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วิทยานิพนธฉบับนี้มุงศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจของอุบลราชธานี ในชวง พ.ศ.2335 – 

ทศวรรษที ่ 2460 ซึ่งเปนชวงหัวเล้ียวหัวตอสําคัญของกระบวนการปรับเปล่ียนทางเศรษฐกิจของเมือง

อุบลราชธาน ี โดยตองการแสดงใหเหน็ถึงสถานะทางเศรษฐกิจทีแ่ทจริงในชวงเวลาดังกลาว ทั้งใน

ฐานะแหลงผลิตและศูนยกลางของระบบเศรษฐกิจของทองถิน่ ชวงเวลาดังกลาวถือเปนชวงปรับ 

เปล่ียนสําคัญของการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจของเมืองอุบลราชธานี เนื่องจากชวงเวลานี้ ไดมี

ปจจัยภายนอกเขามาสงผลกระทบตอสถานภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของเมอืงอุบลราชธานีเปน

อยางมาก ซึ่งแบงปจจยัเหลานั้นออกเปนสองประเด็นหลัก อยางแรก คือความเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคลุมแมน้าํโขง อันเปนผลมาจากการเขามาของชนชาติฝร่ังเศสในอิน

โดจีน อยางทีส่องคือนโยบายของราชสํานกัสยามทีพ่ยายามแผขยายอํานาจมาปกครองหัวเมืองในลุม

แมน้ําโขงมากข้ึนไดสงเสริมใหอุบลราชธานีเปนศูนยกลางสําคัญทางเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาค 

ผลการศึกษาพบวา กอนที่อุบลราชธานีจะเขาเปนสวนหนึง่ของรัฐชาตินัน้ไดมีพฒันาการ

ทางประวติัศาสตรของตนเอง เร่ิมจากการเปนกลุมผูอพยพ แลวไดถูกยกฐานะข้ึนเปนเมืองภายใตการ

รับรองจากสยามใน พ.ศ.2335 ซึ่งหลังจากการยกฐานะข้ึนเปนเมอืงแลวนัน้ สยามยงัไมสามารถ

ควบคุมเศรษฐกิจการเมืองของอุบลราชธานีไดอยางเต็มที่เนื่องจากระยะทางที่หางไกล ดังนัน้ความ 

สัมพันธระหวางอุบลราชธานีกับสยามจึงเปนการสงสวยส่ิงของเปนหลัก จนเมื่อทศวรรษที่ พ.ศ.2410 

การขยายอํานาจของฝร่ังเศสในลุมแมน้าํโขง ไดสงผลใหสยามปรับเปล่ียนรูปแบบวิธีการปกครองใหม

โดยการสงขาราชการจากกรุงเทพมหานครมาประจําในเมืองอุบลราชธานีมากข้ึน ซึ่งในชวงเวลานี้

สภาพเศรษฐกจิของอุบลราชธานีไดคอยๆ ปรับเปล่ียนเขาไปสูการคาในระบบตลาด และเมือ่เขาสู

ทศวรรษที ่พ.ศ.2460 เมื่อระบบราชการมคีวามเขมแข็งมากข้ึน สภาพเศรษฐกิจของเมืองอุบลราชธานี

จึงถูกดึงเขาไปเปนสวนหน่ึงภายในรัฐชาติในที่สุด 
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The aim of this thesis is to study the economic conditions of Ubon Ratchathani during 
an important transitional period between 1792 - the 1910’s. thefocus is on determining Ubon  
Ratchathani actual economic status as a production and trading center within the local economic 
system. The town economic and political transition was influenced by outside forces namely : 
changes in the Mae Khong River Basin following the coming of the French in Indochina and the 
expansion of Siamese interest and contort  over the region  which propelled Ubon Ratchathani 
into economic and political center within the region 

The result of the study shows that historically Ubon Ratchathani developed quite 
independency before its integration into the Siamese nation – state, starting from a migrant 
community and developing into a provincial township under the support of Siam in 1792. 
However, during this time, due to distance from the capital, Bangkok was unable to assent full 
control over Ubon Ratchathani and Ubon Ratchathani relationship with Siam remained tributary 
by nature. Changes happened during the 1867’s when the expansion of the French into the Mae 
Khong River Basin forced Siam to carry ant a local reform, resulting in the increasing presence of 
central bureaucratic in the region. During this time, Ubon Ratchathani economy gradually 
changed into a market economy. By the 1917’s when Siamese bureaucratic system became 
stronger Ubon Ratchathani economy was eventually integrated into the economy of the Siamese 
modern nation state. 
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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน บุคคลแรกคือ รอง

ศาสตราจารยยงยทุธ ชูแวน ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ ไดใหคําแนะนาํอันมีคาอยาง

มากมายแกผูวิจัย  รวมทัง้สอนใหรูจักต้ังคําถามและตอบคําถามอยางเปนเหตุเปนผล ซึง่เปนการเปด

ทัศนวสัิยใหกบัผูวิจัยอยางมาก พรอมกนันัน้ยงัสละเวลาอันมีคาชวยอานและใหแนะนาํวทิยานพินธแต

ละบท จนทําใหผูวิจยัเขียนวทิยานพินธไดอยางตอเนื่อง และสมบูรณ  

กราบขอบพระคุณ อาจารยพัฒนพงศ ประคัลภพงศ ประธานกรรมการสอบวิทยานพินธ ที่

ใหกรอบแนวคิดและวิจารณในประเด็นสําคัญหลายประเด็น อีกทัง้ชวยปรับและแกไขถอยคํา ภาษาที่

คลุมเครือในวิทยานพินธเลมนี้อยางละเอียดถี่ถวน จนนาํไปสูความชัดเจนและสมบูรณยิ่งข้ึน 

กราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป   สืบวัฒนะ  กรรมการสอบวทิยานิพนธ 

ที่ชวยใหคําแนะนําและขอวิจารณในประเด็นตางๆในวทิยานพินธ ตลอดทั้งชวยแกไขโครงสรางของ

วิทยานิพนธ ใหกระชับและตรงประเด็นอันทาํใหวิทยานิพนธฉบับนี้สมบูรณมากข้ึน 

 กราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุลีพร วิรุณหะ และ คณาจารยในภาควิชา

ประวัติศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากรทุกทาน ที่ชวยกลอมเกลาใหมีความรัก ความหวัง และศรัทธาใน

การศึกษาประวัติศาสตร 

กราบขอบพระคุณ คุณสุจิตต  วงษเทศ ที่ใหแนวทางในการศึกษาประวัติศาสตรแกผูวิจัย

กอนทีจ่ะลงมอืเขียนวทิยานพินธ 

วิทยานิพนธฉบับนี้จะไมสามารถสําเร็จไดถาไมไดรับความรักความเขาใจ และความ

ชวยเหลือจากบุคคลอันเปนที่รักในครอบครัวและผูใกลชดิ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ - แม และ

นองๆ ที่เปนกาํลังใจดวยความอดทน และดูแลผูวิจัยอยางดีตลอดระยะการเขียนวทิยานพินธ  

ขอขอบคุณ เพื่อนๆ รวมรุน รวมทั้งเพื่อนรุนพี ่และรุนนอง คุณพงษศักด์ิ ปตถา ที่ภาควิชา

ประวัติศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร ตลอดจนเพื่อนๆ ทีช่วยเหลือใหคําแนะนํา สืบคนขอมูล และเปน

กําลังใจตลอดใหแกผูวิจยัเสมอมา 

คุณประโยชนของวิทยานิพนธนีเ้กิดข้ึนจากคุณูปการของทานผูมีนามขางตน ขอบกพรอง

ใดๆ ที่ปรากฏอยู ผูเขียนขอนอมรับไวผูเดียว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




