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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร
ของชมุชนปากนํา้ช ี2) เพือ่ศกึษาปจจยัท่ีกอใหเกดิการเปลีย่นแปลง การปรบัเปลีย่นและ
การคงอยูของวิถีชีวิตชุมชนปากน้ําชีตั้งแต พ.ศ. 2473–2549 โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผลการวจิยัพบวา 1) ชมุชนปากนํา้ชีมพีฒันาการทางประวตัศิาสตรมานานเกอืบ 200 ป 
วถิชีวีติชมุชนปากน้ําช ีในชวง พ.ศ.2473-2503 เปนวถิชีวีติดัง้เดิมทีม่คีวามเรียบงาย โดย
อาศยัทรพัยากรธรรมชาตทิัง้ ปา นา นํา้ ทีม่คีวามอดุมสมบรูณในการดาํรงชวีติ มลีกัษณะ

เศรษฐกจิแบบพึง่ตนเอง มกีารทาํนาเปนอาชพีหลกั และการหาปลาในแหลงนํา้ธรรมชาต ิ 

ตอมาเมื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น โดยเฉพาะมีทางรถไฟมาถึงจังหวัดอุบลราชธานีในป 
2473 ทําใหมีการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาตางๆ มากขึ้น อยางไรก็ตามในสวนของการ
ผลิตขาว จากหลักฐานไมพบวาชุมชนไดประโยชน ในดานการติดตอกับคนภายนอก

ชุมชนในเชิงพาณิชยมากนัก เนื่องจากชุมชนปากน้ําชีมักประสบปญหาน้ําทวมบอย 

จงึทาํใหขาวไมเพียงพอตอการบริโภค ในดานสงัคมมีความสัมพนัธใกลชดิในระบบเครือ

ญาติ มีการพ่ึงพาอาศัย แบงปน ชวยเหลือเกื้อกูล รวมถึงมีการพึ่งพาอาศัยแรงงานรวม

1  ผูชวยศาสตราจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2  รองศาสตราจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
3  ศาสตราจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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กนัทีเ่รยีกวา “การเอาแรง” และในดานวฒันธรรมของชมุชน จะถอืปฏบิตัติามประเพณี
ฮีตสิบสองมาอยางตอเนื่อง 2) ในชวง พ.ศ. 2504–2549 เปนชวงที่มีการนําเอาแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาใชในการพัฒนาประเทศ ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่
มีผลตอวิถีชีวิตชุมชนปากน้ําชีอยางมาก ซึ่งปจจยัที่ทําใหวิถีชีวิตชุมชนปากน้ําชีเกิดการ
เปลี่ยนแปลง คือ ปจจัยภายนอก ไดแก นโยบายของรัฐบาล การคมนาคม เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ราคาผลผลิต และปจจัยภายใน ไดแก การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร การ
ศกึษา ผูนาํ การท่ีคนในชมุชนอพยพเขาไปทาํงานในเมือง และการจดังานประเพณตีางๆ 
ทีข่าดการมสีวนรวม สาํหรบัการปรบัเปลีย่นวถิชีวีติชมุชนปากนํา้ช ีไดแก การปรบัเปลีย่น
การปลูกพืชเชิงพาณิชย การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต
เคร่ืองปนดนิเผา การปรับเปล่ียนรปูแบบการเล้ียงววั ควาย การปรับเปล่ียนมาประกอบ
อาชีพเล้ียงปลาในกระชัง การปรับเปลี่ยนโดยการปลูกผักเพื่อการคา การปรับเปล่ียน
เก่ียวกับงานบุญประเพณี การปรับเปล่ียนโดยการกลับคืนถิ่น สวนปจจัยที่ทําใหเกิด
การคงอยู ไดแก ความเชื่อในวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ความสัมพันธในการชวยเหลือ
กันฉันทญาติพี่นองของคนในชุมชน การมีวัฒนธรรมชุมชนรวมกันในระบบเครือญาติ 
การถายทอดจากรุนสูรุน การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 
และคนในชุมชนและผูนํายังมีวัฒนธรรมชุมชนท่ีเขมแข็ง  

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 fi ndings were as follows: 1) The topography of Pak 

Nam Chi community was  fl at 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 fi shing 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 fl oods causing 
insuffi ciency 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 fi rstly 
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 infl uential 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,  fi sh raising  in the fi sh 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
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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 bod-
ies, and having strong community leaders.
คําสําคัญ :   การปรับเปลี่ยน, การคงอยู, วิถีชีวิต, ชุมชนปากน้ําชี
Keywords :  adaptation, subsistence,  way of  life, Pak Nam Chi Community 

บทนํา
 การตัง้ถิน่ฐานของมนุษยมกัจะตัง้ตามแหลงทีม่คีวามอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะ
ตามลุมนํ้าตาง ๆ ในบริเวณลุมน้ําชีเชนเดียวกันถือเปนแมนํ้าสายสําคัญและยาวที่สุดใน
ภาคอีสาน มีความยาวถึง 765 กิโลเมตร มีตนกําเนิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ ไหลผาน
หลายจังหวัด เชน ชยัภมู ิกาฬสินธุ มหาสารคาม ขอนแกน รอยเอ็ด ยโสธร อบุลราชธานี 
(รตันา รจุริกลุ 2525 : 59) โดยแมนํา้ชีไดไหลไปบรรจบกับแมนํา้มลูทีอ่าํเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้นแมนํ้าชีจึงมีความสําคัญตอวิถีการดํารงชีวิตของชาวอีสานท่ี

อาศัยตามสองฝงแมนํ้ามาตั้งแตอดีต ดังจะเห็นไดจากการอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานเปน
จํานวนมาก เมื่อประมาณ 200 ปมาแลว ซึ่งสวนใหญจะเปนชาวลาวท่ีอพยพเคล่ือน

ยายมาจากเวียงจันทน เดิมวิถีชีวิตของผูคนลุมนํ้าชี เปนวิถีชีวิตที่เรียบงาย มีการใช

ทรพัยากรธรรมชาติทั้งดิน นํ้า ปาอยางสมดุล มีสภาพเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง มีการนํา

ผลผลิตที่ไดไปแลกเปลี่ยนกับชุมชนภายนอก เชน ขาว เกลือ เคร่ืองปนดินเผา ฯ โดย
อาศัยเกวียนและเรือเปนพาหนะ โดยเฉพาะการคาขาว สวนใหญเปนการคาทางเรือ
จงึทาํใหเกดิชมุชนตางๆตามรมิฝงแมนํา้ช ี เมือ่รฐับาลไดสรางทางรถไฟจากนครราชสีมา

มาถึงจังหวัดอบุลราชธานีใน พ.ศ.2473 และจากนครราชสีมาถึงขอนแกนในป พ.ศ.2476 

ทาํใหการคาขายขาวเจรญิรุงเรอืงขึน้ (สวุทิย ธรีศาศวตั ชอบ ดสีวนโคกและสเุมธ แกนมณ ี
2528 : บทคัดยอ) ตอมาเมื่อมีการนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจมาใชตั้งแต พ.ศ. 2504 ได
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอวิถีชีวิตทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาตอิยางมาก โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกจิไดเปลีย่นเปนผลิตเพือ่การคา
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และการสงออก  มกีารปลกูพชืเชงิพาณิชย โดยเฉพาะปอ ทาํใหมกีารขยายพ้ืนทีเ่พาะปลูก
ออกไปอยางกวางขวาง บริเวณที่เปนปาบุง ปาทามในลุมนํ้าชี ถือเปนแหลงทรัพยากรที่
สําคัญในการดํารงชีวิตของชุมชน ไมวาจะเปนการทํานา การจับปลา การเล้ียงสัตว ก็ได
รับผลกระทบจากการเสื่อมโทรมของทั้งทรัพยากรดิน นํ้าและปา สิ่งที่ชุมชนไดรับผล
กระทบมากที่สุดเมื่อชุมชนเขาสูระบบตลาด คือ ราคาปอที่ตกตํ่าลงอยางมาก ประกอบ
กับภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนในชุมชนท่ีเกิดน้ําทวมติดตอกันหลายป ทําใหชุมชนตองปรับ
เปล่ียนวิถีชีวิตโดยการอพยพเขาไปทํางานในเมืองหลวงมากข้ึน นอกจากน้ีการพัฒนา
เศรษฐกจิแบบทนุนยิมตะวนัตกท่ีเนนการพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน เชน ถนน ไดกอใหเกดิ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ โดยเฉพาะตั้งแต พ.ศ.2518 ที่มีโครงการเงินผันคึกฤทธิ์  ไดมีถนน
เขามาถึงชมุชนอยางกวางขวาง ทาํใหการคมนาคมทางบกสะดวกมากข้ึน  สามารถเขาถงึ
หมูบานไดงายกวาทางนํา้ อกีทัง้ถนนทําใหการคาตามลาํนํา้ชีทีเ่ดมิเปนเสนทางคมนาคม
ทีม่คีวามสําคญัไดลดบทบาทลงไป เชน การคาไห ของบานทาไห ทีเ่ดมิเปนชุมชนท่ีสาํคญั
บริเวณปากนํ้าชีก็ลดความสําคัญลง  อีกทั้งเมื่อคนหันไปนิยมใชพลาสติกเปนภาชนะ
ทดแทนมากขึน้ เครือ่งปนดนิเผาดังกลาวกไ็ดลดบทบาทลงเชนกนั  ทาํใหตองมกีารปรบั
เปลีย่นรูปแบบไป (พล  คนัธจนัทน 2550 : สมัภาษณ) ในการสรางเขือ่นไดสงผลกระทบ
ตอวถิชีวีติของชุมชน เชน กรณีเขือ่นปากมูล  ทาํใหชนดิและปริมาณปลามีจาํนวนนอยลง 
(สมัชชาคนจน 2549 : ออนไลน) ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึน รวมท้ัง
เคร่ืองมือจับปลาท่ีทันสมัย ไดสงผลตอประมงพื้นบาน ทําใหจับปลาไดนอยลงตามไป

ดวยจนตองปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นแทน เชน การปลูกผัก การเลี้ยงปลาใน

กระชัง เปนตน ในรูปแบบของการฟนฟู อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสรางระบบ

นเิวศใหสมดลุเพ่ือใชเปนฐานในการดาํรงชีวติของชมุชนปากนํา้ช ี สวนใหญไดจดัโครงการ
อนุรักษพันธุปลาขึ้นในชุมชน และเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ที่เนนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่บานทาคอ ไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มาใชในการดําเนินชีวิต โดยกลับไปใชวิถีดั้งเดิมในการทํานา รวมถึงยังมีการ

อนุรักษควายไทยและเปดสอนการฝกคน และฝกควายในการไถนา ที่โรงเรียน ค.ควาย
พัฒนา นับเปนการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกลับไปสูวิถีดั้งเดิมที่มีการพึ่งตนเองอีกครั้งหนึ่ง 
หรือทีบ่านหนองบอ ไดมกีารฟนฟ ูอนุรกัษวฒันธรรมประเพณโีบราณ เชน การจดัขบวน
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เรอืโบราณ การฟอนกลองตุม การจดันทิรรศการผาโบราณ เปนตน  เพือ่ถายทอดใหคน
รุนหลังปฏิบตัสิบืเน่ือง  นบัเปนแนวทางหน่ึงในการพัฒนาชุมชนในปจจุบนั ถงึแมชมุชน
ปากน้ําชีจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนและมีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต
เพื่อความอยูรอดและเพื่อใหสอดคลองกับระบบนิเวศและสภาพแวดลอมที่เปล่ียนไป  
แตสิ่งสําคัญที่ชุมชนปากน้ําชียังดํารงอยูและยังคงถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอยางตอเนื่อง
คอื การยงัคงรกัษาวฒันธรรม ประเพณ ีพธิกีรรมของชมุชน โดยเฉพาะในพธิกีรรมความเชือ่
ที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา ผี และพราหมณ เชน ประเพณีฮีตสิบสอง  การเลี้ยงปูตา 
เปนตน  ซึง่งานบญุทีเ่กีย่วของกบัประเพณีและพธิกีรรมดังกลาว นบัเปนกจิกรรมสําคญั
ที่เสริมสรางใหเกิดความสามัคคีและความสัมพันธที่ดีทั้งในชุมชนและระหวางชุมชนได
เปนอยางด ี ดงันัน้การวิจยัครัง้นีจ้งึเปนการสะทอนใหเหน็ถงึวถิชีวีติดัง้เดมิและวถิชีวีติที่
เปลี่ยนแปลงไปตามแนวทางการพัฒนาของรัฐ ซึ่งถือเปนปจจัยภายนอกสําคัญ ที่สงผล
ใหชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลง และยังสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชน จนกระทั่งตอง
มีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตเพ่ือความอยูรอด สวนปจจัยภายในการท่ีชุมชนปากน้ําชียังคง
ยึดมั่นในวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมและมีการปฏิบัติสืบตอกันมาอยางตอเนื่อง อีกทั้งมี
การฟนฟู และอนุรกัษวฒันธรรมเดิมไวจะทําใหสามารถรักษาสังคมและหมูบานไวไดอยาง
เขมแข็ง (ฉัตรทิพย  นาถสุภา  2547 : 193) ทามกลางกระแสของความเปล่ียนแปลง  
นับเปนองคความรูสําคัญท่ีจะนําวัฒนธรรมชุมชนดังกลาวไปใชในการพัฒนาชุมชนของ
ตน และสามารถนําไปเปนแนวทางและใชเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาชุมชนที่มีบริบท

ใกลเคียงใหเกิดความย่ังยนืตอไป  และสาเหตุอกีประการหน่ึงทีผู่วจิยั เลือกวิจยัเร่ืองน้ีก็

เพราะเคยมีผูวจิยัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจลุมแมนํา้ชเีม่ือพ.ศ. 2528 เวลาท่ีผานไป 

2 ทศวรรษเศษ กับพื้นท่ีวิจัยที่ตางกัน จะทําใหการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการ
ปรับตัวของชาวบานคลายกันหรือแตกตางกันอยางไร

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1.  เพ่ือศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชนปากน้ําชี

 2.  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง  การปรับเปล่ียนและการ
คงอยูของวิถีชีวิตชุมชนปากน้ําชีตั้งแต พ.ศ. 2473-2549  
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ความสําคัญของการวิจัย
 1. ทาํใหไดองคความรูใหม เก่ียวกับพฒันาการทางประวตัศิาสตรของชมุชน
ปากนํ้าชี
 2. ทาํใหไดองคความรูใหม เกีย่วกบัปจจยัท่ีกอใหเกดิการเปลีย่นแปลง การ
ปรับเปลี่ยนและการ คงอยูของวิถีชีวิตชุมชนปากน้ําชีตั้งแต พ.ศ. 2473-2549 

ขอบเขตของการวิจัย
 1) ขอบเขตดานพ้ืนท่ี มีขอบเขตพื้นที่ศึกษาชุมชนในบริเวณปากนํ้าชีรวม
8 หมูบาน (ใน 4 ตําบล 2 จังหวัด) พื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี คือ บานหนองบอ 
หมูที่ 3 และบานทาสนามชัย หมูที่ 13 (ตําบลหนองบอ อําเภอเมืองอุบลราชธานี)  
บานทาไห หมูที ่2 และบานทาคอ หมูที ่5 (ตาํบลทาไห อาํเภอเข่ืองใน) บานทาขอนไมยงู 
หมูที่ 12 และบานทางอย หมูที่ 6 (ตําบลบุงหวาย อําเภอวารินชําราบ) พื้นที่ในจังหวัด       
ศรสีะเกษคอื บานหนองแวง หมูที ่4  และบานแสงใหญ หมูที ่6 (ตาํบลหนองแวง อาํเภอ
กนัทรารมย) สาเหตทุีเ่ลอืกหมูบานดงักลาวเพราะเปนพืน้ทีท่ีอ่ยูใกลกบับรเิวณปากน้ําชี
และมีความสําคัญในดานประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
 2)  ขอบเขตดานระยะเวลา กรอบระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต พ.ศ. 2473 
- 2549 และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม จะใชระยะเวลาศึกษาตั้งแต  

พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554 

 3)  ขอบเขตดานเนือ้หา  การวจิยัคร้ังนี ้จะศกึษาพฒันาการทางประวัตศิาสตร
ของชุมชนปากนํ้าชี ปจจัยท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนและการคงอยู 

ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนปากน้ําชีตั้งแต พ.ศ. 2473-2549 

วิธีดําเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้มีวิธีดําเนินการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางในการศึกษาเปนบุคคล

สาํคัญทีเ่กีย่วของและเปนผูใหขอมูลหลกัท้ัง 8 หมูบาน ซึง่เปนบคุคลท่ีสามารถใหขอมูล
ไดทั้งในอดีตและปจจุบัน (กอนป พ.ศ.2549) ในดานประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม
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และวฒันธรรม โดยเฉพาะกลุมผูนาํทีม่บีทบาทในชมุชน เชน กาํนนั ผูใหญบาน ผูอาวโุส  
นายกองคการบริหารสวนตาํบล ภมูปิญญาชาวบานและชาวบานผูประกอบอาชพีตาง ๆ   
หมูบานละประมาณ 15 คน
  2. เครือ่งมอืท่ีใชในการวจิยั ผูวจิยัจะใชแบบสมัภาษณเกีย่วกบัวถิชีวีติ
ชมุชนปากน้ําชใีนดานตางๆ  การสังเกตแบบมีสวนรวมจากการประกอบอาชีพ กจิกรรม
งานประเพณี พิธีกรรมของชุมชน 
  3.  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
2 สวนคือ 1) การศึกษาจากเอกสาร ทั้งเอกสารปฐมภูมิ และเอกสารทุติยภูมิ และ 
2) การศกึษาขอมลูจากภาคสนาม โดยการสงัเกตแบบ มสีวนรวมและการสมัภาษณแบบ
เจาะลกึจากผูใหขอมลูหลกั รวมทัง้การประชมุเชงิปฏบิตักิาร การวเิคราะหปญหาชุมชน
ทั้ง 4 ตําบล ดวยเทคนิค AIC
  4.  การวิเคราะหขอมูล จะใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใช
การวิเคราะหเนื้อหาจากเอกสาร การศึกษาภาคสนาม และการวิเคราะหปญหาชุมชน
เกีย่วกบัสภาพเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม ของชมุชนปากนํา้ช ีหลงัจากนัน้จงึนาํเอา
ผลของการวิเคราะหขอมูลมาใชในการตอบวัตถุประสงค และนําเสนอผลการวิจัยดวย
วิธีพรรณนาวิเคราะห

ผลการวิจัย  
 ผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัยเปน 2 ขอ ตามวัตถุประสงค ดังนี้

  1. สภาพทั่วไป พัฒนาการทางประวัติศาสตร และวิถีชีวิตชุมชน
ปากนํ้าชี ตั้งแต พ.ศ. 2473-2503 ในพื้นที่วิจัย พบวา สภาพภูมิประเทศสวนใหญ
มีลักษณะเปนบุง ทาม คือเปนท่ีราบลุมแมนํ้าชี สลับกับที่ดอนหรือที่โนน (พื้นที่ทามมี
ลกัษณะเปนทีลุ่มตํา่สลบักับเนนิดนิ สวนบุง คอืพืน้ท่ีทามทีเ่ปนทีลุ่มตํา่มีนํา้ขงัตลอดทัง้ป)  

พื้นที่บริเวณปากนํ้าชีสวนใหญเปนที่ราบตํ่า จะมีลักษณะทางนํ้าโคงตวัดไปมา เปนรูป
แอกหรอืกุด ทาํใหมแีหลงน้ําธรรมชาติ เปนจํานวนมาก บริเวณพ้ืนทีบุ่ง ทาม จะมนีํา้ทวม

ขังในฤดูฝนประมาณ 3-4 เดือน มีพืชพรรณธรรมชาติที่ขึ้นในพื้นที่ เรียกปาบุง ปาทาม
ซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัยของปลา รวมทั้งเปนแหลงเพาะพันธุปลาท่ีอุดมสมบูรณ 
ดงันั้น บริเวณปาบุง ปาทาม จึงเปรียบเสมือนมดลูกของแมนํ้า สําหรับที่ตั้งของชุมชน
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ปากนํ้าชี สวนใหญหมูบานจะตั้งบนท่ีดอนลอมรอบดวยแหลงนํ้าธรรมชาติ ในพื้นที่วิจัย
ทั้ง 8 หมูบานดังกลาวจึงมีความสัมพันธใกลชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ และใชเปนฐาน
ทรัพยากรที่สําคัญในการดํารงชีวิต อยางไรก็ตาม ถึงแมวาชุมชนจะอาศัยอยูใกลแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ แตก็มีขอจํากัดคือ ไมสามารถใชประโยชน
จากพื้นที่ไดอยางเต็มที่นัก เนื่องจากปญหาที่เกิดจากนํ้าหลากและเกิดนํ้าทวมติดตอ
กันหลายปทําใหขาวไดรับความเสียหาย จึงตองมีการนําทรัพยากรที่มีอยูไปแลกเปลี่ยน
กับชุมชนภายนอก ในดานประวัติความเปนมาของชุมชนปากนํ้าชี จะมีความเปน
เกอืบ 200 ปมาแลว เปนกลุมท่ีอพยพมาจากเวียงจันทน ซึ่งเปนสมัยเดียวกับที่พระวอ 
พระตา ซึ่งเปนบรรพบุรุษของชาวอุบลราชธานี ไดอพยพหนีภัยสงครามจากเวียงจันทน
มาที่นครเข่ือนขันธกาบแกวบัวบานหรือหนองบัวลุมภู แลวอพยพเคล่ือนยายลงมาตาม
ลาํนํา้ช ีและจงึแยกยายกันตัง้ถิน่ฐาน สวนใหญการตัง้ถิน่ฐานระยะแรก จะอาศยัอยูตาม
ปา เพ่ือความปลอดภัยจากภัยสงคราม ระยะหลังเมื่อเห็นวาปลอดภัยแลว จึงไดอพยพ
ออกมาตั้งหมูบานมาในท่ีโลงแจง 
   สําหรับวิถีชีวิตชุมชนปากน้ําชี ในชวง พ.ศ. 2473-2503 เปนวิถี
ชวีติดัง้เดมิทีม่คีวาม เรยีบงาย โดยอาศยัทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวามอดุมสมบรูณในการ
ดาํรงชีวติ มลีกัษณะเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง มกีารทํานาเปนอาชีพหลัก และการหาปลา
ในแหลงนํา้ธรรมชาติ ตอมาเม่ือมีการพัฒนาเสนทางการคมนาคมสะดวกข้ึน โดยเฉพาะมี

ทางรถไฟมาถึงจังหวัดอบุลราชธานีในป 2473 ทาํใหมกีารคาขายแลกเปล่ียนสินคาตางๆ 
มากขึ้น และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมคือ 
   1.1)  ดานเศรษฐกิจ ในงานวิจัยน้ี จะกลาวถึง การผลิต การ

คาขายแลกเปล่ียน และการคมนาคม กลาวคือ ในอดีตชุมชนปากน้ําชีจะมีเศรษฐกิจ
แบบพ่ึงตนเอง มวีถิกีารผลิตทีเ่กีย่วกับการทํานาเปนอาชีพหลัก และรองลงมาเปนการจับ
ปลาในแหลงนํา้ธรรมชาติ การทาํเครือ่งปนดนิเผา เน่ืองจากสภาพพืน้ทีว่จิยัมีลกัษณะบุง 
ทาม ดังนั้น การทํานาในพื้นท่ี จะมีหลายแบบคือ มีทั้งนาทุง  นาทาม และนาแซง ซึ่ง

จะมีระยะเวลาในการปลูกท่ีแตกตางกัน สวนใหญพื้นที่ของชุมชนปากน้ําชีจะเปนพื้นที่

ทาม เชน ที่ตําบลหนองบอ จะเปนพื้นท่ีทามประมาณรอยละ 65 (สาคร บุญขจร 2550 
: สัมภาษณ)  ดังนั้นผลผลิตที่ไดสวนใหญ จะมาจากการทํานาทาม พันธุขาวที่ปลูกจะ
เปนพันธุขาวพ้ืนเมืองที่เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี สวนใหญเปนขาวเหนียว เชน ขาวขาว 
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ขาวอีตม  ถาเปนขาวเจา คือขาวเจาพันธุทอง วิธีการผลิตเปนแบบด้ังเดิมคือ ใชแรงงาน
ควาย และแรงงานคนในครวัเรอืนในการผลติ หรอืถามีทีน่ามากกใ็ชแรงงานชวยเหลอืกนั 
ในระหวางญาติพี่นอง และคนในชุมชนดวยวิธีการท่ีชาวอีสาน เรียกวา “การเอาแรง” 
(เชนเดียวกับการลงแขกในภาคกลาง) จะมีการใชปุยจากมูลสัตว ผลผลิตที่ไดสวนใหญ
เอาไวบริโภคภายในครัวเรือน และเหลือก็แบงปนใหญาติพี่นอง สําหรับการจับปลาถือ
เปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตของคนในบริเวณน้ี เพราะมีแหลงนํ้าจํานวนมาก สวนใหญจะ
จับมาเพียงพอตอการบริโภคภายในครัวเรือนในแตละวันเทานั้น เครื่องมือที่ใชจับปลา
จะเปนเครือ่งมอืทีเ่หมาะกบัสตัวนํา้แตละประเภท และถาจบัไดปลาตวัเลก็มากจ็ะปลอย
ไป นบัเปนภมูปิญญาในการอนรุกัษพนัธุปลาใหมกีนิสบืไปชวงลกูหลาน และเมือ่จบัปลา
มาไดก็จะแบงปนญาติพี่นองและทําบุญ ถามีจํานวนมากก็จะใชภูมิปญญาในการถนอม
อาหาร เชน ทําเปนปลาแดก (ปลารา) ปลาแหง เปนตน นอกจากการปลูกขาวแลว ยัง
นยิมปลูกพืชทีน่าํมาใชเปนเคร่ืองนุงหม เชน หมอน ฝาย เปนตน โดยเฉพาะท่ีบานหนอง
บอมีการปลูกหมอน เลี้ยงไหม แทบทุกบาน และมีการทอผาแพรเหยียบ (ผาลายลูก
แกว) ใชเอง โดยเฉพาะเส้ือไหมดํายอมมะเกลือ และผาไหมมัดหมี่ลายปราสาทผ้ึง ถือ
เปนเอกลักษณที่สําคัญในการเก็บหาของปา จะมีปาท่ีมีความอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะ
ปาบุง ปาทาม นับเปนซุปเปอรมาเก็ตของชาวบาน เพราะเปนแหลงอาหารท่ีอุดมไป
ดวยพืชพรรณนานาชนิดของชุมชน เชน มันแซง  เห็ด หนอไม เปนตน ดานการผลิต

เครือ่งปนดนิเผา ทีบ่านทาไห นบัวาเปนแหลงผลติทีส่าํคญั มกีารผลติเพือ่ใชในครัวเรอืน
และนาํไปแลกเปลีย่นระหวางชมุชน โดยเฉพาะการผลติ “ไห” ทีเ่ปนภาชนะในการบรรจุ

ปลาแดกหรือปลาราที่เรียกวา “ไหไง” ถือเปนภูมิปญญาของคนสมัยกอน นอกจากน้ี

งานหัตถกรรมอื่นๆ คนในชุมชนสามารถผลิตงานหัตถกรรมที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตได
เอง เชน จอ  แห เปนตน จะเปนการถายทอดของคนในครอบครัว ดังนั้น ครอบครัวจึง
เปรยีบเสมือนสถานศึกษาทีถ่ายทอดงานหตัถกรรมจากรุน สูรุนใหสามารถผลติส่ิงตางๆ 
ไดดวยตนเอง ซึ่งตางจากสมัยนี้ที่ตองพึ่งพาคนอื่นมากขึ้น ในชุมชนปากน้ําชี ครอบครัว

จะเปนทั้งผูผลิตและผูบริโภค

   1.2) ดานการคมนาคม จะใชทัง้ทางบกและทางนํา้ แตสวนใหญ
จะใชทางบกโดยการเดินเทา โดยเฉพาะชวงหนาแลง ใชการหาบเร และใชเกวียน 
ในการบรรทุกสิ่งของ เชน ปอ นํ้าออย ไห เปนตน ไปคาขายแลกเปลี่ยนกับชุมชน
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ภายนอก  สวนการคมนาคมทางรถไฟ ไดปรากฏข้ึนเมือ่มกีารสรางทางรถไฟมาถึงอาํเภอ
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)] และหลังจากท่ีการคมนาคมทางรถไฟมา
ถึงจังหวัดอุบลราชธานี ในพ.ศ. 2473 และจากนครราชสีมาถึงจังหวัดขอนแกน ในพ.ศ. 
2476 แลว  ในระหวาง พ.ศ. 2473-2500 ทําใหการคาขาวไดเจริญรุงเรืองและคึกคัก
มากข้ึน สาเหตุเปนเพราะราคาขาวท้ังตลาดภายในและตลาดตางประเทศมีราคาสูง  
ในบริเวณชมุชนปากนํา้ช ีไดมกีารนาํส่ิงของไปสงในเมอืงมากขึน้เพือ่นาํสินคาไปขึน้รถไฟ  
สวนทางนํ้าจะใชเฉพาะฤดูฝน โดยใชเรือใหญที่เรียกวา “เรือกระแซง” ในการขนขาว
ระหวางชุมชนบริเวณลุมน้ําชี โดยซื้อขาวจากจังหวัดรอยเอ็ด กาฬสินธุ ขอนแกน แลว
ลากผานชมุชนปากนํา้ชลีองไปยงัแมนํา้มลู ผานเขาเมอืงอบุลราชธาน ี(จาํเนยีร ระดาบตุร 
2552 : สัมภาษณ) สําหรับชุมชนจะใชเรือพายและเรือยนตในการขนสงสินคา ที่บาน
หนองบอ จะมเีรือยนตในการนาํขาวออกไปขายทีบ่านหวยขะยงุถงึ  5-6 ลาํเรยีกวา“เรอื
ฉลอม” หรือมีการนําเครื่องปนดินเผาไปขายโดยลองเรือไปตามแมนํ้าชีและแมนํ้ามูล 
   1.3) ดานการคาขายแลกเปลี่ยน  ในอดีตผลผลิตที่ไดเชน 

ขาว  ปลา เครือ่งปนดนิเผา จะเปนลกัษณะการแบงปนกนัมากกวาการซือ้ขาย แตเนือ่งจาก
ปญหานํา้หลากและนํา้ทวมตดิตอกนัหลายป จงึทาํใหขาวขาดแคลน ระยะตอมาจงึจาํเปน

ตองอาศัยพึ่งพาชุมชนภายนอกในการคาขายแลกเปลี่ยนมากขึ้น 

    1.4)  ดานสังคมและวัฒนธรรม ในดานโครงสรางทางสังคม 
จะมีความสัมพันธใกลชิด ในระบบเครือญาติ มีลักษณะเปนครอบครัวขยาย ความ
สัมพันธภายในครอบครัวมีความรักความอบอุน ลูกหลานเคารพและเช่ือฟงผูใหญ 

มีการใชแรงงานภายในครอบครัวเพื่อการเกษตรกรรม มีการใชแรงงานชวยเหลือกันใน

ลักษณะของการการเอาแรง  เชน การทํานา  การจับปลา เปนตน  เม่ือมีกิจกรรมสําคัญ

ในชมุชน สวนใหญ จะใชวดัเปนศูนยกลาง และทุกคนจะมารวมงานโดยพรอมเพรยีงกนั  
สวนดานวฒันธรรมของชมุชน ซึง่จะเกีย่วของกับความเชือ่  พธิกีรรม ทีถ่อืปฏิบตัมิาตาม
ประเพณฮีตีสบิสอง รวมทัง้ความเชือ่เก่ียวกบัสิง่เหนอืธรรมชาตทิีจ่ะทาํใหชมุชนเกดิความ
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สงบรมเย็นและการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ เชน การเล้ียงปูตา การเลี้ยงผีตาแฮก 
บุญบั้งไฟ เปนตน โดยเฉพาะบุญบั้งไฟจะมีขบวนฟอนกลองตุม ซึ่งถือเปนเอกลักษณ
สําคัญ การทําบุญสังฆทาน ถือเปนงานบุญใหญที่แสดงออกถึงความสัมพันธในระบบ
เครือญาติของคนในชุมชนปากนํ้าชีและชุมชนใกลเคียง นอกจากนี้ยังมีประเพณีแขงเรือ
ยาว ในชวงออกพรรษา ในการจัดงานประเพณีตางๆ ของชมุชนทกุคนจะใหความสาํคญั
และมารวมกิจกรรมอยางพรอมเพรียง
  2. ปจจัยทีก่อใหเกดิการเปลีย่นแปลง การปรบัเปลีย่นและการคงอยู
ของวิถีชีวิตชุมชนปากนํ้าชีตั้งแต พ.ศ. 2504–2549 ในชวงนี้ไดเกิดการเปล่ียนแปลง
ที่สําคัญ คือ 
   2.1) ดานเศรษฐกิจ เปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง 
เปนเศรษฐกิจเพื่อการคาและการสงออก ในดานการผลิต เปลี่ยนจากการผลิตเพื่อ
การบริโภคภายในครัวเรือนเปนการผลิตเพ่ือการคา จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายในการ
พัฒนาประเทศตามแบบเศรษฐกิจทุนนิยมตะวันตก ตั้งแต พ.ศ. 2504 เปนตนมา โดย
รฐัมกีารสงเสรมิการผลติพชืเศรษฐกจิ และมกีารสรางสรางถนนเพือ่ความสะดวกในดาน
การคมนาคม การผลิตภายในชุมชนยังมีการทํานาเปนอาชีพหลัก แตไดเปล่ียนรูปแบบ
และกรรมวิธีในการผลิต โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยเพื่อใหผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
เพยีงพอตอความตองการของตลาด ดงันัน้จงึไดหนัมาใชรถไถ และรถเกีย่วขาวแทน เพราะ
สะดวกและรวดเร็วกวา  ประมาณ พ.ศ. 2524 การใชแรงงานรวมกันของคนในชุมชนใน

ลกัษณะของการเอาแรงรวมกันน้ันแทบจะไมม ีสวนใหญจะเปลีย่นเปนการใชเงนิจางแทน  

ในดานทนุ มกีารลงทนุเพือ่เพิม่ผลผลติใหสงูขึน้ จากการใชปุยเคมแีละสารเคมเีพือ่กาํจดั

ศตัรพูชื  และชาวนาหนัมาใชพนัธุขาวทีท่างราชการสงเสรมิเน่ืองจากขาวพนัธุใหมราคาด ี
เปนที่ตองการของตลาด  เชน ขาวขาวดอกมะลิ 105  ขาว กข 6 เปนตน ทําใหขาวพันธุ
พืน้เมืองลดนอยลง และหายไปในท่ีสดุ นอกจากน้ี สิง่สาํคญัทีท่าํใหเกดิการเปล่ียนแปลง
คือ การปลูกพืชเชิงพาณิชย โดยเฉพาะการปลูกปอ สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติที่มี

ความอุดมสมบูรณถูกทําลาย และสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชนปากน้ําชีอยางมาก 

ถึงแมในระยะแรก ปอจะมีราคาดี (กิโลกรัมละ 8 บาท) แตตอมา ดวยสาเหตุของราคา

ปอทีต่กตํา่ลงอยางมาก (กโิลกรัมละ 25 สตางค) อนัเนือ่งจากความผนัผวนดานราคาใน
ตลาดโลก ประกอบกับข้ันตอนการทําท่ียุงยาก ทาํใหการปลกูปอเพือ่การคาไดสิน้สุดลง 
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เมื่อ พ.ศ. 2518 และไดหันไปปลูกมันสําปะหลังที่ปลูกงายและราคาดีกวาแทน ตามมา
ดวย ยคูาลิปตสั ในพ.ศ. 2535  และยางพารา ใน พ.ศ. 2544  เนือ่งจากเปนพชืเศรษฐกิจ
ทีม่รีาคาดีเชนกนั ดงันัน้ลกัษณะการผลิตจากเดิมท่ีมคีวามหลากหลายและครอบครัวเปน
ทั้งผูผลิตและผูบริโภคจึงไดหายไปจากชุมชน สงผลใหตองพึ่งพาจากภายนอกมากขึ้น 
ในดานการจับปลา เคยจับไดในปริมาณท่ีมากและหลากหลายชนิด กลับจับไดนอยลง 
ปลาบางชนิดหายไป จากการสัมภาษณพบวา สาเหตุที่ปลาลดนอยลง เนื่องจากเคร่ือง
มอืจบัปลาท่ีทนัสมัย การท่ีประชากรเพ่ิมมากข้ึน การสรางเข่ือน รวมถึงมคีนนอกพ้ืนทีเ่ขา
มาจับปลามากขึ้น สาํหรับการเอาแรงจับปลายังคงมีอยู  โดยชาวบานจะชวยกันแกกวด
(ลากอวน) และแบงดวยวิธี “ตกพูด” (การแบงปลาใหกับคนที่มาชวยลากอวน) ในดาน
การผลิตเครื่องปนดินเผา เมื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น ประกอบกับคนหันไปนิยมใช
พลาสติก ซึ่งมีราคาถูกแทน ทําใหความนิยมในการใชเคร่ืองปนดินเผาลดลงอยางมาก 
อกีทัง้การอพยพเขากรงุเทพฯ ไปขบัแทก็ซีข่องคนบานทาไห ทาํใหขาดแคลนแรงงานทีม่ี
ความเชีย่วชาญและขาดการสานตอ ปจจบุนัเหลอืชางทีอ่ยูในกลุมการทาํเครือ่งปนดนิเผา
ตําบลทาไหเพียง 8 คนเทานั้น  (บุญกอง  นวลศรี 2551 : สัมภาษณ)  
   2.2) ดานการคมนาคม ภายหลังพ.ศ. 2504 ระยะแรกยังคงมี
การคมนาคมทัง้ทางบกและทางนํา้ ซึง่สวนใหญ จะใชทางบกโดยการเดนิเทาและเกวยีน 
ในการนําสิ่งของไปคาขายแลกเปลี่ยน และเริ่มมีรถยนตโดยสารวิ่งระหวางหมูบานกับ
เมืองอุบลฯ เชน ที่บานหนองบอ ประมาณ พ.ศ. 2506 จะปรากฏ รถโดยสารท่ีชาวบาน

เรียก “รถมิตรใหม”(ฉลาด  สงเสริม 2553 : สัมภาษณ) ตอมาใน พ.ศ. 2518 เม่ือมีการ

สรางถนนตามโครงการเงินผนัคกึฤทธ์ิ  ยิง่ทําใหการคมนาคมทางรถยนตสะดวกมากข้ึน  
สวนทางน้ําจะมีทั้งเรือพายและเรือยนตเปนพาหนะ แตชาวบานไมคอยนิยมเน่ืองจาก

ในฤดฝูนนํา้ในแมนํา้ชีคอนขางจะไหลเชีย่วลาํน้ําคดโคงไปมาเปนอนัตราย แตถาเปนเรอื
สนิคาจะยงัมกีารใชเรอืยนตนาํสนิคาลองลงไปยงัแมนํา้มลูทีต่วัเมืองอบุลราชธาน ีเปนการ
ขนสงสินคาจําพวกขาว ปอ นํ้าออย และระยะหลังตั้งแต พ.ศ. 2524 เม่ือมีการทําถนน

ลาดยางเขาไปในชุมชนตางๆ การคาทางเรือจึงเลิกไป 

   2.3)  ดานการคาและการแลกเปล่ียน เมือ่ระบบทุนนยิมเขามา
จะใชเงินเปนหลักในการซ้ือขาย และเม่ือการคมนาคมสะดวกมากข้ึนทําใหมีพอคา
คนกลางทั้งพอคาภายในและภายนอกชุมชนเขามารับซ้ือผลผลิตถึงในชุมชน และนํา
ผลผลิตออกไปจําหนายยังตลาด  ตลาดจึงกลายเปนแหลงในการซื้อขายที่สําคัญ   
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   2.4)  ดานสังคมและวัฒนธรรม เมื่อครอบครัวตองออกไป
ประกอบอาชีพในเมอืงมากข้ึน เชน ขับแท็กซ่ี  ทํารองเทา ตดัเย็บเส้ือผา รบัจาง เปนตน 
อันเนื่องจากการทํานาไมไดผล ราคาผลผลิตตกตํ่า ฯ จึงทิ้งใหลูกหลานอยูกับปู ยา ตา 
ยาย ทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา เชน ปญหาเรื่องการเรียน ปญหาเกี่ยวกับการใช
เทคโนโลยีสมัยใหม เปนตน ความสัมพันธของคนในชุมชนลดนอยลง ไมคอยมีเวลาทํา
กจิกรรมรวมกนั เพราะตองใชเวลาสวนใหญในการประกอบอาชีพ สวนในดานวัฒนธรรม 
ไดเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน แตในดานคติความเช่ือและพิธีกรรมตางๆ 
สวนใหญยงัคงถอืปฏบิตัเิชนเดมิ เชน ประเพณฮีตีสบิสอง การเลีย้งปูตา เปนตน แตถาเปน
งานประเพณขีองทองถ่ินทีจ่ดังานใหญโตและใชงบประมาณมาก ทาํใหบางปไมสามารถ
จัดไดเนื่องจากปญหาทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ีรูปแบบการจัดงานไดเปล่ียนแปลงไป มี
ผูมารวมกิจกรรมงานบุญประเพณีตางๆ นอยลง และการที่คนมารวมงานประเพณี บาง
สวนมาเพราะแรงจงูใจดานความสนุกสนาน ความบันเทงิ และมีการพนนัเขามาเกีย่วของ

ปจจัยที่กอใหเกิดเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตชุมชนปากน้ําชี ในชวง

พ.ศ. 2504–2549
 เมือ่รฐับาลไดใชนโยบายการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิแหงชาติ
มาตั้งแต พ.ศ. 2504 ทําใหมีการขยายโครงสรางพื้นฐานมากขึ้น เชน ดานการคมนาคม  

การชลประทาน การสรางเขื่อน เปนตน อีกท้ังมีการเรงรัดการใชปจจัยในการผลิตและ

ทรัพยากร เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและการผลิตเพื่อสงออก โดยเฉพาะการสงเสริมให
ปลูกพืชเชิงพาณิชย ซึ่งในบริเวณชุมชนปากน้ําชีที่ปลูกมากคือ ปอ มีการขยายพ้ืนที่
บริเวณปาบุง ปาทาม ซึ่งเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของชุมชนออกไปอยาง
กวางขวาง ทําใหทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย และผลจากการพัฒนาประเทศต้ังแต

แผนพฒันาเศรษฐกจิแหงชาต ิฉบับที ่1- ฉบับที ่7 เปนการพฒันาแบบรวมศนูย หรอืเอา

เงินเปนตัวตั้ง มุงกระจายเงินไปสูชนบท โดยไมคํานึงถึงการหาแนวทางเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ดังนั้นยิ่งพัฒนามากเทาไหรก็ยิ่งทําใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูก
ทําลายมากข้ึน สงผลกระทบตอวิถีชีวิตทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ถึง
แมในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 จะเนนการพัฒนาคนเปนศูนยกลาง แตเน่ืองจากเกิดวิกฤต
ทางเศรษฐกจิ ทาํใหไมสามารถบรรลผุลของการพฒันาได และในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่9 
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ถึงแมจะสงผลใหความอยูดีมีสุขของคนไทยโดยรวมดีขึ้น แตก็ยังมีปญหา เชิงโครงสราง
ของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการ
ประเทศยังคงขาดสมดุล  การพัฒนาดังกลาวจึงยงัไมสอดคลองเปนไปตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเทาที่ควร อยางไรก็ตาม ผูวิจัยยังเห็นวาในการที่จะพัฒนาชุมชนปากนํ้าชี
ใหเกิดความยั่งยืนน้ันจะตองนอมนํากระแสพระราชดํารัสตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามท่ีระบุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที ่9 มาปฏิบตัอิยาง
จรงิจงั ซึง่จะเปนการพัฒนาทีอ่ยูบนพืน้ฐานของการพ่ึงตนเอง ในชวงพ.ศ. 2504–2549 นี ้
นับเปนชวงท่ีวิถีชีวิตชุมชนปากน้ําชีเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ ซึ่งเกิดจาก 2 ปจจัย 
คือ ปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน สรุปไดดังนี้
 1. ปจจัยภายนอก ถือเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยาง
มากตอวิถีชีวิตชุมชนปากน้ําชี  คือ
  1)  นโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหง
ชาติ ตั้งแต พ.ศ. 2504 มาใชโดยมุงเนนการผลิตเพื่อการคา สงเสริมการผลิตโดยการ
ปลกูพืชเศรษฐกจิเชงิพาณชิย การปลกูพชืในพืน้ท่ีวจิยัจากเดมิทีเ่คยปลกูออย หมอน ฝาย
ก็ถูกแทนที่ดวยการปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ปอ มันสําปะหลังและยางพารา แทน 

  2)  การคมนาคม มกีารสรางถนนสายหลักท่ีเชือ่มระหวางเมืองมาต้ังแต 
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 อีกท้ังยังทําใหมีการคาขายเพิ่มขึ้น จากการที่รถยนตเขา
ถึงชุมชน

  3)  เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในดานการผลิตมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม

เขามาชวยทาํใหมคีวามสะดวก รวดเร็วและไมตองใชแรงงานคนจาํนวนมาก และสามารถ
เรงผลิตใหเพียงพอตอความตองการของตลาดได เชน  รถไถเดินตาม รถเก่ียวขาว  เครือ่ง

สูบนํ้า เปนตน การนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในชีวิตประจําวัน เชน รถจักรยานยนต 
รถยนต  ทาํใหการเดินทางสะดวกรวดเร็วขึน้  อีกทัง้เมือ่มไีฟฟาเขาไปในหมูบาน กท็าํให
มีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ตามมา  สวนในดานสังคม ไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
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ในเชิงโครงสรางทางสังคม โดยเฉพาะครอบครัว เนื่องจากมีการอพยพเขาไปทํางานใน
เมืองมากขึ้น ทําใหเกิดปญหาในสังคมตามมา นอกจากน้ีการไดรับอิทธิพลจากส่ือตางๆ 
โดยเฉพาะโทรทัศน อินเทอรเน็ต โทรศัพทมือถือ สงผลใหเกิดการลอกเลียนแบบ ทําให
เกิดผลกระทบตอวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชน 
  4)  ดานราคาผลผลติ นบัเปนปจจยัสาํคัญ ทีท่าํใหเกดิการเปลีย่นแปลง
อยางมาก โดยเฉพาะราคาผลผลิตที่สูงขึ้น ทําใหมีการขยายการเพาะปลูกและเรงการ
ผลติเพ่ิมขึน้ เชน ปอ ขาว มนัสาํปะหลัง ซึง่สงผลตอทรพัยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
อยางมาก การปลูกพืชผักพื้นบานเพ่ือการคาท่ีขายไดราคาดี รวมท้ังการเล้ียงปลานิล 
ปลาทับทิมในกระชังที่ไดกําไรสูง เปนแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปล่ียนอาชีพที่สําคัญเชน
กัน อยางไรก็ตามเมื่อราคาผลผลิตตกตํ่าลง อันอาจเกิดจากทั้งความผันผวนของตลาด
ภายในและตางประเทศ ก็สงผลตอการผลิตเชนเดียวกัน โดยเฉพาะปอ เม่ือราคาตกต่ํา
ลงอยางมาก ชาวบานสวนใหญก็จะลดการผลิต หรือเลิกการผลิตเชนเดียวกัน 
 2.  ปจจัยภายใน คือ  
  1)  การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร จากการศึกษาเศรษฐกิจชุมชน
หมูบานอีสานพบวา ประชากรอีสานไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วคือจาก 6.2 ลานคน ในป 
2490 เปน 21.3 ลานคน ในป 2541 อันเปนผลมาจากการสาธารณสุขที่ดี และมีการ
อพยพยายถ่ินเพื่อแสวงหาที่ทํากินใหม โดยในพื้นท่ีวิจัย เชน บานทาสนามชัย ในระยะ

เริ่มแรก (พ.ศ. 2442) มีการอพยพจากบานหนองบอมาอาศัยอยู 6 ครัวเรือน (ประมาณ   
15 คน) แตในป พ.ศ. 2554 จาํนวนครัวเรอืนและจํานวนประชากรไดเพิม่ขึน้ถึง 58 ครวั

เรือน (ประมาณ 249 คน) ซึ่งเปนผลจากการอพยพยายถิ่นเพื่อขยายพื้นที่ทํากินออกไป 

จากเดิมที่เคยอาศัยตามท่ีดอนบริเวณบานหนองบอ ก็มีการอพยพเคลื่อนยายมาใกล
แมนํ้าชีมากข้ึน(ถึงแมนํ้าจะทวมบอย) แตเนื่องจากตองการแสวงหาท่ีทํากินใหม 
จึงทําใหมาการอพยพยายถิ่นไปที่บานทาสนามชัยมากขึ้น และจากการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนประชากร การมีเครื่องมือจับปลาท่ีทันสมัย เชน อวน ตาขาย  และการเขามาหา

ทรพัยากรธรรมชาตจิากคนภายนอกชมุชนเพือ่นาํไปจาํหนาย ทาํใหทรพัยากรธรรมชาติ

ลดนอยลง 
  2) การศกึษา เมือ่มีเงนิจากการคาปอ ทาํใหครอบครัวสงลกูหลานไป
เรียนในเมือง ซึ่งมีคานิยมใหลูกเปนขาราชการ หรือใชวิธีการบวชเรียน โดยมีพระสงฆที่
เปนพระชั้นผูใหญในกรุงเทพฯ จะมาชักชวนลูกหลานใหไปบวชเรียนที่วัด  
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  3)  ผูนํา เปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งผูนําที่เปน
พระสงฆและผูนาํในชุมชน ในสวนของพระสงฆ นอกจากจะเปนผูมบีทบาทสําคัญในดาน
การศึกษาแลว ยังมีสวนสําคัญในการพัฒนา และอนุรักษวัฒนธรรมของหมูบานไดเปน
อยางดี ดังเชน หลวงปูเจาคุณศรีจันทรคุณ พระปริยัติโกศล (ถวัลย อาจารสุโภ) พระครู
โกวทิ ธรีคณุ เปนตน ในสวนของผูนาํชมุชน เชน ผูใหญสมาน พนัธุศริ ิเปนผูรเิริม่นาํหลัก
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตั ิโดยพยายามใหชมุชนหันกลับมาใชวถิกีารทํานาแบบ
ดั้งเดิม เพ่ือการพ่ึงตนเองอีกครั้ง  
  4) การท่ีคนในชุมชนอพยพเขาไปทํางานในเมือง กอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางทางสังคม ทําใหขาดผูที่จะมาพัฒนาหมูบานและขาดผูสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 
  5)  การจัดงานประเพณตีางๆ ทีข่าดการมสีวนรวม เนือ่งจากการจัด
งานสวนใหญเปนเรือ่งขององคกรปกครองทองถ่ิน ซึง่จะมีการจัดงานทีใ่หญโต ทาํใหขาด
การมีสวนรวมและจิตสํานึกรวมกันของคนในชุมชน 
 การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตชุมชนปากนํ้าชี  มีการปรับเปล่ียน ดังนี้
  1)  การปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงพาณิชย  ในชวงแรกมีการขยาย
พื้นที่เพาะปลูกและหันมาผลิตปอจํานวนมาก เนื่องจากมีราคาสูง ทําใหชาวชุมชน
มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัย การสงลูกหลานไป
เรียนหนังสือในเมือง แตระยะหลังราคาปอตกต่ําลงและตองเพ่ิมตนทุนในการผลิต 

ประกอบกับขั้นตอนในการผลิตคอนขางยุงยาก จึงทําใหการผลิตลดลง และหันไปปลูก

มันสําปะหลังที่ปลูกงายแทน 
  2) การปรับเปล่ียนวิถกีารผลิต หลงัจากทีม่กีารนาํเทคโนโลยสีมยัใหม

เขามาชวยในการผลิต จากเดิมท่ีใชควายในการไถนาก็เปล่ียนไป เปนการใชเคร่ืองจักรกล
ในการผลิตขาว ทําใหมีความสะดวก รวดเร็ว และจากที่เคยผลิตเพื่อการบริโภคในครัว
เรือนก็เปลี่ยนเปนการผลิตเพื่อขายมากข้ึน

  3) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเครื่องปนดินเผา แทนท่ี

เคร่ืองปนดนิเผาจะมรีปูแบบเดมิเหมอืนเชนในอดตี กไ็ดปรบัเปล่ียนเปนรปูแบบอืน่ตาม

ความถนัดของชางที่ทํา และปรับเปลี่ยนไปตามความตองการของตลาดมากกวา
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  4)  การปรับเปล่ียนรูปแบบการเล้ียงวัว ควาย เดิมเปนการเล้ียงไวใช
งาน แตเมือ่รถยนตเขาถงึทกุหมูบานทาํใหไมมคีวามจาํเปนตองใชอกีตอไป สาํหรบัควาย 
เมื่อมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะมีรถไถนาเดินตามเขามาแทนท่ี จึงทําใหควายมี
จํานวนลดลง แตอยางไรก็ตามที่บานทาคอและบานทาสนามชัยยังมีการเล้ียงควายเปน
จํานวนมาก แตปรับเปลี่ยนจากการเลี้ยงเพื่อใชงานเปนการเล้ียงไวเพื่อขาย และที่บาน 
ทาคอ ยังไดมีการจัดทําโรงเรียน ค.ควายพัฒนา เพื่ออนุรักษควายไทยอีกดวย  
  5)  การปรับเปลี่ยนมาประกอบอาชีพเล้ียงปลาในกระชัง จากการ
ที่จํานวนปลาลดนอยลง รัฐบาลและเอกชนจึงไดมีการสงเสริมและสนับสนุนการเลี้ยง
ปลา โดยบริษทัเอกชนไดเขามาสนับสนนุใหชาวบานเลีย้งปลาในกระชัง ซึง่จะมีการเล้ียง
ที่บานทางอย บานทาไห และบานทาคอ จึงทําใหเกิดอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชังขึ้น 
โดยในระยะแรกไมคอยมปีญหา แตในระยะหลงัมีปญหาเกีย่วกบัปลาตายบอยคร้ัง ทาํให
ขาดทุน ดังนั้นการปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อการคา ถึงแมจะทําใหมีรายได
เพิม่ขึน้อยางมาก แตปรากฏวาบางปเกิดนํา้เสียและปลาเปนโรค สงผลใหปลาทีเ่ลีย้งตาย
เปนจํานวนมาก ทําใหผูเลี้ยงประสบภาวะขาดทุน และเลิกเล้ียงไปในที่สุด แตเนื่องจาก
ตลาดยังมีความตองการมาก และถาหากนํ้าไมเสียจะทําใหผูเลี้ยงมีรายไดคอนขางสูง 
ดังนั้น ในพื้นที่วิจัยจึงยังมีผูเลี้ยงปลาในกระชังตอเนื่องมา  
  6) การปรับเปล่ียนโดยการปลูกผักเพ่ือการคา 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)  การปรับเปล่ียนเกีย่วกบังานบุญประเพณี จากเดมิทีม่กีารจดังาน
บญุประเพณีทกุป แตตอนหลังกต็องปรับเปล่ียนเปน 2–3 ป จดัคร้ังหน่ึง เพือ่ใหสอดคลอง

กับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  

  8) การปรับเปลี่ยนโดยการกลับคืนถิ่น หลังจากที่เกิดวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ ใน พ.ศ. 2540 ไดมชีาวบานบางคนกลับมาประกอบอาชีพในหมูบานของตน 
เชน การทํารองเทาที่บานหนองแวงและบานแสงใหญ การกลับมาทําประมงพ้ืนบาน ที่
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บานทาขอนไมยูง ทําใหไดกลับมาใชชีวิตอยูกับครอบครัว ซึ่งจะสงผลตอความสัมพันธ
ในครอบครัวไดเปนอยางดี
 การคงอยูของวถิชีวีติชมุชนปากนํา้ช ีถงึแมชวงน้ีจะเกิดการเปล่ียนแปลง แต
วิถีชีวิตดั้งเดิมบางอยางยังคงอยู คือ 
  1) สิ่งที่ยังคงอยูของวิถีชีวิตชุมชนปากนํ้าชี  คือ 
   1.1)  วถิกีารดาํรงชวีติทีเ่กีย่วของกบัธรรมชาติ ไมวาจะเปนการ
ทํานา การจับปลา การหาพืชผักท้ังในปาโคกและปาทาม ชาวบานบางสวนยังคงหาอยู 
หากินกับธรรมชาติตามแบบเดิม  
   1.2) การเล้ียงสัตวโดยเฉพาะควาย ถึงแมปจจุบันควายจะ
ลดนอยลงมาก แตเนื่องจากเม่ือเกิดการขัดสนก็ยังสามารถขายไดจึงยังคงมีการเล้ียง
สืบทอดมา
   1.3)  ดานสังคมยังมีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ในลักษณะของ
การแลกเปลี่ยน แบงปน และการชวยเหลือกันในสังคมดวยการเอาแรงยังพอมีอยูบาง
   1.4)  ดานวัฒนธรรม ประเพณี โดยเฉพาะประเพณีฮีตสิบสอง 
หลักๆ เชน บุญสงกรานต บุญเขาพรรษา บุญออกพรรษา บุญบั้งไฟ สวนใหญชาวบาน
ยังคงถือปฏิบัติมาจนถึงปจจุบัน  
  2) ปจจัยของการคงอยูของวิถีชีวิตชุมชนปากน้ําช ีปจจัยสําคัญคือ

    2.1)  ความเช่ือในวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม เน่ืองจากใน
ดานความเช่ือ และพิธีกรรมตางๆ เปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดยาก ดังนั้น จึงมีสวนที่ทําให
วัฒนธรรม ประเพณีของคนในชุมชนปากน้ําชี ยังมีการปฏิบัติสืบมา 

   2.2)  ความสัมพันธในการชวยเหลือกันฉันทญาติพี่นอง โดย

เฉพาะท่ีบานแสงใหญ ยังคงมีการรวมกลุมและชวยเหลือกันในลักษณะการเอาแรงรวม
กันของคนในชุมชน  ซึ่งเปนวัฒนธรรมชุมชนเดิมท่ีมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาต้ังแตสมัย
บรรพบุรุษ 

   2.3)  การมีวัฒนธรรมชุมชนรวมกันในระบบเครือญาติ การท่ี

ชมุชนปากน้ําชีมปีระวัตศิาสตร สงัคมและวัฒนธรรม รวมกันมา ทาํใหเกิดความสัมพันธ

อันดีเสมือนเปนเครือญาติเดียวกัน จะเห็นจากเมื่อมีงานบุญโดยเฉพาะ บุญสังฆทาน 
บุญบั้งไฟ ผูคนในบริเวณปากน้ําชีก็จะมารวมทําบุญกันจํานวนมาก 
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   2.4)  การถายทอดจากรุนสูรุน การที่บรรพบุรุษมีการถายทอด
งานดานตางๆ ใหแกลกูหลาน โดยเฉพาะงานหตัถกรรม ถอืวาเปนสวนสําคญัทีท่าํใหเกดิ
การคงอยูของงานตางๆเหลานั้น 
   2.5)  การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอก หนวยงานภายในโดยเฉพาะการไดรับงบประมาณสนับสนุนจากองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ โรงเรยีนในชมุชน รวมถงึหนวยงานภายนอก ทัง้ในสวนของจงัหวัด 
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาตางๆมีสวนสนับสนุนสงเสริม วิจัยและเผยแพรงาน
ดานตางๆ จนทําใหเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย  
   2.6) การท่ีคนในชุมชน ผูนาํหรือปราชญชาวบานมีความภูมใิจ
ในวัฒนธรรมของตนและมีวฒันธรรมชุมชนท่ีเขมแข็ง  การท่ีผูนาํและทุกคนตระหนัก และ
มีจิตสํานึกในการที่จะอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามที่มีการสืบทอดมา ลวนมีสวน
ทําใหยังคงรักษาวัฒนธรรมชุมชนท่ีดีงามเอาไวได            
  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการปรับเปลี่ยนและการคงอยูของวิถีชีวิตชุมชนปากน้ําชี พ.ศ. 
2473-2549 พบวา

 1. การที่ชุมชนปากนํ้าชีสวนใหญมีสภาพพื้นที่เปนที่ราบตํ่า และมีลักษณะ
ทางนํ้าโคงตวัดไปมา กอใหเกิดสภาพพื้นที่เปนบุง ทาม ในชวงนํ้าหลากจะเกิดนํ้าทวม
ทําใหผลผลิตเสียหาย และจากการที่มีสภาพพ้ืนท่ีที่ไมเหมาะสมดังกลาว ทําใหบริเวณ

ชุมชนปากน้ําชีไมเหมาะสําหรับการต้ังถิ่นฐานในบริเวณที่ติดกับริมฝงแมนํ้า และการ
ที่ชุมชนปากนํ้าชีทั้ง 8 หมูบาน มีพัฒนาการทางประวัติศาสตรที่รวมสมัยกัน ทําให
มีลักษณะวัฒนธรรมคลายคลึงกันและมีความสัมพันธกันในระบบเครือญาติ วิถีชีวิต
ชุมชนปากนํ้าชีในชวง พ.ศ. 2473–2503 เปนวิถีชีวิตดั้งเดิมที่มีความเรียบงาย อาศัย

ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณในการดํารงชีวิต  ในดานเศรษฐกิจ มีลักษณะ

เศรษฐกจิแบบพึง่ตนเอง มกีารผลติขาวเพือ่การบรโิภคในครวัเรอืน และมกีารใชแรงงาน
ในครอบครัวเปนหลกั ตอมาเมือ่การคมนาคมสะดวกข้ึน โดยเฉพาะมีการสรางถนนและ
การสรางทางรถไฟมาถึงจังหวดัอุบลราชธานีและจังหวดัขอนแกน ทาํใหการคาขาวคึกคัก 

แตในพ้ืนที่วิจัยการคาขาวในเชิงพาณิชยมีนอยมาก เน่ืองจากขาวมีไมเพียงพอตอการ
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บริโภคภายในชุมชน เพราะเกิดนํ้าทวมบอย  จึงมีการนําเอาทรัพยากรที่มีในชุมชนออก
ไปแลกเปล่ียนกับชุมชนภายนอก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวิทย ธีรศาศวัต, ชอบ 
ดีสวนโคก และ สุเมธ แกนมณี (2528 : บทคัดยอ) ที่พบวา ระบบเศรษฐกิจในชวงกอน
มแีผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบบัที ่1 มลีกัษณะยังแบบชีพ มีการพ่ึงพาตลาดในเมือง
นอย การพึง่พาหมูบานอืน่ๆ มมีาก เนือ่งจากภาวะนํา้ทวมมอียูเสมอ ในดานสงัคม มคีวาม
สัมพันธใกลชิด  มีลักษณะเปนครอบครัวขยาย มีวัดเปนศูนยรวมในการทํากิจกรรมรวม
กนั โดยเฉพาะการทาํบญุตางๆ มกีารชวยเหลอืเกือ้กลูกนัของคนในสงัคม โดยเฉพาะดาน
การเกษตร มกีารเอาแรง ชวยเหลอืกัน เชน การทาํนา จบัปลา เปนตน ในดานวัฒนธรรม
ประเพณี จะมีการปฏิบัติตามประเพณีดั้งเดิม โดยเฉพาะประเพณีฮีตสิบสอง และจะมี
พธิกีรรม ความเช่ือทีเ่ก่ียวกับการดาํรงชีวติ และความอยูเยน็เปนสขุของชมุชน เชน การ
เลี้ยงปูตา การเล้ียงตาแฮก เปนตน 
 2. ปจจยัท่ีกอใหเกดิการเปลีย่นแปลง การปรบัเปลีย่นและการคงอยูของวถิี
ชีวิตชุมชนปากนํ้าชีตั้งแต พ.ศ. 2504–2549 สําหรับการเปล่ียนแปลงเกิดจาก 2 ปจจัย 
คอื ปจจยัภายนอก และปจจยัภายใน สาํหรบัปจจัยภายในหนึง่ที่สาํคัญ ทีก่อใหเกิดการ
เปลีย่นแปลง การปรับเปล่ียน คอืการเพ่ิมขึน้ของจํานวนประชากรจากการอพยพยายถิน่
เพ่ือแสวงหาที่ดินทํากินใหม ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชารล เอฟ คายส (2529 
: 14-17) ที่อธิบายวา ไดเกิดการยายถิ่นเนื่องจากความหนาแนนของประชากรในลุมนํ้า

ชีตอนลาง การยายถิ่นน้ีไดคืบคลานไปตามลํานํ้าและลําน้ําสาขาในทิศทางเหนือนํ้าและ
ทาํใหเกดิเครือขายของชุมชนขยายออกไป  สวนปจจยัภายนอก โดยเฉพาะนโยบายของ
รัฐบาลท่ีมีการพัฒนาประเทศใหทันสมัยตามแบบตะวันตก โดยมีการนําแผนพัฒนา

เศรษฐกิจแหงชาติมาใช ตั้งแต พ.ศ. 2504 เปนตนมา กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอวิถี
ชีวิตชุมชนปากน้ําชีอยางมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมของ Edward and Richard (1997 : 155-158)  ซึ่งเกิดการเปล่ียนแปลงท้ัง

ในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในชุมชนปากนํ้าชี โดยในดานเศรษฐกิจ มีการ

เปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง ไปเปนเศรษฐกิจเพื่อการคา ไดมีการสงเสริมการ
ปลกูพชืเชิงพาณชิยออกไปอยางกวางขวางโดยเฉพาะการปลูกปอ มกีารบุกรกุทาํลายปา 

ทําใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวิทย ธีรศาศวัต, 
ชอบ ดีสวนโคก และ สุเมธ แกนมณี (2528 : บทคัดยอ) ที่พบวา ตัวแปรที่ทําใหเกิด
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การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ การนําพืชเศรษฐกิจ คือ ปอแกว และมัน
สําปะหลัง เขามาปลูกในลุมแมนํ้าชี ในทศวรรษ 2500 และ 2510 ตามลําดับ  ไดสงผล
ใหเกดิการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ ตลอดจนวิถชีวีติของคนในหมูบานลุมแมนํา้ชอียาง
ลกึซ้ึงและกวางขวาง  ในดานการผลิตในยุคนีม้กีารใชเทคโนโลยีสมยัใหมเขามาชวย ทาํให
มคีวามสะดวกและรวดเร็วขึน้ และการใชเทคนิคเพ่ือเพ่ิมผลผลิต  ไมวาจะเปนการใชปุย
เคมแีละสารเคม ี การใชพนัธุขาวท่ีใหผลผลติสงูและเปนทีต่องการของตลาด ทาํใหพนัธุ
ขาวดั้งเดิมหายไป มีการทํานาปรังเพื่อเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้นตามความตองการของตลาด 
แตขณะเดียวกันตนทุนในการผลิตก็สูงขึ้นเชนเดียวกัน  เปนที่นาสังเกตวา การผลิตขาว
ของชุมชนปากนํ้าชี ถึงแมจะมีการผลิตเพื่อการคาก็ตาม แตเกษตรกรก็ยังคงเก็บขาวไว
เพื่อบริโภค โดยเฉพาะขาวนาปซึ่งสวนใหญเปนขาวเหนียว สวนการผลิตขาวนาปรังจะ
เปนขาวเจา เปนการผลิตเพื่อขาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มณีมัย  ทองอยู (2546 
: 37) ที่พบวา การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจชาวนามีลักษณะรวมที่สําคัญคือ การคง
อยูของการผลิตขาวเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนจะควบคูไปกับการผลิตเพื่อการคา
ในดานทรัพยากรปลา ไดลดนอยลง อันเนื่องมาจากเคร่ืองมือที่ทันสมัยและมีการจับ
ปลาไปขาย สวนการเลี้ยงสัตว โดยเฉพาะควาย มีการเลี้ยงลดลงมาก เพราะไมไดนํามา
ใชแรงงานในครัวเรือน สวนนอยที่ยังคงเลี้ยงควายอยูเปนการเลี้ยงเพื่อขาย เพราะเมื่อ
เกดิการขดัสนยงัสามารถนาํไปขายได ในดานการคมนาคม มกีารเปลีย่นแปลงอยางมาก 

โดยเฉพาะตัง้แตป 2518 ในสมยัเงนิผนัคกึฤทธิ ์ทาํใหมกีารคมนาคมทีส่ะดวก โดยเฉพาะ
การสรางถนน ทําใหการคมนาคมทางน้ําไมเปนท่ีนิยม ในดานสังคมจากการอพยพออก
ไปทาํงานในเมอืง ทาํใหเกดิผลกระทบตอโครงสรางทางสงัคม และเกดิปญหาตางๆ ตาม

มา ไมวาจะเปนปญหาวัยรุน ปญหายาเสพติด ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีโครงสรางหนาที่
ที่กลาวถึงวา สังคมสวนรวมเปนระบบหน่ึงซ่ึงประกอบดวยสวนหรือระบบตางๆ ที่ยึด
เหนีย่วและมีความสัมพันธกนั  หากสวนหน่ึงสวนใดมีขอบกพรองก็จะทําใหสวนอ่ืนๆ ได
รบัผลกระทบไปดวยเชนกนั ในดานวัฒนธรรมไดเปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวตัน 

การไดรบัอทิธพิลตะวนัตก มกีารใชสือ่และเทคโนโลยีสมัยใหม ทาํใหเกดิการแพรกระจาย

ทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัยรุนเกิดการลอกเลียนแบบในส่ิงที่ไมดีและลืมรากเหงาทาง
วฒันธรรมของตนเอง ในดานการปรบัเปลีย่นวิถชีวีติชมุชนปากนํา้ช ีไดมกีารปรบัเปลีย่น
วถิชีวีติเพ่ือความอยูรอด  ไมวาจะเปนการปรับเปล่ียนอาชีพ การปรับเปล่ียนในดานการ
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ผลติ ดานการทาํมาหากนิ และการปรบัเปลีย่นในดานวฒันธรรม ประเพณ ีสวนการดาํรง
อยูของชมุชนปากนํา้ชนีัน้ก็สอดคลองกบัทฤษฎสีองระบบของ ศาสตราจารย ดร.ฉตัรทพิย 
นาถสุภา (2548 : 31-34) ที่สรุปวาถึงแมชุมชนจะไดรับผลกระทบจากการพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐตามกระแสทุนนิยมตะวันตกก็ตาม แตชุมชนก็ยังดํารงอยูไดเพราะมี
วัฒนธรรมชุมชนที่เขมแข็ง ทั้งในดานประวัติศาสตรความเปนมารวมกัน การชวยเหลือ
เกื้อกูลกันของคนในสังคมท่ีมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม จากการดํารงอยูของวิถีชีวิต
ชุมชนปากน้ําชีดังกลาวน้ี ผูวิจัยเห็นวานาจะเปนแนวทางและเปนยุทธศาสตรในการ
พัฒนาชุมชนอื่นตอไป
  

ขอเสนอแนะ
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เปนขอเสนอเพือ่เปนแนวทางในการกาํหนดนโยบาย
ในการพัฒนา ดังนี้  
 1. ควรใชมิติทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมชุมชนปากน้ําชี มาเปน
ยทุธศาสตรในการพฒันา เชน การฟนฟ ูอนรุกัษและสืบสานประเพณทีีด่งีาม โดยเฉพาะ
องคกรปกครองทองถิน่ควรสงเสรมิสนับสนุน และโรงเรยีนควรจัดทาํหลักสตูรทองถิน่เพือ่
นําองคความรู ภูมิปญญาตางๆ มาถายทอดใหแกอนุชนรุนหลัง 
 2. ทุกภาคสวนในชุมชนปากนํ้าชีทั้งองคการบริหารสวนตําบล(อบต.)
ผูนําชุมชน ชาวบานและครูในพื้นที่ควรรวมกันทบทวน ผลกระทบที่มีตอทรัพยากร

ธรรมชาติในพ้ืนท่ี และจัดทําโครงการโดยใชวัฒนธรรมชุมชนที่มีอยูแลวชวยในการ
จัดทํากิจกรรม  เพื่อใหชุมชนตระหนัก เห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติใหมากข้ึน 
เชน การจัดทําวังปลา การปลูกปา การเอาแรงรวมกันในกิจกรรมตางๆ  เปนตน และมี

การรวบรวมองคความรู และภูมปิญญาในการใชทรพัยากรไปวางแผนการจัดการและใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นอยางมคีุณคาและยั่งยืน  

 3. หนวยงานตางๆทั้งภาครัฐ เอกชน ควรใหการชวยเหลือและสนับสนุน 
สงเสรมิงานดานวิชาการและการวจิยั เชน การอบรมการเล้ียงปลาในกระชงั การแกปญหา
ราคาพืชผลตกต่ํา การแปรรูปผลิตภณัฑจากพืชผกัในทองถ่ิน  การพัฒนาในการออกแบบ
ผลิตภัณฑการทําเครื่องปนดินเผา เปนตน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ควรเปนหนวยงานหลกัในการประสานงานกบัหนวยงานทัง้ภายในและภายนอก ในการ
ทาํวิจยัตอยอดโดยการทาํเปนชดุโครงการใหครอบคลมุเพือ่แกปญหาใหกบัชมุชนตอไป
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 4. ยุทธศาสตรที่สําคัญในระยะยาวคือเร่ืองของการทําระบบชลประทาน
ที่เพิ่มมากข้ึนและท่ัวถึง รวมท้ังการเพ่ิมผลผลิตตอไรใหสูงขึ้นและการลดตนทุนใน
การผลิตใหตํ่าลง โดยท่ีภาครัฐบาล และหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบในทองถ่ิน ควรมี
สวนชวยอยางมากในการที่จะพัฒนาระบบการผลิตของชุมชนปากน้ําชี ใหสามารถผลิต
ขาวและพืชผลอยางอ่ืนไดอยางย่ังยนื ซึง่จะเปนแนวทางหน่ึงในการท่ีจะทําใหเกษตรกร 
สามารถท่ีจะมีรายไดที่มั่นคง และเปนการแกปญหาไมใหมีการอพยพแรงงานออกนอก
พื้นที่ไดอีกดวย
 5. ควรสงเสรมิและเผยแพร ผูนาํหรอืบุคคลทีน่อมนาํหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงมาปฏิบตัอิยางจริงจัง ดงัเชน ผูนาํชุมชนท่ีบานทาคอ  เพ่ือเปนขวัญกาํลังใจ และ
เพื่อเปนแบบอยางใหชุมชนอ่ืนๆ ไดนําไปใชในการพัฒนาเพื่อใหเกิดความย่ังยืนตอไป    
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
 ควรศึกษาวิจัยในดานตางๆท่ีสําคัญของชุมชนปากน้ําชี เพื่อหาทางพัฒนา
ตอยอดตอไป เชน ดานศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบาน ดานการผลิตและการ
ลดตนทุนในการผลิต รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มมูลคาใหสูงขึ้น โดยเฉพาะ
พืชผักพ้ืนบาน การเลี้ยงปลาในกระชัง การผลิตเครื่องปนดินเผา และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปา ปลา ซึ่งถือเปนแหลงอาหารท่ีสําคัญและเปนการแสดงถึง
ความมั่นคงทางอาหารของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
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