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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร
ของชุมชนปากนํา้ ชี 2) เพือ่ ศึกษาปจจัยทีก่ อ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลง การปรับเปลีย่ นและ
การคงอยูของวิถีชีวิตชุมชนปากนํ้าชีตั้งแต พ.ศ. 2473–2549 โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการวิจยั พบวา 1) ชุมชนปากนํา้ ชีมพี ฒ
ั นาการทางประวัตศิ าสตรมานานเกือบ 200 ป
วิถชี วี ติ ชุมชนปากนํา้ ชี ในชวง พ.ศ.2473-2503 เปนวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมทีม่ คี วามเรียบงาย โดย
อาศัยทรัพยากรธรรมชาติทงั้ ปา นา นํา้ ทีม่ คี วามอุดมสมบูรณในการดํารงชีวติ มีลกั ษณะ
เศรษฐกิจแบบพึง่ ตนเอง มีการทํานาเปนอาชีพหลัก และการหาปลาในแหลงนํา้ ธรรมชาติ
ตอมาเมื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น โดยเฉพาะมีทางรถไฟมาถึงจังหวัดอุบลราชธานีในป
2473 ทําใหมีการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาตางๆ มากขึ้น อยางไรก็ตามในสวนของการ
ผลิตขาว จากหลักฐานไมพบวาชุมชนไดประโยชน ในดานการติดตอกับคนภายนอก
ชุมชนในเชิงพาณิชยมากนัก เนื่องจากชุมชนปากนํ้าชีมักประสบปญหานํ้าทวมบอย
จึงทําใหขา วไมเพียงพอตอการบริโภค ในดานสังคมมีความสัมพันธใกลชดิ ในระบบเครือ
ญาติ มีการพึ่งพาอาศัย แบงปน ชวยเหลือเกื้อกูล รวมถึงมีการพึ่งพาอาศัยแรงงานรวม
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ผูชวยศาสตราจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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ศาสตราจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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กันทีเ่ รียกวา “การเอาแรง” และในดานวัฒนธรรมของชุมชน จะถือปฏิบตั ติ ามประเพณี
ฮีตสิบสองมาอยางตอเนื่อง 2) ในชวง พ.ศ. 2504–2549 เปนชวงที่มีการนําเอาแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาใชในการพัฒนาประเทศ ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่
มีผลตอวิถีชีวิตชุมชนปากนํ้าชีอยางมาก ซึ่งปจจัยที่ทําใหวิถีชีวิตชุมชนปากนํ้าชีเกิดการ
เปลี่ยนแปลง คือ ปจจัยภายนอก ไดแก นโยบายของรัฐบาล การคมนาคม เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ราคาผลผลิต และปจจัยภายใน ไดแก การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร การ
ศึกษา ผูน าํ การทีค่ นในชุมชนอพยพเขาไปทํางานในเมือง และการจัดงานประเพณีตา งๆ
ทีข่ าดการมีสว นรวม สําหรับการปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ชุมชนปากนํา้ ชี ไดแก การปรับเปลีย่ น
การปลูกพืชเชิงพาณิชย การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต
เครือ่ งปน ดินเผา การปรับเปลีย่ นรูปแบบการเลีย้ งวัว ควาย การปรับเปลีย่ นมาประกอบ
อาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง การปรับเปลี่ยนโดยการปลูกผักเพื่อการคา การปรับเปลี่ยน
เกี่ยวกับงานบุญประเพณี การปรับเปลี่ยนโดยการกลับคืนถิ่น สวนปจจัยที่ทําใหเกิด
การคงอยู ไดแก ความเชื่อในวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ความสัมพันธในการชวยเหลือ
กันฉันทญาติพี่นองของคนในชุมชน การมีวัฒนธรรมชุมชนรวมกันในระบบเครือญาติ
การถายทอดจากรุนสูรนุ การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
และคนในชุมชนและผูนํายังมีวัฒนธรรมชุมชนที่เขมแข็ง

Abstract
The objective of this study was twofold: 1) to investigate the
historical evolution of Pak Nam Chi community and 2) to explore the
factors contributing to change, adaptation, and existence of Pak Nam Chi
community from 1930 to 2006 A.D. (2504–2549 B.E.) through a qualitative
research. The research findings were as follows: 1) The topography of Pak
Nam Chi community was flat having evolved almost than 200 years.
During 1930-1960 A.D. the people’s way of life was in a traditional and
simple style, relying on bountiful resources such as forest, land, and water.
Self-reliant economy, rice farming, and fishing along natural water
ways were practiced by the whole community. Later, there was mass
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transportation when the railway from Bangkok to Ubon Ratchathani
province was constructed in the year 1930 A.D. (2473 B.E.). Convenience
in travelling had changed people’s lifestyle in that wider trading and
exchanging goods were popular among people outside the community.
However, the people did not seem to gain many advantages from the
modern transportation means as expected due to yearly floods causing
insufficiency in rice plantation to supply the entire community as well
as the commercial purpose. Considering social dimensions, there was a
close relationship among kinships and general people. Traditional practice
known as ‘Kan Oaw Rang’ (people voluntarily gather to help do a particular
labor-needing job) was commonly practiced in those days. Regarding
cultural aspect, ‘Heed Sib-Song’ or the 12-lunar-month tradition was
practiced by all people in the community. 2) In the year 1961 A.D.
(2504 B.E.) the National Socio-Economic Development Plan was firstly
implemented for the country development. This had brought a great
change to the community of Pak Nam Chi. Several factors were found to
be mostly influential in the people’s way of life. They were external and
internal. The external factors included government’s policies, modern
transportation and technologies, and price of goods. The internal factors
involved an increase of community population, education, community
leaders, migration of people to urbanized cities, and lack of participation
of the community’s members when there were traditional and cultural
activities or events. In accord with the change, the evidence showed
the people’s adaptation of their lifestyle as seen in growing commercial
crops, production processes, changes in earthenware designs, and raising
the livestock, fish raising in the fish pen, and the like. The changes in
merit making and cultural practice were also found in that the job-related
migrants went back to the community from urbanized cities when
วารสารวิจัย มข. 2 (2) : เมษายน-มิถุนายน 2555
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particular cultural activities were held in the community. Substantial
factors that contributed to the existence of such practices were cultural
nd traditional beliefs, a kinship-like support among people in the
community, kinship relations, belief transfer from generation to generation,
support from various external organizations and internal community bodies, and having strong community leaders.
คําสําคัญ : การปรับเปลี่ยน, การคงอยู, วิถีชีวิต, ชุมชนปากนํ้าชี
Keywords : adaptation, subsistence, way of life, Pak Nam Chi Community

บทนํา
การตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษยมกั จะตัง้ ตามแหลงทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะ
ตามลุมนํ้าตาง ๆ ในบริเวณลุมนํ้าชีเชนเดียวกันถือเปนแมนํ้าสายสําคัญและยาวที่สุดใน
ภาคอีสาน มีความยาวถึง 765 กิโลเมตร มีตนกําเนิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ ไหลผาน
หลายจังหวัด เชน ชัยภูมิ กาฬสินธุ มหาสารคาม ขอนแกน รอยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี
(รัตนา รุจริ กุล 2525 : 59) โดยแมนาํ้ ชีไดไหลไปบรรจบกับแมนาํ้ มูลทีอ่ าํ เภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้นแมนํ้าชีจึงมีความสําคัญตอวิถีการดํารงชีวิตของชาวอีสานที่
อาศัยตามสองฝงแมนํ้ามาตั้งแตอดีต ดังจะเห็นไดจากการอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานเปน
จํานวนมาก เมื่อประมาณ 200 ปมาแลว ซึ่งสวนใหญจะเปนชาวลาวที่อพยพเคลื่อน
ยายมาจากเวียงจันทน เดิมวิถีชีวิตของผูคนลุมนํ้าชี เปนวิถีชีวิตที่เรียบงาย มีการใช
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน นํ้า ปาอยางสมดุล มีสภาพเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง มีการนํา
ผลผลิตที่ไดไปแลกเปลี่ยนกับชุมชนภายนอก เชน ขาว เกลือ เครื่องปนดินเผา ฯ โดย
อาศัยเกวียนและเรือเปนพาหนะ โดยเฉพาะการคาขาว สวนใหญเปนการคาทางเรือ
จึงทําใหเกิดชุมชนตางๆตามริมฝง แมนาํ้ ชี เมือ่ รัฐบาลไดสรางทางรถไฟจากนครราชสีมา
มาถึงจังหวัดอุบลราชธานีใน พ.ศ.2473 และจากนครราชสีมาถึงขอนแกนในป พ.ศ.2476
ทําใหการคาขายขาวเจริญรุง เรืองขึน้ (สุวทิ ย ธีรศาศวัต ชอบ ดีสวนโคกและสุเมธ แกนมณี
2528 : บทคัดยอ) ตอมาเมื่อมีการนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจมาใชตั้งแต พ.ศ. 2504 ได
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอวิถีชีวิตทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมาก โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจไดเปลีย่ นเปนผลิตเพือ่ การคา
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และการสงออก มีการปลูกพืชเชิงพาณิชย โดยเฉพาะปอ ทําใหมกี ารขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
ออกไปอยางกวางขวาง บริเวณที่เปนปาบุง ปาทามในลุมนํ้าชี ถือเปนแหลงทรัพยากรที่
สําคัญในการดํารงชีวิตของชุมชน ไมวาจะเปนการทํานา การจับปลา การเลี้ยงสัตว ก็ได
รับผลกระทบจากการเสื่อมโทรมของทั้งทรัพยากรดิน นํ้าและปา สิ่งที่ชุมชนไดรับผล
กระทบมากที่สุดเมื่อชุมชนเขาสูระบบตลาด คือ ราคาปอที่ตกตํ่าลงอยางมาก ประกอบ
กับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชุมชนที่เกิดนํ้าทวมติดตอกันหลายป ทําใหชุมชนตองปรับ
เปลี่ยนวิถีชีวิตโดยการอพยพเขาไปทํางานในเมืองหลวงมากขึ้น นอกจากนี้การพัฒนา
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมตะวันตกทีเ่ นนการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน เชน ถนน ไดกอ ใหเกิด
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ โดยเฉพาะตั้งแต พ.ศ.2518 ที่มีโครงการเงินผันคึกฤทธิ์ ไดมีถนน
เขามาถึงชุมชนอยางกวางขวาง ทําใหการคมนาคมทางบกสะดวกมากขึน้ สามารถเขาถึง
หมูบ า นไดงา ยกวาทางนํา้ อีกทัง้ ถนนทําใหการคาตามลํานํา้ ชีทเี่ ดิมเปนเสนทางคมนาคม
ทีม่ คี วามสําคัญไดลดบทบาทลงไป เชน การคาไห ของบานทาไห ทีเ่ ดิมเปนชุมชนทีส่ าํ คัญ
บริเวณปากนํ้าชีก็ลดความสําคัญลง อีกทั้งเมื่อคนหันไปนิยมใชพลาสติกเปนภาชนะ
ทดแทนมากขึน้ เครือ่ งปน ดินเผาดังกลาวก็ไดลดบทบาทลงเชนกัน ทําใหตอ งมีการปรับ
เปลีย่ นรูปแบบไป (พล คันธจันทน 2550 : สัมภาษณ) ในการสรางเขือ่ นไดสง ผลกระทบ
ตอวิถชี วี ติ ของชุมชน เชน กรณีเขือ่ นปากมูล ทําใหชนิดและปริมาณปลามีจาํ นวนนอยลง
(สมัชชาคนจน 2549 : ออนไลน) ประกอบกับจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
เครื่องมือจับปลาที่ทันสมัย ไดสงผลตอประมงพื้นบาน ทําใหจับปลาไดนอยลงตามไป
ดวยจนตองปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นแทน เชน การปลูกผัก การเลี้ยงปลาใน
กระชัง เปนตน ในรูปแบบของการฟนฟู อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสรางระบบ
นิเวศใหสมดุลเพือ่ ใชเปนฐานในการดํารงชีวติ ของชุมชนปากนํา้ ชี สวนใหญไดจดั โครงการ
อนุรักษพันธุปลาขึ้นในชุมชน และเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ที่เนนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่บานทาคอ ไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใชในการดําเนินชีวิต โดยกลับไปใชวิถีดั้งเดิมในการทํานา รวมถึงยังมีการ
อนุรักษควายไทยและเปดสอนการฝกคน และฝกควายในการไถนา ที่โรงเรียน ค.ควาย
พัฒนา นับเปนการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกลับไปสูวิถีดั้งเดิมที่มีการพึ่งตนเองอีกครั้งหนึ่ง
หรือทีบ่ า นหนองบอ ไดมกี ารฟน ฟู อนุรกั ษวฒ
ั นธรรมประเพณีโบราณ เชน การจัดขบวน
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เรือโบราณ การฟอนกลองตุม การจัดนิทรรศการผาโบราณ เปนตน เพือ่ ถายทอดใหคน
รุน หลังปฏิบตั สิ บื เนือ่ ง นับเปนแนวทางหนึง่ ในการพัฒนาชุมชนในปจจุบนั ถึงแมชมุ ชน
ปากนํ้าชีจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
เพื่อความอยูรอดและเพื่อใหสอดคลองกับระบบนิเวศและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป
แตสิ่งสําคัญที่ชุมชนปากนํ้าชียังดํารงอยูและยังคงถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอยางตอเนื่อง
คือ การยังคงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี พิธกี รรมของชุมชน โดยเฉพาะในพิธกี รรมความเชือ่
ที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา ผี และพราหมณ เชน ประเพณีฮีตสิบสอง การเลี้ยงปูตา
เปนตน ซึง่ งานบุญทีเ่ กีย่ วของกับประเพณีและพิธกี รรมดังกลาว นับเปนกิจกรรมสําคัญ
ที่เสริมสรางใหเกิดความสามัคคีและความสัมพันธที่ดีทั้งในชุมชนและระหวางชุมชนได
เปนอยางดี ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ เปนการสะทอนใหเห็นถึงวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมและวิถชี วี ติ ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามแนวทางการพัฒนาของรัฐ ซึ่งถือเปนปจจัยภายนอกสําคัญ ที่สงผล
ใหชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง และยังสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชน จนกระทั่งตอง
มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อความอยูรอด สวนปจจัยภายในการที่ชุมชนปากนํ้าชียังคง
ยึดมั่นในวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมและมีการปฏิบัติสืบตอกันมาอยางตอเนื่อง อีกทั้งมี
การฟน ฟู และอนุรกั ษวฒ
ั นธรรมเดิมไวจะทําใหสามารถรักษาสังคมและหมูบ า นไวไดอยาง
เขมแข็ง (ฉัตรทิพย นาถสุภา 2547 : 193) ทามกลางกระแสของความเปลี่ยนแปลง
นับเปนองคความรูสําคัญที่จะนําวัฒนธรรมชุมชนดังกลาวไปใชในการพัฒนาชุมชนของ
ตน และสามารถนําไปเปนแนวทางและใชเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาชุมชนที่มีบริบท
ใกลเคียงใหเกิดความยัง่ ยืนตอไป และสาเหตุอกี ประการหนึง่ ทีผ่ วู จิ ยั เลือกวิจยั เรือ่ งนีก้ ็
เพราะเคยมีผวู จิ ยั การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจลุม แมนาํ้ ชีเมือ่ พ.ศ. 2528 เวลาทีผ่ า นไป
2 ทศวรรษเศษ กับพื้นที่วิจัยที่ตางกัน จะทําใหการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการ
ปรับตัวของชาวบานคลายกันหรือแตกตางกันอยางไร

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชนปากนํ้าชี
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนและการ
คงอยูของวิถีชีวิตชุมชนปากนํ้าชีตั้งแต พ.ศ. 2473-2549
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ความสําคัญของการวิจัย
1. ทําใหไดองคความรูใ หม เกีย่ วกับพัฒนาการทางประวัตศิ าสตรของชุมชน
ปากนํ้าชี
2. ทําใหไดองคความรูใ หม เกีย่ วกับปจจัยทีก่ อ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลง การ
ปรับเปลี่ยนและการ คงอยูของวิถีชีวิตชุมชนปากนํ้าชีตั้งแต พ.ศ. 2473-2549

ขอบเขตของการวิจัย
1) ขอบเขตดานพื้นที่ มีขอบเขตพื้นที่ศึกษาชุมชนในบริเวณปากนํ้าชีรวม
8 หมูบาน (ใน 4 ตําบล 2 จังหวัด) พื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี คือ บานหนองบอ
หมูที่ 3 และบานทาสนามชัย หมูที่ 13 (ตําบลหนองบอ อําเภอเมืองอุบลราชธานี)
บานทาไห หมูท ี่ 2 และบานทาคอ หมูท ี่ 5 (ตําบลทาไห อําเภอเขือ่ งใน) บานทาขอนไมยงู
หมูที่ 12 และบานทางอย หมูที่ 6 (ตําบลบุงหวาย อําเภอวารินชําราบ) พื้นที่ในจังหวัด
ศรีสะเกษคือ บานหนองแวง หมูท ี่ 4 และบานแสงใหญ หมูท ี่ 6 (ตําบลหนองแวง อําเภอ
กันทรารมย) สาเหตุทเี่ ลือกหมูบ า นดังกลาวเพราะเปนพืน้ ทีท่ อี่ ยูใ กลกบั บริเวณปากนํา้ ชี
และมีความสําคัญในดานประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
2) ขอบเขตดานระยะเวลา กรอบระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต พ.ศ. 2473
- 2549 และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม จะใชระยะเวลาศึกษาตั้งแต
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554
3) ขอบเขตดานเนือ้ หา การวิจยั ครัง้ นี้ จะศึกษาพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร
ของชุมชนปากนํ้าชี ปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนและการคงอยู
ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนปากนํ้าชีตั้งแต พ.ศ. 2473-2549

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้มีวิธีดําเนินการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางในการศึกษาเปนบุคคล
สําคัญทีเ่ กีย่ วของและเปนผูใ หขอ มูลหลักทัง้ 8 หมูบ า น ซึง่ เปนบุคคลทีส่ ามารถใหขอ มูล
ไดทั้งในอดีตและปจจุบัน (กอนป พ.ศ.2549) ในดานประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม
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และวัฒนธรรม โดยเฉพาะกลุม ผูน าํ ทีม่ บี ทบาทในชุมชน เชน กํานัน ผูใ หญบา น ผูอ าวุโส
นายกองคการบริหารสวนตําบล ภูมปิ ญ
 ญาชาวบานและชาวบานผูป ระกอบอาชีพตาง ๆ
หมูบานละประมาณ 15 คน
2. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ผูว จิ ยั จะใชแบบสัมภาษณเกีย่ วกับวิถชี วี ติ
ชุมชนปากนํา้ ชีในดานตางๆ การสังเกตแบบมีสว นรวมจากการประกอบอาชีพ กิจกรรม
งานประเพณี พิธีกรรมของชุมชน
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
2 สวนคือ 1) การศึกษาจากเอกสาร ทั้งเอกสารปฐมภูมิ และเอกสารทุติยภูมิ และ
2) การศึกษาขอมูลจากภาคสนาม โดยการสังเกตแบบ มีสว นรวมและการสัมภาษณแบบ
เจาะลึกจากผูใ หขอ มูลหลัก รวมทัง้ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การวิเคราะหปญ
 หาชุมชน
ทั้ง 4 ตําบล ดวยเทคนิค AIC
4. การวิเคราะหขอมูล จะใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใช
การวิเคราะหเนื้อหาจากเอกสาร การศึกษาภาคสนาม และการวิเคราะหปญหาชุมชน
เกีย่ วกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของชุมชนปากนํา้ ชี หลังจากนัน้ จึงนําเอา
ผลของการวิเคราะหขอมูลมาใชในการตอบวัตถุประสงค และนําเสนอผลการวิจัยดวย
วิธีพรรณนาวิเคราะห

ผลการวิจัย
ผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัยเปน 2 ขอ ตามวัตถุประสงค ดังนี้
1. สภาพทั่วไป พัฒนาการทางประวัติศาสตร และวิถีชีวิตชุมชน
ปากนํ้าชี ตั้งแต พ.ศ. 2473-2503 ในพื้นที่วิจัย พบวา สภาพภูมิประเทศสวนใหญ
มีลักษณะเปนบุง ทาม คือเปนที่ราบลุมแมนํ้าชี สลับกับที่ดอนหรือที่โนน (พื้นที่ทามมี
ลักษณะเปนทีล่ มุ ตํา่ สลับกับเนินดิน สวนบุง คือพืน้ ทีท่ ามทีเ่ ปนทีล่ มุ ตํา่ มีนาํ้ ขังตลอดทัง้ ป)
พื้นที่บริเวณปากนํ้าชีสวนใหญเปนที่ราบตํ่า จะมีลักษณะทางนํ้าโคงตวัดไปมา เปนรูป
แอกหรือกุด ทําใหมแี หลงนํา้ ธรรมชาติ เปนจํานวนมาก บริเวณพืน้ ทีบ่ งุ ทาม จะมีนาํ้ ทวม
ขังในฤดูฝนประมาณ 3-4 เดือน มีพืชพรรณธรรมชาติที่ขึ้นในพื้นที่ เรียกปาบุง ปาทาม
ซึ่ ง เป น แหล ง ที่ อ ยู อ าศั ย ของปลา รวมทั้ ง เป น แหล ง เพาะพั น ธุ ป ลาที่ อุ ด มสมบู ร ณ
ดังนั้น บริเวณปาบุง ปาทาม จึงเปรียบเสมือนมดลูกของแมนํ้า สําหรับที่ตั้งของชุมชน
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ปากนํ้าชี สวนใหญหมูบานจะตั้งบนที่ดอนลอมรอบดวยแหลงนํ้าธรรมชาติ ในพื้นที่วิจัย
ทั้ง 8 หมูบานดังกลาวจึงมีความสัมพันธใกลชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ และใชเปนฐาน
ทรัพยากรที่สําคัญในการดํารงชีวิต อยางไรก็ตาม ถึงแมวาชุมชนจะอาศัยอยูใกลแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ แตก็มีขอจํากัดคือ ไมสามารถใชประโยชน
จากพื้นที่ไดอยางเต็มที่นัก เนื่องจากปญหาที่เกิดจากนํ้าหลากและเกิดนํ้าทวมติดตอ
กันหลายปทําใหขาวไดรับความเสียหาย จึงตองมีการนําทรัพยากรที่มีอยูไปแลกเปลี่ยน
กับชุมชนภายนอก ในดานประวัติความเปนมาของชุมชนปากนํ้าชี จะมีความเปน
เกือบ 200 ปมาแลว เปนกลุมที่อพยพมาจากเวียงจันทน ซึ่งเปนสมัยเดียวกับที่พระวอ
พระตา ซึ่งเปนบรรพบุรุษของชาวอุบลราชธานี ไดอพยพหนีภัยสงครามจากเวียงจันทน
มาที่นครเขื่อนขันธกาบแกวบัวบานหรือหนองบัวลุมภู แลวอพยพเคลื่อนยายลงมาตาม
ลํานํา้ ชี และจึงแยกยายกันตัง้ ถิน่ ฐาน สวนใหญการตัง้ ถิน่ ฐานระยะแรก จะอาศัยอยูต าม
ปา เพื่อความปลอดภัยจากภัยสงคราม ระยะหลังเมื่อเห็นวาปลอดภัยแลว จึงไดอพยพ
ออกมาตั้งหมูบานมาในที่โลงแจง
สําหรับวิถีชีวิตชุมชนปากนํ้าชี ในชวง พ.ศ. 2473-2503 เปนวิถี
ชีวติ ดัง้ เดิมทีม่ คี วาม เรียบงาย โดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติทมี่ คี วามอุดมสมบูรณในการ
ดํารงชีวติ มีลกั ษณะเศรษฐกิจแบบพึง่ ตนเอง มีการทํานาเปนอาชีพหลัก และการหาปลา
ในแหลงนํา้ ธรรมชาติ ตอมาเมือ่ มีการพัฒนาเสนทางการคมนาคมสะดวกขึน้ โดยเฉพาะมี
ทางรถไฟมาถึงจังหวัดอุบลราชธานีในป 2473 ทําใหมกี ารคาขายแลกเปลีย่ นสินคาตางๆ
มากขึ้น และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมคือ
1.1) ดานเศรษฐกิจ ในงานวิจัยนี้ จะกลาวถึง การผลิต การ
คาขายแลกเปลี่ยน และการคมนาคม กลาวคือ ในอดีตชุมชนปากนํ้าชีจะมีเศรษฐกิจ
แบบพึง่ ตนเอง มีวถิ กี ารผลิตทีเ่ กีย่ วกับการทํานาเปนอาชีพหลัก และรองลงมาเปนการจับ
ปลาในแหลงนํา้ ธรรมชาติ การทําเครือ่ งปน ดินเผา เนือ่ งจากสภาพพืน้ ทีว่ จิ ยั มีลกั ษณะบุง
ทาม ดังนั้น การทํานาในพื้นที่ จะมีหลายแบบคือ มีทั้งนาทุง นาทาม และนาแซง ซึ่ง
จะมีระยะเวลาในการปลูกที่แตกตางกัน สวนใหญพื้นที่ของชุมชนปากนํ้าชีจะเปนพื้นที่
ทาม เชน ที่ตําบลหนองบอ จะเปนพื้นที่ทามประมาณรอยละ 65 (สาคร บุญขจร 2550
: สัมภาษณ) ดังนั้นผลผลิตที่ไดสวนใหญ จะมาจากการทํานาทาม พันธุขาวที่ปลูกจะ
เปนพันธุขาวพื้นเมืองที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สวนใหญเปนขาวเหนียว เชน ขาวขาว
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ขาวอีตม ถาเปนขาวเจา คือขาวเจาพันธุทอง วิธีการผลิตเปนแบบดั้งเดิมคือ ใชแรงงาน
ควาย และแรงงานคนในครัวเรือนในการผลิต หรือถามีทนี่ ามากก็ใชแรงงานชวยเหลือกัน
ในระหวางญาติพี่นอง และคนในชุมชนดวยวิธีการที่ชาวอีสาน เรียกวา “การเอาแรง”
(เชนเดียวกับการลงแขกในภาคกลาง) จะมีการใชปุยจากมูลสัตว ผลผลิตที่ไดสวนใหญ
เอาไวบริโภคภายในครัวเรือน และเหลือก็แบงปนใหญาติพี่นอง สําหรับการจับปลาถือ
เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนในบริเวณนี้ เพราะมีแหลงนํ้าจํานวนมาก สวนใหญจะ
จับมาเพียงพอตอการบริโภคภายในครัวเรือนในแตละวันเทานั้น เครื่องมือที่ใชจับปลา
จะเปนเครือ่ งมือทีเ่ หมาะกับสัตวนาํ้ แตละประเภท และถาจับไดปลาตัวเล็กมาก็จะปลอย
ไป นับเปนภูมปิ ญ
 ญาในการอนุรกั ษพนั ธุป ลาใหมกี นิ สืบไปชวงลูกหลาน และเมือ่ จับปลา
มาไดก็จะแบงปนญาติพี่นองและทําบุญ ถามีจํานวนมากก็จะใชภูมิปญญาในการถนอม
อาหาร เชน ทําเปนปลาแดก (ปลารา) ปลาแหง เปนตน นอกจากการปลูกขาวแลว ยัง
นิยมปลูกพืชทีน่ าํ มาใชเปนเครือ่ งนุง หม เชน หมอน ฝาย เปนตน โดยเฉพาะทีบ่ า นหนอง
บอมีการปลูกหมอน เลี้ยงไหม แทบทุกบาน และมีการทอผาแพรเหยียบ (ผาลายลูก
แกว) ใชเอง โดยเฉพาะเสื้อไหมดํายอมมะเกลือ และผาไหมมัดหมี่ลายปราสาทผึ้ง ถือ
เปนเอกลักษณที่สําคัญในการเก็บหาของปา จะมีปาที่มีความอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะ
ปาบุง ปาทาม นับเปนซุปเปอรมาเก็ตของชาวบาน เพราะเปนแหลงอาหารที่อุดมไป
ดวยพืชพรรณนานาชนิดของชุมชน เชน มันแซง เห็ด หนอไม เปนตน ดานการผลิต
เครือ่ งปน ดินเผา ทีบ่ า นทาไห นับวาเปนแหลงผลิตทีส่ าํ คัญ มีการผลิตเพือ่ ใชในครัวเรือน
และนําไปแลกเปลีย่ นระหวางชุมชน โดยเฉพาะการผลิต “ไห” ทีเ่ ปนภาชนะในการบรรจุ
ปลาแดกหรือปลาราที่เรียกวา “ไหไง” ถือเปนภูมิปญญาของคนสมัยกอน นอกจากนี้
งานหัตถกรรมอื่นๆ คนในชุมชนสามารถผลิตงานหัตถกรรมที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตได
เอง เชน จอ แห เปนตน จะเปนการถายทอดของคนในครอบครัว ดังนั้น ครอบครัวจึง
เปรียบเสมือนสถานศึกษาทีถ่ า ยทอดงานหัตถกรรมจากรุน สูร นุ ใหสามารถผลิตสิง่ ตางๆ
ไดดวยตนเอง ซึ่งตางจากสมัยนี้ที่ตองพึ่งพาคนอื่นมากขึ้น ในชุมชนปากนํ้าชี ครอบครัว
จะเปนทั้งผูผลิตและผูบริโภค
1.2) ดานการคมนาคม จะใชทงั้ ทางบกและทางนํา้ แตสว นใหญ
จะใชทางบกโดยการเดินเทา โดยเฉพาะชวงหนาแลง ใชการหาบเร และใชเกวียน
ในการบรรทุกสิ่งของ เชน ปอ นํ้าออย ไห เปนตน ไปคาขายแลกเปลี่ยนกับชุมชน
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ภายนอก สวนการคมนาคมทางรถไฟ ไดปรากฏขึน้ เมือ่ มีการสรางทางรถไฟมาถึงอําเภอ
วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2473 โดยในวันที่ 31 มีนาคม 2473 ได
สั่งใหเสวกโท พระยาราชโกษา อัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยหลังชางจากกรุงเทพฯ มาที่
จังหวัดอุบลราชธานี และมีพระราชพิธีเปดทางรถไฟในวันที่ 1 เมษายน 2473 [(กอง
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมราชเลขาธิการ ที่ 2/203 เรื่อง ประกาศเปดการเดิรรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ (โคราชไปอุบลฯ)] และหลังจากที่การคมนาคมทางรถไฟมา
ถึงจังหวัดอุบลราชธานี ในพ.ศ. 2473 และจากนครราชสีมาถึงจังหวัดขอนแกน ในพ.ศ.
2476 แลว ในระหวาง พ.ศ. 2473-2500 ทําใหการคาขาวไดเจริญรุงเรืองและคึกคัก
มากขึ้น สาเหตุเปนเพราะราคาขาวทั้งตลาดภายในและตลาดตางประเทศมีราคาสูง
ในบริเวณชุมชนปากนํา้ ชี ไดมกี ารนําสิง่ ของไปสงในเมืองมากขึน้ เพือ่ นําสินคาไปขึน้ รถไฟ
สวนทางนํ้าจะใชเฉพาะฤดูฝน โดยใชเรือใหญที่เรียกวา “เรือกระแซง” ในการขนขาว
ระหวางชุมชนบริเวณลุมนํ้าชี โดยซื้อขาวจากจังหวัดรอยเอ็ด กาฬสินธุ ขอนแกน แลว
ลากผานชุมชนปากนํา้ ชีลอ งไปยังแมนาํ้ มูล ผานเขาเมืองอุบลราชธานี (จําเนียร ระดาบุตร
2552 : สัมภาษณ) สําหรับชุมชนจะใชเรือพายและเรือยนตในการขนสงสินคา ที่บาน
หนองบอ จะมีเรือยนตในการนําขาวออกไปขายทีบ่ า นหวยขะยุงถึง 5-6 ลําเรียกวา“เรือ
ฉลอม” หรือมีการนําเครื่องปนดินเผาไปขายโดยลองเรือไปตามแมนํ้าชีและแมนํ้ามูล
1.3) ดานการคาขายแลกเปลี่ยน ในอดีตผลผลิตที่ไดเชน
ขาว ปลา เครือ่ งปน ดินเผา จะเปนลักษณะการแบงปนกันมากกวาการซือ้ ขาย แตเนือ่ งจาก
ปญหานํา้ หลากและนํา้ ทวมติดตอกันหลายป จึงทําใหขา วขาดแคลน ระยะตอมาจึงจําเปน
ตองอาศัยพึ่งพาชุมชนภายนอกในการคาขายแลกเปลี่ยนมากขึ้น
1.4) ดานสังคมและวัฒนธรรม ในดานโครงสรางทางสังคม
จะมีความสัมพันธใกลชิด ในระบบเครือญาติ มีลักษณะเปนครอบครัวขยาย ความ
สัมพันธภายในครอบครัวมีความรักความอบอุน ลูกหลานเคารพและเชื่อฟงผูใหญ
มีการใชแรงงานภายในครอบครัวเพื่อการเกษตรกรรม มีการใชแรงงานชวยเหลือกันใน
ลักษณะของการการเอาแรง เชน การทํานา การจับปลา เปนตน เมื่อมีกิจกรรมสําคัญ
ในชุมชน สวนใหญ จะใชวดั เปนศูนยกลาง และทุกคนจะมารวมงานโดยพรอมเพรียงกัน
สวนดานวัฒนธรรมของชุมชน ซึง่ จะเกีย่ วของกับความเชือ่ พิธกี รรม ทีถ่ อื ปฏิบตั มิ าตาม
ประเพณีฮตี สิบสอง รวมทัง้ ความเชือ่ เกีย่ วกับสิง่ เหนือธรรมชาติทจี่ ะทําใหชมุ ชนเกิดความ
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สงบรมเย็นและการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ เชน การเลี้ยงปูตา การเลี้ยงผีตาแฮก
บุญบั้งไฟ เปนตน โดยเฉพาะบุญบั้งไฟจะมีขบวนฟอนกลองตุม ซึ่งถือเปนเอกลักษณ
สําคัญ การทําบุญสังฆทาน ถือเปนงานบุญใหญที่แสดงออกถึงความสัมพันธในระบบ
เครือญาติของคนในชุมชนปากนํ้าชีและชุมชนใกลเคียง นอกจากนี้ยังมีประเพณีแขงเรือ
ยาว ในชวงออกพรรษา ในการจัดงานประเพณีตา งๆ ของชุมชนทุกคนจะใหความสําคัญ
และมารวมกิจกรรมอยางพรอมเพรียง
2. ปจจัยทีก่ อ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลง การปรับเปลีย่ นและการคงอยู
ของวิถีชีวิตชุมชนปากนํ้าชีตั้งแต พ.ศ. 2504–2549 ในชวงนี้ไดเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญ คือ
2.1) ด า นเศรษฐกิ จ เปลี่ ย นจากเศรษฐกิ จ แบบพึ่ ง ตนเอง
เปนเศรษฐกิจเพื่อการคาและการสงออก ในดานการผลิต เปลี่ยนจากการผลิตเพื่อ
การบริโภคภายในครัวเรือนเปนการผลิตเพื่อการคา จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการ
พัฒนาประเทศตามแบบเศรษฐกิจทุนนิยมตะวันตก ตั้งแต พ.ศ. 2504 เปนตนมา โดย
รัฐมีการสงเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจ และมีการสรางสรางถนนเพือ่ ความสะดวกในดาน
การคมนาคม การผลิตภายในชุมชนยังมีการทํานาเปนอาชีพหลัก แตไดเปลี่ยนรูปแบบ
และกรรมวิธีในการผลิต โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยเพื่อใหผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
เพียงพอตอความตองการของตลาด ดังนัน้ จึงไดหนั มาใชรถไถ และรถเกีย่ วขาวแทน เพราะ
สะดวกและรวดเร็วกวา ประมาณ พ.ศ. 2524 การใชแรงงานรวมกันของคนในชุมชนใน
ลักษณะของการเอาแรงรวมกันนัน้ แทบจะไมมี สวนใหญจะเปลีย่ นเปนการใชเงินจางแทน
ในดานทุน มีการลงทุนเพือ่ เพิม่ ผลผลิตใหสงู ขึน้ จากการใชปยุ เคมีและสารเคมีเพือ่ กําจัด
ศัตรูพชื และชาวนาหันมาใชพนั ธุข า วทีท่ างราชการสงเสริมเนือ่ งจากขาวพันธุใ หมราคาดี
เปนที่ตองการของตลาด เชน ขาวขาวดอกมะลิ 105 ขาว กข 6 เปนตน ทําใหขาวพันธุ
พืน้ เมืองลดนอยลง และหายไปในทีส่ ดุ นอกจากนี้ สิง่ สําคัญทีท่ าํ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
คือ การปลูกพืชเชิงพาณิชย โดยเฉพาะการปลูกปอ สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ความอุดมสมบูรณถูกทําลาย และสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชนปากนํ้าชีอยางมาก
ถึงแมในระยะแรก ปอจะมีราคาดี (กิโลกรัมละ 8 บาท) แตตอมา ดวยสาเหตุของราคา
ปอทีต่ กตํา่ ลงอยางมาก (กิโลกรัมละ 25 สตางค) อันเนือ่ งจากความผันผวนดานราคาใน
ตลาดโลก ประกอบกับขัน้ ตอนการทําทีย่ งุ ยาก ทําใหการปลูกปอเพือ่ การคาไดสนิ้ สุดลง
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เมื่อ พ.ศ. 2518 และไดหันไปปลูกมันสําปะหลังที่ปลูกงายและราคาดีกวาแทน ตามมา
ดวย ยูคาลิปตัส ในพ.ศ. 2535 และยางพารา ใน พ.ศ. 2544 เนือ่ งจากเปนพืชเศรษฐกิจ
ทีม่ รี าคาดีเชนกัน ดังนัน้ ลักษณะการผลิตจากเดิมทีม่ คี วามหลากหลายและครอบครัวเปน
ทั้งผูผลิตและผูบริโภคจึงไดหายไปจากชุมชน สงผลใหตองพึ่งพาจากภายนอกมากขึ้น
ในดานการจับปลา เคยจับไดในปริมาณที่มากและหลากหลายชนิด กลับจับไดนอยลง
ปลาบางชนิดหายไป จากการสัมภาษณพบวา สาเหตุที่ปลาลดนอยลง เนื่องจากเครื่อง
มือจับปลาทีท่ นั สมัย การทีป่ ระชากรเพิม่ มากขึน้ การสรางเขือ่ น รวมถึงมีคนนอกพืน้ ทีเ่ ขา
มาจับปลามากขึ้น สําหรับการเอาแรงจับปลายังคงมีอยู โดยชาวบานจะชวยกันแกกวด
(ลากอวน) และแบงดวยวิธี “ตกพูด” (การแบงปลาใหกับคนที่มาชวยลากอวน) ในดาน
การผลิตเครื่องปนดินเผา เมื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น ประกอบกับคนหันไปนิยมใช
พลาสติก ซึ่งมีราคาถูกแทน ทําใหความนิยมในการใชเครื่องปนดินเผาลดลงอยางมาก
อีกทัง้ การอพยพเขากรุงเทพฯ ไปขับแท็กซีข่ องคนบานทาไห ทําใหขาดแคลนแรงงานทีม่ ี
ความเชีย่ วชาญและขาดการสานตอ ปจจุบนั เหลือชางทีอ่ ยูใ นกลุม การทําเครือ่ งปน ดินเผา
ตําบลทาไหเพียง 8 คนเทานั้น (บุญกอง นวลศรี 2551 : สัมภาษณ)
2.2) ดานการคมนาคม ภายหลังพ.ศ. 2504 ระยะแรกยังคงมี
การคมนาคมทัง้ ทางบกและทางนํา้ ซึง่ สวนใหญ จะใชทางบกโดยการเดินเทาและเกวียน
ในการนําสิ่งของไปคาขายแลกเปลี่ยน และเริ่มมีรถยนตโดยสารวิ่งระหวางหมูบานกับ
เมืองอุบลฯ เชน ที่บานหนองบอ ประมาณ พ.ศ. 2506 จะปรากฏ รถโดยสารที่ชาวบาน
เรียก “รถมิตรใหม”(ฉลาด สงเสริม 2553 : สัมภาษณ) ตอมาใน พ.ศ. 2518 เมื่อมีการ
สรางถนนตามโครงการเงินผันคึกฤทธิ์ ยิง่ ทําใหการคมนาคมทางรถยนตสะดวกมากขึน้
สวนทางนํ้าจะมีทั้งเรือพายและเรือยนตเปนพาหนะ แตชาวบานไมคอยนิยมเนื่องจาก
ในฤดูฝนนํา้ ในแมนาํ้ ชีคอ นขางจะไหลเชีย่ วลํานํา้ คดโคงไปมาเปนอันตราย แตถา เปนเรือ
สินคาจะยังมีการใชเรือยนตนาํ สินคาลองลงไปยังแมนาํ้ มูลทีต่ วั เมืองอุบลราชธานี เปนการ
ขนสงสินคาจําพวกขาว ปอ นํ้าออย และระยะหลังตั้งแต พ.ศ. 2524 เมื่อมีการทําถนน
ลาดยางเขาไปในชุมชนตางๆ การคาทางเรือจึงเลิกไป
2.3) ดานการคาและการแลกเปลีย่ น เมือ่ ระบบทุนนิยมเขามา
จะใชเงินเปนหลักในการซื้อขาย และเมื่อการคมนาคมสะดวกมากขึ้นทําใหมีพอคา
คนกลางทั้งพอคาภายในและภายนอกชุมชนเขามารับซื้อผลผลิตถึงในชุมชน และนํา
ผลผลิตออกไปจําหนายยังตลาด ตลาดจึงกลายเปนแหลงในการซื้อขายที่สําคัญ
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2.4) ดานสังคมและวัฒนธรรม เมื่อครอบครัวตองออกไป
ประกอบอาชีพในเมืองมากขึ้น เชน ขับแท็กซี่ ทํารองเทา ตัดเย็บเสื้อผา รับจาง เปนตน
อันเนื่องจากการทํานาไมไดผล ราคาผลผลิตตกตํ่า ฯ จึงทิ้งใหลูกหลานอยูกับปู ยา ตา
ยาย ทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา เชน ปญหาเรื่องการเรียน ปญหาเกี่ยวกับการใช
เทคโนโลยีสมัยใหม เปนตน ความสัมพันธของคนในชุมชนลดนอยลง ไมคอยมีเวลาทํา
กิจกรรมรวมกัน เพราะตองใชเวลาสวนใหญในการประกอบอาชีพ สวนในดานวัฒนธรรม
ไดเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน แตในดานคติความเชื่อและพิธีกรรมตางๆ
สวนใหญยงั คงถือปฏิบตั เิ ชนเดิม เชน ประเพณีฮตี สิบสอง การเลีย้ งปูต า เปนตน แตถา เปน
งานประเพณีของทองถิน่ ทีจ่ ดั งานใหญโตและใชงบประมาณมาก ทําใหบางปไมสามารถ
จัดไดเนื่องจากปญหาทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้รูปแบบการจัดงานไดเปลี่ยนแปลงไป มี
ผูมารวมกิจกรรมงานบุญประเพณีตางๆ นอยลง และการที่คนมารวมงานประเพณี บาง
สวนมาเพราะแรงจูงใจดานความสนุกสนาน ความบันเทิง และมีการพนันเขามาเกีย่ วของ

ปจจัยที่กอใหเกิดเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตชุมชนปากนํ้าชี ในชวง
พ.ศ. 2504–2549
เมือ่ รัฐบาลไดใชนโยบายการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ
มาตั้งแต พ.ศ. 2504 ทําใหมีการขยายโครงสรางพื้นฐานมากขึ้น เชน ดานการคมนาคม
การชลประทาน การสรางเขื่อน เปนตน อีกทั้งมีการเรงรัดการใชปจจัยในการผลิตและ
ทรัพยากร เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและการผลิตเพื่อสงออก โดยเฉพาะการสงเสริมให
ปลูกพืชเชิงพาณิชย ซึ่งในบริเวณชุมชนปากนํ้าชีที่ปลูกมากคือ ปอ มีการขยายพื้นที่
บริเวณปาบุง ปาทาม ซึ่งเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของชุมชนออกไปอยาง
กวางขวาง ทําใหทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย และผลจากการพัฒนาประเทศตั้งแต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1- ฉบับที่ 7 เปนการพัฒนาแบบรวมศูนย หรือเอา
เงินเปนตัวตั้ง มุงกระจายเงินไปสูชนบท โดยไมคํานึงถึงการหาแนวทางเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ดังนั้นยิ่งพัฒนามากเทาไหรก็ยิ่งทําใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูก
ทําลายมากขึ้น สงผลกระทบตอวิถีชีวิตทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ถึง
แมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จะเนนการพัฒนาคนเปนศูนยกลาง แตเนื่องจากเกิดวิกฤต
ทางเศรษฐกิจ ทําใหไมสามารถบรรลุผลของการพัฒนาได และในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
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ถึงแมจะสงผลใหความอยูดีมีสุขของคนไทยโดยรวมดีขึ้น แตก็ยังมีปญหา เชิงโครงสราง
ของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการ
ประเทศยังคงขาดสมดุล การพัฒนาดังกลาวจึงยังไมสอดคลองเปนไปตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเทาที่ควร อยางไรก็ตาม ผูวิจัยยังเห็นวาในการที่จะพัฒนาชุมชนปากนํ้าชี
ใหเกิดความยั่งยืนนั้นจะตองนอมนํากระแสพระราชดํารัสตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามทีร่ ะบุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 มาปฏิบตั อิ ยาง
จริงจัง ซึง่ จะเปนการพัฒนาทีอ่ ยูบ นพืน้ ฐานของการพึง่ ตนเอง ในชวงพ.ศ. 2504–2549 นี้
นับเปนชวงที่วิถีชีวิตชุมชนปากนํ้าชีเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ซึ่งเกิดจาก 2 ปจจัย
คือ ปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน สรุปไดดังนี้
1. ปจจัยภายนอก ถือเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง
มากตอวิถีชีวิตชุมชนปากนํ้าชี คือ
1) นโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหง
ชาติ ตั้งแต พ.ศ. 2504 มาใชโดยมุงเนนการผลิตเพื่อการคา สงเสริมการผลิตโดยการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงพาณิชย การปลูกพืชในพืน้ ทีว่ จิ ยั จากเดิมทีเ่ คยปลูกออย หมอน ฝาย
ก็ถูกแทนที่ดวยการปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ปอ มันสําปะหลังและยางพารา แทน
2) การคมนาคม มีการสรางถนนสายหลักทีเ่ ชือ่ มระหวางเมืองมาตัง้ แต
พ.ศ. 2507 และการสรางถนนสายยอยเขาไปในหมูบาน โดยเฉพาะใน พ.ศ. 2518 สมัย
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี ไดเกิดโครงการ “เงินผันคึกฤทธิ์” ทําใหมี
การสรางถนนลูกรังเขาถึงหมูบานอยางกวางขวาง จน พ.ศ. 2524 จึงเปนถนนลาดยาง
การเดินทางระหวางหมูบานมีความสะดวกมากขึ้น มีรถประจําทางวิ่งเขามาในหมูบาน
ชีวิตความเปนอยูเปลี่ยนแปลงไป สามารถเดินทางเขาไปเรียนหนังสือไดสะดวก คนใน
ชุมชนไดรับการศึกษา มากขึ้น อีกทั้งยังทําใหมีการคาขายเพิ่มขึ้น จากการที่รถยนตเขา
ถึงชุมชน
3) เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในดานการผลิตมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม
เขามาชวยทําใหมคี วามสะดวก รวดเร็วและไมตอ งใชแรงงานคนจํานวนมาก และสามารถ
เรงผลิตใหเพียงพอตอความตองการของตลาดได เชน รถไถเดินตาม รถเกีย่ วขาว เครือ่ ง
สูบนํ้า เปนตน การนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในชีวิตประจําวัน เชน รถจักรยานยนต
รถยนต ทําใหการเดินทางสะดวกรวดเร็วขึน้ อีกทัง้ เมือ่ มีไฟฟาเขาไปในหมูบ า น ก็ทาํ ให
มีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ตามมา สวนในดานสังคม ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
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ในเชิงโครงสรางทางสังคม โดยเฉพาะครอบครัว เนื่องจากมีการอพยพเขาไปทํางานใน
เมืองมากขึ้น ทําใหเกิดปญหาในสังคมตามมา นอกจากนี้การไดรับอิทธิพลจากสื่อตางๆ
โดยเฉพาะโทรทัศน อินเทอรเน็ต โทรศัพทมือถือ สงผลใหเกิดการลอกเลียนแบบ ทําให
เกิดผลกระทบตอวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชน
4) ดานราคาผลผลิต นับเปนปจจัยสําคัญ ทีท่ าํ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
อยางมาก โดยเฉพาะราคาผลผลิตที่สูงขึ้น ทําใหมีการขยายการเพาะปลูกและเรงการ
ผลิตเพิม่ ขึน้ เชน ปอ ขาว มันสําปะหลัง ซึง่ สงผลตอทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
อยางมาก การปลูกพืชผักพื้นบานเพื่อการคาที่ขายไดราคาดี รวมทั้งการเลี้ยงปลานิล
ปลาทับทิมในกระชังที่ไดกําไรสูง เปนแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนอาชีพที่สําคัญเชน
กัน อยางไรก็ตามเมื่อราคาผลผลิตตกตํ่าลง อันอาจเกิดจากทั้งความผันผวนของตลาด
ภายในและตางประเทศ ก็สงผลตอการผลิตเชนเดียวกัน โดยเฉพาะปอ เมื่อราคาตกตํ่า
ลงอยางมาก ชาวบานสวนใหญก็จะลดการผลิต หรือเลิกการผลิตเชนเดียวกัน
2. ปจจัยภายใน คือ
1) การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร จากการศึกษาเศรษฐกิจชุมชน
หมูบานอีสานพบวา ประชากรอีสานไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วคือจาก 6.2 ลานคน ในป
2490 เปน 21.3 ลานคน ในป 2541 อันเปนผลมาจากการสาธารณสุขที่ดี และมีการ
อพยพยายถิ่นเพื่อแสวงหาที่ทํากินใหม โดยในพื้นที่วิจัย เชน บานทาสนามชัย ในระยะ
เริ่มแรก (พ.ศ. 2442) มีการอพยพจากบานหนองบอมาอาศัยอยู 6 ครัวเรือน (ประมาณ
15 คน) แตในป พ.ศ. 2554 จํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากรไดเพิม่ ขึน้ ถึง 58 ครัว
เรือน (ประมาณ 249 คน) ซึ่งเปนผลจากการอพยพยายถิ่นเพื่อขยายพื้นที่ทํากินออกไป
จากเดิมที่เคยอาศัยตามที่ดอนบริเวณบานหนองบอ ก็มีการอพยพเคลื่อนยายมาใกล
แม นํ้ า ชี ม ากขึ้ น (ถึ ง แม นํ้ า จะท ว มบ อ ย) แต เ นื่ อ งจากต อ งการแสวงหาที่ ทํ า กิ น ใหม
จึงทําใหมาการอพยพยายถิ่นไปที่บานทาสนามชัยมากขึ้น และจากการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนประชากร การมีเครื่องมือจับปลาที่ทันสมัย เชน อวน ตาขาย และการเขามาหา
ทรัพยากรธรรมชาติจากคนภายนอกชุมชนเพือ่ นําไปจําหนาย ทําใหทรัพยากรธรรมชาติ
ลดนอยลง
2) การศึกษา เมือ่ มีเงินจากการคาปอ ทําใหครอบครัวสงลูกหลานไป
เรียนในเมือง ซึ่งมีคานิยมใหลูกเปนขาราชการ หรือใชวิธีการบวชเรียน โดยมีพระสงฆที่
เปนพระชั้นผูใหญในกรุงเทพฯ จะมาชักชวนลูกหลานใหไปบวชเรียนที่วัด
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3) ผูนํา เปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งผูนําที่เปน
พระสงฆและผูน าํ ในชุมชน ในสวนของพระสงฆ นอกจากจะเปนผูม บี ทบาทสําคัญในดาน
การศึกษาแลว ยังมีสวนสําคัญในการพัฒนา และอนุรักษวัฒนธรรมของหมูบานไดเปน
อยางดี ดังเชน หลวงปูเจาคุณศรีจันทรคุณ พระปริยัติโกศล (ถวัลย อาจารสุโภ) พระครู
โกวิท ธีรคุณ เปนตน ในสวนของผูน าํ ชุมชน เชน ผูใ หญสมาน พันธุศ ริ ิ เปนผูร เิ ริม่ นําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตั ิ โดยพยายามใหชมุ ชนหันกลับมาใชวถิ กี ารทํานาแบบ
ดั้งเดิม เพื่อการพึ่งตนเองอีกครั้ง
4) การที่คนในชุมชนอพยพเขาไปทํางานในเมือง กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม ทําใหขาดผูที่จะมาพัฒนาหมูบานและขาดผูสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน
5) การจัดงานประเพณีตา งๆ ทีข่ าดการมีสว นรวม เนือ่ งจากการจัด
งานสวนใหญเปนเรือ่ งขององคกรปกครองทองถิน่ ซึง่ จะมีการจัดงานทีใ่ หญโต ทําใหขาด
การมีสวนรวมและจิตสํานึกรวมกันของคนในชุมชน
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตชุมชนปากนํ้าชี มีการปรับเปลี่ยน ดังนี้
1) การปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงพาณิชย ในชวงแรกมีการขยาย
พื้นที่เพาะปลูกและหันมาผลิตปอจํานวนมาก เนื่องจากมีราคาสูง ทําใหชาวชุมชน
มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัย การสงลูกหลานไป
เรียนหนังสือในเมือง แตระยะหลังราคาปอตกตํ่าลงและตองเพิ่มตนทุนในการผลิต
ประกอบกับขั้นตอนในการผลิตคอนขางยุงยาก จึงทําใหการผลิตลดลง และหันไปปลูก
มันสําปะหลังที่ปลูกงายแทน
2) การปรับเปลีย่ นวิถกี ารผลิต หลังจากทีม่ กี ารนําเทคโนโลยีสมัยใหม
เขามาชวยในการผลิต จากเดิมทีใ่ ชควายในการไถนาก็เปลีย่ นไป เปนการใชเครือ่ งจักรกล
ในการผลิตขาว ทําใหมีความสะดวก รวดเร็ว และจากที่เคยผลิตเพื่อการบริโภคในครัว
เรือนก็เปลี่ยนเปนการผลิตเพื่อขายมากขึ้น
3) การปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการผลิ ต เครื่ อ งป น ดิ น เผา แทนที่
เครือ่ งปน ดินเผาจะมีรปู แบบเดิมเหมือนเชนในอดีต ก็ไดปรับเปลีย่ นเปนรูปแบบอืน่ ตาม
ความถนัดของชางที่ทํา และปรับเปลี่ยนไปตามความตองการของตลาดมากกวา
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4) การปรับเปลีย่ นรูปแบบการเลีย้ งวัว ควาย เดิมเปนการเลีย้ งไวใช
งาน แตเมือ่ รถยนตเขาถึงทุกหมูบ า นทําใหไมมคี วามจําเปนตองใชอกี ตอไป สําหรับควาย
เมื่อมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะมีรถไถนาเดินตามเขามาแทนที่ จึงทําใหควายมี
จํานวนลดลง แตอยางไรก็ตามที่บานทาคอและบานทาสนามชัยยังมีการเลี้ยงควายเปน
จํานวนมาก แตปรับเปลี่ยนจากการเลี้ยงเพื่อใชงานเปนการเลี้ยงไวเพื่อขาย และที่บาน
ทาคอ ยังไดมีการจัดทําโรงเรียน ค.ควายพัฒนา เพื่ออนุรักษควายไทยอีกดวย
5) การปรับเปลี่ยนมาประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง จากการ
ที่จํานวนปลาลดนอยลง รัฐบาลและเอกชนจึงไดมีการสงเสริมและสนับสนุนการเลี้ยง
ปลา โดยบริษทั เอกชนไดเขามาสนับสนุนใหชาวบานเลีย้ งปลาในกระชัง ซึง่ จะมีการเลีย้ ง
ที่บานทางอย บานทาไห และบานทาคอ จึงทําใหเกิดอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชังขึ้น
โดยในระยะแรกไมคอ ยมีปญ
 หา แตในระยะหลังมีปญ
 หาเกีย่ วกับปลาตายบอยครัง้ ทําให
ขาดทุน ดังนั้นการปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อการคา ถึงแมจะทําใหมีรายได
เพิม่ ขึน้ อยางมาก แตปรากฏวาบางปเกิดนํา้ เสียและปลาเปนโรค สงผลใหปลาทีเ่ ลีย้ งตาย
เปนจํานวนมาก ทําใหผูเลี้ยงประสบภาวะขาดทุน และเลิกเลี้ยงไปในที่สุด แตเนื่องจาก
ตลาดยังมีความตองการมาก และถาหากนํ้าไมเสียจะทําใหผูเลี้ยงมีรายไดคอนขางสูง
ดังนั้น ในพื้นที่วิจัยจึงยังมีผูเลี้ยงปลาในกระชังตอเนื่องมา
6) การปรับเปลี่ยนโดยการปลูกผักเพื่อการคา หลัง พ.ศ. 2504
จํานวนพืชผักในปาธรรมชาติไดลดนอยลง เนื่องจากมีการบุกรุกปา เพื่อทําไรปอ ทําให
มีการนําผักพื้นบานที่อยูในปาและตามหัวไรปลายนามาปลูกในหมูบาน ตามบริเวณที่
ดอนและที่ลุมริมนํ้า และตอมาเมื่อมีคนนิยมบริโภคพืชผักเหลานั้นมากขึ้น ประมาณ
พ.ศ.2540 จึงนํามาปลูกเพื่อการคามากขึ้น เชน ผักขะแยง ผักหนอกหรือบัวบก ที่บาน
ทาขอนไมยูง และการปลูกพริก ที่บานแสงใหญเปนรายไดหลักของครัวเรือน เปนตน
7) การปรับเปลีย่ นเกีย่ วกับงานบุญประเพณี จากเดิมทีม่ กี ารจัดงาน
บุญประเพณีทกุ ป แตตอนหลังก็ตอ งปรับเปลีย่ นเปน 2–3 ป จัดครัง้ หนึง่ เพือ่ ใหสอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
8) การปรับเปลี่ยนโดยการกลับคืนถิ่น หลังจากที่เกิดวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ ใน พ.ศ. 2540 ไดมชี าวบานบางคนกลับมาประกอบอาชีพในหมูบานของตน
เชน การทํารองเทาที่บานหนองแวงและบานแสงใหญ การกลับมาทําประมงพื้นบาน ที่
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บานทาขอนไมยูง ทําใหไดกลับมาใชชีวิตอยูกับครอบครัว ซึ่งจะสงผลตอความสัมพันธ
ในครอบครัวไดเปนอยางดี
การคงอยูข องวิถชี วี ติ ชุมชนปากนํา้ ชี ถึงแมชว งนีจ้ ะเกิดการเปลีย่ นแปลง แต
วิถีชีวิตดั้งเดิมบางอยางยังคงอยู คือ
1) สิ่งที่ยังคงอยูของวิถีชีวิตชุมชนปากนํ้าชี คือ
1.1) วิถกี ารดํารงชีวติ ทีเ่ กีย่ วของกับธรรมชาติ ไมวา จะเปนการ
ทํานา การจับปลา การหาพืชผักทั้งในปาโคกและปาทาม ชาวบานบางสวนยังคงหาอยู
หากินกับธรรมชาติตามแบบเดิม
1.2) การเลี้ยงสัตวโดยเฉพาะควาย ถึงแมปจจุบันควายจะ
ลดนอยลงมาก แตเนื่องจากเมื่อเกิดการขัดสนก็ยังสามารถขายไดจึงยังคงมีการเลี้ยง
สืบทอดมา
1.3) ดานสังคมยังมีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ในลักษณะของ
การแลกเปลี่ยน แบงปน และการชวยเหลือกันในสังคมดวยการเอาแรงยังพอมีอยูบาง
1.4) ดานวัฒนธรรม ประเพณี โดยเฉพาะประเพณีฮีตสิบสอง
หลักๆ เชน บุญสงกรานต บุญเขาพรรษา บุญออกพรรษา บุญบั้งไฟ สวนใหญชาวบาน
ยังคงถือปฏิบัติมาจนถึงปจจุบัน
2) ปจจัยของการคงอยูของวิถีชีวิตชุมชนปากนํ้าชี ปจจัยสําคัญคือ
2.1) ความเชื่อในวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม เนื่องจากใน
ดานความเชื่อ และพิธีกรรมตางๆ เปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดยาก ดังนั้น จึงมีสวนที่ทําให
วัฒนธรรม ประเพณีของคนในชุมชนปากนํ้าชี ยังมีการปฏิบัติสืบมา
2.2) ความสัมพันธในการชวยเหลือกันฉันทญาติพี่นอง โดย
เฉพาะที่บานแสงใหญ ยังคงมีการรวมกลุมและชวยเหลือกันในลักษณะการเอาแรงรวม
กันของคนในชุมชน ซึ่งเปนวัฒนธรรมชุมชนเดิมที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแตสมัย
บรรพบุรุษ
2.3) การมีวัฒนธรรมชุมชนรวมกันในระบบเครือญาติ การที่
ชุมชนปากนํา้ ชีมปี ระวัตศิ าสตร สังคมและวัฒนธรรม รวมกันมา ทําใหเกิดความสัมพันธ
อันดีเสมือนเปนเครือญาติเดียวกัน จะเห็นจากเมื่อมีงานบุญโดยเฉพาะ บุญสังฆทาน
บุญบั้งไฟ ผูคนในบริเวณปากนํ้าชีก็จะมารวมทําบุญกันจํานวนมาก
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2.4) การถายทอดจากรุนสูรุน การที่บรรพบุรุษมีการถายทอด
งานดานตางๆ ใหแกลกู หลาน โดยเฉพาะงานหัตถกรรม ถือวาเปนสวนสําคัญทีท่ าํ ใหเกิด
การคงอยูของงานตางๆเหลานั้น
2.5) การได รั บ การสนั บ สนุ น จากหน ว ยงานทั้ ง ภายในและ
ภายนอก หนวยงานภายในโดยเฉพาะการไดรับงบประมาณสนับสนุนจากองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ โรงเรียนในชุมชน รวมถึงหนวยงานภายนอก ทัง้ ในสวนของจังหวัด
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาตางๆมีสวนสนับสนุนสงเสริม วิจัยและเผยแพรงาน
ดานตางๆ จนทําใหเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย
2.6) การทีค่ นในชุมชน ผูน าํ หรือปราชญชาวบานมีความภูมใิ จ
ในวัฒนธรรมของตนและมีวฒ
ั นธรรมชุมชนทีเ่ ขมแข็ง การทีผ่ นู าํ และทุกคนตระหนัก และ
มีจิตสํานึกในการที่จะอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามที่มีการสืบทอดมา ลวนมีสวน
ทําใหยังคงรักษาวัฒนธรรมชุมชนที่ดีงามเอาไวได

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการปรับเปลี่ยนและการคงอยูของวิถีชีวิตชุมชนปากนํ้าชี พ.ศ.
2473-2549 พบวา
1. การที่ชุมชนปากนํ้าชีสวนใหญมีสภาพพื้นที่เปนที่ราบตํ่า และมีลักษณะ
ทางนํ้าโคงตวัดไปมา กอใหเกิดสภาพพื้นที่เปนบุง ทาม ในชวงนํ้าหลากจะเกิดนํ้าทวม
ทําใหผลผลิตเสียหาย และจากการที่มีสภาพพื้นที่ที่ไมเหมาะสมดังกลาว ทําใหบริเวณ
ชุมชนปากนํ้าชีไมเหมาะสําหรับการตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ติดกับริมฝงแมนํ้า และการ
ที่ชุมชนปากนํ้าชีทั้ง 8 หมูบาน มีพัฒนาการทางประวัติศาสตรที่รวมสมัยกัน ทําให
มีลักษณะวัฒนธรรมคลายคลึงกันและมีความสัมพันธกันในระบบเครือญาติ วิถีชีวิต
ชุมชนปากนํ้าชีในชวง พ.ศ. 2473–2503 เปนวิถีชีวิตดั้งเดิมที่มีความเรียบงาย อาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณในการดํารงชีวิต ในดานเศรษฐกิจ มีลักษณะ
เศรษฐกิจแบบพึง่ ตนเอง มีการผลิตขาวเพือ่ การบริโภคในครัวเรือน และมีการใชแรงงาน
ในครอบครัวเปนหลัก ตอมาเมือ่ การคมนาคมสะดวกขึน้ โดยเฉพาะมีการสรางถนนและ
การสรางทางรถไฟมาถึงจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดขอนแกน ทําใหการคาขาวคึกคัก
แตในพื้นที่วิจัยการคาขาวในเชิงพาณิชยมีนอยมาก เนื่องจากขาวมีไมเพียงพอตอการ
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บริโภคภายในชุมชน เพราะเกิดนํ้าทวมบอย จึงมีการนําเอาทรัพยากรที่มีในชุมชนออก
ไปแลกเปลี่ยนกับชุมชนภายนอก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวิทย ธีรศาศวัต, ชอบ
ดีสวนโคก และ สุเมธ แกนมณี (2528 : บทคัดยอ) ที่พบวา ระบบเศรษฐกิจในชวงกอน
มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 มีลกั ษณะยังแบบชีพ มีการพึง่ พาตลาดในเมือง
นอย การพึง่ พาหมูบ า นอืน่ ๆ มีมาก เนือ่ งจากภาวะนํา้ ทวมมีอยูเ สมอ ในดานสังคม มีความ
สัมพันธใกลชิด มีลักษณะเปนครอบครัวขยาย มีวัดเปนศูนยรวมในการทํากิจกรรมรวม
กัน โดยเฉพาะการทําบุญตางๆ มีการชวยเหลือเกือ้ กูลกันของคนในสังคม โดยเฉพาะดาน
การเกษตร มีการเอาแรง ชวยเหลือกัน เชน การทํานา จับปลา เปนตน ในดานวัฒนธรรม
ประเพณี จะมีการปฏิบัติตามประเพณีดั้งเดิม โดยเฉพาะประเพณีฮีตสิบสอง และจะมี
พิธกี รรม ความเชือ่ ทีเ่ กีย่ วกับการดํารงชีวติ และความอยูเ ย็นเปนสุขของชุมชน เชน การ
เลี้ยงปูตา การเลี้ยงตาแฮก เปนตน
2. ปจจัยทีก่ อ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลง การปรับเปลีย่ นและการคงอยูข องวิถี
ชีวิตชุมชนปากนํ้าชีตั้งแต พ.ศ. 2504–2549 สําหรับการเปลี่ยนแปลงเกิดจาก 2 ปจจัย
คือ ปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน สําหรับปจจัยภายในหนึง่ ที่สาํ คัญ ทีก่ อใหเกิดการ
เปลีย่ นแปลง การปรับเปลีย่ น คือการเพิม่ ขึน้ ของจํานวนประชากรจากการอพยพยายถิน่
เพื่อแสวงหาที่ดินทํากินใหม ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชารล เอฟ คายส (2529
: 14-17) ที่อธิบายวา ไดเกิดการยายถิ่นเนื่องจากความหนาแนนของประชากรในลุมนํ้า
ชีตอนลาง การยายถิ่นนี้ไดคืบคลานไปตามลํานํ้าและลํานํ้าสาขาในทิศทางเหนือนํ้าและ
ทําใหเกิดเครือขายของชุมชนขยายออกไป สวนปจจัยภายนอก โดยเฉพาะนโยบายของ
รัฐบาลที่มีการพัฒนาประเทศใหทันสมัยตามแบบตะวันตก โดยมีการนําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติมาใช ตั้งแต พ.ศ. 2504 เปนตนมา กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอวิถี
ชีวิตชุมชนปากนํ้าชีอยางมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมของ Edward and Richard (1997 : 155-158) ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในชุมชนปากนํ้าชี โดยในดานเศรษฐกิจ มีการ
เปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง ไปเปนเศรษฐกิจเพื่อการคา ไดมีการสงเสริมการ
ปลูกพืชเชิงพาณิชยออกไปอยางกวางขวางโดยเฉพาะการปลูกปอ มีการบุกรุกทําลายปา
ทําใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวิทย ธีรศาศวัต,
ชอบ ดีสวนโคก และ สุเมธ แกนมณี (2528 : บทคัดยอ) ที่พบวา ตัวแปรที่ทําใหเกิด
วารสารวิจัย มข. 2 (2) : เมษายน-มิถุนายน 2555
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การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ การนําพืชเศรษฐกิจ คือ ปอแกว และมัน
สําปะหลัง เขามาปลูกในลุมแมนํ้าชี ในทศวรรษ 2500 และ 2510 ตามลําดับ ไดสงผล
ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ ตลอดจนวิถชี วี ติ ของคนในหมูบ า นลุม แมนาํ้ ชีอยาง
ลึกซึง้ และกวางขวาง ในดานการผลิตในยุคนีม้ กี ารใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวย ทําให
มีความสะดวกและรวดเร็วขึน้ และการใชเทคนิคเพือ่ เพิม่ ผลผลิต ไมวา จะเปนการใชปยุ
เคมีและสารเคมี การใชพนั ธุข า วทีใ่ หผลผลิตสูงและเปนทีต่ อ งการของตลาด ทําใหพนั ธุ
ขาวดั้งเดิมหายไป มีการทํานาปรังเพื่อเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้นตามความตองการของตลาด
แตขณะเดียวกันตนทุนในการผลิตก็สูงขึ้นเชนเดียวกัน เปนที่นาสังเกตวา การผลิตขาว
ของชุมชนปากนํ้าชี ถึงแมจะมีการผลิตเพื่อการคาก็ตาม แตเกษตรกรก็ยังคงเก็บขาวไว
เพื่อบริโภค โดยเฉพาะขาวนาปซึ่งสวนใหญเปนขาวเหนียว สวนการผลิตขาวนาปรังจะ
เปนขาวเจา เปนการผลิตเพื่อขาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มณีมัย ทองอยู (2546
: 37) ที่พบวา การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชาวนามีลักษณะรวมที่สําคัญคือ การคง
อยูของการผลิตขาวเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนจะควบคูไปกับการผลิตเพื่อการคา
ในดานทรัพยากรปลา ไดลดนอยลง อันเนื่องมาจากเครื่องมือที่ทันสมัยและมีการจับ
ปลาไปขาย สวนการเลี้ยงสัตว โดยเฉพาะควาย มีการเลี้ยงลดลงมาก เพราะไมไดนํามา
ใชแรงงานในครัวเรือน สวนนอยที่ยังคงเลี้ยงควายอยูเปนการเลี้ยงเพื่อขาย เพราะเมื่อ
เกิดการขัดสนยังสามารถนําไปขายได ในดานการคมนาคม มีการเปลีย่ นแปลงอยางมาก
โดยเฉพาะตัง้ แตป 2518 ในสมัยเงินผันคึกฤทธิ์ ทําใหมกี ารคมนาคมทีส่ ะดวก โดยเฉพาะ
การสรางถนน ทําใหการคมนาคมทางนํ้าไมเปนที่นิยม ในดานสังคมจากการอพยพออก
ไปทํางานในเมือง ทําใหเกิดผลกระทบตอโครงสรางทางสังคม และเกิดปญหาตางๆ ตาม
มา ไมวาจะเปนปญหาวัยรุน ปญหายาเสพติด ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีโครงสรางหนาที่
ที่กลาวถึงวา สังคมสวนรวมเปนระบบหนึ่งซึ่งประกอบดวยสวนหรือระบบตางๆ ที่ยึด
เหนีย่ วและมีความสัมพันธกนั หากสวนหนึง่ สวนใดมีขอ บกพรองก็จะทําใหสว นอืน่ ๆ ได
รับผลกระทบไปดวยเชนกัน ในดานวัฒนธรรมไดเปลีย่ นแปลงไปตามกระแสโลกาภิวตั น
การไดรบั อิทธิพลตะวันตก มีการใชสอื่ และเทคโนโลยีสมัยใหม ทําใหเกิดการแพรกระจาย
ทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัยรุนเกิดการลอกเลียนแบบในสิ่งที่ไมดีและลืมรากเหงาทาง
วัฒนธรรมของตนเอง ในดานการปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ชุมชนปากนํา้ ชี ไดมกี ารปรับเปลีย่ น
วิถชี วี ติ เพือ่ ความอยูร อด ไมวา จะเปนการปรับเปลีย่ นอาชีพ การปรับเปลีย่ นในดานการ
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ผลิต ดานการทํามาหากิน และการปรับเปลีย่ นในดานวัฒนธรรม ประเพณี สวนการดํารง
อยูข องชุมชนปากนํา้ ชีนนั้ ก็สอดคลองกับทฤษฎีสองระบบของ ศาสตราจารย ดร.ฉัตรทิพย
นาถสุภา (2548 : 31-34) ที่สรุปวาถึงแมชุมชนจะไดรับผลกระทบจากการพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐตามกระแสทุนนิยมตะวันตกก็ตาม แตชุมชนก็ยังดํารงอยูไดเพราะมี
วัฒนธรรมชุมชนที่เขมแข็ง ทั้งในดานประวัติศาสตรความเปนมารวมกัน การชวยเหลือ
เกื้อกูลกันของคนในสังคมที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม จากการดํารงอยูของวิถีชีวิต
ชุมชนปากนํ้าชีดังกลาวนี้ ผูวิจัยเห็นวานาจะเปนแนวทางและเปนยุทธศาสตรในการ
พัฒนาชุมชนอื่นตอไป

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เปนขอเสนอเพือ่ เปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย
ในการพัฒนา ดังนี้
1. ควรใชมิติทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมชุมชนปากนํ้าชี มาเปน
ยุทธศาสตรในการพัฒนา เชน การฟน ฟู อนุรกั ษและสืบสานประเพณีทดี่ งี าม โดยเฉพาะ
องคกรปกครองทองถิน่ ควรสงเสริมสนับสนุน และโรงเรียนควรจัดทําหลักสูตรทองถิน่ เพือ่
นําองคความรู ภูมิปญญาตางๆ มาถายทอดใหแกอนุชนรุนหลัง
2. ทุ ก ภาคส ว นในชุ ม ชนปากนํ้ า ชี ทั้ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล(อบต.)
ผูนําชุมชน ชาวบานและครูในพื้นที่ควรรวมกันทบทวน ผลกระทบที่มีตอทรัพยากร
ธรรมชาติในพื้นที่ และจัดทําโครงการโดยใชวัฒนธรรมชุมชนที่มีอยูแลวชวยในการ
จัดทํากิจกรรม เพื่อใหชุมชนตระหนัก เห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติใหมากขึ้น
เชน การจัดทําวังปลา การปลูกปา การเอาแรงรวมกันในกิจกรรมตางๆ เปนตน และมี
การรวบรวมองคความรู และภูมปิ ญ
 ญาในการใชทรัพยากรไปวางแผนการจัดการและใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นอยางมีคุณคาและยั่งยืน
3. หนวยงานตางๆทั้งภาครัฐ เอกชน ควรใหการชวยเหลือและสนับสนุน
สงเสริมงานดานวิชาการและการวิจยั เชน การอบรมการเลีย้ งปลาในกระชัง การแกปญ
 หา
ราคาพืชผลตกตํา่ การแปรรูปผลิตภัณฑจากพืชผักในทองถิน่ การพัฒนาในการออกแบบ
ผลิตภัณฑการทําเครื่องปนดินเผา เปนตน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ควรเปนหนวยงานหลักในการประสานงานกับหนวยงานทัง้ ภายในและภายนอก ในการ
ทําวิจยั ตอยอดโดยการทําเปนชุดโครงการใหครอบคลุมเพือ่ แกปญ
 หาใหกบั ชุมชนตอไป
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4. ยุทธศาสตรที่สําคัญในระยะยาวคือเรื่องของการทําระบบชลประทาน
ที่เพิ่มมากขึ้นและทั่วถึง รวมทั้งการเพิ่มผลผลิตตอไรใหสูงขึ้นและการลดตนทุนใน
การผลิตใหตํ่าลง โดยที่ภาครัฐบาล และหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบในทองถิ่น ควรมี
สวนชวยอยางมากในการที่จะพัฒนาระบบการผลิตของชุมชนปากนํ้าชี ใหสามารถผลิต
ขาวและพืชผลอยางอืน่ ไดอยางยัง่ ยืน ซึง่ จะเปนแนวทางหนึง่ ในการทีจ่ ะทําใหเกษตรกร
สามารถที่จะมีรายไดที่มั่นคง และเปนการแกปญหาไมใหมีการอพยพแรงงานออกนอก
พื้นที่ไดอีกดวย
5. ควรสงเสริมและเผยแพร ผูน าํ หรือบุคคลทีน่ อ มนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบตั อิ ยางจริงจัง ดังเชน ผูน าํ ชุมชนทีบ่ า นทาคอ เพือ่ เปนขวัญกําลังใจ และ
เพื่อเปนแบบอยางใหชุมชนอื่นๆ ไดนําไปใชในการพัฒนาเพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาวิจัยในดานตางๆที่สําคัญของชุมชนปากนํ้าชี เพื่อหาทางพัฒนา
ตอยอดตอไป เชน ดานศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน ดานการผลิตและการ
ลดตนทุนในการผลิต รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มมูลคาใหสูงขึ้น โดยเฉพาะ
พืชผักพื้นบาน การเลี้ยงปลาในกระชัง การผลิตเครื่องปนดินเผา และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปา ปลา ซึ่งถือเปนแหลงอาหารที่สําคัญและเปนการแสดงถึง
ความมั่นคงทางอาหารของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหจากบุคคลและหนวยงานตางๆ
ที่ไดใหขอมูล และขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุ บ ลราชธานี ที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาในระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ขอขอบคุ ณ
ศาสตราจารย ดร.ฉัตรทิพย นาถสุภา ศาสตราจารย สุวิทย ธีรศาศวัต อาจารย ดร.
เหมวรรณ เหมะนัค รองศาสตราจารย ดร.มาลี ไชยเสนา อาจารย ดร.กิติรัตน สีหบัณฑ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท โมราชาติ ตลอดจนผูนําชุมชน บุคลากร เจาหนาที่
ชาวบานในพื้นที่วิจัย ทั้ง 4 ตําบล และหนวยงานตางๆในจังหวัดอุบลราชธานีและ
ศรีสะเกษ ที่ใหการอนุเคราะหขอมูลเปนอยางดี และประโยชนที่เกิดจากงานวิจัยครั้งนี้
ขอมอบแดบุพการีผูมีพระคุณไว ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง
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