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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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บทคดัย่อ 

บทความนี้มุง่ท าความเขา้ใจการปรบัตวัของชาวบา้นในหมูบ่า้นอสีานในลุ่ม
น ้าโขงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในเรื่องระบบนิเวศและการเขา้ถึงตลาดผ่านการ
พฒันาการผลติอาหารทอ้งถิน่อนัมชีือ่เสยีงโด่งดงัทีเ่รยีกว่า “สม้ปลาโด” โดยใชว้ธิกีาร
วจิยัเชงิคุณภาพ ดว้ยการวจิยัเอกสาร สมัภาษณ์และสงัเกตผูผ้ลติสม้ปลาโดจ านวนใน
พื้นที่ ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม และผู้เกีย่วข้องกบัการใช้ทรพัยากรปลา 
ไดแ้ก่ เจา้ของรา้นอาหาร ชาวประมงพืน้บา้น และชาวบา้นในพื้นที่ บทความชี้ใหเ้หน็
ถงึการขยายห่วงโซ่อุปทานอาหารที่มผีูเ้กี่ยวขอ้งในห่วงโซ่ทีไ่กลและมากขึน้เรื่อย ๆ 
และการเปลีย่นผ่านการผลติอาหารทีใ่ชว้ตัถุดบิจากในทอ้งถิน่ทีรู่ท้ ีม่าไปสู่วตัถุดบิทีไ่ม่
รูท้ ีม่า จากในอดตีทีช่าวบา้นสามารถพึง่พาความอุดมสมบรูณ์ของแม่น ้ารวมถงึพฒันา
ภูมปัิญญาในการถนอมอาหารจากปลา จนกระทัง่ราวสามทศวรรษทีผ่่านมาเกดิการ
พฒันาเศรษฐกจิและสาธารณูปโภค มกีารเปลีย่นแปลงการผลติสู่การคา้ ท าใหห้มูบ่า้น
แห่งนี้สามารถเข้าถึงตลาดได้พร้อม ๆ กบัการเปลี่ยนแปลงของทรพัยากร ขณะที่
ความตอ้งการปลาเพื่อการบรโิภคและเพื่อการแปรรูปผลติภณัฑ์จากปลาเพิม่มากขึน้ 
และผลติภณัฑ ์“สม้ปลาโด” ของหมู่บา้นไดก้ลายเป็นสนิคา้หนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ ์
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ปลาธรรมชาตกิลบัลดลงโดยปลาโดซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคญัของอาหารชนิดนี้แทบ
จะหาไมไ่ดอ้กีต่อไป ชาวบา้นทีผ่ลติอาหารแปรรปูจากปลามกีารปรบัตวัโดยการสัง่ซื้อ
ปลาบ่อจากจังหวัดในภาคกลางมาใช้ในการผลิตแทนที่ปลาธรรมชาติ บทความ
สะทอ้นประเด็นการปรบัตวัของชาวบ้านในระบบตลาดทีจ่ะต้องพฒันาสนิค้าและหา
วตัถุดบิทดแทนจากถิน่อื่น และประเดน็การประกอบสรา้งความเป็นทอ้งถิน่ผ่านสนิคา้
เพือ่ประโยชน์ทางเศรษฐกจิ แมก้ารผลติสม้ปลาจะไมไ่ดใ้ชป้ลาโดอกีแลว้ แต่ชาวบา้น
ยงัต้องรกัษาความเป็นท้องถิ่นนิยมและยงัคงเรียกสินค้าของตนเองว่า “ส้มปลาโด
แมน่ ้าโขง”  

 
ค าส าคญั ลุ่มน ้าโขง ปลากระชงั ห่วงโซ่อุปทาน การปรบัตวั การท าใหเ้ป็นสนิคา้ 

 
Abstract 

 This research aimed to understand the adjustment of villagers living 
in the Mekong River Basin in Northeast Thailand due to the changes in 
available natural resources and market access through the development of the 
popular local cuisine named “Som Pla Do” or the soar fish sausage. It 
employed qualitative methodology involving documentary research, interviews, 
and observations of sour fish sausage producers in Tambon Chaiburi, Amphor 
Tha-Uthen, Nakhon Phanom Province, and other stakeholders involved in fish 
resources, such as restaurant owners, local fisherpersons, and local villagers. 
The study addressed the extended food supply chain and the transformation 
of food production from the use of local ingredients to ingredients from 
elsewhere. In the past, villagers were highly dependent on fish and developed 
their local knowledge to diversify this resource to produce related foods. 
However, over the last three decades, the transformation of village economies 
from subsistence to market driven has led to greater opportunities for villagers 
to sell their fish products to a wider market. However, the great snakehead 
fish or Pla-do, a key ingredient in fish sausage, became significantly limited in 
numbers and is now rarely found in the Mekong and Songkram Rivers. 
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Abstract 

 This research aimed to understand the adjustment of villagers living 
in the Mekong River Basin in Northeast Thailand due to the changes in 
available natural resources and market access through the development of the 
popular local cuisine named “Som Pla Do” or the soar fish sausage. It 
employed qualitative methodology involving documentary research, interviews, 
and observations of sour fish sausage producers in Tambon Chaiburi, Amphor 
Tha-Uthen, Nakhon Phanom Province, and other stakeholders involved in fish 
resources, such as restaurant owners, local fisherpersons, and local villagers. 
The study addressed the extended food supply chain and the transformation 
of food production from the use of local ingredients to ingredients from 
elsewhere. In the past, villagers were highly dependent on fish and developed 
their local knowledge to diversify this resource to produce related foods. 
However, over the last three decades, the transformation of village economies 
from subsistence to market driven has led to greater opportunities for villagers 
to sell their fish products to a wider market. However, the great snakehead 
fish or Pla-do, a key ingredient in fish sausage, became significantly limited in 
numbers and is now rarely found in the Mekong and Songkram Rivers. 
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บทคดัย่อ 

บทความนี้มุง่ท าความเขา้ใจการปรบัตวัของชาวบา้นในหมูบ่า้นอสีานในลุ่ม
น ้าโขงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในเรื่องระบบนิเวศและการเขา้ถึงตลาดผ่านการ
พฒันาการผลติอาหารทอ้งถิน่อนัมชีือ่เสยีงโด่งดงัทีเ่รยีกว่า “สม้ปลาโด” โดยใชว้ธิกีาร
วจิยัเชงิคุณภาพ ดว้ยการวจิยัเอกสาร สมัภาษณ์และสงัเกตผูผ้ลติสม้ปลาโดจ านวนใน
พื้นที่ ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม และผู้เกีย่วข้องกบัการใช้ทรพัยากรปลา 
ไดแ้ก่ เจา้ของรา้นอาหาร ชาวประมงพืน้บา้น และชาวบา้นในพื้นที่ บทความชี้ใหเ้หน็
ถงึการขยายห่วงโซ่อุปทานอาหารที่มผีูเ้กี่ยวขอ้งในห่วงโซ่ทีไ่กลและมากขึน้เรื่อย ๆ 
และการเปลีย่นผ่านการผลติอาหารทีใ่ชว้ตัถุดบิจากในทอ้งถิน่ทีรู่ท้ ีม่าไปสู่วตัถุดบิทีไ่ม่
รูท้ ีม่า จากในอดตีทีช่าวบา้นสามารถพึง่พาความอุดมสมบรูณ์ของแม่น ้ารวมถงึพฒันา
ภูมปัิญญาในการถนอมอาหารจากปลา จนกระทัง่ราวสามทศวรรษทีผ่่านมาเกดิการ
พฒันาเศรษฐกจิและสาธารณูปโภค มกีารเปลีย่นแปลงการผลติสู่การคา้ ท าใหห้มูบ่า้น
แห่งนี้สามารถเข้าถึงตลาดได้พร้อม ๆ กบัการเปลี่ยนแปลงของทรพัยากร ขณะที่
ความตอ้งการปลาเพื่อการบรโิภคและเพื่อการแปรรูปผลติภณัฑ์จากปลาเพิม่มากขึน้ 
และผลติภณัฑ ์“สม้ปลาโด” ของหมู่บา้นไดก้ลายเป็นสนิคา้หนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ ์
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รูต้วั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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Villagers compensated by ordering fish bred in mud in central Thailand to 
replace local fish. The research highlighted the adjustment of villagers to the 
wider market and their attempt to seek for new ingredients from places far 
away from their villages. At the same time, they had to maintain the identity of 
sour fish sausage as a local product made from fish from the Mekong River 
for their economic benefit, despite the ingredients no longer being from local 
sources.     
   
Keywords: Mekong River Basin; Food Supply Chain, Adaptation,  

Commoditization 

บทน า 
เมื่อผู้เขยีนเริม่งานวจิยัในพื้นทีอ่ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม ค าถาม

ส าคญัเมือ่เริม่ลงพืน้ที ่ไดแ้ก่ ปลาทีเ่รากนิมาจากไหนบา้ง ในเมือ่ปลาธรรมชาติในลุ่ม
น ้าโขงและลุ่มน ้าสงครามลดลงมากแล้ว ชาวบ้านในฐานะผู้หาปลาและผู้เกี่ยวขอ้ง    
อื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทานปลา กล่าวคอื ผู้ผลติ หรอืผู้หาปลา ผูจ้ดัจ าหน่ายสู่ตลาด ผู้
แปรรูปปลาไปจนถึงผู้บรโิภคจะมกีารปรบัตวัอย่างไร และการเลี้ยงปลากระชงัในจะ
เป็นค าตอบของความมัน่ปลาคงในการผลติปลาและปรมิาณความต้องการไดห้รอืไม ่
ผูเ้ขยีนพยายามตัง้ค าถามโดยพจิารณาผ่านกรอบความคดิในเรื่องห่วงโซ่อุปทานใน
ระดบัทอ้งถิน่และการปรบัตวัของผูผ้ลติอาหารไปจนถงึผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทีอ่ยู่ภายใต้ห่วง
โซ่อุปทานดงักล่าว 

ประเดน็ห่วงโซ่อุปทานและการตัง้ค าถามเรื่องอาหารมาจากไหน ผลติโดย
ใคร และใครก าหนดการผลิตที่จะน าเสนอต่อไปนี้ ไม่ใช่ประเด็นใหม่ นักวิชาการ
จ านวนหนึ่งได้น าเสนอแนวคดิเรื่องระบอบอาหาร หรอืระบอบของการควบคุมการ
ผลติ ตลาด และการบรโิภคในระดบัโลกภายใต้กระบวนการโลกาภวิตัน์ซึ่งในปัจจุบนั
ควบคุมโดยบรรษทัขา้มชาตขินาดใหญ่ (ดูเพิม่เตมิจาก Bernstein, 2015; Goodman 
& Watts, 1997; McMichael, 2013)  ห่วงโซ่อุปทานการผลติอาหารทีม่คีวามซบัซ้อน
ขึน้มนีัยยะส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงสงัคมชนบทในฐานะผู้ผลติวตัถุดบิอาหารและ
ระบบนิเวศดว้ยเพราะภาคชนบทไม่ได้ผลติอาหารเพยีงเพือ่เลี้ยงตนเองเท่านัน้หาก
ผกูตดิกบัการผลติอาหารแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Goodman & Redclift, 1991) 
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for their economic benefit, despite the ingredients no longer being from local 
sources.     
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น ้าโขงและลุ่มน ้าสงครามลดลงมากแล้ว ชาวบ้านในฐานะผู้หาปลาและผู้เกี่ยวขอ้ง    
อื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทานปลา กล่าวคอื ผู้ผลติ หรอืผู้หาปลา ผูจ้ดัจ าหน่ายสู่ตลาด ผู้
แปรรูปปลาไปจนถึงผู้บรโิภคจะมกีารปรบัตวัอย่างไร และการเลี้ยงปลากระชงัในจะ
เป็นค าตอบของความมัน่ปลาคงในการผลติปลาและปรมิาณความต้องการไดห้รอืไม ่
ผูเ้ขยีนพยายามตัง้ค าถามโดยพจิารณาผ่านกรอบความคดิในเรื่องห่วงโซ่อุปทานใน
ระดบัทอ้งถิน่และการปรบัตวัของผูผ้ลติอาหารไปจนถงึผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทีอ่ยู่ภายใต้ห่วง
โซ่อุปทานดงักล่าว 

ประเดน็ห่วงโซ่อุปทานและการตัง้ค าถามเรื่องอาหารมาจากไหน ผลติโดย
ใคร และใครก าหนดการผลิตที่จะน าเสนอต่อไปนี้ ไม่ใช่ประเด็นใหม่ นักวิชาการ
จ านวนหนึ่งได้น าเสนอแนวคดิเรื่องระบอบอาหาร หรอืระบอบของการควบคุมการ
ผลติ ตลาด และการบรโิภคในระดบัโลกภายใต้กระบวนการโลกาภวิตัน์ซึ่งในปัจจุบนั
ควบคุมโดยบรรษทัขา้มชาตขินาดใหญ่ (ดูเพิม่เตมิจาก Bernstein, 2015; Goodman 
& Watts, 1997; McMichael, 2013)  ห่วงโซ่อุปทานการผลติอาหารทีม่คีวามซบัซ้อน
ขึน้มนีัยยะส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงสงัคมชนบทในฐานะผู้ผลติวตัถุดบิอาหารและ
ระบบนิเวศดว้ยเพราะภาคชนบทไม่ได้ผลติอาหารเพยีงเพือ่เลี้ยงตนเองเท่านัน้หาก
ผกูตดิกบัการผลติอาหารแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Goodman & Redclift, 1991) 

บทน�ำ  

เมื่อผู้เขียนเริ่มงานวิจัยในพื้นที่อ�าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ค�าถาม

ส�าคัญเมื่อเร่ิมลงพื้นที่ ได้แก่ ปลาที่เรากินมาจากไหนบ้าง ในเม่ือปลาธรรมชาติใน 

ลุ่มน�้าโขงและลุ่มน�้าสงครามลดลงมากแล้ว ชาวบ้านในฐานะผู้หาปลาและผู้เก่ียวข้อง    

อืน่ ๆ  ในห่วงโซ่อปุทานปลา กล่าวคอื ผูผ้ลติ หรอืผูห้าปลา ผูจ้ดัจ�าหน่ายสูต่ลาด ผูแ้ปรรปู

ปลาไปจนถงึผูบ้รโิภคจะมกีารปรบัตัวอย่างไร และการเล้ียงปลากระชังในจะเป็นค�าตอบ

ของความมัน่ปลาคงในการผลติปลาและปรมิาณความต้องการได้หรอืไม่ ผูเ้ขยีนพยายาม

ตั้งค�าถามโดยพิจารณาผ่านกรอบความคิดในเรื่องห่วงโซ่อุปทานในระดับท้องถิ่น 

และการปรับตัวของผู้ผลิตอาหารไปจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายใต้ห่วงโซ่อุปทาน 

ดังกล่าว

ประเด็นห่วงโซ่อุปทานและการต้ังค�าถามเรื่องอาหารมาจากไหน ผลิตโดย

ใคร และใครก�าหนดการผลิตที่จะน�าเสนอต่อไปนี้ไม่ใช่ประเด็นใหม่ นักวิชาการ 

จ�านวนหนึ่งได้น�าเสนอแนวคิดเรื่องระบอบอาหาร หรือระบอบของการควบคุมการผลิต 

ตลาด และการบริโภคในระดับโลกภายใต้กระบวนการโลกาภิวัตน์ซึ่งในปัจจุบันควบคุม

โดยบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ (ดูเพิ่มเติมจาก Bernstein, 2015; Goodman & Watts, 

1997; McMichael, 2013)  ห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารที่มีความซับซ้อนขึ้น 

มีนัยยะส�าคัญต่อการเปล่ียนแปลงสังคมชนบทในฐานะผู ้ผลิตวัตถุดิบอาหารและ 

ระบบนิเวศด้วยเพราะภาคชนบทไม่ได้ผลิตอาหารเพียงเพื่อเลี้ยงตนเองเท่านั้นหาก 

ผูกติดกับการผลิตอาหารแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Goodman & Redclift, 1991) 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
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ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
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งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
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แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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Villagers compensated by ordering fish bred in mud in central Thailand to 
replace local fish. The research highlighted the adjustment of villagers to the 
wider market and their attempt to seek for new ingredients from places far 
away from their villages. At the same time, they had to maintain the identity of 
sour fish sausage as a local product made from fish from the Mekong River 
for their economic benefit, despite the ingredients no longer being from local 
sources.     
   
Keywords: Mekong River Basin; Food Supply Chain, Adaptation,  

Commoditization 

บทน า 
เมื่อผู้เขยีนเริม่งานวจิยัในพื้นทีอ่ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม ค าถาม

ส าคญัเมือ่เริม่ลงพืน้ที ่ไดแ้ก่ ปลาทีเ่รากนิมาจากไหนบา้ง ในเมือ่ปลาธรรมชาติในลุ่ม
น ้าโขงและลุ่มน ้าสงครามลดลงมากแล้ว ชาวบ้านในฐานะผู้หาปลาและผู้เกี่ยวขอ้ง    
อื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทานปลา กล่าวคอื ผู้ผลติ หรอืผู้หาปลา ผูจ้ดัจ าหน่ายสู่ตลาด ผู้
แปรรูปปลาไปจนถึงผู้บรโิภคจะมกีารปรบัตวัอย่างไร และการเลี้ยงปลากระชงัในจะ
เป็นค าตอบของความมัน่ปลาคงในการผลติปลาและปรมิาณความต้องการไดห้รอืไม ่
ผูเ้ขยีนพยายามตัง้ค าถามโดยพจิารณาผ่านกรอบความคดิในเรื่องห่วงโซ่อุปทานใน
ระดบัทอ้งถิน่และการปรบัตวัของผูผ้ลติอาหารไปจนถงึผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทีอ่ยู่ภายใต้ห่วง
โซ่อุปทานดงักล่าว 

ประเดน็ห่วงโซ่อุปทานและการตัง้ค าถามเรื่องอาหารมาจากไหน ผลติโดย
ใคร และใครก าหนดการผลิตที่จะน าเสนอต่อไปนี้ ไม่ใช่ประเด็นใหม่ นักวิชาการ
จ านวนหนึ่งได้น าเสนอแนวคดิเรื่องระบอบอาหาร หรอืระบอบของการควบคุมการ
ผลติ ตลาด และการบรโิภคในระดบัโลกภายใต้กระบวนการโลกาภวิตัน์ซึ่งในปัจจุบนั
ควบคุมโดยบรรษทัขา้มชาตขินาดใหญ่ (ดูเพิม่เตมิจาก Bernstein, 2015; Goodman 
& Watts, 1997; McMichael, 2013)  ห่วงโซ่อุปทานการผลติอาหารทีม่คีวามซบัซ้อน
ขึน้มนีัยยะส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงสงัคมชนบทในฐานะผู้ผลติวตัถุดบิอาหารและ
ระบบนิเวศดว้ยเพราะภาคชนบทไม่ได้ผลติอาหารเพยีงเพือ่เลี้ยงตนเองเท่านัน้หาก
ผกูตดิกบัการผลติอาหารแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Goodman & Redclift, 1991) 
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เทคโนโลยีและความสะดวกในการเคลื่อนย้ายทุนและทรัพยากรยิ่งส่งเสริมความเติบโต

ของระบบการผลิตอาหารและการกระจายอาหารท�าให้ผู้บริโภคไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของ

ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกแทบจะระบุท่ีมาของอาหารท่ีตัวเองรับประทานไม่ได้ ท�าให ้

ในปัจจุบัน เรารับประทานอาหารที่ไร้ที่มา มากกว่าอาหารที่รู้แหล่งที่มาที่ไป

 ในขณะเดียวกนั ผูผ้ลิตท่ีท�าการผลิตภายใต้อุปสงค์ของบรรษทัและมแีนวโน้ม

จะปรบัการผลติไปสู่การปลูกพืชเชงิเด่ียวท่ีต้องใช้เมล็ดพันธ์ุและเทคโนโลยทีีต้่องพึง่พา

บรรษัทข้ามชาติและตลาดมากขึ้น จนท�าให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวของเกษตรกร 

ระดับโลกที่เกี่ยวกับการเกษตรและการเมืองเรื่องการผลิตอาหาร และการตั้งค�าถามถึง

อธิปไตยทางอาหาร (Food Sovereignty) เพื่อเป็นกลยุทธ์ต่อต้านระบอบเสรีนิยมใหม่

และการครอบง�าผูกขาดการผลิตอาหารโดยบรรษัทข้ามชาติซึ่งลิดรอนสิทธิเกษตรกร

และชมุชนท้องถิน่ในการเข้าถงึปัจจัยการผลิต การควบคมุเมลด็พนัธุพ์ชืและการจดัการ

ทรพัยากร บทบาทของเกษตรกรท่ีปรากฎในห่วงโซ่การผลติระดบัโลกดงักล่าวจงึมกัจะ

ถูกน�าเสนอในภาพของผู้ผลิตระดับฐานรากของห่วงโซ่อุปทานในระบบทุนนิยมหรือ 

ผู้ออกมาเคลื่อนไหวในฐานะภาคประชาชนผู้ต้องการปกป้องทรัพยากรท้องถิ่นของตน

จากนโยบายรัฐที่สนับสนุนการลงทุนในกิจการฟาร์มขนาดใหญ่ของบริษัทข้ามชาติ  

ดังจะเห็นได้จากขบวนการเคลื่อนไหวของชาวนาระดับโลกที่มีชื่อเสียงเช่น La Via 

Campesina ซึ่งเพิ่งจะมีวาระครบรอบ 20 ปีเต็มของการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างอ�านาจให้

คนชาวนารายย่อยได้เข้ามามีอ�านาจในการตัดสินใจท�าการผลิตอาหารและ ต่อต้าน 

การค้าเสรีที่ไม่เป็นธรรม (Desmarais 2012) ภายใต้วาทกรรมอธิปไตยทางอาหารนี ้

ภาพลักษณ์ของชาวนาจึงถูกสร้างให้เป็นผู้ถูกกดขี่จากระบบทุนนิยมและการค้าเสรี 

ระดับโลก 

 แต่กระน้ัน งานวิชาการท่ีศึกษาการชาวนาในฐานะผู้ผลิตในห่วงโซ่อุปทาน

อาหารในช่วงสิบปีที่ผ่านมาต่างมีการเสนอมุมมองที่มีพลวัตมากขึ้น กล่าวคือ มีการ 

ตั้งค�าถามถึงการปรับตัวของชาวนาในระบบตลาดและการผลิตเพื่อขายและโต้แย้งว่า 

การมองผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ต่อชุมชนและสังคมเพียงด้านเดียวยังไม่เพียงพอ 

ต่อการท�าความเข้าใจความซับซ้อนของการปรับโครงสร้างชนบทเนื่องจากเศรษฐกิจ

ภาคชนบทเกี่ยวโยงกับตลาดเสรีนิยมใหม่และโลกาภิวัตน์อย่างแยกกันไม่ออกแล้ว 

(อานนัท์ กาญจนพนัธุ,์ 2554) ในขณะเดยีวกนั Journal of Peasant Studies ได้จดัพิมพ์

ฉบับพิเศษข้ึนในปี พ.ศ. 2557 และวิพากษ์แนวคิดอธิปไตยทางอาหารโดยต้ังค�าถาม
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ

วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ปีที ่8 ฉบบัที ่1 มกราคม - มถุินายน 2560 

5 

 

สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รูต้วั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ

192

ส�าคัญในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงของชนบทท่ีมีความซับซ้อนและทิศทางการลด 

ความส�าคัญลงของภาคเกษตรกรรม (Edelman et al, 2014) งานศึกษาขบวนการ

เคลื่อนไหวของชาวนาในละตินอเมริกา เช่น Boyer (2010) เสนอว่าการรณรงค ์

การเคล่ือนไหวอธิปไตยทางอาหารในปัจจุบันขาดความสมานฉันท์เนื่องจากการ 

ลดความส�าคญัลงของภาคเกษตรกรรมในภาคชนบทและการอพยพออกจากชนบทของ

คนรุ่นใหม่ พวกเขาไม่ใช่เพียงชาวนาท่ีท�าการผลิตอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมในชนบท 

อีกต่อไป 

 งานด้านชนบทศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ชุดงานวิจัยของ  

Jonathan Rigg (2001, 2013, 2016) ชี้ให้เห็นว่าชาวนาในฐานะผู้ที่เคยท�าการผลิต 

ติดกับที่ดินได้เปลี่ยนแปลงวิถีการด�ารงชีพที่ผูกกับการย้ายถิ่นและทางเลือกในการหา

รายได้นอกเหนือจากภาคเกษตรกรรมโดยสามารถพบแหล่งรายได้จากหลายอาชีพ 

ในหนึง่ครัวเรือน เช่น รุน่พ่อแม่อาจจะยงัอยูใ่นภาคเกษตรกรรมและรับจ้าง รุน่ลกูท�างาน

ในโรงงานอตุสาหกรรมหรอืในภาคบรกิารในเมอืง รุน่หลานยงัเรยีนหนงัสือและไม่คิดจะ

หวนกลับมาเป็นชาวนาชุดงานวิจัยเหล่านี้ยังชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนวิถีการบริโภค  

อตัลกัษณ์ครัวเรอืนเกษตรกร และการปรับตวัเข้าสูร่ะบบตลาดทีก่ว้างไกลกว่าในหมูบ้่าน  

ในประเทศไทย งานวิจัยหลายชิ้นเสนอความคิดว่าชนบทไทยมีการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจทั้งด้านการผลิต การจ�าหน่ายจ่ายแจกผลผลิต และความสัมพันธ์กับตลาด  

และนิยามสังคมชาวนาไทยว่ากลายเป็นสังคมผู้ประกอบการท่ีก้าวเข้าไปในระบบ

ทุนนิยมและการผลิตทั้งหมดสัมพันธ์กับตลาด ปฏิสัมพันธ์ของชาวนากับตลาดเสรีนิยม

ใหม่ในที่นี้ มีทั้งส่วนที่พบกับความเสี่ยงและส่วนท่ีสามารถปรับตัวอยู่กับโอกาสใหม่ 

ของตลาดได้ขึน้อยูก่บับริบทเชงิสังคมเศรษฐกิจในแต่ละพืน้ที ่เช่นงานของ Vandergeest 

(2012) กล่าวถงึชาวนาในหมู่บ้านภาคใต้ของประเทศไทยทีมี่รายได้เพิม่ขึน้จากการผลติ

สินค้าใหม่ ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดท้องถิ่น เช่น ผักปลอดสารพิษ ข้าวอินทรีย์   

และงานของ Lebel et al. (2013) ซึ่งกล่าวถึงชาวนาผู้ประกอบกิจการเลี้ยงปลากระชัง

ในลุ่มน�้าปิงตอบสนองความต้องการปลาท่ีเพ่ิมมากขึ้น พวกเขาต้องบริหารจัดการ 

เร่ืองเงินทุน ความเสี่ยงจากธรรมชาติภายใต้การเลี้ยงปลาในระบบพันธสัญญา   

ซึ่งงานวิจัยเหล่าน้ี แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวและการต่อรองชาวนาที่สามารถ 

ใช้ประโยชน์จากระบบตลาด ท�าให้ภาพของชาวนาในชนบทมพีลวตัและเคลือ่นออกจาก
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ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ชาวนาผู้พ่ึงตนเองและฐานทรัพยากรที่มีเฉพาะแต่ในชุมชนซึ่งในแต่ละพื้นที่มีสภาวะ 

และเงื่อนไขที่น�าไปสู่การปรับตัวที่แตกต่างกัน

 บทความชิน้นีต้้องการน�าเสนออกีแง่มมุหนึง่ของชาวบ้านในท้องถิน่ทีท่�าการ

ผลิตอยู่ภายใต้ห่วงโซ่อุปทานอาหารและการเปลี่ยนผ่านของการผลิตอาหารที่เริ่มจาก

การเป็นอาหารทีใ่ช้วัตถดิุบในท้องถิน่ และการขยายห่วงโซ่อปุทานการผลติอาหารอนัมี

เงื่อนไขมาจากการเข้ามาของตลาด การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ การหายไป

ของปลาท้องถิ่นบางชนิด และการคมนาคมส่ือสารในระบบโลกาภิวัตน์ท�าให้ห่วงโซ่

อปุทานอาหารขยายไปสู่ระดบัภมูภิาค โดยบทความมุง่ทีจ่ะช้ีให้เหน็ข้อจ�ากดัของแนวคดิ

อธิปไตยทางอาหารซึ่งอาจไม่เพียงพอที่จะท�าให้เข้าใจการเปล่ียนแปลงของชนบท 

และความสมัพนัธ์ท่ีแนบแน่นระหว่างชาวบ้านในฐานะผูก้ระท�าการทีส่ามารถปรบัตัวใช้

ประโยชน์จากระบบตลาดเพือ่ตอบสนองการผลิตและการด�ารงชีพของตนเอง บทความนี้

ใช้กรณีศึกษาจากหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากแม่น�้าสงครามที่ไหลลงสู่แม่น�้าโขงซึ่งมี 

ช่ือเสียงในเร่ืองการหาปลา และในปัจจบุนัยงัเป็นแหล่งแปรรูปผลติภณัฑ์จากปลาส่งขาย

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 เนื้อหาของบทความแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังต่อไปนี้ ในส่วนแรกเป็นบทน�า 

ตามมาด้วยการการให้ภาพพื้นที่ศึกษา ส่วนที่สามกล่าวถึงวิธีการศึกษา ส่วนที่สี่จะให้

ข้อมูลเรื่องการเข้ามาของตลาดและการผลิตเพื่อการค้าเพ่ือน�าไปสู่ส่วนที่ห้าได้แก่การ

น�าเข้าวัถตุดิบจากถิ่นอื่นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตในหมู่บ้าน และส่วน

สุดท้ายเป็นบทสรุปและอภิปรายเรื่องการปรับตัวและการต่อรองของชาวบ้านในระบบ

การผลิตภายใต้โลกาภิวัตน์และเสรีนิยมใหม่

วิธีกำรศึกษำ

 บทความนี้ศึกษาการปรับตัวของผู ้ผลิตผลิตภัณฑ์จากปลาแม่น�้าโขง 

และแม่น�้าสงครามใน บ้านปากน�้าไชยบุรีและบ้านตาลปากน�้า ต. ไชยบุรี อ. ท่าอุเทน  

จ. นครพนม ผู้ศึกษาใช้วิธีการวบรวมข้อมูลด้วยการค้นคว้าเอกสาร และการสัมภาษณ์

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากปลาในหมู่บ้านรายใหญ่จ�านวน 2 ราย และรายย่อยเป็นการสังเกต

สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการจ�านวน 4 ราย  เพื่อท�าความเข้าใจห่วงโซ่อุปทานปลา 

ในพืน้ทีต่�าบลไชยบรุ ีและการปรบัตัวของผูท้ีใ่ช้ทรพัยากรปลาในการด�ารงชีพในภาวะที่

ความต้องการของตลาดปลาเพิม่มากขึน้แต่จ�านวนปลามลีดลง ชาวบ้านผูผ้ลติผลิตภณัฑ์

แปรรูปจากปลามีวิธีการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงการผลิตดังกล่าวหรือไม่อย่างไร
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รูต้วั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ปำกน�้ำไชยบุรีในฐำนะ “เมืองปลำ”

 บ้านปากน�า้ไชยบรีุ ต�าบลไชยบรุต้ัีงอยูบ่รเิวณทีเ่รยีกว่าแม่น�า้สองส ี หมายถงึ 

ล�าน�า้โขงและล�าน�า้สงครามซึง่มสีภาพธรรมชาติและสีต่างกนั ไหลมาบรรจบกนัทีป่ากน�า้

ไชยบุรี ต�าบลไชยบุรี อ�าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 ข้อมูลชุมชนจากเว็บไซต์ท่ีท�าขึ้นโดยคนในพื้นท่ีกล่าวว่าต�าบลไชยบุร ี

มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 200 ปี เล่ากันว่าบรรพบุรุษของคนไชยบุรีนามว่าท้าว

หม้อเป็นชาวไทญ้อซึง่เป็นเชือ้พระวงศ์ ลาวอพยพมาพร้อมกบับ่าวไพร่จ�านวน 100 คน

จากตอนเหนือของหลวงพระบาง (ปัจจุบันคือเมือง หงสา ในแขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว) เพ่ือหนีภัยสงครามจากการรุกรานเพือ่ขยายอาณาเขตของ

อาณาจกัรล้านช้าง พ.ศ.2351 เจ้าอนุวงศ์ผู้ครองนครเวียงจนัทน์แต่งตัง้ให้ท้าวหม้อเป็น  

“พระยาหงสาวดี” ครองเมืองที่สร้างขึ้นและตั้งชื่อว่า “เมืองไชยสุทธ์อุตมบุรี”ซึ่งขณะนั้น

เป็นพ้ืนทีใ่นเขตการปกครองของอาณาจกัรล้านช้าง (พทิยา อชัุย, 2555)  ในสมยัรชักาลที ่3 

จึงเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองไชยบุรี  

 ด้วยมีภูมิทัศน์อยู่ริมฝั่งแม่น�้าโขงและแม่น�้าสงคราม ซึ่งเป็นแหล่งปลาน�้าจืด

ที่ส�าคัญโดยจะมีปลาชุกชุมในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน เพราะเป็นช่วงที่ปลา

แม่น�้าโขงอพยพมายังแม่น�้าสงคราม และในเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนจะเป็นช่วงที่

ปลาแม่น�้าสงครามกลับสู่ล�าน�้าโขง  เมืองไชยบุรีจึงอุดมสมบูรณ์ขนาดที่คนเฒ่าคนแก่

เล่ากันว่า “เพียงแต่พายเรือเลียบไปตาม ริมฝั่งน�้าในเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปโดยพายไป

เบาๆ พอไปถงึจดุใดจดุหนึง่แล้วกก็ระทบึเรอื หรอืขย่มเรือให้มเีสียงดงัก็มปีลา (ซึง่ส่วนใหญ่

เป็นปลาสร้อย) ตกใจแล้วกระโดดเข้าไปในเรอืเองเป็นจ�านวนมาก ท�าอย่างนีไ้ปประมาณ

หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นก็ได้ปลาไปแจกญาติพี่น้องแล้ว...” (พิทยา อุชัย, เพิ่งอ้าง) 

 ข้อความกล่าวขานดังกล่าวได้รับการยืนยันจากประสบการณ์ตรงของ 

พ่ออนุรักษ์ พงษ์พัฒ ปัจจุบันอายุ 57 ปี ให้ข้อมูลว่า 

“ช่วงปี พ.ศ. 2515 ลงไปอาบน�้าในแม่น�้าสงครามยังเคยมีปลามาว่ายอยู่ข้าง 

ๆ เรา เวลาไปหาปลา ไปลากอวนไม่ถึงชั่วโมง ได้ปลาขนาดเอาถุงปุ๋ยใส่ก็ไม่

หมด”(อนุรักษ์ พงพัฒ, 2559)

 ความอดุมสมบรูณ์ของปลาท�าให้ชาวบ้านพฒันาภมูปัิญญาทีจ่ะถนอมอาหาร

จากปลา และสร้างสรรค์เมนูอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น ปากน�้าไชยบุรีจึงเป็น 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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แหล่งข้ึนช่ือด้านการผลิตผลิตภัณฑ์จากปลาหลากชนิดจากแม่น�้าโขง เช่น ปลาคัง  

ปลาแข้ ปลาเนื้ออ่อน โดยแปรรูปเป็นปลาส้มแบบตัว ปลาร้า ปลาแห้งและส้มปลาชะโด
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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การรวมตัวกันจัดต้ัง “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไชยบุรี” โดยเร่ิมแรกมีสมาชิกจ�านวน 

13 คน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและ พัฒนาการบรรจุภัณฑ์ให้ดูสวยงาม รวมทั้ง

หาตลาดในระดับจังหวัดและอ�าเภอให้ เมื่อมีงานเทศกาลต่าง ๆ ก็น�าผลิตภัณฑ ์

ไปน�าเสนอ มีการให้ตั้งโต๊ะจ�าหน่าย จนท�าให้กลายเป็นสินค้าที่ติดตลาดในท้องถิ่น    

 ปี พ.ศ. 2544 รัฐบาลเริม่ด�าเนินโครงการหนึง่ต�าบล หนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP) 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูป 

จากปลาของบ้านปากน�้าไชยบุรีได้ขึ้นบัญชีเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นของต�าบลและเติบโต

มากทีส่ดุ  ส้มปลาโดจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไชยบรุขีองป้าจกิได้รบัรางวลั OTOP 

ระดับ 5 ดาว ปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2552 ป้าจิกกล่าวว่าในช่วงเวลาหลัง 

ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมาถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองของกลุ่มเพราะสินค้ากลายเป็นที่รู้จัก  

อีกทั้งภาครัฐยังมีนโยบายสนับสนุนให้เงินทุนและเคร่ืองจักร มีการพาไปออกร้าน 

ตามงานแสดงสินค้า   OTOP ทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน การคมนาคมที่สะดวกขึ้นท�าให้

กลุ่มแม่บ้านของป้าจิกสามารถขยายตลาดไปตามจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสานและ 

รับผลิตตามสั่ง (order) เช่น จังหวัดสกลนคร อุบลราชธานี หนองคาย อุดรธานี ส่งขาย

ตามงานเทศกาลต่าง ๆ  ทัว่ประเทศโดยเฉพาะงานพ้ืนเมืองในภาคอสีานไม่ว่าจะเป็นงาน

ผ้าไหมจังหวัดขอนแก่น งานกาชาด งานไหลเรือไฟนครพนม เป็นต้น ด้วยวิธีการฝาก

สินค้าไปกับรถประจ�าทางที่ว่ิงผ่านหมู่บ้าน  กลุ่มของป้าจิกเคยมีโอกาสได้ไปจัดแสดง 

ในงานประจ�าปีทีเ่มอืงค�าม่วน ประเทศลาวมาแล้วอีกด้วย การผลิตส้มปลาและผลติภณัฑ์

อื่น ๆ จากปลาท�าให้กลุ่มแม่บ้านมีรายได้ต่อหัวต่อคนเฉลี่ยเดือนละ 4,000-5,000 บาท 

มากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งสินค้าจากลูกค้า หากไม่มีการส่ังสินค้าเพิ่ม กลุ่มฯ 

จะผลิตราว 1,000 ชิน้ต่อวัน ในขณะท่ีช่วงท่ีรบัผลิตตามสัง่นัน้ในบางคร้ังสงูถงึ 5,000 ช้ิน

จนต้องระดมคนมาช่วยกันท�าแล้วจ่ายค่าจ้างรายวันให้ 

 อย่างไรก็ตาม ในระยะสิบห้าปีที่ผ่านมา การเข้าถึงตลาดที่ง่ายขึ้นและการ

สะสมทุนที่เพ่ิมข้ึนของชุมชนได้ท�าให้เกิดผู้ผลิตรายย่อยท�าการผลิตแบบเป็นเจ้าของ 

รายเดียวเพิ่มขึ้นอีกเป็นจ�านวนมาก ในปัจจุบัน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไชยบุรีเป็น

วสิาหกจิชมุชนผูผ้ลติผลติภณัฑ์จากปลากลุม่เดยีว ในขณะทีผู่ผ้ลิตรายย่อยทีข่ึน้ทะเบยีน

กบัส�านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดันครพนมอกีจ�านวน 7 รายต่างเป็นผูผ้ลติทีเ่ป็นเจ้าของ

รายเดียวตามตารางต่อไปนี้



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ปีที ่8 ฉบบัที ่1 มกราคม - มถุินายน 2560 

5 

 

สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ

197

วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ปีที ่8 ฉบบัที ่1 มกราคม - มถุินายน 2560 

201 

ทะเบยีนกบัส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดันครพนมอกีจ านวน 7 รายต่างเป็นผูผ้ลติที่
เป็นเจา้ของรายเดยีวตามตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 ผูป้ระกอบการผลติภณัฑป์ลาบา้นไชยบุร ี

ช่ือกลุ่ม/ผูป้ระกอบการ ลกัษณะผูป้ระกอบการ 
กลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรบา้นไชยบุร ี กลุ่มผูผ้ลติชมุชน 
น้องเฟิรส์แคบหม-ูแคบปลา ผูผ้ลติชมุชนทีเ่ป็นเจา้ของรายเดยีว 
ผลติภณัฑป์ลาแปรรูปเมอืงไชยบุรสีุทธอ์ุตม
บุร ี

ผูผ้ลติชมุชนทีเ่ป็นเจา้ของรายเดยีว 

ปลาสม้เจ๊ดา ผูผ้ลติชมุชนทีเ่ป็นเจา้ของรายเดยีว 
แสงจนัทรป์ลาสม้ ผูผ้ลติชมุชนทีเ่ป็นเจา้ของรายเดยีว 
เจ๊แอรป์ลาสม้ ผูผ้ลติชมุชนทีเ่ป็นเจา้ของรายเดยีว 
ปลาสม้เจ๊สุภาภรณ์ ผูผ้ลติชมุชนทีเ่ป็นเจา้ของรายเดยีว 
ปลาสม้เจ๊ฤทธิ ์ ผูผ้ลติชมุชนทีเ่ป็นเจา้ของรายเดยีว 
 

ท่ีมา: กลุ่มงานส่งเสรมิและพฒันาชุมชน ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดันครพนม 
(2557) 

 
เมื่อมผีู้ผลติมากรายขึ้น ต่างฝ่ายต่างต้องหาตลาดของตวัเองป้าดา หรือ

นางดาราพร พงษ์พฒั ผูผ้ลติปลาสม้เจ๊ดา ซึง่เป็นผูผ้ลติรายใหญ่อกีรายทีม่ชี ื่อเสยีงใน
หมูบ่า้นกล่าวว่า  

“ผลติมาเป็นสบิปีแล้ว ใช้แบรนด์เจ๊ดาของตวัเอง ไม่ได้มหีน้าร้าน แต่รบั
ผลติตามสัง่ส่งขายทัง้ในจงัหวดันครพนม หนองคาย สกลนคร อุดรธานี 
ขอนแก่น มสี่งไปตลาด อ.ต.ก. ทีก่รุงเทพฯด้วย ร้านของฝากแถวหวัหนิ 
ชะอ ากม็าสัง่สม้ปลาโดทีน่ีป้่ากฝ็ากรถทวัร์ไปให ้บางทมีลีูกคา้สัง่ไปขายถงึ
มาเลเซยี สงิคโปรด์ว้ย” (ดาราพร พงพฒั, 2558)  
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ท่ีมา: กลุ่มงานส่งเสรมิและพฒันาชุมชน ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดันครพนม 
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เมื่อมผีู้ผลติมากรายขึ้น ต่างฝ่ายต่างต้องหาตลาดของตวัเองป้าดา หรือ

นางดาราพร พงษ์พฒั ผูผ้ลติปลาสม้เจ๊ดา ซึง่เป็นผูผ้ลติรายใหญ่อกีรายทีม่ชี ื่อเสยีงใน
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“ผลติมาเป็นสบิปีแล้ว ใช้แบรนด์เจ๊ดาของตวัเอง ไม่ได้มหีน้าร้าน แต่รบั
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มาเลเซยี สงิคโปรด์ว้ย” (ดาราพร พงพฒั, 2558)  

 

ชื่อกลุ่ม/ผู้ประกอบกำร ลักษณะผู้ประกอบกำร
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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เช่นเดยีวกบัป้าดา ผู้ผลติที่เป็นผู้ประกอบการรายบุคคลอื่น ๆ ต่างสร้าง
ตลาดของตวัเองโดยแต่ละรายจะมรีา้นคา้เจา้ประจ าที่รบัซื้อสนิคา้ ผูผ้ลติบางรายให้
สมัภาษณ์ว่านอกจากขายภายใต้ยี่ห้อของตัวเองแล้ว ยังได้รบัค าสัง่ให้ผลิตจาก
หมูบ่า้นในภาคอสีานแถบจงัหวดับงึกาฬและจงัหวดัหนองคายซึ่งต่างมาสัง่ผลติภณัฑ์
ปลาจากหมู่บ้านไชยบุรีแต่ผู้ซื้อเอาไปติดยี่ห้อของตัวเอง ท าให้ธุรกิจการผลิต
ผลติภณัฑจ์ากปลาในต าบลไชยบุรเีป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมทีต่้องการวตัถุดบิปลา
จ านวนมาก 

นอกจากนี้ยงัมกีารสร้างร้านคา้หน้าหมู่บ้าน บรเิวณทางเขา้ต าบลไชยบุรี
ก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น ้าสงครามจะมองเห็นแผงขายผลิตภณัฑ์จากปลาซึ่งกลุ่ม
ผูผ้ลติหลกั ๆ มาจากบา้นตาลปากน ้า หมู่บา้นอกีแห่งรมิแม่น ้าสงครามทีม่เีขตตดิต่อ
กบับา้นปากน ้าไชยบุร ีแต่ตัง้อยู่ในต าบลไชยบุรเีช่นเดยีวกนั จากการสมัภาษณ์ผูค้้า
ผลติภณัฑ์จากปลาทีแ่ผงลอย ทุกคนใหข้อ้มลูคลา้ยกนัว่าผลติภณัฑ์แปรรูปจากปลา
จ านวนมากที่ขายกนัอยู่เคยเป็นอาหารประจ าถิ่น แต่ส้มปลาโดที่ห่อในใบตองเป็น
เอกลกัษณ์ของบา้นปากน ้าไชยบุร ีและการเป็นผลติภณัฑ์ทีม่ชี ื่อเสยีงของต าบลไชย
บุร ีผลติภณัฑ์ทีข่ายในรา้นคา้ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาแหง้ สม้ปลาโด ปลาสม้ ปลา
แผ่น สม้ปลาแบบตวั และปลารา้ เป็นอาหารประจ าถิน่ท ากนัมาตัง้แต่รุ่นปู่ ย่า แต่เพิง่มี
โอกาสไดท้ าขายเมือ่หมู่บา้นมถีนนตดัผ่าน และมรีถประจ าทางวิง่ผ่านท าใหส้ามารถ
ขยายตลาดไปตามจงัหวดัใกลเ้คยีงได ้ป้าสมสมยั ดวงสูง อายุ 72 ปี เจา้ของรา้นขาย
ปลารา้รา้นใหญ่ ซึง่ขายเฉพาะปลารา้ใส่บรรจุภณัฑข์นาดต่าง ๆ กล่าวว่า 

“ป้าท าแลว้จะมพี่อคา้เอาใส่รถไปขายต่อ ไปแถวอุดรฯ หนองคาย ยกไปทัง้
ถงัเลย เขามารบัเอง ป้าไม่ได้ท าส้มปลามานานแล้ว เพราะตอนนี้คนท า
เยอะ ท าแต่ปลา้รา้ มนัตอ้งหมกัทลีะเป็นปี ป้าซื้อปลาปีหนึง่ ๆ เกนิหา้หมืน่
บาท ช่วงเดอืน 11 เดอืน 12 ปลาเนื้ออ่อน ๆ ในแม่น ้ าจะมเียอะ เมือ่ก่อนนี ่
ล่องเรอืไปในแม่น ้ าปลาเล็กปลาน้อยกระโดดขึ้นเรอืเองเลยนะ ป้าก็หมกั
ช่วงนัน้เป็นหลกั แลว้กข็ายไปเรือ่ย ๆ”  (สมสมยั ดวงสงู, 2558) 

การเพิม่จ านวนผู้ผลติผลติภณัฑ์จากปลา และการขยายตลาดท าให้เกิด
ความตอ้งการวตัถุดบิปลาเพิม่ขึน้ สวนทางกบัจ านวนปลาธรรมชาตใินแม่น ้าโขงและ
แม่น ้าสงครามทีล่ดลงเรื่อย ๆ ซึ่งประเด็นการลดลงของปลาในลุ่มน ้าโขงในทางสถิติ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ยงัคงเป็นทีถ่กเถยีงกนัในเรือ่งวธิกีารไดม้าของขอ้มลู และยงัไม่มงีานสถติทิีช่ดัเจนถงึ
ปรมิาณปลาทีล่ดลง ในกรณีของลุ่มน ้าสงคราม งานวจิยัของคณะกรรมาธกิารลุ่มน ้า
โขง (MRC) ในลุ่มน ้าสงคราม เมือ่ปี 2008 กล่าวถงึการลดลงของสปีชสี์ของปลาทีเ่กบ็
ไดเ้พยีง 56 สปีชสี์ เทยีบกบัการเกบ็ขอ้มลูก่อนหน้าในปี 1998 ที่เกบ็ได ้146 สปีชสี ์
แต่กระนัน้การเกบ็ขอ้มลูดงักล่าวกย็งัมขีอ้จ ากดัในเรือ่งฤดกูาลเกบ็ขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนั
ในสองช่วงเวลา งานของ Bush and Hirsch (2004) กล่าวถงึการตคีวามการลดลง
ของปลาและชุดความรูท้ีผ่ลติโดยหน่วยงานต่าง ๆ กนั และการตคีวามของชาวบา้นใน
หมู่บ้านที่ด ารงชีพด้วยการประมงจากงานวิจยัภาคสนามซึ่งให้ข้อมูลว่าหาปลาได้
ยากล าบากขึน้ ใชเ้วลาในการหาปลานานขึน้แต่ไดป้ลาในปรมิาณทีล่ดลง ขนาดของ
ปลาเลก็ลง และปลาบางชนิดหาไมไ่ดอ้กีแลว้  ซึง่ในกรณนีี้สอดคลอ้งกบัการสมัภาษณ์
ผูผ้ลติสม้ปลาโดในเรื่องการหาวตัถุดบิในการผลติสนิค้า ส่วนต่อไปของบทความจะ
กล่าวถึงการปรบัตัวของผู้ผลิตในหมู่บ้านไชยบุรีและการพยายามรกัษาอัตลกัษณ์
ความเป็นตน้ต าหรบัการผลติสม้ปลาชะโด  

การหายไปของปลาชะโดและการหาแหล่งวตัถดิุบจากถ่ินอ่ืน 
แม้หมู่บ้านไชยบุรีจะขึ้นชื่อในเรื่องการผลิตผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ จากปลา

โดยเฉพาะ “สม้ปลาโด” ห่อใบตองซึ่งชาวบา้นทุกรายต่างกล่าวว่าหมู่บา้นแห่งนี้เป็น
ต้นต ารบัการท าส้มปลาโดทีม่ชี ื่อเสยีงที่สุด  แต่กต็้องยอมรบัว่าจ านวนปลาในล าน ้า
สงครามและล าน ้าโขงทีเ่คยมจี านวนมหาศาลไดล้ดลงอย่างน่าใจหายรวมถงึปลาชะโด 
พ่อภ ูวนัด ีอายุ 78 ปี ทีย่งัหาปลาในล าน ้าสงครามบรเิวณต าบลไชยบุรเีล่าว่า 

“หาปลามาตัง้แต่เกดิ บางทนีอนในเรอืเฉย ๆ ปลามนักก็ระโดดมาเองบน
เรอื เมือ่ 30 ปีทีผ่่านมาทีป่ลามนัหายาก ปลาตวัใหญ่ ๆ ทีน่ ้ าหนักเกนิ 10 
กโิลกรมัแทบจะหาไม่เจอ ปลาบางอย่างไม่เคยเจออกีเลย เช่น ปลาซวย ” 
(ภ ูวนัด,ี 2559) 

เครอืขา่ยนกัวจิยัไทบา้นลุ่มน ้าสงครามตอนล่าง (2548) ซึง่เกบ็ขอ้มลูในลุ่ม
น ้าสงครามตอนล่างโดยชาวบา้นเป็นผูร้่วมท าวจิยัไดร้ะบุถงึปัญหาปลาลดลงจากการ
รุกล ้าป่าบุ่งป่าทามอนัเป็นแหล่งอนุบาลสตัว์น ้าทีส่ าคญั และการหายไปของปลาบาง
ประเภท เช่น ปลาสรอ้ย ปลากลุ่ม และปลาอไีท งานของ Khumsri et al. (2009) ระบุ
ถงึสาเหตุของการหายไปของปลาบางชนิดและการลดลงของปลาในแม่น ้าสงครามว่า
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รูต้วั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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เกิดจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะปัญหาการลักลอบหาปลาโดยใช้เครื่องมือที่ผิด
กฎหมาย เช่น การใชเ้ครือ่งมอืหาปลาทีม่ขีนาดไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การใชไ้ฟฟ้า
ชอ็ต และปัญหาการขาดกฎเกณฑใ์นการอนุรกัษ์แหล่งน ้าซึง่นายอนุรกัษ์ พงพฒั อายุ 
57 ปี หนึ่งในผูใ้หข้อ้มลูไดก้ล่าวใหฟั้งเช่นกนัว่า 

“สมยัหนุ่ม ๆ กเ็คยชอ็ตปลานะ ทเีดยีวไดเ้ป็นล าเรอื ปลามนัเยอะจนไม่คดิ
ว่ามนัจะมวีนัหมดไดอ้ย่างวนันี้” (อนุรกัษ์ พงพฒั, 2559) 

ท่ามกลางการลดลงของปลาธรรมชาต ิแมช้าวบา้นส่วนหนึ่งในต าบลไชย
บุรไีดห้นัไปลงทุนเลีย้งปลานิลกระชงัภายใตก้ารสนบัสนุนของส านกังานประมงจงัหวดั
และเครอืเจรญิโภคภณัฑห์รอืซพีซีึง่เริม่ตน้ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2541เพือ่ทดแทนรายไดเ้ดมิ
จากการหาปลาธรรมชาต ิแต่การเลี้ยงปลากระชงัไม่สามารถทดแทนพนัธุ์ปลาทีสู่ญ
หายไปได้ ยิ่งไปกว่านัน้ ปลานิลจากกระชังยงัไม่สามารถทดแทนปลาธรรมชาติที่
จ าเป็นในการผลติสม้ปลาโดและผลติภณัฑ์ปลาบางชนิดไดด้ว้ย ป้าดา หรอืนางดารา
พร กล่าวว่า 

“ปลานิลในประชงัเอามาท าสม้ปลาโดไม่ได้ เนื้อมนัไม่เหนียว เราต้องหา
ปลาเนื้อเหนียว ๆ พวกปลากราย ปลานวลจนัทร์ ถา้จะใชป้ลานิลกใ็ชท้ าได้
แค่ปลาสม้ทีเ่ป็นตวัๆ” (ดาราพร พงพฒั, 2558)  

ในขณะทีผู่ผ้ลติปลารา้อย่างป้าสมสมยัใหข้อ้มลูว่า  

“ปลารา้ทีเ่ราเอาน ้ าปลาร้าไปกนิต้องใช้ปลาเนื้ออ่อน ใช้ปลานิลไม่ได ้พอ
ปลาหายาก คนท าปลารา้ขายกน้็อยลง นีเ่หลอืแค่ไม่กีบ่า้นหรอกทีท่ าขาย” 

(สมสมยั ดวงสงู, 2558) 

 ช่วงสบิปีทีผ่่านมา ผูผ้ลติสม้ปลาโดประสบปัญหาขาดแคลนวตัถุดบิ ขณะที่
จ านวนผูผ้ลติมากขึน้ ความต้องการปลาเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ ก าลงัการผลติเฉพาะเฉพาะ
แค่ผู้ผลติรายใหญ่สองเจ้าอย่างป้าดาต้องการปลาวนัละไม่ต ่ากว่า 50 กโิลกรมัหรอื
อาทติยล์ะ 300-500 กโิลกรมัขึน้อยู่กบัว่ามลีกูคา้สัง่เพิม่หรอืไม่ แต่ปลากลบัลดน้อยลง
โดยเฉพาะปลาโดที่แทบจะหายไปจากล าน ้าโขง ไม่ใช่ปลาเพยีงอย่างเดยีว ในบาง
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ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ

201
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เกิดจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะปัญหาการลักลอบหาปลาโดยใช้เครื่องมือที่ผิด
กฎหมาย เช่น การใชเ้ครือ่งมอืหาปลาทีม่ขีนาดไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การใชไ้ฟฟ้า
ชอ็ต และปัญหาการขาดกฎเกณฑใ์นการอนุรกัษ์แหล่งน ้าซึง่นายอนุรกัษ์ พงพฒั อายุ 
57 ปี หนึ่งในผูใ้หข้อ้มลูไดก้ล่าวใหฟั้งเช่นกนัว่า 

“สมยัหนุ่ม ๆ กเ็คยชอ็ตปลานะ ทเีดยีวไดเ้ป็นล าเรอื ปลามนัเยอะจนไม่คดิ
ว่ามนัจะมวีนัหมดไดอ้ย่างวนันี้” (อนุรกัษ์ พงพฒั, 2559) 

ท่ามกลางการลดลงของปลาธรรมชาต ิแมช้าวบา้นส่วนหนึ่งในต าบลไชย
บุรไีดห้นัไปลงทุนเลีย้งปลานิลกระชงัภายใตก้ารสนบัสนุนของส านกังานประมงจงัหวดั
และเครอืเจรญิโภคภณัฑห์รอืซพีซีึง่เริม่ตน้ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2541เพือ่ทดแทนรายไดเ้ดมิ
จากการหาปลาธรรมชาต ิแต่การเลี้ยงปลากระชงัไม่สามารถทดแทนพนัธุ์ปลาทีสู่ญ
หายไปได้ ยิ่งไปกว่านัน้ ปลานิลจากกระชังยงัไม่สามารถทดแทนปลาธรรมชาติที่
จ าเป็นในการผลติสม้ปลาโดและผลติภณัฑ์ปลาบางชนิดไดด้ว้ย ป้าดา หรอืนางดารา
พร กล่าวว่า 

“ปลานิลในประชงัเอามาท าสม้ปลาโดไม่ได้ เนื้อมนัไม่เหนียว เราต้องหา
ปลาเนื้อเหนียว ๆ พวกปลากราย ปลานวลจนัทร์ ถา้จะใชป้ลานิลกใ็ชท้ าได้
แค่ปลาสม้ทีเ่ป็นตวัๆ” (ดาราพร พงพฒั, 2558)  

ในขณะทีผู่ผ้ลติปลารา้อย่างป้าสมสมยัใหข้อ้มลูว่า  

“ปลารา้ทีเ่ราเอาน ้ าปลาร้าไปกนิต้องใช้ปลาเนื้ออ่อน ใช้ปลานิลไม่ได ้พอ
ปลาหายาก คนท าปลารา้ขายกน้็อยลง นีเ่หลอืแค่ไม่กีบ่า้นหรอกทีท่ าขาย” 

(สมสมยั ดวงสงู, 2558) 

 ช่วงสบิปีทีผ่่านมา ผูผ้ลติสม้ปลาโดประสบปัญหาขาดแคลนวตัถุดบิ ขณะที่
จ านวนผูผ้ลติมากขึน้ ความต้องการปลาเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ ก าลงัการผลติเฉพาะเฉพาะ
แค่ผู้ผลติรายใหญ่สองเจ้าอย่างป้าดาต้องการปลาวนัละไม่ต ่ากว่า 50 กโิลกรมัหรอื
อาทติยล์ะ 300-500 กโิลกรมัขึน้อยู่กบัว่ามลีกูคา้สัง่เพิม่หรอืไม่ แต่ปลากลบัลดน้อยลง
โดยเฉพาะปลาโดที่แทบจะหายไปจากล าน ้าโขง ไม่ใช่ปลาเพยีงอย่างเดยีว ในบาง
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ช่วงเวลา ใบตองทีใ่ชส้ าหรบัห่อสม้ปลากไ็มเ่พยีงพอจนบางครัง้ต้องสัง่ซื้อ จากฝัง่ลาว
โดยขนส่งทางเรอืขา้มแมน่ ้าโขง 
 เนื่องจากในหมู่บ้านมพี่อคา้ปลาจากภาคกลางมารบัซื้อปลาแม่น ้าโขงอยู่
เรื่อย ๆ จงึมกีารน าปลาเนื้อเหนียวเช่น ปลากราย ปลาสวาย ปลาตะเพยีนและปลา
ยีส่กที่เพาะเลี้ยงในกระชงัในจงัหวดัอ่างทองและสงิห์บุรมีาเสนอขาย กลุ่มผูผ้ลติส้ม
ปลาโดจงึทดลองปรบัสตูรการผลติโดยใชป้ลากระชงัจากภาคกลางดงักล่าวและพบว่า
สามารถทดแทนปลาธรรมชาตไิดเ้ป็นอย่างด ีกล่าวคอื ผูผ้ลติจะใชป้ลายีส่ก และปลา
นวลจนัทร ์ท าสม้ปลาโดห่อใบตองเพราะพบว่าเมือ่น ามาแปรรูปแลว้เนื้อปลายงัเป็นสี
ขาวอมชมพ ูไมเ่ป็นสคีล ้า   
 

“ถงึปลากระชงัแม่น ้ าโขงเอามาท าส้มปลาโดได ้ป้ากส็ู้ต้นทุนไม่ไหวหรอก 
ปลานิลแถวนี้ขายกนักโิลละ 60-70 บาท แต่ปลาจากสงิหบ์ุรกีโิลละ 40 บาท
เท่านัน้ ปลาธรรมชาตถิงึมกีซ็ื้อไมไ่หว ปลาแมน่ ้าสงครามตอนนี้เขาขายกนั
กโิลละเกนิรอ้ยบาทแลว้” (ดาราพร พงพฒั, 2558) 

เมื่อสอบถามครอบครัวของนางดาราพร ซึ่งมีกระชังปลาในแม่น ้ าโขง
เช่นกนั ว่าเพราะเหตุใดจงึไม่เลี้ยงปลาที่จะน ามาเป็นวถัตุดบิในการท าสม้ปลาโดให้
ครบวงจร จะไดไ้มต่อ้งสัง่ปลาจากทีไ่กล และเป็นการลดต้นทุนค่าขนส่ง นางดาราพร
จงึให้ขอ้มูลว่า ปลากระชงัที่เลี้ยงกนัอยู่คอืปลานิล ซึ่งขายกโิลกรมัละ 60 บาท หรอื
ปลาธรรมชาตใินแมน่ ้าโขงทีใ่ชเ้วลาเลี้ยงเป็นปี และขายไดก้โิลกรมัละ 100-120 บาท 
ถอืว่าเป็นปลาคุณภาพ ในขณะทีป่ลาทีเ่ป็นทีต่อ้งการของผูผ้ลติสม้ปลาโดเป็นปลาเนื้อ
เหนียวที่ราคาถูก ผู้ผลติผลติภณัฑ์จากปลาสูร้าคาได้เพยีงกโิลกรมัละ 30-40 บาท
เท่านัน้ ครอบครวัของนางดาราพรเคยลองเลี้ยงปลาสวายและปลาตะเพยีนเองทัง้ใน
แมน่ ้าและในบ่อดนิกลางนาขา้วแลว้ แต่พบว่าค่าใชจ้่ายสูงมาก กลายเป็นเฉลีย่ต้นทุน
กโิลกรมัละ 55-60 บาท เพราะหวัอาหารราคาแพง และการจะเลี้ยงปลาใหไ้ดป้รมิาณ
เป็นตันต่ออาทติย์ต้องท าเป็นอุตสาหกรรมซึ่งในหมู่บ้านไม่สามารถผลิตปลาได้ใน
ปรมิาณมากเช่นนัน้ เมื่อเลี้ยงแล้วไม่คุ้มค่าจงึไม่มใีครเลี้ยงในพื้นที่ ในขณะที่ปลาที่
เลีย้งในภาคกลาง เลีย้งผสมผสานในนาขา้ว หรอืในฟารม์ปศุสตัว ์และมกัจะเป็นฟาร์ม
รายใหญ่ทีต่น้ทุนในการเลีย้งถูกกว่าฟารม์ปลารายย่อย 



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ปีที ่8 ฉบบัที ่1 มกราคม - มถุินายน 2560 

5 

 

สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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  ทุกวนันี้ ผูผ้ลติสม้ปลาโดจะสัง่ซื้อปลาจากพ่อคา้ปลาภาคกลาง ซึง่ผูค้า้ปลา
ในจงัหวดันครพนมจะเป็นคนไปรบัมาจากฟารม์เองโดยตรง พ่อคา้จะน าปลาแช่แขง็ใส่
รถบรรทุกมาส่งสปัดาห์ละสองครัง้ ส่งให้กบัผู้ผลติในต าบลไชยบุรที ัง้หมด 6 ราย 
เฉลี่ยสปัดาห์ละร่วม 4,000 กโิลกรมั การมวีตัถุดบิจากภาคกลางท าให้กลุ่มผู้ผลติ
สามารถท าการผลติและยงัคงรกัษาชื่อเสยีงผลติภณัฑ์ “สม้ปลาโดแม่น ้าโขง” ซึ่งเป็น
อาหารขึน้ชือ่ของทอ้งถิน่เอาไวไ้ด ้  

แมว้่ากระบวนการผลติสม้ปลาโดในปัจจุบนัไมม่ผีูผ้ลติรายใดทีใ่ชป้ลาชะโด
จากแม่น ้าโขงเป็นส่วนผสมแลว้ แต่การประชาสมัพนัธ์และการสรา้งภาพลกัษณ์ของ
ผลติภณัฑจ์ากปลาในต าบลไชยบุรยีงัคงผกูอยู่กบัความเป็นหมู่บา้นรมิแม่น ้าโขงและ
แมน่ ้าสงครามทีอุ่ดมสมบรูณ์ไปดว้ยปลาแม่น ้าและภูมปัิญญาในการแปรรูปปลา หน้า
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไชยบุรีย ังคงมีรูปปั้นปลาชะโดวางอยู่บริเวณโต๊ะจัด
จ าหน่ายผลติภณัฑเ์พือ่สรา้งจุดขาย ปลาชะโดกลายเป็นปลาหายาก แมค้นในหมู่บา้น
จะจบัได้นาน ๆ ครัง้ แต่ปรมิาณทีไ่ดม้ากไ็ม่เพยีงพอต่อการผลติและราคายงัแพงถึง
กโิลกรมัละ 160 บาท การผลติปรมิาณมาก ๆ เพือ่การคา้แบบอุตสาหกรรมท าใหเ้ป็น
เรือ่งยากทีจ่ะหาวตัถุดบิทีผ่ลติไดโ้ดยตรงจากธรรมชาตทิีไ่ม่อาจจะผลติซ ้าความอุดม
สมบรูณ์ไดท้นัความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้  

กรณีการผลิตส้มปลาโดแสดงให้เห็นถึงความย้อนแย้งของแนวคิดเรื่อง
อธปิไตยทางอาหารและการบรโิภคอาหารทีผ่ลติในทอ้งถิน่ซึ่งต้องการการคา้โดยตรง
ระหว่างผูผ้ลติกบัผูบ้รโิภคและการท าใหห้่วงโซ่อุปทานการผลติอาหารสัน้ลง ในกรณนีี้ 
ชาวบ้านในฐานะผู้ผลิตอาหารมีการปรับตัว มีการสร้างยี่ห้อรับรองความเป็น
ผลติภณัฑท์อ้งถิน่ทีไ่ดร้บัรางวลัระดบัประเทศ และผนวกตนเองเขา้เป็นส่วนหนึ่งของ
ตลาดจนท าใหห้่วงโซ่อุปทานอาหารของชาวบา้นขยายกวา้งไกลจากผูบ้รโิภคในตลาด
ทอ้งถิน่สู่ผูบ้รโิภคภายในประเทศและผูบ้รโิภคขา้มพรมแดน 

บทสรปุ: การปรบัตวัและการต่อรองของชาวบ้านในห่วงโซ่อปุทานอาหาร 
เมื่อพิจารณาผู้ผลิตส้มปลาโดตามที่ได้อภิปรายมาข้างต้น จะพบว่าใน

การศกึษาห่วงโซ่อุปทานระดบัโลกในการผลติอาหารซึง่กล่าวถงึความสมัพนัธร์ะหว่าง
ชาวบา้นกบัผูผ้ลติรายใหญ่ในระบบเสรนีิยมใหม่ โดยแสวงหาวตัถุดบิราคาถูกจนท า
ให้สงัคมหมู่บ้านสูญสิ้นทรพัยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ และน าไปสู่การ
สญูเสยีอธปิไตยทางอาหาร บทความชิ้นนี้ชี้ใหเ้หน็ขอ้จ ากดัของแนวคดิอธปิไตยทาง
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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  ทุกวนันี้ ผูผ้ลติสม้ปลาโดจะสัง่ซื้อปลาจากพ่อคา้ปลาภาคกลาง ซึง่ผูค้า้ปลา
ในจงัหวดันครพนมจะเป็นคนไปรบัมาจากฟารม์เองโดยตรง พ่อคา้จะน าปลาแช่แขง็ใส่
รถบรรทุกมาส่งสปัดาห์ละสองครัง้ ส่งให้กบัผู้ผลติในต าบลไชยบุรที ัง้หมด 6 ราย 
เฉลี่ยสปัดาห์ละร่วม 4,000 กโิลกรมั การมวีตัถุดบิจากภาคกลางท าให้กลุ่มผู้ผลติ
สามารถท าการผลติและยงัคงรกัษาชื่อเสยีงผลติภณัฑ์ “สม้ปลาโดแม่น ้าโขง” ซึ่งเป็น
อาหารขึน้ชือ่ของทอ้งถิน่เอาไวไ้ด ้  

แมว้่ากระบวนการผลติสม้ปลาโดในปัจจุบนัไมม่ผีูผ้ลติรายใดทีใ่ชป้ลาชะโด
จากแม่น ้าโขงเป็นส่วนผสมแลว้ แต่การประชาสมัพนัธ์และการสรา้งภาพลกัษณ์ของ
ผลติภณัฑจ์ากปลาในต าบลไชยบุรยีงัคงผกูอยู่กบัความเป็นหมู่บา้นรมิแม่น ้าโขงและ
แมน่ ้าสงครามทีอุ่ดมสมบรูณ์ไปดว้ยปลาแม่น ้าและภูมปัิญญาในการแปรรูปปลา หน้า
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไชยบุรีย ังคงมีรูปปั้นปลาชะโดวางอยู่บริเวณโต๊ะจัด
จ าหน่ายผลติภณัฑเ์พือ่สรา้งจุดขาย ปลาชะโดกลายเป็นปลาหายาก แมค้นในหมู่บา้น
จะจบัได้นาน ๆ ครัง้ แต่ปรมิาณทีไ่ดม้ากไ็ม่เพยีงพอต่อการผลติและราคายงัแพงถึง
กโิลกรมัละ 160 บาท การผลติปรมิาณมาก ๆ เพือ่การคา้แบบอุตสาหกรรมท าใหเ้ป็น
เรือ่งยากทีจ่ะหาวตัถุดบิทีผ่ลติไดโ้ดยตรงจากธรรมชาตทิีไ่ม่อาจจะผลติซ ้าความอุดม
สมบรูณ์ไดท้นัความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้  

กรณีการผลิตส้มปลาโดแสดงให้เห็นถึงความย้อนแย้งของแนวคิดเรื่อง
อธปิไตยทางอาหารและการบรโิภคอาหารทีผ่ลติในทอ้งถิน่ซึ่งต้องการการคา้โดยตรง
ระหว่างผูผ้ลติกบัผูบ้รโิภคและการท าใหห้่วงโซ่อุปทานการผลติอาหารสัน้ลง ในกรณนีี้ 
ชาวบ้านในฐานะผู้ผลิตอาหารมีการปรับตัว มีการสร้างยี่ห้อรับรองความเป็น
ผลติภณัฑท์อ้งถิน่ทีไ่ดร้บัรางวลัระดบัประเทศ และผนวกตนเองเขา้เป็นส่วนหนึ่งของ
ตลาดจนท าใหห้่วงโซ่อุปทานอาหารของชาวบา้นขยายกวา้งไกลจากผูบ้รโิภคในตลาด
ทอ้งถิน่สู่ผูบ้รโิภคภายในประเทศและผูบ้รโิภคขา้มพรมแดน 

บทสรปุ: การปรบัตวัและการต่อรองของชาวบ้านในห่วงโซ่อปุทานอาหาร 
เมื่อพิจารณาผู้ผลติส้มปลาโดตามที่ได้อภิปรายมาข้างต้น จะพบว่าใน

การศกึษาห่วงโซ่อุปทานระดบัโลกในการผลติอาหารซึง่กล่าวถงึความสมัพนัธร์ะหว่าง
ชาวบา้นกบัผูผ้ลติรายใหญ่ในระบบเสรนีิยมใหม่ โดยแสวงหาวตัถุดบิราคาถูกจนท า
ให้สงัคมหมู่บ้านสูญสิ้นทรพัยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ และน าไปสู่การ
สญูเสยีอธปิไตยทางอาหาร บทความชิ้นนี้ชี้ใหเ้หน็ขอ้จ ากดัของแนวคดิอธปิไตยทาง
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อาหารทีไ่มเ่พยีงพอในการท าความเขา้ใจการเปลีย่นแปลงการผลติในภาคชนบทและ
ความสมัพนัธ์ที่แนบแน่นระหว่างชาวบา้นกบัตลาดที่มคีวามแตกต่างกนัไปในแต่ละ
พื้นที ่ในกรณีหมู่บา้นรมิน ้าโขงแห่งนี้ชาวบ้านในหมู่บา้นในฐานะผูผ้ลติอาหารเองมี
การปรบัตวั แมก้ารผลติในชนบทส่วนหนึ่งถูกควบคุมและก าหนดโดยระบบตลาดและ
ขอ้จ ากดัในเรื่องทรพัยากร แต่ชาวบา้นเองกม็บีทบาททีจ่ะฉกฉวยประโยชน์จากการ
เขา้ถงึตลาด แหล่งทุน การสนบัสนุนจากรฐั และยงัเสาะหาวตัถุดบิราคาถูกจากทีไ่กล
เพือ่ตอบสนองการผลติเพือ่ขายของตนเองเช่นกนั 
 ประเดน็ที่น่าสนใจนอกเหนือจากการปรบัตวัของผู้ผลติในหมู่บา้นในการ
เขา้สู่ระบบตลาดคอืเรือ่งการสรา้งความเป็นอาหารพืน้บา้นในฐานะอาหารทีบ่่งบอกถงึ
วฒันธรรมและภูมปัิญญาท่ามกลางการผลติที่กลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม ใน
อดตี อาหารพื้นบ้านมกัจะเป็นอาหารทีผ่ลติจากวตัถุดบิในท้องถิน่โดยกระบวนการ
ดัง้เดมิ กรณศีกึษานี้แสดงใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นผ่านการผลติจากการผลติเพื่อบรโิภค
ภายในครวัเรอืนและชุมชน ไปสู่การผลติขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งน่าจะเป็นเรื่องทีค่วรน ามา
พจิารณาต่อไปอกีว่าตน้ทางและทีม่าของวตัถุดบิในการผลติอาหารกม็คีวามส าคญัพอ 
ๆ กบัวธิกีารผลติอาหารเช่นเดยีวกนั  บทความนี้พยายามแสดงใหเ้หน็อกีแง่มุมหนึ่ง
ของห่วงโซ่อุปทานอาหารว่าในความเป็นจรงิแลว้เราจะสามารถบรโิภคอาหารทีท่ ามา
จากวตัถุดบิจากทอ้งถิน่อย่างแทจ้รงิไดม้ากเพยีงใด และอะไรกนัแน่คอืความเป็นพื้น
ถิน่ในเมือ่สิง่ทีป่ระกอบสรา้งขึน้มาเป็นอาหารทอ้งถิน่ถูกผลติมาจากทีอ่ื่น  

 ยิง่ไปกว่านัน้ กรณีศกึษานี้ยงัสะท้อนภาพของห่วงโซ่อุปทานอาหารยุค
โลกาภวิตัน์ ทีผู่บ้รโิภคเองไมอ่าจรูไ้ดเ้ลยว่าสิง่ทีต่นเองบรโิภคผลติเป็นอาหารทีม่ทีีม่า
อย่างไร อาหารทีเ่รากนิผลติอย่างไร โดยใคร จะพบว่าเราจะไม่ไดค้ าตอบหากไม่ได้
คน้ควา้ลกึไปจนถึงวตัถุดบิทีใ่ช้ในการผลติอาหาร ในกรณีส้มปลาโด ในฐานะทีเ่ป็น
ผลติภณัฑอ์าหารแปรรูปจากเมอืงไชยบุรทีีม่ชี ื่อเสยีงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของปลา
จากแม่น ้าโขงและแม่น ้าสงคราม ชาวบา้นยงัมีวธิกีารสรา้งจุดเด่นทางการตลาดผ่าน
การผลติซ ้าความเป็นทอ้งถิน่ แมใ้นกระบวนการผลติจะเกดิการประกอบสรา้งวตัถุดบิ
ที่มาจากที่ต่าง ๆ กนั โดยเฉพาะเนื้อปลาซึ่งเป็นส่วนผสมหลกัไม่ได้เป็นปลาจาก
หมูบ่า้นอกีแลว้ การผลติซ ้าความเป็นทอ้งถิน่ในมุมหนึ่งยงัสรา้งอ านาจการต่อรองใน
ตลาดให้กบัผู้ผลติในแง่ของความเป็นเจ้าของภูมปัิญญาการแปรรูปปลาสู่ส้มปลาโด 
การผลติของชาวบา้นในปัจจุบนัจงึถูกก าหนดจากทัง้พลงัทางเศรษฐกจิในระบบตลาด 
วตัถุดบิจากภายนอก แต่ขณะเดยีวกนักย็งัคงต้องรกัษาอตัลกัษณ์ความเป็นท้องถิ่น
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รูต้วั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
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อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
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งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
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