
11

ทุนในชุมชน :
การเคลื่อนไหวผาทางตนัปญหาสุรา
กรณีศึกษาบานโคกใหญ
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน

โดย ศิราณ ี   ศรีหาภาค 

โรงพยาบาลน้ําพอง จ. ขอนแกน



22

บรบิทชุมชนบานโคก
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สุราในวิถีชีวิตของชาวบานสุราในวิถีชีวิตของชาวบาน  



44

สุราในวิถีประเพณีของชุมชนสุราในวิถีประเพณีของชุมชน



55

การแกไขปญหาสุราในชุมชน

วัดนวการาม รวมทําโครงการวัดปลอดสุรา  
ไดรบัยอมรับวาเปนวัดตัวอยางทีแ่กไขปญหาสุราไดดี
ขยายการแกปญหาจากวดัสูชุมชน สูครัวเรือนปลอดสุรา
งานบุญประเพณใีนชุมชนมกีารการบริโภคสุราลดลง

“ปนี้ขบวนแหบุญบั้งไฟหยุดหนาวัด ขบวนนาคเขาวัด 
ขบวนบั้งไฟเขาหมูบาน...”



66

วัตถุประสงคการวิจัย

1. ศึกษาทุนที่ทาํใหเกิดการเคลื่อนไหวแกไข
ปญหาสุราของชุมชน

2. แสดงใหเห็นกระบวนการเคลื่อนไหว
ปรบัเปลี่ยนประเพณีปฏิบตัิการบรโิภคสุรา
ในชุมชนและปฏิบตัิการตอรอง ตอสู  
ของทุนตาง ๆ ในชุมชน

3. ศึกษาผลกระทบของปฏบิัติเคลื่อนไหว
แกไขปญหาสุราในชุมชน



77

แหลงขอมูล
กลุมตัวอยางกลุมตัวอยาง IDIIDI((คนคน)) สังเกตสังเกต((เหตุการณเหตุการณ)) จํานวนจํานวน((ครั้งครั้ง))

1.1.  ผูนําชุมชนผูนําชุมชน

1.11.1  ไมเปนทางการไมเปนทางการ  ((พระพระ//ครูครู))

1.21.2  เปนทางการเปนทางการ

((ผูใหญบานผูใหญบาน//ผูชวยผูชวย//อบตอบต..))

33

33

1.1.  บั้งไฟบั้งไฟอบตอบต..

2.2.  บั้งไฟหมูบานบั้งไฟหมูบาน

2(2(วันซอมวันซอม//แหแห))

2(2(วันเตรียมวันเตรียม//แหแห))

2.2.  ชาวบานชาวบาน

((คนติดเหลาคนติดเหลา//คาขายคาขาย//สตรีสตรี//ผูสูงอายุผูสูงอายุ))

88 3.3.  ฉลองพัดยศฉลองพัดยศ 11 ((วันฉลองวันฉลอง))

3.3.  วัยรุนวัยรุน  ((แกนนําแกนนํา//วัยรุนวัยรุน)) 33 4.4.  กิจกรรมดูแลวัดกิจกรรมดูแลวัด 11

4.4.  ประธานประชาคมประธานประชาคม((นอกหมูบานนอกหมูบาน)) 11 5.5.  ประชาคมประชาคม 66

รวมรวม 1818 6.6.  อยูในพื้นที่อยูในพื้นที่ 11--22ครั้งครั้ง//สัปดาหสัปดาห
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ขอคนพบการวิจัย

1.1.  รูปแบบการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราในรูปแบบการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราใน
ชุมชนดวยวิถปีระชาคมแบบชาวบานชุมชนดวยวิถปีระชาคมแบบชาวบาน  

2.2.  การปรับเปลี่ยนวิถปีฏบิตัิการบริโภคสุราในการปรับเปลี่ยนวิถปีฏบิตัิการบริโภคสุราใน
ชุมชนเกิดขึ้นทามกลางชุมชนเกิดขึ้นทามกลาง  การตอรองการตอรอง  ตอสูของตอสูของ
ทุนในรูปแบบตางทุนในรูปแบบตาง  ๆๆ

3. 3. ผลกระทบของปฏบิตัิการเคลื่อนไหวแกไข
ปญหาสรุา

4.4.  ทุนที่ใชปฏิบตัิการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราทุนที่ใชปฏิบตัิการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุรา
ในชุมชนในชุมชน
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1.1.  รูปแบบการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราในรูปแบบการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราใน
ชุมชนดวยวิถปีระชาคมแบบชาวบานชุมชนดวยวิถปีระชาคมแบบชาวบาน  

ขอคนพบ

เจตคติเห็นปญหารวมกันเจตคติเห็นปญหารวมกัน  สุราคือปญหาที่ตองแกไขสุราคือปญหาที่ตองแกไข
จัดโครงสรางกลุมอาสาสมัครจัดโครงสรางกลุมอาสาสมัคร  ทั้งรัฐและชาวบานทั้งรัฐและชาวบาน
ผูนําโดยตําแหนงผูนําโดยตําแหนง  1818  คนคน
ผูนําโดยการแตงตั้งผูนําโดยการแตงตั้ง((คัดเลือกคุณสมบัติคัดเลือกคุณสมบัติ)) 99 คนคน

““ไทยบานเห็นดีดวยไทยบานเห็นดีดวย    เพราะเหตุตางๆเกิดจากสุราสรางเพราะเหตุตางๆเกิดจากสุราสราง
ความวุนวายความวุนวาย    จางหมอลําคณะจางหมอลําคณะ  100,000100,000  บาทบาท    ก็มาตีกนัก็มาตีกนั    
การปองกันการปองกัน    การควบคุมไมไดผลการควบคุมไมไดผล    เอาตํารวจเอาตํารวจ    เอาอปพรเอาอปพร..
มาคุมก็ไมไดผลมาคุมก็ไมไดผล......  มีการอภิปรายขอดีขอเสีย...หามติก็ลง
เลยมติไดฟงเหตุฟงผล  นับจนเสียงเปนเอกฉันท  ชาวบานชาวบาน
ยอมรับเหตุรวมกันงานในวัดยอมรับเหตุรวมกันงานในวัด    ไมมีมหรสพไมมีเหลาไมมีมหรสพไมมีเหลา......””
((ครูวารมครูวารม))
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ขอคนพบ

  รูปแบบรูปแบบ//วิธกีารขับเคลื่อนดวยวถิปีระชาคมแบบชาวบานวิธกีารขับเคลื่อนดวยวถิปีระชาคมแบบชาวบาน
ประชาคมหมูบานประชาคมหมูบาน““โสโส  หรือหรือ  โสเหรโสเหร””  เพื่อรวมโครงการและเพื่อรวมโครงการและ
สรางกฎกติกาชุมชนสรางกฎกติกาชุมชน

  ประชาสัมพันธกฎกตกิาชุมชนประชาสัมพันธกฎกตกิาชุมชน  ใหชาวบานไดรับทราบใหชาวบานไดรับทราบ
  สรางเครอืขายในชุมชนและนอกชุมชนสรางเครอืขายในชุมชนและนอกชุมชน
ชักชวนชุมชนใกลเคียงทําและสรางเครือขายตาํบลชักชวนชุมชนใกลเคียงทําและสรางเครือขายตาํบล
เขารวมขับเคลื่อนกับเครือขายระดับอําเภอเขารวมขับเคลื่อนกับเครือขายระดับอําเภอ

“ไดรับทราบ  มีก็การประชาสัมพันธ  มีการแจงทางหอ
กระจายขาว  แจงตอๆกันไป  ชาวบานเขากร็ูกันวาวดัในเขต
บานเราจะไมนําสุรามาขายในวัด ...ยามเขาในวัดก็มีปาย
บอก  และมีปายติด สี่แยกหมูบาน” " (นองวัชรินทร )

1.1.  รูปแบบการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราในชุมชนรูปแบบการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราในชุมชน
ดวยวิถปีระชาคมแบบชาวบานดวยวิถปีระชาคมแบบชาวบาน((ตอตอ))
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ประชาคมชาวบานเพื่อสรางกติกาชุมชนประชาคมชาวบานเพื่อสรางกติกาชุมชน
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2.2.  การปรับเปลี่ยนวิถปีฏบิตัิการบริโภคสุราในการปรับเปลี่ยนวิถปีฏบิตัิการบริโภคสุราใน
ชุมชนเกิดขึ้นทามกลางชุมชนเกิดขึ้นทามกลาง  การตอรองการตอรอง  ตอสูของทุนตอสูของทุน
ในรูปแบบตางในรูปแบบตาง  ๆๆ

  มองผานงานบุญบั้งไฟมองผานงานบุญบั้งไฟ

บุญบั้งไฟเงินลานของบุญบั้งไฟเงินลานของ  อบตอบต..

บุญบั้งไฟหมูบานโคกใหญบุญบั้งไฟหมูบานโคกใหญ

““  ใหมองจากการจัดงานบุญประเพณีของชุมชนใหมองจากการจัดงานบุญประเพณีของชุมชน    เพราะเพราะ
การดื่มสรุาจะมีมากและสรางปญหาใหชุมชนการดื่มสรุาจะมีมากและสรางปญหาใหชุมชน    แตหากแตหาก
ไมมงีานบุญกม็องไมเห็นปญหาไมมงีานบุญกม็องไมเห็นปญหา....”” ((พระประยงคพระประยงค))

ขอคนพบ



1313

ขอเชิญเที่ยวงานขอเชิญเที่ยวงาน......บุญบั้งไฟเงินลานบุญบั้งไฟเงินลานอบตอบต..
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ชมฟรีชมฟรี......งานบุญบั้งไฟบานโคกใหญงานบุญบั้งไฟบานโคกใหญ
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3. 3. ผลกระทบของปฏบิัติการเคลื่อนไหว
  ผลกระทบตอวถิชีีวิตชาวบานผลกระทบตอวถิชีีวิตชาวบาน
ผูสูงอายุและชาวบานบางคนไมกลากินเหลากลัวพระเห็นผูสูงอายุและชาวบานบางคนไมกลากินเหลากลัวพระเห็น
ชาวบานบางคนเลิกเหลาชาวบานบางคนเลิกเหลา  
วัยรุนการบริโภคสุราดืม่สุราเหมือนเดิมไมทําแคในวัดวัยรุนการบริโภคสุราดืม่สุราเหมือนเดิมไมทําแคในวัด

““มีผลกระทบตอเด็กวัยรุนมีผลกระทบตอเด็กวัยรุน    เพราะเขาเคยเอาเหลาเขาไปกินในวดัเพราะเขาเคยเอาเหลาเขาไปกินในวดั  
เขาก็ทําไมไดแลวตอนนี้เขาก็ทําไมไดแลวตอนนี้    แตก็ไมมีปญหาเพราะอยูที่บานแตก็ไมมีปญหาเพราะอยูที่บาน((ในใน
หมูบานหมูบาน))  ก็คือเกาก็คือเกา((กินเหมอืนเดิมกินเหมอืนเดิม))”” ((นองวัชรินทรนองวัชรินทร))

““มาเลิกสุราก็ตั้งแตวัดมีโครงการวัดปลอดสุราเพราะมันเปนมาเลิกสุราก็ตั้งแตวัดมีโครงการวัดปลอดสุราเพราะมันเปน
สิ่งจูงใจผูอื่นเราตองทําเปนตัวอยางเด็กนอยสิ่งจูงใจผูอื่นเราตองทําเปนตัวอยางเด็กนอย  เปนตัวอยางแกเปนตัวอยางแก
ลูกหลานลูกหลาน”” ((พี่ทูลพี่ทูล))

ขอคนพบ
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  ผลกระทบตอวถิีประเพณีของชุมชนผลกระทบตอวถิีประเพณีของชุมชน
งานไมสนุกสนานเหมือนเดิมงานไมสนุกสนานเหมือนเดิม  //  คนรวมงานมีนอยคนรวมงานมีนอย
คนจดังานบุญกลัวกฐินและผาปาจะไมไดเงินคนจดังานบุญกลัวกฐินและผาปาจะไมไดเงิน//ไมยากรวมไมยากรวม
คนจดังานบุญกลัวถกูนนิทาคนจดังานบุญกลัวถกูนนิทา  ติเตียนติเตียน  ตอวาตอวา  
พิธีกรรมทางศาสนาเขมขนขึ้นพิธีกรรมทางศาสนาเขมขนขึ้น  

““บุญกฐินก็เงียบบุญกฐินก็เงียบ    ไมเหมือนเดิมไมเหมือนเดิม    คนไมหลายคอืเกาคนไมหลายคอืเกา    กินกก็นิกินกก็นิ
บานใครบานมันบานใครบานมัน    กินเหลาแลวก็แลวกินเหลาแลวก็แลว    ถึงเวลาแหก็แหถึงเวลาแหก็แห    แหแห
แลวอยูบานใครบานมันแลวอยูบานใครบานมัน  ไมสนุกสนานเหมือนเกาไมสนุกสนานเหมือนเกา””(แมแกว)

““……ผมวามันทําใหพิธีกรรมศักดิ์สิทธขิึ้นเยอะผมวามันทําใหพิธีกรรมศักดิ์สิทธขิึ้นเยอะ”” ((วีรพัฒนวีรพัฒน))

ขอคนพบ

3. 3. ผลกระทบของปฏบิัติการเคลื่อนไหว
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4.4.  ทุนที่ใชปฏิบัติการเคลื่อนไหวแกไขปญหาทุนที่ใชปฏิบัติการเคลื่อนไหวแกไขปญหา
สุราในชุมชนสุราในชุมชน

วัดวัด  ::  พระสงฆพระสงฆ
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4.4.  ทุนที่ใชในการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราทุนที่ใชในการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุรา
ในชุมชนในชุมชน((ตอตอ))

  เหตุการณบานบวรเหตุการณบานบวร  
ประสบการณพัฒนาชุมชนรวมกนัของผูนําประสบการณพัฒนาชุมชนรวมกนัของผูนํา
การใชวัดเปนศูนยกลางการพัฒนาการใชวัดเปนศูนยกลางการพัฒนา
เอกภาพในการทํางานพฒันาชุมชนเอกภาพในการทํางานพฒันาชุมชน

“... แตกอนถนนไมไดเปนแบบนี.้..พระประยงคและผูใหญบานได
ขอที่ดินของชาวบานใหชาวบานถอยเขตบานออกไป จัดถนน
ใหเปนเสนตรง พระประยงคเปนผูคอยใหคําปรึกษา ผมเปนผู
ประชาสัมพันธ  ผูใหญบานนํากําลังชาวบานชวยกันขุดรอง
ถนน และทําถนนภายในหมูบานจนเสร็จ “ (ครูวารม)

“พอสนิทสนมกับพระครูเพราะทานทํางานดวยกันมานาน  ตัง้แต
สมัยที่พอยายมาใหมๆ” (วีรพัฒน)

ขอคนพบ
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4.4.  ทุนที่ใชในการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราทุนที่ใชในการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุรา
ในชุมชนในชุมชน((ตอตอ))

บิณฑบาตขอชีวิตบิณฑบาตขอชีวิต  สูสู  การสภาหมูบานการสภาหมูบาน  
เหตุการณปดลอมหมูบานเหตุการณปดลอมหมูบาน
การบิณฑบาตขอชีวิตชาวบานการบิณฑบาตขอชีวิตชาวบาน
การใชตัวเองประกันการแกไขปญหาของชุมชนการใชตัวเองประกันการแกไขปญหาของชุมชน
สภาหมูบานกลวิธีการแกไขปญหายาเสพติดสภาหมูบานกลวิธีการแกไขปญหายาเสพติด
ความสําเร็จของปญหายาเสพติดในชุมชนความสําเร็จของปญหายาเสพติดในชุมชน        

““ถาไมตองวิสามัญฆาตกรรมถาไมตองวิสามัญฆาตกรรม  แตสามารถใหชุมชนหยุดแตสามารถใหชุมชนหยุด
ขายยาบาไดขายยาบาได  จะขอไดไหจะขอไดไหมม......อาตมาขอบิณฑบาตอาตมาขอบิณฑบาต””

(พระประยงค)

“สมัยนั้นมันระบาดเปนอยางมากมีซื้อขายในหมูบาน...จึง
เกิดประชาคม หลวงพอไมยอมเผาศพ...” (พอสมุย)

ขอคนพบ
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4.4.  ทุนที่ใชในการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราทุนที่ใชในการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุรา
ในชุมชนในชุมชน((ตอตอ))

การตอสูทวงคืนผืนปาชุมชนการตอสูทวงคืนผืนปาชุมชน
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 ทุนศีลธรรม (Moral Capital)

หมายถึง วิถีการดํารงชีวิตที่มีคุณธรรมการดํารงชีวิตที่มีคุณธรรม
และชวยเหลือสังคมและชวยเหลือสังคมของบุคคลหรือหมู
คณะ  ซึ่งจะกอทําใหเกิดพลังศรัทธาตอ
บุคคลหรือคณะบุคคล

ทุนทางศลีธรรม : การดาํรงชวีิตที่มีการดาํรงชวีิตที่มี
คณุธรรมและชวยเหลือสังคมคณุธรรมและชวยเหลือสังคม

อภิปรายผล
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 สุราเปนปญหาที่ฝงรากมากับวัฒนธรรม และ วิถี
ชีวิตของชาวบานเปนปญหาที่ฝงรากลึกในชุมชน  

การเคลื่อนไหวแกปญหาสุรากระทบกับวิถีชีวิตของ
ชาวบาน เกิดการตอสู และ ตอรองของกลุมตาง ๆ 

อาศัยผูปฏิบัติการแปลงทุนในชุมชนที่ไดรับการ
ยอมรับจากชุมชน ไมใชวาทุกคนจะสามารถทําได

1. การปรับเปลี่ยนวิถีปฏิบตัิการบรโิภคสุราใน
ชุมชนตองสอดคลองกับวถิีชีวิตของชุมชน
และอาศัยทุนในชุมชน

บทสรุปและขอเสนอแนะงานวิจัย
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สรางการมีสวนรวมของชุมชนใหทุกคนได
เขามารวมรับรูปญหาและแกไขปญหา

รวมปลูกจิตสํานึกของชุมชนใหเห็นโทษของ
ปญหาสุรา

สรางกติกาอยูรวมกันในชุมชน   (ซึ่งการ
บังคับใชกฎหมายไมสามารถทําได)

2. การเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราใน
ชุมชนใหยั่งยืนตองทําดวยสันติวิธี

บทสรุปและขอเสนอแนะงานวิจัย
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สนับสนุนและสงเสริมผูปฏิบัติแปลงทุนในชุมชน

บทบาทของเจาหนาที่คือผูประสานและกระตุน
ชุมชน

บทสรุปในการแกไขปญหาสุราในชุมชน อาจไม
สามารถทําใหชุมชนปราศจากสุราไดอยางเด็ดขาด  
แตอยางนอยตองสามารถควบคุมการบริโภคสุราใน
ชุมชนได  มีการจําหนายซื้อขายสุรา  การบริโภคสุราที่
มีขอบเขตและเหมาะสมกับวัยและสถานที่ในชุมชน

3.3.  การการเสริมสรางความเขมแข็งของทุนผานผู
ปฏิบัติการในชุมชน  คือ การสรางสุขภาพของ
ชุมชน

บทสรุปและขอเสนอแนะงานวิจัย
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  การขยายผลงานวิจัยการขยายผลงานวิจัย

ขยายวัดปลอดสุราเต็มพื้นที่อําเภอน้ําพองขยายวัดปลอดสุราเต็มพื้นที่อําเภอน้ําพอง
ในปพในปพ..ศศ.2551.2551
บูรณาบูรณาการแกไขปญหาสุราในชุมชนการแกไขปญหาสุราในชุมชน((ขยายขยาย
เขตปลอดสุราจากวัดสูชุมชนเขตปลอดสุราจากวัดสูชุมชน  เชนเชน  บานบาน  
โรงเรียนโรงเรียน))  ในชุมชนที่มีพลังทนุในชุมชนสูงในชุมชนที่มีพลังทนุในชุมชนสูง    
จํานวนจํานวน  22  ชุมชนชุมชน
ขยายเขตวัดปลอดสุราในจังหวัดขอนแกนขยายเขตวัดปลอดสุราในจังหวัดขอนแกน  
โดยรวมกับภาคีเครือขายองคกรงดเหลาโดยรวมกับภาคีเครือขายองคกรงดเหลา
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จัดงานวัดปลอดสรุาจังหวัดขอนแกนจัดงานวัดปลอดสรุาจังหวัดขอนแกน
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“การเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราในชมุชนแหงนีย้ังไมไดการเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุราในชมุชนแหงนีย้ังไมได
สิ้นสุดลงเปนเพียงแคการเริ่มตนสิ้นสุดลงเปนเพียงแคการเริ่มตน  ยงัคงตองเผชญิกับการยงัคงตองเผชญิกับการ
ตอสูตอสู  ตอรองตอรอง  อีกมากอีกมาก  การการเสริมสรางความ
เขมแข็งของทุนผานผูปฏิบัติการในชุมชน  
คือ การสรางสุขภาพของชุมชน”
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สวัสดี

ขอขอบคุณ

• สํานักวิจัยสงัคมและสุขภาพ
• นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และคณะ 
• นพ.วิชัย  อัศวภาคย  
• ชาวบานโคกใหญ ต.บัวเงิน ทุกทาน
• ชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย
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