา จนกระทั่งบุตรสาวโตมีครอบครัวและตนเองประสบกับปญหาเลือด
กําเดาไหลไมหยุดจึงเขาสูกระบวนการเลิกเหลา และสามารถเลิกเหลาไดถาวร ไดเลาใหผูวิจัย
ฟงวา งานบุญประเพณีและพิธีกรรมในอดีตมีการบริโภคสุราตลอด มีงานก็ตองมีเหลา งาน
สวนใหญจัดที่วัด ชาวบานนิยมดื่มสุรากันทั้งกลุมผูชายวัยทํางานและผูสูงอายุ ในชวงมีงาน
ประเพณีจะมีสุราเกือบทุกหลังคาเรือน และพอสมุย เลาใหฟงวาชาวบานจะหมักเหลา ตมเหลา
ที่เรียกวาเหลาโท เอาไวกินเองในครัวเรือน แตเปนการแอบใสกินกันเอง ใชเวลาในการเตรียม
เหล า นานประมาณ 1 เดื อ น สรรพสามิ ต มั ก จะเข า มาค น หาสุ ร าในชุ ม ชน ช ว งนวดข า ว
สรรพสามิตเต็มทุงนา ตามหาเหลาตามกอกลวย ตามกองขาว การตมกลั่นสุรากินเองจึงทํา
ดวยความยากลําบากชาวบานมักจะทําเฉพาะชวงมีงานบุญประเพณี โดยเฉพาะงานบุญบั้งไฟ
เนื่องจากชาวบานเชื่อวาเปนงานบุญพญามารจะตองมีเหลา มีกลุมเซิ้งขอกันเหลาในหมูบาน
ชาวบานสนุกสนานดื่มกินกันเปนหมูเปนพวก
วิถีประเพณีงานบุญบั้งไฟของชุมชนในอดีต แมเลียม เลาใหฟงวาจะเริ่มได เมื่อผูเฒา
ผูแกประชุมปรึกษาหารือกันกําหนดวันบุญประเพณีบั้งไฟขึ้น ซึ่งจะกําหนดจัดงานในชวงเดือน 6
กอนฤดูทํานา จะมีการเตรียมบั้งไฟเปนเวลานานนับเดือน บั้งไฟสมัยนั้นผูเฒาผูแก เลาใหฟง
วา เปนบั้งไฟที่ตํามือเอง กระบอกทํามาจากไม ตอมาจึงเปลี่ยนเปนกระบอกบั้งไฟที่ทํามาจาก
เหล็ก สถานที่จัดเตรียมบั้งไฟใชสถานที่วัด ชวงการเตรียมงาน คนหนุมจะพากับไปเก็บไมมา
เผาเปนถานเพื่อใชตําใสในบั้งไฟ ผูเฒาจะพาลูกสาวไปวัด หนุมสาวไปชวยตําบั้งไฟที่วัด
ผูหญิงจะเตรียมขนมขาวตม อาหาร งานบุญบั้งไฟในชวงนั้นแทบจะไมมีคาใชจายอะไร เพราะ
ทุกอยางจะหามาเองและมาลงแรงกันทํา ยกเวนครอบครัวที่จัดงานบวชนาค ซึ่งงานบุญบั้งไฟ
ของชุมชนบานโคกแหงนี้จะมีการบวชนาคดวยทุกครั้ง ครอบครัวที่บวชนาคจะเชิญญาติพี่นองที่
อยูตางถิ่นมารวมกัน “โฮมกัน” จะจัดทําอาหารไวเลี้ยงแขกญาติพี่นองตางถิ่น แตตอมาเมื่อมี
คุมเกิดขึ้นจึงมีการเก็บเงินของชาวบานมาจัดงานบุญบั้งไฟและเปนคาบั้งไฟ
เมื่อถึง “มื้อโฮมหรือมื้อแห” พอประสมเลาใหฟงวา วันนี้เปนวันรวมญาติ ชาวบานและ
ญาติพี่นองของครอบครัวที่บวชนาค จะนําหมอน สิ่งของ เงินทอง ไปโฮมกัน ที่บานงานบวช
นาค สุราเปนเครื่องดื่มที่นํามาเลี้ยงตอนรับญาติและแขกที่มารวมงาน สุราในสมัยนั้นสวนใหญ
ชาวบานจะตมกลั่นเอง ยกเวนเหลาขาว ชาวบานจะซื้อมาจากในบานฝางเนื่องจากอยูใกลกวา
อํ า เภอน้ํ า พอง ในวั น นี้ ช าวบ า นเกื อ บทุ ก บ า นจะมี สุ ร าเตรี ย มไว สํ า หรั บ ดื่ ม และเลี้ ย งแขก
โดยเฉพาะบานที่มีงานบวช ชวงบายประมาณ บาย 2 - 3 โมงชาวบานจึงเริ่มขบวนแห จะมี
ขบวนนาคแหนําหนา ตามดวยขบวนบั้งไฟ และ มีฟอนเซิ้งขอกินเหลา และผูชายโดยเฉพาะขา
เหลาประจําหมูบานจะแตงตัวเปนตัวตลกนุงกระโปรงแตงตัวเปนผูหญิง ชาวบานจะแหขบวนไป
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ถวาย “ตาปู” ที่กลางหมูบาน แลวจึงแหขบวนรอบหมูบานและแหเขาวัด ขบวนนาคแหรอบ
โบสถ และ ขบวนบั้งไฟจะตั้งอยูหนาโบสถ ชาวบานที่เขารวมขบวนจะเขารวมพิธีบวชนาค
เมื่อเสร็จพิธีบวชนาคแลว ขบวนบั้งไฟก็จะแหเขาเขาไปเก็บไวในหมูบาน
ในมื้อแหวันนี้ พอทองแดง เลาใหฟงวา มีการกินสุรากันมากทั้งวัยผูใหญและผูสูงอายุ
แตวัยรุนแทบจะไมมีใหเห็น และในสมัยนั้นไมมีการทะเลาะวิวาท “...ขี้เหลาสมัยกอนก็มีแตผู
เฒาผูแก แตสมัยกอนไมมีตี ไมมีฆากัน” แมเลียบ ใหความคิดเห็นวา การกินเหลาของคนสมัย
นั้นจะสนุกสนานกัน และเลาตอวา ในวันถัดมา“มื้อจุด” เปนวันที่จุดบั้งไฟ ประมาณบาย 2 – 3
โมงเย็น ชาวบานสวนใหญเปนผูชายจะแหบั้งไฟ ไปจุดที่หนองน้ําซึ่งอยูหลังวัด ในวันนั้นผูที่อยู
ในบริเวณสถานที่จุดบั้งไฟมีการดื่มสุราหยอกลอกันอยางสนุกสนาน บั้งไฟของใครแตกก็จะถูก
โยนลงโคลนตม มีการเลนพนันกันแตไมมาก สวนเด็ก วัยรุน และผูหญิงจะยืนดูการจุดบั้งไฟอยู
ในบริเวณดานหลังวัด
สุราจึงเปนเครื่องดื่มอยูคูกับงานบุญประเพณีของชาวอีสานมาชานาน ซึ่งหากจําแนก
แบบแผนหรือปทัสถานการบริโภคสุราออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ดังที่ สไตเวอร (Stiver 1976
อางถึงใน พระไพศาล วิสาโล 2537: 73) คือ การไมบริโภคสุรา การบริโภคอยางมีกฎเกณฑ
และ การบริโภคอยางไรกฎเกณฑ พระไพศาล วิสาโล สรุปวา สังคมไทยแตดั้งเดิมจัดอยูใน
ประเภทที่ 2 คือไมปฏิเสธสุราแตใหบริโภคในเงื่อนไขที่จาํ กัด ไดแก การบริโภคในโอกาสพิเศษ
เชน การบริโภคในงานพิธีกรรม หรือ เทศกาลงานประเพณี
ซึ่งขอคนพบของงานวิจัยครั้งนี้ในทัศนะของผูวิจัยชุมชนบานโคกในอดีตสามารถจัดแบบ
แผนการบริโภคสุราอยูใน ประเภท 2 เชนเดียวกัน สุราเปนสิ่งที่ชาวบานดื่มเพื่อมิตรไมตรี ดื่ม
เพื่อความบันเทิงความยินดี ดื่มเพื่อการผอนคลายหลังจากการทํางานหนัก และเปนสิ่งสะทอน
ความเชื่อของชาวบานที่วาสุราเปนสิ่งแสดงออกถึงการเปนเจาภาพที่เปนคนใจกวาง เชนพอ
ประสมกลาววา “งานบุญประเพณี อยางงานบวชนาค (จัดพรอมกับงานบุญบั้งไฟ) นี้ตองมีเหลา
มันเปนประเพณี ไมมีไมได พี่นองชาวบานเขาจะติฉินนิททาเอา เขาจะวาเราไมตอนรับ และ
จะไมมีใครมาชวยงานเลยตองมีเหลามันของคูกัน” แตในอดีตการดื่มสุรามีขอบเขตของการดื่ม
กลาวคือ กลุมคนที่ดื่มสวนใหญคือคนที่มีครอบครัว หรือ คนวัยทํางาน และ การดื่มสุราไมได
กอให เ กิ ด เหตุ วิ ว าท หรื อ ความรุ น แรงเกิ ดขึ้ น ชุม ชนสามารถที่ จ ะควบคุ มคนดื่ มในอยูใ น
ขอบเขตที่เหมาะสมได แตปจจุบันแบบแผนการบริโภคการดื่มสุราของชาวบานโคก จัดอยูใน
ประเภทที่ 3 กลาวคือ มีการบริโภคสุราอยางเสรี ทําใหเกิดปญหาความรุนแรงในกลุมวัยรุน
เกิดขึ้น และที่สําคัญชุมชนไมสามารถควบคุมได ซึ่งบทถัดไปจะเปนการนําเสนอ สุราในวิถี
ชีวิตของชาวบาน ที่แสดงใหเห็นวิวัฒนาการของสุราในชุมชนที่เปลี่ยนผานจากวิถีชีวิตของ
ชาวบานสูปญหาของชุมชน
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สวนที่ 3
สุรา ใน วิถีชีวิตของชาวบาน
สุรา ในวิถีชีวิตของชาวบานที่การเปลี่ยนแปลงไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของอํานาจ
และทุนในชุมชน
หลังจากมีถนนหนทางที่สะดวก มีไฟฟาใช วิถีชีวิตของชาวบานโคกเริ่มเปลี่ยนแปลง
ไป ดานหนึ่งคือ น้ําไหล ไฟสวาง ทางดี คนมีงานทํา และอีกดานหนึ่งวิถีชีวิตของชาวบานที่
ผันแปรจากเกษตรเพื่อยังชีพสูพืชเศรษฐกิจกอใหเกิดกลุมทุนและอํานาจใหมขึ้นมาในชุมชน
สุราเปนเครื่องดื่มที่นายทุนนํามาใชในกระบวนการสงเสริมการผลิตพืชทางเศรษฐกิจ และได
เปนตัวเรงใหเกิดการบริโภคสุรากันอยางเสรีในชุมชน
พอสมุยเลาใหฟงวา เดิมชาวบานมีอาชีพทํานาและทําไรปอ การทําไรปอนั้นจะมีความ
ยากลําบาก ประกอบกับราคาปอถูกมาก ชาวบานจึงเริ่มหันมาปลูกมันสําปะหลัง พอวุฒิไกร
ชายรูปรางผอมสูง วัยเกือบ 50 ป ผูชวยผูใหญบานของพอสมุย ซึ่งเปนชาวบานโคกมาตั้งแต
เกิด เลาใหฟงวาในการปลูกมันสําปะหลัง มีราน ฮ.ทวี บานหนองแวง เปนรานที่รับซื้อ และ
โรงงานอยูที่กระนวน จะมีรถเขามารับซื้อในหมูบาน ในชวงทําไรมันสําปะหลัง จะมีชาวบานทั้ง
ในและนอกหมูบานรวมกันเปนกลุมรับเหมาขุดมันสําปะหลัง กลุมตั้งแต 3 - 10 คน ผูรับเหมา
จะเรงทํางานใหเสร็จ โอกาสในการกินเหลาชวงทําไรมันสําปะหลังจึงมีนอย เมื่อเสร็จงาน
รับเหมาแลวจึงเลี้ยงฉลอง เหลาโทเปนเครื่องดื่มที่นิยมนํามาฉลองกันดวยราคาถูกสามารถทํา
กินเองได ต อมาราคามันสําปะหลังตกต่ํา ประกอบกับมีโรงงานออยเขามาให “โควตา”(มี
ลักษณะคลายสัญญาการซื้อขายออยลวงหนา) ซึ่งพอสมุยเลาวาการทําไรมันสําปะหลังแมวาจะ
งายและตนทุนต่ํากวาการทําไรออย แตการทําไรออยชาวบานไดรับโควตาจึงทําใหชาวบานเริ่ม
มาปลูกออย และ “เหลาขาว” ก็เริ่มไดรับความนิยมจากชาวบาน
พอสมุยเลาใหฟงวา ความนิยมเหลาขาวเขามากับโรงงานซีปาโต ซึ่งเปนโรงงานน้ําตาล
ของชาวญี่ปุ น (โรงงานอยู ที่ อํา เภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ) เนื่องจากมี นักสํ า รวจของ
โรงงานเขามาบุกเบิกถนน ตัดถนนลูกรังผานภูเขาเขามาทางดานทิศตะวันออกของหมูบานเพื่อ
ลําเลียงออยปอนโรงงาน ชวงนั้นชาวบานที่ทํางานบุกเบิกถนนกับนักสํารวจกินเหลาขาวที่นัก
สํารวจเอามาฝาก วันละเปกสองเปก และเมื่อมีการประชุมกลุมชาวไรออย โรงงานซีปาโตจะ
ฝากเหลาขาวมากับนักสํารวจทุกครั้งที่เขามาในหมูบานและนํามาตั้งใหชาวบานกิน การกิน
เหลาขาวในกลุมชาวไรออยจึงมีใหเห็นเปนประจํา ตอมาประมาณป 2532 พอวุฒิไกรเลาใหฟง
วาทางโรงงานน้ําตาลขอนแกนสาขาน้ําพองไดเปดทําการ ชาวบานที่ทําโควตากับโรงงานซีปาโต
หั น มาทํ า โควตากั บ โรงงานที่ น้ํ า พองแทนเนื่ อ งจากระยะใกล เ ดิ น ทางสะดวกกว า ทํ า ให ล ด
คาใชจาย และตอมาเมื่อโรงงานซีปาโตหมดสัญญาในเมืองไทย ชาวบานจึงมาทําโควตากับ
โรงงานที่น้ําพองแทน แตการกินเหลาขาวในกลุมชาวไรออยก็ยังคงเดิม
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สุราที่ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในระบบทุนนิยมดวย 2 นัยคือ ใชเปนสื่อกลางเพื่อเชื่อม
สัมพันธภาพระหวางนายทุนกับชาวบาน แตอีกนัยหนึ่งแฝงไวดวยบุญคุณของนายทุนที่ใชเปน
สิ่งลอใจและผูกมัดชาวบาน เพื่อหวังผลทางธุรกิจและอาศัยผลประโยชนจากทุนของชาวบาน
และของชุมชน ซึ่งมีลักษณะเปน ทุนนิยมคาเชา (Fegan 1981 อางใน อานันท 2544: 172 –
173) ที่อานันท กาญจนพันธุวิจารณ วาเปนทุนนิยม เจาของทุนจะไมลงทุนในการผลิตเอง
โดยตรง แตจะทําตัวเหมือนทุนการคา ที่พยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตางๆ โดยไมใชจาง
แรงงานและจา ยค าวั ต ถุ ดิ บ ด ว ยตนเอง หากปลอ ยให ผู ผ ลิต รายยอ ยใชแ รงงานตนเองและ
รับภาระความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งชาวบานสามารถแบกรับภาระไดเพราะอาศัยตนทุนทางสังคม
และวั ฒ นธรรมที่ มี อ ยู เ ดิ ม เช น ความสั ม พั น ธ แ บบอุ ป ถั ม ภ ความร ว มมื อ ในการใช แ ละ
แลกเปลี่ยนแรงงาน ความสัมพันธแบบเครือญาติในการระดมทุน สวนเจาของทุนจะไดกําไรทั้ง
ขึ้นและลองจากคาเชาทุน และการซื้อขายผลผลิต สุราที่ถูกนํามาใชในการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจ
ของกลุมทุนนิยม ไดเริ่มฝงรากกับวิถีชีวิตชาวไรออยและชุมชนบานโคก และไดถูกกลุม
นายทุนและอํานาจใหมในหมูบานที่เรียกกันวา “เถาแกบานนอก” ผลิตซ้ําอีกครั้งในชุมชนบาน
โคก ยิ่งเปนการตอกย้ําอาชีพชาวไรออยที่ตองคูกับสุรา
เถาแกไรออย สวนหนึ่งเปนคนในหมูบาน พอสมุยเลาวา ระยะแรกๆ จะมีเถาแกใน
หมูบานจํานวนประมาณ 10 กวาคน แตปจจุบันเหลือเถาแกที่เปนชาวบาน ประมาณ 4 ราย
แมปน หญิงชราวัย 63 ป รูปรางผอมสูง ประธานกลุมผูสูงอายุและเปนแกนนํากลุมทอเสื่อ
กลุมขาวกลองของหมูบาน ในอดีตคือเถาแกคนหนึ่งของหมูบาน ที่ปจจุบันวางมือใหลูกเขย
สานตอกิจการไดประมาณ 2 ป ไดขนานนามตนเองวา “เถาแกบานนอก” เลาใหฟงวาเถาแกใน
หมูบานลดจํานวนลงเนื่องจากมีภาระคาใชจายสูง ตองมีทุนสํารองและมีไรออย 1,000 ไรขึ้นไป
จึงจะสามารถทํา “โควตาใหญ” กับโรงงานน้ําตาล อยางเถาแกปนไดโควตาใหญ จํานวน 8,000
ตันตอป และตองทําออยใหไดตามโควตาหากทําไมไดจะถูกหัก “เงินปลายงวด” (เงินมัดจํา)
ตันละ 10 บาท ดังนั้นเถาแกปนจึงตองมีไรออยจํานวนมากทั้ง “ออยคอก” (ไรออยของเถาแก)
“ออยนอย” (ไรออยของชาวบานที่ปลูกออยไวขาย) ตามหมูบานใกลเคียงหรือมัดจําที่ดินเพื่อ
ปลูกออย นอกจากนี้ในโควตาของแกจะมีชาวบานสวนหนึ่งที่มีความสัมพันธแนบแนนทาง
สายเลือดหรือนับถือกันมากที่ไมสามารถทําโควตาใหญไดมาขอแบงโควตา หรือที่เรียกวา ขอ
ฝาก แตมีจํานวนไมมาก พอสมุยผูใหญบานเปนคนหนึ่งที่มาขอฝากกับลูกเขยเถาแกปน
นอกจากนี้ชาวไรออยยังมีเถาแกนอกหมูบานซึ่งเปนนายทุนชาวจีนในตลาดหนองกุง
(แหลงที่ชาวจีนอาศัยอยูมากแหงหนึ่งในอําเภอน้ําพอง) มาหาซื้อที่ดิน และรับจํานํา จํานอง
ที่ดินของชาวบานไว ทําใหปจจุบันที่ดินของบานโคกเกือบครึ่งหนึ่งเปนของนายทุนนอกหมูบาน
เถาแกชาวจีน จะมีตัวแทน ที่เรียกวาหัวหนาคนงาน ซึ่งจะทําหนาที่แทนเถาแกดูแลไรออยให
พอสมุยเลาใหฟงวาในคุมที่แกอาศัยอยูมีจํานวนประมาณ 20 หลังคาเรือน มีเพียง 3 ครอบครัว
เทานั้นที่เสียภาษีบํารุงทองที่ สวนครัวเรือนที่เหลือไมมีที่ดินเปนของตนเองแลว
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การเปนเถาแกไรออย ตองมีลูกนองหรือมีคนงานพอสมุยเลาวาเถาแกแตละคนจะมี
ลูกนองจํานวนแตกตางกัน ขึ้นอยูกับเงินทุนของเถาแก ความสัมพันธ ความผูกพัน และความ
ใจกวางของเถาแกกับลูกนอง สวนใหญแลวลูกนองกับเถาแกมักจะไมเปลี่ยนแปลง เถาแกปน
เลาวาตนเองมีลูกนอง 30 คน ตองเลี้ยงดูคนงานทุกอยางรวมถึงครอบครัวคนงานใหเปนอยางดี
ไมอยางนั้นลูกนองอาจหนีไปตัดออยที่กาญจนบุรี แตเวลาทํางานทุกอยางไมวาจะเปนงานในไร
ออย หรือทํานา คนงานหรือลูกนองก็จะมาชวยทํางาน “ มีคนงานทั้งหมด 30 คน เปนขึ้นนอย
10 คน บางคนก็เปนคนที่มีที่ไรไมมากไมเกิน 10 ไร บางคนก็ไมมีเราตองเลี้ยงเขาทั้งหมด ปวย
ก็อยูนี้ เจ็บก็อยูนี้ ไมมีขาวกินก็สีให ไมมีเกลือกินก็หาให เราตองเปนกันเองกับเขาทุกอยาง ก็
จําเปนเพราะงั้นเราก็จะไมมีคนงาน ถาเราไมเลี้ยงเขาก็ไปที่อื่น คนเขามาหาเอาไปเมือง
กาญจนบุรี แตก็ดีนะถาทํานาหรือมีงานอะไรเราก็เรียกเขามาชวยงาน”
ความสั ม พั น ธ ข องเถ า แก ไ ร อ อ ยกั บ ลู ก น อ ง เป น ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อุ ป ถั ม ภ ซึ่ ง
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภในสังคมไทยสามารถใชคําอธิบายเรื่องทุนทางสังคมผานความสัมพันธ
ดังกลาว ดังที่นิธิ เอียวศรีวงศ (2540: ฌ) อธิบายวาความสัมพันธเชิงอุปถัมภเปนเครื่องมือ
อธิบายความสัมพันธในสังคมไทยไดสืบมาจนถึงปจจุบัน อาจไดมากหรือนอยในแตละยุคสมัย
แตก็อธิบายได ในแงนี้อาจกลาวไดวาความสัมพันธเชิงอุปถัมภเปนวัฒนธรรมไทย ที่เกิดขึ้นจาก
การที่สมาชิกในสังคมเขาถึงทรัพยากร เกียรติยศ อํานาจ โภคทรัพย และโอกาสดีๆ เปนตน ไม
เทาเทียมกัน คนที่เขาถึงไดยากกวาหรือนอยกวา จึงสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภขึ้นกับคนที่
เขาถึงได งายกวาหรือมากกวาเพื่ อมีโอกาสเขาถึงสิ่งตางๆ ไดเ พิ่มขึ้น ขณะที่ผูซึ่งเข าถึงได
มากกวาก็ตองการบางอยางจากผูท่ีเขาถึงไดนอยกวา ความสัมพันธนี้จึงเปนการแลกเปลี่ยนกัน
โดยที่ฝายอุปถัมภยอมไดเปรียบผูอยูใตอุปถัมภ (นิธิ 2540: ช)
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภระหวางเถาแก กับ ลูกนอง ที่บานโคกแหงนี้สามารถจําแนก
ได 3 รู ป แบบ คื อ รู ป แบบที่ 1 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งนายทุ น โรงงานน้ํ า ตาล กั บ เถ า แก
นายทุนจะปลอยเงินกู และทํ าสัญญาโควตา ทําใหเถาแก เปนฝายเสียเปรียบแทบทุกดาน
นายทุนจะมีอํานาจเหนือเถาแกทําใหความรูสึกของการเปนลูกพี่กับลูกนองมีนอย เปนในเชิง
ธุรกิจมากกวา แตอยางไรก็ตามนายทุนไดพยายามที่จะสรางระบบอุปถัมภใหคงอยู ดังที่แม
เลียบเลาใหฟงวาโรงงานน้ําตาลมีใหรางวัลชาวไรออยดีเดน ปที่แลวลูกเขยแกไดรางวัลไปเที่ยว
ประเทศจีนและปนี้ไดรางวัลเปนรถปลูกออย รูปแบบที่ 2 เถาแกในตลาดหนองกุงกับลูกนอง
ความสัมพันธระหวางเถาแกกับลูกนองผานตัวแทนที่เรียกวา หัวหนาคนงาน และ เถาแกไมได
อาศัยอยูในพื้นที่ ทําใหลูกนองมีความสัมพันธกับหัวหนาคนงานแทน อยางไรก็ตามหัวหนา
คนงานในสภาพความเปนจริงคือคนงานเหมือนกัน ทําใหไมสามารถทําตัวเปนลูกพี่ที่จะดูแล
ลูกนองไดความสัมพันธเชิงอุปถัมภจึงไมเขมขน และรูปแบบที่ 3 เถาแกบานนอก กับ ลูกนอง
เปนความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่เขมขน ความสัมพันธสวนใหญอยูในแนวดิ่ง เถาแกเปนผูที่มี
ทุนและเปนฝายไดเปรียบลูกนอง โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ ลูกนองจึงตองพึ่งพาอาศัยทรัพย
จากเถาแกเพื่อการดําเนินชีวิต เชน การเบิกเงินลวงหนา (ถามีจํานวนมากตั้งแตหลักหมื่นขึ้น
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ไปสวนใหญจะมีหนังสือสัญญา) ลูกนองจะมีการตอบแทนหรือแสดงออกในรูปแบบตางๆ ไดแก
แรงงาน หรือ ความภักดี เชน งานบุญบานเถาแกลูกนองและครอบครัวจะไปชวยงาน
อยางไรก็ตามแมวาเถาแกจะมีทั้งทุนและมีอํานาจเหนือลูกนอง แตหากเถาแกดูแลไมดี
และมีเถาแกใหมที่ใหขอเสนอคุมกวาลูกนองก็พรอมที่จะถอนตัวออกจากการอุปถัมภของเถาแก
เหมือนกัน จึงเปนอํานาจที่ลูกนองใชในการตอรองกับเถาแก ทําใหเถาแกที่ยังอยากดํารงอยู
ในเสนทางนี้ไมกลาที่จะเอารัดเอาเปรียบลูกนองมาก และทําใหเถาแกบางคนแสดงออกโดยการ
ดูแลทุกอยางแกทั้งลูกนองและครอบครัว ซึ่งผูวิจัยมองวาเปนการซื้อใจลูกนองใหอยูกับตัวเอง
ดวยความเชื่อที่วาบุญคุณตองทดแทน
ผูที่มีอาชีพรับ จางทํ าไร ออย หรือ ลูกนองของเถาแก จากขอมูลการสํารวจของผูนํา
ชุมชนทั้ง 2 หมูบานพบวามีเกือบ 20 เปอรเซ็นต พอวุฒิไกรเลาวาลูกนองเกือบทุกรายเบิกเงิน
จากเถาแกลวงหนา จํานวนเงินจะเบิกมากหรือนอยขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินของลูกนองแต
ละราย และกอนที่จะเริ่มทําไรออยเถาแกจะใหสัญญา กับลูกนองไววาจะใหวัวกี่ตัว หมูกี่ตัว
เหลากี่ลัง ถาสามารถทําออยไดตามโควตาที่ใหไวกับโรงงาน ฤดูกาลทําไรออยจึงเริ่มไดตั้งแตทมี่ ี
การตกลงพั น ธะสั ญ ญากัน ระหว า งเถ า แก แ ละลู ก น อง เดือ นกัน ยายนลู ก นอ งก็ จะเตรีย มดิ น
เดือนตุลาคมปลูกออย ชวงดูแลประมาณปลายเดือนกุมภาพันธชาวบานจะไถพรวนใหหนาดิน
แตก เดือนกรกฏาคมใสปุยบํารุงและฆาหญา
ชวงตัดออย (ออยที่ปลูกปกอน) เดือนธันวาคม – พฤษภาคม เปนชวงที่สําคัญของ
ชาวไรออย เถาแกปนเลาวาเมื่อถึงฤดูตัดออยคนงานหรือลูกนองจะไปตัดออย ขึ้นออย โดยมี
รถของเถาแกไปรับไปสงถาอยูใกลหมูบานแตถาอยูไกลบานจะไปนอน เถาแกจะดูแลทั้งเรื่อง
อาหารการกินทุกอยาง แตสําหรับเถาแกปนจะยังไมใหเหลาเพราะถาใหเหลาแลวจะทํางานได
นอย แตเถาแกบางคนจะซื้อเหลาใหลูกนองหลังเลิกงาน เหมือนที่พอสมุยเลาใหฟงวาพอเสร็จ
จากงานลูกนองจะขอเหลาเถาแกกินแกเมื่อย หรือไมตกเย็นกลับเขาหมูบานลูกนองจะแวะไป
หาซื้อเหลาในรานคาของหมูบาน จะนั่งกินเหลาในรานคา และเมื่อถึงชวงเงินเดือนออกหรือที่
รูจักกันโดยทั่วไปวา เงินวีค ที่ออกทุกวันที่ 7 และ วันที่ 22 โรงงานออยจะจายเงินใหเถาแก
เถาแกไปรับเงินมาจายใหลูกนองบางสวนและหักคาที่เบิกลวงหนาไวบางสวน วันนี้ลูกนองบาง
คนจะเลี้ยงเถาแก และจะจับกลุมกันซื้อเหลาขาวดื่มฉลอง
ชวงปดหีบโรงงานหมายถึงชวงสิ้นสุดฤดูการทําไรออย (เดือนมิถุนายน) โรงงานจะปด
บัญชีกับเถาแก เงินงวดสุดทายที่เถาแกไดรับจะรวมทั้งเงินปลายงวด (ถาไมถูกหักเสียกอน)
ทําใหเงินในงวดนี้เถาแกจะไดรับจํานวนมากกวาทุกงวดที่ผานมา เถาแกจะนําเงินมาจายให
ลูกนอง เงินในงวดนี้ของลูกนองก็เชนกันจะมีจํานวนมากกวาทุกวีคที่ผานมาเพราะรวมถึงเงิน
วีคกอนๆ ที่เถาแกหักเก็บไวใหดวย อีกทั้งยังรวมถึงความหวังที่เถาแกไดใหสัญญากับลูกนอง
ไววาปนี้เราจะฉลองกันอยางไร ปนี้เถาแกปนเลาใหฟงวามีการกินเลี้ยงฉลองกันทั้งวันทั้งคืน
เปดเพลงใหลูกนองและครอบครัวรองเลนกันสนุกสนาน หมดวัว 2 ตัว เหลาขาวประมาณ 3 ลัง
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เบียรอีก 2 ลัง ชาวบานสนุกสนานกันเต็มที่ เถาแกปนยังเลาอีกวา “คนทําออยขี้เหนียวไมได
ตองเลี้ยงอยางเต็มที่”
อาชีพรับจางทําไรออยของบานโคก ไมใชมีเฉพาะกลุมวัยแรงงานเทานั้นผูใหญสมุย
เลาใหฟงวาเด็กวัยรุนสวนหนึ่งในหมูบานเมื่อถึงชวงตัดออย ขึ้นออยจะไปรับจางเปนรายวัน
เถาแกบางรายที่ใหเหลากับคนงานก็ใหเหลากับเด็กนอย (วัยรุน) เหมือนกับคนวัยแรงงานและ
เมื่อเงินวีคออกวัยรุนที่ทํางานไดเงินจะซื้อเหลาเลี้ยงพวกพอง หรือบางครั้งวัยรุนก็จะรวมเงินกัน
ออกกันคนละ 4 - 5 บาทเพื่อซื้อเหลากินเหมือนกับผูใหญ จนปจจุบันมีกินใหเห็นเกือบทุกวัน
ตามรานคาของหมูบาน และบางครั้งเกิดเหตุวิวาทรุนแรงจนผูใหญบานตองเขาไปเจรจาไกล
เกลี่ย
นอกจากนี้พอวุฒิไกรยังเลาใหฟงวาประมาณชวงปลายป 2546 ชาวบานเกือบทุกกลุม
จะดื่มสุรากันอยางเสรี เพราะเปนชวงที่รัฐบาลเปดเสรีการผลิตสุราในหมูบาน มีคนมาลงหุนตั้ง
โรงงานผลิตสุราในหมูบานจํานวน 2 ครอบครัว สุราที่ผลิตเปนสุราผสมกระชายดํา มีการแบง
บรรจุในขวดขนาดปกติและขนาดเล็ก รวมทั้งสงเสริมใหชาวบานดื่ม “เปนเหลากระชายดําแต
ผมวาไมใชกระชายดําหรอก มันเปนขิงมากกวา เขาทําทั้งขวดเล็กทําเปนกัก ขนาดขวดเอ็ม
รอย และขวดใหญ อยางผมเวลาไปหาเขา เขาก็เอามาใหกินก็ไมไดเสียเงินไปหาก็ไดกินฟรี
ตลอด” แตเปดไดไมถึงปก็เลิกกิจการดวยผลประโยชนที่ไมลงตัวระหวางผูเชาที่กับเจาของที่ที่ได
เงินคาเชาแลว แตตองการสวนแบงจากการขายสุราดวย
สุราเปนเครื่องมือที่เถาแกบานนอก เรียนรูวามาจากกลุมทุนนิยมและนํามาใชกับการ
ทํา งานในไร ออ ยเป น การผลิต ซ้ําในชุ มชน ประกอบกับ วิ ถีก ารทํ า งานที่ สร างให เ ปน มนุษ ย
เงินเดือน (แมจะเปนชวงเวลาสั้น ๆ) วันที่เงินเดือนออก วันแหงความยินดี จึงมีการเลี้ยงฉลอง
สุราคือเครื่องดื่มที่ถูกนํามาใช จึงยิ่งตอกย้ําวิถีสุราในชุมชน และในชีวิตของชาวไรออยมาก
ยิ่งขึ้น มันจึงไมแปลกที่จะมีการเลียนแบบในกลุมวัยรุน ซึ่งสังคมไทยในอดีตผูชายจะเลื่อน
สถานะจากเยาวชนมาเปนผูใหญโดยการบวชพระ แตในสังคมสมัยใหมไมมีพิธีการที่บงบอก
ชัดเจนถึงการเปลี่ยนวัย วัยรุนที่ตองการแสดงตนวาเปนผูใหญแลว จึงแสวงหาสิ่งที่บงบอกให
สังคมทั่วไปรับรูหรือยอมรับ ในสังคมไทยและสังคมอื่นๆ ทั่วโลก การบริโภคสุราถือเปนสิ่ง
แสดงความเปนผูใหญ (พระไพศาล วิสาโล 2536: 82 - 83)
ประกอบกับภาครัฐที่เพิกเฉยตอการแกไขปญหาสุราและยังสงเสริมใหมีการบริโภคสุรา
ดวยการเปดเสรีสุรา ทําใหมีการตั้งโรงงานผลิตสุราขึ้นในชุมชนบานโคก และมีการสงเสริมให
ดื่มสุรามากขึ้น ทั้งการสงเสริมใหผูนําชุมชนดื่ม การปรับขนาดและปริมาณใหเปนไปตามความ
ตองการของลูกคา ชวงเวลานั้นที่หมูบานแหงนี้จึงมีการบริโภคสุราอยางเสรี การบริโภคสุราเปน
เรื่องปกติของคนในชุมชนและไมใชสิ่งที่ผิดกฎหมายแตยังเปนการสงเสริมรายไดในชุมชน จน
ทําใหตอมาสุรากลายเปนสิ่งปกติและไดฝงรากลึกในชุมชนแหงนี้ และเริ่มสรางปญหาใหชุมชน
ปญหาปรากฏเดนชัดมากยิ่งขึ้น ขึ้นเมื่อมีงานบุญประเพณีของชุมชน
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สุรากับ วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของชุมชนที่เปลี่ยนผานสูป ญหาที่ ยากตอการ
แกไข
หลังจากมีถนนดี มีไฟฟาใชนอกจากวิถีชีวิตของชาวบานแลว วิถีประเพณีของชุมชนก็
เปลี่ ย นไปเช น เดี ย วกั น แม เ ลี ย บเล า ให ฟ ง ว า ตั้ ง แต ป 2535 งานบุ ญ ในชุ ม ชนเริ่ ม มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะงานบุญบั้งไฟ มีความแตกตางจากบุญบั้งไฟในอดีตมากยิ่งขึ้น เริ่มมี
ขบวนแหที่จัดแบงเปนริ้วขบวนอยางชัดเจน มีการตกแตงขบวนอยางสวยงาม มีคณะขบวน
ฟอนที่มีรูปแบบในขบวน แตการ “โฮมญาติ” ของงานบวชในประเพณีบุญบั้งไฟยังคงมีอยู และ
แมวาบานโคกจะอยูหางไกล แตถนนลาดยางเขาถึง การเดินทางจึงสะดวก ทั้งญาติและแขก
ที่ ม าร ว มงานบวชและมาเที่ ย วชมขบวนแห บั้ ง ไฟยิ่ ง มี จํ า นวนมากขึ้ น กว า แต ก อ น เหตุ
กระทบกระทั่งกันของกลุมวัยรุนเริ่มมีใหเห็นบอยขึ้น
ตั้งแตชวง ป พ.ศ.2540 เปนตนมา เหตุการณทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนทวีความ
รุนแรงมากขึ้น ครูวารม เลาใหฟงวาในชวงนั้นเมื่อมีงานบุญประเพณีในชุมชน ผูนําชุมชนตอง
จางตํารวจ หรือ สารวัตรทหาร หรือ อปพร. มาดูแลควบคุมงานยังไมสามารถจะควบคุมได มี
เหตุวัยรุนทะเลาะวิวาทรุนแรงเกิดขึ้นในชุมชน จนบางครั้งตองหยุดการแสดงหมอลําหรือมหรสพ
และชาวบานสวนหนึ่งก็มีความรูสึกเอือมระอากับสิ่งที่เกิดขึ้น ดังที่พอทองแดงเลาวา “ถามีคน
แหในบาน (งานบุญ) ตอนนี้ไมอยากไปเพราะไมอยากดูเด็กนอยตีกัน เพราะมันมาจากเหลา
เหลาเปลี่ยนนิสัย ผูใดใจรายก็ชักชวนหมูไปไมดีเลย”
“อายรี” หรือ รวีพัฒน ลูกชายครูวารม ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคก วัย 27 ป
เจาของรานขายของชําและปมน้ํามันหลอดประจําหมูบาน อดีตเคยเปนประธานกลุมเยาวชนของ
ตําบล แตปจจุบันรานขายของชําเปนสถานที่รวมตัวกันของกลุมวัยรุน ในวันที่ผูวิจัยเขาไป
พูดคุยกับ “อายรี” ของนองๆ ก็พบวามีวัยรุน 4 – 5 จับกลุมนั่งดูวีดีโออยูใตถุนบาน เลาใหฟงวา
ปญหาการทะเลาะวิวาทของวัยรุนเกิดจากการกินสุรา “เพราะกินเหลากัน ก็หาเรื่องหาราวกัน
ยามเมาใจมันใหญ ก็เปนปญหา ผูใหญในหมูบานก็มองเด็กนอย (วัยรุน) เปนตัวปญหา การจัด
มหรสพทําใหผูใหญไมอยากใหมีการจัดมหรสพ...”
ในปพ.ศ. 2542 พระประยงค เจาอาวาสวัดบานโคก เลาใหฟงวา ชุมชนมีการจัดงาน
บุญประเพณีประจําป และไดวาจางมหรสพขนาดใหญ ผูนําชุมชน และ วัด จึงไดทดลอง
ร ว มกั น แก ไ ขป ญ หาโดยการแต ง ตั้ง คณะอาสาสมั ค รรั ก ษาความสงบ ซึ่ ง เป น ชายฉกรรจ ใ น
หมูบาน จํานวน 100 คน เพื่อทําหนาที่อาสารักษาความสงบในงาน มีการลงทุนจัดเครื่องแตง
กาย ซื้อหมวกปกปายชื่อติดหมวก และผาพันคอ ดวยเงินกองกลางของชุมชนจํานวน 10,000
บาท “...ที่นี้พอเรียกคณะขึ้นเวทีจํานวน 100 นาย ประกาศศักยภาพของความเขมแข็ง พรอมจะ
มาปองกันเหตุการณในวันนั้นมันยิ่งใหญ ในการจัดรูปแบบ ผูอํานวยการโรงเรียนเปนโฆษก
ประกาศเชิ ญ ชวนพี่ น อ ง ผู ม าร ว มรั บ ฟ ง หมอลํ า ตบมื อ เสี ย งดั ง ลั่ น ในสนามเวที ป รากฏว า
เหตุการณมิด (ไมมีเหตุการณรุนแรง)” งานประเพณีประจําปในปนั้นไมมีเหตุทะเลาะวิวาทรุนแรง
เกิดขึ้น แตการแกไขปญหารูปแบบนี้ทําเพียงเฉพาะกิจไมไดทําตอ และในป 2545 เหตุทะเลาะ
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วิวาทรุนแรงของวัยรุนกลับมีใหเห็นเปนประจําและรุนแรงขึ้นมาอีก ครูวารม เลาใหฟงวา มีการ
ดื่มกินสุรา ขายสุราในวัด และเหตุการณทะเลาะวิวาททวีความรุนแรงมากขึ้น วัยรุนใชเครื่องทุน
แรง เชน มีด ปน ไลฆา ไลแทงกัน และการดื่มสุราของวัยรุนในชุมชนบานโคกแหงนี้ไมไดมี
เฉพาะในชวงงานบุญเทานั้นกลับมีใหเห็นเกือบทุกวัน
โดยเฉพาะงานบุญบั้งไฟ ปพ.ศ. 2548 พอประสม ประธานคุมศรีสุข เลาใหฟงวา ปนี้
พระประยงค ผูสูงอายุ ผูนําชุมชน และ ชาวบาน ประชุมปรึกษาหารือกันเรื่องการจัดงานบุญ
ประเพณีบั้งไฟ เพื่อบูชาพญาแถน ปนี้ตางเห็นรวมกันวา จะจัดงานใหญกวาทุกป จะมีขบวน
แห มีการประกวดขบวนแห และจางมหสรพ คณะหมอลําซิ่งประมาณ 200,000 บาท โดย
เก็บรวบรวมเงินจากชาวบานครอบครัวละ 200 บาท สวน อบต.ชง อบต.หนุมของหมูบาน ลูก
ชายของพอประสม วัย 36 ป เลาวาใหฟงวางบประมาณในการจัดงานบุญบั้งไฟของอบต.ไมมี
ใหในชวงนั้นไมไดตั้งงบไว แตตนเองไดขอรับการสนับสนุน จาก สจ. และนายก อบต. เอง ใน
ป 2548 ไดเงินมาจํานวน 6,000 บาท จึงใหใชเปนเงินรางวัลของการประกวดแขงขันในงาน
บุญบั้ง
ในปนี้สถานที่เตรียมบั้งไฟไปจัดทําที่บานของชางทําบั้งไฟ หรือบานแกนนําในแตละคุม
ในปนี้ อายรี เลาใหฟงวากลุมเยาวชนของหมูบานไดเรียกประชุมกลุมเพื่อปรึกษาหารือกันและ
ไดกําหนดขบวนแหของเยาวชนทั้งชายและหญิง เมื่อถึง “มื้อแห” ชวงบายประมาณ บาย 2 –
บาย 3 โมง ชาวบานจะเริ่มขบวนแห ซึ่งก็จะเริ่มจากขบวนแหนาคในปนี้มีผูบวชนาค 4 รูป
ตามดวยขบวนบั้งไฟ ซึ่งในขบวนบั้งไฟนั้นริ้วขบวนมีการจัดรูปแบบของขบวนอยางชัดเจน เริ่ม
ตั้งแต ขบวนผาแดงนางไอ ขบวนฟอนของสตรีในหมูบาน ขบวนแหบั้งไฟของคุมทั้ง 16 คุม
มีบั้งไฟของชาวบานที่ทําขึ้นมาเพิ่มเองอีก 4 – 5 กระบอก ปนี้กลุมเยาวชนไดจัดขบวนของ
กลุมเปนตัวตลก
ปม แกนนํากลุมเยาวชนประจําหมูบาน วัย 19 ป ที่อาศัยอยูในชุมชนแหงนี้มาตั้งแต
เกิด และมีมารดาเปนตนตระกูลใหญหนึ่งในสี่ตระกูลของหมูบาน ปมสูบบุหรี่ และดื่มสุราตั้งแต
เรียนอยูชั้นม.1 และถูกใหออกจากโรงเรียนขณะเรียนอยูชั้นม.1 ดวยปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
ขณะที่ผูวิจัยเขาไปหาปม ชวงเชาเวลาประมาณ 10 โมง พบวาปมกําลังดื่มเบียรอยูกับเพื่อน 2
คน บริเวณหนาบานที่เปนรานขายของ เพื่อนของปมไดแยกยายกันออกไป ผูวิจัยจึงไดสนทนา
กับปมขณะสนทนาปมก็ดื่มเบียรยี่หออาชาไปดวย และสูบบุหรี่ไปดวยปมเปนคนหนึ่งที่เขารวม
ขบวนแหบุญบั้งไฟในปนี้ ปม ไดเลาใหฟงวา มีการจัดประกวดแขงขันกันระหวางคุม มีการจัด
ขบวนแห กลุ ม เยาวชนวั ย รุ นช ว ยจัด ตกแต ง บั้ง ไฟ บั้ง ไฟและขบวนในปนี้ จัด เตรี ย มที่บ า น
ผูใหญสมุย
และในวันแห หรือ “มื้อโฮม” ปมเลาวากลุมเยาวชนเขารวมในขบวนแหเปนพวกตลก
บางคนแตงตัวนุงกระโปรง บางคนนุงชุดวายน้ํา หากระโปรงมายัดใส ในขบวนมีการดื่มสุรา
แจกสุรา และเซิ้งขอเหลาในขบวนแห และเมื่อขบวนแหมาถึงวัด ทั้งขบวนนาค และ ขบวนบั้ง
ไฟก็เขาสูวัด มีการแหรอบโบสถ วัดบานโคกในวันนั้นเต็มไปดวยผูคนทั้งคนแก วัยรุนหนุม
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สาว เด็ก ผูใหญ มีทั้งคนเมา และมีรานขายอาหาร ขายเครื่องดื่มทั้งน้ําอัดลมและสุรา เหลา
ขาว และ เบียรในวัด และมีมหรสพคือ หมอลําซิ่งในวัด ชาวบานสามารถซื้อขาย และดื่ม
สุราในวัดได และปนี้ชุมชนไดจางอปพร.มาควบคุมงาน
ในชวงกลางคืนขณะที่ชาวบานกําลังนั่งดูการแสดงของหมอลําอยางมีความสุข กลุม
วัยรุนในหมูบานและกลุมวัยรุนผูมาเยือนไดยกพวกตีกัน เสียงผูใหญบานประกาศยุติการแสดง
หมอลํากลางคัน “อายรี” เลาวาเพราะเกิดเหตุวัยรุนในหมูบานยกพวกตีกัน สารวัตรทหารและ
ตํารวจที่จางมาควบคุมงาน แตไมสามารถควบคุมงานได ผูนําชุมชนจึงตองสั่งยกเลิกมหรสพ
กลางคัน ยุติงานกลางคัน และอายรียังเลาวาในชวงนี้ทุกครั้งที่ชุมชนมีการจัดงานบุญประเพณี
จะตองมีการทะเลาะวิวาทที่รุนแรงขึ้นในชุมชนหรือแมแตงานบุญในหมูบานอื่น จนตองมีการไกล
เกลี่ยปญหากันภายในชุมชน และ บางครั้งมีการแจงความดําเนินคดี “วัยรุนในหมูบานก็ยกพวก
ตีกันกับวัยรุนตางหมูบาน ก็มีตีกันในหมูบาน มีหัวแตกไดเย็บแผล ก็มีปรับไหมกันพอสมควร
แตเรื่องจบในหมูบาน ผูใหญบานก็ไกลเกลี่ยสําเร็จ ที่จริงการทะเลาะกันมีเกือบทุกป ถาไมมีใน
หมูบานก็ไปตีกันนอกบาน”
ซึ่ง “อายรี” ไดสะทอนมุมมองของวัยรุนวา ที่จริงโดยนิสัยแลวชาวบานโคกชอบความ
สนุกสนานทั้งผูใหญและเด็ก แตคนมักมองวาวัยรุนเปนตัวปญหา วัยรุนในหมูบานที่เปนนักเลง
มีเพียง 4 - 5 คน แตผูใหญจะเหมาเอาเปนทั้งหมด และที่ผานมาปญหาของเด็กเยาวชนเหลานี้
คือ เมื่อวัยรุนในหมูบานถูกตีแลวเด็กจะไมสนวาใครตี แตจะจดจําไววามาจากบานไหน ถา
วัยรุนในบานคูอริมาเที่ยวงานในหมูบานเด็กจะรวมกลุมกันทํารายฝายตรงกันขาม ผูใหญสมุย
เลาวาวัยรุนบานโคกมี 3 - 4 กลุม กลุมที่สรางปญหาใหชุมชนมีโดยการกอกวนคนอื่นมี 4 คน
ตนเองตองเปนผูไกลเกลี่ยแตก็ยังสรางความรุนแรงในชุมชนอยูตลอด อยางในชวงปนี้ (2550)ได
ยกพวกเขาไปตีวัยรุนในหมูบานที่อยูคนละกลุมกับตัวเองถึงในบาน ผูใหญบานจึงประกาศทาง
หอกระจายขาวของหมูบานวาถาเด็กทั้ง 4 คนนี้มีเหตุทะเลาะวิวาทรุนแรงเกิดขึ้นอีก ผูใหญบาน
จะไมไปไกลเกลี่ยให จะขึ้นโรงพักอยางเดียว
สุราที่อยูคูกับวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนบานโคกแตดั้งเดิม ที่เปนสื่อแสดงออกถึง
มิตรภาพความสัมพันธของคนในชุมชนและระหวางชุมชน อีกทั้งยังเปนสิ่งที่ชวยผอนคลาย
ชาวบานหลังจากการทํางานเหน็ดเหนื่อย การดื่มสุราจึงเปนเสมือนสิ่งที่เปนปกติของชุมชน
และเชนเดียวกับภาพการดื่มสุราที่เกิดขึ้นซ้ําซากในชุมชน ไดทําใหเกิดการเลียนแบบในกลุม
วัยรุน วัยที่เต็มไปดวยความอยากรูอยากลอง อีกทั้งการแปรเปลี่ยนจากสภาพของชุมชน
ชนบทไกลปนเที่ยงไปสูชนบทที่เขาถึงทุกสิ่งทุกอยางไดเฉกเชนเดียวกับความเปนเมือง ทําให
ปญหาสุราที่เริ่มสะสมในชุมชนไดกาวกระโดดอยางรวดเร็ว แปรสภาพจากการดื่มเพื่อเชื่อม
สัมพันธภาพและลดความเหนื่อยลาจากการทํางาน สู ดื่มแลวสรางปญหาใหชุมชนจนชุมชนไม
สามารถควบคุมได
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ปญหาและผลกระทบจากสุราในชุมชนบานโคกแหงนี้คงไมไดแตกตางจาก ชุมชนบาน
ลองตอง ที่อรศรี งามวิทยาพงศ และ คณะ (2550: 11 - 15) ซึ่งพบวากอนจะมาเปนวัดปลอด
เหลา เมาและตีกันประจํา และกลาววาแตเดิมการดื่มสุราในวัดถือเปนสิ่งตองหาม แตแลวเหลา
ก็เขาไปในวัดพรอมกับงานบุญ เชน งานกฐิน ผาปา งานบวช งานศพ ตลอดจนถึงงานวัดที่
เปลี่ยนแปลงรูปแบบความบันเทิง มีการละเลนบันเทิงหลายอยางเชน ดิสโกเทค ทั้งกินเหลา
ทั้งเตน กระทบกระทั่งกันตีกันในวัด วัดลองตองที่มีชื่อเสียงสั่งสมมายาวนานกลายเปนวัดที่มี
ปญหาเปนวัดที่มีการเลนการพนันและดื่มเหลาในบริเวณวัดที่หนักกวาทุกวัดในละแวกนี้
ความรุนแรงและการทะเลาะวิวาทจากการดื่มสุราในชุมชนบานโคกนั้นแมวาจะปรากฏ
ความรุนแรงชัดในกลุมวัยรุน แตจากการศึกษาวิจัยทีผานมาพบวาครอบครัวและผูใกลชิดเปนผู
ไดรับผลกระทบนั้นดวย ดังเชนการศึกษาของอดิศวร หลายชูไทย และ คณะ (2545: 123 –
151) พบวาครอบครัวเปนกลุมแรกที่ไดรับผลกระทบจากการดื่มสุราของคนในครอบครัว โดย
พบวาในครอบครัวที่สามีดื่มสุราประจํา แลวทํารายรางกายภรรยาเกิดขึ้นไดรอยละ 5.7 และ
ภรรยาที่ดื่มประจํา แลวทํารายรางกายสามีเกิดขึ้นได รอยละ 6.2 และการศึกษาของรณชัย
คงสกลธ (2548) ศึกษาเปรียบเทียบครอบครัวที่มีความรุนแรง 100 ครอบครัว กับครอบครัวที่
ไมใชความรุนแรง 100 ครอบครัว จาก 7 ชุมชน พบวาครอบครัวที่ใชสุรามีโอกาสเกิดความ
รุนแรงในครอบครัวเปน 3.84 เทาของครอบครัวที่ไมใชความรุนแรง และจากสถิติขอมูลของ
ศูนยพิทักษเด็กสตรี อําเภอน้ําพอง พ.ศ.2548 พบวาผูกระทําเหตุการณรุนแรงตอเด็กและสตรี
รอยละ 34.94 มีการบริโภคสุรา เหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนเหตุการณความ
รุนแรงในครอบครัว คือ สามีทํารายรางกายภรรยา และ บุตรทํารายรางกายมารดา ซึ่งสวนใหญ
รอยละ 72.41 ผูกระทําความรุนแรงมีการบริโภคสุรา สวนเหตุการณการขมขืนกระทําชําเราตอ
เด็กและสตรีพบ 8 ราย คิดเปนรอยละ 9.64 โดยเปนเหตุการณที่ผูกระทําเหตุการณ มีการ
บริโภคสุรา 5 ราย หรือ รอยละ 62.50 (โรงพยาบาลน้ําพอง 2548)
ปญหาและผลกระทบจากความรุนแรงที่มีสาเหตุจากสุราในบานโคกในชวงนั้น จึงถือได
วามีความรุนแรงและผลกระทบไมไดมีแคในครอบครัวยังสงผลตอชุมชน แตการจัดการแกไข
สุ ร าชุ ม ชนยั ง ไม ไ ด อ ย า งจริ ง จั ง ทํ า เพี ย งเฉพาะกิ จ ด ว ยเหตุ ป จ จั ย ที่ ม องว า เป น เรื่ อ งของ
วัฒนธรรม เปนเรื่องที่กระทบคนหมูมาก อีกทั้งความจริงใจในการแกไขปญหาของภาครัฐก็
ไมไดปรากฏเปนเชิงประจักษ พอที่จะทําใหชาวบานกลาลุกมาปฏิวัติแกปญหาอยางจริงจัง ดังที่
พอสมุยกลาววา “ผมวามันแกที่ปลายเหตุถาจะแกไขเรื่องนี้มันตองปดโรงงานที่น้ําพองดวย”
อย า งไรก็ ต ามในต า งประเทศมี ตั ว อย า งในการขั บ เคลื่ อ นแก ไ ขป ญ หาสุ ร าของชุ ม ชนที่ เ ป น
ตัวอยางที่ดี (รุ งวิทย และอารีย 2535) เปนเหตุ การณที่ เกิดขึ้นที่ Gadchiroli
ในรัฐ
Maharashtra ประเทศอินเดีย พบปญหาเรื่องการบริโภคสุราของประชาชนมาก และมีเหตุการณ
ที่เด็กหนุมในชุมชนดื่มสุรา ทะเลาะกับภรรยาและโยนบุตรสาวอายุ 1 ขวบ ลงในสระทําใหบุตร
เสี ย ชี วิ ต จึ ง เกิด การวิพ ากษ กั น อย า งกว า งขวาง และเปน เหตุ ใ หมี ก ารจั ด ตั้ ง กลุ มสตรีแ ละ
เยาวชนขึ้น เพื่อตอตานสุรา สถานที่ผลิตสุราถูกทําลายมีการตรวจตราหามนําสุราเขามาใน
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หมูบาน คนที่ดื่มจะถูกปรับ และขยายจากหมูบานหนึ่งไปสูหมูบานอื่นจนกลายเปนขบวนการ
ตอตานการดื่มสุราที่มีระดับใหญ มีการรวมมือกันโดยคนกลุมใหญที่ทุกฝายมีสวนรวม สราง
กระแสใหเจาหนาที่ของรัฐ และสวนทองถิ่นเห็นความสําคัญ
ดังนั้นการแกไขปญหาสุราที่ฝงรากลึกยาวนานที่ยากตอการเยียวยาในชุมชน จึงมิใชวา
ใครก็จะสามารถจัดการได และในการแกไขปญหายอมสงผลกระทบตอผูคนในวงกวางจึงทําให
เกิ ดการต อสูต อรอง ของกลุ มทุนตางๆ ในชุ มชน ซึ่งในหัว ขอถัดไปจะเปนการแสดงใหเ ห็ น
ปฏิบัติการเคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับสุราในชุมชน ที่อยูทามกลางการตอสูตอรอง
ของทุนและอํานาจตางๆ ในชุมชน โดยจะเปนการมองผานงานบุญประเพณีบั้งไฟของชุมชน
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สวนที่ 4
การเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราในชุมชน : มองผานประเพณีบญ
ุ บั้งไฟ
การเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราในชุมชนดวยวิถีประชาคมแบบชาวบาน
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม มีความโยงใยกับชุมชน เชน ขบวนการสมัชชาคนจน
ขบวนการปาชุมชน ลวนมีฐานอยูที่ชุมชนทั้งสิ้น ขบวนทางวัฒนธรรมชุมชนจึงถือเปนตัวอยาง
โดดเดนของการเคลื่อนไหวทางสังคม ที่ใชทองถิ่นของสังคมเปนตัวตั้ง เปนขบวนการเฉพาะที่
เฉพาะชุมชน เฉพาะวัฒนธรรม มิใชขบวนการสากลที่สามารถลอกเลียนแบบกันไดงายๆ
ขบวนการวัฒนธรรมชุมชนเห็นวาวิธีการหรือรูปแบบการพัฒนาไมจําเปนตองทําลายลางชุมชน
เห็นวาการพัฒนากระแสหลักที่มุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปการพัฒนาอุตสาหกรรมและการ
เจริญรอยตามสังคมตะวันตกเปนการมุงทําลายวัฒนธรรมชุมชนไทยเปนสําคัญ ขบวนการ
วัฒนธรรมชุมชนปจจุบันเรียกรองใหกลับไปหาและฟนฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนหมูบานไทย
เพราะเห็นวาเปนสิ่งที่ทรงคุณคา ทรงพลัง และมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาชนบทและ
การพัฒนาประเทศ (ฉัตรทิพย 2534 อางใน ไชยรัตน 2549: 141 - 145)
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม (New Social Movement Theory หรือ
NSMs) มีความสัมพันธกับแนวคิดเรื่องประชาสังคม ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร (2549: 110 160 ) ไดอธิบายวาเปนประชาคมที่กลับมาใหม เปนเรื่องความสัมพันธ เปนเรื่องของการ
สมาคมติดตอสื่อสารกันของคนในสังคม ที่เปนอิสระจากรัฐและกลไกตลาด และเปดกวางในรูป
ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม ที่มีเครือขายโยงใยกวางเพื่อมุงหาขอยุติหรือ
หลักการรวมกัน เพื่อสรางวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยที่เขมขน และมีที่วางใหกับความแตกตาง
หลากหลาย และสิทธิในการเชื่อฟงรัฐของประชาชน
ในปจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับประชาสังคม ไดรับความสนใจและมีการนําเอาแนวคิดนี้มา
ใชอยางกวางขวาง แตการใหคํานิยามของคําวาประชาคมมีความแตกตางกันไปตามทัศนะ
มุมมองและวัตถุประสงคของนักวิชาการ บางแนวคิดประชาสังคม คือ พื้นที่ทางสังคมที่เปน
เอกเทศจากการควบคุ ม บั ง คั บ โดยรั ฐ เป น สิ่ ง ที่ เ กิ ด จากการรวมตั ว กั น ของกลุ ม คนเพื่ อ ทํ า
ประโยชนตอสาธารณะ ที่อํานาจรัฐไมสามารถจัดการได (ไชยรัตน 2545 ; อเนก 2542 ;ธีรยุทธ
2547) แตบางแนวคิดมุมมองของประชาคมยังเปนเรื่องที่ไมสามารถแยกภาครัฐและประชาชน
ออกจากกันไดอยางเด็ดขาด แตเปนมุมมองที่มองวา ประชาคม คือการรวมกันเปนกลุมหรือ
องคกร ซึ่งอาจจะมีทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคสังคม ในลักษณะที่เปนหุนสวนกัน
เพื่อทําประโยชนตอสาธารณะ (ชูชัย 2540; ยุทธนา และสุพิตา 2542 ;โกมาตร 2544)
อยางไรก็ตามถึงแมประชาสังคมจะมีแนวคิดที่แตกตาง แตเพื่อประโยชนในการวิเคราะห
การสื่อความหมายและการนิยามประชาคม โกมาตร จึงเสถียรทรัพย จึงเสนอใหแยกแยกให
เห็นองคประกอบยอยของประชาคม และ ความสัมพันธระหวางองคประกอบยอยของประชาคม
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ที่ปรับปรุงจากแนวคิดของ แบรตตัน (Bratton 1994 อางถึงใน โกมาตร 2544: 26 – 34) เพื่อ
พิจารณาถึงขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติใหชัดเจนขึ้นดังนี้
องคประกอบแรก คานิยมและบรรทัดฐาน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย เสนอใหขยาย
องคประกอบนี้ใหกินความที่ครอบคลุมไปถึงจิตสํานึกทางสังคมที่นาจะใหความหมายที่ชัดกวา
ซึ่งจิตสํานึกประชาคม (Civil consciousness) หมายถึงความตื่นตัวของสังคมและการยอมรับใน
สาธารณชนถึงความสําคัญของคุณธรรมแหงประชาสังคม ดวยการเห็นความสําคัญและเคารพใน
คุณคาของความคิดริเริ่มอิสระของปจเจกบุคคลที่จะทํางานเพื่อสวนรวม โดยไมตองอยูภายใต
อาณั ติ ข องอํ า นาจทางการเมื อ งที่ เ ป น ทางการ และเน น การมีส ว นร ว มอย า งสมั ค รใจในการ
สรางสรรคสังคม
องคประกอบที่ 2 โครงสรางองคกรประชาคม สิ่งที่ควรพิจารณามี 3 ประการคือ 1)
บางองคกรแมวาจะเปนองคกรในภาครัฐ หรือ ธุรกิจเอกชนแสวงหากําไร แตมีกิจกรรมหรือ
โครงการหลายอยางที่ถือไดวาเปนcivil action จึงอาจเปนการคลาดเคลื่อนหากมององคประกอบ
นี้โดยใชลักษณะขององคกรหรือหนวยงานเปนหลัก 2) บุคคลตางๆ ในภาคราชการ หรือในภาค
ธุรกิจแมจะทําหนาที่ในภาครัฐหรือตลาดอยู แตบุคคลเหลานี้มักมีบทบาทอื่นๆ นอกเวลาทํางาน
หรือแมแตเวลาทํางานตามปกติ บทบาทเหลานี้เปน civic engagement ซึ่งบางครั้งไมมีองคกร
ใดๆ มารองรับ จึงตองรําลึกเสมอวาองคกรประชาสังคมตองมีความหมายครอบคลุมปจเจกชนที่
มี civic mind เหลานี้ดวย 3) องคกรประชาคมไมไดหมายถึงองคกรพัฒนาเอกชน แตมี
ความหมายครอบคลุมถึงองคประกอบ หรือชุมชนทุกรูปแบบที่มีการจัดความสัมพันธทางสังคมที่
สะทอนจิตสํานึกประชาคม
องคประกอบที่ 3 เครือขายการสื่อสารสาธารณะ (network of public communication)
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย เสนอวาจุ ดเนนน าจะอยูที่การแสวงหาปริมณฑลสาธารณะที่เปน
ทางเลือกใหมๆ ที่จะถวงดุลและตานทานการครอบงําโดยสื่อสารมวลชลกระแสหลัก และเสนอ
ใหใชคําวา civic network แทน network of public communication ซึ่ง civic network หรือ
เครือขายทางสังคม หมายถึง โครงสรางและกระบวนการที่เ ชื่อมโยงองคกรอิสระสาธารณะ
ประโยชนและปจเจกชนอิสระเขาดวยกัน และทําใหเกิดการสื่อสารสนทนาระหวางองคกรเหลานี้
กับปจเจกชน และ สาธารณชนในเครือขายประชาสังคม ซึ่งกระบวนการนี้จะยกระดับจิตสํานึก
ของปจเจกบุคคลจากการเปนฝายถูกกระทํามาเปนฝายกระทําตอสังคม
องค ป ระกอบทั้ ง 3 ประการต า งเป น เหตุ ป จ จั ย ให แ ก กั น และกั น ซึ่ ง หากได รั บ การ
เสริมสรางใหเขมแข็งจะนําไปสูการตกผลึกของอุดมการณประชาสังคม สถาบันประชาสังคมที่
เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตในสังคมได และ ดํารงอยูและเปลี่ยนแปลงไปภายใตบริบทของสังคม
จึงเห็นไดวาพัฒนาการทางแนวคิดที่พยายามอธิบายหรือใหคําจํากัดความของ ประชาสังคม
นั้นไดขยายสูระดับที่กวางขึ้น โดยการเชื่อมโยงกับพันธมิตรอื่นในสังคม เปนเครือขายที่มีความ
หลากหลายของกลุมคนที่เขารวมในสวนของประเด็นปญหาที่ตองการผลักดัน และ พัฒนาการ
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แนวคิดเกี่ยวกับประชาคมมิไดหยุดนิ่งเพียงการอธิบายรูปแบบประชาสังคมเทานั้น ยังไดรับการ
อธิบายในบริบทที่กวางออกไปในรูปแบบที่เรียกวา ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม
พัฒนาการเคลื่อนไหวทางสังคมจึงมีความแตกตางกันตามบริบทและประวัติศาสตรของ
สังคมนั้นๆ นักทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม อยาง อเล็น ทูเรน และ เยอเก็น
ฮาเบอมาส (Alain Touraine & Habermas) มีความคิดเห็นวาระบอบประชาธิปไตยของสังคม
post – modern อยูในภาวะเสื่อมสลายกลายเปน รัฐอํานาจนิยมที่ปกครองดวยเทคโนแครต
รัฐบาลตกอยูใตอํานาจการควบคุมของพลังตลาดผูคนก็ถูกควบคุมดวยระบบเทคโนแครตของ
รัฐบาลและพลังของตลาด คนงานถูกแปรเปลี่ยนเปนผูบริโภค และถูกครอบงําชี้นําโดยตลาด
ขบวนการเคลื่ อนไหวทางสั งคมเปนวิถีทางเดีย วที่ ป จเจกบุค คลจะฟนฟูเ สรีภาพของเขาได
แบรนด กลาววาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมดังกลาวมุงไปที่ปญหาคุณภาพชีวิต สิทธิที่เทา
เทียมกัน ศักยภาพของบุคคล การมีสวนรวมทางการเมือง มากกวาปญหาเรื่องการกระจาย
รายได หรือ ความขัดแยงดานชนชั้น (Brand 1990 อางใน ผาสุก 2543: 53 – 56)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางสังคม จึงเปนการปฏิบัติการรวมกันของ
คนกลุมหนึ่งที่ทาทาย กับ จริยธรรม ผูมีอํานาจ กลุมอื่นๆ หรือวัฒนธรรมอื่นๆ โดยประชาชน
ซึ่งมีเปาหมายที่จะสงเสริมการอยูรวมกัน หรือตอตานการเปลี่ยนแปลงหนึ่งๆ ในสังคมที่ตนเอง
อยู (Wilson 1973; Turner and Killian 1987; Tarrow, 1994) ซึ่งในแนวคิดของชารล ทิวลี่
(Charles Tilly, 2004 :3 - 4) การเคลื่อนไหวทางสังคมประกอบดวย 3 องคประกอบหลักตาม
คือ 1) มีการรณรงคตอตาน โดยการรวมมือกัน และการพยายามลดความนาเชื่อถือของผูมี
อํานาจ (รัฐ) 2) การแสดงออกของการเคลื่อนไหวทางสังคม เปนการแสดงออกที่เกี่ยวของกับทุก
เรื่องของการแสดงออกทางการเมือง 3) การแสดงออกการเคลื่อนไหวทางสังคม (WUNC) เปน
การแสดงออกสาธารณะที่เกี่ยวของกับ การมองเห็นคุณคา ความเปนหนึ่งเดียว จํานวนสมาชิก
และพันธะสัญญา ของผูรวมขบวนการ
กรณีของประเทศไทยเชนกัน ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร (2549: 129 - 135) ไดอธิบาย
ขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนในระดับรากหญาในประเทศโลกที่สาม ไว 3 ประการคือ 1)
ขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนในระดับรากหญา มีสาเหตุมาจากความไมยุติธรรมทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ประเด็นในการเคลื่อนไหวเกี่ยวของกับเรื่องความ
เปนความตายของคนในทองถิ่นหรือชุมชนมากกวาเปนเรื่องรสนิยม เชน การเคลื่อนไหวเพื่อ
ตอตานการตัดไมทําลายปา การสรางเขื่อนขนาดใหญ 2) กลุมคนที่เขารวมเคลื่อนไหวเปน
ประชาชนคนชั้นลาง เชน ชาวนาชาวไร คนยากคนจน และผูดอยโอกาส 3) ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมของประชาชนระดับรากหญาเปนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ใ ห
ความสําคัญกับเรื่องของวัฒนธรรม การเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม เปนความพยายามที่จะตาน
กระแสโลกาภิวัฒนแบบหนึ่ง ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหมในระดับรากหญาเปน
ขบวนการวัฒนธรรมชุมชน เปนขบวนการที่เนนการพัฒนาแบบใหทองถิ่นหรือชุมชนเปนตัวตั้ง
วัฒนธรรมชุมชนหมูบานไทย จึงเปนขบวนการที่เชื่อมั่นวาจะนําไปสูการพัฒนาแบบไมทําลาย
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ลางสถาบันชุมชนหมูบานไทย แตใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได และทําใหขบวนการเรียกรองมี
เหตุ ผ ลและมี ค วามเป น ไปได สู ง เพราะข อ เรี ย กร อ งที่ ว างอยู บ นพื้ น ฐานของความเชื่ อ และ
วัฒนธรรมพื้นบานของไทยเรา (ฉัตรทิพย 2529 อางใน ไชยรัตน 2549: 135 - 147)
การเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราในชุมชนบานโคกแหงนี้เชนเดียวกัน ปญหาสุราที่ฝง
รากมากับชุมชน และ วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น ทําใหผูนําของชุมชนอยางพระประยงค
เจาอาวาสวัดบานโคก ที่จําพรรษาอยูที่วัดมาเกือบ 30 พรรษา ทานไดพยายามแกไขปญหาสุรา
โดยการเทศนสั่งสอนชาวบานแตยังไมไดผล ทานเลาใหฟงวาเพราะชาวบานไมไดมีสวนรวมมี
แตทานสั่งสอน ชาวบานจึงมั กลักลอบนํ ามาดื่มในวัด เมื่อมีโครงการวัดปลอดสุ ราของทาง
เครือขายสังฆประชาพัฒนาชุมชนอําเภอ น้ําพอง ทานจึงสมัครเขารวมโครงการ และคาดหวัง
จะใหประชาชนเห็นความสําคัญ จนเกิดการผลักดันและเกิดการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุรา
รวมกัน
โครงการวัดปลอดสุราที่พระประยงค นําเขามาสูในหมูบานนั้น พระประยงคไดเลาใหฟง
วากระบวนการขับเคลื่อนในชุมชนชวงแรกมีการประชาคมชาวบาน โดยมี ครูวารม พอสมุย
และพระประยงค เปนผูอภิปรายปญหาสุราและขอดี ขอเสีย ของโครงการวัดปลอดสุรา แลวให
ชาวบ า นลงมติ ชาวบา นจะรับ โครงการหรื อ ไม ครูว ารม ผู นํ า อภิ ป รายในวั นนั้ น บรรยาย
เหตุการณใหฟงวา สุราสรางความวุนวายและทําใหเกิดการทะเลาะวิวาทในกลุมวัยรุน ชุมชน
จางหมอลําราคาแพงตั้งแต 10,000 - 100,000 บาท ก็ไมไดดู ตํารวจ และ อปพร. ที่จางมาคุม
งานก็ไมสามารถควบคุมได พอแมควบคุมลูกของตนเองไมได ชาวบานจึงยอมรับรวมกันวาถา
มีงานในวัด ตองไมมีเหลา ชาวบานเห็นดวยกับโครงการอยางเอกฉันท แมแตอายรี อดีต
ประธานเยาวชนที่ชาวบานมองวาเปนกลุมสรางปญหาเลาวา วัยรุนเห็นดวยกับการทําวัด
ปลอดสุราเหมือนกัน เพราะวัดไมใชเปนสถานที่ควรจะมีกิจกรรมบันเทิง วัดไมควรมีทั้งสุราและ
มหรสพ
ที่ประชุมวันนั้นจึงคัดเลือกกรรมการดําเนินการเฉพาะกิจ พระประยงคเ ลา ใหฟงวา
คณะกรรมการประกอบดวย เจาอาวาสเปนที่ปรึกษา ครูวารม เปนรองประธานที่ปรึกษา
พอสมุย ผูใหญบานหมู 13 เปนประธานกรรมการ ผูใหญนน ผูใหญบานหมู 9 เปนรองประธาน
มีผูนําชุมชนและกรรมการหมูบานทั้ง 2 หมู เปนกรรมการโดยตําแหนง และยังมีอาสาสมัครวัด
ปลอดสุราจํานวน 9 คน ที่พระประยงคคัดเลือกมาเปนกรรมการ โดยมีเกณฑในการคัดเลือก
อาสาสมัครตองประกอบดวย 2 อยาง คือ 1) คนที่มีความพรอม ทั้งวิสัยทัศน ฐานะ ครอบครัว
สติปญญา ซึ่งจะทําใหไดคนที่มีศักยภาพทํางาน เขาใจโครงการ สามารถถายทอดได และ 2)
ตองเปนบุคคลที่คนในชุมชนเชื่อถือ แมแกว อดีตคนเคยขายสุราเลาใหฟงวา ผูใหญสมุย
และ ครูวารมไมดื่มสุราทั้งคูไมดื่มสุรามานานแลว และเมื่อสอบถามครูวารม ทานเลาใหฟงวา
ทานเลิกสุรามานานแลวเกือบ 30 ปเพราะมีบทบาทเปนผูนําการดื่มสุราทําใหเกิดปญหาตอการ
ทํ า งานและลดความน า เชื่ อ ถื อ ส ว นพ อ สมุ ย เลิ ก สุ ร ามานาน 10 กว า ป เ พราะป ว ยเป น
โรคเบาหวาน
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หลังจากที่กรรมการวัดปลอดสุราไดรับประชุมชี้แจงการดําเนินงานวัดปลอดสุรา จาก
กิจกรรมเปดเวทีชุมชนระดับอําเภอแลว ครูวิชิต เลาวากรรมการไดรวมตั้งกติกาของชุมชน แลว
ประชาพิจารณชาวบานดวยการสงจดหมายสอบถามชาวบาน ชาวบานสวนใหญเห็นรวมดวย
กรรมการวัดปลอดสุราจึงขอรับการสนับสนุนจากอบต. ในการจัดทําปายประกาศมติของชุมชน
ติดประตูทางเขาวัดทั้ง 2 ดาน และบริเวณสี่แยกของหมูบาน อบต.ไดใหงบประมาณสนับสนุน
ซึ่งปายประกาศมติของชุมชนที่ผูวิจัยสังเกตเห็น เปนปายสังกะสี พื้นสีเหลือง ตัวหนังสือสีแดง
มีเนื้อความเขียนวา "ประกาศวัดบานโคก เรื่องโครงการวัดปลอดสุรา ดวยชาวบานโคกจะรวมใจ
กันไมนําสุราเขาไปขายไปดื่มในวัด ตามนโยบายโครงการวัดปลอดสุราถาวรเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา มหาราช โดยมีกติกาของคณะกรรมการอาสาสมัครปองกันและควบคุมดังนี้ 1)
ผูฝาฝนขําสุราเขาไปขายในวัด ปรับ 1000 บาท 2) ผูฝาฝนนําสุราเขาไปดื่มในวัด ปรับ 500
บาท ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2549 ลงชื่อพระประยงค เจาอาวาสวัด นายสมัย
วงษสาหาราช หัวหนาและอาสาสมัครปองกันและควบคุมวัดปลอดสุรา"
ตั้งแตเริ่มทําโครงการครูวิชิตเลาใหฟงวา ยังไมมีการลงโทษปรับชาวบาน เพราะยังไมมี
คนทําผิดกฎกติกาชุมชน ชาวบานรับทราบและปฏิบัติตาม เมื่อสอบถามชาวบานพบวาทุกคน
ในหมูบานรับรูวาวัดบานโคกเปนวัดปลอดสุรา จะตองไมนําสุรามาขายในวัด ซึ่งนองรินทร
ชายหนุมวัย 25 ป เลาใหฟงวาไดรับทราบโครงการวัดปลอดสุรา จากการแจงทางหอกระจาย
ขาวโดยผูใหญบาน และพระประยงค การบอกตอกันของชาวบาน และปายประกาศที่ติดสี่แยก
ของหมูบานและหนาวัด ตนเองรับทราบและเขาใจการปฏิบัติตามกติกาชุมชน แตการมีมหรสพ
อยูในวัดทําใหนองรินทรและชาวบานไมแนใจวาจะสามารถแกไขปญหาในวัดไดจริง
การจัดมหรสพในวัด เปนประเด็นที่ทั้ง พระประยงค ผูนําชุมชน และชาวบานสวนใหญ
ตางมองวาเปนสาเหตุของปญหาสุราในวัดเชนกัน จึงไดขับเคลื่อนผลักดันใหเกิดกฎกติการวม
ของชุมชนอีกอยางหนึ่งคือ การหามจัดงานมหรสพในวัด ครูวารมเลาเหตุการณชวงนี้ใหฟงวา
“ถามีมหรสพในวัดก็จะมีสุราอยู ก็มีเหลาอยู ถาเอาสิ่งบันเทิงอยูมันก็จะยังมีเหลาอยู คนกินก็
คนในหมูบานเรา ก็เลยเกิดกระแสหลายอยางเกิดหลากหลายกันไป จึงไมใหมีมหรสพในวัด”
โดยพระประยงค เลาใหฟงวาหลักการในการขับเคลื่อนแกไขปญหาสุราในชุมชน ผานโครงการ
วัดปลอดสุราทานยึดหลักธรรมในการทํางาน คือ อิทธิบาท 4 และ อริยสัจ4 ทานเลาวา ทุกข
คือ ปญหาที่เกิดจากการกินเหลา สมุทัย คือ เหตุจากการกินเหลา ก็คือ มหรสพในวัด
ดังนั้นถาเอาอริยะสัจ 4 ไปแกปญหา การเอามหรสพออกจากวัดจึงเปนการแกที่สาเหตุปญหา
และในการแกไขปญหาตางๆ ถาปราศจากหลักธรรมแลวจะมองไมเห็น เชนคนกินเหลาในวัด
เพราะเอาบั้งไฟมาในวัด ดังนั้นถานําบั้งไฟออกไปก็ดับที่เหตุ
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แมทุกคนในชุมชนตางเห็นรวมกันวามหรสพในวัดเปนสาเหตุของดื่มสุรา แตชาวบาน
สวนหนึ่งไมไดเห็นดวยกับการนํามหรสพออกนอกวัด และไมมีใครในชุมชนกลาออกมาคัดคาน
การเคลื่อนไหวแกไขปญหาของชุมชนอันมีพระประยงคเปนแกนนําหลัก ทั้งนี้อาจเนื่องจากคน
ในชุมชนมองวาเปนการขับเคลื่อนที่กอใหเกิดประโยชนกับชุมชนมากกวาผลเสียตอชุมชน และ
ชาวบานสวนหนึ่งยังมองวาเปนสิ่งที่ดีที่ทําใหวัดกลับกลายเปนสัญลักษณทางศาสนาที่เขมขนขึ้น
ดังที่ อายรี พูดวา“คนก็ไมเขาไปกินกันในวัด แตกอนคนเขาไปกินกันในนั้นก็สบาย พวกโบสถ
พวกศาลา ก็ผูคนเมากันมากมาย แตตอนนี้ผมวาดี มันมีเฉพาะพิธีกรรมลวนๆ ... การบวชนาค
ก็ศักดิ์สิทธิ์ขึ้น” และ อายรีเชื่อวาถาวัดไหนยังคงมีการจัดมหรสพในวัดอยูจะไมสามารถเปนวัด
ปลอดสุราไดอยางแนนอน
นอกจากนี้พระประยงคเลาใหฟงวา ในการดําเนินการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราใน
ตําบลบัวงาม ชวงแรกมีวัดเขารวมโครงการ 3 วัดและขยาย เปน 6 วัด (จากวัด 12 วัด) ทานจึง
ไดขอบิณฑบาตเจาอาวาสวัดทั้ง 12 วัด เขารวมโครงการทั้งหมดเพื่อใหเกิดพลังการขับเคลื่อน
และพลังมวลชน เขามากระตุนและประเมินการทํางาน ซึ่งจะดีกวาการขับเคลื่อนเฉพาะชุมชน
เดี ย วอย า งบ า นโคก "อาศั ย การรวมพลั ง ของคนจํ า นวนมาก ขั บ เคลื่ อ นโดยวิ ถี ตั ว อย า ง
โครงการวัดปลอดสุรา ถาทําแตละวัดตามลําพังของวัดตนเองก็ไมมีความคืบหนา ไมสามารถ
เห็นเปนรูปธรรม วาวัดนั้นดําเนินการไปถึงไหน แตถาทําเปนกลุม มันสามารถมองเห็นได ทํา
ได มันมีการประเมิน มันมีการดําเนินการ มันไปดวยกัน มันมีการรายงาน ถาเราทําคนเดียว
มันประเมินไมได มันตองขับเคลื่อนคนดวย" จึงทําใหตอมากลุมประชาคมสุขภาพตําบลบัวงาม
ผลักเปนนโยบายของกลุม และเปน ผูติดตาม กระตุน ประสานงาน ใหเกิดการขับเคลื่อนตอ
ซึ่งพอบัณฑิตประธานประชาคมรักษสุขภาพบัวงามเลาใหฟงวา วัดในตําบลบัวงามสามารถเปน
เขตปลอดสุราถาวร 100% และทางกลุมประชาคมไดวางแผนขยายเขตปลอดสุราสูครัวเรือน
บานโคกแหงนี้มีครัวเรือนสมัครเขารวมโครงการ 40 ครัวเรือน จาก 417 ครัวเรือน
การเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราของชาวบานโคก เปนขบวนการที่เนนการพัฒนาแบบ
ใหทองถิ่นหรือชุมชนเปนตัวตั้ง ที่ไมไดยึดติดในการนําเอาอดีตหวนกลับคืนมาเหมือนเชน
แนวคิดของ ฉัตรทิพย นาคสุภา เสียทีเดียว แตเปนขบวนการวัฒนธรรมชุมชนที่ยืนอยูบน
พื้นฐานของความเปนจริงกับสภาพปญหาในปจจุบันของชุมชน เปนการเคลื่อนไหวที่มีรูปแบบ
เปนวิถีประชาคมแบบชาวบานที่มีบางประเด็นแตกตางจากแนวคิดของนักวิชาการดานการ
เคลื่อนไหวสังคมแนวใหมทั้ง ไชยรัตน
เจริญสินโอฬาร (2545) และชารล ทิวลี่ (2004)
ดังที่นําเสนอในขางตน และหากนําแนวคิดของ แบรตตัน ที่ปรับปรุงโดยโกมาตร จึงเสถียร
ทรัพย (2544) มาวิเคราะหสามารถจําแนกองคประกอบของประชาคม หรือ กระบวนการ
เคลื่อนไหวของชุมชนบานโคกที่ขับเคลื่อนดวยวิถีประชาคมแบบชาวบานไดดังนี้
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ประการแรก การเคลื่อนไหวของชาวบานไมไดปฏิเสธอํานาจรัฐหรือการพัฒนาของ
ภาครัฐ กลาวคือ แมวาทั้งแกนนําและชาวบานตางรับรูวาผูผลักดันในแกไขปญหาเรื่องสุราและ
เปนเจ าของโครงการ คือ โรงพยาบาลน้ําพอง ชาวบานต างยอมรั บโครงการและเกิ ดการ
เคลื่อนไหวในชุมชน ดวยเหตุผลสําคัญ 2 ประการคือ ความเคารพศรัทธาและยําเกรงตอบารมี
ของพระประยงคผูนําการเคลื่อนไหว และ จิตสํานึกในการมองเห็นปญหารวมกันวา สุราคือ
ปญหาที่ชุมชนไมสามารถควบคุมตองชวยกันแกปญหา และ เปาหมายในการเคลื่อนไหวของ
ผูนํากับชาวบานเพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และ วิถีประเพณีของชุมชนใหดีขึ้น ประการที่สอง
ชาวบานที่เขารวมขับเคลื่อนการแกไขปญหาสุราในชุมชน มีความหลากหลายทั้งชนชั้น และ
หลายองคกร ทั้ง ภาครัฐ และ ชาวบาน แตคนเหลานี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของจิตสํานึกในการแกไข
ป ญ หาสุ ร าของชุ ม ชนร ว มกั น และมี ก ารจั ด โครงสร า งของกลุ ม อย า งหลวมๆ มี ผู นํ า การ
เคลื่อนไหวชัดเจน ที่ผสมผสานกันระหวางผูนําที่เปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งสวนใหญ
เปนกลุมเดียวกันกับที่เคลื่อนไหวเรื่อง ปาชุมชน (ซึ่งจะกลาวถึงในบทถัดไป) ประการที่สาม
มีการสรางเครือขายสื่อสาธารณะ ระหวางชุมชนโดยการแสวงหาแนวรวมทั้งในชุมชนและจาก
ชุมชนใกลเคียงจนสามารถครอบคลุมทั้งตําบล ซึ่งเปนการเพิ่มอํานาจในการตอรองกับกลุมที่
ไมเห็นดวยในการเคลื่อนไหว มีการกระจายขบวนการเคลื่อนไหวออกไปครอบคลุมสวนตางๆ
ของสังคมใหกวางขึ้น ทําใหเกิดการสื่อสารและการประเมินติดตามดวยการประชุม ทําให
สามารถขั บ เคลื่ อ นพลั ง ชุ ม ชนไปได จนสามารถผลั ก เป น นโยบายของกลุ ม ประชาคมรั ก ษ
สุขภาพของตําบล
นอกจากนี้ประเด็นที่ผูวิจัยมีทัศนะวาควรจะจะมีการวิเคราะหเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถ
มองเห็นภาพของกระบวนการเคลื่อนไหวของชุมชนที่ชัดเจนและสามารถนําไปประยุกตใชใน
กรณีชุมชนอื่นๆ ประการที่สี่ คือ รูปแบบ หรือ วิธีการเคลื่อนไหว ซึ่งกระบวนการเคลื่อนไหว
แกไขปญหาสุราในชุมชนแหงนี้อาศัยเวทีการทําประชาคมหมูบาน จากการที่ผูวิจัยไดเขาไป
สังเกตปรากฏการณในชุมชนพบวาแมชาวบานจะเรียกวาเปนการทําประชาคมแตเปนประชาคม
ที่มีลักษณะเรียกประชุมชนบาน มีการนําอภิปรายโดยผูนํา และจึงการนําปญหามาถกเถียงและ
หาทางออกรวมกัน ดังที่ชาวบานบางกลุมเรียกวา “โส หรือ โสเหร” จนสามารถสรางกฎกติกา
ของชุมชนได และมีการประชาสัมพันธใหชาวบานไดรับทราบโดยทั่วถึงทุกรูปแบบ เชน ปาย
ประกาศ หอกระจายขาว และปากตอปาก ซึ่งการโสเหรเปนลักษณะเฉพาะของชาวอีสานที่มี
ผลการศึกษาวิจัยหลายชิ้นวาเปนวิธีที่สามารถใชในการแกไขปญหาของชุมชนได
การขับเคลื่อนแกไขปญหาสุราในชุมชนบานโคกแหงนี้ ดูเหมือนวาชาวบานโคกจะเห็น
ดวยและ ไดผลลัพธเปนที่นาพอใจของทั้งทางฝายสงฆ ผูนําชุมชน รวมถึงเครือขายสังฆประชา
พัฒนาชุมชนอําเภอน้ําพองที่มีโรงพยาบาลเปนผูประสานงาน อยางไรก็ตามเสียงเลาของพอ
ประสม หัวหนาคุมศรีสุข ผูจัดบวชนาคลูกชายคนเล็กในงานบุญบั้งไฟของหมูบานปนี้ที่เลา
ความรูสึกหลังการจัดงานบุญบั้งไฟผานไป 2 สัปดาห “ปนี้ขบวนแหหยุดอยูหนาวัด ขบวนนาค
เขาวัด ขบวนบั้งไฟเขาหมูบาน” ทําใหผูวิจัยเริ่มสัมผัสถึงนัยยะการตอรองของกลุมทุนและ
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อํานาจตางๆ ในชุมชนภายใตเงื่อนไข วัดปลอดเหลา ชุมชนลดสุรา ที่ชุมชนกําลังสื่อใหทราบ
ผานงานบุญประเพณีบั้งไฟ
การปรับเปลี่ยนวิถีการปฏิบัติการบริโภคสุราที่อยูทามกลาง การตอรอง ตอสูของทุน
ตางๆ ในชุมชน: มองผานประเพณีบุญบั้งไฟ
“โอ โอ ว โอ โอว โอ โอ โอ ขอเหล า เด็ ด นํ า เจ า จั ก โอ ง ขอเหล า โทนํ า เจ า จั ก ถ ว ย
หวานจ็วยๆ ตอยฝากหลานชาย ตักมายาย หลานชายใหมันขู ขั้นบขูตูขอยก็บหนี ตายเปน
ผีกะสิมาหลอก ออกจากบานก็สิหวานดินนํา.....” เสียงเซิ้งขอเหลาในงานบุญบั้งไฟของหมูบาน
โคกยังมีใหผูวิจัยไดสัมผัสเหมือนเชนทุกป
เชาของวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 พอประสมเลาวา พระครู และผูใหญบานไดเรียก
ประชุมชาวบาน และผูเฒาผูแกของเพื่อประชุมปรึกษาหารือจะจัดบุญบั้งไฟในหมูบานปนี้หรือไม
เนื่องจากปนี้มีงานบุญบั้งไฟเงินลานของอบต. แลว วันนั้นพระครู ผูอํานวยการโรงเรียน มัค
ทายกวั ด และชาวบ า น ต า งมี ม ติ เ ห็ น ว า สมควรให มี ก ารจั ด งานบุ ญ บั้ ง ไฟในหมู บ า นทุ ก ป
เนื่องจากชาวบานเชื่ อวาเป นประเพณี ของหมูบานที่ จะทํ าการบูชาพญาแถน ใหฝ นตกตาม
ฤดู ก าล ถ า ไม ทํ า อาจเกิ ด ความเสี ย หายแก ชุ ม ชนได ในที่ ป ระชุ ม วั น นั้ น พระประยงค
ผูอํานวยการโรงเรียน ผูใหญบาน ผูเฒาผูแก และมัคทายกวัด จึงไดรวมกําหนดรูปแบบของงาน
กําหนดวันจัดงาน มีการตกลงจัดขบวนบั้งไฟ มีบั้งไฟของแตละคุม แตปนี้ไมมีการแขงขัน มี
การกําหนดสถานที่จุดบั้งไฟยายไปอยูที่ดานทุงหนาโรงเรียนและไดตกลงเก็บเงินชาวบานคนละ
200 บาท เพื่อจัดงานและซื้อบั้งไฟ งานบุญบั้งไฟของหมูบานโคกปนี้จึงจัดขึ้นหลังจากงานบุญ
บั้งไฟเงินลานของอบต. ได ประมาณ 2 สัปดาห (หมูบานอื่นๆ ก็เชนเดียวกันสวนใหญมีการจัด
งานบุญบั้งไฟของหมูบานหลังการจัดงานบุญบั้งไฟ อบต.)
แมจะดูเสมือนเปนการจัดตามประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมาในชุมชน แตแทที่จริง
แลวแกนนําชุมชน ทั้งพระสงค และ ชาวบานสวนหนึ่งตางไมพอใจกับการจัดงานของ อบต. ดังที่
อายรีเลาความรูสึกของตนเองและชาวบานใหฟงวา “เพราะคนสวนใหญในหมูบานไมมีสวนรวม
ไมมีบทบาท คิดวาเจาของไมใชผูจัด ไมไดรวมเปนเจาภาพ เปนงานของอบต. ไมไดทําให
ชาวบานเกิดเอกภาพ คนมองวางานบุญบั้งไฟอบต. มีเฉพาะอบต.เทานั้นที่ทํา เทานั้นที่เปน
เจาภาพ กรรมการอบต.ก็พูดกันเอง แตไมไดใหเขาชวย คนสวนใหญไมมีบทบาท แมแตคน
ไปเบิ่ง(ดู)ยังไมอยากไป ชวงกลางวันก็มีแตเฉพาะพวกที่ไปแห แตที่จัดในหมูบานคือบุญของ
เจาของ ชาวบานก็ชวยกันก็หาใหมี มวนหลาย ภูมิใจในความเปนเจาของ งานอบต.ก็ไมเทา
เปนเฉพาะกรรมการอบต.เทานั้น” งานบุญบั้งไฟซึ่งเปนบุญประเพณีที่สะทอนการรวมทุนใน
ชุมชน โดยใชวิถีของการโฮมกัน ทําใหชาวบานรูสึกมีสวนรวม และเปนเจาของงาน แต บุญบั้ง
ไฟอบต.ปนี้วิถีการโฮมกันของชาวบานถูกตัดออกไปเปนเพียงการแสดงอํานาจทุนทางเศรษฐกิจ
ของกลุมอบต.แทน จึงทําใหชาวบานสวนหนึ่งรูสึกไมพอใจ
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นอกจากนี้เบื้องหลังของการจัดงานบุญบั้งไฟอบต. เกิดปมขัดแยงขึ้นระหวางกลุมตางๆ
ในชุมชน โดยเฉพาะ ฝายสงฆ และผูนําชุมชน ที่เปนแกนนําการแกไขปญหาสุราในชุมชน และ
เปนผูที่พยายามดํารงกฎกติกาของชุมชน ถูกฝายอบต. ที่ครั้งแรกดูเสมือนวาจะเห็นดวยและ
สนับสนุนโครงการวัดปลอดสุรา เชน การใหเงินสนับสนุนการทําปายประชาสัมพันธกติกาของ
ชุมชน ไดพยายามสงเสริมใหมีอบายมุขในชุมชน และพยายามนําเสนอเรื่องอบายมุขใหเปนสิ่ง
ที่ถูกตองในสายตาของชาวบาน พระประยงค เลาถึงเหตุการณที่ผานมาดวยสีหนาไมสบายใจ
วา งานบุญบั้งไฟอบต.เงินลานครั้งแรกของตําบลจะจัดเปดโอเพน คือ เปดรับสมัครบั้งไฟจาก
ทุกสารทิศและใหมีการพนันแขงขันกันอยางเสรี พระประยงคไมเห็นดวยกับการแขงขันการ
พนันกันจึงขอในที่ประชุมอบต.ไมใหมีการเปดแขงขัน แตประธาน (หมายถึงนายก อบต.) ไม
อยากใหที่ประชุมรับหลักการเพราะถือวาผานมติที่ประชุมไปแลว มีการลอบบี้สมาชิกใหมีการ
จัดงานแบบเปดโอเพน และมองวาโครงการวัดปลอดสุราเปนการสวนกระแส และมองวาพระ
ประยงคบังคับใหชาวบานทําโครงการวัดปลอดสุรา
ผูใหญสมุยเลาใหฟงอยางกระจางวาพระประยงคไมเห็นดวยกับการจัดเปดแขงขันการ
พนัน ทานไดหามไมใหทํา และถาอบต.ยืนยันจะจัดงานอยางที่มีมติออกมาจากสภาอบต. พระ
ประยงคจะถอดรายชื่อของพระจากการเปนกรรมการจัดงานในครั้งนี้ “บุญบั้งไฟเงินลานตอน
แรกเราประชุมกันอบต.กันและมีมติออกมาจะเปดแขงขันบั้งไฟเขาลงเลนการพนัน วันงานบั้งไฟ
เงินลานดวย แตหลวงพอหามไมใหเฮ็ด (ไมใหทํา) แมจะเปดประชุมตกลงกันมาแลวก็ตาม แต
หลวงพอเราไมเอา หลวงพอเราหามเราวาถาจะเปดแขงขันการพนันกันดวยก็ไมตองเอาพระไป
เปนกรรมการพระจะไมเปนกรรมการ เราบอกเอาพระออกเลยถามีเพราะบั้งไฟสายพระก็มี
พระเณรก็จะเลนการพนันตาม บั้งไฟเปดแขงขันทั่วไปในวันนั้นก็เลยไมเกิด” นอกจากนี้
ชาวบานมองวาการจัดงานบุญบั้งไฟครั้งนี้เปนความตองการในการสรางอัตลักษณใหกับอบต.
ดังที่ อายรี แกนนําวัยรุน สะทอนความคิดเห็นวา บุญบั้งไฟอบต. เปนการสรางสัญลักษณใหกับ
อบต. ชาวบานไมมีสวนรวม ไมมีบทบาท
อบต. ซึ่งมีทุนทางเศรษฐกิจที่สูงไดใชจายงบประมาณของอบต.ในงานบุญบั้งไฟเงินลาน
ครั้งนี้เปนจํานวนมาก ดังที่ อบต.ชง เลาใหฟงวาในครั้งแรกไดกําหนดงบประมาณไวที่ 250,000
บาท แตคาใชจายเกินงบที่ตั้งไว หมดเงินประมาณ 300,000 กวาบาท ในป 2551 อบต.จึง
วางแผนจะจั ด งานบุ ญ บั้ ง ไฟเงิ น ล า นอี ก โดยตั้ ง งบประมาณไว ที่ 450,000 บาท และอบต.
แสดงออกถึงทุนและอํานาจทางเศรษฐกิจตอชาวบานโดยการจัดงบประมาณสนับสนุนการทําบั้ง
ไฟแตละหมูบานหมูละ 3,000 บาท อยางไรก็ตามทุนทางเศรษฐกิจที่มีสูงกวาองคกรใดๆ ใน
ชุมชน ดังเชน อบต. ตองยอมหลีกทางใหกับผูนําการเคลื่อนไหวอยางพระประยงค และวิถีการ
โฮมกันเองของชาวบาน เพียงครัวเรือนละ 200 บาท จึงทําใหสมาชิกอบต. ที่เปนคนในพื้นที่
และเกาะติดกับสถานการณของพื้นที่ตระหนักถึงความรูสึกของชาวบาน ไดยอมรับในหลักการ
ของพระประยงคไมใหมีการพนันบั้งไฟเกิดขึ้น
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อยางไรก็ตามงานบุญบั้งไฟ อบต. ในระดับตําบลปนี้จะไมสามารถเปดโอเพนแขงขัน
พนันกันไดอยางเสรี อบต. ไดปรับเปลี่ยนกลยุทธจัดแขงขันประจําประดับหมูบานที่บานคําบอน
(บานของนายก อบต.) ผูใหญสมุยเลาวาที่อบต.ไมกลาแสดงตัวแขงขันอยางชัดเจน เพราะกลัว
แรงตาน และเกรงบารมีของหลวงพอ ทานเปนบุคคลที่กวางขวางสามารถเขาไดถึงระดับจังหวัด
มีรองเจาคณะจังหวัดคอยสนับสนุน คนที่ขัด (หมายถึงอบต.) จึงไมกลา เมื่อพระครูบอกใหเอา
การแขงขันพนันออกไปก็ตองเอาออก และ นองปม วัยรุน ไดวิพากษงานบุญบั้งไฟ อบต. วา
แทบไมเหลือประเพณีอะไรใหเห็น และ เปนการพนันอยางหนึ่งแลว ซึ่งนิธี เอียวศรีวงศ (2536
: 29 -32) ไดกลาวไวในงานวิจัยเรื่องทองเที่ยวบุญบั้งไฟในอีสานวาการพนันกลายเปนสวน
สําคัญในงานบุญบั้งไฟของหลายทองที่ไปแลว เนื่องดวยความสัมพันธกับวิถีชีวิตชาวนานอยลง
ในสมัยหลังทําใหหมายเดิมของงานบุญบั้งไฟเปลี่ยนไป อีกทั้งความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมในจังหวัดยโสธรมีการเลนการพนันบั้งไฟทั้ง 12 เดือน ไมเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟ
แบบเกาอีกเลย ในทัศนะของผูวิจัยแลวงานบุญบั้งไฟในชุมชนแหงนี้ก็เชนเดียวกัน หากไมมี
คนในชุมชนลุกขึ้นมาตอตานการเปดแขงขันพนันบั้งไฟของ อบต. ความหมายของบุญบั้งไฟก็
คงถูกเปลี่ยนไปเปนเสมือนการพนันชนิดหนึ่งนั่นเอง และนั่นก็เปนการแสดงออกของทุนและ
อํานาจตางๆ ที่มีอยูในชุมชนที่ตอตานการขับเคลื่อนปญหาสุรา
2 สัปดาหตอมาหลังการจัดงานบุญบั้งไฟเงินลานอบต. งานบุญบั้งไฟของหมูบานไดเริ่ม
ขึ้น เชาของ “มื้อโฮม” ผูวิจัยไดเขารวมกิจกรรมดวย เมื่อเขามาถึงบริเวณดานหนาวัด เงียบ
สนิทไมเห็นมีผูคนพลุกพลานดูเสมือนวาไมมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นในวัดเลย ผูวิจัยจึงเดินเขาไป
ดานในอุโบสถ สังเกตเห็นชาวบานกําลังโกนผมบวชนาค ปนี้มีนาคทั้งหมด 11 รูป ในบริเวณ
อุโบสถและในวัดไมมีสุรา ไมมีคนเมา มีแตผูเฒาผูแก พอแม และญาติของนาค รวมทั้งหมด
น า จะประมาณเกื อ บ 100 คน ตรงกลางอุ โ บสถมี บ าตรที่ บ รรจุ พ ระเครื่ อ งซึ่ ง ผู ใ หญ น น
ผูใหญบานหมู 9 เลาใหฟงวาเปนธรรมเนียมของชาวบานที่จะมีการบวชพระเครื่องพรอมกับบวช
นาคดวยเพื่อเสริมพระเครื่องใหมีความขลัง (ลักษณะคลายกับการปลุกเสกพระ) เจาอาวาสวัด
นวการาม พระครู นั่ ง อยู บ นอาสน ส งฆ กั บ พระอี ก จํ า นวน 2 รู ป ผู วิ จั ย จึ ง ได เ ข า ไปกราบ
นมัสการหลวงพอและสนทนาเกี่ยวกับพิธีบวชนาคในวันบุญบั้งไฟทานเลาใหฟงวาเปนธรรม
เนียมของหมูบานเมื่อถึงชวงงานบุญบั้งไฟจะมีการบวชนาครวมทุกปไมเคยขาด และผูวิจัยไดมี
โอกาสรับประทานอาหารรวมกับชาวบานมองไปทั่วบริเวณวัดไมมีสุรา เครื่องดื่มในวันนี้คือ
น้ําอัดลม และน้ําเปลา
เสร็จจากพิธีในวัดผูวิจัยไดนั่งรถวนรอบซอยหนาวัด และเขาตามซอยอื่นๆ 3 - 4 ซอย
สังเกตเห็นกลุมวัยรุนอายุประมาณ 17 – 25 ป ตั้งวงนั่งดื่มสุรากันบริเวณใตถุนบาน หรือแคร
หนาบาน เปนระยะๆ มีจํานวนประมาณ 10 กลุ ม กลุมละประมาณ 7 – 10 คน และป นี้
สถานที่จุดบั้งไฟเปนทุงนาบริเวณดานหนาของโรงเรียน ในงานมีการเตรียมจัด มหรสพ คือ
ดนตรี และมวย ที่บริเวณหนาโรงเรียน ถนนดานหนาโรงเรียนและบริเวณใกลโรงเรียนมีราน
ขายอาหารและเครื่องดื่มอยูตามขางทาง เกือบทุกรานมีเครื่องดื่มแอลกอฮอลตั้งวางโชวใหเห็น
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อยางชัดเจนทั้งเบียร และเหลาขาว แมแตรานกวยเตี๋ยวยังมีเบียรและเหลาขาวตั้งวางขาย
เมื่อถึงชวงเวลาประมาณบาย 3 โมงเย็น จึงเริ่มมีขบวนแห ขบวนแหนาคนําขบวน ตามดวย
ขบวนแหบั้งไฟของแตละคุม มีกลุมฟอนรําที่ไมมีรูปขบวนของชาวบาน ปนี้ยังมีการเซิ้งขอ
เหลาอยู ขบวนแหรอบหมูบานและเขามาสูวัด ในขบวนแหปนี้มีเหตุการณทะเลาะวิวาทแตยังไม
ทันลงมือทํารายกันผูนําชุมชนสามารถระงับเหตุได บริเวณสี่แยกกลางบานเพียง 1 ครั้ง แตไมมี
กินเหลาในวัด เมื่อขบวนแหมาถึงประตูหนาวัด ขบวนนาคที่ประกอบดวย พอแม ญาติพี่นอง
ของนาค ผูเฒาผูแก และชาวบานบางสวนที่ไมดื่มสุรา นําขบวนพานาคเขาไปในอุโบสถ แต
ขบวนบั้งไฟและ คนที่ดื่มสุราจนเมาแหเขาในหมูบาน นําบั้งไฟไปไวที่บานทําบั้งไฟหรือบาน
หัวหนาคุมเพื่อรอการจุดในวันรุงขึ้น
สวนงานบุญบั้งไฟ อบต. ปนี้ อบต. ชางผูไดรับมอบหมายใหเปนผูจัดขบวนแหของ
หมูบาน เลาใหฟงวาวาหมดเหลา 3 - 4 ขวด ตั้งแตวันเตรียมขบวนใหชาวบานที่จํานวน 6 – 7
คนที่มาชวยงาน งานนี้ผูใหญบานไมไดเขามารวม มีแตครูวารมที่มาชวยใหคําแนะนําในการจัด
ขบวน และ เมื่อถึง “มื้อโฮม” ที่มีการจัดแหบั้งไฟของ อบต. นองปม แกนนําของวัยรุนประจํา
หมูบานเลาใหฟงวา ขบวนแหเริ่มเดินจากหมูบานเพี้ยฟานไปยังสถานที่จัดงาน คือ บริเวณที่
สาธารณะของชุมชน (หางประมาณเกือบ 2 กิโลเมตร) วันนั้นขบวนแหทั้ง 4 โซน( 17 หมูบาน)
จะประกอบดวย 4 ขบวน คือ ขบวนเทิดพระเกียรติ ขบวนฟอนรํา ขบวนผาแดงนางไอ และ
ปดทายขบวนดวย ขบวนบั้งไฟ ซึ่งแตละขบวนตกแตงแขงขันกันอยางสวยงาม ริ้วขบวนยาว
ทําใหใชเวลาเดินนาน บุญบั้งไฟของอบต.ครั้งนี้ไมไดหามการดื่มสุรา ชาวบานทั้งวัยรุน และ
วัยทํางาน มีการดื่มสุรากันทั้งในขบวนแห และ ในสถานที่จัดงาน อายรี ผูที่นํากลุมวัยรุนเขา
ไปเที่ยวงานในปนี้ เลาใหฟงวา ไดพาเด็กวันรุนไปรวมงาน 1 คันรถ ประมาณ 10 กวาคน กอน
พาออกไปได แจ ง เตื อ นให วั ย รุ น อยา มี เ รื่ อ งกั บ ใคร แต ช ว งขากลั บ มี วั ย รุ น หมูบ า นอื่ น เข า มา
ทะเลาะวิวาทตีวัยรุนบานโคก จึงไดพาเด็กไปแจงความไปบานประธานสภา บานรองนายก
บุญบั้งไฟเงินลานปแรกของอบต.ปนี้ อบต. มีความภาคภูมิใจกับการจัดงานในครั้งนี้
มาก อบต.ชง เลาใหฟงวา โดยภาพรวมถือวาดี พี่นองเขารวมหลาย เปนผลงานของ อบต.
สวนการดื่มสุราไมไดหามเหมือนที่จัดในหมูบาน หามไมใหกินในวัด เปดใหมีการดื่มสุราอยาง
เสรี มันเปนของอบต. ทานนายกอบต. ไดพยายามทําเปนตัวอยาง จึงเพียงแคจิบทีละเล็กละ
นอย
แตมุมมองของชาวบานอยาง อายรี มองวา บุญบั้งไฟเงินลานของอบต. ไมประสบ
ผลสําเร็จ เพราะชาวบานไมมีบทบาท วัยรุนทุกบานไมมีบทบาท พอบานแมบานไมมีบทบาท
และยิ่งผูเฒายิ่งไมมีสวนรวม ไมไดทําใหชาวบานเกิดเอกภาพ และคนเขารวมนอยแมแตการไป
ดูบั้งไฟก็ไมมีคน ไปมีแตกลุมคนที่ตองไปรวมขบวนแหเทานั้น มีเฉพาะอบต.เทานั้นที่เปน
เจาภาพ มีการดื่มสุรามากและยังคงมีการทะเลาะกันของกลุมวัยรุนอยู สวนผูใหญสมุย เลา
เชนกันวา งานบุญบั้งไฟของ อบต. ปนี้ เปนบทบาทของอบต. ในวันโฮม ผูใหญบาน กํานัน
กรรมการหมูบาน เขามารวมงานและทําหนาที่อปพร.ที่บริเวณจุดบั้งไฟเพื่อควบคุมดูแลความ
สงบของชาวบานในหมูบานของตนเองที่มารวมงาน เนื่องจากไดรับการแตงตั้งใหเปนผูดูแล
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ความสงบเรียบรอยของงาน (อบต.เคยจัดงบประมาณใหมีการอบรมอปพร. ใหกับผูใหญบาน
และผูชวย) สวนผูสูงอายุที่สวนใหญไมไดเขารวมงาน แมเลียบ หญิงชราเลาใหฟงวา ไมเขา
รวมเพราะมันจัดอยูไกล ไปมาลําบาก และพอประสม เลาวางานนี้ผูสูงอายุไมไดเขารว ม
เพราะเปนงานของกลุมคนหนุม
“...งานนี้เฒาผูแกไมไดเขารวม มีแตลูกชาย และเด็กนอยที่
เขา”
สวนงานบุญบั้งไฟของหมูบานโคกปนี้ ก็เชนเดียวกัน ผูนําการเคลื่อนไหวแกไขปญหา
สุราในชุมชน อยาง พระประยงค ผูนําชุมชน อาสาสมัครวัดปลอดสุรา และผูสูงอายุ ตางก็มี
ความคิดเห็นวาสามารถขับเคลื่อนแกไขปญหาสุราไดประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะ
ผลจากการประเมินงานบุญบั้งไฟที่ถือวาเปนงานบุญที่คนดื่มสุรากันมาก ดังที่พอสมุยไดเลาถึง
บรรยากาศภายในวัดวันนั้นวา “มีงานก็มีการแห มีหมอลํา มีมวย ชาวบานก็มานอกวัด เมาใน
หมูบาน สวนในวัดเงียบสนิท สามารถตั้งสมาธิไดเลย” และแมแกวเลาวา กอนมีโครงการวัด
ปลอดสุราถามีงานบุญประเพณีก็จะมีการกินเหลา และมีปญหาตามมาคือ ตีกัน ไลฆากัน แต
หลังจากมีวัดปลอดสุราเขามา เด็กนอยตีกันลดลง การกินสุราก็ลดลง ไมกลากินกันหามรุง
หามค่ําเหมือนเกา
ในทัศนะของผูวิจัยแลวไมผิดและไมแปลกที่ทั้งทาง อบต. และ ฝายเคลื่อนไหวแกไข
ปญหาสุราตางประเมินสถานการณเชนนั้นเพราะแตละฝายยืนมองคนละจุด และคนละพื้นที่
แตเสียงสะทอนหรือมุมมองของผูที่อยูระหวางปฏิบัติการคือคําตอบ เชนกันการตอสูเคลื่อนไหว
แกไขปญหาสุรายังไมไดจบลง แตเปนเพียงแคกําลังเริ่มตนขึ้นตางหาก
กระแสเสียงจากชาวบานในตอนนี้มีทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวยกับการเคลื่อนไหว อยาง
ที่พอสมุย กลาววา “อยางตอนนี้มันก็เหมือนกําลังตานยื้อกันอยูทั้ง 2 ฝง (หมายถึงฝายสนับสนุน
และฝายคัดคานโครงการ)” แตก็ไมมีกลุมไหนแสดงตัวคัดคานอยางเปดเผย เชน กลุมวัยรุนที่
ชาวบาน มองวาตองไดรับผลกระทบจากการแกไขปญหาสุราโดยตรง ดังที่แมเลียบ สะทอน
ความคิดเห็นใหฟงวาวัยรุนเคยเอาเหลาเขาไปกินในวัด ทําไมไดแลวตอนนี้แตไมกลาคัดคาน
อายรี ตัวแทนของกลุมวัยรุน สะทอนความรูสึกของตนเองวา พวกวัยรุนสวนใหญสนับสนุนไม
คัดคาน แตมองวาเปนไปไดยากในการแกไขปญหา เพราะถาผูคัดคานจะทําสามารถทําได
งายแคเทเหลาใสขวดน้ําโพราลิส วัยรุนก็สามารถเมาในวัดได และชาวบานสวนหนึ่งที่ตอตาน
เพราะเกรงปญหาและผลกระทบที่จะเกิดกับตนเอง ดังที่พอสมุย เลาใหฟงวา ชาวบานคัดคาน
เพราะกลัวการจัดผาปาจะไมไดเงิน จะไมสามารถปฏิบตั ิตามวิถีประเพณีเดิมที่มีการเทเหลาให
กินกันระหวางแหเขาวัด ทําใหเจาภาพผาปาอาจไมพอใจและอาจไมอยากมารวมงานอีก และ
เกรงวาตนเองจะถูกติฉินนินทาและอับอายแขกที่มารวมงาน อยางไรก็ตามชาวบานฝายที่
คัดคานหรือไมไดเห็นดวยกับการเคลื่อนไหวไมมีใครกลาออกมาแสดงตนคัดคานอยางชัดเจน
ดวยเกรงบารมีของพระประยงค เหมือนอยางที่พอสมุย พูดวา “…แตสุดทายก็เอาตามทาน
ทานพูดแลวก็คงไมมีใครกลาขัด จะพูดก็แตดานนอก ในที่ประชุมไมกลาขัด กลัวคนไมเห็นดวย
...” และแมแกว เจาของรานคาในหมูบาน ไดย้ําอีกวา “ก็ปฏิบัติตามกฏกติกาที่มีไว แตในตอน
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แรกมีผูเสนอมามีคัดคานบ าง แต สุดทายก็เอาคือเกา (หมายถึงยอมรั บและปฏิบั ติตามพระ
ประยงค)”
เหตุผลที่ชาวบานยังไมแสดงตัวคัดคานการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุรา ในทัศนะของ
ผูวิจัยมี 3 ประด็น ประเด็นแรก ชาวบานกลุมที่คัดคานไมไดคัดคานเพราะไมเห็นดวยกับการ
เคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราของชุมชน ชาวบานกลุมนี้ยังมองเห็นดวยซ้ําไปวาเปนสิ่งที่ดีที่
แกไขปญหาการวิวาทในชุมชนและทําใหวัดกลับกลายเปนสัญลักษณทางศาสนาที่เขมขนขึ้น
ดังที่ อายรี พูดวา“คนก็ไมเขาไปกินกันในวัด แตกอนคนเขาไปกินกันในนั้นก็สบาย พวกโบสถ
พวกศาลา ก็ผูคนเมากันมากมาย แตตอนนี้ผมวาดี มันมีเฉพาะพิธีกรรมลวนๆ ... การบวชนาค
ก็ศักดิ์สิทธิ์ขึ้น” แตสิ่งที่ชาวบานคัดคานเพราะวิธีการปฏิบัติที่ชาวบานมองวาเปนไปไดยากและ
มีผลกระทบตอวิถีชีวิตของตนเอง ทําใหชาวบานกลุมนี้กําลังรอดูทีทาและผลลัพธที่กลุมผูนํา
การเคลื่อนไหวกําลังปฏิบัติการกับกลุมตางๆ ในชุมชนอยู
ประเด็นที่สอง ชาวบานไมกลาแสดงตัวคัดคานเพราะตนทุนของผูนําการเคลื่อนไหวที่
สั่งสมมานาน (ซึ่งจะกลาวถึงในสวนถัดไป) จนเกิดเปนพลังศรัทธาที่มีตอพระประยงคดังที่พอ
ทองแดงกลาววา “ไทยบานศรัทธามาก เพราะสิ่งที่ทานทํา ทานไมเคยโกงไมเคยกิน มีแตพัฒนา
เอามาจากทานทั้งนั้น คนเลยเอานํากันไปเลย (คนเห็นดวยกับสิ่งที่เจาอาวาสทํา) อยางเรียกคน
ไปประชุมวันนี้ มีแต 200 หลังคาจาก 400 หลังคา แตเมื่อลงมติไปแลวคนที่เหลือ (คนไมไดเขา
ประชุม)ก็เอาดวย” ดังนั้นเมื่อแสดงตัวออกมาอยางเปดเผยจะมีโอกาสถูกตอตานจากชุมชน
เชนที่ อบต.กระทําอยูแมจะไมไดแสดงออกมาอยางเปดเผยและเมื่อชาวบานสวนหนึ่งรับทราบ
เหตุการณ ขับเคี่ยวกับพระครูเรื่องงานบุญบั้งไฟ อบต. อบต. ตองยอมอยางจําใจเพราะจะ
กระทบฐานเสียง
และประเด็นสุดทาย การหามชาวบานไมใหกินเหลาและจัดมหรสพของพระประยงค
และผูนําการเคลื่อนไหวครั้งนี้เปนเพียงแคกําหนดเขตปลอดสุราเฉพาะในวัดเทานั้น ในสายตา
ของวัยรุนจึงมองวาไมมีผลกระทบตอชาวบานมากนัก อยางที่นองปม วัยรุนนักดื่มในหมูบาน
เลาใหฟงวา ถึงแมในวัดจะไมมีกิน ไมมีดื่มสุราแตชาวบานก็สนุกสนาน (กินสุรา)ไดในบาน ไม
ทําเพียงแคในวัดเทานั้น
อยางไรก็ตามการสรางกฎกติกาใหมชุมชน หามดื่มสุรา หามจําหนายสุรา และหามจัด
มหรสพในวัด อันเปนกฎทางสังคมใหมที่สรางขึ้นมา ไดปฏิเสธวัฒนธรรมดั้งเดิมเกี่ยวกับการ
บริโภคสุราของชุมชนบานโคกที่ทําสืบทอดกันมา แมจะไมสงผลตอนักดื่มในชุมชนมากเทาไร
แตในมุมมองของผูสูงอายุปฏิบัติการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราครั้งนี้ไดสงผลกระทบทําให
วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไป อยางที่พอทองแดง และ แมแกว เลาใหฟง
วา บุญบั้งไฟปนี้เงียบ ไมเหมือนเดิม ไมสนุก คนไมมากเหมือนเดิม ชาวบานกินก็กินบานใคร
บานมัน กินเหลาแลวก็แลว ถึงเวลาแหก็แห แหแลวอยูบานใครบานมัน และแมเลียบ หญิง
ชรา สะทอนความรูสึกของตนเองใหฟงวาผูสูงอายุไมกลากินเหลาเพราะกลัวจะเขาวัดไมได
ขบวนแหบั้งไฟปนี้ขบวนนาคเขาวัด ขบวนบั้งไฟหยุดอยูหนาวัด
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ปนี้วัดบานโคก เปนวัดปลอดสุราอยางแทจริง งานบุญบั้งไฟในหมูบานไมมีเหตุวิวาท
รุนแรง สุราที่มีอยูในชุมชนก็ดูเหมือนจะลดลง แตมีสิ่งหนึ่งที่ไดรับผลกระทบและเปลี่ยนแปลง
ไปอยางชัดเจน คือ วิถีประเพณี ที่เปนวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งคําวา วัฒนธรรม อาจกลาวได
วามีความหมายสองระดับ คือ ตามที่เขาใจกันโดยทั่วไป หมายถึง ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม
ประเพณี และวิทยาการซึ่งสังคมหนึ่งๆ สรางสรรคหรือปรับปรุงขึ้นใหมีเอกลักษณเฉพาะตน
ความหมายเช น นี้ นั บ เป น ความหมายระดั บ บนของวั ฒ นธรรม แต อี ก ความหมายหนึ่ ง นิ ธิ
เอียวศรีวงศ กลาววาวัฒนธรรมในความหมายระดับรากฐานคือ ระบบความสัมพันธของสังคม
นั้นๆ นั่นเอง เมื่อโครงสรางความสัมพันธตองเปลี่ยนไป เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกั บ ระบบเศรษฐกิ จ การเมื อง หรือ สังคม เครื่ องมื อของระบบ เชน พิ ธีก รรม ศาสนา
วิทยาการ ศิลปะ ฯลฯ วัฒนธรรมก็ตองเปลี่ยนตามไปดวย เพราะตางมีปฏิสัมพันธกันอยา
สลับซับซอนอยูตลอดเวลา (นิธิ 2536: 10 – 11)
หากพิจารณาในแนวคิดที่นิธิ เอียวศรีวงศ กลาวไวขางตน การบงบอกวาปฏิบัติการ
การเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราในชุมชนดวยการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติการบริโภคสุราของชุมชน
เปนผลใหวิถีประเพณีของชุมชนแปรเปลี่ยนไปจึงเปนการกลาวที่ นิธิ เอียวศรีวงศ กลาวไว
วาเปนการตื้นเขินเกินไป และ ทําไมไดในความเปนจริง หากแตการเปลี่ยนแปลงวิถีประเพณี
ของชุมชนแหงนี้กอเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบความสัมพันธของชุมชนนั่นเอง ซึ่งใน
ทั ศ นะของผู วิ จั ย แล ว ปฏิ บั ติ ก ารครั้ ง นี้ ทํ า ให ร ะบบความสั ม พั น ธ ข องชุ ม ชนหลายอย า ง
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะที่สําคัญคือระบบความสัมพันธระหวางศาสนากับชุมชนนั่นเอง และ
แมวาปฏิบัติการดังกลาวสงผลกระทบตอวัฒนธรรมของชาวบานแตหากมองวัฒนธรรม ประเพณี
ปฏิ บั ติ ดั้ ง เดิ ม เรื่ อ ง การบริ โ ภคสุ ร า การบริ โ ภคสุ ร าก็ ไ ม ไ ด เ ป น เช น ทุ ก วั น นี้ ประเพณี
ปฏิบัติการบริโภคสุราเขมขนและสรางปญหาใหกับชุมชนเพิ่มขึ้น ดังนั้นการที่พระประยงคและ
ชาวบานกลุมหนึ่งมีจุดยืนที่จะเลือกปรับเปลี่ยนประเพณีการปฏิบัติเพื่อรักษาและดํารงไวซึ่ง
ความเปนชุมชนนาจะเปนสิ่งที่ภาคสวนและเครือขายตางๆ ใหการสนับสนุนเพราะคนกลุมนี้ยัง
ตองขับเคี่ยวและตอสูกับทุนและอํานาจอื่นๆ อีกหลายกลุม (กลุมที่ยังไมแสดงตัว – รอดูทีทา)
มิใชปลอยใหชุมชนตอสูอยางโดดเดี่ยว
พระสงฆ เ ป น สั ญ ลั ก ษณ อ ย า งหนึ่ ง ของทางศาสนา และ เป น เครื่ อ งมื อ ของระบบ
ความสัมพันธระหวางศาสนากับชุมชน ที่มีสวนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอวิถีปฏิบัติการ
บริโภคสุราของชุมชนไดอยางไรจึงเปนสิ่งที่ผูวิจัยตองคนหาคําตอบ ซึ่งในบทถัดไปจะแสดงให
เห็นสิ่งที่ผูวิจัยพยายามถอดรหัส วาอะไรคือสิ่งที่ทําใหผูนําปฏิบัติการเคลื่อนไหวแกไขปญหา
สุราในชุมชน เชน พระครูประสงค สามารถผลักดันใหชุมชนเกิดการขับเคลื่อนแกไขปญหาสุรา
ได
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สวนที่ 5
ทุนในชุมชน กับ ผูปฏิบัติการเคลื่อนไหวในชุมชน
แนวคิดในการพัฒนาประเทศไทยปรากฏใหเห็นเดนชัด ตั้งแตการเริ่มใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติ (และสังคม) โดยอาศัยหลักการพื้นฐานคือ การใชพลังตลาดและทุน ทุนจึง
เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนา เดิมแนวคิดเรื่องทุนสวนใหญจะเกี่ยวของกับสิ่งที่จับตองได
และอิงอยูกับคุณคาทางเศรษฐศาสตร ปจจุบันแนวคิดเรื่องทุนไดถูกนํามาใชในความหมายที่
กวางขึ้น และมีการจําแนกประเภทของทุนอยางหลากหลายตามทัศนะของนักวิชาการแตละทาน
ดังที่ บูดิเยอร มองวาทุนอาจจําแนกได 3 ประเภท ไดแก ทุนทางกายภาพ หรือ ทุนตาม
แนวคิดของนักเศรษฐศาสตร ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม ซึ่งทุนทั้งสองประเภทหลัง
เปนคุณคาและจริยธรรมทางสังคมแบบดั้งเดิม ที่ไมไดเปนอุปสรรคสําหรับการพัฒนาแตเปน
องคประกอบที่สําคัญของการพัฒนาเชนเดียวกับทุนทางกายภาพ Bourdieu 1994 แปลโดย
ชนิดา 2548: 112 - 121)
ทุนในแตละชุมชน จึงมีหลากหลายรูปแบบ และมีความกวางขวางมาก ปฏิบัติการ
ตางๆ ในชุมชนยอมมีความเกี่ยวของอยูกับทุนรูปแบบตางๆ ในชุมชน ดังนั้นการศึกษาทุนใน
ชุมชนจึงมิใชเพียงแคคนหาและจําแนกแยกแยะออกมาวาเปนทุนประเภทไหนเทานั้น แตควรที่
จะกาวขามไปใหถึงวา ทุนแตละประเภทมีความหมายตอผูใชประโยชน หรือ ชุมชนอยางไร
และมีวิธีในการใชทุนเหลานั้นอยางไร ในการศึกษาปฏิบัติการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราของ
ชุมชน ครั้งนี้ก็เชนเดียวกัน เปนการศึกษาที่ตองการกาวไปใหถึง ประเภทและความหมายของ
ทุนในชุมชนที่ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุรา รวมถึงวิธีการใชทุนแตละประเภทของผู
ปฏิบัติการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราของชุมชนบานโคก ซึ่งจะไดนําเสนอ ทุนในชุมชนมี
หลากหลายรูปแบบ แตละรูปแบบมีรหัสการใชที่แตกตางกัน ซึ่งคนที่จะใชทุนเหลานี้ได
จะตองมีรหัสทางวัฒนธรรมที่สอดคลองกับทองถิ่น มิใชใครก็ไดที่จะสามารถเขามาใช
ทุนได ตามลําดับตอไปนี้
พลังความเชื่อ และแรงศรัทธาในศาสนา: วัฒนธรรมชุมชน
วัดบานโคก ที่ผูวิจัยยืนกําลังเขาไปเยือนวันนี้ เมื่อกาวผานประตูวัด ก็สัมผัสไดถึงความ
รมรื่นของตนไมที่ปลูกเรียงรายจํานวนมากบริเวณดานหนาอุโบสถ ทั้งไมสัก ไมประดู ไมแดง
และ ขี้เหล็ก เมื่อเดินผานปาไมเขาไปในจะพบวาถนนคอนกรีตดานขางอุโบสถมีตนอินทผาลัม
ปลู ก เรี ย งเป น แถว มองเห็ นอุ โ บสถหลั ง กลางเก า กลางใหม ข นาดใหญ กอ สรา งด ว ยปูน ตั้ ง
ตระหงานอยูบริเวณใจกลางของวัด ฝงตรงขามอุโบสถคือศาลาการเปรียญหลังใหมที่ทําดวยปูน
2 ชั้น ชั้นบนเปนหองโลงที่สามารถบรรจุคนไดประมาณ 300 คนอยางสบาย ชั้นลางใชเปนหอง
ทํางาน และมีกุฏิ 3 หลังอยูฝงตรงกันขามกับศาลาการเปรียญ กุฏิ 2 หลังแรกเปนกุฎิไมชั้น
เดียวใตถุนสูง สวนกุฏิอีกหลังที่มีขนาดใหญกวา เปนกุฎิ 2 ชั้น ครึ่งอิฐครึ่งไมเปนที่พํานักของ
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พระประยงค เมื่อมองไปรอบๆ บริเวณวัดมีตนไมใหญปลูกใหความสงบรมรื่นเปนระยะ หญา
ถูก ตั ดสั้ น มองดู ส ะอาดตา เหมื อ นจะบอกใหรู ว า ได ก ารดู แ ลเอาใจใส เ ป น ประจํ า มองไป
ดานหลังวัดเปนหนองน้ําที่ใชทําประปาหมูบานชาวบานเรียกหนองน้ําแหงนี้วาหนองถ้ําเตา
หญารอบๆ หนองน้ําถูกตัดเกรียน จนแทบไมนาเชื่อวาวัดแหงนี้มีพระจําวัดอยูเพียงแค 1 รูป
ไมมีผูอื่นที่พํานักรวมดวย ถาไมไดรับการยืนยันจากพอประสาน ชายชราวัย 60 ป ผูนําคุมศรี
สุข ที่อยูติดกับวัด
แมเลียบ หญิงชรา วัย 68 ป อดีตภรรยาของผูใหญบานโคก เลาใหฟงวา วัดบาน
โคก เปนวัดที่สรางขึ้นหลังจากมีการกอตั้งหมูบานไดประมาณ 6 – 7 ป ในสมัยนั้นเปนวัด
เล็กๆ บริเวณรอบๆ วัด มีแตปาไม มีศาลาการเปรียญเพื่อใชประกอบพิธีทางศาสนาทําดวย
ไมยกใตถุนสูง 1 หลัง และ กุฎิไมหลังเล็กที่พักของสงฆ 1 หลัง เปนสิ่งที่ชาวบานชวยกันปลูก
สราง ในสมัยนั้นวัดแหงนี้ใชเปนสถานศึกษาดวย พอสมุย ผูที่เคยเขาเรียนโรงเรียนวัดแหงนี้
เลาใหฟงวาใชศาลาการเปรียญเปนหองเรียน มีครู 1 คน แตวัดแหงนี้เปนวัดที่พระแตละรูปจําวัด
ไมนานถึงปก็จากไปดวยเหตุที่เปนพื้นที่หางไกลและไมสะดวกในการเดินทาง ชาวบานตองไป
ขอรับนิมนตพระจากวัดอื่นๆ มาจําวัดเกือบทุกป จนกระทั่งเจาอาวาสรูปปจจุบันที่จําวัดอยูนาน
จนถึงทุกวันนี้
พระประยงค (นามในอดีต) วัย 54 ป เปนพระที่มีรูปรางสันทัด มีใบหนาที่เต็มไปดวย
รอยยิ้มอยูเปนเนื่องๆ คือ เจาอาวาสวัดรูปปจจุบันของวัดแหงนี้ ทานเลาใหฟงวา เดิมเปน
ชาวบานโคกกลาง ตําบลบานฝาง อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนหมูบานที่ชาวบาน
โคก รุนแรกที่อพยพยายถิ่นฐานมาอยู ทานเกิดเมื่อพ.ศ. 2497 มารดาเสียชีวิตดวยโรคมะเร็ง
บิดาจึงแตงงานใหม ทานมีนองรวมมารดา 1 คน และนองตางมารดา 2 คน ดวยความที่เปนพี่
คนโตทานจึงรับผิดชอบดูแลนองทั้งหมด
เมื่ออายุได 17 ป ไดบวชเปนสามเณร (พ.ศ. 2514) ที่วัดศรีสวาง อําเภอกระนวน
เนื่องจากทานอานหนังสือไทยไมได อยากบวชเรียน และ ในปนั้นปวดศีรษะรุนแรง เปน
ระยะเวลานานถึง 2 เดือน ไดรักษาโดยหมอพื้นบานและไดบนบานไววาถาหายจะบวชแกบน
ประกอบกับมีหมอทํานายวามารดาผูบังเกิดเกลาตองการใหบวช ในปแรกทานยังอานหนังสือ
ไมได ปที่ 2 จึงไปจําพรรษาอยูที่วัดศรีสวาง ตําบลหวยโจด อําเภอกระนวน เรียนหนังสือกับ
พระอาจารยพิมพ (พระครูญาณสารธรรม) เริ่มตนเรียนใหมตั้งแต ก - ฮ จนสามารถสอบวัดผล
นักธรรมตรี ไดที่ 1 ของหอง เรียนตอนักธรรมโท และทานชอบเทศนเสียงจึงไปเรียนที่อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ และตอมาเมื่ออายุครบ 20 ป (พ.ศ.2517) จึงไดอุปทชาเปน
พระภิกษุ ที่วัดศรีสวาง อําเภอกระนวน เจาอาวาสมีตําแหนงเปนเจาคณะอําเภอกระนวน
พระครูชายสารโสภณ เจาคณะอําเภอกระนวน เปนพระมหาเถระ ที่พระประยงค เลา
วาชาวบานโคกใหความเคารพนับถือมาก และชาวบานไปมาหาสูทานอยูเสมอ ในขณะนั้นวัด
ของทานไดกอสรางอุโบสถเสร็จ และจะมีการฉลองอุโบสถ (พ.ศ.2520) ซึ่งธรรมเนียมประเพณี
ความเชื่อของชาวอีสานถามีการฉลองอาคารสถานที่ในวัด เจาอาวาสวัดจะตองยายที่อยู
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โดยเฉพาะอุโบสถ เจาคณะอําเภอกระนวน ก็ถือธรรมเนียมประเพณีจะตองออกไปจําพรรษาที่
วัดอื่นดวย ชาวบานโคก จึงพากันไปกราบอาราธนาขอใหทานมาจําพรรษาที่ วัดบานโคก
บานโคก อําเภอน้ําพอง แตเนื่องจากเปนวัดที่อยูตางอําเภอ และในฐานะของเจาคณะอําเภอ
กระนวน มีความจําเปนตองดูแลวัดในอําเภอตนเองและความเหมาะสมทางการปกครองทานจึง
ปฏิเสธ แตเพื่อรักษาน้ําใจของชาวบานโคก ทานจึงมอบหมายใหพระประยงค มาจําวัดที่นี่แทน
ที่วัดบานโคกแหงนี้ แมจะไมใชบานเกิดของพระประยงค แตทานเลาวาบิดาเคยผูกเสี่ยว
กับชาวบานโคกที่อพยพมาจากบานฝาง ดังนั้นเมื่อทานมาจําพรรษาที่วัดบานโคก จึงทําใหญาติ
ทั้ง 2 ฝายที่ผูกเสี่ยวไปมาหาสูกันจึงมีความสนิทสนมกัน พระประยงคจึงไดรับการดูแลเอาใจใส
จากเพื่อนเสี่ยวของบิดาที่อยูบานโคก และเมื่อมาจําวัดที่นี่ เจาคณะอําเภอกระนวน ก็ไมได
ทอดทิ้งทาน พระประยงค เลาวา เจาคณะอําเภอกระนวนแวะมาเยี่ยม 2 – 3 เดือนตอครั้ง
และไดแนะนําชาวบานกอสรางอุโบสถ
พระประยงคจึงเริ่มตนพัฒนาวัดดวยการปลูกสรางอุโบสถ ในปพ.ศ. 2524 โดยใชเงิน
บริจาคและแรงงานในหมูบาน พระประยงคเปนพระนักพัฒนาและเปนผูที่ปฏิบัติตนอยูในวินัย
สงฆ อย างเคร งครั ด ทา นจํ าพรรษาอยู ที่วัด แห งนี้น าน 30 ป จนทําใหช าวบ า นเกิ ด ความ
เลื่อมใส เคารพและศรัทธา ดังที่พอประสาน บรรยายความรูสึกเกี่ยวกับพระประยงคใหฟงวา
“เพราะทานอยูมาตั้ง 30 ป ทานพาเฮ็ดพาทํา เปนผูนํามา ทานพูดเสร็จก็เสร็จ ทานเปนพระ
นักพัฒนา ไมมีเงินเดือน เงินดาวน... ถาทานพูดอะไรก็เอากับทาน เอาใจทานไว ถางั้นบานเรา
จะไมมีพระ กอนหนาทานมีพระมาจําอยูแตละรูปอยูไมถึงป ทานไมไดเปนพระนักหาเงิน บาน
เรากอสรางแตละปไมใชนอย เรา (พระครู )ไมเคยไดไปเผยแพรที่อื่นนะ (ขอรับบริจาค) ไมได
ไปหาเทศน อยางมากก็แคลูกหลานที่อยูกรุงเทพฯ” แมแกว แมคาขายของชําและขายอาหาร
ในหมูบานเลาใหฟงวา “คนบานเราศรัทธาหลวงพอ เหมือนกับเห็นนายกไทย....ทานพัฒนา คน
ศรัทธาทานแคเดินผานคนก็ยกมือไหว ทานพาพัฒนาหลายอยาง ทําทั้งโรงเรียน สถานีอนามัย
ศูนยเด็กเล็ก วัด บาน ทานทําทั้งหมด ไทยบานทานชวยหลายอยาง คนศรัทธาทานเพราะ
ทานพูดอะไรก็จะทําใหเปนรูปเปนราง ทานออกมานําชาวบาน...”
ใชระยะเวลานานถึง 11 ป จึงกอสรางอุโบสถเสร็จ ในป พ.ศ. 2535 ดวยงบประมาณ
2 ลานบาท ตอมาจึงมีการปลูกสรางสิ่งตางๆ ในวัด เชน กุฎิ ศาลาวัด ดวยกําลังทรัพยของ
คนในชุมชน และทานไดใหชาวบานเขามารวมดูแลวัด พระประยงคไดเลาใหฟงดวยสีหนา
ภาคภูมิใจวา ทานเริ่มตนโดยประชุมชาวบาน และ แบงพื้นที่วัดใหชาวบานชวยดูแลโดยทางทิศ
ใตใหชาวบานหมู 9 ทางทิศเหนือใหชาวบานหมู 13 มีผูใหญบานเปนผูนําพัฒนา เมื่อหญารก
หรือ เมื่อมีงานบุญประเพณี จะประชาสัมพันธแจงใหชาวบานในหมูบานและกําหนดวันรวมกัน
ทํ า ความสะอาดวั ด ชาวบ า นทุ ก ครั ว เรื อ นจะมาช ว ยกั น ทํ า ความสะอาดวั ด จนบริ เ วณที่
รับผิดชอบสะอาดเรียบรอยอาจใชเวลาถึง 2 – 3 วัน และชาวบานจะนําอาหารมากินรวมกันเอง
โดยไมไดใชเงินของวัด ซึ่งทํามาจนถึงทุกวันนี้
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พระประยงค กลาววาสิ่งที่ชาวบานชวยกันทํานี้ทานเรียกวา กองทุน “…ก็คอนขางจะหา
ยากในสังคมยุค ปจจุบั นหายากเหมือนกั น ในวันทํางานคน 100 - 200 คนมากิ นมากิ นขาว
ดวยกันเปนภาพนาดู และในวันนั้นงบก็ไมไดใช แตไดมาจากกองทุน (หมายถึงชาวบาน) เปน
กองทุนที่ไมมีวันสูญหาย และถามีงานก็เรียกกองทุนนั้นมา แตถากองทุนเปนเงินเปนทอง เมื่อ
ใชจายแลวมันก็หมด ก็จะลดนอยลง ...” แมปน หญิงชราวัย 67 ป ประธานกลุมผูสูงอายุหมู
13 และเปนหัวหนาสตรีคุมสีใส เลาวาคุมตนเองรับผิดชอบทางทิศใตของหมูบาน เมื่อชวงกอน
งานฉลองพัดยศพระประยงค (เดือนเมษายน 2549) ก็ชวยกันตัดหญา ตัดตนไม และทําความ
สะอาดวัดจนสะอาดเรียบรอย และผูวิจัยไดมีโอกาสเขาไปรวมสังเกตในเหตุการณพัฒนาวัด
พบวาทุกหลังคาเรือนจะสงตัวแทนซึ่งมีทั้งผูชายและผูหญิงวัยทํางานเขารวมพัฒนาวัด โดยมี
ผูใหญบานทั้ง 2 เปนผูควบคุมดูแล ผูชายสวนมากจะทําหนาที่ชวยกันตัดหญา ตัดกิ่งตนไม
ผูหญิงจะทําความสะอาดวัด เก็บเศษหญาที่ตัด และ ทําอาหารกินกัน ชาวบานจะหอขาวและ
เอาอาหารมาทํากินกันที่วัด การพัฒนาในครั้งนี้ใชเวลาทั้งหมดจํานวน 2 วัน ทําใหในป พ.ศ.
2540 สภาสงฆอําเภอน้ําพองคัดเลือกใหวัดบานโคกเปนวัดตนแบบการพัฒนา ไดรับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 ของอําเภอ
วั ด นับ ว าเป นสั ญลัก ษณสําคัญอยางหนึ่งของทางศาสนา เพราะถือวา เป น สถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ เปนสถานที่ประกาศธรรม เปนที่พักอาศัยของพระภิกษุสงฆผูสืบทอด
พระพุทธศาสนา และเหตุการณที่เกิดขึ้นในชุมชนบานโคกเปนสิ่งที่สะทอนไดอยางชัดเจนวาคน
ชนบทมีความศรัทธาตอวัด ทั้งเรื่องราวในอดีตที่ชาวบานไปขอนิมนตพระมาจําพรรษาที่วัดเปน
ประจํา การปลูกสรางถาวรวัตถุตางๆ ในวัด และการแสดงออกของชาวบานตอเจาอาวาสวัด
ลวนแสดงใหเห็นถึงพลังความเชื่อและศรัทธาของชาวบานที่มีตอวัด ซึ่งถือเปนวัฒนธรรมที่
สําคัญอยางหนึ่งของชุมชน
วัฒนธรรม คือ ทุน ศาสตราจารยฉัตรทิพย นาคสุภา ผูที่ไดรับการยกยองวาเปนผูที่มี
ผลงานเปนตัวอยางของขบวนการวัฒนธรรมชุมชน กลาววา วัฒนธรรมชุมชน คือ วัฒนธรรมที่
มีพื้นฐานมาจากชาวบาน เปนสวนหนึ่งของระบบชุมชน วัฒนธรรมชุมชนหมูบานไทยที่สําคัญ
ไดแก วัฒนธรรมการพึ่งตนเองทั้งดานความคิด (มีภูมิปญญาของตนเอง) เศรษฐกิจ (มีระบบ
เศรษฐกิจแบบยังชีพ) และวัฒนธรรม (มีประเพณี พิธีกรรมตางๆ เปนของตนเอง) วัฒนธรรม
การชวยเหลือซึ่งกันและกัน
(ฉัตรทิพย 2534 อางใน ไชยรัตน 2542: 110)
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ จึงเปนพลังของชุมชน และเปนทุนที่มีความสําคัญตอ
สังคมไทย และ ชวยเอื้อใหสังคมไทยยังคงอยูไดแมวาจะเผชิญกับเหตุการณการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ โดยเฉพาะวัดที่ถือเปนตัวแทนของศาสนา ซึ่งหากวิเคราะหวัฒนธรรมชุมชนแหงนี้ จะ
พบวาวัดหรือศาสนาเปนสิ่งที่ชาวบานใหความเคารพและศรัทธา วัดและศาสนาในความหมาย
และสายตาของชาวบานจึงเปนสิ่งที่มีคุณคาตอชุมชนเปนศูนยรวมและยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน
ทําใหเกิดพลังของชุมชน วัฒนธรรมชุมชนทําใหเกิดการเคลื่อนไหวทางสังคม ที่ใชทองถิ่น
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และ สังคมเปนตัวตั้ง อยางไรก็ตามวัฒนธรรมชุมชนเปนขบวนการเฉพาะที่ เฉพาะชุมชน
เฉพาะวัฒนธรรม มิใชขบวนการสากลที่สามารถลอกเลียนแบบกันไดงายๆ
ฉัตรทิพย นาถสุภา (ฉัตรทิพย 2529 อางใน ไชยรัตน 2549) เสนอแนวทางการพัฒนา
วัฒนธรรมชุมชนไว 6 ประการคือ 1) เนนการพัฒนาแบบกลุม การรวมมือชวยเหลือกัน คง
ความเปนชุมชนไวมิใชการพัฒนาที่เนนปจเจกชนนิยมที่คํานึงแตการตอสูแขงขันและทําลายลาง
กัน 2) เนนการสรางจิตสํานึกแบบชุมชนใหเกิดขึ้นดวยการหันกลับไปเนนเรื่องของประสบการณ
รวมกัน เชน ประวัติศาสตรหมูบาน วัฒนธรรมหมูบาน เพื่อสรางความรัก ความภาคภูมิใจและ
หวงแหนในวัฒนธรรมของตนเอง 3) ตองมีการผลิตซ้ําหรือตอกย้ําจิตสํานึกแบบชุมชนผาน
ปญญาชนทองถิ่น นักวิชาการในเมือง นักพัฒนาและผูเฒาผูแกในหมูบานเพื่อสืบทอดจิตสํานึก
ของชุมชนจากรุนหนึ่งสูคนอีกรุ นหนึ่ง 4) ตองมี การรวมกลุมหรือรวมตั วกันของชาวบานใน
รูปการจัดองคกร เชน สหกรณ สมาพันธ เพื่อเปนสื่อกลางตอรองกับสถาบันภายนอกองคกร
5) ตองมีการประสานวัฒนธรรมระหวางหมูบานกับหมูบาน กับกลุมคนอื่นๆ ในสังคมและตาง
สังคมเพื่ อสรางเครื อข ายแลกเปลี่ ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 6) ต องมีความสั มพันธ ใ กล ชิ ดกั บ
ธรรมชาติ ดูแลรักษามิใชทําลายลางธรรมชาติอยางกระแสการพัฒนาหลัก เพราะธรรมชาติชวย
คงความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชน
หากวิเคราะหกระบวนการการพัฒนาวัดของพระประยงค จะเห็นไดวาทานอาศัยพลัง
ศรัทธาของชุมชนที่มีตอวัด ตอตัวพระสงฆ ซึ่งเปนวัฒนธรรมชุมชนที่เดนของชุมชนบานโคก
และ พบว า ในกระบวนการพั ฒ นาวั ด ประกอบด ว ย การสร า งจิต สํ า นึก ให ช าวบา นรู สึ ก เป น
เจาของวัด ใชกระบวนการใหชาวบานเขามามีสวนรวมในการพัฒนาวัดแบบกลุม เนนความ
รวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชน การแบงเขตการดูแลวัดใหกับชาวบาน การกอสรางสิ่ง
ตางๆ ในวัดที่อาศัยทุนในชุมชนในชุมชนเทานั้นแมวาจะใชระยะเวลานานก็ยอม วัฒนธรรม
ชุ ม ชนโดยเฉพาะความเชื่ อ และ ศรั ท ธา ของชาวบ า นต อ วั ด และพระสงฆ จึ ง เป น ทุ น ที่ มี
ความสําคัญยิ่งที่ชวยในการพัฒนาชุมชนและสังคม อยางไรก็ตามสวนหนึ่งที่ทําใหวัฒนธรรม
ชุมชนมีความเขมแข็ง คือสัมพันธภาพของคนในชุมชน ซึ่งในหัวขอถัดไปเปนการนําเสนอ
ความสัมพันธของพระประยงค และผูนําอื่นๆ ในชุมชนแหงนี้ ผานเหตุการณบานบวร ที่ชวย
เนนใหสัมพันธภาพระหวางบาน วัด โรงเรียน เปนหนึ่งเดียว และเปนพลังชุมชนสําหรับการ
ขับเคลื่อนแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน
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สัมพันธภาพที่ดีของผูนําในชุมชน บาน วัด โรงเรียน: ทุนทางสังคม
“หมูบานสะอาด ปราศจากคนชั่ว” สโลแกนของหมูบานบวร บาน วัด โรงเรียนที่เกิดขึ้น
ในปพ.ศ. 2528 เนื่องมาจากนโยบายของจังหวัดที่ใหจัดประกวดหมูบานบวร ทีมบวรตําบลบัว
เงิน ซึ่งประกอบดวย 3 หมูบาน คือ บานโคก บานหนองแวง และบานเพี้ยฟาน ไดเขารวม
เปนตัวแทนเขาประกวดในระดับจังหวัด พระประยงค เลาใหฟงวาคณะมนตรีบวรของบานโคก
ประกอบดวย พระประยงค เจาอาวาสวัดบานโคก นายบุญเรือง ผูใหญบาน (ปจจุบันเสียชีวิต
แลว) และ ครูวารม ครูใหญ
ครูวารม หนึ่งในสองแกนนําคณะมนตรีบานบวรที่ยังมีชีวิตอยู ที่เปนผูสืบสายมาจาก
ตนตระกูลหลักของหมูบานโคกอยูที่บานโคกตั้งแตเล็กจนโต เมื่อเรียนจบครูไดเขารับราชการ
เปนครูครั้งแรกที่ตําบลบานขาม (ตําบลหนึ่งในอําเภอน้ําพอง) แตตอมาไดยายมาเปนครูใหญที่
บานเกิด ไดเลาประสบการณพัฒนาหมูบานใหฟงวา ตนเองไดเริ่มพัฒนาชุมชนบานโคก
รวมกับพระประยงค เจาอาวาสวัด เนื่องจากในตอนนั้นบานโคกประสบกับปญหาการคมนาคม
ลําบาก ไฟฟาไมมี มีโจรผูรายชุกชุม ประชาชนไมมั่นใจในความปลอดภัย พระประยงค เจา
อาวาสวัดมีแนวคิดสรางปาใหเปนเมือง จึงรวมปรึกษากับระหวาง ครูใหญ และ ผูใหญบาน ที่
ตางเห็นดวย
การพัฒนาหมูบานจากแนวคิด สรางปาใหเปนเมือง ที่นําโดยพระประยงคและผูนํา
ชุ ม ชนสิ่ ง แรก คื อ การก อ สร า งถนนลาดยางเข า สู ห มู บ า น ครู ว ารมเล า ให ฟ ง ว า ได มี ก าร
รวมกลุมกับผูนําชุมชนเขาไปขอตัดถนนลาดยางจากทําเนียบรัฐบาลจนเปนผลสําเร็จ หลังจาก
นั้นตอมาไดสงหมูบานเขาประกวดหมูบานพัฒนาในอําเภอน้ําพอง แตไมไดรับรางวัล ครูวิชิต
ผูอาศัยอยูในหมูบานและเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาหมูบานบวร เลาใหฟงวา เหตุที่ไมประสบ
ผลสําเร็จ เนื่องจากในขณะนั้นชุมชนยังไมมีการรวมกลุมอยางเปนทางการ จนตอมาไดเริ่มเกิด
กลุมในชุมชน ไดแก กลุมอสม. กลุมชาวไร กลุมเยาวชน และกลุมทอผา ดวยการสนับสนุน
ของหนวยงานราชการตางๆ ทั้งหนวยงานสาธารณสุข และพัฒนากรชุมชน จึงทําใหชุมชนเกิด
การรวมกลุมกันซึ่งบางกลุมก็ไดมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ และทําอยางตอเนื่อง แตบางกลุมก็ลม
สลายไปตามเวลา
เมื่อมีการประกวดหมูบานบวร คณะมนตรีบวรและชาวบานตางเห็นพรองกันวา ตอง
เริ่มตนพัฒนาหมูบานโดยจัดระเบียบถนน จากเดิมที่ในแตละคุมไมมีทางสาธารณะที่ชัดเจน
บานอยูเหลือมกันไปมา บานแตละหลังตางทําทางเดินเขาบานของตนเอง ไมมีรองถนน ชวงฤดู
ฝน ถนนเฉอะแฉะ ครูวารมเปนผูชักชวนชี้แจงประชาสัมพันธกับชาวบาน พระประยงคและ
ผูใหญบานไดขอที่ดินของชาวบานใหชาวบานถอยเขตบานออกไป เพื่อจัดถนนใหเปนเสนตรง
เมื่อไดแลวผูใหญบานนํากําลังชาวบานชวยกันขุดรองถนน และทําถนนภายในหมูบานจนเสร็จ
ซึ่งในสมัยนั้นครูวารมเลาวาการขอที่ดินทําไดไมยากเนื่องจากที่ดินราคาถูก และ ชาวบานสวน
ใหญเห็นดวยกับการพัฒนาหมูบาน ทําใหชาวบานที่มีที่ดินถูกผนวกเขาเปนทางสาธารณะไม
กลา
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นอกจากการทําถนนแลวยังมีการตกแตงหมูบาน แมเลียบ ภรรยาของพอเนย อดีต
ผูชวยผูใหญบาน (ตอมาเปนผูใหญบาน) เลาเหตุการณในอดีตใหฟงวา เริ่มตนการเปนหมูบาน
บวร ภายใตการนําของพระประยงค โดยทําถนนหนทาง แลวชาวบานก็ลอมรั้วทุกบาน บาน
ทุกหลังทํารั้วเหมือนกันหมดเปนรั้วไมทาสีขาว (มีตัวอยางรั้วที่ยังเหลือรองรอยใหเห็นที่ปม
น้ํามันหลอดของอายวี) ชาวบานปลูกตนไม และดอกไมบริเวณหนาบานตนเอง และชวยกันทํา
ถนน ทํารั้ว และตกแตง ทั้งวัด และโรงเรียน เมื่อถึงวันที่เจานายจากจังหวัดมาตรวจเยี่ยม
ชาวบานตางผูกผาสีขาวประดับประดาตามรั้วทั้งที่วัด โรงเรียน และถนนในหมูบาน ชาวบาน
แตงชุดสีเขียว ยืนเรียงแถวคอยตอนรับคณะเจานายจากจังหวัด “เริ่มตนก็เปนหมูบานบวร ทํา
การพัฒนา ทํารั้ว ทําถนนหนทาง ประดับประดาบานทุกหลังคาประดับไม ลอมรั้วทุกบาน บาน
ทุกหลังทํารั้วเหมือนกันหมดเปนรั้วไมทาสีขาว อยางที่เหลือใหเห็นที่หนาบาน วันที่เขามาดูผูก
ผาสีขาวประดับประดา พวกเราแตงชุดสีเขียว...”
ชาวบานรวมพัฒนาวัด โรงเรียน และหมูบาน ผลการประกวดในป 2528 พระประยงค
เลาวา ชุมชนไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หมูบานบวรระดับจังหวัด ทําใหชาวบานเกิดความ
ภาคภูมิใจในเหตุการณหมูบานบวร และจากการสอบถามชาวบานที่อายุสี่สิบปขึ้นไปทุกคนจะ
สามารถเลาเหตุการณหมูบานบวรได และมีสีหนายิ้มแยมเมื่อเลาถึงเหตุการณหมูบานบวร
นอกเหนือจากความรูสึกภาคภูมิใจในเหตุการณบานบวรของชุมชนแลว สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน คือ ความแนบแนนระหวางวัดกับโรงเรียน ซึ่งสิ่งที่แสดงออกมา คือ ความชวยเหลือ
เกื้อกูลกันระหวางวัดกับโรงเรียน ครูวารมจะเขาสนับสนุนในการทํากิจกรรมกับวัดบานโคกทุก
ครั้งที่พระประยงคจัดขึ้น ทั้งการใหคณะครูเขารวมจัดกิจกรรม และครูวารมจะเปนแกนนํา
ชักชวนชาวบานเปนกระบอกเสียงใหพระประยงค ซึ่งอายวี ลูกชายของครูวารมเลาใหฟงถึง
ความสัมพันธของพระประยงคกับครูว ารมวา “พ อสนิ ทสนมกับพระครู เพราะทานทํางานมา
ดวยกันนาน ตั้งแตสมัยที่พอยายมาใหม”
ครูวารม มิไดเ ปนเพียงผูอํานวยการโรงเรียนบานโคก แตป จจุบันครูว ารมเปนผูที่
กวางขวางคนหนึ่งในวงการครู ดังเห็นไดจากการที่ไดรับเลือกเปนประธานเครือขายศูนยการ
เรียนรูบัวงามพังทุย (ตําบลบัวงามและตําบลพังทุย) ซึ่งมีโรงเรียนรวมทั้งหมด 17 โรง เปน
เลขานุการของสภาตําบล และเปนบุคคลหนึ่งในจํานวนไมกี่คนของจังหวัดขอนแกนที่ถูกแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการทํางานดานการศึกษาและการกีฬาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ในชุด
ของรัฐบาลปจจุบัน (2550) สวนในชีวิตสวนตัวนั้นครูวารม มีภรรยาที่มีอาชีพเปนแมบาน มี
บุต รชาย 2 คน คนโตเคยเปนอดี ต เยาวชนประจําตํา บล สว นลู ก ชายคนเล็ก เสียชีวิต ดว ย
อุบัติเหตุ ครูวารม เปนครูที่เลิกดื่มสุรามานาน 20 กวาปและเลิกสูบบุหรี่เกือบ 20 ป ในสายตา
ของชาวบานครูวารมเปนบุคคลที่นาเชื่อถือ เปนคนที่ชาวบานใหการยอมรับและเปนคนที่เปน
แบบอยางที่ดีในชุมชน เมื่อสนทนาถึงเรื่องการพัฒนาหมูบานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไมวาจะ
สนทนากับชาวบานคนไหนทุกคนจะกลาวพาดพิงถึงครูวารม ที่ทํางานรวมกับ พระประยงค
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นอกจากครูวารมแลวบุคคลอีกทานหนึ่งที่ชาวบานจะพูดถึงในเหตุการณพัฒนาชุมชน
คือ ผูใหญบาน ไมวาจะเปนผูใหญเบ็ง ผูนําปราบโจรผูรายในชุมชน ผูใหญบุญเรือง ผูรวม
พัฒนาชุมชนบานบวร (ปจจุบันเสียชีวิต) หรือผูใหญสมุย ผูใหญบานคนปจจุบันซึ่งไมดื่มสุรา
มานาน 10 กวาปดวยสาเหตุปวยเปนโรคเบาหวาน และเปนแกนกําลังที่สําคัญในการแกไข
ปญหาสุราในชุมชน โดยชาวบานทุกคนตางใหความเห็นวาผูใหญบานที่ผานมาทุกคนไมขัด
กับพระประยงค สวนใหญจะชวยใหการสนับสนุนและรวมกิจกรรมที่พระประยงคเสนอ ดังที่แม
แกว แมคารานขายของชํา กลาววา “บานเราทานพูดอะไรก็เชื่อ ผูนําก็ไมไดกินเหลา ไมได
คัดคานเรื่องนี้เลย บานเราก็ฟงทาน ยกใหผูอยูวัดนั้นไป (หมายถึงเจาอาวาสวัด) เพราะทาน
พาทําแตสิ่งดีๆ เชิดหนาชูตาได”
สัมพันธภาพที่แนนแฟนระหวางเจาอาวาสวัด ครูใหญ และผูใหญบาน ซึ่งเปนองคกร
หลักของชุมชน จึงกลับกลายเปนแหลงทรัพยากรหรือแหลงทุนที่สําคัญสําหรับพระประยงค ที่
นํามาเปนพลังในการพัฒนาชุมชน หากวิเคราะหตามทัศนะของ บูรดิเยอ สัมพันธภาพเหลานี้
คือ ทุนทางสังคม นั่นเอง ซึ่งบูรดิเยอ ไดสรุปสาระของทุนทางสังคมไว 3 ประการคือ
1. ทุนทางสังคมเปนแหลงรวมความสัมพันธของสมาชิกกลุมและเครือขายทาง
สังคม
สมาคมอาสาสมัครตางๆ ความเปนสมาชิกกลุม การมีสวนรวมในการพัฒนาเครือขาย
ทางสังคม และความสัมพันธทางสังคมที่เกิดจากสมาชิกของกลุมเปนทุนทางสังคม เพราะเปน
แหลงรวมของการคบคาสมาคมของสมาชิก การสรางสมาคมอาสาสมัครตางๆ จึงเปนทั้งกลยุทธ
ระดับปจเจก และสวนรวมในการลงทุนเพื่อใหเกิดเครือขายความสัมพันธที่ยั่งยืน ซึ่งก็คือการ
สะสมทุนทางสังคมนั่นเอง การพัฒนาเครือขายทางสังคมขึ้นอยูกับความรูสึกทางอัตวิสัยของ
ปจเจกบุคคล ที่ประกอบดวย 1) การยอมรับ (recognition) 2) ความนับถือ (respect) และ 3)
ความเปนชุมชน (communality) และสวนที่เปนวัตถุวิสัยคือการไดรับการันตีจากองคกร
2. ทุนทางสังคมมีคุณลักษณะที่เปนทุนทางสัญลักษณ (symbolic capital)
ทุนทางสังคมอยูบนพื้นฐานของการรับรูและการตระหนัก (Cognition and Recognition)
จึงมี คุณลักษณะทางสัญลักษณ (symbolic characteristic) ทุนทางสัญลักษณเปนตัวกําหนด
รูปแบบและการใชทุนประเภทตางๆ ใหไดรับการยอมรับและถูกตามกฎหมาย โดยทุนทางสังคม
จะแปรตามสถานภาพทางสังคม และ ระบบของแผนการสรางการปฏิบัติการ ระบบของการรับรู
และความซาบซึ้งในการปฏิบัติ โดยปฏิบัติการผานสถานภาพทางสังคมของบุคคลนั้น ทุนทาง
สัญลักษณจะกลายเปนอํานาจที่ไดรับการสถาปนา และถูกตองตามกฎหมาย อยูบนเงื่อนไขสอง
ประการ 1) วาทกรรมการแสดงออก กลาวคือ อํานาจเชิงสัญลักษณ เกิดจากการเปนเจาของทุน
ทางสัญลักษณซึ่งทําใหไดรับการยอมรับตามมา จนกลายเปนอํานาจที่ไดรับการสถาปนาขึ้นจาก
กลุมและมีอํานาจในการเปนตัวแทน สวนระยะยาว จะไดรับการยอมรับในลักษณะของสถาบัน
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2) ประสิทธิภาพเชิงสัญลักษณ กลาวคือ ทุนทางสัญลักษณจะมีพลังเพียงพอจะอธิบายความเปน
จริงที่ดํารงอยูไดมากนอยเพียงไรนั้นขึ้นอยูกับการมองจากบุคคลอื่น โดย บูรดิเยอ เรียกวา
ประสิทธิภาพของทุนทางสัญลักษณ
3. ทุนทางสังคมจะแปรเปลี่ยนเปนทุนเศรษฐกิจในที่สุด
บูรดิเยอ เห็นวาทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนทางสัญลักษณในที่สุดจะถูก
แปรเปลี่ยนเปนทุนทางเศรษฐกิจหมด ตัวอยางเชน คาใชจายในการเลาเรียน (ทุนทางเศรษฐกิจ)
จะนําไปสูการไดรับการยอมรับทางวิชาชีพ (เปนทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสัญลักษณ) และ
จะถูกแปรเปลี่ยนเปนทุนทางเศรษฐกิจโดยการมีงานทําตามความตองการของตลาดในที่สุด
สวนในสังคมไทย นักวิชาการ ตลอดจนนักพัฒนาของประเทศไทยคําวาทุนทางสังคม
จะเพิ่งปรากฏในวงวิชาการไมนาน และ สวนใหญแมจะยอมรับวาไดรูจักแนวคิด ทุนทางสังคม
(Social Capital) จากนักวิชาการตางประเทศ แตสวนใหญยืนยันตรงกันวา ทุนทางสังคม
มิใชเรื่องใหมที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในประเทศไทย หากแตเปน คุณคาเดิม ที่สังคมไทยมีอยู อานันท
กาญจนพันธุ (2544: 132 – 134) ไดกลาวถึงทุนทางสังคมไทยวาอยูภายใตหลักการสําคัญ 2
ประการ
1. หลักการตอบแทนกัน ถือวาเปนหลักการสรางพันธะทางสังคมในการตอบแทนกัน
เปนกลไกการสรางความรวมมือเพื่อทํากิจกรรมตางๆ ยกตัวอยางเชน การแลกเปลี่ยนแรงงาน
แบบลงแขก การผลัดชวงกันสรางบานใหสมาชิกในชุมชน รวมถึงการระดมแรงงานเพื่อกิจกรรม
สวนรวมของชุมชน เปนหลักการที่เนนความเทาเทียม เปนบรรทัดฐานที่ถูกผลิตซ้ําเรื่อยมาจน
กลายเปนสถาบันสําคัญในชุมชน ถือเปนการสรางหลักประกันความมั่นคงอีกทางหนึ่งของชีวิต
2.หลักการใชประโยชนรวมกัน ถือเปนทุนทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งหมายถึงการใช
พื้นที่สวนรวมของชุมชนในดานตางๆ กลาวคือ นอกจากจะเป ดโอกาสใหคนในชุมชนมาใช
ประโยชนรวมกันไดแลว ยังแฝงนัยของการจัดการรวมกันของชุมชนโดยกําหนดกฎเกณฑขึ้นมา
เพื่อควบคุมการใชพื้นที่อันถือเปนของสมาชิกในชุมชน เชน ปาสาธารณะของชุมชน หรือการ
จัดการเหมืองฝาย )
สัมพันธภาพที่แนบแนนของเจาอาวาสวัด ครูใหญ และผูใหญบาน จึงเปนพลังของ
ชุมชนและถูกนํามาใชในการพัฒนาผานตัวแทนชุมชน ไดแก แกนนําชุมชนทั้ง 3 ทาน ดวย
การใหความรวมมือ ชวยเหลือกิจกรรมกันระหวาง วัด บาน โรงเรียน ในรูปของกําลังกาย
(แรงงาน) กําลังทรัพย (ที่ดิน อุปกรณ สิ่งของ อาหาร และ เงิน) โดยที่ผูใหเต็มใจที่จะให ซึ่ง
เปนมรดกทางสังคมไทยที่ยังคงมีใหเห็นไดในสังคมชนบท ซึ่งหากมองในแงของทุนแลวเปนทุน
ที่ยิ่งใชเทาไรก็ยิ่งงอกงามขึ้น เปนทุนที่ไมสามารถหาซื้อได แมจะไมสามารถกําหนดคุณคาหรือ
มองไมเห็นเปนรูปธรรม แตก็สามารถที่จะแปลงคาเปนสินทรัพยไดในที่สุด อยางที่พระประยงค
ทานเรียกวา กองทุน หรือแรงงานในการพัฒนาวัดและชุมชน อยางไรก็ตามทุนประเภทนี้เปน
ทุนที่ตองอาศัยเวลาในการสรางความไวเนื้อเชื่อใจ และความสัมพันธที่ดีตอกัน
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ในทัศนะของผูวิจัยกอนที่จะไดมาซึ่งทุนทางสังคม หรือ เครือขายและความสัมพันธที่
แนบแนนระหวางผูนําชุมชนทั้ง 3 องคกร เปนประเด็นที่นาสนใจ และไมใชเรื่องงายที่จะสราง
สัมพันธภาพแนบแนนและนําไปสูการขับเคลื่อนแกไขปญหาสุรา ซึ่งในกรณีของความสัมพันธ
ระหวางผูนําชุมชนบานโคกนี้ในทัศนะของผูวิจัย ไดเริ่มตนจากวัด ที่มีพระสงฆเปนผูปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ และเปนแหลงรวมศรัทธาของชาวบานเดิมอยูกอนแลว ดังนั้นผูนําโรงเรียน และ
ผูใหญบาน จึงตองพยามยามที่จะสานสัมพันธภาพกับพระสงฆ ไมสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้น
เพราะจะทําใหตนเองเกิดความขัดแยงกับคนสวนใหญ ทําใหตนเองไดรับประโยชนจากการมี
สัมพันธภาพที่ดีนั้นดวย ดังที่อานันท กาญจนพันธุกลาวไววาเปน หลักการตอบแทนกัน และ
หลักการใชประโยชนรวมกัน (อานันท 2544: 132-134) และที่สําคัญทําใหการทํางานในชุมชนมี
ความเปนเอกภาพ
อย า งไรก็ ต ามสั ม พั น ธภาพที่ดีร ะหวา งกั น ของผู นํา ชุม ชนอย า งเดี ย วอาจยั ง ไมเ พีย ง
พอที่จะนํามาสูการพัฒนาและแกไขปญหาในชุมชน การดํารงชีวิตที่ดีดวยของผูนําจึงจะชวยนํา
ชุมชนแกไขปญหาตางๆ ได ซึ่งในหัวขอถัดไปเปนแสดงใหเห็นถึงพลังศรัทธาของชาวบาน ที่
เกิดจากการเปนแบบอยางที่ดี เปนพระที่มีศีลธรรม และมีเมตตาสูง เปนการตอกย้ําทุนที่มีอยู
ในจิตใจของพระประยงค ที่ใชตัวเองเปนสิ่งตอรองเพื่อความอยูรอดของชาวบาน
การดํารงชีวิตที่มีคุณธรรมและชวยเหลือสังคม : ทุนทางศีลธรรม
ในชวงเชาตรูของวันหนึ่ง ประมาณตี 4 ตี 5 เปนชวงเวลาที่ทุกคนกําลังนอนหลับไหล
อยางสบาย ทันนั้นมีเสียงประกาศจากหอกระจายขาวของหมูบานที่ปลุกใหทุกคนตองตื่นดวย
เสียงอันดังและทรงพลังวา ”ขณะนี้....ไดลอมหมูบานไวทุกเสนทางแลว ขอใหทุกคนอยูในบาน
ของตนเอง อยาออกนอกบาน ถาใครลงจากบานจะถูกจับทันที และผูที่มีรายชื่อดังตอไปนี้.....ให
ออกมาที่ศาลากลางบาน(กองอํานวยการ) ภายในเวลา 7 โมง ถาผูใดฝาฝนไมมาตามคําสั่งจะไม
รับรองความปลอดภัย...” นี่คือปฏิบัติการลอมหมูบานโคก
พระประยงค เลาใหผูวิจัยฟงวาประมาณปลายพ.ศ. 2542 เปนชวงที่มียาบาระบาดหนัก
ในหมูบาน และเกิดเหตุวิสามัญฆาตกรรมชีวิตชาวบาน 1 ราย หลังเหตุวิสามัญฆาตกรรมได 2
– 3 วัน ตํารวจเกือบทั้งโรงพักในอําเภอ ไดเขามา ประกาศกฎอัยการศึกภายในหมูบาน สั่ง
หามไมใหชาวบานเคลื่อนไหว หามไมใหชาวบานออกนอกบาน หามออกนอกพื้นที่ คนภายใน
ไมใหออก คนภายนอกพื้นที่ไมใหเขา และ อัตรากําลังพลเกือบทุกนายของสถานีตํารวจ เขา
มาอยูในหมูบานทุกซอก ทุกมุม ตางตระเวนหาของผิดกฎหมาย ขึ้นลงบานเปาหมายเพื่อจะ
คนหายาบาตามแหลงขอมูลที่ไดมา
เหตุการณที่เกิดขึ้น พระประยงค เลาความรูสึกของชาวบานในชวงเวลานั้นใหฟงวา
ชาวบานตางรูสึกตื่นตระหนก รูสึกกลัว ไมกลาทําอะไร รูสึกหดหู หอเหี่ยว และ ทุกคนตางอยู
ไมเปนสุข และพอสมุย ผูใหญบานเลาใหฟงวา ชวงนั้นไมกลาทําอะไร จะทําอะไรก็กลัวจะเปน
ความผิด
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ประมาณ 1 อาทิตยถัดมา ในยามวิกาลคืนหนึ่ง พระประยงคเลาวา มีคณะคนจํานวน 5
– 6 คน ไดเขามาหาทานที่วัด เพื่อใหชี้ตัวบุคคลในหมูบานวาคนนี้คายาเสพติดหรือไม พระ
ประยงคจึงตั้งสติและขอดูรายชื่อทั้งหมดเมื่อเห็นรายชื่อที่มีเกือบ 50 คนทานนึกในใจวา “ถาหมด
นี้ก็แผนดินเหลือง” (หมายถึงหมูบานโคกแหงนี้ก็ตองเปนหมูบานรางแน) ทานจึงถามวา “ไมทํา
ไดไหม” มีเสียงตอบกลับวา “...มีลายแทงออกมาแลว...” ทานจึงเดินเขาไปในกุฎิแลวอุมบาตร
ออกมาพูดวา “อาตมาขอบิณฑบาตทั้งหมดจะไดไหม”เสียงตอรองระหวางพระประยงคกับกลุม
คณะยามวิกาลดังขึ้น “ถาไมตองวิสามัญฆาตกรรม แตสามารถใหชุมชนหยุดขายยาบาได จะขอ
ไดไหม” “ถาสามารถทําใหหยุดได ก็จะถวาย” ภายใตเงื่อนไขไมวิสามัญฆาตกรรมแตตองทําให
ชุมชนหยุดขายยาบาโดยมีพระประยงคเปนผูการันตรีรับแกไขปญหาของชุมชน กลุมคณะยาม
วิกาลจึงนํารายชื่อทั้งหมดใสบาตร และ รับจะใหความคุมครองพระประยงค
เหตุการณในคืนนั้นจึงเปนที่มาของการจัดตั้ง สภาหมูบานเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จเจาอยูหัวในวโรกาสพระชนมายุครบ 72 พรรษา ซึ่งพระประยงค เลาถึง
เหตุการณ ป ระชุมสภาหมูบ า นให ฟงว า “...เห็นอยางชัดเจนวาเราจะแกไ ขปญหายาเสพติด
ยุทธศาสตรคือเรายึดชาวบาน (ยึดบุคคล) ใหมารวม แตเราก็ตองตอสูเปาหมายหลักก็คือใหมี
การประชุม เมื่อไดคนมาก็ใหมีการประชุม ใหทุกคนเห็นที่นั่งของตนเอง ใหมาสราง ใหเกิด
ความภาคภูมิใจที่ตนเองมีตําแหนง มีที่นั่ง และทําปายให เรียกประชุมแทนที่พระครูจะบอก
พระครูไมบอก สวนที่รับหลักการมาพระครูไมไดเอามาเปดเผย ที่นี้พอมาประชุม พระครู
เรียกวาประชุมวิสามัญ ในวาระการตั้งสภา กําหนดใหมีการประชุม 3 วันตอกัน มีเรื่องอะไรก็
เอามาพูดกัน 3 วัน 3 คืน ประชุม 2 โมงเชา พักเที่ยง ประชุมตอ ถึง 5 โมงแลง และประชุม
ตอจาก 1 ทุมถึง 4 ทุม ติดกัน 3 วัน ประชุมอยางเครงเครียด จากเชา - ค่ํา มันเปนการบีบคั้น
แตสิ่งที่ภาคภูมิใจคือ ประชุมไดตลอดเรียบรอยปลอดภัย การประชุมเปนลักษณะการอภิปราย
ในตําแหนงนี้มีปญหาอะไร อยากเสนออะไร ใหเปดใจใหคุยกัน เปดหอกระจายขาวอภิปราย 3
วัน 3 คืน ขณะ 1 คนพูดทุกคนจะไมโส (พูด)กัน ทุกคนนั่งฟงหมด เรื่องไหนสามารถหามติได
ก็ใหเสนอไป...”
และจากการศึกษาเอกสารประกอบการประชุมสภาหมูบานพบวา มีผูเขารวมทั้งหมด
229
คน ทุกคนตางมีตําแหนงเปนผูนําของในชุมชน ซึ่งประกอบดวย เจ าอาวาสวัด
ผูอํานวยการโรงเรียน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน กรรมการหมูบาน ที่ปรึกษาของหมูบาน
อบต. หัวหนาคุม รองหัวหนาคุม จเรคุม ประธานแมบาน หัวหนาสตรี และ รองหัวหนาสตรี
ทั้ง 2 หมูบาน มีวัตถุประยงคหลักเพื่อพัฒนาชุมชนใหเจริญกาวหนา และเพื่อใหชาวบานมี
ความอบอุน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ผลจากการประชุมสภาหมูบาน ไมมีการหยิบยกเหตุการณเกี่ยวกับ “เหตุการณลอม
หมูบาน” มาอภิปราย แตมีการเสนอไมใหพระสงฆรับกิจนิมนตการตายที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
และมีมติยอมรับจากสภาอยางเปนเอกฉันท แตพระประยงค เลาวา เมื่อไมรับกิจนิมนตใน
ครอบครัวที่ชุมชนมองวาเกี่ยวของกับยาเสพติด ชาวบานบางสวนกลาวหาวาทานไมมีความ
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เมตตา ทําไมถูกตอง และจะขอไปนิมนตพระสงฆจากวัดอื่น ทานจึงไดปรามพระในเขตปกครอง
ไมใหรับกิจนิมนตในหมูบานนี้ “บางคนหาวาอาตมาไมมีเมตตา ปฏิบัติกิจไมถูกตอง บางคน
เฉยๆ มันก็เปนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชุมชน เขาก็เลยพูดคุยกันวาจะขอรับนิมนตจากวัดอื่นจะไดหรือไม
อาตมาก็บอกวาแลวแตเขา แตไดประกาศหามวัดอื่น ๆ ไว ถาใครมาจะปลดออก (อาศัยความ
เปนเจาคณะตําบลที่ปกครองสงฆในตําบล)” และสุดทายพระประยงคเลาใหฟงวา แมทานไมได
หยิบยกเรื่องปญหายาเสพติดมาทําโดยตรง
แตจากการทําสภาหมูบานความเขมแข็งของ
หมูบานก็เกิดขึ้นโดยตลอด ปญหายาเสพติดในชุมชนเบาบาง และที่สําคัญคือชาวบานมีการ
ตรวจสอบกันเอง กลุมขายยาเสพติดก็คงรูสึกเกรงและจะคอยๆ หมดไป จึงทําใหปญหา
ยาเสพติดในชุมชนไดรับการแกไข
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ผูวิจัย ไดแยกแยะวิเคราะหเปน 2 ประเด็น คือ การใช
สภาหมูบานแกไขปญหายาเสพติด และ การขอบิณฑบาตขอชีวิตคน จากเหตุการณที่เกิดขึ้น
ในครั้งนั้น เปนปรากฏการณใหเห็นวาพื้นที่แหงนี้มีการแพรระบาดของยาเสพติดอยางรุนแรง
ดังที่ผูใหญสมุย ไดเลาใหฟงวาในชวงนั้นตนเองตองการขุดสระ จึงจางวานรถไถมาขุดลอก
เจาของรถไถขอมา 2 ขา (ยาบาครึ่งเม็ด) และรับรองวาถาไดมางานเสร็จ พอสมุยจึงไปหาซื้อ
ยาบาในหมูบานแตไมมีคนขายให (คนขายกลัวผูใหญบานจะเปนสายใหตํารวจ) บอกวาไมได
ขาย วันนั้นผูใหญจึงไมไดทั้งยาบาและไมไดทั้งสระ และพอวุฒิไกรเลาใหฟงวายาบาระบาด
มากมีอยูครอบครัวหนึ่งขายยาบา มีคนแจงใหหยุดถาไมหยุดจะมีวิสามัญ ภรรยาคนขายพูด
อยางไมเกรงกลัววา “ถาจะยิงใหมายิง ....(อวัยวะเพศของผูหญิง) ..กูนี่” และตอมาครอบครัวนี้
ไดหนีเตลิดออกจากหมูบานไป จนปานนี้ยังไมทราบชะตากรรมวาเปนอยางไร
การใชสภาหมูบานแกไขปญหาจึงเปนทางออกใหชุมชนที่กําลังอยูในภาวะระส่ําระสาย
ได ห าทางออกร ว มกั น และทํ า ให ผู ค า ยาบ า ได ต ระหนั ก ถึ ง ป ญ หาที่ ต นเองก อ ไว แ ละทํ า ให
ชาวบานทั้งชุมชนตองไดรับผลกระทบ แมวาการทําสภาหมูบานจะไมไดเจาะจงไปในเรื่อง
ประเด็นของยาเสพติดโดยตรง แตการเปดสภาหมูบานหลังเหตุการณปดลอมหมูบานเพียง 2
สัปดาห ชาวบานเองก็รับรูถึงความนัยที่พระประยงคตองการจะสื่อใหทราบ และยิ่งในการขอ
บิณฑบาตชีวิตชาวบานที่คายาบา ซึ่งแมผูอยูในเหตุการณมีเพียงพระประยงคกับตํารวจเทานั้น
แตการแพรขาวใหชาวบานไดรับทราบ โดยผานผูใหญบานและผูที่ใกลชิด เปนการสื่อสารที่มี
นัยยะความหมาย หนึ่งคือการปรามใหผูคาและผูเสพไดหยุดขาย และหากมองในแงลบเปน
การแสดงออกที่แฝงถึงการทวงบุญคุณ ในทัศนะของผูวิจัยที่เปนคนทํางานในพื้นที่ในมานาน
เกือบ 3 ป ผูวิจัยมองวาพระประยงคมีเจตนาเปนการสื่อความหมายในนัยยะแรกมากกวานัยยะ
ที่สอง ยกเวนอาจจะมีเพียงบางรายที่พระประยงคตองการสื่อความหมายในนัยยะที่สอง
การใชสภาหมูบานสําหรับชาวบานที่อยูรวมในเหตุการณแมไมไดเจาะจงพูดประเด็น
ปญหายาเสพติดในชุมชน แตนั่นคือแนวทางการการแกปญหายาเสพติดพระประยงค การเปด
สภาหมูบานทําใหชาวบานไดมีโอกาสระบายความอัดอั้นในใจ และสรางความเปนเอกภาพให
ชุมชน เปนการปรามผูที่คายาและเสพยาใหหยุดพฤติกรรม ชาวบานเริ่มมีการตรวจสอบ
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กันเอง ทําใหเปนสาเหตุสวนหนึ่งที่ทําใหยาเสพติดหายออกไปจากหมูบาน นอกเหนือการ
ปราบปรามอยางเอาจริงของเจาหนาที่
สว นเหตุก ารณ บิ ณ ฑบาตขอชี วิต ชาวบ าน เป น เหตุ ก ารณ ที่มี ก ารใช คุ ณธรรม และ
ศีลธรรมสูง ซึ่งหากวิเคราะหในประเด็นเรื่องทุนทางวัฒนธรรมที่ บูรดิเยอ กลาววาบุคคลไดรับ
จากกระบวนการหลอหลอมทางสังคมอันกลายเปนคุณสมบัติติดตัวที่เอื้อใหบุคคลสามารถนําไป
เพิ่มพูนมูลคาของตนเองได ทุนทางวัฒนธรรมตามความหมายของบูรดิเยอ สามารถจําแนก
ออกเปน 3 รูปแบบ คือ 1) ทุนที่รวมอยูในฮาบิตุส อยูในรูปการแสดงออกของทางรางกาย และ
จิตใจที่คงทนถาวร มักปรากฏในรูปของวัฒนธรรมและตองใชระยะเวลาในการรวมกันเปนรูป
เปนราง 2) ทุนที่ถูกทําใหอยูในรูปที่เปนรูปธรรม ทุนรูปแบบนี้ถูกทําใหเปนวัตถุในรูปของสื่อ
หรือสิ่งของ และ 3) ทุนที่ถูกทําใหเปนสถาบัน อยูในรูปของการทําใหเปนวัตถุหรือรูปธรรมที่
จัดแยกเพราะอางอิงถึงคุณสมบัติเริ่มตนและจะถูกเขาใจวาคือ การรับประกัน โดยแสดงออกใน
รูปของประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง (สุภางค และรุงนภา 2549: 257) แตการขอบิณฑบาต
ชีวิตชาวบาน รวมถึง การเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราและตอสูไมใหมีการเปดโอเพนแขงขันงาน
บุญบั้งไฟ (การพนัน) ของพระประยงค ที่กลาวถึงในบทกอนหนานี้ ในทัศนะของผูวิจัยแลว
เปนสิ่งที่สะทอนแนวคิดของคําวา ฮาบิตุส
ฮาบิตุส คือ ระบบของการแสดงออกของนิสัยที่มีความคงทน และสามารถเปลี่ยนรูป
ได ที่บูรณาการเขากับประสบการณในอดีต ทําหนาที่ในทุกๆ ชวงจังหวะของชีวิต เหมือนชุด
ขอมูลที่มีการเชื่อมตอกันระหวางการรับรู การเห็นคุณคา และการกระทํา เปนระบบที่ทําให
งานตางๆ ที่มีความหลากหลายอยางไมรูจบลุลวงไปได (Bourdieu 1977: 82 – 83) ซึ่ง ฮา
บิตุส ที่สุภางค จันทวานิช และ รุงนภา ยรรยงเกษมสุข เรียกวา แนวจริต และอธิบายวาเปน
คําที่อยูระหวางคําวานิสัย กับคําวาสันดาน ฮาบิตุส ไมใชนิสัยเพราะเปนมากกวานิสัยเนื่องจาก
ฝงลึกอยูในระดับจิตไรสํานึกของคน แตฮาบิตุส ไมใชสันดานเพราะคําวาสันดานสอถึงลักษณะ
ที่มีคุณสมบัติในทางลบ (สุภางค และรุงนภา 2549: 251)
เมื่อวิเคราะหกับสถานการณของพระประยงค กับทุนวัฒนธรรมตามแนวคิดของ บูรดิ
เยอ ในทัศนะของผูวิจัย ไมสามารถอธิบายไดวาเปนทุนวัฒนธรรม หรือ เปนทุนวัฒนธรรม
ประเภทใด และหากวิเคราะหแนวคิดของทุนทางสังคม และทุนทางสัญลักษณ (ที่ไดนําเสนอใน
หัวขอกอนหนานี้) ยิ่งไมเขาขาย และที่ผูวิจัยเนนถึงปรากฏการณนี้ เนื่องจากมองปรากฏการณ
เปน 2 อยาง กลาวคือหากมองปรากฏการณที่เกิดขึ้นดวยการเปนเสมือนคนที่มีภาชนะที่วางใน
เรื่องของมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแลว (มองพื้นๆ แบบที่ชาวบานโคกมอง) เหตุการณนี้
เกิดขึ้นจริงในชุมชน และผลของเหตุการณนั้นไดชวยเหลือชีวิตคนจํานวนมาก ไดพยายาม
ชวยเหลือชุมชนใหหลุดพนจากอบายมุขทั้งสุราและการพนัน และหากมองอีกมุมหนึ่งในแงของ
ทุนและอํานาจ ปรากฏการณที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนการตอรองกันระหวางทุนในชุมชน ผาน
พระประยงคที่เปนผูปฏิบัติการในชุมชน จะเห็นวาปรากฏการณที่เกิดขึ้นคือทุนที่มีอยูในตัวตน
ของพระประยงคที่ไดรับการหลอหลอมจากสังคมหรือจากศาสนา
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หากพยายามหาคํามาอธิบายจากแนวคิดอื่นที่ใกลเคียง เชนคําวา ทุนมนุษย แลวจะ
พบวาความหมายของทุนมนุษยวางอยูบนฐานความคิดทางเศรษฐศาสตร ซึ่งอมรา พงศา
พิชญ (2546: 136) ใหความหมายของทุนมนุษยวามองได 2 ดาน ดานแรก คือ การมองในแง
การสร า งทุ น มนุ ษ ย โดยการเพิ่ ม สมรรถนะและศั ก ยภาพของมนุ ษ ย จ ากการลงทุ น ในเรื่ อ ง
สุขภาพ อนามัย การศึกษาและการฝกทักษะความสามารถของมนุษย และในดานที่สอง คือ
มองในแงของการนําทุนหรือสมรรถนะและศักยภาพของมนุษยไปใชเพื่อการสรางสรรคและ
ผลิตผลงาน ทําใหแนวคิดของทุนมนุษยก็ไมสามารถอธิบายได
ผูวิจัยพยายามคนหาคําตอบวาปรากฏการณที่เกิดขึ้นเรียกวาอะไร ในทัศนะของผูวิจัย
เทียบเคียงใกลกับหลักของพุทธศาสนาที่เรียกวาชีวิตดานในและชีวิตดานนอก ที่พระไพศาล
กลาววา เปนประโยชนตนกับประโยชนทาน เปนสิ่งที่แยกกันไดยาก ตางเปนเหตุเปนผลของ
กันและกัน ยิ่งขัดเกลาพัฒนาตนใหชีวิตดานในงอกงามมากเทาไร ชีวิตดานนอกก็ยิ่งเกื้อกูล
เปนประโยชนกับผูอื่นมากเทานั้น คนที่เขาถึงความสุขจากภายในไมปรารถนาอามิส ยอมเห็น
แกตัวนอยลง และเกื้อกูลผูอื่นดวยความบริสุทธิ์ในมากขึ้น ในอีกดานหนึ่งการชวยเหลือกิจของ
สวนรวมยอมเอื้อในการฝกตนใหรูจักเสียสละ ลดความเห็นแกตัว มีความอดทนอดกลั้น และ
รูจักทํางานอยางปลอยวาง (พระไพศาล วิสาโล 2544: 14)
ผูวิจัยจึงนิยามทุนที่คนพบนี้วา ทุนศีลธรรม (Moral Capital) หมายถึง วิถีการ
ดํารงชีวิตที่มีคุณธรรม และ มีจิตสํานึกเกื้อกูลชวยเหลือสวนรวมของบุคคลหรือหมูคณะ ซึ่งเปน
ทุนที่สําคัญเพราะบุคคลที่มีทุนศีลธรรมจะเปนแบบอยางที่ดีในชุมชน และจะกอใหเกิดพลัง
ศรัทธาตอบุคคลหรือคณะบุคคล ที่จะเปนแหลงทุนที่สําคัญในชุมชนและจะเปนผูปฏิบัติการ
แปลงทุนของชุมชนตอไป ซึ่งในหัวขอถัดไปเปนการนําเสนอใหเห็นถึง จิตสํานึกเกื้อกูลตอสวน
รวมที่สรางพลังศรัทธาในชุมชน และนํามาสูการเคลื่อนไหว ตอสูสาธารณะ เพื่อปาชุมชน ที่
เปนการเรื่องทุนศีลธรรม
ทุนในชุมชน: พลังของชุมชน
ทุกครั้งที่ผูวิจัยนั่งรถเขาสูบานโคกเมื่อมองเห็นเสาเหล็กตั้งเดนเปนสงา ขนาดเสนผา
ศูนยกลางประมาณ 4 นิ้ว สูงเกือบเทาเสาไฟฟาที่อยูตามขางถนน ติดธงสีเหลือง จํานวน 4 เสา
ฉันจะรูวาเขาสูเขตของหมูบาน มองเขาไปดานหลังของเสาเหล็ก จะเห็นตนไมขึ้นหนาแนน แต
ละตนมีขนาดใหญและสูงกวาเสาไฟฟา มองไกลสุดลูกตา และฉันมักจะมองเห็นชาวบานถือ
ตะกราเขาไปในปาหรือหิ้วตะกราที่มีเห็ดและผักออกจากปา เมื่อรถแลนผานปาไมแหงนี้เกือบ 1
กิโลเมตร ก็จะเห็นปายสังกะสีที่เริ่มขึ้นสนิมทําใหขอความในปายบางคําเห็นไมชัดเจน แตก็
พอจะอานได เนื้อความในปายนั้นเขียนวา “ ประกาศมติประชาคมหมูบานโคก พื้นที่ปาชา
สาธารณะประโยชนเปนปาชุมชนทุกคนในหมูบานเปนเจาของ จงชวยกันรักษา ...หามตัดตนไม
จุ ดไฟเผาป า บุ กรุกที่ ดิน และล าสัต วใ นแนวเขตปาชุ มชนแหงนี้ ผาฝนมีโ ทษปรับ 5,000 –
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20,000 บาท” พรอมกับเสาเหล็กติดธงสีเหลือง ที่ขนาบดานขางของปาย ขางละ 2 ตน ที่ตั้งเดน
เปนสงาเหมือนตอนเขามา
ปาแหงนี้ชาวบานโคกเรียกวา “ปาชุมชนบานโคก” ที่มีพื้นที่ตั้งอยูในเขตของบานโคก
และติดตอกับเขตตําบลบานฝาง อําเภอกระนวน มีขนาดพื้นที่กวางกวา 423 ไร และมีเรื่องราว
เหตุการณการตอสูที่ทําใหผูวิจัยเกิดความประทับใจ ทุกครั้งที่รถแลนผานตองนึกถึงเรื่องราวของ
ปาแหงนี้เสมอ
จากบันทึกเอกสารที่รวบรวมประวัติของปาชุมชนบานโคกของชุมชน บันทึกไววาปา
ชุมชนแหงนี้เกิดจากชาวบานที่รวมกันกอตั้งหมูบานโคก ไดรวมกันจับจองที่ไวใชประโยชน
รวมกัน เดิมชาวบานเรียกวาโคกปาชาสาธารณะเปนที่เผาศพ ฝงศพของคนที่เสียชีวิตใน
หมูบาน แตเมื่อประมาณ ป พ.ศ.2535 พอประสาน เลาวาการเผาศพที่ปาชาแหงนี้ไดยกเลิก
เนื่องจากชาวบานไดสรางเมรุข้นึ ที่วัด แตพื้นที่ปาชุมชนแหงนี้มีขนาดเทาไรไมมีใครทราบ
ในปพ.ศ.2521 เปนชวงที่นายบง เป นผูใ หญบาน จากบันทึกเอกสารของปาชุมชน
บั น ทึ ก ว า ทางราชการได เ ข า มาสํ า รวจที่ ส าธารณะเพื่ อ ออกเอกสารสิ ท ธิ์ ใ ห เ ป น ที่ ส าธารณะ
เจาหนาที่ไดสํารวจรังวัดที่ดินแปลงนี้ และรังวัดปกแนวเขตที่สาธารณะ ใหชาวบานที่มีที่ดินติด
เขตปาเซ็นรับรอง ทุกคนเซ็นรับรองไมมีผูคัดคาน ตั้งแตนั้นมาชาวบานในหมูบานจึงรับทราบ
จํานวนพื้นที่ของปาชุมชนแหงนี้ ครูวิชิต เลาใหฟงวา ที่ดินปาชุมชนแหงนี้มีเนื้อที่จํานวน 423
ไร
เมื่อมีถนนตัดผานเขาสูหมูบาน มีการขยายพื้นที่ทําไรออย ทําใหปาชุมชนแหงนี้ถูกบุก
รุกและถูกทําลายจากชาวบานเพื่อทําไรออย พอประสาน เลาใหฟงวา คนบุกรุกปา สภาพปา
เสื่อมโทรม จนตอมาในปพ.ศ. 2543 พระประยงค เลาใหฟงวา ทานไดรับการแตงตั้งใหเปน
ประธานอนุรักษสิ่งแวดลอมของสภาสงฆอําเภอน้ําพอง และกรรมการประชาคมรักษลุมน้ําพอง
ในขณะนั้นที่บานโคกมีปญหาเรื่องการบุกรุกที่สาธารณะ ผูนําชุมชนไมสามารถแกไขปญหาได
พระประยงค เลาวา ทานจึงนําปญหาการบุกรุกปาชุมชนเสนอตอที่ประชุมเครือขาย ที่ประชุม
ซึ่ ง เป น เครื อ ข า ย ที่ ป ระกอบด ว ย เจ า หน า ที่ โ รงพยาบาลน้ํ า พอง สภาสงฆ อํ า เภอน้ํ า พอง
เจาหนาที่ฝูงบิน 41 เจาหนาที่คายเปรมติณสูลานนท ครู พอคา และ ประชาชน ซึ่งครั้งนั้นที่
ประชุมรับทราบ และ มีการเสนอโครงการเวนคืนที่ถูกบุกรุก แตไมสามารถดําเนินการได
ผลพวงจากการบุกรุกทําลายปา ทําใหในปพ.ศ. 2546 ชาวบานโคกประสบกับความ
แหงแลงมาก อายวี อดีตประธานเยาวชนประจําตําบลเลาใหฟงวา ในปนั้นมีความแหงแลงมาก
ชาวบานขาดน้ําบริโภคตองซื้อน้ํากิน กลุมเยาวชนจึงรวมตัวกันทอดผาปาน้ําถวายวัด (ผาปาน้ํา
เปน การรวบรวมบริจาคน้ําดื่มชนิดขวด หรือ รวบรวมเงินบริจาคจากชาวบาน แลวนํามาซื้อน้ํา
เพื่อนําไปถวายวัด)
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ในปนั้น พระประยงค เลาใหฟงวาทานจึงไดปรึกษากับครูวารม ผูอํานวยการโรงเรียน
และนายเสถียร ผูใหญบาน และประชุมชาวบานเสนอโครงการปลูกปา โดยไดรับเงินสนับสนุน
โครงการจากปาไมจังหวัดขอนแกน และกลาไมจากศูนยเพาะชํากลาไม ซึ่งในตอนนั้นชาวบาน
เห็นดีดวย จึงไดสงชาวบาน ไดแก ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน กรรมการ และ อบต. เขา
อบรมโครงการปลูกปาชุมชน จํานวน 10 คน แตเมื่อถึงขั้นตอนของการสํารวจแนวเขตพื้นที่ปา
เดิมเจาหนาที่มารังวัด ชาวบานบางสวนที่จะตองเสียที่ดินมาก ไมยอมคืนผืนปาที่บุกรุก
“พอที่เสียมากก็ไมยอม พอไมยอมจึงมีการตอสูกันทางศาล เจาของที่ดิน 11 ทานทํา
เรื่องยื่นเรื่องรองเรียนศาล“ เสียงของพระประยงค เลาถึงเหตุการณที่ผานมาใหฟงดวยน้ําเสียง
ที่ดังขึ้นคิ้วขมวดเขาหากัน และทานก็ขยายความใหฟงวา ชาวบาน 11 รายไมยอม ไดยื่นเรื่อง
ฟองรองตํารวจ ทําใหคดีขึ้นสูศาล จนตองมีการพิสูจนหลักฐานรอบ 2 ในชวงนั้นชาวบานแบง
กันเปน 3 กลุมคือ กลุมผูบุกรุก 11 รายเปนคนในหมูบาน 6 ราย และกลุมที่จะเอาปาคืน ที่มี
พระประยงค เปนแกนนําของชาวบาน และกลุมชาวบานสวนใหญที่ไมเขากลุมไหนอยูรับฟง
เหตุการณเฉยๆ ซึ่ง แตเมื่อมีการรังวัดที่ดินใหมชาวบานสวนใหญยินยอมใชเงินกองกลางของ
ชุมชนเปนคารังวัดที่สาธารณะ จากบันทึกเอกสารพบวามีจํานวนถึง 17,100 บาท
และเมื่อมีการรังวัดที่ หลักฐานจากการบันทึกเหตุการณ พบวา ชาวบานเปนผูบุกรุก
ปาชุมชน เนื้อที่มีจํานวน 100 ไรกวา แตผูบุกรุกเพียง 1 ราย ที่ยอมเซ็นรับรอง ผูบุกรุก 2 ราย
ไม คัด ค า นแต ไ ม ย อมเซ็ นรั บ รอง และมีผู แ สดงตัว คั ดค า นการรั งวั ด ครั้ ง นี้ 7 ราย และพระ
ประยงค เลาวา ท านถูกชาวบานบางสว นและพระสงฆ บางรูป มองวาเปนพระที่ไม มีความ
เมตตา และผูบุกรุก ปาชุมชนนําเอาเหตุการณที่เกิดขึ้นไปเลาที่อําเภอกระนวน (บานเกิดของ
พระประยงค)วารองเจาคณะจังหวัดขอนแกนไปยึดที่ของชาวบานและกําลังถูกจับขึ้นโรงขึ้นศาล
ทําใหรองเจาคณะจังหวัดสอบถามทานและใหทานเปนผูรับผิดชอบแกขาวที่เกิดขึ้น ตอมาคดี
จึงขึ้นสูการพิจารณาของศาลใชระยะเวลานานปกวา นายสมัย ผูใหญบานเลาเหตุการณในชวง
นั้นใหฟงวา เหตุการณตอนนั้นก็ถือวารุนแรงตองใชเวลาตอสูกันนาน
เมื่อศาลพิจารณา ศาลตัดสินวาชาวบานเปนผูบุกรุกปาชุมชนตองคืนผืนปาใหหลวง
พระประยงค เลาวาชาวบานจํายอมดวยหลักฐาน “ก็จํายอมดวยเหตุผล คือถามองการทํางานที่
เปนระบบเราเชิญผูใหญทั้ง 2 ฝายมา (หมายถึงที่ดินและศาล) เขาก็จํายอมดวยไมมีทาง
หลีกเลี่ยง” แตชาวบานก็ไมไดอออกจากพื้นที่ในทันทีแมจะมีคําตัดสินจากศาลออกมา
ซึ่ง
พอสมุย ผูใหญบานเลาวา เรื่องปาชุมชน ในสมัยนั้น พอผูใหญเสถียร (ผูใหญบานหมู 9) ไป
ขอร อ งให ช าวบ า นที่ ม าบุ ก รุ ก ออกไป แต ช าวบ า นไม ย อมเนื่ อ งจากชาวบ า นส ว นหนึ่ ง เป น
ชาวบานฝาง(ชาวบานตางหมูบานและตางอําเภอ) จึงยังไมสามารถดําเนินการเอาปาชุมชนคืน
มาได
จนกระทั่งมีการเลือกตั้งผูใหญบานหมู 9 ปพ.ศ. 2547 พอสมุย เลาวา เมื่อ ผูใหญนน ได
เปนผูใหญบานคนใหม ผูบุกรุกปาชาวบานฝางสวนใหญเปนญาติของผูใหญนน ผูใหญนนจึง
ขอร อ งและบังคั บ ให ช าวบ านออกจากปา ชุ ม ชนได สํ า เร็จ และจากหลั ก ฐานเอกสารรายงาน
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บันทึ กเอาไวว าในการทวงคืนผืนปาครั้งนี้ อบต.บัว เงินก็ มีสว นรวมในเหตุ การณดว ย ดั งมี
ขอความตอนหนึ่งวา “..ใหทางอบต.บัวเงินทําหนังสือแจงผูบุกรุก ทางอบต.บัวเงินไดแจงใหผูบุก
รุกทั้ง 7 ราย ออกจากที่สาธารณะ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของภายในป 2547 –
2548...”
ปรากฏการณปาชุมชนนี้เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาแมพระประยงคจะเปนที่เคารพศรัทธา
ของชาวบานโคก แตพลังศรัทธานี้ไมสามารถถายทอดไปยังกลุมอื่นๆ หรือไมสามารถใชไดกับ
ทุกคนได เชน คนนอกพื้นที่บานโคก ตองอาศัยผูใหญบานคนใหมที่มีทุนทางสังคม หรือมี
ความสัมพันธเครือญาติ จึงใชระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภและระบบกฏหมายในการจัดการ
กับปญหา
เมื่อมีความชัดเจนในเรื่องเขตปาชุมชนขึ้นพระประยงค เลาวา ทานและผูนําชุมชน จึงได
ประชาคมชาวบานเกี่ยวกับโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ถวายในหลวงเนื่องในวโรกาสที่
พระองคจะเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 99,999 ตน เปนโครงการระยะ 4 ป ตั้งแต ป
พ.ศ. 2546 – 2550 อีกครั้ง ซึ่งจากบันทึกโครงการ ที่เสนอตอ อบต.บัวเงิน เพื่อขุดคลอง
กอสรางถนนรอบปาชุมชน ไดสรุปผลการสํารวจประชามติจากชุมชนบานโคกครั้งนั้นวามีผู
เห็นชอบ 307 เสียง ไมเห็นชอบ 13 เสียง กาบัตรไมถูกตองทําใหบัตรเสีย 22 เสียง ไมสง
บัตรสํารวจ 3 เสียง พระประยงค ไดเลาบรรยากาศในตอนนั้นใหฟงวาตอนนั้นมีการโตเถียงกัน
ระหวางผูบุกรุกที่ดิน แตสุดทายชาวบานก็ลงประชามติเห็นชอบอยางเอกฉันท
มติที่เปนเอกฉันทเชนนี้พระประยงคจึงจะเริ่มดําเนินโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
พอประสาน เลาวาพระประยงค ประชุมชาวบานและนําชาวบานปลูกปา โดยใชเงินกองกลาง
ของชุมชน ใชแรงงานในหมูบาน ไมไดจาง โดยนํากลาไมยางมาจากกาฬสินธุ ใชรถไถใน
หมูบานเติมแตน้ํามันให ทานนําชาวบานปลูกปาชุมชน และทุกครั้งที่มีการปลูกปาชุมชน จะมี
การเชิญผูใหญทั้งจากฝายสงฆ ไดแก เจาคณะจังหวัด และฝายฆารวาส ไดแก ผูวาราชการ
จังหวัด เปนผูทําพิธี ในการเตรียมงานและการดําเนินงานชาวบานโคกจะเปนผูดําเนินการ ซึ่ง
ที่ผานมามีการปลูกปาชุมชนแลว 4 ครั้ง จํานวน 70,000 ตน ซึ่งฉันเคยเขารวมพิธีปลูกปา
ชุมชน ของที่นี่ครั้งหนึ่งเมื่อป 2548 ผูเปนประธานครั้งนั้นคือเจาคณะจังหวัด มีหนวยงาน
ราชการในอําเภอทุกหนวยงาน และชาวบานโคกเขารวมเปนจํานวนมาก แมแกว คนขาย
อาหารเลาวา “..อยางเราปลูกตนไมชาวบานเขาก็ไปกับเรา ใสปุยคนก็ไปกับเรา ไปหมดทั้งบาน
เราเอาปาคืนมาได เราเอาคืนมาได เราดีอยู แตกอนคนทําไรทํานาหลาย บุกรุก เราปกหลัก
ชาวบานก็หนีไปหมด...”
แมวาจะไดปาคืนกลับคืนมาแตกระบวนการตอสูไมไดยุติลง ยังคงมีการตอตานดวยการ
เผาปาเกิดขึ้น พระประยงค เลาใหฟงวา ในปแรกที่ปลูกปาเกิดเหตุไฟไหมปานับเกือบ 10 ครั้ง
แต ช าวบ า นสามารถระงั บ เหตุ ไ ด ทุ ก ครั้ ง และท า นเล า ว า ชาวบ า นที่ บุ ก รุ ก จะแสดงการเป น
ปฎิปกษออกมาอยางเดนชัด “ขนาดอาตมาเดินบิณฑบาตร ก็ยังวิ่งรถสวนตัดทางมาไมยอมลด
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ความเร็วลง” พอประสานเลาวา ปแรกมีผูขโมย แอบไปจุดไฟเผา แตจับไมได คนไปเลี้ยง
วัวควายเห็นก็ชวยบอก
พระประยงค เลาวา ทาน และ ผูนําชุมชน จึงประชุมชาวบานรวมกันหาแนวทางแกไข
จัดเวรยามเฝาปา ซึ่งจากการบันทึกรายงานพบวามีการกําหนดบทบาทหนาที่และแบงกรรมกา
รั ก ษาป า เป น ฝ า ยต า ง 12 ฝ า ย ได แ ก ฝ า ยทางศาสนา ฝ า ยที่ ป รึ ก ษา ฝ า ยบริ ห าร ฝ า ย
ประชาสัมพันธ ฝายแผนที่รักษาแนวเขตปา ฝายบํารุงปลูกเสริมปา ฝายลาดตระเวรรักษาปา
ฝายปองกันรักษาปา ฝายอนุรักษพืชสมุนไพร ฝายคุมครองชีวิตสัตวปา ฝายติดตามจับกุม
ผูฝาฝนกฎระเบียบปาชุมชน และ ฝายศาลเจาประจําปาชุมชน มีกรรมการจํานวนทั้งหมด 119
คน เกือบทั้งหมดเปนผูนําชุมชนที่มาจากบานโคก ทั้ง 2 หมูบาน
จนกระทั่งหลังจากปลูกปาชุมชน 4 ปผานไป พระประยงคเลาวา สภาพปาชุมชนของ
บานโคก ฟนคืนเปนปาที่สมบูรณ เปนแหลงอาหารของชาวบาน ชาวบานไดพื้นที่ที่เสียหาย
กลับคืนมา 100 กวาไร ไดตนไมที่ถูกบุกรุกกลับเปนผืนปา ไดอาหารจากธรรมชาติ เห็นไดชัด
ในชวงที่เห็ดออก ชาวบานจะเขาไปเก็บเห็ดในปา คนเต็มปา ทั้งชาวบานโคกและจากที่อื่น
ชาวบานรูสึกเปนเจาของและหวงแหนปา ไดรวมกันสรางกติกาหมูบานไมใหมีการตัดไมใน
ชุมชน ไมใหจุดไฟเผาปา มีการจัดเวรยามเฝาในชวงฤดูแลง ชาวบานเปลี่ยนเวรยามไปดูปา
ถามีไฟปาชาวบานจะชวยกันดับอยางรวดเร็ว และเหตุการณไฟไหมปาลดลง และในการจัดงาน
ปลูกปา 4 ครั้งที่ผานมาชาวบานเขารวมมากทุกครั้ง และเมื่อพูดคุยกับชาวบานเกี่ยวกับเรื่องปา
ชุมชนทุกคนจะยิ้ม มีแววตาที่ประกาย และจะพูดถึงเรื่องปาชุมชนในทํานองเดียวกันวาเกิด
จากพระประยงค ดังที่พอประสานพูดวา “ทาน (พระประยงค) มาอนุรักษปา” และในป2549 พระ
ประยงคไดรับการเสนอชื่อใหรับรางวัล คนดีศรีน้ําพอง สาขา การอนุรักษปา ในงานฉลอง
ครบรอบ 100 ปของอําเภอน้ําพอง
การตอสูปาชุมชนแหงนี้มีประเด็นแตกตางจากปาชุมชนหลายๆ เหตุการณ ที่มักจะเกิด
จากการใชมาตรการทางกฎหมายที่เขมงวดของรัฐ ดวยความพยายามยึดที่ดินคืนจากชาวบาน
กลาวหาวาชาวบานคือผูบุกรุก และบังคับใหชาวบานออกจากปา (อานันท 2544: 191 - 194 )
แตการเคลื่อนไหวตอสูทวงคืนผืนปาชุมชนแหงนี้ เกิดจากจิตสํานึกตอสวนรวมของพระประยงค
และชาวบานที่ตอสูเพื่อประโยชนของสวนรวม และภาครัฐคือผูสวมรอยรับผลประโยชน ดังที่
พระประยงคไดกลาววา “ที่จริงแลวมันไมใชเรื่องนอยๆ นะ และชวงที่อาตมาทํานะมันก็มีเรื่อง
พระที่จังหวัดเชียงใหมที่ตอสูเรื่องปาถูกฆาตาย มันนาคิดนะ นาคิดวาที่สาธารณทุกแหงเปนที่
หลวง แตตองใหชาวบานดําเนินการรักษา ถาชาวบานดําเนินการรักษาผลประโยชนก็เปนของ
ชาวบาน แตเอกสารสิทธิ์ไมใชของชาวบาน แตเปนที่ของหลวง ดังนั้นเมื่อมีเรื่อง มีการบุกรุก
มันจึงมีลักษณะสําคัญอยูที่ชาวบาน ฉะนั้นการตอสูจึงเปนการตอสูของผูบุกรุกกับทางราชการแต
มีเราเปนผูแจง แตถาชาวบานไมเอาเรื่องที่ดินนั้นตองตกไปเปนที่ผูบุกรุก เพราะทางราชการไม
ไดมาดูวามีใครบุกรุก”
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การเคลื่อนไหวตอสูของพระประยงค เปนสิ่งแสดงใหเห็นวาการเคลื่อนไหวตอสูเพื่อสิ่ง
ที่ถูกตอง ตองอาศัยการมีจิตสํานึกเกื้อกูลชวยเหลือสวนรวมของบุคคลหรือหมูคณะ และจะ
เปนทุนหรือพลังที่สําคัญของชุมชน ซึ่งในชุมชนของชาวชนบทอีสานสวนหนึ่งเกิดจากพลัง
ความเชื่อและศรัทธาตอตัวบุคคล โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ เนื่องจากความเชื่อตอพุทธศาสนา
และความผูกพันของวิถีชีวิตของชาวอีสานที่เกี่ยวของกับศาสนาดังที่ไดกลาวถึงเรื่องวิถีประเพณี
ชาวอี ส านที่ ผ า นมา พลั ง ความเชื่ อ และแรงศรั ท ธาจึ ง เป น ทุ น ที่ สํ า คั ญ เป น อย า งยิ่ ง ในชุ ม ชน
สามารถเปนศูนยรวมใจของชาวบานไดไมวาเรื่องจะยากขนาดไหนก็จะไดรับความรวมมือ และมี
พลังขับเคลื่อนไปในทุกภาคสวน
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สวนที่ 6
บทสรุป: การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับทุนในชุมชน คือ การสรางสุขภาพชุมชน
สุราเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับคนไทยมาชานาน ทั้งในวิถีการดํารงชีวิต วิถีประเพณีความ
เชื่อ หรือการสรางรายไดแกภาคเอกชนและภาครัฐ อยางไรก็ตามปจจุบันปญหาการบริโภค
สุราของประชาชนที่เกินความพอดีไดสรางปญหาตางๆ มากมาย ทั้งปญหาตอสุขภาพของผูดื่ม
และ ปญหาความรุนแรงในสังคม ที่ภาครัฐแมจะมองเห็นผลกระทบของปญหา แตมาตรการ
แกไขปญหาสุราไมไดจริงจัง ดวยผลประโยชนจากภาษีสรรพสามิตที่มีมูลคานับแสนลานบาท
ทําใหรัฐสนับสนุนใหมีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดอยางเสรี หรือ แมแตการอนุญาตใชชื่อ
ยี่หอการคาที่เปนชื่อของวัฒนธรรมชุมชนเปนจุดขาย อีกทั้งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่กวาจะเข็นออกมาไดจากสภานิติบัญญัติแหงชาติก็ยากแสนเข็น และยังถูกลดทอน
การแกไขปญหาสุราที่รัฐพยายามจะบอกกับทุกคนวาได
ลงจนแทบจะควบคุมอะไรไมได
พยายามแกไขแลว แทที่จริงเปนเพียงแคภาพลวงตา มาตรการทางกฎหมายของภาครัฐจึง
แทบไมมีความหมายอะไร มาตรการทางสังคมที่เกิดจากพลังของชุมชนจึงเปนทางออกทางหนึ่ง
ในการชวยเหลือตนเองของชาวบานที่จะสามารถควบคุมผลกระทบของการบริโภคสุรา
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ทุนในชุมชน : การเคลื่อนไหวผาทางตันปญหาสุรา กรณีศึกษา
หมูบานแหงหนึ่งในอําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน พบวาสุราเปนสิ่งที่มีอยูในชุมชนบานโคก
มาตั้ ง แตก ารกอ ตั้ง หมู บ าน สุ ร าถู กนํ า มาใช ใ นวิถี ป ระเพณี ข องชุ ม ชนทั้ ง เป น เครื่ อ งดื่ม เพื่ อ
ตอนรับแขก เลี้ยงแขก ที่แสดงถึงความใจกวางและมิตรไมตรีของเจาภาพ ในงานบุญประเพณี
ของชุมชนสุราถูกนําเข าสูวัดพรอมกับมหรสพในวัดเพื่อใชเปนเครื่องดื่ม ที่ทําใหเกิดความ
สนุกสนานครื้นเครงของชาวบาน นอกจากนี้วิถีชีวิตชาวไรออยของบานโคก สุราถูกนํามาใช
เปนสะพานเชื่อมสัมพันธภาพระหวางเถาแกกับลูกนอง ใชเพื่อการผอนคลายหลังจากการ
ทํางานหนัก เพื่อฉลองกับเงินวีคและเทศกาลปดหีบออย อยางไรก็ตามการบริโภคสุราใน
อดีตมีขอบเขตของการดื่มอยางชัดเจนกลาวคือ กลุมคนที่ดื่มสุราจะเปนวัยผูใหญ และ ไมมี
เหตุการณความรุนแรงเกิดขึ้นในชุมชน แตปจจุบันวิถีการบริโภคสุราของชุมชนเปลี่ยนไป มี
การบริโภคสุรามากทั้งวัยผูใหญและวัยรุน การบริโภคสุราและ การซื้อขายสุราในวัดกลายเปน
เรื่องปกติ วัยรุนมีการจับกลุมกันบริโภคสุราอยางเสรี และเมื่อบริโภคสุราแลวไดสรางปญหาแก
ชุมชน ไดกอเหตุวิวาทอยางรุนแรงขึ้น มีการไลฆาไลแทง เกิดขึ้น สรางความเดือดรอนให
ชาวบาน ผูใหญและผูนําชุมชนไมสามารถควบคุมกลุมวัยรุนที่ดื่มสุราได จึงทําใหพระประยงค
แกนนําชุมชนไดนําชาวบานรวมกันแกไขปญหาสุราในชุมชน
ซึ่งในสวนของบทสรุป ของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดนําเสนอการวิเคราะหการ
แกไ ขป ญหาสุ ราในชุ มชนเพื่ อนําไปสูขอ เสนอแนะแนวทางการแกไ ขปญหาสุร าทั้งในระดั บ
นโยบายและปฏิบัติการที่สอดคลองกับสภาพปญหาในพื้นที่เปนแบบฉบับของทองถิ่น 3 ประการ
ดังตอไปนี้
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1. การปรับเปลี่ยนวิถีปฏิบัติการบริโภคสุราในชุมชน ตองสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน
และ อาศัยทุนในชุมชน
การปรับเปลี่ยนประเพณีการปฏิบัติในการบริโภคสุราอันเปนปญหาที่ฝงรากลึกในชุมชน
ยอมสงผลกระทบในวงกวางทําใหเกิดการตอสู และ ตอรองกับกลุมอํานาจและทุนตางในชุมชน
สวนชาวบานก็ใชวาจะเห็นดวยกับการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ทั้งหมด บางกลุมกลัวผลกระทบที่
ตนเองจะไดรับ เชน การถูกติฉินนินทา ไมไดเงินในการจัดทํากฐินและผาปา สวนกลุมวัยรุนที่
ถูกมองวา คือ กลุมที่เปนปญหาแมจะไมใหกินเหลาในวัด แตก็ยังกินเหลาในบานไดอยางเสรี
เหมือนเดิม เพียงแตไมกินในวัดและไมกลาแสดงตัวตอตานอยางชัดเจนดวยเกรงในบารมีของ
พระ ความสําเร็จของการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราในชุมชนแหงนี้ในตอนนี้เปนเพียงแคพื้นที่
วัดที่ปลอดสุราเทานั้น สวนพื้นที่อื่นๆ ของชุมชนยังไมชัดเจนวาสามารถลดหรือแกไขปญหา
สุราได การตอสู และตอรอง ของกลุมทุนตางๆ ในชุมชนกับแกไขปญหาสุราของชุมชนบานโคก
ยังไมไดจบลงเปนเพียงแคการเริ่มตนเทานั้น
นอกจากนี้ปฏิบัติการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราในครั้งนี้ทําใหระบบความสัมพันธของ
ชุมชนหลายอยางเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะที่สําคัญคือระบบความสัมพันธระหวางศาสนากับ
ชุมชน ทําใหปนี้วัดบานโคก เปนวัดปลอดสุรา อยางแทจริง ไมมีการขาย การดื่มสุราในวัด
และไมมีแมมหรสพในวัด ดวยเหตุที่มหรสพ คือ สาเหตุของสุราเขาวัด บุญบั้งไฟปนี้จัดอยาง
เรียบงายกวาทุกป พิธีบวชเปนพิธีบวชอยางแทจริงไมมีสุรา ไมมีคนเมาในวัด วัดเงียบ และป
นี้ขบวนนาคเขาวัด ขบวนบั้งไฟเขาบาน วิถีประเพณีของชุมชนเปลี่ยนไป ชาวบานบางสวนมี
ความเห็นวางานบุญไมสนุกสนานเหมือนเกา คนเฒาคนแกไมกินเหลาเพราะกลัวไมไดเขาวัด
แตคนบางกลุมและผูสูงอายุสวนใหญตางเห็นวาทําใหวัดและพิธีกรรมศักดิ์สิทธิขึ้น และ ไมมีการ
ทะเลาะวิวาทในชุมชน
ในการแกไขปญหาสุราจึงตองใชระยะเวลาและตองอาศัยความอดทนสูง แทบจะเปนไป
ไมไดเลยที่จะทําใหสุราหมดไปจากชุมชนภายในชวงเวลาสั้นๆ การแกไขปญหาตองเขาใจและ
เขาถึ งวิ ถีชี วิ ตวิ ถีประเพณี ข องชาวบาน ทําอยางคอยเปนค อยไป มีการกํ าหนดเปาหมาย
ออกเปนระยะๆ ซึ่งแนวทางหนึ่งในการกําหนดเปาหมายคือ การสรางพื้นที่ปลอดสุราขึ้นใน
ชุมชน ไดแก วัดปลอดสุรา แลวจึงขยับจากวัดสูสถานที่ราชการในชุมชน สูครัวเรือนปลอดสุรา
ขยับสูการบังคับใชในรานคา เชน การกําหนดวันหยุดขายสุราในวันสําคัญทางศาสนาหรือชุมชน
ตามความเปนไปไดและขอตกลงหรือกฎกติกาของชุมชนที่ทํารวมกัน ซึ่งเปนการ “สรางพื้นที่ดี
ไลพื้นที่เสีย”
อยางไรก็ตามสุดทายแลวหากคาดหวังจะใหสุราหมดไปจากชุมชน หรือ เปนชุมชน
ปราศสุรา ในบางชุมชนก็อาจจะสามารถทําได แตในความเปนจริงชุมชนสวนใหญจะทําไดยาก
มากเนื่องจากวิถีชีวิตของชาวบานบางสวนเกี่ยวของกับสุรา เชน วิถีงานบุญบั้งไฟ หรือ กลุมที่
มีอาชีพขายสุรา วิธีการแกไขปญหาโดยอาศัยชุมชนออกกฏบังคับใชกฎกติกาของชุมชน (กฎ
ทางสังคม)จึงมีแนวทางที่มีความยึดหยุนและสรางทางออกใหกับทุกฝายสามารถอยูรวมกันได
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ดังนั้นจึงอาจตองอนุญาตใหพื้นที่บางสวนในชุมชนมีสุราแตชุมชนตองสามารถบังคับควบคุมผู
ดื่มและผูจําหน ายได โดยยึ ดหลักการบริโภคสุราอย างเหมาะสม กล าวคื อ วัยของคนดื่มที่
เหมาะสม สถานที่ดื่ม และ เวลาในการดื่มที่เหมาะสม
2. การเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราในชุมชนอยางสันติวิธี ดวยวิธีสรางการมีสวนรวม
และ รวมปลูกจิตสํานึก
การเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราในชุมชนบานโคกใชวิธีการเริ่มตนดวย กระบวนการ
ประชาคม ที่นําโดยเจาอาวาสวัด รวมกับ ผูอํานวยการโรงเรียน และ ผูใหญบาน ใหชาวบาน
เขามารวมตัดสินใจรับหรือไมรับในโครงการ ผลปรากฏเปนเอกฉันทชาวบานเห็นรวมกันวา สุรา
คือปญหาที่ชุมชนไมสามารถควบคุมตองไดรับการแกไข ซึ่งกระบวนการที่ชาวบานเรียกกันวา
ประชาคมตามภาษาที่ทางราชการและหนวยงานตางๆ
มักนิยมใชกันในปจจุบันนั้น แม
กระบวนการไมไดเปนกระบวนการประชาคมตามอุดมคติของนักวิชาการหลายทานใหไว แต
เปนกระบวนการที่ชาวบานคุนเคยและเคยปฏิบัติแลวไดผลมาในอดีตคือ การเรียกประชุม
ชาวบ าน แลว มีผูนําอภิปรายขอดีขอเสียของการทําโครงการวัดปลอดสุรา 3 ทาน คือ เจา
อาวาสวัด ผูอํานวยการโรงเรียน และผูใหญบาน แลวใหชาวบาน “โสเหร” กัน จึงลงมติรับ
หรือไมรับในโครงการ และเมื่อชาวบานรับในโครงการจึงมอบหมายใหตัวแทนของชาวบานกลุม
หนึ่งที่มีชื่อวาคณะกรรมการวัดปลอดสุราดําเนินการนําชาวบานแกไขปญหาสุรา ตอมาเมื่อ
คณะกรรมการรางกฎกติกาของชุมชนแลวจึงไดนํามาประชุมประชาคม“โสเหร” กันอีก เมื่อทุก
คนเห็นรวมกันจึงไดทําประชาพิจารณหรือการสอบถามทุกหลังคาเรือนรับในกติกาที่ออกมา
หรือไม เมื่อชาวบานเกือบทั้งหมดเห็นชอบจึงประกาศใชกฏกติกาชุมชน มีประชาสัมพันธกฏ
กติ ก าของชุม ชนดว ยการเทศน แ ละประกาศเสีย งตามสายในหมู บ า นโดยเจ า อาวาสวัด และ
ผูใหญบานอยูตลอด และ ติดปายประกาศในชุมชน
เห็นไดวาในการแกไขปญหาสุราของชุมชนบานโคก ใชกระบวนการที่ใหชาวบานเกือบ
ทุกครัวเรือนเขามามีสวนรวม และมีการสรางจิตสํานึกแกชุมชนโดยเจาอาวาสวัดและผูนําชุมชน
แตเปนขอสังเกตวากฎกติกาตางๆ ที่เกิดขึ้นเปนการรางกฎกติกาที่บังคับใชภายใตอํานาจของ
กลุมผูใหญ สวนกลุมที่ถูกมองวาเปนปญหาคือกลุมวัยรุนไมไดเขามามีบทบาทและไมมีสวนรวม
ในการแกไขปญหา อยางไรก็ตามจะเห็นไดวากฏกติกาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนและจะมี
ผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนที่อาจนํามาซึ่งความขัดแยงภายในชุมชน ชุมชนมี
กระบวนการจัดการกับปญหาโดยการพูดคุย “โสเหร” กัน ทําใหชวยลดขอขัดแยงลงไดระดับ
หนึ่งและชวยใหมีทางออกใหกับทุกคนในชุมชน
ดังนั้นกระบวนการแกไขปญหาเรื่องสุราที่เปนเรื่องเกี่ยวของกับคนหมูมาก และกระทบ
ต อ วิ ถี ชี วิ ต และวิ ถี ป ระเพณี ชุ ม ชนจึ ง อาจมี ก ระแสการต อ ต า นและความขั ด แย ง ขึ้ น สิ่ ง ที่ มี
ความสําคัญที่ผูปฏิบัติงานในชุมชนและผูกําหนดนโยบายตองตระหนักอยูตลอดเวลาคือ การ
จัดการแกไขปญหาสุราจะตองทําใหคนอยูรวมกันอยางสันติ คือ การใหโอกาสแกชุมชนได
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บริหารจัดการแกไขปญหาภายในชุมชนดวยตนเอง ดวยแนวคิดและความเชื่อที่มองเห็นพลัง
ของมวลชน และ ความเอื้ออาทรของชุมชนที่มีตอกัน โดยมีเจาหนาที่เปนผูเชื่อมประสานและ
กระตุน จึงจะนําไปสูการแกไขปญหาและเกิดการสรางกฏกติกาในการอยูรวมกันที่มีทางออก
ใหกับทุกคน ทําใหสังคม ชุมชน อยูรวมกันอยางสันติสุข
3. การสร า งสุ ข ภาพของชุ ม ชน คื อ การสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ให กั บ ผู ป ฏิ บั ติ ก าร
เคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราในชุมชน
ปญหาสุราในชุมชนมิใชเรื่องที่งายที่ใครก็จะสามารถเขามาจัดการกับปญหาไดทันที
โดยเฉพาะเจาหนาที่สาธารณสุขหากลงมือปฏิบัติการเอง โอกาสความสําเร็จจะมีนอยหรือ
ความสําเร็จที่ไดคือภาพลวงตา จึงตองอาศัยผูที่มีฐานของบารมีที่ไดรับการยอมรับศรัทธาจาก
ชุมชนเปนผูนําพาชุมชนเขาสูกระบวนการจัดการกับปญหา จึงจะเกิดพลังศรัทธาและเกิดพลัง
ขับเคลื่อนในชุมชน การคนหาผูที่มีบารมีหรือเปนที่ศรัทธาของชุมชนในการแกไขปญหาแตละ
เรื่องจะมีความแตกตางกัน ซึ่งจากขอคนพบจากการวิจัยพบวาผูนําการเคลื่อนไหวใหนําการ
แกไขปญหาสุรา และเกิดปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบดวยการมีลักษณะ 3 ประการคือ
1) พลังความเชื่อ และ แรงศรัทธาในศาสนา: วัฒนธรรมชุมชน วัดเปนพื้นที่
สัญ ลั ก ษณ ท างศาสนา และเป น จุ ด รวมศรั ท ธาของชุ ม ชน พลั ง ศรั ท ธาที่ มี ต อ วั ด นอกจาก
ถาวรวัตถุ หรือสิ่งปลูกสรางในวัดแลว องคประกอบที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากันคือ พระสงฆ
ซึ่งเปนผูนําตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในสังคมและวัฒนธรรมของชาวอีสาน พระสงฆ ผูปฏิบัติ
ดี ปฏิบัติชอบในศีล และ จําพรรษามายาวนานจะสรางพลังศรัทธาของมวลชนไดมาก และเปน
ทุนกําลังที่สําคัญของชุมชน
ดั ง นั้ น ผู ป ฏิ บั ติ ง านในชุ ม ชนและผู กํ า หนดนโยบายเกี่ ย วกั บ การแก ไ ขป ญ หาสุ ร าจะ
มองขามไมไดคือ พระสงฆ เนื่องดวยพระสงฆเปนที่เคารพและศรัทธาของชาวบานและเปนผูที่
มีภารกิจเกี่ยวของกับการทําใหผูคนละเวนซึ่งศีล ขอ 5 อันวาดวยเรื่องของสุราเมรัย จึงนาจะ
เปนพื้นที่เปดเพื่อจุดประกายใหเกิดการเชื่อมโยงดึงพลังมวลชน ที่สามารถชวยลดกระแสการ
ตอตานจากกลุมตางๆ ในชุมชนได โอกาสการแกไขปญหาสุราและสรางเปนพื้นที่ปลอดสุราใน
ชุมชนจึงมีความเปนไปมากกวาการขับเคลื่อนบนพื้นที่ที่ไมมีความหมายหรือไมใชเขตพื้นที่พลัง
ศรัทธา ออกมาขับเคลื่อนแกไขปญหาเรื่องสุรา อยางไรก็ตามใชวาทุกวัดในประเทศไทยจะ
สามารถสรางพลังศรัทธาไดทั้งหมด การกําหนดนโยบายแบบเสื้อโหลจะทําใหไมเหมาะสมกับ
บริบทของแตละพื้นที่และที่สําคัญจะทําใหคุณคาและศรัทธาตอวัดเสื่อมถอยลงดังที่ครูวารมได
กลาวถึงเหตุผลที่ยังไมสามารถทําโรงเรียนปลอดสุราไวอยางนาฟงวา “โรงเรียนยังทําไมได
หรอก หากทําไมไดจริงแลวมาติดปายปลอดสุรา จะทําใหความศักดิ์สิทธิ์ของวัดเสียหายไปดวย
เพราะเปนเครือขายเริ่มจากวัด” ดังนั้นหากยิ่งเปนวัดดวยกันการติดปายวัดปลอดสุราแตทํา
ไมไดดังที่เขียนไวคุณคาและความศักดิ์สิทธิยิ่งลบเปนทวีคูณ
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2) สัมพันธภาพที่ดีของผูนําในชุมชน บาน วัด โรงเรียน : ทุนทางสังคม
ดวยความสัมพันธที่เริ่มตนจากการรวมพัฒนาชุมชนบานโคก “สรางปาใหเปนเมือง”
ของครูวารม ผูอํานวยการโรงเรียน กับ พระประยงค ทําใหเมื่อวัดมีกิจกรรมอะไรทางโรงเรียน
จะเขามารวมดําเนินกิจกรรมให สวนผูนําชุมชนอยางผูใหญบานไมวาใครจะเปนผูใหญบานก็
ตาม สวนใหญจะไมขัดแยงกับพระประยงค เพื่อใหเกิดการยอมรับของชาวบาน สวนใหญจึงเขา
หาพระประยงคเพื่อสานสัมพันธภาพที่ดีตอกันไว ทําใหสัมพันธภาพของพระประยงค กับผูนํา
ในชุ ม ชนเป น ไปในทิ ศ ทางที่ ดี ซึ่ ง พระประยงค จึ ง ได อ าศั ย ความสั ม พั น ธ ที่ ดี ต อ กั น นี้ เ ป น
ใบเบิกทางการทํางานแกไขปญหาสุรา โดยใหดวยการขายแนวคิดแกผูอํานวยการโรงเรียนและ
ผูใหญบาน และแตงตั้งใหเปนประธานและที่ปรึกษา เพื่อเปนแกนนําในการดําเนินกิจกรรม
การแกไขปญหาสุราในชุมชน จึงทําใหเกิดความเปนเอกภาพในการแกไขปญหาสุราของชุมชน
สวนสัมพันธภาพของพระประยงค กับชาวบานนั้นชาวบานสวนใหญใ หความเคารพ
ศรั ท ธา และยํ า เกรงต อ พระประยงค กิ จ กรรมหรื อ งานสิ่ ง ใดที่ พ ระประยงค นํ า มาสู ชุ ม ชน
ชาวบานตางการันตรีวาจะตองทําไดสําเร็จเหมือนอยางที่ชาวบานพูดวา “ชาวบานเราเห็นพระ
ประยงคเหมือนกับเห็นนายก” และแมจะมีชาวบานหรือกลุมคนบางกลุมที่อาจจะไมเห็นดวยกับ
กิจกรรมหรือสิ่งที่พระประยงคทําก็จะมีเพียงการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมบาง
หรือ ในชุมชนบาง แตเมื่อใหลงมติแลวตางก็ไมคัดคานหรือผูที่คัดคานก็ไมกลาแสดงตัวอยาง
ชัดเจน และยิ่งตั้งแตที่ทานสามารถทวงคืนผืนปาชุมชนไดสําเร็จชาวบานตางชื่นชมและศรัทธา
ในตัวพระประยงคมากขึ้น ทําใหสัมพันธภาพของพระประยงคกับชาวบานสวนใหญจึงราบรื่นไม
มีปญหาชาวบานเคารพและศรัทธามากตอตัวพระประยงค
นอกจากนี้กระบวนการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราในชุมชนบานโคกใหญ ไมไดถูกโดด
เดี่ยวแตเปนกระบวนการเคลื่อนไหวที่มีการสรางพันธมิตร มีการสรางเครือขายระหวางชุมชน
โดยการแสวงหาแนวรวมจากชุมชนใกลเคียงดวยอาศัยบารมีของการเปนเจาคณะตําบลจึงได
ชักชวนใหวัดในเขตปกครองและวัดใกลเคียงที่อยูในตําบลใหรวมทําโครงการวัดปลอดสุราดวย
วิธีการ “ขอบิณฑบาต” จนทําใหวัดอื่นๆ ไมกลาปฏิเสธทําใหสามารถสรางเครือขายครอบคลุม
ทั้งตําบล ซึ่งเปนการเพิ่มอํานาจในการตอรองกับกลุมที่ไมเห็นดวยในการเคลื่อนไหว และมี
การกระจายขบวนการเคลื่อนไหวออกไปครอบคลุมสวนตางๆ ของสังคมใหกวางขึ้น ทําใหเกิด
การสื่อสารแกประชาชนอยางทั่วถึง และนอกจากนี้ยังมีการประเมินติดตามดวยการประชุม
สัญจรไปตามวัดตางๆ ทําใหสามารถดึงพลังมวลชนและขับเคลื่อนพลังชุมชนไปได จนสามารถ
ผลักเปนนโยบายของกลุมประชาคมรักษสุขภาพตําบลได
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3) การดํ า รงชี วิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรมและช ว ยเหลื อ สั ง คม : ทุ น ทางศี ล ธรรม หาก
วิเคราะหวิถีการดํารงชีวิตของผูนําการแกไขปญหาสุราในชุมชนบานโคก คือพระประยงค ครูวา
รม และ ผูใ หญ ส มุย จะเห็ นว าจุดรว มกันของผูนําทั้ง 3 ทาน ประการแรกคือ วิถีใ นการ
ดําเนินชีวิตเปนผูที่ครองตนเองไดดีปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยครูวารม เลิกดื่มสุรา
มานาน 20 กวาปและเลิกสูบบุหรี่เกือบ 20 ป สวนผูใหญสมุยเลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่มสุราได 10
กวาป ผูนําทั้ง 3 ทานจึงเปนแบบอยางที่ดีของชุมชนในเรื่องสิ่งเสพติดและอบายมุข ประการที่
สอง การยอมรับจากชุมชนนอกจากพระประยงคจะเปนผูที่ไดรับการเคารพและศรัทธาในชุมชน
แลว ครูวารมก็เปนบุคคลหนึ่งที่ไดรับการยอมรับและไดรับการยกยองจากชาวบาน ทั้ง 3 เปน
ที่ยอมรับของชุมชนและในวงการครู ดังเห็นไดจากการที่ไดรับเลือกเปนประธานเครือขายศูนย
การเรียนรูบัวงามพังทุย ซึ่งมีโรงเรียนรวมทั้งหมด 17 โรง เปนเลขานุการของสภาตําบล และ
เปนบุคคลหนึ่งในจํานวนไมกี่คนของจังหวัดขอนแกนที่ถูกแตงตั้งเปนคณะกรรมการทํางานดาน
การศึกษาและการกีฬาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ในชุดของรัฐบาลปจจุบัน(2550)
สวนผูใหญสมุยนั้นแมอาจจะไมไดรับการยอมรับและศรัทธาเทาผูนําทั้ง 2 ทานแรก แตก็เคย
ดํารงตําแหนงผูชวยผูใหญบานมานาน 5 ป และเปนผูใหญบานมาเกือบ 5 ปแลว
การแกไขปญหาสุราเปนเรื่องที่กระทบกับวิถีชีวิตของคนจํานวนมาก และวิถีประเพณี
ของชุมชน จึงมีทั้งฝายเห็นดวยและฝายคัดคาน แตการที่ผูนําการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุรา
สามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับชุมชน จึงนํามาสูความนาเชื่อถือศรัทธา และ การยอมรับของ
ชาวบาน ทําใหความขัดแยงในการดําเนินกิจกรรมหรือในชุมชนลดลงทําใหการทํางานมีความ
เปนเอกภาพ และมีพลังมวลชนที่เขามารวมมากจึงเกิดการขับเคลื่อนทั้งชุมชนได
ดังนั้นการสรางหุนสวนและการเชื่อมประสานของหนวยงานภาครัฐและภาคประชาชน
เพื่อใหชุมชนเกิดความตระหนักถึงปญหาของสุรา และมีสวนรวมในการแกไขปญหา ดวยการ
กระตุน สนับสนุนและนําเอาศักยภาพหรือทุนในชุมชนที่มีอยูมาใชประโยชน เพื่อใหชุมชนเกิด
กระบวนการคิด วิเคราะหปญหา วางแผนแกไขปญหา รวมรับผลประโยชนจากการแกไข
ปญหา และเรียนรูกับความสําเร็จ และความไมสําเร็จของการแกไขปญหา จะทําใหชุมชนคิด
เปน ทําเปน แกปญหาเปน จนสามารถพึ่งตนเองได และเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งจะ
เปนแนวทางที่ดีมากกวาการที่ภาครัฐเปนผูดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหกับชุมชน การสนับสนุน
และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับผูปฏิบัติการในชุมชนหรือทุนในชุมชน จึงเปนการ
สรางสุขภาพของชุมชนนั่นเอง และเปนบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขหรือนักพัฒนาชุมชน
ทั้งหลายที่ควรกระทําเปนอยางยิ่ง
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